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ผมหวงัว่าขอ้เสนอของคณะผูว้จิยันัน้เป็นจุดเริม่ตน้ทีจ่ะนําไปสู่การเปลีย่นแปลงนโยบายของภาครฐั เพื่อทํา

ให ้SMEs ไทยกา้วสู ่AEC อยา่งมศีกัยภาพ และยัง่ยนื 
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บทสรปุผูบ้ริหาร 

โครงการน้ีไดศ้กึษานโยบายและกฎหมายของกลุ่มประเทศอาเซยีนทัง้ 10 ประเทศ และได้
ศกึษาเชงิลึกสําหรบัประเทศไทยและอีก 3 ประเทศเป้าหมาย คอื สงิคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
เพราะสามประเทศดงักล่าวเป็นประเทศทีม่สีถติกิารลงทุนในอาเซยีนเป็นอนัดบัที ่1 ถงึ 3 ตามลําดบั 
และสามประเทศดงักล่าวมสีถานะทางเศรษฐกจิที่จดัอยู่ในขัน้ที่พฒันาในระดบัที่น่าจะใชข้อ้มูลต่างๆ 
เปรียบเทียบกับประเทศไทยได้ นอกจากนัน้ยงัได้ศึกษาความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบของกลุ่ม
ประเทศสมาชกิอาเซยีนภายใตก้รอบ AEC Blueprint และไดท้าํการวเิคราะหผ์ลกระทบต่างๆ ทีอ่าจมี
ต่อ SMEs ไทย ตลอดจนขอ้เสนอแนะเชงินโยบายในการปรบัปรุงในประเดน็สาํคญั เพือ่สนับสนุนการ
ประกอบธุรกจิของ SMEs ไทย โดยมบีทสรุปในหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

1. นโยบายและกฎหมายของประเทศอาเซียน 6 ประเทศ 

1.1 บรไูน 

ภาพรวมนโยบายทางเศรษฐกจิและการลงทุน 

บรูไนมนีโยบายในการนําพาเศรษฐกจิของประเทศทีพ่ึง่พาน้ํามนัไปสู่โครงสรา้งเศรษฐกจิทีม่ ี
ความหลากหลายมากยิง่ขึน้ เน่ืองจากตระหนักดวีา่ไมส่ามารถพึง่พาน้ํามนัและพลงังานไดต้ลอดไป จงึ
เร่งปฏริูปโครงสรา้งเศรษฐกจิ และใชม้าตรการต่างๆ เพือ่สรา้งความหลากหลายทางเศรษฐกจิ โดยมี
มาตรการเปิดการคา้เสรมีากขึน้ เพือ่สรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการลงทุนจากต่างประเทศ 

มาตรการดา้นภาษ ี

ภาษทีีจ่ดัเกบ็ในบรไูนไมไ่ดเ้ป็นเงนิไดห้ลกัของประเทศ  โดยบรไูนไดเ้ริม่มกีารเกบ็ภาษเีงนิได้
นิตบิุคคลในปี 2551 และในปจัจุบนัอตัราภาษลีดเหลอืเพยีงรอ้ยละ 22 เทา่นัน้ 

ไม่เรียกเก็บภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาจากประชากรในประเทศ และยงัไม่มกีารนําระบบ
ภาษมีลูคา่เพิม่มาใช ้

มาตรการทีม่ใิชภ่าษแีละกฎระเบยีบทางการคา้ 

บรไูนยงัคงมมีาตรการทางการคา้ทีเ่ป็นขอ้จาํกดัของการนําเขา้สง่ออก  

ภาพรวมของนโยบายต่อวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

บรูไนมแีผนพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มตาม Wawasan Brunei 2035 หรอื 
Vision Brunei 2035 โดยเรยีกวา่ The Outlines of Strategies and Policies for Development 
(OSPD) แผนพฒันาดงักล่าวไดใ้หค้วามสําคญักบัการพฒันาบุคลากร การเขา้ถงึขอ้มูล การเขา้ถงึ
เทคโนโลยแีละขา่วสาร การเงนิ และการเขา้สูต่ลาด  
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1.2 กมัพชูา 

ภาพรวมของนโยบายทางเศรษฐกจิและการลงทุน  

นโยบายด้านการลงทุน - กมัพูชาให้ความสําคญักบันโยบายส่งเสริมการลงทุนจาก
ต่างประเทศควบคู่ไปกบัการรบัความช่วยเหลอืจากนานาชาต ิโดยรฐับาลออกกฎหมายส่งเสรมิการ
ลงทุน พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2546) ใหค้วามมัน่ใจแก่นักลงทุนต่างชาตวิ่าจะไดร้บัการ
คุม้ครองทรพัยส์นิในทุกๆ ดา้น เท่าเทยีมกบับุคคลในชาต ิ ใหส้ทิธปิระโยชน์อื่นๆ อาท ิสทิธปิระโยชน์
การยกเวน้หรอืลดหย่อนภาษ ีการจา้งงานคนต่างดา้ว การถอืครองทีด่นิ และการส่งเงนิตราออกนอก
ประเทศ  

มาตรการทางภาษ ี
ประเทศกมัพชูาเป็นประเทศทีล่า้หลงัทีสุ่ดในระบบกฎหมายภาษเีมือ่เทยีบกบัประเทศสมาชกิ

ดว้ยกนั  โดยเพิง่เริม่มกีฎหมายภาษใีชเ้มือ่ประมาณ 10 ปีทีผ่า่นมา และยงัไมม่นีโยบายทีจ่ะเขา้ร่วมลง
นามในอนุสญัญาเพือ่การยกเวน้การเกบ็ภาษซีอ้นกบัประเทศใดๆ   

มาตรการทีม่ใิชภ่าษแีละกฎระเบยีบทางการคา้ 

ประเทศกมัพูชาไม่สามารถผลติสนิค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
เพยีงพอ จงึต้องอาศยัการนําเขา้เป็นหลกั โดยมนีโยบายการค้าเสร ีไม่มขีอ้กีดกนัทางการค้าหรอื
กําหนดโควตาในการนําเข้าสินค้า คงมีเพียงข้อกําหนดให้ผู้นําเข้าสินค้าต้องชําระภาษีนําเข้า 
ภาษมีลูค่าเพิม่ และภาษอีื่นๆ และมาตรการการหา้มนําเขา้สนิคา้บางประเภททีก่ระทบกบัความมัน่คง 
สขุอนามยั สิง่แวดลอ้ม  

ภาพรวมของนโยบายต่อวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม  

เพื่อเป็นการปรบัปรุงสภาพการทําธุรกจิของการพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
รฐับาลกมัพูชาจงึไดม้กีารมุ่งเน้น 4 เรื่องหลกั ดงัต่อไปน้ี (1) ขอบข่ายกฎหมายและกฎระเบยีบ เน้น
สง่เสรมิการจดทะเบยีนโดยเฉพาะอย่างยิง่ทางอนิเตอรเ์น็ต (2) การเงนิ สรา้งบรษิทัลซิซิง่ และสรา้ง
ความเขม้แขง็แก่การจดัการและงบการเงนิ (3) การสง่เสรมิการเคลือ่นไหวของวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม สง่เสรมินวตักรรมและเทคโนโลยเีชน่เดยีวกบัเรือ่งการเงนิแก่วสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม และใหบ้รกิารสนับสนุนอื่นๆ (4) การผสานวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไปสู่ห่วงโซ่แห่ง
มลูคา่ในระดบัโลก (global value chain)  

1.3 ลาว 

ภาพรวมของนโยบายทางเศรษฐกจิและการลงทุน 

ลาวมแีผนพฒันาเศรษฐกจิสาํหรบัปี 2554 – 2558 มวีตัถุประสงคใ์นการลดอตัราความยากจน 
และเตรยีมความพร้อมสําหรบัการรวมตวัทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการก่อตัง้ประชาคมเศรษฐกิจ
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อาเซยีนในปี ค.ศ. 2015 เช่น การพฒันาระบบสาธารณูปโภคทีจ่ําเป็นต่อเศรษฐกจิ แผนการพฒันา
ระบบการผลติไฟฟ้าพลงังาน แผนพฒันาการทาํเหมอืง และแผนพฒันาเศรษฐกจิอยา่งยัง่ยนื  

มาตรการทางภาษ ี

ประเทศลาวไดแ้กไ้ขกฎหมายภาษ ี(The Amended Tax Regulations) ซึง่มผีลบงัคบัใชใ้น
วนัที ่1 ตุลาคม 2555 โดยการปรบัลดอตัราภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคล (ในประเทศลาวเรยีกว่า ภาษีกําไร 
หรอื Profit Tax) จากเดมิรอ้ยละ 28 เหลอื รอ้ยละ 24  

มาตรการทีม่ใิชภ่าษแีละกฎระเบยีบทางการคา้ 

หน่วยงานทีด่แูล กาํกบั และออกมาตรการหรอืนโยบายคอื กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา้  

ภาพรวมของนโยบายต่อวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม  

ประเทศลาวไดต้รากฎหมายส่งเสรมิและมาตรการพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
โดยกฎหมายฉบบัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อสรา้งและยกระดบัมาตรฐานการครองชพีของประชาชน เพื่อ
สรา้งรากฐานแก่การพฒันาเศรษฐกจิอย่างยัง่ยนื ซึ่งกฎหมายฉบบัน้ีไดมุ้่งเน้นทีจ่ะดําเนินการในการ
สรา้งและดาํเนินการใหม้สีภาพแวดลอ้มทางดา้นบรหิารและขอ้กําหนด เสรมิสรา้งการแขง่ขนัทางธุรกจิ
ของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม ขยายตลาดทัง้ในและต่างประเทศ เสรมิสรา้งโอกาสการเขา้ถงึ
แหล่งเงนิทุน สนับสนุนและผลกัดนัให้มเีงื่อนไขที่เอื้อต่อการก่อตัง้หน่วยทางธุรกิจ และสนับสนุน
แนวความคดิทางธุรกจิในสงัคม 

1.4 พม่า 

ภาพรวมของนโยบายทางเศรษฐกจิและการลงทุน 

พม่าประกาศใชก้ฎหมายส่งเสรมิการลงทุนจากต่างประเทศ (The Union of Myanmar 
Foreign Investment Law) ในเดอืนพฤศจกิายน 2555 โดยมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะสรา้งภาพพจน์ทีด่ใีหก้บั
ประเทศและดงึดดูนกัลงทุนในพมา่มากขึน้  

ระบบการเงินในพม่าค่อนข้างเข้มงวดมากกับธุรกรรมการเงินของบริษัทต่างชาติ เช่น 
ต้องการเปิดบญัชกีบัธนาคารทีร่ฐับาลกําหนดเท่านัน้ การโอนเงนิทุนและผลกําไรกลบัประเทศต้อง
ไดร้บัอนุญาตจากทางพมา่ก่อน ระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน (Infrastructure) ในดา้นต่างๆ ไมเ่พยีงพอกบั
ความต้องการของนักลงทุน โดยเฉพาะการคมนาคมขนส่ง การขาดแคลนเงนิตราต่างประเทศทําให้
รฐับาลขาดงบประมาณในการก่อสร้างสิง่สาธารณูโภคต่างๆ ระบบการดําเนินธุรกจิยงัไม่ได้รบัการ
พฒันาและขาดทกัษะ การร่วมทุนกบันักธุรกจิพม่าจงึมปีญัหา แรงงานพม่ากค็ุน้เคยกบัการปกครอง
การจดัการแบบทหารและยงัไมคุ่น้เคยกบัระบบทุนนิยม  
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มาตรการทางดา้นภาษ ี

โดยภาพรวมประเทศพม่ามกีารจดัเกบ็ภาษทีีม่โีครงสรา้งไม่ซบัซ้อน แต่อตัราทีเ่รยีกเกบ็นัน้
คอ่นขา้งสงูกวา่ประเทศสมาชกิดว้ยกนั และกาํลงัดาํเนินการพฒันาระบบภาษใีหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
สง่เสรมิการเกบ็ภาษแีบบเป็นธรรม และทาํใหร้ะบบภาษมีคีวามเป็นสากลทดัเทยีมประเทศเพือ่นบา้น 

มาตรการทีม่ใิชภ่าษแีละกฎระเบยีบทางการคา้ 

ประเทศพม่ายงัคงมมีาตรการทางการคา้ที่เป็นขอ้จํากดัของการนําเขา้ส่งออก เช่น การขอ
ใบอนุญาตนําเขา้ มาตรการหา้มนําเขา้ มาตรการหา้มสง่ออก มาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการคา้  

ภาพรวมของนโยบายต่อวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

ประเทศพม่าได้ออกมาตรการต่างๆ หลายมาตรการในการพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อม เช่น การใหค้ําแนะนํา องคค์วามรูท้างเทคนิค ทุนและเครื่องจกัรสาํหรบัการผลติสนิคา้ทีม่ ี
มูลค่าเพิ่มมากขึ้นจากการใช้วตัถุดิบภายในประเทศ ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินทัง้การ
สนับสนุนโดยรฐับาลและผ่านทางธนาคารโดยใหกู้ย้มืเงนิทุนในอตัราดอกเบีย้ตํ่า ใหผ้ลประโยชน์ทาง
ภาษ ีและการฝึกอบรมเพือ่พฒันาแรงงาน  

ในทางปฏบิตัิแล้ว ยงัไม่มคีวามชดัเจนเพยีงพอที่จะสามารถทําให้เกิดการพฒันาวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม เน่ืองมาจากความไม่พรอ้มในดา้นต่างๆ ของประเทศ
สหภาพพมา่  

1.5 ฟิลิปปินส ์

ภาพรวมของนโยบายทางเศรษฐกจิและการลงทุน 

ฟิลปิปินสม์แีผนการพฒันาสาํหรบัปี 2554-2559 โดยทีร่ฐับาลใหค้วามสาํคญัต่อการส่งเสรมิ
การลงทุน โดยสนับสนุนการสรา้งกลไกความเป็นหุน้ส่วนระหว่างภาครฐัและเอกชน และถอืเป็นส่วน
สําคญัของการดําเนินนโยบายการทูตเชงิเศรษฐกจิ นอกจากน้ี รฐับาลยงัส่งเสรมิให้ต่างชาตเิขา้มา
ลงทุนสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน เชน่การก่อสรา้ง รถไฟฟ้า ทา่อากาศยาน และพลงังาน  

มาตรการทางดา้นภาษ ี

ภายใตน้โยบายของผูนํ้าคนล่าสุด ไดป้ระกาศทีจ่ะลดการขาดดุลของประเทศโดยเน้นหนักไป
ในเรื่องของการเก็บภาษีให้ได้มากขึ้น โดยการพฒันาระบบการจดัเก็บให้ดีขึ้น มากกว่าการออก
กฎหมายภาษหีรอืนโยบายภาษใีหม่ๆ อตัราภาษทีีฟิ่ลปิปินสเ์รยีกเกบ็ในปจัจุบนัค่อนขา้งสงูเมื่อเทยีบ
กบัประเทศในกลุม่สมาชกิ 
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มาตรการทีม่ใิชภ่าษแีละกฎระเบยีบทางการคา้ 

มาตรการทีม่ใิช่ภาษแีละเป็นอุปสรรคทางการคา้ทีส่าํคญั ไดแ้ก่ การอนุญาตนําเขา้ มาตรการ
หา้มนําเขา้ มาตรการการตอบโตก้ารทุ่มตลาด มาตรการการปกป้อง และมาตรการสุขอนามยัพชืและ
สตัว ์

ภาพรวมของนโยบายต่อวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

Republic Act No. 6977 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดย Republic Act No. 8289 และ Republic Act 
No. 9501 ตามลําดบั เป็นกฎหมายทีก่ําหนดมาตรการในการสง่เสรมิ พฒันา และใหค้วามช่วยเหลอื
แก่วสิาหกจิขนาดกลาง ขนาดยอ่ม และขนาดเลก็ของประเทศฟิลปิปินส ์กฎหมายฉบบัน้ีประกอบดว้ย 
3 หมวดหลกัๆ คอื กฎซึ่งว่าดว้ยขัน้ตอนการดําเนินการและสิง่จําเป็นพืน้ฐาน การมสี่วนร่วมของ
ภาคเอกชนในโครงการหรือนโยบาย และการประสานความร่วมมอืของภาครฐัในการพฒันาภาค
วสิาหกจิขนาดกลาง ขนาดยอ่ม และขนาดเลก็  

1.6 เวียดนาม 

ภาพรวมของนโยบายทางเศรษฐกจิและการลงทุน 

รฐับาลประกาศใชน้โยบายปฏริูปทางเศรษฐกจิ “โด่ย เหมย” (Doi Moi Revolution) โดย
กําหนดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกจิ 6 ประการ เพื่อยกระดบัการเตบิโตทางเศรษฐกจิ คอื การกระจาย
อํานาจบรหิารแก่ภาคธุรกจิและทอ้งถิน่ ระบบเศรษฐกจิเสร ีอตัราการแลกเปลีย่นและดอกเบีย้เป็นไป
ตามกลไกตลาด นโยบายการเกษตร ให้สทิธคิรอบครองที่ดนิในระยะยาวและเสรกีารซื้อขายสนิค้า
เกษตร เพิม่บทบาทภาคเอกชน และเปิดเสรกีารลงทุน โดยเน้นการดาํเนินนโยบายเศรษฐกจิเสร ี

กฎหมายส่งเสริมการลงทุนของเวยีดนามค่อนข้างชดัเจน และเอื้อประโยชน์แก่นักลงทุน
ต่างชาตแิละใหส้ทิธปิระโยชน์ต่างๆ รวมทัง้ดา้นภาษี รฐับาลเวยีดนามยงัไดป้ระชาสมัพนัธ์และเชญิ
ชวนใหน้ักลงทุนต่างชาตเิขา้ไปลงทุนในโครงการทีร่ฐับาลใหก้ารสนับสนุน (List of National Projects 
Calling for Foreign Investment) พรอ้มทัง้การแกไ้ขปญัหาความล่าชา้ของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การอนุมตัโิครงการและการขออนุญาตลงทุนต่างๆ 

มาตรการทางดา้นภาษ ี

เวยีดนามเริม่มกีารปฏริูปกฎหมายภาษีในปี 2533 เช่น จากเดมิที่มกีารเรยีกเก็บภาษีราย
อุตสาหกรรมดว้ยอตัราทีแ่ตกต่างกนัไป เปลีย่นมาเป็นการจดัเกบ็ในระบบเดยีวกนัคอื เรยีกเกบ็ภาษี
เงนิไดนิ้ตบิุคคลเป็นมาตรฐานเดยีวกบัทุกอุตสาหกรรม และใหม้หีน่วยงานกลางหน่วยงานเดยีวเป็น
ผูร้บัผดิชอบ ในปจัจุบนัเวยีดนามไดเ้ตรยีมแผนเพือ่นําประเทศเขา้สู ่AEC ในปี 2558 เวยีดนามกําลงั
ดาํเนินการปรบัปรุงระบบการจดัเกบ็ภาษอียา่งจรงิจงั (Tax Administration Modernization Project) 
และคาดวา่จะแลว้เสรจ็ในปี 2558   
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มาตรการทีม่ใิชภ่าษแีละกฎระเบยีบทางการคา้ 

รฐับาลเวยีดนามประกาศเพิม่มาตรการลดการขาดดุลการค้าหลงัจากมแีนวโน้มการขาด
ดุลการคา้ทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง ซึ่งประกอบดว้ย มาตรการภาษแีละมใิช่ภาษ ี(Non-Tariff Barriers) 
เชน่ การกาํหนดระเบยีบควบคุมความปลอดภยัดา้นอาหาร สาํหรบัสนิคา้อาหารนําเขา้ทีม่แีหล่งกําเนิด
จากพชื ระเบยีบการนําเขา้ผกัและผลไม ้ 

ภาพรวมของนโยบายต่อวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

รฐับาลไดอ้อกขอ้กําหนดบงัคบั (Government Directive) ในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2544 
และได้ก่อตัง้คณะกรรมการถาวรของสภาพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมได้รบัการเลื่อน
ฐานะเป็นองคก์รเพือ่การพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (Agency for SME Development 
– ASMED) มหีน้าทีร่บัผดิชอบในภาพรวม เช่น การสง่เสรมิการพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม การจดทะเบียนบริษัท การส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศ ประสานงานกับการปฏิรูป
รฐัวสิาหกจิความรว่มมอืระหวา่งประเทศ และพฒันาทกัษะของบุคคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง  

2. นโยบายและกฎหมายของประเทศเป้าหมาย 3 ประเทศและประเทศไทย 

2.1 อินโดนีเซีย 

ภาพรวมของนโยบายทางเศรษฐกจิและการลงทุน 

สบืเน่ืองจากวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกจิโลกในปี 2542 รฐับาลอนิโดนีเซยีมนีโยบายการปฏริูป
เศรษฐกจิโดยไดอ้อกกฎระเบยีบใหม่ๆ ดา้นการคา้การลงทุน โดยไดใ้หค้วามสําคญัเรื่องการเพิม่ขดี
ความสามารถในการแขง่ขนั และการส่งเสรมิการส่งออกสนิคา้สาํคญั การสรา้งความเขม้แขง็ของภาค
การผลติ การกระตุน้การบรโิภคภายในประเทศ และการปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิเพื่อดงึดูด
การลงทุน  

ขณะเดยีวกนั เพื่อปกป้องตลาดภายในประเทศ รฐับาลอนิโดนีเซยีไดอ้อกกฎระเบยีบใหม่ทีม่ ี
ลกัษณะกดีกนั การนําเขา้ และการจาํหน่ายสนิคา้จากต่างประเทศมากขึน้ ส่วนใหญ่เป็นสนิคา้อุปโภค
บรโิภคขัน้สุดทา้ยทีม่กีารนําเขา้อย่างผดิกฎหมายจํานวนมาก โดยไดก้ําหนดสนิคา้สําคญั 5 กลุ่มคอื 
อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่ม รองเทา้ สนิคา้อเิลก็ทรอนิกส ์และของเดก็เล่น ซึง่จาํกดัใหนํ้าเขา้ได้
เฉพาะท่าเรอืและท่าอากาศยานที่กําหนดไว้เท่านัน้ รวมทัง้มแีนวโน้มที่จะปกป้องอุตสาหกรรมใน
ประเทศมากขึน้  

กฎหมายและกฎระเบยีบดา้นการลงทุน 

สาระทีส่าํคญัในกฎหมายการลงทุน “Law of the Republic of Indonesia Number 25 of 
2007 Concerning Investments” เมือ่วนัที ่29 มนีาคม 2550 ฉบบัใหมน้ี่ประกอบดว้ย ความแน่นอน
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ทางกฎหมายโดยการรบัหลกัการทีส่าํคญั เชน่ การปฏบิตัเิยีย่งคนในชาต ิ(National Treatment) ความ
โปรง่ใส และเชือ่ถอืได ้ปรบักระบวนการในการลงทุนและการขอใบอนุญาตใหง้า่ยขึน้โดยการวางระบบ
การบรกิารแบบ one-door integrated service mechanism และปรบัปรุงการอํานวยความสะดวกดา้น
การลงทุน เช่น การอํานวยความสะดวกทางดา้นการคลงั การบรกิารสําหรบัสทิธใินการใชป้ระโยชน์
ที่ดิน การบริการด้านคนเข้าเมือง และการอํานวยความสะดวกด้านใบอนุญาตนําเข้า เป็นต้น 
นอกจากนัน้กฎหมายฉบบัน้ีมกีารกาํหนดนิยามของการลงทุนทีช่ดัเจนและเป็นสากล ครอบคลุมทัง้การ
ลงทุนของคนในประเทศและต่างชาติ รวมทัง้มปีระกาศของประธานาธบิดรีะบุชดัเจนถึงกิจการที่มี
เงือ่นไขในการลงทุน (Investment Negative List) ทัง้ทีห่า้มลงทุนหรอืมเีงือ่นไขบางประการ  

กฎหมายและกฎระเบยีบดา้นการเงนิ 

ประเทศอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่ค่อนข้างให้ความสําคญักบัการพฒันาศกัยภาพของ
อุตสาหกรรมการเงินภายในประเทศ เห็นได้จากการกําหนดนโยบาย กฎระเบียบ และมาตรการ
ดาํเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ไมว่า่จะเป็นภาครฐัหรอืภาคเอกชน เช่น กรณีทีก่ระทรวงการคลงัออก
แผนดาํเนินการหลกัระหวา่งปี พ.ศ. 2553 ถงึปี พ.ศ. 2557 สาํหรบัตลาดทุนและอุตสาหกรรมการเงนิที่
ไม่ใช่ธนาคาร ซึ่งกําหนดวตัถุประสงค์ ภารกจิ และกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการการพฒันา
ตลาดทุนและอุตสาหกรรมการเงนิทีไ่มใ่ชธ่นาคารของประเทศอนิโดนีเซยี   

มาตรการทางดา้นภาษ ี

อตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลปกตคิอืรอ้ยละ 25 แต่จะลดใหก้ึง่หน่ึงสาํหรบับรษิทัฯ ทีม่รีายไดไ้ม่
เกนิ 50,000 ลา้นรูเปียห ์ อตัราภาษหีกั ณ ทีจ่่ายจะแตกต่างกนัไปขึน้อยูก่บัประเภทรายได ้ผูร้บัเงนิ 
และผูจ้่ายเงนิ อตัราภาษหีกั ณ ทีจ่่ายเงนิปนัผล, ดอกเบีย้ และค่าสทิธ ิกรณีผูม้ถีิน่ทีอ่ยูใ่นอนิโดนีเซยี
จดัเกบ็ 15% ภาษมีลูคา่เพิม่สาํหรบัสนิคา้ฟุม่เฟือย อตัราทีจ่ดัเกบ็อยูใ่นระหวา่ง 10% - 75% 

มาตรการทีม่ใิชภ่าษแีละกฎระเบยีบทางการคา้ 

รฐับาลอนิโดนีเซยีไดก้ําหนดมาตรการทางการคา้ ทีม่ลีกัษณะเป็นการกดีกนัทางการคา้ หรอื
มาตรการกดีกนัทางการคา้หมายมาตรการ ไดแ้ก่ มาตรการหา้มนําเขา้ การออกใบอนุญาตนําเขา้
มาตรการดา้นสขุอนามยั และมาตรการขึน้ทะเบยีนอาหารและยา นอกจากน้ีอนิโดนีเซยีมแีนวโน้มทีจ่ะ
ปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศ โดยใชน้โยบายการกําหนดมาตรการทางการคา้และมาตรการทีม่ใิช่
ภาษ ีทาํใหผู้ส้ง่ออกสนิคา้มตีน้ทุนเพิม่สงูขึน้ 

ภาพรวมของนโยบายต่อวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม  

ประเทศอนิโดนีเซยีใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม ซึง่รฐับาล
ของประเทศอินโดนีเซียได้ดําเนินมาตรการต่างๆ เช่น การจดัเงนิกู้เพื่อรายย่อย โครงการประกนั
สขุภาพชุมชน และโครงการพฒันาชุมชน เป็นตน้ โดยมหีลกัการทีว่า่การใหเ้งนิกูเ้พือ่รายยอ่ยจะเร่งให้
มกีารพฒันาภาคธุรกิจหลกัของประเทศและส่งเสรมิให้ธุรกจิขนาดเล็กให้สามารถได้รบัสนิเชื่อจาก
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ธนาคารทัง้ของรฐั เอกชน หรอืภูมภิาคได้ อนัจะช่วยลดอตัราความยากจน และขยายโอกาสในการ
ทํางาน ธุรกจิที่จะขอกู้เงนิประเภทน้ีต้องเป็นธุรกจิที่ดําเนินการโดยบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรอื
สหกรณ์ ซึง่กูเ้งนิตัง้แต่ 5 ลา้นรเูปียห ์ ถงึ 2 พนัลา้นรเูปียห ์ (ประมาณ 500– 200,000 ดอลลารส์หรฐั) 
โดยมเีป้าหมายทีจ่ะใหกู้ปี้ละ 22 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัจนถงึปี ค.ศ. 2014  

นอกจากนัน้ รฐับาลอนิโดนีเซยียงัจดัใหม้โีครงการเพิม่ขดีความสามารถ การโอนเทคโนโลย ี
การเขา้ถึงตลาด รวมทัง้สนับสนุนให้วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไดเ้ขา้ร่วมงานแสดงสนิค้า
ระดบัโลกอกีดว้ย  

ระดบั Entrepreneur spirit ของผูป้ระกอบการ SMEs อนิโดนีเซยียงัไมส่งูพอเน่ืองจากยงัขาด 
know how ในการปรบัปรุงคุณภาพผลติภณัฑ ์การทําการตลาดต่างประเทศ และการสรา้งสรรค์
นวตักรรมใหม่ๆ ปญัหาขา้งตน้ยงัเกีย่วพนักบั (1) แรงงานอนิโดนีเซยีซึ่งมจีํานวนมากแต่ยงัคงเป็น 
low-skilled labor (2) เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมสาํหรบั SMEs ในแต่ละประเภท  

2.2 มาเลเซีย 

ภาพรวมของนโยบายทางเศรษฐกจิและการลงทุน 

ในบรรดารฐัสมาชกิอาเซยีนทัง้หมด มาเลเซยีเป็นประเทศหน่ึงที่พรรคการเมอืงและรฐับาล
ประกาศ “วสิยัทศัน์” และเริม่ทาํตามทีป่ระกาศจนกระทัง่ใกลถ้งึเวลาบรรลุเป้าหมายแห่งวสิยัทศัน์แลว้ 
คอื ในปี 1991 อดตีนายกรฐัมนตร ีดร.มหาเดร์ โมฮมัหมดั ผูนํ้าพรรคองค์การสหมาเลย์แห่งชาต ิ
(United Malay National Organization-UMNO) “ประกาศวสิยัทศัน์ 2020” หรอื “Vision 2020” 
(ภาษามาเลยใ์ชค้าํวา่ “Wawasan 2020”) เริม่ทีแ่ผนพฒันาประเทศฉบบัที ่6 ใน 1991 โดยกําหนด
อนาคตประเทศมาเลเซยีไวว้า่ “มาเลเซียจะต้องเป็นประเทศพฒันาแล้วให้ได้ในปี 2020”  

เพื่อทีจ่ะใหบ้รรลุเป้าหมายแห่ง “วสิยัทศัน์ 2020” รฐับาลมาเลเซยีทุกรฐับาลจะตอ้งทํางาน
ต่อเน่ือง 30 ปี ใหไ้ดต้ามเป้าหมาย คอื อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ 7% ต่อปี (ตามค่าจรงิ) ทุกปี
ตลอด 30 ปี จากปี 1990 ถงึปี 2020 เศรษฐกจิจะเขม้แขง็ขึน้เป็นแปดเท่า จากปี 1990 ผลติภณัฑม์วล
รวมประชาชาต ิ(Gross Domestic Products – GDP) เท่ากบั 115,000 ลา้นรงิกติ - เมือ่ถงึปี 2020 
GDPจะตอ้งเพิม่เป็น 920,000 ลา้นรงิกติ (คดิตามคา่เงนิในปี 1990) 

นอกจากนโยบาย Vision 2020 มาเลเซยียงัไดว้างนโยบายแห่งชาตอิกี คอื นโยบายวสิยัทศัน์
แห่งชาต ิหรอื National Vision Policy: NVP ซึ่งมกีารสรา้งเป้าหมายในการสรา้งมาเลเซยีใหเ้ป็น 
“ประเทศทีมี่ความยืดหยุ่นคงทนและมีความสามารถในการแข่งขนั (Resilient and 
Competitive Nation)” โดยมสีาระสําคญั คือ ลดความสําคญัของการลงทุนที่ทําให้เกิดการ
เจรญิเตบิโตทีไ่มย่ ัง่ยนืและไมม่ปีระสทิธภิาพลง และใหค้วามสาํคญัต่อประเดน็ใหม่คอื การเตบิโตทีต่ัง้
อยูบ่นพืน้ฐานของประสทิธภิาพการผลติโดยรวม (Total factor productivity) โดยจะเน้นการลงทุนทีม่ ี
การคน้ควา้และวจิยัและเทคโนโลยสีงู  
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ภายหลังการเข้ารบัตําแหน่งนายกรฐัมนตรีมาเลเซียของดาโต๊ะ ซรี นาจิบ ราซัค ได้ใช้
นโยบาย New Economic Model: NEM โดยใหค้วามสาํคญัอนัดบัแรกต่อการแกไ้ขปญัหาเศรษฐกจิ
เฉพาะหน้าของการสรา้งความเจรญิรุ่งเรอืงใหแ้ก่มาเลเซยีในระยะยาว โดยมกีารแกไ้ขปรบัปรุงกฎระ
บยีบต่างๆ เพื่อให้พฒันาประเทศไดต้ามศกัยภาพที่แทจ้รงิ เช่น การเปิดเสรภีาคบรกิารโดยยกเลกิ
ขอ้บงัคบัทีต่อ้งมชีาวภูมบิุตรถอืครองหุน้รอ้ยละ 30 ถอืเป็นสว่นหน่ึงของการปฏริูปนโยบาย NEM ที่
ดาํเนินการใหส้อดรบักบักรอบความตกลงดา้นการคา้บรกิาร ASEAN Framework on Services: 
AFAS ซึง่จะมกีารเปิดเสรภีายในปี 2558  

มาเลเซยียงัตอ้งการการถ่ายทอดเทคโนโลยจีากนักลงทุนต่างชาต ิแรงงานมฝีีมอื แต่รฐับาล
จะอนุมตั ิใหม้าลงทุนเฉพาะโครงการทีใ่ชเ้งนิลงทุนสงู และเป็นการลงทุนในเขตพฒันาเศรษฐกจิเทา่นัน้ 
รฐับาลมาเลเซียยงัคงซึ่งไว้ซึ่งอํานาจในการอนุมตัิการลงทุนจากต่างชาติไว้ค่อนข้างสูง (Capital 
Intensive) เน่ืองจากต้องการลดการพึ่งพาเศรษฐกิจภายนอก โดยเฉพาะจากสหรัฐอเมริกา และ
สหภาพยโุรป  

สาํหรบัการเปิดตลาดใหต่้างชาตเิขา้มาลงทุน รฐับาลมาเลเซยีไดป้ระกาศอนุญาตใหต่้างชาติ
เขา้มาลงทุนไดร้อ้ยละ 100 ในสาขาบรกิารยอ่ย 27 สาขา ครอบคลุมบรกิารดา้นการท่องเทีย่ว สุขภาพ 
เทคโนโลย ีสารสนเทศ และขนส่ง รวมถึงการลงทุนในศูนย์กระจายสนิค้าระดบัภูมภิาค ศูนย์จดัซื้อ
สนิคา้ระหวา่งประเทศ และการทาํธุรกจิเหมอืงแร่ ขณะเดยีวกนั รฐับาลไดผ้อ่นคลายขอ้กําหนดการถอื
หุน้ของต่างชาตแิละเงือ่นไขดา้นการสง่ออกในการลงทุนดา้นการผลติอกีดว้ย  

กฎระเบยีบและนโยบายดา้นการสง่เสรมิการลงทุน 

มาเลเซยีสง่เสรมิการลงทุนผา่นมาตรการจงูใจใหแ้ก่บรษิทัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ อาทิ
เช่น นโยบายการลดภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลจาก 28% เป็น 27% และจะลดเหลอื 26% ในอนาคตอนัใกล ้
การยกเวน้ภาษเีงนิได ้(70-100%) เป็นระยะเวลา 5 ปี รวมไปถงึสทิธปิระโยชน์อื่นๆ เช่น Investment 
Tax Allowance, Reinvestment Allowance และ Accelerated Capital Allowance แก่บรษิทัทีท่าํการ
ผลติ (manufacturing Company) สรา้งมาตรการจูงใจแก่บรษิทัทีผ่ลติสนิคา้เทคโนโลยสีงู บรษิทัทีม่ ี
โครงการสาํคญั (Strategic Project) บรษิทัทีเ่น้นการวจิยัและพฒันา รวมทัง้แรงจูงใจอื่นๆ เช่น ให้
งบประมาณในการสรา้งอาคารอุตสาหกรรม และงบประมาณการสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน 

มาเลเซยีไดอ้นุญาตใหผู้ถ้อืหุน้ต่างชาตเิขา้มาถอืหุน้ได ้ 100% ในการลงทุนในกจิการ/
โครงการใหม่ทุกประเภท การอนุญาตจ้างงานต่างชาติ บริษัทต่างชาติที่อยู่ในภาคการผลิตได้รบั
อนุญาตใหจ้า้งงานชาวต่างชาตใินกรณทีีไ่มส่ามารถจา้งแรงงานในประเทศได ้ 

ภาพรวมของนโยบายทางการเงนิ 

ระบบการเงนิ (Financial System) ทีข่บัเคลือ่นอยูใ่นประเทศมาเลเซยี มทีัง้หมด 2 ระบบหลกั 
คอื ระบบการเงนิทัว่ไป (Conventional Financial System) และระบบการเงนิอสิลาม (Islamic 
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Financial System) โดยมอีงคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบการเงนิดงัน้ี Bank Negara Malaysia (Central 
Bank), Financial Institutions (สถาบนัการเงนิ), Shariah Advisory Council of Bank Negara 
Malaysia (SAC), Financial Market (ตลาดการเงนิ), Securities Commission (คณะกรรมการกํากบั
หลกัทรพัย)์ และ Bursa Malaysia Berhad (ตลาดหลกัทรพัย)์ 

มาตรการทางดา้นภาษ ี

นโยบายของรฐัก็คือการเพิ่มรายได้จากการเก็บภาษี สําหรบัปี 2553 นัน้ สรรพากรของ
มาเลเซยี (Inland Revenue Board) ไดเ้น้นหนักไปทีก่ารปรบัปรุงระบบการตรวจสอบภาษ ีและการ
เพิม่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี ในขณะเดยีวกนัก็พยายามลดภาษีเงนิได้บางประเภทลงเพื่อเป็นการ
ดงึดดูนกัลงทุน 

อตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบับรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายมาเลเซยีทีม่ทีุนจดทะเบยีน
ชาํระแลว้ไมเ่กนิ 2.5 ลา้นรงิกติ ดงัน้ี รายได ้5 แสนรงิกติเรยีก จดัเกบ็ในอตัรารอ้ยละ 20 รายไดส้ว่นที่
เกนิ 5 แสนรงิกติ จดัเกบ็ในอตัรารอ้ยละ 25  

มาตรการทางภาษเีพือ่ชว่ยเหลอืและสง่เสรมิธุรกจิขนาดยอ่ม (SMEs) 

SMEs ไมต่อ้งสง่ประมาณการเพือ่ชาํระภาษลี่วงหน้าสาํหรบัสองปีแรก โดยใหช้าํระตอนสิน้ปี
ไดเ้ลย ยอมใหนํ้ารายจ่ายในการจดทะเบยีนสทิธบิตัรและเครื่องหมายการคา้ของ SMEs มาหกัเป็น
รายจ่ายไดใ้นปีภาษ ี2553-2557  และกําหนดอตัราอากรแสตมป์ไวเ้ป็นพเิศษสําหรบัเงนิกูย้มืของ 
SMEs  

มาตรการทีม่ใิชภ่าษแีละกฎระเบยีบทางการคา้  

ประเทศมาเลเซียมีการออกมาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษีเช่นเดียวกับประเทศสมาชิก
อาเซยีนอื่น  เช่นการจํากดัปรมิาณนําเขา้ การกําหนดโควตา การอุดหนุน มาตรการการหา้มนําเขา้
สนิคา้บางประเภท (เช่น สนิคา้ทีเ่กี่ยวกบัความเชื่อทางศาสนา ความมัน่คง สุขภาพ และสิง่แวดลอ้ม 
เป็นตน้)  

ภาพรวมของนโยบายต่อวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

การพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศมาเลเซยีดําเนินการอยู่บนพืน้ฐาน
หลกั 3 ประการ ประการแรกคอืเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งใหก้บัโครงสรา้งพืน้ฐาน ทัง้ทางกายภาพ 
การบรหิารขอ้มลู และการปฏบิตักิาร โดยการออกขอ้กาํหนดและออกกฎหมาย หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิแนว
ปฏบิตั ิมาตรฐาน การออกใบอนุญาต และแรงจงูใจทางการเงนิ เพือ่กําหนดแนวทางของกจิกรรมและ
การดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและธุรกิจรายใหม่ ประการที่สองคือเพิ่ม
ประสทิธภิาพและขดีความสามารถของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม ซึ่งนโยบายหรอืโครงการที่
จะเพิม่ความรู ้ความชาํนาญและความสามารถของวสิาหกจิและลกูจา้งเพื่อเสรมิสรา้งความสามารถใน
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การพฒันาและแขง็ขนั ได้แก่ การพฒันาธุรกิจรายใหม่ การพฒันาทรพัยากรบุคคล การบรกิารให้
คําปรกึษา การส่งเสรมิเทคโนโลย ีการพฒันาสนิค้า การตลาดและการส่งเสรมิการขายต่างๆ และ
ประการทีส่ามคอืส่งเสรมิความสามารถในการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม  

2.3 สิงคโปร ์

ภาพรวมของนโยบายทางเศรษฐกจิและการลงทุน 

ในภาพรวมระบบเศรษฐกจิของประเทศสงิคโปร์ค่อนขา้งมคีวามชดัเจน นัน่คอื การคงไวซ้ึ่ง
ความเป็นตลาดเสร ีเป็นศนูยก์ลางของธุรกจิโลก ทัง้ดา้นการคา้ การลงทุน และการเงนิ 

สงิคโปรใ์หค้วามสาํคญักบัสาขาทางเศรษฐกจิในภาคการคา้บรกิารในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ 
โดยสนบัสนุนและสง่เสรมิการอาํนวยความสะดวกทางการคา้ การลงทุน การเงนิ ระบบสาณารณูปโภค 
และระบบการคมนาคมขนส่ง รวมทัง้มที่าเรอืน้ําลกึและระบบการบรหิารจดัการที่รวดเร็ว ส่งผลให้
สงิคโปรเ์ป็นศนูยก์ลางการใหบ้รกิารในหลายสาขาของภมูภิาค โดยเฉพาะดา้นการขนสง่ การทอ่งเทีย่ว 
และการคา้ นอกจากน้ี สงิคโปรย์งัเป็นศนูยก์ลางทางการเงนิของโลกดว้ย 

สงิคโปรใ์หค้วามเท่าเทยีมกนัระหวา่งนักลงทุนชาวสงิคโปรแ์ละชาวต่างชาต ิโดยชาวต่างชาติ
สามารถถอืหุน้ได ้100% ในธุรกจิเกอืบทุกสาขา ยกเวน้ (1) ดา้นการกระจายเสยีง และการจดัสรรคลื่น
ความถี ่ถอืหุน้สงูสุดไมเ่กนิรอ้ยละ 49 (2) กจิการดา้นหนังสอืพมิพ ์ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 สว่นกจิการ
ที่ห้ามนักลงทุนต่างชาตลิงทุนได้แก่ ธุรกจิด้านกฎหมายและการประกอบอาชพีทนายความรวมถึง
สาขาที่เกี่ยวขอ้งกบักจิการวสิาหกจิของรฐั โดยไม่กําหนดเงนิลงทุนขัน้ตํ่า และอนุญาตให้นักลงทุน
สามารถถอืครองกรรมสทิธิท์ีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งในสงิคโปร ์ 

ภาพรวมของนโยบายดา้นการเงนิ 

ประเทศสิงคโปร์ไม่มีข้อกําหนดหรือบทบญัญัติของกฎหมายใดที่ควบคุมการนําเข้าหรือ
ส่งออกซึ่งเงนิดอลลาร์สงิคโปร์หรอืเงนิตราต่างประเทศและควบคุมการแลกเปลี่ยนเงนิในประเทศ
สิงคโปร์ ดังนัน้บุคคลสามารถที่จะถือ ใช้ หรือโอนเงินทุนในสกุลเงินต่างๆ ได้อย่างเสรีโดยไม่มี
ขอ้จาํกดั  

อกีทัง้การใหว้งเงนิสนิเชื่อในสกุลเงนิดอลลาร์สงิคโปร์ ไม่ว่าจะเป็นจํานวนเท่าใดก็ตามของ
สถาบนัการเงนิแก่ผูท้ีม่ถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศและผูท้ีม่ถีิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศนัน้ สามารถทีจ่ะดาํเนินการได้
โดยไมต่อ้งปรกึษากบั Monetary Authority of Singapore (MAS) ก่อน และสามารถทีจ่ะนําเขา้มาหรอื
ส่งออกจากประเทศสงิคโปร์ซึ่งเงนิดงักล่าวได้โดยไม่มขีอ้จํากดัใดๆ ที่เป็นไปในแง่ของกจิกรรมทาง
เศรษฐกจิในประเทศสงิคโปร ์แต่ทัง้น้ีไมร่วมถงึการกระจายการลงทุนทางการเงนิในหลกัทรพัยห์ลายๆ 
ประเภท  
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มาตรการทางดา้นภาษ ี 

สงิคโปร์เป็นประเทศที่เล็กที่สุดประเทศหน่ึงในโลก ไม่มีทรพัยากรธรรมชาติมากเหมอืน
ประเทศอื่น แต่มฐีานะทางเศรษฐกจิด ีเพราะสงิคโปร์พฒันาเศรษฐกจิดา้นการค้า โดยเป็นประเทศ
พอ่คา้คนกลางในการขายสนิคา้เป็นทา่เรอืขนสง่สนิคา้ปลอดภาษ ีทาํใหส้นิคา้ทีผ่า่นทางสงิคโปรม์รีาคา
ถูก 

เพื่อเป็นการจูงใจใหม้กีารคา้การลงทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ สงิคโปร์มกีารใหส้ทิธิ
ประโยชน์ทางภาษมีากมายกบันกัลงทุนต่างชาต ิและสง่เสรมิใหม้กีารไปลงทุนในต่างประเทศ อาทเิช่น 
การไมเ่รยีกเกบ็ Capital Gain Tax อตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเพยีงรอ้ยละ 17 เท่านัน้ (อาจลดลงตาม
ฐานของรายได)้ อตัราภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาตํ่า การใชร้ะบบ Single Tier System (การจ่ายภาษี
เงนิไดนิ้ตบิุคคลถอืเป็นภาษีสุดทา้ย ไม่มกีารเสยีภาษสีําหรบัเงนิปนัผลหลงัจากนัน้) และการยกเวน้
ภาษสีาํหรบัเงนิปนัผลรบั และทีส่าํคญัยิง่คอื สงิคโปรม์กีารจดัเกบ็ทีม่ปีระสทิธภิาพและไมม่ปีญัหาเรื่อง
คอรปัชัน่เหมอืนประเทศสมาชกิอื่น 

อตัราภาษใีนปจัจุบนั  

อตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 17% เป็นอตัราทีจ่ดัเกบ็สาํหรบักําไรตัง้แต่ 290,001 SGD ขึน้ไป 
สาํหรบักาํไรทีน้่อยกวา่นัน้ จดัเกบ็ในอตัราดงัน้ี  

กาํไรตัง้แต่ 0 – 10,000 SGD ไดร้บัยกเวน้ 75% ของกาํไร สว่นทีเ่หลอืจดัเกบ็ 4.25% 

กาํไรตัง้แต่ 10,001 – 290,000 SGD ไดร้บัยกเวน้ 50% ของกาํไร สว่นทีเ่หลอืจดัเกบ็ 8.8%  

มาตรการทางภาษเีพือ่ชว่ยเหลอืและสง่เสรมิธุรกจิขนาดยอ่ม (SMEs)  

สงิคโปรม์มีาตรการชว่ยเหลอื SMEs หลายประการ เชน่ ใหเ้งนิชว่ยเหลอื 5% ของรายไดใ้นปี 
2555 สนับสนุนการสรา้งนวตักรรมและการปรบัปรุงโดยใหห้กัค่าใชจ้่ายทางภาษไีด ้4 เท่า แต่ไมเ่กนิ 
SGD 1,600,000 หรอืเลอืกรบัเงนิสดรอ้ยละ 30 ของรายจ่ายทีไ่ดร้บัสทิธ ิสาํหรบักจิกรรมดงัต่อไปน้ี 
วจิยัและพฒันา Approved design การไดม้าซึ่งทรพัยส์นิทางปญัญา การจดทะเบยีนทรพัยส์นิทาง
ปญัญา การซือ้หรอืการเชา่ Prescribed Automation Equipment และการจดัอบรมพนกังาน  

มาตรการสง่เสรมิให ้SMEs ไปลงทุนในต่างประเทศ โดยยอมใหห้กัค่าใชจ้่ายได ้2 เท่าสาํหรบั
รายจ่ายค่าเดินทางไปทางประเทศเพื่อสร้างธุรกิจและรายจ่ายในการศึกษาลู่ทางการทําธุรกิจใน
ต่างประเทศ  

มาตรการทีม่ใิชภ่าษแีละกฎระเบยีบทางการคา้  

สงิคโปร์เป็นประเทศที่เขม้งวดกบัมาตรการสุขอนามยัของสนิค้าที่นําเขา้เพื่อจําหน่ายและ
บรโิภคในสงิคโปร ์SMEs ไทยจงึตอ้งผลติสนิคา้ใหไ้ดต้ามมาตรฐานสขุอนามยั 
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การอนุญาตใหแ้รงงานไทยเขา้ไปทํางานภาคบรกิาร จะมกีารใหใ้บอนุญาต 3 แบบ คอื 1) E 
Pass ใบอนุญาตทาํงานระดบัวชิาชพี (Professional) และระดบับรหิาร (Executive)  2) S Pass ซึง่
เป็นการอนุญาตทํางานสําหรบัแรงงานมฝีีมอืระดบักลาง 3) Work Permit เป็นใบอนุญาตทํางาน
ประเภทกึง่ฝีมอื (Semi-skilled Labor) และแรงงานมฝีีมอืน้อย (Unskilled Labor) และสงิคโปรไ์ด้
กําหนดสาขาทีอ่นุญาตใหแ้รงงานต่างชาตเิขา้มาทาํงานเป็น 5 สาขา คอื การก่อสรา้ง อู่ต่อเรอื งานรบั
ใชใ้นบา้น การผลติ บรกิาร โดยไทยอยูใ่นกลุ่มประเทศ Non-Traditional Source (NTS) ซึง่อนุญาตให้
ทาํงานเฉพาะ 3 สาขาแรก และไมส่ามารถอนุญาตใหเ้ขา้ทาํงานในสาขาแรงงานภาคบรกิารได ้ 

ภาพรวมของนโยบายต่อวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

ประเทศสงิคโปร์มอีงค์กรทีท่ําหน้าทีห่ลกัในการสนับสนุนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
คอื Standards, Productivity and Innovation for Growth Board (SPRING) ซึง่อยูภ่ายใตก้ระทรวง
การคา้และการอุตสาหกรรม (Ministry of Trade and Industry) มหีน้าทีพ่ฒันาหน่วยธุรกจิและสรา้ง
ความน่าเชื่อถือให้แก่สนิค้าของประเทศสงิคโปร์ โดยจะร่วมมอืกบัหน่วยงานต่างๆ ในการให้ความ
ช่วยเหลอืทางด้านการเงนิ การพฒันาขดีความสามารถ การพฒันาการบรหิาร ให้ความช่วยเหลอื
ทางดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมและการเขา้ถงึตลาด  อกีทัง้ยงัดาํเนินมาตรการรบัประกนัหน้ี (Loan 
Insurance Scheme) เพือ่สรา้งช่องทางใหแ้ก่วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มใหเ้ขา้ถงึแหล่งเงนิทุน 
โดยการเขา้ไปรบัประกนัหน้ีอกีดว้ย  

สําหรบัการช่วยเหลอืดา้นการเงนิ SPRING มหีน้าทีใ่นการใหค้วามช่วยเหลอืและอํานวย
ความสะดวกกบั SMEs ในการกูเ้งนิจากธนาคาร โดยการให ้line of credit และ share risks ในอตัรา
รอ้ยละ 80 ภายใตโ้ครงการ Local Enterprise Financial Scheme ( LEFS) หรอืในรปูของ Voucher 
Scheme ใหค้วามชว่ยเหลอืบรษิทัใหม้ ีเงนิทุนเพือ่ปรบัปรุงใหม้เีทคโนโลย ีและ Innovation ใหม่ๆ และ
มศีกัยภาพในการดาํเนินธุรกจิต่อไปในอนาคต โดยมลูค่าของ voucher ใบละ 5,000 เหรยีญสงิคโปร ์
มอบใหบ้รษิทัทีย่ ืน่ขอและร่วมมอืดาํเนินการกบั Spring-funded Centres of Innovation (COIs) ซึง่
บรษิทัทีส่ามารถยืน่ใบสมคัรขอรบัการสนบัสนุน จะตอ้งเป็นบรษิทัทีม่เีจา้ของเป็นคนทอ้งถิน่รอ้ยละ 30 
และมกีารลงทุนดา้นทรพัยส์นิมลูคา่ตํ่ากวา่ 15 ลา้นเหรยีญสงิคโปร ์

ประเทศสงิคโปร์ยงัมมีาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการสนับสนุนวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม อาท ิมาตรการทางภาษอีากร ใหข้อ้มลูขา่วสาร การฝึกอบรมบุคลากร และการใหค้าํแนะนํา
ต่างๆ โดยมหีน่วยงานชื่อ Enterprise Development Centres (EDCs) ทาํหน้าทีเ่ป็นศนูยร์วมของผูใ้ห้
คําแนะนําซึ่งสามารถใหค้ําแนะนําไดท้ัง้ดา้นกฎหมาย การเงนิ การบรหิาร และธุรกจิ และการพฒันา
และวจิยัเพือ่สนบัสนุนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 2.4  ประเทศไทย 

ภาพรวมของนโยบายทางเศรษฐกจิและการลงทุน 
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ในทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง การส่งออกที่
แขง็แกร่ง และตลาดผูบ้รโิภคภายในประเทศทีต่ื่นตวั นอกจากน้ี ทรพัยากรธรรมชาตอินัอุดมสมบูรณ์
ประกอบกบัแรงงานทีม่ฝีีมอืและประสทิธภิาพยงัช่วยดงึดูดนักลงทุนต่างชาต ิเสรมิสรา้งความมัง่คัง่ให้
ธุรกจิ และพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศ มโีครงสร้างพื้นฐานพรอ้มสิง่อํานวยความสะดวกในการ
ขนส่งที่ทนัสมยั การคมนาคมและโครงข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศที่ก้าวหน้า มนิีคมอุตสาหกรรมที่
นําเสนอสิง่อาํนวยความสะดวกอนัทนัสมยัและบรกิารสนบัสนุนทีต่อบสนองความตอ้งการของทัง้บรษิทั
ขา้มชาตขินาดใหญ่ และบรษิทัขนาดกลางและขนาดยอ่ม  

ในดา้นการเมอืงในประเทศไทย ยงัพบปญัหาคอรร์ปัชัน่ อนัถอืวา่เป็นอุปสรรคใหญ่สาํหรบันัก
ลงทุนหรอืแมก้ระทัง่ผูป้ระกอบการของไทยเอง ทีผ่า่นมา ผูนํ้าประเทศไทยฝา่ยบรหิารไม่เคยประกาศ
วสิยัทศัน์ของประเทศเหมอืนเช่นประเทศมาเลเซีย และบรูไน ทําให้แผนพฒันาประเทศที่ประกาศ
ออกมาจากแต่ละหน่วยงานซํ้าซอ้น ไม่สอดคลอ้งกนั ทําใหภ้าคธุรกจิของประเทศไทยยงัไม่แขง็แกร่ง
เทา่ทีค่วร อนัเน่ืองมาจากจุดอ่อนทางการเมอืงการปกครองของประเทศ  

นโยบายการลงทุนของประเทศไทยมคีวามชดัเจนโดยมุ่งเน้นการเปิดเสรแีละส่งเสรมิการคา้
เสร ีรฐับาลส่งเสรมิการลงทุนจากต่างประเทศที่นําไปสู่การพฒันาทกัษะ เทคโนโลย ีและนวตักรรม
อยา่งจรงิจงั ประเทศไทยไดร้บัการจดัอนัดบัจากผลการสาํรวจนานาชาตใิหเ้ป็นแหล่งรองรบัการลงทุน
ที่น่าดึงดูดที่สุดแห่งหน่ึงอย่างต่อเน่ือง ในปี 2553 ธนาคารโลกได้จดัให้ไทยเป็นประเทศที่มคีวาม
สะดวกในการดําเนินธุรกจิมากเป็นอนัดบัที ่12 ของโลก โดยปจัจุบนัรฐับาลใหค้วามสําคญัในการ
ส่งเสรมิและชกัจูงอุตสาหกรรม 6 สาขาหลกั ซึ่งถอืเป็นหวัใจสําคญัในการพฒันาประเทศ ไดแ้ก่ 1) 
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 2) พลังงานทดแทน 3) ยานยนต์ 4) อิเล็กทรอนิกส์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 5) แฟชัน่ และ 6) บรกิารทีม่มีลูคา่เพิม่สงูซึง่รวมถงึ อุตสาหกรรม
บนัเทงิ บรกิารเพื่อสุขภาพ และการท่องเที่ยว รวมทัง้ไดอ้อกนโยบายเร่งส่งเสรมิการลงทุนจากนัก
ลงทุนต่างชาต ิด้วยการปรบัปรุงกฎระเบยีบ และปฏริูปกฎหมายหลายฉบบั เพื่อขจดัอุปสรรคทาง
การคา้ และการทําธุรกจิตามแนวทางในการเร่งรดัการเปิดเสรขีองความตกลงเสรอีาเซยีน รวมถงึการ
ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ในการลงทุนตามประกาศของมคีณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน  

ภาพรวมของนโยบายทางการเงนิ 

กระทรวงการคลงัเป็นหน่วยงานหน่ึงที่มบีทบาทสําคญัในการกําหนดนโยบายทางการเงนิ 
โดยกําหนดยุทธศาสตร์ภายใต้วิสัยทัศน์ “มีความเป็นเลิศด้านการเงินการคลัง เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขง่ขนัของไทยในอาเซยีน” การใหค้วามสนับสนุนแก่ SMEs ในร่างกําหนดว่า 
กระทรวงการคลงัควรมบีทบาทในการสนับสนุนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) โดย
สนับสนุนทางการเงนิผ่านทางสนิเชื่อเงือ่นไขผอ่นปรน การประสานกบัธนาคารโลก (World Bank) 
และ ADB ในการใหค้วามช่วยเหลอืทางวชิาการแก่ SME เพื่อพฒันาทกัษะ ความเชีย่วชาญ และ
ความสามารถในการแขง่ขนั สนับสนุนการดําเนินการของบรรษทัประกนัสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาด
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ยอ่ม (บสย.) ในการคา้ประกนัสนิเชื่อ SME การสนับสนุนธุรกจิร่วมลงทุนใหเ้ขา้มามบีทบาทในการ
พฒันาศกัยภาพของ SMEs 

การสนับสนุน ดา้นมาตรการภาษแีละการเงนิสาํหรบั SME ทีม่ศีกัยภาพและประสงคจ์ะขยาย
การลงทุนไปยงัประเทศอื่น ในอาเซยีนโดยเฉพาะในเรื่องการคา้ประกนัการลงทุนและการประกนัความ
เสี่ยง โดยให้มกีารหารอืร่วมกบัธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
(SME Bank) ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้ แห่งประเทศไทย (EXIM Bank) สมาคมธนาคารไทย 
และสํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (เป็นการดําเนินการต่อเน่ือง โดยมหีน่วยงานที่
รบัผดิชอบ คอื ธนาคารแหง่ประเทศไทย และสาํนักงานเศรษฐกจิ การคลงั- เป็นการดาํเนินการภายใต ้
AEC และ ASCC)  

มาตรการดา้นภาษ ี

ประเทศไทยมกีารปรบัทศิทางการปรบัโครงสรา้งภาษเีพือ่รองรบัการรวมตวักนัเป็นประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีนคอ่นขา้งมากเมือ่เทยีบกบัประเทศอื่น โดยสิง่ทีก่รมสรรพากรไดด้าํเนินการไปแลว้คอื 
การปรบัลดอตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลจากรอ้ยละ 30 เหลอืรอ้ยละ 23 ในปี 2555 และ รอ้ยละ 20 
สาํหรบัปี 2556 และ 2557 การเตรยีมการปรบัปรุงโครงสรา้งภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา โดยเน้นเรื่อง
การกระจายภาระภาษีเพื่อลดความเหลื่อมลํ้า และขณะเดียวกันการปรบัอัตราภาษีให้แข่งขนักับ
ต่างประเทศได ้ 

การเร่งรัดให้มีอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน เตรียมการออก
มาตรการต่างๆ เช่น มาตรการกําหนดราคาโอน (Transfer Pricing) มาตรการป้องกนัการตัง้ทุนตํ่า 
(Thin Capitalization) มาตรการป้องกนัการกกัเกบ็กําไรไวใ้นประเทศทีม่อีตัราภาษตีํ่า (Controlled 
Foreign Company) รวมทัง้มาตรการป้องกนัการหลบเลีย่งภาษเีป็นการทัว่ไป (General Anti 
Avoidance Rule) โดยทีม่าตรการเหลา่นัน้จะตอ้งไมเ่ป็นอุปสรรคต่อการลงทุนระหวา่งประเทศ 

มาตรการดา้นภาษเีพือ่ชว่ยเหลอืและสง่เสรมิธุรกจิขนาดยอ่ม (SMEs)  

การปรบัลดอตัราภาษสีาํหรบัธุรกจิ SMEs เป็นการเฉพาะ 

สาํหรบับรษิทัไทยทีม่ทีุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ไมเ่กนิ 5 ลา้นบาทและมรีายไดจ้ากการขายหรอื
ใหบ้รกิารไมเ่กนิ 30 ลา้นบาท อตัราภาษทีีจ่ดัเกบ็เป็นดงัน้ี  

- ยกเวน้ไมต่อ้งเสยีภาษสีาํหรบักาํไรสทุธติัง้แต่ 1 – 150,000 บาท  
- รอ้ยละ 15 ของกาํไรสทุธติัง้แต่ 150,001 – 1,000,000 บาท  
- รอ้ยละ 23 ของกาํไรสทุธติัง้แต่ 1,000,001 บาทขึน้ไป สาํหรบัปี 2555  
- รอ้ยละ 20 ของกาํไรสทุธติัง้แต่ 1,000,001 บาทขึน้ไป สาํหรบัปี 2556-2557  
ยกเวน้รายไดจ้ากการขายทรพัยส์นิประเภทเครื่องจกัรทีใ่ชใ้นการผลติสนิคา้สําหรบัเงนิไดท้ี่

ได้รบัจากการขายทรพัย์สนิประเภทเครื่องจกัรที่ใช้ในการผลติสนิค้าเพื่อซื้อเครื่องจกัรใหม่ทดแทน 
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ทัง้น้ี เฉพาะการขายทรพัยส์นิประเภทเครื่องจกัรทีไ่ดก้ระทําตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2555 ถงึวนัที ่31 
ธนัวาคม 2555  

ต่อมาในการประชุมคณะรฐัมนตรวีนัที ่8 มกราคม 2556 ไดม้มีตปิรบัเพิม่การยกเวน้ภาษเีงนิ
ไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบัเงนิได ้150,000 บาทแรก เป็น 300,000 บาทแรก ซึง่หลงัจากการปรบัลดดงักล่าว 
อตัราภาษทีีจ่ดัเกบ็เป็นดงัน้ี 

- ยกเวน้ไมต่อ้งเสยีภาษสีาํหรบักาํไรสทุธติัง้แต่  1-300,000 บาท 
- รอ้ยละ 15 ของกาํไรสทุธติัง้แต่ 300,001-1,000,000 บาท 
- รอ้ยละ 20 ของกาํไรสทุธติัง้แต่ 1,000,001 บาทเป็นตน้ไป 

มาตรการทีม่ใิชภ่าษแีละกฎระเบยีบทางการคา้ 

ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึ่งในภูมิภาคที่มีการกําหนดและออกมาตรการทางการค้า 
รวมถงึมาตรการที่มใิช่ภาษี ที่ใชส้ําหรบัปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศ อาท ิมาตรการหา้มนําเขา้-
ส่งออก การขอใบอนุญาต การจํากดัปรมิาณนําเขา้ของสนิคา้ การกําหนดมาตรฐานดา้นสุขอนามยั 
มาตรการตอบโตก้ารทุม่ตลาด เป็นตน้  

อยา่งไรกด็ ีภายใตก้รอบความตกลงการคา้เสรอีาเซยีน มาตรการทางการคา้ของประเทศไทย
สว่นใหญ่ไดถู้กขจดัไปหมดแลว้เมือ่ปี 2553  

ภาพรวมของนโยบายต่อวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม  

การพฒันาศกัยภาพของวสิาหกจิไทยทีผ่่านมาเผชญิกบัปญัหาอุปสรรคต่างๆ โดยเฉพาะใน
เรื่องความสามารถในการเขา้ถงึแหล่งทุนตํ่า ส่งผลใหก้ารนําเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชน้้อย ขาดการ
วจิยัและพฒันา  

ความสําคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทําให้หน่วยงานภาครฐัต่างกําหนด
มาตรการส่งเสรมิและสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อแกไ้ขจุดอ่อน รวมถงึการจดัตัง้หน่วยงานเฉพาะ
เพือ่ทาํหน้าทีก่าํหนดนโยบายและแผนการสง่เสรมิเฉพาะดา้น เช่นเดยีวกบัประเทศสมาชกิอาเซยีนอื่น 
คอืใหค้วามสาํคญักบัการผลกัดนัใหว้สิาหกจิกลุ่มน้ีมศีกัยภาพและขดีความสามารถในการแขง่ขนัเพิม่
มากขึน้ 

หน่วยงานทีม่หีน้าทีส่่งเสรมิและสนับสนุนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม คอื สํานักงาน
ส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. การดําเนินงานของสสว.ส่วนใหญ่ คือการ
กําหนดนโยบายและแผนพฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบการ SMEs สสว. จงึไดจ้ดัทาํแผนการสง่เสรมิ
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มฉบบัที ่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) ซึง่ในการจดัทาํแผนพฒันาน้ีไดม้ี
การพจิารณาถึงความเชื่อมโยงสอดคล้องกบัแผนต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น แผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) แผนยุทธศาสตรข์องกระทรวงต่างๆ รวมถงึ
แผนพฒันาในระดบัจงัหวดัดว้ย 



                                                                
 

                                                                                                                   

บผ - 18 บทสรุปผูบ้รหิาร  

แผนการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
ประกอบดว้ย 4 ยทุธศาสตรห์ลกั คอื 

- ยุทธศาสตร์สนับสนุนปจัจยัแวดลอ้มใหเ้อื้อต่อการดําเนินธุรกจิวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มไทย 

- ยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนัของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ยอ่มไทย 

- ยุทธศาสตร์ส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้เติบโตอย่างสมดุลตาม
ศกัยภาพของพืน้ที ่

- ยุทธศาสตร์เสรมิสรา้งวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไทยใหเ้ชื่อมโยงกบัเศรษฐกจิ
ระหวา่งประเทศ 

3. ความเช่ือมโยงด้านกฎระเบียบในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

เป้าหมายของอาเซยีนคอืทาํใหเ้กดิการไหลเวยีนเสรใีนดา้นสนิคา้ บรกิาร การลงทุน งานฝีมอื 
และทุน (Free flow of Goods, Free flow of Services, Free flow of Investment, Free flow of  
Skilled labour and Free flower of  Capital) ซึง่จะสง่ผลต่อ SMEs อยา่งมาก เพราะในอดตี SMEs 
สว่นใหญ่ไม่มศีกัยภาพในการออกไปแขง่ขนัในต่างประเทศ หรอืแขง่ขนักบั Multinational company  
ในตลาดภายในประเทศ ดงันัน้การมมีาตราลดภาษ ี อุปสรรคทางการคา้ และการปรบัปรุงกฎระเบยีบ
การลงทุนต่างๆ จะช่วยลดต้นทุนในการสํารวจตลาด ลดการใช้ต้นทุนและทรพัยากรในการวิจัย
กฎระเบยีบและขจดัปญัหาอุปสรรค จงึเป็นการสรา้งโอกาสให ้SMEs ไดแ้ขง่ขนัในตลาดอาเซยีนได ้ 

การดาํเนินการไปสูเ่ป้าหมายดงักล่าวโดยอาศยัความตกลงหลกัคอื ATIGA  สง่ผลใหส้นิคา้มี
ตน้ทุนลดลงโดยภาษทีีล่ดถงึ 0% AFAS ซึ่งเปิดใหบ้รษิทัในอาเซยีนสามารถเขา้มาทําธุรกจิไดง้่ายขึน้ 
ACIA ใหก้ารส่งเสรมิและคุ้มครองการลงทุนทัง้นักลงทุนและการลงทุนของบรษิทัในอาเซยีน MRAs 
(บรกิารวชิาชพี)  การยอมรบัคุณสมบตัขิองผูป้ระกอบวชีาชพี เมือ่มกีารออกไปจดัตัง้กจิการในอาเซยีน 
บรษิทัก็สามารถนําบุคคลกรวชิาชพีออกไปทํางานไดใ้นบรษิทัตนเอง  เช่น นักกฎหมาย  นักบญัช ี 
พยาบาล   วศิวกร สถาปนิก ฯลฯ MRAs  (สนิคา้) การยอมรบัคุณสมบตัขิองสนิคา้ร่วมกนัเพือ่ช่วยลด
การดาํเนินการทีส่นิคา้จะตอ้งผา่นการทดสอบหลายครัง้และสามารถขายไดใ้นทุกๆ ประเทศในอาเซยีน 
และ Cooperation Arrangements  อาเซยีนร่วมจดัทาํขอ้ตกลงดา้นความรว่มมอืเป็นอยา่งมาก เพือ่
สง่เสรมิการคา้และการลงทุนของอาเซยีนใหข้ยายตวัและไหลเวยีนสะดวก  

เป้าหมายสาํคญัของแผนงานการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนสาํหรบั SMEs 

มกีารจดัทําหลกัสูตรร่วมกนัสําหรบัผูป้ระกอบการในอาเซยีน จดัตัง้ศูนยใ์หบ้รกิารครบวงจร
สาํหรบั SMEs (SME service centre) ทีเ่ชื่อมโยงระหวา่งภูมภิาคและภูมภิาคยอ่ยของประเทศสมาชกิ 
โครงการจดัตัง้การใหบ้รกิารทางการเงนิสําหรบัธุรกจิ SMEs ในแต่ละประเทศสมาชกิอาเซยีน จดัตัง้
โครงการส่งเสรมิการฝึกปฏิบตัิงานสําหรบัเจ้าหน้าที่ระดบัภูมภิาคเพื่อพฒันาความเชี่ยวชาญของ
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เจา้หน้าที ่จดัตัง้กองทุนเพือ่การพฒันา SMEs ในระดบัภูมภิาค เพือ่เป็นแหล่งเงนิทุนสาํหรบั SMEs ที่
ประกอบธุรกจิในภมูภิาคอาเซยีน 

SME Strategic Plan of Action (2010-2015) 

การศกึษาความเป็นไปไดข้อง SME Credit System สาํหรบัการปรบัปรุงการกูย้มืเงนิจาก
ธนาคารและการคํ้าประกนัเงนิกูใ้นอาเซยีน การพฒันา Multi-media Self-reliant System Toolkit 
Package Hyperlink of National SME Portals การจดัตัง้ศูนยใ์หบ้รกิารครบวงจรสาํหรบั SMEs 
(SME service centre) ทีเ่ชื่อมโยงระหวา่งภูมภิาคและภูมภิาคยอ่ยของประเทศสมาชกิ การเผยแพร่
ขอ้มลูเกีย่วกบัโอกาสทางการคา้และการลงทุนของ SMEs ทัง้ในและนอกภมูภิาค รวมถงึขอ้มลูการเปิด
เสรกีารคา้(FTA) และการลงทุนทัง้ในและนอกภูมภิาคอาเซยีน การเผยแพร่ขอ้มูลในแนวกวา้งให ้
SMEs เกีย่วกบังานแสดงสนิคา้และเทศกาลต่างๆ และอํานวยความสะดวกให ้SMEs ไดเ้ขา้ร่วมงาน 
การแบง่ปนัขอ้มลูทางเทคโนโลยทีีม่อียูใ่ห ้SMEs ระหวา่งประเทศสมาชกิอาเซยีน การพฒันาเครื่องมอื
ทีใ่ชว้ดัผลการดาํเนินงาน (KPIs) สาํหรบันวตักรรมของ SMEs การพฒันาเทคโนโลยขีองศนูยบ์่มเพาะ
วสิาหกจิ การจดัทาํ Directory of the Outstanding ASEAN SMEs 2011 และการจดัทาํ ASEAN 
SME Innovation Awards  

วเิคราะหค์วามเชือ่มโยงของนโยบายและกฎหมาย 

ปจัจุบนัผลของการจดัทําขอ้ผกูพนัเปิดเสรกีารคา้บรกิารและการลงทุนในอาเซยีนอยู่ในระดบั
ตํ่ามาก นอกจากน้ี  แนวทางการเปิดเสรขีองอาเซยีนทัง้ใน 5 เรื่องหลกั ซีง่จะเป็นประโยชน์ต่อ SMEs 
ในอาเซยีน คอื  Free flow of Goods,   Free flow of Services,   Free flow of Investment Free 
flow of  Skilled labour,  Free flower of  Capital  กไ็มไ่ดส้มัฤทธิผ์ลต่อประโยชน์ของ SMEs จรงิ แต่
กลบัเกดิประโยชน์ต่อบรษิทัขา้มชาตทิัง้ทีเ่ป็นอาเซยีน (สงิคโปร)์ และไมใ่ชอ่าเซยีน 

ในสว่นของไทยยงัไม่มหีน่วยงานภาครฐัใดเลยทีม่แีผนหรอืดาํเนินการปฏริูปกฎหมายสาํหรบั
การเปิดเสรหีรอืการนําไปสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน  รวมทัง้กฎระเบยีบภายในประเทศ (Domestic 
regulation)  ทีม่คีวามล่าสมยัและทาํลายธุรกจิขนาดเลก็ของไทย แต่กลบัไปเอื้อประโยชน์ต่อนายทุน
ต่างชาตแิละบรษิทัขา้มชาต ินอกจากน้ี ไมม่กีฎระเบยีบภายในและมาตรการใดเลยทีช่่วย SMEs ไทย
ในการออกไปแขง่ขนัในตลาดอาเซยีน โดยประเดน็ปญัหาของไทยคอื ต่างหน่วยงานในแต่ละประเทศ
ต่างดําเนินการกนัไป โดยไม่มกีารประสานระหว่างกนั และไม่มยีุทธศาสตร์ร่วมกนัทํางานให้ได้ผล
ประโยชน์ของประเทศและผูป้ระกอบการไทย  และไม่รูจ้กัการใชส้ทิธปิระโยช์ของความตกลง ความ
รว่มมอื หรอืขอ้ตกลงในอาเซยีน 

4. การวิเคราะหผ์ลกระทบต่อ SMEs ไทย 

4.1 นโยบายและกฎหมาย (รวมภาษี) 
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จากสรุปเรื่องนโยบายและกฎหมายของกลุ่มประเทศสมาชกิอาเซียนขา้งต้น จะเห็นได้ว่า 
แมว้่าแต่ละประเทศมนีโยบายในการเปิดการคา้เสร ีเพราะเป็นกระแสโลก กอปรกบัการรวมตวัเป็น
ประชาคมอาเซยีน (ASEAN Community) และประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) แต่ในทางปฏบิตัิ
แต่ละประเทศในกลุ่มสมาชกิอาเซยีนกย็งัคงไวซ้ึ่งขอ้สงวนและกฎระเบยีบในการปกป้องสนิคา้ การ
บริการและการลงทุน มากน้อยต่างกนัไปตามแต่สถานภาพของเศรษฐกิจและการเมอืงของแต่ละ
ประเทศ เกอืบทุกประเทศยงัคงมมีาตรการเพือ่สงวนและปกป้องธุรกจิในประเทศอยู่ตามสภาพของแต่
ละประเทศ โดยไม่ทําตามเป้าหมายการรวมตวักนัเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ส่วน
ประเทศในกลุ่ม CLMV ยงัคงมนีโยบายในการรบัการลงทุนเป็นหลกั และมนีโยบายในการส่งเสรมิ 
SMEs แต่ยงัคงไมม่คีวามชดัเจนในการสง่เสรมิ SMEs ในการลงทุนในต่างประเทศ 

ส่วนในประเทศเป้าหมาย คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ การศึกษาพบว่า ประเทศ
ดงักล่าวมกีารส่งเสรมิ SMEs ในการประกอบธุรกจิและการลงทุนในต่างประเทศมากขึน้ โดยเฉพาะ
ประเทศสงิคโปร์ ส่วนประเทศอนิโดนีเซียยงัคงเสมอืนเป็นประเทศรบัการลงทุนเป็นหลกัและยงัไม่
กระตอืรอืรน้ในการลงทุนนอกประเทศและการร่วม AEC มากนัก สาํหรบัประเทศมาเลเซยี การศกึษา
พบว่า มกีารใหน้ํ้าหนักทัง้ในประเทศและต่างประเทศค่อนขา้งดแีละมรีะบบ ทัง้น้ียงัคงสงวนธุรกจิให้
ภมูบิุตร  

ในดา้นภาษ ีการวจิยัพบว่า สงิคโปรเ์ป็นประเทศทีจ่ดัใหม้าตรการภาษใีนการส่งเสรมิ SMEs 
ในการคดิค้นนวตักรรม เทคโนโลย ีและการลงทุนในต่างประเทศมากที่สุดในภูมภิาค รองลงมาคอื
ประเทศมาเลเซยีทีใ่หป้ระโยชน์ทางภาษใีนเรื่องของการเริม่ธุรกจิและนวตักรรม อนิโดนีเซยีมใีหภ้าษี
แก่ SMEs หากมรีายไดต้ํ่ากวา่ 50,000 ลา้นรเูปียห ์(ประมาณ 155 ลา้นบาท) เสยีภาษจีากปกตริอ้ยละ 
20 เป็นรอ้ยละ 12.5 (50%) สว่นประเทศไทยมมีาตรการภาษใีห ้SMEs และเพิม่เตมิเมือ่ปลายปี พ.ศ. 
2555 แต่จากการพจิารณาเหน็วา่ จากมกีารสง่เสรมิ SMEs ควรตอ้งปรบัลดอกีเพือ่เป็นการจงูใจ 

4.2 ความเช่ือมโยงด้านกฎระเบียบในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

หากพจิารณาองค์ประกอบตามแผนงานการนําไปสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC 
Blueprint)  
จะเหน็วา่ ทุกองคป์ระกอบเป็นการสรา้งโอกาสใหแ้ก่ SMEs ทัง้สิน้ ไมว่า่จะเป็นการเป็นตลาดและฐาน
การผลิตเดียวกัน การสร้างขดีความสามารถในการแข่งขนั การพฒันาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค 
ตลอดจนการบรูณาการเขา้กบัเศรษฐกจิโลก องคป์ระกอบของ AEC Blueprint ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบั 
SMEs คอื การพฒันาเศรษฐกจิอยา่งเสมอภาค ซึง่เลง็เหน็ความสาํคญัของ SMEs ทีเ่ป็นหวัใจในการ
ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของภูมภิาค และไดว้างแนวทางการพฒันา SMEs ไวห้ลายเรื่อง รวมทัง้การจดัตัง้
กองทุนเพือ่พฒันา SMEs สาํหรบัภูมภิาค ASEAN  อยา่งไรกต็าม การดาํเนินการตามแผนงานในแต่
ละเรือ่งยงัมคีวามลา่ชา้และยงัขาดความรว่มมอืในภมูภิาคอยา่งจรงิจงั   
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ในส่วนของการคา้สนิคา้นัน้ แมว้่าจะมกีารลดภาษนํีาเขา้ลงถงึรอ้ยละ 0 ไปแลว้สาํหรบัสนิคา้
เกอืบทัง้หมด (ประมาณร้อยละ 99) แต่อุปสรรคสําคญัที่ยงัขจดัไม่หมดตามเป้าหมายคอื เรื่องของ
มาตรการและอุปสรรคทางการคา้ทีม่ใิช่ภาษ ี (Non-Tariff Measure: NTM/Non-Tariff Barrier: NTB) 
โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มเกษตรและอาหาร กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคโทรนิกส์ เหล็ก ยาและ
เวชภณัฑ ์ 

ในส่วนของการคา้บรกิารและการลงทุน แมว้่าเป้าหมายของ AEC Blueprint คอื การลด/
ยกเลกิขอ้จาํกดัในการเขา้สูต่ลาด (Limitation to Market Access) และขอ้จาํกดัในการปฏบิตัเิยีย่งคน
ชาต ิ (Limitation to National Treatment) แต่ในทางปฏบิตั ิประเทศสมาชกิอาเซยีนกย็งัคงสงวน
มาตรการและกฎระเบยีบทีเ่ป็นขอ้จาํกดัดงักล่าวอยู่ โดยอาศยัความยดืหยุ่นภายใตก้ระบวนการเจรจา
และมาตรการบางประการกไ็มถ่อืวา่ขดักบัแนวทางของ AEC Blueprint เช่น ภาษ ีการอุดหนุน ทีด่นิ 
บุคคลากร สญัชาต ิประเภทนิตบิุคคลและสดัส่วนการถอืหุน้ ทัง้น้ีดงัจะเหน็ไดจ้ากขอ้ผกูพนัในชุดที ่8 
ซึ่งเป็นชุดล่าสุด แมว้่าจะมกีารเปิดเสรกีารคา้บรกิารและการลงทุนใหไ้ดถ้งึรอ้ยละ 80 ของ 12 สาขา
บรกิารหลกัและ 180 กว่าสาขาย่อย กย็งัคงมมีาตรการขอ้จํากดัอยู่ รวมทัง้ประเทศในกลุ่มเป้าหมาย
การวจิยั (อนิโดนีเซยี มาเลเซยี สงิคโปร)์ รวมทัง้ประเทศไทย 

ในภาพรวม ประเทศสมาชกิอาเซยีนยงัไมค่าํนึงถงึการรวมกลุม่เป็นประชาคมอาเซยีน รวมทัง้
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน เพือ่สรา้งความแขง็แกร่งและการแขง่ขนักบัภูมภิาคอื่นเท่าทีค่วร และยงัมี
นโยบายรกัษาผลประโยชน์ของประเทศตนเองอยู ่ประเทศไทยเองมคีวามตื่นตวัในเรื่อง AEC ในชว่ง
หลงั พรอ้มกบัความตื่นกลวั แต่ไม่มกีารประสานงานกนัอย่างเป็นรูปธรรมของหน่วยงาน แต่ต่างคน
ต่างทาํเสมอืนเอางบประมาณทีไ่ดม้าใชแ้ลว้รายงานวา่ทาํแลว้ หากไมม่กีารปรบัเปลีย่นการดาํเนินงาน
เพื่อเข้าสู่เป้าหมายในปี พ.ศ. 2558 ผลประโยชน์จะตกกบัประเทศสงิคโปร์และประเทศนอกกลุ่ม
อาเซยีน 

5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย   

 การเตรยีมความพรอ้มในการลงทุนทัง้เชงิรบัและเชงิรุกสําหรบัการเป็นประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซยีน (AEC) ควรคํานึงถงึองคป์ระกอบสาํคญัคอื (1) การมนีโยบายหรอืกฎหมายสนับสนุนการ
ลงทุนทีช่ดัเจน (2) การปรบัปรุงองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่รองรบันโยบาย (3) การพฒันาทรพัยากรบุคคล 
และ (4) การสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของสงัคมในทุกภาคสว่น จากองคป์ระกอบดงักล่าว คณะผูศ้กึษาได้
วเิคราะหแ์ละมขีอ้เสนอในการพจิารณาแกไ้ขปรบัปรุงมาตรการและกฎหมายของประเทศไทยดงัน้ี 

5.1 การแก้ไขปรบัปรงุกฎหมาย 

กฎหมายที่ควรปรบัปรุงแก้ไขม ี2 ประเดน็คอื กฎหมายที่เกี่ยวกบัการเงนิ และกฎหมายที่
เกีย่วกบัภาษอีากร 
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5.1.1 กฎหมายท่ีเก่ียวกับการเงิน  ในส่วนน้ีมีกฎหมายสองเรื่องที่เห็นสมควรต้อง
พจิารณาคอื ร่าง พ.ร.บ. หลกัประกนัทางธุรกจิ และ พ.ร.บ. บรรษทัประกนัสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาด
ยอ่ม พ.ศ. 2534 

(1) รา่ง พ.ร.บ. หลกัประกนัทางธุรกจิ 

ความสามารถเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนเป็นปญัหาใหญ่ของ SMEs ไม่เฉพาะแต่ในประเทศไทย 
ปญัหาหลกัของ SMEs ในการขอสนิเชื่อคอื การขาดประวตัใินการประกอบธุรกจิและการขาดหลกัฐาน
ทางการเงนิทีน่่าเชือ่ถอื และทีม่กัเป็นปญัหามากทีส่ดุคอื การขาดหลกัประกนัสนิเชือ่ แมจ้ะไดม้กีารรา่ง 
พ.ร.บ. หลกัประกนัทางธุรกจิโดยกระทรวงการคลงัและกระทรวงยุตธิรรมมาร่วมสบิปีแลว้ ร่าง พ.ร.บ. 
น้ีกย็งัไมม่กีารนําเขา้สู่การพจิาณาของรฐัสภา หากร่าง พ.ร.บ. น้ีมผีลใชบ้งัคบั น่าจะเป็นประโยชน์ต่อ 
SMEs ในการใชก้จิการ สนิคา้คงคลงั วตัถุดบิในการผลติ สทิธเิรยีกรอ้ง มาเป็นหลกัประกนัเพิม่เตมิใน
การขอสนิเชื่อได ้ดงันัน้ สสว. อาจช่วยผลกัดนัร่าง พ.ร.บ. ฉบบัน้ีใหก้ารพจิารณาเกดิผลอย่างจรงิจงั 
นอกจากนัน้ สสว. อาจช่วยผลกัดนัให้รวม “ทรพัย์สนิทางปญัญา” เขา้ไวเ้ป็นหลกัประกนัทางธุรกจิ
ประเภทหนึ่งในร่าง พ.ร.บ. ฉบบัน้ีใหช้ดัเจน รวมถงึวธิกีารประเมนิมูลค่าและการบงัคบัหลกัประกนั
เพือ่ประโยชน์ของ SMEs ไทยต่อไป 

(2) พ.ร.บ. บรรษทัประกนัสนิเชือ่อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม พ.ศ. 2534 

นอกจากหลกัประกนัทางธุรกจิแลว้ การคํ้าประกนัสนิเชื่อใหก้บั SMEs โดยสถาบนัของรฐัก็
เป็นมาตรการทางการเงนิแบบหน่ึงทีห่ลายประเทศในอาเซยีนดาํเนินการอยู ่เชน่ มาเลเซยี อนิโดนีเซยี 
ฟิลปิปินส ์รวมทัง้ประเทศไทย ในส่วนของไทย มกีารตรา พ.ร.บ. บรรษทัประกนัสนิเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดยอ่ม พ.ศ. 2534 โดยจดัตัง้บรรษทัประกนัสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (บ.ส.ย.) ขึน้มาช่วยคํ้า
ประกนัสนิเชื่อใหแ้ก่ SMEs แต่ตาม พ.ร.บ. ดงักล่าว บ.ส.ย. สามารถคํ้าประกนัไดเ้ฉพาะสนิเชื่อที ่
SMEs มอียู่กบัสถาบนัการเงนิและสถาบนัการเงนิเฉพาะกิจเท่านัน้ บ.ส.ย. ไม่สามารถคํ้าประกนั
สนิเชื่อให ้SMEs ทีม่ต่ีอบรษิทัสนิเชื่อทีม่ใิช่สถาบนัการเงนิ ประเภท Non-Bank เช่น ในการทาํเช่าซื้อ 
สสิซิง่ หรอืแฟกตอริง่ ฯลฯ ได ้ซึ่ง SMEs ส่วนใหญ่มกีารใชบ้รกิารสนิเชื่อประเภท Non-Bank 
Services อยูเ่ป็นจาํนวนมาก นอกจากนัน้ ตาม พ.ร.บ. ปจัจุบนั บ.ส.ย. ไมส่ามารถคํ้าประกนั SMEs ที่
มกีารรวมตวัในรปูกลุม่ธุรกจิ เชน่ cluster หรอืวสิาหกจิชุมชนได ้อกีทัง้ยงัไมส่ามารถคํ้าประกนัหน้ี ทีม่ี
รปูแบบนอกเหนือไปจากสนิเชือ่ เชน่ หน้ีในการปฏบิตัติามสญัญา การออกตราสารหน้ี ได ้อยา่งเชน่ใน
กรณี SMEs ระดมทุนผ่านตลาดทุนโดยการออกหุน้กู ้ในกรณีที ่ SMEs ไปลงทุนในต่างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นแนวนโยบายของรฐัอยู่แล้ว บ.ส.ย. ก็ไม่สามารถคํ้าประกนัได ้
เน่ืองจากการระดมทุนผา่นตลาดทุน ไมถ่อืเป็นสนิเชื่อ. นอกจากน้ี การคํ้าประกนัสนิเชื่อใหก้บั SMEs 
หากเป็นการลงทุนในต่างประเทศ เดมิไมส่ามารถทาํได ้เพราะตามหลกัเกณฑก์ารคํ้าประกนั ของบสย. 
อยูเ่ฉพาะธุรกจิของ SMEs ในประเทศไทยเทา่นัน้ 
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ดงันัน้ สสว. ในฐานะผูม้อีํานาจในการเสนอแนะนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อ SMEs อาจ
พจิารณาผลกัดนัให้มกีารแก้ไข พ.ร.บ. บรรษัทประกนัสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 
เพือ่ให ้บ.ส.ย. มขีอบเขตคํ้าประกนักวา้งขึน้กวา่ปจัจุบนัเพือ่ประโยชน์ของ SMEs ไทย 

5.1.2 กฎหมายภาษีอากร  แม้ว่าปจัจุบันประเทศไทยจะมีมาตรการด้านภาษีที่เป็น
ประโยชน์ต่อ SMEs บา้งแลว้กต็าม แต่จากการศกึษาพบว่ายงัไมเ่พยีงพอต่อผูป้ระกอบการ SMEs 
กอปรกับหลายประเทศในอาเซียน แม้แต่ประเทศสิงคโปร์ก็มีมาตรการภาษีที่เป็นการส่งเสริม
ผูป้ระกอบการ SMEs ทีด่กีวา่ประเทศไทย จงึขอเสนอการปรบัปรุงมาตรการภาษเีพิม่เตมิเพือ่สง่เสรมิ 
SMEs ไทยดงัน้ี 

(1) มาตรการภาษเีพือ่สง่เสรมิ SMEs ภายในประเทศ 

(1.1) อตัราภาษเีงนิไดแ้ละเงื่อนไข  ควรกําหนดอตัราภาษีเงนิไดส้ําหรบักําไรสุทธสิ่วนที่
เกนิ 1 ลา้นบาทเป็นรอ้ยละ 15 หากอตัราภาษปีกตยิงัสงูกว่ารอ้ยละ 15 และควรปรบัเงื่อนไขการเป็น 
SMEs สาํหรบัการใชส้ทิธปิระโยชน์ในอตัราภาษเีงนิไดน้ี้ โดยควรปรบัทุนจดทะเบยีนใหส้งูกวา่ 5 ลา้น
บาท ซึ่งอาจเป็น 20 ลา้นบาท และควรปรบัเงื่อนไขเรื่องรายไดก้่อนค่าใชจ้่ายใหสู้งกว่า 30 ลา้นบาท 
ซึง่อาจเป็น 100 ลา้นบาทหรอืมากกว่า เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจรงิของ SMEs ไทยและ
เทยีบเคยีงกบัประเทศอื่นในอาเซยีนได ้

(1.2) การยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล สาํหรบั SMEs ไทยทีเ่ป็นนิตบิุคคลเป็นระยะเวลา 3 
ปีแรกนบัจากวนัเริม่ประกอบการเพือ่สง่เสรมิการเริม่ธุรกจิ คลา้ยกบัสทิธปิระโยชน์เรื่องภาษเีงนิไดข้อง
บรษิทัทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน และเป็นการขจดัความเหลื่อมลํ้าทางภาษทีีใ่หก้บับรษิทัต่างชาตทิี่
ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน 

(1.3) การเลอืกใชค้า่ใชจ้า่ยหกัเหมา สาํหรบั SMEs ในอตัรารอ้ยละ 75 ของยอดรายรบั ซึง่
ผลทางภาษีและคลา้ยกบัการเกบ็ภาษีรอ้ยละ 5 ของยอดรายรบัในกรณีการประเมนิภาษีตามมาตรา 
71(1) แห่งประมวลรษัฎากร ทัง้น้ี คํานวณจากอตัราภาษสีูงสุดรอ้ยละ 20 และไม่มกีารกําหนดอตัรา
ภาษพีเิศษให ้ SMEs ไทยดงักล่าวขา้งตน้ ทัง้น้ี น่าจะทาํให ้ SMEs ไทยเขา้ระบบภาษมีากขึน้ และรฐั
จะไดร้ายไดจ้ากภาษมีลูคา่เพิม่มากขึน้ 

(1.4) เพิม่อตัราการหกัค่าใชจ้่าย เป็น 2 เท่าหรอืมากกว่าสาํหรบัค่าใชจ้่ายที ่ SMEs ใชไ้ป
ในการคดิคน้นวตักรรมใหมแ่ละการจดทะเบยีนทรพัยส์นิทางปญัญา หรอืการใชน้วตักรรมใหมเ่พือ่เพิม่
ผลผลติและพฒันาสนิคา้ ทัง้น้ี เพื่อเป็นการกระตุน้ SMEs ไทยในการคดิคน้หรอืใชน้วตักรรมใหม ่ซึ่ง
ประเทศมาเลเซยีและสงิคโปรก์ใ็ชม้าตรการน้ี 

(2) มาตรการภาษเีพือ่สง่เสรมิ SMEs ในการลงทุนต่างประเทศ 

เพือ่เป็นการกระตุน้และสง่เสรมิ SMEs ไทยในการลงทุนต่างประเทศ ควรปรบัปรุงมาตรการ
ภาษดีงัน้ี 
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(2.1) การให ้ SMEs ไทยหกัค่าใชจ้่ายไดอ้ยา่งน้อย 2 เท่าสาํหรบัค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง
ไปต่างประเทศเพื่อสรา้งธุรกจิหรอืเพื่อศกึษาลู่ทางในการทําธุรกจิในต่างประเทศ ซึ่งมาตรการเช่นน้ี
ประเทศสงิคโปรก์ม็ ี

(2.2) การยกเวน้ภาษเีงนิปนัผลใหก้บั SMEs ไทยสาํหรบัการลงทุนในต่างประเทศโดยไม่
ตอ้งมเีงือ่นไข เพือ่ให ้ SMEs นําผลกําไรจากการลงทุนในต่างประเทศเขา้มาในประเทศไทย ซึง่หลาย
ประเทศในอาเซยีนไดด้าํเนินการไปแลว้ 

5.2 การส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานของทุกภาคส่วนและมาตรการส่งเสริม 
SMEs ไทยสู่ AEC 

ปญัหาส่วนใหญ่ของประเทศไทยคอื การขาดการบูรณาการร่วมกนัของทัง้ภาครฐัและเอกชน 
รวมถงึการขาดการเป็นศนูยก์ลางหรอืเจา้ภาพในแต่ละเรือ่งทีส่าํคญั 

5.2.1 รฐัควรกําหนดมาตรการเชงิรุกและเชงิรบัให้ชดัเจน ตลอดจนสทิธปิระโยชน์ต่างๆ  
เป็น package เพือ่ใหม้คีวามชดัเจน เพือ่ประกอบการตดัสนิใจของผูป้ระกอบการ SMEs ในการลงทุน 

5.2.2 การปรบัปรุงบทบาทและหน้าทีข่ององคก์รภาครฐัมดีงัน้ี สาํนักงานสง่เสรมิการลงทุน 
(BOI) ควรปรบัทศิทางเพื่อให้ SMEs มทีางเขา้มาขอสทิธปิระโยชน์มากขึน้สําหรบัการลงทุนใน
ประเทศและในต่างประเทศ ซึ่งตอ้งมกีารปรบัปรุงกฎระเบยีบ สาํนักงานส่งเสรมิธุรกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว./OSMEP) ควรปรบัปรุงตวัพระราชบญัญตัจิดัตัง้และปรบัปรุงกฎระเบยีบ เพื่อให ้
สสว. เป็นผูดู้แล SMEs อย่างแท้จรงิ รวมทัง้ผูแ้ทนของ สสว. ควรมสี่วนร่วมในการเจรจากรอบ 
ASEAN และ FTA อื่นๆ ดว้ย การจดัตัง้ศนูยก์ลางบรกิารการลงทุนสาํหรบั SMEs (One-Stop Service 
Center) โดยให ้สสว. เป็นหน่วยงานหลกัในเรื่อง SMEs เขา้กบั One-Stop Services ทีไ่ดจ้ดัทาํไป
แลว้ โดย BOI และกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์สสว. ควรมบีทบาทและกฎระเบยีบ
ชดัเจนในการจดัตัง้และจดัการกองทุนเพือ่สง่เสรมิ SMEs โดยพจิารณาแนวทางของ AEC Blueprint 
และบูรณาการใหไ้ปในทศิทางเดยีวกนั โดย สสว. ตอ้งมบีทบาทมากขึน้ในการเจรจากรอบ AEC ใน
สว่น SMEs ในลกัษณะผสมผสานทัง้ inside-out และ outside-in สสว. ควรตอ้งมอีํานาจเพิม่เตมิใน
การกําหนดนโยบายและมาตรการสง่เสรมิ  SMEs (ภาษแีละอื่นๆ) เช่น BOI แต่เน้นเฉพาะ SMEs 
และควรตอ้งพจิารณาทบทวนและเน้นธุรกจิภาคบรกิารเพือ่เป็นตวันําในการพฒันาเศรษฐกจิใหม้ากขึน้
และเป็นรปูธรรม ซึง่เป็นแนวทางของโลกเศรษฐกจิในปจัจุบนั  

นอกจากน้ี ยงัมกีารเพิม่บทบาทของสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิบางแห่ง เช่น ธนาคารเพือ่การ
นําเข้าส่งออกแห่งประเทศไทย เพื่อให้สามารถเป็นที่ปรึกษาแก่ SMEs ด้านการทําธุรกิจใน
ต่างประเทศได้ เหตุผลเพราะเป็นสถาบนัการเงินเฉพาะกิจที่มีความสามารถด้านการค้าระหว่าง
ประเทศ อีกทัง้ยงัมีบุคคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ ด้านธุรกิจการค้าและการเงินระหว่าง
ประเทศ อกีดว้ย นอกจากนัน้ กย็งัมกีารส่งเสรมิและผลกัดนัใหธ้นาคารออมสนิ ใหค้วามสาํคญัในการ
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ช่วยเหลอืธุรกจิ micro finance โดยสสว. อาจจาํเป็นตอ้งกําหนดคาํนิยามของ micro finance เพือ่ให้
การชว่ยเหลอืสามารถพุง่เป้าไปยงักลุม่ SMEs ขนาดจิว๋ทีต่อ้งการได ้

5.2.3 การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์(Human Resources) ควรใหค้วามสนใจกบัการพฒันา
ทรพัยากรมนุษย์ (Human Resources) ตัง้แต่ภาคการศกึษา การทํางานปฏบิตังิาน ความคดิ 
ตลอดจนสงัคมและวฒันธรรมของประเทศสมาชกิอาเซยีนอื่นๆ เพื่อเพิม่ขดีความสามารถทนัต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกจิโลก เช่น การให้ความรู้ อบรม จดัตัง้ course ฝึกอบรมให้เป็นระบบ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเสรมิสรา้งความเป็นEntrepreneurship ใหก้บัผูป้ระกอบการซึง่รวมไปถงึการ
ใหค้วามรูด้า้นการตลาด การพฒันาตราสนิคา้ (brand) การสรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัผลติภณัฑ ์และความรู้
ในเรือ่งของทรพัยส์นิทางปญัญา  โดยการพฒันาดา้นน้ีตอ้งทาํกบัทัง้ภาคเอกชนและภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง
ซึง่เน้น SMEs และแมว้า่ในขณะน้ีมหีลายหน่วยงานจดัทาํ แต่ไมม่กีารร่วมกนัหรอืประสานงานของทุก
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งอย่างแทจ้รงิ นอกจากนัน้ ควรพฒันาความสามารถและทกัษะของแรงงานฝีมอื 
และความสามารถในการเจรจาและประสานงานของเจา้หน้าทีข่องรฐั อกีทัง้ยงัควรรุกไปใหค้วามรูค้วาม
เขา้ใจในดา้นสงัคมวฒันธรรมไทยใหก้ลุ่มประเทศอาเซยีน และการพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นกลุ่ม
ประเทศ CLMV  

5.2.4 การมสี่วนร่วมประสานงานทุกภาคส่วนของไทยกบักรอบแนวทางของ AEC 
Blueprint เน้นเป้าหมายของ ASEAN และ AEC วา่เป็นการรวมตวักนัในกลุม่ประเทศสมาชกิ เพือ่สูก้บั
ภายนอกกลุ่ม รวมทัง้การร่วมกนั (integration) ของ SMEs ในประเทศสมาชกิ ASEAN เพื่อความ
แขง็แกร่ง โดยตอ้งมกีารร่วมมอืกนัและ matching การร่วมคา้ (joint venture) กนัของ SMEs เพื่อ
เป้าหมายเดยีวกนั แต่ปญัหาการเมอืงเป็นจุดถ่วงสําคญัในการพฒันาและการดําเนินการให้บรรลุ
เป้าหมาย 

5.3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ขอ้เสนอแนะอื่นในหลกัการ รวมถงึเรื่องการดําเนินการในการพฒันา SMEs ร่วมกนัตาม
กรอบ AEC และความร่วมมอืของ SMEs ในกลุ่มอาเซยีน การพจิารณาจดัตัง้กองทุนประเภท Private 
Equity Fund เพือ่การระดมทุนใชเ้ป็นแหล่งเงนิทุนในการสง่เสรมิผูป้ระกอบการ SMEs ไทย การให้
เงนิอุดหนุนดา้นดอกเบีย้และหลกัประกนัแก่ SMEs ไทย ตลอดจนการสนับสนุนธุรกจิการคา้บรกิาร
เพือ่เป็นตวัผลกัดนัเศรษฐกจิของประเทศ 
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Executive Summary 
 

This project has studied the policies and laws of all 10 ASEAN countries and 
also deeply studied Thailand and other 3 target countries i.e. Singapore, Malaysia, 
Indonesia, because such three countries having the statistics of investment in 
ASEAN at the first rank to the third rank respectively, and such three countries had 
their economic condition at the developed level whose their information likely to be 
able to compare with that of Thailand. Additionally, this project had also studied the 
linkage of rules and regulations of ASEAN countries under the framework of AEC 
Blueprint and had analyzed various effects which may have against Thai SMEs 
inclusive of suggestion on policy for improving the important issues in order to 
support the business operation of Thai SMEs. There were the conclusions according 
to the various topics as follows:- 

 
1. Policy and Laws of 6 ASEAN Countries 
1.1 Brunei 
Overview Policy on Economic and Investment 
Brunei will change its economic structure from depending upon oil to more 

variety economic structures because Brunei well realizes that it cannot depend upon 
oil and energy forever, therefore, it expedited the economic structure reform and 
applied the various measures for creating economic diversity. Brunei has measure to 
open more free trade in order to create the atmosphere which is lenient to foreign 
investment. 

Tax Measures 
The tax collected in Brunei Darussalam is not the country’s main revenue. 

Brunei started to collect the corporate income tax since 2008 by 27.5% but, at 
present, the tax rate decreases to 22% only. 

The Government does not collect the personal income tax from the people 
and it does not apply the value-added tax system. 

None-Tax Measures and Trade Regulations 
Brunei still has the trade measure which is the restriction of import, export. 
Overview Policy for SMEs 
The state agency who takes care of SMEs and formulates the policy or SMEs 

development plan is Ministry of Primary Resources (MIPR) and the Brunei Economic 
Development Board (BEDB)  

SMEs development plan is stipulated in Wawasan Brunei 2035 or Vision 
Brunei 2035. It is called “The Outlines of Strategies and Policies for Development 
(OSPD)”. Such plan highlights the importance in the personnel development, 
information access, access of technology and news, finance, and market access.  
 

1.2 Cambodia 
Overview Policy on Trade and Investment 
Policy on Investment – Cambodia simultaneously highlights the importance of 

the foreign investment and the foreign aid receipt. The Government promulgated the 
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investment promotion law 1994 (Amended in 2003), to assure the investors that their 
properties will be protected in all aspects as same as those of the Cambodian 
people, to give other rights and benefits, for instance, exemption of income tax for the 
profit, exemption of raw material and machinery import tax, income tax reduction, hire 
of foreigner, land possession and remittance of currency to foreign countries. 

Tax Measures 
Cambodia’s tax system is the most outdated comparing with that of other 

ASEAN countries. Cambodia has just had the tax law for the approximately 10 past 
years, and at present Cambodia does not have any policy to enter into any 
convention for the avoidance of on double taxation with any countries. 

Non-Tax Measures and Trade Regulations 
Cambodia is unable to produce the goods in order to adequately fulfill the 

need of its people; accordingly, it must mainly depend upon the import with the policy 
of free trade, without any trade restriction or any quotas of goods import. There is 
only the rule for the importers to make payment of import tax, value-added tax and 
other taxes, and the restriction on the import of certain goods affecting stability, 
hygiene, and environment. 

Overview Policy for SMEs  
In order to improve the condition of operation of business of development of 

SMEs, the Cambodia’s Government has focused upon the following matters i.e. (1) 
Scope of Laws and Regulations To focus on the promotion of registration especially 
the registration via the internet; (2) Finance To establish the leasing company and to 
strengthen the management and financial statements; (3) Promotion regarding the 
movement of SMEs To promote the innovation and technology as same as the SMEs 
finance and to strengthen and to increase service or other promotion; (4) The 
integration of SMEs to be a global value chain and to prevent from all forms of 
smuggling.  

 
1.3 Laos 
Overview Policy on Trade and Investment 
The economic development plan for the years 2011 to 2015 has the objective 

to reduce the poverty rate, to meet the Millennium Development Goals and to 
prepare the readiness for the economic grouping especially for the establishment of 
AEC in the year 2015 e.g. the development of infrastructure which is necessary for 
economy, the plan of hydro-power electricity generating system, mining development 
plan, and economic sustainable development plan. 

Tax Measures 
Laos has amended the Tax Regulations, whose its effective date is on 1 

October 2012 with the essence to reduce of corporate income tax (in Laos, it is called 
Profit Tax) from 28% to 24%. 

Non-Tax Measures and Trade Regulations 
The state agency which takes care, supervises and issues measure or 

formulates the policy is the Ministry of Industry and Trade. The major trade measures 
are the restriction of import and export, etc. 

Overview Policy for SMEs  
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Laos has promulgated the law promoting SMEs including the measure for 
developing SMEs. Such law has the objective to create and upgrade the people’s 
living standard in order to establish the fundamental for the sustainable economic 
development. The law focuses on the taking of action as follows: - to create and take 
action to result in the atmosphere of administration and rules; to reinforce the 
business competition of SMEs; to expand both domestic and foreign markets; to 
reinforce the opportunity in order to access the source of fund; to support and push 
forward the condition which is in lenient to the establishment of business units; and to 
support the business idea in society. 

 
1.4 Myanmar 
Overview Policy on Trade and Investment 
Myanmar promulgated the Union of Myanmar Foreign Investment Law with 

the objective to create the good image for the country and to attract more investors.  
Myanmar financial system is very strict for the financial transaction of foreign 

companies, for instance, the bank account must be opened with state banks only, the 
transfer of capital and profit to their countries must be permitted by Myanmar. 
Infrastructure in various matters are inadequate with the investors’ need, especially 
for the communications and transport, lack of foreign currency results in the 
Government’s lack of budget to construct various infrastructures, the system of 
business operation has not been developed and it lacks the skill, accordingly, there is 
the problem in case of joint capital with Myanmar businessmen, the Myanmar labour 
are familiar with military administration and management, they are not familiar with 
capitalism. 

Tax Measures 
The overview tax collection structure of Myanmar is not complicated but its 

tax rate is higher than that of other ASEAN countries. Myanmar’s tax policy is to 
improve its tax system to be more efficient, to promote fair taxation and to make its 
tax system to be as standard as those of its neighboring countries.   

Non-Tax Measures and Trade Regulations 
Myanmar has issued its Non-Tariff Measures and had issued many measures 

and trade regulations in various forms for the import-export of goods, for instance, 
application for import license, import restriction measure,  export restriction measure, 
technical barrier measure against trade, etc.  

Overview Policy for SMEs 
In developing such SMEs, Myanmar has applied many measures which are to 

procure, adjust, suggest and protect the power to be adequately used, raw material, 
technical body of knowledge, capital and machinery for manufacture; to push 
forward, upgrade and take care of SMEs, and to give advice on the manufacture of 
goods whose its value added due to the usage of raw material in country; to give 
financial support via government and bank by granting the loan of capital at low 
interest rate; to give tax benefit by mean of reduction of income tax and tax 
exemption; to give the information, news, training for labour development. 

In practice, there is not enough clarity to concretely result in SMEs because 
there is no readiness in many aspects of Myanmar. 
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1.5 Philippines 
Overview Policy on Trade and Investment 
The Government highlights the importance of investment promotion by 

supporting the establishment of mechanism of partnership between the public sector 
and private sector and this is deemed to be the major part of implement of economic 
diplomacy. Moreover, the Government also supports the foreigner to invest in 
infrastructure, for instance, the construction, electric train, airport, and power. 
Philippines has the development plan for the years 2011 to 2016 with the measures 
as follows:- to develop the economy to grow rapidly and sustainably; to create the 
equivalence to access the opportunity of development in terms of geography and 
social condition and economic condition, education, public health, source of fund, 
infrastructure and land including administration with quality. 

Tax Measures 
According to the latest leader’s policy, he announced to reduce the country’s 

deficit by focusing upon the collection of more tax by mean of development of tax 
collection system better than the promulgation of tax law or new tax policy; the 
currently collected Philippines’ tax rate is quite high comparing with that of ASEAN 
countries. 

Non-Tax Measures and Trade Regulations 
Major Non-Tariff Measures are Import Permission, Import Restriction 

Measure, Anti-Dumping Measure, Safeguard Measure, and Sanitary and 
Phytosanitary Measure. 

Overview Policy for SMEs 
Republic Act No. 6977 amended by Republic Act No. 8289 and Republic Act 

No. 9501 respectively is the law stipulates the standard on the promotion, 
development and assistance for SMEs of Philippines; the Law comprises 3 major 
chapters i.e. the rule in regard to the action procedure and basic necessity, private 
sector’s participation in project or policy and the coordination of public sector in 
developing SMEs. Further, such Law also establishes Small Business Guarantee 
and Finance Corporation, and stipulates that the financial institution must set aside 
its 8% of loan for SMEs. 

 
1.6 Vietnam 
Overview Policy on Trade and Investment 
The Government announced the economic development policy namely “Doi 

Moi” (Doi Moi Revolution) by formulating 6 economic strategies in order to increase 
the economic growth as follows:- to decentralize the administration authority to 
business sectors and locality; Liberal economic system; Exchange rate and Interest 
rate is according to market mechanism; with regard to the agricultural policy, the right 
of long-term possession of land is granted and the agricultural commodity is freely 
traded; to increase the private sector’s role; and Free investment. 

Vietnam also sets the economic goal of the years 2000 to 2010 that it will not 
be a poor country and to upgrade the people’s living, to preserve culture and to 
become an industrialized country in 2020. This will lead to the development of human 
resource, to increase its capability in science and technology, infrastructure and 
economic structure, thus, Vietnam focused upon the free economic policy 
implementation. 



                                                               
 

                                                                                        

B - 6 Executive Summary 

Its investment promotion law is quite clear and lenient to foreign investors and 
gives rights and benefits including tax, similar to Thailand’s BOI. The Vietnam’s 
Government also had the public relations and invited foreign investors to invest in the 
project supported by the Government (List of National Projects Calling for Foreign 
Investment) and also solved the problem on the delay of state agency relating to the 
project’s approval and seeking for investment licensees;  

Tax Measures 
Vietnam commenced to reform its tax law in 1990, for instance, the previous 

collection of tax in each industry was in different rate, then, the tax collection is in the 
same system, that is, the corporate income tax of every industry is collected on the 
same standard and under the responsibility of one central agency. At present, 
Vietnam prepares the national plan to participate in AEC in 2015. Vietnam is 
seriously developing tax collection system (Tax Administration Modernization Project) 
and it is expected to be completed in 2015.   

Non-Tax Measures and Trade Regulations 
Vietnam’s Government announced to increase the measure in order to 

reduce the trade deficit after the trade deficit has been likely to increase. Such 
measures are both tariff and non-tariff measures e.g. issuance of the rule for 
controlling the food safety for the imported food goods originated from plant, rule for 
import of vegetable and fruits stipulates that the goods of vegetable and fruits. 

Overview Policy for SMEs 
The Government has issued the Government Directive in 2001 by defining 

that SME is any business in any category of industry whose its capital is less than 10 
Billion VND or approximately 620,000 USD and having less than 300 employees. 
There was the establishment of SMEs Development Council in the Cabinet in order 
to give an advice to the Prime Minister. Later, the Permanent Committee of SMEs 
Development Council was upgraded to be the Agency for SME Development 
(ASMED) to have the overview responsibility, for instance, the promotion of 
development of SMEs, registration of companies, domestic investment promotion, 
and coordination with the reform of state enterprise of international cooperation and 
development of skill of relevant personnel. 

 
2. Policy and Laws of 3 Target Countries and Thailand 
2.1 Indonesia 
Overview Policy on Trade and Investment 
As a consequence of the world economic crisis in the year 1999, Indonesia’s 

Government had the economic reform policy by issuing new rules of trade and 
investment focusing upon the serious enforcement of law and rules and the 
government’s good governance in order to increase the employment opportunity and 
to stimulate the trade and domestic investment.  The Government also highlights the 
importance of capability of competition and promotion of major goods export, 
strengthening of production sector, the stimulation of domestic consumption and the 
improvement of business environment for attracting the investment. 

At the same time, in order to protect the domestic market, Indonesia’s 
Government has issued new rule which increasingly obstructs the import and sale of 
foreign goods, a lot of them are mostly consumption goods at final stage which are 
illegally imported. There were 5 categories of goods (food and beverage, clothes, 
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shoes, electronics goods and toys) permitted to be imported at the specified harbour 
and airport only. Indonesia has the inclination to safeguard to domestic industry 
more. 

Laws and Regulations in regard to Investment 
The essences of new investment law (“Law of the Republic of Indonesia 

Number 25 of 2007 Concerning Investments” on 29 March 2007) are certainty of 
legal aspect by accepting the major principle, for instance, National Treatment, 
transparency and reliability; to lay down the guideline of separation of power and the 
responsibility between the central government and the local government which is in 
compliance with the autonomous local administration; to improve the process of 
investment and the seeking for the permit to be easier by laying down the system of 
service in form of “one-door integrated service mechanism”; and to improve the 
facilities in regard to investment, for instance, the public finance facilities, service for 
the right to benefit from land, service on immigration and facilities regarding import 
license, etc. Moreover, such Law defines the term “Investment” clearly and 
internationally covering the investment of people in country and in foreign country. 
Although the foreign investment in some businesses has the conditions different from 
the local investment, but after they have invested, they will be treated equally and 
there was the announcement of the President clearly stipulating the business with the 
investment condition and Investment Negative List including the investment with 
some conditions. The businesses other than such stipulated ones, can freely 
invested. 

Finance Law and Regulations 
Indonesia is the country quite highlighting the importance of the development 

of domestic financial industry potential. This reflects in the formulation of policy, 
regulations and action measure of various agencies of both public sector and private 
sectors, for instance, the case where the Ministry of Finance issued the main action 
plan during 2010 to 2014 for the capital market and financial industry which is not the 
bank. Such action plan stipulated the objectives, mission and strategies to be the 
guideline for developing the Indonesia’s capital market and financial industry which is 
not the bank of Indonesia.  

Tax Measures 
At present the corporate income tax rate is 25%, but will decrease to 50% for 

the company whose its revenue does not exceed 50,000 Million Rupiah, the 
withholding tax rate is varied subject to the type of revenue, the payer and the payee, 
the withholding tax rate of dividend, interest and royalty in case of the resident in 
Indonesia is 15%, and the value-added tax for the luxurious goods are collected at 
the rate during 10% to 75%. 

Non-Tax Measures and Trade Regulations 
Indonesia’s Government has introduced the trade measure in the manner of 

trade obstruction or various measures of trade obstruction which are the import 
restriction measure, issuance of import license, sanitary measure and measure on 
food and drugs registration. Moreover, after the Government’s reshuffle, Indonesia 
has inclination to safeguard its domestic industries by applying the policy imposing 
the trade measure and Non-Tariff Measures; as a result, the goods exporter has 
higher cost. 
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Overview Policy for SMEs  
Indonesia highlights the importance of development of SMEs. Indonesia’s 

Government has implemented many measures, for instance, providing of retail loan, 
project of community health insurance and project of community development, etc. 
Indonesia’s Government believes that the granting of retail loan will expedite the 
development of country’s major business sectors and to promote small enterprise to 
be able to obtain the loan of state bank, private bank and regional bank, as a 
consequence, this will help decrease the poverty rate and to increase the working 
opportunity. The business seeking for this kind of loan must be the business 
operated by natural person, group of person or cooperative applying for the loan in 
the amount of 5 Million Rupiah to 2 Thousand Million Rupiah (approximately 500 to 
200,000 USD) with an aim to grant the loan amounting 22 Thousand Million USD 
until the year 2014. 

Additionally, Indonesia’s Government also launched the project of capability 
increase, transfer of technology, market access including promoting SMEs to 
participate in the world’s goods exhibition fair. 

The level of Entrepreneur spirit of Indonesia SMEs operators is not high 
enough because they lack Know-How in developing the goods’ quality, foreign 
marketing and innovation. The above-mentioned problems also relate to (1) 
Indonesian labour in large number but they are still the low-skilled labour (2) the 
technology which is appropriate for each category of SMEs. 

 
2.2 Malaysia 
Overview Policy on Trade and Investment 
Amongst Asian members, Malaysia is one of countries whose political parties 

and government has declared “Vision” and followed its commencement and the time 
of achieving the goal of vision is coming close.  In 1991,Dr. Mahathir Mohammad the 
former prime minister and leader of United Malay National Organization-MUON 
declared “ Vision 2020” (or “ Wawasan 2020” in Malay) which was firstly implemented 
in the Sixth National Development Plan in 1991 by determining the future of Malaysia 
“Malaysia must become a fully developed country by 2020”.  

In order to achieve Vision 2020, Malaysian Government has been required to 
continuously carry on the work for 30 years to achieve the following targets. Malaysia 
needs to achieve an annual growth of 7% (in real terms) over the 30-year periods 
(1990–2020).  The economy would be eightfold stronger than its 1990 GDP of 
RM115 billion. This would translate to a GDP of RM920 billion (in 1990 Ringgit terms) 
in 2020. 

Apart from Vision 2020, Malaysia has also formulated national policy namely 
National Vision Policy: NIP which aims at building Malaysia “Resilient and 
Competitive Nation” containing the significant matters as follows: To reduce the 
importance of investment which causes unstable and inefficient growth and instead 
to give the importance on the new agenda which is the growth on a basis of total 
factor productivity by focusing the investment which is driven by research and high 
technology.   

After Mr. Mohd Najib Abdul Razor assumed the position of Malaysian Prime 
Minister, he has adopted New Economic Model: NEM. The first priority is on solving 
urgent economic problems in order to bring long-term economic prosperity to 
Malaysia which causes amendment in regulations to enable the country being 
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developed on the ground of its genuine potential e.g. revoking a regulation which 
requires 30% share holding by Bumiputra regarded as a part of revolution in NEM 
that has been carried out aligned with ASEAN Framework on Services: FAS. Such 
free trade would be opened in 2015 which stimulates foreign investment.  

Malaysia still requires technology transfer and skilled labour; however, the 
Government would merely provide an approval for mega-project in economic 
development zone. Malaysian Government has held the authority in capital intensive 
because they would like to minimize its dependency on external economy, 
particularly USA and Europe.   

In terms of market opening for foreign investors, Malaysian Government 
made an announcement of approval for 100% foreign investment in 27 sub-service 
areas covering tourism, health care, technology, information, and logistics including 
investment in regional distribution center, international buying center, and mining 
business. Meanwhile, the Government has relaxed the restriction of foreign 
shareholder and condition of export related to investment in production.   

Regulation and Stimulating Investment Policy 
Malaysia has supported the investment via incentive measures for domestic 

and overseas companies such as a policy of corporate income tax cut from 28% to 
27% which would be further reduced to 26% in the near future, an exemption of 
income tax (70-100%) for 5 years and other benefits e.g. investment tax allowance, 
reinvestment allowance, and accelerated capital allowance to manufacturing 
companies. Malaysia also creates incentive measures for companies manufacturing 
high technology products, companies having strategic project, and companies 
focusing on research and development plus other incentives such as providing 
budgets in construction of industrial building and infrastructure. 

Malaysia grants approval for 100% foreign shareholding in investment in all 
types of new enterprise/project. Employment of Foreigner: The foreign companies in 
manufacturing sector are allowed to employ foreigners in case of not being able to 
employ domestic employees.  

Overview on Financial Policy 
Two main financial systems driving Malaysia are conventional financial 

system and Islamic financial system. These two systems proceed together.  The 
organizations associated with Malaysian financial systems are Bank Negara 
Malaysia (Central Bank), Financial Institutions, Shariah Advisory Council of Bank 
Negara Malaysia (SAC), Financial Market, Securities Commission, and Bursa 
Malaysia Berhad.  

Tax Measures 
The Government’s policy is to increase the income from tax collection. In 

2010, Inland Revenue Board importantly focused on the improvement in tax audit 
system and increase the number of tax audit officer. Meanwhile, Malaysia has tried to 
cut some types of income tax to be attractive for investors. Nevertheless, in the fiscal 
policy of 2013, Malaysia possibly increases the rates of Real Property Gains Tax 
(RPS) and stamp duty for residential purchase which should highly affect the first 
home buyers.  

The rates of corporate income tax for the companies whose paid-up 
registered capital is not over 2.5 million ringgit which is established in accordance 
with Malaysian laws are 20% tax collection for an income of 500, 000 ringgits, and 
25% tax collection for an income over 500, 000 ringgits  
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Tax Measures to Support SMEs 
No requirement of estimation for tax payment in advance for the first two 

years. The SMEs are allowed to pay tax at the year end.  Expenses relating 
registration of patent and trademark of SMEs are regarded as expenses in the tax 
year for 2010-2014. The duty stamp determined for SMEs loan is at a special rate.   

None-Tarx Measures and Trade Regulations  
Malaysia has issued non-tariff measures the same as those of Asian 

members such as export limit, quota, subsidy, import restriction measure for some 
products (such as products relating to religious belief, security, health care, and 
environment etc.).  

Overview Policy for SMEs 
The development of Malaysian SMEs is on 3 principals as follows: 

strengthening infrastructure regarding physical, data management, and operation by 
issuing regulation and enacting laws or adjusting practice, standard, certification, 
financial incentive, increasing efficiency and capacity of state enterprises and their 
employees to uplift the capacity in development and diligence i.e. developing new 
business and human resource, providing consultancy services, supporting 
technology, developing product and marketing, and supporting sales, and supporting 
capacity to access financial resources for SMEs. 

  
2.3 Singapore 
Overview Policy on Trade and Investment 
The overall economic picture of Singapore is relatively clear, that is, 

maintaining its free market and position of global business center in trade, 
investment, and finance.  

Singapore focuses on trade services as its economic drive by supporting and 
promoting facilitation on trade, investment, finance, and systems of infrastructure and 
transportation and deep sea port and quick management system. Singapore, 
consequently, becomes regional servicing center in many fields, especially logistics, 
tourism, and trade. Furthermore, Singapore is the global financial center as well. 

Singapore treats Singaporean and foreign investors equally. Foreigner can 
hold 100% shares in almost every business field except (1) broadcasting and 
frequency allocation which stipulates not over 49%of foreign shareholding (2) 
newspaper business which stipulates not over 5%of foreign shareholding. The 
enterprises which do not allow foreign investors are legal business and lawyer 
including related fields associating to the state enterprise and allow the investors to 
hold ownership of land and construction in Singapore.  

Overview on Financial Policy 
Singapore revoked exchange control laws from June 1, 1978 onwards. The 

result of circulated letter No. 6/78 issued by Monetary Authority of Singapore (MAS) 
has no stipulation or any legal provision which controls import or export of Singapore 
dollar or foreign currency and no control in money exchange in Singapore. 
Consequently, persons can hold, spend, or transfer capital in any currency freely, 
without limit.   

Moreover, providing credit line in Singapore dollar in whatever amount by 
financial institutions to local and overseas residents can be proceeded without 
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consulting Monetary Authority of Singapore (MAS) in advance and such credit line 
can be imported to or exported from Singapore without any restrictions relating 
economic activities in Singapore. Nonetheless, this excludes distribution of financial 
investment in various securities.   

Tax Measures  
Singapore is one of the smallest countries in the world. The country is not rich 

in natural gas compared to that in other countries. Nevertheless, the country has 
good financial status because Singapore has developed its economy on trade by 
positioning itself as middleman in trade and free port which results in cheap products 
if being shipped via Singapore port.  

In order to incentivize trade and investment both from domestic and overseas, 
Singapore provides numerous tax benefits to foreign investors and supporting 
offshore investment such as: not collecting capital gain tax. The corporate income tax 
is only 17% (may be reduced subject to revenue base), low rate of personal income 
tax, using Single Tier System (corporate income tax payment is regard as final tax, 
no dividend payment after that), tax exemption for dividend. Singapore has efficient 
storage and no problem on corruption as other nation members. 

Present Tax Rate  
17% corporate income tax is the rate of profit from 290,001 SAD and above. 

The lower profit amount would be collected at the following rates.  
0 – 10,000 SGD 75% of profit receives exemption and tax for the rest would 

be collected at 4.25%. 
10,001 – 290,000 SGD 50% of profit receives exemption and tax for the rest 

would be collected at 8.8%.  
Tax Measures to Support SMEs  
Singapore has many tariff measures to help and support SMEs as follows: 

5% Financial support based on 2012 income, supporting innovative creation and 
improvement which the companies are allowed for tax deduction by 4 times, but not 
over SGA 1,600,000 or the companies can choose 30% cash refund of rightful 
expenses for the following activities, research and development, approved design, 
intellectual property acquisition, intellectual property registration, purchasing or 
leasing prescribed automation equipment, employee training. To promote offshore 
investment for SMEs by allowing 2-time tax reductions for the certain expenses.  

None-Tax Measures and Trade Regulations  
Singapore is the country which is strict to sanitary measure of imported goods 

to be distributed and consumed in Singapore. Therefore, Thai SMEs must produce 
goods according to its standard. 

Problem and obstruction of Thai trade are 3 types of Employment Pass 
Eligibility Certificate (EPEC) for Thai labours to work in service sector: 1) E Pass for 
professional and executive 2) S Pass which is a mid-level work visa 3) Work Permit 
for semi-skilled labour and unskilled labour. Nevertheless, under the work permit, 
Singapore stipulates 5 fields which allow the participation of foreign labours i.e. 
construction, shipyard, domestic staff cleaner, manufacturing, and service. Thailand 
is in Non-Traditional Source (NTS) where has been permitted only for the first 3 fields 
and Thais are not allowed to work in service labours.  
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Overview Policy for SMEs 
In terms of supporting SMEs, Singapore has established specific agencies to 

work for this purpose i.e. Standards, Productivity and Innovation for Growth Board 
(SPRING) which is the agency under Ministry of Trade and Industry. Its duty is 
develop business unit and build credibility to Singaporean products by cooperating 
with agencies in providing financial support, uplifting capacity, and developing 
service, providing assistance in technology and innovation and market access. The 
agency also runs loan insurance scheme to create channels for SMEs to access 
financial resource by insuring loan.  

For financial aid, SPRING has duties to support and facilitate SMEs in getting 
credit line from banks by providing line of credit and sharing risks at 80% under Local 
Enterprise Financial Scheme (LEFS), or in the form of Voucher Scheme. Such 
Voucher Scheme provides capital support for improvement in technology, innovation, 
and efficiency resulting in business continuity into the future. 

Singapore also launches other measures related to the support for SMEs 
such as: tariff measure by reducing corporate income tax from 20% to 18% etc., 
giving information, training, and recommendation operated by Enterprise 
Development Centres (EDCs), the center of consultants who can provide legal, 
financial, management, and business advices, conducting development and research 
to support operating SMEs, giving financial support to newly established SMEs, 
effective dispute resolution system for business, supporting SMEs to global trade 
forum by attracting foreign investors to use Singapore as business base so as to 
create opportunities for its SMEs in joint investment with those foreign investors.  

 
2.4 Thailand 
Overview Policy on Trade and Investment 
Based on economic perspective, Thailand has continuous economic growth, 

strong import, and active consumer market in the country. Moreover, fertile natural 
resource and skilled plus efficient labour attract foreign investors, enhance wealth to 
business and develop Thailand’s industry. Another strength of Thailand is modern 
infrastructure and transportation facility and advance transportation and IT network.   

Thailand’s politics have faced problems incurred by corruption. This is 
considered as major obstruction for investors or even Thai entrepreneurs. For the 
past period of time, Thailand’s administrative leaders have never declared their 
visions as those of Malaysia and Brunei. Consequently, the national development 
plans declared by each agency are redundant without any correspondence.   

Thailand’s investment policy is clear which focuses on open and promote free 
trades. The Government support foreign investment which leads to serious 
development in skills, technologies, and innovations.  Thailand has been 
continuously ranked from international survey results as one of the most attractive 
investment countries. In 2010 The World Bank ranked Thailand as the 12th country. 
The Government has highlighted the importance in promoting and attracting main 6 
industries which are considered as the heart of country’s development i.e. 1) 
agriculture and agricultural industry 2) renewable energy 3) automobile 4) electronics 
and IT and communication 5) fashion and 6) high value added services including 
entertainment industry, health care service, and tourism. Thai Government has 
launched foreign investment stimulating policy by improving regulation and 
transforming numerous laws to eliminate obstruction of trade, and doing business 
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according to ASEAN Free Trade.  
Overview on Financial Policy 
The Ministry of Finance is an authority playing significant role in 

establishment of ASEAN community, particularly fiscal and finance cooperation. 
Consequently, the Ministry of Finance formulated “Strategic Draft of Ministry of 
Finance on Fiscal and Finance in Support for ASEAN Community”. This strategy of 
Ministry of Finance was formulated under the vision “Excellence in Fiscal and 
Finance to Increase Competitiveness of Thailand in ASEAN”, the draft specifies 
granting support to SMEs “the Ministry of Finance should play the roles to support 
SMEs via...”, soft loan as financial support, cooperating with World Bank and ADB to 
provide academic support to SMEs for development in skill, masterfulness, and 
competitiveness, supporting operations of Thai Credit Guarantee Operation (TCG) in 
guaranteeing SMEs loan, supporting joint venture business to play roles in SMEs 
efficiency development. 

Supporting tariff and financial measure for potential SMEs who have intention 
to expand their investment to other countries in ASEAN, especially in investment and 
risk guarantees through consulting with SME Bank, EXIM Bank, Thai Bankers' 
Association, and Board of Investment (BOI) (continuously processed responsible by 
Bank of Thailand (BOT) and Fiscal Policy Office operated under ACE and ASCC).  

Tax Measures 
Thailand has quite importantly adjusted the direction of tax structure to 

support AEC compared to that of other countries. Operations processed by the 
Revenue Department are reducing corporate income tax from 30% to 23% in 2012 
and to 20% in 2013 and 2014, and preparing tax restructuring of personal income 
tax, by focusing on distribution of tax burden to reduce inequality and adjusting tax 
rate to be competitive to other countries.   

Accelerating Double Taxation Agreement to be adopted by Asian members. 
Preparing to launch measures such as transfer pricing, thin capitalization, controlled 
foreign company and general anti avoidance rule which those measures must not be 
obstruction towards international investment. 

Tax Measures to Support SMEs  
Reducing tax rate specifically for SMEs. 
For Thai companies whose paid-up registered capital is not over 5 million 

baht and income generated from sales and services are not over 30 million baht, tax 
rates are as follows:  

• Exempt from tax for net profit 1-150,000 baht.  

• 15% Tax for net profit 150,001 – 1,000,000 baht.  

• 23% Tax for net profit 1,000,001 baht and above for 2012.  

• 20% Tax for net profit 1,000,001 baht and above for 2013-2014.  
Tax exemption in case of revenue gained from sale of production machinery 

in order to purchase the new machinery as replacement, only for the sale conducted 
during 1st January - 31st December 2012. 

None-Tariff Measures and Trade Regulations 
Thailand is a country in the region designating restrictions and issuing trade 

measures and non-tariff measures to protect the domestic industries such as import-
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export prohibition, license application, quantitative restrictions on import, sanitary 
regulation, and anti-dumping etc.   

Nonetheless, under the AFTA, most of Thailand’s trade measures are 
repealed in 2010.  

Overview Policy for SMEs  
The past development in potential of Thai enterprises has faced problems 

and obstructions, especially low accessibility to source of fund. Accordingly, Thai 
state enterprises have applied new technology slightly and lacked of research and 
development.  

The importance of SMEs brings about measures from government authorities 
for support and promotion in various forms so as to solve weakness and establish 
specific authority to determine particular policy and promotion similarly to those of 
other ASEAN members, that is, focusing on driving these SMEs to achieve higher 
potential and competitiveness.  

The authorities that support and promote SMEs are Office of SMEs 
Promotion (OSMEP).  Main operations of OSMEP are determining policy and 
development plan to enhance potential of SMEs entrepreneurs. OSMEP has 
formulated SMEs Promotion Plan No. 3 (2012-2016). The formulation of this plan has 
considered link and correspondence to related plans such as the National Economic 
and Social Development Plan No. 11 (2012-2016). The formulation of this plan has 
considered the correspondence to related plans such as The National Economic and 
Social Development Plan No. 11 (2012-2016), strategic plans of Ministry and 
provincial plans. 

SMEs Promotion Plan No. 3 (2012-2016) consists of 4 main strategies.   

• Strategy for supporting the environment to be lenient to the operation 
of Thai SMEs business 

• Strategy for enhancing competitive capability of Thai SMEs 

• Strategy for supporting Thai SMEs business to grow with balance 
according to the area’s  potential 

• Strategy for enhancing Thai SMEs to link with international economy 
 
3. Linkage regarding the Regulations in ASEAN Member Countries 
ASEAN’s objective is to give rise to the above-mentioned 5 major free flows 

because they will greatly affect SMEs because in the past, most SMEs had no 
potential to compete with others in foreign countries or any multinational company in 
domestic market. The tax reduction, trade barriers and regulation will help decrease 
the cost of market survey, it reduces the usage of cost and resource in conducting 
the research on regulations and in eliminating the obstruction, therefore, it will give 
an opportunity for SMEs to compete in ASEAN market. 

ATIGA results in the decrease of cost of goods because the tax cuts to 0%; 
AFAS enabled ASEAN companies to do the business easier, the regulations which 
were the barriers for establishing the business have decreased; ACIA protects the 
investment, investors and investment of companies in ASEAN, the business 
operators will be assured of the establishment of their businesses; 
MRAs(professional service) recognized the qualification of the professionals. When 
they establish the businesses in ASEAN, the company can bring the professionals to 
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work in its company, for instance, lawyer, accountant, nurse, engineer, architect, etc.; 
MRAs(goods) recognized the joint goods qualification in order to reduce the action 
where the goods must pass the inspection for many times and the goods can be sold 
in all ASEAN countries; Cooperation Arrangements – ASEAN had jointly entered into 
many cooperation agreements in order to promote the trade and investment in 
ASEAN to grow and flow conveniently. 

Major Targets of Action Plan of Establishment of AEC for SMEs 
To jointly create the course for the operators in ASEAN; to establish SMEs 

Service Centre which links the region and sub-region of ASEAN member countries; 
project establishing the service of finance for SMEs business in each ASEAN 
member countries; to establish the project promoting the working practice for the 
regional officer in order to develop the officer’s expertise; to establish the  fund for 
developing regional SMEs to be the source of fund for SMEs which operates the 
business in ASEAN Region. 

SME Strategic Plan of Action (2010-2015) 
To study the feasibility of SME Credit System for improving the application for 

loan from bank and loan guarantee in ASEAN; to develop Multi-media Self-reliant 
System Toolkit Package; hyperlink of National SME Portals, to establish SMEs 
Service Centre which links the region and sub-region of ASEAN member countries; 
to publicize the information regarding the trade and investment opportunity of SMEs 
in and outside the region including the information of FTA and the investment in and 
outside the ASEAN Region; to publicize the information widely for SMEs in regard to 
the various goods exhibition and festivals and facilitates SMEs in joining the 
exhibition; to share the existing technology information for SMEs among ASEAN 
member countries; to develop the KPIs for the innovation of SMEs; to develop the 
technology of business incubation centre; Directory of the Outstanding ASEAN SMEs 
2011; to prepare ASEAN SME Innovation Awards.  

Analysis of Linkage of Policy and Laws 
At present, the consequence of entry into the commitment of free trade in 

service and investment in ASEAN is very low. Moreover, the guideline of ASEAN’s 
free flows in 5 areas (which are Free flow of Goods,   Free flow of Services,   Free 
flow of Investment,  Free flow of  Skilled labour,  Free flower of  Capital) are not really 
beneficial to SMEs but the multinational corporations (which are members 
(Singapore) or non-members of ASEAN) benefit from such free flows. 

In case of Thailand, there is neither state agency having the plan nor the 
reforming of law for liberalization or leading to AEC. Domestic regulations are out 
dated and destroys Thai small business but such regulation is beneficial to foreign 
capitalist and the multinational corporations. In addition, there is no domestic 
regulation or measure helping Thailand in competing in ASEAN markets. Thailand’s 
issue and problem is that each state agency separately takes its action without 
coordination and having no joint strategy in working for country and Thai operators’ 
interest. They do not know how to exercise the right and benefits from agreement, 
cooperation or arrangement in ASEAN. 
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4. Analysis of Effect to Thai SMEs 
4.1 Policy and Law (including Tax) 
Based upon the above-mentioned policy and laws of ASEAN, it shows that 

each country has its policy of liberalization because it is the world current including 
the grouping as ASEAN Community and AEC. But in practice, each ASEAN country 
still has its reservation and regulation for safeguarding their goods, service and 
investment in various levels according to each country’s economic condition and 
politics; every country still has measure to reserve and safeguard the business in 
country according to the condition of each country, not complying with the target of 
AEC which has the analysis in details in the Chapter hereof in regard to the Linkage 
of Regulations; CLMV Countries Group still have the main policy to accept the 
investment and having the policy in promoting SMEs but there is no clarity to 
promote SMEs in investing in foreign countries. 

For the target countries i.e. Indonesia, Malaysia, Singapore, the research 
finds that such countries had more promotion for their SMEs in operating business 
and in investing in foreign countries, especially Singapore. For Indonesia, it appears 
to be the country mainly accepting the investment and is not alert in investment in 
foreign country and in joining the AEC. 

With regard to taxation, the research found that Singapore is the country 
having most tax measure in the region to promote SMEs in the innovation, 
technology and investment in foreign countries as if Singapore issued such tax 
measure for free. The second rank on this matter is Malaysia which gives the tax 
benefit in aspect of commencement of business and innovation. Indonesia usually 
gives tax measure for SMEs, if such SME has the revenue lower than 50,000 Rupiah 
(approximately 155 Million Baht), the tax ordinary rate will decrease from 20% to 
12.5(50%). Thailand has the tax measure for SMEs and additional measure for them 
at the end of year 2012. But according to consideration, the research team has 
opinion that there should be the additional reduction of tax to promote SMEs in order 
to be the incentive for them. 

 
4.2 Linkage of Regulations in ASEAN Member Countries 
If we consider the factors according to AEC Blueprint, we can see that every 

factor creates opportunity for SMEs, such as, being the same market and production 
base, creating of competitive competency, equal economic development and the 
integration with the world’s economy. The factor of AEC Blueprint directly connecting 
with SMEs is the equal economic development which foresees the importance of 
SMEs as the heart which drives the region economy. AEC Blueprint also laid down 
the guideline of development of SMEs in many aspects including the establishment 
of fund for SMEs development for ASEAN region. However, the implementation 
according each matter is still slow and lack serious cooperation in the region.  

In connection with the trade in goods, although the import tax for nearly all 
categories of goods (approximately 99%) has decreased to 0% but the main barrier 
which cannot be eliminated according to the goal is the Non-Tariff Measure: 
NTM/Non-Tariff Barrier (NTB) especially the agricultural goods and food, electrical 
appliance and electronic goods, steel, drug and medical supplies. 

In regard to the trade in service and investment, although the goal of AEC 
Blueprint is to reduce and revoke the restriction of Limitation to Market Access and 
the Limitation to National Treatment, but, in practice, ASEAN countries still reserve 
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such measure and regulation which are the limitation based on the relaxation under 
the negotiation process and some measures are not deemed to be contrary to 
guideline of AEC Blueprint, for instance, tax, subsidy, land, personnel, nationality, 
category of juristic person and shareholding ratio. This can be seen in 8th version of 
Commitment which is the latest one. Although the trade in goods, service and 
investment is liberalized up to 80% of 12 main areas of service and 180 sub-areas, 
but there is still the limitation measure including the target countries of this research 
(Indonesia, Malaysia, Singapore) and Thailand while Malaysia still reserves the non-
equivalence with Bumiputra. 

In overview, ASEAN member countries have not adequately taken ASEAN 
grouping and AEC into consideration for creating the strength and competition with 
other regions and each country has the policy to protect its interest. Thailand just has 
the attentiveness in AEC recently together with the nervous. There is no concrete 
cooperation of agencies but each country individually takes action by using its own 
budget before reporting other countries that it has already taken action. If there is no 
adjustment of working to meet the goal in 2015, the interest will belong to Singapore 
and non-ASEAN countries. 

 
5. Suggestion on Policy 
For preparation in investment either for passive and proactive in respect of 

Asean Economic Community, the elements to be taken into account will be (1) clear 
policy and law to support the investment; (2) changes in relevant organizations to 
support the policy; (3) human resources development; and (4) promoting the 
participation of all sectors. According to those elements, the Research Team has 
analysis and suggestion for the improvement of measures and laws for Thailand as 
follows. 

 
5.1 Amendment of Laws 
There are two areas of law for amendments, i.e. Laws in Aspect of Finance 

and the Laws in Aspect of Tax. 
5.1.1 Laws in Aspect of Finance.  In this respect, there are two laws for 

consideration, i.e., the draft Bill on Business Collateral and the Act on the 
Corporation for SMEs Industry Guarantee B.E. 2534. 

(1) The Draft Bill on Business Collateral  
The capability to access the fund or finance is the major problem of SMEs 

not only in Thailand. The key problem of SMEs in financing is the lack of business 
history and the lack of reliable financial evidences. The most problem is the lack of 
collateral. Although there is the draft Bill for Business Collateral by the Ministry of 
Finance and the Ministry of Justice for 10 year, this Bill has not yet submitted to the 
Parliament for review. This Bill if approved and enforced should be useful to the Thai 
SMEs in using the business, the stock, raw material, and right of claim, as the 
collateral for financing. Thus, OSMEP may help pushing this Bill for the effective 
consideration. Moreover, OSMEP may also push the “intellectual property” as the 
clear business collateral in this Bill including the valuation method and the 
enforcement for the benefit of Thai SMEs. 

(2) The Act on Thai Credit Guarantee Corporation B.E. 2534 
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Despite the business collateral, the guarantee for financing to SMEs by the 
government institution is another financing measure implemented in many ASEAN 
countries, i.e. Malaysia, Indonesia, Philippines, as well as Thailand. For Thailand, we 
have the Act on Thai Credit Guarantee Corporation B.E. 2534 that establish TCG to 
guarantee the financing credit for the SMEs. However, according to the Act, TCG can 
guarantee only for the credit or finance that SMEs will have with the financial 
institution or special vehicle financial institution only. TCG cannot do the guarantee 
for those credit or finance done with the Non-Bank institute or company, such as the 
hire-purchase, leasing, factoring, which SMEs mostly seek the financing apart from 
normal financial institution. In addition, TCG cannot provide the guarantee services 
for the cluster of SMEs or community enterprise as well as other debt which is not the 
loan such as the performance guarantee, the debt instrument guarantee in case of 
fund raising by the debenture (as it is not the credit under the Act), or the finance for 
investment abroad (as the Act and the rules will cover only SMEs operating in 
Thailand only. 

Therefore OSMEP which has the authority in proposing the policy for the 
benefit of Thai SMEs may consider pushing the amendments of the Thai Credit 
Guarantee Corporation Act B.E. 2534 to extend the scope of TCG for the benefit of 
Thai SMEs. 

 
5.1.2 Law in Aspect of Tax:  Although Thailand has provided tax incentives 

for SMEs, based on our research it is still not attractive when compared with other 
ASEAN countries, especially Singapore. Therefore, we proposed the following tax 
incentives for your consideration. 

(1) Tax Measures for Supporting SMEs  Domestically 
(1.1)  Corporate income tax rate and conditions: We proposed to reduce the 

tax rate for SME, to be a fixed rate at 15%. In addition, the conditions for SMEs to 
qualify for special corporate income tax rate shall be adjusted i.e. to increase the 
registered capital of SMEs from Baht 5 million to 20 million and to increase the gross 
income from Baht 30 million to Baht 100 million or more. This is to be compatible with 
other ASEAN countries. 

(1.2) Exemption for corporate income tax: We proposed to exempt corporate 
income tax for new SMEs for the first three years to support the new comer similar to 
the concept of the incentive granted by Thailand Board of Investment (BOI). The 
purpose of this incentive is to reduce the disadvantage of SMEs over the foreign 
investors who were granted for incentive under BOI. 

(1.3) Option for a fixed lump sum expense: SMEs may provide an option to 
either deduct the actual expenses or a fixed standard expense. We proposed that 
SMEs can choose to deduct the standard expense at the rate 75%. This rate would 
result the same tax collection of 5% on gross income according to Section 71(1) of 
the Revenue Code. The gross income after 75% standard deduction is subject to the 
20% corporate income tax rate. This policy should encourage SMEs to enter into tax 
system as it is easy for them to comply with the tax law for tax calculation and 
preparation of corporate income tax returns. The consequence after SMEs enter into 
the tax system is the VAT collection.  

(1.4) Increment of deductible expenses rate: To encourage SMEs to create a 
new innovation and own their intellectual property right (which help them to be more 
productive and competitive), the government may offer a double (or even more) 
deduction for the actual expenses SMEs spent reasonably in creating a new 
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innovation and obtaining copyright, patent or similar assets. This incentive is also 
used in Singapore and Malaysia. 

(2) Tax measures to support SMEs for outbound investment 
To encourage SMEs to invest overseas, the following tax measures is needed 

to be improved. 
(2.1) To allow SMEs for double deduction or more for expenses SMEs spent 

in travelling overseas for the purpose of finding new market opportunity. This 
incentive is also used in Singapore. 

(2.2) To exempt tax on dividend received from outbound investment without 
any condition in order to ensure that after SMEs earned income from outbound 
investment, it will be remitted back to Thailand. This policy is also used in many 
ASEAN member countries. 

 
5.2. The Promotion of Cooperation of All Sectors and the Measures to 

Promote Thai SMEs toward AEC 
The major problems of Thailand are the lack of integration between and 

among the government sectors and the private sectors including the lack of the 
center or host for the important matter. 

5.2.1 The Government should formulate the clear proactive policy and 
passive policy including rights and benefits in form of package for clarity to support 
SMEs operators in making decision on investment. 

5.2.2  Improvement of Role, Duty of State Organizations: the Office of BOI 
should adjust its direction in order that SMEs will have channel to seek for more 
rights and benefits for the investment in country and in foreign country which needs 
the rules, regulations improvement; OSMEP should amend the OSMEP Establishing 
Act and the regulations in order that OSMEP will be the real supervisor of SMEs and 
OSMEP should participate in the negotiation on ASEAN and other FTA; establishing 
a center rendering service of investment for SMEs (One-Stop Service Center), in this 
connection, OSMEP will be the main agency of SMEs to be in line with the made 
One-Stop Services which has been made by BOI and Department of Business 
Development, Ministry of Commerce; OSMEP should have clear role and regulations 
in establishing and managing the fund for promoting SMEs by considering the 
guideline of AEC Blueprint and integration to be in the same direction. OSMEP must 
take more action in the negotiation on ASEAN’s framework in regard to SMEs in the 
combination between Inside-Out and Outside-In, OSMEP must have more authority 
to formulate the policy and SMEs promotion measure (tax and others), for instance, 
BOI’s measures but focus upon the measures for SMEs; OSMEP should consider 
and review and highlights the service business as the leading business which 
develops the economy increasingly and concretely in line with the world’s current 
trend. 

In addition, it should consider the increment of role of certain specific financial 
institution, such as the Export and Import Bank of Thailand to be capable as the 
advisor to the Thai SMEs in international business as the EXIM Bank of Thailand has 
the capability for international trade as well as the manpower. Moreover, the 
increment of the role of the Governing Saving Bank should be considered for 
supporting the micro business. The OSMEP may need to define the micro business 
or micro finance to support those Thai SMEs in that category. 
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5.2.3  Human Resources Development: OSMEP should pay attention to the 
human resource development starting from their study, working, thoughts including 
the society and culture of other ASEAN member countries for increasing the 
capability to catch up with the change of world’s economy, for instance, sharing of 
knowledge, training, setting of systematic training course. Specifically, the building up 
of Entrepreneurship to the Thai SMEs including the marketing, branding 
development, value added to the products, and intellectual property knowledge. This 
kind of development must be done with relevant private sector and public sector 
focusing on SMEs. At present, there are many agencies taking action on this matter 
but there is no actual cooperation or coordination among relevant agencies. 
Additionally, Thailand should develop the skill labour and the capability in negotiation 
and cooperation and should aggressively share the knowledge and understanding in 
regard to Thai social and culture to ASEAN countries and human resource 
development in CLMV countries group. 

5.2.4 There should be a coordination/ linkage within the governmental 
agencies and also private sector which follows the AEC Blueprint, focusing on 
ASEAN and AEC as one single market to be able to complete with non-ASEAN 
countries. There should be also an integration of SMEs in each ASEAN country 
through the coordination such as matching business together, doing business 
together in form of joint venture to meet the same target. However, the political issue 
is one of the barriers for ASEAN countries. 

 
5.3. Additional Suggestions  
Our other additional suggestions as the principle include the move for SMEs 

Development under the AEC Blue Print, the cooperation of SMEs in the ASEAN 
region, the establishment of the Private Equity Fund for financing source and 
supporting Thai SMEs, the subsidy for the interest and collateral of the Thai SMEs, 
and the support for the Thai Service Sector to move the Thai economy. 
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1.1 ความเป็นมา  

 

ประเทศสมาชกิอาเซียนทัง้ 10 ประเทศ คอื บรูไน กมัพูชา อนิโดนีเซีย ลาว พม่า 

มาเลเซยี ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์ ไทย และเวยีดนาม จะไดม้กีารรวมตวักนัเพื่อไปสู่ประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซยีน (ASEAN Economic Community: AEC) ใน ปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) โดยไดม้กีารจดัทาํ

แผนงานร่วมกนัทีเ่รยีกวา่ “แผนการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC Blueprint)” เพือ่กําหนด

กรอบเวลา และเป้าหมายในการไปสู ่AEC ซึง่การเขา้ร่วมเป็นประชาคมอาเซยีนนัน้ ประกอบไปดว้ย

คุณลกัษณะดงัต่อไปน้ีคอื  

(1) การเป็นตลาดฐานการผลติเดยีวรว่มกนั (ASEAN Single Market and Production 

Base)  

(2) การเป็นภมูภิาคทีม่ขีดีความสามารถในการแขง่ขนัสงู (Competitive Economic 

Region)  

(3) การเป็นภมูภิาคทีม่พีฒันาการทางเศรษฐกจิทีเ่ทา่เทยีมกนั (Equitable Economic 

Development) 

(4) การบรูณาการเขา้กบัเศรษฐกจิโลก (Integration into the Global Economy)  
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ในการเป็นตลาดและฐานการผลติเดยีวร่วมกนั (ASEAN Single Market and Production 

Base) ซึ่งเป็นคุณลกัษณะสําคญัประการหน่ึงของการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนนัน้ ประเทศ

สมาชกิอาเซยีนจะมกีารเคลื่อนยา้ยสนิคา้ บรกิาร การลงทุน และแรงงานฝีมอือย่างเสร ี โดยในดา้น

การค้าสนิค้านัน้ อุปสรรคที่สําคญัของการเคลื่อนย้ายสนิค้าอย่างเสรี ก็คอื ภาษีสนิค้านําเขา้ และ 

ขอ้จาํกดัทีม่ใิช่ภาษ ี(Non-Tariffs Barrier) โดยภายใตก้รอบการคา้เสรซีึง่สนิคา้ AFTA (ASEAN Free 

Trade Area) นัน้  จงึไดต้กลงทีจ่ะลดภาษรีะหวา่งกนัใหเ้หลอืศนูย ์ซึง่สนิคา้โดยสว่นใหญ่ของประเทศ

สมาชกิอาเซยีน 6 ประเทศ คอื บรไูน อนิโดนีเซยี มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์สงิคโปร ์และไทย มกีารลดภาษี

นําเข้าระหว่างกนัลงจนเป็นศูนย์แล้วตัง้แต่ปี 2553  ยกเว้นสนิค้าของประเทศสมาชกิอาเซียนอีก       

4 ประเทศ (CLMV) คอื กมัพูชา ลาว พม่า เวยีดนาม ทีม่เีป้าหมายจะลดภาษสีนิคา้ทัว่ไปใหเ้หลอื     

รอ้ยละ 0 ในปี 2558 อยา่งไรกด็ ียงัมสีนิคา้บางรายการทีไ่ดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งลดภาษจีนเหลอืรอ้ยละ 0  

ซึ่งได้แก่สนิค้าประเภทอ่อนไหว และประเภทอ่อนไหวสูง ที่แต่ละประเทศสมาชกิสามารถกําหนด      

ขอสงวนไวภ้ายใตก้รอบ AFTA สาํหรบัอุปสรรคทีม่ใิช่ภาษซีึ่งถอืเป็นอุปสรรคในการเคลื่อนยา้ยสนิคา้

อย่างเสร ีเช่น ขอ้จาํกดัดา้นมาตรฐานต่างๆ  หรอืขอ้จาํกดัทีเ่กีย่วกบัมาตรการเกีย่วกบัสุขอนามยัและ

สิง่แวดลอ้ม  

สําหรบัการคา้บรกิาร มหีลกัการที่สําคญั คอื การลดเลิกข้อจาํกดัในการเข้าสู่ตลาด 

(Limitation to Market Access) อนัไดแ้ก่ การแกไ้ขกฎระเบยีบต่างๆ ทีส่รา้งเงื่อนไขในการเขา้ไป

ประกอบธุรกจิในประเทศสมาชกิอาเซยีนแต่ละประเทศ เช่น กฎหมาย กฎระเบยีบทีจ่ํากดัสดัสว่นผูถ้อื

หุน้ต่างชาตใินองคก์รธุรกจิ  การจาํกดัจาํนวนผูใ้หบ้รกิาร  การกําหนดรปูแบบ ประเภทของบรษิทัทีจ่ะ

จดัตัง้ขึน้  โดยภายใต้กรอบการเจรจาการเปิดเสรกีารคา้บรกิาร AFAS (ASEAN Framework 

Agreement on Services) นัน้  ไดก้าํหนดสดัสว่นการถอืหุน้ของนักลงทุนอาเซยีนไวว้า่ ตอ้งไมต่ํ่ากวา่

รอ้ยละ 70 ในทุกสาขาบรกิาร (ซึง่มอียู่ทัง้สิน้ 12 สาขาบรกิารหลกั) ภายในปี 2558 โดยในปจัจุบนั     

แมป้ระเทศสมาชกิอาเซยีนอื่นจะไดม้กีารดาํเนินการตามขอ้ผกูพนัดงักล่าวไปแลว้ ประเทศไทยกย็งัคง

ไม่เปิดโอกาสใหน้ักลงทุนต่างชาตถิอืหุน้ในบรษิทัที่ทําธุรกจิบรกิารไดเ้กนิรอ้ยละ 49 ทัง้น้ี เน่ืองจาก

ตดิขดัในตวับทกฎหมายภายในทีส่ําคญั คอื พระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว พ.ศ. 

2542 อกีทัง้ เงื่อนไขสดัส่วนผูถ้อืหุน้ดงักล่าว ยงัปรากฏอยู่ในกฎหมายเฉพาะที่ใชใ้นการกํากบัดูแล

ธุรกจิบรกิารในสาขาบรกิารอื่นๆ อกี เช่น กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขนสง่ทางบก ธุรกจินําเทีย่วและ

มคัคุเทศก ์และโรงเรยีนเอกชน เป็นตน้ 

นอกจากการลดขอ้จํากดัในการเขา้สู่ตลาดแลว้ หลกัการทีส่าํคญัอกีประการหน่ึงของการ

เข้าสู่ AEC ภายใต้ AEC Blueprint ก็คอื การลดเลิกข้อจาํกดัในการปฏิบติัเย่ียงคนชาติ 
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(Limitation to National Treatment) ซึง่เป็นขอ้จาํกดัทีส่ง่ผลใหเ้กดิการปฏบิตักิบัผูใ้หบ้รกิารต่างชาติ

แตกต่างไปจากผูใ้หบ้รกิารของประเทศตนเอง เช่น เงือ่นไขการถอืครองทีด่นิ เงือ่นไขในการมสีญัชาติ

ของนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา (Nationality Requirement) หรือ เงื่อนไขในการมีถิ่นที่อยู ่

(Residency Requirements) โดยขอ้จํากดัทัง้สองประการน้ี หากไม่ไดม้กีารสงวนไวต้ามกรอบของ

ขอ้ตกลงรฐับาลของแต่ละประเทศสมาชกิอาเซียนจะต้องพจิารณาเพื่อลดหรอืเลกิขอ้จํากดัดงักล่าว

ก่อนทีจ่ะเขา้สูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนตามกาํหนดในปี 2558 

อย่างไรก็ดี ในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าภาครัฐจะได้ประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ประกอบการไทย 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ SMEs  ใหร้บัรูแ้ละตระหนักถงึการเตรยีมความพรอ้มในการเขา้สู ่AEC แต่ในทาง

ปฏบิตัปิระเทศไทยก็ยงัไม่มคีวามคบืหน้าในการดําเนินการที่เป็นรูปธรรมมากนัก ไม่ว่าจะเป็นการ

แก้ไขกฎหมายภายในที่ยงัเป็นอุปสรรคต่อการเปิดเสรีการค้า บริการ และการลงทุนหรือจะเป็น

มาตรการเตรยีมความพรอ้มของผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ของไทยใน

การรบัมอืกบัการเขา้มาลงทุนของนักลงทุนอาเซยีน รวมไปถงึการเตรยีมความพรอ้มของ SMEs ไทย 

ในการออกไปลงทุนในประเทศสมาชกิอาเซยีนอื่น  โดยเฉพาะอย่างยิง่การขาดมาตรการทีจ่ะส่งเสรมิ  

สนับสนุน  SMEs ไทยซึ่งมจีํานวนมากและเป็นพลงัขบัเคลื่อนเศรษฐกจิไทยที่สําคญัให้มศีกัยภาพ  

และมคีวามสามารถในการแขง่ขนัทัง้ในเวทรีะดบัภูมภิาคและระดบัโลก ซึง่ปญัหาทีส่าํคญัประการหน่ึง

ของประเทศไทย  กค็อืการขาดหน่วยงานกลางในการรบัผดิชอบกําหนดทศิทางการพฒันา SMEs ใน

การเขา้สู่ AEC อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม รวมทัง้การขาดการบูรณาการนโยบายในการเตรยีม

ความพร้อมของ SMEs จากภาคส่วนต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน  ด้วยเหตุน้ี จงึจําเป็นอย่างยิง่ที่

สํานักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งมวีตัถุประสงค์หลกัในการส่งเสรมิ 

สนับสนุน SMEs ไทยใหม้คีวามเขม้แขง็ต้องเป็นกําลงัสําคญัในการเสนอแนะแนวทางในการเตรยีม

ความพร้อมของ  SMEs ไทย  ตลอดจนเสนอแนะมาตรการที่จะช่วยเหลือ  SMEs ไทยให้มี

ความสามารถในเชงิแขง่ขนักบั SMEs ของประเทศสมาชกิอาเซยีนอื่นๆ ทีจ่ะเขา้มาประกอบกจิการใน

ประเทศ ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้กับ

หน่วยงานอื่นๆ ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ  อนัจะเอื้อประโยชน์ใหก้บั SMEs ของไทยในการไป

ลงทุนนอกประเทศไดอ้ยา่งสะดวกและประสบกบัความสาํเรจ็ 

ในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อเข้าสู่ AEC นัน้ ประเทศไทยจะต้องมี

มาตรการทัง้ในเชงิรบัและเชงิรุก โดยมาตรการในเชงิรบันัน้  นอกจากรฐับาลจะตอ้งพจิารณากฎหมาย

และมาตรการภายในประเทศทีถ่อืเป็นขอ้จํากดัการเขา้สู่ตลาดและขอ้จํากดัในการปฏบิตัเิยีย่งคนชาติ

ดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อทําการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาทีก่ําหนดใน AEC Blueprint แลว้ รฐับาลยงั
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จะตอ้งพจิารณาแกไ้ข ยกเลกิ หรอืยกร่างกฎหมายใหมท่ีท่นัต่อสภาวการณ์ลงทุน ทัง้น้ี เพือ่ใหเ้กดิการ

แข่งขนัที่เป็นธรรมภายในประเทศ และเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในทางลบต่อประเทศ      

อนัเน่ืองมาจากการเปิดเสรกีารคา้ ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ สสว. โดยอาศยัอํานาจในมาตรา 11(8) 

แห่งพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543  อาจเสนอแนะใหร้ฐับาล

พจิารณาออกกฎหมายใหม่ หรือแก้ไขกฎหมายปจัจุบนั เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ประกอบ

กิจการและSMEs ไทยในการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมกับนักลงทุนอาเซียนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแขง่ขนัทางการคา้ (Competition Law) การปกป้องทรพัยส์นิทางปญัญา 

ภูมปิญัญาชาวบ้าน ศลิปะและวฒันธรรมไทย รวมไปถึงการปกป้องการใช้ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม 

สาํหรบัมาตรการเชงิรุก สสว. ภายใต ้มาตรา 11 (9) แหง่พระราชบญัญตัสิง่เสรมิวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม พ.ศ. 2543 ยงัอาจกําหนดมาตรการต่างๆ เพื่อเสรมิสรา้งความร่วมมอืและ

ประสานงานระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ องค์การเอกชนทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศในการส่งเสรมิ สนับสนุนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

ของไทยได ้ ไมว่่าจะเป็นการเสนอแนะมาตรการต่างๆ ใหแ้ก่รฐับาล หรอืหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง 

เช่น รฐัวสิาหกจิ หรอืขอความร่วมมอืจากหน่วยงานเอกชน ในการดําเนินมาตรการช่วยเหลอืด้าน

การเงนิ เช่น การเพิม่โอกาสให ้SMEs ไทยในการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุน หรอืการลดตน้ทุนในการกูเ้งนิ

ของ SMEs ทีข่าดหลกัประกนั โดยการสนบัสนุนใหม้กีารใชร้ะบบการคํ้าประกนัสนิเชือ่อยา่งกวา้งขวาง

และมปีระสทิธภิาพ รวมไปถึงการช่วยเหลอืสนับสนุนให้มกีารคํ้าประกนัในรูปแบบอื่นๆ ที่ SMEs 

ต้องการ เช่น การประกนัความเสี่ยงในการลงทุน การคํ้าประกนัการประมูลงานในโครงการเมกกะ     

โปรเจคในประเทศสมาชกิอาเซยีน เป็นตน้ นอกจากน้ี สสว.กย็งัอาจเสนอแนะ หรอืสนับสนุนมาตรการ

ด้านภาษี และมาตรการเพื่อเสรมิสร้างศกัยภาพ SMEs ไทยในด้านอื่นๆ โดยอาจขอความร่วมมอื

หน่วยงานทัง้ภาครฐั และภาคเอกชนจดัให้มกีารฝึกอบรมและให้ความรู้ เช่น ความรู้ด้านบญัชกีาร

บริหารสภาพคล่อง การตลาด การพัฒนาทักษะด้านการบริหาร ภาษา และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ เป็นตน้ 

เพื่อใหก้ารนําเสนอรูปแบบในการสง่เสรมิและสนับสนุน SMEs ของ สสว. เป็นไปอย่างมี

ระบบ มกีารอา้งองิ เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดและสามารถปฏบิตัไิดอ้ย่างเป็นรปูธรรม จงึจาํเป็นอยา่ง

ยิง่ทีจ่ะตอ้งมกีารศกึษามาตรการ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการส่งเสรมิและสนับสนุน SMEs ของ

ประเทศสมาชกิอาเซยีนอื่นๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศสมาชกิอาเซยีนเป้าหมายทีม่กีารสนับสนุน 

SMEs ของตนใหอ้อกไปลงทุนนอกประเทศอยา่ง สงิคโปร ์และมาเลเซยี อกีทัง้ยงัตอ้งศกึษามาตรการ
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หรอืกฎหมายทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการเขา้ไปประกอบธุรกจิ การคา้ การลงทุน ในประเทศสมาชกิอาเซยีน 

ทัง้น้ี เพือ่เตรยีมความพรอ้มใหก้บั SMEs ไทยในการลงทุนในประเทศอาเซยีนเหล่านัน้ เช่น นโยบาย

การสง่เสรมิการลงทุนในประเทศ สทิธปิระโยชน์ในการลงทุนต่างๆ กฎหมายเกีย่วกบัการจดัตัง้องคก์ร

ธุรกจิ กฎหมายการเงนิ กฎหมายแรงงาน กฎหมายทรพัย์สนิทางปญัญา และกฎหมายเกี่ยวกบัการ

กาํหนดมาตรฐานผลติภณัฑ ์นโยบายและกฎหมายดา้นภาษอีากร เป็นตน้ 

นอกจากน้ี ยงัจําเป็นต้องศกึษาถึงความเชื่อมโยงด้านกฎระเบยีบของประเทศในกลุ่ม

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน เพือ่วางแผนในการรุกและอํานวยความสะดวกใหก้บั SMEs ไทย ในการ

ลงทุนในประเทศสมาชกิอาเซยีนอื่นๆ เชน่ การเปิดเสรแีละอาํนวยความสะดวกทางการคา้ การเปิดเสรี

และอํานวยความสะดวกในการบรกิารและการลงทุน ความตกลงยอมรบัร่วมกนัในมาตรฐานวชิาชพี 

ความตกลงขนสง่ในภมูภิาค และพธิกีารในการขา้มพรมแดน 

โดยผลจากการศึกษาข้อมูลของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นข้างต้น จะได้มกีารนํามา

วเิคราะหป์ระกอบกบัการวจิยัภาคสนาม การสมัภาษณ์ และการจดัสมัมนา โดยจะไดเ้สนอเป็นแนวทาง

ในการกําหนดนโยบาย และมาตรการที่สําคญัในการช่วยเหลอื SMEs ทัง้ในเชงิรุกและเชงิรบั           

ซึ่งรวมถึงการแก้ไขปรบัปรุงหรือการออกกฎหมายใหม่ที่สําคญั อีกทัง้ยงัจะได้เสนอแนวทางการ

เสรมิสรา้งความรว่มมอืทุกภาคสว่นเพือ่ใหก้ารเขา้สู ่AEC เป็นไปอยา่งเป็นระบบบรูณาการ และเป็นไป

ในทศิทางเดยีวกนั 

 

1.2 วตัถปุระสงค ์  

 

โครงการศกึษาผลกระทบของนโยบายและกฎหมายของประเทศในภมูภิาคอาเซยีนทีม่ต่ีอ 

SMEs ไทย มวีตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 

(1.2.1) เพื่อศึกษารายละเอียดและสาระสําคญัของนโยบายและกฎหมายทัว่ไป 

รวมถงึนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิของ SMEs ของประเทศในภูมภิาค

อาเซยีนทีถู่กกาํหนดใหเ้ป็นประเทศเป้าหมาย  ซึง่มผีลต่อการประกอบธุรกจิ SMEs ไทย 

(1.2.2) เพื่อศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการโดยเฉพาะกับ        

SMEs ไทย จากนโยบายและกฎหมายทัว่ไป รวมถงึนโยบายและกฎหมายเฉพาะ ทัง้ดา้นการควบคุม 

กาํกบั สง่เสรมิ สนบัสนุน ของประเทศในภมูภิาคอาเซยีน 
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(1.2.3) เพือ่ศกึษาและเสนอแนะแนวทางในการกําหนดนโยบายและแนวทางในการ
พฒันากฎหมายทีส่าํคญัของไทย ใหม้คีวามเหมาะสมและทนัต่อสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิ สงัคม และ

เทคโนโลย ีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็อนัเกิดจากการเปิดเสรทีางการค้า และการเขา้สู่การเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะในประเด็นที่สนับสนุนให้ SMEs ของไทยสามารถเข้าไป

ประกอบกจิการในประเทศสมาชกิอาเซยีน 

(1.2.4) เพื่อศึกษาและนําเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทําข้อเสนอแนะ        
เชงินโยบายต่อภาครฐั ในการกําหนดนโยบายและแผนในการปรบัปรุงกฎหมาย ตลอดจนกฎระเบยีบที่

สําคัญ เพื่อเอื้อต่อการประกอบธุรกิจของ SMEs ไทยในการไปลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียน           

ทัง้ทีเ่กีย่วกบัสาํนกังานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) และหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

1.3 ขอบเขตการศึกษาวิจยั  

 

การศกึษาน้ี จะครอบคลุมนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการผลติ การคา้บรกิาร 

และการลงทุนโดยทัว่ไป รวมถึงนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบั SMEs ของประเทศอาเซียน

เป้าหมายซึ่งจะไดม้กีารกําหนดต่อไปในงานวจิยัฉบบัน้ี รวมถงึกฎหมายของไทยที่เกี่ยวขอ้งกบัการ

ส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ไทย ตลอดจนความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบของประเทศใน           

กลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

(1.3.1) รวบรวมนโยบายและกฎหมายของประเทศสมาชกิอาเซยีน โดยพจิารณา

คดัเลอืกประเทศเป้าหมายทีจ่ะทําการวจิยัจากองคป์ระกอบสาํคญัหลายประการ เช่น สดัส่วนการเขา้

มาลงทุนประกอบกจิการในประเทศไทย สดัส่วนการรบัการลงทุนจากประเทศอาเซียนต่างๆ การมี

กฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวกบัการคา้การลงทุนอย่างเป็นระบบ การมบีรรยากาศการลงทุนทีเ่อื้อ

ต่อการลงทุนของ SMEs ความสามารถในการแขง่ขนั จาํนวนผูป้ระกอบการ SMEs และความสาํคญั

ของผูป้ระกอบการ SMEs ในประเทศนัน้ๆ  

(ก) สดัสว่นการลงทุนของประเทศอาเซยีนต่างๆ 

โดยจากสถติกิารลงทุนในภูมภิาคอาเซยีน ซึง่รวบรวมโดย ASEAN Foreign Investment 

Statistics Database เมือ่ปี 25541 จะเหน็วา่ เงนิลงทุนในอาเซยีนในช่วงระหวา่งปี 2551 ถงึปี 25532 

                                                            
1 ขอ้มลู ณ วนัที ่15 กุมภาพนัธ ์2555 
2 http://www.aseansec.org/stat/Table27.pdf  
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นัน้ โดยเฉลีย่แลว้รอ้ยละ 20.6 ของการลงทุนโดยตรงจากต่างชาต ิ(FDI) มาจากสหภาพยุโรป ตามมา

ดว้ยเงนิลงทุนจากประเทศอาเซยีนดว้ยกนัเอง ในสดัสว่นรอ้ยละ 16.7 และเงนิลงทุนจากสหรฐัอเมรกิา 

และญีปุ่น่ ในสดัสว่นทีใ่กลเ้คยีงกนั คอื ประมาณรอ้ยละ 10  

โดยจากการค้นขอ้มูลการลงทุนรายประเทศสมาชกิอาเซียน3 จะพบว่า สงิคโปร์เป็น

ประเทศทีม่ตีวัเลขการลงทุนอยา่งมนีัยสาํคญั ทัง้ในฐานะผูร้บัการลงทุนโดยตรงจากประเทศสมาชกิใน

อาเซยีน และเป็นผูล้งทุนเองในอาเซยีนในอนัดบัที ่1 โดยในปี 2553 ผูร้บัการลงทุนในอนัดบัทีส่อง

รองลงมาจากสงิคโปร์ กค็อื อนิโดนีเซยี มาเลเซยี และเวยีดนามตามลําดบั สําหรบัประเทศไทยเป็น

ผูร้บัการลงทุนในอนัดบัที ่5 ตามหลงัประเทศเวยีดนาม โดยจากสถติกิารลงทุนขาเขา้จากอาเซยีนมา

ไทย จากการวเิคราะห์ตวัเลขของสถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (TDRI) ระบุว่า ในช่วงปี 

2548-2554 ประเทศอาเซยีนทีม่กีารลงทุนในประเทศไทยมากทีส่ดุไดแ้ก่ประเทศสงิคโปร ์โดยคดิเป็น

สดัสว่นรอ้ยละ 82 ตามมาดว้ย ประเทศมาเลเซยี ในสดัสว่นรอ้ยละ 12 จากนัน้กเ็ป็นประเทศฟิลปิปินส์

รอ้ยละ 2 และทีเ่หลอืเป็นประเทศอาเซยีนอื่นๆ  

ตารางท่ี 1.1 การลงทุนขาเข้าจากอาเซียนมาไทย 

 
สถติกิารลงทุนขาเขา้จากอาเซยีนมาไทย ในชว่งปี 2548-2554 

ทีม่า: สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (TDRI)  

 

ในดา้นการเป็นผูล้งทุนนัน้ จากขอ้มลู Intra ASEAN FDI Inflows ปี 25524 สงิคโปรเ์ป็น

ประเทศที่ลงทุนในอาเซียนมากเป็นอนัดบั 1 เมื่อเทยีบกบัประเทศอาเซียนอื่นๆ โดยมสีดัส่วนการ

                                                            
3 http://www.aseansec.org/stat/Table25.pdf 
4 Post-Crisis FDI Inflow to ASEAN;  
http://www.oecd/investment/investmentfordevelopment/46485385.pdf    

การลงทุนขาเข้าจากอาเซียนมาไทย

สงิคโปร์

มาเลเซีย

ฟิลปิปินส์

อ่ืนๆ 
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ลงทุนในอนิโดนีเซยีมากเป็นอนัดบั 1 ตามมาดว้ย มาเลเซยี และไทย ตามลําดบั สาํหรบัผูล้งทุนนอก

ประเทศเป็นอนัดบั 2 รองจากสงิคโปร ์คอื มาเลเซยี โดยลงทุนในสงิคโปรม์ากทีสุ่ด ตามมาดว้ยลงทุน

ในอนิโดนีเซยีและเวยีดนาม ตามลาํดบั สาํหรบัประเทศทีเ่ป็นอนัดบั 3 ในการลงทุนนอกประเทศ คอื 

อนิโดนีเซยี โดยสดัสว่นการลงทุนในประเทศอาเซยีนดว้ยกนันัน้ อนิโดนีเซยีลงทุนในสงิคโปรม์ากทีสุ่ด 

ตามมาด้วยเวยีดนาม ในสดัส่วนที่แตกต่างกนัมาก สําหรบัประเทศไทย จากสถิตมิกีารลงทุนใน

ประเทศอาเซยีนดว้ยกนัในปรมิาณทีไ่มม่ากนกั เชน่เดยีวกนักบัประเทศเวยีดนาม 

อย่างไรก็ด ีจากสถิติการลงทุนโดยตรงของไทย ในประเทศอาเซียน ซึ่งวเิคราะห์โดย 

สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (TDRI)5 ระบุวา่ ในช่วงเวลาตัง้แต่ปี 2548-2554 ประเทศไทย

มสีดัสว่นการลงทุนนอกประเทศไปยงัประเทศสงิคโปรม์ากทีสุ่ด คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 34 ตามมาดว้ย

การลงทุนในประเทศพม่า เป็นอนัดบัสอง ในสดัส่วนอตัรา 21 โดยมกีารลงทุนในประเทศมาเลเซยี 

อนิโดนีเซยี และเวยีดนาม เป็นอนัดบัที ่3 อนัดบัที ่4 และอนัดบัที ่5 ในสดัสว่นรอ้ยละ 13 รอ้ยละ 11 

และรอ้ยละ 9 ตามลําดบั นอกจากน้ี ยงัมกีารไปลงทุนในลาว ฟิลปิปินส ์และกมัพูชา คดิเป็นสดัส่วน

รอ้ยละ 5 รอ้ยละ 4 และรอ้ยละ 3 ตามลาํดบั 

             ตารางท่ี 1.2 การลงทุนขาออกจากไทยไปอาเซียน 

 
          สถติกิารลงทุนโดยตรงของไทย ในประเทศอาเซยีน ตัง้แต่ปี 2548-2554  

          ทีม่า: สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (TDRI) 

 

 

                                                            
5 ขอ้มลูทีเ่ผยแพรจ่ากเอกสารการสมัมนาวชิาการประจาํปี 2555 ของ TDRI เรือ่ง ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน: มายาคต ิความ
เป็นจรงิ โอกาสและความทา้ทาย วนัที ่26 พฤศจกิายน 2555 
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การลงทนุจากไทยในอาเซียน
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(ข) กฎระเบยีบและนโยบายของประเทศอาเซยีน 

สําหรบัการพจิารณาเปรยีบเทยีบกฎหมาย กฎระเบยีบและนโยบายทางด้านเศรษฐกจิ

และการลงทุนของประเทศในอาเซยีนนัน้ จะเหน็ว่า ประเทศสงิคโปร์ เป็นประเทศมกีฎระเบยีบและ

นโยบายที่ชดัเจน และคงไวซ้ึ่งความเป็นตลาดเสร ีโดยไม่มขีอ้จํากดัในการลงทุนของต่างชาต ิทัง้น้ี 

เพราะสงิคโปรม์องตวัเองเป็นศนูยก์ลางของธุรกจิโลกทัง้ดา้นการคา้ การลงทุนและการเงนิ 

ส่วนประเทศมาเลเซยีนัน้ เป็นประเทศทีม่นีโยบายและวสิยัทศัน์ทีช่ดัเจน และสอดคลอ้ง

กบัการแนวทางการเขา้สู่ AEC โดยมุง่มัน่ทีจ่ะแกไ้ขกฎระเบยีบ เพื่อพฒันาประเทศไปสู่การเตบิโตที่

ย ัง่ยนื โดยเน้นการเปิดเสรภีาคบรกิาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ดา้นการเงนิและการธนาคาร สําหรบัดา้น

การลงทุน รฐับาลมาเลเซยีอนุญาตในต่างชาตเิขา้มาถอืหุน้ไดถ้งึรอ้ยละ 100 ในบางสาขาบรกิาร           

ซึง่ครอบคลุมสาขาเรง่รดัตามกรอบ AEC อยา่งเชน่ สาขาทอ่งเทีย่ว สขุภาพ เทคโนโลย ีและขนสง่  

สําหรบัประเทศอนิโดนีเซยี นโยบายสาํคญัอยู่ทีก่ารเน้นการกระตุน้การบรโิภคของภาค

ประชาชนภายในประเทศ แต่กม็คีวามพยายามทีจ่ะสง่เสรมิการลงทุนในภาคธุรกจิเช่นกนั โดยเมื่อตน้

ปี 2555 ไดม้กีารออกมาตรการใหม่ โดยเฉพาะการใหส้ทิธปิระโยชน์ดา้นภาษแีก่นักลงทุนในธุรกจิที่

เป็นอุตสาหกรรมปลายน้ํา อย่างเช่น อเีลก็ทรอนิกส ์ยา อาหาร ที่ตอ้งใชเ้งนิลงทุนสูง ทัง้น้ี เพื่อใหม้ี

การใชป้ระโยชน์ของทรพัยากรในประเทศใหเ้กดิประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิง่ เพื่อเป็นวตัถุดบิในการ

ผลติ โดยคาดหวงัทีจ่ะลดการนําเขา้สนิคา้บรโิภคขัน้สดุทา้ยใหน้้อยลง 

(ค) บรรยากาศการลงทนุและความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศอาเซยีน 

ในดา้นบรรยากาศการลงทุนของประเทศสมาชกิอาเซยีนนัน้ จากขอ้มลูของ World Bank: 

Ease of Doing Business6 ไดท้าํการวเิคราะหภ์าพรวมของความยากงา่ยในการประกอบธุรกจิของ

ประเทศในภูมภิาคอาเซียน และได้ทําการจดัอนัดบัประเทศที่มคีวามยากง่ายในการประกอบธุรกิจ  

จากองคป์ระกอบ 10 ประการ เช่น ความยากง่ายในการจดัตัง้ธุรกจิใหม ่การขอใบอนุญาต ความยาก

ง่ายในการไดร้บัสนิเชื่อ การจ่ายภาษี เป็นต้น โดยจากการจดัอนัดบัดงักล่าว จะเหน็ว่าสงิคโปร์เป็น

ประเทศทีม่คีวามงา่ยในการประกอบธุรกจิเป็นอนัดบัที ่1 ของโลก ตามมาดว้ยมาเลเซยีในอนัดบั 12 

ซึง่พุง่ขึน้จากอนัดบั 18 ในปีทีแ่ลว้ ส่วนไทยอยู่ในอนัดบั 18 ตกลงมาจากอนัดบั 17 ในปีก่อนหน้า 

ตามมาดว้ยบรไูนซึง่ขึน้จากอนัดบั 89 มาเป็นอนัดบั79 ในปีน้ี เวยีดนามตกจากอนัดบัที ่98 เป็น 99 

และอนิโดนีเซยีขึน้จากอนัดบัที ่129 เป็น อนัดบั 128 นอกจากน้ี ยงัมจีดัอนัดบัโดยการเปรยีบเทยีบ

                                                            
6 http://www.doingbusiness.org/rankings#  
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ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศสมาชกิอาเซยีน โดยสถาบนัทีม่ชีื่อเสยีงต่างๆ ดงัปรากฏตาม

ตาราง ต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 1.3  ตารางเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขนัของประเทศอาเซียน               

โดยสถาบนัต่างๆ 

Country 
ประเทศ 

Ease of Doing 
Business 

(2012) 
World Bank7 
(185 ประเทศ) 

World 
Competitiveness 
Yearbook (2012) 

IMD8 
(59 ประเทศ) 

The Global 
Competitive 

Index 2011-2012 
WEF9 

(147 ประเทศ) 

Brunei 79 - - 

Cambodia 133 - 97 

Indonesia 128 42 46 

Lao PDR 163 - - 

Malaysia 12 14 21 

Myanmar - - - 

Philippine 138 43 75 

Singapore 1 4 2 

Thailand 18 30 39 

Vietnam 99 - 65 

 

 

 

                                                            
7 The World Bank: Economic Ranking: Doing Business 2012 
(http://www.doingbusiness.org/rankings) 
8 Interntional Institute for Management Development: The World Competitiveness Scoreboard 2012 
(http://www.imd.org/research/publications/wcy/upload/scoreboard.pdf) 
9 World Economic Forum: The Global Competitiveness Index 2011-2012 
(http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf) 
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(ง) ความสาํคญัของ SMEs และ จาํนวนผูป้ระกอบการ  

ในประเทศอาเซียน SMEs ถือว่ามบีทบาทสําคญัอย่างยิง่ โดยอาจกล่าวได้ว่าใน          

ทุกประเทศนัน้มสีดัส่วน ของ SMEs มากกว่ารอ้ยละ 96 ของผูป้ระกอบการทัง้หมดของประเทศ         

โดยก่อใหเ้กดิการจา้งงานในประเทศระหว่างรอ้ยละ 50 ถงึรอ้ยละ 95 และสรา้งมูลค่าคดิเป็นสดัส่วน

รอ้ยละ 30 ถงึรอ้ยละ 53 ของ GDP อยา่งไรกด็ ีการเปรยีบเทยีบจาํนวน SMEs ของแต่ละประเทศ

สมาชกิอาเซยีนอาจทาํไดย้าก ทัง้น้ี เน่ืองจากการมคีําจํากดัความของ SMEs ทีแ่ตกต่างกนั โดยอาจ

ครอบคลุมไปถงึ จาํนวนแรงงาน มลูคา่สนิทรพัย ์ยอดขาย และเงนิลงทุน  

ในประเทศสงิคโปรน์ัน้ มจีาํนวน SMEs ประมาณ 160,034 ราย โดยคดิเป็นรอ้ยละ 99.4 

ของธุรกจิทัง้หมด ในขณะทีป่ระเทศมาเลเซยี มจีาํนวน SMEs ในประเทศคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 99.2 

ของผูป้ระกอบธุรกจิทัง้หมด ในจาํนวนดงักล่าวรอ้ยละ 80 เป็นธุรกจิรายยอ่ยประเภท micro finance 

โดยรอ้ยละ 87 ของ SMEs ทัง้หมดประกอบธุรกจิในภาคบรกิาร ในขณะทีร่อ้ยละ 7.2  อยูใ่นภาคการ

ผลติ และร้อยละ 6.2 อยู่ในภาคการเกษตร10 SMEs ในมาเลเซีย สามารถก่อใหเ้กดิการจา้งงาน         

ในประเทศไดถ้งึ 5.6 ลา้นคน โดยมมีูลค่าคดิเป็นรอ้ยละ 32 ของ GDP ของประเทศ โดยทัง้น้ี          

รฐับาลมาเลเซยีไดส้นับสนุน SMEs โดยกําหนดแผนพฒันาฉบบัที่ 3: Third Master Plan          

(IMP3, 2006-2020): ใหม้เีป้าหมายสนับสนุนช่วยเหลอืให ้SMEs สามารถแขง่ขนัไดใ้นระดบัสากล 

และกระตุน้ให ้SMEs เพิม่ความเป็นเจา้ของในธุรกจิใหม้ากขึน้ 

ในประเทศอนิโดนีเซยี SMEs ถอืว่ามคีวามสําคญัเป็นอย่างยิง่ โดยธุรกจิขนาดย่อม 

(Small Enterprises) มกัจะอยูใ่นภาคการเกษตร ซึง่สามารถสรา้งผลติผลคดิเป็นรอ้ยละ 86 ถงึรอ้ยละ 

87 ของผลติผลทางการเกษตรทัง้หมด รองลงมากจ็ะอยูใ่นภาคการคา้ โรงแรม และรา้นอาหาร โดยมี

สดัสว่นการคา้บรกิารคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 74 ถงึรอ้ยละ76 ของภาคธุรกจิน้ี ในขณะทีธุ่รกจิขนาดกลาง 

(Medium Enterprises) จะอยู่ในภาคการเงนิ การบรกิาร การเช่า โดยคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 46       

ถงึรอ้ยละ 47 ตามมาดว้ยภาคขนส่งและการสื่อสาร สาํหรบับรษิทัขนาดใหญ่ (Large Enterprise)       

มกัอยู่ในภาคการผลติอุตสาหกรรม โดยใน ปี 2549 จํานวน SEs ของอนิโดนีเซียมปีระมาณ 

48,822,900 ราย MEs ประมาณ 106,700 ราย และLEs ประมาณ 7,200 ราย 

สาํหรบัประเทศไทย ปจัจุบนัม ีSMEs ประมาณ 2.65 ลา้นราย คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 99.76 

ของผูป้ระกอบการในประเทศ โดย SMEs จะกระจายอยูใ่นภาคธุรกจิต่างๆ ทัง้ภาคการผลติ และภาค

                                                            
10 Data from Presentation of Terence Gomez ; University of Malaya on “Policies, Entrepreneurship and Development: 
SMEs in Multi-ethnic Malaysia” in Thailand on October 10, 2012 
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บรกิาร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในธุรกจิอาหาร และการท่องเทีย่ว โดย SMEs ของไทย มสีดัสว่นโดยรวม 

คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 36.6 ของ GDP ของประเทศ นอกจากน้ี SMEs ยงัมบีทบาทสาํคญัในการเป็น       

ผูว้า่จา้งงาน โดยก่อใหเ้กดิการจา้งงานประมาณ 10.9 ลา้นราย คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 83.89 ของปรมิาณ

การจา้งงานรวม11 

จากข้อมูล สถิติ และเหตุผลประกอบดังกล่าวข้างต้น งานวิจัยน้ีจึงได้เลือกประเทศ

อาเซยีนเป้าหมายทีจ่ะทําการศกึษาถงึนโยบายและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการส่งเสรมิและสนับสนุน 

SMEs 3 ประเทศ คอื (1) สงิคโปร ์(2) มาเลเซยี และ (3) อนิโดนีเซยี เน่ืองจากทัง้สามประเทศเป็น

ประเทศทีม่สีถติกิารลงทุนนอกประเทศ ในภูมภิาคเดยีวกนั (Intra ASEAN Investment) มาเป็นอนัดบั

ทีห่น่ึง สอง และสาม ตามลําดบั อกีทัง้ยงัเป็นประเทศทีก่ารใหค้วามสําคญักบั SMEs ในระดบัตน้ๆ 

และมีบรรยากาศการลงทุน ตลอดจนมคีวามสามารถในการแข่งขนัอยู่ในระดบัที่ใกล้เคียงกนักับ

ประเทศไทย 

สําหรบัการวิจยัน้ี ในส่วนของประเทศสมาชิกอาเซียนเป้าหมายทัง้สามข้างต้น จะมี

รายละเอยีดการศกึษาดงัน้ี 

(1) รวบรวมนโยบายและรายชื่อกฎหมายทัว่ไปที่เกี่ยวขอ้งกบัการค้า การ

ลงทุนโดยทัว่ไปของสมาชกิอาเซียนเป้าหมาย คอื สงิคโปร์ มาเลเซีย 

และเวยีดนาม โดยอยา่งน้อยตอ้งครอบคลุมในเรือ่งดงัต่อไปน้ี 

(1.1)  กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัตัง้ธุรกจิ 

(1.2)  กฎหมายการเงนิ 

(1.3) กฎหมายแรงงาน 

(1.4) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ /       

การบรกิาร 

(1.5) กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิทางปญัญา 

(1.6) กฎหมายเกีย่วกบัการควบคุม  กาํกบั  การประกอบธุรกจิ 

(1.7) กฎหมายเกีย่วกบัภาษอีากร 
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1 - 15 บทนํา 

 

 

(1.8) ขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการโอนเงนิ 

(2) รวบรวมนโยบายและรายชื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SMEs      

ในประเทศสงิคโปร์ มาเลเซยี และอนิโดนีเซยี เช่น นโยบายหรอืกฎหมาย

การส่งเสริมการลงทุน นโยบาย / กฎหมายเกี่ยวกับการยกเว้นภาษ ี

นโยบายหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั

ของ SMEs เป็นตน้ 

(3) รวบรวมนโยบายและรายชื่อกฎหมายที่ควบคุม กํากับ หรือข้อห้าม           

ที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบกจิการของ SMEs ในประเทศอาเซียน

เป้าหมาย 

(1.3.2) ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย        

และเวยีดนามถึงแนวทางการให้การสนับสนุน และการส่งเสริม SMEs ของประเทศอาเซียนนัน้ๆ       

ในการลงทุนทัง้ในประเทศและนอกประเทศ รวมถึง ศกึษา วเิคราะห์ขอ้จํากดัและอุปสรรคทางด้าน

กฎหมายที่สําคญัๆ ในการเขา้มาดําเนินธุรกจิของ SMEs ของประเทศอาเซยีนอื่นๆ โดยมขีอบเขต 

ดงัน้ี 

(1) ระบุ นโยบาย มาตรการ การสนับสนุน และส่งเสรมิ SMEs ของประเทศ

สมาชกิอาเซยีนทัง้สามประเทศ 

(2) ระบุขอ้จาํกดัและอุปสรรคในการเขา้สูต่ลาด (Market Access) และในเรื่อง

การปฏบิตัเิยีย่งคนชาต ิ(National Treatment) ทีใ่ชบ้งัคบัเป็นการทัว่ไป  

(3) ระบุมาตรการในการกาํกบัควบคุมการประกอบธุรกจิของ SMEs  

(1.3.3) ศกึษา วเิคราะห ์ความคบืหน้าในการเชื่อมโยงดา้นกฎระเบยีบของประเทศ

ในกลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ดงัต่อไปน้ี    

(1) การเปิดเสรกีารอาํนวยความสะดวกในการคา้ 

(2) การเปิดเสรกีารอาํนวยความสะดวกในการบรกิารและการลงทุน 

(3) ความตกลง/ขอ้ตกลงยอมรบัรว่มกนั 

(4) ความตกลงการขนสง่ในภมูภิาค 
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(5) พธิกีารในการขา้มพรมแดน 

(6) กรอบนโยบายการพฒันา SMEs 

(1.3.4) ศกึษา วเิคราะห ์มาตรการ และ/หรอืกฎหมายไทยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคา้การ

ลงทุน และการสง่เสรมิ สนับสนุน SMEs มผีลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปจัจุบนั หรอืทีย่งัเป็นร่างกฎหมาย หรอืที่

เหน็ควรจะเสนอใหม้ ีเพื่อเสนอขอแก้ไข หรอืผลกัดนัในมผีลใชบ้งัคบัอย่างจรงิจงั หรอืมผีลใชบ้งัคบั

โดยเรว็ ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ในการส่งเสรมิ สนับสนุน ศกัยภาพและความสามารถในการแข่งขนัของ 

SMEs ไทย 

(1.3.5) ศกึษา วเิคราะห ์มาตรการ ทีห่น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรดาํเนินการเพือ่แกไ้ข

และเพือ่สนบัสนุนให ้SMEs สามารถเขา้ไปประกอบธุรกจิในกลุม่ประเทศสมาชกิอาเซยีน 

 

1.4 เป้าหมายของโครงการ  

 

(1.4.1) การศึกษาน้ีจะช่วยให้ สสว . ได้ร ับทราบข้อมูล นโยบาย มาตรการ          

และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการคา้และการลงทุนของประเทศสมาชกิอาเซยีน โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน

ประเทศอาเซยีนเป้าหมาย ที่ไดม้กีารรวบรวมไว ้ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายทัว่ไป หรอืกฎหมายเฉพาะที่

เกีย่วขอ้งกบั SMEs เช่น กฎหมายเกีย่วกบัการจดัตัง้ธุรกจิ กฎหมายเกีย่วกบัการเงนิและภาษอีากร 

กฎหมายเกี่ยวกบัทรพัย์สนิทางปญัญา กฎหมายเกี่ยวกบัมาตรฐานสนิค้าและบรกิาร และกฎหมาย

แรงงาน ทัง้น้ี เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูใหก้บั SMEs ไทยไดใ้ชป้ระโยชน์ต่อไปในอนาคต อกีทัง้ในการศกึษาจะ

ได้ระบุถึงผลกระทบในทางลบของนโยบายและกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียนดงักล่าวต่อ 

SMEs ไทยดว้ย 

(1.4.2) การศกึษาน้ีจะชี้ใหเ้หน็ถงึผลประโยชน์ที ่SMEs ไทยจะไดร้บัจากการให้

ความร่วมมือในการเชื่อมโยงกฎระเบียบของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เช่น         

การอํานวยความสะดวกทางการคา้ การบรกิาร และการลงทุน ความตกลงในขอ้ตกลงยอมรบัร่วมกนั 

ความตกลงการขนสง่ในภมูภิาค และพธิกีารในการขา้มพรมแดน 

(1.4.3) จากการศกึษา วเิคราะห์ เปรยีบเทยีบกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการคา้ การ
ลงทุนและ SMEs ของประเทศสมาชกิอาเซยีนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเทศสมาชกิอาเซยีน

เป้าหมาย การศกึษาน้ีจะนําเสนอขอ้เสนอแนะใหป้ระเทศไทยตอ้งมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมาย หรอืยก
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ร่างกฎหมายใหม่ (แลว้แต่กรณี) ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม เช่น กฎหมายภาษี กฎหมายแข่งขนัทางการค้า หรอืกฎหมายอื่นๆ เช่น กฎหมาย

เกี่ยวกบัการคุม้ครองศลิปวฒันธรรม กฎหมายทีเ่กี่ยวกบัสิง่แวดลอ้ม ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์ของ SMEs 

ไทยและประเทศไทยในการเตรยีมพรอ้มเขา้สู ่AEC  

(1.4.4) การศึกษาน้ี  จะได้เสนอมาตรการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและ

ประสานงานระหวา่งหน่วยงานภาครฐั รฐัวสิาหกจิ องคก์รเอกชน ตลอดจนผูป้ระกอบการ SMEs ทัง้น้ี 

เพื่อใหเ้กดิการบูรณาการของนโยบาย และมาตรการ ของทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสรมิ

และสนบัสนุนศกัยภาพของ SMEs ไทยในการลงทุนในประเทศสมาชกิอาเซยีนอื่นๆ 

(1.4.5) การเผยแพร่ผลการศกึษา จะช่วยใหภ้าครฐั ตลอดจนหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ไดต้ระหนกัถงึความจาํเป็นในการแกไ้ข ปรบัปรุงกฎหมายภายใน เพือ่เอือ้ประโยชน์ใหก้บั SMEs ไทย

ในการแข่งขนัภายใต้การเปิดเสรีการค้า บริการ การลงทุน ตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาของ AEC 

Blueprint ตลอดจนการจดัใหม้นีโยบายและมาตรการทีจ่ําเป็น เร่งด่วน เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุน 

SMEs ไทย ภายใตก้รอบ AEC 
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       ภาพรวมนโยบายและ

กฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียน 
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ภาพรวมนโยบายและกฎหมาย 

ของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

 

2.1 รฐับรไูนดารสุซาราม 

 

 

ประเทศบรูไนตัง้อยู่ทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว ในทะเลจนีใต้ และแบ่ง

ออกเป็น 4 เขต คอื เขต Brunei-Muara เขต Belait เขต Temburng และเขต Tutong บรไูนอุดมไป

ดว้ยทรพัยากรธรรมชาต ิไดแ้ก่ ปิโตรเลยีม ก๊าซธรรมชาต ิและไม ้ 

จํานวนประชากรของประเทศบรูไน คดิเป็นอนัดบัที ่ 174 ของโลก ส่วนใหญ่เป็นชาว

มาเลย์ จีน และชาวพื้นเมือง ตามลําดับ ภาษามลายู อักษรยาวี คือภาษาราชการ รองลงมา           

คอื ภาษาองักฤษ และจนี 
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ภาพรวมของระบบการปกครองและระบบกฎหมาย 

 

บรูไนมรีะบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสทิธริาช ใชห้ลกักฎหมายองักฤษ สําหรบั

ชาวมสุลมิใช ้Islamic Shari’a law แทนกฎหมายแพง่ในหลายสาขา 

หวัหน้ารฐับาลคอื สมเดจ็พระราชาธบิดฮีจัญ ีฮสัซานลั โบลเกยีห ์มอูซิ ซดัดนิ วดัเดาละห ์

(His Majesty Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiahu’izzaddin Waddaulah) ซึง่ทรง

เป็นประมขุของประเทศดว้ย 

นโยบายหลกัของประเทศ ไดแ้ก่ การสรา้งความเป็นปึกแผ่นภายในชาต ิและดํารงความ

เป็นอสิระของประเทศ บรไูนมคีวามสมัพนัธท์ีใ่กลช้ดิกบัสงิคโปร ์แมว้า่จะถูกโอบลอ้มโดยมาเลเซยีและ

อนิโดนีเซยีซึ่งเป็นประเทศมุสลมิขนาดใหญ่ทางตอนใต ้เน่ืองจากมสีถานะทีค่ลา้ยคลงึกนักบัสงิคโปร์

หลายประการ เชน่การเป็นประเทศขนาดเลก็ และมอีาณาเขตตดิต่อกบัประเทศมสุลมิขนาดใหญ่  

บรูไนยังคงมีเสถียรภาพความมัน่คงทางการเมืองภายใต้ระบอบการปกครองแบบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยการนําประเทศของสมเด็จพระราชาธิบดี ทรงให้ความสําคญักับการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินการของภาครัฐ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณสุข 

สวสัดกิารสงัคม และการพฒันาระบบการศกึษา 

 

ภาพรวมของนโยบายทางเศรษฐกิจและการลงทุน 

 

ระบบเศรษฐกิจของบรูไนเป็นแบบตลาดเสรี ภายใต้การดูแลของรฐั รายได้หลกัของ

ประเทศมาจากน้ํามนัและก๊าซธรรมชาต ินับเป็นประเทศที่ผลติน้ํามนัรายใหญ่อนัดบั 4 ในเอเชยี

ตะวนัออกเฉียงใต ้รองจากอนิโดนีเซยี เวยีดนาม และมาเลเซยี ส่วนก๊าซธรรมชาตบิรูไนผลติไดเ้ป็น

อนัดบั 4 ของโลก โดยมบีรษิทัปิโตรเลยีมแห่งชาต ิ (Brunei National petroleum Company Sedirian 

Berhad หรอื Petroleum Brunei) เป็นหน่วยงานกาํหนดนโยบายน้ํามนัและก๊าซ โดยมุง่เน้นสรา้งความ

มัง่คัง่ดว้ยการนํารายไดจ้ากน้ํามนัไปลงทุนในต่างประเทศ หรอืรว่มทุนกบัต่างประเทศ  

การที่มสีนิคา้ส่งออกหลกัเป็นน้ํามนัและก๊าซธรรมชาต ิทําใหป้ระเทศบรูไนมดุีลการค้า

เกินดุลมาโดยตลอด สนิค้าส่วนใหญ่ส่งออกไปญี่ปุ่น องักฤษ ไทย สงิคโปร์ ไต้หวนั สหรฐัอเมรกิา 

ฟิลิปปินส์ เกาหลี ตามลําดับ ขณะที่สินค้าส่วนใหญ่มาจากสิงคโปร์ อังกฤษ สหรฐัอเมริกา และ
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มาเลเซยี โดยส่วนใหญ่เป็นสนิคา้ประเภทเครื่องจกัรอุตสาหกรรม รถยนต์ เครื่องมอื เครื่องใชไ้ฟฟ้า

ต่างๆ สนิคา้เกษตร เชน่ ขา้วและผลไม ้

บรูไนมอุีตสาหกรรมอื่นนอกเหนือจากอุตสาหกรรมอื่นอยู่บ้าง ได้แก่ การผลติอาหาร 

เครื่องมอื และเสือ้ผา้ส่งออกไปยงัประเทศในทวปียุโรปและทวปีอเมรกิา ทัง้น้ี รฐับาลมุ่งที่จะพฒันา

อุตสาหกรรมการแปรรปูอาหารและผลติเครือ่งดืม่ เสือ้ผา้และสิง่ทอ เฟอรนิ์เจอรท์าํจากไม ้วสัดุก่อสรา้ง

ทีไ่มใ่ชโ่ลหะ กระจกรถยนต ์เป็นตน้  

อุปสรรคส่วนใหญ่สําหรบันักลงทุนคือ ตลาดภายในประเทศมขีนาดเล็ก และการขาด

แคลนแรงงาน โดยเฉพาะชา่งฝีมอื ดงันัน้จงึตอ้งอาศยัแรงงานจากต่างชาตเิป็นหลกั   

นโยบายต่างประเทศของรัฐบรูไนดารุสซารามมีวัตถุประสงค์หลักคือ การส่งเสริม

ผลประโยชน์แห่งชาต ิไดแ้ก่ การรกัษาอธปิไตยอสิรภาพและบูรณภาพแห่งดนิแดน การสรา้งความ

รุ่งเรอืงทางเศรษฐกจิและสงัคม และการรกัษาเอกลกัษณ์ทางการเมอืงวฒันธรรมและศาสนา รวมทัง้

สง่เสรมิสนัตภิาพ ความมัน่คง ความมเีสถยีรภาพและความรุง่เรอืงในระดบัภมูภิาคและระดบัโลก1 

ปจัจุบนั รฐับรไูนดารุสซารามกําลงัพยายามเปลีย่นแปลงจากเศรษฐกจิทีพ่ ึง่พาน้ํามนัเป็น

หลกัไปสู่โครงสรา้งเศรษฐกจิที่มคีวามหลากหลายมากยิง่ขึน้โดยรฐับาลไดส้่งเสรมิใหภ้าคธุรกจิและ

อุตสาหกรรมมบีทบาทมากขึน้ มมีาตรการเปิดเสรดีา้นการคา้และสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้อํานวยต่อการ

ลงทุนจากต่างประเทศ อย่างไรกด็ ีการพฒันายงัเป็นไปอย่างล่าชา้ เน่ืองจากอุปสรรคหลายประการ 

อาท ิกฎระเบยีบทีเ่คร่งครดัต่างๆ การหา้มชาวต่างชาตเิป็นเจา้ของกจิการ การขาดช่างฝีมอื ประกอบ

กบัคนบรไูนไม่คุน้เคยกบัวถิชีวีติแบบใหม่และระบบเศรษฐกจิการคา้เสร ีซึ่งเป็นปจัจยัทีไ่ม่เอือ้อํานวย

ต่อการลงทุนจากต่างชาต ิ

บรูไนยงัตระหนักดวี่า ไม่สามารถพึง่พารายไดจ้ากน้ํามนัและก๊าซธรรมชาตไิดต้ลอดไป 

เน่ืองจากมกีารคาดการณ์ว่า ปรมิาณน้ํามนัและก๊าซสํารองที่ยนืยนัแลว้ว่าปรมิาณน้ํามนัสํารองของ

บรไูนจะหมดลงในอกีประมาณ 25 ปีขา้งหน้า และปรมิาณก๊าซธรรมชาตจิะหมดลงในอกี 40 ปีขา้งหน้า 

ซึ่งหากบรูไนไม่เปลี่ยนแปลงตวัเองมาสู่อุตสาหกรรมและบรกิารที่ไม่ใช้พลงังานเป็นฐานในเร็ววนั 

เศรษฐกจิอนัสดใสของบรูไนกอ็าจจะต้องเผชญิกบัความยากลําบาก ทําใหบ้รูไนเร่งปฏริูปโครงสรา้ง

ทางเศรษฐกจิ และใชม้าตรการต่างๆ เพือ่สรา้งความหลากหลายทางเศรษฐกจิ 

                                                            
1สถานเอกอคัราชทตู ณ บนัดารเ์สรเีบกาวนั, เกีย่วกบัประเทศบรไูน, Retrieved 23 September 2012 
fromhttp://www.thaiembassybrunei.org/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=9&Id=538705103 
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เมื่อปี 2551 รฐับาลบรูไนได้ประกาศแผนพฒันาในระยะยาวออกมาเป็นฉบบัแรก          

สิง่มชีื่อวา่ “วสิยัทศัน์บรไูร ปี 2578” (Wawasan 2035 – Vision Brunei 2035) เป็นวสิยัทศัน์แห่งชาติ

โดยจะใช้ควบคู่ไปกบัแผนพฒันาระยะสัน้ 5 ปี โดยให้ความสําคญักบัการพฒันาภาคเศรษฐกิจที่มี

ความหลากหลายมากขึน้ 

วสิยัทศัน์ของประเทศบรไูน คอื  

(1) เน้นการหาวธิกีารพฒันาอย่างยัง่ยนื โดยพึง่เศรษฐกจิทีไ่ม่ใช่น้ํามนัแทน ซึ่งในแผน

ฉบบัน้ีตัง้เป้าใหบ้รูไนสามารถขึน้ไปคดิอนัดบัทอ็ป 10 ของประเทศทีม่จีดีพีต่ีอหวัสงูสุดในโลกภายใน 

ปี 2578 จากปจัจุบนัที่บรูไนติดอนัดบัในท็อป 30 รวมทัง้ให้ความสําคญักบัการพฒันาในระยะยาว      

ซึง่ปจัจยัสาํคญัอยูท่ีก่ารศกึษาและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(2) ให้ความสําคัญกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การลงทุนเกี่ยวกับการผลิต        

ปิโตรเคมขี ัน้ปลายน้ํา และอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมทัง้รฐับาลเตรยีมจะพฒันาอุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว 

(3) สนบัสนุนอุตสาหกรรมทีไ่มใ่ชพ้ลงังานของบรไูน  

(4) สง่เสรมิการประหยดัพลงังาน เพราะแมจ้ะไม่สามารถยบัยัง้การหมดไปของพลงังาน

สํารองได้ แต่ก็อาจยืดเวลาออกไป โดยกระทรวงพลังงานของประเทศบรูไนได้ออกมาเตือนให้

ประชาชนปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิต และเตรียมรับสถานการณ์เมื่อถึงเวลาที่น้ํามันและ            

ก๊าซธรรมชาตหิมดไป   

นโยบายการลงทุน 

บรูไนให้ความสําคญักับการลงทุนจากต่างประเทศซึ่งมีบทบาทสําคญัในการพฒันา

เศรษฐกิจและเทคโนโลยขีองประเทศ รฐับาลซึ่งอนุญาตการลงทุนจากต่างประเทศเกือบทุกสาขา 

รวมทัง้การอนุญาตให้ต่างชาตถิือหุ้นได ้ 100% ในทุกสาขา ยกเวน้ อุตสาหกรรมที่ใชท้รพัยากร

ภายในประเทศและที่เกี่ยวข้องกบัความมัน่คงทางอาหารแห่งชาติ ซึ่งยงัต้องมผีู้ถือหุ้นในประเทศ       

โดยต้องมอีย่างน้อยร้อยละ 30 ในสาขาการเกษตร ประมง และการแปรรูปอาหาร อย่างไรก็ตาม        

ยงัไมม่คีาํนิยามทีช่ดัเจนวา่สาขาใดทีจ่ะตอ้งมกีารถอืหุน้ในประเทศขึน้อยูก่บัการตดัสนิใจของทางการ 

เพือ่สง่เสรมิการลงทุนจากต่างชาต ิรฐับาลไดใ้หส้ทิธพิเิศษทางภาษ ีเช่น ภายใตโ้ครงการ

ผูบุ้กเบกิ (The Pioneer Status Programme) บรษิทัจะไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล โดยปกต ิ

ร้อยละ 30 สําหรบับรษิัทที่ไม่ได้ทําธุรกจิน้ํามนั เป็นเวลาถึง 8 ปี และได้รบัยกเว้นภาษีนําเขา้

เครือ่งจกัร อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นโครงการ 
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มาตรการด้านภาษี 

 

บรูไนเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติเช่น น้ํามันและก๊าซธรรมชาต ิ 

ประชากรในประเทศนัน้มจีํานวนน้อย ดงันัน้ภาษทีีจ่ดัเกบ็ในรฐับรูไนดารุสซารามจงึไม่ไดเ้ป็นเงนิได้

หลกัของประเทศ  บรไูนเริม่มกีารเกบ็ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล ในปี 2551 เริม่จากอตัรารอ้ยละ 27.5 แต่ใน

ปจัจุบนัอตัราภาษลีดเหลอืเพยีงรอ้ยละ 22 เท่านัน้  และเน่ืองจากบรูไนเป็นประเทศทีม่คี่าครองชพีสงู 

ดงันัน้ รฐัจงึไมเ่รยีกเกบ็ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาจากประชากรในประเทศ  และในขณะนี้บรไูนยงัไมม่ี

การนําระบบภาษีมูลค่าเพิม่มาใช้เก็บภาษี ดงันัน้จึงจดัได้ว่าบรูไนเป็นประเทศที่มตี้นทุนทางภาษ ี    

ตํ่ากวา่ประเทศอื่น และมรีะบบการจดัเกบ็ทีไ่มซ่ํ้าซอ้นมากนกั 

 

ตารางท่ี 2.1 ภาษีในบรไูนอาจสรปุโดยสงัเขปได้ ดงัน้ี 

ประเภทของภาษีท่ีเรียกเกบ็ อตัรา 

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล จดัเกบ็ในอตัรารอ้ยละ 22 สาํหรบัปีภาษ ี

2555 (มอีตัราพเิศษสาํหรบั SMEs และ

บรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหม)่ 

ภาษมีลูคา่เพิม่ ไมม่ ี

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย จดัเกบ็ตามประเภทของเงนิได ้อตัราปจัจุบนั

อยูร่ะหวา่งรอ้ยละ 10 ถงึ 20 

ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา ไมม่ ี

ภาษทีีด่นิ (Land Duty) เรยีกเกบ็ในอตัรา BND 25 ต่อ 0.1 เอเคอร ์

สาํหรบัทีด่นิในเขตอุตสาหกรรมเทา่นัน้ 

ภาษีสําหรับกําไรจากการขายที่ดิน (Real 

Property Gain Tax) 

ไมม่กีารเรยีกเกบ็ภาษสีาํหรบักาํไรจากการ

ขายทีด่นิ ยกเวน้ในกรณขีองนิตบิุคคลที่

ประกอบกจิการขายอสงัหารมิทรพัยเ์ป็น

ปกตธุิระ 

อากรแสตมป์ มกีารเรยีกเกบ็ทัง้ทีเ่ป็นจาํนวนทีแ่น่นอน 

และเป็นอตัราทีแ่ตกต่างกนัตามมลูคา่ของ

ตราสาร 

อากรขาเขา้ จดัเกบ็ตามประเภทของสนิคา้นําเขา้ โดยมี
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มาตรการท่ีมิใช่ภาษีและกฎระเบียบทางการค้า  

 

ประเทศบรไูนมมีาตรการทางการคา้ทีเ่ป็นขอ้จาํกดัของการนําเขา้สง่ออกสนิคา้ มาตรการ

ดงักลา่วไดแ้ก่ 

(1) มาตรการการหา้มนําเขา้ 

(2) การจาํกดัการนําเขา้ 

(3) ขอ้บงัคบัในการนําเขา้ สําหรบัสนิคา้ประเภทอาหาร เน้ือสตัว ์ตอ้งเป็นสนิคา้ฮาลาล
เทา่นัน้ 

(4) การขอใบอนุญาตนําเข้า ได้แก่ อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม เครื่องมือแพทย ์

เคมภีณัฑ ์พชื และสตัวม์ชีวีติ 

(5) โควตาการนําเขา้ (ยงัเป็นแค่เพยีงการกําหนดเพดานนําเขา้ เพื่อหลกีเลีย่งภาวะลน้
ตลาด) 

(6) มาตรฐานสนิคา้  

(7) การตรวจสอบคุณภาพอาหาร 

(8) การกาํจดัการสง่ออก 

(9) มาตรการอื่นทีก่ระทบการคา้ 

 

 

การยกเวน้และจดัเกบ็อากรในอตัราตํ่า

สาํหรบัสนิคา้บางประเภทในบางกรณ ี

ภาษอีื่นๆ มกีารเรยีกเกบ็ภาษอีาคาร ในอตัรา รอ้ยละ 

12 สาํหรบัอาคารทีต่ ัง้อยูใ่น  กรุงบนัดา

เสรเีบกาวนั  
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ความตกลงทางการค้ากบันานาประเทศ 

 

การให้ความสําคญักับอาเซียน ถือเป็นแกนหลกัของนโยบายต่างประเทศของบรูไน 

นอกจากน้ีบรูไนยงัเพิม่ความสมัพนัธ์และความตกลงทางการค้ากบัประเทศทัง้ในและนอกภูมภิาค

เอเชยีตะวนัออกเฉียงใตม้ากขึน้ โดยเฉพาะการเสรมิสรา้งความสมัพนัธก์บัประเทศทีม่คีวามสาํคญัทาง

เศรษฐกจิ และสามารถตอบสนองนโยบายของรฐับาล  

การจดัทําความตกลงการค้าเสรรีะหว่างบรูไนกบัคู่เจรจาอื่นนอกจากประเทศสมาชิก

อาเซยีน ไดแ้ก่ 

(1) บรไูน-ญีปุ่น่ 

(2) Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement (TPP)  

ประเทศไทยกบับรูไนยงัไม่เคยมกีารจดัทําความตกลงทางการค้า แต่มกีารลงนามใน 

MOU ว่าดว้ยการจดัตัง้คณะกรรมาธกิารร่วมไทย-บรูไน (JC) การคา้โดยรวมระหว่างสองประเทศ     

ไมข่ยายตวัมากนัก บรไูนเป็นคู่คา้อนัดบัสุดทา้ยคอืที ่ 9 ของไทยในอาเซยีนและเป็นคู่คา้อนัดบัที ่ 72 

ของโลก ขณะทีไ่ทยเป็นคูค่า้อนัดบัที ่5 ของบรไูน  

 

ภาพรวมของนโยบายต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

วสิาหกจิบรูไนดารุสซาลามไดเ้ปรยีบกว่าวสิาหกจิไทยในแง่ความสามารถในการสื่อสาร

ดว้ยภาษาต่างประเทศและตน้ทุนในดา้นพลงังานทีต่ํ่ากวา่ไทย เน่ืองจากเป็นประเทศทีม่ทีรพัยากรดา้น

พลงังานเป็นจํานวนมาก อย่างไรกต็าม ต้นทุนในดา้นอื่นๆ โดยเฉพาะค่าจา้งแรงงานนัน้สูงกว่าไทย

มาก เน่ืองจากรฐับาลไดนํ้าระบบเศรษฐกจิของสงิคโปร์มาองิเป็นพืน้ฐาน ทําใหค้่าครองชพีต่างๆ สูง 

นอกจากน้ี ศกัยภาพในการผลติของบรูไนเพยีงเพื่อสนองความตอ้งการของตลาดในประเทศเท่านัน้ 

ทําให้การผลติจงึมกัเป็นแบบดัง้เดมิ และมกัเน้นการผลติในเชงิคุณภาพ แนวทางการส่งเสรมิและ

สนับสนุนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมจงึมทีศิทางที่ไม่ต่างจากของไทยมาก เน่ืองจากรฐับาล

พยายามใหก้ารสนับสนุนทัง้ในดา้นการเงนิ การบรหิาร การตลาด และการนํานวตักรรมใหม่ๆ มาใช ้

เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของบรูไน ก็เป็นกลไกหลกัในการ

ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศ  
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หน่วยงานทีด่แูลวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม และกําหนดนโยบายหรอืแผนพฒันา

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มของบรไูน คอื Ministry of Primary Resources (MIPR) และ the 

Brunei Economic Development Board (BEDB) ซึง่แผนพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

ไดก้ล่าวไวใ้น Wawasan Brunei 2035 หรอื Vision Brunei 2035 โดยเรยีกวา่ The Outlines of 

Strategies and Policies for Development (OSPD) 2 แผนพฒันาดงักล่าวไดใ้หค้วามสาํคญักบัการ

พฒันาบุคลากร การเขา้ถงึขอ้มลู การเขา้ถงึเทคโนโลยแีละขา่วสาร การเงนิ และการเขา้สูต่ลาด  

 

 

2.2 ราชอาณาจกัรกมัพชูา 

 

 

ประเทศกมัพูชามอีาณาเขตตดิประเทศเวยีดนามทางทศิตะวนัออก ทศิเหนือตดิประเทศ

ไทยและลาว ทิศตะวนัตกติดประเทศไทย คือจงัหวดัสระแก้ว  จนัทบุรี และตราด ทิศตะวนัออก       

ตดิประเทศเวยีดนาม และทศิใต้ตดิอ่าวไทย โดยมอีาณาเขตพื้นที่ส่วนใหญ่สุดตดิประเทศเวยีดนาม 

ไทย และ ลาวตามลําดบั เสน้เขตแดนที่ตดิประเทศไทยยาวประมาณ 798 กิโลเมตร ตัง้แต่จงัหวดั      

อุบลราธานี ศรสีะเกษ สุรนิทร ์บุรรีมัย ์สระแกว้ จนัทบุร ีและตราด สว่นทศิใตต้ดิอ่าวไทย เป็นประเทศ

ทีม่คีวามอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาต ิเช่น อญัมณี และน้ํามนัทีอ่ยู่ในทะเล สามารถเชื่อมโยงกบัไทยได้

หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นถนนสาย 48 ความยาว 149 กโิลเมตร เสน้ทางลดัจากชายแดนไทยผ่าน

จงัหวดัเกาะกงไปยงัเมอืงท่าสหีนุวลิล ์หรอืถนนสาย 67 จากชายแดนช่องสะงาํ อ.ภูสงิห ์จ.ศรสีะเกษ 

ไปยงัเสยีมเรยีบ (เสยีมราฐ) รวมระยะทาง 151 กโิลเมตร 

ทรพัยากรธรรมชาตขิองประเทศของกมัพูชาค่อนขา้งสมบูรณ์ อนัได้แก่ อญัมณี เหลก็ 

ฟอสเฟต บ๊อกไซต ์ซลิคิอน ถ่านหนิ แมงกานีส น้ํามนั แก๊ส ไมส้กั 

ภาษาราชการของกมัพชูา คอืภาษาเขมร ส่วนภาษาทีใ่ชง้านทัว่ไป ไดแ้ก่ ภาษาองักฤษ 

เวยีดนาม ฝรัง่เศส จนี และไทย 

                                                            
2 Ministry of Industry & Primary Resources, http://brusearch.com 
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ประเทศกมัพูชามจีํานวนประชากรทีอ่ยู่ในวยัแรงงานเป็นจํานวนมากซึ่งสามารถรองรบั

การขยายตวั ในภาคอุตสาหกรรมไดอ้กีมาก กมัพชูาเป็นประเทศทีม่เีสถยีรภาพทางการเมอืง ประกอบ

กบัการเป็นสมาชกิของอาเซยีนขององคก์ารการคา้โลก  (WTO) ทําใหไ้ดร้บัสทิธพิเิศษดา้นภาษี

ศุลกากร (GSP) จากกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป สหรฐัอเมรกิา ญี่ปุน่ สแกนดเินเวยี แคนาดา ซึ่งนัก

ธุรกจิที่สนใจไปลงทุนในกมัพูชาอาจใชส้ทิธปิระโยชน์น้ีส่งสนิคา้ไปยงัประเทศที่ 3 ได ้นอกจากน้ี 

สหภาพยโุรปยงัใหส้ทิธปิระโยชน์โดยการนําเขา้ขา้วและน้ําตาลจากกมัพชูาอกีดว้ย  

 

ภาพรวมของระบบการปกครองและระบบกฎหมาย3    

 

ราชอาณาจักรกัมพูชาปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของรฐั  ประเทศกัมพูชามีระบบกฎหมายแบบลายลกัษณ์อักษร       

(Civil Law) โดยไดร้บัอทิธพิลมาจากระบบกฎหมายของประเทศฝรัง่เศส  และในการบรหิารประเทศได้

มกีารแบ่งแยกอํานาจออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ฝา่ยนิตบิญัญตั ิฝา่ยบรหิาร และฝา่ยตุลาการ โดยทีฝ่า่ย

นิตบิญัญตัปิระกอบดว้ย 1) วุฒสิภา อนัประกอบดว้ยสมาชกิ 61 คน ซึ่งมวีาระการดํารงตําแหน่ง 6 ปี 

และ 2) สภาแห่งชาตอินัประกอบดว้ยสมาชกิ 123 คน ซึ่งวาระการดาํรงตําแหน่ง 5 ปี นับแต่วนัไดร้บั

การเลอืกตัง้สําหรบัฝา่ยบรหิารนัน้จะถูกจดัตัง้ขึน้โดยพรรคการเมอืงทีม่เีสยีงขา้งมากในสภาแห่งชาติ

นายกรฐัมนตรจีะตอ้งเป็นสมาชกิสภาแห่งชาตแิละไดร้บัการแต่งตัง้โดยพระมหากษตัรยิต์ามคาํแนะนํา

ของประธานและรองประธานสภาแห่งชาตแิละส่วนฝา่ยตุลาการ ไดแ้บ่งศาลออกเป็น 3 ลําดบั ไดแ้ก่   

1) ศาลชัน้ตน้ โดยแบ่งเขตอํานาจศาลออกเป็นศาลแขวง ศาลจงัหวดั และศาลทหาร 2) ศาลอุทธรณ์ 

ซึ่งกําหนดให้คําพพิากษาของศาลชัน้ต้นออกอุทธรณ์ได้ต่อศาลอุทธรณ์ทัง้ในปญัญาขอ้เทจ็จรงิและ

ปญัหาขอ้กฎหมาย, และ 3) ศาลฎีกา ซึ่งจะพจิารณาพพิากษาคําวนิิจฉัยของศาลอุทธรณ์เฉพาะใน

ปญัหาขอ้กฎหมายเทา่นัน้  

ทีม่าของกฎหมายหลกัของประเทศกมัพชูามากจากฝา่ยนิตบิญัญตั ิ อยา่งไรกด็ ีทีม่าของ

กฎหมายอื่นของประเทศกมัพชูารวมไปถงึรฐัธรรมนูญ จารตีประเพณ ีพระราชกฤษฎกีา (Government 

Decrees) กฎเกณฑท์ีร่บัมาจาก UNTAC (United Nation Transitional Authority in Cambodia) และ

สนธสิญัญาเกีย่วกบัสทิธมินุษยชนทีก่มัพชูาไดใ้หส้ตัยาบนั 

 

                                                            
3Jennifer Holligan and TarikAbdulhak, Overview of Canbodian History, Governance and Legal Sources, Gobalex, 
Retrieved 22nd September 2012 from http://www.nyulawglobalex/cambodia.htm. 
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ภาพรวมของนโยบายทางเศรษฐกิจและการลงทุน 

 

ภายหลงัจากการเลอืกตัง้ปี 1993 ประเทศกมัพชูาไดป้รบัเปลีย่นระบบเศรษฐกจิรวมศนูย ์

(centrally planned economy) ไปสูร่ะบบเศรษฐกจิแบบตลาดเสร ี รฐับาลไดจ้ดัเตรยีมการปฏริปูทัง้

โครงสร้างและเศรษฐกิจมหภาคเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชาส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตร         

และภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยกิจกรรม

ภาคอุตสาหกรรมยงัคงเกี่ยวเน่ืองเกี่ยวกบัภาคการเกษตรส่วนใหญ่ได้แก่ ข้าว การประมง ป่าไม ้         

และยาง  การปลกูพชืยงัถอืเป็นสว่นน้อยและมกีารจา้งงานโดยเฉลีย่น้อยกวา่ 200 คน  ทัง้น้ี โดยมุง่ต่อ

การผลติสนิคา้อุปโภคใหเ้พยีงพอและเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถิน่ 

ตัง้แต่ปี 1994 รฐับาลได้ตัง้รฐัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

กิจการที่ไม่ได้กําไร เช่น การขนส่งสาธารณะ (รถบรรทุกและรถประจําทาง) วศิวกรรม โรงสขี้าว 

เครือ่งดืม่ สิง่ทอ และโรงเบยีร ์จนกระทัง่ปจัจุบนั กจิการทีเ่ป็นกลยทุธเ์พยีงสว่นน้อยเท่านัน้ทีย่งัคงเป็น

รฐัวิสาหกิจที่รฐัเป็นเจ้าของร้อยเปอร์เซ็นต์ เช่น ท่าระหว่างประเทศ การไฟฟ้า และการประปา 

บางสว่นเป็นของรฐั เชน่ ทา่อาการยานและการควบคุมจราจรทางอากาศภายในประเทศ 

นโยบายการพฒันาการอุตสาหกรรมของประเทศกัมพูชาเป็นแบบ “บนลงล่าง” ทัง้น้ี        

โดยรัฐบาลมุ่งขยายการปฏิสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม        

และข้อได้เปรียบในการแข่งขนักับทัง้ในภูมิภาคและระดับนานาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

อุตสาหกรรมเกีย่วกบัผลติภณัฑก์ารเกษตร และอุตสาหกรรมทีต่อ้งใชแ้รงงาน ในการน้ี รฐับาลกไ็ดมุ้่ง

ปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มในการลงทุน เพิม่การถ่ายทอดเทคโนโลย ีเพิม่การฝึกฝนความเป็นมอือาชพี 

รวมไปถงึการสรา้งเขตอุตสาหกรรมและเขตส่งออกที่ประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐานและบรกิารที่มี

ประสทิธภิาพ สรา้งความแขง็แกร่งในส่วนของขอ้กฎหมายเพื่อรบัรองความมปีระสทิธภิาพและความ

โปร่งใสในการบงัคบัใชก้ฎหมาย  การแกไ้ขปญัหาการปกครอง  สง่เสรมิกระบวนการบรหิารงาน และ

ลดจํานวนการตรวจสอบควบคุม  พรอ้มทัง้ส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม  ส่งเสรมิการ

สาํรวจแหลง่ก๊าซและปิโตรเลยีม 

การลงทุนในกมัพชูา 

ประเทศทีม่มีูลค่าการลงทุนสะสมสูงสุดกมัพูชาคอื จนี รองลงมาคอื เกาหลใีต ้มาเลเซยี 

สหรฐั และไทย ตามลําดบั แนวโน้มการลงทุนระหว่างไทยกบักมัพชูามแีนวโน้มลดลง เริม่จากปญัหา

ความขดัแยง้ทางการเมอืงระหว่างประเทศ ในขณะทีเ่วยีดนามและสหรฐัอเมรกิา มมีลูค่าการลงทุนใน
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กมัพชูาเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ เน่ืองจากเวยีดนามเองกม็สีมัพนัธภาพทีด่กีบักมัพชูา ซึง่ล่าสุดช่วงกลางปี 2554 

มีการทําบันทึกความตกลงความเข้าใจในการสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานน้ํา การสํารวจแร่ที ่        

เมอืงรตันครี ีสําหรบัประเทศสหรฐัอเมรกิานัน้ บรษิทั Chevron จะมาลงทุนขุดน้ํามนั และก๊าซ

ธรรมชาต ิในเขตทะเลกมัพชูา  

กมัพชูาใหค้วามสาํคญักบันโยบายส่งเสรมิการลงทุนจากต่างประเทศควบคู่ไปกบัการรบั

ความช่วยเหลอืจากนานาชาต ิโดยรฐับาลออกกฎหมายส่งเสรมิการลงทุน พ.ศ. 2537 (แกไ้ขเพิม่เตมิ 

พ.ศ. 2546) ให้ความมัน่ใจแก่นักลงทุนต่างชาติว่าจะได้รบัการคุ้มครองทรพัย์สนิในทุกๆ ด้าน        

เท่าเทยีมกบับุคคลในชาตแิละไม่ใชน้โยบายกําหนดราคาสนิคา้หรอืบรกิารกบัโครงการลงทุนทีไ่ดร้บั

การส่งเสรมิพร้อมทัง้ให้สทิธปิระโยชน์อื่นๆ อาท ิการยกเว้นภาษีเงนิได้จากกําไร การยกเว้นภาษี

นําเขา้วตัถุดิบและเครื่องจกัร การลดหย่อนภาษีเงนิได้ การจ้างงานคนต่างด้าว การถือครองที่ดิน        

และการสง่เงนิตราออกนอกประเทศ 

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบดา้นการลงทุน คอื The Council for the Development of 

Cambodia (CDC) ซึ่งมนีายกรฐัมนตร ีสมเดจ็ฮุนเซนเป็นประธาน มรีฐัมนตรเีศรษฐกจิและผูแ้ทน 

หน่วยงานอกี 34 แหง่ เป็นคณะกรรมการ  

กมัพชูามเีขตเศรษฐกจิพเิศษถงึ 21 แห่งใหน้ักธุรกจิทีส่นใจเลอืกลงทุน เช่นโครงการเขต

เศรษฐกจิเกาะกง โครงการ Stung Hao และ S.M.C. เมอืงสหีนุวลิล ์โครงการ Duang Chiv จงัหวดั 

ตาแกว้ โครงการ N.L.C. และ Manhattan อยู่ใกลก้บัชายแดนกมัพูชาและเวยีดนาม โครงการ       

เขตเศรษฐกจิพเิศษ Chay Chay ปอยเปต ผูท้ีเ่ขา้ไปลงทุนในเขตเศรษฐกจิพเิศษ จะไดร้บัการยกเวน้

ภาษี ได้รบัการอํานวยความสะดวกในการจดทะเบยีน และระบบสาธารณูปโภคบางประการ เช่น        

การบาํบดัน้ําเสยี เป็นตน้ 

สําหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษที่นักธุรกิจไทยมกัให้ความสนใจคือเขตเศรษฐกิจพิเศษ     

ปอยเปต ในจงัหวดับนัเตยีเมยีนเจย ซึ่งตดิกบัจงัหวดัสระแก้วของไทย โดยพื้นที่ดงักล่าวมโีครงการ     

ที่จะเป็นศูนย์ อุตสาหกรรมและเขตการค้าขนาดใหญ่ โดยเน้นอุตสาหกรรมสิง่ทอ เสื้อผ้า ตดัเย็บ       

และเกษตรแปรรปู รองลงมาไดแ้ก่สนิคา้อุปโภค เครือ่งมอืการเกษตร และชิน้สว่นจกัรยานยนต ์ 

การประกอบธุรกจิในประเทศกมัพชูา 

การประกอบธุรกจิทุกประเภทในกมัพูชา อยู่ภายใต้การกํากบัดูแลของกฎหมายธุรกิจ 

(Commercial Enterprise หรอื CLE) รปูแบบการประกอบธุรกจิในประเทศกมัพชูา ไดแ้ก่  
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(1) Joint stock company  

(2) บรษิทัจาํกดั   

(3) Sole Proprietorship Limited Company  

(4) Commercial Partnerships 

(5) สาํนกังานตวัแทน (Representative Offices) 

(6) สาํนกังานสาขา (Branch Office of a Foreign Company) 

(7) Subsidiary 

 

มาตรการภาษี  

 

ราชอาณาจกัรกมัพูชาเป็นประเทศที่ได้รบัผลกระทบจากสงครามมายาวนานหลายปี 

อย่างไรก็ตาม ในการบูรณะประเทศหลงัสงคราม การพฒันาในเรื่องเศรษฐกิจของกมัพูชามคีวาม

คบืหน้าอย่างรวดเรว็และกลายเป็นประเทศทีม่เีศรษฐกจิทีด่ทีีสุ่ดในเอเซยี โดยมอีตัราการเตบิโตทาง

เศรษฐกจิเฉลีย่รอ้ยละ 6 เป็นเวลานาน 10 ปี  ความเขม้แขง็ของภาคสิง่ทอ เกษตรกรรม เสือ้ผา้และ

การท่องเที่ยวนําไปสู่การลงทุนจากต่างชาติและการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนัน้การพบแหล่ง

น้ํามนั และก๊าซธรรมชาตใินประเทศเมื่อปี 2548 จะส่งผลอย่างมากต่อเศรษฐกจิของราชอาณาจกัร

กมัพชูาเมือ่เริม่มกีารขดุเจาะเชงิพาณชิย ์ปจัจยัดงักลา่วมผีลกระทบกบัการจดัเกบ็ภาษ ีโดยเฉพาะการ

จดัเกบ็ภาษีในอุตสาหกรรมน้ํามนัและก๊าซธรรมชาต ิอตัราจดัเกบ็อยู่ทีร่อ้ยละ 30 เมื่อเทยีบกบัอตัรา

ปกตคิอืรอ้ยละ 20 

กมัพูชาไดเ้ริม่มกีารปฏริูปนโยบายภาษคีรัง้ใหญ่ในปี 2540 และเริม่มกีารออกกฎหมาย

ภาษเีป็นการเฉพาะเพื่อมาบงัคบัใช ้ภาษทีีเ่รยีกเกบ็คอื Profit Tax (คลา้ยกบัภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล) 

Salary Tax (คลา้ยกบัภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา) ภาษมีลูคา่เพิม่ และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 

นโยบายการจดัเกบ็ภาษีเงนิไดใ้นปี 2555 ของกมัพูชา คลา้ยกบัประเทศอื่นๆ กล่าวคอื 

รฐัมกีารตัง้เป้าหมายในการจดัเกบ็ภาษเีพิม่ขึน้ทุกปี ในรปูแบบของการขยายฐานภาษใีหก้วา้งขึน้และ

พยายามลดอตัราการจดัเก็บให้ลดลง มกีารออกกฎหมายใหม่ๆ เพื่อการดําเนินนโยบายดงักล่าว

รวมทัง้มคีวามพยายามในการลดความยุง่ยากซบัซอ้นในการเกบ็ภาษ ี
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ตารางท่ี 2.2 ภาษีในประเทศกมัพชูาสรปุโดยสงัเขปได้ ดงัน้ี 

 

ประเภทของภาษีท่ีเรียกเกบ็ อตัรา (ร้อยละ) 

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 20 (อตัราปกต)ิ 

30 (ธุรกจิน้ํามนัและก๊าซธรรมชาต)ิ 

0 – 9 (ธุรกจิทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ) 

ภาษมีลูคา่เพิม่ 10 (รอ้ยละ 0 สาํหรบัสง่ออก) 

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย 6 - 15 

14 สาํหรบัผูม้ไิดม้ถีิน่ทีอ่ยู ่

ภาษเีงนิเดอืน 0 - 20 

ภาษกีารใหเ้ชา่บา้นและทีด่นิ 10 

ภาษทีีด่นิทีไ่มไ่ดใ้ชป้ระโยชน์ 2 

ภาษกีารโอนทรพัยส์นิ 4 

ภาษมีรดก แลว้แต่กาํหนด (สาํหรบับรษิทัอสงัหารมิทรพัยเ์ทา่นัน้) 

อากรแสตมป์ ตัง้แต่ 100 – 2,000 เรยีล 

อากรขาเขา้ 0 - 35 

ภาษอีื่นๆ  

-ภาษธุีรกจิเฉพาะ  

-ภาษเีหลา้และบุหรี ่

-ภาษรีถยนต ์

 

0.25 

3 

 

 

 

มาตรการท่ีมิใช่ภาษีและกฎระเบียบทางการค้า 

 

ประเทศกมัพชูาไมส่ามารถผลติสนิคา้เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่ง

เพียงพอ จึงต้องอาศัยการนําเข้าเป็นหลัก โดยมีนโยบายการค้าเสรี ไม่มีข้อกีดกันทางการค้า        

หรอืกําหนดโควตาในการนําเขา้สนิค้า มคีงเพยีงขอ้กําหนดให้ผู้นําเขา้สนิค้าต้องชําระภาษีนําเข้า 

ภาษมีลูคา่เพิม่ และภาษอีื่นๆ ตามทีก่ระทรวงการคลงักาํหนด 
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มาตรการทางการคา้ทีค่งเหลอือยูห่ลงัการเปิดเสรทีางเศรษฐกจิ คอื การหา้มนําเขา้สนิคา้

บางประเภทที่กระทบกบัความมัน่คง สุขอนามยั สิง่แวดล้อม เช่น อาวุธ วตัถุระเบดิ ทอง เงนิตรา      

ยาอนัตราย 

มาตรการทางการคา้อกีประการหน่ึงของกมัพชูาคอื การควบคุมสนิคา้สง่ออก ทีต่อ้งไดร้บั

อนุญาตก่อนสง่ออกจากประเทศ คอื ไมแ้ละผลติภณัฑจ์ากไม ้และขา้ว  

 

ความตกลงทางการค้ากบันานาประเทศ 

 

กมัพชูาเป็นสมาชกิของ ASEAN และ WTO สนิคา้สง่ออกทีส่าํคญัของกมัพชูา คอื สิง่ทอ

และเครือ่งนุ่งหม่ โดยมโีรงงานผลติมากกวา่ 200 โรงงาน  

ภายใต้แผนการลดภาษีของอาเซยีน (CEPT) กมัพูชาจะต้องทะยอยลดภาษีนําเขา้จาก

ประเทศสมาชกิอาเซยีนใหเ้ป็นรอ้ยละ 0-5 ภายในปี 2553 และขจดัใหเ้หลอืรอ้ยละ 0 ทัง้หมด ภายในปี 

2558 

กมัพูชาได้รบัสทิธพิเิศษ GSP จากสหรฐัอเมรกิา และสหภาพยุโรป ทําใหส้นิค้าที่ผลติ

หรอืมแีหล่งกําเนิดในกมัพูชา (ใช้วตัถุดบิในประเทศอย่างน้อยร้อยละ 35) สามารถส่งออกไปตลาด

เหลา่น้ีในอตัราภาษรีอ้ยละ 0 

นอกจากน้ี กัมพูชายังเป็นประเทศที่ได้ร ับการปฏิบัติทางการค้าอย่างดียิ่ง (Most 

Favoured Nation) กมัพูชาไดร้บัสถานภาพประเทศทีไ่ดร้บัการปฏบิตัทิางการคา้อย่างดยีิง่จาก 

สหรฐัอเมรกิาและยโุรป ทาํใหส้ามารถสง่ออกสนิคา้ไปตลาดเหลา่น้ีไดใ้นอตัรารอ้ยละ 5 

 

ภาพรวมของนโยบายต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม4 

 

ในระยะแรก รฐับาลส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมโดยมุ่งถงึสภาพแวดลอ้ม

ของบรรดากฎระเบียบต่างๆ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม           

และส่งเสริมการพฒันาธุรกิจบรกิาร ในระยะที่สองซึ่งสร้างขึ้นจากบทเรยีนที่ได้เรียนรู้ในระยะแรก        

                                                            
4 Small & Medium Enterprises Development Policies in Cambodia, Small and Medium Enterprise, Retrieved 22nd 
September 2012 http://www.aseansec.org/documents/SME%20Development%20Policies%20in%204%20ASEAN% 
20Countries%20-%20Cambodia.pdf, page 3-11 to 3-13. 
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โดยมกีารลดขอ้กาํหนดทีเ่กีย่วกบัการจดทะเบยีนทีเ่กีย่วกบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม รวมถงึ

คา่ธรรมเนียมการจดทะเบยีนใหน้้อยทีสุ่ด การปรบัใหร้ะบบบญัชแีละรายงานการเงนิใหง้า่ยขึน้ และให้

สถาบนัการเงนิเพิม่การปลอ่ยเงนิกูใ้หแ้ก่วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

ดงันัน้ เพื่อเป็นการปรบัปรุงสภาพการทําธุรกจิของการพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม จงึไดม้กีารมุง่เน้น 4 เรือ่งหลกั ดงัต่อไปน้ี  

(1) ขอบข่ายกฎหมายและกฎระเบยีบ เน้นส่งเสรมิการจดทะเบยีนโดยเฉพาะอย่างยิง่

ทางอนิเตอรเ์น็ต, กําหนดกระบวนการและหลกัเกณฑก์ารตรวจสอบ, และใบรบัรองแหล่งกําเนิดสนิคา้

สาํหรบัการนําเขา้สง่ออก, และการรบัขอ้เสนอเรื่องการบรหิารจดัการความเสีย่งในการออกกฎระเบยีบ

เรือ่งการใหค้วามสะดวกในทางการคา้ 

(2) การเงนิ สรา้งบรษิทัลซิซิง่ และสรา้งความเขม้แขง็แก่การจดัการและงบการเงนิ 

(3) การสง่เสรมิการเคลือ่นไหวของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม สง่เสรมินวตักรรม

และเทคโนโลยีเช่นเดียวกับเรื่องการเงินแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสร้างความ

แขง็แกรง่และขยายการใหบ้รกิารสนบัสนุนอื่นๆ  

(4) การผสานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไปสู่ห่วงโซ่แห่งมูลค่าในระดบัโลก 

(global value chain) และป้องกนัการลกัลอบทุกรปูแบบ 

 

 

2.3 สาธารณรฐัอินโดนีเซีย 

 

 

 

 

ประเทศอินโดนีเซีย เป็นประเทศหมู่เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วย      

เกาะใหญ่น้อยกว่า 17,508 เกาะ รวมอยู่ในพืน้ที ่ 4 ส่วน คอื หมู่เกาะซุนดาใหญ่ หมู่เกาะซุนดาน้อย 

หมูเ่กาะมาลุกุ และเรยีนจายา 
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ประเทศอนิโดนีเซยีเป็นประเทศที่มขีนาดใหญ่ที่สุดในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้

เมอืงสาํคญัของอนิโดนีเซยีมทีัง้หมด 33 จงัหวดั และเขตการปกครองอสิระ 2 แห่ง คอื อาเจ๊ะห ์และ

ยอรก์จาการต์า และเมอืงสาํคญัไดแ้ก่ สรุาบายา บนัดุง เมดาน บาหล ี

ทรพัยากรธรรมชาตใินอนิโดนีเซีย อุดมไปด้วย ก๊าซธรรมชาต ิอุตสาหกรรมเหมอืงแร ่

ไดแ้ก่ ถ่านหนิ นิเกลิ แมงกาสสิ อลูมเินียม บอกไซด์ ดบีุก ทองแดง เงนิ ทองคํา และแร่เหลก็ ปุ๋ ย      

ปา่ไม ้

ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคญั ได้แก่ ปาล์มน้ํามนั โกโก้ เครื่องเทศต่างๆ กาแฟ ชา 

ยาสบู และยางพารา 

ภาษา Basaha Indonesia คอืภาษาราชการ ภาษารองลงมาคอื องักฤษ ดทัช ์และภาษา

พืน้เมอืงกวา่ 583 ภาษา (สว่นใหญ่พดูภาษาจาวา) 

 

ภาพรวมของระบบการปกครองและระบบกฎหมาย    

 

ประเทศอนิโดนีเซยีปกครองแบบระบอบประชาธปิไตย โดยมปีระธานาธบิดเีป็นประมุข 

และหัวหน้าฝ่ายบริหาร ผู้ดํารงตําแหน่งประธานาธิบดี คือ ดร. ซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน (Susilo 

Bambamg Yudhoyono)  

ประเทศอนิโดนีเซียใช้ระบบกฎหมายแบบลายลกัษณ์อกัษร ซึ่งถูกวางรากฐานไว้โดย

ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ดงันัน้โดยพืน้ฐานแลว้ ระบบกฎหมายของประเทศอนิโดนีเซยีจงึมหีลกัการและ

เหตุผล แนวความคิด รวมทัง้หลักกฎหมายต่าง ๆ คล้ายคลึงกับระบบกฎหมายของประเทศ

เนเธอรแ์ลนด์5 แต่กย็งัมกีารนําไปจารตีประเพณีของตนมาผสมผสานจนมคีวามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ

ของตน อกีทัง้ภายหลงัจากทีไ่ดร้บัเอกราชในปี ค.ศ. 1945 ดว้ยความตอ้งการทีจ่ะหลุดพน้จากอทิธพิล

ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศอนิโดนีเซยีจงึไดม้กีารปฏริูประบบกฎหมายครัง้ใหญ่ แต่อย่างไร     

ก็ตามแม้จะมีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว แต่ก็ยังมีอิทธิพลของระบบกฎหมายของประเทศ

                                                            
5Achmad Ali, “Law and Development in Changing Indonesia,” 2001 page 12. Retrieved September 27th , 2012 from 
http://d-arch.ide.go.jp/idedp/IAL/IAL000800_004.pdf. 
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เนเธอรแ์ลนดแ์ฝงอยูด่ว้ย6 จงึอาจกลา่วไดว้า่ระบบกฎหมายของประเทศอนิโดนีเซยีเป็นระบบกฎหมาย

ลายลกัษณ์อกัษรแบบเนเธอรแ์ลนด ์ผสมผสานกบัจารตีประเพณดีัง้เดมิและระบบกฎหมายสมยัใหม ่

กฎหมายของประเทศอนิโดนีเซยี มทีีม่าจาก7 

(1) กฎหมายทีบ่ญัญตัขิึน้ 

(2) จารตีประเพณ ี

(3) สนธสิญัญาหรอืขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ 

(4) คาํพพิากษาของศาล 

(5) ความเหน็หรอืหลกัการของนกัวชิาการกฎหมาย 

 

ภาพรวมของระบบทางเศรษฐกิจและการลงทุน 

 

สืบเน่ืองจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในปี 2542 รัฐบาลอินโดนีเซียมีนโยบาย        

การปฏริูปเศรษฐกจิโดย ได้ออกกฎระเบยีบใหม่ๆ ด้านการค้า การลงทุน มุ่งเน้นให้มกีารบงัคบัใช้

กฎหมายและกฎระเบยีบอยา่งจรงิจงั และปรบัปรุงหลกัธรรมาภบิาลของรฐั เพือ่เพิม่โอกาสการจา้งงาน

และกระตุ้นการค้าการลงทุนภายในประเทศ นอกจากน้ีรฐับาลยงัให้ความสําคญัเรื่องการเพิม่ขดี

ความสามารถในการแขง่ขนั และการส่งเสรมิการส่งออกสนิคา้สาํคญั การสรา้งความเขม้แขง็ของภาค

การผลติ การกระตุน้การบรโิภคภายในประเทศ และการปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิเพื่อดงึดูด

การลงทุน 

ขณะเดยีวกนั เพือ่ปกป้องตลาดภายในประเทศ รฐับาลอนิโดนีเซยีไดอ้อกกฎระเบยีบใหม่

ที่มลีกัษณะกีดกนั การนําเขา้ และการจําหน่ายสนิค้าจากต่างประเทศมากขึ้น ส่วนใหญ่เป็นสนิค้า

อุปโภคบรโิภคขัน้สุดทา้ยที่มกีารนําเขา้อย่างผดิกฎหมายจํานวนมาก โดยไดก้ําหนดสนิคา้สําคญั 5 

กลุ่มคอื อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่ม รองเทา้ สนิคา้อเิลก็ทรอนิกส ์และของเดก็เล่น ซึ่งจํากดัให้

นําเข้าได้เฉพาะท่าเรือและท่าอากาศยานที่กําหนดไว้เท่านัน้ โดยอินโดนีเซียให้เหตุผลเรื่องการ

                                                            
6 ASEAN Law Association, “Indonesian Legal System,” 2005, page 23. Retrieved September 27th, 2012 from 
http://www.aseanlawassociation.org/papers/LegalSystem.pdf. 
7Achmad Ali, “Law and Development in Changing Indonesia,” 2001 page 13. Retrieved September 27th, 2012 from 
http://d-arch.ide.go.jp/idedp/IAL/IAL000800_004.pdf. 
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ปรบัปรุงระบบการตรวจสอบการนําเขา้ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ และสนับสนุนการดําเนินงานภายใต้

โครงการ National Single Window ของอนิโดนีเซยี แมว้า่มาตรการดงักล่าวมผีลใชบ้งัคบัทัว่ไปจนถงึ 

ปี 2553 แต่หลงัจากนัน้ อนิโดนีเซยีกม็แีนวโน้มทีจ่ะปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศเพิม่ขึน้ เหน็ได้

จากการแต่งตัง้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคา้ขึน้ใหม่ คอื นาย  Gita Wirjawan ซึ่งเดมิเคยเป็น

ประธานคณะกรรมการประสานงานดา้นการลงทุนของอนิโดนีเซยี (Investment Coordinating Board 

of Republic of Indonesia: BKPM) และมแีนวโน้มทีจ่ะปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศมากกว่า

รฐัมนตรกีระทรวงการคา้คนเดมิ 

นโยบายการลงทุน 

อนิโดนีเซยีเป็นหน่ึงในไมก่ีป่ระเทศในภูมภิาคอาเซยีน ทีใ่หค้วามสาํคญักบัการบรโิภคใน

ประเทศในการกระตุน้การขยายตวัทางเศรษฐกจิ 

อย่างไรกด็ ีรฐับาลอนิโดนีเซยีกม็นีโยบายส่งเสรมิการลงทุนเช่นเดยีวกบัประเทศสมาชกิ

อื่น โดยเฉพาะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ซึ่งถอืเป็นปจัจยัสําคญัในการผลกัดนัการขยายตวั

ทางเศรษฐกจิ ที่ผ่านมา อนิโดนีเซียยงัอยู่ระหว่างการปฏริูปกฎหมาย และกฎระเบยีบเกี่ยวกบัการ

ลงทุนทัง้หมด โดยเฉพาะกฎระเบยีบทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการลงทุน โดยเริม่จากการปรบัปรุงเกีย่วกบัการ

ลงทุนดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน และกฎหมายแรงงาน หน่วยงานทีร่บัผดิชอบดา้นการส่งเสรมิการลงทุน 

คอื คณะกรรมการประสานการลงทุน (Investment Coordinating Board) หรอืเรยีกกนัวา่ BKPM เป็น

หน่วยงานอสิระทําหน้าทีเ่ช่นเดยีวกบัคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน หรอื BOI ของประเทศไทย 

สาํหรบัสทิธปิระโยชน์ทีใ่หก้ารสง่เสรมิกใ็กลเ้คยีงกนั เชน่ การยกเวน้ภาษอีากรนําเขา้ใหแ้ก่วตัถุดบิและ

เครื่องจกัร การใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีและรวมถงึการคนือากร คลงัสนิคา้ทณัฑบ์น และเขตปลอด

อากร  

การลงทุนจากต่างประเทศในอนิโดนีเซยีสามารดาํเนินการไดใ้น 2 รปูแบบ คอื 

(1) กจิการร่วมทุน (Joint Venture) เป็นการลงทุนระหวา่งธุรกจิขอนักลงทุนต่างชาตกิบั

นักธุรกจิของอนิโดนีเซยี โดยใหน้ักลงทุนอนิโดนีเซยีถอืหุน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของทุนทีจ่ดทะเบยีน

ทีช่าํระแลว้ทัง้หมด 

(2) การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Direct Investment) โดยกําหนดใหข้ายหุน้

บางสว่นใหแ้ก่นกัลงทุนอนิโดนีเซยีภายในประเทศภายในเวลาไมเ่กนิ 15 ปีนบัจากวนัเริม่กจิการ 
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เมื่อต้นปี 2555 BKPM ได้ออกมาตรการใหม่เพื่อกระตุ้นการการลงทุนในอินโดนีเซีย   

โดยการใหส้ทิธพิเิศษดา้นภาษแีก่นักลงทุน ในธุรกจิ 129 สาขา เช่น การเพาะปลูกพชื การทําเหมอืง

แร่ ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์อเิลก็ทรอนิกส ์ยา และอาหาร โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาอุตสาหกรรม     

ขัน้ปลายน้ําที่ยงัมีการลงทุนไม่มากนัก ให้มีการใช้ทรพัยากรในประเทศเป็นวตัถุดิบในการผลิต      

และ ลดการนําเขา้สนิคา้บรโิภคขัน้สดุทา้ย  

อินโดนีเซียมีการลงทุนจากต่างประเทศในภาคอุตสาหกรรมพื้นฐานมากที่สุด คือ       

การเพาะปลูก ปศุสตัว ์ป่าไม ้เหมอืงแร่ รองลงมาคอื ภาคอุตสาหกรรมขัน้กลาง คอื การผลติอาหาร 

เคมภีณัฑ ์และยา เครื่องจกัรกล ยานยนต ์และภาคอุตสาหกรรมปลายน้ํา ไดแ้ก่ สาธารณูปโภค ขนสง่

และโลจสิตกิส ์การคา้ เป็นตน้ ตามลาํดบั 

 

มาตรการด้านภาษี 

 

อนิโดนีเซยีเป็นประเทศทีเ่ป็นหมู่เกาะทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก มทีรพัยากรธรรมชาตมิากมาย 

เช่น น้ํามนัปิโตรเลียม ป่าดงดิบ และสตัว์น้ํา  น้ํามนัปิโตรเลียมทํารายได้ให้กบัประเทศมากที่สุด      

และอนิโดนีเซยีเป็นประเทศสมาชกิขององคก์ารประเทศผูส้ง่น้ํามนัเป็นสนิคา้สง่ออก  

อย่างไรกด็ ี อนิโดนีเซยีเป็นประเทศทีม่รีายไดน้้อยกว่ารายจ่าย (งบประมาณขาดดุล)       

มาตัง้แต่ปี 2533 ถงึปจัจุบนั งบประมาณทีข่าดดุลอยา่งต่อเน่ืองสรา้งแรงกดดนัใหก้บักระทรวงการคลงั 

และกรมสรรพากรของประเทศทีพ่ยายามจะหารายไดจ้ากการเกบ็ภาษมีากขึน้ เพื่อทําใหง้บประมาณ

ขาดดุลน้อยลงจากปีก่อน จากการทาํสาํมะโนประชากรทีเ่สยีภาษพีบวา่ มปีระชากร (ทัง้บุคคลธรรมดา

และนิตบิุคคล) ทีอ่ยู่ในระบบภาษน้ีอยมาก ฐานภาษทีีเ่รยีกเกบ็ไดจ้ากบุคคลธรรมดาคดิแลว้เป็นเพยีง

รายไดจ้ากประชากรประมาณ 8.5 ลา้นคนเท่านัน้ทัง้ๆ ที่ประชากรในประเทศที่เป็นลูกจา้งมมีากถึง 

110 ล้านคน ในส่วนของนิติบุคคลมีเพียง 460,000 รายเท่านัน้ที่เป็นผู้เสียภาษีทัง้ที่ นิติบุคคลที ่     

จดทะเบยีนมถีงึ 12 ลา้นราย8 ในเรื่องดงักล่าวทําใหร้ฐัต้องออกนโยบายต่างๆ เพื่อทําใหม้ผีูส้มคัรใจ

เสียภาษีอย่างถูกต้องมากขึ้น  เช่น การลดอัตราภาษี และเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่พนักงาน

โดยเฉพาะอยา่งยิง่เรือ่งการคอรปัชัน่ 

 

                                                            
8 ทีม่า : http://www.tax-news.com/news/Indonesia_Targets_Lower_Deficit____53880.html. 



 

 

ภาพรวมนโยบายและกฎหมายของประเทศสมาชกิอาเซยีน 2 - 22 

ตารางท่ี 2.3 ภาษีในประเทศอินโดนีเซียสรปุโดยสงัเขปได้ ดงัน้ี 

ประเภทของภาษีท่ีเรียกเกบ็ อตัรา (ร้อยละ) 

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 25 (อตัราปกต)ิ  

-ลดลงกึง่หน่ึงสาํหรบัเงนิไดไ้มเ่กนิ 50 ลา้นรเูปียห ์

-12.5 (เมือ่มรีายไดไ้มเ่กนิ 50 ลา้นรเูปียห)์ 

ภาษมีลูคา่เพิม่ 10 (0 สาํหรบัสง่ออก) 

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย 1.2 - 15 

20 สาํหรบัผูท้ีม่ไิดม้ถีิน่ทีอ่ยู ่

ภาษเีงนิเดอืน 5 - 30

ภาษอีาคารและทีด่นิ 0.5 

ภาษกีารโอนอสงัหารมิทรพัย ์ 5 (จากทัง้ผูโ้อนและผูร้บัโอน) 

อากรแสตมป์ 3,000 และ 6,000 รเูปียห ์

อากรขาเขา้ 0 - 150 

ภาษอีื่นๆ 

-ภาษรีถยนต ์

-ภาษทีอ้งถิน่ 

 

1 - 10 

10 - 35 

   

 

มาตรการท่ีมิใช่ภาษีและกฎระเบียบทางการค้า 
 

รฐับาลอนิโดนีเซยีไดก้ําหนดมาตรการทางการคา้ ทีม่ลีกัษณะเป็นการกดีกนัทางการคา้ 

หรอืมาตรการกดีกนัทางการคา้หลายมาตรการ ไดแ้ก่ 

(1) มาตรการหา้มนําเขา้ 

(2) การออกใบอนุญาตนําเขา้ 

(3) มาตรการดา้นสขุอนามยั 

(4) มาตรการขึน้ทะเบยีนอาหารและยา 
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นอกจากน้ี ภายหลงัการปรบัรฐับาลใหม่ อนิโดนีเซยีมแีนวโน้มทีจ่ะปกป้องอุตสาหกรรม

ในประเทศ โดยใช้นโยบายการกําหนดมาตรการทางการค้าละมาตรการที่มใิช่ภาษี ทําให้ผูส้่งออก

สนิคา้มตีน้ทุนเพิม่สงูขึน้  

 

นโยบายการทาํความตกลงทางการค้ากบันานาประเทศ 

 

อนิโดนีเซยีไดท้ําความตกลงทางการคา้กบัประเทศและภูมภิาคต่างๆ เพราะเหน็ว่าเป็น

เรื่องจําเป็น ด้วยบริบทในสงัคมเศรษฐกิจโลกที่มีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและความร่วมมือใน      

เชงินโยบายทางการคา้การลงทุนระหวา่งประเทศ ขอ้ตกลงทางการคา้ของอนิโดนีเซยี ไดแ้ก่ 

(1) ASEAN 

(2) อนิโดนีเซยี-ญีปุ่น่ 

(3) อนิโดนีเซยี-สหรฐัอเมรกิา 

(4) อนิโดนีเซยี-ออสเตรเลยี (อยูร่ะหวา่งการเจรจา) 

(5) อนิโดนีเซยี-ปากสีถาน (อยูร่ะหวา่งการเจรจา) 

(6) อนิโดนีเซยี-EU (อยูร่ะหวา่งการเจรจา) 

(7) อนิโดนีเซยี-อนิเดยี (อยูใ่นระหวา่งการหารอืและศกึษาความเป็นไปได)้ 

(8) อนิโดนีเซยี-ชลิ ี(อยูใ่นระหวา่งการหารอืและศกึษาความเป็นไปได)้ 

(9) อนิโดนีเซยี-เกาหลใีต ้(อยูใ่นระหวา่งการหารอืและศกึษาความเป็นไปได)้ 

 

ภาพรวมของนโยบายต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม9 มคีวามสาํคญัอย่างยิง่ต่อการลดอตัราความยากจน

และอตัราการว่างงาน เป็นดัง่เสาหลกัของเศรษฐกจิของประเทศอนิโดนีเซยี ดงันัน้เพื่อเป็นการพฒันา

                                                            
9หน่วยธุรกจิทีด่าํเนินการโดยบุคคลธรรมดาหรอืบรษิทัซึง่ไมไ่ดถ้อืหุน้ ดาํเนินการ หรอืเป็นสว่นหน่ึงสว่นใดไมว่า่ทางตรงหรอื
ทางออ้มของหน่วยธุรกจิขนาดใหญ่ 
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เศรษฐกิจ ประเทศอินโดนีเซียจึงให้ความสําคญักบัการพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม       

ซึ่งรฐับาลของประเทศอนิโดนีเซยีไดด้ําเนินมาตรการต่างๆ มากมาย ตวัอย่างเช่น การจดัเงนิกู้เพื่อ 

รายย่อย โครงการประกนัสุขภาพชุมชน และโครงการพฒันาชุมชน เป็นต้น ซึ่งในกรณีเงนิกู้เพื่อ      

รายย่อยนัน้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อทําใหว้สิาหกจิรายย่อยสามารถกูเ้งนิไดโ้ดยง่าย โดยรฐับาลประกนัหน้ี

ใหถ้งึรอ้ยละ 80 ของจาํนวนหน้ีทีน่่าจะกลายเป็นหน้ีเสยี โดยไมต่อ้งมหีลกัประกนั เน่ืองจากรฐับาลของ

ประเทศอนิโดนีเซยีเชือ่วา่การใหเ้งนิกูเ้พือ่รายยอ่ยจะเรง่ใหม้กีารพฒันาภาคธุรกจิหลกัของประเทศและ

ส่งเสริมให้ธุรกิจขนาดเล็กให้สามารถได้รบัสนิเชื่อจากธนาคารทัง้ของรฐั เอกชน หรือภูมภิาคได ้      

อนัจะช่วยลดอตัราความยากจน และขยายโอกาสในการทํางาน ซึ่งธุรกจิที่จะขอกู้เงนิประเภทน้ีตอ้ง

เป็นธุรกจิที่ดําเนินการโดยบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรอืสหกรณ์ ซึ่งกู้เงนิตัง้แต่ 5 ลา้นรูเปียห ์              

ถงึ 2 พนัลา้นรูเปียห์ (ประมาณ 500– 200,000 ดอลลารส์หรฐั) โดยมเีป้าหมายทีจ่ะใหกู้ปี้ละ 22 

พนัล้านดอลลาร์สหรฐัจนถึงปี ค.ศ. 2014 นอกจากนัน้ รฐับาลอินโดนีเซียยงัจดัให้มโีครงการเพิม่                

ขดีความสามารถ การโอนเทคโนโลย ีการเขา้ถงึตลาด รวมทัง้สนับสนุนให้วสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มไดเ้ขา้รว่มงานแสดงสนิคา้ระดบัโลกอกีดว้ย  

 

 

2.4 สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

 

ประเทศลาวเป็นประเทศที่ไม่มทีางออกทางทะเล (Land lock) ทศิเหนือ ตดิกบั

สาธารณรฐัประชาชนจนี ทศิใต้ตดิกบัราชอาณาจกัรกมัพูชา ทศิตะวนัออก ตดิกบัประเทศเวยีดนาม 

ทศิตะวนัตก ตดิกบัราชอาณาจกัรไทย และประเทศพมา่ 

แขวงทีส่ําคญัและมปีระชากรอาศยัอยู่หนาแน่น ไดแ้ก่ แขวนสะหวนันะเขต มปีระชากร

มากที่สุดในประเทศ อยู่ตรงข้ามจังหวัดมุกดาหารของไทย แขวงจําปาสัก มีประชากรมากเป็น        

อนัดบั 3 มพีืน้ทีต่ดิต่อกบัจงัหวดัอุบลราชธานี แขวงคําม่วน อยู่ตรงขา้มจงัหวดันครพนม แขวงหลวง        

พระบาง ซึง่เป็นเมอืงหลวงเก่า เป็นเมอืงมรดกโลก และเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงของลาว 
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ประเทศลาวอุดมไปด้วยทรพัยากรธรรมชาติ อาทิ ไม้ ข้าว ข้าวโพด เหล็ก ถ่านหิน 

ทองคาํ ทองแดง และแหลง่น้ําผลติไฟฟ้า 

ภาษาราชการ คอืภาษาลาว ส่วนภาษาที่ใช้ในการตดิต่อธุรกจิ คอื ภาษาไทย องักฤษ 

และฝรัง่เศส ภาษาทอ้งถิน่อื่นๆ คอื ภาษาไท ภาษามง้ 

 

ภาพรวมของระบบการปกครองและระบบกฎหมาย   

 

ในภาพรวม ระบบกฎหมายของประเทศลาวเป็นระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร        

ซึ่งมรีากฐานมาจากประเทศฝรัง่เศส ดงันัน้ หลกัการพื้นฐานทางกฎหมายต่างๆ จงึไดร้บัอทิธพิลมา

จากกฎหมายของประเทศฝรัง่เศสด้วย นอกจากนัน้ยงัมกีารผสมผสานกบักฎหมายที่มพีื้นฐานจาก

จารตีประเพณแีละกฎหมายสงัคมนิยมอกีดว้ย10 

ประเทศลาว มีระบบการปกครองแบบสังคมนิยม โดยพรรคการเมืองเดียว คือ           

พรรคประชาชนปฏวิตัลิาว (The Lao People’s Revolutionary Party: LPRP) มอีํานาจสงูสุด ตัง้แต่ 

ประเทศลาวเริม่ปกครองในระบอบสงัคมนิยม 

สถาบันการเมือง ประกอบด้วย พรรคประชาชนปฏิวัติลาว สภารัฐมนตรี และสภา

แห่งชาติ ลาวแบ่งการปกครองออกเป็น 16 แขวง และ 1 เขตการปกครองพเิศษ (นครหลวง

เวยีงจนัทน์) โดยมปีระธานประเทศ คอืพลโทจมูมะล ีไซยะสอน ซึง่ดาํรงตําแหน่งมาตัง้แต่ปี 2549 และ

นายกรฐัมนตรคีอื นายทองสงิ ทาํมะวง (ประธานสภาแหง่ชาต)ิ  

การเมอืงของประเทศลาว ถือว่ามเีสถียรภาพ เน่ืองจากปกครองด้วยระบบสงัคมนิยม      

ทีม่พีรรคเดยีวดาํเนินการบรหิารประเทศ   

นบัตัง้แต่ปี ค.ศ. 1989 เป็นตน้มาประเทศลาวไดด้าํเนินการพฒันาระบบกฎหมายของตน

มาอย่างต่อเน่ือง เพื่อที่จะพฒันาระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสร ี     

เหน็ไดจ้ากระหว่างปี ค.ศ. 1991 ถงึ 2009 ประเทศลาวไดต้รากฎหมายใหม่ๆ  ออกมากวา่ 91 ฉบบั     

                                                            
10 UN, Lao People’s Democratic Republic: Public Administration Country Profile, Page 2. Retrieved September 23rd, 
2012 from http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan023237.pdf 
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ในจํานวนนี้มทีัง้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน การแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ หลกัประกนั

ทางธุรกจิ ลม้ละลาย และหลกัทรพัย์11 

(1) กฎหมายทีเ่กี่ยวกบัการลงทุนไดแ้ก่ The Law on Investment Promotion         

เป็นกฎหมายทีนํ่ามาใชบ้งัคบัแทน Law on the Promotion of Domestic Investment โดยนํามาใช้

บังคับกับทัง้การลงทุนโดยคนชาติและคนต่างชาติในประเทศลาว ซึ่งกฎหมายฉบับใหม่น้ีได้ม ี       

การเปลีย่นแปลงจากกฎหมายเดมิเพือ่สง่เสรมิการลงทุนจากต่างประเทศ12 

(2) กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศนัน้ กฎหมายทีม่ใีชบ้งัคบัคอื 

The 2008 Decree Governing the Management of Foreign Exchange and Precious Metals.       

ซึง่ยงัมขีอ้จาํกดัในการแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศคอ่นขา้งมาก13 

(3) กฎหมายที่เกี่ยวกบัหลกัประกนัทางธุรกจินัน้ ประเทศลาวไดบ้ญัญตั ิThe 2005 

Secured Transaction Law และ The 2008 Law on Contract and Tort มาใชบ้งัคบั ซึง่มบีทบญัญตัิ

ทัง้ในส่วนทีเ่กีย่วกบัการเกดิขึน้ของสญัญา การบงัคบัตามสญัญา แบบของสญัญา และการสิน้สุดของ

สญัญา เป็นตน้14 

(4) กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการลม้ละลายไดแ้ก่ The Law on Bankruptcy of Enterprise15 

(5) กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการหลกัทรพัยไ์ดแ้ก่ The 2010 Securities and Exchange 

Decree กําหนดใหน้ักลงทุนต่างชาตสิามารถซื้อหลกัทรพัยใ์นประเทศลาวได ้รวมถงึสามารถจดัตัง้

บริษัทหลักทรัพย์ในรูปกิจการร่วมค้ากับนักลงทุนลาว โดยนักลงทุนต่างชาติต้องถือหุ้นไม่เกิน         

รอ้ยละ 51 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมดของบรษิทั16 

 

ภาพรวมของระบบทางเศรษฐกิจและการลงทุน 

 
ประเทศลาวใชร้ะบบเศรษฐกจิสงัคมนิยม ตัง้แต่ปี 2518 และเริม่ปฏริูปเศรษฐกจิเสรเีมื่อ 

ปี พ.ศ. 2529 โดยการใช ้“นโยบายจนิตนาการใหม”่ (New Economic Mechanism: NEM) โดยมุง่เน้น

                                                            
11Aristotle David., SithongChanthasouk., and William D Greenlee Jr., Lao PDR’s Development Legal System, Page 
2/121. Retrieved September 23rd, 2012 from http://www.iflr1000.com/pdfs/directories/24/laos.pdf 
12Ibid, page 2/121. 
13Ibid, page 2/121. 
14Ibid, page 2/121. 
15Ibid, page 2/122. 
16Ibid, page 2/122. 
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การสง่เสรมิความสมัพนัธท์างเศรษฐกจิกบัต่างประเทศมากขึน้ ในปี 2554 – 2558 ประเทศลาวจะอยู่

ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่7 (7th National Socio – economic 

Development Program – NSEDP) และไดต้ัง้เป้าไวว้า่จะพาตนเองออกมาจากบญัชรีายชื่อประเทศที่

พฒันาน้อยทีส่ดุ (Least Developed Countries: LDCs) ใหไ้ดภ้ายในปี 2563 

แผนพฒันาเศรษฐกจิฉบบัน้ีเป็นแผนสาํหรบัปี 2554 – 2558 มวีตัถุประสงค์เพื่อบรรลุ

เป้าหมายหลายประการด้วยกนั ไม่ว่าจะเป็นการลดอตัราความยากจน บรรลุเป้าหมายการพฒันา

สหสัวรรษ (Millennium Development Goals) และเตรยีมความพรอ้มสาํหรบัการรวมตวัทางเศรษฐกจิ 

โดยเฉพาะการก่อตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ค.ศ. 2015 และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม

แผนพฒันาเศรษฐกจิ ประเทศลาวไดด้าํเนินมาตรการหลายๆ ประการ ไมว่า่จะเป็น 

(1) การพฒันาระบบสาธารณูปโภคที่จําเป็นต่อเศรษฐกิจ เพื่อเพิม่ความเป็นประเทศ

ผูผ้ลติ โดยการดาํเนินการทีส่าํคญัทีส่ดุประการหน่ึง คอื การก่อตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษขึน้มาในหลาย ๆ 

เขตของประเทศ ส่งผลให้ประเทศลาวจะต้องมีการวางระบบสื่อสาร ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบ

สายไฟฟ้า ฯลฯ 

(2) แผนการพัฒนาระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ํา เมื่อเข้าสู่ความเป็นประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงการที่ประเทศลาวล้อมรอบไปด้วยประเทศเศรษฐกิจใหม่ (จีน ไทย 

เวียดนาม) จึงมีการคาดการณ์ว่าความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าจะต้องเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว 

ประเทศลาวซึง่เป็นประเทศสง่ออกพลงังานไฟฟ้าอยูแ่ลว้ จงึมแีผนทีจ่ะเพิม่กําลงัการผลติกระแสไฟฟ้า

พลงัน้ําของตน โดยตัง้เป้าหมายวา่จะเป็นแบตเตอรีข่องภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตเ้ลยทเีดยีว 

(3) แผนพัฒนาการทําเหมือง เ น่ืองจากแร่เป็นสินค้าออกที่สําคัญ มีผลต่อการ

เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศลาว การพฒันากระบวนการผลติ จงึมคีวามสาํคญั 

(4) แผนพฒันาเศรษฐกจิอย่างยัง่ยนื เน่ืองจากคุณภาพชวีติของประชาชนเป็นสิง่สาํคญั

ต่อการพฒันาประเทศ ประเทศลาวจงึใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิในภาคทีเ่กีย่วกบัคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนของตน เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมประกอบชิ้นรถมอเตอร์ไซ 

อุตสาหกรรมการทอ้งเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ รวมถงึการพฒันาเกษตรกรรมและพืน้ทีช่นบท และการพฒันา

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม เพือ่การพฒันาเศรษฐกจิอยา่งยัง่ยนืในอนาคต 

รฐับาลลาวทบทวนนโยบายการลงทุนภาครฐั หลงัจากถูกวพิากษ์วจิารณ์จากสมาชกิสภา

แห่งชาติที่ต้องการให้รฐับาลปรบัปรุงด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวสัดิการสงัคม เน่ืองจาก

ประชาชนจํานวนมากยงัไม่สามารถเขา้ถงึการบรกิารของรฐั เพราะงบประมาณส่วนใหญ่ถูกนําไปใช้
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พฒันาโครงสร้างพื้นฐานของภาครฐั ด้านการลงทุนจากต่างประเทศ นครหลวงเวยีงจนัทน์ก็กําลงั

สํารวจที่ดนิ เพื่อจดัสรรใหน้ักลงทุนต่างชาตใิชใ้นการพฒันาด้านอสงัหารมิทรพัย์ ตามแนวทางของ

กฎหมายสง่เสรมิการลงทุนฉบบัใหมใ่นการใชส้ทิธทิีด่นิ เป็นแรงจงูใจดงึดดูการลงทุนจากต่างประเทศ  

ก่อนหน้าน้ี ประเทศไทยเป็นประเทศทีเ่ขา้ไปลงทุนในลาวมากทีสุ่ด แต่ปจัจุบนั จนีไดเ้ขา้

ไปลงทุนในลาวจนมมีลูคา่ลงทุนสงูกวา่ประเทศไทยไปแลว้17 

อุตสาหกรรมทีส่าํคญัในประเทศลาว ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมการเกษตร พลงังาน เหมอืงแร ่

(อุตสาหกรรมเหมอืงแร่เป็นอุตสาหกรรมที่รฐับาลลาวใหค้วามสําคญัมาก เหน็ไดจ้าก ขอ้กําหนดใน

กฎหมายการลงทุนทีม่กีารปรบัปรุงใหม่ ซึ่งไดก้ําหนดโครงการทรพัยากรธรรมชาตทิีไ่ดร้บัการอนุมตัิ

จากนายกรฐัมนตร ีและในปี 2553 ประเทศลาวไดป้ระกาศงดใหส้มัปทานการทาํเหมอืงแร่กบันักลงทุน

ชัว่คราว เน่ืองจากพบว่ากระทบกบัสิง่แวดลอ้มมาก) อุตสาหกรรมสิง่ทอ อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว 

เป็นตน้ 

ระบบการเงนิ 

ระบบการธนาคารของลาว จะประกอบดว้ยธนาคารกลาง (Central Bank) และธนาคาร

พาณิชย ์ (Commercial Bank) ธนาคารพาณิชยต่์างชาตทิีเ่ขา้ไปประกอบกจิการ ไดแ้ก่ ธนาคารของ

ประเทศไทย (ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย ์ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรอียุธยา) และ 

ธนาคารพาณชิยม์าเลเซยี  

รปูแบบการลงทุน 

รปูแบบการลงทุนของต่างชาตใินลาว ม ี3 รปูแบบ คอื  

(1) ธุรกิจร่วมสญัญา เป็นการร่วมธุรกิจกันระหว่างนิติบุคคลที่ลงทุนในประเทศกับ       

ฝา่ยต่างประเทศ โดยไมไ่ดจ้ดัตัง้นิตบิุคคลใหมใ่นประเทศลาว 

(2) วสิาหกจิร่วมทุน เป็นวสิาหกจิทีก่่อตัง้และขึน้ทะเบยีนตามระเบยีบกฎหมายของลาว 

ซึ่งมกีารดําเนินธุรกจิและเป็นกรรมสทิธิร์่วมระหว่างผูล้งทุนต่างประเทศ และผูล้งทุนในประเทศ โดย     

ผูล้งทุนต่างประเทศ ต้องลงทุนอย่างน้อยไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 30 ของทุนจดทะเบยีน การลงทุนเป็น

เงนิตราต่างประเทศตอ้งคดิเป็นเงนิกบี (KIP) ตามอตัราและเปลีย่นของธนาคารแหง่ สปป.ลาว  

                                                            
17 สาํนกัอาเซยีน กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณชิย ์
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(3) วสิาหกจิลงทุนจากต่างประเทศทัง้หมด เป็นวสิาหกจิทีต่่างประเทศลงทุนฝ่ายเดยีว 

ทุนจดทะเบยีนตอ้งไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 30 ของทุนทัง้หมด ตลอดระยะเวลาดําเนินธุรกจิ ทรพัยส์นิของ

วสิาหกจิไมใ่หต้ํ่ากว่าทุนจดทะเบยีน ทัง้น้ี อายุการลงทุนไม่ใหเ้กนิ 50 ปี และสามารถต่ออายุไดต้าม

การลงทุนขอรฐับาล แต่อายสุงูสดุไมเ่กนิ 75 ปี  

การสง่เสรมิการลงทุน 

หน่วยงานส่งเสรมิการลงทุนของต่างชาตใินลาว คอื กระทรวงแผนการและการลงทุน      

ทําหน้าทีเ่ป็นฝ่ายบรหิารนโยบายและพจิารณาโครงการที่ขอลงทุนในลาว ทัง้นักลงทุนต่างชาต ิและ 

นกัลงทุนทอ้งถิน่ รวมทัง้รบัผดิชอบเงนิกู ้และเงนิชว่ยเหลอืจากต่างประเทศดว้ย หน่วยงานน้ีใหบ้รกิาร

แบบครบวงจรแบบ One Stop Service 

อุตสาหกรรมทีร่ฐับาลลาวสง่เสรมิใหเ้ขา้ไปลงทุนคอื  

(1) อุตสาหกรรมผลติเพือ่สง่ออก 

(2) อุตสาหกรรมเกษตรแปรรปู 

(3) กจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์และดแูลสขุภาพของประชาชน 

(4) กจิกรรมทีเ่กี่ยวกบักระบวนการผลติทางอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมที่ใชเ้ทคโนโลยี

สมยัใหม่ การวจิยัด้านวทิยาศาสตร์ และการศึกษาและพฒันาที่เกี่ยวข้องกบัการ

อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 

(5) โครงการก่อสรา้งสาธารณูปโภค และโครงสรา้งพืน้ฐาน 

(6) อุตสาหกรรมตน้น้ําและกลางน้ํา ทีม่อียูแ่ลว้ในประเทศ 

(7) โครงการทีช่ว่ยสง่เสรมิและพฒันาอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว รวมทัง้ธุรกจิดา้นการขนสง่ 
 

หลกัประกนัและสทิธปิระโยชน์อื่นทีม่ใิชภ่าษใีนการเขา้ไปลงทุนในประเทศลาว ไดแ้ก่ 

(1) การใหค้วามคุม้ครองแก่นกัลงทุนและทรพัยส์นิของนักลงทุนต่างชาต ิรวมถงึอนุญาต

ใหน้กัลงทุนสามารถเชา่ทีด่นิ และโอนสทิธแิละผลประโยชน์จากการเชา่ทีด่นิได ้
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(2) ทรพัย์สนิของนักลงทุนต่างชาตจิะไม่ถูกเรยีกคนื หรอืนําเอาไปจดัสรรใหม่ภายใต้

กฎหมายรฐัธรรมนูญของลาว 

(3) นักลงทุนสามารถส่งรายไดแ้ละเงนิทุนกลบัไปยงัประเทศของตน หรอืประเทศอื่นได้

อยา่งเสร ี

(4) การอนุญาตใหนํ้าเขา้แรงงานต่างชาตไิดไ้มเ่กนิรอ้ยละ10 ของแรงงานทัง้หมด 

(5) การยกเลกิการเกบ็เงนิคํ้าประกนัการลงทุนจากนกัลงทุนจากต่างชาต ิ

(6) รฐับาลลาวจะไมเ่ขา้แทรกแซงตลาด แต่จะปลอ่ยใหม้กีารแขง่ขนัอยา่งเสร ี

(7) รฐับาลลาวจะไมแ่บง่แยกเชือ้ชาตหิรอืสญัชาตขิองนกัลงทุน 

(8) การอาํนวยความสะดวกในการเดนิทางเขา้-ออกประเทศใหแ้ก่นกัลงทุนต่างชาต ิ 

(9) นักลงทุนต่างชาติจะได้ร ับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรเป็นการทัว่ไป 

(Generalized System of Preferences: GSP) 

(10) ประเทศลาวเป็นสมาชกิของกลุ่มอาเซยีนตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2540 จงึต้องลดเลกิ

ขอ้จาํกดัทางภาษแีละมใิชภ่าษทีัง้หมดใหแ้ลว้เสรจ็ในปี พ.ศ. 2558  

ทัง้น้ี ประเทศลาวอนุญาตให้เจ้าแขวงทุกแขวงมอีํานาจอนุมตัิโครงการลงทุนที่มมีูลค่า       

ไม่เกนิ 3 ลา้นเหรยีญสหรฐั และอนุญาตใหเ้จา้แขวงใหญ่ 4 แขวง ไดแ้ก่ นครหลวงเวยีงจนัทน์        

หลวงพระบาง จําปาสกั และสะหวนันะเขต สามารถอนุมตัโิครงการลงทุนทีม่มีูลค่าการลงทุนไม่เกนิ        

5 ลา้นเหรยีญสหรฐั เพือ่ใหแ้ขวงสามารถสรา้งบรรยากาศใหเ้อือ้อาํนวยต่อการลงทุนไดอ้สิระมากขึน้  

อยา่งไรกด็ ีแมว้า่รฐับาลลาวตอ้งการสง่เสรมิการลงทุนของต่างชาต ิแต่นักลงทุนต่างชาตกิ็

ยงัประสบปญัหาสาํหรบัการลงทุนในลาว ไดแ้ก่ 

(1) ระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐานยงัไมเ่พยีงพอ 

(2) สภาพเสน้ทางการคมนาคมขนสง่ภายในประเทศยงัไมด่ ี

(3) นโยบายของรฐับาลกลางกบันโยบายของแต่ละแขวงอาจจะไม่สอดคลอ้งกนัในทาง
ปฏบิตั ิ
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(4) แรงงานที่มีทักษะในการทํางานที่ได้มาตรฐานสําหรับบางอุตสาหกรรมยังคงม ี

จาํนวนน้อย 

(5) ภาวะขาดแคลนแรงงาน เน่ืองจากประชากรส่วนใหญ่ยงัตอ้งลาไปเพาะปลูกในบาง

ฤดกูาล และเลีย้งลกูสาํหรบัผูห้ญงิ 

(6) ระบบศาลของลาว มีขัน้ตอนที่ยุ่งยากและซับซ้อน เสียเวลาในการพิจารณาคด ี      

นานมาก 

(7) การขาดขอ้มลูและขอ้มลูทางเศรษฐกจิยงัไมเ่ป็นระบบ 

 

มาตรการทางภาษี 

 

เศรษฐกจิประเทศลาวมพีฒันาการที่ดตีามลําดบั โดยในช่วง 20 ปีนับตัง้แต่ปรบัเปลีย่น

ระบบเศรษฐกจิแบบสงัคมนิยมสูร่ะบบเศรษฐกจิเสรกีารตลาดเมือ่ปี พ.ศ. 2529 ลาวมกีารขยายตวัทาง

เศรษฐกจิอยา่งต่อเน่ือง ประชากรมรีายไดเ้พิม่ขึน้ ภาคอุตสาหกรรมขยายตวัในอตัราไมต่ํ่ากวา่ รอ้ยละ 

10 ต่อปี โดยอุตสาหกรรมพลงังานไฟฟ้าเป็นสาขาหลกัที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ อย่างไรก็ด ี        

ลาวประสบปญัหาคลา้ยกบัอนิโดนีเซยีคอืมงีบประมาณขาดดุลอตัราสงู ทัง้น้ีเชื่อว่าเกดิจากการจดัเกบ็

รายไดต้ํ่ากวา่เป้าหมาย และปญัหาการฉ้อราษฎรบ์งัหลวง 

 

ตารางท่ี 2.4 ภาษีในประเทศลาวสรปุโดยสงัเขปได้ดงัน้ี 
 

ประเภทของภาษีท่ีเรียกเกบ็ อตัรา (ร้อยละ) 

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 24 (26 สาํหรบัธุรกจิยาสบู) 

ภาษมีลูคา่เพิม่ 10 (0 สาํหรบัการสง่ออก) 

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย 3 –25 

ภาษเีงนิเดอืน 0 - 24 

ภาษทีีด่นิ 5,000 – 45,000 กบี ต่อเฮกเตอรต่์อปี 

ภาษสีรรพสามติ 5 - 90 
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มาตรการท่ีใช่ภาษีและกฎระเบียบทางการค้า 

 

การทําธุรกจิกบัประเทศลาว นักลงทุนต้องเรยีนรู้มาตรการทางการค้าที่รฐับาลลาวได้

ออกมาประกาศหรอืกําหนดเกีย่วกบัการนําเขา้และส่งออกซึ่งสนิคา้ หน่วยงานทีดู่แล กํากบั และออก

มาตรการหรอืนโยบายดงักลา่ว คอื กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา้  

มาตรการทางการคา้ทีส่าํคญั ไดแ้ก่  

(1) สนิคา้หา้มนําเขา้ ซึง่ม ี8 รายการดว้ยกนั คอื  

(1.1) ปืน และ อาวธุสงคราม  

(1.2) เมลด็ฝ่ิน กญัชา โคเคน และสว่นประกอบ 

(1.3) เครือ่งมอืหาปลาแบบดบัศนูย ์

(1.4) เครือ่งจกัรดเีซลใชแ้ลว้ 

(1.5) ตูเ้ยน็ ตูแ้ช ่

(1.6) สนิคา้ใชแ้ลว้ (เครือ่งใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์ตกแต่งบา้น เครื่องเคลอืบ แกว้ โลหะ

เคลอืบ เป็นตน้)  

(1.7) ผลติภณัฑท์างการแพทย ์

(1.8) สารเคมอีนัตราย 

(2) สินค้าที่ห้ามส่งออกมีทัง้หมด 4 รายการ ฝ่ินและกัญชา ปืนและอาวุธ ไม้ซุง         

และวตัถุโบราณ  

(3) สาํหรบัสนิคา้ทีต่อ้งขออนุญาตนําเขา้ม ี18 รายการ และอนุญาตสง่ออกอกี 9 รายการ  

(4) ระเบยีบขัน้ตอนดา้นเอกสารการนําเขา้-สง่ออก  
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ภาพรวมของนโยบายต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม18 

 

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมมคีวามสําคญัต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศลาวเป็น

อย่างมาก เน่ืองจากมกีารจา้งแรงงานมากถงึรอ้ยละ 83 ของทัง้ประเทศรวมกนั และสรา้งผลติภณัฑ์

มวลรวมภายในประเทศสงูถงึรอ้ยละ 9 ดงันัน้ตามแผนการพฒันาเศรษฐกจิฉบบัที ่6 ประเทศลาวได้

ตรากฎหมายส่งเสรมิและมาตรการพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม โดยกฎหมายฉบบัน้ีมี

วตัถุประสงค์เพื่อสร้างและยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชน เพื่อสร้างรากฐานแก่       

การพฒันาเศรษฐกจิอยา่งยัง่ยนื ซึง่กฎหมายฉบบัน้ีไดมุ้ง่เน้นทีจ่ะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) สรา้งและดาํเนินการใหม้สีภาพแวดลอ้มทางดา้นบรหิารและขอ้กาํหนด 

(2) เสรมิสรา้งการแขง่ขนัทางธุรกจิของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

(3) ขยายตลาดทัง้ในและต่างประเทศ 

(4) เสรมิสรา้งโอกาสการเขา้ถงึแหลง่เงนิทุน 

(5) สนบัสนุนและผลกัดนัใหม้เีงือ่นไขทีเ่อือ้ต่อการก่อตัง้หน่วยทางธุรกจิ และ 

(6) สนบัสนุนแนวความคดิทางธุรกจิในสงัคม 

นอกจากนัน้ ประเทศลาวยงัมกีารแก้ไขกฎหมาย และขอ้กําหนดต่างๆ เช่นกฎหมาย

ส่งเสรมิการลงทุน กฎหมายองค์กรธุรกจิ รวมถงึมนีโยบายสนับสนุนทางดา้นการเงนิใหแ้ก่วสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อมอกีด้วย อกีทัง้ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิฉบบัที่ 7 ประเทศลาวยงัได้มี

แผนการพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 2011 - 2015 บรรจุไวด้ว้ย ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พื่อ

ดาํเนินนโยบายซึง่กฎหมายฉบบัน้ีไดบ้ญัญตัเิอาไวด้ว้ย อกีทัง้มกีารก่อตัง้สาํนักงานสง่เสรมิและพฒันา

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (The Small and Medium Enterprise Promotion and 

Development Office) ขึน้มาเพือ่ดาํเนินนโยบายเพือ่วสิาหกจิเหลา่น้ีอกีดว้ย 

   

 

 
                                                            
18The ASEAN Secretariat, Directory of Outstanding ASEAN SMEs 2011, page 38 – 40. Retrieved 23rd September 
2012 from http://www.aseansec.org/publications/Directory%20of%20Outstanding%20ASEAN%20SMEs%202011.pdf 
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2.5 สหพนัธรฐัมาเลเซีย 

 

 

ประเทศมาเลเซยีตัง้อยู่ในเขตเสน้ศูนย์สูตร ประกอบดว้ยดนิแดน 2 ส่วน คอื มาเลเซยี

ตะวนัตกและมาเลเซยีตะวนัออก มพีืน้ทีอ่าณาเขตตดิต่อกบั ประเทศบรไูน อนิโดนีเซยี และไทย  

ประเทศมาเลเซียมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เช่น ดีบุก ปิโตรเลียม ไม้สัก 

ทองแดง เหลก็ ก๊าซธรรมชาต ิหนิแร ่เป็นตน้  

ประชากรส่วนใหญ่ของมาเลเซียมีเชื้อชาติ มาเลย์เป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือ จีน         

ชนพืน้เมอืง อนิเดยีน ตามลาํดบั   

ภาษาราชการคอื Bahasa Melayu หรอืภาษามลาย ูองักฤษ จนี และมกีารใชภ้าษาไทย

ในบางพืน้ที ่ 

 

ภาพรวมของระบบการปกครองและระบบกฎหมาย    

 

ระบบการปกครองของประเทศมาเลเซยี คอื ระบอบประชาธปิไตย โดยมพีระมหากษตัรยิ์

เป็นประมุข ประกอบดว้ยสองสภาคอื วุฒสิภา และสภาผูแ้ทนราษฎร  คลา้ยกบัระบอบการปกครอง

ของประเทศไทย 

ประเทศมาเลเซยีแบ่งส่วนการบรหิารออกเป็น 13 รฐั ไดแ้ก่ Johor Kedah Kelantan 

Melaka Negeri Pehang Perak Perlis Pulau Pinang Sabah Sarawak Selangor และ Terengganu 

และเขตสหพนัธรฐั ประกอบดว้ย Kuala Lumpur Labuan และ Putrajaya 

ในภาพรวม ระบบกฎหมายของประเทศมาเลเซียมีรากฐานมาจากกฎหมายจารีต

ประเพณขีองประเทศองักฤษ และไดถู้กผสมผสานกบักฎหมายอสิลาม กฎหมายจารตีประเพณีทอ้งถิน่ 
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และคาํพพิากษาของศาลสงู19 ซึง่กฎหมายของประเทศมาเลเซยีนัน้ มทีีม่าจากทัง้กฎหมายลายลกัษณ์

อกัษรและกฎหมายทีไ่ม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร กล่าวคอื ในส่วนทีเ่ป็นกฎหมายทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร

นัน้ ไดแ้ก่ รฐัธรรมนูญของรฐั รฐัธรรมนูญของมลรฐั และกฎหมายของฝา่ยนิตบิญัญตั ิส่วนกฎหมายที่

ไมเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรนัน้ ไดแ้ก่ กฎหมายจารตีประเพณขีองประเทศองักฤษ คาํพพิากษาของศาลสงู 

จารตีประเพณทีอ้งถิน่ และกฎหมายอสิลาม20  

 

ภาพรวมของระบบทางเศรษฐกิจและการลงทุน 

 

ในบรรดารฐัสมาชกิอาเซียนทัง้หมด มาเลเซียเป็นประเทศหน่ึง ที่พรรคการเมอืงและ

รฐับาลประกาศ “วิสยัทศัน์” และเริ่มทําตามที่ประกาศจนกระทัง่ใกล้ถึงเวลาบรรลุเป้าหมาย             

แหง่วสิยัทศัน์แลว้ 

ในปี ค.ศ. 1991 อดตีนายกรฐัมนตร ีดร.มหาเดร ์โมฮมัหมดั ผูนํ้าพรรคองคก์ารสหมาเลย์

แห่งชาต ิ(United Malay National Organization-UMNO) “ประกาศวสิยัทศัน์ 2020” หรอื “Vision 

2020” (ภาษามาเลยใ์ชค้าํวา่ “Wawasan 2020”) เริม่ทีแ่ผนพฒันาประเทศฉบบัที ่6 ในปี ค.ศ. 1991         

โดยกาํหนดอนาคตประเทศมาเลเซยีไวว้า่ “มาเลเซยีจะตอ้งเป็นประเทศพฒันาแลว้ใหไ้ดใ้นปี 2020” 

“วสิยัทศัน์ 2020”21 ของมาเลเซยี ประกาศไวด้งัน้ี 

(1) มาเลเซยีจะเป็นประเทศพฒันาอุตสาหกรรมที่พึ่งพาตนเองได้ภายในปี ค.ศ. 2020 
พฒันาภาพรวมของประเทศ ทุกส่วนของวถิชีวีติพลเมอืง ตัง้แต่เรื่องความเจรญิมัง่คัง่ทางเศรษฐกจิ 
ความสุขสมบูรณ์ในสงัคม ประชาชนมกีารศกึษาในคุณภาพระดบัโลก การเมอืงมคีวามมัน่คง และ
ประเทศชาตปิระชาชนดาํเนินชวีติอยา่งมดุีลยภาพทางจติใจ 

(2) เพือ่ทีจ่ะใหบ้รรลุเป้าหมายแห่ง “วสิยัทศัน์ 2020” รฐับาลมาเลเซยีทุกรฐับาลจะตอ้ง
ทาํงานต่อเน่ือง 30 ปี ใหไ้ดต้ามเป้าหมาย ดงัน้ี 

(2.1) อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิรอ้ยละ 7 ต่อปี (ตามคา่จรงิ) ทุกปีตลอด 30 ปี 
จากปี ค.ศ. 1990 - 2020 

                                                            
19 Index Mundi, “Malaysia Legal System.”Retrieved September 30th 2012 from 
http://www.indexmundi.com/malaysia/legal_system.html. 
20 Stamford Online, “Sources of Malaysian Law.” Retrieved September 30th 2012 from 
http://www.stamfordonline.com.my/courses/dmc/mcg603/mcg%20603%20week%203%20&%204.pdf. 
21 Vision 2020 Fact Sheet 
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(2.2) เศรษฐกจิจะเขม้แขง็ขึน้เป็นแปดเท่า จากปี ค.ศ.1990 ผลติภณัฑม์วลรวม
ประชาชาต ิ(Gross Domestic Products – GDP) เท่ากบั 115,000 ลา้น      
รงิกติ - เมือ่ถงึปี 2020 GDPจะตอ้งเพิม่เป็น 920,000 ลา้นรงิกติ (คดิตาม
คา่เงนิในปี ค.ศ.1990) 

เมื่อนายกรฐัมนตร ีดร.มหาเดร์ โมฮมัหมดั ประกาศวสิยัทศัน์ 2020 แล้วก็กําหนด

ยทุธศาสตรเ์ป็นแนวทางปฏบิตั ิ9 ประการ (the Nine Strategic Challenges) คอื 

(1) สร้างสงัคมมาเลเซียให้หลอมรวมเชื้อชาตเิผ่าพนัธุ์ที่หลากหลายเป็นหน่ึงเผ่าพนัธุ ์
เรยีกว่าเผ่าพนัธุม์าเลเซยี (Malaysian Race) (แทนทีจ่ะแยกกนัอยูเ่ป็นเผ่าพนัธุ ์มาเลย ์จนี อนิเดยี 

ฯลฯ อยา่งทีเ่คยเป็นมาและยงัเป็นอยูใ่นปี ค.ศ. 1990) 

(2) สรา้งสงัคมมาเลเซยีทีเ่ป็นอสิระเสรใีนเชงิความรูส้กึนึกคดิหรอื “จติวทิยา” เป็นสงัคม

ทีพ่ฒันาแลว้อยา่งมคีวามมัน่คง 

(3) สร้างสม เสริมส่ง และ คุ้มครองสังคมประชาธิปไตยที่มีวุฒิภาวะ เป็นสังคม

ประชาธปิไตยทีเ่จรญิแลว้ 

(4) สถาปนาสงัคมทีเ่ป่ียมดว้ยศลีธรรมและจรยิธรรมอยา่งสมบรูณ์ 

(5) สรา้งสงัคมทีม่อุีดมการณ์เสรนิียมและอดทนต่อกนัอยา่งมวีฒุภิาวะ 

(6) สรา้งสงัคมทีม่ฐีานความคดิเป็นวทิยาศาสตรแ์ละคดิอยา่งกา้วหน้า 

(7) สรา้งสงัคมทีห่ว่งใยเอือ้อาทรต่อกนัและกนัอยา่งสมบรูณ์ 

(8) สร้างหลกัประกนัให้มคีวามยุตธิรรมในสงัคมทางด้านเศรษฐกจิ เป็นสงัคมที่มกีาร

จดัการกระจายความมัง่คัง่ของชาตใิหท้ัว่ถงึและเป็นธรรม 

(9) สรา้งสงัคมทีม่ ัง่คัง่อุดมสมบูรณ์ดว้ยระบบเศรษฐกจิทีม่กีารแข่งขนักนัอย่างสมบูรณ์ 

เป็นระบบเศรษฐกจิทีม่พีลวตัรสงูมคีวามยดืหยุน่และมคีวามตื่นตวัคกึคกัตลอดเวลา 

การทาํงานตามวสิยัทศัน์ 2020 ทีป่ระกาศไป 20 ปีก่อนหน้าน้ีดาํเนินไปอยา่งต่อเน่ืองโดย

นายกรฐัมนตรทีี่บรหิารประเทศต่อมาอีกสองท่าน คอืนายกรฐัมนตรอีาหมดั บาดาว ีที่เพิง่พน้จาก

ตําแหน่งไปเมือ่ปี ค.ศ. 2009 และนายกรฐัมนตร ีนาจบิ ราซคั คนปจัจุบนั ณ วนัน้ี รฐับาลมาเลเซยี

ยงัคงมุ่งสู่เป้าหมายตามวสิยัทศัน์ 2020 เช่นเดมิ โดยพยายามปรบัการปฏบิตังิานใหไ้ดต้ามแผน 
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ท่ามกลางปญัหาอุปสรรคต่างๆทีผ่า่นพบโดยไมค่าดคดิในช่วง 20 ปีทีผ่า่นมา โดยเฉพาะปญัหาวกิฤติ

การเงนิโลกในชว่งปี ค.ศ. 2007-2010 

ปี ค.ศ. 2020 หรอือกีเพยีง 10 ปี เท่านัน้ มาเลเซยีกจ็ะเป็นประเทศทีพ่ฒันาแลว้        

ทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ การเมอืง และสงัคม และจะนับเป็นประเทศที่สองในอาเซยีน ต่อจากสงิคโปร ์        

ทีจ่ะไดช้ือ่วา่เป็นประเทศทีพ่ฒันาแลว้ 

นอกจากนโยบายวสิยัทศัน์ 2020 มาเลเซยียงัไดว้างนโยบายแห่งชาตอิกี คอื นโยบาย

วสิยัทศัน์แห่งชาต ิหรอื National Vision Policy: NVP ซึง่มกีารสรา้งเป้าหมายในการสรา้งมาเลเซยี      

ให้เป็น “ประเทศที่มคีวามยดืหยุ่นคงทนและมคีวามสามารถในการแข่งขนั (Resilient and 

Competitive Nation)” โดยมสีาระสาํคญั คอื ลดความสาํคญัของการลงทุนทีท่าํใหเ้กดิการเจรญิเตบิโต

ที่ไม่ยัง่ยนืและไม่มีประสิทธิภาพลง และให้ความสําคญัต่อประเด็นใหม่คือ การเติบโตที่ตัง้อยู่บน

พืน้ฐานของประสทิธภิาพการผลติโดยรวม (Total factor productivity) โดยจะเน้นการลงทุนทีม่กีาร

ค้นคว้าและวิจัยและเทคโนโลยีสูง ทัง้น้ี เพื่อพฒันาเศรษฐกิจบนฐานความรู้ (Knowledge-based 

economy) กระตุน้และเพิม่พลวตัรของภาคการเกษตร การผลติ และการบรกิารโดยการใชค้วามรูแ้ละ

เทคโนโลย ี 

ภายหลงัการเขา้รบัตําแหน่งนายกรฐัมนตรมีาเลเซยีของดาโต๊ะ ซร ีนาจบิ ราซคั ไดใ้ช้

นโยบาย New Economic Model: NEM กําหนดมาตรการและพฒันาการดา้นเศรษฐกจิทีส่าํคญัของ

มาเลเซีย โดยให้ความสําคัญอันดับแรกต่อการแก้ไขปญัหาเศรษฐกิจเฉพาะหน้าของมาเลเซีย       

จากสภาวะถดถอยของเศรษฐกจิโลก และสรา้งความเจรญิรุง่เรอืงใหแ้ก่มาเลเซยีในระยะยาว โดยมกีาร

แก้ไขปรบัปรุงกฎระเบยีบต่างๆ เพื่อให้พฒันาประเทศได้ตามศกัยภาพที่แท้จรงิ การเปิดเสรภีาค

บรกิาร และการเปิดเสรภีาคการเงนิและการธนาคาร นอกจากน้ี นายกรฐัมนตรมีแีนวคดิทีจ่ะยกระดบั

เศรษฐกจิของมาเลเซียไปสู่ระดบั High Income โดยลดการพึ่งพาภาคอุตสาหกรรมและ

ทรพัยากรธรรมชาตใินภาคการบรกิารและการเพิม่ประสทิธภิาพในการทาํงาน (Productivity) มากกวา่

การเพิม่ระยะเวลาทาํงาน  

การเปิดเสรภีาคบรกิารโดยยกเลกิขอ้บงัคบัที่ต้องมชีาวภูมบิุตรถือครองหุ้นร้อยละ 30      

ถอืเป็นสว่นหน่ึงของการปฏริปูนโยบาย NEM ทีด่าํเนินการใหส้อดรบักบักรอบความตกลงดา้นการคา้
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บรกิาร22 ASEAN Framework on Services: AFAS ซึง่จะมกีารเปิดเสรภีายในปี พ.ศ. 2558 และเป็น

การกระตุน้ใหเ้กดิการลงทุนจากต่างชาต ิ

ในแง่ความสมัพนัธ์ทางการค้าระหว่างไทยกบัมาเลเซีย มาเลเซยีเป็นคู่คา้อนัดบั 1        

ของไทยในภมูภิาคอาเซยีน และเป็นคูค่า้อนัดบั 4 ของไทยในโลก ทัง้น้ี ไทยเป็นฝา่ยเสยีดุลการคา้ 23 

สนิค้าที่ไทยส่งออกไปมาเลเซีย ได้แก่ ยางพารา เครื่องคอมพวิเตอร์ รถยนต์ น้ํามนั

สําเร็จรูป แผงวงจรไฟฟ้า เคมภีณัฑ์ เป็นต้น ส่วนสนิค้าที่มาเลเซียส่งออกมาไทยได้แก่ น้ํามนัดิบ 

เครื่องคอมพวิเตอร์ เคมภีณัฑ์ เครื่องจกัรไฟฟ้า แผงวงจรไฟฟ้า เป็นต้น จะเหน็ไดว้่า สนิคา้ส่งออก 

หรอืนําเขา้ระหว่างไทยและมาเลเซยี เป็นประเภททีค่ลา้ยกนัมาก เน่ืองจากการนโยบายการสนับสนุน

ของรฐัในโครงการต่างๆ และสทิธปิระโยชน์ค่อนขา้งใกลเ้คยีงกนั อกีทัง้ความมทีกัษะของแรงงานกอ็ยู่

ในระดบัทีใ่กลเ้คยีงกนั และสนิคา้ประเภทน้ํามนัดบิ เป็นสนิคา้ทีท่าํใหไ้ทยขาดดุลการคา้มาเลเซยี 

อุตสาหกรรมทีไ่ทยไปลงทุนในมาเลเซยี ไดแ้ก่ สนิคา้เกษตรและอาหาร โดยเฉพาะสนิคา้

ฮาลาล รา้นอาหาร การทอ่งเทีย่ว การก่อสรา้ง กระดาษ เป็นตน้  

ปจัจยัสนับสนุนทีท่ําใหก้ารคา้ระหว่างไทยกบัมาเลเซยีมมีลูค่าสงูเน่ืองจาก สทิธทิางภาษี

ที่ได้จากการลดกําแพงภาษีสนิค้า ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน จึงทําให้การค้าไทยและ

มาเลเซยีขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง 

อย่างไรก็ด ีประเทศที่เขา้มาลงทุนในมาเลเซียอย่างต่อเน่ืองและมากตามลําดบั ได้แก่ 

สหรฐัอเมรกิา เนอเธอรแ์ลนด์ เกาหลใีต ้และญี่ปุน่ ซึ่งเป็นการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม ภาคบรกิาร 

บรกิารทางการเงนิ และสาขาน้ํามนั ก๊าซและเหมอืงแรต่ามลาํดบั 

โดยทัว่ไป มาเลเซยียงัต้องการการถ่ายทอดเทคโนโลยจีากนักลงทุนต่างชาต ิแรงงาน     

มฝีีมอื แต่รฐับาลจะอนุมตัิ ให้มาลงทุนเฉพาะโครงการที่ใช้เงนิลงทุนสูง และเป็นการลงทุนในเขต

พฒันาเศรษฐกจิเท่านัน้ รฐับาลมาเลเซยียงัคงซึ่งไวซ้ึ่งอํานาจในการอนุมตักิารลงทุนจากต่างชาตไิว้

ค่อนขา้งสงู (Capital Intensive) เน่ืองจากตอ้งการลดการพึง่พาเศรษฐกจิภายนอก โดยเฉพาะจาก

สหรฐัอเมรกิา และสหภาพยโุรป ทัง้น้ี ภายใตแ้ผนงานการพฒันาประเทศมาเลเซยี ปี พ.ศ. 2551-2563 

รฐับาลมาเลเซยีไดก้ําหนดสาขาเศรษฐกจิหลกัแห่งชาต ิ12 สาขา (National Key Economic Areas: 

NKEAs) ซึ่งจะเป็นสาขานําในการขยายตวัทางเศรษฐกจิ ไดแ้ก่ น้ํามนั ก๊าซ และพลงังาน น้ํามนัและ

                                                            
22 สาํนกัอาเซยีน กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณชิย ์ 
23 สาํนกัอาเซยีน กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณชิย ์
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ปาล์ม บรกิารทางการเงนิ ท่องเที่ยว บรกิารทางธุรกจิ อเิลก็ทรอนิกส์ ค้าส่งและค้าปลกี การศกึษา 

บรกิารสุขภาพ สื่อสารโทรคมนาคมและโครงสรา้งพืน้ฐาน เกษตร และ Greater Kuala Lumpur         

(การลงทุนในเขตพฒันาการทางเศรษฐกจิ)    

สําหรบัการเปิดตลาดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุน รฐับาลมาเลเซียได้ประกาศอนุญาตให้

ต่างชาตเิขา้มาลงทุนไดร้อ้ยละ 100 ในสาขาบรกิารยอ่ย 27 สาขา ครอบคลุมบรกิารดา้นการท่องเทีย่ว 

สุขภาพ เทคโนโลยี สารสนเทศ และขนส่ง รวมถึงการลงทุนในศูนย์กระจายสินค้าระดบัภูมิภาค      

ศูนย์จดัซื้อสินค้าระหว่างประเทศ และการทําธุรกิจเหมืองแร่ ขณะเดียวกัน รฐับาลได้ผ่อนคลาย       

ขอ้กาํหนดการถอืหุน้ของต่างชาตแิละเงือ่นไขดา้นการสง่ออกในการลงทุนดา้นการผลติอกีดว้ย 

สาํหรบัแผนแมบ่ทดา้นอุตสาหกรรมของมาเลเซยี ฉบบัที ่3 ปี พ.ศ. 2549-2563 มาเลเซยี

ได้กําหนดสาขาย่อย 12 สาขา เพื่อการพฒันาและการส่งเสริม ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคม ี        

เภสชักรรม เครื่องมอืแพทย ์สิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม ขนสง่ เครื่องจกัรและอุปกรณ์ โลหะ ผลติภณัฑไ์ม ้

ยาง และผลติภณัฑ์จากยาง ผลติภณัฑ์น้ํามนัปาล์ม และอาหารแปรรูป ภายใต้แผนแม่บทดงักล่าว     

มกีารคาดการณ์ถงึอตัราการขยายตวัของแต่ละสาขาอกีดว้ย 

ด้านตลาดทุน รัฐบาลมาเลเซียมีความก้าวหน้าการเปิดเสรีตลาดทุนและได้กําหนด

เป้าหมายใหม้าเลเซยีเป็นศูนยก์ลางของโลกดา้นการเงนิ อสิลาม เมื่อตน้ปี พ.ศ. 2552 มาเลเซยีได้

ประกาศผ่อนคลายขอ้จํากดัการถอืหุน้ของต่างชาตใินธุรกจิประกนัภยัท้องถิน่ ธนาคารอสิลาม และ

ธุรกจิขายประกนั และเมื่อปลายปี พ.ศ. 2552 หน่วยงานกํากบัดูแลดา้นการเงนิมาเลเซยี ไดอ้อก

ใบอนุญาตการทาํธุรกจิธนาคารพาณชิยใ์หแ้ก่ธนาคารเพือ่การพาณชิยแ์ละอุตสาหกรรมของจนี ซึง่เป็น

ธนาคารไทยพาณิชยท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดของจนี และในช่วงตน้ปี พ.ศ. 2553 มาเลเซยีกไ็ดอ้อกใบอนุญาตอกี

ฉบบัใหแ้ก่ธนาคารที่จดัตัง้ใหม่โดยมผีูถ้อืหุน้เป็นธนาคารพาณิชย์อนิเดยี 3 แห่ง รวมถงึการออก

ใบอนุญาตใหแ้ก่ธนาคารสญัชาตอินิโดนีเซยี ฝรัง่เศส และญีปุ่น่ในปีเดยีวกนันัน้อกีดว้ย 

นอกจากน้ี มาเลเซยียงัเปิดใหน้ักลงทุนต่างชาตถิอืหุน้ไดร้อ้ยละ 100 ในธุรกจินายหน้า

ซื้อขายสนิทรพัยใ์นตลาดล่วงหน้า (Future brokerage firms) ผูจ้ดัการกองทุนบรหิารสนิทรพัยใ์น

ตลาดล่วงหน้า (Future fund managers) และผูใ้หค้าํปรกึษาการซื้อขายในตลาดล่วงหน้า (Futures 

trading advisers) โดยการออกใบอนุญาตใหใ้หม่ หรอืโดยการซื้อหุน้ในธุรกจิทีด่ําเนินการอยู่แลว้ 

ขณะเดียวกันต่างชาติยังสามารถถือหุ้นได้ร้อยละ 100 ในบริษัทบริหารจัดการกองทุน              

(Fund management companies) โดยมเีงือ่นไขวา่ตอ้งใหบ้รกิารแก่นักลงทุนต่างชาตเิท่านัน้ แต่หาก

บรษิทัตอ้งการใหบ้รกิารแก่ทัง้นักลงทุนทัง้ในและนอกประเทศ ต่างชาตจิะถูกจํากดัใหถ้อืหุน้ไดไ้มเ่กนิ
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รอ้ยละ 70 ทัง้น้ี รฐับาลมาเลเซยี  ยนืยนัทีจ่ะเปิดเสรทีางการเงนิต่อไป ควบคูไ่ปกบัการปฏริปูตลาดทุน 

เพือ่สนบัสนุนเสถยีรภาพทางการเงนิในประเทศ  

คณะกรรมการกํากบัดูแลตลาดหลกัทรพัยข์องมาเลเซยีไดเ้ริม่ใชแ้ผนแม่บทว่าดว้ยการ

พฒันาตลาดทุนฉบบัที ่2 (Capital Market Master ปี 2554-2653) โดยมยีุทธศาสตร์หลกั คอื         

ความจําเป็นในการเพิม่ศกัยภาพและประสทิธภิาพของตลาดทุนเพื่อตอบสนองความตอ้งการดา้นการ

ลงทุน และเพื่อการขยายตวัทางเศรษฐกจิ การปรบัปรุงประสทิธภิาพการใหบ้รกิารดา้นการออมเงนิ 

การเพิม่สภาพคล่องของตลาดรอง การสรา้งช่องทางการลงทุนใหม่ๆ รวมทัง้การเสรมิสรา้งศกัยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์และโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการก้าวเข้าสู่ระบบ

อเิลก็ทรอนิกส ์

อย่างไรก็ตาม รฐับาลมาเลเซียยงัคงรกัษาเพดานการถือหุ้นของต่างชาตใินสาขาอื่นๆ 

โดยเฉพาะสาขาบรกิารซึง่ยงัมขีอ้จาํกดัเขม้งวด เช่น คา้สง่และปลกี และการกระจายสนิคา้ โดยรฐับาล

ไดอ้อกประกาศกฎระเบยีบเพือ่ควบคุมกจิการของต่างชาต ิหลงัจากมกีารไหลทะลกัของการลงทุนจาก

ต่างชาตใินสาขาดงักล่าว เช่น คารฟู์ จากฝรัง่เศส และแมค็โคร จากเนเธอแลนด ์ทําใหเ้กดิผลกระทบ

ต่อผู้ประกอบการรายย่อยภายในประเทศ ตัวอย่างของกฎระเบียบดังกล่าว เช่นการห้ามจัดตัง้ 

Hypermarket ในพืน้ทีร่อบเขตทีพ่กัอาศยัและศูนยก์ลางเมอืง และอนุญาตใหจ้ดัตัง้ Hypermarket       

ไดเ้พยีง 1 แห่ง ต่อพืน้ทีท่ีป่ระชากรพกัอาศยัอยู ่350,000 คน อกีทัง้รา้นคา้ตอ้งสาํรองพืน้ทีบ่นชัน้วาง

สนิค้าอย่างน้อยร้อยละ 30 สําหรบัสนิค้าที่ผลติโดยผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็น      

ชาวภูมบิุตร (หรือชาวมาเลเซียเชื่อสายมาเลย์) ขณะเดียวกนัร้านค้าต้องมสีดัส่วนยอดขายสนิค้า         

ชาวภมูบิุตร อยา่งน้อยรอ้ยละ 30 ของยอดขายรวม  

สาํหรบัธุรกจิการกระจายสนิคา้ กําหนดว่า บรษิทัต่างชาตทิุกแห่งตอ้งจา้งผูจ้ดัการทีเ่ป็น

ชาวภูมบิุตร และการว่าจ้างทุกระดบัต้องสอดคล้องกบัสดัส่วนด้านเชื้อชาตขิองประชากรมาเลเซีย      

ในแต่ละพืน้ที ่ 

การรกัษาเพดานการถอืหุน้ของคนต่างชาต ิยงัคงมไีปถงึการใชท้่าอากาศยานและท่าเรอื

ทอ้งถิน่สําหรบัการส่งออกและการนําเขา้สนิค้า และให้ใชบ้รกิารด้านกฎหมายและวชิาชพีอื่นที่เป็น  

ชาวทอ้งถิน่  

สําหรบัการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลติที่สําคญั เช่น ยานยนต์ รฐับาลมาเลเซยีได้มี

การแกไ้ขนโยบายยานยนตแ์ห่งชาต ิ (National Automotive Policy: NAP) โดยเปิดใหต่้างชาตเิขา้มา

ถอืหุน้ไดร้อ้ยละ 100 ในกจิการดา้นการผลติสนิคา้ยานยนตบ์างชนิด 
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มาตรการทางภาษี 

 
มาเลเซยีเป็นประเทศทีม่รีะบบเศรษฐกจิใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของประเทศสมาชกิอาเซยีน

รองจากอนิโดนีเซยี และไทย มาเลเซยีมรีายไดห้ลกัจากการเกบ็ภาษเีช่นกนั  ดงันัน้ นโยบายของรฐั    

ก็คือการเพิ่มรายได้จากการเก็บภาษี สําหรบัปี พ.ศ. 2553 นัน้ สรรพากรของมาเลเซีย (Inland 

Revenue Board) ไดเ้น้นหนักไปทีก่ารปรบัปรุงระบบการตรวจสอบภาษ ีและการเพิม่เจา้หน้าที่

ตรวจสอบภาษ ีในขณะเดยีวกนักพ็ยายามลดภาษเีงนิไดบ้างประเภทลง เพื่อเป็นการดงึดูดนักลงทุน 

อยา่งไรกด็ ีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คาดวา่มาเลเซยีจะ เพิม่อตัราภาษสีาํหรบัภาษเีงนิไดจ้ากการ

ขายอสงัหารมิทรพัย ์หรอื Real Property Gains Tax (RPGT) และอากรแสตมป์สาํหรบัการซื้อทีอ่ยู่

อาศยั ซึง่น่าจะมผีลกระทบมากสาํหรบัผูท้ีเ่ป็นผูท้ีซ่ือ้บา้นหลงัแรก 

 
ตารางท่ี 2.5 ภาษีในประเทศมาเลเซียสรปุโดยสงัเขปได้ ดงัน้ี 

ประเภทของภาษีท่ีเรียกเกบ็ อตัรา 

1. ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล อตัรารอ้ยละ 25 (อตัราปกต)ิ 

อตัรารอ้ยละ 38 (ธุรกจิน้ํามนัและก๊าซธรรมชาต)ิ  

อตัราร้อยละ 20 ถึง 25 (ธุรกิจที่ทุนจดทะเบียนไม่ถึง 

2.5 ลา้นรงิกติ) 

2. ภาษกีารขาย อตัรารอ้ยละ 10 (รอ้ยละ 0 สาํหรบัสง่ออก) 

3. ภาษบีรกิาร อตัรารอ้ยละ 6 

4. ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย อตัรารอ้ยละ 5 ถงึ 15 

5. ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา อตัรากา้วหน้ารอ้ยละ 0 ถงึ 26 

6. ภาษทีดีนิ ขึน้อยูก่บัทีต่ ัง้ 

7. ภาษเีงนิไดจ้ากการขาย

อสงัหารมิทรพัย ์

อตัรารอ้ยละ 0 ถงึ 10 

8. อากรแสตมป์ อตัรากา้วหน้าและขึน้อยูก่บัชนิดของตราสาร 

9. อากรขาเขา้ ลดลงเหลอื 0 

10. ภาษอีื่นๆ มกีารเรยีกเกบ็ ภาษอีื่นเชน่ 

ภาษทีอ้งถิน่ 

 

 



 

 

ภาพรวมนโยบายและกฎหมายของประเทศสมาชกิอาเซยีน 2 - 42 

มาตรการท่ีมิใช่ภาษีและกฎระเบียบทางการค้า 

 

ประเทศมาเลเซยีมกีารออกมาตรการทางการคา้ทีม่ใิช่ภาษเีช่นเดยีวกบัประเทศสมาชกิ

อาเซยีนอื่น  เช่นการจํากดัปรมิาณนําเขา้ การกําหนดโควตา การอุดหนุน มาตรการการหา้มนําเขา้

สนิคา้บางประเภท (เช่น สนิคา้ทีเ่กี่ยวกบัความเชื่อทางศาสนา ความมัน่คง สุขภาพ และสิง่แวดลอ้ม 

เป็นต้น)  การขอใบอนุญาตนําเขา้ มาตรฐานและขอ้กําหนดทางเทคนิค การออกใบรบัรองฮาลาล 

กฎระเบยีบดา้นสขุอนามยัและสขุอนามยัพชื 

 

การจดัทาํความตกลงการค้ากบันานาประเทศ 
 

มาเลเซยีมคีวามสมัพนัธท์างการคา้อนัดกีบัหลายประเทศดว้ยกนัทัง้ในภูมภิาคเดยีวกนั

และต่างภมูภิาค เชน่ 

(1) มาเลเซยี – ปากสีถาน 

(2) มาเลเซยี – ออสเตรเลยี 

(3) มาเลเซยี – นิวซแีลนด ์

(4) มาเลเซยี – สหรฐัฯ 

(5) ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการค้าและการลงทุนมาเลเซีย – สหรฐัฯ 

(MALAYSIA – US TRADE AND INVESTMENT FRAMEWORK AGREEMENT: 

TIFTA) 

(6) มาเลเซยี – ญีปุ่น่ 

(7) มาเลเซยี – ชลิ ี

(8) มาเลเซยี – เกาหล ี 

(9) มาเลเซยี – ตุรก ี

(10) มาเลเซยี – สมาชกิ OIC (Trade Preferential System Organization of Islamic 

Conference: TPS-OIC) 
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(11) Developing Eight (D-8) Preferential Tariff Arrangement (D-8 PTA) 

(12) มาเลเซยี – EU (The Malaysia-European Union (EU) Free Trade Agreement 

(MEUFTA) and Partnership and Cooperation Agreement (PCA))  

 

ภาพรวมของนโยบายต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม24 

 

การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศมาเลเซียดําเนินการ            

อยูบ่นพืน้ฐานหลกั 3 ประการ คอื 

(1) เสรมิสรา้งความแขง็แกร่งใหก้บัโครงสรา้งพืน้ฐาน ทัง้ทางกายภาพ การบรหิารขอ้มลู 

และการปฏบิตักิาร โดยการออกขอ้กําหนดและออกกฎหมาย หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิแนวปฏบิตั ิมาตรฐาน 

การออกใบอนุญาต และแรงจงูใจทางการเงนิ เพือ่กําหนดแนวทางของกจิกรรมและการดาํเนินงานของ

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มและธุรกจิรายใหม ่

(2) เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม      

ซึง่นโยบายหรอืโครงการทีจ่ะเพิม่ความรู ้ความชํานาญและความสามารถของวสิาหกจิและลูกจา้งเพื่อ

เสริมสร้างความสามารถในการพัฒนาและแข็งขนั ได้แก่ การพัฒนาธุรกิจรายใหม่ การพัฒนา

ทรพัยากรบุคคล การบรกิารใหค้ําปรกึษา การส่งเสรมิเทคโนโลย ีการพฒันาสนิคา้ การตลาดและการ

สง่เสรมิการขายต่าง ๆ 

(3) ส่งเสรมิความสามารถในการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
24The ASEAN Secretariat, Directory of Outstanding ASEAN SMEs 2011, page 42 – 43. Retrieved September 23rd 
2012 from http://www.aseansec.org/publications/Directory%20of%20Outstanding%20ASEAN%20SMEs%202011.pdf 
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2.6 สหภาพพม่า 

 

 

  

 

ประเทศพม่าตัง้อยู่ตอนบนสุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตัง้อยู่ทาง       

ทศิตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทศิเหนือและทศิตะวนัออกเฉียงเหนือตดิกบัจนี ทศิตะวนัออก

ตดิกบั สปป.ลาวและไทย ทศิใตต้ดิกบัทะเลอนัดามนั  ทศิตะวนัตกและทศิตะวนัตกเฉียงเหนือตดิกบั

อนิเดยี บงักลาเทศ และอ่าวเบงกอล 

นอกจากทําเลที่ตัง้ที่นับว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์แล้ว เน่ืองจากมอีาณาเขตติดกบัจนีและ

อนิเดยี มหาอํานาจทางเศรษฐกจิทีม่กีารเตบิโตอย่างรวดเรว็และกา้วกระโดด พม่ายงัอุดมไปดว้ยก๊าซ

ธรรมชาต ิน้ํามนัดบิ ไมซุ้ง ดบีุก สงักะส ีทองแดง ทงัสเตน ตะกัว่ หนิปนู ถ่านหนิ หนิอ่อน พลงัน้ํา  

เมอืงสาํคญัในพมา่ ไดแ้ก่ 

(1)  ย่างกุ้ง เมอืงหลวงเก่า เมอืงศูนย์กลางการคมนาคม และศูนย์กลางการค้าในการ

กระจายสนิคา้ไปสูภ่าคต่างๆ ของประเทศ โดยมแีมน้ํ่ายา่งกุง้เป็นแมน้ํ่าสาํคญัในการขนถ่ายสนิคา้ 

(2) มณัฑะเลย ์เมอืงหลวงเก่าและศนูยก์ลางธุรกจิการคา้ในประเทศทางตอนบน 

(3) เมยีวด ีเมอืงเศรษฐกจิชายแดนกบัไทย ตรงขา้ม อ.แมส่อด จ.ตาก 

(4) ทา่ขีเ้หลก็ เมอืงเศรษฐกจิ ชายแดนกบัไทย ตรงขา้มอ. แมส่าย จ. เชยีงราย 

(5) เกาะสอง เมอืงเศรษฐกจิชายแดนกบัไทย ตรงขา้ม จ.ระนอง 

(6) มเูซ เมอืงเศรษฐกจิชายแดนกบัจนี ตรงขา้มเมอืงยุย่ลี ่

(7) เมาะลาํไย เมอืงใหญ่อนัดบัสามของพมา่  และศนูยก์ลางการกระจายสนิคา้ไทยอยูใ่น

รฐัมอญ หา่งจาก อ.แมส่อด จ.ตาก  

(8) สเิรยีม เมอืงทีม่โีรงกลัน่น้ํามนัมาก 

(9) พกุาม ศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงดา้นทะเลเจดยี ์
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(10)  อมรปรุะ ศนูยก์ลางการทอผา้ไหม 

ประเทศพม่าใช้ภาษา พม่าร้อยละ 85 ร้อยละ 15 ใช้ภาษากะเหรี่ยง มอญ จีนกลาง   

ภาษาราชการ คอื ภาษาพมา่ ภาษาทีใ่ชใ้นการตดิต่อธุรกจิ คอื ภาษาพมา่และภาษาองักฤษ 

 

ภาพรวมของระบบการปกครองและระบบกฎหมาย    

 

ระบบการปกครองของประเทศพมา่ คอืปกครองดว้ยระบบสาธารณรฐั โดยมปีระธานาธบิดี

เป็นประมุข แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 รฐั (States) สาํหรบัเขตทีป่ระชากรส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่ม

น้อย และ 7 ภาค (Divisions) สาํหรบัเขตทีป่ระชากรสว่นใหญ่เป็นเชือ้สายพมา่  

 

ภาค (Divisions) รฐั (States) 

อริะวด ี(ประชากรมากทีส่ดุ) ยะไข ่

มาเกว ฉิ่น 

มณัฑะเลย ์ คะฉิ่น 

พะโค หรอืหงสาวด ี กะเหรีย่ง 

สะกาย คะยา 

ตะนาวศร ี มอญ 

ยา่งกุง้ ฉาน (พืน้ทีใ่หญ่ทีส่ดุ) 

 

ในภาพรวมระบบกฎหมายของประเทศพม่าเป็นระบบทีผ่สมผสานกนัระหว่างกฎหมาย

จารตีประเพณีทอ้งถิน่ กฎหมายจารตีประเพณีของประเทศองักฤษทีบ่ญัญตัไิวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

กฎหมายที่เกดิจากคําพพิากษาของศาลในประเทศ และกฎหมายลายลกัษณ์อกัษรฉบบัก่อนๆ โดย

ก่อนหน้าที่ประเทศพม่าจะได้รบัเอกราชนัน้ ประเทศสหราชอาญาจกัรได้วางรากฐานหลกัการของ

กฎหมายลายลกัษณ์อกัษรและกฎหมายจารตีประเพณีของตนผ่านทางกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร       

ของประเทศอินเดีย25 ซึ่งในปจัจุบนักฎหมายเหล่าน้ี บางฉบบัได้ถูกยกเลิก หรือได้ร ับการแก้ไข

เพิม่เตมิไปแลว้ แต่ยงัคงมอีกีหลายฉบบัทีย่งัคงมผีลใชบ้งัคบัอยู ่และยงัไมเ่คยไดร้บัการแกไ้ขเพิม่เตมิ

                                                            
25 Alec Christle, The Rule of Law and Commercial Litigation in Myanmar, Pacific Law & Policy Journal Association, 
Retrieved 22nd September 2012 from  http://digital.law.washington.edu/dspace-law/bitstream/handle/1773.1 
/777/10PacRimLPolyJ047.pdf?sequence=1 page 50. 
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เลยจนถงึปจัจุบนั เชน่ ประมวลกฎหมายแพง่ ประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายวา่ดว้ยพยานหลกัฐาน 

ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา26 เป็นตน้ 

เช่นเดียวกับกฎหมายหลายๆ ฉบบั กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของประเทศพม่า

หลายๆ ฉบับก็ยงัคงเป็นกฎหมายที่มีมาตัง้แต่ก่อนที่ประเทศพม่าจะได้รับเอกราช ไม่ว่าจะเป็น 

กฎหมายเกี่ยวกบัองค์กรธุรกจิ กฎหมายเกี่ยวกบัการคา้ และกฎหมายเกี่ยวกบัเศรษฐกจิ กฎหมาย

เกีย่วกบัสญัญา เป็นตน้ แต่อยา่งไรกต็าม ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1988 เพือ่สง่เสรมิการลงทุนจากทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ และพฒันาระบบเศรษฐกจิแบบตลาด ประเทศพมา่ไดต้รากฎหมายเกีย่วกบัการลงทุน

ออกมาหลายฉบับ ไม่ว่าจะเป็น กฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ กฎหมายว่าด้วยการลงทุนจาก

ต่างประเทศ กฎหมายวา่ดว้ยการลงทุนโดยคนชาวพมา่27 เป็นตน้ 

 

ภาพรวมของนโยบายทางเศรษฐกิจและภาคการลงทนุ 

 

จากการปฏิรูปการปกครองเป็นระบอบสาธารณรัฐ โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข 

ภายหลงัการเลอืกตัง้เมื่อเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2553 พรรคสหเอกภาพและการพฒันา (USDP)     

ซึ่งไดร้บัเสยีงสนับสนุนอย่างมาก และไดเ้ป็นผูจ้ดัตัง้รฐับาลใหม่ โดยทหารยงัคงเป็นผูนํ้าประเทศอยู ่

อยา่งไรกด็ ีมสีญัญาณทีด่จีากรฐับาลชุดน้ี เน่ืองจากมกีารแต่งตัง้รฐัมนตรจีากพลเรอืนในบางตาํแหน่ง  

สายตาจากนานาประเทศทีจ่บัตามองประเทศพมา่อยู ่ยงัคงเหน็วา่ประเทศพมา่ยงัคงเน้น

เรื่องความมัน่คงของชาตดิา้นเศรษฐกจิ แมว้่าจะมกีารประชาสมัพนัธอ์อกมาอย่างต่อเน่ืองว่าประเทศ

พม่ากําลงัเขา้สู่ระบบเศรษฐกจิ อกีทัง้มกีาร Privatization เปิดให้มกีารลงทุนทัง้ด้านการเกษตร 

อุตสาหกรรม โครงสรา้งพืน้ฐาน เชน่ โครงการก่อสรา้งทา่เรอืน้ําลกึทวาย โครงการพฒันาไฟฟ้าพลงัน้ํา

กะฉิ่น เมอืงเชเวล ีซึง่จะเป็นเขือ่นขนาดใหญ่ 1 ใน 10 ของโลก28  

ภาคการลงทุน 

หน่วยงานทีด่แูลการลงทุนจากต่างประเทศ  

                                                            
26NyoNyoThinn, The Legal System in Myanmar and the Foreign Legal Assistance, Law and Development Forum, 
page 397-398. 
27Ibid, 398. 
28 สาํนกัอาเซยีน กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณชิย ์
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คณะรัฐมนตรีพม่าได้แต่งตัง้คณะกรรมาธิการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศพม่า 

(Myanmar Investment Commission: MIC) ใหท้าํหน้าทีพ่จิารณาอนุมตัโิครงการลงทุนจากต่างชาต ิ

โดยมคีณะกรรมการการลงทุนจากต่างประเทศ (The Union of Myanmar Foreign Investment 

Commission: FIC) เป็นผูพ้จิารณาโครงการลงทุนในเบือ้งตน้ 

รปูแบบการลงทุนทีไ่ดร้บัอนุญาตจากรฐับาลพมา่ ม ี2 รปูแบบ คอื 

(1) การลงทุนทีช่าวต่างชาตถิอืหุน้รอ้ยละ 100 

(2) การรว่มทุน แบง่เป็น  

(2.1) การร่วมลงทุนกบัรฐับาลพมา่ นักลงทุนต่างชาตสิามารถเจรจาขอร่วมลงทุน

กบัหน่วยงานต่างๆ ของรฐับาลพม่าในสงักดักระทรวงต่างๆ ได้มากกว่า 

รอ้ยละ 35 ของมลูคา่เงนิลงทุนรวม โดยตอ้งทาํโครงการยืน่เสนอต่อ FIC  

(2.2) การร่วมลงทุนกับเอกชนพม่า นักลงทุนต่างชาติจะต้องลงทุนในสดัส่วน        

น้อยกวา่รอ้ยละ 35 เชน่เดยีวกนั 

นอกจากน้ี ยงัอนุญาตใหน้ักลงทุนต่างชาตเิขา้ไปลงทุนในลกัษณะทีเ่ป็น BOT (Build 

Operate and Transfer) ในธุรกจิโรงแรมและอสงัหารมิทรพัย ์สว่นการลงทุนทีเ่ป็น PSC (Production 

Sharing Contract) อนุญาตใหน้ักลงทุนต่างชาตเิขา้ไปลงทุนเฉพาะดา้นการสํารวจและขุดเจาะ

ทรพัยากรธรรมชาตอิอกมาใชป้ระโยชน์เทา่นัน้ 

เงนิลงทุนขัน้ตํา่ของนกัลงทุนต่างชาต ิ (Minimum Foreign Capital: MIC) 

(1) การลงทุนในภาคอุตสาหกรรม ตอ้งมเีงนิทุนไมต่ํ่ากวา่ 500,000 ดอลลาหส์หรฐั  

(2) การลงทุนในภาคบรกิาร ตอ้งมเีงนิทุนไมต่ํ่ากวา่ 300,000 ดอลลาหส์หรฐั  

ทัง้น้ี ระยะเวลาในการลงทุน ขึน้กบัการพจิารณาของ MIC จากขนาดและมลูค่าโครงการ

ลงทุนเป็นสาํคญั  

สทิธปิระโยชน์ดา้นการลงทุน 

เมื่อวนัที ่30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2531 พม่าประกาศใชก้ฎหมายสง่เสรมิการลงทุนจาก

ต่างประเทศ (The Union of Myanmar Foreign Investment Law) โดยมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะสรา้ง

ภาพพจน์ทีด่ใีหก้บัประเทศและดงึดดูนักลงทุนในพมา่มากขึน้ ทัง้น้ี ภายใตก้ฎหมายสง่เสรมิการลงทุน
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ฉบบัน้ี รฐับาลพม่าไดใ้หส้ทิธปิระโยชน์และสิง่อํานวยความสะดวกต่างๆ แก่นักลงทุนต่างชาตมิากมาย 

อาท ิสทิธปิระโยชน์ดา้นภาษ ีการใชป้ระโยชน์จากทีด่นิ ภาษสีาํหรบันกัลงทุนต่างชาตใินพมา่ 

สถานะการลงทุนจากต่างประเทศ 

ตัง้แต่ประเทศพม่าเปิดประเทศในปี พ.ศ. 2531 จนถงึปี พ.ศ. 2553 คณะกรรมการ

สง่เสรมิการลงทุนแห่งสหภาพพมา่ (Myanmar Investment Commission: MIC) อนุมตัโิครงการลงทุน

จากต่างประเทศ มากกว่า 400 โครงการ ประเดน็ทีน่่าสนใจ คอื ประเทศทีม่มีลูค่าเงนิลงทุนสะสมใน

พม่ามากที่สุด คือ ประเทศไทย รองลงมา ได้แก่ สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ และจีน ตามลําดับ 

ประเภทธุรกจิทีม่มีูลค่าการลงทุนมากที่สุด คอื พลงังาน รองลงมา ไดแ้ก่ การขุดเจาะน้ํามนัและก๊าซ

ธรรมชาติ การขนส่ง และ อุตสาหกรรมการผลติ ตามลําดบั โดยในปจัจุบนั การลงทุนของไทยใน

ประเทศพม่า ได้แก่ การลงทุนในสาขาพลงังาน (น้ํามนัและก๊าซธรรมชาติ) ประมง อุตสาหกรรม

โรงแรม และการทอ่งเทีย่ว และการแปรรปูสนิคา้เกษตรกรรม  

ปญัหาและอุปสรรคดา้นการลงทุน 

ความไม่มัน่คงในดา้นนโยบายและกฎระเบยีบยงัคงเป็นอุปสรรคสําคญัต่อนักลงทุนทีจ่ะ

เข้าไปลงทุนในประเทศพม่า  และนับว่าปญัหาน้ีสร้างความหนักใจให้กับนักลงทุนเป็นอย่างมาก 

เน่ืองจากนักลงทุนไม่ได้รบัข่าวสารเรื่องการปรบัเปลี่ยนนโยบายและกฎระเบยีบต่างๆ อย่างทัว่ถึง     

ซึง่กระทบกบัภาวะการลงทุนบอ่ยครัง้และชดัเจน 

ระบบการเงนิในประเทศพมา่ค่อนขา้งเขม้งวดมากกบัธุรกรรมการเงนิของบรษิทัต่างชาต ิ       

เช่น ต้องการเปิดบญัชกีบัธนาคารที่รฐับาลกําหนดเท่านัน้ การโอนเงนิทุนและผลกําไรกลบัประเทศ 

ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากทางการพมา่ก่อน ทาํใหน้กัลงทุนไมไ่ดร้บัความสะดวก อกีทัง้ตน้ทุนในการลงทุน

ค่อนขา้งสูง เน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจของต่างชาติในประเทศพม่าถูกกําหนดเป็นเงนิ

ดอลลารส์หรฐัทัง้หมด  

การได้รับความยอมรับและความช่วยเหลือจากนานาประเทศสู่ประเทศพม่ามีการ

หยุดชะงกัลง เน่ืองจากการที่พม่าถูกควํ่าบาตรทางเศรษฐกจิจากประเทศมหาอํานาจ โดยส่งผลให้

ประเทศพมา่ขาดแคลนเงนิตราต่างประเทศอยา่งหนกั และคา่เงนิจ๊าดอ่อนตวัลง 

ระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน (Infrastructure) ในดา้นต่างๆ ไม่เพยีงพอกบัความตอ้งการของ

นักลงทุน โดยเฉพาะการคมนาคมขนส่ง การขาดแคลนเงินตราต่างประเทศทําให้ร ัฐบาลขาด

งบประมาณในการก่อสรา้งสิง่สาธารณูปโภคต่างๆ ในบางครัง้ นักลงทุนไม่สามารถผลติสนิคา้ไดท้นั

เน่ืองจากปญัหาการขนสง่และการจา่ยพลงังานไฟฟ้าขาดแคลน 
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ระบบการดําเนินธุรกจิยงัไม่ไดร้บัการพฒันาและขาดทกัษะ การร่วมทุนกบันักธุรกจิพม่า

จงึมปีญัหา แรงงานพม่ากค็ุน้เคยกบัการปกครองการจดัการแบบทหาร ไม่คุน้เคยกบัระบบทุนนิยม 

ตน้ทุนทีใ่ชก้ารพฒันาแรงงานและบุคลากรสาํหรบันกัลงทุนจงึสงูมาก 

อย่างไรก็ดี โดยผลของการที่ประเทศกําลังจะเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ประธานาธบิดกีไ็ดส้่งสญัญาณการปฏริูปและพฒันาเศรษฐกจิของประเทศพม่า ซึ่งไดร้บัการตอบรบั

และร่วมมอืจากทัง้ภาคประชาชน สถาบนัต่างๆ สหภาพและรฐับาลทอ้งถิน่ต่างๆ จากแต่ก่อนซึ่งการ

พดูเกีย่วกบัความสภาพทางเศรษฐกจิในทีส่าธารณะโดยเจา้พนักงานของรฐัแทบจะเป็นไปไมไ่ด ้แต่ใน

ปจัจุบนัทุกภาคส่วนของประเทศพม่ามคีวามตื่นตวัเป็นอย่างมากต่อสญัญาณการพฒันาเศรษฐกจิใน

ครัง้น้ี29 

จากการศกึษาในภาพรวม ประเทศพม่าได้ออกมาตรการและแผนการต่างๆ จากความ

ตื่นตวัในครัง้น้ี30 

(1) แผนการปฏริูประบบภาษีอากรให้มคีวามโปร่งใสและมคีวามน่าเชื่อถือ และกําจดั

บทบญัญตัทิีเ่อือ้ประโยชน์ต่อกลุม่ใดกลุม่หน่ึง 

(2) รว่มมอืกบัเอกชนเพือ่ใหเ้กดิการพฒันาทางเศรษฐกจิในทุกภาคสว่น 

(3) แปรรปูรฐัวสิาหกจิทัง้หมดภายใน 10 ปี 

(4) ออกนโยบายสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

(5) เน้นใหเ้หน็ถงึความจําเป็นในการปฏริูประบบภาษอีากรในส่วนทีเ่กี่ยวกบัผูป้ระกอบ
ธุรกิจอุตสาหกรรม และได้เสนอให้ปฏิรูปฐานภาษี เพื่อ และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความ

น่าเชือ่ถอืต่อระบบภาษอีากร 

 

มาตรการด้านภาษี 

 

ประเทศพมา่เป็นประเทศทีม่คีวามขดัแยง้ทางการเมอืงมานาน การพฒันาประเทศเป็นได้

ดว้ยความยากลาํบาก ดงันัน้จงึมกีารจดัประเทศพมา่เป็นประเทศทีก่ําลงัพฒันาขัน้ตํ่า  ประเทศพมา่ได้

                                                            
29 San Thein, Industrial Readjustment in Myanmar: Agro-industrial Preparedness for Integration with AEC, Retrieved 
22nd September 2012 from http://www.ide.go.jp/English/Publish/Download/Brc/pdf/07_chapter4.pdf, page 136. 
30Ibid, 136-149. 
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มรีะบบการจดัเกบ็ภาษมีาตัง้แต่เป็นประเทศอาณานิคมขององักฤษ (ประมาณ 90 ปี มาแลว้) พมา่เริม่

มกีฎหมายการเรยีกเก็บภาษีบนกําไร และภาษีมูลค่าเพิม่ในปี 2519 แต่มไิด้มกีารจดัเก็บแบบเป็น      

รูปเป็นร่าง จนปี 2533 ได้มีการปฏิรูปกฎหมายภาษีครัง้ใหญ่ซึ่งมีผลบังคับใช้มาจนปจัจุบัน          

โดยภาพรวมประเทศพม่ามกีารจดัเกบ็ภาษทีี่มโีครงสรา้งไม่ซํ้าซ้อน แต่อตัราทีเ่รยีกเกบ็นัน้ค่อนขา้ง 

สงูกวา่ประเทศสมาชกิ  

นโยบายภาษีของประเทศพม่า คือ การพัฒนาระบบภาษีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

สง่เสรมิการเกบ็ภาษแีบบเป็นธรรม และทําใหร้ะบบภาษมีคีวามเป็นสากลทดัเทยีมประเทศเพื่อนบา้น  

ปีภาษีของประเทศพม่าแตกต่างจากประเทศอื่นคือจะเริ่มต้น 1 เมษายน และสิ้นสุด 31 มีนาคม      

ของทุกปี  

 

ตารางท่ี 2.6 อตัราภาษีในประเทศพม่าสรปุโดยสงัเขปได้ดงัน้ี 

 

ประเภทของภาษีท่ีเรียกเกบ็ อตัรา (ร้อยละ) 

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 30 (อตัราปกต)ิ ปจัจุบนัลดเหลอื 25 

ภาษกีารคา้ 0 - 200 

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย 2 - 20 

(เงนิปนัผลไมต่อ้งหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย) 

ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา 3 - 50 

อากรแสตมป์ อตัรากา้วหน้า 

อากรขาเขา้ 0 - 50 

 

 

มาตรการท่ีมิใช่ภาษีและกฎระเบียบทางการค้า 

 

ประเทศพมา่ไดอ้อกมาตรการทีม่ใิชภ่าษ ีและกาํหนดมาตรการและกฎระเบยีบทางการคา้

มากมายหลายรปูแบบ สาํหรบัการนําเขา้สง่ออกสนิคา้ เชน่ 

(1) มาตรการเกบ็คา่ธรรมเนียมเพิม่เตมิจากภาษศุีลกากรปกต ิ 
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(1.1) การส่งผ่านสินค้าไปสู่ประเทศที่สาม โดยใช้พม่าเป็นตัวกลาง ผู้ส่งออก         

จะเสยีค่านายหน้า (Commission) รอ้ยละ 5 ใหผู้นํ้าเขา้พม่า เสยีรอ้ยละ 2.5 บวกเพิม่รอ้ยละ 2.5       

บวกเพิม่รอ้ยละ 5 ใหก้รมศุลกากรพมา่ รวมเสยีคา่ธรรมเนียมเพิม่เตมิทัง้สิน้รอ้ยละ 12.5  

(1.2) ในกรณีทีซ่ื้อสนิคา้เป็นราคา FOB ผูนํ้าเขา้จะตอ้งทาํการประกนัภยัสนิคา้กบั 

Myanmar Insurance Company ใชบ้รษิทั Myanmar Five Star Line เป็นผูข้นสง่สนิคา้เท่านัน้       

ซึ่งผูนํ้าเขา้จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมนําเขา้สนิคา้ แต่สนิคา้นําเขา้บางประเภทกอ็าจไดร้บัการยกเวน้

ค่าธรรมเนียมการนําเขา้ เช่น สนิค้าที่นําเขา้โดยหน่วยงานรฐั สนิค้าที่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุน       

เป็นตน้ 

(2) การขอใบอนุญาตนําเขา้  

ผู้นําเข้าสินค้าทุกชนิดเข้าไปในประเทศพม่า ต้องได้รับใบอนุญาตนําเข้าก่อนจึงจะ

สามารถนําเขา้ได้ ในบางครัง้รฐับาลก็ออกมาตรการไม่ออกใบอนุญาตนําเขา้ให้ โดยไม่ประกาศให้

ทราบล่วงหน้า เพื่อคุม้ครองสนิคา้ในประเทศทีผ่ลติเองไดแ้ลว้ มาตรการน้ีของพม่าถอืไดว้า่ไม่มคีวาม

โปรง่ใส และถอืเป็นการเลอืกปฏบิตัขิดักบัหลกัการขององคก์ารการคา้โลก 

(3) มาตรการหา้มนําเขา้ 

กระทรวงพาณิชย์ของพม่า ประกาศห้ามนําเข้าสนิค้าในรูปแบบการค้าปกติผ่านทาง 

จาํนวน 15 รายการ คอื ผงชรูส น้ําหวานและเครือ่งดืม่ ขนมปงักรอบ หมากฝรัง่ ขนมเคก้ ขนมเวเฟอร ์

ชอ็กโกแลต็ อาหารกระป๋อง เสน้หมีแ่ละบะหมีส่าํเรจ็รปู เหลา้ เบยีร ์บุหรี ่ผลไมส้ดทุกชนิด ผลติภณัฑ์

พลาสตกิสาํหรบัใชใ้นครวัเรอืนและของใชส้ว่นตวัทุกชนิด และสนิคา้ทีค่วบคุมการนําเขา้โดยกฎหมาย

อยูแ่ลว้ 

อย่างไรก็ดี ปจัจุบันประเทศพม่าอนุญาตให้นําเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติกสําหรับใช้ใน

ครวัเรอืนและของใชส้่วนตวัทุกชนิด และผลไมส้ด 7 ชนิดไดแ้ลว้ ไดแ้ก่ แอปเป้ิล สาลี ่องุ่น เชอร์รี ่

พุทรา สม้และทุเรยีน และในอนาคตพม่ากําลงัพจิารณาออกประกาศยกเลกิมาตรการห้ามนําเขา้ใน

สนิคา้อื่นๆ ทีเ่หลอืทัง้หมด ยกเวน้ ผงชรูส และสนิคา้ทีค่วบคุมการนําเขา้โดยกฎหมาย 

(4) มาตรการหา้มสง่ออก 

กระทรวงพาณิชยป์ระเทศพม่า หา้มส่งสนิคา้ออกไปจําหน่ายต่างประเทศ คอื มาตรการ

หา้มสนิคา้ส่งออกในรูปแบบการคา้ปกตทิางทะเล 31 รายการ และมาตรการหา้มส่งออกในรูปแบบ

การคา้ปกตผิ่านทางชายแดน 32 รายการ โดยมาตรการน้ี รฐับาลสัง่หา้มเอกชนส่งออกสนิคา้ทีอ่ยู่
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ภายใต้มาตรการดงักล่าว ยกเว้นรฐับาลและรฐัวสิาหกิจเท่านัน้ที่สามารถส่งออกได้ สนิค้าที่อยู่ใต้

มาตรการดงักล่าว ได้แก่ ข้าว น้ําตาล ถัว่ลสิง น้ํามนัถัว่ น้ํามนังา กากน้ํามนั เล็ดทานตะวนั ฝ้าย 

น้ํามนัปิโตรเลยีม อญัมณ ีทองคาํ ไขม่กุ ตะกัว่ ดบีุก สงักะส ีถ่านหนิ งาชา้ง หนังสตัว ์ยางพารา ไมส้กั 

วตัถุโบราณ เป็นตน้ 

(5) มาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการคา้ ไดแ้ก่ 

(5.1) มาตรการการจํากัดมูลค่าสูงสุดที่อนุญาตให้นําเข้าได้ คือ ครัง้ละไม่เกิน  

100,000 เหรยีญสหรฐั 

(5.2) มาตรการการจาํแนกสนิคา้นําเขา้ออกเป็น 2 ประเภทหลกั คอื สนิคา้ทีจ่ะเป็น 

และสินค้าฟุ่มเฟือย ซึ่งสินค้าทัง้สองประเภทนัน้มีกฎระเบียบในการขอ

ใบอนุญาตนําเขา้แตกต่างกนัไป 

 

ภาพรวมการค้าไทยกบัพม่า 

 

พม่าเป็นคู่คา้ทีส่ําคญักบัไทยในอนัดบัที่ 1931 และอนัดบั 6 ในกลุ่มอาเซยีน รองจาก

มาเลเซยี สงิคโปร์ อนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส ์และเวยีดนาม มูลค่าการคา้ส่วนใหญ่เป็นมลูค่า การนําเขา้

ก๊าซธรรมชาตจิากประเทศของ ปตท. ซึง่ไทยเป็นฝา่ยไดดุ้ลการคา้พมา่   

สินค้าที่ไทยส่งออกไปพม่า ได้แก่ น้ํามันสําเร็จรูป เครื่องจักรกล เครื่องดื่ม เหล็ก 

เหลก็กลา้ รถยนต ์ปนูซเีมนต ์เคมภีณัฑ ์ผา้ผนื เครือ่งสาํอาง ผลติภณัฑข์า้วสาล ีเป็นตน้ 

สนิคา้ทีนํ่าเขา้จากพมา่ไดแ้ก่ ก๊าซธรรมชาต ิไมซุ้ง ไมแ้ปรรปู เน้ือสตัวส์าํหรบัการบรโิภค 

สนิแรโ่ลหะ ผกั ผลไม ้เป็นตน้ 

สนิคา้ทีพ่ม่าตอ้งการนําเขา้จากต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นสนิคา้อุปโภคบรโิภคทีจ่ําเป็น

ต่อการครองชพี เน่ืองจากพม่าไม่สามารถผลติไดเ้พยีงพอต่อความตอ้งการในประเทศ ดงันัน้ จงึเป็น

โอกาสดทีีน่ักลงทุนไทยอาจหาช่องทางเพิม่การสง่ออกสนิคา้อุปโภคบรโิภคเขา้ประเทศพมา่ใหม้ากขึน้

ได ้และอาจจะใชป้ระเทศพม่าเพื่อเป็นช่องทางกระจายสนิคา้ต่อไปทีจ่นีและอนิเดยี สําหรบัสนิคา้ทุน

เพื่อใชใ้นการพฒันาภาคเกษตรกรรมและระบบโครงสรา้งพื้นฐานของประเทศ ประเทศพม่าต้องการ

การนําเข้าสินค้าดังกล่าว เ น่ืองจากประเทศพม่ายังขาดแคลนระบบสาธารณูปโภคที่สําคัญ              

จงึจาํเป็นตอ้งนําเขา้สนิคา้ทีเ่กีย่วกบัการพฒันาและการใชง้านในหมวดน้ีมาก 

                                                            
31 สาํนกัอาเซยีน กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณชิย ์
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รปูแบบการชาํระเงิน 

 

รปูแบบการชาํระเงนิ มหีลายรปูแบบ ดงัน้ี 

(1) การชําระค่าสินค้านอกระบบ หรือเรียกว่า โพยก๊วน เน่ืองจากระบบเงินตราใน

ประเทศพมา่ยงัไมเ่ป็นมาตรฐานสากล 

(2) การชําระค่าสนิค้าด้วยเงนิสดสกุลบาทและจ๊าต เป็นที่นิยมรองลงมาจากการชําระ

สนิคา้แบบโพยก๊วน 

(3) การชําระสนิคา้ด้วยวธิกีารโอนเงนิผ่านธนาคาร และการชําระค่าสนิค้าดว้ยวธิกีาร
เปิด L/C ซึ่งการทําธุรกรรมการคา้ต่างประเทศจะตอ้งตดิต่อผ่านธนาคาร The Myanmar Foreign 

Trade Bank (MFTB) เทา่นัน้ 

 

ข้อตกลงทางการค้ากบันานาประเทศ 

 

ประเทศพม่าเขา้ร่วมเป็นสมาชกิ GMS เมื่อปี พ.ศ. 2535 และสมาชกิ ASEAN เมื่อปี 

พ.ศ.2540 สมาชกิ BIMSTEC ในปี พ.ศ. 2540 และ สมาชกิ WTO ในปี 2538 

ประเทศพมา่ไดจ้ดัทาํขอ้ตกลงทางการคา้กบั ASEAN และ BIMSTEC สาํหรบัพนัธกรณี

ภายใตค้วามตกลงการคา้เสรอีาเซยีน โดยตอ้งลดภาษสีนิคา้ใหเ้หลอืรอ้ยละ 0 และ ลดเลกิมาตรการที่

มใิชภ่าษใีหห้มดไป ภายในปี พ.ศ. 2558  

 

ภาพรวมของนโยบายต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มบีทบาทสาํคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิ 

สงัคม และการเมอืง ของประเทศพมา่เป็นอยา่งมาก อกีทัง้ยงัช่วยสรา้งงานใหก้บัประชากร ดงันัน้การ

พฒันาอย่างยัง่ยนืของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นอย่างมาก เพื่อให้เป็นแหล่งการจ้าง

แรงงาน การใช้ทรพัยากรให้เกิดประโยชน์ สร้างรายได้ และส่งเสริมการลงทุนทัง้ในมุมมองของ

เศรษฐกจิมหภาคและเศรษฐกจิจุลภาค อกีทัง้ดว้ยความทีก่ลุ่มประเทศสมาชกิ ASEAN กําลงัจะรวมตวั

กนัเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ค.ศ. 2015 ซึ่งเป็นตวักระตุ้นให้ประเทศสหภาพพม่า

จาํเป็นตอ้งเรง่พฒันาเศรษฐกจิภาคอุตสาหกรรมควบคูไ่ปกบัภาคเกษตรกรรม ดงันัน้ประเทศพมา่จงึให้
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ความสําคญัเป็นพเิศษต่อการพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมรวมทัง้ช่วยส่งเสรมิวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดยอ่มทีม่อียูใ่หก้ลายเป็นวสิาหกจิทีม่ขีนาดใหญ่ขึน้32  

ในการพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมดงักล่าว ประเทศพม่าได้ใช้มาตรการ

ต่างๆ หลายมาตรการ ไมว่า่จะเป็น 

(1) การจดัหา ปรบัเปลีย่น ใหค้ําแนะนํา และคุม้ครองการมพีลงังานใชอ้ย่างเพยีงพอ 

วตัถุดบิ องคค์วามรูท้างเทคนิค ทุนและเครือ่งจกัรสาํหรบัการผลติ33 

(2) ผลกัดนั ยกระดบั และดูแลวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และให้คําแนะนํา

เกีย่วกบัการผลติสนิคา้ทีม่มีลูคา่เพิม่มากขึน้จากการใชว้ตัถุดบิภายในประเทศ34 

(3) ใหค้วามช่วยเหลอืทางดา้นการเงนิทัง้การสนับสนุนโดยรฐับาลและผ่านทางธนาคาร
โดยใหกู้ย้มืเงนิทุนในอตัราดอกเบีย้ตํ่า35 

(4) ใหผ้ลประโยชน์ทางภาษ ีทัง้การลดอตัราภาษเีงนิได ้ยกเวน้การจดัเกบ็ภาษี36 

(5) ใหข้อ้มลูขา่วสาร การฝึกอบรมเพือ่พฒันาแรงงาน37 

(6) สนับสนุนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม ในดา้นองค์

ความรูท้างเทคโนโลย ีเครือ่งจกัร38 

(7) สนบัสนุนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มขึน้สูเ่วทโีลก39 

                                                            
32 Small and Medium Enterprise Development Policies in Myanmar, Small and Medium Enterprise, Retrieved 22nd 
September 2012 from http://www.aseansec.org/documents/SME%20Development%20 Policies%20in%204%20 
ASEAN%20Countries%20-%20Myanmar.pdf, page 4-11. 
33Ibid, p. 4-9. 
34Ibid, p. 4-10. 
35ขอ้มลูในวนัที ่1 กนัยายน 2011 ธนาคารกลางแห่งประเทศสหภาพพมา่ไดล้ดเพดานอตัราดอกเบีย้เงนิกูจ้ากรอ้ยละ 17 เหลอื
รอ้ยละ 15 
36Small and Medium Enterprise Development Policies in Myanmar, Small and Medium Enterprise, Retrieved 22nd 
September 2012 from http://www.aseansec.org/documents/SME%20Development%20 Policies%20in%204%20 
ASEAN%20Countries%20-%20Myanmar.pdf, p. 4-13.  
37Small and Medium Enterprise Development Policies in Myanmar, Small and Medium Enterprise, Retrieved 22nd 
September 2012 from http://www.aseansec.org/documents/SME%20Development%20 Policies%20in%204%20 
ASEAN%20Countries%20-%20Myanmar.pdf, p. 4-15. 
38Small and Medium Enterprise Development Policies in Myanmar, Small and Medium Enterprise, Retrieved 22nd 
September 2012 from http://www.aseansec.org/documents/SME%20Development%20 Policies%20in%204%20 
ASEAN%20Countries%20-%20Myanmar.pdf, p. 4-16. 
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อย่างไรกต็าม นโยบายและแผนการต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด

ย่อมของประเทศพม่าดงัที่กล่าวมาขา้งต้นนัน้ ในทางปฏบิตัิแล้ว ยงัไม่มคีวามชดัเจนเพยีงพอที่จะ

สามารถทําให้เกิดการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้อย่าง เ ป็นรูปธรรม40                    

อนัเน่ืองมาจากความไม่พรอ้มในดา้นต่างๆ ของประเทศพม่า ตวัอย่างเช่น ในการใหค้วามช่วยเหลอื

ทางดา้นการเงนินัน้ รฐับาลของประเทศพมา่เองไมม่เีงนิทุนเพยีงพอทีจ่ะนํามาสนับสนุนวสิาหกจิขนาด

กลางและขนาดย่อม จงึจําเป็นตอ้งใหธ้นาคารเขา้มาเป็นผูใ้หส้นิเชื่อ โดยรฐับาลช่วยเหลอืไดเ้พยีงให้

ธนาคารกลางแหง่ประเทศพมา่ประกาศลดเพดานอตัราดอกเบีย้เงนิกูเ้ทา่นัน้ เป็นตน้ 

 

 

2.7 สาธารณรฐัฟิลิปปินส ์

 

 

ประเทศฟิลปิปินสต์ัง้อยู่ในมหาสมุทรแปซฟิิก ทศิเหนือมอีาณาเขตตดิทะเลลูซอน ทศิใต้

ตดิทะเลมนิดาเนา ทศิตะวนัออก ตดิมหาสมทุรแปซฟิิก ทศิตะวนัตกตดิทะเลจนีใต ้ 

ประชากรทีอ่าศยัอยู่มเีชือ้ชาตหิลากหลาย คอื ตากาลอก Cebunano Ilocano Bisaya 

Hiligaynon Ilonggo Bikol Waray และอื่นๆ 

ภาษาราชการคอื ภาษาองักฤษ และภาษาตากาลอก ส่วนภาษาอื่นทีใ่ชก้นัมากคอื สเปน 

จนีฮกเกีย้น จนีแตจ้ิว๋ อนิโดนีเซยี ปญัจาบ เกาหล ีและอาหรบั 

ฟิลปิปินส์เป็นชาตเิดยีวในเอเชยี ที่ได้รบัอทิธพิลจากตะวนัตกมากที่สุด และประชากร

สว่นใหญ่นบัถอืศาสนาครสิต ์

                                                                                                                                                                          
39Small and Medium Enterprise Development Policies in Myanmar, Small and Medium Enterprise, Retrieved 22nd 
September 2012 from http://www.aseansec.org/documents/SME%20Development%20 Policies%20in%204%20 
ASEAN%20Countries%20-%20Myanmar.pdf, p. 4-17. 
40Small and Medium Enterprise Development Policies in Myanmar, Small and Medium Enterprise, Retrieved 22nd 
September 2012 from http://www.aseansec.org/documents/SME%20Development%20 Policies%20in%204%20 
ASEAN%20Countries%20-%20Myanmar.pdf, p. 4-9. 
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ภาพรวมของระบบการปกครองและระบบกฎหมาย41     

 

ระบบการปกครองของฟิลิปปินส์ คือ ระบอบประชาธิปไตยตามแบบสหรัฐอเมริกา        

โดยมปีระธานาธบิดเีป็นประมขุและเป็นหวัหน้าคณะผูบ้รหิารประเทศ 

ประธานาธบิดคีนปจัจุบนัคอื นายเบนิโย ไวมอน นอย นอย อาควโิน ซึ่งเขา้รบัตําแหน่ง

เมือ่เดอืนมถุินายน ปี 2553 

ในภาพรวม ระบบกฎหมายของประเทศฟิลปิปินสม์รีปูแบบทีผ่สมผสานกนัระหว่างระบบ

กฎหมายลายลกัษณ์อกัษร กฎหมายจารตีประเพณี (Anglo - American) กฎหมายอิสลาม           

และกฎหมายจารตีประเพณีท้องถิ่น มทีี่มาของกฎหมายมาจาก รฐัธรรมนูญ กฎหมายของฝ่ายนิติ

บญัญตั ิคาํพพิากษาของศาล และรวมถงึกฎหมายอสิลาม  

ปี พ.ศ. 2553 เป็นปีของการเปลีย่นโฉมทางการเมอืงของฟิลปิปินส ์เน่ืองจากชยัชนะใน

การเลอืกตัง้ของพรรค Liberty Party (LP) โดยชาวฟิลปิปินสม์องว่าเป็นพลงัแห่งความหวงัทาง

การเมอืง ในสภาวะทีป่ระชาชนเสือ่มศรทัธาอย่างมากกบัการบรหิารงานของอดตีประธานาธบิดอีารโ์ร

โย นโยบายสําคญัของรฐับาลชุดใหม่คอื การเสรมิสรา้งอุดมการณ์ประชาธปิไตย เน้นความโปร่งใส       

หลกัธรรมาภบิาล และปราบปรามการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

 

ภาพรวมของระบบทางเศรษฐกิจและการลงทุน42 

 

แรงขบัเคลื่อนทางเศรษฐกจิของฟิลปิปินส์ คอื การบรโิภคในประเทศ การขยายตวัการ

ส่งออกและการลงทุน รวมถึงการใช้จ่ายของรัฐบาล เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค 

ฟิลปิปินสไ์ดร้บัผลกระทบน้อยจากการทีเ่ศรษฐกจิโลกชะลอตวั ในช่วงปี 2551-2552 เน่ืองจากมกีาร

ลงทุนจํากดัในสนิทรพัย์ระหว่างประเทศที่มปีญัหา มกีารพึง่พาการส่งออกน้อยกว่า มกีารบรโิภคใน

ประเทศคอ่นขา้งยดืหยุน่  

ในปจัจุบนั รฐับาลมนีโยบายแก้ไขขาดดุลงบประมาณ เน้นการสร้างวนิัยทางการคลงั  

โดยวธิกีารบรหิารแบบสมดุล (Zero Budgeting Policy) และมกีารเสนอกฎหมายความรบัผดิชอบ

                                                            
41 Milagros Santos-Ong, “Philippine Legal Research,” 2012. Retrieved September 30th 2012 from 
http://www.nyulawglobal.org/globalex/philippines1.htm#_4._Legal_System. 
42 2011 – 2016 Philippine Development Plan. Retrieved September 30th 2012 from http://devplan.neda.gov.ph/about-
the-plan.php. 
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ทางการคลงั เพื่อใช้เป็นกลไกในการควบคุมการพิจารณาอนุมตัิ เฉพาะโครงการที่สามารถระบุ

แหล่งทีม่าของเงนิทุนไดเ้ท่านัน้ รวมทัง้เสรมิสรา้งความร่วมมอื ระหว่างภาครฐัและเอกชน (Public 

Private Partnership: PPP) เพือ่ระดมทุนในการปรบัปรุงและพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ

ของประเทศ และเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนในฟิลิปปินส์ โดยการอํานวยความสะดวก            

และลดขัน้ตอนการดาํเนินธุรกจิใหม้คีวามสะดวกรวดเรว็ขึน้ ทัง้ในสว่นกลางและทอ้งถิน่  

รฐับาลยงัใหค้วามสาํคญัต่อการสง่เสรมิการลงทุน โดยสนับสนุนการสรา้งกลไกความเป็น

หุน้ส่วนระหวา่งภาครฐัและเอกชน และถอืเป็นสว่นสาํคญัของการดําเนินนโยบายการทตูเชงิเศรษฐกจิ 

นอกจากน้ี รฐับาลยงัส่งเสริมให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนสาธารณูปโภคขัน้พื้นฐาน เช่น การก่อสร้าง 

รถไฟฟ้า ทา่อากาศยาน และพลงังาน 

รฐับาลปจัจุบนัยงัใหค้วามสาํคญัต่อการเรง่รดัพฒันาภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะการเพิม่

ผลผลติขา้ว โดยเมื่อเดอืนพฤศจกิายน 2553 รฐับาลไดป้ระกาศแผนแม่บทเพื่อเพิม่ผลผลติขา้วให้

เพยีงพอต่อการบรโิภคและลดการนําเขา้ขา้ว โดยมเีป้าหมายจะลดการนําเขา้ขา้วใหไ้ดอ้ย่างเรว็ทีสุ่ด

ภายในปี 2556 เน่ืองจากทีผ่า่นมาฟิลปิปินสต์อ้งเสยีเงนิตราเป็นจาํนวนมากในการนําเขา้ขา้ว  

การนําเขา้ขา้วของฟิลปิปินสย์งัคงผกูขาดโดยสาํนักงานอาหารแหง่ชาต ิ(National Feed 

Agency) กระทรวงเกษตร ซึง่เป็นองคก์รเดยีวทีก่าํหนดปรมิาณการนําเขา้ขา้วในแต่ละปี  

ประเทศฟิลปิปินสม์แีผนการพฒันาสาํหรบัปี พ.ศ. 2554-2559 โดยมมีาตรการดงัต่อไปน้ี 

(1) การพฒันาเศรษฐกจิทีเ่ตบิโตอยา่งรวดเรว็และยัง่ยนื 

(2) สรา้งความเท่าเทยีมในการเขา้ถงึโอกาสในการพฒันาทัง้ในทางภูมศิาสตร์และทาง
สภาพสงัคมและเศรษฐกจิ ทัง้ในดา้นการศกึษา สาธารณสุข การเขา้ถงึแหล่งเงนิทุน โครงสรา้งพืน้ฐาน

และทีด่นิ และการบรหิารราชการทีม่คีุณภาพ เป็นตน้  

(3) มมีาตรการชว่ยเหลอืสาํหรบัภาคสว่นซึง่ยงัไมส่ามารถปรบัตวัเขา้กบัการเจรญิเตบิโต
ทางเศรษฐกจิได ้โดยการช่วยเหลอืผูด้อ้ยโอกาสทัง้ทีเ่ป็นคนยากจน และทีไ่ดร้บัความเสยีหายจากภยั

ธรรมชาต ิ
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มาตรการด้านภาษี 

 

ฟิลปิปินส์เป็นอกีประเทศหน่ึงในกลุ่มสมาชกิทีม่งีบประมาณขาดดุล ซึ่งรฐัมรีายไดห้ลกั

จากการเก็บภาษี ภายใต้นโยบายของผูนํ้าคนล่าสุด ได้ประกาศที่จะลดการขาดดุลของประเทศโดย

เน้นหนกัไปในเรือ่งของการเกบ็ภาษใีหไ้ดม้ากขึน้ โดยการพฒันาระบบการจดัเกบ็ใหด้ขีึน้ มากกวา่การ

ออกกฎหมายภาษหีรอืนโยบายภาษใีหม่ๆ ทัง้น้ีเพราะเชื่อว่าหน่วยงานจดัเกบ็ภาษใีนปจัจุบนัยงัไม่มี

ประสทิธภิาพดพีอ  อตัราภาษทีีฟิ่ลปิปินสเ์รยีกเกบ็ในปจัจุบนัค่อนขา้งสงูเมือ่เทยีบกบัประเทศในกลุ่ม

สมาชกิ 

 

ตารางท่ี 2.7 อตัราภาษีในประเทศฟิลิปปินสส์รปุโดยสงัเขปได้ดงัน้ี 

 

ประเภทของภาษีท่ีเรียกเกบ็ อตัรา  (ร้อยละ) 

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 30 (อตัราปกต)ิ 

ภาษมีลูคา่เพิม่ 12 

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย ขึน้อยูก่บัประเภทของรายได ้

ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา 5 – 32 (อตัรากา้วหน้า) 

ภาษสีวสัดกิารพนกังาน  

(Fringe benefit tax) 

32 (คาํนวณแบบภาษนีายจา้งออกให)้ 

ภาษสีรรพสามติ พกิดัอตัราตามราคา 

ภาษกีารคา้ (Percentage Tax) 1 - 30 (กรณไีมไ่ดเ้ป็นผูป้ระกอบการภาษมีลูคา่เพิม่) 

อากรแสตมป์ แตกต่างกนัไปขึน้อยูก่บัชนิดของตราสาร 

อากรขาเขา้ 0 - 120 

ภาษอีื่นๆ มกีารเรยีกเกบ็ ภาษอีื่นเชน่ ภาษเีงนิไดจ้ากการขาย

อสงัหารมิทรพัย ์และภาษทีอ้งถิน่ 
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มาตรการท่ีมิใช่ภาษีและกฎระเบียบทางการค้า 

มาตรการที่มิใช่ภาษีและเป็นอุปสรรคทางการค้าที่สําคัญ ได้แก่ การอนุญาตนําเข้า 

มาตรการหา้มนําเขา้ มาตรการการตอบโตก้ารทุม่ตลาด มาตรการการปกป้อง และมาตรการสุขอนามยั

พชืและสตัว ์

 

ความตกลงทางการค้ากบันานาประเทศ 

 

ปจัจุบนัฟิลปิปินสไ์ดจ้ดัทําความตกลงการคา้เสรกีบัหลายประเทศดว้ยกนั จํานวนทัง้สิน้ 

11 ฉบบั โดย ไดท้ําการลงนามและมผีลใชบ้งัคบัแลว้ 7 ฉบบั และอกี 4 ฉบบักําลงัอยู่ในระหว่างการ

เจรจาหรอือยูร่ะหวา่งการศกึษาความเป็นไปไดด้งัน้ี  

ความตกลงการคา้เสรทีีไ่ดท้าํการลงนามและมผีลใชบ้งัคบัแลว้ 

(1) ASEAN FREE TRADE AREA (ลงนามและมผีลใชบ้งัคบัแลว้) 

(2) ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (ลงนามและมผีลใชบ้งัคบัแลว้) 

(3) ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ลงนามและมผีลใชบ้งัคบัแลว้) 

(4) ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA (ลงนามและมผีลใช้

บงัคบัแลว้) 

(5) ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA (ลงนามและมผีลใชบ้งัคบัแลว้) 

(6) ASEAN-JAPAN FREE TRADE AREA (ลงนามและมผีลใชบ้งัคบัแลว้) 

(7) JAPAN-PHILLIPNES ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (ลงนามและ

มผีลใชบ้งัคบัแลว้) 

ความตกลงการคา้เสรทีีอ่ยูใ่นระหวา่งการเจรจาหรอือยูร่ะหวา่งการศกึษาความเป็นไปได ้

(1) ASEAN-EU FREE TRADE AREA (อยูร่ะหวา่งการเจรจา) 

(2) EAST ASIA FREE TRADE AREA (อยูร่ะหวา่งการศกึษา) 

(3) PAKISTAN-PHILIPPINES FREE TRADE AGREEMENT (อยูร่ะหวา่งการศกึษา) 
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(4) UNITED STATES-PHILLIPINES FREE TRADE AGREEMENT (อยู่ระหวา่ง

การศกึษา) 

 

ภาพรวมของนโยบายต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม43 

 

แมว้สิาหกจิขนาดกลาง ขนาดยอ่ม และขนาดเลก็ของประเทศฟิลปิปินสจ์ะถอืวา่เป็นสว่น

สาํคญัต่อการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศฟิลปิปินส ์โดยมจีาํนวนถงึรอ้ยละ 99.6 ของหน่วยธุรกจิ

ของทัง้ประเทศ แต่ระดบัการเติบโตของวสิาหกิจเหล่าน้ีกลบัไม่เพยีงพอที่จะเป็นตวัขบัเคลื่อนทาง

เศรษฐกจิได ้

Republic Act No. 6977 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดย Republic Act No. 8289 และ Republic 

Act No. 9501 ตามลําดบั เป็นกฎหมายทีก่ําหนดมาตรการในการส่งเสรมิ พฒันา และใหค้วาม

ช่วยเหลอืแก่วสิาหกจิขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดเลก็ของประเทศฟิลปิปินส ์ซึ่งกฎหมายฉบบัน้ี

ประกอบดว้ย 3 หมวดหลกัๆ คอื กฎซึง่วา่ดว้ยขัน้ตอนการดาํเนินการและสิง่จาํเป็นพืน้ฐาน การมสีว่น

ร่วมของภาคเอกชนในโครงการหรอืนโยบาย และการประสานความร่วมมอืของภาครฐัในการพฒันา

ภาควสิาหกจิขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดเล็ก นอกจากนัน้กฎหมายฉบบัน้ียงัได้ก่อตัง้ Small 

Business Guarantee and Finance Corporation และกําหนดใหส้ถาบนัการเงนิตอ้งกนัสว่นเงนิกู ้    

รอ้ยละ 8 ของตนใหแ้ก่วสิาหกจิขนาดยอ่ม และรอ้ยละ 2 ใหแ้ก่วสิาหกจิขนาดกลาง  

ภายหลงัจากทีถู่กแกไ้ขเพิม่เตมิโดย Republic Act 9501 กฎหมายฉบบัน้ียงัไดก้ําหนด

แผนการพฒันาวสิาหกจิขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดเลก็ โดยการส่งเสรมิ สนับสนุน เสรมิความ

แขง็แกร่ง และกระตุ้นการเจรญิเตบิโตของวสิาหกจิขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดเลก็ในทุกภาค 

การผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มรวมภาคการผลิต และเพิ่มการจ้างแรงงาน  โดยการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้มทางธุรกจิสาํหรบัวสิาหกจิขนาดกลาง ขนาดยอ่ม และขนาดเลก็เพิม่การเขา้ถงึแหล่งทุน 

สง่เสรมิการเขา้ถงึตลาดใหม่ๆ  ขยายและเพิม่ขดีความสามารถในการผลติ 

 

 

 

                                                            
43The ASEAN Secretariat, Directory of Outstanding ASEAN SMEs 2011, page 50 – 51.Retrieved September 23rd 
2012 from http://www.aseansec.org/publications/Directory%20of%20Outstanding%20ASEAN%20SMEs%202011.pdf. 
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2.8 สาธารณรฐัสิงคโปร ์

 

 

ประเทศสงิคโปร์ตัง้อยู่บนทําเลยุทธศาสตร์ โดยเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมทางเรอืของ
ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ประกอบดว้ยเกาะใหญ่ 1 เกาะ และเกาะขนาดเลก็ 62 เกาะ ทศิเหนือ
มพีื้นที่ติดมาเลเซีย ทศิตะวนัออก ติดทะเลจีนใต้ ทิศตะวนัตก ติดมาเลเซีย และช่องแคบมะละกา       
และทศิใต ้ตดิชอ่งแคบมะละกา 

 
ประชากร 

 
ประเทศสงิคโปรม์จีาํนวนประชากรประมาณ 4.6 ลา้นคน ใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษา

ทางการ โดยมกีารใชภ้าษาทัง้หมด 4 ภาษา ภาษามาเลย ์จนีกลาง ทมฬิ และองักฤษ 

 
ภาพรวมของการปกครองและระบบกฎหมาย    

 
ในภาพรวม ประเทศสงิคโปร์ใชร้ะบบกฎหมายจารตีประเพณี ซึ่งถูกวางรากฐานเอาไว้

โดยประเทศองักฤษ ส่งผลใหก้ฎหมายบางเรื่องทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ ไดร้บัอทิธพิลมาจากแนวความคดิของ

กฎหมายจารตีประเพณีขององักฤษ เช่น  สญัญา ละเมดิ เป็นตน้44อย่างไรกต็าม ระบบกฎหมายของ

ประเทศสงิคโปรไ์มไ่ดย้ดึตดิกบัหลกักฎหมายตามกฎหมายจารตีประเพณีของประเทศองักฤษแต่เพยีง

อย่างเดียวเท่านัน้ เพื่อเป็นการพฒันาระบบกฎหมายของตนให้ดียิง่ขึ้น และยิง่ไปกว่านัน้ ในการ

พจิารณาคดขีองศาลของประเทศสงิคโปร ์ในปจัจุบนัศาลพยายามทีจ่ะแยกตวัเองออกจากแนวคดิทาง

กฎหมายของประเทศองักฤษ โดยการไม่นําคําพพิากษาของศาลของประเทศองักฤษมาเป็นแนวทาง

ในการพจิารณาคดี45 

                                                            
44The Singapore Legal System, Retrieved 23rd September 2012 from http://www.singaporelaw.sg/content/ 
LegalSyst.html#Section3. 
45Ibid. 
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กฎหมายของประเทศสงิคโปรม์ทีีม่าจาก 4 แหลง่46 ไดแ้ก่  

(1) รฐัธรรมนูญ เป็นกฎหมายสงูสดุของรฐั ซึง่วางหลกัการพืน้ฐานเกีย่วกบักฎหมาย และ

หลกัการแบง่แยกอาํนาจของรฐั เป็นฝา่ยนิตบิญัญตั ิฝา่ยบรหิาร และฝา่ยตุลาการ 

(2) กฎหมายของฝ่ายนิติบญัญัติ เป็นกฎหมายที่ตราโดยรฐัสภาของประเทศสงิคโปร ์

ทัง้น้ีรวมถงึกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัมาก่อนทีป่ระเทศสงิคโปรจ์ะไดร้บัเอกราช ซึ่งในปจัจุบนักฎหมายส่วน

เหลา่น้ีสว่นใหญ่ไดถู้กแกไ้ขปรบัปรุง และเปลีย่นใหเ้ป็นกฎหมายของฝา่ยนิตบิญัญตัิ47 

(3) กฎหมายลําดบัรอง เป็นกฎหมายทีต่ราขึน้โดยเพือ่กําหนดรายละเอยีดต่าง ๆ ตามที่

กฎหมายของฝา่ยนิตบิญัญตัไิดบ้ญัญตัไิวแ้ลว้ เพือ่ใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

อย่างไรก็ตามเน่ืองจากกฎหมายลําดบัรองเป็นกฎหมายที่อาศยัอํานาจของกฎหมายของฝ่ายนิติ

บญัญตั ิดงันัน้กฎหมายลําดบัรองตอ้งไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายของฝ่ายนิตบิญัญตัซิึ่งเป็นกฎหมาย

แมบ่ท48 

(4) กฎหมายตามคําพิพากษาของศาล เป็นที่มาของกฎหมายที่สําคัญของประเทศ

สงิคโปร์ โดยถือว่าคําพพิากษาของศาลในคดีก่อนเป็นกฎหมาย รวมถึงคําพพิากษาของศาลของ

ประเทศองักฤษในหลายๆ เรื่องทีก่ฎหมายองักฤษยงัมอีทิธพิลอยู ่หรอืการตคีวามกฎหมายทีป่ระเทศ

สงิคโปรร์บัมาใช้49 

นอกจากทีม่าของกฎหมายทัง้ 4 แหล่งดงัทีไ่ดก้ล่าวไวข้า้งตน้แลว้ จารตีประเพณีทอ้งถิน่

กย็งัถอืเป็นทีม่าของกฎหมายของประเทศสงิคโปร์ไดด้ว้ย เน่ืองจากประเทศสงิคโปรร์บักฎหมายของ

ประเทศองักฤษมาใช้เท่าที่จะไม่ก่อเกิดความอยุติธรรมและไม่เป็นการกดขี่ประชาชนชาวสงิคโปร์

เท่านัน้ ดงันัน้ ในบางเรื่อง เช่นกฎหมายครอบครวัไมไ่ดม้ทีีม่าจากประเทศองักฤษ แต่มทีีม่าจากจารตี

ประเพณทีอ้งถิน่ของประเทศในแถบเดยีวกนั คอื จนี มาเลเซยี รวมถงึอทิธพิลจากศาสนาฮนิดดูว้ย50 

สงิคโปร์มรีูปแบบการปกครองแบบสาธารณรฐั (Parliamentary Republic) โดยมี

ประธานาธบิดเีป็นประมขุ และนายกรฐัมนตรเีป็นหวัหน้าฝา่ยบรหิาร  

                                                            
46 Ministry of Law, The Singapore Legal System, Retrieved 23rd September from http://app2.mlaw.gov.sg/UsefulInfo 
/TheSingaporeLegalSystem/tabid/259/Default.aspx. 
47Leonard GOH ChoonHian, Legal System in ASEAN – Singapore, page 4.Retrieved 23rd September 2012 from 
http://www.aseanlawassociation.org/papers/sing_chp2.pdf. 
48Ibid, page 4. 
49Ibid, page 6. 
50Ibid, page 7. 
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ภาพรวมของระบบทางเศรษฐกิจและการลงทุน 

 

ในภาพรวมระบบเศรษฐกจิของประเทศสงิคโปร์ค่อนขา้งมคีวามชดัเจน นัน่คอื การคงไว้

ซึ่งความเป็นตลาดเสร ีเป็นศูนย์กลางของธุรกจิโลก ทัง้ด้านการค้า การลงทุน และการเงนิ ซึ่งเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัประเทศสมาชกิของอาเซยีนเอง หรอืแมใ้นระดบัโลก ประเทศสงิคโปรเ์ป็นประเทศทีม่ี

ความแขง็แกรง่ทางดา้นเศรษฐกจิในลาํดบัตน้ๆ 

สงิคโปร์เป็นประเทศขนาดเลก็ มขีอ้จํากดัดา้นพื้นที่ในการพฒันากจิกรรมทางเศรษฐกจิ

และดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิรฐับาลสงิคโปร์จงึให้ความสําคญักบัสาขาทางเศรษฐกจิในภาคการค้า

บริการในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยสนับสนุนและส่งเสริมการอํานวยความสะดวกทางการค้า      

การลงทุน การเงนิ ระบบสาธารณูปโภค และระบบการคมนาคมขนสง่ รวมทัง้มที่าเรอืน้ําลกึและระบบ

การบรหิารจดัการที่รวดเรว็ ส่งผลใหส้งิคโปร์เป็นศูนย์กลางการใหบ้รกิารในหลายสาขาของภูมภิาค 

โดยเฉพาะดา้นการขนสง่ การท่องเทีย่ว และการคา้ นอกจากน้ี สงิคโปรย์งัเป็นศูนยก์ลางทางการเงนิ

ของโลกดว้ย 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมาจากภาคบริการ ร้อยละ 72.8 และภาคอุตสาหกรรม      

รอ้ยละ 27.2 โดยในภาคอุตสาหกรรมการผลตินัน้ ส่วนใหญ่อยู่ในสาขาเคมภีณัฑแ์ละอเิลก็ทรอนิกส ์ 

เป็นหลกั 

ประเทศสิงคโปร์มยีอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมากกว่ายอดการลงทุนของ

สิงคโปร์ในต่างประเทศ การลงทุนจากต่างประเทศที่เข้ามา เป็นการลงทุนด้านโรงงานผลิตและ

เครื่องมอื อุปกรณ์ ลงทุนในสาขาอเิลก็ทรอนิกส ์จาํนวนรอ้ยละ 48.9 และในสาขาเคมภีณัฑ ์จาํนวน

ร้อยละ 28.4 51 ประเทศที่เขา้มาลงทุนในสงิคโปร์มากที่สุดคือ องักฤษ เนเธอแลนด์ สหรฐัฯ ญี่ปุ่น   

สวติเซอรแ์ลนด ์กลุม่ประเทศอเมรกิาใตแ้ละหมูเ่กาะแครบิเบยีน อนิเดยี และมาเลเซยี ประเทศสงิคโปร์

ม ีThe Economic Development Board (EDB) เป็นหน่วยงานทีร่บัผดิชอบดา้นการสง่เสรมิการลงทุน

ในสงิคโปร ์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสิงคโปร์ ได้แก่ กรมทะเบียนการค้าและธุรกิจ 

(Accounting & Corporate Regulatory Authority: ACRA) กระทรวงการสิง่แวดลอ้ม (Ministry of 

Environment – MOE) เพือ่ขออนุญาตประกอบกจิการรา้นอาหาร หรอืภตัตาคาร 

                                                            
51 สาํนกัอาเซยีน กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณชิย ์
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สาํหรบักจิการทีร่ฐับาลควบคุมหรอืกจิการทีไ่ม่อนุญาตใหต่้างชาตลิงทุน ไดแ้ก่ ธุรกจิดา้น

กฎหมาย การประกอบอาชพีทนายความ และ กจิการทีเ่กีย่วกบัรฐัวสิาหกจิ  

สทิธปิระโยชน์การสง่เสรมิการลงทุน ไดแ้ก่  

(1) Enterprise Investment Incentive Scheme สาํหรบับรษิทัทีม่ทีุนจดทะเบยีนไมต่ํ่า

กว่า 10,000 เหรยีญสงิคโปร ์และไม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหุน้และมกีารพฒันาผลติภณัฑห์รอืบรกิาร

ในรปูแบบใหม ่ซึง่สามารถนํายอดขาดทุนมาสะสมลดหยอ่นภาษไีด ้

(2) Tax Exemption for Start – Ups สาํหรบันิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในสงิคโปร ์และม ี    

ผูถ้อืหุน้ไมเ่กนิ 20 ราย 

(3) Licensed Warehouse Scheme สาํหรบัธุรกจิทีม่คีลงัสนิคา้ของตนเอง เพือ่เกบ็

สนิค้าที่ต้องเสยีภาษี GST โดยสามารถขอสทิธปิระโยชน์ได้ที่กรมศุลกากรของสงิคโปร์ มลีกัษณะ

เดยีวกบัคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นของกรมศุลกากรไทย 

สินค้าส่วนใหญ่ที่ไทยส่งออกไปสิงคโปร์ ได้แก่ น้ํามันสําเร็จรูป แผงวงจรไฟฟ้า         

เครื่องคอมพวิเตอร์ อุปกรณ์ ส่วนประกอบอากาศยานและอุปกรณ์ เครื่องจกัรกลและส่วนประกอบ 

เคมภีณัฑ ์เหลก็ เหลก็กลา้และผลติภณัฑ ์เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เครือ่งปรบัอากาศ น้ํามนัดบิ เป็นตน้  

สาํหรบัสนิคา้ทีไ่ทยนําเขา้จากสงิคโปร ์ไดแ้ก่ เรอืและสิง่ก่อสรา้งลอยน้ํา เคมภีณัฑ ์เครื่อง

คอมพวิเตอร ์แผงวงจรไฟฟ้า น้ํามนัสาํเรจ็รปู เครือ่งจกัรไฟฟ้า พชืและผลติภณัฑจ์ากพชื กระดาษและ

ผลติภณัฑก์ระดาษ เป็นตน้  

 

ปัจจยัท่ีทาํให้สิงคโปรมี์การพฒันาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเรว็และมัน่คง 

 

สิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็ก แต่สามารถพฒันาประเทศได้อย่างรวดเร็ว ปจัจัยที่

สง่เสรมิสงิคโปรม์พีฒันาการทางเศรษฐกจิไดอ้ยา่งรวดเรว็คอื  

(1) สงิคโปร์มตีําแหน่งที่ตัง้ยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางเรอืของภูมภิาค
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ซึง่ทาํใหไ้ดเ้ปรยีบทางการขนสง่ 

(2) การใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาทรพัยากรบุคคล 
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(3) การมนีโยบายทางเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมที่ชดัเจน ม ีGovernment Linked 

Companies (GLCs) ทีช่ว่ยขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ 

(4) การเชือ่มโยงประเทศกบัการคา้ของโลกดว้ยการเปิดเสรทีางการคา้กบัประเทศต่างๆ  

 

การจดัตัง้บริษทั 

 

กฎระเบยีบด้านการลงทุนที่สําคญั มกีฎหมาย 2 ฉบบั คอื กฎหมายบรษิัท และ

พระราชบญัญตักิารจดทะเบยีนธุรกจิ การลงทุนโดยการจดัตัง้บรษิทั โดยนักลงทุนต่างชาตสิามารถจด

ทะเบยีนธุรกจิได้เกอืบทุกสาขา ยกเวน้กจิการที่รฐับาลควบคุม โดยการจดัทะเบยีนบรษิทัออกเป็น      

4 ประเภท ไดแ้ก่ 

(1) บรษิทัทีเ่ป็นเจา้ของและดาํเนินการเพยีงบุคคลเดยีว (Sole Proprietorships) 

(2) บรษิทัทีม่กีารร่วมทุนตัง้แต่ 2 คน ขึน้ไปถงึ 20 คน (Partnerships) โดยคนต่างชาติ

สามารถร่วมทุนกบัคนสงิคโปรไ์ด ้ซึ่งตอ้งขอหนังสอืรบัรอง หรอื Approval in Principle สาํหรบั 

Employment Pass จากกระทรวงแรงงานสงิคโปร ์เพือ่นํามาเป็นเอกสารประกอบการยื่นจดทะเบยีน

ธุรกจิ 

(3) Incorporated Companies  เป็นบรษิทัทีม่กีารรว่มทุนเกนิกวา่ 20 คน 

(4) Foreign Companies เป็นบรษิทัต่างชาต ิ100% 

การจดัตัง้ธุรกิจของบรษิัทต่างชาติในสงิคโปร์ แบ่งประเภทของการจดทะเบยีนธุรกิจ 

ออกเป็น 3 รปูแบบ ดงัน้ี 

(1) บรษิทัจาํกดั (Private Limited Companies)  

(2) สาํนกังานสาขา (Foreign Branch Office) 

(3) สาํนกังานตวัแทน (Representative Office) 
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มาตรการด้านภาษี 
 

สงิคโปร์เป็นประเทศทีเ่ลก็ทีสุ่ดประเทศหน่ึงในโลก ไม่มทีรพัยากรธรรมชาตมิากเหมอืน

ประเทศอื่น แต่มฐีานะทางเศรษฐกจิด ีเพราะสงิคโปร์พฒันาเศรษฐกจิดา้นการค้า โดยเป็นประเทศ

พอ่คา้คนกลางในการขายสนิคา้เป็นทา่เรอืขนสง่สนิคา้ปลอดภาษ ีทาํใหส้นิคา้ทีผ่า่นทางสงิคโปรม์รีาคา

ถูก ปจัจุบนัสงิคโปร์มที่าเรอืน้ําลกึขนาดใหญ่ และทนัสมยัที่สุดในโลกประเทศหน่ึง และยงัไดเ้ขา้ไป

ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศไทย ลาว เวยีดนาม กมัพชูาและพมา่  ดงันัน้เพือ่เป็นการจงู

ใจให้มีการค้าการลงทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ สิงคโปร์มีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

มากมายกบันักลงทุนต่างชาต ิและส่งเสรมิใหม้กีารไปลงทุนในต่างประเทศ อาทเิช่น การไม่เรยีกเกบ็ 

ภาษีมรดกและผลไดจ้ากทุน อตัราภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลเพยีงรอ้ยละ 17 เท่านัน้ (อาจลดลงตามฐาน

ของรายได)้ อตัราภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาตํ่า การใชร้ะบบเรยีกเกบ็ภาษทีอดเดยีว หรอื Single Tier 

System (การจ่ายภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลถอืเป็นภาษสีุดทา้ย ไมม่กีารเสยีภาษสีาํหรบัเงนิปนัผลหลงัจาก

นัน้) การยกเวน้ภาษสีําหรบัเงนิปนัผลรบั อกีทัง้สงิคโปร์ยงัมกีารจดัเกบ็ที่มปีระสทิธภิาพและไม่มี

ปญัหาเรือ่งคอรปัชัน่เหมอืนประเทศสมาชกิอื่น 

 
ตารางท่ี 2.8 อตัราภาษีในประเทศสิงคโปรส์รปุโดยสงัเขปได้ดงัน้ี 

 

ประเภทของภาษีท่ีเรียกเกบ็  อตัรา (ร้อยละ)  

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 17 (อตัราปกต)ิ พรอ้มกบัการยกเวน้ภาษใีหบ้างสว่น 

ภาษมีลูคา่เพิม่ 7 สง่ออกรอ้ยละ 0 

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย 0 - 20 

ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา 0 – 20 (อตัรากา้วหน้า) 

ภาษทีรพัยส์นิ 0 , 4 , 6 และ 10 

อากรแสตมป์ พกิดัอตัราตามราคา 

อากรขาเขา้ สงิคโปรเ์ป็นทา่เรอืปลอดอากร 
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การเงิน 

 

สงิคโปร์ไม่มกีารควบคุมการโอนเงนิตราต่างประเทศ และผลกําไรในการประกอบธุรกจิ

ออกนอกประเทศ 

 

มาตรการท่ีมิใช่ภาษีและกฎระเบียบทางการค้า 

 

สงิคโปรเ์ป็นประเทศทีเ่ขม้งวดกบัมาตรการสุขอนามยัของสนิคา้ทีนํ่าเขา้เพือ่จาํหน่ายและ

บรโิภคในสงิคโปร ์กลา่วคอื สงิคโปรไ์มอ่นุญาตใหม้สีารตกคา้งเกนิปรมิาณทีก่ําหนดใน Food Act และ

ไม่มสีารตกคา้งในเปลอืกลําไย สาํหรบัพรกิและผกัชตีอ้งไม่มสีารตกคา้ง เป็นตน้ ส่วนเน้ือสตัว ์และไข่

ไก่ อนุญาตใหนํ้าเขา้ไดจ้ากแหลง่ประเทศทีก่าํหนดเทา่นัน้ และในบางกรณอีนุญาตเฉพาะฟารม์ โรงฆา่ 

และโรงงานแปรรปูทีไ่ดร้บัอนุญาตเทา่นัน้ 

ปญัหาและอุปสรรคทางการคา้ของไทย คอื การอนุญาตใหแ้รงงานไทยเขา้ไปทาํงานภาค

บรกิาร จะมกีารใหใ้บอนุญาต 3 แบบ คอื 1) E Pass ใบอนุญาตทาํงานระดบัวชิาชพี (Professional) 

และระดบับรหิาร (Executive)  2) S Pass ซึง่เป็นการอนุญาตทาํงานสาํหรบัแรงงานมฝีีมอืระดบักลาง 

3) Work Permit เป็นใบอนุญาตทาํงานประเภทกึง่ฝีมอื (Semi-skilled Labor) และแรงงานมฝีีมอืน้อย 

(Unskilled Labor) อยา่งไรกด็ ีภายใตก้ารอนุญาตงานประเภท Work Permit สงิคโปรไ์ดก้ําหนดสาขา

ทีอ่นุญาตใหแ้รงงานต่างชาตเิขา้มาทํางานเป็น 5 สาขา คอื การก่อสรา้ง อู่ต่อเรอื งานรบัใชใ้นบา้น 

การผลติ บรกิาร โดยไทยอยูใ่นกลุ่มประเทศ Non-Traditional Source (NTS) ซึง่อนุญาตใหท้ํางาน

เฉพาะ 3 สาขาแรก และไม่สามารถอนุญาตใหเ้ขา้ทํางานในสาขาแรงงานภาคบรกิารได ้นอกจากน้ี 

สงิคโปรไ์ดแ้บง่สดัสว่นโควตาการจา้งงานพเิศษในสาขาธุรกจิ 5 สาขา ใหจ้นีประมาณรอ้ยละ 5-10  

ในปจัจุบนั โดยทัว่ไปแล้วแรงงานไทยยงัไม่สามารถทํางานภาคบรกิารได ้นอกจากจะ

ไดร้บัเงนิเดอืนสงูกวา่ 1,800 เหรยีญสงิคโปรจ์งึจะไดร้บัใบอนุญาตทาํงานประเภท S Pass 

 

ภาพรวมความตกลงทางการค้ากบันานาประเทศ 
 
สงิคโปรไ์ดเ้ขา้ร่วมจดัทาํและอยู่ระหว่างการจดัทาํความตกลงการคา้เสรจีาํนวนทัง้สิน้ 21 

ฉบบั ไดแ้ก่   
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(1) AFTA 

(2) ASEAN – China 

(3) ASEAN Korea 

(4) ASEAN Australia New Zealand 

(5) ASEAN-India 

(6) ASEAN-Japan 

(7) ASEAN- EU 

(8) Singapore-Australia 

(9) Singapore-Hashemite Kingdom of Jordan 

(10) Singapore-New Zealand 

(11) Singapore-Panama 

(12) Singapore-United State 

(13) Singapore-Switzerland-Liehtenstein-Norway-Iceland 

(14) Trans-pacific SEP (Brunei New Zealand Chile Singapore) 

(15) China-Singapore 

(16) GCC (The Gulf Cooperation Council)-Singapore 

(17) Mexico-Singapore 

(18) Pakistan-Singapore 

(19) Pakistan-Singapore 

(20) Singapore-Peru 

(21) Singapore-India 

(22) Singapore-Japan 
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ภาพรวมของนโยบายต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

ในการสนับสนุนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม ประเทศสงิคโปรไ์ดจ้ดัตัง้องคก์รทีท่ํา

หน้าทีห่ลกัทางดา้นน้ีโดยเฉพาะอนัไดแ้ก่ Standards, Productivity and Innovation for Growth 

Board (SPRING) เป็นองคก์รทีอ่ยูภ่ายใตก้ระทรวงการคา้และการอุตสาหกรรม (Ministry of Trade 

and Industry) มหีน้าทีพ่ฒันาหน่วยธุรกจิและสรา้งความน่าเชื่อถอืใหแ้ก่สนิคา้ของประเทศสงิคโปร ์

โดยจะร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน การพัฒนาขีด

ความสามารถ การพฒันาการบรหิาร ให้ความช่วยเหลอืทางด้านเทคโนโลยแีละนวตักรรมและการ

เขา้ถงึตลาด52  อกีทัง้ยงัดาํเนินมาตรการรบัประกนัหน้ี (Loan Insurance Scheme) เพือ่สรา้งช่องทาง

ใหแ้ก่วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มใหเ้ขา้ถงึแหลง่เงนิทุน โดยการเขา้ไปรบัประกนัหน้ีอกีดว้ย53 

นอกจากนัน้ ประเทศสงิคโปร์ยงัมมีาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการสนับสนุนวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม54 อาท ิ

(1) มาตรการทางภาษอีากร โดยการลดอตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลจากรอ้ยละ 20 เหลอื

รอ้ยละ 18 เป็นตน้ 

(2) ใหข้อ้มลูขา่วสาร การฝึกอบรมบุคลากร และการใหค้าํแนะนําต่างๆ โดยมหีน่วยงาน

ชื่อ Enterprise Development Centres (EDCs) ทาํหน้าทีเ่ป็นศนูยร์วมของผูใ้หค้าํแนะนําซึง่สามารถ

ใหค้าํแนะนําไดท้ัง้ดา้นกฎหมาย การเงนิ การบรหิาร และธุรกจิ 

(3) มีการพัฒนาและวิจัยเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่กําลัง

ดาํเนินการอยู ่

(4) ใหค้วามชว่ยเหลอืทางดา้นการเงนิแก่วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มทีต่ัง้ใหม ่

(5) มรีะบบการระงบัขอ้พพิาททางธุรกจิทีม่ปีระสทิธภิาพ 

                                                            
52http://www.spring.gov.sg/AboutUs/Pages/SPRING-Singapore.aspxRetrieved 23 September 2012. 
53Organization for Small & Medium Enterprises and Regional Innovation, Japan, Small & Medium Enterprise 
Development Policies in 6 ASEAN Countries, page 140.Retrieved 23rd September 2012 from 
http://www.aseansec.org/documents/SME%20Development%20Policies%20in%206%20ASEAN%20Member%20State
s%20-%20Part%201.pdf. 
54Ibid, page 140-155. 
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(6) สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่เวทีการค้าโลก โดยการดึงดูดให ้     

นักลงทุนจากต่างประเทศใชป้ระเทศสงิคโปร์เป็นฐานทางธุรกจิ เพื่อสรา้งโอกาสใหแ้ก่วสิาหกจิขนาด

กลางและขนาดยอ่มของตนในการรว่มลงทุนกบันกัลงทุนต่างชาตเิหลา่นัน้ 

 

 

2.9 ราชอาณาจกัรไทย 

 

 

ประเทศไทยได้เปรียบด้านยุทธศาตร์ที่ตัง้ซึ่งเปรียบเป็นประตูสู่ใจกลางเอเชีย และ

ศนูยก์ลางตลาดทางเศรษฐกจิทีม่อีตัราการเตบิโตสงูทีสุ่ดในปจัจุบนั ไทยยงัเป็นเสน้ทางการคา้ขายที่

สะดวกกบัจนี อนิเดยี และประเทศสมาชกิสมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้(อาเซยีน) 

และเสน้ทางเปิดกวา้งสูอ่นุภมูภิาคลุม่น้ําโขง ซึง่เป็นตลาดใหมท่ีม่ศีกัยภาพทางธุรกจิสงู 

ประเทศไทยเป็นหน่ึงในสมาชิกก่อตัง้อาเซียน และมีบทบาทสําคญัในการจดัตัง้และ

พฒันาเขตการคา้เสรอีาเซยีน (อาฟตา้) อาฟตา้มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ.2553 สาํหรบั

สมาชกิดัง้เดมิของอาเซยีน 6 ประเทศ (อาเซยีน-6) ไดแ้ก่ ไทย สงิคโปร์ มาเลเซยี อนิโดนีเซยี 

ฟิลปิปินส ์และบรไูน สง่ผลใหอ้ากรขาเขา้ระหวา่งกนัลดเหลอืศนูย ์ขณะทีป่ระเทศสมาชกิใหมอ่าเซยีน 

หรอืกลุม่ CLMV (กมัพชูา ลาว พมา่ และเวยีดนาม) จะเริม่มผีลบงัคบัใชใ้นปี พ.ศ. 2558  

ประเทศไทยมคีวามร่วมมอืทางเศรษฐกจิอย่างใกล้ชดิกบัประเทศสมาชกิอาเซียนอื่นๆ 

และสนิคา้และบรกิารของไทยไดเ้ขา้สูต่ลาดอาเซยีนทัง้ 10 ประเทศ นอกจากน้ี อาเซยีนยงัเป็นทีอ่าศยั

ของประชากรมากกว่า 500 ลา้นคน ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศมากกว่า 1.5 ลา้นลา้นเหรยีญ

สหรฐัฯ และมลูคา่การคา้รวมมากกวา่ 1 ลา้นลา้นเหรยีญสหรฐัฯต่อปี 

ในทางเศรษฐกจิ ประเทศไทยมปีระชากร 65 ลา้นคน มกีารขยายตวัทางเศรษฐกจิอยา่ง

ต่อเ น่ือง  การส่งออกที่แข็งแกร่ ง  และตลาดผู้บริโภคภายในประเทศที่ตื่ นตัว  นอกจากน้ี 

ทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ประกอบกับแรงงานที่มีฝีมือและประสิทธิภาพยงัช่วยดึงดูด       

นกัลงทุนต่างชาต ิเสรมิสรา้งความมัง่คัง่ใหธุ้รกจิ และพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศ  
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จุดแขง็อกีประการของประเทศไทย คอื การมโีครงสร้างพื้นฐานพร้อมสิง่อํานวยความ

สะดวกในการขนส่งที่ทนัสมยั การคมนาคมและโครงข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศที่ก้าวหน้าเพื่อสรา้ง

บรรยากาศในการดําเนินธุรกจิและการดาํรงชวีติทีด่ทีีสุ่ด มนิีคมอุตสาหกรรมชัน้นําของโลกทีนํ่าเสนอ

สิง่อํานวยความสะดวกอนัทนัสมยัและบรกิารสนับสนุนที่ตอบสนองความต้องการของทัง้บรษิทัขา้ม

ชาตขินาดใหญ่ และบรษิทัขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 

ภาพรวมของระบบการปกครองและระบบกฎหมาย     

 

ประเทศไทยเป็นเมอืงพุทธที่เป็นมติรและต้อนรบัชาวต่างชาติ มกีารปกครองระบอบ

ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรยิ์เป็นประมุข ประชาชนให้ความเคารพสถาบนัพระมหากษัตริย ์

อยา่งสงู  

การเมอืงของประเทศไทยไม่มเีสถียรภาพ เมื่อเทยีบกบัประเทศสมาชกิอื่นในอาเซียน 

เน่ืองจากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มกีารรฐัประหารเปลี่ยนแปลงผูนํ้ารฐับาลบ่อยครัง้ ทําใหบ้รรยากาศ

การลงทุนไม่น่าเชื่อถอืและมัน่คงเพยีงพอ การประสานนโยบายหรอืการนํานโยบายไปปฏบิตัเิพื่อการ

พฒันาประเทศหยดุชะงกั เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงผูนํ้าในแต่ละครัง้  

อีกทัง้ประชาชนในประเทศขาดความสามคัคี ไม่เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั การบริหาร

ประเทศจงึทาํไดไ้มด่นีกัหากเทยีบกบัประเทศทีม่เีสถยีรภาพทางการเมอืง 

การเมอืงในประเทศไทย ยงัพบปญัหาคอรร์ปัชัน่ หรอืการโกงกนิของผูม้อีํานาจ อนัถอืวา่

เป็นอุปสรรคใหญ่สาํหรบันกัลงทุนหรอืแมก้ระทัง่ผูป้ระกอบการของไทยเอง 

ทีผ่่านมา ผูนํ้าประเทศไทยฝ่ายบรหิารไม่เคยประกาศวสิยัทศัน์ของประเทศเหมอืนเช่น

ประเทศมาเลเซยี และบรูไน ทําใหแ้ผนพฒันาประเทศทีป่ระกาศออกมาจากแต่ละหน่วยงานซํ้าซ้อน 

ไมส่อดคลอ้งกนั ทาํใหภ้าคธุรกจิของประเทศไทยยงัไมแ่ขง็แกร่งเท่าทีค่วร อนัเน่ืองมาจากจุดอ่อนทาง

การเมอืงการปกครองของประเทศ 
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ภาพรวมของนโยบายทางเศรษฐกิจและการลงทุน 

 

นโยบายการลงทุนของประเทศไทยมคีวามชดัเจนโดยมุ่งเน้นการเปิดเสรแีละส่งเสรมิ

การค้าเสรี รฐับาลส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศที่นําไปสู่การพฒันาทกัษะ เทคโนโลยี และ

นวตักรรมอยา่งจรงิจงั ประเทศไทยไดร้บัการจดัอนัดบัจากผลการสาํรวจนานาชาตใิหเ้ป็นแหล่งรองรบั

การลงทุนที่น่าดึงดูดที่สุดแห่งหน่ึงอย่างต่อเน่ือง รายงานธนาคารโลกว่าด้วยความสะดวกในการ

ประกอบธุรกจิประจําปี 2553 ไดจ้ดัใหไ้ทยเป็นประเทศทีม่คีวามสะดวกในการดําเนินธุรกจิมากเป็น

อนัดบัที ่12 ของโลก  

รฐับาลใหค้วามสาํคญัในการสง่เสรมิและชกัจงูอุตสาหกรรม 6 สาขาหลกั ซึง่ถอืเป็นหวัใจ

สําคญัในการพฒันาประเทศ ได้แก่ 1) เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 2) พลงังานทดแทน        

3) ยานยนต ์4) อเิลก็ทรอนิกสแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 5) แฟชัน่ และ 6) บรกิารทีม่ ี

มลูคา่เพิม่สงูซึง่รวมถงึ อุตสาหกรรมบนัเทงิ บรกิารเพือ่สขุภาพ และการทอ่งเทีย่ว 

รฐับาลไทยออกนโยบายเร่งส่งเสรมิการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาต ิด้วยการปรบัปรุง

กฎระเบยีบ และปฏริูปกฎหมายหลายฉบบั เพื่อขจดัอุปสรรคทางการค้า ทัง้น้ี เน่ืองด้วยการเร่งรดั      

การเปิดเสรขีองความตกลงเสรอีาเซยีนด้วยประการหน่ึง ที่ทําให้หน่วยงานภาครฐัเร่งการปรบัปรุง

กฎระเบยีบและมาตรการต่างใหเ้ชือ่มโยงและสอดประสานกบัขอ้ผกูพนัระหวา่งประเทศและแผนพฒันา

ต่างๆ ของประเทศไทย  

กฎหมายส่งเสรมิการลงทุน ไดร้บัการปรบัปรุงแก้ไขหลายครัง้เพื่อใหท้นัสมยั สามารถ

กระตุน้ใหเ้กดิการลงทุนไดจ้รงิ การแกไ้ขครัง้สาํคญัมขีึน้เมือ่ พ.ศ. 2520 เมือ่มกีารออกพระราชบญัญตัิ

สง่เสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520 ขึน้ เพื่อใชแ้ทนประกาศคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่227 ทีใ่ชม้าตัง้แต่ พ.ศ. 

2515 

ภายใต้กฎหมายฉบบัน้ี มกีารยกระดบัคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนโดยบญัญตัิให ้

"นายกรฐัมนตร"ี และ "รฐัมนตรวีา่การกระทรวงอุตสาหกรรม" เป็นประธานกรรมการและรองประธาน

กรรมการ โดยตําแหน่งมกีารปรบัปรุงในด้านสทิธแิละประโยชน์ให้มคีวามหลากหลาย และยดืหยุ่น  

มากขึน้ เพิม่หลกัประกนัแก่นกัลงทุน 

ใน พ.ศ. 2546 สาํนักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน ไดเ้ปลีย่นสถานภาพไปเป็น

ส่วนราชการ ภายใต้การบงัคบับญัชาของรฐัมนตรวี่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตามนโยบายปฏริูป

ราชการของรฐับาล 
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หน่วยงานทีด่แูลการใหก้ารสง่เสรมิการลงทุนในประเทศไทยคอื สาํนักงานคณะกรรมการ

การส่งเสรมิการลงทุน หรอื สาํนักงาน BOI (Board of Investment) เป็นหน่วยงานทีด่แูลใหก้าร

ส่งเสรมินักลงทุนต่างชาตทิีเ่ขา้มาลงทุนในประเทศไทย โดยใหบ้รกิารแบบ One stop service 

เช่นเดยีวกบัหน่วยงานทีใ่หก้ารสง่เสรมิการลงทุนทีอ่ยูใ่นประเทศสมาชกิอาเซยีนอื่น บโีอไอเป็นหน่วย

ราชการสงักดักระทรวงอุตสาหกรรมทีม่หีน้าทีส่ง่เสรมิใหเ้กดิการลงทุน บโีอไอพรอ้มใหบ้รกิารในหลาย

ดา้น ไดแ้ก่  

(1) เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัและอาํนวยความสะดวกดา้นการลงทุน  

(1.1) ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่จูงใจและสามารถแข่งขนักับประเทศ        
อื่นๆ ได ้

(1.2) ไม่กําหนดเงื่อนไขการถือหุ้นต่างชาตใินอุตสาหกรรมการผลติและในบาง
สาขาของอุตสาหกรรมบรกิาร 

(1.3) ใหค้วามช่วยเหลอืในการยื่นขอวซ่ีาและใบอนุญาตทํางานเพื่ออํานวยความ
สะดวกสาํหรบัการเขา้มาจดัตัง้และดาํเนินธุรกจิของชาวต่างชาต ิ

(1.4) ยกเวน้ขอ้จาํกดัการถอืครองทีด่นิของชาวต่างชาต ิ 

(2) บรกิารสนบัสนุนธุรกจิ  

(2.1) ใหข้อ้มลูและคาํปรกึษาเกีย่วกบัการจดัตัง้ธุรกจิในประเทศไทย 

(2.2) จดัการเยีย่มชมเพือ่ศกึษาความเหมาะสมของสถานทีต่ัง้โรงงาน  

(2.3) จดัหาผูผ้ลติชิน้สว่น ผูร้บัจา้งผลติ และผูส้นใจรว่มทุน 

(2.4) ใหร้ายละเอยีดผูต้ดิต่อของหน่วยงานหลกัทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนที่เป็น
ประโยชน์ 

(2.5) ประสานรว่มมอืกบักลุม่นกัธุรกจิต่างชาตแิละหน่วยงานภาครฐัอื่นๆ 

นอกจากน้ี บโีอไอยงัทําหน้าที่ดา้นการตลาดในการประชาสมัพนัธ์ประเทศไทยในฐานะ

แหล่งรองรบัการลงทุนทีด่ทีีสุ่ดแห่งหน่ึงของภูมภิาคเอเชยี บโีอไอไดร้บัมอบหมายใหจ้ดัทาํและดาํเนิน

แผนยทุธศาสตรซ์ึง่กาํหนดกจิกรรมสง่เสรมิและชกัจงูการลงทุนทัว่โลกตลอดปี  
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สาํนักงานสง่เสรมิการลงทุนในต่างประเทศอกี 13 แห่ง (โตเกยีว โอซากา เซีย่งไฮ ้ปกักิง่ 

กวางโจว ไทเป โซล ซดินีย์ แฟรงก์เฟิร์ต ปารสี สตอ็กโฮล์ม ลอสแองเจลสี และนิวยอร์ก) ทําหน้าที่

เป็นสว่นหน้าในการตอ้นรบัและประสานกบันกัลงทุนเป้าหมาย 

(3) สทิธปิระโยชน์ทางภาษอีากร 

(3.1) ยกเวน้/ลดหยอ่นอากรขาเขา้สาํหรบัเครือ่งจกัร  

(3.2) ลดหยอ่นอากรขาเขา้สาํหรบัวตัถุดบิหรอืวสัดุจาํเป็น  

(3.3) ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลและเงนิปนัผล  

(3.4) ลดหยอ่นภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลรอ้ยละ 50  

(3.5) ใหห้กัคา่ขนสง่ คา่ไฟฟ้า และคา่น้ําประปา เป็นสองเทา่  

(3.6) ใหห้กัคา่ตดิตัง้หรอืก่อสรา้งสิง่อาํนวยความสะดวกเพิม่ขึน้รอ้ยละ 25  

(3.7) ยกเวน้อากรขาเขา้วตัถุดบิหรอืวสัดุจาํเป็นสาํหรบัการผลติเพือ่การสง่ออก 

(4) สทิธปิระโยชน์ทีไ่มเ่กีย่วกบัภาษอีากร 

(4.1) อนุญาตใหนํ้าคนต่างดา้วเขา้มาเพือ่ศกึษาลูท่างการลงทุน  

(4.2) อนุญาตใหนํ้าช่างฝีมอื และผูช้ํานาญการเขา้มาทํางานในกจิการทีไ่ดร้บัการ
สง่เสรมิการลงทุน  

(4.3) อนุญาตใหถ้อืกรรมสทิธิท์ีด่นิ  

(4.4) อนุญาตใหส้ง่ออกซึง่เงนิตราต่างประเทศ  

(5) หลกัประกนัการลงทุน 

(5.1) รฐัจะไมโ่อนกจิการของผูท้ีไ่ดร้บัการสง่เสรมิมาเป็นของรฐั  

(5.2) รฐัจะไมป่ระกอบกจิการขึน้ใหมแ่ขง่ขนั  

(5.3) รฐัจะไมผ่กูขาดการจาํหน่ายผลติภณัฑช์นิดเดยีวกนักบัผูท้ีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ  

(5.4) รฐัจะไมค่วบคุมราคาผลติภณัฑข์องผูท้ีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ  

(5.5) รฐัจะอนุญาตใหส้ง่ออกเสมอไป  
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(5.6) รัฐจะไม่อนุญาตให้ส่วนราชการ องค์การของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ       

นําผลติภณัฑช์นิดเดยีวกบัทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิเขา้มาโดยไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้  

(6) การคุม้ครองการลงทุนของนกัลงทุน (พจิารณาตามความเหมาะสม) 

(6.1) การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมพเิศษขาเขา้สําหรบัการนําเขา้ผลติภณัฑ์ชนิด

เดยีวกบัทีผ่ลติไดใ้นประเทศแต่ไม่เกนิรอ้ยละ 50 ของราคารวมค่าประกนัภยั และค่าขนส่ง โดยใช้

บงัคบัไมเ่กนิคราวละ 1 ปี (มาตรา 49)  

(6.2) ในกรณีที่เห็นว่ามาตรา 49 ไม่เพยีงพอสําหรบัการให้ความคุ้มครอง        

อาจเพิม่มาตรการ หา้มการนําเขา้ผลติภณัฑช์นิดเดยีวกบัทีผ่ลติไดใ้นประเทศ  

(6.3) ประธานกรรมการมอีํานาจสัง่ช่วยเหลือ หากผู้ได้รบัการส่งเสริมประสบ

ปญัหาหรอือุปสรรคในการดาํเนินกจิการ  

(6.4) ประธานกรรมการมีอํานาจสัง่แก้ไขกรณีที่โครงสร้างอัตรา หรือวิธีการ

จดัเกบ็ภาษอีากร คา่บรกิารหรอืคา่ธรรมเนียม เป็นอุปสรรคต่อกจิการของผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน  

ภาพรวมของการจดัตัง้ธุรกจิในประเทศไทย 

เช่นเดยีวกบัประเทศส่วนใหญ่ ประเทศไทยประกอบดว้ยองคก์รธุรกจิ 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

กจิการเจ้าของคนเดยีว ห้างหุ้นส่วน และบรษิทัจํากดั รูปแบบที่นักลงทุนต่างชาตนิิยมมากที่สุดคอื 

บรษิทัจาํกดั 

บรษิทัจํากดัต้องมผีูเ้ริม่ก่อการอย่างน้อย 3 คน และต้องยื่นขอจดทะเบยีนหนังสอื         

บรคิณหส์นธ ิจดัประชุมจดัตัง้บรษิทั จดทะเบยีนบรษิทั และยืน่ขอทาํบตัรประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากรของ

บรษิทั นอกจากน้ี บรษิทัต้องปฏบิตัติามขัน้ตอนทางบญัชทีี่กําหนดไวใ้นประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย ์ประมวลรษัฎากร และพระราชบญัญตักิารบญัช ีบรษิทัตอ้งทํางบการเงนิปีละครัง้และยื่นต่อ

กรมสรรพากร และกรมทะเบยีนการคา้ นอกจากน้ีบรษิทัจะตอ้งหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่่ายจากเงนิเดอืน

ของลกูจา้งประจาํทุกคนดว้ย 

กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผูค้วบคุมดูแลพระราชบญัญตัโิรงงานซึ่งควบคุมการก่อสรา้ง

และดาํเนินการของโรงงาน รวมถงึขอ้กําหนดดา้นความปลอดภยัและการควบคุมมลภาวะ ในบางกรณ ี

โรงงานไม่จําเป็นต้องได้รับใบอนุญาต บางกรณีต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนจะเริ่ม
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ประกอบกจิการโรงงาน และบางกรณีตอ้งไดร้บัใบอนุญาตก่อนจงึจะตัง้โรงงานได ้ใบอนุญาตโรงงานมี

อาย ุ5 ปี และสามารถต่ออายไุด ้

ประเทศไทยคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญา 3 ประเภท คอื สทิธบิตัร เครื่องหมายการคา้ 

และลิขสิทธิพ์ระราชบัญญัติสิทธิบัตรคุ้มครองทัง้สิ่งประดิษฐ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และยา 

พระราชบญัญตัลิขิสทิธิค์ุม้ครองวรรณกรรม ศลิปกรรม และนาฏกรรม โดยหา้มมใิหท้ําซํ้าหรอืตพีมิพ์

งานทีม่ลีขิสทิธิโ์ดยไมไ่ดร้บัอนุญาตจากเจา้ของลขิสทิธิ ์พระราชบญัญตัเิครื่องหมายการคา้ดแูลการจด

ทะเบยีนและคุม้ครองเครือ่งหมายการคา้ 

พระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าวกําหนดให้คนต่างด้าวทุกคนที่ทํางานใน

ประเทศไทยต้องขอใบอนุญาตทํางานก่อนที่จะเริ่มทํางานในประเทศไทย เว้นแต่จะยื่นขอภายใต้

พระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลงทุนซึง่จะมเีวลา 30 วนัในการยืน่ขอ 

ผูม้วีซ่ีาประเภทคนอยู่ชัว่คราวสามารถยื่นขอใบอนุญาตทํางานได ้และกฎหมายอนุญาต

ใหผู้ม้วีซ่ีาประเภทดงักลา่วทาํงานไดใ้นชว่งทีร่อผลการพจิารณาการขอใบอนุญาตทาํงาน 

 

มาตรการด้านภาษี 

 

ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่เีศรษฐกจิดเีป็นอนัดบัสองรองจากอนิโดนีเซยีเมื่อเทยีบกบั

ประเทศสมาชกิ สําหรบัการเรื่องของภาษปีระเทศไทยมกีารปรบัทศิทางการปรบัโครงสรา้งภาษีเพื่อ

รองรบัการรวมตวักนัเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนค่อนขา้งมากเมื่อเทยีบกบัประเทศอื่น เพื่อให้

ประเทศไทยมคีวามพรอ้มในเรือ่งของการแขง่ขนั กรมสรรพากรในฐานะหน่วยงานหลกัทีร่บัผดิชอบใน

การจดัเกบ็ภาษีของประเทศไดม้กีารปรบัปรุงระบบภาษีอากรใหเ้อื้ออํานวยต่อการคา้และการลงทุน

ระหว่างประเทศ รวมถงึต้องสามารถแข่งขนักบัประเทศอื่นในภูมภิาคได ้ขณะเดยีวกนักต็้องมคีวาม

พรอ้มทีจ่ะรองรบัผูเ้สยีภาษทีีเ่ป็นชาวต่างชาตแิละกจิการขา้มชาต ิสิง่ทีก่รมสรรพากรไดด้าํเนินการไป

แลว้มดีงัน้ี 

(1) การปรบัลดอตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลจากรอ้ยละ 30 เหลอืรอ้ยละ 23 ในปี พ.ศ.

2555 และ รอ้ยละ 20 สาํหรบัปี พ.ศ. 2556 และ 2557 
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(2) การปรบัโครงสร้างภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา โดยปรบัปรุงบญัชอีตัราภาษีเงนิได้

บุคคลธรรมดาจาก 5 ขัน้ เป็น 7 ขัน้ และปรบัลดอตัราภาษสีุดทา้ยทีร่อ้ยละ 37 เป็นรอ้ยละ 35 ซึง่จะมี

ผลบงัคบัใชใ้นปีภาษ ีพ.ศ. 2556 

(3) การเตรียมการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยเน้นเรื่องการ
กระจายภาระภาษีเพื่อลดความเหลื่อมลํ้า และขณะเดียวกันการปรับอัตราภาษีให้แข่งขันกับ

ต่างประเทศได ้

(4) การยกเวน้ภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาให้แก่การขายหลกัทรพัย์ในตลาดหลกัทรพัย์
ต่างประเทศทีม่กีารซื้อขายผา่นระบบทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจดัใหม้ขีึน้ ทัง้น้ีเพือ่เชื่อมโยง

การซือ้ขายกบัตลาดหลกัทรพัยต่์างประเทศทีเ่ป็นประเทศสมาชกิอาเซยีน 

(5) การกําหนดใหผู้ม้เีงนิไดซ้ึง่อยูใ่นประเทศไทยและไดร้บัเงนิปนัผลจากบรษิทัหรอืหา้ง
หุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตัง้ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งได้นําหลกัทรพัย์เขา้มาจดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และยอมใหห้กัภาษ ีณ ทีจ่่ายรอ้ยละ 10 เมือ่ถงึกําหนดยืน่รายการไดร้บั

ยกเวน้ไมต่อ้งนําเงนิปนัผลดงักลา่วมารวมคาํนวณเพือ่เสยีภาษเีงนิได ้

(6) การเรง่รดัใหม้อีนุสญัญาภาษซีอ้นระหวา่งประเทศในภมูภิาคอาเซยีน  

(7) เตรยีมการออกมาตรการต่างๆ เช่น มาตรการกําหนดราคาโอน (Transfer Pricing) 

มาตรการป้องกนัการตัง้ทุนตํ่า (Thin Capitalization) มาตรการป้องกนัการกกัเกบ็กําไรไวใ้นประเทศที่

มอีตัราภาษตีํ่า (Controlled Foreign Company) รวมทัง้มาตรการป้องกนัการหลบเลีย่งภาษเีป็นการ

ทัว่ไป (General Anti Avoidance Rule) โดยทีม่าตรการเหล่านัน้จะตอ้งไมเ่ป็นอุปสรรคต่อการลงทุน

ระหวา่งประเทศ 

(8) การพฒันาสมรรถนะทางภาษาองักฤษของบุคลากรในกรมสรรพากร เพือ่ใหส้ามารถ
ใชภ้าษาองักฤษในการตดิต่อสือ่สารกบัชาวต่างชาต ิ

(9) เตรยีมออกกฎหมายเพือ่บรรเทาภาระภาษขีอง SMEs 
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ตารางท่ี 2.9 สรปุอตัราภาษีของประเทศไทย 

 

 

มาตรการท่ีมิใช่ภาษีและกฎระเบียบการค้า 

 

ประเทศไทยเป็นอกีประเทศหนึ่งในภูมภิาคทีม่กีารกําหนดและออกมาตรการทางการคา้ 

รวมถงึมาตรการที่มใิช่ภาษี ที่ใชส้ําหรบัปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศ อาท ิมาตรการหา้มนําเขา้-

ส่งออก การขอใบอนุญาต การจํากดัปรมิาณนําเขา้ของสนิคา้ การกําหนดมาตรฐานดา้นสุขอนามยั 

มาตรการตอบโตก้ารทุม่ตลาด เป็นตน้  

อย่างไรกด็ ีตัง้แต่ปี พ.ศ. 2554 ถงึปจัจุบนั สหภาพยุโรปไดย้กเลกิสทิธพิเิศษใหก้บั

ประเทศไทยสาํหรบัสนิคา้ทีส่ง่ออกไปยงัประเทศสมาชกิสหภาพยุโรป ซึง่คาดกนัวา่สทิธพิเิศษดงักล่าว

ประเภทของภาษีท่ีเรียกเกบ็ อตัรา (ร้อยละ) 

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 30 (อตัราปกต)ิ ลดเหลอืรอ้ยละ 23 ในปี 2555  
และเหลอืรอ้ยละ 20 ในปี 2556 และ 2557 

ภาษมีลูคา่เพิม่ 7 (อาจเพิม่เป็นรอ้ยละ 9) สง่ออกอตัรารอ้ยละ 0 

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย 1 ถงึ 15 

ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา 0 - 37 (ปี 2556 เป็น 0 ถงึ 35) 

ภาษธุีรกจิเฉพาะ 3.3 

ภาษสีรรพสามติ พกิดัอตัราตามราคา 

อากรแสตมป์ 0.1 - 1 

อากรขาเขา้ 0-140 

ภาษอีื่นๆ 

-คา่ธรรมเนียมการโอน 
-ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ 
-ภาษบีาํรุงทอ้งทีแ่ละภาษป้ีาย 

 

2 (เมือ่มกีารโอนอสงัหารมิทรพัย)์  
12.5 ของคา่เชา่รายปี 
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จะหมดไปในปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยจงึตอ้งเร่งเจรจาในกรอบความตกลงการคา้เสรไีทย-อยี ู      

เพือ่ไมใ่หผู้ป้ระกอบการไทยไดร้บัความเสยีหายจากการถูกตดัสทิธพิเิศษไปมากกวา่น้ี  

อยา่งไรกด็ ีภายใตก้รอบความตกลงการคา้เสรอีาเซยีน มาตรการทางการคา้ของประเทศ

ไทยสว่นใหญ่ไดถู้กขจดัไปหมดแลว้เมือ่ปี พ.ศ. 2553 ยกเวน้สนิคา้บางรายการทีเ่ป็นสนิคา้อ่อนไหวสงู 

เชน่เดยีวกบัประเทศสมาชกิอาเซยีนอื่น  

หน่วยงานที่กํากับดูแลมาตรการและกฎระเบียบทางการค้าของประเทศไทย คือ        

กรมการคา้ภายใน และกรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณชิย ์ 

แนวโน้มการกําหนดมาตรการทางการคา้ของประเทศไทยยงัไมช่ดัเจนว่าจะเพิม่ขึน้หรอื

น้อยลง เหมอืนกบัประเทศสมาชกิอื่นทีม่จีุดยนืชดัเจนหลงัจากการเปิดการคา้เสรวี่าจะออกมาตรการ

เพิม่ขึน้ ในการปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศ อยา่งไรกด็ ีหน่วยงานภาคเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งและไดร้บั

ผลกระทบจากการประกาศใชม้าตรการทางการคา้จากประเทศอาเซยีนอื่น ไดเ้รยีกรอ้งใหร้ฐับาลไทย

ออกมาตรการทางการคา้เช่นเดยีวกบัประเทศอื่น เพื่อรกัษาธุรกจิของผูป้ระกอบการไทยที่ส่วนใหญ่

เป็นวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 

ภาพรวมของนโยบายต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

การพฒันาศกัยภาพของวสิาหกจิไทยทีผ่า่นมาเผชญิกบัปญัหาอุปสรรคต่างๆ โดยเฉพาะ

ในเรื่องความสามารถในการเขา้ถงึแหล่งทุนตํ่า ส่งผลใหก้ารนําเทคโนโลยสีมยัใหมม่าใชน้้อย ขาดการ

วิจัยและพัฒนา นอกจากน้ี วิสาหกิจไทยโดยเฉพาะกลุ่มขนาดย่อมยังมีจุดอ่อนอื่นๆ อีก เช่น           

การบรหิารงานทีย่งัเป็นแบบดัง้เดมิ การสือ่สารดว้ยภาษาต่างประเทศยงัจาํกดัเฉพาะกลุ่ม ประกอบกบั

วสิาหกจิจํานวนมากทีย่งัขาดการสื่อสารกบัหน่วยงานภาครฐั เน่ืองจากมกีารจดัตัง้กจิการทีม่รีูปแบบ

ไม่เป็นทางการตระหนักถึงจุดอ่อนดงักล่าว ทําให้หน่วยงานภาครฐัไทยหลายหน่วยงานพยายาม

ส่งเสรมิและสนับสนุนในดา้นต่างๆ ทัง้งบการเงนิ การตลาด การบรหิาร และการนํานวตักรรมใหม่ๆ 

มาใช ้รวมถงึการปรบัปรุงแนวทางการดําเนินงานของหน่วยงานภาครฐัใหม้คีวามกระชบัและคล่องตวั

มากขึน้ 

วสิาหกจิไทยต้องการความช่วยเหลอืในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะในการเขา้ถึงแหล่งทุน 

เน่ืองจากวสิาหกิจไทยรายย่อยส่วนใหญ่มกัขาดแคลนหลกัทรพัย์คํ้าประกนั มกีารจดทะเบยีนการ

ดาํเนินธุรกจิทีไ่มค่รบถว้นสมบรูณ์ หรอืบางสว่นไมจ่ดทะเบยีนเขา้ในระบบธุรกจิ ทาํใหส้ถาบนัการเงนิ
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ไม่สามารถอนุมตัิสนิเชื่อได้ ที่ผ่านมาจึงแก้ไขด้วยการกู้ยืมเงนินอกระบบ ส่งผลต่อเน่ืองถึงภาระ

ดอกเบีย้เงนิกูท้ีส่งู ศกัยภาพและขดีความสามารถในการแขง่ขนัลดลง 

ความสําคญัของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อย ทําให้หน่วยงานภาครฐัต่างกําหนด

มาตรการส่งเสรมิและสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อแกไ้ขจุดอ่อน รวมถงึการจดัตัง้หน่วยงานเฉพาะ

เพือ่ทาํหน้าทีก่าํหนดนโยบายและแผนการสง่เสรมิเฉพาะดา้น เช่นเดยีวกบัประเทศสมาชกิอาเซยีนอื่น 

คอืใหค้วามสาํคญักบัการผลกัดนัใหว้สิาหกจิกลุ่มน้ีมศีกัยภาพและขดีความสามารถในการแขง่ขนัเพิม่

มากขึน้  

หน่วยงานที่มีห น้าที่ส่ ง เสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม               

คอื สาํนกังานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม หรอื สสว. การดาํเนินงานของ สสว.สว่นใหญ่ 

คอืการกําหนดนโยบายและแผนพฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบการ SMEs หากแต่ไมม่สีว่นในการนํา

แผนการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไปใชเ้ป็นกรอบในการจดัสรรงบประมาณให้กบั

หน่วยงานเพื่อนําไปบงัคบัใชแ้ละปฏบิตัอิย่างเตม็ที ่และในบางครัง้กส็่งผลใหเ้กดิความซ้ําซอ้นในการ

ปฏบิตัแิละการกาํหนดแผนพฒันาต่างๆ ซึง่เป็นการสรา้งความสบัสนใหก้บัผูท้ีข่อรบัการสนบัสนุนได ้

อย่างไรกด็ ีรฐับาลไทยและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกไ็ดต้ระหนักว่าวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มเป็นกลไกหลกัในการเสรมิสรา้งความกา้วหน้าทางเศรษฐกจิ และสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ประเทศ 

อกีทัง้ยงัเป็นแหล่งการจา้งงานทีส่าํคญั ดงันัน้ สสว. จงึไดจ้ดัทําแผนการสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอ่มฉบบัที ่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) ขึน้ เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อมของไทยใหม้กีารเตบิโตอย่างแขง็แกร่งและยัง่ยนื ซึง่ในการจดัทําแผนพฒันาน้ีไดม้กีาร

พจิารณาถงึความเชื่อมโยงสอดคลอ้งกบัแผนต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาต ิฉบบัที ่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) แผนยุทธศาสตรข์องกระทรวงต่างๆ รวมถงึแผนพฒันาใน

ระดบัจงัหวดัดว้ย  

แผนการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2555 – 2559)55 

ประกอบดว้ย 4 ยทุธศาสตรห์ลกั คอื 

(1) ยุทธศาสตร์สนับสนุนปจัจยัแวดลอ้มใหเ้อื้อต่อการดําเนินธุรกจิวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่มไทย 

                                                            
55 แผนการสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2555 – 2559) สาํนกังานสง่เสรมิวสิาหกจิวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดยอ่ม 
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(2) ยุทธศาสตร์เสรมิสรา้งขดีความสามารถในการแข่งขนัของวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มไทย 

(3) ยุทธศาสตรส์ง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มไทยใหเ้ตบิโตอยา่งสมดุลตาม
ศกัยภาพของพืน้ที ่

(4) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้เชื่อมโยงกับ
เศรษฐกจิระหวา่งประเทศ 

 

 

2.10 สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม 

 

 

ประเทศเวียดนามตัง้อยู่ทางทิศตะวันตกของคาบสมุทรอินโดจีน มีพื้นที่ประมาณ 

331,150 ตารางกโิลเมตร ทศิเหนือตดิกบัประเทศจนี ทศิตะวนัตกตดิกบัประเทศลาว ทศิตะวนัตกเฉียง

ใตต้ดิกบัประเทศกมัพชูาและอ่าวไทย และทศิตะวนัออกมชีายฝ ัง่ทะเลยาวตดิกบัทะเลจนีใต ้ประเทศ

เวยีดนามอุดมไปด้วยทรพัยากรธรรมชาติ อาทิ น้ํามนัและก๊าซธรรมชาติ อัญมณี สินแร่ สตัว์น้ํา        

เป็นตน้ 

เส้นทางการคมนาคมระหว่างประเทศไทยและเวยีดนามที่สะดวกที่สุดคอื ทางอากาศ 

อยา่งไรกด็ ีในทางการคา้ระหวา่งสองประเทศ มกัจะใชเ้สน้ทางคมนาคมทางบกและทางเรอื เป็นหลกั 

การขนสง่สนิคา้ทางบกระหวา่งประเทศไทย – เวยีดนาม ประกอบดว้ย 5 เสน้ทาง คอื 

(1) สายนครพนม – คาํมว่น (สสป.ลาว) – Ha Tinh (เวยีดนาม) ประมาณ 230 กโิลเมตร 

(2) สายมกุดาหาร – สะหวนันะเขต (สปป.ลาว) – Quang Tri (เวยีดนาม)  

(3) สายสระแกว้ – พนมเปญ (กมัพชูา) –Ho Chi Minh (เวยีดนาม)  

(4) สายอุบลราชธานี – จาํปาสกั (สสป.ลาว) – Koh Tum (เวยีดนาม)  
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(5) สายตรา – เกาะกง (กมัพชูา) – Ha Tien (เวยีดนาม)  

การขนสง่จากทา่เรอืกรุงเทพฯ ไปเวยีดนาม คอื  

(1) ท่าเรอืกรุงเทพฯ - ท่าเรอืฮานอย (ท่าเรอืไฮฟอง) ทางทศิเหนือ จะใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3 วนั 

(2) ทา่เรอืกรุงเทพฯ - ทา่เรอืไซ่งอ่น ทางภาคใต ้ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 วนั 

การขนสง่ทางอากาศ ม ี2 เสน้ทาง คอื 

(1) สวุรรณภมู ิ– โฮจมินิห ์

(2) สวุรรณภมู ิ– ฮานอย 

 

ประชากร 

 

ปจัจุบนั ประเทศเวยีดนามมปีระชากรประมาณ 87.3 ลา้นคน ซึง่ถอืวา่มจีาํนวนประชากร

เป็นอนัดบัสามในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้และเป็นอนัดบั 13 ของโลก 

ภาษาราชการ คือภาษาเวียดนาม แต่ปจัจุบัน ภาษาอังกฤษ มีความสําคัญมากขึ้น      

เป็นภาษาทีส่อง และมกีารใชภ้าษาอื่นๆ อกี เชน่ จนีและรสัเซยี เป็นตน้ 

เขตการปกครอง แบ่งออกเป็น 59 จังหวัด และ 5 นคร (กรุงฮานอย นครไฮฟอง       

นครดานงั นครโฮจมินิห ์และนครเกิน่เทอ) แบง่เป็น 8 ภาค คอื 

(1) ภาคเหนือฝ ัง่ตะวนัออก ม ี4 จงัหวดั ชายแดนตดิลาวและจนี 

(2) ภาคเหนือฝ ัง่ตะวนัตก ม ี11 จงัหวดั 

(3) เขตทีร่าบลุม่แมน้ํ่าแดงม ี9 จงัหวดั และ 2 นคร คอืกรุงฮานอยและนครไฮฟอง 

(4) เขตชายฝ ัง่ทะเลภาคกลางทางตอนเหนือม ี6 จงัหวดั ซึง่ทุกจงัหวดัตดิ สสป.ลาว 

(5) เขตชายฝ ัง่ทะเลภาคกลางทางตอนใต ้ม ี5 จงัหวดัและ 1 นคร คอืนครดานงั 



 

 

ภาพรวมนโยบายและกฎหมายของประเทศสมาชกิอาเซยีน 2 - 83 

(6) เขตทีร่าบสงูภาคกลางม ี 5 จงัหวดั พืน้ทีส่่วนใหญ่เป็นภูเขา ชนกลุ่มน้อยส่วนใหญ่

อาศยัอยูใ่นเขตนี้ 

(7) ภาคใตต้ะวนัออก ม ี7 จงัหวดั และ 1 นคร คอืนครโฮจมินิห ์

(8) ที่ราบลุ่มแม่น้ําโขง มี 12 จงัหวดั ซึ่งส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก และ 1 นครคือ            

นครเกิน่เทอ มชีายแดนตดิกมัพูชาแต่ละจงัหวดัจะปกครองโดยสภาประชาชน ซึ่งไดร้บัคดัเลอืกจาก

ประชาชน สภาประชาชนจะแต่งตัง้คณะกรรมการประชาชนเพือ่ทําหน้าทีบ่รหิารจงัหวดั จงัหวดัยงัคง

อยูภ่ายใตก้ารดแูลของรฐับาลกลาง สว่นนครจะมอีสิระในการปกครองตนเองมากกวา่ 

 

ระบบการเมือง การปกครอง และสงัคม 

 

ประเทศเวยีดนามมรีูปแบบการปกครองและระบบเศรษฐกจิแบบสงัคมนิยม ทีม่ลีกัษณะ

ผูกขาดและมีรัฐบาลเป็นศูนย์กลาง มีพรรคการเมืองเดียวคือ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนาม 

(Communist Party of Vietnam หรอื CPV) ทีม่อีํานาจสงูสุดตามรฐัธรรมนูญทีป่ระกาศใชเ้มือ่ปี 2535 

มสีภาแหง่ชาต ิ(National Assembly) ทีม่าจากการเลอืกตัง้ มวีาระการดาํรงตาํแหน่ง 5 ปี  

ประธานพรรคคอื นายเหวยีน ฝู้  จ่อม (Nguyen Phu Trong) ซึ่งทําหน้าที่เป็น

ประธานสภาแห่งชาต ิประธานาธบิดคีอื นายเหวยีน มนิห ์เจีย๊ต (Nguyen Minh Triet) นายกรฐัมนตรี

คอื นายเหวยีน ตัน๊ หยมุ (Nguyen Tan Dung)  

ฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลส่วนกลาง ประกอบด้วย ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตร ี          

และคณะรฐัมนตร ีรวมไปถงึตาํแหน่งสาํคญัในพรรคคอมมวินิสต ์เชน่ สมชัชาพรรคคอมมวินิสต ์มวีาระ

ดาํรงตําแหน่ง 5 ปี มหีน้าทีพ่จิารณาใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการดําเนินงานขององคก์รบรหิารระดบัสงู 

เลขาธกิารพรรคคอมมวินิสต ์เป็นผูม้อีาํนาจสงูสดุของพรรค คณะกรรมการกลางของพรรคคอมมวินิสต ์

ทําหน้าที่กําหนดนโยบายด้านการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม กรมการเมอืง (Politburo) 

เป็นองค์กรบรหิารสูงสุด เป็นศูนย์กลางอํานาจในการกําหนดนโยบายและควบคุมการดําเนินงานให้

เป็นไปตามแนวทางทีก่าํหนด 

ฝา่ยนิตบิญัญตั ิสภาแห่งชาต ิ(Quoc Hoi หรอื National Assembly) ทําหน้าทีเ่ป็น       

ฝา่ยนิตบิญัญตั ิมสีมาชกิรวม 493 คน มอีาํนาจสงูสดุในการกาํหนดนโยบายทัง้ภายในและต่างประเทศ 

ทาํหน้าทีบ่ญัญตัแิละแกไ้ขกฎหมายแต่งตัง้ประธานาธบิดตีามทีพ่รรคคอมมวินิสต์เสนอ ใหก้ารรบัรอง

หรือถอดถอนนายกรัฐมนตรีตามที่ประธานาธิบดีเสนอ รวมทัง้แต่งตัง้คณะรัฐมนตรีตามที่
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นายกรฐัมนตรีเสนอ อันเป็นระบบการบริหารแบบผู้นําร่วม รวมถึงนโยบายการเงินการคลงัของ

ประเทศ อนุมตัิงบประมาณของประเทศ และกํากบัดูแลการดําเนินงานของรฐับาล ศาล (People’s 

Court) และอยัการ (People’s Prosecutor) อยา่งไรกต็าม แมว้า่สภาแหง่ชาตจิะมอีาํนาจสงูสดุมากมาย 

แต่ในทางปฏิบัติ สภาแห่งชาติของสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนามก็ไม่ค่อยจะมีบทบาทมากนัก       

และไม่มีความสามารถเพียงพอต่อความต้องการในการบริหารงานโดยใช้อํานาจแบบศูนย์กลาง        

ดงันัน้ คณะกรรมการถาวรแห่งสภาแห่งชาต ิ(Standing Committee of National Assembly) จงึเป็น

องค์กรที่เขา้มามบีทบาทในการกํากบัดูแลกจิกรรมของรฐับาล ศาล และอยัการ เพื่อให้เป็นไปตาม

รฐัธรรมนูญ และกฎหมาย56 

ระบบกฎหมายในปจัจุบนัของประเทศนิยมเวยีดนาม ไดถู้กก่อกําเนิดขึน้ในปี ค.ศ. 1986 

ซึง่เป็นผลมาจากนโยบายการปฏริูป (Renovation) หรอืทีเ่รยีกว่า DoiMoi ซึ่งมวีตัถุประสงคเ์พื่อการ

จดัตัง้ระบบเศรษฐกิจที่ขบัเคลื่อนโดยกลไกของตลาด เพื่อการตระหนักถึงการอยู่ร่วมกนัของภาค

เศรษฐกิจต่างๆ และรูปแบบของการเป็นเจ้าของที่แตกต่างกนั57รวมถึงการเปิดเสรีทางการค้าทัง้

ภายในและภายนอก การตระหนักถึงทรัพย์สินส่วนบุคคล และการอนุญาตให้มีการลงทุนจาก

ต่างประเทศ การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิจากเศรษฐกจิแบบการวางแผนโดยศูนย์กลาง ซึ่งรฐัเป็น        

ผูต้ดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรมาเป็นเศรษฐกจิแบบกลไกตลาด กฎหมายจงึเป็นสิง่ที่ขาดไม่ได ้

ดงันัน้ พฒันาการในการออกกฎหมายของสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนามจงึเกดิขึน้พรอ้มกนักบัการ

พฒันาเศรษฐกจิของประเทศ58 

แมว้า่การออกกฎหมายของประเทศนิยมเวยีดนามจะพฒันาขึน้มากแต่กย็งัคงมจีุดอ่อนใน

ระบบกฎหมายซึ่งไม่เพยีงพอและไม่มัน่คง เหตุผลหน่ึงก็เพราะสภาแห่งชาตขิองประเทศเวยีดนาม

ไมไ่ดป้ระกอบไปดว้ยผูป้ระกอบวชิาชพีและบุคคลทีม่คีวามสามารถเฉพาะในการออกกฎหมาย สมาชกิ

ของสภาแห่งชาตเิป็นบุคคลทีม่าทาํงานร่วมกนัเพยีงปีละ 2 ครัง้ ครัง้ละ 30 วนั เพือ่ดาํเนินการอนุมตัิ

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม นโยบายการเงนิและการคลงั งบประมาณของประเทศ รวมถึงการ

ตรวจสอบการดาํเนินงานของรฐับาลกท็าํใหไ้มม่เีวลาเพยีงพอในการหารอืเพือ่การออกกฎหมาย ดงันัน้ 

ในทางปฏบิตั ิผูท้ีอ่อกกฎหมายจงึเป็นฝา่ยบรหิารซึง่คอืกระทรวงต่างๆ การออกกฎหมายในเรื่องต่างๆ 

ของประเทศเวยีดนาม จงึมลีกัษณะการดาํเนินงาน ดงัต่อไปน้ี 

                                                            
56Ibid, p. 2 
57 Dao Tri Uc, Basic Information For Legal Research – A Case Study of Viet Nam, Retrieved 22nd September 2012 
from http://d-arch.ide.go.jp/idedp/IAL/IAL002300_008.pdf, p. 198    
58AnhLuu, Vietnam Legal Research, Retrieved 22nd September 2012 from 
http://www.nyulawglobal.org/globalex/vietnam.htm, p. 1 
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(1) กระทรวงทีเ่กีย่วขอ้งรา่งกฎหมาย รฐับาลใหค้วามเหน็ชอบ และสภาแหง่ชาตอินุมตั ิ

(2) กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้กฎหมาย และรัฐบาลเป็น               

ผูป้ระกาศใช ้และ 

(3) กระทรวงทีเ่กีย่วขอ้งออกหนงัสอืเวยีนใหใ้ชก้ฎหมาย 

เน่ืองจากสมาชกิสําคญัในองคก์รนิตบิญัญตัต่ิางกเ็ป็นเจา้หน้าทีใ่นฝา่ยบรหิารซึ่งมผีลต่อ

การตัดสนิในของสภาแห่งชาติ เน่ืองจากกฎหมายมกัจะถูกร่างให้มลีกัษณะเป็นการทัว่ไปและไม่

สามารถบงัคบัใชไ้ดห้ากไม่มกีารออกพระราชกฤษฎกีาและหนังสอืเวยีน นอกจากน้ี แมว้่าการตคีวาม

กฎหมายจะเป็นอํานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการถาวรแห่งสภาแห่งชาต ิ(Standing Committee of 

National Assembly) แต่เน่ืองจากการขาดบุคคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถในการตีความ

รฐัธรรมนูญและความถูกตอ้งตามกฎหมายของเอกสารทางกฎหมาย ในบางครัง้ การตคีวามกฎหมาย

ขององค์กรฝ่ายบรหิารจงึมผีลเป็นการแก้ไขกฎหมาย ทัง้น้ี หลกักฎหมายทัว่ไปไม่ถอืว่าเป็นบ่อเกดิ

แห่งกฎหมายและไม่เป็นส่วนหน่ึงของระบบกฎหมายอย่างไรกต็าม ในทางปฎบิตั ิทุกปีศาลสูงจดัทํา

การรวบรวมคดทีีต่วัอย่างพรอ้มความเหน็และคําแนะนํา ซึ่งศาลภายในประเทศจะยดึถอืเอาความเหน็

และคาํแนะนําน้ีเป็นบรรทดัฐาน59 

เมือ่มกีารออกกฎหมาย Enterprise Law ในปี ค.ศ. 1999 ทาํใหม้กีารเปลีย่นแปลงการ

จดัตัง้บรษิทัเอกชนจากระบบทีจ่ะตอ้งขออนุญาตจากรฐับาลเป็นระบบการจดทะเบยีน สง่ผลใหเ้ป็นการ

เลกิใชร้ะบบการขออนุญาตประกอบธุรกจิซึ่งจํากดั 145 ธุรกจิ รวมถงึการจํากดัการเขา้มาทําธุรกจิใน

ประเทศเวยีดนาม อยา่งไรกต็าม ประเทศเวยีดนามยงัคงระบบการขออนุญาตประกอบธุรกจิโดยการ

จาํกดัการเขา้ทาํธุรกจิในประเทศมากกวา่ประเทศอื่นในภมูภิาคเอเชยี60 

ในแง่มุมของความมัน่คงการเมืองโดยสรุปนัน้ ประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่มี

เสถยีรภาพทางการเมอืง มเีอกภาพสงู มพีรรคการเมอืงเพยีงพรรคเดยีว คอื CPV ซึง่มบีทบาทในการ

กําหนดแนวทางการบรหิารประเทศทุกดา้น ทําใหก้ารบรหิารประเทศเป็นไปอย่างราบรื่นและนโยบาย

ต่างๆ ไดร้บัการปฏบิตัอิย่างต่อเน่ือง ขณะเดยีวกนัรฐับาลเวยีดนามมวีสิยัทศัน์ที่ชดัเจนการบรหิาร

ประเทศ และมีความมุ่งมัน่ในการพฒันาเศรษฐกิจอย่างจริงจงั ส่งผลให้การดําเนินนโยบายทาง

เศรษฐกจิของเวยีดนามเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง  
                                                            
59Ibid, p. 5 
60PussadeePolsaram and associates, A Survey Research Project on “Small and Medium Enterprises Development 
Policies of 4 ASEAN Countries”:Brunei Darussalam, Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Retrieved 22nd September 2012 
from http://www.aseansec.org/documents/SME Development Policies in 6 ASEAN Member State – Part 2.pdf, p. 207 
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อย่างไรก็ตาม ปจัจยัสําคญับางประการที่อาจบัน่ทอนความมัน่คงทางการเมืองของ

ประเทศเวยีดนาม อาท ิปญัหาความล่าช้าในการแปรรูปรฐัวสิาหกจิ และปญัหาคอร์รปัชัน่เน่ืองจาก

ขา้ราชการในเวยีดนามสว่นใหญ่ยงัมเีงนิเดอืนอยูใ่นระดบัตํ่า แมว้า่รฐับาลเวยีดนามไดป้รบัขึน้เงนิเดอืน

ขัน้ตํ่าของขา้ราชการแลว้กต็าม นอกจากน้ี การทีร่ฐับาลเวยีดนามไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาด

ของไขห้วดันกทีก่ลบัมาระบาดไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ กเ็ป็นปจัจยัสําคญัทีบ่ ัน่ทอนคะแนนนิยมของ

พรรคคอมมวินิสตแ์ละคณะรฐับาล  

นอกจากน้ี ประเทศเวยีดนามยงัประสบปญัหาความมัน่คงในประเทศ โดยที่ยงัมปีญัหา

ความไมส่งบบรเิวณทีร่าบสงูตอนกลางของประเทศ เน่ืองจากความขดัแยง้ทางศาสนาระหวา่งชนกลุ่ม

น้อยทีม่มีาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2544 และทวคีวามรุนแรงมากขึน้ในปี พ.ศ. 2545 โดยทีร่ฐับาลเวยีดนามไดใ้ช้

กองกาํลงัทหารเขา้ควบคุมสถานการณ์ สง่ผลใหน้านาชาตปิระณามการกระทาํของรฐับาลเวยีดนามวา่

เป็นการจํากดัสทิธเิสรภีาพทางศาสนา โดยในปี พ.ศ. 2548 สหรฐัอเมรกิาจดัใหเ้วยีดนามเป็นประเทศ

หน่ึงในบญัชรีายชื่อขอประเทศทีม่กีารกดีกนัทางศาสนามากทีสุ่ดในโลก (The World’s Worst 

Offenders) ปญัหาความยากจนของชนกลุ่มน้อยในพืน้ทีท่ีร่าบสงูตอนกลางและพืน้ทีภ่าคเหนือตอบน 

ของเวยีดนามเป็นอกีหน่ึงปญัหาทีร่ฐับาลเวยีดนามตอ้งเร่งแกไ้ข โดยในเบื้องตน้ คอื การจดัสรรทีอ่ยู่

อาศยั และก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภคที่จําเป็นพืน้ฐานต่างๆ ตลอดจนปญัหาความขดัแยง้ระหว่าง

ประเทศเรือ่งกรรมสทิธิ ์ การปกครองหมูเ่กาะ  Spratly  และหมูเ่กาะ Paracel  ในทะเลจนีใตย้งัคงเป็น

ปญัหาขดัแยง้ระหวา่งประเทศเวยีดนามกบั จนี ฟิลปิปินส ์บรไูน ไตห้วนั และมาเลเซยี แมว้า่ทีผ่า่นมา

รฐับาลเวยีดนามไดเ้ปิดการเจรจาเพือ่แกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ดงักล่าวกบับางประเทศ เช่น ฟิลปิปินส์

และจนี แลว้กต็าม แต่ความขดัแยง้ยงัคงเกดิขึน้เป็นระยะๆ  

 

ภาพรวมของนโยบายทางเศรษฐกิจ 

 

ขอ้มลูพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ  

สนิคา้นําเขา้ทีส่าํคญัของประเทศเวยีดนาม ไดแ้ก่ เครื่องจกัรและชิน้ส่วน น้ํามนัสาํเรจ็รูป 

ผา้ผนื อเิลก็ทรอนิกส์ คอมพวิเตอร์และส่วนประกอบ เหลก็กล้า เมด็พลาสตกิ รถยนต์ อุปกรณ์และ

ชิน้ส่วน และโลหะ เป็นหลกั ซึ่งมแีหล่งทีม่าส่วนใหญ่จากประเทศจนี ญี่ปุน่ เกาหลใีต ้EU และไตห้วนั 

สาํหรบัประเทศในภมูภิาคอาเซยีน คอื มาเลเซยีและไทย ทีม่กีารสง่ออกสนิคา้ไปยงัประเทศเวยีดนาม 
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สนิคา้สง่ออกหลกัของประเทศเวยีดนาม ไดแ้ก่ เสือ้ผา้สาํเรจ็รปู น้ํามนัดบิ รองเทา้ อาหาร

ทะเล คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ เครื่องจักร ชิ้นส่วนอุปกรณ์ ข้าว ยางพารา อัญมณีและ

เครือ่งประดบั และกาแฟ เป็นตน้ 

 

ตาราง 2.10 สินค้านําเข้า 10 อนัดบัแรกของประเทศเวียดนาม 

หน่วย: ลา้นเหรยีญสหรฐั 

สินค้า ปี พ.ศ. 
2553 

ปี พ.ศ. 
2554 

ประเทศท่ีเป็นแหล่งนําเข้า 

เครื่องจกัร/ช้ินส่วน 12,081 13,703 จนี (33.3%) ญีปุ่น่ (19%) EU (15.6%) เกาหลใีต ้(8.2%) 

น้ํามนัสาํเรจ็รปู 5,466 9,222 สงิคโปร ์(34%) จนี (17.5%) เกาหลใีต ้(12.2%) ไตห้วนั 
(11.9%) 

ผา้ผนื 4,827 6,135 จนี (41.9%) เกาหลใีต ้(21.1%) ไตห้วนั (16.9%) ญี่ปุน่ 
(6.8%) 

อิเลก็ทรอนิกส ์
คอมพิวเตอร ์และ
ส่วนประกอบ 

4,618 6,506 จนี (32.8%) ญี่ปุน่ (20%) เกาหลใีต ้(18.1%) มาเลเซยี 
(7.2%) 

เหลก็กล้า 5,570 5,741 จนี (25.1%) เกาหลใีต ้(20.5%) ญี่ปุน่ (20.5%) ไตห้วนั 
(11.0%) 

เมด็พลาสติก 3,376 4,297 เกาหลใีต ้(19%) ไตห้วนั (16.7%) ซาอุดอิาระเบยี (14.8%) 

รถยนต์  อุปกร ณ์
และช้ินส่วน 

2,556 2,862 เกาหลใีต้ (23.4%) ญี่ปุ่น (20.1%) ไทย (16.8%) จนี 
(10.1%) 

โลหะอ่ืนๆ 2,297 2,459 ออสเตรเลยี (15.8%) เกาหลใีต ้(15.4%) ไตห้วนั (10.1%) 
จนี (9.7%) 

ส่วนประกอบทาง
เคมี 

1,843 2,427 (ไมพ่บขอ้มลู) 

เคมีภณัฑ ์ 1,820 2,182 (ไมพ่บขอ้มลู) 

 ทีม่า: General Statistic Office, Vietnam 
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ตาราง 2.11 สินค้าส่งออกสาํคญั 10 อนัดบัแรกของเวียดนาม 

หน่วย: ลา้นเหรยีญสหรฐั 

สินค้า ปี พ.ศ. 
2553 

ปี พ.ศ. 
2554 

ประเทศผูนํ้าเข้า 

เส้ือผา้สาํเรจ็รปู 10,036 12,828 USA (56.4%) EU (17.3%) ญี่ปุน่ (10.6%) เกาหลใีต ้
(3.4%) 

น้ํามนัดิบ 4,466 6,720 ออสเตรเลยี (37.4%) มาเลเซยี (16.7%) สงิคโปร ์(11.9%) 

รองเท้า 4,505 5,736 EU (17.3%) USA (56.4%) เมก็ซโิก (3.9%) ญีปุ่น่ (3.5%) 

อาหารทะเล 4,251 5,541 EU (24.5%) USA (20.6%) ญี่ปุน่ (19.2%) เกาหลใีต ้
(8.4%) 

คอมพิวเตอร์และ
ส่วนประกอบ 

4,494 3,778 จนี (19.3%) USA (17.4%) EU (16.7%) ญีปุ่น่ (12%) 

เครื่องจกัร ช้ินส่วน 
อปุกรณ์ 

2,763 3,637 ญีปุ่น่ (30.9%) USA (10.4%) จนี (8.6%) EU (7.9%)  

ข้าว 2,900 3,463 ฟิลปิปินส ์(41.2%) อนิโดนีเซยี (15%) สงิคโปร ์(9.9%) 

ยางพารา 1,985 2,778 จนี (8.6%) EU (7.9%) มาเลเซยี (16.7%) ไตห้วนั (9.9%) 

อญัมณีและ
เครื่องประดบั 

2,823 2,603 สวติเซอรแ์ลนด ์(86.3%) แอฟรกิาใต ้(6.3%) EU (2.5%)  

กาแฟ 1,563 2,384 (ไมพ่บขอ้มลู) 

 ทีม่า: General Statistic Office, Vietnam 

การคา้รวมในปี พ.ศ. 2553 เวยีดนามเป็นคู่คา้อนัดบัที ่12 ของไทย และอนัดบัที ่4 ของ

ไทยในกลุ่มอาเซยีน รองจากมาเลเซยี สงิคโปร์ และอนิโดนีเซยี โดยมูลค่าการคา้รวม 7,242.2 ลา้น

เหรยีญสหรฐั คดิเป็นรอ้ยละ 1.9 ของมูลค่าการคา้รวมทัง้หมดของไทย จําแนกเป็นมูลค่าการส่งออก 
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5,845.5 ล้านเหรยีญสหรฐั และมูลค่าการนําเขา้ 1,396.7 ล้านเหรยีญสหรฐั ซึ่งไทยเป็นฝ่ายได้

ดุลการคา้เวยีดนาม 4,448.7 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

สนิคา้สําคญัที่ไทยส่งออกไปเวยีดนาม ไดแ้ก่ น้ํามนัสําเรจ็รูป เมด็พลาสตกิ เคมภีณัฑ ์

เหลก็ เหลก็กลา้และผลติภณัฑ ์ผลติภณัฑย์าง รถยนต ์อุปกรณ์และสว่นประกอบ รถจกัรยานยนตแ์ละ

สว่นประกอบ ผา้ผนื เป็นตน้ 

สนิคา้ทีป่ระเทศไทยนําเขา้จากเวยีดนามทีส่ําคญั ไดแ้ก่ เครื่องใชไ้ฟฟ้าในบา้น ถ่านหนิ 

เครื่องจกัรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ดา้ยและเสน้ใย น้ํามนัดบิ เลนสแ์ว่นตาและส่วนประกอบ เครื่องมอื

เครื่องใช้ที่เกี่ยวกบัวทิยาศาสตร์ เคมภีณัฑ์ สนิแร่ โลหะอื่นๆ และผลติภณัฑ์ และเครื่องจกัรกลและ

สว่นประกอบ 

 

การปฏิรปูเศรษฐกิจและภาพรวมนโยบายการลงทุน 

 

ประเทศเวียดนามมีรูปแบบเศรษฐกิจแบบสงัคมนิยมการผูกขาดเช่นเดียวกับระบบ

การเมืองการปกครอง อย่างไรก็ตาม หลังจากรัฐบาลประกาศใช้นโยบายปฏิรูปทางเศรษฐกิจ             

“โด่ย เหมย” (Doi Moi Revolution) โดยกําหนดยุทธศาสตรท์างเศรษฐกจิ 6 ประการ เพือ่ยกระดบัการ

เตบิโตทางเศรษฐกจิ ดงัน้ี คอื  

(1) การกระจายอาํนาจบรหิารแก่ภาคธุรกจิและทอ้งถิน่ 

(2) ระบบเศรษฐกจิเสร ี

(3) อตัราการแลกเปลีย่นและดอกเบีย้เป็นไปตามกลไกตลาด 

(4) นโยบายการเกษตร ให้สทิธคิรอบครองที่ดนิในระยะยาวและเสรกีารซื้อขายสนิค้า
เกษตร 

(5) เพิม่บทบาทภาคเอกชน 

(6) เปิดเสรกีารลงทุน  
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นอกจากน้ี เวยีดนามยงัวางเป้าหมายเศรษฐกจิ61 ปี พ.ศ. 2543-2553 คอื พฒันาพน้

สภาพประเทศยากจน ยกระดบัความเป็นอยู่ของประชาชน รกัษาวฒันธรรม และก้าวไปสู่การเป็น

ประเทศอุตสาหกรรมภายในปี พ.ศ. 2563 ทัง้น้ี เพื่อนําไปสู่การพฒันาทรพัยากรมนุษย์เพิม่ขดี

ความสามารถดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโครงสรา้งพืน้ฐานและโครงสรา้งเศรษฐกจิ เวยีดนามจงึ

เน้นการดาํเนินนโยบายเศรษฐกจิเสร ี

การปฏริปูเศรษฐกจิโดยเน้นนโยบายสง่เสรมิการลงทุนจากต่างชาต ิ

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศเวียดนามประสบความสําเร็จในการดึงดูดการลงทุน

โดยตรงจากต่างประเทศ โดยรฐับาลเวยีดนามไดด้ําเนินการปรบัปรุงแกไ้ขกฎระเบยีบทางการคา้ และ

การลงทุนให้เกิดความคล่องตวั สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล ส่งเสรมิการลงทุนในด้านสทิธพิเิศษ

ต่างๆ เช่น การถือครองที่ดนิ มาตรการด้านภาษี อํานวยความสะดวกกระบวนการจดทะเบยีนตัง้

โรงงาน และเร่งดาํเนินนโยบาย One Price Policy เพือ่ลดตน้ทุนการลงทุนแก่นักลงทุนต่างชาตใิน

สาขาโทรคมนาคม ไฟฟ้า และคมนาคมขนสง่  

ประเทศเวยีดนามยงัใหค้วามสาํคญักบัการลงทุนต่างๆ โดยเฉพาะการลงทุนดา้นพลงังาน 

และเน้นการลงทุนในเขตอุตสาหกรรมทีเ่อื้อต่อการผลติสนิคา้ทีส่ามารถแขง่ขนัในตลาดโลกได ้รวมถงึ

เพื่อให้เกิดการสร้างงานและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การลงทุนด้าน

สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานและการสือ่สารสง่ผลการลงทุนในเวยีดนามมกีารขยายตวัอยา่งรวดเรว็  

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเวียดนามยังคงมีนโยบายสงวนอาชีพสําหรับชาวเวียดนาม 

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเบาบางประเภท ขณะทีท่ศิทางของการพฒันาประเทศเป็นไปในแนวทางการ

สง่เสรมิการลงทุนจากต่างประเทศ เปลีย่นจากอุตสาหกรรมทีใ่ชเ้ทคโนโลยสีมยัดัง้เดมิ เป็นเทคโนโลยี

ข ัน้สูงขึน้และปรบัเปลีย่นนโยบายส่งเสรมิการลงทุนจากต่างประเทศประเภทกจิกรรมร่วมทุนมาเป็น

การลงทุนจากต่างประเทศทัง้หมดมากขึน้ ดว้ยเหตุน้ี ระยะหลงัเวยีดนามเริม่มเีงนิทุนจากต่างประเทศ

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง ภายหลังการใช้นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจ อีกทัง้เศรษฐกิจของ

เวยีดนามยงัมอีตัราการเจรญิเตบิโตขึน้อย่างโดดเด่น แบบค่อยเป็นค่อยไป และมแีนวโน้มทีจ่ะเตบิโต

อยา่งต่อเน่ือง อนัเป็นผลมาจากนโยบายการเปิดประตทูางเศรษฐกจิ  

การประเทศเวยีดนามเป็นประเทศที่มเีสถียรภาพทางการเมอืงมากที่สุดประเทศหน่ึง  

รวมกบัศกัยภาพทางเศรษฐกจิของเวยีดนาม ทําใหเ้วยีดนามกลายเป็นประเทศทีม่แีรงดงึดดูนักลงทุน 

                                                            
61 สาํนกัอาเซยีน กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณชิย ์
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จนนับไดว้่าประเทศเวยีดนามเป็นประเทศทีเ่ป็นเป้าหมายของนักลงทุนต่างชาตสิําหรบัการลงทุนใน

ภมูภิาคอาเซยีน 

ประเดน็ทีน่่าสงัเกต คอื เวยีดนามมกีารแก้ไขปรบัปรุงกฎหมายเพื่อใหส้ทิธพิเิศษต่างๆ 

ในการลงทุน สาํหรบักฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศ 62 โดยเป็นการกําหนดเกีย่วกบักจิกรรมการ

ลงทุนทีม่วีตัถุประสงค์ การทําธุรกจิ อํานาจและหน้าที่ของผูล้งทุน การคุม้ครองสทิธ ิผลประโยชน์ที่

ชอบด้วยกฎหมายของผู้ลงทุน ส่งเสรมิและให้สทิธพิเิศษการลงทุน หน่วยงานจดัการการลงทุนใน

เวยีดนามและการลงทุนจากเวยีดนามไปต่างประเทศ กฎหมายสง่เสรมิการลงทุนค่อนขา้งชดัเจน และ

เอือ้ประโยชน์แก่นักลงทุน โดยรฐับาลเวยีดนามวางจุดยนืทีจ่ะใหก้ารสง่เสรมิการลงทุนเขา้มาประกอบ

กจิการของนักลงทุนต่างชาต ิและยนืยนัที่จะไม่ยดึกจิการเป็นของรฐั รวมทัง้อนุญาตส่งเงนิทุนและ

กําไรกลบัประเทศได้ สําหรบัการส่งเสริมการลงทุนของรฐับาล คอืการยกเว้นภาษีเครื่องจกัรและ

อุปกรณ์ทีนํ่าเขา้มาสาํหรบัผลติสนิคา้เพือ่การสง่ออก ซึง่มลีกัษณะคลา้ยกบัพระราชบญัญตักิารสง่เสรมิ

การลงทุนของประเทศไทย อีกทัง้ รฐับาลเวยีดนามยงัได้ประชาสมัพนัธ์และเชญิชวนให้นักลงทุน

ต่างชาตเิขา้ไปลงทุนในโครงการทีร่ฐับาลใหก้ารสนับสนุน (List of National Projects Calling for 

Foreign Investment) พรอ้มทัง้การแกไ้ขปญัหาความล่าชา้ของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการอนุมตัิ

โครงการและการขออนุญาตลงทุนต่างๆ  

ภายใตก้ารปฏริูปเศรษฐกจิและการเปิดการคา้เสร ีรฐับาลเวยีดนามยงัไดม้กีารปรบัปรุง

กฎหมายและระเบียบให้เอื้ออํานวยต่อการค้าระหว่างประเทศมีการจัดตัง้หน่วยงานของรัฐ              

เพื่อประสานงานกับนักลงทุนต่างชาติ หน่วยงานดงักล่าว ได้แก่ กระทรวงเศรษฐกิจสมัพนัธ์กับ

ต่างประเทศ ศูนย์พฒันาการส่งออกหอการคา้และอุตสาหกรรมแห่งเวยีดนาม บรษิทัจดัแสดงสนิค้า

และนิทรรศการ เป็นตน้ 

นอกจากน้ี รฐับาลเวยีดนามยงัไดม้นีโยบายการส่งเสรมิการลงทุนอย่างชดัเจนอกีหลาย

ประการ เช่น การอนุมตัเิงนิจาํนวน 18,000 ลา้นเหรยีญสหรฐั ในการสรา้งเครอืขายถนนเพิม่เตมิรวม 

5,000 กโิลเมตร ในคณะทีโ่ครงการสรา้งรถไฟดว่นจากฮานอยไปยงัโฮจมินิสซ์ติีก้าํลงัอยูใ่นระหวา่งการ

ขออนุมตัจิากรฐัสภา โดยคาดว่าจะแลว้เสรจ็ในปี พ.ศ. 2578 นอกจากน้ี ยงัมแีผนสรา้งโรงไฟฟ้าไอน้ํา

ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศ ซึ่งสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าไดใ้นปี พ.ศ. 2558 อนัจะเป็นการสรา้งศกัยภาพ

ดา้นระบบสาธารณูปโภคทีส่ามารถรองรบัการลงทุนจากต่างประเทศได ้ 
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ปจัจยัด้านอื่นที่ส่งผลต่อความต้องการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ คือ การมี

เสถียรภาพทางการเมือง ค่าแรงของแรงงานมีฝีมือยงัไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับประเทศสมาชิก

อาเซยีนอื่น และอกีประการหน่ึงคอื ลกัษณะเฉพาะของประเทศเวยีดนาม คอืมอีาณาเขตทีต่ดิกบัทะเล

ยาวถงึ 3,444 กโิลเมตร ซึง่เหมาะกบัการสรา้งระบบโลจสิตกิสแ์ละการขนสง่สนิคา้ทางเรอืทีส่าํคญั 

 

สรุป จุดเด่นของประเทศเวยีดนามและนโยบายส่งเสรมิการลงทุนของประเทศเวยีดนาม       

ทีเ่อือ้และดงึดดูการลงทุนจากต่างประเทศ คอื  

 

 

     

            

กจิการทีน่ักลงทุนต่างชาตนิิยมเขา้ไปลงทุนในเวยีดนามมากทีสุ่ดคอื อุตสาหกรรมหนัก 
รองลงมาคอื อุตสาหกรรม เกษตรและปา่ไม ้การก่อสรา้ง อสงัหารมิทรพัย ์และโรงแรมและรา้นอาหาร 
โดยจงัหวดัทีน่ักลงทุนนิยมเขา้ไปลงทุนมากทีสุ่ดคอื นครโฮจมินิส ์รองลงมา คอื กรุงฮานอย จงัหวดั
ดองไน่ บนิเยอืง และบาเรยี-วงุเต่า ตามลาํดบั 

สําหรบันักลงทุนสญัชาติไทย โครงการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ที่นครโฮจิมนิส์และจงัหวดั
ใกล้เคยีง อุตสาหกรรมที่มศีกัยภาพในการลงทุน และนักลงทุนไทยนิยมเขา้ไปลงทุนในเวยีดนาม 
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ไดแ้ก่ การท่องเทีย่วและการบรกิารทีเ่กีย่วเน่ือง อาท ิโรงแรม รสีอรท์ และทีพ่กัตากอากาศ ภตัตาคาร 
รา้นอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป  อุตสาหกรรมพลาสตกิ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ และ
ธุรกจิบรกิารอื่นๆ เป็นตน้ 

นกัลงทุนรายใหญ่ทีเ่ขา้ไปลงทุนในเวยีดนาม ไดแ้ก่  

(1) เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์ 

(2) ไทยวา (ผลติแป้งมนัสาํปะหลงั) 

(3) ศรไีทยซุปเปอรแ์วร ์(ผลติภณัฑพ์ลาสตกิ) 

(4) กระทงิแดง 

(5) กลุม่ปนูซเีมนตไ์ทย 

(6) กลุม่สามารถ คอรป์ 

(7) เบทาโกร 

(8) เนสทเ์ล ่

(9) แพรนดา้ (อญัมณแีละเครือ่งประดบั) 

(10) ซ ีเค ชวูส ์

(11) ไทยนครพฒันา (ยา) 

(12) ทโีอเอ 

(13) กะรตั 

(14) สตารพ์รนิท ์

(15) ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณชิย ์ธนาคารกสกิร (ลกัษณะรว่มทุน) 

(16) นิคมอุตสาหกรรมอมตะ  
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แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติของเวียดนาม (2554 – 2563)63 

 
นายกรฐัมนตรขีองประเทศเวยีดนาม (H.E. Nguyen Tan Dung) ไดแ้ถลงวา่ในปี พ.ศ. 

2554 รฐับาลจะให้ความสําคญักบัการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค แก้ไขปญัหาเงนิเฟ้อ   
ปรบัโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และพฒันาระบบสวสัดกิารทางสงัคม (ระบบประกนั การศกึษา และ
บรกิารสุขภาพ เพื่อการเจรญิเตบิโตของประเทศเป็นไปอย่างยัง่ยนื โดยมแีผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตริะยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2554 – 2563) ซึง่มเีป้าหมายทีจ่ะทาํใหเ้วยีดนาม
เป็นประเทศอุตสาหกรรมทีท่นัสมยั (Modern industrialized Country) ภายในปี พ.ศ. 2563 โดยมี
ระบบเศรษฐกจิการตลาดแบบสงัคมนิยม 

ในปี พ.ศ. 2553 เวยีดนามมกีารเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิในระดบัสงูคอืรอ้ยละ 6.78     
แต่กม็อีตัราเงนิเฟ้อสงูถงึรอ้ยละ 11.75 ประกอบกบัอตัราดอกเบี้ยทีเ่พิม่ขึน้ และอตัราแลกเปลีย่นทีม่ ี
ความผนัผวนทําให้เกิดแรงกดดนัอย่างมากต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการผลิตในประเทศ 
แผนพฒันาเศรษฐกจิสงัคมดงักล่าวจงึมุ่งเน้นการส่งเสรมิภาคธุรกจิ การลงทุนจากต่างประเทศ การ
ปฏริปูระบบบรหิารของรฐัและสิง่แวดลอ้ม การพฒันาเทคโนโลยแีละโครงสรา้งพืน้ฐาน รวมทัง้การสรา้ง
ความสมัพนัธก์บันานาประเทศโดยการเขา้รว่มเป็นสมาชกิ WTO  

สําหรบัภาคธุรกิจที่รฐับาลเวยีดนามให้การสนับสนุน ได้แก่ การท่องเที่ยว การขนส่ง       
โลจสิตกิส ์และการบรกิารทา่เรอื และภาคการเกษตร ซึง่รวมถงึการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่าํเป็น
ต่อการเกษตร และเทคโนโลยชีวีภาพ  

 
นโยบายการจดัทาํความตกลงการค้าเสรี 

 
ขอ้มลูการเป็นภาคสีมาชกิการเปิดเสรกีารคา้กบันานาประเทศ 

(1) อาเซยีน เวยีดนามเขา้ร่วมเป็นสมาชกิอาเซยีนเมือ่เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2538 และ
ได้ลงนามในความตกลงว่าด้วยการอัตราภาษีพิเศษที่เท่ากันสําหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน 
(Agreement on the Common Effective Preferential tariff: CEPT) ซึง่เป็นการประกาศเริม่ตน้การ
จดัตัง้เขตการคา้เสรอีาเซยีน (AFTA) โดยครอบคลุมทัง้สนิคา้เกษตรและอุตสาหกรรม ขณะน้ีภาษี
นําเข้าของเวียดนามอยู่ที่ร้อยละ 0-5 และได้ลงนามยอมรบัความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของ
อาเซยีน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS)  

(2) WTO เวยีดนามเขา้เป็นสมาชกิองคก์ารการคา้โลก เมือ่เดอืนมกราคม พ.ศ. 2550       
เป็นสมาชกิลาํดบัที ่150 โดยมขีอ้ผกูพนัเปิดเสรสีนิคา้มากกวา่ 10,689 รายการ  
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(3) APEC เวยีดนามไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชกิความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ เอเชยี-แปซฟิิก 
และ ความรว่มมอืภายใตก้รอบการประชุมเอเชยี-ยโุรป (ASEM)  

เวียดนามจัดทําข้อตกลงการค้าทวิภาคีกับประเทศต่างๆ อาทิ สหรัฐอเมริกา คิวบา 
บราซลิ ชลิ ีสหภาพยโุรป สงิคโปร ์รสัเซยี และจนี 

ขอ้มลูการจดัทาํขอ้ตกลงทางการคา้ 

ขอ้ตกลงทีล่งนามแลว้ (In Force) ไดแ้ก่ 

(1) กรอบความตกลงดา้นการค้าและการลงทุนสหรฐัอเมรกิา-เวยีดนาม (US-Vietnam 
Trade and Investment Framework Agreement: TIFA) ลงนามเมือ่ปี พ.ศ. 2550 

(2)  The Agreement Between Japan and the Socialist Republic of Vietnam for an 

Economic Partnership ลงนามเมือ่ ธนัวาคม พ.ศ. 2551 

(3) Transpacific Partnership Agreement (TPP) ประกอบดว้ยประเทศสมาชกิ 7 
ประเทศ คอื ออสเตรเลยี บรไูน ชลิ ีนิวซแีลนด ์เปร ูสหรฐัอเมรกิา และเวยีดนาม 

(4) ความตกลงเปิดเสรีทางการค้าทวภิาคีระหว่างเวยีดนามและกมัพูชา ลงนามโดย
รฐัมนตรทีางการคา้และอุตสาหกรรมเวยีดนาม (นาย Vu Huy Hoang) และรฐัมนตรกีารคา้กมัพชูา 

(นาย Cham Prasidh) โดนต่างฝา่ยต่างลดภาษเีป็น 0 ใหแ้ก่กนั (สนิคา้ทีเ่วยีดนามลดใหก้มัพชูาม ี20 

รายการ และสนิคา้ทีก่มัพชูาลดภาษใีหเ้วยีดนาม 13 รายการ)  

ขอ้ตกลงทีอ่ยูร่ะหวา่งการเจรจา 

(5) ความตกลงการค้าเสรสีหภาพยุโรป-เวยีดนาม (EU-Vietnam Free Trade 
Agreement) 

ขอ้ตกลงทีอ่ยูร่ะหวา่งการศกึษา 

(6) ความตกลงการคา้เสรเีกาหลใีต้-เวยีดนาม (Korea-Vietnam Free Trade 
Agreement: Korea-Vietnam FTA) 
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มาตรการท่ีมิใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers) และกฎระเบียบทางการค้า 
 
รฐับาลเวียดนามประกาศเพิม่มาตรการลดการขาดดุลการค้าหลงัจากมีแนวโน้มการ     

ขาดดุลการค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง ซึ่งประกอบด้วย มาตรการภาษีและมิใช่ภาษี (Non-Tariff 

Barriers) อนัไดแ้ก่ 

(1) การกาํหนดระเบยีบควบคุมความปลอดภยัดา้นอาหาร สาํหรบัสนิคา้อาหารนําเขา้ทีม่ ี
แหล่งกําเนิดจากพชื (มผีลบงัคบัใช้ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554) โดยต้องผลติจากเวยีดนาม และ

ดาํเนินการตามขอ้กําหนดสาํหรบัความปลอดภยัดา้นอาหาร บรรจุในบรรจุภณัฑท์ีเ่หมาะสม ปิดฉลาก

รบัรองความปลอดภัยเป็นภาษาเวียดนาม ส่วนสินค้าดดัแปลงพนัธุกรรม ฉายรงัสีหรือผลิตโดย

เทคโนโลยสีมยัใหมต่อ้งมเีอกสารรบัรองจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งของประเทศผูส้ง่ออก 

(2) ระเบียบการนําเข้าผักและผลไม้ โดยมีการกําหนดให้สินค้าผักผลไม้ต้องม ี          

ใบรบัประกนัคุณภาพจากหน่วยงานควบคุมของประเทศตน้ทาง โดยระบุรายละเอยีดขอ้มลู อาท ิสนิคา้

ทีส่ง่ออก แหล่งผลติ การควบคุมการผลติ การใชส้ารเคมเีพือ่กําจดัวชัพชืหรอืแมลงทีอ่าจเป็นอนัตราย

ต่อผูบ้รโิภค เป็นตน้ 

(3) เพิม่ภาษนํีาเขา้สนิคา้ฟุม่เฟือย 11 รายการ เป็นอตัรารอ้ยละ 4-20  

(4) ขึน้ภาษนํีาเขา้สาํหรบัรถยนตใ์ชแ้ลว้  

ทัง้น้ี มาตรการใหม่ของเวยีดนามที่อาจส่งผลกระทบต่อไทย คอื ระเบยีบควบคุมความ

ปลอดภยัดา้นอาหาร สําหรบัสนิคา้อาหารที่มแีหล่งกําเนิดจากพชื เน่ืองจากครอบคลุมผลไมส้ดของ

ไทยดว้ย สว่นการเพิม่ภาษสีนิคา้นําเขา้ฟุม่เฟือยไมส่ง่ผลกระทบต่อไทยมากนกั  

อยา่งไรกด็ ีรฐับาลเวยีดนามคาดการณ์วา่จะไดร้บัประโยชน์จากนโยบายรบัจาํนําขา้วของ

รฐับาลไทยในแงก่ารชงิตลาดสง่ออกขา้วจากไทยเรือ่งราคา เน่ืองจากนโยบายการรบัจาํนําขา้วของไทย

ทาํใหร้าคาขา้วไทยสงูกวา่ขา้วเวยีดนาม 

 

ภาพรวมของนโยบายต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

รฐับาลไดอ้อกขอ้กําหนดบงัคบั (Government Directive) ในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 

2544 กําหนดความหมายของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม คอื ธุรกจิใดๆ โดยไม่คํานึงว่าจะอยู่
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ในอุตสาหกรรมประเภทใดถือว่าเป็นวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หากมเีงนิทุนน้อย

กว่า 10 พนัล้านด่ง (VND) หรอืประมาณ 620,000 ดอลลาร์สหรฐัอเมรกิา และมพีนักงานน้อยกว่า  

300 คน และไดจ้ดัตัง้ สภาพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs Development Council) 

ขึ้นในคณะรฐัมนตรีเพื่อให้คําปรึกษาแก่นายกรฐัมนตรี ต่อมาคณะกรรมการถาวรของสภาพฒันา

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไดร้บัการเลื่อนฐานะเป็นองคก์รเพื่อการพฒันาวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม (Agency for SME Development – ASMED) มหีน้าทีร่บัผดิชอบในภาพรวม เช่น การ

ส่งเสรมิการพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม การจดทะเบยีนบรษิทั การส่งเสรมิการลงทุน

ภายในประเทศ ประสานงานกบัการปฏริูปรฐัวสิาหกจิความร่วมมอืระหว่างประเทศ และพฒันาทกัษะ

ของบุคคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง64 

 

การจดัตัง้บริษทั 

 

ใบอนุญาตให้ลงทุนในประเทศเวยีดนามได้ ออกโดย กระทรวงวางแผนและการลงทุน 

MPI หรอื Ministry of Planning and Investment สาํหรบัโครงการทีม่เีงนิลงทุนมากกวา่ 20 ลา้น

ดอลลาหส์หรฐั หรอืเป็นโครงการทีม่เีงือ่นไขการลงทุน และ DPI หรอื Department of Planning and 

Investment ในระดบัจงัหวดั สาํหรบัทุกโครงการทีม่เีงนิลงทุนน้อยกวา่ 20 ลา้นดอลลาหส์หรฐั 

 

นโยบายด้านภาษี 

 

ประเทศเวยีดนามเริม่มกีารปฏริปูกฎหมายภาษใีนปี พ.ศ. 2533 เช่น จากเดมิทีม่กีารเรยีก

เก็บภาษีรายอุตสาหกรรมดว้ยอตัราที่แตกต่างกนัไป เปลี่ยนมาเป็นการจดัเก็บในระบบเดยีวกนัคอื 

เรียกเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นมาตราฐานเดียวกับทุกอุตสาหกรรม และให้มีหน่วยงานกลาง

หน่วยงานเดยีวเป็นผูร้บัผดิชอบ ผลจากการปฏริูปทําใหเ้วยีดนามมรีายไดจ้ากการเกบ็ภาษีเพิม่ขึ้น      

5 เท่าภายใน 5 ปี เวยีดนามมกีารพฒันาดา้นการจดัเกบ็ภาษีเรื่อยมา เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนการ

ส่งเสรมิใหม้กีารคา้และการลงทุนในประเทศ  เวยีดนามเขา้เป็นสมาชกิของอาเซยีนในปี พ.ศ. 2538 

เพื่อที่นําประเทศไปสู่การมสี่วนร่วมในเขตการคา้เสรอีาเซยีน และนําเวยีดนามไปสู่ความคุน้เคยกบั

                                                            
64PussadeePolsaram and associates, A Survey Research Project on “Small and Medium Enterprises Development 
Policies of 4 ASEAN Countries”:Brunei Darussalam, Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Retrieved 22nd September 2012 
from http://www.aseansec.org/documents/SME Development Policies in 6 ASEAN Member State – Part 2.pdf, p. 208 
– 209, p. 211 
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แนวทางปฏบิตัใินการรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิในระดบัโลก ในปี พ.ศ. 2550 เวยีดนามไดเ้ป็นสมาชกิของ 

WTO ในปจัจุบนัเวยีดนามกลายเป็นประเทศที่มรีะบบเศรษฐกจิแบบเปิดมากทีสุ่ดในเอเชยี มูลค่า

การคา้ขายระหวา่งประเทศของเวยีดนามมากกวา่ผลผลติมวลรวมในประเทศเวยีดนามเกอืบ 2 เทา่  

ในปจัจุบนัเวยีดนามไดเ้ตรยีมแผนเพือ่นําประเทศเขา้สู ่AEC ในปี พ.ศ. 2558 เวยีดนาม

กําลงัดําเนินการปรบัปรุงระบบการจดัเกบ็ภาษอีย่างจรงิจงั (Tax Administration Modernization 

Project) และคาดวา่จะแลว้เสรจ็ในปี พ.ศ. 2558   

 

ตารางท่ี 2.12  อตัราภาษีในประเทศเวียดนามสรปุโดยสงัเขปได้ดงัน้ี 

 

ประเภทของภาษีท่ีเรียกเกบ็ อตัรา (ร้อยละ) 

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 25 ในปี 2555  

32 – 50 สาํหรบัธุรกจิน้ํามนัและก๊าซธรรมชาต ิ

ภาษมีลูคา่เพิม่ 10 (สง่ออก 0 และสนิคา้ทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ 5) 

ภาษกีารขาย  

(Special Sale Tax หรอื SST)65 

10 -70 

 

ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา 5 - 35อตัรากา้วหน้า 

0.1 - 20 สาํหรบัผูท้ีไ่มม่ถีิน่ทีอ่ยูใ่นเวยีดนาม 

ภาษทีีด่นิเพือ่การเชา่ 0.03 - 0.15 

อากรขาเขา้ 0 - 40 

ภาษอีื่นๆ มกีารเรยีกเกบ็ ภาษอีื่นเชน่ ภาษทีรพัยากรธรรมชาต ิ

ภาษคีุม้ครองสิง่แวดลอ้ม 

  

อตัราภาษฟุี่มเฟือย 11 รายการ (ประกาศใช ้1 สงิหาคม พ.ศ. 2554) โดยมกีารกําหนด

อตัราภาษนํีาเขา้สนิคา้ฟุ่มเฟือย ไดแ้ก่ ถัว่ ยาสบู อุปกรณ์ในหอ้งน้ํา ซอสและผลติภณัฑป์รุงรสอาหาร 

เครือ่งปรนิทเ์ตอรแ์ละอุปกรณ์ เป็นตน้ อตัราภาษอียูใ่นระหวา่งรอ้ยละ 4 - 20  

                                                            
65 SST เรยีกเกบ็บนสนิคา้ฟุม่เฟือย ลกัษณะคลา้ยกบัภาษสีรรพสามติ 
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อตัราภาษีนําเขา้สนิคา้ที่มาจากประเทศสมาชกิอาเซยีน จะมกีารลดอตัราภาษีลดเหลอื

รอ้ยละ 5-0 ในปี พ.ศ. 2558 ภายใตค้วามตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน อยา่งไรกด็ ีรฐับาลเวยีดนามได้

ประกาศลดอตัราภาษนํีาเขา้ใหล้ดลงเหลอืรอ้ยละ 5 ไปหลายรายการแลว้ 
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นโยบายและกฎหมาย 

ของประเทศสมาชิกอาเซียนเป้าหมาย 
 

 

ในบทน้ีเป็นการสรุปประเดน็นโยบายและกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิของ

ผูป้ระกอบการ SMEs ไดแ้ก่ กฎหมายการจดัตัง้ธุรกจิ กฎหมายการเงนิ กฎหมายแรงงาน กฎหมาย

ดา้นมาตรฐาน กฎหมายทรพัยส์นิทางปญัญา รวมถงึนโยบายและกฎหมายสง่เสรมิ SMEs  

ประเทศอาเซียนเป้าหมายที่ต้องทําการวิเคราะห์ศึกษานโยบายและกฎหมาย เพื่อ

เปรียบเทยีบกบันโยบายและกฎระเบียบที่มอียู่ของประเทศไทย คือ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศ

มาเลเซยี และสงิคโปร ์สาํหรบัเกณฑก์ารคดัเลอืกประเทศอาเซยีนเป้าหมายไดก้ลา่วไวแ้ลว้ในบทนํา 
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นโยบายและกฎหมาย 
สาธารณรฐัอินโดนีเซีย 

 

 

 

3.1.1 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัตัง้ธรุกิจ 

 

ในปจัจุบนั รูปแบบองค์กรธุรกจิซึ่งภาคเอกชนเป็นเจ้าของ (Private-owned Entity)          

ในประเทศอนิโดนีเซยีสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ กจิการเจา้ของรายเดยีว (Individual 

Business) หา้งหุน้สว่น (Partnership) และบรษิทั (Company) ซึง่สามารถสรปุไดด้งัน้ี 

(1) กิจการเจ้าของรายเดียว เป็นรูปแบบองค์กรธุรกิจที่มีลักษณะเรียบง่าย ไม่เป็น

ทางการ (Informal) และมกัเป็นองคก์รธุรกจิทีถู่กเลอืกในการประกอบธุรกจิขนาดจิว๋หรอืเลก็ (Micro 

and Small Business) ทัง้น้ี ประเทศอนิโดนีเซยีไมม่กีฎหมายทีบ่งัคบัใหบุ้คคลทีป่ระสงคจ์ะประกอบ

ธุรกจิโดยตนเองเป็นเจา้ของรายเดยีวตอ้งขึน้ทะเบยีนพาณิชยห์รอืจดทะเบยีนจดัตัง้ต่อหน่วยงานของ

รฐัแต่ประการใด 

(2) หา้งหุน้สว่น องคก์รธุรกจิประเภทหา้งหุน้สว่นถูกแบง่ออกเป็น 3 ประเภทยอ่ย ไดแ้ก่  
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(2.1) ห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรืออาจเรียกว่า  ห้างหุ้นส่วนพื้นฐาน  (Basic 

Partnership) ซึง่ในภาษาอนิโดนีเซยีจะเรยีกวา่ Persekutuan Perdata โดยใชต้วัอกัษรยอ่ PP เป็น

หา้งหุน้ส่วนที่มคีวามเรยีบง่ายที่สุดเมื่อเปรยีบเทยีบกบัหา้งหุน้ส่วนแบบอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน

เรือ่งการจดัตัง้หา้งหุน้สว่น 

(2.2) ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรืออาจเรียกว่า ห้างหุ้นส่วนแบบเปิด 

(Open Partnership) ซึง่ในภาษาอนิโดนีเซยีจะเรยีกวา่ Persekutuan Firma หรอื Firma/FA ซึง่มี

ลกัษณะคล้ายคลงึกบัห้างหุ้นส่วนสามญัประเภทแรก แต่มกัถูกเลอืกใช้เป็นองค์กรธุรกจิสําหรบัการ

ประกอบธุรกจิทีม่คีวามเฉพาะเจาะจงมากขึน้ เช่น ธุรกจิการซื้อมาขายไป (Trading business) และ

ธุรกจิการใหบ้รกิาร (Service business) เป็นตน้ 

(2.3) หา้งหุน้สว่นจาํกดั (Limited Partnership) ซึง่ในภาษาอนิโดนีเซยีจะเรยีกวา่ 

Persekutuan Komanditer หรอื Commanditair Vennotschap โดยใชต้วัอกัษรยอ่ CV หา้งหุน้สว่น

จาํกดัมลีกัษณะพเิศษทีแ่ตกต่างจากหา้งหุน้สว่นประเภทอื่นในสว่นทีว่า่ หุน้สว่นบางคนมสีทิธลิงทุนใน

กจิการของหา้งหุน้สว่นเทา่นัน้โดยไมม่อีาํนาจในการบรหิารจดัการงานของหา้งหุน้สว่น 

(3) บรษิทั องคก์รธุรกจิประเภทบรษิทัถูกแบง่ออกเป็น 2 ประเภทยอ่ย ไดแ้ก่ 

(3.1) บรษิทัจํากดั (Limited Liability Company) ซึ่งในภาษาอนิโดนีเซยีจะ

เรยีกว่า Perseroan Terbatas โดยใชต้วัอกัษรย่อ PT เป็นองคก์รธุรกจิทีม่สีถานะเป็นหน่วยทาง

กฎหมาย (Legal Entity) บรษิทัจาํกดัของประเทศอนิโดนีเซยีมลีกัษณะคลา้ยคลงึกบับรษิทัจาํกดัของ

ประเทศไทยกล่าวคอื ทุนของบรษิทัจํากดัถูกแบ่งออกเป็นหุน้ และความรบัผดิของผูถ้อืหุน้ถูกจํากดั

เพยีงไมเ่กนิราคาพาร ์(Par Value) ของหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้นัน้ถอือยู ่ 

(3.2) บรษิัทมหาชน (Public Company) ซึ่งในภาษาอินโดนีเซียจะเรยีกว่า 

Perseroan Terbuka เป็นองค์กรธุรกจิที่มสีถานะเป็นหน่วยทางกฎหมายและมลีกัษณะทัว่ไป

เช่นเดยีวกบับรษิทัจํากดั อย่างไรกต็าม บรษิทัมหาชนจํากดัมคีุณสมบตับิางประการที่แตกต่างจาก

บรษิทัจาํกดั อาท ิจาํนวนผูถ้อืหุน้ จาํนวนทุนชาํระแลว้ขัน้ตํ่า จาํนวนกรรมการ เป็นตน้ 

อน่ึง แมว้่าประเทศอนิโดนีเซยีจะมรีูปแบบองค์กรธุรกจิที่ค่อนขา้งหลากหลาย อย่างไร    

ก็ตาม มขีอ้สงัเกตที่น่าสนใจว่า รูปแบบองค์กรธุรกิจประเภทกิจการเจ้าของรายเดยีวและประเภท     

หา้งหุน้สว่นมสีถานะเป็นเพยีงหน่วยทางธุรกจิ (Business Entity) เท่านัน้ โดยกฎหมายของประเทศ

อนิโดนีเซยีไม่ได้รบัรองสถานะทางกฎหมายของรูปแบบองค์กรธุรกจิเหล่าน้ีแต่อย่างใด นอกจากน้ี      

ในกรณีทีบุ่คคลทีไ่ม่ไดม้สีญัชาตอินิโดนีเซยีประสงคจ์ะเขา้ไปจดัตัง้องคก์รธุรกจิในประเทศอนิโดนีเซยี 
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บุคคลเหล่าน้ีถูกบงัคบัใหต้อ้งจดัตัง้ธุรกจิในรปูแบบของบรษิทัจาํกดัหรอืบรษิทัมหาชนเท่านัน้ (ซึ่งอาจ

จดัตัง้ในรูปของบริษัทที่มผีู้ถือหุ้นต่างชาติถือหุ้นทัง้หมด หรืออาจถูกบงัคบัให้ต้องจดัตัง้บริษัทใน

ลกัษณะทีเ่ป็นการร่วมทุนกบับุคคลสญัชาตอินิโดนีเซยี (Joint Venture Company) กไ็ด ้ทัง้น้ี ขึน้อยู่

กบัประเภทของธุรกจิ) ในขณะทีอ่งคก์รธุรกจิประเภทกจิการเจา้ของรายเดยีวและประเภทหา้งหุน้สว่น

ถูกสงวนไวใ้หเ้ฉพาะบุคคลทีม่สีญัชาตอินิโดนีเซยีเทา่นัน้ 

กฎหมายหลกัของประเทศอนิโดนีเซยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัตัง้ธุรกจิไดแ้ก่ 

(1) ประมวลกฎหมายแพง่แหง่สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี (Indonesian Civil Code) 

(2) ประมวลกฎหมายพาณิชยแ์ห่งสาธารณรฐัอนิโดนีเซยี (Indonesian Commercial 

Code) 

(3) กฎหมายแห่งสาธารณรฐัอนิโดนีเซยีเลขที ่40 พ.ศ. 2550 เรื่องบรษิทัจํากดั (The 

Law of Republic of Indonesia No. 40 of 2007 Concerning Limited Liability Companies) 

(4) กฎหมายแหง่สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี เลขที ่25 พ.ศ. 2550 เรื่องการลงทุน (The Law 

of Republic of Indonesia No. 25 of 2007 Concerning Investment) 

 

ประมวลกฎหมายแพ่งแห่งสาธารณรฐัอินโดนีเซีย (Indonesian Civil Code) 

 

ประมวลกฎหมายฉบบัน้ีมวีตัถุประสงค์ในการกําหนดสทิธแิละหน้าที่ข ัน้พื้นฐานต่างๆ 

ของบุคคล เช่น สทิธทิางแพ่งของบุคคล ภูมลิําเนาและถิ่นที่อยู่ ทรพัย์สนิ การสมรส ห้างหุ้นส่วน      

เป็นตน้ และมผีลใชบ้งัคบักบับุคคลทัง้หมดทีอ่ยูใ่นประเทศอนิโดนีเซยีโดยไมม่ขีอ้จาํกดัในเรื่องสญัชาติ

แต่ประการใด อย่างไรกต็าม เน่ืองจากรปูแบบองคก์รธุรกจิประเภทหา้งหุน้ส่วนถูกสงวนไวใ้หส้าํหรบั

บุคคลสญัชาติอนิโดนีเซีย ดงันัน้ ในทางปฏบิตั ิประมวลกฎหมายฉบบัน้ีจงึมผีลใช้บงัคบัเฉพาะกบั

บุคคลสญัชาตอินิโดนีเซยีที่ประสงค์จะจดัตัง้องค์กรธุรกจิประเภทหา้งหุน้ส่วนสามญัจดทะเบยีนและ

หา้งหุน้สว่นจาํกดัเทา่นัน้ 

ในส่วนของการจดัตัง้องคก์รธุรกจินัน้ บทที ่13 ของประมวลกฎหมายฉบบัน้ีไดก้ําหนด

รายละเอียดขององค์กรธุรกิจประเภทห้างหุ้นส่วน ซึ่งมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการให้คํานิยามของ      

หา้งหุน้สว่นวา่หมายถงึ ความตกลงระหวา่งบุคคลธรรมดาตัง้แต่สองคนขึน้ไปเพือ่ดาํเนินการบางอยา่ง

ร่วมกนั โดยมวีตัถุประสงค์ในการแบ่งปนัผลทีไ่ดม้าจากการดําเนินการนัน้ระหว่างกนั หา้งหุน้ส่วนที่

จดัตัง้ขึน้อาจอยู่ในรูปแบบทีไ่ม่จํากดัความรบัผดิของผูเ้ป็นหุน้ส่วน (Unlimited liability) เช่น          
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ห้างหุ้นส่วนสามญั และห้างหุ้นส่วนสามญัจดทะเบียน หรือรูปแบบที่จํากดัความรบัผิดของผู้เป็น

หุน้สว่น (Limited liability) เช่น หา้งหุน้สว่นจาํกดั กไ็ด ้นอกจากน้ี ประมวลกฎหมายฉบบัน้ียงักําหนด

สทิธ ิหน้าที่ และความรบัผดิระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกนั และระหว่างหุ้นส่วนกบับุคคลภายนอก 

รวมถงึหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการเลกิหา้งหุน้สว่นดว้ย 

สาํหรบัการจดัตัง้หา้งหุน้สว่นนัน้ ในกรณทีีเ่ป็นหา้งหุน้สว่นสามญั กฎหมายระบุวา่สถานะ

ความเป็นห้างหุ้นส่วนเกิดขึ้นทันทีเมื่อมีการลงนามในสัญญาห้างหุ้นส่วนระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน       

โดยอาจเป็นทาํสญัญากนัเองโดยสว่นตวั (Privately) เช่นเดยีวกบัการทาํสญัญาทัว่ไป หรอือาจมกีาร

ลงนามในสญัญาหา้งหุน้ส่วนต่อหน้าโนตารพีบัลคิ (Notary Public) ของประเทศอนิโดนีเซยี และให ้    

โนตารพีบัลคิรบัรองการลงลายมอืชื่อในสญัญาดงักล่าวกไ็ด ้โดยไม่มคีวามจําเป็นตอ้งดําเนินการทาง

ทะเบยีนเพือ่จดัตัง้หา้งหุน้สว่นสามญัแต่ประการใด ทัง้น้ี โดยไมค่าํนึงวา่หา้งหุน้สว่นทีจ่ดัตัง้ขึน้นัน้จะมี

จาํนวนการลงทุนจาํนวนเทา่ใด หรอืมวีตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกจิประเภทใด  

ในกรณีของหา้งหุน้ส่วนสามญัจดทะเบยีนและหา้งหุน้ส่วนจํากดั นอกเหนือจากการทํา

สญัญาหา้งหุน้สว่นแลว้หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการจดัตัง้หา้งหุน้สว่นสองประเภทน้ีถูกกําหนดไวใ้น

ประมวลกฎหมายพาณิชยแ์ห่งสาธารณรฐัอนิโดนีเซยี (Indonesia Commercial Code) ซึง่จะกล่าวใน

ลาํดบัถดัไป 

นอกเหนือจากบทบญัญัติเรื่องห้างหุ้นส่วนแล้ว ประมวลกฎหมายฉบบัน้ียงัยอมรบัว่า 

บุคคลธรรมดาอาจรวมตวักนัเป็นองค์กรทางธุรกจิที่มสีถานะทางกฎหมายได ้ซึ่งหมายความถงึการ

จดัตัง้องคก์รธุรกจิในรปูของบรษิทันัน่เองอยา่งไรกต็าม เน่ืองจากองคธุ์รกจิในรปูของบรษิทัมกีฎหมาย

ทีก่ํากบัดแูลโดยเฉพาะ ไดแ้ก่ กฎหมายแห่งสาธารณรฐัอนิโดนีเซยีเลขที ่40 พ.ศ. 2550 เรื่องบรษิทั

จาํกดั (The Law of Republic of Indonesia No. 40 of 2007 Concerning Limited Liability 

Companies) ดงันัน้ รายละเอียดเกี่ยวกบัการจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัจํากดัจงึเป็นไปตามกฎหมาย

ฉบบัดงักลา่ว 

ผูป้ระกอบการ SMEs ที่ประสงค์จะจดัตัง้องค์กรธุรกจิประเภทหา้งหุน้ส่วนสามญัใน

ประเทศอนิโดนีเซยี สามารถทาํไดโ้ดยการทาํสญัญาหุน้สว่นระหวา่งผูเ้ป็นหุน้สว่น ดงันัน้ จงึอาจกล่าว

ไดว้่า การจดัตัง้องคก์รธุรกจิรูปแบบนี้มคีวามเรยีบง่าย ไม่มขี ัน้ตอนทียุ่่งยากซบัซอ้น และมคี่าใชจ้่าย

น้อยซึ่งเป็นผลดแีก่ผูป้ระกอบการ SMEs เพราะทําให้ต้นทุนการจดัตัง้องค์กรธุรกิจลดลงและมี

ความสามารถในการแข่งขนัมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากองค์กรธุรกิจรูปแบบน้ีถูกสงวนไว้ให้

เฉพาะแต่ผูป้ระกอบการสญัชาตอินิโดนีเซยีเท่านัน้ ผูป้ระกอบการ SMEs ทีไ่มไ่ดม้สีญัชาตอินิโดนีเซยี
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จงึไม่ได้รบัประโยชน์จากความสะดวกสบายและความประหยดัจากการจดัตัง้องค์กรธุรกิจประเภท        

หา้งหุน้สว่นสามญัดงักลา่ว ซึง่ถอืเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบของผูป้ระกอบการ SMEs ต่างชาต ิ

 

ประมวลกฎหมายพาณิชยแ์ห่งสาธารณรฐัอินโดนีเซีย (Indonesian Commercial Code) 

 

แมว้า่ประเทศอนิโดนีเซยีจะมปีระมวลกฎหมายแพง่ซึง่ไดก้ําหนดเรื่องพืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัองค์กรธุรกิจประเภทห้างหุ้นส่วนและบริษัทไว้แล้วก็ตาม ประมวลกฎหมายพาณิชย์ฉบบัน้ียงั

กําหนดหลกัเกณฑ์เพิม่เตมิสําหรบัการจดัตัง้หา้งหุน้ส่วนประเภทหา้งหุน้ส่วนสามญัจดทะเบยีนและ

หา้งหุน้ส่วนจํากดั ซึ่งมผีลใชบ้งัคบักบับุคคลทัง้หมดที่อยู่ในประเทศอนิโดนีเซยีโดยไม่มขีอ้จํากดัใน

เรื่องสญัชาตแิต่อย่างใด อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากรปูแบบองคก์รธุรกจิประเภทหา้งหุน้ส่วนถูกสงวนไว้

ให้สําหรบับุคคลสญัชาตอินิโดนีเซีย ดงันัน้ ในทางปฏบิตั ิประมวลกฎหมายฉบบัน้ีจงึมผีลใช้บงัคบั

เฉพาะกบับุคคลสญัชาติอินโดนีเซียที่ประสงค์จะจดัตัง้องค์กรธุรกิจประเภทห้างหุ้นส่วนสามญัจด

ทะเบยีนและหา้งหุน้สว่นจาํกดัเทา่นัน้  

หา้งหุน้ส่วนสามญัจดทะเบยีนและหา้งหุน้ส่วนจํากดัจะตอ้งดําเนินการจดัตัง้ตามขัน้ตอน

ดงัต่อไปน้ี 

(1) การจดัทาํตราสารการจดัตัง้ 

ผูท้ีป่ระสงค์จะจดัตัง้องค์กรธุรกจิประเภทหา้งหุน้สว่นจะตอ้งจดัเตรยีมตราสารการจดัตัง้ 

(Deed of Establishment) ซึ่งปรากฏขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัหา้งหุน้ส่วน เช่น ชื่อของหา้งหุน้ส่วน (ทัง้น้ี 

กฎหมายระบุว่าชื่อของผูเ้ป็นหุน้ส่วนไม่สามารถนํามาใชเ้ป็นชื่อของหา้งหุน้ส่วนได)้ ชื่อ อาชพี และ     

ทีอ่ยู่ของผูเ้ป็นหุน้สว่น ขอ้ความทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าหา้งหุน้ส่วนทีจ่ะจดัตัง้ขึน้นัน้จะประกอบธุรกจิดา้นใด

เป็นกรณีเฉพาะเจาะจงหรือไม่ รายละเอียดของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นผู้มอีํานาจ     

ลงนามผูกพนัหา้งหุน้ส่วน ระยะเวลาการดํารงอยู่หรอืการเลกิหา้งหุน้ส่วน เป็นตน้ โดยจะต้องจดัทํา

เป็นภาษาอนิโดนีเซยี เมือ่จดัเตรยีมตราสารการการจดัตัง้เรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ป็นหุน้สว่นจะตอ้งลงนามใน

ตราสารการจดัตัง้ดงักลา่วต่อหน้าโนตารพีบัลคิของประเทศอนิโดนีเซยี  

(2) การจดทะเบยีนตราสารการจดัตัง้ 

เมื่อตราสารการจดัตัง้หา้งหุน้ส่วนไดร้บัการรบัรองจากโนตารพีบัลคิแลว้ ผูเ้ป็นหุน้ส่วน

จะตอ้งดาํเนินการจดทะเบยีนตราสารการจดัตัง้ดงักล่าวต่อศาลทอ้งถิน่ (Local Court) ซึง่มเีขตอํานาจ

ในทอ้งทีท่ีห่า้งหุน้สว่นตัง้อยู ่ 
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(3) การโฆษณารายละเอยีดในตราสารการจดัตัง้ในหนงัสอืพมิพ ์

ผูเ้ป็นหุน้สว่นมหีน้าทีต่ามกฎหมายทีจ่ะตอ้งโฆษณารายละเอยีดของหา้งหุน้สว่นทีป่รากฏ

อยู่ในตราสารการจดัตัง้ อาท ิชื่อของหา้งหุน้ส่วน รายละเอยีดของผูเ้ป็นหุน้ส่วน ขอ้ความที่แสดงให้

เหน็วา่หา้งหุน้สว่นประกอบธุรกจิดา้นใดเป็นกรณเีฉพาะเจาะจงหรอืไม ่รายละเอยีดของผูเ้ป็นหุน้สว่นที่

ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูม้อีํานาจลงนามผูกพนัหา้งหุน้ส่วน ระยะเวลาการดํารงอยู่หรอืการเลกิหา้ง

หุน้สว่น เป็นตน้ ลงในหนงัสอืพมิพฉ์บบัทางการ (Official Newspaper) ของประเทศอนิโดนีเซยี 

(4) การโฆษณาตราสารการจดัตัง้ในราชกจิจานุเบกษา 

เมื่อตราสารการจดัตัง้หา้งหุ้นส่วนผ่านการจดทะเบยีนต่อศาลท้องถิ่นแลว้ ศาลท้องถิ่น

จะตอ้งดําเนินการโฆษณาตราสารการจดัตัง้ดงักล่าวในราชกจิจานุเบกษา (State Gazette of the 

Republic of Indonesia) เพือ่เป็นการแสดงวา่มกีารจดัตัง้หา้งหุน้สว่นอยา่งสมบรูณ์ 

จะเห็นได้ว่า ขัน้ตอนในการจดทะเบียนจดัตัง้ห้างหุ้นส่วนประเภทห้างหุ้นส่วนสามญั     

จดทะเบยีนและหา้งหุน้ส่วนจํากดัในประเทศอนิโดนีเซยีไม่มคีวามยุ่งยากหรอืซบัซ้อน อย่างไรกต็าม 

ในบางขัน้ตอน เช่น การโฆษณาตราสารการจัดตัง้ห้างหุ้นส่วนในราชกิจจานุเบกษามกัใช้ระยะ

เวลานานมากเมือ่เทยีบกบัประเทศอื่นๆ ซึง่อาจถอืเป็นอุปสรรคสาํคญัสาํหรบัผูป้ระกอบการ SMEs ได ้

นอกจากน้ี เน่ืองจากองคก์รธุรกจิประเภทหา้งหุน้สว่นสามญัจดทะเบยีนและหา้งหุน้สว่นจาํกดัถูกสงวน

ไวใ้หเ้ฉพาะแต่ผูป้ระกอบการสญัชาตอินิโดนีเซยีเท่านัน้ จงึถอืเป็นขอ้เสยีเปรยีบของผูป้ระกอบการ 

SMEs ทีไ่มไ่ดม้สีญัชาตอินิโดนีเซยีทีต่อ้งถูกจาํกดัทางเลอืกในการจดัตัง้องคก์รธุรกจิ 

 

กฎหมายแห่งสาธารณรฐัอินโดนีเซียเลขท่ี 40 พ.ศ. 2550 เรื่องบริษทัจาํกดั (The Law of 

Republic of Indonesia No. 40 of 2007 Concerning Limited Liability Companies) 

 

กฎหมายฉบบัน้ีมวีตัถุประสงคใ์นการพฒันาและสง่เสรมิความกา้วหน้าทางเศรษฐกจิของ

ประเทศอนิโดนีเซยี โดยเหน็ว่า การจดัตัง้องค์กรธุรกจิในรูปของบรษิทัจะเป็นพื้นฐานสําคญัในการ

เสรมิสรา้งสถาบนัทางธุรกจิต่างๆ ในประเทศอนิโดนีเซยีใหม้คีวามแขง็แกร่งและดําเนินไปในทศิทาง

เดยีวกบัพฒันาการทางเศรษฐกจิโลก จากวตัถุประสงค์ดงักล่าว บทบญัญตัใินกฎหมายจงึกล่าวถึง

ลกัษณะและคุณสมบตัิขององค์กรธุรกิจประเภทบริษัท การบริหารจดัการภายในของบริษัท และ

หลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั ทัง้น้ี กฎหมายฉบบัน้ีใชบ้งัคบัครอบคลุมถงึ
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การจดัตัง้บรษิทัจํากดัหรอืบรษิทัมหาชนทัง้หมดในประเทศอนิโดนีเซยี โดยไม่ไดม้ขีอ้จํากดัในเรื่อง

สญัชาตแิต่อยา่งใด 

กฎหมายฉบบัน้ีไดแ้บ่งรูปแบบองค์กรธุรกจิประเภทบรษิทัออกเป็น 2 ประเภทย่อย        

ซึง่มลีกัษณะบางประการทีแ่ตกต่างกนั ดงัน้ี 

(1) บริษัทจํากัด คือ บริษัทที่ประกอบด้วยผู้ก่อตัง้และผู้ถือหุ้นตัง้แต่สองคนขึ้นไป         

มทีุนจดทะเบยีน (authorized capital) อย่างน้อย 50 ลา้นรูเปียห ์หรอืประมาณ 160,000 บาท        

โดยตอ้งเป็นทุนทีช่ําระแลว้อย่างน้อยรอ้ยละ 25 ของทุนจดทะเบยีนและตอ้งมกีรรมการซึ่งทําหน้าที่

บรหิารงานของบรษิทัจาํกดัอยา่งน้อย 1 คน 

(2) บริษัทมหาชน คือ บริษัทที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎหมาย

เกีย่วกบัตลาดทุน กล่าวคอื ตอ้งประกอบดว้ยผูถ้อืหุน้อยา่งน้อย 300 คน และมทีุนชาํระแลว้อยา่งน้อย 

3 พนัลา้นรเูปียห ์หรอืประมาณ 965,000 บาท และตอ้งมกีรรมการซึง่ทาํหน้าทีบ่รหิารงานของบรษิทั

จาํกดัอยา่งน้อย 2 คน 

แมว้่าบรษิทัจํากดัและบรษิทัมหาชนจะมคีุณลกัษณะบางประการที่แตกต่างกนั แต่โดย

หลกัแลว้ การจดัตัง้บรษิทัสองรปูแบบน้ีเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเดยีวกนั โดยหน่วยงานหลกั

ทีม่หีน้าทีก่ํากบัดูแลและอนุญาตการจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั คอื กระทรวงยุตธิรรมและสทิธมินุษยชน 

(Ministry of Justice and Human Rights) ทัง้น้ี การจดัตัง้บรษิทัสามารถแบ่งออกได ้9 ขัน้ตอนหลกั 

(ซึง่ยงัไมร่วมขัน้ตอนในการขอใบอนุญาตการประกอบธุรกจิ) ดงัต่อไปน้ี 

(1) การขอตรวจสอบและจองชือ่ของบรษิทั 

บุคคลทีป่ระสงคจ์ะจดัตัง้องคก์รธุรกจิรปูแบบบรษิทัจะตอ้งยืน่คําขอต่อกระทรวงยุตธิรรม

และสทิธมินุษยชน เพือ่ใหต้รวจสอบวา่ ชื่อทีป่ระสงคจ์ะใชเ้ป็นชื่อของบรษิทันัน้ซํ้ากบัชื่อของบรษิทัอื่น

ทีม่อียู่แลว้ในประเทศอนิโดนีเซยีหรอืไม่ นอกจากน้ี ชื่อของบรษิทัจะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ

กฎหมาย เชน่ ตอ้งเป็นชือ่ทีไ่มข่ดัต่อความสงบเรยีบรอ้ย ไมเ่หมอืนหรอืคลา้ยคลงึกบัชื่อของหน่วยงาน

ของรฐั เป็นตน้ สาเหตุทีจ่ะตอ้งมกีารตรวจสอบชื่อของบรษิทักเ็พื่อหลกีเลีย่งกรณีทีก่ระทรวงยุตธิรรม

และสทิธมินุษยชนจะปฏเิสธการอนุมตัติราสารการจดัตัง้และขอ้บงัคบัของบรษิทัซึ่งมชีื่อที่ไม่เป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ขัน้ตอนการขอตรวจสอบและจองชื่อบรษิัทไม่ได้เป็น

ขัน้ตอนบงัคบัแต่อย่างใด หากผู้ก่อตัง้บริษัทมัน่ใจว่าชื่อที่จะใช้เป็นชื่อของบริษัทไม่เหมอืนกบัชื่อ      

ของบริษัทอื่นๆ ก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการขอตรวจสอบชื่อของบริษัทตามขัน้ตอนน้ี         

การยื่นคําขอให้ตรวจสอบและจองชื่อบรษิทั สามารถกระทําได้โดยผูก้่อตัง้บรษิทัยื่นคําขอผ่านทาง       
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โนตารีพบัลิคของประเทศอินโดนีเซีย และโนตารีพบัลิคจะเป็นผู้ดําเนินการแทนผ่านทางระบบ

อเิลก็ทรอนิกสข์องกระทรวงยุตธิรรมและสทิธมินุษยชนซึ่งเรยีกว่า Sistem Administrasi Badan 

Hukum หรอื SISMENBAKUM โดยจะใชเ้วลาประมาณ 7 วนั หากวา่ชื่อของบรษิทัผา่นการตรวจสอบ

และไดร้บัการอนุมตัจิากกระทรวงยุตธิรรมและสทิธมินุษยชนแลว้ ระบบจะทาํการจองชื่อดงักล่าวไวใ้ห้

เป็นระยะเวลา 60 วนั ดงันัน้ ผูก้่อตัง้บรษิทัจงึตอ้งดาํเนินการยืน่คาํขอจดัตัง้บรษิทัใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน

ระยะเวลาดงักลา่ว 

(2) การจดัทาํตราสารการจดัตัง้ 

ผูก้่อตัง้บรษิทัจะตอ้งจดัเตรยีมตราสารการจดัตัง้ (Deed of Establishment) ซึ่งตอ้ง

ประกอบไปดว้ยขอ้บงัคบัของบรษิทัและขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัตัง้บรษิทั เช่น รายละเอยีด

ของผูก้่อตัง้  คณะกรรมการ (Board of Directors) คณะกรรมการที่ปรกึษา (Board of 

Commissioners) และผู้ถือหุ้นของบริษัท  เ ป็นต้น  โดยจะต้องจัดทํา เ ป็นภาษาอินโดนี เซีย                

เมื่อจดัเตรยีมตราสารการการจดัตัง้เรยีบร้อยแล้ว ผูก้่อตัง้บรษิทัจะต้องลงนามในตราสารการจดัตัง้

ดงักล่าวต่อหน้าโนตารพีบัลคิของประเทศอนิโดนีเซยี การรบัรองตราสารการจดัตัง้บรษิทัของโนตารี

พบัลคิจะใช้เวลาประมาณ 3-4 วนั และจะมคี่าใช้จ่ายในการรบัรองเอกสารประมาณ 4,500,000           

รเูปียห์1 หรอืประมาณ 14,000 บาท2 

(3) การขอรบัหนงัสอืรบัรองภมูลิาํเนา 

ผูก้่อตัง้บรษิทัจะต้องยื่นคําขอรบัหนังสอืรบัรองภูมลิําเนาของบรษิทั (Certificate of 

Company Domicile) ซึง่ในภาษาอนิโดนีเซยีจะเรยีกวา่ Sarat Keterangan Domisili Perusahaan 

โดยใช้ตวัอกัษรย่อ SKDP จากหน่วยงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมเีขตอํานาจในท้องที่ที่บริษัทตัง้อยู ่          

การขอหนังสอืรบัรองภูมลิาํเนาของบรษิทัจะใชเ้วลาประมาณ 5 วนันับจากวนัทีห่น่วยงานสว่นทอ้งถิน่

ไดร้บัคาํขออนุญาตและเอกสารครบถว้น และไมม่กีารคดิคา่ใชจ้า่ยแต่อยา่งใด 

(4) การขอรบัหมายเลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ี

ผูก้่อตัง้จะต้องยื่นคําขอรบัหมายเลขประจําตวัผู้เสยีภาษี (Taxpayer Registration 

Number) ซึง่ในภาษาอนิโดนีเซยีจะเรยีกวา่ Nomor Pokok Wajub Pajak โดยใชต้วัอกัษรยอ่ NPWP 

                                                            
1World Bank Group. (มถุินายน 2555). Starting a Business in Indonesia. สบืคน้เมือ่วนัที ่19 ธนัวาคม 2555, จาก 
http:www.doing business.org/data/exploreeconomies/Indonesia/starting-a-business/ 
2คาํนวณโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัที ่24 ธนัวาคม 2555 ซึง่มอีตัราแลกเปลีย่นอยูท่ี ่1 รเูปียห ์เทา่กบั 0.0031728 บาท 
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จากสาํนกังานภาษซีึง่มเีขตอาํนาจในทอ้งทีท่ีบ่รษิทัตัง้อยู ่การขอรบัหมายเลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษจีะใช้

เวลาประมาณ 5 วนัทาํการนบัจากวนัทีส่าํนกังานภาษไีดร้บัคาํขอและเอกสารครบถว้น 

(5) การเปิดบญัชธีนาคารและการชาํระเงนิลงทุน 

เน่ืองจากกฎหมายกาํหนดใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัตอ้งชาํระเงนิลงทุนไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 25 

ของทุนจดทะเบยีน ดงันัน้ จงึตอ้งมกีารเปิดบญัชธีนาคารเพือ่นํามาใชเ้ป็นหลกัฐานวา่บรษิทัไดร้บัชาํระ

เงนิลงทุนจากผูล้งทุนซึง่จะใชร้ะยะเวลาประมาณ 5 วนั อยา่งไรกต็าม ในทางปฏบิตัผิูก้่อตัง้บรษิทัอาจ

ขอใหโ้นตารพีบัลคิของประเทศอนิโดนีเซยีออกหนังสอืรบัรองการชําระเงนิลงทุนแทนการเปิดบญัชี

ธนาคารได ้

(6) การชาํระคา่ธรรมเนียม 

ผูก้่อตัง้บรษิทัจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมต่อหน่วยการคลงั (State Treasury) สาํหรบัการ

ตรวจและอนุมตักิารจองชื่อบรษิทัจากกระทรวงยุตธิรรมและสทิธมินุษยชนเป็นเงนิจํานวน 200,000        

รเูปียห ์หรอืประมาณ 640 บาท และสาํหรบัการใหบ้รกิารกฎหมายเป็นเงนิจาํนวน 1,580,000 รเูปียห ์

หรอืประมาณ 5,000 บาท การชาํระคา่ธรรมเนียมในขัน้ตอนน้ีใชเ้วลา 1 วนั 

(7) การขออนุมตัติราสารการจดัตัง้ 

ผู้ก่อตัง้บริษัทจะต้องยื่นคําขออนุมัติตราสารการจัดตัง้ของบริษัท พร้อมทัง้เอกสาร

ประกอบคําขอ เช่น หนังสอืรบัรองภูมลิําเนาของบรษิัท สําเนาบญัชีธนาคารและการรบัเงนิลงทุน 

สําเนาเอกสารแสดงหมายเลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี เป็นต้น ต่อกระทรวงยุตธิรรมและสทิธมินุษยชน 

ทัง้น้ี หลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการยื่นคําขออนุมตัิตราสารการจดัตัง้และการพจิารณาอนุมตัติราสาร      

การจดัตัง้ของกระทรวงยตุธิรรมและสทิธมินุษยชนมรีายละเอยีดทีส่าํคญัดงัต่อไปน้ี 

(7.1) ผูก้่อตัง้บรษิทัตอ้งยื่นคําขออนุมตัติราสารการจดัตัง้ของบรษิทัต่อกระทรวง

ยุตธิรรมและสทิธมินุษยชนผา่นทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์SISMENBAKUM ภายใน 60 วนันับตัง้แต่

วนัทีม่กีารลงนามในตราสารการจดัตัง้ 

(7.2) กระทรวงยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนจะแจ้งผลการพิจารณาเรื่องความ

ครบถว้นของคาํขออนุมตัติราสารการจดัตัง้และเอกสารประกอบคาํขอผา่นทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์

(7.3) ในกรณีที่กระทรวงยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนพิจารณาว่าคําขออนุมัต ิ     

ตราสารการจดัตัง้และเอกสารประกอบคําขอครบถ้วน ผูก้่อตัง้บรษิทัจะต้องยื่นคําขออนุมตัติราสาร      
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การจดัตัง้และเอกสารประกอบคําขอฉบบัจรงิต่อกระทรวงยุตธิรรมและสทิธมินุษยชนภายใน 30 วนั

นบัตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัการแจง้ผล 

(7.4) กระทรวงยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนจะออกหนังสืออนุมัติตราสารการ       

จดัตัง้บรษิทั (Decree of the Minister) ภายใน 14 วนันับตัง้แต่วนัทีก่ระทรวงยตุธิรรมและสทิธิ

มนุษยชนไดร้บัคาํขออนุมตัติราสารการจดัตัง้และเอกสารประกอบคําขอครบถว้น ซึง่จะสง่ผลใหบ้รษิทั

มสีถานะเป็นหน่วยทางกฎหมาย อย่างไรกต็าม ในทางปฏบิตั ิการอนุมตัติราสารการจดัตัง้จะใชเ้วลา

ประมาณ 1 เดอืน  

ขัน้ตอนการจดทะเบยีนจดัตัง้ 

(1) การจดทะเบยีนการจดัตัง้ 

เมื่อตราสารการจดัตัง้ไดร้บัอนุมตัจิากกระทรวงยุตธิรรมและสทิธมินุษยชนแลว้ บรษิทั

จะตอ้งจดทะเบยีนการจดัตัง้ดงักล่าวต่อสาํนักงานทะเบยีนบรษิทั (Company Registry Office) ซึง่มี

เขตอํานาจในทอ้งทีท่ีบ่รษิทัตัง้อยู่ภายใน 30 วนั นับตัง้แต่วนัทีก่ระทรวงยุตธิรรมและสทิธมินุษยชน

ออกหนังสอือนุมตัิตราสารการจดัตัง้ ทัง้น้ี ขอ้มูลของบรษิัทที่จะถูกบนัทึกไว้ในระบบทะเบยีนของ

สํานักงานทะเบียนบริษัท ได้แก่ ชื่อของบริษัท ภูมิลําเนา วัตถุประสงค์ จํานวนทุน เป็นต้น              

การจดทะเบยีนการจดัตัง้น้ีใช้เวลาประมาณ 14 วนันับตัง้แต่วนัที่สํานักงานทะเบยีนบรษิทัไดร้บั

เอกสารถูกต้องครบถ้วน เมื่อการจดทะเบยีนจดัตัง้เสรจ็สิ้นเรยีบร้อย บรษิัทจะได้รบัหนังสอืรบัรอง

บรษิทั (Company Registration Certificate) ซึ่งในภาษาอนิโดนีเซยีจะเรยีกว่า Tanda Daftar 

Perusahaan โดยใชต้วัอกัษรยอ่ TDP 

(2) การโฆษณาตราสารการจดัตัง้ในราชกจิจานุเบกษา 

เมือ่ตราสารการจดัตัง้ไดร้บัอนุมตัจิากกระทรวงยุตธิรรมและสทิธมินุษยชนแลว้ กระทรวง

ยุติธรรมและสทิธิมนุษยชนจะดําเนินการโฆษณาตราสารการจดัตัง้ดงักล่าวในราชกิจจานุเบกษา 

(State Gazette of the Republic of Indonesia) เพือ่เป็นการแสดงวา่มกีารจดัตัง้บรษิทัอยา่งสมบรูณ์ 

โดยหลกัแลว้การโฆษณาตราสารการจดัตัง้จะตอ้งกระทําภายใน 14 วนันับจากวนัทีม่กีารอนุมตัติรา

สารการจดัตัง้ อยา่งไรกต็าม ในทางปฏบิตัจิะใชเ้วลาประมาณ 1-2 เดอืน  

อน่ึง แมว้่าประเทศอนิโดนีเซียจะมกีฎหมายและนโยบายที่สนับสนุนให้คณะกรรมการ

สง่เสรมิการลงทุนของประเทศอนิโดนีเซยี (Indonesia Investment Coordinating Board หรอื BKPM) 

ทําหน้าทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารจดทะเบยีนจดัตัง้องคก์รธุรกจิและอนุมตักิารใหใ้บอนุญาตการประกอบธุรกจิ
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ไปในคราวเดยีว (One-stop Services) อย่างไรกต็าม ในทางปฏบิตั ิผูก้่อตัง้องคก์รธุรกจิยงัคงตอ้ง

ดาํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการจดัตัง้องคก์รธุรกจิเชน่เดยีวกบัในอดตี  

กฎหมายฉบบัน้ีมผีลใชบ้งัคบักบับรษิทัจํากดัเป็นการทัว่ไป และไม่ไดม้หีลกัเกณฑพ์เิศษ

สาํหรบัการจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัสาํหรบั SMEs โดยเฉพาะ ดงันัน้ ผูป้ระกอบการ SMEs ไม่วา่จะ

เป็นบุคคลสญัชาติอินโดนีเซียหรอืไม่ก็ตามที่ประสงค์จะจดัตัง้องค์กรธุรกิจในรูปของบรษิัทต้องอยู่

ภายใตบ้งัคบัของกฎหมายฉบบัน้ีเชน่เดยีวกนั  

จากข้อมูลการจดัอนัดบัความง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย

สาํหรบัปี พ.ศ. 2556 ซึ่งจดัทําโดยธนาคารโลกปรากฏว่า ประเทศอนิโดนีเซยีถูกจดัใหอ้ยู่ในอนัดบัที ่

166 ซึ่งถอืว่าอยู่ในอนัดบัทา้ยๆ ของกลุ่มประเทศอาเซยีน เน่ืองจากขัน้ตอนในการจดทะเบยีนจดัตัง้

บรษิทัในประเทศอนิโดนีเซยีมคีวามยุง่ยากซบัซอ้นและใชร้ะยะเวลานานมากเมือ่เทยีบกบัประเทศอื่นๆ 

สง่ผลใหผู้ป้ระกอบการ SMEs ตอ้งรบัภาระตน้ทุนการจดัตัง้องคก์รธุรกจิทีส่งูขึน้ นอกจากน้ี เอกสาร

สําหรบัการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทถูกจํากัดให้ต้องจดัทําในรูปแบบของภาษาอินโดนีเซียเท่านัน้ 

ผูป้ระกอบการ SMEs ที่ไม่ได้มสีญัชาติอินโดนีเซียที่ประสงค์จะเขา้มาจดัตัง้บรษิัทในประเทศ

อนิโดนีเซยีจงึอาจมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งจดัหาทีป่รกึษาและตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นดงักลา่ว 

 

กฎหมายแห่งสาธารณรฐัอินโดนีเซีย เลขท่ี 25 พ.ศ. 2550 เรื่องการลงทุน (The Law of 

Republic of Indonesia No. 25 of 2007 Concerning Investment) 

 

กฎหมายฉบบัน้ีมวีตัถุประสงคใ์นการสง่เสรมิใหม้กีารลงทุนในประเทศอนิโดนีเซยีมากขึน้ 

ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนจากในประเทศหรอืต่างประเทศ ดงันัน้ บทบญัญตัหิลกัในกฎหมายจงึเกีย่วกบั

นโยบายการลงทุน รูปแบบการลงทุน การอํานวยความสะดวกแก่ผูล้งทุน สทิธหิน้าทีแ่ละความรบัผดิ

ของผู้ลงทุน เป็นต้น ทัง้น้ี ในส่วนของรูปแบบการลงทุนในประเทศอินโดนีเซียนัน้จะจําแนกเป็น         

2 ประเภท ไดแ้ก่ การลงทุนโดยอาศยัเงนิทุนจากบุคคลสญัชาตอินิโดนีเซยี (Domestic Investment) 

และการลงทุนโดนอาศยัเงนิลงทุนจากบุคคลสญัชาตอิื่น หรอืโดยการร่วมทุนระหวา่งบุคคลสญัชาตอิื่น

กบับุคคลสญัชาตอินิโดนีเซยี (Foreign Investment)  

แม้ว่ากฎหมายฉบบัน้ีจะไม่มีบทบญัญัติที่เกี่ยวข้องกับการจดัตัง้ธุรกิจโดยตรง แต่มี

บทบญัญตัทิีก่ล่าวถงึรูปแบบการจดัตัง้ธุรกจิทีไ่ดร้บัอนุญาตสําหรบัการลงทุนแต่ละประเภท กล่าวคอื 

บุคคลสัญชาติอินโดนีเซียสามารถลงทุนในประเทศอินโดนีเซียได้ในรูปแบบเจ้าของรายเดียว 
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(Individual Business) บรษิทั (Corporation) หรอืองคก์รธุรกจิทีไ่ม่ใช่บรษิทั (Non-Corporation) 

ในขณะทีบุ่คคลสญัชาตอิื่นจะสามารถลงทุนในประเทศอนิโดนีเซยีไดก้ต่็อเมือ่เขา้มาจดัตัง้องคก์รธุรกจิ

ในรปูแบบของบรษิทัเทา่นัน้ ดงันัน้ จงึอาจกลา่วไดว้า่ โดยนยัแหง่กฎหมายฉบบัน้ี องคก์รธุรกจิรปูแบบ

อื่นๆ นอกเหนือจากบรษิทั อนัไดแ้ก่ กจิการเจา้ของรายเดยีวและหา้งหุน้ส่วน ถูกสงวนไวใ้หเ้ฉพาะ

บุคคลทีม่สีญัชาตอินิโดนีเซยีเทา่นัน้ 

อาจกล่าวไดว้่า กฎหมายฉบบัน้ีมผีลกระทบโดยตรงต่อผูป้ระกอบการ SMEs ซึ่งไม่ใช่

ผูป้ระกอบการสญัชาตอินิโดนีเซยีในการที่จะเขา้มาจดัตัง้องค์กรธุรกจิเพื่อประกอบธุรกจิในประเทศ

อนิโดนีเซยี เน่ืองจากผูป้ระกอบการ SMEs เหลา่น้ีสว่นใหญ่มฐีานธุรกจิขนาดเลก็และมเีงนิลงทุนจาํกดั 

หากจะเขา้มาเริม่เขา้ลงทุนในต่างแดนกม็กัประสงคท์ีจ่ะเริม่ตน้ดว้ยเงนิทุนจาํนวนน้อยโดยจดัตัง้องคก์ร

ธุรกจิทีม่รีูปแบบเรยีบง่ายและค่าใชจ้่ายน้อย เช่น หา้งหุน้ส่วน อย่างไรกต็าม เมื่อกฎหมายการลงทุน

ของบรษิทัอนิโดนีเซยีสงวนรปูแบบองคก์รธุรกจิขนาดเลก็เหล่าน้ีไวใ้หเ้ฉพาะแก่ผูป้ระกอบการสญัชาติ

อนิโดนีเซยีเท่านัน้ เช่นน้ีจงึเป็นการจาํกดัโอกาสการเขา้มาลงทุนประกอบธุรกจิในประเทศอนิโดนีเซยี

ของผูป้ระกอบการ SMEs ต่างชาต ิและทาํใหผู้ป้ระกอบการ SMEs ต่างชาตติอ้งรบัภาระตน้ทุนการ

จดัตัง้องคก์รธุรกจิทีส่งูขึน้ 

 

3.1.2 กฎหมายการเงิน 

 

สถาบนัการเงนิ (Financial Institutions) ในประเทศอนิโดนีเซยีสามารถแบ่งไดเ้ป็น        

2 ประเภทหลกั คอื 

(1) สถาบนัการเงนิทีเ่ป็นธนาคาร (Baking Financial Institutions) และ 

(2) สถาบนัการเงนิทีไ่มใ่ชธ่นาคาร (Non-Banking Financial Institutions) 

สถาบนัการเงนิทีเ่ป็นธนาคาร หมายถงึ ธนาคารซึง่ประกอบธุรกจิในดา้นการเกบ็รวบรวม

เงนิทุนจากประชาชนในรปูของเงนิฝาก และนําเงนิทุนดงักล่าวมาหมุนเวยีนกลบัไปสูป่ระชาชนอกีครัง้

ผ่านทางช่องทางหรอืรูปแบบต่างๆ เช่น สนิเชื่อ เป็นตน้ ธนาคารพาณิชยเ์หล่าน้ีอยู่ในการกํากบัดูแล

ของธนาคารกลางแหง่ประเทศอนิโดนีเซยี (The Central Bank of Indonesia หรอื Bank Indonesia) 

ส่วนสถาบนัการเงนิที่ไม่ใช่ธนาคาร หมายถึง สถาบนัการเงนิที่ถูกจดัตัง้ขึ้นในรูปของ

บรษิทัประกนัภยั กองทุนเงนิบํานาญ (Pension Fund) บรษิทัหลกัทรพัย์ ธุรกจิเงนิร่วมลงทุน 

(Venture Capital) และบรษิทัทีท่าํหน้าทีบ่รหิารกองทุนต่างๆ ซึง่ไมใ่ช่ธนาคาร เป็นตน้สถาบนัการเงนิ
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ทีไ่ม่ใช่ธนาคารในประเทศอนิโดนีเซยีเหล่าน้ีอยู่ในการกํากบัดูแลของกระทรวงการคลงั (Ministry of 

Finance) หรอืทีค่นส่วนใหญ่เรยีกกนัว่าหน่วยงานกํากบัดูแลตลาดทุนและสถาบนัการเงนิ (Badan 

Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuanganan หรอื BAPEPAM-LK) 

กฎหมายหลกัและนโยบายของประเทศอนิโดนีเซยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเงนิ ไดแ้ก่ 

(1) กฎหมายแห่งสาธารณรฐัอนิโดนีเซยี เลขที ่23 พ.ศ. 2542 เรื่องธนาคารกลางแห่ง

ประเทศอนิโดนีเซยี (The Law of the Republic of Indonesia No. 23 of 1999 Concerning Bank 

Indonesia) 

(2) กฎหมายแห่งสาธารณรฐัอนิโดนีเซยี เลขที ่7 พ.ศ. 2535 เรื่องการธนาคาร (The 

Law of the Republic of Indonesia No. 7 of 1992 Concerning Banking) 

(3) กฎหมายแหง่สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี เลขที ่21 พ.ศ. 2551 เรือ่งธนาคารอสิลาม (The 

Law of the Republic of Indonesia No. 21 of 2008 Concerning Sharia (Islamic) Banking) 

(4) กฎหมายแห่งสาธารณรฐัอนิโดนีเซยี เลขที ่2 พ.ศ. 2552 เรื่องธนาคารเพื่อการ

สง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศอนิโดนีเซยี (The Law of Republic of Indonesia No. 2 of 2009 

Concerning Eximbank) 

(5) กฎหมายแห่งสาธารณรฐัอนิโดนีเซยี เลขที ่8 พ.ศ. 2539 เรื่องตลาดทุน (The Law 

of Republic of Indonesia No. 8 of 1996 Concerning the Capital Market) 

 

กฎหมายแห่งสาธารณรฐัอินโดนีเซีย เลขท่ี 23 พ.ศ. 2542 เรื่องธนาคารกลางแห่งประเทศ

อินโดนีเซีย (The Law of the Republic of Indonesia No. 23 of 1999 Concerning Bank 

Indonesia) 

 
กฎหมายฉบบัน้ีมวีตัถุประสงค์ในการเสริมสร้างความก้าวหน้าของระบบการเงนิและ

นโยบายด้านเงินตราของประเทศอินโดนีเซีย เพื่อให้ระบบการเงินและนโยบายดงักล่าวมีความ

เทีย่งตรง เชื่อถอืได ้และโปร่งใส และเพือ่รกัษาเสถยีรภาพของค่าเงนิ Rupiah ดงันัน้ สาระสาํคญัของ

กฎหมายฉบบัน้ีจึงเป็นเรื่องของการกําหนดให้มีการจดัตัง้ธนาคารกลางแห่งประเทศอินโดนีเซีย 

(Central Bank of Republic of Indonesia / Bank Indonesia) ใหเ้ป็นองคก์รทีม่คีวามเป็นอสิระ 

ปราศจากการแทรกแซงจากรฐับาล เพือ่ทาํหน้าทีต่่างๆ เช่น กําหนดและบงัคบัใชน้โยบายดา้นเงนิตรา 

ควบคุมระบบการชาํระเงนิ (Payment System) และกํากบัดแูลการประกอบธุรกจิของธนาคารต่างๆ 
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ภายในประเทศอนิโดนีเซยี นอกจากน้ี  กฎหมายฉบบัน้ีมเีน้ือหาที่แสดงใหเ้หน็ได้ว่า ระบบสถาบนั

การเงนิของประเทศอนิโดนีเซยีในสว่นของธนาคารนัน้สามารถแบง่ไดเ้ป็น 3 สว่นหลกั ไดแ้ก่ 

(1) ธนาคารกลางแหง่ประเทศอนิโดนีเซยี ซึง่มอีํานาจหน้าทีใ่นการรกัษาเสถยีรภาพทาง
เศรษฐกจิของประเทศอนิโดนีเซยีและกํากบัดูแลการดําเนินกจิการของธนาคารพาณิชยท์ัง้หมดที่อยู่
ภายในประเทศอนิโดนีเซยี 

(2) ธนาคารพาณิชย ์ (Commercial Bank) ซึ่งประกอบธุรกจิดา้นการธนาคารทัว่ไป 

(Conventional Banking Business Activities) และ/หรอื ประกอบธุรกจิการเงนิบนหลกัชารอีะห ์

(Syariah Principle) ซึง่หมายถงึ การจดัหาเงนิใหใ้นลกัษณะเดยีวกนักบัทีธ่นาคารกลางแห่งประเทศ

อนิโดนีเซยีจดัหาเงนิใหแ้ก่ธนาคารพาณิชยแ์ละธนาคารทอ้งถิน่ โดยมเีงื่อนไขว่าธนาคารพาณิชยแ์ละ

ธนาคารท้องถิ่นนัน้จะต้องชําระเงนิจํานวนดงักล่าวคนืให้แก่ธนาคารกลางแห่งประเทศอนิโดนีเซีย

หลงัจากครบระยะเวลาทีก่ําหนด พรอ้มทัง้ชาํระค่าธรรมเนียม (Fee) หรอืสว่นแบ่ง (Product Sharing) 

การใหบ้รกิารหลกัของธนาคารพาณิชยเ์หล่าน้ีคอืการใหบ้รกิารออมเงนิ และการใหบ้รกิารดา้นสนิเชื่อ

แก่ประชาชน 

(3) ธนาคารทอ้งถิน่ (Rural Bank) ซึ่งประกอบธุรกจิคลา้ยคลงึกบัธนาคารพาณิชย ์

อย่างไรกต็าม ธนาคารทอ้งถิน่เหล่าน้ีเน้นการใหบ้รกิารดา้นสนิเชื่อแก่ผูป้ระกอบการขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม (SMEs) 

การที่ประเทศอินโดนีเซียจดัตัง้หน่วยงานขึ้นมาเพื่อกํากบัดูแลตลาดเงนิของประเทศ  

ย่อมส่งผลใหร้ะบบการเงนิและการธนาคารของประเทศอนิโดนีเซยีมคีวามเป็นระบบ มรีะเบยีบแบบ

แผนทีแ่น่นอน และมคีวามน่าเชื่อถอืมากยิง่ขึน้ นอกจากน้ี ธนาคารกลางแห่งประเทศอนิโดนีเซยียงัมี

บทบาทสาํคญัในการใหก้ารสนับสนุน SMEs เช่น การออกระเบยีบดา้นการใหค้วามช่วยเหลอืทาง

เทคนิคเพือ่การพฒันาของวสิาหกจิขนาดจิว๋ ขนาดเลก็ และขนาดกลาง (Micro, Small and Medium 

Enterprises หรอื MSMEs) (Bank Indonesia Regulation No. 7/39/PBI/2005 Concerning 

Technical Assistance for the Development of MSMEs) โดยสว่นใหญ่จะเป็นการใหค้วามช่วยเหลอื

ในด้านการให้ขอ้มูลและการฝึกอบรมแก่ธนาคารพาณิชย์ สถาบนัการเงนิ และผูใ้ห้บรกิารด้านการ

พฒันาธุรกจิ (Business Development Services Provider) ในเรื่องต่างๆ เช่น ยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

MSMEs การวเิคราะหค์วามน่าเชื่อถอื (Credit) ของ MSMEs การจดัการปญัหาเรื่องหน้ีเสยีของ 

MSMEs เป็นตน้ เพือ่ใหธ้นาคารพาณชิยแ์ละสถาบนัการเงนิต่างๆ ภายในประเทศอนิโดนีเซยีมคีวามรู้

ความเขา้ใจเกี่ยวกบัลกัษณะการประกอบธุรกจิของ MSMEs มากขึน้และสามารถพฒันาหรอืจดัทํา

โครงการดา้นการเงนิที่มคีวามเหมาะสมต่อธุรกจิ MSMEs ได ้นอกจากน้ี ธนาคารกลางแห่งประเทศ
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อนิโดนีเซยีมนีโยบายทีส่่งเสรมิใหธ้นาคารพาณิชยต่์างๆ ในประเทศอนิโดนีเซยีจดัใหม้ศีูนยใ์หบ้รกิาร

แก่ MSMEs (MSMEs Centers) โดยเฉพาะดว้ย 

นอกเหนือจากการใหค้วามช่วยเหลอืทางเทคนิคแก่ธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงนิ

แลว้  ธนาคารกลางแห่งประเทศอนิโดนีเซยีมนีโยบายในการผ่อนคลายความเขม้งวดของกฎระเบยีบ

ดา้นการเงนิต่างๆ ทีม่ผีลบงัคบัต่อ MSMEs ทัง้น้ี เหน็ไดจ้ากการออกระเบยีบต่างๆ เช่น ระเบยีบ

เกีย่วกบัหลกัเกณฑข์องธนาคารพาณิชยใ์นการประเมนิความสามารถในการชาํระหน้ีของลกูคา้ (Bank 

Indonesia Regulation No. 7/2PBI/2005 Concerning Assessment of Asset Quality for 

Commercial Bank) ซึง่กําหนดวา่ ในการพจิารณาความสามารถในการชาํระหน้ีของลกูคา้ซึง่กูย้มืเงนิ

ไม่เกิน 500 ล้านรูเปียห์ หรอืประมาณ 1.55 ล้านนัน้ ให้พจิารณาจากขอ้เทจ็จรงิว่าลูกค้ามี

ความสามารถในการชําระหน้ีหรอืดอกเบีย้ตรงตามกําหนดหรอืไม่เท่านัน้ โดยไม่จําเป็นตอ้งพจิารณา

คุณสมบตัิด้านอื่นๆ อีก หรือระเบียบเกี่ยวกบัการคํานวณน้ําหนักความเสี่ยงของสนิทรพัย์ (Bank 

Indonesia Regulation No. 8/3/PBI/2006 Concerning Risk Weighed Average Calculation)         

ซึ่งกําหนดว่าการคํานวณน้ําหนักความเสีย่งของสนิทรพัยส์ําหรบัการกูย้มืเงนิของวสิาหกจิขนาดเลก็ 

(Small Business Loan) ใหค้าํนวณเพยีงรอ้ยละ 85 ของสนิทรพัยเ์ทา่นัน้ เป็นตน้3 

จากนโยบายและกฎระเบยีบต่างๆ ของธนาคารกลางแห่งประเทศอินโดนีเซียข้างต้น         

จะเห็นได้ว่า ธนาคารกลางแห่งประเทศอินโดนีเซียมบีทบาทสําคญัในการให้ความช่วยเหลือด้าน

การเงนิแก่ SMEs ซึง่ชว่ยให ้SMEs สามารถเขา้ถงึแหลง่เงนิทุนในประเทศอนิโดนีเซยีไดง้า่ยขึน้ 

 
กฎหมายแห่งสาธารณรฐัอินโดนีเซีย เลขท่ี 7 พ.ศ. 2535 เรื่องการธนาคาร (The Law of the 
Republic of Indonesia No. 7 of 1992 Concerning Banking) 

 
จากแนวคดิที่ว่าธนาคารถือเป็นพื้นฐานหลกัทางเศรษฐกจิ เป็นเครื่องมอืสําคญัในการ

ขบัเคลื่อนและเป็นช่องทางในการระดมทุนจากสาธารณะ และมบีทบาทสําคญัในการสนับสนุนและ

พฒันาใหเ้ศรษฐกจิของประเทศเจรญิกา้วหน้า มเีสถยีรภาพ ซึง่จะส่งผลต่อการพฒันามาตรฐานความ

เป็นอยู่ของประชาชน ประเทศอนิโดนีเซยีจงึไดต้รากฎหมายฉบบัน้ีขึน้โดยมสีาระสาํคญัเกี่ยวกบัการ

กําหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการธนาคาร เช่น ประเภทและการดําเนินงานของธนาคาร 

หลกัเกณฑ์และวธิีการในการขออนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารทัง้ธนาคารพาณิชย์ (Commercial 

                                                            
3 World Bank. (ไมป่รากฏปีพมิพ)์. The Role of Bank Indonesia in Development of Micro, Small, and Medium Enterprises 
(MSMEs) and Customer Due Diligence (CDD). สบืคน้เมือ่วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2556, จาก 
http://siteresources.worldbank.org/INTAML/Resources/Endang_ Sedyadi_BI.pdf 
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Bank) และธนาคารทอ้งถิน่ (Rural Bank) เป็นตน้ อยา่งไรกต็าม กฎหมายฉบบัน้ีไมม่คีวามเกีย่วขอ้ง

โดยตรงกบัการประกอบธุรกจิของ SMEs แต่ประการใด 

 
กฎหมายแห่งสาธารณรฐัอินโดนีเซีย เลขท่ี 21 พ.ศ. 2551 เรื่องธนาคารอิสลาม (The Law of 
the Republic of Indonesia No. 21 of 2008 Concerning Sharia (Islamic) Banking) 

 
เน่ืองจากความตอ้งการในการใชบ้รกิารจากธนาคารอสิลาม (Sharia Islamic Bank)        

ในประเทศอินโดนีเซียเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง และเน่ืองจากธนาคารอิสลามเป็นธนาคารที่มี
ลกัษณะเฉพาะซึ่งแตกต่างจากธนาคารทัว่ไป (Conventional Bank) จงึมกีารตรากฎหมายฉบบัน้ีขึน้
เพือ่กําหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัธนาคารอสิลามโดยเฉพาะ โดยมบีทบญัญตัหิลกัเกีย่วกบัวตัถุประสงค์
และการดาํเนินงานของธนาคารอสิลาม การขออนุญาตและการจดัตัง้ธนาคารอสิลาม และขอ้จาํกดัการ
ประกอบธุรกจิของธนาคารอสิลาม อย่างไรก็ด ีกฎหมายฉบบัน้ีไม่มคีวามเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการ
ประกอบธุรกจิของ SMEs แต่ประการใด 

 
กฎหมายแห่งสาธารณรฐัอินโดนีเซีย เลขท่ี 2 พ.ศ. 2552 เรื่องธนาคารเพ่ือการส่งออกและ
นําเข้าแห่งประเทศอินโดนีเซีย (The Law of Republic of Indonesia No. 2 of 2009 
Concerning Eximbank) 

 
กฎหมายฉบบัน้ีถูกตราขึน้โดยมวีตัถุประสงค์ในการเสรมิสรา้งบรรยากาศการลงทุนเพื่อ

สนับสนุนกิจกรรมการส่งออกและนําเขา้สนิค้าและบริการของประเทศอินโดนีเซีย โดยมุ่งเน้นการ

พฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนั การใหค้วามช่วยเหลอืดา้นการเงนิ และการเพิม่ความร่วมมอื

ระหว่างผูป้ระกอบกจิการขนาดจิว๋ ขนาดย่อม และขนาดกลาง (Micro, Small and Medium-scale 

Enterprises หรอื MSMEs) ภายในประเทศอนิโดนีเซยี ดงันัน้ สาระสาํคญัของกฎหมายฉบบัน้ี คอื 

การจดัตัง้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศอนิโดนีเซยี (Indonesia Eximbank) ซึ่งใน

ภาษาอนิโดนีเซยีจะเรยีกวา่ Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia โดยใชต้วัอกัษรยอ่ LPEI 

เพื่อให้เป็นองค์กรที่ทําหน้าที่ช่วยเหลอืและสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจนําเขา้และส่งออกภายใต้การ

กํากบัดูแลของกระทรวงการคลงั (Ministry of Finance) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่ง

ประเทศอนิโดนีเซยีมพีนัธกจิในการใหค้วามช่วยเหลอืใน 4 รปูแบบหลกั ไดแ้ก่ (1) การช่วยเหลอืดา้น

การเงนิ (Financing) (2) การคํ้าประกนั (Guarantee) (3) การประกนัภยั (Insurance) และ               

(4) การบรกิารใหค้ําปรกึษา (Advisory) โดยรูปแบบการใหค้วามช่วยเหลอืเหล่าน้ียงัสามารถแบ่งได้

เป็นหลายรูปแบบย่อย เพื่อใหม้คีวามเหมาะสมตามลกัษณะการประกอบธุรกจิและสามารถตอบสนอง
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ความตอ้งการของผูป้ระกอบการไดอ้ย่างครบถว้น ทัง้น้ี โครงการใหค้วามช่วยเหลอืและการสนับสนุน

ของธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศอนิโดนีเซยี มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี4 

(1) การใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการเงนิ 

(1.1) สนิเชือ่สาํหรบัผูซ้ือ้ (Buyer’s Credit) 

เป็นการให้ความช่วยเหลอืด้านการเงนิแก่ผู้ที่ประสงค์จะซื้อหรอืนําเข้าสนิค้าและ

บรกิารบางประเภทจากประเทศอนิโดนีเซยี(Customer/Importer) ซึ่งเป็นการส่งเสรมิใหม้กีารส่งออก

สนิคา้และบรกิารไปยงัต่างประเทศมากขึน้ บุคคลทีอ่าจขอรบัความชว่ยเหลอืตามโครงการน้ีจะตอ้งเป็น

ผูนํ้าเขา้ทีเ่ป็นหน่วยงานของรฐัต่างประเทศ (Foreign Government) หรอืนิตบิุคคลใดๆ ทีเ่ป็นตวัแทน

ของหน่วยงานของรฐัต่างประเทศดงักลา่วเทา่นัน้ โดยจะมกีารใหส้นิเชือ่ใน 2 รปูแบบ คอื 

(1.1.1) การให้สนิเชื่อตามรายธุรกรรม (Transactional Financing)      

เป็นการใหส้นิเชื่อระยะสัน้สําหรบัการซื้อสนิคา้โภคภณัฑห์รอืการบรกิารทัว่ไป ภายในวงเงนิสงูสุดถงึ

รอ้ยละ 80 ของราคาสนิคา้หรอืบรกิาร และมรีะยะเวลาการใหส้นิเชื่อสงูสุดนาน 1 ปี โดยผูนํ้าเขา้ทีม่ ี

คุณสมบตัสิามารถยื่นคําขอรบัความช่วยเหลอืตามโครงการได ้โดยต้องแนบเอกสารประกอบคําขอ 

ไดแ้ก่ สาํเนาสญัญาซือ้ขายหรอืสญัญาจดัจา้ง และรายละเอยีดของผูซ้ือ้สนิคา้หรอืบรกิาร 

(1.1.2) การใหส้นิเชือ่ตามโครงการ (Project Financing) เป็นการใหส้นิเชื่อ

ระยะยาวสําหรบัการซื้อสนิคา้หรอืบรกิารที่มลีกัษณะเป็นโครงการ เช่น การสัง่ซื้อสนิคา้จํานวนมาก

เพื่อใชใ้นการก่อสรา้ง เป็นตน้ ภายในวงเงนิสงูสุดถงึรอ้ยละ 65 ของมลูค่าโครงการ และมรีะยะเวลา

การใหส้นิเชื่อสงูสุดนาน 5 ปี ผูนํ้าเขา้ทีม่คีุณสมบตัสิามารถยื่นคาํขอรบัความช่วยเหลอืตามโครงการ

ได ้โดยตอ้งแนบเอกสารประกอบคําขอ ไดแ้ก่ สาํเนาสญัญาตามโครงการพรอ้มรายละเอยีดการชําระ

เงนิ สําเนาผลการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ (Feasibility Study) และประมาณการณ์          

งบการเงนิ (Financial Analysis Projection) หรอืประมาณการณ์ความคุม้ค่าในการลงทุน (Projected 

Cash Flow) เพือ่ใชใ้นการประเมนิมลูคา่การลงทุนและแหลง่ทีม่าของเงนิทีจ่ะนํามาชาํระคนื 

(1.2) สนิเชื่อเพื่อพฒันาความสามารถในการผลติเพื่อส่งออก (Export Investment  

Loan) 

                                                            
4 Indonesia Eximbank. (ไม่ปรากฏปีพมิพ์).Products & Service.สบืคน้เมื่อวนัที่ 10 ธนัวาคม 2555, จาก 
http:www.indonesiaeximbank.go.id /en/buyer’s-credit 
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เป็นการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการเงนิแก่ผูป้ระกอบการสง่ออกทีต่อ้งการเงนิทุนเพือ่

นํามาพฒันาศกัยภาพในการผลติของตนเอง เช่น การสัง่ซื้อเครื่องจกัรใหม่ การปรบัปรุงสิง่อํานวย

ความสะดวกหรอืโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น โดยรูปแบบการให้สนิเชื่อจะเป็นการให้สนิเชื่อโดยตรง 

(Direct Financing) กล่าวคอื เป็นการใหส้นิเชื่อแก่ผูป้ระกอบการโดยตรงจากธนาคารเพือ่การสง่ออก

และนําเขา้แห่งประเทศอนิโดนีเซยีร่วมกบัธนาคารอื่นๆ (Co-Financing หรอื Syndication) ภายใน

วงเงนิสงูสดุถงึรอ้ยละ 70 ของมลูคา่การลงทุนทัง้หมด 

ผูป้ระกอบการทีส่ามารถขอรบัความชว่ยเหลอืจากโครงการน้ีอาจเป็นผูป้ระกอบธุรกจิ

ส่งออกโดยตรงหรอืเป็นผูป้ระกอบการทีเ่ป็นซพัพลายเออร์ (Supplier) ของผูส้่งออกกไ็ด ้โดยยื่น       

คําขอรบัความช่วยเหลอืตามโครงการ พรอ้มแนบเอกสารประกอบคําขอ ไดแ้ก่ สําเนาผลการศกึษา

ความเป็นไปไดข้องโครงการ (Feasibility Study) สาํเนาสญัญาซื้อขายสนิคา้หรอืจดัจา้งปรบัปรุงพรอ้ม

รายละเอยีดการชําระเงนิ หลกัฐานหรอืแผนที่แสดงว่ามกีารใชเ้งนิลงทุนของตนเอง (Self-Funding) 

ร่วมดว้ยอย่างน้อยรอ้ยละ 30 ของมูลค่าสนิคา้หรอืมูลค่าการลงทุนทัง้หมด และประมาณการณ์งบ

การเงนิ (Financial Analysis Projection) หรอืประมาณการณ์ความคุม้ค่าในการลงทุน (Projected 

Cash Flow) เพือ่ใชใ้นการประเมนิมลูค่าการซื้อสนิคา้หรอืการลงทุนและแหล่งทีม่าของเงนิทีจ่ะนํามา

ชาํระคนื 

(1.3) สนิเชือ่เพือ่เงนิทุนหมนุเวยีนในการสง่ออก (Export Working Capital Loan) 

เป็นการให้ความช่วยเหลอืด้านการเงนิแก่ผู้ประกอบการส่งออกที่ต้องการเงนิทุน

สําหรับการจัดหาวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนในการผลิตเพื่อกิจกรรมการส่งออก โดยมีการให้สินเชื่อ              

2 รปูแบบ คอื 

(1.3.1) การให้สนิเชื่อตามรายธุรกรรม (Transactional Financing)          

เป็นการให้สนิเชื่อตามรอบการซื้อขายวตัถุดบิหรอืชิ้นส่วนของผูป้ระกอบการส่งออก ภายในวงเงนิ

สงูสดุถงึรอ้ยละ 90 ของมลูค่าสญัญาสง่ออกหรอืเลตเตอรอ์อฟเครดติทีเ่ปิดไวส้าํหรบัการสง่ออก และมี

ระยะเวลาการใหส้นิเชื่อสงูสุดนาน 270 วนั ในกรณีทีเ่ป็นการใหส้นิเชื่อในสกุลเงนิต่างประเทศ และ 360 

วนั ในกรณทีีเ่ป็นการใหส้นิเชือ่ในสกุลเงนิรเูปียห ์

(1.3.2) การใหส้นิเชื่อรายปี (Yearly Financing) เป็นการใหส้นิเชื่อโดย

พจิารณาจากขอ้มูลการส่งออกทีผ่่านมาและประมาณการณ์การส่งออก 1 ปีล่วงหน้า ภายในวงเงนิ

สงูสดุถงึรอ้ยละ 90 ของเงนิทุนหมนุเวยีนทีจ่ะตอ้งใชแ้ละมรีะยะเวลาการใหส้นิเชือ่สงูสดุนาน 1 ปี  
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ผูป้ระกอบการทีป่ระสงค์จะขอรบัความช่วยเหลอืตามโครงการสามารถยื่นคําขอรบั

ความชว่ยเหลอืตามโครงการ พรอ้มแนบเอกสารประกอบคาํขอ ไดแ้ก่ สาํเนางบการเงนิอยา่งน้อย 3 ปี 

สาํเนาเอกสารแสดงสถานะของบรษิทั และสาํเนาหลกัประกนั (Collateral Ownership) 

(1.4) สนิเชือ่เพือ่เลตเตอรอ์อฟเครดติ (Import L/C Financing) 

เป็นการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการเงนิแก่ผูป้ระกอบการสง่ออกทีต่อ้งการเงนิไปชาํระ

ราคาค่าวตัถุดิบหรือชิ้นส่วนในการผลิตที่ได้สัง่ซื้อจากต่างประเทศตามเลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อ

ประโยชน์ในกจิกรรมการส่งออก โดยมรีะยะเวลาการใหส้นิเชื่อสงูสุดนาน 270 วนั ผูป้ระกอบการที่

ประสงค์จะขอรบัความช่วยเหลือตามโครงการสามารถยื่นคําขอรบัความช่วยเหลือตามโครงการ  

พรอ้มแนบเอกสารประกอบคาํขอ ไดแ้ก่ สาํเนางบการเงนิอยา่งน้อย 3 ปี และบนัทกึการชาํระเงนิตาม

ใบแจง้ราคาสนิคา้ (Export Invoice) 1 ปีทีผ่า่นมา 

(1.5) เลตเตอรอ์อฟเครดติ (Issuance of Import L/C) 

เป็นการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการเงนิแก่ผูป้ระกอบการสง่ออก โดยธนาคารเพือ่การ

ส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศอินโดนีเซียจะเปิดเลตเตอร์ออฟเครดติตามคําสัง่ของผูป้ระกอบการ

สง่ออกสาํหรบัการจดัหาวตัถุดบิหรอืชิน้สว่นในการผลติเพือ่กจิกรรมการส่งออก ประเภทของเลตเตอร์

ออฟเครดติม ี2 รปูแบบ คอื เลตเตอรอ์อฟเครดติทีธ่นาคารตอ้งชาํระเงนิทนัทเีมือ่ไดร้บัเอกสารถูกตอ้ง

ครบถว้น (L/C at Sight) และเลตเตอรอ์อฟเครดติทีม่กีาํหนดระยะเวลาการชาํระเงนิ (L/C Terms) โดย

เลตเตอรอ์อฟเครดติทีเ่ปิดไปน้ีจะมผีลบงัคบั (Effective Time Period) ไมเ่กนิ 90 วนั  

ผูป้ระกอบการทีป่ระสงค์จะขอรบัความช่วยเหลอืตามโครงการสามารถยื่นคําขอรบั

ความชว่ยเหลอืตามโครงการ พรอ้มแนบเอกสารประกอบคาํขอ ไดแ้ก่ สาํเนางบการเงนิอยา่งน้อย 3 ปี 

และแผนการสง่ออก 1 ปีล่วงหน้า โดยมคี่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานซึง่ประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมการ

เปิดเลตเตอรอ์อฟเครดติ (Opening Fee) ซึง่ตอ้งชาํระ ณ เวลาทีม่กีารเกดิเลตเตอรอ์อฟเครดติ และ

คา่ธรรมเนียมการรบัรองเลตเตอรอ์อฟเครดติ (Acceptance Fee) 

(1.6) เลตเตอรอ์อฟเครดติเพือ่การคํ้าประกนั (Issuance of SBLC) 

เป็นการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการเงนิแก่ผูป้ระกอบการสง่ออก โดยธนาคารเพือ่การ

ส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศอินโดนีเซียจะเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตให้แก่ผู้ร ับประโยชน์ 

(Beneficiary) เพื่อเป็นการคํ้าประกนัสาํหรบักรณีทีผู่ป้ระกอบการสง่ออกกระทาํการอย่างใดๆ ซึ่งถอื

เป็นเหตุผดินัดหรอืผดิสญัญาตามสญัญาจดัหาวตัถุดบิหรอืสญัญาทีเ่กี่ยวกบัการสนับสนุนการส่งออก
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ระหว่างผูร้บัประโยชน์และผูป้ระกอบการส่งออก เลตเตอรอ์อฟเครดติทีเ่ปิดไปน้ีจะมรีะยะเวลาไม่เกนิ 

360 วนั และมวีงเงนิตามมลูค่าสนิคา้ทีผู่ป้ระกอบการส่งออกจะดําเนินการผลติและสง่ออก แต่ตอ้งไม่

เกนิจํานวนเงนิทุนหมุนเวยีนในระยะเวลา 1 ปีของผูป้ระกอบการส่งออก ทัง้น้ี การเปิดเลตเตอรอ์อฟ

เครดติในลกัษณะที่เป็นการคํ้าประกนัน้ีจะช่วยสรา้งความน่าเชื่อถอืดา้นการเงนิใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ

สง่ออก  

ผูป้ระกอบการทีป่ระสงค์จะขอรบัความช่วยเหลอืตามโครงการสามารถยื่นคําขอรบั

ความชว่ยเหลอืตามโครงการ พรอ้มแนบเอกสารประกอบคาํขอ ไดแ้ก่ สาํเนาสญัญาทีต่อ้งการใหม้กีาร

ออกเลตเตอรอ์อฟเครดติเพือ่คํ้าประกนั และแผนการสง่ออก 1 ปีล่วงหน้า โดยจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายใน

การเปิดเลตเตอรอ์อฟเครดติ และอาจมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งใหห้ลกัประกนัแก่ธนาคารเพือ่การสง่ออก

และนําเขา้แห่งประเทศอนิโดนีเซยีเป็นจาํนวนรอ้ยละ 100 ของจาํนวนตามเลตเตอรอ์อฟเครดติทีเ่ปิด

ไปอกีดว้ย 

(1.7) สนิเชื่อตามใบวางบลิส่งออกหรอืบญัชลีกูหน้ีการส่งออก (Export Bills or     

Receivables Discounting) 

เป็นการใหค้วามช่วยเหลอืดา้นการเงนิในกรณีทีผู่ป้ระกอบการส่งออกตอ้งการทีจ่ะ

ไดร้บัเงนิสดทนัทหีลงัจากทีผู่ป้ระกอบการสง่ออกไดอ้อกใบวางบลิหรอืใบแจง้หน้ี (Invoice) ใหแ้ก่ลกูคา้

หรือได้ลงบัญชีลูกหน้ีการส่งออกไว้แล้ว โดยผู้ประกอบการส่งออกสามารถนําใบแจ้งหน้ีหรือ

บญัชีลูกหน้ีการส่งออกมาเป็นหลกัฐานเพื่อขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่ง

ประเทศอนิโดนีเซยีได ้ 

ทัง้น้ี ใบแจง้หน้ีทีส่ามารถนํามาเป็นหลกัฐานเพื่อขอสนิเชื่อไดน้ัน้จะตอ้งเป็นไปตาม

เงื่อนไขที่กําหนด กล่าวคอื ต้องเป็นใบแจง้หน้ีที่มกีําหนดระยะเวลาชําระเงนิอยู่ในระหว่าง 7 วนั        

ถงึ 270 วนั นอกจากน้ี การชาํระเงนิตามใบแจง้หน้ีดงักล่าวจะตอ้งเป็นการชาํระเงนิผา่นทางเลตเตอร์

ออฟเครดติ (L/C) ในกรณีทีว่ธิกีารชาํระเงนิตามใบแจง้หน้ีไม่ใช่การชําระเงนิผ่านทางเลตเตอร์ออฟ

เครดติ ผู้ประกอบการจะต้องดําเนินการให้หลกัประกนัแก่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่ง

ประเทศอนิโดนีเซยีตามวธิกีารอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ี เพื่อเป็นการรบัประกนัว่าผูป้ระกอบการ

สง่ออกจะไดร้บัชาํระเงนิจากผูซ้ือ้  

(1.7.1) ใบแจ้งหน้ีดังกล่าวได้รับการคํ้าประกันจากบริษัทประกันภัย              

เพือ่ป้องกนัความเสีย่งอนัอาจเกดิจากการไมช่าํระเงนิตามใบแจง้หน้ีของผูซ้ือ้ 
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(1.7.2) ใบแจ้งหน้ีดงักล่าวได้รบัการรบัรองโดยธนาคารในต่างประเทศ 

หรอื 

(1.7.3) ใบแจง้หน้ีดงักล่าวไดร้บัการรบัประกนัจากธนาคาร โดยอาจอยู่ใน

รูปของหนังสอืคํ้าประกนัจากธนาคาร (Bank Guarantee) เลตเตอรอ์อฟเครดติเพื่อการคํ้าประกนั 

(Standby L/C) หรอืหลกัประกนรปูแบบอื่นๆ ทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั 

(1.8) สนิเชือ่เพือ่การนําเขา้หรอืทรสัตร์ซีที (Trust Receipt) 

เป็นการใหค้วามช่วยเหลอืดา้นการเงนิแก่ผูป้ระกอบการส่งออกหรอืซพัพลายเออร์

ของผูป้ระกอบการส่งออกที่ต้องการจะนําเขา้สนิค้าที่ส ัง่ซื้อจากต่างประเทศ เช่น วตัถุดบิ ออกจาก

ท่าเรอืหรอืสถานทีเ่กบ็สนิคา้เพื่อนําสนิคา้ดงักล่าวไปใชใ้นกระบวนการผลติหรอืการขายต่อไป โดยมี

วงเงนิสนิเชื่อเท่ากบัมูลค่าของสนิคา้นํา แต่ไม่เกนิเงนิทุนหมุนเวยีน (Working Capital) 1 ปี ของ

ผูป้ระกอบการส่งออกหรอืซพัพลายเออร์ และมรีะยะเวลาการให้สนิเชื่อสูงสุดนาน 360 วนั 

ผูป้ระกอบการส่งออกและซพัพลายเออร์สามารถขอรบัความช่วยเหลอืตามโครงการน้ีได้ โดยแนบ

เอกสารประกอบคาํขอ ไดแ้ก่ แผนการนําเขา้ลว่งหน้า 1 ปี และแผนการจาํหน่ายสนิคา้สง่ออกล่วงหน้า 

1 ปี 

(1.9) สนิเชือ่เพือ่การบรหิารคลงัสนิคา้ (Warehouse Receipt Financing) 

เป็นการใหค้วามช่วยเหลอืดา้นการเงนิเพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนแก่ผูป้ระกอบการ

ส่งออก ซพัพลายเออร์ของผูป้ระกอบการส่งออก และนิตบิุคคลทีซ่ึ่งทําหน้าทีเ่ป็นผูบ้รหิารคลงัสนิคา้ 

(Warehouse Manager) ทัง้น้ี โดยมเีงือ่นไขวา่สนิคา้โภคภณัฑท์ีอ่ยู่ในคลงัสนิคา้จะตอ้งเป็นสนิคา้ที่

จําเป็นในตลาดและสามารถจําหน่ายไดง้่าย การใหส้นิเชื่อเพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนตามโครงการน้ีมี

วงเงนิสงูสดุรอ้ยละ 80 ของราคาสนิคา้โภคภณัฑ ์และมรีะยะเวลาการใหส้นิเชือ่สงูสดุนาน 1 ปี บุคคลที่

มคีุณสมบตัสิามารถยื่นคําขอรบัความช่วยเหลอืตามโครงการได ้โดยตอ้งแนบเอกสารประกอบคําขอ 

ไดแ้ก่ สําเนางบการเงนิ 3 ปีล่าสุด สําเนาเอกสารแสดงสถานะของบรษิทั และสําเนาหลกัประกนั 

(Collateral Ownership) 

(2) การคํ้าประกนั 

(2.1) การคํ้าประกนัสนิเชื่อเพื่อเงนิทุนหมุนเวยีนในการส่งออก (Export Working 

Capital Credit Guarantee) 
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ในกรณีทีผู่ป้ระกอบการสง่ออกหรอืซพัพลายเออรข์องผูป้ระกอบการสง่ออกไดไ้ปขอ

สนิเชื่อเพือ่เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการสง่ออกของตนจากธนาคารของรฐั (Public Bank) ธนาคารเพือ่

การส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศอนิโดนีเซยีจะให้ความช่วยเหลอืในดา้นการคํ้าประกนัการปฏบิตัิ

ตามหน้าที่เกี่ยวกับการเงินของผู้ประกอบการส่งออกหรือซัพพลายเออร์ต่อธนาคารของรัฐ             

ซึง่ครอบคลุมถงึกรณีทีผู่ป้ระกอบการส่งออกหรอืซพัพลายเออรไ์มส่ามารถชาํระหน้ีแก่ธนาคารของรฐั

ไดเ้น่ืองจากความล่าชา้หรอืปญัหาในการจดัหาวตัถุดบิ การผลติ หรอืการจดัส่งสนิค้า แต่ไม่รวมถึง

กรณเีกดิจากเหตุสดุวสิยัซึง่อยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัภยัทัว่ไปอยูแ่ลว้  

การคํ้าประกันโดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศอินโดนีเซีย        

ตามโครงการน้ีมวีงเงนิคํ้าประสูงสุดถงึรอ้ยละ 90 ของจํานวนสนิเชื่อที่ผูป้ระกอบการส่งออกหรอื        

ซพัพลายเออรไ์ดร้บัจากธนาคารของรฐั และมรีะยะเวลาสงูสดุนาน 1 ปี บุคคลทีม่คีุณสมบตัสิามารถยืน่

คาํขอรบัความช่วยเหลอืตามโครงการได ้โดยตอ้งแนบเอกสารประกอบคําขอ ไดแ้ก่ สาํเนางบการเงนิ 

3 ปีล่าสุด และสําเนาเอกสารแสดงสถานะของบรษิทั ในการน้ี ผูข้อรบัความช่วยเหลอืจะต้องเสยี

คา่ใชจ้า่ยในการออกหนงัสอืคํ้าประกนั ไดแ้ก่  ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสอืคํ้าประกนั (Guarantee 

Fee) คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินการ (Administrative Cost) และคา่อากร (Stamp Cost) 

(2.2) การคํ้าประกนัเลตเตอรอ์อฟเครดติ (Import L/C Guarantee) 

ในกรณีทีผู่ป้ระกอบการสง่ออกหรอืซพัพลายเออรข์องผูป้ระกอบการส่งออกไดข้อให้

ธนาคารของรฐั (Public Bank) ออกเลตเตอรอ์อฟเครดติประเภททีต่อ้งชาํระเงนิทนัทเีมือ่ไดร้บัเอกสาร

ถูกตอ้งครบถว้น (L/C at Sight) หรอืเลตเตอรอ์อฟเครดติทีม่กีําหนดระยะเวลาการชําระเงนิ (L/C 

Terms) เพือ่ประโยชน์ในการสัง่ซื้อวตัถุดบิ ชิน้สว่น หรอืเครื่องจกัรเพือ่นํามาใชใ้นกจิกรรมการสง่ออก

สนิคา้หรอืบรกิาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศอนิโดนีเซยีจะใหค้วามช่วยเหลอืใน

การคํ้าประกนัเลตเตอร์ออฟเครดติดงักล่าว โดยมวีงเงนิคํ้าประกนัสูงสุดตามจํานวนที่ระบุไวใ้นเลต

เตอร์ออฟเครดติทีจ่ะคํ้าประกนั และมรีะยะเวลาคํ้าประกนัสูงสุดนาน 360 วนั บุคคลทีม่คีุณสมบตัิ

สามารถยืน่คาํขอรบัความชว่ยเหลอืตามโครงการได ้โดยตอ้งแนบเอกสารประกอบคาํขอ ไดแ้ก่ สาํเนา

เลตเตอรอ์อฟเครดติสาํหรบัการสัง่ซือ้วตัถุดบิ ชิน้สว่น หรอืเครือ่งจกัร 

(3) การประกนัภยั 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศอนิโดนีเซยีมโีครงการการรบัประกนัภยั

ให้แก่ผู้ประกอบการส่งออกสญัชาติอินโดนีเซียและผูล้งทุนสญัชาติอนิโดนีเซียที่อยู่ในต่างประเทศ  



นโยบายและกฎหมายของประเทศสมาชกิอาเซยีนเป้าหมาย 

  

 

3-26 

โดยจะรบัประกนัสําหรบัความสูญเสยีหรอืความเสยีหายอนัเน่ืองมาจากความเสี่ยงทางด้านการค้า

พาณชิยแ์ละดา้นการเมอืง ซึง่สามารถแบง่เป็น 4 ประเภทยอ่ยดงัต่อไปน้ี 

(3.1) การประกนัภยัสาํหรบัความลม้เหลวในการสง่ออก (Export Failure) 

(3.2) การประกนัภยัสาํหรบัความลม้เหลวในการชาํระเงนิ (Payment Failure) 

(3.3) การประกันภัยสําหรับการลงทุนของบริษัทสัญชาติอินโดนี เซียใน 

ต่างประเทศ และ 

(3.4) การประกนัภยัสาํหรบัความเสีย่งดา้นการเมอืงในประเทศปลายทางของการ

สง่ออก 

(4) การใหค้าํปรกึษา  

(4.1) การใหค้าํปรกึษาทางเทคนิค (Technical Assistance) 

เป็นการใหค้วามช่วยเหลอืดา้นการใหค้ําปรกึษาเกี่ยวกบัการทําธุรกรรมต่างๆ เช่น 

ธุรกรรมเกี่ยวกบัการค้าระหว่างประเทศ ธุรกรรมด้านการบริหารจดัการทางการเงนิ และธุรกรรม

เกีย่วกบัสนิเชือ่ หลกัทรพัย ์และการประกนัภยั เป็นตน้ รวมถงึการใหค้าํปรกึษาเกีย่วกบัธุรกจิและการ

พฒันาคุณภาพการผลติใหแ้ก่ผูป้ระกอบการสง่ออกและนําเขา้ 

(4.2) การฝึกอบรมและการใหข้อ้มลูดา้นการเงนิ (Capacity Building) 

เป็นการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการฝึกอบรมและการใหค้าํแนะนําเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์

ของการค้าระหว่างประเทศและการหาแหล่งเงนิทุนเพื่อการส่งออก รวมถึงการให้ขอ้มูลแก่ ผูซ้ื้อใน

ต่างประเทศ 

กฎหมายฉบบัน้ีไมไ่ดม้มีาตรการสง่เสรมิสาํหรบัผูป้ระกอบการ SMEs โดยเฉพาะ อยา่งไร

กต็าม ในกรณีทีผู่ป้ระกอบการ SMEs ประกอบธุรกจิเกีย่วกบัการนําเขา้หรอืส่งออกสนิคา้หรอืบรกิาร 

หรอืเป็นซพัพลายเออรข์องผูป้ระกอบการนําเขา้หรอืสง่ออก ผูป้ระกอบการ SMEs ดงักล่าวกส็ามารถ

ขอรบัความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิจากธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศอนิโดนีเซยีได ้ 

อน่ึง เน่ืองจากโครงการใหค้วามช่วยเหลอืบางโครงการไดก้ําหนดคุณสมบตัขิองผูข้อรบั

ความช่วยเหลอืว่าจะต้องมสีญัชาติอินโดนีเซียเท่านัน้ ผูป้ระกอบการ SMEs ที่ไม่ได้มสีญัชาติ

อนิโดนีเซยีจงึอาจเสยีเปรยีบในแงข่องการเขา้ถงึแหลง่เงนิทุน 
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กฎหมายแห่งสาธารณรฐัอินโดนีเซีย เลขท่ี 8 พ.ศ. 2539 เรื่องตลาดทุน (The Law of the 

Republic of Indonesia No. 8 of 1996 Concerning the Capital Market) 

 

เน่ืองจากแนวคดิทีว่า่ตลาดทุน (Capital Market) มบีทบาทสาํคญัในการเป็นแหล่งเงนิทุน

สําหรบัธุรกจิ ดงันัน้ เพื่อการพฒันาตลาดทุนของประเทศ จงึจําเป็นต้องจดัใหม้อีงค์กรทางกฎหมาย

เพื่อประกอบธุรกจิเกี่ยวกบัตลาดทุนและเพื่อควบคุมป้องกนัมใิหเ้กดิการกระทําอนัอาจก่อใหเ้กดิการ

สญูเสยีต่อการลงทุนของสาธารณชน กฎหมายฉบบัน้ีจงึถูกตราขึน้เพือ่จดัตัง้หน่วยกํากบัดแูลตลาดทุน 

(Capital Market Supervisory Agency หรอื BAPEPAM) เพือ่ทาํหน้าทีก่ํากบัดแูลการดาํเนินงานของ

ตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศอนิโดนีเซยี (Indonesia Stock Exchange หรอื IDX)  นอกจากน้ี 

กฎหมายฉบบัน้ียงัมบีทบญัญตัอิื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตลาดทุน เช่น หลกัเกณฑก์ารขออนุญาตเสนอขาย

หลกัทรพัย์ต่อประชาชน หลกัเกณฑ์การขอใบอนุญาตสําหรบัการประกอบธุรกจิซื้อขายหลกัทรพัย ์

(Securities Exchange) ธุรกจิศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยก์ลาง (The Central Securities Depository) 

ธุรกจิกองทุน (Investment Funds) รวมถงึธุรกจิอื่นๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัตลาดทุน เป็นตน้ 

กฎหมายฉบบัน้ีมบีทบาทอย่างมากต่อผูป้ระกอบธุรกจิในประเทศอนิโดนีเซยีโดยเฉพาะ

อย่างยิง่ในด้านการเงนิ เน่ืองจากมกีารเปิดโอกาสให้บรษิัทที่มคีุณสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนด

สามารถนําหลกัทรพัยเ์ขา้มาจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์พือ่ระดมทุนจากประชาชนได ้ทัง้น้ี ตลาด

หลกัทรพัยข์องประเทศอนิโดนีเซยีแบ่งออกเป็น 2 กระดานหลกั ไดแ้ก่ (1) กระดานหลกั (Main 

Board) ซึ่งเป็นกระดานทีม่ไีวส้าํหรบัการเขา้มาระดมทุนของบรษิทัขนาดใหญ่ทีม่ผีลการดําเนินงาน

ตามหลกัเกณฑท์ีก่ําหนด และ (2) กระดานรอง (Development Board) เป็นกระดานในตลาด

หลกัทรพัยท์ี่มไีวส้ําหรบัการเขา้มาระดมทุนของบรษิทัขนาดเลก็ซึ่งไม่ไดม้คีุณสมบตัคิรบถ้วนตามที่

กาํหนดไวส้าํหรบัการระดมทุนในกระดานหลกั 

คุณสมบตัทิัว่ไปทีส่าํคญัสาํหรบับรษิทัทีป่ระสงคจ์ะเขา้มาจดทะเบยีนในกระดานหลกัและ

การดานรอง มดีงัน้ี 

(1) ตอ้งมสีถานะเป็นบรษิทัจาํกดัหรอืบรษิทัมหาชนจาํกดั 

(2) หุน้ของบรษิทัตอ้งมมีลูคา่อยา่งน้อยหุน้ละ 100 รเูปียห ์หรอืประมาณ 30 สตางค ์

(3) ตอ้งมคีณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) กรรมการอสิระ (Independent 

Commissioners) อยา่งน้อยรอ้ยละ 30 ของจาํนวนคณะกรรมการทัง้หมดของบรษิทั กรรมการทีไ่มม่ี

ความเกีย่วโยง (Unaffiliated Director) อยา่งน้อย 1 คน และเลขานุการบรษิทั 
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(4) คณะกรรมการของบรษิทั (Board of Directors) ตอ้งเป็นบุคคลทีม่คีุณสมบตัติาม

หลกัเกณฑท์ีก่ําหนด เช่น ไม่เคยถูกลงโทษจาํคุกเวน้แต่พน้โทษมาแลว้ไมน้่อยกว่า 10 ปี ไม่เคยถูก

ศาลพพิากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย เป็นตน้ 

นอกเหนือจากคุณสมบตัิทัว่ไปแล้ว ยงัมีคุณสมบตัิเฉพาะที่กําหนดไว้สําหรบัการจด

ทะเบยีนในกระดานหลกัและกระดานรอง แลว้แต่กรณ ีซึง่มสีาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

คุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบับรษิทัทีจ่ะจดทะเบยีนหลกัทรพัยเ์พือ่ซือ้ขายในกระดานหลกั 

(1) ตอ้งมสีนิทรพัยส์ุทธ ิ(Net Tangible Asset) สาํหรบังบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบ

ลา่สดุอยา่งน้อย 1 แสนลา้นรเูปียห ์หรอืประมาณ 317 ลา้นบาท 

(2) ตอ้งประกอบกจิการมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 36 เดอืนตดิต่อกนั 

(3) ต้องมผีูถ้อืหุ้นซึ่งมบีญัชหีลกัทรพัย์กบัสถาบนัการเงนิที่ไดร้บัใบอนุญาตจากหน่วย

กาํกบัดแูลตลาดทุน (Member of Securities Exchange) อยา่งน้อย 1,000 คน 

คุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบับรษิทัทีจ่ะจดทะเบยีนหลกัทรพัยเ์พือ่ซือ้ขายในกระดานรอง 

(1) ตอ้งมสีนิทรพัยส์ุทธ ิ(Net Tangible Asset) สาํหรบังบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบ

ลา่สดุอยา่งน้อย 5 พนัลา้นรเูปียห ์หรอืประมาณ 16 ลา้นบาท 

(2) ตอ้งประกอบกจิการมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 12 เดอืนตดิต่อกนั 

(3) ต้องมผีูถ้อืหุ้นซึ่งมบีญัชหีลกัทรพัย์กบัสถาบนัการเงนิที่ไดร้บัใบอนุญาตจากหน่วย

กาํกบัดแูลตลาดทุน (Member of Securities Exchange) อยา่งน้อย 500 คน5 

กฎหมายฉบบัน้ีไม่ไดม้มีาตรการพเิศษทีส่่งเสรมิการระดมทุนในตลาดหลกัทรพัยส์าํหรบั

ผูป้ระกอบกจิการ SMEs โดยตรง อยา่งไรกต็าม เมือ่พจิารณาถงึคาํจาํกดัความของกจิการ SMEs ของ

ประเทศอนิโดนีเซยี จะเหน็ไดว้่า กจิการขนาดกลาง (Medium Business) ซึ่งหมายถงึ กจิการทีม่ ี

จํานวนสนิทรพัยต์ัง้แต่ 500 ลา้นรูเปียหข์ึน้ไป แต่ไม่เกนิ 1 หมื่นลา้นรูเปียห์ หรอืตัง้แต่ประมาณ 

1,600,000 บาทถงึประมาณ 32 ลา้นบาท มคีุณสมบตัทิีส่ามารถเขา้มาจดทะเบยีนหลกัทรพัยเ์พือ่ระดม

                                                            
5 Indonesia Stock Exchange. (ไมป่รากฏปีพมิพ)์. RULE NUMBER I-A: CONCERNING THE LISTING OF SHARES 
(STOCK) AND EQUITY-TYPE SECURITIES OTHER THAN STOCK ISSUED BY THE LISTED COMPANY. สบืคน้เมือ่
วนัที่ 10 ธนัวาคม 2555, จาก http:www.idx.co.id /Portals/0/StaticData/Regulation/ListingRegulation/en-US/I-
A_Listing_ENG.pdf 
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ทุนในตลาดรองได้หากว่ากจิการขนาดกลางดงักล่าวมคีุณสมบตัิในด้านอื่นๆ ครบถ้วน นอกจากน้ี 

บทบญัญตัขิองกฎหมายฉบบัน้ีกไ็ม่ไดม้ขีอ้จํากดัในเรื่องสญัชาต ิดงันัน้ ผูป้ระกอบการกจิการขนาด

กลาง ไมว่า่จะเป็นธุรกจิประเภทใด หรอืมสีญัชาตใิด กส็ามารถเขา้มาระดมทุนในตลาดหลกัทรพัยข์อง

ประเทศอนิโดนีเซยีได ้ 

นอกจากกฎหมายหลกัดา้นการเงนิต่างๆ ขา้งตน้ซึง่มขีอบเขตการบงัคบัใชเ้ป็นการทัว่ไป 

ประเทศอนิโดนีเซยีมกีฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสนับสนุนผูป้ระกอบกจิการ SMEs โดยเฉพาะ ไดแ้ก่ 

กฎหมายแห่งสาธารณรฐัอนิโดนีเซยี เลขที ่9 พ.ศ. 2538 เรื่องวสิาหกจิขนาดยอ่ม (The Law of 

Republic of Indonesia No. 9 of 1995 Concerning Small Enterprise) อยา่งไรกต็าม เน่ืองจาก

กฎหมายฉบับน้ีจัดทําขึ้นในรูปแบบภาษาอินโดนีเซียเท่านัน้ จึงไม่ได้มีการศึกษาและวิเคราะห์

กฎหมายฉบบัน้ีแต่อยา่งใด 

นอกเหนือจากกฎหมายและระเบียบด้านการเงินแล้ว หน่วยงานรัฐของประเทศ

อินโดนีเซียยงัได้วางนโยบายและแผนพฒันาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการส่งเสรมิการประกอบธุรกิจ 

SMEs เช่น แผนดําเนินการหลกัระหว่างปี พ.ศ. 2553 ถงึ พ.ศ. 2557 สําหรบัตลาดทุนและ

อุตสาหกรรมการเงนิทีไ่มใ่ช่ธนาคาร (The Capital Market and Non Bank Financial Industry 

Master Plan) ของกระทรวงการคลงั6 ซึ่งกําหนดวตัถุประสงค ์ภารกจิ และกลยุทธต่์างๆ เพื่อเป็น

แนวทางในการพฒันาตลาดทุนและอุตสาหกรรมการเงนิทีไ่ม่ใช่ธนาคารของประเทศอนิโดนีเซยี เช่น 

การเพิม่ประสทิธิภาพและความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งเงนิทุน การสร้างบรรยากาศการลงทุน      

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการลงทุนให้มีความน่าเชื่อถือและมีมาตรฐานสากล เป็นต้น 

นอกจากน้ี แผนดาํเนินการหลกัดงักล่าวยงัประกอบดว้ยนโยบายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสง่เสรมิและ

สนับสนุนธุรกจิ SMEs เช่น การเพิม่ผลติภณัฑด์า้นการลงทุนสาํหรบัธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

(Enhancing the Availability of Retail and Small Medium Enterprises Investment Products) ซึง่มี

วตัถุประสงคใ์นการสนับสนุนใหผู้ล้งทุนรายยอ่ย (Retail Investors) มสีว่นร่วมในตลาดทุนมากขึน้โดย

มุ่งเน้นการสร้างผลิตภณัฑ์ด้านการลงทุนใหม่ๆ ที่มคีวามเหมาะสมและสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของผูล้งทุนได ้ และการปรบัหลกัเกณฑด์า้นเงนิทุนสาํหรบัการจดัตัง้บรรษทัประกนัสนิเชื่อใน

พืน้ทีท่อ้งถิน่ (Capital Adjustment in the Establishment of a Credit Guarantee Company In 

Provincial Areas) ซึง่มวีตัถุประสงคใ์นการช่วยใหบ้รรษทัประกนัสนิเชื่อสามารถจดัตัง้ไดด้ว้ยจาํนวน

                                                            
6 Indonesia Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency, Ministry of Finance of the Republic of 
Indonesia. (ไมป่รากฏปีพมิพ)์. THE CAPITAL MARKET AND NON BANK FINANCIAL INDUSTRY MASTER PLAN. 
สบืคน้เมือ่วนัที ่10 ธนัวาคม 2555, จาก 
http:www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/info_pm/MASTERPLAN_BAPEPAMLK_2010-2014_ENG.pdf 
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เงนิทุนทีน้่อยลง ซึง่บรรษทัประกนัสนิเชื่อน้ีเองทีม่สีว่นร่วมกบัรฐับาลของประเทศอนิโดนีเซยีในการให้

ความชว่ยเหลอืผูป้ระกอบธุรกจิ SMEs ในการเขา้ถงึแหลง่เงนิทุนจากธนาคารพาณชิย ์เป็นตน้ 

 

3.1.3  ข้อกาํหนดเก่ียวกบัการโอนเงิน 

 

กฎหมายหลักที่ ใช้ ในการควบคุมการโอนเงิน ในประ เทศอินโดนี เซีย  ได้แก่ 

พระราชบญัญตัแิห่งสาธารณรฐัอนิโดนีเซยี ฉบบัที ่3 ปี ค.ศ.2011 เกีย่วกบัการโอนเงนิ (Act of the 

Republic of Indonesia Number 3 of 2011 concerning Funds Transfer) และพระราชบญัญตัแิห่ง

สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี เลขที ่23 ปี ค.ศ. 1999 เกีย่วกบัธนาคารแห่งประเทศอนิโดนีเซยี (Act of the 

Republic of Indonesia Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia) และจากการอาศยัอาํนาจ

ตามพระราชบญัญตัดิงักล่าวไดม้กีารออกกฎหมายและระเบยีบธนาคารแห่งประเทศอนิโดนีเซยีเพื่อ

กําหนดหลกัเกณฑ์และวธิีปฏบิตัิเกี่ยวกบัการโอนเงนิ ซื้อขาย แลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศใน

ประเทศในอนิโดนีเซยี 

 

พระราชบญัญติัแห่งสาธารณรฐัอินโดนีเซีย ฉบบัท่ี 3 ปี ค.ศ.2011 เก่ียวกบัการโอนเงิน (Act of 

the Republic of Indonesia Number 3 of 2011 concerning Funds Transfer) 

 

กฎหมายฉบบัน้ีประกาศในราชกจิจานุเบกษาและมผีลบงัคบัใช ้ณ วนัที ่23 มนีาคม พ.ศ. 

2554 (ค.ศ. 2011) ซึง่บงัคบัใชแ้ก่ธุรกรรมการโอนเงนิทัง้ในประเทศและระหวา่งประเทศ ครอบคลุมทัง้

การโอนเงนิสกุลรเูปียหแ์ละเงนิตราต่างประเทศอื่นๆ โดยมกีารกําหนดโทษทางอาญาทัง้สาํหรบับุคคล

ธรรมดาและนิตบิุคคลซึง่กระทาํการอนัเป็นการละเมดิบทบญัญตัขิองกฎหมายฉบบัน้ี  

หลกัการสาํคญัทีเ่กีย่วขอ้งการโอนเงนิทีก่ฎหมายฉบบัน้ีไดนํ้าใช ้ไดแ้ก่ การไม่บงัคบักฎ 

Zero Hour Rule7 และการกําหนดผลสมบรูณ์ของการโอนเงนิทีเ่ป็นอนัสิน้สุดไมส่ามารถเพกิถอนได ้

(Finality of Payment) มาใชบ้งัคบักบัคาํสัง่โอนเงนิ เพือ่ใหค้าํสัง่โอนเงนิและคาํสัง่ชาํระดุลการหกับญัชี

ที่ไดท้ําสําเรจ็ลุล่วงไปแลว้มผีลสมบูรณ์และเป็นอนัสิ้นสุด ไม่สามารถเพกิถอนหรอืกลบัรายการหรอื    

                                                            
7 Zero Hour Rule ตามคาํนิยามของธนาคารเพือ่การชาํระหน้ีระหวา่งประเทศ (Bank for International Settlement: BIS) 
หมายถงึ เมือ่ศาลมคีาํสัง่ใหส้ถาบนัใดลม้ละลาย ใหถ้อืวา่คาํสัง่ใหล้ม้ละลายนัน้มผีลตัง้แต่วนิาทแีรกของวนัทีศ่าลมคีาํสัง่
ลม้ละลาย ผลทีเ่กดิขึน้กค็อื นิตกิรรมใดทีส่ถาบนัไดท้าํสาํเรจ็ลุล่วงไปแลว้ตัง้แต่เวลาหลงัเทีย่งคนืซึง่เป็นวนิาทแีรกของวนัทีศ่าล
สัง่ลม้ละลายจนถงึเวลาทีศ่าลมคีาํสัง่ใหล้ม้ละลายจะเป็นอนัเสยีเปล่าไป 
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สัง่แก้ไข หรอืหยุดระงบัการจ่ายเงนินัน้ได ้แมม้กีรณีที่ศาลมคีําสัง่พทิกัษ์ทรพัยห์รอืมคีําสัง่ลม้ละลาย 

ทัง้น้ี เพื่อป้องกนัผลกระทบต่อระบบการชําระเงนิเป็นลูกโซ่ (systemic risk) จะเหน็ไดว้่ามาตรการ

ดงักล่าวเป็นมาตรการสําคญัที่จะทําใหก้ารโอนเงนิในประเทศอนิโดนีเซยีมคีวามมัน่คงปลอดภยัและ

เป็นไปตามมาตรฐานสากล นอกจากน้ี กฎหมายฉบับน้ียังยอมรับเอกสารหลักฐานในรูปแบบ

อเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อรองรบัธุรกรรมการโอนเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส์ซึ่งนับวนัยิง่มบีทบาทมากขึน้ในการ

ดําเนินธุรกิจในปจัจุบนั ส่งผลให้เกิดความสะดวกและความคล่องตวัแก่ผู้ประกอบการในประเทศ

อนิโดนีเซยีมากยิง่ขึน้อกีดว้ย 

เมื่อพจิารณาหลกัการสําคญัต่างๆ ที่กฎหมายฉบบัน้ีนํามาใช้จะเห็นได้ว่า การบญัญัติ

กฎหมายฉบบัน้ีนัน้มจีุดมุ่งหมายเพื่อเป็นหลกัประกนัความมัน่คงปลอดภยัและมเีสถยีรภาพของการ

โอนเงนิในประเทศอนิโดนีเซยี อนัเป็นการสรา้งบรรยากาศการลงทุนทีด่ใีหก้บันักลงทุนทัง้ในและนอก

ประเทศรวมทัง้ผูป้ระกอบการ SMEs อกีดว้ย ซึ่งจะส่งผลกระทบในเชงิบวกต่อการลงทุนในประเทศ

อนิโดนีเซยีโดยรวม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ต่อนกัลงทุนชาวต่างประเทศ  

 

พระราชบญัญติัแห่งสาธารณรฐัอินโดนีเซีย ฉบบัท่ี 23 ปี ค.ศ. 1999 เก่ียวกบัธนาคารแห่ง

ประเทศอินโดนีเซีย (Act of the Republic of Indonesia Number 23 of 1999 concerning Bank 

Indonesia) 

 

กฎหมายฉบบัน้ีประกาศในราชกจิจานุเบกษาและมผีลบงัคบัใช ้ณ วนัที ่17 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) เพือ่กําหนดนโยบายทางการเงนิไปในทศิทางทีจ่ะรกัษาเสถยีรภาพของอตัรา

ค่าเงนิสกุลรูเปียห์ รวมถึงจดัตัง้ธนาคารกลางที่เป็นอิสระ ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศอินโดนีเซีย      

ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการกํากบัดูแลการโอนเงนินัน้ บทบญัญตัขิอ้ 3 แห่งกฎหมายฉบบัน้ีกําหนดว่า 

หา้มบุคคลใดนําเงนิสกุลรูเปียหจ์าํนวนเงนิตามทีธ่นาคารแห่งประเทศอนิโดนีเซยีกําหนด เขา้หรอืออก

จากประเทศอนิโดนีเซยี เวน้แต่จะไดร้บัการอนุมตัจิากธนาคารแหง่ประเทศอนิโดนีเซยี 

เพื่อรกัษาเสถียรภาพของอตัราค่าเงนิสกุลรูเปียห์ ธนาคารแห่งประเทศอนิโดนีเซียจงึ

อาศยัอํานาจตามกฎหมายฉบบัน้ีในการออกกฎหมาย ระเบยีบ และประกาศต่างๆ เพื่อควบคุมการ

แลกเปลีย่น การซือ้ ขาย แลกเปลีย่น หรอืโอนเงนิตราต่างประเทศ โดยมสีาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
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ระเบยีบเกีย่วกบัการซื้อขาย แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศและเงนิรเูปียห ์

(1) ขอ้จาํกดัการซือ้เงนิตราต่างประเทศ 

ธนาคารแห่งประเทศอินโดนีเซียประกาศระเบียบใหม่ที่เกี่ยวกับการซื้อเงินตรา

ต่างประเทศโดยใชเ้งนิรูเปียห์8 เมือ่วนัที ่21 มนีาคม พ.ศ. 2555 เพือ่ลดการเกง็กําไรค่าเงนิรเูปียห ์       

โดยกําหนดหลกัเกณฑ์ว่า บุคคลธรรมดาไม่สามารถซื้อเงนิตราต่างประเทศมูลค่าเกนิกว่า 100,000 

ดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า (ประมาณ 3,000,000 บาท) ต่อเดือนหากไม่มีว ัตถุประสงค์ที่

เฉพาะเจาะจง โดยระเบยีบดงักล่าวได้กําหนดวตัถุประสงค์หลกัที่อาจได้รบัอนุญาตให้สามารถซื้อ

เงนิตราต่างประเทศสาํหรบัคนชาตอินิโดนีเซยี และชาวต่างชาต ิดงัน้ี 

(1.1) สําหรบัคนชาติอินโดนีเซีย ได้แก่ เพื่อชําระค่าสินค้าและบริการ ชําระหน้ี

ต่างประเทศ ซื้อทรพัย์สนิในต่างประเทศ ธุรกจิแลกเปลี่ยนเงนิเงนิตรารบัอนุญาต ธุรกจิตวัแทนนํา

เที่ยวรบัอนุญาต ชําระค่าบรกิารในต่างประเทศ เช่น ค่าเล่าเรยีน ค่ารกัษาพยาบาล เป็นต้น ชําระ

คา่จา้งลกูจา้งหรอืทีป่รกึษาชาวต่างชาต ิ 

(1.2) สําหรบัชาวต่างชาต ิได้แก่ เพื่อส่งคนืเงนิลงทุน ชําระหน้ี ส่งเงนิได้จากการ

ประกอบการลงทุน เชน่ เงนิกาํไรจากการลงทุน เงนิปนัผล และดอกเบีย้ 

(2) การนําเขา้เงนิรเูปียห ์

การถอืเงนิรูเปียห์เป็นธนบตัรหรอืเหรยีญกษาปณ์อนัมมีูลค่ารวมกนัตัง้แต่ 100 ลา้น       

รูเปียห์ขึน้ไป (ประมาณ 340,000 บาท) เขา้ประเทศอนิโดนีเซยีผูนํ้าเขา้จะตอ้งดําเนินการเพื่อยนืยนั

ความแทจ้รงิของเงนิตราต่อเจา้หน้าทีศุ่ลกากรและเจา้หน้าทีส่รรพสามติ ณ ดา่นขาเขา้ทุกครัง้9 

(3) การนําเงนิออกนอกประเทศ 

(3.1) การโอนเงนิไปต่างประเทศเป็นจํานวนเงนิมากกว่า 100 ลา้นรูเปียห์ขึน้ไป 

(ประมาณ 340,000 บาท) จะตอ้งผ่านการอนุมตัจิากธนาคารแห่งประเทศอนิโดนีเซยีผ่านธนาคารรบั

                                                            
8 หนงัสอืเวยีนของธนาคารแหง่ประเทศอนิโดนีเซยี เรือ่งการซือ้เงนิตราต่างประเทศโดยใชเ้งนิรเูปียหผ์า่นธนาคาร (Circular 
Letter of Bank Indonesia Number 14/11/DPM on Purchase of Foreign Currency against Rupiah through Bank) ลงวนัที ่
21 มนีาคม 2555  
9 ขอ้ 3 แหง่ประกาศธนาคารแหง่ประเทศอนิโดนีเซยี ฉบบัที ่4/8/PBI/2002 เกีย่วกบัหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขสาํหรบัการถอืเงนิ
สกุลรเูปียหเ์ขา้หรอืออกนอกประเทศ (Bank Indonesia Regulation Number 4/8/PBI/2002 concerning Regulations and 
Procedure for Carrying Rupiah Currency out of or into the Customs Territory of the Republic of Indonesia) ลงวนัที ่10 
ตุลาคม 2545(2002) 
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อนุญาตก่อน โดยผูโ้อนเงนิจะตอ้งมหีลกัฐานแสดงถงึแหล่งทีม่าของเงนิจํานวนดงักล่าว วตัถุประสงค์

ของการโอนเงนิ และความสมัพนัธร์ะหวา่งผูโ้อนและผูร้บัโอน 

(3.2) การถอืเงนิรูเปียห์ที่เป็นธนบตัรหรอืเหรยีญกษาปณ์อนัมมีูลค่ารวมกนัเกนิ 

100 ลา้นรเูปียหอ์อกไปนอกประเทศ จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากธนาคารแหง่ประเทศอนิโดนีเซยีก่อน10 

ระเบยีบเกีย่วกบัคา่สนิคา้และบรกิาร 

(1) คา่สนิคา้สง่ออก 

ภายใตบ้ทบญัญตัขิอ้ 2 และขอ้ 3 แห่งประกาศธนาคารแห่งประเทศอนิโดนีเซยี ฉบบัที ่

13/20/PBI/2011 เกี่ยวกับการรับเงินค่าสินค้าส่งออกและการถอนเงินตราต่างประเทศจากหนี้

ต่างประเทศ (Bank Indonesia Regulation Number 13/20/PBI/2011 concerning Receipt of Export 

Proceeds and Withdrawal of Foreign Exchange from External Debt) ผูส้ง่ออกจะตอ้งดาํเนินการ

เพื่อใหร้บัเงนิค่าสนิคา้ส่งออกทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศผ่านธนาคารแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ11 

ภายใน 90 วนันับแต่วนัทีร่ะบุไวใ้นเอกสารสาํแดงการสง่ออก (PEB) เท่านัน้ หากผูส้ง่ออกไมส่ามารถ

ปฏบิตัติามบทบญัญตัดิงักล่าวได ้อาจตอ้งระวางโทษปรบัในอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคาสนิคา้สง่ออกที่

พงึไดร้บัผา่นธนาคารแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ระวางโทษตัง้แต่ 10 ลา้นรเูปียห ์ถงึ 100 ลา้น     

รเูปียหแ์ละอาจถูกหา้มประกอบธุรกจิสง่ออกโดยอธบิดกีรมศุลกากร 

เมือ่พจิารณาบทบญัญตัขิองประกาศดงักลา่วจะเหน็ไดว้า่ธนาคารแห่งประเทศอนิโดนีเซยี

มไิด้มุ่งเน้นที่จะจํากดัทางเลอืกในการใช้เงนิตราต่างประเทศของผู้ส่งออก เพราะไม่มบีทบงัคบัให ้     

ผูส้่งออกต้องแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศเป็นเงนิรูเปียห์หรอืต้องฝากเงนิตราต่างประเทศไวก้บั

ธนาคารแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไวเ้ป็นระยะเวลาเทา่ใดแต่อยา่งใด หากแต่กําหนดช่องทางการ

รบัเงนิว่าต้องผ่านธนาคารแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศภายในประเทศภายในเวลาที่กําหนดเพื่อ

รกัษาเสถยีรภาพของเงนิรูเปียห ์อย่างไรกด็ ีขอ้จาํกดัดงักล่าวกส็รา้งภาระผกูพนัใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ

                                                            
10 ขอ้ 2 แห่งประกาศธนาคารแห่งประเทศอนิโดนีเซยี ฉบบัที ่4/8/PBI/2002 เกีย่วกบัหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขสาํหรบัการถอืเงนิ
สกุลรเูปียหเ์ขา้หรอืออกนอกประเทศ (Bank Indonesia Regulation Number 4/8/PBI/2002 concerning Regulations and 
Procedure for Carrying Rupiah Currency out of or into the Customs Territory of the Republic of Indonesia) ลงวนัที ่10 
ตุลาคม 2545(2002) 
11 บทบญัญตัขิอ้ 1 แห่งประกาศธนาคารแห่งประเทศอนิโดนีเซยี ฉบบัที ่13/20/PBI/2011 เกีย่วกบัการรบัเงนิค่าสนิคา้สง่ออก
และการถอนเงนิตราต่างประเทศจากหนี้ต่างประเทศ กําหนดคาํนิยามของ “ธนาคารแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ” หมายถงึ 
ธนาคารซึ่งได้รบัจดหมายแต่งตัง้จากธนาคารแห่งประเทศอินโดนีเซียเพื่อประกอบธุรกิจการธนาคารที่เกี่ยวกับเงินตรา
ต่างประเทศ โดยรวมถงึสาขาของธนาคารต่างประเทศในประเทศอนิโดนีเซยี แต่ไมร่วมถงึสาขาในต่างประเทศของธนาคารทีม่ ี
สาํนกังานแหง่ใหญ่ในประเทศอนิโดนีเซยี 
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ส่งออกทุกรายในประเทศอนิโดนีเซยีซึ่งรวมถงึผูป้ระกอบการส่งออกทีเ่ป็น SMEs ใหต้อ้งนําเงนิค่า

สนิคา้เขา้มาในประเทศภายในกําหนดเวลา 90 วนั ซึง่กําหนดเวลาดงักล่าวนัน้เขม้งวดมากกวา่หลาย

ประเทศในภูมภิาคอาเซยีน เช่น ประเทศไทยซึ่งมบีทบญัญตัใินลกัษณะเดยีวกนัแต่กําหนดระยะเวลา

ในการนําเขา้เงนิตราภายใน 360 วนั ดงันัน้ กําหนดการจ่ายเงนิในสญัญาทางธุรกจิทีผู่ส้่งออกจาก

ประเทศอนิโดนีเซยีทาํกบัคู่คา้ในต่างประเทศยอ่มมขีอ้จาํกดัเพือ่ใหเ้ป็นไปตามบทบญัญตัขิองประกาศ

ดงักลา่ว ซึง่อาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อผูป้ระกอบการในแงข่องการเจรจาต่อรองสญัญาทางธุรกจิ 

(2) ขอ้จาํกดัในการชาํระเงนิสาํหรบัการทาํธุรกรรมในประเทศดว้ยเงนิรเูปียห ์

ภายใตบ้ทบญัญตัขิอ้ 21 (1) แห่งพระราชบญัญตัแิห่งสาธารณรฐัอนิโดนีเซยี ฉบบัที ่7 ปี 

ค.ศ. 2011 เกีย่วกบัสกุลเงนิ (Act of the Republic of Indonesia Number 7 of 2011 on Currency) 

ลงวนัที ่31 พฤษภาคม พ.ศ.2554 (ค.ศ. 2011) กาํหนดวา่การชาํระเงนิสาํหรบัธุรกรรมดงัต่อไปน้ีทีท่าํ

ในประเทศอนิโดนีเซยีจะตอ้งจา่ยเป็นเงนิรเูปียหเ์ทา่นัน้ 

(1) ธุรกรรมการจา่ยเงนิทัง้หมด 

(2) การชาํระหน้ีดว้ยเงนิ และ 

(3) ธุรกรรมการเงนิอื่นๆ 

เน่ืองจากบทบญัญตัดิงักล่าวบงัคบัใช้กบัทุกธุรกรรมขา้งต้นที่ทําในประเทศอนิโดนีเซีย 

โดยไม่คํานึงถึงสัญชาติหรือถิ่นที่อยู่ของคู่ส ัญญา จึงอาจส่งผลกระทบต่อทัง้บุคคลธรรมดาหรือ          

นิตบิุคคลทัง้ในและต่างประเทศรวมถงึผูป้ระกอบการ SMEs ดงันัน้ หากคู่สญัญาในธุรกรรมใดๆ 

ต้องการจะใช้เงนิตราต่างประเทศในการชําระเงนิตามสญัญาย่อมต้องพจิารณาว่าธุรกรรมนัน้เป็น

ธุรกรรมที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับให้ต้องชําระเงินด้วยเงินรูเปียห์เท่านัน้หรือไม่นอกจากน้ี ภายใต้

บทบญัญตัขิอ้ 23 (1) แห่งพระราชบญัญตัดิงักล่าวยงักําหนดวา่ บุคคลไมอ่าจปฏเิสธการจ่ายเงนิหรอื

ชาํระหน้ีดว้ยเงนิรเูปียหส์าํหรบัธุรกรรมการเงนิทีท่าํในประเทศอนิโดนีเซยี เวน้แต่จะมขีอ้สงสยัในความ

แทจ้รงิของเงนิรเูปียหด์งักลา่ว  

จากการศกึษาพบว่าการบงัคบัใช้บทบญัญัติกฎหมายดงักล่าวถูกวพิากษ์วจิารณ์โดย

นักวิชาการในประเทศอินโดนีเซียหลายท่านว่าเป็นการขดัขวางการเจริญเติบโตของธุรกิจบาง

ภาคอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยว เน่ืองจากธรรมเนียมปฏิบัติของ

อุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยวมกัจะรบัชําระเงนิด้วยเงนิตราต่างประเทศสําหรบัการจอง

โรงแรมและการให้บรกิารแก่ลูกค้าต่างประเทศ แต่ขอ้จํากดัของกฎหมายดงักล่าวทําให้ธรรมเนียม
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ปฏบิตัดิงักล่าวอาจจะตอ้งหยุดลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบแก่ผูป้ระกอบการในธุรกจินัน้ๆ ทัง้น้ี 

เป็นที่คาดหมายได้ว่ารฐับาลแห่งประเทศอนิโดนีเซียจะออกกฎระเบยีบในการบงัคบัใช้กฎหมายใน

รายละเอยีดต่อไป โดยอาศยัอํานาจตามขอ้ 47 แห่งกฎหมายดงักล่าว เพือ่แกไ้ขประเดน็ปญัหาในการ

บงัคบัใชก้ฎหมายดงักลา่ว 

อยา่งไรกด็ ีภายใตบ้ทบญัญตัขิอ้ 21 (2) กําหนดบทยกเวน้การบงัคบัใชข้อ้จาํกดัดงักล่าว

สาํหรบัธุรกรรม ดงัต่อไปน้ี 

(1) ธุรกรรมบางธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบังบประมาณของประเทศ 

(2) การคา้ระหวา่งประเทศ 

(3) บญัชเีงนิฝากเงนิตราต่างประเทศ และ 

(4) ธุรกรรมการเงนิระหวา่งประเทศ 

ดงันัน้ จากบทบญัญตัยิกเวน้ดงักล่าวจะเหน็ไดว้่ากฎหมายใหม่ฉบบัน้ีแทบจะไม่ส่งผล

กระทบต่อตลาดการเงนิ การคา้ระหวา่งประเทศและธุรกรรมการเงนิระหวา่งประเทศยงัสามารถทาํโดย

เงนิตราต่างประเทศได ้อยา่งไรกด็ ีเป็นทีน่่าสงัเกตวา่ แมว้า่ประเทศอนิโดนีเซยีจะอนุญาตใหเ้ปิดบญัชี

เงนิตราต่างประเทศได ้แต่ภายใตบ้ทบญัญตัขิองกฎหมายฉบบัน้ีการจ่ายเงนิและรบัชาํระเงนิยงัคงตอ้ง

เป็นเงนิรูเปียห์เท่านัน้ ดงันัน้ ในทางปฏบิตัิ ผู้ประกอบการจงึนิยมใช้บญัชธีนาคารที่เป็นบญัชเีงนิ 

รเูปียหเ์พือ่หลกีเลีย่งปญัหาความผนัแปรของอตัราแลกเปลีย่น 

ระเบยีบเกีย่วกบัเงนิลงทุนจากต่างประเทศ 

ในด้านการเคลื่อนย้ายและโอนเงินทุนกลบัประเทศ นักลงทุนต่างชาติมีอิสระในการ

เคลื่อนยา้ยและโอนเงนิกําไร ดอกเบี้ย เงนิปนัผล ค่าสทิธ ิประโยชน์ รายได้จากการขายสนิทรพัย ์      

การขาย และรายไดจ้ากการดาํเนินธุรกจิในรปูของเงนิตราต่างประเทศกลบัสูป่ระเทศของตน 
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3.1.4 กฎหมายแรงงาน 

 

นโยบายเกีย่วกบัแรงงาน 

รฐับาลประเทศอนิโดนีเซียได้มกีลยุทธ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัแรงงานตามพนัธะกจิของรฐับาล

คอื12 แผนปฏบิตักิารสรา้งการจา้งงาน โดยเพิม่ขดีความสามารถของแรงงานเพื่อลดจํานวนผูว้่างงาน 

เพิม่การลงทุนในประเทศเพื่อทําใหเ้กดิการจา้งงานทีส่งูขึน้ ดําเนินการปฏริูปในระดบัจุลภาคเพื่อการ

พฒันาสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิเพื่อการขยายโอกาสของแรงงานในธุรกจิขนาดกลางและขนาด

ยอ่มทีเ่ป็นเสาหลกัในประเทศ ขยายความตอ้งการของสนิคา้ทีผ่ลติจากประเทศอนิโดนีเซยี และขยาย

อุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่วใหม้ากขึน้เพือ่ใหเ้กดิความตอ้งการแรงงาน  

นอกจากน้ีในการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานาธบิด ีเมื่อวนัที ่19 ตุลาคม ค.ศ. 2011       

ที ่State Palace13 ยงัไดก้ล่าวเน้นยํ้าว่าการแกไ้ขปญัหาความยากจนและปญัหาการว่างงานของ

ประเทศยงัเป็นเรื่องสําคญัเรื่องแรกๆ ของรฐับาลซึ่งแสดงถึงทศิทางที่แน่นอนของรฐับาลในการให้

ความสาํคญักบัการแกไ้ขปญัหาความยากจนและการวา่งงาน 

กฎหมายแรงงานของสาธารณรฐัอนิโดนีเซยี 

(1) พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน ค.ศ. 2003 (Act No. 13 of 2003 on Manpower14) 

พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน ค.ศ. 2003 (Act No. 13 of 2003 on Manpower)     

เป็นกฎหมายทีม่วีตัถุประสงค์เพื่อคุม้ครองแรงงานในประเทศอนิโดนีเซยี เพื่อใหก้ารจดัการกําลงัคน

รองรบักบัแผนการพฒันาประเทศอนิโดนีเซยีทีใ่หค้วามสาํคญักบัคนงาน และเพื่อเป็นการอนุวตัติาม

รฐัธรรมนูญแห่งประเทศอนิโดนีเซยี โดยในกฎหมายน้ีแบ่งออกเป็นทัง้หมด 18 บท ประกอบไปดว้ย 

บททัว่ไป หลกัการพื้นฐานและวตัถุประสงค์ โอกาสที่เท่าเทยีมกนั การวางแผนกําลงัคนและขอ้มูล

กําลังคน การฝึกงาน ตําแหน่งงาน การขยายโอกาสในการทํางาน การจ้างแรงงานต่างด้าว 

ความสมัพนัธใ์นการจา้งงาน การคุม้ครองแรงงานค่าจา้งและสวสัดกิาร  ความสมัพนัธร์ะหวา่งนายจา้ง

กบัลกูจา้ง การเลกิสญัญา การพฒันากําลงัคน การตรวจแรงงาน การสบืสวนสบืสวน ความรบัผดิและ

บทลงโทษ บทเฉพาะกาล และปจัฉิมบท 

                                                            
12 สบืคน้เมือ่วนัที ่19 กนัยายน 2555, จาก Indonesia.go.id/en/Indonesia-glance/vision-mission-and-strategy.html 
13 สบืคน้เมือ่วนัที ่19 กนัยายน 2555, จาก Indonesia.go.id/en/statement/president/9999-pengurangan-kemiskinan-dan- 
pengurangan-tetap-agenda-prioritas.html 
14 Act of The Republic of Indonesia number 13 of the year 2003 Concerning Manpower  
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(1.1) สาระสาํคญัของกฎหมาย 

 กฎหมายฉบบัน้ีมสีาระสําคญัเกี่ยวกบัการกําหนดหลกัเกณฑ์ในการจ้างแรงงาน

ระหว่างนายจา้งและลูกจา้ง โดยไดก้ําหนดใหถ้อืสญัญาจา้งแรงงาน คอื สญัญาไม่ว่าเป็นหนังสอืหรอื

ดว้ยวาจา ระหว่างนายจา้งและลูกจา้ง ซึ่งมขีอ้ตกลงเกีย่วกบังานทีร่บัผดิชอบ ค่าจา้ง สทิธ ิและหน้าที่

ของนายจา้งและลกูจา้ง โดยขอ้สญัญาใดทีเ่ป็นประโยชน์แก่ลกูจา้งน้อยกวา่หลกัเกณฑต์ามทีก่ฎหมาย

ฉบบัน้ีกาํหนด ขอ้สญัญาฉบบันัน้ไมอ่าจใชบ้งัคบัได ้ซึง่หลกัเกณฑด์งักลา่วมสีาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

(1.1.1) ค่าจ้างแรงงานขัน้ตํ่า จะถูกกําหนดโดยผู้ว่าการรฐั โดยคํานึงถึง

ความพอเพยีงต่อการดาํรงชวีติ เมอืงทีท่าํงาน และประเภทธุรกจิ ซึง่ในปี ค.ศ. 2013 คา่จา้งแรงงานขัน้

ตํ่าเฉพาะในเขตเมอืงจาการต์า ถูกกาํหนดใหเ้พิม่ขึน้เป็น 2.2 ลา้นรเูปียหต่์อเดอืน 

(1.1.2) ระยะเวลาปฏบิตังิาน ไมเ่กนิ 7 ชัว่โมงต่อวนั และไมเ่กนิ 40 ชัว่โมง

ต่อสปัดาห ์สาํหรบัการทาํงาน 6 วนัต่อสปัดาห ์หรอืไมเ่กนิ 8 ชัว่โมงต่อวนั และไมเ่กนิ 40 ชัว่โมงต่อ

สปัดาห ์สาํหรบัการทาํงาน 5 วนัต่อสปัดาห ์และมเีวลาพกัไมน้่อยกวา่ 30 นาท ีต่อทุก 4 ชัว่โมงทาํงาน 

(1.1.3) การใช้แรงงานเดก็ เดก็อายุตํ่ากว่า 18 ปี ทํางานได้ไม่เกนิ 3 

ชัว่โมงต่อวนั และจะตอ้งไม่เป็นการรบกวนหรอืขดัขวางการศกึษาเรยีนรู ้และพฒันาการทางร่างกาย 

จติใจและสงัคม และในกรณเีดก็อายตุัง้แต่ 13 ปี แต่ไมเ่กนิ 15 ปี ใหท้าํไดเ้ฉพาะงานเบาเทา่นัน้ 

(1.1.4) การใชแ้รงงานผูห้ญงิ หา้มใหผู้ห้ญงิอายุน้อยกว่า 18 ปี ทํางาน

ระหวา่งเวลา 23.00 น. ถงึ 07.00 น. หา้มใหผู้ห้ญงิอายุน้อยกวา่ 18 ปี ทาํงานระหวา่งเวลา 23.00 น. 

ถงึ 07.00 น.หา้มนายจา้งใหห้ญงิมคีรรภ์ทํางานซึ่งแพทยม์คีวามเหน็ว่าอาจเป็นอนัตรายต่อเดก็หรอื

หญงิเอง หากทาํงานระหวา่งเวลา 23.00 น.  ถงึ 07.00 น. 

นายจา้งซึง่ใหล้กูจา้งหญงิทาํงานระหวา่งเวลา 23.00 น. ถงึ 07.00 น. ตอ้ง

จดัหาอาหารและเครื่องดื่มที่มปีระโยชน์ให้ และต้องรกัษาให้สถานที่ทํางานมคีวามเหมาะสมทาง

ศลีธรรมและความปลอดภยัแก่ลกูจา้งหญงิ นายจา้งซึง่ใหล้กูจา้งหญงิทาํงานระหวา่งเวลา 23.00 น. ถงึ 

05.00 น. ตอ้งจดัหายานพาหนะเพือ่รบัสง่  

(1.1.5) การใช้แรงงานต่างด้าว แรงงานต่างด้าวต้องเข้าเมืองโดยถูก

กฎหมาย จงึจะสามารถทาํงานในประเทศอนิโดนีเซยีได ้โดยสามารถทาํงานไดเ้ฉพาะในตําแหน่งงานที่

ไมถู่กหา้มโดยคาํสัง่รฐัมนตร ีซึง่มจีาํนวน 19 ตาํแหน่ง 
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นายจ้างซึ่งจะจ้างแรงงานต่างด้าวต้องเป็นนิติบุคคลเท่านัน้ โดยต้องทํา

แผนการใช้แรงงานต่างด้าว และขออนุมตัิจากรฐัมนตรวี่าการกระทรวงแรงงานหรือบุคคลที่ได้รบั

มอบหมาย โดยต้องทําแผนการใชแ้รงงานต่างดา้ว เหตุผลในการจา้ง ตําแหน่งหรอืหน้าที่งานที่จา้ง 

ระยะเวลาการจา้ง และการแต่งตัง้แรงงานทอ้งถิน่เพือ่ทาํงานรว่มกบัแรงงานต่างดา้ว 

นายจา้งตอ้งแต่งตัง้แรงงานทอ้งถิน่ใหท้าํงานรว่มกบัแรงงานต่างดา้ว เพือ่รบั

การถ่ายทอดความรู ้จนกวา่แรงงานทอ้งถิน่จะสามารถทาํงานในตาํแหน่งทีแ่รงงานต่างดา้วทาํได ้

(1.1.6) ค่าล่วงเวลา 1.5 เท่าของอตัราค่าจา้งต่อชัว่โมงสาํหรบัชัว่โมงแรก

ของการทาํงานลว่งเวลา และ 2 เทา่ของอตัราคา่จา้งต่อชัว่โมงสาํหรบัชัว่โมงการทาํงานลว่งเวลาต่อไป 

(1.1.7) คา่จา้งในหยดุ กรณทีาํงานในวนัหยดุ สาํหรบัลกูจา้งทีท่าํงาน 6 วนั

ต่อสปัดาห์ 40 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ เท่ากบั 2 เท่าของอตัราค่าจา้งต่อชัว่โมง สําหรบัการทํางาน  7 

ชัว่โมงแรก เทา่กบั 3 เทา่ของอตัราคา่จา้งต่อชัว่โมง สาํหรบัการทาํงานในชัว่โมงที ่8 และเทา่กบั 4 เทา่

ของอตัราคา่จา้งต่อชัว่โมง สาํหรบัการทาํงานในชัว่โมงที ่9 และ 10 

กรณีทํางานในวนัหยุดและ/หรอืวนัหยุดตามประเพณี สาํหรบัลูกจา้งทีท่ํางาน 5 วนัต่อ

สปัดาห ์40 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์เท่ากบั 2 เท่าของอตัราค่าจา้งต่อชัว่โมง สาํหรบัการทํางาน 8 ชัว่โมง

แรก เท่ากบั 3 เท่าของอตัราค่าจา้งต่อชัว่โมง สาํหรบัการทํางานชัว่โมงที ่9 และเท่ากบั 4 เท่าของ

อตัราคา่จา้งต่อชัว่โมง สาํหรบัการทาํงานชัว่โมงที ่10 และ 11 

(1.1.8) วนัหยุดและวนัหยุดประจาํปี  มวีนัหยุดอยา่งน้อย 1 วนัต่อสปัดาห ์

สาํหรบัลกูจา้งทีท่าํงาน 6 วนัต่อสปัดาห ์หรอือยา่งน้อย 2 วนัต่อสปัดาห ์สาํหรบัลกูจา้งทีท่าํงาน 5 วนั

ต่อสปัดาห์ และมวีนัหยุดประจําปีอย่างน้อย 12 วนั สําหรบัลูกจา้งที่ทํางานมาแลว้ไม่น้อยกว่า 12 

เดอืนตดิต่อกนั  

(1.1.9) การเลกิจา้ง  จะกระทาํมไิด ้หากไม่มกีารทาํขอ้ตกลงอนัเกดิจาก

การเจรจาต่อรองระหวา่งนายจา้งและลกูจา้ง หรอืสหภาพแรงงานของลกูจา้ง และหากการเจรจาต่อรอง

ไม่ประสบผลสําเร็จ การเลิกจ้างจะกระทํามไิด้ หากไม่มีคําสัง่อนุญาตจากสถาบนัระงบัข้อพิพาท

แรงงาน 

นอกจากหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขทีส่าํคญัของการจา้งแรงงานและสญัญาจา้งแรงงานแลว้ 

กฎหมายฉบบัน้ียงักําหนดเกีย่วกบัเรื่องแรงงานสมัพนัธ ์ซึง่กําหนดรบัรองสทิธขิองลกูจา้งและนายจา้ง

ในการจดัตัง้สหภาพแรงงานและสมาคมนายจา้ง พรอ้มทัง้กําหนดวธิกีารระงบัขอ้ขดัแยง้และขอ้พพิาท
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ระหว่างนายจา้งและลูกจา้งหรอืสหภาพแรงงาน และวธิกีารดําเนินกจิกรรมของสหภาพแรงงานและ

สมาคมนายจา้ง ไม่ว่าจะเป็นการทําขอ้ตกลงการจา้ง การประกาศหยุดงาน และการประกาศปิดงาน 

โดยในสว่นการระงบัขอ้ขดัแยง้นัน้ จะตอ้งกระทาํโดยการหารอืร่วมกนัระหว่างนายจา้งและลูกจา้งหรอื

สหภาพแรงงาน เพือ่ใหไ้ดข้อ้ตกลงรว่มกนัทีเ่ป็นประโยชน์แก่ทัง้สองฝา่ย แต่ในกรณทีีไ่มส่ามารถตกลง

กนัได ้กฎหมายใหถ้อืวา่มขีอ้พพิาทแรงงานเกดิขึน้และตอ้งดาํเนินการระงบัขอ้พพิาทต่อไป 

เมือ่การเจรจาต่อรองลม้เหลว ลกูจา้งหรอืสหภาพแรงงานยอ่มมสีทิธใินการนดัหยดุงานได ้

โดยการนัดหยุดงานนัน้จะตอ้งกระทําโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย เป็นระเบยีบ และโดยสงบ โดยก่อนที่

จะทําการหยุดงานนัน้ สหภาพแรงงานจะต้องแจง้การนัดหยุดงานต่อนายจา้งและสํานักงานแรงงาน

ทอ้งทีล่่วงหน้า 7 วนัก่อนการหยุดงาน โดยระบุเวลา สถานที ่และเหตุผล พรอ้มทัง้ลงลายมอืชื่อของ

ประธานและเลขานุการสหภาพแรงงานผูร้บัผดิชอบดว้ย  

เชน่เดยีวกนักบัลกูจา้ง นายจา้งกส็ามารถประกาศปิดงานภายหลงัจากทีก่ารเจรจาต่อรอง

ล้มเหลวแล้วเช่นกัน อย่างไรก็ตามแม้การประกาศปิดงานของนายจ้างจะถือเป็นสิทธิข ัน้พื้นฐาน      

แต่กฎหมายกห็า้มมใิหน้ายจา้งทีด่ําเนินธุรกจิเกี่ยวกบับรกิารสาธารณะหรอืธุรกจิทีห่ากถูกปิดแลว้จะ

เป็นอนัตรายต่อชวีติมนุษย์ เช่น โรงพยาบาล ธุรกจิน้ําประปา ศูนย์ควบคุมการสื่อสารโทรคมนาคม 

ธุรกจิการไฟฟ้า ธุรกจิโรงกลัน่น้ํามนัและแก๊ส และธุรกจิการรถไฟ โดยการประกาศปิดงานนัน้ นายจา้ง

จะต้องแจง้เป็นหนังสอืต่อลูกจ้างและ/หรอืสหภาพแรงงาน และสํานักงานแรงงานทอ้งที่ก่อนการ

ประกาศปิดงานไม่น้อยกว่า 7 วนั โดยระบุวนัเวลาเริม่ตน้การปิดงาน และเหตุผลในการประกาศปิด

งาน พรอ้มลงลายมอืชือ่ของนายจา้งและ/หรอืฝา่ยบรหิารของบรษิทัซึง่เป็นนายจา้ง 

(1.2) ขอบเขตการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

  กฎหมายฉบบัน้ีมขีอบเขตใหค้วามคุม้ครองคนงานหรอืลูกจา้งทุกคนทีท่ํางานโดยมี

คา่จา้งหรอืประโยชน์อื่นเป็นค่าตอบแทนการทาํงาน และรวมไปถงึสหภาพแรงงานของลกูจา้งซึง่ไดแ้ก่ 

องคก์ารซึง่มาจากหรอืจดัตัง้โดยและสาํหรบัลกูจา้งหรอืคนงานทัง้ทีถู่กจา้งและไม่ไดถู้กจา้งโดยบรษิทั 

ซึ่งมคีวามเป็นอสิระ เปิดเผย ดําเนินการโดยหลกัประชาธปิไตย และรบัผดิชอบในการต่อสู ้ปกป้อง 

และคุ้มครองสทิธแิละผลประโยชน์ของลูกจ้างหรอืคนงาน และปรบัปรุงและเพิม่พูนสวสัดภิาพของ

คนงานและลกูจา้งและครอบครวั  

(1.3) กลไกการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

  กฎหมายฉบับน้ีกําหนดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแรงงานขึ้นมาทําหน้าที่ในการ

ตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎหมาย อนัเกี่ยวกบัการคุม้ครองสทิธใินการดําเนินกจิกรรมของสหภาพ



นโยบายและกฎหมายของประเทศสมาชกิอาเซยีนเป้าหมาย 

  

 

3-40 

แรงงาน รวมทัง้กําหนดเจ้าหน้าที่ตํารวจพเิศษที่มอีํานาจสบืสวนสอบสวนการกระทําความผดิตาม

กฎหมายฉบบัน้ีดว้ย 

(1.4) ผลกระทบต่อวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มภายในประเทศ 

  จากการทีม่กีารประกาศเพิม่ค่าจา้งแรงงานขัน้ตํ่าในเขตเมอืงจาการต์าเป็น 2.2 ลา้น 

รเูปียหต่์อเดอืน ซึ่งเพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 44 ของอตัราค่าจา้งขึน้ตํ่าในปี ค.ศ. 2012 ทีก่ําหนดไว้

เพียง 1.5 ล้านรูเปียห์ต่อเดือนเท่านัน้  จึงอาจส่งผลให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ภายในประเทศอินโดนีเซียโดยเฉพาะที่อยู่ในเขตเมอืงจาการ์ตามตี้นทุนค่าจ้างแรงงานเพิม่สูงขึ้น      

อกีทัง้การที่พระราชบญัญัตฉิบบัน้ีให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่การ      

เลกิจา้ง ซึง่กาํหนดใหน้ายจา้งตอ้งทาํขอ้ตกลงเลกิจา้งหรอืตอ้งไดร้บัอนุญาตจากสถาบนัระงบัขอ้พพิาท

แรงงานก่อนจงึจะสามารถเลกิจา้งลกูจา้งไดน้ัน้ อาจจะเป็นขอ้จาํกดัทีส่ง่ผลเสยีต่อการบรหิารงานบุคคล

และตน้ทุนของนายจา้งได ้

(2) พระราชบญัญตัอิงคก์ารลกูจา้ง ค.ศ. 2000 (Act Concerning Trade Union 200015) 

พระราชบญัญตัอิงคก์ารลกูจา้ง ค.ศ. 2000 (Act Concerning Trade Union 2000) เป็นกฎหมายทีม่ี

วตัถุประสงค์เพื่อรบัรองและปกป้องสทิธใินการรวมตวักนัและก่อตัง้องค์การของคนงานหรอืลูกจ้าง  

เพื่อเสรมิสร้างอํานาจในการเจรจาต่อรองของคนงานหรอืลูกจา้งในประเทศอนิโดนีเซียให้มมีากขึ้น  

โดยกฎหมายน้ีจะกําหนดรูปแบบของสหภาพ ความเป็นสมาชิกของสหภาพ สทิธิและหน้าที่ของ

สหภาพ การจดัการทรพัยส์นิของสหภาพ การขจดัขอ้พพิาทระหวา่งสหภาพกบันายจา้ง รวมไปจนถงึ

การสอบสวนและสบืสวนคดทีี่เป็นขอ้พพิาทระหว่างสหภาพแรงงานกบันายจา้ง นอกจากน้ียงัมกีาร

กาํหนดบทลงโทษสาํหรบัผูท้ีฝ่า่ฝืนกฎหมายน้ีอกีดว้ย 

(2.1) สาระสาํคญัของกฎหมาย 

 กฎหมายฉบบัน้ีมสีาระสาํคญัเกีย่วกบัการรวมกลุ่มกนัของลกูจา้งโดยเฉพาะ ไมว่า่จะ

เป็นในรปูแบบของสหภาพแรงงาน (Trade/labor Union) สหพนัธแ์รงงาน (Federation of Trade/labor 

Union) หรอืสภาองคก์ารลกูจา้ง (Confederation of Trade/labor Union) โดยกําหนดใหล้กูจา้งหรอื

คนทํางานทุกคน สหภาพแรงงานทุกสหภาพ หรอืสหพนัธ์แรงงานทุกสหพนัธม์สีทิธใินการจดัตัง้และ

เขา้ร่วมเป็นสมาชกิของสหภาพแรงงาน สหพนัธแ์รงงาน หรอืสภาองคก์ารลูกจา้งไดต้ามลําดบั ซึ่งใน

กรณีของสหภาพแรงงานตอ้งเป็นการรวมกลุ่มกนัจดัตัง้โดยลูกจา้งหรอืคนทํางานตัง้แต่ 10 คนขึน้ไป 

                                                            
15 Act of The Republic of Indonesia number 21 of the year 2000 Concerning Trade Union  



นโยบายและกฎหมายของประเทศสมาชกิอาเซยีนเป้าหมาย 

  

 

3-41 

กรณีสหพนัธแ์รงงานตอ้งเป็นการรวมกลุ่มกนัจดัตัง้โดยสหภาพแรงงานตัง้แต่ 5 สหภาพขึน้ไป และ

กรณขีองสภาองคก์ารลกูจา้งตอ้งเป็นการรวมกลุ่มกนัจดัตัง้โดยสหพนัธแ์รงงานตัง้แต่ 3 สหพนัธข์ึน้ไป 

โดยเมือ่จดัตัง้องคก์ารลกูจา้งขึน้มาแลว้ องคก์ารลูกจา้งจะตอ้งรายงานต่อสาํนักงานแรงงานทอ้งทีเ่พื่อ

ลงทะเบยีน 

 องค์การลูกจ้างที่ลงทะเบยีนแล้วมสีทิธใินการดําเนินการที่ไม่ขดัต่อกฎหมายหรอื

ขอ้กาํหนดใด ๆ ดงัต่อไปน้ี 

(1) เจรจาต่อรองในการทําขอ้ตกลงสภาพการจา้งกบันายจา้งหรอืตวัแทน
ของนายจา้ง 

(2) เป็นตวัแทนใหแ้ก่ลกูจา้งหรอืคนงานในการระงบัขอ้พพิาทแรงงาน 

(3) เป็นตวัแทนใหแ้ก่ลกูจา้งหรอืคนงานในสถาบนัแรงงาน 

(4) ก่อตัง้สถาบนัหรอืทาํกจิกรรมต่าง ๆ อนัเป็นการปรบัปรุงสวสัดภิาพของ

ลกูจา้งหรอืคนงาน 

(5) กระทาํกจิกรรมอนัเกีย่วกบัการการใชแ้รงงานหรอืการจา้งแรงงานใด ๆ 

อนัไมข่ดัต่อกฎหมายหรอืขอ้กาํหนดใด ๆ 

  นอกเหนือจากกฎหมายจะกําหนดสิทธิให้แก่องค์การลูกจ้างแล้ว กฎหมายยัง

กาํหนดใหอ้งคก์ารลกูจา้งมหีน้าทีด่งัต่อไปน้ีอกีดว้ย 

(1) ปกป้องและคุม้ครองสทิธขิองสมาชกิของตนจากการถูกละเมดิ รวมถงึ

สรา้งและเพิม่พนูประโยชน์สขุใหแ้กส่มาชกิ 

(2) ปรบัปรุงสวสัดภิาพของสมาชกิและครอบครวั 

(3) ดําเนินกจิกรรมใด ๆ แทนสมาชกิของตนตามทีข่อ้บงัคบัและกฎหมาย

กาํหนด 

  นอกจากการกําหนดสทิธใินการจดัตัง้องคก์ารลกูจา้ง และการกําหนดสทิธแิละหน้าที่

ขององค์การลูกจ้างแล้ว กฎหมายฉบบัน้ียงัมบีทบญัญัติที่กําหนดหน้าที่ของนายจ้างที่จะต้องเปิด

โอกาสใหแ้ก่สหภาพแรงงานในการดาํเนินกจิกรรมของสหภาพและการจดัทาํขอ้ตกลงเกีย่วกบัการจา้ง

แรงงาน อกีทัง้ยงัมบีทบญัญตัทิีคุ่ม้ครองสทิธใินการจดัตัง้องคก์ารลูกจา้งอกีดว้ย โดยกําหนดหา้มมใิห้
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ผู้ใดขดัขวางหรอืบงัคบัให้ลูกจ้างหรอืคนงานในการก่อตัง้หรอืไม่ก่อตัง้ เขา้ร่วมเป็นเจ้าหน้าที่หรือ

สมาชกิ หรอืไม่เขา้ร่วมเจา้หน้าที่หรอืสมาชกิ หรอืกระทํากจิกรรมใด ๆ ของสหภาพแรงงานโดยการ

กระทาํดงัต่อไปน้ี 

(1) เลกิจา้ง พกังาน ลดตาํแหน่ง หรอืโอนยา้ยลกูจา้งดงักลา่ว 

(2) ไมจ่า่ยหรอืลดคา่จา้งแรงงาน 

(3) ขม่ขูห่รอืกระทาํการใด ๆ อนัเป็นการขม่ขู ่

(4) กระทาํกจิกรรมอนัเป็นการต่อตา้นการจดัตัง้สหภาพแรงงาน 

(2.2) ขอบเขตการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

 กฎหมายฉบบัน้ีมขีอบเขตการบงัคบัใช้กบัการกําหนดสทิธแิละหน้าที่ขององค์การ

ลกูจา้ง อนัไดแ้ก่ องคก์ารซึ่งมาจากหรอืจดัตัง้โดยและสาํหรบัลูกจา้งหรอืคนงานทัง้ทีถู่กจา้งและไม่ได้

ถูกจา้งโดยบรษิทั ซึ่งมคีวามเป็นอสิระ เปิดเผย ดําเนินการโดยหลกัประชาธปิไตย และรบัผดิชอบใน

การต่อสู ้ปกป้อง และคุม้ครองสทิธแิละผลประโยชน์ของลูกจา้งหรอืคนงาน และปรบัปรุงและเพิม่พูน

สวสัดภิาพของคนงานและลกูจา้งและครอบครวั 

(2.3) กลไกการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

 กฎหมายฉบับน้ีกําหนดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแรงงานขึ้นมาทําหน้าที่ในการ

ตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎหมาย อนัเกี่ยวกบัการคุม้ครองสทิธใินการดําเนินกจิกรรมของสหภาพ

แรงงาน รวมทัง้กําหนดเจ้าหน้าที่ตํารวจพเิศษที่มอีํานาจสบืสวนสอบสวนการกระทําความผดิตาม

กฎหมายฉบบัน้ีดว้ย 

(2.4) ผลกระทบต่อวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มภายในประเทศ 

 เน่ืองจากวตัถุประสงค์ของการจดัตัง้องค์การของลูกจ้างอย่างหน่ึงก็คือ การเพิ่ม

อํานาจต่อรองใหแ้ก่ลูกจา้ง โดยใหอ้งค์การของลูกจา้งเป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งในเรื่องต่าง ๆ กบั

นายจ้าง ดังนัน้ การมีองค์การของลูกจ้างจึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของนายจ้างได ้

โดยเฉพาะอยา่งยิง่การบรหิารบุคลากร  
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(3) พระราชบญัญตัริะงบัขอ้พพิาทแรงงาน ค.ศ. 2004 (Act Concerning Industrial 

Relation Disputes Settlement 200416) 

พระราชบญัญตัริะงบัขอ้พพิาทแรงงาน ค.ศ. 2004 (Act Concerning Industrial Relation 

Disputes Settlement 2004) เป็นกฎหมายทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่จดัตัง้สถาบนัทีท่าํหน้าทีใ่นการระงบั 

ขอ้พพิาทในคดแีรงงงาน ซึง่เริม่มจีาํนวนมากขึน้และเกดิขึน้บ่อยครัง้ขึน้ รวมทัง้เพือ่กําหนดวธิกีาระงบั

ขอ้พพิาทในคดแีรงงานที่มคีวามรวดเรว็ เหมาะสม เป็นธรรม และมคี่าใช้จ่ายน้อย  นอกจากนัน้ยงั

กาํหนดใหม้กีารจดัตัง้ศาล “Industrial Relation Court” เพือ่ทาํหน้าทีใ่นการวนิิจฉยัตดัสนิคดพีพิาทอนั

เกี่ยวข้องกบัความสมัพนัธ์ระหว่างนายจ้างกบัลูกจ้าง กําหนดเขตอํานาจศาล กําหนดกระบวนวิธี

พจิารณาของศาล และกาํหนดการแทรกแซงโดยทางราชการและบทลงโทษสาํหรบัผูท้ีฝ่า่ฝืนกฎหมายน้ี 

(3.1) สาระสาํคญัของกฎหมาย 

 กฎหมายฉบบัน้ีมสีาระสําคญัเกี่ยวกบัวธิกีารระงบัขอ้พพิาทแรงงานซึ่งครอบคลุมถึง    

ขอ้พพิาทอนัเกี่ยวกบัสทิธ ิประโยชน์ตอบแทน การเลกิจ้าง และขอ้พพิาทระหว่างสหภาพแรงงานใน

บรษิทัเดยีวกนัดว้ย ซึ่งการระงบัขอ้พพิาท โดยเมื่อเกดิขอ้พพิาทแรงงานขึน้แลว้ ทุกขอ้พพิาทแรงงาน

จะต้องเริม่ต้นการระงบัขอ้พพิาทโดยการเจรจาสองฝ่ายระหว่างคู่พพิาท ซึ่งต้องตกลงกนัให้แล้วเสรจ็

ภายใน 30 วนันับแต่วนัทีเ่ริม่ตน้การเจรจาสองฝา่ย และเมื่อทัง้สองฝา่ยตกลงกนัไดเ้ป็นประการใดแลว้  

ใหท้ําขอ้ตกลงเป็นหนังสอืลงลายมอืชื่อของทัง้สองฝา่ย และยื่นจดทะเบยีนต่อศาลแรงงาน แต่ในกรณีที ่

ทัง้สองฝา่ยไมอ่าจตกลงกนัไดค้รบทุกประเดน็ หรอืฝา่ยหน่ึงฝา่ยใดปฏเิสธทีจ่ะเจรจาภายในกําหนดเวลา

ดงักล่าว ใหถ้อืวา่การเจรจาสองฝา่ยลม้เหลว ฝา่ยหน่ึงฝา่ยใดหรอืทัง้สองฝา่ยอาจยืน่ขอ้พพิาทแรงงานให้

สาํนกังานแรงงานทอ้งทีพ่จิารณาได ้และเมือ่สาํนกังานแรงงานทอ้งทีไ่ดร้บัคาํรอ้งขอใหพ้จิารณาขอ้พพิาท

ดงักล่าวข้างต้นแล้ว สํานักงานแรงงานท้องที่ต้องเสนอให้คู่พิพาทเลือกวิธีระงบัข้อพิพาทระหว่าง       

การไกล่เกลี่ย17หรอือนุญาโตตุลาการ18 หากคู่พพิาทไม่เลอืกวธิรีะงบัขอ้พพิาทใดภายใน 7 วนั ให้

สาํนกังานแรงงานทอ้งทีจ่ะสง่ขอ้พพิาทใหแ้ก่พนกังานประนอมขอ้พพิาทต่อไป  

ในกรณีทีข่อ้พพิาทถูกส่งเขา้สู่กระบวนการประนอมขอ้พพิาทหรอืไกล่เกลีย่ขอ้พพิาท 

พนักงานประนอมขอ้พพิาทหรอืไกล่เกลีย่ตอ้งเริม่ตน้การประนอมหรอืไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทภายใน 7 วนั 

นับแต่ไดร้บัขอ้พพิาทนัน้ และเมือ่ไดท้ําการประนอมหรอืไกล่เกลีย่ขอ้พพิาท และทัง้สองฝา่ยไดต้กลงกนั

เป็นประการใดแลว้ ใหจ้ดัทําขอ้ตกลงเป็นหนังสอืลงลายมอืชื่อของทัง้สองฝ่ายโดยมพีนักงานประนอม        

                                                            
16  Act of The Republic of Indonesia number 2 of the year 2004 Concerning Industrial Relation Disputes Settlement  
17 กรณเีป็นขอ้พพิาทเกีย่วกบัผลประโยชน์ การเลกิจา้ง หรอืขอ้พพิาทระหวา่งสหภาพแรงงานดว้ยกนั 
18 กรณเีป็นขอ้พพิาทเกีย่วกบัผลประโยชน์ หรอืขอ้พพิาทระหวา่งสหภาพแรงงานดว้ยกนั 
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ขอ้พพิาทหรอืพนกังานไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาทเป็นพยาน และจดทะเบยีนขอ้ตกลงกบัศาลแรงงาน แต่ในกรณี

ทีท่ ัง้สองฝ่ายไม่สามารถตกลงกนัได ้พนักงานประนอมขอ้พพิาทหรอืพนักงานไกล่เกลีย่จะร่างขอ้ตกลง

และสง่ใหแ้ก่คูพ่พิาทภายใน 10 วนันบัแต่วนัทีเ่ริม่การประนีประนอมหรอืไกลเ่กลีย่ และเมือ่คู่พพิาทไดร้บั

รา่งขอ้ตกลงแลว้ คูพ่พิาทควรสง่หนงัสอืเพือ่ตอบรบัหรอืปฏเิสธรา่งขอ้ตกลงดงักล่าวต่อพนักงานประนอม      

ขอ้พพิาทหรอืพนักงานไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทภายใน 10 วนันับแต่ไดร้บัร่างขอ้ตกลงดงักล่าว และหากไม่มี

การส่งหนังสอืใด ๆ จากคู่พพิาทฝ่ายใดฝา่ยหน่ึง ใหถ้อืว่าเป็นการปฏเิสธ โดยในกรณีทีคู่่พพิาททัง้สอง

ฝ่ายยอมรบัร่างข้อตกลงนัน้ พนักงานประนอมข้อพพิาทหรอืพนักงานไกล่เกลี่ยต้องช่วยคู่พพิาททํา

ขอ้ตกลงดงักล่าวเป็นหนังสอื และยื่นจดทะเบยีนต่อศาลแรงงานภายใน 3 วนันับแต่วนัทีม่กีารตกลงกนั 

และเมื่อรวมระยะเวลาการดําเนินการทัง้หมดแลว้ พนักงานประนอมขอ้พพิาทหรอืพนักงานไกล่เกลีย่ขอ้

พพิาทจะตอ้งทาํหน้าทีใ่หแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัขอ้พพิาทแรงงาน แต่ในกรณีทีคู่่พพิาท

ปฏเิสธรา่งขอ้ตกลงดงักลา่ว คูพ่พิาทอาจยืน่ฟ้องต่อศาลแรงงานได ้

 ในกรณทีีคู่พ่พิาทตกลงกนัใหอ้นุญาโตตุลาการเป็นผูช้ีข้าดขอ้พพิาทนัน้ คูพ่พิาทจะตอ้ง

ร่วมกนัแต่งตัง้อนุญาโตตุลาการภายใน 7 วนันับแต่วนัทีต่กลงกนัใหอ้นุญาโตตุลาการเป็นผูช้ีข้าด หรอื

ร่วมกนัแต่งตัง้คณะอนุญาโตตุลาการ โดยแต่ละฝา่ยจะตอ้งแต่งตัง้อนุญาโตตุลาการเขา้มาฝา่ยละเท่ากนั

ภายใน 3 วนั และอนุญาโตตุลาการทีไ่ดแ้ต่งตัง้เขา้มาจะรว่มกนัแต่งตัง้ประธานองคค์ณะอนุญาโตตุลาการ

อกี 1 คนภายใน 7 วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ และเมือ่ไดแ้ต่งตัง้แลว้ อนุญาโตตุลาการจะตอ้งพยายาม

ทําให้คู่พิพาทสามารถตกลงกันได้เองโดยไม่ต้องทําคําชี้ขาด และหากคู่พพิาทสามารถตกลงกนัได ้      

ให้อนุญาโตตุลาการจัดทําหนังสือข้อตกลง พร้อมลงลายมือชื่อคู่พิพาทและอนุญาโตตุลาการหรือ       

คณะอนุญาโตตุลาการแล้วแต่กรณี และยื่นจดทะเบยีนต่อศาลแรงงาน แต่ในกรณีที่คู่พพิาทยงัคงไม่

สามารถตกลงกันได้ อนุญาโตตุลาการต้องดําเนินการพจิารณาข้อพิพาทต่อไปจนกว่าจะมีคําชี้ขาด       

โดยจะต้องทําคําชี้ขาดให้แล้วเสรจ็ภายใน 30 วนันับแต่วนัที่ทําสญัญาตกลงเป็นอนุญาโตตุลาการ         

ซึ่งคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนัน้ ให้ถอืเป็นที่สุดและสามารถใชบ้งัคบัได้กบัคู่พพิาทได้ และนําไป     

จดทะเบียนต่อศาลแรงงาน และในกรณีที่คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ปฏิบัติตามคําชี้ขาดของ

อนุญาโตตุลาการนัน้ คู่พพิาทฝ่ายที่ได้รบัความเสยีหายอาจยื่นคํารอ้งขอต่อศาลแรงงานเพื่อให้บงัคบั

คู่พพิาทดงักล่าวปฏบิตัติามคําชีข้าดน้ีกไ็ด ้โดยศาลแรงงานตอ้งมคีําบงัคบัภายใน 30 วนันับแต่วนัทีไ่ด้

รบัคําร้อง นอกจากนัน้หากคู่พพิาทฝ่ายใดเหน็ว่าคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

อาจยืน่คาํรอ้งต่อศาลฎกีาเพือ่ใหย้กเลกิคาํชีข้าดดงักลา่วภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีม่คีาํชีข้าดกไ็ด ้

 เมื่อคู่พิพาทไม่อาจมีข้อตกลงกันได้ภายหลงัจากได้ทําการประนอมหรือไกล่เกลี่ย       

ขอ้พพิาทแลว้ หรอืเป็นกรณีทีเ่ป็นขอ้พพิาทเกีย่วกบัสทิธ ิคู่พพิาทอาจนําคดฟ้ีองต่อศาลแรงงานเพื่อให้
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ศาลแรงงานพจิารณาตดัสนิกไ็ด ้โดยเมื่อศาลแรงงานไดร้บัคําฟ้องแลว้ ภายใน 7 วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บั      

คําฟ้อง ผู้พพิากษาหวัหน้าศาลควรแต่งตัง้องค์คณะผู้พิพากษาขึ้นมาพิจารณาคดี ซึ่งประกอบด้วย        

ผูพ้พิากษา 1 คนทาํหน้าทีเ่ป็นผูพ้พิากษาหวัหน้าคณะ และผูพ้พิากษาสมทบ 2 คนเป็นองคค์ณะ โดยเมือ่

ไดร้บัแต่งตงัแลว้องคค์ณะดงักล่าวควรเริม่พจิารณาคดภีายใน 7 วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ และควร

พจิารณาพพิากษาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 50 วนันบัแต่วนัทีเ่ริม่พจิารณาคด ีโดยในกรณทีีเ่ป็นคาํพพิากษาใน

คดเีกี่ยวกบัผลประโยชน์หรอืคดพีพิาทระหว่างสหภาพแรงงาน ให้ถือว่าคําพพิากษาของศาลแรงงาน      

ในคดดีงักลา่วเป็นทีส่ดุ สว่นในกรณทีีเ่ป็นคาํพพิากษาของศาลแรงงานในคดเีกีย่วกบัสทิธหิรอืการเลกิจา้ง 

ใหถ้อืเป็นที่สุด หากไม่มคีู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์คําพพิากษาต่อศาลฎกีาภายใน 7 วนันับแต่วนัที่ศาล

แรงงานมคีําพพิากษาหรอืวนัทีท่ราบคําพพิากษาแลว้แต่กรณี แต่ในกรณีทีคู่่ความอุทธรณ์คําพพิากษา

ดงักล่าว ศาลแรงงานควรสง่คาํฟ้องอุทธรณ์ต่อศาลฎกีาภายใน 14 วนันับแต่วนัทีคู่่ความยืน่อุทธรณ์ และ

ศาลฎกีาตอ้งมพีพิากษาภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัคาํฟ้องอุทธรณ์ดงักลา่ว 

(3.2) ขอบเขตการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

 กฎหมายฉบบัน้ีมขีอบเขตการบงัคบัใชก้บัการะงบัขอ้พพิาทแรงงานอนัเกดิจากการมี

ความคิดเห็นที่ขดัแย้งกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานของลูกจ้าง เกี่ยวกบัสทิธ ิ

ผลประโยชน์ตอบแทน หรอืการเลกิจ้าง รวมทัง้ขอ้พพิาทระหว่างสหภาพแรงงานที่อยู่ภายในบรษิัท

เดยีวกนัดว้ย  

(3.3) กลไกการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

 กฎหมายฉบับน้ีได้กําหนดให้มีการระงับข้อพิพาทแรงงาน อันประกอบด้วยการ

ประนอมข้อพิพาทแรงงาน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท อนุญาโตตุลาการ นอกจากนัน้ยงักําหนดให้ม ี      

ศาลแรงงานขึน้มาโดยเป็นสว่นหน่ึงของศาลยตุธิรรม แต่มวีธิพีจิารณาคดแีรงงานโดยเฉพาะ 

(3.4) ผลกระทบต่อวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มภายในประเทศ 

 การกาํหนดวธิรีะงบัขอ้พพิาทระหวา่งนายจา้งและลกูจา้งไวอ้ยา่งชดัเจนและงา่ยต่อการ

ปฏบิตัขิองกฎหมายฉบบัน้ี นอกจากจะเป็นผลดกีารคุม้ครองสทิธขิองลกูจา้งแลว้ น่าจะสง่ผลดต่ีอนายจา้ง

ซึง่เป็นวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มอกีดว้ย เน่ืองจากวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มสว่นใหญ่มี

เงนิทุนในการดําเนินธุรกจิค่อนขา้งจํากดั ดงันัน้การมกีระบวนการระงบัขอ้พพิาทแรงงานไม่ง่ายและ

กระชบั ย่อมเป็นการประหยดัทัง้เวลาและค่าใชจ้่ายใหแ้ก่นายจา้งซึ่งเป็นวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด

ยอ่มได ้
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3.1.5 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการกาํหนดมาตรฐานผลิตภณัฑ/์ การบริการ 

 

กฎหมายคุ้มครองผูบ้ริโภค Consumer Protection (Law of Indonesia No. 8/1999)  

 

กฎหมายหลกัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการกําหนดมาตรฐานผลติภณัฑ ์ การบรกิารของประเทศ

อนิโดนีเซยี ไดแ้ก่ Consumers’ Protection (Law of Indonesia No.8/1999) หรอื กฎหมายคุม้ครอง

ผูบ้รโิภค ซึ่งมวีตัถุประสงค์คุม้ครองผูบ้รโิภคเน่ืองจากผลของการขยายตวัทางเศรษฐกจิทําใหต้ลาด

ของประเทศอินโดนีเซียเปิดมากขึ้น จงึต้องการให้ผู้บรโิภคได้ใช้ผลติภณัฑ์และบรกิารที่มคีุณภาพ       

โดยบทที ่4 มาตรา 8 กาํหนดหา้มผูป้ระกอบธุรกจิผลติหรอืทาํการคา้สนิคา้และ/หรอืบรกิารทีไ่มเ่ป็นไป

ตามมาตรฐานทีก่ฎหมายกาํหนด หากฝา่ฝืนจะมโีทษปรบัหรอืจาํคกุ 

หน่วยงานที่ดูแลด้านมาตรฐานแห่งชาติของประเทศอินโดนีเซียคือสํานักมาตรฐาน

แห่งชาตอินิโดนีเซยี (National Standardization Agency of Indonesia) ซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต ้

Presidential Decree No. 166 ทําหน้าทีดู่แลและพฒันาระบบมาตรฐานแห่งชาตขิองประเทศ

อินโดนีเซีย (SNI) รวมถึงพัฒนานโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวางมาตรฐาน                

โดยวตัถุประสงค์ของการกําหนดมาตรฐานก็เพื่อคุ้มครองผู้ผลิต ผู้บริโภค แรงงานในด้านความ

ปลอดภัยของสุขภาพและการรกัษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งการนําระบบการวางมาตรฐานมาใช้จะทําให้

ผลติภณัฑ์และบรกิารของอินโดนีเซียเป็นที่ยอมรบัในตลาดโลกและคาดว่าจะทําให้ผลติภณัฑ์และ

บรกิารของอนิโดนีเซยีสามารถแขง่ขนัไดใ้นตลาดโลก19 

การเริม่นําระบบมาตรฐานแห่งชาตขิองประเทศอนิโดนีเซยี (SNI) มาใชเ้ป็นผลจากการที่

ประเทศอนิโดนีเซยีใหส้ตัยาบนัเขา้ร่วมความตกลงจดัตัง้องคก์ารการคา้โลกในปี 1994 ซึ่งครอบคลุม

ถงึความตกลงดา้นขอ้จาํกดัทางการคา้ดา้นเทคนิค (WTO Agreement on Technical Barriers to 

Trade) ซึ่งอนุญาตใหป้ระเทศสมาชกินําขอ้กําหนดดา้นเทคนิคและมาตรฐานทีจ่ําเป็นมาใชไ้ดเ้พื่อให้

แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกมีคุณภาพตามที่เห็นสมควร ประเทศอินโดนีเซียจึงเริ่มนํามาตรฐาน

                                                            
19 National Standardization Agency of Indonesia. (n.d.). About National Standardization Agency of Indonesia. 
Retrieved September 19, 2012, from http://www.bsn.go.id/bsn/profile.php?&language=en 
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แห่งชาตขิองประเทศอนิโดนีเซยี (SNI) มาใชใ้นปี พ.ศ. 2543 โดยออก Government Regulation 

หมายเลข 102/200020  

โดยทัว่ไปแล้วการนํามาตรฐานแห่งชาติของประเทศอินโดนีเซีย (SNI) ไปใช้อยู่บน

พืน้ฐานของความสมคัรใจ อย่างไรกต็าม เพื่อวตัถุประสงค์ในการปกป้องผลประโยชน์ของสาธารณะ 

เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและรกัษาสิ่งแวดล้อม รฐับาลอาจกําหนดให้มาตรฐานแห่งชาติของประเทศ

อนิโดนีเซยี (SNI) ใดทีจ่ะนําไปใชใ้นฐานะเป็นมาตรฐานบงัคบักไ็ด ้ ซึ่งประเทศอนิโดนีเซยีมนีโยบาย

จาํกดัการนํามาตรฐานแหง่ชาตขิองประเทศอนิโดนีเซยี (SNI) ไปใชใ้นฐานะเป็นมาตรฐานบงัคบัเฉพาะ

สนิคา้ทีม่คีวามเสีย่งสงู21 

เมื่อมนํีามาตรฐานมาตรฐานแห่งชาติของประเทศอินโดนีเซีย (SNI) ไปบงัคบัใช้โดย

กําหนดเป็นกฎหมายแลว้ มาตรฐานดงักล่าวจะมสีภาพบงัคบัซึ่งผูป้ระกอบการใดกต็ามทีป่ระสงค์จะ

ขายสนิคา้ทีม่มีาตรฐานบงัคบัตอ้งปฏบิตัติาม ดงันัน้ หากผูป้ระกอบการ SMEs ไทยประสงคจ์ะขาย

หรอืนําเขา้สนิคา้ทีม่กีารกําหนดมาตรฐานบงัคบัแลว้ สนิคา้ของผูป้ระกอบการ SMEs ไทยกต็อ้งได้

มาตรฐานดงักลา่วดว้ยจงึจะนํามาขายในประเทศอนิโดนีเซยีได ้

สว่นกรณีของมาตรฐานแห่งชาตขิองประเทศอนิโดนีเซยี (SNI) ทีไ่ม่เป็นมาตรฐานบงัคบั

นัน้ ผู้ประกอบการรายใดจะนําไปใช้ก็ได้ ดงันัน้ หากผู้ประกอบการ SMEs ไทยประสงค์จะนํา

มาตรฐานอนิโดนีเซยีไปใชก้ส็ามารถทาํไดเ้ช่นกนัตามความสมคัรใจ แมผู้ป้ระกอบการ SMEs ไทยจะ

ไม่นํามาตรฐานแห่งชาติของประเทศอินโดนีเซีย (SNI) ไปใช้ก็สามารถขายผลิตภัณฑ์ของตนใน

ประเทศอินโดนีเซียได้ก็ตาม แต่หากผู้ประกอบการอินโดนีเซีย หรือผู้ประกอบการชาติอื่นที่ขาย

ผลติภณัฑ์ชนิดเดยีวกนัแต่ผลติภณัฑ์ของผู้ประกอบการอินโดนีเซีย หรอืผู้ประกอบการชาติอื่นได้

มาตรฐานแห่งชาตขิองประเทศอนิโดนีเซยี (SNI) กจ็ะทําใหผ้ลติภณัฑข์องผูป้ระกอบการอนิโดนีเซยี 

หรอืผูป้ระกอบการชาตอิื่นน่าเชือ่ถอืมากกวา่ในสายตาผูบ้รโิภคอนิโดนีเซยี 

 
 
 
 
 

                                                            
20 National Standardization Agency of Indonesia. (n.d.). About National Standardization Agency of Indonesia. 
Retrieved September 19, 2012, from http://www.bsn.go.id/bsn/profile.php?&language=en 
21National Standardization Agency of Indonesia. (n.d.). About National Standardization Agency of Indonesia. 
Retrieved September 19, 2012, from จาก http://www.bsn.go.id/bsn/activity.php?id=52&language=en 



นโยบายและกฎหมายของประเทศสมาชกิอาเซยีนเป้าหมาย 

  

 

3-48 

3.1.6 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัทรพัยสิ์นทางปัญญา  
 

กฎหมายเกีย่วกบัทรพัยส์นิทางปญัญาของประเทศอนิโดนีเซยีทีส่าํคญัมดีงัต่อไปน้ี 

 
กฎหมายว่าด้วยสิทธิบตัร (Law of the Republic of Indonesia Number 14 Year 2001 
regarding Patents) 

 

กฎหมายสทิธบิตัร (Patent Law) ฉบบัน้ี เป็นกฎหมายทีก่ําหนดใหม้กีารคุม้ครองสาํหรบั

ผูป้ระดษิฐท์ีม่คีวามตอ้งการ และเพิม่เป็นการกาํหนดขอบเขตทีช่ดัเพือ่การแขง่ขนัทางธุรกจิเพือ่ใหเ้ป็น

ธรรม และเป็นประโยชน์สาธารณะทัว่ไป โดยการรบัรองใหส้ทิธบิตัรการประดษิฐ ์(Invention Patents) 

และสทิธบิตัรอยา่งงา่ย (Simple Patents) คุม้ครองผลติภณัฑ ์(Product) ซึง่กฎหมายฉบบัน้ีประกาศใช้

เมือ่วนัที ่14 สงิหาคม พ.ศ. 2544 

สทิธบิตัร 

(1) การประดษิฐ ์หมายถงึ การคดิคน้โดยผูป้ระดษิฐท์ีเ่กีย่วกบัวธิกีารแกไ้ขปญัหาเฉพาะ
ในสาขาเทคโนโลย ีซึ่งอยู่ในลกัษณะของผลติภณัฑ ์กรรมวธิ ีหรอืการปรบัปรุง และพฒันาผลติภณัฑ์
หรอืกรรมวธิใีหด้ขี ึน้ 

(2) การประดษิฐท์ีจ่ะไดร้บัความคุม้ครองจะตอ้งครบองคป์ระกอบ ดงัต่อไปน้ี 

(2.1) จะตอ้งเป็นการประดษิฐข์ึน้ใหม ่

(2.2) จะตอ้งเป็นการประดษิฐท์ีม่ขี ัน้การประดษิฐท์ีส่งูขึน้ 

(2.3) จะตอ้งเป็นการประดษิฐท์ีส่ามารถประยกุตใ์ชใ้นทางอุตสาหกรรม  

(3) สิง่ต่อไปน้ีไมถ่อืวา่เป็นการประดษิฐ ์

(3.1)  กรรมวธิหีรอืผลติภณัฑใ์ดซึ่งประกาศโฆษณา และใชห้รอืนํามาใชซ้ึง่ขดั
ต่อกฎขอ้บงัคบัหรอืระเบยีบกฎเกณฑ ์ศลีธรรมทางศาสนา ความสงบ
เรยีบรอ้ย หรอืจรยิธรรมทีม่ใีชอ้ยูท่ ัว่ไป 

(3.2) วธิกีารในการวนิิจฉัย รกัษา การใชย้า และหรอื การศลัยกรรมทีใ่ชก้บั
มนุษย ์และหรอื สตัว ์

(3.3) ทฤษฎแีละวธิกีารใดๆ ในสาขาวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์ 
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(3.4) สิง่ทีม่ชีวีติทีส่รา้งขึน้ทุกชนิด ยกเวน้จุลชพี 

(3.5) กระบวนการทางชวีวทิยาใดๆ ทีม่คีวามจาํเป็นต่อการสรา้งพชืหรอืสตัว ์
ยกเว้นกระบวนการที่ไม่ ใช่ทางชีววิทยาหรือกระบวนการทาง           
จุลชวีวทิยา พชืหรอืสตัวจ์ะไดร้บัความคุม้ครองภายใตก้ฎหมายฉบบัที ่
29 พ.ศ. 2545 ซึ่งควบคุมโดยกรมการเกษตร (Department of 
Agriculture) 

(4) อายกุารคุม้ครอง 20 ปี นบัแต่วนัยืน่คาํขอรบัสทิธบิตัร 

(5) ผู้ทรงสิทธิบตัรมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้ประโยชน์จากการประดิษฐ์ในสาขา
เทคโนโลยทีีไ่ดร้บัสทิธบิตัรภายในระยะเวลาทีจ่าํกดั โดยมสีทิธหิวงกนัไมใ่หบุ้คคลอื่นใชป้ระโยชน์โดย

ไมไ่ดร้บัอนุญาต 

ในกรณีสทิธบิตัรผลติภณัฑ์ ผู้ทรงสทิธมิสีทิธผิลติ ใช้ ขาย นําเขา้ ให้เช่า ส่งมอบหรอื

เตรยีมการเพือ่ขายหรอืใหเ้ชา่หรอืสง่มอบผลติภณัฑต์ามสทิธบิตัร 

ในกรณสีทิธบิตัรกรรมวธิ ีผูท้รงสทิธมิสีทิธใินการใชก้รรมวธิกีารผลติทีไ่ดร้บัสทิธบิตัรเพือ่

ผลิตผลิตภัณฑ์ ใช้ ขาย นําเข้า ให้เช่า ส่งมอบหรือเตรียมการเพื่อขายหรือให้เช่า หรือส่งมอบ

ผลติภณัฑ ์

สําหรบัสทิธบิตัรในกรรมวธินีัน้ ผูท้รงสทิธจิะมสีทิธหิา้มบุคคลอื่นทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาตเพื่อ

ไมใ่หนํ้าเขา้ผลติภณัฑไ์ดเ้ฉพาะผลติภณัฑท์ีผ่ลติขึน้จากการใชก้รรมวธิทีีไ่ดร้บัสทิธบิตัรเทา่นัน้ 

นอกจากน้ี ผูท้รงสทิธยิงัมสีทิธทิีจ่ะใหบุ้คคลอื่นใชป้ระโยชน์จากสทิธบิตัรได ้

(6) สทิธบิตัรการประดษิฐโ์อนไดโ้ดยการรบัมรดก (Inheritance) การมอบให ้(Donation) 

พนิัยกรรม (Testament) สญัญาทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร (Written agreement) หรอืเหตุอื่นตาม

กฎหมาย 

(7) กรณีการโอนสทิธโิดยทําเป็นสญัญาทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรนัน้ ตอ้งจดทะเบยีน ณ 

สาํนักงานทรพัยส์นิทางปญัญา (Directorate General of Intellectual Property Rights) และเสยี

ค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกําหนด หากมิได้ดําเนินการจดทะเบียนต่อสํานักงานทรพัย์สินทาง

ปญัญาจะสง่ผลใหไ้มส่ามารถมผีลบงัคบัต่อบุคคลภายนอกได ้
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(8) กรณีสญัญาอนุญาตให้ใช้สทิธ ิ(Licensing Agreement) ต้องจดทะเบยีน ณ 

สาํนักงานทรพัยส์นิทางปญัญาเช่นเดยีวกนักบักรณีการโอนสทิธ ิเพื่อใหม้ผีลบงัคบัต่อบุคคลภายนอก

ได ้

(9) ผูป้ระดษิฐ ์ผูป้ระดษิฐร์่วม (กรณีมผีูป้ระดษิฐต์ัง้แต่ 2 คนขึน้ไป) ผูร้บัโอนสทิธหิรอื

นายจา้งมสีทิธยิื่นคําขอรบัสทิธบิตัร ในกรณีทีผู่ข้อรบัสทิธบิตัรไม่มถีิน่ที่อยู่ในสาธารณรฐัอนิโดนีเซยี 

จะตอ้งแต่งตัง้ตวัแทนในสาธารณรฐัอนิโดนีเซยี เพือ่ดาํเนินการแทนผูข้อรบัสทิธบิตัร 

(10) คําขอรับสิทธิบัตรระหว่างประเทศตามสนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทาง

สทิธบิตัร (The Patent Cooperation Treaty) สามารถยืน่ไดต่้อสาํนัก Directorate General ในฐานะ

เป็นสาํนกังานรบัคาํขอ (Receiving Office)  

(11) ระยะเวลาในการออกสทิธบิตัร ประมาณ 36-48 เดอืน 

(12) ค่าธรรมเนียมสาํหรบัคําขอรบัสทิธบิตัรจํานวน 575,000 รเูปียหต่์อ 1 คาํขอ22 

(ประมาณ 1,830 บาท23) ค่าธรรมเนียมสาํหรบัตรวจคาํขอจํานวน 2,000,000 รเูปียหต่์อ 1 คําขอ24 

(ประมาณ 6,400 บาท25) และค่าธรรมเนียมสําหรบัการออกสทิธบิตัรจํานวน 250,000 รูเปียห์26 

(ประมาณ 800 บาท27) 

สทิธบิตัรอยา่งงา่ย 

(1) กรรมวธิไีม่สามารถขอรบัความคุม้ครองภายใต้สทิธบิตัรแบบง่าย (The Simple 

Patent) ได ้อยา่งไรกต็าม การปรบัปรุงใหด้ขี ึน้ซึง่กรรมวธิ ีซึง่มคีวามใหม ่(novel) และมคีุณค่าในการ

นําไปใชไ้ดจ้รงิ (practical use values) เน่ืองจาก รปูร่าง (Shape) รปูทรง (Configuration) โครงสรา้ง 

(Construction) หรอืสว่นประกอบ (Component) ของมนัอาจจะไดร้บัการคุม้ครองตามกฎหมายใน

รปูแบบของสทิธบิตัรอยา่งงา่ยได ้(The Simple Patent) 

(2) อายกุารคุม้ครอง 10 ปีนบัจากวนัทีย่ ืน่คาํขอรบัสทิธบิตัรอยา่งงา่ย 

                                                            
22 Directorate General of Intellectual Property Rights. Tarif Biaya Permohonan Paten. สบืคน้เมือ่วนัที ่11 ธนัวาคม 2555,
จาก http://www.dgip.go.id/paten/tarif-biaya-permohonan-paten 
23 อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัที ่11 ธนัวาคม 2555 
24 Directorate General of Intellectual Property Rights. Tarif Biaya Permohonan Paten. สบืคน้เมือ่วนัที ่11 ธนัวาคม 2555, 
จาก http://www.dgip.go.id/paten/tarif-biaya-permohonan-paten 
25 อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัที ่11 ธนัวาคม 2555 
26 Directorate General of Intellectual Property Rights. Tarif Biaya Permohonan Paten. สบืคน้เมือ่วนัที ่11 ธนัวาคม 2555, 

จาก http://www.dgip.go.id/paten/tarif-biaya-permohonan-paten 
27 อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัที ่11 ธนัวาคม 2555 
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(3) ผูท้รงสทิธมิสีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวในการทํา ใช ้จําหน่าย นําเขา้ ใหเ้ช่า ส่งมอบ สิง่ที่

ไดร้บัสทิธบิตัรอยา่งงา่ย 

(4) การโอนสทิธบิตัรอย่างง่ายทําได้โดยการรบัมรดก (Inheritance) การมอบให ้

(Donation) พนิยักรรม (Testament) สญัญาทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร (Written agreement) หรอืเหตุอื่น

ตามกฎหมาย 

(5) กรณีการโอนสทิธโิดยทําเป็นสญัญาทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรนัน้ ตอ้งจดทะเบยีน ณ 

สาํนักงานทรพัยส์นิทางปญัญา (Directorate General of Intellectual Property Rights) และเสยี

ค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกําหนด หากมิได้ดําเนินการจดทะเบียนต่อสํานักงานทรพัย์สินทาง

ปญัญาจะสง่ผลใหไ้มส่ามารถมผีลบงัคบัต่อบุคคลภายนอกได ้

(6) กรณีสญัญาอนุญาตให้ใช้สทิธ ิ(Licensing Agreement) ต้องจดทะเบยีน ณ 

สาํนักงานทรพัยส์นิทางปญัญาเช่นเดยีวกนักบักรณีการโอนสทิธ ิเพื่อใหม้ผีลบงัคบัต่อบุคคลภายนอก

ได ้

(7) ไมม่คีุณสมบตัขิองผูม้สีทิธยิืน่คาํขอ (Qualifications for Eligible Applicant) ระบุไว้

ในกฎหมาย 

(8) ค่าธรรมเนียมสําหรบัคําขอรบัสทิธบิตัรอย่างง่ายจํานวน 125,000 รูเปียห์ต่อ 1       

คาํขอ28 (ประมาณ 400 บาท29) ค่าธรรมเนียมสาํหรบัการตรวจคาํขอจาํนวน 350,000 รเูปียห ์ ต่อ 1      

คาํขอ30 (ประมาณ 1,120 บาท31)และค่าธรรมเนียมสาํหรบัการออกสทิธบิตัรอยา่งงา่ยจาํนวน 200,000 

รเูปียห์32 (ประมาณ 650 บาท33) 

ระบบการคุ้มครอง ได้แก่ระบบการจดทะเบียน โดยหน่วยงานที่ร ับผิดชอบหลักคือ 

สาํนกังานทรพัยส์นิทางปญัญา (The Directorate General of Intellectual Property Rights) 

                                                            
28 Directorate General of Intellectual Property Rights. Tarif Biaya Permohonan Paten. สบืคน้เมือ่วนัที ่11 ธนัวาคม 2555, 
จาก http://www.dgip.go.id/paten/tarif-biaya-permohonan-paten 
29 อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัที ่11 ธนัวาคม 2555 
30 Directorate General of Intellectual Property Rights. Tarif Biaya Permohonan Paten. สบืคน้เมือ่วนัที ่11 ธนัวาคม 2555, 
จาก http://www.dgip.go.id/paten/tarif-biaya-permohonan-paten 
31 อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัที ่11 ธนัวาคม 2555 
32 Directorate General of Intellectual Property Rights. Tarif Biaya Permohonan Paten. สบืคน้เมือ่วนัที ่11 ธนัวาคม 2555, 
จาก http://www.dgip.go.id/paten/tarif-biaya-permohonan-paten 
33 อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัที ่11 ธนัวาคม 2555 
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กฎหมายฉบบัน้ีมผีลบงัคบัใชเ้ป็นการทัว่ไป ดงันัน้เพื่อใหไ้ดร้บัความคุม้ครอง และไดม้า

ซึง่สทิธบิตัรและหรอืสทิธบิตัรอยา่งงา่ย ภายในประเทศอนิโดนีเซยี SMEs จงึจาํเป็นตอ้งปฏบิตัติาม 

 

กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมาย (Law of the Republic of Indonesia Number 15 Year 2001 

regarding Marks) 

 

กฎหมายฉบบัน้ีประกาศใชเ้มือ่วนัที ่1 สงิหาคม พ.ศ. 2544 

สิง่ที่ได้รบัการคุม้ครองตามกฎหมายฉบบัน้ี ไดแ้ก่ เครื่องหมาย (Marks) ซึ่งรวมถึง 

เครื่องหมายการคา้ (Trade Marks) และ เครื่องหมายบรกิาร (Service Marks) เครื่องหมายร่วม 

(Collective Marks) และรวมถงึสิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตร ์(Geographical Indications) 

เครื่องหมาย หมายถงึ สญัลกัษณ์ในรูปของภาพวาด ชื่อ คาํ ตวัอกัษร ตวัเลข กลุ่มของส ี

หรอืสิง่หน่ึงสิง่ใดเหล่าน้ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างรวมกนัอนัมลีกัษณะบ่งเฉพาะและไดใ้ชใ้น

กจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการขายสนิคา้หรอืบรกิาร 

เครื่องหมายการคา้ หมายถึง เครื่องหมายที่ใช้หรอืจะใช้เป็นที่หมายสําหรบัสนิคา้หรอื

เกี่ยวข้องกบัสินค้า เพื่อแสดงว่าสนิค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านัน้

แตกต่างจากสนิคา้ทีใ่ชเ้ครือ่งหมายการคา้ของบุคคลอื่น 

เครื่องหมายบรกิาร หมายความว่า เครื่องหมายทีใ่ชห้รอืจะใชเ้ป็นทีห่มายสาํหรบัการ

บริการหรือเกี่ยวข้องกับการบริการ เพื่อแสดงว่าการบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของเจ้าของ

เครือ่งหมายบรกิารนัน้แตกต่างจากการบรกิารทีใ่ชเ้ครือ่งหมายบรกิารของบุคคลอื่น 

เครื่องหมายร่วม หมายความว่า เครื่องหมายที่ใชเ้ป็นที่หมายสําหรบัสนิคา้หรอืบรกิาร

ของบุคคลหรอืนิตบิุคคลอนัมลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั เพือ่แสดงใหเ้หน็วา่สนิคา้หรอืบรกิารของบุคคลหรอื

นิตบิุคคลดงักลา่วแตกต่างจากของบุคคลหรอืนิตบิุคคลอื่น 

เครือ่งหมายทีส่ามารถรบัจดทะเบยีนได ้

(1) มลีกัษณะบง่เฉพาะ 

(2) ไมข่ดัต่อศลีธรรมหรอืจารตีประเพณอีนัดขีองสงัคม 

(3) ไมเ่ป็นคาํทีพ่รรณนาถงึคุณลกัษณะของสนิคา้หรอืบรกิาร 
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(4) ไมก่ลายเป็นสิง่สามญัทีใ่ชใ้นทางการคา้ (Generic Term) 

(5) ไมเ่หมอืนหรอืคลา้ยกนักบัเครื่องหมายการคา้จดทะเบยีนของผูอ้ื่นสาํหรบัสนิคา้หรอื
บรกิารทีค่ลา้ยกนัอนัอาจก่อใหเ้กดิความสบัสนหลงผดิในแหลง่กาํเนิดของสนิคา้ 

(6) ไม่เหมอืนหรอืคลา้ยกนักบัเครื่องหมายทีม่ชีื่อเสยีงแพร่หลายของผูอ้ื่นสําหรบัสนิคา้
หรอืบรกิารทีค่ลา้ยกนัหรอืแตกต่างกนั 

(7) ไมค่ลา้ยกบัชือ่ของสิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตรท์ีม่ชี ือ่เสยีงแพรห่ลาย 

(8) ไม่เหมอืนกบัชื่อของภาพถ่ายหรอืรูปป ัน้สาธารณะ (Photograph or a Public 

Figure) หรอืชือ่นิตบิุคคลของบุคคลอื่นเวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอม 

(9) ไม่มีลักษณะเป็นการเลียนแบบหรือเหมือนกันกับชื่อหรือชื่อย่อของชื่อ ธง 

เครื่องราชอสิรยิาภรณ์หรอืตราของรฐัหรอืประเทศหรอืองคก์ารระหว่างประเทศ เวน้แต่จะไดร้บัความ

ยนิยอม 

(10) ไม่มลีกัษณะเป็นการเลยีนแบบหรอืเหมอืนกนักบัสญัลกัษณ์ของทางราชการ หรอื

ตราประทบัของประเทศ หรอืองคก์รของรฐั เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมจากผูม้อีาํนาจ 

ระบบการคุม้ครองไดแ้ก่ ระบบจดทะเบยีนโดยใชร้ะบบผูท้ีย่ ื่นก่อนมสีทิธดิกีว่า (First to 

File System) โดยหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้คอื สาํนักงานทรพัยส์นิทางปญัญา (The Directorate General 

of Intellectual Property Rights) 

เจา้ของเครื่องหมายการคา้หรอืเครื่องหมายบรกิารทีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนย่อมมสีทิธทิีจ่ะ

ไดร้บัความคุม้ครองในเครื่องหมายการคา้ทีจ่ดทะเบยีนและมสีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวทีจ่ะใชเ้ครื่องหมาย

การคา้กบัสนิคา้ทีไ่ดร้บัจดทะเบยีนนัน้หรอืจะอนุญาตใหบุ้คคลอื่นใชส้ทิธกิไ็ด ้และมสีทิธดิาํเนินคดตีาม

กฎหมายแก่บุคคลอื่นทีใ่ชเ้ครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายบรกิารโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 

อายุความคุ้มครอง 10 ปี นับจากวนัที่ยื่นคําขอจดทะเบยีน และสามารถต่ออายุความ

คุม้ครองไดอ้กีคราวละ 10 ปี สามารถดาํเนินการต่ออายุภายใน 1 ปีก่อนหมดอายุ การต่ออายุล่าชา้ไม่

สามารถกระทาํได ้

การโอนสทิธใินเครือ่งหมายการคา้ทีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนสามารถทาํไดโ้ดย การรบัมรดก 

(Inheritance) พนิัยกรรม (Testament) การมอบให ้(Donation) สญัญา (Agreement) หรอืเหตุอื่นที่
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กฎหมายรับรอง ซึ่งการโอนสิทธิในเครื่องหมายที่ได้ร ับการจดทะเบียนน้ีต้องโอนไปทัง้หมด              

ซึง่คา่ความนิยม (Good-will) ชือ่เสยีง (Reputation) และสิง่อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครือ่งหมายนัน้ 

การโอนสิทธิในเครื่องหมายที่ได้รบัการจดทะเบียนต้องมีการบนัทึกการโอนสิทธิใน

เครื่องหมายการคา้ต่อสาํนักงานทรพัยส์นิทางปญัญา (The Directorate General of Intellectual 

Property Right) การโอนสทิธใินเครือ่งหมายการคา้เพยีงบางสว่นไมส่ามารถกระทาํได ้

การจดทะเบียนใช้ระบบการจําแนกจําพวกสินค้าและบริการระหว่างประเทศ 

(International Classification of Goods and Service) 

เครื่องหมายร่วม คาํขอจดทะเบยีนเครื่องหมายการคา้หรอืเครื่องหมายบรกิารในลกัษณะ

เครื่องหมายร่วม ตอ้งชดัเจนว่าเครื่องหมายดงักล่าวจะนําไปใชเ้ป็นเครื่องหมายร่วม ซึ่งตอ้งยื่นพรอ้ม

กับสําเนาสัญญาการใช้เครื่องหมายนัน้เป็นเครื่องหมายร่วม การเปลี ่ยนแปลงสญัญาการใช้

เครื่องหมายร่วม และการโอนสทิธใินเครื่องหมายร่วมต้องแจ้งต่อสาํนักงานทรพัย์สนิทางปญัญา 

ในกรณีการโอนสทิธจิะต้องเสยีค่าธรรมเนียมและประกาศลงในราชกจิจานุเบกษาเรือ่งเครือ่งหมาย 

เครื่องหมายร่วมที่ได้ร ับการจดทะเบียนไม่สามารถทําสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแก่

บุคคลภายนอกได ้

สิง่บ่งชี้ทางภูมศิาสตร์ หมายถึง สิง่ที่ระบุหรอืแสดงถึงแหล่งที่มาหรอืแหล่งกําเนิดของ

สนิคา้ ซึ่งคุณภาพหรอืคุณลกัษณะของสนิคา้นัน้มคีวามสมัพนัธ์อย่างสําคญักบัสถานทีน่ัน้ ทัง้น้ี โดย

อาจเกดิจากปจัจยัทางธรรมชาตหิรอืปจัจยัมนุษยก์ไ็ด ้

สิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตรท์ีไ่มไ่ดค้วามคุม้ครองตามกฎหมาย ไดแ้ก่ 

(1) สิง่บ่งชี้ทางภูมศิาสตร์ที่อาจเป็นการหลอกลวงสาธารณชนเกี่ยวกบัคุณภาพหรือ

คุณลกัษณะของสนิคา้ทีใ่ชส้ิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตร ์ตลอดจนถงึกระบวนการผลติสนิคา้นัน้ 

(2) สิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตรท์ีข่ดัต่อความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัด ี

(3) สิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตรท์ีไ่มไ่ดม้ลีกัษณะอนัพงึรบัจดทะเบยีนไดต้ามกฎหมาย 

สิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตรจ์ะไดร้บัความคุม้ครองกต่็อเมือ่ไดจ้ดทะเบยีน โดยบุคคลทีม่สีทิธยิืน่

คาํขอจดทะเบยีนไดแ้ก่ 
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(1) หน่วยงานหรอืองค์กรที่เป็นผูแ้ทนของผูผ้ลติหรอืผูท้ี่ประกอบการคา้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
สนิคา้ทีใ่ชส้ิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตร ์

(2) หน่วยงานทีไ่ดร้บัมอบอาํนาจ (Authorized institution) 

(3)  กลุม่ผูบ้รโิภคสนิคา้ทีใ่ชส้ิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตรน์ัน้ 

ในกรณีที่ ผู้ยื่นคําขอจดทะเบยีนมถีิ่นที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซียสามารถยื่นคําขอจด

ทะเบยีนไดท้ีส่าํนักงานทรพัยส์นิทางปญัญา แต่สาํหรบัผูย้ ืน่คาํขอจดทะเบยีนทีไ่มม่ถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศ

อนิโดนีเซยี จะตอ้งแต่งตัง้ตวัแทนในประเทศอนิโดนีเซยีเพือ่ทาํการยืน่ขอจดทะเบยีนแทน 

อายุความคุม้ครอง สิง่บ่งชี้ทางภูมศิาสตร์ที่จดทะเบยีนจะได้รบัความคุ้มครองตลอดไป 

ตราบเทา่ทีคุ่ณภาพหรอืคุณลกัษณะของสนิคา้ซึง่เป็นปจัจยัพืน้ฐานของการใหค้วามคุม้ครองแก่สิง่บ่งชี้

ทางภมูศิาสตรย์งัคงมอียู ่

กฎหมายฉบบัน้ีบงัคบัใชเ้ป็นการทัว่ไป เพื่อคุม้ครองสทิธใินเครื่องหมายทีไ่ดจ้ดทะเบยีน 

ดงันัน้หาก SMEs ตอ้งการไดร้บัความคุม้ครองภายในประเทศอนิโดนีเซยี SMEs กต็อ้งปฏบิตัติามที่

กฎหมายไดก้าํหนดไว ้

 

กฎหมายว่าด้วยการออกแบบผลิตภณัฑ ์(Law of the Republic of Indonesia Number 31 Year 

2000 regarding Industrial Designs) 

 

กฎหมายฉบบัน้ีมผีลบงัคบัใชเ้มือ่วนัที ่20 ธนัวาคม พ.ศ. 2543 

สิง่ทีไ่ดร้บัการคุม้ครองตามกฎหมายฉบบัน้ีไดแ้ก่ แบบผลติภณัฑ ์(Industrial Design)  

ซึง่หมายถงึ การสรา้งสรรค ์รปูร่าง โครงสรา้งสณัฐาน หรอืสว่นประกอบของเสน้และหรอืสว่นประกอบ

ของส ีหรอืการรวมกนัของสิง่ดงักล่าว ซึง่มคีวามดงึดดูทางสุนทรยีภาพในลกัษณะ 2 หรอื 3 มติ ิและ

สามารถนํามาทาํเป็นผลติภณัฑห์รอืสนิคา้อุตสาหกรรมหรอืหตัถกรรมได ้ 

แบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รบัความคุ้มครองอนัสามารถนํามาจดทะเบียนได้ ต้องมีลกัษณะ

ดงัต่อไปน้ี 

(1) มคีวามใหม ่(New) 

(2) ไมเ่คยเปิดเผยต่อสาธารณชนภายในระยะเวลา 6 เดอืนก่อนวนัยืน่คาํขอจดทะเบยีน 
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แบบผลติภณัฑซ์ึ่งยกเวน้ไม่ไดร้บัความคุม้ครอง ไดแ้ก่ แบบผลติภณัฑท์ีข่ดัต่อกฎหมาย 

ศาสนา ศลีธรรม และความสงบเรยีบรอ้ยของประเทศ และแบบผลติภณัฑท์ีแ่สดงถงึหน้าทีก่ารใชง้าน 

(Function) วธิกีารผลติ (Producing Method) และวธิกีารทางเทคนิค (Technical Method)  

ระบบการให้ความคุ้มครอง ต้องมีการจดทะเบียน โดยหน่วยงานที่ร ับผิดชอบคือ 

สาํนกังานทรพัยส์นิทางปญัญา (The Directorate General of Intellectual Property Right) 

ระยะเวลาการคุม้ครอง 10 ปี นบัแต่วนัทีย่ ืน่คาํขอจดทะเบยีน 

ผูท้รงสทิธแิบบผลติภณัฑไ์ดร้บัความคุม้ครองนับแต่วนัยื่นคําขอรบัแบบผลติภณัฑ ์และ

เป็นเพยีงผูเ้ดยีวในการแสวงประโยชน์ในแบบผลติภณัฑข์องตนและมสีทิธหิา้มมใิหบุ้คคลอื่นผลติ ใช ้

ขาย นําเข้า ส่งออก และแจกจ่ายแบบผลิตภณัฑ์ที่ได้รบัการจดทะเบียนแล้วโดยไม่ได้รบัอนุญาต       

เวน้แต่เป็นการกระทาํเพือ่ศกึษาวจิยัซึง่ไมข่ดัต่อประโยชน์ของผูท้รงสทิธ ิ

ขัน้ตอนการขอรบัความคุม้ครอง 

(1) ผูอ้อกแบบ ผู้ออกแบบร่วม ผู้รบัโอนสทิธหิรอืนายจ้างมสีทิธยิื่นคําขอรบัสทิธบิตัร    

ในกรณทีีผู่ร้บัสทิธบิตัรไมม่ถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศอนิโดนีเซยี ตอ้งแต่งตัง้ตวัแทน เพือ่ดาํเนินการแทน 

(2) คาํขอจดทะเบยีนตอ้งทาํเป็นภาษาอนิโดนีเซยี และเสยีค่าธรรมเนียมตามทีก่ฎหมาย

กาํหนด 

(3) การตรวจสอบคําขอจะมกีารตรวจสอบคําขอเบื้องต้นในรูปแบบทัว่ไป (Preliminary 

Examination) ซึง่จะใชเ้วลาประมาณ 2-3 เดอืน ทัง้น้ี ไมม่รีะบบตรวจสอบคาํขอในเน้ือหา 

การโอนสทิธสิามารถทาํไดโ้ดยการรบัมรดก (Inheritance) การมอบให ้(Donation) 

พนิยักรรม (Testament) สญัญาทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร (Written agreement) หรอืเหตุอื่นตาม

กฎหมาย 

กรณีการโอนสิทธิโดยทําเป็นสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรนัน้ ต้องจดทะเบียน ณ 

สาํนักงานทรพัยส์นิทางปญัญา (Directorate General of Intellectual Property Rights) และเสยี

ค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกําหนด หากมิได้ดําเนินการจดทะเบียนต่อสํานักงานทรพัย์สินทาง

ปญัญาจะสง่ผลใหไ้มส่ามารถมผีลบงัคบัต่อบุคคลภายนอกได ้

กรณีสญัญาอนุญาตใหใ้ชส้ทิธ ิ(Licensing Agreement) ตอ้งจดทะเบยีน ณ สาํนักงาน

ทรพัยส์นิทางปญัญาเชน่เดยีวกนักบักรณกีารโอนสทิธ ิเพือ่ใหม้ผีลบงัคบัต่อบุคคลภายนอกได ้
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กฎหมายฉบบัน้ีบงัคบัใชเ้ป็นการทัว่ไปซึง่รวมไปถงึ SMEs ทีต่อ้งการรบัความคุม้ครองใน

แบบผลิตภณัฑ์ ซึ่งอาจมีความแตกต่างระหว่าง SMEs ภายในประเทศและนอกประเทศกล่าวคือ        

การยืน่คาํขอจดทะเบยีนสาํหรบั SMEs ทีม่ไิดอ้ยูใ่นประเทศอนิโดนีเซยีจะตอ้งยืน่คาํขอผา่นตวัแทน 

 

กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธ์ิ (Law of the Republic of Indonesia Number 19 Year 2002 regarding 

Copyright) 

 

กฎหมายฉบบัน้ีมผีลบงัคบัใชเ้มือ่เดอืนมถุินายน พ.ศ. 2546 

ลิขสิทธิ ์หมายถึง สิทธิพิเศษของผู้สร้างสรรค์ (Author) หรือผู้ที่ครอบครองลิขสิทธิ ์

รวมทัง้ผูร้บัโอน ในการเผยแพร่ หรอืทําซํ้างานของผูส้รา้งสรรค์ หรอือนุญาตใหม้กีารเผยแพร่หรอื

ทาํซํ้างาน โดยไมท่าํใหส้ทิธทิีต่นเองมอียูล่ดลงตามกฎหมาย 

สิ่งที่ได้ร ับการคุ้มครอง ได้แก่ งานวรรณกรรม งานนาฏกรรม งานดนตรีกรรม          

งานศิลปกรรม งานทางโสตทัศนวัสดุ งานภาพยนตร์ งานบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ        

งาน Derivative Work โปรแกรมคอมพวิเตอร์ งานสถาปตัยกรรม งานแผนภาพ งานเขยีนบาตกิ 

(Batik work) งานภาพถ่าย และรวมไปถงึสทิธขิา้งคา้งทีไ่ดร้บัการคุม้ครอง คอื สทิธกิารแสดง ไดแ้ก่ 

สทิธนิักแสดง สทิธขิองผูอ้ํานวยการผลติสิง่บนัทกึเสยีง (Rights of Producers of Phonograms) และ

สทิธขิององคก์รแพรเ่สยีงแพรภ่าพ (Rights of Broadcasting Organizations) 

ผูส้รา้งสรรค์ หมายถึง บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรอืหลายคนร่วมกนัซึ่งสร้างสรรค์งานจาก 

แรงบนัดาลใจ โดยอาศัยความสามารถทางปญัญา จินตนาการ ความชํานาญ ทกัษะ หรือความ

เชีย่วชาญ ซึง่แสดงใหเ้หน็ในรปูแบบความโดดเดน่และมลีกัษณะเฉพาะตวั 

งาน หมายถึง ผลของงานของผู้สร้างสรรค์ซึ่งแสดงถึงความแปลกใหม่ (Originality)      

ในสาขาวทิยาศาสตร ์ศลิปะ และงานประพนัธ ์

ลขิสทิธิไ์ดร้บัความคุม้ครองทนัทหีลงัจากทีผู่ส้รา้งสรรคไ์ดส้รา้งสรรคง์านขึน้ แต่อยา่งไรก็

ตามเจา้ของลขิสทิธิส์ามารถทําการจดทะเบยีนงานอนัมลีขิสทิธิข์องตนได ้ณ สาํนักงานทรพัยส์นิทาง

ปญัญา 

เจา้ของลขิสทิธิท์ีไ่ดร้บัความคุม้ครองจะมสีทิธแิต่ผูเ้ดยีวในกรณดีงัต่อไปน้ี 

(1) ทาํซํ้าหรอืดดัแปลงงาน 
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(2) แสดงหรอืจดัแสดงงานต่อสาธารณชน 

(3) แพรภ่าพแพรเ่สยีง 

(4) แจกจา่ยงานทาํซํ้าต่อสาธารณชนโดยการขาย ใหเ้ชา่ หรอืใหย้มื 

(5) ใหผ้ลประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากงานลขิสทิธิแ์ก่ผูอ้ื่น 

การโอนสทิธใินลขิสทิธิท์ําไดโ้ดย การรบัมรดก (Inheritance) พนิัยกรรม (Testament) 

การมอบให ้(Donation) สญัญา (Agreement) หรอืเหตุอื่นทีก่ฎหมายรบัรอง โดยสารมารถโอนได้

ทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่นกไ็ด ้

อายคุวามคุม้ครอง 

(1) งานวรรณกรรม งานดนตรกีรรม งานศลิปกรรม งานนาฏกรรม งานสถาปตัยกรรม 

งานแผนภาพ และงานเขยีนบาตกิ จะมอีายุความคุม้ครองลขิสทิธิใ์นระหว่างทีผู่ส้รา้งสรรค์มชีวีติอยู ่

และ 50 ปี ภายหลงัจากทีผู่ส้รา้งสรรคถ์งึแก่กรรม 

(2) งานสิง่บนัทกึเสยีง งานโสตทศันวสัดุ, งานภาพยนตร์, งานแพร่เสยีงแพร่ภาพ        

งาน Derivative works  และโปรแกรมคอมพวิเตอร ์จะมอีายุความคุม้ครองลขิสทิธิ ์50 ปี นับจากวนัที่

มกีารโฆษณาครัง้แรก 

(3) สทิธนิักแสดงจะมอีายุความคุม้ครองทางลขิสทิธิ ์ 50 ปี นับจากวนัทีแ่สดง หรอื

เผยแพรท่างสือ่วทิยหุรอืโทรทศัน์เป็นครัง้แรก 

(4) สทิธขิองผูอ้ํานวยการผลติสิง่บนัทกึเสยีง (Rights of Producers of Phonographs) 

มอีายคุวามคุม้ครองทางลขิสทิธิ ์50 ปี นบัจากวนัทีบ่นัทกึงานแลว้เสรจ็ 

(5) สทิธขิององคก์รแพร่เสยีงแพร่ภาพ (Rights of Broadcasting Organizations) มอีายุ

ความคุม้ครองทางลขิสทิธิ ์20 ปี จากวนัทีแ่พรเ่สยีงแพรภ่าพครัง้แรก 

- ค่าธรรมเนียมสําหรบัคําขอจดทะเบียนงานซึ่งมลีิขสิทธิจ์ํานวน 200,000      

รเูปียหต่์อ 1 คาํขอ34 (ประมาณ 650 บาท35) 

                                                            
34 Directorate General of Intellectual Property Rigths. Tarif / Biaya Permohonan Hak Cipta. สบืคน้เมือ่วนัที ่11 ธนัวาคม

2555, จาก http://www.dgip.go.id/hak-cipta/tarif-biaya-hak-cipta 
35 อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัที ่11 ธนัวาคม 2555 
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- คา่ธรรมเนียมสาํหรบัคาํขอจดทะเบยีนงานในรปูแบบโปรแกรมคอมพวิเตอร์
ซึง่มลีขิสทิธิจ์าํนวน 350,000 รเูปียหต่์อ 1 คาํขอ36 (ประมาณ 1,120 บาท37) 

- ค่าธรรมเนียมสําหรบัการรบัรองลิขสิทธิจ์ํานวน 100,000 รูเปียห์38 

(ประมาณ 325 บาท39) 

กฎหมายฉบบัน้ีบงัคบัใช้เป็นการทัว่ไป เพื่อคุ้มครองงานของผูส้ร้างสรรค์อนัมลีขิสทิธิ ์      

ซึง่รวมไปถงึกรณทีี ่SMEs เป็นผูส้รา้งสรรคด์ว้ย 

 

3.1.7 กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการควบคมุ กาํกบั การประกอบธรุกิจ 

  

เน่ืองจากกฎหมายที่เกี่ยวกบัการควบคุม การกํากบัและการประกอบธุรกิจของแต่ละ

ประเทศสมาชกิอาเซียนเป้าหมายมอียู่เป็นจํานวนมาก โดยเป็นการออกกฎหมาย ขอ้กําหนดและ

ระเบยีบต่างๆ ตามประเภทและรูปแบบของการดําเนินธุรกจิของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมนัน้ๆ 

และรวมถงึการควบคุมการประกอบธุรกจิโดยคํานึงถงึรูปแบบของสงัคม ศาสนา และจารตีประเพณ ี

ของประเทศอีกด้วย ดงันัน้ ในบทน้ีจะกล่าวถึงตัวบทของกฎหมายหลกัที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน      

ในประเทศสมาชกิอาเซยีนเป้าหมายแต่ระราย โดยใหค้วามสาํคญัต่อกฎหมายทีเ่กีย่วกบัดา้นการลงทุน

และประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โดยเน้นธุรกิจผลิต ค้าปลีกค้าส่งและธุรกิจบริการ การแข่งขนั      

ทางการคา้ และผลกระทบของกฎหมายต่อการประกอบธุรกจิในรูปแบบของวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม เป็นหลกั  

กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการควบคุม การกาํกบั และการประกอบธุรกจิของประเทศอนิโดนีเซยี

มดีงัน้ี    
 

กฎหมายฉบบัท่ี 25 ของปี ค.ศ. 2007 ว่าด้วยการลงทุน (Law No. 25 of 2007 concerning 

Investment)  

                                                            
36 Directorate General of Intellectual Property Rigths. Tarif / Biaya Permohonan Hak Cipta. สบืคน้เมือ่วนัที ่11 ธนัวาคม 

2555, จาก http://www.dgip.go.id/hak-cipta/tarif-biaya-hak-cipta 
37 อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัที ่11 ธนัวาคม 2555 
38 Directorate General of Intellectual Property Rigths. Tarif / Biaya Permohonan Hak Cipta. สบืคน้เมือ่วนัที ่11 ธนัวาคม 

2555, จาก http://www.dgip.go.id/hak-cipta/tarif-biaya-hak-cipta 
39 อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัที ่11 ธนัวาคม 2555 



นโยบายและกฎหมายของประเทศสมาชกิอาเซยีนเป้าหมาย 

  

 

3-60 

เป็นกฎหมายทีค่วบคุมการลงทุนทัง้หมดในประเทศอนิโดนีเซยีและมผีลบงัคบัใชต่้อการ

ลงทุนของนักลงทุนท้องถิน่และนักลงทุนต่างชาต ิเช่น การยื่นขออนุญาตลงทุน การขอรบัสทิธแิละ

ประโยชน์ในการลงทุน การกําหนดประเภทธุรกิจที่อนุญาตให้ลงทุน สิทธิและหน้าที่ของผู้ลงทุน        

การจา้งแรงงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยขีองนักลงทุนต่างชาตใิหแ้ก่ชาวอนิโดนีเซยี ตลอดจนการออก

เอกสารที่จําเป็นทัง้หมด โดยรฐับาลอินโดนีเซียมนีโยบายการลงทุนที่ยดึหลกัการปฏบิตัินักลงทุน

ชาวต่างชาตทิีเ่ท่าเทยีมกบันักลงทุนทอ้งถิน่ (National Treatment) และมนีโยบายสาํหรบัการพฒันา

และปกป้องธุรกิจ SMEs ด้วย โดยที่การลงทุนในอินโดนีเซียจะมีหน่วยงานชื่อ Investment 

Coordinating Board หรอื BKPM เป็นผูก้าํกบัดแูล  

ภายใต้กฎหมายฉบบัน้ี นักลงทุนท้องถิ่นสามารถลงทุนในรูปแบบของนิติบุคคลหรือ

บุคคลธรรมดากไ็ด ้อย่างไรกต็ามนักลงทุนต่างชาตจิะต้องลงทุนในรูปแบบของบรษิทัจํากดัเท่านัน้40 

โดยกฎหมายกําหนดว่านักลงทุนสามารถประกอบธุรกจิประเภทกไ็ด ้เวน้แต่เป็นกจิการทีห่า้มไม่เปิด

ใหน้ักลงทุนต่างชาตเิลย41 หรอืกจิการที่เปิดใหล้งทุนไดแ้ต่มเีงื่อนไขซึ่งทางรฐับาลจะเป็นผูก้ําหนด42 

ทัง้น้ี โดยทัว่ไปแลว้กฎหมายไมจ่าํกดัสดัสว่นการถอืหุน้ของผูล้งทุนต่างชาต ิเวน้แต่วา่เป็นกจิการทีถู่ก

กาํหนดใหต้อ้งลงทุนโดยมนีกัลงทุนทอ้งถิน่เป็นคูค่า้หรอืกจิการประเภททีก่าํหนดสดัสว่นการลงทุนของ

ผูล้งทุนต่างชาต ินอกจากน้ีกฎหมายยงัไมไ่ดจ้าํกดัมลูค่าการลงทุนแต่ผูล้งทุนในอุตสาหกรรมการผลติ

จะตอ้งมอีตัราสว่นหน้ีต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (debt to equity ratio) ไมเ่กนิกวา่ 3 ต่อ 143  

การลงทุนทุกประเภทจะต้องได้รบัอนุญาตจาก BKPM ก่อน โดยนักลงทุนจะต้อง

ดาํเนินการจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัในรปูแบบของบรษิทัจาํกดัแลว้จงึไปยื่นแบบจดทะเบยีนต่อ BKPM 

โดยจะใชเ้วลาในการอนุมตัปิระมาณ 10 วนัทาํการ44 เมือ่ไดร้บัอนุญาตจาก BKPM ผูล้งทุนกม็สีทิธทิี่

จะขอรบัสทิธปิระโยชน์การลงทุน กฎหมายฉบบัน้ีกําหนดให้รฐับาลจะต้องให้สทิธปิระโยชน์ในการ

ลงทุนแก่นักลงทุนที่ต้องการลงทุนในกิจการใหม่หรอืลงทุนเพื่อขยายกิจการที่มอียู่แล้ว45 โดยสทิธิ

ประโยชน์ทีน่กัลงทุนจะไดร้บันัน้ไดแ้ก่  

                                                            
40 มาตรา 5(2) แหง่ กฎหมายฉบบัที ่25 ของ ค.ศ. 2007 วา่ดว้ยการลงทุน 
41  เช่น การผลติอาวุธ ยุทธภณัฑ ์วตัถุระเบดิ เครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอล์ ธุรกจิกาสโิน พพิธิภณัฑข์องรฐั เป็นตน้ ตาม มาตรา 

12(2) แห่ง กฎหมายฉบบัที ่25 ของ ค.ศ. 2007 วา่ดว้ยการลงทุน และกฎเกณฑข์องประธานาธบิดขีองสาธารณรฐัอนิโดนีเซยี 

เลขที ่111 ของปี ค.ศ. 2007   
42 Ibid. กฎเกณฑข์องประธานธบิดขีองสาธารณรฐัอนิโดนีเซยี เลขที ่111 ของปี ค.ศ. 2007   
43 http://www2.bkpm.go.id/contents/p34/investment-step-by-step/117019 
44 Ibid.  
45 การขยายกจิการตามกฎเกณฑข์องรฐับาลอนิโดนีเซยีเลขที ่1 ของปี ค.ศ. 2007 หมายถงึการขยายกจิการเพือ่พฒันาคุณภาพ
และความหลากหลายของสนิคา้  



นโยบายและกฎหมายของประเทศสมาชกิอาเซยีนเป้าหมาย 

  

 

3-61 

(1) สทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีเชน่ การลดหยอ่นภาษเีงนิได ้การยกเวน้หรอืลดหยอ่นอากร

ขาเขา้วตัถุดบิ เครื่องจกัร หรอืเครื่องมอืเครื่องใช้อื่นๆ ที่ไม่สามารถผลติ ได้ในประเทศ การยกเวน้

ภาษมีลูคา่เพิม่ เป็นตน้ 

(2) สทิธปิระโยชน์อื่นๆ เช่น สทิธเิกีย่วกบัทีด่นิ การตรวจคนเขา้เมอืง และใบอนุญาต

นําเขา้สนิคา้ 

 เน่ืองจากกฎหมายฉบบัน้ีมีผลใช้บงัคบัต่อการลงทุนทุกประเภทจึงส่งผลกระทบต่อ

ผูป้ระกอบการในรูปแบบของ SME ดว้ย ซึ่งในแง่ของผูป้ระกอบการ SMEs แลว้กฎหมายฉบบัน้ี

ค่อนขา้งทีจ่ะเอื้ออํานวยธุรกจิ SME พอสมควรเพราะกฎหมายไม่ไดจ้าํกดัมลูค่าการลงทุนทีส่ามารถ

ขอรบัสทิธปิระโยชน์การลงทุนจากรฐั อกีทัง้ยงัมนีโยบายปฏบิตันิักลงทุนต่างชาตเิยีย่งชนชาต ิและ 

นโยบายส่งเสรมิธุรกจิ SMEs ดว้ยจงึทําใหผู้ป้ระกอบการ SMEs สามารถประกอบธุรกจิไดห้ลาย

ประเภทและสามารถแข่งขนัในตลาดได้ อย่างไรกต็ามสทิธปิระโยชน์ตามกฎหมายฉบบัน้ีอาจจะไม่

เพยีงพอสําหรบัผูป้ระกอบการ SMEs เพราะยงัขาดการใหส้ทิธปิระโยชน์ในดา้นการช่วยเหลอืดา้น

เงนิทุน 

 

กฎประธานาธิบดีเลขท่ี 36 ของปี ค.ศ. 2010 – รายการประเภทธรุกิจต้องห้ามและธรุกิจท่ีมี

เง่ือนไข (Presidential Regulations No. 36 of 2010 – Negative Business List) 

 

รฐับาลอนิโดนีเซยีไดเ้ริม่ประกาศใชก้ฎประธานาธบิดฉีบบัน้ีในปี ค.ศ. 2010 และเป็นการ

ปรบัปรุงรายการประเภทธุรกจิทีไ่มเ่ปิดใหล้งทุนเลย (business fields closed to investment) และ

ประเภทธุรกจิทีเ่ปิดใหล้งทุนไดแ้บบมเีงือ่นไข (business fields open with conditions to investment) 

ซึง่เป็นการปรบัปรุงรายการประเภทธุรกจิจากกฎประธานาธบิดฉีบบัที ่111 ของปี ค.ศ. 2007 เพื่อ

รองรบัการกา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในปี พ.ศ. 2558 โดยสามารถแบ่งประเภทธุรกจิออก

ไดเ้ป็น 9 ประเภท ดงัน้ี  
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ตาราง 3.1   

ประเภทธรุกิจท่ีไม่เปิดให้ลงทุนเลยและธรุกิจท่ีเปิดให้ลงทุนได้แบบมีเง่ือนไข46 

ประเภทธรุกิจ 
จาํนวน

ธรุกิจ 

ธุรกจิทีไ่มเ่ปิดใหล้งทุนเลย 18 

ธุรกจิทีเ่ปิดใหส้งวนไวส้าํหรบั SMEs 43 

ธุรกจิทีเ่ปิดใหเ้ป็นการลงทุนรว่มระหวา่งนกัลงทุนต่างชาตแิละทอ้งถิน่ 36 

ธุรกจิทีส่งวนไวส้าํหรบันกัลงทุนทอ้งถิน่เทา่นัน้ 48 

ธุรกจิทีก่าํหนดทาํเลทีต่ ัง้ไว ้ 1 

ธุรกจิทีก่าํหนดมใีบอนุญาตพเิศษ 22 

ธุรกจิทีม่กีารกาํหนดสดัสว่นของการลงทุนต่างประเทศและในประเทศ 17 

ธุรกจิทีก่าํหนดสดัสว่นของการลงทุนจากต่างประเทศ และตอ้งมใีบอนุญาต

พเิศษ 

4 

ธุรกจิทีส่งวนไวส้าํหรบันกัลงทุนทอ้งถิน่เทา่นัน้และตอ้งมใีบอนุญาตพเิศษ 1 

 

ธุรกิจที่ไม่เปิดให้ลงทุนเลยหรือธุรกิจที่ไม่อนุญาตให้มกีารลงทุนใหม่ไม่ว่าจะเป็นการ

ลงทุนของต่างประเทศ หรอืในประเทศ จาํนวน 18 ธุรกจิ ไดแ้ก่47  

(1) ธุรกิจจบัปลาตามที่ระบุไว้ในภาคผนวกอนุสญัญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ       

ซึง่ชนิดสตัวป์า่และพชืปา่ทีใ่กลจ้ะสญูพนัธุ ์(อนุสญัญาไซเตส) 

(2) ธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งกบัการรื้อถอนปะการงั ปะการงัธรรมชาตเิพื่อใช้ผลติหรอืแปรรูป
เป็นวสัดุก่อสรา้ง หนิปนู แคลเซยีม ของทีร่ะลกึ เครื่องประดบั รวมถงึปะการงัยงัมชีวีติอยูห่รอืปะการงั

ตายจากธรรมชาต ิ

(3) ธุรกจิผลติเครือ่งดืม่แอลกอฮอลล ์(สรุา ไวน์และเครือ่งดืม่ทีม่สีว่นผสมของมอลต)์ 

(4) ธุรกจิผลติ Chlorine Alkali ทีม่สีารปรอทเป็นสว่นประกอบ 

                                                            
46 http://www.thaibizindonesia.com/th/info-indonesia/trade-and-investment/law-on-investment.php 
47 กฎประธานาธบิดเีลขที ่36 ของปี ค.ศ. 2010 
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(5) ธุรกจิอุตสาหกรรมผลติสารเคมทีีเ่ป็นอนัตรายต่อสภาพแวดลอ้ม เช่น Halon Penta 

Chlorophenol, Dichloro Diphenyl Tricholoro Elhane (DDT), Dieldrin, Chlordane, Carbon Tetra 

Chloride, Methyl Choloroform, Methyl Bromite, Chloro, Fluoro Carbon (CFC) 

(6) กจิการสถานีขนสง่ทางบก (Land Terminal) 

(7) กจิการสถานีชัง่น้ําหนกัยานพาหนะ 

(8) กจิการทดสอบประเภทของยานพาหนะ (Motor Vehicle Type Test) 

(9) กจิการทดสอบอายกุารใชง้านของยานพาหนะ (Motor Vehicle Periodic Test) 

(10) กจิการระบบโทรคมนาคมหรอืชว่ยเหลอืการนํารอ่งของเรอื (Shipping Navigation) 

(11) กจิการระบบควบคุมการจราจรทางน้ํา (VTIS) 

(12) กจิการระบบควบคุมการจราจรทางอากาศ  

(13) กจิการบรหิารจดัการและการดาํเนินงานคลื่นความถีว่ทิยุและวงโคจรสถานีตรวจวดั
สเปกตรมัดาวเทยีม 

(14) กจิการพพิธิภณัฑส์าธารณะ 

(15) กจิการทีเ่กีย่วกบัมรดกทางประวตัศิาสตรแ์ละโบราณ  

(16) กจิการ Residential / Traditional Environment 

(17) การทาํหรอืตัง้อนุสาวรยี ์

(18) ธุรกจิการพนนัและคาสโิน 

ธุรกจิทีเ่ปิดใหส้งวนไวส้าํหรบั SMEs จาํนวน 43 รายการไดแ้ก ่

(1) กจิการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ไมเ่กนิ 10 เมกกะวตัต)์ 

(2) กจิการสาํนกังานการทอ่งเทีย่ว 

(3) กจิการโรงฝึกงานศลิปะ 

(4) กจิการสมัปทานปา่ไมส้าํหรบัพชืชนิดอืน่ ๆ 
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(5) กจิการรงันกธรรมชาต ิ

(6) กจิการโรงงานอุตสาหกรรมเลือ่ย (มกีาํลงัการผลติถงึ 2,000 ควิบกิเมตรต่อปี) 

(7) กจิการผลติสนิคา้ทีท่าํจากหวาย 

(8) กจิการผลติสนิคา้หตัถกรรมไมแ้กะสลกั ยกเวน้สาํหรบัทาํเฟอรนิ์เจอร ์และกจิการ

อุตสาหกรรมเครือ่งใชใ้นครวั 

(9) กจิการปลกูปา่ 

(10) อุตสาหกรรมสนิคา้แปรรปูอืน่ ๆ นอกเหนือจากไม ้(เชน่ น้ํามนัสน ไมไ้ผ ่น้ํามนั

หอมระเหย) 

(11) กจิการจบัและการกระจายพชืและสตัวป์า่ (TSL) จากทีอ่ยูอ่าศยัธรรมชาต ิ

(12) กจิการจบัปลาโดยใชเ้รอืประมงขนาดไมเ่กนิ 30 ตนักรอสในพืน้ทีน้ํ่าขึน้ไป 12 ไมล์

หรอืน้อยกวา่ 

(13) กจิการจบัปลาในน่านน้ําสาธารณะ 

(14) กจิการแปรรปูผลติภณัฑป์ระมง (UPI)  

(15) กจิการวทิยกุระจายเสยีงชุมชนสถาบนั (LPK) และโทรทศัน์ 

(16) กจิการบรกิารจดัสง่และรบัฝากเอกสารขนาดเลก็ รวมถงึ 

(16.1) สิง่พมิพ ์

(16.2) หนงัสอืพมิพ ์

(16.3) บรรจุภณัฑข์นาดเลก็ 

(16.4) บรรจุภณัฑ ์

(16.5) ใบสัง่จา่ยเงนิ 

(17) กจิการบรกิารโทรคมนาคมประกอบดว้ย: 

(17.1) โทรคมนาคมคาเฟ ่(telcommunications café) 
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(17.2) อนิเตอรเ์น็ตคาเฟ ่

(17.3) ตดิตัง้สายเคเบลิเพือ่บา้นและอาคาร 

(18) กจิการก่อสรา้งขนาดเลก็ 

(19) กจิการใหค้าํปรกึษาเกีย่วกบัการก่อสรา้งขนาดเลก็ 

(20) กจิการขนสง่ผูโ้ดยสาร 

(20.1) ในเสน้ทางการขนสง่สาธารณะ 

(20.2) เสน้ทางขนสง่สาธารณะนอก 

(20.3) การขนสง่รถแทก็ซี ่ 

(21) กจิการแลน่เรอืใบสาธารณะ  

(22) กจิการผลติปลาแหง้ 

(23) กจิการยอ้มสสีาํหรบัเสน้ดา้ยทีท่าํจากเสน้ใยธรรมชาตหิรอืเทยีม หรอืยอ้มสสีิง่ทอ

ดว้ยมอื 

(24) กจิการผลติผา้บาตกิส ี

(25) กจิการรมควนัยางธรรมชาต ิ

(26) กจิการผลติอุปกรณ์มอื (Hand device) โดยใชก้ระบวนการชา่งดว้ยตนเองหรอื   

กึง่ฝีมอืและตดั 

(27) กจิการผลติเครือ่งป ัน้ดนิเผาสาํหรบัเครือ่งใชใ้นครวัเรอืน 

(28) กจิการบรกิารบาํรุงรกัษาและการซ่อมแซมรถจกัรยานยนต ์ 

(29) กจิการผลติสนิคา้หตัถกรรมทางวฒันธรรมและอุตสาหกรรมเยบ็ปกัถกัรอ้ย 

(30) กจิการเครือ่งมอืเพือ่การเกษตรทีใ่ชใ้นการเตรยีมดนิและกระบวนการผลติ     และ

เกบ็เกีย่ว 

(31) กจิการผลติน้ําตาลทรายแดง 
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(32) กจิการผลติอาหารแปรรปูทีท่าํจากเมลด็ออ้มสาค ูพชืทีม่เีมลด็ทีก่นิได ้และเน้ือ

มะพรา้วแหง้ 

(33) กจิการปอกเปลอืกและทาํความสะอาดหน่อไมแ้ละพชืใตด้นิ 

(34) กจิการยาสบูแหง้ 

(35) กจิการการเพาะปลกูขา้ว (ในพืน้ทีน้่อยกวา่หรอืเทา่กบั 25 เฮคแตร)์ 

(36) - 48 

(37) กจิการการเพาะปลกูขา้วโพด (ในพืน้ทีน้่อยกวา่หรอืเทา่กบั 25 เฮคแตร)์ 

(38) กจิการอุตสาหกรรมพชือาหารอื่นนอกเหนือจากมนัสาํปะหลงัและขา้วโพด (ในพืน้ที่

น้อยกวา่หรอืเทา่กบั 25 เฮคแตร)์ 

(39) กจิการเพาะเลีย้งหมทูีม่พี ืน้ทีส่งูสดุไมเ่กนิ 125 เฮคแตร ์

(40) กจิการเพาะเลีย้งไก่และการผสมขา้มพนัธุ ์

(41) กจิการธุรกจิทีม่พีืน้ทีป่ลกูสงูสดุของ 25 เฮคแตร ์

(42) กจิการปลกูพชืเพือ่ผลติสนิคา้ตามประกาศรฐัมนตรวีา่การกระทรวงอุตสาหกรรม
เลขที ่26 ของปี 2007 (และ/หรอืฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ) เชน่อุตสาหกรรมน้ํามนัพชื 

(43) อุตสาหกรรมปลกูพชืมพีืน้ทีน้่อยกวา่ 25 เฮคแตร ์เชน่ สวนออ้ยและน้ําตาลหวาน

ปลกูพชือื่น ๆ 

ทัง้น้ี กฎหมายการลงทุนฉบบัใหม่ไดก้ําหนดสาขาธุรกจิที่เปิดสําหรบันักลงทุนต่างชาต ิ

โดยจํากดัอตัรารอ้ยละของการเป็นเจา้ของธุรกจิของนักลงทุนต่างชาต ิ(Limit for foreign capital 

ownership) ไวด้งัน้ี 

 

 

 

 

                                                            
48 ไมพ่บขอ้มลูในประกาศ 
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ตาราง 3.2 สาขาธรุกิจท่ีเปิดสาํหรบันักลงทุนต่างชาติ49 

สาขาธรุกิจ สดัส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว (ร้อยละ) 

ธุรกจิสาํรวจและผลติน้ํามนัและก๊าซ 95  

ธุรกจิการผลติและวางระบบไฟฟ้า 95  

ธุรกจิตวัแทนการเดนิทาง 50  

ธุรกจิอุตสาหกรรมเวชภณัฑ ์ 75  

ธุรกจิบรกิารโรงพยาบาล 67  

ธุรกจิบรกิารเสรมิทีเ่กีย่วกบัการพยาบาลและ

สขุภาพ 
49  

ธุรกจิใหเ้ชา่แบบลสีซิง่ 85  

ธุรกจิรว่มเงนิลงทุน (Venture Capital) 85  

ธุรกจิประกนัภยัทุกประเภท 85  

ธุรกจิโทรคมนาคม 49  

ธุรกจิบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัโทรคมนาคมเคลือ่นที ่ 65  

ธุรกจิก่อสรา้งโยธาและปรกึษาแนะนํา 67  

ธุรกจิก่อสรา้งถนน 95  

ธุรกจิผลติน้ําดืม่ 95  

ธุรกจิประธม มธัยมและอุดมศกึษา 49  

ธุรกจิการศกึษานอกระบบ 49  

ธุรกจิบรกิารทีเ่กีย่วกบัการการถ่ายทาํภาพยนตร ์ 49  

ธุรกจิการขนสง่ระหวา่งประเทศ 95  

ธุรกจิสวนพชื 49  

 

                                                            
49 กฎเกณฑข์องประธานธบิดขีองสาธารณรฐัอนิโดนีเซยี เลขที ่36 ของปี ค.ศ. 2010   
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กฎหมายฉบบัแกไ้ขน้ี เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนชาวต่างชาตใิหล้งทุนธุรกจิหลายสาขามากขึน้

เพือ่เป็นการชว่ยเสรมิสรา้งความสามารถการแขง่ขนัและเงนิทุนสาํหรบันกัลงทุนในประเทศ50 เชน่ 

(1) ธุรกจิก่อสรา้งโยธา นกัลงทุนชาวต่างชาตสิามารถถอืหุน้ไดถ้งึรอ้ยละ 67 

(2) ในสาขาภาควัฒนธรรมและการท่องเที่ยว มีการเปิดให้ผู้ลงทุนชาวต่างชาติให้

ประกอบกจิการบรกิารทีเ่กีย่วกบัการการถ่ายทาํภาพยนตร ์โดยถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 49 

(3) ในสาขาสุขภาพ สาํหรบัธุรกจิการใหบ้รกิารของโรงพยาบาล นักลงทุนชาวต่างชาติ

สามารถถอืหุน้ไดถ้งึรอ้ยละ 67 และสามารถทาํไดท้ัว่ประเทศอนิโดนีเซยี (ไมจ่าํกดัสถานที)่ 

(4) ในธุรกจิผลติไฟฟ้าทีใ่ชเ้ครื่องป ัน่ไฟฟ้าทีม่กีําลงั 1 – 10 เมกะวตัต์  นักลงทุน

ชาวต่างชาติสามารถลงทุนได้ด้วยการเป็นหุ้นส่วน หากใช้เครื่องป ัน่ไฟฟ้าที่มีกําลัง สูงกว่า 10            

เมกะวตัต ์นกัลงทุนชาวต่างชาตสิามารถถอืหุน้ไดถ้งึรอ้ยละ 95 

สําหรบัธุรกจิที่สงวนไวส้ําหรบั SMEs นัน้มอียู่ 43 ธุรกจิในหมวดอุตสาหกรรมหลาย

ประเภท เช่น ธุรกจิประมงขนาดเลก็ ธุรกจิประมงทีม่กีําลงั 30 ตนั ธุรกจิก่อสรา้งขนาดเลก็โครงการ

พเิศษ เช่น การซ่อมถนน การสรา้งท่อส่งแก๊ส การขนส่งขนาดเลก็ รถบสั รถแทก็ซี ่การเพาะปลูกทีม่ ี

พืน้ทีน้่อยกวา่ 25 เฮกเตอร ์เชน่ ปาลม์น้ํามนั และการเพาะปลกูพชืเพือ่ใชบ้รโิภค เป็นตน้ 

กฎหมายฉบับน้ีนับมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งสําหรับนักลงทุนต่างชาติ และรัฐบาล

อนิโดนีเซยีกไ็ดป้รบัปรุงรายการประเภทธุรกจิเพือ่ทีจ่ะแสดงถงึความมุง่มัน่ในเปิดประเภทการลงทุนใน

อนิโดนีเซยีเพือ่รองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน โดยเฉพาะซึง่ออกกฎเงือ่นไขของความเป็นเจา้ของ

เงนิทุนต่างประเทศและ / หรอืสถานทีส่าํหรบันักลงทุนจากประเทศในกลุ่มอาเซยีนนักลงทุนเหล่าน้ีจะ

ไดร้บัการยกเวน้ในการเป็นเจา้ของทุนมากกว่านักลงทุนต่างชาตอิื่นๆ เช่น การขนส่งสนิคา้ทางทะเล

ระหว่างประเทศซึ่งนักลงทุนอาเซยีนสามารถไดร้บัอนุญาตถอืหุน้ไดสู้งสุดรอ้ยละ 60 ในขณะที ่       

นักลงทุนต่างชาตอิื่น ๆ อนุญาตใหถ้อืหุน้ไดเ้พยีงรอ้ยละ 49 เท่านัน้ อยา่งไรกต็ามแมก้ฎหมายฉบบั

ใหมจ่ะเปิดโอกาสใหน้กัลงทุนต่างชาตมิาลงทุนในประเทศมากขึน้ แต่ยงัมขีอ้จาํกดัในการลงทุนอยูม่าก

โดยดูจากจํานวนและประเภทของธุรกิจที่มกีารควบคุม และแม้มมีาตรการสงวนประเภทธุรกิจไว้

                                                            
50 Government raises foreign ownership limits, Aditya Suharmoko, The Jakarta Post, June 10, 2010 สบืคน้จาก 
http://www.thejakartapost.com/news/2010/06/10/government-raises-foreign-ownership-limits.html 
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สําหรบั SMEs ธุรกจิบางประเภทอาจไม่เหมาะสมต่อการลงทุนของผูป้ระกอบการ SMEs เช่น        

การประมง การก่อสรา้ง การผลติสนิคา้ งานฝีมอื ฯลฯ ซึง่มกีารแขง่ขนัสงูอยูแ่ลว้51 

 

มาตรากรนําเข้าสินค้า (Import policies) 

 

ในปีที่ผ่านมารฐับาลอินโดนีเซียได้ออกกฎเกณฑ์การนําเข้าสินค้าสู่ประเทศใหม่เป็น

จํานวนมาก ซึ่งทําใหก้ารนําเขา้สนิคา้สู่ตลาดอนิโดนีเซยีมคีวามซบัซ้อนเพิม่มากยิง่ขึน้ โดยนอกจาก

ภาษนํีาเขา้แลว้ผูนํ้าเขา้สนิคา้จะตอ้งมใีบอนุญาตนําเขา้ และการตดิฉลากสนิคา้นําเขา้ การตรวจสอบ

สนิคา้ และขอ้จํากดัการนําเขา้สนิคา้ต่างๆ ในปี พ.ศ. 2555 รฐับาลอนิโดนีเซยีไดอ้อกกฎกระทรวง

การคา้ของสาธารณรฐัอนิโดนีเซยีเลขที ่27 ของปี ค.ศ. 2012 (Regulation of the Minster of Trade of 

The Republic of Indonesia No. 27/2012) ซึง่กฎหมายดงักล่าวกําหนดใหผู้นํ้าเขา้สนิคา้ทุกราย

จะตอ้งขอรบัรหสัผูนํ้าเขา้สนิคา้ (Importer Identification Number หรอื API) จากกระทรวงการคา้ของ

อนิโดนีเซยี โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ (1) API สาํหรบัผูนํ้าเขา้สนิคา้เพือ่คา้ปลกีหรอืคา้ส่ง

ภายในประเทศ และ (2) API สาํหรบัผูนํ้าเขา้สนิคา้เพื่อใชใ้นการผลติสนิคา้ของตน52 ทัง้น้ี กฎหมาย

กําหนดใหผู้นํ้าเขา้สนิคา้สามารถขอรบั API ไดเ้พยีงแค่ 1 ประเภทเท่านัน้53 ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ

ผูป้ระกอบการในการนําเขา้สนิคา้ในกรณทีีเ่ป็นผูผ้ลติและประสงคจ์ะจาํหน่ายสนิคา้ดงักลา่วดว้ย 

ในด้านการนําเข้าสนิค้าประเภทอาหารรฐับาลอินโดนีเซียมมีาตรการนําเข้าอาหารที่

เขม้งวด โดยมรมาตรการหา้มนําเขา้ (Import Ban) โดยเป็นการออกกฎระเบยีบทีม่ลีกัษณะเป็นการ

หา้มหรอืควบคุม หรอืระบุใหเ้ฉพาะบางหน่วยงานสามารถนาเขา้ได ้ โดยอา้งเหตุผลและหลกัเกณฑ์

แตกต่างกนั เช่น ขา้ว อา้งเรื่องความมัน่คงดา้นอาหาร (Food Security) กุง้ อา้งเรื่องสารเจอืปนและ

โรคสตัวน้ํ์า54 และมมีาตรการขึน้ทะเบยีนอาหารและยา (อย.) (ML Registration) โดยกําหนดใหต้อ้ง 

ขออนุญาตจากหน่วยงาน อย. (BPOM) เพือ่ใหไ้ดร้บั ML No. หรอืเลขทะเบยีน อย. ของอนิโดนีเซยี

ก่อนการจาํหน่ายสนิคา้หลายประเภท ไดแ้ก่ อาหารเครื่องสาํอาง ยารกัษาโรค สมุนไพร และเครื่องมอื

แพทย ์เป็นตน้ แมว้า่ในหลายประเทศมกีารกาํหนดมาตรการขึน้ทะเบยีน อย. ดว้ยเหตุผลเพือ่คุม้ครอง

ความปลอดภยัของผูบ้รโิภคเช่นกนั แต่สาํหรบัอนิโดนีเซยี สนิคา้นําเขา้จะตอ้งขอเลขทะเบยีน อย.    
                                                            
51 คูม่อืการคา้และการลงทุน สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี จดัทาํโดยกรมสง่เสรมิการสง่ออก กระทรวงพาณชิย ์มกราคม 2555 สบืคน้
จาก http://112.121.130.150/aec/attachments/article/318/Indonesia%20Trade%20and%20Investment%20Handbook.pdf 
52 มาตรา 3 แหง่ กฎกระทรวงการคา้ของสาธารณรฐัอนิโดนีเซยีเลขที ่27 ของปี ค.ศ. 2012 
53 มาตรา 14 แหง่ กฎกระทรวงการคา้ของสาธารณรฐัอนิโดนีเซยีเลขที ่27 ของปี ค.ศ. 2012 
54 คูม่อืการคา้และการลงทุน สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี จดัทาํโดยกรมสง่เสรมิการสง่ออก กระทรวงพาณชิย ์มกราคม 2555 สบืคน้
จาก http://112.121.130.150/aec/attachments/article/318/Indonesia%20Trade%20and%20Investment%20Handbook.pdf 
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โดยผูนํ้าเขา้เท่านัน้ และจะใชเ้วลานานอยา่งน้อย 6 เดอืน ซึง่เป็นอุปสรรคกดีกนัการนําเขา้สนิคา้จาก

ต่างประเทศ 

ดงันัน้ เน่ืองรฐับาลอนิโดนีเซยีต้องการปกป้องผูผ้ลติสนิคา้และตลาดในประเทศ การมี

มาตรการนําเข้าสินค้าที่ซับซ้อนและเข้มงวดจึงเป็นอุปสรรคทางการค้าสําหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปและ

ผูป้ระกอบการ SMEs ดว้ย  

 

กฎหมายฉบบัท่ี 5 ของปี ค.ศ. 1999 ว่าด้วยการห้ามประกอบธุรกิจท่ีเป็นการผกูขาดและการ

แข่งขนัทางธรุกิจอย่างไม่เป็นธรรม (Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition Against 

Monopolistic Practices and Unfair Business Competition) 

เป็นกฎหมายที่ควบแข่งขนัทางการคา้ของประเทศอนิโดนีเซยี โดยมวีตัถุประสงค์หลกั

เพื่อรกัษาผลประโยชน์ของประชาชน และเพิม่ศกัยภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ และป้องกนัการ     

ถอืครองตลาดและการประกอบธุรกจิอยา่งไมเ่ป็นธรรม โดยทีผู่ล้งทุนในประเทศอนิโดนีเซยีตอ้งปฏบิตัิ

ตามกฎหมายดงักลา่วอยา่งเครง่ครดั 

ประเดน็ทีค่วรพจิารณาสาํหรบักฎหมายดงักลา่วคอื การกําหนดใหต้อ้งผูล้งทุนจะตอ้งแจง้

และรายงานต่อหน่วยงาน Indonesian Business Competition Supervisory Commission สาํหรบัการ

ควบรวมหรือซื้อกิจการใดๆ ที่มสีนิทรพัย์ที่เกิน 2,500,000,000,000 รูเปียห์ และ/หรือกิจการที่มี

ยอดขายมลูคา่เกนิ 5,000,000,000,000 รเูปียห ์ภายใน 30 วนันบัแต่การควบรวมหรอืซือ้กจิการ55 56 

 
3.1.8 กฎหมายเก่ียวกบัภาษีอากร 

 

หลกัโดยทัว่ไปเกีย่วกบัภาษ ี ประเทศอนิโดนีเซยีจดัเกบ็ภาษ ีจากผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศ

อนิโดนีเซยี สาํหรบัเงนิไดท้ีไ่ดร้บัทัง้ในและต่างประเทศ (Worldwide income) ในขณะทีผู่ม้ไิดม้ถีิน่ที่

อยู่ในประเทศอนิโดนีเซีย ต้องเสยีภาษีจากรายได้ที่ได้รบัในประเทศอินโดนีเซียเท่านัน้ ปีภาษีใน

                                                            
55 มาตรา 29 แหง่ Law No. 5 of 1999 
56 Dr. Ningrum Natasya Sirait, Law School, University of Sumatera Utara, Medan, Indonesia, Overview of Indonesia 
Competition Law: Law No. 5 of 1999, Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business 
Competition, สบืคน้จาก http://www.jftc.go.jp/eacpf/05/AOTS/indonesia_ningrum.pdf เมือ่วนัที ่3 ตุลาคม พ.ศ. 2555 
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ประเทศอนิโดนีเซยีเหมอืนปีประเทศไทยคอืเป็นปีปฏทินิ เริม่ 1 มกราคม และสิน้สุด 31 ธนัวาคม ของ

ทุกปี 

หลกัถิน่ทีอ่ยู ่ นิตบิุคคลใดๆ จะถอืวา่มถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศอนิโดนีเซยี หากนิตบิุคคลนัน้มี

การจดัตัง้สถานทีป่ระกอบกจิการในประเทศอนิโดนีเซยี นิตบิุคคลต่างประเทศทีเ่ขา้มาประกอบธุรกจิ

ในอนิโดนีเซยีโดยผ่าน “สถานประกอบการถาวร” จะตอ้งเสยีภาษเีสมอืนกบันิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ใน

ประเทศอินโดนีเซีย สําหรบับุคคลธรรมดาผูท้ี่มถีิ่นที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซียคอืผู้ที่อยู่ในประเทศ

ตัง้แต่ 183 วนัขึน้ไปในระยะเวลา 12 เดอืนใดๆ  

กฎหมายภาษหีลกัในประเทศอนิโดนีเซยี 

กฎหมายภาษใีนประเทศอนิโดนีเซยีมอียู ่8 ฉบบัดง้น้ี 

 

ตารางท่ี 3.3 สรปุกฎหมายหลกัท่ีเก่ียวกบัภาษีท่ีบงัคบัใช้ในประเทศอินโดนีเซีย 

 

ช่ือกฎหมาย ประเภทภาษีท่ีบงัคบัใช้ 

บทบญัญตัทิัว่ไปเกีย่วกบัภาษ ี

No. 6/1983, แกไ้ขเพิม่เตมิโดย Law No.16/2009  

บทบญัญตัทิัว่ไปเกีย่วกบัภาษ ีและ

กระบวนการทางภาษ ี

กฎหมายภาษเีงนิได ้

No.7/1983, แกไ้ขเพิม่เตมิโดย Law No 36/2008  

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล  ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  

ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา 

กฎหมายภาษมีลูคา่เพิม่ 

No. 8/1983 แกไ้ขเพิม่เตมิโดย Law No. 42/2009 

ภาษมีลูคา่เพิม่ 

กฎหมายภาษทีีด่นิและอาคาร 

No. 12/1985 แกไ้ขเพิม่เตมิโดย Law No. 12/1994 

ภาษทีีด่นิและอาคาร 

กฎหมายภาษเีฉพาะ 

Law No. 21/1997 แกไ้ขเพิม่เตมิโดย Law No. 

28/2009 และ Governmental Regulation No. 

71/2008 

คา่ธรรมเนียมโอน 

กฎหมายอากรแสตมป์  

No. 13 of 1985 และ Governmental Regulation 

No. 24/2000 

อากรแสตมป์ 
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ช่ือกฎหมาย ประเภทภาษีท่ีบงัคบัใช้ 

กฎหมายศุลกากร 

No. 10/1995 แกไ้ขเพิม่เตมิโดย Law No. 17 

/2006 ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ 15 พ.ย. 2549 

ภาษศุีลกากร 

กฎหมายภาษรีะดบัภมูภิาค 

Law No. 28/2009  (Regional Tax) 

ภาษทีอ้งถิน่ 

 

 

บทบญัญติัทัว่ไปเก่ียวกบัภาษี และกระบวนการทางภาษี (General Provisions and Taxation 

Procedures Law No. 6/1983 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย Law No.16/2000) 

 

กฎหมายฉบบัน้ีเป็นกฎหมายหลกัเกี่ยวกบัภาษีอากรของประเทศอนิโดนีเซยี และเป็น

แมแ่บบสาํหรบัการออกกฎหมายฉบบัถดัไปคอื Income Tax Law No.7/ 1983 Value Added Tax 

Law No. 8/1983 และ Land Tax and Building Tax Law No. 12/1985  

   
กฎหมายภาษีเงินได้นิติบคุคล (Income Tax Law No.7/1983 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย Law No. 

36/2008) 

 

ภาษทีีเ่รยีกเกบ็ภายใตก้ฎหมายฉบบัน้ีคอื ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย 

และภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา  
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ตารางท่ี 3.4 ภาษีเงินได้นิติบคุคล 

 

อตัราภาษี อตัราปกตอิยูท่ีร่อ้ยละ 25 (ลดอตัราภาษใีหก้ึง่หน่ึง สาํหรบับรษิทัทีม่รีายไดไ้ม่

เกนิ 50,000 ลา้นรเูปียห)์ 

นิตบิุคคลต่างประเทศทีม่สีถานประกอบการถาวรในประเทศอนิโดนีเซยีจะตอ้ง

เสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลในอตัราดงักลา่วขา้งตน้แลว้ ยงัจะตอ้งเสยีภาษอีกีรอ้ยละ 

20 สาํหรบัการสง่กาํไรออกนอกประเทศดว้ย 

ฐานภาษี ฐานกาํไรสทุธ ิ(รายไดท้ีต่อ้งเสยีภาษ ีหกัดว้ยคา่ใชจ้า่ยยกเวน้ เงนิปนัผล  เงนิ

สาํรองทีไ่มไ่ดร้บัอนุมตัใิหห้กัคา่ใชจ้า่ยทางภาษ ีเงนิสวสัดกิาร เงนิบรจิาค และ

ภาษเีงนิได)้ 

ผลขาดทุนสะสม 

 

กฎหมายอนุญาตใหบ้รษิทันําผลขาดทุนทีเ่กดิขึน้ไปใชไ้ดภ้ายใน 5 ปี การนําผล

ขาดทุนทีเ่กดิขึน้ไปใชอ้าจปรบัเป็น 10 ปี สาํหรบักจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ 

 

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย 

ภาษเีงนิไดส้่วนใหญ่ในอนิโดนีเซยีจดัเกบ็ผ่านระบบภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่าย สาํหรบัเงนิ

ไดท้ีจ่่ายโดยผูป้ระกอบการในอนิโดนีเซยี อตัราภาษหีกั ณ ทีจ่่ายจะแตกต่างกนัไปขึน้อยู่กบัประเภท

ของเงนิได ้ผูร้บัเงนิ และผูจ้า่ยเงนิ   

 

ตารางท่ี 3.5  อตัราภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

 

ประเภทเงินได้ 

อตัราภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

สาํหรบัผูมี้ถ่ินท่ีอยู่ 

(ร้อยละ) 

อตัราภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

สาํหรบัผูมิ้ได้มีถ่ินท่ีอยู ่

(ร้อยละ) 

เงนิปนัผล ดอกเบีย้รบั คา่สทิธ ิเงนิ

รางวลั โบนสั 

15* 20** 

คา่เชา่ หรอืเงนิไดอ้ื่นอนัเกดิจากการ

ใหใ้ชท้รพัยส์นิ 

2 20** 

การใหเ้ชา่ทีด่นิหรอือาคาร 10  
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ประเภทเงินได้ 

อตัราภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

สาํหรบัผูมี้ถ่ินท่ีอยู่ 

(ร้อยละ) 

อตัราภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

สาํหรบัผูมิ้ได้มีถ่ินท่ีอยู ่

(ร้อยละ) 

การขนสง่ทางเรอืหรอือากาศยาน 2.64  

การใหเ้ชา่เครือ่งแบบเหมาลาํสาํหรบั

สายการบนิภายในประเทศ 

1.8 จากรายรบั 

(เป็นภาษสีดุทา้ย) 

 

การขนสง่ทางเรอืภายในประเทศ 1.2 จากรายรบั 

(เป็นภาษสีดุทา้ย) 

 

 หมายเหตุ  

* เงนิปนัผลอาจไดร้บัยกเวน้หากเขา้เงือ่นไขทีก่าํหนด 

** อตัราน้ีอาจลดลงไดต้ามอนุสญัญาภาษซีอ้น 

ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา 

บุคคลธรรมดาผูม้ถีิน่ทีอ่ยูใ่นอนิโดนีเซยี (Tax resident of Indonesia) ตอ้งเสยีภาษเีงนิ

ได้บุคคลธรรมดาจากเงินได้ทัง้หมดที่ได้ร ับทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ เงินเดือนและ

ผลประโยชน์อื่นจากการจา้งงาน เงนิจากการรบัทาํงานให ้เงนิไดจ้ากการประกอบธุรกจิ และเงนิไดจ้าก

การลงทุน (เงนิปนัผล ดอกเบีย้ ค่าสทิธ ิและผลไดจ้ากทุน) เงนิไดด้งักล่าวหกัดว้ยค่าใชจ้่ายดงัต่อไปน้ี 

เหลอืเทา่ใด กใ็หเ้สยีภาษตีามอตัราทีก่ฎหมายกาํหนด 

 

ตารางท่ี 3.6 อตัราภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 

 

ฐานเงินได้สทุธิ (รเูปียห)์ 
อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

สาํหรบัเงนิได ้50,000,000 แรก 5 

สาํหรบัเงนิได ้50,000,001 - 250,000,000  15 

สาํหรบัเงนิได ้250,000,001 - 500,000,000 25 

สาํหรบัเงนิไดท้ีเ่กนิ 500,000,000 ขึน้ไป 30 
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บุคคลธรรมดาผูม้ไิดม้ถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศอนิโดนีเซยี (Non-tax resident of Indonesia) 

จะเสยีภาษใีนอตัรารอ้ยละ 20 ซึง่จะจดัเกบ็ผา่นระบบภาษหีกั ณ ทีจ่่าย สาํหรบัเงนิไดท้ีเ่กดิจากงานที่

ทาํหรอืทรพัยส์นิทีม่ใีนประเทศอนิโดนีเซยี (Indonesia source income) อยา่งไรกด็ ีเงนิไดท้ีบุ่คคล

ธรรมดาได้รบัอาจได้รบัยกเวน้ภาษีตามอนุสญัญาภาษีซ้อน หากเขา้เงื่อนไขที่อนุสญัญาภาษีซ้อน

กาํหนด 

 

กฎหมายภาษีมลูค่าเพ่ิม Value Added Tax Law No. 8/1983 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย Law No. 18/2000 

 

Value Added Tax Law กําหนดอตัราภาษมีลูค่าเพิม่ทีอ่ตัรารอ้ยละ 10 สาํหรบัการ       

ขายสินค้าและให้บริการในอาณาเขตของอินโดนีเซีย รวมถึงการนําเข้าสินค้า (สินค้านําเข้าบาง

ประเภทอาจไดร้บัยกเวน้) อตัราภาษมีลูค่าเพิม่สาํหรบัการส่งออกสําหรบัการขายสนิคา้และใหบ้รกิาร

คอื อตัรารอ้ยละ 0  

ภายใต้กฎหมายภาษีมูลค่าเพิม่ กําหนด ให้เรยีกเก็บภาษีสําหรบัสนิค้าฟุ่มเฟือยด้วย 

อตัราทีจ่ดัเกบ็อยูใ่นระหวา่ง รอ้ยละ10 ถงึ รอ้ยละ 75 ตวัอยา่งของสนิคา้ฟุ่มเฟือย คอื บา้น ทาวเฮาส ์

(Non-strata title) ซึ่งมเีน้ือทีต่ ัง้แต่ 350 ตารางเมตรขึน้ไป หรอื อาคารชุด อพารท์เมนต์ ทาวเฮาส ์

(strata title) ซึง่มเีน้ือทีต่ ัง้แต่ 150 ตารางเมตรขึน้ไป เป็นตน้  

นอกจากน้ี กฎหมายยงักําหนดให้ผูป้ระกอบการเสยีภาษีมูลค่าเพิม่นําส่งภาษีแทน

ผูป้ระกอบการต่างประเทศ ผ่านระบบประเมนิภาษีมูลค่าเพิม่ดว้ยตวัเอง (Self-assessed VAT) 

สําหรับค่าสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นในต่างประเทศโดยผู้ประกอบการต่างประเทศซึ่งต้องเสีย

ภาษมีลูคา่เพิม่ในประเทศอนิโดนีเซยี  

 

ภาษีอาคารและท่ีดิน (Land Tax and Building Tax Law No. 12/1985 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย Law 

No. 12/1994) 

 

ประเทศอินโดนีเซียเรียกเก็บภาษีอาคารและที่ดินเมื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลมี

รายไดเ้กดิขึน้จากการถอืครองทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง  หรอืขายทรพัยส์นินัน้ออกไป  อตัราทีเ่รยีกเกบ็

ในปจัจุบนัอยูท่ีป่ระมาณรอ้ยละ 0.5 ของราคาประเมนิของทรพัยส์นิ 
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ภาษีสาํหรบัโอนอสงัหาริมทรพัย ์(Law No. 21/1997 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย Law No. 28/2009 และ 

Governmental Regulation No. 71/2008) 

 

กฎหมายฉบบัน้ีเป็นภาษสีาํหรบัโอนอสงัหารมิทรพัย ์(Tax on land and building 

transfer) เมื่อมกีารโอนอสงัหารมิทรพัยใ์นอนิโดนีเซยี (ไม่ว่าจะโดยการขาย การให ้การแลกเปลีย่น) 

จะมกีารเรยีกเกบ็ภาษีในอตัรารอ้ยละ 5 ของราคาขายหรอืราคาพงึประเมนิที่สูงกว่า ซึ่งจะเรยีกเกบ็

จากผูโ้อน  

นอกจากน้ี ประเทศอนิโดนีเซยียงัเรยีกเกบ็ภาษสีาํหรบัผูร้บัโอนอกีดว้ย ในอตัรารอ้ยละ 5 

ของราคาขาย หรอืราคาประเมนิ แลว้แต่ราคาใดจะสงูกวา่ และหกัดว้ยค่าใชจ้่ายตามทีร่ฐักําหนด ซึง่จะ

แตกต่างกนัไปตามสถานทีต่ัง้  

 

อากรแสตมป์   Stamp Duty Law No. 13 of 1985 และ Governmental Regulation No. 24/2000 

 

กฎหมายฉบบัน้ีเกี่ยวกบัอากรแสตมป์  ประเทศอนิโดนีเซยีมกีารเรยีกเกบ็อากรแสตมป์  

2 ราคา คอื 3,000 รเูปียห ์หรอื 6,000 รเูปียห ์ขึน้อยูก่บัชนิดของตราสาร  ตราสารทีม่กีารเรยีกเกบ็เงนิ

น้อยกวา่ 5 แสนรเูปียห ์ไมต่อ้งตดิอากรแสตมป์ 

(1) ตราสารทีต่อ้งตดิอากรแสตมป์ 3,000 รเูปียห ์ไดแ้ก่ เชค็ (ไมจ่าํกดัมลูค่า) ตราสารที่

มกีารเรยีกเกบ็เงนิตัง้แต่ 5 แสนรเูปียหแ์ต่ไมเ่กนิ 1 ลา้นรเูปียห ์

(2) ตราสารทีต่อ้งตดิอากรแสตมป์ 6,000 รเูปียห ์ไดแ้ก่ สญัญา (letters of agreement 

and other letters) หรอื ตราสารทีก่ระทาํผา่นพนกังานจดทะเบยีน รวมสาํเนาตราสารทีม่กีารเรยีกเกบ็

เงนิมากกวา่ 1 ลา้นรเูปียห ์

 
ภาษีศลุกากร Law No. 10/1995 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย Law No. 17/2006 

 

อากรขาเขา้ทีเ่รยีกเกบ็จะอยูใ่นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0 ถงึ 150 ของมลูค่าของสนิคา้ทีนํ่าเขา้ 

ซึง่คํานวณจากราคา CIF57 อยา่งไรกด็ ีภายใตข้อ้ตกลงการคา้เสร ีรฐับาลของอนิโดนีเซยีไดพ้ยายาม

                                                            
57 CIF : Cost including Insurance and Fright 
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ลดอตัราอากรขาเขา้เรื่อยมา ซึ่งอตัรานําเขา้ทีสู่งส่วนใหญ่จะเรยีกเกบ็จากสนิคา้ทีร่ฐัตอ้งการควบคุม

เพือ่ความปลอดภยัและเพือ่รกัษาไวซ้ึง่วฒันธรรมและสงัคมของประเทศ 

อตัราอากรขาเขา้ ไดบ้ญัญตัไิวใ้น The Indonesian Customs Tariff Book (BTBMI 

ล่าสุด 2012)58 ซึง่เป็นกฎหมายทีก่ําหนดพกิดัอตัราศุลกากรของสนิคา้ทัง้หมด และอตัราอากรทีเ่รยีก

เกบ็รายสนิคา้   

นอกจากน้ี อนิโดนีเซยียงัไดม้กีารลดหย่อนอตัราอากรขาเขา้เป็นการพเิศษกบัประเทศ 

ในกลุ่มอาเซียนด้วยกนัภายใต้การเปิดเสรกีารค้าสนิค้า สนิค้าส่วนใหญ่ มกีารลดอตัราอากรเหลือ       

รอ้ยละ 0 ใหก้บัสนิคา้ทีนํ่าเขา้มาจากประเทศสมาชกิอาเซยีน ตัง้แต่ปี 2553 เรื่อยมา ยกเวน้สนิคา้บาง

รายการทีเ่ป็นสนิคา้อ่อนไหว (Sensitive List) และสนิคา้อ่อนไหวมาก (Highly Sensitive List) 

สาํหรบัสนิคา้อ่อนไหวมาก ประเทศสมาชกิยงัไมต่อ้งดําเนินการลดภาษ ีซึง่สาํหรบัสนิคา้

ทีอ่่อนไหวมากของประเทศอนิโดนีเซยีคอื ขา้ว และน้ําตาล ยงัคงเรยีกเกบ็ในอตัราสงูอยู ่อกีทัง้ยงัคงไว้

ซึ่งมาตรการทางการคา้สําหรบัการนําเขา้ขา้วและน้ําตาลเขา้ไปในประเทศอนิโดนีเซยี คอื การจํากดั

ปรมิาณนําเขา้หรอืโควตา ผูนํ้าเขา้ตอ้งผา่นการรบัรอง / จดทะเบยีนผูนํ้าเขา้ทีเ่ป็นผูผ้ลติ ผูนํ้าเขา้ทีเ่ป็น

ผูข้าย ผูนํ้าเขา้ตอ้งขอใบอนาคตนําเขา้พเิศษ (Special Import License) มาตรการป้องกนัการผกูขาด

ทางการคา้ เพือ่ป้องกนัการผกูขาดในตลาดภายใน 

ในบางช่วงเวลา รฐับาลอินโดนีเซียสามารถออกประกาศห้ามนําเข้าข้าวและน้ําตาล

ชัว่คราว โดยจะนําเขา้ไดใ้นกรณีทีผ่ลผลติภายในประเทศไม่เพยีงพอ และประกาศเกีย่วกบัการรกัษา

ระดบัราคา ซึง่ตอ้งผา่นการดาํเนินการสต๊อคขา้วและน้ําตาลทรายของรฐับาลอนิโดนีเซยี  

โดยอตัราภาษนํีาเขา้ขา้วของประเทศอนิโดนีเซยี คอื รอ้ยละ 30 จะมกีารลดอตัราอากร

เหลอืรอ้ยละ 25 ในปี 2015 และน้ําตาล อตัราอากรปจัจุบนั คอื รอ้ยละ 40 จะลดเป็นรอ้ยละ 5-10      

ในปี 2015 59 

นอกจากมาตรการทางการค้าแล้ว ประเทศอนิโดนีเซีย ยงัคงมกีารบงัคบัใช้ มาตรการ     

ทีม่ใิช่ภาษ ีหรอื Non Tariff Barriers อยู่หลายมาตรการดว้ยกนั อาท ิมาตรการสุขอนามยัและ

สุขอนามยัพชื ซึ่งกําหนดใหส้นิคา้ประเภทผลไมต้อ้งไดร้บัใบรบัรองสุขอนามยัก่อน เพื่อความมัน่ใจว่า

ผลไมน้ัน้ไดผ้ลติจากพืน้ทีป่ลอดโรคและแมลงระบาด สําหรบัสนิคา้ประเภทอาหาร ก่อนนําเขา้ไปใน

                                                            
58 Indonesian Customs Department  
59 กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณชิย ์
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ประเทศอนิโดนีเซยี ตอ้งไดร้บัใบรบัรองสุขอนามยัก่อนจากหน่วยงานรบัผดิชอบของประเทศผูส้่งออก 

รวมทัง้มาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการคา้ หรอื Technical Barrier to Trade สาํหรบัสนิคา้

ประเภทรถยนต์ ชิ้นส่วน เครื่องจกัร อุปกรณ์ บางประเภท ก่อนนําเข้าไปในประเทศอินโดนีเซีย     

ตอ้งไดร้บัใบอนุญาตนําเขา้หรอื ใบรบัรองคุณภาพก่อน แลว้แต่กรณี เคมภีณัฑ ์บางประเภท ประเทศ

อนิโดนีเซยียงัออกมาตรการกําหนดผูนํ้าเขา้เฉพาะรายเท่านัน้ทีม่สีทิธนํิาเขา้เคมภีณัฑ ์ควบคุม เช่น 

วตัถุอนัตราย สาร CFC เป็นตน้  

เครอืข่ายความตกลงเขตการคา้เสรทีัง้พหุพาคแีละทวภิาค ีระหว่างประเทศอนิโดนีเซยี

และคูเ่จรจา ไดแ้ก่ 

(1) ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA) 

(2) ASEAN-CHINA (ACFTA) 

(3) ASEAN KOREA (AKFTA) 

(4) ASEAN-INDIA FTA (AIFTA) 

(5) ASEAN-AUSTRALIA AND NEW ZEALAND (AANZFTA) 

(6) INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA) 

สทิธปิระโยชน์ทางภาษศุีลกากร ของประเทศอนิโดนีเซยี คลา้ยคลงึกบัประเทศไทย และ

ประเทศสมาชกิอื่นในภมูภิาคอาเซยีน 

(1) สนิคา้ทีไ่ดร้บัสทิธยิกเวน้อากร ตามมาตรา 25 และมาตรา 26 ของ  The Indonesian 

Customs Law (ICL) 

(2) การนําเขา้สนิคา้ชัว่คราว หรอื Temporary Importation 

(3) Master List Facility เป็นสทิธปิระโยชน์ทีใ่หผู้ป้ระกอบการทีต่อ้งการขยายการผลติ

และการค้าบริการของตน โดยศุลกากรประเทศอินโดนีเซียจะให้สิทธิได้ร ับยกเว้นอากรสําหรับ

เครื่องจกัร วตัถุดบิ และสนิคา้บางรายการ ซึ่งอุตสาหกรรมที่ได้รบัการส่งเสรมิ ไดแ้ก่ อุตสาหกรรม 

ท่องเทีย่วและวฒันธรรม การขนส่งมวลชน การสื่อสารมวลชน บรกิารสุขภาพ เหมอืงแร่ การก่อสรา้ง 

โทรคมนาคม และบรกิารทีเ่กีย่วกบัการขนสง่สนิคา้ทีท่า่เรอื 
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(4) การสง่เสรมิการลงทุนและขดีความสามารถของผูป้ระกอบการ โดยรฐับาลอนิโดนีเซยี
จะใหส้ทิธพิเิศษยกเวน้ภาษนํีาเขา้สนิคา้และวตัถุดบิทีไ่มส่ามารถผลติไดใ้นประเทศ หรอืผลติไดแ้ต่ไม่

เพยีงพอและ / หรอืไม่ไดคุ้ณภาพตามทีผู่ผ้ลติตอ้งการ การใหส้ทิธปิระโยชน์ลกัษณะน้ี เปรยีบไดก้บั

การสง่เสรมิการลงทุนของประเทศไทย โดยคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน  

สาํหรบัปี พ.ศ. 2555 น้ี รฐับาลอนิโดนีเซยี ไดใ้หส้ทิธปิระโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรนําเขา้

สนิคา้แก่อุตสาหกรรมดงัต่อไปน้ี 

(1) Carpet Manufacturing 

(2) Plastic Packaging and Sacking 

(3) Telecommunication Tools Manufacturing 

(4) Writing Tools Manufacturing (i.e. ball point pens) 

(5) Special ink (Toner) 

(6) Electric Component 

(7) Railway Component 

(8) Infusion Component 

(9) Infusion Packaging 

(10) Optical Fiber cable Manufacturing 

(11) Motor vehicle 

(12) Heavy Equipment industry 

(13) Ship manufacturing and Repairing 

(14) Airplane repair and Maintenance Services 

(15) Fertilizers Manufacturing 

(16) Resin Manufacturing 
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(5) คลงัสนิคา้ทณัฑบ์น (Bonded Warehouse)  

(6) เขตปลอดอากร (Free Trade Zones – Batam Bintan and Karimun Islands)  

เขตปลอดอากรที่รฐับาลอินโดนีเซียประกาศให้สิทธิพิเศษนัน้ นอกจาก 3 เกาะใหญ่  

อยา่ง Batam Bintan และ Karimun และรวมไปถงึเกาะเลก็ๆ ทีส่ามารถเขา้เงือ่นไขในการไดร้บัสทิธิ

ประโยชน์ดงักล่าว บรษิทั ทีร่บัสทิธปิระโยชน์ ไม่ตอ้งขอจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ (VAT-NON PKP 

Status) โดยมเีงื่อนไขว่าผูป้ระกอบการตอ้งไดร้บัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบการเขตปลอดอากรจาก 

Free Zone Oversight Agency (FZOA – Badan Pengawasan Kawasan)  

 

ภาษีท้องถ่ิน Regional Taxes Law No. 28/2009 

ภาษทีอ้งถิน่ หรอื Regional Taxes ทีเ่รยีกเกบ็ในประเทศอนิโดนีเซยีม ี2 ประเภท คอื  

(1) Provincial Governmental taxes เป็นภาษทีีเ่รยีกเกบ็จากสนิคา้บางประเภท 

(1.1) เจา้ของรถยนต์: ผูเ้ป็นเจา้ของรถยนต์จะถูกเรยีกเกบ็ภาษใีนอตัรารอ้ยละ      

1 ถึง 2 สําหรับรถคันแรก และในอัตราก้าวหน้าซึ่งอยู่ระหว่างร้อยละ         

2 ถงึ 10 สาํหรบัรถคนัที ่2 ขึน้ไป  

(1.2) การโอนกรรมสทิธิใ์นรถยนต:์ เมือ่มกีารโอนกรรมสทิธิใ์นรถยนตจ์ะตอ้งเสยี

ภาษีร้อยละ 20 ของราคาขาย สําหรับการโอนครัง้แรก และร้อยละ 1 

สาํหรบัการโอนครัง้ถดัไป    

(1.3) น้ํามนัรถ (motor vehicle fuel): ตอ้งเสยีภาษ ี อตัราสงูสุดทีเ่รยีกเกบ็คอื 

รอ้ยละ 10 ของราคาขายน้ํามนั ก่อนภาษมีลูคา่เพิม่ 

(1.4) Surface Water: ต้องเสยีภาษี  อตัราสูงสุดที่เรยีกเก็บคอืร้อยละ 10      

ของมลูคา่ทีท่าํใหไ้ดม้าซึง่ Surface Water 

(1.5) บุหรี:่ ตอ้งเสยีภาษใีนอตัรารอ้ยละ 10  

(2) District Taxes Provincial Governmental Taxes เป็นภาษทีีเ่รยีกเกบ็จากผูป้ระกอบ

ธุรกจิบางประเภท เชน่ โรงแรม รา้นอาหาร สถานบนัเทงิ โฆษณา เป็นตน้ 
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ตารางท่ี 3.7 ภาษีท่ีเรียกเกบ็จากผูป้ระกอบธรุกิจบางประเภท 

 

ประเภทธรุกิจ 
อตัราภาษีสงูสดุท่ีเรียกเกบ็ 

(ร้อยละ) 

ภาษโีรงแรม 10 

ภาษรีา้นอาหาร 10 

ภาษสีถานบนัเทงิ 35 

ภาษโีฆษณา 25 

Street Lighting Tax 10 

Non Metal Mineral and Rocks Tax 25 

Parking Tax 30 

Ground Water Tax 20 

Swallow Bird Nest Tax 10 

 

 

อนุสญัญาภาษีซ้อน (Double Taxation Agreements)  

 

ในปจัจุบนั ประเทศอนิโดนีเซยีไดต้กลงทาํอนุสญัญาภาษซีอ้นกบั 59 ประเทศ สามารถดู

รายละเอยีดประเทศทีม่อีนุสญัญาภาษซีอ้นกบัอนิโดนีเซยีไดใ้นภาคผนวก สาํหรบัประเทศอาเซยีนที่

ไดต้กลงทาํอนุสญัญาภาษซีอ้นกบัอนิโดนีเซยี คอื บรไูน มาเลเซยี สงิคโปร ์ไทย และเวยีดนาม 

 

นโยบายและกฎหมายภาษีท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริม SMEs 

 

ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอนัดบั 4 ของโลก รองจากจีน 

อนิเดยี และอเมรกิา จากการศกึษาพบว่า เน่ืองจากอนิโดนีเซยีเป็นประเทศทีม่ปีระชากรจํานวนมาก 

อนิโดนีเซยีมรีะบบเศรษฐกจิทีด่ไีดโ้ดยไม่ตอ้งพึง่พารายไดจ้ากการลงทุนนอกประเทศ รฐับาลประเทศ

อินโดนีเซียพบว่าในปจัจุบนัยงัมหีน่วยธุรกิจและบุคคลธรรมดาที่อยู่นอกระบบภาษีอีกมาก ดงันัน้

นโยบายของอินโดนีเซียในขณะน้ีมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีและการพฒันา

เจา้หน้าทีส่รรพากรเพือ่ทาํใหผู้เ้สยีภาษเีขา้ระบบภาษอีากรมากขึน้ มากกวา่ทีจ่ะออกนโยบายภาษเีพือ่



นโยบายและกฎหมายของประเทศสมาชกิอาเซยีนเป้าหมาย 

  

 

3-82 

ส่งเสรมิการลงทุนนอกประเทศ  ด้วยเหตุน้ีรฐัจงึมไิด้มนีโยบายทางภาษีที่ส่งเสรมิใหต่้างชาตเิขา้มา

ลงทุนในประเทศ หรอืสง่เสรมิใหผู้ป้ระกอบการรวมทัง้ SMEs ไปลงทุนในต่างประเทศมากนกั 

อย่างไรก็ด ีรฐับาลประเทศอนิโดนีเซียก็ได้ออกนโยบายและกฎหมายเพื่อส่งเสรมิการ

ลงทุน ซึง่มไิดอ้อกเป็นการเฉพาะสาํหรบั SMEs ดงัน้ี 

(1) ลดอตัราภาษีใหก้ึ่งหน่ึง (จากรอ้ยละ 25 เหลอืรอ้ยละ 12.5 กบับรษิทัที่มรีายไดไ้ม่

เกนิ 50,000 ลา้นรเูปียห ์

(2) การยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินปนัผลสําหรับผู้ถือหุ้นที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ
อนิโดนีเซยี ทีไ่ดร้บัจากบรษิทัในประเทศอนิโดนีเซยี หากเขา้เงือ่นไขดงัน้ี 

(2.1) เงนิปนัผลนัน้จา่ยจากกาํไรสะสม 

(2.2) ตอ้งมสีว่นไดเ้สยีอยา่งน้อยรอ้ยละ 25 

มาตรการสง่เสรมิการลงทุนทีเ่กีย่วกบัภาษเีงนิได ้

หากบรษิทัลงทุนในธุรกจิทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ หรอืในเขตอุตสาหกรรมทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ

จะไดร้บัสทิธพิเิศษดงัน้ี เมือ่มกีารลงทุนไปแลว้รอ้ยละ 80 

(1) เงนิลงทุนสามารถนําไปหกัออกจากรายได้ที่ต้องเสยีภาษีได้ แต่ไม่เกนิร้อยละ 30 

ของเงนิลงทุน (โดยปกตแิลว้เงนิลงทุนไมส่ามารถหกัเป็นคา่ใชจ้า่ยได)้ 

(2) ใหห้กัคา่เสือ่มราคาในอตัราเรง่ได ้

(3) ขยายการใชผ้ลขาดทุนสะสมไดเ้ป็น 10 ปี จากปกต ิ5 ปี 

(4) ลดอตัราภาษีเงนิได้หกั ณ ที่จ่ายสําหรบัการจ่ายเงนิปนัผลให้กบัผูถ้ือหุ้นต่างชาติ

เหลอืรอ้ยละ 10 หรอืตํ่ากวา่หากมอีนุสญัญาภาษซีอ้น 

มาตรการสง่เสรมิการลงทุนในคลงัสนิคา้ทณัฑบ์น 

บรษิทัทีต่ ัง้อยูใ่นคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นจะไดร้บัสทิธพิเิศษดงัต่อไปน้ี 

(1) ยกเวน้อากรขาเขา้ ภาษเีงนิได ้ภาษมีูลค่าเพิม่ สําหรบัการนําเขา้สนิคา้ เครื่องจกัร

และอุปกรณ์ รวมถงึวตัถุดบิ ทีใ่ชใ้นการผลติเพือ่การสง่ออก 
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(2) ยกเวน้ภาษมีลูค่าเพิม่ สาํหรบับรษิทัทีข่ายสนิคา้เพื่อใหผู้ผ้ลติในคลงัสนิคา้ทณัฑบ์น

ผลติต่อ 

(3) อนุญาตใหผู้ผ้ลติในคลงัสนิคา้ทณัฑบ์น นําเครื่องจกัรและอุปกรณ์ไปใหผู้ผ้ลติตน้ทาง

ใชใ้นการผลติวตัถุดบิ 

 

3.1.9 กฎหมายเก่ียวกบัการส่งเสริมการลงทุน 

 
นโยบายการคา้ของอนิโดนีเซยีปจัจุบนัมคีวามเป็นเสรมีากขึน้ซึ่งเป็นผลมาจากขอ้ตกลง

การคา้เสรขีองประชาคมอาเซยีนในปี ค.ศ. 2002 และขอ้ตกลงต่อๆ มา ประเทศคู่คา้หลกัๆ ไดแ้ก่ 

ญี่ปุ่น จนี สงิคโปร์และเกาหลใีต ้นอกจากน้ีประเทศสหรฐัอเมรกิายงัเป็นตลาดการคา้ส่งออกทีส่ําคญั

ของประเทศอกีดว้ย สนิคา้ส่งออกสําคญัคอืน้ํามนั ก๊าซ แร่ธาตุต่างๆ น้ํามนัปาล์มดบิ เครื่องใชไ้ฟฟ้า 

และผลติภณัฑย์าง อนิโดนีเซยีไดร้่างกฎหมายการลงทุนใหมท่ีเ่พิม่ความโปร่งใสและปกป้องนักลงทุน

มากขึน้เพื่อส่งเสรมิการลงทุนจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment หรอื FDI) ในช่วงปี          

ค.ศ. 2001-2006 อตัราการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI rate) นัน้เพิม่ขึน้อยา่งมาก แต่ต่อมาลดลงตาม

วกิฤตการณ์ทางการเงนิทัว่โลก นอกจากน้ี ระบบการทาํงานทีล่่าชา้ หลายขัน้ตอนของทางราชการยงั

ส่งผลให้อัตราการเติบโตของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศชะลอตัวลง รายงานประจําปี        

ค.ศ. 2011 ของธนาคารโลกจดัอนัดบัใหอ้นิโดนีเซยีเป็นประเทศทีง่า่ยต่อการทาํธุรกจิเป็นอนัดบั 121 

จาก 183 ประเทศ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมบีทบาทสาํคญัในการสง่เสรมิการเจรญิเตบิโต

ทางเศรษฐกจิและยงัสรา้งโอกาสในการจา้งงานใหม่ๆ อกีดว้ย ทัง้น้ี รฐับาลอนิโดนีเซยีพยายามสรา้ง

ความเชื่อมัน่ใหแ้ก่นักลงทุนดว้ยการใหค้วามสาํคญักบัการปราบปรามการทุจรติ การเคารพกฎเกณฑ ์

และการปฏริปูระบบตุลาการและภาษอีากร60 

ประเภทของการลงทุน 

การลงทุนจากต่างประเทศในอินโดนีเซียจะรวมถึงการลงทุนทางตรงและการลงทุน

ทางออ้ม โดยการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign direct investment: FDI) จะเป็นการลงทุน

ในระยะยาวในสนิทรพัย ์ไดแ้ก่ ทีด่นิ อาคาร เครือ่งจกัร เครือ่งมอื และโรงงาน เป็นตน้61 

                                                            
60 http://www.smeasean.com/country_info.php?id=2&group=2 
61 http://www.thaibizindonesia.com/th/deep-business-knowledge/types-and-formats/ 
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ภายใต้กฎหมายการลงทุนปี 2007 กําหนดไว้ว่า การลงทุนโดยตรงของบริษัท

ต่างประเทศในอนิโดนีเซยี นัน้ รฐับาลอนิโดนีเซยีอนุญาตใหส้ามารถดําเนินการได ้2 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

การตัง้บรษิทัตวัแทน (Representative Office: RO) และการลงทุนของบรษิทัต่างประเทศ ทัง้การผลติ 

การคา้ บรกิารและธุรกจิอื่นๆ (Penanaman Modal Asing: PMA) บรษิทัตวัแทนดงักล่าวจะไมไ่ดร้บั

อนุญาตใหด้ําเนินการขายตรง หรอืมกีารทําธุรกรรมซื้อ-ขายทางธุรกจิ เช่น การยื่นประมลู / ประกวด

ราคา การจดัจาํหน่าย และการทําสญัญาทางธุรกจิใด ๆ ดงันัน้ กจิกรรมจงึจาํกดัเพยีงเรื่องของการทาํ

ตลาด การทาํวจิยัตลาด และการเป็นตวัแทนในการซือ้ และขาย 

การลงทุนของบรษิทัต่างประเทศ (PMA) เป็นรูปแบบทัว่ไปของนักลงทุนต่างประเทศที่

ต้องการจะทําธุรกิจในอินโดนีเซีย ดงันัน้ จึงสามารถจดัตัง้บริษัทได้ทัง้ในรูปแบบของการร่วมทุน  

(Joint Venture) ระหวา่งนักลงทุนต่างประเทศและนักลงทุนอนิโดนีเซยี หรอืนักลงทุนต่างประเทศถอื

หุน้รอ้ยละ 100 แมว้า่นโยบายเศรษฐกจิจะอยู่ในความรบัผดิชอบของหน่วยงานรฐัอื่น ๆ แต่การออก

ใบอนุญาตการลงทุนจะอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของอินโดนีเซีย 

(Investment Coordinating Board: BKPM) อยา่งไรกด็ใีบอนุญาตการลงทุนในบางภาคธุรกจิ เช่น   

การลงทุนในเรื่องพลงังานและเหมอืงแร่ การธนาคาร ภาคการเงนิทีไ่ม่ใช่ธนาคารนัน้ยงัเกี่ยวขอ้งกบั

หน่วยงานรัฐอื่น  ๆ  เช่น  กระทรวงพลังงานและเหมืองแร่  ธนาคารแห่งอินโดนีเซีย  และ

กระทรวงการคลงั เป็นตน้ 

อนิโดนีเซยีพยายามเปิดรบันักลงทุนจากต่างประเทศมากขึน้ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลง

ของเขตการคา้เสรอีาเซยีน (ASEAN) ในการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ซึง่มเีป้าหมายใน

การเปิดเสรีสาขาธุรกิจมากขึ้นในประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทัง้เป็นการให้บริการที่พกัใน            

ภาคตะวนัออกของอนิโดนีเซีย ลดขอ้จํากดัต่อการลงทุนจากต่างประเทศในภูมภิาคต่างๆ เช่น       

การก่อสรา้ง การใหบ้รกิารทางการแพทย์เฉพาะทาง การผลติไฟฟ้า ซึ่งจะทําใหน้ักลงทุนจาก

ต่างประเทศมคีวามมัน่ใจเกี่ยวกบัการลงทุนในอนิโดนีเซียมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การตัง้เสาสูง

โทรคมนาคม ซึ่งเป็นภาคที่มกีารดงึดูดการลงทุนอย่างมาก ยงัคงหา้มการลงทุนจากนักลงทุน

ต่างประเทศโดยเดด็ขาด ทัง้น้ีคําสัง่ของประธานาธบิดดีงักล่าวจะอนุญาตใหน้ักลงทุนต่างประเทศถอื

หุน้ในเศรษฐกจิของอนิโดนีเซยีมากขึน้แต่กย็งัมกีารจาํกดัสดัสว่นการถอืหุน้ เช่น อนุญาตใหน้ักลงทุน

ต่างประเทศเป็นเจา้ของในธุรกจิก่อสรา้งเพิม่จากรอ้ยละ 55 เป็นรอ้ยละ 67 เป็นตน้ 

นอกจากน้ี ในบางอุตสาหกรรมนักลงทุนจากอาเซียนจะได้รบัสทิธพิเิศษมากกว่า          

นักลงทุนทีม่าจากประเทศนอกภูมภิาค เช่น อนุญาตใหน้ักลงทุนในอาเซยีนถอืหุน้ในกจิการใหบ้รกิาร

ขนสง่ทางทะเลไดร้อ้ยละ 60 ขณะทีน่กัลงทุนจากนอกภมูภิาคจะถอืหุน้จาํกดัไดเ้พยีงรอ้ยละ 49 เทา่นัน้ 
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กฎระเบียบและกฎหมายด้านการลงทุน 

กฎหมายการลงทุน 

 รฐับาลอินโดนีเซียเห็นว่ากฎหมายการลงทุนฉบบัใหม่จะเป็นเครื่องมอืสําคญัที่จะ

นําไปสู่การพฒันาประเทศ และไดก้ําหนดไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกจิของประเทศดว้ย สาํหรบัเน้ือหา

สาระทีส่าํคญัในกฎหมายการลงทุนฉบบัน้ี ไดแ้ก่ 

(1) ความแน่นอนทางกฎหมายโดยการรบัหลกัการที่สําคญั เช่น การปฏบิตัเิยี่ยง         

คนในชาต ิ(National Treatment) ความโปรง่ใส และเชือ่ถอืได ้

(2) วางแนวทางในการแบ่งแยกอํานาจและความรบัผดิชอบระหว่างรฐับาลกลางและ
รฐับาลทอ้งถิน่ โดยเป็นไปตามหลกัการปกครองตนเองสว่นทอ้งถิน่ 

(3) ปรบักระบวนการในการลงทุนและการขอใบอนุญาตใหง้่ายขึน้โดยการวางระบบการ
บรกิารแบบ one-door integrated service mechanism 

(4) ปรบัปรุงการอํานวยความสะดวกดา้นการลงทุน เช่น การอํานวยความสะดวก

ทางดา้นการคลงั การบรกิารสาํหรบัสทิธใินการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ การบรกิารดา้นคนเขา้เมอืง และการ

อาํนวยความสะดวกดา้นใบอนุญาตนําเขา้ เป็นตน้ 

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน 

หน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนคอื Investment Coordinating Board หรอื 

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ขึน้ตรงต่อประธานาธบิด ีแต่งตัง้และถอดถอนโดย

ประธานาธบิดทีําหน้าทีร่บัผดิชอบดา้นการลงทุนตัง้แต่การเสนอแนะ ดําเนินนโยบายและส่งเสรมิ     

การลงทุนรวมทัง้ใหบ้รกิารในลกัษณะ One-stop Services การเปลีย่นแปลงทีส่าํคญัในดา้นการลงทุน 

คอื การทีร่ฐัสภาอนิโดนีเซยีไดผ้า่นกฎหมาย “Law of the Republic of Indonesia Number 25 of 

2007 Concerning Investments” เมือ่วนัที ่29 มนีาคม พ.ศ. 2550 กฎหมายฉบบัน้ีมกีารกาํหนดนิยาม

ของการลงทุนทีช่ดัเจนและเป็นสากล ครอบคลุมทัง้การลงทุนของคนในประเทศและต่างชาต ิ แมก้าร

เขา้มาลงทุนของต่างชาตบิางกจิการมเีงื่อนไขทีแ่ตกต่างจากทอ้งถิน่ แต่เมื่อเขา้มาลงทุนแลว้จะไดร้บั

การปฏบิตัทิีเ่ทา่เทยีมกนั 

ภายใตก้ฎหมายฉบบัน้ี ต่างจากในอดตีทีม่กีารแยกการลงทุนของต่างชาตแิละทอ้งถิน่

ออกจากกนัภายใตก้ฎหมายคนละฉบบั นอกจากน้ีกฎหมายใหม่ยงัระบุว่าจะไม่มกีารยดึกจิการเป็น 
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ของรฐั ยกเวน้กฎหมายใหอ้ํานาจ ซึง่หากเกดิกรณีเช่นนัน้ รฐับาลจะชดเชยใหใ้นราคาตลาด และหาก

ตกลงกนัไมไ่ด ้หรอืเกดิกรณีพพิาทระหวา่งรฐัและเอกชน ซึง่เคยเป็นปญัหาสาํคญัในอดตี จะใชว้ธิตีัง้

อนุญาโตตุลาการจากประเทศทีเ่ป็นทีย่อมรบัของคู่กรณี (Article 7 และArticle 32 Section 4) ต่างจาก

ในอดตีทีต่อ้งขึน้ศาลอนิโดนีเซยีเทา่นัน้ 

ต่อมาวนัที ่3 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ไดม้ปีระกาศของประธานาธบิดฉีบบัที ่36/2010 หรอื 

“Regulation of the President of the Republic of Indonesia Number 36 of 2010” และแกไ้ข

เพิม่เตมิระบุชดัเจนถงึกจิการทีม่เีงือ่นไขในการลงทุน (Investment Negative List) ทัง้ทีห่า้มลงทุนหรอื

มเีงือ่นไขบางประการ สว่นกจิการอื่นๆ นอกเหนือจากทีร่ะบุสามารถลงทุนไดอ้ยา่งเสร ี

สทิธปิระโยชน์ในการลงทุน 

สรุปสาระสาํคญัของสทิธปิระโยชน์ในการลงทุนในอนิโดนีเซยี ดงัน้ี 

(1) โครงการลงทุนทัง้ของนักลงทุนในประเทศ และนักลงทุนต่างชาตทิี่ไดร้บัความ

เหน็ชอบจาก BKPM หรอืสาํนักงานตวัแทนของภูมภิาค จะไดร้บัการลดหย่อนอากรขาเขา้จนอตัรา

ภาษขีัน้สุดทา้ยเป็นรอ้ยละ 5 สาํหรบักรณทีีอ่ากรขาเขา้ทีก่ําหนดอยูใ่น Indonesian Customs Tariff 

Book อยูท่ีร่อ้ยละ 5 หรอืตํ่ากวา่ ทัง้น้ีหากนําเขา้จากต่างประเทศ ASEAN จะไดร้บัยกเวน้ภาษนํีาเขา้ 

0% 

(2) การผลติเพือ่สง่ออก ผูล้งทุนจะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ ดงัน้ี 

- การคนือากร (Drawback) สาํหรบัการนําเขา้สนิคา้และวตัถุดบิเพือ่นํามาผลติ

เป็นสนิคา้สาํเรจ็รปูสง่ออก 

- การยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิม่ หรอืภาษีการค้าสําหรบัสนิค้าฟุ่มเฟือยที่ซื้อใน

ประเทศ เพือ่นํามาใชใ้นการผลติสนิคา้เพือ่สง่ออก 

- สามารถนําเขา้วตัถุดบิไดอ้ย่างเสรใีนการผลติสนิคา้เพื่อส่งออกหากสนิคา้ /

วตัถุดบิ / เครือ่งจกัร ไมส่ามารถผลติในประเทศได ้

(3) กจิการทีต่ ัง้อยูใ่นพืน้ทีเ่ขต Bonded Zone จะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ ดงัน้ี 

- ยกเวน้อากรขาเขา้ ภาษสีรรพสามติ ภาษเีงนิได ้ และภาษมีลูค่าเพิม่สาํหรบั

สนิคา้ฟุม่เฟือยในการนําเขา้สนิคา้ทุน และเครื่องมอืต่างๆ รวมทัง้วตัถุดบิทีใ่ชใ้น

การผลติสนิคา้ 
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- อนุญาตใหจ้าํหน่ายสนิคา้ในประเทศได ้(โดยผา่นกระบวนการนําเขา้มาปกต)ิ ได้

ถงึรอ้ยละ 50 ของมลูคา่สง่ออก หรอืรอ้ยละ 100 ของการสง่ออกสนิคา้อื่นทีไ่มใ่ช่

สนิคา้สาํเรจ็รปู 

- อนุญาตใหจ้าํหน่ายเศษหรอืของเหลอืจากการผลติ (Scrap or Waste) เทา่ทีย่งัมี

สว่นประกอบของวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติเกนิกวา่รอ้ยละ 5 

- สามารถนําเครื่องมอืเครื่องจกัรของบรษิทัไปใหผู้ร้บัเหมาช่วง (Subcontractors) 

ยมืไปใชน้อก Bonded Zone ไดภ้ายในเวลาไมเ่กนิ 2 ปี เพือ่นําไปผลติตาม

กระบวนการต่อไป 

- ยกเวน้ภาษมีลูค่าเพิม่และภาษกีารคา้สาํหรบัสนิคา้ฟุ่มเฟือยในการส่งสนิคา้เพื่อ

การผลติต่อจาก Bonded Zone ไปยงัผูร้บัเหมาช่วงของบรษิทั หรอืในทาง

กลบักนัระหวา่งบรษิทัดงักลา่วในเขตพืน้ที ่

(4) กรณีลงทุนในพืน้ที ่ Integrated Economic Development Zones (KAPETS) 

ภูมภิาคทีก่ําหนด (Certain Regions) อาท ิภาคตะวนัออกหรอืในพืน้ทีห่่างไกล ซึง่รฐับาลเป็นผูจ้ดัตัง้

ขึน้มาหรอืเป็นอุตสาหกรรมบุกเบกิใหม ่ (Pioneer Industries) จะมกีารใหส้ทิธพิเิศษทางภาษเีพิม่เตมิ 

(แลว้แต่ประเภทของอุตสาหกรรมตามนโยบายของทอ้งถิน่นัน้ๆ) 

สทิธกิารครอบครองทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง 

ตามกฎหมายของอนิโดนีเซยี จะมสีทิธใินทีด่นิในรปูแบบต่างๆ เช่น กรรมสทิธิ ์ สทิธใิน

การเพาะปลกู สทิธใินการใชป้ระโยชน์ สทิธใินการสรา้งสิง่ปลกูสรา้ง สทิธใินการพฒันาทีด่นิ เป็นตน้ 

นกัลงทุนทัง้ต่างชาตแิละในประเทศมสีทิธเิกีย่วกบัทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง 3 กรณ ีคอื 

(1) สทิธใินการเพาะปลกู (Right to Cultivate) อาท ิ เกษตรกรรม ประมง และปศุสตัว ์

กฎหมายอนุญาตใหใ้ชส้ทิธดิงักล่าวไดเ้ป็นเวลาสงูสุด 95 ปี โดยครัง้แรกไมเ่กนิ 60 ปี และสามารถ

ขยายเวลาไดอ้กีไมเ่กนิ 35 ปี หากมกีารใชแ้ละจดัการทีด่นิอยา่งเหมาะสม (Article 22 Section 1 

Subsection) 

(2) สทิธใินการสรา้งสิง่ปลกูสรา้งบนทีด่นิ (Right to Build) อนุญาตใหใ้ชส้ทิธดิงักล่าวได้

เป็นเวลาสงูสุด 80 ปี โดยครัง้แรกไมเ่กนิ 50 ปี และขยายไดอ้กีไมเ่กนิ 30 ปี สาํหรบับุคคลธรรมดา 

หรอืนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนบรษิทัในอนิโดนีเซยี รวมถงึบรษิทัลงทุนต่างชาตดิว้ย โดยสทิธดิงักล่าว

สามารถโอนใหแ้ก่ผูอ้ื่นได ้
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(3) สทิธกิารใชป้ระโยชน์บนทีด่นิ (Right to Use) เป็นสทิธกิารใชป้ระโยชน์บนทีด่นิตาม

วตัถุประสงคท์ีก่ําหนด (Specific Purpose) อนุญาตใหใ้ชส้ทิธดิงักล่าวสงูสุด 70 ปี โดยครัง้แรก 45 ปี 

และขยายไดอ้กี 25 ปี สาํหรบันักลงทุนต่างชาตทิีไ่ดร้บัสมัปทานเหมอืงแร่ จากรฐัมนตรกีระทรวง

พลงังานและเหมอืงแร่ หรอืผูว้่าการแต่ละจงัหวดั หรอืสทิธใินการทําป่าไมแ้ละการเพาะปลูก จาก

รฐัมนตรกีระทรวงเกษตร หรอืผูว้่าการแต่ละจงัหวดั สามารถใชท้ีด่นิได ้ตามใบอนุญาตดําเนินธุรกจิ 

(Business License) ทนัท ี แต่หากตอ้งการใชท้ีด่นิ เพื่อวตัถุประสงคอ์ื่น นอกจากทีก่ําหนดใน

ใบอนุญาตจะตอ้งยืน่คาํขอเป็นรายกรณต่ีอรฐัมนตรหีรอืผูว้า่การจงัหวดัทีเ่กีย่วขอ้ง 

การสมคัรเพื่อขออนุมตักิารลงทุนสามารถที่จะกระทําก่อนการจดัตัง้บรษิทั หรอืจะ

ดาํเนินการตัง้บรษิทัก่อนการขออนุญาตกไ็ด ้ หากเป็นการลงทุนในเขตปลอดอากร (Bonded zone) 

การยืน่ขออนุญาตการลงทุนจะตอ้งยืน่ต่อผูม้อีาํนาจในเขตปลอดอากร (Bonded zone) นัน้ๆ 

การขออนุมตักิารลงทุนจะใชเ้วลาประมาณ 10 วนั สาํหรบัการขออนุมตัเิบือ้งตน้ (Initial 

Approval: SPPP BKPM) ซึง่จะมผีลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 3 ปี หลงัจากทีไ่ดร้บัการอนุมตัเิบือ้งตน้

แลว้ผูล้งทุนกส็ามารถดาํเนินการจดัตัง้บรษิทั (PT) โดยใช ้Indonesian Notary Public ซึง่จะมเีอกสาร

จําเป็นที่แสดงว่าได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดโดยกระทรวงยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของ

อนิโดนีเซยี (Ministry of Justice and Human Rights) เมือ่ปฏบิตัติามเงือ่นไขทีก่ําหนดแลว้ ผูล้งทุนก็

จะไดร้บัเอกสารประกอบการหรอืเอกสารจดัตัง้บรษิทั (Notaries document) และจะตอ้งลงทะเบยีนที่

อยูข่องบรษิทักบัรฐับาลทอ้งถิน่และเทศบาล 

นอกจากน้ี นักลงทุนจะตอ้งลงทะเบยีนเป็นผูช้ําระภาษเีพื่อใหไ้ดเ้ลขทะเบยีนผูเ้สยีภาษ ี

(Tax Payer Registration Number: NPWP) และเลขทีย่นืยนันักธุรกจิผูเ้สยีภาษ ี (Taxable 

Businessman Confirmation Number: NPPKP) หลงัจากทีด่าํเนินการตามเงือ่นไขต่างๆ ครบถว้น

สมบูรณ์แล้ว ผู้ขออนุมตัิการลงทุนก็จะได้รบัหนังสอือนุมตัิการลงทุนถาวรสําหรบัการลงทุน 

(Permanent Approval Letter: SPT) ซึง่ทาํใหน้กัลงทนุสามารถเริม่ลงทุนได ้

หลกัเกณฑใ์นการนําเงนิกลบัประเทศ 

ในการเคลื่อนยา้ยและโอนเงนิทุน กําไร รายไดจ้ากดอกเบีย้ เงนิปนัผล ค่าสทิธปิระโยชน์ 

รายไดจ้ากการขายสนิทรพัย ์ การขาย และรายไดจ้ากการดาํเนินธุรกจิอื่น ๆ ในกรณีทีม่กีารโอนเงนิ

มากกว่า 100 ลา้นรูเปียห ์ ธนาคารจะขอหลกัฐานจากผูโ้อนเงนิในการแสดงถงึแหล่งทีม่าของเงนิ

จาํนวนดงักล่าว รวมถงึวตัถุประสงคข์องการโอนเงนิ และความสมัพนัธร์ะหวา่งผูโ้อนและผูร้บัโอนเงนิ
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ดงักล่าว แต่หากโอนเงนิทีม่จีํานวนน้อยกวา่ 100 ลา้นรูเปียห ์ นักลงทุนต่างชาตจิะมอีสิระในการ

เคลือ่นยา้ยและโอนเงนิดงักลา่ว 

อย่างไรก็ตาม หากมภีาวการณ์ที่ไม่ปกติ เช่น เกดิการเปลี่ยนแปลงของตลาดทุน 

โดยเฉพาะตลาดหุน้อยา่งฉบัพลนั หรอืทางธนาคารแหง่ชาตอินิโดนีเซยีไดต้รวจสอบพบความพยายาม

เกง็กําไรค่าเงนิ ธนาคารแห่งชาตอินิโดนีเซยีอาจมกีารประกาศภาวะฉุกเฉินทางการเงนิและกําหนด

กฎระเบยีบในการเคลื่อนยา้ยเงนิตราต่างประเทศได ้ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความคล่องตวัในการ

เคลือ่นยา้ยปรมิาณเงนิจากประเทศอนิโดนีเซยีกลบัสูป่ระเทศของนกัลงทุนเอง 

 

นโยบายหรือกฎหมายส่งเสริม SMEs  

 

ภาพรวมของนโยบายต่อวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม62 มคีวามสาํคญัอย่างยิง่ต่อการลดอตัราความยากจน

และอตัราการว่างงาน เป็นดัง่เสาหลกัของเศรษฐกจิของประเทศอนิโดนีเซยี ดงันัน้เพื่อเป็นการพฒันา

เศรษฐกิจ ประเทศอินโดนีเซียจึงให้ความสําคญักบัการพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม       

ซึ่งรฐับาลของประเทศอนิโดนีเซยีไดด้ําเนินมาตรการต่างๆ มากมาย ตวัอย่างเช่น การจดัเงนิกู้เพื่อ 

รายย่อย โครงการประกนัสุขภาพชุมชน และโครงการพฒันาชุมชน เป็นต้น ซึ่งในกรณีเงนิกู้เพื่อ        

รายย่อยนัน้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อทําใหว้สิาหกจิรายย่อยสามารถกูเ้งนิไดโ้ดยง่าย โดยรฐับาลประกนัหน้ี

ใหถ้งึรอ้ยละ 80 ของจาํนวนหน้ีทีน่่าจะกลายเป็นหน้ีเสยี โดยไมต่อ้งมหีลกัประกนั เน่ืองจากรฐับาลของ

ประเทศอนิโดนีเซยีเชือ่วา่การใหเ้งนิกูเ้พือ่รายยอ่ยจะเรง่ใหม้กีารพฒันาภาคธุรกจิหลกัของประเทศและ

สง่เสรมิใหธุ้รกจิขนาดเลก็ใหส้ามารถไดร้บัสนิเชื่อจากธนาคารทัง้ของรฐั เอกชน หรอืภูมภิาคได ้อนัจะ

ช่วยลดอตัราความยากจน และขยายโอกาสในการทํางาน ซึ่งธุรกจิที่จะขอกู้เงนิประเภทน้ีต้องเป็น

ธุรกจิทีด่ําเนินการโดยบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรอืสหกรณ์ ซึ่งกูเ้งนิตัง้แต่ 5 ลา้นรูเปียห์ ถงึ 2 

พนัลา้นรเูปียห ์(ประมาณ 500– 200,000 ดอลลารส์หรฐั) โดยมเีป้าหมายทีจ่ะใหกู้ปี้ละ 22 พนัลา้น

ดอลลาร์สหรัฐจนถึงปี ค.ศ. 2014 นอกจากนั ้น รัฐบาลอินโดนีเซียยังจัดให้มีโครงการเพิ่มขีด

ความสามารถ การโอนเทคโนโลย ีการเขา้ถงึตลาด รวมทัง้สนับสนุนใหว้สิาหกจิขนาดกลางและขนาด

ยอ่มไดเ้ขา้รว่มงานแสดงสนิคา้ระดบัโลกอกีดว้ย  

                                                            
62หน่วยธุรกจิทีด่าํเนินการโดยบุคคลธรรมดาหรอืบรษิทัซึง่ไมไ่ดถ้อืหุน้ ดาํเนินการ หรอืเป็นสว่นหน่ึงสว่นใดไมว่า่ทางตรงหรอื
ทางออ้มของหน่วยธุรกจิขนาดใหญ่ 
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สถานการณ์ปจัจุบนัของภาค SMEs ในอนิโดนีเซยี 

(1) มาตรการสง่เสรมิภาค SMEs ของรฐับาล อนิโดนีเซยี  

(1.1) ภาค SMEs ของอนิโดนีเซยีสรา้งโอกาสในการจา้งงานและการสรา้งรายได้

ใหก้บัประชากรของประเทศอย่างมนีัยสาํคญั ดว้ยเหตุน้ี รฐับาลอนิโดนีเซยีจงึมคีวามตัง้ใจทีจ่ะพฒันา

ภาค SMEs ของประเทศ  

(1.2) รฐับาลอนิโดนีเซยี ไดจ้ดัสรรเงนิงบประมาณประจําปี 2553 จํานวน 20 

พนัลา้น รูเปียหผ์า่นโครงการ Micro-credit support program (KUR) ซึ่งดําเนินการโดยธนาคาร

พาณิชยข์องรฐั โดยตัง้แต่เดอืนมกราคม – กรกฎาคม 2553 ผูป้ระกอบการจาํนวน 680,270 คนไดร้บั

เงนิกูร้วมเป็นยอดเงนิทัง้สิน้ 6.5 พนัลา้นรเูปียห ์วงเงนิกูส้งูสุดสาํหรบัธุรกจิขนาดยอ่ม (micro scale) 

คอื 20 ลา้นรูเปียห์ต่อราย (ประมาณ 2 พนัดอลลารส์หรฐั) จากเดมิเพยีง 5 ลา้นรูเปียห์ต่อราย 

(ประมาณ 5 รอ้ยดอลลารส์หรฐั) ทัง้น้ี นิยามของธุรกจิขนาดย่อมของรฐับาลอนิโดนีเซยี คอื ธุรกจิทีม่ ี

เงนิทุนไมเ่กนิ 50 ลา้นรเูปียห ์ 

(1.3) เมือ่กลางเดอืนกนัยายน 2553 ทีผ่า่นมา นาย Hatta Rajasa, Coordinating 

Economic Minister ไดแ้ถลงขา่วต่อสือ่มวลชนวา่ กระทรวงการคา้ กระทรวง SMEs กระทรวงเกษตร 

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงปา่ไมไ้ดล้งนาม MOU กบั บรษิทัดา้น credit insurance และธนาคาร

พาณชิยต่์างๆ เพือ่สง่เสรมิการใหส้นิเชือ่กบั SMEs อยา่งจรงิจงัมากขึน้  

(2) ปญัหาและอุปสรรคในการพฒันาภาค SMEs ของ อนิโดนีเซยี  

(2.1) อตัราดอกเบีย้เงนิกูท้ีส่งูและความยากลาํบากในการเขา้ถงึแหลง่เงนิทุน 

 อตัราดอกเบีย้เงนิกูส้าํหรบั SMEs ในปจัจุบนัอยูท่ีร่อ้ยละ 20 – 30 ซึง่สภาหอการคา้

และอุตสาหกรรม อนิโดนีเซยี (KADIN) เหน็วา่ไม่ควรสงูกวา่รอ้ยละ 17 (อตัราดอกเบีย้เงนิกูส้าํหรบั

ธุรกจิขนาดใหญ่คอืรอ้ยละ 12) นอกจากน้ี ขัน้ตอนการยืน่เอกสารเพือ่ขอรบัสนิเชื่อจากธนาคารต่างๆ 

มคีวามยุง่ยากและผูป้ระกอบการ SMEs บางราย (1) ยงัไมท่ราบขา่วสารเกีย่วกบัโครงการ KUR เพือ่

สนับสนุน SMEs (2) มปีระเภทของธุรกจิทีม่ใิช่เป้าหมายทีธ่นาคารพาณิชยต่์างๆ ตอ้งการปล่อย

สนิเชือ่  

(2.2) ขดีความสามารถของ SMEs อนิโดนีเซยีทีค่อ่นขา้งจาํกดั 
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 ระดบั Entrepreneur spirit ของผูป้ระกอบการ SMEs อนิโดนีเซยียงัไม่สงูพอ

เน่ืองจากยงัขาด know how ในการปรบัปรุงคุณภาพผลติภณัฑ ์การทาํการตลาดต่างประเทศ และการ

สรา้งสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ ปญัหาขา้งตน้ยงัเกีย่วพนักบั (1) แรงงานอนิโดนีเซยีซึ่งมจีํานวนมากแต่

ยงัคงเป็น low-skilled labor (2) เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมสาํหรบั SMEs ในแต่ละประเภท  

(3) บทบาทของภาคเอกชนอนิโดนีเซยีในการสง่เสรมิธุรกจิ SMEs ของประเทศ  

KADIN มแีผนจะส่งเสรมิขดีความสามารถของผูป้ระกอบการ SMEs โดย เจา้หน้าที ่

KADIN จะใหค้วามช่วยเหลอืในการจดัตัง้ธุรกจิเป็นระยะเวลา 6 เดอืนแก่ผูป้ระกอบการทีไ่ดร้บัสนิเชื่อ

แล้ว และจะส่งเสรมิการดําเนินการให้มูลค่าการส่งออกภาค SMEs ของประเทศเพิม่ขึ้นในอนาคต 

(มลูคา่การสง่ออกของภาค SMEs อนิโดนีเซยีลดลงจาก 1.35 ลา้นดอลลารส์หรฐัในปี ค.ศ. 2008 เหลอื

เป็นจาํนวน 1.23 ลา้นดอลลารส์หรฐั)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นโยบายและกฎหมายของประเทศสมาชกิอาเซยีนเป้าหมาย 

  

 

3-92 

 

 

 
นโยบายและกฎหมาย 
สหพนัธรฐัมาเลเซีย 

 

 

 

3.2.1 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัตัง้ธรุกิจ 

 
สหพันธรัฐมาเลเซีย ได้กําหนดรูปแบบการจัดตัง้ ธุรกิจไว้หลายรูปแบบ เพื่อให้

ผูป้ระกอบการสามารถเลอืกรูปแบบการประกอบธุรกิจให้เหมาะสมกบัลกัษณะธุรกจิของตนเองอนั

ไดแ้ก่ 

(1) บรษิทัภายในประเทศ (Local Company) สามารถแบ่งออกเป็น บรษิทัเอกชน 

(Sendirian Berhad: Sdn. Bhd) และบรษิทัมหาชน (Berhad: Bhd)63 โดยผูป้ระกอบการสามารถเลอืก

รูปแบบความรบัผดิของผูถ้อืหุน้ได ้3 รูปแบบ คอื บรษิทัจํากดัความรบัผดิตามสดัส่วนการถอืหุน้ 

                                                            
63 Suruhanjaya Syarikat Malaysia, (ไมป่รากฏวนัที)่, Gearing up for business: A Compendium On Establishing A 
Business In Malaysia, สบืคน้เมือ่วนัที ่22 กนัยายน 2555, จาก 
http://www.ssm.com.my/sites/default/files/compendium/ssm%20compendium.pdf 
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(Company limited by share) บรษิทัจาํกดัความรบัผดิตามการคํ้าประกนั (Company limited by 

guarantee) และบรษิทัไมจ่าํกดัความรบัผดิ (Unlimited Company)64  

สาํหรบับรษิทัต่างประเทศ (Foreign Company) นัน้ ไดถู้กนิยามความหมายของบรษิทั

ต่างประเทศตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิทั (Companies Act 1965 (Act 125)) ไวว้า่ บรษิทัต่างประเทศ 

คอื บรษิทั องคก์รธุรกจิ สมาคม องคก์รหรอืหน่วยงานใดๆ ทีจ่ดัตัง้ขึน้ภายนอกสหพนัธรฐัมาเลเซยี 

หรอืสมาคมหรอืองคก์รใดๆ ทีก่่อตัง้โดยไมม่สีถานะเป็นอกีบุคคลหน่ึงซึง่ตัง้อยูน่อกสหพนัธรฐัมาเลเซยี

และไมม่สีาํนักงานใหญ่ หรอืสถานประกอบการอยูภ่ายในสหพนัธรฐัมาเลเซยีแต่กฎหมายของประเทศ

ที่องค์กรดงักล่าวก่อตัง้ขึน้นัน้ใหส้ทิธใินการฟ้องรอ้งหรอือาจถูกฟ้องร้องในสหพนัธรฐัมาเลเซยีหรอื

องค์กรทีส่ามารถถอืครองทีด่นิไดใ้นนามของเลขานุการของบรษิทัหรอืพนักงานอื่นๆ หรอืการกระทํา

ในลกัษณะเดยีวกนั ทัง้น้ี ผูป้ระกอบการสามารถเลอืกใชรู้ปแบบการจดัตัง้บรษิทัภายในประเทศเป็น

บรษิทัใหม่ หรอืจดทะเบยีนเป็นบรษิทัต่างประเทศ (ซึ่งจะถอืเป็นสํานักงานสาขาของผูป้ระกอบการ

ต่างประเทศ) กไ็ด้65 

(2) กจิการเจา้ของรายเดยีว (Sole Proprietorship) เป็นกจิการทีด่ําเนินการภายใตช้ื่อ

เจา้ของกจิการแต่เพยีงผูเ้ดยีวเท่านัน้ โดยเจา้ของกจิการรายนัน้จะต้องรบัผดิในความรบัผดิทัง้หมด

จากการประกอบกิจการแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งองค์กรธุรกิจประเภทน้ีจะไม่มีสถานะเป็นบุคคลแยก

ต่างหากจากเจา้ของกจิการ66 

(3) หา้งหุน้ส่วน (Partnership) เป็นองคก์รธุรกจิทีเ่กดิจากบุคคล 2 คนขึน้ไป แต่ไม่เกนิ 

20 คนร่วมกนัลงทุนเพือ่ประกอบธุรกจิและแสวงหากําไรร่วมกนั ซึง่แบ่งออกเป็นหา้งหุน้สว่นประเภท

จํากดัความรบัผดิซึ่งจํากดัความรบัผดิของหุน้ส่วนทุกคน (Limited Liability Partnership) และ        

หา้งหุน้สว่นประเภทไมจ่าํกดัความรบัผดิ (Unlimited Partnership)  

สหพนัธรฐัมาเลเซยีไดอ้อกกฎเกณฑ์ที่ควบคุมการจดัตัง้ธุรกจิทัง้ 4 รูปแบบขา้งต้น

สาํหรบัผูป้ระกอบการภายในประเทศและผูป้ระกอบการภายนอกประเทศ ดงัต่อไปน้ี 
                                                            
64 Suruhanjaya Syarikat Malaysia, (ไมป่รากฏวนัที)่, Gearing up for business: A Compendium On Establishing A 
Business In Malaysia, สบืคน้เมือ่วนัที ่22 กนัยายน 2555, จาก 
http://www.ssm.com.my/sites/default/files/compendium/ssm%20compendium.pdf 
65 Suruhanjaya Syarikat Malaysia, (ไมป่รากฏวนัที)่, Gearing up for business: A Compendium On Establishing A 
Business In Malaysia, สบืคน้เมือ่วนัที ่22 กนัยายน 2555, จาก 
http://www.ssm.com.my/sites/default/files/compendium/ssm%20compendium.pdf 
66 Suruhanjaya Syarikat Malaysia, (ไมป่รากฏวนัที)่, Gearing up for business: A Compendium On Establishing A 
Business In Malaysia, สบืคน้เมือ่วนัที ่22 กนัยายน 2555, จาก 
http://www.ssm.com.my/sites/default/files/compendium/ssm%20compendium.pdf 
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กฎหมายว่าด้วยบริษทั (Companies Act 1965 (Act 125)) 

 

กฎหมายว่าดว้ยบรษิทัเป็นกฎหมายหลกัที่ออกมาเพื่อควบคุมและกํากบัดูแลการจดัตัง้

องค์กรธุรกจิประเภทบรษิทัในการดําเนินการจดัตัง้บรษิทั อํานาจ การดําเนินงานและบรหิารจดัการ

ของบรษิทัต่างๆ เช่น การออกหุน้ หุน้กู ้การจดัประชุมผูถ้อืหุน้ การบรหิารงานของคณะกรรมการของ

บรษิทั การจดัทาํและการตรวจสอบบญัชขีองบรษิทั การเลกิบรษิทั เป็นตน้ 

กฎหมายว่าดว้ยบรษิทัฉบบัน้ี ใชบ้งัคบักบัองคก์รธุรกจิประเภทบรษิทัไม่วา่จะเป็นบรษิทั

ภายในสหพนัธรฐัมาเลเซยีและบรษิทัต่างประเทศ และไม่ว่าจะเป็นบรษิทัเอกชนหรอืบรษิทัมหาชน

หรอืไมก่ต็าม 

หน่วยงานที่มอีํานาจหน้าที่ในการกํากบัดูแลในเรื่องการจดัตัง้ธุรกจิประเภทบรษิทัของ

สหพนัธรฐัมาเลเซยี คอื คณะกรรมการว่าดว้ยบรษิทัแห่งสหพนัธรฐัมาเลเซยี หรอื The Companies 

Commission of Malaysia (Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)) ซึง่เป็นผูร้บัผดิชอบในการรบั

จดัตัง้ จดทะเบยีน และกํากบัดูแลองคก์รธุรกจิไม่ว่าจะเป็นองคก์รธุรกจิประเภทบรษิทั กจิการเจา้ของ

รายเดยีว รวมถึงห้างหุ้นส่วนต่างๆ โดยรวบรวมเอาหน่วยงานเดมิที่เกี่ยวขอ้งกบัภารกจิเหล่าน้ีให้

กลายเป็นหน่วยงานเดยีวกนั (เดมิสหพนัธรฐัมาเลเซียมหีน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งคอื Registrar of 

Companies (ROC) และ Registrar of Businesses (ROB)67) โดยอํานาจหน้าทีต่่างๆ ของ SSM เช่น 

เป็นนายทะเบยีนรบัจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัและรบัจดทะเบยีนองค์กรธุรกจิต่างๆ ออกกฎเกณฑเ์พื่อ

ควบคุมการจดทะเบยีน หรอืการจดัตัง้องค์กรธุรกจิต่างๆ ของผูป้ระกอบการทัง้ภายในและภายนอก

สหพนัธรฐัมาเลเซีย รวมถึงกํากบัดูแลให้การดําเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัองค์กรธุรกจิประเภท

บรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑท์ี ่SSM กําหนด เป็นตน้ อกีทัง้ยงัเป็นผูจ้ดัเกบ็รกัษาและเผยแพร่ขอ้มลู

ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัและองคก์รธุรกจิต่างๆ ดว้ย 

โดยขัน้ตอนในการจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัในประเทศมาเลเซยี มดีงัต่อไปน้ี 

บรษิทัจํากดัในสหพนัธรฐัมาเลเซยี (Local Company) (ไม่ว่าจะเป็นบรษิทัเอกชนหรอื

บรษิทัมหาชน) 

(1) บรษิทัทีจ่ะจดทะเบยีนในสหพนัธรฐัมาเลเซยี จะตอ้งมคีุณสมบตัพิืน้ฐานดงัต่อไปน้ี 

                                                            
67 Suruhanjaya Syarikat Malaysia Companies Commission of Malaysia, (ไมป่รากฏวนัที)่, About SSM, สบืคน้เมือ่วนัที ่28 
กนัยายน 2555, จาก http://www.ssm.com.my/en/about-ssm 
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(1.1) มผีูล้งชื่อเขา้ซื้อหุน้อย่างน้อย 2 คน แต่ตอ้งไม่เกนิ 50 คน (แต่บรษิทั

มหาชนจะไมจ่าํกดัจาํนวนผูถ้อืหุน้) โดยจะตอ้งลงเงนิเพือ่ซื้อหุน้เป็นจาํนวนไมน้่อยกวา่คนละ 1 รงิกติ

มาเลเซยี68 (Malaysian Ringgit) (หรอืประมาณ 10 บาท69) (ดงันัน้  บรษิทัในสหพนัธรฐัมาเลเซยี
จะตอ้งมเีงนิทุนชาํระขัน้ตํ่า ไมน้่อยกวา่ 2 รงิกติมาเลเซยี หรอืประมาณ 20 บาท) และจะตอ้งมเีงนิทุน

จดทะเบยีนขัน้ตํ่าไม่น้อยกว่า 100,000 รงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 1,000,000 บาท)70 โดย

บรษิทัเอกชนจะตอ้งระบุหา้มมใิหม้กีารเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป (แต่บรษิทัมหาชนไมห่า้มให้

เสนอขายหุน้แก่ประชาชน) ไวใ้นหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั 

(1.2) มกีรรมการอยา่งน้อย 2 คน (จะเป็นผูถ้อืหุน้ดว้ยหรอืไมก่ไ็ด)้ 

(1.3) มเีลขานุการของบรษิทั (Company secretary) อย่างน้อย 1 คน             

เพื่อดําเนินการจดัเตรยีมเอกสารเพื่อยื่นขอจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิัท รวมถึงเป็นผู้บนัทกึ เก็บรกัษา

ขอ้มลูต่างๆ ของบรษิทั เมือ่บรษิทัเปิดดาํเนินการแลว้ 

(2) ยืน่คาํขอตรวจสอบและขอชือ่บรษิทั 

ผูเ้ริม่ก่อการจะตอ้งยืน่แบบฟอรม์ 13 A เพือ่ตรวจสอบวา่ชื่อบรษิทัทีต่นตอ้งการจะใชจ้ด

ทะเบยีนจดัตัง้บรษิทันัน้สามารถนําไปใชจ้ดทะเบยีนไดห้รอืไม ่โดยขัน้ตอนดงักล่าวจะสามารถทาํผา่น

ช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ระบบ e-lodgement) โดยเจา้พนักงานจะพจิารณาและแจง้ผลการพจิารณา

ภายใน 1  วนัทําการ71 พรอ้มน้ีค่าใชจ้่ายสําหรบัการตรวจสอบชื่อบรษิทัจะอยู่ในอตัรา 30 รงิกติ

มาเลเซยี (หรอืประมาณ 300 บาท) ต่อ 1 ชื่อ72 โดยผูเ้ริม่ก่อการจะตอ้งดาํเนินการจดทะเบยีนจดัตัง้

บรษิทัดว้ยชื่อทีไ่ดร้บัอนุญาตใหจ้ดทะเบยีนภายในระยะเวลา 3 เดอืนนับแต่วนัที่ไดร้บัแจง้ผลการ

อนุมตัิ73  

                                                            
68 The International Bank for Reconstruction and Development, (ไมป่รากฏปีพมิพ)์, Economy Profile : Malaysia DOING 
BUSINESS 2013 Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises, สบืคน้เมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2555, จาก 
http://www.doingbusiness.org/~/media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/MYS.pdf 
69  อตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา ณ วนัที ่10 ธนัวาคม 2555 ในอตัรา 1 รงิกติมาเลเซยี ต่อ 10.0172 บาท 
70 กรมการคา้ระหวา่งประเทศ, (ไมป่รากฏวนัที)่, รูจ้กัประเทศมาเลเซยี, สบืคน้เมือ่วนัที ่11 ธนัวาคม 2555, จาก 
http://www.dft.go.th/ 
71 Suruhanjaya Syarikat Malaysia, (ไมป่รากฏวนัที)่, GUIDELINES FOR APPLICATION OF A COMPANY NAME, สบืคน้
เมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2555, จาก http://www.ssm.com.my/sites/default/files/compendium/ssm%20compendium.pdf 
72 Suruhanjaya Syarikat Malaysia Companies Commission of Malaysia, (ไมป่รากฏวนัที)่, Local Company Incorporation 
Guidelines, สบืคน้เมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2555, จาก http://www.ssm.com.my/en/incorporation-of-local-company 
73 Suruhanjaya Syarikat Malaysia, (ไมป่รากฏวนัที)่, GUIDELINES FOR APPLICATION OF A COMPANY NAME, สบืคน้
เมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2555, จาก http://www.ssm.com.my/sites/default/files/compendium/ssm%20compendium.pdf 
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(3) จดัเตรยีมและยืน่เอกสารเพือ่จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั 

เมือ่ไดร้บัอนุมตัใิหใ้ชช้ือ่ในการจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัแลว้ ผูเ้ริม่ก่อการจะตอ้งยืน่เอกสาร

เพื่อจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัใหแ้ก่ SSM ภายใน 3 เดอืนนับตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ผลการอนุมตัชิื่อ      

โดยจะต้องให้เลขานุการของบรษิทัเป็นผูด้ําเนินการ โดยสามารถยื่นเอกสารดงักล่าวไม่ว่าจะเป็นที่

สาํนักงานของ SSM โดยตรง หรอืยืน่ผ่านระบบ e-lodgement กไ็ด ้ทัง้น้ีสาํหรบัค่าใชจ้่ายในการยื่น

เอกสารผา่นระบบ e-lodgement นัน้จะอยูท่ี ่120 รงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 1,200 บาท) ต่อหน่ึง

ปี74 โดยค่าธรรมเนียมในการจดทะเบยีนจะขึ้นอยู่กบัทุนจดทะเบยีนของบรษิทัโดยจะอยู่ในจํานวน

ระหวา่ง 1,000 – 70,000 รงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 10,000 – 700,000 บาท)75 ดงัน้ี 

(1) ทุนจดทะเบยีนไม่เกนิ 100,000 รงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 1,000,000 

บาท) จะตอ้งชาํระ 1,000 รงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 10,000 บาท)  

(2) ทุนจดทะเบยีนตัง้แต่ 100,001 รงิกติมาเลเซีย (หรอืประมาณ 1,000,010 

บาท) แต่ไมเ่กนิ 500,000 รงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 5,000,000 บาท) จะตอ้งชาํระ 3,000 รงิกติ

มาเลเซยี (หรอืประมาณ 30,000 บาท) 

(3) ทุนจดทะเบยีนตัง้แต่ 500,001 รงิกติมาเลเซีย (หรอืประมาณ 5,000,010 

บาท) แต่ไมเ่กนิ 1,000,000 รงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 10,000,000 บาท) จะตอ้งชาํระ 5,000 รงิ

กติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 50,000 บาท) 

(4) ทุนจดทะเบยีนตัง้แต่ 1,000,001 รงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 10,000,010 

บาท) แต่ไมเ่กนิ 5,000,000 รงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 50,000,000 บาท) จะตอ้งชาํระ 8,000 รงิ

กติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 80,000 บาท) 

(5) ทุนจดทะเบยีนตัง้แต่ 5,000,001 รงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 50,000,010 

บาท) แต่ไมเ่กนิ 10,000,000 รงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 100,000,000 บาท) จะตอ้งชาํระ 10,000 

รงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 100,000 บาท) 

                                                            
74 Suruhanjaya Syarikat Malaysia, (ไมป่รากฏวนัที)่, SSM e-LODGEMENT SERVICES, สบืคน้เมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2555, 
จาก http://www.ssm.com.my/sites/default/files/compendium/ssm%20compendium.pdf 
75 Suruhanjaya Syarikat Malaysia Companies Commission of Malaysia, (ไมป่รากฏวนัที)่, Local Company Incorporation 
Guidelines, สบืคน้เมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2555, จาก http://www.ssm.com.my/en/incorporation-of-local-company 
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(6) ทุนจดทะเบียนตัง้แต่ 10,000,001 ริงกิตมาเลเซีย (หรือประมาณ 

100,000,010 บาท) แต่ไมเ่กนิ 25,000,000 รงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 250,000,000 บาท) จะตอ้ง

ชาํระ 20,000 รงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 200,000 บาท) 

(7) ทุนจดทะเบียนตัง้แต่ 25,000,001 ริงกิตมาเลเซีย (หรอืประมาณ 

250,000,010 บาท) แต่ไมเ่กนิ 50,000,000 รงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 500,000,000 บาท) จะตอ้ง

ชาํระ 40,000 รงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 400,000 บาท) 

(8) ทุนจดทะเบียนตัง้แต่ 50,000,001 ริงกิตมาเลเซีย (หรอืประมาณ 

500,000,010 บาท) แต่ไม่เกนิ 100,000,000 รงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 1,000,000,000 บาท) 

จะตอ้งชาํระ 50,000 รงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 500,000 บาท) 

(9) ทุนจดทะเบยีนตัง้แต่ 100,000,001 รงิกิตมาเลเซีย (หรอืประมาณ 

1,000,000,010 บาท) ขึน้ไป จะตอ้งชาํระ 70,000 รงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 700,000 บาท) 

พร้อมทัง้เสยีค่าใช้จ่ายสําหรบัหนังสอืจดัตัง้บรษิทั (Statutory Book) หนังสอืใบหุ้น 

(Share Certificate Book) ตราประทบัของบรษิทั (Company’s Seal) อกีดว้ย 

(4) ใบสาํคญัการจดทะเบยีนบรษิทั (Certificate of Corporation) 

เมื่อดาํเนินการตามขัน้ตอนขา้งตน้เรยีบรอ้ยแลว้ SSM จะออกใบสาํคญัการจดทะเบยีน

บรษิทัใหแ้ก่ผูเ้ริม่ก่อการเพือ่เปิดดาํเนินการภายใน 1 วนัทาํการ (แบบ 8 สาํหรบับรษิทัมหาชน หรอื 

แบบ 9 สาํหรบับรษิทัเอกชน) 

อย่างไรกต็ามพบว่า SSM ไดม้นีโยบายร่วมกบักระทรวงการคา้ภายใน สหกรณ์ และ

คุม้ครองผูบ้รโิภค (Ministry of Domestic Trade, Co-operatives And Consumerism) ออกนโยบาย

เพือ่สง่เสรมิการจดัตัง้ธุรกจิประเภทบรษิทัโดยมนีโยบายการจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัเพยีง 1 วนั โดยที่

ผู้เริ่มก่อการและเลขานุการของบริษัทจะต้องจดัเตรียมเอกสารตามที่กําหนดไปให้ครบถ้วน เช่น 

แบบฟอรม์คําขอตรวจสอบและขอชื่อบรษิทั (แบบ 13A) หรอืแบบคําขอจดัตัง้บรษิทั รวมถงึหนังสอื

บรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบับรษิทั ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ จงึเป็นมาตรการทีด่ทีีส่นับสนุนให้

ผูป้ระกอบการจดัตัง้องคก์รธุรกจิประเภทบรษิทัไดส้ะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้ 
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บรษิทัประเภทไมจ่าํกดัความรบัผดิ 

สาํหรบัการจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัประเภทไม่จํากดัความรบัผดิน้ีมขี ัน้ตอนเช่นเดยีวกบั

การจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิัทจํากดัทุกประการ แต่จะต้องระบุเงื่อนไขการไม่จํากดัความรบัผดิไว้ใน

หนงัสอืบรคิณหส์นธใิหช้ดัเจน เทา่นัน้ 

บรษิทัจํากดัต่างประเทศ (Foreign Company) (ไม่ว่าจะเป็นบรษิทัเอกชนหรอืบรษิทั

มหาชน) 

ดงัทีไ่ดก้ลา่วมาขา้งตน้วา่ บรษิทัต่างประเทศนัน้สามารถเลอืกรปูแบบองคก์รธุรกจิในการ

ลงทุนได ้2 รูปแบบ คอื การจดัตัง้เป็นบรษิทัใหม่ภายในสหพนัธรฐัมาเลเซยี หรอื การจดทะเบยีน

บรษิทัต่างประเทศเดมิในสหพนัธรฐัมาเลเซยี ดงันัน้ หากผูป้ระกอบการต่างประเทศสนใจทีจ่ะเขา้มา

จดัตัง้เป็นบรษิทัใหม่ภายในสหพนัธรฐัมาเลเซยีกจ็ะต้องดําเนินการขอจดัตัง้บรษิทัเช่นเดยีวกบัการ

จดัตัง้บริษัทภายในประเทศดงัที่กล่าวมาข้างต้น แต่หากผู้ประกอบการต่างประเทศต้องการที่จะ        

จดทะเบยีนบรษิทัของตนในสหพนัธรฐัมาเลเซยีกจ็ะตอ้งดาํเนินการตามขัน้ตอนต่อไปน้ี 

(1) ยืน่คาํขอตรวจสอบและขอชือ่บรษิทั 

บรษิทัต่างประเทศจะตอ้งยืน่แบบฟอรม์ 13 A เพือ่ตรวจสอบวา่ชื่อบรษิทัทีต่นตอ้งการจะ

ใชจ้ดทะเบยีนนัน้สามารถนําไปใชจ้ดทะเบยีนไดห้รอืไม่ โดยนายทะเบยีนจะพจิารณาและแจง้ผลการ

พจิารณาภายใน 1 วนัทาํการ พรอ้มน้ีค่าใชจ้่ายสาํหรบัการตรวจสอบชื่อบรษิทัจะอยูใ่นอตัรา 30 รงิกติ

มาเลเซยี (หรอืประมาณ 300 บาท) ต่อ 1 ชื่อ เช่นเดยีวกบักรณีการขอตรวจสอบชื่อในการขอจดัตัง้

บริษัทใหม่ โดยบริษัทต่างประเทศจะต้องดําเนินการจดทะเบียนบริษัทด้วยชื่อที่ได้รบัอนุญาตให ้     

จดทะเบยีนภายในระยะเวลา 3 เดอืนนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ผลการอนุมตั ิ

(2) ยืน่เอกสารเพือ่จดทะเบยีนบรษิทั 

เมื่อได้ร ับอนุมัติให้ใช้ชื่อดังกล่าวแล้ว บริษัทต่างประเทศจะต้องยื่นเอกสารเพื่อจด

ทะเบยีนบรษิทัต่างประเทศใหแ้ก่ SSM ภายใน 3 เดอืนนับตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ผลการอนุมตัชิื่อ เช่น 

หนังสือรับรองบริษัทของบริษัทต่างประเทศในประเทศนัน้ๆ ที่ได้จัดตัง้ขึ้น หนังสือบริคณห์สนธ ิ

ขอ้บงัคบับรษิทั รวมถึงเอกสารที่บ่งชี้ให้เหน็ว่าบรษิทัต่างประเทศมตีวัแทนหรอืกรรมการที่สามารถ

ดาํเนินงานในสหพนัธรฐัมาเลเซยีได ้เป็นตน้ ทัง้น้ี คําขอและเอกสารทัง้หมดทีย่ ื่นขอจดทะเบยีนบรษิทั

ต่างประเทศจะตอ้งจดัทาํเป็นภาษามาเลเซยีหรอืภาษาองักฤษเทา่นัน้ 



นโยบายและกฎหมายของประเทศสมาชกิอาเซยีนเป้าหมาย 

  

 

3-99 

ทัง้น้ี ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบยีนจะขึน้อยู่กบัทุนจดทะเบยีนของบรษิทัโดยจะอยู่ใน

จาํนวนระหวา่ง 1,000 – 70,000 รงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 10,000 – 700,000 บาท) เชน่เดยีวกนั

กบัการจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัใหม ่

(3) ใบสาํคญัการจดทะเบยีนบรษิทั (Certificate of Corporation) 

เมื่อดาํเนินการตามขัน้ตอนขา้งตน้เรยีบรอ้ยแลว้ SSM จะออกใบสาํคญัการจดทะเบยีน

บรษิทั ภายใน 1 วนัทาํการ (แบบ 83) ใหแ้ก่บรษิทัต่างประเทศ  

เมื่อพจิารณากฎหมายว่าดว้ยบรษิทัฉบบัดงักล่าวแลว้ สามารถวเิคราะห์ไดว้่ากฎหมาย

ดงักล่าวยงัมเีงือ่นไขบางประการทีอ่าจทาํใหผู้ป้ระกอบการ SMEs ต่างประเทศอาจพบกบัอุปสรรคใน

การเข้าประกอบธุรกิจในรูปแบบบริษัท กล่าวคือ บริษัทที่จะจดัตัง้ใหม่นัน้จะต้องมีกรรมการและ

เลขานุการของบรษิทัเป็นคนชาตมิาเลเซยีหรอืเป็นบุคคลที่มทีีอ่ยู่อาศยัถาวรในประเทศมาเลเซยีซึ่ง

แทจ้รงิผูป้ระกอบการ SMEs  ชาวต่างชาตทิีจ่ะเขา้มาประกอบกจิการในประเทศมาเลเซยีนัน้อาจไม่มี
ความสมัพนัธ์ใดๆ กบัคนชาตมิาเลเซยีหรอืคนที่มทีี่ยู่ถาวรในสหพนัธรฐัมาเลเซียแต่อย่างใด อกีทัง้

ค่าใช้จ่ายสําหรบัการดําเนินการจดัตัง้บริษัทโดยรวมทัง้สิ้นแล้วค่อนข้างสูง โดยคิดเป็นค่าใช้จ่าย

ประมาณรอ้ยละ 15.1  ของรายรบัของบรษิทั76 ซึง่นบัวา่คอ่นขา้งสงูมากสาํหรบัผูป้ระกอบการ SMEs  

อยา่งไรกต็าม ประเทศมาเลเซยีกย็งัมนีโยบายการจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัภายใน 1 วนั 

เพื่ออํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูป้ระกอบการในการดําเนินการจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัอย่างรวดเรว็ 

และประเทศมาเลเซยีไดก้ําหนดขัน้ตอนการจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัไวน้้อยมาก กล่าวคอื เพยีงแค่

ตรวจสอบและขอชื่อบรษิัท และยื่นเอกสารที่เกี่ยวขอ้งพร้อมทัง้ชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่

เกีย่วขอ้ง กเ็พยีงพอแลว้ทีจ่ะจดัตัง้บรษิทัในสหพนัธรฐัมาเลเซยี 

 

กฎหมายว่าด้วยห้างหุ้นส่วน (Partnership Act 1961 (Act 135)) 

 

กฎหมายว่าดว้ยหา้งหุน้ส่วนฉบบัน้ีเป็นกฎหมายหลกัทีอ่อกมาเพื่อควบคุมและกํากบัดูแล

การประกอบธุรกจิประเภทห้างหุ้นส่วนประเภทไม่จํากดัความรบัผดิของสหพนัธรฐัมาเลเซีย ซึ่งได้

                                                            
76 The International Bank for Reconstruction and Development, (ไมป่รากฏปีพมิพ)์, Economy Profile : Malaysia DOING 
BUSINESS 2013 Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises, สบืคน้เมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2555, จาก 
http://www.doingbusiness.org/~/media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/MYS.pdf 
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กําหนดหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัลกัษณะของหา้งหุน้ส่วน ความสมัพนัธ์และความรบัผดิของหุน้ส่วน และ

ความรบัผดิของหุน้สว่นต่อบุคคลภายนอก การเลกิหา้งหุน้สว่น เป็นตน้ 

โดยกฎหมายว่าด้วยห้างหุ้นส่วนฉบบัน้ี ใช้บงัคบักบัองค์กรธุรกิจประเภทห้างหุ้นส่วน

ประเภทไมจ่าํกดัความรบัผดิของประเทศมาเลเซยี  

กฎหมายวา่ดว้ยหา้งหุน้สว่นฉบบัน้ีจะไมม่หีน่วยงานใดเป็นผูร้บัผดิชอบเน่ืองจากเป็นเพยีง

กฎหมายทีก่าํหนดถงึหลกัการทัว่ไปในการก่อตัง้หา้งหุน้สว่น โดยจะกําหนดถงึความสมัพนัธท์ัง้ภายใน

หุน้สว่นดว้ยกนัเอง และความสมัพนัธก์บับุคคลภายนอกทีห่า้งหุน้สว่นเขา้ทาํนิตกิรรมใดๆ หรอืกระทาํ

การใดๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม แมว้่าหา้งหุ้นส่วนประเภทดงักล่าวจะไม่ถูกกําหนดใหจ้ดทะเบยีนห้าง

หุน้สว่นแต่อยา่งใด แต่เน่ืองจากการดาํเนินธุรกจิโดยหา้งหุน้สว่นนัน้จะตอ้งจดทะเบยีนธุรกจิตามทีร่ะบุ

ไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยการจดทะเบยีนธุรกจิ (Registration of Businesses Act 1956 (Act 197)) ซึง่ 

SSM จะทําหน้าที่เป็นนายทะเบยีนรบัจดทะเบยีนธุรกจิดงักล่าว รายละเอยีดจะปรากฏในหวัขอ้

กฎหมายวา่ดว้ยการจดทะเบยีนธุรกจิดา้นล่างน้ี จงึอาจแสดงใหเ้หน็วา่แทจ้รงิแลว้ SSM กก็ํากบัดแูล

องคก์รธุรกจิประเภทหา้งหุน้สว่นประเภทไมจ่าํกดัความรบัผดิน้ีอยู ่

เมื่อพเิคราะห์กฎหมายว่าดว้ยห้างหุน้ส่วนดงักล่าวจะเหน็ไดว้่า กฎหมายฉบบัดงักล่าว

มไิดม้ผีลกระทบใดๆ ต่อผูป้ระกอบการ SMEs ทัง้ภายในและต่างประเทศ หากเพยีงแต่เป็นกฎหมายที่

วางกฎเกณฑเ์บือ้งตน้สาํหรบัการประกอบธุรกจิเป็นหา้งหุน้สว่นเทา่นัน้ 

 

กฎหมายว่าด้วยห้างหุ้นส่วนประเภทจาํกดัความรบัผิดซ่ึงจาํกดัความรบัผิดของหุ้นส่วนทุกคน 

(Limited Liability Partnerships Act 2012 (Act 743)) 

 

กฎหมายว่าดว้ยหา้งหุน้ส่วนประเภทจํากดัความรบัผดิซึ่งจํากดัความรบัผดิของหุน้ส่วน

ทุกคน เป็นกฎหมายหลกัทีแ่ยกออกมาจาก กฎหมายวา่ดว้ยหา้งหุน้สว่น (Partnership Act 1961 (Act 

135)) เพื่อกําหนดลกัษณะขององคก์รธุรกจิประเภทหา้งหุน้ส่วนใหม่อกีลกัษณะหน่ึงคอื หา้งหุน้สว่น

ประเภทจํากดัความรบัผดิซึ่งจํากดัความรบัผดิของหุ้นส่วนทุกคน ซึ่งเดมิกฎหมายห้างหุ้นส่วนของ

ประเทศมาเลเซยีไดก้ําหนดรูปแบบไวเ้พยีงหา้งหุน้สว่นประเภทไมจ่ํากดัความรบัผดิซึง่หุน้ส่วนทุกคน

จะต้องรบัผดิร่วมกนัและแทนกนัเท่านัน้ โดยกฎหมายดงักล่าวไดก้ําหนดถงึหลกัเกณฑ์ในการจดัตัง้

หา้งหุน้ส่วนประเภทจํากดัความรบัผดิ รูปแบบของสญัญาจดัตัง้หุน้ส่วน การจดทะเบยีนหา้งหุน้ส่วน 

การบริหารจัดการห้างหุ้นส่วนประเภทไม่จํากัดความรับผิด การจํากัดความรับผิดของหุ้นส่วน       
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การแปลงหา้งหุน้ส่วนประเภทไม่จาํกดัความรบัผดิเป็นหา้งหุน้ส่วนประเภทจํากดัความรบัผดิ การเลกิ

หา้งหุน้สว่น เป็นตน้ 

กฎหมายว่าดว้ยหา้งหุน้ส่วนประเภทจํากดัความรบัผดิซึ่งจํากดัความรบัผดิของหุน้ส่วน

ทุกคนดงักลา่วใชบ้งัคบักบัองคก์รธุรกจิประเภทหา้งหุน้สว่นประเภทจาํกดัความรบัผดิซึง่จาํกดัความรบั

ผดิของหุน้สว่นทุกคนไมว่า่ภายในหรอืภายนอกประเทศ 

กฎหมายดงักล่าวม ีSSM เป็นหน่วยงานหลกัทีร่บัผดิชอบในการกํากบัดแูลองคก์รธุรกจิ

ประเภทดงักล่าว อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากประเทศมาเลเซยีไดใ้ชบ้งัคบักฎหมายว่าดว้ยหา้งหุน้ส่วน

ประเภทจาํกดัความรบัผดิในเดอืนกุมภาพนัธ ์2555 ทีผ่า่นมา จงึยงัไมส่ามารถคน้ควา้หลกัเกณฑต่์างๆ 

รวมถงึแนวทางปฏบิตัต่ิางๆ ทีอ่อกโดย SSM มาเพือ่ศกึษาได ้แต่เมือ่พจิารณาตามกฎหมายดงักล่าว

แลว้กพ็อทีจ่ะสามารถจาํแนกขัน้ตอนวธิกีารการจดัตัง้หา้งหุน้สว่นประเภทดงักลา่วไดด้งัน้ี 

กรณีจดัตัง้หา้งหุน้สว่นจํากดัความรบัผดิซึง่จํากดัความรบัผดิของหุน้สว่นทุกคน เป็นหา้ง

หุน้สว่นใหม ่

(1) คุณสมบตัพิืน้ฐานทีห่า้งหุน้ส่วนประเภทดงักล่าวจะต้องม ีคอื จะตอ้งมผีูเ้ขา้ชื่อเป็น

หุน้ส่วนอย่างน้อย 2 คน (แต่ไม่จํากดัจํานวนหุน้ส่วน) และจะต้องมวีตัถุประสงค์เพื่อแสวงหากําไร

เท่านัน้ โดยจะตอ้งจดัใหม้พีนักงานฝ่ายปฏบิตังิาน (Compliance Officer) ซึ่งทําหน้าทีค่ลา้ยกบั

เลขานุการของบรษิทัคอยดูแลจดัการเกี่ยวกบัการจดทะเบยีน หรอืเก็บรกัษาขอ้มูลต่างๆ ของห้าง

หุน้สว่น 

(2) จดัทําสญัญาจดัตัง้ห้างหุ้นส่วนประเภทจํากดัความรบัผดิซึ่งจํากดัความรบัผดิของ

หุน้สว่นทุกคน โดยสญัญาดงักลา่วเปรยีบเสมอืนกฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัของหา้งหุน้สว่น ซึง่จะประกอบ

ไปดว้ยรูปแบบของธุรกจิของหา้งหุน้ส่วน จํานวนเงนิลงทุน เป็นตน้ (กฎหมายไม่ไดบ้งัคบัใหม้สีญัญา

จดัตัง้ห้างหุ้นส่วน แต่หากไม่มกีารกําหนดเงื่อนไขพื้นฐานของห้างหุ้นส่วน กฎหมายดงักล่าวก็ได้

กําหนดเงื่อนไขพื้นฐานเพื่อให้เงื่อนไขตามสญัญาจดัตัง้ห้างหุ้นส่วนเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด        

เช่น หุน้ส่วนทุกคนมสีทิธไิดร้บัส่วนแบ่งกําไรเท่ากนั หรอืมอีํานาจในการบรหิารจดัการเท่าเทยีมกนั 

และห้ามมใิหม้กีารโอนส่วนของหุน้ส่วนแต่ละคนใหแ้ก่ผูอ้ื่น เวน้แต่ได้รบัอนุญาตจากหุน้ส่วนทุกคน 

เป็นตน้) 

(3) ตรวจสอบและจองชือ่หา้งหุน้สว่น โดยจะตอ้งยืน่เพือ่ขอชื่อต่อนายทะเบยีนเพือ่นํามา

จดทะเบยีนจดัตัง้หา้งหุน้สว่น โดยชื่อดงักล่าว จะตอ้งมคีาํวา่ “Perkongsian Liabiliti Terhad” (PLT) 

ต่อทา้ยดว้ย ทัง้น้ี ชือ่ทีไ่ดร้บัอนุมตัดิงักลา่วจะมอีายเุพยีงแค ่30 นบัแต่วนัทีย่ ืน่ขออนุมตัชิือ่ เทา่นัน้ 
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(4) ยื่นคําขอจดทะเบยีนจดัตัง้หา้งหุน้ส่วนลงลายมอืชื่อของหุน้ส่วนทุกคน โดยมขีอ้มูล

และเอกสารตามทีก่ฎหมายกําหนด เช่น ชื่อของหา้งหุน้ส่วน กจิการทีจ่ะทํา สาํนักงาน ขอ้มูลหุน้ส่วน

และขอ้มลูพนกังานฝา่ยปฏบิตังิาน (โดยพนักงานฝา่ยปฏบิตังิานจะตอ้งเป็นคนชาตมิาเลเซยีหรอือาศยั

อยา่งถาวรอยูใ่นประเทศมาเลเซยีและจะตอ้งอาศยัอยูใ่นประเทศมาเลเซยีเป็นประจาํเทา่นัน้) 

(5) เมื่อนายทะเบยีนได้รบัคําขอจดทะเบยีนและเอกสารที่เกี่ยวขอ้งตามเงื่อนไขต่างๆ      

ที่กําหนดไว้ครบถ้วนแล้ว นายทะเบียนจะออกหนังสือแจ้งการจดทะเบียนให้แก่ห้างหุ้นส่วน            

ซึ่งจะกําหนดวนัที่จดทะเบียนจัดตัง้ของห้างหุ้นส่วนดังกล่าว และนายทะเบียนจะออกใบสําคัญ         

การจดทะเบยีนห้างหุ้นส่วนให้ตามลําดบั เมื่อมกีารจดทะเบยีนจดัตัง้ห้างหุ้นส่วนแล้ว ห้างหุ้นส่วน

รวมถงึกองทรพัยส์นิต่างๆ ของหา้งหุน้สว่นจะมสีถานะแยกต่างหากออกจากหุน้สว่นทุกคน 

กรณีการแปลงหา้งหุน้ส่วนไม่จํากดัความรบัผดิหรอืบรษิทัเอกชนเป็นหา้งหุน้ส่วนจํากดั

ความรบัผดิซึง่จาํกดัความรบัผดิของหุน้สว่นทุกคน 

(1) กรณีการแปลงหา้งหุน้สว่นไม่จํากดัความรบัผดิเป็นหา้งหุน้สว่นจาํกดัความรบัผดิซึ่ง

จาํกดัความรบัผดิของหุน้สว่นทุกคน 

(1.1) หุน้สว่นทุกคนของหา้งหุน้สว่นไมจ่าํกดัความรบัผดิซึง่จาํกดัความรบัผดิของ

หุน้สว่นทกุคนนัน้จะตอ้งตกลงทีจ่ะแปลงหา้งหุน้สว่นของตนเป็นหา้งหุน้สว่นจาํกดัความรบัผดิซึง่จาํกดั

ความรบัผดิของหุ้นส่วนทุกคน โดยหุ้นส่วนที่จะเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนใหม่นัน้จะต้องเป็น

หุน้สว่นเดยีวกนักบัหุน้สว่นในหา้งหุน้สว่นเดมิ  

(1.2) ยืน่คาํขอจดทะเบยีนแปลงหา้งหุน้สว่นเป็นหา้งหุน้สว่นจาํกดัความรบัผดิและ

ลงลายมอืชื่อของหุน้สว่นทุกคน โดยมขีอ้มลูและเอกสารตามทีก่ฎหมายกําหนด เช่น ชื่อและหมายเลข

จดทะเบียนของห้างหุ้นส่วน วันที่จดทะเบียนธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนธุรกิจ 

(Registration of Businesses Act 1956 (Act 197) รายการแสดงใหเ้หน็วา่หา้งหุน้สว่นสามารถชาํระ

หน้ีค้างชําระได้ กิจการที่จะทํา สํานักงาน ข้อมูลหุ้นส่วนและข้อมูลพนักงานฝ่ายปฏิบัติงาน          

(โดยพนักงานฝา่ยปฏบิตังิานจะตอ้งเป็นคนชาตมิาเลเซยีหรอือาศยัอย่างถาวรอยู่ในประเทศมาเลเซยี

และจะตอ้งอาศยัอยูใ่นประเทศมาเลเซยีเป็นประจาํเทา่นัน้) 

(1.3) เมื่อนายทะเบียนได้รับรายการขอจดทะเบียนแปลงห้างหุ้นส่วนแล้ว        

นายทะเบยีนจะออกหนงัสอืแจง้การจดทะเบยีนใหแ้ก่หา้งหุน้สว่น  
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(1.4) เมื่อจดทะเบยีนการแปลงหา้งหุน้ส่วนเรยีบรอ้ยแลว้ ชื่อ ทรพัยส์นิ สทิธแิละ

หน้าทีต่่างๆ ของหา้งหุน้ส่วนกจ็ะโอนไปยงัหา้งหุน้สว่นใหม่ทนัท ีและหา้งหุน้สว่นเดมิกจ็ะสิน้สภาพลง

และถูกถอนออกจากรายการจดทะเบยีนธุรกจิทนัท ี

(1.5) ทัง้น้ี เมื่อจดทะเบยีนการแปลงหา้งหุน้ส่วนเรยีบรอ้ยแลว้ หา้งหุน้ส่วนใหม่

จะต้องแก้ไขใบแจ้งหน้ีและเอกสารโต้ตอบทัง้หมดให้เป็นชื่อและสถานะห้างหุ้นส่วนใหม่ ภายใน

ระยะเวลา 12 เดอืนนบัจาก 14 วนัหลงัจากวนัจดทะเบยีน 

(2) กรณกีารแปลงบรษิทัเอกชนเป็นหา้งหุน้สว่นจาํกดัความรบัผดิ 

(2.1) ผูถ้อืหุน้ทุกคนของบรษิทันัน้จะตอ้งยนิยอมทีจ่ะแปลงบรษิทัเป็นหา้งหุน้สว่น

จํากดัความรบัผดิซึ่งจํากดัความรบัผดิของหุน้ส่วนทุกคน โดยผูถ้อืหุน้ทีจ่ะเป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วน

ใหมน่ัน้จะตอ้งเป็นกลุม่บุคคลเดยีวกนักบัผูถ้อืหุน้ในบรษิทัเดมิ  

(2.2) ยืน่คําขอจดทะเบยีนแปลงบรษิทัเป็นหา้งหุน้ส่วนและลงลายมอืชื่อของผูถ้อื

หุน้ทุกคน โดยมขีอ้มลูและเอกสารตามทีก่ฎหมายกาํหนด เช่น ชื่อและหมายเลขจดทะเบยีนของบรษิทั 

วนัที่จดทะเบยีนบรษิทัตามกฎหมายว่าด้วยบรษิัท รายการแสดงให้เห็นว่าบรษิัทสามารถชําระหน้ี      

ค้างชําระได้ กิจการที่จะทํา สํานักงาน ข้อมูลผู้ถือหุ้นที่จะเข้าเป็นหุ้นส่วนและข้อมูลพนักงาน          

ฝ่ายปฏบิตังิาน (โดยพนักงานฝ่ายปฏบิตังิานจะต้องเป็นคนชาตมิาเลเซยีหรอือาศยัอย่างถาวรอยู่ใน

ประเทศมาเลเซยีและจะตอ้งอาศยัอยู่ในประเทศมาเลเซยีเป็นประจําเท่านัน้) ทัง้น้ี บรษิทัจะตอ้งไดร้บั

ความยนิยอมจากเจา้หน้ีทุกรายในการแปลงบรษิทัเป็นหา้งหุน้สว่นดว้ย 

(2.3) บรษิัทจะต้องดําเนินการประกาศความประสงค์ที่จะแปลงบรษิัทเป็นห้าง

หุน้สว่นในหนงัสอืพมิพใ์นสหพนัธรฐัมาเลเซยีอยา่งน้อยหน่ึงฉบบั และประกาศลงในราชกจิจานุเบกษา

ดว้ย 

(2.4) เมื่อนายทะเบยีนไดร้บัรายการขอจดทะเบยีนแปลงบรษิทัเป็นหา้งหุน้ส่วน

แลว้ นายทะเบยีนจะออกหนงัสอืแจง้การจดทะเบยีนใหแ้ก่หา้งหุน้สว่น  

(2.5) เมือ่จดทะเบยีนการแปลงบรษิทัเป็นหา้งหุน้สว่นเรยีบรอ้ยแลว้ ชื่อ ทรพัยส์นิ 

สทิธแิละหน้าที่ต่างๆ ของบรษิทักจ็ะโอนไปยงัหา้งหุน้ส่วนใหม่ทนัท ีและบรษิทัเดมิกจ็ะสิ้นสภาพลง 

และถูกถอนออกจากทะเบยีนบรษิทัทนัท ี
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(2.6) ทัง้ น้ี เมื่อจดทะเบียนการแปลงบริษัทเป็นห้างหุ้นส่วนเรียบร้อยแล้ว        

หา้งหุน้ส่วนใหม่จะต้องแกไ้ขใบแจง้หน้ีและเอกสารโต้ตอบทัง้หมดใหเ้ป็นชื่อและสถานะหา้งหุน้ส่วน

ใหมภ่ายในระยะเวลา 12 เดอืนนบัจาก 14 วนัหลงัจากวนัจดทะเบยีน 

กรณีจดทะเบยีนห้างหุ้นส่วนจํากดัความรบัผดิซึง่จํากดัความรบัผดิของหุ้นส่วนทุกคน

ต่างประเทศ 

ผูป้ระกอบการชาวต่างชาตสิามารถเลอืกทีจ่ะจดัตัง้องคก์รธุรกจิประเภทดงักล่าวได ้2 วธิ ี

คอื จดัตัง้ห้างหุ้นส่วนจํากดัความรบัผดิใหม่ซึ่งจะมขี ัน้ตอนการจดัตัง้ ดงัที่ระบุไวใ้นขา้งต้น แต่หาก

ตอ้งการจะประกอบธุรกจิภายใตช้ือ่เดมิของตนและตอ้งการไมต่อ้งการจดัตัง้เป็นหา้งหุน้สว่นใหมข่ึน้มา

ผูป้ระกอบการนัน้จะตอ้งดาํเนินการตามขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 

(1) ยื่นคําขอจดทะเบยีนจดัตัง้ห้างหุ้นส่วนจํากดัความรบัผดิซึ่งจํากดัความรบัผดิของ
หุน้สว่นทุกคนต่างประเทศโดยลงลายมอืชื่อของหุน้สว่นทุกคน โดยมขีอ้มลูและเอกสารตามทีก่ฎหมาย

กําหนด เช่น ชื่อของห้างหุ้นส่วน กิจการที่จะทํา สํานักงาน ขอ้มูลหุ้นส่วนและขอ้มูลพนักงานฝ่าย

ปฏบิตังิาน (โดยพนักงานฝา่ยปฏบิตังิานจะตอ้งเป็นหุน้สว่นในหา้งหุน้สว่นนัน้ หรอืเป็นเลขานุการของ

บรษิัทซึ่งเป็นคนชาติมาเลเซียหรอือาศยัอย่างถาวรอยู่ในประเทศมาเลเซียและจะต้องอาศยัอยู่ใน

ประเทศมาเลเซยีเป็นประจําเท่านัน้) นอกจากน้ีผูย้ ืน่คาํขอจะตอ้งจดัเตรยีมสาํเนาใบสาํคญัจดทะเบยีน

และขอ้บงัคบัหรอืขอ้ตกลงใดๆ ทีใ่ชเ้ป็นขอ้ตกลงสําหรบัอํานาจหน้าที ่หรอืการบรหิารจดัการภายใน

องคก์ร 

(2) เมื่อนายทะเบยีนได้รบัคําขอจดทะเบยีนและเอกสารที่เกี่ยวขอ้งตามเงื่อนไขต่างๆ        

ที่กําหนดไว้ครบถ้วนแล้ว นายทะเบียนจะออกหนังสือแจ้งการจดทะเบียนให้แก่ห้างหุ้นส่วน              

ซึ่งจะกําหนดวนัที่จดทะเบียนจัดตัง้ของห้างหุ้นส่วนดังกล่าว และนายทะเบียนจะออกใบสําคัญ           

การจดทะเบยีนห้างหุ้นส่วนให้ตามลําดบั เมื่อมกีารจดทะเบยีนจดัตัง้ห้างหุ้นส่วนแล้วห้างหุ้นส่วน

รวมถงึกองทรพัยส์นิต่างๆ ของหา้งหุน้สว่นจะมสีถานะแยกต่างหากออกจากหุน้สว่นทกุคน 

(3) หา้งหุน้สว่นจาํกดัความรบัผดิต่างประเทศทีเ่ขา้มาจดทะเบยีนในประเทศมาเลเซยีนัน้
จะตอ้งมสีาํนกังานจดทะเบยีนภายในประเทศมาเลเซยีเพือ่ความสะดวกในการตดิต่อ 

เมื่อพจิารณากฎหมายว่าด้วยห้างหุ้นส่วนจํากดัความรบัผดิซึ่งจํากดัความรบัผดิของ

หุ้นส่วนทุกคนฉบบัน้ีแล้ว สามารถวเิคราะห์ได้ว่ากฎหมายฉบบัน้ีก่อให้เกิดผลดีแก่ผู้ประกอบการ 

SMEs หลายประการ กล่าวคอื เน่ืองจากห้างหุน้ส่วนจํากดัความรบัผดิซึ่งจํากดัความรบัผดิของ

หุ้นส่วนทุกคนนัน้ มรีะบบจดัการที่มคีวามซบัซ้อนค่อนขา้งน้อย และมคีวามยดืหยุ่นในการบรหิาร
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จดัการสงู (หุน้ส่วนสามารถกําหนดรูปแบบการบรหิารจดัการ ทศิทางการดําเนินกจิการไดต้ามสญัญา

หุ้นส่วนซึ่งหุ้นส่วนแต่ละรายมเีสรีภาพที่จะตกลงให้เป็นอย่างไรก็ได้) อีกทัง้เดิมประเทศมาเลเซีย

อนุญาตให้จัดตัง้องค์กรธุรกิจประเภทห้างหุ้นส่วนแบบไม่จํากัดความรับผิดเท่านั ้นซึ่งทําให้

ผู้ประกอบการมีความเสี่ยงที่จะต้องรับผิดอย่างมหาศาลเกินกว่าส่วนที่ตนได้ลงทุนไว้ ซึ่งทําให้

ผูป้ระกอบการอาจจาํเป็นจะตอ้งตัง้บรษิทัซึง่มกีฎเกณฑเ์กีย่วกบัการบรหิารจดัการทีซ่บัซอ้นมาก จงึทาํ

ใหผู้ป้ระกอบการ SMEs จําเป็นตอ้งมองขา้มรปูแบบองคก์รธุรกจิประเภทหา้งหุน้ส่วนซึ่งแทจ้รงิแลว้

หา้งหุน้สว่นอาจมคีวามเหมาะสมกบัผูป้ระกอบการ SMEs มากกวา่บรษิทักเ็ป็นได ้ ดงันัน้ เมือ่ปจัจุบนั

ประเทศมาเลเซยีไดอ้นุญาตใหม้กีารจดัตัง้องคก์รธุรกจิประเภทหา้งหุน้ส่วนจํากดัความรบัผดิซึ่งจาํกดั

ความรบัผดิของหุน้ส่วนทุกคนจงึเป็นช่องทางทีด่สีาํหรบัผูป้ระกอบการไม่วา่จะเป็นผูป้ระกอบการชาว

มาเลเซยีหรอืชาวต่างชาตทิี่จะลงทุนในประเทศมาเลเซยีในรูปแบบหา้งหุน้ส่วนจํากดัความรบัผดิซึ่ง

จาํกดัความรบัผดิของหุน้สว่นทุกคนทีไ่ดจ้าํกดัความรบัผดิของหุน้สว่นไวเ้ท่าสว่นทีล่งหุน้ไวแ้ละมรีะบบ

การจดัการบรหิารที่ยดืหยุ่นไม่ยุ่งยากเท่าบรษิัท ซึ่งอาจเป็นปจัจยักระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SMEs 

จดัตัง้ธุรกจิในประเทศมาเลเซยีเพิม่มากขึน้อกีดว้ย 

อย่างไรก็ตาม กฎหมายดงักล่าวได้กําหนดเงื่อนไขบางประการที่อาจเป็นอุปสรรคต่อ

ผูป้ระกอบการ SMEs ต่างประเทศ กล่าวคอื กฎหมายฉบบัน้ีไดก้ําหนดใหห้า้งหุน้สว่นจาํกดัความรบั

ผดิจะต้องจดัใหม้พีนักงานฝ่ายปฏบิตังิานซึ่งจะต้องเป็นคนชาตมิาเลเซยีหรอือาศยัอย่างถาวรอยู่ใน

ประเทศมาเลเซยีและจะตอ้งอาศยัอยูใ่นประเทศมาเลเซยีเป็นประจาํเท่านัน้ ซึง่อาจเป็นอุปสรรคในการ

เขา้ประกอบธุรกจิของผูป้ระกอบการ SMEs ชาวต่างชาตไิด ้

 
กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนธรุกิจ (Registration of Businesses Act 1956 (Act 197)) 

 

กฎหมายว่าดว้ยการจดทะเบยีนธุรกจิเป็นกฎหมายหลกัทีอ่อกมาเพื่อกําหนดหลกัเกณฑ์

ในการยื่นจดทะเบยีนธุรกจิขององค์กรธุรกจิ และหลกัเกณฑ์ในการต่ออายุ และการเลกิกจิการของ

ธุรกจิทีจ่ะทะเบยีน 

โดยกฎหมายฉบบัดงักล่าวจะใชบ้งัคบัครอบคลุมถงึการประกอบธุรกจิรูปแบบต่างๆ เช่น 

กจิการเจ้าของนายเดยีว หา้งหุ้นส่วนไม่จํากดัความรบัผดิ โดยไม่รวมถึงหา้งหุ้นส่วนประเภทจํากดั

ความรบัผดิซึ่งจํากดัความรบัผดิของหุน้ส่วนทุกคน ทีต่กอยู่ภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยหา้งหุน้ส่วนจํากดั 

และองค์กรธุรกจิประเภทบรษิทัซึ่งตกอยู่ภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยบรษิทั รวมถงึองค์กรธุรกจิที่รฐับาล

หรอืองค์กรมหาชนเป็นเจา้ของซึ่งจดัตัง้โดยกฎหมาย หรอืสมาคมต่างๆ หรอืองค์กรธุรกจิทีป่ระกอบ
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ธุรกจิทางดา้นวชิาชพีทีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนจากหน่วยงานทีก่ํากบัดูแลเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้น้ี กฎหมาย

ฉบบัน้ีใชบ้งัคบัเฉพาะในประเทศมาเลเซยีตะวนัตก (Peninsular Malaysia)77 และดนิแดนสหพนัธรฐั

ลาบวน (Federal Territory of Labuan) เทา่นัน้  

กฎหมายดงักล่าวม ีSSM เป็นหน่วยงานหลกัที่รบัผดิชอบในการกํากบัดูแลการจด

ทะเบยีนธุรกจิใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑท์ีก่าํหนดไว ้โดยทีข่ ัน้ตอนการจดทะเบยีนธุรกจิจะมดีงัต่อไปน้ี 

การจดทะเบยีนธุรกจิประเภทเจา้ของกจิการรายเดยีว78 

(1) เจา้ของกจิการทีจ่ะจดทะเบยีนธุรกจิไดน้ัน้จะตอ้งเป็นคนชาตมิาเลเซยี หรอืเป็นคนที่

ทีม่ทีีอ่ยูอ่าศยัถาวรอยูใ่นประเทศมาเลเซยี และจะตอ้งมอีายตุัง้แต่ 18 ขึน้ไป 

(2) เมื่อเจา้ของกจิการมคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามที่ระบุในขอ้ 1. แลว้ เจา้ของกจิการ

จะตอ้งเลอืกชือ่ของกจิการตนเองโดยสามารถเลอืกใชช้ือ่ได ้2 รปูแบบ คอื ชือ่ตนเองตามบตัรประจาํตวั

ประชาชน หรอืชื่อทางการคา้ หากผูป้ระกอบการเลอืกทีจ่ะใชช้ื่อตนเองเป็นชื่อของกจิการกจ็ะไม่ตอ้ง

ดําเนินการขออนุมัติชื่อกับทางนายทะเบียนก่อน แต่หากเป็นชื่อทางการค้าอื่นที่ตัง้ขึ้นมาใหม ่

ผูป้ระกอบการจะตอ้งดาํเนินการขออนุมตัจิากนายทะเบยีนก่อน 

(3) หากเจา้ของกจิการเลอืกจะใชช้ื่อทางการคา้เป็นชื่อของกจิการ เจา้ของกจิการจะตอ้ง
ยืน่คําขอต่อนายทะเบยีนเพือ่ขออนุมตัชิื่อ (แบบ PNA.42) ซึง่จะมหีลกัเกณฑต์อ้งหา้มหลายประการ79 

เช่น ห้ามใช้ชื่อที่มีความเกี่ยวข้องกับราชวงศ์ รฐั ดินแดนสหพนัธรฐั หรือต้องมีอักษรไม่เกิน 50 

ตวัอกัษรและไมม่สีญัลกัษณ์ใดๆ เป็นตน้ 

(4) เมือ่ชื่อทางการคา้ไดร้บัอนุมตัจิากนายทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้ (หรอืใชช้ื่อของเจา้ของ
กจิการ) เจา้ของกจิการจะตอ้งดาํเนินการจดัเตรยีมคาํขอเพือ่จดทะเบยีนธุรกจิดว้ย แบบ A (แบบคาํขอ

จดทะเบยีนธุรกจิใหม่) และจะตอ้งดาํเนินการยืน่คาํขอดงักล่าวภายใน 30 วนันับแต่วนัทีเ่ริม่ประกอบ

ธุรกิจ  ทัง้น้ี เจ้าของกจิการสามารถยื่นคําขอดงักล่าวที่สํานักงาน SSM หรอืยื่นผ่านระบบ                 

e-Lodgement ได ้ซึ่งหากเป็นการยื่นคําขอผ่านระบบ e-Lodgement เจา้ของกจิการจะต้องเสยี

ค่าใชจ้่าย 5 รงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 50 บาท) ต่อปี นอกจากน้ีเจา้ของกจิการจะตอ้งเสยี

                                                            
77 มาเลเซยีตะวนัตก หรอื Peninsular Malaysia ไดแ้ก่ รฐั Johore, Kedah, Kelantan, Malacca, Negeri Sembilan, Pahang, 
Penang, Perak, Perlis, Selangor, Terengganu และรวมถงึสหพนัธรฐั Kuala Lumpur  
78 Suruhanjaya Syarikat Malaysia, (ไมป่รากฏวนัที)่, GUIDELINES FOR REGISTRATION OF NEW BUSINESS, สบืคน้
เมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2555, จาก http://www.ssm.com.my/sites/default/files/compendium/ssm%20compendium.pdf 
79 Suruhanjaya Syarikat Malaysia, (ไมป่รากฏวนัที)่, GUIDELINES FOR BUSINESS NAME APPLICATION, สบืคน้เมือ่
วนัที ่9 ธนัวาคม 2555, จาก http://www.ssm.com.my/sites/default/files/compendium/ssm%20compendium.pdf 
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คา่ใชจ้า่ยในการจดทะเบยีนธุรกจิดงัน้ี (ในวนัทีท่าํการศกึษา 10 ธนัวาคม 2555 พบวา่ทาง SSM ไดจ้ดั

รายการส่งเสรมิการจดทะเบยีนสาํหรบัการจดทะเบยีนใหม ่โดยใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่1 มถุินายน ระบบ 

e-lodgement พ.ศ. 2555 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555) 

(4.1) ไมว่่าเจา้ของกจิการจะใชช้ื่อทางการคา้หรอืชื่อตนเองเป็นชื่อกจิการ จะตอ้ง

เสยีคา่ธรรมเนียม จาํนวน 50 รงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 500 บาท) ต่อ 5 ปี 

(4.2) สําหรบัจดทะเบยีนสาขาธุรกจิ จะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมจํานวน 5 รงิกติ

มาเลเซยี (หรอืประมาณ 50 บาท) ต่อปี 

(1) อยา่งไรกต็าม คา่ธรรมเนียมการจดทะเบยีนธุรกจิในอตัราปกตมิดีงัน้ี 

(2) สําหรับเจ้าของกิจการที่ใช้ชื่อทางการค้าเป็นชื่อกิจการจะต้องเสีย
คา่ธรรมเนียม จาํนวน 60 รงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 600 บาท) ต่อปี  

(3) สาํหรบัเจา้ของกจิการทีใ่ชช้ื่อตนเองเป็นชื่อกจิการจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม 

จาํนวน 30 รงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 300 บาท) ต่อปี  

(5) เมื่อเจา้ของกจิการดําเนินการทัง้หมดเสรจ็สิน้ นายทะเบยีนจะออกใบสําคญัการจด

ทะเบยีนธุรกจิใหแ้ก่เจา้ของกจิการภายใน 1 ชัว่โมงนับตัง้แต่ชําระค่าธรรมเนียมทัง้หมด โดยการจด

ทะเบยีนธุรกจิแต่ละครัง้จะมรีะยะเวลาไม่เกนิครัง้ละ 5 ปี เมื่อสิน้สุดระยะเวลาดงักล่าวแลว้เจา้ของ

กจิการจะตอ้งมายืน่คาํขอต่ออายธุุรกจิอกีครัง้หน่ึง 

การจดทะเบยีนธุรกจิประเภทหา้งหุน้สว่น (ประเภทไมจ่าํกดัความรบัผดิ) 

(1) หุน้สว่นทีจ่ะจดทะเบยีนธุรกจิไดน้ัน้จะตอ้งมหีุน้สว่นทุกคนเป็นคนชาตมิาเลเซยี หรอื

เป็นคนทีท่ีม่ทีีอ่ยูอ่าศยัถาวรอยูใ่นสหพนัธรฐัมาเลเซยี และจะตอ้งมอีายตุัง้แต่ 18 ขึน้ไป 

(2) เมือ่หุน้สว่นมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามทีร่ะบุในขอ้ 1. แลว้ หุน้สว่นจะตอ้งยืน่คาํขอต่อ

นายทะเบยีนเพื่อขออนุมตัชิื่อทางการคา้ (แบบ PNA.42) โดยไม่สามารถเลอืกใชช้ื่อของตนเองตาม

บตัรประจาํตวัประชาชนไดเ้หมอืนกบักจิการเจา้ของรายเดยีว 

(3) เมือ่รบัอนุมตัชิือ่ทางการคา้จากนายทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้ หุน้สว่นผูย้ ืน่คาํขอจะตอ้ง
ดาํเนินการจดัเตรยีมคําขอเพื่อจดทะเบยีนธุรกจิดว้ย แบบ A (แบบคําขอจดทะเบยีนธุรกจิใหม)่ โดย

หุน้สว่นทุกคนจะตอ้งลงนามในแบคาํขอดงักลา่ว และจะตอ้งดาํเนินการยืน่คาํขอดงักลา่วภายใน 30 วนั

นับแต่วนัทีเ่ริม่ประกอบธุรกจิ  ทัง้น้ี หุน้ส่วนผูย้ ื่นคําขอสามารถยื่นคําขอดงักล่าวทีส่ํานักงาน SSM 
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หรอืยืน่ผา่นระบบ e-Lodgement ไดซ้ึง่หากเป็นการยืน่คาํขอผา่นระบบ e-Lodgement หุน้สว่นจะตอ้ง

เสยีค่าใชจ้่าย 5 รงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 50 บาท) ต่อปี นอกจากน้ีหุน้สว่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่าย

ในการจดทะเบยีนธุรกจิในอตัราเดยีวกนักบัการจดทะเบยีนธุรกจิประเภทเจา้ของกจิการรายเดยีว 

(4) เมื่อดําเนินการทัง้หมดเสรจ็สิน้ นายทะเบยีนจะออกใบสาํคญัจดทะเบยีนธุรกจิใหแ้ก่

หา้งหุน้สว่นภายใน 1 ชัว่โมงนับตัง้แต่ชาํระค่าธรรมเนียมทัง้หมด โดยการจดทะเบยีนธุรกจิแต่ละครัง้

จะมรีะยะเวลาไมเ่กนิครัง้ละ 5 ปี เมือ่สิน้สุดระยะเวลาดงักล่าวแลว้หุน้ส่วนจะตอ้งมายื่นคําขอต่ออายุ

ธุรกจิอกีครัง้หน่ึง 

นอกจากน้ีพบวา่ SSM ไดร้่วมกบักระทรวงการคา้ภายใน สหกรณ์ และคุม้ครองผูบ้รโิภค 

ออกนโยบายเพื่อส่งเสรมิการจดทะเบยีนธุรกจิโดยมนีโยบายการจดทะเบยีนธุรกจิภายใน 1 ชัว่โมง 

โดยสามารถยืน่เอกสารต่างๆ ผา่นระบบ e-lodgement ไดอ้กีดว้ย จงึเป็นมาตรการทีด่ทีีส่นับสนุนให้

ผูป้ระกอบการจดทะเบยีนธุรกจิประเภทไดส้ะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้ 

เมือ่พเิคราะหก์ฎหมายวา่ดว้ยการจดทะเบยีนธุรกจิฉบบัน้ีแลว้ จะเหน็ไดว้า่กฎหมายฉบบั

ดงักลา่วสง่ผลกระทบต่อผูป้ระกอบการ SMEs ต่างประเทศโดยตรงเนื่องจากกฎหมายฉบบัดงักล่าวได้

กําหนดคุณสมบตัผิูป้ระกอบธุรกจิที่จะขอจดทะเบยีนธุรกจิกบันายทะเบยีนจะต้องเป็นชาวมาเลเซีย

หรอืผูท้ีม่ทีีอ่ยูอ่าศยัถาวรในสหพนัธรฐัมาเลเซยีเท่านัน้ ซึง่สว่นใหญ่แลว้ผูป้ระกอบการ SMEs นัน้อาจ

เลอืกรปูแบบการประกอบธุรกจิแบบเจา้ของกจิการรายเดยีว และหา้งหุน้สว่น จงึนับเป็นอุปสรรคใหญ่

ทีอ่าจส่งผลใหผู้ป้ระกอบการ SMEs ต่างชาตไิมส่ามารถเขา้ลงทุนในสหพนัธรฐัมาเลเซยีไดอ้ย่างเตม็

รปูแบบ นอกจากน้ีการจดทะเบยีนธุรกจิในประเทศมาเลเซยียงัมกีรอบระยะเวลาเพยีง 5 ปีเท่านัน้ซึ่ง

เป็นระยะเวลาทีส่ ัน้สาํหรบัการประกอบธุรกจิ โดยการต่ออายุการจดทะเบยีนนัน้กย็งัเป็นดุลพนิิจของ

นายทะเบยีนในการพจิารณาต่ออายุหรอืไม่ จงึเป็นความเสีย่งในการประกอบธุรกจิอย่างยิง่ อย่างไรก็

ตามมขีอ้สงัเกตวา่ธุรกจิทีจ่ะตอ้งจดทะเบยีนในประเทศมาเลเซยีนัน้ถูกควบคุมอยูแ่ต่เฉพาะบางพืน้ทีใ่น

ประเทศมาเลเซียเท่านัน้ ดังนัน้ในส่วนอื่นที่มิได้มีการควบคุมให้จดทะเบียนจึงอาจเป็นไปได้ว่า

ผูป้ระกอบการไม่ว่าชาวมาเลเซยีหรอืชาวต่างประเทศสามารถประกอบกจิการไดเ้ลยโดยไม่ต้องขอ

อนุญาต 

นอกจากน้ี ยงัมกีฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัตัง้องคก์รธุรกจิ ในเขตพเิศษ คอืกฎหมาย

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัตัง้องคก์รธุรกจิในดนิแดนสหพนัธรฐัลาบวน (Federal Territory of Labuan)        

ซึ่งเป็นเขตการปกครองพเิศษทีอ่อกกฎหมายมาควบคุมการจดัตัง้องค์กรธุรกจิในดนิแดนสหพนัธ์รฐั

ดงักลา่วโดยเฉพาะ เชน่ 
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(1) กฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัแห่งดนิแดนสหพนัธรฐัลาบวน (Labuan Companies Act 

1990 (Act441)) 

(2) กฎหมายวา่ดว้ยหา้งหุน้สว่นจาํกดัและหา้งหุน้สว่นจาํกดัความรบัผดิแห่งดนิแดน
สหพนัธรฐัลาบวน  (Labuan Limited Partnerships and Limited Liability 

Partnerships Act 2010 (Act 707)) 80 

โดยจะม ีLabuan Financial Services Authority (LFSA) เป็นหน่วยงานผูค้วบคุมดแูลการ

จดัตัง้องคก์รธุรกจิในดนิแดนสหพนัธรฐัลาบวนโดยเฉพาะ 

 

3.2.2 กฎหมายการเงิน 

 

ระบบการเงนิ (Financial System) ทีข่บัเคลื่อนอยูใ่นประเทศมาเลเซยี มทีัง้หมด 2 ระบบ

หลกั คอื ระบบการเงนิทัว่ไป (Conventional Financial System) และระบบการเงนิอสิลาม (Islamic 

Financial System)81 โดยมอีงคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบการเงนิของประเทศมาเลเซยีดงัต่อไปน้ี 

(1) ธนาคารกลาง (Bank Negara Malaysia) 

ธนาคารกลางเป็นธนาคารแห่งชาติของประเทศมาเลเซีย ซึ่งมภีารกิจในการส่งเสริม

โครงสรา้งทางดา้นการเงนิของประเทศมาเลเซยีใหม้เีสถยีรภาพ เพือ่ใหเ้ศรษฐกจิของประเทศมาเลเซยี

เตบิโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื นอกจากน้ีธนาคารกลางยงัมอีาํนาจในการออกกฎเกณฑ ์นโยบายการเงนิ

และกํากบัดูแลสถาบนัการเงนิต่างๆ ของประเทศมาเลเซยีใหด้ําเนินกจิการใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑ ์  

อกีทัง้ยงัมหีน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษาทางดา้นการเงนิ การธนาคาร ใหแ้ก่รฐับาลมาเลเซยีดว้ย 

(2) สถาบนัการเงนิ (Financial Institutions) 

สถาบนัการเงนิของประเทศมาเลเซยีมหีลากหลายรูปแบบ แต่ทัง้หมดน้ีจะตกอยู่ภายใต้

การกาํกบัดแูลของธนาคารกลาง โดยแบง่ออกเป็น  

                                                            
80 Labuan Financial Services Authority, (ไมป่รากฏวนัที)่, Laws and Regulations, สบืคน้เมือ่วนัที ่11 ธนัวาคม 2555, จาก 
http://www.lfsa.gov.my/legislation 
81 Malaysian Investment Development Authority, (ไมป่รากฏปีพมิพ)์, Invest in Malaysia Banking Financial and 
Exchange Administration, สบืคน้เมือ่วนัที ่22 กนัยายน 25555, จาก 
http://www.mida.gov.my/env3/index.php?page=banking-system 
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(2.1) สถาบนัการเงนิทีเ่ป็นธนาคาร (Banking System) เช่น ธนาคารพาณิชย ์

(Commercial Bank) ธนาคารเพือ่การลงทุน (Investment Bank) ธนาคารอสิลาม (Islamic Bank) เป็น

ตน้ 

(2.2) สถาบนัการเงนิทีม่ใิช่ธนาคาร (Non-Bank Financial Institutions) เช่น 

สถาบนัการเงนิเพือ่การพฒันา (Development Financial Institution) บรษิทัประกนัภยั ผูป้ระกอบการ

ตะกลาฟุล (Takaful Operator (กจิการประกนัภยัของศาสนาอสิลาม)) เป็นตน้ 

(3) สภาทีป่รกึษาชารอีะหแ์ห่งธนาคารกลาง (Shariah Advisory Council of Bank 

Negara Malaysia (SAC))  

ก่อตัง้เมือ่เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) เพือ่เป็นทีป่รกึษาดา้นการเงนิอสิลาม

ใหแ้ก่ธนาคารแห่งประเทศมาเลเซยี ซึง่มชีารอีะห ์ (Shariah) เป็นหลกักฎหมายทีค่วบคุมดา้นการเงนิ

อสิลาม โดยหน่วยงานดงักล่าวถือเป็นหน่วยงานสูงสุดทางด้านการเงนิอสิลามในประเทศมาเลเซีย        

ซึ่งมอีํานาจในการตรวจสอบความถูกต้องของธุรกจิการเงนิอิสลามไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจการธนาคาร 

ธุรกิจการเงนิ ธุรกิจตะกลาฟุล ธุรกิจการเงนิเพื่อการพฒันาอิสลาม ให้สอดคล้องกบัหลกัชารอีะห ์

นอกจากน้ียงัมอีํานาจในการวนิิจฉัยวา่กฎเกณฑใ์ดทีข่ดัต่อหลกักฎหมายอสิลาม และยกเลกิกฎหมาย

ที่ขดัแยง้ โดยศาลหรอือนุญาโตตุลาการกต็้องยดึถอืหลกัเกณฑ์ตามคําวนิิจฉัยของ SAC เพื่อใช้

พจิารณาตดัสนิขอ้พพิาทดว้ย 

(4) ตลาดการเงนิ (Financial Market)  

ประกอบไปดว้ยตลาดเงนิ (Money Markets) และตลาดแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

(Foreign Exchange Markets) อนัเป็นตลาดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเงนิการธนาคารโดยตรงในการระดม

เงนิเขา้สูร่ะบบการธนาคาร (Banking system) แลว้กระจายสูส่าธารณะตามนโยบายการเงนิทีธ่นาคาร

ต่างๆ กําหนดไว ้ซึง่ตลาดดงักล่าวจะตกอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดแูลของธนาคารกลาง (Central Bank)  

สาํหรบัอกีสว่นหน่ึง คอื ตลาดทุน (Capital and Markets) สาํหรบัซื้อขายหลกัทรพัยต่์างๆ เช่น หุน้ 

ตราสารหน้ี เป็นตน้ และตลาดอนุพนัธ ์(Derivatives Markets) ซึง่จะเป็นตลาดสาํหรบัการระดมเงนิทุน

ในระยะกลางถงึระยะยาวโดยการระดมเงนิทุนจากประชาชนทัว่ไปซึ่งถูกควบคุมโดยคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัย ์(Securities Commission)  

(5) คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย ์(Securities Commission)  
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เป็นหน่วยงานที่รบัผดิชอบในการออกกฎเกณฑ์ พฒันา และปรบัปรุงระบบที่เกี่ยวกบั

ตลาดทุนของประเทศมาเลเซยีและมภีารกจิในการสง่เสรมิและรกัษาไวซ้ึง่ความเท่าเทยีม ความโปร่งใส

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถงึกํากบัการแข่งขนัภายในตลาดทุนของ

สหพนัธรฐัมาเลเซยี 

(6) ตลาดหลกัทรพัย ์(Bursa Malaysia Berhad) 

เดมิเรยีกวา่ Kuala Lumpur Stock Exchange และไดแ้ปรรปูเป็นบรษิทัมหาชนตาม

มาตรา 15 ของกฎหมายวา่ดว้ยตลาดทุนและการใหบ้รกิารตลาดทุน (Capital Markets and Services 

Act 2007 (Act 671)) และตัง้ชื่อวา่ Bursa Malaysia Berhad ในวนัที ่14 เมษายน พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 

2004) เพื่อเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั และตอบสนองแนวโน้มการแลกเปลี่ยนของตลาดโลก82       

โดย Bursa Malaysia Berhad มอีํานาจหน้าทีใ่นการกํากบัดูแลการซื้อขายแลกเปลีย่นหลกัทรพัย์

ต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยตลาดทุนและการ

ใหบ้รกิารตลาดทุน และปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุนต่างๆ ทีเ่ขา้มาทําการซื้อขายแลกเปลีย่น

หลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยน้ี์ โดยตลาดหลกัทรพัยด์งักล่าวแบ่งออกเป็น 2 ตลาดคอื Main Market 

(ตลาดหลกัทรพัยห์ลกั) และ ACE Market (ตลาดหลกัทรพัยท์างเลอืก)83 นอกจากน้ีตลาด Bursa 

Malaysia ยงัใหบ้รกิารดา้นตลาดหลกัทรพัยอ์สิลาม (Islamic Capital Market) ซึง่เป็นตลาดซื้อขาย

หลกัทรพัยอ์สิลามอกีดว้ย 

(7) สภาทีป่รกึษาชารอีะห์แห่งคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์ (Shariah Advisory 

Council of Securities Commission (SAC)) 

เป็นทีป่รกึษาดา้นหลกัทรพัยอ์สิลามใหแ้ก่ธนาคารคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย ์ซึ่งมี

หลกัชารอีะหเ์ป็นหลกักฎหมายการเงนิทีนํ่ามาประยุกต์ใชก้บัหลกัทรพัยอ์สิลาม โดยทีป่รกึษาดงักล่าว

มอีํานาจหน้าทีใ่นการใหค้ําปรกึษาในเรื่องธุรกจิหลกัทรพัยอ์สิลาม รวมถงึธุรกรรมต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

หรอืการตรวจสอบความถูกต้องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลกัทรพัย์อิสลามให้

สอดคลอ้งกบัหลกัชารอีะห ์ นอกจากน้ียงัมอีํานาจในการวนิิจฉัยว่ากฎเกณฑใ์ดทีข่ดัต่อหลกัชารอีะห์

                                                            
82 Bursa Malaysia Berhad, (ไม่ปรากฏวนัที)่, Corporate History, สบืคน้เมื่อวนัที ่27 กนัยายน 2555, จาก 
http://www.bursamalaysia .com/corporate/about-us/corporate-history/ 
83 Bursa Malaysia Berhad, (ไมป่รากฏวนัที)่, Going Public : A PRACTICAL GUIDE TO LISTING ON BURSA MALAYSIA, 
สบืคน้เมือ่วนัที ่16 ธนัวาคม 2555, จาก 
http://www.mia.org.my/new/downloads/professional/regulatory/sc_bursa/knowledge/2012/Practical_Guide_to_Listing_S
MEs.pdf 
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และยกเลกิกฎหมายทีข่ดัแยง้ โดยทีอ่นุญาโตตุลาการจะตอ้งยดึถอืหลกัเกณฑต์ามคาํวนิิจฉยัของ SAC 

เพือ่ใชพ้จิารณาตดัสนิขอ้พพิาทดว้ย 

จากการศกึษาพบว่ามนีโยบายและกฎเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเงนิของประเทศมาเลเซยี 

ดงัต่อไปน้ี 

 

กฎหมายว่าด้วยธนาคารกลาง (Central Bank of Malaysia Act 2009 (Act 701)) 

 

กฎหมายว่าด้วยธนาคารกลางฉบับน้ีเป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อดํารงไว้ซึ่งธนาคาร

แห่งชาตขิองประเทศมาเลเซยีซึ่งก่อตัง้มาแลว้ตัง้แต่วนัที ่26 มกราคม 2502 (ค.ศ. 1959) (อาศยั

อํานาจแห่ง the Central Bank of Malaysia Act 1958 ในการจดัตัง้) โดยออกมาใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่

25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009)84 โดยปรบัปรุงวตัถุประสงค ์และอํานาจหน้าทีข่องธนาคาร

แห่งประเทศมาเลเซียให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบระบบการเงินของประเทศ

มาเลเซียดงัที่ได้กล่าวมาแล้วขา้งต้น นอกจากน้ีพระราชบญัญตัฉิบบัน้ียงักําหนดให้มสีภาที่ปรกึษา

ชารอีะหแ์ห่งธนาคารกลาง (Shariah Advisory Council of Bank Negara Malaysia) เพือ่เป็นที่

ปรกึษาทางดา้นการเงนิอสิลามใหแ้ก่ธนาคารกลางอกีดว้ย 

โดยทีก่ฎหมายฉบบัน้ีไดม้อบอาํนาจใหธ้นาคารกลางเป็นผูอ้อกกฎระเบยีบมาเพือ่ควบคุม

สถาบนัการเงนิต่างๆ ไมว่่าจะเป็นสถาบนัการเงนิทีเ่ป็นธนาคารหรอืมใิช่ธนาคาร สาํหรบัการประกอบ

ธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งกบัการเงนิการธนาคาร ซึ่งเป็นหลกัเกณฑ์มผีลต่อระดบัความยากง่ายในการเขา้ถงึ

เงนิทุนจากตลาดเงนิของผูป้ระกอบการต่างๆ ไม่ว่าในหรอืนอกสหพนัธรฐัมาเลเซยี โดยมหีลกัเกณฑ์

โดยคร่าวในการเขา้ถึงเงนิทุนกล่าว เช่น ธนาคารกลางได้กําหนดให้ธนาคารพาณิชย์ สามารถคิด

ดอกเบีย้ตามอตัราของตน (Base Lending Rate (BLR)) ไดต้ามตน้ทุนและกลยุทธข์องธนาคาร

พาณชิยต่์างๆ 

นอกจากน้ี ยงัพบว่าธนาคารกลางได้ให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิแก่ผู้ประกอบการ 

SMEs อกีหลายโครงการ ดงัน้ี85 

 
                                                            
84 Bank Negara Malaysia, (ไมป่รากฏวนัที)่, About the Bank, สบืคน้เมือ่วนัที ่27 กนัยายน 2555, จาก http://www.bnm.gov 
.my/index.php?ch=en_about&pg=en_intro&ac=641&lang=en 
85 Small Medium Enterprise Corporation Malaysia, (ไมป่รากฏวนัที)่, Bank Negara Malaysia Funds and Schemes for 
SMEs, สบืคน้เมือ่วนัที ่27 ธนัวาคม 2555, จากMalaysiahttp://www.smecorp.gov.my/v4/node/106 
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โครงการใหค้วามชว่ยเหลอืประเภทกองทุนพเิศษ (Special Funds) 

(1) กองทุนเพือ่ผูป้ระกอบการรายใหม ่2 (New Entrepreneur Fund 2)  

เป็นโครงการสนับสนุนดา้นการเงนิใหแ้ก่ผูป้ระกอบการภูมบิุตร (Bumiputera)86 ขนาด

กลางและขนาดเลก็เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการดงักล่าวไดเ้ขา้ถงึเงนิทุนเพือ่ขยายกําลงัการผลติ หรอืบรหิาร

เงนิทุนหมุนเวยีนไดโ้ดยเสยีค่าใชจ้่ายทีเ่ป็นธรรม กองทุนดงักล่าวมขีนาด 2,000 ลา้นรงิกติมาเลเซยี 

(หรอืประมาณ 20,000 ลา้นบาท) ซึง่ตัง้มาแลว้ตัง้แต่วนัที ่15 กรกฎาคม พ.ศ. 2544  

โดยทีม่เีงือ่นไขของโครงการ คอื ใหว้งเงนิความช่วยเหลอืไม่เกนิ 5 ลา้นรงิกติมาเลเซยี 

(หรอืประมาณ 50 ลา้นบาท) และจะตอ้งคนืเงนิภายใน 5 ปี ดอกเบีย้รอ้ยละ 4 – 6 ต่อปี โดยไมจ่าํกดั

รปูแบบของสนิเชือ่ 

สาํหรบัผูป้ระกอบการ SMEs รายใดทีต่อ้งการจะเขา้ถงึเงนิทุนดงักล่าว สามารถตดิต่อ

ผ่านธนาคารพาณิชยท์ุกราย หรอืธนาคารอสิลาม ธนาคารส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดเลก็ 

(SME Bank) เป็นตน้ 

โดยคุณสมบตัผิูข้อ คอื จะตอ้งมทีุนไม่เกนิ 10 ลา้นรงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 100 

ลา้นบาท) และเป็นผูป้ระกอบการภมูบิุตรทีม่สีถานะเป็นบรษิทั หรอืองคก์รทีต่ ัง้ภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ย

บรษิทั สมาคมต่างๆ รวมถงึภูมบิุตรทีอ่าศยัอยูใ่นประเทศมาเลเซยีทีไ่ดจ้ดทะเบยีนธุรกจิตามกฎหมาย

วา่ดว้ยการจดทะเบยีนธุรกจิ และไมว่า่จะประกอบธุรกจิอะไรกต็าม  

(2) กองทุนเพือ่อุตสาหกรรมขนาดเลก็และขนาดกลาง 2 (Fund for Small and Medium 

Industries 2)   

กองทุนดงักล่าวเป็นกองทุนทีใ่หก้ารสนับสนุนผูป้ระกอบการ SMEs ทัง้ทีป่ระกอบธุรกจิ

ส่งออกหรอืนําเขา้สามารถเขา้ถึงเงนิทุนไดใ้นราคาที่เป็นธรรม โดยที่กองทุนดงักล่าวมขีนาด 4,500 

ลา้นบาท (หรอืประมาณ 45,000 ลา้นบาท) ก่อตัง้เมือ่วนัที ่15 เมษายน พ.ศ. 2543  

โดยทีเ่งือ่นไขของโครงการคอื ใหว้งเงนิความช่วยเหลอืไมต่ํ่ากวา่ 50,000 รงิกติมาเลเซยี 

(หรอืประมาณ 500,000 บาท) แต่ไม่เกนิ 3 ลา้นรงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 30 ลา้นบาท) และ

จะตอ้งคนืเงนิภายใน 3 ปี ดอกเบีย้รอ้ยละ 5 ต่อปี  

                                                            
86 ภูมบุิตร (Bumiputera) คอื ชาวมาเลเซยีทีม่เีชือ้สายมาเลย ์(คนทีน่ับถอืศาสนาอสิลาม พูดภาษามาเลย ์ปฏบิตัตินตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของสหพนัธรฐัมาเลเซยี ซึง่เกดิในสหพนัธรฐัมาเลเซยีก่อนวนัประกาศเอกราชและรวมถงึลูกหลานของ
บุคคลดงักล่าว) 
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สาํหรบัผูป้ระกอบการ SMEs รายใดทีต่อ้งการจะเขา้ถงึเงนิทุนดงักล่าว สามารถตดิต่อ

ผา่นธนาคารพาณชิยท์ุกราย หรอืธนาคารอสิลาม บรษิทัทางการเงนิ (finance company) ทุกราย เป็น

ตน้ 

คุณสมบตัผิูข้อ คอื จะตอ้งมทีุนไมเ่กนิ 10 ลา้นรงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 100 ลา้น

บาท) เป็นผูป้ระกอบการทีม่ชีาวมาเลเซยีเป็นเจา้ของ (มสีว่นเป็นเจา้ของอยา่งน้อยรอ้ยละ 51) ทีก่่อตัง้

ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทั สมาคมต่างๆ รวมถงึชาวมาเลเซยีทีอ่าศยัอยู่ในประเทศมาเลเซยีทีไ่ด้

จดทะเบียนธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนธุรกิจ ทัง้น้ี ผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจ

ประเภทการผลติและการใหบ้รกิารเทา่นัน้ทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนตามโครงการน้ี 

(3) กองทุนเพือ่ธุรกจิประเภทอาหาร (Fund for Food) 

เป็นโครงการสนับสนุนดา้นการเงนิใหแ้ก่ผูป้ระกอบการทีป่ระกอบธุรกจิเกีย่วกบัการผลติ

อาหาร เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการดงักล่าวสามารถขยายกําลงัการผลติ หรอืบรหิารเงนิทุนหมุนเวยีนไดโ้ดย

เสยีค่าใชจ้่ายทีเ่ป็นธรรม กองทุนดงักล่าวมขีนาด 2,300 ลา้นรงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 23,000 

ลา้นบาท) ซึ่งตัง้มาแลว้ตัง้แต่วนัที ่4 มกราคม 2536 โดยมเีงื่อนไขโครงการคอื ใหว้งเงนิความ

ช่วยเหลอืไมต่ํ่ากวา่ 10,000 รงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 100,000 บาท) แต่ไมเ่กนิรอ้ยละ 90 ของ

มลูค่าโครงการ หรอืไมเ่กนิ 5 ลา้นรงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 50 ลา้นบาท) แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่า

กวา่ และจะตอ้งคนืเงนิภายใน 8 ปี ดอกเบีย้รอ้ยละ 3.75 ต่อปี โดยไมจ่าํกดัรปูแบบของสนิเชือ่ 

สาํหรบัผูป้ระกอบการ SMEs รายใดทีต่อ้งการจะเขา้ถงึเงนิทุนดงักล่าว สามารถตดิต่อ

ผา่นธนาคารเพือ่การเกษตร (Agro Bank)  

คุณสมบตัผิูข้อ คอื จะต้องเป็นผูป้ระกอบการที่มชีาวมาเลเซียเป็นเจ้าของ (มสี่วนเป็น

เจา้ของอยา่งน้อยรอ้ยละ 51 ทีก่่อตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิทั สมาคมต่างๆ รวมถงึชาวมาเลเซยี

ที่อาศยัอยู่ในประเทศมาเลเซียที่ได้จดทะเบยีนธุรกจิตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบยีนธุรกจิโดย

จะตอ้งประกอบธุรกจิภายในสหพนัธรฐัมาเลเซยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติอาหารปฐมภูม ิเช่น การเลีย้ง

สตัว ์การเพาะปลกู การประมง การจดัจาํหน่ายอาหารซึง่เป็นวตัถุดบิทีม่าจากภายในประเทศ  

(4) กองทุนเพือ่ผูป้ระกอบการภูมบิุตรสาํหรบังานโครงการ (Bumiputera Entrepreneurs 

Project Fund)  
เป็นโครงการที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการภูมิบุตรที่ได้ร ับ

สมัปทานในการเขา้ทาํสญัญาหรอืงานโครงการทุกรปูแบบกบัรฐับาล หน่วยงานราชการ หรอืหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางราชการ หรอื บรษิทัเอกชนหรอืบรษิทัมหาชนทีม่ชีือ่เสยีง  
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(5) กองทุนอิสลามเพือ่ผู้ประกอบการภูมิบุตรสําหรับงานโครงการ  (Bumiputera 

Entrepreneurs Project Fund  - Islam)  

เป็นโครงการที่ให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิอสิลามแก่ผูป้ระกอบการภูมบิุตรที่ได้รบั

สมัปทานในการเขา้ทาํสญัญาหรอืงานโครงการทุกรปูแบบกบัรฐับาลหน่วยงานราชการ หรอืหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางราชการ หรอื บรษิทัเอกชนหรอืมหาชนทีม่ชีือ่เสยีง 

(6) โครงการแกไ้ขปญัหาการชาํระหน้ี (Small Debt Resolution Mechanism)  

เป็นโครงการทีใ่หค้วามช่วยเหลอืผูป้ระกอบการ SMEs ทีอ่ยูใ่นสถานะเป็นลกูหน้ีในหน้ีที่

ไมก่่อใหเ้กดิรายได ้(Non-Performing Loan (NPLs)) และ / หรอืเป็นลกูหน้ีในการจดัหาสนิเชื่ออื่นๆ  

ทีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได ้(Non-Performing Finance (NPFs)) ซึง่อาจมหีน้ีอยูก่บัสถาบนัการเงนิมากกวา่       

1 แห่ง โดยรูปแบบความช่วยเหลอืดงักล่าวอาจเป็นการจดัหาเงนิกู้ การปรบัปรุงโครงสร้างหน้ี       

การเลื่อนกําหนดชําระหน้ี และการจดัหาเงนิทุนใหม่เพื่อใหด้ําเนินธุรกจิต่อไปได ้(New Financing 

Assistance) เป็นตน้ 

สาํหรบัการจดัหาเงนิทุนใหม่เพื่อใหด้ําเนินธุรกจิต่อไปไดน้ัน้ ธนาคารกลางไดจ้ดัสรรเงนิ

ช่วยเหลอืจาํนวนทัง้สิน้ 800 ลา้นรงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 8,000 ลา้นบาท) ซึง่ตัง้มาแลว้ตัง้แต่

วนัที ่1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2546 โดยมเีงื่อนไขโครงการคอื วงเงนิความช่วยเหลอื 1.5 ลา้นรงิกติ

มาเลเซยี (หรอืประมาณ 15 ลา้นบาท) และจะตอ้งคนืเงนิภายใน 5 ปี ดอกเบีย้รอ้ยละ 5 ต่อปี  

สาํหรบัผูป้ระกอบการ SMEs รายใดทีต่อ้งการจะเขา้ถงึเงนิทุนดงักล่าว สามารถตดิต่อ

ผา่นธนาคารพาณิชยท์ุกราย หรอืธนาคารอสิลาม ธนาคารส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SME Bank) เป็นตน้ 

คุณสมบตัผิูข้อ คอื จะต้องเป็นผูป้ระกอบการที่มชีาวมาเลเซียเป็นเจ้าของ (มสี่วนเป็น

เจ้าของอย่างน้อยร้อยละ 51 ที่ก่อตัง้ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท สมาคมต่างๆ หรือองค์กรที ่          

จดทะเบียนธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนธุรกิจและมีจํานวนลูกจ้างเต็มเวลาไม่เกิน         

150 คน และมยีอดการขายประจาํปีไมเ่กนิ 25 ลา้นรงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 250 ลา้นบาท) โดย

จะตอ้งมหีน้ีทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายไดท้ีเ่กดิจากการกูย้มืเงนิเกนิ 3 ลา้นรงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 30 

ลา้นบาท) และยงัคงดาํเนินธุรกจิอยู ่

โครงการใหค้วามชว่ยเหลอืประเภทการคํ้าประกนั (Guarantee Scheme) 
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(1) โครงการเขา้ถงึหลกัประกนัโดยตรงสําหรบัผูเ้ริม่ประกอบธุรกจิ (Direct Access 

Guarantee Scheme - startup) 

เป็นโครงการที่ให้ความช่วยเหลอืทางด้านหลกัประกนัที่ธนาคารต่างๆ เช่น Maybank 

Bhd., RHB Bank Bhd., CIMB Bank, OCBC Bank (Malaysia) Bhd. เป็นตน้ จะออกหนังสอื          

คํ้าประกนัใหเ้พื่อคํ้าประกนัการกูย้มืเงนิหรอืการเบกิเงนิเกนิบญัชขีองผูป้ระกอบการ SMEs ทีเ่พิง่

เริม่ตน้กจิการของตนเอง โดยทีโ่ครงการดงักล่าวมเีงื่อนไข คอื โครงการน้ีจะใหค้วามช่วยเหลอืในการ

คํ้าประกนัสาํหรบัหน้ีเงนิกูห้รอืเบกิเงนิเกนิบญัชตีัง้แต่ 50,000 รงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 500,000 

บาท) แต่ไม่เกนิ 2 ลา้นรงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 20 ลา้นบาท) โดยวงเงนิคํ้าประกนัสูงสุดเตม็

จาํนวนเงนิกู ้โดยใหก้ารคํ้าประกนัมผีลบงัคบัตัง้แต่วนัทีท่าํสญัญากูย้มืหรอืเบกิเงนิเกนิบญัชทีีม่เีงือ่นไข

การคนืเงนิภายใน 5 ปี  

ทัง้น้ี ผูป้ระกอบการที่จะขอความช่วยเหลอืตามโครงการดงักล่าวได้จะต้องมคีุณสมบตั ิ

คอื เป็นผูป้ระกอบการ SMEs ซึ่งอยู่ภายใต้คํานิยามของ SMEs ทีก่ําหนดโดยสภาพฒันาวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งชาต ิ(National SME Development Council)87 และองคก์รธุรกจิที่

สามารถขอความช่วยเหลอืไดค้อื บรษิทัเอกชน หา้งหุน้ส่วนทีม่ชีาวมาเลเซยีเป็นเจา้ของและมอีํานาจ

ควบคุม หรอืกจิการเจา้ของรายเดยีวทีช่าวมาเลเซยีเป็นเจา้ของ ซึง่ไดป้ระกอบธุรกจิมาแลว้ไมเ่กนิ 1 ปี  

สาํหรบัค่าธรรมเนียมการออกหนังสอืคํ้าประกนัจะคดิตามหลกัประกนัทีผู่ป้ระกอบการมี

ไวใ้หแ้ก่ธนาคารโดยพจิารณาความเสีย่งของการประกอบธุรกจิของผูป้ระกอบการแต่ละราย หากไม่มี

หลกัประกนัอตัราค่าธรรมเนียมออกหนังสอืคํ้าประกนัจะอยู่ทีร่อ้ยละ 0.75 – 5.75 ต่อปี แต่หากมี

หลกัประกนัอตัราค่าธรรมเนียมออกหนังสอืคํ้าประกนัจะอยูท่ีร่อ้ยละ 0.50 – 3.60 ต่อปี นอกจากน้ียงัมี

ค่าธรรมเนียมสาํหรบัการดาํเนินการอกี 300 รงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 3,000 บาท) ต่อการออก

หนงัสอืคํ้าประกนัหน่ึงครัง้ และคา่ธรรมเนียมรายปีอกี 150 รงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 1,500 บาท)  

(2) โครงการการเขา้ถงึหลกัประกนัโดยตรง (Direct Access Guarantee Scheme) 

เป็นโครงการที่ให้การสนับสนุนทางด้านหลกัประกันที่ธนาคารต่างๆ เช่น Maybank 

Bhd., RHB Bank Bhd., CIMB Bank, OCBC Bank (Malaysia) Bhd. เป็นตน้ จะออกหนังสอื        

คํ้าประกนัใหเ้พื่อคํ้าประกนัการปฏบิตัติามสญัญาของผูป้ระกอบการ SMEs ทีไ่ดร้บัสมัปทานหรอื        

เขา้ทาํสญัญากบัรฐับาลหรอืหน่วยงานราชการต่างๆ รวมถงึหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

                                                            
87 กรณุาดนิูยามของผูป้ระกอบการ SMEs ทีภ่าคผนวก 2 - สหพนัธรฐัมาเลเซยี หวัขอ้กฎหมายการเงนิ  
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(3) โครงการการเขา้ถงึหลกัประกนัโดยตรงสําหรบัแหล่งเงนิอสิลาม (Direct Access 

Guarantee Scheme - i) 

เป็นโครงการทีใ่หก้ารสนบัสนุนทางดา้นการจดัหาหลกัประกนัทีผู่ป้ระกอบการไดกู้ย้มืเงนิ

จากธนาคารอิสลามต่างๆ โดยองค์กรที่ออกหนังสอืคํ้าประกนัดงักล่าวคือ Credit Guarantee 

Corporation Malaysia Berhad (CGC)  

(4) การจดัหาหลกัประกนัสําหรบัวสิาหกจิขนาดเลก็ (Small Enterprise Guarantee 

Scheme) 

เป็นโครงการทีใ่หค้วามช่วยเหลอืผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดเลก็ในการร่วมทุน เพือ่ให้

ได้รบัความหลกัประกนัจาก CGC ในการคํ้าประกนัหน้ีสนิเชื่อที่ไดร้บัจากธนาคารพาณิชย์ โดย

โครงการดงักลา่วมเีงือ่นไขดงัต่อไปน้ี โครงการน้ีจะใหค้วามช่วยเหลอืในการคํ้าประกนัสาํหรบัหน้ีเงนิกู้

หรอืเบกิเงนิเกนิบญัชตีัง้แต่ 50,000 รงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 500,000 บาท) โดยวงเงนิ           

คํ้าประกนัจะครอบคลุมตัง้แต่รอ้ยละ 80 – 100 ของวงเงนิทัง้หมด โดยใหก้ารคํ้าประกนัมผีลบงัคบั

ตัง้แต่วนัทีท่าํสนิเชือ่ โดยจะตอ้งคนืเงนิภายใน 5 ปี  

คุณสมบตัใินการเขา้รบัความช่วยเหลอื คอื ตอ้งเป็นผูป้ระกอบการ SMEs ซึ่งอยูภ่ายใต้

คํานิยามของ SMEs ที่กําหนดโดยสภาพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งชาต ิไม่ว่าจะ

จัดตัง้ ในองค์กรรูปแบบใดที่เ ป็นชาวมาเลเซีย และจดทะเบียนกับนายทะเบียน (Company 

Commission of Malaysia) รวมถงึธุรกจิแฟรนไชส ์ซึ่งมจีาํนวนลกูจา้ง และยอดขายประจําปีตอ้งไม่

เกนิตามคาํนิยามของ SMEs ตามทีอ่า้งแลว้ และไมม่ปีระวตัใินทางลบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกูย้มืเงนิจาก

สถาบนัการเงนิหรอืหน่วยงานราชการต่างๆ โดยทีผู่ป้ระกอบการจะไมส่ามารถขอหลกัประกนัดงักลา่ว

ซอ้นกนัในเวลาเดยีวกนัได ้ 

ทัง้น้ี ค่าธรรมเนียมสาํหรบัการออกหนังสอืคํ้าประกนัจะอยูร่ะหวา่งรอ้ยละ 3 – 3.5 ต่อปี

ของมลูคา่สญัญากูย้มืเงนิหรอืสนิเชือ่อื่นๆ 

(5) โครงการจดัหาหลกัประกนัยดืหยุน่ (Flexi Guarantee Scheme) 

เป็นโครงการที่ให้การสนับสนุนทางด้านหลกัประกนัที่ผู้ประกอบการได้กู้ยมืเงนิจาก

กองทุนพเิศษทีธ่นาคารกลางไดอ้อกมาเพื่อช่วยเหลอื (ตามหวัขอ้ที ่1.) โดยมเีงื่อนไขดงัน้ี ใหว้งเงนิ        

คํ้าประกนัระหวา่งรอ้ยละ 30 – 80 ของมลูค่าสญัญา ซึง่สามารถตดิต่อเพือ่ขอหลกัประกนัประเภทน้ีได้

กบัธนาคารพาณชิยท์ุกราย โดยกาํหนดระยะเวลาการชาํระเงนิคนืนัน้ขึน้อยูก่บัแต่ละกองทุน 
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ทัง้น้ี ค่าธรรมเนียมสําหรบัการออกหนังสือคํ้าประกัน (ออกโดย CGC) จะขึ้นอยู่กับ

หลกัประกนัทีผู่ป้ระกอบการนํามาวางกบั CGC หากไม่มหีลกัประกนั อตัราค่าธรรมเนียมการออก

หนังสอืคํ้าประกนั คอื รอ้ยละ 0.8 – 2.15 ต่อปี แต่หากมหีลกัประกนั อตัราค่าธรรมเนียมการออก

หนงัสอืคํ้าประกนั คอื รอ้ยละ 0.5 – 1.85 ต่อปี  

(6) โครงการสาํหรบัธุรกจิแฟรนไชส ์(Franchise Financing Scheme) 

เป็นโครงการที่ใหก้ารสนับสนุนทางดา้นหลกัประกนัทีผู่ป้ระกอบการแฟรนไชส ์สําหรบั

หน้ีการกูย้มืเงนิ การเบกิเงนิเกนิบญัช ีการเงนิเพือ่การคา้  

(7) โครงการเพิม่พนูความน่าเชือ่ถอื (Credit Enhancer Scheme) 

เป็นโครงการที่ให้การสนับสนุนทางด้านหลกัประกนัให้แก่ผูป้ระกอบการซึ่งขาดแคลน

หลกัประกนัเพือ่ขอสนิเชือ่เพือ่ดาํเนินโครงการต่างๆ เช่น การกูย้มืระยะสัน้ กูย้มืระยะยาว การเบกิเงนิ

เกนิบญัช ีการลสีซิง่ การเชา่ซือ้ เป็นตน้ โดยมเีงือ่นไขดงัน้ี ใหว้งเงนิคํ้าประกนัระหวา่งรอ้ยละ 30 – 90 

ของมูลค่าสญัญาโดยขึน้อยู่กบัระดบัของหลกัประกนัที่ผูป้ระกอบการม ีซึ่งหากไม่มหีลกัประกนัเลย 

โครงการจะอนุมตัหิลกัประกนัไดเ้พยีงรอ้ยละ 80 หรอืไมเ่กนิ 3 ลา้นรงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 30 

ลา้นบาท) แต่หากมหีลกัประกนัโครงการจะสามารถอนุมตัหิลกัประกนัไดถ้งึรอ้ยละ 90 ของมลูค่าตาม

สญัญาโดยจะไมเ่กนิ 10 ลา้นรงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 100 ลา้นบาท) ซึง่สามารถตดิต่อเพือ่ขอ

หลกัประกนัประเภทน้ีไดก้บัธนาคารพาณชิยท์ุกรายทีเ่ขา้รว่มโครงการ  

โดยทีคุ่ณสมบตัขิองผูป้ระกอบการทีจ่ะขอความช่วยเหลอืจากโครงการดงักล่าว คอื ตอ้ง

เป็นผูป้ระกอบการ SMEs ซึง่อยู่ภายใตค้าํนิยามของ SMEs ทีก่ําหนดโดยสภาพฒันาวสิาหกจิขนาด

กลางและขนาดยอ่มแหง่ชาต ิไมว่า่จะจดัตัง้ในองคก์รรปูแบบใดทีม่สีญัชาตมิาเลเซยี และไดจ้ดทะเบยีน

กบันายทะเบยีน (Company Commission of Malaysia) รวมถงึธุรกจิแฟรนไชส ์ทีไ่มม่ปีระวตัใินทาง

ลบเกีย่วขอ้งกบัการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิ หรอื CGC 

ทัง้น้ี ค่าธรรมเนียมสําหรับการออกหนังสือคํ้าประกัน (ออกโดย CGC) จะขึ้นกับ

หลกัประกนัทีผู่ป้ระกอบการนํามาวางกบั CGC โดยอตัราค่าธรรมเนียมการออกหนังสอืคํ้าประกนั

สําหรบัผูป้ระกอบการทีม่หีลกัประกนั คอื รอ้ยละ 2.1 – 3.2 ต่อปี หากไม่มหีลกัประกนั อตัรา

คา่ธรรมเนียมการออกหนงัสอืคํ้าประกนั คอื รอ้ยละ 2.4 – 4.0 ต่อปี  

(8) โครงการเพิม่พนูความน่าเชือ่ถอือสิลาม (Credit Enhancer - i Scheme) 
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เป็นโครงการที่ให้การสนับสนุนทางด้านหลกัประกนัให้แก่ผูป้ระกอบการซึ่งขาดแคลน

หลกัประกนัเพือ่ขอสนิเชือ่เพือ่ดาํเนินโครงการต่างๆ ธนาคารภายใตห้ลกัการเงนิอสิลาม 

(9) โครงการออกหนงัสอืคํ้าประกนัธนาคารโดยตรง (Direct Bank Guarantee Scheme) 

เป็นโครงการทีใ่หค้วามช่วยเหลอืผูป้ระกอบการ SMEs ทีไ่ดร้บัสมัปทานหรอืทําสญัญา

โครงการต่างๆ กับรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือบรรษัทที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล 

(Government-linked Corporation (GLCs)) โดยการออกหนังสอืคํ้าประกนัของธนาคารทีไ่ดร้บัเลอืก

จาก CGC  

เมื่อพเิคราะหก์ฎหมายว่าดว้ยธนาคารกลางรวมถงึนโยบายทีอ่อกโดยธนาคารกลางแลว้

จะเหน็ไดว้่าธนาคารกลางไดอ้อกนโยบาย หรอืโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายดา้นการเงนิตาม

หลกัการเงินทัว่ไปและหลกัการเงนิอิสลามเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ผูป้ระกอบการสญัชาตมิาเลเซยีและผูป้ระกอบการภูมบิุตรซึง่จะไดร้บัการสง่เสรมิทัง้ทางดา้นการจดัหา

วงเงิน เช่น การกู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชี เป็นต้น รวมถึงการส่งเสริมด้านหลักประกันสําหรับ

ผูป้ระกอบการ SMEs ทีข่าดแคลนหลกัประกนัเพื่อเขา้ถงึเงนิทุนจากสถาบนัการเงนิต่างๆ เพื่อให้

ผูป้ระกอบการ SMEs สามารถขยายกําลงัการผลติ เพือ่บรหิารเงนิทุนหมุนเวยีน หรอืเพื่อจุดประสงค์

เฉพาะ เชน่ เพือ่การสง่เสรมิธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติอาหาร หรอืเพือ่สง่เสรมิผูป้ระกอบการทีไ่ดร้บั

จดัสมัปทานเพือ่ดําเนินการโครงการจากทางรฐับาลหรอืหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง ในทางกลบักนั

จะเห็นได้ว่าการออกนโยบายต่างๆ ที่ส่วนใหญ่ส่งเสรมิเฉพาะผู้ประกอบการสญัชาติมาเลเซียและ

ผูป้ระกอบการภมูบิุตรนัน้เป็นอุปสรรคอยา่งยิง่ต่อผูป้ระกอบการ SMEs ต่างประเทศไมว่า่จะเป็นระดบั

ความยากง่ายในการเขา้ถงึเงนิทุนไม่ว่าการเขา้ถงึโดยตรง หรอืเขา้ถงึโดยใชห้ลกัประกนั อนัจะส่งผล

ใหค้วามสามารถในการแขง่ขนัของผูป้ระกอบการในแงก่ารเงนิของ SMEs ต่างประเทศดอ้ยกวา่ SMEs 

สญัชาตมิาเลเซยี ทัง้ในแง่การเขา้มาลงทุนในประเทศมาเลเซยีรวมถงึการแข่งขนักนัภายในประเทศ

ของตนเองหรอืประเทศอื่นๆ ดว้ย 

 

กฎหมายว่าด้วยธนาคารและสถาบนัการเงิน (Banking and Financial Institutions Act 1989       

(Act 372)) 

 

กฎหมายว่าด้วยธนาคารและสถาบันการเงินฉบับน้ีเป็นกฎหมายหลักที่ออกมาเพื่อ

ควบคุมธุรกจิการธนาคาร บรษิทัการเงนิ ธนาคารเพือ่การลงทุน และสถาบนัการเงนิอื่นๆ โดยกําหนด



นโยบายและกฎหมายของประเทศสมาชกิอาเซยีนเป้าหมาย 

  

 

3-120 

หลกัเกณฑ์ในการขออนุญาตประกอบธุรกิจสถาบนัการเงนิและธนาคารขา้งต้น หลกัเกณฑ์ในการ

ดาํเนินงานต่างๆ ของสถาบนัการเงนิ เป็นตน้  

โดยกฎหมายฉบบัน้ีมธีนาคารกลางเป็นผูม้อีํานาจควบคุม กํากบัดูแลการประกอบธุรกจิ

ของธนาคารและสถาบนัการเงนิต่างๆ รวมถงึออกกฎระเบยีบมาใหธ้นาคารและสถาบนัการเงนิปฏบิตัิ

ตาม ซึง่ธนาคารกลางไดอ้อกนโยบายมาเพือ่สนับสนุนผูป้ระกอบการ SMEs มากมายดงัทีไ่ดก้ล่าวไว้

ในหวัขอ้กฎหมายวา่ดว้ยธนาคารกลางแลว้  

โดยที่ธนาคารและสถาบนัการเงนิที่จดัตัง้ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารและสถาบนั

การเงนิฉบบัน้ี ไดม้นีโยบายหรอืโครงการทีส่่งเสรมิทางดา้นการเงนิใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ SMEs มอียู่

หลายธนาคาร เชน่  

(1) OCPB Bank (Malaysia) Bhd.88 

(2) Hong Leong Bank Bhd.89 

(3) May Bank Bhd.90 

(4) AmBank Bhd.91 

(5) Affin Bank Bhd.92 

(6) Alliance Bank Malaysia Bhd.93 

                                                            
88  OCPB Bank (Malaysia) Bhd., (ไมป่รากฏปีพมิพ)์, Fund For Small Medium Industry II, สบืคน้เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม 
2555, จาก http://www.ocbc.com.my/business-banking/loans/lightbox/government-assistance-schemes-lightbox.html 
89 Hong Leong Bank Bhd., (ไมป่รากฏปีพมิพ)์, SME Client Charter, สบืคน้เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม 2555, จาก
http://www.hlb.com.my/bb/sme/sme.jsp?flag=sme 
90 Maybank Bhd., (ไมป่รากฏปีพมิพ)์, SME Assistance Guarantee Scheme (SAGS), สบืคน้เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม 2555, 
จาก http://www.maybank2u.com.my/mbb_info/m2u/public/personalDetail04.do?channelId=LOA-
Loans&cntTypeId=0&cntKey=BFIN05.12&programId=LOA11-
SolePropProfessionalFinancing&chCatId=/mbb/Personal/LOA-Loans 
91 AmBank Bhd., (ไมป่รากฏปีพมิพ)์, SME Banking, สบืคน้เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม 2555, จาก 
http://www.ambankgroup.com/en/Business/SMEBanking/Pages/default.aspx 
92 Affin Bank Bhd., (ไมป่รากฏปีพมิพ)์, SME Financing, สบืคน้เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม 2555, จาก 
http://www.affinbank.com.my/banking/sme/sme.htm 
93 Alliance Bank Malaysia Bhd., (ไมป่รากฏปีพมิพ)์, Flexi Guarantee Scheme (FGS FSMI2/NEF2), สบืคน้เมือ่วนัที ่25 
ธนัวาคม 2555, จาก http://www.alliancebank.com.my/Business-Banking/Business-Loans/Government-Assistance-
Scheme.aspx 
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(7) HSBC Bank Malaysia Bhd.94 

(8) Standard Chartered Bank Malaysia Bhd.95 

(9) Public Bank Bhd.96 

 

กฎหมายว่าด้วยสถาบนัการเงินเพ่ือการพฒันา (Development Financial Institutions Act 2002  

(Act 618)) 

 

กฎหมายวา่ดว้ยสถาบนัการเงนิเพือ่การพฒันาฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัเกณฑใ์นการควบคุม

และกํากบัดแูลองคก์รสถาบนัการเงนิเพือ่การพฒันาซึ่งเป็นสถาบนัการเงนิประเภทหน่ึงทีพ่ฒันาระบบ

เศรษฐกจิเฉพาะดา้น เช่น ดา้นการส่งออกและนําเขา้ (EXIM Bank) ดา้นวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม (SME Bank) ดา้นหลกัประกนั (Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad) 

รวมถึงกําหนดหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรพฒันาสถาบนัการเงิน        

เป็นตน้ 

หน่วยงานที่มอีํานาจควบคุมดูแลสถาบนัการเงนิเพื่อการพฒันาต่างๆ ให้เป็นไปตาม

กฎหมายดงักล่าวคอื ธนาคารกลาง บทบาทของสถาบนัการเงนิเพื่อการพฒันาที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิ 

SMEs มดีงัน้ี 

(1) ธนาคารสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดยอ่มและขนาดกลาง (SME Bank) 

เป็นธนาคารที่จดัตัง้ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนเศรษฐกจิของประเทศมาเลเซยีโดยการพฒันา

ผูป้ระกอบการ SMEs ในฐานะที่เป็นกลไกขบัเคลื่อนการเตบิโตของเศรษฐกจิประเทศมาเลเซยี97       

ในฐานะศนูยร์วมการพฒันาการเงนิและธุรกจิของผูป้ระกอบการ SMEs98 โดยผูป้ระกอบการ SMEs ที่

                                                            
94 HSBC Bank Malaysia Bhd., (ไมป่รากฏปีพมิพ)์, SME Banking, สบืคน้เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม 2555, จาก 
http://www.hsbc.com.my/1/2/business-banking/sme-banking 
95 Standard Chartered Bank Malaysia Bhd., (ไมป่รากฏปีพมิพ)์, SME Banking, สบืคน้เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม 2555, จาก 
http://www.standardchartered.com.my/sme-banking/en/ 
96 Public Bank Bhd., (ไมป่รากฏปีพมิพ)์, Product and Services For The SMEs, สบืคน้เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม 2555, จาก 
http://www.pbebank.com/en/en_content/business/sme/index.html 
97 SME Bank, (ไมป่รากฏปีทีพ่มิพ)์, Mission, สบืคน้เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม 2555, จาก 
http://www.smebank.com.my/web/guest/mission 
98 SME Bank, (ไมป่รากฏปีทีพ่มิพ)์, Corporate Info, สบืคน้เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม 2555, จาก 
http://www.smebank.com.my/web/guest/corporate_info 
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จะไดร้บัการสนับสนุนจาก SME Bank จะตอ้งเป็นผูป้ระกอบการ SMEs ตามคาํนิยามทีก่ําหนดโดย

สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งชาติ และต้องเป็นผู้ประกอบการสัญชาติมาเลเซีย         

ซึ่งประกอบธุรกจิตามที่ธนาคารกําหนดเท่านัน้ เช่น การผลติ การใหบ้รกิาร การท่องเทีย่ว การศกึษา 

การคา้ปลกี การคา้สง่  

โดยการใหบ้รกิารทีส่นับสนุนผูป้ระกอบการ SMEs ของธนาคารนัน้ ไดแ้ยกรปูแบบการ

ใหบ้รกิารใหแ้ก่ประเภทของผูป้ระกอบการ SMEs ทีแ่ตกต่างกนัออกไป ดงัน้ี 

(1.1) ผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดจิว๋ (Micro Business)99 

ผลติภณัฑท์ีธ่นาคารจดัเตรยีมไวส้าํหรบัผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดจิว๋ เชน่  

(1.1.1) เงนิทุนหมุนเวยีนสาํหรบัการซื้อวตัถุดบิและค่าใชจ้่ายต่างๆ สาํหรบั

การดาํเนินธุรกจิ 

(1.1.2) เงนิกูท้ีม่กีําหนดเวลา (Term Loan) เช่าซื้อ ลสีซิง่ เพือ่การไดม้าซึง่

ทรพัยส์นิในการประกอบธุรกจิ เชน่ เครือ่งจกัร 

(1.1.3) บรกิารใหค้าํปรกึษา เชน่ การใหค้าํปรกึษาในการวางแผนธุรกจิเพือ่

การจดัหาวงเงนิ การบรหิารจดัการกระแสเงนิสด เป็นตน้ 

โดยอตัราดอกเบี้ยจะมตีัง้แต่รอ้ยละ 3.75 จนถงึ 7.5 ขึน้อยู่กบัแหล่งของเงนิทุนที ่

ธนาคารหา โดยวงเงนิสงูสดุในการใหส้นิเชือ่จะไมเ่กนิอตัรารอ้ยละ 50 – 90 ขึน้อยูก่บัแหล่งเงนิทุนและ

ทรพัยส์นิทีข่อสนิเชือ่ 

(1.1.4) รายการสนับสนุนพเิศษ เช่น SKIM PEMBIAYAAN EKONOMI 

DESA (SPED) โดยไดร้บัการส่งเสรมิเงนิทุนจากกระทรวงการ

พฒันาชนบท ทีใ่หก้ารส่งเสรมิการเขา้ถงึเงนิทุนแก่ผูป้ระกอบการ 

SMEs ทีอ่ยูใ่นชนบท เป็นตน้ 

(1.2) ผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดเลก็ (Small Business)100 

                                                            
99 SME Bank, (ไมป่รากฏปีทีพ่มิพ)์, Micro Business, สบืคน้เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม 2555, จาก 
http://www.smebank.com.my/web/guest/micro-businesses 
100 SME Bank, (ไมป่รากฏปีทีพ่มิพ)์, Micro Business, สบืคน้เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม 2555, จาก 
http://www.smebank.com.my/web/guest/small-businesses 
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เป็นการใหบ้รกิารสาํหรบัผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดเลก็ โดยไมค่าํนึงถงึประเภทของธุรกจิ

เฉพาะหากแต่จะตอ้งเป็นการประกอบธุรกจิประเภทการผลติหรอืการบรกิาร โดยธนาคารไดจ้ดัเตรยีม

บรกิารไมว่า่จะเป็นการเงนิทัว่ไปหรอืการเงนิอสิลามดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ 

(1.2.1) วงเงินสินเชื่อประเภททุนหมุนเวียนสําหรบัการซื้อวตัถุดิบ หรือ

คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินธุรกจิ หรอืคา่ใชจ้า่ยก่อนการเปิดดาํเนินการ 

(1.2.2) เงนิกูท้ีม่กีําหนดระยะเวลา (Term Loan) เช่าซื้อ ลสีซิง่ เพื่อการ

ไดม้าซึง่ทรพัยส์นิในการประกอบธุรกจิ เชน่ เครือ่งจกัร 

(1.2.3) การออกหนงัสอืคํ้าประกนัโดยธนาคาร 

(1.2.4) สนิเชื่อเพื่อการลงทุนในหุน้ (Share Financing / Loan Stock 

Financing) 

ทัง้น้ี หากการเป็นการกูย้มืเงนิจํานวนตํ่ากว่า 250,000 รงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 

2,500,000 บาท) ธนาคารจะพจิารณาอนุมตัใิหโ้ดยเรว็  

สาํหรบัอตัราดอกเบีย้การขอสนิเชื่ออยู่ในอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 3.75 จนถงึ 7.5 ขึน้อยูก่บั

แหล่งของเงนิทุนทีธ่นาคารหา โดยวงเงนิสงูสุดในการใหส้นิเชื่อจะไม่เกนิอตัรารอ้ยละ 90 ขึน้อยู่กบั

แหลง่เงนิทุนและทรพัยส์นิทีข่อสนิเชื่อ ทัง้น้ี ธนาคารไดก้ําหนดใหผู้ป้ระกอบการคนืเงนิกูใ้นช่วงเวลาที่

ยาวนานขึน้ 

(1.3) ผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดกลาง (Medium Business)101 

เป็นการใหบ้รกิารสาํหรบัผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดกลาง โดยธนาคารไดจ้ดัเตรยีมบรกิาร

ไมว่า่จะเป็นการเงนิทัว่ไปหรอืการเงนิอสิลาม ดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ 

(1.3.1) วงเงนิสนิเชื่อประเภททุนหมุนเวยีนสําหรบัการซื้อวตัถุดบิ หรอื

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจ หรือค่าใช้จ่ายก่อนการเปิด

ดาํเนินการ 

(1.3.2) เงนิกูท้ีม่กีําหนดระยะเวลา (Term Loan) เช่าซื้อ ลสีซิง่ เพื่อการ

ไดม้าซึง่ทรพัยส์นิในการประกอบธุรกจิ เชน่ เครือ่งจกัร 

                                                            
101 SME Bank, (ไมป่รากฏปีทีพ่มิพ)์, Micro Business, สบืคน้เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม 2555, จาก 
http://www.smebank.com.my/web/guest/medium-sized-businesses 
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(1.3.3) การออกหนงัสอืคํ้าประกนัโดยธนาคาร 

(1.3.4) สนิเชื่อเพือ่การลงทุนในหุน้ (Share Financing / Loan Stock 

Financing) 

ทัง้น้ี หากการเป็นการกูย้มืเงนิจํานวนตํ่ากว่า 250,000 รงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 

2,500,000 บาท) ธนาคารจะพจิารณาอนุมตัใิหโ้ดยเรว็  

สาํหรบัอตัราดอกเบีย้การขอสนิเชื่ออยู่ในอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 3.75 จนถงึ 7.5 ขึน้อยูก่บั

แหล่งของเงนิทุนทีธ่นาคารจดัหา โดยผูป้ระกอบการ SMEs จะต้องหาหลกัประกนัสําหรบัการทํา

สนิเชือ่ในอตัรารอ้ยละ90 ทัง้น้ี ขึน้อยูก่บัแหล่งเงนิทุนและทรพัยส์นิทีข่อสนิเชื่อ อยา่งไรกต็าม ธนาคาร

จะกาํหนดใหผู้ป้ระกอบการคนืเงนิกูใ้นชว่งเวลาทีย่าวนานขึน้ 

 อยา่งไรกต็าม ธนาคารไดจ้าํกดัธุรกจิบางประเภทเท่านัน้ทีส่ามารถเขา้รบับรกิารจากทาง

ธนาคารได้ เช่น การผลิต (ไม่รวมการดําเนินการหรือการให้บริการสินค้าเกษตรขัน้ปฐมภูมิ)         

การบรกิาร เช่น การศกึษา การค้าปลีก การค้าส่ง (ไม่รวมการให้บรกิารเพื่อพฒันาอสงัหารมิทรพัย์)  

การก่อสรา้งใหแ้ก่รฐับาลหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัรฐับาล การทอ่งเทีย่ว เป็นตน้  

 โดยรูปแบบของสนิเชื่อจะออกมาในรปูแบบของการใหกู้ย้มืเงนิทีม่กีําหนดระยะเวลา เช่า

ซื้อ ลสีซิ่ง หนังสอืคํ้าประกนั วงเงนิสนิเชื่อประเภททุนหมุนเวยีน การจดัหาเงนิด้วยทรพัย์สนิถาวร 

(ทีด่นิ อาคาร เครือ่งจกัร อุปกรณ์) และบรกิารเกีย่วกบัการเงนิเพือ่การระดมทุนหรอืการลงทุน 

(2) ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้ (EXIM Bank) 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้ก่อตัง้ขึน้มาเพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนการนําเขา้และ

สง่ออกซึง่สนิคา้ บรกิาร และโครงการต่างประเทศ (Overseas Project) (โดยเฉพาะตลาดแบบไมจ่าํกดั

ธรรมเนียม (non-traditional markets)) รวมถงึการจดัเตรยีมการบรกิารประกนัภยัความน่าเชื่อถอื 

(credit insurance service) การประกนัภยัการจดัหาวงเงนิเพื่อการส่งออก (export financing 

insurance) การคํ้าประกนั102 โครงการหลกัๆ ทีธ่นาคารไดจ้ดัเตรยีมไวใ้หแ้ก่ผูป้ระกอบการทัว่ไปมี

ดงัน้ี 

(2.1) บรกิารทางการเงนิทัว่ไป (Conventional Banking)103  

                                                            
102 EXIM Bank, (ไมป่รากฏปีทีพ่มิพ)์, Overview, สบืคน้เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม 2555, จาก http://www.exim.com.my/about-
us/overview 
103 EXIM Bank, (ไมป่รากฏปีทีพ่มิพ)์, Conventional Banking, สบืคน้เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม 2555, จาก 
http://www.exim.com.my/about-us/overview http://www.exim.com.my/conventional-banking 
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(2.1.1) การจดัสรรวงเงนิขา้มประเทศ (Cross Border) เช่น การสง่ออก

การบรกิาร (Export of Services) ซึง่บรษิทัทีม่ชีาวมาเลเซยีเป็น

เจ้าของและมีอํานาจควบคุมซึ่งประกอบธุรกิจการให้บริการ

สําหรับตลาดโลก เช่น การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วศิวกรรม สถาปนิก เป็นต้น โดยที่หลกัประกนัสําหรบัการขอ

สนิเชื่อสงูสุดรอ้ยละ 70 ของมลูค่าสญัญา เช่น การคํ้าประกนัดว้ย

เงินสด การคํ้าประกันโดยบริษัท การคํ้าประกันด้วยผู้ถือหุ้น       

โดยจะตอ้งชําระเงนิคนืภายใน 5 ปี ทัง้น้ี อตัราดอกเบีย้จะขึน้อยู่

กบัตน้ทุนและอตัราทีธ่นาคารพจิารณา  

อกีโครงการหน่ึงคอื โครงการต่างประเทศ (Overseas Project) หรอื การจดัสรรวงเงนิ

กลุ่ม (Contract Financing) ซึ่งมไีวส้าํหรบัผูป้ระกอบการสญัชาตมิาเลเซยีทีไ่ดด้ําเนินการโครงการ

เหนือน่านน้ํา เชน่ การก่อสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน การผลติ และโครงการพฒันาอื่นๆ  

(2.1.2) การจดัสรรวงเงนิเพือ่การคา้ (Trade Finance) เช่น การใหส้นิเชื่อ

สําหรบัซพัพลายเออร์ (Supplier Credit Facility) ซึ่งใหก้าร

สนับสนุนทางการเงนิทัง้ก่อนการขนส่ง (Pre-Shipment) และ       

หลงัการขนส่ง (Post-Shipment) เพื่อให้ผู้ผลิตได้รบัความ

ช่วยเหลอืทางดา้นการเงนิเพื่อการผลติ เพื่อลดราคาตัว๋เรยีกเก็บ

สนิคา้ออก (export bill) 

อกีโครงการหน่ึงคอื โครงการจดัสรรวงเงนิเพือ่การนําเขา้ (Importing Financing) ซึง่ให้

การสนับสนุนผู้ประกอบการสญัชาติมาเลเซียที่เป็นเจ้าของและมอีํานาจควบคุม ที่ประกอบธุรกิจ

คา้ขายไม่ว่าจะเป็นการส่งออกหรอืคา้ขายภายในตลาดในสหพนัธรฐัมาเลเซยี เพื่อนําเขา้สนิคา้บาง

ชนิดที่ไม่มีในประเทศมาเลเซีย เช่น สินค้าเทคโนโลยีชัน้สูง เครื่องมือทางการแพทย์เฉพาะทาง       

เป็นตน้ 

(2.1.3) การใหบ้รกิารการคํ้าประกนั (Guarantee) เช่น การใหบ้รกิาร

หนังสอืคํ้าประกนัของธนาคาร (Bank Guarantee) เป็นการ

ใหบ้รกิารแก่ผูป้ระกอบการสญัชาตมิาเลเซยีทีเ่ป็นผูร้บัจา้งในการ

ออกหนังสอืคํ้าประกนัเพื่อเขา้ประมลูการจา้งงานหรอืสาํหรบัการ
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ปฏบิตัติามสญัญาต่างประเทศ (overseas contract) รวมถึง       

นกัลงทุนทีต่อ้งการจะระดมเงนิทุนในต่างประเทศ  

อกีโครงการหนึ่ง คอื เลตเตอร์ ออฟ เครดติ (Letter of Credit) สําหรบัการนําเขา้

สนิคา้เขา้สูป่ระเทศมาเลเซยี ซึง่จาํนวนคา่ธรรมเนียมจะขึน้อยูก่บัมลูคา่ตามสญัญา  

(2.2) บรกิารการเงนิอสิลาม (Islamic Banking)104 โดยมกีารสนับสนุนทางดา้น

การเงนิ คอื การสนบัสนุนทางดา้นการเงนิขา้มประเทศ การจดัสรรวงเงนิเพือ่การคา้ และการใหบ้รกิาร

การคํ้าประกนั  

(2.3) บริการด้านการประกันภัยความน่าเชือ่ถือ (Credit Insurance)105            

การประกนัภยัความน่าเชื่อถอื คอื การประกนัภยัทีคุ่ม้ครองความเสีย่งในการไม่ไดร้บัการชาํระหน้ีอนั

เน่ืองมาจากการส่งสินค้าหรือการบริการ ที่เกิดจากสาเหตุทางการค้าหรือการเมือง โดยที่ผู้เอา

ประกนัภยัจะไดร้บัการคุม้ครองจากการไม่ชําระหน้ีตามทีบ่นัทกึในบญัชลีูกหน้ีทางการคา้ เน่ืองจาก

ลม้ละลาย โดยทีก่ารประกนัภยัแบบน้ีสามารถแบ่งออกเป็น การประกนัภยัระยะสัน้ (Short Term 

Credit Insurance) และการประกนัภยัระยะกลางและระยะยาว (Medium and Long Term Credit 

Insurance)  

(2.4) บรกิารตะกลาฟุลดา้นความน่าเชือ่ถอื (Credit Takaful)106 ตะกลาฟุลจะ

คุม้ครองความเสีย่งในการไม่ไดร้บัการชําระหนี้อนัเน่ืองมาจากการส่งสนิคา้หรอืการบรกิารทีเ่กดิจาก

สาเหตุทางการค้าหรอืการเมอืง โดยจะคุม้ครองผูส้่งให้สามารถมัน่ใจได้ว่าจะไดร้บัชําระค่าสนิคา้ใน

อนาคตไมว่า่จากผูซ้ือ้หรอืธนาคาร 

เมื่อพเิคราะห์กฎหมายว่าดว้ยสถาบนัการเงนิเพื่อการพฒันาแลว้ พบว่าไม่มผีลกระทบ

ใดๆ ต่อผูป้ระกอบการ SMEs อยา่งไรกต็าม พบวา่มหีน่วยงานทีเ่ป็นสถาบนัการเงนิเพือ่การพฒันาที่

ก่อตัง้ขึน้มาเพือ่สง่เสรมิผูป้ระกอบการ SMEs คอื ธนาคารสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดยอ่มและขนาดกลาง 

(SME Bank) และ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้ (EXIM Bank) ซึ่งทัง้สองหน่วยงานน้ีไดม้ี

โครงการ เพื่อส่งเสรมิผูป้ระกอบการ SMEs โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูป้ระกอบการสญัชาตมิาเลเซยี ไม่ว่า

                                                            
104 EXIM Bank, (ไมป่รากฏปีทีพ่มิพ)์, Islamic Banking, สบืคน้เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม 2555, จาก 
http://www.exim.com.my/islamic-banking 
105 EXIM Bank, (ไมป่รากฏปีทีพ่มิพ)์, Credit Insurance, สบืคน้เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม 2555, จาก 
http://www.exim.com.my/credit-insurance 
106 EXIM Bank, (ไมป่รากฏปีทีพ่มิพ)์, Credit Takaful, สบืคน้เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม 2555, จาก 
http://www.exim.com.my/credit-takaful 
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จะเป็นการส่งเสรมิทางดา้นสนิเชื่อ เช่น การกูย้มืเงนิ เบกิเงนิเกนิบญัช ีการเช่าซื้อ การลสีซิง่ เป็นตน้ 

รวมถงึบรกิารการสง่เสรมิดา้นหลกัประกนัสาํหรบัผูป้ระกอบการ SMEs ทีข่าดแคลนหลกัประกนัเพื่อ

เขา้ถงึเงนิทุนจากสถาบนัการเงนิต่างๆ บรกิารการใหค้ําปรกึษาต่างๆ การใหบ้รกิารดา้นเงนิทุนเพื่อ

การนําเขา้หรอืสง่ออก การใหบ้รกิารดา้นประกนัภยัความน่าเชื่อถอื ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่สถาบนัการเงนิ

เพื่อการพฒันาของประเทศมาเลเซยีไดใ้หค้วามสาํคญักบัผูป้ระกอบการ SMEs ทีม่สีญัชาตมิาเลเซยี

เป็นอย่างมาก ในทางกลบักนัจะเหน็ได้ว่านโยบายต่างๆ ส่วนใหญ่จะกําหนดคุณสมบตักิารส่งเสรมิ

จํากดัเพยีงแค่ผู้ประกอบการสญัชาติมาเลเซียเท่านัน้ จึงเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อผู้ประกอบการ 

SMEs ต่างประเทศไมว่า่จะเป็นระดบัความยากงา่ยในการเขา้ถงึเงนิทุนไมว่่าการเขา้ถงึโดยตรง หรอื

เขา้ถงึโดยใชห้ลกัประกนั อนัจะส่งผลใหค้วามสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการในแง่การเงนิ

ของ SMEs ต่างประเทศดอ้ยกว่า SMEs สญัชาตมิาเลเซยี ทัง้ในแง่การเขา้มาลงทุนในประเทศ

มาเลเซยีรวมถงึการแขง่ขนักนัภายในประเทศของตนเองหรอืประเทศอื่นๆ ดว้ย 

 

กฎหมายว่าด้วยธนาคารอิสลาม (Islamic Banking Act 1983 (Act 276)) 

 

กฎหมายวา่ดว้ยธนาคารอสิลามฉบบัน้ีเป็นกฎหมายหลกัทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่ใหอ้ํานาจใน

การจดัตัง้ธนาคารอสิลาม รวมถงึหลกัเกณฑต่์างๆ ในการประกอบธุรกจิธนาคารอสิลาม เช่น การเป็น

เจา้ของกจิการธนาคารอสิลาม อาํนาจควบคุม อาํนาจบรหิารจดัการของธนาคารอสิลาม เป็นตน้ 

โดยทีห่น่วยงานทีค่วบคุมดแูลกจิการธนาคารอสิลาม คอื ธนาคารกลาง  

ธนาคารอสิลามทีก่่อตัง้ในสหพนัธรฐัมาเลเซยีมปีระมาณ 16 ธนาคาร107 ธนาคารอสิลามที่

มนีโยบายสง่เสรมิผูป้ระกอบการ SMEs มปีระมาณ 10 ธนาคาร ดงัน้ี 

(1) Affin Islamic Bank Berhad108 

(2) Al Rajhi Banking & Investment Corporation (Malaysia) Berhad109 

(3) Alliance Islamic Bank Berhad110 

                                                            
107Bank Negara Malaysia, (ไมป่รากฏปีพมิพ)์, Product and Services For The SMEs, สบืคน้เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม 2555, 
จาก http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=li&cat=islamic&type=IB&fund=0&cu=0 
108 Affin Islamic Bank Berhad, (ไมป่รากฏปีพมิพ)์, Financing, สบืคน้เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม 2555, จาก 
http://www.affinislamic.com.my/banking/business/financing.htm 
109 Al Rajhi Banking & Investment Corporation (Malaysia) Berhad, (ไมป่รากฏปีพมิพ)์, Overview, สบืคน้เมือ่วนัที ่25 
ธนัวาคม 2555, จาก http://www.alrajhibank.com.my/business_commercial_banking.shtml 
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(4) Bank Islam Malaysia Berhad111 

(5) Bank Muamalat Malaysia Berhad112 

(6) CIMB Islamic Bank Berhad113 

(7) HSBC Amanah Malaysia Berhad114 

(8) Maybank Islamic Berhad115 

(9) RHB Islamic Bank Berhad116 

(10) Standard Chartered Saadig Berhad117 

 
กฎหมายว่าด้วยบรรษัทเพ่ือการพฒันาอุตสาหกรรมขนาดเลก็และขนาดกลาง (Small and 
Medium Industries Development Corporation Act 1995 (Act 539)) 

 

กฎมายว่าด้วยบรรษัทเพื่อการพฒันาอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางฉบับน้ี       

เป็นกฎหมายทีจ่ดัตัง้บรรษทัเพือ่การพฒันาอุตสาหกรรมขนาดเลก็และขนาดกลาง ขึน้มาเพือ่ใหค้วาม

ช่วยเหลอืผูป้ระกอบการ SMEs ทางดา้นการเงนิ การบรกิารใหค้าํปรกึษา การพฒันาทรพัยากรบุคคล 

การสนบัสนุนใหผู้ป้ระกอบการ SMEs สามารถเขา้ถงึตลาดต่างๆ ได ้ 

                                                                                                                                                                          
110 Alliance Islamic Bank Berhad, (ไมป่รากฏปีพมิพ)์, FLEXI GUARANTEE SCHEME - FGS (FSMI2/NEF2), สบืคน้เมือ่
วนัที ่25 ธนัวาคม 2555, จาก http://www.allianceislamicbank.com.my/Business-Banking/Business-
Financing/Government-Assistance-Scheme.aspx 
111 Bank Islam Malaysia Berhad, (ไมป่รากฏปีพมิพ)์, 10 MP Working Capital Guarantee Scheme, สบืคน้เมือ่วนัที ่25 
ธนัวาคม 2555, จากhttp://www.bankislam.com.my/en/Pages/10MPWorkingCapitalGuaranteeScheme.aspx?tabs=6 
112 Bank Muamalat Malaysia Berhad, (ไมป่รากฏปีพมิพ)์, Mara Entrepreneur Guarantee Scheme (SJUM), สบืคน้เมือ่วนัที ่
25 ธนัวาคม 2555, จาก http://www.muamalat.com.my/wholesale-banking/commercial-banking/ 
113 CIMB Islamic Bank Berhad, (ไมป่รากฏปีพมิพ)์, Government Guarantee Scheme, สบืคน้เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม 2555, 
จาก http://cb.cimbislamic.com/index.php?ch=ci_biz_fn&pg=ci_biz_fn_gg&tpt=cimb_ibiz 
114 HSBC Amanah Malaysia Berhad, (ไมป่รากฏปีพมิพ)์, SME Flexi-Cover Plus, สบืคน้เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม 2555, จาก 
http://www.hsbcamanah.com.my/1/2/amanah/commercial/amanah-protection/flexi-cover-plus 
115 Maybank Islamic Berhad, (ไมป่รากฏปีพมิพ)์, FUND FOR SMALL AND MEDIUM INDUSTRIES 2-I (FSMI 2-i), สบืคน้
เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม 2555 , จาก http://maybankislamic.com.my/b_fsmi2.html 
116 RHB Islamic Bank Berhad, (ไมป่รากฏปีพมิพ)์, SME Loans, สบืคน้เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม 2555, จาก
http://www.rhb.com.my/business_banking/commercial_banking/sme/biz_loans.html 
117 Standard Chartered Saadig Berhad, (ไมป่รากฏปีพมิพ)์, Islamic SME Banking, สบืคน้เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม 2555, จาก 
http://www.standardchartered.com/en/banking-services/islamic-banking/islamic-sme-banking.html 
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ในการน้ีประเทศมาเลเซยีไดจ้ดัตัง้สภาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งชาต ิ(The 

National SME Development Council (NSDC)) ซึง่เป็นหน่วยงานทีด่แูล สง่เสรมิและสนับสนุนในการ

พฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบการ SMEs ในประเทศมาเลเซยี ซึง่ประกอบไปดว้ย 19 หน่วยงานหลกั 

เช่น กระทรวงการคลงั กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ

นวตักรรม ผูว้่าการธนาคารแห่งประเทศมาเลเซยีในฐานะกองเลขาธกิารของ NSDC เป็นต้น118 และ 

NSDC ไดม้อบหมายใหบ้รรษทัเพื่อการพฒันาอุตสาหกรรมขนาดเลก็และขนาดกลาง (Small and 

Medium Industries Development Corporation (SMIDEC)) เป็นผูดู้แลตดิต่อประสานงานกบั

หน่วยงานต่างๆ เพือ่ใหน้โยบาย หรอื กลยทุธต่์างๆ ทีส่นบัสนุนผูป้ระกอบการ SMEs มปีระสทิธภิาพ  

ต่อมาบรรษัทเพื่อการพฒันาอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางน้ีได้แปรรูปเป็น

บรรษทัวสิาหกจิขนาดเลก็และขนาดกลางแห่งมาเลเซยี (Small Medium Enterprise Corporation 

Malaysia (SME Corp., Malaysia)) ซึ่งมอีํานาจหน้าทีเ่ช่นเดยีวกนั ดงันัน้ ปจัจุบนัจงึมเีพยีง        

SME Corp., Malaysia เป็นหน่วยงานทีร่บัผดิชอบหน้าทีด่งักล่าว ซึง่ SME Corp., Malaysia ไดจ้ดัให้

มกีารสง่เสรมิและพฒันาผูป้ระกอบการ SMEs หลายโครงการ ซึง่โครงการทีส่าํคญั เชน่119 

(1) Business Accelerator Programme (BAP) เป็นโครงการช่วยสนับสนุน

ผูป้ระกอบการ SMEs ดว้ยวธิกีารแบบผสมผสานทีม่กีารชีแ้นะแนวทาง และเสรมิสรา้งศกัยภาพและ

ความสามารถในการประกอบธุรกจิ และช่วยใหผู้ป้ระกอบการ SMEs เขา้ถงึเงนิทุนไดง้่ายขึน้ โดยมี

เงือ่นไขการเขา้ร่วมโครงการ คอื จะตอ้งเป็นผูป้ระกอบการ SMEs ทีเ่ป็นบรษิทัตามกฎหมายวา่ดว้ย

บรษิทั และมผีูถ้อืหุน้เป็นชาวมาเลเซยีไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 60 ดาํเนินกจิการมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน 

มคีะแนนระดบัความสามารถในการแขง่ขนั (SCORE) ไมต่ํ่ากวา่ 2 ดาว พรอ้มทัง้มปีระวตัทิางการเงนิ

ทีด่ ีและจะตอ้งมยีอดขายประจาํปี หรอืจาํนวนลกูจา้งทีท่าํงานเตม็เวลาไมเ่กนิจาํนวนดงัน้ี 

(1.1) กรณีประกอบธุรกิจการผลิต หรือธุรกิจผลิตเกี่ยวเน่ืองบริการ หรือ

อุตสาหกรรมการเกษตร จะตอ้งมยีอดขายประจาํปีน้อยกวา่ 25 ลา้นรงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 250 

ลา้นบาท) หรอืมลีกูจา้งทีท่าํงานเตม็เวลาน้อยกวา่ 150 คน 

                                                            
118 SME Corporation Malaysia, (ไมป่รากฏปีพมิพ)์, DEFINITION FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN 
MALAYSIA (Approved for Adoption by National SME Development Council on 9 June 2005), สบืคน้เมือ่วนัที ่28 กนัยายน 
2555, จาก http://.www.smeinfo.com.my/images/pdf/background_sme/sme_definitions_english.pdf 
119 Small and Medium Enterprise Corporation Malaysia, (ไมป่รากฏปีพมิพ)์, SME Development Programmes, สบืคน้เมือ่
วนัที ่29 กนัยายน 2555, จาก http://www.smecorp.gov.my/v4/node/22 
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(1.2) กรณีประกอบธุรกจิการใหบ้รกิาร หรอื การการเกษตรปฐมภูม ิเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร จะตอ้งมยีอดขายประจาํปีน้อยกวา่ 5 ลา้นรงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 50 

ลา้นบาท) หรอืมลีกูจา้งทีท่าํงานเตม็เวลาน้อยกวา่ 50 คน  

โดยทีโ่ครงการดงักลา่วจะประกอบไปดว้ย  

(1.2.1) วเิคราะหค์วามสามารถในการแขง่ขนั (SCORE)  

(1.2.2) สรา้งเสรมิความสามารถโดยการการพฒันาทกัษะต่างๆ เช่น การ

จดัศูนยอ์บรมผูป้ระกอบการ จดัการอบรมเรื่องการทําสญัลกัษณ์

ทางการคา้รวมถงึบรรจุภณัฑ ์ 

(1.2.3) ใหค้ําแนะนําโดยผูเ้ชีย่วชาญ (ตามโครงการ SEAP ดงัทีจ่ะกล่าว

ต่อไป)  

(1.2.4) ใหค้าํแนะนําเกีย่วกบัการเขา้ถงึเงนิทุนจากสถาบนัการเงนิ 

(2) Enrichment & Enhancement Programme (E2) เป็นโครงการทีม่ไีวเ้พือ่สนับสนุน

ผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดจิว๋ (micro enterprise) ดว้ยวธิกีารแบบผสมผสานทีม่กีารชีแ้นะแนวทาง 

และเสริมสร้างศกัยภาพและความสามารถในการประกอบธุรกิจ และช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs 

เขา้ถงึเงนิทุนไดง้่ายขึน้ โดยมเีงื่อนไขการเขา้ร่วมโครงการ คอื ตอ้งเป็นผูป้ระกอบการ MEs ตาม     

คาํนิยามทีส่ภาพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งชาตกิําหนด และไดจ้ดทะเบยีนธุรกจิตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการจดทะเบยีนธุรกจิ ตอ้งมชีาวมาเลเซยีเป็นผูม้สีว่นการลงทุนไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 60 

ดาํเนินกจิการมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 6 เดอืนและยงัคงดาํเนินอยูเ่ตม็เวลา และจะตอ้งมรีะดบัความสามารถ

ในการแขง่ขนัไมต่ํ่ากวา่ระดบั 1 พรอ้มทัง้มปีระวตัทิางการเงนิทีด่ ีและจะตอ้งมยีอดขายประจาํปี หรอื

จาํนวนลกูจา้งทีท่าํงานเตม็เวลาไมเ่กนิจาํนวนดงัน้ี 

(2.1) กรณีประกอบธุรกิจการผลิต หรือธุรกิจผลิตเกี่ยวเน่ืองบริการ หรือ

อุตสาหกรรมการเกษตร จะตอ้งมยีอดขายประจําปีน้อยกว่า 250,000 รงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 

250,000 บาท) หรอืมลีกูจา้งทีท่าํงานเตม็เวลาน้อยกวา่ 5 คน 

(2.2) กรณีประกอบธุรกจิการใหบ้รกิาร หรอื การการเกษตรปฐมภูม ิเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร จะตอ้งมยีอดขายประจาํปีน้อยกวา่ 200,000 รงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 

2 ลา้นบาท) หรอืมลีกูจา้งทีท่าํงานเตม็เวลาน้อยกวา่ 5 คน โดยทีโ่ครงการดงักลา่วจะประกอบไปดว้ย  
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(2.2.1) วเิคราะหค์วามสามารถในการแขง่ขนั (M-CORE)  

(2.2.2) สรา้งเสรมิความสามารถโดยการการพฒันาทกัษะต่างๆ เช่น การ

จดัศูนยอ์บรวมผูป้ระกอบการ จดัการอบรมเรื่องการทําสญัลกัษณ์

ทางการคา้รวมถงึบรรจุภณัฑ ์ 

(2.2.3) ให้คําแนะนําโดยผู้เชี่ยวชาญ (ตามโครงการ SEAP ดงัที่จะกล่าว

ต่อไป)  

(2.2.4) ใหค้าํแนะนําเกีย่วกบัการเขา้ถงึเงนิทุนจากสถาบนัการเงนิ 

(3) Soft Loan Scheme for SMEs (SLSME) เป็นโครงการทีต่ ัง้ขึน้เพือ่สนับสนุนดา้น

การเงนิแก่ผูป้ระกอบธุรกจิเริม่แรกทีก่ําลงัตัง้ตวัในการดําเนินการขออนุมตัวิงเงนิเพื่อการทําโครงการ 

(Project) หรอืเพือ่หามาซึง่สนิทรพัยค์งที ่(fixed asset) เงนิทุนหมุนเวยีน (working capital) ซึง่เป็น

การใหค้วามชว่ยเหลอืจากทางรฐับาลผา่นทาง Malaysian Industrial Development Finance Berhad  

โดยที่ผูป้ระกอบการที่จะขอความช่วยเหลอืโครงการดงักล่าวได้จะต้องมคีุณสมบตั ิคอื 

เป็นบรษิทัที่จดทะเบยีนตามกฎหมายว่าด้วยบรษิทั หรอืเป็นผู้ประกอบการที่ได้รบัการจดทะเบยีน

ธุรกิจเรียบร้อยแล้วตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนธุรกิจ และมชีาวมาเลเซียถือหุ้นหรือเป็น

หุน้สว่นอยูไ่มต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 60 ซึง่ประกอบธุรกจิประเภทการผลติ หรอืการผลติเกีย่วเน่ืองบรกิาร หรอื

การบรกิาร (ไมร่วมธุรกจิประกนัภยัหรอืการเงนิ)  

การขอสินเชื่อดงักล่าวมีเงื่อนไข คือ จะต้องเป็นการขอสินเชื่อไปเพื่อก่อสร้างสถาน

ประกอบกจิการเช่น โรงงาน อาคาร ต่างๆ รวมถึงการจดัหาและตดิตัง้เครื่องจกัร ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรอืการปรบัปรุงสถานประกอบกจิการใหม ่หรอืการขอวงเงนิประเภททุนหมุนเวยีน โดยที่

โครงการดงักลา่วอนุญาตใหส้ามารถขอวงเงนิได ้ตามจาํนวนดงัน้ี 

(3.1) การขอวงเงนิกูป้ระเภทสนิเชื่อโครงการ (Project Financing)  ไม่เกนิ 5 

ลา้นรงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 50 ลา้นบาท)  

(3.2) การขอวงเงนิกูป้ระเภทสนิทรพัยถ์าวร (Fixed Asset Financing)  ไมเ่กนิ 5 

ลา้นรงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 50 ลา้นบาท)  

(3.3) การขอวงเงนิกูป้ระเภททุนหมุนเวยีน (Working Capital Financing) ไมเ่กนิ 

3 ลา้นรงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 30 ลา้นบาท)  
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(3.4) การขอวงเงินกู้สําหรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หรือ ซอฟท์แวร์ ที่เกี่ยวกับ

เทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Hardware/Software Financing) ไมเ่กนิ 500,000 รงิกติมาเลเซยี (หรอื

ประมาณ 5 ลา้นบาท)  

 ทัง้น้ี วงเงนิทีอ่นุมตัมิดีงัต่อไปน้ี คอื  

(3.4.1) สาํหรบัการขอวงเงนิประเภทสนิทรพัยถ์าวรหรอืสาํหรบัฮารด์แวร ์

หรอืซอฟทแ์วรท์ีเ่กีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศจะอนุมตัวิงเงนิให้

ในอตัรารอ้ยละ 90 ของวงเงนิหากเป็นสนิทรพัยใ์หม ่หรอืรอ้ยละ 

65 สาํหรบัเครือ่งจกัร หรอือุปกรณ์ทีใ่ชแ้ลว้แต่ไมเ่กนิ 5 ปี  

(3.4.2) สําหรับสินเชื่อประเภททุนหมุนเวียน นัน้จะแล้วแต่กรณีกล่าวคือ 

อนุมตัวิงเงนิให้ในอตัรารอ้ยละ 100 สําหรบักรณีการซื้อเครดติ

หมุนเวยีน หรอืรอ้ยละ 80 สาํหรบักรณีการขายเครดติหมุนเวยีน 

หรอืรอ้ยละ 90 สาํหรบัการกูย้มืเงนิแบบมกีาํหนดระยะเวลา 

 ผูป้ระกอบการจะตอ้งคนืเงนิกูด้งักลา่วภายในระยะเวลา ดงัน้ี  

(3.4.3) สาํหรบัการขอวงเงนิประเภทสนิทรพัยถ์าวร สาํหรบัอาคารและทีด่นิ

จะตอ้งชาํระคนืภายใน 25 ปีโดยรวมช่วงผอ่นเวลา (Grace Period) 

ไมเ่กนิ 2 เดอืน  

(3.4.4) สําหรบัการขอวงเงนิประเภทสนิทรพัยถ์าวรหรอืสําหรบัฮาร์ดแวร ์

หรอืซอฟทแ์วรท์ีเ่กีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ สาํหรบัโรงงานและ

เครื่องจกัรจะตอ้งชาํระคนืภายใน 7 ปีโดยรวมช่วงผอ่นเวลาไมเ่กนิ 

1 ปี  

(3.4.5) สําหรับการขอวงเงินประเภทสินทรัพย์ สําหรับฮาร์ดแวร์ หรือ 

ซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยสีารสนเทศ สําหรบัโรงงานและ

เครื่องจกัรจะตอ้งชาํระคนืภายใน 4 ปีโดยรวมช่วงผอ่นเวลาไมเ่กนิ 

1 ปี  

สาํหรบัโครงการน้ีจะมกีารคดิดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 4 ต่อปี 
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(4) SME Emergency Fund (SMEEF) เป็นกองทุนทีใ่หค้วามช่วยเหลอืผูป้ระกอบการ 

SMEs ทีป่ระสบภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิเชน่ น้ําทว่ม พาย ุภยัแหง้แลง้ เป็นตน้  

โดยผูป้ระกอบการ SMEs จะตอ้งมคีุณสมบตัดิงัน้ี เป็นผูป้ระกอบการทีจ่ดัตัง้ในรปูแบบ

บรษิทั หรอืจดทะเบยีนธุรกจิเรยีบรอ้ยแลว้ทีป่ระกอบธุรกจิประเภทใดกไ็ด ้และประกอบธุรกจิในพืน้ทีท่ี่

มกีารประกาศเป็นพืน้ทีป่ระสบภยัดว้ย 

ทัง้น้ี วงเงนิการใหกู้จ้ะไมต่ํ่ากวา่ 50,000 รงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 500,000 บาท) 

แต่ไมเ่กนิ 100,000 รงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 1 ลา้นบาท) เพือ่จดัหาเครื่องจกัร อุปกรณ์ การซื้อ

วตัถุดบิหรอืสนิคา้อุปโภคบรโิภค หรอื การปรบัปรุง ตกแต่งสถานประกอบการ โดยมดีอกเบีย้ในอตัรา

รอ้ยละ 3 ต่อปี 

โดยทีว่งเงนิกูข้องสนิคา้แต่ละชนิดมกีารอนุมตัวิงเงนิทีแ่ตกต่างกนัออกไป ดงัน้ี 

(4.1) สําหรับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ จะได้รับอนุมัติวงเงินไม่เกินร้อยละ 90 

สาํหรบัสนิทรพัยใ์หม่ และรอ้ยละ 65 สาํหรบัเครื่องจกัรหรอือุปกรณ์ทีใ่ชแ้ลว้ไมเ่กนิ 5 ปี ทัง้น้ี จะตอ้ง

คนืเงนิภายใน 3 ปี นบัรวมชว่งผอ่นเวลา (Grace Period) แลว้ 6 เดอืน 

(4.2) สําหรบัการซื้อวตัถุดบิ หรอืเครื่องอุปโภคบรโิภค จะได้รบัอนุมตัวิงเงนิไม่

เกนิรอ้ยละ 90 ของเงนิทุนหมุนเวยีน ทัง้น้ี จะตอ้งคนืเงนิภายใน 3 ปี โดยนับรวมช่วงผอ่นเวลาไปแลว้ 

6 เดอืน 

(4.3) สําหรบัการปรบัปรุง ตกแต่ง สถานประกอบการ จะได้รบัอนุมตัวิงเงนิไม่

เกนิรอ้ยละ 90 ของคา่ใชจ้า่ย ทัง้น้ี จะตอ้งคนืเงนิภายใน 3 ปี โดยนบัรวมชว่งผอ่นเวลาไปแลว้ 6 เดอืน 

(4.4) สาํหรบัอุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศ จะไดร้บัอนุมตัวิงเงนิไมเ่กนิรอ้ยละ 90 

สาํหรบัสนิทรพัยใ์หม่ และรอ้ยละ 65 สาํหรบัเครื่องจกัรหรอือุปกรณ์ทีใ่ชแ้ลว้ไมเ่กนิ 5 ปี ทัง้น้ี จะตอ้ง

คนืภายใน 3 ปี โดยนบัรวมชว่งผอ่นเวลาไปแลว้ 6 เดอืน 

(5) The National Mark of Malaysian Brand เป็นโครงการสาํหรบัวดัระดบัมาตรฐาน

ของผูป้ระกอบการ SMEs ซึง่หากผา่นการทดสอบ กจ็ะไดร้บัอนุญาตใหใ้ช ้Malaysian Brand ได ้เพือ่

เพิม่ความน่าเชือ่ถอืใหช้ือ่เสยีงทางการคา้ของผูป้ระกอบการ SMEs  

(6) 1-Innovation Certification for Enterprise Rating & Transformation               

(1-InnoCERT) เป็นโครงการทีใ่ชใ้นการพจิารณาว่าผูป้ระกอบการ SMEs ใดมคีวามสามารถในดา้น
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การสรา้งสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ  รวมถงึกระตุน้ใหผู้ป้ระกอบการ SMEs เขา้ถงึเทคโนโลยรีะดบัสงูและ

อุตสาหกรรมการสรา้งสรรค์นวตักรรม โดยโครงการดงักล่าวจะใหค้ําแนะแนวดว้ยการฝึกสอนใหแ้ก่

ผูป้ระกอบการในการปฏบิตัติามมาตรฐาน ซึง่หากไดร้บัการรบัรองมาตรฐานแลว้ ผูป้ระกอบการมสีทิธิ

ประโยชน์ตาม นโยบายทางสเีขยีว (Green Lane Policy) เช่น สทิธปิระโยชน์ในการจดทะเบยีน หรอื

สทิธปิระโยชน์ในการไดร้บัยกเวน้อากรแสตมป์สาํหรบักูย้มืเงนิ เป็นตน้ 

(7) SME Competitiveness Rating for Enhancement (SCORE) เป็นโครงการทีเ่พือ่

เป็นเครื่องมอืในการจดัอนัดบัความสามารถในการแขง่ขนัของผูป้ระกอบการ SMEs แต่ละราย เพือ่ให้

ผูป้ระกอบการ SMEs แต่ละรายพฒันากจิการของตนเองใหด้ขีึน้ทัง้ดา้นความสามารถในการประกอบ

ธุรกจิและความสามารถในการแขง่ขนักบัผูป้ระกอบการรายอื่น โดยคาํนึงถงึปจัจยัต่างๆ ประกอบการ

พจิารณา เช่น ผลการดําเนินการของธุรกจิ ความสามารถทางการเงนิ ความสามารถทางการบรหิาร

จดัการ ความสามารถในการผลติ ความสามารถดา้นเทคนิค คุณภาพ นวตักรรม ซึง่การประเมนิผลจะ

มทีัง้หมด 5 ระดบั ซึง่ระดบัของ SCORE อาจเป็นหน่ึงในคุณสมบตัขิองผูป้ระกอบการทีจ่ะเขา้ร่วม

โครงการอื่นๆ อกีดว้ย ดงันัน้ ระดบัดงักล่าวจงึมคีวามสาํคญั เพื่อใหผู้ป้ระกอบการสามารถไดร้บัการ

สนบัสนุนจากหน่วยงานดงักลา่วอยา่งเตม็ที ่

(8) Enabling e-Payment for SMEs and Micro Enterprises เป็นโครงการทีส่ง่เสรมิให้

มกีารชาํระเงนิผา่นระบบอเิลก็ทรอนิกสใ์นผูป้ระกอบการ SMEs และผูป้ระกอบการขนาดจิว๋ 

(9) Enterprise 50 Award Programme เป็นโครงการทีจ่ดัขึน้เพื่อมอบรางวลัใหแ้ก่

ผูป้ระกอบการ SMEs ทีไ่ดร้บัเลอืก โดยคาํนึงถงึความสามารถทางการเงนิ การปฏบิตังิาน ทกัษะการ

จดัการ หากผูป้ระกอบการ SMEs ไดร้บัรางวลัแลว้กจ็ะไดส้ทิธปิระโยชน์ เช่น สามารถนําสญัลกัษณ์ 

Enterprise 50 ไปใชเ้ป็นหลกัประกนั 

(10) Brand and Packaging Mobile Gallery เป็นโครงการทีส่นับสนุนใหผู้ป้ระกอบการ 

SMEs ทอ้งถิน่ใหม้คีาํนึงถงึการจดัการชือ่เสยีงทางการคา้และการบรรจุหบีหอ่สนิคา้ เพือ่เตรยีมตวัไปสู่

ตลาดโลก 

(11) SME Expert Advisory Panel (SEAP) เป็นโครงการใหค้าํปรกึษาทางเทคนิคใหแ้ก่

ผูป้ระกอบการ SMEs ซึ่งผูใ้ห้คําปรกึษาจะเป็นผูเ้ชี่ยวชาญในธุรกจิแต่ละสาขาเพื่อให้คําแนะนํา

ทางดา้นเทคโนโลย ีความรูแ้ละทกัษะ (know-how) หรอืแบ่งปนัประสบการณ์ในธุรกจินัน้ๆ ใหแ้ก่

ผูป้ระกอบการเพือ่จะไดนํ้าไปใชพ้ฒันาองคก์รธุรกจิของตนเองต่อไป 
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ผูป้ระกอบการ SMEs ทีม่สีทิธขิอความช่วยเหลอืในโครงการดงักล่าว จะตอ้งมคีุณสมบตั ิ

ดงัน้ี เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิทั หรอื องคก์รธุรกจิทีจ่ดทะเบยีนธุรกจิตามกฎหมาย

วา่ดว้ยการจดทะเบยีนธุรกจิ และตอ้งเป็นผูป้ระกอบการ SMEs ทีอ่ยูภ่ายใตค้ํานิยามของสภาพฒันา

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งชาต ิทีป่ระกอบธุรกจิประเภทการผลติ การผลติเกีย่วเน่ืองการ

บรกิาร และการบรกิาร (ทีไ่ม่ใช่การประกนัภยั หรอืการบรกิารทางการเงนิ) และจะตอ้งมชีาวมาเลเซยี

ถอืหุน้หรอืมหีุน้สว่นอยูไ่มน้่อยกวา่รอ้ยละ 60  

(12) Skills Upgrading Programme เป็นโครงการทีจ่ดัขึน้เพื่อพฒันาทกัษะและ

ความสามารถของเจา้ของกจิการ ลูกจา้งของผูป้ระกอบการ SMEs ทีม่ลีกัษณะงานเชงิเทคนิคหรอื      

เชงิบรหิาร โดยเฉพาะอย่างยิง่สาขาธุรกจิการไฟฟ้า และเครื่องอเิลก็ทรอนิกส ์เทคโนโลยสีารสนเทศ 

วศิวกรรม เป็นตน้ 

(13) SME @ University Programme เป็นโครงการทีต่ ัง้ขึน้เพือ่เป็นศนูยอ์บรมหลกัสตูร

ใหแ้ก่ประธานบรหิารของผูป้ระกอบการ SMEs เพือ่เพิม่พนูความรูแ้ละเพิม่พนูความคดิในการบรหิาร 

หรอืการความคดิสรา้งสรรค ์และมไีหวพรบิในการประกอบธุรกจิ 

(14) SME – University Internship Programme เป็นโปรแกรมทีเ่กดิจากความร่วมมอื

ของภาครฐัและภาคเอกชนในการเปิดโอกาสใหน้ักศกึษามหาวทิยาลยัรฐัสามารถเขา้ร่วมโรงการเพื่อ

ฝึกงานในสถานประกอบการจรงิ  

(15) Business Matching เป็นโครงการทีจ่ดัใหม้กีารจบัคู่ใหผู้ป้ระกอบการ SMEs เขา้

ไปอยู่ในฐานะซพัพลายเออรท์ีเ่ป็นส่วนหน่ึงในสายการผลติของบรษิทัใหญ่ หรอืบรรษทัขา้มชาต ิหรอื

บรรษทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัรฐับาล เพือ่พฒันาใหผู้ป้ระกอบการ SMEs เตบิโตขึน้ในอนาคต 

เมื่อพเิคราะห์กฎหมายว่าด้วยบรรษทัเพื่อการพฒันาอุตสาหกรรมขนาดเลก็และขนาด

กลางแลว้ พบวา่ไมม่ผีลกระทบใดๆ ต่อผูป้ระกอบการ SMEs หากแต่เป็นการสง่เสรมิผูป้ระกอบการ 

SMEs ใหไ้ดร้บัการส่งเสรมิจากหน่วยงานดงักล่าว โดยหน่วยงานดงักล่าวไดอ้อกโครงการมาเพื่อ

ส่งเสรมิผูป้ระกอบการ SMEs โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูป้ระกอบการสญัชาตมิาเลเซีย ไม่ว่าจะเป็นการ

ส่งเสรมิทางดา้นการเขา้ถงึเงนิทุน การจดัอนัดบัเพื่อรบัรองมาตรฐานผูป้ระกอบการ SMEs การให้

คําปรกึษา และการให้ความรู้และการฝึกอบรม ดงันัน้ จงึเหน็ได้ว่านโยบายการส่งเสรมิต่างๆ ของ 

SME Corp., Malaysia เป็นนโยบายส่งเสรมิผูป้ระกอบการ SMEs ทีม่สีญัชาตมิาเลเซยี ในทาง

กลับกันจะเห็นได้ว่านโยบายต่างๆ ส่วนใหญ่จะกําหนดคุณสมบัติการส่งเสริมจํากัดเพียงแค่

ผูป้ระกอบการสญัชาตมิาเลเซยีเทา่นัน้ จงึเป็นอุปสรรคอยา่งยิง่ต่อผูป้ระกอบการ SMEs ต่างประเทศที่
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จะเขา้มาประกอบธุรกจิในประเทศมาเลเซยี หรอืแขง่ขนักบัผูป้ระกอบการ SMEs สญัชาตมิาเลเซยี

นอกประเทศมาเลเซยี ไม่ว่าจะเป็นระดบัความยากง่ายในการเขา้ถงึเงนิทุนไม่ว่าการเขา้ถงึโดยตรง

หรอืโดยออ้ม ความรูค้วามเขา้ใจในการประกอบธุรกจิ อนัจะส่งผลใหค้วามสามารถในการแขง่ขนัของ

ผูป้ระกอบการ SMEs ต่างประเทศดอ้ยกวา่ผูป้ระกอบการ SMEs สญัชาตมิาเลเซยี ทัง้ในแงก่ารเขา้มา

ลงทุนในประเทศมาเลเซยีรวมถงึการแขง่ขนักนัภายในประเทศของตนเองหรอืประเทศอื่นๆ ดว้ย 

 

กฎหมายว่าด้วยตลาดทุนและการให้บริการตลาดทุน (Capital Markets and Services Act 

2007 (Act 671)) 

 

กฎหมายวา่ดว้ยตลาดทุนและการใหบ้รกิารตลาดทุนฉบบัน้ีเป็นกฎหมายทีม่วีตัถุประสงค์

เพื่อรวบรวมกจิการที่เกี่ยวขอ้งกบัตลาดทุนทัง้หมดมาอยู่ในกฎหมายฉบบัเดยีวกนั กล่าวคอื นําเอา 

the Securities Industry Act 193 (Act 280) ซึง่กําหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัธุรกจิดา้นหลกัทรพัย ์กบั 

the Futures Industry Act 1993 (Act 499) ซึง่กําหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัธุรกจิดา้นสญัญาซื้อขาย

ลว่งหน้ามารวมกนั โดยทีก่ฎหมายดงักล่าวไดก้ําหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบักจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัตลาด

ทุน (ตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า) การขออนุญาตของบุคคลต่างๆ ที่ให้บรกิาร

เกี่ยวขอ้งกบักจิการในตลาดทุน เช่น ผูใ้หค้ําปรกึษาดา้นการเงนิ บรษิทัหรอืบุคคลทีใ่หบ้รกิารจดัการ

กองทุน ผูใ้หค้าํปรกึษาดา้นการลงทุน120 เป็นตน้ รวมถงึกําหนดหลกัเกณฑใ์นการนําหลกัทรพัยเ์ขา้จด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ละการเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยอ์นัเป็นการระดมทุนของ

ผูป้ระกอบการผา่นชอ่งทางตลาดทุน 

การดําเนินการกจิกาที่เกี่ยวขอ้งกบัตลาดทุนตามกฎหมายฉบบัน้ีจะถูกควบคุมดูแลโดย

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย ์(Securities Commission)  

โดยที่ตลาดหลกัทรพัย์ของประเทศมาเลเซีย หรือเรียกว่า Bursa Malaysia นัน้        

แบ่งออกเป็น 2 ตลาดคอื Main Market (ตลาดหลกัทรพัยห์ลกั) และ ACE Market (ตลาดหลกัทรพัย์

ทางเลอืก) อกีทัง้ยงัมตีลาดหลกัทรพัยอ์สิลาม (Islamic Capital Market) เพื่อรองรบัการซื้อขาย

หลกัทรพัยอ์สิลามอกีดว้ย 

                                                            
120 Suruhanja Sekuriti Securities Commission Malaysia, (ไมป่รากฏวนัที)่, Licensing, สบืคน้เมือ่วนัที ่28 กนัยายน 2555, 
จาก http://www.sc.com.my/sub.asp?menuid=220 
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(1) ตลาดหลกัทรพัยห์ลกั (Main Market)121 

เป็นตลาดหลกัทรพัย์หลกัของประเทศมาเลเซยี ซึ่งเกดิมาจากการรวมตวัของกระดาน

หลกัทรพัยห์ลกั (Main Board) และกระดานหลกัทรพัยร์อง (Secondary Board) โดยคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรพัย์จะคํานึงถงึมาตรฐาน คุณภาพ ขนาดของบรษิทั การดําเนินการ การบรหิารจดัการ 

ความชํานาญของบริษัทเพื่อเข้าสู่ตลาดหลัก โดยตลาดหลักทรัพย์หลักน้ีจะรองรับการซื้อขาย

หลกัทรพัย ์อนุพนัธ ์ตราสารหน้ี  

คุณสมบตัหิลกัของบรษิทัทีจ่ะเขา้สูต่ลาดหลกัได ้มดีงัน้ี 

(1.1) เป็นบรษิทัมหาชนเทา่นัน้ (เน่ืองจากมกีารกําหนดคุณสมบตัขิองผูถ้อืหุน้ข ัน้ตํ่า

เกนิกวา่ 50 คน ซึง่บรษิทัเอกชนไมส่ามารถมผีูถ้อืหุน้เกนิกวา่ 50 คนได)้ 

(1.2) บรษิทัจะต้องผ่านการทดสอบอย่างใดอย่างหน่ึง ดงัต่อไปน้ี (แลว้แต่รูปแบบ

การเขา้ตลาด) 

(1.2.1) การทดสอบผลกําไร (Profit Test) โดยจะตอ้งมกีําไรหลงัหกัภาษ ี

(Uninterrupted profit after tax) ไม่น้อยกวา่ 3 – 5 ปีตดิต่อกนั 

โดยรวมกนัแลว้เกนิกวา่ 20 ลา้นรงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 200 

ลา้นบาท) และกําไรหลงัหกัภาษีสําหรบัปีสุดทา้ยต้องไม่น้อยกว่า 6 

ลา้นรงิกติมาเลเซยี (60 ลา้นบาท) 

(1.2.2) การทดสอบมลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด (Market Capitalisation 

Test) ตอ้งไมน้่อยกวา่ 500 ลา้นรงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 5,000 

ล้านบาท) และบรษิทัดงักล่าวได้ก่อตัง้ขึ้นและก่อให้เกดิรายได้แล้ว    

ไมน้่อยกวา่ 1 ปีบญัช ี

(1.2.3) การทดสอบบรรษัทโครงการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure 

Project Corporation Test) จะตอ้งไดร้บัสทิธใินการดําเนินการ

โครงการโครงสรา้งพืน้ฐานไม่ว่าในหรอืนอกประเทศมาเลเซยี โดยมี

มูลค่าโครงการไม่น้อยกว่า 500 ล้านรงิกติมาเลเซีย (หรอืประมาณ 

                                                            
121 Bursa Malaysia Berhad, (ไมป่รากฏปีพมิพ)์, LISTING CRITERIA ON BURSA MALAYSIA, สบืคน้เมือ่วนัที ่27 ธนัวาคม 
2555, จากhttp://www.bursamalaysia.com/misc/listed_companiesListing-Guide_Leaflet.pdf 
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5,000 ลา้นบาท) และยงัคงมสีทิธใินสมัปทานดงักล่าวไม่น้อยกว่า      

15 ปี 

(1.3) ไม่มกีารกําหนดทุนจดทะเบยีนขัน้ตํ่า แต่จะต้องเสนอขายหลกัทรพัย์ให้แก่

ประชาชนในราคาไม่ตํ่ากว่า 0.50 รงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 5 บาท)        

ต่อหุน้ 

(1.4) จะตอ้งมกีารกระจายหุน้ใหแ้ก่นักลงทุนทัว่ไปไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 25 ของหุน้

ทุนบรษิทั รวมถงึตอ้งมผีูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนักลงทุนทัว่ไปไมน้่อยกวา่ 1,000 คนซึง่

ถอืหุน้คนละไมน้่อยกวา่ 100 หุน้ โดยจาํนวนนักลงทุนในบรษิทัจะตอ้งเป็นนัก

ลงทุนภมูบิุตรไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 50  

(1.5) จะตอ้งมสีถานะการเงนิทีด่ ีโดยมรีะดบัเงนิทุนหมนุเวยีนทีเ่พยีงพอไมน้่อยกวา่ 

12 เดอืน ไม่มกีารขาดทุนสะสมสาํหรบับญัชงีบดุลปีล่าสุดทีไ่ดร้บัการตรวจ

บญัชแีลว้ 

(2) ตลาดหลกัทรพัยท์างเลอืก (ACE Market)122 

เป็นตลาดหลกัทรพัยท์างเลอืกของสหพนัธรฐัมาเลเซยี ซึง่แปรรปูมาจากตลาด MESDAQ 

โดยการขอจดทะเบยีนเขา้สู่ตลาดทางเลอืกน้ีจะขึน้อยู่กบัผูส้นับสนุน (Sponsor) ซึ่งปจัจยัในการ

พจิารณาในการผลกัดนัใหผู้ป้ระกอบการเขา้สูต่ลาดนัน้ อาจพจิารณาจากการเตบิโต ความเสีย่งในการ

ดําเนินธุรกจิ กรรมการและการบรหิารจดัการมศีกัยภาพ มธีรรมาภบิาล เป็นตน้ โดยตลาดทางเลอืก

ดงักลา่วจะมหีลกัเกณฑก์ารเขา้สูต่ลาดทีน้่อยกวา่ตลาดหลกั โดยมคีุณสมบตั ิดงัน้ี 

(2.1) เป็นบริษัทมหาชนเท่านัน้ (เน่ืองจากมีการกําหนดคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น      

ขัน้ตํ่าเกนิกวา่ 50 คน ซึง่บรษิทัเอกชนไมส่ามารถมผีูถ้อืหุน้เกนิกวา่ 50 คน

ได)้ 

(2.2) ไมจ่าํเป็นตอ้งผา่นการทดสอบตามทีก่าํหนดในตลาดหลกั 

(2.3) ไมม่กีารกาํหนดทุนจดทะเบยีนขัน้ตํ่า  

                                                            
122 Bursa Malaysia Berhad, (ไมป่รากฏปีพมิพ)์, LISTING CRITERIA ON BURSA MALAYSIA, สบืคน้เมือ่วนัที ่27 ธนัวาคม 
2555, จากhttp://www.bursamalaysia.com/misc/listed_companiesListing-Guide_Leaflet.pdf 
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(2.4) จะตอ้งมกีารกระจายหุน้ใหแ้ก่นกัลงทุนทัว่ไปไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 25 ของหุน้ทุน

บรษิทั รวมถงึตอ้งมผีูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนักลงทุนทัว่ไปไมน้่อยกว่า 200 คนซึ่งถอื

หุน้คนละไมน้่อยกวา่ 100 หุน้  

(2.5) จะตอ้งมสีถานะการเงนิทีด่ ีโดยมรีะดบัเงนิทุนหมนุเวยีนทีเ่พยีงพอไมน้่อยกวา่ 

12 เดอืน  

(2.6) จะต้องมีการขอให้ผู้สนับสนุนเป็นผู้ประเมินความเหมาะสมในการเข้าจด

ทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือก โดยผู้สนับสนุนจะต้อง

สนับสนุนบรษิทัดงักล่าวไปอย่างน้อย 3 ปีหลงัจากการจดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัยท์างเลอืก 

(3) ตลาดหลกัทรพัยอ์สิลาม (Islamic Markets)123 

ผลติภณัฑ์หลกัทรพัย์ที่มกีารทําการซื้อขายอยู่ในตลาดหลกัทรพัย์อสิลามได้แก่ Bursa 

Suq Al-Sila’, Shari’ah Compliant Listed Equities, Sukuk, Islamic Real Estate Investment Trusts 

(iREITs), Shari’ah Compliant Exchange Traded Funds (iETFs) เป็นตน้ 

จากการพเิคราะห์กฎหมายว่าด้วยตลาดทุนและการให้บริการตลาดทุนนัน้ กฎหมาย

ดงักล่าวมผีลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อผูป้ระกอบการ SMEs ไม่ว่าทัง้ในประเทศและนอกประเทศ 

เน่ืองจากคุณสมบตัขิองบรษิทัทีจ่ะสามารถเขา้สู่ตลาดหลกัทรพัยท์ัง้ตลาดหลกัและตลาดทางเลอืกนัน้ 

มกีารกําหนดจํานวนผูถ้อืหุน้ไวสู้งมาก คอื ตลาดหลกั ต้องมผีูล้งทุนทัว่ไปถอืหุน้ 1,000 รายเป็น     

อย่างน้อย และตลาดทางเลือก ต้องมผีู้ลงทุนทัว่ไปถือหุ้น 200 รายเป็นอย่างน้อย จึงทําให้

ผูป้ระกอบการ SMEs ทีต่อ้งการจะหาเงนิทุนในตลาดทุนเขา้ไปไดล้ําบาก เน่ืองจากมคีุณสมบตัเิยอะ 

และพบวา่ในประเทศมาเลเซยียงัไมม่กีารตัง้ตลาดหลกัทรพัยส์าํหรบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดเลก็ 

หรอืตลาด SME ขึน้จงึเป็นการยากทีจ่ะใหผู้ป้ระกอบการ SMEs ซึง่อาจมขีนาดธุรกจิทีไ่มใ่หญ่เพยีง

พอทีจ่ะเขา้ระดมทุนในตลาดหลกัทรพัยท์ัง้สองตลาดไดอ้นั 

 

 

 

 
                                                            
123 Bursa Malaysia Berhad, (ไมก่รากฏปีพมิพ)์, BURSA MALAYSIA : ISLAMIC MARKETS, สบืคน้เมือ่วนัที ่27 ธนัวาคม 
2555, จากhttp://www.bursamalaysia.com/misc/Islamic_markets_brochure.pdf 
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กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย ์(Securities Commission Act 1993 (Act 498)) 

 

กฎหมายว่าดว้ยคณะกรมการกํากบัหลกัทรพัยฉ์บบัน้ีเป็นกฎหมายทีม่วีตัถุประสงค์เพื่อ

ก่อตัง้ Securities Commission หรอืคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยข์องประเทศมาเลเซยี พรอ้มทัง้

กาํหนดอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย ์เพือ่ออกกฎเกณฑ ์พฒันาและปรบัปรุงระบบ

ทีเ่กี่ยวกบัตลาดทุนของประเทศมาเลเซยี และมภีารกจิในการส่งเสรมิและรกัษาไวซ้ึ่งความเท่าเทยีม 

ความปลอดภยั ความโปร่งใสของตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถงึกํากบัการ

แขง่ขนัในตลาดทุนของประเทศมาเลเซยี เป็นตน้ 

 

กฎหมายว่าด้วยธรุกิจการให้กู้ยืมเงิน (Moneylenders Act 1951 (Act 400)) 

 

กฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิการใหกู้ย้มืเงนิฉบบัน้ีเป็นกฎหมายหลกัทีก่ําหนดหลกัเกณฑใ์นการ

ขออนุญาตสําหรับผู้ประกอบการให้กู้ยืมเงินที่มิใช่ธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ นอกจากน้ี 

กฎหมายฉบบัน้ีไดก้ําหนดหลกัเกณฑใ์นการประกอบธุรกจิดงักล่าวไว ้เช่น การจดัทําสญัญากูย้มืเงนิ

ของผูป้ระกอบการประเภทดงักล่าว การหา้มคดิดอกเบีย้ทบตน้ อยา่งไรกต็าม กฎหมายดงักล่าวมผีล

บงัคบัใชเ้พยีงแคป่ระเทศมาเลเซยีตะวนัตก (Penninsular Malaysia) เทา่นัน้ 

 

แผนแม่บทสาํหรบัการเงิน 2001 - 2010 (Financial Sector Master Plan 2001 – 2010) 

 

แผนแม่บทสาํหรบัการเงนิ 2001 - 2010 เป็นแผนทีอ่อกโดยธนาคารกลาง ในวนัที ่1 

มนีาคม พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) โดยมวีตัถุประสงคใ์นปรบัปรุงและฟ้ืนฟูใหร้ะบบการเงนิของประเทศ

มาเลเซยีมคีวามยดืหยุน่ ประสทิธภิาพ และมพีลวตัมากขึน้ อนัเน่ืองมาจากผลกระทบจากวกิฤตกิารณ์

ทางเศรษฐกจิในปี 2540 – 2541 (ค.ศ. 1997 – 1998) เพือ่สนบัสนุนใหเ้ศรษฐกจิของประเทศมาเลเซยี

เตบิโตขึน้อย่างยัง่ยนื โดยแผนการดงักล่าวเป็นนโยบายสําหรบัพฒันาสถาบนัการเงนิต่างๆ ไม่ว่าจะ

เป็นธนาคาร กจิการประกนัภยั ธนาคารอสิลาม สถาบนัการเงนิเพื่อการพฒันา เป็นตน้ เช่น การเพิม่

ความหลากหลายในรูปแบบการเงินต่างๆ ให้ตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจที่มีความ

หลากหลายเพิม่ขึ้น การพฒันาสถาบนัการเงนิให้มคีวามทนัสมยัทางดา้นเทคโนโลย ีและเพิม่ความ

เชีย่วชาญเฉพาะของสถาบนัการเงนิ การเพิม่พลวตัและขยายขนาดและความสามารถในการแข่งขนั

ของธุรกจิประกนัภยัทัง้ในและต่างประเทศ การเพิม่ความสามารถของสถาบนัการเงนิเพื่อการพฒันา 
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เป็นตน้ อย่างไรกต็าม ในปจัจุบนัพบว่ามกีารร่างแผนดา้นการเงนิหลกัของประเทศมาเลเซยีแผนใหม่

เรยีกวา่ the Financial Sector Blueprint 2011 – 2020 ซึง่จะไดก้ลา่วต่อไป 

 

แผนแม่บทสาํหรบัการเงิน 2011 – 2020 (Financial Sector Blueprint 2011-2020) 

 

เป็นแผนทีอ่อกมาถดัจากแผนแม่บทสาํหรบัการเงนิ 2001 - 2010 ซึ่งเผยแพร่ในวนัที ่      

21 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 (2011) โดยในแผนดงักล่าวไดก้ล่าวถงึ ภาพรวมทัว่ไปของเศรษฐกจิโลกและ

เศรษฐกจิภายในประเทศ โครงสรา้งทางดา้นการเงนิของประเทศมาเลเซยีในปี 2020 (2563) ผนึกรวม

ทางดา้นการเงนิระดบัภูมภิาคและระดบันานาชาต ิเช่น การสง่เสรมิใหป้ระเทศมาเลเซยีเป็นศนูยก์ลาง

ดา้นการเงนิอสิลาม มาตรการส่งเสรมิเพื่อปกป้องและรกัษาเสถยีรภาพทางดา้นการเงนิของประเทศ

มาเลเซยี การส่งเสรมิใหม้กีารพฒันาระบบการเงนิ เช่น ระบบการชําระเงนิดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์

เป็นตน้ 

 

แผนแม่บทสาํหรบัตลาดทุน ฉบบัท่ี 2 (Capital Market Master Plan 2)  

 
แผนแม่บทสําหรบัตลาดทุน ฉบบัที่ 2 น้ีเป็นแผนที่ออกโดยคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรพัย ์ซึง่เคยออกมาแลว้ 1 แผน คอื แผนแมบ่ทสาํหรบัตลาดทุน ฉบบัที ่1 ซึง่ถูกใชเ้ป็นแผนหลกั
ในการดําเนินงานของตลาดทุนตัง้แต่ปี ค.ศ. 2001 - 2010 โดยทีแ่ผนดงักล่าวออกมาเพื่อกําหนด    
กลยุทธท์างดา้นต่างๆ ในการพฒันาตลาดทุนของประเทศมาเลเซยีในช่วงปีที ่ค.ศ. 2011 – 2020 เช่น 
กลยุทธใ์นการเพิม่บทบาทของตลาดทุน กลยุทธเ์พื่อคุม้ครองนักลงทุน และเสถยีรภาพของการลงทุน 
เป็นตน้ 

 
แผนแม่บทสาํหรบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2012 – 2020 (SME Master Plan                  
2012 – 2020) 

 
แผนแม่บทสาํหรบัวสิาหกจิขนาดกลางละขนาดย่อมฉบบัน้ี ออกโดยสภาพฒันาวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ชาต ิทีร่ะบุแผนการในการสนบัสนุนการเขา้ถงึเงนิทุนของผูป้ระกอบการ 

SMEs ไว ้โดยระบุว่าธุรกจิ SMEs ในปจัจุบนัของประเทศมาเลเซยีนัน้ ยงัไม่สามารถเขา้ถงึแหล่ง

เงนิทุนไดอ้ย่างเตม็ที ่เน่ืองจากผูป้ระกอบการ SMEs บางรายโดยเฉพาะอย่างยิง่ วสิาหกจิขนาดจิว๋ 

(micro enterprise) นัน้ ยงัขาดความน่าเชื่อถอื (credit) กล่าวคอืไมม่หีลกัประกนัต่างๆ ทาํใหธ้นาคาร
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หรอืสถาบนัการเงนิปฏเิสธการใหเ้งนิกูแ้ก่ผูป้ระกอบการรายนัน้ อกีทัง้ผูป้ระกอบการ SMEs ยงัคงขาด

ความรูค้วามเขา้ใจในการประกอบธุรกจิอย่างถูกตอ้ง ซึ่งทําให ้ SMEs ของประเทศมาเลเซยียงัไม่

เตบิโตเท่าทีค่วร สภาพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งชาตจิงึวางแผนเพื่อสนับสนุนการ

เขา้ถงึแหล่งเงนิทุนของผูป้ระกอบการ SMEs โดยกระตุ้นนโยบายการเขา้ถงึเงนิทุนทัง้ช่องทางการ

เขา้ถงึเงนิทุนจากสถาบนัการเงนิและธนาคาร รวมถงึการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนจากแหล่งเงนิทุนที่มใิช่

สถาบนัการเงนิ เชน่ ธุรกจิเงนิรว่มลงทุน (Venture Capital) การลงทุนสว่นบุคคล (Angel Investment) 

หรอืการระดมเงนิในตลาดทุน (Capital Market) โดยเฉพาะอยา่งยิง่การขยายธุรกจิจากวสิาหกจิขนาด

กลางไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ่นัน้ควรจะต้องเขา้ถึงการระดมเงนิจากตลาดทุนอีกด้วย124 พร้อมน้ี          

สภาพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งชาติได้กําหนดให้นโยบายสนับสนุนการเขา้ถึง

เงนิทุนใหเ้ป็นรายการทีม่ผีลกระทบสงู 6 รายการ Six High Impact Programmes (HIPs) ซึง่เป็น

แผนงานสําคญัเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของแผนแม่บท ฉบบัน้ี โดยกําหนดใหม้โีครงการการลงทุนเพื่อ

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดเลก็ (SME Investment Programme (SIP)) เพื่อใหผู้ป้ระกอบการ 

SMEs เขา้ถงึแหลง่เงนิไดร้วดเรว็ยิง่ขึน้ 

นอกจากน้ีพบวา่แผนแมบ่ทฉบบัน้ี ไดก้ําหนดนโยบายสง่เสรมิการลงทุนทางดา้นการเงนิ

เอาไว ้โดยจะอยูใ่นมาตรการสนับสนุนอื่นๆ (7 Supporting Measures) โดยพยายามผลกัดนัใหม้กีาร

แก้ไขกฎหมายลม้ละลายของประเทศมาเลเซยี ใหล้ดระยะเวลาในการระงบัการประกอบกจิการของ

บุคคลลม้ละลายซึ่งนานถงึ 5 ปีใหน้้อยลง อนัจะทําใหผู้ป้ระกอบการ SMEs สามารถกลบัมาดําเนิน

กจิการใหมอ่กีครัง้หน่ึงไดเ้รว็ขึน้ เพือ่เป็นการใหโ้อกาสครัง้ทีส่อง (second chance) แก่ผูป้ระกอบการ 

SMEs125 

เมื่อพเิคราะห์แผนแม่บทเพื่อวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดเลก็ฉบบัน้ีแลว้ จะเหน็ไดว้่า

เป็นแผนแม่บททีส่่งเสรมิและสนับสนุนใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ SMEs เป็นอย่างมาก ทัง้น้ีแผนดงักล่าว

เป็นแผนทีม่ไีวเ้พือ่พฒันาผูป้ระกอบการ SMEs ของประเทศมาเลเซยีเทา่นัน้ อยา่งไรกต็ามมขีอ้สงัเกต

วา่แผนแมบ่ทดงักล่าวเป็นเพยีงมาตรการเชงินโยบายทีย่งัมไิดม้กีารบงัคบัใชอ้อกมาเป็นกฎหมายหรอื

ระเบยีบใดๆ จงึยงัคงเป็นสิง่ทีเ่ป็นนามธรรมเทา่นัน้ และยงัไมส่ามารถคาดเดาไดว้า่รฐับาลของประเทศ

มาเลเซยีจะออกกฎระเบยีบมาเพือ่รองรบักบัแผนแมบ่ทดงักลา่วหรอืไม ่

 
                                                            
124 Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Berhad, (ไมป่รากฏวนัที)่, Business Loan, สบืคน้เมือ่วนัที ่29 กนัยายน 2555, 
จาก http://smebank.com.my/web/guest/bisnesloan 
125 The National SME Development Council, (ไมป่รากฏปีพมิพ)์, SME MASTER PLAN 2012 -2020, สบืคน้เมือ่วนัที ่28 
กนัยายน 2555, จาก http://www.smecorp.gov.my/v4/node/2124 
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3.2.3 ข้อกาํหนดเก่ียวกบัการโอนเงิน 
 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการโอนเงนิในประเทศมาเลเซยี ไดแ้ก่  

 
พระราชบญัญติัควบคมุการแลกเปล่ียนเงินตรา ฉบบัท่ี 17 ค.ศ. 1953 (Act 17 Exchange 
Control Act 1953 (Revised 1969)) 

 

กฎหมายฉบบัน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วนัที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2513         

(ค.ศ. 1970) และมผีลบงัคบัใช ้ณ วนัที ่ 14 เมษายน พ.ศ. 2513 (ค.ศ. 1970) เพือ่กําหนดอํานาจ

หน้าทีข่องหน่วยงานกาํกบัดแูลและกาํหนดหลกัเกณฑต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตัราแลกเปลีย่น การชาํระ

เงนิ หลกัทรพัย์ หน้ี การนําเข้า การส่งออก การโอนทรพัย์สิน และการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง

ดงักลา่ว บทบญัญตัขิองกฎหมายฉบบัน้ีใชบ้งัคบัเป็นการทัว่ไปกบัการทาํธุรกรรมกบัทุกประเทศในโลก

ยกเวน้ ประเทศอสิราเอล ประเทศเซอร์เบยี และประเทศมอนเตเนโกร ซึ่งจะมหีลกัเกณฑ์พเิศษใช้

บงัคบัเป็นการเฉพาะ โดยมหีน่วยงานรบัผดิชอบในการกํากบัดูแลตามกฎหมายฉบบัน้ี คอื ธนาคาร

แห่งประเทศมาเลเซยี(Bank Negara Malaysia) และผูว้า่การธนาคารแห่งประเทศมาเลเซยี (Bank 

Negara Malaysia) เป็นเจา้พนกังานควบคุมการแลกเปลีย่นเงนิตามกฎหมายฉบบัน้ี 

กฎหมายฉบบัน้ีมสีาระสาํคญัโดยสรุป ดงัต่อไปน้ี 

ระเบียบเก่ียวกบัการซ้ือขาย แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและเงินริงกิต 

(1) การนําเขา้เงนิรงิกติ 

การนําเขา้เงนิรงิกติเกนิกว่า 1,000 รงิกติ (ประมาณ 10,000 บาท) ไม่ว่าโดยผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่

ในหรอืนอกประเทศมาเลเซยีตอ้งไดร้บัอนุญาตจากเจา้พนกังานควบคุมการแลกเปลีย่นเงนิก่อน 

(2) การนําเงนิรงิกติและเงนิตราต่างประเทศออกนอกประเทศ 

(2.1) ผูม้ถีิ่นที่อยู่ในประเทศมาเลเซียจะนําธนบตัรเงนิตราต่างประเทศหรอืเงนิ    

ริงกิตหรือเช็คเดินทางเกินกว่าจํานวนเท่ากับ 10,000 ริงกิต (ประมาณ 100,000 บาท) ออกนอก

ประเทศจะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากเจา้พนกังานควบคุมการแลกเปลีย่นเงนิก่อน 

(2.2) ผูม้ถีิ่นที่อยู่นอกประเทศมาเลเซียสามารถนําธนบตัรเงนิตราต่างประเทศ

หรอืเชค็เดนิทางมูลค่าเท่ากนักบัที่นําเขา้มาออกนอกประเทศได้ หากมเีอกสารหลกัฐานสําหรบัเงนิ
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จํานวนดงักล่าว แต่หากไม่มเีอกสารหลกัฐานจะตอ้งไดร้บัอนุญาตใหนํ้าเงนิดงักล่าวออกนอกประเทศ

จากเจา้พนกังานควบคุมการแลกเปลีย่นเงนิ 

อย่างไรก็ด ีการนําธนบตัรเงนิตราต่างประเทศหรอืเงนิรงิกติหรอืเช็คเดนิทางไม่ว่าใน

จํานวนเท่าใดติดตวัเพื่อออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศจะต้องกรอกแบบฟอร์มสําแดงรายการ

สาํหรบันกัทอ่งเทีย่ว (Travelers Declaration Form: TDF) 

ระเบียบเก่ียวกบับญัชีเงินฝากธนาคาร 

(1) บญัชเีงนิฝากเงนิตราต่างประเทศของผูม้ถีิน่ฐานในประเทศมาเลเซยี 

ผูม้ถีิน่ฐานในประเทศมาเลเซยีสามารถเปิดบญัชเีงนิตราต่างประเทศกบัธนาคารรบั

อนุญาตในประเทศ ธนาคารอสิลามระหวา่งประเทศ และธนาคารต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรไีมว่า่เพือ่

วตัถุประสงคใ์ด126 

(2) บญัชเีงนิฝากเงนิตราต่างประเทศของบุคคลทีม่ถีิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศ 

บุคคลทีม่ถีิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศสามารถเปิดบญัชเีงนิฝากเงนิตราต่างประเทศกบัธนาคาร

รบัอนุญาตในประเทศมาเลเซยีและธนาคารอสิลามระหวา่งประเทศได ้เพือ่อาํนวยความสะดวกในการ

ลงทุนและการประกอบธุรกจิในประเทศมาเลเซยี เงนิทนุทีอ่ยูใ่นบญัชเีหลา่น้ีสามารถสง่ออกไปยงั

ต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรี127 

(3) บญัชเีงนิรงิกติของบุคคลทีม่ถีิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศ 

บุคคลมีถิ่นที่อยู่นอกประเทศสามารถเปิดบญัชีเงนิริงกิตไว้กบัธนาคารรบัอนุญาตใน

ประเทศมาเลเซยีได ้ เงนิในบญัชดีงักล่าวอาจเป็นเงนิรงิกติทีไ่ดจ้ากการขายเงนิตราต่างประเทศหรอื

เป็นเงนิได้ที่ได้จากการลงทุนในประเทศมาเลเซีย เงนิทุนที่อยู่ในบญัชเีหล่าน้ีสามารถส่งออกไปยงั

ต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรเีมือ่แปลงเป็นเงนิตราต่างประเทศกบัธนาคารรบัอนุญาตในประเทศ128 

 
                                                            
126 Malaysian Investment Development Authority, Exchange Control Practice, Retrieved October 1, 2012 from 
http://www.mida.gov.my/env3/index.php?page=exchange-control-practice 
127 Malaysian Investment Development Authority, Exchange Control Practice, Retrieved October 1, 2012 from 
http://www.mida.gov.my/env3/index.php?page=exchange-control-practice 
128 Malaysian Investment Development Authority, Exchange Control Practice, Retrieved October 1, 2012 from 
http://www.mida.gov.my/env3/index.php?page=exchange-control-practice 
Ibid. 
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ระเบียบเก่ียวกบัค่าสินค้าและบริการ 

(1) คา่สนิคา้สง่ออก  

เงนิค่าสนิค้าส่งออกจะต้องนําเขา้มาในประเทศมาเลเซียเป็นเงนิตราต่างประเทศตาม

ระยะเวลาทีร่ะบุไวใ้นสญัญา ทัง้น้ี ตอ้งไมเ่กนิ 6 เดอืนนับแต่วนัทีส่ง่สนิคา้ออก และสามารถหกักลบน้ี

กบัผูม้ถีิน่ฐานอยู่นอกประเทศได ้ผูส้่งสนิคา้ออกสามารถฝากเงนิตราต่างประเทศนัน้กบัธนาคารรบั

อนุญาตสาํหรบัเงนิไดจ้ากการสง่ออกตัง้แต่ 1 ลา้นดอลลารส์หรฐั ถงึ 10 ลา้นดอลลารส์หรฐั (ประมาณ 

30,000,000 ถงึ 300,000,000 บาท) อยา่งไรกด็ ีผูส้ง่ออกจะตอ้งรายงานต่อธนาคารกลางโดยกรอก

แบบฟอรม์สาํหรบัแต่ละการขนสง่ทีม่มีลูคา่ FOB เกนิกวา่ 100,000 รงิกติ (ประมาณ 1,000,000 บาท) 

และตอ้งยืน่รายงานต่อเจา้พนักงานควบคุมอตัราแลกเปลีย่นเป็นรายไตรมาสเพื่อรบัรองการไดร้บัเงนิ

คา่สนิคา้สง่ออก ยกเวน้ ผูส้ง่ออกซึง่สาํแดงการสง่ออกผา่นช่องทางอเิลก็ทรอนิกสข์องต่อกรมศุลกากร

และกรมสรรพสามติ129 

(2) คา่สนิคา้เขา้ 

การชาํระคา่สนิคา้นําเขา้เป็นเงนิตราต่างประเทศสามารถทาํไดโ้ดยไมต่อ้งขออนุญาต 

(3) คา่บรกิาร 

เงนิค่าบรกิารจะตอ้งนําเขา้มาในประเทศมาเลเซยีเป็นเงนิตราต่างประเทศตามระยะเวลา

ทีร่ะบุไวใ้นสญัญา ทัง้น้ี ตอ้งไมเ่กนิ 6 เดอืนนบัแต่วนัทีใ่หบ้รกิาร 

ระเบียบเก่ียวกบัเงินลงทุนจากต่างประเทศ 

(1) การนําเขา้เงนิลงทุนในประเทศ 

นกัลงทุนต่างชาตสิามารถโอนเงนิเขา้มาลงทุนในประเทศมาเลเซยีไดโ้ดยไมม่ขีอ้จาํกดัทัง้

การลงทุนโดยตรง การลงทุนในหุน้ หรอืตราสารทางการเงนิ 

(2) การสง่เงนิกาํไรจากการลงทุนกลบัประเทศ 

นักลงทุนต่างชาตสิามารถส่งคนืเงนิลงทุน เงนิปนัผลกําไร หรอืเงนิไดใ้ดๆ ที่ไดร้บัจาก

การลงทุนในประเทศมาเลเซยีไดโ้ดยไมม่ขีอ้จาํกดั  

                                                            
129 Exchange Control Policy, Retrived October 1, 2012, from http://www.asiatradehub.com/malaysia/policy3.asp 
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ระเบียบเก่ียวกบัการโอนเงินทุนออกของบคุคลชาติ 

ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศมาเลเซียสามารถไปลงทุนในทรพัย์สินที่อยู่ในรูปของเงินตรา

ต่างประเทศโดยไมจ่าํกดัมลูค่า หากใชเ้งนิตราต่างประเทศของตนเอง หรอืเงนิตราต่างประเทศทีไ่ดร้บั

อนุญาตใหกู้ย้มื หรอืเงนิจากการเสนอขายหุน้ใหม่แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกในตลาดหลกัทรพัย์

มาเลเซยี (Bursa Malaysia) กรณีผูม้ถีิน่ทีอ่ยูใ่ชเ้งนิรงิกติทีกู่ย้มืภายในประเทศไปแปลงเป็นเงนิตรา

ต่างประเทศเพือ่ลงทุนจะถูกจาํกดัจาํนวน ดงัน้ี 

(1) ไมเ่กนิจาํนวนเทยีบเท่า 50 ลา้นรงิกติ (ประมาณ 500,000,000 บาท) ต่อปีปฏทินิ
สาํหรบับรษิทัซึง่มถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศ และ 

(2) ไม่เกนิจํานวนเทยีบเท่า 1 ลา้นรงิกติ (ประมาณ 10,000,000 บาท) ต่อปีปฏทินิ
สาํหรบับุคคลธรรมดาผูม้ถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศ 

 
การบงัคบัใช้กฎ Zero Hour Rule และการกาํหนดผลสมบูรณ์ของการโอนเงินท่ี

เป็นอนัส้ินสดุไม่สามารถเพิกถอนได้ (Finality of Payment) 

ภายใตบ้ทบญัญตัแิหง่พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยระบบการชาํระเงนิ (Payment Systems Act 
2003) มกีารนําหลกัการไมบ่งัคบักฎ Zero Hour Rule มาบงัคบัใช ้โดยกําหนดใหค้าํสัง่ชาํระเงนิทีส่ง่
เขา้สู่ระบบการชําระเงนิทีก่ําหนด (Designated payment system) ภายในสิน้วนัทีศ่าลมคีําสัง่
ลม้ละลายใหม้ผีลบงัคบัใชไ้ด ้นอกจากน้ี ยงันําเอาหลกัการกาํหนดผลสมบรูณ์ของการโอนเงนิทีเ่ป็นอนั
สิน้สุดไมส่ามารถเพกิถอนได ้(Finality of Payment) มาบงัคบัใชอ้กีดว้ย โดยกําหนดใหค้าํสัง่โอนเงนิ
หรอืการชาํระดุลทีท่าํในระบบการชาํระเงนิทีก่ําหนด (Designated payment system) หากดาํเนินการ
สําเรจ็ตามที่ถูกกําหนดใหม้ผีลเป็นอนัสิ้นสุดภายใต้หลกัเกณฑ์ที่กําหนดของระบบการชําระเงนิแล้ว  
ใหม้ผีลบงัคบัใชไ้ดแ้ละมผีลสมบรูณ์ไมส่ามารถยกเลกิเพกิถอนหรอืแกไ้ขหรอืหยุดระงบัการจ่ายเงนินัน้
ไดโ้ดยคาํสัง่ศาลหรอืบทบญัญตัขิองกฎหมายอื่น130 

 
 
 
 
 
 

                                                            
130 ธนาคารแหง่ประเทศไทย, รายงานระบบการชาํระเงนิ, สบืคน้เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม พ.ศ. 2555, จาก 
http://www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/Publication/ps_annually_report/AnnualReport/Payment_2010_T.pdf 
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3.2.4 กฎหมายแรงงาน 

 

นโยบายของสหพนัธรฐัมาเลเซียท่ีเก่ียวข้องกบัแรงงาน 
 

(1) นโยบาย วสิยัทศัน์ และพนัธะกจิของ Ministry of Human Resources ของ

ประเทศมาเลเซยี131 

“Ministry of Human Resources” ของประเทศมาเลเซยีมนีโยบาย ทีจ่ะปฏบิตัติาม

หลกัการแหง่ความสง่เสรมิความยตุธิรรมทางสงัคม สรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งนายจา้งและลกูจา้ง และ

มพีนัธะกจิในการปฏบิตังิานดงัต่อไปน้ี พฒันาแรงงานให้มปีระสทิธภิาพ ให้ขอ้มูลข่าวสารและดูแล

แรงงานเพือ่ใหแ้รงงานทนัต่อสภาพแวดลอ้มทีม่กีารเตบิโตทางเศรษฐกจิและสรา้งโอกาสในการทาํงาน

ใหม้ากขึ้น ส่งเสรมิและรกัษาความสมัพนัธ์ระหว่างลูกจา้งและนายจ้างเพื่อการพฒันาเศรษฐกจิของ

ประเทศมาเลเซยี ส่งเสรมิความยุตธิรรมในสงัคมและสรา้งความมัน่คงในความสมัพนัธร์ะหว่างลูกจา้ง

และนายจ้างผ่านการแก้ไขขอ้พพิาทระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง ส่งเสริมประชาธปิไตยในสหภาพ

แรงงาน เป็นผูนํ้าในการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ของประเทศ เพื่อพฒันาแรงงานให้มทีกัษะ ความรู ้

สอดคล้องกบัความต้องการของนายจ้าง ซึ่งนโยบายและพนัธะกิจที่กล่าวมาข้างต้นน้ีได้ถูกนํามา

กําหนดเป็นวตัถุประสงคใ์น Strategic Plan132 ทีเ่ป็นแผนยุทธศาสตรใ์นการปฏบิตัติามพนัธะกจิและ

นโยบายขา้งตน้ 

(2) วสิยัทศัน์ พนัธะกจิ และวตัถุประสงค ์ของ Manpower department Ministry of 

Human Resources ของประเทศมาเลเซยี133  

Manpower department Ministry of Humana Resources ของประเทศมาเลเซยีนัน้มี

วสิยัทศัน์ในการเป็นองคก์รผูนํ้าในการพฒันาขดีความสามารถของคนทาํงาน และมพีนัธะกจิทีจ่ะผลติ

คนทํางานที่มีคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือในการทําให้กําลังคนผ่านการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรมกาํลงัคนในอุตสาหกรรมต่างๆ 

                                                            
131 สบืคน้เมือ่วนัที ่24 กนัยายน 2555, 
www.mohr.gov.my/index.php?option=com_content&view=article&id=699&itemid=420&lang=en 
132 สบืคน้เมือ่วนัที ่19 กนัยายน 2555, จาก www.mohr.gov.my/pdf/STRATEGIC.PLAN.pdf 
133 สบืคน้เมือ่วนัที ่20 กนัยายน 2555, www.jtm.gov.my/ver12/index.php/en/about-us/vision-mision-obective-a-function-of-
department 
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(3) นโยบายของ Department of Skills Development Ministry of Human 

Resources134 

“Department of Skills Development Ministry of Human Resources” เป็นหน่วยงาน

ของรฐับาลมาเลเซยี มนีโยบายทีจ่ะผลติแรงงานฝีมอืผ่านโครงการพฒันาฝีมอืเพื่อเสรมิสรา้งวชิาชพี

ใหแ้ก่คนทาํงานในประเทศมาเลเซยี  

 

กฎหมายแรงงานของประเทศมาเลเซีย 
 

ประเทศมาเลเซยีเป็นประเทศทีม่รีะบบกฎหมายแบบ Common Law ซึง่ใชค้าํพพิากษา

ของศาลเป็นบรรทดัฐานในการตดัสนิคดแีต่อย่างไรกต็ามเน่ืองจากคดแีรงงานเป็นคดทีีม่คีวามพเิศษ

และต้องการกฎหมายที่แน่นอนเพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบตัิต่อกนัระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 

ประเทศมาเลเซยีจงึมกีารบญัญตักิฎหมายแรงงานขึน้โดยมกีฎหมายทีจ่ดัอยูใ่นหมวดกฎหมายแรงงาน

ทีส่าํคญัๆ ของประเทศมาเลเซยี ดงัน้ี  

(1) พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน ค.ศ. 1955 (Employment Act 1955 (Act 265)) 

“พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน ค.ศ. 1955 เริม่ถูกใชบ้งัคบัใชปี้ ค.ศ. 1955 และถูก

แกไ้ขเพิม่เตมิครัง้ล่าสุดในวนัที ่1 เมษายน ค.ศ. 2012135 โดยพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน ค.ศ. 

2012 (Employment (Amendment) Act 2012) โดยกฎหมายฉบบัน้ีเป็นกฎหมายหลกัทีใ่ชใ้นการ

ควบคุมการจา้งแรงงานในประเทศมาเลเซยี โดยการกาํหนดมาตรฐานขัน้ตํ่าของขอ้กาํหนดและเงือ่นไข

ของการจ้างแรงงาน มวีตัถุประสงค์หลกัในการควบคุมการทําสญัญาระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง        

แบบในการทําสญัญา การเลิกสญัญา และสิทธิและหน้าที่ระหว่างคู่สญัญา กฎหมายฉบับน้ีแบ่ง

ออกเป็น 19 หมวดคอื บทนํา บทเกี่ยวกบัการทําสญัญาจา้งแรงงาน การจ่ายค่าจา้งแรงงาน การลด

ค่าจา้งแรงงาน ระบบการจ่ายค่าจา้งแรงงาน ลําดบัความสําคญัของค่าจา้งแรงงาน ผูร้บัจา้งเหมา

แรงงาน การจ้างลูกจ้างเพศหญิง การคุ้มครองความเป็นมารดา การจ้างแรงงานเด็ก วนัหยุดและ

ชัว่โมงการทํางาน การเลกิสญัญาการให้ออกจากงานและผลประโยชน์ในการเกษียณอายุ การจ้าง

แรงงานต่างด้าว  การลงทะเบียนการจ้างแรงงาน การตรวจแรงงาน การร้องทุกข์ของลูกจ้าง 

                                                            
134 สบืคน้เมือ่วนัที ่20 กนัยายน 2555, 
www.dsd.gov.my.index.php?option=com_content&view=article&id=77&itemid=74&lang=en 
135 ขอ้มลู ณ วนัที ่6 ธนัวาคม พ.ศ. 2555. 
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กระบวนการรอ้งทุกข์ต่อพนักงานตรวจแรงงาน ความรบัผดิและบทกําหนดโทษ กฎหมายลูกต่างๆ 

และกฎหมายทีถู่กยกเลกิ  

สาระสาํคญั 

กฎหมายฉบบัน้ีไดก้ําหนดใหส้ญัญาจา้งแรงงานเป็นการตกลงการวา่จา้งระหวา่งนายจา้ง

และลูกจ้าง โดยจะทําเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืไม่ก็ได้ แต่ในกรณีที่สญัญาจ้างแรงงานที่มกีําหนด

ระยะเวลาแน่นอนเกนิกว่า 1 เดอืน หรอืเป็นงานทีม่ลีกัษณะเป็นครัง้คราวทีม่กีําหนดการสิน้สุดหรอื

ความสาํเรจ็ของงานเกนิกว่าหรอือาจจะเกนิกว่า 1 เดอืน จะตอ้งทําสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

และนอกจากนัน้กฎหมายฉบบัน้ียงักาํหนดหลกัเกณฑใ์นการจา้งแรงงานทีส่าํคญัดงัต่อไปน้ี  

- คา่จา้งแรงงานขัน้ตํ่า รฐับาลของประเทศมาเลเซยีไดป้ระกาศค่าจา้งแรงงาน
ขัน้ตํ่าในวนัที ่1 พฤษภาคม ค.ศ. 2012 โดยกําหนดใหค้่าจา้งแรงงานตอ้งไมน้่อยกวา่ 900 รงิกติต่อ
เดอืนสาํหรบัลกูจา้งประจาํทีท่ํางานใน Penninsular Malaysia และไมน้่อยกวา่ 800 รงิกติ ต่อเดอืน
สาํหรบัลูกจา้งประจําทีท่ํางานใน Sabah และ Saravak และใหเ้วลานายจา้งปรบัโครงสรา้ง การจ่าย
ค่าจา้งแรงงานภายใน 6 เดอืนนับแต่วนัประกาศ และใหเ้วลานายจา้งซึง่มลีกูจา้งไม่เกนิ 5 คน ปรบั
โครงสรา้งการจา่ยคา่จา้งแรงงานภายใน 12 เดอืนนบัแต่วนัประกาศ 

- การจา่ยคา่จา้งแรงงาน 

ตามมาตรา 18 แห่งกฎหมายฉบบัน้ีไดก้ําหนดใหส้ญัญาจา้งแรงงานจะต้อง
กําหนดงวดการจ่ายค่าจา้งแรงงานไม่เกนิกว่า 1 เดอืน โดยในกรณีที่ไม่มกีารกําหนดไวใ้หถ้อืว่า
ระยะเวลา 1 เดอืนเป็นงวดการจา่ยคา่จา้งแรงงาน 

- ระยะเวลาปฏบิตังิาน  

ตอ้งไมเ่กนิกวา่ 8 ชัว่โมงต่อวนั 48 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์โดยจะตอ้งมเีวลาพกัไม่

น้อยกวา่ 30 นาท ีทุก 5 ชัว่โมงทาํงาน และเมือ่รวมเวลาพกัแลว้จะตอ้งไมเ่กนิ 10 ชัว่โมงต่อวนั เวน้แต่

เป็นกรณีทีม่เีหตุจําเป็นเร่งด่วนอนัอาจเป็นอนัตรายต่อสถานทีท่ํางาน เป็นงานทีม่คีวามจําเป็นความ

ปลอดภัยสาธารณะ เป็นงานที่มีความจําเป็นต่อการป้องกันประเทศ เป็นงานด่วนที่ต้องทําต่อ

เครือ่งจกัรหรอืโรงงาน เกดิการหยดุชะงกัของงานซึง่ไมอ่าจคาดหมายไดล้ว่งหน้า 

- คา่ลว่งเวลา  
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กําหนดใหเ้ท่ากบั 1.5 เท่าของอตัราค่าจา้งต่อชัว่โมง แต่หากเป็นการทํางาน

ล่วงเวลาในวนัหยุด เท่ากบั 2 เท่าของอตัราค่าจา้งต่อชัว่โมง และหากเป็นการทํางานล่วงเวลาใน

วนัหยดุตามประเพณ ีเทา่กบั 3 เทา่ของอตัราคา่จา้งต่อชัว่โมง 

- คา่จา้งในหยดุ  

เท่ากบัค่าจ้างจํานวนครึ่งวนัต่อการทํางานในวนัหยุดไม่เกินครึ่งวนัของเวลา

ทาํงานปกต ิหรอืเทา่กบัคา่จา้ง 1 วนัสาํหรบัการทาํงานเกนิกวา่ครึง่วนัของเวลาทาํงานปกต ิ

- วนัหยดุและวนัหยดุตามประเพณ ี

ตอ้งกําหนดใหม้อีย่างน้อย 1 วนัต่อสปัดาหโ์ดยนายจา้งสามารถกําหนดใหเ้ป็น

วนัใดวนัหน่ึงในสปัดาหก์ไ็ด ้และมวีนัหยดุตามประเพณ ี10 วนั 

- การเลกิจา้ง  

ในกรณีลูกจา้งซึ่งมอีายุงานไม่เกนิ 2 ปีใหบ้อกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4 

สปัดาห ์ 

ในกรณีลกูจา้งซึง่มอีายุงานเกนิกวา่ 2 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี ใหบ้อกกล่าวล่วงหน้า

ไมน้่อยกวา่ 6 สปัดาห ์

ในกรณลีกูจา้งซึง่มอีายุงานตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไป ใหบ้อกกล่าวล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 8 

สปัดาห ์

ในกรณีที่ไม่บอกกล่าวล่วงหน้า นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าว

ลว่งหน้าใหแ้ก่ลกูจา้งเทา่กบัระยะเวลาทีก่าํหนดสาํหรบัการบอกกลา่วลว่งหน้า 

ขอบเขตการบงัคบัใช้ 

กฎหมายฉบบัน้ีไดก้าํหนดใหใ้ชบ้งัคบักฎหมายฉบบัน้ีเฉพาะในเขตมาเลเซยีตะวนัตกและ

เขตสหพนัธรฐัเทา่นัน้ และใชบ้งัคบักบัการจา้งแรงงานใด ๆ ทีล่กูจา้งไดร้บัคา่จา้งแรงงานไมเ่กนิ 2,000 

รงิกติต่อเดอืน136 แต่ใหร้วมถงึการจา้งแรงงานทีลู่กจา้งเป็นผูใ้ชแ้รงงานทัง้ทีเ่ป็นแรงงานมฝีีมอืและ

แรงงานฝึกหดั ลกูจา้งมหีน้าทีค่วบคุมหรอืบาํรุงรกัษายานพาหนะทีใ่ชใ้นการขนสง่ผูโ้ดยสารหรอืสนิคา้ 

                                                            
136 The Employment Act 1955 (Act 265), Subsection 69B(1) amended by The Employment (Amendment) Act 2012, 
Section 23. 
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หรอืทีใ่ชเ้พือ่เป็นค่าตอบแทนหรอืเพื่อวตัถุประสงคท์างการคา้ ลูกจา้งมหีน้าทีค่วบคุมดูแลลูกจา้งอื่นที่

เป็นผูใ้ชแ้รงงาน ลูกจา้งมหีน้าทีง่านทีต่อ้งทําในเรอืซึ่งจดทะเบยีนในประเทศมาเลเซยี ลูกจา้งเป็นคน

รบัใชใ้นบา้น หรอืลกูจา้งอื่นตามทีร่ฐัมนตรกีาํหนด  

กลไกการบงัคบัใช้กฎหมาย 

กฎหมายฉบบัน้ีไดก้ําหนดใหอ้ธบิดกีระทรวงแรงงานเป็นผูม้อีํานาจตรวจสอบการปฏบิตัิ

ตามกฎหมาย และมอีํานาจวินิจฉัยข้อพพิาทอนัเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างแรงงานที่เกิดขึ้นระหว่าง

นายจ้างและลูกจ้างตามสญัญาจ้างแรงงาน ตามกฎหมายฉบบัน้ี หรือตามพระราชบญัญัติว่าด้วย

คณะกรรมการที่ปรกึษาการกําหนดค่าจ้างแรงงานแห่งชาติ ค.ศ. 2011 (National Wages 

Consultative Council Act 2011) รวมทัง้มอีํานาจวนิิจฉยัขอ้พพิาทเกีย่วกบัค่าเสยีหายอนัเกดิจากการ

ทีล่กูจา้งเลกิสญัญาจา้งโดยไมม่กีารบอกกลา่วลว่งหน้า หรอืไมร่อใหค้รบกาํหนดการบอกกลา่วลว่งหน้า

ดว้ย  

ผูซ้ึ่งตอ้งการรอ้งเรยีนอธบิดกีระทรวงแรงงานจะต้องรอ้งเรยีนเป็นหนังสอืต่อสํานักงาน

อธบิด ีเมือ่ไดร้บัการรอ้งเรยีนแลว้ อธบิดตีอ้งวนิิจฉยัขอ้รอ้งเรยีนดงักล่าวโดยเรว็ โดยมอีํานาจเรยีกให้

ผูถู้กรอ้งหรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีจากคาํวนิิจฉยัหรอืคาํสัง่เขา้มาใหก้ารกไ็ด ้และเมือ่อธบิดกีระทรวงแรงงาน

มคีาํวนิิจฉยัหรอืคาํสัง่เป็นประการใดแลว้ หากบุคคลซึง่ไดค้าํวนิิจฉยัน้ีมผีลหรอืผูร้บัคาํสัง่ไมป่ฏบิตัติาม

คําวินิจฉัยหรือคําสัง่ดังกล่าว อธิบดีกระทรวงแรงงานมีอํานาจส่งคําวินิจฉัยหรือคําสัง่นัน้ให้แก่       

ศาลแขวงซึ่งข้อพิพาทอยู่ในเขตอํานาจรับรอง เพื่อให้คําวินิจฉัยหรือคําสัง่ดังกล่าวบังคับได้

เช่นเดยีวกบัคําพพิากษาของศาล หรอืหากคู่พพิาทหรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีใดไม่พอใจคําวนิิจฉัยหรอืคําสัง่

ของอธบิดกีระทรวงแรงงาน คู่พพิาทหรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีสามารถอุทธรณ์คําวนิิจฉัยหรอืคําสัง่นัน้ไดต่้อ

ศาลสงูได ้

ผลกระทบต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายในประเทศ 

จากเดมิทีแ่มป้ระเทศมาเลเซยีจะมกีารกาํหนดคา่จา้งแรงงานขัน้ตํ่าบา้ง แต่ค่าจา้งแรงงาน

ขัน้ตํ่าดงักล่าวกไ็ม่มมีาตรฐานทีด่แีละครอบคลุมเพยีงลูกจา้งเพยีงบางส่วนเท่านัน้ อนัส่งผลใหค้่าจา้ง

แรงงานของประเทศมาเลเซียถูกกําหนดโดยกลไกของตลาดเสยีเป็นส่วนใหญ่137 และทําให้ค่าจ้าง

แรงงานในประเทศมาเลเซยีค่อนขา้งตํ่า แต่เมื่อมกีารกําหนดค่าจา้งแรงงานขัน้ตํ่าทีเ่ป็นมาตรฐานและ

ใชบ้งัคบัเป็นการทัว่ไปเป็นครัง้แรกของประเทศมาเลเซยีเมื่อวนัที ่1 เมษายน ค.ศ. 2012 ซึ่งค่าจา้ง

                                                            
137 CIMB,”Mininmum Wage Policy – Curse or Cure?,” Retrieved January 10th, 2013 from 
http://etp.pemandu.gov.my/upload/CIMB-Minimum_wage_policy%E2%80%93Curse_or_Cure.pdf 
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แรงงานขัน้ตํ่าที่กําหนดออกมาน้ีค่อนขา้งสูงกว่าค่าจ้างแรงงานเดมิที่เคยเป็นมา โดยเฉพาะในเขต 

Sabah ซึ่งตามขอ้มลูสถติใินปี ค.ศ. 2009 ค่าจา้งแรงงานโดยเฉลีย่ในเขต Sabah ประมาณ 577        

รงิกติต่อเดอืนเท่านัน้ และประมาณ 758 รงิกติต่อเดอืนในเขต Sarawak138 ดงันัน้ค่าจา้งแรงงานขัน้ตํ่า

ใหม่ทีก่ําหนดออกมาน้ีอาจจะส่งผลกระทบต่อนายจา้งซึ่งเป็นวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดอย่างมาก 

กล่าวคือ ทําให้นายจ้างเหล่าน้ีต้องมีค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานเพิ่มมากขึ้น จนอาจส่งผลให้ไม่

สามารถดาํเนินธุรกจิต่อไป หรอืจาํเป็นตอ้งลดจาํนวนลกูจา้งลงกเ็ป็นได ้

(2) พระราชบญัญตัเิงนิทดแทน ค.ศ. 1952 (Workmen’s Compensation Act 1952139)   

พระราชบญัญตัเิงนิทดแทน ค.ศ. 1952 (Workmen’s Compensation Act 1952) เป็น

กฎหมายทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อใหลู้กจา้งหรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัลูกจา้งเช่น บุตร ภรยิา ของลูกจา้งที่

ไดร้บับาดเจบ็หรอืปว่ยจากการทาํงานหรอืเกีย่วเน่ืองกบัการทาํงานไดร้บัเงนิทดแทนเพือ่ป้องกนัไมใ่ห้

ลูกจา้งหรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัลูกจา้งต้องเดอืดรอ้นระหว่างที่ลูกจา้งต้องรกัษาอาการบาดเจบ็หรอื

อาการปว่ยโดยเงนิทดแทน โดยกฎหมายฉบบัน้ีไดก้าํหนดเงือ่นไข หลกัเกณฑ ์รปูแบบ วธิกีารจ่ายเงนิ

ทดแทน บทลงโทษสําหรับผู้ที่ฝ่าฝืน รวมไปจนถึงวิธีการระงับข้อพิพาทอันเกิดจากปฏิบัติตาม

กฎหมายฉบบัน้ี  

สาระสาํคญัของกฎหมาย 

เน้ือหาหลักของกฎหมายฉบับน้ี เป็นการกําหนดหน้าที่ของนายจ้างในการจ่ายเงิน
ทดแทน รวมทัง้ค่ารกัษาพยาบาลและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของลกูจา้ง เมื่อลูกจา้ง
ประสบอนัตรายหรอืเจบ็ป่วยดว้ยโรคจากการทํางานหรอืเกี่ยวเน่ืองกบัการทํางาน และเพื่อเป็นการ
ประกนัความรบัผดิของนายจ้างตามพระราชบญัญัติน้ี มาตรา 26 แห่งพระราชบญัญัติฉบบัน้ี           
ไดก้ําหนดใหน้ายจา้งมหีน้าทีต่อ้งทาํประกนั โดยมหีน้าทีต่อ้งจ่ายเบีย้ประกนัปีละ 86 รงิกติ ต่อลกูจา้ง 
1 คน และหา้มมใิหห้กัคา่เบีย้ประกนัดงักลา่วออกจากคา่จา้งของลกูจา้ง 

ขอบเขตการบงัคบัใช้ 

กฎหมายฉบบัน้ีมุ่งให้ความคุ้มครองลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่งานใด ๆ ให้แก่นายจ้างตาม

สญัญาจา้งแรงงานและสญัญาจา้งฝึกงาน ไมว่า่ก่อนหรอืหลงัการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบัน้ี ทัง้

ทีท่าํขึน้โดยตกลงกนัหรอืโดยปรยิาย เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืไมเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร ไมว่า่คา่จา้งจะ

คํานวณตามระยะเวลาหรอืตามผลงานที่ทําได ้และงวดการจ่ายค่าจา้งจะเป็นรายวนั รายเดอืน หรอื

ระยะเวลาที่นานกว่าก็ตาม อย่างไรก็ตาม โดยผลของพระราชบัญญัติประกันสังคม ค.ศ. 1969 

                                                            
138 Ibid. 
139 Law of Malaysia Act 273 Workmen’s Compensation Act 1952 Incorporating all amendment up to 1 January 2006 
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(Employees’ Social Security Act 1969) มาตรา 2(5) ซึ่งกําหนดครอบคลุมลูกจา้งทุกคนตาม

พระราชบญัญตัฉิบบัน้ี และมาตรา 31 ซึง่ถูกแกไ้ขเพิม่เตมิและมผีลบงัคบัใชใ้นวนัที ่1 กรกฎาคม ค.ศ. 

1992 ไดก้ําหนดใหลู้กจา้งซึ่งมสีทิธไิดร้บัเงนิทดแทนภายใตพ้ระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม ค.ศ. 1969 

แล้ว จะไม่มสีทิธไิด้รบัเงนิทดแทนตามกฎหมายอื่นอกี ดงันัน้ลูกจ้างส่วนใหญ่จงึมไิด้อยู่ภายใต้

พระราชบญัญตัฉิบบัน้ีอกีต่อไปแลว้ มแีต่เพยีงลูกจา้งต่างดา้วเท่านัน้ทีย่งัคงไดร้บัสทิธปิระโยชน์ตาม

พระราชบญัญตัฉิบบัน้ี เน่ืองจาก Workmen's Compensation (Foreign Worker's Scheme) 

(Insurance) Order 1993 ไดก้ําหนดใหน้ายจา้งตอ้งทําประกนัใหแ้ก่ลูกจา้งต่างดา้วซึ่งไดร้บัค่าจา้ง      

ไม่เกนิ 500 รงิกติต่อเดอืนและผูใ้ชแ้รงงานต่างดา้วโดยไม่คํานึงถงึจํานวนค่าจา้ง จงึมเีพยีงลูกจา้ง    

ต่างดา้ว 2 กลุม่น้ีเทา่นัน้ทีย่งัคงอยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญตัฉิบบัน้ี 

กลไกการบงัคบัใช้กฎหมาย    

เพื่อให้ได้ร ับเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติน้ี ลูกจ้างต้องแจ้งการประสบภัยให้แก่

นายจา้งภายใน 7 วนันับแต่วนัทีเ่กดิเหตุ เวน้แต่กรณีทีล่กูจา้งเสยีชวีติ อยา่งไรกต็ามแมล้กูจา้งจะมไิด้

แจง้การประสบภยัแก่นายจา้งภายในระยะเวลาดงักล่าว หรอืมขีอ้บกพร่องหรอืไม่ถูกตอ้งประการใดก็

ตาม กไ็ม่เป็นเหตุใหลู้กจา้งเสยีสทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิทดแทน หากสามารถพสิูจน์ไดว้่านายจา้งสามารถ

รับรู้ถึงการประสบภัยนัน้ได้เองอยู่แล้ว หรือนายจ้างมิได้กล่าวอ้างการที่ลูกจ้างไม่ได้แจ้ง หรือ

ขอ้ผดิพลาดหรอืไม่ถูกต้องดงักล่าวมาในคําใหก้าร หรอืการไม่ไดแ้จง้ หรอืขอ้ผดิพลาดหรอืความไม่

ถูกตอ้งดงักล่าวอาจเกดิขึน้ไดเ้ป็นครัง้คราว หรอืลูกจา้งมไิดอ้ยู่ในประเทศมาเลเซยี หรอืเหตุประการ

อื่นซึง่อาจเกดิขึน้ได ้นอกจากนัน้ลกูจา้งหรอืผูอ้ยูใ่นอุปการะของลกูจา้งยงัตอ้งขอรบัเงนิทดแทนภายใน 

6 เดอืนนับแต่วนัทีป่ระสบภยัหรอืวนัทีลู่กจา้งเสยีชวีติแลว้แต่กรณีอกีดว้ย แต่แมว้่าจะมไิดข้อรบัเงนิ

ทดแทนภายในกําหนดเวลาดงักล่าว กม็ไิดเ้หตุใหลู้กจา้งเสยีสทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิทดแทน หากการไมไ่ด้

ทําการดงักล่าวอาจเกิดขึ้นได้เป็นครัง้คราว หรือลูกจ้างหรือผู้อยู่ในอุปการะของลูกจ้างมไิด้อยู่ใน

ประเทศมาเลเซยี หรอืเหตุประการอื่นซึง่อาจเกดิขึน้ได ้

เมื่อนายจา้งทราบถงึการประสบภยัของลูกจา้งของตนแลว้ ในกรณีเหตุดงักล่าวส่งผลให้

ลกูจา้งเสยีชวีติ หรอืทุพพลภาพโดยทนัท ีไมว่า่ทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น นายจา้งมหีน้าทีต่อ้งแจง้การ

ประสบภยัดงักล่าว ต่อคณะกรรมการเงนิทดแทน (Commissioner of Workmen’s Compensation 

Act) ภายใน 10 วนันับแต่วนัทีเ่กดิเหตุ ทัง้น้ีนายจา้งกบัอาจปฏเิสธการจ่ายเงนิทดแทนไปพรอ้มดว้ยก็

ได้ โดยนายจ้างซึ่งมไิด้แจ้งการประสบภยัดงักล่าวต่อคณะกรรมการเงนิทดแทนภายในระยะเวลาที่

กําหนด ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิ 5,000 รงิกติ สําหรบัความผดิครัง้แรก และปรบัไม่เกนิ 10,000      

รงิกติ สาํหรบัความผดิครัง้ต่อไป 
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พระราชบญัญตัฉิบบัน้ีไดก้ําหนดให้จดัตัง้คณะกรรมการขึน้มาชุดหน่ึงในแต่ละเขตการ

ปกครอง140 โดยให้อํานาจคณะกรรมการในการตรวจสอบการจ่ายเงินทดแทนของนายจ้าง 

เปลีย่นแปลงคาํสัง่ต่าง ๆ ซึง่ออกตามความกฎกระทรวงและพระราชกฤษฎกีาทีร่ะบุในตารางที ่3 ทา้ย

พระราชบญัญตัฉิบบัน้ี เป็นตวักลางในการรบัและจ่ายเงนิทดแทนระหวา่งนายจา้งและลกูจา้ง รวมทัง้มี

หน้าทีใ่นการระงบัขอ้พพิาทระหว่างนายจา้งและลูกจา้ง โดยวธิกีารไกล่เกลีย่เพื่อใหเ้ป็นทีพ่อใจแก่ทัง้

ลูกจา้ง นายจา้ง และคณะกรรมการฯ แลว้จงึทําขอ้ตกลงระหว่างกนั แต่ในกรณีทีไ่ม่สามารถตกลงกนั

ได ้พระราชบญัญตัฉิบบัน้ีไดก้าํหนดใหร้ะงบัขอ้พพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ ทัง้น้ีอนุญาโตตุลาการอาจ

ส่งประเด็นข้อกฎหมายใดให้ศาลสูงพิจารณาก็ได้ เมื่ออนุญาโตตุลาการมีคําตัดสินอย่างใดแล้ว 

อนุญาโตตุลาการต้องส่งคําชี้ขาดของตนกลบัไปใหแ้ก่คณะกรรมการฯ และเมื่อคณะกรรมการไดท้ํา

ขอ้ตกลงหรอืไดร้บัคาํชีข้าดจากอนุญาโตตุลาการแลว้ คณะกรรมการฯ จะตอ้งสง่ขอ้ตกลงหรอืคาํชีข้าด

นัน้ใหแ้ก่ศาลออกคาํสัง่บงัคบัตามขอ้ตกลงหรอืคาํชีข้าดนัน้ต่อไป 

 

ผลกระทบต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายในประเทศ 

นายจา้งซึ่งเป็นวสิาหกจิขนาดกลางหรอืขนาดย่อมที่ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวจะได้

ตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายฉบบัน้ี โดยนายจา้งมหีน้าทีต่อ้งทาํประกนัใหแ้ก่ลกูจา้งต่างดา้วซึง่ไดร้บัค่าจา้ง

ไมเ่กนิ 500 รงิกติต่อเดอืน หรอืลกูจา้งต่างดา้วซึง่เป็นผูใ้ชแ้รงงาน โดยเสยีเบีย้ประกนั 86 รงิกติต่อปี

ต่อคน ทัง้น้ีหากนายจา้งไม่ทําประกนัดงักล่าว หรอืนายจา้งหกัค่าเบี้ยประกนัออกจากค่าจา้งแรงงาน

ของลกูจา้งจะตอ้งไดร้บัโทษตามกฎหมาย ซึง่มโีทษทัง้จาํคุกและปรบั ดงันัน้กฎหมายฉบบัจงึน่าจะเป็น

ภาระใหแ้ก่นายจา้งซึง่เป็นวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มซึง่จาํเป็นตอ้งจา้งแรงงานต่างดา้วได ้

 
(3) พระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ ์ค.ศ. 1967 (Industrial Relations Act 1967141) 

พระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ ์ค.ศ. 1967 (Industrial Relations Act 1967) เป็น
กฎหมายทีม่วีตัถุประสงคใ์นการกําหนดกฎเกณฑใ์นเรื่องของความสมัพนัธร์ะหว่างลกูจา้งกบันายจา้ง 
และระหว่างสมาคมนายจา้งกบัสหภาพแรงงานของลูกจา้ง โดยเฉพาะวธิกีารแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ระหว่าง
นายจ้างกบัลูกจ้าง โดยได้กําหนดให้ทัง้สองฝ่ายมสีทิธจิดัตัง้องค์กรขึ้นมาเพื่อเรยีกร้องแทนสมาชกิ 
ของตน วธิกีารยืน่ขอ้เรยีกรอ้ง รวมทัง้กําหนดวธิกีารรอ้งทุกขต่์อฝา่ยปกครองและต่อศาล นอกจากนัน้
ยงักําหนดอํานาจหน้าทีข่องอธบิดกีระทรวงแรงงานและรฐัมนตรวี่าการกระทรวงแรงงานอนัเกี่ยวกบั
ความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ระหวา่งนายจา้งและลกูจา้ง 

                                                            
140 Peninsular Malaysia, Sabah and Sarawak. 
141 Law of Malaysia Act 177 Industrial Relations Act 1967 Incorporating all amendment up to 1 January 2006 
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สาระสาํคญัของกฎหมาย 

กฎหมายฉบบัน้ีมสีาระสําคญัเกี่ยวกบัการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ระหว่างนายจา้งและ

ลกูจา้ง ไมว่า่ขอ้ขดัแยง้ดงักลา่วจะเกีย่วขอ้งกบัการจา้งแรงงานหรอืไมก่ต็าม โดยกําหนดใหท้ัง้นายจา้ง

และลูกจา้งมสีทิธทิีจ่ะยื่นขอ้เรยีกรอ้งใหแ้ก่อกีฝา่ยหน่ึงเขา้มาเจรจาทําขอ้ตกลง จนถงึวธิกีารระงบัขอ้

พพิาทแรงงานโดยองคก์รฝา่ยปกครองและโดยศาล ในกรณีทีน่ายจา้งและลูกจา้งไม่สามารถตกลงกนั

ได ้นอกจากนัน้ยงักาํหนดเกีย่วกบัการรอ้งทุกขข์องลกูจา้งในกรณทีีถู่กเลกิจา้งโดยไมเ่ป็นธรรม และยงั

กาํหนดเงือ่นไขและวธิกีารใชอ้าํนาจต่อรองของสมาคมนายจา้งและสหภาพแรงงานของลกูจา้งผา่นการ

นัดหยุดงานและการปิดงาน อีกทัง้กําหนดห้ามนายจ้างขดัขวางลูกจ้างในการเข้าเป็นสมาชิกของ

สหภาพแรงงาน และการกระทาํกจิกรรมใด ๆ ของสหภาพแรงงานอกีดว้ย 

 

ขอบเขตการบงัคบัใช้กฎหมาย 

แม้กฎหมายฉบบัน้ีมุ่งเน้นที่จะระงบัความขดัแยง้ที่เกดิขึ้นระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 

ครอบคลุมถงึเรื่องการเลกิจา้งโดยไม่เป็นธรรม รวมถงึเรื่องอื่นทัง้ทีเ่กี่ยวขอ้งและไม่เกี่ยวขอ้งกบัการ

จา้งแรงงาน อย่างไรกต็ามกฎหมายฉบบัน้ีไดก้ําหนดกรอบของประเดน็ทีส่หภาพแรงงานไม่สามารถ

เรยีกรอ้งใหน้ายจา้งทาํขอ้ตกลงได ้ดงัต่อไปน้ี 

- เกีย่วกบัการเลือ่นตาํแหน่งใหก้บัลกูจา้งคนหน่ึงคนใด 

- เกี่ยวกบัการโอนยา้ยลูกจา้งภายในองค์กร อนัไม่มผีลต่อความปลอดภยัใน
การทาํงานของลกูจา้ง 

- เกีย่วกบัการจา้งบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพือ่ใหเ้ขา้มาทาํงานในตาํแหน่งทีว่า่ง 

- เกีย่วกบัการเลกิจา้งลกูจา้งคนใดคนหน่ึง อนัเน่ืองมาจากการปิดกจิการ หรอื
เน่ืองจากการปรบัโครงสรา้งองคก์ร 

- เกีย่วกบัการเลกิจา้งและการรบัลกูจา้งเขา้ทาํงานใหม ่

- เกีย่วกบัการมอบหมายหรอืแบง่งานใหแ้ก่ลกูจา้งตามภาระหน้าที ่อนัเป็นไป
ตามทีส่ญัญาจา้งกาํหนดไว ้

นอกจากในสว่นทีเ่กีย่วกบัขอบเขตของประเดน็ทีส่ามารถยืน่ขอ้เรยีกรอ้งไดแ้ลว้ กฎหมาย

ฉบบัน้ียงักาํหนดเกีย่วกบัเงือ่นไข และหลกัเกณฑใ์นการประกาศปิดงานโดยนายจา้ง ประกาศหยุดงาน

โดยลกูจา้งในกรณดีงัต่อไปน้ี 
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- ระหว่างคณะกรรมการวนิิจฉัยขอ้พพิาทแรงงานและ 7 วนัภายหลงัจากที่

คณะกรรมการฯ ไดม้คีาํวนิิจฉยัแลว้ 

- ภายหลงัจากขอ้พพิาทแรงงานไดถู้กรอ้งต่อศาลแรงงาน และคู่พพิาทไดร้บั

การแจง้เกีย่วกบัการยืน่คาํรอ้งดงักลา่วแลว้ 

- ภายหลงัจากทีค่ํารอ้งต่อศาลไดถู้กยบัยัง้โดย Yang di-Pertuan Agong 

หรอืเจา้หน้าทีข่องรฐั และคู่พพิาทไดร้บัการแจง้เกีย่วกบัการยบัยัง้ดงักล่าว

แลว้ 

- กรณีทีเ่ป็นประเดน็ซึง่ครอบคลุมโดยขอ้ตกลงซึง่ศาลแรงงานไดร้บัรอง หรอื

ไดม้คีาํชีข้าดตามแลว้ 

- กรณซีึง่ลกูจา้งไมส่ามารถเรยีกรอ้งใหน้ายจา้งทาํขอ้ตกลงได ้

กลไกการบงัคบัใช้กฎหมาย 

กฎหมายฉบบัน้ีมสีาระสําคญัเกี่ยวกบัการยื่นขอ้เรียกร้อง และการระงบัข้อพพิาทอนั

เกดิขึน้ระหวา่งนายจา้งและลกูจา้ง ไมว่่าจะเกีย่วขอ้งกบัการจา้งแรงงานหรอืไม่กต็าม หรอือนัเกีย่วกบั

ขอ้ตกลงการจา้งแรงงาน หรอือนัเกีย่วกบัสภาพการจา้ง โดยในส่วนทีเ่กีย่วกบัการยื่นขอ้เรยีกรอ้งนัน้ 

เมื่อฝ่ายใดฝา่ยหน่ึงตอ้งการยื่นขอ้เรยีกรอ้งนัน้ ใหท้ําขอ้เรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นหนังสอืและส่งใหแ้ก่อกี

ฝา่ยหน่ึงเพื่อใหม้าทําขอ้ตกลงระหว่างกนั ซึ่งในกรณีของฝ่ายลูกจา้งนัน้ ใหส้หภาพแรงงานเป็นผูย้ ื่น

แทนลกูจา้ง สว่นในกรณขีองฝา่ยนายจา้งนัน้ นายจา้งหรอืสมาคมนายจา้งอาจเป็นผูย้ ืน่กไ็ด ้

เมื่อฝ่ายที่รบัขอ้เรยีกร้องได้รบัหนังสอืแจ้งขอ้เรยีกร้องแล้ว ต้องมหีนังสอืตอบรบัหรอื

ปฏเิสธการเขา้ร่วมเจรจาตามขอ้เรยีกรอ้งดงักล่าว ต่อฝา่ยทีย่ ื่นขอ้เรยีกรอ้งภายใน 14 วนันับแต่วนัที่

ไดร้บัหนังสอืแจง้ขอ้เรยีกร้องนัน้ ซึ่งในกรณีที่ฝ่ายที่รบัขอ้เรยีกรอ้งตอบรบัการเขา้ร่วมเจรจานัน้      

ทัง้สองฝา่ยจะตอ้งเริม่การเจรจาภายใน 30 วนันับแต่วนัทีฝ่า่ยทีย่ ืน่ขอ้เรยีกรอ้งไดร้บัหนังสอืตอบรบั 

โดยเมือ่มกีารตกลงกนัเป็นอยา่งใดแลว้ ใหท้าํขอ้ตกลงนัน้เป็นหนงัสอืลงชือ่ของทัง้สองฝา่ยหรอืตวัแทน 

และยื่นสาํเนาหนังสอืขอ้ตกลงดงักล่าวต่อศาลแรงงานภายใน 30 วนันับแต่วนัทีท่ําขอ้ตกลงดงักล่าว

เพือ่ใหศ้าลแรงงานรบัรอง 

ในกรณทีีฝ่า่ยทีร่บัขอ้เรยีกรอ้งปฏเิสธการเขา้รว่มเจรจา หรอืมไิดต้อบรบัภายในระยะเวลา

ทีก่ฎหมายกําหนด หรอืมไิดเ้ริม่เจรจาภายในระยะเวลาทีก่ําหนด ฝ่ายทีย่ ื่นขอ้เรยีกรอ้งอาจมหีนังสอื

แจง้อธบิดเีพื่อใหช้่วยเรยีกหรอืเร่งรดัใหฝ้า่ยทีร่บัขอ้เรยีกรอ้งมาเจรจากไ็ด ้และเมื่อไดท้ําตามขัน้ตอน
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ตามทีก่าํหนดขา้งตน้แลว้ ฝา่ยทีร่บัขอ้เรยีกรอ้งยงัคงปฏเิสธทีจ่ะเขา้ร่วมการเจรจา ใหถ้อืวา่มขีอ้พพิาท

แรงงานเกดิขึน้ และนายจา้งหรอืสมาคมนายจา้งหรอืสหภาพแรงงานอาจแจง้การเกดิขึน้ของขอ้พพิาท

แรงงานดงักล่าวต่ออธบิดกีไ็ด ้อย่างไรกต็ามหากฝา่ยทีย่ ื่นขอ้เรยีกรอ้งซึ่งเป็นสหภาพแรงงานเหน็ว่า

นายจ้างหรอืสมาคมนายจ้างปฏิเสธการเจรจาโดยไม่มเีหตุอนัสมควร สหภาพแรงงานอาจร้องต่อ

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงแรงงานภายใน 30 วนันับแต่วนัที่ถูกปฏเิสธการเจรจา เพื่อใหม้คีําสัง่ให้

นายจา้งหรอืสมาคมนายจา้งเขา้รว่มเจรจากไ็ด ้

เมื่ออธบิดไีดร้บัแจง้ดงักล่าวหรอืทราบถงึขอ้พพิาทแรงงานนัน้ไดเ้อง ใหอ้ธบิดพีจิารณา

ขอ้พพิาทแรงงานดงักล่าวและกระทาํดว้ยวธิกีารทีจ่าํเป็นเพือ่ไกล่เกลีย่ใหท้ัง้สองฝา่ยสามารถตกลงกนั

ได ้เวน้แต่ในรายงานดงักล่าวไดก้ล่าวอา้งวา่ไดใ้ชว้ธิกีารดงักล่าวไปแลว้แต่ไม่ไดผ้ล หรอือธบิดเีหน็ได้

เองว่าวธิีการดงักล่าวไม่อาจช่วยให้ทัง้สองฝ่ายตกลงกนัได้ และเมื่ออธิบดไีด้ทําการไกล่เกลี่ยแล้ว     

ยงัทัง้สองฝ่ายยงัไม่อาจตกลงกนัได้ ให้อธิบดีรายงานต่อรฐัมนตรี โดยเมื่อรฐัมนตรีได้รบัรายงาน

ดงักล่าวแลว้ รฐัมนตรอีาจจะเขา้มาไกล่เกลีย่เพื่อระงบัขอ้พพิาทดงักล่าวอกีกไ็ด ้แต่ในกรณีทีร่ฐัมนตรี

เหน็ว่าไม่อาจระงบัขอ้พพิาทแรงงานดงักล่าวโดยทางอื่น หรอืกรณีที่คู่พพิาทได้ร่วมกนัร้องขอเป็น

หนงัสอื รฐัมนตรอีาจสง่ขอ้พพิาทดงักลา่วใหศ้าลแรงงานพจิารณาต่อไป และศาลตอ้งมคีาํชีข้าดภายใน 

30 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัคาํรอ้งดงักลา่ว  

 

ผลกระทบต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายในประเทศ 

แม้กฎหมายฉบบัน้ีจะมเีน้ือหาที่เกี่ยวกบัการรบัรองสทิธใินการดําเนินการต่อรองของ

ลูกจ้างกบันายจ้างอยู่มาก แต่ก็ยงัได้กําหนดขอ้จํากดัของประเด็นขอ้เรยีกร้องที่ลูกจ้างไม่สามารถ

เรยีกรอ้งใหน้ายจา้งเขา้ทาํขอ้ตกลงและกาํหนดขอ้จาํกดัในการประกาศนัดหยุดงาน ซึง่ขอ้จาํกดัเหล่าน้ี

เป็นประเด็นที่เกี่ยวกบัความคล่องตวัในการบรหิารบุคลากรของของนายจ้าง ดงันัน้การมขีอ้จํากดั

เหล่าน้ีน่าจะเป็นผลดต่ีอนายจ้าง กล่าวคอื เป็นการช่วยลดภาระให้แก่นายจ้างจากการที่จะต้องถูก

ลกูจา้งเรยีกรอ้งในประเดน็ทีเ่ป็นขอ้จาํกดั อนัจะสง่ผลใหน้ายจา้งมคีวามคลอ่งตวัในการบรหิารบุคลากร

ของตน อกีทัง้ยงัมสี่วนช่วยป้องกนัมใิหลู้กจา้งซึ่งหวงัเพยีงประโยชน์ของตนฝ่ายเดยีวมากจนเกนิไป 

เรยีกรอ้งใหท้ําขอ้ตกลงหรอืนัดหยุดงานเพื่อกดดนัใหน้ายจา้งปฏบิตัติามขอ้เรยีกรอ้งโดยไม่คํานึงถงึ

ความถูกตอ้งหรอืสภาพทางเศรษฐกจิของนายจา้งไดอ้กีดว้ย 

(4) พระราชบญัญตัสิหภาพทางการคา้ ค.ศ. 1959 (Trade Union Act 1959142) 

                                                            
142 Law of Malaysia Trade Union Act 1959 incorporating all amendment up to 1 January 2006  
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พระราชบญัญตัสิหภาพทางการคา้ ค.ศ. 1959 (Trade Union Act 1959) เป็นกฎหมายที่

มวีตัถุประสงคเ์พือ่รองรบัการก่อตัง้สหภาพของลกูจา้งและนายจา้งในประเทศมาเลเซยีใหเ้ป็นนิตบิุคคล

ในประเทศมาเลเซยี ซึ่งเกดิขึน้ครัง้แรกในช่วงทศวรรษที่ 1920 โดยการที่พรรคคอมมวินิสต์แห่ง        

มาลายาได้สนับสนุนให้คนงานไร้ฝีมือรวมตัวกัน แต่ขณะนัน้ยงัไม่มีกฎหมายรองรับแต่อย่างใด       

จนกระทัง้ในปี ค.ศ. 1940 จงึไดม้กีฎหมายว่าดว้ยองคก์ารลูกจา้งและนายจา้งขึน้มารองรบัการจดัตัง้

องคก์ารดงักล่าวครัง้แรกและบงัคบัใชท้ัว่ทัง้ประเทศมาเลเซยีในปี ค.ศ. 1946143 จนกระทัง่ไดแ้กไ้ข

เพิม่เตมิและพระราชบญัญตัอิงคก์ารลกูจา้งและนายจา้ง ค.ศ. 1959 จงึเป็นฉบบัลา่สดุทีใ่ชบ้งัคบั  

สาระสาํคญัของกฎหมาย 

กฎหมายฉบบัน้ีมสีาระสาํคญัเกีย่วกบัการกําหนด วธิกีารก่อตัง้สหภาพ สทิธ ิหน้าที ่และ

วตัถุประสงค์ของสหภาพ รวมไปจนถึงระบบการแก้ไขปญัหาและการดําเนินคดีระหว่างสหภาพ

แรงงานกบันายจา้งเช่น กําหนดใหม้สีํานักงานสําหรบัจดทะเบยีนการเป็นสหภาพ กําหนดวธิกีารจด

ทะเบยีนสหภาพ กาํหนดขอ้กาํหนดการจดทะเบยีนสหภาพ ขอ้กาํหนดความรบัผดิของสหภาพในกรณี

ปฏบิตัผิดิกฎหมาย และวธิกีารบรหิารจดัการทรพัยส์นิของสหภาพ 

ขอบเขตการบงัคบัใช้กฎหมาย 

กฎหมายฉบบัน้ีมขีอบเขตบงัคบัใชก้บัการจดัตัง้ และกําหนดสทิธแิละหน้าทีข่ององคก์าร

แรงงาน ซึง่มคีวามหมายถงึการจดัตัง้หรอืการรวมตวักนัของลกูจา้งหรอืนายจา้งทีม่สีถานทีท่าํงานหรอื

มกีารจา้งงานใน Peninsular Malaysia, Sabah และ Sarawak ทัง้ในสถานทีท่าํงาน การคา้ขาย อาชพี 

หรอืภาคธุรกจิเดยีวกนั หรอืทีค่ลา้ยคลงึกนั ไมว่า่เป็นการชัว่คราวหรอืถาวร และมวีตัถุประสงคอ์ยา่งใด

อยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

- กาํหนดความสมัพนัธร์ะหวา่งนายจา้งและลกูจา้ง เพือ่สรา้งความสมัพนัธอ์นั

ดรีะหวา่งลกูจา้งและนายจา้ง ปรบัปรุงสภาพการทาํงานของลกูจา้ง ยกระดบั

สภาพทางเศรษฐกจิและสงัคมของสมาชกิ หรอืเพิม่ผลผลติ 

- กาํหนดความสมัพนัธร์ะหวา่งลกูจา้งดว้ยกนั หรอืระหวา่งนายจา้งดว้ยกนั 

- เป็นตวัแทนใหแ้ก่นายจา้งหรอืลกูจา้งในการระงบัขอ้พพิาทแรงงาน 
                                                            
143 Baker & Mckenzie, “Worldwide Guide to Trade Unions and Works Councils,” 2009, P. 169, Retrieved January 
12th, 2013 from 
http://www.bakermckenzie.com/files/Uploads/Documents/Supporting%20Your%20Business/Featured%20Services/qr_g
lobal_tradeunionsguide_2009.pdf. 
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- ดาํเนินการใด ๆ เพือ่ระงบัขอ้พพิาทแรงงาน หรอื 

- ริเริ่ม ดําเนินการ หรือให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การนัดหยุดงาน 

ประกาศปิดงาน หรอืจ่ายเงนิหรอืผลประโยชน์แก่สมาชกิระหว่างการหยุด

งานหรอืการปิดงาน 

กลไกการบงัคบัใช้กฎหมาย 

ทัง้นายจ้างและลูกจ้างในประเทศมาเลเซียมสีทิธทิี่จะรวมกลุ่มหรอืจดัตัง้องค์การเพื่อ

คุม้ครองผลประโยชน์ของตนเองได ้ซึ่งกฎหมายฉบบัน้ีไดก้ําหนดใหต้อ้งมสีมาชกิร่วมก่อตัง้อยา่งน้อย 

7 คน และทุกองคก์ารของนายจา้งหรอืของลกูจา้งตอ้งจดทะเบยีนกบัอธบิดกีระทรวงแรงงานภายใน      

1 เดอืนนบัแต่วนัทีจ่ดัตัง้องคก์ารดงักล่าวขึน้มา โดยอธบิดฯี มอีํานาจปฏเิสธการจดทะเบยีนไดใ้นกรณี

ทีม่อีงค์การของลูกจา้งหรอืของนายจา้งในสถานทีท่ํางานหรอืในภาคธุรกจินัน้อยู่แลว้ และการจดัตัง้

องค์การดงักล่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อลูกจ้างที่เกี่ยวขอ้งหากมอีงค์การของลูกจ้างหรือของนายจ้าง

เพิ่มขึ้น นอกจากนัน้ยงักําหนดห้ามมิให้อธิบดีฯ อนุญาตให้องค์การของลูกจ้างหรือของนายจ้าง          

จดทะเบยีนในกรณดีงัต่อไปน้ี 

- มเีหตุอนัควรเชือ่วา่องคก์ารอาจถูกใชใ้นการทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย หรอื

การใดอนัตรงขา้มหรอืไมเ่ป็นไปตามวตัถุประสงคห์รอืกฎขององคก์าร 

- มวีตัถุประสงคห์รอืกฎทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย 

- มเีหตุอนัควรเชือ่วา่องคก์ารดงักลา่วไมป่ฏบิตัติามกฎหมายฉบบัน้ีหรอืตาม

ขอ้กาํหนดใด ๆ 

- มเีหตุอนัควรเชือ่วา่วตัถุประสงค ์กฎ และการจดัตัง้องคก์ารดงักลา่วขดัหรอื

แยง้ต่อบทบญัญตัใิดของกฎหมายฉบบัน้ี หรอืขอ้กาํหนดใด ๆ 

- มชีือ่ทีเ่หมอืนหรอืคลา้ยกบัองคก์ารทีม่อียูก่อ่น และอาจทาํใหส้าธารณชน

หรอืสมาชกิขององคก์ารทีจ่ดัตัง้อยูก่อ่นแลว้สบัสน หรอืมชีือ่ทีอ่ธบิดฯี     

เหน็วา่ไมเ่หมาะสม 

ผลกระทบต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายในประเทศ 

การทีก่ฎหมายฉบบัน้ีกาํหนดใหล้กูจา้งเพยีง 7 คนสามารถรวมตวักนัขอจดทะเบยีนจดัตัง้

สหภาพแรงงานไดแ้ลว้นัน้ อาจส่งผลให้นายจ้างซึ่งเป็นวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมที่แมจ้ะมี
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ลกูจา้งจํานวนเพยีง 7 คนตอ้งไดร้บัผลกระทบจากการทีลู่กจา้งของตนรวมตวักนัตัง้สหภาพแรงงาน

ขึ้นมาเพื่อเพิม่อํานาจต่อรองให้แก่ฝ่ายลูกจ้าง อนัอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการบริหารบุคลากรของ

นายจา้งได ้

 

3.2.5 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการกาํหนดมาตรฐานผลิตภณัฑ ์การบริการ 

 

กฎหมายหลกัที่เกี่ยวขอ้งกบัการกําหนดมาตรฐานผลติภณัฑ์ การบรกิารของประเทศ

มาเลเซยี ไดแ้ก่ พระราชบญัญตัคิุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ. 2542 หรอื Consumer Protection Act 1999 

(Act 599) และพระราชบญัญตัมิาตรฐานแห่งมาเลเซยี พ.ศ. 2539 หรอื Standards of Malaysia Act 

1996 (Act 549) 

 

พระราชบญัญติัคุ้มครองผูบ้ริโภค หรือ Consumer Protection Act 1999 (Act 599)  

 

พระราชบญัญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2542 ให้อํานาจรฐัมนตรีออกข้อกําหนดด้าน 

ความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์หรอืบรกิาร โดยอาจกําหนดมาตรฐานความปลอดภยัที่แตกต่างกนั

สําหรบัผลติภณัฑ์หรือบริการต่างชนิดหรือประเภทกนัก็ได้ ในกรณีที่รฐัมนตรีออกข้อกําหนดด้าน 

ความปลอดภยัของผลติภณัฑ์หรอืบรกิารแลว้ ผูใ้ดจะขาย เสนอขาย โฆษณาเพื่อจะขายหรอืนําเขา้

ผลิตภณัฑ์หรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภยัไม่ได้ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัหรือจําคุกหรือ     

ทัง้ปรบัและจาํคุก   

กรณีที่ไม่มีการออกข้อกําหนดด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรือบริการใด 

ผลติภณัฑห์รอืบรกิารที่จะขายหรอืเสนอขายนัน้ตอ้งมมีาตรฐานตามสมควรแก่สภาพแห่งผลติภณัฑ์

หรือบริการนัน้ ทัง้น้ี  พระราชบญัญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2542 จะใช้บงัคบัเป็นการทัว่ไปกับ

ผลติภณัฑห์รอืบรกิารทีไ่มม่กีฎหมายควบคุมไวโ้ดยเฉพาะ สว่นผลติภณัฑท์ีม่กีฎหมายเฉพาะควบคุม 

เช่น อาหาร เครื่องสําอาง ยารกัษาโรค อุปกรณ์การแพทย ์เป็นตน้ จะไม่นําพระราชบญัญตัคิุม้ครอง

ผูบ้รโิภค พ.ศ. 2542 มาใชบ้งัคบั 

พระราชบญัญตัคิุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ. 2542 มผีลใชบ้งัคบัเป็นการทัว่ไปกบัผูใ้ดกต็ามที่

ขาย เสนอขาย โฆษณาเพื่อจะขายหรอืนําเขา้ผลติภณัฑ์หรอืบรกิารที่มกีารกําหนดมาตรฐานความ

ปลอดภยั ดงันัน้ หากผูป้ระกอบการ SMEs ไทยประสงคจ์ะขายหรอืนําเขา้ผลติภณัฑห์รอืบรกิารทีม่ ี



นโยบายและกฎหมายของประเทศสมาชกิอาเซยีนเป้าหมาย 

  

 

3-161 

การกําหนดมาตรฐานความปลอดภยัในประเทศมาเลเซียก็มหีน้าที่ต้องปฏบิตัติามพระราชบญัญัติ

คุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ. 2542 ซึ่งในกรณีที่สนิคา้ที่ผูป้ระกอบการ SMEs ไทยจะนําเขา้ไปขายใน

มาเลเซยีนัน้เป็นสนิคา้ที่ผลติเอง หากผลติภณัฑ์ที่ผูป้ระกอบการ SMEs ไทยจะนําเขา้ไปขายใน

มาเลเซยียงัไม่ไดม้าตรฐานตามทีร่ฐัมนตรกีําหนด ผูป้ระกอบการ SMEs ไทยกต็อ้งไปลงทุนปรบัปรุง

กระบวนการผลติของตนเพือ่ใหไ้ดผ้ลติภณัฑท์ีไ่ดม้าตรฐานจงึจะสามารถขายในประเทศมาเลเซยีได ้

 

พระราชบญัญติัมาตรฐานแห่งมาเลเซีย พ.ศ. 2539 หรือ Standards of Malaysia Act 1996   

(Act 549)   

 

พระราชบญัญตัมิาตรฐานแหง่มาเลเซยี พ.ศ. 2539 ใหอ้ํานาจรฐัมนตรปีระกาศขอ้กําหนด

เกี่ยวกบัมาตรฐานผลติภณัฑ์ซึ่งไม่ถอืเป็นมาตรฐานบงัคบั เรยีกว่า Malaysian Standard (MS)      

โดยกําหนดมาตรฐานขัน้ตํ่าด้านคุณภาพและความปลอดภยัให้บุคคลทัว่ไปสามารถนําไปใชไ้ด้โดย

ความสมคัรใจ ในปจัจุบนัม ี MS มากกว่า 5,600 มาตรฐานซึง่มาตรฐานนัน้จะมสีภาพเป็นมาตรฐาน

บงัคบัเมื่อมหีน่วยงานกํากบัดูแลที่เกี่ยวขอ้งนํามาตรฐานไปบงัคบัใช้โดยกําหนดเป็นกฎหมาย ทัง้น้ี 

ประเทศมาเลเซยีมนีโยบายในการพฒันามาตรฐานโดยรบัมาตรฐานสากลมาใชต้ามสมควร144 

หน่วยงานทีดู่แลดา้นมาตรฐานแห่งชาตขิองประเทศมาเลเซยีคอืกรมมาตรฐานมาเลเซยี

ซึง่อยูภ่ายใตก้ระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม (Department of Standards Malaysia 

(STANDARDS MALAYSIA), Ministry of Science, Technology and Innovation (MOSTI)) มหีน้าที่

สนับสนุนให้มีการใช้มาตรฐานและการวางมาตรฐานเพื่อให้เกิดการพัฒนาวงการอุตสาหกรรม        

เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของส่วนรวม เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมการค้าทัง้

ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ส่วนงานด้านการพฒันามาตรฐานมาเลเซียนัน้ กรมมาตรฐาน

มาเลเซยีไดแ้ต่งตัง้ SIRIM BERHAD เป็นหน่วยงานพฒันามาตรฐานแหง่ชาติ145 

                                                            
144 Department of Standards Malaysia, Ministry of Science Technology and Innovation. (n.d.). Malaysian Standards 
the Status and Benefits. Retrieved September 18, 2012, from 
http://www.standardsmalaysia.gov.my/v3a/index.php?option=com_content&view=article& 
id=50&Itemid=68&lang=en 
145 Department of Standards Malaysia, Ministry of Science Technology and Innovation, National Standards Strategy & 

Action Plan (Putrajaya, 2004), p.5. Retrieved September 25, 2012, from 

http://www.standardsmalaysia.gov.my/v3a/index.php?option=com_content&view=article&id=173&Itemid=108&lang=en 
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ประเทศมาเลเซยีใหค้วามสาํคญักบัเรื่องมาตรฐานและการวางมาตรฐานมาก โดยถอืเป็น

ส่วนหน่ึงของวสิยัทศัน์ในการนําพาประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่พฒันาแล้วภายในปี พ.ศ. 2563        

ซึง่ในปี พ.ศ. 2545 รฐับาลมาเลเซยีอนุมตัมิาตรการดา้นการวางมาตรฐาน ดงัน้ี146 

(1) ให้นํามาตรฐานมาเลเซียมาใช้เป็นมาตรฐานบังคับอย่างกว้างขวางมากขึ้นเพื่อ
คุม้ครองสขุภาพและความปลอดภยัของผูบ้รโิภค รวมถงึคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม 

(2) ส่งเสริมให้ภาครฐัและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมด้านการวางมาตรฐาน เช่น มีการ

จดัสรรงบประมาณใหภ้าครฐัเขา้ร่วมกจิกรรมดา้นการวางมาตรฐานทัง้ในประเทศและระดบัสากล หรอื

ใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษแีก่ภาคเอกชน โดยรฐับาลของประเทศมาเลเซยีอนุญาตใหม้กีารนําค่าใชจ้่าย

ที่เกิดจากการที่เอกชนเข้าร่วมในกิจกรรมด้านการวางมาตรฐานสากลมาหกัเป็นค่าใช้จ่ายในการ

คํานวณภาษเีงนิไดไ้ดโ้ดยมผีลตัง้แต่ปีภาษ ีพ.ศ. 2547 ซึ่งต่อมามกีารแกไ้ขพระราชบญัญตั ิภาษเีงนิ

ได ้พ.ศ. 2510 หรอื Income Tax Act 1967 147 เพือ่รองรบันโยบายดงักลา่ว ทัง้น้ี ตอ้งไดร้บัการอนุมตัิ

จากกรมมาตรฐานมาเลเซยี กระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม ตามหลกัเกณฑท์ีก่ําหนด

ในแนวทางปฏิบัติในการได้รับอนุมัติให้หักค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านการวาง

มาตรฐานสากลจากกรมมาตรฐานมาเลเซยีภายใตว้รรค 34(6)(o) แห่ง พระราชบญัญตั ิภาษเีงนิได ้

พ.ศ. 2510148 149 

(3) พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การเงนิและทรพัยากรมนุษย์ เพื่อเอื้อแก่การวาง

มาตรฐานระดบัชาต ิ

เมื่อมหีน่วยงานกํากบัดูแลทีเ่กี่ยวขอ้งนํามาตรฐานมาเลเซยีไปบงัคบัใชโ้ดยกําหนดเป็น

กฎหมายแลว้ มาตรฐานดงักล่าวจะมสีภาพบงัคบัซึ่งมผีลบงัคบัเป็นการทัว่ไป ซึ่งผูป้ระกอบการใดก็

                                                            
146 Department of Standards Malaysia, Ministry of Science Technology and Innovation, National Standards Strategy & 

Action Plan (Putrajaya, 2004), p.6. Retrieved September 25, 2012, from 

http://www.standardsmalaysia.gov.my/v3a/index.php?option=com_content&view=article&id=173&Itemid=108&lang=en 

147 Paragraph 34(6)(o) of Income Tax Act 1967:  
“(o) an amount equal to the expenditure incurred by a company in the relevant period for participating in international 
standardization activities approved by the Department of Standards Malaysia” 
148Guideline to Acquire Verification from Department of Standards Malaysia (STANDARDS MALAYSIA) Regarding 
Participation in International Standardization Activities for the Purpose of Claiming a Deduction under Paragraph 
34(6)(o) of Income Tax Act 1967 
149 Department of Standards Malaysia, Ministry of Science Technology and Innovation. (2011) Malaysian Standards 
the Status and Benefits. Retrieved September 18, 2012, from http://www.standardsmalaysia. 
gov.my/v3a/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=68&lang=en 
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ตามทีป่ระสงค์จะขายผลติภณัฑท์ีม่มีาตรฐานบงัคบัตอ้งปฏบิตัติาม ดงันัน้ หากผูป้ระกอบการ SMEs 

ไทยประสงค์จะขายหรอืนําเขา้ผลติภณัฑ์หรอืบรกิารที่มกีารกําหนดมาตรฐานบงัคบัแลว้ ผลติภณัฑ์

ของผูป้ระกอบการ SMEs ไทยกต็อ้งไดม้าตรฐานดงักลา่วดว้ยจงึจะนํามาขายในประเทศมาเลเซยีได ้

ส่วนกรณีของมาตรฐานผลิตภัณฑ์มาเลเซียซึ่งไม่บงัคับนัน้ ผู้ประกอบการรายใดจะ

นําไปใชก้ไ็ด ้ดงันัน้ หากผูป้ระกอบการ SMEs ไทยประสงคจ์ะนํามาตรฐานมาเลเซยีไปใชก้ส็ามารถทาํ

ไดเ้ช่นกนัตามความสมคัรใจ ซึ่งโดยส่วนใหญ่มาตรฐานมาเลเซียจะอ้างองิมาจากมาตรฐานระหว่าง

ประเทศ แมผู้ป้ระกอบการ SMEs ไทยจะไมนํ่ามาตรฐานมาเลเซยีไปใชก้ส็ามารถขายผลติภณัฑข์อง

ตนในประเทศมาเลเซียได้ก็ตาม แต่หากผู้ประกอบการมาเลเซียหรือผู้ประกอบการชาติอื่นที่ขาย

ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันแต่ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการมาเลเซียหรือผู้ประกอบการชาติอื่นได้

มาตรฐานผลติภณัฑม์าเลเซยี กจ็ะทาํใหผ้ลติภณัฑข์องผูป้ระกอบการมาเลเซยีหรอืผูป้ระกอบการชาติ

อื่นน่าเชือ่ถอืมากกวา่ในสายตาผูบ้รโิภคมาเลเซยี 

 

3.2.6 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัทรพัยสิ์นทางปัญญา 
 
ประเทศมาเลเซียมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปญัญาด้วยกันหลายฉบับ 

การศกึษาน้ีเน้นศกึษากฎหมายทรพัย์สนิทางปญัญาประเภทที่มคีวามสําคญัต่อวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม 

กฎหมายเกีย่วกบัทรพัยส์นิทางปญัญาของประเทศมาเลเซยีทีส่าํคญัมดีงัต่อไปน้ี 

 
กฎหมายเครื่องหมายการค้า (Trade Marks Act 1976) 

 
กฎหมายฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกําหนดข้อบังคับในกฎหมายเกี่ยวกับ

เครื่องหมายการค้า (Trade marks) รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งให้ดขีึ้น โดยบงัคบัใช้ทัว่ไป
ภายในประเทศมาเลเซยี 

สิง่ที่ไดร้บัความคุ้มครองตามกฎหมายนี้ ได้แก่ เครื่องหมายการค้า (Trade marks)          
ซึง่รวมถงึเครือ่งหมายบรกิารดว้ย 

ทัง้น้ี เครื่องหมายใหร้วมไปถงึ ภาพประดษิฐ ์(device) ตรา (brand) ขอ้ความ (heading) 
ฉลาก (label) ตัว๋ (ticket) ชื่อ (name) ลายมอืชื่อ (signature) คาํ รวมถงึอกัษรยอ่ (word includes an 
abbreviation of word) ตวัหนังสอื (letter) ตวัเลข (numeral) หรอืสิง่เหล่าน้ีอยา่งใดอยา่งหรอืหลาย
อยา่งรวมกนั 
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เครื่องหมายการคา้ (เครื่องหมายบรกิาร) หมายถงึ เครื่องหมายทีใ่ชห้รอืทีจ่ะใชก้บัสนิคา้ 
(บริการ) เพื่อแสดงหรือระบุถึงความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวพันระหว่างสินค้า (บริการ) ที่ใช้
เครือ่งหมายการคา้ (เครือ่งหมายบรกิาร) นัน้กบัเจา้ของเครือ่งหมายการคา้ 

เครือ่งหมายดงัต่อไปน้ี เป็นเครือ่งหมายทีไ่มอ่าจขอรบัการจดทะเบยีนได ้

(1) เครื่องหมายทีห่ากนํามาใช ้น่าจะเป็นการหลอกลวงหรอืก่อใหเ้กดิความสบัสนหลง
ผดิแก่สาธารณชนทัว่ไป 

(2) เครือ่งหมายทีข่ดัต่อบทบญัญตัขิองกฎหมาย 

(3) เครื่องหมายที่มลีกัษณะอนัขดัต่อศลีธรรมหรอืกฎหมาย หรอืที่ซึ่งไม่สามารถที่จะ
ไดร้บัการคุม้ครองภายใตก้ฎหมาย 

(4) เครื่องหมายที่นายทะเบียนพิจารณาเห็นว่าอาจเป็นภัยต่อความมัน่คงหรือ
ผลประโยชน์ของชาต ิ

(5) เครือ่งหมายทีเ่หมอืนหรอืคลา้ยกบัเครือ่งหมายของบุคคลอื่นทีม่ชีือ่เสยีงแพรห่ลายใน
ประเทศมาเลเซยี สาํหรบัสนิคา้หรอืบรกิารเดยีวกนัหรอืทีต่่างจาํพวกกนั 

(6) เครื่องหมายที่ประกอบไปด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ซึ่งใช้กับสินค้าที่ไม่ได้มี
แหล่งกําเนิดมาจากแหล่งภูมศิาสตรด์งักล่าว ทัง้น้ี หากการใชส้ิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตร์
นัน้อาจทาํใหส้าธารณชนสบัสนหลงผดิในแหลง่กาํเนิดทีแ่ทจ้รงิของสนิคา้นัน้ได ้

(7) เครื่องหมายทีป่ระกอบไปดว้ยสิง่บ่งชี้แหล่งกําเนิดทางภูมศิาสตร์ ซึ่งใชก้บัไวน์หรอื
สรุาทีไ่มไ่ดม้แีหลง่กาํเนิดมาจากแหลง่ภมูศิาสตรด์งักลา่ว 

ระบบการคุม้ครองเครื่องหมายการคา้ คอื ระบบการจดทะเบยีน กล่าวคอื เครื่องหมาย

การค้าที่จะได้รบัการคุม้ครองภายในประเทศมาเลเซยีก็ต่อเมื่อได้รบัการจดทะเบยีนแลว้ โดยอาศยั

หลกัการผูใ้ชก้่อนมสีทิธดิกีว่า (First to Use Principle)150 โดยยื่นคําขอไปยงั The Malaysian 

Intellectual Property Organization (MyIPO) ภายใตก้ารกํากบัดแูลของ The Ministry of Domestic 

Trade of Consumer Affairs 

เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบรกิารที่ได้รบัการจดทะเบยีนย่อมมสีทิธ ิ   

แต่เพยีงผูเ้ดยีวทีจ่ะใชเ้ครื่องหมายนัน้กบัสนิคา้หรอืบรกิารของตนในประเทศมาเลเซยี นอกจากนัน้ยงั

                                                            
150 กรมทรพัยส์นิทางปญัญา. กฎหมายทรพัยส์นิทางปญัญาของต่างประเทศ ประเทศมาเลเซยี. สบืคน้เมือ่วนัที ่11 ธนัวาค  
2555, จาก
http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1454&Itemid=600 
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มีสิทธิดําเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ได้ร ับการ        

จดทะเบียนของตนโดยมิชอบรวมถึงกรณีที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะคล้ายกันในส่วนที่

เกีย่วขอ้งกบัสนิคา้หรอืบรกิารทีเ่ครือ่งหมายนัน้ไดจ้ดทะเบยีนไว ้

ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอจดทะเบยีนเครื่องหมายการค้าไม่ได้มถีิ่นที่อยู่หรอืสถานประกอบ

ธุรกจิในประเทศมาเลเซีย ผู้ยื่นคําขอจดทะเบยีนดงักล่าวจะต้องแต่งตัง้หรอืมอบอํานาจให้ตวัแทน

เครือ่งหมายการคา้ในประเทศมาเลเซยีเป็นผูด้าํเนินการยืน่คาํขอจดทะเบยีนแทน 

อายุความคุ้มครอง 10 ปีนับแต่วนัที่ยื่นคําขอ และสามารถต่ออายุความคุ้มครองได้อกี

คราวละ 10 ปี 

โดยปกติ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศมาเลเซียจะใช้เวลาประมาณ       

3 – 4 ปี นับตัง้แต่วนัยืน่คาํขอจดทะเบยีนเครื่องหมายการคา้จนกระทัง่ถงึวนัออกหนังสอืสาํคญัแสดง

การจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้151 

กฎหมายฉบบัน้ีบงัคบัใชเ้ป็นการทัว่ไป ดัง้นัน้หาก SMEs ตอ้งการใหเ้ครื่องหมายการคา้

ของตนไดร้บัความคุม้ครองภายในประเทศมาเลเซยี SMEs ซึง่เป็นเจา้ของเครื่องหมายการคา้จงึตอ้ง

ปฏบิตัติาม ทัง้น้ีอาจมคีวามยุ่งยากแตกต่างกนัระหว่าง SMEs ภายในประเทศมาเลเซยี กบั SMEs      

ทีไ่ม่มถีิน่ที่หรอืไม่มสีถานประกอบการอยู่ในประเทศมาเลเซยี เน่ืองจากกรณี SMEs ไม่มถีิน่ทีอ่ยู่

หรอืไม่มสีถานประกอบการในประเทศมาเลเซีย จะต้องมอบอํานาจหรอืแต่งตัง้ตวัแทนในประเทศ

มาเลเซยีเพือ่ดาํเนินการตดิต่อกบัสาํนกัจดทะเบยีน 

 

กฎหมายสิทธิบตัร (Patent Act 1983) 
 
กฎหมายฉบบัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่เป็นการกาํหนดขอ้บงัคบัในกฎหมายเกีย่วกบัสทิธบิตัร 

(Patents) รวมถงึเรือ่งอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใหด้ขี ึน้  

กฎหมายฉบบัน้ีมผีลบงัคบัใชเ้มือ่พ.ศ. 2526 ซึง่บงัคบัใชต้ลอดทัง้ประเทศมาเลเซยี 

                                                            
151 กรมทรพัยส์นิทางปญัญา. กฎหมายทรพัยส์นิทางปญัญาของต่างประเทศ ประเทศมาเลเซยี. สบืคน้เมือ่วนัที ่11 ธนัวาคม 
2555, จาก 
http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1454&Itemid=600 
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สิง่ที่ได้รบัความคุ้มครองตามกฎหมายน้ี ได้แก่ การประดิษฐ์ ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับ

ผลิตภัณฑ์ หรือกรรมวิธี โดยมีการกําหนดเงื่อนไขต่างๆ ไว้ สําหรบัการขอรับสิทธิบตัร (Patent 

invention และ Patent process) รวมไปถงึ อนุสทิธบิตัร (Utility Innovation) 

การประดษิฐ์ หมายถงึ ความคดิสรา้งสรรค์ (idea) ของผูป้ระดษิฐ์ซึ่งสามารถนําไปใช้

แกไ้ขปญัหาในสาขาเทคโนโลยเีฉพาะนัน้ๆ ได ้โดยการประดษิฐ์อาจเป็นหรอืเกี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑ ์

(product) หรอืกรรมวธิ ี(process) กไ็ด ้

การประดษิฐท์ีส่ามารถขอจดทะเบยีนรบัความคุม้ครองไดต้อ้งมอีงคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นการประดษิฐ์ขึน้ใหม่ (Novelty) ซึง่ไดแ้ก่ การประดษิฐท์ีย่งัไมเ่คยถูกเปิดเผยต่อ

สาธารณชน 

(2) เป็นการประดษิฐท์ีม่ขี ึน้การประดษิฐท์ีส่งูขึน้ (Inventive step) ไดแ้ก่ การประดษิฐท์ี่

ไมส่ามารถเหน็ประจกัษ์โดยงา่ยแก่บุคคลทีม่คีวามชาํนาญสาํหรบังานประเภทนัน้ 

(3) เ ป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้ (Industrial 

application) ไดแ้ก่ การประดษิฐ์ทีส่ามารถถูกผลติหรอืถูกใชใ้นทางอุตสาหกรรม

ประเภทใดๆ 

ระบบการคุม้ครอง จะไดร้บัความคุม้ครองต่อเมื่อไดจ้ดทะเบยีนสทิธบิตัรการประดษิฐน์ัน้

แลว้ 

เจา้ของสทิธบิตัรการประดษิฐม์สีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีว ดงัต่อไปน้ี 

(1) ใชป้ระโยชน์จากสทิธบิตัรการประดษิฐ ์

(2) มอบหมายหรอืโอนสทิธบิตัรใหบุ้คคลอื่น 

(3) ทาํสญัญาอนุญาตใหใ้ชส้ทิธติามสทิธบิตัร 

การใชป้ระโยชน์จากผลติภณัฑ์ที่ไดร้บัสทิธบิตัร ไดแ้ก่ ผลติ นําเขา้ เสนอขาย ขาย ใช ้

หรอืเกบ็ผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัสทิธบิตัรเพือ่วตัถุประสงคเ์สนอขาย ขาย หรอืใช ้

การใชป้ระโยชน์จากกรรมวธิทีีไ่ดร้บัสทิธบิตัร ไดแ้ก่ ใชก้รรมวธิ ีหรอืกระทําการใดๆ ที่

เป็นประโยชน์ผลติภณัฑ์ที่ได้รบัสทิธบิตัร ซึ่งผลติภณัฑ์ดงักล่าวได้มาโดยตรงจากกรรมวธิทีี่ได้รบั

สทิธบิตัร 



นโยบายและกฎหมายของประเทศสมาชกิอาเซยีนเป้าหมาย 

  

 

3-167 

สทิธิบตัรการประดิษฐ์สามารถโอนให้บุคคลอื่นได้ ทัง้น้ีเพื่อให้การโอนสทิธิบตัรมผีล

ผูกพันต่อบุคคลภายนอก สัญญาโอนสิทธิบัตรจะต้องบันทึกและจดทะเบียนพร้อมทัง้ชําระ

คา่ธรรมเนียมกบันายทะเบยีนไวด้ว้ย 

อายุความคุ้มครองสทิธบิตัรการประดษิฐ์ ในกรณีที่ยื่นคําขอรบัสทิธบิตัรตัง้แต่วนัที่ 1 

สงิหาคม พ.ศ. 2544 เป็นตน้ไป จะไดร้บัความคุม้ครองเป็นระยะเวลา 20 ปีนับแต่วนัยื่นคําขอรบั

สทิธบิตัร หากครบกาํหนดระยะเวลาคุม้ครองแลว้ไมส่ามารถต่ออายคุวามคุม้ครองไดอ้กี 

อนุสทิธิบตัร หมายถึง นวตักรรมใดๆ ที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวธิีใหม่ หรือ

พฒันาซึง่ผลติภณัฑห์รอืกรรมวธิอีนัเป็นทีรู่จ้กั ซึง่สามารถนําไปประยกุตใ์ชใ้นทางอุตสาหกรรมได ้และ

รวมไปถงึการประดษิฐด์ว้ย 

หลกัเกณฑส์าํหรบัการประดษิฐท์ีส่ามารถขอรบัอนุสทิธบิตัรได ้มดีงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นการประดษิฐท์ีส่รา้งผลติภณัฑห์รอืกรรมวธิใีหม ่

(2) เป็นการประดษิฐท์ีส่ามารถประยกุตใ์ชใ้นทางอุตสาหกรรม 

(3) ตอ้งมกีารประดษิฐ์ทีพ่ฒันาสูงขึน้แต่เป็นขัน้การประดษิฐ์ทีไ่ม่สงูเท่าขัน้การประดษิฐ์
ของสทิธบิตัรการประดษิฐ ์

ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้ประโยชน์ในการประดิษฐ์ที่ได้ร ับอนุ

สทิธบิตัร รวมถงึสทิธใินการดาํเนินคดคีวามกรณทีีบุ่คคลอื่นมาละเมดิสทิธขิองตน 

อนุสทิธบิตัรมรีะยะเวลาความคุม้ครอง 10 ปีนับแต่วนัยืน่คาํขอจดทะเบยีน และสามารถ

ต่ออายคุวามคุม้ครองได ้2 ครัง้ ครัง้ละ 5 ปี 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบได้แก่ กรมทรพัย์สินทางปญัญา กระทรวงการค้าภายในและ

กจิการผูบ้รโิภค (Intellectual Property Division, Ministry of Domestic Trade and Consumer 

Affairs) รบัผดิชอบในการดูแลและบรหิารทรพัย์สนิทางปญัญาประเภทต่างๆ รวมถงึเครื่องหมาย

การคา้ดว้ย ทัง้เรือ่งการจดทะเบยีน การเพกิถอน การต่ออายคุวามคุม้ครอง และอื่นๆ 

กฎหมายฉบบัน้ีมุ่งเน้นคุม้ครองการประดษิฐ์ทีส่ามารถขอจดทะเบยีนสทิธบิตัรได ้โดย

มไิดค้าํนึงถงึคุณสมบตัขิองเจา้ของอนัจาํเป็นตอ้งเป็น SMEs โดยเฉพาะ อยา่งไรกต็ามหาก SMEs ซึง่

เป็นเจา้ของการประดษิฐใ์ดๆ ตอ้งการไดร้บัความคุม้ครองในประเทศมาเลเซยีกจ็าํเป็นตอ้งปฏบิตัติาม

กฎหมายฉบบัน้ี ทัง้น้ีอาจมคีวามยุ่งยากแตกต่างกนัระหว่าง SMEs ภายในประเทศมาเลเซยี กบั 
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SMEs ทีไ่ม่มถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศมาเลเซยี เน่ืองจากกรณี SMEs ไม่มถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศมาเลเซยี 

จะตอ้งแต่งตัง้ตวัแทนในประเทศมาเลเซยีเพือ่ดาํเนินการตดิต่อกบัสาํนกัจดทะเบยีน 

 

กฎหมายลิขสิทธ์ิ (Copyright Act 1987) 

 

กฎหมายฉบบัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการกําหนดขอ้บงัคบัในกฎหมายเกี่ยวกบัลขิสทิธิ ์

(Copyright) รวมถงึเรื่องอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใหด้ขี ึน้ โดยมผีลบงัคบัใชเ้มือ่วนัที ่1 ธนัวาคม พ.ศ. 2530 

และตลอดทัง้ประเทศมาเลเซยี 

สิง่ที่ได้รบัความคุ้มครองตามกฎหมายน้ี คืองานอันมีลิขสิทธิ ์ได้แก่ งานวรรณกรรม 

(literary works) งานดนตรกีรรม (musical works) งานศลิปกรรม(artistic works) ภาพยนตร ์(films) 

สิง่บนัทกึเสยีง (sound recordings) และงานแพร่เสยีงแพร่ภาพ (broadcasts) นอกจากน้ียงัใหค้วาม

คุม้ครองถงึงาน derivative ดว้ย 

ระบบการให้ความคุ้มครองคือ ผู้สร้างสรรค์งานอนัมลีิขสทิธิไ์ด้รบัความคุ้มครองโดย

อตัโนมตั ิไม่จําเป็นตอ้งจดทะเบยีน ทัง้น้ีเจา้ของลขิสทิธิอ์าจยื่นหนังสอืรบัรองยนืยนัความเป็นเจา้ของ

งานอนัมลีขิสทิธิข์องตนได ้

เจา้ของงานอนัมลีขิสทิธิม์สีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวดงัต่อไปน้ี 

กรณีงานวรรณกรรม งานดนตรกีรรม งานศลิปกรรม ภาพยนตร ์สิง่บนัทกึเสยีง หรอืงาน 

derivative มสีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวในการทําซํ้า ตดิต่อสื่อสารไปยงัหรอืเผยแพร่ต่อสาธารณชน แสดง

หรอืจดัแสดงต่อสาธารณชน แจกจา่ยงานทีท่าํซํ้าต่อสาธารณชนโดยการขาย ใหเ้ช่า หรอืใหย้มื รวมถงึ

ใหผ้ลประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากงานลขิสทิธิแ์ก่บุคคลอื่น 

เจ้าของลขิสทิธิใ์นงานสถาปตัยกรรมมสีทิธแิต่เพยีงผู้เดยีวในการควบคุมการก่อสร้าง

อาคารใดๆ ซึง่ทาํซํ้าไมว่า่ทัง้หมดหรอืสว่นทีเ่ป็นสาระสาํคญัของงาน 

เจา้ของลขิสทิธิใ์นงานแพร่เสยีงแพร่ภาพมสีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวในการควบคุมการบนัทกึ 

การทําซํ้า และการแพร่เสยีงแพร่ภาพซํ้า ไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืเฉพาะส่วนที่เป็นสาระสําคญัของการ

ออกอากาศ แสดงหรอืจดัแสดงต่อสาธารณชน 

ลขิสทิธิม์รีะยะเวลาความคุม้ครองดงัต่อไปน้ี 
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ลขิสทิธิใ์นงานวรรณกรรม งานดนตรกีรรม งานศลิปะ มอีายุความคุม้ครองตลอดอายุของ

ผูส้รา้งสรรค ์และมอียูต่่อไปอกี 50 ปี ภายหลงัจากทีผู่ส้รา้งสรรคถ์งึแก่ความตาย 

ลขิสทิธิใ์นสิง่ตพีมิพม์อีายุความคุม้ครอง 50 ปี โดยเริม่นับจากวนัเริม่ตน้ของปีปฏทินิ      

ถดัจากปีทีม่กีารตพีมิพค์รัง้ 

ลขิสทิธิใ์นสิง่บนัทกึเสยีงมอีายคุวามคุม้ครอง 50 ปี โดยเริม่นบัจากวนัเริม่ตน้ของปีปฏทินิ

ถดัจากปีทีม่กีารเผยแพรค่รัง้แรก หากไมม่กีารเผยแพรใ่หใ้ชว้นัทีเ่กดิสิง่บนัทกึเสยีงดงักลา่วขึน้แทน 

ลขิสทิธิใ์นการแพรเ่สยีงแพรภ่าพมอีายคุวามคุม้ครอง 50 ปี โดยเริม่นบัจากวนัเริม่ตน้ของ

ปีปฏทินิถดัจากปีทีม่กีารเผยแพรค่รัง้แรก 

ลขิสทิธิไ์มส่ามารถต่ออายคุวามคุม้ครองได ้ไมว่า่จะเป็นลขิสทิธิใ์นงานประเภทใดๆ 

หน่วยงานหลกัทีร่บัผดิชอบ ไดแ้ก่ กรมทรพัยส์นิทางปญัญา กระทรวงการคา้ภายในและ

กจิการผูบ้รโิภค (Intellectual Property Division, Ministry of Domestic Trade and Consumer 

Affairs) รบัผดิชอบในการดแูลและจดัการทรพัยส์นิทางปญัญาภายในประเทศมาเลเซยี 

กฎหมายฉบบัน้ีมผีลบงัคบัใช้เป็นการทัว่ไป แม้ว่าจะไม่มบีทบญัญัติที่มุ่งเน้นเป็นการ

เฉพาะใหม้ผีลกระทบต่อ SMEs อยา่งไรกต็าม ทัง้ SMEs ภายในประเทศมาเลเซยีและนอกประเทศที่

เป็นเจา้ของงานอนัมลีขิสทิธิย์อ่มตอ้งผกูพนัและตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายฉบบัน้ี 

 

กฎหมายคุ้มครองการออกแบบอตุสาหกรรม (Industrial Designs Act 1996) 

 

กฎหมายฉบบัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อเป็นการกําหนดขอ้บงัคบัในกฎหมายเกี่ยวกบัแบบ

ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม (Industrial Designs) รวมถงึเรือ่งอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใหด้ขี ึน้ 

กฎหมายฉบบัน้ีมผีลบงัคบัใชเ้มือ่วนัที ่1 กนัยายน พ.ศ. 2542152 โดยมบีงัคบัใชต้ลอดทัง้

ประเทศมาเลเซยี 

สิง่ทีไ่ดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายน้ี ไดแ้ก่ แบบผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม (Industrial 

Designs) ซึ่งหมายถงึ ลกัษณะต่างๆ ของรูปร่าง รูปทรง รูปแบบ หรอืสิง่ประดบัทีใ่ชก้บัสิง่ของโดย

                                                            
152 สมาคมทรพัยส์นิทางปญัญาประเทศมาเลเซยี (Malaysian Intellectual Property Association: MIPA). Industrial Design.  
สบืคน้เมือ่วนัที ่11 ธนัวาคม 2555, จาก http://www.mipa.org.my/industrial-design.html 
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กระบวนการหรือวิธีการทางอุตสาหกรรมหรือวิธีการทางอุตสาหกรรมใดๆ และเป็นลกัษณะของ

ผลติภณัฑ์สําเร็จรูปซึ่งดงึดูดและตดัสนิโดยสายตา แต่ไม่รวมถึงวธิกีารหรอืหลกัการก่อสร้าง หรือ 

ลกัษณะต่างๆ ของรปูร่างหรอืรปูทรงของสิง่ของซึง่ถูกกําหนดเช่นนัน้ดว้ยการทาํงานของตวัสิง่ของนัน้

แต่เพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้ และตอ้งอาศยัรูปร่างภายนอกของสิง่ของอื่นทีผู่อ้อกแบบตัง้ใจทีจ่ะใหแ้บบ

ผลติภณัฑน์ัน้ใชเ้ป็นสว่นประกอบ 

แบบผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมทีส่ามารถไดร้บัความคุม้ครองไดก้ต่็อเมือ่เป็นแบบผลติภณัฑ์

ทีต่อ้งไมข่ดัต่อความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัด ีและเป็นแบบผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมทีม่คีวามใหม ่

(New) ทัง้น้ี แบบผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมทีม่คีวามแตกต่างจากแบบผลติภณัฑด์งักล่าวเพยีงเลก็น้อย

ในรายละเอยีดหรอืลกัษณะต่างๆ ทัว่ไปทีใ่ชใ้นทางการคา้จะถอืว่าเป็นแบบผลติภณัฑท์ีข่าดความใหม ่

เวน้แต่เป็นการเปิดเผยแบบผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมในการแสดงนิทรรศการซึง่หน่วยงานราชการจดัขึน้

หรอืรบัรอง หรอืเป็นการเปิดเผยแบบผลติภณัฑ์อุตสาหกรรมโดยบุคคลอื่นนอกจากผูย้ ื่นคําขอหรอื      

ผูม้สีทิธมิาก่อนอนัเป็นผลจากการกระทําไม่ชอบดว้ยกฎหมายโดยบุคคลนัน้เองหรอืโดยใชบุ้คคลอื่น

กระทาํ 

ระบบการให้ความคุ้มครองได้แก่ การจดทะเบียนโดยยื่นต่อสํานักงานทะเบียนแบบ

ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม (Industrial Designs Registration Office) 

เจา้ของแบบผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมทีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนแลว้มสีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวใน

การผลติ นําเขา้เพื่อขายหรอืเพื่อใหย้มื หรอืเพื่อใชส้ําหรบัจุดประสงค์ทางการค้าหรอืทางธุรกจิใดๆ 

หรอืเพือ่ขาย ใหย้มื หรอืเพือ่เสนอ หรอืเสนอเพือ่ขายหรอืใหย้มื ซึง่ผลติภณัฑใ์ดๆ ทีไ่ดย้ืน่จดทะเบยีน

แบบผลติภณัฑ ์

อายุความคุม้ครองแบบผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมทีจ่ดทะเบยีนแลว้มรีะยะเวลา 5 ปีนับแต่

วนัทีย่ ืน่คาํขอจดทะเบยีน และสามารถขอต่ออายุความคุม้ครองไดอ้กี 2 ครัง้ ครัง้ละ 5 ปี โดยยืน่คาํขอ

และจ่ายค่าธรรมเนียมก่อนสิน้สุดระยะเวลาดงักล่าว ทัง้น้ี ภายใน 6 เดอืนหลงัจากครบกําหนดอายุ

ความคุม้ครอง เจา้ของแบบผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมทีจ่ะชําระค่าธรรมเนียมการต่ออายุความคุม้ครอง

ยังคงสามารถขอต่ออายุความความคุ้มครองได้แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม หากไม่ชําระ

ค่าธรรมเนียมในการต่ออายุความคุม้ครองรวมถงึค่าธรรมเนียมเพิม่ในระยะเวลาดงักล่าว จะส่งผลให้

ทะเบยีนแบบผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมนัน้สิน้สดุลง 
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การโอนสิทธิและการอนุญาตให้ใช้สิทธิในแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจดทะเบียน 

สามารถกระทําไดโ้ดยตอ้งทําสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรและจดทะเบยีนกบันายทะเบยีน มฉิะนัน้จะ

ไมส่ามารถใชอ้า้งยนัต่อบุคคลภายนอกได ้

กรณีผู้ยื่นคําขอจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไม่มีภูมิลําเนาหรือสถาน

ประกอบการในประเทศมาเลเซยี ผูย้ ืน่คาํขอตอ้งแต่งตัง้ตวัแทนภายในประเทศมาเลเซยีเพือ่ดาํเนินการ

แทนสาํหรบัการยืน่ขอจดทะเบยีนแบบผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม มฉิะนัน้ นายทะเบยีนอาจปฏเิสธคาํขอ

จดทะเบยีนได ้

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ ไดแ้ก่ สาํนักงานทะเบยีนแบบผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม (Industrial 

Designs Registration Office) ทาํหน้าทีร่บัคาํขอหรอืเอกสารใดๆ ทีจ่าํเป็นตอ้งยืน่สาํหรบัการขอจด

ทะเบยีนแบบผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

กฎหมายฉบบัน้ีมผีลบงัคบัเป็นการทัว่ไปโดยประสงคค์ุม้ครองบุคคลซึ่งเป็นเจา้ของแบบ

ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมจดทะเบยีนซึ่งรวมถงึกรณีที ่SMEs เป็นเจา้ของแบบผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม

ดว้ย ไม่ว่าจะเป็น SMEs ภายในประเทศมาเลเซยีหรอืไม่ ทัง้น้ี มคีวามแตกต่างกนัเลก็น้อยระหว่าง 

SMEs ทีอ่ยูใ่นประเทศมาเลเซยีกบั SMEs ทีไ่มม่ภีูมลิาํเนาหรอืสถานประกอบการในประเทศมาเลเซยี 

กล่าวคอืหาก SMEs ทีไ่ม่มภีูมลิาํเนาหรอืสถานประกอบการในประเทศมาเลเซยีนัน้จะไม่สามารถยื่น

คําขอจดทะเบยีนได้ดว้ยตนเอง จําเป็นต้องตัง้ตวัแทนภายในประเทศมาเลเซยีสําหรบัการยื่นขอจด

ทะเบยีนแบบผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

 

3.2.7  กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการควบคมุ กาํกบั การประกอบธรุกิจ 

 

กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการควบคุม การกํากบั และการประกอบธุรกจิของประเทศมาเลเซยีมี

ดงัน้ี    

 

การจาํหน่ายสินค้า Sale of Goods Act 1957 

เป็นกฎหมายที่ควบคุมการการซื้อขายสนิคา้ทัว่ไปภายในประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็น

กฎหมายทีค่วบคุมการซื้อขายสนิคา้ทุกชนิดในรปูแบบของสญัญาซื้อขาย โดยสญัญาการขายสนิคา้จะ

เกดิขึน้เมื่อผูข้ายโอนหรอืตกลงทีจ่ะโอนกรรมสทิธิใ์นสนิคา้ไปยงัผูซ้ื้อในราคาทีต่กลงกนัไว ้โดยอาจมี

เงือ่นไขอื่นเพิม่เตมิ 
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ควบคมุสญัญา Contract Act 1950 

เป็นกฎหมายทีก่าํหนดองคป์ระกอบของสญัญาทัว่ไป รวมถงึ การเกดิของสญัญา ผลแหง่

สญัญา การเลกิสญัญา และวธิกีารเยยีวในกรณคีูส่ญัญาไดก้ระทาํการละเมดิสญัญา 

 

ธรุกิจแฟรนไชส ์Franchise Act 1998 Act 590 

เป็นกฎหมายที่ใช้บงัคบัทัว่ประเทศมาเลเซียสําหรบัการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ใดๆ       

ในประเทศมาเลเซยีตามกฎหมายฉบบัน้ีแลว้ การขายแฟรนไชสใ์ดๆ จะถอืวา่เป็นการขายแฟรนไชสใ์น

ประเทศมาเลเซยีเมื่อการเสนอขายหรอืซื้อแฟรนไชสน์ัน้ (1) ทําขึน้ในประเทศมาเลเซยีและไดร้บัการ

ยอมรบัภายในหรอืนอกประเทศมาเลเซยีหรอื (2) ทํานอกประเทศมาเลเซยีและเป็นทีย่อมรบัภายใน

มาเลเซยี และธุรกจิแฟรนไชสน์ัน้มกีารดาํเนินการหรอืจะดาํเนินงานในประเทศมาเลเซยี153 

 

Industrial Co-ordination Act 1975 

นักลงทุนที่ประสงค์จะประกอบกจิการผลติสนิคา้ใด ๆ ในประเทศมาเลเซยี ที่มทีุนของ       

ผูถ้อืหุน้รวมกนั 2,500,000 บาทขึน้ไป หรอืมกีารจา้งพนักงานเตม็เวลามากกวา่ 75 คน จะตอ้งไดร้บั

ใบอนุญาตการผลติจากกระทรวงการคา้ระหวา่งประเทศและอุตสาหกรรม (Ministry of International 

Trade and Industry) โดยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2546 บรษิทัต่างชาตสิามารถในกจิการผลติสนิคา้ไดโ้ดย      

ถอืหุน้รอ้ยละ 100154 

 

3.2.8  กฎหมายเก่ียวกบัภาษีอากร 

 

หลกัโดยทัว่ไปเก่ียวกบัภาษี  

ประเทศมาเลเซียจดัเก็บภาษีตามหลกัอาณาเขต กล่าวคอืรายได้ที่เกิดจากกิจการใน

ประเทศมาเลเซยี และรายไดต่้างประเทศทีไ่ดร้บัในประเทศมาเลเซยี เท่านัน้ทีต่อ้งเสยีภาษเีงนิไดใ้น

ประเทศมาเลเซยี  ปีภาษใีนประเทศมาเลเซยีเหมอืนปีประเทศไทย คอืเป็นปีปฏทินิ เริม่ 1 มกราคม 

                                                            
153 มาตรา 18 แหง่ Franchise Act 1998 
154 Doing Business in Malaysia, Cornell University Journal, 1 มถุินายน 2548, สบืคน้จาก 
http://www.geasiapacifico.org/documents/IBRP1.pdf เมือ่วนัที ่26 กนัยายน พ.ศ. 2555 
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และสิน้สุด 31 ธนัวาคม ของทุกๆ ปี ในส่วนของบรษิทั ปีภาษหีมายถงึปีตามงบการเงนิของบรษิทั

นัน้ๆ 

หลกัถ่ินท่ีอยู่  

นิตบิุคคลจะถอืว่ามถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศมาเลเซยีหากนิตบิุคคลนัน้ มกีารควบคุมและการ

บรหิารจดัการในประเทศมาเลเซยี (Control and management of business in Malaysia) ซึง่จะ

พจิารณาดจูากการจดัการประชุมกรรมการวา่อยูท่ีใ่ด และเมือ่มถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศมาเลเซยี นิตบิุคคล

ดงักล่าวจะไดร้บัสทิธพิเิศษภายใต้อนุสญัญาภาษีซ้อน ที่ประเทศมาเลเซียมกีบัต่างประเทศอกีด้วย 

บุคคลธรรมดาทีอ่าศยัอยูใ่นมาเลเซยีเกนิ 182 วนัจะถอืเป็นผูม้ถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศมาเลเซยี 

กฎหมายภาษีหลกั ท่ีบงัคบัใช้ในประเทศมาเลเซีย มีดงัน้ี 

ตารางท่ี 3.8  สรปุกฎหมายหลกัท่ีเก่ียวกบัภาษีท่ีบงัคบัใช้ในประเทศอินโดนีเซีย 
 

 

ช่ือกฎหมาย ประเภทภาษีท่ีบงัคบัใช้ 

พระราชบญัญตัภิาษเีงนิได ้
Income Tax Act 1967 

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล  ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา 

พระราชบญัญตัภิาษกีารขาย 
Sales Tax Act 1972 

ภาษกีารขายสนิคา้ 

พระราชบญัญตัภิาษบีรกิาร 
Service Tax Act 1975 

ภาษบีรกิาร 

พระราชบญัญตัภิาษทีอ้งถิน่ 
Local Government Act 1976 

ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ ภาษทีอ้งถิน่ 

พระราชบญัญตัภิาษทีรพัยส์นิ 
Real Property Gains Tax Act 1976 

ภาษทีรพัยส์นิ 

พระราชบญัญตัอิากรแสตมป์ 
Stamp Act 1949 

อากรแสตมป์ 

พระราชบญัญตัภิาษศุีลกากร 
Customs Act 1967 

ภาษศุีลกากร 

พระราชบญัญตัภิาษทีอ้งถิน่ 
Local Government Act 1976 

ภาษทีอ้งถิน่ 

พระราชบญัญตัภิาษสีรรพสามติ 
Excise Act 1976 

ภาษสีรรพสามติ 
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พระราชบญัญติัภาษีเงินได้ (Income Tax Act 1967) 

 

พระราชบญัญตัภิาษเีงนิได ้กาํหนดใหบุ้คคลธรรมดาและนิตบิุคคลตอ้งเสยีภาษดีงัต่อไปน้ี 

(1) ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล   

(1) บริษัทที่จ ัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายของประเทศมาเลเซีย และนิติบุคคล

ต่างประเทศ จะต้องเสยีภาษีเงนิได้นิตบิุคคลในประเทศมาเลเซียหากเงนิได้นัน้ได้รบัจาก ประเทศ

มาเลเซยี อตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบัปีภาษ ีพ.ศ. 2555 คอื รอ้ยละ 25  

(2) บรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิ Petroleum upstream เสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลใน

อตัรารอ้ยละ 38 

(3) บรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายในประเทศมาเลเซยี มทีุนจดทะเบยีนทีช่าํระ

แลว้ไมเ่กนิ 2.5 ลา้นรงิกติ (ณ ตน้ปีภาษใีดๆ) เสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลในอตัราดงัต่อไปน้ี 

- รายไดท้ีต่อ้งเสยีภาษ ี5 แสนรงิกติแรก อตัราภาษเีงนิได ้รอ้ยละ 20 

- รายไดท้ีต่อ้งเสยีภาษสีว่นทีเ่กนิ 5 แสนรงิกติ อตัราภาษเีงนิได ้รอ้ยละ 25 

 ประเทศมาเลเซยีไดม้กีารพฒันาระบบภาษแีบบ Single-tier system ในปีภาษ ี2551 

ซึง่ภายใตร้ะบบ Single-tier system ภาษทีีเ่สยีบนกาํไรสทุธขิองบรษิทัคอื ภาษสีดุทา้ย ผูถ้อืหุน้ไมต่อ้ง

เสยีภาษสีาํหรบัเงนิปนัผล บรษิทัไมต่อ้งหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ยสาํหรบัเงนิปนัผลทีจ่า่ยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้  

(2) ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย   

การจา่ยเงนิไดบ้างประเภททีจ่่ายใหแ้ก่ผูไ้มม่ถีิน่อยูใ่นประเทศมาเลเซยีจะตอ้งถูกหกัภาษ ี

ณ ทีจ่า่ยตามอตัราดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 3.9 อตัราภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

ประเภทการจ่ายเงิน อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

รายไดป้ระเภทพเิศษ  10 

ดอกเบีย้ 15 

คา่สทิธ ิ 10 

การจา่ยคา่สญัญา 10 + 3 

รายไดอ้ื่น (มาตรา 4 (F))  10 

 

ถา้ผูร้บัเงนิเป็นผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศทีม่อีนุสญัญาภาษซีอ้นกบัมาเลเซยี อตัราภาษบีาง

ประเภทอาจลดลงขึน้อยูก่บัอนุสญัญา  

บุคคลผูไ้มม่ถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศมาเลเซยี จะตอ้งถูกหกั ณ ทีจ่า่ยจากรายไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี 3.10 อตัราภาษีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย สาํหรบัผูไ้ม่มีถ่ินท่ีอยู ่

ประเภทรายได้ 
อตัราภาษี (2555) 

(ร้อยละ) 

นกัแสดงอาชพี 15 

ดอกเบีย้ 15 

คา่สทิธ ิ 10 

รายไดป้ระเภทพเิศษ: 
- คา่เชา่สงัหารมิทรพัย ์
- คา่บรกิารการจดัการหรอืทางเทคนิค  
  (เสยีภาษเีฉพาะบรกิารทีท่าํในมาเลเซยี) 
- คา่บรกิารในการใชท้รพัยส์นิ หรอืตดิตัง้ หรอืการ 
  จดัการโรงงาน เครือ่งจกัร หรอืเครือ่งมอือุปกรณ์อื่น 

 

10 

10 

 

    10 

เงนิปนัผล (Single tier) ยกเวน้ 

เงนิปนัผล (Franked) 25 

รายไดก้ารจา้งงาน 26 

รายไดท้ีน่อกเหนือจากขา้งตน้ (เชน่ กาํไรตาม 
มาตรา 4(f)) 

10 
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(3) ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา   

บุคคลธรรมดามหีน้าทีท่ีจ่ะตอ้งเสยีภาษจีากรายไดท้ีเ่กดิใน / ไดร้บัจาก/หรอืนําเขา้มาใน

ประเทศมาเลเซีย อย่างไรก็ตาม บุคคลธรรมดาผู้ไม่มถีิ่นที่อยู่จะเสียภาษีเฉพาะรายได้ที่ได้รบัใน

มาเลเซยี บุคคลธรรมดาผูม้ถีิน่ทีอ่ยูจ่ะเสยีภาษบีนรายได ้ในอตัราในแต่ละช่วงจากรอ้ยละ 0 ถงึรอ้ยละ 

26 ของเงนิไดส้ทุธหิลงัหกัคา่ลดหยอ่นแลว้ 

 

ตารางท่ี 3.11 อตัราภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 
 

รายได้ท่ีเสียภาษี อตัรา 

(ร้อยละ) 

ภาษี (ริงกิต) 

2,500 รงิกติแรก 

2,500 รงิกติต่อมา 

0 

1 

0 

25 

5,000 รงิกติแรก 

5,000 รงิกติต่อมา 

- 

3 

25 

150 

10,000 รงิกติแรก 

10,000 รงิกติต่อมา 

- 

3 

175 

300 

20,000 รงิกติแรก 

15,000 รงิกติต่อมา 

- 

7 

475 

1,050 

35,000 รงิกติแรก 

15,000 รงิกติต่อมา 

- 

12 

1,525 

1,800 

50,000 รงิกติแรก 

20,000 รงิกติต่อมา 

- 

19 

3,325 

3,800 

70,000 รงิกติแรก 

30,000 รงิกติต่อมา 

- 

24 

7,125 

7,200 

100,000 รงิกติแรก 

50,000 รงิกติต่อมา 

- 

26 

14,325 

13,000 

150,000 รงิกติแรก 

100,000 รงิกติต่อมา 

- 

26 

27,325 

26,000 

250,000 รงิกติแรก 

มากกวา่ 250,000 รงิกติ 

- 

26 

53,325 
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หมายเหตุ: 

1. มีผลบังคับใช้ตัง้แต่ปีภาษี 2553 อัตราภาษีสูงสุดได้เปลี่ยนจากร้อยละ 27       

เป็นรอ้ยละ 26 

2. ผูเ้สยีภาษบีางรายอาจไดร้บัภาษอีตัราพเิศษ ซึง่สามารถดรูายละเอยีดไดต้าม

ภาคผนวก 

3. ลกูจา้งอาจไดร้บัการยกเวน้ภาษ ีสาํหรบัรายไดบ้างประเภททีไ่ดร้บัจากนายจา้ง 

(ดรูายละเอยีดไดต้ามภาคผนวก) 

 

พระราชบญัญติัภาษีการขาย (Sales Tax Act 1972) 

 

ในปจัจุบนัมาเลเซยียงัไมม่กีารใชร้ะบบภาษมีลูค่าเพิม่ แต่มภีาษบีรกิารและภาษกีารขาย

สนิคา้ ซึ่งเป็น 2 ภาษีหลกัของภาษอุีปโภคและบรโิภค ทีเ่รยีกเกบ็บนค่าบรกิารและค่าสนิคา้ รฐับาล

ประเทศมาเลเซยีไดม้กีารเสนอทีจ่ะนําภาษมีลูค่าเพิม่ (GST) มาใชแ้ทนภาษบีรกิารและภาษกีารขาย

สนิคา้ อยา่งไรกต็าม ระบบภาษมีลูคา่เพิม่ไดถู้กยดืออกไป  

ภาษทีีเ่รยีกเกบ็ภายใตก้ฎหมายฉบบัน้ีคอื ภาษกีารขายสนิคา้(Sales Tax) เป็นภาษทีี่

เกบ็จากการนําเขา้ หรอืการผลติ ในอตัรารอ้ยละ 10  สําหรบัผูป้ระกอบการที่มยีอดขายต่อปีไม่เกนิ      

1 แสนรงิกติและเป็นบรษิทัทีไ่ดร้บั Licensed Manufacturing Warehouse (LMW) จะไดร้บัยกเวน้     

ไมต่อ้งเสยีภาษกีารขายสนิคา้ แต่บรษิทัจะตอ้งยืน่ขอหนงัสอืรบัรองการยกเวน้การเสยีภาษ ี  

 

พระราชบญัญติัภาษีบริการ (Service Tax Act 1975) 

 

ภาษบีรกิาร เป็นภาษเีดยีวทีจ่ดัเกบ็จากการบรกิารในประเทศมาเลเซยี โดยจดัเกบ็จาก

การใหบ้รกิารวชิาชพีและทีป่รกึษาทีก่ําหนดโดยกรมศุลกากรประเทศมาเลเซยี การใหบ้รกิารวชิาชพี

ระหว่างบริษัทในกลุ่มจะได้รับการยกเว้นภาษีบริการ ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อกําหนดและเงื่อนไข 

โดยทัว่ไป การจัดเก็บภาษีบริการมีเกณฑ์เริ่มต้นจากรายได้ต่อปี ระหว่าง 150,000 ริงกิต              

ถงึ 3,000,000 รงิกติ ตามประเภทของการบรกิารทีเ่สยีภาษแีละผูเ้สยีภาษ ีการจดัเกบ็ดงักล่าวไม่รวม

การใหบ้รกิารวชิาชพีและทีป่รกึษาบางประเภท กฎหมายฉบบัน้ี มผีลบงัคบัใช ้ตัง้แต่ 1 มกราคม พ.ศ.

2553 



นโยบายและกฎหมายของประเทศสมาชกิอาเซยีนเป้าหมาย 

  

 

3-178 

อตัราภาษสีาํหรบัการบรกิารทีต่อ้งเสยีภาษไีดเ้พิม่ขึน้จาก 5% เป็น 6% ภาษบีรกิารทีจ่่าย

สําหรับการให้บริการแพร่ภาพจะถูกจัดเก็บจากค่าสมาชิกรายเดือน โดยเริ่มมีผลบังคับตัง้แต่               

1 มกราคม พ.ศ. 2554 

 

พระราชบญัญติัภาษีท้องถ่ิน (Local Government Act 1976) 
 
พระราชบญัญตัภิาษีทอ้งถิน่ เป็นกฎหมายที่จดัเกบ็ภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ ซึ่งจะถูก

จัดเก็บโดยหน่วยงานราชการท้องถิ่น อัตราภาษีจะขึ้นอยู่กับสถานที่ตัง้และที่ดินที่ใช้ ภายใต ้

พระราชบญัญตัภิาษทีอ้งถิน่กําหนดใหห้น่วยงานราชการทอ้งถิน่เรยีกเกบ็ภาษทีอ้งถิน่ โดยเจา้หน้าที่

ทอ้งถิน่ทาํการประเมนิ อตัราการประเมนิขึน้อยูก่บัทีต่ ัง้และชนิดของอาคาร 

 
พระราชบญัญติัภาษีทรพัยสิ์น (Real Property Gains Tax Act 1976) 

 
กฎหมายฉบบัน้ีออกมาพรอ้มกนักบั พระราชบญัญตัภิาษทีอ้งถิน่เพือ่เรยีกภาษทีรพัยส์นิ 

ซึ่งมผีลใชบ้งัคบั 1 มกราคม พ.ศ. 2553 มอีตัราคงทีท่ีร่อ้ยละ 5 ซึ่งจะเรยีกเกบ็จากกําไรจากการขาย
ทรพัยส์นิ วธิกีารจดัเกบ็และขอ้ยกเวน้สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้นภาคผนวก 

 
พระราชบญัญติัอากรแสตมป์ (Stamp Act 1949) 

 
Stamp Act 1949 กําหนดใหม้กีารเกบ็อากรแสตมป์บนตราสารและเอกสาร ซึ่งอตัรา

อากรขึน้อยูก่บัลกัษณะของตราสาร / เอกสารและมลูค่าตราสาร อตัราอากรอยูร่ะหวา่ง รอ้ยละ 1 รงิกติ 

สําหรบัมูลค่าตราสาร 100,000 รงิกติแรก ถึง ร้อยละ 3 รงิกิต สําหรบัมูลค่าที่เกิน 500,000 รงิกิต        

บนสญัญาจาํนอง พนัธบตัร ขอ้ตกลง สญัญาเงนิกู ้

สญัญาเงินกู้สาํหรบั SMEs 

(1) จาํนวนเงนิกูร้วมแลว้ไม่เกนิ 250,000 รงิกติ หรอืเงนิกูภ้ายใต ้ the Syariah ในปี

ปฏทินิ เสยีอากร 0.5 รงิกติ สาํหรบัมลูคา่ทุก 1,000 รงิกติ (อตัรารอ้ยละ 0.05) 

(2) ส่วนทีเ่พิม่ขึน้ทุก 1,000 รงิกติ แต่ไม่เกนิ 1 ลา้นรงิกติ เสยีอากร 2.5 รงิกติ สําหรบั

มลูคา่ทุก 1,000 รงิกติ (อตัรารอ้ยละ 0.25) 
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(3) สว่นทีเ่พิม่ขึน้ทุก 1,000 รงิกติ หรอืเศษจาํนวน เสยีอากร 5 รงิกติ 

หมายเหตุ: ภายใต ้Stamp Act 1949 ไดใ้หค้าํจาํกดัความของ SMEs ไวเ้ช่นกนั สาํหรบั

การเสยีอากรแสตมป์ วา่ SMEs หมายถงึ 

- บริษัทที่มลีูกจ้างไม่เกิน 150 คน และมรีายได้ต่อปีไม่เกิน 25 ล้านริงกิต สําหรบั

กจิการทีม่กีารผลติ ใหบ้รกิารเกีย่วเน่ืองกบัการผลติ และเป็นบรษิทัทีอ่ยูใ่นอุตสาหกรรมเกษตร และ 

- บรษิทัทีม่ลีกูจา้งไมเ่กนิ 50 คน และมรีายไดต่้อปีไม่เกนิ 5 ลา้นรงิกติ สาํหรบักจิการ

ทีเ่ป็นธุรกจิบรกิาร ทาํเกษตรกรรมขัน้พืน้ฐาน และธุรกจิในอุตสาหกรรมสือ่สารและสาระสนเทศ  

สญัญาเงนิกูภ้ายใตแ้ผนงานทางการเงนิขนาดเลก็ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิาก The Small and 

Medium Enterprise Development Council ไดร้บัยกเวน้อากรแสตมป์ สงูสุด 50,000 รงิกติ        

การยกเวน้ดงักล่าว มผีลสาํหรบัการกูเ้งนิทีผู่กู้ไ้ดท้าํสญัญากบัธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิ ตัง้แต่วนัที ่

1 มกราคม พ.ศ. 2555 

สําหรบัสญัญาอื่นๆ อตัราอากรแสตมป์อาจแตกต่างไป ท่านสามารถอ่านรายละเอียด

เพิม่เตมิเรือ่งอากรแสตมป์ไดใ้นภาคผนวก 

 
พระราชบญัญติัภาษีศลุกากร (Customs Act 1967)  

 
อตัราภาษศุีลกากรนําเขา้ของประเทศมาเลเซยี อยูร่ะหวา่งรอ้ยละ 0 - 300 ขึน้อยูก่บัชนิด

และประเภทพกิดัของสนิคา้ การนําเขา้สนิคา้เขา้ประเทศมาเลเซยี อยูภ่ายใตบ้ทบญัญตั ิCustoms Act 

1967 Sales Tax Order 1977 Service Tax Act 1975 และ Excise Act 1976 

สินค้าที่นําเข้ามาขายในประเทศมาเลเซีย นอกจากจะต้องเสียภาษีอากรขาเข้าแล้ว       

ยงัตอ้งมภีาระภาษอีกี คอื ภาษกีารขาย (Sales Taxes) ในระหวา่งอตัรารอ้ยละ 0 – 20 ในสนิคา้บาง

ประเภท รฐับาลมาเลเซยีอาจเกบ็ในอตัราสงู เน่ืองจากสนิคา้ดงักล่าวมผีลกระทบในทางลบต่อผูบ้รโิภค 

เชน่ สนิคา้ยาสบู เหลา้และแอลกอฮอล ์

อยา่งไรกด็ ีตัง้แต่ พ.ศ. 2553 ประเทศมาเลเซยีไดด้าํเนินการลดอตัราภาษนํีาเขา้สนิคา้

จนเหลอือตัรารอ้ยละ 0 สนิคา้อ่อนไหว และสนิคา้อ่อนไหวสงู ทีไ่ม่ตอ้งลดภาษ ีภายใตค้วามตกลง

การคา้เสรอีาเซยีนวา่ดว้ยการคา้สนิคา้ 
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สนิคา้อ่อนไหว (Sensitive List) ของประเทศมาเลเซยี ไดแ้ก่ สตัวม์ชีวีติบางชนิด เน้ือ

สกุร ไก่ ไข ่พชืบางชนิด ผลไมบ้างชนิด ยาสบู โดยสนิคา้ทีอ่ยูใ่นรายการน้ี ประเทศมาเลเซยีจะตอ้งลด

ภาษนํีาเขา้ใหก้บัประเทศสมาชกิอาเซยีนน้อยกวา่อตัรารอ้ยละ 5 แต่ไมจ่าํเป็นตอ้งอตัรารอ้ยละ 0 

สนิคา้อ่อนไหวสงู (Highly Sensitive List) ของประเทศมาเลเซยี คอื ขา้ว สนิคา้อยูใ่น

รายการน้ียงัไม่ตอ้งลดภาษ ีอตัราภาษปีจัจุบนัของสนิคา้ขา้วคอืรอ้ยละ 40 และจะลดเป็นรอ้ยละ 20  

ในปี พ.ศ. 2558 

เครอืขา่ยความตกลงการคา้เสรรีะหวา่งมาเลเซยีและคูเ่จรจา คอื 

(1) AEAN FREE TRADE AGREEMENT 

(2) ASEAN-CHINA 

(3) ASEAN-JAPAN 

(4) ASEAN-KOREA 

(5) ASEAN-INDIA 

(6) ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND 

(7) MALAYSIA-PAKISTAN 

(8) MALASIA-JAPAN 

(9) MALAYSIA-NEWZEALAND 

(10) MALAYSIA-CHILE 

ความตกลงทีอ่ยูร่ะหวา่งการเจรจา คอื 

(1) MALAYSIA-TURKEY 

(2) MALAYISA-INDIA 

(3) MALAYSIA-US 

(4) MALAYSIA-AUSTRALIA 

(5) PREFERENTIAL TARIFF SCHEME FOR ORGANIZATION OF ISLAMIC 
CONFERENCE 
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(6) DOING 8 (D-8) PREFERENTIAL TARIFF AGREEMENT (D-8 ) ประกอบดว้ย 
บงัคลาเทศ อนิโดนีเซยี อหิรา่น มาเลเซยี อยีปิต ์ไนจเีรยี ปากสีถาน ตุรก)ี 

สทิธปิระโยชน์ดา้นภาษศุีลกากร ของรฐับาลประเทศมาเลเซยี ไดแ้ก ่

(1) การยกเวน้ภาษเีครือ่งจกัร และวตัถุดบินําเขา้ (สาํหรบัอุตสาหกรรมทีไ่ดร้บัการ
สง่เสรมิจากรฐับาล) 

(2) การนําชัว่คราว 

(3) คลงัสนิคา้ทณัฑบ์น แบบโรงเกบ็สนิคา้และ แบบโรงผลติสนิคา้ 

(4) เขตปลอดอากร 

(5) การคนือากร (Duty Drawback) 

(6) การยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัชิน้สว่นหรอืสว่นประกอบรถยนตท์ีใ่ชก๊้าซธรรมชาต ิ

มาตรการทางการคา้และกฎระเบยีบการนําเขา้ 

นอกจากการกําหนดอตัราภาษีนําเขา้สนิค้าแล้ว ประเทศมาเลเซียก็ยงัคงมกีารปรบัใช้

มาตรการทางการค้าต่างๆ อาท ิการระบุฉลากสนิค้าอาหาร บรรจุภณัฑ์ การควบคุมนําเขา้ในกรณี

พเิศษ และมาตรการทางการคา้ทีม่ใิชภ่าษ ี 

มาตรการทางการค้าที่มใิช่ภาษี ได้แก่ มาตรการสุขอนามยั สําหรบัสนิค้าอาหารและ
ผลติภณัฑ์อาหาร ผกั ผลไม ้อาหารสตัว์ ยาและเวชภณัฑ์ มาตรการกดีกนัทางอุปสรรคดา้นเทคนิค 
(Technical Barriers to Trade) การกาํจดัปรมิาณการนําเขา้ หรอืโควตา ใบอนุญาตต่างๆ 

 
อนุสญัญาภาษีซ้อน 

 
ในปจัจุบนั ประเทศมาเลเซยีไดต้กลงทําอนุสญัญาภาษซี้อนกบั 71 ประเทศ อย่างไรกด็ ี

บรษิทัต่างชาตบินเกาะ Labuan ทีจ่ดัตัง้ภายใต ้Labuan Offshore Business Activity Tax Act 1990 
จะไม่ได้รบัสทิธพิเิศษใดภายใต้อนุสญัญาภาษีซ้อน ประเทศในกลุ่มสมาชกิอาเซียนที่มาเลเซียร่วม      
ลงนามในอนุสญัญาภาษซีอ้น ไดแ้ก่ บรไูน  อนิโดนีเซยี  ลาว  พมา่  ฟิลปิปินส ์ สงิคโปร ์และไทย 
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นโยบายและกฎหมายภาษีท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริม SMEs 

 
ประเทศมาเลเซยี มกีารจดัตัง้องคก์ร The Small and Medium Industries Development 

Corporation (SMIDEC) เมื่อปี พ.ศ. 2539 เพื่อส่งเสรมิ SMEs ในประเทศ และในปี พ.ศ. 2547 
National SME Development Council (NSDC)  กเ็ป็นอกีหน่วยงานหน่ึงทีถู่กก่อตัง้ขึน้เพื่อเป็น       
ผูก้าํหนดนโยบายสาํหรบั SMEs  ในปจัจุบนั SMIDEC ไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น SME Corporation Malaysia 
ซึ่งเป็นองค์กรที่รวบรวมบทบาทของ SMIDEC เดมิเขา้ไว้กบั NSDC และเป็นหน่วยงานหลกั
หน่วยงานเดยีวทีร่บัผดิชอบเรือ่ง SMEs 

คาํจาํกดัความของ SMEs ตามกฎหมายภาษ ี 

ภายใต ้Income Tax Act 1967 ไดใ้หค้าํจาํกดัความของ SMEs ไวว้า่ SMEs หมายถงึ

บรษิทัจดทะเบยีนทีม่ทีุนจดทะเบยีนทีช่ําระแลว้ไม่เกนิ 2.5 ลา้นรงิกติ ณ ตน้ปีภาษใีดๆ และในปีภาษ ี

พ.ศ. 2552 ไดม้กีารเพิม่เตมิเงือ่นไขสาํหรบั SMEs ดงัน้ี 

(1) ผูถ้อืหุน้สามญัใน SMEs เป็นต่างชาตไิดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 50 หรอื 

(2) SMEs ตอ้งไมถ่อืหุน้ในบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัเกนิรอ้ยละ 50 หรอื 

(3) ทัง้ SMEs และบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนัต้องไม่ถอืหุน้โดย บรษิทัอื่นเกนิร้อยละ 50 

(บรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนั หมายถึง บรษิทัที่มทีุนจดทะเบยีนที่ชําระแล้วเกนิ 2.5 ล้าน    

รงิกติ ณ ตน้ปีภาษใีดๆ)  

ภายใต ้Stamp Act 1949 ไดใ้หค้าํจาํกดัความของ SMEs ไวเ้ช่นกนัวา่ สาํหรบัการเสยี

อากรแสตมป์ SMEs หมายถงึบรษิทัที ่

(1) มคีนงานไมเ่กนิ 150 คน และรายไดต่้อปีไมเ่กนิ 25 ลา้นรงิกติ สาํหรบักจิการทีม่กีาร

ผลติ  ใหบ้รกิารเกีย่วเน่ืองกบัการผลติ และเป็นบรษิทัทีอ่ยูใ่นอุตสาหกรรมเกษตร 

(2) มคีนงานไม่เกิน 50 คน และรายได้ต่อปีไม่เกิน 5 ล้านรงิกติ สําหรบักจิการที่เป็น

ธุรกจิบรกิาร ทาํเกษตรกรรมขัน้พืน้ฐาน และธุรกจิในอุตสาหกรรมสือ่สารและสารสนเทศ  

อย่างไรกด็ ีในเชงิธุรกจิ การจดักลุ่ม SMEs ดูจากรายไดต่้อปี หรอืจํานวนพนักงาน

ประจาํโดยมกีารจดัแบง่ดงัตารางขา้งลา่งน้ี ทัง้น้ี มวีตัถุประสงคข์องการจดักลุ่มเพือ่การสง่เสรมิ และให้

ความชว่ยเหลอื SMEs ทัง้ในดา้นความรูแ้ละการลงทุน 
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ตารางท่ี 3.12 การจดักลุ่ม SMEs 

 

ประเภทกิจการ บริษทัขนาดเลก็มาก บริษทัขนาดเลก็ บริษทัขนาดกลาง 

การผลติ ใหบ้รกิาร

เกีย่วเน่ืองกบัการผลติ  

และเป็นบรษิทัทีอ่ยูใ่น

อุตสาหกรรม

การเกษตร 

มยีอดขายน้อยกวา่ 

250,000 รงิกติ หรอืมี

พนกังานประจาํน้อย

กวา่ 5 คน 

มยีอดขายตัง้แต่

250,000 แต่น้อยกวา่ 

10,000,000 รงิกติ 

หรอืมพีนกังานประจาํ 

5 – 50 คน 

มยีอดขายระหวา่ง

10,000,000 – 

25,000,000 รงิกติ

หรอืมพีนกังานประจาํ 

51 – 150 คน 

การใหบ้รกิาร สนิคา้

เกษตรขัน้ตน้ และ

อุตสาหกรรมสือ่สาร

และสารสนเทศ 

ยอดขายน้อยกวา่ 

200,000 รงิกติ หรอืมี

พนกังานประจาํน้อย

กวา่ 5 คน 

ยอดขายระหวา่ง

200,000 แต่น้อยกวา่ 

1,000,000 รงิกติหรอื

มพีนกังานประจาํ 5 – 

19 คน 

ยอดขายระหวา่ง 

1,000,000 – 

5,000,000 รงิกติ 

หรอืมพีนกังานประจาํ 

20 – 50 คน 
 

ทีม่า: SME Corp (http://www.smecorp.gov.my) 

 
ในประเทศมาเลเซีย ไม่มกีารออกกฎหมายภาษีสําหรบับงัคบัใช้กบั SMEs เป็นการ

เฉพาะ  ทัง้ น้ีสิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับ  SMEs ได้มีการตราไว้ในกฎหมายอื่นๆ  เช่น 

พระราชบญัญตัภิาษเีงนิได ้ค.ศ. 1967 พระราชบญัญตัอิากรแสตมป์ ค.ศ. 1949 และพระราชบญัญตัิ

การสง่เสรมิการลงทุน ค.ศ. 1986 ซึง่สรุปไดด้งัน้ี 

2. สทิธปิระโยชน์ตามพระราชบญัญตัภิาษเีงนิได ้ค.ศ. 1967 

(1.1) กาํหนดอตัราภาษพีเิศษสาํหรบั SMEs ดงัต่อไปน้ี 

- เงนิไดส้ทุธไิมเ่กนิ 500,000 รงิกติ เสยีภาษอีตัรารอ้ยละ 20 

- เงนิไดส้ทุธเิกนิ 500,000 รงิกติ เสยีภาษอีตัรารอ้ยละ 25 

(1.2) ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2551 SMEs ทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหม่ไม่จําเป็นตอ้งนําส่งประมาณการ

รายไดแ้ละภาษทีีต่อ้งชําระ และไม่ตอ้งผ่อนชําระภาษเีป็นการล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากปีที่

เริม่ประกอบกจิการ ภาษทีีต่อ้งเสยีสาํหรบัสองปีแรกใหช้าํระเมือ่ยืน่แบบแสดงรายการตอนสิน้ปีไดเ้ลย 
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(1.3) ในประเทศมาเลเซีย ขณะน้ีกําลงัมีการนําเสนอนโยบายส่งเสริม SMEs 

เกี่ยวกบัค่าใชจ้่ายการจดทะเบยีนสทิธบิตัร และเครื่องหมายการคา้ของ SMEs ในประเทศมาเลเซยี     

ว่าใหนํ้ารายจ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกบัการจดทะเบยีนสทิธบิตัรและเครื่องหมายการคา้ที่จดทะเบยีนมาหกั

เป็นคา่ใชจ้า่ยได ้โดยมาตรการน้ีมผีลใชบ้งัคบัในปีภาษ ีพ.ศ. 2553 ถงึ 2557  

3. สทิธปิระโยชน์ตามพระราชบญัญตัอิากรแสตมป์ ค.ศ. 1949 

อัตราอากรแสตมป์ที่กําหนดไว้เป็นพิเศษสําหรับเงินกู้เพื่อ SMEs มีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 3.13  อตัราอากรแสตมป์สาํหรบั SMEs 

 

จาํนวนเงินกู้ อตัราอากรแสตมป์ 

จาํนวนเงนิกูไ้มเ่กนิ 250,000 รงิกติ 

ภายใต ้Syariah  

0.50 ริงกิต ของจํานวนเงินทุกๆ 

1,000 รงิกติหรอืเศษสว่นทีเ่กนิ 

สําหรบัทุกๆ 1,000 รงิกติ ที่เพิม่ขึ้น 

แต่ไมเ่กนิ 1,000,000 รงิกติ 

2.50 ริงกิต  ของจํานวนเงินทุกๆ

1,000 รงิกติหรอืเศษสว่นทีเ่กนิ 

สาํหรบัทุก 1,000 รงิกติ ถดัไป 5.00 รงิกติ 

 

ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นตน้ไป การกูย้มืเงนิภายใตส้ญัญาเงนิกูจ้ํานวน

ตัง้แต่ 50,000 รงิกติ ภายใตแ้ผน Micro Financing ซึง่ไดร้บัการรบัรองจาก Small and Medium 

Enterprise Development Council จะไดร้บัยกเวน้อากรแสตมป์ทัง้หมด การยกเวน้อากรแสตมป์

ดงักลา่วใหเ้ฉพาะการกูย้มืเงนิระหวา่งผูกู้ก้บัธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีเ่ขา้รว่มโครงการเทา่นัน้ 

4. สทิธปิระโยชน์ตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลงทุน ค.ศ. 1986 

บรษิทัผูผ้ลติขนาดเลก็ในประเทศมาเลเซียที่มสี่วนของผูถ้ือหุน้ไม่เกนิ  500,000 รงิกติ 

และมคีนมาเลเซยีถอืหุน้ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 60 มสีทิธไิดร้บัมาตรการสง่เสรมิดงัต่อไปน้ี 
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(1) Pioneer Status จะไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดท้ัง้หมดเป็นระยะเวลา 5 ปี 

Unabsorbed capital allowances และขาดทุนสะสมทีเ่กดิขึน้ระหวา่ง Pioneer period สามารถยกยอด

ไปหกัจาก Post Pioneer Income ของบรษิทัได ้หรอื 

(2) รายจ่ายส่วนทุนที่เกดิขึ้นภายใน 5 ปี สามารถนําไปหกัเป็นค่าใชจ้่ายทาง

ภาษใีนปีทีร่ายจา่ยเกดิขึน้ได ้แต่ไมเ่กนิรอ้ยละ 60 ของค่าใชจ้่ายสว่นทุนทีเ่กดิขึน้ ผลขาดทุนทีเ่กดิจาก

การหกัรายจา่ยดงักลา่วสามารถยกยอดไปใชไ้ดจ้นกวา่จะใชป้ระโยชน์ครบจาํนวน 

(3) กจิการเจา้ของคนเดยีว (Sole Proprietorship) หรอืหา้งหุน้สว่น มสีทิธเิขา้

รบัมาตรการดงักล่าวขา้งต้น โดยมเีงื่อนไขว่าจะต้องจดัตัง้บรษิทัใหม่ขึ้นมาเพื่อดําเนินกจิการที่มอียู ่

และตอ้งเขา้หลกัเกณฑอ์ื่นทีก่าํหนด ซึง่มผีลบงัคบัใชใ้นวนัที ่2 มนีาคม พ.ศ. 2555  

 ทัง้น้ี จากการศึกษาฯ ไม่พบว่ามนีโยบายภาษีสําหรบัการส่งเสริมการลงทุนของ 
SMEs ภายนอกประเทศมาเลเซยี 

 
3.2.9 กฎหมายเก่ียวกบัการส่งเสริมการลงทุน 

 
มาเลเซยีสง่เสรมิการลงทุนผ่านมาตรการจงูใจใหแ้ก่บรษิทัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

เช่น นโยบายการลดภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลจากรอ้ยละ 28 เป็นรอ้ยละ 27 และจะลดเหลอืรอ้ยละ 26      

ในอนาคตอนัใกล ้การยกเวน้ภาษเีงนิได ้(รอ้ยละ 70-100) เป็นระยะเวลา 5 ปี รวมไปถงึสทิธปิระโยชน์

อื่นๆ เช่น Investment Tax Allowance, Reinvestment Allowance และ Accelerated Capital 

Allowance แก่บรษิทัทีท่าํการผลติ (manufacturing Company) สรา้งมาตรการจงูใจแก่บรษิทัทีผ่ลติ

สนิคา้เทคโนโลยสีงู บรษิทัทีม่โีครงการสาํคญั (Strategic Project) บรษิทัทีเ่น้นการวจิยัและพฒันา 

รวมทัง้แรงจูงใจอื่นๆ เช่น ใหง้บประมาณในการสรา้งอาคารอุตสาหกรรม และงบประมาณการสรา้ง

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

กฎระเบียบการลงทุน/นโยบายส่งเสริมการลงทุน 

สิทธิประโยชน์ในการลงทุน 

หน่วยงานหลกัทีร่บัผดิชอบดา้นการลงทุนคอื Malaysian Industrial Development 

Authority (MIDA) ซึง่เป็นหน่วยงานภายใตก้ารกํากบัของ Ministry of Trade and Industry (MITI) 

กิจการที่ร ัฐบาลให้การส่งเสริมการลงทุนจะมีการให้สิทธิประโยชน์ทัง้โดยตรงและโดยอ้อม          
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ภายใตก้ฎหมายทีส่าํคญัไดแ้ก่ Promotion of Investments Act 1986, Income Tax Act 1967, 

Customs Act 1967, Sales Tax Act 1972, Excise Act 1976 และ Free Zones Act 1990           

ซึง่กฎหมายเหลา่น้ีครอบคลุมทัง้ภาคอุตสาหกรรม การเกษตร การบรกิาร และการทอ่งเทีย่ว  

ทัง้น้ี สทิธปิระโยชน์หลกัตามกฎหมายสง่เสรมิการลงทุน อาจจาํแนกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคอื 

“Pioneer Status” และ “Investment Tax Allowance (ITA)” ซึง่นักลงทุนสามารถเลอืกอย่างใด      

อยา่งหน่ึงทีเ่หน็วา่เป็นประโยชน์ทีสุ่ดได ้เช่น หากการลงทุนนัน้ตอ้งเน้นการซื้อเครื่องจกัรหรอืโรงงาน 

อาจเลอืกสทิธปิระโยชน์แบบที่สองได้และไม่มกีารแบ่งแยกระหว่างนักลงทุนต่างชาติและนักลงทุน

ทอ้งถิน่ 

Pioneer Status 

บรษิทัทีย่ ืน่ขอสทิธปิระโยชน์ในกลุม่ Pioneer Status จะไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิได ้บางสว่น

เป็นเวลา 5 ปี นับจากวนัทีเ่ริม่การผลติ (วนัทีเ่ริม่การผลตินับจากวนัทีใ่ชก้ําลงัการผลติเกนิ รอ้ยละ 30 

ของกําลงัการผลติรวม) โดยนํารายไดเ้พยีงรอ้ยละ 30 ของเงนิไดสุ้ทธ ิ(Statutory Income) หรอืเงนิได้

ที่ได้รบัหลงัจากหกัค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่างๆ แล้วมาใช้เป็นฐานในการคํานวณภาษีเงนิได้ใน

อตัราปกตสิาํหรบัการลงทุนในเขตทีร่ฐับาลสง่เสรมิพเิศษ เช่น ซาราวคั ซาบาห ์ กลนัตนั ตรงักานู       

ปาหงั และยะโฮร ์ จะไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดท้ัง้หมดเป็นเวลา 5 ปี ทัง้น้ีจะตอ้งยืน่ขอรบัสง่เสรมิ

การลงทุนก่อนวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 

Investment Tax Allowance (ITA) 

บรษิทัทีย่ ื่นขอสทิธปิระโยชน์ในกลุ่ม Investment Tax Allowance (ITA) สามารถนํา

ค่าใชจ้่ายในการซื้อสนิคา้ทุน เช่น โรงงาน เครื่องจกัร และอุปกรณ์ต่างๆ ตามเงือ่นไขของ MIDA       

มาหกัลดหยอ่นไดร้อ้ยละ 60 ของคา่ใชจ้า่ยดงักลา่ว ก่อนนําไปคาํนวณภาษเีงนิไดใ้นอตัราปกต ิแต่ตอ้ง

ไมเ่กนิรอ้ยละ 70 ของเงนิไดสุ้ทธ ิ (Statutory Income) ในปีนัน้ เป็นเวลา 5 ปี นับจากวนัทีค่่าใชจ้่าย

นัน้เกดิขึน้ ส่วนทีเ่หลอืจงึจะนํามาคาํนวณเพือ่ชําระภาษใีนอตัราปกต ิ ทัง้น้ี ค่าใชจ้่ายสว่นทีย่งัมไิด้

นํามาหกัลดหยอ่นในปีนัน้ สามารถยกไปหกัลดหยอ่นในปีถดัไปไดจ้นกวา่จะเตม็จาํนวน  

Reinvestment Allowance (RA) 

บรษิทัทีด่ําเนินการมาแลว้ไม่น้อยกว่าระยะเวลาหน่ึงทีก่ําหนด และมคี่าใชจ้่ายในการ

ขยาย ปรบัปรุงเปลีย่นแปลงกระบวนการผลติ หรอื มกีาร diversify ไปสูก่ารผลติในสายผลติภณัฑใ์หม ่

สามารถขอรบัสทิธปิระโยชน์ Reinvestment Allowance ได ้บรษิทัจะไดร้บั RA โดยคดิจากอตัราของ
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ค่าใชจ้่ายทีใ่ชใ้นการลงทุนทีเ่กดิขึน้และสามารถนํามาหกัจากรายไดใ้นการคํานวณภาษใีนปี ถดัไป 

ทัง้น้ี ระยะเวลาของการให ้ RA คอื 15 ปี ตดิต่อกนันับตัง้แต่ปีแรกทีม่กีารลงทุนทีเ่ขา้เงือ่นไขตามที่

กาํหนด และจะขอใชส้ทิธ ิRA ไดก้ต่็อเมือ่การลงทุนในโครงการนัน้สาํเรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 

Accelerated Capital Allowance (ACA) 

หลงัจากทีไ่ดร้บัสทิธปิระโยชน์ Reinvestment Allowance ครบตามกําหนด 15 ปี แลว้ 

บรษิทัที ่ reinvest ในการผลติสนิคา้ทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ สามารถสมคัรขอรบั Accelerated Capital 

Allowance ได ้

Tax Exemption on the Value of Increased Exports 

การยกเวน้ภาษใีหบ้รษิทัทีส่ามารถผลติและสง่สนิคา้ออกไดเ้พิม่ขึน้ตามมลูคา่ทีก่าํหนด 

Industrial Building Allowance (IBA) 

IBA เป็นการใหส้ทิธปิระโยชน์แก่บรษิทัทีม่กีารลงทุนก่อสรา้งหรอืซื้ออาคารเพือ่ใชส้าํหรบั

วตัถุประสงคเ์ฉพาะบางประการ ไดแ้ก่ ใชเ้พือ่การผลติ การเกษตร เหมอืงแร่สาธารณูปโภคต่างๆ        

การคน้ควา้ โครงการ ASPs และโรงแรมทีไ่ดร้บัการรบัรองจาก Ministry of Culture, Arts and 

Tourism โดยบรษิทัเหล่าน้ีมสีทิธไิดร้บั allowance ในเบือ้งตน้จาํนวนรอ้ยละ 10 และอกีรอ้ยละ 3  

ทุกๆ ปี ซึง่หมายความวา่คา่ใชจ้า่ยในการลงทุนน้ีจะถูก write off ใน 30 ปี 

Infrastructure Allowance 

บรษิทัทีต่ ัง้อยูใ่น States of Sabah and Sarawak และอยูใ่นพืน้ทีท่ีเ่รยีกวา่ Eastern 

Corridor ของ Peninsular Malaysia จะไดร้บั Infrastructure Allowance เป็นจาํนวนรอ้ยละ 100   

ของค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้ง ปรบัปรุง ต่อเตมิหรอืขยายสิง่ก่อสรา้งถาวร เช่น สะพานเขือ่น ท่าเรอื 

และถนน โดยสามารถนํา allowance น้ีมาหกัไดร้อ้ยละ 85 ของรายไดใ้นปีทีม่กีารประเมนิ หากยงัม ี

allowance สว่นทีเ่หลอืสามารถนําไปรวมกบัปีต่อไปได ้

สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีภายใต้การส่งเสริมการลงทุน 

(1) การยกเว้นภาษีนําเข้าสําหรับวัตถุดิบและส่วนประกอบที่ไม่สามารถผลิตได้ใน
ประเทศ หรอืผลติไดใ้นประเทศแต่ราคาสงูหรอืคุณภาพตํ่ากวา่นําเขา้จากต่างประเทศ 
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(2) มาตรการจงูใจสาํหรบั Outsourcing Manufacturing Activities เพื่อเป็นการลด

ตน้ทุนการผลติและเพือ่ความสามารถในการแขง่ขนั ผูผ้ลติทีเ่ป็นเจา้ของตราสนิคา้ (brand) ทีเ่ป็นของ

มาเลเซยีและมผีูถ้อืหุน้เป็นคนมาเลเซยีอยา่งน้อยรอ้ยละ 60 หากมกีาร outsource กจิกรรมการผลติจะ

ไดร้บัการลดภาษนํีาเขา้และภาษขีายสาํหรบัวตัถุดบิและสว่นประกอบในการผลติ 

(3) การยกเวน้ภาษีนําเขา้และภาษีขายสําหรบัเครื่องจกัรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลติ

โดยตรงและไมส่ามารถผลติไดใ้นประเทศ 

(4) การยกเวน้ภาษีนําเขา้และภาษีขายสําหรบั Spares and Consumables            

บางประเภททีไ่มส่ามารถผลติไดใ้นประเทศได ้

(5) การขอคนืภาษนํีาเขา้ ภาษขีาย และภาษสีรรพสามติทีไ่ดจ้่ายไปแลว้หากวตัถุดบิ

สว่นประกอบหรอืวสัดุหบีหอ่นัน้ใชใ้นการผลติสนิคา้เพือ่สง่ออกภายในหน่ึงปี 

(6) การยกเวน้ภาษขีายใหแ้ก่ผูผ้ลติทีนํ่าเขา้ input บางประเภทเพือ่การผลติ สาํหรบั

ผลติภณัฑบ์างประเภทจะไดร้บัการยกเวน้ภาษขีายสาํหรบัทัง้ input และ output เชน ผลติภณัฑย์า 

ผลติภณัฑน์ม เสน้ใยสาํหรบัผา้บาตกิ น้ําหอม สว่นผสมของเครือ่งสาํอาง เป็นตน้ 

(7) การยกเวน้ภาษนํีาเขา้สาํหรบัอุปกรณ์การแพทยเ์พื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะการ Kitting 

หรอืการประกอบเป็นชุด ทัง้น้ี อุปกรณ์การแพทยเ์หลา่น้ีตอ้งไมส่ามารถผลติในประเทศได ้

นอกจากการใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษภีายใตก้ารสง่เสรมิการลงทุนแลว้ รฐับาลมาเลเซยี

ยงัไดอ้อกมาตรการจงูใจเพือ่กระตุน้การสง่ออกอกีดว้ย ไดแ้ก่ 

(1) Double Deduction for the Promotion of Exports คา่ใชจ้า่ยบางประเภททีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการส่งเสรมิการส่งออกสนิคา้ทีผ่ลติในมาเลเซยีสามารถนํามาลดหยอ่นภาษไีดเ้ป็น 2 เท่า เช่น     

คา่โฆษณาประชาสมัพนัธส์นิคา้ในต่างประเทศ คา่ใชจ้า่ยในการทาํ export market research ค่าใชจ้่าย

ในการออกแบบ package ของสนิคา้สง่ออก เป็นตน้ 

(2) Single Deduction for the Promotion of Exports การนําค่าใชจ้่ายบางประเภท    

มาหกัเพือ่ลดหยอ่นภาษ ี เช่น ค่าใชจ้่ายในการจดทะเบยีนสทิธบิตัร เครื่องหมายการคา้ และ product 

license ของสนิคา้ในต่างประเทศ 

(3) Double Deduction on Export Credit Insurance Premiums ผูผ้ลติสามารถนํา      

คา่เบีย้ประกนัภยัสาํหรบัสนิคา้สง่ออกมาหกัภาษไีดเ้ป็น 2 เทา่ 



นโยบายและกฎหมายของประเทศสมาชกิอาเซยีนเป้าหมาย 

  

 

3-189 

(4) Special Industrial Building Allowance for warehouses การให ้allowance รายปี 

โดยคดิเป็นรอ้ยละ 10 ของเงนิลงทุนในการก่อสรา้งอาคารหรอืสถานทีท่ีใ่ชเ้ป็นโกดงัเกบ็สนิคา้เพือ่การ

สง่ออก และการ re-export 

(5) Double Deduction for Freight Charges ผูผ้ลติทีท่าํการสง่สนิคา้จาก Sabah หรอื 

Sarawak ไปยงัท่าเรอือื่นๆ ใน Penninsular Malaysia จะสามารถนําค่าขนส่งมาหกัภาษไีดเ้ป็น           

2 เทา่ 

(6) Incentives for the Implementation of RosettaNet เพือ่เป็นการกระตุน้ใหS้MEs 

หนัมาใช ้ RosettaNet (ระบบการสื่อสารทางธุรกจิผ่านทางอนิเทอร์เนตเพื่อใชบ้รหิารจดัการดา้น 

supply chain โดยเชื่อมโยงกบั suppliers ทัว่โลก) เพือ่เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัในตลาดโลก 

โดยคา่ใชจ้า่ยในการตดิตัง้ระบบ RosettaNet น้ีสามารถนํามาหกัเพือ่ลดหยอ่นภาษไีด ้

(7) Double Deduction for the Promotion of Malaysian Brand Names เพือ่เป็นการ

สง่เสรมิ brand สนิคา้ของมาเลเซยี ค่าใชจ้่ายในประเทศเพือ่การโฆษณาประชาสมัพนัธส์นิคา้สามารถ

นํามาหกัเพือ่ลดหยอ่นภาษไีด ้ ทัง้น้ี บรษิทันัน้ตอ้งมสีดัสว่นผูถ้อืหุน้เป็นคนมาเลเซยีอยา่งน้อยรอ้ยละ 

70 ตอ้งมกีารจดทะเบยีน brand นัน้ไมว่า่ในมาเลเซยีหรอืต่างประเทศ และสนิคา้นัน้ตอ้งมคีุณภาพ

ตามทีก่าํหนดไว ้

มาตรการทีม่ใิชภ่าษทีีไ่ดร้บัการสง่เสรมิจากรฐับาลมาเลเซยีเชน่เดยีวกนั  

(1) มาตรการเพือ่สง่เสรมิการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร โดยการนําคา่ใชจ้า่ยในการ
ฝึกอบรมบุคลากรมาหกัเพือ่ลดหยอ่นภาษไีด ้

(2) มาตรการส่งเสรมิการ Acquiring Proprietary Rights โดยค่าใชจ้่ายในการซื้อ

สทิธบิตัร เครื่องหมายการคา้ brands รวมถงึสทิธปิระเภทอื่นๆ จากต่างชาต ิ สามารถนํามาใช้

ลดหยอ่นภาษไีด ้

(3) มาตรการสง่เสรมิการ Acquiring a Foreign-Owned Company บรษิทัมาเลเซยีทีไ่ป

ซื้อกจิการต่างชาตเิพือ่ได ้ high technology ในการผลติในประเทศและสง่สนิคา้ออกไปขายในตลาด

ใหมใ่นต่างประเทศได ้สามารถนําตน้ทุนการซือ้กจิการต่างชาตมิาลดหยอ่นภาษไีดเ้ป็นเวลา 5 ปี 

(4) มาตรการสง่เสรมิการใชผ้ลติภณัฑท์ีร่กัษาสิง่แวดลอ้ม 

(5) เงนิบรจิาคสาํหรบัการรกัษาสิง่แวดลอ้มสามารถนํามาหกัภาษไีด ้



นโยบายและกฎหมายของประเทศสมาชกิอาเซยีนเป้าหมาย 

  

 

3-190 

(6) มาตรการการจงูใจสาํหรบัการจดัหาทีพ่กัอาศยัใหแ้ก่พนกังานบรษิทั 

(7) มาตรการจงูใจสาํหรบัการจดัหา Employees’ Child Care Facilities 

สาํหรบัการลงทุนในเขตทีร่ฐับาลสง่เสรมิพเิศษ เชน่ รฐัซาราวคั ซาบาห ์กลนัตนั ตรงักานู 

ปาหงั และยะโฮรส์ามารถนําค่าใชจ้่ายซื้อสนิคา้ทุนดงักล่าวมาหกัลดหยอ่นไดเ้ตม็จํานวนและไดส้งูสุด

ถงึรอ้ยละ 100 ของเงนิไดสุ้ทธ ิ (Statutory Income) ในปีนัน้ เป็นเวลา 5 ปี ทัง้น้ีจะตอ้งยืน่ขอรบั

สง่เสรมิการลงทุนก่อนวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 นอกเหนือจากสทิธปิระโยชน์ทีน่ักลงทุนจะไดร้บั

จากกรณี Pioneer Status และInvestment Tax Allowance แลว้ รฐับาลมาเลเซยียงัใหส้ทิธปิระโยชน์

เพิม่เตมิสําหรบัอุตสาหกรรมที่ต้องการสนับสนุนเป็นพเิศษ ซึ่งมหีลายสาขาในทุกภาคการผลติ       

แต่ทีส่าํคญัไดแ้ก่ 

(1) ภาคอุตสาหกรรม โครงการลงทุนทีใ่ชเ้ทคโนโลยขี ัน้สูง (High Technology) 

โครงการลงทุนทีเ่ป็นยุทธศาสตรข์องประเทศ โครงการลงทุนทีส่รา้งความเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม

ต่างๆ (Industrial Linkage Programme: ILP) การผลติสว่นประกอบและชิน้สว่นยานยนต ์ รวมทัง้ 

ธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมทีไ่ดร้บัส่งเสรมิ เป็นตน้ โดยจะไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดท้ัง้หมดเป็น

เวลา 5 ปี และการนําเขา้สนิคา้ทุนสามารถนํามาหกัค่าใชจ้่ายไดร้อ้ยละ 60 (แต่ถา้อยูใ่นเขตทีร่ฐับาล

สง่เสรมิพเิศษสามารถนํามาหกัค่าใชจ้่ายไดท้ัง้หมดเป็นเวลา 5 ปี) สาํหรบัการผลติเครื่องจกัรเฉพาะ

แบบ จะไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดแ้ละค่าใชจ้่ายในการนําเขา้สนิคา้ทุนทัง้หมดเป็นเวลา 5 ปี       

สว่นการผลติเครือ่งจกัรหนกั ไดร้บัลดหยอ่นภาษเีงนิไดร้อ้ยละ 70 ของอตัราปกต ิ(สาํหรบัการลงทุนใน

เขตทีร่ฐับาลสง่เสรมิพเิศษจะไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดท้ัง้หมด) เป็นเวลา 5 ปี และการนําเขา้สนิคา้ทุน

สามารถนํามาหกัค่าใชจ้่ายไดร้อ้ยละ 60 (สาํหรบัการลงทุนในเขตทีร่ฐับาลสง่เสรมิพเิศษ สามารถหกั

คา่ใชจ้า่ยไดท้ัง้หมด) เป็นเวลา 5 ปี 

(2) ภาคเกษตร การผลติและแปรรูปอาหารทีเ่ป็นโครงการใหมแ่ละทีเ่ป็นการขยายการ

ลงทุนเพิม่เตมิ โครงการผลติอาหารฮาลาล การทาํฟารม์เลีย้งสตัวปี์กทีท่นัสมยั การปลกูไมย้างพารา 

การสง่ออกอาหาร ผลไม ้ และดอกไม ้เป็นตน้ ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดบ้างสว่น โดยนําเงนิไดเ้พยีง 

รอ้ยละ 30 ของเงนิไดท้ัง้หมดมาคาํนวณภาษ ี เป็นเวลา 5 ปี นับจากวนัทีม่ผีลผลติออกจาํหน่ายสว่น

การลงทุนในเขตทีร่ฐับาลสง่เสรมิพเิศษ ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดท้ัง้หมดเป็นเวลา 5 ปี 

(3) ท่องเท่ียว โรงแรมหรอืโครงการท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ส่งเสรมิพเิศษมสี่วนลด

ค่าใชจ้่ายโฆษณาและประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วในต่างประเทศ การยกเวน้ภาษบีางรายการใหก้บั
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บรษิทัท่องเทีย่วทีนํ่านักท่องเทีย่วต่างชาตเิขา้ประเทศมากกวา่ 500 คน การยกเวน้ภาษใีหก้บัธุรกจิ

จดัการประชุมและการแสดงสนิคา้ เป็นตน้ 

นอกจากน้ี ยงัมสีทิธปิระโยชน์ที่เป็นรายละเอยีดปลกีย่อยจําแนกตามประเภทธุรกจิ

ภายใตเ้งือ่นไขต่างๆ อกีมากมาย เช่น การลงทุนดา้นการวจิยัและพฒันา (R&D) การลงทุนในเขต 

Multimedia Super Corridor (MSC) โครงการลงทุนดา้นการสือ่สารและสารสนเทศ (ICT) การลงทุน

ดา้นการเดนิเรอืและการขนสง่ ซึง่สามารถขอขอ้มลูเพิม่เตมิไดจ้าก MIDA ทัง้น้ีนักลงทุนไทยสามารถ

ถอืหุน้ไดร้อ้ยละ 100 และสามารถนํารายไดอ้อกจากประเทศไดอ้ยา่งเสร ี  

มาตรการเชิงนโยบายท่ีช่วยสนับสนุนการลงทุน 

นอกจากจะมสีิง่จงูใจต่างๆ ตามทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้แลว้ รฐับาลมาเลเซยียงัไดม้นีโยบาย

สนบัสนุนและสรา้งบรรยากาศในการลงทุนเพือ่ทาํใหม้าเลเซยีเป็นฐานการผลติและสง่ออกของภูมภิาค 

นโยบายเหลา่น้ี ไดแ้ก่ 

(1) การเปิดเสรใีนการถอืหุน้ของต่างชาต ิ(Liberal Equity Policy) โดยทัว่ไปแลว้ผูถ้อืหุน้

ต่างชาตใินกจิการการผลติในมาเลเซยีสามารถถอืหุน้ไดร้อ้ยละ 100 ในกจิการทีส่ง่ออกสนิคา้อยา่งน้อย 

รอ้ยละ80% ของระดบัการผลติ อยา่งไรกต็าม ตัง้แต่วนัที ่ 17 มถุินายน พ.ศ. 2003 เป็นตน้มา 

มาเลเซยีไดอ้นุญาตใหผู้ถ้อืหุน้ต่างชาตเิขา้มาถอืหุน้ไดร้อ้ยละ 100 ในการลงทุนในกจิการ / โครงการ

ใหมทุ่กประเภท รวมถงึการขยายและปรบัปรุงกระบวนการผลติโดยกจิการทีม่อียูแ่ลว้ โดยไมค่าํนึงวา่

สนิคา้ทีท่าํการผลติแลว้จะสง่ออกเป็นปรมิาณเทา่ใด 

(2)  การอนุญาตจา้งงานต่างชาต ิบรษิทัต่างชาตทิี่อยู่ในภาคการผลติไดร้บัอนุญาตให้

จา้งงานชาวต่างชาตใินกรณีที่ไม่สามารถจา้งแรงงานในประเทศได ้ โดยบรษิทัที่มทีุนจดทะเบยีน

ต่างชาตทิีช่าํระแลว้ตัง้แต่ 2 ลา้นดอลลาหส์หรฐัขึน้ไป จะสามารถจา้งชาวต่างชาตไิด ้ 10 ตําแหน่ง 

(โดยในจาํนวนน้ีไดร้วมตาํแหน่งบรหิาร 5 ตาํแหน่งหลกัไวด้ว้ยแลว้) 

(3) มาตรการทางด้านภาษี แม้ว่าภาษีเงนิได้นิติบุคคลทัว่ไปในมาเลเซียอยู่ที่อตัราที่
ค่อนขา้งตํ่าคอืรอ้ยละ 28 แลว้ มาเลเซยียงัม ี tax incentives อื่นๆ สาํหรบักจิการการผลติทีไ่ดร้บัการ

สง่เสรมิ โดย incentives หลกั ไดแ้ก่ Pioneer Status, Investment Tax Allowance, Reinvestment 

Allowance รวมทัง้มาตรการอื่นๆ ทีส่ง่เสรมิ High Technology Industries, Strategic Projects และ

การจดัตัง้ International/Regional Services-based Operations เป็นตน้ 
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ประเภทธรุกิจท่ีได้รบัการส่งเสริมการลงทุน 

ภายใต ้ Gazette Notification No. P.U. (A) 31 ลงวนัที ่ 4 มกราคม ค.ศ. 1995 ได้

กาํหนดประเภทธุรกจิหรอืกจิกรรมทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน ประกอบดว้ย 

(1) การผลติสนิคา้เกษตร (Agricultural production) 

(2) การเกษตรแบบผสม (Integrated agriculture) 

(3) การแปรรปูผลติภณัฑเ์กษตร (Processing of agricultural produce) 

(4) อุตสาหกรรมปา่ไมแ้ละผลติภณัฑ ์(Forestry and forestry products) 

(5) การผลติผลติภณัฑย์าง (Manufacture of rubber products) 

(6) การผลติปาลม์ น้ํามนัปาลม์และผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง (Manufacture of palm and 

palm kernel oil products and their derivatives) 

(7) การผลติสารเคมแีละปิโตรเคม ี(Manufacture of chemicals and petrochemicals) 

(8) การผลติยาและผลติภณัฑย์า (Manufacture of pharmaceutical and related 

products) 

(9) การผลติไมแ้ละผลติภณัฑไ์ม ้(Manufacture of wood and wood products) 

(10) การผลติเยือ่ไม ้ กระดาษ และกระดาษแขง็ (Manufacture of pulp, paper and 

paperboard) 

(11) การผลติสิง่ทอและผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง (Manufacture of textiles and textile 

products) 

(12) Manufacture of clay-based, sand-based and other non-metallic mineral 

products 

(13) การผลติเหลก็และเหลก็กลา้ (Manufacture of iron and steel) 

(14) การผลติโลหะทีไ่มใ่ช่เหลก็ (Manufacture of non-ferrous metals and their 

products) 
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(15) การผลติเครื่องจกัรและสว่นประกอบเครื่องจกัร (Manufacture of machinery and 

machinery components) 

(16) การผลติวสัดุอุปกรณ์ทีเ่กีย่วกบัการขนสง่ (Manufacture of transport equipment, 

components and accessories) 

(17) Supporting products/services 

(18) การผลติเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์ (Manufacture of electrical and electronic 

products and components and parts thereof) 

(19) การผลติอุปกรณ์ทีเ่กีย่วกบัวทิยาศาสตร ์ อุปกรณ์การแพทย ์ และอุปกรณ์ชัง่ ตวง 

วดั (Manufacture of professional, medical, scientific and measuring devices/parts) 

(20) การผลติอุปกรณ์ถ่ายภาพ (Manufacture of photographic, cinematographic, 

video and optical goods) 

(21) การผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิ (Manufacture of plastic products) 

(22) อื่นๆ (Miscellaneous) 

(23) ธุรกจิโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว (Hotel business and tourist 

industry) 

(24) อุตสาหกรรมภาพยนตร ์(Film industry) 

(25) การก่อสรา้งสาธารณูปโภค (Infrastructure) 

นอกจากน้ี Gazette Notification No. P.U (A) 32 ยงัไดก้ําหนดรายการของประเภท

ธุรกจิทีใ่ช ้high technology และไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนอกีดว้ย 

ภาพรวมของนโยบายต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม155 

การพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศมาเลเซียดําเนินการอยู่บน

พืน้ฐานหลกั 3 ประการ คอื 

                                                            
155The ASEAN Secretariat, Directory of Outstanding ASEAN SMEs 2011, page 42 – 43. Retrieved September 23rd 
2012 from http://www.aseansec.org/publications/Directory%20of%20Outstanding%20ASEAN%20SMEs%202011.pdf 
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(1) เสรมิสรา้งความแขง็แกร่งใหก้บัโครงสรา้งพืน้ฐาน ทัง้ทางกายภาพ การบรหิารขอ้มลู 

และการปฏบิตักิาร โดยการออกขอ้กําหนดและออกกฎหมาย หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิแนวปฏบิตั ิมาตรฐาน 

การออกใบอนุญาต และแรงจงูใจทางการเงนิ เพือ่กําหนดแนวทางของกจิกรรมและการดาํเนินงานของ

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มและธุรกจิรายใหม ่

(2) เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม      

ซึง่นโยบายหรอืโครงการทีจ่ะเพิม่ความรู ้ความชํานาญและความสามารถของวสิาหกจิและลูกจา้งเพื่อ

เสริมสร้างความสามารถในการพัฒนาและแข็งขนั ได้แก่ การพัฒนาธุรกิจรายใหม่ การพัฒนา

ทรพัยากรบุคคล การบรกิารใหค้ําปรกึษา การส่งเสรมิเทคโนโลย ีการพฒันาสนิคา้ การตลาดและการ

สง่เสรมิการขายต่าง ๆ 

(3) ส่งเสรมิความสามารถในการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม 

จากความสาํคญัของ SMEs ในการมสี่วนช่วยสรา้งงานและสรา้งรายไดใ้หก้บัประเทศน้ี 

ทาํใหป้ระเทศมาเลเซยีไดม้กีารทาํงานเชงิบรูณาการอยา่งจรงิจงั ในสว่นของการสง่เสรมิ SMEs โดย

ได้มกีารจดัตัง้คณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (National SME 

Development Council) หรอืเรยีกโดยยอ่ว่า NSDC ซึง่ประกอบดว้ยรฐัมนตรจีาก 15 กระทรวง       

เพื่อทําหน้าทีใ่นการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสรมิและสนับสนุน SMEs นอกจากน้ี 

รฐับาลมาเลเซยียงัไดจ้ดัตัง้หน่วยงาน SME Corp ขึน้ทาํหน้าทีก่ําหนดนโยบายสง่เสรมิ SMEs และ

จดัสรรงบประมาณใหก้บัหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการส่งเสรมิและสนับสนุน SMEs ซึ่งใน

ปจัจุบนัมไีมน้่อยกวา่ 60 หน่วยงาน  

สาํหรบัแนวทางการสง่เสรมิ SMEs ของมาเลเซยีในช่วงปี พ.ศ. 2554-2558 นัน้ ไดถู้ก

บรรจุไวใ้นแผนพฒันาประเทศ ฉบบัท่ี 10 โดยมเีป้าหมายในการสง่เสรมิให ้SMEs มรีายไดเ้พิม่ขึน้ 

รฐับาลมาเลเซยีไดก้าํหนดแนวทางการดาํเนินงานใน 6 ดา้น ดงัต่อไปน้ี  

(1) ดา้นการเขา้ถงึแหลง่เงนิทุน ไดจ้ดัสรรงบประมาณ 30,000 ลา้นบาท สาํหรบัการใหกู้้

เพือ่เพิม่สภาพคล่อง นอกจากน้ี ยงัมกีารจดัสรรงบประมาณ จาํนวน 5,000 ลา้นบาท เพือ่ใชใ้นสว่น

การสง่เสรมิใหเ้กดินวตักรรมใหม่ๆ   

(2) ดา้นการส่งเสรมิใหส้ามารถเขา้ถงึตลาดต่างประเทศ วสิาหกจิทีม่ศีกัยภาพจะไดร้บั

การสง่เสรมิใหเ้ขา้สูต่ลาดต่างประเทศมากขึน้โดยเฉพาะกลุม่ผูผ้ลติสนิคา้  
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(3) ดา้นการพฒันาทกัษะ ไดจ้ดัสรรงบประมาณจาํนวน 5,000 ลา้นบาท เพือ่เป็นกองทุน

ในการพฒันาทกัษะแรงงานการขยายกรอบแนวทางการส่งเสรมิและพฒันาทกัษะฝีมอืแรงงานของ 

SME Corp รวมถงึการพฒันาทกัษะฝีมอืแรงงานในเยาวชนทีอ่อกจากภาคการศกึษากลางคนั  

(4) ดา้นประสทิธภิาพของตลาดแรงงาน โดยพยายามส่งเสรมิแรงงานในประเทศใหม้ี

ความรูค้วามสามารถเพิม่ขึน้เพือ่ลดการนําเขา้แรงงานจากต่างประเทศ  

(5) ดา้นความยุตธิรรมทางสงัคม โดยลดการควบคุมราคาสนิคา้ ลดการอุดหนุน เพือ่ให้

ผูป้ระกอบการมคีวามเขม้แขง็มากขึน้  

(6) ดา้นการพฒันากลุม่ภมูบิุตร กาํหนดแนวทางในการพฒันาและสง่เสรมิผูป้ระกอบการ
กลุม่ภมูบิุตรา รวมถงึการแกไ้ขจุดอ่อนใหค้รอบคลุมดา้นต่างๆ มากขึน้ เช่น การพฒันาใหส้ามารถเป็น

ผูป้ระกอบการ การแกไ้ขปญัหาเรือ่งขาดหลกัทรพัยค์ํ้าประกนั 

การประชุมเอเปก เอสเอ็มอี ณ ประเทศเปรูที่ผ่านมา มกีารแถลงของผู้แทนประเทศ

มาเลเซยีทีเ่ขา้ร่วมประชุมว่า ปจัจุบนัประเทศมาเลเซยีไดร้บัการจดัอนัดบัเป็นประเทศดาวรุ่งอนัดบั 2 

ของเอเชียในแง่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และเป็นประเทศที่มีกฎ ระเบียบ สอดคล้องกับ

โลกาภวิฒัน์เป็นอนัดบัที ่19 ของโลก (Most globalize country) เป็นผลมาจากความสาํเรจ็ในการ

ดาํเนินงานของคณะกรรมการสง่เสรมิ SMEs แหง่ชาตมิาเลเซยี ทีมุ่ง่ลดกฎ ระเบยีบ ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อ

การทําธุรกจิ SMEs เช่น การจดทะเบยีนประกอบธุรกจิ SMEs สามารถทําไดภ้ายใน 1 วนั และ      

ขอใบอนุญาตไดภ้ายใน 15 นาท ีการขอรบัชาวต่างชาตเิขา้มาทาํงานไดภ้ายใน 7 วนั ขยายระยะเวลา

ใหแ้รงงานต่างชาตทิีม่ทีกัษะสามารถทาํงานไดจ้ากเดมิ 2 ปีขยายเป็น 5 ปี 

นอกจากน้ี คณะกรรมการฯ ดงักล่าว ยงัผลกัดนัให้เกิดแผนส่งเสรมินวตักรรมสําหรบั 

SME แห่งชาต ิการจดัทาํระบบการใหส้นิเชื่อไม่มดีอกเบีย้ (มคี่าบรหิารจดัการรอ้ยละ 4) โดยใชช้ื่อ

ระบบวา่ “TEKUN” ใหแ้ก่วสิาหกจิชุมชนและวสิาหกจิรายยอ่ย (micro enterprises) โดยเป็นสนิเชื่อทีม่ ี

ความยดืหยุ่นสงู เพื่อนําไปใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนสาํหรบัธุรกจิแบบนําไปใชว้นัเดยีวแลว้คนื หรอืคนื

ภายใน 1 สปัดาห ์หรอื 1 เดอืน ตามแต่ประเภทของธุรกจิ โดยธุรกจิทีส่ามารถใชร้ะบบสนิเชื่อชนิดน้ี 

ไดแ้ก่ ธุรกจิเกษตร เลีย้งสตัว ์เสรมิสวย ธุรกจิ IT ธุรกจิหาบเร่แผงลอย ธุรกจิอาหาร และกลุ่มธุรกจิ

บรกิารทัว่ไป เชน่ ธุรกจิซกัรดี อู่ซ่อมรถ  

ประเทศมาเลเซยีตดิตามความคบืหน้าของการดําเนินการส่งเสรมิ SMEs ของประเทศ

ไทยอย่างใกลช้ดิมาโดยตลอด ตัง้แต่ไดท้ราบว่าประเทศไทยมพีระราชบญัญตัสิ่งเสรมิวสิาหกจิขนาด

กลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 และมกีารตัง้สํานักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
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(สสว.) ขึน้ในปี พ.ศ. 2544 เพือ่เป็นหน่วยงานหลกัในการสง่เสรมิ SMEs ทัง้ 3 ภาค ภาคการผลติ 

ภาคการคา้ และภาคบรกิาร ขณะนัน้ ประเทศมาเลเซยีมเีพยีงหน่วยงานส่งเสรมิ SMEs เฉพาะภาค

การผลติ จงึไดม้กีารประสานขอเขา้มาดงูาน และนํา พ.ร.บ.สง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม

ของไทยไปศกึษา และเสนอใหน้ายกรฐัมนตรจีดัตัง้คณะกรรมการสง่เสรมิ SMEs โดยมนีายกรฐัมนตรี

เป็นประธานเช่นเดยีวกบัประเทศไทย พรอ้มกบัการจดัตัง้ธนาคาร SMEs ตามรปูแบบธนาคารพฒันา

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย (SMEs Bank)  

ประเทศมาเลเซียมกีารทํางานเชงิบูรณาการอย่างจรงิจงั นายกรฐัมนตรขีองมาเลเซีย     

มกีารเรยีกประชุมคณะกรรมการส่งเสรมิ SMEs ซึ่งประกอบด้วยรฐัมนตรจีาก 18 กระทรวง               

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการส่งเสรมิ SMEs ปีละ 4 ครัง้ มกีารแบ่งงานกนัอย่างชดัเจน จนเกดิการบูรณาการ 

ดา้นการบรหิารจดัการอยา่งเป็นระบบในประเทศมาเลเซยี 

ปจัจุบนั มาเลเซยีมกีระทรวงพฒันาผูป้ระกอบการซึง่แยกออกจากกระทรวงอุตสาหกรรม

และการคา้ มหีน่วยงาน SMIDEC (Small and Medium Industries Development Corporation)       

ซึง่ทาํหน้าทีเ่หมอืนกบั สสว. ไมเ่พยีงเท่าน้ี มาเลเซยียงัประกาศยกระดบัหน่วยงาน SMIDEC ใหเ้ป็น 

Super Agency โดยมชีื่อว่า “SME Corp” มหีน้าทีก่ําหนดนโยบายการสง่เสรมิ SMEs และจดัสรร

งบประมาณให ้18 กระทรวง เพือ่ผลกัดนัโครงการดา้น SMEs อาศยัการนํางบประมาณบรูณาการที่

รฐับาลมาเลเซยีนํามารวมไวท้ี ่“SME Corp” โดยในปีหน้าน้ีจะมงีบประมาณจาํนวน 800 ลา้นเหรยีญ

สหรฐั หรอืประมาณ 27,200 ลา้นบาท สาํหรบัแผนการดาํเนินงาน 2 ปี เพือ่ใชเ้ป็นเครื่องมอืในการ

ผลกัดนัโครงการต่างๆ ทัง้น้ี “SME Corp” จะมโีครงสรา้งการทาํงานทีต่อ้งใชบุ้คลากรจาํนวน 800 คน 

และเปิดหน่วยยอ่ยในทุกรฐัของมาเลเซยี  

อยา่งไรกด็ ีกลุ่มประเทศสมาชกิเอเปก ต่างมแีนวคดิไปในทศิทางเดยีวกนัวา่การส่งเสรมิ 

SMEs จะตอ้งเป็นกลไกหลกัในการรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิของภูมภิาค เน่ืองจาก SMEs ใน

กลุ่มเอเปกมสีดัสว่นถงึกวา่รอ้ยละ 95 ของธุรกจิทัง้หมดของภูมภิาค มสีดัส่วนการจา้งงานกวา่รอ้ยละ 

75 ซึง่เป็นการจา้งงานในภาคธุรกจิ SMEs ดงันัน้ การสง่เสรมิ SMEs ใหม้ศีกัยภาพ สามารถยนืหยดั

ไดอ้ย่างมัน่คง ย่อมจะเป็นรากฐานที่สําคญั ถงึแมว้่าบรษิทัขนาดใหญ่จะประสบปญัหาวกิฤตเพยีงไร 

เศรษฐกจิเอเปกกย็งัสามารถอยูไ่ดด้ว้ยรากฐานของ SMEs ทีเ่ขม้แขง็ ดงันัน้ ประเทศไทยจงึตอ้งมกีาร

ผลกัดนัใหก้ารสง่เสรมิ SMEs เป็นเรือ่งทีเ่รง่ดว่นและมเีครือ่งมอืในการสง่เสรมิ SMEs อยา่งเหมาะสม  

ขณะเดยีวกนัไดพู้ดถงึประเทศเพื่อนบา้นของไทยอย่างมาเลเซยี ที่มคีวามตื่นตวัในการ

เขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน และไดม้กีารจดัทําแนวทางการส่งเสรมิ SMEs ของตนเองในช่วงปี 
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พ.ศ. 2554-2558 และไดบ้รรจุไวใ้นแผนพฒันาประเทศ ฉบบัที ่10 โดยมเีป้าหมายในการสง่เสรมิให ้

SMEs มรีายไดเ้พิม่ขึน้ และสนับสนุนใหร้ายทีม่ศีกัยภาพ มขีดีความสามารถเป็นทีย่อมรบัในระดบั

ภูมภิาคและระดบัโลก และยงักําหนดแนวทางการดาํเนินงานไวถ้งึ 6 ดา้น เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายของ

แผนพฒันาประเทศทีว่างไว ้

โดยมโีครงการต่างๆ ที่เตรยีมไวร้องรบัอย่างมากมาย ไดแ้ก่ การพฒันาโครงการสรา้ง

พืน้ฐานใหม้คีวามแขง็แกร่ง การเสรมิสรา้งศกัยภาพและความสามารถ และการสง่เสรมิใหเ้ขา้ถงึแหล่ง

เงินทุน โดยในขัน้ต้นรฐับาลมาเลเซียได้กําหนดเป้าหมายรวมในระดบัประเทศให้เพิม่ผลิตภัณฑ ์      

มวลรวมต่อหวัจาก 7,000 ดอลลารส์หรฐั เป็น 15,000 ดอลลารส์หรฐัภายในปี พ.ศ. 2563 เพื่อให้

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งไปจดัทําแผนปฏบิตักิารในการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมตาม

กรอบทีก่าํหนดไว ้6 ดา้น 

โครงการพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มของมาเลเซยี ในปี พ.ศ. 2552 (ทีม่า: 

SME Annual Report 2009/10, National SME Development Council) 

(1) ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานใหม้คีวามแขง็แกรง่ จาํนวน 22 โครงการ 

จาํนวน SMEs 278,246 ทีไ่ดร้บัประโยชน์ (ราย) งบประมาณ (ลา้นบาท) 676.2 

(2) ยทุธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งศกัยภาพและความสามารถ จาํนวน 119 โครงการ จาํนวน 

SMEs 289,239 ทีไ่ดร้บัประโยชน์ (ราย) งบประมาณ (ลา้นบาท) 7,709.7 

(3) ยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิใหเ้ขา้ถงึแหลง่เงนิทุน จาํนวน 21 โครงการ จาํนวน SMEs 

35,688 ทีไ่ดร้บัประโยชน์ (ราย) งบประมาณ (ลา้นบาท) 20,866.4 รวมเป็น 162 โครงการ 603,173 

SMEs ทีไ่ดร้บัประโยชน์ (ราย) งบประมาณ (ลา้นบาท) 29,252.3 

จากขอ้มูลขา้งต้น จะเหน็โอกาสของ SMEs มาเลเซยี จากการรวมตวัเป็นประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน นอกจากขนาดตลาดที่ใหญ่ขึ้น การลดมาตรการกีดกนัทาง การค้าที่จะช่วยให ้

SMEs มชี่องทางการจําหน่ายมากขึน้แลว้ การสง่เสรมิอย่างเขม้แขง็ต่อเน่ืองจากภาครฐั ส่งผลทําให ้

SMEs ทีม่ศีกัยภาพ สามารถสง่ออกไดม้ากขึน้  

ในขณะที่รฐับาลมาเลเซียได้ให้ความสําคญัของระบบลอจิสติกส์ โดยมกีารลงทุนสร้าง

โครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่เตรยีมความพรอ้ม ส่งผลทําใหต้น้ทุนในการส่งสนิคา้ตํ่ากวา่ไทย ดงันัน้ สาํหรบั

ประเทศไทยการเตรยีมความพรอ้มของ SMEs เพื่อรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนจงึเป็นเรื่อง

สาํคญั แต่เรือ่งทีส่าํคญักวา่คอื การลงมอืปฏบิตัอิยา่งจรงิจงัและทนัท ีและไมใ่ชแ่ค ่Know What เทา่นัน้ 
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หากแต่ตอ้ง Know How ดว้ย เช่น การสรา้งผูป้ระกอบการรายใหม่ทีอ่าศยัความสามารถในการ

เคลื่อนย้าย เงินทุนได้อย่างเสรี การจดัตัง้ศูนย์ข้อมูลเพื่อจับคู่ทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการ        

การสนับสนุนการคา้ชายแดน การสนับสนุนให ้SMEs ผลติสนิคา้ใหม้คีุณภาพและมาตรฐาน การลด

ขัน้ตอนและกฎระเบียบต่างๆ ของภาครฐัให้เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจสําหรบั SMEs การเพิม่           

ขดีความสามารถใหก้บั SMEs โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนและการนํานวตักรรมใหม่ๆ 

มาใชใ้นการดําเนินธุรกจิ ตลอดจนการปกป้องทรพัยส์นิทางปญัญาของ SMEs ไทยทีม่ปีระสทิธภิาพ 

เป็นตน้ 
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นโยบายและกฎหมาย 
สาธารณรฐัสิงคโปร ์

 

 

3.3.1  กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัตัง้ธรุกิจ 

  

การประกอบธุรกจิในประเทศสงิคโปรส์ามารถทาํไดใ้นหลายรปูแบบ คอื การจดัตัง้องคก์ร

ธุรกจิในลกัษณะเจ้าของคนเดยีว (Sole Proprietorship) หรอืหุ้นส่วนหลายคนรวมตวักนัจดัตัง้เป็น

ห้างหุ้นส่วนประเภทต่างๆ เช่นห้างหุน้สามญั (Partnership) ห้างหุ้นส่วนจาํกดั (Limited 

Partnership) ห้างหุ้นส่วนซึ่งจาํกดัความรบัผดิของหุน้ส่วนทุกคน (Limited Liability Partnership) 

หรอืในรปูแบบบรษิทั 

กฎหมายหลกัของประเทศสงิคโปรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัตัง้องคก์รธุรกจิ มดีงัน้ี 

(1) กฎหมายว่าดว้ยการจดทะเบยีนจดัตัง้องค์กรธุรกจิ (Business Registration Act 

(Chapter 32)) 

(2) กฎหมายวา่ดว้ยหุน้สว่น (Partnership Act (Chapter 391)) 

(3) กฎหมายวา่ดว้ยหา้งหุน้สว่นจาํกดั (Limited Partnership Act (Chapter 163B)) 

(4) กฎหมายว่าดว้ยหา้งหุน้ส่วนจาํกดัความรบัผดิของหุน้ส่วนทุกคน (Limited Liability 

Partnership Act (Chapter 163 A)) 
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(5) กฎหมายวา่ดว้ยบรษิทั (Companies Act (Chapter 50)) 

 

  กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนจดัตัง้องคก์รธรุกิจ (Business Registration Act 

(Chapter 32)) 

 

กฎหมายวา่ดว้ยการจดทะเบยีนจดัตัง้องคก์รธุรกจิ (Business Registration Act 

(Chapter 32)) เป็นกฎหมายทีก่าํหนดใหทุ้กบุคคลและนิตบิุคคลทีป่ระกอบธุรกจิในประเทศสงิคโปร์

ตอ้งจดทะเบยีนต่อนายทะเบยีนก่อนการประกอบธุรกจิ เวน้แต่เป็นการประกอบธุรกจิบางประเภท 

เช่น ผูข้บัรถสามลอ้ ผูป้ระกอบกจิการหาบเร่ทีไ่ดใ้บอนุญาต หรอืการประกอบธุรกจิในรปูแบบ

องคก์รธุรกจิทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายเฉพาะ ทัง้น้ี กฎหมายฉบบัน้ีไมใ่ชบ้งัคบักบัองคก์รธุรกจิซึ่งจด

ทะเบยีนจดัตัง้ภายใต้กฎหมายว่าด้วยบรษิทั (Companies Act (Chapter 50)) และกฎหมายว่า

ด้วยห้างหุน้สว่นจาํกดัความรบัผดิของหุน้สว่นทุกคน (Limited Liability Partnership Act (Chapter 

163 A)) 

การจดทะเบยีนจดัตัง้องคก์รธุรกจิน้ีมสีาํนกังานควบคุมการบญัชแีละการจดัตัง้องคก์ร

ธุรกจิ (Accounting and Corporate Regulatory Authority) เป็นหน่วยงานทีก่าํกบัดแูล  

การจดัตัง้องคก์รธุรกจิในรปูแบบเจา้ของคนเดยีว (Sole Proprietorship) 

การจดทะเบยีนจดัตัง้องคก์รธุรกจิในรปูแบบเจา้ของคนเดยีว (Sole Proprietorship) นัน้

สามารถทาํไดโ้ดยการยืน่คาํขอจดทะเบยีนจดัตัง้องคก์รธุรกจิทางอเิลก็ทรอนิกสผ์า่นระบบ BizFile ซึง่

ใชเ้วลาเพยีง 1 วนัสาํหรบัทุกขัน้ตอน (นบัแต่การจองชือ่องคก์รธุรกจิและจดัตัง้องคก์รธุรกจิ) และมี

คา่ใชจ้า่ยประมาณ 1,650 บาทเทา่นัน้156157158 ทัง้น้ี หากธุรกจิทีจ่ะดาํเนินการจะตอ้งไดร้บัอนุญาตจาก

                                                            
156 สาํนกังานควบคุมการบญัชแีละการจดัตัง้องคก์รธุรกจิ (Accounting and Corporate Regulatory Authority).  2555. Types 
and Features of Business Structures. สบืคน้เมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2555, 
http://www.bizfile.gov.sg/mybizfile/prod/pop_up/Comparison_Chart.pdf 
157 อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัที ่9 ธนัวาคม 2555 
158 อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัที ่9 ธนัวาคม 2555 
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หน่วยงานอื่นๆ ดว้ย เชน่ คณะกรรมการสถาปนิก (Board of Architects) กระทรวงศกึษาธกิาร 

(Ministry of Education) การจดัตัง้องคก์รธุรกจิอาจใชเ้วลา 14 วนั ถงึ 2 เดอืน159 

อยา่งไรกต็าม การยืน่คาํขอจดทะเบยีนผา่นระบบ BizFile นัน้ ผูย้ ืน่คาํขอจดทะเบยีน

จะตอ้งมรีหสัประจาํตวั (FIN) และรหสัผา่นเพือ่เขา้ดาํเนินกระบวนการต่างๆ กบัหน่วยงานของรฐับาล 

(SingPass) ซึง่ชาวต่างชาตทิีจ่ะเขา้มาจดัตัง้องคก์รธุรกจิในรปูแบบเจา้ของคนเดยีวน้ีไมส่ามารถขอรบั 

SingPass ได้160 จงึจาํเป็นตอ้งใชบ้รกิารของทีป่รกึษาดา้นการจดัตัง้องคก์รธุรกจิเพือ่ใหส้ามารถจดัตัง้

องคก์รธุรกจิในรปูแบบน้ีได้161 

นอกจากน้ี หากชาวต่างชาตติอ้งการจดัตัง้องคก์รธุรกจิในรปูแบบเจา้ของคนเดยีว (Sole 

Proprietorship) ชาวต่างชาตผิูน้ัน้จะตอ้งแต่งตัง้ผูจ้ดัการซึง่มถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศสงิคโปรเ์พือ่ดแูล

กจิการดว้ย เน่ืองจากชาวต่างชาตจิะไมส่ามารถเขา้มาประกอบกจิการดว้ยตนเองได ้

เน่ืองจากการจดทะเบยีนจดัตัง้องคก์รธุรกจิในรปูแบบเจา้ของคนเดยีว (Sole 

Proprietorship) สามารถทาํไดโ้ดยไมยุ่ง่ยาก และรวดเรว็มาก จงึเป็นขอ้ดขีองการจดัตัง้องคก์รธุรกจิใน

ประเทศสงิคโปร ์อยา่งไรกต็าม ไมพ่บวา่มชีอ่งทางพเิศษสาํหรบัการจดัตัง้องคก์รธุรกจิในรปูแบบ

สาํหรบัผูป้ระกอบการขนาดเลก็และขนาดยอ่ม 

สาํหรบัการจดัตัง้องคก์รธุรกจิในรปูแบบอื่นๆ จะกลา่วต่อไปในหวัขอ้องคก์รธุรกจิในแตล่ะ

รปูแบบ 

 

 

 

 

                                                            
159 สาํนกังานควบคุมการบญัชแีละการจดัตัง้องคก์รธุรกจิ (Accounting and Corporate Regulatory Authority).  2555. 

Registering a Sole-Proprietorship / Partnership. สบืคน้เมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2555, จาก 

http://www.acra.gov.sg/SoleProprietorship_Partnership/ Starting_SoleProprietorship/Registering+a+Sole-

Proprietorship+Partnership.htm 
160 การทีช่าวต่างชาตจิะไดร้บัรหสัผา่นเพือ่เขา้ดาํเนินกระบวนการต่างๆ กบัหน่วยงานของรฐับาล (SingPass) ไดน้ัน้ 
ชาวต่างชาตผิูน้ัน้จะตอ้งไดร้บัใบอนุญาตเพือ่การเขา้ประเทศเพือ่การประกอบธุรกจิ (EntrePass) จากกระทรวงแรงงาน 
(Ministry of Manpower) ของประเทศสงิคโปรม์าแลว้ ซึง่กระทรวงแรงงานจะออกใบอนุญาตดงักล่าวใหแ้ก่ชาวต่างชาตทิีจ่ะ
ดาํเนินธุรกจิในรปูบรษิทัจาํกดัเทา่นัน้  
161 สาํนกังานควบคุมการบญัชแีละการจดัตัง้องคก์รธุรกจิ (Accounting and Corporate Regulatory Authority).  2553. Guild 
for Foreigners. สบืคน้เมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2555, http://www.acra.gov.sg/ Guide+for+Foreigners.htm 
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กฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วน Partnership Act (Chapter 391) 

 

กฎหมายวา่ดว้ยหุน้สว่น (Partnership Act (Chapter 391)) เป็นกฎหมายเกีย่วกบั

ความสมัพนัธร์ะหวา่งหุน้สว่นทีก่ระทาํการรว่มกนัตัง้แต่ 2- 20 คนเพือ่ประกอบธุรกจิ และระหวา่ง

หุน้สว่นเหลา่นัน้และบุคคลภายนอก เน่ืองจากกฎหมายน้ีไมไ่ดก้าํหนดวธิกีารจดทะเบยีนจดัตัง้องคก์ร

ธุรกจิในรปูแบบของหุน้สว่นไว ้วธิกีารจดทะเบยีนจดัตัง้องคก์รธุรกจิในรปูแบบน้ีจงึตอ้งพจิารณาตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการจดทะเบยีนจดัตัง้องคก์รธุรกจิ (Business Registration Act (Chapter 32)) 
 

การจดัตัง้องคก์รธุรกจิในรปูแบบหุน้สว่น (Partnership) 

การจดทะเบยีนจดัตัง้องคก์รธุรกจิในรปูแบบหุน้สว่น (Partnership) สามารถทาํไดโ้ดยใช้

วธิเีดยีวกบัการจดทะเบยีนจดัตัง้องค์กรธุรกจิแบบเจ้าของคนเดยีว คอื ยื่นคาํขอจดทะเบยีนจดัตัง้

องค์กรธุรกจิต่อสาํนักงานควบคุมการบญัชแีละการจดัตัง้องคก์รธุรกจิ (Accounting and Corporate 

Regulatory Authority) ทางอเิลก็ทรอนิกสผ์า่นระบบ BizFile ซึง่ใชเ้วลาเพยีง 1 วนัสาํหรบัทุกขัน้ตอน 

(นบัแต่การจองชือ่องคก์รธุรกจิและจดัตัง้องคก์รธุรกจิ) และมคีา่ใชจ้า่ยประมาณ 1,650 บาท162163 ทัง้น้ี 

หากธุรกจิทีจ่ะดาํเนินการจะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานอื่นๆ ดว้ย เชน่ คณะกรรมการสถาปนิก 

(Board of Architects) กระทรวงศกึษาธกิาร (Ministry of Education) การจดัตัง้องคก์รธุรกจิอาจใช้

เวลา 14 วนั ถงึ 2 เดอืน164 

อยา่งไรกต็าม จากทีไ่ดก้ลา่วไปแลว้วา่การยืน่คาํขอจดทะเบยีนผา่นระบบ BizFile นัน้        

ผูย้ ืน่คาํขอจดทะเบยีนจะตอ้งมรีหสัประจาํตวั (FIN) และรหสัผา่นเพือ่เขา้ดาํเนินกระบวนการต่างๆ      

กบัหน่วยงานของรฐับาล (SingPass) ซึง่ชาวต่างชาตทิีจ่ะเขา้มาจดัตัง้องคก์รธุรกจิในรปูแบบหุน้สว่น

ไมส่ามารถขอรบั SingPass ได ้จงึจาํเป็นตอ้งใหหุ้น้สว่นทีม่สีญัชาตสิงิคโปรห์รอืมถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรใน

สงิคโปรเ์ป็นผูด้าํเนินการจดทะเบยีน หรอืหากไมม่หีุน้สว่นดงักลา่ว ผูเ้ป็นหุน้สว่นกจ็าํเป็นทีจ่ะตอ้งใช้

บรกิารของทีป่รกึษาดา้นการจดัตัง้องคก์รธุรกจิเพือ่ใหส้ามารถจดัตัง้องคก์รธุรกจิในรปูแบบน้ีได ้

                                                            
162 สาํนกังานควบคุมการบญัชแีละการจดัตัง้องคก์รธุรกจิ (Accounting and Corporate Regulatory Authority).  2555. Types 
and Features of Business Structures. สบืคน้เมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2555, 
http://www.bizfile.gov.sg/mybizfile/prod/pop_up/Comparison_Chart.pdf 
163 อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2555 
164 สาํนกังานควบคุมการบญัชแีละการจดัตัง้องคก์รธุรกจิ (Accounting and Corporate Regulatory Authority).  2555. 

Registering a Sole-Proprietorship / Partnership. สบืคน้เมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2555, จาก

http://www.acra.gov.sg/SoleProprietorship_Partnership/ Starting_SoleProprietorship/ Registering+a+Sole-

Proprietorship+Partnership.htm	
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นอกจากน้ี หากองคก์รธุรกจิมหีุน้สว่นทัง้หมดเป็นชาวต่างชาตซิึง่ไมม่ถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรใน

สงิคโปร ์ผูเ้ป็นหุน้สว่นจะตอ้งแต่งตัง้ผูจ้ดัการซึง่มถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศสงิคโปรเ์พือ่ดแูลกจิการดว้ย 

เน่ืองจากหุน้สว่นชาวต่างชาตเิหลา่นัน้จะไมส่ามารถเขา้มาประกอบกจิการดว้ยตนเองได ้

เน่ืองจากการจดทะเบยีนจดัตัง้องคก์รธุรกจิในรปูแบบหุน้สว่น (Partnership) สามารถทาํ

ไดโ้ดยไมยุ่ง่ยาก และรวดเรว็มาก จงึเป็นขอ้ดขีองการจดัตัง้องคก์รธุรกจิในประเทศสงิคโปร ์อยา่งไร     

กต็าม การจดัตัง้องคก์รธุรกจิในรปูแบบน้ีไมม่ชีอ่งทางพเิศษสาํหรบัผูป้ระกอบการขนาดเลก็และขนาด

ยอ่ม 

 

กฎหมายว่าด้วยห้างหุ้นส่วนจาํกดั (Limited Partnership Act (Chapter 163B)) 

 

กฎหมายว่าดว้ยหา้งหุน้ส่วนจาํกดั (Limited Partnership Act (Chapter 163B)) เป็น

กฎหมายทีเ่กี่ยวกบัห้างหุ้นส่วนจาํกดั (Limited Partnership) ซึ่งเป็นองค์กรธุรกจิที่ประกอบด้วย

หุ้นส่วนสามญั (general partner) อย่างน้อย 1 คน และหุน้ส่วนจาํกดัความรบัผดิ (limited 

partner) อย่างน้อย 1 คน กฎหมายฉบบัน้ีบญัญตัเิกี่ยวกบัการจดัตัง้ห้างหุ้นส่วนจาํกดั สทิธหิน้าที่

ของผู้ที่เป็นหุ้นส่วน 2 ประเภท การบรหิารงานในห้าง และรายละเอียดการจดทะเบยีนหา้ง

หุน้สว่นจาํกดัต่อนายทะเบยีน 
 

การจดัตัง้องคก์รธุรกจิในรปูแบบหา้งหุน้สว่นจาํกดั (Limited Partnership) 

การจดทะเบยีนจดัตัง้องค์กรธุรกจิในรูปแบบหา้งหุน้ส่วนจาํกดั (Limited Partnership) 

สามารถทาํไดโ้ดยยื่นคาํขอจดทะเบยีนจดัตัง้องคก์รธุรกจิต่อสาํนกังานควบคุมการบญัชแีละการจดัตัง้

องคก์รธุรกจิ (Accounting and Corporate Regulatory Authority) ทางอเิลก็ทรอนิกสผ์า่นระบบ 

BizFile ซึง่ใชเ้วลาเพยีง 1 วนัสาํหรบัทุกขัน้ตอน (นบัแต่การจองชือ่องคก์รธุรกจิและจดัตัง้องคก์ร

ธุรกจิ) และมคีา่ใชจ้า่ยประมาณ 1,650 บาท165 166 ทัง้น้ี หากธุรกจิทีจ่ะดาํเนินการจะตอ้งไดร้บัอนุญาต

                                                            
165 สาํนกังานควบคุมการบญัชแีละการจดัตัง้องคก์รธุรกจิ (Accounting and Corporate Regulatory Authority).  2555. Types 
and Features of Business Structures. สบืคน้เมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2555, 
http://www.bizfile.gov.sg/mybizfile/prod/pop_up/Comparison_Chart.pdf 
166 อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัที ่9 ธนัวาคม 2555 
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จากหน่วยงานอื่นๆ ดว้ย เชน่ คณะกรรมการสถาปนิก (Board of Architects) กระทรวงศกึษาธกิาร 

(Ministry of Education) การจดัตัง้องคก์รธุรกจิอาจใชเ้วลา 14 วนั ถงึ 2 เดอืน167 

อยา่งไรกต็าม จากทีไ่ดก้ลา่วไปแลว้วา่การยืน่คาํขอจดทะเบยีนผา่นระบบ BizFile นัน้       

ผูย้ ืน่คาํขอจดทะเบยีนจะตอ้งมรีหสัประจาํตวั (FIN) และรหสัผา่นเพือ่เขา้ดาํเนินกระบวนการต่างๆ กบั

หน่วยงานของรฐับาล (SingPass) ซึง่ชาวต่างชาตทิีจ่ะเขา้มาจดัตัง้องคก์รธุรกจิในรปูแบบหา้งหุน้สว่น

จาํกดั (Limited Partnership)  ไมส่ามารถขอรบั SingPass ได ้จงึจาํเป็นตอ้งใหหุ้น้สว่นทีม่สีญัชาติ

สงิคโปรห์รอืมถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรในสงิคโปรเ์ป็นผูด้าํเนินการจดทะเบยีน หรอืหากไมม่หีุน้สว่นดงักลา่ว       

ผูเ้ป็นหุน้สว่นกจ็าํเป็นทีจ่ะตอ้งใชบ้รกิารของทีป่รกึษาดา้นการจดัตัง้องคก์รธุรกจิเพือ่ใหส้ามารถจดัตัง้

องคก์รธุรกจิในรปูแบบน้ีได ้

นอกจากน้ี หากองคก์รธุรกจิมหีุน้สว่นเป็นชาวต่างชาตโิดยไมม่ถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรในสงิคโปร์

ทัง้หมด จะตอ้งแต่งตัง้ผูจ้ดัการซึง่มถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศสงิคโปรเ์พือ่ดแูลกจิการดว้ย เน่ืองจากหุน้สว่น

ชาวต่างชาตเิหลา่นัน้จะไมส่ามารถเขา้มาประกอบกจิการดว้ยตนเองได ้

เน่ืองจากการจดทะเบยีนจดัตัง้องคก์รธุรกจิในรปูแบบหา้งหุน้สว่นจาํกดั (Limited Partnership)  

สามารถทาํไดโ้ดยไมยุ่ง่ยาก และรวดเรว็มาก จงึเป็นขอ้ดขีองการจดัตัง้องคก์รธุรกจิในประเทศสงิคโปร ์

อยา่งไรกต็าม การจดัตัง้องคก์รธุรกจิในรปูแบบน้ีไมม่ชีอ่งทางพเิศษสาํหรบัผูป้ระกอบการขนาดเลก็

และขนาดยอ่ม 

 

กฎหมายว่าด้วยห้างหุ้นส่วนจาํกดัความรบัผิด (Limited Liability Partnership Act             

(Chapter 163 A)) 

 

กฎหมายวา่ดว้ยหา้งหุน้สว่นจาํกดัความรบัผดิ (Limited Liability Partnership Act)      

ซึง่เป็นองคก์รธุรกจิซึง่ประกอบไปด้วยหุ้นส่วนประเภทจาํกดัความรบัผดิตัง้แต่ 2 คน ขึน้ไป 

หุ้นส่วนน้ีอาจเป็นได้ทัง้บุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคล กฎหมายน้ีบญัญตัเิกีย่วกบัลกัษณะของ       

หา้งหุน้สว่น สทิธหิน้าทีข่องผูท้ีเ่ป็นหุน้สว่น ขอ้จาํกดัความรบัผดิของหุน้สว่น การบรหิารงานในหา้ง 

และรายละเอยีดการจดทะเบยีนหา้งหุน้สว่นจาํกดัต่อนายทะเบยีน 

                                                            
167 สาํนกังานควบคุมการบญัชแีละการจดัตัง้องคก์รธุรกจิ (Accounting and Corporate Regulatory Authority). 2555. 

Registering a New LP. สบืคน้เมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2555, จาก	
http://www.acra.gov.sg/Limited_Partnership/Starting_an_LP/ Registering+a+New+LP.htm	
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การจดัตัง้องคก์รธุรกจิในรปูแบบหา้งหุน้สว่นจาํกดัความรบัผดิ (Limited Liability 

Partnership) 

การจดทะเบยีนจดัตัง้องคก์รธุรกจิในรปูแบบหา้งหุน้สว่นจาํกดัความรบัผดิ (Limited 

Liability Partnership) สามารถทาํไดโ้ดยยืน่คาํขอจดทะเบยีนจดัตัง้องคก์รธุรกจิต่อสาํนกังานควบคุม

การบญัชแีละการจดัตัง้องคก์รธุรกจิ (Accounting and Corporate Regulatory Authority) ทาง

อเิลก็ทรอนิกสผ์า่นระบบ BizFile ซึง่ใชเ้วลาเพยีง 1 วนัสาํหรบัทุกขัน้ตอน (นบัแต่การจองชือ่องคก์ร

ธุรกจิและจดัตัง้องคก์รธุรกจิ) และมคีา่ใชจ้า่ยประมาณ 4,150 บาท168 169 ทัง้น้ี หากธุรกจิทีจ่ะ

ดาํเนินการจะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานอื่นๆ ดว้ย เชน่ คณะกรรมการสถาปนิก (Board of 

Architects) กระทรวงศกึษาธกิาร (Ministry of Education) การจดัตัง้องคก์รธุรกจิอาจใชเ้วลา 14 วนั 

ถงึ 2 เดอืน170 และเน่ืองจากหา้งหุน้สว่นจาํกดัความรบัผดิ (Limited Liability Partnership) มสีถานะ

เป็นนิตบิุคคลแยกต่างหากจากผูเ้ป็นหุน้สว่น ก่อนทีจ่ะเริม่ประกอบกจิการได ้หา้งหุน้สว่นจะตอ้งไดร้บั

เลขหมายประจาํนิตบิุคคล (Unique Entity Number) จากสาํนกังานควบคุมการบญัชแีละการจดัตัง้

องคก์รธุรกจิ (Accounting and Corporate Regulatory Authority) ดว้ย 

อย่างไรก็ตาม จากที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น การยื่นคาํขอจดทะเบียนผ่านระบบ 

BizFile นัน้ ผู้ยื่นคาํขอจดทะเบยีนจะตอ้งมรีหสัประจาํตวั (FIN) และรหสัผา่นเพือ่เขา้ดาํเนิน

กระบวนการต่างๆ กบัหน่วยงานของรฐับาล (SingPass) ซึง่ชาวต่างชาตทิีจ่ะเขา้มาจดัตัง้องคก์รธุรกจิ

ในรปูแบบหา้งหุน้สว่นจาํกดัความรบัผดิ (Limited Liability Partnership) ไมส่ามารถขอรบั SingPass 

ได ้จงึจาํเป็นตอ้งใหหุ้น้สว่นทีม่สีญัชาตสิงิคโปรห์รอืมถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรในสงิคโปร์เป็นผู้ดาํเนินการ       

จดทะเบยีน หรือหากไม่มหีุ้นส่วนดงักล่าว ผู้เป็นหุ้นส่วนก็จาํเป็นที่จะต้องใช้บริการของที่ปรกึษา

ดา้นการจดัตัง้องคก์รธุรกจิเพือ่ใหส้ามารถจดัตัง้องคก์รธุรกจิในรปูแบบน้ีได ้

นอกจากน้ี หากองคก์รธุรกจิมหีุน้สว่นทัง้หมดเป็นชาวต่างชาตซิึง่ไมม่ถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรใน

สงิคโปร ์จะตอ้งแต่งตัง้ผูจ้ดัการซึง่มถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศสงิคโปรเ์พือ่ดแูลกจิการดว้ย เน่ืองจากหุน้สว่น

ชาวต่างชาตเิหลา่นัน้จะไมส่ามารถเขา้มาประกอบกจิการดว้ยตนเองได ้

                                                            
168 สาํนกังานควบคุมการบญัชแีละการจดัตัง้องคก์รธุรกจิ (Accounting and Corporate Regulatory Authority).  2555. Types 
and Features of Business Structures. สบืคน้เมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2555, 
http://www.bizfile.gov.sg/mybizfile/prod/pop_up/Comparison_Chart.pdf 
169 อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัที ่9 ธนัวาคม 2555 
170 สาํนกังานควบคุมการบญัชแีละการจดัตัง้องคก์รธุรกจิ (Accounting and Corporate Regulatory Authority).  2555. 

Registering a New Limited Liability Partnership (LLP). สบืคน้เมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2555, จาก 

http://www.acra.gov.sg/Limited_Liability_Partnership/ Starting_a_LLP/Registering+a+New+LLP.htm	
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เน่ืองจากการจดทะเบยีนจดัตัง้องคก์รธุรกจิในรปูแบบหา้งหุน้สว่นจาํกดัความรบัผดิ 

(Limited Liability Partnership) สามารถทาํไดโ้ดยไมยุ่ง่ยาก และรวดเรว็มาก จงึเป็นขอ้ดขีองการ

จดัตัง้องคก์รธุรกจิในประเทศสงิคโปร ์อยา่งไรกต็าม การจดัตัง้องคก์รธุรกจิในรปูแบบน้ีไมม่ชีอ่งทาง

พเิศษสาํหรบัผูป้ระกอบการขนาดเลก็และขนาดยอ่ม 

 
กฎหมายว่าด้วยบริษทั (Companies Act (Chapter 50)) 

 

กฎหมายวา่ดว้ยบรษิทั (Companies Act (Chapter 50)) เป็นกฎหมายทีก่าํหนดเกีย่วกบั

บรษิทัในรปูแบบต่างๆ ไดแ้ก่ บรษิทัเอกชน และบรษิทัมหาชน กฎหมายฉบบัน้ีบญัญตัเิกีย่วกบัการ

จดัตัง้ การจดทะเบยีน การบรหิารงาน สทิธแิละหน้าทีข่องบุคคลซึง่อยูใ่นองคก์รธุรกจิ 

บรษิทัเอกชน (Private Company) คอื บรษิทัทีม่ขีอ้จาํกดัการโอนหุน้ และมผีูถ้อืหุน้ 

(member) ตัง้แต่ 1 คนขึน้ไป แต่ไมเ่กนิ 50 คน171 

บรษิทัมหาชน (Public Company) คอื บรษิทัทีม่ผีูถ้อืหุน้ (member) ตัง้แต่ 1 คนขึน้ไป 

และสามารถมผีูถ้อืหุน้เกนิกวา่ 50 คนได ้

บรษิทัเอกชนและบรษิทัมหาชนอาจเป็นบรษิทัซึ่งอยู่ในรูปของบรษิทัจาํกดั (Limited 

Company) หรอืบรษิทัไม่จาํกดั (Unlimited Company) กไ็ด ้หากเป็นบรษิทัเอกชนจาํกดั (Private 

Company Limited) จะอยูใ่นรปูแบบบรษิทัจาํกดัโดยหุน้ (Private Company Limited by shares) และ

หากเป็นบรษิทัมหาชนจาํกดัอาจอยูใ่นรปูแบบบรษิทัจาํกดัโดยหุน้ (Public Company Limited by 

shares) หรอืบรษิทัจาํกดัโดยการนัต ี(Public Company Limited by guarantee) กไ็ด้172 

การจดทะเบยีนจดัตัง้องคก์รธุรกจิในรปูแบบบรษิทัทอ้งถิน่ (Local Company) 

การจดทะเบยีนจดัตัง้องคก์รธุรกจิในรปูแบบบรษิทัทอ้งถิน่ (Local Company) สามารถ

ทาํไดโ้ดยยืน่คาํขอจดทะเบยีนจดัตัง้องคก์รธุรกจิต่อสาํนกังานควบคุมการบญัชแีละการจดัตัง้องคก์ร

ธุรกจิ (Accounting and Corporate Regulatory Authority) ทางอเิลก็ทรอนิกสผ์า่นระบบ BizFile       

ซึง่ใชเ้วลาเพยีง 1 วนัสาํหรบัทุกขัน้ตอน (นบัแต่การจองชือ่องคก์รธุรกจิและจดัตัง้องคก์รธุรกจิ) 

                                                            
171 มาตรา 18 แหง่กฎหมายวา่ดว้ยบรษิทั (Companies Act (Chapter 50))  
172 Singapore Academic of Law. (2011). Forms of Business Organizations. สบืคน้เมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2555, จาก 
http://www.singaporelaw.sg/content/BA.html#section7 
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สาํหรบับรษิทัจาํกดัโดยหุน้ (Company Limited by shares) มคีา่ใชจ้า่ยประมาณ 7,910 บาท173 174 

ทัง้น้ี หากธุรกจิทีจ่ะดาํเนินการจะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานอื่นๆ ดว้ย เชน่ คณะกรรมการ

สถาปนิก (Board of Architects) กระทรวงศกึษาธกิาร (Ministry of Education) การจดัตัง้องค์กร

ธุรกจิอาจใชเ้วลา 14 วนั ถงึ 2 เดอืน  

อยา่งไรกต็าม จากทีไ่ดก้ลา่วไปแลว้ขา้งตน้ การยืน่คาํขอจดทะเบยีนผา่นระบบ BizFile 

นัน้ ผูย้ ืน่คาํขอจดทะเบยีนจะตอ้งมรีหสัประจาํตวั (FIN) และรหสัผา่นเพือ่เขา้ดาํเนินกระบวนการต่างๆ 

กบัหน่วยงานของรฐับาล (SingPass) ชาวต่างชาตทิีป่ระสงคจ์ะเขา้มาจดัตัง้องคก์รธุรกจิในรปูแบบ

บรษิทัและอาศยัอยูใ่นประเทศสงิคโปรส์ามารถขอรบั SingPass ได ้โดยดาํเนินการขอรบัใบอนุญาต

เพือ่การเขา้ประเทศเพือ่การประกอบธุรกจิ (EntrePass) จากกระทรวงแรงงาน (Ministry of 

Manpower) ของประเทศสงิคโปรแ์ลว้จงึขอรบั SingPass ในลาํดบัต่อไป แต่หากชาวต่างชาตไิม่

ประสงคจ์ะเขา้มาอาศยัอยูใ่นประเทศสงิคโปร ์กจ็าํเป็นทีจ่ะตอ้งใชบ้รกิารของทีป่รกึษาดา้นการจดัตัง้

องคก์รธุรกจิเพือ่ใหส้ามารถจดัตัง้องคก์รธุรกจิในรปูแบบบรษิทัได ้และจะตอ้งแต่งตัง้กรรมการซึง่ม ี     

ถิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศสงิคโปรเ์พือ่ดแูลกจิการอยา่งน้อย 1 คนดว้ย175 

สาํหรบัการจดัตัง้องคก์รธุรกจิของบรษิทัต่างชาตทิีต่อ้งการเขา้มาประกอบธุรกจิใน

ประเทศสงิคโปรน์ัน้ บรษิทัต่างชาตสิามารถเลอืกจดัตัง้องค์กรธุรกจิในรูปแบบของบรษิทัในเครอื 

(Subsidiary Company) ซึ่งเป็นบรษิทัจาํกดัที่จดทะเบยีนต่อสาํนกังานควบคุมการบญัชแีละการ

จดัตัง้องคก์รธุรกจิ (Accounting and Corporate Regulatory Authority) เชน่เดยีวกบัการจดทะเบยีน

บรษิทัจาํกดัทัว่ไป บรษิทัในเครอื (Subsidiary Company) ถอืเป็นบรษิทัทอ้งถิน่ (Local Company) 

และมคีวามรบัผดิแยกต่างหากจากบรษิทัที่เป็นบรษิทัต่างชาตทิีเ่ป็นบรษิทัแม่ ในทางปฏบิตันิัน้ 

การจดัตัง้องคก์รในรปูแบบบรษิทัในเครอื (Subsidiary Company) ไดร้บัความนิยมจากบรษิทัต่างชาติ

เป็นอยา่งมากเน่ืองจากในทางภาษนีัน้ บรษิทัในเครอื (Subsidiary Company) มสีถานะเป็นบรษิทั

ทอ้งถิน่ (Local Company) ทาํใหส้ามารถมสีทิธปิระโยชน์ดา้นภาษเีท่าเทยีมกบับรษิทัสงิคโปรอ์ืน่ๆ 

อกีทัง้ประเทศสงิคโปรไ์มม่ขีอ้จาํกดัเรือ่งการถอืหุน้ของชาวต่างชาต ิทาํใหบ้รษิทัในเครอื (Subsidiary 

                                                            
173 สาํนกังานควบคุมการบญัชแีละการจดัตัง้องคก์รธุรกจิ (Accounting and Corporate Regulatory Authority).  2555. 
Incorporating a Local Company. สบืคน้เมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2555, 
http://www.acra.gov.sg/Company/Starting_a_Company/Incorporating+a+Local+Company. htm 
174 อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัที ่9 ธนัวาคม 2555 
175 สาํนกังานควบคุมการบญัชแีละการจดัตัง้องคก์รธุรกจิ (Accounting and Corporate Regulatory Authority).  2553. 
Foreigner Incorporating a Local Company. สบืคน้เมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2555, 
http://www.acra.gov.sg/Company/Starting_a_Company/Foreigner+Incorporating+ a+Local+Company.htm 
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Company) สามารถมผีูถ้อืหุน้ต่างชาตถิอืหุน้ไดถ้งึรอ้ยละ 100 บรษิทัต่างชาตจิงึสามารถเขา้เป็น       

ผูถ้อืหุน้แต่เพยีงผูเ้ดยีวในบรษิทัในเครอืน้ีได้176 

เน่ืองจากการจดทะเบยีนจดัตัง้องคก์รธุรกจิในรปูแบบบรษิทัสามารถทาํไดโ้ดยไมยุ่ง่ยาก 

และรวดเรว็มาก จงึเป็นขอ้ดขีองการจดัตัง้องคก์รธุรกจิในประเทศสงิคโปร ์อยา่งไรกต็าม การจดัตัง้

องคก์รธุรกจิในรปูแบบน้ีไมม่ชีอ่งทางพเิศษสาํหรบัผูป้ระกอบการขนาดเลก็และขนาดยอ่ม 

การจดทะเบยีนจดัตัง้องคก์รธุรกจิในรปูแบบบรษิทัต่างประเทศ (Foreign Company) 

บรษิทัต่างประเทศ หมายถงึ องคก์รธุรกจิในรปูแบบใดกต็ามทีจ่ดัตัง้ขึน้นอกประเทศ

สงิคโปร์177 หากบรษิทัต่างประเทศตอ้งการประกอบธุรกจิในประเทศสงิคโปร ์บรษิทัต่างประเทศจะตอ้ง

ขอจดทะเบยีนจดัตัง้องคก์รธุรกจิในประเทศสงิคโปรก์่อนการประกอบธุรกจินัน้178  

การทีบ่รษิทัต่างประเทศ (Foreign Company) จะสามารถประกอบธุรกจิในประเทศ

สงิคโปรอ์าจทาํไดโ้ดยการจดัตัง้องคก์รธุรกจิในรปูแบบสาํนกังานสาขา (Branch Office) หรอื 

สาํนกังานผูแ้ทน (Representive Office) 

การจดัตัง้องคก์รธุรกจิในรปูแบบสาํนกังานสาขา (Branch Office) นัน้มลีกัษณะทีส่าํคญั 

คอื แมส้าํนกังานสาขา (Branch Office) จะมสีภาพเป็นนิตบิุคคลทีแ่ยกต่างหากจากบรษิทัแม ่อยา่งไร

กต็าม บรษิทัแมม่หีน้าทีแ่ละความรบัผดิต่อการกระทาํใดๆ ของสาํนกังานสาขา (Branch Office) 

ในทางภาษนีัน้ สาํนกังานสาขา (Branch Office) ไมถ่อืเป็นบรษิทัท้องถิ่น (Local Company)       

จงึไม่ได้รบัสทิธปิระโยชน์ในทางภาษีที่กบับรษิทัท้องถิ่น (Local Company) การคาํนวณภาษจีะ

คาํนวณจากรายไดท้ีเ่กดิขึน้จากกจิกรรมทีก่ระทาํลงในประเทศสงิคโปร ์การใชช้ือ่ของสาํนกังานสาขา 

(Branch Office) จะตอ้งใชช้ือ่เดยีวกนักบับรษิทัแม ่และจะประกอบธุรกจิไดเ้พยีงเทา่ทีอ่ยูภ่ายใต้

ขอบเขตการประกอบธุรกจิของบรษิทัแมเ่ทา่นัน้ 

ผูท้ีป่ระสงคจ์ะจดทะเบยีนจดัตัง้สาํนกังานสาขา (Branch Office) สามารถทาํไดโ้ดยยืน่ 

คาํขอจดทะเบยีนจดัตัง้องคก์รธุรกจิต่อสาํนกังานควบคุมการบญัชแีละการจดัตัง้องคก์รธุรกจิ 

(Accounting and Corporate Regulatory Authority) ทางอเิลก็ทรอนิกสผ์า่นระบบ BizFile ซึง่ใชเ้วลา

เพยีง 1 วนัสาํหรบัทุกขัน้ตอน (นบัแต่การจองชือ่องคก์รธุรกจิและจดัตัง้องคก์รธุรกจิ) อยา่งไรกต็าม 

                                                            
176 Janus Corporate Solution Pte. Ltd. ไมป่รากฏปีพมิพ.์ สบืคน้เมือ่วนัที ่16 มกราคม 2556, 
http://www.guidemesingapore.com/ incorporation/foreign-company/foreign-company-registration-options 
177 มาตรา 4 แหง่กฎหมายวา่ดว้ยบรษิทั 
178 มาตรา 368 แหง่กฎหมายวา่ดว้ยบรษิทั 
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หากธุรกจิทีจ่ะดาํเนินการจะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานอื่นๆ ดว้ย เชน่ คณะกรรมการสถาปนิก 

(Board of Architects) กระทรวงศกึษาธกิาร (Ministry of Education) การจดัตัง้องคก์รธุรกจิอาจใช้

เวลา 14 วนั ถงึ 2 เดอืน179 นอกจากน้ีสาํนกังานสาขา (Branch Office) จะตอ้งแต่งตัง้ผูแ้ทนทีม่ถีิน่ที่

อยูใ่นประเทศสงิคโปรอ์ยา่งน้อย 2 คนเพือ่กระทาํการแทนสาํนกังานสาขา (Branch Office) นัน้ดว้ย 

คา่ใชจ้า่ยของการจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัต่างประเทศทีม่ทีุนจดทะเบยีน คอื 7,910 บาท และคา่ใชจ้า่ย

ของการจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัต่างประเทศทีไ่มม่ทีุนจดทะเบยีน คอื 30,500 บาท180 

การจดัตัง้องคก์รธุรกจิในรปูแบบสาํนกังานผูแ้ทน (Representative Office) นัน้เหมาะ

สาํหรบัการทีบ่รษิทัต่างชาตจิะเขา้มาในประเทศสงิคโปรเ์พือ่ศกึษาตลาดและความเป็นไปไดใ้นการ

ประกอบธุรกจิ สาํนกังานผูแ้ทน (Representative Office) ไมม่สีถานะเป็นนิตบิุคคล ดงัน้ี มขีอ้จาํกดัใน

การดาํเนินกจิกรรมทางธุรกจิ คอื สามารถประอบกจิกรรมไดเ้พยีงบางอยา่ง เชน่ การวจิยัหาขอ้มลู

เรือ่งความตอ้งการสนิคา้ การตัง้ราคาผลติภณัฑ ์ศกึษาความตอ้งการของผูบ้รโิภคในประเทศ เขา้รว่ม

นิทรรศการเพือ่แนะนําผลติภณัฑ ์สาํนกังานผูแ้ทน (Repreentative Office) ไมส่ามารถดาํเนินกจิกรรม

ใดๆ ทีเ่ป็นการก่อใหเ้กดิรายได ้เชน่ การเขา้ทาํสญัญา เป็นตน้ 

การจดัตัง้สาํนักงานผูแ้ทน (Representative Office) สามารถจดทะเบยีนจดัตัง้กบั

สาํนกังานกาํกบัดแูลองคก์รธุรกจินานาชาตแิหง่ประเทศสงิคโปร ์(International Enterprise 

Singapore) อยา่งไรกต็าม หากเป็นการดาํเนินกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัธุรกจิประเภทการเงนิ การธนาคาร 

การประกนัภยั การจดัตัง้สาํนกังานผูแ้ทน (Representative Office) จะต้องดาํเนินการต่อสาํนักงาน

ควบคุมธุรกจิการเงนิแห่งประเทศสงิคโปร์ (Monetary Authority of Singpore) โดยการดาํเนิน

กจิการของสาํนกังานผูแ้ทน (Representative Office) จะมสีถานะเป็นสาํนกังานผูแ้ทน 

(Representative Office) ไดไ้มเ่กนิ 3 ปี หลงัจากนัน้สาํนกังานผูแ้ทน (Representative Office) จะตอ้ง

ทาํการจดทะเบยีนเป็นสาํนกังานสาขา (Branch Office) หรอืบรษิทัในเครอื (Subsidiary Company) 

หลกัเกณฑท์ีส่าํคญัในการจดัตัง้องคก์รธุรกจิในรปูแบบสาํนกังานผูแ้ทน (Representative 

Office) มดีงัน้ี 

                                                            
179 สาํนกังานควบคุมการบญัชแีละการจดัตัง้องคก์รธุรกจิ (Accounting and Corporate Regulatory Authority).  2555. 

Registering a New Limited Liability Partnership (LLP). สบืคน้เมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2555, จาก 

http://www.acra.gov.sg/Limited_Liability_Partnership/ Starting_a_LLP/Registering+a+New+LLP.htm	
180 สาํนกังานควบคุมการบญัชแีละการจดัตัง้องคก์รธุรกจิ (Accounting and Corporate Regulatory Authority).  2553. 
Registering a Foreign Company. สบืคน้เมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2555, 
http://www.acra.gov.sg/Company/Starting_a_Company/Registering+a+ Foreign+Company.htm 
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(1) บรษิทัต่างชาตซิึง่เป็นบรษิทัแมจ่ะตอ้งมรีายไดเ้กนิกวา่ 250,000 ดอลลารส์หรฐั 

(2) บรษิทัต่างชาตซิึง่เป็นบรษิทัแมจ่ะตอ้งจดัตัง้มาแลว้เกนิกวา่ 3 ปี 

(3) การจา้งงานสําหรบัสํานักงานผูแ้ทน (Representative Office) จะต้องไม่เกนิกว่า      

5 คน 

 

3.3.2 กฎหมายการเงิน  

 

กฎหมายหลกัและนโยบายของประเทศสงิคโปรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการเงนิ ไดแ้ก่ 

(1) กฎหมายว่าดว้ยธนาคารกลางแห่งประเทศสงิคโปร์ (Monetary Authority of 

Singapore Act (Chapter 186)) 

(2) กฎหมายวา่ดว้ยการธนาคาร (Banking Act (Chapter 19)) 

(3) กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย(์Securities Industry Act (Chapter 289)) 

(4) โครงการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินของคณะกรรมการพัฒนาผลผลิตและ

นวตักรรมของประเทศสงิคโปร ์ (Standard, Productivity and Innovation Board หรอื SPRING 

Singapore)  

 

กฎหมายว่าด้วยธนาคารกลางแห่งประเทศสิงคโปร ์(Monetary Authority of Singapore Act 

(Chapter 186)) 

 

กฎหมายฉบบัน้ีมวีตัถุประสงคใ์นการจดัตัง้ธนาคารกลางแหง่ประเทศสงิคโปร ์(Monetary 

Authority of Singapore หรอื MAS) เพือ่เป็นหน่วยงานทีท่าํหน้าทีใ่นการกาํหนดนโยบายดา้นการเงนิ

และการธนาคารเพือ่รกัษาเสถยีรภาพทางการเงนิและเสรมิสรา้งความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของ

ประเทศสงิคโปร ์ดงันัน้ กฎหมายฉบบัน้ีจงึมสีาระสาํคญัเกีย่วกบัการจดัตัง้ธนาคารกลางแหง่ประเทศ

สงิคโปร ์เชน่ วตัถุประสงคแ์ละอาํนาจหน้าที ่จาํนวนทุนชาํระแลว้ กองทนุสาํรอง คุณสมบตัแิละการ

แต่งตัง้คณะกรรมการของธนาคารแหง่ประเทศสงิคโปร ์เป็นตน้ ในสว่นของอาํนาจหน้าทีแ่ละความ

รบัผดิชอบของธนาคารกลางแหง่ประเทศสงิคโปรน์ัน้อาจแบง่ไดเ้ป็น 4 เรือ่งหลกั ไดแ้ก่ (1) การเป็น
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ธนาคารกลางของประเทศซึง่ทาํหน้าทีก่าํหนดนโยบายดา้นการเงนิ พมิพเ์งนิตรา กาํกบัดแูลระบบการ

ชาํระเงนิ และใหบ้รกิารดา้นการธนาคารและการเงนิแกห่น่วยงานของรฐั (2) การกาํกบัดแูลการ

ใหบ้รกิารของธนาคารและสถาบนัการเงนิต่างๆ และการรกัษาเสถยีรภาพทางการเงนิ (3) การบรหิาร

จดัการดา้นการสาํรองเงนิตราต่างประเทศ และ (4) การพฒันาประเทศสงิคโปรใ์หเ้ป็นศนูยก์ลางทาง

การเงนิ นอกจากน้ี กฎหมายฉบบัน้ียงัมเีน้ือหาเกีย่วกบัการจดัตัง้กองทุนพฒันาภาคการเงนิ 

(Financial Sector Development Fund) เพือ่ทาํหน้าทีใ่นการสนบัสนุนการเป็นศนูยก์ลางทางการเงนิ

ของประเทศสงิคโปร ์เชน่ การพฒันาความรูแ้ละทกัษะทีจ่าํเป็นสาํหรบัการใหบ้รกิารทางการเงนิ       

การสนบัสนุนการศกึษาและการวจิยัเกีย่วกบัการเงนิ เป็นตน้ 

กฎหมายฉบบัน้ีไมม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัการประกอบธุรกจิของ SMEs โดยตรง อยา่งไร     

กต็าม เน่ืองจากธนาคารกลางแหง่ประเทศสงิคโปรซ์ึง่ถูกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายฉบบัน้ีเป็นผูม้อีาํนาจ

หน้าทีใ่นการกาํหนดนโยบายดา้นการเงนิและการธนาคาร เชน่ อตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มื การดาํรง

สนิทรพัยส์ภาพคลอ่งของธนาคาร การสาํรองเงนิตราต่างประเทศ เป็นตน้ ดงันัน้ ผูป้ระกอบการ 

SMEs ทีป่ระกอบธุรกจิในประเทศสงิคโปรจ์งึตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎระเบยีบและนโยบายที่

กาํหนดโดยธนาคารกลางแหง่ประเทศสงิคโปรด์งักลา่วดว้ย 

 

กฎหมายว่าด้วยการธนาคาร (Banking Act (Chapter 19)) 

 

กฎหมายฉบบัน้ีมวีตัถุประสงคใ์นการควบคมุการประกอบธุรกจิของธนาคารพาณชิย์

ต่างๆ รวมถงึการประกอบกจิการบตัรเครดติในประเทศสงิคโปร ์ดงันัน้กฎหมายฉบบัน้ีจงึมสีาระสาํคญั

เกีย่วกบัหลกัเกณฑก์ารขอใบอนุญาตเพือ่ประกอบธุรกจิธนาคาร การกาํหนดเงือ่นไขในการดาํเนินงาน

ของธนาคาร เชน่ การดาํรงเงนิกองทนุสาํรอง การดาํรงสนิทรพัยส์ภาพคลอ่ง การดาํรงเงนิสด         

การจดัทาํงบดุล เป็นตน้ และขอ้จาํกดัในการประกอบธุรกจิธนาคาร โดยมธีนาคารกลางแหง่ประเทศ

สงิคโปรเ์ป็นผูอ้อกกฎระเบยีบในการควบคุมดแูลการประกอบธุรกจิ เชน่ อตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มื 

สนิทรพัยส์ภาพคลอ่งและเงนิสดขัน้ตํ่าทีธ่นาคารจะตอ้งดาํรงไว ้เป็นตน้ 

กฎหมายฉบบัน้ีไมม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัการประกอบธุรกจิของ SMEs โดยตรง อยา่งไร     

กต็าม เน่ืองจากธนาคารพาณิชยถ์อืวา่เป็นแหลง่เงนิทนุทีส่าํคญัสาํหรบัผูป้ระกอบธุรกจิ ดงันัน้       

หากกฎเกณฑห์รอืระเบยีบทีค่วบคุมการประกอบธุรกจิของธนาคารมคีวามเขม้งวด ยอ่มเป็นอุปสรรค

ของผูป้ระกอบธุรกจิในการเขา้ถงึแหลง่เงนิทุนได ้ในทางกลบักนั หากกฎเกณฑห์รอืระเบยีบทีค่วบคุม

การประกอบธุรกจิของธนาคารทีล่กัษณะผอ่นปรน กจ็ะทาํใหผู้ป้ระกอบธุรกจิสามารถเขา้ถงึแหลง่

เงนิทุนไดง้า่ยดว้ยตน้ทุนทีต่ํ่ากวา่ ซึง่ชว่ยเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัได ้
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จากขอ้มลูดชันีชีว้ดัการพฒันาดา้นการเงนิของประเทศสงิคโปรป์ระจาํปี พ.ศ. 2555 ซึง่

จดัทาํโดย World Economic Forum แสดงใหเ้หน็วา่ ประเทศสงิคโปรถ์ูกจดัใหอ้ยูใ่นอนัดบั 2 จาก 62 

ประเทศทัว่โลก ในเรือ่งความงา่ยในการเขา้ถงึและไดร้บัเงนิกูย้มืเงนิหรอืสนิเชือ่181 นอกจากน้ี ธนาคาร

พาณชิยห์ลายแหง่ในประเทศสงิคโปรม์โีครงการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการเงนิใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกจิ 

SMEs โดยเฉพาะ เชน่ Standard Chartered Bank DBS Bank Ltd. HSBC Singapore เป็นตน้ 

เหลา่น้ีแสดงใหเ้หน็วา่ ประเทศสงิคโปรเ์ป็นประเทศทีเ่ปิดกวา้งในเรือ่งการเขา้ถงึแหลง่เงนิทุนจาก

ธนาคารซึง่เป็นผลดต่ีอผูป้ระกอบการ SMEs  

 

กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย ์(Securities Industry Act (Chapter 289)) 

 

กฎหมายฉบบัน้ีมสีาระสาํคญัเกีย่วกบัจดัตัง้ตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปร ์(Singapore 

Exchange หรอื SGX) เพือ่ใหเ้ป็นแหลง่ระดมทุนจากประชาชนและตลาดรองในการซือ้ขายและ

แลกเปลีย่นหลกัทรพัยป์ระเภทต่างๆ เชน่ หุน้ หุน้กู ้พนัธบตัร ตราสารอนุพนัธ ์เป็นตน้ ทัง้น้ี ตลาด

หลกัทรพัยส์งิคโปรแ์บง่ออกเป็น 2 กระดานหลกัทรพัย ์(Board) ไดแ้ก่ กระดานหลกั (Mainboard) และ

กระดานคาทาลสิต ์(Catalist) ซึง่แต่ละกระดานหลกัทรพัยจ์ะมวีตัถุประสงคท์ีแ่ตกต่างกนั นอกจากน้ี 

คุณสมบตัขิองบรษิทัทีส่ามารถนําหลกัทรพัยเ์ขา้มาจดทะเบยีนเพือ่ซือ้ขายในแต่ละกระดานกม็คีวาม

เขม้งวดแตกต่างกนัตามรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

(1) กระดานหลกั (Mainboard) 

กระดานหลกัในตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปรเ์ป็นกระดานทีเ่ปิดโอกาสใหบ้รษิทัขนาดใหญ่ทีม่ ี

ชือ่เสยีงและมมีาตรฐานในระดบัสงูสามารถนําหลกัทรพัยข์องตนเขา้มาจดทะเบยีนเพือ่ใหห้ลกัทรพัย์

นัน้สามารถซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยไ์ด ้บรษิทัทีป่ระสงคจ์ะเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในกระดานหลกั

จะตอ้งมคีุณสมบตัทิีส่าํคญั ไดแ้ก่ 

(1.1) ตอ้งมผีลกาํไรรวมก่อนหกัภาษ ี(Consolidated pre-tax profit) ในปีบญัชี

ลา่สดุอยา่งน้อย 30 ลา้นดอลลารส์งิคโปร ์หรอืประมาณ 750 ลา้นบาท หรอื มผีลกาํไรในปีบญัชลีา่สดุ 

(ไมจ่าํกดัจาํนวน) และมมีลูคา่หลกัทรพัยต์ามราคาตลาด (Market Capitalization) ไมน้่อยกวา่ 150 

ลา้นดอลลารส์งิคโปร ์หรอืประมาณ 3,750 ลา้นบาท หรอื มรีายไดจ้ากการประกอบธุรกจิในปีบญัชี

                                                            
181World Economic Forum.(2555). Singapore Financial Development Index 2012.สบืคน้เมือ่วนัที ่24 ธนัวาคม 2555, จาก 
http: www.3.weforum.org/maintenance/public.htm 
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ลา่สดุและมลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดไมน้่อยกวา่ 300 ลา้นดอลลารส์งิคโปร ์หรอืประมาณ 7,500 

ลา้นบาท อยา่งใดอยา่งหน่ึง 

(1.2) ตอ้งมผีลการดาํเนินงานและระยะเวลาการดาํเนินงานอยูใ่นระหวา่ง 1-3 ปี 

ทัง้น้ี ขึน้อยูก่บัผลกาํไรของบรษิทัวา่อยูใ่นหลกัเกณฑข์อ้ใดโดยตอ้งมกีระแสเงนิสดในการบรหิารเป็น

บวก (Positive) 

(1.3) ตอ้งมผีูถ้อืหุน้อยา่งน้อย 500 คน 

(1.4) ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทีม่อีาํนาจควบคุมบรษิทัถูกจาํกดัไมใ่หโ้อนหุน้ทีต่นถอือยูใ่ห้

บุคคลอื่นภายใน 6 เดอืนนบัแต่วนัทีม่กีารรบัหลกัทรพัยข์องบรษิทัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนและ

สามารถโอนหุน้ใหบุ้คคลอืน่ไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 50 ของหุน้ทีต่นถอือยูใ่หแ้ก่บคุคลอื่นในระยะเวลาภาย

หลงัจากครบระยะเวลา 6 เดอืนแรกจนถงึ 12 เดอืนนบัแต่วนัทีม่กีารรบัหลกัทรพัยข์องบรษิทัเป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 

(1.5) ตอ้งมกีรรมการอสิระอยา่งน้อย 3 คน นอกจากน้ี ในกรณทีีเ่ป็นบรษิทัต่างชาต ิ

(บรษิทัทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศสงิคโปร)์ กรรมการอสิระอยา่งน้อย 2 คน ตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่น

ประเทศสงิคโปร ์

(2) กระดานคาทาลสิต ์(Catalist) 

กระดานคาทาลสิตใ์นตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปรเ์ป็นกระดานทีเ่ปิดโอกาสใหบ้รษิทัขนาด

เลก็ทีม่คีุณสมบตัไิมค่รบถว้นตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดไวส้าํหรบักระดานหลกั เชน่ ผลกาํไรจากการ

ประกอบกจิการ ผลการดาํเนินงานหรอืระยะเวลาดาํเนินงาน เป็นตน้ ใหส้ามารถนําหลกัทรพัยข์องตน

เขา้มาจดทะเบยีนเพือ่ใหห้ลกัทรพัยน์ัน้สามารถซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยไ์ด ้โดยไมม่ขีอ้จาํกดัในเรือ่ง

สญัชาตหิรอืประเภทของธุรกจิแต่อยา่งใด บรษิทัทีป่ระสงคจ์ะเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในกระดาน       

คาทาลสิตจ์ะตอ้งมคีุณสมบตัทิีส่าํคญั ไดแ้ก ่

(2.1) ต้องเป็นบริษัทที่ได้รบัการสนับสนุนและอนุมตัิจากสถาบนัการเงนิที่ได้รบั
อนุญาตจากตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปร ์(Sponsor) 

(2.2) ตอ้งมเีงนิทุนหมนุเวยีน (Working Capital) เพยีงพอสาํหรบัการประกอบธุรกจิ

ในปจัจุบนัและสําหรบัระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดอืนนับแต่วนัที่บรษิทัเสนอขายหุน้ต่อประชาชน     

ครัง้แรก (Initial Public Offering หรอื IPO) 
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(2.3) ตอ้งมผีูถ้อืหุน้อยา่งน้อย 200 คน 

(2.4) ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทีม่อีํานาจควบคุมบรษิทัถูกจํากดัไม่ใหโ้อนหุน้ทีต่นถอือยู่ให้

บุคคลอื่นภายใน 6 เดอืนนับแต่วนัทีม่กีารรบัหลกัทรพัยข์องบรษิทัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน และ

สามารถโอนหุน้ใหบุ้คคลอื่นไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 50 ของหุน้ทีต่นถอือยู่ใหแ้ก่บุคคลอื่นในระยะเวลาภาย

หลงัจากครบระยะเวลา 6 เดอืนแรกจนถงึ 12 เดอืนนับแต่วนัทีม่กีารรบัหลกัทรพัยข์องบรษิทัเป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 

(2.5) ตอ้งมกีรรมการอสิระอยา่งน้อย 2 คน นอกจากน้ี ในกรณีทีเ่ป็นบรษิทัต่างชาต ิ

(บรษิทัทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศสงิคโปร)์ กรรมการอสิระอยา่งน้อย 1 คน ตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่น

ประเทศสงิคโปร ์

บรษิทัทีม่คีุณสมบตัติามหลกัเกณฑส์ามารถขออนุญาตนําหลกัทรพัยข์องตนเขา้มาจด

ทะเบยีนในกระดานหลกัหรอืกระดานคาทาลสิตแ์ลว้แต่กรณไีด ้ทัง้น้ี ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการเตรยีมความ

พรอ้มของบรษิทัและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง การยืน่คาํขออนุญาต และการพจิารณาคาํขออนุญาตจด

ทะเบยีนหลกัทรพัย ์จะอยูร่ะหวา่ง 2 เดอืนถงึ 2 ปี ขึน้อยูก่บัความพรอ้มของแต่ละบรษิทั แต่โดยเฉลีย่

แลว้จะอยูร่ะหวา่ง 3-5 เดอืนโดยประมาณ 

จะเหน็ไดว้า่ ตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปรไ์ดเ้ปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบการ SMEs สามารถนํา

หลกัทรพัยห์รอืหุน้ของตนเขา้มาจดทะเบยีนในกระดานคาทาลสิตข์องตลาดหลกัทรพัยไ์ด ้เน่ืองจาก

กระดานคาทาลสิตไ์มม่ขีอ้กาํหนดในเรือ่งทนุขัน้ตํ่าและผลกาํไรจากการดาํเนินงาน อกีทัง้ไมม่ขีอ้จาํกดั

เรือ่งประเภทของธุรกจิหรอืสญัชาตขิองบรษิทั ดงันัน้ ผูป้ระกอบการ SMEs ไมว่า่จะมสีญัชาตใิดก็

สามารถเขา้มาระดมทุนจากตลาดทุนในประเทศสงิคโปรไ์ด ้

 

โครงการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินของคณะกรรมการพฒันาผลผลิตและนวตักรรมของ

ประเทศสิงคโปร ์(Standard, Productivity and Innovation Board หรือ SPRING Singapore) 

 

คณะกรรมการพฒันาผลผลติและนวตักรรมของประเทศสงิคโปร ์(Standard, Productivity 

and Innovation Board หรอื SPRING Singapore) เป็นหน่วยงานทีอ่ยูภ่ายใตส้งักดักระทรวงการคา้

และอุตสาหกรรม (Ministry of Trade and Industry) ซึง่มวีตัถุประสงคใ์นการเพิม่ศกัยภาพในการผลติ

และความสามารถในการแขง่ขนัของผูป้ระกอบธุรกจิในประเทศสงิคโปร ์โดยมุง่เน้นการใหค้วาม

ชว่ยเหลอืดา้นการเงนิ การพฒันาศกัยภาพในการผลติและการบรหิารจดัการ การพฒันาดา้นนวตักรรม
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และเทคโนโลย ีและการเขา้สูต่ลาดของบรษิทัขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ภายในประเทศ

สงิคโปร ์

ในสว่นของการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการเงนิ คณะกรรมการพฒันาผลผลติและ

นวตักรรมของประเทศสงิคโปรไ์ดจ้ดัใหม้โีครงการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการเงนิแก่ผูป้ระกอบธุรกจิ 

SMEs จาํนวน 3 โครงการหลกั182 ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

(1) โครงการอุดหนุนเบีย้ประกนัสาํหรบัการกูย้มืเงนิ (Loan Insurance Scheme (LIS)) 

ในกรณทีีผู่ป้ระกอบธุรกจิ SMEs ตอ้งการกูย้มืเงนิเพือ่มาใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนหรอื

อาํนวยความสะดวกในทางการคา้โดยมบีุคคลทีส่ามเป็นผูค้ํ้าประกนัการกูย้มืเงนิดงักลา่ว รฐับาลของ

ประเทศสงิคโปรจ์ะใหค้วามชว่ยเหลอืโดยการชว่ยอุดหนุนคา่เบีย้ประกนัในอตัรารอ้ยละ 50 ของจาํนวน

เบีย้ประกนัทีผู่ป้ระกอบธุรกจิ SMEs จะตอ้งชาํระใหแ้ก่ผูค้ํ้าประกนั ซึง่เป็นการเพิม่โอกาสในการเขา้ถงึ

แหลง่เงนิกูข้องผูป้ระกอบธุรกจิ SMEs อกีทัง้เป็นการชว่ยแบง่เบาภาระการชาํระเบีย้ประกนั ทาํให ้     

ผูป้ระกอบธุรกจิ SMEs สามารถนําเงนิสว่นดงักลา่วไปใชใ้นการประกอบธุรกจิของตนเองได ้

ผูป้ระกอบธุรกจิ SMEs ทีม่สีทิธขิอรบัความชว่ยเหลอืตามโครงการแบง่เป็น 2 กรณ ีคอื 

(1.1) กรณทีีเ่ป็นผูป้ระกอบธุรกจิ SMEs ทัว่ไปทีอ่ยูภ่ายในประเทศสงิคโปร ์

(1.1.1) ตอ้งเป็นบรษิทัซึง่มผีูถ้อืหุน้ทีม่สีญัชาตสิงิคโปรอ์ยา่งน้อยรอ้ยละ 30และ 

(1.1.2) ตอ้งมยีอดการขายรวมประจาํปีไมเ่กนิ 100 ลา้นดอลลารส์งิคโปร ์หรอื

ประมาณ 2,500 ลา้นบาท หรอื มจีาํนวนพนกังานรวมไมเ่กนิ 200 คน

ทัง้น้ี ยอดการขายรวมประจาํปีหรอืจาํนวนพนกังานจะถูกคาํนวณบน

ฐานของกลุม่ธุรกจิของผูป้ระกอบธุรกจิ SMEs (Group Basis) ไดแ้ก่  

ผูป้ระกอบธุรกจิ SMEs บรษิทัแมท่ีถ่อืหุน้ในผูป้ระกอบธุรกจิ SMEs 

เกนิกวา่รอ้ยละ 50 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด และบรษิทัลกูทีผู่ป้ระกอบ

ธุรกจิ SMEs ถอืหุน้เกนิกวา่รอ้ยละ 50 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด ไมว่า่จะ

อยูใ่นลาํดบัใด 

 

 
                                                            
182SPRING Singapore.(พฤศจกิายน 2555).Assistance Programmes for SMEs.สบืคน้เมือ่วนัที ่21 ธนัวาคม 2555, จาก 
http:www. http://www.spring.gov.sg/RESOURCES/Pages/sme-guides.aspx 
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(1.2) กรณทีีเ่ป็นผูป้ระกอบการสง่ออก 

(1.2.1) เป็นบรษิทัซึง่มฐีานอยูใ่นประเทศสงิคโปร ์(Singapore-based) 

(1.2.2) ตอ้งมหีน่วยธุรกจิหลกัอยูใ่นประเทศสงิคโปรอ์ยา่งน้อย 3 ประเภท ทัง้น้ี 

หน่วยธุรกจิหลกัของบรษิทัตามหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการพฒันา

ผลผลติและนวตักรรมของประเทศสงิคโปร ์ไดแ้ก่ กจิกรรมดา้นการ

ธนาคารและการเงนิ กจิกรรมดา้นการตลาดและการวางแผนธรุกจิ 

กจิกรรมดา้นการขนสง่และโลจสิตกิส ์กจิกรรมดา้นการบรหิารบุคลากร

และการฝึกอบรม กจิกรรมดา้นการประสานงานหรอืวางแผนการลงทุน 

กจิกรรมการวจิยัและการพฒันา และกจิกรรมการผลติและการ

สนบัสนุนทางเทคนิคและ 

(1.2.3) ตอ้งมยีอดการขายรวมประจาํปีไมเ่กนิ 500 ลา้นดอลลารส์งิคโปร ์หรอื

ประมาณ 12,500 ลา้นบาท แต่ในกรณทีีเ่ป็นบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิซือ้

มาขายไป (Trading Company) ตอ้งมยีอดการขายรวมไมเ่กนิ 300 

ลา้นดอลลารส์งิคโปร ์หรอืประมาณ 7,500 ลา้นบาท 

ผูป้ระกอบธุรกจิ SMEs ทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดสามารถยืน่

คาํขอรบัความชว่ยเหลอืตามโครงการไดต่้อธนาคารพาณชิยแ์ละสถาบนัการเงนิในประเทศสงิคโปรท์ี่

เขา้รว่มโครงการ เชน่ DBS Bank Ltd. Standard Chartered Bank และ Hong Leong Finance Ltd. 

เป็นตน้ โดยตอ้งแนบเอกสารประกอบคาํขอ ไดแ้ก ่สาํเนาประวตักิารดาํเนินงานของบรษิทั (Company 

Profile) บญัชขีองบรษิทัทีไ่ดร้บัการตรวจสอบหรอืงบการเงนิของบรษิทัทีไ่ดร้บัการรบัรองแลว้ (Audit 

Account or Certified Financial Statement) ใบรบัรองบญัชเีงนิฝากธนาคาร (Bank Statement) และ

หลกัฐานการประเมนิภาษเีงนิไดข้องเจา้ของ (Owners) และกรรมการของบรษิทั การพจิารณาคาํขอ

และเอกสารประกอบคาํขอจะใชเ้วลาประมาณ 3 สปัดาห ์ทัง้น้ี ขึน้อยูก่บัจาํนวนเงนิกูย้มืของผูป้ระกอบ

ธุรกจิ SMEs และปจัจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) โครงการสนิเชือ่เพือ่พฒันาศกัยภาพของธุรกจิ (Local Enterprise Finance Scheme 

(LEFS)) 

โครงการนี้มวีตัถุประสงคใ์นการใหค้วามชว่ยเหลอืแก่ผูป้ระกอบธุรกจิ SMEs ทีต่อ้งการ

เงนิทุนเพือ่นําไปซือ้สนิทรพัยท์ีช่ว่ยพฒันาศกัยภาพหรอืขยายธุรกจิของตนเองภายใตเ้งือ่นไขวา่ใน

กรณทีีผู่ป้ระกอบธุรกจิ SMEs ประสงคจ์ะซือ้สนิทรพัยท์ีเ่ป็นโรงงานหรอืสถานประกอบธุรกจิ โรงงาน
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หรอืสถานประกอบธุรกจิดงักลา่วจะตอ้งเป็นทรพัยส์นิขององคก์รทีก่าํหนด ไดแ้ก่ JTC Corporation 

หรอื Housing & Development Board ซึง่เป็นองคก์รทีท่าํหน้าทีเ่กีย่วกบัการบรหิารจดัการดา้น

อสงัหารมิทรพัยแ์ละอุตสาหกรรมภายใตก้ารกาํกบัดแูลของกระทรวงการพฒันาแหง่ชาต ิ(Ministry of 

National Development) 

ภายใตโ้ครงการสนิเชือ่เพือ่พฒันาศกัยภาพของธุรกจิน้ี คณะกรรมการพฒันาผลผลติและ

นวตักรรมของประเทศสงิคโปรจ์ะใหส้นิเชือ่แก่ผูป้ระกอบธุรกจิ SMEs ในวงเงนิสงูสดุ 15 ลา้นดอลลาร์

สงิคโปร ์หรอืประมาณ 375 ลา้นบาท และมกีารคดิดอกเบีย้ในอตัราคงที ่คอื อตัรารอ้ยละ 4.5 ของ

จาํนวนเงนิกูย้มืในกรณทีีร่ะยะเวลาการใหส้นิเชือ่ไมเ่กนิ 4 ปี และอตัรารอ้ยละ 5.25 ของจาํนวนเงนิ

กูย้มืในกรณทีีร่ะยะเวลาการใหส้นิเชือ่เกนิกวา่ 4 ปีขึน้ไป 

ผูป้ระกอบธุรกจิ SMEs ทีม่สีทิธขิอรบัความชว่ยเหลอืตามโครงการตอ้งมคีุณสมบตัิ

ดงัต่อไปน้ี 

(1) ตอ้งเป็นบรษิทัซึง่มผีูถ้อืหุน้ทีม่สีญัชาตสิงิคโปรอ์ยา่งน้อยรอ้ยละ 30 และ 

(2) ตอ้งมยีอดการขายรวมประจาํปีไมเ่กนิ 100 ลา้นดอลลารส์งิคโปร ์หรอืประมาณ 

2,500 ลา้นบาท หรอื มจีาํนวนพนกังานรวมไมเ่กนิ 200 คนทัง้น้ี ยอดการขายรวมประจาํปีหรอืจาํนวน

พนักงานจะถูกคํานวณบนฐานของกลุ่มธุรกจิของผูป้ระกอบธุรกจิ SMEs (Group Basis) ไดแ้ก่         

ผูป้ระกอบธุรกจิ SMEs  บรษิทัแมท่ีถ่อืหุน้ในผูป้ระกอบธุรกจิ SMEs เกนิกวา่รอ้ยละ 50 ของจาํนวน

หุน้ทัง้หมด และบรษิทัลกูทีผู่ป้ระกอบธุรกจิ SMEs ถอืหุน้เกนิกวา่รอ้ยละ 50 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด 

ไมว่า่จะอยูใ่นลาํดบัใด 

ผูป้ระกอบธุรกจิ SMEs ทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดสามารถยืน่      

คาํขอรบัความชว่ยเหลอืตามโครงการไดต่้อธนาคารพาณชิยห์รอืสถาบนัการเงนิในประเทศสงิคโปรท์ี่

เขา้รว่มโครงการ เชน่ DBS Bank Ltd. Standard Chartered Bank และ RBH Bank เป็นตน้ โดยตอ้ง

แนบเอกสารประกอบคาํขอ ไดแ้ก่ สาํเนาประวตักิารดาํเนินงานของบรษิทั (Company Profile) บญัชี

ของบรษิทัทีไ่ดร้บัการตรวจสอบหรอืงบการเงนิของบรษิทัทีไ่ดร้บัการรบัรองแลว้ (Audit Account or 

Certified Financial Statement) ใบรบัรองบญัชเีงนิฝากธนาคาร (Bank Statement) และหลกัฐานการ

ประเมนิภาษเีงนิไดข้องเจา้ของ (Owners) และกรรมการของบรษิทั การพจิารณาคาํขอและเอกสาร

ประกอบคาํขอจะใชเ้วลาประมาณ 3 สปัดาห ์ทัง้น้ี ขึน้อยูก่บัจาํนวนเงนิกูย้มืของผูป้ระกอบธุรกจิ 

SMEs และปจัจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) โครงการสนิเชือ่เพือ่วสิาหกจิขนาดจิว๋ (Micro Loan Programme (MLP)) 
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โครงการนี้มวีตัถุประสงคใ์นการชว่ยเหลอืดา้นสนิเชือ่แกว่สิาหกจิขนาดจิว๋ (Micro 

Business) ในกรณทีีว่สิาหกจิขนาดจิว๋ตอ้งการเงนิทุนเพือ่นําไปใชใ้นการประกอบธุรกจิตามปกตหิรอื

เพือ่นําพฒันาปรบัปรุงโรงงานหรอือุปกรณ์ต่างๆ ของตน ทัง้น้ี คณะกรรมการพฒันาผลผลติและ

นวตักรรมของประเทศสงิคโปรจ์ะใหส้นิเชือ่ในวงเงนิสงูสดุ 100,000 ดอลลารส์งิคโปร ์หรอืประมาณ 

2.5 ลา้นบาท มรีะยะเวลาการใหส้นิเชือ่สงูสดุนาน 4 ปี และคดิดอกเบีย้ในอตัราขัน้ตํ่ารอ้ยละ 5.75 ของ

จาํนวนเงนิกูย้มื 

ผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่ป็นวสิาหกจิขนาดจิว๋ทีม่สีทิธขิอรบัความชว่ยเหลอืตามโครงการนี้ตอ้ง

มคีุณสมบตัดิงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศสงิคโปร ์

(2) มผีูถ้อืหุน้ทีม่สีญัชาตสิงิคโปรอ์ยา่งน้อยรอ้ยละ 30  

(3) มจีํานวนพนักงานไม่เกนิ 10 คน หรอื มยีอดการขายประจาํปีไม่เกนิ 1 ลา้น

ดอลลารส์งิคโปร ์หรอืประมาณ 25 ลา้นบาท และ  

(4) มยีอดการขายรวมประจําปีไม่เกนิ 100 ลา้นดอลลาร์สงิคโปร์ หรอืประมาณ 

2,500 ลา้นบาท หรอื มจีาํนวนพนกังานรวมไมเ่กนิ 200 คนทัง้น้ี ยอดการขายรวมประจาํปีหรอืจาํนวน

พนักงานจะถูกคํานวณบนฐานของกลุ่มธุรกจิของวสิาหกจิขนาดจิว๋ไดแ้ก่ วสิาหกจิขนาดจิว๋บรษิทัแม่ที่

ถอืหุน้ในวสิาหกจิขนาดจิว๋เกนิกวา่รอ้ยละ 50 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด และบรษิทัลกูทีว่สิาหกจิขนาดจิว๋

ถอืหุน้เกนิกวา่รอ้ยละ 50 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด ไมว่า่จะอยูใ่นลาํดบัใด 

ผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่ป็นวสิาหกจิขนาดจิว๋ทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นตามหลกัเกณฑท์ี่

กาํหนดสามารถยืน่คาํขอรบัความชว่ยเหลอืตามโครงการไดต่้อธนาคารพาณชิยห์รอืสถาบนัการเงนิใน

ประเทศสงิคโปรท์ีเ่ขา้รว่มโครงการ เชน่ DBS Bank Ltd. Standard Chartered Bank และ RBH Bank 

เป็นตน้ โดยตอ้งแนบเอกสารประกอบคาํขอ ไดแ้ก ่สาํเนาประวตักิารดาํเนินงานของบรษิทั (Company 

Profile) บญัชขีองบรษิทัทีไ่ดร้บัการตรวจสอบหรอืงบการเงนิของบรษิทัทีไ่ดร้บัการรบัรองแลว้ (Audit 

Account or Certified Financial Statement) ใบรบัรองบญัชเีงนิฝากธนาคาร (Bank Statement) และ

หลกัฐานการประเมนิภาษเีงนิไดข้องเจา้ของ (Owners) และกรรมการของบรษิทั การพจิารณาคาํขอ

และเอกสารประกอบคาํขอจะใชเ้วลาประมาณ 3 สปัดาห ์ทัง้น้ี ขึน้อยูก่บัจาํนวนเงนิกูย้มืและปจัจยัอื่นๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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โครงการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการเงนิแก่ผูป้ระกอบการ SMEs ของคณะกรรมการ

พฒันาผลผลติและนวตักรรมของประเทศสงิคโปรก์่อใหเ้กดิผลดต่ีอการประกอบธุรกจิของ

ผูป้ระกอบการ SMEs เน่ืองจากเป็นการเพิม่ชอ่งทางการเขา้ถงึแหลง่เงนิทุนนอกเหนือจากการกูย้มืเงนิ

จากธนาคารพาณชิยห์รอืสถาบนัการเงนิหรอืการระดมทุนจากประชาชนในตลาดทุน ซึง่เป็นการชว่ย

เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัของผูป้ระกอบการ SMEs อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากคุณสมบตัปิระการ

หน่ึงของผูม้สีทิธขิอรบัความชว่ยเหลอืตามโครงการ จะตอ้งเป็นบรษิทัทีม่ผีูถ้อืหุน้เป็นคนสญัชาติ

สงิคโปรอ์ยา่งน้อยรอ้ยละ 30 ดงันัน้ จงึถอืเป็นขอ้จาํกดัในเรือ่งรปูแบบขององคก์รธุรกจิและสญัชาตขิอง

ผูถ้อืหุน้ กลา่วคอื ทาํใหผู้ป้ระกอบการ SMEs ทีจ่ดัตัง้องคก์รธุรกจิในรปูแบบอื่นๆ นอกจากบรษิทั เชน่ 

กจิการเจา้ของรายเดยีว หรอืหา้งหุน้สว่น หรอืผูป้ระกอบการ SMEs ทีไ่มม่ผีูถ้อืหุน้ทีม่สีญัชาตสิงิคโปร ์

ตอ้งถูกจาํกดัสทิธใินการเขา้ถงึแหลง่เงนิทุนดงักลา่ว นอกจากน้ี เน่ืองจากคาํจาํกดัความของคาํวา่

ผูป้ระกอบการ SMEs ของประเทศสงิคโปรถ์ูกกาํหนดไวค้อ่นขา้งกวา้งในแงข่องจาํนวนยอดการขาย

ประจาํปี ดงันัน้ บรษิทัขนาดใหญ่ทีไ่มไ่ดถ้อืเป็นผูป้ระกอบการ SMEs ในประเทศอื่นๆ แต่เขา้ขา่ยเป็น

ผูป้ระกอบการ SMEs ในประเทศสงิคโปรก์ม็สีทิธทิีจ่ะขอรบัความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิตามโครงการ

เหลา่น้ีซึง่อาจสง่ผลใหบ้รษิทัขนาดเลก็ไดร้บัผลกระทบจากการแขง่ขนัทีส่งูขึน้ไดเ้ชน่เดยีวกนั 

 

3.3.3 ข้อกาํหนดเก่ียวกบัการโอนเงิน 

 

จากการศกึษาพบวา่ ประเทศสงิคโปรไ์ดย้กเลกิกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมการ

แลกเปลีย่นเงนิตัง้แต่วนัที ่1 มถุินายน พ.ศ. 2521 เป็นตน้มา183 โดยผลของหนงัสอืเวยีน ที ่6/78        

ออกโดย Monetary Authority of Singapore (MAS)184 สง่ผลใหป้ระเทศสงิคโปรไ์มม่ขีอ้กาํหนดหรอื

บทบญัญตัขิองกฎหมายใดทีค่วบคุมการนําเขา้หรอืสง่ออกซึง่เงนิดอลลารส์งิคโปรห์รอืเงนิตรา

ต่างประเทศและควบคุมการแลกเปลีย่นเงนิในประเทศสงิคโปร ์ดงันัน้ประเทศสงิคโปรจ์งึมหีลกัเกณฑ์

และวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัการซือ้ ขาย โอน แลกเปลีย่นซึง่เงนิดอลลารส์งิคโปรแ์ละเงนิตราต่างประเทศ

ดงัต่อไปน้ี 

ระเบียบเก่ียวกบัการซ้ือขาย แลกเปล่ียนเงินดอลลารสิ์งคโปรแ์ละเงินตรา

ต่างประเทศมีดงัต่อไปน้ี 

(1) การนําเขา้เงนิดอลลารส์งิคโปร ์
                                                            
183 IBFD Asia-Pacific, Singapore-Business and Investment, สบืคน้เมือ่วนัที ่29 กนัยายน 2555, จาก 
http://www.adko.hu/01_files/offshore/singapore/singapore-befektetes.pdf  
184 MAS Notice 754 
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ไมม่ขีอ้จาํกดัในการนําเงนิดอลลารส์งิคโปรเ์ขา้มาในประเทศ 

(2) การนําเงนิดอลลารส์งิคโปรอ์อกนอกประเทศ 

บุคคลใดๆ สามารถนําหรอืสง่ออกซึง่เงนิดอลลารส์งิคโปรไ์ปยงัประเทศอื่นๆ ไดอ้ยา่งไมม่ี

ขอ้จาํกดั โดยทีไ่มต่อ้งไดร้บัอนุญาตจาก Monetary Authority of Singapore (MAS)185 

(3) การนําเขา้เงนิตราต่างประเทศ 

บุคคลใดๆ สามารถนําเขา้ซึง่เงนิตราต่างประเทศ ไดอ้ยา่งไมม่ขีอ้จาํกดั 

(4) การนําเงนิตราต่างประเทศออกนอกประเทศ 

บุคคลใดๆ สามารถนําหรอืสง่เงนิตราต่างประเทศออกไปนอกประเทศไดโ้ดยไมม่ี

ขอ้จาํกดั 

(5) การซือ้ขายแลกเปลีย่นเงนิดอลลารส์งิคโปร ์

บุคคลทีม่ถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศ และบุคคลทีม่ถีิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศ สามารถทีจ่ะซือ้หรอืขาย 

เงนิดอลลารส์งิคโปร ์ในตลาดแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ อยา่งไมม่ขีอ้จาํกดัใดๆ186 

ระเบียบเก่ียวกบัเงินลงทุนจากต่างประเทศ 

(1) การนําเขา้เงนิลงทุนในประเทศ 

นกัลงทุนจากต่างประเทศสามารถทีจ่ะโอนเงนิเขา้มาลงทุนในประเทศสงิคโปรไ์ดโ้ดยไมม่ี

ขอ้จาํกดัใดๆ187 

(2) การสง่เงนิกาํไรจากการลงทุนกลบัประเทศ 

 

 

                                                            
185 LOWTAX Global Tax & Business Portal, Singapore Exchange Control, สบืคน้เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม พ.ศ. 2555, จาก 

http://www.lowtax.net/lowtax/html/singapore/singapore_tax_efficient_regimes_and_sectors.asp#exchange 
186 Monetary Authority of Singapore, Frequently Asked Questions on MAS Notice 757 and Equivalent Notices, สบืคน้
เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม พ.ศ. 2555, จาก http://www.mas.gov.sg  
187 IBFD Asia-Pacific, Singapore-Business and Investment, สบืคน้เมือ่วนัที ่29 กนัยายน 2555, จาก 
http://www.adko.hu/01_files/offshore/singapore/singapore-befektetes.pdf 
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นกัลงทุนจากต่างประเทศทีนํ่าเงนิมาลงทุนในประเทศสงิคโปร ์สามารถทีจ่ะสง่เงนิซึง่เป็น

ผลกาํไรจากการประกอบธุรกจิออกนอกประเทศไดโ้ดยไมม่ขีอ้จาํกดัใดๆ188 

ระเบียบเก่ียวกบัการโอนเงินทุนออกของบคุคลชาติ 

บุคคลทีม่ถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศสามารถทีจ่ะโอนเงนิในสกุลใดๆ เพือ่นําไปลงทุนใน

ต่างประเทศไดโ้ดยไมจ่าํกดัจาํนวน189 เวน้แต่ในกรณขีองการใหส้นิเชือ่เงนิกู ้(Credit Facilities) ของ

ธนาคารพาณชิย ์(Merchant Banks) เกนิกวา่ 5,000,000 ดอลลารส์งิคโปร ์แก่สถาบนัการเงนิทีม่ถีิน่ที่

อยูน่อกประเทศ ธนาคารพาณชิย ์(Merchant Banks) จะตอ้งปฏบิตัดิงัน้ี190 

(1) ในกรณทีีเ่งนิดงักลา่วถูกนําไปใชน้อกประเทศสงิคโปร ์จะตอ้งแลกเปลีย่นเป็นเงนิตรา

ต่างประเทศก่อน 

(2) ในกรณีที่มเีหตุอนัทําให้เชื่อว่าเงนิดงักล่าวจะถูกนําไปใช้เพื่อวตัถุประสงค์ในการ       

เกง็กาํไร หา้มมใิหข้ยายวงเงนิสนิเชือ่ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิทีม่ถีิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศ 

กฎ Zero Hour Rule และการกาํหนดผลสมบรูณ์ของการโอนเงินท่ีเป็นอนัส้ินสดุ 

ไม่สามารถเพิกถอนได้ (Finality of Payment)191 

กฎ Zero Hour Rule หมายความวา่ เมือ่ศาลมคีาํสัง่ใหส้ถาบนัใดลม้ละลาย ใหถ้อืวา่

คาํสัง่ใหล้ม้ละลายนัน้มผีลตัง้แต่วนิาทแีรกของวนัทีศ่าลมคีาํสัง่ลม้ละลาย ผลทีเ่กดิขึน้กค็อื นิตกิรรมใด

ทีส่ถาบนัไดท้าํสาํเรจ็ลุลว่งไปแลว้ตัง้แต่เวลาเทีย่งคนืซึง่เป็นวนิาทแีรกของวนัทีศ่าลสัง่ลม้ละลาย จนถงึ

เวลาทีศ่าลมคีาํสัง่ใหล้ม้ละลายจะเป็นอนัเสยีเปลา่ไป  

Finality of Payment คอืเมือ่คาํสัง่โอนเงนิหรอืคาํสัง่ชาํระดุลการหกับญัชทีีไ่ดด้าํเนินการ

จนสาํเรจ็ลุลว่งแลว้ คาํสัง่นัน้จะตอ้งมผีลสมบรูณ์โดยปราศจากเงือ่นไข และไมส่ามารถเพกิถอน

รายการได ้

                                                            
188 กรมการคา้ต่างประเทศ, สาธารณรฐัสงิคโปร,์ สบืคน้เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม พ.ศ. 2555, จาก http://www.dft.go.th  
189 Deloitte, Singapore Highlights 2012, สบืคน้เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม พ.ศ. 2555, จาก http://www.deloitte.com  
190 Monetary Authority of Singapore, Notice 1150 Lending of Singapore Dollar to Non-Resident Financial Institutions, 
สบืคน้เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม พ.ศ. 2555, จาก http://www.mas.gov.sg/en/Regulations-and-Financial-Stability/Regulations-
Guidance-and-Licensing/Merchant-Banks/Notices/2004/Notice-1105--Lending-of-Singapore-Dollar-to-Non_Resident-
Financial-Institutions.aspx 
191 ธนาคารแหง่ประเทศไทย, รายงานระบบการชาํระเงนิ, สบืคน้เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม พ.ศ. 2555, จาก 
http://www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/Publication/ps_annually_report/AnnualReport/Payment_2010_T.pdf  
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ปจัจุบนั ประเทศสงิคโปรม์บีทบญัญตัทิีย่กเวน้การนํากฎ Zero Hour Rule มาใชบ้งัคบั 

กลา่วคอืคาํสัง่ชาํระเงนิทีส่ง่เขา้สูร่ะบบการชาํระเงนิทีก่าํหนด (Designated payment system) ภายใน

วนัทีศ่าลมคีาํสัง่ลม้ละลายนัน้ (แมว้า่จะหลงัเวลาทีศ่าลมคีาํสัง่ลม้ละลายกต็าม) ใหม้ผีลใชบ้งัคบัได ้และ

ไดก้าํหนดใหค้าํสัง่โอนเงนิหรอืการชาํระดุลทีท่าํในระบบการชาํระเงนิทีก่าํหนด (Designated payment 

system) ถา้หากดาํเนินการสาํเรจ็ตามทีถู่กกาํหนด ใหม้ผีลสมบรูณ์ไมส่ามารถยกเลกิ เพกิถอน แกไ้ข 

หรอืหยดุระงบัการจา่ยเงนินัน้ไดโ้ดยคาํสัง่ศาลหรอืบทบญัญตัขิองกฎหมายอื่น (Payment Finality)192 

เน่ืองจากประเทศสงิคโปรไ์มม่ขีอ้กาํหนดหรอืบทบญัญตัขิองกฎหมายใดทีค่วบคุมการ

นําเขา้หรอืสง่ออกซึง่เงนิดอลลารส์งิคโปรห์รอืเงนิตราต่างประเทศ ดงันัน้การที ่SMEs ของประเทศ

สมาชกิอาเซยีนจะเขา้มาลงทุนในประเทศสงิคโปร ์จงึสามารถทีจ่ะดาํเนินการไดโ้ดยไมม่ขีอ้จาํกดัใน

เรือ่งของเงนิทนุในการทีจ่ะนําเขา้มาประกอบธุรกจิในประเทศ อกีทัง้เมือ่มผีลกาํไรเกดิขึน้ กส็ามารถที่

จะสง่เงนิกาํไรดงักลา่วกลบัไปยงัประเทศของตนไดโ้ดยไมม่ขีอ้จาํกดัใดๆ เชน่กนั ถอืเป็นการสง่เสรมิ

การลงทุนของ SMEs ของประเทศสมาชกิอาเซยีน ในประเทศสงิคโปร ์และทาํให ้SMEs ของประเทศ

สมาชกิอาเซยีนสามารถทีจ่ะเพิม่ขดีความสามารถของตนในการทีจ่ะแขง่ขนักบัองคก์รธุรกจิอื่นใน

ประเทศสงิคโ์ปรได ้อกีทัง้ยงัเป็นการลด / เลกิอุปสรรคในการเขา้สูต่ลาดในประเทศสงิคโปรอ์กีดว้ย 

การทีป่ระเทศสงิคโปรไ์มม่ขีอ้กาํหนดหรอืบทบญัญตัขิองกฎหมายใดทีค่วบคุมการสง่ออก

ซึง่เงนิดอลลารส์งิคโปรห์รอืเงนิตราต่างประเทศ ดงันัน้ SMEs ของประเทศสงิคโปรจ์งึสามารถทีจ่ะ

ขยายการลงทุน และประกอบธุรกจิในประเทศสมาชกิอาเซยีนไดอ้ยา่งเสร ีอนัเป็นการสง่เสรมิการ

ลงทุน เพิม่ขดีความสามารถ และเป็นการลด/เลกิอุปสรรคในการเขา้สูต่ลาด ของ SMEs ของประเทศ

สงิคโปร ์ในการทีจ่ะแขง่ขนักบัองคก์รธุรกจิอื่นในประเทศสมาชกิอาเซยีนได ้

เน่ืองจากประเทศสงิคโปรม์บีทบญัญตัทิีร่ะบยุกเวน้ไมนํ่ากฎ Zero Hour Rule มาบงัคบั

ใช ้และมกีารรบัรองหลกั Finality of Payment จงึสง่ผลดต่ีอทัง้บุคคลธรรมดา และนิตบิุคคล รวมทัง้ 

SMEs ในฐานะทีเ่ป็นหน่วยธุรกจิอยา่งหน่ึง ทีไ่ดม้คีาํสัง่ชาํระเงนิหรอืคาํสัง่โอนเงนิใดๆ ทีไ่ดท้าํในระบบ

การชาํระเงนิทีก่าํหนด (Designated payment system) ภายในสิน้วนัทีศ่าลมคีาํสัง่ลม้ละลาย ใหม้ผีล

ใชบ้งัคบัไดแ้ละมผีลสมบรูณ์ไมส่ามารถทีจ่ะยกเลกิหรอืเพกิถอนได ้อนัเป็นการลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิ

ความเสยีหายต่อระบบการชาํระเงนิอยา่งเป็นลกูโซ่ และสรา้งความเชือ่มัน่ใหแ้กน่กัลงทุน รวมทัง้ 

SMEs ในการทีจ่ะประกอบธุรกจิในประเทศสงิคโปร ์

     

                                                            
192 Payment and Settlement Systems (Finality and Netting) Act 2002 
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3.3.4  กฎหมายแรงงาน 
 
 
นโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัแรงงาน 

 
(1) วสิยัทศัน์ และ พนัธะกจิ ของกระทรวงแรงงาน (Ministry of Manpower) ของ

ประเทศสงิคโปร์193 
เน่ืองจากวสิยัทศัน์ของกระทรวงแรงงานของประเทศสงิคโปร ์คอื แรงงานทีด่คีวบคูก่บั

สถานทีท่าํงานทีด่ ีและจากวสิยัทศัน์ดงักลา่วทาํใหก้ระทรวงแรงงานของประเทศสงิคโปรม์พีนัธะกจิที่

จะตอ้งสรา้งแรงงานทีด่แีละสถานทีท่าํงานทีด่ ีเพือ่สงัคมและเศรษฐกจิทีม่ ัน่คงสาํหรบัชาวสงิคโปร ์ 

และจากพนัธะกจิและวสิยัทศัน์ดงักลา่วทาํใหก้ระทรวงแรงงานของประเทศสงิคโปรก์าํหนดนโยบายที่

จะพฒันากาํลงัคนควบคูไ่ปกบัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานในประเทศ โดยหน่วยงานทีร่บัหน้าทีใ่นการ

วางแผนงานและกาํหนดนโยบายต่อไปคอื Manpower Planing And Policy Division ซึง่มพีนัธะกจิที่

จะพฒันาศกัยภาพของคนทาํงานในประเทศสงิคโปรใ์หเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของอุตสาหกรรม

และทาํใหต้ลาดแรงงานมคีวามยดืหยุน่และมปีระสทิธภิาพ 

 

กฎหมายแรงงานของประเทศสิงคโปร ์
 

 ประเทศสงิคโปรเ์ป็นประเทศทีม่รีะบบกฎหมายแบบ Common law ทีใ่ชค้าํพพิากษาของ

ศาลเป็นแนวทาง บรรทดัฐานในการตดัสนิขอ้พพิาท อยา่งไรกค็ดทีีเ่กีย่วขอ้งกบัแรงงานเป็นคดทีีม่ ี

ความพเิศษอนัเกดิจากสถานะความไมเ่ทา่เทยีมทางเศรษฐกจิระหวา่งคูส่ญัญาดงัน้ี จงึไมส่ามารถทีจ่ะ

ใชค้าํพพิากษาของศาลมาใชเ้ป็นบรรทดัฐานไดจ้งึเป็นทีม่าของการบญัญตักิฎหมายแรงงานโดย

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัแรงงานของประเทศสงิคโปรน์ัน้มกีฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งคอื194  

(1) พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน ค.ศ. 1968 (Employment Act 1968195) 

พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน ค.ศ. 1968 (Employment Act 1968) เป็นกฎหมายทีม่ี

วตัถุประสงคเ์พือ่ควบคุมและกาํหนดสทิธหิน้าทีต่ามกฎหมายของคูส่ญัญาในสญัญาจา้งบรกิารทาํงาน

โดยเฉพาะสทิธแิละหน้าทีข่องคูส่ญัญาในการเลกิสญัญาไมใ่หคู้ส่ญัญาฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงไดเ้ปรยีบอกี  

                                                            
193 สบืคน้เมือ่วนัที ่21 กนัยายน 2555, www.mom.gov.sg/aboutus/pages/vision-mission-values.aspx#vision 
194 สบืคน้เมือ่วนัที ่21 กนัยายน 2555, www.mom.gov.sg/legislation/pages/labour-relation.aspx 
195 Singapore Employment Act (Chapter 91) (Original Enactment : Act 17 of 1968) Revised edition 2009 
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ฝา่ยหน่ึง ซึง่มขีอบเขตการบงัคบัใชเ้ฉพาะกรณทีีเ่ป็นสญัญาจา้งบรกิารในรปูแบบของการใชแ้รงงานใน

ประเทศสงิคโปร ์โดยกฎหมายน้ีไดแ้บง่ออกเป็นทัง้หมด 16 สว่นประกอบไปดว้ย บทนํา สญัญาจา้ง

บรกิาร การจา่ยเงนิเดอืน เวลางานและเงือ่นไขของการบรกิาร การจา่ยคา่จา้งในรปูแบบอื่นหรอืเงนิ

สกุลอื่น ผูร้บัเหมาคา่แรงและการรบัเหมาคา่แรง  การทาํงานแบบไมป่ระจาํ การทาํงานในประเทศ  

การจา้งแรงงานเดก็และเยาวชน การคุม้ครองมารดาและการลาเพือ่เลีย้งดบูุตร วนัหยดุและการลาปว่ย 

สขุภาพและการรกัษาพยาบาลลกูจา้ง การลงทะเบยีนจา้งแรงงานและเอกสารทีต่อ้งการ การตรวจสอบ

ของพนกังานตรวจแรงงาน บททัว่ไป การตรวจสอบการกลา่วอา้งและการรอ้งทุกขแ์ละกฎต่างๆ      

ซึง่นอกเหนือไปจากน้ี ประเทศสงิคโปรย์งัมกีฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั Employment Act 1968 อกี        

3ฉบบัคอื Employment (Children and Young person) Regulations196 Employment (Female 

Workmen) Regulations197 และ Employment (Part time Employee) Regulations198  

สาระสาํคญั 

กฎหมายฉบบัน้ีมสีาระสาํคญัเกีย่วกบัการกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการจา้งแรงงานระหวา่ง

นายจา้งและลกูจา้ง โดยไดก้าํหนดใหถ้อืสญัญาจา้งแรงงานหมายความครอบคลุมสญัญาทัง้ทีท่าํขึน้ไม่

วา่เป็นหนงัสอืหรอืดว้ยวาจา ระบุชดัเจน หรอืเป็นทีเ่ขา้ใจโดยปรยิายซึง่บุคคลหน่ึงเรยีกวา่ “นายจา้ง” 

ตกลงรบับุคคลอกีบุคคลหน่ึงเรยีกวา่ “ลกูจา้ง” ทาํงานให ้และบุคคลอกีบุคคลหน่ึงนัน้ ตกลงทีจ่ะทาํงาน

ใหน้ายจา้งในฐานะลกูจา้ง รวมถงึสญัญาจา้งฝึกงานดว้ย โดยขอ้สญัญาใดทีเ่ป็นประโยชน์แก่ลกูจา้ง

น้อยกวา่หลกัเกณฑต์ามทีก่ฎหมายฉบบัน้ีกาํหนด ขอ้สญัญาฉบบันัน้ไมอ่าจใชบ้งัคบัได ้ซึง่หลกัเกณฑ์

ดงักลา่วมสีาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

(1) คา่จา้งแรงงานขัน้ตํ่า ประเทศสงิคโปรม์ไิดก้ําหนดค่าจา้งแรงงานขัน้ตํ่าไวใ้น
ลกัษณะเป็นกฎหมายบงัคบั แต่จะปล่อยใหค้่าจา้งแรงงานเป็นไปตามกลไกตลาดและตามการตกลงกนั

ระหว่างนายจา้งและลูกจา้ง และจะควบคุมการกําหนดค่าจา้งทางออ้มโดยการประกาศค่าจา้งขัน้ตํ่าใน

ลกัษณะเป็นคําแนะนํา (Recommendation) หรอืแนวทาง (Guideline) ที่ไม่มสีภาพบงัคบัใหต้้อง

ปฏบิตัติาม  

(2) การจา่ยคา่จา้งแรงงาน ตอ้งกําหนดงวดการจ่ายค่าจา้งแรงงานไมเ่กนิกวา่ 1 

เดอืน โดยในกรณีทีไ่มม่กีารกําหนดไวใ้หถ้อืวา่ระยะเวลา 1 เดอืนเป็นงวดการจ่ายค่าจา้งแรงงาน และ

                                                            
196 Singapore Employment Act (Chapter 91, Section 70) Employment (Children and Young Persons) Regulations 
197 Employment Act (Chapter 91, Section 139) Employment (Children Female Workmen) Regulations 
198 Employment Act (Chapter 91, Section 139) Employment (Part-Time Employees) Regulation 1996 
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ตอ้งจ่ายภายใน 7 วนันับแต่วนัสุดทา้ยของกําหนดการจ่ายค่าจา้ง สว่นค่าล่วงเวลานัน้ตอ้งจ่ายภายใน 

14 วนันบัแต่วนัสดุทา้ยของกาํหนดการจา่ยคา่จา้ง 

(3) ระยะเวลาปฏบิตังิาน  ไมเ่กนิ 6 ชัว่โมงตดิต่อกนัโดยไมม่เีวลาพกัอยา่งน้อย 

45 นาท ีและไมเ่กนิกวา่ 8 ชัว่โมงต่อวนั หรอื 44 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์เวน้แต่เป็นกรณีทีม่เีหตุจาํเป็น

เร่งด่วนอันอาจเป็นอนัตรายต่อสถานที่ทํางาน เป็นงานที่มคีวามจําเป็นความปลอดภยัสาธารณะ       

เป็นงานที่มีความจําเป็นต่อการป้องกันประเทศ เป็นงานด่วนที่ต้องทําต่อเครื่องจกัรหรือโรงงาน        

เกดิการหยดุชะงกัของงานซึง่ไมอ่าจคาดหมายไดล้ว่งหน้า 

(4) ค่าล่วงเวลา กําหนดใหเ้ท่ากบั 1.5 เท่าของอตัราค่าจา้งต่อชัว่โมงในวนั

ทาํงานปกต ิ

(5) ค่าจา้งในหยุด กรณีนายจา้งขอใหล้กูจา้งในวนัหยุด เท่ากบัค่าจา้ง 1 วนัต่อ

การทํางานในวนัหยุดไม่เกนิครึง่วนัของเวลาทํางานปกต ิหรอืเท่ากบัค่าจา้ง 2 วนัสาํหรบัการทํางาน

เกนิกวา่ครึง่วนัของเวลาทาํงานปกต ิ

กรณลีกูจา้งขอทาํงานในวนัหยดุเอง เทา่กบัคา่จา้งครึง่วนัต่อการทาํงานในวนัหยดุไมเ่กนิ
ครึง่วนัของเวลาทาํงานปกต ิหรอืเทา่กบัคา่จา้ง 1 วนัสาํหรบัการทาํงานเกนิกวา่ครึง่วนัของเวลาทาํงาน
ปกต ิ

กรณลีกูจา้งทาํงานในวนัหยดุตามประเพณ ีเทา่กบัคา่จา้งสาํหรบัวนัทาํงานในวนัทาํงาน 
- วนัหยุดและวนัหยุดตามประเพณี  ตอ้งกําหนดใหม้อีย่างน้อย 1 วนัต่อ

สปัดาหโ์ดยนายจา้งสามารถกําหนดใหเ้ป็นวนัใดวนัหน่ึงในสปัดาหก์ไ็ด ้และมวีนัหยุดตามประเพณีไม่

น้อยกวา่ 11 วนั 

- การเลกิจา้ง ในกรณีลกูจา้งซึง่มอีายุงานน้อยกวา่ 26 สปัดาห ์ใหบ้อกกล่าว

ล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 1 วนั ในกรณีลกูจา้งซึง่มอีายุงานน้อยกวา่ 2 ปี ใหบ้อกกล่าวล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 

1 สปัดาห ์ กรณีลกูจา้งซึง่มอีายุงานน้อยกวา่ 5 ปี ใหบ้อกกล่าวล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 2 สปัดาห ์ กรณี

ลกูจา้งซึง่มอีายุงานตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไป ใหบ้อกกล่าวล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 4 สปัดาห ์ และกรณีทีไ่มบ่อก

กล่าวล่วงหน้า นายจา้งตอ้งจ่ายค่าจา้งแทนการบอกกล่าวเท่ากบัระยะเวลาทีก่ําหนดสําหรบัการบอก

กลา่วลว่งหน้า 
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ขอบเขตการบงัคบัใช้กฎหมาย 

ลกูจา้งทีอ่ยูภ่ายใตก้ารคุม้ครองของกฎหมายฉบบัน้ี ไดแ้ก ่ผูใ้ชแ้รงงานทัว่ไป ไมว่า่

บุคคลนัน้จะเป็นแรงงานมฝีีมอืหรอืแรงงานไรฝี้มอื บุคคลซึง่ควบคุมหรอืบาํรุงรกัษายานพาหนะทีใ่ชใ้น

การรบัจา้งขนสง่ผูโ้ดยสาร หรอืเพือ่วตัถุประสงคท์างการคา้ บุคคลซึง่มหีน้าทีง่านสว่นหน่ึงในการ

ควบคุมดแูลลกูจา้งอื่นทีเ่ป็นผูใ้ชแ้รงงาน บคุคลซึง่เป็นพนกังานทาํความสะอาด คนงานก่อสรา้ง 

กรรมกร ผูค้วบคุมหรอืตดิตัง้เครือ่งจกัร ชา่งเหลก็หรอืชา่งกล คนขบัรถไฟ รถประจาํทาง และรถตู ้

นายตรวจรถไฟและรถประจาํทาง และผูใ้ชแ้รงงานทีร่บัคา่จา้งตามจาํนวนชิน้งานในสถานทีท่าํงานของ

นายจา้งดว้ย นอกจากนัน้ยงัรวมถงึเจา้หน้าทีห่รอืลกูจา้งของรฐับาล ซึง่ประธานาธบิดปีระกาศ

กาํหนดใหบุ้คคลเหลา่นัน้เป็นลกูจา้งภายใตก้ฎหมายฉบบัน้ีดว้ย แต่กฎหมายฉบบัน้ีไมค่รอบคลุมถงึ

บุคคลทีท่าํงานเป็นกลาส ีคนรบัใชใ้นบา้น ผูจ้ดัการหรอืผูบ้รหิาร และบุคคลซึง่รฐัมนตรปีระกาศกาํหนด

ไมใ่หถ้อืวา่เป็นลกูจา้งภายใตก้ฎหมายฉบบัน้ี 

กลไกการบงัคบัใช้กฎหมาย 

กฎหมายฉบบัน้ีไดก้าํหนดใหต้ัง้คณะกรรมการขึน้มาเพือ่ทาํหน้าทีต่รวจสอบการปฏบิตัิ

ตามกฎหมาย และมอีาํนาจวนิิจฉยัขอ้พพิาททีเ่กดิขึน้ระหวา่งนายจา้งและลกูจา้งตามสญัญาจา้ง

แรงงานหรอืตามกฎหมายฉบบัน้ี อนัเกีย่วกบัการจา่ยคา่จา้งแรงงาน โดยผูซ้ึง่ตอ้งการรอ้งเรยีน

คณะกรรมการนี้จะตอ้งยืน่คาํรอ้งภายใน 1 ปีนบัแต่วนัทีเ่กดิขอ้พพิาทหรอื 6 เดอืนนบัแต่วนัทีเ่ลกิจา้ง 

โดยการรอ้งเรยีนจะทาํเป็นหนงัสอืยืน่ต่อสาํนกังานคณะกรรมการแรงงาน หรอืโดยวาจาต่อ

คณะกรรมการโดยตรงกไ็ด ้ซึง่คณะกรรมการจะจดบนัทกึขอ้รอ้งเรยีนดงักลา่วไว ้โดยเมือ่ไดร้บัการ

รอ้งเรยีนและคา่ธรรมเนียมแลว้ คณะกรรมการตอ้งมหีมายเรยีกผูถู้กรอ้งเพือ่ใหก้าร ซึง่นอกจากการให้

การแลว้ ผูถู้กรอ้งอาจรอ้งเรยีนผูร้อ้งกลบักไ็ด ้โดยตอ้งแจง้เป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการและผูร้อ้ง

ภายในไมเ่กนิ 3 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหมายเรยีก และเมือ่คณะกรรมการมคีาํวนิิจฉยัหรอืคาํสัง่เป็น

ประการใดแลว้ หากผูม้สีว่นไดเ้สยีใดไมพ่อใจคาํวนิิจฉยัหรอืคาํสัง่ดงักลา่วของคณะกรรมการ ผูม้สีว่น

ไดเ้สยีสามารถอุทธรณ์คาํวนิิจฉยัหรอืคาํสัง่นัน้ไดต่้อศาลสงูภายใน 14 วนันบัแต่วนัทีว่นิิจฉยัหรอืมี

คาํสัง่  

ผลกระทบต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายในประเทศ 

การทีป่ระเทศสงิคโปรไ์มม่กีารกาํหนดคา่จา้งแรงงานขัน้ตํ่าในลกัษณะเป็นการบงัคบั       
แต่ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามกลไกตลาด น่าจะเป็นผลดต่ีอวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ภายในประเทศสงิคโปรซ์ึง่เป็นนายจา้ง เน่ืองจากเป็นการทาํใหว้สิาหกจิเหลา่น้ีมคีวามยดืหยุน่ในการ
กาํหนดคา่จา้งแรงงานไดด้กีวา่มกีารกาํหนดคา่จา้งแรงงานขัน้ตํ่า แมจ้ะมกีารควบคุมการกาํหนดคา่จา้ง



นโยบายและกฎหมายของประเทศสมาชกิอาเซยีนเป้าหมาย 

  

 

3-227 

แรงงานทางออ้มโดยการออกคาํแนะนําหรอืแนวทางกต็าม แต่คาํแนะนําหรอืแนวทางดงักลา่วนัน้กไ็มม่ี
ผลบงัคบัตามกฎหมายแต่อยา่งใด หากนายจา้งและลกูจา้งตกลงคา่จา้งแรงงานกนัได ้แมจ้ะตํ่ากวา่
คาํแนะนําหรอืแนวทาง นายจา้งกไ็มม่คีวามผดิตามกฎหมาย 

(2) พระราชบญัญตัขิอ้พพิาทแรงงาน ค.ศ. 1941 (Trade Dispute Act 1941199) 

พระราชบญัญตัขิอ้พพิาทแรงงาน ค.ศ. 1941 (Trade Dispute Act 1941) เป็นกฎหมายที่

มวีตัถุประสงคใ์นการกาํหนดเงือ่นไขและขอ้จาํกดัในการนดัหยดุงานของลกูจา้ง และการประกาศปิด

งานของนายจา้ง เพือ่คุม้ครองลกูจา้ง นายจา้ง บุคคลภายนอก เศรษฐกจิและสงัคมจากการใชส้ทิธขิอง

ลกูจา้งและนายจา้งทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย โดยกาํหนดใหก้ารนดัหยดุงานหรอืประกาศปิดงาน รวมทัง้

การกระทาํอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนดัหยดุงานหรอืประกาศปิดงานทีไ่มอ่ยูใ่นกรอบตามทีก่ฎหมาย

กาํหนด เป็นความผดิอาญา พรอ้มทัง้กาํหนดบทลงโทษสาํหรบัผูท้ีฝ่า่ฝืน 

สาระสาํคญัของกฎหมาย 

กฎหมายฉบบัน้ีมสีาระสาํคญัเกีย่วกบัความชอบดว้ยกฎหมายของการดาํเนินการนดั

หยดุงานหรอืการประกาศปิดงานของนายจา้ง โดยการนดัหยดุงานหรอืการประกาศปิดงานจะถูก

กฎหมายต่อเมือ่ไมไ่ดเ้ป็นการนดัหยดุงานหรอืประกาศปิดงานทีเ่ขา้เงือ่นไขดงัต่อไปน้ี 

(1) มวีตัถุประสงคท์ีน่อกเหนือไปจากขอ้เรยีกรอ้งตามขอ้พพิาทแรงงาน 

(2) ขอ้พพิาทแรงงานนัน้อยูใ่นขัน้การพจิารณาของอนุญาโตตุลาการคดแีรงงาน 

หรอื 

(3) มวีตัถุประสงค์เพื่อกดดนัรฐับาลโดยตรง หรอืโดยการสร้างความลําบาก
ใหแ้ก่สงัคม 

อยา่งไรกต็ามหากมกีารนดัหยดุงานหรอืการประกาศปิดงานทิม่ผดิกฎหมายเกดิขึน้ก่อน 

แลว้สง่ผลใหน้ายจา้งหรอืลกูจา้งตอ้งประกาศปิดงานหรอืนดัหยดุงานนัน้ กฎหมายฉบบัน้ีใหถ้อืวา่การ

ประกาศปิดงานหรอืนดัหยดุงานทีเ่กดิขึน้ในภายหลงัไมเ่ป็นการกระทาํทีผ่ดิกฎหมาย 

ขอบเขตการบงัคบัใช้กฎหมาย 

นอกจากกฎหมายฉบบัน้ีจะกาํหนดโทษสาํหรบัการนดัหยดุงานและการประกาศปิดงานที่

ไมช่อบดว้ยกฎหมายแลว้ ยงัไดก้าํหนดโทษสาํหรบัขอ้หายยุงใหผู้อ้ื่นนดัหยดุงานหรอืปิดงานโดยไม่

                                                            
199 Singapore Trade Dispute Act (Original Enactment : Ordinance 59 of 1941) Revised edition 1985  
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ชอบดว้ยกฎหมาย ขอ้หาใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแก่การนดัหยดุงานหรอืปิดงานโดยไมช่อบดว้ย

กฎหมาย ขอ้หาบงัคบัใหผู้อ้ื่นกระทาํการหรอืไมก่ระทาํการใด ๆ ทีผ่ดิกฎหมาย และขอ้หาทาํการหยดุ

งาน ณ หรอืใกลก้บัทีพ่กั สถานทีท่าํงานหรอืประกอบธุรกจิของผูอ้ืน่หรอืตวัแทนของผูอ้ื่นเพือ่ขม่ขู่

บุคคลทีอ่ยูใ่นสถานทีน่ัน้ กดีขวางการเขา้ออกสถานทีน่ัน้ หรอืก่อใหเ้กดิการกระทาํทีไ่มส่งบ 

นอกจากนัน้ยงัมกีารกาํหนดโทษสาํหรบัความผดิขอ้หาเจตนาทุจรติกระทาํผดิสญัญาจา้งแรงงานโดยรู้

หรอืควรรูว้า่การกระทาํดงักลา่วจะเป็นอนัตรายต่อชวีติ รา่งกาย หรอืทรพัยส์นิ 

กลไกการบงัคบัใช้กฎหมาย 

ความผดิตามกฎหมายฉบบัน้ีเป็นความผดิทีผู่ก้ระทาํผดิอาจถูกจบักุมไดโ้ดยไมม่หีมายจบัและหา้ม

ประกนัตวัดว้ย และเมือ่ผูก้ระทาํผดิถูกฟ้องดาํเนินคดต่ีอศาล (เฉพาะขอ้หาการหยดุงานหรอืปิดงาน

โดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย ขอ้หายยุงสง่เสรมิ และขอ้หาใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิ) แลว้ หากมใิช่

เป็นคดทีีพ่นกังานอยัการเป็นโจทกห์รอืเป็นการกระทาํในนามของพนกังานอยัการ หา้มมใิหด้าํเนิน

กระบวนพจิารณาใด ๆ ต่อไปเวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมจากพนกังานอยัการ เวน้แต่ศาลเหน็สมควร

ใหฝ้ากขงัหรอืใหป้ระกนัตวั หรอืกาํหนดวธิกีารใด ๆ เพือ่ควบคุมตวัผูต้อ้งหา โดยศาลทีม่อีาํนาจ

พจิารณาคดดีงักลา่วคอืศาลสงู สว่นในกรณคีวามผดิขอ้หาอื่น ๆ อยูใ่นอาํนาจพจิารณาของศาลแขวง

หรอืศาลจงัหวดั 

ผลกระทบต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายในประเทศ 

กฎหมายฉบบัน้ีเป็นกฎหมายทีก่าํหนดโทษทางอาญาสาํหรบัการกระทาํความผดิ

เกีย่วกบัการดาํเนินการหยดุงานหรอืปิดงานโดยผดิกฎหมาย ซึง่ขอ้หาทัง้หมดมไิดม้บีทบญัญตัทิี่

ขดัขวางการดาํเนินการหยดุงานหรอืปิดงานโดยสจุรติแต่อยา่งใด จงึไมน่่าจะสง่ผลเสยีต่อนายจา้งซึง่

เป็นวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มทีส่จุรติ แต่น่าจะสง่ผลดอีนัเป็นการคุม้ครองนายจา้งจากการ

กระทาํการอนัไมช่อบดว้ยกฎหมายของฝา่ยลกูจา้งไดอ้กีดว้ย  

(3) พระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ ์ค.ศ. 1960 (Industrial Relation Act 1960200) 

พระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ ์ค.ศ. 1960 (Industrial Relation Act 1960) เป็น

กฎหมายทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่การสง่เสรมิและควบคุมความสมัพนัธร์ะหวา่งนายจา้งกบัลกูจา้งใน

ประเทศสงิคโปร ์เพือ่ป้องกนัการเกดิขอ้พพิาทระหวา่งนายจา้งกบัลกูจา้งและระงบัขอ้พพิาทระหวา่ง

นายจา้งกบัลกูจา้งโดยการเจรจาต่อรองและการไกลเ่กลีย่ โดยไดก้าํหนดใหม้อีนุญาโตตุลาการสาํหรบั

                                                            
200 Singapore Industrial relation Act (Chapter 136) (Original Enactment : Ordinance 20 of 1960) Revised edition 2004 
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ระงบัขอ้พพิาทระหวา่งนายจา้งกบัลกูจา้ง กาํหนดใหม้วีธิกีารยืน่ขอ้เรยีกรอ้งเพือ่การเจรจาต่อรองหรอื

การไกลเ่กลีย่เพือ่ระงบัขอ้พพิาท รวมถงึการกาํหนดจดัตัง้และอาํนาจอนุญาโตตุลาการคดแีรงงานอกี

ดว้ย 

สาระสาํคญัของกฎหมาย 

 กฎหมายฉบบัน้ีมสีาระสาํคญัเกีย่วกบัการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ระหวา่งนายจา้งและลกูจา้ง 

โดยกาํหนดใหท้ัง้นายจา้งและลกูจา้งมสีทิธทิีจ่ะยืน่ขอ้เรยีกรอ้งใหแ้ก่อกีฝา่ยหน่ึงเขา้มาเจรจาทาํ

ขอ้ตกลง และเมือ่ทัง้สองฝา่ยไมส่ามารถตกลงกนัไดก้ไ็ดก้าํหนดวธิกีารแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ดงักลา่วโดย

ฝา่ยปกครองและศาลตามลาํดบั นอกจากนัน้ยงักาํหนดใหจ้ดัตัง้ศาลและใหอ้าํนาจของศาลซึง่มอีาํนาจ

พจิารณาคดแีรงงาน ไดท้าํหน้าทีใ่นฐานะอนุญาโตตุลาการ อกีทัง้กาํหนดหา้มนายจา้งขดัขวางลกูจา้ง

ในการเขา้เป็นสมาชกิของสหภาพแรงงาน และการกระทาํกจิกรรมใด ๆ ของสหภาพแรงงานอกีดว้ย 

ขอบเขตการบงัคบัใช้กฎหมาย 

 กฎหมายฉบบัน้ีมขีอบเขตการบงัคบัใชก้บัการแกไ้ขความขดัแยง้ระหวา่งนายจา้งและ

ลกูจา้งเกีย่วกบัการทาํงาน ซึง่หมายถงึเรือ่งทีเ่กีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหวา่งนายจา้งและลกูจา้งทัง้ที่

เกีย่วขอ้งและไมเ่กีย่วขอ้งกบัการจา้งแรงงาน ขอ้ตกลงตามสญัญาจา้งแรงงาน การโอนยา้ยลกูจา้ง หรอื

สภาพการทาํงานของบุคคลใด ๆ  

กลไกการบงัคบัใช้กฎหมาย 

 ตามกฎหมายฉบบัน้ีเมือ่เกดิขอ้ขดัแยง้ระหวา่งนายจา้งและลกูจา้งขึน้ นายจา้งหรอื

สหภาพแรงงานของลกูจา้งอาจยืน่ขอ้เรยีกรอ้งเป็นหนงัสอื เพือ่เชญิสหภาพแรงงานหรอืนายจา้งมา

เจรจาต่อรองและทาํขอ้ตกลงกนักไ็ด ้โดยฝา่ยทีร่บัขอ้เรยีกรอ้งอาจตอบรบัการเชญิภายใน 7 วนันบัแต่

วนัทีไ่ดร้บัขอ้เรยีกรอ้ง และทาํการตกลงกนัใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 14 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัขอ้เรยีกรอ้ง

ดงักลา่ว 

ในกรณทีีฝ่า่ยทีร่บัขอ้เรยีกรอ้งไมต่อบรบัการเชญิภายใน 7 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บั           

ขอ้เรยีกรอ้ง หรอืทัง้สองฝา่ยไมส่ามารถตกลงกนัไดภ้ายใน 14 นบัแต่วนัทีฝ่า่ยทีร่บัขอ้เรยีกรอ้งไดร้บั

ขอ้เรยีกรอ้ง ฝา่ยทีย่ ืน่ขอ้เรยีกรอ้งอาจแจง้ต่อคณะกรรมการเพือ่ใหช้ว่ยโน้มน้าวอกีฝา่ยมาเจรจาต่อรอง

หรอืทาํการไกลเ่กลีย่กไ็ด ้แต่หากคณะกรรมการไดร้บัแจง้ดงักลา่วขา้งตน้ และคณะกรรมการได้

พยายามโน้มน้าวใหฝ้า่ยทีร่บัขอ้เรยีกรอ้งเขา้รว่มเจรจาแลว้ หรอืไดท้าํการไกลเ่กลีย่ใหท้ัง้สองฝา่ย      

ตกลงกนัแลว้ แต่ฝา่ยทีร่บัขอ้เรยีกรอ้งยงัคงปฏเิสธการเขา้รว่มเจรจา หรอืทัง้สองฝา่ยไมอ่าจตกลงกนั
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ไดภ้ายใน 7 วนันบัแต่วนัทีเ่ริม่การไกลเ่กลีย่ ใหถ้อืวา่มขีอ้พพิาทแรงงานเกดิขึน้ และใหค้ณะกรรมการ

แจง้ต่อรฐัมนตรวีา่การกระทรวงแรงงานและนายทะเบยีนวา่ไดม้ขีอ้พพิาทแรงงานเกดิขึน้ เวน้แต่

รฐัมนตรมีคีาํสัง่เป็นอยา่งอื่น ซึง่เป็นกรณทีีร่ฐัมนตรเีหน็วา่ทัง้สองฝา่ยอาจยงัสามารถตกลงกนัได ้

รฐัมนตรอีาจสัง่ใหท้ัง้ฝา่ยเจรจาต่อรองกนั โดยมรีฐัมนตรเีป็นผูไ้กลเ่กลีย่กไ็ด ้และเมือ่ตกลงกนัไดเ้ป็น

ประการใดแลว้ ใหจ้ดัทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสอืลงลายมอืชือ่ทัง้สองฝา่ย และยืน่ต่อศาลเพือ่ใหศ้าลรบัรอง  

อยา่งไรกต็ามในกรณทีีท่ ัง้สองฝา่ยยงัคงไมส่ามารถตกลงกนัได ้ขอ้พพิาทแรงงาน

ดงักลา่วอาจตกอยูใ่นอาํนาจพจิารณาของอนุญาโตตุลาการคดแีรงงานต่อไป โดยการรอ้งขอต่อนาย

ทะเบยีนของสหภาพแรงงานและ / หรอืนายจา้ง เพือ่ใหน้ายทะเบยีนยืน่ขอ้พพิาทแรงงานให้

อนุญาโตตุลาการพจิารณาชีข้าด หรอืโดยคาํสัง่ของรฐัมนตรหีรอืประธานาธบิด ี

อนุญาโตตุลาการคดแีรงงานจะมอีาํนาจพจิารณาชีข้าดขอ้พพิาทแรงงานไดเ้มือ่  

(1)  สหภาพแรงงานและนายจ้างร่วมกันร้องขอเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนให้ยื่น        

ขอ้พพิาทแรงงานใหอ้นุญาโตตุลาการคดแีรงงานพจิารณาชีข้าด  

(2)  สหภาพแรงงานหรอืนายจา้งอาจมคีาํรอ้งเป็นหนงัสอืต่อนายทะเบยีนใหย้ืน่ขอ้พพิาท
แรงงานทีเ่กีย่วกบัการกาํหนดคา่จา้งแรงงานใหอ้นุญาโตตุลาการพจิารณาชีข้าด 

(3)  สหภาพแรงงานหรอืนายจา้งอาจมคีาํรอ้งเป็นหนงัสอืต่อนายทะเบยีนใหย้ืน่ขอ้พพิาท
แรงงานทีเ่กีย่วกบัหรอืทีเ่กดิขึน้จากการโอนยา้ยลกูจา้งใหอ้นุญาโตตุลาการพจิารณาชีข้าด 

(4)  นายจา้งหรอืสหภาพแรงงานซึ่งเป็นตวัแทนของลูกจา้งที่เป็นผูบ้รหิารอาจมคีํารอ้ง
ต่อนายทะเบียนให้ยื่นข้อพิพาทแรงงานที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนกรณีการเลิกจ้างอัน

เน่ืองมาจากการเลกิกจิการ หรอืการกระทําผดิสญัญาจ้างแรงงานโดยลูกจ้างที่เป็นผูบ้รหิารซึ่งเป็น

สมาชกิของสหภาพแรงงานหรอืโดยนายจา้ง ใหอ้นุญาโตตุลาการคดแีรงงานพจิารณาชีข้าด 

(5)  รฐัมนตรีมีคําสัง่ให้ยื่นข้อพิพาทแรงงานตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้
อนุญาโตตุลาการคดแีรงงานพจิารณาชีข้าด หรอื 

(6)  ประธานาธบิดไีดป้ระกาศใหย้ืน่ขอ้พพิาทแรงงานแก่อนุญาโตตุลาการพจิารณาชีข้าด

ขอ้พพิาทแรงงาน อนัเน่ืองมาจากเป็นขอ้พพิาทแรงงานทีม่คีวามสาํคญัต่อประโยชน์สาธารณะ 
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ผลกระทบต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายในประเทศ 

 แม้กฎหมายฉบับน้ีจะได้กระบวนการระงับข้อพิพาทแรงงานที่สะดวกและกําหนด

ระยะเวลาในการดาํเนินการระงบัขอ้พพิาทระหว่างนายจา้งและลกูจา้งในขัน้ตอนการเจรจาต่อรองตาม

ขอ้เรยีกรอ้ง และการไกล่เกลีย่ไวค้่อนขา้งชดัเจนแลว้ แต่มไิดก้ําหนดระยะเวลาทีช่ดัเจนแน่นอนในการ

ดาํเนินการพจิารณาของอนุญาโตตุลาการคดแีรงงานแต่อยา่งใด จงึอาจสง่ผลใหน้ายจา้งทีเ่ป็นวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีข้อพิพาทแรงงานถึงขัน้ตอนการพจิารณาของอนุญาโตตุลาการคดี

แรงงานไม่อาจทราบระยะเวลาทีแ่น่นอนในการดาํเนินการระงบัขอ้พพิาทในขัน้ตอนน้ี จนเป็นอุปสรรค

ต่อการดาํเนินกจิการได ้

(4) พระราชบญัญตัสิหภาพการคา้ ค.ศ. 1941 (Trade Union Act 1941201)  

พระราชบญัญตัสิหภาพการคา้ ค.ศ. 1941 (Trade Union Act 1941) เป็นกฎหมายทีม่ี

วตัถุประสงค์เพื่อรองรบัการก่อตัง้สหภาพของกลุ่มลูกจ้างและนายจ้างในประเทศสงิคโปร์ โดยใน

กฎหมายน้ีไดก้ําหนดสทิธ ิหน้าที ่และวตัถุประสงค์ของสหภาพ การกําหนดใหม้สีาํนักงานสาํหรบัจด

ทะเบยีนการเป็นสหภาพ กําหนดวธิกีารจดทะเบยีนสหภาพและขอ้กําหนดการจดทะเบยีนสหภาพ

การคา้ ขอ้กําหนดความรบัผดิของสหภาพในกรณีปฏบิตัผิดิกฎหมาย วธิกีารบรหิารจดัการทรพัยส์นิ

ของสหภาพ รวมไปจนถงึวธิกีารดําเนินงานของสหภาพการค้า เช่น การตดัสนิใจประกาศหยุดงาน 

เป็นตน้ 

สาระสาํคญัของกฎหมาย 

กฎหมายฉบบัน้ีมีสาระสําคญัเกี่ยวกบัการจดทะเบียนการจดัตัง้สหภาพการค้า โดย

กําหนดใหส้หภาพการคา้จะตอ้งดาํเนินการจดทะเบยีนภายใน 1 เดอืนนับแต่วนัทีก่่อตัง้สหภาพขึน้มา 

โดยใหส้มาชกิอย่างน้อย 7 คนร่วมลงชื่อในแบบฟอร์มการลงทะเบยีนต่อนายทะเบยีน ซึ่งสหภาพ

การคา้ทีน่ายทะเบยีนจะอนุญาตใหจ้ดทะเบยีนไดน้ัน้ จะตอ้งเป็นสหภาพทีก่ระทําการตามทีก่ฎหมาย

ฉบบัน้ีกําหนด ไมม่วีตัถุประสงค ์กฎ หรอืขอ้บงัคบัของสหภาพทีข่ดัต่อบทบญัญตัขิองกฎหมายฉบบัน้ี

หรอืกฎหมายอื่นใด ไม่มกีฎหรอืขอ้บงัคบัที่สร้างภาระอนัหนักเกนิสมควรหรอืไม่สมเหตุสมผล มไิด้

ตัง้ขึน้มาเพื่อใชใ้นวตัถุประสงค์ที่ขดัต่อกฎหมายหรอืไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์หรอืกฎของสหภาพ 

มไิดต้ัง้ขึน้มาเพือ่การอนัขดัต่อประโยชน์ของลกูจา้งในสถานทีท่าํงานเดยีวกนั และมสีหภาพการคา้ของ

ลูกจา้งในที่ทํางานเดยีวกนัอยู่ก่อนแลว้ ในกรณีที่นายทะเบยีนปฏเิสธการจดทะเบยีนสหภาพการคา้    

ผูซ้ึ่งถูกปฏเิสธอาจอุทธรณ์คําสัง่ปฏเิสธดงักล่าวของนายทะเบยีนต่อรฐัมนตรวี่าการกระทรวงแรงงาน

                                                            
201 Singapore Trade Union Act (Chapter 333) (Original Enactment : Ordinance 3 of 1940) Revised edition 2004 
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ภายใน 30 วนันับแต่วนัทีถู่กปฏเิสธ โดยเมือ่รฐัมนตรมีคีาํสัง่เป็นประการใดแลว้ ใหถ้อืวา่คาํสัง่นัน้เป็น

ทีส่ดุและหา้มมใิหฟ้้องต่อศาลอกี 

ขอบเขตการบงัคบัใช้กฎหมาย 

กฎหมายฉบบัน้ีมขีอบเขตบงัคบัใชก้บัการจดัตัง้ สทิธแิละหน้าทีข่องสหภาพการคา้ ซึง่มี

ความหมายถึงการจดัตัง้หรอืการรวมตวักนัของลูกจา้งหรอืนายจา้งไม่ว่าเป็นการชัว่คราวหรอืถาวร 

อนัมวีตัถุประสงคห์ลกัในการกาํหนดความสมัพนัธร์ะหวา่งนายจา้งและลกูจา้ง และมุง่หมายทีใ่หเ้กดิผล

ทัง้หมดหรอืบางส่วนในการสรา้งสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างลูกจา้งและนายจา้ง ปรบัปรุงสภาพการทํางาน

หรอืยกระดบัฐานะทางเศรษฐกจิและและสงัคมของลูกจ้าง หรอืเพิม่อตัราการผลติเพื่อประโยชน์แก่

ลกูจา้ง นายจา้ง และเศรษฐกจิของประเทศสงิคโปร ์

กลไกการบงัคบัใช้กฎหมาย 

กฎหมายฉบับน้ีได้กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้ร ักษาการณ์        

ซึ่งกําหนดใหร้ฐัมนตรตี้องแต่งตัง้นายทะเบยีนสหภาพการคา้ขึน้มาเพื่อทําหน้าที่และมอีํานาจตามที่

พระราชบญัญตัฉิบบัน้ีกําหนด นอกจากนัน้รฐัมนตรยีงัอาจแต่งตัง้ผูช้่วยนายทะเบยีนสหภาพการคา้ 

และเจา้หน้าทีต่่าง ๆ เพือ่ทาํหน้าทีต่ามทีพ่ระราชบญัญตัน้ีิกาํหนดไดอ้กีดว้ย ซึง่ทัง้นายทะเบยีน ผูช้่วย

นายทะเบยีน และเจา้หน้าทีต่่าง ๆ ทีร่ฐัมนตรแีต่งตัง้นัน้ ถอืว่าเป็นเจา้พนักงานตามประมวลกฎหมาย

อาญาด้วย ซึ่งได้ร ับการคุ้มครองมิให้ต้องรับผิดในในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้อํานาจที่

กฎหมายกาํหนด โดยมไิดเ้จตนาหรอืประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรง 

ผลกระทบต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายในประเทศ 

ตามกฎหมายฉบบัน้ีกําหนดใหลู้กจา้งเพยีงอย่างน้อย 7 คนสามารถร่วมลงชื่อขอจด

ทะเบียนจดัตัง้สหภาพแรงงานต่อนายทะเบียนได้แล้ว ซึ่งค่อนข้างง่ายกว่าการจดทะเบียนจดัตัง้

สหภาพแรงงานในประเทศอื่น ดงันัน้นายจ้างซึ่งเป็นวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศ

สงิคโปร์ที่แมจ้ะมลีูกจา้งเพยีง 7 คน กอ็าจไดร้บัผลกระทบจากการที่ลูกจ้างของตนรวมตวักนัตัง้

สหภาพแรงงานขึ้นมาเพื่อเพิม่อํานาจต่อรองให้แก่ฝ่ายลูกจ้างก็ได้ อนัอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการ

ดาํเนินงานของนายจา้งได ้
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3.3.5  กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการกาํหนดมาตรฐานผลิตภณัฑ/์ การบริการ 

 

พระราชบญัญติัคุ้มครองผู้บริโภค หรือ Consumer Protection (Trade Descriptions and 

Safety Requirements) Act  

 

กฎหมายหลกัของประเทศสงิคโปร์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการกําหนดมาตรฐานผลติภณัฑ์คือ

พระราชบญัญตัคิุม้ครองผูบ้รโิภคหรอื Consumer Protection (Trade Descriptions and Safety 

Requirements) Act ซึ่งมาตรา 11 เรื่องขอ้กําหนดดา้นความปลอดภยั ไดใ้หอ้ํานาจรฐัมนตรอีอก

ขอ้กําหนดเกีย่วกบัความปลอดภยัของสนิคา้ โดยในปี พ.ศ. 2554 ไดม้กีารออกขอ้กําหนดดา้นความ

ปลอดภยัของสนิคา้ (Consumer Protection (Consumer Goods Safety Requirements) Regulation 

2011 (CGSR)) เพื่อส่งเสรมิและคุม้ครองผูบ้รโิภคจากสนิคา้ไม่ปลอดภยั ซึ่งภายใตข้อ้กําหนดดา้น

ความปลอดภยัของสนิค้าดงักล่าวได้ครอบคลุมสนิค้าทัง้หมดที่ไม่ได้ถูกกํากบัดูแลภายใต้กฎหมาย

เฉพาะอื่นๆ เชน่ ของเลน่ ผลติภณัฑส์าํหรบัเดก็ เครือ่งนุ่งหม่ เฟอรนิ์เจอร ์ผลติภณัฑเ์กีย่วกบัการกฬีา

และสนัทนาการ เป็นต้น ส่วนสนิคา้ที่ถูกกํากบัดูแลภายใต้กฎหมายอื่น เช่น  ผลติภณัฑ์อาหารและ

ภาชนะบรรจุอาหารหรอืเครื่องดื่ม เครื่องสาํอาง ยารกัษาโรค อุปกรณ์การแพทย ์ยานพาหนะ เป็นตน้ 

ทัง้น้ี ขอ้กําหนดดา้นความปลอดภยัของสนิคา้ไม่ใชบ้งัคบักบัสนิคา้มอืสองและสนิคา้ทีผ่ลติเพื่อส่งออก

หรอืนําขา้เพื่อส่งออก นอกจากน้ี  ขอ้กําหนดด้านความปลอดภยัของสนิค้ายงัระบุว่าสนิค้าสําหรบั

ผู้บริโภคควรได้มาตรฐานที่นานาชาติยอมรับด้วย และเน่ืองจากสิงคโปร์มีตลาดที่เล็กและเปิด 

ขอ้กําหนดดา้นความปลอดภยัของสนิคา้จงึเน้นมาตรการหลงัการขายดว้ยเพือ่ลดผลกระทบจากสนิคา้

ไมป่ลอดภยั 

ภายใต้ขอ้กําหนดดา้นความปลอดภยัของสนิคา้ สนิคา้สาํหรบัผูบ้รโิภคแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

คอื กลุ่มแรก ไดแ้ก่ สนิคา้สําหรบัผูบ้รโิภคซึ่งมอีงค์กรระหว่างประเทศกําหนดมาตรฐานไว ้ซึ่งสนิคา้

กลุ่มน้ีจะตอ้งไดม้าตรฐานตามทีอ่งคก์รระหว่างประเทศนัน้กําหนดไว ้กลุ่มทีส่อง ไดแ้ก่ สนิคา้อื่นทีไ่ม่

จดัอยู่ในกลุ่มแรก สนิคา้กลุ่มน้ีตอ้งไดม้าตรฐานตามที่องค์กรในภูมภิาคหรอืในประเทศกําหนด หาก

สนิคา้สาํหรบัผูบ้รโิภคใดไม่ไดม้าตรฐานตามทีข่อ้กําหนดดา้นความปลอดภยัของสนิคา้กําหนด สนิคา้

นัน้อาจถูกประกาศในหนังสอืพมิพว์่าเป็นสนิคา้ไม่ปลอดภยัหรอือาจถูกควบคุมใหห้ยุดจําหน่ายสนิคา้

นัน้ในสงิคโปร ์ซึง่หากยงัคงฝา่ฝืนจาํหน่ายสนิคา้ไมป่ลอดภยันัน้อยูจ่ะมโีทษปรบัหรอืจาํคุกหรอืทัง้ปรบั

และจาํคุก 
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หน่วยงานทีบ่งัคบัใชข้อ้กําหนดดา้นความปลอดภยัของสนิคา้ คอื SPRING Singapore 

(SPRING) ซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้จากกระทรวงการคา้และอุตสาหกรรม โดย SPRING มอีํานาจสบืสวน

และหา้มไม่ใหม้กีารขายสนิคา้ไม่ปลอดภยัในตลาด SPRING จะคอยสอดส่องดูแลความปลอดภยัของ

สนิคา้ในตลาดโดยวธิกีารต่างๆ เช่น แบ่งปนัขอ้มลูดา้นความปลอดภยักบัพนัธมติรภายในประเทศและ

ต่างประเทศรวมถงึรบัขอ้มลูจากผูบ้รโิภคและหน่วยงานต่างๆ ในประเทศสงิคโปร์202 

นอกจากน้ี SPRING ยงัทําหน้าทีเ่ป็นหน่วยงานทีดู่แลมาตรฐานระดบัชาตโิดยมบีทบาท

ในการส่งเสริมให้มีการใช้มาตรฐานระดับชาติและมาตรฐานสากลในการผลิตสินค้าและบริการ        

โดย SPRING เป็นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือในการพฒันามาตรฐานที่ใช้ในประเทศสิงคโปร ์       

โดยแบง่เป็นมาตรฐานสงิคโปร ์(Singapore Standard หรอื SS) ซึง่ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ

ดา้นเทคนิคก่อนจะเขา้สูก่ระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็ของคนส่วนใหญ่ก่อนนํามาเผยแพร่  โดยการ

นําไปใชอ้ยู่บนพืน้ฐานความสมคัรใจ เวน้แต่หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจะนําไปบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมาย และ

การอา้งองิทางเทคนิค (Technical Reference หรอื TR) ซึง่ไมผ่า่นกระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็

ของคนส่วนใหญ่ โดยเป็นเอกสารทีจ่ดัทาํขึน้เพือ่ใหส้นองต่อความตอ้งการในตลาดไดท้นั ทัง้น้ี ในการ

วางมาตรฐานระดบัชาต ิประเทศสงิคโปร์มนีโยบายที่จะอ้างองิมาตรฐานสากลโดยตรง โดยอาจถูก

นํามาปรบัใชเ้ป็น SS หรอื TR ในกรณทีีเ่หน็วา่เหมาะสมกบัการนํามาใชก้บัประเทศสงิคโปร์203 

SPRING ยงัไดอ้อกโปรแกรม (Quality for Enterprises through Standards (QUEST) 

Programme) ส่งเสรมิบรษิทัใหนํ้ามาตรฐานไปใชโ้ดยใหเ้งนิช่วยเหลอืสาํหรบัค่าใชจ้่ายทีบ่รษิทัเสยีไป

ในการปรบัปรุงการผลติของตนใหไ้ดต้ามมาตรฐาน เช่น ค่าใชจ้่ายดา้นการอบรมบุคคลากร ค่าจา้งที่

ปรกึษา คา่อุปกรณ์ คา่สทิธต่ิางๆ เป็นตน้ ซึง่หลกัเกณฑข์องการเขา้รว่มโปรแกรมดงักลา่วม ีดงัน้ี 

(1) ตอ้งเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในสงิคโปร ์ 

(2) ถอืหุน้โดยสญัชาตสิงิคโปรอ์ยา่งน้อยรอ้ยละ 30 และ 

(3) มยีอดขายต่อปีไมเ่กนิ 100 ลา้นดอลลาร ์หรอื มพีนกังานไมเ่กนิ 200 คน 

                                                            
202Consumer Product Safety Department, SPRING Singapore, Consumer Protection (Consumer Goods Safety 
Requirements) Regulations 2011 (CGSR) Information Booklet (Edition 1.3) (Singapore, 2554), p.4. Retrieved 
September 17, 2012, from http://www.spring.gov.sg/qualitystandards/cps/cgsr/pages/cgsr-regulations.aspx 
203 SPRING Singapore. (n.d.). Standards & You. Retrieved September 19, 2012, from 
http://www.spring.gov.sg/QualityStandards/Std/Pages/standards-and-you.aspx 
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ตัวอย่างมาตรฐานที่ QUEST ส่งเสริม เช่น สินค้าเฟอร์นิเจอร์ที่ได้มาตรฐาน 

GRENGUARD ซึ่งรบัรองว่าเป็นสนิคา้ทีป่ล่อยสารเคมใีนปรมิาณตํ่า จะไดร้บัเงนิช่วยเหลอื 56,000 

ดอลลาร ์หรอืรอ้ยละ 70 ของคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด แลว้แต่วา่อยา่งใดตํ่ากวา่204  

ขอ้กําหนดดา้นความปลอดภยัของสนิคา้มผีลใชบ้งัคบัเป็นการทัว่ไปกบัผูใ้ดกต็ามทีข่าย

สนิคา้ในประเทศสงิคโปร ์ดงันัน้ ผูป้ระกอบการ SMEs ไทยทีป่ระสงคจ์ะนําสนิคา้ของตนเขา้ไปขายใน

ประเทศสงิคโปร ์สนิคา้ของตนตอ้งไดม้าตรฐานตามขอ้กาํหนดดา้นความปลอดภยัของสนิคา้ 

เมื่อมหีน่วยงานกํากบัดูแลที่เกี่ยวขอ้งนํามาตรฐานสงิคโปร์ไปบงัคบัใชโ้ดยกําหนดเป็น

กฎหมายแลว้ มาตรฐานดงักล่าวจะมสีภาพบงัคบัซึ่งมผีลบงัคบัเป็นการทัว่ไป ซึ่งผูป้ระกอบการใดก็

ตามที่ประสงค์จะขายผลติภณัฑ์ที่มมีาต้านบงัคบัต้องปฏบิตัิตาม ดงันัน้ ดงันัน้ หากผู้ประกอบการ 

SMEs ไทยประสงค์จะขายหรอืนําเขา้ผลติภณัฑ์หรอืบรกิารที่มกีารกําหนดมาตรฐานบงัคบัแล้ว 

ผลติภณัฑข์องผูป้ระกอบการ SMEs ไทยกต็อ้งไดม้าตรฐานดงักล่าวดว้ยจงึจะนํามาขายในประเทศ

สงิคโปรไ์ด ้

มาตรฐานสงิคโปร์นัน้พฒันาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ประกอบการรายใดนําไปใช้ก็ได้โดยความ

สมคัรใจ ดงันัน้ หากผูป้ระกอบการ SMEs ไทยประสงคจ์ะนํามาตรฐานสงิคโปรไ์ปใชก้ส็ามารถทาํได้

เพือ่ใหส้นิคา้ของตนมคีวามน่าเชื่อถอืในสายตาผูบ้รโิภคสงิคโปร ์ซึง่โดยสว่นใหญ่มาตรฐานสงิคโปรจ์ะ

อา้งองิมาจากมาตรฐานระหวา่งประเทศ แมผู้ป้ระกอบการ SMEs ไทยจะไมนํ่ามาตรฐานสงิคโปรไ์ปใช้

ก็สามารถขายผลิตภัณฑ์ของตนในประเทศสิงคโปร์ได้ก็ตาม แต่หากผู้ประกอบการสิงคโปร์หรือ

ผู้ประกอบการชาติอื่นที่ขายผลิตภณัฑ์ชนิดเดียวกนัแต่ผลิตภณัฑ์ของผู้ประกอบการสงิคโปร์หรือ

ผูป้ระกอบการชาตอิื่นไดม้าตรฐานผลติภณัฑส์งิคโปร ์กจ็ะทาํใหผ้ลติภณัฑข์องผูป้ระกอบการมาเลเซยี

หรอืผูป้ระกอบการชาตอิื่นน่าเชือ่ถอืมากกวา่ในสายตาผูบ้รโิภคสงิคโปร ์

เน่ืองจาก SPRING ไดอ้อกโปรแกรมเพื่อส่งเสรมิบรษิทัสงิคโปรใ์หนํ้ามาตรฐานไปใช ้

ผู้ประกอบการสงิคโปร์ที่ได้รบัความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายภายใต้โปรแกรม QUEST จะมีความ

ไดเ้ปรยีบดา้นตน้ทุนหากตอ้งแขง่ขนักบัผูป้ระกอบการ SMEs ไทย  

 

 

 

                                                            
204 SPRING Singapore. (n.d.). QUality for Enterprise through STandards (QUEST) Programme. Retrieved September 
17, 2012, from http://www.spring.gov.sg/QualityStandards/Std/Pages/quality-for-enterprises-through-standards.aspx 
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3.3.6  กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัทรพัยสิ์นทางปัญญา 

 
ประเทศสงิคโปรม์กีฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิทางปญัญาหลายฉบบั ทัง้น้ี การศกึษา

น้ีเน้นศกึษากฎหมายทรพัย์สนิทางปญัญาประเภทที่มคีวามสําคญัต่อวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด

ยอ่ม 

กฎหมายเกีย่วกบัทรพัยส์นิทางปญัญาของประเทศสงิคโปรท์ีส่าํคญัมดีงัต่อไปน้ี 

 
กฎหมายลิขสิทธ์ิ (Copyright Act 1987) 

 
กฎหมายฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปญัญาประเภทลิขสิทธิ ์

(Copyright) โดยมผีลบงัคบัใชเ้มือ่วนัที ่10 เมษายน พ.ศ.2530 

สิ่งที่ได้ร ับความคุ้มครองตามกฎหมายน้ี คือ งานอันมีลิขสิทธิป์ระเภทต่างๆ ได้แก่        

งานวรรณกรรม (literary works) ซึ่งรวมถงึงานรวบรวมในรูปแบบต่างๆ และโปรแกรมคอมพวิเตอร ์

งานนาฏกรรม (dramatic works) งานดนตรกีรรม (music works) งานศลิปกรรม (artistic works)    

สิง่ตพีมิพข์องงานวรรณกรรม งานนาฏกรรม งานดนตรกีรรม งานศลิปกรรม สิง่บนัทกึเสยีง (sound 

recordings) ภาพยนตร ์(films) งานแพรเ่สยีงแพรภ่าพ (broadcasts) งาน Derivative เคเบิล้โปรแกรม 

(cable programmes) สทิธกิารแสดง (performances) 

การคุ้มครองงานอนัมลีขิสทิธิต์ามกฎหมายฉบบัน้ี ผู้สร้างสรรค์งานอนัมลีขิสทิธิไ์ด้รบั

ความคุม้ครองทนัทโีดยอตัโนมตั ิและประเทศสงิคโปรไ์มม่รีะบบจดทะเบยีนหรอืบนัทกึขอ้มลูลขิสทิธิ ์

เจา้ของงานอนัมลีขิสทิธิม์สีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณงีานวรรณกรรม งานนาฏกรรม หรอืงานดนตรกีรรม เจา้ของลขิสทิธิม์สีทิธทิาํซํ้า 

ตพีมิพ์ แสดงต่อสาธารณะ เผยแพร่ต่อสาธารณะ ดดัแปลง และใช้สทิธต่ิางๆ ดงักล่าวกบังานที่ได้

ดดัแปลง 

(2) กรณงีานศลิปะ เจา้ของลขิสทิธิม์สีทิธทิาํซํ้า ตพีมิพ ์เผยแพรต่่อสาธารณะ 

(3) กรณโีปรแกรมคอมพวิเตอร ์เจา้ของลขิสทิธิม์สีทิธเิขา้ทาํสญัญาใหเ้ชา่ในเชงิพาณชิย ์

(4) อายคุวามคุม้ครองงานอนัมลีขิสทิธิม์รีะยะเวลาดงัต่อไปน้ี 
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(5) งานวรรณกรรม งานนาฏกรรม งานดนตรีกรรม และ งานศิลปะที่ไม่ใช่ภาพถ่าย      

มอีายุการคุม้ครองลขิสทิธิต์ลอดอายุผูส้รา้งสรรค์ และ 70 ปี ภายหลงัจากที่ผูส้รา้งสรรค์ถงึแก่ความ

ตาย หรอืภายหลงัจากการโฆษณาครัง้แรก 

(6) สิง่บนัทกึเสยีง งานแพร่เสยีงแพร่ภาพ และงานภาพยนตร ์  ทีผู่ส้รา้งมคีุณสมบตัใิน

การสรา้งสรรคง์านทัง้หมดหรอืบางส่วนของสิง่บนัทกึเสยีง งานแพร่เสยีงแพร่ภาพหรอืงานภาพยนตร์

ถ่ายทําขึน้ในประเทศสงิคโปร์ มอีายุการคุม้ครองลขิสทิธิ ์ 70 ปี ภายหลงัจากสิ้นปีปฏทินิ ทีไ่ดม้กีาร

โฆษณาครัง้แรก 

(7) โปรแกรมคอมพวิเตอร ์มอีายุการคุม้ครองลขิสทิธิ ์50 ปี ภายหลงัจากผูส้รา้งสรรคถ์งึ

แก่ความตาย หรอืภายหลงัจากการโฆษณาครัง้แรก แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกดิภายหลงั 

(8) สทิธกิารแสดง มอีายุความคุม้ครองลขิสทิธิ ์50 ปี ภายหลงัจากสิน้ปีปฏทินิของการ

แสดงครัง้แรก 

(9) เคเบิล้โปรแกรม มอีายุความคุม้ครองลขิสทิธิ ์50 ปี ภายหลงัจากสิน้ปีปฏทินิทีเ่คเบิล้

โปรแกรมไดร้บัการบรรจุในการใหบ้รกิารเคเบิล้โปรแกรมครัง้แรก 

ลขิสทิธิไ์มส่ามารถต่ออายคุวามคุม้ครองได ้

การโอนลขิสทิธิน์ัน้สามารถทาํไดโ้ดยไมต่อ้งจดทะเบยีนใดๆ กบัเจา้หน้าที ่

ในประเทศสงิคโปรไ์มม่สีาํนกังานลขิสทิธิด์แูลเรือ่งการใหค้วามคุม้ครองลขิสทิธิโ์ดยตรง 

กฎหมายฉบบัน้ีมผีลบงัคบัใชเ้ป็นการทัว่ไป เพื่อรบัรองงานอนัมลีขิสทิธิโ์ดยไม่คํานึงว่า

เจา้ของจะเป็น SMEs หรอืไม ่และไมค่าํนึงวา่เป็น SMEs ภายในประเทศสงิคโปรห์รอืไม ่ดงันัน้ จงึไม่

มคีวามแตกต่างระหวา่ง SMEs ในประเทศสงิคโปรห์รอืนอกประเทศ 

 
กฎหมายสิทธิบตัร (Patents Act 1994) 

 
กฎหมายฉบบัน้ี (ฉบบัแกไ้ข ค.ศ. 2005) มวีตัถุประสงคเ์พือ่ตรากฎหมายใหมส่าํหรบั

สทิธบิตัร (patents) และเพือ่เป็นการใหเ้กดิผลกบัสนธสิญัญาระหวา่งประเทศปจัจุบนัในเรือ่งของ

สทิธบิตัร และเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมผีลบงัคบัใชเ้มือ่วนัที ่23 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2538 
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สิง่ที่ได้รบัความคุ้มครองตามกฎหมายน้ี ได้แก่ การประดิษฐ์ ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับ

ผลิตภัณฑ์ หรือกรรมวิธี โดยมีการกําหนดเงื่อนไขต่างๆ ไว้ สําหรบัการขอรับสิทธิบตัร (Patent 

invention และ Patent process) ซึง่รวมไปถงึเทคนิคการโคลนน่ิงทีไ่มใ่ชก่บัมนุษยอ์กีดว้ย 

ตามกฎหมายฉบบัน้ีมไิดม้บีทบญัญตัถิงึนิยามของคาํวา่ การประดษิฐ ์(invention) รวมไป

ถงึไมม่นิียามของผลติภณัฑ ์(product) และกรรมวธิ ี(process) 

นอกจากน้ี กฎหมายฉบบัน้ีมไิด้ห้ามการให้ความคุ้มครองในการประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับ

เทคนิคการโคลนน่ิง (Cloning) หรอืการประดษิฐท์ีเ่กีย่วกบัพชืหรอืสตัวซ์ึง่ขึน้อยูก่บันโยบายของรฐัใน

การปรบัใชก้ฎหมาย อยา่งไรกต็ามการโคลนน่ิงนัน้ตอ้งไมใ่ชก่ารโคลนน่ิงมนุษย ์

หลกัเกณฑข์องสิง่ประดษิฐท์ีจ่ะไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายฉบบัน้ี ไดแ้ก่ 

(1) จะตอ้งเป็นการประดษิฐข์ึน้ใหม ่(Novelty) 

(2) จะต้องเป็นการประดิษฐ์ที่มขี ึ้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น (Inventive step) ได้แก่        

การประดษิฐอ์นัไมเ่หน็ประจกัษ์โดยงา่ยแก่บุคคลทีม่คีวามชาํนาญสาํหรบังานประเภทนัน้ และ 

(3) จะต้องเป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม (Industrial 

application) ได้แก่ การประดษิฐ์ที่สามารถถูกผลติหรอืถูกใช้ในทางอุตสาหกรรมประเภทใดๆ         

ซึง่รวมถงึทางเกษตรกรรมดว้ย 

เจ้าของสิทธิบัตรมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ประโยชน์จากการประดิษฐ์ที่ได้ร ับ

สทิธบิตัร โดยมสีทิธหิวงกนัไมใ่หบุ้คคลอื่นใชป้ระโยชน์โดยไมไ่ดอ้นุญาตในระหวา่งอายขุองสทิธบิตัร 

สทิธบิตัรมอีายุความคุม้ครอง 20 ปี นับจากวนัทีย่ ื่นคําขอจดทะเบยีน โดยไม่มเีรื่องการ

ต่ออายคุวามคุม้ครอง 

การโอนสทิธใินสทิธบิตัรสามารถกระทําได ้โดยไม่จําเป็นตอ้งบนัทกึหรอืจดทะเบยีนต่อ

สาํนักทรพัยส์นิทางปญัญา ประเทศสงิคโปร ์(Intellectual Property Office of Singapore: IPOS)       

แต่ทัง้น้ีหากไมจ่ดทะเบยีน สญัญาโอนสทิธดิงักลา่วจะไมม่ผีลผกูพนัต่อบุคคลภายนอก 

การอนุญาตให้ใช้สทิธใินสทิธบิตัรสามารถกระทําได ้แต่กฎหมายมไิดก้ําหนดแบบของ

สญัญาการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธไิว ้อย่างไรกต็าม เพื่อใหส้ญัญามผีลผูกพนัต่อบุคคลภายนอก จงึควรจด

ทะเบยีนไวเ้ชน่กนั 

ผูม้สีทิธยิื่นคําขอรบัสทิธบิตัรกรณีที่ไม่มถีิน่ที่อยู่ในประเทศสงิคโปร์ จะต้องมตีวัแทนใน

ประเทศสงิคโปรเ์พือ่ตดิต่อกบัสาํนกังานทรพัยส์นิทางปญัญา 
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หน่วยงานหลักที่ร ับผิดชอบได้แก่ สํานักงานทรัพย์สินทางปญัญา ประเทศสิงคโปร ์       

ทาํหน้าทีร่บัผดิชอบงานดา้นการจดทะเบยีนสทิธบิตัรภายในประเทศสงิคโปร ์

กฎหมายฉบบัน้ีมผีลบงัคบัใชเ้ป็นการทัว่ไป มไิดม้กีารเฉพาะเจาะจงถงึ SMEs โดย 

SMEs ไม่ว่าทัง้มภีูมลิําเนาในประเทศสงิคโปร์หรอืไม่กต็าม ล้วนแต่สามารถขอรบัสทิธบิตัรการ

ประดษิฐไ์ด ้แต่แตกต่างกนัเลก็น้อยในกรณีทีห่าก SMEs ทีไ่มม่ภีูมลิาํเนาหรอืสถานประกอบการอยูใ่น

ประเทศสงิคโปร์ตอ้งการยื่นขอรบัสทิธบิตัรการประดษิฐ์นัน้ จะต้องมตีวัแทนในประเทศสงิคโปร์เพื่อ

ตดิต่อกบั IPOS จงึจะสามารถขอรบัสทิธบิตัรการประดษิฐ์เพื่อใหไ้ดร้บัความคุม้ครองภายในประเทศ

สงิคโปรไ์ด ้

 
กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า (Trade Marks Act 1998) 

 
กฎหมายฉบบัน้ี (ฉบบัแกไ้ข ค.ศ. 2005) มวีตัถุประสงคเ์พื่อจดัตัง้กฎหมายใหม่สาํหรบั

เครื่องหมายการคา้ (Trade marks) และเพือ่เป็นการใหเ้กดิผลกบัสนธสิญัญาระหวา่งประเทศปจัจุบนั

ในเรื่องของทรพัย์สินทางปญัญา และเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยกฎหมายฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช้เมื่อวนัที ่       

31 ตุลาคม พ.ศ. 2542 
 

สิง่ที่ไดร้บัความคุ้มครองตามกฎหมายนี้ ได้แก่ เครื่องหมายการค้า (Trade marks)        

ซึง่รวมทัง้การแสดงถงึสนิคา้ หรอืบรกิาร 

เครื่องหมาย (sign) ให้รวมถึงตัวอักษร (letter) คํา (word) ชื่อ (name) ลายมือชื่อ 

(signature) ตวัเลข (numeral) ภาพประดษิฐ ์(device) ตรา (brand) ขอ้ความ (heading) ฉลาก (label) 

ตัว๋ (ticket) รปูรา่ง (shape) ส ี(colour) ลกัษณะของบรรจุภณัฑ ์(aspect of packaging) หรอืสิง่เหล่าน้ี

อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรอืหลายอยา่งรวมกนั 

ประเทศสงิคโปรใ์หค้วามคุม้ครองเครือ่งหมายการคา้โดยใชร้ะบบการจดทะเบยีน 

เจา้ของเครื่องหมายการคา้ทีจ่ดทะเบยีนแลว้มสีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวในการใชแ้ละอนุญาต

ใหผู้อ้ื่นใชเ้ครือ่งหมายการคา้นัน้กบัสนิคา้หรอืบรกิารทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวส้าํหรบัเครือ่งหมายการคา้นัน้ๆ 

รวมไปถงึสทิธทิีจ่ะไดร้บัการเยยีวยาเน่ืองจากการละเมดิสทิธใินเครือ่งหมายการคา้ทีจ่ดทะเบยีนแลว้ 

เครื่องหมายการคา้จดทะเบยีนสามารถโอนสทิธไิดไ้ม่ว่าจะโอนไปพรอ้มกบั good will 

ของธุรกจิหรอืไมก่ต็าม โดยการโอนนัน้มจิาํเป็นตอ้งจดบนัทกึแต่อยา่งใด 
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การอนุญาตใหใ้ชส้ทิธนิัน้สามารถอนุญาตเป็นการทัว่ไปหรอืจาํกดักไ็ด ้ทัง้น้ี การอนุญาต

จะไม่มผีลหากไม่ไดท้ําเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยลงลายมอืชื่อของผูอ้นุญาตหรอืในนามของผูอ้นุญาต 

แต่ไม่จําเป็นต้องบนัทึกการอนุญาตให้ใช้สทิธิดงักล่าวต่อสํานักงานทรพัย์สนิทางปญัญา ประเทศ

สงิคโปร ์(IPOS) 

กรณีผู้ยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ได้มีภูมิลําเนาที่สามารถติดต่อได้

ภายในประเทศสงิคโปร ์ผูย้ ืน่คาํขอตอ้งแต่งตัง้หรอืมอบอาํนาจใหต้วัแทนเครือ่งหมายการคา้ในประเทศ

สงิคโปรเ์ป็นผูด้าํเนินการยืน่คาํขอจดทะเบยีนแทน 

อายคุวามคุม้ครองเครือ่งหมายการคา้ทีจ่ดทะเบยีนแลว้ มรีะยะเวลา 10 ปี นับแต่วนัทีย่ ืน่

คําขอจดทะเบยีน โดยสามารถต่ออายุความคุม้ครองไดอ้กีคราวละ 10 ปี โดยยื่นก่อนเครื่องหมาย

การคา้ทีจ่ดทะเบยีนหมดอายุความคุม้ครอง หากยืน่ภายใน 6 เดอืน หลงัจากเครื่องหมายการคา้ทีจ่ด

ทะเบยีนหมดอายคุวามคุม้ครองแลว้ จะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมเพิม่ 

หน่วยงานหลกัทีเ่กีย่วขอ้งไดแ้ก่ สาํนักงานทรพัยส์นิทางปญัญา ประเทศสงิคโปร ์(IPOS) 

ทาํหน้าทีด่แูลและบรหิารการจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ภายในประเทศสงิคโปร ์

กฎหมายฉบบัน้ีบงัคบัใชเ้ป็นการทัว่ไปภายในประเทศสงิคโปร ์เกีย่วกบัเรื่องเครื่องหมาย

การค้า ซึ่งให้ความคุ้มครองแก่บุคคลที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตน โดยไม่มี

มาตรการเฉพาะสาํหรบั SMEs ทัง้น้ี หาก SMEs ซึง่เป็นเจา้ของเครื่องหมายการคา้ไมว่า่จะมทีีอ่ยูใ่น

ประเทศสงิคโปรห์รอืไม่ อย่างไรกต็าม มคีวามแตกต่างอยู่บา้งระหว่าง SMEs ทีไ่ม่มทีีอ่ยู่ทีส่ามารถ

ตดิต่อไดภ้ายในประเทศสงิคโปรก์บั SMEs ทีอ่ยูใ่นประเทศสงิคโปร ์คอื SMEs ทีไ่มม่ทีีอ่ยูใ่นประเทศ

สงิคโปร์ต้องแต่งตัง้หรอืมอบอํานาจให้ตวัแทนเครื่องหมายการค้าในประเทศสงิคโปร์ในการขอจด

ทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ 

 
กฎหมายว่าด้วยแบบผลิตภณัฑจ์ดทะเบียน (Registered Designs Act 2000) 

 
กฎหมายฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อคุ้มครองและรองรับแบบผลิตภัณฑ์ที่จดทะเบียน 

(Registered Designs) โดยมผีลบงัคบัใชเ้มือ่วนัที ่13 พฤศจกิายน พ.ศ.2543  

สิง่ทีไ่ดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายน้ี ไดแ้ก่ แบบผลติภณัฑ ์(Designs) ซึ่งหมายถงึ 

ลกัษณะต่างๆ ของรูปร่าง และรูปทรง รูปแบบ หรอืสิง่ประดบั ที่ใช้กบัสิง่ของโดยกระบวนการทาง

อุตสาหกรรมใดๆ แต่ไม่รวมถงึวธิกีารหรอืหลกัการก่อสรา้ง หรอืลกัษณะต่างๆ ของรปูร่างและรูปทรง
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ของสิง่ของซึง่ถูกกาํหนดเช่นนัน้ดว้ยการทาํงานของตวัสิง่ของนัน้แต่เพยีงอยา่งเดยีวเท่านัน้ ตอ้งอาศยั

รปูร่างภายนอกของสิง่ของอื่นทีผู่อ้อกแบบตัง้ใจทีจ่ะใหแ้บบผลติภณัฑน์ัน้ใชเ้ป็นส่วนประกอบ และซึ่ง

ทาํใหส้ิง่ของถูกเชื่อมต่อหรอืวางอยูใ่น หรอืรอบๆ หรอืพงิกบัสิง่ของอื่นๆ จนกระทัง่สิง่ของนัน้สามารถ

แสดงหน้าทีก่ารทํางานของตนเองได ้นอกจากน้ียงัมบีญัญตัเิฉพาะถงึ แบบผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วเน่ืองกนั

กบังานศลิปกรรม (Corresponding design in relation to an artistic work) และแบบผลติภณัฑส์ิง่ทอ 

(Textile design) 

หลักเกณฑ์ของแบบผลิตภัณฑ์ที่อาจจดทะเบียนได้ นัน้คือ ต้องมีความใหม่ (New)       

หากแบบผลติภณัฑด์งัต่อไปน้ีจะไม่ถอืวา่มคีวามใหม ่ไดแ้ก่ แบบผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนกบั

สิง่เดยีวกนัหรอืคลา้ยคลงึกนัในคาํขอจดทะเบยีนก่อนหน้าน้ี แบบผลติภณัฑท์ีม่กีารโฆษณาสิง่เดยีวกนั

หรอืคลา้ยคลงึกนัในประเทศสงิคโปรก์่อนวนัยืน่คาํขอจดทะเบยีน และแตกต่างจากแบบผลติภณัฑท์ีใ่ช้

กนัตามปกตใินทางการคา้ในรายละเอยีดทีไ่มส่าํคญั 

เจ้าของแบบผลิตภัณฑ์จดทะเบียนมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ประโยชน์ในแบบ

ผลติภณัฑ์ที่จดทะเบียน โดยมสีทิธทิําหรอืนําเข้าแบบผลติภณัฑ์ในประเทศสงิคโปร์เพื่อขาย หรือ     

ใหเ้ช่า หรอืใชเ้พื่อวตัถุประสงคใ์นทางการคา้ หรอืในทางธุรกจิ นอกจากน้ีเจา้ของแบบผลติภณัฑย์งัมี

สทิธ ิขาย ใหเ้ช่า และเสนอ หรอืนําออกขายหรอืใหเ้ช่าสิง่ทีไ่ดรบัการจดทะเบยีนแบบผลติภณัฑแ์ลว้ 

สทิธดิงักล่าวรวมถึงสิง่ซึ่งได้รบัการจดทะเบยีนแบบผลติภณัฑ์และแบบผลติภณัฑ์ที่ไม่แตกต่างจาก

แบบผลติภณัฑท์ีย่ ืน่จดทะเบยีนในสาระสาํคญั 

การโอนสิทธิในแบบผลิตภัณฑ์จดทะเบียนสามารถทําได้ อย่างไรก็ตาม หากไม่จด

ทะเบยีนกบัสาํนกังานทรพัยส์นิทางปญัญา ประเทศสงิคโปร ์จะไมส่ามารถใชอ้า้งยนัต่อบุคคลภายนอก

ได ้นอกจากน้ีผูร้บัโอนสทิธยิงัไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งคา่เสยีหาย หรอืผลกาํไรจากการละเมดิแบบผลติภณัฑ์

จดทะเบยีนก่อนวนัยืน่จดทะเบยีนการโอน 

การอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบผลิตภัณฑ์จดทะเบียนสามารถทําได้ โดยมีลักษณะ

เชน่เดยีวกบัการโอนสทิธใินแบบผลติภณัฑจ์ดทะเบยีน 

บุคคลแมไ้ม่ได้อยู่ในประเทศสงิคโปร์อาจยื่นจดทะเบยีนแบบผลติภณัฑ์ได้ โดยการตัง้

ตวัแทนภายในประเทศสงิคโปรส์าํหรบัการตดิต่อในการขอจดทะเบยีนแบบผลติภณัฑ ์

อายุความคุ้มครองแบบผลติภณัฑ์จดทะเบยีน คอื 5 ปี นับแต่วนัที่จดทะเบยีนแบบ

ผลิตภณัฑ์ โดยสามารถต่ออายุความคุ้มครองได้อีก 2 ครัง้ ครัง้ละ 5 ปี โดยการยื่นคําขอและเสยี

คา่ธรรมเนียมในการต่ออายคุวามคุม้ครองก่อนทีจ่ะครบกาํหนดระยะเวลาคุม้ครอง 5 ปีแรก 
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หน่วยงานหลกัทีร่บัผดิชอบคอื สํานักงานทรพัย์สนิทางปญัญาประเทศสงิคโปร์ (IPOS) 

ทาํหน้าทีร่บัผดิชอบจดทะเบยีนแบบผลติภณัฑใ์นประเทศสงิคโปร ์

กฎหมายฉบับน้ีมีผลบังคับเป็นการทัว่ไป เกี่ยวกับเรื่องแบบผลิตภัณฑ์จดทะเบียน        

ซึง่มไิดมุ้่งเน้นเฉพาะแต่ SMEs อย่างไรกต็าม หาก SMEs ตอ้งการจดทะเบยีนแบบผลติภณัฑข์อง

ตนเองก็จําเป็นต้องปฏิบตัิตามกฎหมายฉบบัน้ี ซึ่งในกรณี SMEs ที่ไม่มีที่อยู่ในประเทศสิงคโปร ์        

กส็ามารถยื่นขอจดทะเบยีนแบบผลติภณัฑ์ได ้แต่ต้องทําโดยการตัง้ตวัแทนภายในประเทศสงิคโปร์

เพือ่ดาํเนินการต่างๆ แทน 

 

3.3.7  กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการควบคมุ กาํกบั การประกอบธรุกิจ 

  
กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการควบคุม การกํากบั และการประกอบธุรกจิของประเทศสงิคโปร์มี

ดงัน้ี    

 

พระราชบญัญติัสมาพนัธธ์รุกิจสิงคโปร ์2001 (Singapore Business Federation Act 2001) 

 
พระราชบญัญตัสิมาพนัธธุ์รกจิสงิคโปร ์ ค.ศ. 2001 เป็นกฎหมายทีต่ราขึน้ภายใตก้าร

กํากบัดแูลของกระทรวงพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรม (Ministry of Trade and Industrial) กําหนดให้

องค์กรธุรกจิตามทีบ่ญัญตัไิวเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชกิของสมาพนัธ์ทีม่ชีื่อเรยีกว่า “สมาพนัธธุ์รกจิสงิคโปร ์

(Singapore Business Federation: SBF)” ซึ่งจดทะเบยีนภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยสมาคม 1985 

(Societies Act) สมาพนัธน้ี์มวีตัถุประสงคเ์พือ่เพิม่ศกัยภาพของสงัคมธุรกจิสงิคโปร ์และเพือ่ทําการ

เป็นตวัแทน พฒันา ส่งเสรมิและคุม้ครององค์กรธุรกจิทีด่ําเนินการทางดา้นพาณิชย์และอุคสาหรรม 

โดยเฉพาะอย่างยิง่บรษิทัขนาดใหญ่ทัง้ภายในประเทศ และบรษิทัต่างประเทศซึ่งดําเนินธุรกจิอยู่ใน

ประเทศสงิคโปร ์ทัง้ในเรื่องการลงทุน, โอกาสทางการคา้ และปญัหาในเรื่องการบรหิารจดัการแรงงาน 

เป็นตน้ ซึง่การทําการเป็นตวัแทน พฒันา สง่เสรมิและคุม้ครององคก์รธุรกจิดงักล่าวนัน้ จะดาํเนินการ

ทัง้ในประเทศและนอกประเทศ 

ในระดบัประเทศ สมาพนัธ์ธุรกิจสงิคโปร์ทําหน้าที่เปรยีบเสมอืนสะพานเชื่อมระหว่าง

ภาครฐักบัภาคเอกชนอนัเป็นการช่วยส่งเสรมิสภาพแวดลอ้มที่ดใีนการประกอบธุรกจิ ส่วนในระดบั

สากล สมาพนัธ์ธุรกจิสงิคโปร์ยงัเป็นตวัแทนของประชาคมธุรกจิในการประชุมเพื่อส่งเสรมิการขยาย

ตลาดทางการค้าและเครือข่ายทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นในระดบัทวภิาค ีระดบัภูมภิาค หรอืในระดบั       

พหุภาคอีกีดว้ย 
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กล่าวโดยสรุป สมาพนัธ์มอุีดมการณ์ที่จะเสรมิสร้างความแขง็แรงให้กบัโครงสร้างการ

ประกอบธุรกจิทีม่ลีกัษณะไตรภาค ีคอืประกอบดว้ยผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 3 ฝา่ย ไดแ้ก่ ภาครฐั องคก์รธุรกจิ 

และสหภาพแรงงาน โดยการอํานวยความสะดวก ส่งเสรมิความร่วมมอือนัดต่ีอกนัระหว่างภาครฐักบั

ประชาคมธุรกิจ ทัง้ยงัมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายทางธุรกิจของทัง้ในประเทศสิงคโปร์และ

ต่างชาต ิและชว่ยเหลอืเครอืขา่ยสมาชกิดว้ย205  

ในส่วนขอบเขตของการบงัคบัใช้ กฎหมายฉบบัน้ีใช้บงัคบักบัทัง้บรษิัทสงิคโปร์ และ

บรษิทัต่างประเทศทีเ่ขา้มาจดัตัง้สถานประกอบการเพื่อเริม่ตน้ประกอบกจิการในประเทศสงิคโปรแ์ละ

ไดจ้ดทะเบยีนตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิทั ตอนที ่11 (Companies Act Part XI) หรอืกฎหมายอื่นที่

เกีย่วขอ้งแลว้ โดยมเีงือ่นไขดงัต่อไปน้ี 

(1) หากเป็นบริษัทสิงคโปร์ จะต้องเป็นบริษัทที่มีทุนชําระแล้วเป็นจํานวน 500,000 

ดอลลารส์งิคโปร ์หรอืมากกวา่นัน้ขึน้ไป 

(2) หากเป็นบรษิทัต่างประเทศ จะตอ้งเป็นบรษิทัทีม่ทีุนจดทะเบยีนเป็นจาํนวน 500,000 

ดอลลารส์งิคโปร ์หรอืมากกวา่นัน้ขึน้ไป 

ซึง่บรษิทัสงิคโปรห์รอืบรษิทัต่างประเทศทีม่เีงื่อนไขครบตามทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้จะเขา้เป็น

สมาชกิของสมาพนัธ์ธุรกจิสงิคโปรท์นัท ีโดยไม่ตอ้งผ่านการคดัเลอืกหรอืไดร้บัการยอมรบัใหเ้ขา้เป็น

สมาชกิแต่อยา่งใด 

นอกจากน้ี กฎหมายยงัไดใ้หอ้าํนาจรฐัมนตรใีนการออกประกาศเพือ่ยกเวน้ใหบ้รษิทัทีแ่ม้

จะมอีงคป์ระกอบไม่เขา้เงื่อนไขตามทีก่ําหนดไวส้ามารถเขา้เป็นสมาชกิของสมาพนัธ์ได ้รวมทัง้ยงัให้

อาํนาจรฐัมนตรใีนการเปลีย่นแปลงจาํนวนทุนทีช่าํระแลว้ หรอืทุนจดทะเบยีน แลว้แต่กรณี ใหแ้ตกต่าง

จากทีก่าํหนดไวไ้ด ้

จากการศึกษาวตัถุประสงค์และเป้าหมายของสมาพนัธ์ตามที่ได้กล่าวมาแล้วพบว่า      

แมก้ฎหมายฉบบัน้ีจะไม่ไดบ้ญัญตัใิหส้ทิธแิก่วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ไวเ้ป็นการ

เฉพาะ แต่เน่ืองจาก SMEs เป็นหน่ึงในองค์กรธุรกจิ หากมจีํานวนทุนถงึเกณฑท์ีก่ฎหมายกําหนด 

SMEs กจ็ะไดร้บัประโยชน์ตามกฎหมายฉบบัน้ีเช่นกนั คอืส่งผลดทีําให ้ SMEs ทีเ่ขา้ไปลงทุนใน

ประเทศสงิคโปรไ์มว่า่จะเป็น SMEs ของประเทศสงิคโปรเ์องหรอื SMEs ต่างชาตทิีเ่ขา้ไปลงทุนไดร้บั

ความช่วยเหลอื ความคุม้ครอง และความสะดวกในการประกอบธุรกจิในประเทศสงิคโปร ์ไมว่า่จะเป็น

                                                            
205 Singapore Business Federation, Who we are, สบืคน้เมือ่วนัที ่8 ธนัวาคม 2555, http://www.sbf.org.sg 
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ในเรื่องของขอ้มูลข่าวสารที่สมาพนัธ์จะมกีารจดัอบรม สมัมนา หรอืประชุมร่วมอยู่เสมอ หรอืเรื่อง

โอกาสในทางการคา้การลงทุนทีท่างสมาพนัธก์จ็ะมกีารใหค้วามช่วยเหลอื โดยการจดัเป็นนิทรรศการ

หรอืงานมหกรรมต่างๆ เพื่อใหข้อ้มูลในเรื่องโอกาสทางการคา้การลงทุน ไม่ว่าจะในหรอืนอกภูมภิาค 

อนัเป็นการขยายโอกาสในการประกอบธุรกจิและนํามาสูค่วามสาํเรจ็ทางธุรกจิ 

นอกจากน้ี หากมองในแง่ของภาพรวมของเศรษฐกจิและความน่าลงทุน การทีส่งิคโปร์มี

กฎหมายก่อตัง้สมาพันธ์ทําให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความน่าลงทุนสูงมากในมุมมองของ

ผูป้ระกอบการ เพราะสมาพนัธจ์ะทาํใหภ้าคธุรกจิในประเทศสงิคโปรม์คีวามเขม้แขง็ เป็นปึกแผน่มัน่คง 

สรา้งอํานาจต่อรองกบัองค์กรภายนอก ทัง้ในส่วนของรฐับาลสงิคโปร์เอง และองค์กรอื่นๆ ภายนอก

ประเทศสงิคโปร ์

อย่างไรกต็าม การจะเป็นสมาชกิของสมาพนัธ์น้ีได ้บรษิทัจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมเป็น

รายปี โดยคดิตามจาํนวนหุน้ดว้ย ดงัน้ี206 

ตารางท่ี 3.14  อตัราค่าธรรมเนียมรายปีในการเป็นสมาชิกของ 

สมาพนัธธ์รุกิจสิงคโปร ์

 

ทุนท่ีชาํระแล้ว / ทุนจดทะเบียน ค่าธรรมเนียมรายปี 

10,000,000 ดอลลารส์งิคโปร ์หรอืมากกวา่นัน้ขึน้ไป $800 (ประมาณ 19,704 บาท) 

5,000,000 - น้อยกวา่ 10,000,000 ดอลลารส์งิคโปร ์ $600 (ประมาณ 14,778 บาท) 

1,000,000 - น้อยกวา่ 5,000,000 ดอลลารส์งิคโปร ์ $400 (ประมาณ 9,852 บาท) 

500,000 – น้อยกวา่ 1,000,000 ดอลลารส์งิคโปร ์ $300 (ประมาณ 7,389 บาท) 

 

 

ดงันัน้ SMEs ทีป่ระกอบธุรกจิในประเทศสงิคโปร ์นอกจากจะตอ้งถูกบงัคบัใหเ้ขา้เป็น

สมาชกิของสมาพนัธ ์เพือ่จะไดร้บัความคุม้ครอง หรอืความสะดวกในการประกอบธุรกจิแลว้ ยงัจะตอ้ง

เสยีค่าธรรมเนียมในการเขา้เป็นสมาชกิเป็นรายปีด้วย ซึ่งจะเป็นการเพิม่ภาระทางค่าใช้จ่าย หรอื

ตน้ทุนใหก้บัธุรกจิ 

                                                            
206 Singapore Business Federation, Membership, สบืคน้เมือ่วนัที ่8 ธนัวาคม 2555, http://www.sbf.org.sg 
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พระราชบญัญติัควบคมุโรงงาน 2001 และ พระราชบญัญติัความปลอดภยัและสขุลกัษณะใน

สถานท่ีทาํงาน (Control of Manufacturing Act and Workplace Safety and Health Act) 

 
พระราชบญัญตัิควบคุมโรงงานเป็นกฎหมายที่ควบคุมธุรกจิการผลติสนิค้าในประเทศ

สงิคโปร์ โดยกําหนดให้นักลงทุนที่ประสงค์จะตัง้โรงงานผลติสนิค้าในประเทศสงิคโปร์จะต้องได้รบั

อนุญาตจากนายทะเบยีนผูร้บัผดิชอบก่อน ซึ่งกฎหมายฉบบัน้ีใชบ้งัคบักบัธุรกจิการผลติสนิคา้หรอื

สว่นประกอบของสนิคา้ทุกชนิด, การปรบัเปลีย่น หรอืประดบัตกแต่ง หรอืทาํใหแ้ลว้เสรจ็ หรอืทาํความ

สะอาด หรอืทาํใหเ้ป็นชิน้สว่นเลก็ๆ หรอืรวบรวม หรอืทาํการในรปูแบบใดๆ กบัสนิคา้ และรวมถงึการ

ดดัแปลงสนิคา้โดยใชเ้ครือ่งจกัรกลในประเทศสงิคโปร ์

อย่างไรก็ตาม สนิค้าประเภทหมากฝรัง่ทุกชนิด ต้องห้ามเด็ดขาดไม่ให้มีการผลิตใน

ประเทศสงิคโปร ์ 

ในกรณีที่เป็นสนิคา้จําพวกเบยีร์ ซกิาร์ ผลติภณัฑ์จากเหลก็กลา้ หมากฝรัง่ หรอืสิง่ที่มี

ลกัษณะใกลเ้คยีงกบัหมากฝรัง่ หากพสิูจน์ต่อนายทะเบยีนไดว้่า ก่อนที่จะมกีารออกขอ้จํากดัในการ

ผลติสนิคา้จาํพวกดงักลา่ว ผูผ้ลติไดม้สีว่นเกีย่วขอ้งในการผลติสนิคา้ประเภทนัน้ๆ อยูก่่อนแลว้ หรอืได้

มกีารจดัเตรียมการผลิตในสาระสําคญั หรอืมคี่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งในการจดัเตรยีมการผลิตสนิค้า

ประเทศนัน้ๆ ในประเทศสงิคโปร์แลว้ เมื่อผูผ้ลติไดย้ื่นคําขอจดทะเบยีนต่อนายทะเบยีนภายในเวลา        

6 เดอืนนบัแต่มขีอ้จาํกดั ใหน้ายทะเบยีนมคีาํสัง่อนุญาตใหจ้ดทะเบยีนโดยไมม่เีงือ่นไข 

ผู้ประกอบกิจการการผลิตทุกชนิดก่อนที่จะมีการเริ่มธุรกิจการผลิตสินค้าจะต้อง

ดําเนินการจดทะเบยีนหรอืแจ้งให้หน่วยงานที่รบัผดิชอบทราบก่อน ขึ้นอยู่กบัประเภทของกิจการ 

(Factory Notification & Factory Registration)207 ตามทีก่ําหนดไวใ้นพระราชบญัญตัคิวามปลอดภยั

และสุขลกัษณะในสถานทีท่าํงาน กล่าวคอื หากโรงงานเป็นโรงงานประเภทสถานทีก่่อสรา้ง หรอือู่เรอื 

หรอืที่เกี่ยวกบัปิโตรเคม ีหรอืการผลติแว่นผลกึ หรอืเกี่ยวกบัการทําเครื่องใช้โลหะที่มคีนงานตัง้แต่ 

100 คนขึน้ไป โรงงานเหล่าน้ีจะตอ้งยืน่ขอใบอนุญาตทีเ่รยีกวา่ Certificate of Registration (CR) กบั

คณะกรรมาธกิารความปลอดภยัและสุขภาพในการทาํงาน (Workplace Safety and Health: WSH) 

เป็นระยะเวลา 1 เดอืนก่อนเริม่ประกอบกจิการ 

นอกจากโรงงานประเภททีก่ล่าวมาแลว้ โรงงานประเภทอื่นๆ ยกเวน้ โรงงานทีส่รา้งขึน้

แลว้เสรจ็ภายใน 2 เดอืน หรอืโรงงานเลก็ทีม่ลีูกจา้งน้อยกวา่ 10 คน ไม่ใชพ้ลงังานเครื่องจกัร ไม่ใช้

                                                            
207 Ministry of Manpower, Factory Notification & Registration, สบืคน้เมือ่วนัที ่ 25 ธนัวาคม 2555, 
http://www.mom.gov.sg/workplace-safety-health/applications-registrations/Pages/certreg.aspx#factories 
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หรอืผลติของเหลวไวไฟหรอืวตัถุอนัตราย จะตอ้งดําเนินการแจง้ต่อคณะกรรมาธกิารความปลอดภยั

และสุขภาพในการทาํงาน (Workplace Safety and Health: WSH) ก่อนเริม่ประกอบกจิการ และเมือ่

ดาํเนินการแจง้เรยีบรอ้ยแลว้จงึจะสามารถเริม่การผลติไดใ้นทนัท ี

การทีก่ฎหมายกําหนดใหต้อ้งมกีารแจง้หรอืจดทะเบยีนกจิการการผลติกเ็พือ่ตอ้งการเขา้

มาควบคุมดูแลการประกอบกจิการโดยเฉพาะในกระบวนการผลติทีจ่ะตอ้งมกีารใชเ้ครื่องจกัรอนัตราย

ใหม้คีวามปลอดภยัในการดาํเนินการมากยิง่ขึน้ โดยหากเป็นกจิการทีม่คีวามเสีย่งสงู กฎหมายกจ็ะเขา้

มาควบคุมมาก คอืจะตอ้งมกีารดาํเนินการจดทะเบยีน แต่หากเป็นกจิการทีม่คีวามเสีย่งน้อย กฎหมาย

กจ็ะกาํหนดแคใ่หม้กีารแจง้ก่อนเริม่การผลติในครัง้แรกเทา่นัน้ 

กฎหมายฉบบัน้ีไม่ไดม้กีารกําหนดมาตรการสําหรบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) ไวเ้ป็นการเฉพาะ แต่กาํหนดหลกัเกณฑส์าํหรบัใชก้บัผูผ้ลติสนิคา้ไวเ้ป็นการทัว่ไป ดงันัน้หาก 

SMEs ประสงค์จะประกอบกจิการการผลติในประเทศสงิคโปร์ SMEs กต็กอยู่ภายใตบ้งัคบัของ

กฎหมายดงักลา่ว ทาํใหต้อ้งดาํเนินการตามทีไ่ดก้ลา่วไวแ้ลว้ เพราะฉะนัน้กฎหมายฉบบัน้ีจงึไมไ่ดม้ผีล

เป็นการสง่เสรมิการประกอบธุรกจิของ SMEs แต่อยา่งใด หากแต่เป็นขอ้จาํกดัในการประกอบธุรกจิให้

ตอ้งมกีารจดทะเบยีนหรอืแจง้ต่อหน่วยงานของรฐั ซึ่งถอืเป็นการเพิม่ขัน้ตอนในการดําเนินการทาง

ธุรกจิ อย่างไรก็ตามหากมองในแง่ของลูกจ้างหรอืแรงงานแล้ว กฎหมายฉบบัน้ีอาจกล่าวได้ว่าเป็น

ประโยชน์ต่อแรงงานมาก เน่ืองจากมีการกําหนดให้นายจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ            

ทีก่ฎหมายกาํหนดเพือ่ใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มในการทาํงานทีเ่หมาะสมและปลอดภยั  

 
พระราชบญัญติัเก่ียวกบัหลกัเกณฑใ์นการนําเข้าและส่งออก (Regulation of Imports and 

Exports Act) 

 
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับหลกัเกณฑ์ในการนําเข้าและส่งออกเป็นกฎหมายที่กําหนด

กฎเกณฑ์ในการนําเขา้สนิค้าเขา้มาในประเทศสงิคโปร์และส่งออกสนิค้าออกจากประเทศสงิคโปร ์       

โดยกําหนดประเภทของสนิคา้ทีต่อ้งหา้มไม่ใหม้กีารนําเขา้หรอืส่งออก และสนิคา้ทีค่วบคุมการนําเขา้

หรอืสง่ออกไว ้ดงัต่อไปน้ี 

สนิคา้ทีต่อ้งหา้มเดด็ขาดไมใ่หม้กีารนําเขา้มาในประเทศสงิคโปร ์ไดแ้ก่ 

(1) ไฟแชก็ทีม่ลีกัษณะเหมอืนปืนพก 

(2) ประทดั 
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(3) หมากฝรัง่ 

สนิค้าที่ต้องหา้มเดด็ขาดไม่ให้มกีารส่งออกจากประเทศสงิคโปร์ ได้แก่ สนิค้าประเภท

อาวุธหรอือุปกรณ์ทางการทหารทีจ่ะสง่ออกไปยงัประเทศลเิบยี สาธารณรฐัอริกั ซูดาน เซยีรร์าลโีอน 

สาธารณรฐัประชาธปิไตยคองโก สาธารณรฐัโกตดวิวัร ์

(1) สว่นสนิคา้ทีม่กีารควบคุมปรมิาณการนําเขา้มาในประเทศสงิคโปร ์ไดแ้ก่ 

(2) เครือ่งเลน่นนัทนาการ 

(3) เมลด็ดอกป๊อปป้ี 

(4) เครือ่งเลน่การพนนัแจ๊คพอ็ต 

(5) อุปกรณ์หลกั และ อุปกรณ์เสรมิของซดี ีซดีรีอม วซีดี ีดวีดี ีดวีดีรีอม 

(6) เสือ้ผา้ทีใ่ชป้้องกนัการถูกทาํรา้ย รวมถงึเสือ้กนักระสนุ 

(7) หมวกกนัน็อก เหลก็ 

(8) ปืนของเลน่ 

(9) กุญแจมอื 

สนิคา้ทีม่กีารควบคุมปรมิาณการสง่ออกจากประเทศสงิคโปร ์

(1) ผลติภณัฑส์ิง่ทอ เสือ้ผา้ทีผ่ลติในประเทศสงิคโปร์เพื่อส่งออกไปยงัประเทศแคนาดา 

ประเทศในสหภาพยโุรป หรอืสหรฐัอเมรกิา 

(2) เสือ้ผา้ทีใ่ชป้้องกนัการถูกทาํรา้ย รวมถงึเสือ้กนักระสนุ 

(3) หมวกกนัน็อก เหลก็ 

(4) ปืนของเลน่ 

(5) กุญแจมอื 

นอกจากจะมกีารกําหนดประเภทสนิค้าที่ต้องห้ามหรอืควบคุมไม่ให้มกีารนําเข้าหรือ

สง่ออกไวใ้นกฎทีเ่กีย่วกบัการนําเขา้และสง่ออกแลว้ (Regulation of Imports and Exports Act) ยงัได้
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มกีารกําหนดประเภทของสนิค้าที่ควบคุมไวใ้นกฎหมายอื่นๆ ด้วย เช่นการห้ามนําเขา้สตัว์ พชืผกั

ผลไม้ หมากฝรัง่ นมผง ยา ยาฆ่าแมลง ปุ๋ ย เป็นต้น หรือการส่งออกที่ห้ามส่งออกเน้ือสตัว์หรือ

ผลติภณัฑจ์ากเน้ือสตัว ์ยาง ขา้วยกเวน้ราํขา้ว สตัว ์ยาฆา่แมลง เป็นตน้ 

อยา่งไรกต็าม กฎหมายไดก้าํหนดขอ้ยกเวน้ใหก้ารนําเขา้หรอืสง่ออกสนิคา้บางประการที่

ไมต่อ้งไดร้บัอนุญาตก่อน เชน่ 

(1) เพือ่ใชเ้ป็นการสว่นตวัหรอืในครวัเรอืน โดยนําเขา้มาพรอ้มกบัผูโ้ดยสาร ลกูเรอื หรอื

ลกูจา้งในการขนสง่นัน้ๆ ทัง้ทางบก ทางน้ําและทางอากาศ 

(2) เพื่อเป็นตวัอยา่งทางการคา้, ตวัอยา่งเพื่อการทดลอง และของขวญัซึ่งมมีลูค่าน้อย

กวา่ 400 ดอลลารส์งิคโปร ์

(3) สนิคา้ทีนํ่าเขา้ทางอากาศซึง่มมีลูคา่น้อยกวา่ 400 ดอลลารส์งิคโปร ์

สาํหรบักระบวนการในการนําเขา้สนิคา้ไม่ว่าจะเป็นสนิคา้ควบคุมหรอืไม่ ผูท้ีป่ระสงค์จะ

นําเขา้สนิคา้จะตอ้งไดร้บัใบอนุญาตนําเขา้สนิคา้ (IN Permits) จากหน่วยงาน TradeNet® ก่อนทีจ่ะมี

การนําเขา้สนิคา้เขา้มาในประเทศสงิคโปร์ และจะต้องเสยีภาษีอากรตามอตัราที่กฎหมายกําหนดไว้

ในขณะนําเขา้สนิคา้นัน้ 

สว่นกระบวนการในการสง่ออกสนิคา้จากประเทศสงิคโปรน์ัน้ ถา้เป็นสนิคา้ไมค่วบคุมและ

ส่งออกทางทะเลหรอืทางอากาศ จะตอ้งไดร้บัใบอนุญาตส่งออก (OUT Permit) ผ่าน TradeNet® 

ภายใน 3 วนัของการส่งออก หากเป็นสนิคา้ควบคุมและส่งออกทางถนนหรอืทางรถไฟจะต้องได้

ใบอนุญาตก่อนทีจ่ะมกีารสง่ออก 

หากสนิคา้ทีม่กีารนําเขา้หรอืสง่ออกเป็นสนิคา้ทีถู่กควบคุมตามกฎหมายอื่นๆ การนําเขา้

หรือส่งออกสินค้าประเภทนัน้ๆ นอกจากจะต้องได้รับใบอนุญาตในการนําเข้าหรือส่งออกจาก 

TradeNet® แลว้ ยงัจะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานอื่นทีเ่ป็นผูค้วบคุมสนิคา้นัน้ๆ โดยตรงดว้ย 

สําหรบัผลกระทบของกฎหมายเกี่ยวกบัการนําเขา้และส่งออกสนิค้าต่อวสิาหกจิขนาด

กลางหรอืขนาดย่อม (SMEs) นัน้ เน่ืองจากไม่มกีฎหมายเฉพาะกําหนดมาตรการหรอืขอ้จํากดัต่างๆ 

ไวส้าํหรบั SMEs ดงันัน้หาก SMEs ประสงคจ์ะประกอบธุรกจิเกี่ยวกบัการนําเขา้หรอืส่งออกสนิคา้ 

SMEs กจ็ะต้องดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ทีก่ล่าวมาขา้งตน้แลว้ คอื โดยหลกัแลว้การนําเขา้หรอื

ส่งออกสนิค้าไม่สามารถกระทําได้อย่างเสรจีะต้องมกีารดําเนินการขอใบอนุญาตในการนําเขา้หรอื
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ส่งออกก่อน เวน้แต่การนําเขา้หรอืส่งออกนัน้จะเขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีก่ฎหมายบญัญตัไิว ้เช่น เป็นการ

นําเขา้หรอืสง่ออกสนิคา้ทีม่มีลูคา่ไมส่งูมาก 

 
พระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการค้า (Competition Act) 

 
พระราชบญัญตักิารแขง่ขนัทางการคา้เป็นกฎหมายทีอ่อกมาเพื่อควบคุมการแขง่ขนัทาง

การคา้ในประเทศสงิคโปร ์โดยกาํหนดหา้มมใิหผู้ป้ระกอบการกระทาํการอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี  

(1) หา้มมใิหม้กีารทาํสญัญาหรอืขอ้ตกลงใดๆ ทีเ่ป็นการป้องกนั จาํกดั หรอืบดิเบอืนการ

แข่งขนัทางการค้าในประเทศสงิคโปร์ โดยสญัญาหรอืขอ้ตกลงที่มวีตัถุประสงค์ หรอืส่งผลเป็นการ

ป้องกนั จาํกดั หรอืบดิเบอืนการแขง่ขนัทางการคา้นัน้จะตอ้งมลีกัษณะอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 

(1.1) กาํหนดราคาหรอืเงือ่นไขทางการคา้ไว ้ไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้ม 

(1.2) จาํกดัหรอืควบคุมการผลติ ตลาด การพฒันาเทคนิค การลงทุน 

(1.3) แบง่ตลาดหรอืแหลง่อุทาน 

(1.4) ใชเ้งือ่นไขทีแ่ตกต่างกนักบัคู่คา้ต่างรายกนัในธุรกจิทีเ่หมอืนกนั อนัจะทาํ

ใหเ้กดิการเสยีเปรยีบในการแขง่ขนัทางธุรกจิ 

(1.5) ทําขอ้สรุปของสญัญาในลกัษณะที่เป็นการเพิม่เติมหน้ีตามสญัญาโดย

อาศยัความตกลงของคู่สญัญาฝ่ายอื่นที่โดยลกัษณะหรอืโดยปกติทาง

การคา้แลว้ ไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ กบัวตัถุแหง่สญัญานัน้ 

หากผู้ประกอบการมขี้อสงสยัว่า สญัญาหรอืข้อตกลงของตนจะเข้าข่ายต้องห้ามตาม

กฎหมายฉบบัน้ีหรอืไม่ ผูป้ระกอบการสามารถส่งสญัญาหรอืขอ้ตกลงของตนให้กบัคณะกรรมการ 

(Competition Commission of Singapore) เพือ่แจง้ใหค้ณะกรรมการทราบและขอคาํแนะนํา หรอืเพือ่

ขอคาํวนิิจฉยัได ้

(2) หา้มมใิหบ้รษิทัที่มสี่วนแบ่งในตลาดสูงใชอ้ํานาจต่อรองหรอืมพีฤตกิรรมในทางที่มิ
ชอบ ซึง่บรษิทัทีม่สีว่นแบ่งในตลาดสงูหมายถงึ บรษิทัทีม่สีว่นแบ่งในตลาดสงูเกนิกวา่รอ้ยละ 60 ของ

ตลาดประเภทนัน้ๆ โดยพจิารณารว่มกบัปจัจยัอื่นๆ ดว้ย เช่น อุปสรรคในการเขา้สูต่ลาด และกาํลงัซื้อ

ของผูบ้รโิภค อย่างไรกต็าม ในบางกรณีบรษิทัที่มสี่วนแบ่งในตลาดสูงอาจเป็นบรษิทัที่มสี่วนแบ่งใน
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ตลาดตํ่ากว่ารอ้ยละ 60 ได ้หากพจิารณาจากปจัจยัอื่นๆ แลว้บรษิทันัน้ๆ มลีกัษณะของการมอีํานาจ

เหนือตลาด 

หากบรษิทัที่มสี่วนแบ่งในตลาดสูงกระทําการที่ประกอบดว้ยลกัษณะอย่างหน่ึงอย่างใด

ดงัต่อไปน้ี จะถอืวา่บรษิทัใชอ้าํนาจต่อรองหรอืมพีฤตกิรรมในทางทีม่ชิอบ 

(1) มพีฤตกิรรมทีเ่ป็นภยัต่อบรษิทัคูแ่ขง่ 

(2) จํากัดการผลิต จํากัดตลาด จํากดัการพฒันาเทคนิค อันทําให้เกิดความ

เสยีหายแก่ผูบ้รโิภค 

(3) ทาํขอ้สรุปของสญัญาในลกัษณะทีเ่ป็นการเพิม่เตมิหน้ีตามสญัญาโดยอาศยั

ความตกลงของคู่สญัญาฝา่ยอื่นทีโ่ดยลกัษณะหรอืโดยปกตทิางการคา้แลว้ 

ไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆกบัวตัถุแหง่สญัญานัน้ 

หากผูป้ระกอบการมขีอ้สงสยัว่า ตนหรอืบุคคลใดมคีวามประพฤตติอ้งหา้มตามกฎหมาย

ฉบบัน้ี ผูป้ระกอบการสามารถแจง้การกระทําของตนหรอืบุคคลใดใหก้บัคณะกรรมการ (Competition 

Commission of Singapore) ทราบเพือ่ขอคาํแนะนํา หรอืเพือ่ขอคาํวนิิจฉยัได ้

อยา่งไรกต็าม ขอ้หา้มดงักล่าวทัง้ 2 ขอ้ทีก่ล่าวมาขา้งตน้ กล่าวคอื การหา้มมใิหม้กีารทาํ

สญัญาหรอืขอ้ตกลงใดๆ ที่เป็นการป้องกนั จํากดั หรอืบดิเบอืนการแข่งขนั ทางการค้าในประเทศ

สงิคโปร์ และการหา้มมใิห้บรษิทัที่มสี่วนแบ่งในตลาดสูงใชอ้ํานาจต่อรองหรอืพฤตกิรรมในทางที่ผดิ  

ไม่ใชบ้งัคบักบัสญัญาหรอืขอ้ตกลงที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ทัว่ไปทางเศรษฐกจิ หรอืเกดิขึน้เน่ืองจาก

ความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด หรอืขอ้ตกลงนัน้เป็นไปเพื่อ

ปฏบิตัติามพนัธกรณีระหว่างประเทศ หรอืเป็นไปตามรฐัประศาสโนบาย หรอืเป็นขอ้ตกลงทีเ่กีย่วกบั

สนิคา้หรอืบรกิารทีม่กีฎหมายกําหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น หรอืเป็นขอ้ตกลงที่เกี่ยวกบัการดําเนินกจิการ

บางประเภท เช่น กิจการไปรษณีย์ กิจการท่าบรรทุกสนิค้า เป็นต้น หรือสญัญาที่เป็นความตกลง

เกีย่วกบัการคา้ในแนวตัง้ (Vertical Agreement) หรอืขอ้ตกลงทีม่ผีลประโยชน์สุทธทิางเศรษฐกจิ เช่น 

ขอ้ตกลงทีม่ผีลทาํใหเ้กดิการพฒันาในเรือ่งของการผลติและการจดัจาํหน่าย สง่เสรมิความกา้วหน้าทาง

เทคนิคหรอืทางเศรษฐกจิ เป็นตน้ 

(3) ห้ามมิให้มีการควบรวมกิจการที่มีนัยสําคัญเป็นการลดการแข่งขันในตลาด

ภายในประเทศ โดยกฎหมายได้มกีารกําหนดลกัษณะของการควบรวมกจิการไวว้่าจะต้องมอีงค์กร

ธุรกจิทีเ่ป็นอสิระต่อกนั 2 องคก์รหรอืมากกวา่นัน้ขึน้ไปเขา้ควบรวมกนั โดยจะตอ้งมบีุคคลใดบุคคล
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หน่ึงหรอืหลายคนหรอืองค์กรธุรกจิหน่ึงมอีํานาจควบคุมองค์กรธุรกจินัน้ทัง้หมดหรอืบางส่วนไม่ว่า

โดยตรงหรือโดยอ้อม และผลของการควบรวมนัน้ทําให้ทรพัย์สินขององค์กรธุรกิจหน่ึงเข้าแทนที่

ทรพัยส์นิของอกีองคก์รธุรกจิหน่ึงในทางธุรกจิ 

สําหรับมาตรการในการบังคับการให้เ ป็นไปตามกฎหมายนั ้น  คณะกรรมการ 

(Competition Commission of Singapore: CCS) มอีํานาจในการตรวจสอบ คน้หาความจรงิ วนิิจฉยั

วา่การกระทาํใดเป็นการกระทาํทีจ่าํกดัการแขง่ขนัทางการคา้ รวมทัง้กําหนดโทษปรบัใหก้บัผูท้ีล่ะเมดิ

กฎหมายดว้ย208 

แมก้ฎหมายการแขง่ขนัทางการคา้จะไม่ไดบ้ญัญตัถิงึวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม  

(SMEs) ไวโ้ดยตรง แต่เน่ืองจาก SMEs เป็นองคก์รธุรกจิประเภทหน่ึงจงึตกอยู่ภายใตบ้งัคบัของ

กฎหมายฉบบัน้ีดว้ย ในแง่หน่ึงผลของกฎหมายฉบบัน้ีทําให ้SMEs ถูกจํากดัไม่ใหก้ระทําการตามที่

กลา่วมาแลว้ แต่ในอกีแงห่น่ึงกฎหมายฉบบัน้ีกเ็ป็นประโยชน์กบัธุรกจิขนาดเลก็อยา่ง SMEs เพราะจะ

ทาํใหธุ้รกจิขนาดเลก็ไดร้บัความคุม้ครองไม่ใหม้กีารผกูขาดทางการคา้ซึ่งจะก่อใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบ

กบัธุรกจิขนาดใหญ่ ทําใหธุ้รกจิขนาดกลางและขนาดเลก็อย่าง SMEs มพีืน้ทีท่ีจ่ะสามารถเตบิโตใน

ระบบธุรกจิต่อไปได ้ 

  
มาตรการให้ความช่วยเหลือ SMEs ของ SPRING (SPRING Assistance Programmes for 

SMEs) 

 
SPRING (Standards Productivity and Innovation for Growth board) เป็นหน่วยงานที่

สงักดักระทรวงการคา้และอุตสาหกรรม ทําหน้าทีส่่งเสรมิการประกอบวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด

ย่อม (SMEs) ซึ่ง SMEs ทีอ่ยู่ในความหมายของ SPRING หรอืทีม่สีทิธไิดร้บัการสนับสนุนจาก 

SPRING นัน้จะตอ้งเป็นบรษิทัทีม่ยีอดขายต่อปีไมเ่กนิ 100 ลา้นดอลลารส์งิคโปร ์หรอืมแีรงงานไมเ่กนิ 

200 คนและมผีูถ้อืหุน้อยา่งน้อยรอ้ยละ 30 เป็นคนสงิคโปร ์
 

สาํหรบัโครงการสาํคญัของ SPRING ทีอ่อกมาเพือ่ชว่ยเหลอื สง่เสรมิ SMEs เชน่  

(1) มาตรการทางภาษอีากร 

(1.1) Angel Investors Tax Deduction Scheme (AITD) 
                                                            
208 Competition Commission of Singapore, CCS and the Competition Act, สบืคน้วนัที ่9 ธนัวาคม 2555, 
http://www.ccs.gov.sg/content/ccs/en/About-CCS/What-We-Do/CCS-and-the-Competition-Act.html 
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เป็นมาตรการที่ให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนรายอสิระหรอืกลุ่มนักลงทุน

อสิระทีใ่ชเ้งนิส่วนตวัในการลงทุนในธุรกจิใดๆ โดยผูล้งทุนจะตอ้งยื่นคําขอเขา้โครงการก่อนทีจ่ะมเีงนิ

ลงทุนเขา้เงือ่นไขเป็นจาํนวนไมน้่อยกวา่ 100,000 ดอลลารส์งิคโปร ์และผูล้งทุนทีม่คีุณสมบตัคิรบตาม

เงือ่นไขจะไดร้บัการลดภาษรีอ้ยละ 50 ของยอดเงนิลงทนุ แต่ไมเ่กนิปีละ 250,000 ดอลลารส์งิคโปร ์

ในสว่นของบรษิทัทีผู่ล้งทุนจะเขา้ไปลงทุนจะตอ้งมคีุณสมบตัดิงัต่อไปน้ี 

(1) ตอ้งเป็นบรษิทัจํากดัทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศสงิคโปรไ์ม่เกนิ 3 ปีนับจากวนั

ลงทุนในครัง้แรก 

(2) มทุีนที่ออกเป็นหุ้นแล้วเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจด

ทะเบยีนถอืโดยผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดาไมเ่กนิ 20 คน 

(3) จะตอ้งไมถ่อืหุน้เกนิกวา่รอ้ยละ 25 ของทุนจดทะเบยีน หรอืรอ้ยละ 25 ของ

หุน้กูภ้ายใน 2 ปีก่อนมกีารลงทุนครัง้แรก 

(4) มกีารประกอบธุรกจิในประเทศสงิคโปรแ์ละเป็นพลเมอืงทีต่อ้งเสยีภาษขีอง
ประเทศสงิคโปรต์ลอดระยะเวลาของการลงทุน 

(2) มาตรการทีไ่มเ่กีย่วกบัภาษอีากร 

(2.1) Work Pass for Foreign Entrepreneurs (Entrepass) 

โครงการน้ีเป็นโครงการสาํหรบันักลงทุนต่างชาตทิีป่ระสงคจ์ะเขา้มาเริม่ตน้ทําธุรกจิ 

จดัตัง้บริษัทในประเทศสิงคโปร์ โดยโครงการน้ีจะให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนให้สามารถอยู่ใน

ประเทศสงิคโปรไ์ดต้ลอดระยะเวลาเพือ่จดัการกบัธุรกจิ 

สาํหรบัคุณสมบตัขิองนกัลงทุนทีจ่ะสามารถเขา้โครงการไดจ้ะมดีงัน้ี 

- เป็นเจ้าของบรษิทัจํากดัที่จดทะเบยีนกบัหน่วยงาน Accounting and 

Corporate Regulatory Authority (ACRA) ไมเ่กนิ 6 เดอืนนับจากวนัทีย่ ืน่

คาํขอ 

- ถอืหุน้อยา่งน้อยรอ้ยละ 30 ในบรษิทั 
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- มทีุนทีช่าํระแลว้ไมน้่อยกวา่ 50,000 ดอลลารส์งิคโปร ์และมรีายการเงนิฝาก

ถอนในบญัชเีงนิฝาก (Bank Statement) จากธนาคารสงิคโปรไ์มน้่อยกวา่ 

50,000 ดอลลารส์งิคโปร ์

อยา่งไรกต็าม ธุรกจิประเภทรา้นกาแฟ สวนอาหาร ศนูยอ์าหาร บาร ์ไนทค์ลบั หอ้งคารา

โอเกะ นวดฝา่เทา้ ฝงัเขม็ การแพทยแ์ผนจนี เภสชักรสมุนไพร จดัหางาน จะไม่ไดร้บัการพจิารณาให้

เขา้โครงการ 

(2.2) มาตรการทีเ่กีย่วกบัการใหเ้งนิทุน 

(รายละเอยีดโปรดดบูทที ่3 ตอนกฎหมายการเงนิของประเทศสงิคโปร)์ 

การทีป่ระเทศสงิคโปรม์หีน่วยงาน SPRING ทีท่ําหน้าทีดู่แลส่งเสรมิการประกอบธุรกจิ

ของ SMEs โดยเฉพาะนับเป็นขอ้ดอียา่งยิง่ของธุรกจิประเภท SMEs ในประเทศสงิคโปรเ์พราะจะทาํ

ใหน้โยบายหรอืโครงการทีอ่อกมาสง่เสรมิต่างๆ เป็นไปอยา่งมเีอกภาพและมปีระสทิธภิาพ 

นอกจากน้ีหากพจิารณาถงึนโยบายหรอืโครงการที่ออกมา ไม่ว่าจะเป็นสทิธปิระโยชน์

ทางดา้นภาษอีากร หรอืเงนิทุน กจ็ะเหน็ไดว้า่เป็นการสง่เสรมิการเริม่ตน้ประกอบธุรกจิ และการดาํเนิน

ธุรกจิของ SMEs อย่างแทจ้รงิ เช่น โครงการลดภาษใีหก้บันักลงทุนรายอสิระ เป็นการกระตุน้ปจัเจก

ชนผูม้เีงนิทุนนําเงนิมาลงทุนในธุรกจิต่างๆ ซึ่งเท่ากบัเป็นการช่วยสนับสนุนเงนิทุนใหก้บัธุรกจินัน้ๆ 

และพฒันาเศรษฐกจิไปดว้ยในขณะเดยีวกนั และเช่นเดยีวกบัโครงการทีส่นับสนุนเงนิทุนใหก้บั SMEs 

โครงการเหล่าน้ีทาํให ้SMEs มเีงนิทุนทีจ่ะสามารถนําไปใชใ้นการต่อยอดทางธุรกจิ เพิม่ประสทิธภิาพ

ในการแขง่ขนัทัง้ในตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ  

อย่างไรกต็าม ดงัทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้ว่าเฉพาะ SMEs ทีอ่ยู่ในนิยามเท่านัน้ทีจ่ะไดร้บัสทิธิ

ประโยชน์ในโครงการต่างๆ ของ SPRING ซึง่คุณสมบตัทิีส่าํคญัประการหน่ึงของ SMEs ทีจ่ะไดร้บั

สทิธปิระโยชน์กค็อื จะตอ้งมผีูถ้อืหุน้อย่างน้อยรอ้ยละ 30 เป็นคนสงิคโปร์ ดงันัน้ จงึอาจสรุปไดว้่า 

SMEs ทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิตามโครงการของ SPRING จะตอ้งเป็น SMEs ของสงิคโปร ์หรอืทีม่กีาร

ร่วมทุนกนัระหวา่งคนต่างชาตกิบัคนสงิคโปรเ์ท่านัน้ SMEs ต่างชาตจิะไมม่สีทิธไิดร้บัการสง่เสรมิเช่น

วา่นัน้เลย 

เมือ่เป็นเช่นน้ีแลว้ สิง่ทีเ่กดิขึน้ตามมาคอื SMEs สงิคโปรจ์ะมศีกัยภาพในการแขง่ขนัสงู

เน่ืองจากมคีวามพรอ้มในดา้นเงนิทุน อกีทัง้ต้นทุนที่ใชใ้นการประกอบธุรกจิที่ตํ่ากว่า จากการไดร้บั
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การส่งเสรมิอย่างชดัเจน ทําให ้SMEs ทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในข่ายไดร้บัการส่งเสรมิไม่ว่าจะเป็น SMEs ใน

ประเทศหรอืต่างประเทศเสยีเปรยีบในการแขง่ขนั 

 
3.3.8  กฎหมายเก่ียวกบัภาษีอากร 

 

สงิคโปรเ์ป็นประเทศทีม่นีโยบายภาษทีีเ่ป็นการจูงใจใหม้กีารคา้การลงทุนทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ สงิคโปรม์กีารใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษมีากมายกบันักลงทุนต่างชาต ิและสง่เสรมิให้

มกีารไปลงทุนในต่างประเทศ อาทเิช่น การไมเ่รยีกเกบ็ Capital Gain Tax อตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล

เพยีงร้อยละ 17 เท่านัน้ (อาจลดลงตามฐานของรายได้) อตัราภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาตํ่า การใช้

ระบบ Single Tier System (การจา่ยภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลถอืเป็นภาษสีุดทา้ย ไมม่กีารเสยีภาษสีาํหรบั

เงนิปนัผลหลงัจากนัน้) การยกเวน้ภาษสีาํหรบัเงนิปนัผลรบั  
  
หลกัโดยทัว่ไปเก่ียวกบัภาษี  

ประเทศสงิคโปร์จดัเก็บภาษีตามหลกัอาณาเขต กล่าวคือรายได้ที่เกิดจากกิจการใน

ประเทศสงิคโปร์ และรายได้ต่างประเทศที่ได้รบัในประเทศสงิคโปร์ เท่านัน้ต้องเสยีภาษีเงนิได้ใน

ประเทศสงิคโปร ์ ประเทศสงิคโปรม์กีารนําระบบกลุ่มธุรกจิในเครอืมาใช ้(Group Company Concept) 

ซึง่ทาํใหบ้รษิทัในเครอืเดยีวกนัตอ้งมกีารคดิราคากนัแบบ arm’s length209   ปีภาษใีนประเทศสงิคโปร์

เหมอืนประเทศไทยคอืเป็นปีปฏทินิ เริม่ 1 มกราคม และสิน้สุด 31 ธนัวาคม ของทุกๆปี เงนิไดข้อง      

ปีใด (Tax Year) จะตอ้งเสยีภาษใีนปีถดัไป (Assessment Year) เช่นรายไดท้ีนิ่ตบิุคคลไดร้บัใน       

ปี พ.ศ. 2554 ถอืเป็น Assesment Year พ.ศ. 2555 

หลกัถ่ินท่ีอยู่  

นิตบิุคคลจะถอืว่ามถีิน่ที่อยู่ในประเทศสงิคโปร์หากนิตบิุคคลนัน้ มกีารควบคุมและการ

บรหิารจดัการในประเทศสงิคโปร ์(Control and management of business in Singapore) และเมือ่มี

ถิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศสงิคโปร ์นิตบิุคคลดงักล่าวจะไดร้บัสทิธพิเิศษภายใตอ้นุสญัญาภาษซีอ้น ทีป่ระเทศ

สงิคโปรม์กีบัต่างประเทศอกีดว้ย 

 

                                                            
209 ราคาทีคู่ส่ญัญาทีเ่ป็นอสิระต่อกนัพงึเรยีกเกบ็ต่อกนั 
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กฎหมายภาษีหลกัในประเทศสิงคโปร ์

กฎหมายภาษหีลกัทีใ่ชใ้นประเทศสงิคโปร ์มดีง้น้ี 

 

ตารางท่ี  3.15 สรปุกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัภาษีอากร ของประเทศสิงคโปร ์

 

ช่ือกฎหมาย ประเภทภาษีท่ีบงัคบัใช้ 

พระราชบญัญตัภิาษเีงนิได ้

The Income Tax Act 

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล  ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  

 ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา 

พระราชบญัญตัภิาษมีลูคา่เพิม่ 

The Goods and Services Act 

ภาษมีลูคา่เพิม่ 

พระราชบญัญตัภิาษทีรพัยส์นิ 

The Property Tax Act 

ภาษทีรพัยส์นิ 

พระราชบญัญตัอิากรแสตมป์ 

The Stamp Duties Act 

อากรแสตมป์ 

พระราชบญัญตัภิาษศุีลกากร 

The Customs Act 

อากรขาเขา้ 

 

 

ภาษีเงินได้ (Income Tax) 

 

ภายใต ้The Income Tax Act ไดก้ําหนดใหบุ้คคลธรรมดาและนิตบิุคคลตอ้งเสยีภาษี

ดงัต่อไปน้ี 

 

1.  ภาษีเงินได้นิติบคุคล 

 

 บรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายในประเทศสงิคโปร ์และนิตบิุคคลต่างประเทศ จะตอ้งเสยี

ภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลในประเทศสงิคโปร์หากเงนิไดน้ัน้ เกดิในประเทศสงิคโปร์ หรอืไดร้บัในประเทศ

สงิคโปร ์และใน Assessment Year 2555 บรษิทัสงิคโปร ์หรอื Registered business trust ในสงิคโปร์
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จะไดร้บัเงนิช่วยเหลอื SMES จากรฐัเป็นเงนิสด ในอตัรารอ้ยละ 5 ของรายได ้แต่ไม่เกนิ SGD210 

5,000 

ฐานภาษี 

The Income Tax Act กําหนดใหนิ้ตบิุคคลตอ้งเสยีภาษจีากเงนิไดด้งัต่อไปน้ีทีเ่กดิใน

ประเทศสงิคโปร ์หรอืไดร้บัในประเทศสงิคโปร ์

(1) กาํไรทีเ่กดิจากการทาํธุรกจิ 

(2) รายไดจ้ากการลงทุน เชน่ เงนิปนัผล ดอกเบีย้รบั และ คา่เชา่ 

(3) คา่สทิธ ิ Premium และกาํไรทีเ่กดิจากทรพัยส์นิ 

(4) รายไดอ้ื่น 

ผลได้จากทุน (Capital Gain) 

ไม่มกีารเรยีกเกบ็ Capital Gain Tax ในประเทศสงิคโปร ์และในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 ไดม้กีารเสนอว่า รายไดท้ีบ่รษิทัไดร้บัจากการขายเงนิลงทุนในส่วนทุน (Equity investments) 

ไม่ตอ้งถอืเป็นรายไดเ้พื่อเสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล หากบรษิทันัน้มสี่วนไดเ้สยีในบรษิทัทีข่ายไม่น้อย

กวา่รอ้ยละ 20 ซึง่ไดถ้อืไวโ้ดยบรษิทัทีข่ายไมต่ํ่ากวา่ 24 เดอืนก่อนการขาย สทิธพิเิศษน้ีมผีลบงัคบักบั

การขายเงนิลงทุนในระหวา่ง 1 มถุินายน พ.ศ. 2555 ถงึ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เทา่นัน้ 

ขาดทุนสะสม 

The Income Tax Act อนุญาตใหบ้รษิทัสามารถนําผลขาดทุนทีเ่กดิขึน้ในปีปจัจุบนัไปใช้

กบั ปีก่อนหน้าไดเ้ป็นจาํนวนไมเ่กนิ SGD 100,000 ผลขาดทุนทีเ่กดิขึน้สามารถนําไปหกักลบกบักําไร          

ในอนาคตโดยไมม่วีนัหมดอาย ุหากเขา้เงือ่นไขทีก่าํหนด 

เงินปันผล 

The Income Tax Act ใหภ้าษเีงนิไดท้ีนิ่ตบิุคคลไดจ้่ายไวถ้อืเป็นภาษสีุดทา้ย ดงันัน้        

จงึไม่มกีารเรยีกเกบ็ภาษจีากการนําสง่กําไรไปต่างประเทศ และผูท้ีไ่ดร้บัเงนิปนัผลกไ็ม่ตอ้งนํารายได้

เงนิปนัผล มาเสยีภาษอีกี 

 

 

                                                            
210 SGD ยอ่มาจาก Singapore Dollar 
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อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล 

The Income Tax Act กาํหนดอตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลไวด้งัน้ี 

 

ตารางท่ี  3.16 อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล 

 

กาํไรท่ีต้องเสียภาษี 
(SGD) 

Partial Exemption 
(ร้อยละ) 

Effective tax rate 
(ร้อยละ) 

0 – 10,000 75 ของกาํไรสทุธ ิ 4.25 

10,001 – 290,000 50 ของกาํไรสทุธ ิ 8.5 

290,001 เป็นตน้ไป ไมย่กเวน้ 17 

 

ค่าใช้จ่ายท่ีหกัได้ 

นิตบิุคคลสามารถนําค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายไปจรงิจากการดําเนินธุรกจิมาหกัเป็นค่าใชจ้่าย       

ทางภาษไีด ้หากเขา้เงือ่นไขดงัต่อไปน้ี 

(1) คา่ใชจ้า่ยนัน้เกดิขึน้โดยตรงจากการดาํเนินงาน แต่ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยสว่นทุน 

(2) คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตอ้งไมเ่ป็นรายจา่ยตอ้งหา้มตาม The Income Tax Act 

(3) คา่ใชจ้า่ยนัน้ตอ้งเกดิขึน้แลว้ ไมใ่ชค่า่ใชจ้า่ยทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 

 

ตารางท่ี  3.17 ค่าใช้จ่ายทางภาษี 

 

ค่าใช้จ่ายท่ีหกัได้ ค่าใช้จ่ายท่ีหกัไม่ได้ 

คา่ใชจ้า่ยในการผลติ Amortization 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร คา่เสือ่มราคา (capital allowance หกัได)้ 

หน้ีสญูจากเจา้หน้ีการคา้ หน้ีสญูอืน่ (ไมใ่ชเ่จา้หน้ีการคา้) 

เงนิคา่ตอบแทนกรรมการ เงนิบรจิาค 

เงนิเดอืนกรรมการ เงนิคา่ภาษ ี

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเจา้หน้ี เงนิงวดทีจ่า่ยสาํหรบัทรพัยส์นิถาวร 
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ค่าใช้จ่ายท่ีหกัได้ ค่าใช้จ่ายท่ีหกัไม่ได้ 

การคา้ 

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ของพนกังาน  

เงนิประกนั  

ดอกเบีย้จา่ย  

 

 

2.  ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

 
 The Income Tax Act กําหนดใหผู้จ้่ายเงนิไดด้งัต่อไปน้ีตอ้งหกัภาษ ีณ ทีจ่่ายไวเ้มือ่มี

การจ่ายเงนิไดด้งัต่อไปนี้ใหก้บับุคคลธรรมดาและนิตบิุคคลทีม่ไิดม้ถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศสงิคโปร ์เมื่อหกั

ภาษีไว้แล้วก็ให้นําส่งเงนิที่หกัไว้นัน้ต่อหน่วยงานภาษีของประเทศสงิคโปร์ (Inland Revenue 

Authority of Singapore – IRAS) ใหค้รบถว้น 

 

ตารางท่ี  3.18 ประเภทเงินได้ท่ีต้องหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

 

ประเภทของเงินได้ 
อตัราท่ีต้องหกัและนําส่ง 

(ร้อยละ) 

ดอกเบีย้ คา่นายหน้า คา่ธรรมเนียม  

การจา่ยเงนิเน่ืองจากการกูย้มืเงนิ 

15 (เป็นภาษสีุดทา้ย) 

คา่สทิธ ิหรอืการจา่ยเงนิสาํหรบัการใช ้หรอื

สทิธใินการใช ้ขอ้มลูหรอืความรูท้าง

วทิยาศาสตร ์ ทางเทคนิค หรอืทางการคา้ 

10 (เป็นภาษสีุดทา้ย) 

การใหค้วามชว่ยเหลอืทางเทคนิค และ

คา่ใชจ้า่ยในการจดัการ (ไมต่อ้งหกักรณทีี่

บรกิารไดก้ระทาํนอกประเทศ) 

เทา่กบัอตัราภาษเีงนิไดนิ้ติ

บุคคล (รอ้ยละ 20 สาํหรบั

บุคคลธรรมดา) 

คา่เชา่ หรอืการจา่ยเงนิสาํหรบัการใช้

สงัหารมิทรพัย ์

15 (เป็นภาษสีุดทา้ย) 
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ประเภทของเงินได้ 
อตัราท่ีต้องหกัและนําส่ง 

(ร้อยละ) 

Time charter fees/ Voyage charter fees/ 

bareboat charter fees for charter of ships 

ไมต่อ้งหกัแลว้เริม่ตัง้แต่ 17 

กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2555 

เงนิเดอืน หรอืเงนิคา่ตอบแทนกรรมการ 20 

เงนิปนัผล ไมต่อ้งหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย 

 

 

3.  ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 

 

หลกัถ่ินท่ีอยู ่
 

 บุคคลธรรมดาถอืวา่มถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศสงิคโปรเ์มือ่อาศยั หรอืถูกจา้งงานในประเทศ

สงิคโปรต์ัง้แต่ 183 วนัขึน้ไปในปีปฏทินิใดๆ แต่ไมร่วมถงึการจา้งงานสาํหรบักรรมการ  สาํหรบั

ชาวต่างชาต ิ(ไมร่วมกรรมการ) ทีเ่ขา้มาในประเทศสงิคโปรต์ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2550                

หากชาวต่างชาตอิยูใ่นประเทศสงิคโปรต์ดิต่อกนัรวม 183 วนัซึง่คาบเกีย่ว 2 ปีปฏทินิใหถ้อืวา่เป็น      

ผูม้ถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศสงิคโปร ์ในทัง้ 2 ปี  และหากอยูใ่นประเทศสงิคโปรต์ดิต่อกนั 3 ปี โดยทีปี่ปฏทินิ

แรก และปีปฏทินิที ่3 อยูไ่มถ่งึ  183 วนั ใหถ้อืวา่เป็นผูม้ถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศสงิคโปร ์ในทัง้ 3 ปี 

 

เงินได้ท่ีต้องเสียภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 

 เงนิไดท้ีต่อ้งเสยีภาษเีงนิไดจ้ะเรยีกเกบ็จากเงนิไดท้ีบุ่คคลธรรมดาไดร้บั เน่ืองมาจาก       

การจา้งงาน เงนิไดจ้ากการรบัทาํงานให ้และกาํไรจากการคา้ 

 

เงินได้ท่ีไม่ต้องเสียภาษี 

เงนิปนัผลทีบุ่คคลธรรมดาไดร้บัไมต่อ้งเสยีภาษใีนประเทศสงิคโปร ์ และตัง้แต่วนัที ่           

1 มกราคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป เงนิไดด้อกเบีย้รบัทีไ่ดร้บัจากธนาคารสถาบนัการเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัิ

ไมต่อ้งนําไปรวมเป็นเงนิไดเ้พือ่เสยีภาษ ี และตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2547 เงนิไดใ้น

ต่างประเทศทีบุ่คคลธรรมดาไดร้บั (โดยมไิดผ้า่นคณะบคุคลในประเทศสงิคโปร)์ ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิ

ไดบุ้คคลธรรมดา 
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การหกัค่าใช้จ่ายทางภาษี 

บุคคลธรรมดาสามารถหกัคา่ใชจ้า่ยไดแ้ต่จาํกดัจาํนวน 

 

อตัราภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 

ภายใต ้The Income Tax Act กาํหนดใหบุ้คคลธรรมดาเสยีภาษใีนอตัราดงัต่อไปน้ี 

 

      ตารางท่ี  3.19 อตัราภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 

 

เงินได้สทุธิหลกัหกัค่าใช้จ่าย 

 (SGD) 

อตัราภาษี  

(ร้อยละ) 

ไมเ่กนิ  20,000 0 

20,001 – 30,000 2 

30,001 – 40,000 3.5 

40,001 – 80,000 7 

80,001 – 120,000 11.5 

120,001 – 160,000 15 

160,001 – 200,000 17 

200,001 – 320,000 18 

320,000 ขึน้ไป 20 

 

 

ภาษีสินค้าและบริการ  

 

 The Goods and Services Act เป็นกฎหมายทีอ่อกมาบงัคบัใชใ้นเรื่องของ

ภาษมีลูค่าเพิม่โดยเฉพาะ ซึ่งกําหนดว่าภาษมีูลค่าเพิม่ตอ้งเรยีกเกบ็จากรายการใดบา้ง อตัราทีเ่รยีก

เกบ็การจดทะเบยีนภาษมีลูคา่เพิม่ และการยืน่แบบ สาระสาํคญัภายใตก้ฎหมายดงักลา่วเป็นดงัน้ี 
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สินค้าและบริการท่ีต้องเสียภาษี 

 สนิคา้เกอืบทุกชนิด การใหบ้รกิารในประเทศสงิคโปร ์ และการนําสนิคา้เขา้มาในประเทศ

สิงคโปร์ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม อย่างไรก็ดี กฎหมายกําหนดให้การให้เช่าที่อยู่อาศัย และการ

ใหบ้รกิารทางการเงนิบางประเภทไดร้บัยกเวน้ภาษมีลูคา่เพิม่ 

อตัราภาษีมลูค่าเพ่ิม 

อตัราทีเ่รยีกเกบ็ คอื รอ้ยละ 7 ของมลูค่าของสนิคา้และบรกิาร สาํหรบัการส่งออกสนิคา้       

และใหบ้รกิารแบบ International Service อตัราทีเ่รยีกเกบ็คอื รอ้ยละ 0 

การจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม 

 ผูป้ระกอบการตอ้งจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่เมื่อมยีอดขายเกนิ SGD 1,000,000 หรอื

สมคัรใจจะจดทะเบยีนกรณีทีย่อดขายไมถ่งึ SGD 1,000,000 และเมือ่จดแลว้กต็อ้งเป็นผูป้ระกอบการ

จดทะเบยีนไปอยา่งน้อย 2 ปี 

การย่ืนแบบแสดงรายการและการชาํระภาษี 

 เมื่อจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่แลว้ ผูป้ระกอบการจดทะเบยีนตอ้งยื่นแบบแสดงรายการ

ภาษมีลูคา่เพิม่ภายใน 1 เดอืน นบัจากวนัสิน้ไตรมาส พรอ้มทัง้ชาํระภาษมีลูคา่เพิม่ (ถา้ม)ี 

 

ภาษีทรพัยสิ์น   

 
ภายใต ้Property Tax Act บงัคบัใหม้กีารเรยีกเกบ็ Property Tax จากอสงัหารมิทรพัย์

ทุกประเภทในสงิคโปร ์ ผูเ้ป็นเจา้ของทรพัยส์นิตอ้งจ่ายภาษทีรพัยส์นิทุกตน้ปี  อสงัหารมิทรพัยใ์นทีน้ี่

รวมถงึ House Development Board flats  บา้นพกั ออฟฟิศ  โรงงาน และทีด่นิ  ภาษทีีเ่รยีกเกบ็นัน้

จะเป็นอตัรารอ้ยละของ มลูคา่ของทรพัยส์นิรายปีทีป่ระเมนิโดย Property Tax Department 

อตัราของ Property Tax  กฎหมายกําหนดใหเ้รยีกเกบ็ในอตัรารอ้ยละ 0  รอ้ยละ 4 และ  

รอ้ยละ 6 สําหรบัที่พกัอาศยั และรอ้ยละ 10 กรณีอสงัหารมิทรพัย์อื่น  อย่างไรกด็ ีอาจมกีารยกเวน้ 

Property Tax ในกรณขีองทีด่นิทีอ่ยูใ่นเขตทีก่าํลงัพฒันา 
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อากรแสตมป์  

   
ภายใต ้Stamp Duties Act กําหนดใหต้ราสารตามตาราง Stamp Duties Act ตอ้งเสยี

อากรแสตมป์ อตัราทีต่อ้งเสยีเป็นไป ตามอตัราพกิดัทีก่าํหนด 

 

ภาษีศลุกากร  

 
 ประเทศสงิคโปร์เป็นท่าเรอืปลอดภาษีอยู่แลว้ แต่กอ็าจเรยีกเกบ็อากรขาเขา้บนสนิค้า        

บางรายการ เช่น สนิค้าปิโตรเลยีม ยานพาหนะ ยาสูบ และ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รถยนต์ เป็นต้น 

อากรทีเ่รยีกเกบ็นัน้อาจเป็นตามจาํนวนทีก่าํหนด  

 รฐับาลสงิคโปร์ให้ความสําคญัต่อการทําความตกลงเขตการค้าเสรีกบันานาประเทศ         

เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าและเศรษฐกจิเป็นสําคญั  คู่สญัญาของประเทศสงิคโปร์ที่สําคญั ได้แก่ 

สหภาพยุโรป นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สหรฐัอเมริกา จอร์แดน กลุ่มทรานแปซิฟิก อินเดีย 

เกาหลใีต ้

 แมว้่ารฐับาลสงิคโปร์ จะไม่ตอ้งการรายไดจ้ากภาษนํีาเขา้ แต่กย็งัคงไวซ้ึ่ง มาตรการที่

มใิช่ภาษ ีเช่น มาตรการควบคุมการสง่ออก มาตรการหา้มนําเขา้สนิคา้บางประเภท มาตรการควบคุม

โรค มาตรการด้านสุขอนามยั มาตรการมาตรฐานและคุณภาพสนิค้า การใช้ฉลาก และขอ้กําหนด

เฉพาะสาํหรบัสนิคา้บางประเภท เชน่ อาหาร ขา้ว เน้ือสตัว ์และผลติภณัฑแ์ปรรปู ผกั ผลไม ้ 

รฐับาลสงิคโปร์ ยงัให้สทิธิประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรกบัผู้ประกอบการ เพื่ออํานวย

ความสะดวกทางการคา้ระหวา่งประเทศ และเพิม่ขดีความสามารถใหผู้ป้ระกอบการสามารถแขง่ขนัใน        

ตลาดการคา้โลกได ้คอื211 

(1) Temporary Import Scheme  

(2) Licensed Warehouse Scheme 

(3) Zero GST Warehouse Scheme  

(4) Excise Factory Scheme 

(5) Industrial Exemption Factory Scheme  

                                                            
211  www.customs.gov.sg. 
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(6) Petroleum Licenses 

(7) Air Store Bond Scheme 

(8) Duty Free Shop Scheme 

(9) Container Freight Warehouse 

(10) Cargo Agents Import Authorization 

(11) Bonded Truck Scheme 

(12) TradeNet 

 

อนุสญัญาภาษีซ้อน 

 

ในปจัจุบนั ประเทศสงิคโปร์ไดต้กลงทําอนุสญัญาภาษีซ้อนกบั 76 ประเทศ อย่างไรกด็ ี

ประเทศในกลุ่มสมาชกิอาเซยีนที ่7 ประเทศทีส่งิคโปร์ร่วมลงนามในอนุสญัญาภาษซีอ้น ไดแ้ก่ บรูไน 

อนิโดนีเซยี  มาเลเซยี พมา่  ฟิลปิปินส ์ ไทย และเวยีดนาม รายละเอยีดของประเทศทีร่่วมลงนามใน

อนุสญัญาภาษซีอ้นกบัสงิคโปร ์สามารถดไูดใ้นภาคผนวกเรือ่งภาษ ี

 

นโยบายและกฎหมายภาษีท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริม SMEs 
 
เน่ืองจากประเทศสงิคโปรเ์ป็นประเทศทีใ่หส้ทิธพิเิศษทางภาษกีบัผูป้ระกอบธุรกจิอยูแ่ลว้ 

โดยมไิดมุ้ง่เน้นว่าเป็น SMEs หรอืไม ่ดงันัน้ SMEs ในสงิคโปรก์ม็ตีน้ทุนทางภาษไีมม่ากเป็นทุนอยู่
แลว้เมื่อเทยีบกบัตน้ทุนภาษใีนประเทศสมาชกิอื่น อย่างไรกด็สีงิคโปร์มกีารใหส้ทิธพิเิศษ กบั SMEs 
ดงัต่อไปน้ี 

(1) การให ้SME cash grant ใน Assessment Year 2555  

เพื่อช่วยลดต้นทุนในการทําธุรกจิ โดยเป็นการใหเ้งนิช่วยเหลอื ในอตัรารอ้ยละ 5 ของ
รายได ้แต่เป็นเงนิไมเ่กนิ SGD 5,000 

(2) Productivity and Innovation Credit Scheme   

เป็นการสนับสนุนผูป้ระกอบการลงทุนในกจิกรรมทีเ่ป็นเรื่องของการสรา้งนวตักรรม และ

ปรบัปรุง Productivity ใหด้ขี ึน้ โดยใหส้ทิธปิระโยชน์คอืการใหห้กัค่าใชจ้่ายทางภาษไีด ้4 เท่า (แต่ไม่



นโยบายและกฎหมายของประเทศสมาชกิอาเซยีนเป้าหมาย 

  

 

3-264 

เกนิ SGD 1,600,000) หรอืเลอืกทีจ่ะไดร้บัเงนิสด (รอ้ยละ 30 ของคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดร้บัสทิธทิีไ่มเ่กนิ SGD 

200,000212) สาํหรบักจิกรรมดงัต่อไปน้ี 

1) การวจิยัและพฒันา 

2) นวตักรรมทีไ่ดร้บัการอนุมตั ิ

3) การไดม้าซึง่ทรพัยส์นิทางปญัญา 

4) การจดทะเบยีนทรพัยส์นิทางปญัญา 

5) การซือ้หรอืการเชา่ Prescribed Automation Equipment 

6) การจดัอบรมพนกังาน 

(3) Renovation and Refurbishment Deduction Scheme 

เป็นการสนับสนุนใหผู้ป้ระกอบการปรบัปรุงสถานประกอบการใหดู้เรยีบรอ้ยและทนัสมยั

อยูเ่สมอทุกๆ 3 ปี โดยเฉพาะ SMEs รายจ่ายดงักล่าวเป็นการลงทุนซึง่ปกตแิลว้หกัเป็นค่าใชจ้่ายทาง

ภาษไีมไ่ด ้แต่รายจ่ายลงทุนทีไ่ดร้บัอนุมตัภิายใต ้scheme น้ีสามารถหกัเป็นค่าใชจ้่ายทางภาษไีด ้ใน 

Assessment Year 2556 รฐัไดเ้พิม่จาํนวนจากเดมิหกัเป็นค่าใชจ้่ายไดไ้มเ่กนิ SGD 150,000 เป็น 

SGD 300,000 บาท ในทุกๆ 3 ปี 

(4)  Merger & Acquisition Scheme  

เป็น Scheme ทีส่ง่เสรมิใหธุ้รกจิมกีารเจรญิเตบิโตขึน้ดว้ยการควบรวมธุรกจิ โดยอนุญาต
ใหห้กัค่าใชจ้่ายทางภาษไีด ้2 เท่าสาํหรบัตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จากการควบรวม แต่เป็นจาํนวนไมเ่กนิ SGD 
100,000 ต่อ Assessment Year   

(5) การใหห้กัคา่ใชจ้า่ยสว่นทุน 

ใน Assessment Year 2555 รฐัอนุญาตใหห้กัค่าใชจ้่ายสว่นทุนทีม่จีาํนวนไมม่าก เป็น
รายจ่ายทางภาษีได้ทัง้จํานวนในปีที่ซื้อ สําหรบัรายจ่ายดงัต่อไปน้ี ทัง้น้ีเพื่อลดความยุ่งยากของ
ผูป้ระกอบการ 

(5.1) ซือ้มาเพือ่ใชใ้นกจิการ 

                                                            
212 สาํหรบั Assessment year 2011-2012 เทา่นัน้ Assessment Year 2013-2015 จะคาํนวณจากคา่ใชจ้า่ยทีไ่มเ่กนิ SGD 
100,000 เทา่นัน้ 
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(5.2) มรีาคาไมเ่กนิ SGD 1,000 (สาํหรบั Assessment Year 2556 เพิม่ให้
เป็น SGD 5,000) 

(5.2.1) รายจ่ายลงทุนที่หักได้รวมทัง้หมดต้องไม่เกิน SGD 
30,000 ต่อปี 

(6) ยกเวน้เงนิไดส้าํหรบัการขาย Equity investments 

รายไดท้ีบ่รษิทัไดร้บัจากการขายเงนิลงทุนในสว่นทุน (Equity investments) ไมต่อ้งถอื

เป็นรายไดเ้พื่อเสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล หากบรษิทันัน้มสี่วนไดเ้สยีในบรษิทัทีข่ายไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 

20 ซึ่งไดถ้อืไวโ้ดยบรษิทัทีข่ายไม่ตํ่ากว่า 24 เดอืน ก่อนการขาย สทิธพิเิศษน้ีมผีลบงัคบักบัการขาย

เงนิลงทุนในระหวา่ง 1 มถุินายน 2555 ถงึ 31 พฤษภาคม 2560 

สาํหรบัการสง่เสรมิให ้ SMEs ไปลงทุนในต่างประเทศ ประเทศสงิคโปรเ์ป็นประเทศทีม่ี

นโยบายทางภาษทีีส่่งเสรมิการการคา้การลงทุนมากที่สุดในประเทศสมาชกิ ทัง้น้ีเพราะสงิคโปร์ไม่มี

ทรพัยากรธรรมชาตเิหมอืนประเทศสมาชกิอื่น ดงันัน้ การกําหนดนโยบายโดยเฉพาะนโยบายด้าน

ภาษมีคีวามสาํคญัมากกบัระบบเศรษฐกจิของประเทศสงิคโปร ์ สงิคโปรน์ับวา่เป็นประเทศทีม่นีโยบาย

และกฎหมายเกี่ยวกบัภาษลีํ้าหน้ากว่าประเทศสมาชกิมาก  รวมทัง้ เป็นประเทศเดยีวที่มนีโยบายที่

สง่เสรมิให ้SMEs ไปลงทุนในต่างประเทศ ดงัน้ี 

(1) รฐับาลสงิคโปรอ์นุญาตใหห้กัคา่ใชจ้่ายทางภาษไีด ้2 เท่าสาํหรบัรายจ่ายทีเ่กีย่วเน่ือง

กบั Internationalization Scheme แต่เป็นจํานวนเงนิไม่เกนิ SGD 100,000 ต่อปี เพื่อเป็นการลด

ตน้ทุนใหก้บั SMEs โดยไมต่อ้งขออนุมตักิ่อน ซึง่รายจา่ยทีจ่ะไดร้บัสทิธติอ้งเป็นรายจา่ยดงัต่อไปน้ี 

(1.1) รายจ่ายสําหรบัการเดนิทางไปต่างประเทศเพื่อสร้างธุรกจิในต่างประเทศ 

(Overseas business development trip/ missions) 

(1.2) รายจ่ายในต่างประเทศเพือ่ศกึษาตลาด และลู่ทางการทาํธุรกจิ (Overseas 

investment study trip/ mission) 

(1.3)  รายจ่ายเพื่อเขา้ร่วมงานแสดงสนิคา้ในต่างประเทศ (Participation in 

overseas trade fairs) 

(1.4) รายจ่ายเพื่อเขา้ร่วมงานแสดงสนิคา้ภายในประเทศ (Participation in 

approved local trade fairs) 
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(2) รฐับาลสงิคโปรย์กเวน้ภาษเีงนิไดใ้หก้บับรษิทัในประเทศสงิคโปร ์หรอืบรษิทัซึง่มถีิน่
ทีอ่ยูใ่นประเทศสงิคโปร ์ซึง่ไดร้บัเงนิไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศ (เงนิปนัผล และเงนิกําไร) รวมทัง้

เงนิคา่บรกิารทีไ่ดร้บัจากการใหบ้รกิารทีท่าํในต่างประเทศ  หากเขา้เงือ่นไขทีก่าํหนดดงัน้ี 

(2.1) เงนิไดใ้นต่างประเทศทีไ่ดร้บัไดเ้สยีภาษใีนต่างประเทศไวแ้ลว้ไม่น้อยกว่า

รอ้ยละ 15 

(2.2) ภาษีที่เสยีในต่างประเทศนัน้เป็นภาษีที่มลีกัษณะเดยีวกบัภาษีเงนิได้นิติ

บุคคล 

(2.3) ผูร้บัผลประโยชน์คอืบรษิทัในประเทศสงิคโปร์ หรอืบรษิทัซึ่งมถีิ่นที่อยู่ใน
ประเทศสงิคโปร ์

ทัง้น้ี รายจ่ายที่เกดิขึ้นเน่ืองจากการลงทุนหรอืจากการให้บรกิารในต่างประเทศยงั

สามารถหกัเป็นค่าใชจ้่ายทางภาษีของบรษิทัในประเทศสงิคโปร์ หรอืบรษิทัซึ่งมถีิน่ที่อยู่ในประเทศ

สงิคโปรไ์ดอ้กีดว้ย 

 

3.3.9  กฎหมายเก่ียวกบัการส่งเสริมการลงทุน 

 

สงิคโปรเ์ป็นประเทศทีใ่หค้วามเท่าเทยีมกนัระหว่างนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ 

จงึทาํใหก้ฎหมายการลงทุนของสงิคโปรเ์อือ้ประโยชน์ต่อผูล้งทุนเป็นอยา่งมาก โดยไมม่กีําหนดขัน้ตํ่า

ของเงนิลงทุน การถอืครองกรรมสทิธิท์ีด่นิ และสิง่ปลกูสรา้งในสงิคโปร ์รวมถงึอสิระในการโอนเงนิตรา

ต่างประเทศ และผลกําไรในการประกอบธุรกจิออกนอกประเทศ อยา่งไรกต็าม มขีอ้สงัเกตวา่ การ

ลงทุนในลกัษณะตัง้โรงงานเพื่อผลติสนิคา้ที่มมีูลค่าเพิม่และต้องใช้การทําวจิยั (Research & 

Development) มกัจะไดร้บัการทาบทามขอเป็นหุน้สว่นจากองคก์รของรฐับาล (Government Link) แต่

มธุีรกจิบางประเภททีจ่ํากดัสดัส่วนการลงทุน อาท ิการกระจายเสยีง และการจดัสรรคลื่นความถี ่

(สงูสุดไม่เกนิรอ้ยละ 49) กจิการดา้นหนังสอืพมิพ ์ (ไมเ่กนิรอ้ยละ 5) และกจิการทีห่า้มนักลงทุน

ต่างชาตเิขา้มาลงทุน ไดแ้ก่ ธุรกจิดา้นกฎหมายและการประกอบอาชพีทนายความ รวมถงึบางสาขาที่

เกีย่วขอ้งกบักจิการวสิาหกจิของรฐั213 

 

                                                            
213 http://www.smeasean.com/country_info.php?id=1&group=2 
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สงิคโปร์ให้ความเท่าเทยีมกนัระหว่างนักลงทุนชาวสงิคโปร์และชาวต่างชาติ โดย

ชาวต่างชาตสิามารถถอืหุน้ไดร้อ้ยละ 100  ในธุรกจิเกอืบทุกสาขา ยกเวน้ (1) ดา้นการกระจายเสยีง 

และการจดัสรรคลื่นความถี ่ ถอืหุน้สงูสุดไมเ่กนิรอ้ยละ 49 (2) กจิการดา้นหนังสอืพมิพ ์ ถอืหุน้ไมเ่กนิ

รอ้ยละ 5 สว่นกจิการทีห่า้มนักลงทุนต่างชาตลิงทุนไดแ้ก่ ธุรกจิดา้นกฎหมายและการประกอบอาชพี

ทนายความรวมถงึสาขาทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการวสิาหกจิของรฐั  

การลงทุนในสงิคโปร์ เริม่ด้วยการจดัตัง้บรษิทัโดยยื่นขอจดทะเบยีนบรษิทัต่อกรม

ทะเบยีน การคา้และธุรกจิ (Accounting & Corporate Regulatory Authority : ACRA) เพือ่จด

ทะเบยีนการจดัตัง้บรษิทั/ธุรกจิ ภายใต ้ Business Registration Act Cap 32 ซึง่บุคคลทีจ่ะตอ้งจด

ทะเบยีนกบั ACRA ในธุรกจิทุกสาขา รวมถงึ trade, commerce, craftsmanship, profession or any 

activity carried on for the purpose of gain 

กฎหมายการลงทุนของสงิคโปรเ์อือ้ประโยชน์ต่อผูล้งทุนเป็นอยา่งมาก โดยไมก่ําหนดเงนิ

ลงทุนขัน้ตํ่า และอนุญาตใหน้ักลงทุนสามารถถอืครองกรรมสทิธิท์ี่ดนิและสิง่ปลูกสรา้งในสงิคโปร ์

รวมถึงไม่มีการควบคุมในการโอนเงนิตราต่างประเทศและผลกําไรในการประกอบธุรกิจกลบัคืน

ประเทศผูล้งทุน 

หลกัเกณฑก์ารเอาเงินกลบัประเทศ 

นักลงทุนชาวต่างชาตสิามารถโอนเงนิตราต่างประเทศและผลกําไรในการประกอบธุรกจิ

กลบัคนืประเทศผูล้งทุนไดอ้ยา่งเสร ีหลงัจากทีเ่สยีภาษแีก่รฐับาลสงิคโปรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

สิทธิประโยชน์ในการลงทุนท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 

(1) Enterprise Investment Incentive (EII) Scheme เป็นการใหส้ทิธปิระโยชน์แก่

ผูป้ระกอบการทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนในตลาดหุน้ ในปีทีเ่ริม่กจิการและมทีุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ (Paid-up 

Capital) ไมต่ํ่ากวา่ 10,000 ดอลลารส์งิคโปรร์วมทัง้มกีารพฒันาผลติภณัฑใ์หมห่รอืมบีรกิารรปูแบบ

ใหม ่โดยบรษิทัสามารถนํายอดขาดทุนสะสมมาหกัลดหยอ่นภาษไีดส้งูสดุถงึ 3 ลา้นดอลลารส์งิคโปร ์

(2) Tax Exemption for Start-Ups สาํหรบันิตบิุคคลยืน่จดทะเบยีนในสงิคโปร ์ และม ี    

ผูถ้อืหุน้ไมเ่กนิ 20 ราย โดยทุกรายเป็นบุคคลธรรมดา สามารถขอรบัสทิธปิระโยชน์ในการยกเวน้ภาษี

เงนิได ้ โดยเงนิไดจ้าํนวน 1 แสนดอลลารส์งิคโปรแ์รกไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งนํามาคํานวณภาษเีงนิได้

ประจาํปีเป็นเวลา 3 ปี 
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(3) Licensed Warehouse Scheme (LWS) หากธุรกจินัน้มคีลงัสนิคา้ของตนเอง      

เพื่อเกบ็สนิคา้ทีต่อ้งเสยีภาษี GST สามารถขอจดทะเบยีนคลงัสนิคา้ที ่Singapore Customs           

เป็น Licensed Warehouse ได ้ซึง่จะไดส้ทิธปิระโยชน์จากการยกเวน้ภาษ ีGST สาํหรบัสนิคา้ทีเ่กบ็

ในคลงัสนิคา้น้ี จนกวา่จะมกีารจาํหน่ายออกไป แต่ทัง้น้ีผูป้ระกอบการตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมคลงัสนิคา้

รายปี โดยหากเป็นผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม เสยีคา่ธรรมเนียม 40,000 ดอลลารส์งิคโปร/์ปี หากเป็นสนิคา้

อื่นๆ ในปีแรก ค่าธรรมเนียมคํานวณจากภาษทีีค่าดว่าจะเกบ็ได(้Projected Potential Duty)            

จากปรมิาณสนิคา้สงูสุดทีค่ลงัสนิคา้นัน้สามารถรองรบัได ้ ส่วนปีต่อไปคาํนวณจากภาษเีฉลีย่ทีจ่ดัเกบ็

ไดใ้นเดอืนก่อนหน้า (Average 

Past Monthly Duty) โดยมอีตัราคา่ธรรมเนียมดงัตารางขา้งลา่งน้ี 

(4) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการค้า/การลงทุนของสิงคโปร ์

(4.1) Ministry of Trade and Industry (MTI) รบัผดิชอบเกีย่วกบัการคา้การลงทุน

และการจดัตัง้โรงงานอุตสาหกรรม 

(4.2) International Enterprise Singapore (IE Singapore) ไดจ้ดัโครงสรา้งใหม่

จากหน่วยงานเดมิคอื Trade Development Board (TDB) มนีโยบายช่วยเหลอืและสนับสนุนบรษิทั

สงิคโปรใ์หม้คีวามสามารถขยายตวัไปทีอ่ื่นได ้โดยใหบ้รกิารและอํานวยความสะดวกในการดา้นต่างๆ 

เช่น การจดัหาขอ้มลูการตลาด ทาํการศกึษาความเป็นไปไดใ้นการดาํเนินการคา้ และการนัดหมาย /

จดัหาคูค่า้ในต่างประเทศ รวมทัง้มนีโยบายสง่เสรมิสงิคโปรใ์หเ้ป็นศนูยก์ลางของ SME ในภมูภิาค โดย

มมีาตรการจูงใจใหป้ระเทศต่างๆ มาเปิดบรษิทั / สาขาในสงิคโปร์ และร่วมกบับรษิทัสงิคโปร์ในการ

ขยายธุรกจิสูต่ลาดในภมูภิาคต่อไป 

(4.3) Economics Development Board (EDB) สง่เสรมิใหน้ักธุรกจิต่างชาตเิขา้มา

ลงทุนใน ทัง้ดา้นการผลติและการบรกิารระดบันานาชาต ิ

(4.4) Standard Productivities & Innovation Board (SPRING Singapore) 

สนับสนุนใหป้ระเทศมผีลการผลติเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะใน 3 ดา้น คอื   1) การเพิม่ผลผลติและการ

สรา้งสรรค ์   2) มาตรฐานและคุณภาพ และ   3) SMEs ภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ เพือ่ให้

สงิคโปร์เป็นประเทศที่สามารถแข่งขนัได้ และมกีารขยายเพิม่ขึ้น ส่งผลให้ประชาชนมคีวามเป็นอยู ่       

ทีด่ขี ึน้ 
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(4.5) Agri-Food & Veterinary Authority (AVA) รบัผดิชอบในการตรวจสอบ

มาตรฐาน/คุณภาพอาหารนําเขา้สงิคโปร์ ออกระเบยีบและดูแลสุขอนามยัภายในประเทศ เพื่อให้

ประชาชนมคีวามมัน่ใจว่า อาหารทีนํ่าเขา้สงิคโปร์และผลติในประเทศมคีวามสะอาดถูกสุขอนามยั

ปลอดภยัต่อการบรโิภค 

 
นโยบายหรือกฎหมายส่งเสริม SMEs  

 

จาํนวนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในประเทศสงิคโปรม์จีาํนวน 130,000 

วสิาหกจิ คดิเป็นรอ้ยละ 99 ของจํานวนวสิาหกจิทัง้หมด ซึ่ง SMEs เป็นตวัขบัเคลื่อนหลกัในระบบ

เศรษฐกจิ ก่อใหเ้กดิมลูค่าเพิม่ทัง้ในภาคอุตสาหกรรมและภาคบรกิารเป็นมลูค่า 57.5 พนัลา้นดอลลาร์

สงิคโปร ์หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 47 นอกจากน้ี SMEs ยงัก่อใหเ้กดิการจา้งงานจาํนวน 779,096 ราย หรอื

คดิเป็นรอ้ยละ 62 ของการจา้งงานทัง้หมดในประเทศ 
 

นโยบายของรฐับาลสาํคญัของสงิคโปร ์

(1) นโยบายด้านเศรษฐกิจ 

ด้านการผลิตสนิค้าอุตสาหกรรม สงิคโปร์จะส่งเสริมงานด้านการวิจยัและพฒันาเพื่อ

พฒันาเทคนิคการผลติดา้นอวกาศ ปิโตรเลยีม ปิโตรเคม ีเคมภีณัฑ ์เภสชัภณัฑ ์อเิลก็ทรอนิกส ์และ 

Precision Engineering โดยมุง่เน้นการผลติสนิคา้ทีท่ํามลูค่าเพิม่ไดม้าก และตอ้งการใหป้ระเทศเป็น

ศนูยก์ลางของธุรกจิประเภทต่างๆ เชน่ ธุรกจิบรกิาร การคมนาคมขนสง่ และ Logistics  

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ สงิคโปร์มุ่งพฒันาใหเ้ป็นแหล่งขอ้มลูข่าวสารพรอ้มทัง้เป็น

แหลง่ขายเทคโนโลยสีารสนเทศดว้ย  

ด้านการพฒันาธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) มุ่งพฒันาธุรกิจขนาดเล็กและ

กลางใหเ้ป็นธุรกจิขนาดใหญ่ในอนาคต โดยอุดหนุนดา้นการวจิยัและพฒันา และสนับสนุนสนิเชื่อเพื่อ

ปรบัปรุงเครื่องจกัรในการผลติโดยเฉพาะการผลติสนิคา้คอมพวิเตอร ์เครื่องมอืสือ่สาร รวมทัง้การเน้น

ดา้นการเพิม่ผลติภาพของ SMEs โดยสง่เสรมิและสนบัสนุน SMEs ใหเ้ขา้สูก่ระบวนการพฒันาองคก์ร

สูค่วามเป็นเลศิทางธุรกจิ 
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(2) นโยบายการลงทุน  

ส่งเสรมิใหม้กีารออมในระดบัสูงและลงทุนภายใตก้ตกิาของแผนการออมทีก่ําหนด โดย

มุ่งเน้นทีก่ารศกึษาและเทคโนโลย ีมบีรษิทัต่างๆ ทีร่ฐับาลเขา้ไปมสี่วนร่วมถงึรอ้ยละ 60 ของ GDP 

เพือ่เน้นใหส้งิคโปรเ์ป็นศนูยก์ลางทางการเงนิและเทคโนโลยขีองภมูภิาค 

(3) การสนับสนุนการออม  

สนับสนุนให้มีการออมและการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศยัโดยการจัดตัง้กองทุน Central 

Provident Fund ทีเ่รยีกเกบ็จากนายจา้งและลกูจา้งเพือ่นําเงนิทีส่ะสมไวม้าใชเ้มือ่เกษยีณอายใุนเรือ่งที่

อยูอ่าศยัและสขุภาพ 

(4) นโยบายด้านการนําเข้า  

สงิคโปร์มนีโยบายการคา้ระหว่างประเทศที่เปิดกวา้งดําเนินธุรกจิตามรูปแบบนโยบาย

การคา้เสร ีเน่ืองจากเป็นเมอืงท่าเรอืทีส่าํคญัของเอเชยี จงึมกีารเรยีกเกบ็อากรนําเขา้สนิคา้จากสนิคา้

เพยีงไมก่ีร่ายการ หรอืเรยีกเกบ็จากรายการสนิคา้ต่างๆ เพยีงรอ้ยละ 10 ของรายการสนิคา้ทีม่กีารซื้อ

ขายระหวา่งประเทศ เช่นเดยีวกบัประเทศอื่นๆ สงิคโปรร์่วมทาํความตกลงทางการคา้ระหวา่งประเทศ 

ทัง้ในระดบัทวภิาค ีพหุภาค ีและในระดบัภมูภิาค สงิคโปรเ์ป็นสมาชกิ AFTA จงึใหค้วามสาํคญัทางการ

คา้กบัประเทศในกลุ่มอาเซยีน และโครงการต่างๆ ภายใตค้วามร่วมมอืทางเศรษฐกจิของอาเซยีนกบั

ประเทศทีส่าม และร่วมเป็นสมาชกิในความตกลงของ GATT/WTO และ MFA รวมถงึการทําความ    

ตกลงเขตการคา้เสร ี(FTA) กบัประเทศคูค่า้สาํคญั เชน่ สหรฐัอเมรกิา เป็นตน้  

หน่วยงานหลกัดา้น SMEs  

ในการสนับสนุนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม ประเทศสงิคโปรไ์ดจ้ดัตัง้องคก์รทีท่ํา

หน้าทีห่ลกัทางดา้นน้ีโดยเฉพาะอนัไดแ้ก่ Standards, Productivity and Innovation for Growth 

Board (SPRING) เป็นองคก์รทีอ่ยูภ่ายใตก้ระทรวงการคา้และการอุตสาหกรรม (Ministry of Trade 

and Industry) มหีน้าทีพ่ฒันาหน่วยธุรกจิและสรา้งความน่าเชื่อถอืใหแ้ก่สนิคา้ของประเทศสงิคโปร ์

โดยจะร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน การพัฒนาขีด

ความสามารถ การพฒันาการบรหิาร ให้ความช่วยเหลอืทางด้านเทคโนโลยแีละนวตักรรมและการ
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เขา้ถงึตลาด214  อกีทัง้ยงัดาํเนินมาตรการรบัประกนัหน้ี (Loan Insurance Scheme) เพือ่สรา้งชอ่งทาง

ใหแ้ก่วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มใหเ้ขา้ถงึแหลง่เงนิทุน โดยการเขา้ไปรบัประกนัหน้ีอกีดว้ย215 

“SPRING “ Standards, Productivity and Innovation Board of Singapore 

คณะกรรมการมาตรฐานผลติภาพและนวตักรรมแห่งประเทศสงิคโปร ์ ทําหน้าทีส่ง่เสรมิผลติภาพและ

ขดีความสามารถในการแขง่ขนัขององคก์รเพือ่ความรุ่งเรอืงทางเศรษฐกจิของสงิคโปร ์SPRING มกีาร

ประสานงานกบัหุน้ส่วนจากภาคส่วนต่างๆ ในการใหค้วามช่วยเหลอืวสิาหกจิในดา้นการเงนิ ดา้น

บรหิารจดัการ เทคโนโลยแีละความทนัสมยัต่างๆ รวมทัง้ช่วยเหลอืดา้นการเขา้สู่ตลาดของผลติภณัฑ์

และบรกิารใหม ่นอกจากน้ี SPRING ยงัพฒันาและสนับสนุนมาตรฐานและหลกัประกนัคุณภาพระดบั

สากลเพือ่สง่เสรมิความสามารถในการแขง่ขนัและสนบัสนุนการคา้อกีดว้ย  

การสง่เสรมิผลติภาพใน 3 ดา้น ไดแ้ก่  

(1) ผลติภาพและความคดิรเิริม่ (Productivity and innovation) ประกอบดว้ยการ

สง่เสรมิความเป็นเลศิทางธุรกจิใหไ้ปสูม่าตรฐานระดบันานาชาต ิการเสรมิสรา้งศกัยภาพและคุณภาพ

ของแรงงาน รวมทัง้คุณภาพของการใหก้ารบรกิาร 

(2) มาตรฐานและคุณภาพ (Standards and quality) - SPRING จะทาํหน้าทีก่ํากบั

ดแูลใหว้สิาหกจิและอุตสาหกรรมของสงิคโปรป์ฏบิตัติามมาตรฐานและคุณภาพสากลเพือ่ใหส้นิคา้และ

การบรกิารของสงิคโปรส์ามารถเขา้สูต่ลาดต่างประเทศไดแ้ละรกัษาสิง่แวดลอ้ม  

(3) SMEs และภาคเศรษฐกจิภายในประเทศ (SMEs and domestic sector) ไดแ้ก่ 

การยกระดบัมาตรฐานของวสิาหกจิขนาดกลางและยอ่ม (Upgrading enterprises) และปรบัเปลีย่น

อุตสาหกรรมเพือ่เสรมิสรา้งผลติภาพและลดตน้ทุนในการผลติ (Transforming Industry) 

โครงการทีส่าํคญัโครงการหน่ึงของหน่วยงาน SPRING คอื “โครงการรเิริม่สู่ความเป็น

เลิศด้านธุรกิจ” ซึ่งสนับสนุนให้องค์กรมีความเข้มแข็งทัง้ในการระบบการบริหารจัดการและ

กระบวนการ ทัง้น้ีเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสําคญัคอืการดําเนินการทีม่ปีระสทิธภิาพและมคีวามสามารถใน

การแขง่ขนั โดยหน่วยงาน SPRING ไดก้ําหนดรางวลั Singapore Quality Class และ Singapore 

                                                            
214http://www.spring.gov.sg/AboutUs/Pages/SPRING-Singapore.aspxRetrieved 23 September 2012. 
215Organization for Small & Medium Enterprises and Regional Innovation, Japan, Small & Medium Enterprise 
Development Policies in 6 ASEAN Countries, page 140.Retrieved 23rd September 2012 from 
http://www.aseansec.org/documents/SME%20Development%20Policies%20in%206%20ASEAN%20Member%20State
s%20-%20Part%201.pdf. 
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Quality Award (SQA) ขึน้เพือ่เป็นแรงจงูใจในการปรบัปรุงองคก์รสูค่วามเป็นเลศิสามารถเป็นตวัแบบ

ในการดาํเนินการเทยีบเท่าระดบัสากล เหมอืนกบั Thailand Quality Award ทีดู่แลโดยสถาบนัเพิม่

ผลผลติแหง่ชาต ิ(หลกัเกณฑใ์นการพจิารณารางวลั SQA แบง่ออกเป็น 7 หมวดดว้ยกนั ไดแ้ก่ การนํา

องคก์ร (Leadership) การวางแผนเชงิกลยุทธ ์(Planning) การมุ่งเน้นลูกคา้และตลาด (Customers) 

การวดั วเิคราะห์และการจดัการความรู้ (Information) การมุ่งเน้นทรพัยากรบุคคล (People)           

การจดัการกระบวนการ (Processes) และผลลพัธท์างธุรกจิ (Results) ซึ่งเป็นหลกัเกณฑเ์ดยีวกบั

รางวลั Thailand Quality Award ทีด่แูลโดยสถาบนัเพิม่ผลผลติแหง่ชาต)ิ 

ประโยชน์ที่องค์กรหรือหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ได้ร ับการแนะแนวทางในการ

ดาํเนินการต่างๆ ผา่นองคก์รชัน้นําในดา้นธุรกจิการเขา้ใจถงึศกัยภาพขององคก์รของตนเอง การไดร้บั

การสนับสนุนในการปรบัปรุงองค์กร การแสดงออกถึงการยอมรบัจากลูกคา้และผูม้สี่วนได้ส่วนเสยี  

การไดร้บัพืน้ทีท่างการตลาดทีม่ากขึน้ โดยองค์กรทีส่ามารถแสดงใหเ้หน็ถงึการดําเนินการทีโ่ดดเด่น

ตามมาตรฐานต่างๆ ทีห่น่วยงาน SPRING กําหนดจะไดร้บัการยอมรบัผา่นการมอบรางวลัแห่งความ

เป็นเลศิดา้นธุรกจิประจาํปี  

สาํหรบัการช่วยเหลอืดา้นการเงนิ SPRING มหีน้าทีใ่นการใหค้วามช่วยเหลอืและอํานวย

ความสะดวกกบั SMEs ในการกูเ้งนิจากธนาคาร โดยการให ้line of credit และ share risks ในอตัรา

รอ้ยละ 80 ภายใตโ้ครงการ Local Enterprise Financial Scheme ( LEFS) หรอืในรปูของ Voucher 

Scheme ใหค้วามชว่ยเหลอืบรษิทัใหม้ ีเงนิทุนเพือ่ปรบัปรุงใหม้เีทคโนโลย ีและ Innovation ใหม่ๆ และ

มศีกัยภาพในการดาํเนินธุรกจิต่อไปในอนาคต โดยมลูค่าของ voucher ใบละ 5,000 เหรยีญสงิคโปร ์

มอบใหบ้รษิทัทีย่ ืน่ขอและร่วมมอืดาํเนินการกบั Spring-funded Centres of Innovation (COIs) ซึง่

บรษิทัทีส่ามารถยืน่ใบสมคัรขอรบัการสนบัสนุน จะตอ้งเป็นบรษิทัทีม่เีจา้ของเป็นคนทอ้งถิน่รอ้ยละ 30 

และมกีารลงทุนดา้นทรพัยส์นิมลูคา่ตํ่ากวา่ 15 ลา้นเหรยีญสงิคโปร ์

 หน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคา้/การลงทุนของสงิคโปร ์

(1) Ministry of Trade and Industry (MTI) รบัผดิชอบเกีย่วกบัการคา้ การลงทุน 

และอุตสาหกรรม  

(2) International Enterprise Singapore (I E Singapore) มนีโยบายช่วยเหลอื

และสนับสนุนบรษิทัสงิคโปร์ใหม้คีวามสามารถขยายตวัไปสู่ตลาดโลกได ้โดยใหบ้รกิารและอํานวย

ความสะดวกในการด้านต่างๆ เช่น การจดัหาขอ้มูลการตลาด ทําการศกึษาความเป็นไปไดใ้นการ

ดําเนินการคา้ และการนัดหมาย/จดัหาคู่คา้ในต่างประเทศ รวมทัง้มนีโยบายส่งเสรมิสงิคโปร์ใหเ้ป็น
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ศนูยก์ลางของ SME ในภมูภิาค โดยมมีาตรการจงูใจใหป้ระเทศต่างๆมาเปิดบรษิทั / สาขาในสงิคโปร์

และรว่มกบับรษิทัสงิคโปรใ์นการขยายธุรกจิสูต่ลาดในภมูภิาคต่อไป 

(3) Economics Development Board (EDB) สง่เสรมิใหน้ักธุรกจิต่างชาตเิขา้มา

ลงทุนใน ทัง้ดา้นการผลติและการบรกิารระดบันานาชาต ิ 

(4) Agri-Food & Veterinary Authority (AVA) รบัผดิชอบในการตรวจสอบ

คุณภาพอาหารนําเขา้สงิคโปร์ ออกระเบยีบและดูแลสุขอนามยัภายในประเทศ เพื่อให้ประชาชนมี

ความมัน่ใจว่า อาหารทีนํ่าเขา้สงิคโปร์และผลติในประเทศมคีวามสะอาดถูกสุขอนามยัปลอดภยัต่อ

การบรโิภค 

 นอกจากนัน้ ประเทศสิงคโปร์ยังมีมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม216 อาท ิ

(1) มาตรการทางภาษีอากร โดยการลดอตัราภาษีเงนิได้นิตบิุคคลจากร้อยละ 20 

เหลอืรอ้ยละ 18 เป็นตน้ 

(2) ให้ข้อมูลข่าวสาร การฝึกอบรมบุคลากร และการให้คําแนะนําต่างๆ โดยมี

หน่วยงานชื่อ Enterprise Development Centres (EDCs) ทาํหน้าทีเ่ป็นศนูยร์วมของผูใ้หค้าํแนะนํา

ซึง่สามารถใหค้าํแนะนําไดท้ัง้ดา้นกฎหมาย การเงนิ การบรหิาร และธุรกจิ 

(3) มกีารพฒันาและวจิยัเพื่อสนับสนุนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมที่กําลงั
ดาํเนินการอยู ่

(4) ให้ความช่วยเหลอืทางด้านการเงนิแก่วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมที่ตัง้
ใหม ่

(5) มรีะบบการระงบัขอ้พพิาททางธุรกจิทีม่ปีระสทิธภิาพ 

(6) สนับสนุนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมสู่เวทกีารคา้โลก โดยการดงึดูดให้

นักลงทุนจากต่างประเทศใชป้ระเทศสงิคโปร์เป็นฐานทางธุรกจิ เพื่อสรา้งโอกาสใหแ้ก่วสิาหกจิขนาด

กลางและขนาดยอ่มของตนในการรว่มลงทุนกบันกัลงทุนต่างชาตเิหลา่นัน้ 

 

                                                            
216Ibid, page 140-155. 
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นโยบายและกฎหมาย 
ราชอาณาจกัรไทย 

 

  

 

 

 

  

3.4.1  กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัตัง้ธรุกิจ 

 

การประกอบธุรกิจในประเทศไทยสามารถกระทําได้ในหลากหลายรูปแบบ คือ การ

ประกอบธุรกจิแบบเจา้ของคนเดยีวในฐานะบุคคลธรรมดา การเขา้ร่วมกนัเพือ่ประกอบธุรกจิในรปูหา้ง

หุน้สว่นสามญั หา้งหุน้สว่นสามญันิตบิุคคล หา้งหุน้สว่นจาํกดั และบรษิทั 
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ตารางท่ี 3.20 รปูแบบองคก์รธรุกิจ 

 

ทีม่า : http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=102 

กฎหมายหลกัของประเทศไทยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัตัง้องคก์รธุรกจิ มดีงัน้ี 

(1) ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์

(2) พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

(3) พระราชบญัญตัทิะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499 

 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

 

ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์ลกัษณะ 22 บญัญตัเิกีย่วกบัการจดัตัง้องคก์รธุรกจิใน

หลายรปูแบบ คอื หา้งหุน้ส่วนสามญั หา้งหุน้ส่วนสามญันิตบิุคคล หา้งหุน้ส่วนจํากดั และบรษิทัจํากดั 

อกีทัง้ยงักล่าวถึงการบรหิารองค์กรธุรกจิแต่ละประเภท กําหนดความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลซึ่งเขา้

รว่มกนัเพือ่ทาํกจิการในองคก์ร และความสมัพนัธข์องบุคคลเหลา่นัน้กบับุคคลภายนอก 

นอกจากการจดัตัง้องค์กรธุรกิจในรูปแบบตามที่กล่าวไปข้างต้น ปจัจุบนัมีการจดัตัง้

องคก์รธุรกจิในรปูแบบทีห่ลากหลายกวา่เดมิ เช่น กจิการร่วมคา้ (Joint Venture) หากเป็นกจิการร่วม

ค้าที่จดทะเบยีนจดัตัง้เป็นองค์กรธุรกจิในรูปแบบใด ก็จะใช้บทบญัญัตขิองกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบั

องค์กรธุรกจิรูปแบบนัน้ประกอบกบัขอ้ตกลงการเขา้ทํากจิการร่วมคา้ร่วมกนัมาปรบัใชใ้นเรื่องต่างๆ 
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อย่างไรก็ตาม หากกจิการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบยีนจดัตัง้ขึ้นเป็นองค์กรธุรกจิ ก็จะใชบ้ทบญัญตัขิอง

กฎหมายที่เกี่ยวกบัหา้งหุน้ส่วนสามญัในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และขอ้ตกลงการเขา้ทํา

กจิการรว่มคา้มาใชบ้งัคบั 

การจดัตัง้หา้งหุน้สว่นสามญั 

หา้งหุน้สว่นสามญัเกดิขึน้จากการทีผู่เ้ป็นหุน้สว่น 2 คนขึน้ไปตกลงทีจ่ะลงทุนร่วมกนัเพือ่

กระทาํกจิการรว่มกนัดว้ยความประสงคท์ีจ่ะแบง่กําไรจากกจิการทีท่าํนัน้ โดยผูเ้ป็นหุน้สว่นทัง้หมดทุก

คนต้องรบัผดิร่วมกนัเพื่อหน้ีทัง้ปวงของห้างโดยไม่จํากดั จะเห็นได้ว่าการเกิดขึ้นของห้างหุ้นส่วน

สามญัสามารถเกดิขึน้โดยสญัญาระหว่างผูเ้ป็นหุน้ส่วน โดยไม่จําเป็นต้องมกีารจดทะเบยีนจดัตัง้ต่อ

กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณชิยแ์ต่อยา่งใด 

การจดัตัง้หา้งหุน้สว่นสามญันิตบิุคคล 

จากที่กล่าวไปแล้วว่าห้างหุ้นส่วนสามญัไม่จําเป็นต้องมกีารจดทะเบียนจดัตัง้ต่อกรม

พฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์อย่างไรกต็าม หากผูป้ระกอบธุรกจิประสงคใ์หห้า้งมสีถานะเป็น

นิตบิุคคลแยกต่างจากผูเ้ป็นหุน้สว่นแลว้ กส็ามารถจดทะเบยีนจดัตัง้หา้งหุน้สว่นสามญันิตบิุคคลได ้

การจดทะเบยีนจดัตัง้องค์กรธุรกจิในรูปแบบหา้งหุน้ส่วนสามญันิตบิุคคลสามารถทําได้

โดยยืน่คาํขอจดทะเบยีนต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอืสาํนักงานพฒันาธุรกจิการคา้จงัหวดัทีห่า้งนัน้

มสีาํนกังานใหญ่ตัง้อยู ่ซึง่มขี ัน้ตอนโดยสรุปดงัน้ี 

(1) การจองชื่อ : สามารถทาํไดท้างระบบอเิลก็ทรอนิกสผ์า่น www.dbd.go.th โดย

ไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งจะได้รับผลการจองชื่อภายในวันที่ทําการจองชื่อนัน้ ทัง้น้ี ผู้จองชื่อจะต้องมี

ความสมัพนัธก์บันิตบิุคคลทีจ่ะจดัตัง้ขึน้ ไดแ้ก่ ผูเ้ป็นหุน้สว่น 

(2) การยื่นคําขอจดทะเบยีนจดัตัง้ : สามารถทําไดท้างระบบอเิลก็ทรอนิกสผ์่าน 

www.dbd.go.th เพือ่ใหน้ายทะเบยีนตรวจพจิารณาคาํขอจดทะเบยีนก่อน และเมือ่ผา่นการตรวจและ

ตอบรบัวา่คาํขอจดทะเบยีนถูกตอ้งแลว้จงึไปดาํเนินการยืน่ขอจดทะเบยีนหรอืสง่คาํขอจดทะเบยีนทาง

ไปรษณียไ์ปยงักรมพฒันาธุรกจิการคา้หรอืสํานักงานพฒันาธุรกจิการคา้จงัหวดัทีห่า้งนัน้มสีํานักงาน
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ใหญ่ตัง้อยู่ หรอือาจเลอืกใชว้ธิยีื่นคําขอจดทะเบยีนต่อนายทะเบยีนโดยตรงซึ่งจะสามารถจดทะเบยีน

จดัตัง้แลว้เสรจ็ไดภ้ายในเวลา 1 วนั217 

ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบยีนจดัตัง้หา้งหุน้ส่วนจะขึน้อยู่กบัทุนจดทะเบยีน คํานวณ

โดยใชอ้ตัรา 100 บาทสําหรบัทุนจํานวนทุก 100,000 บาท เศษของ 100,000 บาทคดิเป็น 

100,000 บาท ทัง้น้ี ไม่ตํ่ากว่า 1,000 บาท และไมเ่กนิ 5,000 บาท218 

จากการศึกษาไม่พบว่ามีการให้สทิธิพิเศษในการจดัตัง้องค์กรธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบ

กจิการขนาดกลางและขนาดยอ่มแต่อยา่งใด 

การจดัตัง้หา้งหุน้สว่นจาํกดั 

หา้งหุน้สว่นจาํกดัจดัเป็นหา้งหุน้สว่นประเภทหน่ึงซึง่มหีุน้สว่น  2 จาํพวก คอื หุน้สว่นที่

จาํกดัความรบัผดิ และหุน้สว่นทีไ่มจ่าํกดัความรบัผดิ การจดัตัง้หา้งหุน้สว่นจาํกดันัน้จะตอ้งดาํเนินการ

จดทะเบยีนต่อสาํนักงานพฒันาธุรกจิการคา้ทีห่า้งนัน้มสีาํนักงานใหญ่ตัง้อยู่ โดยมขีัน้ตอนทัง้การจอง

ชื่อและการจดทะเบยีนจดัตัง้เหมอืนกบัการจดัตัง้หา้งหุน้ส่วนสามญันิตบิุคคล และจากการศกึษาไม่

พบวา่มกีารใหส้ทิธพิเิศษในการจดัตัง้องคก์รธุรกจิใหแ้ก่ผูป้ระกอบกจิการขนาดกลางและขนาดยอ่มแต่

อยา่งใด 

การจดัตัง้บรษิทัจาํกดั 

บรษิทัจํากดั คอื องค์กรธุรกจิซึ่งตัง้ขึน้โดยการแบ่งทุนเป็นหุน้ทีม่มีลูค่าเท่าๆ กนั โดยผู้

ถือหุ้นต่างรบัผดิจํากดัไม่เกนิจํานวนเงนิที่ตนยงัส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ ้นที่ตนถือ219 การจดัตัง้

บรษิทัจาํกดันัน้จะต้องมผีูถ้ือหุ้นอย่างน้อยจาํนวน 3 คน220 และหุน้ๆ หน่ึงจะตอ้งมมีลูค่าไมต่ํ่ากวา่ 5 

บาท221  

การจดทะเบยีนจดัตัง้องค์กรธุรกจิในรูปแบบบรษิทัจํากดัสามารถทําไดโ้ดยยื่นคําขอจด

ทะเบยีนจดัตัง้องคก์รธุรกจิต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้หรอืสาํนักงานพฒันาธุรกจิการคา้จงัหวดัทีบ่รษิทั

นัน้มสีาํนกังานใหญ่ตัง้อยู ่ซึง่มขี ัน้ตอนโดยสรุป ดงัน้ี 
                                                            
217 กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย.์  2555. จดัตัง้หา้งหุน้สว่น. สบืคน้เมือ่วนัที ่11 ธนัวาคม 2555, จาก 
http://www.dbd.go.th/ mainsite/fileadmin/downloads/02_hs/intro_step_hs_estab.pdf 
218 กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย.์  2555. จดัตัง้หา้งหุน้สว่น. สบืคน้เมือ่วนัที ่11 ธนัวาคม 2555, จาก 
http://www.dbd.go.th/ mainsite/fileadmin/downloads/02_hs/intro_step_hs_estab.pdf 
219 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์มาตรา 1096 
220 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์มาตรา 1097 
221 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์มาตรา 1117 
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(1) การจองชื่อ : สามารถใชว้ธิเีดยีวกบัการจองชื่อหา้งหุน้ส่วน โดยผูจ้องชื่อจะตอ้งมี

ความสมัพนัธก์บันิตบิุคคลทีจ่ะจดัตัง้ขึน้ ไดแ้ก่ ผูเ้ริม่ก่อการ หรอืกรรมการของบรษิทั 

(2) การยืน่คาํขอจดทะเบยีนจดัตัง้ : สามารถแบง่ไดเ้ป็น 2 ขัน้ตอน คอื  

(2.1) การจดทะเบยีนหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ

(2.2) การจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัจาํกดั  

การดาํเนินการตามขอ้ 2.1 และ 2.2 สามารถดาํเนินการผา่นทางระบบอเิลก็ทรอนิกสผ์า่น 

www.dbd.go.th เพือ่ใหน้ายทะเบยีนตรวจพจิารณาคาํขอจดทะเบยีนก่อน และเมือ่ผา่นการตรวจและ

ตอบรบัว่าคําขอจะทะเบยีนถูกตอ้งแลว้จงึไปดําเนินการยื่นขอจดทะเบยีนต่อนายทะเบยีน หรอือาจ

เลอืกใชว้ธิยีื่นคําขอจดทะเบยีนต่อนายทะเบยีนโดยตรง ซึ่งจะสามารถดําเนินการทัง้การจดทะเบยีน

หนงัสอืบรคิณหส์นธแิละจดัตัง้บรษิทัจาํกดัใหแ้ลว้เสรจ็ไดภ้ายในเวลา 1 วนั222 

ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบยีนหนังสอืบรคิณห์สนธขิึน้อยู่กบัทุนจดทะเบยีน คํานวณ

โดยใชอ้ตัรา 50 บาท สาํหรบัทุนจํานวนทุก 100,000 บาท เศษของ 100,000 บาทคดิเป็น 100,000 

บาท ทัง้น้ี ไมต่ํ่ากวา่ 500 บาท และไมเ่กนิ 25,000 บาท 

ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัขึน้อยู่กบัทุนจดทะเบยีนเช่นกนั คํานวณโดยใช้

อตัรา 500 บาท สาํหรบัทุนจาํนวนทุก 100,000 บาท เศษของ 100,000 บาทคดิเป็น 100,000 บาท 

ทัง้น้ี ไมต่ํ่ากวา่ 500 บาท และไมเ่กนิ 250,000 บาท 

ทัง้น้ี ไม่พบว่ามกีารใหส้ทิธพิเิศษในการจดัตัง้องค์กรธุรกจิใหแ้ก่ผูป้ระกอบกจิการขนาด

กลางและขนาดยอ่มแต่อยา่งใด 

 

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

 

บรษิัทมหาชนจํากดั หมายถึง บรษิัทซึ่งตัง้ขึ้นด้วยความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อ

ประชาชน และความประสงค์นัน้ได้ระบุไวใ้นหนังสอืบรคิณห์สนธ ิโดยมผีูถ้อืหุน้มคีวามรบัผดิจํากดั     

ไมเ่กนิจาํนวนเงนิคา่หุน้ทีต่อ้งชาํระ  

                                                            
222 กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย.์  2555. จดัตัง้บรษิทัจาํกดัภายในวนัเดยีว. สบืคน้เมือ่วนัที ่11 ธนัวาคม 2555, 
จาก http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/intro_step_bj_establish_1.pdf 
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เน่ืองจากการจดัตัง้องค์กรธุรกจิในรูปแบบบรษิทัมหาชนจํากดัมคีวามแตกต่างกบัการ

จดัตัง้องค์กรธุรกิจตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในสาระสําคญัหลายประการ เช่น บริษัท

มหาชนจํากดัจะตอ้งมผีูถ้อืหุน้อย่างน้อย 15 คน สามารถเสนอขายหุน้ต่อประชาชน และออกหุน้กูไ้ด ้ 

แต่องค์กรธุรกิจตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่สามารถทําการดังกล่าวได้ ดังนั ้น            

จึงจําเป็นต้องมีกฎหมายเฉพาะสําหรับการจดัตัง้องค์กรธุรกิจในรูปแบบบริษัทมหาชนจํากัด คือ 

พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มโีครงสร้างของบทบญัญัติคล้ายกบั

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลกัษณะ 22 คอืมกีารกําหนดความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลซึ่งเขา้

ร่วมกันเพื่อทํากิจการ และความสมัพนัธ์ของบุคคลเหล่านัน้กับบุคคลภายนอก แต่เน่ืองจากการ

ดําเนินงานของบรษิทัมหาชนจํากดัเกี่ยวเน่ืองกบัประชาชนทัว่ไปในวงกวา้ง บทบญัญตัเิหล่านัน้จงึ

กําหนดขอ้จํากดั และขัน้ตอนในการบรหิารงานที่มคีวามซบัซ้อนมากกว่าประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณชิย ์ลกัษณะ 22 

การจดัตัง้บรษิทัมหาชนจาํกดั 

การจดทะเบยีนจดัตัง้องค์กรธุรกจิในรูปแบบบรษิทัมหาชนจํากดัสามารถทําไดโ้ดยยื่น      

คําขอจดทะเบียนจดัตัง้องค์กรธุรกิจต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้าหรือสํานักงานพฒันาธุรกิจการค้า

จงัหวดัทีบ่รษิทันัน้มสีาํนกังานใหญ่ตัง้อยู ่ซึง่มขี ัน้ตอนโดยสรุป ดงัน้ี 

(1) การจองชื่อ : สามารถใช้วธิเีดยีวกบัการจองชื่อห้างหุ้นส่วนและบรษิัทจํากดั          

โดยผูจ้องชื่อจะตอ้งมคีวามสมัพนัธ์กบันิตบิุคคลทีจ่ะจดัตัง้ขึน้ ไดแ้ก่ ผูเ้ริม่ก่อการ หรอืกรรมการของ

บรษิทั 

(2) การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ณ กรมพฒันาธุรกิจการค้า หรือสํานักงาน

พฒันาธุรกจิการคา้จงัหวดัในจงัหวดัที่สํานักงานใหญ่ของบรษิทัตัง้อยู่ ซึ่งสามารถดําเนินการใหแ้ลว้

เสรจ็ไดภ้ายใน 1 วนั หรอืส่งคําขอจดทะเบยีนทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนถึงนายทะเบยีน ณ ส่วน      

จดทะเบยีนธุรกจิกลาง กรมพฒันาธุรกจิการคา้  

(3) การเสนอขายหุน้ 

(3.1) การเสนอขายหุน้ต่อผูเ้ริม่จดัตัง้ 

(3.2) การเสนอขายหุ้นต่อประชาชน โดยจะต้องได้รับอนุญาตต่อสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
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(4) การนดัผูจ้องหุน้เพือ่ประชุมจดัตัง้บรษิทั 

(5) ประชุมจดัตัง้บรษิทั 

(6) การจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั ณ กรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอืสาํนักงานพฒันาธุรกจิ

การคา้จงัหวดัในจงัหวดัทีส่าํนักงานใหญ่ของบรษิทัตัง้อยู ่ซึง่สามารถดําเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ไดภ้ายใน 

1 วนั หรอืสง่คาํขอจดทะเบยีนทางไปรษณียล์งทะเบยีนถงึนายทะเบยีน ณ สว่นจดทะเบยีนธุรกจิกลาง 

กรมพฒันาธุรกจิการคา้  

ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบยีนหนังสอืบรคิณห์สนธขิึน้อยู่กบัทุนจดทะเบยีน คํานวณ

โดยใชอ้ตัรา 1,000 บาท สาํหรบัทุนจํานวนทุก 1,000,000 บาท เศษของ 1,000,000 บาทคดิเป็น 

1,000,000 บาท ทัง้น้ี ไมเ่กนิ 50,000 บาท 

คา่ธรรมเนียมในการจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัขึน้อยูก่บัทุนจดทะเบยีนเช่นกนั คาํนวณโดย

ใชอ้ตัรา 1,000 บาท สําหรบัทุนจํานวนทุก 1,000,000 บาท เศษของ 1,000,000 บาทคดิเป็น 

1,000,000 บาท ทัง้น้ี ไมเ่กนิ 250,000 บาท 

ทัง้น้ี ไม่พบว่ามกีารใหส้ทิธพิเิศษในการจดัตัง้องค์กรธุรกจิใหแ้ก่ผูป้ระกอบกจิการขนาด

กลางและขนาดยอ่มแต่อยา่งใด 

นอกจากองคก์รธุรกจิรปูแบบต่างๆ ทีไ่ดก้ล่าวมานัน้ ยงัมอีงคก์รธุรกจิในรปูแบบอื่นๆ ซึ่ง

จดัตัง้หรอืจดทะเบยีนภายใต้กฎหมายเฉพาะอกีดว้ย เช่น กองทุนรวมซึ่งจดัตัง้ตามกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เป็นตน้ 

 

พระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. 2499 

 

พระราชบญัญตัน้ีิเป็นพระราชบญัญตัทิีก่ําหนดใหผู้ป้ระกอบการพาณิชยกจิตามทีก่ําหนด

ไวใ้นพระราชบญัญตัน้ีิมหีน้าทีย่ ื่นคําขอจดทะเบยีนพาณิชยภ์ายใน 30 วนันับแต่เริม่ประกอบกจิการ

พาณิชยกจินัน้ โดยตวัอย่างของผูท้ี่มหีน้าที่ดงักล่าว เช่น ผูป้ระกอบการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรอื      

หา้งหุน้สว่นสามญัทีป่ระกอบกจิการทาํโรงสขีา้ว การขายสนิคา้ทีม่รีายไดเ้ป็นเงนิ 20 บาทขึน้ไป หรอื 

ผู้ประกอบกิจการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย

อนิเตอร์เนต ไม่ว่าจะอยู่รูปแบบบุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามญั ห้างหุ ้นส่วนสามญัจดทะเบยีน 



นโยบายและกฎหมายของประเทศสมาชกิอาเซยีนเป้าหมาย 

  

 

3-281 

ห้างหุ้นส่วนจํากดั บรษิทัจาํกดั บรษิทัมหาชนจาํกดัก็ตาม พาณิชยกจิที่ได้รบัการยกเวน้ใหไ้มต่อ้ง

จดทะเบยีนพาณชิย ์เชน่ การคา้เร ่การคา้แผงลอย พาณชิยกจิเพือ่การบาํรุงศาสนาหรอืเพือ่การกุศล 

การจดทะเบยีนพาณชิยน์ัน้สามารถดาํเนินการจดทะเบยีนไดท้ีส่าํนกังานทะเบยีนพาณชิย์

กรุงเทพมหานคร สํานักงานทะเบยีนพาณิชย์เขต เทศบาล เมอืงพทัยา หรอืองค์การบรหิารส่วนตําบล      

ซึง่สาํนกังานใหญ่ของผูป้ระกอบกจิการพาณชิยกจิตัง้อยู ่โดยคา่ใชจ้า่ยในการจดทะเบยีนคอื 50 บาท 

 

3.4.2 กฎหมายการเงิน 

 

กระทรวงการคลงัเป็นหน่วยงานที่มบีทบาทสําคญัในการตระเตรยีมให้ประเทศไทยมี
ความพรอ้มเพื่อการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน โดยเฉพาะในการกําหนดยุทธศาสตร์ดา้นความร่วมมอื
ด้านการเงินการคลงั ซึ่งแม้ว่าส่วนใหญ่อยู่ภายใต้เสาหลกัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC) แต่เพือ่ใหยุ้ทธศาสตรก์ระทรวงการคลงัน้ีมคีวามครอบคลุมประชาคม
อาเซยีนทีจ่ะจดัตัง้ขึน้ในปี 2558 ในทุกมติ ิกระทรวงการคลงัจงึไดพ้จิารณามาตรการต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
ภายใตเ้สาหลกัประชาคมการเมอืง-ความมัน่คงอาเซยีน (ASEAN Political-Security Community: 
APSC) และเสาหลกัประชาคมสงัคม-วฒันธรรมอาเซยีน (ASEAN Socio-Cultural Community: 
ASCC) เพิม่เตมิดว้ย  

 

ยทุธศาสตรก์ระทรวงการคลงัด้านการเงินการคลงัเพ่ือรองรบัประชาคมอาเซียน223 
 
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังน้ีจัดทําขึ้นภายใต้วิสยัทัศน์ คือ “มีความเป็นเลิศด้าน

การเงนิการคลงั เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของไทยในอาเซียน” ทัง้ในส่วนของการ
อํานวยความสะดวกในการดําเนินธุรกิจให้แก่ภาคเอกชน การเสริมสร้างความแขง็แกร่งของภาค
การเงนิการคลงั การเชื่อมโยงภาคการเงนิการคลงักบัประเทศอื่นๆ และการใหป้ระชาชนทุกภาคส่วน
ไดร้บัประโยชน์จากประชาคมอาเซยีน โดยมกีารมอบหมายหน่วยงานผูร้บัผดิชอบในแต่ละมาตรการ
และมีกําหนดเวลาดําเนินการที่ชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้สามารถติดตาม  ความคืบหน้าได้อย่างมี
ประสทิธภิาพและเกดิประโยชน์สงูสดุต่อประเทศ  

                                                            
223 รา่งยุทธศาสตรก์ระทรวงการคลงัดา้นการเงนิการคลงัเพือ่รองรบัประชาคมอาเซยีน โดยสาํนกัการเงนิการคลงัอาเซยีน 
สาํนกังานเศรษฐกจิการคลงั, รา่ง ณ วนัที ่22 มกราคม 2556 
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เพื่อให้การร่างยุทธศาสตร์กระทรวงการคลงัด้านการเงนิการคลงัเพื่อรองรบัประชาคม

อาเซียน และการจัดทําแผนปฏิบัติการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความบูรณาการกับ

ยุทธศาสตรก์ารเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน ปี 2558 ซึง่เป็นยุทธศาสตรข์องประเทศทีจ่ดัทาํมาจากผลการ

ประชุมเชงิปฏบิตักิารการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน โดยมนีายกรฐัมนตรเีป็นประธานการประชุมหวัหน้า

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้แผนปฏบิตักิารการบูรณาการยุทธศาสตรป์ระเทศ (Country Strategy)  

ทีจ่ดัทํามาจากผลการประชุมเชงิปฏบิตักิารหวัหน้าส่วนราชการระดบักระทรวงหรอืเทยีบเท่าเพื่อร่วม

วางยุทธศาสตร์ วิสยัทศัน์ เป้าหมายและแนวทางการทํางานร่วมกัน และบูรณาการงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีร่วมกนั โดยมสีํานักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) 

เป็นฝ่ายเลขานุการ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งดําเนินการจดัทําแผนปฏบิตักิารเชงิบูรณาการให้

สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรป์ระเทศ 

กระทรวงการคลงัได้ดําเนินการปรบัปรุงแผนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลงัให้มคีวาม

สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ของประเทศ โดยมยีุทธศาสตร์ด้าน

การเงนิการคลงั 5 ยทุธศาสตร ์ไดแ้ก่  

(1) เสรมิสรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนั  

(2) พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

(3) พฒันากฎหมาย กฎและระเบยีบ 

(4) พฒันาทรพัยากรมนุษย ์และ 

(5) พฒันาเศรษฐกจิอยา่งเสมอภาค 

  

ยทุธศาสตรท่ี์ 1 การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั 

มาตรการท่ี 1.1 เช่ือมโยงตลาดทุนไทยกบัตลาดทุนอาเซียน 

(1) พฒันาตลาดทุนไทยเพือ่เชือ่มโยงกบัตลาดทุนอาเซยีน โดยกําหนดเป้าหมายใหไ้ทย

เป็นศูนย์กลางระดมทุนสําหรบักจิการชัน้นําสําหรบัประเทศสมาชกิอาเซยีนใหม่ (กมัพูชา ลาว พม่า 

และเวยีดนาม) โดยดงึดูดให้บรษิทัชัน้นําในภูมภิาคอนิโดจนีมาจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ไทย      

จงึตอ้งมกีารเตรยีมความพรอ้มใหเ้กดิการรวมตลาด (เช่น สนับสนุนการจดัทํา MRA มกีารประสาน

กฎเกณฑร์ะหว่างกนั (Harmonization) และผ่อนปรนขอ้จํากดัดา้นการแลกเปลีย่นเงนิตราและการ

ลงทุนขา้มประเทศ เป็นตน้) ปรบัปรุงโครงสรา้งพืน้ฐานของตลาดทุนใหเ้อื้อต่อการทําธุรกรรมระหว่าง
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ประเทศ และส่งเสรมิความร่วมมอืของตลาดหลกัทรพัยอ์าเซยีน โดยเฉพาะการสรา้งแบรนดข์องตลาด

หลกัทรพัย์อาเซียน224 การเชื่อมโยงกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์ระหว่างตลาดหลกัทรพัย์อาเซียน 

ส่งเสรมิการพฒันาตลาดพนัธบตัรอาเซยีน และพฒันาบุคลากรและนักลงทุนไทยใหม้คีวามเป็นสากล 

เพือ่จะไดข้ยายการลงทุนไปในตลาดทุนของประเทศสมาชกิอาเซยีนอื่น 

(2) พฒันาการกาํกบัดแูลใหม้คีวามสอดคลอ้งกนั  

เป็นการดําเนินการต่อเน่ือง โดยมีหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ คือ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และสาํนักงานเศรษฐกิจการคลงั - เป็นการดาํเนินการภายใต้ AEC 

 
มาตรการท่ี 1.2 จดัทาํความตกลงยอมรบัร่วม (Mutual Recognition Agreement: 

MRA) สาขาย่อยต่างๆ ด้านการเงินเท่าท่ีเป็นไปได้ 

สนับสนุนการจดัทาํความตกลงยอมรบัร่วม (MRA) ในสาขายอ่ยต่างๆ ดา้นการเงนิเท่าที่
เป็นไปได ้เพือ่ชว่ยลดอุปสรรคในการขยายธุรกจิระหวา่งไทยกบัอาเซยีน 

เป็นการดําเนินการต่อเน่ือง โดยมีหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ คือ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และสาํนักงานเศรษฐกิจการคลงั - เป็นการดาํเนินการภายใต้ AEC 

 
มาตรการท่ี 1.3 เคล่ือนย้ายเงินทุนได้อย่างเสรีมากขึน้  

การเคลื่อนย้ายเงินทุนได้อย่างเสรีมากขึ้นเป็นการดําเนินการเพื่อให้สามารถบรรลุ

เป้าหมายของการเปิดเสรบีญัชทีุนเพิม่ขึน้ในปี 2558 ตาม AEC Blueprint ภายใตว้ตัถุประสงคก์ารเป็น

ตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน เพื่อสนับสนุนให้มีการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น และใน

ขณะเดยีวกนัใหค้นไทยสามารถออกไปลงทุนในต่างประเทศไดม้ากขึน้ดว้ย โดย AEC Blueprint 

กําหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมกีารผ่อนปรนข้อจํากดัในการเคลื่อนย้ายเงนิทุน รวมถึงบญัชี

เดนิสะพดั และการลงทุนในหลกัทรพัย ์อยา่งเป็นขัน้ตอน สอดคลอ้งกบัวาระแห่งชาต ิและความพรอ้ม

ของระดบัการพฒันาของเศรษฐกจิและภาคการเงนิของประเทศ ตามสตูร ASEAN - X ภายในปี 2558 

และใหผ้อ่นปรนขอ้จํากดัในภาคสาขาทีเ่หลอื (ทีม่ไิดก้ําหนดไวใ้น Pre-agreed flexibilities) อย่าง

ต่อเน่ืองภายในปี 2562  

                                                            
224 ปจัจุบนั มคีวามร่วมมอืกนัของหลกัทรพัย์กลุ่มอาเซยีน 7 แห่ง ไดแ้ก่ ไทย มาเลเซยี สงิคโปร ์อนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส ์
เวยีดนาม (โฮจมินิหแ์ละฮานอย) โดยยกระดบัหุน้ Blue Chips ของบรษิทัชัน้นําของอาเซยีน ใหเ้ป็นทีน่่าสนใจแก่นกัลงทุนของ
โลก (ASEAN Asset Class) พฒันาหลกัทรพัยอ์าเซยีนใหม้คีวามหลากหลาย 
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เป็นการดาํเนินการต่อเน่ือง โดยมีหน่วยงานรบัผิดชอบ คือ ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย และสาํนักงานเศรษฐกิจการคลงั - เป็นการดาํเนินการภายใต้ AEC 

 

มาตรการท่ี 1.4 พฒันาระบบการชาํระเงินและธรุกรรมทางการเงิน 

พฒันาระบบการชําระเงนิและธุรกรรมทางการเงนิ เป็นการดําเนินการเพื่อสนับสนุน

วตัถุประสงค์หลกัของประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนในการเป็นตลาดและฐานการผลติร่วมกนัภายใต ้

AEC Blueprint กําหนดใหป้ระเทศสมาชกิจดัทํากรอบยุทธศาสตรเ์พื่อเป็นแนวทางในการพฒันาและ

ประสาน (Harmonization) ระบบการชําระเงนิและธุรกรรมทางการเงนิใหม้คีวามรวดเรว็ ปลอดภยั 

และมปีระสทิธภิาพ และอาํนวยความสะดวกใหป้ระชาชนและภาคธุรกจิชาํระเงนิขา้มพรมแดนผา่นทาง

ระบบอเิลก็ทรอนิกส ์โดยมแีนวทางในการดาํเนินการ ไดแ้ก่  

(1) การสร้างมาตรฐานการทํางานร่วมกนัระหว่างโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมอืการ
ชาํระเงนิต่างๆ 

(2) ปรบัปรุงโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบการชาํระเงนิใหส้ามารถรองรบักบัความตอ้งการ
ทางธุรกจิไดส้งูสดุ 

(3) พจิารณาความเป็นไดใ้นการเชือ่มโยงระบบการชาํระเงนิและธุรกรรมทางการเงนิขา้ม
พรมแดนของอาเซยีนใหม้คีวามรวดเรว็ยิง่ขึน้ 

เป็นการดาํเนินการต่อเน่ือง โดยมีหน่วยงานรบัผิดชอบ คือ ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย และสาํนักงานเศรษฐกิจการคลงั - เป็นการดาํเนินการภายใต้ AEC 

 
มาตรการท่ี 1.5 เปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน 
 

เพื่อใหไ้ทยมบีทบาทนําในประชาคมอาเซยีน และเพื่อใหป้ระชาชนผูบ้รโิภคไดร้บัประโยชน์

จากการแขง่ขนัการใหบ้รกิารทีส่งูขึน้ จงึควรมกีารปรบัปรุงขอ้ผกูพนัในกรอบอาเซยีนใหเ้ท่าเทยีมกบัแนว

ปฏบิตัทิีม่อียูภ่ายใตก้ฎหมายปจัจุบนั225 และเปิดเสรใีนสาขาตามทีผ่กูพนัไวภ้ายใต ้AEC Blueprint 

เป็นการดาํเนินการต่อเน่ือง โดยมีหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบคือ ธนาคารแห่งประเทศ

ไทย สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์สาํนักงานคณะกรรมการ

                                                            
225 ปจัจบุนั ภายใตแ้ผนพฒันาระบบสถาบนัการเงนิฉบบัที ่2 ไดเ้ปิดใหต้่างชาตเิขา้มาตัง้ Subsidiary โดยถอืหุน้ไดถ้งึรอ้ยละ 100 
รวมทัง้ ใหธ้นาคารพาณชิยต์่างประเทศสามารถขยายสาขาเพิม่ไดอ้กีไมเ่กนิ 2 สาขา ตามขอ้ผกูพนัไวใ้นองคก์ารการคา้โลก  
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กาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั และสาํนักงานเศรษฐกิจการคลงั – เป็นการ

ดาํเนินการภายใต้ AEC 

มาตรการท่ี 1.6 ใช้ระบบกาํกบัดูแลสถาบนัการเงินและบริการด้านการเงินท่ีได้
มาตรฐาน พร้อมทัง้เสริมสร้างความแขง็แกร่งของระบบกาํกบัดแูล 

(1) ใชร้ะบบกํากบัดูแลสถาบนัการเงนิและบรกิารดา้นการเงนิทีไ่ดม้าตรฐาน ผลกัดนัให้

สมาชกิอาเซยีนมรีะบบกํากบัดูแลสถาบนัการเงนิและบรกิารดา้นการเงนิทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนัและ

เป็นสากล เพื่อลดอุปสรรคในการเขา้สู่ตลาดอาเซยีน และสนับสนุนการใหค้วามช่วยเหลอืทางเทคนิค

แก่หน่วยงานกาํกบัดแูลในประเทศเพือ่นบา้นในเรือ่งดงักลา่ว 

(2) เสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ของระบบกํากบัดแูลสถาบนัการเงนิไทย สนับสนุนใหม้กีาร

กํากบัดแูลสถาบนัการเงนิในประเทศทีเ่หมาะสม มคีวามโปร่งใสและเป็นสากล มหีลกัการทีช่ดัเจนและ

เผยแพรก่ฎระเบยีบการกาํกบัดแูลและเปิดเผยเงือ่นไขแก่สาธารณะ เพือ่เสรมิสรา้งความแขง็แกร่งของ

ระบบกาํกบัดแูลสถาบนัการเงนิไทย 

 

เป็นการดาํเนินการต่อเน่ือง โดยมีหน่วยงานรบัผิดชอบ คือ ธนาคารแห่งประเทศ

ไทย และสาํนักงานเศรษฐกิจการคลงั - เป็นการดาํเนินการภายใต้ AEC 

 

มาตรการท่ี 1.7 ปรบัปรงุโครงสร้างภาษีทัง้ระบบ และประสิทธิประโยชน์ทางภาษี

เพ่ือส่งเสริมการลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียน 

(1) ปรบัปรุงโครงสรา้งภาษทีัง้ระบบ การลดภาษศุีลกากรภายใต ้AFTA ไดท้าํใหเ้กดิผล

กระทบต่อรายได้ของรฐั ดงันัน้ เพื่อสร้างฐานรายได้ภาษีที่ย ัง่ยนืในระยะยาว จึงเห็นควรให้มกีาร

ปรบัปรุงโครงสรา้งภาษขีองประเทศทัง้ระบบ ทัง้ในส่วนของภาษศุีลกากร ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา/

นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย และภาษีสรรพสามิต ให้มีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกบัขนาดของเศรษฐกจิและสงัคมในปจัจุบนั ซึง่การปรบัปรุงโครงสรา้งภาษทีัง้ระบบดงักล่าว

จะช่วยเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ เพิม่ศกัยภาพใหแ้ก่องค์การบรหิารส่วนทอ้งถิน่ 

และสรา้งความเป็นธรรมในสงัคมอกีทางหน่ึงดว้ย 

  นอกจากน้ี การปรบัปรุงโครงสร้างภาษีทัง้ระบบดงักล่าวจะต้องความสอดคล้องกบั

ประเทศสมาชกิอาเซยีนอื่น โดยส่วนหน่ึงอาจดําเนินการภายใตค้ณะทํางานดา้นภาษ ี(ASEAN Tax 
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Forum) ซึ่งเป็นเวทีในการหารือประเด็นด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับการพฒันาและการรวมตัว 

(Integration) ของตลาดทุนอาเซยีน โดยเฉพาะเรือ่งภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย และภาษซีํ้าซอ้น 

(2) ประสานสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพือ่ส่งเสริมการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซยีน การทีป่ระเทศสมาชกิอาเซยีนแข่งขนักนัใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษแีก่นักลงทุนต่างประเทศ

เพื่อดงึดูดเงนิลงทุนไดท้ําใหเ้กดิความไม่เป็นธรรมแก่ผูป้ระกอบการภายในประเทศ ซึ่งไม่ไดร้บัสทิธิ

ประโยชน์ดงักล่าว และยงัสง่ผลต่อรายไดข้องรฐับาล ดงันัน้ จงึควรผลกัดนัใหป้ระเทศสมาชกิอาเซยีน

มกีารประสานสทิธปิระโยชน์ทางภาษรีว่มกนั โดยอาจมกีารจดัทาํขอ้ตกลงในการกาํหนดการอตัราภาษี

ขัน้ตํ่า เพื่อมใิหเ้กดิการแข่งขนัการลดอตัราภาษลีงในอตัราทีต่ํ่าเกนิไป และมกีารจดัทําแนวปฏบิตัใิน

การจดัเกบ็ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลรว่มกนั เป็นตน้  

เป็นการดาํเนินการต่อเน่ือง โดยมีหน่วยงานรบัผิดชอบ คือ สาํนักงานเศรษฐกิจ

การคลงั กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศลุกากร และสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน – เป็นการดาํเนินการภายใต้ AEC 

มาตรการท่ี 1.8 สนับสนุนการลงทุนไทยในประเทศสมาชิกอาเซียน  

เน่ืองจากในปี พ.ศ. 2558 ประเทศสมาชกิอาเซยีนใหม ่4 ประเทศ ซึง่ไดแ้ก่ กมัพชูา ลาว 

พมา่ และเวยีดนาม จะลดภาษสีนิคา้ในบญัชลีดภาษ ี(Inclusion List) ภายใต ้AFTA ลงเหลอืรอ้ยละ 0 

ดงันัน้ จงึควรจดัลําดบัความสําคญัของอุตสาหกรรมที่ควรไดร้บัการสนับสนุนเป็นอนัดบัแรก และมี

มาตรการสนับสนุนที่เหมาะสมกบัอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อให้เกดิการลงทุนในต่างประเทศ และ

สร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการไทยในการขยายฐานการผลิตและเข้าสู่ตลาดในภูมิภาคที่มีการ

เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิอย่างกา้วกระโดด โดยใหป้ระสานกบัสํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการ

ลงทุน ธนาคารเพือ่การสง่ออกและการนําเขา้แหง่ประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยดว้ย 

เป็นการดาํเนินการต่อเน่ือง โดยมีหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ คือ กรมสรรพากร กรม

ศุลกากร  กรมสรรพสามิต ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมบญัชีกลาง สํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบ

ธรุกิจประกนัภยั และสาํนักงานเศรษฐกิจการคลงั เป็นการดาํเนินการภายใต้ AEC 

 

 



นโยบายและกฎหมายของประเทศสมาชกิอาเซยีนเป้าหมาย 

  

 

3-287 

มาตรการท่ี 1.9 ประสานนโยบายเศรษฐกิจกบัอาเซียนและประเทศนอกกลุ่ม 

กระทรวงการคลงัควรดําเนินการเพื่อประสานนโยบายด้านเศรษฐกิจกบัอาเซียนและ

ประเทศนอกกลุ่ม เพื่อให้ไทยเป็นจุดศูนย์กลางของภูมภิาค โดยจะครอบคลุมถึงนโยบายด้านภาษ ี

(เช่น การประสานนโยบายด้านภาษีหกั ณ ที่จ่าย ภาษีเงนิได้นิตบิุคคล และภาษีสรรพสามติ) การ

อํานวยความสะดวกทางการคา้  (เช่น การประสานพธิกีารศุลกากร) นโยบายดา้นบรกิารดา้นการเงนิ 

(เช่น การสรา้งมาตรฐานการกํากบัดูแล การบรกิารดา้นการเงนิทีไ่ดร้บัการยอมรบัและสอดคลอ้งกบั

มาตรฐานสากล การจดัทาํ MRA กบัประเทศอื่นในวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาขาการเงนิ เช่น ทีป่รกึษา

การวางแผนการเงนิ ทีป่รกึษาดา้นการลงทุน ทีป่รกึษาดา้นการจดัจําหน่ายหลกัทรพัย ์เป็นตน้) และ

นโยบายดา้นเศรษฐกจิมหภาคเทา่ทีเ่ป็นไปได ้ 

เป็นการดําเนินการต่อเน่ือง โดยมีหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ คือ กรมศุลกากร 

ธนาคารแห่งประเทศไทย สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั และสํานักงาน

เศรษฐกิจการคลงั เป็นการดาํเนินการภายใต้ AEC 

 

มาตรการท่ี 1.10 สนับสนุนการจดัทาํความตกลงเขตการค้าเสรีกบัประเทศนอกกลุ่ม 

สนับสนุนการจัดทําความตกลงเขตการค้าเสรีกับประเทศนอกกลุ่มจะช่วยส่งเสริม
ความสามารถในการแขง่ขนัใหแ้ก่ผูป้ระกอบไทย โดยเฉพาะการลดตน้ทุนการผลติและการสรา้งโอกาส
ทางการคา้ ซึง่จะสนบัสนุนใหไ้ทยเป็นศนูยก์ลางของภมูภิาค โดยมบีทบาทเชงิรุกในการเจรจาในสว่นที่
เกี่ยวขอ้ง เช่น การลดภาษีศุลกากร กฎว่าดว้ยถิน่กําเนิดสนิคา้ การอํานวยความสะดวกทางการค้า 
ความร่วมมอืดา้นศุลกากร การเปิดเสรกีารคา้บรกิารดา้นการเงนิ และการเปิดเสรกีารลงทุน เป็นต้น 
โดยมกีารหารอือยา่งใกลช้ดิร่วมกบักระทรวงพาณิชย ์ซึง่เป็นหน่วยงานหลกัของไทยในเรื่องการจดัทาํ
ความตกลงเขตการคา้เสรดีงักลา่ว  

ในส่วนของการจดัทําความตกลงเขตการค้าเสรกีบัประเทศนอกกลุ่มอาเซียน ปจัจุบนั
ประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมในความตกลงเขตการคา้เสร ีทัง้ในดา้นการคา้สนิคา้ การคา้บรกิาร การลงทุน 
และความร่วมมอืทางเศรษฐกจิอื่นๆ ในกรอบอาเซยีน-จนี อาเซยีน-ญี่ปุน่ อาเซยีน-สาธารณรฐัเกาหล ี
อาเซยีน-อนิเดยี และอาเซยีน-ออสเตรเลยี-นิวซแีลนด ์ 

เป็นการดําเนินการต่อเน่ือง โดยมีหน่วยงานที่รบัผิดชอบ คือ กรมศลุกากร 
ธนาคารแห่งประเทศไทย สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั และสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลงั - เป็นการดาํเนินการภายใต้ AEC 

 
มาตรการท่ี 1.11 สนับสนุนการเจริญเติบโตแบบสีเขียว (Green Growth 

Economy) 

เพือ่สนับสนุนนโยบายของอาเซยีนในการพฒันาทางเศรษฐกจิทีย่ ัง่ยนื ลดผลกระทบของ

การพฒันาเศรษฐกจิทีเ่ป็นผลมาจากการรวมตวัของอาเซยีนในปี 2558 ต่อสิง่แวดลอ้ม และบรรเทา

ผลกระทบจากแหล่งพลงังานสาํรองทีม่อียู่จาํกดัและความผนัผวนของราคาน้ํามนัในตลาดโลก จงึควร

สนับสนุนการเจรญิเตบิโตแบบสเีขยีว โดยเฉพาะโครงการพฒันาพลงังานทดแทน เพื่อลดการปล่อย

ก๊าซเรอืนกระจก (Climate Change Mitigation) และเพือ่ปรบัตวัรบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมอิากาศ (Climate Change Adaptation) โดยเชื่อมโยงกบัความช่วยเหลอืจากองคก์รการเงนิ

ระหว่างประเทศ  รวมถงึสนับสนุนใหเ้กษตรกรเช่าทีร่าชพสัดุปลูกพชือาหารและพชืทดแทนพลงังาน 

เพือ่รองรบัสถานการณ์วกิฤตอิาหารและพลงังาน  

เป็นการดาํเนินการต่อเน่ือง โดยมีหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ คือ สาํนักงานเศรษฐกิจ
การคลงั เป็นการดาํเนินการภายใต้ AEC และ ASCC 

 
มาตรการท่ี 1.12 สนับสนุนประชาชนระดบัฐานรากและ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน

โดยทัว่ถึง 

(1) การเข้าถึงบริการด้านการเงนิ เพื่อแก้ไขปญัหาความเหลื่อมลํ้าในด้านสงัคมและ

เศรษฐกจิ จงึควรสนับสนุนการเขา้ถงึบรกิารดา้นการเงนิ (Financial Inclusion) และการใหค้วามรู้

ทางการเงนิแก่ประชาชน (Financial Literacy) และการใหเ้งนิทุนกูย้มืขนาดเลก็ (Microfinance) โดย

คํานึงถึงค่านิยมและประเพณีท้องถิ่น รวมทัง้ ให้ความสําคัญกับการเงินฐานราก/การเงินชุมชน 

(Community-based Financing) เพือ่สรา้งความแขง็แกรง่ในระดบัฐานราก  

(2) กระทรวงการคลงัควรมบีทบาทในการสนับสนุนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SME) โดย (1) สนับสนุนทางการเงนิผ่านทางสนิเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรน (2) การประสานกบั

ธนาคารโลก (World Bank) และ ADB ในการใหค้วามช่วยเหลอืทางวชิาการแก่ SME เพือ่พฒันา

ทกัษะ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการแข่งขนั (3) สนับสนุนการดําเนินการของบรรษัท

ประกนัสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.) ในการคํ้าประกนัสนิเชื่อ SME (4) การสนับสนุนธุรกจิ

ร่วมลงทุนใหเ้ขา้มามบีทบาทในการพฒันาศกัยภาพของ SME (5) การสนับสนุนดา้นมาตรการภาษี
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และการเงนิสําหรบั SME ทีม่ศีกัยภาพและประสงค์จะขยายการลงทุนไปยงัประเทศอื่นในอาเซยีน

โดยเฉพาะในเรือ่งการคํ้าประกนัการลงทุนและการประกนัความเสีย่งโดยใหม้กีารหารอืร่วมกบัธนาคาร

พฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย (SME Bank) ธนาคารเพือ่การสง่ออกและ

นําเขา้แห่งประเทศไทย (EXIM Bank) สมาคมธนาคารไทยดว้ย และสาํนักงานคณะกรรมการสง่เสรมิ

การลงทุน  

เป็นการดําเนินการต่อเน่ือง โดยมีหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ คือ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และสาํนักงานเศรษฐกิจการคลงั- เป็นการดาํเนินการภายใต้ AEC และ ASCC 

 
มาตรการท่ี 1.13 ส่งเสริมธรรมาภิบาลและความโปร่งใส เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่แก่

นักลงทุน 

เพือ่ใหก้ารดาํเนินการไปสูก่ารเป็นประชาคมอาเซยีนเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ จงึควรมี
มาตรการสง่เสรมิธรรมาภบิาลภายในกระทรวงการคลงัและเพิม่ความโปร่งใสในการดาํเนินงานของทุก
ภาคสว่น เพือ่สรา้งความเชือ่มัน่แก่นกัลงทุน  

เป็นการดาํเนินการต่อเน่ือง ทุกหน่วยงาน – เป็นการดาํเนินการภายใต้ APSC 

 
มาตรการท่ี 1.14 พฒันาศกัยภาพท่ีราชพสัดแุละบรูณะปรบัปรงุสถานท่ี 

(1) พฒันาศกัยภาพทีร่าชพสัดุเพือ่รองรบัการคา้การลงทุนของกลุ่มประเทศอาเซยีน การ

เป็นตลาดและฐานการผลติร่วมกนัจะทําให้ที่ดนิซึ่งเป็นปจัจยัการผลติที่สําคญัในการสร้างงานสร้าง

รายไดม้บีทบาทความสําคญัมากขึน้ และเพื่อสรา้งความแขง็แกร่งในการแข่งขนัของประเทศ จงึตอ้ง

จดัเตรยีมทีร่าชพสัดุใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มใชเ้พื่อรองรบัธุรกรรมดา้นการคา้ การลงทุนทีเ่ปิดเสร ีทัง้ใน

เรือ่งของขอ้มลูพืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัทีร่าชพสัดุทีพ่รอ้มจะนําไปใชป้ระโยชน์และกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้

ปฏบิตัต่ิางๆ ให้มคีวามยดืหยุ่นและเหมาะสมมากขึน้ เช่น ระยะเวลาการจดัให้เช่า และอตัราค่าเช่า 

เป็นตน้ รวมถงึการพฒันาบุคลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญในการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

(2) บูรณะปรบัปรุงสถานทีแ่ละพฒันาระบบการจดัแสดงทรพัย์สินมีค่าของแผ่นดินเพือ่

เผยแพร่เอกลกัษณ์วฒันธรรมของชาติ ทรพัย์สนิมคี่าของแผ่นดิน ประกอบด้วย เครื่องราชอิสรยิยศ 

เครื่องราชอสิรยิาภรณ์ เงนิตราไทย  และทรพัย์สนิอื่นๆ เป็นทรพัย์สนิทีท่รงคุณค่าและเป็นมรดกทาง

ประวตัศิาสตร์ที่สําคญัของชาต ิดงันัน้ เพื่อเป็นการส่งเสรมิและเผยแพร่ให้นานาประเทศได้เหน็ถึง

ประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม และเอกลกัษณ์ของชาตไิทยผ่านการจดัแสดงทรพัยส์นิมคี่าของแผ่นดนิ จงึ
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ต้องมกีารเตรยีมความพร้อมในเรื่องของสถานที่การจดัแสดงที่เหมาะสม และระบบการเผยแพร่ที่

ทนัสมยั รวมถงึภาษาทีใ่ชใ้นการตดิต่อสื่อสารเพือ่รองรบัอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วทีม่กีารแขง่ขนักนั

มากขึน้ในกลุม่ประเทศอาเซยีน 

หน่วยงานรบัผิดชอบ คือ กรมธนารกัษ์ – เป็นการดาํเนินการภายใต้ AEC 
 

มาตรการท่ี 1.15 กาํหนดทิศทางของรฐัวิสาหกิจเพ่ือใช้ประโยชน์จากประชาคม
อาเซียน 

(1) กําหนดทศิทางการดาํเนินงานของรฐัวสิาหกจิใหส้อดรบักบัทศิทางเศรษฐกจิและการ
เข้าเป็นประชาคมอาเซียน การกําหนดทิศทางการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยการจัดทํา

แนวนโยบายผูถ้อืหุน้ภาครฐัทีม่ต่ีอรฐัวสิาหกจิ (Statement of Direction: SOD) นัน้ มวีตัถุประสงค์

เพื่อใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง สามารถนําไปใชเ้ป็นแนวทางในการกํากบัดูแลรฐัวสิาหกจิ และเพื่อให้

รฐัวสิาหกจิมคีวามชดัเจนในทศิทางการดําเนินงาน ตลอดจนสามารถใชเ้ป็นกรอบ/แนวทางในการ

กําหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรใหส้อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรข์องประเทศ ทศิทางเศรษฐกจิ และการเขา้

เป็นประชาคมอาเซียนในอนาคต อกีทัง้ คณะกรรมการประเมนิผลงานรฐัวสิาหกจิได้นําไปใช้ในการ

ประเมนิและตดิตามผลการดาํเนินงานรฐัวสิาหกจิต่อไป 

(2) ยกระดบัการรายงานทางการเงนิของรฐัวสิาหกจิให้เป็นมาตรฐานสากล เน่ืองจาก

รฐัวสิาหกจิหน่วยงานทีใ่หบ้รกิารสาธารณะและมสี่วนสําคญัในการเสรมิสรา้งความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ ซึ่งในมาตรการดังกล่าว เป็นสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจได้ตระหนักถึงการ

เปลีย่นแปลงและมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการเตรยีมความพรอ้มเพื่อดําเนินการตามมาตรฐานการบญัชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย (Thai Financial Reporting Standards: TFRSs) ทัง้น้ี การ

กาํหนดใหร้ฐัวสิาหกจิจดัทาํงบการเงนิใหเ้ป็นมาตรฐานสากลดงักล่าว มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหร้ฐัวสิาหกจิมี

การดาํเนินการทีส่อดคลอ้งกบัทศิทางของเศรษฐกจิภายใตป้ระชาคมในอนาคต ตลอดจนเป็นการเตรยีม

ความพรอ้มใหร้ฐัวสิาหกจิสามารถเชือ่มโยงการดาํเนินการในระหวา่งประเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ คือ สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ เป็นการ
ดาํเนินการภายใต้ AEC 

 
มาตรการท่ี 1.16 พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและจ่ายแลกเหรียญ

กษาปณ์ และของสัง่จ้างต่างๆ เพ่ือรองรบัการขยายตลาดในประเทศและต่างประเทศ 



นโยบายและกฎหมายของประเทศสมาชกิอาเซยีนเป้าหมาย 

  

 

3-291 

เพื่อเป็นการรองรบัปริมาณความต้องการใช้เหรียญที่ขยายตวัสูงขึ้น จึงต้องมกีารพฒันา

ปรบัปรุงระบบการผลติ กําลงัการผลติและช่องทางการจําหน่ายจ่ายแลกเหรยีญกษาปณ์และของสัง่จา้ง 

รวมถงึการพฒันาคุณภาพรูปแบบของสนิคา้ใหม้คีวามหลากหลายสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด

อาเซยีน โดยพฒันาฝีมอืในการผลติใหเ้ป็นมาตรฐานและนํานวตักรรมเชงิสรา้งสรรคม์าใช ้พรอ้มทัง้พฒันา

ระบบการตลาดแบบเชงิรุกเพื่อหาลูกค้า มกีารปรบัปรุงระบบการจําหน่ายของสัง่จา้งใหเ้ป็นสากลและมี

ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ คือ กรมธนารกัษ์ – เป็นการดาํเนินการภายใต้ AEC 
 
 มาตรการท่ี 1.17 พฒันาระบบการประเมินราคาทรพัยสิ์นเพ่ือสร้างความได้เปรียบ

ในการบริการ 
 การประเมินราคาอสงัหาริมทรพัย์เป็นภารกิจที่จะมีบทบาทสําคญัยิง่ขึ้น  เมื่อมีการ

เคลื่อนยา้ยเสรเีกี่ยวกบัสนิคา้ บรกิาร การลงทุน แรงงานฝีมอืและเงนิทุน โดยเฉพาะที่ดนิซึ่งถอืเป็น

หน่ึงในปจัจยัการผลติทีส่าํคญัซึง่จะสง่ผลต่อตน้ทุนและผลกาํไรจากการลงทุนของผูป้ระกอบการ ดงันัน้ 

การประเมินราคาอสงัหาริมทรพัย์ต้องสะท้อนมูลค่าที่แท้จริง จึงมีความจําเป็นต้องพฒันาวิธีการ

ประเมนิราคาให้มมีาตรฐานและเป็นที่ยอมรบั พฒันาบุคลากรของประเทศด้านการประเมนิราคา

ทรพัยส์นิใหม้คีวามเชีย่วชาญอยา่งมอือาชพี เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัและเพิม่โอกาสใหว้ชิาชพี

ประเมนิราคาทรพัยส์นิของไทยสามารถเขา้ไปประกอบอาชพีการประเมนิราคาในประเทศอื่นในภูมภิาค

อาเซียน โดยจะต้องผลกัดนักฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้เอื้อประโยชน์ต่อการดําเนินงาน เช่น 

พระราชบญัญัติการประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิเพื่อประโยชน์แห่งรฐั เพื่อให้มกีฎหมายเฉพาะสําหรบั

กําหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารเกี่ยวกบัการประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิ และพระราชบญัญตักิารประกอบ

วชิาชพีประเมนิราคาทรพัยส์นิใหม้ผีลบงัคบัใช ้เพื่อควบคุมใหก้ารประกอบวชิาชพีดงักล่าวเป็นไปตาม

มาตรฐานการประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิและอยู่ภายใต้ระบบควบคุมจรรยาบรรณแห่งวชิาชพีเดยีวกนั 

เพือ่กา้วสูก่ารเป็นผูนํ้าและกลไกหลกัสาํคญัของการกาํหนดราคาประเมนิทุนทรพัยข์องอสงัหารมิทรพัย์

ในกลุม่ประเทศอาเซยีน 

หน่วยงานรบัผิดชอบ คือ กรมธนารกัษ์ – เป็นการดาํเนินการภายใต้ AEC 

 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 

มาตรการท่ี 2.1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะท่ีเช่ือมโยงกบัประเทศเพ่ือน
บา้น 
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เพือ่ใหเ้กดิความสะดวกรวดเรว็ในการเดนิทางและขนสง่สนิคา้ ทัง้ในระบบถนนและระบบ

ราง โดยเฉพาะโครงการระหว่างประเทศไทยกบัประเทศเพื่อนบา้นทีส่อดคลอ้งกบัแผนแม่บทว่าดว้ย

ความเชือ่มโยงระหวา่งกนัในอาเซยีน (Master Plan on ASEAN Connectivity) จงึควรใหก้ารสนบัสนุน

ดา้นการเงนิและวชิาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านทางสํานักงานความร่วมมอืพฒันาเศรษฐกจิกบั

ประเทศเพื่อนบา้น (องค์การมหาชน) หรอื สพพ. (NEDA) หรอือาจร่วมกบัองค์การระหว่างประเทศ

อื่นๆ ซึ่งรวมถงึ ADB ภายใตก้องทุนเพื่อพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานในภูมภิาคอาเซยีน (ASEAN 

Infrastructure Fund) และการร่วมมอืกบัภาคเอกชน (Public-Private Partnership: PPP) ในโครงการ

ต่างๆ โดยประสานการดําเนินการกับสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติกระทรวงการ

ต่างประเทศ และกระทรวงคมนาคม  

เป็นการดาํเนินการต่อเน่ือง โดยมีหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ คือ กรมศุลกากร 
สาํนักงานความร่วมมือพฒันาเศรษฐกิจกบัประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) สาํนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ สาํนักงานบริหารหน้ีสาธารณะ และสาํนักงานเศรษฐกิจ
การคลงั - เป็นการดาํเนินการภายใต้ AEC 

 

มาตรการท่ี 2.2 อาํนวยความสะดวกทางการค้าและพิธีการศลุกากร 

(1) เร่งรดัพฒันาระบบการใหบ้รกิารศุลกากรเบด็เสรจ็ ณ จุดเดยีว เพื่อเป็นการอํานวย

ความสะดวกในการส่งออกและนําเขา้และสรา้งมาตรฐานในระดบัภูมภิาค จงึควรเร่งรดัการจดัตัง้ระบบ

การใหบ้รกิารศุลกากรเบด็เสรจ็ ณ จุดเดยีว (Single Window) ทัง้ในระดบัประเทศ (National Single 

Window) และระดบัอาเซยีน (ASEAN Single Window) 

(2) อาํนวยความสะดวกในการขนสง่สนิคา้ขา้มพรมแดน อาํนวยความสะดวกต่างๆ  

ทัง้ในเรื่องกฎระเบียบและพิธีการในการเคลื่อนย้ายของคน สินค้า และบริการด้าน       

โลจสิตกิส์ เป็นปจัจยัสําคญัที่จะช่วยสนับสนุนเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางธุรกจิในภูมภิาคของไทย 

โดยมุ่งเน้นการเพิม่ความสะดวกและรวดเรว็ในการขนส่งระหว่างกนั และลดระยะเวลาการขนส่งและ

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยประสานกบักระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลกัที่รบัผดิชอบการ

ดาํเนินการตามความตกลงการขนส่งสนิคา้ผา่นแดนอาเซยีน (ASEAN Framework Agreement on 

the Facilitation of Goods in Transit) 
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(3) ปรบัปรุงแกไ้ขกฎระเบยีบดา้นศุลกากร ปรบัปรุงกฎระเบยีบดา้นศุลกากรและภารกจิ
ที่กรมศุลกากรได้รบัมอบหมายจากหน่วยงานอื่นให้มีความทนัสมยัและเป็นสากลมากยิง่ขึ้น โดย

คาํนึงถงึการอาํนวยความสะดวกทางการคา้และการรกัษาผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลกั  

(4) นําทีร่าชพสัดุทีอ่ยูต่ามแนวพืน้ทีเ่ศรษฐกจิและจุดผา่นแดนซึง่มศีกัยภาพเหมาะสมมา
ดาํเนินโครงการต่างๆ เพือ่อํานวยความสะดวกในการขนสง่สนิคา้ขา้มพรมแดน จงึควรสาํรวจและนําที่

ราชพสัดุทีม่ศีกัยภาพเหมาะสมทีอ่ยู่ตามแนวพืน้ทีเ่ศรษฐกจิและจุดผา่นแดนทีส่าํคญัมาสนับสนุนการ

สรา้งศูนยพ์กัและกระจายสนิคา้ (คลงัสนิคา้) การจดัตัง้เขตปลอดภาษ ี(Free Zone) สาํหรบัการ

นําเขา้และการส่งออก  รวมทัง้พฒันาปรบัปรุงท่าเรอืสงขลาใหเ้ป็นท่าเรอืหลกัสําหรบัการนําเขา้และ

ส่งออกสนิคา้โดยตรงจากภาคใตต้อนล่าง เพื่อลดความสญูเสยีโอกาสทางเศรษฐกจิและเพิม่ศกัยภาพ

ใหส้ามารถแขง่ขนักบัทา่เรอืปีนงั ประเทศมาเลเซยี  

เป็นการดาํเนินการต่อเน่ือง โดยมีหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ คือ กรมศุลกากร และ

สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธรุกิจประกนัภยั กรมธนารกัษ์ - เป็น

การดาํเนินการภายใต้ AEC 

 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 การพฒันากฎหมาย กฎ และระเบียบ 

มาตรการท่ี 3.1 เร่งรดัการจดัทาํอนุสญัญา/ความตกลงเพ่ือการเว้นการเกบ็ภาษี
ซ้อน 

ปจัจุบนัประเทศไทยมอีนุสญัญา/ความตกลงเพื่อการเวน้การเก็บภาษีซ้อนกบัประเทศ

สมาชกิอาเซยีน 8 ประเทศ ยกเวน้กมัพชูา ดงันัน้ จงึเหน็ควรเร่งรดัการจดัทาํความตกลง/อนุสญัญา

ดงักล่าวกบัประเทศกมัพูชาใหเ้สรจ็เรยีบรอ้ยก่อนปี 2558 และหากกมัพูชายงัไม่มคีวามพรอ้มในการ

เจรจาจดัทํา ความตกลง/อนุสญัญาดงักล่าว ควรจดัให้มีความช่วยเหลือด้านวชิาการ (Technical 

Assistance) เพือ่สนบัสนุนและสง่เสรมิการดาํเนินการในเรือ่งดงักลา่วดว้ย  

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ คือ กรมสรรพากร เป็นการดาํเนินการภายใต้ AEC 

 

มาตรการท่ี 3.2 ประสานข้อมลูด้านนโยบายภาษีภายใน 

หลงัจากทีก่ารเปิดเสรกีารคา้สนิคา้ภายใตเ้ขตการคา้เสรอีาเซยีน (ASEAN Free Trade 

Area : AFTA) ไดเ้สรจ็สมบรูณ์ในปี พ.ศ. 2558 ไทยควรผลกัดนัใหอ้าเซยีนหนัมาใหค้วามสาํคญักบั
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ความร่วมมอืดา้นนโยบายภาษภีายใน โดยเน้นการประสานแลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่างประเทศสมาชกิ 

(Information Sharing) การใชแ้นวทางการปฏบิตัทิีด่ ี(Best Practice) เป็นมาตรฐานสากล และการ

อาํนวยความสะดวกทางการคา้  

เป็นการดาํเนินการต่อเน่ือง โดยมีหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ คือ กรมสรรพากร กรม

สรรพสามิต และสาํนักงานเศรษฐกิจการคลงั – เป็นการดาํเนินการภายใต้ AEC  

 

มาตรการท่ี 3.3 ปรบัปรงุกฎระเบียบเพ่ือสนับสนุนให้รฐัวิสาหกิจมีความเข้มแขง็ 

การดาํเนินการใดๆ ของรฐัวสิาหกจิจะตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกําหนดไว ้ซึง่

ในปจัจุบันมีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจหลายฉบับ โดยการดําเนินการในมาตรการน้ี มี

วตัถุประสงค์เพื่อปรบัปรุงและพฒันากฎระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรฐัวสิาหกจิใหส้อดคลอ้งกบั

บรบิททีเ่ปลีย่นแปลงไป ตลอดจน เป็นปจัจยัที ่ส ่งเสรมิประสทิธภิาพในการดําเนินงานของ

ร ฐั ว สิ าหก จิภายใต ้การ เป็นประชาคมอา เซ ียน  โดยในชัน้ นี ้ ได ้เ สนอโครงการยกร ่า ง

พระราชบญัญตักิารให้เอกชนร่วมลงทุนในกจิการของรฐั พ.ศ. ... และการปรบัปรุงพระราชบญัญตัิ

คุณสมบตัมิาตรฐานสาํหรบักรรมการและพนักงานรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ คือ สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ – เป็น

การดาํเนินการภายใต้ AEC 

 
มาตรการท่ี 3.4 เตรียมความพร้อมภายในกระทรวงการคลงั 

(1) จดัตัง้คณะกรรมการอาเซียนด้านการเงินการคลงั เน่ืองจากการดําเนินการของ

กระทรวงการคลงัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นประชาคมอาเซยีน อาท ิการเปิดเสรกีารคา้สนิคา้ การเปิดเสรี

การค้าบรกิารด้านการเงนิ การพฒันาตลาดทุน การเปิดเสรกีารลงทุน การอํานวยความสะดวกทาง

การคา้ ความร่วมมอืดา้นศุลกากร และความร่วมมอืดา้นภาษ ีซึง่อยู่ภายใตค้วามรบัผดิชอบของหลาย

หน่วยงาน โดยไม่มหีน่วยงานใดทําหน้าที่หลกัในการประสานงานและตดิตามความคบืหน้าในเรื่อง

ต่างๆ ดงันัน้ เพือ่ใหก้ารดาํเนินการเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัและเป็นเอกภาพกระทรวงการคลงัจงึไดม้ี

คาํสัง่ที ่1080/2554 ลงวนัที ่1 กนัยายน 2554 เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการอาเซยีนดา้นการเงนิการคลงั 

ซึง่มรีฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงัเป็นประธาน และมผีูบ้รหิารระดบัสงูจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเขา้

ร่วมในองค์ประกอบ โดยมผีู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลงัเป็นกรรมการและเลขานุการ 
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เพื่อให้เป็นเวทีหลักในการกําหนดนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้การติดตามความคืบหน้า         

และกาํหนดแนวทางการแกไ้ขปญัหาต่างๆ (ถา้ม)ี 

(2) ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร  เพื่อให้การดําเนินงานของกระทรวงการคลังมี

ประสทิธภิาพ และสามารถรองรบัการเป็นประชาคมอาเซยีนได ้จงึเหน็ควรใหม้กีารปรบัปรุงโครงสรา้ง

องคก์รภายในกระทรวงการคลงั อาท ิสาํนักงานเศรษฐกจิการคลงัไดม้คีาํสัง่ ที ่291/2554 ลงวนัที ่20 

กนัยายน 2554 เรื่อง การจดัตัง้หน่วยงานในสํานักงานเศรษฐกจิการคลงัและการมอบหมายหน้าที่

ความรบัผดิชอบของสาํนักการเงนิการคลงัอาเซยีน (ASEAN Fiscal and Financial Policy Bureau) 

เพื่อเป็นศูนย์กลางการดําเนินการตามความร่วมมอืด้านการเงนิการคลงัภายใต้กรอบอาเซียนและ

อาเซยีนกบัคู่เจรจา และประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อจดัทําฐานขอ้มลูและตดิตาม

ความคบืหน้าของการดําเนินการในเรื่องดงักล่าวให้มคีวามเป็นบูรณาการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของ

ประเทศ โดยขณะน้ี อยู่ในระหว่างการนําเสนอคณะกรรมการโครงสรา้งของกระทรวงการคลงั ซึ่งมี

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงัเป็นประธาน 

นอกจาก น้ี  ยังมีการปรับปรุ ง โครงสร้า งองค์กร ในหน่วยงานอื่ นๆ  ในสังกัด

กระทรวงการคลงั เพื่อรองรบัประชาคมอาเซยีนดว้ยเช่นกนั ไดแ้ก่ กรมศุลกากรมโีครงการศกึษาการ

จดัตัง้หน่วยงานศุลกากรเพือ่รองรบัเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดนทีเ่กีย่วกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

และกรมสรรพากรมโีครงการจดัตัง้สาํนกัภาษรีะหวา่งประเทศ และ RD International Call Center 

(3) พฒันามาตรฐานและนโยบายบญัชภีาครฐัสูส่ากล เพือ่ใหห้น่วยงานภาครฐัและรฐับาล

มมีาตรฐานการปฏบิตังิานดา้นบญัชทีีเ่ป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปและเทยีบเคยีงไดก้บัระดบัสากล ซึง่จะทาํ

ใหส้ามารถจดัทาํรายงานการเงนิภาครฐัไดอ้ยา่งน่าเชื่อถอื และสง่เสรมิใหก้ารบรหิารการใชจ้่ายเงนิเกดิ

ความโปรง่ใสม่ากขึน้ จงึตอ้งปรบัเปลีย่นหลกัการและนโยบายบญัชภีาครฐัทีไ่ดก้ําหนดไวเ้ป็นเวลานาน

แลว้ใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงของมาตรฐานสากลและมาตรฐานเอกชน ซึง่มาตรฐานและนโยบายบญัชี

ภาครฐัทีจ่ะพฒันาขึน้จะสอดคลอ้งกบัมาตรฐานบญัชภีาครฐัสากล (International Public Sector 

Accounting Stands) 

 
ยทุธศาสตรท่ี์ 4 พฒันาทรพัยากรมนุษย ์

มาตรการท่ี 4.1 พฒันาความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ 

เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะ

ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้านจะมีความจําเป็นอย่างมากในการติดต่อสื่อสารและ
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ดาํเนินการธุรกจิ ดงันัน้ จงึควรเรง่พฒันาความรูด้า้นภาษาต่างประเทศใหแ้ก่เจา้หน้าทีใ่นทุกระดบั และ

ควรกําหนดใหก้ฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและประกาศของกระทรวงการคลงัที่จะออกตัง้แต่วนัที่ 1 

มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป และทีม่ผีลบงัคบัใชใ้นปจัจุบนัจะตอ้งมคีาํแปลอยา่งไมเ่ป็นทางการเป็น

ภาษาองักฤษดว้ย และสาํหรบักรณทีีเ่ป็นแบบฟอรม์ใหม้ภีาษาองักฤษกาํกบัดว้ยเชน่กนั 

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ คือ ทุกหน่วยงาน – เป็นการดําเนินการภายใต้ AEC และ 
ASCC 

 
ยทุธศาสตรท่ี์ 5 พฒันาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค 

มาตรการท่ี 5.1 ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและการเงินแก่ประเทศสมาชิกใหม่ 

เพื่อลดช่องว่างของการพฒันาระหว่างประเทศสมาชกิอาเซียนตามความรเิริม่เพื่อการ

รวมตวัของอาเซยีน (Initiative for ASEAN Integration: IAI) และกรอบความร่วมมอือนุภูมภิาคต่างๆ 

(เช่น โครงการพฒันาความร่วมมอืทางเศรษฐกจิอริะวด-ีเจา้พระยา-แม่โขง ระหวา่งกมัพชูา ลาว พม่า 

ไทย  และเวียดนาม  (ACMECS) และการพัฒนาเศรษฐกิจ เศรษฐกิจสามฝ่าย  ( IMT-GT) ) 

กระทรวงการคลงัจงึควรมบีทบาทในการใหค้วามช่วยเหลอืดา้นวชิาการแก่ประเทศสมาชกิใหมใ่นสว่น

ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ สาํนกังานเศรษฐกจิการคลงัอาจจดัการฝึกอบรมหรอืใหค้วามรูแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกจิดา้น

การเงนิในการเขา้สู่ตลาดบรกิารดา้นการเงนิในอาเซยีน กรมสรรพากรอาจจดัฝึกอบรมแนวทางการ

จดัทําความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน และสํานักงานความร่วมมือพฒันาเศรษฐกิจกับ

ประเทศเพื่อนบา้น (องค์การมหาชน) (สพพ.) หรอืสํานักงานบรหิารหน้ีสาธารณะจดัการฝึกอบรมใน

เรื่องการจดัทําโครงการเงนิกูต่้างประเทศ เป็นตน้ โดยใหส้ํานักงานเศรษฐกจิการคลงัเป็นหน่วยงาน

กลางในการประสานและรวบรวมขอ้มลูการใหค้วามชว่ยเหลอืต่างๆ ดงักลา่วของกระทรวงการคลงั  

เป็นการดาํเนินการต่อเน่ือง โดยมีหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ คือ ทุกหน่วยงาน - เป็น
การดาํเนินการภายใต้ AEC และ ASCC 

 
นอกจากร่างยุทธศาสตร์กระทรวงการคลงัด้านการเงนิการคลงัเพื่อรองรบัประชาคม

อาเซยีนแลว้ ประเทศไทยยงัมกีฎหมายหลกัของประเทศไทยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเงนิการคลงั ดงัน้ี 

(1) พระราชบญัญตัธินาคารแหง่ประเทศไทย พ.ศ. 2485 

(2) พระราชบญัญตัธุิรกจิสถาบนัการเงนิ พ.ศ. 2551 

(3) พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
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(4) พระราชบญัญตับิรรษทัประกนัสนิเชือ่อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม พ.ศ. 2534 

(5) พระราชบญัญตัธินาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2535 

(6) พระราชบญัญตัธินาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย พ.ศ. 2536 

 

พระราชบญัญติัธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 

 

พระราชบญัญตัธินาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 เป็นกฎหมายทีจ่ดัตัง้ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยเพือ่การดาํเนินภารกจิในการดาํรงไวซ้ึ่งเสถยีรภาพทางการเงนิ และเสถยีรภาพของระบบ

สถาบนัการเงนิและระบบการชาํระเงนิ 

ธนาคารแห่งประเทศไทยมบีทบาทในการใหค้วามช่วยเหลอืแก่ผูป้ระกอบการวสิาหกจิ

ขนาดย่อมในทางอ้อม คือ การทําหน้าที่เป็นแหล่งเงินทุนของสถาบันต่างๆ ซึ่งมีบทบาทในการ

สนับสนุนเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม เช่น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพฒันา

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  

ตวัอยา่งการใหค้วามชว่ยเหลอืแก่ผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดยอ่มในทางออ้ม เช่น  การ

ใหค้วามช่วยเหลอืแก่วสิาหกจิขนาดย่อมตามระเบยีบการใหกู้ย้มืเงนิโดยมตีัว๋สญัญาใชเ้งนิทีเ่กดิจาก

การประกอบวสิาหกจิขนาดย่อมเป็นประกนั พ.ศ. 2550 เพื่อส่งเสรมิการประกอบวสิาหกจิขนาดย่อม

ใหม้เีงนิทุนหมุนเวยีนในอตัราดอกเบี้ยตํ่า โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะใหค้วามช่วยเหลอืแก่ผู้

ประกอบวสิาหกจิทีเ่ป็นบุคคลธรรมดาซึง่มสีญัชาตไิทย หรอืนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทยซึง่มี

สดัสว่นการถอืหุน้ หรอืมจีาํนวนหุน้ทีบุ่คคลผูม้สีญัชาตไิทยถอือยูเ่กนิกวา่กึง่หน่ึงของทุนจดทะเบยีนใน

นิตบิุคคลนัน้ โดยการใหกู้ย้มืเงนิผ่านธนาคารพาณิชย ์ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด

ยอ่มแหง่ประเทศไทย ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย ธนาคารเพือ่การเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสนิ และบรษิทัเงนิทุน 

จากการทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยเป็นแหล่งเงนิทุนใหก้บัสถาบนัทางการเงนิอื่นๆ ทาํให้

สถาบนัเหล่านัน้สามารถเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนตน้ทุนตํ่าไดโ้ดยไมจ่ําเป็นตอ้งไปเสาะหาแหล่งเงนิทุนจาก

ต่างประเทศ ดงัน้ี ผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมจงึสามารถเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนได้

งา่ยขึน้ดว้ยตน้ทุนทีต่ํ่าลง 
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พระราชบญัญติัธรุกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 

พระราชบญัญตัสิถาบนัการเงนิ พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายทีค่วบคุมสถาบนัการเงนิ      

ซึ่งหมายถึง ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดตัง้ 

โครงสรา้ง และการกาํกบัดแูลสถาบนัการเงนิในเรือ่งต่างๆ เชน่ การดาํรงเงนิกองทุนและสนิทรพัย ์การ

ลงทุน การประกอบธุรกจิของสถาบนัการเงนิ และขอ้หา้มการใหส้นิเชื่อของสถาบนัการเงนิ โดยมี

ธนาคารแหง่ประเทศไทยเป็นผูอ้อกกฎเกณฑก์าํกบัดแูลในเรือ่งดงักลา่ว 

สถาบนัการเงนิ เป็นหน่วยงานที่มบีทบาทสําคญัในการสนับสนุนองค์กรธุรกิจในด้าน

เงนิทุน ไมว่า่จะเป็นในดา้นการใหส้นิเชือ่ หรอืการลงทุนเพือ่หากาํไรในทางออ้มเพือ่พฒันาธุรกจิหลกั 

ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยจํานวนมากให้ความสําคัญกับการสนับสนุน

ผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมโดยการพฒันาผลติภณัฑ ์บรกิารทางการเงนิ และองค์

ความรูท้ีต่อบสนองความตอ้งการผูป้ระกอบการอย่างครบวงจร ตัง้แต่การใหค้ําปรกึษา การใหส้นิเชื่อ 

การคํ้าประกนัต่างๆ ซึ่งการทีธ่นาคารพาณิชยม์โีครงการเพื่อผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดย่อมโดยเฉพาะทําให้ธนาคารพาณิชย์มีความเชี่ยวชาญ และเข้าใจความต้องการของ

ผู้ประกอบการเหล่าน้ี ทําให้มีการพัฒนาบริการของตนเองให้ตอบสนองความต้องการของ

ผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มไดด้ยีิง่ขึน้ และมบีางบรกิารทีส่รา้งโอกาสในทางธุรกจิ

ไดม้ากกว่าบรกิารของผูป้ระกอบการรายใหญ่ เช่น การใหส้นิเชื่อโดยไม่ตอ้งใชห้ลกัทรพัยค์ํ้าประกนั

เป็นตน้ 

 

พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

 

ในการระดมทุนขององค์กรธุรกจินัน้ นอกจากจะสามารถระดมทุนจากผูถ้ือหุ้นเดมิโดย

การเพิม่ทุนได้แล้ว องค์กรธุรกจิประเภทบรษิัทมหาชนจํากดัยงัมอีกีทางเลอืกหน่ึงในการระดมทุน      

นัน่คอื การเสนอขายหลกัทรพัย์ต่อประชาชนผ่านตลาดหลกัทรพัย์ พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายที่กํากบัดูแลบรษิัทมหาชนจํากดัซึ่งจดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัยใ์นดา้นหลกัทรพัย ์เชน่ การนําหลกัทรพัยข์องบรษิทัเขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย ์และการ

เสนอขายหลกัทรพัยต่์อประชาชน โดยมคีณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน

และคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นผูอ้อกกฎเกณฑก์าํกบัดแูล 
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ในประเทศไทยมตีลาดหลกัทรพัย์ 2 แห่ง ซึ่งสามารถเป็นแหล่งระดมทุนให้แก่

ผูป้ระกอบการได ้คอื 

1. ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand: SET) 

2. ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (Market for Alternative Investment: MAI) 

 

1. ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand: SET) 

 

หลกัทรพัยข์องบรษิทัทีส่ามารถนําเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยม์ี

หลายประเภท เชน่ หุน้สามญั หุน้บรุมิสทิธ ิหุน้กู ้หุน้แปลงสภาพ อยา่งไรกต็ามการศกึษาครัง้น้ีจะ

กลา่วถงึเฉพาะการนําหุน้สามญัเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนเทา่นัน้ 

หลกัเกณฑท์ีส่าํคญัในการนําหุน้สามญัของบรษิทัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทยและการเสนอขายหลกัทรพัยต่์อประชาชนมดีงัน้ี 

1. ตอ้งเป็นหุน้ของบรษิทัมหาชน หรอืนิตบิุคคลทีม่กีฎหมายจดัตัง้ขึน้เฉพาะ 

2. บรษิทัจะตอ้งมทีุนชาํระแลว้เฉพาะหุน้สามญัไมน้่อยกวา่ 300 ลา้นบาท 

3. การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนต้องได้รบัอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

4. จะต้องมกีารกระจายหุน้ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้รายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย โดย

สาํหรบับรษิทัทีม่ทีุนไมน้่อยกวา่ 300 ลา้นบาท แต่น้อยกวา่ 3,000 ลา้นบาท ผูถ้อืหุน้รายยอ่ยถอืหุน้

รวมกนัไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 25 ของทุนทีช่าํระแลว้ และสาํหรบับรษิทัทีม่ทีุนไมน้่อยกวา่ 3,000 ลา้นบาท 

ผูถ้อืหุน้รายยอ่ยถอืหุน้รวมกนัไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 20 ของทุนทีช่าํระแลว้   

5. มผีลการดําเนินงานต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยอยู่ภายใต้การจดัการของ

ผูบ้รหิารสว่นใหญ่ชุดเดยีวกนัไมน้่อยกวา่ 1 ปี 

ทัง้น้ี ในกรณทีีเ่หน็วา่การจดทะเบยีนหลกัทรพัยข์องบรษิทัทีย่ ืน่คาํขอจะเป็นประโยชน์ต่อ

ตลาดทุนของประเทศไทย คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยอ์าจพจิารณาผอ่นผนัคุณมบตัขิองผูย้ ืน่คาํขอ

ไดบ้างประการ 
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2. ตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ (Market for Alternative Investment: MAI) 

 

หลกัทรพัย์ของบริษัทที่สามารถนําเขา้เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์   

เอม็ เอ ไอ มหีลายประเภท เช่นเดยีวกบัการนําหลกัทรพัยเ์ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์อยา่งไร

กต็ามการศกึษาครัง้น้ีจะกลา่วถงึเฉพาะการนําหุน้สามญัเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนเทา่นัน้ 

หลกัเกณฑ์ที่สําคญัในการนําหุ้นสามญัของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์   

เอม็ เอ ไป และการเสนอขายหลกัทรพัยต่์อประชาชนมดีงัน้ี 

(1) ตอ้งเป็นหุน้ของบรษิทัมหาชน หรอืนิตบิุคคลทีม่กีฎหมายจดัตัง้ขึน้เฉพาะ 

(2) บรษิทัจะตอ้งมทีุนชาํระแลว้เฉพาะหุน้สามญัไมน้่อยกวา่ 20 ลา้นบาท แต่ไมเ่กนิ 

300 ลา้นบาท 

(3) การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนต้องได้รบัอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(4) จะตอ้งมกีารกระจายหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้รายยอ่ยไมน้่อยกวา่ 300 ราย โดยผูถ้อืหุน้

รายยอ่ยถอืหุน้รวมกนัไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 20 ของทนุทีช่าํระแลว้ 

(5) มผีลการดําเนินงานต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยอยู่ภายใต้การจดัการของ

ผูบ้รหิารสว่นใหญ่ชุดเดยีวกนัไมน้่อยกวา่ 1 ปี 

ทัง้น้ี ในกรณทีีเ่หน็วา่การจดทะเบยีนหลกัทรพัยข์องบรษิทัทีย่ ืน่คาํขอจะเป็นประโยชน์ต่อ

ตลาดทุนของประเทศไทย คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์อาจพจิารณาผ่อนผนัคุณสมบตัขิองผูย้ ื่น    

คาํขอไดบ้างประการ 

จะเหน็ไดว้า่การนําหุน้สามญัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอมหีลกัเกณฑท์ี่

ผอ่นปรนกวา่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จงึทาํใหผู้ป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด

ยอ่มไดร้บัประโยชน์โดยสามารถเขา้ถงึแหลง่เงนิทุนไดง้า่ยขึน้อกีชอ่งทางหน่ึง 
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พระราชบญัญติับรรษทัประกนัสินเช่ืออตุสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 

 

เน่ืองจากเป็นที่เล็งเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมขนาดย่อมมีบทบาทที่สําคญัในการพฒันา

เศรษฐกจิของประเทศ พระราชบญัญตับิรรษทัประกนัสนิเชือ่อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม พ.ศ. 2534 จงึถูก

ตราขึน้เพื่อจดัตัง้บรรษทัประกนัสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมซึ่งมสีถานะเป็นสถาบนัการเงนิเฉพาะ

กจิของรฐัภายใตก้าํกบัดแูลของกระทรวงการคลงัโดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ช่วยใหอุ้ตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ไดร้บัสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิมากขึน้ เสรมิสรา้งความมัน่ใจใหส้ถาบนัการเงนิในการใหส้นิเชื่อแก่

อุตสาหกรรมขนาดย่อมในทุกประเภทธุรกิจ เร่งกระจายสินเชื่อไปยังอุตสาหกรรมขนาดย่อม          

ทัว่ประเทศ และช่วยให้การพฒันาภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมบรรลุเป้าหมายตามแผนพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

บรรษทัประกนัสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมมบีรกิารการคํ้าประกนัในโครงการต่างๆ 

เฉพาะเพื่อผูป้ระกอบการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลสญัชาตไิทยซึ่งดําเนินกจิการในประเทศ

ไทย โดยมทีรพัยส์นิถาวรสทุธ ิ(ไมร่วมมลูคา่ทีด่นิ) ในวนัยืน่ขอสนิเชือ่ ไมเ่กนิ 200 ลา้นบาท226 เชน่ 

(1) โครงการคํ้าประกนัสนิเชื่อผูป้ระกอบการใหม ่ เป็นโครงการทีส่นับสนุนกจิการที่

เปิดดําเนินกจิการไม่ถงึ  2 ปี ใชเ้วลาการพจิารณาอนุมตัริวดเรว็ คอื ไม่เกนิ  3 วนั ระยะเวลา          

คํ้าประกนัสงูสุดนานถงึ 7 ปี ค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนัอยูใ่นอตัรารอ้ยละ 2.50 ต่อปี โดยรฐับาลเป็น     

ผู้จ่ายค่าธรรมเนียมการคํ้าประกันแทนผู้ประกอบการในปีแรกร้อยละ 1.75 ทําให้ในปีแรก

ผูป้ระกอบการมภีาระคา่ธรรมเนียมเพยีงรอ้ยละ 0.75 ของวงเงนิคํ้าประกนัเทา่นัน้ 

(2) โครงการคํ้าประกันสินเชื่อ PGS เป็นโครงการที่ได้รบัการตอบรบัจาก

ผูป้ระกอบการเป็นอย่างลน้หลาม เน่ืองจากเป็นโครงการทีใ่ชเ้วลาการพจิารณาอนุมตัริวดเรว็ คอื ไม่

เกนิ 3 วนั ระยะเวลาคํ้าประกนั 5 ปี ค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนัอยูใ่นอตัรา รอ้ยละ 1.75 ของวงเงนิ

คํ้าประกนั ซึง่ถอืไดว้า่ตํ่าเมือ่เทยีบกบัคา่ธรรมเนียมของธนาคารพาณชิยท์ัว่ไป 

(3) โครงการคํ้าประกนัสนิเชื่อฮาลาล เป็นโครงการที่มใีบอนุญาตหนังสอืรบัรอง      

ฮาลาล โดยผูป้ระกอบการสามารถนําสนิเชื่อไดร้บัการคํ้าประกนัไปลงทุนในต่างประเทศได ้วงเงนิคํ้า

ประกนัสงูสุด 40 ลา้นบาท ระยะเวลาคํ้าประกนัสงูสุดนานถงึ 5 ปี ค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนัอยูใ่น

                                                            
226 บรรษทัประกนัสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม. (ไม่ปรากฎปีพมิพ)์. คุณสมบตัขิองผูใ้ชบ้รกิาร บสย.. สบืคน้เมื่อวนัที ่21 
กนัยายน 2555, จาก http://www.tcg.or.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=137:2011-12-22-16-35-
44&catid=57:2011-12-22-15&Itemid=287 
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อตัรารอ้ยละ 1.25 ของวงเงนิคํ้าประกนั ซึง่ถอืไดว้า่ตํ่าเมือ่เทยีบกบัค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์

ทัว่ไป 

บรกิารคํ้าประกนัของบรรษทัประกนัสนิเชือ่อุตสาหกรรมขนาดยอ่มทาํใหผู้ป้ระกอบการใน

วสิากจิขนาดกลางและขนาดยอ่มมชีอ่งทางในการเขา้ถงึแหลง่เงนิทุนไดง้า่ยขึน้   

 

พระราชบญัญติัธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 

 

พระราชบญัญตัธินาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ. 

2535 เป็นกฎหมายที่จ ัดตัง้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย        

ซึง่มสีถานะเป็นนิตบิุคคลอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของกระทรวงการคลงัและกระทรวงอุตสาหกรรมเพือ่

ทาํหน้าทีช่่วยเหลอื สนับสนุนการจดัตัง้ การดําเนินงาน การขยายและพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม  

ทัง้น้ี การพจิารณาว่ากิจการใดเป็นวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะได้รบัการ

ส่งเสรมิตามนโยบายของธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จะตอ้ง

พจิารณาจากประเภทกจิการ จาํนวนการจา้งงาน และมลูคา่สนิทรพัยถ์าวร ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 3.21 ประเภทกิจการ จาํนวนการจ้างงาน และมลูค่าสินทรพัยถ์าวร 

สาํหรบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 
ประเภทกิจการ วิสาหกิจขนาดย่อม วิสาหกิจขนาดกลาง 

จาํนวน 
การจ้างงาน 

มลูค่า 
สินทรพัยถ์าวร 

จาํนวน 
การจ้างงาน 

มลูค่า 
สินทรพัยถ์าวร 

กจิการผลติสนิคา้ ไมเ่กนิ 50 คน หรอื ไมเ่กนิ 50 ลา้นบาท เกนิกวา่ 50 คน 
แต่ไมเ่กนิ 200 คน 
หรอื 

เกนิกวา่ 50 ลา้นบาท 
แต่ไมเ่กนิ 200 ลา้นบาท 

กจิการใหบ้รกิาร ไมเ่กนิ 50 คน หรอื ไมเ่กนิ 50 ลา้นบาท เกนิกวา่ 50 คน 
แต่ไมเ่กนิ 200 คน 
หรอื 

เกนิกวา่ 50 ลา้นบาท 
แต่ไมเ่กนิ 200 ลา้นบาท 

กจิการคา้สง่ ไมเ่กนิ 25 คน หรอื ไมเ่กนิ 50 ลา้นบาท เกนิกวา่ 25 คน 
แต่ไมเ่กนิ 50 คน 
หรอื 

เกนิกวา่ 50 ลา้นบาท 
แต่ไมเ่กนิ 100 ลา้นบาท 

กจิการคา้ปลกี ไมเ่กนิ 15 คน หรอื ไมเ่กนิ 30 ลา้นบาท เกนิกวา่ 15 คน 
แต่ไมเ่กนิ 30 คน 
หรอื 

เกนิกวา่ 30 ลา้นบาท 
แต่ไมเ่กนิ 60 ลา้นบาท 

 

           *มลูคา่สนิทรพัยถ์าวร : พจิารณาจาก  
  ก. มลูคา่สนิทรพัยถ์าวรสทุธไิมร่วมทีด่นิ ตามทีป่รากฏในงบการเงนิลา่สดุของกจิการทีไ่ดจ้ดัทาํขึน้
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการบญัช ี 
  ข. มลูคา่สนิทรพัยถ์าวรซึง่ไมร่วมทีด่นิ  ตามทีไ่ดร้บัการประเมนิจากสถาบนัการเงนิหรอืบรษิทัที่
ปรกึษาทางการเงนิทีน่่าเชือ่ถอื 
  ในกรณทีีม่ลูคา่สนิทรพัยถ์าวรสทุธติาม ก. และ ข. ต่างกนั ใหถ้อืจาํนวนทีน้่อยกวา่เป็นมลูคา่
สนิทรพัยถ์าวร  

 
ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทยจะมุง่ใหบ้รกิารเฉพาะ

กบัผูป้ระกอบการในวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาตธินาคารพฒันา
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทยไทย หรอืนิตบิุคคลซึง่มผีูถ้อืหุน้สญัชาตไิทยถอืหุน้
เกนิกวา่รอ้ยละ 50 เทา่นัน้  

บรกิารของธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  สามารถ
แบง่ไดด้งัน้ี 
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(1) การใหส้นิเชือ่ เชน่  

(1.1) โครงการสินเชื่อทัว่ไป เป็นโครงการเพื่อใช้ในการงทุนในกิจการตามที่
กําหนด เช่น การซื้อหรอืพฒันาทีด่นิ ชําระหน้ี ซื้อยานพาหะ เครื่องจกัร ปรบัปรุงมาตรฐานการผลติ 
โดยวงเงนิใหกู้ส้งูถงึ 100 ลา้นบาท ระยะเวลาใหย้าวนานสงูสุด 15 ปี โดยมรีะยะเวลาปลอดชาํระคนื
เงนิตน้ไมเ่กนิ  3 ปีอกีดว้ย 

(1.2) โครงการ Small SMEs เป็นโครงการใหกู้ต้ ัง้แต่ 50,000 บาท แต่ไม่เกนิ 
1,000,000 บาท อตัราดอกเบี้ยค่อนขา้งตํ่าเมื่อเทยีบกบัแหล่งเงนิทุนประเภทธนาคารพาณิชย ์คอื 
อตัรา MLR+ รอ้ยละ 1 ถงึ MLR+ รอ้ยละ 4 แลว้แต่รายละเอยีดโครงการ 

(2) การร่วมทุน โดยร่วมลงทุนในธุรกิจเป้าหมาย เช่น อาหาร พลงังานและพลงังาน
ทดแทน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทยจะเขา้ถอืหุน้ในสดัสว่นไมเ่กนิรอ้ยละ 49 ของทุนจดทะเบยีนทีร่่วมลงทุนแลว้ และไมเ่ป็นผู้
ถอืหุน้รายใหญ่ทีสุ่ด วงเงนิร่วมลงทุนไม่เกนิรายละ 50 ลา้นบาท และเป็นการลงทุนระยะยาวซึ่งมี
ระยะเวลาไมเ่กนิ 7 ปี 

(3) การอาวลัหรอืรบัรองตัว๋ โดยจะรบัอาวลัตัว๋สญัญาใชเ้งนิ และรบัรองตัว๋แลกเงนิที่
สมบรูณ์ 

(4) บรกิารดา้นเงนิฝาก เชน่ บรกิารเงนิฝากประจาํ บรกิารเงนิฝากออมทรพัย ์

 
พระราชบญัญติัธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536 

 

เน่ืองจากการทําการคา้ในปจัจุบนัจําเป็นทีจ่ะตอ้งทําการคา้กบัประเทศอื่นๆ ซึ่งนอกจาก

จะทําใหม้ฐีานผูซ้ื้อที่เพิม่มากขึน้แลว้ ยงัเป็นทางเลอืกหน่ึงในการจดัหาวตัถุดบิอนัอาจทําให้ธุรกจิมี

ตน้ทุนทีถู่กลง ในปจัจุบนัผูป้ระกอบธุรกจิในประเทศอื่นไดร้บัการสนบัสนุนจากประเทศของตนในหลาย

รูปแบบ ซึ่งอาจทําให้ได้เปรียบผู้ประกอบการจากประเทศไทย ดงัน้ี จึงมกีารตราพระราชบญัญัติ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536 ขึน้ เพือ่จดัตัง้ธนาคารเพือ่การส่งออก

และนําเขา้แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536 ซึ่งมสีถานะเป็นสถาบนัการเงนิของรฐัภายใตก้ารกํากบัดูแล

ของกระทรวงการคลงัทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่ส่งเสรมิและสนับสนุนการสง่ออก การนําเขา้ และการลงทุน

ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  

พระราชบญัญตัธินาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทยไดก้ําหนดขอบเขต

อํานาจในการทําธุรกรรมของธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทยไวอ้ย่างกวา้งขวาง 
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ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทยจงึมบีรกิารทีห่ลากหลายทีอ่ํานวยความสะดวกแก่

นักลงทุน เช่น บรกิารสนิเชื่อระยะสัน้ สนิเชื่อระยะยาว สนิเชื่อสําหรบัการลงทุนในต่างประเทศ ทัง้ที่

เป็นสกุลเงนิบาทและสกุลเงนิตราต่างประเทศ บรกิารประกนัความเสี่ยงสําหรบัการส่งออก บรกิาร

ประเมนิความเสีย่งผูซ้ือ้ บรกิารสนบัสนุนสนิเชือ่แก่ผูซ้ือ้ในต่างประเทศ  

โดยทัว่ไปแลว้บรกิารของธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทยจะไม่จํากดั

เฉพาะการบรกิารใหก้บัผูป้ระกอบการในวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม อย่างไรกต็าม ธนาคาร

เพือ่การสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทยกม็บีรกิารบางอยา่งเพือ่สนับสนุนผูป้ระกอบการในวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนดย่อมเหล่านัน้ เช่น โครงการประกนัความเสีย่งจากทางการคา้สาํหรบผูส้่งออกทีม่ ี

มลูค่าการส่งออกไม่เกนิ 200 ลา้นบาทต่อปี ดว้ยเบี้ยประกนัทีต่ํ่า มขีัน้ตอนอนุมตัริวดเรว็ และอตัรา

ความคุม้ครองสงูถงึรอ้ยละ 90 ของความเสยีหายทีเ่กดิขึน้  

 
3.4.3  ข้อกาํหนดเก่ียวกบัการโอนเงิน 

 
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการโอนเงนิในประเทศไทย ไดแ้ก่ 

 
พระราชบญัญติัควบคมุการแลกเปล่ียนเงิน พ.ศ. 2485 

พระราชบญัญตัคิวบคุมการแลกเปลี่ยนเงนิ พ.ศ. 2485 ถอืว่าเป็นกฎหมายหลกั โดยมี

วัตถุประสงค์ในการรวบรวมเงินตราต่างประเทศไว้ในแหล่งกลาง ควบคุมการใช้จ่ายเงินตรา

ต่างประเทศใหเ้ป็นไปในทศิทางทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสว่นรวม ป้องกนัการโอนทุนออกนอกประเทศ และ

รกัษาคา่ภายนอกของเงนิบาทหรอือตัราแลกเปลีย่นไวใ้หม้ัน่คง227  

พระราชบัญญัติฉบับน้ีมีผลใช้บังคับเป็นการทัว่ไปกับกิจการทัง้ปวงที่เกี่ยวกับการ

แลกเปลี่ยนเงนิหรอืการอื่นซึ่งมเีงนิตราต่างประเทศเขา้มาเกี่ยวขอ้งไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม        

อกีทัง้ยงัไดใ้หอ้าํนาจแก่รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงัในการออกกฎกระทรวงเพือ่มาควบคุม จาํกดั 

หรือห้ามการปฏิบัติกิจการทัง้ปวงดังกล่าวข้างต้น โดยมีธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ที่ได้ร ับ

มอบหมายจากรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั ใหเ้ป็นผูค้วบคุมดูแลตามพระราชบญัญตัน้ีิ และให้

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมีอํานาจแต่งตัง้พนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเจ้า

พนกังานควบคุมการแลกเปลีย่นเงนิ 

                                                            
227 ธนาคารแหง่ประเทศไทย, กฎหมายควบคุมการแลกเปลีย่นเงนิ, สบืคน้เมือ่วนัที ่29 กนัยายน พ.ศ. 2555, จาก 
http://www.bot.or.th/Thai/ForeignExchangeRegulations/FXRegulation/Pages/IndexFOREXregulations.aspx 
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ดงันัน้กฎหมายฉบบัน้ีจงึส่งผลกระทบแก่ทัง้บุคคลธรรมดา และนิตบิุคคล รวมทัง้ SMEs 

ในฐานะที่เป็นหน่วยธุรกจิอย่างหน่ึง ในการที่จะต้องปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวง ประกาศหรอื

คําสัง่ทัง้ปวงทีอ่อกตามความในพระราชบญัญตัน้ีิ ซึ่งผูท้ี่ฝา่ฝืนหรอืละเลยไม่ปฏบิตัติามกฎกระทรวง 

ประกาศหรอืคาํสัง่ดงักล่าว ถอืวา่มคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิสองหมืน่บาท หรอืจําคุกไมเ่กนิ

สามปี หรือทัง้จําทัง้ปรบั อีกทัง้การลกัลอบส่งหรือนําเงนิบาท เงินตราต่างประเทศ ธนาคารบตัร

ต่างประเทศ หรอืหลกัทรพัยข์องไทยหรอืต่างประเทศออกไปนอกหรอืเขา้มาในประเทศไทยโดยฝา่ฝืน

หรอืละเลยไมป่ฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมการแลกเปลีย่นเงนิดงักล่าว ถอืวา่เป็นการกระทาํ

ผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยศุลกากรอกีดว้ย 

 
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงการคลงั และประกาศเจ้าพนักงานควบคมุการแลกเปล่ียนเงิน
ท่ีเก่ียวข้องกบัการโอนเงินในประเทศไทย มีหลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการซ้ือ ขาย โอน 
แลกเปล่ียนซ่ึงเงินบาทและเงินตราต่างประเทศดงัต่อไปน้ี  

 

โดยหลกัแลว้ การซื้อ ขาย แลกเปลีย่น หรอืโอนเงนิตราต่างประเทศทุกประเภทจะตอ้ง

กระทํากบัธนาคารรบัอนุญาต บุคคลรบัอนุญาต ตวัแทนโอนเงนิระหว่างประเทศ บรษิทัรบัอนุญาต 

หรอืผูท้ี่ไดร้บัอนุญาตจากรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั โดยบุคคลใดประสงค์ที่จะประกอบธุรกจิ

เกี่ยวกบัปจัจยัชําระเงนิต่างประเทศจะต้องทําคําขอต่อรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัตามแบบที่

กําหนด โดยใหย้ืน่คาํขอผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย ทัง้น้ีหา้มมใิหบุ้คคลใด ทําการซื้อ ขาย ใหกู้ย้มื 

แลกเปลีย่น หรอืโอนปจัจยัชาํระเงนิต่างประเทศ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากเจา้พนกังาน228 

ระเบียบเก่ียวกับการซ้ือขาย แลกเปล่ียนเงินบาทและเงินตราต่างประเทศมี
ดงัต่อไปน้ี 

(1) การนําเข้าเงินบาท 

ไมม่ขีอ้จาํกดัในการนําเงนิบาทเขา้มาในประเทศ 

(2) การนําเงินบาทออกนอกประเทศ 

การส่งหรอืนําเงนิบาทออกนอกประเทศตามเงือ่นไขดงัต่อไปน้ี ไมต่อ้งไดร้บัอนุญาตจาก
เจา้พนกังาน229 

                                                            
228 กฎกระทรวง ฉบบัที ่13 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมการแลกเปลีย่นเงนิ พ.ศ. 2485 
229 ประกาศกระทรวงการคลงั เรือ่ง การควบคุมการแลกเปลีย่นเงนิ 
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(2.1) การส่งหรอืนําเงนิบาทออกนอกประเทศโดยธนาคารรบัอนุญาต ในจํานวน
ไมเ่กนิมลูคา่ของเงนิตราหรอืเงนิตราต่างประเทศทีธ่นาคารในต่างประเทศสง่หรอืนําเขา้มาแลกเปลีย่น 

(2.2) การส่งหรอืนําเงนิบาทออกนอกประเทศไปยงัสาธารณรฐัสงัคมเวยีดนาม
และประเทศทีม่พีรมแดนตดิต่อกบัประเทศไทยในจาํนวนไมเ่กนิ 500,000 บาท 

(2.3) การสง่หรอืนําเงนิบาทออกนอกประเทศนอกจากกรณีทีก่ําหนดในขอ้ 1 และ 
2 ในจาํนวนไมเ่กนิ 50,000 บาท 

(3) การนําเข้าเงินตราต่างประเทศ 

(3.1) การนําหรอืโอนเงนิตราต่างประเทศเขา้มาในประเทศทําไดไ้ม่จํากดัจํานวน 
แต่เมื่อนําเงนิตราต่างประเทศเข้ามาแล้ว ต้องขายหรือฝากเงนิตราต่างประเทศนัน้กบัธนาคารรบั
อนุญาตที่ตัง้อยู่ในประเทศไทยภายใน 360 วนั นับตัง้แต่วนัที่ไดม้าหรอืนําเขา้ ทัง้น้ี ยกเวน้กรณี
ดงัต่อไปน้ีทีไ่มต่อ้งขายหรอืฝากเงนิตราต่างประเทศนัน้กบัธนาคารรบัอนุญาต230 

 - บุคคลทีม่ถีิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศและชาวต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้มาอยู่ใน
ประเทศไทยเป็นการชัว่คราวไมเ่กนิ 3 เดอืน 

 - สถานทตูต่างประเทศและผูไ้ดร้บัเอกสทิธิท์ตู 

 - ทบวงการชํานัญพเิศษแห่งองค์การสหประชาชาติ องค์การหรอืสถาบนัระหว่าง
ประเทศ รวมถงึพนกังาน ผูเ้ชีย่วชาญหรอืบุคคลอื่นทีป่ฏบิตัภิารกจิเพือ่ทบวงการชาํนัญพเิศษ องคก์าร
หรอืสถาบนันัน้ๆ ซึง่ไดร้บัเอกสทิธิแ์ละความคุม้กนัในประเทศไทย 

(3.2) การนําเงนิตราต่างประเทศที่เป็นธนบตัรหรือเหรียญกษาปณ์อนัมมีูลค่า

รวมกนัเกนิ 20,000 ดอลลาร์สหรฐัหรอืเทยีบเท่าเขา้มาในประเทศไทย จะตอ้งแจง้รายการเกีย่วกบั

เงนิตราต่างประเทศนัน้ต่อพนกังานเจา้หน้าทีศุ่ลกากรในขณะทีผ่า่นดา่นศุลกากรทุกแหง่231 

(4) การนําเงินตราต่างประเทศออกนอกประเทศ 

(4.1) การซื้อหรอืโอนเงนิตราต่างประเทศออกนอกประเทศต้องกระทําผ่านนิติ

บุคคลรบัอนุญาต และต้องยื่นแสดงภาระผูกพนัในต่างประเทศ และสามารถโอนออกนอกประเทศได้

ตามภาระหรอืวงเงนิที่กําหนด ทัง้น้ี ผูป้ระกอบการในประเทศสามารถทําสญัญาซื้อหรอืขายเงนิตรา

                                                            
230 ธนาคารแหง่ประเทศไทย, สรปุระเบยีบควบคุมการแลกเปลีย่นเงนิ, สบืคน้เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม พ.ศ. 2555, จาก 
http://www.bot.or.th/Thai/ForeignExchangeRegulations/ResearchandPublications/DocLib1/สรปุระเบยีบ%
20Website%20_Final_.pdf  
231 ประกาศกระทรวงการคลงั เรือ่ง กาํหนดวงเงนิตราต่างประเทศทีผู่นํ้าเงนิตราต่างประเทศออกไปนอกหรอืเขา้มาในประเทศ
ตอ้งสาํแดงรายการเงนิตราต่างประเทศ 
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ต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อคุม้ครองความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนกบัธนาคารรบัอนุญาตในประเทศ

ไทยได ้แต่ตอ้งมรีายไดห้รอืรายจา่ยทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศทีจ่ะไดร้บัหรอืตอ้งชาํระในอนาคต หรอืมี

การลงทุนในต่างประเทศ232 

(4.2) การนําเงนิตราต่างประเทศที่เป็นธนบตัรหรือเหรียญกษาปณ์อนัมมีูลค่า

รวมกนัเกนิ 20,000 ดอลลารส์หรฐัหรอืเทยีบเท่าออกนอกประเทศไทย จะตอ้งแจง้รายการเกีย่วกบั

เงนิตราต่างประเทศนัน้ต่อพนกังานเจา้หน้าทีศุ่ลกากรในขณะทีผ่า่นดา่นศุลกากรทุกแหง่233 

(5) การรายงานการทาํธรุกรรมเงินตราต่างประเทศ 

บุคคลใดซื้อ ขาย ฝากหรอืถอน เงนิตราต่างประเทศกบัธนาคารรบัอนุญาตจํานวนตัง้แต่ 

50,000 ดอลลารส์หรฐัหรอืเทยีบเท่า ตอ้งรายงานการทําธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศต่อธนาคารรบั

อนุญาตตามแบบทีก่าํหนด234 

ระเบียบเก่ียวกบับญัชีเงินฝากธนาคาร 

(1) บญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของบคุคลไทย 

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลในประเทศไทยสามารถที่จะเปิดบัญชีเงินฝากเงินตรา

ต่างประเทศไวก้บัธนาคารรบัอนุญาตในประเทศไทยได ้โดยมเีงือ่นไขดงัต่อไปน้ี235 

การฝาก 

(1) เงินตราต่างประเทศอันมแีหล่งที่มาจากต่างประเทศ เช่นรายได้ ค่าบริการ และ

เงนิทุนทีไ่ดร้บัมาจากต่างประเทศ สามารถฝากไดโ้ดยไม่จํากดัวงเงนิ และไม่ตอ้งแสดงภาระผกูพนัใน

ต่างประเทศ 

                                                            
232 ธนาคารแหง่ประเทศไทย, สรปุระเบยีบควบคุมการแลกเปลีย่นเงนิ, สบืคน้เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม พ.ศ. 2555, จาก 
http://www.bot.or.th/Thai/ForeignExchangeRegulations/ResearchandPublications/DocLib1/สรปุระเบยีบ%
20Website%20_Final_.pdf 
233ประกาศกระทรวงการคลงั เรือ่ง กาํหนดวงเงนิตราต่างประเทศทีผู่นํ้าเงนิตราต่างประเทศออกไปนอกหรอืเขา้มาในประเทศ
ตอ้งสาํแดงรายการเงนิตราต่างประเทศ 
234 ธนาคารแหง่ประเทศไทย, สรปุระเบยีบควบคุมการแลกเปลีย่นเงนิ, สบืคน้เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม พ.ศ. 2555, จาก 
http://www.bot.or.th/Thai/ForeignExchangeRegulations/ResearchandPublications/DocLib1/สรปุระเบยีบ%
20Website%20_Final_.pdf 
235 ธนาคารแหง่ประเทศไทย, สรปุระเบยีบควบคุมการแลกเปลีย่นเงนิ, สบืคน้เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม พ.ศ. 2555, จาก 
http://www.bot.or.th/Thai/ForeignExchangeRegulations/ResearchandPublications/DocLib1/สรปุระเบยีบ%
20Website%20_Final_.pdf 
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(2) เงนิตราต่างประเทศที่ไดจ้ากการซื้อ แลกเปลี่ยน หรอืกู้ยมืจากธนาคารรบัอนุญาต 

สามารถนําเขา้ฝากในบญัชเีงนิฝากเงนิตราต่างประเทศได ้ดงัน้ี 

(2.1) บญัชแีบบมภีาระผูกพนั ฝากได ้โดยยอดคา้ง ณ สิ้นวนัต้องไม่เกนิจํานวน

ตามภาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งชาํระในต่างประเทศ และตอ้งไมเ่กนิ 1,000,000 ดอลลารส์หรฐัหรอืเทยีบเท่า 

สําหรบับุคคลธรรมดา และ 100,000,000 ดอลลาร์สหรฐัหรอืเทยีบเท่า สําหรบันิตบิุคคล แต่หาก

ตอ้งการฝากเงนิตราต่างประเทศเกนิวงเงนิที่กําหนดไวด้งักล่าว กใ็หฝ้ากไดอ้กีไม่เกนิภาระผูกพนัที่

ตอ้งชาํระในต่างประเทศภายใน 12 เดอืนทัง้น้ี ภาระผกูพนัดงักล่าวใหร้วมถงึการชาํระคนืหน้ีเงนิกูจ้าก

ธนาคารรบัอนุญาตดว้ย 

(2.2) บญัชแีบบไม่มภีาระผูกพนั ฝากไดไ้ม่เกนิ 500,000 ดอลลาร์สหรฐัหรอื

เทยีบเทา่ สาํหรบัทัง้บุคคลธรรมดาและนิตบิุคคล 

(3) บุคคลธรรมดาหรอืนิติบุคคลไทย ฝากธนบตัรเงนิตราต่างประเทศได้ไม่เกินวนัละ 

10,000 ดอลลารส์หรฐัหรอืเทยีบเทา่ 

การถอน 

การถอนเงนิจากบญัชีเงนิฝากเงนิตราต่างประเทศ สามารถถอนได้ตามวตัถุประสงค์

ดงัต่อไปน้ี 

(1) เพื่อชําระภาระผูกพันในต่างประเทศของตน หรือธุรกิจในเครือให้แก่บุคคลใน

ต่างประเทศ 

(2) เพือ่ชาํระหน้ีเงนิตราต่างประเทศของตน หรอืธุรกจิในเครอืใหแ้ก่ธนาคารรบัอนุญาต 

(3) เพื่อฝากเขา้บญัชเีงนิฝากเงนิตราต่างประเทศบญัชอีื่นของตน ทัง้น้ี ตอ้งปฏบิตัติาม

เงือ่นไขการฝากเงนิตราต่างประเทศดว้ย 

(4) เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงนิตราต่างประเทศสกุลอื่นก่อนฝากเขา้บญัชสีกุลอื่นของตน 

หรอืแลกเปลีย่นแลว้นําเงนิตราต่างประเทศดงักล่าวไปชาํระภาระใหแ้ก่บุคคลในต่างประเทศหรอืชาํระ

หน้ีใหแ้ก่ธนาคารรบัอนุญาตทนัท ี

(5) เพือ่แลกเปลีย่นเป็นเงนิบาท 
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ทัง้น้ี นิติบุคคลที่มแีหล่งเงนิได้ค่าสนิค้าและบรกิารจากต่างประเทศ สามารถโอนเงนิ

ดงักล่าวจากบญัชเีงนิฝากเงนิตราต่างประเทศประเภทแหล่งต่างประเทศของตน เขา้บญัชเีงนิฝาก

เงนิตราต่างประเทศของคูค่า้ในประเทศ เพือ่ชาํระคา่สนิคา้และบรกิารได ้

(2) บญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของบคุคลท่ีมีถ่ินท่ีอยู่นอกประเทศ 

บุคคลทีม่ถีิน่ทีอ่ยู่นอกประเทศสามารถเปิดบญัชเีงนิฝากเงนิตราต่างประเทศกบัธนาคาร

รบัอนุญาตในประเทศไทยได ้กรณเีงนิตราต่างประเทศทีม่แีหล่งจากต่างประเทศสามารถฝากไดโ้ดยไม่

มขีอ้จํากดัเรื่องวงเงนิ กรณีเงนิที่ฝากเขา้บญัชไีดร้บัชําระหน้ีจากบุคคลในประเทศหรอืเป็นเงนิกู้จาก

ธนาคารรบัอนุญาต ตอ้งแสดงเอกสารหลกัฐานตามระเบยีบ สาํหรบัการถอนเงนิจากบญัชสีามารถทํา

ไดโ้ดยไมม่ขีอ้จาํกดั236 

(3) บญัชีเงินบาทของบคุคลท่ีมีถ่ินท่ีอยู่นอกประเทศ 

ใหธ้นาคารรบัอนุญาตเปิดบญัชเีงนิบาทใหแ้ก่บุคคลทีม่ถีิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศไดเ้ฉพาะเพือ่

วตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี237 

1) บญัชเีพื่อการลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละตราสารทางการเงนิอื่น การฝากหรอืถอน

จากบญัชตี้องเป็นไปเพื่อการลงทุนในหลกัทรพัย์และตราสารทางการเงนิในประเทศ ไทย เช่น หุ้น 

พนัธบตัร เป็นตน้ 

2) บญัชีเพื่อวตัถุประสงค์ทัว่ไป การฝากหรือถอนเงินจากบญัชีต้องเป็นไปเพื่อ

วตัถุประสงคอ์ื่น ทีไ่ม่ใช่เงนิลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละตราสารทางการเงนิ เช่นค่าสนิคา้และบรกิาร เงนิ

ลงทุนโดยตรง เงนิกูย้มื เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์เป็นตน้ 

ทัง้น้ี ยอดคงคา้งในบญัช ีณ สิน้วนัสําหรบับญัชแีต่ละประเภทต้องไม่เกนิ 300,000,000 

บาทต่อราย และหา้มโอนเงนิระหวา่งบญัชแีต่ละประเภท 

ระเบียบเก่ียวกบัค่าสินค้าและบริการ 

ค่าสินค้าออก 

                                                            
236 ธนาคารแหง่ประเทศไทย, สรปุระเบยีบควบคุมการแลกเปลีย่นเงนิ, สบืคน้เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม พ.ศ. 2555, จาก 
http://www.bot.or.th/Thai/ForeignExchangeRegulations/ResearchandPublications/DocLib1/สรปุระเบยีบ%
20Website%20_Final_.pdf 
237 ประกาศเจา้พนกังานควบคุมการแลกเปลีย่นเงนิ เรือ่ง การกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัการแลกเปลีย่นเงนิ 
(ฉบบัที ่17) 
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บุคคลใดส่งสนิคา้ออกนอกประเทศทีม่มีลูค่าตัง้แต่ 50,000 ดอลลารส์หรฐัหรอืเทยีบเท่า

ตามอตัราตลาด238 จะตอ้งนําเงนิคา่สนิคา้สง่ออกดงักลา่วเขา้มาในประเทศภายใน 360 วนั นบัแต่วนัสง่

สนิคา้ออกนอกประเทศ และเมื่อไดร้บัเงนิตราต่างประเทศนัน้แลว้ จะต้องนําเขา้มาในประเทศทนัท ี

และจะต้องขายหรือฝากเงนิตราต่างประเทศนัน้กบันิติบุคคลรบัอนุญาตที่ตัง้อยู่ในประเทศภายใน       

360 วนั นับจากวนัทีบุ่คคลทีไ่ดร้บัเงนิตราต่างประเทศ ไดร้บัแจง้จากนิตบิุคคลรบัอนุญาตว่าไดร้บั

เงนิตราต่างประเทศในนามของบุคคลดงักลา่วแลว้ หรอืวนัทีนํ่าเขา้ แลว้แต่กรณี239 เวน้แต่รฐัมนตรจีะมี

คาํสัง่ยกเวน้เป็นการทัว่ไป หรอืไดร้บัอนุญาตจากเจา้พนกังาน240 

ค่าสินค้าเข้า 

ผูนํ้าสนิคา้เขา้สามารถซื้อเงนิตราต่างประเทศหรอืถอนเงนิตราต่างประเทศจากบญัชเีงนิ

ฝากเงนิตราต่างประเทศ เพื่อโอนไปชําระค่าสนิค้านําเขา้ หรอืสนิค้าที่ส ัง่จากประเทศหน่ึงไปยงัอกี

ประเทศหน่ึงโดยไม่นําสนิค้าเขา้มาในประเทศไทยได้ โดยไม่มขีอ้จํากดั และการเปิดเลตเตอร์ออฟ

เครดติไปชาํระคา่สนิคา้นําเขา้สามารถกระทาํไดโ้ดยไมต่อ้งขออนุญาตเจา้พนกังาน241 

ค่าบริการ 

1) บุคคลหรือนิติบุคคลไทยที่ได้รบัเงนิค่าบริการจากต่างประเทศตัง้แต่ 50,000 

ดอลลาร์สหรฐัหรอืเทยีบเท่าขึ้นไป242 จะต้องนําเงนิเขา้มาในประเทศไทยทนัททีี่ได้รบัชําระเงนิจาก

ต่างประเทศ ซึง่ตอ้งไมเ่กนิ 360 วนั นับจากวนัทีท่าํธุรกรรม243 และจะตอ้งขายเงนิตราต่างประเทศนัน้

แก่นิตบิุคคลรบัอนุญาตหรอืบุคคลรบัอนุญาตทีต่ัง้อยูใ่นประเทศ หรอืฝากเงนิตราต่างประเทศนัน้กบันิติ

บุคคลรบัอนุญาตภายใน 360 วนั นบัแต่วนัทีไ่ดม้าหรอืนําเขา้244 

                                                            
238 ประกาศกระทรวงการคลงั เรือ่ง การควบคุมการแลกเปลีย่นเงนิ (ฉบบัที ่4) 
239 ประกาศกระทรวงการคลงั เรือ่ง การควบคุมการแลกเปลีย่นเงนิ (ฉบบัที ่2) 
240 กฎกระทรวง ฉบบัที ่26 (พ.ศ.2551) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมการแลกเปลีย่นเงนิ พ.ศ. 2485 
241 ธนาคารแหง่ประเทศไทย, สรปุระเบยีบควบคุมการแลกเปลีย่นเงนิ, สบืคน้เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม พ.ศ. 2555, จาก 
http://www.bot.or.th/Thai/ForeignExchangeRegulations/ResearchandPublications/DocLib1/สรปุระเบยีบ%
20Website%20_Final_.pdf 
242 ประกาศเจา้พนกังานควบคุมการแลกเปลีย่นเงนิ เรือ่ง การกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัการแลกเปลีย่นเงนิ 
(ฉบบัที ่20) 
243 กฎกระทรวง ฉบบัที ่26 (พ.ศ.2551) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมการแลกเปลีย่นเงนิ พ.ศ. 2485 
244 ธนาคารแหง่ประเทศไทย, สรปุระเบยีบควบคุมการแลกเปลีย่นเงนิ, สบืคน้เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม พ.ศ. 2555, จาก 
http://www.bot.or.th/Thai/ForeignExchangeRegulations/ResearchandPublications/DocLib1/สรปุระเบยีบ%
20Website%20_Final_.pdf 
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2) การชําระค่าบรกิารใหแ้ก่บุคคล หรอืนิตบิุคคลในต่างประเทศ เช่นค่าธรรมเนียม 

ดอกเบีย้ เงนิปนัผล เงนิกําไร หรอืค่ารอยลัตี้ รวมถงึการโอนเงนิเพื่อเป็นค่าใชจ้่ายการศกึษา สามารถ

กระทําได้ตามภาระ โดยแสดงเอกสารหลักฐานต่อธนาคารรับอนุญาต สําหรับการซื้อเงินตรา

ต่างประเทศเพื่อนําติดตวัไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปต่างประเทศ สามารถทําได้ตามความ

จาํเป็นและเหมาะสม245 

ระเบียบเก่ียวกบัเงินลงทุนจากต่างประเทศ 

(1) การนําเข้าเงินลงทุนในประเทศ 

นักลงทุนจากต่างประเทศสามารถที่จะโอนเงนิเขา้มาลงทุนในประเทศไทยได้โดยไม่มี

ขอ้จาํกดัทัง้การลงทุนโดยตรง การลงทุนในหุน้ หรอืตราสารทางการเงนิในประเทศไทย โดยเมือ่นําเงนิ

เขา้มาแลว้ จะตอ้งขายหรอืฝากเงนิตราต่างประเทศนัน้กบัธนาคารรบัอนุญาตภายใน 360 วนั นับแต่

วนัทีไ่ดม้าหรอืนําเขา้246 

(2) การส่งคืนเงินลงทุนหรือเงินกู้จากต่างประเทศ 

นักลงทุนจากต่างประเทศสามารถทีจ่ะส่งคนืเงนิลงทุนหรอืเงนิกูจ้ากต่างประเทศได ้โดย

ในกรณีของการสง่คนืเงนิลงทุน ตอ้งแสดงเอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น หลกัฐานการขายหุน้ หรอื

การโอนกรรมสทิธิ ์เป็นตน้ และในกรณขีองการคนืเงนิกู ้ตอ้งแสดงเอกสารการนําเงนิกูเ้ขา้ และสญัญา

เงนิกู ้เป็นตน้ 

(3) การส่งเงินปันผลและกาํไรจากการลงทุนกลบัประเทศ 

นักลงทุนจากต่างประเทศสามารถทีจ่ะส่งเงนิปนัผลและกําไรกลบัไปทีส่ํานักงานใหญ่ใน

ต่างประเทศได ้โดยผ่านทางนิตบิุคคลรบัอนุญาต ซึง่นิตบิุคคลรบัอนุญาตสามารถทีจ่ะอนุญาตไดโ้ดย

ไมจ่ํากดัวงเงนิ (ตามภาระผกูพนั ความจาํเป็น และความเหมาะสม) ทัง้น้ีในกรณีของการส่งเงนิปนัผล 

จะตอ้งแสดงเอกสารหลกัฐานการจา่ยเงนิปนัผล เช่น ใบแจง้การจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัผูจ้่าย หรอืใน

กรณขีองการสง่เงนิกําไรออกไปใหส้าํนักงานใหญ่ จะตอ้งแสดงเอกสารหลกัฐานงบการเงนิสาํหรบัรอบ

                                                            
245 ธนาคารแหง่ประเทศไทย, สรปุระเบยีบควบคุมการแลกเปลีย่นเงนิ, สบืคน้เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม พ.ศ. 2555, จาก 
http://www.bot.or.th/Thai/ForeignExchangeRegulations/ResearchandPublications/DocLib1/สรปุระเบยีบ%
20Website%20_Final_.pdf 
246 ธนาคารแหง่ประเทศไทย, สรปุระเบยีบควบคุมการแลกเปลีย่นเงนิ, สบืคน้เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม พ.ศ. 2555, จาก 
http://www.bot.or.th/Thai/ForeignExchangeRegulations/ResearchandPublications/DocLib1/สรปุระเบยีบ%
20Website%20_Final_.pdf 
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ระยะเวลาบญัชปีจัจุบนัทีม่ผีูส้อบบญัชรีบัอนุญาตรบัรองแลว้ หรอืงบการเงนิระหว่างกาลทีบ่รษิทัไดร้บั

รองความถูกตอ้งแลว้กรณเีป็นการสง่เงนิกาํไรระหวา่งกาล247 

 
ระเบียบเก่ียวกบัการโอนเงินทุนออกของบคุคลชาติ 

(1) การลงทุนหรือให้กู้ยืมเงินในต่างประเทศ248 

1) นิตบิุคคลสามารถส่งเงนิไปจดัตัง้หรอืเขา้ร่วมลงทุนในกจิการทีต่่างประเทศ ซึ่ง

ใหร้วมถงึสาขาทีต่่างประเทศ โดยมสีดัส่วนการถอืหุน้หรอืมสี่วนเป็นเจา้ของตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไป 

โดยสดัส่วนในกรณีการถอืหุน้ใหน้ับต่อหน่ึงราย หรอืส่งเงนิไปลงทุนหรอืใหกู้้ยมืแก่กจิการในเครอืที่

ต่างประเทศ ไดไ้มจ่าํกดัจาํนวน 

2) นิตบิุคคลสามารถส่งเงนิเพื่อใหกู้ย้มืแก่กจิการทีต่่างประเทศทีน่อกเหนือจากขอ้ 

1 ไดเ้ป็นจาํนวนรวมทัง้สิน้ไมเ่กนิปีละ 50,000,000 ดอลลารส์หรฐัหรอืเทยีบเทา่ตามอตัราตลาด 

3) บุคคลธรรมดาสามารถส่งเงนิไปจดัตัง้หรอืเขา้ร่วมลงทุนในกจิการทีต่่างประเทศ 

โดยใหม้สีดัสว่นการถอืหุน้หรอืมสีว่นเป็นเจา้ของตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไป โดยสดัสว่นในกรณีการถอืหุน้

ใหน้ับต่อหน่ึงราย หรอืส่งเงนิไปลงทุนหรอืใหกู้ย้มืแก่กจิการในเครอืทีต่่างประเทศของกจิการดงักล่าว 

ไดไ้มเ่กนิปีละ 100,000,000 ดอลลารส์หรฐัหรอืเทยีบเทา่ตามอตัราตลาด 

ทัง้น้ี การส่งเงนิไปลงทุนหรือให้กู้ยมืดงักล่าว จะต้องเป็นเงนิตราต่างประเทศเท่านัน้ 

ยกเวน้กรณทีีล่งทุนหรอืใหกู้ย้มืแก่กจิการในสาธารณรฐัสงัคมเวยีดนามหรอืประเทศทีม่พีรมแดนตดิต่อ

กบัประเทศไทย เพื่อทีจ่ะนําไปใชเ้พือ่การคา้หรอืการลงทุนในประเทศไทยหรอืในประเทศดงักล่าว ให้

ลงทุนหรอืใหกู้ย้มืเป็นเงนิบาทได้249 

(2) การลงทุนในหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ 

                                                            
247 ธนาคารแหง่ประเทศไทย, สาระน่ารูเ้กีย่วกบัการแลกเปลีย่นเงนิ, สบืคน้เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม พ.ศ. 2555, จาก 
http://www.bot.or.th/Thai/ForeignExchangeRegulations/ResearchandPublications/DocLib1/FILE%20THAILAND%20BA
NG.pdf  
248 ประกาศเจา้พนกังานควบคุมการแลกเปลีย่นเงนิ เรือ่ง การกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัการแลกเปลีย่นเงนิ  
(ฉบบัที ่20) 
249 ธนาคารแหง่ประเทศไทย, สรปุระเบยีบควบคุมการแลกเปลีย่นเงนิ, สบืคน้เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม พ.ศ. 2555, จาก 
http://www.bot.or.th/Thai/ForeignExchangeRegulations/ResearchandPublications/DocLib1/สรปุระเบยีบ%
20Website%20_Final_.pdf 
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1) บุคคลทัว่ไปซื้อหุ้นของบรษิทัในเครอืเดยีวกนัที่ต่างประเทศ ในลกัษณะที่เป็น

การสวสัดกิารแก่พนักงานไดเ้ป็นจํานวนไม่เกนิ 1,000,000 ดอลลาร์สหรฐัหรอืเทยีบเท่าตามอตัรา

ตลาดต่อราย250 

2) การลงทุนในหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศของบุคคลทัว่ไป กรณีอื่นนอกเหนือจาก

ขอ้ 1 ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากเจา้พนกังานก่อน โดยตอ้งเป็นการลงทุนผา่นกองทุนสว่นบุคคล หรอืลงทุน

ผ่านบรษิัทหลกัทรพัย์ตามเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์

กาํหนด251 

(3) การโอนเงินเพ่ือวตัถปุระสงคอ่ื์น 

1) การสง่เงนิของตนทีย่า้ยถิน่ฐานไปอยู่ต่างประเทศเป็นการถาวร การสง่เงนิไปให้
ครอบครัว  ญาติพี่ น้อง  หรือผู้ร ับมรดก  ซึ่งมีพํานักถาวรในต่างประเทศ  การบริจาคให้แก่
สาธารณประโยชน์ ใหท้าํไดไ้ม่เกนิวตัถุประสงคล์ะ 1,000,000 ดอลลารส์หรฐัหรอืเทยีบเท่าตามอตัรา
ตลาดต่อผูร้บัแต่ละราย252  

2) การส่งเงินเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ ให้ทําได้ไม่เกินปีละ 
10,000,000 ดอลลารส์หรฐัหรอืเทยีบเทา่ตามอตัราตลาดต่อราย253 

กฎ Zero Hour Rule และการกาํหนดผลสมบูรณ์ของการโอนเงินท่ีเป็นอนัส้ินสุด 
ไม่สามารถเพิกถอนได้ (Finality of Payment)254 

กฎ Zero Hour Rule หมายความว่า เมื่อศาลมคีําสัง่ใหส้ถาบนัใดลม้ละลาย ใหถ้อืว่า

คาํสัง่ใหล้ม้ละลายนัน้มผีลตัง้แต่วนิาทแีรกของวนัทีศ่าลมคีาํสัง่ลม้ละลาย ผลทีเ่กดิขึน้กค็อื นิตกิรรมใด

ทีส่ถาบนัไดท้าํสาํเรจ็ลลุว่งไปแลว้ตัง้แต่เวลาเทีย่งคนืซึง่เป็นวนิาทแีรกของวนัทีศ่าลสัง่ลม้ละลาย จนถงึ

เวลาทีศ่าลมคีาํสัง่ใหล้ม้ละลายจะเป็นอนัเสยีเปลา่ไป  

                                                            
250 ประกาศเจา้พนกังานควบคุมการแลกเปลีย่นเงนิ เรือ่ง การกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัการแลกเปลีย่นเงนิ  
(ฉบบัที ่15) 
251 ธนาคารแหง่ประเทศไทย, สรปุระเบยีบควบคุมการแลกเปลีย่นเงนิ, สบืคน้เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม พ.ศ. 2555, จาก 
http://www.bot.or.th/Thai/ForeignExchangeRegulations/ResearchandPublications/DocLib1/สรปุระเบยีบ%
20Website%20_Final_.pdf 
252 ประกาศเจา้พนกังานควบคุมการแลกเปลีย่นเงนิ เรือ่ง การกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัการแลกเปลีย่นเงนิ  
(ฉบบัที ่15) 
253 ประกาศเจา้พนกังานควบคุมการแลกเปลีย่นเงนิ เรือ่ง การกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัการแลกเปลีย่นเงนิ  
(ฉบบัที ่20) 
254 ธนาคารแหง่ประเทศไทย, รายงานระบบการชาํระเงนิ, สบืคน้เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม พ.ศ. 2555, จาก 
http://www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/Publication/ps_annually_report/AnnualReport/Payment_2010_T.pdf  
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Finality of Payment หมายความวา่ เมือ่คาํสัง่โอนเงนิหรอืคาํสัง่ชาํระดุลการหกับญัชทีีไ่ด้
ดาํเนินการจนสาํเรจ็ลุล่วงแลว้ คําสัง่นัน้จะตอ้งมผีลสมบูรณ์โดยปราศจากเงื่อนไข และไม่สามารถเพกิ
ถอนรายการได ้

ในปจัจุบนั ธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ในระหว่างเตรยีมการนําเสนอคณะอนุกรรมการ

พจิารณาปรบัปรุงแกไ้ขรา่งพระราชบญัญตัลิม้ละลาย พ.ศ.2483 เพือ่ปรบัปรุงกฎหมายใหม้กีารกําหนด

ผลสมบูรณ์ของการโอนเงนิที่เป็นอนัสิ้นสุดไม่สามารถเพกิถอนได้ และการยกเวน้มใิห้นํากฎ Zero 

Hour Rule มาใชบ้งัคบักบัคาํสัง่โอนเงนิทีไ่ดด้าํเนินการผา่นระบบการชาํระเงนิทีม่คีวามสาํคญัยิง่ยวด 

ซึง่จะทาํใหร้ะบบบาทเนตสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล รวมทัง้เพือ่ป้องกนักรณทีีส่มาชกิระบบบาทเนต

ถูกศาลสัง่พทิกัษ์ทรพัย ์ซึง่มโีอกาสทีธุ่รกรรมการโอนเงนิทีด่าํเนินการสาํเรจ็ไปแลว้อาจเป็นโมฆะได ้

หลกัเกณฑ์และวธิปีฏบิตัเิกี่ยวกบัการซื้อ ขาย โอน แลกเปลี่ยนซึ่งเงนิบาทและเงนิตรา

ต่างประเทศดงัทีไ่ดอ้ธบิายมาแลว้ขา้งตน้นัน้ ส่งผลกระทบแก่ทัง้บุคคลธรรมดา และนิตบิุคคล รวมทัง้ 

SMEs ในฐานะที่เป็นหน่วยธุรกจิอย่างหน่ึง ในการที่จะต้องปฏบิตัิให้เป็นไปตามระเบยีบที่ได้มกีาร

กําหนดไว ้การที่ประเทศไทยไม่มขีอ้กําหนดหรอืบทบญัญตัใิดที่จํากดัการนําเขา้มาซึ่งเงนิบาทหรอื

เงนิตราต่างประเทศนัน้ ส่งผลให ้SMEs ของทุกประเทศสมาชกิอาเซยีน ซึ่งรวมถงึ SMEs ของ

ประเทศไทย สามารถทีจ่ะนําเขา้ซึง่เงนิบาทหรอืเงนิตราต่างประเทศเพือ่นํามาลงทุนหรอืประกอบธุรกจิ

ในประเทศไดอ้ย่างไม่จํากดัจํานวน อนัเป็นการลดและเลกิอุปสรรคในการเขา้สู่ตลาดในประเทศไทย 

อีกทัง้ เมื่อมผีลกําไรหรอืเงนิปนัผลเกิดขึ้น นักลงทุนจากต่างประเทศก็สามารถที่จะส่งเงนิจํานวน

ดงักล่าวกลบัไปยงัสํานักงานใหญ่ในต่างประเทศไดโ้ดยไม่จํากดัวงเงนิอกีดว้ย นอกจากน้ียงัไดข้ยาย

ระยะเวลาในการนําเขา้มาในประเทศซึ่งเงนิตราต่างประเทศทีบุ่คคลใดไดม้าเป็นค่าสนิคา้ส่งออกนอก

ประเทศหรอืไดม้าจากค่าบรกิาร ทีม่มีูลค่าตัง้แต่ 50,000 ดอลลารส์หรฐัหรอืเทยีบเท่าตามอตัราตลาด 

ให้นําเขา้มาในประเทศภายในระยะเวลา 360 วนั ซึ่งถอืว่าเป็นระยะเวลาที่นานกว่าประเทศสมาชกิ

อาเซยีนอื่นๆ อนัสง่ผลใหเ้กดิความคล่องตวัในการใหส้นิเชื่อทางการคา้แก่คู่คา้ในต่างประเทศและการ

บรหิารเงนิตราต่างประเทศ ถอืเป็นสว่นหน่ึงในการสง่เสรมิการลงทุนของ SMEs ภายในประเทศ  

อกีทัง้การส่งหรอืนําเงนิตราออกนอกประเทศไปยงัสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม และ

ประเทศทีม่พีรมแดนตดิต่อกบัประเทศไทยในจาํนวนไมเ่กนิ 500,000 บาท นัน้ ไมต่อ้งไดร้บัอนุญาต

จากเจา้พนักงาน ยอ่มสง่ผลให ้SMEs ของประเทศไทยสามารถทีจ่ะนําเงนิในจํานวนดงักล่าวออกไป

ลงทุนในประเทศทีร่ะบุไวไ้ดอ้ย่างเสร ีอนัเป็นการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั ลดอุปสรรคใน

การเขา้สูต่ลาด และสง่เสรมิให ้ SMEs ของประเทศไทยไปลงทุนในประเทศดงักล่าวมากยิง่ขึน้ แต่ใน

ขณะเดยีวกนั การส่งหรอืนําเงนิออกนอกประเทศในกรณีประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว ้        
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ที่กําหนดจํานวนไว้ไม่เกิน 50,000 บาท นัน้ เห็นว่าจํานวนเงนิที่ระบุไว้ดงักล่าวค่อนข้างที่จะน้อย

เกนิไปถา้เทยีบกบัการไปลงทุนในต่างประเทศทีจ่ําเป็นตอ้งใชเ้งนิเป็นจํานวนมาก ดงันัน้การทีจ่ะตอ้ง

ขออนุญาตจากเจา้พนกังานในกรณทีีจ่ะนําเงนิออกไปลงทุนเกนิ 50,000 บาทนัน้ น่าจะเป็นอุปสรรคต่อ

การสง่เสรมิให ้SMEs ของประเทศไทย ในการทีจ่ะออกไปลงทุนในประเทศอื่นๆ ทีไ่มใ่ช่สาธารณรฐั

สงัคมนิยมเวยีดนาม และประเทศทีม่พีรมแดนตดิต่อกบัประเทศไทย 

การที่นิตบิุคคลรบัอนุญาต สามารถที่จะขายหรอืแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศให้แก่

บุคคลธรรมดาและนิตบิุคคล ซึง่รวมถงึ SMEs ของประเทศไทย เพือ่นําไปลงทุนหรอืใหกู้ย้มืแก่กจิการ

ทีต่่างประเทศ ต่างประเทศ (ทีไ่ม่ไดป้ระกอบธุรกจิซื้อขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ) ไดต้ามวงเงนิทีไ่ด้

ระบุไว้ข้างต้นนัน้ ย่อมส่งผลให้ SMEs ของประเทศไทยสามารถที่จะซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ เพือ่ทีจ่ะนําไปลงทุนหรอืใหกู้ย้มืแก่กจิการทีอ่ยูใ่นประเทศสมาชกิอาเซยีนไดภ้ายในวงเงนิ

ทีไ่ดร้ะบุดงักล่าว อนัเป็นการส่งเสรมิ และเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัใหก้บั SMEs ของ

ประเทศไทยในการไปลงทุนในต่างประเทศ อกีทัง้ยงัเป็นการลดอุปสรรคในการเขา้สู่ตลาดในการไป

ลงทุนในประเทศสมาชกิอาเซยีนอกีดว้ย 

ในปจัจุบนั ประเทศไทยยงัไมม่กีฎหมายทีย่กเวน้ไมใ่หนํ้ากฎ Zero Hour Rule มาใช ้และ

กฎหมายทีม่ารองรบัหลกัในเรื่องของ Finality of Payment ยอ่มสง่ผลใหค้าํสัง่โอนเงนิใดๆ ทีส่มาชกิ

ระบบการชาํระเงนิไดท้าํสาํเรจ็ไปแลว้ตัง้แต่เวลาทีเ่ปิดทาํการระบบการชาํระเงนินัน้ จนถงึเวลาทีศ่าลมี

คาํสัง่ใหล้ม้ละลายจรงิ เป็นอนัเสยีเปล่าไปเช่นกนั และจะทาํใหเ้กดิความเสยีหายต่อระบบการชาํระเงนิ

อยา่งเป็นลกูโซ่ ดงันัน้จงึเหน็สมควรใหป้ระเทศไทยมบีทบญัญตัทิีก่าํหนดยกเวน้มใิหนํ้ากฎ Zero Hour 

Rule มาใชบ้งัคบักบัคําสัง่โอนเงนิทีไ่ดด้ําเนินการผ่านระบบการชําระเงนิทีม่คีวามสาํคญัยิง่ยวดทีไ่ด้

ดาํเนินการโดยมผีลสาํเรจ็สมบรูณ์แลว้ 

 
3.4.4  กฎหมายแรงงาน 

 
นโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัแรงงานและกฎหมายแรงงานประเทศไทย 

(1) คาํแถลงนโยบายของคณะรฐัมนตร ีนางสาวยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร นายกรฐัมนตรแีถลงต่อ
รฐัสภา ขอ้ 4.2255 

                                                            
255 สบืคน้เมือ่วนัที ่30 กนัยายน 2555, www.cabinet.thaigov.go.th/arcobat/history_60.pdf 
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นางสาวยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร นายกรฐัมนตรไีดแ้ถลงนโยบายของคณะรฐัมนตรต่ีอรฐัสภา

เกีย่วกบัแรงงานทีเ่ป็นคนไทยหรอืแรงงานทีท่ํางานในประเทศไทยในขอ้ 4.2 นโยบายทางสงัคมและ

คุณภาพชวีติดา้นแรงงานว่า รฐับาลมนีโยบายส่งเสรมิใหผู้ต้อ้งการมงีานทําในระบบสามารถเขา้ถงึ

ขอ้มูลข่าวสารตําแหน่งงานว่างของสถานประกอบการไดโ้ดยสะดวก มุ่งเน้นใหก้ารคุม้ครองแรงงาน

ตามกฎหมายโดยใหค้วามสาํคญัดา้นความปลอดภยัในการทาํงานและสวสัดกิารแรงงาน สง่เสรมิระบบ

แรงงานสมัพนัธ์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งสามารถแก้ไขปญัหาแรงงานสมัพนัธ์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  

เพิม่สทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมใหม้ากขึน้เพือ่ใหผู้ป้ระกนัตนสามารถเขา้รบัการรกัษาพยาบาลไดอ้ยา่ง

ทัว่ถงึ และเรง่ยกระดบัแรงงานทุกระดบัโดยการประสานงานระหวา่งภาครฐักบัภาคเอกชน โดยรฐับาล

ไดเ้ตรยีมการรองรบัการเปิดการเคลื่อนยา้ยแรงงานเสรภีายใตป้ระชาคมอาเซยีนปี พ.ศ. 2558 และ

รฐับาลจะกําหนดมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมการเข้ามาทํางานของแรงงานต่างด้าวโดย

คาํนึงถงึความตอ้งการแรงงานของภาคเอกชนและการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยภายในประเทศ 

(2) แผนพฒันากาํลงัคนในระดบัประเทศ พ.ศ. 2555-2559256 

(3) แผนพฒันากําลงัคนในระดบัประเทศ พ.ศ. 2555-2559 เป็นแผนทีก่ระทรวงแรงงาน

จดัทาํขึน้เพือ่ใหก้ารปฏบิตักิารของหน่วยงานราชการต่างๆ และกระทรวงแรงงานมคีวามสอดคลอ้งกบั

แนวนโยบายของรฐับาลตามทีไ่ดแ้ถลงต่อรฐัสภาโดยมวีตัถุประสงคค์อื เพือ่ความสมดุลระหวา่งอุปสงค์

และอุปทานดา้นกําลงัคน ทําใหก้ําลงัคนมศีกัยภาพสูงไดม้าตรฐานสากลตอบสนองความตอ้งการทุก

ภาคส่วนและสามารถสร้างนวตักรรมใหม่ๆ ได้ ทําให้กําลงัคนมคีวามรบัผดิชอบและมจีติสํานึกต่อ

หน้าที ่เพือ่การบรูณาการกาํลงัคนทุกภาคสว่นอยา่งมปีระสทิธภิาพ เพือ่ใหก้ําลงัคนมคีวามมัน่คงและมี

คุณภาพชวีติที่ดขี ึ้น ซึ่งแผนงานน้ีได้มกีารกําหนดจุดยุทธศาสตร์ออกเป็น 6 จุดยุทธศาสตร์ คอื

ยทุธศาสตรด์า้นการผลติและพฒันาศกัยภาพกาํลงัคนทุกระดบัต่อเน่ืองตลอดชวีติ ยุทธศาสตรด์า้นการ

สร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานด้านกําลงัคนทุกภาคส่วน ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันา

กาํลงัคนใหม้ศีกัยภาพสงูและมคีวามสามารถในระดบัสากล ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งเสรมิเครอืขา่ยใน

การพฒันากําลงัคน ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนให้กําลงัคนมคีวามมัน่คงและหลกัประกนัในชวีติ 

และยทุธศาสตรด์า้นการสนบัสนุนใหก้าํลงัคนมคีุณธรรม  

(4) นโยบายของกระทรวงแรงงาน257 

(5) นโยบายของกระทรวงแรงงานมขีึ้นเพื่อให้การปฏิบตัิงานของกระทรวงแรงงงาน
เป็นไปในทศิทางเดยีวกบัแนวนโยบายของรฐับาลตามทีไ่ดแ้ถลงต่อรฐัสภาโดยสามารถแบ่งนโยบาย

                                                            
256 สบืคน้เมือ่วนัที ่29 กนัยายน 2555, www.moe.go.th/webm/2012/jul/181.html 
257 สบืคน้เมือ่วนัที ่19 กนัยายน 2555, http://www.mol.go.th/anonymouse/policy_vision_mission 



นโยบายและกฎหมายของประเทศสมาชกิอาเซยีนเป้าหมาย 

  

 

3-318 

ของกระทรวงแรงงานออกเป็น 9 นโยบายคอื นโยบายเพื่อการดําเนินการใหแ้รงงานมรีายไดข้ ัน้ตํ่า      
วนัละ 300 บาท นโยบายในการพฒันาระบบขอ้มลูขา่วสารและการบรหิารจดัการดา้นแรงงานเพือ่การ
มงีานทาํ นโยบายมุง่เน้นการคุม้ครองแรงงานตามกฎหมาย และสง่เสรมิหลกัประกนัความมัน่คงในการ
ทาํงาน นโยบายพฒันาระบบการบรหิารจดัการดา้นแรงงานสมัพนัธ ์นโยบายพฒันาระบบประกนัสงัคม 
นโยบายยกระดบัทกัษะฝีมอืแรงงานทัง้ระบบ นโยบายเตรยีมการในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นแรงงานเพื่อ
รองรบัการเขา้รว่มประชาคมอาเซยีน นโยบายพฒันาระบบบรหิารจดัการแรงงานต่างดา้ว นโยบายการ
คุม้ครองแรงงานไทยในต่างประเทศ 

 
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัแรงงานของประเทศไทย 

 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 3 ลกัษณะ 6 มาตรา 575 ถึงมาตรา 586258   

 

ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิยไ์ดบ้ญัญตัเิกีย่วกบัการจา้งแรงงานในบรรพ 3 ลกัษณะ 

6 มาตรา 575 ถงึมาตรา 586 ซึ่งกําหนดใหค้วามหมายของสญัญาจา้งแรงงาน คอื สญัญาซึ่งบุคคล

หน่ึงเรยีกว่าลูกจ้าง ตกลงจะทํางานให้แก่บุคคลอกีคนหน่ึงเรยีกว่านายจา้ง และนายจ้างตกลงจะให้

สนิจา้งตลอดเวลาทีท่าํงานให ้นอกจากน้ีบทบญัญตัใินประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยย์งักําหนดถงึ

สทิธแิละหน้าที่ของนายจา้งและลูกจา้ง รวมถงึความระงบัของสญัญาจา้งซึ่งใชบ้งัคบักบันายจา้งและ

ลกูจา้งทุกประเภท 

 
พระราชบญัญติัคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541259 

 
พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัคิุม้ครอง

แรงงานฉบบัที ่2 พ.ศ. 2551260 และพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานฉบบัที ่3 พ.ศ. 2551261) (“พ.ร.บ. 

คุม้ครองแรงงานฯ”) มวีตัถุประสงค์เพื่อใหก้ารคุม้ครองแรงงานแก่ลูกจา้งในประเทศไทย เพื่อกําหนด

ความสมัพนัธ์ระหว่างนายจา้งกบัลูกจา้งอนัเป็นสิง่สําคญัสาํหรบัความเจรญิกา้วหน้าของประเทศไทย 

และเพื่อกําหนดให้การใช้แรงงานในประเทศไทยให้เป็นไปโดยความเหมาะสมและแก้ไขขอ้โต้แย้ง

ระหวา่งนายจา้งกบัลกูจา้งใหเ้ป็นไปโดยวธิปีรองดองและเป็นธรรมแก่ทุกฝา่ย  

                                                            
258 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์มาตรา 257 และ มาตรา 575 - 586 
259 พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน  พ.ศ. 2541 
260 พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานฉบบัที ่2 พ.ศ. 2551 
261 พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานฉบบัที ่3 พ.ศ. 2551 
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พระราชบญัญติัแรงงานสมัพนัธ ์พ.ศ. 2518 แก้ไขเพ่ิมเติม 2544262  
 
พระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ์ พ.ศ. 2518 มวีตัถุประสงค์ เพื่อกําหนดหลกัเกณฑ์

เกีย่วกบัการยืน่ขอ้เรยีกรอ้งและการระงบัขอ้พพิาทแรงงานในประเทศไทยใหเ้หมาะสมและสมบรูณ์โดย

ใหน้ายจา้งจดัตัง้สมาคมนายจา้งและลูกจา้งจดัตัง้สหภาพแรงงาน เพื่อแสวงหาและคุม้ครองประโยชน์

เกีย่วกบัการจดัสวสัดกิารและส่งเสรมิความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างนายจา้งกบัลูกจา้ง ตลอดจนใหลู้กจา้ง

จดัตัง้คณะกรรมการลกูจา้งเป็นองคก์รในการหารอืกจิกรรมต่างๆ กบันายจา้งเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจซึง่

กนัและกนัและหาทางปรองดองใหก้ารทํางานร่วมกนัระหว่างนายจา้งกบัลูกจา้งใหม้ผีลดยีิง่ขึน้ โดย

พระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ ์2518 น้ีไดก้ําหนดกฎเกณฑเ์กีย่วกบั ขอ้ตกลงเกีย่วกบัสภาพการจา้ง 

วธิีระงบัข้อพพิาทแรงงาน คณะกรรมการแรงงานสมัพนัธ์ คณะกรรมการลูกจ้าง สมาคมนายจ้าง 

สหภาพแรงงาน สหพนัธ์นายจ้างและสหพนัธ์แรงงาน การกระทําอนัไม่เป็นธรรม บทกําหนดโทษ

สาํหรบัผูฝ้า่ฝืนพระราชบญัญตัฯิน้ี และบทเฉพาะกาล  

 
พระราชบญัญติัเงินทดแทน พ.ศ. 2537263 

 
พระราชบญัญัตเิงนิทดแทน พ.ศ. 2537 เป็นกฎหมายที่มทีี่มาจากประกาศคณะปฏวิตัิ

ฉบบัที ่103 ลงวนัที ่16 มนีาคม พ.ศ. 2515 ซึง่เป็นกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน ประกอบกบั
พระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิประกาศคณะปฏวิตั ิฉบบัที่ 103 ลงวนัที่ 16 มนีาคม พ.ศ. 2515        
(ฉบบัที ่1) พ.ศ. 2533 ทีม่วีตัถุประสงค ์เพือ่ใหก้ฎหมายวา่ดว้ยเงนิทดแทนและกองทุนเงนิทดแทนเป็น
พระราชบญัญตัิที่สมบูรณ์แยกจากกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน โดยในกฎหมายฉบบัน้ีได้
กําหนดกฎเกณฑท์ีเ่กี่ยวกบั เงนิทดแทน กองทุนเงนิทดแทน คณะกรรมการกองทุนเงนิทดแทนและ
คณะกรรมการการแพทย์ เงนิสมทบ การยื่นคําร้อง การพจิารณาคําร้องและการอุทธรณ์ พนักงาน
เจา้หน้าที ่การสง่หนงัสอื บทกาํหนดโทษ และบทเฉพาะกาล 

 
พระราชบญัญติัประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2542)264 

 
พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ. 2533 (แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2542) เป็นกฎหมายทีม่ี

วตัถุประสงค์ในการสร้างหลกัประกนัให้แก่ลูกจ้างและบุคคลอื่น โดยจดัตัง้กองทุนประกนัสงัคมขึ้น

เพือ่ใหก้ารสงเคราะหแ์ก่ลกูจา้งและบุคคลอื่นซึง่ประสบอนัตราย เจบ็ปว่ย ทุพพลภาพ หรอืตายอนัมใิช่
                                                            
262  พระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ ์พ.ศ. 2518 แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2544 
263 พระราชบญัญตัเิงนิทดแทน พ.ศ. 2537 
264 พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ. 2533 (แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2542) 
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เน่ืองจากการทํางาน รวมทัง้กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพและสําหรบักรณี

ว่างงานซึ่งใหห้ลกัประกนัเฉพาะลูกจา้งโดยกฎหมายนี้ไดก้ําหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกบั คณะกรรมการ

ประกันสังคม สํานักงานประกันสังคม กองทุนประกันสังคม การสํารวจการประกันสังคม การ

ประกนัสงัคม เงนิสมทบ ประโยชน์ทดแทนในกรณีต่างๆ พนักงานเจา้หน้าทีก่ารตรวจตราและควบคุม 

การอุทธรณ์ บทกาํหนดโทษ และบทเฉพาะกาล 

 

พระราชบญัญติัจดัตัง้ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 
2550)265 

 
พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลแรงงานและวธิพีจิารณาคดแีรงงาน พ.ศ. 2522 (แกไ้ขเพิม่เตมิ 

พ.ศ. 2550) เป็นกฎหมายทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่ใหค้ดแีรงงานทีเ่ป็นคดทีีม่ลีกัษณะพเิศษแตกต่างไปจาก

คดแีพง่และคดอีาญาโดยทัว่ไป เพราะเป็นขอ้ขดัแยง้ระหวา่งนายจา้งกบัลกูจา้งตามสญัญาจา้งแรงงาน

หรอืเกีย่วกบัสทิธขิองนายจา้งและลกูจา้งตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงานและกฎหมายวา่ดว้ย

แรงงานสมัพนัธ ์ไดร้บัการพจิารณาจากผูพ้พิากษาซึง่เป็นผูม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจในปญัหาแรงงาน

ร่วมกบัผูพ้พิากษาสมทบฝา่ยนายจา้งและลกูจา้งโดยยกเวน้ขัน้ตอนตามกฎหมายประมวลวธิพีจิารณา

ความแพ่งเพื่อก่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และเป็นธรรม โดยพระราชบัญญัติฯ น้ีได้กําหนด

กฎเกณฑเ์กีย่วกบั ศาลแรงงาน ผูพ้พิากษาในศาลแรงงาน วธิพีจิารณาคดแีรงงาน การอุทธรณ์ วธิกีาร

ชัว่คราวก่อนพพิากษาและการบงัคบัตามคาํพพิากษาหรอืคาํสัง่  

 

พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 
 
กฎหมายน้ีเป็นกฎหมายที่มวีตัถุประสงค์เพื่อใช้บงัคบักบัการเขา้มาทํางานของคนต่าง

ดา้วที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่มสีญัชาตไิทย โดยเป็นบุคคลต่างดา้วที่เขา้มาทํางานในฐานะพนักงาน
ทัว่ไปในนิติบุคคล หรืออาจเข้ามาในฐานะกรรมการของนิติบุคคลก็ได้ โดยหลักการสําคัญของ
พระราชบญัญตักิารทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551 คอื การควบคุมการทาํงานของคนต่างดา้ว โดย
พจิารณาถงึความมัน่คงของชาต ิเศรษฐกจิ และสงัคม รวมทัง้การพจิารณาโอกาสในการประกอบอาชพี
ของคนไทย และความจาํเป็นในการตอ้งการแรงงานต่างดา้วเพือ่การพฒันาประเทศ  

 

ภายใต้กฎหมายฉบับน้ี จะมีการกําหนดหลักเกณฑ์การทํางานขอคนต่างด้าวแต่ละ
ประเภท ซึง่แบง่ออกเป็น 3 ประเภท คอื 

                                                            
265 พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลแรงงานและวธิพีจิารณาคดแีรงงาน พ.ศ. 2522 (แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2550) 
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(1) คนต่างดา้วในกรณีทัว่ไป ตามมาตรา 9 เช่น คนต่างดา้วทีไ่ดร้บัอนุญาตใหม้ถีิน่ทีอ่ยู่
ในไทย หรอืไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้มาในประเทศไทยเป็นการชัว่คราว ตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมอืง 

(2) คนต่างดา้วตามมาตรา 13 เช่นคนต่างดา้วทีเ่กดิในประเทศไทยแต่ไม่ไดร้บัสญัชาติ
ไทย 

(3) คนต่างที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย ซึ่งเดิมที ตามกฎหมายฉบับเดิม คือ
พระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 ได้กําหนดอาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทํา 
(Negative List) เป็นการกาํหนดอาชพีทีอ่นุญาตใหค้นต่างดา้วสามารถทาํได ้(Positive List) 

 
พระราชบญัญติัส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545266 

 
พระราชบญัญตัสิง่เสรมิการพฒันาฝีมอืแรงงาน พ.ศ. 2545 เป็นกฎหมายทีม่วีตัถุประสงค์

เพื่อเพิ่มความครอบคลุมในการพฒันาฝีมือแรงงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ

สถานการณ์ นอกเหนือไปจากพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการฝึกอาชพี พ.ศ. 2537 โดยในกฎหมายนี้ได้

กาํหนดกฎเกณฑเ์กีย่วกบั การดาํเนินการฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน มาตรฐานฝีมอืแรงงาน กองทุนพฒันา

ฝีมอืแรงงาน สทิธแิละประโยชน์ของผูด้ําเนินการฝึก คณะกรรมการส่งเสรมิการพฒันาฝีมอืแรงงาน 

นายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ การเพิกถอนการเป็นผู้ดําเนินการฝึก การพักใช้และการเพิกถอน

ใบอนุญาต การอุทธรณ์ บทกาํหนดโทษ 

 

3.4.5  กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการกาํหนดมาตรฐานผลิตภณัฑ/์ การบริการ 
 
ประเทศไทยมีกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 

พระราชบญัญตัมิาตรฐานสนิคา้ขาออก พ.ศ. 2503 พระราชบญัญตัมิาตรฐานสนิคา้เกษตร พ.ศ. 2551 

พระราชบญัญตัผิลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ. 2522 

 

พระราชบญัญติัมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 
 
พระราชบญัญตัมิาตรฐานสนิคา้ขาออก พ.ศ. 2503 มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหส้นิคา้มาตรฐาน

ทีส่ง่ออกมมีาตรฐานถูกตอ้งตามทีก่ฎหมายกําหนด เพือ่สรา้งความน่าเชื่อถอืแก่ผูส้ง่ออกไทยและสรา้ง

                                                            
266 พระราชบญัญตัสิง่เสรมิการพฒันาฝีมอืแรงงาน พ.ศ. 2545 
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ศกัยภาพแก่สนิค้าส่งออกไทย โดยรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย์จะกําหนดว่าสนิค้าใดบ้างเป็น

สนิคา้มาตรฐาน ซึ่งผูท้ีท่ําการคา้สง่ออกสนิคา้มาตรฐานจะตอ้งจดทะเบยีนเป็นผูท้าํการคา้ขาออก และ

ก่อนสง่ออกสนิคา้มาตรฐานผูส้ง่ออกตอ้งจดัใหม้กีารตรวจสอบมาตรฐานสนิคา้จากสาํนกังานมาตรฐาน

สนิคา้หรอืผูท้ีร่ฐัมนตรแีต่งตัง้ใหเ้ป็นผูอ้อกใบรบัรองมาตรฐานสนิคา้  
 

ผูท้ี่ทําการคา้ส่งออกสนิคา้มาตรฐานโดยไม่จดทะเบยีนเป็นผูท้ําการค้าขาออกจะมโีทษ

ปรบั และผูท้าํการคา้ขาออกไทยทีส่ง่ออกสนิคา้มาตรฐานโดยไมม่ใีบรบัรองมาตรฐานสนิคา้ตอ้งระวาง

โทษจาํคุกหรอืโทษปรบัหรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 

พระราชบญัญตัมิาตรฐานสนิคา้ขาออก พ.ศ. 2503 มผีลใชบ้งัคบักบัผูส้ง่ออกไทยเป็นการ

ทัว่ไป ดงันัน้ หากผูป้ระกอบการ SMEs ไทยประสงคจ์ะทาํการคา้สง่ออกสนิคา้มาตรฐานกม็หีน้าทีต่อ้ง

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 เช่นกัน แม้ว่าการปฏิบัติตาม

พระราชบญัญตัมิาตรฐานสนิคา้ขาออก พ.ศ. 2503 จะเป็นการสรา้งตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้แก่ผูป้ระกอบการ 

SMEs ไทยทีท่าํการคา้สง่ออกสนิคา้มาตรฐานกต็าม แต่ในขณะเดยีวกนักจ็ะทาํใหส้นิคา้มาตรฐานไทย

ซึง่มใีบรบัรองมาตรฐานมคีวามน่าเชือ่ถอืมากขึน้ในตลาดต่างประเทศ 

 

พระราชบญัญติัมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 

 
พระราชบญัญตัมิาตรฐานสนิคา้เกษตร พ.ศ. 2551 มวีตัถุประสงคเ์พือ่ควบคุมและสง่เสรมิ

สนิคา้เกษตรใหม้คีุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานเพือ่ความปลอดภยัและคุม้ครองผูบ้รโิภค ป้องกนัความ

เสยีหายที่อาจเกดิแก่เกษตรกรหรอืกจิการคา้สนิคา้เกษตร หรอืเศรษฐกจิของประเทศ รวมถงึทําให้

สนิค้าเกษตรไทยสามารถแข่งขนัในตลาดโลกได้ และเพื่อให้สอดคล้องพนัธกรณีระหว่างประเทศ       

โดยรฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะออกกฎกระทรวงกําหนดว่าสนิค้าเกษตรใดอยู่

ภายใต้มาตรฐานบงัคบั หรือออกประกาศกําหนดมาตรฐานทัว่ไปเพื่อส่งเสริมให้สินค้าเกษตรได้

มาตรฐาน ในกรณทีีม่กีฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานบงัคบัสาํหรบัสนิคา้เกษตรใด ผูผ้ลติ ผูส้ง่ออก หรอื

ผูนํ้าเขา้สนิคา้เกษตรนัน้ตอ้งไดร้บัอนุญาตใหเ้ป็นผูผ้ลติ ผูส้ง่ออก หรอืผูนํ้าเขา้ซึง่สนิคา้เกษตรนัน้จาก

สาํนักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแห่งชาตแิละตอ้งขอรบัการตรวจสอบและไดใ้บรบัรองตาม

มาตรฐานบงัคบัจากผูป้ระกอบการตรวจสอบมาตรฐาน แต่ในกรณีทีม่ปีระกาศกําหนดมาตรฐานทัว่ไป

สาํหรบัสนิคา้เกษตรใดแลว้ ผูผ้ลติ ผูส้ง่ออก หรอืผูนํ้าเขา้สนิคา้เกษตรนัน้จะขอรบัการตรวจสอบและได้

ใบรบัรองตามมาตรฐานทัว่ไปจากผูป้ระกอบการตรวจสอบมาตรฐานกไ็ด ้
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หากผูใ้ดผลติ ส่งออก หรอืนําเขา้สนิคา้เกษตรที่มกีฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานบงัคบั

โดยไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ป็นผูผ้ลติ ผูส้่งออก หรอืผูนํ้าเขา้ซึ่งสนิคา้เกษตรนัน้จากสํานักงานมาตรฐาน

สนิคา้เกษตรและอาหารแห่งชาต ิหรอืไม่ไดข้อรบัการตรวจสอบและไดใ้บรบัรองตามมาตรฐานบงัคบั

จากผูป้ระกอบการตรวจสอบมาตรฐานจะมโีทษปรบั 

 อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่เห็นว่าสินค้าเกษตรที่ได้ร ับการตรวจสอบและรับรองตาม

มาตรฐานแลว้ไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานดงักล่าว สาํนักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแห่งชาตมิี

อํานาจสัง่ใหผู้ผ้ลติ ผูส้่งออก หรอืผูนํ้าเขา้นัน้ดาํเนินการแกไ้ขหรอืปรบปรุงสนิคา้เกษตรใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานภายในระยะเวลาทีก่าํหนดกไ็ด ้หากฝา่ฝืนจะมโีทษปรบั 

พระราชบญัญตัมิาตรฐานสนิคา้เกษตร พ.ศ. 2551 มผีลใชบ้งัคบักบัผูผ้ลติ ผูส้ง่ออก หรอื

ผูนํ้าเขา้สนิคา้เกษตรเป็นการทัว่ไป ดงันัน้ หากผูป้ระกอบการ SMEs ไทยประสงค์จะผลติ ส่งออก 

หรอืนําเขา้สนิคา้เกษตรที่มมีาตรฐานบงัคบักม็หีน้าที่ตอ้งปฏบิตัติามพระราชบญัญตัมิาตรฐานสนิคา้

เกษตร พ.ศ. 2551 แมว้า่การปฏบิตัติามพระราชบญัญตัมิาตรฐานสนิคา้เกษตร พ.ศ. 2551 จะเป็นการ

สร้างต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแก่ผู้ประกอบการ SMEs ไทยที่ผลิต ส่งออก หรือนําเข้าสินค้าเกษตรที่มี

มาตรฐานบงัคบัก็ตาม แต่ในขณะเดียวกนัก็จะทําให้สินค้าเกษตรไทยที่มีมาตรฐานบงัคบัมีความ

น่าเชือ่ถอืมากขึน้ในตลาดต่างประเทศ 

ผูป้ระกอบการ SMEs ไทยทีผ่ลติ ส่งออก หรอืนําเขา้สนิคา้เกษตรทีม่ปีระกาศกําหนด

มาตรฐานทัว่ไปนัน้ หากตอ้งการใหส้นิคา้เกษตรของตนมคีวามน่าเชือ่ถอืมากขึน้ในตลาดต่างประเทศก็

สามารถขอรับการตรวจสอบและได้ใบรับรองตามมาตรฐานทัว่ไปจากผู้ประกอบการตรวจสอบ

มาตรฐานไดต้ามความสมคัรใจ 

 

พระราชบญัญติัมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม พ.ศ. 2511 
 
พระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม พ.ศ. 2511 มวีตัถุประสงคเ์พือ่กําหนด

มาตรฐานสาํหรบัผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมทีผ่ลติภายในประเทศ เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยัแก่ประชาชน

และป้องกนัความเสยีหายอนัอาจเกดิแก่กจิการอุตสาหกรรมหรอืเศรษฐกจิของประเทศ โดยจะมกีาร

ตราพระราชกฤษฎกีากําหนดใหผ้ลติภณัฑช์นิดใดตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งผูใ้ดทําหรอืนําเขา้มา

เพื่อจําหน่ายซึ่งผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมที่มพีระราชกฤษฎีกากําหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 

จะตอ้งแสดงหลกัฐานใหพ้นกังานเจา้หน้าทีต่รวจสอบและไดร้บัใบอนุญาตจากคณะกรรมการมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่หากมีความจําเป็นต้องทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่แตกต่างไปจาก
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มาตรฐานที่กําหนดเพื่อประโยชน์ในการส่งออก ให้ผู้ทําผลิตภัณฑ์แจ้งต่อสํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ก่อนเริ่มทําผลิตภัณฑ์นัน้และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่

คณะกรรมการมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมกาํหนด 

ผู้ใดทําหรือนําเข้ามาเพื่อจําหน่ายซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานโดยไม่ได้ร ับใบอนุญาตจากคณะกรรมการมาตรฐาน
ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมจะตอ้งระวางโทษจาํคุกหรอืโทษปรบัหรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 

พระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม พ.ศ. 2511 มผีลใชบ้งัคบัเป็นการทัว่ไป 
ดังนั ้น หากผู้ประกอบการ SMEs ไทยประสงค์จะทําหรือนําเข้ามาเพื่อจําหน่ายซึ่ง
ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมทีม่พีระราชกฤษฎกีากําหนดใหต้อ้งเป็นไปตามมาตรฐานกม็หีน้าทีต่อ้งปฏบิตัิ
ตามพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม พ.ศ. 2511 แมว้า่การปฏบิตัติามพระราชบญัญตัิ
มาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม พ.ศ. 2511 จะเป็นการสรา้งตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้แก่ผูป้ระกอบการ SMEs 
ไทยที่ทําหรอืนําเขา้มาเพื่อจําหน่ายซึ่งผลติภณัฑ์อุตสาหกรรมที่มพีระราชกฤษฎีกากําหนดให้ต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานแต่ในขณะเดยีวกนักจ็ะทําใหผ้ลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมทีม่มีาตรฐานบงัคบัมคีวาม
น่าเชือ่ถอืมากขึน้ในสายตาผูบ้รโิภค 

 
พระราชบญัญติัคุ้มครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 

 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิของ

ผูบ้รโิภคเป็นการทัว่ไป โดยกาํหนดหน้าทีข่องผูป้ระกอบธุรกจิการคา้ต่อผูบ้รโิภค เพือ่ใหเ้กดิความเป็น

ธรรมตามสมควรต่อผู้บริโภค ตลอดจนจัดให้มีองค์กรของรัฐที่เหมาะสมเพื่อตรวจตราดูแลและ

ประสานงานการปฏบิตังิานของส่วนราชการต่างๆ ในการใหค้วามคุม้ครองผูบ้รโิภค ทัง้น้ี ในกรณีทีม่ ี

กฎหมายบญัญตัเิรื่องใดไวเ้ป็นการเฉพาะแลว้กจ็ะใชบ้งัคบัตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมายวา่ดว้ยการนัน้ 

และจะนําพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ. 2522 ไปใชบ้งัคบัเท่าที่ไม่ซํ้าหรอืขดักบับทบญัญตัิ

เฉพาะเท่านัน้ โดยพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ. 2522 ไดม้บีทบญัญตัคิุม้ครองผูบ้รโิภคใน

ดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นการโฆษณา ไมใ่หม้กีารใชข้อ้ความทีเ่ป็นการไมเ่ป็นธรรมต่อผูบ้รโิภค ดา้นฉลาก 

ให้สินค้าที่ผลิตเพื่อขายโดยโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและสินค้าที่ส ัง่หรือนําเข้ามาใน

ราชอาณาจกัรเป็นสนิคา้ควบคุมฉลาก เป็นตน้ 
 

ผูใ้ดขายสนิคา้ควบคุมฉลากโดยไม่มฉีลากหรอืมฉีลากแต่แสดงไม่ถูกต้องจะต้องระวาง

โทษจาํคุกหรอืโทษปรบัหรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 
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พระราชบญัญตัคิุ้มครองผูบ้รโิภค พ.ศ. 2522 มผีลใช้บงัคบัเป็นการทัว่ไป ดงันัน้ หาก

ผูป้ระกอบการ SMEs ไทยประสงคจ์ะขายสนิคา้ควบคุมฉลากกม็หีน้าทีต่อ้งปฏบิตัติามพระราชบญัญตัิ

คุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ. 2522 การปฏบิตัติามพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 

2511 จะเหน็วา่เป็นการสรา้งตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้แก่ผูป้ระกอบการ SMEs ไทย 

 

3.4.6  กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัทรพัยสิ์นทางปัญญา 
 
ประเทศไทยมกีฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิทางปญัญาหลายฉบบั ทัง้น้ี การศกึษาน้ี

มุง่ศกึษาเพยีงกฎหมายเกีย่วกบัทรพัยส์นิทางปญัญาทีม่คีวามสาํคญัต่อวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด

ยอ่ม 

กฎหมายเกีย่วกบัทรพัยส์นิทางปญัญาของประเทศไทยทีส่าํคญัมดีงัต่อไปน้ี 

 
พระราชบญัญติัเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัเครื่องหมาย
การค้า (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2543  

 
เน่ืองจากประเทศไทยซึ่งเป็นภาคสีมาชกิองคก์ารการคา้โลก จงึมพีนัธกรณีทีจ่ะตอ้งออก

กฎหมายอนุวตัการใหส้อดคลอ้งกบัความตกลงว่าดว้ยสทิธใินทรพัย์สนิทางปญัญาที่เกี่ยวกบัการค้า
และจดัตัง้องค์การการค้าโลก เพื่อให้การคุ้มครองทรพัย์สนิทางปญัญาเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ      
จงึไดอ้อกพระราชบญัญตัฉิบบัน้ี โดยคุม้ครองถงึ เครื่องหมายทางการคา้ (trade mark) เครื่องหมาย
บรกิาร (service mark) เครื่องหมายรบัรอง (certification mark) และเครื่องหมายร่วม (collective 
mark) 

เครื่องหมาย หมายถึง ภาพถ่าย (photograph) ภาพวาด (drawing) ภาพประดิษฐ ์
(device) ตรา (brand) ชือ่ (name) คาํ (word) ขอ้ความ ตวัหนงัสอื (letter) ตวัเลข ลายมอืชื่อ (manual 
signature) กลุ่มของส ีรปูร่าง (combinations of colors) หรอืรปูทรงของวตัถุ (shape) หรอืสิง่เหล่าน้ี
อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรอืหลายอยา่งรวมกนั 

เครื่องหมายการค้า หมายถึงเครื่องหมายที่ใช้หรอืจะใช้เป็นที่หมายหรอืเกี่ยวขอ้งกบั
สนิค้าเพื่อแสดงว่าสนิค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านัน้แตกต่างกบัสนิค้าที่ใช้
เครือ่งหมายการคา้ของบุคคลอื่น 

การคุม้ครองเครือ่งหมายการคา้ในประเทศไทย ใชร้ะบบจดทะเบยีน 

เครือ่งหมายการคา้ทีส่ามารถจดทะเบยีนได ้ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
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(1) เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ กล่าวคือ เครื่องหมายการค้าที่มี
ลกัษณะที่ทําให้ประชาชนหรอืผู้ใช้สนิค้านัน้ทราบและเขา้ใจได้ว่าสนิค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านัน้
แตกต่างจากสนิคา้อื่น 

(2) เป็นเครื่องหมายการคา้ทีไ่ม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญตัน้ีิ เช่น ภาพถ่าย
หรอืภาพวาดของพระมหากษตัรยิฯ์ เครือ่งหมายเกีย่วกบัรฐัต่างประเทศ เครือ่งหมายราชการ เป็นตน้ 

(3) เป็นเครือ่งหมายการคา้ทีไ่มเ่หมอืนหรอืคลา้ยกบัเครื่องหมายการคา้ทีบุ่คคลอื่นไดจ้ด
ทะเบยีนไวแ้ลว้  

เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบยีนมสีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวในอนัที่จะใช้เครื่องหมาย
การคา้นัน้สาํหรบัสนิคา้ทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไว ้

อายุความคุม้ครองของเครื่องหมายการคา้จดทะเบยีนมรีะยะเวลา 10 ปีนับแต่วนัทีจ่ด

ทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ ทัง้น้ีสามารถต่ออายเุครือ่งหมายการคา้ทีจ่ดทะเบยีนแลว้ โดยยืน่คาํขอต่อ

อายตุ่อนายทะเบยีนภายในเกา้สบิวนัก่อนวนัสิน้อายุ สามารถต่ออายุไดอ้กีครัง้ละ 10 ปี นับแต่วนัทีส่ ิน้

อายกุารจดทะเบยีนเดมิหรอืนบัแต่วนัสิน้อายกุารจดทะเบยีนทีไ่ดต่้อไวค้รัง้สดุทา้ย  

หน่วยงานหลกัทีร่บัผดิชอบคอืกรมทรพัยส์นิทางปญัญา กระทรวงพาณชิย ์

พระราชบญัญตัฉิบบัน้ีมผีลบงัคบัเป็นการทัว่ไป มไิด้มบีทบญัญตัเิจาะจงเฉพาะสําหรบั 
SMEs เป็นการเฉพาะ อยา่งไรกต็าม SMEs ทีต่อ้งการไดร้บัความคุม้ครองเครื่องหมายการคา้ของตน 
กจ็าํเป็นตอ้งปฏบิตัติามพระราชบญัญตัฉิบบัน้ี 

 
พระราชบญัญติัสิทธิบตัร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัสิทธิบตัร (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ. 2542 

 
เน่ืองจากประเทศไทยซึ่งเป็นภาคสีมาชกิองคก์ารการคา้โลก จงึมพีนัธกรณีทีจ่ะตอ้งออก

กฎหมายอนุวตัการใหส้อดคลอ้งกบัความตกลงว่าดว้ยสทิธใินทรพัย์สนิทางปญัญาที่เกี่ยวกบัการค้า

และจดัตัง้องคก์ารการคา้โลก เพือ่ใหก้ารคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ เพือ่

สง่เสรมิใหม้กีารคน้ควา้ วจิยัและประดษิฐผ์ลติภณัฑห์รอืกรรมวธิใีดขึน้ใหมแ่ละการออกแบบผลติภณัฑ์

ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์และเป็นการก้าวหน้าทางเทคนิคในเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชย 

กรรมในประเทศ และเพื่อคุม้ครองผูป้ระดษิฐ์และผูอ้อกแบบผลติภณัฑ ์โดยพระราชบญัญตัฉิบบัน้ีให้

การคุม้ครองสทิธบิตัร (patent) โดยแบ่งเป็นสองประเภทคอื สทิธบิตัรการประดษิฐ์ (invention) และ
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สทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑ ์(product design) นอกจากน้ี ยงัรวมถงึอนุสทิธบิตัร (petty patent) 

อกีดว้ย 

สิง่ทีไ่ดร้บัความคุม้ครองไดแ้ก่ การประดษิฐ ์และแบบผลติภณัฑ ์

การประดษิฐ์ หมายถึง การคดิค้นหรอืคดิทําขึ้น อนัเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลติภณัฑ์หรอื
กรรมวธิใีดขึน้ใหม ่หรอืการกระทาํใดๆ ทีท่าํใหด้ขี ึน้ซึง่ผลติภณัฑห์รอืกรรมวธิ ี

แบบผลติภณัฑ ์หมายถงึ รูปร่างของผลติภณัฑ ์หรอืองคป์ระกอบของลวดลายหรอืสขีอง
ผลติภณัฑ ์อนัมลีกัษณะพเิศษสาํหรบัผลติภณัฑซ์ึง่สามารถใชเ้ป็นแบบสาํหรบัผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม
รวมทัง้หตัถกรรมได ้

ระบบการคุม้ครอง ใชร้ะบบการจดทะเบยีน 

สทิธบิตัรการประดษิฐ ์

การประดษิฐท์ีส่ามารถขอรบัสทิธบิตัรไดต้อ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) เป็นการประดษิฐข์ึน้ใหม ่ไดแ้ก่ การประดษิฐท์ีไ่มเ่ป็นงานทีป่รากฏอยูแ่ลว้ 

(2) เป็นการประดษิฐ์ที่มขี ัน้การประดษิฐ์สูงขึ้น ได้แก่ การประดษิฐ์ที่ไม่เป็นที่ประจกัษ์

โดยงา่ยแก่บุคคลทีม่คีวามชาํนาญในระดบัสามญัสาํหรบังานประเภทนัน้ 

(3) เป็นการประดษิฐท์ีส่ามารถประยุกตใ์นทางอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ การประดษิฐท์ีส่ามารถ

นําไปใชป้ระโยชน์ในการผลติทางอุตสาหกรรม รวมทัง้หตัถกรรม เกษตรกรรม และพาณชิยกรรม 

ความคุ้มครองสทิธิในการประดิษฐ์นัน้ เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเจ้าของการประดิษฐ์ได้นําการ

ประดษิฐม์าทาํการขอรบัสทิธบิตัรและไดม้กีารจดทะเบยีนออกเอกสารสทิธบิตัรแลว้เทา่นัน้ 

ผูท้รงสทิธบิตัรมสีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวในการผลติ ใช ้จาํหน่าย หรอืนําเขา้มาในประเทศไทย

ซึ่งผลิตภณัฑ์ตามสทิธบิตัร และสทิธิในการใช้กรรมวธิีตามสทิธิบตัร ใช้ จําหน่าย หรือนําเข้ามาใน

ประเทศไทยซงึผลติภณัฑท์ีผ่ลติโดยใชก้รรมวธิตีามสทิธบิตัร มขีอบเขตดงัระบุไวใ้นขอ้ถอืสทิธ ิ 

นอกจากน้ี ผูท้รงสทิธบิตัรมสีทิธใินการอนุญาตใหผู้อ้ื่นใชส้ทิธติามสทิธบิตัรของตนได ้

อายคุวามคุม้ครองมรีะยะเวลา 20 ปีนบัแต่วนัขอรบัสทิธบิตัร 

หน่วยงานหลกัทีร่บัผดิชอบคอื กรมทรพัยส์นิทางปญัญา กระทรวงพาณชิย ์
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สทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑ ์

การออกแบบผลติภณัฑท์ีจ่ะขอรบัสทิธบิตัรตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ คือแบบผลิตภัณฑ์ที่มีการสร้างสรรค์ด้วยการ

ออกแบบขึน้มานัน้ไมเ่ป็นผลติภณัฑซ์ึง่มปีรากฏอยูแ่ลว้ก่อนวนัขอรบัสทิธบิตัร 

(2) เป็นการออกแบบผลติภณัฑเ์พือ่อุตสาหกรรมและหตัถกรรม 

ผูท้รงสทิธบิตัรมสีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวมสีทิธใิชแ้บบผลติภณัฑก์บัผลติภณัฑต์ามสทิธบิตัร 

หรือ ขาย หรือมีไว้เพื่อขาย หรือเสนอขาย หรือนําเข้ามาในประเทศไทยซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้แบบ

ผลติภณัฑด์งักลา่ว เวน้แต่การใชแ้บบผลติภณัฑเ์พือ่ประโยชน์ในการศกึษาวจิยั รวมถงึการอนุญาตให้

บุคคลอื่นใช้สทิธหิรอืโอนสทิธติามสทิธบิตัร นอกจากน้ี ผูท้รงสทิธบิตัรมสีทิธอินุญาตให้บุคคลใดใช้

สทิธบิตัรของตนได ้

สทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑม์อีายคุวามคุม้ครอง 10 ปีนบัแต่วนัขอรบัสทิธบิตัร 

หน่วยงานหลกัทีร่บัผดิชอบคอื กรมทรพัยส์นิทางปญัญา กระทรวงพาณชิย ์

อนุสทิธบิตัร 

การประดษิฐท์ีส่ามารถขอรบัอนุสทิธบิตัรได ้ตอ้งเป็นไปตามเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) เป็นการประดษิฐข์ึน้ใหม ่ไดแ้ก่ การประดษิฐท์ีไ่มเ่ป็นงานทีป่รากฏอยูแ่ลว้ 

(2) เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม ได้แก่ การประดิษฐ์ที่

สามารถนําไปใชป้ระโยชน์ในการผลติอุตสาหกรรม รวมทัง้หตัถกรรม เกษตรกรรม และพาณชิยกรรม 

ผูท้รงอนุสทิธบิตัรมสีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวในการผลติ ใช ้ขาย มไีวเ้พื่อขาย เสนอขาย หรอื

นําเขา้มาในราชอาณาจกัร ซึง่ผลติภณัฑต์ามอนุสทิธบิตัรผลติภณัฑ ์หรอืสทิธใินการใชก้รรมวธิตีามอนุ

สทิธบิตัร ผลติ ใช ้ขาย มไีวเ้พื่อขาย เสนอขาย หรอืนําเขา้มาในประเทศไทย ซึง่ผลติภณัฑท์ีผ่ลติโดย

ใชก้รรมวธิตีามอนุสทิธบิตัรกรรมวธิ ี

อนุสทิธบิตัรมรีะยะเวลาความคุ้มครอง 6 ปีนับแต่วนัขอรบัอนุสทิธบิตัร และอาจขอต่อ

อายุอนุสทิธบิตัรได ้2 ครัง้ ครัง้ละ 2 ปี โดยใหย้ื่นคําขอต่ออายุความคุม้ครองต่อพนักงานเจา้หน้าที่

ภายใน 90 วนัก่อนวนัสิน้อาย ุเมือ่ไดย้ืน่คาํขอต่ออายภุายในกาํหนดเวลาดงักลา่ว ใหถ้อืวา่อนุสทิธบิตัร

นัน้ยงัคงจดทะเบยีนอยูจ่นกวา่พนกังานเจา้หน้าทีจ่ะมคีาํสัง่เป็นอยา่งอื่น 
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หน่วยงานหลกัทีร่บัผดิชอบคอื กรมทรพัยส์นิทางปญัญา กระทรวงพาณชิย ์

พระราชบญัญตัฉิบบัน้ีมผีลบงัคบัเป็นการทัว่ไป มไิด้มบีทบญัญตัเิจาะจงเฉพาะสําหรบั 

SMEs เป็นการเฉพาะ อยา่งไรกต็าม SMEs ทีต่อ้งการไดร้บัสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัรเพือ่คุม้ครองการ

ประดษิฐห์รอืแบบผลติภณัฑข์องตน กจ็าํเป็นตอ้งปฏบิตัติามพระราชบญัญตัฉิบบัน้ี 

 
พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 

 

เน่ืองจากการพฒันาและการขยายตวัทางเศรษฐกจิ การคา้ และอุตสาหกรรมของประเทศ

และระหว่างประเทศ สมควรที่จะได้มกีารปรบัปรุงมาตรการคุ้มครองด้านลขิสทิธิใ์ห้มปีระสทิธภิาพ

ยิง่ขึน้เพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงดงักล่าวและเพื่อส่งเสรมิใหม้กีารสรา้งสรรค์งานในดา้นวรรณกรรม 

ศลิปกรรม และงานดา้นอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งมากยิง่ขึน้  

พระราชบญัญตัฉิบบัน้ีจงึให้ความคุ้มครองแก่งานอนัมลีขิสทิธิซ์ึ่งได้แก่ งานสร้างสรรค์

ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทศันวสัดุ ภาพยนตร์ สิง่บนัทึกเสยีง         

งานแพร่เสียง แพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ         

ของผูส้รา้งสรรคไ์ม่ว่างานดงักล่าวจะแสดงออกโดยวธิหีรอืรูปแบบอย่างใด รวมไปถงึสทิธใิกลเ้คยีง

อยา่งอื่น 

ผูส้รา้งสรรค์งานอนัมลีขิสทิธิไ์ดร้บัการคุม้ครองโดยอตัโนมตัภิายหลงัการสรา้งสรรค์งาน 

โดยไมต่อ้งจดทะเบยีน 

เจ้าของลขิสทิธิม์สีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวอนัถือว่าเป็นสทิธทิางเศรษฐกจิ ตลอดจนสทิธใิน

ธรรมของผูส้รา้งสรรค ์

สทิธทิางเศรษฐกจิ ไดแ้ก่ การทาํซํ้าหรอืดดัแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ใหเ้ช่าตน้ฉบบั

หรอืสาํเนางานโปรแกรมคอมพวิเตอร ์โสตทศันวสัดุภาพยนตร ์และสิง่บนัทกึเสยีง ใหป้ระโยชน์อนัเกดิ

จากลขิสทิธิแ์ก่ผูอ้ื่น อนุญาตใหผู้อ้ื่นทําซํ้าหรอืดดัแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ใหเ้ช่าต้นฉบบัหรอื

สาํเนางานโปรแกรมคอมพวิเตอร ์โสตทศันวสัดุภาพยนตร ์และสิง่บนัทกึเสยีง 

ขอ้ยกเวน้การละเมดิลขิสทิธิ ์ไดแ้ก่  

(1) การกระทาํเพือ่ประโยชน์ทางการศกึษา  
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(2) การใชเ้พือ่ประโยชน์เป็นการสว่นตวั  

(3) การกระทาํเพือ่ประโยชน์ของทางราชการ  

(4) การกระทาํต่องานโดยชอบธรรม  

(5) การทาํซํ้าในการดาํเนินงานของหอ้งสมดุ  

(6) การนํางานออกเผยแพรเ่พือ่สาธารณประโยชน์  

(7) การกระทาํแก่งานศลิปกรรมโดยสมควร และ 

(8) การกระทาํต่องานภาพยนตรซ์ึง่สิน้สดุการคุม้ครองแลว้ 

งานอนัมลีขิสทิธิม์อีายคุวามคุม้ครองดงัต่อไปน้ี 

(1) อายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิใ์นงานทัว่ไป อันได้แก่ นอกจากงานภาพถ่าย 

โสตทศันวสัดุ ภาพยนตร์ สิง่บนัทกึเสยีง หรอืงานแพร่เสยีงแพร่ภาพ งานศลิปะประยุกต์ ใหล้ขิสทิธิใ์น

งานประเภทอื่นๆ ทัว่ไป มอียูต่ลอดอายุของผูส้รา้งสรรค ์และมอียูต่่อไปอกี 50 ปีนับแต่ผูส้รา้งสรรคถ์งึ

แก่ความตาย 

(2) อายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิใ์นงานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่ง

บนัทกึเสยีง หรอืงานแพร่เสยีงแพร่ภาพ มอีายุ 50 ปี นับแต่ไดส้รา้งสรรค์งานนัน้ขึน้ แต่ถ้าไดม้กีาร

โฆษณางานนัน้ ในระหวา่งระยะเวลาดงักลา่ว ใหล้ขิสทิธิม์อีายุ 50 ปี นับแต่ไดม้กีารโฆษณางานนัน้เป็น

ครัง้แรก 

(3) อายุแห่งการคุม้ครองลขิสทิธิใ์นงานศลิปะประยุกต ์มอีายุ 50 ปี นับแต่ไดส้รา้งสรรค์

งานนัน้ขึน้ แต่ถา้ไดม้กีารโฆษณางานนัน้ ในระหวา่งระยะเวลาดงักลา่ว ใหล้ขิสทิธิม์อีายุ 50 ปี นับแต่ได้

มกีารโฆษณางานนัน้เป็นครัง้แรก 

เมื่อครบกําหนดระยะเวลาแห่งความคุม้ครองลขิสทิธิ ์งานดงักล่าวย่อมตกเป็นสาธารณ

สมบตั ิ(public domain) ซึง่ประชาชนทัว่ไปสามารถนํางานดงักลา่วมาใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยอสิระ 

พระราชบญัญตัฉิบบัน้ีมผีลบงัคบัเป็นการทัว่ไป มไิด้มบีทบญัญตัเิจาะจงเฉพาะสําหรบั 

SMEs เป็นการเฉพาะ อย่างไรกต็าม SMEs ทีเ่ป็นเจา้ของงานอนัมลีขิสทิธิ ์กม็สีทิธหิน้าทีต่ามที่

พระราชบญัญตัฉิบบัน้ีกาํหนด 
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3.4.7 กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการควบคมุ กาํกบั การประกอบธรุกิจ 

 

ประเทศไทยมกีฎหมายทีเ่กี่ยวกบัการควบคุม กํากบัการประกอบธุรกจิเป็นจํานวนมาก 

โดยมกีารควบคุม กํากบัการประกอบธุรกจิทัง้ในด้านการผลติ การคา้และการบรกิาร แต่ในรายงาน

การศกึษาน้ี จะนําเฉพาะกฎหมายหลกัทีเ่กีย่วขอ้งมาพจิารณาเพยีงบางฉบบัเทา่นัน้  ไดแ้ก่ 

 

พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 

 

พระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายทีค่วบคุมดูแลการประกอบกจิการใน

ลกัษณะของโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นการตัง้โรงงาน หรอืการประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งโรงงานในที่น้ี

หมายถงึ อาคาร สถานที ่หรอืยานพาหนะทีใ่ชเ้ครือ่งจกัรมกีาํลงัรวมตัง้แต่หา้แรงมา้หรอืกาํลงัเทยีบเทา่

ตัง้แต่หา้แรงมา้ขึน้ไป หรอืใชค้นงานตัง้แต่เจด็คนขึน้ไปโดยใชเ้ครื่องจกัรหรอืไม่กต็ามสาํหรบัทาํ ผลติ 

ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบํารุง ทดสอบ ปรบัปรุง แปรสภาพ ลําเลยีงเก็บรกัษา หรอืทําลายสิง่ใด 

ๆ โดยแยกประเภทของโรงงานออกเป็น 3 จําพวก พจิารณาจากขอ้มูลชนิดของกจิการ แรงมา้

เครือ่งจกัรรวมและจาํนวนคนงานทีใ่ชใ้นโรงงาน ดงัต่อไปน้ี  

(1) โรงงานจําพวกที ่1 หมายถงึ โรงงานประเภท ชนิด และขนาดทีส่ามารถประกอบ

กจิการโรงงานไดท้นัทตีามความประสงค ์ แต่ตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีก่ําหนดในกฎกระทรวงและ

ประกาศกระทรวง ไดแ้ก่ โรงงานขนาดเลก็บางประเภททีไ่มม่ปีญัหามลพษิและใชเ้ครื่องจกัรไมเ่กนิ 20 

แรงมา้และคนไมเ่กนิ 20 คน  

(2) โรงงานจําพวกที ่2 หมายถงึ โรงงานประเภท ชนิด และขนาด ทีเ่มื่อจะประกอบ

กจิการโรงงานตอ้งแจง้ใหผู้อ้นุญาตทราบก่อน ไดแ้ก่ โรงงานขนาดกลางทีไ่มม่ปีญัหามลพษิหรอืหากมี

กเ็ลก็น้อยและใชเ้ครื่องจกัรไม่เกนิ 50 แรงมา้และคนงานไม่เกนิ 50 คน ซึง่โรงงานจําพวกน้ีสามารถ

ขอรบัและยืน่แบบใบแจง้การประกอบกจิการไดท้ีส่าํนักควบคุมและตรวจโรงงาน โดยเอกสารทีใ่ชเ้ป็น

หลกัฐานประกอบการแจง้จะมดีงัต่อไปน้ี 

1) สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล ทีร่ะบุชื่อผูม้อีํานาจลงนาม ผกูพนั

นิตบิุคคล ทีต่ัง้สาํนกังาน วตัถุประสงคข์องนิตบิุคคล (กรณผีูข้ออนุญาตเป็นนิตบิุคคล) 

2) แผนผงัแสดงสิง่ปลกูสรา้งภายในบรเิวณโรงงาน ขนาดเหมาะสมและถูกตอ้งตาม

มาตราสว่น 
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3) เอกสารอื่น ๆ ตามทีพ่นกังานเจา้หน้าทีก่าํหนด 

(3) โรงงานจําพวกที ่3 หมายถงึ โรงงานประเภท ชนิด และขนาด ทีก่ารตัง้โรงงาน

จะต้องได้รบัใบอนุญาตก่อน ได้แก่ โรงงานขนาดใหญ่ที่มปีญัหามลพษิหรอืที่เสี่ยงต่ออนัตราย ซึ่ง

โรงงานจาํพวกน้ีสามารถรบัคาํขอฯ ไดท้ีก่องคลงั ชัน้ 1 และยืน่คาํขอฯ ทีส่าํนักงานเลขานุการกรม ชัน้ 

1 และสาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัทุกจงัหวดั 

เมื่อยื่นคําขอแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะทําการตรวจสอบคําขอและความถูกต้ องของ

เอกสารหลกัฐานและดาํเนินการตรวจสอบทาํเลทีต่ ัง้  สภาพแวดล ้อมลกัษณะอาคารและลกัษณะภายใน

ของโรงงาน  เครื่องจักร  เครื่องอุปกรณ์   หรือสิ่งที่นํามาใช้ ในโรงงาน  คนงานประจําโรงงาน         

การควบคุมการปลอ่ยของเสยี  มลพษิ  หรอืสิง่ใด  ๆ  ทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดล ้อมและความปลอดภยั

ในการประกอบกจิการ และจดัทาํรายงานการตรวจสอบดงักลา่วเสนอต่อผูอ้นุญาตภายใน 30 วนันับแต่ 

วนัที่ไดร้บัคําขอ การพจิารณาอนุญาตหรอืไม่ อนุญาต  ผูอ้นุญาตต้ องดําเนินการให้ แล ้วเสรจ็ภายใน  

50 วนันับแต่วนัทีไ่ดร้ ับรายงานการตรวจสอบ และแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ ืน่คาํขอทราบภายใน  10 

วนันับแต่วนัที่ได้ม  ีคําสัง่อนุญาตหรือไม่ อนุญาต ส่วนหลกัฐานที่ต้องใช้ในการยื่นขอรบัใบอนุญาต

ประกอบกจิการจะประกอบดว้ย 

1) สาํเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน (กรณีผูข้ออนุญาตเป็น

บุคคลธรรมดา) 

2) สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล ทีร่ะบุชื่อผูม้อีํานาจลงนาม ผกูพนั

นิตบิุคคล ทีต่ัง้สาํนกังาน วตัถุประสงคข์องนิตบิุคคล (กรณผีูข้ออนุญาตเป็นนิตบิุคคล) 

3) แผนผงัแสดงสิง่ปลกูสรา้งภายในบรเิวณโรงงาน ทีถู่กตอ้งตามมาตราสว่น 

4) แผนผงัแสดงการตดิตัง้เครื่องจกัรขนาดเหมาะสมและถูกต้องตามมาตราส่วน

พร้อมด้วยรายละเอียด โดยมีคํารับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอื่นที่

กระทรวงอุตสาหกรรมกาํหนด 

5) แบบแปลนอาคารโรงงานขนาดเหมาะสมและถูกต้องตามมาตราส่วน โดยม ี    

คาํรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพี วศิวกรรมควบคุมหรอืบุคคลอื่นทีก่ระทรวงอุตสาหกรรมกาํหนด 

6) แบบแปลน แผนผงัและคําอธบิายโดยละเอยีดแสดงวธิกีารป้องกนัเหตุเดอืดรอ้น

รําคาญ ความเสยีหาย อนัตราย การควบคุมการปล่อยของเสยี มลพษิหรอืสิง่ใด ๆ ทีม่ผีลกระทบต่อ
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สิง่แวดล้อมซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ทัง้น้ีโดยมคีํารบัรองของผู้ประกอบวชิาชีพ

วศิวกรรมควบคุมหรอืบุคคลอื่นทีก่ระทรวงอุตสาหกรรมกาํหนด 

7) เอกสารอื่น ๆ ตามทีพ่นกังานเจา้หน้าทีก่าํหนด 

สาํหรบัโรงงานจําพวกที ่2 และจําพวกที ่3 ตอ้งชําระค่าธรรมเนียมรายปีตัง้แต่วนัเริม่

ประกอบกิจการโรงงาน และต้องชําระค่าธรรมเนียมรายปีต่อไปทุกปีเมื่อถึงวนัครบกําหนดวนัเริ่ม

ประกอบกจิการโรงงานในปีถดัไป หากมไิดเ้สยีค่าธรรมเนียมภายในเวลาทีก่ําหนด ตอ้งเสยีเงนิเพิม่อกี

รอ้ยละหา้ต่อเดอืน โดยโรงงานในเขตกรุงเทพมหานครชําระค่าธรรมเนียมทีก่รมโรงงานอุตสาหกรรม 

สว่นโรงงานในจงัหวดัอื่นๆ ชาํระทีส่าํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัทีโ่รงงานตัง้อยู ่

นอกจากน้ี กฎหมายดงักล่าวยงัได้กําหนดมาตรการจํากัด ควบคุมและดูแลโรงงาน 

เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงงานปฏิบัติตามข้อกําหนดของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมและ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอกีดว้ย 

จากที่ได้กล่าวมาแล้วว่า กฎหมายฉบบัน้ีใช้บงัคบักบัการตัง้โรงงานและการประกอบ

กิจการโรงงานในประเทศไทย ดงันัน้ไม่ว่าผู้ประสงค์ก่อตัง้หรอืประกอบกิจการโรงงานจะเป็นผู้ใด 

กล่าวคอื บุคคลธรรมดา หรอืนิตบิุคคลก็จะต้องตกอยู่ภายใต้บงัคบัของกฎหมายฉบบัน้ี องัส่งผลให้

วสิาหกจิขนาดกลางหรอืขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งเป็นนิตบิุคคลประเภทหน่ึง เมื่อประสงคจ์ะลงทุนตัง้

โรงงาน หรอืประกอบกจิการโรงงาน กจ็ะต้องดําเนินการตามกฎหมายฉบบัน้ีโดยไม่มขีอ้ยกเวน้เป็น

พเิศษอนัจะเป็นการสง่เสรมิการดาํเนินธุรกจิของวสิาหกจิขนาดกลางหรอืขนาดยอ่ม (SMEs) แต่อยา่ง

ใด  

 

มาตรการในการนําเข้าและส่งออกสินค้า 

 

เน่ืองจากกฎหมายที่ควบคุมหรอืกําหนดมาตรการเกี่ยวกบัการนําเขา้และส่งออกสนิคา้

ของไทยมอียู่เป็นจํานวนมาก ดงันัน้ในส่วนน้ีผูศ้กึษาจะเน้นการศกึษาลงไปในส่วนพธิกีารศุลกากรใน

การนําเขา้และส่งออกสนิคา้ ซึ่งมพีระราชบญัญตัศุิลกากร พ.ศ. 2469 เป็นกฎหมายหลกัที่สําคญั 

รวมถึงตวัอย่างสนิค้าที่ต้องห้าม หรอืควบคุมมใิห้มกีารนําเข้าหรอืส่งออกตามพระราชบญัญัติการ

ส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจกัรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเห็น

ภาพรวมในเรือ่งการนําเขา้และสง่ออกสนิคา้ของประเทศไทยได ้
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ในส่วนของการนําเข้า ผู้นําเข้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่

เกีย่วขอ้งในการนําเขา้ทีก่ําหนดโดยหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงพาณิชย ์สาํนักงานอาหารและยา 

กรมปศุสตัว์ ฯลฯ กําหนดไวใ้หค้รบถ้วน และปฏบิตัติามขัน้ตอนพธิกีารศุลกากรในการนําเขา้สนิค้า 

ดงัน้ี267 

(1) ผูนํ้าเขา้หรอืตวัแทนบนัทกึขอ้มลูบญัชรีาคาสนิคา้ทุกรายการเขา้สูเ่ครือ่งคอมพวิเตอร์
ของตนเองหรอืผ่าน Service Counter โดยโปรแกรมคอมพวิเตอรจ์ะทําการแปลงขอ้มลูบญัชรีาคา

สนิคา้ใหเ้ป็นขอ้มูลใบขนสนิคา้โดยอตัโนมตั ิจากนัน้ใหผู้นํ้าเขา้หรอืตวัแทนส่งเฉพาะขอ้มูลใบขนส่ง

สนิคา้มายงัเครือ่งคอมพวิเตอรข์องกรมศุลกากร 

(2) เครื่องคอมพวิเตอร์ของกรมศุลกากรจะทําการตรวจสอบขอ้มูลเบื้องต้นในใบขนส่ง
สนิคา้ทีส่ง่เขา้มา โดยหากพบวา่ขอ้มลูไมถู่กตอ้ง เครือ่งคอมพวิเตอรข์องกรมศุลกากรจะแจง้กลบัไปยงั

ผูนํ้าเขา้หรอืตวัแทนเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง แต่หากขอ้มูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะออกเลขที่ใบขนส่ง

สนิคา้ขาเขา้พรอ้มกบัตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆ ทีก่รมศุลกากรกําหนดไว ้เพื่อจดักลุ่มใบขนส่งสนิคา้ขา

เขา้ในขัน้ตอนการตรวจสอบพธิกีารเป็น 2 ประเภทแลว้แจง้กลบัไปยงัผูนํ้าเขา้หรอืตวัแทนเพือ่จดัพมิพ์

ใบขนสนิคา้ คอื 

1) ใบขนสนิคา้ขาเขา้ประเภททีไ่มต่อ้งตรวจสอบพธิกีาร (Green Line) ใบขนสนิคา้

ประเภทน้ี เครื่องคอมพวิเตอรจ์ะสัง่การตรวจ หลงัจากนัน้ ผูนํ้าเขา้หรอืตวัแทนสามารถนําใบขนสนิคา้

ขาเขา้ไปชาํระคา่ภาษอีากรและรบัการตรวจปลอ่ยสนิคา้ได ้

2) ใบขนสง่สนิคา้ขาเขา้ประเภททีต่อ้งตรวจสอบพธิกีาร (Red Line) ใบขนสง่สนิคา้

ประเภทน้ี ผู้นําเข้าหรือตัวแทนต้องนําใบขนสินค้าไปติดต่อกับหน่วยงานประเมินอากรของท่า           

ทีนํ่าของเขา้ 

(3) ผู้นําเข้าหรือตัวแทนต้องจัดเก็บข้อมูลบัญชีราคาสินค้าตามวรรคแรกในรูปของ
สื่อคอมพวิเตอร์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดอืน เพื่อใชส้ําหรบัการตรวจสอบใบขนสนิคา้หลงัการตรวจ
ปลอ่ย โดยสามารถจดัพมิพเ์ป็นรายงานเมือ่กรมศุลกากรรอ้งขอ ดงัน้ี 

1) Import/Export Invoice List by Declaration Item 

2) Import/Export Invoice List by Invoice Item 

                                                            
267 กรมศุลกากร, พธิกีารนําเขา้, สบืคน้เมือ่วนัที ่16 มกราคม 2555, 
http://www2.customs.go.th/Formality/ImportFormalities.jsp 
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3) Import/Export Invoice List 

ในส่วนของการส่งออก ผูส้่งออกจะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และประกาศทีก่รม

ศุลกากรและหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกําหนดไวใ้หค้รบถว้นเช่นเดยีวกบัการนําเขา้ และปฏบิตัติาม

ขัน้ตอนพธิกีารศุลกากรในการสง่ออกสนิคา้ ดงัน้ี268 

(1) ผูส้่งออกหรอืตวัแทนส่งขอ้มูลใบขนสนิค้าขาออกและบญัชรีาคาสนิค้าทุกรายการ

มายงัเครื่องคอมพวิเตอร์ของกรมศุลกากร โดยผ่านบรษิัทผู้ให้บรกิารระบบแลกเปลี่ยนขอ้มูล

อเิลค็ทรอนิกส ์

(2) เครื่องคอมพวิเตอร์ของกรมศุลกากรจะทําการตรวจสอบขอ้มูลเบื้องต้นในใบขนส่ง
สนิคา้ขาออกที่ส่งเขา้มา โดยหากพบว่าขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง เครื่องคอมพวิเตอร์ของกรมศุลกากรจะแจง้

กลบัไปยงัผูส้ง่ออกหรอืตวัแทนเพือ่แกไ้ขใหถู้กตอ้ง แต่หากขอ้มลูถูกตอ้งครบถว้นแลว้ จะออกเลขทีใ่บ

ขนส่งสนิคา้ขาออกพรอ้มกบัตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆ ที่กรมศุลกากรกําหนดไว ้เพื่อจดักลุ่มใบขนส่ง

สนิคา้ขาออกในขัน้ตอนการตรวจสอบพธิกีารเป็น 2 ประเภทแลว้แจง้กลบัไปยงัผูส้่งออกหรอืตวัแทน

เพือ่จดัพมิพใ์บขนสนิคา้ ดงัน้ีคอื 

1) ใบขนสนิคา้ขาออกประเภททีไ่ม่ตอ้งตรวจสอบพธิกีาร (Green Line) ใบขน

สนิคา้ประเภทน้ี เครื่องคอมพวิเตอรจ์ะสัง่การตรวจ หลงัจากนัน้ ผูส้ง่ออกหรอืตวัแทนสามารถชาํระค่า

อากร (ถ้าม)ี และดําเนินการนําสนิคา้ไปตรวจปล่อยเพื่อส่งออกไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งไปพบเจา้หน้าที่

ประเมนิอากร  

2) ใบขนส่งสนิคา้ขาออกประเภททีต่อ้งตรวจสอบพธิกีาร (Red Line) ใบขนส่ง

สนิคา้ประเภทน้ี ผูส้ง่ออกหรอืตวัแทนตอ้งนําใบขนสนิคา้ไปตดิต่อกบัหน่วยงานประเมนิอากรของท่าที่

ผา่นพธิกีาร 

สาํหรบัมาตรการในการนําเขา้และสง่ออกสนิคา้ ประเทศไทยไดม้กีารกําหนดมาตรการใน

การนําเข้าและส่งออก269 โดยกําหนดชนิดของสนิค้าที่ต้องห้ามไม่ให้มกีารนําเขา้หรอืส่งออก หรือ

ตอ้งหา้มไม่ใหม้กีารนําเขา้และส่งออก รวมทัง้สนิคา้ทีต่อ้งขออนุญาตเพื่อนําเขา้หรอืส่งออก หรอืเพื่อ

นําเขา้และสง่ออกเอาไว ้ดงัน้ี เชน่ 

                                                            
268 กรมศุลกากร, พธิกีารสง่ออก, สบืคน้เมือ่วนัที ่16 มกราคม 2555, 
http://www2.customs.go.th/Formality/ExportFormalities.jsp 
269 กรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณชิย,์ ,มาตรการนําเขา้-สง่ออกสนิคา้ของไทย, สบืคน้เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม 2555, 
http://www.dft.go.th  
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สนิคา้ทีต่อ้งหา้มไมใ่หม้กีารนําเขา้ สง่ออก 

สนิคา้ทีต่อ้งหา้มไม่ใหม้กีารนําเขา้เช่น สนิคา้ประเภทเครื่องเล่นเกม เช่น สล๊อทแมทชนี 

(Slot Machine), ปาจงิโกะ (Pachinko), รเูลท็ (Roulette) เป็นตน้ สนิคา้ประเภทตูเ้ยน็ ตูท้ําน้ําเยน็       

ตูแ้ช่หรอืตูแ้ช่แขง็ทีใ่ชส้ารซเีอฟซ ียางรถยนต์ทีใ่ชแ้ลว้ ภาชนะเซรามกิ ภาชนะโลหะเคลอืบทีใ่ชบ้รรจุ

อาหาร เครือ่งยนต ์สว่นประกอบและอุปกรณ์ทีใ่ชแ้ลว้ของรถจกัรยานยนต ์เป็นตน้ 

สินค้าที่ต้องห้ามไม่ให้มีการส่งออก เช่น ทราย, อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ที่ส่งไปยงั

ประเทศทีม่สีถานการณ์ความขดัแยง้รุนแรง เชน่ โซมาเลยี ไลบเีรยี คองโก เป็นตน้ 

สนิคา้ที่ต้องหา้มไม่ให้มกีารนําเขา้และส่งออก เช่น สนิคา้ละเมดิลขิสทิธิ ์สนิคา้ที่ปลอม

หรอืเลยีนแบบเครือ่งหมายการคา้ เป็นตน้ 

สนิคา้ทีต่อ้งขออนุญาตนําเขา้ สง่ออก 

สนิคา้ทีต่อ้งขออนุญาตนําเขา้ เช่น ทองคํา เหรยีญโลหะ ทีจ่ะสามารถนําเขา้ไดก้ต่็อเมื่อ

ได้ร ับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ได้ร ับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลงัก่อน หรอืรถยนต์บรรทุกคนโดยสารทีใ่ชแ้ลว้ทีจ่ะตอ้งขออนุญาตจากรฐัมนตรวี่าการ

กระทรวงพาณชิยก์่อน เป็นตน้ 

สนิคา้ทีต่อ้งขออนุญาตส่งออก ไดแ้ก่ สนิคา้เกษตรกรรม เช่น กุง้กุลาดํามชีวีติ ชา้ง หอย

มุกและผลิตภณัฑ์ ถ่านไม้ กาแฟ เป็นต้น สนิค้าอุตสาหกรรม เช่น น้ําตาลทราย ถ่านหิน ทองคํา 

เทวรปู พระพทุธรปู เป็นตน้ 

สนิคา้ทีต่อ้งขออนุญาตนําเขา้และสง่ออก ไดแ้ก่ สารคาเฟอนี และสารโพแทสเซยีมเปอร์

แมงกาเนต 
 

สนิคา้ทีต่อ้งมหีนงัสอืรบัรอง ขึน้ทะเบยีนประกอบการนําเขา้ สง่ออก 
 

สนิคา้ทีต่อ้งมหีนงัสอืรบัรองขึน้ทะเบยีนประกอบการนําเขา้ เช่น เพชรทีย่งัไมไ่ดเ้จยีระไน 

ผูนํ้าเขา้จะตอ้งมหีนังสอืรบัรองการสง่ออกเพชรทีย่งัไมไ่ดเ้จยีระไน ซึง่ออกโดยประเทศสมาชกิ Kimberley 

Process เพือ่แสดงประกอบพธิกีารนําเขา้ต่อกรมศุลกากร กระทรวงการคลงั และตอ้งขึน้ทะเบยีนกบั

กรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์ ปลาทูน่าชนิดครบีเหลอืงและผลติภณัฑท์ีผู่นํ้าเขา้ตอ้งมี

หนังสอืรบัรองการนําปลาทูน่าชนิดครบีเหลอืงและผลติภณัฑ์จากปลาทูน่าชนิดครบีเหลอืงเขา้มาใน

ราชอาณาจกัร  ที่ออกโดยกรมประมงเพื่อประกอบพิธีการนําเข้าต่อกรมศุลกากรว่าสินค้า 
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ดงักล่าว  มไิดม้าจากแหล่งหรอืประเทศทีท่าํการประมงดว้ยอวนลอ้ม (Purse Seine Net) ในเขตรอ้น

บรเิวณมหาสมุทรแปซฟิิกตะวนัออก (Eastern Tropical Pacific Ocean) ทีเ่ป็นอนัตรายต่อปลาโลมา 

เป็นตน้ 

สนิคา้ทีต่อ้งมหีนังสอืรบัรองขึน้ทะเบยีนประกอบการส่งออก เช่น ทุเรยีน ทีผู่ส้่งออกตอ้ง

จดทะเบยีนเป็นผูส้่งออกทุเรยีนสดต่อกรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมชีื่ออยู่ใน

บญัชรีายชื่อและหมายเลขทะเบยีนผูส้่งออกทุเรยีนสดทีก่รมวชิาการเกษตรแจง้ใหก้รมศุลกากรทราบ

เพือ่ประกอบการสง่ออก ในการสง่ออกผูส้ง่ออกตอ้งตดิป้ายหรอืฉลากหรอืประทบัขอ้ความตามทีก่ําหนด

เป็นภาษาองักฤษทีภ่าชนะบรรจุ และรายงานการสง่ออกทุเรยีนสดต่อกรมวชิาการเกษตร เป็นตน้ 

เน่ืองจากมาตรการที่กําหนดขึ้นเพื่อการนําเข้า ส่งออกสินค้าตามที่กล่าวมาแล้วนัน้

กําหนดขึน้เพื่อใชก้บัการนําเขา้หรอืส่งออกสนิคา้เป็นการทัว่ไป กล่าวคอื ใชบ้งัคบักบัองคก์รธุรกจิทุก

ประเภทที่ประสงค์จะทําการนําเขา้หรือส่งออกสนิค้าจึงรวมถึงวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) ดว้ย ดงันัน้หาก SMEs ประสงค์ที่จะนําเขา้หรอืส่งออกสนิคา้กจ็ะต้องดําเนินการตาม

มาตรการต่างๆ ที่กําหนดไวส้ําหรบัสนิคา้ประเภทนัน้ๆ ซึ่งเมื่อพจิารณาถงึพธิกีารในการนําเขา้หรอื

ส่งออกแลว้จะพบว่าขัน้ตอนที่กําหนดไวก้ม็คีวามชดัเจน สะดวก ไม่ยุ่งยาก สามารถดําเนินการผ่าน

ระบบอนิเตอร์เน็ตได้ จงึอาจกล่าวได้ว่าเป็นปจัจยัหน่ึงที่ช่วยส่งเสรมิการนําเขา้และส่งออกสนิคา้ใน

ประเทศไทย 

 

พระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการค้า พ.ศ. 2542 

 

พระราชบญัญตักิารแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายทีม่วีตัถุประสงค์เพื่อ

ป้องกนัการกระทําอนัเป็นการผูกขาด ลด หรอืจํากดัการแข่งขนัในการประกอบธุรกจิทัง้ทาง

เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงนิ การประกนัภยั และการบรกิาร เพือ่สง่เสรมิใหก้าร

ประกอบธุรกจิใหเ้ป็นไปอยา่งเสร ีและป้องกนัมใิหเ้กดิการกระทาํอนัไมเ่ป็นธรรมในการประกอบธุรกจิ

ในประเทศไทย  

ในการน้ีกฎหมายไดม้กีารกาํหนดสาระสาํคญัของการกระทาํทีต่อ้งหา้มไว ้คอื การกระทาํ

ในลกัษณะที่มพีฤติกรรมผูกขาด ลด หรือจํากดัการแข่งขนัที่ห้ามกระทําหรือให้กระทําได้ ภายใต้

กฎเกณฑท์ีก่าํหนด 5 ลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 
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(1) หา้มผูป้ระกอบธุรกจิซึ่งมอีํานาจเหนือตลาด ซึ่งหมายถึงผูป้ระกอบธุรกจิรายใดราย

หน่ึงในตลาดสนิคา้บรกิารทีม่สี่วนแบ่งตลาดในปีทีผ่า่นมาตัง้แต่รอ้ยละหา้สบิขึน้ไป และมยีอดเงนิขายในปี

ทีผ่า่นมาตัง้แต่หน่ึงพนัลา้นบาทขึน้ไป หรอืผูป้ระกอบธุรกจิในตลาดสนิคา้หรอืบรกิารใดทีม่สีว่นแบ่งตลาด

ในปีทีผ่า่นมารวมกนัตัง้แต่รอ้ยละเจด็สบิหา้ขึน้ไป  และมยีอดเงนิขายในปีทีผ่า่นมาตัง้แต่หน่ึงพนัลา้นบาท

ขึน้ไป แต่ไมร่วมถงึผูป้ระกอบธุรกจิ ทีม่สีว่นแบง่ตลาดในปีทีผ่า่นมาตํ่ากวา่รอ้ยละสบิ หรอืยอดเงนิขายในปี

ทีผ่า่นมาตํ่ากวา่หน่ึงพนัลา้นบาท กระทาํการอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 

(1.1) กําหนดหรอืรกัษาระดบัราคาซื้อหรอืขายสนิคา้หรอืค่ าบรกิารอย่ างไม่ เป็ น 

ธรรม 

(1.2) กําหนดเงื่อนไขในลกัษณะที่เป็นการบงัคบัโดยทางตรงหรอืโดยทางอ้อม

อย่างไม่เป็นธรรม ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิอื่นซึ่งเป็นลูกคา้ของตนต้องจํากดัการบรกิาร การผลติ การซื้อ

หรอืการจําหน่ายสนิคา้ หรอืตอ้งจํากดัโอกาสในการเลอืกซื้อหรอืขายสนิคา้ การไดร้บัหรอืใหบ้รกิาร 

หรอืในการจดัหาสนิเชือ่จากผูป้ระกอบธุรกจิอื่น 

(1.3) ระงบั ลด หรอืจํากดัการบรกิาร การผลติ การซื้อ การจําหน่าย การส่งมอบ 
การนําเขา้มาในราชอาณาจกัรโดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร ทําลายหรอืทําใหเ้สยีหายซึ่งสนิคา้เพื่อลด
ปรมิาณใหต้ํ่ากวา่ความตอ้งการของตลาด 

(1.4) แทรกแซงการประกอบธุรกจิของผูอ้ื่นโดยไมม่เีหตุผลอนัสมควร 

(2) กระทําการรวมธุรกิจ ไม่ว่าการรวมธุรกจินัน้จะเป็นการรวมกนัระหว่างผู้ประกอบ
ธุรกจิทีม่ผีลใหส้ถานะของธุรกจิหน่ึงคงอยู่และธุรกจิหน่ึงสิน้สุดลง หรอืเป็นการรวมธุรกจิใหม่ขึน้ หรอื
เป็นการรวมโดยเขา้ซื้อสนิทรพัยห์รอืหุน้ของธุรกจิอื่นเพื่อควบคุมนโยบายหรอืการบรหิารธุรกจิ หรอื
การอํานวยการ อนัก่อใหเ้กดิการผกูขาดหรอืความไม่เป็นธรรมในการแขง่ขนัตามทีก่ําหนด เวน้แต่จะ
ไดร้บัอนุญาตจากคณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้ 

(3) กระทําการร่วมกบัผู้ประกอบธุรกิจอื่นผูกขาด หรอืลดการแข่งขนั หรือจํากดัการ
แขง่ขนัในตลาดสนิคา้ใดสนิคา้หน่ึง หรอืบรกิารใดบรกิารหน่ึงในลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(3.1) กําหนดราคาขายสนิค้าหรอืบรกิารเป็นราคาเดยีวกนั หรอืตามที่ตกลงกนั 
หรอืจาํกดัปรมิาณการขายสนิคา้หรอืบรกิาร 

(3.2) กาํหนดราคาซือ้สนิคา้หรอืบรกิารเป็นราคาเดยีวกนั หรอืตามทีต่กลงกนัหรอื
จาํกดัปรมิาณการรบัซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร 

(3.3) ทาํความตกลงรว่มกนัเพือ่เขา้ครอบครองตลาดหรอืควบคุมตลาด 
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(3.4) กําหนดขอ้ตกลงหรอืเงื่อนไขในลกัษณะสมรูก้นั เพื่อใหฝ้่ายหน่ึงไดร้บัการ
ประมูลหรอืประกวดราคาสนิคา้หรอืบรกิาร หรอืเพื่อมใิหฝ้่ายหน่ึงเขา้แข่งขนัราคาในการประมูลหรอื
ประกวดราคาสนิคา้หรอืบรกิาร 

(3.5) กําหนดแบ่งท้องที่ที่ผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายจะจําหน่ายหรือลดการ
จําหน่ายสนิค้าหรอืบรกิารไดใ้นท้องที่นัน้ หรอืกําหนดลูกค้าที่ผูป้ระกอบธุรกจิแต่ละรายจะจําหน่าย
สนิคา้หรอืบรกิารใหไ้ดโ้ดยผูป้ระกอบธุรกจิอื่นจะไมจ่าํหน่ายสนิคา้หรอืบรกิารนัน้แขง่ขนั 

(3.6) กําหนดแบ่งท้องที่ที่ผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายจะซื้อสนิค้าหรือบริการได ้
หรอืกาํหนดตวัผูซ้ึง่ประกอบธุรกจิจะซือ้สนิคา้หรอืบรกิารได ้ 

(3.7) กาํหนดปรมิาณของสนิคา้หรอืบรกิารทีผู่ป้ระกอบธุรกจิแต่ละรายจะผลติ ซื้อ 
จาํหน่าย หรอืบรกิาร เพือ่จาํกดัปรมิาณใหต้ํ่ากวา่ความตอ้งการของตลาด 

(3.8) ลดคุณภาพของสินค้าหรือบริการให้ตํ่าลงกว่าที่เคยผลิต จําหน่าย หรือ
ใหบ้รกิาร โดยจาํหน่ายในราคาเดมิหรอืสงูขึน้ 

(3.9) แต่งตัง้หรือมอบหมายให้บุคคลใดแต่ผู้เดียวเป็นผู้จําหน่ายสินค้าหรือ
ใหบ้รกิารอยา่งเดยีวกนัหรอืประเภทเดยีวกนั 

(3.10) กําหนดเงื่อนไขหรอืวธิปีฏบิตัเิกี่ยวกบัการซื้อหรอืการจําหน่ายสนิค้าหรอื
การบรกิาร เพือ่ใหป้ฏบิตัเิป็นแบบเดยีวกนัหรอืตามทีต่กลงกนั 

หากมคีวามจําเป็นทางธุรกจิทีต่อ้งกระทําการตามขอ้ (3.5) - (3.10) ในระยะเวลาใด
ระยะเวลาหน่ึง ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิยืน่คาํขออนุญาตต่อคณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้ 

(4) หา้มมใิหผู้ป้ระกอบธุรกจิซึ่งมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบัผูป้ระกอบธุรกจิซึ่งอยู่นอก
ราชอาณาจกัร ไม่ว่าความสมัพนัธ์นัน้จะเป็นโดยทางสญัญา นโยบาย ความเป็นหุน้ส่วน การถอืหุ้น 
หรือมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นใดทํานองเดียวกัน ดําเนินการใด ๆ เพื่อให้บุคคลซึ่งอยู่ใน
ราชอาณาจกัรทีป่ระสงคจ์ะซือ้สนิคา้หรอืบรกิารมาใชเ้อง ตอ้งถูกจาํกดัโอกาสในการเลอืกซื้อสนิคา้หรอื
บรกิารจากผูป้ระกอบธุรกจิซึง่อยูน่อกราชอาณาจกัรโดยตรง 

(5) กระทําการใด ๆ อนัมใิช่การแขง่ขนัโดยเสรอีย่างเป็นธรรม และมผีลเป็นการทําลาย 
ทาํใหเ้สยีหาย ขดัขวาง กดีกนั หรอืจํากดัการประกอบธุรกจิของผูป้ระกอบธุรกจิอื่น หรอืเพือ่มใิหผู้อ้ ื่น
ประกอบธุรกจิ หรอืตอ้งลม้เลกิการประกอบธุรกจิ 

สาํหรบัการบงัคบัการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายนัน้ จะมสีาํนกังานคณะกรรมการการแขง่ขนั
ทางการคา้คอยตดิตามสอดสอ่งพฤตกิรรมของผูป้ระกอบธุรกจิวา่ฝา่ฝืนต่อขอ้หา้มตามกฎหมายฉบบัน้ี
หรอืไม ่หากมกีารฝา่ฝืน จะตอ้งมกีารสง่เรื่องใหค้ณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้เพือ่สง่เรื่องต่อไป
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ยงัคณะอนุกรรมการสอบสวน ทําการหาขอ้เทจ็จรงิและรวบรวมพยานหลกัฐานเพื่อพสิูจน์ความผดิ 
จากนัน้คณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้จะทําการวนิิจฉัย โดยมคีําสัง่ว่าจะสัง่ฟ้องหรอืไม่ หรอืใน
ขณะเดยีวกนัคณะกรรมการการแข่งขนัทางการคา้อาจมคีําสัง่ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิระงบัหรอืหยุดการ
กระทาํทีฝ่า่ฝืนกฎหมายได ้

กฎหมายฉบบัน้ีแมไ้มไ่ดม้กีารกาํหนดหลกัเกณฑใ์ดๆไวเ้ป็นพเิศษเกีย่วกบัวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) แต่กม็ผีลใชบ้งัคบักบัการประกอบธุรกจิเป็นการทัว่ไป ดงันัน้ SMEs 
หากประสงค์จะประกอบธุรกจิในประเทศไทยแลว้ กจ็ะตอ้งตกอยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมายนี้ดว้ยอนั
ทาํใหก้ารประกอบธุรกจิภายในประเทศถูกจาํกดัดว้ยขอ้หา้มดงัทีก่ลา่วมาแลว้ 

อย่างไรกต็าม หากพจิารณาในมุมมองของนักลงทุนทีป่ระกอบวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ทีม่อีํานาจต่อรองทางเศรษฐกจิไม่มากนัก กฎหมายฉบบัน้ีจะเอื้อประโยชน์ต่อ
วสิาหกจิประเภทดงักล่าว กล่าวคอื SMEs จะไดร้บัการคุม้ครองตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบบัน้ี
ไม่ใหถู้กเอารดัเอาเปรยีบจากการกระทําอนัไม่เป็นธรรมในการประกอบธุรกจิ ทําให ้SMEs ยงัมี
ช่องทางในการประกอบกจิการและสามารถเตบิโตต่อไปไดต้ามศกัยภาพทีต่นม ีอนัถอืไดว้่ากฎหมาย
ฉบบัน้ีเป็นหน่ึงในมาตรการทีช่ว่ยสง่เสรมิ SMEs 

 

พระราชบญัญติัการประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
พระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายทีค่วบคุมการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวทัง้ในรูปแบบของบุคคลธรรมดาและองค์กรธุรกิจที่เป็นคนต่างด้าว       
ซึง่หมายถงึบุคคลดงัต่อไปน้ี 

(1) บุคคลธรรมดาซึง่ไม ่มสีญัชาตไิทย 

(2) นิตบิุคคลซึง่ไมไ่ด ้จดทะเบยีนในประเทศไทย 

(3) นิตบิุคคลซึ่งจดทะเบยีนในประเทศไทย และมลีกัษณะเป็นนิตบิุคคลซึ่งมหีุ ้นอนัเป็น
ทุนตัง้แต่ กึ่งหน่ึงของนิตบิุคคลนัน้ถอืโดยบุคคลตามขอ้ (1) หรอื (2) หรอืเป็นนิตบิุคคลซึ่งมบีุคคล

ธรรมดาที่ไม่ มีสญัชาติไทย หรือนิติบุคคลซึ่งไม่ได้ จดทะเบียนในประเทศไทยลงทุนมมีูลค่าตัง้แต่       
กึง่หน่ึงของทุนทัง้หมดในนิตบิุคคลนัน้ หรอืเป็นห ้างหุ ้นส ่วนจาํกดัหรอืห ้างหุ ้นส ่วนสามญัทีจ่ดทะเบยีน 

ซึง่หุ ้นส ่วนผู ้จดัการหรอืผูจ้ดัการเป็ นบุคคลธรรมดาซึง่ไม ่มสีญัชาตไิทย 

(4) นิตบิุคคลซึ่งจดทะเบยีนในประเทศไทย ซึ่งมบีุคคลตามขอ้ (1) (2) (3) ถือหุ้นหรอื
ลงทุนตัง้แต่กึง่หน่ึงของทุนทัง้หมดในนิตบิคุคลนัน้ 
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โดยกฎหมายไดว้างหลกัการกําหนดใหค้นต่างดา้วทีป่ระสงคจ์ะประกอบธุรกจิดงัต่อไปน้ี 
ตอ้งขอรบัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิผ่านสํานักงานประกอบธุรกจิคนต่างดา้ว กรมพฒันาธุรกจิการคา้ 
กระทรวงพาณชิยก์่อนจงึจะสามารถเขา้มาประกอบธุรกจิในประเทศไทยได ้

(1) ธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความมัน่คงของประเทศ เช่น การผลิต         
การจาํหน่ าย และการซ่อมบาํรุงอาวธุยทุโธปกรณ์ต่างๆ, ธุรกจิทีเ่กีย่วกบัการขนส ่งทางบก ทางน้ํา หรอื
ทางอากาศในประเทศ รวมถงึกจิการการบนิในประเทศ เป็นตน้ ธุรกจิทีม่ผีลกระทบต่อศลิปวฒันธรรม 
จารีตประเพณีและหัตถกรรมพื้นบ้ าน เช่น การค้าของเก่ า หรือศิลปวัตถุซึ่งเป็ นงานศิลปกรรม 

หตัถกรรมของไทย, การผลติเครื่องไมแ้กะสลกั, การเลี้ยงไหม การผลติเส ้นไหมไทย การทอผ ้าไหม
ไทย หรอืการพมิพล์วดลายผ ้าไหมไทย  เป็นตน้ หรอืธุรกจิทีม่ผีลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาตหิรอื

สิง่แวดลอ้ม เชน่ การผลติน้ําตาลจากออ้ย, การแปรรปูไม ้เพือ่ทาํเครื่องเรอืนและเครื่องใช ้สอย,  การทาํ

เหมืองแร่ รวมทัง้การระเบิดหรือย่อยหิน เว้ นแต่ จะได้ รบัอนุญาตจากรฐัมนตรีโดยการอนุมตัิของ
คณะรฐัมนตร ี

(2) ธุรกจิทีค่นไทยยงัไม่ มคีวามพร ้อมทีจ่ะแข่ งขนัในการประกอบกจิการกบัคนต่ างด ้าว 
เช่น การสขี ้าว และการผลติแป้ งจากข ้าวและพชืไร่, การทําการประมง เฉพาะการเพาะเลี้ยงสตัว ์น้ํา, 
การทําป่ าไมจ้ากป่าปลูก, การผลติไม ้อดั แผ่ นไม ้วเีนียร ชปิบอร์ ด หรอืฮาร์ดบอร์ด, การผลติปูนขาว, 
การทํากิจการบริการทางบัญชี, การทํากิจการบริการทางกฎหมาย, การทํากิจการบริการทาง
สถาปตัยกรรม, การทํากจิการบรกิารทางวศิวกรรม, การก่ อสรา้งยกเวน้การก่ อสร ้างสิง่ซึ่งเป็ นการให ้
บรกิารพื้นฐานแก่ประชาชนด้ านการสาธารณูปโภคหรอืการคมนาคมที่ต้องใช้ เครื่องมอื เครื่องจกัร 

เทคโนโลยหีรอืความชาํนาญในการก่ อสรา้งเป็ นพเิศษ โดยมทีุนขัน้ตํ่าของคนต่ างด ้าวตัง้แต่ หา้รอ้ยลา้น
บาทขึ้นไป หรอืการก่อสร้ างประเภทอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง, การทํากิจการนายหน้าหรอื
ตวัแทน ยกเว ้นการเป็นนายหน้ าหรอืตวัแทนซื้อขายหลกัทรพัย ์ หรอืการบรกิารทีเ่กีย่วกบัการซื้อขาย
ล่วงหน้ าซึง่สนิค ้าเกษตรหรอืตราสารทางการเงนิหรอืหลกัทรพัย ์การเป็นนายหน้ าหรอืตวัแทนซื้อขาย
หรือจัดหาสินค้ าหรือบริการที่จําเป็ นต่ อการผลิตหรือการให้ บริการของวิสาหกิจในเครือเดียวกัน        

การเป็ นนายหน้ าหรอืตวัแทนซื้อขาย จดัซื้อหรอืจดัจําหน่ายหรอืจดัหาตลาดทัง้ในประเทศและต่ าง
ประเทศเพือ่การจาํหน่ ายซึง่สนิค ้าทีผ่ลติในประเทศหรอืนําเข ้ามาจากต่ างประเทศอนัมลีกัษณะเป็ นการ
ประกอบธุรกจิ 

ระหว่ างประเทศ โดยมทีุนขัน้ตํ่าของคนต่ างด ้าวตัง้แต่ หน่ึงร ้อยล ้านบาทขึน้ไป, การขาย

ทอดตลาด ยกเว ้นการขายทอดตลาดที่มลีกัษณะเป็นการประมูลซื้อขายระหว่ างประเทศที่มใิช่ การ
ประมลูซื้อขายของเก่ า วตัถุโบราณ หรอืศลิปวตัถุซึ่งเป็ นงานศลิปกรรม หตัถกรรม หรอืโบราณวตัถุ
ของไทย หรอืทีม่คีุณค่าทางประวตัศิาสตรข์องประเทศ, การคา้ภายในเกีย่วกบัผลติภณัฑห์รอืผลติผล
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ทางการเกษตรพืน้เมอืงทีย่งัไม ่มกีฎหมายหา้มไว,้ การคา้ปลกีสนิคา้ทุกประเภททีม่ทีุนขัน้ตํ่ารวมทัง้สิน้
น้อยกว ่าหน่ึงรอ้ยลา้นบาท หรอืทีม่ทีุนขัน้ตํ่าของแต่ ละ 

ร ้านค ้าน้ อยกว่ ายีส่บิลา้นบาท, การค ้าส่ งสนิคา้ทุกประเภททีม่ทีุนขัน้ตํ่าของแต่ ละรา้นคา้
น้อยกวา่หน่ึงร ้อยล ้านบาท, การทาํกจิการโฆษณา, การทาํกจิการโรงแรม เว ้นแต่ บรกิารจดัการโรม
แรม, การนําเทีย่ว, การขายอาหารหรอืเครื่องดื่ม, การทาํกจิการเพาะขยายหรอืปรบัปรุงพนัธุ พชื,       

การทาํธุรกจิบรกิารอื่น ยกเว ้นธุรกจิบรกิารทีก่ําหนดในกฎกระทรวง เว ้นแต่ จะได ้รบัอนุญาตจากอธบิดี
โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ 

แต่ธุรกิจดงัต่อไปน้ีไม่ อนุญาตให้ คนต่ างด้ าวเข้ามาประกอบในประเทศไทยโดยไม่มี
ขอ้ยกเวน้ ด ้วยเหตุผลพเิศษตามที่กําหนดไว ้ในบญัชหีน่ึง ได้แก่ การทํากจิการหนังสอืพมิพ์การทํา

กจิการสถานีวทิยุกระจายเสยีงหรอืสถานีวทิยุโทรทศัน์, การทํานา ทําไร  หรอืทาํสวน, การเลีย้งสตัว,์ 

การทาํปา่ไม ้และการแปรรปูไม ้จากป ่าธรรมชาต,ิ การทาํการประมงเฉพาะการจบัสตัว ์น้ําในน่ านน้ําไทย
และในเขตเศรษฐกจิจําเพาะของประเทศไทย, การสกดัสมุนไพรไทย, การคา้และการขายทอดตลาด
โบราณวตัถุของไทยหรอืทีม่คีุณค่ าทางประวตัศิาสตร์ของประเทศ, การทําหรอืหล่อพระพุทธรูป และ
การทาํบาตร, การคา้ทีด่นิ 

นอกจากจะตอ้งพจิารณาประเภทของธุรกจิแลว้ ยงัจะตอ้งพจิารณาจํานวนทุนที่คนต่าง
ดา้วจะใชใ้นการเริม่ตน้ประกอบธุรกจิในประเทศไทยดว้ย โดยจาํนวนทุนทีใ่ชจ้ะตอ้งไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 
25 ของค่าเฉลีย่ต่อปีของประมาณการรายจ่ายในการประกอบธุรกจิ (จํานวนเงนิทีค่นต่างดา้วใชใ้น
ประเทศไทยสําหรบัการประกอบธุรกิจเพื่อให้ได้มาซึ่งสนิทรพัย์ถาวรและเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบธุรกจิในแต่ละปี) สาํหรบัแต่ละธุรกจิของคนต่างดา้วเป็นเวลา 3 ปี แต่ทัง้น้ีตอ้งมจีาํนวนตัง้แต่ 
3,000,000 บาทขึน้ไปสาํหรบัแต่ละธุรกจิ ซึ่งในกรณีทีร่ะยะเวลาในการประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว
นัน้ไมถ่งึ 3 ปี ใหเ้ฉลีย่ตามระยะเวลาทีป่ระกอบธุรกจินัน้ โดยใหค้ดิเฉลีย่ต่อปีของระยะเวลาทีป่ระกอบ
ธุรกจิเป็นเกณฑ ์แต่ทัง้น้ีตอ้งมจีาํนวนตัง้แต่ 3,000,000 บาทขึน้ไป 

เมือ่ผูล้งทุนต่างดา้วประสงคจ์ะประกอบธุรกจิประเภทที ่(1) หรอื (2) ดงัทีก่ล่าวมาแลว้ใน
ประเทศไทย ประกอบกบัมทีุนทีจ่ะใชใ้นการเริม่ตน้ประกอบธุรกจิไมน้่อยกวา่จาํนวนทีก่ฎหมายกําหนด
ไวแ้ลว้ ผูล้งทุนต่างดา้วจะตอ้งทาํการกรอกขอ้ความในคาํขอใหค้รบถว้น พรอ้มทัง้ลงลายมอืชื่อผูข้อรบั
ใบอนุญาตหรอืลงลายมอืชื่อของผูร้บัมอบอํานาจ ในกรณีทีม่กีารมอบอํานาจใหบุ้คคลอื่นเป็นผูก้ระทํา
การแทน และแนบเอกสารต่างๆ ตามทีร่ะบุไวใ้หค้รบถว้น ซึ่งในการยื่นหลกัฐานหรอืเอกสารประกอบ
คาํขอ หากเป็นภาษาต่างประเทศจะตอ้งมคีาํแปลเป็นภาษาไทย โดยผูข้อรบัใบอนุญาตและผูแ้ปลตอ้ง
ลงลายมอืชือ่รบัรองความถูกตอ้งโดยการยืน่คาํขอรบัใบอนุญาตใหย้ืน่ ณ สถานทีด่งัต่อไปน้ี 

1) กรุงเทพมหานคร ใหย้ืน่ ณ กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์หรอื ณ 
สถานทีอ่ื่นตามทีอ่ธบิดปีระกาศกาํหนด  
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2) จงัหวดัอื่น ใหย้ื่น ณ สํานักงานพฒันาธุรกจิการคา้จงัหวดั หรอื ณ สถานที่อื่น
ตามทีอ่ธบิดปีระกาศกาํหนด 

สว่นเอกสารทีใ่ชใ้นการยืน่ขอรบัอนุญาต นอกจากใบคาํขอ จะมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

(1) นิตบิุคคลทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในประเทศไทย 

1) สาํเนาหนงัสอืรบัรองหรอืหลกัฐานการเป็นนิตบิุคคล ซึง่แสดงรายการเกีย่วกบัชือ่ 
ทุน วตัถุประสงค ์ทีต่ัง้สาํนกังาน รายชือ่กรรมการและผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนันิตบิุคคล 

2) หนังสอืแต่งตัง้ผูแ้ทนโดยผูม้อีํานาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลตาม 1) เป็นผูแ้ต่งตัง้
ใหม้หีน้าทีร่บัผดิชอบดาํเนินกจิการในประเทศไทยแทนนิตบิุคคล  

3) สาํเนาหนังสอืเดนิทาง ใบสาํคญัประจําตวัคนต่างดา้ว หรอืสาํเนาบตัรประจําตวั
ประชาชนของผูแ้ทนทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ตาม 2)  

4) สําเนาทะเบยีนบา้น ใบสําคญัถิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร หรอืหลกัฐานการไดร้บั
อนุญาตใหเ้ขา้มาในราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวตามกฎหมายว่าดว้ยคนเขา้เมอืงของผูแ้ทนทีไ่ดร้บั
แต่งตัง้ตาม 2)  

5) คํารบัรองของผูข้อรบัใบอนุญาตแสดงว่าผูข้อรบัใบอนุญาต กรรมการ ผูจ้ดัการ 
หรอืผูแ้ทนทีไ่ดร้บัแต่งตัง้มคีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 16 แหง่พระราชบญัญตั ิการ
ประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542  

6) แผนทีต่ัง้โดยสงัเขปของสถานทีป่ระกอบธุรกจิในประเทศไทย 

7) หนงัสอืแจง้รายละเอยีดของประเภทธุรกจิทีข่อรบัใบอนุญาต 

8) สาํเนางบการเงนิของสาํนักงานใหญ่ 3 ปียอ้นหลงั พรอ้มคําแปลเป็นภาษาไทย
ในสว่นของธุรกจิทีด่าํเนินงานในต่างประเทศ 

(2) นิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย  

1) หลกัฐานหรอืเอกสารเช่นเดยีวกบันิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนต่างประเทศ ยกเวน้ขอ้ 
2) และ 4) 

2)  หนงัสอืแจง้สดัสว่นการถอืหุน้ระหวา่งคนไทยกบัคนต่างดา้ว จาํนวนหุน้ 
ประเภทหรอื ชนิดของหุน้ทีค่นต่างดา้วถอื 

เน่ืองจากกฎหมายฉบบัน้ีใช้บงัคบัเฉพาะกบัคนต่างดา้วตามคํานิยามดงัที่กล่าวมาแล้ว

เท่านัน้ และไม่ได้มีการกําหนดมาตรการไว้เป็นพิเศษสําหรบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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(SMEs) แต่เน่ืองจาก SMEs กเ็ป็นนิตบิุคคลรปูแบบหน่ึง กฎหมายฉบบัน้ีจงึมผีลต่อ SMEs ดว้ยโดย

หากเป็น SMEs ของไทยกจ็ะไม่ตกอยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมายฉบบัน้ี ดงันัน้ถา้มองในแง่ธุรกจิของ

ไทย กฎหมายฉบับน้ีเป็นประโยชน์อย่างมากในแง่ที่เป็นเสมือนหน่ึงมาตรการเพื่อคุ้มครองการ

ประกอบธุรกจิบางประเภทของไทยตามทีก่ําหนดไวไ้ม่ใหต่้างชาตเิขา้มาทําการแข่งขนั หรอืจํากดัผูท้ี่

จะเขา้มาแขง่ขนัอนัจะทาํใหธุ้รกจิของคนไทยทีย่งัไมพ่รอ้มจะแขง่ขนัเสยีเปรยีบ และในขณะเดยีวกนัถา้

มองในแงข่องต่างชาตทิีจ่ะเขา้มาลงทุน กฎหมายฉบบัน้ีกเ็ป็นขอ้จาํกดัสาํหรบั SMEs ต่างชาตทิีจ่ะเขา้

มาทําธุรกจิตามทีก่ําหนดไวไ้ม่ใหไ้ดร้บัความสะดวก กล่าวคอื การเขา้มาลงทุนภายในประเทศไม่อาจ

ทําได้โดยเสรี จะต้องทําการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งก่อนอนัเป็นการกีดกนัหรือสร้าง

อุปสรรคในการลงทุน 

 
3.4.8  กฎหมายเก่ียวกบัภาษีอากร 

 
หลกัโดยทัว่ไปเก่ียวกบัภาษี  
 

ประเทศไทยจดัเกบ็ภาษ ีจากนิตบิุคคลผูม้ถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย สาํหรบัเงนิไดท้ีไ่ดร้บัทัง้
ในและต่างประเทศ (Worldwide income) ในขณะทีบุ่คคลธรรมดาผูม้ถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย ปกตติอ้ง
เสยีภาษีจากรายได้ที่ได้รบัในประเทศไทย รายได้ในต่างประเทศเฉพาะส่วนที่ได้นํากลบัเขา้มาใน
ประเทศไทยในปีภาษเีดยีวกบัทีไ่ดร้บัเทา่นัน้ตอ้งเสยีภาษใีนประเทศไทย ปีภาษใีนประเทศไทยเหมอืน
ปีปฏทินิคอื เริม่ 1 มกราคม และสิน้สดุ 31 ธนัวาคม ของทุกปี 

หลกัถ่ินท่ีอยู่  

นิติบุคคลใดๆ จะถือว่ามถีิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หากนิติบุคคลนัน้มกีารจดัตัง้สถานที่
ประกอบกจิการในประเทศไทย นิตบิุคคลต่างประเทศทีเ่ขา้มาประกอบธุรกจิในประเทศไทยโดยผ่าน 
“สถานประกอบการถาวร” จะตอ้งเสยีภาษเีสมอืนกบันิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย สาํหรบับุคคล
ธรรมดาผูท้ีม่ถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทยคอืผูท้ีอ่ยูใ่นประเทศตัง้แต่ 180 วนัขึน้ไปในปีภาษใีดๆ  

กฎหมายภาษีหลกั ท่ีบงัคบัใช้ในประเทศไทย คือ ประมวลรษัฎากร ภาษีภายใต้
ประมวลรษัฎากรมีดงัน้ี 

 
ภาษีเงินได้นิติบคุคล  

 
ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเป็นภาษทีางตรง (Direct Tax) ทีผู่ม้หีน้าทีเ่สยีภาษไีมส่ามารถผลกั

ภาระไปยงับุคคลอื่นได ้และเป็นภาษอีากรประเมนิ (Assessable Tax) ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษตีอ้งยื่น
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รายการประเมนิตนเอง (Self-assessment) ตามแบบแสดงรายการและภายในระยะเวลาทีก่ฎหมาย 

โดยปกตแิลว้ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล รวมถงึ บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลทีต่ัง้ขึน้ตาม

กฎหมายไทย บรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลทีต่ัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยทีป่ระกอบกจิการ

ในประเทศไทย บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลต่างประเทศนัน้ ไม่ไดก้ระทํากจิการในประเทศไทย 

แต่ไดร้บัเงนิไดพ้งึประเมนิบางประเภท ทีจ่่ายจากหรอืในประเทศไทย หรอืบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิติ

บุคคลต่างประเทศทีเ่สยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลในประเทศไทย ไดจ้ําหน่ายเงนิกําไรหรอืเงนิอื่นทีก่นัจาก

กําไร ออกจากประเทศไทย หรอื บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลต่างประเทศนัน้ไม่ไดก้ระทํากจิการ

ในประเทศไทยโดยตรง แต่มลีูกจ้างหรอืบุคคลอื่นกระทําการแทน ซึ่งเป็นเหตุให้ได้รบัเงนิได้หรือ      

ผลกําไรในประเทศไทย  กจิการทีด่ําเนินการเป็นทางการคา้หรอืหากําไรโดยรฐับาลของต่างประเทศ 

องคก์ารของรฐับาลต่างประเทศ หรอืนิตบิุคคลอื่นทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายของต่างประเทศ  กจิการร่วมคา้  

มูลนิธิหรือสมาคมซึ่งประกอบกิจการมีรายได้ แต่ไม่รวมถึง มูลนิธิหรือสมาคมที่รฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลงัประกาศกาํหนดใหเ้ป็นองคก์ารกุศลสาธารณะ 

ฐานภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 

มอียู่ดว้ยกนั 4 ฐานคอื ฐานกําไรสุทธ ิฐานรายรบัก่อนหกัรายจ่าย ฐานเงนิไดท้ีจ่่ายจาก
หรอืในประเทศไทย  ฐานจํานวนกําไรหรอืทีถ่อืไดว้่าเป็นเงนิกําไรทีจ่ําหน่ายออกไปจากประเทศไทย 
รายละเอยีดวา่ผูเ้สยีภาษจีะตอ้งเสยีจากฐานใด สามารถดไูดอ้ยา่งละเอยีดในภาคผนวก 

อตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 

(1) กรณทีัว่ไป สาํหรบับรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคล เสยีภาษใีนอตัรารอ้ยละ 30 ของ
กาํไรสทุธ ิ

(2) กรณลีดอตัราภาษ ี

(3) กรณบีรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคล เสยีในอตัราดงัต่อไปน้ี 

1) ร้อยละ 23 ของกําไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวนัที ่      
1 มกราคม 2555 แต่ไมเ่กนิวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 

2) ร้อยละ 20 ของกําไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวนัที ่       
1 มกราคม 2556 แต่ไมเ่กนิวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 

(4) กรณีบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลขนาดเลก็ทีม่ทีุนจดทะเบยีนที่ชําระแลว้ในวนั
สดุทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชไีมเ่กนิ 5 ลา้นบาท และมรีายไดจ้ากการขายสนิคา้และการใหบ้รกิารใน
รอบระยะเวลาบญัชไีมเ่กนิ 30 ลา้นบาท เสยีในอตัราดงัต่อไปน้ี 
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1) ไดร้บัยกเวน้ สาํหรบัจาํนวนกาํไรสทุธติัง้แต่ 1 – 300,000 บาท270 

2) รอ้ยละ 15 ของกาํไรสทุธติัง้แต่ 300,001 – 1,000,000 บาท  

3) ร้อยละ 23 ของจํานวนกําไรสุทธิตัง้แต่ 1,000,000 บาทขึ้นไปสําหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2555 แต่ไมเ่กนิวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 

4) ร้อยละ 20 ของจํานวนกําไรสุทธิตัง้แต่ 1,000,000 บาทขึ้นไปสําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2556 แต่ไมเ่กนิวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 

(5) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตัง้ขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและ

กระทาํกจิการในทีอ่ืน่ๆ รวมทัง้ในประเทศไทยและกจิการทีก่ระทาํนัน้เป็นกจิการขนสง่ระหวา่งประเทศ 

ใหเ้สยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลในอตัรารอ้ยละ 3 ของยอดรายรบัค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียมหรอืประโยชน์

อื่นใดทีเ่รยีกเกบ็ในประเทศไทย ก่อนหกัรายจา่ย 

(6) มลูนิธหิรอืสมาคมทีต่ัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยและต่างประเทศ ประกอบกจิการมรีายได ้

แต่ไม่รวมถึงมูลนิธหิรอืสมาคมที่รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัประกาศกําหนดใหเ้ป็นองค์กรสา

ธารณกุศล ใหเ้สยีภาษใีนอตัรารอ้ยละ 2 สาํหรบัเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40(8) และอตัรารอ้ยละ 

10 สาํหรบัเงนิไดพ้งึประเมนิประเภทอื่นๆ นอกจาก 40(8) 

(7) กรณีบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายของต่างประเทศ เขา้มา

ประกอบกจิการในไทย ไดจ้่ายเงนิกําไรออกจากประเทศไทย ใหเ้สยีภาษใีนอตัรารอ้ยละ 10 ของเงนิ

กาํไรทีจ่า่ยออกไปจากประเทศไทย  

(8) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตัง้ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ มไิด้ประกอบ

กจิการในประเทศไทย แต่ไดร้บัเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40(2)(3)(4)(5) หรอื (6) ทีจ่า่ยจากหรอืใน

ประเทศไทย ใหเ้สยีในอตัรารอ้ยละ 15 ยกเวน้เงนิปนัผลหกัไวใ้นอตัรารอ้ยละ 10 ทัง้น้ีอาจยกเวน้หรอื

ลดหยอ่นตามอนุสญัญาภาษซีอ้นทีป่ระเทศไทยไดล้งนามไวก้บัแต่ละประเทศ 
 

 
ภาษีมลูค่าเพ่ิม 

 
ภาษมีูลค่าเพิม่เป็นภาษทีางอ้อมจดัเกบ็จากผูบ้รโิภค หรอืเป็นภาษีทีเ่ป็นการผลกัภาระ

ใหก้บัผูซ้ือ้หรอืผูบ้รโิภคเป็นผูช้าํระภาษอีากรแทนผูข้าย โดยผูป้ระกอบการทีป่ระกอบกจิการขายสนิคา้

                                                            
270 แกต้ามมตคิณะรฐัมนตรวีนัที ่8 มกราคม 2556  
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หรอืให้บรกิารที่อยู่ในบงัคบัต้องเสยีภาษีมูลค่าเพิม่ ประกอบกจิการมรีายรบัเกนิปีละ 1.8 ล้านบาท 

ต้องจดทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิม่ ภายใน 30 วนั นับแต่วนัที่มรีายได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด โดยทัว่ไป

กฎหมายมกีารกําหนดกจิการที่อยู่ในบงัคบัต้องเสยีภาษีมูลค่าเพิม่ และกจิการที่ได้รบัยกเวน้ ท่าน

สามารถอ่านรายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้นภาคผนวก 

ฐานภาษมีลูคา่เพิม่ 

ไดแ้ก่ มลูค่าทัง้หมด ทีผู่ป้ระกอบการไดร้บัหรอืพงึไดร้บัจากการขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร 

รวมทัง้ภาษีสรรพสามติตามที่กําหนดในประมวลรษัฎากร ถ้าม ีมูลค่าของฐานภาษี ให้หมายความ

รวมถงึ เงนิ ทรพัยส์นิ คา่ตอบแทน คา่บรกิาร หรอืประโยชน์ใดๆ ซึง่อาจคดิคาํนวณไดเ้ป็นเงนิ  

อตัราภาษมีลูคา่เพิม่  

(1) อตัรารอ้ยละ 10 สาํหรบัการ การขายสนิคา้ การใหบ้รกิาร และการนําเขา้ ในปจัจุบนั

ใหล้ดอตัราภาษมีูลค่าเพิม่และคงจดัเกบ็ในอตัรารอ้ยละ 7 สําหรบัการขายสนิคา้ การใหบ้รกิาร หรอื

การนําเขา้ทุกกรณ ีจนถงึวนัที ่30 กนัยายน 2557 

(2) อตัรารอ้ยละ 0 สําหรบัการส่งออกสนิคา้ที่มใิช่การส่งออกสนิค้าซึ่งไดร้บัยกเวน้

ภาษมีลูคา่เพิม่ และการใหบ้รกิารทีก่ระทาํในราชอาณาจกัรและไดม้กีารใชบ้รกิารนัน้ในต่างประเทศ  

 
ภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย 

 
ผู้จ่ายเงินจะมีหน้าที่หักภาษีจากเงินที่ตนจ่ายให้กับผู้ร ับทุกคราวที่มีการจ่ายเงินได ้ 

สําหรบัผู้รบัเงินได้ภาษีเงนิได้ถูกหกั ณ ที่จ่ายไว้ ให้ถือเป็นเครดิตภาษีที่สามารถนําไปใช้เมื่อถึง
กําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา หรอืภาษีเงนิได้นิตบิุคคล แลว้แต่
กรณ ี 

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลหกั ณ ทีจ่า่ย 

กาํหนดใหบ้รษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคล ซึง่เป็นผูจ้า่ยเงนิไดม้หีน้าทีต่อ้งหกัภาษเีงนิได้
ไวทุ้กคราวทีจ่า่ยเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40 ใหแ้ก่บรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคล ในอตัราภาษี
ดงัน้ี 
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  ตารางท่ี 3.22  อตัราภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 
 

ประเภทเงินได้ อตัราภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  

(ร้อยละ) 

คา่บรกิาร,จา้งทาํของ 3 

คา่เชา่ 5 

คา่ขนสง่ 1 

คา่เบีย้ประกนัวนิาศภยั 1 

คา่โฆษณา 2 

คา่สทิธ ิ 3 

เงนิปนัผล 10 

 

ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาหกั ณ ทีจ่า่ย 

กําหนดใหผู้จ้่ายเงนิไดม้หีน้าทีต่อ้งหกัภาษเีงนิไดไ้วทุ้กคราวทีจ่่ายเงนิไดพ้งึประเมนิตาม

มาตรา 40 ใหแ้ก่ผูม้หีน้าที่เสยีภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา ในอตัราภาษีที่กําหนดแตกต่างกนัตาม

ประเภทของเงนิไดท้ีจ่า่ยและผูร้บัเงนิไดด้งัน้ี ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 3.23 ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาหกั ณ ท่ีจ่าย 

 

ประเภทเงินได้ ผูมี้ถ่ินท่ีอยู่ในประเทศ
ไทย 

ผูมิ้ได้มีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศ

ไทย 

เงนิได้จากการจ้างแรงงานที่เป็นลกัษณะ

ของเงนิเดอืน 

อตัรากา้วหน้า รอ้ยละ 5-35 
 

อตัรากา้วหน้า รอ้ยละ 5-35 

เงนิไดจ้ากการรบัจา้งทํางานใหต้ามมาตรา 
40(2)                                               

อตัรากา้วหน้า รอ้ยละ 5-35 
 

รอ้ยละ 15 

เงนิไดค้่าแห่งกู๊ดวลิล์ ค่าแห่งลขิสทิธิ ์ตาม
มาตรา 40(3) 

อตัรากา้วหน้า รอ้ยละ 5-35 
 

รอ้ยละ 15 

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  ตามมาตรา 
40(4)  

รอ้ยละ 15 รอ้ยละ 15 
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ประเภทเงินได้ ผูมี้ถ่ินท่ีอยู่ในประเทศ
ไทย 

ผูมิ้ได้มีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศ

ไทย 

เงนิไดค้า่เชา่ตามมาตรา 40(5)  รอ้ยละ 5 รอ้ยละ 15 

เงนิไดจ้ากวชิาชพีอสิระ ตามมาตรา 40(6) รอ้ยละ 3 รอ้ยละ 15 

เ งิน ได้จ ากการรับ เหมาที่ ต้ อ งจัดหา

สมัภาระ ตามมาตรา 40(7) 

รอ้ยละ 3 รอ้ยละ 15 

ค่าแสดงให้กับนักแสดงสาธารณะ ตาม

มาตรา 40(8) 

รอ้ยละ 5 อตัรากา้วหน้า รอ้ยละ 5-35 

 

 

ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 

 

ตามบทบญัญตัขิองประมวลรษัฎากร ผูม้เีงนิไดอ้าจตอ้งเสยีภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาใน

ประเทศไทยจากแหลง่เงนิไดท้ัง้ในและ/หรอืนอกประเทศไทย หากเขา้หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

แหลง่เงนิไดเ้กดิในประเทศไทย 

เงนิไดพ้งึประเมนิที่เกดิขึน้เน่ืองจากกรณีหน่ึงกรณีใดดงัต่อไปน้ี ถอืว่าเป็นเงนิไดท้ี่เกดิ

จากแหลง่เงนิไดใ้นประเทศไทย  

(1) หน้าทีง่านทีท่าํในประเทศไทย หรอื 

(2) กจิการทีท่าํในประเทศไทย หรอื 

(3) กจิการของนายจา้งในประเทศไทย หรอื 

(4) ทรพัยส์นิทีอ่ยูใ่นประเทศไทย 

ผูม้เีงนิไดพ้งึประเมนิในปีภาษทีีล่ว่งมาแลว้ทีเ่กดิจากแหลง่เงนิไดใ้นประเทศไทย ไมว่า่ผูม้ ี

เงนิไดน้ัน้จะเป็นผูอ้ยู่ในประเทศไทยหรอืไม่กต็าม และไม่ว่าเงนิไดน้ัน้จะจ่ายในหรอืนอกประเทศไทย    

มหีน้าทีต่อ้งเสยีภาษเีงนิไดใ้นประเทศไทย 
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 แหลง่เงนิไดเ้กดินอกประเทศไทย 

เงนิไดพ้งึประเมนิที่เกดิขึน้เน่ืองจากกรณีหน่ึงกรณีใดดงัต่อไปน้ี ถอืว่าเป็นเงนิไดท้ี่เกดิ

จากแหลง่เงนิไดน้อกประเทศไทย 

(1) หน้าทีง่านทีท่าํในต่างประเทศ หรอื 

(2) กจิการทีท่าํในต่างประเทศ หรอื 

(3) ทรพัย์สนิที่อยู่ในต่างประเทศและนําเงนิไดท้ี่เกดิขึ้นในปีภาษีนัน้เข้ามาในประเทศ
ไทยในปีเดยีวกนั 

(4) ผู้มีเงินได้พึงประเมนิในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วจากแหล่งเงนิได้นอกประเทศไทย มี

หน้าทีต่อ้งเสยีภาษเีงนิไดใ้นประเทศไทยกต่็อเมือ่อยูใ่นหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(5) เป็นผูอ้ยู่ในประเทศไทยชัว่ระยะเวลาหน่ึงหรอืหลายระยะเวลา รวมกนัถงึ 180 วนั  

ในปีภาษใีด และนําเงนิไดท้ีเ่กดิขึน้ในปีภาษนีัน้เขา้มาในประเทศไทยในปีเดยีวกนั 

ประมวลรษัฎากรไดย้กเวน้ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาใหก้บัเงนิไดพ้งึประเมนิบางประเภท 

หากเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีก่าํหนดไว ้

 

อตัราภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาในปีภาษ ี2555 และ 2556 

ตารางท่ี 3.24 อตัราภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 
 

เงินได้สทุธิ อตัราภาษี (ร้อยละ) 

ปี 2555 

อตัราภาษี (ร้อยละ) 

ปี 2556 

1 – 150,000 บาท ยกเวน้ ยกเวน้ 

150,001 – 300,000 10 5 

300,001 – 500,000 10 10 
500,001 – 750,000 20 15 

750,001 – 1,000,000 20 20 
1,000,001 – 2,000,000 30 25 
2,000,001 – 4,000,000 30 30 

4,000,000 บาทขึน้ไป 37 35 
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ภาษีธรุกิจเฉพาะ 
 
กจิการทีต่อ้งเสยีภาษธุีรกจิเฉพาะ มดีงัต่อไปน้ี 

(1) การธนาคารตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์หรอืกฎหมายเฉพาะให้เสยี

ภาษธุีรกจิเฉพาะจากฐานรายรบัก่อนหกัรายจา่ยในอตัรารอ้ยละ 3.0 

(2) การประกอบธุรกจิเงนิทุน ธุรกจิหลกัทรพัย ์ธุรกจิเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่า

ดว้ยการประกอบธุรกจิเงนิทุน ธุรกจิหลกัทรพัย ์และธุรกจิเครดติฟองซเิอร ์ใหเ้สยีภาษธุีรกจิเฉพาะจาก

ฐานรายรบัก่อนหกัรายจา่ยในอตัรารอ้ยละ 3.0 

(3) การรบัประกนัชวีติตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัชวีติ ใหเ้สยีภาษธุีรกจิเฉพาะจาก

ฐานรายรบัก่อนหกัรายจา่ยในอตัรารอ้ยละ 2.5 

(4) การรบัจาํนํา ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงรบัจาํนําใหเ้สยีภาษธุีรกจิเฉพาะจากฐานรายรบั
ก่อนหกัรายจา่ยในอตัรารอ้ยละ 3.0 

(5) การประกอบกจิการโดยปกตเิยีย่งธนาคารพาณิชย ์ เช่น การใหกู้ย้มืเงนิ คํ้าประกนั 

แลกเปลี่ยนเงนิตรา ออก ซื้อ หรอืขายตัว๋เงนิ หรอืรบัส่งเงนิไปต่างประเทศดว้ยวธิต่ีางๆ ใหเ้สยีภาษี

ธุรกจิเฉพาะจากฐานรายรบัก่อนหกัรายจา่ยในอตัรารอ้ยละ 3.0 

(6) การขายอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นทางคา้หรอืหากําไร ไม่ว่าอสงัหารมิทรพัย์นัน้จะไดม้า
โดยวธิใีดกต็าม ทัง้น้ีเฉพาะทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขทีก่ําหนด ใหเ้สยีภาษธุีรกจิ

เฉพาะจากฐานรายรบัก่อนหกัรายจา่ยในอตัรารอ้ยละ 3.0 

(7) การขายหลกัทรพัย์ตามกฎหมายว่าดว้ยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ให้เสยี

ภาษธุีรกจิเฉพาะจากฐานรายรบัก่อนหกัรายจา่ยในอตัรารอ้ยละ 0.1 

กจิการทีเ่ขา้ขา่ยตอ้งเสยีภาษธุีรกจิเฉพาะบางประเภทอาจไดร้บัยกเวน้ภาษธุีรกจิเฉพาะ 

รายละเอยีดของกจิการทีไ่ดร้บัยกเวน้สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้นภาคผนวก 

นอกจากการเสยีภาษธุีรกจิเฉพาะตามอตัราดงักลา่วขา้งตน้แลว้ ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษเีฉพาะ

ยงัจะตอ้งเสยีภาษทีอ้งถิน่อกีรอ้ยละ 10 ของภาษธุีรกจิเฉพาะดว้ย 
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อากรแสตมป์ 

 

อากรแสตมป์เป็นการจดัเกบ็ภาษรีปูแบบหน่ึง ซึง่เกบ็จากการกระทาํตราสารตามประเภท

ทีก่ฎหมายกําหนดไว ้ประมวลรษัฎากรไดก้ําหนดตราสารที่ตอ้งเสยีอากรในบญัชอีตัราอากรแสตมป์ 

นอกจากนัน้บัญชีอัตราอากรแสตมป์ยงัได้กําหนดการยกเว้นอากรของตราสารบางอย่างไว้ด้วย      

สว่นตราสารอื่นทีไ่มไ่ดก้าํหนดไวไ้มต่อ้งเสยีอากร ตารางรายละเอยีดสาํหรบัประเภทของตราสารทีต่อ้ง

เสยีอากรแสตมป์ อตัรา ผูเ้สยีอากร ไดบ้อกไวอ้ยา่งละเอยีดในภาคผนวก  

 
ภาษีอากรตามกฎหมายอ่ืนๆ 

 
(1) ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิตามพระราชบญัญตัภิาษโีรงเรอืนและทีด่นิ 

ทรพัยส์นิทีต่อ้งเสยีภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ คอื โรงเรอืนหรอืสิง่ปลกูสรา้งอย่างอื่น ๆ ทีใ่ช้

ในการให้เช่า หรือประกอบกิจการเพื่อหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมทัง้ที่ดินซึ่งใช้ต่อเน่ืองกับ

โรงเรอืนหรอืสิง่ปลกูสรา้งซึง่อยูใ่นขา่ยทีจ่ะตอ้งเสยีภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ  

อตัราภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ - เจา้ของโรงเรอืนและที่ดนิจะต้องเสยีภาษีในอตัรารอ้ยละ 

12.5 ของคา่เชา่รายปี 

(2) ภาษบีาํรุงทอ้งทีต่ามพระราชบญัญตัภิาษบีาํรุงทอ้งที ่

ทีด่นิทีต่อ้งเสยีภาษบีํารุงทอ้งที ่ไดแ้ก่ ทีด่นิทุกประเภทไม่ว่าจะมเีอกสารสทิธหิรอืไม่มกี็

ตาม ไมว่า่จะเป็นทีว่า่งเปล่าหรอืมสีิง่ปลกูสรา้งอยูห่รอืไม ่ไมว่า่จะเป็นใชเ้พาะปลกู เลีย้งสตัว ์อยูอ่าศยั 

ให้ผู้อื่นเช่า ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่นัน้ นอกจากจะหมายถึงพื้นดินทัว่ๆ ไปแล้ว ยังมี

ความหมายรวมถงึพืน้ทีท่ีเ่ป็นภเูขาและแมน้ํ่าดว้ย 

อย่างไรกด็ทีีด่นิบางประเภทไม่ตอ้งเสยีภาษบีาํรุงทอ้งที ่เช่น  ทีด่นิทีเ่ป็นทีต่ ัง้พระราชวงั

อนัเป็นสาธารณสมบตัิของแผ่นดนิ ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบตัิของแผ่นดินหรือที่ดินของรฐัที่ใช้ใน

กจิการของรฐัหรอืสาธารณะโดยมไิดห้าผลประโยชน์ เป็นตน้ รายละเอยีดเพิม่เตมิของที่ดนิทีไ่ม่ตอ้ง

เสยีภาษบีาํรุงทอ้งทีห่าอ่านไดใ้นภาคผนวก 

การคาํนวณและอตัราภาษบีาํรุงทอ้งที ่- เจา้ของทีด่นิตอ้งเสยีภาษบีาํรุงทอ้งทีโ่ดยใชร้าคา

กลางของที่ดนิเป็นฐานในการคํานวณภาษ ีอย่างไรกต็าม ถ้าที่ดนิแปลงใด อยู่ในบงัคบัต้องเสยีภาษี
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โรงเรอืนและที่ดนิแล้วจะได้รบัยกเวน้ภาษีบํารุงท้องที่อตัราภาษีบํารุงท้องที่กําหนดไวใ้นบญัชที้าย

พระราชบญัญตัภิาษบีาํรุงทอ้งทีซ่ึง่ แบง่เป็น 34 อตัรา 

(3) ภาษป้ีายตามพระราชบญัญตัภิาษป้ีาย 

ป้ายทีต่อ้งเสยีภาษ ี- ป้ายแสดงชือ่ ยีห่อ้ หรอืเครือ่งหมายทีใ่ชใ้นการประกอบการคา้ หรอื

ประกอบกจิการอื่น เพื่อหารายไดห้รอืโฆษณาการคา้หรอืกจิการอื่น เพื่อหารายได ้ไม่ว่าจะไดแ้สดง

หรอืโฆษณาไวท้ีว่ตัถุใดๆ ดว้ยอกัษร ภาพ หรอืเครื่องหมายทีเ่ขยีน แกะสลกั จารกึ หรอืทําใหป้รากฏ

ดว้ยวธิอีื่น  ผูท้ีต่อ้งเสยีภาษป้ีายคอื เจา้ของป้าย 

ป้ายทีไ่ดร้บัการยกเวน้ – ป้ายหลายประเภทไดร้บัการยกเวน้ภาษ ีเช่น ป้ายทีแ่สดงไว ้ณ 

โรงมหรสพ ป้ายทีแ่สดงไวท้ีส่นิคา้หรอืทีส่ ิง่หุม้ห่อหรอืบรรจุสนิคา้ ป้ายทีแ่สดงไวใ้นบรเิวณงานทีจ่ดัขึน้

เป็นครัง้คราว ป้ายขององคก์ารทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตัง้องคก์ารของรฐับาล ป้ายของ

โรงเรยีนเอกชน ป้ายของวดั ป้ายของสมาคมหรอืมลูนิธ ิ ป้ายทีไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษป้ีายกล่าวไวแ้ลว้

อยา่งละเอยีดในภาคผนวก 

ฐานภาษแีละอตัราภาษป้ีาย - ฐานภาษ ีคอืเน้ือทีข่องป้ายรวมกนั ขอบเขตคอืสว่นทีก่วา้ง

ทีสุ่ดและยาวทีสุ่ด แลว้คาํนวณเป็นตารางเซนตเิมตร เศษของ 500 ตารางเซนตเิมตรถา้เกนิครึง่ ให้

นับเป็น 500 ตารางเซนตเิมตร ถา้ตํ่ากวา่ปดัทิง้ โดยคาํนวณตามอตัราทีเ่ป็นรอ้ยละ ของทีก่ฎหมาย

กําหนดต่อ 500 ตารางเซนตเิมตร โดยปกตอิยู่ที ่3 บาท ถงึ 40 บาทต่อ 500 ตารางเซนตเิมตร ถา้มี

อตัราทีต่อ้งเสยีภาษตีํ่ากวา่ป้ายละ 200 บาท ใหเ้สยีภาษป้ีายละ 200 บาท  

(4) ภาษศุีลกากรตามพระราชบญัญตัศุิลกากร พ.ศ. 2469 

การนําเขา้และส่งออกซึ่งสนิคา้นัน้ อยู่ภายใต้กฎหมายหลายฉบบั แต่กฎหมายหลกัคอื 

พระราชบญัญตัศุิลกากร พ.ศ. 2469 โดยหน่วยงานรบัผดิชอบคอื กรมศุลกากร กระทรวงการคลงั 

กฎหมายศุลกากรเป็นกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกจิ เป็นกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนํา

ของเขา้และสง่ออกของของนัน้อาจเป็นของตอ้งเสยีอากรหรอืไมก่ไ็ด ้ของนัน้อาจเป็นของตอ้งหา้มหรอื

ของตอ้งกาํกดั ตามทีก่ฎหมายบญัญตัไิวโ้ดยเฉพาะ  

การจดัเกบ็ภาษีอากรขาเขา้ ขาออก และค่าธรรมเนียมอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง บญัญตัไิวใ้นพระ

ราชกําหนดพกิดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 2530 ซึง่มคีวามเกีย่วพนักบักฎหมายศุลกากรอย่างแยกไมอ่อก 

เพราะพระราชบญัญตัศุิลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 10 วรรคแรก บญัญตัวิา่ “บรรดาค่าภาษนีัน้ใหเ้กบ็

ตามพระราชบญัญตัน้ีิและตามกฎหมายว่าดว้ยพกิดัอตัราศุลกากร...” ดงันัน้ การเกบ็ค่าภาษศุีลกากร



นโยบายและกฎหมายของประเทศสมาชกิอาเซยีนเป้าหมาย 

  

 

3-354 

นัน้ตอ้งบงัคบัตามพระราบญัญตัศุิลกากร พ.ศ. 2469 และกฎหมายวา่ดว้ยพกิดัอตัราศุลกากรประกอบ

กนั 

ในปจัจุบนั อตัราภาษนํีาเขา้ของประเทศไทยสว่นใหญ่ อยูร่ะหวา่งรอ้ยละ 0 – รอ้ยละ 200 

อยา่งไรกด็ ีรายไดจ้ากการจดัเกบ็อากรขาเขา้ของประเทศไทยมแีนวโน้มน้อยลง เน่ืองจากมกีารใชส้ทิธิ

ประโยชน์จากความตกลงเขตการคา้เสรใีนส่วนการลดและยกเวน้ภาษมีากขึน้ โดยเฉพาะการเปิดเสรี

การคา้สนิคา้กบัประเทศสมาชกิอาเซยีน โดยมกีารลดภาษนํีาเขา้ใหก้บัประเทศสมาชกิ 6 ประเทศ 

(ไทย มาเลเซยี อนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส ์สงิคโปร)์ ของทุกรายการสนิคา้ ยกเวน้สนิคา้อ่อนไหวใหเ้หลอื 

รอ้ลยะ 0 ในปี พ.ศ. 2553 และ ประเทศเวยีดนาม ลาว พมา่ และกมัพชูา ตอ้งลดและจาํกดัภาษนํีาเขา้

สนิคา้ใหเ้หลอืรอ้ยละ 0 ในปี พ.ศ. 2558  

สาํหรบัสนิคา้ในรายการบญัชสีนิคา้อ่อนไหวของไทย (Sensitive List) คอื ประเทศไทย

ตอ้งดําเนินการลดภาระภาษเีช่นเดยีวกนั แต่ยงัคงไวไ้ดใ้นอตัราทีต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 5 แต่ไม่ตอ้งเป็น       

รอ้ยละ 0 คอื สนิคา้ 4 รายการ กาแฟ มนัฝรัง่ ดอกไมต้ดัดอก มะพรา้วแหง้  

การขจดัมาตรการทีไ่มใ่ช่ภาษ ีหรอื Non-tariff Barriers (NTBs) แต่ละประเทศสมาชกิ

ต้องมีการดําเนินการภายในในการขจดัมาตรการดงักล่าว เช่น การจํากัดปริมาณนําเข้า การขอ

ใบอนุญาตนําเขา้ การใหก้ารสนบัสนุนชว่ยเหลอืต่างๆ เป็นตน้ โดยประเทศไทยเอง ตอ้งขจดัมาตรการ

ดงักล่าวให้หมดไปภายในปี พ.ศ. 2553 ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีว่าด้วยสนิค้า ซึ่งในปจัจุบนั 

ประเทศไทยได้ดําเนินการยกเว้นกฎระเบียบและมาตรการค้าต่างๆ ให้กบัสนิค้าที่นําเขา้มากจาก

ประเทศสมาชกิอาเซยีนแลว้ เมือ่ 1 มกราคม พ.ศ.2553  

สทิธปิระโยชน์ทางภาษศุีลกากร  

กรมศุลกากร กระทรวงการคลงั ไดก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขต่างๆ ในการไดร้บัสทิธิ

สทิธลิดและยกเวน้อากรใหก้บัภาคผลติ และภาคธุรกจิทีเ่กีย่วกบัการคา้ระหวา่งประเทศ อกีทัง้เพือ่เป็น

การดงึดูดการลงทุนจากต่างประเทศเขา้สูป่ระเทศไทย อนัจะทาํใหป้ระเทศไทยเป็นศนูยก์ลางการผลติ 

และกระจายสนิคา้ รวมทัง้ศนูยก์ลางการคา้ระหวา่งประเทศในภมูภิาคอาเซยีน  

สทิธปิระโยชน์ ภายใตก้ฎหมายศุลกากร ไดแ้ก่ 

1) การคนือากร ตามมาตรา 19 ทว ิ

การคนืค่าอากรตามมาตรา 19 ทว ิแห่งพระราชบญัญตัศุิลกากร (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 

2482 เป็นการคนืค่าภาระภาษอีากร สาํหรบัวตัถุดบิทีนํ่าเขา้ ไดแ้ก่ อากรขาเขา้ ค่าธรรมเนียมภาษอีื่น 



นโยบายและกฎหมายของประเทศสมาชกิอาเซยีนเป้าหมาย 

  

 

3-355 

ภาษสีรรพสามติ ภาษมีหาดไทย ทีผู่นํ้าเขา้ไดเ้สยีหรอืวางประกนัไวข้ณะนําเขา้ เมือ่สามารถพสิจูน์ได้

วา่ไดนํ้าวตัถุดบินัน้ไป ผลติ ผสม ประกอบ หรบืรรจุเป็นสนิคา้สง่ออก แลว้กจ็ะไดร้บัการคนือากรโดย

จะคํานวณ ค่าภาษีอากรที่คนืใหต้ามสูตรการผลติ ทัง้น้ี โดยมเีงื่อนไข ว่าจะต้องผลติส่งออกภายใน      

1 ปี นบัตัง้แต่วนันําเขา้และตอ้งขอคนืเงนิอากรภายใน 6 เดอืน นบัแต่วนัสง่ออก 

2) การชดเชยคา่ภาษอีากร 

กรมศุลกากรจะจ่ายเงนิเชยเชยค่าภาษอีากรซึ่งมอียู่ในตน้ทุนการผลติสนิคา้ส่งออก

ใหแ้ก่ผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิชดเชยในรปูของบตัรภาษ ีตามพระราชบญัญตัชิดเชยคา่ภาษอีากรสนิคา้สง่ออก

ทีผ่ลติในราชอาณาจกัร  

3) เขตปลอดอากร (Free Zone)  

เขตปลอดอากร คือ เขตพื้นที่ที่กําหนดไว้สําหรับการประกอบอุตสาหกรรม        

พาณิชยกรรม หรอืกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ โดยของที่นําเขา้ไปในเขต

ดงักลา่วจะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางอากรตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

4) คลงัสนิคา้ทณัฑบ์น  

คลงัสนิคา้ทณัฑบ์น เป็นการใหส้ทิธปิระโยชน์แก่ผูส้ง่ออกตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข

ของคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นตามมาตรา 8 และ 8 ทว ิแหง่กฎหมายศุลกากร พ.ศ. 2469 โดยงดเวน้การเกบ็

อากรขาเขา้และขาออกแก่ของทีนํ่าเขา้มาจากต่างประเทศ และเกบ็ในคลงัสนิคา้ทณัฑบ์น เพือ่ส่งออก

ไปยงันอกประเทศ ทัง้น้ี ไม่ว่าจะออกในสภาพเดิมเหมือนที่นําเข้า หรือในสภาพที่ได้ผลิต ผสม 

ประกอบ  

5) พืน้ทีเ่ขตประกอบการเสร ี 

พืน้ทีด่งักลา่ว อยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญตักิารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 

2522 โดยที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ให้สทิธปิระโยชน์ทางด้านภาษีอากรแก่

ผูป้ระกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออก กรมศุลกากรมหีน้าที่ในการควบคุมดูแลและรบัผดิชอบใน

เรื่องภาษีอากรของรฐั พื้นที่อุตสาหกรรมที่ได้รบัการส่งเสรมิ เป็นเขตพื้นที่ที่กําหนดไวส้ําหรบัการ

ประกอบอุตสาหกรรม การคา้หรอืบรกิาร เพือ่สง่สนิคา้ออกไปจาํหน่ายยงัต่างประเทศ และกจิการอื่นที่

เป็นประโยชน์หรอืเกีย่วกบัการประกอบอุตสาหกรรมการคา้หรอืบรกิารเพือ่สง่สนิคา้ออกไปจาํหน่ายยงั

ต่างประเทศ  
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การจดัทาํความตกลงการคา้เสรขีองไทย 

ประเทศไทยมคีวามตกลงการคา้เสรทีีม่ผีลใชบ้งัคบัแลว้ (Free Trade Areas) ครอบคลุม

ประเทศคู่คา้ 16 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศสมาชกิอาเซยีน 9 ประเทศ จนี เกาหลใีต ้ญี่ปุน่ ออสเตรเลยี 

นิวซแีลนด ์อนิเดยี (สนิคา้ 2 รายการ) และเปร ู(รอ้ยละ 70 ของสนิคา้ทัง้หมด) ซึง่รวมเป็น 11 ฉบบั 

แยกเป็นความตกลงทวภิาค ี 5 ฉบบั และระดบัภูมภิาค 6 ฉบบั (รวมความตกลงเสรกีารคา้อาเซยีน) 

ครอบคลุมกรคา้มลูค่ากว่า 2.55 แสนลา้นดอลลาร์สหรฐั หรอืรอ้ยละ 56 ของมลูค่าการคา้ระหว่าง

ประเทศของไทย271 

ทัง้น้ี ประเทศไทยยงัอยูร่ะหวา่งการเจรจาทาํความตกลงแบบ Comprehensive ซึง่ผนวก

เรือ่งการคา้สนิคา้ บรกิาร การลงทุน และความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในระดบัทวภิาคกีบั 3 ประเทศ คอื 

ชลิ ีเปร ูและอนิเดยี นอกจากน้ี ยงัอยูร่ะหวา่งเตรยีมหารอื จดัทาํขอบเขตเจรจา (Scoping exercise)/ 

หารอืเบือ้งตน้ (Exploratory talk) กบัสหภาพยุโรป ความเป็นหุน้ส่วนเศรษฐกจิในภูมภิาค (RCEP) 

และ แคนาดา รวมทัง้อยูร่ะหวา่งหารอืกบัสมาคมการคา้เสรแีหง่ยโุรป (EFTA) 

แมว้า่ไทยและประเทศคู่เจรจา FTAs ไดบ้รรลุเป้าหมายของการเปิดเสรดีา้นต่างๆ ทีร่ะบุ

ไวใ้นความตกลงสาํเรจ็แลว้ แต่หลงัจากนัน้ คอื กระบวนการทีจ่ะตอ้งทํากนัต่อเน่ือง เพือ่พฒันาการคา้

และการลงทุนใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ตามกระแสการคา้ สถานการณ์การคา้โลก และกฎกตกิาการคา้

ใหม่ๆ   

แผนงานสาํคญั ในปี 2555 ไดแ้ก่ 

(1) สรุปผลการเจรจาความตกลงไทย-ชลิ ีไทย-อนิเดยี และไทย- เปร ู

(2) สรปุผลการจดัทาํ Scoping Exercise  ไทย-อยี ูและกรอบเจรจา 

(3) จดัทาํกรอบเจรจาไทย-EFTA  

(4) ศกึษาผลกระทบจากการจดัทาํ FTA ไทย- แคนาดา 

(5) ทาํ Scoping Exercise  และแมแ่บบของการเจรจาเปิดตลาดสนิคา้ การคา้บรกิาร 

และการลงทุน เพือ่เตรยีมความพรอ้มประกาศเปิดเจรจา  RCEP ภายในการประชุมสดุยอดอาเซยีน 

(6) แผนงานสาํคญั ในปี พ.ศ. 2556 ไดแ้ก่ 

                                                            
271 กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณชิย,์ สงิหาคม 2555 
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(7) เริ่มการเจรจาไทย-EU และไทย-EFTA ภายในไตรมาสแรก และไทย- แคนาดา 

ในชว่งไตรมาสที ่2  

(8) เริม่การเจรจา RCEP 

(9) ประกาศใชค้วามตกลงไทย-อนิเดยี ไทย-ชลิ ีและไทย-เปร ู

 

อนุสญัญาภาษีซ้อน 

 

ในปจัจุบนั ประเทศไทยได้ลงนามในอนุสญัญาภาษีซ้อนกบัประเทศต่างๆ ทัง้สิ้น 64 

ประเทศ โดยยงัไมม่ผีลบงัคบัใช ้10 ประเทศ สาํหรบัในภูมภิาคอาเซยีน ประเทศไทยยงัไมไ่ดต้กลงทาํ

อนุสญัญาภาษซีอ้นกบักมัพชูา สว่นประเทศอืน่ไดร้ว่มลงนามแลว้ 8 ประเทศ ไดแ้ก่ บรไูน (รว่มลงนาม

แต่ยงัไมม่ผีลบงัคบัใช)้ อนิโดนีเซยี ลาว มาเลเซยี พมา่ ฟิลปิปินส ์ และสงิคโปร ์ ประเทศทีไ่ทยร่วมลง

นามทัง้หมด 64 ประเทศไดก้ลา่วไวอ้ยา่งละเอยีดในภาคผนวก 

 

นโยบายและกฎหมายภาษีท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริม SMEs 

 

กฎหมายภาษีของประเทศไทย (ประมวลรษัฎากร) ไม่ได้กําหนดคํานิยามของ SMEs 

เอาไว ้ อย่างไรกต็ามในการกําหนดมาตรการเพื่อใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีประมวลรษัฎากรจะระบุ

หลกัเกณฑธุ์รกจิ SMEs ทีจ่ะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษนีัน้ๆ นอกจากมาตรการทางภาษสีําหรบั

ธุรกจิ SMEs แลว้ ประมวลรษัฎากรยงักําหนดมาตรการภาษสีาํหรบัธุรกจิอื่นเพื่อส่งเสรมิการคา้การ

ลงทุนในประเทศไทย แต่ยงัไม่มมีาตรการทางภาษทีีส่่งเสรมิการคา้การลงทุนนอกประเทศ มาตรการ

ภาษเีหลา่นัน้อาจสรุปไดด้งัน้ี 

(1) มาตรการภาษสีาํหรบัธุรกจิ SMEs  

(1.1) ปรบัลดอตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 3.25 การปรบัลดภาษีเงินได้นิติบคุคล 

กาํไรสทุธิ (บาท) อตัราภาษี (ร้อยละ) 

1 – 300,000272 ยกเวน้ 

300,001 – 1,000,000 15 

1,000,001 ขึน้ไป 23% ในปี 2555 

20% ในปี 2556 และ ปี 2557 

 

 มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่รอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นตน้

ไป 

เงือ่นไข: ตอ้งเป็นบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลทีม่ ี

1) ทุนจดทะเบยีนชําระแล้วในวนัสุดท้ายของรอบระยะเวลาบญัชไีม่เกนิ     

5 ลา้นบาท และ 

2) รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการไม่เกิน 30 ล้านบาทในรอบ

ระยะเวลาบญัช ี

(1.2) ใหส้ทิธหิกัคา่สกึหรอและคา่เสือ่มราคาในอตัราพเิศษ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
272 ตามมตคิณะรฐัมนตรวีนัที ่8 มกราคม 2556 
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ตารางท่ี 3.26 การหกัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาในอตัราพิเศษ 

 

ประเภททรพัยสิ์น การหกัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคา 

คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์

คอมพวิเตอร ์รวมทัง้โปรแกรม

คอมพวิเตอร ์

หกัคา่สกึหรอฯ เบือ้งตน้ในวนัทีไ่ด้

ทรพัยส์นินัน้มาในอตัรารอ้ยละ 40 สว่น

ทีเ่หลอืทยอยหกัภายใน 3 ปี 

อาคารโรงงาน หกัคา่สกึหรอฯ เบือ้งตน้ในวนัทีไ่ด้

ทรพัยส์นินัน้มาในอตัรารอ้ยละ 25 ที่

เหลอืทยอยหกัภายใน 20 ปี 

เครือ่งจกัรและอุปกรณ์เครือ่งจกัร หกัคา่สกึหรอฯ เบือ้งตน้ในวนัทีไ่ด้

ทรพัยส์นินัน้มาในอตัรารอ้ยละ 40 ที่

เหลอืทยอยหกัภายใน 5 ปี 

 

เงือ่นไข: ตอ้งเป็นบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลทีม่สีนิทรพัยถ์าวรไม่รวมทีด่นิไม่

เกนิ 200 ลา้นบาท และมกีารจา้งงานไมเ่กนิ 200 คน 

(1.3) ยกเวน้รายไดจ้ากการขายทรพัยส์นิประเภทเครื่องจกัรทีใ่ชใ้นการผลติสนิคา้ 

(ตามพระราชกฤษฎกีา ฉบบัที ่551 ลงวนัที ่7 พฤศจกิายน พ.ศ. 2555) 

เน่ืองจากรฐับาลมนีโยบายส่งเสรมิการเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติของวสิาหกจิขนาด

กลางและขนาดย่อม โดยสนับสนุนใหผู้ป้ระกอบการจดัหาเครื่องจกัรใหมท่ีม่ปีระสทิธภิาพในการผลติ

สนิคา้สงูขึน้ เพือ่ประโยชน์ในการเพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัทางเศรษฐกจิของประเทศ สมควรยกเวน้

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลใหแ้ก่บรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลซึง่มทีุนทีช่าํระแลว้ไมเ่กนิ 5 ลา้นบาท และ

มรีายไดจ้ากการขายสนิคา้หรอืบรกิารรวมกนัไม่เกนิ 30 ลา้นบาทต่อปี สาํหรบัเงนิไดท้ีไ่ดร้บัจากการ

ขายทรพัยส์นิประเภทเครื่องจกัรทีใ่ชใ้นการผลติสนิคา้เพือ่ซื้อเครื่องจกัรใหมท่ดแทน ทัง้น้ี เฉพาะการ

ขายทรพัยส์นิประเภทเครื่องจกัรทีไ่ดก้ระทําตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2556273 

                                                            
273 แกต้ามมตคิณะรฐัมนตรวีนัที ่8 มกราคม 2556 จากเดมิ เป็นเฉพาะการขายทรพัยส์นิประเภทเครือ่งจกัรทีไ่ดก้ระทาํตัง้แต่
วนัที ่1 มกราคม 2555 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 ขยายเป็น 31 ธนัวาคม 2556 
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(1.4) ให้สิทธิหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาในอัตราร้อยละ 100 สําหรับ

เครื่องจกัรที่ใช้ในการผลติสนิคา้หรอืการรบัจ้างผลติ (ตามพระราชกฤษฎกีา ฉบบัที่ 552 ลงวนัที่ 7 

พฤศจกิายน พ.ศ.2555) 

เน่ืองจากรฐับาลมนีโยบายส่งเสรมิการเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติของวสิาหกจิขนาด

กลางและขนาดย่อมโดยสนับสนุนใหผู้ป้ระกอบการจดัหาเครื่องจกัรใหม่ทีม่ปีระสทิธภิาพในการผลติ

สนิคา้ ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์ในการเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัทางเศรษฐกจิของประเทศ สมควร

กาํหนดใหบ้รษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลซึง่มทีุนทีช่าํระแลว้ไมเ่กนิ 5 ลา้นบาท และมรีายไดจ้ากการ

ขายสนิคา้หรอืบรกิารรวมกนัไม่เกนิ 30 ลา้นบาทต่อปี สามารถหกัค่าสกึหรอและค่าเสื่อมราคาของ

ทรพัยส์นิประเภทเครือ่งจกัรทีใ่ชใ้นการผลติสนิคา้ทีไ่ดม้าตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถงึวนัที ่31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ในอตัราร้อยละร้อย ทัง้น้ีทรพัย์สนิดงักล่าวต้องเป็นทรพัย์สนิ ซึ่งเป็นไปตาม

หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีก่าํหนดตามพระราชกฤษฎกีา 

(1.5) การหกัค่าใชจ้่ายส่วนต่างค่าแรงขัน้ตํ่าเดมิและค่าแรงขัน้ตํ่า 300 บาท / วนั 

ได้ 1.5 เท่า ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเวน้รษัฎากร 

(ฉบบัที ่553) พ.ศ. 2555274 

(1.6) ใหส้ามารถหกัคา่เสือ่มเครือ่งจกัรใหมไ่ดร้อ้ยละ 100 ในปีแรกแทนการทยอย

หกัคา่เสือ่มภายใน 5 ปี ตามพระราชกฤษฎกีา ออกตามความในประมวลรษัฎากร วา่ดว้ยการหกัค่าสกึ

หรอและคา่เสือ่มราคาของทรพัยส์นิ (ฉบบัที ่552) พ.ศ. 2555275 

(1.7) การหกัค่าใช้จ่ายส่วนต่างค่าแรงขัน้ตํ่าเดมิและค่าแรงขัน้ตํ่า 300 บาท/วนั 

ได้ 1.5 เท่า ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเวน้รษัฎากร 

(ฉบบัที ่553) พ.ศ. 2555276 

(2) มาตรการภาษทีีม่ใีนประเทศเป็นการทัว่ไป 

(2.1) ปรบัลดอตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลจากเดมิรอ้ยละ 30 เหลอืรอ้ยละ 23 ในปี 

พ.ศ. 2555 และรอ้ยละ 20 ในปี พ.ศ. 2556 และปี พ.ศ. 2557 

                                                            
274 ตามมตคิณะรฐัมนตรวีนัที ่8 มกราคม 2556 
275 ตามมตคิณะรฐัมนตรวีนัที ่8 มกราคม 2556 
276 ตามมตคิณะรฐัมนตรวีนัที ่8 มกราคม 2556 
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(2.2) อยู่ระหว่างการพจิารณาปรบัปรุงโครงสร้างภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาให้

ใกลเ้คยีงกบัประเทศในอาเซยีน เพื่อป้องกนัแรงงานมฝีีมอืยา้ยไปทํางานในประเทศที่มคี่าตอบแทน     

สูงกว่าและมอีัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตํ่ากว่าประเทศไทย รวมถึงดึงดูดแรงงานมฝีีมือจาก

ต่างประเทศในสาขาทีข่าดแคลนเขา้มาในประเทศไทย  

(3) มาตรการการสง่เสรมิการลงทุนในประเทศไทย และการสนับสนุนใหป้ระเทศไทยเป็น

ศนูยก์ลางการลงทุนในภมูภิาคอาเซยีน รวมทัง้เป็นศนูยก์ลางการวจิยั  

(3.1) มาตรการภาษสีนับสนุนการจดัตัง้สาํนักงานปฏบิตักิารภูมภิาค (ROH) สทิธิ

ประโยชน์ทางภาษขีึน้อยูก่บัรปูแบบ  

การจดจดัตัง้สาํนกังานปฏบิตักิารภมูภิาค 

รปูแบบเดมิ  

เป็นการจดจดัตัง้ตามกฎหมายเดมิที่บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 15 สงิหาคม พ.ศ. 2545 และ

ยงัคงบงัคบัใชอ้ยูใ่นปจัจุบนั ซึง่มสีทิธปิระโยชน์ทางภาษแีละเงือ่นไขดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 3.27 สรปุสิทธิประโยชน์ และเง่ือนไขของการจดัตัง้สาํนักงานปฏิบติัการภมิูภาค 

(ROH) 

 

สิทธิประโยชน์ทางภาษี เง่ือนไขและหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด 

1. ลดอตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเหลอื 10% โดยไม่มี

กาํหนดเวลาสาํหรบั 

• กําไรสุทธทิีไ่ดร้บัจากการใหบ้รกิารแก่วสิาหกจิ

ในเครอืต่างประเทศ 

• ดอกเบีย้รบัจากเงนิใหกู้ย้มืแก่วสิาหกจิในเครอื 

• ค่าสทิธจิากการนําผลวจิยัที่กระทําในประเทศ

ไทยใหแ้ก่วสิาหกจิในเครอืใช ้

2. ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบัรายไดเ้งนิปนัผล

ทีไ่ดร้บัจากวสิาหกจิในเครอืและภาษเีงนิไดห้กั ณ ที่

1. มทีุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วอย่างน้อยสิบ

ลา้นบาท 

2. มีก า ร ให้บ ริก า รแ ก่ วิส าหกิจ ใน เค รือ

ต่างประเทศอยา่งน้อย 3 ประเทศ 

3. มีรายได้จากการให้บริการและรายได้ค่า

สิทธิที่ ไ ด้ ร ับ จากวิส าหกิจ ใน เครือ ใน

ต่างประเทศรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ของรายได้ทัง้หมด เวน้แต่ 3 ปีแรกอาจไม่

น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของรายไดท้ัง้หมด 

4. ได้จดแจ้งการเป็นสํานักงานปฏิบัติการ
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สิทธิประโยชน์ทางภาษี เง่ือนไขและหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด 

จ่ายสําหรบัเงินปนัผลจ่ายที่จ่ายให้แก่วิสาหกิจใน

เครอื 

3. ลดอตัราภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาสําหรบัพนักงาน

ต่างด้าวที่เข้ามาทํางานในสํานักงานปฏิบัติการ

ภูมภิาคในไทย ใหจ้ดัเกบ็ในอตัราคงที ่15% เป็น

เวลา 4 ปีต่อเน่ืองกนั 

ภมูภิาคแก่กรมสรรพากร 

 

รปูแบบใหม ่

เพื่อเป็นการสนับสนุนและจูงใจให้มีการลงทุนในรูปแบบการจัดตัง้เป็นสํานักงาน

ปฏบิตักิารภมูภิาคในประเทศไทยมากยิง่ขึน้  

 

ตารางท่ี 3.28 สรปุสิทธิประโยชน์ และเง่ือนไขของการจดัตัง้สาํนักงานปฏิบติัการ

ภมิูภาค (ROH) รปูแบบใหม ่

 

สิทธิประโยชน์ทางภาษี เง่ือนไขและหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด 

1. ลดอตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเหลอื 10% เป็น

เวลา 10 รอบระยะเวลาบญัช ีสาํหรบั 

• กําไรสุทธิที่ได้ร ับจากการให้บริการแก่

วสิาหกจิในเครอืในประเทศ 

• ดอกเบี้ยรบัจากเงนิใหกู้ย้มืแก่วสิาหกจิใน

เครอื 

• ค่าสิทธิจากการนําผลวิจัยที่กระทําใน

ประเทศไทยใหแ้ก่วสิาหกจิในเครอืใช ้

2. ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเป็นเวลา 10 รอบ

ระยะเวลาบญัชสีาํหรบั 

• กําไรสุทธิที่ได้ร ับจากการให้บริการแก่

วสิาหกจิในเครอืต่างประเทศ 

1. มีทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วอย่างน้อยสิบ

ลา้นบาท 

2. มีก า ร ให้บ ริก า ร แก่ วิส าหกิ จ ใ น เ ค รือ

ต่างประเทศอย่างน้อย 3 ประเทศ ภายใน 5 

ปี 

3. มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารและรายไดค้่าสทิธิ

ทีไ่ดร้บัจากวสิาหกจิในเครอืในต่างประเทศ

รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้

ทัง้หมด เวน้แต่ 3 ปีแรกอาจไม่น้อยกว่า 1 

ใน 3 ของรายไดท้ัง้หมด 

หมายเหต ุ

กรณีไม่เขา้เงื่อนไขสดัส่วนรายได้ตามขอ้น้ี 
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สิทธิประโยชน์ทางภาษี เง่ือนไขและหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด 

• รายได้เงนิปนัผลที่ได้รบัจากวสิาหกิจใน

เครอืและภาษีเงนิไดห้กั ณ ที่จ่ายสําหรบั

เงนิปนัผลจา่ยทีจ่า่ยใหแ้ก่วสิาหกจิในเครอื 

3. ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับ

พนักงานต่างดา้วทีเ่ขา้มาทํางานในสํานักงาน

ปฏบิตัิการภูมภิาคในไทย ให้จดัเก็บในอตัรา

คงที ่15% เป็นเวลา 8 ปีต่อเน่ืองกนั 

สาํนกังานปฏบิตักิารภูมภิาคยงัคงไดร้บัสทิธิ

ยกเวน้และลดหยอ่นภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลอยู ่

แต่จะไมไ่ดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษอีื่นๆ 

4. ได้จดแจ้งการเป็นสํานักงานปฏิบัติการ

ภมูภิาคแก่กรมสรรพากร 

 

(3.2) มาตรการภาษีสนับสนุนการจดัตัง้ศูนย์กลางการจดัหาสนิค้าเพื่อการผลติ

ระหวา่งประเทศ (International Procurement Center: IPC) 

โดยที่รฐับาลมนีโยบายสนับสนุนให้มกีารจดัตัง้ศูนย์กลางการจดัหาสนิค้าเพื่อการผลติ

ระหว่างประเทศเพื่อส่งเสรมิการประกอบกจิการจดัซื้อและขายสนิคา้นอกประเทศไทยและสนับสนุน

การประกอบกิจการจดัซื้อและขายวตัถุดบิและชิ้นส่วนในประเทศไทยเพื่อใช้ในการผลติสนิค้าของ

วสิาหกจิในเครอืทีต่ ัง้อยู่ในต่างประเทศ อนัจะเป็นการลดต้นทุนการผลติสําหรบัการซื้อขายสนิคา้ 

วตัถุดบิ หรอืชิน้สว่นสาํเรจ็รปูภายในกลุ่มธุรกจิอุตสาหกรรมจากต่างประเทศ และเป็นการขยายฐาน

การลงทุนภาคธุรกจิอุตสาหกรรมจากต่างประเทศในประเทศไทย รวมทัง้สรา้งบรรยากาศการลงทุนใน

ประเทศไทย จงึมมีาตรการลดอตัราและยกเวน้ภาษเีงนิได ้ ใหแ้ก่ศูนยก์ลางการจดัหาสนิคา้เพื่อการ

ผลติระหวา่งประเทศและคนต่างดา้วทีป่ฏบิตังิานในศนูยด์งักลา่ว ตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขดงัน้ี 
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ตารางท่ี 3.29 สรปุสิทธิประโยชน์และเง่ือนไขจองการจดัตัง้ IPC 

สิทธิประโยชน์ทางภาษี เง่ือนไขและหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด 

1. ลดอตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเหลอืรอ้ยละ 15 

สําหรบักําไรสุทธเิป็นเวลา 5 รอบระยะเวลา

บญัชต่ีอเน่ืองกนั สาํหรบั 

• รายไดจ้ากการจดัซื้อและขายสนิคา้นอก

ประเทศไทยแก่วสิาหกิจในเครือที่ตัง้ใน

ต่างประเทศ โดยสนิคา้ดงักล่าวไม่ไดถู้ก

นําเขา้มาในประเทศไทย (ธุรกรรม out-

out) 

• รายไดจ้ากการจดัซื้อวตัถุดบิหรอืชิน้ส่วน

ไม่ว่าในประเทศไทยหรอืในต่างประเทศ

และขายให้แก่วิสาหกิจในต่างประเทศ 

เพือ่ผลติในต่างประเทศ (ธุรกรรม in-out) 

2. ลดอตัราภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาเหลอืร้อย

ละ 15 สาํหรบัเงนิไดเ้น่ืองจากการจา้งแรงงาน

ทีค่นต่างดา้วซึ่งเป็นผูบ้รหิารหรอืผูเ้ชีย่วชาญ

ระดับสูงที่ได้แจ้งจดไว้กับกรมสรรพากร 

จํ า น วน ไม่ เ กิ น  3  คน  เ ป็ น เ ว ล า  5  ปี

ต่อเน่ืองกนั 

(1) มทีุนจดทะเบยีนทีช่ําระแลว้ในวนัสุดทา้ยของ

แต่ละรอบระยะเวลาบญัชตีัง้แต่ 10 ลา้นบาท

ขึน้ไป 

(2) มรีายจา่ยดงัน้ี 

• มีรายจ่ายในการดําเนินงานที่จ่ายให้แก่
ผู้รบัในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 15 ล้าน

บาทในแต่ละรอบระยะเวลาบญัช ี

• มรีายจ่ายที่มลีกัษณะเป็นการลงทุนที่จ่าย

ให้แก่ผูร้บัในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 30 

ลา้นบาทในแต่ละรอบระยะเวลาบญัช ี

• มวีสิาหกิจในเครอื ซึ่งต้องมกีารประกอบ

กจิการจรงิ 

• ไดแ้จง้จดการเป็น IPC ต่อกรมสรรพากร

ภายใน 2 ปีนับจากวันที่ 4 พฤษภาคม 

2554 

• ในรอบระยะเวลาบญัชตีัง้แต่ปีที ่3 เป็นตน้

ไป จะต้องมรีายได้รวมจากการประกอบ

กจิการ IPC รวมกนัไม่น้อยกว่า 1,000 

ล้านบาท และมีรายจ่ายค่าจ้างแรงงาน

ให้แก่พนักงานในอตัราไม่น้อยกว่าคนละ 

2.5 ลา้นบาทต่อปี 

 

 

(3.3) มาตรการภาษสีาํหรบัการสง่เสรมิการวจิยัและพฒันาเทคโนโลย ี

 การวจิยัและพฒันามสี่วนสําคญัที่ช่วยให้ประเทศสามารถพึ่งพงิตนเองได้และเพิม่

โอกาสในการแข่งขนักับต่างประเทศได้มากขึ้น ซึ่งขณะน้ีประเทศไทยอยู่ในระหว่างการเพิม่เติม
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มาตรการภาษสีาํหรบัการสง่เสรมิการวจิยัและพฒันาเทคโนโลย ีสาํหรบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษสีาํหรบั

การวจิยัและพฒันาของไทยทีม่อียูใ่นปจัจุบนัมดีงัน้ี 

- ให้หกัค่าเสื่อมราคาเพื่อคํานวณกําไรสุทธใินการเสยีภาษีเงนิได้นิตบิุคคลของ

เครื่องจกัรและอุปกรณ์ที่ใชส้ําหรบัการวจิยัและพฒันาในปีแรกที่ไดท้รพัย์สนินัน้มา

รอ้ยละ 40 ของมลูคา่ตน้ทุน สว่นทีเ่หลอืทยอยหกัภายใน 5 ปี  

- ยกเวน้ภาษเีงนิไดส้าํหรบัเงนิไดร้อ้ยละ 100 ของรายจ่ายทีไ่ดจ้่ายเป็นค่าจา้งเพือ่

ทาํการวจิยัและพฒันา 

(4) มาตรการภายใตพ้ระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลงทุน 

ภายใต้พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการลงทุนได้ให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษีสําหรบักจิการที่

ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสรมิการลงทุน ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสถานทีต่ัง้หรอื

เขตทีก่จิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนตัง้อยู ่ดงัน้ี 

(4.1) ยกเวน้หรอืลดหยอ่นอากรขาเขา้สาํหรบัเครือ่งจกัร 

(4.2) ลดหยอ่นอากรขาเขา้สาํหรบัวตัถุดบิหรอืวสัดุจาํเป็น 

(4.3) ยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคลและเงนิปนัผลเป็นเวลา 3-8 ปี ขึ้นอยู่กบั

ตาํแหน่งทีต่ ัง้ของโรงงาน 

(4.4) ลดหยอ่นภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลรอ้ยละ 50 

(4.5) ใหห้กัรายจา่ยคา่ขนสง่ คา่ไฟฟ้า และน้ําประปา เป็นสองเทา่ 

(4.6) ใหห้กัคา่ตดิตัง้หรอืก่อสรา้งสิง่อาํนวยสะดวกเพิม่ขึน้รอ้ยละ 25 

(4.7) ยกเวน้อากรขาเขา้วตัถุดบิหรอืวสัดุจาํเป็นสาํหรบัการผลติเพือ่การสง่ออก 

สาํหรบัการส่งเสรมิให ้ SMEs ไปลงทุนในต่างประเทศ ในปจัจุบนั ประเทศไทยยงัมไิดม้ี

กฎหมายหรอืนโยบายทีอ่อกมาเพือ่สง่เสรมิการลงทุนของ SMEs นอกประเทศเป็นการเฉพาะ อยา่งไร

กด็ปีระเทศไทยมกีารส่งเสรมิการลงทุนในต่างประเทศอยู่บา้งในกรณีของการส่งเสรมิใหม้กีารจดัตัง้

สาํนกังานปฏบิตักิารภมูภิาค (ROH) เชน่ ลดอตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล หรอืยกเวน้ภาษ ี(แลว้แต่กรณี) 

สําหรบักําไรสุทธทิี่ไดร้บัจากการใหบ้รกิารแก่วสิาหกจิในเครอืต่างประเทศ ดอกเบี้ยรบั ค่าสทิธ ิและ

รายไดเ้งนิปนัผล  
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ในปจัจุบนัในหลายภาคส่วนเช่น ภาคเอกชน และภาครฐั กําลงัอยู่ในระหว่างการผลกัดนั

ใหร้ฐับาลออกนโยบายเรื่อง การยกเวน้ภาษเีงนิปนัผล สาํหรบัการลงทุนในต่างประเทศ ไมว่า่จะลงทุน

โดยผา่น Holding Company ในต่างประเทศ หรอืลงทุนในธุรกจิในต่างประเทศโดยตรง โดยมติอ้งมี

เงื่อนไขเรื่องของสดัส่วนการถอืหุน้277 เพราะปญัหาทีเ่กดิขึน้ในปจัจุบนัคอื เมื่อบรษิทัไทยมกีารลงทุน

ในต่างประเทศ หากตอ้งนําเงนิปนัผลสง่กลบัมาแลว้เสยีภาษใีนประเทศไทยกจ็ะไมนํ่าเงนิกลบัเขา้มาใน

ประเทศ เพราะไมต่อ้งการมตีน้ทุนทางภาษ ี 

 

3.4.9  กฎหมายเก่ียวกบัการส่งเสริมการลงทนุ 

กฎหมายว่าดว้ยการส่งเสรมิการลงทุนของประเทศไทยที่สําคญัต่อการดงึดูดการลงทุน

จากต่างประเทศ ไดแ้ก่ พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520 พระราชบญัญตักิารนิคม

อุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย พ.ศ. 2522 และพระราชบญัญตัศุิลกากร พ.ศ. 2469 

 

พระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 

พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520 เป็นกฎหมายหลกัทีก่ําหนดในเรื่องการให้

สทิธปิระโยชน์แก่ผูล้งทุน ทัง้ในส่วนทีเ่กีย่วกบัภาษอีากร และมใิช่ภาษอีากร การส่งเสรมิการลงทุนอยู่

ภายใตก้ารดูแลของสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (The Board of Investment of 

Thailand) โดยสามารถสรุปสทิธปิระโยชน์ทางภาษีอากร  สทิธปิระโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกบัภาษีอากร 

หลกัประกนัจากรฐั และการคุม้ครอง 

 

 

 

 

                                                            
277 ในปจัจุบนั หากไมใ่ช ่ROH บรษิทัจาํกดัหรอืบรษิทัมหาชนไทยทีไ่ดร้บัเงนิปนัผล จากบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบุิคคลที่
ตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ จะไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล หากเขา้เงือ่นไขดงัน้ี  

1.  ตอ้งถอืหุน้ในบรษิทัทีจ่า่ยปนัผลไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 25 เป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 6 เดอืนนบัตัง้แต่วน้ทีไ่ดหุ้น้นัน้มา
จนถงึวนัทีจ่า่ยปนัผล 

2. เงนิปนัผลตอ้งมาจากกาํไรสทุธทิีม่กีารเสยีภาษใีนประเทศผูจ้า่ยปนัผล โดยอตัราภาษทีีจ่า่ยไวต้อ้งไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 
15 
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ตารางท่ี 3.30 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 

 

สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 

1. ยกเวน้/ลดหยอ่นอากรขาเขา้สาํหรบัเครือ่งจกัร (มาตรา 28/29)  

2. ลดหยอ่นอากรขาเขา้สาํหรบัวตัถุดบิหรอืวสัดุจาํเป็น (มาตรา 30)  

3. ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลและเงนิปนัผล (มาตรา 31 และ 34)  

4. ลดหยอ่นภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลรอ้ยละ 50 (มาตรา 35 (1) )  

5. ใหห้กัคา่ขนสง่ คา่ไฟฟ้า และคา่น้ําประปา เป็นสองเทา่ (มาตรา 35 (2) )  

6. ใหห้กัคา่ตดิตัง้หรอืก่อสรา้งสิง่อาํนวยความสะดวกเพิม่ขึน้รอ้ยละ 25 (มาตรา 35 (3) )  

7. ยกเวน้อากรขาเขา้วตัถุดบิหรอืวสัดุจาํเป็นสาํหรบัการผลติเพือ่การสง่ออก (มาตรา 36) 

 

 

ตารางท่ี 3.31  สิทธิประโยชน์ท่ีไม่เก่ียวกบัภาษีอากร 

 

สิทธิประโยชน์ท่ีไม่เก่ียวกบัภาษีอากร 

1. อนุญาตใหนํ้าคนต่างดา้วเขา้มาเพือ่ศกึษาลูท่างการลงทุน (มาตรา 24)  

2. อนุญาตใหนํ้าชา่งฝีมอื และผูช้าํนาญการเขา้มาทาํงานในกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน (มาตรา25 

และ 26)  

3. อนุญาตใหถ้อืกรรมสทิธิท์ีด่นิ (มาตรา 27)  

4. อนุญาตใหส้ง่ออกซึง่เงนิตราต่างประเทศ (มาตรา 37) 
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ตารางท่ี 3.32  หลกัประกนั 

 

หลกัประกนั 

1. รฐัจะไมโ่อนกจิการของผูท้ีไ่ดร้บัการสง่เสรมิมาเป็นของรฐั (มาตรา 43)  

2. รฐัจะไมป่ระกอบกจิการขึน้ใหมแ่ขง่ขนั (มาตรา 44)  

3. รฐัจะไมผ่กูขาดการจาํหน่ายผลติภณัฑช์นิดเดยีวกนักบัผูท้ีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ (มาตรา 45)  

4. รฐัจะไมค่วบคมุราคาผลติภณัฑข์องผูท้ีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ (มาตรา 46)  

 

 

ตารางท่ี 3.33 การคุ้มครอง 

 

การคุ้มครอง (พิจารณาตามความเหมาะสม) 

1. การเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมพเิศษขาเขา้สาํหรบัการนําเขา้ผลติภณัฑช์นิดเดยีวกบัทีผ่ลติไดใ้น

ประเทศแต่ไมเ่กนิรอ้ยละ 50 ของราคารวมคา่ประกนัภยั และคา่ขนสง่ โดยใชบ้งัคบัไมเ่กนิคราวละ 

1 ปี (มาตรา 49)  

2. ในกรณทีีเ่หน็วา่มาตรา 49 ไมเ่พยีงพอสาํหรบัการใหค้วามคุม้ครอง อาจเพิม่มาตรการ หา้มการ

นําเขา้ผลติภณัฑช์นิดเดยีวกบัทีผ่ลติไดใ้นประเทศ (มาตรา 50)  

3. ประธานกรรมการมอีาํนาจสัง่ชว่ยเหลอื หากผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิประสบปญัหาหรอือุปสรรคในการ

ดาํเนินกจิการ (มาตรา 51)  

4. ประธานกรรมการมอีาํนาจสัง่แกไ้ขกรณทีีโ่ครงสรา้งอตัรา หรอืวธิกีารจดัเกบ็ภาษอีากร คา่บรกิาร

หรอืคา่ธรรมเนียม เป็นอุปสรรคต่อกจิการของผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน (มาตรา 52) 
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นโยบายสง่เสรมิการลงทุน 

(1) เพื่อบรรเทาภาระด้านการคลังของรัฐบาล และเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะ

เศรษฐกจิในปจัจุบนั และแนวโน้มในอนาคต คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนจงึไดก้ําหนดนโยบาย

สง่เสรมิการลงทุน ดงัน้ี 

(1) เพิม่ประสทิธภิาพและความคุม้คา่ในการใชส้ทิธแิละประโยชน์ภาษอีากร โดย
ใหส้ทิธแิละประโยชน์แก่โครงการทีม่ผีลประโยชน์ต่อเศรษฐกจิอยา่งแทจ้รงิ ใชห้ลกัการบรหิารและ

การจดัการองค์กรทีด่ ี(Good Governance) ในการใหส้ทิธแิละประโยชน์ดา้นภาษีอากรโดย

กําหนดให้ผู้ได้รบัการส่งเสรมิ ต้องรายงานผลการดําเนินงานของโครงการที่ได้รบัการส่งเสริม 

เพือ่ใหส้าํนกังานไดต้รวจสอบ ก่อนใชส้ทิธแิละประโยชน์ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลในปีนัน้ๆ 

(2) สนับสนุนใหอุ้ตสาหกรรมพฒันาระบบคุณภาพ และมาตรฐานการผลติเพื่อ

แขง่ขนัในตลาดโลก โดยกาํหนดใหผู้ไ้ดร้บัการสง่เสรมิทุกรายทีม่โีครงการลงทุนตัง้แต่ 10 ลา้นบาท

ขึ้นไป (ไม่รวมค่าที่ดนิหรอืทุนหมุนเวยีน) ต้องดําเนินการให้ได้รบัใบรบัรองระบบคุณภาพตาม

มาตรฐาน ISO 9000 หรอืมาตรฐานสากลอื่นทีเ่ทยีบเทา่ 

(3) ปรบัมาตรการส่งเสรมิการลงทุนให้สอดคล้องกบัขอ้ตกลงด้านการค้า และ
การลงทุนระหวา่งประเทศโดยการยกเลกิเงือ่นไขการสง่ออกและการใชช้ิน้สว่นในประเทศ 

(4) สนับสนุนการลงทุนเป็นพเิศษในภูมภิาค หรอืทอ้งถิน่ทีม่รีายไดต้ํ่า และมสีิง่

เอือ้อาํนวยต่อการลงทุนน้อย โดยใหส้ทิธแิละประโยชน์ดา้นภาษอีากรสงูสดุ 

(5) ใหค้วามสําคญักบัการส่งเสรมิอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม โดย

กําหนดเงื่อนไขเงนิลงทุนขัน้ตํ่าของโครงการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิเพยีง 500,000 บาท (ไม่รวมค่า

ทีด่นิและทุนหมุนเวยีน) สําหรบักจิการตามประกาศคณะกรรมการที ่1/2553 และไม่น้อยกว่า 1 

ลา้นบาท (ไมร่วมคา่ทีด่นิและทุนหมนุเวยีน) สาํหรบักจิการอื่น 

(6) ใหค้วามสําคญัแก่กจิการเกษตรกรรมและผลติผลจากการเกษตร กจิการที่

เกีย่วขอ้งกบัการพฒันาเทคโนโลยแีละทรพัยากรมนุษย ์กจิการสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ

บรกิารพืน้ฐาน กจิการป้องกนัและรกัษาสิง่แวดลอ้มและอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
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 การสง่เสรมิการลงทุนเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

เพื่อเป็นการสรา้งความเจรญิเตบิโตใหแ้ก่อุตสาหกรรมภายในประเทศ และยกระดบั

ภาคอุตสาหกรรมไทยไปสูอุ่ตสาหกรรมฐานความรูท้ีใ่ชเ้ทคโนโลยสีงูขึน้ 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 16 วรรคสอง มาตรา 31 วรรคสอง และมาตรา 35 แห่ง

พระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520 คณะกรรมการสง่เสรมิการงทุนจงึออกมาตรการต่างๆ 

ดงัต่อไปน้ี 

(1) มาตรการสง่เสรมิการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

(1.1) กําหนดใหพ้ืน้ทีท่ ัว่ประเทศ (ยกเวน้กรุงเทพมหานคร) เป็นเขตส่งเสรมิการ

ลงทุนจนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 

(1.2) กําหนดประเภทกจิการที่ใหก้ารส่งเสรมิการลงทุนเป็นพเิศษ 3 กลุ่ม 

ดงัต่อไปน้ี 

(1.2.1) กลุม่กจิการเกีย่วกบัการประหยดัพลงังานและพลงังานทดแทน ไดแ้ก่ 

ประเภท 1.18  กิจการผลิตแอลกอฮอล์หรือ เชื้อ เพลิงจากการผลผลิต 

การเกษตร รวมทัง้เศษหรอืขยะหรอืของเสยี 

ประเภท 4.2.3  กิจการผลิตเครื่องจกัรหรืออุปกรณ์ประหยดัพลงังานหรือใช ้

พลงังานทดแทน 

ประเภท 4.15  กจิการผลติเซลลเ์ชือ้เพลงิ (Fuel Cell) 

ประเภท 7.1.1  กจิการผลติพลงังานไฟฟ้าหรอืไอน้ํา 

กรณีใช้พลงังานหมุนเวยีน เช่น พลงังานจากวสัดุทาง

การเกษตร ก๊าซชวีภาพ และพลงังานลม เป็นตน้ 

(1.2.2) กลุม่การผลติวสัดุและผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ 

ประเภท 6.3  กจิการผลติเคมภีณัฑท์ีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม (Eco-Friendly 

Chemicals) 
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ประเภท 6.4  กจิการผลติภณัฑ์ที่เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม (Eco-Friendly 

Products) 

(1.2.3) กลุม่กจิกรรมทีใ่ชเ้ทคโนโลยขี ัน้สงู ไดแ้ก่ 

ประเภท 1.11.10 กจิการผลติอาหารทางการแพทย ์(Medical Food) 

ประเภท 2.5.3  กจิการผลติภณัฑ ์Advanced Ceramics 

ประเภท 2.19  กจิการผลติวสัดุนาโนหรอืการผลติภณัฑจ์ากวสัดุนาโนทีผ่ลติ

เอง  (Manufactured Nano Material) 

ประเภท 3.1.1  กจิการผลติเสน้ใยธรรมชาต ิ หรอืเสน้ใยประดษิฐ์ เฉพาะการ

ผลติ Functional Fiber 

ประเภท 3.9  กจิการผลติเครือ่งมอืแพทย ์

ประเภท 3.10  กจิการผลติเครือ่งมอืวทิยาศาสตร ์

ประเภท 4.2.1  กจิการผลติเครื่องจกัร อุปกรณ์ และชิน้สว่น ทีม่กีารออกแบบ

ทางวศิวกรรม 

ประเภท 4.2.2  กจิการผลติเครื่องจกัร อุปกรณ์สําหรบัใช้ในการเกษตร 

(Farm Machinery)  และอุตสาหกรรมผลติอาหาร (Food 

Processing Machinery) 

ประเภท 4.2.4  กจิการผลติหรอืซ่อมแซมแมพ่มิพ ์

 -เฉพาะกจิการผลติแมพ่มิพแ์ละชิน้สว่น 

ประเภท 4.9  กิจการผลิต ซ่อม หรือดดัแปลงอากาศยาน (Aircraft 

Conversion) รวมทัง้ ชิ้นส่วนอุปกรณ์อากาศยาน หรือ

เครือ่งใชบ้นอากาศยาน 

ประเภท 4.10  กจิการผลติชิน้สว่นยานพาหนะ 
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-Automatic Transmission 

-Continuously Variable Transmission (CTV) 

-Traction Motor สาํหรบัรถยนต ์เช่น รถ Hybrid หรอื รถ 

Fuel Cell เป็นตน้ 

-Electronic Stability Control (ESC) 

-Regenerative Braking System 

-การผลติยางยานพาหนะ 

ประเภท 5.4.3  กจิการผลติผลติภณัฑอ์เิลก็ทรอนิกสส์าํหรบังานอุตสาหกรรม 

ประเภท 5.4.4  กจิการผลติอุปกรณ์โทรคมนาคม 

ประเภท 5.5.1  กจิการผลติอุปกรณ์สารกึง่ตวันํา 

ประเภท 5.5.2  กจิการผลติอุปกรณ์หน่วยความจาํ 

 -เฉพาะ Hard Disk Drive (HDD), Solid State Drive (SSD) 

และชิน้สว่นของ HDD และ SDD 

ประเภท 5.5.4  กจิการผลติชิน้สว่นสาํหรบัอุปกรณ์โทรคมนาคม 

ประเภท 5.5.6  กิจการผลิตชิ้นส่วนสําหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อ

การเกษตร 

ประเภท 5.5.7  กจิการผลติชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกสส์าํหรบัยาพาหนะ 

ประเภท 5.5.10  กิจการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์และวัตถุดิบสําหรับการผลิต

เซลลแ์สงอาทติย ์

ประเภท 5.5.12  กจิการผลติ Flate Panel Display 
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ประเภท 5.6  กจิการผลติสารหรอืแผน่สาํหรบัไมโครอเิลก็ทรอนิกส ์

ประเภท 5.7  กจิการออกแบบทางอเิลก็ทรอนิกส ์

ประเภท 7.18  กจิการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

ประเภท 7.19  กจิการเทคโนโลยชีวีภิาพ (Biotechnology) 

ประเภท 7.20  กจิการวจิยัและพฒันา 

ประเภท 7.21  กจิการบรกิารทดสอบทางวทิยาศาสตร ์

ประเภท 7.22  กจิการบรกิารสอบเทยีบมาตรฐาน (Calibration) 

(1.3) สทิธปิระโยชน์สาํหรบัประเภทกจิการตามขอ้ (1.2) มดีงัน้ี 

(1.3.1) ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้เครือ่งจกัร 

(1.3.2) ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเป็นเวลา 8 ปี โดยไม่กําหนด

สดัสว่นการไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 

(1.3.3) ได้รบัลดหย่อนภาษีเงนิได้นิติบุคคลสําหรบักําไรสุทธทิี่ได้จากการ

ลงทุนในอตัรารอ้ยละ 50 ของอตัราปกต ิมกีําหนดเวลาไมเ่กนิ 5 ปี นับแต่วนัทีก่ําหนดระยะเวลาตาม

มาตรา 31 วรรคหน่ึงหรอืวรรคสอง แลว้แต่กรณี สิน้สุดลง หรอืนับแต่วนัเริม่มรีายไดจ้ากการประกอบ

กจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ ในกรณทีีผู่ไ้ดร้บัการสง่เสรมิไมไ่ดย้กเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 

(1.3.4) ไดร้บัอนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า ของ

จํานวนเงนิทีผู่ไ้ดร้บัการส่งเสรมิไดเ้สยีไปเป็นค่าใชจ้่ายในการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิเพื่อ

ประโยชน์ในการคาํนวณภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากกจิการที่

ไดร้บัการสง่เสรมิ 

(1.3.5) ไดร้บัอนุญาตใหห้กัเงนิค่าตดิตัง้หรอืก่อสรา้งสิง่อํานวยความสะดวก

จากกําไรสุทธไิมเ่กนิรอ้ยละ 25 ของเงนิลงทุนในกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ โดยผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิจะ

เลอืกหกัจากกําไรสุทธขิองปีใดปีหน่ึงหรอืหลายปีกไ็ดภ้ายใน 10 ปี นับแต่วนัทีม่รีายไดจ้ากกจิการที่

ไดร้บัการสง่เสรมิ ทัง้น้ีนอกเหนือไปจากการหกัคา่เสือ่มราคาปกต ิ

(1.4) จะตอ้งยืน่คาํขอรบัการสง่เสรมิภายในวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 
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(2) มาตรการสง่เสรมิการลงทุนเพือ่การประหยดัพลงังาน การใชพ้ลงังานทดแทน หรอื

การลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

(2.1) มาตรการบงัคบัใชก้บักจิการทีด่าํเนินการอยูแ่ลว้ ไมว่า่ไดร้บัการสง่เสรมิการ

ลงทุนหรอืไมก่ต็าม หากไมไ่ดร้บัสง่เสรมิการลงทุนตอ้งเป็นประเภทกจิการทีค่ณะกรรมการสง่เสรมิการ

ลงทุนประกาศใหก้ารสง่เสรมิการลงทุน 

(2.2) โครงการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนอยู่เดมิสามารถยื่นขอรบัการส่งเสรมิ

การลงทุนภายใตม้าตรการ น้ีได ้ เมื่อระยะเวลาการยกเวน้หรอืลดหย่อนภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลนัน้สิน้สุด

ลงแลว้หรอืเป็นโครงการที ่ไมไ่ดร้บัภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 

(2.3) จะตอ้งเสนอแผนการลงทุนปรบัเปลีย่นเครื่องจกัรเพื่อการประหยดัพลงังาน 

การนําพลงังานทดแทนมา ใชใ้นกจิการ หรอืการลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม โดยมกีารดาํเนินการเรื่อง

ใดเรือ่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(2.3.1) จะต้องมีการลงทุนปรบัเปลี่ยนเครื่องจักรไปสู่เทคโนโลยีทันสมยั

เพือ่ใหเ้กดิการใชพ้ลงังานลดลงตามสดัสว่นทีก่าํหนด 

(2.3.2) จะตอ้งมกีารลงทุนปรบัเปลีย่นเครื่องจกัร เพื่อใหม้กีารนําพลงังาน

ทดแทนมาใชใ้นกจิการสดัสว่นตามทีก่าํหนด เมือ่เทยีบกบัการใชพ้ลงังานทัง้สิน้ 

(2.3.3) จะต้องมีการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อลดผลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้ม ไมว่า่จะเป็นการลดปรมิาณของเสยี น้ําเสยี หรอือากาศตามเกณฑท์ีก่าํหนด 

(2.4) สทิธแิละประโยชน์ มดีงัน้ี 

(2.4.1) ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเครือ่งจกัร 

(2.4.2) ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี เป็นสดัส่วน 

รอ้ยละ 70 ของเงนิลงทุนโดยไม่รวมค่าทีด่นิและทุนหมุนเวยีน ทัง้น้ี ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ติ

บุคคลจากรายไดข้องกจิการทีด่าํเนินอยูเ่ดมิ 

(2.4.3) ระยะเวลาการไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล ใหน้ับจากวนัที่มี

รายไดภ้ายหลงัไดร้บับตัรสง่เสรมิ 

(2.5) จะตอ้งยืน่คาํขอรบัการสง่เสรมิภายในวนัที ่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 และ

ตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 3 ปี นบัจากวนัทีส่าํนกังานออกบตัรเสรมิให ้
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(2.6) ให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้

สง่เสรมิการลงทุนแก่โครงการทีด่าํเนินการอยูเ่ดมิในทุกขนาดการลงทุน ทีข่อรบัการสง่เสรมิการลงทุน

ตามมาตรการน้ี 

(3) มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรบัปรุงประสทิธิภาพการผลิตโดยการปรบัปรุง
เทคโนโลยเีพือ่ผลติภณัฑช์นิดใหม ่

(3.1) กําหนดมาตรการส่งเสรมิการลงทุนเพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพการผลติโดย

การปรบัปรุงเทคโนโลยเีพือ่ผลผลติภณัฑช์นิดใหม ่โดยมหีลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข ดงัน้ี 

(3.1.1) จะตอ้งเป็นโครงการทีด่ําเนินการอยู่เดมิ ไม่ว่าจะไดร้บัการส่งเสรมิ

การลงทุนหรอืไมไ่ดร้บัการสง่เสรมิ 

(3.1.2) จะต้องมกีารลงทุนด้านเครื่องจกัรในการนําเทคโนโลยมีาใช้ในการ

ปรบัปรุงสายการผลติเดมิเพือ่ใหส้ามารถผลติเป็นผลติภณัฑช์นิดใหมไ่ด ้

(3.1.3) ผลิตภณัฑ์ชนิดใหม่จะต้องมคีวามแตกต่างจากผลติภณัฑ์เดิมโดย

สามารถระบุชื่อชนิดผลติภณัฑ์ใหม่ไดช้ดัเจนและผลติภณัฑช์นิดใหม่จะต้องอยู่ในข่ายใหก้ารส่งเสรมิ

การลงทุนโดยไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลดว้ย 

(3.1.4) การปรบัปรุงสายการผลิตไม่รวมถึงการปรบัปรุงสายการประกอบ

ผลติภณัฑ ์

(3.2) สทิธแิละประโยชน์ มดีงัน้ี 

(3.2.1) ใหไ้ดร้บัการยกเวน้อากรขาเขา้เครือ่งจกัรทุกเขต 

(3.2.2) ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเป็นเวลา 3 ปีสาํหรบัรายไดข้อง

ผลติภณัฑช์นิดใหมเ่ป็นสดัสว่นไมเ่กนิรอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุนทีใ่ชใ้นการปรบัปรุงสายการผลติ 

(3.3) จะต้องยื่นคําขอรับการส่งเสริมพร้อมแผนการลงทุนในการปรับปรุง

เทคโนโลยเีพือ่ผลผลติภณัฑช์นิดใหมภ่ายในวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 

(3.3.1) ใหส้าํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนเป็นผูพ้จิารณาอนุมตัใิห้

การส่งเสรมิการลงทุนแก่โครงการทีด่ําเนินการอยู่เดมิในทุกขนาดการลงทุนที่ขอรบัการส่งเสรมิตาม

มาตรการน้ี 

(4) มาตรการแกไ้ขปญัหาดา้นสิง่แวดลอ้ม 
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(4.1) จะตอ้งเป็นผูด้ําเนินการถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์ และเงื่อนไขในการจดัการ

ดา้นสิง่แวดลอ้มตามทีห่น่วยราชการกําหนด โดยมคี่ามลสารไม่เกนิเกณฑค์่าควบคุม ทีก่ฎหมาย

กาํหนดและเป็นผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรม ดงัต่อไปน้ี 

- โรงกลัน่น้ํามนั 

- โรงแยกก๊าซธรรมชาต ิ

- โรงไฟฟ้า 

- เคมแีละปิโตรเคม ี

- แรแ่ละโลหะพืน้ฐาน 

(4.2) จะตอ้งเป็นโครงการทีด่ําเนินการอยู่แลว้ไม่ว่าจะไดร้บัการส่งเสรมิหรอืไม่ก็

ตาม 

(4.3) สทิธแิละประโยชน์ มดีงัน้ี 

(4.3.1) ใหไ้ดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้เครื่องจกัรในการปรบัปรุงเครื่องจกัรเพื่อ

ลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม 

(4.3.2) ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเป็นเวลา 3 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 

70 ของเงนิลงทุนโดยไมร่วมค่าทีด่นิและทุนหมุนเวยีนในการปรบัปรุง โดยไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ติ

บุคคลจากรายไดข้องกจิการทีด่าํเนินการอยูเ่ดมิ 

(4.3.3) ระยะเวลาการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้นับจากวนัที่มี

รายไดภ้ายหลงัจากการไดร้บับตัรสง่เสรมิ 

(4.4) จะตอ้งดําเนินการลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่

สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนกาํหนด 

(4.5) จะต้องยื่นคําขอรบัการส่งเสริม พร้อมทัง้แผนการลดผลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้มตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่าํนักงานกําหนดภายในวนัที ่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 และ

ดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 3 ปี นบัจากวนัทีส่าํนกังานออกบตัรสง่เสรมิให ้

(4.6) ให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้

สง่เสรมิการลงทุนแก่โครงการทีด่าํเนินการอยู่ในทุกขนาดการลงทุนทีข่อรบัการส่งเสรมิการลงทุนตาม

มาตรการน้ี 
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การใช้สทิธแิละประโยชน์เพิม่เติมสําหรบัการลงทุนเพือ่พฒันาทกัษะ เทคโนโลย ีและ
นวตักรรม (SKILL, TECHNOLOGY & INNOVATION – STI) 

เพื่อจูงใจให้ภาคอุตสาหกรรมมกีารลงทุนเพื่อพฒันาทกัษะ เทคโนโลย ีและนวตักรรม 

(Skill, Technology & Innovation – STI) 

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 16 และมาตรา 31 วรรคสองแหง่พระราชบญัญตัสิง่เสรมิ

การลงทุน พ.ศ. 2520 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลงทุน (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2544 

คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนจงึเหน็ควรออกประกาศ ดงัน้ี 

(1) ใหก้จิการตามบญัชทีา้ยประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนที ่2/2553 ลงวนัที ่ 

1 สงิหาคม พ.ศ. 2543 เป็นกจิการทีม่คีวามสาํคญัและเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพเิศษ หากมกีาร

ลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายเพื่อพฒันาทกัษะ เทคโนโลยี และนวตักรรมตามที่สํานักงานกําหนดในข้อ     

(1.1.1) -  (1.1.3) ขอ้ใดขอ้หน่ึง และไดร้บัสทิธแิละประโยชน์ ดงัต่อไปน้ี 

(1.1) ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่ม เติมจากหลักเกณฑ์ตามประกาศ

คณะกรรมการสง่เสรมิการ ลงทุนที ่1/2543 และที ่2/2543 แต่รวมแลว้ไมเ่กนิ 8 ปี ดงัน้ี 

(1.1.1) ไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลเพิม่เตมิอกี 1 ปี เมื่อมกีาร

ลงทุนหรอืมคีา่ใชจ้า่ยในการวจิยัและพฒันาหรอือกแบบ คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยขี ัน้สงู 

(Advanced Technology Training) หรอืค่าใชจ้่ายในการสนับสนุนสถาบนัการศกึษาหรอืสถาบนัวจิยั 

รวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 1 ของมลูค่ายอดขายรวมใน 3 ปีแรก หรอืมคี่าใชจ้่ายรวมกนัไมน้่อยกว่า 

150 ลา้นบาทแลว้แต่มลูคา่ใดตํ่ากวา่ 

(1.1.2) ไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลเพิม่เตมิอกี 2 ปี เมื่อมกีาร

ลงทุนหรอืมคี่าใชจ้่ายในการวจิยัและพฒันาหรอืออกแบบ ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยขี ัน้

สงู (Advanced Technology Training) หรอืค่าใชจ้่ายในการสนับสนุนสถาบนัศกึษาหรอืสถาบนัวจิยั 

รวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 2 ของมลูค่ายอดขายรวมใน 3 ปีแรก หรอืมคี่าใชจ้่ายรวมกนัไมน้่อยกว่า 

300 ลา้นบาท แลว้แต่มลูคา่ใดตํ่ากวา่ 

(1.1.3) ไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลเพิม่เตมิอกี 3 ปี เมื่อมกีาร

ลงทุนหรอืมคี่าใชจ้่ายในการวจิยัและพฒันาหรอืออกแบบ ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยขี ัน้

สูง (Advanced Technology Training) หรอืค่าใชจ้่ายในการสนับสนุนสถาบนัการศกึษาหรอื
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สถาบนัวจิยั รวมกนัไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 3 ของมลูคา่ยอดขายรวมใน 3 ปีแรก หรอืมคี่าใชจ้่ายรวมกนัไม่

น้อยกวา่ 450 ลา้นบาท แลว้แต่มลูคา่ใดตํ่ากวา่ 

(1.2) ยกเวน้อากรขาเขา้เครือ่งจกัรทุกเขต 

(2) ให้ผูไ้ด้รบัการส่งเสรมิสามารถลงทุนหรอืใช้จ่ายเพื่อพฒันาทกัษะ เทคโนโลย ีและ

นวตักรรมไดต้ลอดระยะเวลาทีไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 

(3) ผูข้อรบัการสง่เสรมิจะตอ้งยืน่คาํขอตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานกาํหนด 

(4) ประกาศฉบับน้ีให้มีผลใช้บังคับสําหรับคําขอรับการส่งเสริมที่ยื่นตัง้แต่วันที่ 8 

ธนัวาคม 2548 เป็นตน้ไป 

(5) โครงการลงทุนที่ไดร้บัอนุมตัใิหก้ารส่งเสรมิไปแลว้แต่ยงัไม่มรีายได ้สามารถขอรบั

สทิธแิละประโยชน์เพิม่เตมิตามหลกัเกณฑน้ี์ได ้

มาตรการสง่เสรมิการวจิยัและพฒันาระหวา่งภาคอุตสาหกรรม – สถาบนัการศกึษา 

เพือ่เป็นการเพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนัใหก้บัภาคอุตสาหกรรม ดว้ยการเสรมิสรา้งพืน้ฐาน

ทางปญัญาและความสามารถดา้นเทคโนโลย ีรวมถงึการใหภ้าครฐัและเอกชนร่วมกนัสรา้งนวตักรรม

ใหม ่โดยการสนบัสนุนและสรา้งความรว่มมอืระหวา่งภาคอุตสาหกรรมกบัภาคการศกึษา 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 16 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการลงทุน 
พ.ศ. 2520 คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนจงึออกประกาศกําหนดหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการใหก้าร
สง่เสรมิการวจิยัและพฒันาระหวา่งภาคอุตสาหกรรม – สถาบนัการศกึษา ดงัต่อไปน้ี 

(1) จะตอ้งเป็นโครงการทีด่าํเนินการอยูแ่ลว้ไมว่า่ไดร้บัสง่เสรมิหรอืไมก่ต็าม 

(2) จะต้องเป็นอุตสาหกรรมหรือกิจการหรือเทคโนโลยีเ ป้าหมายที่สํานักงาน
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนกาํหนด 

(3) จะตอ้งเป็นประเภทกจิการทีค่ณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนประกาศใหก้ารสง่เสรมิ 

(4) โครงการที่ได้รบัส่งเสริมอยู่เดมิ สามารถยื่นขอส่งเสริมภายใต้มาตรการน้ีได้เมื่อ
ระยะเวลาการยกเวน้หรอืลดหยอ่นภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลสิน้สดุลงแลว้เทา่นัน้ 

(5) จะตอ้งมหีุน้ไทยไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 51 ของทุนจดทะเบยีน 
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(6) จะต้องทําวิจยัและพฒันาร่วมกับสถาบนัวิจยั หรือสถาบนัการศึกษาที่สํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้ความเห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงาน
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนกาํหนด 

(7) จะตอ้งยืน่คาํขอรบัการสง่เสรมิในกจิการเดมิ พรอ้มทัง้เสนอแผนวจิยัและพฒันา ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่าํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนกาํหนด 

(8) จะตอ้งไมใ่ชส้ทิธกิารหกัคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินการวจิยัและพฒันาจากกรมสรรพากร 

(9) ให้ได้ร ับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรายได้ของโครงการที่ได้ร ับส่งเสริม        
โดยระยะเวลายกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลใหน้บัจากวนัทีม่รีายไดภ้ายหลงัจากไดร้บับตัรสง่เสรมิ 

(10) จะต้องแสดงหลกัฐานที่ผ่านการรบัรองโดยสถาบนัวจิยั หรือสถาบนัการศึกษาที่
ร่วมมอืทําวจิยัเพื่อเสนอต่อสาํนักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนประกอบการใชส้ทิธยิกเวน้ภาษี
เงนิไดนิ้ตบิุคคล 

สทิธแิละประโยชน์ 

(1) ใหไ้ดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้เครือ่งจกัร อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการวจิยัและพฒันา 

(2) ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเป็นเวลา 3 ปี โดยเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 70 ของ
มลูคา่เงนิลงทุนและคา่ใชจ้า่ยในการวจิยัและพฒันา แต่ทัง้น้ีจะตอ้งไมเ่กนิ 10 ลา้นบาท 

ประเภท ขนาด และเงือ่นไขของกจิการทีใ่หก้ารสง่เสรมิการลงทุน (ประกาศคณะกรรมการ
สง่เสรมิการลงทุน ที ่10 /2552)  

โดยทีเ่ป็นการสมควรกาํหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัประเภทกจิการทีใ่หก้ารสง่เสรมิใหม ่
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปจัจุบนั อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 16 วรรคสอง แหง่
พระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520 คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน จงึออกประกาศไว้
ดงัต่อไปน้ี  

(1) ใหย้กเลกิประกาศคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนที ่2/2543 ลงวนัที ่1 สงิหาคม 
พ.ศ. 2543 เรือ่ง ประเภท ขนาด และเงือ่นไขของกจิการทีจ่ะใหก้ารสง่เสรมิการลงทุน  

(2) ใหป้ระเภทกจิการตามทีก่ําหนดไวใ้นบญัชปีระเภทกจิการทา้ยประกาศน้ีเป็นกจิการ 
ทีใ่หก้ารสง่เสรมิการลงทุน  

(3) ใหก้ําหนดขนาดการลงทุนของแต่ละโครงการขัน้ตํ่าไมน้่อยกวา่ 1 ลา้นบาท (ไมร่วม
คา่ทีด่นิและทุนหมนุเวยีน) สาํหรบัทุกประเภทกจิการทีใ่หก้ารสง่เสรมิการลงทุน  
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(4) ให้กําหนดเงื่อนไขสําหรบัโครงการที่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุนตามที่กําหนดใน        
แต่ละประเภทกจิการนัน้  

(5) สิทธิและประโยชน์สําหรับโครงการที่ได้รบัการส่งเสริมการลงทุนให้เป็นไปตาม 
ประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนที ่1/2543 ลงวนัที ่1 สงิหาคมพ.ศ.2543 เรื่องนโยบาย และ
หลกัเกณฑก์ารสง่เสรมิการลงทุน เวน้แต่ทีม่กีารกาํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในบญัชทีา้ยประกาศน้ี  

(6) สาํหรบักจิการทีใ่หค้วามสาํคญัเป็นพเิศษ ใหไ้ดร้บัสทิธแิละประโยชน์ดงัต่อไปน้ี  

(6.1) ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเครือ่งจกัรไมว่า่จะตัง้อยูใ่นเขตใด  

(6.2) ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี ไมว่า่จะตัง้อยูใ่นเขตใด  

(6.3) สิทธิและประโยชน์อื่นให้ได้ร ับตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการ 
สง่เสรมิการลงทุนที ่1/2543 ลงวนัที ่1 สงิหาคม พ.ศ. 2543  

(7) สาํหรบักจิการทีม่คีวามสําคญัและเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพเิศษใหไ้ดร้บั สทิธิ
และประโยชน์ดงัต่อไปน้ี  

(7.1) ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเครือ่งจกัรไมว่า่จะตัง้อยูใ่นเขตใด  

(7.2) ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิได้นิตบิุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี ไม่ว่าจะตัง้อยู่ใน       
เขตใด โดยไมก่าํหนด สดัสว่นการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล  

(7.3) สิทธิและประโยชน์อื่นให้ได้ร ับตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการ 
สง่เสรมิการลงทุนที ่1/2543 ลงวนัที ่1 สงิหาคม พ.ศ. 2543  

(8) สําหรบักิจการอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ได้รบัสทิธแิละประโยชน์ตาม 
ประกาศคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน ที ่4/2549 ลงวนัที ่20 มนีาคม พ.ศ. 2549 เรื่องนโยบาย
สง่เสรมิการลงทุนอุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกสแ์ละเครือ่งใชไ้ฟฟ้า  

(9) คณะกรรมการอาจประกาศงดให้การส่งเสรมิการลงทุนแก่กจิการที่ปรากฏในบญัช ี
ทา้ยประกาศน้ี เมื่อเหน็ว่ากจิการนัน้หมดความจําเป็นที่จะใหก้ารส่งเสรมิการลงทุนต่อไป หรอื อาจ
ประกาศเพิม่เตมิประเภทกจิการใดๆ ทีค่ณะกรรมการเหน็สมควรใหก้ารสง่เสรมิขึน้อกี กไ็ด ้แมก้จิการ
นัน้จะไมป่รากฏในบญัชแีนบทา้ยประกาศน้ีกต็าม  

(10) ประกาศน้ีมผีลใชบ้งัคบัสาํหรบัคําขอรบัการส่งเสรมิทีย่ ื่นตัง้แต่วนัที ่14 กนัยายน 
พ.ศ. 2552 เป็นตน้ไป  



นโยบายและกฎหมายของประเทศสมาชกิอาเซยีนเป้าหมาย 

  

 

3-381 

(11) โครงการที่ยื่นคําขอรบัการส่งเสรมิหรอืได้รบัการส่งเสรมิการลงทุนก่อนวนัที่ 14 
กนัยายน พ.ศ. 2552 ทุกประเภทกจิการ หากยงัไมไ่ดใ้ชส้ทิธแิละประโยชน์ดา้นภาษอีากร ก่อน วนัที ่
14 กนัยายน พ.ศ. 2552 จะขอเปลีย่นประเภทกจิการตามทีก่ําหนดใหม ่และปฏบิตัติาม เงื่อนไขที่
กําหนดใหม่ในประเภทกจิการนัน้ๆ กไ็ด ้โดยใหย้ื่นขอต่อสํานักงานภายในวนัที ่30 ธนัวาคม พ.ศ. 
2552  

(12) บรรดาประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนทุกฉบับที่อ้างถึงประกาศ
คณะกรรมการ สง่เสรมิการลงทุนที ่2/2543 ลงวนัที ่1 สงิหาคม พ.ศ. 2543 เรื่อง ประเภท ขนาด และ
เงือ่นไข ของกจิการทีจ่ะใหก้ารสง่เสรมิการลงทุน ใหถ้อืวา่เป็นการอา้งถงึประกาศฉบบัน้ี  

สรุปบญัชปีระเภทกจิการทีใ่หก้ารสง่เสรมิการลงทุน (ขอ้มลูปรบัปรุงลา่สดุเมือ่ กุมภาพนัธ ์
พ.ศ. 2554) 

หมวด 1 เกษตรกรรมและผลติผลจากการเกษตร  

หมวด 2 เหมอืงแร ่เซรามกิส ์และโลหะขัน้มลูฐาน  

หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา  

หมวด 4 ผลติภณัฑโ์ลหะ เครือ่งจกัร และอุปกรณ์ขนสง่  

หมวด 5 อุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกสแ์ละเครือ่งใชไ้ฟฟ้า  

หมวด 6 เคมภีณัฑ ์กระดาษ และพลาสตกิ  

หมวด 7 กจิการบรกิารและสาธารณูปโภค  

 
กฎหมายส่งเสริมการลงทนุ SMEs 

 
นโยบายสง่เสรมิการลงทุนแกว่สิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) 

อนุสนธปิระกาศคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนที ่10/2552 ลงวนัที ่15 ตุลาคม พ.ศ. 

2552 เรื่อง ประเภท ขนาด เงือ่นไข และสทิธปิระโยชน์ของแต่ละประเภทกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ

การลงทุน 
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เพือ่สง่เสรมิศกัยภาพและสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บั SMEs ของประเทศไทยสามารถกา้วสู้

ระดบัสากลมากขึน้ อาศยัอํานาจตามความในมาตร 16 และมาตรา 31 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัิ

สง่เสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2544 คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน

จงึยกเลกิประกาศคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนที ่6/2546 ลงวนัที ่16 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เรื่อง

นโยบายสง่เสรมิ SMEs ของประเทศไทย และออกประกาศดงัต่อน้ี 

(1) กําหนดประเภทกิจการและเงื่อนไขของกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนในการ
ประกอบธุรกจิ SMEs โดยจดัเป็นกจิการทีม่คีวามสําคญัและเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศเป็นพเิศษ ดงัน้ี 

(1.1) เกษตรกรรมและผลติผลจากการเกษตร ไดแ้ก่ 

-ประเภท 1.1  กจิการเฉพาะขยายพนัธุพ์ชืและปรบัปรุงพนัธุพ์ชื 

 ไมม่เีงือ่นไขจะตอ้งมขี ัน้ตอนการวจิยัและพฒันาพนัธุพ์ชื 

-ประเภท 1.4  กจิการผลติปุ๋ ยชวีภาพ ปุ๋ ยอนิทรยี ์หรอืสารปรบัปรุงดนิ 

-ประเภท 1.5  กจิการขยายพนัธุส์ตัวห์รอืเลีย้งสตัว ์

-ประเภท 1.7  กจิการอบพชืและไซโล 

-ประเภท 1.10  กจิการฟอกหนงัสตัว ์แต่งสาํเรจ็หนงั หรอืการตกแต่งขนสตัว ์

-ประเภท 1.11  กจิการผลติหรอืถนอมอาหาร หรอืสิง่ปรุงแต่งอาหารโดยใช้
เทคโนโลยทีีท่นัสมยั (ยกเวน้การผลติน้ําดืม่และไอศกรมี) 

-ประเภท 1.12  กจิการผลติน้ํามนัหรอืไขมนัจากพชืหรอืสตัว ์

-ประเภท 1.13  กจิการผลติแป้งจากพชืหรอืเดกตรนิหรอืโมดไิฟดส์ตารช์ 

-ประเภท 1.14  กจิการคดัคุณภาพและบรรจุ เกบ็รกัษาพชื ผกั ผลไม ้หรอื
ดอกไม ้โดยใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยั 

-ประเภท 1.15  กจิการผลติผลติภณัฑจ์ากพชืสมุนไพร รวมถงึสบู่ ยาสระผม 
ยาสฟีนั และเครือ่งสาํอาง 

-ประเภท 1.16  กจิการผลติภณัฑจ์ากยางธรรมชาต ิ
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-ประเภท 1.17  กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทาง
การเกษตร 

-ประเภท 1.19  กจิการหอ้งเยน็ หรอืกจิการหอ้งเยน็และขนสง่หอ้งเยน็ 

(1.2) เหมอืงแร ่เซรามกิส ์และโลหะขัน้มลูฐาน 

-ประเภท 2.5  กจิการผลติเซรามกิส ์

-ประเภท 2.5.1  กจิการผลติผลติภณัฑเ์ซรามกิส ์(ยกเวน้ Earthen Ware) 

-ประเภท 2.5.2  กจิการผลติกระเบือ้งมงุหลงัคาเซรามกิส ์

-ประเภท 2.5.3  กจิการผลติผลติภณัฑ ์Advanced Ceramics 

-ประเภท 2.6  กจิการผลติแกว้หรอืผลติภณัฑแ์กว้ 

-ประเภท 2.7  กจิการผลติวสัดุทนไฟหรอืฉนวนกนัความรอ้น (ยกเวน้อฐิ
มวลเบา อฐิ น้ําหนกัเบา) 

-ประเภท 2.8  กจิการผลติแผน่ยปิซัม่หรอืผลติภณัฑจ์ากยปิซมั 

-ประเภท 2.15  กจิการผลติชิน้สว่นเหลก็หลอ่ 

-เฉพาะชิ้นส่วนเหลก็หล่อที่ใช้เตาหลอมแบบ Induction 
Furnace 

-ประเภท 2.16  กจิการผลติชิน้สว่นเหลก็ทุบ 

-ประเภท 2.17  กจิการรดี ดงึ หลอ่ หรอืทุบโลหะทีม่ใิชเ่หลก็ 

(1.3) อุตสาหกรรมเบา 

-ประเภท 3.1  กจิการผลติผลติภณัฑส์ิง่ทอหรอืชิน้สว่น 

-ประเภท 3.1.3  กจิการผลติผา้ 

-ประเภท 3.1.6  กจิการผลติเครือ่งนุ่งหม่ 
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-ประเภท 3.1.7  กจิการผลติชิน้สว่นประกอบเครือ่งนุ่งหม่ 

-ประเภท 3.1.8  กจิการผลติเคหะสิง่ทอ 

-ประเภท 3.3  กจิการผลติรองเทา้หรอืชิน้สว่น 

-ประเภท 3.4  กจิการผลติกระเป๋าหรอืชิน้สว่น 

-ประเภท 3.5  กจิการผลติเครือ่งกฬีาหรอืชิน้สว่น 

-ประเภท 3.6  กจิการผลติผลติภณัฑจ์ากหนงัสตัวห์รอืหนงัเทยีม 

-ประเภท 3.7  กจิการผลติทีเ่กีย่วกบัอุตสาหกรรมอญัมณแีละเครือ่งประดบั 

-ประเภท 3.11  กจิการผลติเครือ่งเขยีนหรอืชิน้สว่น 

-ประเภท 3.12  กจิการผลติของเลน่ 

-ประเภท 3.13  กจิการผลติเครือ่งดนตร ี

-ประเภท 3.14  กจิการผลติสิง่ประดษิฐ ์(ยกเวน้ผลติภณัฑจ์ากไมห้วงหา้ม) 

-ประเภท 3.15  กจิการผลติเครื่องเรอืนหรอืชิน้สว่น (ยกเวน้ผลติภณัฑจ์ากไม้
หวงหา้ม) 

(1.4) ผลติภณัฑโ์ลหะ เครือ่งจกัร และอุปกรณ์ขนสง่ 

-ประเภท 4.1  กจิการผลติเครือ่งมอืชา่งและเครือ่งมอืวดั 

-ประเภท 4.2  กจิการผลติเครือ่งจกัร อุปกรณ์และชิน้สว่น 

-ประเภท 4.3  กจิการผลติภณัฑโ์ลหะรวมทัง้ชิน้สว่นโลหะ 

-ประเภท 4.4  กจิการชุบ หรอืเคลอืบผวิ หรอื Anodize 

-ประเภท 4.5  กจิการอบ – ชุบโลหะ (Heat Treatment) 

-ประเภท 4.6  กจิการต่อเรอืหรอืซ่อมเรอื 
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-ประเภท 4.7  กิจการผลิตยานพาหนะที่ข ับ เคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า 
(เฉพาะที่ไม่สามารถจดทะเบยีนตามพระราชบญัญตัริถยนต ์
พ.ศ. 2522) 

-ประเภท 4.10  กจิการผลติชิน้สว่นยานพาหนะ 

-ประเภท 4.16  กิจการซ่อมชิ้นส่วนยานพาหนะ อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือ
อเิลก็ทรอนิกส ์

-ประเภท 4.17  กจิการซ่อมเครือ่งจกัรหรอือุปกรณ์เพือ่อุตสาหกรรม 

-ประเภท 4.18  กจิการผลติหรอืซ่อมบาํรุงรกัษาตูส้นิคา้แบบคอนเทนเนอร ์

-ประเภท 4.19  กิจการผลิตโครงสร้างโลหะสําหรับงานก่อสร้างหรืองาน
อุตสาหกรรม (Fabrication Industry) หรอืการซ่อมแซม 
Platform 

(1.5) อุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกสแ์ละเครือ่งใชไ้ฟฟ้า 

-ประเภท 5.1  กจิการผลติเครือ่งใชไ้ฟฟ้าสาํหรบังานอุตสาหกรรม 

-ประเภท 5.2  กจิการผลติเครือ่งใชไ้ฟฟ้า 

-ประเภท 5.3  กจิการผลติชิน้สว่นหรอือุปกรณ์ทีใ่ชก้บัเครือ่งใชไ้ฟฟ้า 

-ประเภท 5.4  กจิการผลติภณัฑอ์เิลก็ทรอนิกส ์

-ประเภท 5.5 กิจการผลิตชิ้นส่วนและ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
ชิน้สว่นและ/หรอือุปกรณ์ทีใ่ชก้บัผลติภณัฑอ์เิลก็ทรอนิกส ์

(1.6) เคมภีณัฑ ์กระดาษ และพลาสตกิ 

-ประเภท 6.12  กจิการผลติภณัฑพ์ลาสตกิหรอืเคลอืบดว้ยพลาสตกิ 

-ประเภท 6.15  กจิการผลติสิง่ของจากเยือ่หรอืกระดาษ 

-ประเภท 6.16  กจิการผลติสิง่พมิพ ์

(1.7) บรกิารและสาธารณูปโภค 
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-ประเภท 7.4.3  กจิการโรงแรม 

 -โครงการทีต่ ัง้ในเขต 1 และเขต 2 รวมทัง้อําเภอหาดใหญ่ 

อาํเภอเมอืง เชยีงใหม่ อําเภอหวัหนิ อําเภอชะอํา อําเภอ

เกาะสมุย จงัหวดัพงังา และจงัหวดักระบี ่ไมอ่ยูใ่นขา่ยใหก้าร

สง่เสรมิการลงทุน 

 -ตอ้งมจีาํนวนหอ้งพกัไมต่ํ่ากวา่ 40 หอ้ง 

(2) เงือ่นไข 

(2.1) จะตอ้งมขีนาดการลงทุนไมน้่อยกวา่ 500,000 บาท (ไมร่วมค่าทีด่นิและทุน

หมนุเวยีน) 

(2.2) จะตอ้งมคีนไทยถอืหุน้ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 51 ของทุนจดทะเบยีน 

(2.3) จะตอ้งมอีตัราสว่นหน้ีต่อทุนไมเ่กนิ 3:1 

(2.4) อนุญาตให้นําเครื่องจกัรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการที่ขอรบัการ

สง่เสรมิไดม้มีลูคา่ไมเ่กนิ  10 ลา้นบาท และจะตอ้งลงทุนเครื่องจกัรใหม่มมีลูค่าไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 

ของมลูคา่เครือ่งจกัรใชแ้ลว้ 

(2.5) โครงการทีข่อรบัการส่งเสรมิแต่ละโครงการจะตอ้งมขีนาดการลงทุนไม่รวม

ค่าทีด่นิและทุนหมุนเวยีนไมเ่กนิ 20 ลา้นบาท แต่เมือ่รวมทัง้กจิการแลว้ จะตอ้งมสีนิทรพัยถ์าวรสุทธิ

หรอืขนาดการลงทุนไมร่วมคา่ทีด่นิและทุนหมนุเวยีนไมเ่กนิ 200 ลา้นบาท 

(2.6) จะตอ้งยืน่ขอรบัการสง่เสรมิภายในวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 

(3) สทิธแิละประโยชน์ 

(3.1) ไดร้บัการยกเวน้อากรขาเขา้เครือ่งจกัรไมว่า่จะตัง้อยูใ่นเขตใด 

(3.2) ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี ไมว่า่จะตัง้อยูใ่นเขตใด 

โดยไมก่าํหนด สดัสว่นการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 

(3.3) สิทธิและประโยชน์อื่นให้ได้ร ับตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการ

สง่เสรมิการลงทุนที ่1/2543 ลงวนัที ่1 สงิหาคม พ.ศ. 2543 

 



นโยบายและกฎหมายของประเทศสมาชกิอาเซยีนเป้าหมาย 

  

 

3-387 

2. พระราชบญัญติัการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 

 

การนิคมอุตสาหกรรมเป็นสทิธปิระโยชน์รูปแบบหน่ึงที่รฐับาลไทยต้องการส่งเสรมิการ

ลงทุนและอํานวยความสะดวกใหก้บันักลงทุนต่างชาตเิขา้มาประกอบกจิการในประเทศไทย โดยมกีาร

นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นผูร้บัผดิชอบในการพฒันาและจดัตัง้นิคมอุตสาหกรรม

โดยจดัพืน้ทีส่าํหรบัโรงงานอุตสาหกรรมใหเ้ขา้ ไปอยูร่วมกนัอยา่งมรีะบบและมรีะเบยีบ และเป็นกลไก

ของรฐับาลในการกระจายการพฒันาอุตสาหกรรมออกสูภู่มภิาคทัว่ประเทศ โดยม ี"นิคมอุตสาหกรรม" 

เป็นเครือ่งมอืดาํเนินการ 

"นิคมอุตสาหกรรม" หมายถงึ เขตพืน้ทีด่นิซึง่จดัสรรไวส้าํหรบัโรงงานอุตสาหกรรมเขา้ไป

อยู่รวมกันอย่าง เป็นสดัส่วน อันประกอบด้วย พื้นที่อุตสาหกรรม สิ่งอํานวยความสะดวก 

สาธารณูปโภค และสาธารณูปการครบครนั เช่น ถนน ท่อระบายน้ํา โรงกําจดัน้ําเสยีสว่นกลาง ระบบ

ป้องกนัน้ําทว่ม ไฟฟ้า น้ําประปา โทรศพัท ์นอกจากนัน้ ยงัประกอบดว้ย บรกิารอื่นๆ ทีจ่าํเป็นอกี อาท ิ

เช่น ทีท่ําการไปรษณียโ์ทรเลข ธนาคาร ศูนยก์ารคา้ ทีพ่กัอาศยัสาํหรบัคนงาน สถานีบรกิารน้ํามนั 

เป็นตน้ 

ภาระหน้าทีข่องการนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

(1) จดัตัง้นิคมอุตสาหกรรมส่งเสรมิและสนับสนุนเอกชนหรอืองค์กรของรฐัจดัตัง้นิคม
อุตสาหกรรม  

(2) จดัใหม้แีละใหบ้รกิารในระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซึ่งจําเป็นแก่การ
ประกอบอุตสาหกรรม  

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนลงทุนและให้บริการในระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ซึง่จาํเป็นแก่การประกอบอุตสาหกรรม 

(4) จดัใหม้รีะบบและการจดัการ ดา้นสิง่แวดลอ้ม การป้องกนัและบรรเทาอุบตัภิยัจาก
อุตสาหกรรม  

(5) อนุญาต อนุมตั ิการประกอบกจิการในนิคมอุตสาหกรรมและจดัใหไ้ดเ้พิม่เตมิซึง่สทิธิ
ประโยชน์ สิง่จงูใจ และการอาํนวยความสะดวกแก่การประกอบอุตสาหกรรม 

บทบาทของนิคมอุตสาหกรรม 
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(1) เพรยีบพรอ้มดว้ยปจัจยัการผลติซึง่ทาํใหผ้ลติภณัฑม์คีุณภาพและสามารถแขง่ขนัได้
ในตลาดโลก  

(2) เป็นกลไกของรฐัในการกระจายอุตสาหกรรมและความเจรญิไปสูภ่มูภิาค  

(3) เป็นกลไกของรัฐในการรักษาและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการ
อุตสาหกรรม  

(4) เป็นกลไกของรฐัในการป้องกนัและบรรเทาอุบตัภิยัอนัเกดิจากอุตสาหกรรม  

(5) เป็นกลไกของรฐัในการจดัระบบและระเบยีบการใชท้ีด่นิในพืน้ทีเ่ฉพาะและเป็นส่วน
หน่ึงของการวางผงัเมอืงตลอดจนการใชท้ีด่นิ  

(6) เป็นกลไกของรฐัในการส่งเสรมิสนับสนุนอุตสาหกรรมทัว่ไป อุตสาหกรรมเพื่อการ
สง่ออกและรวมถงึอุตสาหกรรมพืน้ฐาน 

การบรกิารเบด็เสรจ็ครบวงจร (One Stop Services Center: OSS)  

กนอ. ไดจ้ดัตัง้สาํนักบรกิารเบด็เสรจ็ครบวงจร (One Stop Service Center: OSS)       
ขึน้ เพือ่ใหบ้รกิารแบบเบด็เสรจ็ตัง้แต่ตน้จนจบกระบวนการในการทาํธุรกจิกบั กนอ. ไมว่า่จะเป็นการ
ซื้อหรอืเช่าทีด่นิ การแนะนําพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมในการตัง้โรงงาน การอนุมตัคิาํขออนุญาตและการออก
ใบรบัรองทีจ่าํเป็นต่างๆ เพือ่การจดัตัง้โรงงานในทุกขัน้ตอนโดยงา่ย หรอืแมแ้ต่การพฒันาจดัตัง้นิคม
อุตสาหกรรมรว่มกบั กนอ. 

ปจัจุบนั กนอ. มนิีคมอุตสาหกรรมทีเ่ปิดดําเนินการแลว้ 48 นิคม กระจายอยู่ใน 15 
จงัหวดั ประกอบดว้ย นิคมอุตสาหกรรมที ่กนอ.ดาํเนินการเอง จาํนวน 11 นิคม และนิคมอุตสาหกรรม
ทีร่ว่มดาํเนินงานกบัผูพ้ฒันา จาํนวน 37 นิคม 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาภายใตแ้ผนวสิาหกจิ กนอ. ปี พ.ศ. 2554 - 2557 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1: การสรา้งสมดุลของการพฒันานิคมอุตสาหกรรมเพือ่การอยูร่่วมกนัของ
ภาคอุตสาหกรรม สงัคมชุมชน และสิง่แวดลอ้ม 

เป้าหมายหลกั:  

(1) สงัคมชุมชนยอมรบัและเชื่อมัน่ต่อการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั 
ของนิคมฯ 

(2) ชุมชนโดยรอบนิคมฯ มคีวามเขม้แขง็ คุณภาพชวีติทีด่สีามารถเจรญิเตบิโตไปพรอ้ม
กบันิคมฯ 
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กลยทุธ ์:  

(1) การสง่เสรมิใหส้งัคม ชุมชนมสีว่นร่วมในการจดัการสิง่แวดลอ้ม ความปลอดภยัและ 
CSR 

(2) การเผยแพร่ผลการดําเนินงานการบรหิารจดัการสิง่แวดล้อม ความปลอดภยั และ 
CSR ของนิคมฯ 

(3) การพฒันาศูนยก์ารจดัการสิง่แวดลอ้ม ความปลอดภยัในนิคมฯ เพื่อรองรบัการ
พฒันา Eco-center 

(4) การสง่เสรมิ การพฒันา คุณภาพสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั 

(5) การพฒันาประสทิธภิาพงาน CSR ของนิคมฯ ทีมุ่ง่ผลสมัฤทธิ ์

ยุทธศาสตรท่ี์ 2: การสรา้งพฒันาสนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นเลศิทีม่ลีกัษณะเฉพาะของ
อุตสาหกรรมบนฐานแนวคดิเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศ 

เป้าหมายหลกั : สนิคา้และบรกิารมเีอกลกัษณ์ทีแ่ตกต่าง เป็นทีย่อมรบัของผูป้ระกอบการ
ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสากล 

กลยทุธ ์: 

(1) การพฒันานิคมฯ นํารอ่งสูก่ารเป็นเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศ 

(2) การสง่เสรมิภาพลกัษณ์ของนิคมอุตสาหกรรมเชงินิเวศ 

(3) การพฒันารูปแบบนิคมฯ และการบรกิารแบบ Tailor Made บนฐานของนิคม
อุตสาหกรรมเชงินิเวศ 

(4) คุณภาพการบรหิารจดัการนิคมฯ ทีม่มีาตรฐาน 

(5) การพฒันาการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3: การสง่เสรมิการพฒันานิคมฯ เชงินิเวศเพือ่รองรบัประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซยีน (AEC) และเป็นศนูยก์ลางการลงทุนของภมูภิาคอาเซยีน 

เป้าหมายหลกั: นิคมฯ รองรบั AEC และเป็นศูนย์กลางการลงทุนประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม/ภาคบรกิารของประเทศทีเ่ชือ่มโยงการลงทุนของภมูภิาค 
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กลยทุธ ์: 

(1) การสง่เสรมิ สนบัสนุนพฒันานิคมฯ เพือ่รองรบั AEC  

(2) การกาํหนดกลยทุธก์ารตลาดสาํหรบันิคมฯ เชงินิเวศ 

(3) การพฒันาการเชือ่มโยงระบบ Logistic เพือ่เพิม่ศกัยภาพของนิคมฯ และทา่เรอืฯ 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4: การปฏริปูองคก์รสูค่วามเป็นเลศิมุง่ผลสมัฤทธิ ์และมธีรรมาภบิาล 

เป้าหมายหลกั : การบรหิารจดัการองคก์รของ กนอ. มคีวามเป็นเลศิ 

กลยทุธ ์:  

(1) การบรูณาการกระบวนงานภายในองคก์รทัง้ระบบเพือ่มุง่สูค่วามเป็นเลศิ 

(2) การพฒันาเครอืขา่ยประสานความรว่มมอืกบัหน่วยงานภายนอกเพือ่การพฒันา 

(3) การทบทวนเพิม่ประสทิธภิาพของระบบ ICT ใหส้ามารถรองรบัการปรบัองคก์ร 

(4) การบรหิารจดัการทีม่ธีรรมาภบิาล  

ยทุธศาสตรท่ี์ 5: การพฒันาองคก์รสูค่วามเป็นเลศิดว้ยทุนมนุษย ์องคค์วามรู ้

เป้าหมายหลกั: บุคลากรมคีวามรู ้ความสามารถ และเป็นผูเ้ชีย่วชาญ บนฐานการบรหิาร
บุคลากรทีม่ปีระสทิธภิาพ และการพฒันาองคค์วามรู ้

กลยทุธ ์: 

(1) การพฒันาบุคลากรรองรบัเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศ 

(2) การบรหิารจดัการบุคลากรทีเ่หมาะสมกบัภารกจิ 

(3) การพฒันาการแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พือ่พฒันาองคค์วามรูข้ององคก์ร 

(4) การสรา้งแรงจงูใจของบุคลากร 

ยทุธศาสตรท่ี์ 6: การสรา้งความมัน่คงทางการเงนิ 

เป้าหมายหลกั: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมคีวามมัน่คงทางการเงนิในระยะ
ยาว  
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กลยทุธ ์: 

(1) การบรหิารจดัการสนิทรพัย ์NPA 

(2) การใชป้ระโยชน์และเพิม่มลูคา่ทีด่นิ / ทรพัยส์นิ 

(3) การบรหิารจดัการหน้ีคา้งชาํระ จากรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 

(4) การผลกัดนัการลงทุนในธุรกจิใหม ่

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ไดก้ําหนดทศิทางและวางกรอบนโยบาย

การดําเนินการเพื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพการทํางาน ของ กนอ. โดยไดด้ําเนินการตามทศิทางและ

แนวนโยบายทีส่าํคญัของภาครฐั ซึง่มสีาระสาํคญั ดงัน้ี 

(1) สง่เสรมิและสนบัสนุนการจดัหาพืน้ทีท่ีม่คีวามเหมาะสมพรอ้มทัง้โครงสรา้งพืน้ฐานใน
การจดัตัง้นิคมอุตสาหกรรมใหม ่รวมทัง้ขยายขอบเขตการกํากบัดแูลพืน้ทีอุ่ตสาหกรรม เพือ่เป็นกลไก

ขบัเคลือ่นยทุธศาสตรก์ารลงทุนและกระจายความเจรญิสูภ่มูภิาค 

(2) ยกระดบันิคมอุตสาหกรรมทีม่คีวามพรอ้มไปสู่การเป็นเมอืงอุตสาหกรรม พรอ้มทัง้

เร่งรดัการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่อํานวยความสะดวก เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการ

แขง่ขนัและเอือ้ประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการและเป็นแหลง่รายไดข้ององคก์รในระยะยาว 

(3) เรง่รดัการขยายพืน้ทีใ่นนิคมอุตสาหกรรม 

(4) กํากบัดแูลสิง่แวดลอ้มในนิคมอุตสาหกรรมใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีก่ําหนด ควบคู่

กบัการรบัผดิชอบต่อคุณภาพชวีติและความปลอดภยัของชุมชน 

การดาํเนินงานตามนโยบายของรฐับาล 

 

โครงการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรม อาํเภอเชียง

ของ จงัหวดัเชียงราย 

ความเป็นมา 

โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นคมนาคมขนสง่ตามแนวระเบยีงเศรษฐกจิเหนือ-ใต ้ (North-South 

Economic Corridor: NSEC) เป็นหน่ึงในแผนงานพฒันาความร่วมมอืทางเศรษฐกจิทีส่าํคญัของกรอบ 

ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิ อนุภูมภิาคลุ่มน้ําโขง (Greater Mekong Sub-region: GMS) เพือ่เชื่อมโยง

ไทย-พมา่-สปป.ลาว-จนี ตามแนวถนนเสน้ R3 ซึง่แบ่งเป็น 2 เสน้ทาง คอืเสน้ทางสาย R3A เชื่อมโยง
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ระหว่างเชยีงของ-หลวงน้ําทา-เชยีงรุง้-คุนหมงิ ซึ่งจะมกีารก่อสรา้งสะพานขา้ม แม่น้ําโขงแห่งที ่4 

(เชยีงของ-หว้ยทราย) ใหแ้ลว้เสรจ็ประมาณปี 2554 และเสน้ทางสาย R3B เชื่อมโยงระหวา่งแมส่าย-

เชยีงตุง-เชยีงรุง้-คุนหมงิ 

เพื่อความสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ดงักล่าว ประเทศไทยจงึไดม้แีผนการพฒันาเขต

เศรษฐกจิ ชายแดนจงัหวดัเชยีงรายขึน้ โดยมกีารกําหนดพื้นที่เฉพาะและมกีารจดัการดา้นระบบ

เศรษฐกจิ เป็นพเิศษทีแ่ตกต่างไปจากปกต ิโดยมเีป้าหมายเพือ่ ใหพ้ืน้ทีด่งักล่าวเป็นประตูการคา้ การ

ลงทุนเชื่อมโยงไปสู่สหภาพพม่า สปป.ลาว และจนี (ยนูนาน) และเหน็ควรจดัใหม้นิีคมอุตสาหกรรม 

เพือ่เป็นฐานการผลติ การคา้ และบรกิารขนสง่หลกัทีม่กีารดาํเนินการครอบคลุมกจิกรรมทัง้การผลติ 

พาณชิยกรรม การเกบ็พกัสนิคา้ บรกิารขนสง่ 

โครงการศกึษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมการจดัตัง้นิคมอุตสาหกรรมอําเภอ 

เชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย เป็นโครงการภายใตแ้ผนปฏบิตักิารพฒันาเขตเศรษฐกจิชายแดนจงัหวดั

เชยีงราย เพือ่รองรบัเสน้ทางสาย R3A และสะพานขา้มแมน้ํ่าโขงแหง่ที ่4 (เชยีงของ-หว้ยทราย) ตาม 

มตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่7 กุมภาพนัธ ์2549 

 

พืน้ทีศ่กึษา 

พืน้ทีศ่กึษาประมาณ 16,000 ไร ่ครอบคลุม 2 ตาํบล คอื ตาํบลสถาน และตาํบลศรดีอน

ชยั จงัหวดัเชยีงราย 

สภาพพืน้ทีศ่กึษาโครงการในปจัจุบนั 

(1) ทีต่ัง้และอาณาเขต พืน้ทีศ่กึษาโครงการอยูภ่ายใตข้อบเขตการปกครองของตาํบล

สถานและตาํบลศรดีอนชยั อาํเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย มเีน้ือทีป่ระมาณ 16,000 ไร ่บรเิวณพืน้ที่

ระหวา่งทางหลวง หมายเลข 1174 และทางหลวงหมายเลข 1020 โดยมอีาณาเขตตดิต่อดงัน้ี  

   ทศิเหนือ ตดิต่อกบั ถนนภายในชุมชนบา้นน้ํามา้ 

   ทศิใต ้ตดิต่อกบั ทางหลวงชนบท ชร. 4019 

   ทศิตะวนัออก ตดิต่อกบั ทางหลวงหมายเลข 1020 

   ทศิตะวนัตก ตดิต่อกบั ทางหลวงหมายเลข 1174  

(2) สภาพทางภูมปิระเทศ สภาพภูมปิระเทศของพืน้ทีศ่กึษาเป็นทีร่าบระหว่างหุบเขา

โดยทศิตะวนัออก และทศิ ตะวนัตกมลีกัษณะเป็นภูเขาสงู บรเิวณดา้นทศิตะวนัออกของพืน้ทีศ่กึษามี
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แมน้ํ่าองิไหลผา่น จากทศิใตข้ึน้ไปทาง ทศิเหนือและไหลลงสูแ่มน้ํ่าโขง ซึง่ปจัจุบนัมกีารนําน้ํามาใชใ้น

การทาํเกษตรกรรม 

(3) ลกัษณะการตัง้ถิน่ฐานของชุมชน การตัง้ถิน่ฐานของชุมชนทีอ่ยูบ่รเิวณตําบลสถาน

และตาํบลศรดีอน ชยั บา้นเรอืนส่วนใหญ่อยู่ตาม แนวเสน้ทางน้ําและแนวถนนโดยมกีารกระจุกตวั

บรเิวณชุมชนบา้นน้ํามา้ซึ่งเป็นจุด บรรจบของทางหลวงหมายเลข 1020 และทางหลวงหมายเลข 

1174 ในพืน้ทีศ่กึษามชีุมชนอยูอ่าศยัประมาณ 10 ชุมชน 

 

โครงการศึกษาความเหมาะสมการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมเพ่ือรองรบัการพฒันาพืน้ท่ีชายฝัง่

ทะเลภาคใต้ (Southern Seaboard Development Project) 

ความเป็นมา 

นับตัง้แต่ปี พ.ศ. 2532 เป็นตน้มา รฐับาลไทยไดก้ําหนดใหพ้ืน้ทีช่ายฝ ัง่ทะเลภาคใต ้เป็น

พืน้ทีท่างเลอืกใหมข่องฐานการผลติอุตสาหกรรมของประเทศ บนพืน้ฐานสะพานเศรษฐกจิเชื่อมโยงฝ ัง่

ทะเลอนัดามนั และอ่าวไทย (Land Bridge) โดยครอบคลุมพืน้ทีเ่ป้าหมาย 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัสุ

ราษฎรธ์านี นครศรธีรรมราช ภูเกต็ พงังา และกระบี ่ ซึง่ในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

ฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550-2554) ไดม้เีป้าหมายทีจ่ะรองรบัการพฒันาภาคอุตสาหกรรมทีเ่ป็นเป้าหมาย

ของประเทศ โดยการศกึษาศกัยภาพของพืน้ทีช่ายฝ ัง่ทะเลภาคใตเ้พื่อเป็นการพฒันาพืน้ทีท่างเลอืก

ใหมส่าํหรบัฐานการผลติอุตสาหกรรมปิโตรเคมแีละพลงังาน และอุตสาหกรรมหนักอื่นๆ ของประเทศ 

ภายใต้แนวทางและเป้าหมายการพฒันาอย่างมดุีลยภาพทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้สรา้งความอยูด่มีสีขุใหแ้ก่ประชาชนอยา่งยัง่ยนื 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในฐานะหน่วยงานที่มหีน้าที่ความ

รบัผดิชอบในการพฒันาพืน้ที่อุตสาหกรรม จงึไดร้บัมอบหมายจากทางรฐับาลใหด้ําเนินการศกึษา

ความเหมาะสมของการจัดตัง้นิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ ัง่ทะเลภาคใต ้

(Southern Seaboard) โดยในการคดัเลอืกพืน้ทีศ่กึษาจะวเิคราะหศ์กัยภาพและขอ้จํากดัของพืน้ที ่     

ในมติดิา้นสิง่แวดลอ้ม ดา้นเศรษฐกจิ ดา้นสงัคม และดา้นเทคโนโลย ี รวมถงึการรบัฟงัความคดิเหน็

จากผูม้สีว่นไดเ้สยีจากหน่วยงานภาครฐั เอกชน องคก์รทอ้งถิน่ และประชาชนในพืน้ที ่ 
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พืน้ทีศ่กึษาโครงการ 

บรเิวณสะพานเศรษฐกจิซึง่เชื่อมโยงฝ ัง่ทะเลอนัดามนั และอ่าวไทย (Land Bridge) (ตาม
นโยบายรฐับาลปี พ.ศ. 2532) ครอบคลุมพืน้ทีเ่ป้าหมาย 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
นครศรธีรรมราช ภเูกต็ พงังา และกระบี ่

ผลการดาํเนินงานโครงการ 

(1) การศึกษาความเหมาะสมการจดัตัง้นิคมอุตสาหกรรมเพ่ือรองรบัการพฒันา
พื้นท่ีชายฝัง่ทะเลภาคใต้ (Southern Seaboard Development Project) โดยเริม่ดําเนินงาน
ระหวา่งวนัที ่2 มกราคม - 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 

1) การคดัเลอืกพื้นที่ที่เหมาะสม (Site Selection) เพื่อใช้เป็นพื้นที่ศกึษา 
ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน ดงัน้ี  

• การพจิารณาพืน้ทีโ่ครงการในระดบัจงัหวดั  

• การพิจารณาพื้นที่ที่มีศกัยภาพเหมาะสมเบื้องต้นต่อการพฒันาท่าเรือ
อุตสาหกรรม/นิคมอุตสาหกรรม (ปจัจยัดา้นวศิวกรรม และปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้การเขา้ถงึ
พืน้ทีแ่ละการขยายตวัในอนาคต)  

• การพจิารณารบัฟงัความคดิเหน็ของผูม้สี่วนไดเ้สยีต่อโครงการจดัตัง้นิคม
อุตสาหกรรม/ท่าเรอือุตสาหกรรมในพื้นทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช และจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ใน 3 
ระดบั คอื ระดบัจงัหวดั ระดบัอาํเภอ และระดบัชุมชน ระหวา่ง กุมภาพนัธ ์- มนีาคม พ.ศ. 2551 

2) การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจดัตัง้นิคมอุตสาหกรรมและ/หรือท่าเรือ
อุตสาหกรรมในพืน้ทีช่ายฝ ัง่ทะเลภาคใต ้ 

(2) การสร้างทัศนคติในเชิงบวกต่อการจัดตัง้นิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือ
อตุสาหกรรมในพื้นท่ีบริเวณชายฝัง่ทะเลภาคใต้ โดยเริม่ดาํเนินงานเมื่อวนัที ่ 11 สงิหาคม พ.ศ. 
2551 - 6 มนีาคม พ.ศ. 2552 

1) วตัถุประสงค:์ 

- เพือ่เผยแพรข่อ้มลูการศกึษาโครงการจดัตัง้นิคมอุตสาหกรรมและทา่เรอื
อุตสาหกรรมในบรเิวณพืน้ทีช่ายฝ ัง่ทะเลภาคใต ้ 
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- เพื่อรับทราบความต้องการ/ข้อกังวล/ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อ

โครงการฯ และประมวลขอ้มลูเสนอเพือ่กําหนดมาตรการในเชงิยุทธศาสตร ์ ซึง่เป็นการเตรยีมพรอ้ม

ถา้จะมกีารจดัตัง้โครงการฯ ในอนาคต 

2) พืน้ทีด่ําเนินงานโครงการ: พืน้ทีท่ีไ่ดจ้ากการศกึษาคดัเลอืกพืน้ทีท่ีเ่หมาะสม 

(Site Selection) ซึ่งไดก้ําหนดพื้นที่ที่มคีวามเหมาะสมดา้นศกัยภาพเบื้องต้น คอื จงัหวดั

นครศรธีรรมราช พืน้ทีอ่าํเภอสชิล ประกอบดว้ย อาํเภอทา่ศาลา และอาํเภอนาบอน 

 สทิธปิระโยชน์ดา้นภาษอีากรและการอาํนวยความสะดวกในเขตประกอบการเสร ี 

(1) ได้รบัการยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 

อากรขาเขา้ ภาษมีลูค่าเพิม่ และภาษสีรรพสามติ สาหรบัเครื่องจกัร อุปกรณ์ เครื่องมอื และเครื่องใช ้

รวมทัง้สว่นประกอบของสิง่ดงักล่าวทีจ่าํเป็นตอ้งใชใ้นการผลติสนิคา้ หรอืเพือ่พาณิชยกรรมและของที่

ใชใ้นการสรา้ง ประกอบ หรอืตดิตัง้ในโรงงานหรอือาคาร สทิธปิระโยชน์ทางภาษอีากรทีเ่กดิขึน้ใหก้บั

เครือ่งจกัร อุปกรณ์ ไมผ่กูพนัความเป็นเจา้ของของผูป้ระกอบการ  

(2) ได้รบัการยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 

อากรขาเขา้ ภาษมีลูค่าเพิม่ และภาษสีรรพสามติ สาหรบัของทีน่าเขา้มาเพือ่ใชใ้นการผลติสนิคา้ หรอื

เพื่อพาณิชยกรรม สทิธปิระโยชน์ทางภาษอีากรทีเ่กดิขึน้ใหก้บัของ ไมผ่กูพนัความเป็นเจา้ของของ

ผูป้ระกอบการ  

(3) ไดร้บัการยกเวน้อากรขาออก ภาษมีลูค่าเพิม่ และภาษสีรรพสามติ สาหรบัวตัถุดบิ 

รวมทัง้ผลติภณัฑส์ิง่พลอยได ้และสิง่อื่นทีไ่ดจ้ากการผลติ  

(4) ไดร้บัการยกเวน้หรอืคนืค่าภาษอีากร สําหรบัของทีม่บีทบญัญตัแิห่งกฎหมายให้

ไดร้บัยกเวน้หรอืคนืค่าภาษอีากร เมือ่ไดส้ง่ออกไปนอกราชอาณาจกัร ซึง่ถงึแมจ้ะมไิดม้กีารสง่ออกไป

นอกราชอาณาจกัร แต่ไดเ้ป็นการนําเขา้ไปในเขตประกอบการเสร ี สาํหรบัเครื่องจกัร อุปกรณ์ และ

วตัถุดบิ  

(5) ของที่นําเขา้ไปในเขตประกอบการเสรไีด้รบัสทิธปิระโยชน์เช่นเดยีวกบัเขตปลอด
อากร  

(6) ของหรอืวตัถุดบิทีนํ่าเขา้มาในประเทศและนําเขา้ไปในเขตประกอบการเสรเีพื่อผลติ 

ผสม ประกอบบรรจุ หรอืดาํเนินการอื่นใดโดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่สง่ออก ใหย้กเวน้ไมอ่ยูภ่ายในบงัคบั

ของกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมการนําเขา้ การสง่ออกไปนอกราชอาณาจกัร การครอบครองหรอืการ
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ใชป้ระโยชน์ การควบคุมมาตรฐานหรอืคุณภาพ การประทบัตราหรอืเครื่องหมายใดๆ แก่ของนัน้       

แต่ทัง้น้ีไมร่วมถงึกฎหมายวา่ดว้ยศุลกากร แต่ถา้ของดงักลา่วก่อใหเ้กดิหรอือาจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อ

ความมัน่คง สุขภาพอนามยัของประชาชน หรอืสิง่แวดลอ้ม ใหร้ฐัมนตรอีอกกฎกระทรวงกําหนดชนิด

หรอืประเภทของของนัน้มใิหไ้ดร้บัยกเวน้ตามกฎหมายดงักลา่ว  

(7) การขายผลติภณัฑจ์ากเขตประกอบการเสรเีขา้มาในประเทศสามารถนําราคาวตัถุดบิ

ทีไ่มม่สีทิธคินื หรอืยกเวน้อากร หกัจากราคาผลติภณัฑก์่อนคาํนวณราคาภาษอีากร 

สทิธปิระโยชน์ทีไ่มเ่กีย่วกบัภาษอีากรในเขตอุตสาหกรรมทัว่ไปและเขตประกอบการเสร ี 

(1) ผูป้ระกอบอุตสาหกรรม หรอืการบรกิาร หรอืผูป้ระกอบการพาณิชยกรรม ทัง้ทีเ่ป็น

คนไทยและคนต่างดา้ว อาจไดร้บัอนุญาตใหถ้อืกรรมสทิธิใ์นทีด่นิในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อประกอบ

กจิการไดต้ามจาํนวนเน้ือที ่ ทีค่ณะกรรมการ กนอ. เหน็สมควร แมว้า่จะเกนิกําหนดทีจ่ะพงึมไีดต้าม

กฎหมายอื่น  

(2) ผูป้ระกอบอุตสาหกรรม หรอืการบรกิาร หรอืผูป้ระกอบการพาณิชยกรรมจะไดร้บั

อนุญาตใหนํ้าคนต่างดา้ว ซึง่เป็นชา่งฝีมอื ผูช้าํนาญการ คูส่มรส และบุคคลซึง่อยูใ่นอุปการะเขา้มาและ

อยูใ่นราชอาณาจกัร ตามจาํนวนและภายในกาํหนดระยะเวลาทีค่ณะกรรมการ กนอ. เหน็สมควร  

(3) คนต่างดา้วซึง่เป็นชา่งฝีมอืหรอืผูช้าํนาญการ ซึง่ไดร้บัอนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร 

ตามขอ้ 2. ไดร้บัอนุญาตใหท้าํงานเฉพาะตําแหน่งทีค่ณะกรรมการ กนอ. ใหค้วามเหน็ชอบ ตลอด

ระยะเวลาทีไ่ดร้บัอนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร  

(4) ผูป้ระกอบอุตสาหกรรม หรอืการบรกิาร หรอืผูป้ระกอบการพาณิชยกรรม ซึ่งมี

ภูมลิําเนานอกราชอาณาจกัร จะได้รบัอนุญาตให้ส่งเงนิออกไปนอกราชอาณาจกัรเป็นเงนิตรา

ต่างประเทศได ้ เมื่อเงนินัน้เป็นเงนิทุนทีนํ่าเขา้มา เงนิปนัผลหรอืผลประโยชน์ทีเ่กดิจากเงนิทุนนัน้ 

เงนิกูต่้างประเทศ และเงนิทีผู่ป้ระกอบอุตสาหกรรม หรอืการบรกิาร หรอืผูป้ระกอบการพาณิชยกรรมมี

ขอ้ผกูพนักบัต่างประเทศ 

 
3. พระราชบญัญติัศลุกากร พ.ศ. 2469 

การคนือากร ตามมาตรา 19 ทว ิ
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การคนือากรตามมาตรา 19 ทว ิแห่งพระราชบญัญตัศุิลกากร ( ฉบบัที ่9 ) พ.ศ. 2482 

เป็นการคนืค่าภาระภาษอีากร สาํหรบัวตัถุดบิทีนํ่าเขา้ ไดแ้ก่ อากรขาเขา้ ค่าธรรมเนียมภาษอีื่น ภาษี

สรรพสามติ ภาษมีหาดไทย ทีผู่นํ้าของเขา้ไดเ้สยีหรอืวางประกนัไวข้ณะนําเขา้เมือ่สามารถพสิจูน์ไดว้า่

ไดนํ้าวตัถุดบินัน้ไปผลติผสม ประกอบหรอืบรรจุเป็นสนิคา้สง่ออก แลว้กจ็ะไดร้บัการคนือากรโดยจะ

คาํนวณค่าภาษอีากรทีค่นืใหต้ามสตูรการผลติ ทัง้น้ีโดยมเีงือ่นไข ว่าจะตอ้งผลติสง่ออกภายใน 1 ปี 

นบัตัง้แต่วนัทีไ่ดนํ้าเขา้ และตอ้งขอคนืเงนิอากรภายใน 6 เดอืน นบัแต่วนัทีส่ง่ของนัน้ออกไป   

หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

(1) ของทีนํ่าเขา้มา ตอ้งนํามาผลติ หรอืผสม หรอืประกอบ หรอืบรรจ ุแลว้สง่ออกไป

ต่างประเทศ หรอื สง่ไปเป็นของใช ้สิน้เปลอืงในเรอืเดนิทาง ไปต่างประเทศ 

(2) ของทีนํ่าเขา้มาตอ้งมใิชข่องทีก่ฎกระทรวงระบุหา้มคนืเงนิอากร  

(3) ปรมิาณของทีนํ่าเขา้ ซึง่ใชใ้นการผลติ หรอืผสม หรอืประกอบ หรอืบรรจุเป็นของที่

สง่ออก ใหถ้อืตามหลกัเกณฑท์ีอ่ธบิดกีรมศุลกากรเหน็ชอบ หรอืประกาศกาํหนดไว ้ 

(4) ของนัน้ตอ้งสง่ออกไปทางทา่ หรอืทีส่าํหรบัการสง่ออก ซึง่ของทีข่อคนือากรขาเขา้  

(5) ของนัน้ไดส้ง่ออกไป ภายใน 1 ปี นบัแต่วนัทีนํ่าของซึง่ใชใ้นการผลติ ผสมหรอื

ประกอบเป็นของทีส่ง่ออก หรอืใชบ้รรจุ ของทีส่ง่ออกเขา้มาในราชอาณาจกัร เวน้แต่ในกรณมีเีหตุ

สดุวสิยัทาํใหไ้มอ่าจสง่ออกภายในกาํหนดเวลาดงักลา่วได ้อธบิดกีรมศุลกากรอาจขยายเวลาออกไปได้

อกีไมเ่กนิ 6 เดอืน  

(6) ผูนํ้าของเขา้ตอ้งขอคนือากรภายใน 6 เดอืน นบัแต่วนัทีส่ง่ของนัน้ออกไป แต่อธบิดี

กรมศุลกากรจะขยายเวลาออกไป ตามทีเ่หน็สมควรได ้ 

คลงัสินค้าทณัฑบ์น 

คลงัสนิคา้ทณัฑบ์น เป็นการใหส้ทิธปิระโยชน์แก่ผูส้ง่ออกตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขของ

คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นตามมาตรา 8 และ 8 ทว ิแห่งกฎหมายศุลกากร พ.ศ. 2469 โดยงดเวน้การเกบ็

อากรขาเขา้และขาออกแก่ของทีนํ่าเขา้มาจากต่างประเทศ และเกบ็ในคลงัสนิคา้ทณัฑบ์น เพือ่ส่งออก

ไปยงันอกประเทศ ทัง้น้ีไม่ว่าจะส่งออกในสภาพเดมิเหมอืนและทีนํ่าเขา้หรอืในสภาพทีไ่ดผ้ลติ ผสม

หรอืประกอบ เป็นอยา่งอื่น ทัง้น้ี คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นทีก่รมศุลกากรประกาศกําหนดใหม้กีารจดัตัง้เพื่อ

ขอรบัสทิธ ิประโยชน์ดา้นภาษอีากรม ี6 ประเภท ดงัน้ี  



นโยบายและกฎหมายของประเทศสมาชกิอาเซยีนเป้าหมาย 

  

 

3-398 

(1) คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นประเภทโรงผลติสนิคา้ 

คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า เป็นคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทหนึ่ ง          

ซึง่ผูไ้ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นประเภทโรงผลติสนิคา้ สามารถนําวตัถุดบิจากต่างประเทศ 

เขา้มาทําการผลติ หรอื ผสม หรอื ประกอบ เป็นสนิค้าสําเรจ็รูปส่งออกไปจําหน่ายยงัต่างประเทศ  

โดยงดเวน้การเกบ็อากรขาเขา้ และอากรขาออก แก่ของทีป่ล่อยออกไปจากคลงัสนิคา้ทณัฑบ์น เพื่อ

สง่ออกนอกราชอาณาจกัร ทัง้น้ีไมว่่าจะสง่ออกในสภาพเดมิทีนํ่าเขา้หรอืในสภาพทีไ่ดผ้ลติ หรอื ผสม 

หรอื ประกอบเป็นของอื่น 

 
สทิธปิระโยชน์ในการจดัตัง้คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นประเภทโรงผลติสนิคา้  

1) ยกเวน้อากรขาเขา้และขาออก สําหรบัวตัถุดบิที่นําเขา้มาผลติ ผสม ประกอบ 

เป็นสนิคา้สง่ออกรวมทัง้ การสง่ออกในสภาพเดมิทีนํ่าเขา้  

2) วตัถุดบิทีนํ่าเขา้มา รวมทัง้ผลติภณัฑ์ทีผ่ลติไดภ้ายใตค้ลงัสนิคา้ทณัฑบ์น หาก

สง่ออกไมม่ภีาระภาษสีรรพสามติ 

3) เมื่อไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้คลงั ผูป้ระกอบการสามารถใชก้ารคํ้าประกนัแทนการ

ชาํระภาษมีลูคา่เพิม่ ดงันัน้วตัถุดบิทีนํ่าเขา้ จงึไมต่อ้งชาํระภาษมีลูคา่เพิม่ 

4) วตัถุดบิภายในคลงัที่เกดิสภาพด้อยคุณภาพ วตัถุดบิที่มคีุณสมบตัไิม่ตรงตาม

วตัถุประสงค์การใช้งาน สนิค้าสําเร็จรูปที่ผลิตได้จากคลงั ถ้าประสงค์จะจําหน่ายภายในประเทศ 

สามารถกระทาํไดโ้ดยชาํระคา่ภาษอีากรตามสภาพของสนิคา้หรอืวตัถุดบินัน้ 

5) วตัถุดบิที่เสยีหายจากการผลติ (ส่วนสูญเสยีนอกสูตรการผลติ) สามารถขอ

ทาํลาย หรอืบรจิาคใหแ้ก่องคก์ารกุศล หรอืสว่นราชการได ้โดยไมต่อ้ง เสยีภาษใีด ๆ  

6) ของทีเ่กบ็อยู่ในคลงัสนิคา้ทณัฑบ์น ใหม้อีายุการเกบ็รกัษา 2 ปี นับแต่วนันําเขา้ 

ไมว่า่จะเกบ็อยูใ่นสภาพเดมิทีนํ่าเขา้ หรอืในสภาพทีผ่ลติ ผสม ประกอบเป็นของอื่น  

7) สนิคา้ทีส่ง่ออกหากชาํรุดสามารถนํากลบัเขา้มาซ่อมในคลงัได ้

8) ยกเวน้ภาษอีากรแก่วตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติ แต่ไมป่รากฏเหน็ชดัใน ผลติภณัฑท์ี่

ส่งออก เช่น เคมภีณัฑท์ีใ่ชร้กัษาสภาพอาหารในผลติภณัฑอ์าหารกระป๋อง เคมภีณัฑช์นิดสเปรยท์ีใ่ช้
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ฉีดคอเสื้อใหแ้ขง็ในผลติภณัฑ์เสื้อผา้สําเรจ็รูป ตวัทําละลายที่ใชผ้สมกาวในผลติภณัฑ์ประเภท เซล

โลเฟน และน้ํามนักนัสนิมในผลติภณัฑป์ระเภทวงจรไฟฟ้า เป็นตน้ 

9) ยกเวน้ภาษอีากรแก่วตัถุดบิทีใ่ชส้ิน้เปลอืงและจาํเป็นในการผลติ เช่น เคมภีณัฑ์

ทีท่าํใหเ้สน้ดา้ยเหนียว เคมภีณัฑท์ีใ่ชใ้นการซกัฟอกในผลติภณัฑป์ระเภทสิง่ทอ กระดาษทราย ผงขดั 

น้ํายาขดัเงาสกัหลาด เป็นตน้ 

10) ยกเว้นอากรขาเข้าแก่เครื่องจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของ

เครื่องจกัร รวมทัง้เครื่องมอืและเครื่องใชท้ีใ่ชก้บัเครื่องจกัรดงักล่าว ไมว่า่จะเป็นของตามประเภทพกิดั

ใดทีอ่ธบิดกีรมศุลกากรอนุญาตใหนํ้าเขา้มาเพื่อใชท้ําการผลติสนิคา้ในคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นประเภทโรง

ผลติสนิคา้ 

(2) คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นทัว่ไป 

คลงัสนิค้าทณัฑ์บนทัว่ไป เป็นคลงัสนิค้าทณัฑ์บนที่จดัตัง้ขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเก็บ

รกัษาของทีนํ่าเขา้จากต่างประเทศ การบรรจุหรอืแบ่งบรรจุ การขนถ่ายสนิคา้ การกระจายสนิคา้ และ

เพื่อกจิการอื่น ๆ ทีอ่ธบิดกีรมศุลกากรเหน็สมควรอนัจะเป็นการช่วยสนับสนุนการผลติ การประกอบ

อุตสาหกรรม และการคา้ระหวา่งประเทศใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  

สทิธปิระโยชน์ในการจดัตัง้คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นทัว่ไป  

1) เป็นคลงัสนิค้าทณัฑ์บนสาธารณะรบัเก็บของเป็นการทัว่ไป ของที่เก็บอยู่ใน

คลงัสนิค้าทณัฑ์บนทัว่ไปมอีายุการเก็บรกัษา 2 ปี นับแต่วนันําเขา้ โดยได้รบังดเวน้การเก็บอากร     

ขาเขา้และขาออก หากสง่ออกนอกราชอาณาจกัร 

2) สามารถแบ่งทยอยนําของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนทัว่ไปเพื่อบริโภค

ภายในประเทศ โดยตอ้งชําระภาษอีากรใหค้รบถ้วนเฉพาะของทีนํ่าออกมานัน้ โดยคํานวณตามพกิดั

อตัราศุลกากรทีใ่ชอ้ยูใ่นเวลาทีป่ลอ่ยของนัน้ออกจากคลงัสนิคา้ทณัฑบ์น 

3) สามารถโอนกรรมสทิธิใ์นของทีเ่กบ็อยู่ในคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นใหแ้ก่ผูอ้ื่นทัง้หมด

หรอืเพยีงบางส่วน เพื่อใหผู้ร้บัโอนเป็นผูช้ําระภาษอีากรหรอืใชเ้อกสทิธิท์างการฑูต หรอืใชส้ทิธติาม

พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการลงทุน พ.ศ.2520 หรอืใชส้ทิธอิื่นๆ ซึ่งผูร้บัโอนมสีทิธเิสมอืนเป็นผูนํ้าเขา้

เอง 
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4) สามารถขนย้ายหรือโอนของไปยงัคลงัสนิค้าทณัฑ์บนประเภทโรงผลิตสนิค้า 

ทัง้น้ีของทีข่อโอนจะตอ้งเป็นของทีนํ่าไปผลติเป็นของสาํเรจ็รูปในคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นประเภทโรงผลติ

สนิคา้ทีไ่ดเ้คยยืน่สตูรการผลติไวแ้ลว้ เพือ่สง่ออกไปจาํหน่ายต่างประเทศ 

5) สามารถ ขนยา้ยหรอืโอนของไปยงัคลงัสนิค้าทณัฑ์บนทัว่ไปอื่น และสามารถ   

ขนยา้ยหรอืโอนของไปยงัเขตอุตสาหกรรมสง่ออก หรอื เขตปลอดอากร โดยถอืเสมอืนวา่ไปสง่ออกไป

นอกราชอาณาจกัรในวนัทีนํ่าเขา้ไปในเขตอุตสาหกรรม สง่ออก หรอื เขตปลอดอากร 

6) งดเวน้การเกบ็อากรขาเขา้และขาออก สาํหรบัของทีนํ่าเขา้จากต่างประเทศเพื่อ
ทําการบรรจุหรอืแบ่งบรรจุในคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นทัว่ไปเพื่อเป็นสนิคา้ส่งออก โดยสามารถแบ่งทยอย
สง่ออกไดภ้ายในเวลา 2 ปี  

7) วตัถุดบิและสนิคา้ทีไ่ดนํ้าเขา้มาเกบ็ในคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นทัว่ไป หากส่งออกไป
นอกราชอาณาจกัรไมม่ภีาระภาษสีรรพสามติและภาษมีลูคา่เพิม่ใชอ้ตัราศนูย ์ 

8) ภาษีมูลค่าเพิม่สําหรบัวตัถุดิบและสนิค้าที่นําเข้าใช้การคํ้าประกนัขณะจดัตัง้
คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นทัว่ไปแทน  

9) ของทีนํ่าเขา้เกบ็รกัษาไวใ้นคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นทัว่ไป ซึ่งเสยีหรอืเสื่อมคุณภาพ 
สามารถขอทาํลายตามระเบยีบทีก่รมศุลกากรกาํหนด โดยไดร้บัยกเวน้อากร 

(3) คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นประเภทรา้นคา้ปลอดอากร 

คลงัสนิค้าทณัฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ม ี2 ประเภท คอื คลงัสนิค้าทณัฑ์บน
กลาง และคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นเพือ่ขาย  

คลงัสนิคา้ทณัฑ์บนกลาง หมายความรวมถึง คลงัสนิคา้ทณัฑ์บนที่ใหบ้รกิารสาธารณะ

สําหรบัเกบ็ของ เพื่อนําไปแสดงและขายในคลงัสนิคา้ทณัฑ์บนเพื่อขาย คลงัสนิคา้ทณัฑ์บนเพื่อขาย 

หมายความรวมถึง คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรที่จดัตัง้ขึ้น ณ ท่าอากาศยาน

นานาชาต ิหรอืในเมอืง สาํหรบัแสดงและขายของเพือ่นําออกไปนอกราชอาณาจกัร หรอืขายแก่ผูซ้ื้อที่

เดนิทางเขา้มาในราชอาณาจกัร ไมเ่กนิปรมิาณทีก่ฎหมายกาํหนดใหไ้ดร้บัยกเวน้อากร ประกอบดว้ย 

คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นเพือ่ขาย 3 ประเภท คอื  

1) คลงัสนิค้าทณัฑ์บนสําหรบัผูโ้ดยสารขาเขา้ หมายถึง คลงัสนิค้าทณัฑ์บนเพื่อ

ขายทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้ ณ ท่าอากาศยานนานาชาตภิายในหอ้งผูโ้ดยสารขาเขา้ หรอืสถานทีอ่ื่นที่
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อธบิดกีรมศุลกากรเหน็สมควร เพือ่ขายเฉพาะสรุา ซกิารแ์รตส ์ซกิาร ์และยาเสน้ แก่ผูซ้ือ้ทีเ่ดนิทางเขา้

มาในราชอาณาจกัรและไมเ่กนิปรมิาณทีก่ฎหมายกาํหนดใหไ้ดร้บัยกเวน้อากร  

2) คลงัสนิคา้ทณัฑ์บนสําหรบัผูโ้ดยสารขาออก หมายถงึ คลงัสนิคา้ทณัฑ์บนเพื่อ

ขายทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้ ณ ท่าอากาศยานนานาชาตภิายในหอ้งผูโ้ดยสารขาออก หรอืสถานทีอ่ื่นที่

อธบิดกีรมศุลกากรเหน็สมควร เพื่อขายของนําเขา้จากต่างประเทศ และของภายในประเทศที่อธบิดี

กรมศุลกากรใหค้วามเหน็ชอบแก่ผูซ้ือ้ทีเ่ดนิทางออกไปนอกราชอาณาจกัร  

3) คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นในเมอืง หมายถงึ คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นเพื่อขายทีไ่ดร้บัอนุมตัิ

ใหจ้ดัตัง้ในเมอืง หรอืสถานทีอ่ื่นทีอ่ธบิดกีรมศุลกากรเหน็สมควร เพื่อขายของนําเขา้จากต่างประเทศ 

และของภายในประเทศทีอ่ธบิดกีรมศุลกากรใหค้วามเหน็ชอบ แก่ผูซ้ื้อทีม่หีนังสอืเดนิทางและหลกัฐาน

ทีแ่สดงวา่จะเดนิทางออกไปนอกราชอาณาจกัร โดยวธิสี ัง่ซือ้ลว่งหน้า (PRE ORDER) ซึง่ผูซ้ือ้จะไดร้บั

มอบของทีส่ ัง่ซื้อ ณ จุดส่งมอบสนิคา้ทีก่ําหนดไว ้ณ ท่าอากาศยานนานาชาตภิายในหอ้งผูโ้ดยสารขา

ออก หรอืจดัสง่ไปนอกราชอาณาจกัรโดยทางไปรษณยี ์หรอืวธิอีื่นทีอ่ธบิดกีรมศุลกากรกาํหนด  

สทิธปิระโยชน์ในการจดัตัง้คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นประเภทรา้นคา้ปลอดอากร  

ผู้ประกอบการสามารถใช้คลงัสนิค้าทณัฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรเป็นสถานที่

สาํหรบัเกบ็ของ แสดงและขายของ เพือ่นําออกไปนอกราชอาณาจกัร สาํหรบัสนิคา้ทีนํ่าเขา้และสง่ออก

ไปนอกราชอาณาจกัร ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วนันําเขา้ จะไดร้บัการยกเวน้อากรทัง้ขาเขา้และ 

ขาออก 

(4) คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นทัว่ไปสาํหรบัจดัแสดงสนิคา้หรอืนิทรรศการ (คสท.) 

คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นทัว่ไปสาํหรบัจดัแสดงสนิคา้หรอืนิทรรศการ เป็นคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นที่

จดัตัง้ขึ้นเพื่อประโยชน์ในการนําของที่นําเข้ามาจาก ต่างประเทศ หรือของที่นําเข้ามาผลิต ผสม 

ประกอบ หรอืบรรจุในประเทศ ซึ่งมเีงื่อนไขไดร้บัยกเวน้อากรตามกฎหมายศุลกากรหรอืกฎหมายอื่น 

หรอืของในประเทศซึง่ไมม่คีา่อากร เขา้มาจดัแสดงสนิคา้หรอืนิทรรศการ หรอืเพือ่กจิการอื่น ๆ อนัเป็น

การช่วยสนับสนุนการผลติ การประกอบอุตสาหกรรมและการคา้ระหว่างประเทศ ตลอดจนจูงใจใหม้ี

การลงทุนในประเทศเพิม่มากขึน้  
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สทิธปิระโยชน์ในการจดัตัง้ คสท. 

1) ของที่นําเขา้มาจากต่างประเทศเขา้เก็บใน คสท. เพื่อจดัแสดงสนิค้าหรอื

นิทรรศการ ไดร้บังดเวน้การเกบ็อากร หากไดจ้ําหน่ายระหว่างการจดังานแสดงเพื่อส่งออกไปนอก

ราชอาณาจกัร 

2) ของจากเขตอุตสาหกรรมส่งออก เขตปลอดอากร คลงัสนิคา้ทณัฑ์บนประเภท

ต่างๆ และของทีนํ่าเขา้มาผลติ ผสม ประกอบ หรอืบรรจุในประเทศซึ่งมเีงื่อนไขยกเวน้การเกบ็อากร

ตามกฎหมายศุลกากรหรอืกฎหมายอื่นสามารถนําเขา้เกบ็ใน คสท. เพือ่จดัแสดงสนิคา้หรอืนิทรรศการ

และจาํหน่าย เพือ่สง่ออกไปนอกราชอาณาจกัร 

3) ของในประเทศทีไ่ม่มคี่าอากรสามารถนําเขา้เกบ็ใน คสท. เพื่อจดัแสดงสนิคา้

หรอืนิทรรศการและจําหน่าย เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร และสามารถขอคนืภาษีมูลค่าเพิม่     

โดยให้เพิ่มคู่ฉบับใบขนสินค้าขาออกฉบับมุมสีน้ําเงิน เพื่อใช้ในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มต่อ

กรมสรรพากร 

4) การจําหน่ายผลติภณัฑต์าม (1) (2) และ (3) ขา้งตน้ ทีป่ระสงค์จะขอคนื

ภาษมีลูค่าเพิม่ ออกจาก คสท. โดยนําตดิตวัผูโ้ดยสารออกไป ใหจ้าํหน่ายไดเ้ฉพาะชาวต่างประเทศที่

จะเดนิทางกลบัออกไปนอกราชอาณาจกัร หรอืคนไทยทีม่หีนังสอืเดนิทางและหลกัฐานทีแ่สดงว่าจะ

เดนิทางออกไปนอกราชอาณาจกัร และใหก้ระทาํโดยวธิสี ัง่ซือ้ลว่งหน้า (PRE ORDER) เทา่นัน้ 

5) การจําหน่ายผลติภณัฑต์าม (1) และ (2) ขา้งตน้ ในระหว่างการจดังานแสดง

สนิคา้เพือ่บรโิภคในประเทศตอ้งชาํระคา่ภาษอีากรใหค้รบถว้น 

6) ของที่นําเขา้จากต่างประเทศเพื่อจดังานแสดงสนิค้าและนิทรรศการใน คสท.     

น้ี สามารถโอนใหแ้ก่ผูป้ระกอบกจิการเขตอุตสาหกรรมส่งออก เขตปลอดอากร คลงัสนิคา้ทณัฑ์บน

ประเภทอื่นและบุคคลอื่นซึ่งมสีทิธไิดร้บัการคนือากรตามมาตรา 19 ทว ิหรอืไดร้บัยกเวน้อากรตาม

กฎหมายศุลกากรหรอืกฎหมายอื่น การนับระยะเวลาของการเกบ็รกัษาสนิคา้ในคลงัสนิคา้ทณัฑ์บน

ประเภทต่าง ๆ ใหน้บัตัง้แต่วนันําของนัน้เขา้มาในราชอาณาจกัร เสมอืนผูร้บัโอนสนิคา้นําเขา้มาเอง 

(5) คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นทัว่ไปสาํหรบัเกบ็น้ํามนั (คสน.) 

คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นทัว่ไปสาํหรบัเกบ็น้ํามนั (คสน.) จดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถุประสงคใ์หใ้ชเ้ป็น

สถานที่เก็บน้ํามนัที่นําเขา้มาใช้ภายในประเทศหรอืส่งออกไปจําหน่ายยงัต่างประเทศ เพื่อส่งเสรมิ
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การคา้น้ํามนัทัง้ภายในและระหว่างประเทศ โดยการผ่อนคลายภาระการชําระภาษอีากรของผูนํ้าเขา้ 

รวมทัง้การสนบัสนุนการสาํรองน้ํามนั เพือ่ความมัน่คงดา้นพลงังานของประเทศ  

สทิธปิระโยชน์ในการจดัตัง้ คสน. 

ผูป้ระกอบการสามารถใชเ้ป็นสถานทีเ่กบ็น้ํามนัทีนํ่าเขา้มาใชภ้ายในประเทศ หรอืสง่ออก

ไปจําหน่ายยงัต่างประเทศ โดยสามารถเก็บน้ํามนัได้ครัง้ละไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วนันําเข้า          

หากสง่ออกไปจาํหน่ายยงัต่างประเทศจะไดร้บัการงดเวน้การเกบ็ภาษอีากรทัง้ขาเขา้และขาออก แต่ถา้

นําเขา้มาใชบ้รโิภคภายในประเทศตอ้งชําระภาษอีากรขณะนําออกจาก คสน. โดยต้องปฏบิตัติาม

พระราชบัญญัติน้ํามนัเชื้อเพลิง พ.ศ.2521 ตลอดจนระเบียบและประกาศของกระทรวงพาณิชย์

เกีย่วกบัน้ํามนัเชือ้เพลงิอยา่งเครง่ครดั 

(6) คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นสาํหรบัอู่ซ่อมหรอืสรา้งเรอื 

คลงัสนิค้าทณัฑ์บนสําหรบัอู่ซ่อมหรือสร้างเรือ เป็นคลงัสนิค้าทณัฑ์บนใช้เพื่อใช้เก็บ

สว่นประกอบ อุปกรณ์ประกอบ และวสัดุสาํหรบัซ่อมหรอืสรา้งเรอืหรอืสว่นของเรอื ทีไ่ดร้บัยกเวน้อากร

ตามประเภทที ่7 ภาค 4 แหง่พระราชกาํหนดพกิดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 2530  

สทิธปิระโยชน์ในการจดัตัง้คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นสาํหรบัอู่ซ่อมหรอืสรา้งเรอื  

ผูนํ้าเขา้ซึง่เป็นผูไ้ดร้บัอนุมตัจิดัตัง้คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นสาํหรบัอู่ซ่อมหรอืสรา้งเรอื สามารถ

นําเขา้สว่นประกอบอุปกรณ์ประกอบและวสัดุสาํหรบัซ่อมหรอืสรา้งเรอืเขา้เกบ็รกัษาในคลงัสนิคา้ทณัฑ์

บนน้ีเพื่อการซ่อมหรอืสรา้งเรอื หรอืสว่นของเรอืขนาด 15 ตนักรอสขึน้ไป ไมว่่าเรอืนัน้จะเป็นเรอืไทย

หรอืเรอืต่างประเทศโดยไดร้บัยกเวน้ภาษอีากร 

(7) เขตคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นสาํหรบัประกอบการคา้เสรทีีป่ลอดจากภาระทางภาษอีากร 

เขตคลงัสนิค้าทณัฑ์บนสําหรบัประกอบการค้าเสรีที่ปลอดจากภาระทางภาษีอากร  

(เขตคลงัฯ) คอื อาณาบรเิวณทีก่รมศุลกากรอนุมตัใิหจ้ดัตัง้ขึน้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหเ้ป็นทีร่วม

ของคลงัสนิคา้ทณัฑบ์น 2 ประเภท คอื  

1) คลงัสนิค้าทณัฑ์บนตามมาตรา 8 หมายถึงคลงัสนิค้าทณัฑ์บนที่อธบิดกีรม

ศุลกากรอนุมตัใิหจ้ดัตัง้ขึน้โดยอาศยัอํานาจตามมาตรา 8 แห่งพระราชบญัญตัศุิลกากร พุทธศกัราช 

2469 แกไ้ข เพิม่เตมิโดยประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่329 ลงวนัที ่13 ธนัวาคม พ.ศ. 2515 เพือ่
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ประโยชน์ในการ เกบ็รกัษาของทีนํ่าเขา้จากต่างประเทศ หรอืของทีม่ทีณัฑบ์นเพือ่การกระจายสนิคา้ 

การบรรจุหรอื แบ่งบรรจุ การขนถ่ายสนิค้า การแสดงสนิค้าและนิทรรศการ การบํารุงรกัษาและ     

งานดา้นวศิวกรรม การวจิยัและพฒันา หรอืเพือ่แสดงในงานนิทรรศการหรอืงานอื่นทีค่ลา้ยกนั หรอื

กจิการอื่น ๆ ทีอ่ธบิดกีรมศุลกากรเหน็สมควร 

2) คลงัสนิค้าทณัฑ์บนประเภทโรงผลติสนิค้า เป็นคลงัสนิค้าทณัฑ์บนที่อธบิดกีรม

ศุลกากรมอีํานาจอนุมตัใิหจ้ดัตัง้ขึน้ตามมาตรา 8 ทว ิ(2) แห่งพระราชบญัญตัศุิลกากร พุทธศกัราช 

2469 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญตัศุิลกากร (ฉบบัที ่18) พ.ศ. 2543 ซึง่ผูไ้ดร้บั

อนุมตัใิหจ้ดัตัง้สามารถนํา วตัถุดบิจากต่างประเทศเขา้มาทําการผลติ ผสม ประกอบ บรรจุ หรอื

ดาํเนินการอื่นใด แลว้สง่ออกไปจาํหน่ายยงัต่างประเทศ  

สทิธปิระโยชน์ในการจดัตัง้เขตคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นสําหรบัประกอบการคา้เสรทีี่ปลอด

จากภาระภาษอีากร  

1) ได ้รบังดเวน้การเกบ็อากรขาเขา้และขาออกแก่ของทีป่ลอ่ยออกจากคลงัสนิคา้

ทณัฑ์บน ในเขตคลงัสนิค้าทณัฑ์บนสําหรบัประกอบการค้าเสรีที่ปลอดจากภาระภาษีอากรเพื่อ

สง่ออกนอกราชอาณาจกัรทัง้น้ีไมว่่าจะสง่ออกในสภาพเดมิทีนํ่าเขา้หรอืในสภาพ ทีไ่ดผ้ลติหรอืผสม

หรอืประกอบเป็นของอื่น 

2) กรมศุลกากรจะจัดเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติพิธีการรับชําระค่าภาษีอากร          

ตรวจปล่อยสินค้า และดําเนินการอื่นๆ เกี่ยวกับการศุลกากรเพื่ออํานวยความสะดวกต่อ

ผูป้ระกอบการในเขตคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นสาํหรบัประกอบการคา้เสรทีีป่ลอดจากภาระภาษอีากร 

3) ของที่เก็บอยู่ในคลงัสนิค้าซึ่งประกอบกิจการอยู่ในเขตคลงัสนิค้าทณัฑ์บน

สาํหรบัประกอบการคา้เสรทีีป่ลอดจากภาระภาษอีากรนอกจากทีก่รมศุลกากรไดก้ําหนดระยะ เวลา

การเกบ็รกัษาไวเ้ป็นอยา่งอื่น ใหม้อีายุเกบ็รกัษา 2 ปีนับแต่วนัทีนํ่าเขา้ ไมว่า่จะเกบ็อยูใ่นสภาพเดมิ

ทีนํ่าเขา้ หรอืในสภาพทีไ่ดผ้ลติ หรอืผสม หรอืประกอบเป็นของอื่น เมื่อพน้กําหนด กรมศุลกากรจะ

เรยีกเกบ็ภาษอีากรสาํหรบัของดงักล่าว เวน้แต่มเีหตุอนัควร อธบิดกีรมศุลกากรอาจขยายระยะเวลา

ออกไปได ้
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เขตปลอดอากร (FREE ZONE) 

เขตปลอดอากร หมายถึงเขตพื้นที่ที่กําหนดไว้สําหรับการประกอบอุตสาหกรรม         

พาณิชยกรรม หรอืกจิการอื่นทีเ่ป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกจิของประเทศ โดยของทีนํ่าเขา้ไปในเขต

ดงักลา่วจะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางอากรตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

สทิธปิระโยชน์ 

(1) ยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัของทีไ่ดนํ้าเขา้มาในราชอาณาจกัรเพื่อนําเขา้ในเขตปลอด

อากรในกรณ ีดงัต่อไปน้ี 

(1.1) ของทีเ่ป็นเครื่องจกัร อุปกรณ์ เครื่องมอืและเครื่องใช ้รวมทัง้ส่วนประกอบ

ของของดงักล่าวที่จําเป็นต้องใช้ในการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรอืกิจการอื่นใดที่เป็น

ประโยชน์แกก่ารเศรษฐกจิของประเทศ ตามทีอ่ธบิดอีนุมตั ิ

(1.2) ของทีนํ่าเขา้มาในราชอาณาจกัรและนําเขา้ไปในเขตปลอดอากร สาํหรบัใช้

ในการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรอืกจิการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกจิของ

ประเทศ 

(1.3) ของทีป่ลอ่ยออกมาจากเขตปลอดอากรอื่น 

(2) ยกเว้นอากรขาออก สําหรบัของที่ปล่อยไปจากเขตปลอดอากร เพื่อส่งออกนอก

ราชอาณาจกัร 

(3) ยกเวน้ภาษมีลูคา่เพิม่ สาํหรบัการนําสนิคา้จากต่างประเทศเขา้ไปในเขตปลอดอากร 

(4) ใช้อัตราภาษีร้อยละ 0 ในการคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับการนําสินค้าใน

ราชอาณาจกัรเขา้ไปในเขตปลอดอากรเฉพาะสนิคา้ทีต่อ้งเสยีอากรขาออกหรอืทีไ่ดร้บัยกเวน้อากรขา

ออกตามกฎหมายวา่ดว้ยศุลกากร 

(5) ยกเว้นภาษีสรรพสามติ สําหรบัการนําเขา้และการผลติของที่กระทําในเขตปลอด

อากร 

(6) ยกเวน้ภาษสีุรา การปิดแสตมป์และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายวา่ดว้ยสุรา กฎหมาย

ยาสบู และกฎหมายวา่ดว้ยไพ ่สาํหรบัการนําเขา้และการผลติทีก่ระทาํในเขตปลอดอากร 
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(7) การนําของเขา้มาในราชอาณาจกัรหรอืการนําวตัถุดบิภายในราชอาณาจกัรเขา้ไปใน

เขตปลอดอากรเพื่อผลติ ผสม ประกอบบรรจุ หรอืดําเนินการอื่นใดกบัของนัน้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ

สง่ออกไปนอกราชอาณาจกัร ใหข้องนัน้ไดร้บัยกเวน้ไมอ่ยูภ่ายในบงัคบักฎหมายในสว่นทีเ่กีย่วกบัการ

ควบคุมมาตรฐานหรอืคุณภาพการประทบัตราหรอืเครือ่งหมายใด ๆ แก่ของนัน้ 

(8) ของใดที่มีกฎหมายบัญญัติให้ได้ร ับยกเว้นหรือคืนเงินอากรเมื่อส่งออกไปนอก

ราชอาณาจกัร หากนําของนัน้เขา้ไปในเขตปลอด อากรใหไ้ดร้บัยกเวน้หรอืคนืเงนิอากรโดยใหถ้อืว่า

ของนัน้ไดส้ง่ออกไปนอกราชอาณาจกัรในเวลาทีนํ่าของเชน่วา่นัน้เขา้ไปในเขต ปลอดอากร 

(9) การนําของออกจากเขตปลอดอากรเพื่อใชห้รอืจําหน่ายภายในราชอาณาจกัร หรอื

เพื่อโอนเขา้ไปในคลงัสนิค้าทณัฑ์บน หรอืจําหน่ายให้แก่ผู้นําของเขา้ตามมาตรา 19 ทว ิแห่ง

พระราชบญัญตัศุิลกากร (ฉบบัที่ 9) พ.ศ.2482 หรอืผูม้สีทิธไิดร้บัยกเวน้อากรตามกฎหมายว่าดว้ย

พกิดัอตัราศุลกากรหรอืกฎหมายอื่น ใหถ้อืว่าเป็นการนําเขา้มาในราชอาณาจกัรหรอืนําเขา้สาํเรจ็ใน

เวลาทีนํ่าของเชน่วา่นัน้ออกจากเขตปลอดอากร 

(10) การนําของในเขตปลอดอากรไปใช้เพื่อการบริโภคหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่น
นอกเหนือจากวตัถุประสงค์ในการจดัตัง้เขตปลอดอากร ใหถ้ือว่าเป็นการนําของออกจากเขตปลอด

อากรเพื่อใชห้รอืจําหน่ายภายในราชอาณาจกัรดงักล่าวในขอ้ (9) เวน้แต่จะเป็นการกําจดัหรอืทําลาย

เศษวสัดุ ของที่เสยีหาย ของที่ใชไ้ม่ไดห้รอืของที่ไม่ไดใ้ช ้ ซึ่งอยู่ภายในเขตปลอดอากรโดยไดร้บั

อนุญาตจากอธบิด ี

(11) ของที่ปล่อยจากเขตปลอดอากรเพื่อนําเขา้มาในราชอาณาจกัร ให้คํานวณค่าภาษี

ตามสภาพของ ราคาของ และพกิดัอตัราศุลกากร ทีเ่ป็นอยู่ในเวลาซึ่งไดป้ล่อยของเช่นว่านัน้ออกไป

จากเขตปลอดอากรแต่ในกรณีทีไ่ดนํ้าของทีม่อียู่ในราชอาณาจกัรเขา้ไปในเขตปลอดอากร โดยของที่

นําเขา้ไปนัน้ไมม่สีทิธไิดร้บัคนืหรอืยกเวน้อากร ไมต่อ้งนําราคาของดงักลา่วมาคาํนวณคา่ภาษ ี

 

นโยบายหรือกฎหมายส่งเสริม SMEs  

 

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม ถอืเป็นกลไกหลกัในการเสรมิสรา้งความกา้วหน้าทาง

เศรษฐกจิของประเทศไทย โดยสรา้งรายไดแ้ละจา้งงาน อกีทัง้เป็นเครื่องมอืในการแกไ้ขปญัหาความ

ยากจนในปี 2553 ประเทศไทยมจีาํนวนวสิาหกจิรวมทัง้สิน้ประมาณ 2.9 ลา้นราย โดยรอ้ยละ 99.8 

เป็นวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม การจา้งงานของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมคดิเป็น  
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รอ้ยละ 78 ของการจา้งงานรวมของประเทศ มลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) ของวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดยอ่มคดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 37.1 ของผลติภณัฑม์วลรวมทัง้ประเทศและ

มลูคา่การสง่ออกของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มคดิเป็นรอ้ยละ 28.4 ของมลูค่าสง่ออกรวมของ

ประเทศ278 

 วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มมจีุดแขง็ดา้นความคล่องตวั ยดืหยุน่ สามารถปรบัตวั

เขา้กบัสถานการณ์แวดลอ้มทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ มคีวามสามารถและความเชีย่วชาญดา้น

ทกัษะงานฝีมอืและงานบรกิาร(Craftsmanship & Hospitality) และดา้นการผลติสนิคา้และบรกิารเพือ่

ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้รโิภคเป้าหมาย ในขณะทีม่จีุดอ่อนดา้นการบรหิารจดัการธุรกจิ 

ความสามารถในการพฒันาสนิคา้และบรกิาร โอกาสในการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุน ความสามารถในดา้น

การพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัในการ

ดาํเนินธุรกจิ และขาดโอกาสทางการตลาดและการเขา้ถงึขอ้มลูการตลาดเชงิลกึ 

 สําหรบัภยัคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมที่สําคญั ไดแ้ก่ 

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิและการเปิดเสรทีีอ่าจก่อใหเ้กดิการแขง่ขนัทางธุรกจิสูงขึน้ นอกจากนัน้  

การเปลีย่นแปลงของสถานการณ์โลกทัง้ในมติดิา้นการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มยงัเป็น

ปจัจยัสาํคญัทีเ่พิม่ความเสีย่งต่อการดาํเนินธุรกจิ 

 

แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2555-2559) 

สาํนักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ไดจ้ดัทําแผนการส่งเสรมิวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อมฉบบัที ่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) ขึน้ เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและ

ส่งเสรมิใหว้สิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยใหเ้ตบิโตอย่างต่อเน่ือง ยัง่ยนื และสามารถ

แขง่ขนัไดใ้นบรบิททีเ่ปลีย่นแปลงไปของโลกปจัจุบนั ทัง้น้ี แผนการสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2555-2559) มคีวามสอดคลอ้งและเชือ่มโยงกบันโยบายของรฐับาลและแผน

ยุทธศาสตรอ์ื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ ฉบบัที ่ 11 (พ.ศ. 2555-

2559) เป็นตน้ 

 

                                                            
278 สาํนกังานวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
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กรอบแนวคิดในการผลกัดันให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นพลัง

ขบัเคล่ือนหลกัของเศรษฐกิจไทย 

แผนการสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2555-2559) มกีรอบ

แนวคดิในการผลกัดนัใหว้สิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นพลงัขบัเคลื่อนหลกัของเศรษฐกจิไทย 

โดยใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาศกัยภาพวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อใหด้าํเนินธุรกจิโดย

ใชค้วามรู ้ ความคดิสรา้งสรรค ์ นวตักรรม และเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม ทัง้ในระดบัสาขาธุรกจิและ

ระดบัผูป้ระกอบการ และมุง่สนับสนุนตามระยะการเตบิโตของธุรกจิ ไดแ้ก่ ขัน้เริม่ตน้ธุรกจิ (Startup) 

ทีห่มายถงึธุรกจิทีม่รีะยะเวลาการดาํเนินธุรกจิไมเ่กนิ 3 ปี ขัน้เตบิโต (Growth & Maturity) และขัน้การ

ปรบัเปลีย่นธุรกจิ (Turn around) ซึง่จะครอบคลุมมติเิชงิพืน้ที ่ทัง้ระดบัภาพรวมประเทศ กลุ่มจงัหวดั 

และรายจงัหวดั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการกระจายความเจรญิจากส่วนกลางสู่ภูมภิาคและ

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเชงิพืน้ที ่

ทิศทางการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ทศิทางการสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) 

จะมุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมใหเ้ตบิโตอยา่งสมดุลและยัง่ยนื โดย

การเสรมิสรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนัทัง้ในเชงิคุณภาพ ประสทิธภิาพ การสรา้งสรรคแ์ละ

นวตักรรมใหก้บัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม และวสิาหกจิรายย่อย กระตุน้ใหเ้กดิการรวมตวั

และเชื่อมโยงกนัทางธุรกจิ เน้นการพฒันาเชงิพื้นที่โดยคํานึงถึงปจัจยัด้านสงัคม วฒันธรรม 

สิง่แวดลอ้ม และเอกลกัษณ์ของแต่ละพืน้ที ่ ในดา้นการเสรมิสรา้งศกัยภาพเพื่อเตรยีมพรอ้มสู่การ

รวมกลุ่มทางเศรษฐกจิและการเปิดเสร ี จะมุ่งเน้นการสนับสนุนดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและการสรา้ง

สภาพแวดลอ้มใหเ้อือ้ต่อการคา้และดาํเนินธุรกจิระหวา่งประเทศ ทัง้น้ี เงือ่นไขปจัจยัความสาํเรจ็ของ

แผนการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมฉบบัที ่ 3 ยงัขึน้อยู่กบัความต่อเน่ืองของการ

สนับสนุนจากภาครฐั ศกัยภาพและความพรอ้มของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม ตลอดจนความ

เปลีย่นแปลงทีอ่าจสง่ผลกระทบในบางชว่งเวลา 

เป้าหมายการส่งเสริม 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ กําหนดใหส้ะทอ้นถงึผลการดําเนินงานของหน่วยงานและ

สอดคลอ้งกบันโยบายการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งแผนการส่งเสรมิวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2555-2559) ไดก้ําหนดเป้าหมายการสง่เสรมิ โดยพจิารณา
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จากขอ้มลูในปจัจุบนัประกอบกบัผลการสง่เสรมิทีผ่า่นมา และการคาดการณ์จากแนวโน้มสถานการณ์

ทางเศรษฐกจิไว ้5 ประการ ไดแ้ก่ 

(1) วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมมกีารจดทะเบยีนนิตบิุคคลเพิม่ขึ้นและสามารถ
ดาํเนินธุรกจิไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื ไมน้่อยกวา่ 250,000 วสิาหกจิ ภายในปี พ.ศ. 2559 

(2) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสาขากลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาขีด

ความสามารถการแขง่ขนัในเชงิลกึไมน้่อยกวา่ 30,000 รายภายในปี พ.ศ. 2559 

(3) เครอืขา่ยวสิาหกจิของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไดร้บัการพฒันาใหม้คีวาม
เขม้แขง็ไมน้่อยกวา่ 60 เครอืขา่ยวสิาหกจิต่อปี 

(4) ปจัจยัแวดลอ้มในการดําเนินธุรกจิไดร้บัการพฒันา ปรบัปรุง แกไ้ข เพื่อใหล้ด

อุปสรรคและเอือ้อาํนวยความสะดวกในการดาํเนินธุรกจิของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มมากขึน้ 

(5) การบริหารจัดการด้านงานส่ ง เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม                  

มปีระสทิธภิาพและทาํงานเชงิบรูณาการ 

กลุ่มเป้าหมายการส่งเสริม 

เพือ่ใหก้ารสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มมปีระเภทกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ

อยา่งชดัเจน แผนการสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม ฉบบัที ่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) จงึได้

กาํหนดหลกัเกณฑก์ารคดัเลอืก ดงัน้ี 

(1) เป็นสาขาธุรกจิที่สรา้งประโยชน์และรายไดใ้หป้ระเทศไดม้าก และใชว้ตัถุดบิใน

ประเทศ 

(2) เป็นสาขาธุรกจิทีป่ระเทศไทยมศีกัยภาพในการแขง่ขนัและเป็นวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่มสาขาธุรกจิใหมท่ีม่โีอกาสในอนาคต (New Wave) 

(3) เป็นสาขาธุรกจิทีต่อบสนองต่อนโยบายสาํคญัของรฐั เช่น นโยบายการกระจาย

รายไดก้ารสรา้งงานสรา้งอาชพี และการสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัจากการสรา้งมลูค่าเพิม่

ใหแ้ก่สนิคา้และบรกิาร เป็นตน้ 

(4) เป็นสาขาธุรกจิทีค่าํนึงถงึการรกัษาสิง่แวดลอ้ม และสรา้งความสมดุลในสงัคม 

(5) เป็นสาขาธุรกจิทีด่าํรงรกัษาศลิปวฒันธรรมอนัดงีามของไทย 
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จากเกณฑก์ารคดัเลอืกกลุ่มเป้าหมายขา้งตน้ สามารถระบุสาขาธุรกจิทีไ่ดร้บัความสาํคญั

เป็นพเิศษได ้ดงัน้ี 

(1) กลุม่อุตสาหกรรมเทคโนโลยแีละนวตักรรม 

(2) กลุม่อุตสาหกรรมการเกษตรและเกษตรแปรรปู 

(3) กลุม่อุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์

(4) กลุม่ธุรกจิการคา้ปลกีและคา้สง่ 

(5) กลุม่ธุรกจิบรกิารและทอ่งเทีย่ว 

ยทุธศาสตรก์ารส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย 

แผนการสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2555-2559) กําหนด

ยทุธศาสตรแ์ละกลยทุธก์ารสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม ดงัน้ี 

 ยทุธศาสตรท์ี ่1  สนับสนุนปจัจยัแวดลอ้มใหเ้อื้อต่อการดําเนินธุรกจิวสิาหกจิขนาด

กลางและขนาดยอ่มไทย 

 ยทุธศาสตรท์ี ่2  เสรมิสรา้งขดีความสามารถในการแข่งขนัของวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอ่มไทย 

 ยทุธศาสตรท์ี ่3  ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้เติบโตอย่าง

สมดุลตามศกัยภาพของพืน้ที ่

 ยทุธศาสตรท์ี ่4  เสรมิสรา้งศกัยภาพของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้

เชือ่มโยงกบัเศรษฐกจิระหวา่งประเทศ 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1 สนับสนุนปัจจยัแวดล้อมให้เอ้ือต่อการดาํเนินธรุกิจวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมไทย 

บทบาทสําคญัประการหน่ึงของภาครฐัในการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

คอื สรา้งปจัจยัแวดลอ้มใหเ้อือ้ต่อการดาํเนินธุรกจิของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มทุกกลุ่ม เช่น 

การแกไ้ขปรบัปรุงกฎหมายและกฎระเบยีบ สง่เสรมิการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุน การจดัทาํฐานขอ้มลูทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่างๆ รวมถงึการแกไ้ขและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ทีไ่มป่กตต่ิางๆ เช่น ภยัพบิตัิ
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ทางธรรมชาต ิ การชุมนุมทางการเมอืง ความผนัผวนทางเศรษฐกจิ ดงันัน้ ในการพฒันาและสง่เสรมิ

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มจงึตอ้งดาํเนินการสนบัสนุนปจัจยัพืน้ฐาน 2 สว่น คอื 

(1) การสรา้งปจัจยัแวดลอ้มใหเ้อือ้ต่อการดาํเนินธุรกจิของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ยอ่มในทุกระดบัการเตบิโตของธุรกจิใหม้ปีระสทิธภิาพและธรรมาภบิาล รวมทัง้พฒันาเครอืขา่ยการ

ทาํงานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มของภาครฐัอยา่งมบีรูณาการ 

(2) การสรา้งภูมคิุม้กนัจากปจัจยัเสีย่งทัง้ภายในและภายนอกประเทศ การฟ้ืนฟู และ

บรรเทาผลกระทบที่เกดิขึ้นกบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม จากสถานการณ์ฉุกเฉินและ

สถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมไทย 

สภาวการณ์ต่างๆ ทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ การคา้ สงัคม และเทคโนโลย ี ไดเ้กดิการ

เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการแข่งขนัในภาคธุรกจิและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ 

โดยตรง โดยเฉพาะปจัจยัดา้นการแขง่ขนัทางธุรกจิไดเ้ปลีย่นแปลงไปอย่างชดัเจน จากในอดตีที่

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยอาศยัความไดเ้ปรยีบทางดา้นทรพัยากรธรรมชาติ

และตน้ทุนดา้นแรงงานทีท่าํใหส้ามารถผลติสนิคา้ใหม้รีาคาทีต่ํ่า แต่ปจัจุบนักลบักลายเป็นขอ้จาํกดัและ

ทาํใหต้อ้งเผชญิกบัภาวะการถดถอยทางการแข่งขนั เน่ืองจากทรพัยากรธรรมชาตทิีเ่ริม่ลดน้อยลง 

รวมถงึมผีูแ้ขง่ขนัทีม่ตีน้ทุนแรงงานตํ่ากว่าและมทีรพัยากรมากกว่ากา้วขึน้มาเป็นคู่แขง่รายใหม่อย่าง

ต่อเน่ือง ทาํใหว้สิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มทีเ่คยไดเ้ปรยีบ ตอ้งพฒันาและเพิม่ขดีความสามารถ

ในการดําเนินธุรกจิ เพื่อใหส้ามารถอยู่รอดไดภ้ายใต้การแข่งขนัในปจัจุบนั การเสรมิสรา้งขดี

ความสามารถในการแขง่ขนัของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมครอบคลุมประเดน็สาํคญั ไดแ้ก่ 

การเพิม่ผลติภาพในการดาํเนินธุรกจิ การยกระดบัความสามารถดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีการ

บรหิารจดัการ มาตรฐานและคุณภาพของสนิคา้และบรกิาร การขยายโอกาสทางการตลาด และการ

ใหบ้รกิารของหน่วยงานภาครฐั เป็นตน้ ทัง้น้ี ปจัจยัเหล่าน้ีจะมสีว่นสนับสนุนใหว้สิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอ่มในภาคการผลติ ภาคการคา้ และภาคบรกิารมคีวามเขม้แขง็และสามารถแขง่ขนัไดอ้ยา่ง

ยัง่ยนื 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้เติบโตอย่าง

สมดลุตามศกัยภาพของพืน้ท่ี 



นโยบายและกฎหมายของประเทศสมาชกิอาเซยีนเป้าหมาย 

  

 

3-412 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยมีอยู่อย่างหนาแน่นในพื้นที่

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล เช่นเดยีวกบัการจา้งงานสว่นใหญ่ของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด

ยอ่ม แสดงใหเ้หน็ถงึความไมส่มดุลของการพฒันาเชงิพืน้ที ่ แมว้า่พืน้ทีอ่ื่นมไิดม้ศีกัยภาพดอ้ยไปกวา่

พืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล ทัง้น้ี ศกัยภาพของพืน้ทีส่ามารถจําแนกไดเ้ป็น 3 ดา้น คอื        

1) ดา้นสงัคมและวฒันธรรม ซึ่งหมายถงึศกัยภาพของวถิชีวีติ วฒันธรรม และภูมปิญัญาทีเ่ป็น

เอกลกัษณ์สามารถสรา้งมลูค่าเพิม่ (value-added) และความโดดเด่นใหแ้ก่สนิคา้และบรกิาร 2) ดา้น

เศรษฐกจิ ซึง่หมายถงึศกัยภาพของพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมกบัการดาํเนินกจิกรรมทางเศรษฐกจิ 3) ดา้น

ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม ซึ่งหมายถงึความอุดมสมบูรณ์ ความหลากหลายของทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้มทีม่เีฉพาะในพืน้ที ่ และเป็นประโยชน์ในการดําเนินธุรกจิของวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม ซึง่ยุทธศาสตรน้ี์มุง่เน้นการสง่เสรมิตามความหมายของศกัยภาพพืน้ทีด่งักล่าว รวมถงึยงั

สง่เสรมิการบูรณาการการ การสรา้งเครอืขา่ยการทาํงาน และกลไกการดําเนินการส่งเสรมิวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดยอ่มทัง้ในระดบัพืน้ที ่และระหวา่งพืน้ที ่

ยทุธศาสตรท่ี์ 4 เสริมสร้างศกัยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้

เช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

การเชื่อมโยงวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมใหส้ามารถรองรบักบักระแสโลกาภวิตัน์

และเชื่อมโยงกบัเศรษฐกจิระหว่างประเทศเป็นเรื่องทีม่คีวามจําเป็นเป็นอย่างยิง่ เน่ืองจากปจัจุบนั

การคา้ระหวา่งประเทศมบีทบาทสาํคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศไทยเป็นอย่างมาก รายได้

จากการส่งออกเป็นรายไดห้ลกัของประเทศทัง้ในส่วนภาพรวมของประเทศและในส่วนของวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อม การเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศในอนาคตยงัคงต้องพึง่พงิความ

แขง็แกร่งและเสถยีรภาพของภาคการคา้ระหวา่งประเทศเป็นสาํคญั ดงันัน้ การสง่เสรมิวสิาหกจิขนาด

กลางและขนาดย่อมเพื่อใหเ้กดิการเชื่อมโยงการดําเนินธุรกจิกบัต่างประเทศจงึต้องมุ่งเน้นการสรา้ง

ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสถานการณ์การคา้ระหวา่งประเทศใหแ้ก่วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ขอ้ตกลงภายใตป้ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community: 

AEC) ซึ่งจะมผีลกระทบต่อการประกอบธุรกจิในธุรกจิสาขาต่างๆ การสนับสนุนการปรบัปรุงการ

ประกอบธุรกจิใหก้บัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมใหส้ามารถเตรยีมพรอ้มและรองรบัการแขง่ขนั

ทีม่มีากขึน้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ นอกจากน้ี ยงัใหค้วามสาํคญัต่อการส่งเสรมิศกัยภาพและ

ขยายโอกาสการคา้และการลงทุนระหว่างประเทศใหก้บัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถงึ

สนบัสนุนการสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืกบัธุรกจิในต่างประเทศ 
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ความเช่ือมโยงด้านกฎระเบียบของประเทศ 

ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

4.1  การดาํเนินงานตามแผนการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

อาเซียนให้ความสําคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่าง

ต่อเน่ืองหลงัจากการดําเนินการไปสู่การจดัตัง้เขตการคา้เสรอีาเซยีนหรอือาฟตา (ASEAN Free 

Trade Area: AFTA) ไดบ้รรลุเป้าหมายในปี 2546 ในการน้ี ทีป่ระชุมสุดยอดอาเซยีน (ASEAN 

Summit) ครัง้ที ่8 เมือ่เดอืนพฤศจกิายน 2545 ไดเ้หน็ชอบใหอ้าเซยีนกําหนดทศิทางการดาํเนินงาน

เพือ่มุง่ไปสูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community: AEC) ซึง่มลีกัษณะ

คลา้ยคลงึกบัประชาคมเศรษฐกจิยุโรป (European Economic Community: EEC) และใหอ้าเซยีน

ปรบัปรุงกระบวนการดําเนินงานภายในของอาเซยีนใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ทัง้น้ี ในการประชุม

สุดยอดอาเซยีนในปี 2546 ผูนํ้าอาเซยีนไดอ้อกแถลงการณ์ Bali Concord II เหน็ชอบใหม้กีารรวมตวั

ไปสูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนหรอื AEC ภายในปี 2563 (ค.ศ. 2020) และใหเ้ร่งรดัการ

รวมกลุ่มเพื่อเปิดเสรสีนิค้าและบรกิารสําคญั 11 สาขา ได้แก่ การท่องเที่ยว การบนิ ยานยนต ์

ผลติภณัฑไ์ม ้ผลติภณัฑย์าง สิง่ทอ อเิลก็ทรอนิกส ์สนิคา้เกษตร ประมง เทคโนโลย ีสารสนเทศและ

สขุภาพ 
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ในเบือ้งตน้อาเซยีนมเีป้าหมายจะรวมตวัเป็น AEC ภายในปี 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมา

ไดเ้ลื่อนระยะเวลาในการบรรลุประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนใหเ้รว็ขึน้เป็นปี 2558 (ค.ศ. 2015) สาํหรบั

แนวคดิการรวมตวัเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน คอื อาเซยีนจะกลายเป็นตลาดและฐานการผลติ

เดยีวกนั หรอื Single market and production base นัน่หมายถงึจะตอ้งมกีารเคลื่อนยา้ยปจัจยัการ

ผลติไดอ้ย่างเสร ีสามารถดําเนินการผลติทีไ่หนกไ็ด ้โดยสามารถใชท้รพัยากรจากแต่ละประเทศ ทัง้

วตัถุดบิและแรงงานมารว่มในการผลติ มมีาตรฐานสนิคา้ กฎเกณฑก์ฎระเบยีบเดยีวกนั  

AEC Blueprint และ AEC Strategic Schedule 

การขบัเคลื่อนไปสู่ AEC จําเป็นตอ้งมทีศิทางและแผนการดําเนินงานทีช่ดัเจน ดงันัน้ที่

ประชุมรฐัมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน จึงเห็นชอบและมอบหมายให้ที่ประชุมเจ้าหน้าที่ระดบัอาวุโส 

(SEOM) จดัทาํ AEC Blueprint เพือ่เป็นแผนงานภาพรวมทีจ่ะระบุกจิกรรมดา้นเศรษฐกจิครอบคลุม

ทัง้สนิคา้ บรกิาร การลงทุน แรงงาน และเงนิลงทุนทีจ่ะเปิดเสรมีากขึน้ในอนาคต เหตุผลทีอ่าเซยีนตอ้ง

จดัทาํ AEC Blueprint กเ็พือ่จะกาํหนดทศิทางและแผนงานในดา้นเศรษฐกจิทีต่อ้งดาํเนินงานใหช้ดัเจน

ตามกรอบระยะเวลาทีก่ําหนดจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายและเพื่อสรา้ง “พนัธสญัญา” ระหว่างประเทศ

สมาชกิทีจ่ะดําเนินการไปสู่เป้าหมายดงักล่าวร่วมกนั นอกจากน้ียงัไดม้กีารจดัทําตารางเวลาดําเนิน

กจิกรรมต่างๆ (Strategic Schedule) ขึน้มาดว้ยเพื่อกําหนดกรอบเวลาในการดาํเนินการของแต่ละ

กจิกรรมภายใต ้AEC Blueprint 

 

4.1.1 การเปิดเสรีการอาํนวยความสะดวกทางการค้า การบริการ และการลงทุน 

 

ประเทศบรูไน อนิโดนีเซยี มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์สงิคโปร ์และไทย (ASEAN-6) ไดม้กีาร

ลดภาษนํีาเขา้เหลอื 0% จากสนิคา้ทัง้หมด 99.65% ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2010 แลว้ในขณะที ่

ประเทศกมัพูชา ลาว พม่า และเวยีดนาม(CLMV) ลดภาษีนําเขา้เหลอื 0-5% จากสนิค้าทัง้หมด 

98.86% ซึ่งก้าวต่อไปของการเปิดเสรีการอํานวยความสะดวกทางการค้าคือการให้การสนับสนุน

การคา้ระหวา่ง ASEAN Member States (AMS) ใหม้มีากยิง่ขึน้  เพือ่การเปิดเสรกีารอํานวยความ

สะดวกทางการคา้และการผลติในภูมภิาคอาเซยีน  AMS ไดป้รบัใช ้แผนการดําเนินงานดา้นการ

อํานวยความสะดวกทางการคา้ของอาเซยีน (Trade Facilitation Work Programme) ในปี 2008 และ

ไดม้กีารปรบัใชต้วัชีว้ดัการเปิดเสรกีารอาํนวยความสะดวกทางการคา้ในปี 2009 
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การเปิดเสรีด้านภาษีในอาเซียน 

 

ประเทศ ASEAN-6 ไดล้ดภาษีสนิคา้เพิม่เตมิ 7,881 รายการ รวมทัง้หมด 54,467 

รายการ หรอืทัง้หมด 99.65% ของสนิคา้ทัง้หมดมภีาษเีป็น 0% ซึง่สนิคา้ทีเ่พิม่มา 7,881 รายการม ี

สาขาเร่งรดั 24.15%, เหลก็และเหลก็กลา้ 14.92%, เครื่องจกัรและเครื่องจกัรกล 8.93%, สารเคม ี

8.3% การลดภาษเีพิม่เตมิในครัง้น้ีคาดวา่จะทาํใหค้่าเฉลีย่ของภาษใีนประเทศ ASEAN-6 เหลอืเพยีง 

0.05% เทา่นัน้ในปี 2010 จากปี 2009 ที ่0.79% 

นอกจากน้ีประเทศ CLMV ไดล้ดภาษสีนิคา้เพิม่เตมิ 2,003 รายการ รวมทัง้หมด 34,691 

รายการ หรอืทัง้หมด 98.96% ของสนิคา้ทัง้หมดมภีาษเีป็น 0-5% นอกจากสนิคา้ทีก่ล่าวมาทัง้หมด

แลว้ สนิคา้จําพวก อาหารปรุงสําเรจ็ เฟอร์นิเจอร์ พลาสตกิ กระดาษ ซเีมนต์ เครื่องป ัน้ดนิเผา แก้ว 

และอลมูเินียม ซึง่มถีิน่กาํเนิดในอาเซยีนจะไดร้บัการยกเวน้ภาษเีมือ่เขา้สูป่ระเทศ ASEAN-6 

 

การพฒันาความโปร่งใสทางการค้า 

 

อาเซยีนกําลงัจดัตัง้ แหล่งขอ้มลูทางการคา้ของอาเซยีน (ASEAN Trade Repository 

หรอื ATR) ภายในปี 2015 เพื่อจะใชเ้ป็นประตูสู่ขอ้มูลดา้นกฎระเบยีบในระดบัประเทศและระดบั

ภูมภิาค ATR จะใหข้อ้มลูดา้น การจาํแนกพกิดัอตัราภาษศุีลกากร (Tariff nomenclature) การใหส้ทิธิ

พเิศษทางศุลกากร (Preferential Tariff) ภายใต ้ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) 

มาตรการทีม่ใิช่ภาษี (Non-Tariff Measures), การคา้ระหว่างประเทศและกฎหมายภาษศุีลกากร 

เอกสารทีจ่ําเป็นและรายชื่อผูค้า้ผูม้อีํานาจของประเทศสมาชกิ ทนัททีีจ่ดัตัง้เสรจ็ครบถว้นแลว้ ขอ้มูล

ต่างๆจะสามารถเขา้ถงึไดท้างอนิเตอรเ์น็ตสูผู่นํ้าเขา้-สง่ออก ผูค้า้ หน่วยงานรฐับาล และนักวจิยัทีส่นใจ 

อยา่งไรกต็ามในขณะน้ีทางอาเซยีนยงัอยูใ่นกระบวนการพฒันาและออกแบบกลไกของ ATR 

 

การปฎิรปูกฎว่าด้วยถ่ินกาํเนิดสินค้าอย่างต่อเน่ือง 

 

เน่ืองดว้ยความพยายามของ AMS ทีจ่ะบรรลุถงึความรวดเรว็ในการปล่อยและขนส่งตู้

คอนเทนเนอรโ์ดยศุลกากร AMS จงึไดพ้ฒันา ASEAN Single Window (ASW) ซึง่เป็นการร่วมมอืกนั

ระหวา่งหน่วยงานรฐัและผูบ้รโิภคในการเคลื่อนยา้ยสนิคา้ระหวา่ง AMS มากกวา่นัน้ AMS ยงัเขา้ร่วม

ในการปฎริปูกฎถิน่กําเนิดสนิคา้ (ROO) อยา่งต่อเน่ืองเพือ่ตอบรบัความเปลีย่นแปลงการผลติของโลก 
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มเีป้าหมายเพื่อทําให ้ROO อํานวยความสะดวกทางการคา้มากขึ้นหรอือย่างน้อยให้เสรเีท่ากบั

ขอ้ตกลงทีม่ใีน ASEAN FTA Arrangements  

นอกจากน้ี ประเทศสมาชกิอาเซยีนไดต้กลงร่วมกนัในการนําระบบการรบัรองถิน่กําเนิด

สนิคา้ดว้ยตวัเองโดยผูส้่งออก (Self-Certification) มาใชเ้พื่ออํานวยความสะดวกทางการคา้ระหว่าง

ประเทศสมาชกิอาเซยีน และเพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัการประเมนิตนเองของระบบภาษกีรมศุลกากรอยู่

ระหว่างการดําเนินโครงการนําร่อง Self-certification ร่วมกบัภาคปีระเทศสมาชกิอาเซียนอกี 3 

ประเทศ คอื บรไูน มาเลเซยี และสงิคโปร ์ตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2554 

นอกจากน้ี กรมศุลกากรยงัได้เตรยีมการรบัรองระบบการรบัรองถิ่นกําเนิดสนิค้าด้วย

ตนเองโดยผู้ส่งออก ทัง้ในส่วนของการศกึษาวเิคราะห์ผลกระทบจากการเข้าร่วมโครงการนําร่อง

ดงักล่าว และการเตรยีมความพร้อมในการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องดงักล่าว รวมทัง้การ

ประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ความรู้ในเรื่องระบบการรบัรองถิ่นกําเนิดสนิค้าด้วยตนเองให้กบัเจ้าหน้าที่

ศุลกากรและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้หมดผา่นทางสือ่ประชาสมัพนัธต่์างๆ 

 

ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) 

 

เพื่อการเป็นตลาดเดยีวและฐานการผลติเดยีวซึ่งมกีารเปิดเสรกีารอํานวยความสะดวก

ทางการคา้ภายในปี 2015 สาํหรบั AEC สมาชกิอาเซยีนจาํเป็นตอ้งมกีารร่วมมอืกนัอยา่งสมบรูณ์ เพือ่

จะไปใหถ้งึเป้าหมาย ดงันัน้ ASEAN Economic Ministers ไดม้คีวามเหน็ในเดอืนสงิหาคม 2007 ให้

ปรบัปรุง Common Effective Preferential Tariff for ASEAN Free Trade Agreement (CEPT-

AFTA) ใหเ้ป็นเครื่องมอืทางกฎหมายทีค่รอบคลุมมากขึน้ นําไปสูก่ารเซน็สญัญา ASEAN Trade in 

Goods Agreement (ATIGA) ในเดอืนกุมภาพนัธ ์2009  

 

องคป์ระกอบสาํคญัของ ATIGA 

 

(1) ATIGA รวมและปรบัปรุงการเตรยีมการใน CEPT-AFTA ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้

และทาํใหก้ารตดัสนิใจจากกระทรวงต่างๆเป็นรูปเป็นร่างมากขึน้ ดว้ยเหตุน้ี ATIGA จงึเป็นเครื่องมอื

ทางกฎหมายเพยีงอย่างเดียวสําหรบัเจ้าหน้าที่รฐัและเอกชนเพื่อบงัคบัประเทศสมาชิกให้ทําตาม

ขอ้ตกลง 
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(2) ภาคผนวกของ ATIGA ไดจ้ดัตารางเวลาการลดภาษขีองแต่ละประเทศสมาชกิในแต่

ละชนิดสนิคา้ในแต่ละปีจนถงึปี 2015 เพื่อเพิม่ความโปร่งใสและคาดการไดง้่ายซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ

ผูป้ระกอบการอยา่งมาก 

(3) ATIGA ยงัรวมถงึองคป์ระกอบหลายๆอยา่งซึง่จะทาํใหข้อ้ตกลงเกีย่วกบัการซื้อขาย

สนิคา้เป็นความจรงิ ประกอบดว้ย การเปิดเสรดีา้นภาษ ีการกําจดัอุปสรรคทางการคา้ทีม่ใิช่ภาษ ีกฎ

แหล่งกําเนิดสนิคา้การเปิดเสรกีารอํานวยความสะดวกทางการคา้ภาษศุีลกากร มาตรฐานและความ

สอดคลอ้ง สุขภาพอนามยัและสุขภาพอนามยัพชืมากกว่านัน้ ATIGA ยงัครอบคลุมถงึพนัธสญัญา

ขอ้ตกลงเกีย่วกบัการซือ้ขายสนิคา้และกลไกการนําไปปฎบิตั ิ

(4) ATIGA มเีป้าหมายทีจ่ะกําจดัอุปสรรคทางการคา้ทีม่ใิช่ภาษโีดยการจดัหาตวัชีว้ดั

อุปสรรคทางการคา้ทีม่ใิช่ภาษแีละมกีารจดัทาํประมวลกฎหมายเพือ่เป็นมาตรฐานและกลไกการกําจดั

อุปสรรคทางการคา้ทีม่ใิชภ่าษ ี

(5) ATIGA ใหค้วามสาํคญักบัการวดัผลเปิดเสรกีารอํานวยความสะดวกทางการคา้โดย

การทาํกรอบการดาํเนินงานดา้นการอํานวยความสะดวกทางการคา้ (ASEAN Framework on Trade 

Facilitation)และ ASEAN ยงัไดพ้ฒันา Trade Facilitation Work Programme 2009-2015 อยา่งเป็น

ลาํดบั 

 

การบงัคบัใช้ของ ATIGA 

 

ATIGA จะมผีลบงัคบัใชท้างกฎหมายต่อเมือ่ทุกประเทศสมาชกิมกีารอนุมตัใิหส้ามารถ

ใชไ้ด ้เมือ่มผีลบงัคบัใชแ้ลว้ ขอ้ตกลงของอาเซยีนเกีย่วกบัขอ้ตกลงวา่ดว้ยการคา้สนิคา้เชน่ CEPT 

Agreement และระเบยีบการต่างๆจะถูกแทนทีท่นัท ี

 

4.1.2 ความตกลง/ข้อตกลงยอมรบัร่วมกนั 

 

Mutual Recognition Arrangements (MRAs) คอืความตกลงระหว่าง 2 กลุ่มหรอื

มากกว่าเพื่อร่วมกนัยอมรบัและตกลงมาตรฐานบางส่วนหรอืทัง้หมดเพื่อให้เกดิความสอดคล้องกนั

รวมถงึการตรวจสอบและรบัรองระหวา่งประเทศ 
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MRAs ใน ASEAN จะช่วยลดการดาํเนินการทีส่นิคา้จะตอ้งผ่านการทดสอบหลายครัง้

และสามารถขายไดใ้นทุกๆประเทศในอาเซยีน MRAS ยงัช่วยลดตน้ทุนในการทดสอบและเพิม่ความ

มัน่ใจใหก้บัผูบ้รโิภคในตวัสนิคา้ทีผ่า่นมาตรฐานของ MRAs 

ASEAN MRAs ถูกกําหนดและควบคุมดา้นสนิคา้โดยรฐับาล The ASEAN Framework 

Agreement on Mutual Recognition Agreements ไดถู้กเซน็สญัญาในปี 1998 และไดม้กีารจดักรอบ

ความตกลงไวใ้หส้มาชกิอาเซยีนจดัการเรือ่ง MRAs ในภาคสว่นอื่นๆ 

 

สรปุ MRAs ของ 2 หมวดผลิตภณัฑ ์

 

ปจัจุบนัอาเซยีนไดส้รุป MRAs ไปแลว้ 2 หมวดคอื หมวดอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์ละ

อุปกรณ์ไฟฟ้า (electrical and electronic sector) ซึ่งไดม้กีารเซน็ The ASEAN Electrical and 

Electronic Mutual Recognition Arrangement ในเดอืนเมษายน 2002 และหมวดเครื่องสาํอาง 

(Cosmetics Sector) ไดม้กีารเซน็ The ASEAN Mutual Recognition Arrangement of Product 

Registration Approvals for Cosmetics ในเดอืนกนัยายน 2003 

The ASEAN Electrical and Electronic MRA ไดค้รอบคลุม electrical and electronic 

equipment (EEE) ซึ่งเป็นอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสห์รอือุปกรณ์ไฟฟ้าทีต่่อกบัไฟฟ้าแรงดนัตํ่าหรอื

แบตเตอรี ่ในขณะน้ีมหีอ้งทดสอบปฎบิตักิารอยู ่13 แห่ง และ Certificate Body 2 แห่งภายใต ้MRA 

ซึง่ถา้สนิคา้ EEE ผา่นการทดสอบและรบัรองจากหอ้งทดสอบปฎบิตักิารหรอื Certificate Body แลว้ 

ถอืวา่ผา่นมาตรฐานทีก่าํหนดสาํหรบัทุกประเทศสมาชกิอาเซยีน 

ในสว่นของ The ASEAN MRA of Product Registration Approval for Cosmetics ยงั

ไม่มผีลบงัคบัใชก้บัทุกประเทศสมาชกิอาเซยีน แต่เป็นเพยีงการเตรยีมตวัก่อนลงนามในสนธสิญัญา 

บทบญัญตัเิครื่องสาํอางแห่งอาเซยีน (ASEAN Cosmetics Directive) ซึง่ไดม้กีารนําไปปฏบิตัเิป็นกฎ

การปกครองเพยีงหน่ึงเดยีวเกีย่วกบัเครือ่งสาํอางในพืน้ทีอ่าเซยีนตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2008 

MRAs สาํหรบัผลติภณัฑใ์นหมวดการเกษตรและยานยนตย์งัอยูใ่นช่วงกําลงัพฒันาและ

คาดวา่จะสรุปภายในปี 2010 
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ก้าวต่อไปในอนาคต 

 

ASEAN กาํลงัดาํเนินการเพือ่สรา้ง เครื่องหมายรบัรองอาเซยีน (Marking Scheme) เพือ่

บ่งบอกถงึความสอดคลอ้งกบั ASEAN Harmonized Technical Regulations/Requirements ภายใต้

ความตกลงในอาเซยีน ในอกีนัยหน่ึงเครื่องหมายรบัรองอาเซยีนจะแสดงถงึการยอมทําตามมาตรฐาน

ของประเทศสมาชกิอาเซยีนทุกประเทศ 

 

4.1.3 ความตกลงการขนส่งในภมิูภาค 

 

(1) กรอบความตกลงอาเซียน ว่าด้วยการอาํนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผา่นแดน 

 

วตัถุประสงค/์การลงนาม 

1) เพือ่อํานวยความสะดวกในการขนส่งสนิคา้ผา่นแดนระหวา่งประเทศสมาชกิอาเซยีน

ใหม้รีะบบการขนสง่สนิคา้ผา่นแดนทีม่ปีระสทิธภิาพและเอกภาพ   

2) ลงนามเมือ่วนัท ี16 ธนัวาคม 2541 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวยีดนาม 

สาระสาํคญั 

ภาคคีู่สญัญาจะไดร้บัสทิธใินการขนสง่สนิคา้ผา่นแดนโดยไมถู่กทาํใหล้่าชา้หรอืถูกกดีกนั 

และไดร้บัยกเวน้การจดัเกบ็ภาษศุีลกากร ภาษ ีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ เวน้แต่ทีเ่กบ็เพือ่บรกิารเฉพาะ

อย่างเกีย่วเน่ืองกบัการขนส่งดงักล่าว ทัง้น้ี ในเบือ้งตน้ไดจ้ํากดัจํานวนรถทีจ่ะทําการขนส่งไว ้60 คน 

ต่อมาเพิม่เป็น 500 คน/ประเทศ 

สถานะลา่สดุ 

ประเทศสมาชกิไดร้่วมกนัจดัทําพธิสีารแนบทา้ยกรอบความตกลงฯจํานวน 9 ฉบบัซึ่ง

ปจัจุบนัดาํเนินการเสรจ็สิน้แลว้ 7 ฉบบัเหลอือกี 2 ฉบบัอยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการและคาดวา่จะให้

แลว้เสรจ็เพือ่รองรบัการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในปี 2558 โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

พธิสีารทีด่าํเนินการเสรจ็แลว้ 
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1) พธิสีาร 1 : กาํหนดเสน้ทางการขนสง่ผา่นแดนและจุดอาํนวยความสะดวก 

2) พธิสีาร 3 : ประเภทและปรมิาณรถ 

3) พธิสีาร 4 : ขอ้กาํหนดทางเทคนิคของรถ 

4) พธิสีาร 5 : แผนประกนัอุบตัภิยัทางรถภาคบงัคบัอาเซยีนในสว่นของความรบัผดิต่อ

บุคคลทีส่าม 

5) พธิสีาร 6 : จุดขา้มแดนสาํหรบัรถไฟและสถานีชุมทาง 

6) พธิสีาร 8 : การจดัตัง้มาตรการเกีย่วกบัการตรวจโรคในคนและพชื 

7) พธิสีาร 9 : สนิคา้อนัตราย 

 

พธิสีารทีอ่ยูร่ะหวา่งดาํเนินการ  

1) พธิสีาร 2  :  การกาํหนดดา่นพรมแดนสาํหรบัเขา้-ออก  

2) พธิสีาร 7 :   ระบบศุลกากรผา่นแดน 

 

(2) กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอาํนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามแดน 

 

วตัถุประสงค/์การลงนาม 

1) เพื่ออํานวยความสะดวกในการขนส่งสนิคา้ขา้มแดนระหว่างประเทศสมาชกิอาเซยีน 

สนบัสนุนการดาํเนินการของเขตการคา้เสรอีาเซยีน (AFTA) ประสานกฎระเบยีบดา้นการขนสง่ การคา้ 

และศุลกากรใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนั รวมทัง้เพื่อส่งเสรมิกรอบความตกลงอาเซยีนว่าดว้ยการ

อาํนวยความสะดวกในการขนสง่สนิคา้ผา่นแดนใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  

2) ลงนามเมื่อวันที่ 7พฤศจิกายน 2551 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ และให้

สตัยาบนัเมือ่วนัที ่30 พฤศจกิายน 2554 

สาระสาํคญั 
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ภาคคีู่สญัญาตกลงยนิยอมใหผู้ป้ระกอบการขนสง่ทีไ่ดร้บัอนุญาตของภาคคีู่สญัญาอื่นทํา

การขนส่งสนิคา้เขา้ไปหรอืออกจากดนิแดน (ขา้มแดน) ของภาคคีู่สญัญานัน้ได ้แต่หา้มทําการขนส่ง

สนิคา้ภายในประเทศ (Cabotage) ทัง้น้ี ในเบือ้งตน้ไดจ้าํกดัจาํนวนรถทีจ่ะทาํการขนสง่ไวท้ี ่500 คนั/

ประเทศ 

สถานะลา่สดุ 

ประเทศสมาชกิกําลงัดําเนินการตามกฎหมายภายในประเทศ เพื่อใหส้ตัยาบนัสารของ

กรอบความ ตกลงฯ มกีารนําพธิีสารแนบท้ายกรอบความ ตกลงอาเซียนว่าด้วยการอํานวยความ

สะดวกในการขนสง่สนิคา้ผา่นแดนบางฉบบัมาใชโ้ดยอนุโลม ไดแ้ก่ พธิสีาร 123458 และ 9 

 

(3) ร่างกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอาํนวยความสะดวกในการขนส่งผูโ้ดยสารทาง
บกข้ามแดน 

 

วตัถุประสงค/์การลงนาม 

เพื่ออํานวยความสะดวกในการขนส่งผู้โดยสารข้ามแดนและผ่านแดน ซึ่งเป็นไปตาม

แผนปฏบิตักิารบรไูน (BAP) และแผนการเชือ่มโยงโครงขา่ยอาเซยีน (MPAC) 

สาระสาํคญั 

ภาคคีู่สญัญาตกลงยนิยอมใหผู้ป้ระกอบการขนสง่ทีไ่ดร้บัอนุญาตของภาคคีู่สญัญาอื่นทํา

การขนสง่ผูโ้ดยสารเขา้ไปหรอืออกจากดนิแดน ขา้มแดนและผา่นแดนทัง้รถโดยสารประจําทางและรถ

โดยสารไมป่ระจาํทางของภาคคีูส่ญัญานัน้ได ้แต่หา้มทาํการขนสง่สนิคา้ภายในประเทศ (Cabotage) 

สถานะลา่สดุ 

ในการประชุมคณะทาํงานวา่ดว้ยการอาํนวยความสะดวกของอาเซยีน (TFWG) ครัง้ที ่23 

ระหวา่งวนัที ่2-4 พฤษภาคม 2555 ณ ประเทศมาเลเซยี ประเทศไทยไดนํ้าเสนอร่างกรอบความตกลง

ดงักล่าวต่อที่ประชุมเรยีบร้อยแล้ว ซึ่งประเทศสมาชกิรบัที่จะนําไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งของตน

พจิารณาและใหข้อ้คดิเหน็ต่อรา่งความตกลง และจะแจง้ใหป้ระเทศไทยทราบต่อไป 
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(4) ความตกลงว่าด้วยการยอมรบัใบอนุญาตขบัข่ีรถยนต์ในประเทศท่ีออกโดยประเทศ

สมาชิกอาเซียน 

 

วตัถุประสงค/์การลงนาม 

1) เพือ่อํานวยความสะดวกในการเดนิทางของประชาชนในประเทศสมาชกิอาเซยีนโดย

การยอมรบัใบอนุญาตขบัขีร่ถยนตใ์นประเทศทีอ่อกโดยประเทศสมาชกิอาเซยีน  

2) ลงนามเมือ่วนัที ่9 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 ณ กรุงกวัลาลมัเปอรป์ระเทศมาเลเซยี 

สาระสาํคญั 

ประเทศสมาชกิอาเซยีนตกลงร่วมกนัในการยอมรบัใบอนุญาตขบัขีร่ถยนตใ์นประเทศทุก

ประเภท เวน้แต่ใบอนุญาตขบัรถชัว่คราว/เฉพาะกาล/ผูห้ดัขบั ทีอ่อกโดยเจา้หน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย

หรอืสมาคมยานยนต์แห่งชาตขิองประเทศสมาชกิอาเซยีนทัง้น้ีใบอนุญาตขบัขีร่ถยนต์ใดถา้มไิดเ้ขยีน

ขึน้เป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งแนบคาํแปลเป็นภาษาองักฤษทีไ่ดร้บัรองแลว้ดว้ย 

สถานะลา่สดุ 

ความตกลงดงักล่าวมผีลในทางปฏบิตัแิลว้ ผูถ้อืใบอนุญาตขบัขีร่ถยนต์ของประเทศไทย 

สามารถขบัขีร่ถยนตใ์นประเทศสมาชกิอาเซยีนไดต้ามความตกลงดงักลา่ว 

 

(5) ความตกลงว่าด้วยการยอมรบัหนังสือรบัรองการการตรวจสภาพรถยนต์ท่ีใช้ในการ
พาณิชย ์สาํหรบัรถบรรทุกสินค้าและการบริการสาธารณะท่ีออกโดยประเทศอาเซียน 

 

วตัถุประสงค/์การลงนาม 

1) เพือ่อาํนวยความสะดวกต่อการเคลื่อนขา้มพรมแดนของรถทีใ่ชใ้นเชงิพาณิชย ์ไดแ้ก่ 

รถบรรทุกสนิคา้และรถบรกิารสาธารณะระหวา่งประเทศสมาชกิอาเซยีน โดยการยอมรบัหนังสอืรบัรอง

การตรวจสภาพรถทีใ่ชใ้นเชงิพาณชิยท์ีอ่อกใหโ้ดยภาคคีูส่ญัญา  

2) ลงนามเมือ่วนัที ่10 กนัยายน พ.ศ. 2541 ณ ประเทศสงิคโปร ์
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สาระสาํคญั 

ประเทศสมาชกิอาเซยีนตกลงยอมรบัหนังสอืรบัรองการตรวจสภาพรถทีใ่ชใ้นเชงิพาณิชย์

ทีถู่กตอ้งทีอ่อกสําหรบัรถบรรทุกสนิคา้ และรถบรกิารสาธารณะ โดยเจา้หน้าทีห่รอืหน่วยงานทีไ่ดร้บั

มอบหมายของภาคคีู่สญัญาหรอืโดยบุคคลใดทีไ่ดร้บัมอบอํานาจหรอืรบัอนุญาตจากภาคคีู่สญัญาหน่ึง 

การยอมรบัหนังสอืรบัรองดงักล่าวจะไม่บงัคบัใช้กบัหนังสอืรบัรองที่ออกสําหรบัรถใดๆ ที่ใช้ขนส่ง

สนิคา้อนัตราย 

สถานะลา่สดุ 

ความตกลงดงักล่าวมผีลในทางปฏบิตัแิลว้ รถบรรทุกสนิคา้และรถบรกิารสาธารณะทีใ่ช้

ในการขนส่งระหว่างประเทศสามารถมาขอรบัหนังสอืรบัรองดงักล่าวไดท้ีก่รมการขนส่งทางบก และ

สาํนกังานขนสง่จงัหวดัทัว่ประเทศ 

 

(6) การเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการสาขาการขนส่งทางถนน 

 

วตัถุประสงค/์การลงนาม 

เพื่อส่งเสรมิใหม้กีารเคลื่อนยา้ยบรกิารทีเ่สรมีากขึน้ ซึ่งรวมทัง้สาขาการขนส่งและสาขา 

โลจสิตกิส ์

สาระสาํคญั 

การอนุญาตใหค้นสญัชาตอิาเซยีนมาลงทุนและถอืหุน้ของกจิการในสาขาการขนสง่ได ้ไม่

น้อยกวา่รอ้ยละ 70 ในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) นอกจากน้ีในสาขาโลจสิตกิสใ์หค้นสญัชาตอิาเซยีน

มาลงทุนและถอืหุน้ของกจิการไดไ้มน้่อยกวา่รอ้ยละ 70 ในปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) 

สถานะลา่สดุ 

ประเทศไทยอยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมาย (พระราชบญัญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.  

2522) 
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(7) ความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางถนนระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยและรฐับาล

แห่งสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว และข้อกาํหนดรายละเอียดการขนส่งทาง

ถนนระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยและรฐับาลแห่งสาธารณรฐัประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

 

วตัถุประสงค/์การลงนาม 

1) เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่กันและกนัในการขนส่งระหว่างประเทศทัง้สองให้

สะดวกยิง่ขึน้ และพฒันาการขนสง่สนิคา้และผูโ้ดยสารระหวา่งกนั  

2) ลงนามเมื่อวนัที ่5 มนีาคม พ.ศ. 2542 ณ กรุงเทพฯ และวนัที ่17 สงิหาคม พ.ศ. 

2544 ณ กรุงเทพฯ ตามลาํดบั 

สาระสาํคญั 

ภาคคีู่สญัญา จะให้สทิธซิึ่งกนัและกนัในการขนส่งสนิค้าและผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ 

รวมทัง้การขนสง่สนิคา้และผูโ้ดยสารผา่นแดนโดยยานพาหนะทีใ่ชใ้นการพาณิชยท์ัง้ของรฐัและเอกชน 

โดยไม่มกีารขนถ่ายจากดนิแดนของภาคคีู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงผ่านดนิแดนของอกีฝ่ายหน่ึงไปยงั

ประเทศทีส่าม หรอืในทางกลบักนัจากประเทศทีส่ามผ่านดนิแดนของภาคคีู่สญัญาฝา่ยใดฝ่ายหน่ึงไป

ยงัดินแดนของภาคีคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึง ทัง้น้ี ไม่รวมถึงการขนส่งสนิค้าและผู้โดยสารระหว่างจุด

ภายในดนิแดนของภาคคีูส่ญัญา และไมม่กีารจาํกดัจาํนวนรถทีใ่ชใ้นการขนสง่ 

สถานะลา่สดุ 

ความตกลงดังกล่าวมีผลในทางปฏิบัติแล้ว โดยผู้ประกอบการขนส่งที่ประสงค์จะ

ประกอบการขนสง่ภายใตค้วามตกลงฯ สามารถยืน่เอกสารหลกัฐาน เพือ่ขอรบัใบอนุญาตประกอบการ

ขนสง่ไดท้ีก่รมการขนสง่ทางบก และสาํนกังานขนสง่จงัหวดัทัว่ประเทศ  

ปจัจุบนั ขบ. ได้ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ จํานวน 791 

ราย จํานวนรถ 17,239 คนั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูโ้ดยสาร จํานวน 270 ราย จํานวนรถ 660 

คนั  

สาํหรบัเสน้ทางการเดนิรถโดยสารประจาํทางระหวา่งประเทศ ปจัจุบนัม ี9 เสน้ทาง ไดแ้ก่  

1) หนองคาย-นครหลวงเวยีงจนัทน์  
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2) อุดรธานี-นครหลวงเวยีงจนัทน์  

3) อุบลราชธานี-ปากเซ  

4) มกุาหาร-สะหวนันะเขต  

5) ขอนแกน่-นครหลวงเวยีงจนัทน์  

6) นครราชสมีา-นครหลวงเวยีงจนัทน์  

7) นครพนม-ทา่แขก  

8) เชยีงใหม-่เชยีงราย-บอ่แกว้-หลวงน้ําทา-อุดมไชย-หลวงพระบาง  

9) อุดรธานี-หนองคาย-วงัเวยีง 

 

(8) บนัทึกความเข้าใจว่าด้วยการขนส่งสินค้าเน่าเสียง่ายทางถนนจากประเทศไทยผ่านแดน
มาเลเซียไปยงัสิงคโปร ์

  

วตัถุประสงค/์การลงนาม 

1) เพือ่สง่เสรมิความรว่มมอืทางเศรษฐกจิระหวา่งกนั โดยเฉพาะทางดา้นการขนสง่

สนิคา้เน่าเสยีงา่ย  

2) ลงนามเมือ่วนัที ่24 พฤศจกิายน พ.ศ. 2522 ณ กรุงเทพฯ 

สาระสาํคญั 

ประเทศมาเลเซยียนิยอมใหม้กีารขนส่งสนิคา้เน่าเสยีง่ายทางถนน จากประเทศไทยผ่าน

แดนมาเลเซยีไปยงัสงิคโปร์ ปีละ 30,000 ตนั โดยยกเวน้การชําระอากร ภาษีค่าธรรมเนียม และค่า

ภาระอื่นๆ แต่จะไม่ครอบคลุมค่าธรรมเนียมและค่าภาระอื่นๆ สําหรบับรกิารทีใ่ห ้ทัง้น้ี สนิคา้เน่าเสยี

งา่ย ไดแ้ก่ ปลา สตัวน้ํ์าทีม่เีปลอืกหุม้ ตวัหอย เน้ือสตัวแ์ช่เยน็หรอืแช่แขง็ ผลไม ้ผกัสดแช่เยน็หรอืแช่

แขง็ และมกีารจาํกดัจาํนวนผูป้ระกอบการขนสง่เทา่ทีร่ฐับาล 2 ฝา่ย เหน็ชอบเทา่นัน้ 

สถานะลา่สดุ 
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บนัทกึความเขา้ใจดงักล่าวมผีลในทางปฏบิตัแิลว้ โดยมผีูป้ระกอบการขนสง่ทีด่าํเนินการ

ในปจัจุบนั จาํนวน 1 ราย ไดแ้ก่ บรษิทัอาเซยีนคอนเทนเนอร ์ทรานซ ์จาํกดั จาํนวนรถ 20 คนั 

 

(9) ร่างบนัทึกความเข้าใจว่าด้วยการขนส่งทางถนนและทางรถไฟระหว่างไทย-มาเลเซีย 

 

วตัถุประสงค/์การลงนาม 

เพื่ออํานวยความสะดวกใหแ้ก่กนัและกนัในการขนส่งระหว่างประเทศทัง้สองใหส้ะดวก

ยิง่ขึน้ และพฒันาการขนสง่สนิคา้และผูโ้ดยสารระหวา่งกนัทัง้ทางถนนและทางรถไฟ 

สาระสาํคญั 

ภาคคีู่สญัญา จะให้สทิธซิึ่งกนัและกนัในการขนส่งสนิค้าและผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ 

รวมทัง้การขนสง่สนิคา้และผูโ้ดยสารผา่นแดนโดยยานพาหนะทีใ่ชใ้นการพาณิชยท์ัง้ของรฐัและเอกชน 

โดยไม่มกีารขนถ่ายจากดนิแดนของภาคคีู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงผ่านดนิแดนของอกีฝ่ายหน่ึงไปยงั

ประเทศทีส่าม หรอืในทางกลบักนัจากประเทศทีส่ามผ่านดนิแดนของภาคคีู่สญัญาฝา่ยใดฝ่ายหน่ึงไป

ยงัดินแดนของภาคีคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึง ทัง้น้ี ไม่รวมถึงการขนส่งสนิค้าและผู้โดยสารระหว่างจุด

ภายในดนิแดนของภาคคีูส่ญัญา 

สถานะลา่สดุ 

กระทรวงคมนาคมกําลงัเสนอร่างกรอบการเจรจาร่างบนัทึกความเข้าใจดงักล่าวต่อ

คณะรฐัมนตรแีละไดร้บัความเหน็ชอบจาก ครม. แลว้ เมื่อวนัที ่26มถุินายน2555 ซึ่งจะไดนํ้าเสนอต่อ

รฐัสภาตามรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทยต่อไป 

 

(10) ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภมิูภาคลุ่มแม่น้ําโขง 

 

วตัถุประสงค/์การลงนาม 

1) เพื่ออํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและบุคคลข้ามพรมแดนระหว่างภาคี

คู่สญัญา ลดความยุ่งยากและประสานกฎหมาย กฎระเบยีบ ระเบยีบพธิแีละขอ้กําหนดเกี่ยวกบัการ

ขนสง่สนิคา้และบุคคลขา้มพรมแดนและสง่เสรมิการขนสง่ต่อเน่ืองหลายรปูแบบ  
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2) ลงนามเมือ่วนัที ่26 พฤศจกิายน พ.ศ. 2542 ณ นครหลวงเวยีงจนัทน์ สปป.ลาว 

สาระสาํคญั 

1) ความตกลงน้ีบงัคบัใชก้บัการขนส่งทัง้ที่เป็นเพื่อการพาณิชย ์เพื่อการส่วนตวั หรอื

เพือ่รบัจา้งหรอืรางวลัของสนิคา้หรอืบุคคลทางถนนขา้มพรมแดน (เขา้ไป มาจาก หรอืผา่นดนิแดนของ

ภาคคีูส่ญัญารวมทัง้การขา้มแมน้ํ่าโดยใชเ้รอืเฟอรีใ่นกรณทีีไ่มม่สีะพาน)  

2) นอกจากน้ี ภาคคีู่สญัญาจะต้องพยายามที่จะขยายการอํานวยความสะดวกให้มาก

ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะทาํได ้รวมทัง้การดาํเนินงานเพือ่ใหเ้กดิการตรวจปล่อยสนิคา้ในลกัษณะ Single Window 

Inspection และ Single Stop Inspection โดยในเบือ้งตน้ไดม้กีารจาํกดัจาํนวนรถทีจ่ะใชใ้นการขนสง่

ไว ้500 คนั/ประเทศ 

สถานะลา่สดุ 

ประเทศสมาชกิภาคไีดร้่วมกนัจดัทําพธิสีารและภาคผนวกรวม 20 ฉบบั เสรจ็เรยีบรอ้ย

แล้ว แต่ยงัไม่สามารถปฏบิตัิได้ เน่ืองจากต้องรอให้ประเทศสมาชกิให้สตัยาบนัสารต่อพธิสีารและ

ภาคผนวกใหค้รบทุกฉบบัก่อน อยา่งไรกต็าม เพือ่ใหเ้กดิการนํารอ่งในจุดผา่นแดนทีม่คีวามพรอ้ม ไดม้ี

การดาํเนินการดงัน้ี  

ประเทศไทย-สปป.ลาว และเวยีดนาม ไดล้งนามในบนัทกึความเขา้ใจว่าดว้ยการเริม่ใช้

ความตกลงว่าดว้ยการขนส่งขา้มพรมแดน ณ จุดผา่นแดนมุกดาหาร-สะหวนันะเขต และแดนสะหวนั-

ลาวบาว เมื่อวนัที ่23 สงิหาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งภายใตบ้นัทกึความเขา้ใจฯ ไดม้กีารเปิดใหม้กีารเดนิ

รถบรรทุกอย่างเป็นทางการเมื่อ 11 มถุินายน พ.ศ. 2552 ภายใต้โควต้ารถ 400 คนั ปจัจุบนัมี

ผูป้ระกอบการที่ยงัคงมาขอต่อใบอนุญาตฯ จํานวน 4 ราย จํานวนรถ 42 คนั และเพื่อแก้ไขปญัหา

เสน้ทางการเดนิรถใหค้รอบคลุมถงึฮานอยและกรุงเทพฯ เมื่อเดอืนธนัวาคม 2554 คณะผูแ้ทน ไทย 

เวยีดนาม และ ADB ไดร้่วมกนัสํารวจเสน้ทางจากลาวบาวไปยงัฮานอยและท่าเรอืไฮฟอง โดยใช้

เสน้ทางโฮจมินิไฮเวย ์และล่าสุดคณะผูแ้ทนไทย ลาว เวยีดนาม และ ADB ไดร้่วมกนัสาํรวจเสน้ทาง 

กรุงเทพฯ แหลมฉบงั มกุดาหาร แลว้ เมือ่เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2555 

ประเทศไทย-กมัพชูา ไดล้งนามในบนัทกึความเขา้ใจว่าดว้ยการเริม่ใชค้วามตกลงวา่ดว้ย

การขนสง่ขา้มพรมแดน ณ จุดผา่นแดนอรญัประเทศ-ปอยเปต เมือ่วนัที ่5 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 และ

บนัทกึความเขา้ใจว่าดว้ยการแลกเปลีย่นสทิธจิราจร เมื่อวนัที ่30 มนีาคม พ.ศ. 2551 และหนังสอื

แกไ้ขบนัทกึความเขา้ใจวา่ดว้ยการแลกเปลีย่นสทิธจิราจร เมื่อวนัที ่17 กนัยายน พ.ศ. 2552 ซึง่ไดม้ี
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การเปิดเดนิรถสนิคา้และผูโ้ดยสารระหว่างกนั จํานวนรวมฝ่ายละ 40 คนั ในวนัที ่14 มถุินายน พ.ศ. 

2555 ณ ดา่นพรมแดนอรญัประเทศ-ปอยเปต  

ประเทศไทย-พม่า ไดม้กีารจดัทําร่างบนัทกึความเขา้ใจว่าดว้ยการเริม่ใชค้วามตกลงว่า

ดว้ยการขนสง่ขา้มพรมแดน ณ จุดผา่นแดนแมส่าย-ทา่ขีเ้หลก็ และแมส่อด-เมยีวด ีโดยมโีควตา้จาํนวน

รถ 200 คนั เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552 แต่ยงัไม่ไดม้กีารลงนาม เน่ืองจากรอความพรอ้ม

ของพมา่  

ประเทศไทย-ลาว-จีนกระทรวงคมนาคมได้เสนอกรอบเจรจาร่างความตกลงต่อ

คณะรฐัมนตรแีลว้ และรฐัสภาไดใ้หค้วามเหน็ชอบกรอบเจรจาดงักล่าวแลว้ เมื่อวนัที ่12 มถุินายน 

พ.ศ. 2555 

ภายใต้กรอบความตกลงน้ี กระทรวงคมนาคมอยู่ในระหว่างการจดัทําพระราชบญัญัต ิ     

3 ฉบบั ไดแ้ก่  

1) รา่งพระราชบญัญตักิารอาํนวยความสะดวกในการขนสง่ขา้มพรมแดน พ.ศ. ... ซึง่ได้

ผ่านการพจิารณาของคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาร่างพระราชบญัญตัฯิ สภาผูแ้ทนราษฎรแลว้ 

เมือ่เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 

2) ร่างพระราชบญัญตักิารรบัขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ... ซึ่งกําลงัอยู่ใน

การพจิารณาของคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณารา่งพระราชบญัญตัฯิ สภาผูแ้ทนราษฎร  

3) ร่างพระราชบญัญตัริบัขนคนโดยสารและสมัภาระทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ... 

ซึง่กาํลงัอยูใ่นการพจิารณาของสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

 

(11) ข้อตกลงระหว่างรฐับาลแห่งสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจกัรไทย 

และสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามในการดาํเนินการขนส่งทางถนนเพ่ือการท่องเท่ียว 

  

วตัถุประสงค/์การลงนาม 

1) เพือ่สง่เสรมิและสนบัสนุนการทอ่งเทีย่วระหวา่งไทย-ลาว-เวยีดนาม โดยทางถนนให้

มคีวามสะดวกยิง่ขึน้ 

2) ลงนามแลว้เมือ่วนัที ่2 พฤศจกิายน 2550 
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สาระสาํคญั 

ภาคคีูส่ญัญา จะใหส้ทิธซิึง่กนัและกนัในการขนสง่ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ และไมม่กีาร

จาํกดัจาํนวนรถทีใ่ชใ้นการขนสง่ทัง้น้ี ไมร่วมถงึการขนสง่ผูโ้ดยสารระหวา่งจุดภายในดนิแดนของภาคี

คูส่ญัญา 

สถานะลา่สดุ 

ปจัจุบนัยงัไมม่กีารเดนิรถระหวา่งกนั 

 

4.1.4 พิธีการในการข้ามพรมแดน 

  

บทบาทของศลุกากรภายใต้ AEC 

เน่ืองจากศุลกากรมหีน้าทีห่ลกัในการอํานวยความสะดวกและรกัษาความปลอดภยัทาง

การคา้รวมทัง้ควบคุมการกระทําผดิทางศุลกากร จงึมบีทบาทสําคญัในการเคล่ือนย้ายสินค้าอย่าง

เสรีซึง่เป็นหลกัการสาํคญัหน่ึงของ AEC Blueprint ทีจ่ะสง่เสรมิการไปสุจุ่ดมุง่หมายของการเป็นตลาด

และฐานการผลติเดยีวกนั 

ในการน้ีกรมศุลกากรได้มคีําสัง่กรมฯที่ 236/2554 แต่งตัง้คณะทํางานเพื่อเตรยีมการ

รองรบัการรวมตวัเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community) ใหม้อีํานาจ

หน้าที่หลกัในการศกึษาวเิคราะห์และพจิารณาเสนอแนะยุทธศาสตร์และแนวทางการดําเนินงานของ

กรมศุลกากรในการรวมตวัเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทัง้การปรบัปรุงกฎหมายระเบยีบ

ปฏบิตัแินวทางการปฏบิตัพิธิกีารศุลกากร การควบคุมทางศุลกากร การกําหนดทีท่าํการด่านพรมแดน 

เพือ่สนบัสนุนและรองรบัการรวมตวัดงักลา่วดว้ย 

สําหรบัการดําเนินงานเพื่อรองรบัการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนผ่านยุทธศาสตร์

การเป็นตลาดและฐานการผลติเดยีวกนัของอาเซยีนโดยเฉพาะในส่วนของการเคลื่อนยา้ยสนิคา้อย่าง

เสรนีัน้ มมีาตรการทีส่าํคญัซึง่กรมศุลกากรดาํเนินการแลว้และอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการเพือ่สนับสนุน

การรวมกลุม่ดงักลา่ว ดงัน้ี 

 

 



 

 

4 - 20 ความเชือ่มโยงดา้นกฎระเบยีบในกลุม่ประเทศสมาชกิอาเซยีน 

(1) มาตรการยกเลิกภาษีศลุกากรและมาตรการท่ีไม่ใช่ภาษี 

 

(1.1) มาตรการยกเลิกภาษีศลุกากร (Elimination of Tariffs) ปจัจุบนัความตกลงที่

เกีย่วกบัการลดและยกเวน้อากรศุลกากรทีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจุบนั ไดแ้ก่ ความตกลงการคา้สนิคา้ของอาเซยีน 

(ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA) โดยในสว่นของประเทศไทย ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2553 

สนิคา้ทัง้หมดที่มถีิน่กําเนิดจากอาเซยีนไม่ต้องเสยีภาษีศุลกากร ยกเวน้สนิคา้อ่อนไหว 4 ชนิด เสยี

ภาษรีอ้ยละ 5 โดยไมม่รีายการสนิคา้ทีไ่มนํ่ามาลดภาษ ี

ทัง้น้ี เพือ่ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามพนัธกรณีดงักล่าว กรมศุลกากรไดด้าํเนินการออกประกาศ

กระทรวงการคลงัมาเป็นลําดบั โดยการประกาศกระทรวงการคลงัที่มผีลใช้บงัคบัในปจัจุบนั ได้แก่ 

ประกาศกระทวงการคลงั เรื่อง การยกเวน้อากรและลดอตัราอากรศุลกากรสําหรบัของที่มถีิน่กําเนิด

จากอาเซยีนลงวนัที ่6 มกราคม 2555 ซึง่สนิคา้จํานวน 9,544 ประเภทยอ่ยมอีตัราอากรเป็นรอ้ยละ 0 

คงเหลอืเพยีงรายการสนิคา้อ่อนไหว 4 ชนิด ใน 14 ประเภทย่อย ไดแ้ก่ ไมต้ดัดอก มนัฝรัง่สดและแช่

เยน็ กาแฟทีไ่ม่ไดค้ัว่ และเน้ือมะพรา้วแหง้ ตามประเภทย่อย 0603.11.00 ประเภทย่อย 0603.12.00 

ประเภทย่อย 0603.13.00 ประเภทย่อย 0603.14.00 ประเภทย่อย 0603.15.00 ประเภทย่อย 

0603.19.00 ประเภทยอ่ย 0701.10.00 ประเภทยอ่ย 0701.90.00 ประเภทยอ่ย 0901.11.10 ประเภท

ย่อย0901.11.90 ประเภทย่อย 0901.12.10 ประเภทย่อย 0901.12.90 ประเภทย่อย 0901.90.10 

ประเภทยอ่ย 1203.00.00 ซึง่ยงัคงมอีตัราอากรเป็นรอ้ยละ 5 

(1.2) มาตรการท่ีไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers: NTB)นอกจากความตกลง

การคา้สนิคา้ของอาเซยีน (ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA) จะกล่าวถงึประเดน็

มาตรการการลดภาษแีลว้นัน้ ในความตกลงดงักล่าวยงัไดก้ล่าวถงึมาตรการท่ีไม่ใช่ภาษี ซึ่งมผีลทํา

ใหป้ระเทศไทยตอ้งดําเนินการตามความตกลงขา้งต้น เช่น การปรบัปรุงมาตรการจํากดัปรมิาณการ

นําเขา้ – สง่ออกของสนิคา้ประเภทต่างๆ เป็นตน้ 

 

(2) มาตรการอาํนวยความสะดวกทางการค้าเพ่ือลดต้นทุนทางธรุกรรม 

 

ในสว่นของการดาํเนินมาตรการอาํนวยความสะดวกทางการคา้เพือ่ลดตน้ทุนทางธุรกรรม

แก่ผูป้ระกอบการนัน้ กรมฯ ดําเนินการมาตรการที่สําคญั ประกอบด้วย (1) การให้คําวนิิจฉัยราคา

ศุลกากรล่วงหน้า (Advanced Ruling on Valuation) (2) บรกิารจาํแนกประเภทพกิดัอตัราศุลกากร
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ล่วงหน้า (Advanced Ruling on Tariff Classification) และ (3) โครงการนําร่องการใหบ้รกิารการ

วนิิจฉยัถิน่กาํเนิดสนิคา้ลว่งหน้า (Advanced Ruling on Rules of Origin Pilot Project) 

นอกจากน้ี อาเซยีนยงัไดต้กลงร่วมกนัในการใชใ้บขนสนิคา้อาเซยีน (ASEAN Customs 

Declaration Document: ACDD) ทีม่รีูปแบบเดยีวกนั เพือ่ใหส้มาชกิใชใ้นการผ่านพธิกีารศุลกากร

สําหรบัการนําเขา้/ส่งออก และใชผ้่านแดนภายในอาเซยีน ซึ่งขณะน้ี กรมศุลกากรอยู่ในระหว่างการ

พฒันาขอ้มลูใบขนสง่สนิคา้อาเซยีนใหส้อดคลอ้งควบคูไ่ปกบัการจดัทาํระบบ ASEAN Single Window 

สาํหรบัการสรา้งความปลอดภยัในห่วงโซ่อุปทานการผลติระหวา่งประเทศ ผ่านโครงการ

ผูป้ระกอบการทางเศรษฐกจิทีไ่ดร้บัอนุญาต (Authorized Economic Operators: AEOs) และการ

จดัทาํความตกลงยอมรบัรว่มกนัระหวา่งศุลกากร (Mutual Recognition Arrangements: MRAs) นัน้ 

กรมศุลกากรได้ดําเนินการโครงการ AEOs ของผู้ประกอบการไทย พร้อมทัง้ได้เปิดรบัสมคัร

ผูป้ระกอบการทีจ่ะเขา้ร่วมโครงการ AEOs อยูเ่ป็นระยะ ซึง่ขณะน้ีมบีรษิทัทีไ่ดร้บัรองสถานภาพเป็น 

AEOs สาํหรบัผูส้ง่ของออกแลว้ จาํนวนทัง้หมด 13 บรษิทั 

นอกจากมาตรการอํานวยความสะดวกทางการคา้ทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ประเทศสมาชกิ

อาเซยีนไดม้คีวามพยายามร่วมกนัพฒันาระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซยีน ภายใต้กรอบความตกลง

อาเซยีนวา่ดว้ยการอาํนวยความสะดวกในการขนสง่สนิคา้ผา่นแดน (ASEAN Framework Agreement 

on the Facilitation of Goods in Transit) มวีตัถุประสงคท์ีจ่ะใหป้ระเทศสมาชกิอาเซยีนอนุญาตให้

รถยนต์ขนส่งที่จดทะเบยีนในประเทศสมาชกิอื่นสามารถขนส่งสนิค้าผ่านประเทศตนได้ โดยกรอบ

ความตกลงน้ีมผีลบงัคบัใช้เมื่อเดอืนตุลาคม 2543 แต่ยงัไม่มผีลในทางปฏบิตัเิน่ืองจากต้องรอการ      

ลงนามในพธิสีารทัง้ 9 ฉบบั ซึ่งถ้าทุกประเทศใหส้ตัยาบนัครบแลว้จะทําใหส้ามารถขนส่งสนิคา้ผ่าน

แดนระหว่างกนัไดอ้ย่างเสรผี่านเสน้ทางทีแ่ต่ละประเทศกําหนดโดยไดร้บัการยกเวน้การจดัเกบ็ภาษี

และค่าบรกิารอื่นๆ โดยมกีารจดัตัง้ระบบศุลกากรผ่านแดน มมีาตรการตรวจโรคในคนและพชืและ

อํานวยความสะดวกในการขนส่งสนิคา้เน่าเสยีงา่ย ทัง้น้ีจะไม่อนุญาตใหข้นสง่สนิคา้อนัตรายผ่านแดน

และไม่อนุญาตให้ขนส่งสินค้าต้องห้ามหรือสนิค้าที่ถูกจํากดัผ่านดินแดนประเทศอื่นทัง้น้ีศุลกากร

รบัผดิชอบพธิสีารจํานวน 2 ฉบบั คอื พธิสีาร 2 : การกําหนดทีท่ําการพรมแดน (Designation of 

Frontier Posts) และพธิสีาร 7 : ระบบศุลกากรผา่นแดน (Customs Transit System) ซึง่อยูร่ะหวา่ง

การดาํเนินการรว่มกนัของสมาชกิอาเซยีนทัง้ 10 ประเทศ 

การดาํเนินการในปจัจุบนัของรา่งพธิสีารทัง้ 2 ฉบบัมดีงัน้ี 
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1) ร่างพิธีสารท่ี 2 ขณะน้ี อยู่ในระหว่างการเจรจาของประเทศสมาชิก ซึ่งได้เสนอ     

ขอแกไ้ขทีท่าํการพรมแดนซึง่ยงัไมเ่ป็นทีย่ตุ ิ

2) ร่างพิธีสารท่ี 7 คณะทํางานด้านพธิกีารศุลกากรและการอํานวยความสะดวกทาง

การคา้ (Customs Procedures and Trade Facilitation Working Group: CPTFWG) ไดด้าํเนินการ

แกไ้ขและจดัทําร่างพธิสีารที ่7 และภาคผนวกทางเทคนิคภายใตก้รอบความตกลงอาเซยีนวา่ดว้ยการ

อํานวยความสะดวกในการขนส่งสนิค้าผ่านแดนเสร็จสิ้นแล้ว และคาดว่าจะมกีารลงนามในเดือน

กันยายน 2555 ดังนัน้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย       

กรมศุลกากรจึงได้จัดสัมนารับฟงัความคิดเห็น เมื่อวนัที่ 20 สิงหาคม 2555 และจะได้นําเสนอ

คณะรฐัมนตรเีพือ่ขอความเหน็ชอบจากรฐัสภาต่อไป 

นอกจากน้ี กรมศุลกากรยังได้ดําเนินการพัฒนาพิกัดศุลกากรอาเซียน (ASEAN 

Harmonized Tariff Nomenclature: AHTN) จากฉบบัปี 2550 (ค.ศ. 2007) ใหเ้ป็นฉบบัปี พ.ศ. 2555 

(2012) เพื่อให้เกิดความทนัสมยั มคีวามเหมาะสม อีกทัง้ให้สอดคล้องกบัระบบประเภทพกิดัย่อย        

8 หลกั และมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นตน้ไป 

 

(3) ระบบอิเลก็ทรอนิกส ์ณ จดุเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window) 

 

สําหรบัการอํานวยความสะดวกทางการคา้นัน้ นอกจากจะมมีาตรการทีก่ล่าวมาขา้งต้น

แล้วนัน้ก็เป็นที่ทราบกนัดวี่าระบบอเิลก็ทรอนิกส์มคีวามสําคญัเป็นอย่างมากในโลกการค้าปจัจุบนั 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ สามารถช่วยลดระยะเวลาในการดําเนินธุรกรรมทางการค้าต่างๆ เน่ืองจากการ

นําเขา้/ส่งออกสนิคา้จะตอ้งมกีารตดิต่อกบัหลายหน่วยงานรวมถงึตอ้งใชเ้อกสารในการตดิต่อยื่นเรื่อง

เพื่อขออนุมัติหรือขออนุญาตในเรื่องต่างๆ ทําให้ผู้ประกอบการเสียเวลาและทําให้ต้นทุนของ

ผูป้ระกอบการค่อนขา้งสงู ลดความสามารถในการแขง่ขนักบัต่างประเทศ ทัง้น้ี กรมศุลกากรไดจ้ดัตัง้ 

National Single Window (NSW) เพือ่บรูณาการเชื่อมโยงขอ้มลูหน่วยงานภาครฐัและภาคธุรกจิไว ้ณ 

จุดเดยีว โดยกรมศุลกากรได้ลงนามใน MOU ของโครงการนําร่องเชื่อมต่อระบบขอ้มูลร่วมกบั

หน่วยงานภาครฐัและเอกชนทัง้สิ้น 37 หน่วยงาน และขณะน้ีมหีน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงขอ้มูล

ระหวา่งหน่วยงานกบัระบบ NSW อยา่งเป็นทางการไดแ้ลว้ 10 หน่วยงาน 
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ในสว่นของการดาํเนินการ ASEAN Single Window (ASW) นัน้ ประเทศสมาชกิอาเซยีน

อยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการโครงการนําร่อง ASW โดยไดเ้ริม่โครงการเมือ่เดอืนมถุินายน 2554 และ

จะมกีารนําร่องเชื่อมโยงขอ้มูลกบัประเทศที่มคีวามพร้อมก่อนในปลายปี 2555 ซึ่งเป็นการทดสอบ

แลกเปลีย่นขอ้มูลในส่วนของใบขนสนิคา้อาเซยีน (ASEAN Customs Declaration Document: 

ACDD) และ ATIGA Form D ระหวา่งกนั 

 

(4) มาตรการกระตุ้นการรวมกลุ่มทางศลุกากร 

 

ประเทศสมาชกิอาเซยีนไดม้กีารกระตุน้ใหเ้กดิการรวมกลุม่ทางศุลกากรผา่นมาตรการ

ดา้นต่างๆ ทีส่าํคญั ประกอบดว้ย 

(4.1) การปรับปรุงแ ก้ ไขความตกลงอาเ ซียนด้านศุลกากร  (ASEAN 

Agreement on Customs: AAC) ศุลกากรประเทศสมาชกิอาเซยีนไดพ้จิารณาปรบัปรุงแกไ้ขความ

ตกลงอาเซยีนดา้นศุลกากร (ASEAN Agreement on Customs: AAC) ซึง่มผีลบงัคบัใชม้าตัง้แต่ปี 

2540 ใหม้คีวามละเอยีด ครอบคลุมในเรื่องพธิปีฏบิตัทิางศุลกากร เพื่อใหส้อดรบักบั ATIGA ในการ

สนบัสนุนการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในปี 2558 โดยรฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงัอาเซยีน

ไดล้งนามในร่างความตกลงดงักล่าวแลว้ระหว่างการประชุมรฐัมนตรคีลงัอาเซยีนในวนัที ่30 มนีาคม 

2555 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกมัพชูา 
 

(4.2) บนัทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางศุลกากรระหว่างอาเซียนกบั

ศลุกากรจีน (Memorandum of Understanding between ASEAN and China on Customs 

Cooperation):ประเทศสมาชิกอาเซียนได้จดัทําบนัทึกความเข้าใจด้านความร่วมมอืทางศุลกากร

ระหว่างอาเซยีนกบัศุลกากรจนี เพื่ออํานวยความสะดวกดา้นการค้า พฒันาเสรมิสร้างสมรรถะด้าน

บุคลากร สนับสนุนการเผยแพร่ขอ้มลูรวมถงึการปรบัปรุงดา้นกฎหมายใหม้คีวามโปร่งใสและเขา้ถงึได้

ง่ายยิง่ขึ้น รวมถงึขยายความร่วมมอืดา้นศุลกากรระหว่างอาเซียนและประเทศคู่เจรจาสําคญั ซึ่งจะ

แสดงถึงความพร้อมของอาเซียนในการเปิดตลาดการค้าและการลงทุนกบัประเทศต่างๆ ที่อยู่นอก

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีขอบเขตความร่วมมือในด้านต่างๆ คือ การพัฒนาเทคนิคที่

เกีย่วขอ้งกบัพธิกีารทางศุลกากร และเสรมิสรา้งสมรรถนะดา้นบุคลากร การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสารดา้นศุลกากร และการแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสารดา้นกฎระเบยีบภายในประเทศต่างๆ 

ทัง้น้ี ศุลกากรประเทศสมาชกิอาเซยีนและศุลกากรจนี ไดม้กีารลงนามในบนัทกึความเขา้ใจดงักล่าว
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แลว้ ในระหวา่งการประชุมอธปิดศุีลกากรอาเซยีนครัง้ที ่20 ระหวา่งวนัที ่6-9 มถุินายน พ.ศ. 2554 ณ 

กรุงเนปิดอว ์(Nay Pyi Taw) สาธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีนมาร ์
 

(4.3) แผนยทุธศาสตรด้์านการพฒันาทางศลุกากร : ในการกระตุน้การรวมกลุ่ม

ทางศุลกากรของประเทศสมาชิกอาเซียนนัน้ ได้ดําเนินการผ่านแผนยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

ศุลกากร (Strategic Plan of Customs Development: SPCD) ซึง่อยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของที่

ประชุมอธบิดศุีลกากรอาเซยีน (ASEAN Customs Director General Meeting) ทัง้น้ี แผน SPCD 

ดําเนินงานผ่านคณะทํางานที่สาํคญั 3 คณะ ประกอบดว้ย คณะทํางานดา้นการอํานวยความสะดวก

ทางการคา้และพธิกีารศุลกากร (Customs Procedures and Trade Facilitation Working Group: 

CPTFWG) คณะทํางานดา้นป้องกนัและปราบปรามศุลกากร (Customs Enforcement and 

Compliance Working Group: CECWG) และคณะทํางานดา้นการเสรมิสรา้งสมรรถนะศุลกากร 

(Customs Capacity Building Working Group: CCBWG) 

ทีป่ระชุมอธบิดศุีลกากรอาเซยีนไดพ้จิารณาเหน็ชอบร่างแผน SPCD ของปี พ.ศ. 2554-

2558 ในการประชุมครัง้ที ่21 ในวนัที ่5-8 มถุินายน พ.ศ. 2555 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลปิปินส ์

 

4.1.5 กรอบนโยบายการพฒันา SMEs 

   

ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ดําเนินการร่วมกันเพื่อบรรลุผลตามพนัธกรณีใน ASEAN 

Economic Community Blueprint (AEC Blueprint) โดยการพฒันา SMEs เป็นสว่นสาํคญัหน่ึงของ 

Third AEC Pillar (การลดช่องวา่งดา้นการพฒันา) โดยภายในปี 2015 SMEs ของอาเซยีนจะเป็น 

World-Class Enterprises ทีม่คีวามสามารถในการเชื่อมโยงกบัห่วงโซ่อุปทานของภูมภิาคและโลก 

การใชป้ระโยชน์จาก AEC และมนีโยบายทีเ่อือ้ต่อการพฒันา SMEs ความสามารถในการแขง่ขนัและ

นวตักรรม  

SMEs เป็นภาคสว่นทีม่คีวามสาํคญัต่อเศรษฐกจิของอาเซยีน ซึง่การพฒันาดา้น SMEs 

มสี่วนในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ย ัง่ยนื จากการประเมนิของสํานักงานเลขาธิการ

อาเซยีน พบวา่ SMEs ในอาเซยีน มสีดัสว่นสงูถงึกวา่รอ้ยละ 96 ของธุรกจิทัง้หมด และมสีดัสว่นการ

จา้งงานรอ้ยละ 50-85 ของการจา้งงานรวมในประเทศสมาชกิอาเซยีน ยิง่ไปกว่านัน้ รายไดท้ีเ่กดิจาก

ธุรกจิ SMEs ยงัมสีดัส่วนถงึรอ้ยละ 30-53 ของผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) และมี

สดัสว่นรอ้ยละ 9-31 ของการสง่ออกรวม 
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การพฒันาส่งเสรมิด้าน SMEs เป็นหน่ึงในแผนงานสําคญัภายใต้ยุทธศาสตร์การ

ดําเนินงานไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน เพื่อใหบ้รรลุการเป็นภูมภิาคทีม่พีฒันาการทาง

เศรษฐกจิอย่างเท่าเทยีมกนั โดยพมิพเ์ขยีวนโยบายของอาเซยีนดา้นการพฒันา SMEs ฉบบัปี พ.ศ. 

2547-2557 ไดก้าํหนดขึน้โดยมวีตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1) เร่งการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างเหมาะสมตามความ

หลากหลายของประเทศสมาชกิอาเซยีน 

2) พฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัและการปรบัตวัของวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดย่อมในอาเซยีน โดยอํานวยความสะดวกในการเขา้ถงึขอ้มลู ตลาด การพฒันาทรพัยากรมนุษย์

และทกัษะแรงงาน แหลง่เงนิทุน รวมทัง้เทคโนโลย ี

3) เสรมิสรา้งความยดืหยุ่นใหว้สิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของอาเซยีน เพื่อให้

สามารถรองรบักบัผลกระทบทีเ่กดิจากเศรษฐกจิมหภาคและความไมม่ัน่คงทางการเงนิ ตลอดจนความ

ทา้ทายทีอ่าจเกดิขึน้จากสภาพแวดลอ้มทางการคา้ทีเ่สรมีากขึน้ 

4) เพิ่มการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการเติบโตทาง

เศรษฐกจิและกาพฒันาภมูภิาคอาเซยีนในภาพรวม 

กลุ่มประทศสมาชกิอาเซียนดําเนินความร่วมมอืด้านการพฒันา SMEs ตามกรอบ 

ASEAN Policy Blueprint for SME Development 2004-2014 โดยมกีลไกทีร่บัผดิชอบไดแ้ก่ ASEAN 

SME Working Group (SMEWG) 

โดยภายใต ้AEC Blueprint มมีาตรการทีเ่กีย่วขอ้งกบั SMEs ทีจ่ะตอ้งดาํเนินการระหวา่ง

ชว่งปี 2553-2554 จาํนวน 2 มาตรการ ซึง่ไดด้าํเนินการเป็นผลสาํเรจ็แลว้ ไดแ้ก่ 

1) การจดัทาํแผนปฏบิตักิารยทุธศาสตรด์า้นการพฒันา SMEs ของอาเซยีน (ASEAN 

Strategic Action Plan for SME Development 2010-2015)  

2) การจดัตัง้คณะกรรมการทีป่รกึษา SMEs ของอาเซยีน (ASEAN SME Advisory 

Board) 

การประชุมรฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีน (AEM) ครัง้ที ่42 เมือ่เดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2010 

ไดใ้หก้ารรบัรอง ASEAN Strategic Action Plan for SME Development 2010-2015 ซึง่นํามาใช้

แทนที ่ ASEAN Policy Blueprint for SME Development (APBSD) ปี 2004-2014 เพือ่ใชเ้ป็น
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แนวทางความร่วมมอืดา้น SMEs ของอาเซยีนในการพฒันาธุรกจิ SMEs ใหม้ปีระสทิธภิาพและมี

กลไกการทาํงานทีค่ลอ่งตวั โดยแผนงานดงักลา่วครอบคลุมโครงการและความรเิริม่ทีส่าํคญัต่างๆ อาท ิ

การเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนการสง่เสรมิ SMEs การอํานวยความสะดวกโดยใชเ้ทคโนโลย ีและการพฒันา

ทรพัยากร 

ดา้นการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุน อาเซยีนไดว้างแผนทีจ่ะจดัตัง้สถาบนัการเงนิสาํหรบั SMEs 

ในประเทศสมาชกิอาเซยีน รวมถงึกองทุนเพื่อการพฒันา SME ในอาเซยีน เพื่อแก้ไขปญัหาดา้น

ขอ้จาํกดัในการเขา้ถงึแหลง่เงนิทุนของ SMEs  

ดา้นการส่งเสรมิ ประเทศสมาชกิอาเซยีนจะพจิารณาคดัเลอืกธุรกจิ SMEs ทีถ่อืว่า

ประสบความสําเรจ็ในการดําเนินธุรกจิในแต่ละประเทศ ประเทศละ 100 บรษิทั เพื่อรบัรางวลั “1000 

SMEs Recognition” จากรฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีน นอกจากน้ี คณะทาํงาน SMEs ร่วมกบัสาํนักงาน

เลขาธิการอาเซียนจะรวบรวมรายชื่อและที่อยู่ติดต่อของ SMEs แต่ละรายน้ี โดยแยกเป็น             

รายอุตสาหกรรมและรายสาขา เพือ่นํามาเผยแพร่ระหวา่งประเทศสมาชกิอาเซยีนและประเทศคู่เจรจา 

เพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้างเครอืข่ายของ SMEs ในภูมภิาค นอกจากน้ี เพื่อส่งเสรมิการสร้าง

นวตักรรมใหม่ๆ ในธุรกจิ SMEs อาเซยีนจะพจิารณาใหม้กีารมอบรางวลั “ASEAN SMEs Innovation 

Awards” ให้แก่ SMEs ที่มแีนวคิดในการพฒันาธุรกิจในเชงิสร้างสรรค์ ทัง้ในด้านเทคโนโลย ี

กระบวนการและการใหบ้รกิาร การตลาดและการบรหิารจดัการ  

ดา้นการอํานวยความสะดวก ประกอบดว้ยกจิกรรม 3 ดา้น คอื (1) การเผยแพร่ขอ้มูล

ใหแ้ก่ SMEs ผ่านทางเวบ็ไซด์ ซึ่งปจัจุบนัไดม้กีารเชื่อมโยงเวบ็ไซด์ขององคก์รดา้น SMEs ของ

ประเทศบรไูนฯ มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์และสงิคโปรแ์ลว้ และมแีผนทีจ่ะขยายการเชื่อมโยงไปจนครบทุก

ประเทศต่อไป (2) การจดัตัง้ศูนย์บรกิาร SMEs ในประเทศสมาชกิอาเซยีนและในภูมภิาคซึ่งอาจ

เริม่ต้นจากระดบัอนุภูมภิาคก่อน เพื่อส่งเสรมิการค้าตามแนวชายแดน เช่น ระหว่างไทยลาว และ

เวยีดนาม(3) การพฒันาศูนย์บ่มเพาะทางธุรกจิและเทคโนโลย ี(Business and Technology 

Incubator) ในประเทศสมาชกิอาเซยีนเพื่อพฒันาธุรกจิทีอ่ยู่ในระยะเริม่ตน้ใหส้ามารถขยายตวัไปสู่

ธุรกจิพาณชิยใ์นตลาดต่างประเทศได ้

ดา้นการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์อาเซยีนไดจ้ดัทําหลกัสตูรสําหรบัผูป้ระกอบการเพื่อใช้

ในการสอนในสถาบนัการศกึษาของประเทศสมาชกิอาเซยีนรว่มกนัเสรจ็แลว้  
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การดาํเนินงาน 

ในการสง่เสรมิความร่วมมอืดา้น SMEs ของอาเซยีน รฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีน (AEM)  

ไดใ้หก้ารรบัรองแผนปฏบิตักิารดา้นการพฒันา SMEs ของอาเซยีน (ASEAN Strategic Action Plan 

for SME Development) ปี 2553-2558 โดยแผนงานดงักล่าวครอบคลุมการดําเนินการต่างๆ          

ที่เกี่ยวข้องกับการพฒันาธุรกิจ SMEs เพื่อเพิ่มขดีความสามารถทางการแข่งขนั และเพิ่ม

ความสามารถในการปรบัตวัของ SMEs ในการมุ่งสู่การเป็นตลาดและฐานการผลติเดยีวในอาเซยีน 

และใหจ้ดัตัง้คณะกรรมการทีป่รกึษา SMEs ของอาเซยีน (ASEAN SME Advisory Board)เพือ่เป็น

เวทใีนการสรา้งเครอืข่ายระหว่างหวัหน้าหน่วยงาน SMEs และผูแ้ทนจากภาคเอกชนในอาเซยีน 

รวมถึงให้ขอ้คดิเหน็ / ขอ้เสนอแนะดา้นนโยบายที่เกี่ยวกบัการพฒันาธุรกจิ SMEs ต่อรฐัมนตรี

เศรษฐกจิอาเซยีน 

แผนงานการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC Blueprint) มเีป้าหมายสาํคญั ดงัน้ี  

1) การจดัทําหลกัสูตรร่วมกนัสําหรบัผูป้ระกอบการในอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2551-

2552 (อนิโดนีเซยี และสงิคโปร ์เป็นประเทศนํา) 

2) การจดัตัง้ศนูยใ์หบ้รกิารครบวงจรสาํหรบั SMEs SME (SME service centre)เพือ่

เชื่อมโยงระหว่างภูมภิาคและอนุภูมภิาคของประเทศสมาชกิอาเซยีนภายในปี 2553-2554 (ไทยและ

เวยีดนาม เป็นประเทศนํา)  

3) การจดัตัง้การให้บรกิารทางการเงนิสําหรบัธุรกิจ SMEs ในแต่ละประเทศสมาชิก

ภายในปี 2553-2554 (มาเลเซยี และบรไูนเป็นประเทศนํา)  

4) การจดัทําโครงการส่งเสรมิการฝึกปฏบิตังิานสําหรบัเจา้หน้าที่ในระดบัภูมภิาคเพื่อ

พฒันาความเชีย่วชาญของเจา้หน้าทีภ่ายในปี 2555-2556 (พมา่และฟิลปิปินสเ์ป็นประเทศนํา) และ  

5) การจดัตัง้กองทุนเพือ่การพฒันาSMEs ในระดบัภูมภิาค (SME development fund) 

ภายในปี 2557-2558 เพือ่เป็นแหล่งเงนิทุนสาํหรบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มทีป่ระกอบธุรกจิ

ในภมูภิาคอาเซยีน (ลาวและไทยเป็นประเทศนํา)  

 นอกจากน้ี ยงัได้หารือร่วมกับหน่วยงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ

อาเซยีนบวกสาม (กลุ่มประเทศสมาชกิอาเซยีน จนี ญี่ปุน่ และเกาหล)ี เพื่อแลกเปลีย่นแนวทางการ

ปฏบิตัทิีด่แีละความรว่มมอืดา้น SMEs ในโครงการต่าง ๆ  

(1) ความคืบหน้าการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการยุทธศาสตรด้์านการพฒันา 

SMEs ของอาเซียน (the Strategic Action Plan for ASEAN SMEs Development (2010-2015)) 
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ปญัหาสาํคญัหน่ึงทีอ่าเซยีนประสบในการดาํเนินงานตามแผนปฏบิตักิาร คอื การขาดเงนิ

สนับสนุนในการดาํเนินงานโครงการต่างๆ โดยในการประชุม SMEWG ครัง้ที ่30 (มถุินายน 2012) ที่

ประชุมเหน็รว่มกนัใหป้ระเทศผูป้ระสานงานในดา้นต่างๆ รวบรวมโครงการ/ กจิกรรมทีอ่ยูภ่ายใตค้วาม

รบัผดิชอบ เพื่อติดตามความคบืหน้าการดําเนินงาน รวมทัง้ปญัหา/ อุปสรรค และจดัทําแผนงาน

เพือ่ใหก้ารดาํเนินงานในการสง่เสรมิและพฒันา SMEs เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ  

(2) การจดัทาํ Directory of Outstanding ASEAN SMEs 2011 และ Directory of 

Innovative ASEAN SMEs 2012  

อาเซยีนไดจ้ดัทํา Directory of Outstanding ASEAN SMEs 2011 เพือ่ช่วยสง่เสรมิ

โอกาสทางการตลาดทัง้จากในอาเซยีนเองและจากประเทศนอกอาเซยีนโดยไดเ้ปิดตวัเอกสารดงักล่าว

ในช่วงการประชุม ASEAN-BIS เมื่อเดอืนพฤศจกิายน 2011 และไดเ้ผยแพร่ในเวปไซต์ของ ASEC 

ขณะน้ีอาเซยีนอยูร่ะหวา่งการจดัทาํรายชื่อ Directory of Innovative ASEAN SMEs 2012 โดยมี

เป้าหมายทีจ่ะเปิดตวัเอกสารดงักล่าวในช่วงการประชุม ASEAN Business and Investment Summit 

เดอืนพฤศจกิายน 2012  

(3) ASEAN Business Awards (ABA) 2012  

ASEAN SMEWG ร่วมกบั ASEAN Business Advisory Council (ASEAN- BAC) 

ดาํเนินการจดังาน ASEAN Business Award (ABA) 2012 เพือ่สง่เสรมิและสนับสนุนผูป้ระกอบการ 

SMEs ทีม่นีวตักรรมในอาเซยีน โดยจะมอบรางวลั The Most Admired ASEAN Enterprise ใหแ้ก่ทัง้

บรษิทัทีถ่อืกําเนิดในอาเซยีน และบรษิทัขนาดกลางและขนาดยอ่มทีม่ศีกัยภาพในการกา้วไปสู่การคา้

ในระดบัสากลและเป็นสว่นสาํคญัในการสง่เสรมิเศรษฐกจิของอาเซยีนใหเ้จรญิเตบิโต 

(4) ความคืบหน้าการจดัทาํ ASEAN SME Policy Index 

ประเทศญี่ปุน่โดย ERIA ไดเ้สนอโครงการ ASEAN SMEs Policy Index โดยมี

วตัถุประสงคใ์นการวดัผลการดาํเนินนโยบายดา้นการสง่เสรมิ SMEs ของภาครฐัในอาเซยีน โดยการ

ดาํเนินโครงการน้ีมพีืน้ฐานมาจาก OECD SMEs Policy Index ทีไ่ดด้าํเนินการประสบความสาํเรจ็เป็น

อยา่งดกีบัประเทศในแถบบอลขา่นตะวนัตก และประเทศตุรก ีโดยขณะน้ีเอกสาร Framework for the 

ASEAN SMEs Policy Index ไดข้อ้สรุปแลว้ และจะดาํเนินการจดัทาํร่างเอกสาร country reports 

ต่อไป  
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รายละเอียด ASEAN SME Policy Index 

ไดม้กีารเริม่พฒันาตวัชี้วดัเชงินโยบายในการพฒันา SME อาเซยีน (ASEAN SME 

Policy Index) พรอ้มกบั การดาํเนินงานตามพมิพเ์ขยีวนโยบายของอาเซยีนดา้นการพฒันาวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (ASEAN Policy Blueprint for SMEs Development : APBSD)           

2004 –2014 ต่อมาในการประชุมรฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีน (AEM) ครัง้ที ่42 เดอืนสงิหาคม ค.ศ. 

2010 ไดม้กีารรบัรองแผนปฏบิตักิารยุทธศาสตร์สําหรบัการพฒันา SME ของอาเซียน (ASEAN 

Strategic Action Plan for SME Development) 2010-2015 เพือ่นํามาใชแ้ทน APBSD 

คณะทาํงานวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มของอาเซยีน (ASEAN SME Agencies 

Working Group) ไดร้่วมมอืกบัสถาบนัเพื่อการวจิยัเศรษฐกจิสาํหรบัอาเซยีนและเอเชยีตะวนัออก 

(Economic Research Institute for ASEAN and East Asia: ERIA) ในการจดัทาํตวัช้ีวนันโยบายใน

การพฒันา SMEs อาเซียน (ASEAN SME Policy Index) โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

มติหิลกัไดแ้บง่ออกเป็นทัง้สิน้ 8 สาขา คอื 

1) นโยบายทัว่ไปและสิง่แวดลอ้มทางธุรกจิของผูป้ระกอบการ SMEs 

2) การสนบัสนุนใหก้ารจดัตัง้ธุรกจิมคีวามรวดเรว็ขึน้และมคีา่ใชจ้า่ยน้อยลง หรอืการลด

ภาระดา้นกฎระเบยีบและธุรกจิใหก้บัผูป้ระกอบการ SMEs 

3) การเขา้ถงึแหลง่เงนิทุน 

4) เทคโนโลยแีละถ่ายทอดเทคโนโลย ี

5) การเขา้ถงึตลาดและการใชร้ะโยชน์จากการเป็นตลาดเดยีวมากขึน้ 

6) การใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมแกผู่ป้ระกอบการ 

7) เทคโนโลยสีารสนเทศและการเขา้ถงึขอ้มลู 

8) การสง่เสรมิใหผู้ป้ระกอบการ SMEs มบีทบาททีแ่ขง่แกรง่ในการกาํหนดนโยบาย 
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กาํหนดมติริองและตวัชีว้ดัแยกยอ่ยไปในแต่ละมติหิลกัโดยมรีปูแบบ คอื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) การประชุมหารือระหว่าง AEM และ ASEAN SMEs Advisory Board ครัง้ท่ี 1

ในการประชุมรฐัมนตรเีศรษฐกจิครัง้ที ่ 44  รฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีนไดพ้บหารอืกบั  ASEAN SMEs 

Advisory Board    ) SMEAB) เป็นครัง้แรก เพือ่แลกเปลีย่นความเหน็เกีย่วกบัแนวทางการสง่เสรมิและ

พฒันา SMEs ของอาเซยีน โดย SMEAB ไดเ้สนอเอกสารข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกบั

ประเดน็อปุสรรคของผู้ประกอบการ SMEs ท่ีต้องการให้ภาครฐัดาํเนินการแก้ไขใน 2 ประเดน็ 

คือ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในการใช้ประโยชน์จาก

ตลาดในภมิูภาค ในขณะท่ี AEM แจง้ให ้SMEAB  ทราบวา่อาเซยีนใหค้วามสาํคญักบั SMEs เป็น

ลาํดบัแรกในการไปสู ่AEC ในปี 2015 และในระยะต่อๆไป และแจง้ใหท้ราบถงึนโยบายของอาเซยีนใน

เรือ่ง SMEs ไดแ้ก่ )1 (การตดัสนิใจในระดบันโยบายใน เรือ่ง SMEs จะตอ้งอยูใ่นขอบขา่ยของ AFEED  

 )2 (สมาชกิอาเซยีนจะตอ้งพยายามยกเรื่องทีเ่กีย่วกบั  SMEs ขึน้ในระดบัประเทศ  โดยความร่วมมอืใน

ระดบัภมูภิาคควรเน้นในเรือ่งการแลกเปลีย่นขอ้มลู best practice โอกาสทางการตลาดและการอํานวย

ความสะดวกการคา้ระหวา่ง SMEs    )3  (เชญิ  SMEs ของประเทศสมาชกิเขา้ร่วมในกจิกรรม SMEs 

ในระดบัประเทศและ  )4  ( ASEAN SME Regional Development Fund (SRDF) จะจดัตัง้ในเวลาที่

เหมาะสม ทัง้น้ี การหารอืระหวา่ง AEM และ SMEAB อาจจดัเมือ่จาํเป็น 

 

SME Policy Index

Policy Dimentions

Level of Policy Reform

Indicators

Sub‐Dimentions
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4.1.6 ความคืบหน้าโครงการ SMEs 

         

 

                                   ตารางท่ี 4.1 ความคืบหน้าโครงการ SMEs 
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โครง

การ

ที่ 

โครงการ ผูเ้สนอ

โครงการ 

ระยะเวลา วตัถปุระสงค ์ เสรจ็สิ้น อยู่ระหว่างการ

ดาํเนินการ 

โครงการภายใต้ AEC 

1. จดัทาํหลกัสตูร

รว่มกนัสาํหรบั

ผูป้ระกอบการใน

อาเซยีน 

อนิโดนีเซยี/

Asia SEED 

2008-2009, 

2010-2012 
• ใชว้ธิปีรกึษาหารอืกบั นกัเรยีน 

นกัวชิาการ และ SMEs 

• เพือ่เผยแพรห่ลกัสตูร

ผูป้ระกอบการรว่มกนัสู่

มหาวทิยาลยัในประเทศกมัพชูา 

อนิโดนีเซยี ลาว และมาเลเซยี 

• และจะมกีารการเผยแพรห่ลกัสตูร

ผูป้ระกอบการรว่มกนัเพิม่เตมิอกี 

3 ประเทศคอื ประเทศฟิลปิปินส ์

เมยีนมาร ์และเวยีดนาม ซึง่ใน

หนงัสอืเรยีนจะประกอบดว้ย

เนื้อหารว่มกนั 60% และเนื้อหาใน

ทอ่งถิน่ 40% คาดวา่จะมกีารแจก

หนงัสอืเรยีนในเดอืนมถิุนายน 

2012 

• ไดม้กีารโอนเงนิทุนจาํนวน 

USD227,238 จาก JAIF สูผู่เ้สนอ

โครงการ(AMEICC Secretariat) ใน

เดอืนกนัยายน 2010 

• ผูว้จิยัโครงการนําโดย ASIA SEED 

เริม่ตน้โครงการทีป่ระเทศเมยีนมาร ์

ฟิลปิปินส ์และเวยีดนามในเดอืน

ธนัวาคม 2010 

• การประชุมเชงิปฏบิตักิารของ

ผูป้ระกอบการ SME โดย EELBP ใน

วนัที ่8-9 กุมภาพนัธ ์2011 ทีป่ระเทศ

บรไูน 

• การสมัมนาหลกัสตูรรว่มกนัประจาํปี

ไดจ้ดัขึน้ในวนัที ่26-27 ตุลาคม 2011 

ทีม่ะนิลาประเทศฟิลปิปินส ์

• รอผูเ้สนอ

โครงการ

(ANEICC 

Secretariat) สง่

รายงานขัน้

สดุทา้ย (รวม

รายงานดา้น

การเงนิ) ในการ

ประชุม SMEWG 

ครัง้ที ่30 ใน

เดอืนมถิุนายน 

2012 
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โครง

การ

ที่ 

โครงการ ผูเ้สนอ

โครงการ 

ระยะเวลา วตัถปุระสงค ์ เสรจ็สิ้น อยู่ระหว่างการ

ดาํเนินการ 

2. จดัตัง้ศนูยใ์หบ้รกิาร

ครบวงจรสาํหรบั 

SMEs (SME 

service centre)ที่

เชือ่มโยงระหวา่ง

ภมูภิาคและภูมภิาค

ยอ่ยของประเทศ

สมาชกิ 

ไทย 2010-2011 • ศกึษาความเป็นไปได:้ 

 เปรยีบเทยีบความแตกต่าง
ของแนวทางการปฏบิตัทิีเ่ป็น

เลศิใน SME Service 

Centers, เผยแพรบ่รกิาร

สาํหรบั SMEs, การจดัเตรยีม

บรกิารสาํหรบั SMEs ใน

ระดบัชุมชน ประเทศ และ

ภมูภิาคของประเทศญีปุ่น่ 

สหภาพยโุรปและประเทศ

สมาชกิอาเซยีน 

 รา่งการปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิของ
การผสมผสานการใช ้web-

based 

• ไดม้กีารโอนเงนิทุนจาํนวน 

USD109,465 จาก JAIF สูผู่เ้สนอ

โครงการ(ประเทศไทย) ในวนัที ่4 

ธนัวาคม 2009 

• การศกึษาความเป็นไปไดข้องการ

สรา้ง Integrated National SMEs 

Service Center และสิง่จาํเป็นที่

เกีย่วขอ้งระหวา่งประเทศสมาชกิ

อาเซยีนไดเ้สรจ็สมบรูณ์แลว้ 

• วนัที ่9 กุมภาพนัธ ์2012 ประเทศไทย

ไดม้กีารจดัเตรยีม: 

 รายงานการศกึษาความเป็นไปได้
ฉบบัสมบรูณ์ 

 กรอบความตกลง SME service 

centre ในระดบัประเทศและ

ภมูภิาค 

• ประเทศไทยสง่

ขอ้เสนอระยะที ่2 

ของโครงการ 

• ประเทศไทย

จดัทาํแบบฟอรม์ 

(template) ใน

การเกบ็ขอ้มลู

ใหแ้ก่อาเซยีน

และเสนอ

แนวทางในการ

เกบ็ขอ้มลูให้

พรอ้มใชบ้น

เวบ็ไซตข์อง

หน่วยงาน SME 

ของประเทศ

สมาชกิอาเซยีน 
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โครง

การ

ที่ 

โครงการ ผูเ้สนอ

โครงการ 

ระยะเวลา วตัถปุระสงค ์ เสรจ็สิ้น อยู่ระหว่างการ

ดาํเนินการ 

 ขอ้เสนอระยะที ่2 ของโครงการ 

• รายงานฉบบัสมบรูณ์รวมถงึรายงาน

ดา้นการเงนิไดถู้กตรวจสอบโดย JMT 

และ FBD จาก ASEC 

 

3. จดัตัง้การใหบ้รกิาร

ทางการเงนิสาํหรบั

ธุรกจิ SMEs ในแต่

ละประเทศสมาชกิ

อาเซยีน 

บรไูน และ 

มาเลเซยี 

2010-2011 • แบง่ปนัการปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ

สาํหรบั การเริม่ตน้นโยบาย และ

ขอ้บงัคบั และเริม่ปรบัใชก้บั

สมาชกิอาเซยีนและประเทศคู่

เจรจาซึง่ตอ้งการปรบัปรุงให ้SME 

สามารถเขา้ถงึแหลง่เงนิทุนไดง้า่ย

ขึน้ 

• รเิริม่โครงการทีช่ว่ยสง่เสรมิให ้

SMEsเขา้ถงึแหลง่เงนิทนุไดง้า่ย

ขึน้ 

• ศกึษาความเป็นไปไดข้องบรกิาร

ทางการเงนิต่างๆทีม่อียูส่าํหรบั 

• การศกึษาการจดัตัง้ SME Financial 

Facilities ในประเทศสมาชกิอาเซยีน

ไดเ้สรจ็สมบรูณ์ในปี 2009 โดย

ประเทศบรไูนและมาเลเซยี 

• การประชุมเชงิปฏบิตักิารการแบง่ปนั

การปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิของการจดัตัง้ 

SME Financial Facility จดัขึน้ในวนัที ่

3-4 กุมภาพนัธ ์2010 โดยบรไูนเป็น

เจา้ภาพ 

• การประชุมเชงิปฏบิตักิารในหวัเรือ่ง 

“Fostering SME Development 

Through Increasing SME Access 

• ประเทศสมาชกิ

อาเซยีนอยูใ่น

ระหวา่งสง่

รายงานความ

คบืหน้าการ

เขา้ถงึแหลง่

เงนิทุนตลอดครึง่

ปีและใหท้าง 

ASEC ตดิตาม

ผล 

• ในการประชุม 

SMEWG ครัง้ที ่
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โครง

การ

ที่ 

โครงการ ผูเ้สนอ

โครงการ 

ระยะเวลา วตัถปุระสงค ์ เสรจ็สิ้น อยู่ระหว่างการ

ดาํเนินการ 

SMEsในภมูภิาค to Finance” ถูกจดัขึน้ในวนัที ่5 

พฤศจกิายน 2010 ทีจ่ากาตา้ ประเทศ

อนิโดนีเซยี 

• งาน “The 1st Expert Panel on SME 

Access to Finance Meeting” จดัขึน้

ในวนัที ่16 มถิุนายน 2011 

• การประชุมเชงิปฏบิตัเิรือ่ง “Financing 

for ASEAN SMEs in the 21st 

Century” จดัขึน้ในวนัที ่25-27 

กรกฎาคม 2011 ทีบ่าหล ีประเทศ

อนิโดนีเซยี 

29 มคีวามเหน็ให้

จดัการประชุมเชงิ

ปฏบิตักิารการ

การเขา้ถงึแหลง่

เงนิทุนของ SME 

ในปี 2012 เพือ่

แลกเปลีย่นการ

ปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ

เกีย่วกบัดา้น

การเงนิของ 

SME และเชญิ

ผูเ้ชีย่วชาญจาก

ประเทศสมาชกิ

อาเซยีนเขา้รว่ม 

4. จดัตัง้โครงการ

สง่เสรมิการฝึก

ปฏบิตังิานสาํหรบั

ฟิลปิปินส ์ 2012-2013 • เพือ่พฒันากรอบแนวคดิการวจิยั

ในการสง่เสรมิความรว่มมอืและ

• ขอ้เสนอโครงการอยูร่ะหวา่งการ

ประเมนิและอนุมตั:ิ 

• รอการอนุมตัิ

เงนิทุนจาก 
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โครง

การ

ที่ 

โครงการ ผูเ้สนอ

โครงการ 

ระยะเวลา วตัถปุระสงค ์ เสรจ็สิ้น อยู่ระหว่างการ

ดาํเนินการ 

เจา้หน้าทีร่ะดบั

ภมูภิาคเพือ่พฒันา

ความเชีย่วชาญของ

เจา้หน้าที ่

ดา้นการแลกเปลีย่นความรูร้ะหวา่ง

หน่วยงานดา้นการศกึษาต่างๆกบั 

SMEs และระหวา่งบรษิทัขนาด

ใหญ่กบั SMEs ในกลุม่ประเทศ

สมาชกิอาเซยีน 

• เพือ่สนบัสนุนให ้SMEs พฒันา

นวตักรรมใหม่ๆ  หรอืการ

ดาํเนินการทางธุรกจิใหม่ๆ โดยให้

คาํแนะนําจากนกัเรยีนผูม้คีวาม

เหมาะสมและทีป่รกึษาทางดา้น

วชิาการรวมถงึผูเ้ชีย่วชาญในสาขา

ธุรกจินัน้ๆ 

 ขอ้เสนอโครงการผา่นการอนุมตัทิี ่
Pre-appraisal Meeting(PAM) 

ในวนัที ่9 มถิุนายน 2011 

 ขอ้เสนอโครงการไดร้บัการอนุมตัิ
จาก project appraisal 

committee (PAC) ในวนัที ่22 

ธนัวาคม 2011 

 ขอ้เสนอโครงการไดร้บัการอนุมตัิ
จาก Committee of Permanent 

Representatives (CPR) วนวนัที ่

30 มกราคม 2012 

 สง่ขอ้เสนอโครงการใหป้ระเทศ
ญีปุ่น่เพือ่รอการอนุมตัใินวนัที ่9 

กุมภาพนัธ ์2012 

MOFA ประเทศ

ญีปุ่น่ 

5. จดัตัง้กองทุนเพือ่

การพฒันา SMEs 

ไทย 2014-2015 • เพือ่เป็นแหลง่เงนิทุนใหก้บั SMEs 

ในภมูภิาคเพือ่นําไปใชใ้นโครงการ

• ไดม้กีารเสนอกรอบแนวคดิการวจิยัใน

การประชุม SMEWG ครัง้ที ่25 ใน

• อยูร่ะหวา่งการ

แลกเปลีย่นความ
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โครง

การ

ที่ 

โครงการ ผูเ้สนอ

โครงการ 

ระยะเวลา วตัถปุระสงค ์ เสรจ็สิ้น อยู่ระหว่างการ

ดาํเนินการ 

ในระดบัภมูภิาค 

เพือ่เป็นแหลง่

เงนิทุนสาํหรบั 

SMEs ทีป่ระกอบ

ธุรกจิในภมูภิาค

อาเซยีน 

สาํคญัต่างๆรวมถงึเพิม่ศกัยภาพ

ใหก้บั SMEs ในอาเซยีน 

เดอืนมถิุนายน 2010 

• รวบรวมแบบสอบถามจากประเทศ

สมาชกิอาเซยีนเสรจ็สมบรูณ์ และไดม้ี

การจดั Expert Group Meeting on 

SME Regional Development Fund 

ในวนัที ่29 มถิุนายน 2010 ทีภ่เูกต็ 

ประเทศไทย 

• ประเทศไทยนําเสนอกรอบแนวคดิการ

วจิยัขัน้สมบรูณ์เรือ่งกองทุนเพือ่การ

พฒันา SMEs ในระดบัภมูภิาคในการ

ประชุม SMEWG ครัง้ที ่27 ในเดอืน

พฤศจกิายน 2010 

• กรอบแนวคดิการวจิยัถูกสง่ไปทีก่าร

ประชุม ASEAN Finance and 

Central Bank Deputies Working 

Group (AFDM – WG) Meeting ใน

คดิเหน็ของ 

SMEWG 
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โครง

การ

ที่ 

โครงการ ผูเ้สนอ

โครงการ 

ระยะเวลา วตัถปุระสงค ์ เสรจ็สิ้น อยู่ระหว่างการ

ดาํเนินการ 

วนัที ่29 กุมภาพนัธ ์2012 เพือ่ขอ

คาํแนะนําการจดัตัง้กองทุนเพือ่การ

พฒันา SMEs ในระดบัภมูภิาค 

โครงการภายใต้ SME Strategic Plan of Action (2010-2015) 

1. จดัตัง้การใหบ้รกิาร

ทางการเงนิสาํหรบั

ธุรกจิ SMEs ในแต่

ละประเทศสมาชกิ

อาเซยีน 

บรไูน และ 

มาเลเซยี 

2010-2011 อา้งองิจากโครงการที ่3 

2. การศกึษาความ

เป็นไปไดข้อง SME 

Credit System 

สาํหรบัการปรบัปรุง

การกูย้มืเงนิจาก

ธนาคารและการคํ้า

ประกนัเงนิกูใ้น

อนิโดนีเซยี 2010 • เพือ่สง่เสรมิการจดัตัง้ระบบการจดั

อนัดบัความน่าเชือ่ถอื (Credit 

Rating System) สาํหรบั SMEs 

ในประเทศสมาชกิอาเซยีน 

• เพือ่พฒันาวธิกีารของ Credit 

Rating System ใหป้รบัใชก้บั 

SMEs ในประเทศสมาชกิอาเซยีน

• รวบรวมแบบสอบถามเกีย่วกบั Credit 

Rating System จากประเทศสมาชกิ

อาเซยีนเสรจ็สมบรูณ์ 

• ประเทศอนิโดนีเซยีนําเสนอรายงาน

ความเป็นไปไดข้อง Credit Rating 

สาํหรบั SMEs ทีก่ารประชุม 

SMEWG ครัง้ที ่27ในเดอืน 

ประเทศอนิโดนีเซยี

รว่มมอืกบัประเทศ

ญีปุ่น่เพือ่ทาํ Credit 

Risk Database 

(CRD) Development 

Project 
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โครง

การ

ที่ 

โครงการ ผูเ้สนอ

โครงการ 

ระยะเวลา วตัถปุระสงค ์ เสรจ็สิ้น อยู่ระหว่างการ

ดาํเนินการ 

อาเซยีน และเป็นทีย่อมรบัของธนาคารใน

ภมูภิาค 

• ทาํให ้Credit Rating system 

สาํหรบั SMEs ในประเทศสมาชกิ

อาเซยีนสมบรูณ์ 

พฤศจกิายน 2010 

• ประเทศอนิโดนีเซยีนําเสนอโครงการ 

“Implementation of the credit rating 

system for SMEs within ASEAN 

Member Countries” ที ่7th ASEAN 

SMEWG- Japan Joint Consultation 

ในเดอืน พฤศจกิายน 2010 

3. จดัตัง้กองทุนเพือ่

การพฒันา SMEs 

ในระดบัภมูภิาค 

ไทย 2014-2015 อา้งองิจากโครงการที ่5 

4. การพฒันา Multi-

media Self-reliant 

System Toolkit 

Package 

มาเลเซยี 2010-2012 • พฒันาคุณภาพทางวฒันธรรมให ้

SMEs และสรา้งความเขา้ใจถงึ

ความความจาํเป็นในการผลติ

สนิคา้และบรกิารทีม่คีุณภาพให้

ลกูคา้ 

• เครือ่งมอืต่างๆรวมถงึระบบจดัการ

• ไดม้กีารโอนเงนิทุนจาํนวน 

USD186,375 จาก JAIF สูผู่เ้สนอ

โครงการ(ประเทศมาเลเซยี) ในวนัที ่4 

ธนัวาคม 2009 

• การประชุมเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง “2nd 

Beta Testing Workshop on the 

• อยูร่ะหวา่งการ

เผยแพร ่Multi-

media Toolkit สู่

ตวัแทน SME 

และ SME โดย 

SMEWG 
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โครง

การ

ที่ 

โครงการ ผูเ้สนอ

โครงการ 

ระยะเวลา วตัถปุระสงค ์ เสรจ็สิ้น อยู่ระหว่างการ

ดาํเนินการ 

คุณภาพ การควบคุมคุณภาพและ

ตน้ทุนมาจากมาตรฐาน ISO 

9000:2008 

Multimedia Toolkit System” ในวนัที ่

29-31 มนีาคม 2011 ทีก่วัลาลมัเปอร ์

ประเทศมาเลเซยี 

• จดัการฝึกอบรมใหค้รฝูึกเกีย่วกบั

Multi-media Self Reliant Toolkit for 

Quality Control, Quality Cost and 

Certification ในวนัที ่25-30 กนัยายน 

2011 

• ประเทศมาเลเซยีนําเสนอและเผยแพร ่

Multi-media Toolkit ทีก่ารประชุม

อาเซยีน SMEWG ครัง้ที ่29 ในเดอืน

ธนัวาคม 2011 

• รายงานฉบบัสมบรูณ์รวมถงึรายงาน

ดา้นการเงนิไดจ้ดัสง่ถงึ ASEC ใน

วนัที ่29 กุมภาพนัธ ์2012 เป็นที่

เรยีบรอ้ย 
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โครง

การ

ที่ 

โครงการ ผูเ้สนอ

โครงการ 

ระยะเวลา วตัถปุระสงค ์ เสรจ็สิ้น อยู่ระหว่างการ

ดาํเนินการ 

• รายงานฉบบัสมบรูณ์รวมถงึรายงาน

ดา้นการเงนิไดถู้กตรวจสอบโดย JMT 

และ FBD จาก ASEC 

5. Hyperlink of 

National SME 

Portals 

ประเทศ

สมาชกิ

อาเซยีน 

ดาํเนินการ

อยา่ง

ต่อเนื่อง 

• รวบรวม SME Agency websites 

ในอาเซยีนและอาเซยีน+3 และ

เชือ่มต่อทางเขา้เวบ็ไซตเ์ขา้

ดว้ยกนั 

• เพือ่แลกเปลีย่นการปฏบิตัทิีเ่ป็น

เลศิ และจดัเตรยีมขอ้มลูทีท่นัสมยั

ใหก้บั SMEs และเครือ่งมอืทาง

เทคโนโลยเีพือ่พฒันา SMEs 

• รวบรวมรายชือ่ของ SME Agencies 

Portals ในอาเซยีนและอาเซยีน+3 

โดย ASEC 

• ประเทศบรไูน กมัพชูา อนิโดนีเซยี 

มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์และสงิคโปร ์ได้

ทาํการโอนขอ้มลูรายชือ่เขา้ SME 

Agency websites ตามลาํดบั 

• การเชือ่มโยง 

National SME 

Portals ของ 

SMEWG ทีเ่หลอื 

6. จดัตัง้ศนูยใ์หบ้รกิาร

ครบวงจรสาํหรบั 

SMEs (SME 

service centre)ที่

เชือ่มโยงระหวา่ง

ไทย 2010-2011 อา้งองิจากโครงการที ่2 
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โครง

การ

ที่ 

โครงการ ผูเ้สนอ

โครงการ 

ระยะเวลา วตัถปุระสงค ์ เสรจ็สิ้น อยู่ระหว่างการ

ดาํเนินการ 

ภมูภิาคและภูมภิาค

ยอ่ยของประเทศ

สมาชกิ 

7. การเผยแพรข่อ้มลู

เกีย่วกบัโอกาสทาง

การคา้และการ

ลงทุนของ SMEs 

ทัง้ในและนอก

ภมูภิาค รวมถงึ

ขอ้มลูการเปิดเสรี

การคา้(FTA) และ

การลงทุนทัง้ในและ

นอกภมูภิาค

อาเซยีน 

ASEC, 

ประเทศ

สมาชกิ

อาเซยีน 

2010 • เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ SMEs ไดร้บัรูแ้ละ

เขา้ใจถงึขอ้ตกลงดา้นการคา้ใน

ภมูภิาคต่างๆ รวมถงึความ

คบืหน้าและการบรูณาการของ

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

• ASEC จดัเตรยีมขอ้มลูดา้น FTAs 

เป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

• ASEC ไดแ้จง้ความคบืหน้าใน

อาเซยีนใหท้าง ASEAN SMEWG ได้

ทราบโดยประเทศสมาชกิสามารถ

สมคัรรบัขา่วสารไดโ้ดยการสง่อเีมลไป

ที ่news@asean.org 

• SMEWG อยู่

ระหวา่งอพัโหลด 

ASEAN 

Economic 

Community 

Business 

Handbook  ให้

ตวัแทนของ 

SMEs แต่ละ

ประเทศ 

• SMEWG อยู่

ระหวา่งเผยแพร ่

ASEAN 
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โครง

การ

ที่ 

โครงการ ผูเ้สนอ

โครงการ 

ระยะเวลา วตัถปุระสงค ์ เสรจ็สิ้น อยู่ระหว่างการ

ดาํเนินการ 

Economic 

Community 

Business 

Handbook ให้

ภาคเอกชนและ

ประเทศคูเ่จรจา 

8. การเผยแพรข่อ้มลู

ในแนวกวา้งให ้

SMEs เกีย่วกบังาน

แสดงสนิคา้และ

เทศกาลต่างๆ และ

อาํนวยความ

สะดวกให ้SMEs 

ไดเ้ขา้รว่มงาน 

ประเทศ

สมาชกิ

อาเซยีน 

ต่อเนื่อง • เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ SMEs ไดร้บัรูแ้ละ

เขา้ใจถงึโอกาสทางการคา้ทีม่อียู ่

• ประเทศสมาชกิอาเซยีนไดส้ง่รายชือ่

งานแสดงสนิคา้ระหวา่งประเทศ และ

งานสมัมนาในปี 2012 ในประเทศของ

ตนให ้ASEC 

• ประเทศสมาชกิอาเซยีนไดส้ง่รายชือ่

ศนูยบ์ม่เพาะวสิาหกจิในประเทศของ

ตนให ้ASEC 

• SWEWG อพัโหลดขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง

ใหต้วัแทน SMEs แต่ละประเทศ 

• ประเทศสมาชกิ

อาเซยีนแบง่ปนั

ขอ้มลูเกีย่วกบั

งานแสดงสนิคา้

และเทศกาล

ต่างๆใหป้ระเทศ

สมาชกิอาเซยีน

แต่ละประเทศ 

• ASEC อยู่

ระหวา่งจดั
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โครง

การ

ที่ 

โครงการ ผูเ้สนอ

โครงการ 

ระยะเวลา วตัถปุระสงค ์ เสรจ็สิ้น อยู่ระหว่างการ

ดาํเนินการ 

เตรยีมการ

นําเสนอรายชือ่

งานแสดงสนิคา้

และเทศกาล

ต่างๆทีร่วบรวม

มาจากประเทศ

สมาชกิอาเซยีน

ใหป้ระเทศ

สมาชกิอาเซยีน

แต่ละประเทศใน

ปี 2012 และ 

2013 

9. แบง่ปนัขอ้มลูทาง

เทคโนโลยทีีม่อียูใ่ห ้

SMEs ระหวา่ง

ประเทศสมาชกิ

อาเซยีน 

ประเทศ

สมาชกิ

อาเซยีน 

ต่อเนื่อง • เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ SMEs ไดร้บัรูแ้ละ

เขา้ใจถงึเทคโนโลยทีีม่อียูเ่พือ่ใช้

อาํนวยความสะดวกในการดาํเนิน

ธุรกจิในแต่ละวนัและเพิม่ศกัยภาพ

• ไมม่ขีอ้มลู • ประเทศสมาชกิ

อาเซยีนลง

ความเหน็ใหอ้พั

โหลดขอ้มลู
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โครง

การ

ที่ 

โครงการ ผูเ้สนอ

โครงการ 

ระยะเวลา วตัถปุระสงค ์ เสรจ็สิ้น อยู่ระหว่างการ

ดาํเนินการ 

ทางการแขง่ขนั ทางดา้น

เทคโนโลยทีีค่วร

แบง่ปนั เชน่ ICT 

เทคโนโลยทีี่

พฒันาศกัยภาพ 

และ/หรอื 

กระบวนการการ

ผลติ 

10. พฒันาเครือ่งมอืที่

ใชว้ดัผลการ

ดาํเนินงาน(KPIs) 

สาํหรบันวตักรรม

ของ SMEs 

ประเทศ

สมาชกิ

อาเซยีน 

ต่อเนื่อง • แบง่ปนัขอ้มลูดา้น KPIs เพือ่ใชใ้น

การสนบัสนุนนวตักรรมของ 

SMEs ในประเทศสมาชกิอาเซยีน 

• ไมม่ขีอ้มลู • ประเทศสมาชกิ

อาเซยีนอยู่

ระหวา่งระบุและ

กาํหนด KPIs ที่

จะนํามาใช ้

• ประเทศสมาชกิ

อาเซยีนอยู่

ระหวา่งอพัโหลด
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โครง

การ

ที่ 

โครงการ ผูเ้สนอ

โครงการ 

ระยะเวลา วตัถปุระสงค ์ เสรจ็สิ้น อยู่ระหว่างการ

ดาํเนินการ 

ขอ้มลูเพือ่

นําไปใชง้าน 

11. การพฒันา

เทคโนโลยขีองศนูย์

บม่เพาะวสิาหกจิ 

ประเทศ

สมาชกิ

อาเซยีน 

2010 • สง่เสรมิการพฒันาเทคโนโลยขีอง

ศนูยบ์ม่เพาะวสิาหกจิในประเทศ

สมาชกิอาเซยีน 

• “Workshop SME Business and 

Technology Incubator” ไดจ้ดัขึน้ใน

วนัที ่4 พฤศจกิายน 2010 ทีจ่ากาตา้ 

ประเทศอนิโดนีเซยี ดว้ยความรว่มมอื

ของ GIZ จากประเทศเยอรมนี 

• คูม่อืการพฒันาเทคโนโลยขีองศนูยบ์ม่

เพาะวสิาหกจิเป็นอนัเสรจ็สมบรูณ์โดย

อาศยั GIZ’s Business Incubation 

Southeast Asia project รวมถงึ

ประเทศ อนิโดนีเซยี ไทย ฟิลปิปินส ์

และเวยีดนาม 

• จดัตัง้ศนูยก์าร

พฒันาเทคโนโลยี

ของศนูยบ์ม่เพาะ

วสิาหกจิในแต่ละ

ประเทศสมาชกิ

อาเซยีน 

• จดัการฝึกอบรม

ดา้นเทคโนโลยี

สาํหรบัผูจ้ดัการ

ของศนูยบ์ม่เพาะ

วสิาหกจิในแต่ละ

ประเทศสมาชกิ

อาเซยีน 

• เลขาธกิาร
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โครง

การ

ที่ 

โครงการ ผูเ้สนอ

โครงการ 

ระยะเวลา วตัถปุระสงค ์ เสรจ็สิ้น อยู่ระหว่างการ

ดาํเนินการ 

อาเซยีนอยู่

ระหวา่งการเสนอ

ขอ้เสนอโครงการ

ใหมเ่พือ่

สนบัสนุน

นวตักรรมใหม่ๆ

ในประเทศ

อาเซยีนโดย GIZ 

Capacity 

Building of 

Germany 

12. Directory of the 

Outstanding 

ASEAN SMEs 

2011 (การระบุสดุ

ยอด SMEs 1,000 

บรษิทัจาก 10 

ASEC, 

ประเทศ

สมาชกิ

อาเซยีน 

2010 • เพือ่สนบัสนุน SMEs ชัน้นําใน

อาเซยีน 

• เพือ่กระตุน้และเสรมิสรา้งการ

จดัการระบบหว่งโซ่อุปทานใน

อาเซยีนใหเ้ป็นทีส่นใจจาก

• จดัทาํเกณฑก์ารคดัเลอืก SMEs 

1,000 บรษิทัชัน้นําในอาเซยีนเสรจ็

สมบรูณ์ 

• The Directory of Outstanding 

ASEAN SMEs in 2011 ไดม้กีาร

• ASEC และ 

SMEWG อยูใ่น

ระหวา่ง: 

 การเผยแพร่
สมดุรายนาม
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โครง

การ

ที่ 

โครงการ ผูเ้สนอ

โครงการ 

ระยะเวลา วตัถปุระสงค ์ เสรจ็สิ้น อยู่ระหว่างการ

ดาํเนินการ 

ประเทศสมาชกิ

อาเซยีน ประเทศละ 

100 บรษิทั) 

วสิาหกจิขนาดใหญ่ กลาง และเลก็

ในอาเซยีน รวมถงึบรษิทัขา้มชาติ

ทัว่โลก 

• เพือ่จบัคูธุ่รกจิระหวา่งประเทศ 

• กระตุน้ศกัยภาพทางการแขง่ขนั

ของ SMEs 

เสนอขา่วไปพรอ้มๆกบั ASEAN 

Business and Investment Summit 

ในวนัที ่16 พฤศจกิายน 2011  

ใหห้น่วยงาน

เอกชนและ

ประเทศคู่

เจรจา 

 อพัโหลด
สมดุรายนาม

ใหต้วัแทน

ของ SMEs 

แต่ละ

ประเทศ 

13. จดัทาํ ASEAN 

SME Innovation 

Awards 

ASEC, 

ประเทศ

สมาชกิ

อาเซยีน 

2010 • เพือ่สนบัสนุนการพฒันานวตักรรม

ของ SMEs ในอาเซยีน 

• ASEC นําเสนอตวัอยา่งเกณฑก์าร

คดัเลอืกบรษิทัชัน้นําในอาเซยีนจาก 

ASEAN Business Advisory Council 

(ABAC)/ประเทศอาเซยีนอื่นๆไดร้บั

ขา่วสารในการประชุม SMEWG ครัง้

ที ่26 

• ความรว่มมอื

อยา่งต่อเนื่อง

ระหวา่ง 

SMEWG และ 

ABAC ในการจดั 

SME Innovation 
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โครง

การ

ที่ 

โครงการ ผูเ้สนอ

โครงการ 

ระยะเวลา วตัถปุระสงค ์ เสรจ็สิ้น อยู่ระหว่างการ

ดาํเนินการ 

• เกณฑก์ารคดัเลอืก ASEAN SME 

Innovation Awards เสรจ็สมบรูณ์ 

• SMEWG และ ABAC รว่มมอืกนัเพือ่

เพิม่จาํนวน SMEs ผูเ้ขา้รว่มในงาน 

ASEAN Business Awards ทีจ่ดัขึน้

ในเดอืนพฤศจกิายน 2011 

• สาํหรบั ASEAN Business 

Awards(ABA) ในปี 2012 ABAC เหน็

วา่: 

 เพิม่รางวลัให ้SMEs ทางดา้น

นวตักรรมใหม้มีากขึน้ในงาน 

ABA 2012 (ประกอบดว้ย รางวลั

ชนะเลศิ 1 รางวลั และ รอง

ชนะเลศิ 4 รางวลั ในหวัขอ้

นวตักรรม) 

 SMEs ทีจ่ะเขา้รว่มตอ้งมกีาร

Awards 

• SMEWG อยู่

ระหวา่งการสง่

รายชือ่ SMEs ผู้

ไดร้บัเลอืก

สาํหรบังาน ABA 

2012 ให ้ABAC 

และสง่สาํเนาให ้

ASEC 

• SMEWG อยู่

ระหวา่งการสง่

รายชือ่ 

Innovative 

ASEAN SMEs 

และ ศนูยบ์ม่

เพาะวสิาหกจิให ้
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โครง

การ

ที่ 

โครงการ ผูเ้สนอ

โครงการ 

ระยะเวลา วตัถปุระสงค ์ เสรจ็สิ้น อยู่ระหว่างการ

ดาํเนินการ 

ดาํเนินกจิการเป็นเวลาอยา่งน้อย 

3 ปี และมกีารตรวจสอบหรอื

ไมไ่ดต้รวจสอบบญัชงีบการเงนิ

เป็นเวลา 2 ปีตดิต่อกนั 

 การแบง่ประเภทของ SMEs ตอ้ง

ขึน้อยูก่บั Directory of 

Outstanding SMEs และตามแต่

ประเทศสมาชกิอาเซยีน 

ASEC สาํหรบัใช้

ใน Directory of 

Innovative 

ASEAN SMEs 

ทีจ่ะเผยแพรใ่นปี 

2012 

14. จดัทาํหลกัสตูร

รว่มกนัสาํหรบั

ผูป้ระกอบการใน

อาเซยีน 

ไทย 2008-2009 อา้งองิจากโครงการที ่1 

15. จดัตัง้โครงการ

สง่เสรมิการฝึก

ปฏบิตังิานสาํหรบั

เจา้หน้าทีร่ะดบั

ภมูภิาคเพือ่พฒันา

ฟิลปิปินส ์ 2012-2013 อา้งองิจากโครงการที ่4 
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โครง

การ

ที่ 

โครงการ ผูเ้สนอ

โครงการ 

ระยะเวลา วตัถปุระสงค ์ เสรจ็สิ้น อยู่ระหว่างการ

ดาํเนินการ 

ความเชีย่วชาญของ

เจา้หน้าที ่

โครงการร่วมกบัประเทศคู่เจรจาและพนัธมิตรนอกอาเซียน 

1. ASEAN – India 

SME Conference 

2012 

มาเลเซยี 2012 • เพิม่ความตระหนกัรูข้อง SME 

เกีย่วกบัผลประโยชน์และโอกาส 

จากการเปิดเสรกีารคา้อาเซยีน-

อนิเดยี 

• ไดร้บัการเสนอโครงการจาก SPCD 

ในวนัที ่16 เมษายน 2012 

• การไต่สวนขัน้ตน้จาก ASEC ถูกสง่

ใหผู้เ้สนอโครงการในวนัที ่3 มนีาคม 

2012 

• ขัน้ตอนการ

ประเมนิและ

อนุมตัโิครงการ

โดย ASEC 

2. ASEAN – China 

SME Conference 

2011 

มาเลเซยี 2011 • เพิม่ความตระหนกัรูข้อง SME 

เกีย่วกบัผลประโยชน์และโอกาส 

จากการเปิดเสรกีารคา้อาเซยีน-จนี 

• ไดม้กีารจดัการประชุมในวนัที ่20-22 

มถิุนายน 2012 ทีก่วัลาลมัเปอร ์

ประเทศมาเลเซยี 

• เสรจ็สมบรูณ์ 

- 

3. ASEAN-China 

SME Conference 

2012 

อนิโดนีเซยี 2012 • เพิม่ความตระหนกัรูข้อง SME 

เกีย่วกบัผลประโยชน์และโอกาส 

จากการเปิดเสรกีารคา้อาเซยีน-จนี 

• ไดม้กีารจดัการประชุมในเดอืน

กรกฎาคม ทีจ่ากาตา้ ประเทศ

อนิโดนีเซยี 2012 

• ขัน้ตอนการ

ประเมนิและ

อนุมตัโิครงการ

โดย ASEC 
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โครง

การ

ที่ 

โครงการ ผูเ้สนอ

โครงการ 

ระยะเวลา วตัถปุระสงค ์ เสรจ็สิ้น อยู่ระหว่างการ

ดาํเนินการ 

โครงการอยู่ระหว่างการรออนุมตัิ 

1. แผนงานเพิม่

ความสามารถ

ทางการแขง่ขนั

ใหก้บัวสิาหกจิ

ขนาดเลก็ของ

อาเซยีน 

อนิโดนีเซยี/I

LO 

- • จดัเตรยีมชุดเครือ่งมอืสาํหรบั

ประเทศสมาชกิอาเซยีนสาํหรบั: 

 พฒันาและยกระดบัวสิาหกจิ
ขนาดจิว๋และขนาดเลก็ในกลุม่

เดยีวกนั 

 แนะแนวทางวสิาหกจิเพือ่ 

สรา้ง ดาํเนินการ และพฒันา

ธุรกจิเพือ่เสรมิสรา้ง

ความสามารถในการแขง่ขนั

และบรกิาร 

• ผูเ้สนอโครงการ (ประเทศอนิโดนีเซยี) 

นําเสนอโครงการในการประชุม 

SMEWG ครัง้ที ่27 

• ไดร้บัการอนุญาตจากการประชุม 

SMEWG ครัง้ที ่27 

• ไดร้บัประชามตอินุมตัจิาก CPR ใน

วนัที ่21 เมษายน 2011 

• สง่ขอ้เสนอโครงการใหป้ระเทศญีปุ่น่

ในวนัที ่5 พฤษภาคม 2011 

• ไดร้บัขอ้คดิเหน็จากประเทศญีปุ่น่ใน

วนัที ่1 พฤศจกิายน 2011และนําสง่

เจา้หน้าทีใ่นวนัที ่2 พฤศจกิายน 

2011 

• การแกไ้ขขอ้เสนอถูกสง่ไปที ่ASEC 

ในวนัที ่4 พฤศจกิายน 2011 

• รอการตอบกลบั

หรอืการอนุมตัิ

จาก MOFA 

ประเทศญีปุ่น่ 
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โครง

การ

ที่ 

โครงการ ผูเ้สนอ

โครงการ 

ระยะเวลา วตัถปุระสงค ์ เสรจ็สิ้น อยู่ระหว่างการ

ดาํเนินการ 

• การแกไ้ขขอ้เสนอและงบประมาณถูก

สง่ไปทีป่ระเทศญีปุ่น่ในวนัที ่11 

พฤศจกิายน 2011 

2. เพิม่ความเขม้แขง็

ใหก้บัธุรกจิ SME 

และศนูยบ์ม่เพาะ

ธุรกจิทาง

เทคโนโลย ี

อนิโดนีเซยี - • พฒันาธุรกจิ SME และตน้แบบ

ศนูยบ์ม่เพาะธุรกจิทางเทคโนโลยี

สาํหรบัภมูภิาคอาเซยีน 

• สรา้งเครอืขายธุรกจิอาเซยีนและ

ศนูยบ์ม่เพาะธุรกจิทางเทคโนโลย ี

• ผูเ้สนอโครงการ (ประเทศอนิโดนีเซยี) 

นําเสนอโครงการในการประชุม 

SMEWG ครัง้ที ่27 

• ไดร้บัการอนุญาตจากการประชุม 

SMEWG ครัง้ที ่28 

• โครงการอยูร่ะหวา่งการประเมนิและ

อนุมตั ิ

 โครงการไดร้บัการอนุมตัจิาก 

Pre-Appraisal Meeting (PAM) 

ในวนัที ่22 พฤศจกิายน 2011 

 โครงการไดร้บัการอนุมตัจิาก 

Project Appraisal Committee 

(PAC) ในวนัที ่26 มกราคม 

• รอการอนุมตัิ

เงนิทุนจาก 

MOFA ประเทศ

ญีปุ่น่ 
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โครง

การ

ที่ 

โครงการ ผูเ้สนอ

โครงการ 

ระยะเวลา วตัถปุระสงค ์ เสรจ็สิ้น อยู่ระหว่างการ

ดาํเนินการ 

2012 

 สง่ขอ้เสนอโครงการให ้CPR เพือ่

รอการอนุมตั ิวนัที ่8 มนีาคม 

2012 

 สง่ขอ้เสนอไปทีป่ระเทศญีปุ่น่ใน

วนัที ่30 มนีาคม 2012 

3. พฒันาความเป็นอยู่

ในชนบทดว้ยหนึ่ง

หมูบ่า้นหนึ่ง

ผลติภณัฑ ์(OVOP) 

อนิโดนีเซยี - • การรวบรวมการปฏบิตัเิป็นเลศิ

และศกึษาเปรยีบเทยีบความ

เชือ่มโยงของธุรกจิ SME ผา่น 

OVOP ในอาเซยีน 

• จดัการประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือ่

แลกเปลีย่นความคดิเหน็ของ

ผลลพัธท์ีไ่ดแ้ละศกึษา

เปรยีบเทยีบ 

• เป็นแนวทางอาเซยีนสาํหรบัการ

พฒันาความเป็นอยูใ่นชนบทดว้ย 

• ผูเ้สนอโครงการ (ประเทศอนิโดนีเซยี) 

นําเสนอโครงการในการประชุม 

SMEWG ครัง้ที ่27และแกไ้ขขอ้เสนอ

ในการประชุม SMEWG ครัง้ที ่28 

• ไดร้บัประชามตอินุมตัขิอ้เสนอ

โครงการจาก SMEWG ในวนัที ่7 

พฤศจกิายน 2011 

• โครงการอยูร่ะหวา่งการประเมนิและ

อนุมตั ิ

 โครงการไดร้บัการอนุมตัจิาก 

• รอการอนุมตัิ

เงนิทุนจาก 

MOFA ประเทศ

ญีปุ่น่ 
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โครง

การ

ที่ 

โครงการ ผูเ้สนอ

โครงการ 

ระยะเวลา วตัถปุระสงค ์ เสรจ็สิ้น อยู่ระหว่างการ

ดาํเนินการ 

OVOP Pre-Appraisal Meeting (PAM) 

ในวนัที ่22 พฤศจกิายน 2011 

 โครงการไดร้บัการอนุมตัจิาก 

Project Appraisal Committee 

(PAC) ในวนัที ่26 มกราคม 

2012 

 สง่ขอ้เสนอโครงการให ้CPR เพือ่

รอการอนุมตั ิวนัที ่8 มนีาคม 

2012 

 สง่ขอ้เสนอไปทีป่ระเทศญีปุ่น่ใน

วนัที ่30 มนีาคม 2012 

โครงการ SME อื่นๆ 

1. การจดัทาํ

กรณศีกึษาเพือ่

พฒันาเกณฑ์

มาตรฐานสาํหรบั 

De La Salle 

University 

of the 

Philippines 

- • เพือ่จดัทาํกรณศีกึษา 19 แบบโดย

เลอืกเพยีง 3 สาขาจาก 12 สาขา

เรง่รดั (โดย 16 กรณศีกึษาแทน 

10 ประเทศสมาชกิอาเซยีน5 

• ผูเ้สนอโครงการ (De La Salle 

University of the Philippines) จดัสง่

โครงการในเดอืนธนัวาคม 2008 

• ไดร้บัประชามตสินบัสนุนจาก 

• รอการแกไ้ข

ขอ้เสนอโครงการ

จากผูเ้สนอ

โครงการ 
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โครง

การ

ที่ 

โครงการ ผูเ้สนอ

โครงการ 

ระยะเวลา วตัถปุระสงค ์ เสรจ็สิ้น อยู่ระหว่างการ

ดาํเนินการ 

SMEs อาเซยีนโดย

เลอืก 3 สาขาหลกั

จากสาขาเรง่รดั 

(Priority Sectors) 

กรณศีกึษาจากสาขา e-ASEAN 

ICT, 5 กรณศีกึษาจากสาขา

อเิลก็ทรอนิกส ์และ 6 กรณศีกึษา

จากสาขาอุตสาหกรรมเกษตร และ 

3 กรณศีกึษาแทนประเทศญีปุ่น่) 

• การศกึษานี้จดัทาํเพือ่พฒันา

เกณฑม์าตรฐานจากแต่ละสาขา

เรง่รดั 

ASEAN SMEWG ในวนัที ่11 

ธนัวาคม 2008 

• ไดร้บัการสนบัสนุนจาก CPR ในวนัที ่

22 มถิุนายน 2010 

• ขอ้เสนอโครงการจดัสง่ถงึญีปุ่น่ใน

วนัที ่23 มถิุนายน 2010 

• ไดร้บัความเหน็จากประเทศญีปุ่น่ใน

วนัที ่25 มกราคม 2011 

• ตอบรบัความเหน็จากประเทศญีปุ่น่

จากผูเ้สนอโครงการในวนัที ่8 

กุมภาพนัธ ์2011 

• ไดร้บัความเหน็เพิม่เตมิจากประเทศ

ญีปุ่น่วนัที ่18 ตุลาคม 2011 

• การตอบรบัความเหน็เพิม่เตมิจาก

ญีปุ่น่ไดส้ง่ไปที ่ASEC ในวนัที ่16 

พฤศจกิายน 2011 และสง่ไปที่
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โครง

การ

ที่ 

โครงการ ผูเ้สนอ

โครงการ 

ระยะเวลา วตัถปุระสงค ์ เสรจ็สิ้น อยู่ระหว่างการ

ดาํเนินการ 

ประเทศญีปุ่น่ในวนัที ่6 กุมภาพนัธ ์

2012 

• ไดร้บัความเหน็ชอบจากประเทศญีปุ่น่

ในวนัที ่25 เมษายน 2012 โดยมี

เงือ่นไขวา่ตอ้งมกีารปรบัเปลีย่น

คา่ใชจ้า่ยตามทีต่กลง 

2. กรอบการพฒันา

เศรษฐกจิอยา่ง

เสมอภาคของ

อาเซยีน (AFEED) 

ประเทศ

สมาชกิ

อาเซยีน 

- • ปรบัปรุงแผนงานทีอ่ยูใ่น 3 เสา

หลกัของพมิพเ์ขยีวประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีนใหม้คีวาม

เขม้ขน้ขึน้และพฒันากรอบความ

ตกลงและขอ้ควรปฏบิตัสิาํหรบัการ

พฒันาเศรษฐกจิอยา่งเสมอภาค

ดว้ยปจัจยัใหม่ๆ และไดผ้ลลพัธส์งู 

• ลงมตยิอมรบัในการประชุม ASEAN 

Summit ครัง้ที ่19 

 ผูน้ําออกคาํสัง่ใหจ้ดังานประชุม 

ASEAN Forum เพือ่พฒันาการ

ปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิดา้นการเขา้ถงึ

บรกิารดา้นการเงนิและการสง่เงนิ

ขา้มแดนในปี 2012 นําโดย 

ASEAN Finance Minister และ 

Central Banks 

• ASEAN Economic Community 

• รว่มงานกบั 

ASEAN Finance 

Ministers 

Meeting(AFMM) 

ในการเตรยีมตวั

สาํหรบั ASEAN 

Forum 2012 

• SMEWG กาํลงั

จดัเตรยีมสมัมนา

เชงิปฏบิตักิาร
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โครง

การ

ที่ 

โครงการ ผูเ้สนอ

โครงการ 

ระยะเวลา วตัถปุระสงค ์ เสรจ็สิ้น อยู่ระหว่างการ

ดาํเนินการ 

Council(AECC) คอยตรวจสอบการ

ปฏบิตังิานของ AFEED และพฒันา

แผนการทาํงานทีเ่ป็นรปูธรรมให้

กจิกรรมของ AFEED 

• AEC ตรวจสอบแผนงานของตนเอง

และเพิม่ศกัยภาพในองคก์รต่างๆ

เฉพาะสาขาภายใต ้IAI Task Force, 

ASEAN Connectivity และ Sub-

Regional Cooperation 

Programmes 

ดา้นการเขา้ถงึ

บรกิารทาง

การเงนิทีป่ระเทศ

อนิโดนีเซยี ปี 

2012 

• SEOM อยู่

ระหวา่งหา

ชอ่งวา่งระหวา่ง

ประเทศและรา่ง

แผนในการลด

ชอ่งวา่งระหวา่ง

กนัจนถงึปี 2015 

3. การจดัอบรม

ความคดิสรา้งสรรค์

ทางเศรษฐกจิ

อาเซยีน: การ

ไทย 2008- • ชว่ยพฒันาอุตสาหกรรมทีม่ี

ความคดิสรา้งสรรคใ์นอาเซยีนโดย

การตัง้เกณฑม์าตรฐานของการ

ปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิภายในภมูภิาค

• The 2nd ASEAN-Japan Joint 

Cooperation Committee Working 

Group (AJJCC-WG) ไดจ้ดัขึน้ใน

วนัที ่9 กุมภาพนัธ ์2011 โดยทาง

• ผูเ้สนอโรงการ

กาํลงัมองหา

กองทุนอืน่ๆ 
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โครง

การ

ที่ 

โครงการ ผูเ้สนอ

โครงการ 

ระยะเวลา วตัถปุระสงค ์ เสรจ็สิ้น อยู่ระหว่างการ

ดาํเนินการ 

ประชุมโต๊ะกลมการ

ออกแบบและ

ความสามารถ

ทางการแขง่ขนั 

และประเทศนอกภมูภิาค 

• เน้นความสาํคญัของการออกแบบ

ความคดิสรา้งสรรคท์างเศรษฐกจิ 

• สรา้งโอกาสสาํหรบัการสรา้ง

เครอืขา่ยและเสรมิสรา้งศกัยภาพ

ระหวา่งผูไ้ดร้บัประโยชน์ใน

อาเซยีน 

ประเทศญีปุ่น่ตดัสนิใจวา่โครงการมี

โอกาสไมเ่พยีงพอทีจ่ะไดร้บัอนุมตัิ

จากประเทศญี่ปุน่ 

4. เสรมิสรา้งความ

รว่มมอืระหวา่ง

หน่วยงาน SME 

ระหวา่งประเทศ

ภายในกรอบความ

ตกลงวา่ดว้ยความ

รว่มมอืทาง

เศรษฐกจิระหวา่ง

อาเซยีนและ

- - - • ถอดถอนโครงการ: ในการประชุม 

SMEWG ครัง้ที ่21 ไดม้กีารตดัสนิใจ

ให ้ASEC ประสานงานกบั Office in 

National Development Reform 

Committee (NDRC) ในประเทศจนี

โดยตรงเพือ่สาํรวจความเป็นไปได้

ของการรเิริม่โครงการแทนทีจ่ะผา่น

กระบวนการการอนุมตัโิครงการ

ตามปกต ิ

• ถอดถอน

โครงการ 



 

 

4 - 60 ความเชือ่มโยงดา้นกฎระเบยีบในกลุม่ประเทศสมาชกิอาเซยีน 

โครง

การ

ที่ 

โครงการ ผูเ้สนอ

โครงการ 

ระยะเวลา วตัถปุระสงค ์ เสรจ็สิ้น อยู่ระหว่างการ

ดาํเนินการ 

ประเทศจนี 

5. นกัออกแบบ

อาเซยีน/โครงการ

สง่เสรมินกั

ออกแบบภายใต ้

คณะกรรมการการ

ออกแบบอาเซยีน-

ญีปุ่น่(ขัน้ตอนที ่2) 

– รปูแบบอาเซยีน: 

การจดัแสดงสนิคา้

และการสรา้ง 

แบรนด ์

  • เพือ่สรา้งเวทรีะดบันานาชาตเิพือ่

สนบัสนุนสนิคา้และการตลาดทีม่ี

ความเป็นเอกลกัษณ์ของอาเซยีน 

โดยการสรา้งแบรนดจ์ะเน้นจดุแขง็

และความเป็นเอกลกัษณ์ของ

อาเซยีนทัง้ยงัสนบัสนุนการ

ออกแบบและทกัษะทีส่รา้งสรรค์

ของนกัออกแบบมอือาชพีของ

อาเซยีน 

• ASEC ไดร้บัโครงการในวนัที ่16 

ธนัวาคม 2008 

• สง่โครงการให ้SPCD ในวนัที ่19 

มกราคม 2009 

• อยูร่ะหวา่งการ

ดาํเนินงาน 

6. นกัออกแบบ

อาเซยีน/โครงการ

สง่เสรมินกั

ออกแบบภายใต ้

คณะกรรมการการ

สงิคโปร ์– 

Internationa

l Enterprise 

Singapore 

(IE 

2008- • เพือ่ชว่ยพฒันากลุม่ออกแบบ

แฟชัน่ในอาเซยีนโดยมมีาตรฐาน

การปฏบิตัเิป็นเลศิของอาเซยีน

และประเทศญีปุ่น่ 

• สง่ SPCD ในวนัที ่20 พฤศจกิายน 

2008 

• การประเมนิขัน้แรกถงึผูเ้สนอโครงการ

ในวนัที ่19 มกราคม 2009 และ

• อยูร่ะหวา่งการ

อนุมตัจิาก

ประเทศญีปุ่น่ 



 

 

4 - 61 ความเชือ่มโยงดา้นกฎระเบยีบในกลุม่ประเทศสมาชกิอาเซยีน 

โครง

การ

ที่ 

โครงการ ผูเ้สนอ

โครงการ 

ระยะเวลา วตัถปุระสงค ์ เสรจ็สิ้น อยู่ระหว่างการ

ดาํเนินการ 

ออกแบบอาเซยีน-

ญีปุ่น่(ขัน้ตอนที ่2) 

- การประชุมโต๊ะ

กลมเกีย่วกบัแฟชัน่

และออกแบบแฟชัน่ 

Singapore) • สรา้งโอกาสสาํหรบั สรา้ง

ความสมัพนัธ ์การเป็นผูน้ํา การ

เพิม่ขดีความสามารถ และ

ความคดิสรา้งสรรคร์ะหวา่งผูม้ ี

ความคดิสรา้งสรรคด์า้นแฟชัน่และ

ออกแบบแฟชัน่ในอาเซยีนและ

ประเทศญีปุ่น่ 

• เพือ่ใหผู้ม้สีว่นรว่มเริม่ลงมอืโดยใช้

ความคดิสรา้งสรรค ์การออกแบบ

ทีม่เีอกลกัษณ์ในกรอบเศรษฐกจิ

เพือ่ขบัเคลือ่นกาํหนดการ

อุตสาหกรรมทีส่รา้งสรรคใ์ห้

คบืหน้าต่อไป 

ผลลพัธถ์งึผูเ้สนอโครงการในวนัที ่23 

มกราคม 2009 

• ผลลพัธก์่อนการประเมนิจากการ

ประชุมคณะกรรมการถงึผูเ้สนอ

โครงการในเดอืนเมษายน 2009 

• โครงการไดร้บัการอนุมตัโิดย ASEAN 

Standing Committee ในวนที ่19 

มถิุนายน 2009 และสง่ไปทีป่ระเทศ

ญีปุ่น่ในวนัที ่10 กรกฎาคม 2009 

• ผลตอบรบัจากประเทศญีปุ่น่ถงึผูเ้สนอ

โครงการในเดอืนสงิหาคม 2009 และ

ผูเ้สนอโครงการตอบกลบัในเดอืน

กนัยายน 2009 

7. พฒันาการถ่ายทอด

เทคโนโลยรีะหวา่ง

ประเทศและการ

มาเลเซยี

(SIRIMBhd) 

2009- • พฒันาการบรหิารทรพัยส์นิทาง

ปญัญาประกอบดว้ย การปฏบิตัทิี่

เป็นเลศิ แนวทาง และขัน้ตอนการ

• ประเทศอนิโดนีเซยี (Indonesia – 

Construction Service Development 

Board) ตดัสนิใจสง่มอบโครงการให้

• รอขอ้เสนอ

โครงการฉบบั

แกไ้ขจากผูเ้สนอ



 

 

4 - 62 ความเชือ่มโยงดา้นกฎระเบยีบในกลุม่ประเทศสมาชกิอาเซยีน 

โครง

การ

ที่ 

โครงการ ผูเ้สนอ

โครงการ 

ระยะเวลา วตัถปุระสงค ์ เสรจ็สิ้น อยู่ระหว่างการ

ดาํเนินการ 

ออกใบอนุญาต

ภายใน SME ผา่น

ทางการเผยแพร่

การปฏบิตัทิีเ่ป็น

เลศิทีเ่ป็นรปูธรรม

และเรือ่งราว

ความสาํเรจ็ภายใน

และภายนอก

อาเซยีน 

ทาํใหเ้กดิผลโดย SMEs ใน

อาเซยีน เพือ่ชว่ยให ้SMEs มกีาร

บรหิารและปกป้องทรพัยส์นิทาง

ปญัญาทีม่ปีระสทิธภิาพตามดว้ย

การครอบครองเทคโนโลยแีละ

งานวจิยัและพฒันา 

• นําไปสูก่ารพฒันาพฒันาการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยรีะหวา่ง

ประเทศและการออกใบอนุญาต

ภายใน SME ผา่นทางการ

เผยแพรก่ารปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิทีเ่ป็น

รปูธรรมและเรือ่งราวความสาํเรจ็

ภายในและภายนอกอาเซยีน 

• จดัเตรยีมและสนบัสนุนแผนงาน

การพฒันา SME อยา่งมี

ประสทิธภิาพและใหค้าํปรกึษา

ประเทศมาเลเซยีในปี 2008 

• นําเสนอโครงการวนัที ่15 พฤษภาคม 

ขอ้เสนอโครงการไดร้บัการอนุมตัใิน

การประชุม SMEWG ครัง้ที ่23 ใน

เดอืนพฤศจกิายน 2008 ASEC อยู่

ระหวา่งดาํเนินการขอ้เสนอโครงการ 

• มกีารประเมนิโครงการขัน้ตน้ในวนัที ่

8 กรกฎาคม และไดร้บัการแกไ้ข งบ

ประมานถูกแกไ้ขจาก USD625,160 

เป็น USD273,655 

• การแจง้แกไ้ขโครงการถงึผูเ้สนอ

โครงการเดอืนสงิหาคม 2009 

• ในการประชุม SMEWG ครัง้ที ่25 ใน

ปี 2009 ในทีป่ระชุมสรุปวา่ประเทศ

มาเลเซยีตอ้งสง่ขอ้เสนอโครงการฉบบั

แกไ้ขหลงัจากเลขาธกิารอาเซยีน

โครงการ 



 

 

4 - 63 ความเชือ่มโยงดา้นกฎระเบยีบในกลุม่ประเทศสมาชกิอาเซยีน 

โครง

การ

ที่ 

โครงการ ผูเ้สนอ

โครงการ 

ระยะเวลา วตัถปุระสงค ์ เสรจ็สิ้น อยู่ระหว่างการ

ดาํเนินการ 

ดา้นมาตรฐาน คุณภาพ และเขา้ใจ

ถงึกฎระเบยีบต่างๆในแต่ละตลาด

เพือ่เจาะตลาดนัน้ๆ 

ตรวจสอบรายละเอยีดเกีย่วกบังบประ

มาน 

8. โครงการสง่เสรมิ 

แบรนดอ์าเซยีน 

SMEICC 

Secretariat 

2006- 1) หลกัสตูรสามญัอาเซยีน 

 จดัทาํหลกัสตูรสามญัสาํหรบั
ผูป้ระกอบการอาเซยีนรวมถงึ

การกระจายอาํนาจในอาเซยีน

ในระดบัประเทศ 

 หนงัสอืเรยีนทีม่มีาตรฐาน
สาํหรบัผูป้ระกอบการดา้น

การศกึษาโดย 60% ของ

เนื้อหาอา้งองิจากภมูภิาค

อาเซยีน และ 40% อา้งองิ

จากประเทศนัน้ๆ 

 รวมถงึ: 
1) พฒันาอุปกรณ์การเรยีน

• สง่โครงการให ้SPCE ในวนัที ่7 

มนีาคม 2007 

• ไดร้บัประชามตเิหน็ชอบจาก ASEAN 

SMEWG ในวนัที ่22 กุมภาพนัธ ์

2007 

• โครงการถูกเปลีย่นชือ่เป็น “การจดัทาํ

หลกัสตูรสามญัสาํหรบัผูป้ระกอบการ

อาเซยีน” ในการประชุม ASEAN 

SMEWG ครัง้ที ่22 ในเดอืน

พฤษภาคม 2008 

• โครงการไดร้บัเงนิทุนจาก JAIF ใน

เดอืนกนัยายน 2010 

- 
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โครง

การ

ที่ 

โครงการ ผูเ้สนอ

โครงการ 

ระยะเวลา วตัถปุระสงค ์ เสรจ็สิ้น อยู่ระหว่างการ

ดาํเนินการ 

การสอนเชน่ กระดาษจด 

และเอกสารการเรยีนการ

สอน 

2) พฒันาแนวทางการสอน

และทดสอบอุปกรณ์การ

เรยีนการสอน 

3) พฒันาหลกัสตูรและ

แผนการสอนสาํหรบั

มหาวทิยาลยั 

• เพือ่ใหม้หาวทิยาลยัทีม่กีารใช้

แผนงานใหก้ารศกึษาต่อ

ผูป้ระกอบการอาเซยีนสาํหรบัการ

พฒันาในภมูภิาคไดเ้ชือ่มโยง

เครอืขา่ยระหวา่งกนั 

2) แบรนดอ์าเซยีน 

 การพฒันาแบรนดอ์าเซยีน
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โครง

การ

ที่ 

โครงการ ผูเ้สนอ

โครงการ 

ระยะเวลา วตัถปุระสงค ์ เสรจ็สิ้น อยู่ระหว่างการ

ดาํเนินการ 

โดยการตดิตามกรอบความตก

ลงทัง้ในอาเซยีนและกบั

ประเทศพนัธมติรนอกอาเซยีน 

รวมถงึโครงการ “หนึ่งประเทศ

หนึ่งผลติภณัฑ”์ ดว้ยแบรนด์

อาเซยีน 
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วเิคราะหม์าตรการและกฎหมายของประเทศในภมูภิาคอาเซยีน 
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วิเคราะหม์าตรการและกฎหมาย 

ของประเทศในภมิูภาคอาเซียน 
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วเิคราะหม์าตรการและกฎหมายของประเทศในภมูภิาคอาเซยีน 

 

 

   5 

วิเคราะหม์าตรการ 

และกฎหมายของประเทศในภมิูภาคอาเซียน 
 

จากการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายทัว่ไป มาตรการด้านภาษี และนโยบายที่สนับสนุน

สง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มใน 10 ประเทศสมาชกิอาเซยีนนัน้ จะเหน็ว่า ยงัคงมคีวาม

แตกต่างกนัมากในระดบัของการพฒันาโดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลุ่มประเทศ CLMV ยกตวัอย่างเช่น       

ในประเทศลาวและพม่าที่เพิง่จะให้ความสําคญักบักฎหมายส่งเสริมการลงทุนเป็นอย่างมาก ทัง้น้ี       

ก็เพราะประเทศทัง้สองอยู่ในระหว่างกําลังพัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสร้างขัน้พื้นฐานเพื่อ

เตรยีมการรองรบัการลงทุนจากต่างชาตทิีค่าดวา่จะมมีากขึน้เมือ่มกีารกา้วเขา้สู ่AEC ในขณะทีป่ระเทศ

กมัพชูายงัมคีวามลา้หลงัทางดา้นกฎหมายภาษอีากร โดยในปจัจุบนัยงัไม่มกีารทําอนุสญัญาภาษซีอ้น

กบัประเทศใดๆ เลย ซึ่งกรณีเช่นน้ี ประเทศสมาชกิอาเซยีนควรใหค้วามช่วยเหลอื มเิช่นนัน้ จะทําให้

การลงทุนในประเทศกมัพชูาถดถอยอนัจะส่งผลใหก้ารพฒันาภูมภิาคยิง่ล่าชา้ลง อย่างไรกด็ ีในขณะที่

ประเทศทีม่คีวามกา้วหน้าเป็นอยา่งมากในภูมภิาคน้ี อย่างเช่น สงิคโปร์ และมาเลเซยี กลบัไม่ค่อยให้

ความสําคญักบักฎหมายส่งเสรมิการลงทุนมากนัก เน่ืองจากมนีโยบายการเปิดเสรทีัง้ภาคสนิคา้และ

ภาคบรกิารอยา่งเตม็ทีไ่ปแลว้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเปิดเสรบีรกิารภาคการเงนิ ทาํใหท้ัง้สองประเทศมี

เมด็เงนิจากต่างชาตไิหลเขา้ประเทศจํานวนไมน้่อย นอกจากน้ี ประเทศทัง้สองยงัมกีารใชน้โยบายและ

มาตรการด้านภาษีเพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดกบัผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางละขนาดย่อม  
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วเิคราะหม์าตรการและกฎหมายของประเทศในภมูภิาคอาเซยีน 

ของตน โดยมกีารสนบัสนุนใหอ้อกไปลงทุนนอกประเทศเพือ่แกป้ญัหาการขาดแคลนวตัถุดบิในประเทศ

และเพือ่ประโยชน์จากคา่แรงนอกประเทศซึง่ถูกกวา่  

5.1 วิเคราะหน์โยบายและกฎหมายทัว่ไปของประเทศอาเซียนเป้าหมาย 

 

5.1.1 ประเทศอินโดนีเซีย 

ในภาพรวมนโยบายและมาตรการของประเทศอนิโดนีเซยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสง่เสรมิการ

ลงทุนและการสนับสนุน SMEs ในประเทศนัน้ ยงัไมช่ดัเจนว่ามกีารสนับสนุนใหม้กีารเปิดเสรกีารคา้

สนิคา้และบรกิาร เน่ืองจากยงัมลีกัษณะเป็นการปกป้องผูป้ระกอบการที่เป็นวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดย่อมในประเทศอยู่ค่อนข้างมาก เช่น มีการกําหนดประเภทธุรกิจที่สงวนไว้ให้กับ SMEs 

อนิโดนีเซยีโดยเฉพาะไวห้ลายรายการ อยา่งไรกด็ ีวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของอนิโดนีเซยี 

กย็งัคงประสบปญัหาทางดา้นการเงนิเช่นเดยีวกบั SMEs ของไทย โดยธนาคารพาณิชยม์กีารปล่อย

สนิเชื่อดอกเบีย้สงู ทําให ้SMEs ไมส่ามารถกูไ้ด ้และเกดิปญัหาในการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุน ซึ่งรฐับาล

อนิโดนีเซยีเองกแ็กป้ญัหาโดยใชม้าตรการทางการเงนิ เช่น จดัใหม้โีครงการสนิเชื่อเพือ่รายยอ่ยหลาย

โครงการ และยงัมกีารใหค้วามสําคญักบัการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนของธุรกจิขนาดจิว๋ (Micro finance)  

อกีดว้ย นอกจากน้ี ยงัมกีารจดัใหม้กีารคํ้าประกนัสนิเชื่อโดยผา่นบรษิทัทีม่หีน้าทีค่ํ้าประกนัสนิเชื่อโดย

เฉพาะทีม่ชีื่อว่า Perum Jamkrindo ซึ่งเป็นของรฐับาล ทัง้น้ี เพื่อกระตุน้ใหธ้นาคารพาณิชยป์ล่อย

สนิเชื่อให้กับ SMEs มากขึ้น นอกจากน้ี อินโดนีเซียยงัมีมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการ             

รายใหม ่หรอื Start up business โดยเมือ่ไดร้บัสนิเชือ่แลว้ รฐับาลจะคอยชว่ยเหลอืในดา้นต่างๆ ไปอกี

ระยะหน่ึง  

สําหรบัเรื่องแรงงาน จะเหน็ว่าค่าแรงในอนิโดนีเซียถูกกว่าเมื่อเทยีบกบัค่าแรงไทย แต่เป็น

แรงงานทีไ่ม่มทีกัษะ (low skill labor) โดยหากมกีารจา้งงานแลว้ การเลกิจา้งมเีงื่อนไขทียุ่่งยาก

พอสมควร เน่ืองจากมกีารปกป้องสทิธขิองลกูจา้งเป็นอยา่งด ี

 

(1) มมุมองของ SMEs ไทยไปลงทุนในอินโดนีเซีย 

SMEs ไทยอาจได้ประโยชน์ จากนโยบายการสนับสนุน SMEs ของอินโดนีเซีย           

ที่มมีากมายหลายหลาก โดยส่วนใหญ่เป็นมาตรการทางด้านการเงนิ ในเรื่องของการเขา้ถึงแหล่ง

เงนิทุน ซึ่งรฐับาลอนิโดนีเซยีใหค้วามสาํคญักบัธุรกจิ SMEs โดยเฉพาะอย่างยิง่ธุรกจิทีม่ขีนาดจิว๋และ

ธุรกิจที่เพิง่เริม่ทําธุรกิจใหม่ อย่างไรก็ด ีเป็นที่น่าสงัเกตว่า การจดัตัง้บรษิัทในประเทศอินโดนีเซีย        

ยงัมกีารใชเ้วลานาน (ประมาณ 6 เดอืน) และมขี ัน้ตอนทีซ่บัซอ้น ยุง่ยาก ซึง่อาจเป็นอุปสรรคทีส่าํคญั
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ในการทําธุรกจิของ SMEs ไทย ทัง้น้ี เน่ืองจากขัน้ตอนทีย่าวนานและยุ่งยากดงักล่าว จะนํามาซึ่ง

ค่าใชจ้่ายทีสู่งขึน้ ซึ่งจะส่งผลใหต้น้ทุนในการทําธุรกจิทีสู่งขึน้เช่นกนั นอกจากน้ี ปญัหาดา้นแรงงาน     

กอ็าจมสีว่นให ้การดําเนินธุรกจิของ SMEs ไทยในอนิโดนีเซยีมอุีปสรรค เน่ืองจากมกีฎเกณฑใ์นการ

ปกป้องสทิธขิองลกูจา้งอยา่งเตม็ที ่ 

ดว้ยเหตุน้ี ในการดําเนินธุรกจิของ SMEs ไทยในอนิโดนีเซยี ผูป้ระกอบธุรกจิอาจเลอืก

รูปแบบการทําธุรกจิที่ไม่ต้องมกีารเขา้ไปจดัตัง้เป็นบรษิทั หา้งรา้นใหม่ โดยอาจเลอืกการเขา้ไปร่วม

กิจการกับ กิจการของคนท้องถิ่นที่ดําเนินกิจการอยู่ก่อนแล้ว หรือซื้อกิจการที่มีการจดัตัง้อยู่แล้ว      

โดยวธิกีารน้ี ก็อาจจะทําให ้SMEs ไทยไดร้บัสทิธปิระโยชน์จากการเป็น SMEs ของประเทศ

อนิโดนีเซยีดว้ย โดยทัง้น้ี ตอ้งดูเงื่อนไขของสถาบนัการเงนิแต่ละแห่งดว้ย ว่าจะพจิารณาสญัชาตขิอง

นิตบิุคคลโดยสดัส่วนผูถ้อืหุน้ หรอืโดยการจดทะเบยีนจดัตัง้ นอกจากน้ี เพื่อหลกีเลีย่งประเดน็แรงงาน 

ทีม่กีฎเกณฑเ์ขม้งวด SMEs ไทยอาจเลอืกทาํธุรกจิแบบทีไ่มต่อ้งใชแ้รงงานเป็นหลกั เช่น ไมป่ระกอบ

กจิการทีเ่น้นการผลติ แต่เป็นการใหส้ทิธ ิlicense หรอืการแต่งตัง้ ตวัแทน หรอืผูจ้ดัจาํหน่าย หรอืการ

ตัง้สาํนกังานผูแ้ทน เป็นตน้ 

(2) มมุมองของ SMEs ไทยในประเทศ 

จากมาตรการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงนิทุนของ รฐับาลประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมี

มากมายดงักล่าวนัน้ จะเห็นว่าปจัจุบนั รฐับาลไทยก็มกีารออกมาตรการทางการเงนิเพื่อช่วยเหลอื 

SMEs ไทยจํานวนไม่น้อยเช่นกนั ไม่ว่าจะเป็นโครงการสนิเชื่อช่วยเหลอืธุรกจิ โลจสิตกิส ์หรอืธุรกจิ 

แฟรนไชน์ หรอืโครงการทีร่ว่มกบัสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ เช่นธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เพื่อสนับสนุนการปรบัปรุงประสทิธภิาพการผลติ หรอืธนาคาร

อสิลามแห่งประเทศไทย ในสนิเชื่อเพื่อสนิคา้บรกิาร ฮาลาล ซึง่โครงการทัง้สองดงักล่าว ยงัมกีารจดัให้

มกีารคํ้าประกนัสนิเชื่อโดย บรรษทัประกนัสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ควบคู่กนัไปอกีดว้ย 

โดยทัง้น้ี ในบางโครงการที่ดําเนินการตามนโยบายของรฐั รฐับาลอาจจะเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียม       

การคํ้าประกนัใหแ้ก่ บสย. แทนผูป้ระกอบการ SMEs ในชว่งระยะเวลาหน่ึงอกีดว้ย  

สาํหรบั กลุม่ SMEs มอืใหมป่ระเภท Start up business นัน้ รฐับาลไทยกใ็หค้วามสาํคญั 

เชน่เดยีวกบัรฐับาลอนิโดนีเซยี โดยอนุมตัโิครงการสนิเชื่อเพือ่ผูป้ระกอบการใหม ่(PGS New Start-up 

SMES) ซึง่เป็นโครงการสนิเชื่อทีธ่นาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ จะปล่อยใหแ้ก่ SMEs 

ทีเ่พิง่ประกอบธุรกจิไดไ้มเ่กนิ 3 ปีโดยมดีอกเบีย้ตํ่า โดยจะควบคู่ไปกบัการคํ้าประกนัสนิเชื่อของ บสย. 

ทีร่ฐับาลออกค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนัแทน SMEs ในปีแรก โดยในกลุ่ม SMEs ผูป้ระกอบการใหม่

ดงักล่าว รฐับาลไทยยงัมโีครงการช่วยเหลอืเฉพาะกลุ่ม โดยเน้นการใหส้นิเชื่อกบักลุ่มนักศกึษาทีเ่พิง่



5 - 6 

 

 

วเิคราะหม์าตรการและกฎหมายของประเทศในภมูภิาคอาเซยีน 

สําเร็จการศึกษาและเริ่มทําธุรกิจ โดยจดัทําโครงการที่เรียกว่า โครงการกองทุนตัง้ตวัได้ เพื่อให้

นกัศกึษาทีก่าํลงัศกึษาหรอืเพิง่จบการศกึษาไมเ่กนิ 5 ปี และคดิทาํธุรกจิไดม้เีงนิทุน โดยโครงการน้ีเป็น

โครงการร่วมกนัระหว่าง สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิของรฐั บสย. และศูนย์บ่มเพาะทางการศกึษาของ

มหาวทิยาลยัต่างๆ 

อย่างไรกด็ ีเป็นทีส่งัเกตว่า รฐับาลของอนิโดนีเซยีและรฐับาลไทย มคีวามคลา้ยคลงึกนั 

ในการเลอืกใชน้โยบายดา้นการเงนิเป็นหลกัในการสนับสนุนสง่เสรมิ SMEs โดยไมม่กีารนํานโยบาย

หรอืมาตรการทางดา้นภาษมีาใชม้ากนกั 

ทัง้ น้ีจากการวิเคราะห์กฎหมายและมาตรการทัว่ไปของประเทศอินโดนีเซียแล้ว         

สรุปโอกาสและอุปสรรค และผลกระทบสาํหรบัผูป้ระกอบการ SMEs ไทยไดด้งัน้ี  

 

ตารางท่ี 5.1 โอกาสและอปุสรรคจากนโยบายและกฎหมาย – ประเทศอินโดนีเซีย 

 

กฎหมาย โอกาส (Opportunities) อปุสรรค (Threats) ผลกระทบต่อ SMEs ไทย 

กฎหมาย
ทัว่ไป 

(1) ในปี 2013 คา่แรงขัน้ตํ่า

ประมาณ 2.2 ลา้นรเูปียห ์   

ต่อเดอืน หรอืประมาณ 

7,000 บาทต่อเดอืน  

(2) มธีุรกจิทีส่งวนให ้SMEs 

43 ประเภท  

(3) มนีโยบายสง่เสรมิใหค้น

ต่างดา้วเขา้มารว่ม

ประกอบธุรกจิไดม้ากขึน้ 

จากการปรบัปรงุแกไ้ข

รายการธุรกจิทีค่นต่างดา้ว

สามารถเขา้มารว่มลงทุน

(1) การจดัตัง้องคก์รธุรกจิมคีวาม

ยุง่ยากและใชเ้วลานาน  

(2) ขอ้จาํกดัในการชาํระเงนิใน

ประเทศ ซึง่ตอ้งชาํระเป็นเงนิ      

รเูปียหเ์ทา่นัน้ เป็นการขดัขวาง

การเจรญิเตบิโตของธุรกจิบาง

ภาคอุตสาหกรรมทีม่ธีรรม

เนียมปฏบิตัใินการรบัชาํระเงนิ

ดว้ยเงนิตราต่างประเทศ เชน่ 

อุตสาหกรรมโรงแรมและการ

ทอ่งเทีย่ว 

(3) ขอ้จาํกดัการนําเงนิเขา้จากการ

สง่ออกภายใน 90 วนันบัแต่

(1) จะไดร้บัผลกระทบมาก

ในเรือ่งแรงงาน โดยแม้

คา่จา้งในอนิโดนีเซยีจะ

ถกูกวา่แรงงานไทย แต่

ทกัษะฝีมอือาจไมเ่ทยีบ 

เทา่กบัแรงงานไทย 

นอกจากน้ีกฎหมาย

แรงงานยงัปกป้อง

ลกูจา้งมาก โดยเฉพาะ

กรณีทีม่ขีอ้พพิาท

แรงงานเกดิขึน้ 

(2) มคีวามยุง่ยากในการ

จดัตัง้องคก์รธุรกจิ 
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กฎหมาย โอกาส (Opportunities) อปุสรรค (Threats) ผลกระทบต่อ SMEs ไทย 

ได ้ 

(4) ยกเวน้ Zero Hour 

Rules1 และบงัคบัใชห้ลกั 

Payment Finality2 สง่ผล

ใหค้าํสัง่โอนเงนิใดๆ ทีไ่ด้

ทาํสาํเรจ็ไปแลว้ จนถงึสิน้

วนัทีศ่าลมคีาํสัง่ให้

ลม้ละลาย มผีลใชบ้งัคบั

ไดแ้ละมผีลสมบรูณ์ไม่

สามารถยกเลกิหรอืเพกิ

ถอนได ้

วนัทีส่ง่ออกสนิคา้หรอืบรกิาร      

ซึง่เขม้งวดมากกวา่หลาย

ประเทศในภมูภิาคอาเซยีน 

อาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อ

ผูป้ระกอบการในแงข่องการ

เจรจาต่อรองสญัญาทางธุรกจิ 

(4) ขอ้จาํกดัในการขอ้จาํกดัในการ

ซือ้เงนิตราต่างประเทศต่อเดอืน 

ทาํใหเ้กดิความไมค่ลอ่งตวัใน

การประกอบธุรกจิ 

(5) กาํหนดคา่แรงขัน้ตํ่าในลกัษณะ 

Recommendation ในอตัราที่

สงู จงึถอืเป็นอุปสรรคของ 

SMEs ไทยในการเขา้ไป

ประกอบธุรกจิในประเทศ

สงิคโปร ์

(6) การเลกิจา้งตอ้งไดร้บัอนุญาต

จากสถาบนัระงบัขอ้พพิาท

แรงงาน (Industrial relation 

dispute settlement institutes) 

ดงันัน้ นกัธุรกจิไทยควร

พจิารณารปูแบบการ

ลงทุนแบบอื่นเชน่ รว่ม

ลงทุน หรอืซือ้กจิการ 

เพือ่หลกีเลีย่งการตัง้

บรษิทัใหม ่และสามารถ

ดาํเนินการไดเ้ลย 

กฎหมาย
ภาษ ี

(1) อตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล
ลดเหลอืกึง่หน่ึง (รอ้ยละ 
12.5 จากอตัราปกต ิ25) 
สาํหรบับรษิทัทีม่รีายไดไ้ม่

(1) อนิโดนีเซยีไมม่นีโยบายภาษี
อื่นในการสง่เสรมิ SMEs  

(2) SMEs ในประเทศมตีน้ทุนภาษี

(1) SMEs ไทยจะเสยีภาษี
เงนิไดนิ้ตบุิคคลใน
อนิโดนีเซยีเพยีงรอ้ยละ 
12.5 เทา่นัน้ 

                                                            
1 Zero Hour Rules หมายความวา่ เมือ่ศาลมคีาํสัง่ใหส้ถาบนัใดลม้ละลาย ใหถ้อืวา่คาํสัง่ใหล้ม้ละลายนัน้มผีลตัง้แต่วนิาทแีรกของ
วนัทีศ่าลมคีําสัง่ลม้ละลาย ผลทีเ่กดิขึน้กค็อื นิตกิรรมใดทีส่ถาบนัไดท้ําสําเรจ็ลุล่วงไปแลว้ตัง้แต่เวลาเทีย่งคนืซึ่งเป็นวนิาทแีรก
ของวนัทีศ่าลสัง่ลม้ละลาย จนถงึเวลาทีศ่าลมคีาํสัง่ใหล้ม้ละลายจะเป็นอนัเสยีเปล่าไป 
2 Payment Finality หมายความวา่ เมือ่คาํสัง่โอนเงนิหรอืคาํสัง่ชาํระดุลการหกับญัชทีีไ่ดด้าํเนินการจนสาํเรจ็ลุล่วงแลว้ คาํสัง่นัน้
จะตอ้งมผีลสมบรูณ์โดยปราศจากเงือ่นไข และไมส่ามารถเพกิถอนรายการได ้
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กฎหมาย โอกาส (Opportunities) อปุสรรค (Threats) ผลกระทบต่อ SMEs ไทย 

เกนิ 50,0000 รเูปียห ์

 

ทีส่งู  

(3) เงนิปนัผลทีจ่า่ยจากอนิโดนีเซยี
จะตอ้งถกูหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ยไว ้ 
รอ้ยละ 20 

 

(2) เน่ืองจากไมม่นีโยบาย
ภาษอีื่นเพือ่สง่เสรมิ 
SMEs ดงันัน้ ตน้ทุน
ภาษยีงัเป็นปญัหาอยู ่

(3) เงนิปนัผลถูกหกั ณ    
ทีจ่า่ยรอ้ยละ 20 

 

5.1.2  ประเทศมาเลเซีย  

สําหรับมาเลเซีย เป็นประเทศที่มีความชัดเจนในด้านวิสยัทศัน์ นโยบาย โดยมีการ

กําหนดนโยบายวสิยัทศัน์แห่งชาต ิ(National Vision Policy) ทีก่ระชบัและตรงเป้าหมาย นอกจากน้ี  

ยังมีมาตรการในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ           

โดยปจัจุบนัมาเลเซยีมนีโยบายเปิดเสรทีัง้ภาคสนิคา้และบรกิาร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ บรกิารดา้นธนาคาร 

และการประกนัภยั ตลอดจนธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัตลาดทุน โดยไดก้ําหนดเป้าหมายอยา่งชดัเจนในการ

ทีจ่ะเป็น ศนูยก์ลางดา้นการเงนิอสิลามของโลก ซึง่ปจัจุบนัธุรกจิดา้นการเงนิ อนุญาตใหต่้างชาตถิอืหุน้

ไดถ้งึรอ้ยละ 100 ในขณะทีจ่ะสงวนธุรกจิประเภทคา้ปลกี และการกระจาย สนิคา้ไวเ้ฉพาะแก่คน

มาเลเซยีเท่านัน้ นอกจากน้ี ในการส่งเสรมิเศรษฐกจิยงัมกีารระบุประเภทธุรกจิหลกัทีม่เีป้าหมายจะให้

การสง่เสรมิอยา่งชดัเจนอกี 12 ประเภท เชน่ น้ํามนั ก๊าซ พลงังาน ปาลม์ บรกิารทางการเงนิ ทอ่งเทีย่ว 

โลจิสติกส์ โทรคมนาคม เป็นต้น อีกทัง้ ยังมีแผนแม่บทด้านอุตสาหกรรม ที่กําหนดสาขาย่อย

อุตสาหกรรมเฉพาะอกี 12 สาขาทีต่อ้งไดร้บัการพฒันาและส่งเสรมิ เช่น อเิลก็ทรอนิกส์ ปิโตรเคม ี

เภสชักรรม เครือ่งมอืแพทย ์อาหารแปรรปู เป็นตน้ 

อยา่งไรกด็ ีนโยบายของมาเลเซยียงัคงมจีุดอ่อนในเรื่องของการสนับสนุนเชือ้ชาตมิาเลย์

ทีเ่รยีกวา่ ภมูบิุตร โดยรฐับาลพยายามทีจ่ะออกมาตรการเพือ่ปกป้องและสง่เสรมิใหค้นภูมบิุตรสามารถ

เป็นเจา้ของกจิการในบางประเภทได ้แต่มาตรการเหลา่นัน้มกัจะไมป่ระสบความสาํเรจ็เทา่ทีค่วร และใน

บางมาตรการกไ็ดม้กีารยกเลกิไป นอกจากน้ี ในเรื่องของแรงงาน มาเลเซยีเพิง่มกีารกําหนดค่าจา้ง

แรงงานขัน้ตํ่า และใชบ้งัคบัเมือ่ปี พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) โดยอตัราทีก่าํหนดสงูกวา่ค่าจา้งแรงงานเดมิ

ทีใ่ชก้นัโดยเฉพาะในเขต Sabah และ Sarawak ซึ่งเดมิขึน้อยู่กบัราคาตลาด ดว้ยเหตุน้ี จงึทําใหอ้าจ

เกดิผลกระทบกบั SMEs ในประเทศเอง ทีต่อ้งมตีน้ทุนการทาํธุรกจิทีเ่พิม่ขึน้  
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มาเลเซยีมกีารใชน้โยบายและมาตรการภาษใีนการส่งเสรมิการลงทุน ซึ่งจงูใจผูป้ระกอบ

ธุรกิจทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เช่น มาตรการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 28                

เป็นรอ้ยละ 27 และรอ้ยละ 26 ในระยะเวลาอนัใกลน้ี้ รวมทัง้มมีาตรการภาษเีพื่อจูงใจบรษิทัใหผ้ลติ

สนิคา้เทคโนโลยสีงู และมกีารเน้นดา้น Research & Development รวมถงึมาตรการภาษเีพือ่การจงูใจ

ใหม้กีารลงทุนเพิม่ re-investment ในประเทศมาเลเซยี เพือ่ดงึใหน้ักลงทุนต่างชาตเิดมิไมย่า้ยฐานการ

ผลติไปยงัประเทศอื่น  

(3) มมุมองของ SMEs ไทยไปลงทุนในมาเลเซีย 

จะเหน็วา่มาเลเซยีมกีารสง่เสรมิ สนบัสนุนการเปิดเสรบีรกิารดา้นการเงนิอยา่งกวา้งขวาง 

ซึ่งรวมทัง้ธุรกิจประกนัภยัด้วย อย่างไรก็ดี ในด้านธุรกิจการเงิน การธนาคาร และการประกนัภัย 

สาํหรบันักธุรกจิไทยนัน้ โดยสว่นใหญ่น่าจะยงัไมม่คีวามพรอ้มทีจ่ะไปแขง่ขนักบัธุรกจิดา้นการเงนิของ

มาเลเซีย รวมถึงไม่สามารถแข่งขนักบัธนาคารของต่างชาตทิี่ดําเนินธุรกจิในประเทศมาเลเซียด้วย 

เน่ืองจากธนาคารเหล่านัน้เป็นธนาคารขนาดใหญ่ ทีเ่ป็น Universal Banking มธุีรกรรมมากมาย และมี

เงนิทุนสูง นอกจากน้ี จํานวนนักธุรกจิไทยโดยเฉพาะ SMEs ที่จะตดัสนิใจไปลงทุนในสาขาอื่นใน

มาเลเซียก็น่าจะมีจํานวนไม่มากพอที่จะดึงดูดให้ธนาคารพาณิชย์ไทยไปเปิดสาขาหรือบริการใน

มาเลเซียมากนัก เน่ืองจาก รฐับาลมาเลเซียมนีโยบายสนับสนุนการลงทุนในภาคการผลติที่ต้องใช้

เทคโนโลยขี ัน้สงู เชน่ ดา้นพลงังาน และดา้นอุตสาหกรรม นอกจากน้ี ยงัมสีทิธปิระโยชน์สาํหรบั บรษิทั

ทีม่กีารทาํ R&D และมนีวตักรรม รวมทัง้การมทีรพัยส์นิทางปญัญาเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้ เมือ่ไมม่คีวาม

ตอ้งการใชธุ้รกรรมทางการเงนิของนักธุรกจิไทยในประเทศมาเลเซยีแลว้ การทีส่ถาบนัการเงนิของไทย 

จะไปลงทุน หรอืเปิดสาขา กค็งมน้ีอยรายไปดว้ย 

นอกจากน้ี หาก SMEs ไทยสนใจการลงทุนในภาคบรกิาร ซึง่รฐับาลมาเลเซยีเปิดโอกาส

ใหน้ักลงทุนต่างชาตถิอืหุน้ไดร้อ้ยละ 100 ใน 27 สาขา เช่น ท่องเทีย่ว เทคโนโลย ีสุขภาพ โลจสิตกิส ์       

การกระจายสนิคา้ กอ็าจตอ้งพบกบัเงือ่นไขการจา้งชาวภมูบิุตรในบางธุรกจิ และสาํหรบัการจา้งแรงงาน

โดยทัว่ไป แมก้ฎหมายของมาเลเซยี จะมคีวามเขม้งวดในเรื่องขอ้พพิาทแรงงานระหว่างนายจา้งกบั

ลูกจ้างน้อยกว่ากฎหมายของอินโดนีเซีย โดยไม่อนุญาตให้ลูกจ้างเรยีกขอ้เรยีกร้องในบางประเด็น  

หรอืมขีอ้จาํกดัในเรือ่งของการนดัหยดุงาน แต่เรื่องค่าจา้งแรงงานขัน้ตํ่าทีม่าเลเซยีเพิง่มกีารประกาศใช้

เมือ่ปี 2555 กเ็ป็นอุปสรรคในการประกอบธุรกจิสาํหรบั SMEs ไทยทีจ่ะไปลงทุนในมาเลเซยีไมน้่อย  
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(4) มมุมองของ SMEs ไทยในประเทศ 

จะเห็นว่า เหตุผลประการหนึ่งที่ทําให้ประเทศมาเลเซียมกีารพฒันาประเทศไปอย่าง

รวดเรว็ กเ็พราะการมวีสิยัทศัน์ นโยบายดา้นการคา้ การลงทุนที่ชดัเจน และมกีารกําหนดเป้าหมาย

อย่างเป็นรูปธรรม รวมทัง้มกีารประชาสมัพนัธใ์หม้กีารรบัรูร้่วมกนัโดยการบรรจุนโยบายเหล่านัน้เป็น

วาระแห่งชาต ินอกจากน้ี รฐับาลมาเลเซยียงัมกีารกําหนด สาขากจิการหลกัทีร่ฐับาลตอ้งการใหม้กีาร

พฒันาอย่างชัดแจ้ง และเป็นจํานวนไม่มาก ไม่ว่าจะเป็นสาขาการผลิต หรือสาขาบริการ ดังนัน้       

หากรฐับาลไทยจะมกีารกําหนดสาขาธุรกจิ และบรกิารหลกัๆทีต่อ้งการสนับสนุนใหม้กีารเตบิโตอย่าง

ชัดเจน และเลือกที่มีศักยภาพจริงๆ โดยประชาสมัพนัธ์ (promote) ให้เป็นสาขาธุรกิจเป้าหมาย      

ของชาต ิที่ทุกภาคส่วนรบัทราบร่วมกนัในคราวเดยีว ก็จะทําให้เกดิทศิทางที่ชดัเจน มใิช่เปิดกว้าง

เกนิไป ทําใหต่้างฝ่ายอาจเลอืกสนับสนุนสาขาธุรกจิบรกิารทีต่นเหน็ว่าสมควรซึ่งอาจหลากหลายและ 

ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยหากรัฐบาลไทยสามารถทําได้ดังน้ี ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับ        

SMEs ไทยไม่น้อย เน่ืองจากจะทําใหห้น่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของภาครฐัและเอกชน สามารถ

กาํหนดกรอบในการใหก้ารสนบัสนุน สง่เสรมิ SMEsไปในทศิทางเดยีวกนัได ้

นอกจากน้ี หากจะพจิารณาเปรยีบเทยีบนโยบายแรงงานของมาเลเซยีและไทย จะเหน็วา่

รฐับาลไทยกเ็พิง่มกีารประกาศปรบัขึน้คา่จา้งแรงงานครัง้ใหมท่ัว่ประเทศเชน่เดยีวกบัมาเลเซยี โดยเพิม่

เป็น 300 บาทในปี 2555- 2556 จงึ เหน็วา่เป็นนโยบายการปรบัค่าแรงดงักล่าว น่าจะเป็นไปในทศิทาง

เดยีวกนักบัรฐับาลในประเทศ AEC สว่นใหญ่ เน่ืองจาก ตอ้งการปรบัมาตรฐานฝีมอืแรงงานใหร้องรบั

กบัการพฒันาประเทศ จากการเป็นประเทศทีม่กีารผลติแบบเน้น labor intensive เป็นการใชแ้รงงานที่

เน้นทกัษะ ฝีมอื และใชเ้ทคโนโลยมีากขึน้ ดงันัน้ ประเดน็สาํคญัของ SMEs ไทยและภาครฐั รวมทัง้

แรงงานไทยกค็อื การร่วมมอืกนัพฒันาฝีมอืแรงงานไทยใหม้คีวามพรอ้มรบัมอืกบัรปูแบบการประกอบ

ธุรกจิ หรอืการผลติ ทีจ่ะเปลีย่นแปลงไปสู่การใชน้วตักรรมและเทคโนโลยทีีส่งูขึน้ นอกจากน้ี แรงงาน

ไทยควรเน้นทกัษะการพูด และการโตต้อบสื่อสาร ทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมถงึการใช้

คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีทางการสื่อสารอื่นๆ เพื่อมุ่งไปสู่การยกระดับจากแรงงานขึ้นเป็น       

หวัหน้างาน หรอืเป็นผูป้ระสานงานระหวา่งหวัหน้าและแรงงานทัว่ไป  

สาํหรบัการใชม้าตรการภาษ ีจะเหน็วา่ ขณะน้ีประเทศไทยกก็ําลงัดาํเนินการปรบัลดภาษี

เงนิไดนิ้ตบิุคคลลงเช่นเดยีวกบัมาเลเซยี โดยป้าหมายทีว่างไว ้มอีตัราทีน้่อยกวา่เมือ่เทยีบกบัมาเลเซยี 

คอื รอ้ยละ 20 ในขณะทีม่าเลเซยี อตัรารอ้ยละ 26 ทัง้น้ี การปรบัลดภาษใีนประเทศจะช่วยเหลอืธุรกจิ 

SMEs ของไทยใหส้ามารถแขง่ขนัไดท้างดา้นตน้ทุน และเพือ่ดงึดดูใหน้ักลงทุนต่างชาตใินไทย ไมย่า้ย

ฐานการผลติไปในประเทศอาเซยีนอื่น  
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ทัง้น้ีจากการวเิคราะห์กฎหมายละมาตรการทัว่ไปแลว้ สรุปโอกาสและอุปสรรคสําหรบั

ผูป้ระกอบการ SMEs ไทยไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี 5.2 โอกาสและอปุสรรคจากนโยบายและกฎหมาย – ประเทศมาเลเซีย 

กฎหมาย โอกาส (Opportunities) อปุสรรค (Threats) ผลกระทบต่อ SMEs ไทย 

กฎหมาย
ทัว่ไป 

(1) มกีารสนบัสนุนการ
ประกอบธุรกจิของ SMEs 

มากถงึ 18 โครงการ  

(2) มกีารสนบัสนุนการวจิยัเพือ่
พฒันาการประกอบธุรกจิ  

(3) One Stop Service 

สาํหรบัการดาํเนินการ

จดัตัง้องคก์รธุรกจิแบบ

เบด็เสรจ็ทาํใหก้ารจดัตัง้

องคก์รธุรกจิรวดเรว็ยิง่ขึน้ 

(4) ไมม่ขีอ้จาํกดัในการประกอบ
ธุรกจิของคนต่างดา้ว  

 

(1)ขอ้จาํกดัการนําเงนิเขา้จาก

การสง่ออกภายใน 6 เดอืน

นบัแต่วนัทีส่ง่ออกหรอืบรกิาร  

(2) นิยาม SMEs ทีห่ลากหลาย 

ทาํใหไ้มม่ ีUnity และ

หน่วยงานกลางทีก่าํกบั 

 

(3) มกีารสนบัสนุนการประกอบ
ธุรกจิของ SMEs กวา่ 10 

โครงการ ซึง่ทาํให้

ความสามารถในการแขง่ขนั

ของผูป้ระกอบการ SMEs 

มาเลเซยีกบัต่างชาตไิม่

เทา่กนั 

(1) การตัง้องคก์รธุรกจิใน
ประเทศมาเลเซยีอาจ

ดาํเนินการไดร้วดเรว็

กวา่ในประเทศอาเซยีน

อื่นๆ เน่ืองจากมกีารใช ้

one stop service แต่

อยา่งไรกด็ ีธุรกจิที่

รฐับาลมาเลเซยีสง่เสรมิ

แมจ้ะเป็น SMEs กเ็น้น

ธุรกจิทีม่เีทคโนโลย ี&

นวตักรรม หรอืมกีารทาํ 

R&Dซึง่ SMEs ไทยอาจ

ไมค่อ่ยใหค้วามสาํคญั 

กฎหมายภาษ ี (1) ประเทศมาเลเซยีมนีโยบายที่
จะช่วยเหลอื SMEs อยู่บา้ง 
เช่น กําหนดอตัราภาษเีงนิได้
นิตบิุคคลพเิศษเฉพาะ SMEs  
หรอืให้อตัราอากรแสตมป์ไว้
เป็นพิเศษสําหรับเงินกู้ยืม

(1)สิทธิประโยชน์ที่ให้สําหรับ  
SMEs โดยเฉพาะยงัมไีมม่าก  

(2) การทีจ่ะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ก็
ตอ้งเขา้เงือ่นไขทีก่าํหนดไว ้

(1) SMEs ไทยต้องศึกษา

สทิธปิระโยชน์ใหร้อบคอบ

เพือ่ไดร้บัสทิธ ิ

(2) เงนิปนัผลไม่ถูกหกัภาษ ี
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กฎหมาย โอกาส (Opportunities) อปุสรรค (Threats) ผลกระทบต่อ SMEs ไทย 

ของ SMEs 

(2) เงนิปนัผลจา่ยจากมาเลเซยี
ไมต่อ้งถูกหกั ภาษ ีณ ทีจ่า่ย 

(3) มาเลเซยีม ีDTA กบั 71 
ประเทศ ซึง่มากกวา่ประเทศ
ไทย 

ณ ทีจ่า่ย 

(3) มาเลเซยีม ีDTA 

network3 มากกวา่

ประเทศไทย ดงันัน้การ

เขา้ไปลงทุนในมาเลเซยี

ทาํให ้SMEs ไทยสามารถ

ใชป้ระโยชน์จาก DTA 

network ทีม่าเลเซยีมี

มากกวา่ประเทศไทยได ้

 

5.1.3  ประเทศสิงคโปร ์

สงิคโปร์เป็นประเทศที่มคีวามชดัเจนในการเปิดเสรดี้านการค้า บรกิาร และการลงทุน         

มกีารเปิดเสรดีา้นการเงนิ และมคีวามง่ายในการประกอบธุรกจิเป็นอนัดบั 1 ของภูมภิาค จงึไม่มี

ขอ้จาํกดัเรือ่งคนต่างชาต ิอยา่งไรกด็ ีในฐานะทีเ่ป็นประเทศทีม่กีารพฒันากา้วหน้ามาก จงึทาํใหค้่าแรง

อยูใ่นระดบัทีส่งู  

นอกจากน้ี สงิคโปรย์งัเป็นประเทศทีม่กีารใชม้าตรการดา้นภาษทีีม่ปีระสทิธภิาพมาก และ

มโีครงการสนับสนุนทีห่ลากหลาย อกีทัง้ยงัมอีงคก์รทีท่ําหน้าทีส่่งเสรมิและพฒันา SMEs อย่างมี

ประสทิธภิาพ เช่น EDCs ซึ่งเป็นศูนยข์อ้มูลและใหค้ําปรกึษาทัง้ดา้นธุรกจิ กฎหมาย และการเงนิ ซึ่ง

ตรงตามความตอ้งการของ SMEs แบบครบถว้น นอกจากน้ียงัม ีSPRING (Standards, Productivity 

and Innovation for Growth Board) ซึ่งเป็นหน่วยงานทีม่ภีารกจิมากมาย แต่ลว้นเป็นภารกจิทีม่ ี

ความสําคญักบั SMEs ทัง้สิน้ เช่น การใหค้วามช่วยเหลอืในดา้นการพฒันาขดีความสามารถในการ

แข่งขนั รวมไปถงึการใหค้วามช่วยเหลอืดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม อกีทัง้ยงัใหก้ารช่วยเหลอืดา้น

การเงนิ นอกจากน้ี หน่วยงานดงักล่าวยงัสามารถใหก้ารอุดหนุนทางตรง (subsidy) โดยการใหเ้งนิทุน 

(ในรูปvoucher) ใหก้บั SMEs ที่มคีุณสมบตัติรงตามที่กําหนดเพื่อวตัถุประสงค์ในการปรบัปรุง

                                                            
3 ในปจัจุบนั ประเทศมาเลเซยีไดต้กลงทาํอนุสญัญาภาษซีอ้นกบั 71 ประเทศ ในขณะที ่ประเทศไทยไดล้งนามในอนุสญัญาภาษี
ซอ้นกบัประเทศต่างๆ เพยีง 64 ประเทศเทา่นัน้ และยงัไมม่ผีลบงัคบัใชอ้กี 10 ประเทศ 



5 - 13 

 

 

วเิคราะหม์าตรการและกฎหมายของประเทศในภมูภิาคอาเซยีน 

เทคโนโลยแีละนวตักรรม และทีส่าํคญัทีสุ่ดคอืการมหีน้าทีด่า้นการตลาดในการสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่

สนิคา้ของสงิคโปร ์เพือ่เขา้สูต่ลาดโลก 

(5) มมุมองของ SMEs ไทยไปลงทุนในสิงคโปร ์

เช่นเดยีวกบัประเทศมาเลเซยี สงิคโปร์เป็นประเทศทีม่กีารเปิดเสรดีา้นการคา้บรกิารใน

ภาคการเงนิการธนาคารทีโ่ดดเดน่ ซึง่เป็นการเปิดเสรทีีน่ักธุรกจิโดยเฉพาะ SMEs ไทยอาจไมส่ามารถ

เขา้ไปใช้ประโยชน์ได้มากนัก โดยจากสถิติแล้วนักลงทุนที่ไปลงทุนในสงิคโปร์มากเป็นอนัดบัต้นๆ 

ได้แก่นักลงทุนจากอังกฤษ สหรฐั ญี่ปุ่น สวิสเซอร์แลนด์สําหรบัประเทศในอาเซียนที่ไปลงทุนใน

สงิคโปรใ์นอนัดบัตน้ๆ คอื มาเลเซยี ซึ่งถอืว่าเป็นประเทศทีม่คีวามสามารถในการแขง่ขนัดา้นการเงนิ

การธนาคารในภูมภิาคน้ีเช่นกนั ดงันัน้ จงึไม่น่าแปลกใจทีป่รมิาณการลงทุนจากนักลงทุนมาเลย ์จะมี

นยัสาํคญัในประเทศสงิคโปรม์ากกวา่นกัลงทุนจากอาเซยีนประเทศอื่นๆ 

สาํหรบันกัลงทุนไทย ดว้ยเหตุทีแ่รงงานของสงิคโปร ์กม็คี่าแรงสงูมาก จงึอาจไมด่งึดดูให้

ธุรกจิ SMEs ไทยเขา้ไปจดัตัง้บรษิทัเพื่อประกอบธุรกจิในสงิคโปร์ ถงึแมว้่าระยะเวลาในการจดัตัง้

บรษิทัในสงิคโปร์จะใช้เวลาน้อยและไม่ยุ่งยาก และถือเป็นประเทศที่มคีวามง่ายในการทําธุรกจิเป็น

อนัดบั 1 กต็าม อย่างไรกด็ ีการประกอบธุรกจิในสงิคโปรท์ีน่่าสนใจสาํหรบันักธุรกจิไทย กน่็าจะเป็น

ธุรกจิแบบ Trading ซื้อมา ขายไป นําเขา้ ส่งออก จงึไม่เน้นการเขา้ไปจดัตัง้บรษิทัเพื่อทําธุรกจิ

อุตสาหกรรม หรอืการผลติ  

นอกจากการดําเนินการจดัตัง้บรษิทัจะไมยุ่่งยากแลว้ สงิคโปรย์งัมมีาตรการภาษทีีด่งึดูด 

และใหป้ระโยชน์กบั SMEs เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลทีล่ดลงจากรอ้ยละ 20 

เหลอืเพยีงรอ้ยละ 18 เทา่นัน้ อกีทัง้เงนิปนัผลไมต่อ้งเสยีภาษ ีและมมีาตรการภาษหีกัลดหยอ่น สาํหรบั

จูงใจให้ SMEs มกีารปรบัปรุงประสทิธภิาพในการผลติและมกีารคดิค้นลงทุนในนวตักรรมใหม่ๆ      

อกีมากมาย รวมถงึการใหส้ทิธปิระโยชน์สาํหรบับรษิทัทีม่กีารสนบัสนุนการจดทะเบยีนและขยายการใช้

ทรพัยส์นิทางปญัญาของตนอกีดว้ย 

(6) มมุมองของ SMEs ไทยในประเทศ 

สงิคโปรน์ับวา่เป็นประเทศทีใ่หค้วามสาํคญักบัการสง่เสรมิสนับสนุน SMEs ในประเทศ

มาก โดยเฉพาะอย่างยิง่การใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษทีีม่มีากมาย และส่วนใหญ่เป็นการใหป้ระโยชน์

โดยตรงมใิชโ่ดยออ้ม ซึง่กอ็าจจะคลา้ยกบัมาตรการภาษแีละสทิธปิระโยชน์ทีไ่ทยใหก้บัธุรกจิขนาดใหญ่ 

ภายใตก้รอบการสง่เสรมิการลงทุนของคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (BOI) ซึง่ปจัจุบนัเพิง่จะเริม่มี

การเสนอใหก้บั SMEs ภายใตก้รอบกฎหมายของ BOI ดงันัน้ คงตอ้งใหร้ะยะเวลา แก่ BOI และ SMEs 
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สกัระยะ ในการขอรบัการส่งเสรมิการลงทุนโดยผ่านช่องทางที่ BOI เคยให้กบัธุรกิจขนาดใหญ่ 

เน่ืองจาก BOI มอีํานาจตามกฎหมายแบบเบด็เสรจ็ทีจ่ะเสนอมาตรการภาษแีละสทิธปิระโยชน์รปูแบบ

ต่างๆให้กับธุรกิจขนาดใหญ่ได้ ดังนัน้การจะใช้อํานาจดังกล่าวในการช่วยเหลือ SMEs ได ้           

หากกฎหมาย BOI เปิดชอ่งใหท้าํไดเ้ชน่เดยีวกนั กจ็ะทาํให ้SMEs ไดร้บัประโยชน์ไมน้่อย 

สาํหรบัการใหค้วามช่วยเหลอืดา้นองคค์วามรูต่้างๆ แก่ SMEs เช่น ขอ้มลู การอบรม 

และการสนับสนุนการพฒันาและวจิยัและการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัแก่ SMEs นัน้ ประเทศ

ไทยกม็หีน่วยงานราชการหลายฝ่าย ทีท่ําหน้าทีด่งักล่าว โดยต่างกม็กีารใหข้อ้มูล จดัอบรม ใหค้วาม

ช่วยเหลอืภายใต้กรอบของแผนการส่งเสรมิ SMEs ซึ่งผ่านความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ีโดยที่

ปจัจุบนัเป็นแผนฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2555-2559) แลว้ อย่างไรกด็ ีการทีห่น่วยงานภาครฐัหลายฝ่าย 

รวมทัง้เอกชนของไทยสามารถร่วมกนัใหค้วามช่วยเหลอืแก่ SMEs นัน้ เป็นสิง่ทีด่ ีแต่การกระจายการ

ใหค้วามช่วยเหลอืดงักล่าวนัน้ ทําใหข้าดพลงั และขาดทศิทางทีช่ดัเจน โดยจากการสมัมนา ปญัหาที่

พบคอื SMEs ยงัสบัสนในการขอความช่วยเหลอืจากหน่วยงานภาครฐัของไทย โดยไมแ่น่ใจวา่เรื่องใด 

ต้องไปขอรบัคําปรกึษาที่ใด เช่น เรื่องการขอสนิเชื่อดอกเบี้ยพเิศษสําหรบั SMEs การทําตลาด

ต่างประเทศ การออกแบบ packaging การปรบัปรุงสนิคา้ การสรา้ง brand การเพิม่ประสทิธภิาพ       

การผลติ รวมไปถงึ การนําระบบซอฟแวรท์ีเ่หมาะสมมาใช ้ เป็นตน้ รวมถงึการตอ้งการปรกึษาเรื่อง

กฎหมาย เช่น การทําสญัญา การจดทะเบยีนทรพัย์สนิทางปญัญาในต่างประเทศ รวมไปถงึ การไป

จดัตัง้ ประกอบกจิการในต่างประเทศ และอนุสญัญาภาษซีอ้น 

นอกจากน้ี ในการเขา้ถงึขอ้มูลการลงทุนในประเทศอาเซยีนต่างๆ SMEs ไทยกย็งัมี

ช่องทางที่จํากดั แมว้่าปจัจุบนัจะมหีน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน มกีารทําคู่มอืดงักล่าวเผยแพร่

เป็นเอกสาร หรอืใน website ขององคก์รแต่กไ็มส่ามารถเขา้ถงึ SMEs สว่นใหญ่ของประเทศทีม่คีวาม

ตอ้งการอยากทราบขอ้มลูเหลา่นัน้ได ้โดยจากการสมัมนา SMEs ต่างกย็งัเรยีกรอ้งใหม้กีารจดัทาํขอ้มลู

ดงักลา่วเพือ่เผยแพรใ่ห ้SMEs ทราบอยูเ่ป็นประจาํ ซึง่ประเดน็น้ี เป็นการสะทอ้นใหเ้หน็วา่ SMEs ไทย

ส่วนใหญ่ขาดการรบัรูว้่าหน่วยงานใดของไทยเป็นเจา้ภาพ หรอืหน่วยงานหลกั  ในการใหข้อ้มูลการ

ลงทุน รวมไปถงึการเป็นทีป่รกึษาหลกั ทีใ่หก้ารช่วยเหลอืแก่ SMEs ในทุกๆ ดา้นซึง่รวมไปถงึการไป

ลงทุนนอกประเทศดงักล่าว ไม่เหมอืนกบั SMEs สงิคโปร์ทีร่บัทราบว่า SPRING คอืเจา้ภาพและ

หน่วยงานหลกัที่ SMEs สามารถปรกึษาได้ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเงนิ การตลาด เทคโนโลย ี

นวตักรรม และบรหิารงาน และการลงทุน 

จากการวเิคราะห์รูปแบบการช่วยเหลอื SMEs โดยทางตรงดงัทีเ่กริน่มาแลว้ สงิคโปร ์     

ยงัมนีโยบายช่วยเหลอื SMEs ทางออ้ม โดยการดงึดดูนักลงทุนจากต่างประเทศใหใ้ชส้งิคโปรเ์ป็นฐาน
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ทางธุรกจิ ทัง้น้ี เพือ่สรา้งโอกาสให ้SMEs ของตนไดส้ามารถเขา้ร่วมทําธุรกจิกบัต่างชาต ิอนัเป็นการ

สนับสนุนและผลกัดนัให ้SMEs ทอ้งถิน่ใหเ้ขา้ถงึ เรยีนรู ้และกา้วสู่การทําธุรกจิระหว่างประเทศได ้

สาํหรบัประเทศไทย กฎหมายการประกอบธุรกจิของคนต่างดา้วอาจเป็นอุปสรรคสาํคญัทีท่ําใหก้ารเขา้

มาจดัตัง้กจิการของคนต่างดา้วตอ้งมกีารหลบเลีย่งกฎหมาย โดยหนัไปใชก้ารจา้ง Nominee มาถอืหุน้

แทน อย่างไรกด็ ีหากรฐับาล จะสนับสนุนใหก้จิการไทยมกีารร่วมทุนกบัต่างชาต ิเพื่อการแลกเปลีย่น

ความรูแ้ละประสบการณ์ ตลอดจนการเรยีนรูเ้ทคนิค และการใชน้วตักรรมรว่มกนั รฐับาลกอ็าจตอ้งออก

มาตรการจงูใจออกมาช่วยดว้ย โดยมขีอ้สงัเกตทีพ่งึระวงัคอื SMEs ไทยกต็อ้งมกีารเตรยีมความพรอ้ม

ในการรว่มทุนดงักล่าวดว้ย ทัง้ในดา้นขอ้สญัญากฎหมาย และความพรอ้มในการบรหิารจดัการและการ

รบัความรูใ้หม่ๆ  มฉิะนัน้ ในทา้ยทีส่ดุ นกัลงทุนต่างชาตอิาจควบรวมหรอืซือ้กจิการของ SMEs ไทยได ้

ทัง้น้ี จากการวเิคราะหก์ฎหมายและมาตรการทัว่ไปแลว้ สรุปโอกาสและอุปสรรคสาํหรบั

ผูป้ระกอบการ SMEs ไทยไดด้งัน้ี  

 

ตารางท่ี 5.3 โอกาสและอปุสรรคจากนโยบายและกฎหมาย – ประเทศสิงคโปร ์

 

กฎหมาย โอกาส (Opportunities) อปุสรรค (Threats) ผลกระทบต่อ SMEs ไทย 

กฎหมาย
ทัว่ไป 

(1) จดัตัง้องคก์รธุรกจิไดร้วดเรว็ 
เสรจ็ภายใน 1 วนั  

(2) ไมก่าํหนดทุนจดทะเบยีนใน
การจดัตัง้องคก์รธุรกจิ  

(3) องคก์รธุรกจิมผีูถ้อืหุน้เพยีง 1 

คนกไ็ด ้ 

(4) ไดร้บั incentive จาก 

SPRING ทัง้ทีเ่ป็น

มาตรการทางภาษอีากร 

เชน่ การใหส้ทิธปิระโยชน์

ทางภาษแีก่นกัลงทุนราย

อสิระ และมาตรการทีไ่ม่

(1)มขีอ้จาํกดัในการจดัตัง้องคก์ร

ธุรกจิ ซึง่ตอ้งจา้งทนายความ 

หรอืตอ้งเป็นหุน้สว่นกบัคนที่

มถีิน่ทีอ่ยูห่รอืสญัชาต ิ 

(2) กาํหนดคา่แรงขัน้ตํ่าใน
ลกัษณะ Recommendation 

ในอตัราทีส่งู ถอืเป็น

อุปสรรคของ SMEs ไทยใน

การเขา้ไปประกอบธุรกจิใน

ประเทศสงิคโปร ์

 

 

(1) แมก้ารจดัตัง้ธุรกจิจะไม่
ใชร้ะยะเวลานาน แต่

การมคีา่จา้งแรงงานที่

สงู ในสงิคโปร ์กอ็าจไม่

ดงึดดูใหน้กัธุรกจิไทย

ไปลงทุนในสงิคโปร์

มากนกั 

(2) แมส้งิคโปรจ์ะไมม่ี
ขอ้จาํกดัเรือ่งการ

ประกอบธุรกจิของคน

ต่างดา้ว แต่มขีอ้จาํกดั

เรือ่งการทาํงานของ

แรงงานต่างชาต ิโดย
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กฎหมาย โอกาส (Opportunities) อปุสรรค (Threats) ผลกระทบต่อ SMEs ไทย 

เกีย่วกบัภาษอีากร เชน่ การ

สนบัสนุนเงนิทนุ การให้

สทิธปิระโยชน์แก่นกัลงทนุ

ต่างชาตใินการพาํนกัอยูใ่น

ประเทศสงิคโปรร์ะหวา่งการ

จดัตัง้บรษิทั 

(5) ไมม่ขีอ้จาํกดัการโอนเงนิ  

(6) ยกเวน้ Zero Hour Rules 

และบงัคบัใชห้ลกั Payment 

Finality4 สง่ผลใหค้าํสัง่โอน

เงนิใดๆ ทีไ่ดท้าํสาํเรจ็ไป

แลว้ จนถงึสิน้วนัทีศ่าลมี

คาํสัง่ใหล้ม้ละลาย มผีลใช้

บงัคบัไดแ้ละมผีลสมบรูณ์ไม่

สามารถยกเลกิหรอืเพกิ

ถอนได ้

(7) ไมม่ขีอ้จาํกดัการประกอบ
ธุรกจิของคนต่างดา้ว  

 

แรงงานไทยจะถูกจาํกดั

ใหท้าํไดใ้นประเภท 

unskilled labor เทา่นัน้ 

หากเป็นประเภทอื่น

ตอ้งมกีารจา้งใน

เงนิเดอืนทีเ่กนิกวา่ที่

รฐับาลกาํหนดเทา่นัน้ 

                                                            
4 Payment Finality หมายความวา่ เมือ่คาํสัง่โอนเงนิหรอืคาํสัง่ชาํระดุลการหกับญัชทีีไ่ดด้าํเนินการจนสาํเรจ็ลุล่วงแลว้ คาํสัง่นัน้
จะตอ้งมผีลสมบรูณ์โดยปราศจากเงือ่นไข และไมส่ามารถเพกิถอนรายการได ้
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กฎหมาย โอกาส (Opportunities) อปุสรรค (Threats) ผลกระทบต่อ SMEs ไทย 

กฎหมายภาษ ี (1) มสีทิธปิระโยชน์ใหก้บั SMEs 
มากทีส่ดุเมือ่เทยีบกบั
ประเทศในกลุ่มเป้าหมายอื่น 
รวมทัง้ประเทศ ในภมูภิาค
อาเซยีน เชน่ การใหเ้งนิ
ชว่ยเหลอื  การสรา้ง
นวตักรรมและเพิม่
ประสทิธภิาพในการผลติหกั
คา่ใชจ้า่ยทางภาษไีด ้4 เทา่  
ใหห้กัรายจา่ยทางภาษไีด ้     
2 เทา่เมือ่มกีารควบรวม
กจิการ  การยกเวน้ภาษเีงนิ
ไดส้าํหรบัเงนิไดจ้ากการไป
ลงทุนในต่างประเทศ  

(2) เงนิปนัผลทีไ่ดร้บัจากการไป
ลงทุนในสงิคโปรไ์มต่อ้งเสยี
ภาษใีนประเทศสงิคโปร ์

(3) ระบบการจดัเกบ็ภาษดี ี
สะดวก แน่นอน รวดเรว็      
(ไมม่เีรือ่งคอรปัชัน่) 

(1)การใหส้ทิธปิระโยชน์นัน้ 
SMEs ตอ้งเขา้เงือ่นไขที่
กาํหนด  

(1) SMEs ไทยจะตอ้ง

ศกึษาเงือ่นไขให้

รอบคอบเพือ่ทีจ่ะไดร้บั

สทิธพิเิศษทางภาษ ี

(2) เงนิปนัผลไมถ่กูหกั
ภาษ ีณ ทีจ่า่ย 

(3) สงิคโปรม์ ีDTA 

network5 มากกวา่

ประเทศไทย ดงันัน้การ

เขา้ไปลงทุนในสงิคโปร์

ทาํให ้SMEs ไทย

สามารถใชป้ระโยชน์จาก 

DTA network ทีส่งิคโปร์

มมีากกวา่ประเทศไทย

ได ้

(4) ทาํธุรกจิงา่ยขึน้เพราะ
ไมม่เีรือ่งคอรปัชัน่ 

 

5.1.4 ประเทศไทย 

 

ในดา้นนโยบายการเปิดเสร ีเหน็ว่าประเทศไทยคลา้ยคลงึกบัอนิโดนีเซยีในขอ้เทจ็จรงิที่

ยงัไม่ไดม้กีารเปิดเสรอีย่างจรงิจงั โดยเฉพาะอย่างยิง่ในภาคบรกิาร โดยไทยยงัคงมกีารใช ้กฎหมาย

การประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว ซึ่งยงัจํากดัสดัสว่นการถอืหุน้ของคนต่างดา้วในการประกอบกจิการ

                                                            
5 ในปจัจุบนั ประเทศสงิคโปรไ์ดต้กลงทาํอนุสญัญาภาษซีอ้นกบั 76 ประเทศ ในขณะที ่ประเทศไทยไดล้งนามในอนุสญัญาภาษี
ซอ้นกบัประเทศต่างๆ เพยีง 64 ประเทศเทา่นัน้ และยงัไมม่ผีลบงัคบัใชอ้กี 10 ประเทศ 
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ที่หลากหลายตามบญัชแีนบทา้ย พรบ. และยงัไม่มกีารเริม่กระบวนการแก้ไขกฎหมายที่เหน็ว่าเป็น

อุปสรรคในการเปิดเสร ีน้ีแต่อยา่งใด 

สําหรบัมาตรการทีใ่ชใ้นการส่งเสรมิ SMEs ไทยมกัใหค้วามสําคญักบัมาตรการดา้น

การเงนิ เชน่เดยีวกนักบัอนิโดนีเซยี โดยเฉพาะอยา่งยิง่การสนับสนุนนโยบายสนิเชื่อและการคํ้าประกนั

สนิเชื่อโดยผ่านทางสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิต่างๆ ซึ่งมภีารกจิที่แตกต่างกนัไปตามกฎหมายจดัตัง้ 

และตามหน้าที่ที่ไดร้บัมอบหมายจากรฐับาล โดยมโีครงการใหก้ารสนับสนุนมากมาย เช่น โครงการ

สนิเชื่อเพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพทางการผลติ (Productivity Improvement Loan) ซึ่งมหีลกัการ

คลา้ยคลงึกบัการสนับสนุน SMEs ของสงิคโปร ์ต่างกนัทีข่องสงิคโปรเ์ป็นมาตรการทางภาษ ีแต่ของ

ไทยเป็นมาตรการสนิเชื่อ โดยโครงการสนิเชื่อดงักล่าว ประกอบไปดว้ย สนิเชื่อ 2 ประเภท คอื สนิเชื่อ

เพื่อพฒันาเครื่องจกัร และสนิเชื่อเพื่อพฒันากระบวนการทํางาน โดยSMEs ผูกู้้ไม่จําเป็นต้องมี

หลกัประกนั โครงการน้ีเป็นโครงการระยะเวลา 2 ปี ทีธ่นาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด

ยอ่มแห่งประเทศไทย (ธพว.) ร่วมมอืกบั บรรษทัประกนัสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.) ใหก้าร

สนบัสนุน โดย ธพว. จะคดิดอกเบีย้ในอตัราถูกกวา่ปกต ิและฟรคี่าธรรมเนียมการคํ้าประกนัสนิเชื่อโดย 

บสย. ในปีแรก เน่ืองจากรฐัเป็นผูจ้่ายชดเชยให ้บสย. แทน SMEs อย่างไรกด็ ีโครงการน้ี ต่อมาม ี     

การขยายระยะเวลาเพิม่ขึน้อกี 2 ปี  

จากการวิเคราะห์ โครงการสนับสนุนทางด้านการเงินต่างๆ ของภาครัฐจะเห็นว่า 

โครงการเหล่าน้ี บางครัง้มขีอ้กําหนด เงื่อนไขที่ซบัซ้อน ทําใหม้ ีSMEs ซึ่งมคีุณสมบตัถิงึเกณฑ์ที่

สามารถกูไ้ดม้จีํานวนน้อยราย และโครงการมกัมรีะยะเวลาสัน้ ทําใหข้าดความต่อเน่ือง และแมร้ฐับาล

จะมนีโยบายทางการเงนิมากมาย แต่ปญัหาของ SMEs ไทยกค็ลา้ยคลงึกบั SMEs ทุกประเทศ คอืการ

มขีอ้จํากดัด้านความสามารถในการชําระหน้ี ด้วยความเป็นธุรกิจขนาดเลก็ ขาดประสบการณ์ และ

หลกัทรพัย ์ทาํใหถู้กวเิคราะหว์า่มคีวามเสีย่งในการทาํธุรกจิสงู และไมส่ามารถเขา้เกณฑท์ีจ่ะกูเ้งนิตาม

โครงการได ้

อย่างไรกด็ ีสําหรบัการใชน้โยบายภาษนีัน้ จากการวเิคราะห์เหน็ว่าประเทศไทยยงัไม่มี

การนํามาตรการภาษีมาใชใ้นการส่งเสรมิสนับสนุน SMEs มากนักไม่เหมอืนกรณีของการใหส้ทิธิ

ประโยชน์แก่ธุรกจิขนาดใหญ่ ทีม่ที ัง้การใหส้ทิธปิระโยชน์ตามมาตรการทางภาษ ีและมาตรการทีไ่ม่ใช่

ภาษ ีอย่างไรกด็ ี ปจัจุบนั BOI ไดใ้หค้วามสาํคญักบั SMEs เช่นเดยีวกนักบัธุรกจิขนาดใหญ่แลว้       

แต่คงตอ้งรอว่าจะประสบความสําเรจ็หรอืไม่ เน่ืองจากเงื่อนไขและกระบวนการขอส่งเสรมิการลงทุน

ของ BOI ทีใ่ชก้บัธุรกจิขนาดใหญ่นัน้มคีวามซบัซ้อน และยุ่งยาก ซึ่งหากนํามาใชก้บั SMEs แลว้       

อาจเป็นภาระกบั SMEs อยูบ่า้ง  
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นอกจากน้ี ในปี 2555 รฐับาลยงัออกนโยบายภาษทีีส่าํคญั ซึง่ถอืเป็นมาตรการทีน่่าจะ

เป็นประโยชน์กบั SMEs ไทย และดงึดดูใน SMEs ต่างชาตยิงัอยูใ่นไทย คอืการทยอยปรบัลดอตัรา

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลลงจากรอ้ยละ 30 ใหเ้หลอืรอ้ยละ 23 ในปี 2555 และรอ้ยละ 20 ในปี พ.ศ.         

2556-2557 ซึ่งเหน็ว่าการปรบัลดดงักล่าว น่าจะทําให ้SMEs ไทยสามารถแข่งขนัดา้นตน้ทุนกบั

ประเทศในอาเซียนอื่นๆ ได ้โดยนโยบายการลดภาษีเงนิได้นิตบิุคคลของไทยนัน้ เป็นไปในทศิทาง

เดยีวกนักบัสงิคโปรแ์ละมาเลเซยี ซึ่งเมื่อเทยีบกบัประเทศอาเซยีนเป้าหมายแลว้ จะเหน็ว่าอตัราภาษี

นิตบิุคคลไทยจะมากกวา่อตัราของสงิคโปรเ์ทา่นัน้ แต่ตํ่ากวา่ของมาเลเซยี และอนิโดนีเซยี  

สาํหรบัการสง่เสรมิสนับสนุนและพฒันา SMEs ของไทยนัน้ ไทยมหีน่วยงานทีส่นับสนุน

สง่เสรมิ SMEs อยู่มากมายทัง้ทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ โดยหน่วยงานทีถ่อืวา่เป็นหน่วยงาน

หลกัในการวางนโยบายแผนงานสาํหรบัการพฒันาและสง่เสรมิ SMEs กค็อื สสว. ซึง่มขีอบอํานาจและ

ภารกจิที่หลากหลายภายใต้กฎหมายจดัตัง้ ไม่ว่าจะเป็นการเสนอแนะมาตรการช่วยเหลอืสนับสนุน  

การเสนอใหม้กีารแก้กฎหมาย การวางแผนงานนโยบาย การใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิ การร่วม

ลงทุน การใหข้อ้มูล และการพฒันาศกัยภาพในการแขง่ขนั เพยีงแต่มขีอ้สงัเกตว่าอํานาจบางประการ

นัน้ อยูใ่นรปูการเสนอแนะใหห้น่วยงานราชการอื่นทีเ่กีย่วขอ้งพจิารณาดาํเนินการ จงึอาจยงัไมม่อีํานาจ

ในการตดัสนิใจทีเ่ดด็ขาดเพยีงพอ    

ทัง้น้ี จากการวเิคราะหก์ฎหมายและมาตรการทัว่ไปแลว้ สรุปโอกาสและอุปสรรคสาํหรบั

ผูป้ระกอบการ SMEs ไทยไดด้งัน้ี  

 

ตารางท่ี 5.4 โอกาสและอปุสรรคจากนโยบายและกฎหมาย – ประเทศไทย 

 

กฎหมาย โอกาส 
(Opportunities) 

อปุสรรค (Threats) ผลกระทบต่อ SMEs 
ไทย (Inbound) 

ผลกระทบต่อ SMEs ไทย 
(Outbound) 

กฎหมายอื่น (1) การจดัตัง้บรษิทัทาํ
ไดโ้ดยใชทุ้นจด

ทะเบยีนเพยีง 15 

บาท และชาํระ

ความหุน้ขัน้ตํ่า

เพยีงรอ้ยละ 25 

(1)นโยบายสง่เสรมิ

การลงทุนแก ่

SMEs โดยตรงของ

สาํนกังาน

คณะกรรมการ

สง่เสรมิการลงทุน 

(BOI) สิน้สดุไปแลว้ 

(1)นโยบายการขึน้

คา่จา้งขัน้ตํ่า อาจทาํ

ให ้ SMEs ไทยตอ้ง

รบัภาระในตน้ทุนที่

เพิม่มากขึน้ 

(2)  การมโีครงการให้

(1) ดว้ยคา่แรงทีเ่พิม่ขึน้ อาจทาํ

ให ้SMEs ไทยออกไปหา

ลูท่างการลงทุนในประเทศ

อาเซยีนอื่นทีม่คีา่แรงตํ่ากวา่

 

(2) สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ
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กฎหมาย โอกาส 
(Opportunities) 

อปุสรรค (Threats) ผลกระทบต่อ SMEs 
ไทย (Inbound) 

ผลกระทบต่อ SMEs ไทย 
(Outbound) 

ของทุนจดทะเบยีน  

(2) SMEs ไทยสามารถ

ขอใหบ้รรษทั

ประกนัสนิเชือ่

อุตสาหกรรมขนาด

ยอ่ม (บสย.) คํ้า

ประกนัสนิเชือ่ได ้

(3) ธนาคารพฒันา
วสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม 

(SME Bank) มี

บรกิารเขา้รว่ม

ลงทุน และให้

สนิเชือ่แก ่SMEs 

ไทยในอตัรา

ดอกเบีย้ทีต่ํ่ากวา่

ธนาคารพาณชิย์

ทัว่ไป ในโครงการที่

รฐัสนบัสนุน เชน่ 

โครงการเพิม่

ประสทิธภิาพ

ทางการผลติ 

ดอกเบีย้ คดิทีอ่ตัรา 

MLR-3  

(4) Exim Bank มี

โครงการประกนัการ

แต่มกีารกาํหนด

หลกัเกณฑใ์หม ่ใน

ลกัษณะทัว่ไป 

(2) ผูป้ระกอบการผลติ
และสง่ออกสนิคา้

บางประเภทมี

ภาระหน้าทีใ่นการ

ดาํเนินการ

ตรวจสอบและ

ขอรบัใบรบัรอง

ภายใตม้าตรฐาน

บงัคบัตามกฎหมาย  

(3) คา่จา้ง

แรงงานขัน้ตํ่า 

300 บาททุกพืน้ที ่

เน่ืองจากคา่แรง

ขัน้ตํ่าสงูกวา่

คา่แรงขัน้ตํ่าของ

ประเทศ

อนิโดนีเซยี ดงันัน้

จงึถอือุปสรรคของ 

SMEs ไทยดา้น

ตน้ทุนในการ

แขง่ขนั 

(4) ไมม่กีารยกเวน้ 

Zero Hour 

ความชว่ยเหลอืดา้น

การเงนิ แก่ SMEs 

โดยสถาบนัการเงนิ

เฉพาะกจิต่างๆ ชว่ย

ให ้SMEs ไทย

เขา้ถงึแหลง่เงนิทุน

ไดง้า่ยขึน้ และม ี

cost of fund ทีต่ํ่าลง

(3) กฎหมายการประกอบ
ธุรกจิของคนต่างดา้ว 

อาจเป็นอุปสรรคของ

การเขา้มาทาํธุรกจิ

ของนกัลงทนุต่างชาต ิ

ซึง่อาจเป็นการทาํให ้

SMEs ไทยเสยีโอกาส

ทีจ่ะเขา้รว่มทุน หรอื

แลกเปลีย่นความรู้

และประสบการณ์กบั

ต่างชาต ิอกีทัง้ทาํให้

มกีารหลกีเลีย่งโดยใช้

Nominee ในการตัง้

บรษิทั ซึง่ไม่

ก่อใหเ้กดิประโยชน์

ในทางธุรกจิ 

หลายแหง่อาจไมส่ามารถให้

สนิเชือ่หรอืคํ้าประกนัแก่ 

SMEs ไทยทีไ่ปจดัตัง้ใน

ประเทศอาเซยีนอื่น ได ้

ยกเวน้ EXIM Bank ทีม่ี

สาขาอยูใ่นประเทศอาเซยีน

บา้งแลว้ กอ็าจทาํได ้

(3) ในการลงทุนนอก

ประเทศ SMEs ไทย

จาํเป็นตอ้งตรวจสอบ

กฎหมายเกีย่วกบัการ

ประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว

ในประเทศนัน้ๆ วา่มขีอ้จาํกดั

ดา้นการลงทุนของคนต่างดา้ว

หรอืไม ่แต่อยา่งไรกด็ ีการ

เขา้รว่ม เป็น AEC ทาํให้

กฎหมายเชน่น้ี ขดัต่อ

หลกัการเปิดเสร ีเรือ่ง MA 

และ NT ซึง่ในทา้ยทีส่ดุ

จุดมุง่หมายของ AEC คอืตอ้ง

มกีารยกเลกิขอ้จาํกดัดงักลา่ว 

อยา่งไรกด็ใีนความตกลง 

AEC ระบุใหแ้ต่ละประเทศ

สามารถสงวนธุรกจิประเภทที่

ตนไมเ่ปิดโอกาสใหต่้างชาติ

ถอืหุน้ หรอืหา้มต่างชาตถิอื

หุน้สว่นใหญ่ได ้ในสดัสว่นไม่
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กฎหมาย โอกาส 
(Opportunities) 

อปุสรรค (Threats) ผลกระทบต่อ SMEs 
ไทย (Inbound) 

ผลกระทบต่อ SMEs ไทย 
(Outbound) 

สง่ออกใหแ้ก ่SMEs 

สง่ผลใหเ้บีย้

ประกนัภยัถูก 

อนุมตัเิรว็ และไดร้บั

ความคุม้ครองสงู 

(5) มกีารออกนโยบาย
สง่เสรมิการ

ประกอบธุรกจิของ 

SMEs อยา่ง

ต่อเน่ืองโดย

สาํนกังานสง่เสรมิ

วสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม 

(สสว.) 

(6) ขอ้กาํหนดการ
นําเขา้เงนิคา่

สนิคา้สง่ออกไม่

เขม้งวด โดย

บงัคบัใหนํ้าเงนิ

คา่สนิคา้สง่ออก

เฉพาะทีม่มีลูคา่

ตัง้แต่ 50,000 

USD ขึน้ไป

เทา่นัน้ กลบัเขา้

Rules และไม่

บงัคบัใชห้ลกั 

Payment 

Finality6 สง่ผล

ใหค้าํสัง่โอนเงนิ

ใดๆ ทีไ่ดท้าํ

สาํเรจ็ไปแลว้ 

จนถงึเวลาทีศ่าล

มคีาํสัง่ให้

ลม้ละลายเป็น

อนัเสยีเปลา่ไป 

 

 

 

เกนิทีส่มาชกิอาเซยีนกาํหนด 

                                                            
6 Payment Finality หมายความวา่ เมือ่คาํสัง่โอนเงนิหรอืคาํสัง่ชาํระดุลการหกับญัชทีีไ่ด้

ดําเนินการจนสาํเรจ็ลุล่วงแลว้ คําสัง่นัน้จะตอ้งมผีลสมบูรณ์โดยปราศจากเงื่อนไข และไม่สามารถเพกิ
ถอนรายการได ้
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กฎหมาย โอกาส 
(Opportunities) 

อปุสรรค (Threats) ผลกระทบต่อ SMEs 
ไทย (Inbound) 

ผลกระทบต่อ SMEs ไทย 
(Outbound) 

มาในประเทศ

ไทยภายใน 360 

วนั 

(7) มกีฎหมายจาํกดั
ประเภทการ

ประกอบธุรกจิ

โดยคนต่างดา้ว 

อนัเป็นการชว่ย

ลดคูแ่ขง่จาก

ต่างชาต ิ

กฎหมาย
ภาษ ี

(1) ประเทศไทยมกีาร
ใหส้ทิธปิระโยชน์
กบั SMEs อยูบ่า้ง  

(1)สทิธปิระโยชน์ที่
ใหก้บั SMEs ใน
ปจัจุบนัยงัไมม่าก
พอเมือ่เทยีบกบั
ประเทศเป้าหมาย
อื่น 

(2) ไมม่สีทิธปิระโยชน์
ทีใ่หก้บั SMEs 
เพือ่กระตุน้ให ้
SMEs ไปลงทุนใน
ต่างประเทศเลย 

(3) รายไดเ้งนิปนัผล
จากการลงทุนใน
ต่างประเทศยงัตอ้ง
เสยีภาษเีงนิไดนิ้ติ
บุคคลอยูใ่นขณะที่
ประเทศสมาชกิ
อาเซยีนในหลาย

(1) ตน้ทุนทางภาษี
ยงัคงเป็นภาระของ 
SMEsไทยอยู ่ 

 

 

(2) เงนิปนัผลจากการลงทุนใน
ต่างประเทศยงัตอ้งนํามาเสยี

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลใน

ประเทศไทยอกี ซึง่ทาํให้

ตน้ทุนภาษใีนการไปลงทุนใน

ต่างประเทศสงูมากจงึไมจ่งูใจ

ให ้SMEs ไปลงทุนใน

ต่างประเทศ 

 



5 - 23 

 

 

วเิคราะหม์าตรการและกฎหมายของประเทศในภมูภิาคอาเซยีน 

กฎหมาย โอกาส 
(Opportunities) 

อปุสรรค (Threats) ผลกระทบต่อ SMEs 
ไทย (Inbound) 

ผลกระทบต่อ SMEs ไทย 
(Outbound) 

ประเทศ (เชน่ 
มาเลเซยี สงิคโปร)์ 
ยกเวน้ภาษ ี

 

(4) ตน้ทุนทางภาษี
ยงัคงเป็นภาระของ 
SMEsไทยอยู ่ 

 

 

5.2 วิเคราะห์การเ ช่ือมโยงของความตกลงและความร่วมมือในอาเซียนท่ีมีผลต่อ       

ประเทศไทย 

 

อาเซยีนมกีารดําเนินการในหลายเรื่องทีเ่ป็นส่วนช่วยส่งเสรมิ พฒันาและสรา้งโอกาสให ้ 

SMEs ในประเทศสมาชกิอาเซยีนใหส้ามารถแขง่ขนัไดใ้นตลาดโลก หากพจิารณาตามแผนงานการ

นําไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC Blueprint) จะเหน็ว่ามหีลายเรื่อง / องคป์ระกอบ

ภายใตเ้ป้าหมายของ AEC ทีเ่ป็นการสรา้งโอกาสใหแ้ก่  SMEs  คอื  

(1) การเป็นตลาดและฐานการผลติเดยีว โดยใหม้กีารเคลื่อนยา้ยสนิคา้ บรกิาร การลงทุน 

แรงงานฝีมอือย่างเสร ีและเงนิทุนที่เสรขีึน้ รวมทัง้ส่งเสรมิการรวมกลุ่มสาขาสําคญั

ของอาเซยีน 

(2) การสร้างขดีความสามารถในการแข่งขนั ใหค้วามสําคญักบัประเดน็ด้านนโยบายที่

ช่วยส่งเสรมิการรวมกลุ่มเศรษฐกจิ เช่น นโยบายการแข่งขนั การคุม้ครองผูบ้รโิภค 

IPR พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์นโยบายภาษ ีและการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน (การเงนิ 

ขนสง่ ICT พลงังาน) 

(3) การพฒันาเศรษฐกจิอย่างเสมอภาค ใหค้วามสาํคญักบัการลดช่องวา่งการพฒันาและ

สง่เสรมิการรวมกลุ่มของประเทศสมาชกิใหม ่ไดแ้ก่ CLMV ผา่นความร่วมมอืภายใต้
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โครงการรเิริม่เพือ่การรวมกลุ่มของอาเซยีน (Initiative for ASEAN Integration: IAI) 

ตลอดจนสง่เสรมิการพฒันา SME ในภมูภิาค 

(4) การบูรณาการเข้ากบัเศรษฐกิจโลก โดยการจดัทําเขตการค้าเสรีของอาเซียนกับ

ประเทศคูเ่จรจา และการสรา้งเครอืขา่ยการผลติ/จาํหน่ายในภมูภิาคเชือ่มโยงกบัโลก 

 

ปจัจุบนัสมาชกิอาเซยีนไดด้ําเนินงานภายใตแ้ผนงาน AEC Blueprint อย่างต่อเน่ือง 

เพือ่ใหแ้ผนที ่

วางไว้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กําหนดในแต่ละเรื่อง ในบางส่วนอาจมีความล่าช้า          

อนัเน่ืองมาจากปจัจยัภายในของบางสมาชกิอาเซียน อาทเิรื่อง กฎระเบยีบภายใน นโยบายรฐับาล

เปลี่ยนส่งผลต่อการตัดสินใจหรือการอนุมตัิความตกลง  และความร่วมมือที่อาจส่งผลกระทบต่อ

อุตสาหกรรมภายใน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม อาเซียนจะต้องการดําเนินการเรื่องทัง้หมดให้บรรลุผล

ภายในปี พ.ศ. 2558  (แต่หากมบีางกรอบการทาํงานตอ้งดําเนินการเพือ่ความสมบูรณ์หรอืจาํเป็นตอ้ง

ดาํเนินการต่อเน่ืองกส็ามารถดาํเนินการต่อไปไดห้ลงัจาก ปี พ.ศ. 2558)  

นอกจากน้ี ยังมีความร่วมมือระดับภูมิภาคที่นอกเหนือจาก สมาชิกอาเซียนทัง้              

10 ประเทศที่ร่วมกนัดําเนินการ เช่น ความร่วมมอืดา้นการขนส่งผ่านแดนทวภิาค ีและความร่วมมอื      

ลุ่มแมน้ํ่าโขง เป็นตน้ ซึง่เป็นปจัจยัเสรมิช่วยให ้SMEs ไทยมชี่องทางของโอกาสเพิม่ขึน้สาํหรบักจิการ

หรอือุตสาหกรรมของตน  

อยา่งไรกต็าม  ความรว่มมอืเกีย่วกบัการพฒันา SMEs ทีเ่กดิขึน้ในระดบัภูมภิาคอาเซยีน

ถอืเป็นพนัธกรณีตาม  AEC Blueprint ที่สมาชกิอาเซยีร่วมกนักําหนดขึน้ โดยมไิดเ้น้นถงึการลด

ขอ้จํากดัดา้นมาตรการหรอืกฎระเบยีบที่เป็นอุปสรรคต่อการคา้และการลงทุน  แต่เน้นเป้าหมายเพื่อ

ประโยชน์ของภูมภิาคอาเซยีนโดยรวมและเสรมิสรา้งการแขง่ขนัของอาเซยีนกบัภูมภิาคต่างๆ ในโลก  

ดงันัน้ เมื่อพจิารณาถึงมาตรการหรอืกฎระเบยีบของแต่ละสมาชกิอาเซียน ที่ปรากฏในความตกลง

การคา้เสรแีละการลงทุนกจ็ะเหน็ไดว้่าสมาชกิอาเซยีนยงัคงมกีฎระเบยีบทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการคา้และ

การลงทุนระหวา่งสมาชกิอาเซยีนดว้ยกนั   

 

การค้าสินค้า 

 

ในส่วนของการค้าสนิค้า แม้ว่าสมาชกิมกีารลดภาษีการนําเขา้ลงถึงร้อยละ 0 ไปแล้ว

สาํหรบัสนิคา้เกอืบรอ้ยละ 99 ของการคา้ทัง้หมด แต่สมาชกิยงัคงใชม้าตรการอื่นๆ  ในการควบคุมและ
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กดีกนัการนําเขา้สนิคา้บางกลุ่ม/ประเภท โดยเฉพาะสนิคา้เกษตรและอาหาร  มาตรการดงักล่าวส่วน

ใหญ่จดัเป็นอุปสรรคทางการคา้ทีม่ใิช่ภาษ ี(Non-Tariff Barriers : NTB)  ทีส่มาชกิอาเซยีนทุกประเทศ

ยงัคงใชป้ฏบิตักิบัการนําเขา้สนิคา้จากทัง้อาเซยีนและทัว่โลก โดยแต่ละสมาชกิอาเซยีนไดใ้ช ้ NTB  

อาท ิ มาตรการสุขอนามยัและสุขอนามยัพชื (Sanitary and Phytosanitary Measures-SPS),    

โควตา (Quota),  การออกใบอนุญาตการนําเขา้ (Import Licensing),  การจาํกดัการสง่ออกโดยความ

สมคัรใจ (Voluntary Export Restrains) และการใหเ้งนิอุดหนุน (Subsidisation)    

 

มาตรการ NTB ทีป่ระเทศอนิโดนีเซยี มาเลเซยี และสงิคโปร ์ใชซ้ึง่เป็นอุปสรรคต่อการคา้

ของไทย มดีงัต่อไปน้ี   

 
อินโดนีเซีย 

 
ขา้วหอมมะล ิ(Special Rice) Import Licensing   

(1) ขา้วหอมมะลถิูกจดัเป็นขา้วชนิดพเิศษ (Special Rice) ทีต่อ้งมวีตัถุประสงคพ์เิศษใน
การนําเขา้ เช่น นําเขา้เพือ่สุขภาพ/ (Health/Dietary) การบรโิภคพเิศษเฉพาะกลุ่ม
ผูบ้รโิภค (Special consumption or certain segments)  

(2) ผูนํ้าเขา้จะตอ้งจดทะเบยีนเป็นผูนํ้าเขา้ประเภททัว่ไป (API-T) และผูนํ้าเขา้สนิคา้
พเิศษ (NPIK)  

(3) การนําเขา้จะต้องไดร้บัการรบัรองใหม้กีารนําเขา้ได ้ (Recommendation) จาก
กระทรวงเกษตรของอนิโดนีเซยีก่อน จากนัน้ตอ้งขออนุญาตจากกระทรวงการคา้ของ
อนิโดนีเซยีในการนําเขา้ในแต่ละ shipment 

 
แป้งขา้วเจา้ และแป้งขา้วเหนียว   Import Licensing    

ผูนํ้าเขา้สตัวน้ํ์าจะตอ้งเป็นผูนํ้าเขา้ทีจ่ดทะเบยีนเป็นผูนํ้าเขา้ทัว่ไป (API-U) หรอื ผูนํ้าเขา้
ทีเ่ป็นผูผ้ลติ (API-P) และการนําเขา้จะตอ้งไดร้บัการรบัรองการนําเขา้ (Recommendation) จาก
กระทรวงกจิการทางทะเลและประมง 

 
สตัวน้ํ์าสดและแปรรปู  Import Licensing    

ผูนํ้าเขา้สตัวน้ํ์าจะตอ้งเป็นผูนํ้าเขา้ทีจ่ดทะเบยีนเป็นผูนํ้าเขา้ทัว่ไป (API-U) หรอื ผูนํ้าเขา้
ทีเ่ป็นผูผ้ลติ (API-P) และการนําเขา้จะตอ้งไดร้บัการรบัรองการนําเขา้ (Recommendation) จาก
กระทรวงกจิการทางทะเลและประมง 
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อุปกรณ์ทางการเกษตร (จอบ เสยีม) Import Licensing 

(1) กําหนดใหส้นิคา้ประเภทจอบ (Mattocks, Picks, Hoes and Rakes) เสยีมและพลัว่ 
(Other Hand Tools-) เป็นสนิคา้ควบคุม เน่ืองจากรฐับาลตอ้งการปกป้องสนิคา้ทีผ่ลติ
ภายในประเทศ และสนบัสนุนใหใ้ชส้นิคา้ทีผ่ลติไดเ้องในประเทศ   

(2) กําหนดใหม้กีารแต่งตัง้บรษิทัผูนํ้าเขา้เพยีง 3 รายซึง่เป็นรฐัวสิาหกจิของอนิโดนีเซยี
ใหเ้ป็นผูไ้ดร้บัอนุญาตนําเขา้สนิคา้ดงักลา่ว  

(3) การนําเขา้แต่ละครัง้ บรษิทัผูนํ้าเขา้จะตอ้งยืน่ขออนุญาตนําเขา้จากรฐัมนตรกีระทรวง
การคา้ของอนิโดนีเซยีดว้ย 
 

ผกั ผลไม ้ SPS : ผกัและผลไมจ้าํนวน 100 รายการ 

(1) ต้องควบคุมความปลอดภัยของอาหารสดที่มาจากพืชต้องปลอดจากสารเคม ี      
(สารตกคา้งยาฆ่าแมลง สารโลหะหนัก และสารพษิจากเชือ้รา) การปนเป้ือนทาง
ชวีวทิยา และหรอืการปนเป้ือนจากสารเคมตีอ้งหา้ม  

(2) ตอ้งนําเขา้จากประเทศทีม่รีะบบการรบัรองความปลอดภยัของอาหาร (Recognition) 
และ/หรอืความตกลงวา่ดว้ยความเท่าเทยีมกนั (Equivalence Agreement) และ/หรอื
การรบัรองความปลอดภยัของอาหาร ณ แหล่งผลติ (Recognition at the location of 
production) 

 
ผกั ผลไม ้SPS : ผกัและผลไมจ้านวน 47 รายการ  

(1)   ตอ้งนําเขา้จากแหล่งเพาะปลูกทีป่ลอดจากการแพร่เชือ้ของแมลงวนัผลไม ้ และ
ศตัรพูชื และมใีบรบัรองปลอดโรคพชืทีป่ลอดจากแมลงวนัผลไม ้  

(2)   ผกัและผลไมส้ดนําเขา้ได ้4 จุด คอื ท่าเรอื 3 แห่ง และสนามบนิ 1 แห่ง (จากเดมิ  
8 แห่ง) เช่น ท่าเรอืเมอืงสุราบายา ท่าเรอืเมอืงเมดาน ท่าเรอืเมอืงมากสัซ่าร ์ และ
สนามบนิซูการโ์น-ฮตัตา  

(3)   หากนําเขา้จากแหล่งทีป่ลอดจากจากการแพร่ของศตัร/ูโรคพชื หรอืจากประเทศที่
ไดร้บัการรบัรองระบบความปลอดภยัของอาหาร (Food Safety Recognition 
System) กส็ามารถผา่นจุดนําเขา้ไดทุ้กจุด 

 
สนิคา้พชืหวั เชน่ หอมแดง กระเทยีม และหอมหวัใหญ่ SPS 
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(1)   ต้องนําเขา้จากแหล่งเพาะปลูกที่ปลอดจากการแพร่เชื้อของศตัรูพชื และมี
ใบรบัรองปลอดโรคพชืทีป่ลอดจากศตัรพูชื  

(2)   พชืหวันําเขา้ได ้4 จุด คอื ท่าเรอื 3 แห่ง และสนามบนิ 1 แห่ง (จากเดมิ 8 แห่ง) 
เช่น ท่าเรอืเมอืงสุราบายา ท่าเรอืเมอืงเมดาน ท่าเรอืเมอืงมากสัซ่าร ์ และสนามบนิ    
ซูการโ์น-ฮตัตา  

(3)   พชืหวัทีนํ่าเขา้มาจะตอ้งไมม่รีาก ใบ และเศษของดนิหรอืสว่นผสมของสารอนิทรยี์
ทีเ่ป็นปุ๋ ย หากพชืหวัทีนํ่าเขา้ไม่ไดม้าจากแหล่งเพาะปลกูทีป่ลอดจากการแพร่ของ
ศตัร ู/ โรคพชื จะตอ้งผา่นขบวนการต่างๆ เช่น การรมควนั (Fumigation) หรอืการ
ฉายรงัส ี

 
 

สนิคา้พชืสวนสด แหง้ แปรรปู 57 รายการ ไดแ้ก่ ไมด้อกไมป้ระดบั ผกัและผลไมส้ด  แปรรปู  Import 
Licensing 

(1)   ต้องมคีวามจําเป็นในการนําเข้าเพื่อตอบสนองความต้องการ (Satisfying 
Domestic Demand) ทีข่าดแคลนสนิคา้ภายในประเทศ และผลติในประเทศไดไ้ม่
เพยีงพอกบัความตอ้งการ  

(2)   ตอ้งไดร้บัคาํรบัรองการนําเขา้ (Recommendation : RIPH) จากกระทรวงเกษตร
ของอนิโดนีเซยี   

(3)   ผูนํ้าเขา้จะต้องไดร้บัอนุญาตเป็นผูนํ้าเขา้สนิคา้พชืสวนเพื่อการคา้ และไดร้บั
อนุญาตใหนํ้าเขา้จากกระทรวงการคา้อนิโดนีเซยี หลงัจากทีไ่ดร้บัการรบัรองการ
นําเขา้จากกระทรวงเกษตร ต่อการนําเขา้ 1 ครัง้  

 
สนิคา้พชืสวนสด แหง้ แปรรปู 57 รายการ ไดแ้ก่ ไมด้อกไมป้ระดบั ผกัและผลไมส้ด แปรรปู Import 
Licensing 

(1)   กําหนดผูนํ้าเขา้พชืสวนเพื่อการผลติ (IP) และผูนํ้าเขา้พชืสวนเพือ่ธุรกจิการคา้ 
(RI) โดยผูนํ้าเขา้จะตอ้งไดร้บัอนุญาตเป็น API-P และ API-U จากกระทรวงการคา้  

(2)   การนําเขา้ในแต่ละครัง้ตอ้งไดร้บัใบอนุญาตนําเขา้ (Import Permit) จากกระทรวง
การคา้ โดยไดร้บัหนังสอืคํารบัรองในการนําเขา้ (RIPH) จากกระทรวงเกษตร    
ก่อน  
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(3)   ผูนํ้าเขา้ตอ้งมกีรรมสทิธิใ์นหอ้งเยน็ และวธิกีารเกบ็รกัษาความเยน็ในขบวนการ
ขนสง่ รวมทัง้มผีูจ้ดัจาํหน่ายอยา่งน้อย 3 ราย และไมส่ามารถขายตรงใหแ้ก่ผูป้ลกี
และผูบ้รโิภคดว้ย 

(4)   ตอ้งมบีรรจุภณัฑแ์ละฉลากทีส่อดคลอ้งกบัเงื่อนไขของการบรรจุภณัฑ ์ สนิคา้ที่
นําเข้าจะต้องมีการตรวจสอบด้านเทคนิคของเอกสารประกอบการนําเข้า 
(Pre-shipment Inspection) ณ ท่าเรอืตน้ทาง โดยผูต้รวจสอบ (Surveyor) ทีไ่ดร้บั
ใบอนุญาตจากกระทรวงการคา้เทา่นัน้ 

 
ยา Import Licensing 

(1)   การกําหนดคุณสมบตัิยานําเขา้ว่า ต้องมสีรรพคุณสูงกว่ายาที่ผลติในประเทศ  
เป็นยาใหม ่และทีไ่มส่ามารถผลติไดใ้นประเทศ    

(2)   การขึน้ทะเบยีนตํารบัยานําเขา้ สามารถทําไดเ้ฉพาะอุตสาหกรรมยาในประเทศ
เท่านัน้  (local pharmaceutical industry) โดยผูผ้ลติในต่างประเทศมหีนังสอื
ยนิยอมใหจ้ดทะเบยีน  

(3)   หากมกีารวา่จา้งอุตสาหกรรมยาในประเทศใหด้าํเนินการตามขอ้ (2) แลว้ จะตอ้ง
มกีารถ่ายทอดเทคโนโลยแีละมกีารผลติยาดงักล่าวในประเทศอนิโดนีเซียอย่าง
น้อย 5 ปี   

(4)   ยาทีนํ่าเขา้จะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานของ GMP  
 
น้ําตาล Import Licensing 

จาํกดัปรมิาณการนําเขา้ในแต่ละปี โดยขึน้อยูก่บัความตอ้งการภายในประเทศ และตอ้ง
เป็นผูนํ้าเขา้ทีไ่ดร้บัอนุญาตแลว้เทา่นัน้ 
 
มาเลเซีย     
 
ขา้ว  QR : Import Adiministration/Control 

Padiberas National Berhad (BERNAS) เป็นหน่วยงานเดยีวทีไ่ดร้บัอนุญาตจาก 

Ministry of Agricultural and Agro-Based Industry ใหส้ามารถนําเขา้ขา้วจากต่างประเทศ และ

กระจายแหล่งนําเขา้ขา้วจากต่างประเทศ และใช้มาตรการห้ามนําเขา้ชัว่คราวในช่วงที่ผลผลติใน

ประเทศออกสูต่ลาดคอ่นขา้งมาก เพือ่รกัษาระดบัราคาขา้วในประเทศ  

หมายเหตุ ขา้ว (HS 1006) ไดแ้ก่ ขา้วหอมมะลขิองไทย (HS 1006201000 และ 
1006304000) และขา้วเหนียว (HS 1006209010 และ 1006303000) 
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น้ําตาลทรายบรสิทุธิ ์QR Import Licensing 

ผูนํ้าเขา้น้ําตาลทรายบรสิุทธิ ์(HS 1701991100 ,1701991900, 1701999000) ของ

มาเลเซยีตอ้งขอ Approval Letter และใบอนุญาตนําเขา้จาก Ministry of International Trade and 

Industry และเป็นโรงงานซึ่งนําเขา้น้ําตาลเพื่อเป็นวตัถุดบิหลกัทีใ่ชใ้นการผลติอาหารและเครื่องดื่ม 

รวมทัง้ราคานําเข้าของน้ําตาลทรายบรสิุทธิต์้องตํ่ากว่าราคาน้ําตาลที่ยงัไม่ได้รบัการอุดหนุนจาก

รฐับาล 

 
ปศุสตัวม์ชีวีติ QR Import Licensing 

ผูนํ้าเขา้ปศุสตัว์มชีวีติ : โค (HS 0102291019, 0102291099, 0102299010, 

0102299090) และอื่นๆ (HS 0102909010, 0102909090) ของมาเลเซยีตอ้งขอ Approval Letter 

และใบอนุญาตนําเขา้จาก Department of Veterinary Services (DVS) โดย DVS จะออกใบอนุญาต

นําเขา้ใหแ้ต่ละครัง้ของการนําเขา้ ส่วนผูส้่งออกของไทยกต็อ้งยื่นใบอนุญาตและหลกัฐานรบัรองการ

ปลอดโรคจากกรมปศุสตัว ์

 
เน้ือสตัว ์QR Import Licensing 

ผูนํ้าเขา้เน้ือสตัว ์(HS 0201100000, 0201200000, 0201300000) ของมาเลเซยีตอ้งขอ

ใบอนุญาตนําเขา้จาก Department of Veterinary Services (DVS) สว่นผูส้ง่ออกของไทยกต็อ้งขอ

ใบอนุญาตและหลกัฐานรบัรองการปลอดโรคจากกรมปศุสตัว์ รวมทัง้ได้รบัใบรบัรองฮาลาลจาก 

JAKIM ของมาเลเซยี 

 
เสน้หมี ่QR Import Licensing 

มาเลเซยีกําหนดใหผู้นํ้าเขา้เสน้หมี ่(HS 1902110010) ตอ้งขอใบอนุญาตนําเขา้จาก 

Ministry of Health 

 

เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์Standards TBT 

เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์(HS 8548102911, 8548102919, 8548102990, 

8548103911, 8548103919, 8548103990) ตอ้งผ่านการรบัรองมาตรฐานความปลอดภยัจาก 

Energy Commission  ของมาเลเซยี 
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เหลก็แผน่รดีรอ้น QR Import Licensing 

มาเลเซียกําหนดให้ผูนํ้าเขา้เหลก็แผ่นรดีร้อน (HS 720810000, 720826000, 

720836000, 720837000, 720838000, 720840000, 720851000, 720852000, 720853000) ตอ้ง

ขอใบอนุญาตนําเขา้จาก Ministry of International Trade and Industry และ Certificate of Approval 

(COA) จาก Sirim Sdn. Bhd       ของมาเลเซยี 

 

ผลติภณัฑย์า เวชภณัฑ ์อาหารเสรมิ ผลติภณัฑพ์ืน้บา้น Standards SPS 

มาเลเซยีกาํหนดใหส้นิคา้เหลา่น้ีตอ้งไดร้บัเครือ่งหมาย Meditag TM 

 

ผลไม ้QR Import Licensing 

มะมว่ง : ผูส้ง่ออกไทยตอ้งจดทะเบยีน farm และ packaging house กบั ก.เกษตรของ

ไทยและ ก.เกษตรของมาเลเซยีจะมาตรวจสอบเรือ่งน้ี  

ชมพู ่: มเีพยีงบรษิทัของมาเลเซยีแห่งเดยีว (บรษิทั SHENG KHEE FRUITS SDN. 

BHD) ทีไ่ดร้บัอนุญาตจากรฐับาลมาเลเซยีใหนํ้าเขา้ชมพูจ่ากไทยได ้

 

อาหารฮาลาล Standards TBT 

ผูนํ้าเขา้ของมาเลเซยีมกัอา้งว่า เครื่องหมายรบัรองฮาลาลของไทยยงัไม่เป็นทีย่อมรบั 

โดยขอใหผู้ส้ง่ออกไทยมาขอเครื่องหมายรบัรองกบัหน่วยงานของมาเลเซยี (JABATAN KEMAJUAN 

ISLAM MALAYSIA : JAKIM) 

เน้ือสตัว ์สตัวปี์ก ไขแ่ละผลติภณัฑ ์QR Import Licensing 

การนําเขา้สนิคา้เน้ือสตัว ์สตัวปี์ก ไข่และผลติภณัฑ ์จะต้องไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน

สนิคา้ฮาลาลและหนังสอืรบัรองสนิคา้อาหารฮาลาลจาก Department of Islamic Development ของ

มาเลเซยี เทา่นัน้ 

เครือ่งสขุภณัฑ ์และผลติภณัฑจ์ากเซรามกิ Standards TBT 

มาเลเซยีกาํหนดใหก้ารนําเขา้เครือ่งสขุภณัฑ ์และผลติภณัฑจ์ากเซรามกิ ตอ้งไดร้บัการ

รบัรองมาตรฐาน MS Mark โดยมรีะเบยีบปฏบิตัดิงัน้ี  
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(1)  โรงงานผลติเครื่องสุขภณัฑ ์และผลติภณัฑเ์ซรามกิ ตอ้งไดร้บัการตรวจสอบและ

ออกหนงัสอืรบัรองจาก Standard and Insdustrial Reserch Institute of Malaysia 

(SIRIM) รวมทัง้สุม่ตรวจสนิคา้ทีด่า่นสาํหรบัทุกการสง่มอบ หรอื  

(2)  ไม่มกีารตรวจสอบโรงงาน แต่การนําเขา้สนิคา้ดงักล่าวจะเป็นไปตามขอ้กําหนด

ดา้นมาตรฐานของสนิคา้ดงักล่าวอย่างเคร่งครดั และจะตอ้งแสดงหนังสอือนุญาต 

(Certificate of Approval) ซึง่กระบวนการตรวจสอบเพือ่ขอรบัอนุญาตจะใชเ้วลา

ประมาณ 3 เดอืน 

 

อาหาร Standards TBT 

(1)   ฉลากสนิคา้ประเภทผลติภณัฑน์ม, ขนมปงั, แป้งขา้วเจา้ และนมขน้หวาน ตอ้ง

ระบุข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และช่องทางในการขนส่ง ในภาษาท้องถิ่น หรือ

ภาษาองักฤษ  

(2)   สนิค้าประเภทผกัและผลไม้ต้องมฉีลากที่บรรจุภณัฑ์ และต้องเป็นบรรจุภณัฑ์

แบบพลาสตกิพเิศษ 

 

สิงคโปร ์

 

ไก่ และเป็ด QR Import Licensing 

AVA อนุญาตใหนํ้าเขา้ผลติภณัฑไ์ก่ และเป็ดทีม่าจากฟารม์ทีไ่ดร้บัการตรวจสอบและ

รบัรองจาก AVA เทา่นัน้ 

 

เน้ือสกุร และสตัวปี์ก สด/แปรรปู Standards SPS 

สงิคโปร์กําหนดให้ฟาร์มเลี้ยงไก่และสุกร โรงฆ่า และแปรรูปของไทยต้องได้รบัการ

ตรวจสอบ และอนุญาตจากหน่วยงาน Agri-Food & Veterinary Authority (AVA) ของสงิคโปร ์จงึ

สามารถส่งออกไปยงัสงิคโปรไ์ด ้นอกจากน้ี ในกรณีของสุกรตอ้งไดร้บัการรบัรองวา่ปลอดภยัจากโรค

ปากเทา้เป่ือย และตอ้งไดร้บัการรบัรองจากองคก์ารโรคระบาดสตัวโ์ลก (OIE) อกีดว้ย ทาํใหป้จัจุบนั

ไทยยงัไมส่ามารถสง่ออกเน้ือสกุรสดไปยงัสงิคโปร ์

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า Standards TBT 
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สนิคา้เครื่องใชไ้ฟฟ้าทีนํ่าเขา้และจําหน่ายในสงิคโปร์นัน้จะตอ้งผ่านการตรวจสอบและ

ไดร้บัมาตรฐานความปลอดภยั (Safety Mark) ก่อนวางจาํหน่าย 

 

โทรศพัท ์และผลติภณัฑ ์ Standards TBT 

เครื่องใชโ้ทรศพัท์และผลติภณัฑต่์างๆ ทีนํ่าเขา้และจําหน่ายในสงิคโปร์นัน้จะตอ้งผ่าน

การตรวจสอบและไดร้บัใบรบัรองมาตรฐานก่อนการวางจาํหน่าย 

 

การค้าบริการและการลงทุน 
 

ในส่วนของการคา้บรกิารและการลงทุน สมาชกิอาเซยีนไดใ้ชม้าตรการหรอืกฎระเบยีบที่

เป็นขอ้จาํกดัต่อผูใ้หบ้รกิาร/นกัลงทุนระหวา่งสมาชกิอาเซยีนดว้ยกนัคอ่นขา้งมากทัง้ขอ้จาํกดัในการเขา้

สูต่ลาด (Limitation to market Access) และขอ้จํากดัในการปฏบิตัเิยีย่งคนชาต ิ(Limitation to 

National Treatment) แมว้่า AEC Blueprint ไดก้ําหนดเป้าหมายใหส้มาชกิอาเซยีนลด / ยกเลกิ

ขอ้จํากดัที่เป็นอุปสรรคทางการค้าบรกิารและการลงทุนภายใต้กรอบเวลาที่กําหนด เพื่อให้ภูมภิาค

อาเซยีนมกีารเปิดเสรกีารคา้และการลงทุนอย่างสมบูรณ์  แต่สมาชกิอาเซยีนกย็งัคงใชห้ลกัการความ

ยดืหยุ่นภายใตก้ระบวนการเจรจา เพื่อสงวนมาตรการหรอืกฎระเบยีบทีเ่ป็นขอ้จํากดัในขอ้ผกูพนัเปิด

เสรี  ซึ่งมาตรการที่สมาชิกสามารถสงวนได้โดยถือว่าไม่ข ัดกับข้อกําหนดหรือแนวทางของ              

AEC blueprint และความตกลง อาท ิ มาตรการดา้นภาษ ี(Taxation measures)  การอุดหนุน 

(Subsidies)  กฎหมายทีด่นิ   การกําหนดจาํนวนบุคลากรในนิตบิุคคล เงือ่นไขดา้นสญัชาต ิประเภท

นิตบิุคคล และสดัสว่นการถอืหุน้ เป็นตน้ 

มาตรการทีเ่ป็นขอ้จาํกดัต่อผูใ้หบ้รกิารไทยภายใตก้ารเปิดเสรตีามขอ้ผกูพนัของประเทศ

อนิโดนีเซยี มาเลเซยี และสงิคโปร ์ มดีงัต่อไปน้ี 

  
อินโดนีเซีย 

(1)  การจดัตัง้นิตบิุคคลตอ้งเป็นการร่วมทุน (JV) และ/หรอืสาํนักงานตวัแทน และตอ้ง

อยูใ่นรปูแบบบรษิทัจาํกดัทีม่ต่ีางชาตถิอืหุน้ไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 49 นอกจากจะระบุเป็น

อยา่งอื่น 

(2)  ผู้เสียภาษีที่ไม่ได้มีถิ่นพํานักในอินโดนี เซียจะต้องจ่ายภาษีหัก  ณ  ที่จ่าย 

(Withholding tax) รอ้ยละ 20 จากรายไดต่้อไปน้ีทีเ่กดิในอนิโดนีเซยี 1) ดอกเบีย้          

2) คา่ royalties 3) เงนิปนัผล 4) คา่ธรรมเนียมการใหบ้รกิารในประเทศ 
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(3) ต่างชาต ิ(นิตบิุคคลและบุคคลธรรมดา) ไมส่ามารถถอืครองทีด่นิได ้

(4) JV สามารถมสีทิธถิอืครองทีด่นิได ้และสามารถใหเ้ชา่ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งได ้

(5) คนต่างชาตทิีเ่ขา้มาใหบ้รกิารจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม (expatriate charges) ใหก้บั
รฐับาลอนิโดนีเซยี 

(6) คนต่างชาตทิีท่ํางานใน JV หรอืสาํนักงานตวัแทน และ/หรอืนิตบิุคคลประเภทอื่น 
และ/หรอืผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งมใีบอนุญาตทาํงาน 

 
มาเลเซีย 

โดยทัว่ไปมาเลเซยีไดอ้นุญาตใหจ้ดัตัง้นิตบิุคคลไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  ยกเวน้ในกรณีที่

ขอ้เสนอขดักบัผลประโยชน์ของรฐับาล  

(1) การไดม้าซึ่งสทิธกิารออกเสยีงในบรษิทัมาเลเซยีโดย บุคคลต่างชาตคินหน่ึง หรอื

กลุ่มบุคคลต่างชาตกิลุ่มหน่ึงเกนิกว่ารอ้ยละ 15 หรอืต่างชาตริวมกนัแลว้เกนิกว่า 

รอ้ยละ 30 หรอืมมีลูคา่เกนิกวา่ 5 ลา้นรงิกติ 

(2) การไดม้าซึ่งทรพัยส์นิไม่วา่ดว้ยวธิใีดกต็าม ซึ่งส่งผลใหช้าวต่างชาตไิดก้รรมสทิธิใ์น

บรษิทั 

(3) การควบคุมบรษิทัมาเลเซยีผ่าน JV ความตกลงดา้นการจดัการ (Management 

Agreement) ความตกลงด้านความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค (Technical 

Assistance Agreement) หรอืความตกลงรปูแบบอื่นๆ  

(4) ผูกพันผู้โอนย้ายภายในบริษัทในเครือ (Intra-Corporate Transferee)               

และผูเ้ชีย่วชาญ ไดไ้มเ่กนิ 5 ปี ผูเ้ยีย่มเยอืนทางธุรกจิ (Business Visitor) ไดไ้มเ่กนิ 

90 วนั 

(5) รฐัสามารถปฏเิสธการให้กรรมสทิธิ ์ที่ดนิ สิง่ปลูกสร้าง อสงัหารมิทรพัย์ หากเป็น

การเกง็กาํไร หรอืขดักบัผลประโยชน์ของรฐับาล 

(6) ใหส้ทิธพิเิศษ (Incentive) เฉพาะบรษิทัสญัชาตมิาเลเซยีทีเ่ขา้ข่าย และประกอบ

ธุรกจิในสาขาทีร่ฐัใหก้ารสนบัสนุน 
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ไมผ่กูพนัมาตรการทีเ่ป็นสทิธพิเิศษใหก้บัภูมบิุตร หรอืบรษิทัทีก่่อตัง้ขึน้ตามวตัถุประสงค์

ของนโยบายใหม่ของรฐั (New Economic Policy: NEP) หรอื นโยบายพฒันาแห่งชาต ิ(National 

Development Policies: NDP) 

สิงคโปร ์

(1)   ผูกพนัผูโ้อนยา้ยภายในบรษิทัในเครอื (Intra-Corporate Transferee) และ

ผูเ้ชีย่วชาญ โดยอยูไ่ดไ้มเ่กนิ 2 ปี ต่ออายไุดไ้มเ่กนิครัง้ละ 3 ปี รวมแลว้ไมเ่กนิ 8 ปี 

(2)   บริษัทต่างชาติจะต้องมีผู้จ ัดการเป็นคนสัญชาติสิงคโปร์ หรือมีใบต่างด้าว 

(Permanent Resident) ในสงิคโปร ์หรอืถอืใบอนุญาตทาํงาน (Employment Pass) 

(3)   หากผูจ้ดทะเบยีนถอืใบอนุญาตทาํงาน ไมจ่าํเป็นตอ้งมผีูจ้ดัการเป็นคนทอ้งถิน่ 

(4)   ตอ้งมผีูอ้าํนวยการอยา่งน้อย 1 คนเป็นผูท้ีม่ถีิน่พาํนกัในสงิคโปร ์

 

นอกจากน้ี  การดําเนินการของสมาชิกอาเซียนในเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ  

(Free flow of skill labor) ทีก่าํหนดใน AEC blueprint ค่อนขา้งล่าชา้ สมาชกิอาเซยีนไมม่คีวามตัง้ใจที่

จะดาํเนินการใหบ้รรลุเป้าหมาย และขาดแรงผลกัดนัในระดบันโยบายของทุกประเทศ จงึมคีวามเป็นไป

ไดส้งูทีก่ารดาํเนินการในเรื่องน้ีจะไมป่ระสบผลสาํเรจ็ตามเป้าหมายที ่AEC blueprint  กําหนด สาเหตุ

หลกั คอื การทีส่มาชกิอาเซยีนไมย่อมรบัการเปลีย่นแปลง และตอ้งการคงไวซ้ึง่กฎหมายการกํากบัดแูล

การทํางานของต่างชาตทิีเ่ขม้งวด ไม่มแีผนหรอืไม่มกีารปรบัปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกบัการเคลื่อนยา้ย

แรงงานฝีมอืไปในทศิทางการเปิดเสร ี  

 

ภาพรวม 

 

จากผลการศกึษาเกีย่วกบัภาพรวมและแนวทางการดาํเนินการของสมาชกิอาเซยีน แสดง

ใหเ้หน็ว่า แต่ละประเทศยงัคงสงวนมาตรการและกฎระเบยีบเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางการคา้และ

การลงทุนของประเทศตน โดยไม่คํานึงถงึส่วนร่วมของภูมภิาคอาเซยีน  ไม่คํานึงถงึการรวมกลุ่มให้

ภูมภิาคอาเซียนแขง็แกร่งเพื่อสามารถแขง็ขนักบัภูมภิาคอื่นๆ ในโลก ไม่เป็นหน่ึงเดียวโดยแต่ละ

สมาชกิต่างกด็ําเนินนโยบายรกัษาผลประโยชน์ของประเทศตนเพยีงอย่างเดยีว  กล่าวคอื อาเซยีนไม่

เป็น Unity หรอื Community ทีแ่ทจ้รงิ ตามทีไ่ดป้ระกาศโดยผูนํ้าสมาชกอาเซยีน  
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จากการทีอ่าเซยีนไดด้าํเนินการจดัตัง้ความตกลงความร่วมมอืหลายฉบบั และดาํเนินการ

ใหโ้ครงการต่างๆ ภายใต้ความร่วมบรรลุผลสําเรจ็ตามเป้าหมาย เงื่อนไขหรอืผลกระทบที่จะเกดิต่อ 

SMEs ของสมาชกิอาเซยีนและไทย สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(1) SMEs ของสมาชกิอาเซยีนจะไดป้ระโยชน์จากการดําเนินการของอาเซยีน กต่็อเมื่อ

รฐับาลหรอืหน่วยงานภาครฐัมนีโยบายและมาตรการสอดคลอ้งกบัโครงการของอาเซยีน 

ซึ่งประเทศสงิคโปร์  เวยีดนาม และมาเลเซีย เริม่มกีารปรบัปรุงนโยบายและปรบัปรุง

แก้ไขกฎระเบียบให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ของอาเซียนแล้ว ในส่วนของไทย

มาตรการในแต่ละหน่วยงานเพื่อการใช้ประโยชน์จากอาเซยีน ยงัไม่มคีวามชดัเจนและ

ปฏบิตัไิดเ้ป็นรปูธรรม   

(2) ประโยชน์ต่างๆ และการพฒันา SMEs อาเซยีนรวมทัง้ไทย จะไม่มวีนัเกดิขึน้ถา้สมาชกิ

อาเซยีนยงัคงไม่จรงิจงัในการเปิดเสรเีปิดเสรกีารคา้บรกิารและการลงทุน ซึ่งปจัจุบนัผล

ของการจดัทาํขอ้ผกูพนัเปิดเสรกีารคา้บรกิารและการลงทุนในอาเซยีนอยู่ในระดบัตํ่ามาก 

นอกจากน้ี  แนวทางการเปิดเสรขีองอาเซยีนทัง้ใน 5 เรื่องหลกั ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ 

SMEs ในอาเซยีน คอื  Free flow of Goods,   Free flow of Services,   Free flow of 

Investmentม  Free flow of  Skilled labour,  Free flower of  Capital  กไ็มไ่ดส้มัฤทธิ ์

ผลต่อประโยชน์ของ SMEs จรงิ แต่กลบัเกดิประโยชน์ต่อบรษิทัขา้มชาตทิัง้ทีเ่ป็นอาเซยีน 

(สงิคโปร)์ และไมใ่ชอ่าเซยีน  

(3) ในส่วนของไทยยงัไม่มหีน่วยงานภาครฐัใดเลยที่มแีผนหรอืดําเนินการปฏริูปกฎหมาย
สําหรบัการเปิดเสรีหรือการนําไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  รวมทัง้กฎระเบียบ

ภายในประเทศ (Domestic regulation)  ทีม่คีวามลา้สมยัและทาํลายธุรกจิขนาดเลก็ของ

ไทย แต่กลบัไปเอื้อประโยชน์ต่อนายทุนต่างชาติและบริษัทข้ามชาติ นอกจากน้ี ไม่มี

กฎระเบยีบภายในและมาตรการใดเลยทีช่่วย SMEs ไทยในการออกไปแขง่ขนัในตลาด

อาเซยีน  

(4) ความตกลงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปิดเสร ีขอ้ตกลงหรอืความร่วมมอืต่างๆ และแผนงานหรอื

โครงการ SMEs  ของอาเซียน ไม่ได้มคีวามเชื่อมโยงที่จะเกดิผลจรงิในทางปฏบิตั ิ

ประเดน็ปญัหาของไทยคอื ต่างหน่วยงานในแต่ละประเทศต่างดําเนินการกนัไป โดยไม่มี

การประสานระหวา่งกนั และไมม่ยีทุธศาสตรร์่วมกนัทาํงานใหไ้ดผ้ลประโยชน์ของประเทศ

และผูป้ระกอบการไทย ประเดน็คอื ต่างหน่วยงานต่างทาํตามอํานาจหน้าทีข่องตน เพือ่ให้

บรรลุเป้าหมายเฉพาะในกรอบของหน้าทีท่ีก่าํหนด โดยไมค่าํนึงถงึความเชื่อมโยงและการ
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สานประโยชน์ร่วมกนั และไมรู่จ้กัการใชส้ทิธปิระโยชน์ของความตกลง ความร่วมมอื หรอื

ขอ้ตกลงในอาเซยีน 

 

ข้อคิดเหน็เพ่ือสร้างโอกาสและลดอปุสรรคของ SMEs ไทย 

(1) รฐับาลควรจดัตัง้หน่วยงานกลางดูแลธุรกิจไทยและผู้ประกอบการไทยในการออกไป

ลงทุนหรอืประกอบกจิการในต่างประเทศ  หากจะให ้BOI ปรบัเปลีย่นนโยบายจากเฉพาะ

การส่งเสรมิการลงทุนในประเทศ ใหค้รอบคลุมการสง่เสรมิการลงทุนในต่างประเทศ อาจ

ตอ้งเพิม่มาตรการเขา้ไปอกีมาก เช่น  การใหผู้ป้ระกอบการ SMEs ไทยไดรู้จ้กัการใช้

สทิธปิระโยชน์ภายใตค้วามตกลงการคา้เสรต่ีางๆ รวมถงึโครงการภายใตค้วามร่วมและ

ขอ้ตกลงต่างๆ   

(2) สสว. ควรมบีทบาทในการเข้าร่วมเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการและการลงทุน หรือส่ง

ผูแ้ทนเขา้ร่วมในคณะเจรจาของไทย  เน่ืองจากการคา้บรกิารและการลงทุนเกีย่วขอ้งกบั

ธุรกจิของ SMEs เป็นส่วนใหญ่ และมผีลกระทบอย่างมากเมื่อมกีารเปิดเสรใีน ปี พ.ศ. 

2558 หรอืหลงัปี พ.ศ. 2558 ทีจ่ะมกีารดาํเนินการต่อเน่ือง 

(3) รัฐบาลจัดตัง้หน่วยงานที่ร ับผิดชอบในการปฏิรูปกฎหมายไทยให้สอดคล้องกับการ

ดาํเนินการของอาเซยีน และองคก์ารระหวา่งประเทศ เน้นทีก่ารปรบัปรุงกฎหมายภายใน 

(Domestic regulation)  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคา้และการลงทุนตลอดจนกฎระเบยีบดา้น

การเงนิ  ภาษ ีมาตรฐานสนิคา้และอุตสาหกรรม และการแขง่ขนัทางการคา้  

สรปุ 

การวิจัยพบว่า แต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนมีแนวทางในการเปิดการค้าเสร ี               

และมนีโยบายในการสนับสนุน SMEs แต่ทุกประเทศยงัมมีาตรการ/อุปสรรคทีม่ใิช่ภาษใีนสว่นการคา้

สนิคา้ (Non-Tariff Measure/Non-Tariff Barrier) เพือ่ปกป้องสนิคา้ภายในของตนเอง โดยเฉพาะเรื่อง

สนิคา้เกษตรและอาหารเป็นหลกั และยงักลุ่มสนิคา้อื่น เช่น เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลคทรอนิกส์ เหลก็  

ยาและเวชภณัฑ์ แม้แต่ประเทศกลุ่มเป้าหมายการวิจยั ในด้านการค้าบริการและการลงทุนแต่ละ

ประเทศกย็งัคงมขีอ้สงวนและมาตรการทีย่งัไมส่ามารถขจดัขอ้จาํกดัในการเขา้สูต่ลาด (Limitation to 

Market Access) และขอ้จาํกดัในปฏบิตัเิยีย่งคนชาต ิ(Limitation to National Treatment) ดงัจะเหน็ได้

จากตารางขอ้ผกูพนัชุดที ่8 หากภาครฐัของแต่ละประเทศยงัไมเ่หน็คุณค่าทีแ่ทจ้รงิของการรวมตวัเป็น

ประชาคมอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วก็ยากที่จะผลักดันให้บรรลุเป้าหมายได ้         
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โดยแทนที่ทุกประเทศควรจะได้ผลประโยชน์โดยไม่แข่งขนักันเอง กลบักลายเป็นว่าผู้ที่จะได้ร ับ

ประโยชน์คอืประเทศที่มคีวามพร้อมที่สุดเช่นสงิคโปร์ ตลอดจนประเทศนอกกลุ่มอาเซียนที่อาจใช้

ประโยชน์จากกรอบ AEC ได ้

ประเทศไทยจําเป็นต้องพจิารณาเรื่องน้ีให้ชดัเจน เพราะประเทศไทยยงัขาดเจ้าภาพ

ผูร้บัผดิชอบเรื่องของ SMEs ทีช่ดัเจน และไมม่กีารประสานงานระหวา่งหน่วยงานเพือ่บรูณาการทีเ่ป็น

รูปธรรม แต่จะเห็นได้ว่าประเทศสงิคโปร์ซึ่งมคีวามพร้อมที่สุดได้ใช้มาตรการด้านภาษีเพื่อผลกัดนั        

และจงูใจ ผูป้ระกอบการรวมทัง้ SMEs ใหม้กีารลงทุนในต่างประเทศอยา่งเกอืบจะเตม็รปูแบบ  
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

ในการออกนโยบาย กฎหมาย หรอืมาตรการทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อใหก้ารสนับสนุนส่งเสรมิ 

SMEs ไทยใหม้คีวามพรอ้มและสามารถบรรลุวตัถุประสงคข์องการสนับสนุนสง่เสรมิ นอกจากนโยบาย

ของรฐัจะต้องมทีศิทางที่ชดัเจนแลว้ ภาครฐัยงัต้องอาศยัหน่วยงานที่ทําหน้าที่สนับสนุนใหม้าตรการ

ต่างๆ สามารถดําเนินการไดอ้ย่างต่อเน่ือง และเป็นรูปธรรม นอกจากน้ี ยงัตอ้งมกีารพฒันาความรู้

ความสามารถของทัง้ผูป้ระกอบการ แรงงาน รวมถงึบุคคลากรภาครฐัเองใหม้คีวามรู ้ความสามารถ 

เพื่อใหก้ารดําเนินมาตรการต่างๆ สามารถปฏบิตัไิดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และที่สําคญัความสําเรจ็ใน

การดาํเนินนโยบาย และมาตรการต่างๆ จะเกดิขึน้ไดม้ากน้อยเพยีงไร มผีลกระทบในเชงิกวา้ง และเชงิ

ลกึมากเพยีงใด กต็อ้งอาศยัการมสีว่นร่วมของทุกภาคสว่นของสงัคม ไม่วา่จะเป็นผูป้ระกอบการขนาด

เลก็ขนาดย่อม ซึ่งถอืเป็นตวัจกัรสําคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของไทย และผูป้ระกอบการขนาด

ใหญ่ ซึ่งหากใหค้วามร่วมมอืกบัภาครฐัและ SMEs ตามแนวทางทีร่ฐักําหนดเป็นอย่างด ีกจ็ะทําให้

นโยบายในการช่วยเหลอื SMEs ของภาครฐับรรลุวตัถุ ประสงคไ์ดอ้ยา่งรวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ 

นอกจากน้ี กย็งัมคีวามตอ้งการในการขอความร่วมมอืจากองคก์รภาค เอกชนต่างๆ ซึง่หมายรวมไปถงึ 

สมาคม / ชมรมนกัธุรกจิไทยในต่างประเทศ ซึง่อาจตอ้งมกีารรวมกลุ่มเพือ่ใหค้วามช่วยเหลอืแก่ SMEs 

ไทยทีต่อ้งการไปลงทุนในต่างประเทศ และรวมไปถงึภาคประชาชน ผูบ้รโิภคทีจ่ะตอ้งร่วมกนัสนับสนุน

นโยบายของรฐัต่างๆ 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น การจะทําให้นโยบาย กฎหมาย มาตรการ ที่ส่งเสริม

ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยใหป้ระสบความสาํเรจ็ในการลงทุนในประเทศ ASEAN 
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รวมถงึ การเตรยีมพรอ้มรบัการเขา้มาลงทุนของนักธุรกจิอาเซยีนนัน้ จะต้องคํานึงถงึองค์ประกอบที่

สาํคญั 4 ประการ ดงัน้ี 

1. การมนีโยบาย/ หรอืกฎหมาย สนบัสนุนการลงทุน (Investment Policy) ทีช่ดัเจน 

2. การปรบัปรุงองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง (Institutional Change) เพื่อรองรบัการปฏบิตัติาม

นโยบายของรฐั 

3. การพฒันาความรูค้วามสามารถของทรพัยากรบุคคล (Human Resourse) ให้มี

คุณภาพ 

4. การสง่เสรมิการมสีว่นร่วมของสงัคมในทุกภาคสว่น (Social Participation) เพือ่ความ

เป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั 

 

การมีนโยบาย / กฎหมายสนับสนุนการลงทุน (Investment Policy) ท่ีชดัเจน 

 

 ในการออกนโยบาย กฎหมาย และมาตรการเพื่อส่งเสรมิสนับสนุน SMEs ให้มี

ความสามารถและมคีวามพรอ้มในการลงทุนนอกประเทศ รวมทัง้ พรอ้มรบัการแขง่ขนัภายในประเทศ

นัน้ ภาครฐัตอ้งมคีวามชดัเจนในการกําหนดนโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสื่อสารใหผู้ป้ฏบิตัหิรอื

ผูร้บัประโยชน์ว่ามาตรการใด เป็น มาตรการเชิงรกุหรือมาตรการเชิงรบั ทัง้น้ี เพราะมาตรการทัง้

สองจะมีแนวทางดําเนินงานที่แตกต่างกัน โดยในการออกมาตรการเชิงรุกสําหรับนักธุรกิจไทย 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ SMEs ซึง่สว่นใหญ่ไม่คุน้เคยกบัความเสีย่งในการประกอบการในต่างประเทศ จะ

ชอบความมัน่คงและปลอดภยัเป็นหลกั อกีทัง้การออกไปประกอบธุรกจิในท้องถิน่อื่น อาจจะต้องใช้

เวลาการพจิารณาตดัสนิใจทีค่อ่นขา้งนาน โดยตอ้งมคีวามมัน่ใจและเชือ่มัน่เสยีก่อนวา่การไปลงทุนนอก

ประเทศดงักล่าวจะไม่ขาดทุน หรือมีการประกันความเสี่ยงในทุกด้านอย่างเพียงพอ ด้วยเหตุผล

ดงักล่าว การกําหนดมาตรการเชงิรุกของไทย นอกจากจะตอ้งคํานึงถงึสทิธปิระโยชน์ที่จะจูงใจใหไ้ป

ลงทุนนอกประเทศแลว้ ยงัตอ้งตอบโจทยเ์รื่องของการสรา้งความเชื่อมัน่โดยการคํ้าประกนัการลงทุน 

รวมไปถงึการประกนัความเสีย่งในรปูแบบทีเ่หมาะสม  

นอกจากน้ี การกําหนดมาตรการใดๆ ไม่ว่ามาตรการเชิงรุก หรือมาตรการเชิงรับ         

ควรกําหนดในลกัษณะของการเป็น Package โดยมกีารเชื่อมโยงมาตรการและสทิธปิระโยชน์ต่างๆ     

ที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐในเรื่องที่ต้องการสนับสนุน หรือส่งเสริมในหลายๆ ด้านพร้อมกัน         

เช่น มาตรการทางการเงนิ มาตรการทางภาษี การอํานวยความสะดวกในการลงทุน เช่น การจดัตัง้
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หน่วยงานภาครฐัเพื่อช่วยเหลือด้านกฎหมาย กฎระเบียบ การสนับสนุนข้อมูล การช่วยเหลอืด้าน

เครอืขา่ยนกัลงทุน ทัง้น้ี เพือ่ใหม้าตรการเหล่านัน้ สามารถเกดิผลในทางปฏบิตัไิดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

นอกจากน้ีภาครฐัควรมกีารเลอืกใช ้มาตรการการเงินหรือมาตรการการคลงั ทีเ่หมาะสม โดยใน

การจะเลอืกใช ้มาตรการการเงนิหรอืมาตรการการคลงันัน้ คงต้องขึน้อยู่กบัสภาวการณ์ของประเทศ 

ในขณะนัน้ๆ ซึ่งมาตรการการเงนิทีใ่ชก้นัโดยทัว่ไป ไดแ้ก่ นโยบายอตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปลีย่น 

และการดูแลปรมิาณเงนิในประเทศใหอ้ยู่ในภาวะที่เหมาะสม ทัง้น้ี เพื่อไม่ใหเ้กดิผลกระทบกบัอตัรา

ดอกเบี้ย หรืออัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจโดยรวมและผู้ประกอบธุรกิจ       

เช่น ในภาวะทีเ่ศรษฐกจิขาลง การดําเนินนโยบายแบบขยายตวั (Expansionary Monetary Policy) 

อาจชว่ยพลกิฟ้ืนเศรษฐกจิได ้โดยวธิกีารหน่ึงในนัน้กเ็ชน่ การขอความรว่มมอืจากธนาคารเพือ่ใหป้ล่อย

เงนิกูใ้หก้บัผูป้ระกอบการ SMEs เป็นตน้  

 

การปรบัปรงุองคก์รท่ีเก่ียวข้องเพ่ือรองรบัการปฏิบติัตามนโยบายของรฐั 

 

การจะดําเนินนโยบายหรอืมาตรการส่งเสรมิสนับสนุนใดๆ ให้ประสบความสําเรจ็และ

สมัฤทธผิลอย่างเป็นรูปธรรมนัน้ จําเป็นอย่างยิง่ทีภ่าครฐัจะตอ้งทบทวนบทบาทและอํานาจหน้าทีข่อง

องค์กรที่มอียู่ ทัง้น้ี เพื่อส่งเสรมิให้การดําเนิน งานตามนโยบายและมาตรการสนับสนุนส่งเสรมิของ

ภาครฐั ให้มปีระสทิธิภาพ และบรรลุวตัถุประสงค์ โดยอาจเริ่มจากการพจิารณาหน่วยงานภาครฐั        

หรอืองค์กรที่เกี่ยวขอ้งที่มอียู่ในปจัจุบนั เช่น สํานักงานส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และอาจรวมถึงสถาบันการเงินเฉพาะกิจทัง้หลาย              

ทีส่นับสนุนดา้นแหล่งเงนิทุนทีส่าํคญัแก่ SMEs โดยอาจขยายบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบใหม้ี

ความครอบคลุมยิ่งขึ้น หรืออาจเพิ่มขอบอํานาจเพื่อให้หน่วยงานหรือองค์กรดังกล่าวสามารถ

ดําเนินงานไดอ้ย่างเตม็ที ่และสามารถบรรลุเป้าหมายทีว่างไวไ้ดอ้ย่างรวดเรว็ หรอืหากจําเป็นตอ้งตัง้

หน่วยงานหรอืองค์กรใหม่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัภารกจิและเป้าหมายที่วางไว ้กจ็ะต้องรบีดําเนินการ

อย่างทนัท่วงท ีไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขกฎหมาย การออกกฎ ระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง หรอืคําสัง่แต่งตัง้ 

เพื่อใหห้น่วยงานหรอืองค์กรดงักล่าวมอีํานาจดําเนินการตามวตัถุประสงค์ ไดส้ําเรจ็ตามระยะเวลาที่

กําหนดในแผนงาน เพื่อการสนับสนุนสง่เสรมิ SMEs ไทย ใหม้คีวามเขม้แขง็และพรอ้มจะแขง่ขนักบั

นกัลงทุนของชาตอิาเซยีนอื่นๆ  
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การพฒันาความรู้ความสามารถของทรพัยากรบคุคลให้มีคณุภาพ 

 

การพฒันาความรูค้วามสามารถของทรพัยากรบุคคล (Human Resource) นับว่าเป็น       

อีกหน่ึงปจัจัยที่สําคัญที่สามารถสนับสนุนให้นโยบายและมาตรการที่ภาครัฐเสนอสามารถบรรลุ

วตัถุประสงค์ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งต้องมกีารพฒันาความรูค้วามสามารถของ

ตนเองโดยไมต่อ้งรอใหม้กีารชว่ยเหลอืจากภาครฐั  

(ก)  ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ผูป้ระกอบการ SMEs ควรมคีวามรูเ้กีย่วกบัการบรหิารจดัการ เน่ืองจากม ีSMEs ไทย 

จาํนวนไมน้่อยทีม่กีารบรหิารจดัการในลกัษณะ “เถา้แก่” ซึง่เน้นการทาํงานโดยอาศยัประสบการณ์ของ

ครอบครวั ที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น แต่ในการทําธุรกจิระหว่างประเทศ จําเป็นต้องมแีนวคดิและหลกั      

ในการบรหิารงาน ทัง้ใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาช่วย และจา้งบุคคลากรทีม่คีุณภาพ นอกจากน้ี ตอ้งสรา้งให้

ผูป้ระกอบการ SMEs มคีวามเป็น Entrepreneurship นัน่คอื มภีาวะเป็นผูนํ้าในเชงิธุรกจิ มวีสิยัทศัน์

และมคีวามรอบรู ้รวมไปถงึการมคีวามคดิสรา้งสรรค ์และมนีวตักรรมทีส่ง่เสรมิผลติภณัฑ ์/ บรกิารของ

ตนใหเ้ป็นทีโ่ดดเดน่ และแตกต่างจากสนิคา้และบรกิารทีม่อียูท่ ัว่ไป  นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการไทยควร

มคีวามรูด้า้นการตลาด ซึง่เป็นปญัหาใหญ่ของ SMEs ไทย โดยปญัหาทีพ่บกเ็ช่น สนิคา้ไมเ่ป็นทีนิ่ยม

ทําใหข้ายไม่ออก หรอื ไม่มชี่องทางจดัจําหน่ายที่ดพีอ เช่น ไม่สามารถวางขายสนิค้าในห้างรา้นดงั

เน่ืองจากเป็นผลติภณัฑท์ีย่งัไมเ่ป็นทีรู่จ้กัและไมม่งีบโฆษณา หรอืสนิคา้ทีผ่ลตินัน้ มผีูผ้ลติหลายรายอยู่

แลว้จงึทําใหม้คีู่แขง่มาก ซึ่งปญัหาเหล่าน้ีลว้นเป็นปญัหาดา้นการตลาดทีย่งัม ีSMEs อกีเป็นจํานวน

มากทีไ่มไ่ดใ้หค้วามสาํคญั หรอืไมไ่ดค้าํนึงถงึปญัหาเหลา่นัน้ก่อนจะทาํธุรกจิ 

(ข) แรงงาน  

แรงงานไทยควรมกีารพฒันาทกัษะด้านภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลย ีอย่างไรก็ด ี 

จากการเปรยีบ เทยีบฝีมอืแรงงานของไทยกบัประเทศอาเซยีนอื่นในสายตาต่างชาต ิจะเหน็วา่ ประเทศ

ไทยยงัมคีวามได้เปรียบจากแรงงานที่มฝีีมอื เน่ืองจากเป็นแรงงานที่ผ่านการฝึกฝนมาพอสมควร  

(well-trained) ในขณะที่แรงงานในประเทศอาเซยีนอื่น โดยเฉพาะ CLMV แมจ้ะมคี่าแรงทีถู่กกว่า         

แต่กไ็มม่คีุณภาพ ทาํใหส้นิคา้หรอืบรกิารทีผ่ลติไดไ้มม่มีาตรฐานตามทีก่าํหนด 
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(ค) เจ้าหน้าท่ีของรฐั  

เจา้หน้าทีข่องภาครฐันับว่ามคีวามสาํคญั เน่ืองจากตอ้งเป็นผูท้ําใหม้าตรการการส่งเสรมิ

หรอืสนับสนุนทีร่ฐัออกมาสามารถใชก้ารได ้(Implement) ดงันัน้ จงึจําเป็นตอ้งมคีวามรอบรูท้ ัง้ในเรื่อง

เศรษฐกจิ การคา้ การลงทุน รวมไปถงึกฎระเบยีบ และขอ้ตกลงการคา้ระหวา่งประเทศต่างๆ 

 

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสงัคมให้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

 

การมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนสงัคม ไม่ว่าจะเป็นภาครฐัด้วยกนัเอง เอกชน แรงงาน  

และประชาชนทัว่ไป  ล้วนมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง  โดยเฉพาะการมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน 

(Commitment) ของคนในสงัคมในเป้าหมายอนัหน่ึงอนัใด จะเป็นแรงผลกัดนัที่ทําใหน้โยบายหรอื

มาตรการใดๆ เพือ่สง่เสรมิหรอืสนบัสนุน SMEs ประสบความสาํเรจ็ไดอ้ยา่งรวดเรว็ นอกจากน้ี ภาครฐั

ควรจดัใหน้โยบายการสง่เสรมิ SMEs ใหเ้ขา้สู่ AEC ดงักล่าวเป็นวาระแห่งชาต ิทัง้น้ี เพราะจะทําให้

การดําเนินการอยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงทางการเมอืง โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากมกีารทํา Roadmap 

เพื่อกําหนดทศิทางและระยะเวลาที่แต่ละภาคส่วนต้องดําเนินการ ก็จะทําใหน้โยบาย หรอืมาตรการ

ต่างๆ บรรลุผลไดเ้รว็ขึน้  

จากองค์ประกอบที่ต้องคํานึงถึงในการกําหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุน SMEs        

ทัง้ 4 ประการขา้งตน้ เมือ่มาวเิคราะห ์เพื่อหาขอ้เสนอในการพจิารณาแกไ้ข ปรบัปรุง มาตรการ และ

กฎหมายของไทยทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ มขีอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี  

 

6.1  ข้อเสนอให้มีกฎหมาย หรือให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือปรบัปรุงกฎหมาย เก่ียวกบัการ

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

6.1.1 กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการเงิน 

6.1.1.1 แก้ไขร่าง พรบ. หลกัประกนัทางธรุกิจ 

(ก) หลกัการและเหตผุล 
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 จากการวเิคราะหป์ญัหาของ SMEs ทัว่โลกไมเ่ฉพาะแต่ SMEs ไทยจะเหน็ว่ามปีญัหา

ดา้นการเงนิเป็นสว่นใหญ่ สาเหตุกเ็พราะ SMEs มกัไม่สามารถเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนได ้อกีทัง้ ยงัไม่มี

ชอ่งทางในการระดมเงนิทุนทีเ่ปิดกวา้งเช่นเดยีวกนักบัผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ซึง่สามารถระดมทุนได้

ทัง้ตลาดเงนิและตลาดทุน จงึทําให ้SMEs บางส่วนต้องหนัไปพึ่งสนิเชื่อนอกระบบ ทําให ้SMEs 

เหล่านัน้มีต้นทุนทางการเงินที่สูง ด้วยเหตุน้ี ในหลายประเทศจึงใช้มาตรการทางการเงินในการ

แกป้ญัหา โดยเฉพาะอยา่งยิง่การชว่ยเหลอืสนบัสนุนดา้นเงนิทุนหรอืแหลง่เงนิทนุใหก้บัผูป้ระกอบการ  

นอกจากน้ี จากการศึกษายงัพบว่าแม้ภาครฐัในหลายประเทศจะได้มีความพยายาม

กระตุ้นใหธ้นาคารทัง้ของรฐัและเอกชนสนับสนุนสนิเชื่อแก่ SMEs หลายต่อหลายครัง้ แต่ SMEs         

ทีไ่ดร้บัประโยชน์กย็งัคงมจีํานวนไม่มากนักเมื่อเทยีบกบัจํานวนของ SMEs ที่มอียู่ในประเทศและ

ต้องการความช่วยเหลอืดงักล่าว ทัง้น้ี เน่ืองจากไม่ผ่านหลกัเกณฑ์การพจิารณาการให้สนิเชื่อของ

ธนาคาร จงึทําให้มาตรการทางการเงนิมผีลบงัคบัใช้ค่อนขา้งจํากดั โดยปญัหาหลกัที่ทําให้ SMES 

เขา้ถงึแหลง่เงนิทุนไดย้าก กค็อื 

(1) การขาดหลกัประกนัในการกูเ้งนิ ซึ่งหลกัประกนัในการกูเ้งนิทีใ่ชอ้ยู่ในประเทศไทย

ในปจัจุบนั ไดแ้ก่ อสงัหารมิทรพัย ์ซึง่รวมทัง้ ทีด่นิ สิง่ปลกูสรา้งต่างๆ ทัง้บา้น ตกึ โรงงาน และสิง่ปลกู

สรา้งทีย่ดึกบัทีด่นิ รวมไปถงึ สงัหารมิทรพัยท์ีม่ทีะเบยีน เช่น รถ เรอืทีม่รีะวางตามทีก่ฎหมายกําหนด 

เครื่องจกัร นอกจากน้ี ในปจัจุบนัสถาบนัการเงนิบางแห่งอาจสามารถใชเ้งนิฝากในสถาบนัการเงนินัน้

เป็นหลกัประกนัไดด้ว้ย อยา่งไรกด็ ีมขีอ้สงัเกตวา่ SMEs ไทยทีอ่ยูใ่นภาคบรกิารอาจประสบปญัหาการ

เข้าถึงแหล่งเงนิทุนมากกว่าภาคอุตสาหกรรม ทัง้ที่ภาคบริการนับวนัจะมจีํานวนมากขึ้นและเพิ่ม

ความสําคัญให้กับเศรษฐกิจไทย แต่กลับประสบปญัหา เน่ืองจากไม่มีทรัพย์สินที่จะนํามาเป็น

หลกัประกนัตามทีก่ฎหมายกําหนด เช่น ไมม่ทีีด่นิ และไมม่เีครื่องจกัร มเีพยีงเครื่องมอืในการทําธุรกจิ

อื่นๆ เชน่ สต๊อคสนิคา้ ซอฟแวร ์Know how และทรพัยส์นิทางปญัญา เชน่ เครือ่งหมายการคา้ ลขิสทิธิ ์

สทิธบิตัร เป็นตน้ 

(2) การขาดประวตัิในการประกอบธุรกิจ หรือ ประวตัิทางการเงนิ  ทัง้น้ี เน่ืองจาก 

SMEs หลายแห่ง เป็น SMEs ทีแ่มป้ระกอบธุรกจิมานานแลว้ แต่บางราย กม็ลีกัษณะเป็นโรงงานหอ้ง

แถว ทีไ่ม่มกีารจดทะเบยีนโรงงาน หรอืบางรายทําธุรกจิในครอบครวั ทีไ่ม่มกีารจดทะเบยีนจดัตัง้เป็น

หา้งหุน้ส่วนจํากดัหรอืบรษิทัจํากดั หรอืในกรณีบุคคลธรรมดา กอ็าจไม่มกีารจดทะเบยีนพาณิชย ์หรอื

ทะเบยีนการคา้ โดยเพิง่จะมาจดทะเบยีนเขา้สูร่ะบบ กต่็อเมือ่มคีวามตอ้งการลงทุนขยายธุรกจิ ตอ้งการ

เงนิทุนหมุนเวยีนเพิม่ หรอืตอ้งการเงนิเพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพทางการผลติ โดยในกรณีน้ี การขาด

ประวตักิารเงนิทีส่าํคญักอ็าจทาํให ้SMEs ไมส่ามารถกูเ้งนิจากสถาบนัการเงนิได ้
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(3) การขาดหลักฐานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เช่น ขาดหลักฐานด้านการเงินอื่นๆ       

ในแบบทีธ่นาคารตอ้งการ หรอืมกีารทาํงบดุลทีไ่มเ่ป็นมาตรฐาน หรอืไมม่กีารทาํบญัชอียา่งเป็นระบบที่

สามารถอา้งองิได ้เป็นตน้ โดย SMEs ทีม่ปีญัหาขา้งตน้นัน้ หากจะไดร้บัสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิ     

กอ็าจจะไดร้บัดอกเบีย้ทีส่งู เน่ืองจากสถาบนัการเงนิจะถอืวา่ตนมคีวามเสีย่งสงูในการปล่อยกู ้หรอืหาก

ไมส่ามารถเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนได ้กอ็าจตอ้งหนัไปพึง่พาเงนิกูน้อกระบบ ซึง่ตอ้งจ่ายดอกเบีย้ในอตัราที่

สงู ทาํใหต้น้ทุนทางการเงนิ (cost of fund) ตอ้งสงูขึน้ไปดว้ย และอาจสง่ผลใหม้ตีน้ทุนในการทาํธุรกจิที่

สงูขึน้ ซึง่จะสง่ผลใหค้วามสามารถในการแขง่ขนัลดลง 

(ข) แนวทางแก้ไขปัญหา 

เพื่อให ้SMEs ของไทยสามารถมเีงนิทุนทีเ่พยีงพอ ไม่ว่าจะเพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีน 

หรือเพื่อการขยายธุรกิจ หรอืเพื่อปรบัปรุงประสทิธิภาพในการผลิตหรอืการให้บริการ ภาครฐัควร

สนับสนุนสง่เสรมิให ้SMEs สามารถเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนไดง้า่ยขึน้ โดย สสว. อาจผลกัดนัใหม้กีารเพิม่

ประเภทของหลกัประกนัที่ SMEs สามารถใช้เป็นหลกัประกันการกู้ยืมเงินที่หลากหลายขึ้น 

นอกเหนือจากอสงัหารมิทรพัย ์หรอืสงัหารมิทรพัยม์ทีะเบยีน โดยอาจใหส้ามารถนําเอา กจิการ สต๊อค

สนิคา้  มาเป็นหลกัประกนัทางธุรกจิได ้เพือ่ที ่SMEs จะไดนํ้าหลกัประกนัเหล่านัน้ไปใชใ้นการกูเ้งนิกบั

สถาบนัการเงนิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ SMEs ที่เป็นภาคบรกิาร เช่น อาจนําเอาสต๊อคสนิค้าเป็น

หลกัประกนัสําหรบัธุรกจิคา้ปลกี คา้ส่ง จดัจําหน่าย หรอืนําเอาเครื่องหมายการคา้ สทิธบิตัร สําหรบั

สนิคา้ทีม่ตีรายีห่อ้สนิคา้ หรอืเครือ่งหมายการคา้ทีเ่ป็นทีย่อมรบั หรอืมนีวตักรรมทางการผลติเป็นพเิศษ

มาเป็นหลกัประกนัการกูเ้งนิได ้ 

โดย สสว. อาจผลกัดนัให้มกีารพจิารณาร่าง พรบ. หลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. .......      

ทีป่จัจุบนัไดม้กีารยกร่างเสรจ็เรยีบรอ้ยโดยกระทรวงการคลงัและกระทรวงยุตธิรรม โดยมวีตัถุประสงค์

เพื่อนําเอาหลกัประกันหลายประเภทดงัที่กล่าวข้างต้นมาเป็นหลกัประกันทางธุรกิจได้ แต่ขณะน้ี       

แมผ้า่นมาเกอืบสบิปีนับแต่วนัทีร่่างกฎหมายดงักล่าวไดถู้กนําเสนอคณะรฐัมนตร ีกย็งัไมม่กีารนําเขา้สู่

การพิจารณาของรัฐสภา ทัง้น้ี เน่ืองจากการนําเสนอหลักประกันประเภทใหม่ๆ ที่ไม่สามารถจด

ทะเบียนจํานอง  หรือจํานํา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ ทําให้หน่วยงานภาครฐัที่

เกีย่วขอ้งจาํเป็นตอ้งมกีารคดิคน้ระบบการจดแจง้ขึน้มารองรบัการบงัคบัหลกัประกนัดงักล่าว จงึทําให้

รา่งกฎหมายน้ี ยงัคงอยูร่ะหวา่งการพจิารณาของหน่วยงานภาครฐั ดว้ยเหตุน้ี จงึเหน็วา่ สสว. ในฐานะ

ผูท้ีส่ามารถเสนอแนะนโยบาย มาตรการทีเ่ป็นประโยชน์กบั SMEs อาจจะตอ้งช่วยผลกัดนัใหม้กีารนํา

ร่างกฎหมายดงักล่าวขึ้นพจิารณาอย่างจรงิจงั ทัง้น้ี เพื่อให้ SMEs สามารถขยายประเภทของ

หลกัประกนัทีถ่อืวา่มคีา่ทางธุรกจิ เพือ่ใชเ้ป็นประกนัการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิได ้
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(ค) การแก้ไขกฎหมาย 

อยา่งไรกด็ ีแมว้า่จะมกีารเพิม่หลกัประกนัในทางธุรกจิอกี 5 ประเภท ดงัต่อไปน้ี ในร่าง

พรบ. หลกัประกนัทางธุรกจิ น้ี แต่กย็งัไมร่วมถงึ หลกัประกนัประเภท “ทรพัยส์นิทางปญัญา”  

- กจิการ โดยใหร้วมถงึ สมัปทาน license สทิธบิตัร ทีป่ระกอบในกจิการนัน้ (แต่ไม่

สามารถแยกเป็นสทิธบิตัรอยา่งเดยีวได)้ 

- สทิธเิรยีกรอ้ง ซึง่ไดแ้ก่สทิธทิีจ่ะไดร้บัชาํระหน้ีเงนิ 

- สงัหารมิทรพัยท์ีผู่ใ้หห้ลกัประกนัใชใ้นการประกอบธุรกจิ เช่น เครื่องจกัร สนิคา้คง

คลงั วตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติสนิคา้ 

- อสงัหารมิทรพัย ์ในกรณผีูใ้หห้ลกัประกนัประกอบธุรกจิอสงัหารมิทรพัยโ์ดยตรง 

- ทรพัยส์นิอื่นทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

ดงันัน้ จึงเสนอแนะให้แก้ไขเพิม่เติม ร่าง พ.ร.บ. หลกัประกนัธุรกิจ พ.ศ. ... เพื่อให ้

SMEs มทีางเลอืกในการใชท้รพัยส์นิอื่นในการประกอบธุรกจิเป็นหลกัประกนัการกูย้มืได ้โดยใหเ้พิม่ 

“ทรพัยส์นิทางปญัญา” เป็นประเภทหน่ึงของหลกัประกนัในการกูย้มื  

อย่างไรกด็ ีแมก้ารเพิม่ “ทรพัยส์นิทางปญัญา” เป็นหลกัประกนั อาจใชช้่องทางการออก

กฎกระทรวง ได ้แต่เน่ืองจากเหน็วา่ในปจัจุบนั “ทรพัยส์นิทางปญัญา” เป็นทีย่อมรบัในทางสากลแลว้วา่

มคีวามสาํคญัและมมีลูคา่และสามารถใชเ้ป็นทรพัยส์นิซึง่นํามาเป็นหลกัประกนัในการกูย้มืเงนิได ้อกีทัง้

ใน ร่าง Model Law แห่งสหประชาชาต ิ(UNCITRAL) เรื่อง Secured Transactions กไ็ดร้ะบุให้

ทรพัยส์นิทางปญัญาสามารถใชเ้ป็นหลกัประกนัทางธุรกจิไดแ้ลว้ จงึเหน็ควรเพิม่ “ทรพัยส์นิทางปญัญา” 

เป็นหลกัประกนัประเภทหน่ึงในร่างกฎหมายฉบบัน้ีไปในคราวเดยีวกนัน้ีเลย เพื่อจะไดใ้หห้น่วยงาน

ภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง เช่นกระทรวงพาณิชย ์กระทรวงยุตธิรรมและ กระทรวงการคลงั ร่วมกนัหาแนวทาง

ในการรองรบัการจดแจง้ หรอืการขึน้ทะเบยีน ทรพัยส์นิทางปญัญา ซึ่งมอียู่หลายประเภท รวมไปถงึ

วธิกีารประเมนิมูลค่า และการบงัคบัหลกัประกนัดงักล่าวให้สมบูรณ์ ก่อนที่จะได้มกีารพจิารณาร่าง

กฎหมายฉบบัน้ีในชัน้รฐัสภาต่อไป 
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6.1.1.2 แก้ไข พรบ. บรรษทัประกนัสินเช่ืออตุสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 

(ก) หลกัการและเหตผุล 

นอกจากหลกัประกนัที่เป็นประเภททรพัย์สนิแลว้ การคํ้าประกนัสนิเชื่อกเ็ป็นมาตรการ

ทางการเงนิที่ภาครฐัหลายแห่งในประเทศอาเซียนให้ความสําคญั โดยมกีารจดัตัง้สถาบนัคํ้าประกนั

สนิเชื่อขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจของตนโดยเฉพาะอย่างยิง่ SMEs เช่น สถาบนัคํ้าประกนั

สนิเชื่อของมาเลเซยี (CGCMB) หรอืสถาบนัคํ้าประกนัสนิเชื่อของอนิโดนีเซยี (Perum Jamkrindo) 

หรอืสถาบนั คํ้าประกนัสนิเชื่อของฟิลปิปินส ์ (SBGFC) และบรรษทัประกนัสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาด

ย่อม (บสย.) ของไทย โดยภารกจิหลกั ไดแ้ก่การคํ้าประกนัสนิเชื่อที ่SMEs มอียู่กบัสถาบนัการเงนิ

ต่างๆ เพือ่เพิม่ความมัน่ใจใหส้ถาบนัการเงนิเหลา่นัน้ ปลอ่ยเงนิกูใ้นการทาํธุรกจิใหแ้ก่ SMEs อยา่งไรก็

ด ีบทบาทหน้าทีข่องสถาบนัคํ้าประกนัสนิเชื่อกอ็าจแตกต่างไปในแต่ละประเทศ โดยอาจครอบคลุมการ

คํ้าประกนัที่กวา้งไปกว่าสนิเชื่อก็ได้ เช่น การคํ้าประกนัความเสี่ยงในการลงทุน การคํ้าประกนัการ

ปฏบิตัติามสญัญา การคํ้าประกนัการออกตราสารหน้ี  

สาํหรบัประเทศไทย ภายใตก้ฎหมายจดัตัง้ บรรษทัประกนัสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม 

(บสย.) มหีน้าที่ในการคํ้าประกนัสนิเชื่อ SMEs ที่ขาดหลกัประกนั โดยปจัจุบนั บสย. สามารถ            

คํ้าประกนัไดเ้ฉพาะ SMEs ทีเ่ป็นราย ๆ ทัง้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา และนิตบิุคคล แต่ยงัไม่รวม SMEs 

ประเภททีม่ลีกัษณะเป็นการรวมกลุ่มธุรกจิ อยา่งเช่น cluster หรอืวสิาหกจิชุมชน นอกจากน้ี บสย. ยงั

คํ้าประกนัได้เพยีงสนิเชื่อที่ SMEs มอียู่กบัสถาบนัการเงนิและสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิเท่านัน้         

แต่ไมส่ามารถคํ้าประกนัสนิเชื่อที ่SMEs มอียูก่บับรษิทัทีม่ใิช่เป็นสถาบนัการเงนิ (Non Bank) อยา่ง

บรษิทัลสีซิง่ (Leasing) แฟคตอริง่ (Factoring) ได ้ทัง้ทีจ่รงิแลว้ ในในปจัจุบนัมผีูป้ระกอบการวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดยอ่มจาํนวนไมน้่อยมสีนิเชื่อในการประกอบธุรกจิกบับรษิทั Non Bank เหล่านัน้ 

ไมว่า่จะเป็น เชา่ซือ้ / ลสิซิง่ เครือ่งจกัร รถบรรทุก รถยก รถไถ ซอฟแวร ์และอุปกรณ์ เครื่องมอืในการ

ประกอบอาชพี/วชิาชพีเฉพาะต่างๆ นอกจากน้ี ในอนาคตหากมกีารเปิดทางให ้SMEs สามารถระดม

ทุนโดยผ่านตลาดทุนไดน้อกเหนือจากตลาดเงนิ โดยการออกตราสารหน้ีอย่างหุน้กูไ้ด ้กอ็าจจะตอ้งมี

การขยายบทบาท บสย. ใหร้วมไปถงึการคํ้าประกนัการออก หุน้กู ้ของ SMEs เหล่านัน้ดว้ย ทัง้น้ี       

เพือ่สรา้งความเชื่อมัน่ใหผู้ซ้ื้อตราสารหน้ี ของ SMEs ทีม่ ีบสย. คํ้าประกนัวา่มกีารรบัประกนัการจ่าย  

เงนิคนืเมือ่ครบกาํหนดแน่นอน  

อย่างไรกด็ ีในเรื่องน้ี เน่ืองจากกฎหมายจดัตัง้ บสย. มไิดก้ําหนดให ้บสย. สามารถคํ้า

ประกนั SMEs ทีอ่ยูใ่นรปูแบบการรวมกลุ่มธุรกจิ และไมส่ามารถคํ้าประกนัสนิเชื่อของ Non Bank และ
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หน้ีประเภทอื่นนอกจากสนิเชื่อ เช่น หน้ีในการปฏบิตัติามสญัญา หน้ีค่าสาธารณูปโภคได ้หน้ีจากการ

ออกตราสารหน้ี ดังนัน้ หากภาครัฐเห็นด้วยและสนับสนุนแนวทางที่เสนอ และ บสย.มีการออก

กฎเกณฑ์และแนวทางปฏบิตัทิี่ชดัเจน อาจต้องมกีารแก้ไขกฎหมายจดัตัง้ พรบ. บรรษทัเงนิทุน

อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม พ.ศ. 2534 หรอืออกประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง  

นอกจากน้ี หากภาครฐัมนีโยบายให้ SMEs ไทยลงทุนนอกประเทศ โดยเฉพาะใน

ประเทศอาเซียน ก็อาจทําให้ บสย. ต้องมีการแก้ไขหลกัเกณฑ์ หรือกฎหมายจดัตัง้ บางประการ 

เน่ืองจาก แมก้ฎหมายจะไม่ไดร้ะบุหา้ม บสย. คํ้าประกนัสนิเชื่อที ่SMEs นําไปลงทุนนอกประเทศ         

แต่ภายใต้หลกัเกณฑ์การคํ้าประกนัรายผลติภณัฑข์อง บสย.ทีผ่่านมาจะระบุไวว้่า บสย.จะคํ้าประกนั

เฉพาะ SMEs ไทยทีล่งทุนในประเทศเท่านัน้ แต่อย่างไรกด็ ีในปจัจุบนัไดม้กีารผอ่นคลายหลกัเกณฑ์

ดงักลา่วแลว้สาํหรบัผลติภณัฑ ์(product) ใหม่ๆ  ทีอ่อกมาในปลายปีทีผ่า่นมา 

อย่างไรกด็ ี แต่หากเป็นการคํ้าประกนัสนิเชื่อ SMEs ไทยทีไ่ปจดทะเบยีนจดัตัง้ใน

ต่างประเทศนัน้ บสย.อาจไม่สามารถทําได้ เน่ืองจาก ภายใต้วตัถุประสงค์ของ บสย. ระบุให้ บสย. 

สามารถคํ้าประกนัสนิเชื่อแก่ SMEs ทัว่ประเทศ ซึง่หากตคีวามตามตวัอกัษร กน่็าจะมไิดห้มายรวมถงึ 

SMEs ไทยทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศดว้ย เพราะจาํกดัเพยีง SMEs ทัว่ประเทศไทยเท่านัน้ แต่หาก

นโยบายภาครฐัต้องการจะให ้บสย.ขยายการคํ้าประกนัออกไป อาจจําเป็นต้องมกีารแก้ไขกฎหมาย

จดัตัง้ อย่างไรก็ดี ในกรณีดังกล่าว คงต้องมีการศึกษาในเชิงลึก และแนวทางปฏิบัติให้รอบคอบ 

โดยเฉพาะในเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศ การบงัคบัทรพัย์สนิ และการสวมสทิธ ิรวมไปถึง

การศกึษาเพิม่เตมิในเรือ่งรปูแบบของ back to back guarantee ดว้ย 

(ข) แนวทางแก้ไข 

ในกรณขีองการขยายหรอืเพิม่บทบาทของ บสย. ซึง่เป็นหน่ึงในสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ

ของรฐันัน้คงตอ้งขึน้อยู่กบันโยบายของภาครฐั โดยหากภาครฐัตอ้งการส่งเสรมิสนับสนุนบทบาทของ 

บสย. ใหส้ามารถขยายการคํ้าประกนัสนิเชื่อทางการเงนิที ่SMEs มอียูก่บัสถาบนัการเงนิ (Bank) โดย

ใหค้รอบคลุมไปถงึ Non Bank ไดด้ว้ย กจ็ะตอ้งมกีารออกประกาศเพิม่เตมิตามกฎหมายหรอืแกไ้ข

กฎหมาย หรอืหากเหน็ควรสนับสนุนส่งเสรมิให ้SMEs สามารถระดมทุนไดโ้ดยทางอื่นนอกจากการ     

กูเ้งนิผา่นสถาบนัการเงนิ โดยอาจกูโ้ดยผา่นการออกตราสารหน้ี กอ็าจจาํเป็นตอ้งจดัใหม้รีะบบ Credit 

Rating เขา้มารองรบัเพิม่เตมิ ก่อนทีจ่ะมกีารขยายบทบาทในการคํ้าประกนัครอบคลุมไปถงึตราสารหน้ี 

(Debt Instrument) หุน้กู ้ที ่SMEs จะสามารถออกเพือ่ระดมทุนจากผูท้ีส่นใจไดอ้กีดว้ย ซึง่ในกรณีหลงั

น้ีคงต้องมกีารพฒันาความร่วมมอืกบัหลายหน่วยงาน ถึง กฎ ระเบยีบที่เป็นขอ้จํากดั รวมทัง้ศกึษา
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ความเป็นไปได้ในเชิงลึกกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาด

หลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 

กระทรวงการคลงั เป็นตน้ นอกจากน้ี หากภาครฐัตอ้งการจะขยายบทบาท บสย.ไปถงึการคํ้าประกนั

การลงทุน การคํ้าประกนัการปฏบิตัติามสญัญา เช่น Bid Bond กจ็ะตอ้งมกีารขยายขอบอํานาจของ 

บสย. เชน่กนั 

(ค) การแก้ไขกฎหมาย 

ในกรณีทีภ่าครฐัมนีโยบายขยายบทบาท บสย. เพือ่ช่วยเหลอื SMEs ตามทีก่ล่าวขา้งตน้ 

กจ็ะตอ้งมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิ พรบ. บรรษทัประกนัสนิเชือ่อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม พ.ศ. 2534 ดงัน้ี 

(1) แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายจัดตัง้โดยการขยายขอบเขตการคํ้าประกันสินเชื่อที ่
SMEs มอียู่กบัสถาบนัการเงนิ Bank และ Non Bank หรอืออกประกาศ

คณะกรรมการ บสย. โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงั เพิม่คําจํากดั

ความของ สถาบนัการเงนิ ใหร้วมถงึธุรกจิ Non Bank  

(2) ขยายขอบเขตการคํ้าประกนัไปสู ่SMEs ทีม่กีารรวมตวัเป็นกลุ่มธุรกจิ อยา่งเช่น

วสิาหกจิชุมชน กลุ่มผูป้ระกอบการ OTOP ทีเ่ป็นรปูแบบการรวมตวัของกลุ่มคน 

เช่นกลุ่มแม่บา้น รวมถงึ SMEsไทยทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ในต่างประเทศแต่มผีูถ้อื

หุน้ส่วนใหญ่เป็นคนไทย รวมทัง้แกไ้ขปรบัปรุงหลกัเกณฑ์ของ บสย.ในการคํ้า

ประกนัสนิเชื่อในผลติภณัฑท์ีจ่ะออกใหม่ โดยให ้บสย.สามารถคํ้าประกนัสนิเชื่อ

เพือ่โครงการทีผู่ป้ระกอบการจะไปลงทุนในต่างประเทศได ้

(3) แกไ้ขวตัถุประสงค ์ในกรณีทีภ่าครฐัมนีโยบายให ้SMEs สามารถระดมทุนโดย

ทางอื่นนอกจากการขอสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิในตลาดเงนิได้ โดยใหข้ยาย

ขอบเขตการคํ้าประกนัเพื่อรองรบัการระดมทุนของ SMEs ผ่านตลาดทุน       

อยา่งตราสารหน้ี (Debt Instrument) เชน่ หุน้กู ้ของ SMEs ได ้ 

 

6.1.2 กฎหมายภาษีอากร 

(ก) หลกัการและเหตผุล 

ในปจัจุบนัรฐับาลมนีโยบายส่งเสรมิการเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติ เพิม่ความสามารถ

ในการแขง่ขนัของ SMEs อยูแ่ลว้ ทัง้การใหส้ทิธปิระโยชน์เป็นการทัว่ไป และการใหส้ทิธปิระโยชน์แก่ 
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SMEs โดยเฉพาะตามทีไ่ดก้ลา่วไวแ้ลว้ในบทที ่3  อยา่งไรกด็ ีจากการวเิคราะหเ์หน็วา่สทิธปิระโยชน์ที่

มใีหใ้นปจัจุบนัยงัไมม่ากพอทีจ่ะสง่เสรมิให ้SMEs อยูร่อด มคีวามเจรญิเตบิโต และมคีวามสามารถใน

การแขง่ขนั รวมทัง้ยงัไม่เหน็มนีโยบายใดส่งเสรมิให ้SMEs ขยายตลาดไปในต่างประเทศ รวมถงึไป

ลงทุนในต่างประเทศ มากนัก โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษอีากรแก่ SMEs ดงันัน้ 

จงึควรพจิารณาเพิม่มาตรการทางภาษอีากรแก่ SMEs ซึง่อาจทาํไดห้ลายวธิ ีเชน่ 

(1) การลดหรอืยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล (ภาษทีางตรง) กบั SMEs ซึง่มผีลโดยตรง 

กบั SMEs ในเชงิเศรษฐกจิ คอื ตน้ทุนในการทาํธุรกจิลดลง 

(2) หากไม่ต้องการลดอตัราภาษีเงนิได้นิตบิุคคล การให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษีอาจ

เป็นในรปูแบบของ  

- การใหห้กัค่าใชจ้่ายไดเ้ป็นพเิศษ เช่น หกัได ้2 เท่าหรอืมากกว่า สําหรบั

ค่าใช้จ่ายที่รฐัต้องการส่งเสรมิ เช่น ค่าใชจ้่ายในการสรา้งนวตักรรมหรอื

ชิน้งานใหม่ๆ    

- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับรายได้บางประเภท ที่ร ัฐต้องการ

สง่เสรมิ เชน่ เมือ่ตอ้งการให ้SMEs ไปลงทุนในต่างประเทศ กย็กเวน้ภาษี

เงนิไดส้าํหรบัเงนิปนัผลในต่างประเทศที ่SMEs ไดร้บั 

(ข) แนวทางแก้ไข 

จากการวิเคราะห์มาตรการทางภาษีที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย เห็นควรเสนอ

นโยบายภาษ ีทีน่่าจะเป็นไปได ้โดยแบง่เป็นมาตรการภาษเีพือ่สง่เสรมิ SMEs ภายในประเทศ และเพือ่

สง่เสรมิ SMEs ลงทุนภายนอกประเทศดงัต่อไปน้ี  
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มาตรการส่งเสริม SMEs ภายในประเทศ 

 

ตารางท่ี 6.1 มาตรการส่งเสริม SMEs ภายในประเทศ 

 

มาตรการท่ี 1 ใหป้รบัอตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล และเงือ่นไขทีจ่ะใหส้ทิธปิระโยชน์ดงัน้ี 
- ใหอ้ตัราภาษพีเิศษสาํหรบั SMEs เป็นอตัราคงทีร่อ้ยละ 15 
- ใหป้รบัเงื่อนไขในการไดร้บัสทิธปิระโยชน์จากเดมิคอื รายไดไ้ม่เกนิ 30 ลา้น

บาท เป็น 100 ลา้นบาท 
มาตรการท่ี 2 ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลใหก้บั SMEs ทีเ่ป็นบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล 

เป็นระยะเวลา 3 ปีแรกนับจากวนัทีเ่ริม่ประกอบการ เพื่อใหผู้ป้ระกอบการอยู่รอด
ในช่วงที่เริ่มต้นทําธุรกิจ  คล้ายกับการให้สิทธิประโยชน์กับบริษัทที่ได้ร ับการ
สง่เสรมิการลงทุน 

มาตรการท่ี 3 เพือ่เป็นการงา่ยกบั SMEs ในการยืน่แบบและคาํนวณตน้ทุนภาษ ีให ้SMEs เลอืก
ที่จะหกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ หรอืค่าใชจ้่ายทางภาษีแบบเหมากไ็ด ้อตัราเหมาที่ขอ
นําเสนอคอื รอ้ยละ 75 

มาตรการท่ี 4 เพื่อกระตุน้ให ้SMEs มกีารสรา้งนวตักรรมใหม่ๆ  ขอให ้SMEs หกัค่าใชจ้่ายทาง
ภาษไีด ้2 เทา่ในปีทีม่คีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้ สาํหรบั 
- คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากการขึน้ทะเบยีนทรพัยส์นิทางปญัญา 
- ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซื้อนวตักรรมใหม่ๆ จากต่างประเทศเพื่อต่อยอด

ธุรกจิ ใหม้ผีลติผลเพิม่ขึน้ทัง้ในเชงิเทคโนโลย ี กําลงัการผลติ และการพฒันา
สนิคา้ใหม ่ 

 

 

มาตรการส่งเสริมการลงทุนของ SMEs ภายนอกประเทศ 

 

ตารางท่ี 6.2 มาตรการส่งเสริม SMEs ภายนอกประเทศ 

 

มาตรการท่ี 5 ใหย้กเวน้ภาษเีงนิปนัผลใหก้บั SMEs สาํหรบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยไมต่อ้ง
มเีงื่อนไข เพื่อให ้SMEs ไปลงทุนในต่างประเทศ และนํารายไดก้ลบัเขา้มาใน
ประเทศ 

มาตรการท่ี 6 ให ้SMEs  หกัคา่ใชจ้า่ยได ้2 เทา่สาํหรบั คา่เดนิทางไปต่างประเทศเพือ่สรา้งธุรกจิ 
และรายจา่ยในการศกึษาลูท่างการทาํธุรกจิในต่างประเทศ 



6 - 16 ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย 

 

 

 (ค) การแก้ไขกฎหมาย 

เพื่อส่งเสรมิให ้SMEs ใหม้คีวามแขง็แกร่ง อยู่รอด เตบิโต และมคีวามสามารถในการ

แข่งขนั มาตรการทางภาษทีีนํ่าเสนอตาม (ข) สามารถดําเนินการ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎกีาออก

ตามความในประมวลรษัฎากร และประกาศในราชกจิจานุเบกษาต่อไป โดยหน่วยงานเจา้ของเรื่องจะ

เสนอเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อให้พิจารณาเห็นชอบ หลงัจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมตัิในมาตรการ

ดงักล่าว จงึประกาศใช ้เน่ืองจากโดยปกตแิลว้หน่วยงานที่รบัผดิชอบในการเสนอมาตรการทางภาษี

เพื่อให้คณะรฐัมนตรีอนุมตัิคือ กระทรวงการคลงั ซึ่งเป็นกระทรวงที่กํากบัดูแลกรมสรรพากร โดย

นําเสนอรา่งพระราชกฤษฎกีาทีต่อ้งออกใหม ่ดงัต่อไปน้ี 

 

ร่าง พรฎ. เพ่ือปรบัอตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรบั SMEs และเง่ือนไขท่ีจะได้รบัสิทธิ

ประโยชน์ 

 

เน่ืองจากอตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลทีใ่หก้บั SMEs ในปจัจุบนั อยู่ทีเ่ฉลีย่รอ้ยละ 12.75 

ของกําไรสุทธ ิ1 ลา้นบาทแรกเท่านัน้ (กําไรสุทธสิ่วนทีไ่ม่เกนิ 150,000 บาทยกเวน้/ ตัง้แต่ 150,001 

ถงึ 1,000,000 บาทเสยีภาษรีอ้ยละ 151)  สว่นทีเ่กนิ 1 ลา้นบาทเสยีภาษตีามอตัราปกต ิคอื       รอ้ย

ละ 30 (ลดลงเหลอื 23 และ 20 ในปี พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556-2557 ตามลําดบั) อกีทัง้ยงัมเีงื่อนไข

ในการไดร้บัสทิธวิา่  SMEs จะตอ้งเป็นบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลทีม่ทีุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ใน

วนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชไีม่เกนิ 5 ลา้นบาท และ รายไดจ้ากการขายสนิคา้และใหบ้รกิารไม่

เกนิ 30 ลา้นบาทในรอบระยะเวลาบญัช ี ซึ่งเมื่อเทยีบกบัประเทศเป้าหมายอื่น เช่น อนิโดนีเซยี และ 

สงิคโปร ์แลว้ตน้ทุนภาษขีอง SMEs ไทยยงัสงูกวา่มาก2 และเงือ่นไขเรื่องรายได ้     30 ลา้นบาทนัน้

เป็นจํานวนทีต่ํ่ามาก ดงันัน้ จงึเหน็ควรเสนอใหป้รบัอตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบั SMEs เพื่อช่วย 

SMEs ลดตน้ทุนทางภาษโีดย  

                                                            
1 ตามมตคิรม วนัที ่8 มกราคม 2556 ซึง่ยงัมไิดบ้งัคบัใชเ้ป็นกฎหมาย ไดป้รบัเพิม่การยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลสาํหรบัเงนิได ้

150,000 บาทแรก เป็น 300,000 บาทแรก สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นตน้ไป 

ทาํใหอ้ตัราภาษสีาํหรบั กาํไรสทุธ ิ1,000,000 บาทแรกลดลงเป็นรอ้ยละ 10.5 
2 อตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลในประเทศอนิโดนีเซยี - บรษิทัทีม่รีายไดไ้มเ่กนิ 50,000 ลา้นรปีู (155 ลา้นบาท) เสยีภาษเีงนิไดนิ้ติ

บุคคลทีอ่ตัรารอ้ยละ 12.5 เทา่นัน้  อตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลในประเทศสงิคโปร ์– ไมม่อีตัราพเิศษสาํหรบั SMEs แต่อตัราปกติ

ตํ่าอยูแ่ลว้ คอื รอ้ยละ 4.25 สาํหรบักาํไรสทุธ ิSGD10,000 แรก (250,000 บาท)   รอ้ยละ 8.5 สาํหรบั SGD 290,000 

(7,250,000 บาท) ถดัมา และ รอ้ยละ 17 สาํหรบัรายไดส้ว่นทีเ่กนิ SGD 300,000 (7,500,000 บาท)  
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- การปรบัลดอตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบั SMEs เช่น  ใชอ้ตัราล่าสุดทีร่อ้ยละ 

15 สาํหรบักําไรสุทธขิอง  SMEs สว่นทีเ่กนิ 1 ลา้นบาท หากอตัราภาษปีกตยิงัสงู

กวา่รอ้ยละ 15 

- การปรบัเงือ่นไขเรือ่งรายไดก้่อนคา่ใชจ้า่ย 30 ลา้นบาท ขยายเพิม่ขึน้เป็น 100 ลา้น

บาทหรอืมากกวา่ (เพราะเงือ่นไขเรือ่งรายได ้30 ลา้นบาทในปจัจุบนันัน้เป็นจาํนวน

ทีต่ํ่าเกนิไปเมือ่เทยีบกบัประเทศอื่นและสภาพความเป็นจรงิ)  

- การปรบัเงื่อนไขทุนจดทะเบยีนใหสู้งกว่า 5 ลา้นบาท ซึ่งอาจเป็นไม่เกนิ 20 ลา้น

บาท เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจรงิ 

ผลของการออก พรฎ. ดงักลา่ว อาจมดีงัน้ี  

 

ตารางท่ี 6.3 ข้อดี ข้อเสียของร่างพรฎ. เพ่ือปรบัอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลสาํหรบั SMEs 

 

ข้อดี ข้อเสีย 

(1) การปรบัใชอ้ตัราคงทีน่ัน้ทาํใหง้า่ยสาํหรบั SMEs 
ในทางปฏบิตั ิ

(1) รฐัอาจสูญเสยีรายได้การจดัเก็บภาษีเงนิ
ไดนิ้ตบิุคคล 

(2) การปรับเงื่อนไขเรื่องรายได้จะช่วยจูงใจให ้
SMEs พฒันาธุรกจิใหม้รีายไดม้ากขึน้โดยไม่
สญูเสยีสทิธปิระโยชน์ในแง่ของอตัราภาษเีงนิได้
นิตบิุคคล 

(3) ชว่ย SMEs ลดตน้ทุนทางภาษอียา่งแทจ้รงิ 

 

 

 

ร่าง พรฎ. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กบั SMEs ท่ีเป็นบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เป็น

ระยะเวลา 3 ปีแรกนับจากวนัท่ีเร่ิมประกอบการ 

 

การออก พรฎ. น้ีเป็นไปเพื่อแก้ไขผลกระทบจากหลกัการที่คณะกรรมการส่งเสรมิการ

ลงทุนไดใ้หส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษสีาํหรบักจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนตามกฎหมายวา่ดว้ยการ

ส่งเสรมิการลงทุน ซึ่งหน่ึงในสทิธปิระโยชน์ทีส่าํคญัและทําใหต่้างชาตติดัสนิใจเขา้มาลงทุนในประเทศ

ไทย คอื การยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลและเงนิปนัผลเป็นเวลา 3-8 ปี ขึน้อยู่กบัตําแหน่งทีต่ ัง้ของ
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โรงงาน โดยปญัหาทีเ่กดิขึน้ในปจัจุบนัคอื ต่างชาตริายใหญ่เขา้มาลงทุนในประเทศไทยไมต่อ้งเสยีภาษ ี

เพราะไดร้บัยกเวน้ตามบตัรส่งเสรมิ และเมื่อบตัรหมดกข็อต่อไดอ้กี ซึ่งในขณะเดยีวกนั คนไทยหรอื 

SMEs ของไทยตอ้งเสยีภาษใีนอตัรารอ้ยละ 30 (ลดลงเหลอื 23 และ 20 ในปี พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 

2556-2557 ตามลําดบั) ซึ่งมองว่าไม่เป็นธรรม หากรฐัมองว่าการให้ต่างชาติมาลงทุน รฐัจะได้รบั

ประโยชน์ในเชงิเศรษฐกจิ เช่น เกดิการจา้งงาน หรอืมเีงนิไหลเขา้เพื่อกระตุน้เศรษฐกจิ  การเพิม่ขึน้

หรอืการเตบิโตของ SMEs กส็ามารถใหผ้ลในเชงิเศรษฐกจิไดเ้ช่นเดยีวกนั ดงันัน้ เพือ่ลดความไมเ่ป็น

ธรรม และเพื่อเป็นแรงจูงใจใหม้ ีSMEs ใหม่เขา้สู่ระบบภาษมีากขึน้ จงึขอเสนอใหม้กีารออก พรฎ.

ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลใหก้บั SMEs ทีเ่ป็นบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล เป็นระยะเวลา 3 ปี

แรกนับจากวนัทีเ่ริม่ประกอบการ เพื่อใหผู้ป้ระกอบการอยูร่อดในช่วงทีเ่ริม่ตน้ทําธุรกจิ  โดยอาจส่งผล

กบัผูป้ระกอบการและภาครฐั ดงัน้ี  

ตารางท่ี 6.4 ข้อดี ข้อเสียของร่าง พรฎ. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลให้กบั SMEs ท่ี

เป็นบริษทัหรอืห้างหุ้นส่วนนิติบคุคล 

 

 

 

ร่าง พรฎ. ท่ีให้สิทธิ SMEs สามารถเลือกท่ีจะหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีแบบเหมา หรือหกัตามจริง      

กไ็ด้ 

 

แนวทางการเสียภาษีแบบน้ีเป็นแนวทางที่มีใช้อยู่แล้วกับการเสียภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา สําหรบัการหกัค่าใช้จ่ายแบบเหมาสําหรบัเงนิได้ที่บุคคลธรรมดาได้รบัตามมาตรา 40(5) - 

40(8)  เช่น กรณีเงนิได้จากการรบัเหมาที่ผู้รบัเหมาต้องลงทุนจดัหาสมัภาระ3 เพื่อให้เป็นการง่าย

                                                            
3เป็นเงนิไดต้ามมาตรา 40(7) แหง่ประมวลรษัฎากร 

ข้อดี ข้อเสีย 

(1) เพื่อให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนในการทําธุรกิจ
ในชว่งเริม่ตน้ทาํธุรกจิ   

(1) รฐัอาจเสยีประโยชน์ในการเรยีกเกบ็ภาษี
เงนิไดนิ้ตบิุคคลไปในชว่ง 3 ปีแรก 

(2) หากผู้ประกอบการที่เขา้ระบบมรีายได้เกิน 1.8 
ลา้นบาท กจ็ะต้องเขา้สู่ระบบภาษีมูลค่าเพิม่ ซึ่ง
ผลทีต่ามมาคอื รฐัสามารถจดัเกบ็ภาษมีลูค่าเพิม่
โดยเฉพาะจาก SMEs ทีอ่ยูน่อกระบบไดม้ากขึน้ 
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สาํหรบั SMEs ในการจดัเกบ็เอกสาร ในการจดัทาํการปรบัปรุงกําไรสุทธทิางภาษ ีและเป็นการลดการ

ซื้อขายใบเสรจ็และใบกํากบัภาษีปลอม อกีทัง้ยงัเป็นการลดอตัรากําลงัและเวลาของเจา้หน้าที่ในการ

ตรวจสอบภาษ ีโดยสาเหตุทีนํ่าเสนออตัราเหมา ทีร่อ้ยละ 75 กเ็พราะ 

(1) ยดึแนวทางของกรมสรรพากรสาํหรบัการหกัค่าใชจ้่ายแบบเหมาสาํหรบัเงนิไดท้ี่
บุคคลธรรมดาไดร้บัตามมาตรา 40(5) - 40(8)  แหง่ประมวลรษัฎากร 

(2) เทยีบเคยีงกบัมาตรา 71(1) แหง่ประมวลรษัฎากร เรือ่งการประเมนิภาษจีากยอด

รายรบั ในอตัรารอ้ยละ 5 ในกรณทีีผู่เ้สยีภาษไีมนํ่าบญัช ีเอกสารหรอืหลกัฐานมา

ใหเ้จา้พนกังานประเมนิทาํการตรวจสอบ 

 

ตารางท่ี 6.5 การคาํนวณหกัค่าใช้จ่ายแบบเหมาของ SME 

 

รายรบั 
 

100 บาท  

หกั คา่ใชจ้า่ยแบบเหมา รอ้ยละ 75 75 บาท 
คงเหลอื 25 บาท 
ภาษี (ใช้อตัราร้อยละ 204) 5 บาท 

 

จะเห็นว่าการใช้อัตราเหมาที่ร้อยละ 75 ทําให้รัฐจัดเก็บภาษีได้ในอัตราร้อยละ 5          

ของรายไดเ้ทา่กนั 

ดงันัน้ เพื่อเป็นการง่ายกบั SMEs ในการยื่นแบบและคํานวณต้นทุนภาษี ให ้SMEs 

เลอืกทีจ่ะหกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ หรอืค่าใชจ้่ายทางภาษแีบบเหมากไ็ด ้อตัราเหมาทีข่อนําเสนอคอื รอ้ย

ละ 75 โดยวเิคราะหแ์ลว้ มขีอ้สงัเกตดงัน้ี 

 

 

 

                                                                                                                                                                           
 

4 ภายใตส้มมตุฐิานวา่ในทีส่ดุ รฐัตอ้งการจดัเกบ็ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลทีอ่ตัรารอ้ยละ 20 
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ตารางท่ี 6.6 ข้อดี ข้อเสียของร่าง พรฎ. ท่ีให้สิทธิ SMEs สามารถเลือกท่ีจะหกัค่าใช้จ่ายทางภาษี

แบบเหมา หรือหกัตามจริง 

 

 

ร่าง พรฎ. เพ่ือการกระตุ้นให้ SMEs มีนวตักรรมใหม่ๆ  

 

เพื่อส่งเสรมิให ้SMEs มคีวามสามารถในการแข่งขนั และจูงใจให ้SMEs มกีารพฒันา

สนิค้า และการให้บรกิารให้ดขีึ้นและทนัสมยัอยู่เสมอ โดยนโยบายน้ีเทยีบเคยีงจากนโยบายภาษีที่

ประเทศสงิคโปรม์ใีหก้บั SMEs ในประเทศ โดยเสนอให ้SMEs สามารถหกัคา่ใชจ้า่ยทางภาษไีด ้2 เท่า 

และหกัไดท้นัทใีนปีทีม่คีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้ สาํหรบัคา่ใชจ้า่ยดงัต่อไปน้ี 

(1) คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากการขึน้ทะเบยีนทรพัยส์นิทางปญัญา 

(2) คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากการซือ้นวตักรรมใหม่ๆ  จากต่างประเทศเพือ่ต่อยอดธุรกจิ ให้

มผีลติผลเพิม่ขึน้ทัง้ในเชงิเทคโนโลย ี กาํลงัการผลติ และการพฒันาสนิคา้ใหม ่ 

โดยวเิคราะหแ์ลว้ เหน็วา่น่าจะมผีลต่อ SMEs และภาครฐั ดงัน้ี  

 

 

ข้อดี ข้อเสีย 

(1) ง่ายสาํหรบั SMEs ทีไ่ม่ตอ้งเกบ็เอกสารเพื่อให้
เจา้หน้าทีต่รวจสอบ ไม่ตอ้งปรบัปรุงรายการทาง
ภาษีตอนสิ้นปี ไม่ยุ่งยากในการยื่นแบบแสดง
รายการภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 

(1) ในธุรกจิบางประเภท รฐัอาจเสยีประโยชน์ 
เพราะหากหกัค่าใชจ้่ายตามจรงิแลว้ กําไร
สุทธทิีต่อ้งเสยีภาษอียูท่ีอ่ตัรามากกวา่รอ้ย
ละ 20 

(2) ลดการหลกีเลี่ยงภาษ ีและลดการใชใ้บเสรจ็และ
ใบกาํกบัภาษปีลอม 

 

(3) งา่ยสาํหรบัเจา้หน้าทีร่ฐัในการตรวจสอบ ในกรณี
ทีม่ ีSMEs ในระบบเยอะมาก 

 

(4) SMEs สามารถทราบตน้ทุนภาษขีองตนไดท้นัที
เมือ่ทราบยอดรายได ้

 

(5) เหมาะในกรณทีี ่SMEs ไมม่คีวามรูเ้รือ่งภาษ ี  
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ตารางท่ี 6.7 ข้อดี ข้อเสียของ ร่างพรฎ. เพ่ือการกระตุ้นให้ SMEs มีนวตักรรมใหม่ๆ 

 

ข้อดี ข้อเสีย 

(1) นวตักรรมจะทําให ้SMEs มสีนิคา้ หรอืบรกิาร ที่ทนัสมยัและ
แปลกใหม่อยู่เสมอ เป็นการเพิม่ความสามารถในการแข่งขนั
ของ SMEs นอกจากนัน้สนิคา้ทีม่กีารขึน้ทะเบยีนทรพัยส์นิทาง
ปญัญา สามารถเพิม่มูลค่าให้กบัตวัสนิค้าได้ ทําให้ SMEs มี
รายไดม้ากขึน้ รฐักจ็ดัเกบ็ภาษไีดเ้พิม่ขึน้ดว้ย 

(1) รฐัอาจเสยีประโยชน์ในการเรยีก
เกบ็ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลไป 

(2) หากมีการนําทรัพย์สินทางปญัญาที่ขึ้นทะเบียนไปใช้ใน
ต่างประเทศ กจ็ะมเีงนิค่าสทิธจิ่ายเขา้มาในประเทศ ทําใหท้ัง้ 
SMEs เองกม็รีายได ้และรฐัเองกส็ามารถเกบ็ภาษีเพิม่ได้
เชน่กนั 

 

(3) เกิดการพัฒนาของ SMEs ในประเทศและต่อยอดธุรกิจ 
ออกไปเรื่อยๆ หาก SMEs เตบิโตระบบเศรษฐกจิของประเทศ
กด็ไีปดว้ย 

 

 

ร่าง พรฎ. ยกเว้นภาษีเงินปันผลให้กบั SMEs สาํหรบัการลงทุนในต่างประเทศ 

 

ในปจัจุบนัม ีSMEs บางรายมศีกัยภาพ มคีวามพรอ้มหรอืเหน็ลู่ทางของการไปลงทุนใน

ต่างประเทศ แต่ตดิปญัหาเรือ่งของเงนิทุน และเรื่องตน้ทุนในการไปลงทุนในต่างประเทศ ภาษกีเ็ป็นอกี

ตน้ทุนหน่ึงที ่SMEs ตอ้งแบกรบั ยกตวัอย่างเช่น SMEs ของไทยเมื่อไปลงทุนในประเทศพม่าจะมี

ตน้ทุนทางภาษดีงัน้ี 

 

ตารางท่ี 6.8 การคาํนวณต้นทุนทางภาษีของ SMEs ของไทยเมื่อไปลงทุนในประเทศพม่า 

 

เงนิลงทุนในบรษิทัพมา่ (สว่นไดเ้สยีไมถ่งึ รอ้ยละ 25) 1,000 บาท 
กาํไรสทุธขิองเงนิลงทุนตามสว่นไดเ้สยี (สมมตุริอ้ยละ 10) 100 บาท 
หกั ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลในพมา่ (รอ้ยละ 25) (25) บาท 
เงนิปนัผลจา่ย 75 บาท 
หกั ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลในประเทศไทย  
(สมมุตวิ่า SMEs ไทยมกีําไรสุทธเิกนิ 3 ลา้นบาท ซึง่ตอ้งเสยีภาษี

(17.25) บาท 
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เงนิไดนิ้ตบิุคคลทีอ่ตัรารอ้ยละ 23) 
เงนิคงเหลอืของ SMEs ไทย 57.75 บาท 

ตน้ทุนภาษ ี(รอ้ยละของเงนิลงทุน) รอ้ยละ 4.225 
ตน้ทุนภาษ ี(รอ้ยละของกาํไรสทุธใินพมา่) รอ้ยละ 42.25 

 

หมายเหตุ – ไมม่ภีาษหีกั ณ ทีจ่า่ยกรณกีารจา่ยเงนิปนัผลในประเทศพมา่ 

จะเหน็ไดว้่าหากไปลงทุนในพม่า ไดผ้ลตอบแทนรอ้ยละ 10 ต่อปี SMEs ไทยตอ้งเสยี

ภาษใีนพมา่และไทยรวมกนัรอ้ยละ 4.225 หรอืเกอืบครึง่หน่ึงของกําไรทีไ่ดร้บั ซึง่ตน้ทุนภาษไีมจ่งูใจให ้

SMEs ไปลงทุนในต่างประเทศ แมว้า่ประเทศไทยจะมกีารยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลจากเงนิปนัผลรบั

ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบบัที่ 442 แต่ก็ยงัมเีงื่อนไขว่าต้องถือหุ้นในบรษิัทที่จ่ายปนัผลไม่น้อยกว่า      

รอ้ยละ 25 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดอืนนับตัง้แต่เวน้ที่ไดหุ้้นนัน้มาจนถึงวนัที่จ่ายปนัผล และ       

เงนิปนัผลตอ้งมาจากกําไรสุทธทิีม่กีารเสยีภาษใีนประเทศผูจ้่ายเงนิปนัผล โดยอตัราภาษทีีจ่่ายไวต้อ้ง

ไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 15 นโยบายภาษใีนปจัจุบนัจงึไมเ่อือ้อาํนวยให ้SMEs ไปลงทุนในต่างประเทศมากนัก 

ปญัหาหน่ึงที่เกดิขึ้นในปจัจุบนัคอื เมื่อบรษิทัไทยไปลงทุนในต่างประเทศ เมื่อมกีําไรก็จะเก็บเงนิไว้

ต่างประเทศโดยไม่ประกาศจ่ายเงนิปนัผล เพราะไม่ตอ้งการนํารายไดเ้งนิปนัผลเขา้มารวมเป็นรายได้

ของกจิการซึง่ตอ้งเสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลในประเทศไทย ทัง้น้ีการเกบ็เงนิไวน้อกประเทศทาํใหเ้งนิไม่

ไหลเขา้และไม่เกดิประโยชน์เชงิเศรษฐกจิกบัประเทศ ดว้ยเหตุผลดงักล่าว จงึควรมรี่าง พรฎ.ยกเวน้

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลใหก้บั SMEs สําหรบัเงนิไดพ้งึประเมนิทีเ่ป็นเงนิปนัผลซึ่งไดร้บัจากบรษิทัหรอื 

หา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลทีต่ัง้ขึน้ตามกฎหมายของต่างประเทศ โดยไม่มเีงื่อนไข ซึ่งจากหลกัการดงักล่าว 

น่าจะก่อใหเ้กดิผล ดงัต่อไปน้ี  
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ตารางท่ี 6.9 ข้อดี ข้อเสียของร่าง พรฎ. ยกเว้นภาษีเงินปันผลให้กบั SMEs สาํหรบัการลงทุนใน

ต่างประเทศ 

 

ข้อดี ข้อเสีย 

(1) เป็นมาตรการทีเ่ด่นชดัในการส่งเสรมิ และจูงใจ
ให ้SMEs ไปลงทุนในต่างประเทศ  

(1) รฐัอาจเสยีประโยชน์ในการเรยีกเกบ็ภาษี
เงนิไดนิ้ตบิุคคลไป  

(2) ช่วยมิให้เก็บผลประโยชน์จากการลงทุนใน
ต่างประเทศ แต่นําเงนิกลบัเขา้มาในประเทศไทย  

(แต่เหน็ว่าหากนําเงนิเกบ็ไวน้อกประเทศ 
กไ็มไ่ดท้าํใหร้ฐัมรีายไดอ้ยูแ่ลว้) 

(3) ผลของการนําเงนิเขา้มาในประเทศไทย คอื เมด็
เงนิทีไ่หลเขา้จะถูกนํามาใชใ้นประเทศ นอกจาก
จะเป็นการกระตุน้เศรษฐกจิแลว้ ยงัทาํใหเ้กดิการ
บรโิภคในประเทศเพิม่มากขึน้ และสิง่ทีจ่ะกลบัมา
สู่รฐักค็อื การเรยีกเกบ็ภาษมีูลค่าเพิม่ไดม้ากขึน้
นัน่เอง 

 

 

ร่างพรฎ. ให้ หกัค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่าสาํหรบั ค่าเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือสร้างธุรกิจ และ

รายจ่ายในการศึกษาลู่ทางการทาํธรุกิจในต่างประเทศ 

 

เพื่อสนับสนุนการขยายขดีความสามารถในการแขง่ขนัของธุรกจิไทยในการไปลงทุนใน

ต่างประเทศ จงึเหน็ควรใหม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายภาษอีากร โดยเทยีบเคยีงจากมาตรการภาษทีี่

รฐับาลประเทศสงิคโปรใ์ช ้กล่าวคอื อนุญาตให ้ SMEs หกัค่าใชจ้่ายทางภาษไีด ้2 เทา่สาํหรบัรายจ่าย 

ทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัการสรา้งธุรกจิ หรอืสรา้งฐานของลูกคา้ในต่างประเทศ ซึ่งรายจ่ายที่จะไดร้บัสทิธอิาจ

เป็นรายจา่ยดงัต่อไปน้ี  

- รายจา่ยเพือ่ศกึษาตลาด และลูท่างการทาํธุรกจิในต่างประเทศ 

- ค่าใช้จ่ายในการสร้างตราสนิค้า การวางตลาดสนิค้า และค่าใช้จ่ายการตลาด  

เพือ่ใหส้นิคา้และบรกิาร  ของ SMEs เป็นทีรู่จ้กัในต่างประเทศ 

- รายจา่ยเพือ่เขา้รว่มงานแสดงสนิคา้ในต่างประเทศ 

- รายจ่ายของการเขา้ร่วมสมัมนาในต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการสรา้งธุรกจิใน

ต่างประเทศ 
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ทัง้น้ี จากการวเิคราะห ์เหน็วา่ หลกัการดงักล่าว อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

ดงัน้ี 

ตารางท่ี 6.10 ข้อดี ข้อเสียของร่าง พรฎ. ให้ หกัค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่าสาํหรบั ค่าเดินทางไป

ต่างประเทศเพ่ือสร้างธรุกิจ และรายจ่ายในการศึกษาลู่ทางการทาํธรุกิจในต่างประเทศ 

 

ข้อดี ข้อเสีย 

(1) เพื่อขยายตลาดลูกค้า และเพิ่มรายได้ให้กับ 
SMEs เพือ่รองรบัการเปิด AEC หาก SMEs มี
รายได้สูงขึ้น ก็สามารถสร้างความมัง่คัง่ให้กับ
ประเทศได้ และทําให้เศรษฐกิจไทยเติบโตไป
ดว้ย 

(1) รฐัอาจเสยีประโยชน์ในการเรยีกเกบ็ภาษี
เงนิไดนิ้ตบิุคคลไปบา้ง เพราะค่าใชจ้่ายที่
หกัได้เพิ่ม อาจทําให้ภาษีที่เรียกเก็บได้
น้อยลง 

(2) รายได้ที่เพิม่ขึ้นทําให้รฐัสามารถจดัเก็บภาษีทัง้
ทางตรง (ภาษีเงินได้นิติบุคคล) และทางอ้อม 
(ภาษมีลูคา่เพิม่) ไดม้ากขึน้  

(แต่หากมองว่าการขยายตลาดทําให้
รายไดโ้ตขึน้มากกวา่ค่าใชจ้่ายทีเ่สยีไป รฐั
เองอาจไม่เสียประโยชน์อันเกิดจากการ
เกบ็ภาษใีหล้ดลง) 

 

6.2 ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัมาตรการเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างส่วน

ราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวิสาหกิจ องคก์ารเอกชน และผู้ประกอบการ SMEs ทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ 

(ก) เหตผุลความจาํเป็น 

เหตุที่มาตรการสนับสนุนส่งเสรมิการดําเนินการต่างๆ ของประเทศไทยมกัไม่ประสบ

ความสาํเรจ็กเ็พราะการขาดการบูรณาการของนโยบาย ของหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครฐัดว้ย

กนัเอง หรอืภาครฐักบัเอกชน 

(ข) ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 

(1) ภาครฐัตอ้งจดัใหต้อ้งจดัใหม้เีจา้ภาพในการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของ SMEs และ

ส่งเสริมความสามารถในการลงทุนนอกประเทศ โดยจะเห็นว่าในการดําเนินการ

โครงการใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นของภาครฐัหรอืเอกชน หากขาดเจ้าภาพในการ

ดําเนินงานก็จะประสบความสําเรจ็ได้ยาก หรอือาจต้องใช้เวลานาน เน่ืองจากขาด      

ผู้ควบคุมทศิทาง ผู้ประสานงาน และผู้ติดตามการดําเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
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หากโครงการดงักล่าวตอ้งอาศยัความร่วมมอืของหลายฝ่าย อย่างเช่นกรณีของการ

สง่เสรมิสนับสนุน SMEs ใหม้คีวามเขม้แขง็ เพื่อเตรยีมพรอ้มเขา้สู่ AEC น้ี กต็อ้ง

อาศยัพึง่พาการออกมาตรการช่วยเหลอืของหน่วยงานภาครฐัหลายแห่ง รฐัวสิาหกจิ

ต่างๆ อกีทัง้ยงัอาจรวมไปถงึการสนับสนุนของภาควชิาการ และการมสี่วนร่วมของ

ภาคประชาสงัคมอกีดว้ย ดงันัน้ จงึจําเป็นอย่างยิง่ทีก่ารดําเนินการดงักล่าวจะตอ้งมี

เจา้ภาพในการประสานงาน และนําทางไปสู่จุดหมายเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ

โดยรวม  

(2) การส่งเสริม SMEs ต้องอาศยัการเชื่อมโยงของมาตรการของทุกภาคส่วน 

(Integration of Policy) ไมว่า่จะเป็นหน่วยงานของรฐัดว้ยกนัเอง หรอืของภาคเอกชน 

ตลอดจนสมาคมต่างๆ โดยเจา้ภาพจะต้องเป็นผูร้วบรวม นโยบายและมาตรการใน

การสง่เสรมิสนับสนุน SMEs ทีม่อียูใ่นปจัจุบนั และกําหนดความชดัเจนของทศิทางที่

ควรจะส่งเสรมิและสนับสนุน โดยอาจนํามาจดัระบบ (re-arrangement) ให้เป็น 

package เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพทีม่ากขึน้ 

(3) ภาครฐัและ SMEs ควรมกีารประสานงานกบันักธุรกจิไทยในต่างประเทศ หรอืสมาคม

การค้าไทยในต่างประเทศ เพื่อเยีย่มชมธุรกจิ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 

การขอคําแนะนํา และทราบสิง่ทีต่อ้งการใหภ้าครฐัช่วยเหลอื ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์ของ

ประเทศไทยโดยรวม 

(4) ขอความร่วมมอืผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ในการให้ความช่วยเหลอืผู้ประกอบการ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม ไมว่า่จะเป็นในเรือ่ง การเปิดโอกาสใหม้กีารร่วมทาํธุรกจิใน

ฐานะ Supply Chain ในต่างประเทศ  หรอืการเขา้ร่วมในฐานะผูส้งัเกตการณ์ในการ

ตกลงการคา้ระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนความรู ้ดา้นเทคโนโลย ีknow how        

การแบ่งปนัขอ้มลูดา้น R&D การช่วยเหลอืในการคํ้าประกนัการลงทุนในแบบต่างๆ     

เป็นตน้ 

(5)  ผูบ้รโิภคควรมสีว่นร่วมในการช่วยสอดสอ่งดแูลการประกอบธุรกจิของผูป้ระกอบการ

ต่างชาต ิเพื่อควบคุมคุณภาพของสนิคา้และบรกิารในประเทศ เพื่อปกป้องธุรกจิไทย

ใหม้กีารแข่งขนัทีเ่ป็นธรรม เพื่อป้องกนัมใิหม้กีารกระทําทีผ่ดิกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น

ในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การถือครองที่ดิน การละเมิด

ทรพัยส์นิทางปญัญา การละเมดิภมูปิญัญาทอ้งถิน่ หรอืการทาํลายศลิปวฒันธรรม  
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(6) ภาครฐัควรมอบหมายให้ สสว. เป็นเจ้าภาพในการดําเนินการเกี่ยวกบัการส่งเสรมิ

สนับสนุน SMEs ไทยทัง้ในการไปลงทุนในต่างประเทศ และรองรบัการแขง่ขนักบันัก

ลงทุนอาเซยีนภายใน ประเทศ ทัง้น้ี เน่ืองจากปจัจุบนั สสว. กเ็ป็นศูนยก์ลางในการ

รวบรวมข้อมูลโครงการหรือแผนงานที่หน่วยงานภาครฐัต่างๆ ได้ดําเนินการตาม

แผนการส่งเสรมิ SMEs ซึ่งมรีายละเอยีดครบถว้นในทุกดา้นอยู่แลว้ โดยอาจจดัทํา 

Roadmap โดยกําหนดระยะเวลาทีจ่ะบรรลุเป้าหมายร่วมกนัเช่นการตัง้เป้าหมายให ้

SMEs ไทยมกีารลงทุนในประเทศ CLMV ในสาขาทีไ่ทยมศีกัยภาพ ไดจ้าํนวนหน่ึง 

ภายในปี 2558 

(7) เพื่อให้เกดิความชดัเจนในการส่งเสรมิ SMEs ไทย สสว. ในฐานะเจ้าภาพ ควร

รวบรวมนโยบาย/มาตรการส่งเสรมิ SMEs ทีห่น่วยงานต่างๆ กําลงัดําเนินการอยู ่

หรอืทีจ่ะดําเนินการในอนาคต พรอ้มทัง้วเิคราะห์ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากแบบสํารวจโครงการ

ส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อนํามาเชื่อมโยงกนั และจดัทําเป็น 

package สาํหรบั SMEs โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นนโยบายเชงิรุก หรอืเชงิรบั เป็น

นโยบายภาษี หรอืมใิช่ภาษี หรอืเป็นมาตรการอํานวยความสะดวกในเรื่องใด ทัง้น้ี 

เพื่อใหเ้หน็ภาพของความต่อเน่ืองและเชื่อมโยงของนโยบาย/มาตรการ/หรอืโครงการ

ทีด่ําเนินการโดยหน่วยงานต่างๆ การวเิคราะห์ดงักล่าวจะทําใหเ้หน็ว่า นโยบายหรอื

มาตรการต่างๆ มกีารซํ้าซอ้นกนัหรอืไม่ หรอืมกีารขาดตอน ไมต่่อเน่ือง กจ็ะไดเ้สนอ

มาตรการเพือ่การเชือ่มโยงกนัต่อไป 

(8) สสว. อาจเสนอใหม้กีารใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษีแก่ธุรกจิขนาดใหญ่ หรอืใหไ้ดร้บั

การอํานวยความสะดวกในการลงทุนจากภาครฐัอย่างหน่ึงอย่างใด หากธุรกจิขนาด

ใหญ่ ใหก้ารสนับสนุนดา้น R&D แก่ SMEs หรอืมกีารถ่ายทอดเทคโนโลย ีหรอื 

Know how ทีเ่ป็นประโยชน์แก่ SMEs หรอืเสนอใหอ้อกมาตรการช่วยเหลอืดา้น

เงนิทุน สนิเชื่อดอกเบีย้ตํ่า สาํหรบั cluster ทีป่ระกอบไปดว้ยธุรกจิขนาดใหญ่และ

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยมเีงื่อนไขใหธุ้รกจิขนาดใหญ่ใหก้ารช่วยเหลอื

โดยการคํ้าประกันสินเชื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่อยู่ใน cluster         

ของตน 
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6.3 ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัมาตรการในการส่งเสริมสนับสนุน SMEs ไทยสู่ AEC 
 

 

6.3.1 มาตรการช่วยเหลือด้านการเงินการคลงั แบบ Package  

ทัง้น้ี เพื่อช่วยเหลือ SMEs ที่มีต้นทุนทางการเงินสูงให้มีต้นทุนทางการเงินที ่             

ถูกลง รวมทัง้เพือ่จงูใจให ้SMEs มกีารลงทุนในการพฒันา การจดทะเบยีน การใชน้วตักรรมใหม ่เพือ่

เพิม่ประสทิธภิาพในการแขง่ขนั ภาครฐัควรออกมาตรการทีเ่ป็น Package กล่าวคอืประกอบไปดว้ย

มาตรการทัง้การเงนิและการคลงั รวมทัง้การจดัการอํานวยความสะดวกดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูล 

และองค์กรที่จะให้ความช่วยเหลือ โดยอาจกําหนดโครงการเฉพาะสําหรบัภาคธุรกิจที่รฐัต้องการ

สนบัสนุนเป็นพเิศษ โดยขอความรว่มมอืจากสถาบนัการเงนิของรฐัใหม้กีารปล่อยสนิเชื่อใหภ้าคธุรกจิที่

ต้องการด้วยอตัราดอกเบี้ยตํ่า รวมทัง้จดัให้มกีารคํ้าประกนัสนิเชื่อ เพื่อลดความเสี่ยง นอกจากน้ี       

ยงัควรมนีโยบายภาษทีีเ่กี่ยวเน่ือง โดยการใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษแีก่ผูป้ระกอบการในภาคธุรกจิที่

ตอ้งการ โดยนอกจากการปรบัลดอตัราภาษแีก่ SMEs แลว้ รายจ่ายที ่ SMEs กูม้าเพื่อพฒันา

บุคคลากร หรอืลงทุนใน Research & Development กค็วรนํามาหกัภาษไีดด้ว้ย โดยควรออกมาตรการ

ทัง้หมดพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นมาตรการทางการเงินหรือมาตรการทางการคลัง ทัง้น้ี เพื่อให้เป็น

มาตรการทีต่่อเน่ืองและควรมรีะยะเวลาตามโครงการทีน่านพอสมควร เพือ่ใหม้าตรการเกดิผลอยา่งเป็น

รูปธรรม โดยทัง้น้ี รัฐอาจพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้กับสถาบันการเงินของรัฐที่ร่วมโครงการ        

หรือชดเชยค่าธรรมเนียมให้ บสย. แทนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็น

กลุ่มเป้าหมาย เช่น ธุรกจิโลจสิตกิส ์ซึง่เป็นธุรกจิทีต่อ้งการเงนิทุนเพือ่นํามาปรบัปรุงประสทิธภิาพการ

ให้บรกิารและสร้างความสามารถในการแข่งขนั โดยการลงทุนในระบบการบรหิารจดัการรวมไปถึง

นวตักรรมใหม่ๆ อย่างเร่งด่วน โดยรฐัอาจชดเชยดอกเบี้ยให้สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ เช่น ธนาคาร

พฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย (SMEs Bank) หรอื ธนาคารออมสนิ และ

ชดเชยค่าธรรมเนียมใหก้บั บสย. ตามสดัส่วนและเงื่อนไขทีไ่ดต้กลงกนั และอนุญาตใหนํ้ารายจ่ายใน

การลงทุนดงักล่าวมาหกัภาษีได้มากกว่า 1 เท่า รวมทัง้จดัให้หน่วยงานภาครฐั หน่วยงานหน่ึง

หน่วยงานใดทีเ่กี่ยวขอ้งใหค้วามช่วยเหลอืดา้นเทคโนโลย ีเช่น การคดิคน้ระบบและ Software เพื่อ 

SMEs ไทยสามารถใช้ได้ร่วมกัน ในการบริหารจัดการการขนส่ง เส้นทาง และการติดตาม และ

คลงัสนิคา้ เพือ่บรกิารดา้นโลจสิตกิสโ์ดยเฉพาะ 
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6.3.2 มาตรการปรบัปรงุโครงสร้างองคก์รท่ีเก่ียวข้องกบัการส่งเสริมสนับสนุน SMEs  

6.3.2.1 เพ่ิมบทบาท หน้าท่ี สาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(ก) เหตผุล ความจาํเป็น 

การจัดตัง้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแต่เดิมนัน้ ก็เพื่อการพฒันาอุตสาหกรรม 

(Industrialization) โดยส่งเสรมิการลงทุนของภาคเอกชนในภาคอุตสาหกรรมหลกัและอุตสาหกรรมที่

จําเป็นสําคญัสาํหรบัประเทศ รวมไปถงึการจูงใจใหเ้อกชนต่างชาตเิขา้มาลงทุนในประเทศดว้ยการให้

สทิธปิระโยชน์ (privilege) ในรูปทีเ่ป็นภาษแีละไมใ่ช่ภาษ ี และหลกัประกนั (guarantee) ต่างๆ โดย

แนวทางการสนับสนุนสง่เสรมิการลงทุนจากต่างประเทศดงักล่าว ไดถู้กกําหนดไวใ้น พรบ.สง่เสรมิการ

ลงทุน พ.ศ. 2520 ซึง่บรษิทัเอกชนทีไ่ดร้บัสทิธปิระโยชน์สว่นใหญ่มกัจะเป็นบรษิทั/ธุรกจิทีม่ขีนาดใหญ่ 

มเีงนิทุนมาก และมเีทคโนโลยขี ัน้สงู โดยทัง้น้ี กฎหมายจะใหอ้ํานาจคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนที่

จะกาํหนดประเภท ขนาดของกจิการ ทีต่อ้งการจะใหก้ารสง่เสรมิสนบัสนุนการลงทุนได ้

อย่างไรก็ด ีเน่ืองจากในปจัจุบนัการเปิดเสรีการค้าการลงทุนภายใต้กรอบความตกลง

ระหว่างประเทศต่างๆ มมีากขึ้น ทําให้นักลงทุนต่างชาติอาจได้รบัประโยชน์และการอํานวยความ

สะดวกในการลงทุนผ่านกรอบความตกลงเหล่านัน้อยู่แลว้ ดงันัน้ หลายฝ่ายจงึเหน็ว่าหากภาครฐัของ

ไทยยงัใหก้ารสง่เสรมิการลงทุนแก่นักลงทุนต่างชาตต่ิอไปจะทาํใหเ้กดิความซ้ําซอ้นของสทิธปิระโยชน์

แก่นักลงทุนต่างชาติโดยอาจจะเลือกใช้สทิธิประโยชน์ที่ดีที่สุดได้ อีกทัง้ การส่งเสริมการลงทุนแต่

เฉพาะธุรกจิขนาดใหญ่ที่ในปจัจุบนัมไิด้เน้นเฉพาะธุรกจิที่มนีวตักรรมหรอืเทคโนโลยขีนาดสูง หรอื

ธุรกจิที่คนไทยยงัมไีม่เพยีงพอในประเทศนัน้ จะยิง่ทําใหเ้กดิความเหลื่อมลํ้าในการประกอบธุรกจิกบั 

SMEs ที่ไม่มโีอกาสได้รบัสทิธปิระโยชน์ดงักล่าว และอาจทําใหเ้กดิการแข่งขนัที่ไม่เป็นธรรมขึ้น

ระหวา่งธุรกจิขนาดใหญ่และธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม เน่ืองจาก ธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม

ทีป่ระกอบธุรกจิประเภทเดยีวกนั ตอ้งเสยีภาษ ีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายในการประกอบธุรกจิ

อย่างเตม็ที่ ในขณะทีธุ่รกจิขา้มชาตขินาดใหญ่ ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ยกเวน้ภาษี อากร ค่าธรรมเนียม 

และการไดร้บัการลดหยอ่นเรื่องค่าใชจ้่ายอกีมาก ซึง่สิง่น้ีทาํใหธุ้รกจิขนาดใหญ่มตีน้ทุนในการประกอบ

ธุรกจิทีล่ดลงมากเมื่อเทยีบกบัตน้ทุนของธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มในการประกอบธุรกจิประเภท

เดยีวกนั  

ด้วยเหตุผลข้างต้น ปจัจุบันจึงมีความเห็นจากภาคสังคมบางส่วนว่า นโยบายและ

มาตรการส่งเสรมิการลงทุนธุรกจิขนาดใหญ่ที่ดําเนินการโดยคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (The 

Board of Investment) นัน้ ควรมกีารยกเลกิ หรอืควรลดลงโดยใหเ้หลอืแต่เฉพาะการสง่เสรมิการลงทุน
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ในธุรกจิขนาดใหญ่ทีม่เีทคโนโลยขี ัน้สงู และมโีอกาสในการถ่ายทอดเทคโนโลย ีหรอืเป็นธุรกจิทีป่ระเทศ

ไทยตอ้งการ แต่ผูป้ระกอบการไทยอาจยงัไม่สามารถทําไดเ้พราะตดิปญัหาดา้นเงนิทุนหรอืนวตักรรม

เท่านัน้ และให้หนัมาให้ความสําคญักบัการให้สทิธปิระโยชน์แก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให ้      

มากขึน้  

o อย่างไรกด็ ีในปจัจุบนั BOI ไดม้กีารกําหนดนโยบายส่งเสรมิการลงทุนใหม่สาํหรบั 

SMEs เพื่อให ้SMEs ไดม้โีอกาสใชส้ทิธปิระโยชน์ตามกฎหมายส่งเสรมิการลงทุน 

BOI เช่นเดยีวกบัธุรกจิขนาดใหญ่ จงึไดก้ําหนดเงือ่นไขเป็นการทัว่ไปใหเ้งือ่นไขการ

ลงทุนขัน้ตํ่าของโครงการที่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนตามกฎหมายให้เหลอืเพยีง 

500,000 บาท และ 1,000,000 บาท ทัง้น้ี ขึน้อยู่กบัประเภทโครงการตามที ่BOI 

ประกาศกาํหนด 

• ความเหน็และข้อเสนอแนะ 

การรวมกลุ่มของประเทศสมาชกิอาเซยีน AEC ทาํใหป้ระเทศไทยตอ้งใหค้วามสาํคญักบั 

SMEs มากขึน้ ทัง้การเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บั SMEs เพือ่ใหส้ามารถแขง่ขนัในประเทศกบันัก

ลงทุนอาเซยีนและนักลงทุนชาตอิื่นได ้อกีทัง้ยงัตอ้งสง่เสรมิสนับสนุนให ้SMEs ไทยสามารถไปลงทุน

ในต่างประเทศได้ โดยอาศยัการที่ภาครฐัยงัมไิด้ตดัสนิใจตัง้หน่วยงานหน่ึงหน่วยงานใดให้มหีน้าที่

เฉพาะในเรื่องการส่งเสรมิ SMEs ไมว่่าจะเป็นการเตรยีมความพรอ้มในประเทศ หรอืการไปลงทุนใน

ต่างประเทศ ดงันัน้ จงึเหน็ว่ากระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งเป็นกระทรวงที่ทัง้ BOI และ สสว สงักดัอยู ่       

ควรทบทวนและปรบัปรุงองค์กรทัง้สองแห่งให้สามารถดําเนินการเพื่อตอบสนองในการส่งเสรมิและ

สนบัสนุน SMEs ในกรอบดงัต่อไปน้ี 

(1)  มอบหมายให ้BOI มหีน้าทีเ่สรมิสรา้งความแขง็แกรง่ให ้SMEs ไทยทีม่ศีกัยภาพใน

การประกอบธุรกจิในประเทศ โดยใหส้ามารถแข่งขนักบันักลงทุนอาเซยีนและนัก

ลงทุนต่างชาตอิื่นทีจ่ะเขา้มาลงทุนในประเทศไทยได ้โดยทัง้น้ี ใหใ้ชส้ทิธปิระโยชน์ที่

มอียู่ตามหลกัการของกฎหมายส่งเสรมิการลงทุนในปจัจุบนั เพยีงแต่เน้นใหม้กีาร

ยดืหยุน่ในวธิกีารเสนอโครงการ การออกแบบคาํขอ การยืน่คาํขอ ตลอดจนแนวทาง

การใหส้ทิธปิระโยชน์ทีเ่หมาะสมกบั SMEs เช่น มแีบบคําขอที ่SMEs สามารถ

เข้าใจได้ง่าย การจดัทําโครงการมรีายละเอียดที่ไม่ซบัซ้อน มเีงื่อนไขในการขอ

อนุญาตลงทุนทีผ่่อนปรนขึน้ ทัง้น้ี เพือ่ให ้SMEs สามารถเขา้ถงึวธิกีารขอสง่เสรมิ

การลงทุนได้ง่ายขึ้น และเข้าใจสทิธิประโยชน์ได้ดีขึ้น เน่ืองจากปจัจุบนั การขอ
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ส่งเสริมการลงทุน แม้โดยธุรกิจขนาดใหญ่เองก็มคีวามยุ่งยากอยู่ไม่น้อยในการ

จดัทําโครงการ รวมไปถงึการยื่นแบบคําขอซึ่งมคีวามซบัซ้อน ทําใหโ้ดยส่วนใหญ่

ตอ้งว่าจา้งใหบ้รษิทัทีป่รกึษากฎหมายเป็นผูด้ําเนินการแทน ซึ่งมคี่าใชจ้่ายไม่น้อย 

ดงันัน้หาก BOI มกีารใชร้ปูแบบเดยีวกนัในการขอสง่เสรมิการลงทุนสาํหรบั SMEs 

จะทาํใหเ้กดิความยุง่ยากแก่ SMEs และเกดิค่าใชจ้่ายที ่SMEs อาจไมส่ามารถแบก

รบัได ้กจ็ะทาํใหไ้มม่กีารขอใชส้ทิธปิระโยชน์ดงักล่าวอยา่งเตม็ที ่อยา่งไรกด็ ีสาํหรบั

การส่งเสรมิสนับสนุนให ้SMEs มกีารลงทุนนอกประเทศนัน้ เหน็ว่าน่าจะใหเ้ป็น

หน้าที่ของ สสว. เน่ืองจากเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีองค์ความรู้

เกีย่วกบั SMEs อยูแ่ลว้ (รายละเอยีดโปรดดหูวัขอ้การปรบัเพิม่บทบาทของ สสว.) 

(2)  นอกจากน้ี BOI ควรเป็นหน่วยงานทีใ่หบ้รกิารดา้นขอ้มลูการลงทุนในต่างประเทศ 

เน่ืองจากมบีุคคลากรทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และความเขา้ใจเกีย่วกบัเงือ่นไขการ

ลงทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างดี อีกทัง้ น่าจะมคีวามรู้และความ

เชี่ยวชาญเกี่ยวกบัขอ้ตกลงการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และสทิธปิระโยชน์

ต่างๆ อกีทัง้ การมสีํานักงานส่งเสรมิการลงทุนในประเทศต่างๆ ถงึ 13 แห่งใน

หลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น จนี เกาหล ียุโรป ทําให ้BOI อาจไดเ้ปรยีบหน่วยงาน

ภาครฐัอื่นๆ ในการค้นควา้ รวบรวม ขอ้มูลเศรษฐกจิการค้า สถิตกิารลงทุน และ

กฎระเบยีบการคา้การลงทุนของประเทศต่างๆ ได ้ดงันัน้ หากจะมอบหมายให ้BOI 

ช่วยเหลอื SMEs ทีต่อ้งการไปลงทุนนอกประเทศในแง่ของการใหก้ารสนับสนุน

ขอ้มลูดา้นต่างประเทศ กจ็ะเกดิประโยชน์กบั SMEs ไมน้่อย 

(3)  อย่างไรก็ด ีเป็นที่สงัเกตว่า BOI ไม่มกีารเปิดสํานักงานในประเทศอาเซียน

เป้าหมาย ดังนั ้น จึงอาจมีความจําเป็นที่ร ัฐบาลจะต้องจัดตัง้หน่วยงานหรือ

สํานักงานใหม่ในประเทศอาเซยีนเหล่านัน้เพื่อดูแลสนับสนุนการลงทุนของ SMEs 

ไทย (0utward investment) โดยอาจมอบหมายให ้BOI และ/หรอืหน่วยงานอื่นที่

เกีย่วขอ้งอยา่งเชน่ สสว. สง่บุคคลากรเขา้ไปประจาํการ โดยมภีารกจิสาํคญั คอื 

- การอํานวยความสะดวกดา้นขอ้มลูเกีย่วการลงทุนในประเทศนัน้ๆ ทัง้ใน

ภาพรวมเศรษฐกจิมหภาค (Macroeconomics) เช่น สถติกิารคา้การลงทุน 

GDP นโยบายและมาตรการทีร่ฐับาลประเทศนัน้ๆ สนับสนุนการลงทุนใน

ประเทศ และภาพเลก็เชงิจุลภาค (Microeconomic) อยา่งประเภทธุรกจิทีน่่า

ลงทุนในประเทศอาเซียนเป้าหมาย ขนาดของตลาดสนิค้าและบรกิารที่มี
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โอกาส พฤติกรรมผู้บริโภคของประเทศนัน้ๆ รวมทัง้อาจมีการแนะนํา

หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน ที่ SMEs ต้องตดิต่อประสานงานในการ

ดาํเนินธุรกจิ ในประเทศดงักลา่ว 

- ศกึษากฎหมาย กฎระเบยีบ ทีเ่กี่ยวกบัการประกอบธุรกจิและการลงทุน

ภายในประเทศเป้าหมาย พรอ้มทัง้สามารถใหค้ําปรกึษา แนะนํา เกี่ยวกบั

การจดัตัง้องคก์รธุรกจิ เงือ่นไขการลงทุน นโยบายและมาตรการสง่เสรมิการ

ลงทุน รวมถงึ การใหค้วามรูเ้กีย่วกบั วธิกีาร ขัน้ตอน และการอํานวยความ

สะดวกในการเขา้เมอืง การขอใบอนุญาตทํางาน และการจดทะเบยีนทาง

ธุรกจิต่างๆ ทีส่าํคญั 

- ศกึษากฎระเบยีบการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ สนธสิญัญา และ

ขอ้ตกลงการคา้การลงทุนระหว่างประเทศทีป่ระเทศอาเซยีนเป้าหมายเป็น

สมาชกิ เพื่อระบุสทิธปิระโยชน์ที่นักธุรกิจไทยจะได้รบัในการไปลงทุนใน

ประเทศอาเซยีนนัน้ๆ อกีทัง้ สามารถใหค้าํแนะนําแก่ SMEs ไทยใหส้ามารถ

ใชส้ทิธปิระโยชน์ของประเทศนัน้ๆ ตามสทิธทิีม่อียูใ่นขอ้ตกลงการคา้ระหวา่ง

ประเทศนัน้ได ้

 

6.3.2.2    เพ่ิมบทบาทของ สสว.  

 

(ก) เหตผุลความจาํเป็น  

ภายใต้กฎหมายจดัตัง้  “พรบ. ส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543” 

สสว.เป็นหน่วยงานของรฐัที่มวีตัถุประสงค์และภารกจิมากมาย โดยคณะกรรมการส่งเสรมิวสิาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมนีายกรฐัมนตรเีป็นประธาน สามารถกําหนดนโยบายและแผนส่งเสรมิ

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มเพือ่เสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ รวมทัง้เสนอแนะ

มาตรการดา้นการเงนิ การคลงัและภาษอีากร รวมทัง้ดา้นอื่นๆ เพือ่สง่เสรมิการปฏบิตัติามนโยบายและ

แผนส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมได ้อกีทัง้ยงัสามารถมอบหมายใหห้น่วยงานราชการ 

รฐัวสิาหกจิ หรอืเอกชน เป็นผูป้ฏบิตักิารหรอืเสนอมาตรการเพือ่คณะกรรมการฯพจิารณาดาํเนินการได ้

รวมไปถึงสามารถเสนอให้มีกฎหมาย หรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย รวมทัง้กําหนดมาตรการเพื่อ
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เสรมิสรา้งความร่วมมอืและประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และองค์การระหว่าง

ประเทศต่างๆ ได ้

นอกจากน้ี สาํนักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เอง ยงัสามารถ

กําหนดประเภทและขนาดของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมที่สมควรจะไดร้บัการส่งเสรมิ และ

สามารถบรหิารกองทุนสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางขนาดยอ่มทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่ให ้SMEs หรอืกลุ่ม

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม ไดกู้ย้มืเพือ่พฒันากจิการของตนเอง หรอืเพือ่อุดหนุนงานวจิยั หรอื 

รว่มลงทุน รว่มกจิการ เพือ่ประโยชน์ในการสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มไดอ้กีดว้ย 

 

(ข) ความเหน็และข้อเสนอแนะ 

จากตวับทกฎหมายของทัง้สองหน่วยงานคอื สสว. และ BOI จะเหน็วา่ ทัง้สองหน่วยงาน

มสีว่นทีค่ลา้ยคลงึกนั และมสีว่นทีแ่ตกต่างกนัในสาระสาํคญั ดงัน้ี  

(1) มหีน้าที่และภารกิจที่คล้ายคลึงกัน โดย สสว. มีภารกิจในการออกนโยบายและ

มาตรการในการใหก้ารสนับสนุนและสง่เสรมิธุรกจิ SMEs ในขณะที ่BOI มภีารกจิ

และหน้าทีใ่นการออกมาตรการสง่เสรมิและใหส้ทิธปิระโยชน์แก่ธุรกจิทีส่ว่นมากเป็น

ขนาดใหญ่ โดยต่างฝา่ยต่างกส็ามารถกาํหนดประเภทและขนาดของธุรกจิทีจ่ะไดร้บั

การสง่เสรมิ รวมทัง้สามารถกําหนดสทิธปิระโยชน์ทีท่ ัง้ธุรกจิขนาดใหญ่ และ SMEs 

จะสามารถไดร้บัการสง่เสรมิได ้เชน่เดยีวกนั 

(2) มอีํานาจในการใชม้าตรการและสทิธปิระโยชน์ตามที่กฎหมายกําหนดแตกต่างกนั 

โดย BOI มอีํานาจตามกฎหมายจดัตัง้ในการส่งเสรมิการลงทุนแบบเบด็เสร็จ 

กล่าวคอืสามารถกําหนดประเภท ขนาดกจิการทีจ่ะไดร้บัการสง่เสรมิพรอ้มระบุสทิธิ

ประโยชน์ในทางภาษแีละทีไ่มใ่ช่ภาษทีีพ่รอ้มปฏบิตัไิดท้นัททีีค่ณะกรรมการสง่เสรมิ

การลงทุนออกประกาศ โดยไม่ต้องรอให้หน่วยงานราชการที่ร ับผิดชอบ เช่น

กรมสรรพากร หรอืกรมแรงงาน เป็นผูพ้จิารณาออกกฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้น้ี 

เน่ืองจาก พรบ.ส่งเสรมิการลงทุนฯ ของ BOI ไดร้ะบุประเภทสทิธปิระโยชน์ที่

ผูป้ระกอบการจะไดร้บัไวช้ดัเจนแลว้ในหมวด 3 ทีว่า่ดว้ยสทิธปิระโยชน์โดยเฉพาะ 

โดยไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ด้านภาษี เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

สาํหรบักําไรสุทธ ิ การลดหยอ่นอากรขาเขา้สาํหรบัเครื่องจกัร หรอืสทิธปิระโยชน์ที่
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ไม่ใช่ภาษ ีเช่น การผ่อนปรนเรื่องการเขา้เมอืง และการอนุญาตทํางานของคนต่าง

ดา้วกม็กีารกาํหนดไวใ้นกฎหมาย BOI อยา่งชดัเจน   

(3) ในขณะที่ สสว . นั ้น แม้ พรบ .ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฯ            

จะกําหนดให ้คณะกรรมการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม หรอื สสว. 

มอีาํนาจกาํหนดประเภท ขนาดกจิการทีจ่ะไดร้บัการสง่เสรมิ และมอีํานาจเสนอแนะ

นโยบาย แผนงาน หรอืมาตรการส่งเสรมิ SMEs  แต่กไ็ม่มอีํานาจในการออกกฎ 

ระเบยีบ หรอืดาํเนินการไดเ้อง เน่ืองจากกฎหมายมไิดร้ะบุไวเ้ช่นเดยีวกบั BOI โดย

หากเป็นนโยบายหรอืแผนการส่งเสรมิวสิาหกิจฯ ต้องเสนอคณะรฐัมนตรเีพื่อให้

ความเหน็ชอบก่อน และหากเป็นมาตรการส่งเสรมิ SMEs กต็้องเสนอใหห้น่วย

ราชการ หรอืรฐัวสิาหกิจที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ไปพจิารณาดําเนินการตามหน้าที่ของ

หน่วยงานนัน้ๆ ดงัทีร่ะบุไวใ้นมาตรา 11(7) และมาตรา 44 ตามลาํดบั  

(4) ด้วยเหตุที่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจฯ และ สสว. ไม่มีอํานาจดําเนินการ

ส่งเสรมิ SMEs ตามมาตรการที่เสนอไดท้นัทเีช่น BOI แต่ต้องพึง่พาหน่วยงาน

ภาครฐัหรอืรฐัวสิาหกจิทีเ่กีย่วขอ้งอื่นใหด้าํเนินการ จงึอาจทําใหม้าตรการสนับสนุน

ส่งเสรมิ SMEs ในประเทศไทยไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย ไดด้อีย่างทีค่าดหวงั  

ดว้ยเหตุน้ี วธิหีน่ึงทีอ่าจจะทาํใหม้าตรการสง่เสรมิ SMEs เพือ่ไปลงทุนต่างประเทศ

สามารถดําเนินการได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และมผีลสมัฤทธิ ์อาจต้องมกีารแก้ไข

กฎหมายสง่เสรมิวสิาหกจิฯ โดยใหค้ณะกรรมการ สสว. มอีาํนาจในลกัษณะเดยีวกนั

กบัคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนของ BOI โดยอาจมกีารระบุกรอบสทิธปิระโยชน์

ทีเ่ป็นภาษแีละทีไ่มใ่ชภ่าษไีวใ้นกฎหมายดว้ยกไ็ด ้ 

(5) ในกรณีทีเ่หน็ว่า ควรเพิม่อํานาจให ้คณะกรรมการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม และ สสว. มอีํานาจในการกําหนดมาตรการสง่เสรมิ SMEs ใหไ้ปลงทุน

นอกประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม ควรมใีห้มกีารแก้ไข พรบ. สสว. โดยให้คณะ

กรรมการฯ และ สสว. มอีํานาจกําหนดสทิธปิระโยชน์ทัง้ทีเ่ป็นภาษ ีและไม่ใช่ภาษี

สําหรบั SMEs ได ้โดยไม่จําเป็นตอ้งเสนอมาตรการใหห้น่วยงานราชการ หรอื

รฐัวสิาหกจิที่เกี่ยวขอ้งรบัไปพจิารณาดําเนินการต่อไป โดยทัง้น้ี ภายใต้กฎหมาย

ปจัจุบนั สสว. เองมอีํานาจในการกําหนดประเภท ขนาด กจิการ ของ SMEs ที่

ตอ้งการจะสง่เสรมิไดอ้ยู่แลว้ จงึไม่จาํเป็นตอ้งเพิม่อํานาจในขอ้น้ี เพยีงแต่ สสว. ไม่

สามารถกาํหนดมาตรการทีส่ามารถมผีลบงัคบักบั SMEs ไดเ้องเทา่นัน้ 
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(6) อาจแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย โดยกําหนดให้ สสว. สามารถจดัตัง้ ศูนย์ให้ความ

ช่วยเหลอื SMEs ไทยในการลงทุนในต่างประเทศได ้โดยอาจหารอืร่วมกบั BOI ถงึ

แนวทางการจดัตัง้ โดยเหน็ว่า การจดัตัง้ศูนย์ของ สสว. ดงักล่าวไม่น่าจะเป็นการ

ซํ้าซ้อนกับ BOI เน่ืองจากมีวตัถุประสงค์ที่ต่างกัน คือ BOI เป็น Inbound 

Investment ในขณะที ่สสว. เป็น Outbound Investment อกีทัง้เหน็วา่ BOI มไิดม้ี

การจดัตัง้สาํนกังานในประเทศอาเซยีนเหลา่นัน้   

(7) ให้ออกมาตรการสนับสนุนการรวมกลุ่มของวิสาหกิจเครือข่ายภาคเอกชน ใน

ลกัษณะ cluster โดยใหม้กีารออกมาตรการเพือ่รองรบัสถานะการเป็น cluster ทัง้น้ี 

เพื่อใหส้ามารถไดร้บัการสนับสนุนสง่เสรมิ ดา้นการเงนิ ภาษอีากร หรอืการอํานวย

ความสะดวกอื่นๆ ที่ร ัฐบาลจัดให้ได้ ซึ่งในปจัจุบัน วิสาหกิจเครือข่ายดังกล่าว 

สามารถขอสนบัสนุนโดยใชก้องทุนของ สสว.ไดเ้ทา่นัน้  

 

6.3.2.3 ขยายขอบอาํนาจ หน้าท่ี ของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 

(ก) หลกัการและเหตผุล 

เน่ืองจากสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิของรฐั เป็นแหล่งเงนิทุนทีส่าํคญัแหล่งหน่ึงของ SMEs 

เหตุผลเพราะ สถาบนัการเงนิเอกชนมกัไมใ่หค้วามสาํคญั หรอืปล่อยกูแ้ก่ SMEs เน่ืองจากมคีวามเสีย่ง

สูง และมกัไม่มปีระวตัทิางการเงนิที่น่าเชื่อถอื หรอืไม่มหีลกัฐานการทําธุรกจิที่ม ัน่คงเพยีงพอในการ

พิจารณาสินเชื่อ โดยหากมีการพิจารณา ก็มักจะคิดอัตราดอกเบี้ยสูง ดังนัน้ ภาครัฐจึงต้องให้

ความสําคญัในการทบทวน บทบาท หน้าทีข่องสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิเหล่านัน้ ซึ่งแต่ละแห่งกจ็ะมี

หน้าที ่ภารกจิ และความรู ้ความชํานาญทีแ่ตกต่างกนัไป ซึ่งเหมาะกบัการสนับสนุน ช่วยเหลอื SMEs 

ไทย ที่มีกระจัดกระจายในทุกภาคส่วนธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ภาคการเกษตร ภาคบริการ และ

ภาคอุตสาหกรรม และยงัมคีวามตอ้งการการสนบัสนุนในหลายดา้น  

(ข) ความเหน็และข้อเสนอแนะ 

(1) สนับสนุนบทบาทการคํ้าประกนัสนิเชื่อของ บสย. ให้กว้างขวางยิง่ขึ้น โดยขยาย

บทบาทการคํ้าประกนัใหค้รอบคลุมตามความต้องการของ SMEs ไม่ว่าจะเป็น 

SMEsทีอ่ยูใ่นรปูแบบบุคคล นิตบิุคคล แบบเดีย่ว หรอืแบบกลุม่ และไมว่า่จะเป็นการ

คํ้าประกนัสนิเชื่อ หรอืไม่เกีย่วกบัสนิเชื่อ เช่น ตราสารหน้ี การคํ้าประกนัการระดม
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ทุนของ SMEs ในตลาดทุน การคํ้าประกนัการปฏบิตัติามสญัญา การคํ้าประกนัการ

ประมลู จดัซือ้จดัจา้ง การขอสาธารณูปโภค เป็นตน้  

(2) สนบัสนุนเงนิทุน ให ้บสย. เพือ่การดาํเนินการตามโครงการสง่เสรมิสนับสนุน SMEs 

ที่ภาครัฐหรือ สสว. เสนอ โดย สสว. ซึ่งได้ร ับงบประมาณจากรัฐให้สนับสนุน

ช่วยเหลอื SMEs อาจไม่จําเป็นตอ้งนําเงนิดงักล่าวไปใหแ้ก่ SMEs แต่ละราย

โดยตรงซึ่งจะมีความเสี่ยง แต่อาจให้โดยผ่านโครงการคํ้าประกันของ บสย. ที่

ดาํเนินการตามนโยบายของ สสว. ในการชว่ยเหลอื SMEs เป้าหมาย เช่น ในกรณีที ่

สสว. มนีโยบายสนับสนุน SMEs ทีร่วมกลุ่มเป็น Cluster และประกอบกจิการ

ท่องเทีย่วใหไ้ดร้บัสนิเชื่อดอกเบี้ยตํ่า โดยการคํ้าประกนัจาก บสย. โดยที่ บสย.จะ

ยกเวน้ค่าธรรมเนียมใหใ้นปีแรก ในกรณีเช่นน้ี สสว. อาจใหเ้งนิทุนแก่ บสย. เพื่อ

ชดเชยคา่ธรรมเนียมที ่บสย. ไมไ่ดร้บัจาก SMEs ในปีแรก ซึง่โดยวธิดีงักล่าว สสว. 

กจ็ะสามารถช่วยเหลอื SMEs เป้าหมายไดเ้ช่นกนั และเป็นจาํนวนมากรายกวา่ใหกู้ ้

หรอืใหก้ารอุดหนุนเองโดยตรง  

(3) สนับสนุนบทบาท การเป็นทีป่รกึษา ใหค้ําแนะนํา ดา้นการลงทุนในต่างประเทศ 

(economic cooperation) ของ ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย 

(EXIM Bank) โดยนอกจากบทบาทของการเป็นสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิผูใ้หส้นิเชื่อ 

แก่ SMEs ทีท่าํธุรกจิบรกิาร สง่ออก นําเขา้ แลว้ EXIM Bank ยงัอาจขยายบทบาท

ในการใหบ้รกิารใหค้ําปรกึษาดา้นการลงทุนในต่างประเทศ (foreign investment) 

ใหก้บั SMEs ไดอ้กี เน่ืองจากมคีวามพรอ้มดา้นบุคคลากร ทีม่คีวามรูด้า้นการเงนิ 

การค้าระหว่างประเทศ และมีสํานักงานในต่างประเทศ อีกทัง้ยังมีบริการที่

กวา้งขวางทีค่รอบคลุมการลงทุน ซึง่รวมถงึการป้องกนัความเสีย่งในการลงทุน โดย

ทัง้น้ี ภาครฐั อาจขยายบทบาทของ EXIM Bank โดยศกึษาบทบาทของ Japan 

Bank for International Cooperation (JBIC) ของญี่ปุน่ และหากมคีวามจาํเป็น อาจ

ตอ้งมกีารแกไ้ขกฎหมายจดัตัง้ 

(4) สนับสนุนให ้ธนาคารออมสนิ มบีทบาทสาํคญั กบั SMEs รายจิว๋ (Micro Finance) 

โดยสสว. อาจตอ้งกาํหนดคาํนิยามสาํหรบั วสิาหกจิขนาดจิว๋ ซึง่มอียูเ่ป็นจาํนวนมาก 

ทัง้น้ี เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ รวมถึง ธนาคารออมสินสามารถออกแบบ

โครงการมาตรการ หรอืความช่วยเหลอืทีเ่หมาะสมแก่ SMEs รายจิว๋เป็นการเฉพาะ 

ซึง่อาจแตกต่างกบั SMEs ขนาดเลก็และขนาดกลาง  
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6.3.3 มาตรการพฒันาความรู้ความสามารถของทรพัยากรบคุคล 

6.3.3.1 มาตรการพฒันาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและการสร้าง

ตราสินค้า (Brand) 

(ก) เหตผุลความจาํเป็น  

SMEs ไทยมกัขาดความรู้ความเขา้ใจในการทําธุรกจิแบบมหีลกัการ โดยส่วนใหญ่     

มกัอาศยัประสบการณ์ของครอบครวั และการลองผิดลองถูกของตนเอง นอกจากน้ี การให้ความ

ช่วยเหลอืของภาครฐัอาจยงัอาจน้อยเกนิไป หรอืยงัมแีนวทางที่ไม่ถูกตอ้ง โดยเฉพาะดา้นการตลาด 

เชน่ การสง่เสรมิสนบัสนุนให ้SMEs ไปแสดงสนิคา้เพือ่จาํหน่ายในงานแสดงสนิคา้ในตลาดต่างประเทศ 

ซึ่งอาจจะทําให ้SMEs มปีระสบการณ์เปิดโลกทศัน์ของตลาดต่างประเทศกจ็รงิ แต่กส็ามารถขายได้

น้อยหรอืมหีลายรายทีข่ายไมไ่ดเ้ลย เหตุผลเพราะ SMEs ไมม่คีวามรูเ้กีย่วกบัการตลาดในประเทศนัน้ 

ไมม่คีวามรูเ้กีย่วกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในประเทศดงักล่าว วา่จะชอบสนิคา้แบบใด หรอืเน้นการให้

ความสาํคญักบัสิง่ใดในผลติภณัฑ ์เช่น รปูแบบ คุณภาพ ราคา เป็นตน้ ซึง่เรื่องน้ีหากเป็นบรษิทัขนาด

ใหญ่จะมกีารทําวจิยัขอ้มลู (research) ดา้นการตลาด โดยเฉพาะพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดว้ย ซึ่ง SMEs 

ไทยโดยทัว่ไปมงีบประมาณทีจ่าํกดัและมปีญัหาดา้นตน้ทุน จงึอาจทําใหต้อ้งอาศยัความช่วยเหลอืจาก

ภาครฐั  

(ข) ความเหน็และข้อเสนอแนะ 

(1) ภาครฐัอาจช่วยเหลือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม      

จดัใหม้กีารฝึกอบรมดา้นการบรหิารจดัการแก่ผูป้ระกอบการ SMEs ต่างๆ โดย

อาจแบง่กลุม่ผูป้ระกอบการในการจดัอบรม เพือ่ใหไ้ดป้ระโยชน์สงูสดุ เชน่  

- หลกัสตูรเพื่อผูบ้รหิารระดบักลาง จากการวเิคราะหโ์ครงสรา้งของ SMEs 

ไทย เห็นว่า ขาดแคลนผู้บริหารระดบักลางซึ่งถือเป็นบุคคลสําคญัใน

ธุรกจิ เพราะเป็นผูม้ปีระสบการณ์ในการทาํธุรกจิมาแลว้ในระดบัหน่ึง และ

ยงัแสวงหาโอกาส ชอบการท้าทาย สามารถยอมรบัการเปลี่ยนแปลง     

จงึสามารถเปิดรบัความรู้ และนวตักรรมใหม่ๆ เพิม่เติมได้ อีกทัง้ยงัมี

ความกล้าเสี่ยงในระดับที่มีเหตุมีผล แต่อย่างไรก็ดี บรรยากาศการ

สนับสนุนการค้าการลงทุนในประเทศก็มีส่วนที่จะผลักดันการสร้าง

ผูบ้รหิารระดบักลางเหล่าน้ี เพราะหาก SMEs ยงัมปีญัหาการไมส่ามารถ
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เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการขยายธุรกิจ การขาดเงินทุนหมุนเวียน      

การขาดนโยบายและมาตรการกระตุ้นจากภาครฐั รวมไปถึง การขาด

บรรยากาศการลงทุนในเชิงบวก เช่น การมไิด้มกีารส่งเสริมธุรกิจเชิง

แนวคดิสรา้งสรรคอ์ยา่งจรงิจงั หรอืขาดสือ่เทคโนโลยทีีท่นัสมยั รวมไปถงึ

การไม่ไดร้บัขอ้มูลข่าวสารดา้นการลงทุนในต่างประเทศทีเ่ป็นประโยชน์ 

กอ็าจทาํใหก้ลุม่ผูบ้รหิารระดบักลางเหล่าน้ี ไมม่คีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะทาํ

ธุรกจิ SMEs ต่อไป หรอืเลอืกทีจ่ะไปทําอาชพีอื่นทีม่ ัน่คง หรอืตามสาย

งานทีเ่รยีน ทาํใหธุ้รกจิ SMEs ไมพ่ฒันา และอาจตอ้งถูกปิดกจิการไปใน

ทีส่ดุ 

- หลักสูตรเพื่อผู้ประกอบการใหม่ จากการวิเคราะห์เห็นว่า SMEs       

ใหม่เหล่าน้ี อาจมคีวาม สามารถในการผลติตามทีต่นถนัด โดยยงัไม่มี

การใชน้วตักรรมหรอืความคดิสรา้งสรรคม์ากนัก ขาดความรูด้า้นการผลติ 

อกีทัง้ขาดความรูด้า้นบญัช ีการคดิตน้ทุน ค่าใชจ้่าย และการตัง้ราคาขาย

ทีเ่หมาะสม การขาดความรูด้า้นการตลาด และภาษอีากร รวมไปถงึไม่รู้

วิธีการกู้ยืมเงิน ซึ่งภาครัฐอาจต้องช่วยแนะนําโดยจดัให้มีหลกัสูตรที่

เหมาะสม เพือ่ผูป้ระกอบการใหม ่(start up business) 

(2)  ภาครัฐควรให้ความรู้ความเข้าใจและพฒันาความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจ 

SMEs ในการสรา้งตราสนิคา้ (Brand) เป็นของตวัเอง โดยมแีนวทางดงัน้ี 

-   สง่เสรมิสนับสนุนใหม้กีารสรา้งแบรนดข์อง SMEs เพือ่สนิคา้ไทย โดย

จากแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่11 ระบุใหร้ฐัตอ้ง

สง่เสรมิให ้SMEs ลงทุนนอกประเทศ โดยหน่ึงในความคดิสนับสนุน คอื       

สง่เสรมิใหผู้ป้ระกอบการมคีวามรู ้ความเขา้ใจ และมคีวามสามารถในการ

สรา้งแบรนดส์นิคา้ของตนเอง เหตุผลเพราะ  เครื่องหมายหรอืตราสนิคา้ 

เมื่อบวกกบัคุณภาพของสนิค้าไทย ซึ่งดกีว่าประเทศเพื่อนบา้นแล้ว จะ

สรา้งใหเ้กดิมลูค่าของสนิคา้ทีม่ากขึน้ ทําใหส้ามารถขายสนิคา้ไดใ้นราคา

ทีแ่พงขึ้น ซึ่งในประเทศอาเซียนหลายแห่ง โดยเฉพาะในมาเลเซียและ

สงิคโปรน์ัน้ Brand หรอืตราสนิคา้ถอืว่าเป็นทรพัยส์นิทางปญัญาอย่าง

หน่ึงที่มีมูลค่าในทางธุรกิจ ด้วยเหตุน้ี นอกจากภาครฐัจะควรส่งเสริม

ความรูด้้านการสรา้งแบรนด์สนิคา้ ควบคู่ไปกบัการเน้นพฒันาคุณภาพ
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สนิค้าให้กบัผูป้ระกอบการแล้ว ยงัควรมกีารผลกัดนัให้ ตราสนิค้า หรอื

ทรพัยส์นิทางปญัญาอื่น มมีลูค่าทางธุรกจิที ่SMEs สามารถนํามาใชใ้ห้

เกดิประโยชน์ทางการเงนิไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม  

-  สนบัสนุนใหม้กีารจดทะเบยีนตราสนิคา้และทรพัยส์นิทางปญัญาอื่นๆ ของ 

SMEs โดยที ่SMEs ไทยมคีวามรูเ้กีย่วกบัทรพัยส์นิทางปญัญาทีน้่อย

มาก ประกอบกบัการมเีงื่อนไขในการจดทะเบยีนที่ซบัซ้อน ทําให้การ

พฒันาทรัพย์สินทางปญัญาในไทยไม่ก้าวหน้า เมื่อเทียบกับประเทศ

อาเซยีนเป้าหมาย เช่น มาเลเซยีและสงิคโปร์ ซึ่งหน่วยงานภาครฐัของ

ประเทศเหล่านัน้ นอกจากจะสนับสนุนให ้SMEs ของเขามคีวามรูค้วาม

เข้าใจแล้ว ยงัออกมาตรการด้านภาษีเพื่อส่งเสริมให้มกีารจดทะเบียน

ทรพัยส์นิปญัญานอกประเทศ รวมทัง้ ซื้อแบรนดข์องต่างประเทศมาเป็น

ของตนด้วย ดงันัน้ ภาครฐัของไทยต้องมคีวามตื่นตวั โดยหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งตอ้งเร่งขจดัจุดอ่อนในเรื่องน้ี โดยควรส่งเสรมิใหค้วามรู ้รวมทัง้

เผยแพร่เอกสาร ฝึกอบรมสัมมนา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของ 

SMEs ไทยเกี่ยวกบัการจดทะเบยีนทรพัย์สนิทางปญัญา อย่างเช่น 

เครื่องหมายการค้า กระบวนการผลิตที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ สูตรหรือ

ความลบัทางการค้า โดยหน่วยงานภาครฐัต้องเปลี่ยนทศันคตจิากการ

เป็นเพียงฝ่ายรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปญัญา เป็นให้คําปรึกษา

ส่งเสรมิ แนะนํา เพื่อช่วยเหลอืให ้SMEs ทีม่ปีญัหาในการจดทะเบยีน

ทรพัยส์นิทางปญัญา สามารถปรบัปรุงเครื่องหมายการคา้ หรอืแกไ้ขงาน 

ใหส้ามารถจดทะเบยีนได ้ทัง้น้ี เพราะในทางปฏบิตักิารจดทะเบยีน มกัมี

เกดิปญัหายุง่ยากมาก  

(3)  ภาครฐัควรจดัใหม้กีารอบรมใหค้วามรูแ้ก่ SMEs ในการทาํธุรกจิระหวา่งประเทศใน

เชงิปฏบิตักิาร โดยการนําคณะ SMEs ไปดูลู่ทางทําธุรกจิในประเทศอาเซยีนที่

น่าสนใจ โดยเลือกธุรกิจที่เป็นที่ต้องการในประเทศนัน้ และคิดว่า SMEs ไทยมี

ศกัยภาพ โดยจดัใหพ้บปะ แลกเปลีย่นมุมมองการทาํธุรกจิ และประสบการณ์กบันัก

ธุรกจิไทยในประเทศอาเซียนนัน้ๆ นอกจากน้ี อาจพาเขา้พบ หน่วยงานภาครฐัที่

สําคญัในประเทศนัน้ๆ เพื่อสร้างความสมัพนัธ์ และขอคําแนะนําในการประกอบ

ธุรกจิ และอาจพบปะกบัทีป่รกึษากฎหมายในประเทศนัน้ เพื่อฟงัแนวทางการจดัตัง้
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ธุรกจิ การวางแผนภาษ ีและกฎระเบยีบทีต่อ้งพงึระวงัในการประกอบธุรกจิที ่SMEs 

ไทยสนใจเขา้ไปลงทุน 

(4)  สสว. ควรเสนอใหม้กีาร เพิม่ “ทรพัยส์นิทางปญัญา” ใหเ้ป็นหน่ึงในทรพัย ์5 ประการ

ทีนิ่ตบิุคคลสามารถใชเ้ป็นหลกัประกนัการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิได ้อยา่งไรกด็ ี

ในการเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายดงักล่าว สสว. ควรต้องแจ้งให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ร่วมกนัศึกษาเพื่อพจิารณาออกหลกัเกณฑ์และแนวทางในทางปฏิบตั ิ

เกีย่วกบัการวดัมลูค่าทรพัยส์นิทางปญัญาเหล่านัน้ รวมทัง้การบงัคบัทรพัยส์นินัน้ใน

ฐานะหลักประกันการกู้ยืมเงินด้วย เน่ืองจากในปจัจุบันยงัไม่มีแนวทางในการ

พจิารณาเรือ่งดงักลา่ว  

(5)  สสว. ควรปรกึษาหารอืกบักรมสรรพากร และกระทรวงการคลงั เพือ่เสนอใหอ้อก

มาตรการเพื่อส่งเสรมิสนับสนุนให้มสีร้าง แบรนด์ จดทะเบยีนตราสนิค้า และจด

ทะเบยีนทรพัยส์นิทางปญัญาอื่นๆ โดยอาจเป็นการใหส้ทิธปิระโยชน์ทางดา้นภาษี

อากร สนับสนุนให้มีการนําค่าใช้จ่ายในการคิดค้น ประดิษฐ์ หรือ จดทะเบียน

ทรพัยส์นิทางปญัญา หรอืโฆษณาแบรนด ์มาหกัคา่ใชจ้า่ยในทางภาษไีด ้

(6)  สสว. ควรปรกึษาหารอืร่วมกบักระทรวงการคลงั สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ หรอื

ธนาคารพาณิชย ์เพื่อออกมาตรการใหส้นิเชื่อดอกเบีย้ตํ่า และคํ้าประกนัสนิเชื่อโดย

รฐัชดเชยค่าธรรมเนียม แก่ธุรกจิ SMEs ที่ขอสนิเชื่อเพื่อการคดิคน้ พฒันาใหม้แีบ

รนดส์นิคา้เป็นของตนเอง หรอืเป็นธุรกจิทีม่แีบรนดใ์หม ่และอยูร่ะหวา่งการโฆษณา

ผลิตภัณฑ์ หรือมีการ  re-branding  หรือเพื่อขอขยายแบรนด์สินค้าไทยไป

ต่างประเทศ 

(7)  สสว. ควรปรกึษาหารอืร่วมกบักระทรวงการคลงั กรมสรรพากร เพื่อขอใหนํ้า

ค่าใชจ้่ายของ SMEs ในการเสรมิสรา้งความรูข้องผูป้ระกอบการ SMEs บุคคลากร 

และ แรงงานมาหกัเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเสยีภาษ ีไดม้ากกวา่ปกต ิ 

6.3.3.2 มาตรการพฒันาความรู้ของแรงงาน 

(ก) เหตผุลความจาํเป็น 

แรงงานไทยจะมคี่าแรงทีสู่งเมื่อเทยีบกบัค่าแรงของแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซยีนส่วน

ใหญ่ ดังนัน้ จึงควรที่จะมีการยกระดับฝีมือแรงงานไทยที่มีฝีมือให้แตกต่างกับประเทศอาเซียน
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โดยเฉพาะแรงงานในกลุม่ประเทศ CLMV โดยแรงงานในภาค SMEs ไทยควรไดร้บัการฝึกฝนทกัษะใน

ทุกๆ ดา้น เพือ่กา้วไปสูก่ลุม่แรงงานทีม่ฝีีมอื 

(ข) ความเหน็และข้อเสนอแนะ 

(1) ควรพัฒนาทักษะแรงงานไทยในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ในด้าน

ภาษาต่างประเทศ และทกัษะในการสือ่สาร เน่ืองจาก การสือ่สารทีเ่ขา้ใจกบันายจา้ง

ทีเ่ป็นต่างชาตเิป็นสิง่จําเป็นทีจ่ะทําใหแ้รงงานธรรมดาไทยสามารถยกระดบัขึน้มา

เป็นหวัหน้างานได ้แต่หากแรงงานไทยไมพ่ฒันาดา้นการสือ่สาร ในอนาคต นายจา้ง

อาจจะมีการจ้างแรงงานชาติอาเซียนอื่น ที่อาจไม่มทีกัษะและความชํานาญเท่า

แรงงานไทยแต่สามารถสื่อสารได้เขา้มาเป็นหวัหน้างานแทน ซึ่งจะทําให้แรงงาน

ไทยเสยีโอกาสเป็นอย่างมาก นอกจากน้ี แรงงานไทยยงัจําเป็นต้องฝึกฝนทกัษะ

ความรูเ้ฉพาะทางและความรูท้างดา้นเทคโนโลย ีเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพทางการผลติ

ใหก้บั SMEs และองคก์รได ้ 

(2) ภาครฐัควรตอ้งมกีารสง่เสรมิ ใหแ้รงงานต่างดา้วสามารถสือ่สารโดยใชภ้าษาไทยได้

ด้วย เน่ืองจากประเทศไทยมขี้อได้เปรียบทางภูมศิาสตร์ และมแีรงงานต่างด้าว      

เขา้มาเป็นจํานวนมาก ดงันัน้ หากนายจ้างสามารถสื่อสารภาษาไทยกบัแรงงาน

เหล่านัน้ได ้จะทําใหป้ระสทิธภิาพในการทาํงานเพิม่มากขึน้ และเมื่อมนีักธุรกจิชาติ

อาเซียนเข้ามาในประเทศไทย ก็จะต้องใช้บุคคลากรไทยเพื่อสื่อสารกบัแรงงาน

เหล่านัน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้บุคคลากร/แรงงานไทยสามารถสือ่สารภาษาองักฤษ

ไดด้ว้ย และมทีกัษะในการสื่อสารเพื่อนําเสนองาน และสามารถโตต้อบสื่อสารโดย

ผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศไดค้ล่องแคล่ว กจ็ะไดม้โีอกาสพฒันาตําแหน่งไปในระดบั

หวัหน้างานได ้

(3) นอกจากน้ี แรงงานไทย ควรไดร้บัการฝึกฝนในเรื่องระเบยีบวนิัย และมคี่านิยมทีด่ี

ในการทํางาน เช่น การตรงต่อเวลา และการแสดงความคดิเหน็ในเชงิสร้างสรรค ์

รวมทัง้การมีมาตรฐานในการทํางานในระดบัสากล ซึ่งเน้นการควบคุมคุณภาพ 

มาตรฐานของการผลติหรอืการใหบ้รกิาร และความปลอดภยัในการทาํงาน 

(4) สสว. ควรเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จดัให้มกีารอบรมภาษาองักฤษและการ

สื่อสาร เป็นภาษาอังกฤษให้กับพนักงาน /แรงงาน และจัดให้มีการจัดอบรม

ภาษาไทยใหก้บัแรงงานต่างดา้ว 
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(5) สสว. ควรปรึกษาหารือร่วมกับกระทรวงการคลัง กรมสรรพากร เพื่อขอให้นํา

ค่าใชจ้่ายของ SMEs ในการ ส่งเสรมิ สนับสนุนการเพิม่พูนความรูแ้ละทกัษะของ

แรงงาน (โดยอาจระบุหลกัเกณฑใ์หเ้ป็นหลกัสตูรทีด่าํเนินการโดย หรอืรบัรองโดย

กระทรวงแรงงาน) นํามาหกัเป็นคา่ใชจ้า่ยในการคาํนวณภาษ ีไดม้ากกวา่ปกต ิ 

6.3.3.3 มาตรการพฒันาความรู้ของเจ้าหน้าท่ีของรฐั 

(ก) เหตผุลความจาํเป็น 

การจะนําพา SMEs ของไทยไปลงทุนในต่างประเทศนัน้ เจา้หน้าทีข่องรฐัในฐานะผูนํ้า 

และพีเ่ลีย้งตอ้งมคีวามสามารถในการตดิต่อประสานงาน กบัหน่วยงาน หรอืองคก์รของต่างชาตไิด้

อยา่งคลอ่งแคลว่และมทีกัษะในการสือ่สารเป็นอยา่งด ีอกีทัง้ตอ้งมคีวามรอบรูใ้นเรื่องการคา้ระหวา่ง

ประเทศอกีดว้ย 

(ข) ความเหน็และข้อเสนอแนะ 

(1) ส่งเสรมิให้เจ้าหน้าที่ของรฐั มคีวามรู้ความสามารถทางด้านภาษาและการสื่อสาร 

โดยเฉพาะภาษาองักฤษ เพราะเป็นภาษากลางที่ทุกชาติใช้ในการสื่อสารติดต่อ

ระหวา่งกนั อกีทัง้ เจา้หน้าทีข่องรฐัทีม่หีน้าทีใ่นการศกึษากฎระเบยีบ เงือ่นไขในการ

ลงทุนระหว่างประเทศ ตลอดจนให้คําปรกึษา แนะนํา และคอยแก้ปญัหา SMEs 

ไทยทีไ่ปลงทุนในต่างประเทศ จงึจาํเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งมคีวามคล่องตวัดา้นภาษา

และมทีกัษะในการประสานงาน และการเจรจาต่อรอง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ หากมกีาร

ตัง้ศนูยส์นบัสนุนชว่ยเหลอื SMEs ไทยในต่างประเทศ เจา้หน้าทีข่องรฐัประจาํศนูยก์็

จะต้องมทีกัษะด้านการสร้างความสมัพนัธ์ (connection) เพื่อใหก้ารลงทุนของ 

SMEs ไทยในต่างประเทศ เป็นไปโดยราบรืน่ 

(2)  สง่เสรมิใหเ้จา้หน้าทีร่ฐัมคีวามรู ้เรื่อง AEC โดยเฉพาะอยา่งยิง่เรื่องขอ้ยกเวน้ของ

หลกั Market Access และ National Treatment ทัง้น้ี เพือ่ใหเ้จา้หน้าทีข่องรฐั

สามารถใชข้อ้ยกเวน้เหล่านัน้ มาสามารถออกมาตรการทีเ่ป็นประโยชน์ กบั SMEs 

ไทยได ้ 

(3) ในบรบิทของการสง่เสรมิ SMEs ไทยไปลงทุนในต่างประเทศ สสว. ควรจดัอบรมให้

ความรูแ้ก่เจา้หน้าทีข่องรฐัในเรื่องขอ้ตกลงการคา้ระหว่างประเทศต่างๆ โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ขอ้ตกลงทีม่ ีASEAN เป็นสมาชกิ รวมไปถงึรายการสทิธปิระโยชน์ทีป่ระเทศ
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อาเซียนต่างๆได้รับภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว โดยอาจทําการเปรียบเทียบสิทธิ

ประโยชน์ทีไ่ทยอาจใชส้ทิธขิองประเทศอาเซยีนทีไ่ปลงทุนได ้ทัง้น้ี เพื่อความเขา้ใจ

ที่ดยีิง่ขึ้นของ SMEs อาจมกีารวมเน้ือหาดงักล่าวเขา้ไปในคู่มอืการลงทุนราย

ประเทศเพื่อความสะดวกในการสบืคน้ และเพื่อการอา้งองิของเจา้หน้าทีข่องรฐั อกี

ทัง้ เจา้หน้าทีข่องรฐัยงัควรทําความเขา้ใจในสนธสิญัญาคุม้ครองการลงทุนทีไ่ทยมี

กบัประเทศสมาชกิอาเซยีนทัง้หลาย รวมไปถงึการใหค้วามสนใจในวธิกีารระงบัขอ้

พพิาทระหวา่งประเทศดว้ย 

(4) ในดา้นการออกมาตรการส่งเสรมิ สนับสนุน ช่วยเหลอื SMEs ไทยทัง้เพื่อสรา้ง

ความสามารถในการแขง่ขนัในประเทศ และการสนับสนุนการลงทุนต่างประเทศนัน้ 

สสว. ควรจดั workshop ระหวา่งหน่วยงานภาครฐั โดยใหก้รมเจรจาการคา้ระหวา่ง

ประเทศ  กระทรวงพาณิชย์ มาให้ความรู้ ถึงแนวทางการออกมาตรการ

ภายในประเทศทีไ่ดร้บัการอนุโลมใหส้มาชกิอาเซยีนสามารถออกไดโ้ดยไมถ่อืวา่ขดั

ต่อขอ้กําหนดของ AEC Blueprint เช่น มาตรการทางด้านภาษี (Taxation 

measures) การอุดหนุน (Subsidies) การกําหนดเงือ่นไขดา้นสญัชาต ิประเภทนิติ

บุคคล และสดัสว่นผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ ทัง้น้ี เพือ่ให ้สสว. และรฐับาลไทยไดใ้ชช้่องทาง

ทีไ่ดร้บัการอนุโลมจาก AEC มาใชก้ําหนดมาตรการทีใ่หป้ระโยชน์กบั SMEs ไทย

ไดอ้ยา่งเตม็ที ่ 

 

6.4 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

 นอกจากขอ้เสนอแนะเรื่องการแกไ้ขกฎหมายและมาตรการทีภ่าครฐัควรตอ้งดําเนินการ

ดงักลา่วขา้งตน้ แลว้คณะผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ เพือ่การพจิารณาของ สสว. ดงัน้ี 

6.4.1 การพจิารณากรอบ AEC Blueprint ทัง้หมด เพื่อใหเ้กดิความชดัเจนและเขา้ใจ 

ตลอดจนกรอบเรือ่งการพฒันา SMEs เพือ่การจดัทาํ แกไ้ข เปลีย่นแปลงกฎระเบยีบภายในประเทศ ให้

สอดคลอ้งทัง้ในดา้น inside-out และ outside-in 

6.4.2 การพจิารณาจดัตัง้กองทุนประเภท Private Equity Fund เพือ่ระดมทุนจากทัง้ภายใน

และภายนอก เพือ่เป็นแหล่งเงนิในการสนับสนุนการประกอบธุรกจิของ SMEs ในต่างประเทศ โดยให้

สทิธปิระโยชน์ดา้นภาษใีหแ้ก่กองทุน ผูบ้รหิารกองทุน และผูล้งทุนในดา้นผลกาํไร 



6 - 43 ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย 

 

 

6.4.3 การพจิารณาใหเ้งนิอุดหนุนในดา้นดอกเบีย้และหลกัประกนัแก่ SMEs ทีจ่ะไปลงทุน

ในต่างประเทศ ซึง่อาจมกีารเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียม 

6.4.4 พจิารณาสนบัสนุนการคา้บรกิารเพือ่เป็นตวัผลกัดนัเศรษฐกจิของประเทศ 

6.4.5 การจดัใหม้คีวามร่วมมอืระหว่าง SMEs ของไทยและกลุ่มประเทศอาเซยีนในการ

ประกอบธุรกจิรว่มกนั 
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ตาราง ผ6-37 สนิคา้และอตัราภาษทีรพัยากรธรรมชาตปิระเทศเวยีดนาม ผ 6-101 

ตาราง ผ7-1 กาํหนดการประชุมกลุม่ยอ่ย (Focus Group) ผ 7-8 

ตาราง ผ7-2 รายชือ่ผูเ้ขา้รว่มประชุมกลุม่ยอ่ยเพือ่ระดมความคดิเหน็ (FOCUS GROUP)  
รอบหน่วยงานรฐั เอกชน องคก์ร สมาคม กลุม่ผูป้ระกอบการ 

ผ 7-12 

ตาราง ผ7-3 รายชือ่ผูเ้ขา้รว่มประชุมกลุม่ยอ่ยเพือ่ระดมความคดิเหน็ (FOCUS GROUP) 
ผูป้ระกอบการ SMEs และผูส้นใจ สมาคม กลุม่ผูป้ระกอบการ 

ผ 7-26 

ตาราง ผ8-1 แบบสอบถาม ผ 8-8 



 

ตาราง ผ9-1 กาํหนดการการสมัมนารบัฟงัผลการศกึษาผลกระทบของนโยบายและกฎหมาย
ของประเทศในภมูภิาคอาเซยีนทีม่ต่ีอ SMEs ไทย 

ผ 9-3 

ตาราง ผ9-2 รายชือ่ผูเ้ขา้รว่มสมัมนา ผ 9-4 

ตาราง ผ9-3 ตารางสรุปจาํนวนและประเภทของผูต้อบแบบสอบถาม ผ 9-19 

ตาราง ผ9-4 ตารางสรุปประเดน็แบบสอบถาม ผ 9-19 

ตาราง ผ9-5 ตารางรายละเอยีดผูใ้หส้มัภาษณ์ ผ 9-24 

ตาราง ผ10-1 แบบสอบถาม Pre test : Post test ผ 10-8 

 

บรรณานุกรม  

บรรณานุกรม ภาษาไทย บ-1 

บรรณานุกรม ภาษาองักฤษ บ-4 
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ภาคผนวก 1 – อินโดนีเซีย: กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 

1. ข้อกาํหนดเก่ียวกบัการโอนเงิน 

1.1 Act of the Republic of Indonesia Number 24 of 1999 concerning The Foreign 

 Exchange Flows and Exchange Rate System 

 

กฎหมายฉบบัน้ีประกาศในราชกจิจานุเบกษาและมผีลบงัคบัใช ้ณ วนัที ่ 17 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) กําหนดใหร้ายงานความเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศออกไปนอกหรอื

เขา้มาในประเทศโดยธนาคารพาณชิยใ์นประเทศอนิโดนีเซยี สถาบนัการเงนิทีไ่มใ่ช่ธนาคาร และบรษิทั

ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัการเงนิต่อ Bank of Indonesia 

 

1.2 Bank Indonesia Regulation Number: 13/21/PBI/2011 concerning Monitoring of Bank 

Activity in Foreign Exchange Flows 

 

ประกาศฉบบัน้ีใชบ้งัคบั ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2011) ใชบ้งัคบักบั

ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศอนิโดนีเซยีในการรายงานการไหลเวยีนของเงนิตราต่างประเทศ (Foreign 

Exchange Flow: FEF) โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่สนบัสนุนการบญัญตัแิละการนําไปปฏบิตัขิองนโยบายที่

เกีย่วกบัการเงนิ การธนาคารและระบบการชาํระเงนิ ซึง่ขอ้มลูทีต่อ้งรายงานนัน้ครอบคลุมถงึขอ้มลูการ

ทาํธุรกรรมทางการเงนิของลกูคา้ของธนาคารพาณิชยท์ีก่ระทบต่อ external financial assets (EFA) 

และ/หรอื external financial liabilities (EFL) และธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสง่ออกของลกูคา้รายงาน

ต่อ Bank Indonesia 

 

1.3 Bank Indonesia Regulation Number: 12/16/PBI/2010 – Monitoring System for 

Transactions on Foreign Currencies against Rupiah 
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ประกาศฉบบัน้ีใชบ้งัคบั ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2010) โดยมทีีม่าจาก

การทีก่ารรวมตวัของตลาดทางการเงนิภายในประเทศและต่างประเทศขยายตวัขึน้อย่างรวดเรว็ ส่งผล

ใหม้คีวามเสีย่งสาํหรบัผูป้ระกอบการในตลาด Bank Indonesia ในฐานะทีเ่ป็นหน่วยงานกํากบัดแูลดา้น

การเงินจึงมีความพยายามที่จะกําจัดความเสี่ยงดังกล่าวในรูปแบบของนโยบายเกี่ยวกับอัตรา

แลกเปลี่ยนทัง้ในเชงิรบัและเชงิรุกเพื่อให้สอดคล้องกบัการพฒันาของตลาดการแลกเปลี่ยนเงนิตรา

ต่างประเทศภายในประเทศ ทัง้น้ี Bank Indonesia จงึไดป้ระกาศใชร้ะบบการตดิตามผลสาํหรบัการทาํ

ธุรกรรมในเงนิตราต่างประเทศทีไ่มใ่ชส่กุลเงนิรเูปีย 

 

1.4 Bank Indonesia Regulation Number: 7/14/PBI/2005 concerning Restrictions on 

Rupiah Transactions and Foreign Currency Loans Offered by Banks and Circular 

Letter of Bank Indonesia No. 7/23/DPD dated 15 September 2005 

 

ประกาศฉบบัน้ีใชบ้งัคบั ณ วนัที ่ 15 กนัยายน พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) บงัคบัใชก้บั

ธนาคารพาณิชย ์โดยมขีอ้กําหนดหา้มไม่ใหธ้นาคารโอนเงนิสกุลรูเปียไปยงับญัชธีนาคารที่มเีจา้ของ

บญัชเีป็นชาวต่างประเทศ หรอืมชีาวต่างประเทศเป็นเจา้ของบญัชรี่วมสําหรบัธนาคารในประเทศและ 

ในต่างประเทศ1 

 

1.5 Bank Indonesia Regulation Number: 4/8/PBI/2002 regarding Requirements in respect 

of the Carrying of Cash in Rupiah Currency out of or into the Customs Territory of 

the Republic of Indonesia 

 

ประกาศฉบบัน้ีกําหนดใหก้ารถอืเงนิสดจํานวนมากกว่า 100,000,000 รูเปีย ออกจาก

ประเทศอนิโดนีเซยีจะตอ้งไดร้บัอนุญาตจาก Bank Indonesia ก่อน โดยกําหนดหลกัเกณฑใ์นการ

อนุญาตไวว้า่ตอ้งเป็นไปตามวตัถุประสงคท์ีก่าํหนดไวเ้ทา่นัน้2 

 

                                                            
1 Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro, Guide to Doing Business in Indonesia, Retrieved September 22, 2012 from 
http://www.Lexmundi.com/Document.asp?DocID=3763, page 20 
2 Ibid. p.20 
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1.6 Bank Indonesia Regulation Number: 13/22/PB/2011 of concerning Compulsory 

Report of Withdrawal of Foreign Exchange from External Debt 

 

ประกาศฉบบัน้ีใชบ้งัคบั ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2011) โดยมทีีม่าจาก

การที่ประเทศมาเลเซียประสบปญัหาความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเน่ืองมาจากการไม่มี

เสถยีรภาพในการจดัหาเงนิตราต่างประเทศของตลาดภายในประเทศ เน่ืองจากมกีารลงทุนโดยบรษิทั

ต่างชาตเิป็นจาํนวนมากในรปูแบบของพอรต์การลงทุน (Portfolio Investment) สง่ผลใหเ้ศรษฐกจิของ

ประเทศอินโดนีเซียอยู่ในภาวะที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยงของการพลกิผนัของตลาดทุนอย่างฉับพลนั 

นอกจากน้ี กองทุนเงินตราต่างประเทศมีที่มาจากการถอนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจาก        

หน้ีต่างประเทศ การดําเนินการเช่นว่าจงึเป็นอกีทางเลอืกหน่ึงในการจดัหาแหล่งเงนิทุนที่ม ัน่คงเมื่อ

เทยีบกบัการลงทุนแบบพอร์ตการลงทุน (Portfolio Investment) โดยนักลงทุนต่างชาต ิดงันัน้           

Bank Indonesia จงึเหน็ความจําเป็นในการประกาศนโยบายที่ให้ถอนการแลกเปลี่ยนเงนิตรา

ต่างประเทศจากหน้ีต่างประเทศโดยผา่นธนาคารแลกเปลีย่นเงนิตรา 

 

2. กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัทรพัยสิ์นทางปัญญา 

2.1  กฎหมายคุ้มครองพนัธุพื์ช (Law of Republic of Indonesia Number 29 of 2000 on Plant 

Variety Protection) 

 

เ น่ืองจากประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศเกษตรกรรม ดังนั ้นเกษตรกรรมที่มี

ประสิทธิภาพและเข้มแข็งจึงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาของประเทศ เพื่อให้เกษตรกรรมมี

ประสทิธภิาพและเขม้แขง็จําเป็นตอ้งไดร้บัการสนับสนุนจากอุปทานของพชืพนัธุ์ทีโ่ดดเด่นทีเ่พยีงพอ 

นอกจากน้ีเพื่อเพิม่ประโยชน์และบทบาทของทัง้บุคคลหรอืองคก์รบรษิทัในการประกอบการเพาะปลูก

สาํหรบัการผลติสายพนัธุใ์หม่และเหนือกว่า ผูผ้สมพนัธุพ์ชืหรอืเจา้ของสทิธคิุม้ครองพนัธุพ์ชืตอ้งไดร้บั

สทิธทิีช่ดัเจนและถูกคุม้ครองโดยกฎหมาย 

ทัง้น้ี เพื่อใหเ้ป็นไปตามสนธสิญัญาระหว่างประเทศซึ่งประเทศอนิโดนีเซยีเป็นภาค ีการ

คุ้มครองพนัธุ์พชืนัน้ต้องถูกต้องตามกฎหมาย โดยกฎหมายฉบบัน้ีเริม่มผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที ่         

20 ธนัวาคม 2543  

การคุม้ครองจะเกดิขึน้เมือ่ไดม้กีารจดทะเบยีนพนัธุพ์ชื 
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สิง่ที่ได้รบัการคุ้มครองตามกฎหมายฉบบัน้ีได้แก่ พนัธุ์พชืใหม่ และพนัธุ์พชืพื้นเมอืง

เฉพาะถิน่ 

พันธุ์พืช หมายถึง กลุ่มของพืชชนิดต่างๆ ที่มีลักษณะเด่นที่รูปร่างของกลุ่ม การ

เจริญเติบโต ใบ ดอก ผล เมล็ดและการแสดงออกซึ่งลกัษณะทางกรรมพนัธุ หรือการรวมกนัของ

กรรมพนัธุ์ต่างๆ ซึ่งสามารถแยกใหเ้หน็ความแตกต่างจากพนัธุ์พชืชนิดเดยีวกนั โดยอย่างน้อยที่สุด

หน่ึงลกัษณะคอืเมือ่ขยายพนัธุจ์ะตอ้งไมก่ลายพนัธุ ์

พนัธุ์พืชที่ได้รบัความคุ้มครองจะต้องมคีุณสมบตัิตามที่กฎหมายกําหนด ได้แก่ ใหม ่

(New) มลีกัษณะเฉพาะตวั (Distinct) สมํ่าเสมอ (Uniform) และมคีวามคงตวั (Stable) 

สทิธใินพนัธุพ์ชื (Plant Variety Protection Rights) ประเทศอนิโดนีเซยีมอบใหแ้ก่ผูผ้สม

พนัธุพ์ชืและ/หรอืผูท้ีค่รอบครองสทิธใินพนัธุพ์ชื โดยสามารถใชส้ทิธหิรอือนุญาตใหบุ้คคลหรอืนิตบิุคคล

อื่นใชพ้นัธุพ์ชืหรอืผลผลติทีไ่ดเ้พือ่การขยายพนัธุไ์ดภ้ายในระยะเวลาทีก่าํหนด 

อายกุารคุ้มครอง แบง่ตามลกัษณะชองพืช ดงัต่อไปน้ี 

(1) 20 ปี สาํหรบัพนัธุพ์ชืตามฤดกูาล (Seasonal plants) 

(2) 25 ปี สาํหรบัพนัธุพ์ชืรายปี (Annual plants) 

ขัน้ตอนการขอรบัความคุ้มครอง 

(1) ผู้ที่มีสิทธิยื่นคําขอจดทะเบียนพนัธุ์พืช ได้แก่ นักปรบัปรุงพนัธุ์พืช นายจ้างหรือ    

ผูว้่าจา้งของลูกจา้งหรอืผูร้บัจา้งซึ่งไดป้รบัปรุงพนัธุ์พชื ทายาท หรอื ที่ปรกึษาคุม้ครองพนัธุ์พชื โดย

ทัง้น้ีผูย้ ืน่คําขอตอ้งเป็นบุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลทีม่ภีูมลิําเนาหรอืสถานประกอบการอยูใ่นประเทศ

อนิโดนีเซีย หรอืเป็นผู้มสีญัชาตขิองประเทศภาคขีองอนุสญัญาเกี่ยวกบัการคุ้มครองพนัธุ์พชืใหม่ที่

ประเทศอนิโดนีเซยีเป็นสมาชกิ อยา่งไรกต็าม กรณีทีผู่ย้ ื่นจดทะเบยีนมใิช่บุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคล

ทีม่ภีูมลิําเนา หรอืสถานประกอบการในประเทศอนิโดนีเซยี หรอืไม่มสีญัชาตอินิโดนีเซยีหรอืสญัชาติ

ของประเทศภาคขีองอนุสญัญาเกี่ยวกบัการคุ้มครองพนัธุ์พชืใหม่ที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นสมาชกิ 

จะตอ้งยืน่คาํขอจดทะเบยีนโดยผา่นทีป่รกึษาคุม้ครองพนัธุพ์ชืในฐานะตวัแทนในประเทศอนิโดนีเซยี 

(2) คาํขอจะตอ้งยืน่กบัสาํนักงานคุม้ครองพนัธุพ์ชื (Plant Variety Protection Office: 

PVP Office) โดยคาํขอตอ้งเป็นภาษาอนิโดนีเซยี และเสยีคา่ธรรมเนียมตามทีก่ระทรวงเกษตรกาํหนด 
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(3) เอกสารทีใ่ชใ้นการขอรบัความคุม้ครอง 

- ระบุวนัยืน่คาํขอ 

- ชือ่และทีอ่ยูข่องผูข้อจดทะเบยีน 

- ชือ่และทีอ่ยูข่องนกัปรบัปรุงพนัธุพ์ชื และชือ่ของทายาท (ถา้ม)ี 

- ชือ่พนัธุพ์ชื 

- รายละเอยีดพนัธุพ์ชื 

- รปูภาพ และ/หรอื รปูถ่ายอา้งองิเพือ่ความชดัเจนในรายละเอยีด 

การตรวจสอบคาํขอ  

แบง่เป็นการตรวจสอบเบือ้งตน้วา่เอกสารประกอบคาํขอถูกตอ้งครบถว้นหรอืไม ่และการ

ตรวจสอบเน้ือหา ซึ่งจะมกีารตรวจสอบภายใน 24 เดอืนนับแต่วนัประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบยีน

พนัธุพ์ชื หรอื 12 เดอืนนบัจากวนัรบัคาํขอจดทะเบยีนพรอ้มการขอถอืสทิธยิอ้นหลงั 

การประกาศโฆษณา  

จะมกีารประกาศโฆษณาคําจดทะเบยีนพนัธุ์พชืภายใน 6 เดอืนนับจากวนัรบัคําขอจด

ทะเบยีนพนัธุพ์ชื หรอื 12 เดอืนนบัจากวนัรบัคาํขอจดทะเบยีนพรอ้มการขอถอืสทิธยิอ้นหลงั 

การรบัจดทะเบียน  

เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่าพนัธุ์พชืที่ขอจดทะเบียนมลีกัษณะตามที่กฎหมาย

กาํหนด กจ็ะมคีาํสัง่รบัจดทะเบยีน 

สิทธิในพนัธุพื์ช 

สทิธใินพนัธุพ์ชืทีไ่ดร้บัการคุม้ครองนัน้ สามารถโอนต่อหรอืถูกโอนได ้ดงักรณต่ีอไปน้ี 

(1) การสบืมรดก (Succession) 

(2) การใหห้รอืยกให ้(Grant or bequeath) 

(3) พนิยักรรม (Will) 

(4) สญัญาโดยพนกังานจดทะเบยีน (Agreement through a notary) 

(5) เหตุอื่นทีก่ฎหมายอนุญาต (Other reasons permissible by law) 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ ไดแ้ก่ สาํนักงานคุม้ครองพนัธุพ์ชื (Plant Variety Protection 

Office: PVP Office) กระทรวงเกษตร (The Ministry of Agriculture) 

กฎหมายฉบบัน้ีบงัคบัใชเ้ป็นการทัว่ไปซึ่งรวมไปถงึวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

(Small and Medium Enterprises: SEMs) ไมว่า่จะเป็น SMEs สญัชาตอินิโดนีเซยีหรอืมภีูมลิาํเนา

หรอืสถานประกอบการอยูใ่นประเทศอนิโดนีเซยีหรอืไม ่หาก SMEs นัน้ตอ้งการใหป้ระเทศอนิโดนีเซยี

คุม้ครองพนัธุพ์ชืของตน อยา่งไรกต็าม อาจมขีอ้แตกต่างทีอ่าจสรา้งภาระใหแ้ก่ SMEs ทีม่ใิช่สญัชาติ

อนิโดนีเซยีและมไิดม้ทีีภู่มลิําเนาหรอืสถานประกอบการในประเทศอนิโดนีเซยี หรอืมไิดม้สีญัชาตขิอง

ประเทศทีเ่ป็นภาคอีนุสญัญาเกีย่วกบัการคุม้ครองพนัธุพ์ชืใหมท่ีป่ระเทศอนิโดนีเซยีเป็นสมาชกิ 

 

2.2  กฎหมายว่าด้วยความลบัการค้า (Law of the Republic of Indonesia Number 30 Year 

2000 regarding Trade Secret) 

 

เพือ่ความกา้วหน้าของอุตสาหกรรมซึง่มกีารแขง่ขนัทัง้การคา้ภายในประเทศและระหวา่ง

ประเทศ จงึจาํเป็นตอ้งมกีฎหมายคุม้ครองสาํหรบัความคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรมของบุคคล โดยการ

คุม้ครองความลบัทางการคา้ (Trade Secret) ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของระบบทรพัย์สนิทางปญัญา 

นอกจากน้ี ประเทศอินโดนีเซียได้ให้สตัยาบนัแก่ความตกลงองค์การการค้าโลก ซึ่งรวมถึง TRIPS        

จงึจําเป็นต้องมขีอ้กําหนดเกี่ยวกบัเรื่องความลบัทางการค้า ซึ่งกฎหมายฉบบัน้ีประกาศใช้เมื่อวนัที ่      

20 ธนัวาคม 2543 

ระบบการใหค้วามคุม้ครอง คอืความลบัทางการคา้ไดร้บัการคุม้ครองโดยอตัโนมตัไิมต่อ้ง

จดทะเบยีนตราบเทา่ทีย่งัคงเป็นความลบัอยู ่

สิง่ทีไ่ดร้บัการคุม้ครองตามกฎหมายฉบบัน้ี ไดแ้ก่ ความลบัทางการคา้ (Trade secret)  

หมายถงึ ขอ้มลู (Information) อนัเกีย่วกบัเทคโนโลยแีละ/หรอืธุรกจิอนัยงัไมเ่ป็นทีรู่จ้กักนัโดยทัว่ไป 

และมคีุณคา่ทางเศรษฐศาสตรซ์ึง่เป็นประโยชน์ในการดาํเนินธุรกจิ และเป็นความลบัทีเ่กบ็รกัษาไวโ้ดย

เจา้ของความลบัทางการคา้ดงักลา่ว 
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(1) ความลบัทางการคา้ รวมถงึวธิกีารผลติ (methods of production) วธิกีารดาํเนินการ 

(methods of processing) วธิกีารขาย (methods of selling) หรอืขอ้มลูอื่นๆ อนัเกีย่วกบัเทคโนโลยี

และ/หรอืธุรกจิอนัมคีุณคา่ทางเศรษฐศาสตรอ์นัยงัไมเ่ป็นทีรู่จ้กักนัโดยทัว่ไป 

(2) ขอ้มูลที่ถอืว่ามคีุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ คอืขอ้มูลทีอ่าจใชใ้นการดําเนินกจิการหรอื

ธุรกจิเชงิพาณชิยห์รอืเพิม่ผลประโยชน์เชงิเศรษฐศาสตร ์

(3) ขอ้มลูทีถ่อืวา่เป็นความลบัตอ้งเป็นขอ้มลูทีไ่ม่เป็นทีรู่จ้กัโดยทัว่ไป (not known by 

the public) จะรูไ้ดเ้ฉพาะผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเทา่นัน้ 

เจ้าของความลบัทางการค้ามีสิทธิที่จะใช้ความลบัทางการค้าแต่เพียงผู้เดียว สิทธิที่

อนุญาตใหใ้ชห้รอืหา้มไม่ใหใ้ชค้วามลบัทางการคา้ของตน รวมถงึการเปิดเผยความลบัทางการคา้แก่

บุคคลภายนอกเพือ่จุดประสงคเ์ชงิพาณชิย ์

สทิธใินความลบัทางการคา้สามารถโอนไดโ้ดยการรบัมรดก (Inheritance) การมอบให ้

(Donation) พนิัยกรรม (Testament) สญัญาทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร (Written agreement) หรอืเหตุอื่น

ตามกฎหมาย 

กรณีการโอนสิทธิโดยทําเป็นสญัญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรนัน้ ต้องจดทะเบียน ณ 

สาํนักงานทรพัยส์นิทางปญัญา (Directorate General of Intellectual Property Rights) และเสยี

คา่ธรรมเนียมตามทีก่ฎหมายกาํหนด หากมไิดด้าํเนินการจดทะเบยีนต่อสาํนักงานทรพัยส์นิทางปญัญา

จะสง่ผลใหไ้มส่ามารถมผีลบงัคบัต่อบุคคลภายนอกได ้

กรณีสญัญาอนุญาตใหใ้ชส้ทิธ ิ(Licensing Agreement) ตอ้งจดทะเบยีน ณ สาํนักงาน

ทรพัยส์นิทางปญัญาเชน่เดยีวกนักบักรณกีารโอนสทิธ ิเพือ่ใหม้ผีลบงัคบัต่อบุคคลภายนอกได ้

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ สาํนักงานทรพัยส์นิทางปญัญา (Directorate General of 

Intellectual Property Rights) 

กฎหมายฉบบัน้ีบงัคบัใชเ้ป็นการทัว่ไป ดงันัน้ SMEs ซึง่เป็นเจา้ของความลบัทางการคา้

กไ็ดร้บัการคุม้ครองตามกฎหมายฉบบัน้ีดว้ยเชน่กนั 
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2.3  กฎหมายว่าด้วยแบบผงัภมิูวงจรรวม (Law of the Republic of Indonesia Number 32 Year 

2000 regarding Layout Designs of Integrated Circuits) 

 

เพือ่ความกา้วหน้าของอุตสาหกรรมซึง่มกีารแขง่ขนัทัง้การคา้ภายในประเทศและระหวา่ง

ประเทศ จงึจําเป็นตอ้งมกีฎหมายคุม้ครองสําหรบัความคดิสรา้งสรรค์และนวตักรรมของบุคคลทีอ่ยู่ใน

วงการของแบบผงัภูมวิงจรรวม (Layout Designs of Integrated Circuits) ซึง่เป็นสว่นหน่ึงของระบบ

ทรพัยส์นิทางปญัญา นอกจากน้ี ประเทศอนิโดนีเซยีไดใ้หส้ตัยาบนัแก่ความตกลงองค์การการคา้โลก 

ซึ่งรวมถงึ TRIPS จงึจําเป็นตอ้งมขีอ้กําหนดเกี่ยวกบัเรื่องแบบผงัภูมวิงจรรวม ซึ่งกฎหมายฉบบัน้ี

บงัคบัใชเ้มือ่วนัที ่20 ธนัวาคม 2545 

สิง่ทีไ่ดร้บัการคุม้ครองตามกฎหมายฉบบัน้ีไดแ้ก่ แบบผงัภูมวิงจรรวม (Layout Designs 

of Integrated Circuits) 

(1) แบบผงัภูม ิหมายถงึ แบบสามมติ ิซึ่งแสดงใหเ้หน็ถงึการจดัวางองค์ประกอบต่างๆ 

ซึ่งประกอบไปด้วยชิ้นส่วนที่สามารถกระตุ้นให้เกิดปฏบิตัิการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อยหน่ึงชิ้น

รวมอยู่ดว้ยและส่วนเชื่อมต่อของวงจรรวมจํานวนตัง้แต่สองชิ้นขึน้ไป หรอืหมายความถงึแบบสามมติิ

ของวงจรรวมทีจ่ะใชท้าํการผลติ 

(2) วงจรรวม หมายถงึ ผลติภณัฑ์สําเรจ็รูปหรอืกึ่งสําเรจ็รูปทีผ่ลติขึน้เพื่อทําหน้าทีเ่ป็น

วงจรอเิลก็ทรอนิกส์ ซึ่งประกอบไปดว้ยชิ้นส่วนทีส่ามารถกระตุน้ใหเ้กดิปฏบิตักิารทางอเิลก็ทรอนิกส์

อย่างน้อยหน่ึงชิน้รวมอยู่ดว้ย และส่วนเชื่อมต่อชิน้ส่วนเหล่าน้ีไม่น้อยกว่าสองชิ้นขึน้ไปอนัไม่สามารถ

แยกออกจากกนัได ้ซึง่ไดจ้ดัวางอยูบ่นหรอืในวตัถุกึง่ตวันําชิน้เดยีวกนั 

(3) การหาประโยชน์ในเชงิพาณิชย ์หมายความถงึ การทํา การใช ้และการขาย หรอืการ

จําหน่าย ซึ่งแบบผงัภูมิที่ได้ร ับความคุ้มครอง หรือวงจรรวมที่มีแบบผงัภูมิที่ได้รบัความคุ้มครอง

ประกอบอยูด่ว้ย หรอืผลติภณัฑท์ีม่วีงจรรวมดงักลา่วประกอบอยูด่ว้ย 

สิง่ทีม่ไิดร้บัความคุม้ครองไดแ้ก่ แบบผงัภูมทิีผู่ส้รา้งสรรคไ์ม่ไดค้ดิคน้หรอืสรา้งสรรคเ์อง 

และแบบผงัภมูทิีเ่ป็นทีรู่จ้กัโดยบุคคลทีอ่ยูใ่นอุตสาหกรรมวงจรรวม ซึง่เป็นผูม้ทีกัษะในระดบัหน่ึง 

ระบบการคุ้มครองใช้ระบบจดทะเบยีนถึงจะได้รบัความคุ้มครอง โดยหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งคอื สาํนกังานทรพัยส์นิทางปญัญา (Directorate General of Intellectual Property Rights) 
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เจ้าของแบบผงัภูมทิี่ได้รบัการจดทะเบยีนมสีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวที่จะทําซํ้า นําเขา้ ขาย

หรอืจาํหน่ายซึง่แบบผงัภมูทิีต่นไดร้บัความคุม้ครอง ตลอดจนถงึอนุญาตใหบุ้คคลอื่นกระทาํการนัน้ 

อายุการคุ้มครอง 10 ปีนับแต่วนัรับจดทะเบียนหรือวนัที่นําออกหาประโยชน์ในเชิง

พาณชิยเ์ป็นครัง้แรก 

กรณีการโอนสทิธโิดยสญัญาทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร เจา้ของแบบผงัภูมอิาจโอนสทิธใิน

แบบผงัภมูขิองตนใหแ้ก่บุคคลอื่น โดยจะตอ้งจดทะเบยีนเพือ่บนัทกึการโอนสทิธกิบัสาํนักงานทรพัยส์นิ

ทางปญัญา 

กรณีการอนุญาตให้ใช้สทิธ ิเจ้าของแบบผงัภูมอิาจอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สทิธใินแบบ     

ผงัภูมขิองตนกไ็ด ้โดยจะตอ้งจดทะเบยีนเพื่อบนัทกึการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธกิบัสํานักงานทรพัยส์นิทาง

ปญัญาแหง่สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี 

ขัน้ตอนการขอรบัความคุ้มครอง 

(1) ผูย้ ื่นคําขอจดทะเบยีนแบบผงัภูมทิีไ่ม่ไดม้สีญัชาตอินิโดนีเซยี จะตอ้งแต่งตัง้ตวัแทน

เพือ่ดาํเนินการยืน่คาํขอจดทะเบยีนแบบผงัภมูใินประเทศอนิโดนีเซยีแทน 

(2) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะขอรบัความคุม้ครองแบบผงัภูมใินประเทศอนิโดนีเซยี จะตอ้งยื่นคําขอ

จดทะเบยีนเป็นภาษาอนิโดนีเซยี ภายในกาํหนดเวลา 2 ปีนบัแต่วนัทีนํ่าแบบผงัภูมอิอกหาประโยชน์ใน

เชงิพาณชิยเ์ป็นครัง้แรก 

(3) บุคคลที่มีสิทธิยื่นคําขอจดทะเบียนแบบผังภูมิในประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่             

ผู้มีสญัชาติอินโดนีเซีย หรือนิติบุคคลที่มีสํานักงานแห่งใหญ่ตัง้อยู่ในอินโดนีเซีย ผู้มีสญัชาติของ

ประเทศที่เป็นภาคแีห่งอนุสญัญาหรอืความตกลงเกี่ยวกบัการคุ้มครองแบบผงัภูมขิองวงจรรวมซึ่ง

ประเทศอินโดนีเซียเป็นภาคีอยู่ด้วย ผู้มีภูมิลําเนาในประเทศอินโดนีเซีย หรือนิติบุคคลที่มีสถาน

ประกอบการในประเทศทีเ่ป็นภาคแีห่งอนุสญัญาหรอืความตกลงเกี่ยวกบัการคุม้ครองแบบผงัภูมขิอง 

วงจรรวมซึง่ประเทศอนิโดนีเซยีเป็นภาคอียูด่ว้ย 

(4) ใชร้ะยะเวลาประมาณ 5-8 เดอืนนบัแต่วนัทีย่ ืน่คาํขอจดทะเบยีน 

กฎหมายฉบบัน้ีบงัคบัใชเ้ป็นการทัว่ไปซึง่รวมไปถงึ SMEs ไมว่า่จะเป็น SMEs สญัชาติ

อินโดนีเซียหรือมีภูมิลําเนาหรือสถานประกอบการอยู่ในประเทศอินโดนีเซียหรือไม่ หาก SMEs 

ตอ้งการใหป้ระเทศอนิโดนีเซยีคุม้ครองแบบผงัภูมวิงจรรวมของตน อย่างไรกต็าม อาจมขีอ้แตกต่างที่
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อาจสรา้งภาระใหแ้ก่ SMEs ทีม่ใิช่สญัชาตอินิโดนีเซยีและมไิดม้ทีีภู่มลิาํเนาหรอืสถานประกอบการใน

ประเทศอนิโดนีเซยี หรอืมไิดม้สีญัชาตขิองประเทศทีเ่ป็นภาค ีหรอืสถานประกอบการในประเทศทีเ่ป็น

ภาคอีนุสญัญาเกีย่วกบัแบบผงัภมูวิงจรรวมทีป่ระเทศอนิโดนีเซยีเป็นสมาชกิ 

 

3. กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการควบคมุ กาํกบั การประกอบธรุกิจ 

3.1  Law No. 40 of 2007 (Company Law) 

 

เป็นกฎหมายที่กําหนดขัน้ตอนการจดทะเบยีนจดัตัง้องค์กรธุรกจิในรูปแบบของบรษิทั

จาํกดั (limited liabilities company) ในประเทศอนิโดนีเซยี ในการประกอบธุรกจิในประเทศอนิโดนีเซยี

นัน้ ผูล้งทุนจะตอ้งจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัจํากดัต่อกระทรวงยุตธิรรมและสทิธมินุษยชน (Ministry of 

Justice and Human Right) จงึจะเริม่ดาํเนินธุรกจิได ้โดยตอ้งมผีูถ้อืหุน้อยา่งน้อย 2 ราย3 และเงนิ

ลงทุนไม่น้อยกว่า 50 ลา้นรเูปีย4 และกําหนดวธิกีารจดัการบรษิทัจํากดั หน้าทีแ่ละสทิธขิองกรรมการ

และผูถ้ือหุ้น และกฎเกณฑ์อื่นๆ เช่น ห้ามมใิห้บรษิทัถือหุ้นในบรษิทัที่เป็นผูถ้ือหุ้นโดยตรงหรอืโดย

ทางออ้มในบรษิทัแรก (crossholding)5 

 

3.2  Law No. 25 of 2007 (Foreign Investment Law) 

 

เป็นกฎหมายทีค่วบการลงทุนโดยนักลงทุนชาวต่างชาต ิ(foreign direct investment)   

ในประเทศ โดยมนีโยบายการลงทุนทีย่ดึหลกัการปฏบิตัทิีเ่ท่าเทยีมสําหรบันักลงทุนชาวต่างชาตแิละ

นักลงทุนทอ้งถิน่ และการใหบ้รกิาร one-stop service ของกระบวนออกใบอนุญาตการลงทุน ตัง้แต่

การยืน่แบบรบัขออนุญาตการลงทุนตลอดจนออกเอกสารของเอกสารทีจ่าํเป็นทัง้หมด โดยมหีน่วยงาน

ชื่อ Indonesia Investment Coordinating Board เป็นผูก้ํากบัดแูล ทัง้น้ี กฎหมายดงักล่าวอนุญาตให้

นักลงทุนต่างชาติ ทัง้ในรูปแบบของนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา สามารถเป็นผู้ถือหุ้นทัง้หมดของ

บรษิทัได้ในบางภาคอุตสาหกรรม6 อย่างไรกต็าม บรษิทัดงักล่าวต้องโอนหุน้ส่วนหน่ึงไปยงัผูถ้ือหุ้น   

ชาวอนิโดนีเซยีภายใน 15 ปีหลงัจากเริม่ประกอบธุรกจิ ทัง้น้ี นักลงทุนต่างประเทศสามารถเลอืกทีจ่ะ

                                                            
3 มาตรา 7 แหง่ Law No. 40 of 2007. 
4 มาตรา 32 แหง่ Law No. 40 of 2007. 
5 World Service Group, Indonesia’s New Company Law, ตุลาคม 2551 สบืคน้จาก 
http://www.worldservicesgroup.com/publications.asp?action=article&artid=2616 เมือ่วนัที ่2 ตุลาคม พ.ศ. 2555 
6 ยกเวน้การประกอบธุรกจิบางประเภท ดขูอ้ 3.6.1.3 
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ลงทุนในรปูแบบของบรษิทัรว่มทุน (joint venture) กบันกัลงทุนชาวอนิโดนีเซยีไดโ้ดยทีฝ่า่ยอนิโดนีเซยี

ตอ้งถอืหุน้อย่างน้อยรอ้ยละ 5 ในช่วงเวลาของการจดัตัง้บรษิทัดงักล่าว ซึ่งในกรณีดงักล่าวนักลงทุน

ต่างชาตไิมจ่าํเป็นตอ้งปลดหุน้ของบรษิทัใหแ้ก่ฝา่ยอนิโดนีเซยีภายใน 15 ปี7 

 

3.3  Presidential Decree No. 118/2000 

 

เป็นกฎหมายทีอ่อกหลงัจากไดม้กีารแกไ้ข Presidential Decree No. 96/2000             

ซึง่กําหนดประเภทธุรกจิทีไ่ม่เปิดใหช้าวต่างชาตลิงทุนและประเภทธุรกจิเปิดใหช้าวต่างชาตลิงทุนแบบ

มเีงื่อนไข (เช่น ชาวต่างชาตสิามารถลงทุนไดโ้ดยร่วมลงทุนกบันักลงทุนชาวอนิโดนีเซยี) สาระสําคญั

ของ Presidential Decree No. 118/2000 ฉบบัน้ี ไดแ้ก่การหา้มนกัลงทุนต่างชาตปิระกอบธุรกจิการคา้ 

(trading) และการบรกิารทีส่นับสนุนการคา้ ยกเวน้ รา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่ (เช่น หา้งสรรพสนิคา้

ซูเปอร์มาร์เก็ตหา้งสรรพสนิค้าห้างสรรพสนิค้า), การค้าส่ง (ในฐานะผูแ้ทนจําหน่าย / ผูส้่งออกและ

นําเขา้); การจดันิทรรศการ / ประชุมผูใ้หบ้รกิารทีม่คีุณภาพใหบ้รกิารรบัรอง บรกิารคลงัสนิคา้ท่าเรอื

นอก และบรกิารหลงัการขาย 

 

4. กฎหมายเก่ียวกบัภาษีอากร 

หลกัโดยทัว่ไปเก่ียวกบัภาษี – ประเทศอินโดนีเซียจดัเก็บภาษี จากผู้มีถิ่นที่อยู่ใน

ประเทศอนิโดนีเซยี สาํหรบัเงนิไดท้ีไ่ดร้บัทัง้ในและต่างประเทศ (Worldwide income) ในขณะทีผู่ม้ไิดม้ี

ถิน่ทีอ่ยู่ในประเทศอนิโดนีเซยี ตอ้งเสยีภาษจีากรายไดท้ีไ่ดร้บัในประเทศอนิโดนีเซยีเท่านัน้ ปีภาษใีน

ประเทศอินโดนีเซียเหมอืนปีประเทศไทยคอืเป็นปีปฏทินิ เริม่ 1 มกราคม และสิ้นสุด 31 ธนัวาคม     

ของทุกปี 

  หลกัถ่ินท่ีอยู่ – นิตบิุคคลใดๆ จะถอืวา่มถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศอนิโดนีเซยี หากนิตบิุคคลนัน้

มกีารจดัตัง้สถานทีป่ระกอบกจิการในประเทศอนิโดนีเซยี นิตบิุคคลต่างประเทศทีเ่ขา้มาประกอบธุรกจิ

ในอนิโดนีเซยีโดยผ่าน “สถานประกอบการถาวร” จะตอ้งเสยีภาษเีสมอืนกบันิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ใน

ประเทศอนิโดนีเซยี สาํหรบับุคคลธรรมดาผูท้ีม่ถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศอนิโดนีเซยีคอืผูท้ีอ่ยูใ่นประเทศตัง้แต่ 

183 วนัขึน้ไปในระยะเวลา 12 เดอืนใดๆ  

                                                            
7 The Indonesian Netherlands Association, Investment in Indonesia, สบืคน้จาก
http://www.ina.or.id/inaweb/files/establishment%20of%20foreign%20company%20in%20Indonesia.pdf เมือ่วนัที ่2 
ตุลาคม พ.ศ. 2555 
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กฎหมายภาษีหลกัในประเทศอินโดนีเซีย 

ตาราง ผ1-1 กฎหมายภาษีในประเทศอินโดนีเซียมีอยู่ 8 ฉบบัด้งน้ี 

 

ช่ือกฎหมาย ประเภทภาษีท่ีบงัคบัใช้ 

1. บทบญัญตัทิัว่ไปเกีย่วกบัภาษ ี

No. 6/1983, แกไ้ขเพิม่เตมิโดย Law No.16/2009  

บทบญัญตัทิัว่ไปเกีย่วกบัภาษ ี 

และกระบวนการทางภาษ ี

2. กฎหมายภาษเีงนิได ้
No.7/1983, แกไ้ขเพิม่เตมิโดย Law No 36/2008  

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล   
ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย   

ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา 
3. กฎหมายภาษมีลูคา่เพิม่ 

No. 8/1983 แกไ้ขเพิม่เตมิโดย Law No. 42/2009 
ภาษมีลูคา่เพิม่ 

4. กฎหมายภาษทีีด่นิและอาคาร 

No. 12/1985 แกไ้ขเพิม่เตมิโดย Law No. 12/1994 

ภาษทีีด่นิและอาคาร 

5. กฎหมายภาษเีฉพาะ 
Law No. 21/1997 แกไ้ขเพิม่เตมิโดย  

Law No. 28/2009 และ Governmental Regulation  

No. 71/2008 

คา่ธรรมเนียมโอน 

6. กฎหมายอากรแสตมป์  
No. 13 of 1985 และ Governmental Regulation No. 24/2000 

อากรแสตมป์ 

7. กฎหมายศุลกากร 

No. 10/1995 แกไ้ขเพิม่เตมิโดย  

Law No. 17 /2006 ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ 15 พ.ย. 2549 

ภาษศุีลกากร 

8. กฎหมายภาษรีะดบัภมูภิาค 

Law No. 28/2009  (Regional Tax) 

ภาษทีอ้งถิน่ 
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4.1  บทบญัญติัทัว่ไปเก่ียวกบัภาษี และกระบวนการทางภาษี (General Provisions and 

Taxation Procedures  Law No. 6/1983 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย Law No.16/2000) 

 

 กฎหมายฉบับน้ี เป็นกฎหมายหลักเกี่ยวกับภาษีอากรของประเทศอินโดนีเซีย            

และเป็นแมแ่บบสาํหรบัการออกกฎหมายฉบบัถดัไปคอื Income Tax Law No.7/ 1983 Value Added 

Tax Law No. 8/1983 และ Land Tax and Building Tax Law No. 12/1985    

 Law No.16/2000 ไดผ้า่นการอนุมตัจิากรฐัสภาและมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ 1 มกราคม 2551 

กฎหมายฉบบัน้ีเป็นกฎหมายที่กําหนดว่าที่ผู้เสยีภาษีจะต้องเสยีภาษีเมื่อไหร่ ทําไม และอย่างไร 

รวมถงึขัน้ตอนการตรวจสอบภาษโีดยเจา้หน้าที ่ขัน้ตอน และกระบวนการ รวมถงึสทิธขิองผูเ้สยีภาษทีี่

จะสามารถยืน่คดัคา้นการประเมนิภาษแีละการตรวจสอบภาษ ี

 

4.2  ภาษีเงินได้นิติบคุคล 

 

การจดัเกบ็ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่าย และภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา 

อยู่ภายใตก้ฎหมาย Income Tax Law No.7/1983 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย Law No. 36/2008 ซึง่ได้

หลกัเกณฑส์าํหรบัการจดัเกบ็ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลมดีงัต่อไปน้ี 

 

อตัราภาษี 

 กฎหมายกําหนดใหอ้นิโดนีเซยีจดัเกบ็ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลในอตัรารอ้ยละ 25  อยา่งไร     

กด็ ีรฐับาลของอนิโดนีเซยียงัไดล้ดอตัราภาษใีหก้ึง่หน่ึง สาํหรบับรษิทัทีม่รีายไดไ้มเ่กนิ 50,000 ลา้นรปีู 

สาํหรบันิตบิุคคลต่างประเทศทีม่สีถานประกอบการถาวรในประเทศอนิโดนีเซยีจะตอ้งเสยีภาษเีงนิได้

นิตบิุคคลในอตัราดงักล่าวขา้งต้นแล้ว ยงัจะต้องเสยีภาษีอกีร้อยละ 20 สําหรบัการส่งกําไรออกนอก

ประเทศด้วย (อัตราดังกล่าวอาจลดลงภายใต้อนุสญัญาภาษีซ้อน) บริษัทที่จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย์ที่รอ้ยละ 40 ของทุนจดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรพัย์ อตัราภาษีเงนิได้นิตบิุคคลอาจจะ

ลดลงรอ้ยละ 25 หากเขา้เงือ่นไขทีก่าํหนด 

 

 



ภาคผนวก 1 

 

 

   ผ 1 - 16 

ฐานภาษี 

โดยปกติแล้วการเสียภาษีจะเสียจากฐานกําไรสุทธิ (รายได้ที่ต้องเสียภาษี หักด้วย

คา่ใชจ้า่ย)  

 

การหกัค่าใช้จ่ายทางภาษี 

โดยทัว่ไปรายจ่ายที่เกิดขึ้นจรงิทางธุรกิจ สามารถนํามาหกัเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได ้

ยกเว้น เงนิปนัผล เงินสํารองที่ไม่ได้รบัอนุมตัิให้หกัค่าใช้จ่ายทางภาษี เงินสวสัดิการ เงินบริจาค     

และภาษเีงนิได ้

 

4.3  ภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย 

 

 ภาษเีงนิไดส้่วนใหญ่ในอนิโดนีเซยีจดัเกบ็ผ่านระบบภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่าย สาํหรบัเงนิ

ไดท้ีจ่่ายโดยผูป้ระกอบการในอนิโดนีเซยี อตัราภาษหีกั ณ ที่จ่ายจะแตกต่างกนัไปขึน้อยู่กบัประเภท

ของเงนิได ้ผูร้บัเงนิ และผูจ้า่ยเงนิ  

 ตามกฎหมายการจา่ยเงนิปนัผล ดอกเบีย้ คา่สทิธ ิการใหบ้รกิารทางเทคนิคและค่าจดัการ 

(Management fee) สาํหรบัการใหบ้รกิารในอนิโดนีเซยี ใหก้บัผูร้บัทีม่ถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศอนิโดนีเซยี     

(Tax resident) และผูร้บัทีม่ไิดม้ถีิน่ทีอ่ยูใ่นอนิโดนีเซยี (Non-tax resident) จะมอีตัราภาษหีกั ณ ทีจ่่าย

แตกต่างกนัไป  
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ตาราง ผ1-2 ประเภทเงินได้และอตัราภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย ประเทศอินโดนีเซีย 

 

 
ประเภทเงินได้ 

 
อตัราภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

(สาํหรบัผูมี้ถ่ินท่ีอยู่) 
(ร้อยละ) 

 
อตัราภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

(สาํหรบัผูมิ้ได้มีถ่ินท่ีอยู)่ 
(ร้อยละ) 

เงนิปนัผล ดอกเบีย้รบั ค่าสทิธ ิเงนิรางวลั 

โบนสั 

15* 20** 

คา่เชา่ หรอืเงนิไดอ้ื่นอนัเกดิจากการใหใ้ช้

ทรพัยส์นิ 

2 20** 

การใหเ้ชา่ทีด่นิหรอือาคาร 10  

การขนสง่ทางเรอืหรอือากาศยาน 2.64  

การใหเ้ช่าเครื่องแบบเหมาลําสาํหรบัสาย

การบนิภายในประเทศ 

1.8 จากรายรบั 

(เป็นภาษสีดุทา้ย) 

 

การขนสง่ทางเรอืภายในประเทศ 1.2 จากรายรบั 

(เป็นภาษสีดุทา้ย) 

 

 *หมายเหตุ – เงนิปนัผลอาจไดร้บัยกเวน้หากเขา้เงือ่นไขทีก่าํหนด 

*หมายเหตุ – อตัราน้ีอาจลดลงไดต้ามอนุสญัญาภาษซีอ้น 

 

4.4  ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 

 

บุคคลธรรมดาจะถอืวา่เป็นผูม้ถีิน่ทีอ่ยูใ่นอนิโดนีเซยีได ้ตอ้งเขา้เงือ่นไขครบทัง้ 3 ขอ้ดงัน้ี 

  (1) เป็นผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นอนิโดนีเซยี 

  (2) อยูใ่นอนิโดนีเซยีมากกวา่ 183 วนั 

  (3) อยูใ่นอนิโดนีเซยีในปีภาษ ีและมแีผนทีจ่ะอยูใ่นประเทศต่อไป 
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 บุคคลธรรมดาผูม้ถีิน่ทีอ่ยูใ่นอนิโดนีเซยี (Tax resident of Indonesia) ตอ้งเสยีภาษเีงนิ

ได้บุคคลธรรมดาจากเงินได้ทัง้หมดที่ได้ร ับทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ เงินเดือนและ

ผลประโยชน์อื่นจากการจา้งงาน เงนิจากการรบัทาํงานให ้เงนิไดจ้ากการประกอบธุรกจิ และเงนิไดจ้าก

การลงทุน (เงนิปนัผล ดอกเบีย้ ค่าสทิธ ิและผลไดจ้ากทุน) เงนิไดด้งักล่าวหกัดว้ยค่าใชจ้่ายดงัต่อไปน้ี 

เหลอืเทา่ใด กใ็หเ้สยีภาษตีามอตัราทีก่ฎหมายกาํหนด 

 

ตาราง ผ1-3 อตัราค่าใช้จ่ายสาํหรบัภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาของประเทศอินโดนีเซีย 

 

ค่าใช้จ่าย จาํนวน (IND) 

ผูเ้สยีภาษ ี 15,840,000 

คูส่มรส 1,320,000 

บุตร/คน (ไมเ่กนิ 3 คน) 1,320,000 

Occupational expenses (รอ้ยละ 5 ของเงนิไดท้ีไ่ม่เกนิ IND 

500,000 ต่อเดอืน) 
6,000,000 

เงนิสมทบเขา้กองทุน Jamsostek for old age security saving 

(อตัราสมทบคอื รอ้ยละ 2 ของเงนิได)้ 
หกัไดต้ามจรงิ 

เงนิประกนัสงัคม หรอื Pension Maintenance  (รอ้ยละ 5 ของเงนิ

ไดท้ีไ่มเ่กนิ IND 200,000 ต่อเดอืน) 
2,400,000 

 

ตาราง ผ1-4 อตัราภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาของประเทศอินโดนีเซีย 

ฐานเงินได้สทุธิ (รปีู) 
อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

สาํหรบัเงนิได ้50,000,000 แรก 5 

สาํหรบัเงนิได ้50,000,001 - 250,000,000  15 

สาํหรบัเงนิได ้250,000,001 - 500,000,000 25 

สาํหรบัเงนิไดท้ีเ่กนิ 500,000,000 ขึน้ไป 30 
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บุคคลธรรมดาผูม้ไิดม้ถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศอนิโดนีเซยี (Non-tax resident of Indonesia) 

จะเสยีภาษใีนอตัรารอ้ยละ 20 ซึ่งจะจดัเกบ็ผ่านระบบภาษหีกั ณ ทีจ่่าย สําหรบัเงนิไดท้ีเ่กดิจากงานที่

ทาํหรอืทรพัยส์นิทีม่ใีนประเทศอนิโดนีเซยี (Indonesia source income) อย่างไรกด็ ีเงนิไดท้ีบุ่คคล

ธรรมดาได้รบัอาจได้รบัยกเว้นภาษีตามอนุสญัญาภาษีซ้อน หากเข้าเงื่อนไขที่อนุสญัญาภาษีซ้อน

กาํหนด 

 

4.5  กฎหมายภาษีมูลค่าเพ่ิม Value Added Tax Law No. 8/1983 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย           

Law No. 18/2000 

 

Value Added Tax Law กําหนดอตัราภาษมีลูค่าเพิม่ทีอ่ตัรารอ้ยละ 10 สาํหรบัการขาย

สนิคา้และใหบ้รกิารในอาณาเขตของอนิโดนีเซยี รวมถงึการนําเขา้สนิค้า (สนิค้านําเขา้บางประเภท 

อาจได้รบัยกเว้น) อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับการส่งออกสําหรับการขายสินค้าและให้บริการคือ        

อตัรารอ้ยละ 0  

 

 (1) สนิคา้และบรกิารดงัต่อไปน้ี ไดร้บัยกเวน้ภาษมีลูคา่เพิม่ 

 

ตาราง ผ1-5 สินค้าและบริการท่ีได้รบัยกเว้นภาษีมลูค่าเพ่ิมของประเทศอินโดนีเซีย 

 

บริการท่ีไม่ต้องเสียภาษีมลูค่าเพ่ิม สินค้าท่ีไม่ต้องเสียภาษีมลูค่าเพ่ิม 

บรกิารทางการแพทย ์ ทรัพย์ ในดิน  เ ช่ น  น้ํ ามันดิบ   ก๊ าซ

ธรรมชาต ิทราย ถ่านหนิ 

บริการทางสงัคม เช่น การรับเลี้ยงเด็ก

กาํพรา้ การจดัการงานศพ 

สินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ข้าว เกลือ 

ขา้วโพด 

บรกิารสง่ของโดยใชแ้สตมป์ อาหารและเครื่องดื่ม ในธุรกิจโรงแรม 

รา้นอาหาร 

บรกิารทางการเงนิ เงนิตรา  ทองคาํแทง่ และ หลกัทรพัย ์

บรกิารประกนัภยั  

บรกิารทางศาสนา  

บรกิารดา้นการศกึษา  
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บริการท่ีไม่ต้องเสียภาษีมลูค่าเพ่ิม สินค้าท่ีไม่ต้องเสียภาษีมลูค่าเพ่ิม 

บรกิารดา้นศลิปะและบนัเทงิ  

Broadcasting services ทีไ่ม่ใช่เพื่อการ

โฆษณา 

 

บรกิารดา้นแรงงาน  

บรกิารการโรงแรม  

บรกิารสาธารณะโดยหน่วยงานของรฐั  

บรกิารทีจ่อดรถ  

บรกิารโทรศพัทส์าธารณะแบบใชเ้หรยีญ  

บรกิารสง่เงนิแบบธนาณตั ิ  

บรกิารดา้นอาหารและจดัเลีย้ง (food & 

catering) 

 

 

 

(2) สาํหรบัการขายสนิคา้หรอืการใหบ้รกิารในเขตเฉพาะ อาท ิBonded Zone, Free 

Zone ไดร้บัสทิธยิกเวน้ภาษมีลูคา่เพิม่ 

(3) การขายสนิค้าหรอืการให้บรกิารให้กบัผู้เสยีภาษีมูลค่าเพิม่ที่รฐักําหนด ได้รบัสทิธิ

ยกเวน้ภาษมีลูคา่เพิม่ 

 ภายใตก้ฎหมายภาษมีลูค่าเพิม่กําหนดใหเ้รยีกเกบ็ภาษสีาํหรบัสนิคา้ฟุ่มเฟือยดว้ยอตัรา

ที่จดัเก็บอยู่ในระหว่างร้อยละ10 ถึงร้อยละ 75 ตวัอย่างของสนิค้าฟุ่มเฟือย คอื บ้าน ทาวเฮาส ์         

(Non-strata title) ซึ่งมเีน้ือทีต่ ัง้แต่ 350 ตารางเมตรขึน้ไป หรอื อาคารชุด อพารท์เมนต์ ทาวเฮาส ์

(strata title) ซึง่มเีน้ือทีต่ ัง้แต่ 150 ตารางเมตรขึน้ไป เป็นตน้  

 นอกจากน้ี กฎหมายยงักําหนดให้ผูป้ระกอบการเสยีภาษีมูลค่าเพิม่นําส่งภาษีแทน

ผูป้ระกอบการต่างประเทศ ผา่นระบบประเมนิภาษมีลูค่าเพิม่ดว้ยตวัเอง (Self-assessed VAT) สาํหรบั     

ค่าสนิคา้และบรกิารทีเ่กดิขึน้ในต่างประเทศโดยผูป้ระกอบการต่างประเทศซึ่งตอ้งเสยีภาษีมูลค่าเพิม่          

ในประเทศอนิโดนีเซยี  
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4.6 ภาษีอาคารและท่ีดิน (Land Tax and Building Tax Law No. 12/1985 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย 

Law No. 12/1994) 

 

 ประเทศอินโดนีเซียเรียกเก็บภาษีอาคารและที่ดินเมื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลมี

รายไดเ้กดิขึน้จากการถอืครองทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง  หรอืขายทรพัยส์นินัน้ออกไป  อตัราทีเ่รยีกเกบ็ใน

ปจัจุบนั อยูท่ีป่ระมาณรอ้ยละ 0.5 ของราคาประเมนิของทรพัยส์นิ 

 

4.7 ภาษีสาํหรบัโอนอสงัหาริมทรพัย ์(Law No. 21/1997 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย Law No. 28/2009 

และ Governmental Regulation No. 71/2008) 

  

กฎหมายฉบบัน้ีเป็นภาษสีาํหรบัโอนอสงัหารมิทรพัย ์(Tax on land and building 

transfer) เมื่อมกีารโอนอสงัหารมิทรพัยใ์นอนิโดนีเซยี (ไม่ว่าจะโดยการขาย การให ้การแลกเปลีย่น) 

จะมกีารเรยีกเกบ็ภาษใีนอตัรารอ้ยละ 5 ของราคาขายหรอืราคาพงึประเมนิทีส่งูกวา่ ซึง่จะเรยีกเกบ็จาก

ผูโ้อน  

 นอกจากน้ี ประเทศอนิโดนีเซยียงัเรยีกเกบ็ภาษสีาํหรบัผูร้บัโอนอกีดว้ย ในอตัรารอ้ยละ 5 

ของราคาขาย หรอืราคาประเมนิ แลว้แต่ราคาใดจะสงูกวา่ และหกัดว้ยค่าใชจ้่ายตามทีร่ฐักําหนด ซึง่จะ

แตกต่างกนัไปตามสถานทีต่ัง้  

 

4.8 อากรแสตมป์ Stamp Duty Law No. 13 of 1985 และ Governmental Regulation          

No. 24/2000 

 

อากรขาเขา้ทีเ่รยีกเกบ็จะอยูใ่นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0 ถงึ 150 ของมลูค่าของสนิคา้ทีนํ่าเขา้    

ซึ่งคํานวณจากราคา CIF8 อย่างไรกด็ ีภายใตข้อ้ตกลงการคา้เสร ีรฐับาลของอนิโดนีเซยีไดพ้ยายาม         

ลดอตัราอากรขาเขา้เรื่อยมา ซึ่งอตัรานําเขา้ที่สูงส่วนใหญ่จะเรยีกเกบ็จากสนิคา้ทีร่ฐัตอ้งการควบคุม     

เพือ่ความปลอดภยัและเพือ่รกัษาไวซ้ึง่วฒันธรรมและสงัคมของประเทศ 

                                                            
8 CIF : Cost including Insurance and Fright 
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 อตัราอากรขาเขา้ ไดบ้ญัญตัไิวใ้น The Indonesian Customs Tariff Book (BTBMI 

ล่าสุด 2012)9 ซึ่งเป็นกฎหมายทีก่ําหนดพกิดัอตัราศุลกากรของสนิคา้ทัง้หมด และอตัราอากรทีเ่รยีก

เกบ็รายสนิคา้   

 นอกจากน้ี อนิโดนีเซยียงัไดม้กีารลดหย่อนอตัราอากรขาเขา้เป็นการพเิศษกบัประเทศ 

ในกลุ่มอาเซียนด้วยกนัภายใต้การเปิดเสรีการค้าสนิค้า สนิค้าส่วนใหญ่ มกีารลดอตัราอากรเหลือ    

รอ้ยละ 0 ใหก้บัสนิคา้ทีนํ่าเขา้มาจากประเทศสมาชกิอาเซยีน ตัง้แต่ปี 2553 เรื่อยมา ยกเวน้สนิคา้บาง

รายการทีเ่ป็นสนิคา้อ่อนไหว (Sensitive List) และสนิคา้อ่อนไหวมาก (Highly Sensitive List) 

 สาํหรบัสนิคา้อ่อนไหวมาก ประเทศสมาชกิยงัไม่ตอ้งดาํเนินการลดภาษ ีซึง่สาํหรบัสนิคา้

ทีอ่่อนไหวมากของประเทศอนิโดนีเซยีคอื ขา้ว และน้ําตาล ยงัคงเรยีกเกบ็ในอตัราสงูอยู ่อกีทัง้ยงัคงไว้

ซึ่งมาตรการทางการคา้สําหรบัการนําเขา้ขา้วและน้ําตาลเขา้ไปในประเทศอนิโดนีเซยี คอื การจํากดั

ปรมิาณนําเขา้หรอืโควตา ผูนํ้าเขา้ตอ้งผา่นการรบัรอง/ จดทะเบยีนผูนํ้าเขา้ทีเ่ป็นผูผ้ลติ ผูนํ้าเขา้ทีเ่ป็น

ผูข้าย ผูนํ้าเขา้ตอ้งขอใบอนุญาตนําเขา้พเิศษ (Special Import License) มาตรการป้องกนัการผกูขาด

ทางการคา้ เพือ่ป้องกนัการผกูขาดในตลาดภายใน 

 ในบางช่วงเวลา รฐับาลอินโดนีเซียสามารถออกประกาศห้ามนําเข้าข้าวและน้ําตาล

ชัว่คราว โดยจะนําเขา้ไดใ้นกรณีทีผ่ลผลติภายในประเทศไม่เพยีงพอ และประกาศเกี่ยวกบัการรกัษา

ระดบัราคา ซึง่ตอ้งผา่นการดาํเนินการสต๊อคขา้วและน้ําตาลทรายของรฐับาลอนิโดนีเซยี  

 โดยอตัราภาษนํีาเขา้ขา้วของประเทศอนิโดนีเซยี คอื รอ้ยละ 30 จะมกีารลดอตัราอากร

เหลอืรอ้ยละ 25 ในปี 2015 และน้ําตาล อตัราอากรปจัจุบนัคอืรอ้ยละ 40 จะลดเป็นรอ้ยละ 5-10         

ในปี 2015 10 

 นอกจากมาตรการทางการคา้แลว้ ประเทศอนิโดนีเซยี ยงัคงมกีารบงัคบัใช ้มาตรการที่

มใิชภ่าษ ีหรอื Non Tariff Barriers อยูห่ลายมาตรการดว้ยกนั อาท ิมาตรการสุขอนามยัและสุขอนามยั

พชื ซึง่กาํหนดใหส้นิคา้ประเภทผลไมต้อ้งไดร้บัใบรบัรองสุขอนามยัก่อน เพือ่ความมัน่ใจวา่ผลไมน้ัน้ได้

ผลิตจากพื้นที่ปลอดโรคและแมลงระบาด สําหรบัสินค้าประเภทอาหาร ก่อนนําเข้าไปในประเทศ

อนิโดนีเซยี ตอ้งไดร้บัใบรบัรองสุขอนามยัก่อนจากหน่วยงานรบัผดิชอบของประเทศผูส้่งออก รวมทัง้

มาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการคา้ หรอื Technical Barrier to Trade สาํหรบัสนิคา้ประเภท

รถยนต์ ชิ้นส่วน เครื่องจกัร อุปกรณ์ บางประเภท ก่อนนําเขา้ไปในประเทศอินโดนีเซีย ต้องได้รบั

ใบอนุญาตนําเขา้หรอื ใบรบัรองคุณภาพก่อน แลว้แต่กรณี เคมภีณัฑ ์บางประเภท ประเทศอนิโดนีเซยี

                                                            
9 Indonesian Customs Department  
10 กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณชิย ์
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ยงัออมาตรการกําหนดผูนํ้าเขา้เฉพาะรายเท่านัน้ทีม่สีทิธนํิาเขา้เคมภีณัฑ ์ควบคุม เช่น วตัถุอนัตราย 

สาร CFC เป็นตน้  

 เครอืข่ายความตกลงเขตการคา้เสรทีัง้พหุพาคแีละทวภิาค ีระหว่างประเทศอนิโดนีเซยี

และคูเ่จรจา ไดแ้ก่ 

(1) ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA) 

(2) ASEAN-CHINA (ACFTA) 

(3) ASEAN KOREA (AKFTA) 

(4) ASEAN-INDIA FTA (AIFTA) 

(5) ASEAN-AUSTRALIA AND NEW ZEALAND (AANZFTA) 

(6) INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA) 

 สทิธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร ของประเทศอินโดนีเซีย คล้ายคลึงกับประเทศไทย        

และประเทศสมาชกิอื่นในภมูภิาคอาเซยีน 

(1)   สินค้ า ที่ ไ ด้ ร ับ สิท ธิย ก เ ว้น อ าก ร  ตามมาตร า  25 แล ะม าต ร า  26 ขอ ง                   

The Indonesian Customs Law (ICL) 

(2)   การนําเขา้สนิคา้ชัว่คราว หรอื Temporary Importation 

(3)   Master List Facility เป็นสทิธปิระโยชน์ทีใ่หผู้ป้ระกอบการทีต่อ้งการขยายการผลติ

และการค้าบริการของตน โดยศุลกากรประเทศอินโดนีเซียจะให้สิทธิได้ร ับยกเว้นอากรสําหรับ

เครื่องจกัร วตัถุดบิ และสนิค้าบางรายการ ซึ่งอุตสาหกรรมที่ได้รบัการส่งเสรมิ ได้แก่ อุตสาหกรรม 

ท่องเทีย่วและวฒันธรรม การขนสง่มวลชน  การสื่อสารมวลชน บรกิารสุขภาพ เหมอืงแร่ การก่อสรา้ง 

โทรคมนาคม และบรกิารทีเ่กีย่วกบัการขนสง่สนิคา้ทีท่า่เรอื 

(4)   การส่งเสริมการลงทุนและขีดความสามารถของผู้ประกอบการ โดยรัฐบาล

อนิโดนีเซยีจะใหส้ทิธพิเิศษยกเวน้ภาษนํีาเขา้สนิคา้และวตัถุดบิที่ไม่สามารถผลติไดใ้นประเทศ หรอื

ผลติได้แต่ไม่เพยีงพอและ/หรือไม่ได้คุณภาพตามที่ผู้ผลติต้องการ การให้สทิธปิระโยชน์ลกัษณะน้ี 

เปรยีบไดก้บัการสง่เสรมิการลงทุนของประเทศไทย โดยคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน  

สาํหรบัปี พ.ศ. 2555 น้ี รฐับาลอนิโดนีเซยี ไดใ้หส้ทิธปิระโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรนําเขา้

สนิคา้แก่ อุตสาหกรรมดงัต่อไปน้ี 

- Carpet Manufacturing 
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- Plastic Packaging and Sacking 

- Telecommunication Tools Manufacturing 

- Writing Tools Manufacturing (i.e. ball point pens) 

- Special ink (Toner) 

- Electric Component 

- Railway Component 

- Infusion Component 

- Infusion Packaging 

- Optical Fiber cable Manufacturing 

- Motor vehicle 

- Heavy Equipment industry 

- Ship manufacturing and Repairing 

- Airplane repair and Maintenance Services 

- Fertilizers Manufacturing 

- Resin Manufacturing 

(5) คลงัสนิคา้ทณัฑบ์น (Bonded Warehouse)  

(6) เขตปลอดอากร (Free Trade Zones – Batam Bintan and Karimun Islands)  

เขตปลอดอากรทีร่ฐับาลอนิโดนีเซยีประกาศใหส้ทิธพิเิศษนัน้ นอกจาก 3 เกาะใหญ่ คอื 

Batam Bintan และ Karimun และรวมไปถงึเกาะเลก็ๆ ทีส่ามารถเขา้เงื่อนไขในการไดร้บัสทิธิ

ประโยชน์ดงักล่าว บรษิทั ทีร่บัสทิธปิระโยชน์ ไม่ตอ้งขอจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ (VAT-NON PKP 

Status) โดยมเีงื่อนไขว่าผูป้ระกอบการตอ้งไดร้บัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบการเขตปลอดอากรจาก 

Free Zone Oversight Agency (FZOA – Badan Pengawasan Kawasan)  

 

4.9  ภาษีท้องถ่ิน Regional Taxes Law No. 28/2009 

 

 ภาษทีอ้งถิน่ หรอื Regional Taxes ทีเ่รยีกเกบ็ในประเทศอนิโดนีเซยีม ี2 ประเภท คอื  

4.9.1 Provincial Governmental taxes เป็นภาษทีีเ่รยีกเกบ็จากสนิคา้บางประเภท 
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(1) เจา้ของรถยนต์: ผูเ้ป็นเจา้ของรถยนต์จะถูกเรยีกเกบ็ภาษใีนอตัรารอ้ยละ        

1 ถงึ 2 สาํหรบัรถคนัแรก และในอตัรากา้วหน้าซึง่อยูร่ะหวา่งรอ้ยละ 2 ถงึ 10 สาํหรบัรถคนัที ่2 ขึน้ไป  

(2) การโอนกรรมสทิธิใ์นรถยนต:์ เมือ่มกีารโอนกรรมสทิธิใ์นรถยนตจ์ะตอ้งเสยี

ภาษรีอ้ยละ 20 ของราคาขาย สาํหรบัการโอนครัง้แรก และรอ้ยละ 1 สาํหรบัการโอนครัง้ถดัไป    

(3) น้ํามนัรถ (motor vehicle fuel): ตอ้งเสยีภาษ ี อตัราสงูสุดทีเ่รยีกเกบ็คอื 

รอ้ยละ 10 ของราคาขายน้ํามนั ก่อนภาษมีลูคา่เพิม่ 

(4) Surface Water: ต้องเสยีภาษี  อตัราสูงสุดที่เรยีกเกบ็คอืร้อยละ 10       

ของมลูคา่ทีท่าํใหไ้ดม้าซึง่ Surface Water 

(5) บุหรี:่ ตอ้งเสยีภาษใีนอตัรารอ้ยละ 10  

4.9.2 District Taxes Provincial Governmental Taxes เป็นภาษทีีเ่รยีกเกบ็จาก           

ผูป้ระกอบธุรกจิบางประเภท เชน่ โรงแรม รา้นอาหาร สถานบนัเทงิ โฆษณา เป็นตน้ 

 

ตาราง ผ1-6 อตัราภาษีท้องถ่ินประเทศอินโดนีเซีย 

 

ประเภทธรุกิจ 
อตัราภาษีสงูสดุท่ีเรียกเกบ็ 

(ร้อยละ) 

ภาษโีรงแรม 10 

ภาษรีา้นอาหาร 10 

ภาษสีถานบนัเทงิ 35 

ภาษโีฆษณา 25 

Street Lighting Tax 10 

Non Metal Mineral and Rocks Tax 25 

Parking Tax 30 

Ground Water Tax 20 

Swallow Bird Nest Tax 10 
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อนุสญัญาภาษีซ้อน (Double Taxation Agreements)  

 

 ในปจัจุบนั ประเทศอนิโดนีเซยีไดต้กลงทาํอนุสญัญาภาษซีอ้นกบั 59 ประเทศ ดงัต่อไปน้ี 

 

ตาราง ผ1-7 ประเทศท่ีเข้าทาํอนุสญัญาภาษีซ้อนกบัประเทศอินโดนีเซีย 

1. อลัจเีรยี 21. จอรแ์ดน 41. สโลวาเกยี 

2. ออสเตรเลยี 22. เกาหลเีหนือ 42. แอฟรกิาใต ้

3. ออสเตรยี 23. เกาหลใีต ้ 43. ศรลีงักา 

4. บงักลาเทศ 24. คเูวต 44. สเปน 

5. เบลเยีย่ม 25. ลกัแซมเบอรก์ 45. ซูดาน 

6. บรไูน 26. มาเลเซยี 46. สวเีดน 

7. บลักาเรยี 27. แมก็ซโิก 47. สวสิเซอรแ์ลนด ์

8. แคนาดา 28. มองโกเลยี 48. ซเีรยี 

9. จนี ไทเป 29. เนเธอรแ์ลนด ์ 49. ไตห้วนั 

10. เชค 30. นิวซแีลนด ์ 50. ไทย 

11. เดนมารก์ 31. นอรเ์วย ์ 51. ตนีูเซยี 

12. อยีปิต ์ 32. ปากสีถาน 52. ตุรก ี

13. ฟินแลนด ์ 33. ฟิลปิปินส ์ 53. สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์

14. ฝรัง่เศส 34. โปแลนด ์ 54. ยเูครน 

15. เยอรมนันี 35. โปรตุเกส 55. สหราชอาณาจกัร 

16. ฮงัการ ี 36. กาตาร ์ 56. อเมรกิา 
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17. อนิเดยี 37. โรมาเนีย 57. อุซเบกสิถาน 

18. อหิรา่น 38. รสัเซยี 58. เวเนซุเอลา 

19. อติาลี ่ 39. เซเชลส ์ 59. เวยีดนาม 

20. ญีปุ่น่ 40. สงิคโปร ์   
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ภาคผนวก 2 – ประเทศมาเลเซีย: กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 

1. กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัทรพัยสิ์นทางปัญญา 

 

1.1 กฎหมายคุ้มครองแบบผงัภมิูวงจรรวม (Layout-Designs of Integrated Circuits Act 2000) 

 

กฎหมายฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการคุ้มครองแบบผังภูมิวงจรรวม (Layout 

designs of integrated circuits) และเรื่องอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยประกาศบงัคบัใชเ้มือ่วนัที ่15 สงิหาคม 

พ.ศ. 2543 

สิง่ทีไ่ดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายน้ี ไดแ้ก่ แบบผงัภูมวิงจรรวม (Layout designs of 

integrated circuits) โดยอตัโนมตัใินทนัททีีส่รา้งสรรค์เสรจ็และไม่จําเป็นตอ้งจดทะเบยีน ซึ่งตอ้งมี

ลกัษณะตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีก่าํหนดเอาไวใ้นกฎหมาย 

แบบผงัภูม ิหมายถงึ แบบสามมติไิม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหรอืสื่อใดๆ ซึ่งประกอบไปดว้ย

ชิน้สว่นทีส่ามารถกระตุน้ใหเ้กดิปฏบิตักิารทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ยา่งน้อยหน่ึงชิน้รวมอยูด่ว้ยและสว่นเชื่อ

ต่อบางสว่นหรอืทัง้หมดของวงจรรวม หรอืหมายความถงึแบบสามมติขิองวงจรรวมทีจ่ะทาํการผลติ 

วงจรรวม หมายถงึ ผลติภณัฑส์าํเรจ็รูปหรอืกึ่งสําเรจ็รูปทีผ่ลติขึน้เพื่อทําหน้าทีเ่ป็นวงจร

อเิลก็ทรอนิกส ์ซึ่งประกอบไปดว้ยชิ้นส่วนทีส่ามารถกระตุน้ใหเ้กดิปฏบิตักิารทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ย่าง

น้อยหน่ึงชิ้นรวมอยู่ดว้ย และส่วนเชื่อมต่อชิ้นส่วนเหล่าน้ีไม่น้อยกว่าสองชิ้นขึน้ไปอนัไม่สามารถแยก

ออกจากกนัได ้ซึง่ไดจ้ดัวางอยูบ่นหรอืในวตัถุกึง่ตวันําชิน้เดยีวกนั 

แบบผงัภูมิวงจรรวมได้รบัความคุ้มครองในประเทศมาเลเซียโดยอัตโนมตัิในทนัทีที่

สรา้งสรรคเ์สรจ็และโดยไมจ่ะเป็นตอ้งจดทะเบยีน 

เจ้าของแบบผังภูมิวงจรรวมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะทําซํ้า นําเข้ามาในประเทศ

มาเลเซยี หรอืขายซึ่งแบบผงัภูมวิงจรรวมที่ตนไดร้บัความคุม้ครอง ตลอดจนถงึอนุญาตใหบุ้คคลอื่น

กระทาํการดงักลา่วต่อแบบผงัภมูวิงจรรวมนัน้ 
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แบบผงัภูมวิงจรรวมมอีายุความคุม้ครอง 10 ปีนับแต่วนันําแบบผงัภูมวิงจรรวมออกใช้

ประโยชน์ในเชงิพาณิชยค์รัง้แรกไม่ว่าจะใชใ้นประเทศหรอืประเทศอื่นใดกต็าม ทัง้น้ี จะตอ้งไม่เกนิ 15 

ปี นบัแต่วนัทีแ่บบผงัวงจรรวมไดถู้กสรา้งขึน้ 

 

1.2 กฎหมายคุ้มครองส่ิงบง่ช้ีทางภมิูศาสตร ์(Geographical Indications Act 2000) 

 

กฎหมายฉบบัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่เป็นการคุม้ครองสิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตร ์(Geographical 

Indications) และเรือ่งอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

สิ่งที่ได้ร ับความคุ้มครองตามกฎหมายน้ี ได้แก่ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งหมายถึง        

สิง่ทีร่ะบุหรอืแสดงเกี่ยวกบัสนิคา้ว่ามแีหล่งทีม่าหรอืมแีหล่งกําเนิดจากทอ้งถิน่ของประเทศใดประเทศ

หน่ึง ซึง่คุณภาพ คุณลกัษณะหรอืชือ่เสยีงของสนิคา้มคีวามสมัพนัธอ์ยา่งสาํคญักบัทอ้งถิน่นัน้ 

การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ใช้ระบบจดทะเบียน ทัง้น้ี สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร ์       

อาจไดร้บัความคุม้ครองโดยไมจ่ดทะเบยีนกไ็ด ้

ผูเ้ป็นเจา้ของสิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตรห์รอืประเทศทีเ่ป็นเจา้ของแหล่งกําเนิดทางภูมศิาสตร์

มสีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวที่จะใชส้ิง่บ่งชี้ทางภูมศิาสตร์ และมสีทิธทิี่จะดําเนินคดทีางศาลกบัผูท้ี่ใชส้ิง่บ่งชี้

ทางภมูศิาสตรโ์ดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย เพือ่หา้มไมใ่หบุ้คคลดงักล่าวใชส้ิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตรน์ัน้ต่อไป 

รวมถงึการเรยีกคา่เสยีหายหรอืไดร้บัการชดใชเ้ยยีวยาอื่นใดจากผูใ้ชโ้ดยไมช่อบนัน้ 

สิง่บ่งชี้ทางภูมศิาสตร์มอีายุความคุม้ครอง 10 ปี สามารถต่ออายุความคุม้ครองไดอ้กี

คราวละ 10 ปี 

 

2. กฎหมายเก่ียวกบัภาษีอากร 

หลกัโดยทัว่ไปเก่ียวกับภาษี – ประเทศมาเลเซียจัดเก็บภาษีตามหลักอาณาเขต 

กลา่วคอืรายไดท้ีเ่กดิจากกจิการในประเทศมาเลเซยี และรายไดต่้างประเทศทีไ่ดร้บัในประเทศมาเลเซยี 

เท่านัน้ที่ต้องเสยีภาษีเงนิได้ในประเทศมาเลเซีย  ปีภาษีในประเทศมาเลเซียเหมอืนปีประเทศไทย     

คอืเป็นปีปฏทินิ เริม่ 1 มกราคม และสิน้สดุ 31 ธนัวาคม ของทุกๆ ปี ในสว่นของบรษิทั ปีภาษหีมายถงึ

ปีตามงบการเงนิของบรษิทันัน้ๆ 
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 หลกัถ่ินท่ีอยู่ - นิตบิุคคลจะถอืว่ามถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศมาเลเซยีหากนิตบิุคคลนัน้ มกีาร

ควบคุมและการบรหิารจดัการในประเทศมาเลเซยี (Control and management of business in 

Malaysia) ซึ่งจะพจิารณาดูจากการจดัการประชุมกรรมการว่าอยู่ทีใ่ด และเมื่อมถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศ

มาเลเซีย นิติบุคคลดงักล่าวจะได้รบัสทิธพิเิศษภายใต้อนุสญัญาภาษีซ้อน ที่ประเทศมาเลเซียมกีบั

ต่างประเทศอกีดว้ย 

 

ตาราง ผ2-1 กฎหมายภาษีหลกั ท่ีบงัคบัใช้ในประเทศมาเลเซีย มีดงัน้ี 

 

ช่ือกฎหมาย ประเภทภาษีท่ีบงัคบัใช้ 

Income Tax Act 1967 ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล  ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย   

ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา 

Sales Tax Act 1972 ภาษกีารขายสนิคา้ 

Service Tax Act 1975 ภาษบีรกิาร 

Local Government Act 1976 ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ ภาษทีอ้งถิน่ 

Real Property Gains Tax Act 1976 ภาษทีรพัยส์นิ 

Stamp Act 1949 อากรแสตมป์ 

Customs Act 1967 ภาษศุีลกากร 

Local Government Act 1976 ภาษทีอ้งถิน่ 

Excise Act 1976 ภาษสีรรพสามติ 

 

 

2.1  ภาษีเงินได้ (Income Tax Act 1967) 

 

Income Tax Act กาํหนดใหบุ้คคลธรรมดาและนิตบิุคคลตอ้งเสยีภาษดีงัต่อไปน้ี 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล   

(1)   บรษิทัที่จดัตัง้ขึ้นตามกฎหมายของประเทศมาเลเซีย และนิตบิุคคลต่างประเทศ 

จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศมาเลเซียหากเงินได้นัน้ได้ร ับจาก 

ประเทศมาเลเซยี อตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลสําหรบัปีภาษ ีพ.ศ. 2555 คอื รอ้ยละ 

25  
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(2)  บรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิ Petroleum upstream เสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลในอตัรา       

รอ้ยละ 38 

(3)  บรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายในประเทศมาเลเซยี มทีุนจดทะเบยีนทีช่าํระแลว้ไม่

เกนิ 2.5 ลา้นรงิกติ (ณ ตน้ปีภาษใีดๆ) เสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลในอตัราดงัต่อไปน้ี 

- รายไดท้ีต่อ้งเสยีภาษ ี5 แสนรงิกติแรก อตัราภาษเีงนิได ้รอ้ยละ 20 

- รายไดท้ีต่อ้งเสยีภาษสีว่นทีเ่กนิ 5 แสนรงิกติ อตัราภาษเีงนิได ้รอ้ยละ 25 

อตัราภาษพีเิศษขา้งตน้ เริม่มผีลบงัคบัตัง้แต่ปีภาษ ีพ.ศ. 2552 และมผีลสาํหรบั 

 

(1)  บรษิทัทีม่บีรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนัถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 50 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ําระ

แลว้ ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม 

(2)  บรษิทัต้องไม่ถือหุ้นในบรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกนัเกนิร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบยีนที ่    

ชาํระแลว้ สาํหรบัหุน้ของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม หรอื 

ทัง้ บรษิทั และบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนัต้องไม่ถอืหุน้โดย บรษิทัอื่นเกนิรอ้ยละ 50          

ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม 

บรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกนั หมายถึง บรษิัทที่มทีุนจดทะเบยีนที่ชําระแล้วมากกว่า 2.5        

ลา้นรงิกติ ณ ตน้ปีภาษใีดๆ 

 ประเทศมาเลเซยีไดม้กีารพฒันาระบบภาษแีบบ Single-tier system ในปีภาษ ี2551         

ซึง่ภายใตร้ะบบ Single-tier system ภาษทีีเ่สยีบนกําไรสุทธขิองบรษิทัคอื ภาษสีุดทา้ย ผูถ้อืหุน้จะไม่

ต้องเสยีภาษีสําหรบัเงนิปนัผล บริษัทผู้จ่ายไม่ต้องหกัภาษี ณ ที่จ่ายสําหรบัเงนิปนัผลที่จ่ายให้แก่        

ผูถ้อืหุน้ ในช่วง 6 ปี ของการปรบัเปลีย่น บรษิทัทัง้หมดจะเขา้สู่ระบบ Single-tier system ในวนัที ่       

1 มกราคม 2557 ถึงแมว้่าผู้ถือหุ้นดงักล่าวอาจจะยงัมเีครดติภาษีที่ถูกหกัจากเงนิปนัผล (Franking 

credit) ทีย่งัไมไ่ดใ้ช ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 กต็าม   

 

2.2  ภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย 

 

 การจ่ายเงนิได้บางประเภทที่จ่ายให้แก่ผู้ไม่มถีิ่นอยู่ในประเทศมาเลเซียจะต้องถูกหกั       

ภาษ ีณ ทีจ่า่ยตามอตัราดงัต่อไปน้ี 
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ตาราง ผ2-2 ประเภทเงินได้และอตัราภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย ประเทศมาเลเซีย 

 

ประเภทการจ่ายเงิน 
อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

รายไดป้ระเภทพเิศษ  10 

ดอกเบีย้ 15 

คา่สทิธ ิ 10 

การจา่ยคา่สญัญา 10 + 3 

รายไดอ้ื่น (มาตรา 4 (F))  10 

 

 ถ้าผู้รบัเงนิเป็นผู้มถีิ่นที่อยู่ในประเทศที่มอีนุสญัญาภาษีซ้อนกับมาเลเซีย อัตราภาษ ี   

บางประเภทอาจลดลงขึน้อยูก่บัอนุสญัญา ในกรณทีีธ่นาคารหรอืสถาบนัการเงนิในประเทศมาเลเซยีทีม่ ี

ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยการธนาคารและสถาบนัการเงนิ (The Banking and Financial 

Institution Act 1989 or the Islamic Banking Act 1983) หรอืสถาบนัอื่นทีไ่ดร้บัอนุญาตโดย

กระทรวงการคลงัจ่ายดอกเบีย้เงนิกูย้มืใหแ้ก่ผูไ้ม่มถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศมาเลเซยี ดอกเบีย้ดงักล่าวไดร้บั

ยกเวน้ภาษ ีเงนิกูย้มืดงักลา่วจะตอ้งเป็นเงนิกูท้ีไ่ดร้บัหรอืรบัประกนัโดยรฐับาลมาเลเซยี 

 

   บคุคลผูไ้ม่มีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศมาเลเซีย จะต้องถกูหกั ณ ท่ีจ่ายจากรายได้ดงัน้ี 

ตาราง ผ2-3 บคุคลผูไ้ม่มีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศมาเลเซีย ท่ีต้องถกูหกั ณ ท่ีจ่ายจากรายได้ 

 

ประเภทรายได้ 
อตัราภาษี (2555) 

(ร้อยละ) 

นกัแสดงอาชพี 15 

ดอกเบีย้ 15 

คา่สทิธ ิ 10 

รายไดป้ระเภทพเิศษ: 
- คา่เชา่สงัหารมิทรพัย ์
- คา่บรกิารการจดัการหรอืทางเทคนิค  
  (เสยีภาษเีฉพาะบรกิารทีท่าํในมาเลเซยี) 

 
10 
10 
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ประเภทรายได้ 
อตัราภาษี (2555) 

(ร้อยละ) 

- คา่บรกิารในการใชท้รพัยส์นิ หรอืตดิตัง้ หรอืการ 
  จดัการโรงงาน เครือ่งจกัร หรอืเครือ่งมอือุปกรณ์อื่น 

    10 

เงนิปนัผล (Single tier) ยกเวน้ 

เงนิปนัผล (Franked) 25 

รายไดก้ารจา้งงาน 26 

รายไดท้ีน่อกเหนือจากขา้งตน้  
(เชน่ กาํไรตามมาตรา 4(f)) 

10 

 

 

2.3 ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 

 

 บุคคลธรรมดามหีน้าที่ที่จะต้องเสยีภาษีจากรายไดท้ี่เกดิใน/ไดร้บัจาก/หรอืนําเขา้มาใน

ประเทศมาเลเซีย อย่างไรก็ตาม บุคคลธรรมดาผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่จะเสียภาษีเฉพาะรายได้ที่ได้รบัใน

มาเลเซีย อตัราภาษีจะขึ้นอยู่กบัสถานะภาพของบุคคลนัน้ ซึ่งวดัได้จากระยะเวลาที่อยู่ในประเทศ

มาเลเซยี ตามทีไ่ดก้ําหนดไวใ้นมาตรา 7 ของ The Income Tax Act 1967 โดยทัว่ไป บุคคลธรรมดาที่

อาศยัอยูใ่นมาเลเซยีเกนิ 182 วนัจะถอืเป็นผูม้ถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศมาเลเซยี บุคคลธรรมดาผูม้ถีิน่ทีอ่ยูจ่ะ

เสยีภาษบีนรายได ้ในอตัราในแต่ละชว่งจากรอ้ยละ 0 ถงึรอ้ยละ 26 หลงัจากหกัลดหยอ่นภาษ ี
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ตาราง ผ2-4 อตัราภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาของประเทศมาเลเซีย 

 

รายได้ท่ีเสียภาษี อตัราร้อยละ ภาษี (ริงกิต) 

2,500 รงิกติแรก 

2,500 รงิกติต่อมา 

0 

1 

0 

25 

5,000 รงิกติแรก 

5,000 รงิกติต่อมา 

- 

3 

25 

150 

10,000 รงิกติแรก 

10,000 รงิกติต่อมา 

- 

3 

175 

300 

20,000 รงิกติแรก 

15,000 รงิกติต่อมา 

- 

7 

475 

1,050 

35,000 รงิกติแรก 

15,000 รงิกติต่อมา 

- 

12 

1,525 

1,800 

50,000 รงิกติแรก 

20,000 รงิกติต่อมา 

- 

19 

3,325 

3,800 

70,000 รงิกติแรก 

30,000 รงิกติต่อมา 

- 

24 

7,125 

7,200 

100,000 รงิกติแรก 

50,000 รงิกติต่อมา 

- 

26 

14,325 

13,000 

150,000 รงิกติแรก 

100,000 รงิกติต่อมา 

- 

26 

27,325 

26,000 

250,000 รงิกติแรก 

มากกวา่ 250,000 รงิกติ 

- 

26 

53,325 

 

หมายเหตุ: 

1. มีผลบังคับใช้ตัง้แต่ปีภาษี พ.ศ. 2553 อัตราภาษีสูงสุดได้เปลี่ยนจากร้อยละ 27           

เป็นรอ้ยละ 26 

2. ผูเ้สยีภาษดีงัต่อไปน้ีไดร้บัอตัราภาษพีเิศษ 
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- รายไดจ้ากการจา้งงานสาํหรบับุคคลทีใ่ชค้วามรูอ้าศยัอยูใ่น Iskandar ในประเทศ

มาเลเซยี และไดท้ํางานในหน้าทีท่ีก่ําหนด จะเสยีภาษใีนอตัรารอ้ยละ 15 ของ

รายไดท้ีต่อ้งเสยีภาษ ี(มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ปีภาษ ีพ.ศ. 2553) 

- รายไดจ้ากการจา้งงานสาํหรบับุคคลตาม Returning Expert Programmed จะเสยี

ภาษใีนอตัรารอ้ยละ 15 ของรายไดท้ีต่อ้งเสยีภาษ ี ในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งตอ้ง

เป็นไปตามขอ้กาํหนดและเงือ่นไข (มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ปีภาษ ีพ.ศ. 2555) 

3. ลูกจา้งจะไดร้บัการยกเวน้ภาษี สําหรบัรายไดอ้ื่นดงัต่อไปน้ี ที่ไดร้บัจากนายจา้ง          

(มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ปีภาษ ีพ.ศ. 2551) 

- ค่าเดนิทาง บตัรน้ํามนั ค่าน้ํามนั หรอืค่าทางด่วน หรอืค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกบั

การเดนิทางในหน้าทีก่ารงาน จาํนวนสงูสดุไมเ่กนิ 6,000 รงิกติต่อปี 

- คา่ทีจ่อดรถ 

- คา่อาหาร 

- คา่ดแูลบุตร จาํนวนสงูสดุไมเ่กนิ 2,400 รงิกติต่อปี 

- คา่ของขวญั คา่โทรศพัทร์ายเดอืน คา่โทรศพัทม์อืถอื คา่อนิเตอรเ์น็ต 

- เงนิช่วยเหลอืค่าดอกเบีย้กูย้มืบา้น การศกึษา หรอืกูซ้ื้อรถ ไดร้บัยกเวน้ทัง้จาํนวน    

ถา้จํานวนเงนิกูย้มืไม่เกนิ 300,000 รงิกติ ถา้เกนิกว่านัน้ จํานวนภาษทีีไ่ดร้บัการ

ยกเวน้จะตอ้งคาํนวณตามทีก่ฎหมายกาํหนด 

- ค่ารกัษาพยาบาล รวมถงึค่าใชจ้่ายในการคลอดบุตรและค่ายาแผนโบราณ ไดร้บั

การยกเวน้ภาษ ี

- ส่วนลดค่าสนิคา้ทีน่ายจา้งใหพ้นักงานสาํหรบัธุรกจิสนิคา้อุปโภคบรโิภค สงูสุดไม่

เกนิ 1,000 รงิกติ ต่อปี 

- สว่นลดคา่บรกิารทีน่ายจา้งใหแ้ก่ลกูจา้ง คูส่มรส และบุตรของลกูจา้ง 

 

โดยทัว่ไป บุคคลธรรมดาผูท้ีไ่ม่มถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศมาเลเซยีจะเสยีภาษใีนอตัรา

คงที่ (ดูอตัราภาษีสําหรบับุคคลธรรมดาผู้ไม่มถีิ่นที่อยู่ขา้งต้น) และไม่สามารถ       

หกัลดหยอ่นภาษไีด ้อยา่งไรกต็าม บุคคลนัน้สามารถขอคนืภาษตีามสว่นทีจ่่ายได้

จากหน่วยงานทีไ่ดอ้อกหนงัสอือนุญาตทาํงาน สว่นผูม้ถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศมาเลเซยี

จะไดร้บัการลดหยอ่นภาษ ีการคนืภาษ ีอตัราภาษ ีและการยกเวน้ภาษ ี
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2.4 ภาษีการขายสินค้าและบริการ (Sales Tax Act 1972) 

 

ในปจัจุบนัมาเลเซยียงัไม่มกีารใชร้ะบบภาษมีลูค่าเพิม่ แต่มภีาษบีรกิารและภาษกีารขาย

สนิคา้ ซึ่งเป็น 2 ภาษีหลกัของภาษีอุปโภคและบรโิภค ที่เรยีกเกบ็บนค่าบรกิารและค่าสนิคา้ รฐับาล

ประเทศมาเลเซยีไดม้กีารเสนอทีจ่ะนําภาษมีูลค่าเพิม่ (GST) มาใชแ้ทนภาษบีรกิารและภาษกีารขาย

สนิคา้ อยา่งไรกต็าม ระบบภาษมีลูคา่เพิม่ไดถู้กยดืออกไป  

 ภาษทีีเ่รยีกเกบ็ภายใตก้ฎหมายฉบบัน้ีคอื ภาษกีารขายสนิคา้ หรอื Sales Tax ภาษกีาร

ขายสนิค้า เป็นภาษีที่เก็บจากการนําเขา้ หรอืการผลติ ในอตัราร้อยละ 10 ผู้ผลติจะต้องได้รบัสทิธิ

ภายใตก้ฎหมาย Sales Tax Act 1972 แต่สาํหรบัผูป้ระกอบการทีม่ยีอดขายต่อปีไมเ่กนิ 1 แสนรงิกติ

และเป็นบรษิทัทีไ่ดร้บั Licensed Manufacturing Warehouse (LMW) จะไดร้บัยกเวน้ทีไ่มต่อ้งเสยีภาษี

การขายสนิคา้ แต่บรษิทัจะตอ้งยืน่ขอหนังสอืรบัรองการยกเวน้การเสยีภาษ ีอยา่งไรกต็าม วตัถุดบิและ

เครื่องจกัรที่ใชส้ําหรบัการผลติสนิค้าที่เสยีภาษี จะไดร้บัยกเวน้ภาษี มวีตัถุดบิสําหรบัสนิคา้ที่ไม่เสยี

ภาษบีางประเภททีไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษดีว้ย สนิคา้อุปโภคบรโิภคและวสัดุอาคารบางรายการ ยาสูบ 

และเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์เสยีภาษใีนอตัรารอ้ยละ 5 ตัง้แต่ 15 ตุลาคม 2553 มอืถอืไดร้บัการยกเวน้

ภาษกีารขายสนิคา้  

 

2.5 ภาษีบริการ (Service Tax Act 1975) 

 

ภาษบีรกิาร เป็นภาษเีดยีวทีจ่ดัเกบ็จากการบรกิารในประเทศมาเลเซยี โดยจดัเกบ็จาก

การใหบ้รกิารวชิาชพีและทีป่รกึษาทีก่ําหนดโดยกรมศุลกากรประเทศมาเลเซยี การใหบ้รกิารวชิาชพี

ระหว่างบรษิทัในกลุ่มจะไดร้บัการยกเวน้ภาษบีรกิาร ซึ่งเป็นไปตามขอ้กําหนดและเงื่อนไข โดยทัว่ไป 

การจดัเกบ็ภาษบีรกิารมเีกณฑ์เริม่ต้นจากรายไดต่้อปี ระหว่าง 150,000 รงิกติ ถงึ 3,000,000 รงิกติ 

ตามประเภทของค่าบริการที่เสยีภาษีและผู้เสยีภาษี การจดัเก็บดงักล่าวไม่สามารถใช้สําหรบัการ

ใหบ้รกิารวชิาชพีและทีป่รกึษาบางประเภท 

กฎมายฉบบัน้ี มผีลบงัคบัใช ้ตัง้แต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 

นอกจากน้ี ภาษบีรกิารยงัจดัเกบ็บนบตัรเครดติ และคา่ธรรมเนียมทีไ่มไ่ดเ้รยีกเกบ็ ดงัต่อไปน้ี 

(1) 50 รงิกติ ต่อปีสาํหรบับตัรหลกั 

(2) 25 รงิกติ ต่อปีสาํหรบับตัรเสรมิ 
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อตัราภาษสีาํหรบัการบรกิารทีต่อ้งเสยีภาษไีดเ้พิม่ขึน้จาก 5% เป็น 6% ภาษบีรกิารทีจ่่าย

สาํหรบัการใหบ้รกิารแพร่ภาพจะถูกจดัเกบ็จากค่าสมาชกิรายเดอืน โดยเริม่มผีลบงัคบัตัง้แต่   

1 มกราคม พ.ศ. 2554 

 

2.6 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (Local Government Act 1976) 

 

 Local Government Act 1976 เป็นกฎหมายทีจ่ดัเกบ็ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ ซึง่จะถูก

จดัเกบ็โดยหน่วยงานราชการทอ้งถิน่ อตัราภาษจีะขึน้อยูก่บัสถานทีต่ัง้และทีด่นิทีใ่ช ้

 ภายใต ้Local Government Act 1976 กําหนดใหห้น่วยงานราชการทอ้งถิน่เรยีกเกบ็

ภาษทีอ้งถิน่ โดยเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ทาํการประเมนิ อตัราการประเมนิขึน้อยูก่บัทีต่ ัง้และชนิดของอาคาร 

 

2.7 ภาษีทรพัยสิ์น Real Property Gains Tax Act 1976 

 

 กฎหมายฉบบัน้ีออกมาพรอ้มกนักบั Local Government Act 1976 เพื่อเรยีกภาษี

ทรพัยส์นิ ซึ่งมผีลใชบ้งัคบั 1 มกราคม พ.ศ. 2553 มอีตัราคงทีท่ีร่อ้ยละ 5 ซึง่จะเรยีกเกบ็จากกําไรจาก

การขายทรพัยส์นิ โดยมวีธิกีารจดัเกบ็และขอ้ยกเวน้ดงัน้ี 

(1) ภาษีจะถูกจดัเกบ็โดยผูซ้ื้อจะหกัภาษี ณ ที่จ่ายรอ้ยละ 2 ของราคาขาย หรอืราคา

เงนิสดทีจ่า่ย แลว้แต่อยา่งใดจะตํ่ากวา่ และชาํระภาษใีหแ้ก่สรรพากรในพืน้ที ่

(2) ยกเวน้สูงสุด 10,000 รงิกิต หรอื ร้อยละ 10 ของกําไร แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า

ให้แก่บุคคลธรรมดา และยงัมขีอ้ยกเวน้ภาษีทรพัย์สนิตามกฎหมาย the Real 

Property Gains Tax Act 1976 ทีย่งัมอียูด่งัน้ี  

 (2.1) ของขวญัทีร่ะหวา่งพอ่แมก่บับุตร สามกีบัภรรยา ปูย่า่กบัหลาน  

  (2.2) การขายทีอ่ยูอ่าศยัครัง้แรกสาํหรบับุคคลธรรมดาทีเ่ป็นพลเมอืง  

   หรอืเป็นบุคคลผูม้ถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรของประเทศมาเลเซยี 

(2.3) ทรพัยส์นิมรดก 

(2.4) การโอนทรพัย์สนิของบุคคลธรรมดา หรือภรรยาให้แก่นิติบุคคลที ่   

บุคคลนัน้หรอืภรรยาไดถ้อืหุน้เกนิรอ้ยละ 75 ในนิตบิุคคลนัน้ 

(2.5) การโอนทรพัย์สินระหว่างบุคคลธรรมดากับผู้มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง         

ในทรพัยส์นิ 



ภาคผนวก 2    ผ 2 - 13 

 

 

(2.6) การโอนเน่ืองจากการรกัษาความปลอดภยัในทรพัยส์นิ 

(2.7) ของขวญัที่ให้ราชการ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หรอื หน่วยงานสาธารณะ

กุศลทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิได ้

(2.8) การขายทรพัยส์นิเน่ืองจากขอ้บงัคบัตามกฎหมาย 

(2.9) การขายทรพัย์สนิที่ได้รบัอนุญาตตามแผนการเงนิภายใต้  Syariah 

Principles ทีไ่มต่อ้งมขีอ้ตกลงแผนการทางการเงนิ 

(2.10)  การโอนทรพัยส์นิระหวา่งบรษิทัในเครอื 

- การโอนทรพัย์สนิภายในกลุ่มเดียวกนัเพื่อได้รบัผลประโยชน์

สงูสดุ 

- การโอนทรพัยส์นิระหว่างบรษิทัเพื่อจุดประสงค์การปรบัองค์กร 

ปรบัโครงสร้าง หรอืควบรวมกิจการในกรณีที่ผู้รบัโอนได้ปรบั

โครงสร้างตามนโยบายของราชการในการรวมทุนในกลุ่ม

อุตสาหกรรม 

- การแบ่งทรพัย์สนิของผู้ชําระบญัชภีายใต้แผนการปรบัองค์กร 

ปรบัโครงสร้าง หรอืควบรวมกิจการในกรณีที่ผู้รบัโอนได้ปรบั

โครงสร้างตามนโยบายของราชการในการรวมทุนในกลุ่ม

อุตสาหกรรม 

ทัง้น้ี ตัง้แต่ปีภาษ ีพ.ศ. 2555 อตัราภาษทีรพัยส์นิไดเ้ปลีย่นดงัน้ี 

(1) ทรพัยส์นิทีถ่อืและไดข้ายภายใน 2 ปี เสยีภาษอีตัรารอ้ยละ 10 

(2) ทรพัยส์นิทีถ่อืและไดข้ายหลงัจาก 2 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี เสยีภาษอีตัรารอ้ยละ 5 

(3) ทรพัยส์นิทีถ่อืและไดข้ายหลงัจาก 5 ปี เสยีภาษอีตัรารอ้ยละ 0 

 

2.8 อากรแสตมป์ (Stamp Act 1949) 

 

 Stamp Act 1949 กําหนดใหม้กีารเกบ็อากรแสตมป์บนตราสารและเอกสาร ซึ่งอตัรา

อากรขึน้อยู่กบัลกัษณะของตราสาร/เอกสารและมลูค่าตราสาร อตัราอากรอยู่ระหว่าง รอ้ยละ 1 รงิกติ 

สําหรบัมูลค่าตราสาร 100,000 ริงกิตแรก ถึงร้อยละ 3 ริงกิต สําหรบัมูลค่าที่เกิน 500,000 ริงกิต      

บนสญัญาจาํนอง พนัธบตัร ขอ้ตกลง สญัญาเงนิกู ้
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(1)   สญัญาเงนิกูเ้งนิตราต่างประเทศ หรอื Syariah financing ในเงนิตราต่างประเทศ       

เสยีอากร 5 รงิกติ สาํหรบัมลูคา่ 1,000 รงิกติ หรอืเศษ (อตัรารอ้ยละ 0.5) แต่ไมเ่กนิ 

500 รงิกติ 

(2)   ในกรณีอื่น (นอกเหนือจากเงนิกูส้าํหรบั SMEs) เสยีอากร 5 รงิกติ สาํหรบัมลูค่า        

1,000 รงิกติ หรอืเศษ (อตัรารอ้ยละ 0.5) 

(3)   สญัญาเงนิกูส้าํหรบั SMEs 

- จาํนวนเงนิกูร้วมแลว้ไม่เกนิ 250,000 รงิกติ หรอืเงนิกูภ้ายใต ้ the Syariah        

ในปีปฏทินิ เสยีอากร 0.5 รงิกติ สําหรบัมูลค่าทุก 1,000 รงิกติ (อตัรารอ้ยละ 

0.05) 

- ส่วนที่เพิม่ขึ้นทุก 1,000 รงิกิต แต่ไม่เกนิ 1 ล้านรงิกิต เสยีอากร 2.5 รงิกิต 

สาํหรบัมลูคา่ทุก 1,000 รงิกติ (อตัรารอ้ยละ 0.25) 

- สว่นทีเ่พิม่ขึน้ทุก 1,000 รงิกติ หรอืเศษจาํนวน เสยีอากร 5 รงิกติ 

 

หมายเหต:ุ  

คาํจาํกดัความของ SMEs  

 ภายใต ้Stamp Act 1949 ไดใ้หค้าํจาํกดัความของ SMEs ไวส้าํหรบัการเสยีอากรแสตมป์ 

โดยกาํหนดให ้คาํวา่ SMEs หมายถงึ 

(1)   บรษิทัที่มลีูกจา้งไม่เกนิ 150 คน และมรีายไดต่้อปีไม่เกนิ 25 ลา้นรงิกติ สําหรบั

กิจการ ที่มีการผลิต  ให้บริการเกี่ยวเน่ืองกับการผลิต และเป็นบริษัทที่อยู่ใน

อุตสาหกรรมเกษตร และ 

(2)   บริษัทที่มลีูกจ้างไม่เกิน 50 คน และมรีายได้ต่อปีไม่เกิน 5 ล้านริงกิต สําหรบั

กิจการที่เป็นธุรกิจบริการ ทําเกษตรกรรมขัน้พื้นฐาน และธุรกิจในอุตสาหกรรม

สือ่สารและสาระสนเทศ  

 

อากรแสตมป์สาํหรบัการโอนกรรมสิทธ์ิ จ้างงาน หรือโอนทรพัยสิ์น 

(1)   100,000 รงิกติแรก (มลูคา่ทรพัยส์นิ) เสยีอากรรอ้ยละ 1 รงิกติ 

(2)   400,000 รงิกติต่อมา (มลูคา่ทรพัยส์นิ) เสยีอากรรอ้ยละ 2 รงิกติ 

(3)   สว่นทีเ่กนิ 500,000 รงิกติ (มลูคา่ทรพัยส์นิ) เสยีอากรรอ้ยละ 3 รงิกติ 
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อากรแสตมป์สาํหรบัสญัญาเงินกู้ 

(1)   ทุกสญัญาเงนิกู้ (ยกเวน้เงนิกู้เพื่อการศกึษา) เสยีอากรตามสดัส่วนของ 5 รงิกติ       

สาํหรบัทุก 1,000 รงิกติ มผีลบงัคบัตัง้แต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 

(2)   สญัญาเงนิกูเ้พือ่การศกึษา เสยีอากรคงที ่10 รงิกติ 

 สญัญาเงนิกู้ภายใต้แผนงานทางการเงนิขนาดเลก็ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิาก the Small and 

Medium Enterprise Development Council ไดร้บัยกเวน้อากรแสตมป์ สูงสุด 50,000 รงิกติ         

การยกเวน้ดงักล่าว มผีลสาํหรบัการกูเ้งนิทีผู่กู้ไ้ดท้ําสญัญากบัธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิ ตัง้แต่วนัที ่   

1 มกราคม พ.ศ. 2555 

 ดงันัน้ สญัญากูเ้งนิจาํนวนสงูสุด 50,000 รงิกติภายใต ้Professional Services Fund ก็

ได้รบัยกเว้นอากรแสตมป์เช่นกัน การยกเว้นดงักล่าว มีผลสําหรบัการกู้เงินที่ผู้กู้ได้ทําสญัญากับ               

Bank Simpanan Nasional ในหรอืหลงัจากวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2555 

 

อากรแสตมป์สาํหรบัสญัญาบริการท่ีได้ทาํตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 

(1) ทุกสญัญาบรกิาร (one-tier) เสยีอากรตามสดัสว่นในอตัรารอ้ยละ 0.1 

(2) สญัญาบรกิาร (Multi-tier) 

(2.1) สัญญาที่ทํากับเอกชน  เสียอากรตามสัดส่วนในอัตราร้อยละ 0.1             

(สงูสดุไมเ่กนิ 50 รงิกติ) 

(2.2) สญัญาทีท่าํกบัราชการ 

ขัน้แรก   ยกเวน้ 

ขัน้ทีส่องและขัน้ต่อไป เสยีอากรตามสดัสว่นในอตัรารอ้ยละ 0.1 

    (สงูสดุไมเ่กนิ 50 รงิกติ) 

 

อากรแสตมป์สาํหรบัสญัญาก่อสร้าง 

(1)  สญัญาทีท่ํากบัเอกชน เสยีอากรตามสดัส่วนในอตัรารอ้ยละ 0.1 (สูงสุดไม่เกนิ 50      

รงิกติ) และสว่นทีช่าํระเกนิ 

(2)  สญัญาทีท่าํกบัราชการ 
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   ขัน้แรก   ยกเวน้ 

ขัน้ทีส่องและขัน้ต่อไป เสยีอากรตามสดัสว่นในอตัรารอ้ยละ 0.1 

(สงูสุดไม่เกนิ 50 รงิกติ) และส่วนทีช่ําระ

เกนิ 

(3)  โครงการทีถู่กยกเลกิโดยผูท้ีเ่สนอทาํสญัญา และอากรแสตมป์ไดช้าํระเรยีบรอ้ยแลว้       

จะไดร้บัคนืเฉพาะอากรทีเ่สยีตามสดัส่วน แต่อากรที่ตอ้งชําระในอตัราคงที่จํานวน      

50 รงิกติ ไมส่ามารถขอคนืได ้

ทัง้น้ี การบรรเทาภาระเรื่องอากรแสตมป์ในประเทศมาเลเซยีนัน้ เริม่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่              

15 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

 

2.9 ภาษีศลุกากร Customs Act 1967  

 

 อตัราภาษศุีลกากรนําเขา้ของประเทศมาเลเซยี อยู่ระหว่างรอ้ยละ 0 ถงึรอ้ยละ 300 

ขึน้อยู่กบัชนิดและประเภทพกิดัของสนิคา้ การนําเขา้สนิคา้เขา้ประเทศมาเลเซยี อยู่ภายใตบ้ทบญัญตั ิ

Customs Act 1967 Sales Tax Order 1977 Service Tax Act 1975 และ Excise Act 1976 

 สินค้าที่นําเข้ามาขายในประเทศมาเลเซีย นอกจากจะต้องเสียภาษีอากรขาเข้าแล้ว      

ยงัตอ้งมภีาระภาษอีกี คอื ภาษกีารขาย (Sales Taxes) ในระหวา่งอตัรารอ้ยละ 0 – 20 ในสนิคา้บาง

ประเภท รฐับาลมาเลเซยีอาจเกบ็ในอตัราสงู เน่ืองจากสนิคา้ดงักล่าวมผีลกระทบในทางลบต่อผูบ้รโิภค 

เชน่ สนิคา้ยาสบู เหลา้และแอลกอฮอล ์

 อยา่งไรกด็ ีตัง้แต่ พ.ศ. 2553 ประเทศมาเลเซยีไดด้าํเนินการลดอตัราภาษนํีาเขา้สนิคา้       

จนเหลอื รอ้ยละ 0 สนิคา้อ่อนไหว และสนิคา้อ่อนไหวสงู ทีไ่มต่อ้งลดภาษ ีภายใตค้วามตกลงการคา้เสรี

อาเซยีน วา่ดว้ยการคา้สนิคา้ 

 สนิคา้อ่อนไหว (Sensitive List) ของประเทศมาเลเซยี ไดแ้ก่ สตัว์มชีวีติบางชนิด        

เน้ือสกุร ไก่ ไข ่พชืบางชนิด ผลไมบ้างชนิด ยาสบู โดยสนิคา้ทีอ่ยูใ่นรายการน้ี ประเทศมาเลเซยีจะตอ้ง

ลดภาษนํีาเขา้ใหก้บัประเทศสมาชกิอาเซยีนน้อยกวา่รอ้ยละ 5 แต่ไมจ่าํเป็นตอ้งรอ้ยละ 0 

 สนิคา้อ่อนไหวสงู (Highly Sensitive List) ของประเทศมาเลเซยี คอื ขา้ว สนิคา้อยูใ่น

รายการน้ียงัไม่ตอ้งลดภาษ ีอตัราภาษปีจัจุบนัของสนิคา้ขา้ว คอื รอ้ยละ 40 และจะลดเป็นรอ้ยละ 20 

ในปี 2558 
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 เครอืขา่ยความตกลงการคา้เสรรีะหวา่งมาเลเซยีและคูเ่จรจา คอื 

(1) AEAN FREE TRADE AGREEMENT 

(2) ASEAN-CHINA 

(3) ASEAN-JAPAN 

(4) ASEAN-KOREA 

(5) ASEAN-INDIA 

(6) ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND 

(7) MALAYSIA-PAKISTAN 

(8) MALASIA-JAPAN 

(9) MALAYSIA-NEWZEALAND 

(10) MALAYSIA-CHILE 

ความตกลงทางการคา้ทีอ่ยูร่ะหวา่งการเจรจา คอื 

(1) MALAYSIA-TURKEY 

(2) MALAYISA-INDIA 

(3) MALAYSIA-US 

(4) MALAYSIA-AUSTRALIA 

(5) PREFERENTIAL TARIFF SCHEME FOR ORGANIZATION OF ISLAMIC 

CONFERENCE 

(6) DOING 8 (D-8) PREFERENTIAL TARIFF AGREEMENT (D-8 ) 

ประกอบดว้ย บงักลาเทศ อนิโดนีเซยี อหิรา่น มาเลเซยี อยีปิต ์ไนจเีรยี 

ปากสีถาน ตุรก)ี 

สทิธปิระโยชน์ดา้นภาษศุีลกากร ของรฐับาลประเทศมาเลเซยี ไดแ้ก่ 

(1) การยกเวน้ภาษเีครื่องจกัร และวตัถุดบินําเขา้ (สําหรบัอุตสาหกรรมทีไ่ดร้บัการ

สง่เสรมิจากรฐับาล) 
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(2) การนําชัว่คราว 

(3) คลงัสนิคา้ทณัฑบ์น แบบโรงเกบ็สนิคา้และ แบบโรงผลติสนิคา้ 

(4) เขตปลอดอากร 

(5) การคนือากร (Duty Drawback) 

(6) การยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบรถยนต์ที่ ใช ้            

ก๊าซธรรมชาต ิ

 มาตรการทางการคา้และกฎระเบยีบการนําเขา้ 

 นอกจากการกําหนดอตัราภาษีนําเขา้สนิคา้แลว้ ประเทศมาเลเซยีก็ยงัคงมกีารปรบัใช้

มาตรการทางการค้าต่างๆ อาท ิการระบุฉลากสนิค้าอาหาร บรรจุภณัฑ์ การควบคุมนําเขา้ในกรณี

พเิศษ และมาตรการทางการคา้ทีม่ใิชภ่าษ ี 

 มาตรการทางการค้าที่มใิช่ภาษี ได้แก่ มาตรการสุขอนามยั สําหรบัสนิค้าอาหารและ

ผลติภณัฑ์อาหาร ผกั ผลไม ้อาหารสตัว์ ยาและเวชภณัฑ์ มาตรการกดีกนัทางอุปสรรคดา้นเทคนิค 

(Technical Barriers to Trade) การกาํจดัปรมิาณการนําเขา้ หรอืโควตา ใบอนุญาตต่างๆ 

 

อนุสญัญาภาษีซ้อน 

 

 ในปจัจุบนั ประเทศมาเลเซยีไดต้กลงทําอนุสญัญาภาษซีอ้นกบั 71 ประเทศ อย่างไรกด็ ี

บรษิทัต่างชาตใิน Labuan ทีจ่ดัตัง้ภายใต ้ Labuan Offshore Business Activity Tax Act 1990       

จะไม่ไดร้บัสทิธพิเิศษใดภายใต้อนุสญัญาภาษีซ้อน ประเทศที่มาเลเซยีร่วมลงนามในอนุสญัญาภาษี

ซอ้นมดีงัน้ี 
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ตาราง ผ2-5 ประเทศท่ีเข้าทาํอนุสญัญาภาษีซ้อนกบัประเทศมาเลเซีย 

 

1. อลับาเนีย 25. อติาลี ่ 49. โรมาเนีย 

2. อารเ์จนตนิา 26. ญีปุ่น่ 50. รสัเซยี 

3. ออสเตรเลยี 27. จอรแ์ดน 51. ซานมารโิน 

4. ออสเตรยี 28. คาซคัสถาน 52. ซาอุดอิาราเบยี 

5. บาหเ์รน 29. เกาหลใีต ้ 53. เซเชลส ์

6. บงักลาเทศ 30. คเูวต 54. สงิคโปร ์

7. เบลเยีย่ม 31. ครีก์ซีสถาน 55. แอฟรกิาไต ้

8. บรไูน 32. ลาว 56. สเปน 

9. แคนาดา 33. เลบานอน 57. ศรลีงักา 

10. ชลิ ี 34. ลกัแซมเบอรก์ 58. ซูดาน 

11. จนี 35. มลัตา 59. สวเีดน 

12. โครเอเชยี 36. เมอรเิซยีส 60. สวสิเซอรแ์ลนด ์

13. เชค 37. มองโกเลยี 61. ซเีรยี 

14. เดนมารก์ 38. โมรอ็กโค 62. ไทย 

15. อยีปิต ์ 39. พมา่ 63. ตุรก ี

16. ฟิจ ิ 40. นามเีบยี 64. เตริก์เมนิสถาน 

17. ฟินแลนด ์ 41. เนเธอรแ์ลนด ์ 65. สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์

18. ฝรัง่เศส 42. นิวซแีลนด ์ 66. สหราชอาณาจกัร 

19. เยอรมนันี 43. นอรเ์วย ์ 67. อเมรกิา 

20. ฮงัการ ี 44. ปากสีถาน 68. อุซเบกสิถาน 

21. อนิเดยี 45. ปาปวันิวกนีี 69. เวเนซูเอลา 

22. อนิโดนีเซยี 46. ฟิลปิปินส ์ 70. เวยีดนาม 

23. อหิรา่น 47. โปแลนด ์ 71. ซมิบกัเว 

24. ไอรแ์ลนด ์ 48. กาตาร ์   
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ภาคผนวก 3 – ประเทศสิงคโปร ์: กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 

1. กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัทรพัยสิ์นทางปัญญา 

 

กฎหมายว่าด้วยส่ิงบง่ช้ีทางภมิูศาสตร ์(Geographical Indications Act 1998) 

 

 กฎหมายฉบบัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อคุม้ครองสิง่บ่งชี้ทางภูมศิาสตร์ ซึ่งมสี่วนเกีย่วขอ้งกบั

สนิคา้ โดยประกาศบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่15 มกราคม พ.ศ. 2542 

สิง่ทีไ่ดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายน้ี ไดแ้ก่ สิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตร ์ซึง่หมายถงึ สิง่ทีใ่ช้

ในการคา้เพื่อระบุหรอืแสดงเกี่ยวกบัสนิคา้ว่ามแีหล่งทีม่าหรอืแหล่งกําเนิดจากสถานทีใ่ดสถานทีห่น่ึง 

ซึง่คุณภาพ คุณลกัษณะ หรอืชือ่เสยีงของสนิคา้นัน้มคีวามสมัพนัธอ์ยา่งสาํคญักบัสถานทีน่ัน้ โดยสนิคา้

นัน้อาจเป็นสนิคา้ตามธรรมชาต ิหรอืผลผลติทางการเกษตร หรอืหตัถกรรม หรอือุตสาหกรรม 

ผู้เป็นเจ้าของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ย่อมมีสิทธิที่ห้ามไม่ให้บุคคลใดใช้สิ่งบ่งชี้ทาง

ภูมศิาสตร์ในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความสบัสนหลงผดิได ้หา้มไม่ใหบุ้คคลอื่นใดจดทะเบยีนสิง่บ่งชี้

ทางภูมศิาสตรด์งักล่าวเป็นเครื่องหมายการคา้ ตลอดจนถงึหา้มการใชส้ิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตรใ์นลกัษณะ

เป็นการแขง่ขนัอนัไมเ่ป็นธรรม 

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศที่เป็นภาคีแห่งองค์การการค้าโลกหรือภาคีแห่ง

อนุสญัญากรุงปารสี และสิง่บ่งชี้ทางภูมศิาสตร์ของประเทศที่รฐัมนตรจีะประกาศกําหนดในหนังสอื

ประกาศโฆษณา ที่มลีกัษณะตามที่กฎหมายกําหนดย่อมไดร้บัความคุม้ครองในประเทศสงิคโปร์โดย

อัตโนมตัิ และไม่ต้องจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับความคุ้มครองแต่อย่างใด นอกจากน้ี 

เจ้าของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ยังอาจยื่นขอจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุ้มครองตามกฎหมาย

เครื่องหมายการคา้ได ้หากสิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตร์มลีกัษณะเป็นเครื่องหมายทีพ่งึขอรบัการจดทะเบยีน

ได ้
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กฎหมายว่าด้วยแบบผงัภมิูวงจรรวม (Layout-Designs of Integrated Circuits Act 1999) 

 

กฎหมายฉบบัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อคุม้ครองแบบผงัภูมวิงจรรวม (Layout-Designs of 

Integrated Circuits) ซึง่มลีกัษณะเป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ฎหมายกําหนดไว ้ โดยประกาศใชต้ัง้แต่วนัที ่

26 มกราคม พ.ศ. 2542 

สิง่ทีไ่ดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายน้ี ไดแ้ก่ แบบผงัภูม ิ(Layout-Designs) ซึง่จะมอบ

ใหก้บัเจา้ของทีคุ่ณลกัษณะตามทีก่ฎหมายไดก้าํหนดไว ้

แบบผงัภูมิ หมายถึง แบบสามมิติ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการจดัวางองค์ประกอบต่างๆ       

ซึ่งประกอบไปด้วยชิ้นส่วนที่สามารถกระตุ้นให้เกิดปฏบิตัิการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อยหน่ึงชิ้น

รวมอยูด่ว้ยและสว่นเชือ่มต่อของวงจรรวมจาํนวน หรอืหมายถงึแบบสามมติขิองวงจรรวมทีจ่ะใชท้าํการ

ผลติ 

เจ้าของแบบผงัภูมทิี่ได้รบัความคุ้มครองมสีทิธิป้องกันการลอกเลียนแบบและการใช้

ประโยชน์เชงิพาณชิยข์องแบบผงัภมูติน้ฉบบั 

อายุความคุม้ครองคอื 10 ปีนบัแต่วนัทีนํ่าออกหาประโยชน์เชงิพาณิชยค์รัง้แรก หากการ

นําออกหาประโยชน์เชงิพาณิชยค์รัง้แรกเกดิขึน้ภายใน 5 ปีทีแ่บบผงัภูมถิูกสรา้งขึน้ หรอืกรณีอื่นๆ       

15 ปีปฏทินิหลงัจากการปีทีท่าํการสรา้งแบบผงัภมู ิ

 

กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองพนัธุพื์ช (Plant Varieties Protection Act 2004) 

 

กฎหมายฉบบัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อคุม้ครองพนัธุ์พชื (Plant varieties) โดยบงัคบัใช ้       

เมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2547  

พชื รวมถึง ฟงัไจและสาหร่ายแต่ไม่รวมถึงแบคทเีรยี ไมโคพลาสมา ไวรสั และไวรสั

สลายแบคทเีรยี 

พนัธุ์พืช หมายถึง กลุ่มพืชที่มีพนัธุกรรมและลักษณะทางพฤกษศาสตร์เหมือนหรือ

คลา้ยกนั 

การคุม้ครองพนัธุพ์ชืในประเทศสงิคโปรเ์ป็นระบบการจดทะเบยีน 
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ผูไ้ดร้บัสทิธใินพนัธุพ์ชืทีไ่ดร้บัความคุม้ครองมสีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวและมสีทิธทิีจ่ะหา้มมใิห้

บุคคลใดกระทาํการใดๆ ดงัต่อไปน้ีโดยเกีย่วขอ้งกบัสว่นขยายพนัธุแ์ละ/หรอืวตัถุดบิทีเ่กบ็เกีย่วได ้

(1) การผลติหรอืทาํซํ้า 

(2) การปรบัสภาพเพือ่การขยายพนัธุ ์

(3) การเสนอขาย 

(4) การขายหรอืการทาํการตลาดในรปูแบบอื่น 

(5) การสง่ออก 

(6) การนําเขา้ 

(7) การกกัตุนเพือ่วตัถุประสงคต์าม 1-6 ขา้งตน้ 

อายคุวามคุม้ครอง คอื 25 ปีปฏทินินบัจากวนัทีใ่หค้วามคุม้ครอง 

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ ไดแ้ก่ สาํนกังานทรพัยส์นิทางปญัญา ประเทศสงิคโปร ์(IPOS) 

 

2. กฎหมายเก่ียวกบัภาษีอากร 

สงิคโปร์เป็นประเทศทีม่นีโยบายภาษทีีเ่ป็นการจูงใจใหม้กีารคา้การลงทุนทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ สงิคโปรม์กีารใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษมีากมายกบันักลงทุนต่างชาต ิและส่งเสรมิให้

มกีารไปลงทุนในต่างประเทศ อาทเิช่น การไมเ่รยีกเกบ็ Capital Gain Tax อตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล

เพยีงรอ้ยละ 17 เทา่นัน้ (อาจลดลงตามฐานของรายได)้ อตัราภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาตํ่า การใชร้ะบบ 

Single Tier System (การจ่ายภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลถอืเป็นภาษสีุดทา้ย ไม่มกีารเสยีภาษสีาํหรบั      

เงนิปนัผลหลงัจากนัน้) การยกเวน้ภาษสีาํหรบัเงนิปนัผลรบั   

 หลักโดยทัว่ไปเก่ียวกับภาษี – ประเทศสิงคโปร์จัดเก็บภาษีตามหลักอาณาเขต 

กล่าวคอืรายไดท้ีเ่กดิจากกจิการในประเทศสงิคโปร์ และรายไดต่้างประเทศทีไ่ดร้บัในประเทศสงิคโปร ์

เท่านัน้ตอ้งเสยีภาษเีงนิไดใ้นประเทศสงิคโปร ์ ประเทศสงิคโปรม์กีารนําระบบกลุ่มธุรกจิในเครอืมาใช ้

(Group Company Concept) ซึง่ทาํใหบ้รษิทัในเครอืเดยีวกนัตอ้งมกีารคดิราคากนัแบบ arm’s length1   

ปีภาษใีนประเทศสงิคโปรเ์หมอืนประเทศไทยคอืเป็นปีปฏทินิ เริม่ 1 มกราคม และสิน้สุด 31 ธนัวาคม 

                                                            
1 ราคาท่ีคูส่ญัญาท่ีเป็นอิสระตอ่กนัพงึเรียกเก็บตอ่กนั 
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ของทุกๆ ปี เงนิไดข้องปีใด (Tax Year) จะตอ้งเสยีภาษใีนปีถดัไป (Assessment Year) เช่นรายไดท้ี่

นิตบิุคคลไดร้บัในปี 2554 ถอืเป็น Assesment Year 2555 

 หลกัถ่ินท่ีอยู่ - นิตบิุคคลจะถอืว่ามถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศสงิคโปร์หากนิตบิุคคลนัน้ มกีาร

ควบคุมและการบรหิารจดัการในประเทศสงิคโปร ์(Control and management of business in 

Singapore) และเมื่อมถีิ่นที่อยู่ในประเทศสงิคโปร์ นิติบุคคลดงักล่าวจะได้รบัสทิธพิเิศษภายใต้

อนุสญัญาภาษซีอ้น ทีป่ระเทศสงิคโปรม์กีบัต่างประเทศอกีดว้ย 

 

กฎหมายภาษีหลกัในประเทศสิงคโปร ์

ตาราง ผ3-1 กฎหมายภาษีหลกัท่ีใช้ในประเทศสิงคโปร ์มีด้งน้ี 

ช่ือกฎหมาย ประเภทภาษีท่ีบงัคบัใช้ 

1. The Income Tax Act ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล  ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย   

ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา 

2. The Goods and Services Act ภาษมีลูคา่เพิม่ 

3. The Property Tax Act ภาษทีรพัยส์นิ 

4. The Stamp Duties Act อากรแสตมป์ 

5. The Customs Act อากรขาเขา้ 

 

 

2.1  ภาษีเงินได้ (The Income Tax Act) 

 

ภายใต ้The Income Tax Act ไดก้ําหนดใหบุ้คคลธรรมดาและนิตบิุคคลตอ้งเสยีภาษี

ดงัต่อไปน้ี 

(1) ภาษีเงินได้นิติบคุคล   

 บรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายในประเทศสงิคโปร ์และนิตบิุคคลต่างประเทศ จะตอ้งเสยี

ภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลในประเทศสงิคโปร์หากเงนิได้นัน้ เกดิในประเทศสงิคโปร์ หรอืไดร้บัในประเทศ
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สงิคโปร ์และใน Assessment Year 2555 บรษิทัสงิคโปร ์หรอื Registered business trust ในสงิคโปร์

จะไดร้บัเงนิชว่ยเหลอื SMES จากรฐัเป็นเงนิสด ในอตัรารอ้ยละ 5 ของรายได ้แต่ไมเ่กนิ SGD2 5,000 

 

ฐานภาษี 

The Income Tax Act กําหนดใหนิ้ตบิุคคลตอ้งเสยีภาษจีากเงนิไดด้งัต่อไปน้ีทีเ่กดิ       

ในประเทศสงิคโปร ์หรอืไดร้บัในประเทศสงิคโปร ์

(1) กาํไรทีเ่กดิจากการทาํธุรกจิ 

(2) รายไดจ้ากการลงทุน เชน่ เงนิปนัผล ดอกเบีย้รบั และ คา่เชา่ 

(3) คา่สทิธ ิ Premium และกาํไรทีเ่กดิจากทรพัยส์นิ 

(4) รายไดอ้ื่น 

 

ผลได้จากทุน (Capital Gain) 

ไม่มกีารเรยีกเกบ็ Capital Gain Tax ในประเทศสงิคโปร ์และในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 ไดม้กีารเสนอว่า รายไดท้ีบ่รษิทัไดร้บัจากการขายเงนิลงทุนในส่วนทุน (Equity investments)  

ไม่ต้องถอืเป็นรายไดเ้พื่อเสยีภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคล หากบรษิทันัน้มสี่วนไดเ้สยีในบรษิทัที่ขายไม่น้อย

กวา่รอ้ยละ 20 ซึง่ไดถ้อืไวโ้ดยบรษิทัทีข่ายไมต่ํ่ากวา่ 24 เดอืนก่อนการขาย สทิธพิเิศษน้ีมผีลบงัคบักบั

การขายเงนิลงทุนในระหวา่ง 1 มถุินายน พ.ศ. 2555 ถงึ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เทา่นัน้ 

ขาดทุนสะสม 

The Income Tax Act อนุญาตใหบ้รษิทัสามารถนําผลขาดทุนทีเ่กดิขึน้ในปีปจัจุบนัไปใช้

กบั ปีก่อนหน้าไดเ้ป็นจาํนวนไมเ่กนิ SGD 100,000 ผลขาดทุนทีเ่กดิขึน้สามารถนําไปหกักลบกบักําไร          

ในอนาคตโดยไมม่วีนัหมดอาย ุหากเขา้เงือ่นไขทีก่าํหนด 

 

เงินปันผล 

                                                            
2 SGD ยอ่มาจาก Singapore Dollar 
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The Income Tax Act ใหภ้าษเีงนิไดท้ีนิ่ตบิุคคลไดจ้่ายไวถ้อืเป็นภาษสีุดทา้ย ดงันัน้       

จงึไม่มกีารเรยีกเกบ็ภาษจีากการนําส่งกําไรไปต่างประเทศ และผูท้ีไ่ดร้บัเงนิปนัผลกไ็ม่ตอ้งนํารายได้

เงนิปนัผล มาเสยีภาษอีกี 

อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล 

The Income Tax Act กาํหนดอตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลไวด้งัน้ี 

ตาราง ผ3-2 อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลประเทศสิงคโปร ์

 

กาํไรท่ีต้องเสียภาษี 

(SGD) 

Partial Exemption 

(ร้อยละ) 

Effective tax rate 

(ร้อยละ) 

0 – 10,000 75 ของกาํไรสทุธ ิ 4.25 

10,001 – 290,000 50 ของกาํไรสทุธ ิ 8.5 

290,001 เป็นตน้ไป ไมย่กเวน้ 17 

 

ค่าใช้จ่ายท่ีหกัได้ 

นิตบิุคคลสามารถนําค่าใช้จ่ายที่ไดจ้่ายไปจรงิจากการดําเนินธุรกจิมาหกัเป็นค่าใชจ้่าย       

ทางภาษไีด ้หากเขา้เงือ่นไขดงัต่อไปน้ี 

1. คา่ใชจ้า่ยนัน้เกดิขึน้โดยตรงจากการดาํเนินงาน แต่ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยสว่นทุน 

2. คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตอ้งไมเ่ป็นรายจา่ยตอ้งหา้มตาม The Income Tax Act 

3. คา่ใชจ้า่ยนัน้ตอ้งเกดิขึน้แลว้ ไมใ่ชค่า่ใชจ้า่ยทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 
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ตาราง ผ3-3 การหกัค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคลประเทศสิงคโปร ์

 

ค่าใช้จ่ายท่ีหกัได้ ค่าใช้จ่ายท่ีหกัไม่ได้ 

คา่ใชจ้า่ยในการผลติ Amortization 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร คา่เสือ่มราคา (capital allowance หกัได)้ 

หน้ีสญูจากเจา้หน้ีการคา้ หน้ีสญูอื่น (ไมใ่ชเ่จา้หน้ีการคา้) 

เงนิคา่ตอบแทนกรรมการ เงนิบรจิาค 

เงนิเดอืนกรรมการ เงนิคา่ภาษ ี

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเจา้หน้ี

การคา้ 

เงนิงวดทีจ่า่ยสาํหรบัทรพัยส์นิถาวร 

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ของ

พนกังาน 

 

เงนิประกนั  

ดอกเบีย้จา่ย  

 

 

(2) ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

 The Income Tax Act กําหนดใหผู้จ้่ายเงนิไดด้งัต่อไปนี้ตอ้งหกัภาษ ีณ ทีจ่่ายไวเ้มื่อ      

มกีารจา่ยเงนิไดด้งัต่อไปน้ีใหก้บับุคคลธรรมดาและนิตบิุคคลทีม่ไิดม้ถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศสงิคโปร ์เมือ่หกั

ภาษีไว้แล้วก็ให้นําส่งเงนิที่หกัไว้นัน้ต่อหน่วยงานภาษีของประเทศสงิคโปร์ (Inland Revenue 

Authority of Singapore – IRAS) ใหค้รบถว้น 
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ตาราง ผ3-4 ประเภทเงินได้และอตัราภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย ประเทศสิงคโปร ์

 

ประเภทของเงินได้ 
อตัราท่ีต้องหกัและนําส่ง 

(ร้อยละ) 

ดอกเบีย้ คา่นายหน้า คา่ธรรมเนียม การจา่ยเงนิ
เน่ืองจากการกูย้มืเงนิ 

15 (เป็นภาษสีุดทา้ย) 

คา่สทิธ ิหรอืการจา่ยเงนิสาํหรบัการใช ้หรอืสทิธิ
ในการใช ้ขอ้มลูหรอืความรูท้างวทิยาศาสตร ์ 
ทางเทคนิค หรอืทางการคา้ 

10 (เป็นภาษสีุดทา้ย) 

การใหค้วามชว่ยเหลอืทางเทคนิค และคา่ใชจ้า่ย
ในการจดัการ (ไมต่อ้งหกักรณทีีบ่รกิารไดก้ระทาํ
นอกประเทศ) 

เทา่กบัอตัราภาษเีงนิไดนิ้ติ
บุคคล (รอ้ยละ 20 สาํหรบับุคคล
ธรรมดา) 

คา่เชา่ หรอืการจา่ยเงนิสาํหรบัการใช้
สงัหารมิทรพัย ์

15 (เป็นภาษสีุดทา้ย) 

Time charter fees/ Voyage charter fees/ 
bareboat charter fees for charter of ships 

ไมต่อ้งหกัแลว้เริม่ตัง้แต่ 17 
กุมภาพนัธ ์2555 

เงนิเดอืน หรอืเงนิคา่ตอบแทนกรรมการ 20 

เงนิปนัผล ไมต่อ้งหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย 

 

 

(3)  ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 

หลกัถ่ินท่ีอยู่ 
 

 บุคคลธรรมดาถือว่ามถีิ่นที่อยู่ในประเทศสงิคโปร์เมื่ออาศยั หรอืถูกจ้างงานในประเทศ

สิงคโปร์ตัง้แต่ 183 วนัขึ้นไปในปีปฏิทินใดๆ แต่ไม่รวมถึงการจ้างงานสําหรับกรรมการ สําหรับ

ชาวต่างชาติ (ไม่รวมกรรมการ) ที่เข้ามาในประเทศสิงคโปร์ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2550              

หากชาวต่างชาติอยู่ในประเทศสงิคโปร์ติดต่อกนัรวม 183 วนัซึ่งคาบเกี่ยว 2 ปีปฏทินิให้ถือว่าเป็น       

ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ในทัง้ 2 ปี  และหากอยู่ในประเทศสิงคโปร์ติดต่อกัน 3 ปี โดยที ่          

ปีปฏทินิแรก และปีปฏทินิที ่3 อยูไ่มถ่งึ  183 วนั ใหถ้อืวา่เป็นผูม้ถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศสงิคโปร ์ในทัง้ 3 ปี 
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เงินได้ท่ีต้องเสียภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 

 เงนิได้ที่ต้องเสยีภาษีเงนิได้จะเรยีกเก็บจากเงนิได้ที่บุคคลธรรมดาได้รบั เน่ืองมาจาก       

การจา้งงาน เงนิไดจ้ากการรบัทาํงานให ้และกาํไรจากการคา้ 

 

เงินได้ท่ีไม่ต้องเสียภาษี 

เงินปนัผลที่บุคคลธรรมดาได้รบัไม่ต้องเสียภาษีในประเทศสงิคโปร์  และตัง้แต่วนัที ่           

1 มกราคม พ.ศ.2548 เป็นตน้ไป เงนิไดด้อกเบีย้รบัทีไ่ดร้บัจากธนาคารสถาบนัการเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัิ

ไมต่อ้งนําไปรวมเป็นเงนิไดเ้พือ่เสยีภาษ ี และตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ.2547 เงนิไดใ้นต่างประเทศ

ทีบุ่คคลธรรมดาไดร้บั (โดยมไิดผ้่านคณะบุคคลในประเทศสงิคโปร์) ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดบุ้คคล

ธรรมดา 

 

การหกัค่าใช้จ่ายทางภาษี 

บุคคลธรรมดาสามารถหกัคา่ใชจ้า่ยไดแ้ต่จาํกดัจาํนวน 

 

อตัราภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 

ภายใต ้The Income Tax Act กาํหนดใหบุ้คคลธรรมดาเสยีภาษใีนอตัราดงัต่อไปน้ี 

 

ตาราง ผ3-5 อตัราภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาของประเทศสิงคโปร ์

 

เงินได้สทุธิหลกัหกัค่าใช้จ่าย 

 (SGD) 

อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

ไมเ่กนิ  20,000 0 

20,001 – 30,000 2 

30,001 – 40,000 3.5 

40,001 – 80,000 7 

80,001 – 120,000 11.5 
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เงินได้สทุธิหลกัหกัค่าใช้จ่าย 

 (SGD) 

อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

120,001 – 160,000 15 

160,001 – 200,000 17 

200,001 – 320,000 18 

320,000 ขึน้ไป 20 

 

 

2.2  กฎหมายภาษีสินค้าและบริการ (The Goods and Services Act) 

 

 The Goods and Services Act เป็นกฎหมายที่ออกมาบงัคบัใชใ้นเรื่อง                    

ของภาษีมูลค่าเพิม่โดยเฉพาะ ซึ่งกําหนดว่าภาษีมูลค่าเพิม่ต้องเรยีกเกบ็จากรายการใดบ้าง อตัราที่

เรยีกเกบ็ การจดทะเบยีนภาษมีลูคา่เพิม่ และการยืน่แบบ สาระสาํคญัภายใตก้ฎหมายดงักลา่วเป็นดงัน้ี 

สินค้าและบริการท่ีต้องเสียภาษี 

 สนิคา้เกอืบทุกชนิด การใหบ้รกิารในประเทศสงิคโปร ์ และการนําสนิคา้เขา้มาในประเทศ

สงิคโปร ์ตอ้งเสยีภาษมีลูคา่เพิม่ อยา่งไรกด็ ีกฎหมายกาํหนดใหก้ารใหเ้ชา่ทีอ่ยูอ่าศยั และการใหบ้รกิาร

ทางการเงนิบางประเภทไดร้บัยกเวน้ภาษมีลูคา่เพิม่ 

อตัราภาษีมลูค่าเพ่ิม 

อตัราทีเ่รยีกเกบ็ คอื รอ้ยละ 7 ของมลูค่าของสนิคา้และบรกิาร สาํหรบัการส่งออกสนิคา้       

และใหบ้รกิารแบบ International Service อตัราทีเ่รยีกเกบ็คอื รอ้ยละ 0 

 

การจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม 

 ผูป้ระกอบการตอ้งจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่เมื่อมยีอดขายเกนิ SGD 1,000,000 หรอื

สมคัรใจจะจดทะเบยีนกรณีทีย่อดขายไม่ถงึ SGD 1,000,000 และเมือ่จดแลว้กต็อ้งเป็นผูป้ระกอบการ

จดทะเบยีนไปอยา่งน้อย 2 ปี 
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การย่ืนแบบแสดงรายการและการชาํระภาษี 

 เมื่อจดทะเบยีนภาษมีูลค่าเพิม่แลว้ ผูป้ระกอบการจดทะเบยีนตอ้งยื่นแบบแสดงรายการ

ภาษมีลูคา่เพิม่ภายใน 1 เดอืน นบัจากวนัสิน้ไตรมาส พรอ้มทัง้ชาํระภาษมีลูคา่เพิม่ (ถา้ม)ี 

 

2.3   ภาษีทรพัยสิ์น The Property Tax Act 

 

 ภายใต ้Property Tax Act บงัคบัใหม้กีารเรยีกเกบ็ Property Tax จากอสงัหารมิทรพัย์

ทุกประเภทในสงิคโปร ์ ผูเ้ป็นเจา้ของทรพัยส์นิตอ้งจ่ายภาษทีรพัยส์นิทุกตน้ปี  อสงัหารมิทรพัยใ์นทีน้ี่

รวมถงึ House Development Board flats  บา้นพกั ออฟฟิศ  โรงงาน และทีด่นิ  ภาษทีีเ่รยีกเกบ็นัน้ 

จะเป็นอตัรารอ้ยละของ มลูคา่ของทรพัยส์นิรายปีทีป่ระเมนิโดย Property Tax Department 

อตัราของ Property Tax  กฎหมายกําหนดใหเ้รยีกเกบ็ในอตัรารอ้ยละ 0  รอ้ยละ 4         

และ รอ้ยละ 6 สาํหรบัทีพ่กัอาศยั และรอ้ยละ 10 กรณอีสงัหารมิทรพัยอ์ื่น  อยา่งไรกด็ ีอาจมกีารยกเวน้ 

Property Tax ในกรณขีองทีด่นิทีอ่ยูใ่นเขตทีก่าํลงัพฒันา 

 

2.4  อากรแสตมป์ (The Stamp Duties Act) 

 

 ภายใต ้Stamp Duties Act กําหนดใหต้ราสารตามตาราง Stamp Duties Act ตอ้งเสยี

อากรแสตมป์ อตัราทีต่อ้งเสยีเป็นไป ตามอตัราพกิดัทีก่าํหนด 

 

2.5  กฎหมายศลุกากร (The Customs Act) 

 

ประเทศสงิคโปรเ์ป็นท่าเรอืปลอดภาษอียูแ่ลว้ แต่กอ็าจเรยีกเกบ็อากรขาเขา้บนสนิคา้บาง

รายการ เช่น สนิคา้ปิโตรเลยีม ยานพาหนะ ยาสบู และ เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์รถยนต์ เป็นตน้ อากรที่

เรยีกเกบ็นัน้อาจเป็นตามจาํนวนทีก่าํหนด  

รฐับาลสงิคโปร์ใหค้วามสาํคญัต่อการทําความตกลงเขตการคา้เสรกีบันานาประเทศ เพื่อ

ผลประโยชน์ทางการคา้และเศรษฐกจิเป็นสาํคญั  คู่สญัญาของประเทศสงิคโปรท์ีส่าํคญั ไดแ้ก่ สหภาพ

ยโุรป นิวซแีลนด ์ญีปุ่น่ ออสเตรเลยี สหรฐัอเมรกิา จอรแ์ดน กลุม่ทรานแปซฟิิก อนิเดยี เกาหลใีต ้
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แมว้่ารฐับาลสงิคโปร์ จะไม่ต้องการรายไดจ้ากภาษีนําเขา้ แต่กย็งัคงไวซ้ึ่ง มาตรการที่

มใิช่ภาษ ีเช่น มาตรการควบคุมการส่งออก มาตรการหา้มนําเขา้สนิคา้บางประเภท มาตรการควบคุม

โรค มาตรการด้านสุขอนามยั มาตรการมาตรฐานและคุณภาพสนิค้า การใช้ฉลาก และขอ้กําหนด

เฉพาะสาํหรบัสนิคา้บางประเภท เชน่ อาหาร ขา้ว เน้ือสตัว ์และผลติภณัฑแ์ปรรปู ผกั ผลไม ้ 

 รฐับาลสงิคโปร ์ยงัใหส้ทิธปิระโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรกบัผูป้ระกอบการ เพือ่อํานวยความ

สะดวกทางการคา้ระหว่างประเทศ และเพิม่ขดีความสามารถใหผู้ป้ระกอบการสามารถแขง่ขนัในตลาด

การคา้โลกได ้คอื3 

(1) Temporary Import Scheme  

(2) Licensed Warehouse Scheme 

(3) Zero GST Warehouse Scheme  

(4) Excise Factory Scheme 

(5) Industrial Exemption Factory Scheme  

(6) Petroleum Licenses 

(7) Air Store Bond Scheme 

(8) Duty Free Shop Scheme 

(9) Container Freight Warehouse 

(10) Cargo Agents Import Authorization 

(11) Bonded Truck Scheme 

(12) TradeNet 

 

 

 

 

 

 

                                                            
3  www.customs.gov.sg. 
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2.6  อนุสญัญาภาษีซ้อน 

 

 ในปจัจุบัน  ประเทศสิงคโปร์ได้ตกลงทําอนุสัญญาภาษีซ้อนกับหลายประเทศ               

ซึง่แบง่ออกเป็น 2 ประเภท 

 

ตาราง ผ3-6 ประเทศท่ีเข้าทาํอนุสญัญาภาษีซ้อนกบัประเทศสิงคโปร ์

 

(1)  Comprehensive Avoidance of Double Taxation Agreement กบั 69 ประเทศดงัน้ี 

1. อลับาเนีย 25. อสิราเอล 49. โปแลนด ์

2. ออสเตรเลยี 26. อติาลี ่ 50. โปตุเกส 

3. ออสเตรยี 27. ญีปุ่น่ 51. กาตาร ์

4. บาหเ์รน 28. คาซคัสถาน 52. โรมาเนีย 

5. บงักลาเทศ 29. เกาหลใีต ้ 53. รสัเซยี 

6. เบลเยีย่ม 30. คเูวต 54. ซาอุดอิาราเบยี 

7. บรไูน 31. ลตัเวยี 55. สโลวคั 

8. บลักาเรยี 32. ลบิรา 56. สโลเวเนีย 

9. แคนาดา 33. ลวิทวัเนีย 57. แอฟรกิาไต ้

10. จนี 34. ลกัแซมเบอรก์ 58. สเปน 

11. ไซปรสั 35. มาเลเซยี 59. ศรลีงักา 

12. เชค 36. มลัตา 60. สวเีดน 

13. เดนมารก์ 37. เมอรเิซยีส 61. สวสิเซอรแ์ลนด ์

14. อยีปิต ์ 38. แมก็ซโิก 62. ไตห้วนั 

15. เอสโทเนีย 39. มองโกเลยี 63. ไทย 

16. ฟิจ ิ 40. พมา่ 64. ตุรก ี

17. ฟินแลนด ์ 41. เนเธอรแ์ลนด ์ 65. ยเูครน 

18. ฝรัง่เศส 42. นิวซแีลนด ์ 66. สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์

19. จอรเ์จยี 43. นอรเ์วย ์ 67. สหราชอาณาจกัร 

20. เยอรมนันี 44. โอมาน 68. อุซเบกสิถาน 

21. ฮงัการ ี 45. ปากสีถาน 69. เวยีดนาม 
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22. อนิเดยี 46. ปานามา   

23. อนิโดนีเซยี 47. ปาปวันิวกนีี   

24. ไอรแ์ลนด ์ 48. ฟิลปิปินส ์   

 

 (2)  Limited Treaties กบั 7 ประเทศดงัน้ี 

1. บาหเ์รน 4. โอมาน 7. อเมรกิา 

2. ชลิ ี 5. ซาอุดอิาราเบยี   

3. ฮอ่งกง 6. สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์   

 

 



   

 

   ผ 4 - 1 ภาคผนวก 4 

 

 

ภาคผนวก 4 

 

     ประเทศไทย : กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
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ภาคผนวก 4 – ประเทศไทย : กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 

1. กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัทรพัยสิ์นทางปัญญา 

 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

 

 ในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องทรพัย์สนิทางปญัญา 

ไดแ้ก่ มาตรา 18 ซึง่นํามาปรบัใชก้บัเรือ่งของชือ่ทางการคา้ (Trade name) กลา่วคอื มาตรา 18 รบัรอง

สทิธขิองบุคคลซึ่งรวมถงึนิตบิุคคล ทีจ่ะใชช้ื่อทางการคา้อนัชอบ โดยหา้มผูอ้ื่นโตแ้ยง้ หรอืทําใหบุ้คคล 

ที่เป็นเจา้ของชื่อทางการค้าต้องเสยีประโยชน์ใช้ชื่อทางการค้าเดยีวกนั ซึ่งเป็นการคุ้มครองเรื่องชื่อ       

ทางการคา้ โดยใชฐ้านละเมดิ ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิยม์าปรบัใช ้

 นอกจากน้ี ก็ยงัคุ้มครองถึงทรพัย์สนิทางปญัญาประเภทต่างๆ อกี โดยนําเรื่องละเมดิ    

มาปรบัใชเ้ชน่กนั ซึง่หากทรพัยส์นิทางปญัญาประเภทนัน้ๆ มกีฎหมายคุม้ครองเอาไว ้

 

ประมวลกฎหมายอาญา 

 

 ประมวลกฎหมายอาญาไดบ้ญัญตัถิึงความผดิเกี่ยวกบัการคา้เอาไวโ้ดยเฉพาะ ซึ่งเป็น

การคุม้ครองไปถงึเรื่องทรพัยส์นิทางปญัญา อนัไดแ้ก่ เครื่องหมายทางการคา้ (Trade mark) ซึ่งได ้      

จดทะเบียนแล้ว รวมไปถึงสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่แสดงแหล่งกําเนิดของสินค้า (Geographical 

indications) โดยหา้มกระทาํการทีท่าํใหป้ระชาชนหลงเชือ่วา่เป็นสนิคา้หรอืการคา้ของผูอ้ื่นดว้ย  

 

พระราชบญัญติัความลบัทางการค้า พ.ศ. 2545 

 

ประเทศไทยมนีโยบายในการส่งเสรมิการประกอบธุรกจิใหเ้ป็นไปอย่างเสร ีและป้องกนั   

มใิหเ้กดิการกระทําอนัไม่เป็นธรรมในการประกอบธุรกจิ ประกอบกบักฎหมายว่าดว้ยความรบัผดิทาง

ละเมดิของประเทศไทยยงัไม่ครอบคลุมถงึความรบัผดิในการละเมดิความลบัทางการคา้ ซึ่งทรพัยส์นิ

ทางปญัญาทีพ่ระราชบญัญตัฉิบบัน้ีใหก้ารคุม้ครองกค็อื ความลบัทางการคา้ (Trade secret) 
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ความลบัทางการคา้ หมายถงึ ขอ้มลูการคา้ซึง่ยงัไมรู่จ้กักนัโดยทัว่ไป หรอืยงัเขา้ถงึไมไ่ด้

ในหมูบุ่คคลซึง่โดยปกตแิลว้ตอ้งเกีย่วขอ้งกบัขอ้มลูดงักล่าว โดยเป็นขอ้มลูทีม่ปีระโยชน์ในเชงิพาณิชย์

เน่ืองจากการเป็นความลบั และเป็นขอ้มูลที่ผูค้วบคุมความลบัทางการค้าได้ใช้มาตรการที่เหมาะสม 

เพือ่รกัษาไวเ้ป็นความลบั 

ความลับทางการค้าได้ร ับการคุ้มครองโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องจดทะเบียน               

โดยมรีะยะเวลาความคุม้ครองตราบเทา่ทีย่งัคงเป็นความลบัอยู ่

ความลบัทางการค้าสามารถโอนให้แก่กันได้ กรณีที่ไม่ได้โอนทางมรดกต้องทําเป็น

หนังสอืลงลายมอืชื่อผูโ้อนและผูร้บัโอน ถ้าไม่กําหนดระยะเวลาในสญัญาโอน ให้ถือว่าเป็นการโอน     

มกีาํหนดระยะเวลา 10 ปี 

เจ้าของความลบัทางการค้ามสีทิธิที่จะเปิดเผย เอาไป หรอืใช้ซึ่งความลบัทางการค้า  

หรอือนุญาตใหบุ้คคลอื่นเปิดเผย เอาไป หรอืใชซ้ึ่งความลบัทางการคา้ โดยจะกําหนดเงื่อนไขอย่างใด

เพือ่รกัษาความลบัทางการคา้ดงักลา่วใหเ้ป็นความลบัต่อไปกไ็ด ้

 

พระราชบญัญติัคุ้มครองพนัธุพื์ช พ.ศ. 2542 

 

ประเทศไทยเห็นว่าเป็นการสมควรส่งเสริมให้มกีารปรบัปรุงพนัธุ์และพฒันาพนัธุ์พืช 

เพื่อใหม้พีนัธุ์พชืใหม่เพิม่เตมิจากที่มอียู่เดมิ อนัเป็นการส่งเสรมิการพฒันาทางการดา้นเกษตรกรรม 

โดยการส่งเสรมิและสรา้งแรงจูงใจดว้ยการใหส้ทิธแิละความคุม้ครองตามกฎหมาย ตลอดจนเพื่อเป็น

การอนุรกัษ์ และพฒันาการใชป้ระโยชน์พนัธุพ์ชืพืน้เมอืงเฉพาะถิน่ พนัธุพ์ชืพืน้เมอืงทัว่ไป และพนัธุพ์ชื

ป่า เพื่อให้ชุมชนมสี่วนร่วมในการดูแลบํารุงรกัษา และใช้ประโยชน์พนัธุ์พชือย่างยัง่ยนื ซึ่งพนัธุ์พชื      

ที่ได้ร ับการคุ้มครองได้แก่ พนัธุ์พืชใหม่ พนัธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น พนัธุ์พืชพื้นเมืองทัว่ไป และ        

พนัธุ์พชืปา่ ทัง้น้ีแมว้่าพนัธุ์พชืใหม่นัน้เป็นทรพัยส์นิทางปญัญาอย่างหน่ึง แต่พระราชบญัญตัฉิบบัน้ี 

กําหนดใหอ้ยู่ในอํานาจหน้าทีข่องกรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหลกั ไม่ไดข้ึน้

ตรงกบักรมทรพัยส์นิทางปญัญา กระทรวงพาณชิย ์อยา่งเชน่ทรพัยส์นิทางปญัญาชนิดอื่น 

พนัธุ์พชื หมายถงึ กลุ่มของพชืที่มพีนัธุกรรมและลกัษณะทางพฤกษศาสตร์เหมอืนหรอื

คล้ายคลงึกนั มคีุณสมบตัเิฉพาะตวัที่สมํ่าเสมอ คงตวั และแตกต่างจากกลุ่มอื่นในพชืชนิดเดยีวกนั  

และใหห้มายความรวมถงึตน้พชืทีจ่ะขยายพนัธุใ์หไ้ดก้ลุม่ของพชืทีม่คีุณสมบตัดิงักลา่วขา้งตน้ 
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พนัธุพ์ชืทีจ่ะขอจดทะเบยีนพนัธุพ์ชืใหมต่ามพระราชบญัญตัน้ีิตอ้งมลีกัษณะดงัต่อไป 

(1) เป็นพนัธุ์พชืที่ไม่มกีารนําส่วนขยายพนัธุ์มาใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการขายหรือ
จาํหน่ายดว้ยประการใด ทัง้ในหรอืนอกราชอาณาจกัรโดยนักปรบัปรุงพนัธุ ์หรอืดว้ยความยนิยอมของ

นกัปรบัปรุงพนัธุเ์กนิกวา่หน่ึงปีก่อนวนัยืน่ขอจดทะเบยีน 

(2) มีความแตกต่างจากพันธุ์พืชอื่นที่ปรากฏอยู่ในวันยื่นขอจดทะเบียน โดยความ

แตกต่างนัน้เกีย่วกบัลกัษณะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลกู การบรโิภค เภสชักรรม การผลติหรอืการ

แปรรปู และใหห้มายความรวมถงึมคีวามแตกต่างจากพนัธุพ์ชื ดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(2.1) พัน ธุ์พืชที่ ได้ร ับการจดทะ เบียนคุ้มครองไว้แล้ว  ไม่ ว่ า ในหรือ            

นอกราชอาณาจกัรก่อนวนัยืน่ขอจดทะเบยีน 

(2.2) พนัธุ์พชืทีม่กีารยื่นขอจดทะเบยีนในราชอาณาจกัรไวแ้ลว้ และไดร้บัการ

จดทะเบยีนในเวลาต่อมา 

การคุม้ครองพนัธุพ์ชืใหม ่ใชร้ะบบการจดทะเบยีน 

ผูม้สีทิธใินพนัธุ์พชืใหม่มสีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวในการผลติ ขาย หรอืจําหน่ายดว้ยประการ

ใด นําเขา้มาในราชอาณาจกัร ส่งออกนอกราชอาณาจกัร หรอืมไีวเ้พื่อกระทําการอย่างหน่ึงอย่างใด

ดงักลา่วซึง่สว่นขยายพนัธุข์องพนัธุพ์ชืใหม ่

 

พระราชบญัญติัคุ้มครองแบบผงัภมิูของวงจรรวม พ.ศ. 2543 

 

ประเทศไทยมนีโยบายทีจ่ะใหค้วามคุม้ครองแก่ผูซ้ึ่งสรา้งสรรค์แบบผงัภูมขิองวงจรรวม

โดยใหม้สีทิธแิต่ผูเ้ดยีวที่จะทําซํ้า นําเขา้ ขายหรอืจําหน่าย เพื่อวตัถุประสงค์ในเชงิพาณิชย์ ซึ่งแบบ     

ผงัภูมขิองวงจรรวม วงจรรวม ตลอดจนผลติภณัฑท์ีม่แีบบผงัภูมทิีไ่ดร้บัความคุม้ครองประกอบอยูด่ว้ย  

ทัง้ น้ี เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ                

ในขณะเดยีวกนั นโยบายดงักล่าวเป็นการอนุวตัการตามพนัธกรณีทีป่ระเทศไทยมตีามความตกลงว่า

ดว้ยสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาทีเ่กีย่วกบัการคา้ในภาคผนวกทา้ยความตกลงมารร์าเกซ (Marrakesh 

Covention)  จดัตัง้องค์การการค้าโลกด้วย แต่กฎหมายไทยในปจัจุบนัยงัไม่เพยีงพอที่จะรองรบั

นโยบายการใหค้วามคุม้ครองและรองรบัพนัธกรณีดงักล่าวได ้สมควรมกีฎหมายคุม้ครองแบบผงัภูมิ

ของวงจรรวม โดยพระราชบญัญัตฉิบบัน้ี คุ้มครองแบบผงัภูมทิี่ผูอ้อกแบบได้สร้างสรรค์ขึ้นเองและ     
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ไม่เป็นที่รูจ้กักนัโดยทัว่ไปในอุตสาหกรรมวงจรรวม และแบบผงัภูมทิีผู่อ้อกแบบไดส้รา้งสรรค์ขึน้ใหม่

โดยนําเอาชิ้นส่วน ส่วนเชื่อมต่อแบบผงัภูม ิหรอืวงจรรวมอนัเป็นทีรู่จ้กักนัโดยทัว่ไปในอุตสาหกรรม

วงจรรวมมาจัดวางใหม่ในลักษณะที่ทําให้เกิดเป็นแบบผังภูมิที่ไม่ เ ป็นที่รู้จ ักกันโดยทัว่ไป                 

ในอุตสาหกรรมวงจรรวม 

วงจรรวม หมายถึง ผลติภณัฑ์สําเรจ็รูปหรอืกึ่งสําเรจ็รูปที่ทําหน้าที่ทางอเิลก็ทรอนิกส ์     

อนัประกอบดว้ยชิน้ส่วนทีส่ามารถกระตุน้ใหเ้กดิการปฏบิตักิารทางอเิลก็ทรอนิกสร์วมอยู่ดว้ยและส่วน

เชื่อมต่อที่เชื่อมชิ้นส่วนเหล่านัน้ทัง้หมด หรือบางส่วนเข้าด้วยกัน ซึ่งได้จดัวางเป็นชัน้ในลกัษณะ          

ทีผ่สานรวมกนัอยูบ่นหรอืในวตัถุกึง่ตวันําชิน้เดยีวกนั 

แบบผงัภูม ิหมายถงึ แบบ แผนผงั หรอืภาพทีท่ําขึน้ไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบหรอืวธิใีด

เพือ่ใหเ้หน็ถงึการจดัวางใหเ้ป็นวงจรรวม 

 แบบผงัภมูทิีส่ามารถขอรบัความคุม้ครองตามพระราชบญัญตัน้ีิ ไดแ้ก่ 

(1) แบบผังภูมิที่ผู้ออกแบบได้สร้างสรรค์ขึ้นเองและไม่เป็นที่รู้จ ักกันโดยทัว่ไปใน
อุตสาหกรรมวงจรรวม 

(2) แบบผงัภูมทิี่ผูอ้อกแบบได้สร้างสรรค์ขึ้นใหม่โดยนําเอาชิ้นส่วน ส่วนเชื่อมต่อแบบ     

ผงัภมูหิรอืวงจรรวมอนัเป็นทีรู่จ้กักนัโดยทัว่ไปในอุตสาหกรรมวงจรรวมมาจดัวางใหมใ่นลกัษณะทีท่าํให้

เกดิเป็นแบบผงัภมูทิีไ่มเ่ป็นทีรู่จ้กักนัโดยทัว่ไปในอุตสาหกรรม 

ระบบการคุม้ครองคอื ระบบจดทะเบยีน 

ผูท้รงสทิธมิสีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวทีจ่ะกระทาํการดงัต่อไปน้ี 

(1) ทาํซํ้าซึง่แบบผงัภมูทิีต่นไดร้บัความคุม้ครองตามพระราชบญัญตัน้ีิ 

(2) นําเขา้มาในประเทศไทย ขาย หรอืจาํหน่ายโดยวธิกีารใดเพือ่ประโยชน์ในเชงิพาณิชย์

ซึ่งแบบผงัภูมทิีต่นไดร้บัความคุม้ครอง หรอืวงจรรวมทีม่แีบบผงัภูมทิีต่นไดร้บัความคุม้ครองประกอบ

อยูด่ว้ยหรอืผลติภณัฑท์ีม่วีงจรรวมดงักลา่วประกอบอยูด่ว้ย 

อายุความคุม้ครองของหนังสอืสาํคญัแบบผงัภูมมิอีายุ 10 ปีนับแต่วนัทีย่ ืน่ขอจดทะเบยีน 

หรือวนัที่นําแบบผงัภูมอิอกหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็นครัง้แรกไม่ว่าในหรือนอกประเทศไทย 

แลว้แต่วนัใดจะเกดิก่อนกนั แต่ทัง้น้ีไมเ่กดิ 15 ปีนบัแต่วนัทีส่รา้งสรรคแ์บบผงัภมูนิัน้เสรจ็สิน้แลว้ 
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2. กฎหมายเก่ียวกบัภาษีอากร 

2.1 ภาษีเงินได้นิติบคุคล  

 

 ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเป็นภาษทีางตรง (Direct Tax) ทีผู่ม้หีน้าทีเ่สยีภาษไีม่สามารถ      

ผลกัภาระไปยงับุคคลอื่นได ้และเป็นภาษอีากรประเมนิ (Assessable Tax) ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษตีอ้งยืน่

รายการประเมนิตนเอง (Self-assessment) ตามแบบแสดงรายการและภายในระยะเวลาทีก่ฎหมาย

กําหนด โดยทีเ่จา้พนักงานประเมนิมอีํานาจประเมนิจํานวนภาษีอากรใหถู้กตอ้งครบถ้วนและเป็นไป

ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไขทีก่ฎหมายกาํหนด 

ผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล ไดแ้ก่ 

(1)  บรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลทีต่ัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 

(2)  บรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลทีต่ัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ โดย 

(2.1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศนัน้เข้ามากระทํา

กจิการในประเทศไทย หรอื  

(2.2) บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลต่างประเทศนัน้กระทํากจิการในที่

อื่นๆ รวมทัง้ประเทศไทย หรอื 

(2.3) บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลต่างประเทศนัน้กระทํากจิการในที่

อื่นๆ รวมทัง้ประเทศไทย และกจิการทีก่ระทาํนัน้เป็นกจิการขนสง่ระหวา่งประเทศ หรอื 

(2.4) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศนัน้ ไม่ได้กระทํา

กจิการในประเทศไทย แต่ไดร้บัเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40(2)(3)(4)(5) หรอื (6) แห่งประมวล

รษัฎากร ทีจ่า่ยจากหรอืในประเทศไทย หรอื 

(2.5) บรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศที่เสยีภาษีเงนิได้นิติ

บุคคลในประเทศไทย ไดจ้าํหน่ายเงนิกาํไรหรอืเงนิอื่นทีก่นัจากกาํไร ออกจากประเทศไทย หรอื 

(2.6) บรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลต่างประเทศนัน้ไมไ่ดก้ระทาํกจิการ

ในประเทศไทยโดยตรง แต่มลีูกจา้งหรอืบุคคลอื่นกระทําการแทน ซึ่งเป็นเหตุใหไ้ดร้บัเงนิไดห้รอืผล

กาํไรในประเทศไทย 
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(3)  กจิการทีด่ําเนินการเป็นทางการคา้หรอืหากําไรโดยรฐับาลของต่างประเทศ องคก์าร

ของรฐับาลต่างประเทศ หรอืนิตบิุคคลอื่นทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายของต่างประเทศ 

(4) กจิการรว่มคา้ 

(5)  มูลนิธหิรอืสมาคมซึ่งประกอบกิจการมรีายได้ แต่ไม่รวมถึง มูลนิธหิรอืสมาคมที่

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงัประกาศกาํหนดใหเ้ป็นองคก์ารกุศลสาธารณะ 

ฐานภาษีเงินได้นิติบคุคล 

(1)  ฐานกาํไรสทุธ ิผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษจีากฐานกาํไรสทุธ ิไดแ้ก่ 

(1.1) บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย โดยจะต้อง

นํากําไรสุทธขิองสาขาทัง้ในประเทศและต่างประเทศมารวมกบักําไรสุทธขิองสํานักงานใหญ่เพื่อเสยี

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลในประเทศไทยทัง้หมด (Worldwide Income) 

(1.2) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตัง้ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ         

เฉพาะกรณกีารประกอบกจิการในลกัษณะ 

(1.2.1)   สํานักงานสาขา โดยให้เสยีเฉพาะกําไรสุทธจิากกิจการหรอื

เน่ืองจากการประกอบกจิการทีก่ระทาํในประเทศไทยในรอบระยะเวลาบญัช ี

(1.2.2)   ตัวแทนทางการค้า โดยให้ถือว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ

บุคคลต่างประเทศนัน้ประกอบกจิการ เน่ืองจากมลีกูจา้งหรอืผูก้ระทําการแทนและเป็นเหตุใหไ้ดร้บัเงนิ

ไดห้รอืผลกาํไรในประเทศไทย 

- กจิการทีด่าํเนินทางการคา้หรอืหากาํไรฯ 

- กจิการรว่มคา้ฯ 

(2)  ฐานรายรบัก่อนหกัรายจา่ย ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษ ีไดแ้ก่ 

(2.1) บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลทีต่ัง้ขึน้ตามกฎหมายของต่างประเทศ

และกระทํากจิการในที่อื่นๆ รวมทัง้ในประเทศไทยและกจิการที่กระทํานัน้เป็นกจิการขนส่งระหว่าง

ประเทศ 

(2.2) มูลนิธิหรือสมาคมที่ตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายของ

ต่างประเทศประกอบกจิการมรีายได ้แต่ไม่รวมถงึมลูนิธหิรอืสมาคมทีร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงั

ประกาศกาํหนดใหเ้ป็นองคก์ารสาธารณกุศล 

(3)  ฐานเงนิไดท้ีจ่า่ยจากหรอืในประเทศไทย 
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(3.1) ผูม้หีน้าที่เสยีภาษีได้แก่ บรษิทัหรอืห้างหุ้นส่วนนิตบิุคคลที่ตัง้ขึ้นตาม

กฎหมายของต่างประเทศมไิด้ประกอบกจิการในประเทศไทยแต่ได้รบัเงนิได้พงึประเมนิตามมาตรา 

40(2)(3)(4)(5) หรอื (6) ทีจ่่ายจากหรอืในประเทศไทย โดยใหผู้จ้่ายเงนิไดพ้งึประเมนิเป็นผูห้กัจากเงนิ

ไดพ้งึประเมนิทีจ่า่ยไวใ้นอตัรารอ้ยละ 15 ยกเวน้เงนิปนัผลหกัไวใ้นอตัรา     รอ้ยละ 10  

ทัง้น้ี มบีทลดหย่อนหรอืยกเวน้ตามอนุสญัญาภาษซีอ้นซึ่งประเทศไทยไดล้งนามไวก้บั

ประเทศคูส่ญัญาในแต่ละประเทศ  

(4)   ฐานจํานวนกําไรหรอืที่ถือได้ว่าเป็นเงนิกําไรที่จําหน่ายออกไปจากประเทศไทย             

ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษ ีไดแ้ก่ 

(4.1) บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลทีต่ัง้ขึน้ตามกฎหมายของต่างประเทศ 

ประกอบกจิการในประเทศไทย โดยหกัภาษจีากจาํนวนกาํไรทีจ่าํหน่ายออกจากประเทศไทย 

(4.2) บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลต่างประเทศนัน้ประกอบกจิการในไทย 

เน่ืองจากมลีกูจา้งหรอืผูก้ระทาํการแทนและเป็นเหตุใหไ้ดร้บัเงนิไดห้รอืผลกาํไรในประเทศไทย 

 

อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล 

(1) กรณีทัว่ไป สําหรบับรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เสยีภาษีในอตัราร้อยละ 30       

ของกาํไรสทุธ ิ

(1.1) กรณลีดอตัราภาษ ี

(1.1.1) กรณบีรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคล เสยีในอตัราดงัต่อไปน้ี 

- รอ้ยละ 23 ของกาํไรสุทธสิาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่

ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม พ.ศ.2555 แต่ไมเ่กนิวนัที ่31 

ธนัวาคม พ.ศ.2555 

- รอ้ยละ 20 ของกาํไรสุทธสิาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่

ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม พ.ศ.2556 แต่ไมเ่กนิวนัที ่31 

ธนัวาคม พ.ศ.2557 

(1.1.2) กรณีบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลขนาดเลก็ที่มทีุนจด

ทะเบยีนทีช่ําระแลว้ในวนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชไีม่เกนิ 5 ลา้นบาท และมรีายไดจ้ากการขาย

สนิคา้และการใหบ้รกิารในรอบระยะเวลาบญัชไีมเ่กนิ 30 ลา้นบาทเสยีในอตัราดงัต่อไปน้ี 
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- ไดร้บัยกเวน้ สาํหรบัจาํนวนกําไรสุทธติัง้แต่ 1 – 150,000 

บาท 

- ร้อยละ 15 ของกําไรสุทธติัง้แต่ 150,001 – 1,000,000 

บาท  

- รอ้ยละ 23 ของจํานวนกําไรสุทธติัง้แต่ 1,000,000 บาท

ขึน้ไป สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 

มกราคม พ.ศ.2555 แต่ไม่เกินวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ.

2555 

- รอ้ยละ 20 ของจํานวนกําไรสุทธติัง้แต่ 1,000,000 บาท

ขึน้ไปสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 

มกราคม พ.ศ.2556 แต่ไม่เกินวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ.

2557 

(2) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตัง้ขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและ

กระทาํกจิการในทีอ่ื่นๆ รวมทัง้ในประเทศไทยและกจิการทีก่ระทํานัน้เป็นกจิการขนสง่ระหวา่งประเทศ 

ใหเ้สยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลในอตัรารอ้ยละ 3 ของยอดรายรบัค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียมหรอืประโยชน์

อื่นใดทีเ่รยีกเกบ็ในประเทศไทย ก่อนหกัรายจา่ย 

(3) มลูนิธหิรอืสมาคมทีต่ัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยและต่างประเทศ ประกอบกจิการมรีายได ้

แต่ไม่รวมถึงมูลนิธหิรอืสมาคมที่รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัประกาศกําหนดให้เป็นองค์กรสา

ธารณกุศล ใหเ้สยีภาษใีนอตัราดงัต่อไปน้ี 

(3.1) อตัรารอ้ยละ 2 สาํหรบัเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40(8) 

(3.2) อตัรารอ้ยละ 10 สาํหรบัเงนิไดพ้งึประเมนิประเภทอื่นๆ นอกจาก 40(8) 

(4) กรณีบรษิทัหรอืห้างหุ้นส่วนนิตบิุคคลที่ตัง้ขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศเขา้มา

ประกอบกจิการในไทย ไดจ้่ายเงนิกําไรออกจากประเทศไทย ใหเ้สยีภาษใีนอตัรารอ้ยละ 10 ของเงนิ

กาํไรทีจ่า่ยออกไปจากประเทศไทย  

(5) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตัง้ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ มไิด้ประกอบ

กจิการในประเทศไทย แต่ไดร้บัเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40(2)(3)(4)(5) หรอื (6) ทีจ่่ายจากหรอืใน

ประเทศไทย ใหเ้สยีในอตัรารอ้ยละ 15 ยกเวน้เงนิปนัผลหกัไวใ้นอตัรารอ้ยละ 10 แลว้นําส่งเงนิภาษี

ตามแบบแสดงรายการนําส่งภาษีเงนิได้หกั ณ ที่จ่าย (ภงด.54) ภายในวนัที่ 7 ของเดอืนถดัไปจาก
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เดอืนทีม่กีารจ่ายเงนิได ้ ทัง้น้ีอาจยกเวน้หรอืลดหยอ่นตามอนุสญัญาภาษซีอ้นทีป่ระเทศไทยไดล้งนาม

ไวก้บัแต่ละประเทศ 

 

2.2 อนุสญัญาภาษีซ้อน 

 

 ในปจัจุบัน ประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศต่างๆ ทัง้สิ้น         

64 ประเทศ โดยยงัไมม่ผีลบงัคบัใช ้10 ประเทศ สาํหรบัในภูมภิาคอาเซยีน ประเทศไทยยงัไมไ่ดต้กลง

ทาํอนุสญัญาภาษซีอ้นกบักมัพชูา สว่นประเทศบรไูนนัน้ ไทยไดล้งนามแลว้ แต่บงัไมม่ผีลบงัคบัใช ้ 

 

ตาราง ผ4-1 ประเทศท่ีเข้าทาํอนุสญัญาภาษีซ้อนกบัประเทศไทย 

 

1. เกาหลใีต ้ 2. พมา่ 3. ฟินแลนด ์

4. แคนาดา 5. ฟิลปิปินส ์ 6. มอรเิซยีส 

7. คเูวต 8. มาเลเซยี 9. ยเูครน 

10. จนี 11. เยอรมนั 12. รสัเซยี 

13. ชลิ ี 14. โรมาเนีย 15. ลกัเซมเบอรก์ 

16. เชค 17. ลาว 18. เวยีดนาม 

19. เซเซลส ์ 20. ศรลีงักา 21. สเปน 

22. ไซปรสั 23. สวสิเซอรแ์ลนด ์ 24. สวเีดน 

25. ญีปุ่น่ 26. สหรฐัอเมรกิา 27. สงิคโปร ์

28. เดนมารก์ 29. สโลเวเนีย 30. ออสเตรเลยี 

31. ตุรก ี 32. ออสเตรยี 33. องักฤษและไอรแ์ลนดเ์หนือ 

34. นอรเ์วย ์ 35. อารเ์มเนีย 36. อติาล ี

37. นิวซแีลนด ์ 38. อนิเดยี 39. อนิโดนีเซยี 

40. เนเธอรแ์ลนด ์ 41. อสิราเอล 42. อุซเบกสิถาน 

43. เนปาล 44. อามเิรตส ์ 45. แอฟรกิาใต ้

46. บาเรนห ์ 47. โอมาน 48. ฮงัการ ี

49. บงัคลาเทศน์ 50. ฮอ่งกง 51. บลัแกเรยี 

52. เบลเยีย่ม 53. ปากสีถาน 54. โปแลนด ์
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55. ฝรัง่เศส 56. เคนยา 57. ซมิบบัเว 

58. ทาจกิสิถาน 59. บรไูน 60. ปาปวันิวกนีิ 

61. โมรอ็กโก 62. ลทิวัเนีย 63. เอสโตเนีย 

64. ไอรแ์ลนด ์   
**หมายเหตุ : ลาํดบัที ่56-64 ยงัไมม่ผีลบงัคบัใช ้

 

 

2.3  ภาษีมลูค่าเพ่ิม 

 

ภาษมีูลค่าเพิม่เป็นภาษีทางออ้มจดัเกบ็จากผูบ้รโิภค หรอืเป็นภาษทีี่เป็นการผลกัภาระ

ใหก้บัผูซ้ือ้หรอืผูบ้รโิภคเป็นผูช้าํระภาษอีากรแทนผูข้าย โดยผูป้ระกอบการทีป่ระกอบกจิการขายสนิคา้

หรอืให้บรกิารที่อยู่ในบงัคบัต้องเสยีภาษีมูลค่าเพิม่ ประกอบกจิการมรีายรบัเกนิปีละ 1.8 ล้านบาท  

ตอ้งจดทะเบยีนภาษมีลูคา่เพิม่ ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีม่รีายไดต้ามเกณฑท์ีก่าํหนด 

 

กิจการท่ีอยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีมลูค่าเพ่ิม 

(1) การขายสนิคา้โดยผูป้ระกอบการในราชอาณาจกัร 

(1.1) การใหบ้รกิารโดยผูป้ระกอบการในราชอาณาจกัร โดยไมค่ํานึงว่าการ

ใชบ้รกิารนัน้จะเกดิขึน้ในราชอาณาจกัรหรอืนอกราชอาณาจกัร และ

ให้รวมถึงการให้บริการที่ทําขึ้นนอกราชอาณาจกัรและได้มกีารใช้

บรกิารนัน้ในราชอาณาจกัร 

(1.2) นําเขา้สนิคา้โดยผูนํ้าเขา้   

 

กิจการท่ีได้รบัยกเว้นภาษีมลูค่าเพ่ิม 

(1) การขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารของผูป้ระกอบการทีม่รีายรบัไมเ่กนิ 1.8 ลา้นบาทต่อปี 

(2) การขายพชืผลทางการเกษตรภายในราชอาณาจกัร 

(3) การขายสตัวท์ัง้ทีม่ชีวีติและไมม่ชีวีติภายในราชอาณาจกัร 

(4) การขายปุ๋ ย 

(5) การขายปลาปน่ อาหารสตัว ์
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(6) การขายยาหรอืเคมภีณัฑท์ีใ่ชส้าํหรบัสตัว ์

(7) การขายหนงัสอืพมิพ ์นิตยสาร หรอืตาํราเรยีน 

(8) การใหบ้รกิารการศกึษาของสถานศกึษา 

(9) การใหบ้รกิารขนสง่ในราชอาณาจกัร 

(10) การใหบ้รกิารขนสง่ระหวา่งประเทศทางบกและทางเรอืซึง่มใิชเ่รอืเดนิทะเล 

(11) การใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลของสถานพยาบาลทางราชการและเอกชน 

(12) การใหบ้รกิารหอ้งสมดุ พพิธิภณัฑ ์สวนสตัว ์

(13) การใหบ้รกิารจดัแขง่ขนักฬีาสมคัรเลน่ 

(14) การใหบ้รกิารประกอบโรคศลิปะ การสอบบญัช ีการวา่ความ 

(15) การใหบ้รกิารของนกัแสดงสาธารณะ 

(16) การใหบ้รกิารที่เป็นงานทางศลิปะและวฒันธรรม ในสาขาและลกัษณะการประกอบ

กจิการทีอ่ธบิดกีาํหนด 

(17) การให้บริการวจิยั หรือการให้บริการทางวิชาการ ซึ่งต้องมลีกัษณะการประกอบ

กจิการตามทีก่รมสรรพากรกําหนด คอื ตอ้งเป็นการวจิยัหรอืบรกิารทางวชิาการสาขาวทิยาศาสตรแ์ละ

สาขาสงัคมศาสตร์แต่ตอ้งมใิช่เป็นการกระทําในทางธุรกจิ ทัง้น้ี ผูป้ระกอบการตอ้งเป็นบุคคลธรรมดา

หรอืเป็นคณะบุคคลทีม่ใิชนิ่ตบิุคคล หรอืมลูนิธ ิ

(18) การใหบ้รกิารตามสญัญาจา้งแรงงาน 

(19) การใหบ้รกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์

(20) การใหบ้รกิารของราชการส่วนทอ้งถิน่ ทัง้น้ีไม่รวมถงึบรกิารที่เป็นการพาณิชยข์อง

ราชการสว่นทอ้งถิน่ หรอืเป็นการหารายได ้หรอืผลประโยชน์ไมว่า่จะเป็นกจิการสาธารณูปโภคหรอืไม่

กต็าม 

(21) การขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารของกระทรวง ทบวง กรม ซึง่สง่รายรบัทัง้สิน้ใหแ้ก่รฐัโดย

ไมห่กัรายจา่ย 

(22) การขายสนิคา้หรอืให ้ 
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ฐานภาษีมลูค่าเพ่ิม 

ไดแ้ก่ มลูค่าทัง้หมด ทีผู่ป้ระกอบการไดร้บัหรอืพงึไดร้บัจากการขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร 

รวมทัง้ภาษสีรรพสามติตามทีก่ําหนดในมาตรา 77/1 (19) แห่งประมวลรษัฎากร ถา้ม ีดว้ย มลูค่าของ       

ฐานภาษี ใหห้มายความรวมถงึ เงนิ ทรพัยส์นิ ค่าตอบแทน ค่าบรกิาร หรอืประโยชน์ใดๆ ซึ่งอาจ           

คดิคาํนวณไดเ้ป็นเงนิ  

 

อตัราภาษีมลูค่าเพ่ิม  

(1) อตัรารอ้ยละ 10 สาํหรบัการประกอบกจิการดงัต่อไปน้ี 

(1.1) การขายสนิคา้ 

(1.2) การใหบ้รกิาร 

(1.3) การนําเขา้ 

 ปจัจุบนัใหล้ดอตัราภาษมีูลค่าเพิม่และคงจดัเกบ็ในอตัรารอ้ยละ 7 สาํหรบัการขายสนิคา้       

การใหบ้รกิาร หรอืการนําเขา้ทุกกรณ ีจนถงึวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2557 

(2) อตัรารอ้ยละ 0 สาํหรบัการประกอบกจิการดงัต่อไปน้ี 

(2.1) การสง่ออกสนิคา้ทีม่ใิชก่ารสง่ออกสนิคา้ซึง่ไดร้บัยกเวน้ภาษมีลูคา่เพิม่ 

(2.2) การให้บริการที่กระทําในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริการนัน้            

ในต่างประเทศ  

 

การย่ืนแบบแสดงรายการและการชาํระภาษีมลูค่าเพ่ิม 

(1) ผูม้หีน้าทีย่ ืน่แบบและชาํระภาษมีลูคา่เพิม่ 

(1.1) ผูป้ระกอบการจดทะเบยีน หรอืผูร้บัเงนิคา่สนิคา้หรอืบรกิาร  

(1.2) ผูจ้า่ยเงนิคา่สนิคา้หรอืคา่บรกิาร โดย 

- ผูร้บัชําระราคาสนิคา้หรอืค่าบรกิารเป็นผูป้ระกอบการทีไ่ดใ้หบ้รกิาร      

ในต่างประเทศและไดม้กีารใชบ้รกิารนัน้ในราชอาณาจกัร 

- ผูจ้่ายเงนิดงักล่าวมหีน้าที่นําส่งเงนิภาษีมูลค่าเพิม่ทีผู่ป้ระกอบการ       

มหีน้าทีเ่สยีภาษ ี 
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2.4 ภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย 

 

 หลกัเกณฑท์ัว่ไป 

 ผู้จ่ายเงินจะมีหน้าที่หกัภาษีจากเงินที่ตนจ่ายให้กับผู้รบัทุกคราวที่มีการจ่ายเงินได้ ตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธิทีีก่ําหนดไวแ้ละเงนิภาษทีีไ่ดด้งักล่าวนัน้ จะถูกนําสง่ต่อกรมสรรพากร ภายใน 7 วนั

นบัแต่วนัสดุทา้ยของเดอืนทีไ่ดม้กีารจา่ยเงนิไดแ้ละไดค้าํนวณหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ยไว ้โดยถอืวา่เป็น

เครดติภาษทีีผู่ม้เีงนิไดส้ามารถนําไปใชเ้มือ่ถงึกาํหนดเวลายืน่แบบแสดงรายการภาษ ี 

 

ประเภทภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย 

 

ภาษีเงินได้นิติบคุคลหกั ณ ท่ีจ่าย 

 กําหนดใหบ้รษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล ซึ่งเป็นผูจ้่ายเงนิไดม้หีน้าทีต่อ้งหกัภาษเีงนิไดไ้ว้

ทุกคราวทีจ่่ายเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40 ใหแ้ก่บรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคล ในอตัราภาษทีี่

กาํหนดแตกต่างกนัตามประเภทของเงนิไดท้ีจ่า่ย ดงัน้ี 

 

ตาราง ผ4-2 ประเภทเงินได้และอตัราภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย ประเทศไทย 

       

ประเภทเงินได้ อตัราภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

(ร้อยละ) 

คา่บรกิาร,จา้งทาํของ 3 

คา่เชา่ 5 

คา่ขนสง่ 1 

คา่เบีย้ประกนัวนิาศภยั 1 

คา่โฆษณา 2 

คา่สทิธ ิ 3 

เงนิปนัผล 10 
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ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาหกั ณ ท่ีจ่าย 

 กําหนดใหผู้จ้่ายเงนิไดม้หีน้าทีต่อ้งหกัภาษเีงนิไดไ้วทุ้กคราวทีจ่่ายเงนิไดพ้งึประเมนิตาม

มาตรา 40 ให้แก่ผูม้หีน้าที่เสยีภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา ในอตัราภาษีที่กําหนดแตกต่างกนัตาม

ประเภทของเงนิไดท้ีจ่า่ยและผูร้บัเงนิไดด้งัน้ี ดงัน้ี 

(1) จา่ยเงนิไดจ้ากการจา้งแรงงานและเงนิไดจ้ากตาํแหน่งหน้าทีก่ารงานหรอืรบัทาํงานให้
ตามมาตรา 40(1) และ (2)  ใหแ้ก่ผูร้บัทีอ่ยูใ่นประเทศไทย (อยูใ่นประเทศไทยไมน้่อยกวา่ 180 วนัในปี

ปฏทินิ) ใหผู้จ้่ายคํานวณหกัตามอตัราก้าวหน้ารอ้ยละ 5-37 ของจํานวนเงนิไดสุ้ทธหิลงัหกัค่าใชจ้่าย

และคา่ลดหยอ่นทีก่ฎหมายยอมใหห้กัแลว้ 

(2) จ่ายเงนิไดค้่าแห่งกู๊ดวลิล์ ค่าแห่งลขิสทิธิต์ามมาตรา 40(3) ใหแ้ก่ผูร้บัทีเ่ป็นผูอ้ยู่ใน

ประเทศไทย ใหค้าํนวณหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ยในอตัรากา้วหน้าของจาํนวนเงนิไดท้ีจ่า่ย 

(3) จ่ายเงินได้จากการรบัทํางานให้ตามมาตรา 40(2)(3)(4)(5)(6) ให้แก่ผู้ร ับที่อยู่ใน

ประเทศไทยไมถ่งึ 180 วนั ใหผู้จ้า่ยคาํนวณหกัภาษ ีณ ทีจ่่ายในอตัรารอ้ยละ 15  ของจาํนวนเงนิทีจ่่าย 

ยกเวน้เงนิปนัผลใหค้าํนวณหกัในอตัรารอ้ยละ 10 ของเงนิปนัผลทีจ่า่ย 

(4) จ่ายค่าแสดงให้กับนักแสดงสาธารณะที่มีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทยให้คํานวณ     

หกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย ในอตัรารอ้ยละ 5 ของเงนิไดท้ีจ่า่ย 

(5)  จ่ายค่าแสดงให้กบันักแสดงสาธารณะที่มภีูมิลําเนาอยู่ในต่างประเทศให้คํานวณ      

หกัภาษ ีณ ทีต่ามบญัชอีตัราภาษเีงนิได ้

 

2.5 ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 

 

หลกัเกณฑก์ารจดัเกบ็ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 

 ตามบทบญัญตัขิองประมวลรษัฎากร ผูม้เีงนิไดอ้าจตอ้งเสยีภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาใน

ประเทศไทยจากแหลง่เงนิไดท้ัง้ในและ/หรอืนอกประเทศไทย หากเขา้หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

 

 (1) แหลง่เงนิไดเ้กดิในประเทศไทย 

 เงนิไดพ้งึประเมนิที่เกดิขึน้เน่ืองจากกรณีหน่ึงกรณีใดดงัต่อไปน้ี ถอืว่าเป็นเงนิไดท้ี่เกดิ

จากแหลง่เงนิไดใ้นประเทศไทย 
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(1.1) หน้าทีง่านทีท่าํในประเทศไทย หรอื 

(1.2) กจิการทีท่าํในประเทศไทย หรอื 

(1.3) กจิการของนายจา้งในประเทศไทย หรอื 

(1.4) ทรพัยส์นิทีอ่ยูใ่นประเทศไทย 

ผูม้เีงนิได้พงึประเมนิในปีภาษีที่ล่วงมาแล้ที่เกิดจากแหล่งเงนิได้ในประเทศไทย ไม่ว่า       

ผูม้เีงนิไดน้ัน้จะเป็นผูอ้ยูใ่นประเทศไทยหรอืไมก่ต็าม และไมว่า่เงนิไดน้ัน้จะจา่ยในหรอืนอกประเทศไทย 

มหีน้าทีต่อ้งเสยีภาษเีงนิไดใ้นประเทศไทย 
 

(2) แหลง่เงนิไดเ้กดินอกประเทศไทย 

 เงินได้พึงประเมินที่เกิดขึ้นเน่ืองจากกรณีหน่ึงกรณีใดดังต่อไปน้ี ถือว่าเป็นเงินได ้              

ทีเ่กดิจากแหลง่เงนิไดน้อกประเทศไทย 

(2.1) หน้าทีง่านทีท่าํในต่างประเทศ หรอื 

(2.2) กจิการทีท่าํในต่างประเทศ หรอื 

(2.3) ทรพัยส์นิทีอ่ยู่ในต่างประเทศและนําเงนิไดท้ีเ่กดิขึน้ในปีภาษนีัน้เข้ามา

ในประเทศไทยในปีเดยีวกนั 

(3) ผูม้เีงนิไดพ้งึประเมนิในปีภาษทีีล่่วงมาแลว้จากแหล่งเงนิไดน้อกประเทศไทย มหีน้าที่

ตอ้งเสยีภาษเีงนิไดใ้นประเทศไทยกต่็อเมือ่อยูใ่นหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(3.1) เป็นผูอ้ยู่ในประเทศไทยชัว่ระยะเวลาหน่ึงหรอืหลายระยะเวลา รวมกนั

ถงึ 180 วนั ในปีภาษใีด และ 

(3.2) นําเงนิไดท้ีเ่กดิขึน้ในปีภาษนีัน้เขา้มาในประเทศไทยในปีเดยีวกนั 

 

เงินได้พึงประเมินท่ีต้องเสียภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา ตามมาตรา 40 ไดแ้ก่ 

(1) เงนิไดเ้น่ืองจากการจา้งแรงงาน 

(2) เงนิไดเ้น่ืองจากการรบัทาํงานให ้

(3) คา่แหง่กู๊ดวลิล ์คา่แหง่ลขิสทิธิ ์หรอืสทิธอิยา่งอื่น 

(4) ดอกเบีย้ เงนิปนัผล 



   

 

   ผ 4 - 18 ภาคผนวก 4 

(5) คา่เชา่ 

(6) เงนิไดจ้ากวชิาชพีอสิระ 

(7) เงนิได้จากการรบัเหมาที่ผูร้บัเหมาต้องลงทุนจดัหาสมัภาระในส่วนสําคญันอกจาก

เครือ่งมอื 

(8) เงนิไดเ้น่ืองจากการประกอบกจิการพานิชยกรรมอื่นๆ นอกจากทีก่ลา่วขา้งตน้ 

 

ประมวลรษัฎากรไดย้กเวน้ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาใหก้บัเงนิไดพ้งึประเมนิบางประเภท 

หากเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีก่าํหนดไว ้

  

อตัราภาษีเงินได้ 

 

ตาราง ผ4-3 อตัราภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาของประเทศไทย 

  

เงินได้สทุธิ อตัราภาษี (ร้อยละ) 

ปี 2555 

อตัราภาษี (ร้อยละ) 

ปี 2556 

1 – 150,000 บาท ยกเวน้ ยกเวน้ 

150,001 – 300,000 10 5 

300,001 – 500,000 10 10 

500,001 – 750,000 20 15 

750,001 – 1,000,000 20 20 

1,000,001 – 2,000,000 30 25 

2,000,001 – 4,000,000 30 30 

4,000,000 บาท ขึน้ไป 37 35 
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2.6 ภาษีธรุกิจเฉพาะ 

 

 กิจการที่อยู่ในบงัคบัต้องเสยีภาษีธุรกิจเฉพาะและอตัราภาษีที่ต้องเสยี ตามประมวล

รษัฎากร มดีงัต่อไปน้ี 

(1) การธนาคารตามกฎหมายวา่ดว้ยการธนาคารพาณชิยห์รอืกฎหมายเฉพาะใหเ้สยีภาษี

ธุรกจิเฉพาะจากฐานรายรบัก่อนหกัรายจา่ยในอตัรารอ้ยละ 3.0 

(2) การประกอบธุรกจิเงนิทุน ธุรกจิหลกัทรพัย ์ธุรกจิเครดติฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่า

ดว้ยการประกอบธุรกจิเงนิทุน ธุรกจิหลกัทรพัย ์และธุรกจิเครดติฟองซเิอร ์ใหเ้สยีภาษธุีรกจิเฉพาะจาก

ฐานรายรบัก่อนหกัรายจา่ยในอตัรารอ้ยละ 3.0 

(3) การรบัประกนัชวีติตามกฎหมายว่าดว้ยการประกนัชวีติ ใหเ้สยีภาษธุีรกจิเฉพาะจาก

ฐานรายรบัก่อนหกัรายจา่ยในอตัรารอ้ยละ 2.5 

(4) การรบัจํานํา ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงรบัจํานําใหเ้สยีภาษธุีรกจิเฉพาะจากฐานรายรบั
ก่อนหกัรายจา่ยในอตัรารอ้ยละ 3.0 

(5) การประกอบกจิการโดยปกตเิยีย่งธนาคารพาณิชย ์ เช่น การใหกู้ย้มืเงนิ คํ้าประกนั 

แลกเปลี่ยนเงนิตรา ออก ซื้อ หรอืขายตัว๋เงนิ หรอืรบัส่งเงนิไปต่างประเทศดว้ยวธิต่ีางๆ ใหเ้สยีภาษี

ธุรกจิเฉพาะจากฐานรายรบัก่อนหกัรายจา่ยในอตัรารอ้ยละ 3.0 

(6) การขายอสงัหารมิทรพัย์เป็นทางค้าหรอืหากําไร ไม่ว่าอสงัหารมิทรพัย์นัน้จะได้มา
โดยวธิใีดกต็าม ทัง้น้ีเฉพาะทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขทีก่ําหนด ใหเ้สยีภาษธุีรกจิ

เฉพาะจากฐานรายรบัก่อนหกัรายจา่ยในอตัรารอ้ยละ 3.0 

(7) การขายหลกัทรพัย์ตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ให้เสยี

ภาษธุีรกจิเฉพาะจากฐานรายรบัก่อนหกัรายจา่ยในอตัรารอ้ยละ 0.1 

กิจการท่ีได้รบัยกเว้นภาษีธรุกิจเฉพาะ 

(1) กิจการของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสนิ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์    

และธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(2) กจิการของบรรษทัเงนิทุนอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

(3) กิจการของสหกรณ์ออมทรพัย์ เฉพาะการให้กู้ยมืแก่สมาชิกหรือแก่สหกรณ์ออม

ทรพัยอ์ื่น 

(4) กจิการของกองทุนสาํรองเลีย้งชพีตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนสาํรองเลีย้งชพี 
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(5) กจิการของการเคหะแหง่ชาต ิเฉพาะการขายหรอืใหเ้ชา่ซือ้อสงัหารมิทรพัย ์

(6) กจิการรบัจาํนําของกระทรวง ทบวง กรม และราชการสว่นทอ้งถิน่ 

(7) กจิการอื่นตามมาตรา ๙๑/๒ ตามทีก่าํหนดโดยพระราชกฤษฎกีาฯ 

 นอกจากการเสยีภาษีธุรกจิเฉพาะตามอตัราดงักล่าวขา้งต้นแลว้ ผูม้หีน้าที่เสยีภาษี

เฉพาะยงัจะตอ้งเสยีภาษทีอ้งถิน่อกีรอ้ยละ 10 ของภาษธุีรกจิเฉพาะดว้ย 

 

2.7 อากรแสตมป์ 

 

 อากรแสตมป์เป็นการจดัเกบ็ภาษรีปูแบบหน่ึง ซึง่เกบ็จากการกระทาํตราสารตามประเภท

ทีก่ฎหมายกําหนดไว ้ประมวลรษัฎากรไดก้ําหนดตราสารที่ต้องเสยีอากรในบญัชอีตัราอากรแสตมป์ 

นอกจากนัน้บัญชีอัตราอากรแสตมป์ยังได้กําหนดการยกเว้นอากรของตราสารบางอย่างไว้ด้วย      

สว่นตราสารอื่นทีไ่มไ่ดก้าํหนดไวไ้มต่อ้งเสยีอากร 

 

2.8  ภาษีอากรตามกฎหมายอ่ืนๆ 

 

ภาษีโรงเรือนและทีดิ่นตามพระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและทีดิ่น 

 

ฐานภาษี 

ทรพัยส์นิทีต่อ้งเสยีภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ ไดแ้ก่ 

(1)   โรงเรอืนหรอืสิง่ปลูกสรา้งอย่างอื่น ๆ นัน้ หมายความรวมถงึโรงเรอืนหรอืสิง่ปลูก

สรา้งทีใ่ชใ้นการดาํเนินการต่อไปน้ี 

(1.1) ใหเ้ชา่ หรอืใหผู้อ้ื่นอยูอ่าศยัโดยไมค่ดิคา่เชา่ 

(1.2) ใชป้ระกอบกจิการเพือ่หาผลประโยชน์อยา่งอื่น 

(1.3) ใชเ้ป็นสาํนกังานหรอืสถานทีป่ระกอบพาณชิยก์จิต่าง ๆ 

(1.4) โรงเรอืนทีท่าํเป็นโรงเรอืนหาผลประโยชน์สว่นบุคคล 

(1.5) โรงเรอืนทีเ่จา้ของอยูเ่องแต่ใชโ้รงเรอืนนัน้ประกอบการอุตสาหกรรมหรอื

เกบ็สนิคา้หรอืยานพาหนะไวห้าผลประโยชน์ 
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(1.6) โรงเรอืนทีใ่ชท้าํการหาผลประโยชน์อื่นๆ 

(2)   ทีด่นิซึง่ใชต่้อเน่ืองกบัโรงเรอืนหรอืสิง่ปลกูสรา้งนัน้ๆ ซึง่อยู่ในขา่ยทีจ่ะตอ้งเสยีภาษี

โรงเรอืนและทีด่นิ จะตอ้งมลีกัษณะดงัน้ี 

(2.1) เป็นทีด่นิทีใ่ชเ้ป็นทีป่ลกูสรา้งโรงเรอืนหรอืสิง่ปลกูสรา้งอยา่งอื่น ๆ  

(2.2) เป็นทีด่นิทีใ่ชต่้อเน่ืองกบัโรงเรอืนหรอืสิง่ปลกูสรา้งอย่างอื่นๆ อนัมสีภาพ

เป็นบรเิวณต่อเน่ืองกนั และตามปกตจิะตอ้งใชไ้ปดว้ยกนักบัโรงเรอืนหรอื

สิง่ปลกูสรา้งนัน้ ๆ 

 

อตัราภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

เจา้ของโรงเรอืนและทีด่นิจะตอ้งเสยีภาษใีนอตัรารอ้ยละ 12.5 ของคา่เชา่รายปี 

 

ภาษีบาํรงุท้องทีต่ามพระราชบญัญติัติภาษีบาํรงุท้องที ่

 

ฐานภาษี 

 ทีด่นิทีต่อ้งเสยีภาษบีํารุงทอ้งที ่ไดแ้ก่ ทีด่นิทุกประเภทไม่ว่าจะมเีอกสารสทิธหิรอืไม่มกี็

ตาม ไม่วา่จะเป็นทีว่่างเปล่าหรอืมสีิง่ปลูกสรา้งอยู่หรอืไม ่ไมว่่าจะเป็นใชเ้พาะปลูก เลีย้งสตัว ์อยูอ่าศยั           

ให้ผู้อื่นเช่า ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่นั ้น นอกจากจะหมายถึงพื้นดินทัว่ๆ ไปแล้ว ยังมี

ความหมายรวมถงึพืน้ทีท่ีเ่ป็นภเูขาและแมน้ํ่าดว้ย 

ท่ีดินท่ีไม่ต้องเสียภาษีบาํรงุท้องท่ี 

(1) ทีด่นิทีเ่ป็นทีต่ ัง้พระราชวงัอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ 

(2) ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือที่ดินของรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐหรือ

สาธารณะโดยมไิดห้าผลประโยชน์ 

(3) ที่ดนิของราชการส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ในกจิการของราชการส่วนท้องถิน่หรอืสาธารณะ

โดยมไิดห้าประโยชน์ 

(4) ทีด่นิทีใ่ชเ้ฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศกึษา หรอืกุศลสาธารณะ 

(5) ทีด่นิทีใ่ชเ้ฉพาะศาสนกจิศาสนาใดศาสนาหน่ึง ทีด่นิทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์องวดัไมว่า่จะใช้
ประกอบศาสนกจิศาสนาใดศาสนาหน่ึง หรอืทีศ่าลเจา้โดยมไิดห้าผลประโยชน์ 
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(6) ทีด่นิทีเ่ป็นสสุาน หรอืฌาปนสถานสาธารณะโดยมไิดร้บัประโยชน์ตอบแทน 

(7) ทีด่นิทีใ่ชใ้นการรถไฟ การประปา การไฟฟ้า หรอืการท่าเรอืของรฐัหรอืสนามบนิของ

รฐั 

(8) ทีด่นิทีใ่ชต่้อเน่ืองกบัโรงเรอืน ทีต่อ้งเสยีภาษโีรงเรอืนและทีด่นิแลว้ 

(9) ที่ดินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ของที่ดินยินยอมให้ทางราชการใช้เพื่อสาธารณะ

ประโยชน์ 

(10) ทีด่นิทีต่ ัง้ขององคก์ารสหประชาชาต ิทบวงการชาํนญัพเิศษของสหประชาชาต ิหรอื 

(11) องคก์ารระหวา่งประเทศอื่น 

(12) ทีด่นิทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของสถานทตูหรอืสถานกงสลุ 

 

อตัราภาษีบาํรงุท้องท่ี 

เจา้ของที่ดนิตอ้งเสยีภาษีบํารุงทอ้งที่โดยใชร้าคากลางของที่ดนิเป็นฐานในการคํานวณ

ภาษ ีอยา่งไรกต็าม ถา้ทีด่นิแปลงใดอยูใ่นบงัคบัตอ้งเสยีภาษโีรงเรอืนและทีด่นิแลว้จะไดร้บัยกเวน้ภาษ ี            

บํารุงทอ้งที ่อตัราภาษบีํารุงทอ้งที ่กําหนดไวใ้นบญัชทีา้ยพระราชบญัญตัภิาษบีํารุงทอ้งที ่ แบ่งเป็น        

34 อตัรา 

 

ขัน้ตอนการชาํระภาษีบาํรงุท้องท่ี 

 (1) การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสยีภาษี ใหเ้จา้ของที่ดนิซึ่งมหีน้าที่ต้องเสยีภาษี ยื่น

แบบแสดงรายการเพือ่เสยีภาษ ี(ภ.บ.ท. 5) ทุกรอบระยะเวลา 4 ปี กรณทีีม่ทีีด่นิขึน้ใหมห่รอืจาํนวนเน้ือ

ทีด่นิเดมิเปลีย่นแปลงไป ใหเ้จา้ของทีด่นิยื่นแบบแสดงรายการแจง้เจา้หน้าทีท่ีด่นิ ภายใน 30 วนั นับ

จากวนัทีเ่ป็นเจา้ของทีด่นิขึน้ใหมห่รอืจาํนวนเน้ือทีด่นิไดม้กีารเปลีย่นแปลง 

 (2) การชําระเงนิค่าภาษ ี เจา้ของทีด่นิผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษ ีจะตอ้งชําระเงนิค่าภาษบีํารุง

ทอ้งที ่ภายในวนัที ่30 เมษายน ของทุกปี 

 

ภาษีป้ายตามพระราชบญัญติัภาษีป้าย 

 

ป้ายท่ีต้องเสียภาษี 
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ป้ายแสดงชื่อ ยีห่อ้ หรอืเครื่องหมายทีใ่ชใ้นการประกอบการคา้ หรอืประกอบกจิการอื่น 

เพื่อหารายไดห้รอืโฆษณาการคา้หรอืกจิการอื่น เพื่อหารายได ้ไม่ว่าจะไดแ้สดงหรอืโฆษณาไวท้ีว่ตัถุ

ใดๆ ดว้ยอกัษร ภาพ หรอืเครือ่งหมายทีเ่ขยีน แกะสลกั จารกึ หรอืทาํใหป้รากฏดว้ยวธิอีื่น  

 

ป้ายท่ีได้รบัการยกเว้น 

(1) ป้ายทีแ่สดงไว ้ณ โรงมหรสพและบรเิวณของโรงมหรสพนัน้เพือ่โฆษณามหรสพ  

(2) ป้ายทีแ่สดงไวท้ีส่นิคา้หรอืทีส่ ิง่หุม้หอ่หรอืบรรจุสนิคา้  

(3) ป้ายทีแ่สดงไวใ้นบรเิวณงานทีจ่ดัขึน้เป็นครัง้คราว  

(4) ป้ายทีแ่สดงไวท้ีค่นหรอืสตัว ์ 

(5) ป้ายทีแ่สดงไวภ้ายในอาคารที่ใชป้ระกอบการคา้หรอืประกอบกจิการอื่นหรอืภายใน
อาคารซึง่เป็นทีร่โหฐาน ทัง้น้ี เพือ่หารายได ้และแต่ละป้ายมพีืน้ทีไ่มเ่กนิ 3 ตารางเมตรทีก่ําหนดใน

กฎกระทรวง แต่ไมร่วมถงึป้ายตามกฎหมายวา่ดว้ยทะเบยีนพาณชิย ์ 

(6) ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิาคหรอืราชการส่วนท้องถิ่นตาม

กฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ  

(7) ป้ายขององค์การที่จดัตัง้ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจดัตัง้องค์การของรฐับาลหรอื
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการนัน้ ๆ และหน่วยงานทีนํ่ารายไดส้ง่รฐั  

(8) ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสนิ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

ธนาคารเพือ่การสหกรณ์ และบรรษทัเงนิทุนอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  

(9) ป้ายของโรงเรยีนเอกชน ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรยีนเอกชนหรอืสถาบนัอุดมศกึษา

เอกชน ตามกฎหมายวา่ดว้ยสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน ทีแ่สดงไว ้ณ อาคารหรอืบรเิวณของโรงเรยีน

เอกชน หรอืสถาบนั อุดมศกึษาเอกชนนัน้  

(10) ป้ายของผูป้ระกอบการเกษตรซึง่คา้ผลผลติอนัเกดิจากการเกษตรของตน  

(11) ป้ายของวดัหรอืผูด้ําเนินกจิการเพือ่ประโยชน์แก่การศาสนา หรอืการกุศลสาธารณะ

โดยเฉพาะ  

(12) ป้ายของสมาคมหรอืมลูนิธ ิ 
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(13) ป้ายตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง ใหเ้จา้ของป้ายไมต่อ้งเสยีภาษป้ีาย สาํหรบั  

- ป้ายที่ตดิตัง้หรอืแสดงไวท้ี่รถยนต์ส่วนบุคคล รถจกัรยานยนต์ รถบดถนน

หรอืรถแทรกเตอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนต ์ 

- ป้ายทีต่ดิตัง้หรอืแสดงไวท้ีล่อ้เลือ่น ตามกฎหมายวา่ดว้ยลอ้เลือ่น  

- ป้ายทีต่ดิตัง้หรอืแสดงไวท้ีย่านพาหนะนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) โดยมี

พืน้ทีไ่มเ่กนิหา้รอ้ยตารางเซนตเิมตร  

 

ฐานภาษีและอตัราภาษีป้าย 

ฐานภาษ ี คอืเน้ือทีข่องป้ายและประเภทของป้ายรวมกนั ถา้เป็นป้ายทีม่ขีอบเขตกําหนด

ได ้การคาํนวณพืน้ทีป้่ายใหเ้อาสว่นกวา้งทีสุ่ดคณูดว้ยสว่นยาวทีสุ่ดเป็นขอบเขตของป้าย ถา้เป็นป้ายที่

ไม่มขีอบเขตกําหนดได ้ใหถ้อืเอาตวัอกัษร ภาพ หรอืเครื่องหมายที่อยู่รมิสุดเป็นขอบเขตสําหรบั

กําหนดส่วนทีก่วา้งทีสุ่ดและยาวทีสุ่ด แลว้คํานวณเป็นตารางเซนตเิมตร เศษของ 500 ตาราง

เซนตเิมตรถา้เกนิครึง่ ใหน้ับเป็น 500 ตารางเซนตเิมตร ถา้ตํ่ากวา่ปดัทิง้ ประกอบกบัประเภทของป้าย 

คาํนวณเป็นคา่ภาษป้ีายทีต่อ้งชาํระ โดยกาํหนดอตัราภาษป้ีายดงัน้ี  

(1) ป้ายทีม่อีกัษรไทยลว้น คดิอตัรา 3 บาท ต่อหา้รอ้ยตารางเซนตเิมตร  

(2) ป้ายทีม่อีกัษรไทยปนกบัอกัษรต่างประเทศ และหรอืปนกบัภาพ และหรอืเครื่องหมาย

อื่นใหค้ดิอตัรา 20 บาท ต่อหา้รอ้ยตารางเซนตเิมตร  

(3) ป้ายดงัต่อไปน้ี ใหค้ดิอตัรา 40 บาท ต่อหา้รอ้ยตารางเซนตเิมตร  

- ป้ายทีไ่มม่อีกัษรไทย ไมว่า่จะมภีาพหรอืเครือ่งหมายใด หรอืไม ่ 

- ป้ายทีม่อีกัษรไทยบางสว่น หรอืทัง้หมดอยูใ่ตห้รอืตํ่ากวา่อกัษรต่างประเทศ  

(4) ป้ายทีเ่ปลีย่นแปลงแกไ้ขพืน้ทีป้่าย ขอ้ความ ภาพ หรอืเครื่องหมายบางสว่นในป้ายที่

ไดเ้สยีภาษแีลว้ อนัเป็นเหตุใหต้อ้งเสยีภาษป้ีายเพิม่ขึน้ ใหค้ดิอตัราตาม (ก) (ข) หรอื (ค) แลว้แต่กรณ ี

และใหเ้สยีเฉพาะจาํนวนเงนิภาษทีีเ่พิม่ขึน้  

(5) ป้ายทุกประเภทเมือ่คาํนวณพืน้ทีข่องป้ายแลว้ ถา้มอีตัราทีต่อ้งเสยีภาษตีํ่ากวา่ป้ายละ 

200 บาท ใหเ้สยีภาษป้ีายละ 200 บาท  
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2.9  ภาษีศลุกากร สิทธิประโยชน์ และมาตรการทาการค้าระหว่างประเทศ 

 

 การนําเขา้และส่งออกซึ่งสนิคา้นัน้ อยู่ภายใต้กฎหมายหลายฉบบั แต่กฎหมายหลกัคอื 

พระราชบญัญตัศุิลกากร พ.ศ. 2469 โดยหน่วยงานรบัผดิชอบคอื กรมศุลกากร กระทรวงการคลงั 

 กฎหมายศุลกากรเป็นกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกจิ เป็นกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการ     

นําของเขา้และส่งออกของของนัน้อาจเป็นของตอ้งเสยีอากรหรอืไม่กไ็ด ้ของนัน้อาจเป็นของตอ้งหา้ม

หรอืของตอ้งกาํกดั ตามทีก่ฎหมายบญัญตัไิวโ้ดยเฉพาะ  

 การจัดเก็บภาษีอากรขาเข้า ขาออก และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวข้อง บญัญัติไว้ใน     

พระราชกําหนดพกิดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 2530 ซึ่งมคีวามเกีย่วพนักบักฎหมายศุลกากรอย่างแยกไม่

ออก เพราะพระราชบญัญตัศุิลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 10 วรรคแรก บญัญตัวิา่ “บรรดาค่าภาษนีัน้ให้

เก็บตามพระราชบญัญัติน้ีและตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอตัราศุลกากร...” ดงันัน้ การเก็บค่าภาษี

ศุลกากรนัน้ตอ้งบงัคบัตามพระราบญัญตัศุิลกากร พ.ศ. 2469 และกฎหมายวา่ดว้ยพกิดัอตัราศุลกากร

ประกอบกนั 

 ในปจัจุบนั อตัราภาษนํีาเขา้ของประเทศไทยสว่นใหญ่ อยูร่ะหวา่งรอ้ยละ 0 – รอ้ยละ 200 

อยา่งไรกด็ ีรายไดจ้ากการจดัเกบ็อากรขาเขา้ของประเทศไทยมแีนวโน้มน้อยลง เน่ืองจากมกีารใชส้ทิธิ

ประโยชน์จากความตกลงเขตการคา้เสรใีนส่วนการลดและยกเวน้ภาษมีากขึน้ โดยเฉพาะการเปิดเสรี

การคา้สนิคา้กบัประเทศสมาชกิอาเซยีน โดยมกีารลดภาษนํีาเขา้ใหก้บัประเทศสมาชกิ 6 ประเทศ (ไทย 

มาเลเซยี อนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส ์สงิคโปร)์ ของทุกรายการสนิคา้ ยกเวน้สนิคา้อ่อนไหวใหเ้หลอืรอ้ยละ 0 

ในปี พ.ศ. 2553 และ ประเทศเวยีดนาม ลาว พม่า และกมัพชูา ตอ้งลดและจํากดัภาษนํีาเขา้สนิคา้ ให้

เหลอืรอ้ยละ 0 ในปี พ.ศ.2558  

 สาํหรบัสนิคา้ในรายการบญัชสีนิคา้อ่อนไหวของไทย (Sensitive List) คอื ประเทศไทย

ตอ้งดําเนินการลดภาระภาษเีช่นเดยีวกนั แต่ยงัคงไวไ้ดใ้นอตัราทีต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 5 แต่ไม่ตอ้งเป็น        

รอ้ยละ 0 คอื สนิคา้ 4 รายการ กาแฟ มนัฝรัง่ ดอกไมต้ดัดอก มะพรา้วแหง้  

 การขจดัมาตรการทีไ่มใ่ช่ภาษ ีหรอื Non-tariff Barriers (NTBs) แต่ละประเทศสมาชกิ

ต้องมีการดําเ นินการภายในในการขจัดมาตรการดังกล่าว  เช่น  การจํากัดปริมาณนําเข้า                  

การขอใบอนุญาตนําเขา้ การใหก้ารสนับสนุนช่วยเหลอืต่างๆ เป็นตน้ โดยประเทศไทยเอง ต้องขจดั

มาตรการดงักล่าวให้หมดไปภายในปี พ.ศ.2553 ภายใต้ความตกลงการค้าเสรวี่าด้วยสนิค้า ซึ่งใน
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ปจัจุบนั ประเทศไทยไดด้ําเนินการยกเวน้กฎระเบยีบและมาตรการคา้ต่างๆ ใหก้บัสนิคา้ทีนํ่าเขา้มาก

จากประเทศสมาชกิอาเซยีนแลว้ เมือ่ 1 มกราคม พ.ศ.2553  

 

สิทธิประโยชน์ทางภาษีศลุกากร  

 กรมศุลกากร กระทรวงการคลงั ไดก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขต่างๆ ในการไดร้บัสทิธิ

สทิธลิดและยกเวน้อากรใหก้บัภาคผลติ และภาคธุรกจิทีเ่กีย่วกบัการคา้ระหวา่งประเทศ อกีทัง้เพือ่เป็น

การดงึดูดการลงทุนจากต่างประเทศเขา้สู่ประเทศไทย อนัจะทําใหป้ระเทศไทยเป็นศนูยก์ลางการผลติ 

และกระจายสนิคา้ รวมทัง้ศนูยก์ลางการคา้ระหวา่งประเทศในภมูภิาคอาเซยีน  

 สทิธปิระโยชน์ ภายใตก้ฎหมายศุลกากร ไดแ้ก่ 

(1) การคนือากร ตามมาตรา 19 ทว ิ

การคนือากรตามมาตรา 19 ทว ิแหง่พระราชบญัญตัศุิลกากร (ฉบบัที ่9)  พ.ศ. 2482 เป็น

การคืนค่าภาระภาษีอากร สําหรบัวตัถุดบิที่นําเขา้ ได้แก่ อากรขาเขา้ ค่าธรรมเนียมภาษีอื่น ภาษี

สรรพสามติ ภาษมีหาดไทย ทีผู่นํ้าเขา้ไดเ้สยีหรอืวางประกนัไวข้ณะนําเขา้ เมื่อสามารถพสิจูน์ไดว้่าได้

นําวตัถุดบินัน้ไป ผลติ ผสม ประกอบ หรบืรรจุเป็นสนิค้าส่งออก แล้วก็จะได้รบัการคนือากรโดยจะ

คาํนวณ ค่าภาษอีากรทีค่นืใหต้ามสตูรการผลติ ทัง้น้ี โดยมเีงือ่นไข วา่จะตอ้งผลติสง่ออกภายใน 1 ปี 

นบัตัง้แต่วนันําเขา้และตอ้งขอคนืเงนิอากรภายใน 6 เดอืน นบัแต่วนัสง่ออก 

(2) การชดเชยคา่ภาษอีากร 
กรมศุลกากรจะจา่ยเงนิเชยเชยคา่ภาษอีากรซึง่มอียูใ่นตน้ทุนการผลติสนิคา้สง่ออกใหแ้ก่ผู้

มสีทิธไิดร้บัเงนิชดเชยในรปูของบตัรภาษ ีตามพระราชบญัญตัชิดเชยค่าภาษอีากรสนิคา้ส่งออกทีผ่ลติ

ในราชอาณาจกัร  

(3) เขตปลอดอากร (Free Zone)  

เขตปลอดอากร คอื เขตพืน้ทีท่ีก่ําหนดไวส้าํหรบัการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 

หรอืกจิการอื่นทีเ่ป็นประโยชน์แก่เศรษฐกจิของประเทศ โดยของทีนํ่าเขา้ไปในเขตดงักล่าวจะไดร้บัสทิธิ

ประโยชน์ทางอากรตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

(4) คลงัสนิคา้ทณัฑบ์น  

คลงัสนิคา้ทณัฑบ์น เป็นการใหส้ทิธปิระโยชน์แก่ผูส้่งออกตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขของ

คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นตามมาตรา 8 และ 8 ทว ิแห่งกฎหมายศุลกากร พ.ศ. 2469 โดยงดเวน้การเกบ็
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อากรขาเขา้และขาออกแก่ของทีนํ่าเขา้มาจากต่างประเทศ และเกบ็ในคลงัสนิคา้ทณัฑบ์น เพื่อส่งออก

ไปยงันอกประเทศ ทัง้น้ี ไม่ว่าจะออกในสภาพเดิมเหมือนที่นําเข้า หรือในสภาพที่ได้ผลิต ผสม 

ประกอบ  

(5) พืน้ทีเ่ขตประกอบการเสร ี 
พื้นที่ดังกล่าว อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย        

พ.ศ. 2522 โดยทีก่ารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยไดใ้หส้ทิธปิระโยชน์ทางดา้นภาษอีากรแก่

ผูป้ระกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออก กรมศุลกากรมหีน้าที่ในการควบคุมดูแลและรบัผดิชอบใน

เรื่องภาษีอากรของรฐั พื้นที่อุตสาหกรรมที่ได้รบัการส่งเสรมิ เป็นเขตพื้นที่ที่กําหนดไว้สําหรบัการ

ประกอบอุตสาหกรรม การคา้หรอืบรกิาร เพื่อสง่สนิคา้ออกไปจาํหน่ายยงัต่างประเทศ และกจิการอื่นที่

เป็นประโยชน์หรอืเกีย่วกบัการประกอบอุตสาหกรรมการคา้หรอืบรกิารเพือ่สง่สนิคา้ออกไปจาํหน่ายยงั

ต่างประเทศ  

 

การจดัทาํความตกลงการค้าเสรีของไทย 

 

 ประเทศไทยมคีวามตกลงการคา้เสรทีีม่ผีลใชบ้งัคบัแลว้ (Free Trade Areas) ครอบคลุม

ประเทศคู่คา้ 16 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศสมาชกิอาเซยีน 9 ประเทศ จนี เกาหลใีต ้ญี่ปุน่ ออสเตรเลยี 

นิวซแีลนด ์อนิเดยี (สนิคา้ 2 รายการ) และเปร ู(รอ้ยละ 70 ของสนิคา้ทัง้หมด) ซึ่งรวมเป็น 11 ฉบบั 

แยกเป็นความตกลงทวภิาค ี 5 ฉบบั และระดบัภูมภิาค 6 ฉบบั (รวมความตกลงเสรกีารคา้อาเซยีน) 

ครอบคลุมการคา้มูลค่ากว่า 2.55 แสนลา้นดอลลารส์หรฐั หรอืรอ้ยละ 56 ของมลูค่าการคา้ระหว่าง

ประเทศของไทย1 

 ทัง้น้ี ประเทศไทยยงัอยูร่ะหวา่งการเจรจาทาํความตกลงแบบ Comprehensive ซึง่ผนวก

เรื่องการคา้สนิคา้ บรกิาร การลงทุน และความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในระดบัทวภิาคกีบั 3 ประเทศ คอื 

ชลิ ีเปรู และอนิเดยี นอกจากน้ี ยงัอยูร่ะหวา่งเตรยีมหารอื จดัทําขอบเขตเจรจา (Scoping exercise)/ 

หารอืเบือ้งตน้ (Exploratory talk) กบัสหภาพยุโรป ความเป็นหุน้ส่วนเศรษฐกจิในภูมภิาค (RCEP) 

และ แคนาดา รวมทัง้อยูร่ะหวา่งหารอืกบัสมาคมการคา้เสรแีหง่ยโุรป (EFTA) 

 แมว้า่ไทยและประเทศคู่เจรจา FTAs ไดบ้รรลุเป้าหมายของการเปิดเสรดีา้นต่างๆ ทีร่ะบุ

ไวใ้นความตกลงสาํเรจ็แลว้ แต่หลงัจากนัน้ คอื กระบวนการทีจ่ะตอ้งทํากนัต่อเน่ือง เพื่อพฒันาการคา้

                                                            
1 กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ หระทรวงพาณชิย,์ สงิหาคม 2555 
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และการลงทุนใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ตามกระแสการคา้ สถานการณ์การคา้โลก และกฎกตกิาการคา้

ใหม่ๆ   

 แผนงานสาํคญั ในปี พ.ศ. 2555 ไดแ้ก่ 

(1) สรุปผลการเจรจาความตกลงไทย-ชลิ ีไทย-อนิเดยี และไทย- เปร ู

(2) สรุปผลการจดัทาํ Scoping Exercise  ไทย-อยี ูและกรอบเจรจา 

(3) จดัทาํกรอบเจรจาไทย-EFTA  

(4) ศกึษาผลกระทบจากการจดัทาํ FTA ไทย- แคนาดา 

(5) ทาํ Scoping Exercise  และแมแ่บบของการเจรจาเปิดตลาดสนิคา้ การคา้บรกิาร 

และการลงทุน เพือ่เตรยีมความพรอ้มประกาศเปิดเจรจา  RCEP ภายในการประชุมสดุยอดอาเซยีน 

 

 แผนงานสาํคญั ในปี พ.ศ.2556 ไดแ้ก่ 

(1) เริม่การเจรจาไทย-EU และไทย-EFTA ภายในไตรมาสแรกและไทย- แคนาดา ในชว่ง

ไตรมาสที ่2  

(2) เริม่การเจรจา RCEP 

(3) ประกาศใชค้วามตกลงไทย-อนิเดยี ไทย-ชลิ ีและไทย-เปร ู
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         ภาคผนวก 5 

 

 ตารางเปรียบเทียบนโยบายและกฎหมาย 

ของประเทศสมาชิกอาเซียนเป้าหมายและประเทศไทย 
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ตาราง ผ 5-1 ตารางเปรียบเทียบนโยบายและกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียนเป้าหมายและประเทศไทย 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการจดัตัง้ธรุกิจ 

 

ข้อ 
ประเดน็
กฎหมาย 

สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

1. รปูแบบองคก์ร
ธรุกิจที่อนุญาต
ให้คนชาติ
จดัตัง้ 

1. กจิการเจา้ของรายเดยีว 
2. หา้งหุน้สว่น 
    2.1 หา้งหุน้สว่นสามญั 
    2.2 หา้งหุน้สว่นสามญัจดทะเบยีน 
    2.3หา้งสว่นจาํกดั 
3. บรษิทั 
    3.1 บรษิทัจาํกดั 
    3.2 บรษิทัมหาชนจาํกดั 
 

1. กจิการเจา้ของรายเดยีว 
2. หา้งหุน้สว่น  
    2.1 หา้งหุน้สว่นสามญั 
    2.2 หา้งหุน้สว่นจาํกดัความรบัผดิซึง่
จาํกดัความรบัผดิของหุน้สว่นทุกคน
(Limited Liability Partnership) 
3. บรษิทั 
    3.1 บรษิทัเอกชน 
    3.2 บรษิทัมหาชน 
 

1. กจิการเจา้ของรายเดยีว 
2. หา้งหุน้สว่น  
    2.1 หา้งหุน้สามญั (Partnership) 
    2.2 หา้งหุน้สว่นจาํกดั (Limited 
Partnership) 
    2.3 หา้งหุน้สว่นซึง่จาํกดัความรบั
ผดิของหุน้สว่นทุกคน (Limited 
Liability Partnership) 
 
3. บรษิทั 
    3.1 บรษิทัเอกชน 
    3.2 บรษิทัมหาชน 
 
 
 

1. กจิการเจา้ของรายเดยีว 
2. หา้งหุน้สว่น  
    2.1 หา้งหุน้สว่นสามญั 
    2.2 หา้งหุน้สว่นสามญั          
จดทะเบยีน 
    2.3 หา้งหุน้สว่นจาํกดั 
3. บรษิทั 
    3.1 บรษิทัจาํกดั 
    3.2 บรษิทัมหาชนจาํกดั 
4. อื่นๆ : กจิการรว่มคา้ 
 

2. รปูแบบองคก์ร 1. บรษิทั 1.หา้งหุน้สว่นจาํกดัความรบัผดิซึง่จาํกดั 1. กจิการเจา้ของรายเดยีว 1. กจิการเจา้ของรายเดยีว 
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ข้อ 
ประเดน็
กฎหมาย 

สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

ที่อนุญาตให้
ชาวต่างชาติ
จดัตัง้ 

    1.1 บรษิทัจาํกดั 
    1.2 บรษิทัมหาชนจาํกดั 
 

ความรบัผดิของหุน้สว่นทุกคน (Limited 
Liability Partnership) 
2. บรษิทั 
    2.1 บรษิทัเอกชน 
    2.2 บรษิทัมหาชน 
 
 
 

2. หา้งหุน้สว่น  
    2.1 หา้งหุน้สามญั (Partnership) 
    2.2 หา้งหุน้สว่นจาํกดั (Limited 
Partnership) 
    2.3 หา้งหุน้สว่นซึง่จาํกดัความรบั
ผดิของหุน้สว่นทุกคน (Limited 
Liability Partnership) 
 
3. บรษิทั 

3.1 บรษิทัเอกชน 
3.2 บรษิทัมหาชน 

 

2. หา้งหุน้สว่น  
    2.1หา้งหุน้สว่นสามญั 
    2.2หา้งหุน้สว่นสามญั            
จดทะเบยีน 
    2.3 หา้งหุน้สว่นจาํกดั 
3. บรษิทั 
    3.1 บรษิทัจาํกดั 
    3.2 บรษิทัมหาชนจาํกดั 
4. อื่นๆ : กจิการรว่มคา้ 
 

3. กิจการเจ้าของ
รายเดียว 

ไมม่กีฎหมายกาํหนดใหต้อ้งจดทะเบยีน
จดัตัง้ 

ไมม่กีฎหมายกาํหนดใหจ้ดทะเบยีนจดัตัง้
องคก์รธุรกจิ แต่ตอ้งจดทะเบยีนธุรกจิ 

 ไมม่กีฎหมายกาํหนดใหจ้ดทะเบยีน
จดัตัง้องคก์รธุรกจิ 

3.1  ขัน้ตอนการจด
ทะเบยีนจดัตัง้ 

ไมม่ ี 1. ยืน่โดยตรงต่อสาํนกังาน 
    1.1ยืน่คาํขอตรวจสอบและขอชื่อกจิการ 
(เฉพาะกรณีใชช้ื่อทางการคา้เป็นชื่อกจิการ
เทา่นัน้)ต่อนายทะเบยีน (Companies 
Commission of Malaysia (Suruhanjaya 
Syarikat Malaysia: SSM)) หากเจา้ของ

ยืน่คาํขอจดทะเบยีนจดัตัง้องคก์ร
ธุรกจิทางอเิลก็ทรอนิกสต์่อ สาํนกังาน
ควบคุมการบญัชแีละการจดัตัง้องคก์ร
ธุรกจิ (Accounting and Corporate 
Regulatory Authority) ผา่นระบบ 
BizFile เบด็เสรจ็ทุกขัน้ตอนตัง้แต่การ

ไมม่ ี
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ข้อ 
ประเดน็
กฎหมาย 

สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

กจิการใชช้ื่อตนเองตามบตัรประชาชน จะไม่
ตอ้งยืน่คาํขอดงักลา่ว 
    1.2 จดัเตรยีมและยืน่เอกสารเพือ่จด
ทะเบยีนธุรกจิพรอ้มทัง้ชาํระคา่ธรรมเนียมต่อ
นายทะเบยีน 
    1.3 นายทะเบยีนออกใบสาํคญัการจด
ทะเบยีนธุรกจิ 
 
2. ยืน่ผา่นระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(e-
lodgement) 

เลอืกชื่อและจดัตัง้องคก์รธุรกจิ 

3.2 ระยะเวลา ไมม่ ี N/A 1 วนัทาํการ 
 
** ทัง้นี้ หากธุรกจิทีจ่ะดาํเนินการ
จะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงาน
อื่นๆ ดว้ย เชน่ คณะกรรมการ
สถาปนิก (Board of Architects)
กระทรวงศกึษาธกิาร (Ministry of 
Education) การจดัตัง้องคก์รธุรกจิ
อาจใชเ้วลา 14 วนั ถงึ 2 เดอืน 

ไมม่ ี

3.3 คา่ใชจ้า่ย ไมม่ ี ไมต่ํ่ากวา่ 50 รงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 65 สงิคโปรด์อลลาร ์(ประมาณ 1,650 ไมม่ ี
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ข้อ 
ประเดน็
กฎหมาย 

สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

500 บาท) ต่อ 5 ปี บาท) 
3.4 ทุนจดทะเบยีน

ขัน้ตํ่า 
ไมม่ ี ไมม่ ี

 
ไมม่ ี
 

ไมม่ ี

3.5 ทุนชาํระขัน้ตํ่า ไมม่ ี ไมม่ ี
 

ไมม่ ี
 

ไมม่ ี

3.6 จาํนวนหุน้สว่น/
ผูถ้อืหุน้ 

1 คนเทา่นัน้ 1 คนเทา่นัน้ 1 คนเทา่นัน้ ไมม่ ี

3.7 จาํนวนกรรมการ 
(ผูม้อีาํนาจ
บรหิาร) 

ไมม่ ี 1 คนโดยจะตอ้งมสีญัชาตมิาเลเซยีหรอืมทีี่
อยูอ่าศยัถาวรในสหพนัธรฐัมาเลเซยี และมี
อาย ุ18 ปีขึน้ไป 

- หากผูจ้ดัตัง้องคก์รธุรกจิเป็นผูม้ ี
สญัชาตสิงิคโปรห์รอืเป็นผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่
ถาวรในประเทศสงิคโปร ์ซึง่อาศยัอยู่
ในสงิคโปรไ์มจ่าํเป็นตอ้งมกีารแต่งตัง้
ผูจ้ดัการหา้งหุน้สว่น 

- หากผูจ้ดัตัง้องคก์รธุรกจิเป็น
ชาวต่างชาตจิะตอ้งแต่งผูจ้ดัการหา้ง
หุน้สว่นอยา่งน้อย 1 คน (ซึง่อาจเป็น 
ผูม้สีญัชาตสิงิคโปร ์หรอืเป็นผูม้ถีิน่ที่
อยูถ่าวรในประเทศสงิคโปรห์รอืเป็น
ชาวต่างชาตทิีไ่ดร้บัอนุญาตใหท้าํงาน

ไมม่ ี
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ข้อ 
ประเดน็
กฎหมาย 

สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

ในประเทศสงิคโปร)์ 

3.8 เลขานุการ 
(secretary) 

ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

3.9 วาระ ตลอดไปหรอืจนกวา่จะมกีารเลกิประกอบ
กจิการของเจา้ของกจิการ 

ไมเ่กนิ 5 ปีหรอืจนกวา่จะมกีารเลกิกจิการ
ตามทีก่ฎหมายกาํหนด และสามารถขอต่อ
อายใุหมไ่ด ้
 

1 ปี ไมม่ ี

4. ห้างหุ้นส่วน
สามญั 

 ไมม่กีฎหมายกาํหนดใหจ้ดทะเบยีนจดัตัง้
องคก์รธุรกจิ แต่ตอ้งจดทะเบยีนธุรกจิ 

เนื่องจากกฎหมายกาํหนดใหก้าร
จดัตัง้องคก์รธุรกจิทุกรปูแบบตอ้งจด
ทะเบยีนจดัตัง้กบัสาํนกังานควบคุม
การบญัชแีละการจดัตัง้องคก์รธุรกจิ 
(Accounting and Corporate 
Regulatory Authority) ดงันี้ โปรดดู
การจดัตัง้องคธ์ุรกจิแบบหา้งหุน้สว่น
จดทะเบยีน 

ไมม่กีฎหมายกาํหนดใหจ้ดทะเบยีน
จดัตัง้องคก์รธุรกจิ 

4.1  ขัน้ตอนการจด
ทะเบยีนจดัตัง้ 

ไมม่กีฎหมายกาํหนดใหต้อ้งจดทะเบยีน
จดัตัง้ทัง้นี้ สถานะของหา้งหุน้สว่นสามญั
เกดิขึน้เมือ่มกีารทาํสญัญาหา้งหุน้สว่น 
โดยอาจเป็นการทาํสญัญาระหวา่งกนัเอง 

1. ยืน่โดยตรงต่อสาํนกังาน 
    1.1ยืน่คาํขอตรวจสอบและขอชื่อหา้ง
หุน้สว่น 
    1.2 จดัเตรยีมและยืน่เอกสารเพือ่จด

โปรดดกูารจดัตัง้องคธ์ุรกจิแบบหา้ง
หุน้สว่นจดทะเบยีน 

ไมม่ ี
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ข้อ 
ประเดน็
กฎหมาย 

สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

หรอืต่อหน้าโนตารพีบัลคิกไ็ด ้ ทะเบยีนธุรกจิพรอ้มทัง้ชาํระคา่ธรรมเนียม 
    1.3. นายทะเบยีนออกใบสาํคญัการจด
ทะเบยีนธุรกจิ 
 
2. ยืน่ผา่นระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(e-
lodgement) 

4.2 ระยะเวลา ไมม่ ี N/A โปรดดกูารจดัตัง้องคธ์ุรกจิแบบ      
หา้งหุน้สว่นจดทะเบยีน 

ไมม่ ี

4.3 คา่ใชจ้า่ย ไมม่ ี ไมต่ํ่ากวา่ 50 รงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 
500 บาท) ต่อ 5 ปี 

โปรดดกูารจดัตัง้องคธ์ุรกจิแบบ        
หา้งหุน้สว่นจดทะเบยีน 

ไมม่ ี

4.4 ทุนจดทะเบยีน
ขัน้ตํ่า 

ไมม่ ี ไมม่ ี โปรดดกูารจดัตัง้องคธ์ุรกจิแบบ        
หา้งหุน้สว่นจดทะเบยีน 

ไมม่ ี

4.5 ทุนชาํระขัน้ตํ่า ไมม่ ี ไมม่ ี
 

โปรดดกูารจดัตัง้องคธ์ุรกจิแบบ        
หา้งหุน้สว่นจดทะเบยีน 

ไมม่ ี

4.6 จาํนวนหุน้สว่น/
ผูถ้อืหุน้ 

ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป แต่ไมเ่กนิ 20 คน 
 

โปรดดกูารจดัตัง้องคธ์ุรกจิแบบ        
หา้งหุน้สว่นจดทะเบยีน 

ไมม่ ี

4.7 จาํนวนกรรมการ 
(ผูม้อีาํนาจ
บรหิาร) 

ตามจาํนวนหุน้สว่น โดยหุน้สว่นแต่ละคน
คนถอืเป็นหุน้สว่นประเภทไมจ่าํกดัความ
รบัผดิและตอ้งรบัผดิเทา่กนั 

ตามจาํนวนหุน้สว่น (เวน้แต่จะตกลงกนัเป็น
อยา่งอื่น แต่หากบุคคลทีเ่ขา้ทาํนิตกิรรมไมรู่้
หรอืเชื่อวา่หุน้สว่นดงักลา่วมอีาํนาจ กจ็ะถอื

โปรดดกูารจดัตัง้องคธ์ุรกจิแบบ         
หา้งหุน้สว่นจดทะเบยีน 

ไมม่ ี



ผ 5 - 9 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัตัง้ธุรกจิ 
 
 

   
 

ข้อ 
ประเดน็
กฎหมาย 

สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

วา่การนัน้ผกูพนัหา้งหุน้สว่นดว้ย) โดยจะตอ้ง
มสีญัชาตมิาเลเซยีหรอืมทีีอ่ยูอ่าศยัถาวรใน
สหพนัธรฐัมาเลเซยี และมอีาย ุ18 ปีขึน้ไป 
 

4.8 เลขานุการ 
(secretary) 

ไมม่ ี ไมม่ี
 

โปรดดกูารจดัตัง้องคธ์ุรกจิแบบ     
หา้งหุน้สว่นจดทะเบยีน 

ไมม่ ี

4.9 วาระ ตลอดไปหรอืจนกวา่จะมกีารเลกิ          
หา้งหุน้สว่นตามทีก่ฎหมายกาํหนด 

ไมเ่กนิ 5 ปีหรอืจนกวา่จะมกีารเลกิ        
หา้งหุน้สว่นตามทีก่ฎหมายกาํหนด และ
สามารถขอต่ออายใุหมไ่ด ้

โปรดดกูารจดัตัง้องคธ์ุรกจิแบบ      
หา้งหุน้สว่นจดทะเบยีน 

ไมม่ ี

5. ห้างหุ้นส่วน
สามญัจด
ทะเบียน 

 ไมม่อีงคก์รธุรกจิประเภทนี้   

5.1 ขัน้ตอนการจด
ทะเบยีนจดัตัง้ 

1. จดัทาํตราสารการจดัตัง้และใหโ้นตารี
พบัลคิรบัรองตราสารการจดัตัง้ 
2. จดทะเบยีนตราสารการจดัตัง้ต่อศาล
ทอ้งถิน่ 
3. โฆษณารายละเอยีดของหา้งหุน้สว่น
สามญัจดทะเบยีนทีป่รากฏในตราสารการ
จดัตัง้ลงในหนงัสอืพมิพฉ์บบัทางการของ
ประเทศอนิโดนีเซยี 

ไมม่ ี ยืน่คาํขอจดทะเบยีนจดัตัง้องคก์ร
ธุรกจิทางอเิลก็ทรอนิกสต์่อ สาํนกังาน
ควบคุมการบญัชแีละการจดัตัง้องคก์ร
ธุรกจิ (Accounting and Corporate 
Regulatory Authority) ผา่นระบบ 
BizFile เบด็เสรจ็ทุกขัน้ตอนตัง้แต่การ
เลอืกชื่อและจดัตัง้องคก์รธุรกจิ 

1. ยืน่คาํขอจองชื่อทางระบบ
อเิลก็ทรอนิกสผ์า่น 
www.dbd.go.th 
2. ยืน่คาํขอจดทะเบยีนจดัตัง้หา้ง
หุน้สว่นต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้
หรอืสาํนกังานพฒันาธุรกจิการคา้
จงัหวดัซึง่หา้งมสีาํนกังานใหญ่



ผ 5 - 10 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัตัง้ธุรกจิ 
 
 

   
 

ข้อ 
ประเดน็
กฎหมาย 

สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

4. โฆษณาตราสารการจดัตัง้ใน         
ราชกจิจานุเบกษา 

ตัง้อยู ่หรอืทางระบบ
อเิลก็ทรอนิกสผ์า่น 
www.dbd.go.th 

5.2 ระยะเวลา N/A ไมม่ ี 1 วนัทาํการ 
 
** ทัง้นี้ หากธุรกจิทีจ่ะดาํเนินการ
จะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงาน
อื่นๆ ดว้ย เชน่ คณะกรรมการ
สถาปนิก (Board of Architects)
กระทรวงศกึษาธกิาร (Ministry of 
Education) การจดัตัง้องคก์รธุรกจิ
อาจใชเ้วลา 14 วนั ถงึ 2 เดอืน 

1. การจองชื่อหา้งใชเ้วลา 1 วนั  
2. การจดทะเบยีนจดัตัง้หา้งหุน้สว่น  

- ยืน่คาํขอต่อกรมพฒันาธุรกจิ
การคา้หรอืสาํนกังานพฒันา
ธุรกจิการคา้จงัหวดัซึง่หา้งมี
สาํนกังานใหญ่ตัง้อยูใ่ชเ้วลา  
1 วนั 
- ยืน่คาํขอทางระบบ
อเิลก็ทรอนิกสผ์า่น 
www.dbd.go.th เพือ่ใหน้าย
ทะเบยีนตรวจพจิารณาคาํขอ
จดทะเบยีนก่อน และเมือ่ผา่น
การตรวจและตอบรบัวา่คาํ
ขอจะทะเบยีนถูกตอ้งแลว้จงึ
ไปดาํเนินการยืน่ขอจด
ทะเบยีนต่อสาํนกังาน



ผ 5 - 11 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัตัง้ธุรกจิ 
 
 

   
 

ข้อ 
ประเดน็
กฎหมาย 

สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

ทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทั ซึง่ใช้
เวลาประมาณ 7 วนัทาํการ 

5.3 คา่ใชจ้า่ย N/A ไมม่ ี 65 สงิคโปรด์อลลาร ์(ประมาณ 1,650 
บาท) 

คา่ธรรมเนียมในการจดทะเบยีน
จดัตัง้หา้งหุน้สว่นจะขึน้อยูก่บั        
ทุนจดทะเบยีน  
-100 บาทสาํหรบัทุนจาํนวนทุก 
100,000 บาท  
-เศษของ 100,000 บาทคดิเป็น 
100,000 บาท  
-ทัง้นี้ ไมต่ํ่ากวา่ 1,000 บาท และ 
ไมเ่กนิ 5,000 บาท 

5.4 ทุนจดทะเบยีน
ขัน้ตํ่า 

ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

5.5 ทุนชาํระขัน้ตํ่า ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
5.6 จาํนวนผูเ้ขา้รว่ม

ก่อตัง้ 
ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ไมม่ ี ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป แต่ไมเ่กนิ 20 คน 

 
ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป 

5.7 จาํนวนกรรมการ 
(ผูม้อีาํนาจ
บรหิาร) 

ตามจาํนวนหุน้สว่น โดยหุน้สว่นแต่ละคน
คนถอืเป็นหุน้สว่นประเภทไมจ่าํกดัความ
รบัผดิและตอ้งรบัผดิเทา่กนัอยา่งไรกต็าม
หุน้สว่นอาจตกลงกนัใหหุ้น้สว่นบางคน

ไมม่ ี - หากหุน้สว่นคนหนึ่งคนใดเป็นผูม้ ี
สญัชาตสิงิคโปรห์รอืเป็นผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่
ถาวรในประเทศสงิคโปร ์ซึง่อาศยัอยู่
ในสงิคโปร ์ไมจ่าํเป็นตอ้งมกีารแต่งตัง้

ตามจาํนวนหุน้สว่น (เวน้แต่จะตกลง
กนัเป็นอยา่งอื่น) 



ผ 5 - 12 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัตัง้ธุรกจิ 
 
 

   
 

ข้อ 
ประเดน็
กฎหมาย 

สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

ตอ้งรบัผดิมากกวา่หุน้สว่นคนอื่นๆ กไ็ด ้ ผูจ้ดัการหา้งหุน้สว่น 

-หากหุน้สว่นทุกคนเป็นชาวต่างชาต ิ
จะตอ้งมกีารแต่งตัง้ผูจ้ดัการหา้ง
หุน้สว่นอยา่งน้อย  1 คน (ซึง่อาจเป็น
ผูม้สีญัชาตสิงิคโปร ์หรอืเป็นผูม้ถีิน่ที่
อยูถ่าวรในประเทศสงิคโปรห์รอืเป็น
ชาวต่างชาตทิีไ่ดร้บัอนุญาตใหท้าํงาน
ในประเทศสงิคโปร)์ 
 

5.8 เลขานุการ 
(secretary) 

ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
 

ไมม่ ี

5.9 วาระ ตลอดไปหรอืจนกวา่จะมกีารเลกิหา้ง
หุน้สว่นตามทีก่ฎหมายกาํหนด 

ไมม่ ี 1 ปี ตลอดไปหรอืจนกวา่จะมกีารเลกิ
หา้งหุน้สว่นตามทีก่ฎหมายกาํหนด 

6. ห้างหุ้นส่วน
จาํกดั 

 ไมม่อีงคก์รธุรกจิประเภทนี้   

6.1 ขัน้ตอนการจด
ทะเบยีนจดัตัง้ 

1. จดัทาํตราสารการจดัตัง้และใหโ้นตารี
พบัลคิรบัรองตราสารการจดัตัง้ 
2. จดทะเบยีนตราสารการจดัตัง้ต่อศาล
ทอ้งถิน่ 

ไมม่ ี ยืน่คาํขอจดทะเบยีนจดัตัง้องคก์ร
ธุรกจิทางอเิลก็ทรอนิกสต์่อ สาํนกังาน
ควบคุมการบญัชแีละการจดัตัง้องคก์ร
ธุรกจิ (Accounting and Corporate 

1. ยืน่คาํขอจองชื่อหา้งทางระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์ผา่น 
www.dbd.go.th 
2. ยืน่คาํขอจดทะเบยีนจดัตัง้หา้ง



ผ 5 - 13 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัตัง้ธุรกจิ 
 
 

   
 

ข้อ 
ประเดน็
กฎหมาย 

สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

3. โฆษณารายละเอยีดของหา้งหุน้สว่น
สามญัจดทะเบยีนทีป่รากฏในตราสารการ
จดัตัง้ลงในหนงัสอืพมิพฉ์บบัทางการของ
ประเทศอนิโดนีเซยี 
4. โฆษณาตราสารการจดัตัง้ในราชกจิจา
นุเบกษา 

Regulatory Authority) ผา่นระบบ 
BizFile เบด็เสรจ็ทุกขัน้ตอนตัง้แต่การ
เลอืกชื่อและจดัตัง้องคก์รธุรกจิ 

หุน้สว่นต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้
หรอืสาํนกังานพฒันาธุรกจิการคา้
จงัหวดัซึง่หา้งมสีาํนกังานใหญ่
ตัง้อยู ่หรอืทางระบบ
อเิลก็ทรอนิกสผ์า่น 
www.dbd.go.th 

6.2 ระยะเวลา N/A ไมม่ ี 1 วนัทาํการ 
 
** ทัง้นี้ หากธุรกจิทีจ่ะดาํเนินการ
จะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงาน
อื่นๆ ดว้ย เชน่ คณะกรรมการ
สถาปนิก (Board of Architects)
กระทรวงศกึษาธกิาร (Ministry of 
Education) การจดัตัง้องคก์รธุรกจิ
อาจใชเ้วลา 14 วนั ถงึ 2 เดอืน 

1. การจองชื่อใชเ้วลา 1 วนั  
2. การจดทะเบยีนจดัตัง้หา้งหุน้สว่น  

-  ยืน่คาํขอต่อกรมพฒันาธุรกจิ
การคา้หรอืสาํนกังานพฒันา
ธุรกจิการคา้จงัหวดัซึง่หา้งมี
สาํนกังานใหญ่ตัง้อยูใ่ชเ้วลา  
1 วนั 

-  ยืน่คาํขอทางระบบ
อเิลก็ทรอนิกสผ์า่น 
www.dbd.go.th เพือ่ใหน้าย
ทะเบยีนตรวจพจิารณาคาํ
ขอจดทะเบยีนก่อน และเมือ่
ผา่นการตรวจและตอบรบัวา่



ผ 5 - 14 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัตัง้ธุรกจิ 
 
 

   
 

ข้อ 
ประเดน็
กฎหมาย 

สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

คาํขอจะทะเบยีนถูกตอ้ง
แลว้จงึไปดาํเนินการยืน่ขอ
จดทะเบยีนต่อสาํนกังาน
ทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทั ซึง่
ใชเ้วลาประมาณ 7 วนัทาํ
การ 

 
6.3 คา่ใชจ้า่ย N/A ไมม่ ี 65 สงิคโปรด์อลลาร ์(ประมาณ 1,650 

บาท) 
คา่ธรรมเนียมในการจดทะเบยีน
จดัตัง้หา้งหุน้สว่นจะขึน้อยูก่บัทุนจด
ทะเบยีน  
-100 บาทสาํหรบัทุนจาํนวนทุก 
100,000 บาท  
-เศษของ 100,000 บาทคดิเป็น 
100,000 บาท  
-ทัง้นี้ ไมต่ํ่ากวา่ 1,000 บาท และ 
ไมเ่กนิ 5,000 บาท 

6.4 ทุนจดทะเบยีน
ขัน้ตํ่า 

ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

6.5 ทุนชาํระขัน้ตํ่า ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี



ผ 5 - 15 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัตัง้ธุรกจิ 
 
 

   
 

ข้อ 
ประเดน็
กฎหมาย 

สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

6.6 จาํนวนผูเ้ขา้รว่ม
ก่อตัง้ 

ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ไมม่ ี ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป โดยมหีุน้สว่นจาํกดั
จาํกดัความรบัผดิอยา่งน้อย 1 คน 
และหุน้สว่นไมจ่าํกดัความรบัผดิอยา่ง
น้อย  1 คน 
 

ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป 

6.7 จาํนวนกรรมการ 
(ผูม้อีาํนาจ
บรหิาร) 

อยา่งน้อย 1 คน โดยตอ้งเป็นหุน้สว่น
ประเภททีไ่มจ่าํกดัความรบัผดิ 

ไมม่ ี หากหุน้สว่นไมจ่าํกดัความรบัผดิไมไ่ด้
พาํนกัอยูใ่นประเทศสงิคโปรเ์ป็นปกต ิ
จะตอ้งแต่งตัง้ผูจ้ดัการหา้งหุน้สว่น
อยา่งน้อย  1 คน 

ตามแต่จะตกลงกนั (เฉพาะหุน้สว่น
ไมจ่าํกดัความรบัผดิทีจ่ะสามารถ
เป็นผูจ้ดัการหา้งหุน้สว่นได)้ 

6.8 เลขานุการ 
(secretary) 

ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

6.9 วาระ ตลอดไปหรอืจนกวา่จะมกีารเลกิหา้ง
หุน้สว่นตามทีก่ฎหมายกาํหนด 

ไมม่ ี 1 ปี ตลอดไปหรอืจนกวา่จะมกีารเลกิ
หา้งหุน้สว่นตามทีก่ฎหมายกาํหนด 

7. ห้างหุ้นส่วน
จาํกดัความรบั
ผิดซึ่งจาํกดั
ความรบัผิด
ของหุ้นส่วนทุก
คน 

    



ผ 5 - 16 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัตัง้ธุรกจิ 
 
 

   
 

ข้อ 
ประเดน็
กฎหมาย 

สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

7.1  ขัน้ตอนการจด
ทะเบยีนจดัตัง้ 

ไมม่ ี 1. ยืน่โดยตรงต่อสาํนกังาน 
    1.1ทาํสญัญาจดัตัง้หา้งหุน้สว่นจาํกดั
ความรบัผดิ 
    1.2 ตรวจสอบและจองชื่อหา้งหุน้สว่น 
    1.3 จดัเตรยีมและยืน่คาํขอจดทะเบยีน
จดัตัง้หา้งหุน้สว่น 
    1.4 นายทะเบยีนออกหนงัสอืแจง้การ
จดทะเบยีนและใบสาํคญัการจดทะเบยีน
ใหแ้ก่หา้งหุน้สว่น 
 
2. ยืน่ผา่นระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(e-
lodgement) 

ยืน่คาํขอจดทะเบยีนจดัตัง้องคก์ร
ธุรกจิทางอเิลก็ทรอนิกสต์่อ สาํนกังาน
ควบคุมการบญัชแีละการจดัตัง้องคก์ร
ธุรกจิ (Accounting and Corporate 
Regulatory Authority) ผา่นระบบ 
BizFile เบด็เสรจ็ทุกขัน้ตอนตัง้แต่การ
เลอืกชื่อและจดัตัง้องคก์รธุรกจิ 

ไมม่ ี

7.2 ระยะเวลา ไมม่ ี N/A 1 วนัทาํการ 
 
** ทัง้นี้ หากธุรกจิทีจ่ะดาํเนินการ
จะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงาน
อื่นๆ ดว้ย เชน่ คณะกรรมการ
สถาปนิก (Board of Architects)
กระทรวงศกึษาธกิาร (Ministry of 
Education) การจดัตัง้องคก์รธุรกจิ

ไมม่ ี



ผ 5 - 17 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัตัง้ธุรกจิ 
 
 

   
 

ข้อ 
ประเดน็
กฎหมาย 

สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

อาจใชเ้วลา 14 วนั ถงึ 2 เดอืน 
7.3 คา่ใชจ้า่ย ไมม่ ี N/A 165 สงิคโปรด์อลลาร ์(ประมาณ 

4,150 บาท) 
ไมม่ ี

7.4 ทุนจดทะเบยีน
ขัน้ตํ่า 

ไมม่ ี ไมม่ ี
 

ไมม่ ี ไมม่ ี

7.5 ทุนชาํระขัน้ตํ่า ไมม่ ี ไมม่ ี
 

ไมม่ ี ไมม่ ี

7.6 จาํนวนหุน้สว่น/
ผูถ้อืหุน้ 

ไมม่ ี ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ไมม่ ี

7.7 จาํนวนกรรมการ 
(ผูม้อีาํนาจ
บรหิาร) 

ไมม่ ี ตามจาํนวนหุน้สว่น (เวน้แต่จะตกลงกนัเป็น
อยา่งอื่น แต่หากบุคคลทีเ่ขา้ทาํนิตกิรรมไมรู่้
หรอืเชื่อวา่หุน้สว่นดงักลา่วมอีาํนาจ หรอื ยงั
มไิดม้กีารยืน่จดทะเบยีนเปลีย่นแปลงหุน้สว่น 
กจ็ะถอืวา่การนัน้ผกูพนัหา้งหุน้สว่นจาํกดั
ความรบัผดิดว้ย) 
 

จะตอ้งมผีูจ้ดัการหา้งหุน้สว่นอยา่ง
น้อย 1 คนซึง่เป็นผูซ้ึง่พาํนกัอยูใ่น
ประเทศสงิคโปรเ์ป็นปกต ิ
 

ไมม่ ี

7.8 เลขานุการ 
(secretary) 

ไมม่ ี 1 คน โดยจะตอ้งมสีญัชาตมิาเลเซยีหรอื      
มทีีอ่ยูอ่าศยัถาวรในสหพนัธรฐัมาเลเซยี 
(เรยีกวา่พนกังานฝา่ยปฏบิตังิาน 
(Compliance Officer)) 

ไมม่ ี ไมม่ ี
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ข้อ 
ประเดน็
กฎหมาย 

สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

 
7.9 วาระ ไมม่ ี ตลอดไป หรอืจนกวา่จะมกีารเลกิหา้งหุน้สว่น

ตามทีก่ฎหมายกาํหนด 
 

1 ปี ไมม่ ี

8. บริษทัเอกชน 
(ซึ่งในประเทศ
ไทยและ
ประเทศอินโดนิ
เซีย เรียกว่า 
บริษทัจาํกดั) 
 

    

8.1  ขัน้ตอนการจด
ทะเบยีนจดัตัง้ 

1. ขอตรวจสอบและจองชื่อจากกระทรวง
ยตุธิรรมและสทิธมินุษยชน (“กระทรวงฯ”) 
2. จดัทาํตราสารการจดัตัง้และใหโ้นตารี
พบัลคิรบัรองตราสารการจดัตัง้ 
3. ขอหนงัสอืรบัรองภมูลิาํเนาจาก
หน่วยงานสว่นทอ้งถิน่ 
4. ขอรบัหมายเลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ี
5. เปิดบญัชธีนาคารและชาํระเงนิลงทุน 

1. ยืน่โดยตรงต่อสาํนกังาน 
    1.1 ยืน่คาํขอตรวจสอบและขอชื่อบรษิทั 
    1.2 จดัเตรยีมและยืน่เอกสารเพือ่จด
ทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั พรอ้มทัง้ชาํระ
คา่ธรรมเนียม 
    1.3 นายทะเบยีนออกใบสาํคญัการจด
ทะเบยีนบรษิทั 
 

ยืน่คาํขอจดทะเบยีนจดัตัง้องคก์ร
ธุรกจิทางอเิลก็ทรอนิกสต์่อ สาํนกังาน
ควบคุมการบญัชแีละการจดัตัง้องคก์ร
ธุรกจิ (Accounting and Corporate 
Regulatory Authority) ผา่นระบบ 
BizFile เบด็เสรจ็ทุกขัน้ตอนตัง้แต่การ
เลอืกชื่อและจดัตัง้องคก์รธุรกจิ 

1. ยืน่คาํขอจองชื่อบรษิทัทางระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์ผา่น www.dbd.go.th 
2. การจดทะเบยีนหนงัสอืบรคิณห์
สนธ ิ 
3. การจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัจาํกดั  



ผ 5 - 19 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัตัง้ธุรกจิ 
 
 

   
 

ข้อ 
ประเดน็
กฎหมาย 

สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

6. ชาํระคา่ธรรมเนียมสาํหรบัการตรวจชื่อ
และการใหบ้รกิารทางกฎหมายต่อหน่วย
การคลงั 
7. ยืน่คาํขออนุมตัติราสารการจดัตัง้ต่อ
กระทรวงฯ 
8. จดทะเบยีนการจดัตัง้ต่อสาํนกังาน
ทะเบยีนบรษิทั 
9.โฆษณาตราสารการจดัตัง้ใน          
ราชกจิจานุเบกษา 

2. ทัง้นี้ การยืน่คาํขอสามารถยืน่โดยตรง หรอื
ผา่นระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(e-lodgement) กไ็ด ้

8.2 ระยะเวลา ประมาณ 2-4 เดอืน ระหวา่ง 1-6 วนั 1 วนั 
 
** ทัง้นี้ หากธุรกจิทีจ่ะดาํเนินการ
จะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงาน
อื่นๆ ดว้ย เชน่ คณะกรรมการ
สถาปนิก (Board of Architects)
กระทรวงศกึษาธกิาร (Ministry of 
Education) การจดัตัง้องคก์รธุรกจิ
อาจใชเ้วลา 14 วนั ถงึ 2 เดอืน 

1. การจองชื่อบรษิทัทาง
อเิลก็ทรอนิกสใ์ชเ้วลา 1 วนั 
2. สามารถจดทะเบยีนหนงัสอื
บรคิณหส์นธแิละจดทะเบยีนจดัตัง้
บรษิทัจาํกดัต่อกรมพฒันาธุรกจิ
การคา้หรอืสาํนกังานพฒันาธุรกจิ
การคา้จงัหวดั ซึง่บรษิทัมสีาํนกังาน
ใหญ่ตัง้อยูไ่ดภ้ายในเวลา 1 วนั 
 

8.3 คา่ใชจ้า่ย 1. คา่ใชจ้า่ยในการรบัรองเอกสารจากโน ไมต่ํ่ากวา่ 1,030 รงิกติมาเลเซยี (หรอื 315 สงิคโปรด์อลลาร ์(ประมาณ 1. คา่ธรรมเนียมในการจดทะเบยีน
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ข้อ 
ประเดน็
กฎหมาย 

สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

ตารพีบัลคิ จาํนวน4,464,464 รเูปียห ์หรอื
ประมาณ 14,000 บาท 
2. คา่ธรรมเนียมสาํหรบัการตรวจชื่อ
จาํนวน 200,000 รปูเปียห ์หรอืประมาณ 
640 บาท 
3. คา่ธรรมเนียมสาํหรบัการใหบ้รกิารทาง
กฎหมายจาํนวน 1,580,000 รเูปียห ์หรอื
ประมาณ 5,000 บาท 

ประมาณ 10,300 บาท) 
ทัง้นี้ คา่ธรรมเนียม ในการจดทะเบยีนจะ
ขึน้อยูก่บัทุนทีจ่ดทะเบยีนของบรษิทัโดยจะ
อยูใ่นจาํนวนระหวา่ง 1,000 – 70,000 รงิกติ
มาเลเซยี (หรอืประมาณ 10,000 – 700,000 
บาท) 
 

4,150 บาท) หนงัสอืบรคิณหส์นธขิึน้อยูก่บัทุนจด
ทะเบยีน 
-อตัรา 50 บาท สาํหรบัทุนจาํนวน
ทุก 100,000 บาท  
-เศษของ 100,000 บาทคดิเป็น 
100,000 บาท  
-ทัง้นี้ ไมต่ํ่ากวา่ 500 บาท และไม่
เกนิ 25,000 บาท 
 
2. คา่ธรรมเนียมในการจดทะเบยีน
จดัตัง้บรษิทัขึน้อยูก่บัทุนจดทะเบยีน 
-อตัรา 500 บาท สาํหรบัทุนจาํนวน
ทุก 100,000 บาท  
-เศษของ 100,000 บาทคดิเป็น 
100,000 บาท  
-ทัง้นี้ ไมต่ํ่ากวา่ 500 บาท และไม่
เกนิ 250,000 บาท 

8.4 ทุนจดทะเบยีน
ขัน้ตํ่า 

50,000,000 รเูปียห ์หรอืประมาณ 
160,000 บาท 
 

100,000 รงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ
1,000,000 บาท) 

1 ดอลลารส์งิคโปร ์ 15 บาท 
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ข้อ 
ประเดน็
กฎหมาย 

สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

8.5 ทุนชาํระขัน้ตํ่า อยา่งน้อยรอ้ยละ 25 ของทุนจดทะเบยีน 2 รงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 20 บาท) 
 

1 ดอลลารส์งิคโปร ์ รอ้ยละ 25 ของทุนจดทะเบยีน 

8.6 จาํนวนหุน้สว่น/
ผูถ้อืหุน้ 

ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป แต่ไมเ่กนิ 50 คน (สาํหรบั
บรษิทัจาํกดัเอกชน) หากมจีาํนวนผูถ้อืหุน้
เกนิกวา่ 50 คนขึน้ไปจะตอ้งเป็นบรษิทั
มหาชนเทา่นัน้ 
 

ตัง้แต่ 1 คนขึน้ไป แต่ไมเ่กนิ 50 คน 3 คนขึน้ไป 
 

8.7 จาํนวนกรรมการ 
(ผูม้อีาํนาจ
บรหิาร) 

ตัง้แต่ 1 คนขึน้ไป 2 คน โดยจะตอ้งมสีญัชาตมิาเลเซยีหรอืมทีี่
อยูอ่าศยัถาวรในสหพนัธรฐัมาเลเซยี 
 

จะตอ้งมกีรรมการอยา่งน้อย 1 คนซึง่
เป็นผูซ้ึง่พาํนกัอยูใ่นประเทศสงิคโปร์
เป็นปกต ิ
 

อยา่งน้อย 1 คน 
 

8.8 เลขานุการ 
(secretary) 

ไมม่ ีแต่ตอ้งมคีณะกรรมการทีป่รกึษา 
(เรยีกวา่ Board of Commissioners) ซึง่
ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งน้อย 1 คน 
นอกจากนี้ หากบรษิทัจาํกดัประกอบธุรกจิ
บนหลกัของศาสนาอสิลาม (Sharia) ก็
จะตอ้งมคีณะกรรมการกาํกบัดแูล 
(เรยีกวา่ Sharia Supervisory Boards) 
ซึง่ประกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชาญดา้นหลกั
ศาสนาอสิลามอยา่งน้อย 1 คน 

1 คน โดยจะตอ้งมสีญัชาตมิาเลเซยีหรอืมทีี่
อยูอ่าศยัถาวรในสหพนัธรฐัมาเลเซยี 
(เรยีกวา่ เลขานุการบรษิทั (Company 
Secretary)) 
 

จะตอ้งแต่งตัง้เลขานุการ 1 คน 
ภายใน  6 เดอืนหลงัจากการจด
ทะเบยีนจดัตัง้ เลขานุการจะตอ้ง
พาํนกัอยูใ่นประเทศสงิคโปร ์
 
 
 

ไมม่ ี
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ข้อ 
ประเดน็
กฎหมาย 

สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

8.9 วาระ ตลอดไป หรอืจนกวา่จะมกีารเลกิบรษิทั
ตามทีก่ฎหมายกาํหนด 

ตลอดไป หรอืจนกวา่จะมกีารเลกิบรษิทั
ตามทีก่ฎหมายกาํหนด 
 

ตลอดไป หรอืจนกวา่จะมกีารเลกิ
บรษิทัตามทีก่ฎหมายกาํหนด 
 

ตลอดไป หรอืจนกวา่จะมกีารเลกิ
บรษิทัตามทีก่ฎหมายกาํหนด 
 

9. บริษทัมหาชน     

9.1 ขัน้ตอนการจด
ทะเบยีนจดัตัง้ 

1. ขอตรวจสอบและจองชื่อจากกระทรวง
ยตุธิรรมและสทิธมินุษยชน (“กระทรวงฯ”) 
2. จดัทาํตราสารการจดัตัง้และใหโ้นตารี
พบัลคิรบัรองตราสารการจดัตัง้ 
3. ขอหนงัสอืรบัรองภมูลิาํเนาจาก
หน่วยงานสว่นทอ้งถิน่ 
4. ขอรบัหมายเลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ี
5. เปิดบญัชธีนาคารและชาํระเงนิลงทุน 
6. ชาํระคา่ธรรมเนียมสาํหรบัการตรวจชื่อ
และการใหบ้รกิารทางกฎหมายต่อหน่วย
การคลงั 
7. ยืน่คาํขออนุมตัติราสารการจดัตัง้ต่อ
กระทรวงฯ 
8. จดทะเบยีนการจดัตัง้ต่อสาํนกังาน
ทะเบยีนบรษิทั 
9. โฆษณาตราสารการจดัตัง้ในราชกจิจา

1. ยืน่โดยตรงต่อสาํนกังาน 
    1.1 ยืน่คาํขอตรวจสอบและขอชื่อบรษิทั 
    1.2 จดัเตรยีมและยืน่เอกสารเพือ่จด
ทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั พรอ้มทัง้ชาํระ
คา่ธรรมเนียม 
    1.3 นายทะเบยีนออกใบสาํคญัการจด
ทะเบยีนบรษิทั 
 
2. ทัง้นี้ การยืน่คาํขอสามารถยืน่โดยตรง หรอื
ผา่นระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(e-lodgement) กไ็ด ้

ยืน่คาํขอจดทะเบยีนจดัตัง้องคก์ร
ธุรกจิทางอเิลก็ทรอนิกสต์่อ สาํนกังาน
ควบคุมการบญัชแีละการจดัตัง้องคก์ร
ธุรกจิ (Accounting and Corporate 
Regulatory Authority) ผา่นระบบ 
BizFile เบด็เสรจ็ทุกขัน้ตอนตัง้แต่การ
เลอืกชื่อและจดัตัง้องคก์รธุรกจิ 

1. ยืน่คาํขอจองชื่อบรษิทัทางระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์ผา่น www.dbd.go.th 
2. การจดทะเบยีนหนงัสอืบรคิณห์
สนธ ิ
3. การจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั  
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ข้อ 
ประเดน็
กฎหมาย 

สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

นุเบกษา 
9.2 ระยะเวลา ประมาณ 2-4 เดอืน 

 
N/A 1 วนัทาํการ 

 
** ทัง้นี้ หากธุรกจิทีจ่ะดาํเนินการ
จะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงาน
อื่นๆ ดว้ย เชน่ คณะกรรมการ
สถาปนิก (Board of Architects)
กระทรวงศกึษาธกิาร (Ministry of 
Education) การจดัตัง้องคก์รธุรกจิ
อาจใชเ้วลา 14 วนั ถงึ 2 เดอืน 

1. การจองชื่อทางอเิลก็ทรอนิกสใ์ช้
เวลา 1 วนั 
2. การจดทะเบยีนหนงัสอืบรคิณห์
สนธเิวลา  1 วนั 
3. การจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัใช้
เวลา 1 วนั 

9.3 คา่ใชจ้า่ย 1. คา่ใชจ้า่ยในการรบัรองเอกสารจากโน
ตารพีบัลคิ จาํนวน4,464,464 รเูปียห ์หรอื
ประมาณ 14,000 บาท 
2. คา่ธรรมเนียมสาํหรบัการตรวจชื่อ
จาํนวน 200,000 รเูปียห ์หรอืประมาณ 
640 บาท 
3. คา่ธรรมเนียมสาํหรบัการใหบ้รกิารทาง
กฎหมายจาํนวน 1,580,000 รเูปียห ์หรอื
ประมาณ 5,000 บาท 

ไมต่ํ่ากวา่ 1,030 รงิกติมาเลเซยี (หรอื
ประมาณ 10,300 บาท) 
 
ทัง้นี้ คา่ธรรมเนียม ในการจดทะเบยีนจะ
ขึน้อยูก่บัทุนทีจ่ดทะเบยีนของบรษิทัโดยจะ
อยูใ่นจาํนวนระหวา่ง 1,000 – 70,000 รงิกติ
มาเลเซยี (หรอืประมาณ 10,000 – 700,000 
บาท) 
 

- บรษิทัมหาชนจาํกดัโดยหุน้ 
(Company Limited by shares) 315 
สงิคโปรด์อลลาร(์ประมาณ 7,910 
บาท) 
 
- บรษิทัมหาชนจาํกดัโดยการนัต ี
(Company Limited by guarantee) 
615 สงิคโปรด์อลลาร ์(ประมาณ 
15,450 บาท)  

1. คา่ธรรมเนียมในการจดทะเบยีน
หนงัสอืบรคิณหส์นธขิึน้อยูก่บัทุนจด
ทะเบยีน 
-อตัรา 1,000 บาท สาํหรบัทุน
จาํนวนทุก 1,000,000 บาท  
-เศษของ 1,000,000 บาทคดิเป็น 
1,000,000 บาท  
-ทัง้นี้ ไมเ่กนิ 25,000 บาท 

2. คา่ธรรมเนียมในการจดทะเบยีน
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ข้อ 
ประเดน็
กฎหมาย 

สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

จดัตัง้บรษิทัขึน้อยูก่บัทุนจดทะเบยีน 
-อตัรา 1,000 บาท สาํหรบัทุน
จาํนวนทุก 1,000,000 บาท  
-เศษของ 1,000,000 บาทคดิเป็น 
1,000,000 บาท  
-ทัง้นี้ ไมเ่กนิ 250,000 บาท 
 

9.4 ทุนจดทะเบยีน
ขัน้ตํ่า 

N/A N/A 1 ดอลลารส์งิคโปร ์ ไมม่ ี

9.5 ทุนชาํระขัน้ตํ่า อยา่งน้อย 3,000,000,000 รเูปียห ์หรอื
ประมาณ 950,000 บาท 

2 รงิกติมาเลเซยี (หรอืประมาณ 20 บาท) 
 

1 ดอลลารส์งิคโปร ์ ไมม่ ี

9.6 จาํนวนผูเ้ขา้รว่ม
ก่อตัง้ 

อยา่งน้อย 300 คน 
 

ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป โดยไมจ่าํกดัการเสนอขาย
หุน้ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป 

ตัง้แต่ 1 คนขึน้ไป ตัง้แต่ 15 คนขึน้ไป 

9.7 จาํนวนกรรมการ 
(ผูม้อีาํนาจ
บรหิาร) 

ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป 2 คน โดยจะตอ้งมสีญัชาตมิาเลเซยีหรอืมทีี่
อยูอ่าศยัถาวรในสหพนัธรฐัมาเลเซยี 
 

จะตอ้งมกีรรมการอยา่งน้อย  1 คนซึง่
เป็นผูซ้ึง่พาํนกัอยูใ่นประเทศสงิคโปร์
เป็นปกต ิ

ไมน่้อยกวา่ 5 คน และกรรมการไม่
น้อยกวา่กึง่หนึ่งตอ้งมทีีอ่ยูใ่น
ประเทศไทย 
 

9.8 เลขานุการ 
(secretary) 

ไมม่ ีแต่ตอ้งมคีณะกรรมการทีป่รกึษา 
(เรยีกวา่ Board of Commissioners) ซึง่
ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งน้อย 1 คน 

1 คน โดยจะตอ้งมสีญัชาตมิาเลเซยีหรอืมทีี่
อยูอ่าศยัถาวรในสหพนัธรฐัมาเลเซยี 
(เรยีกวา่ เลขานุการบรษิทั (Company 

จะตอ้งแต่งตัง้เลขานุการ 1 คน 
ภายใน  6 เดอืนหลงัจากการจด
ทะเบยีนจดัตัง้ เลขานุการจะตอ้ง

ไมม่ ี
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ข้อ 
ประเดน็
กฎหมาย 

สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

นอกจากนี้ หากบรษิทัจาํกดัประกอบธุรกจิ
บนหลกัของศาสนาอสิลาม (Sharia) ก็
จะตอ้งมคีณะกรรมการกาํกบัดแูล 
(เรยีกวา่ Sharia Supervisory Boards) 
ซึง่ประกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชาญดา้นหลกั
ศาสนาอสิลามอยา่งน้อย 1 คน 

Secretary)) 
 

พาํนกัอยูใ่นประเทศสงิคโปร ์

9.9 วาระ ตลอดไป หรอืจนกวา่จะมกีารเลกิบรษิทั
ตามทีก่ฎหมายกาํหนด 

ตลอดไป หรอืจนกวา่จะมกีารเลกิบรษิทั
ตามทีก่ฎหมายกาํหนด 
 

ตลอดไป หรอืจนกวา่จะมกีารเลกิ
บรษิทัตามทีก่ฎหมายกาํหนด 

ตลอดไป หรอืจนกวา่จะมกีารเลกิ
บรษิทัตามทีก่ฎหมายกาํหนด 

10. มาตรการ
ส่งเสริม 

N/A 1.   1 Day Incorporation 
2.   1 Hour Registration of Business 
 

  



 กฎหมายการเงนิ 
 
 

        
 

ผ 5 - 26 

ตาราง ผ5-2 ตารางเปรียบเทียบนโยบายและกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียนเป้าหมายและประเทศไทย 
กฎหมายการเงิน 

 

ข้อ ประเดน็
กฎหมาย 

สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

1.  การเข้าถึง
เงินทนุจาก
ตลาดการเงิน 

    

1.1 ธนาคาร
พาณิชย ์

ตวัอยา่งธนาคารพาณิชยท์ีใ่หบ้รกิาร
ดา้นการเงนิแก่ผูป้ระกอบการ SMEs 
เชน่ 
1. Bank Negara Indonesia 
(Persero) Tbk. 
2. Bank Mandiri (Persero) Tbk. 
3. Bank Danamon Indonesia, Tbk. 
 
 
 
 
  

ตวัอยา่งธนาคารพาณิชยท์ีใ่หบ้รกิารดา้น
การเงนิแก่ผูป้ระกอบการ SMEs เชน่ 
1. OCPB Bank (Malaysia) Bhd. 
2. Hong Leong Bank Bhd. 
3. May Bank Bhd. 
4. AmBank Bhd. 
5. Affin Bank Bhd. 
6. Alliance Bank Malaysia Bhd. 
7. HSBC Bank Malaysia Bhd. 
8. Standard Chartered Bank Malaysia 
Bhd. 
9. Public Bank Bhd. 
 

ตวัอยา่งธนาคารพาณิชยท์ีใ่หบ้รกิารดา้น
การเงนิแก่ผูป้ระกอบการ SMEs เชน่ 
1. DBS Bank Ltd. 
2. Maybank 
3. Oversea-Chinese Banking 
Corporation Ltd. 
4. RHB Bank 

ตวัอยา่งธนาคารพาณิชยท์ีใ่หบ้รกิาร
ด้านการ เ งินแก่ ผู้ป ร ะกอบการ 
SMEs เชน่  
1. ธนาคารไทยพาณิชย ์
2. ธนาคารธนชาต ิ
3. ธนาคารกรงุไทย 
4. ธนาคารกสกิร  
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ข้อ ประเดน็
กฎหมาย 

สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

1.1.1 คุณสมบตั ิ บุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลทัว่ไป บุคคลธรรมดา หรอืนิตบิุคคลทัว่ไป บุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลทัว่ไป บุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลทัว่ไป 
1.1.2 มหีน่วยงานที่

เกีย่วกบัการ
สง่เสรมิ SMEs 

ธนาคารพาณิชยเ์หลา่นี้สว่นใหญ่เน้น
การใหบ้รกิารดา้นสนิเชื่อเพือ่เป็น
เงนิทุนหมนุเวยีนและเป็นเงนิลงทุน
สาํหรบั SMEs 

ม ีและบางธนาคารไดม้นีโยบายการ
สนบัสนุนดา้นการเงนิเชน่ SME Banking 
เป็นตน้ 

ธนาคารพาณิชยเ์หลา่นี้เป็นธนาคาร
พาณิชยท์ีร่ว่มกบั SPRING Singapore ใน
การจดัทาํโครงการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้น
การเงนิแก่ SMEs ในประเทศสงิคโปร ์

ม ีและในบางกรณีมบีรกิารสาํหรบั 
SMEs  โดยเฉพาะ เชน่ การให้
สนิเชื่อโดยไมต่อ้งใชห้ลกัทรพัย ์    
คํ้าประกนั 

1.2 ธนาคาร
ส่งเสริม
วิสาหกิจ
ขนาดย่อม
และขนาด
กลาง (SME 
Bank) 

ไมม่ ี  ไมม่ ี  

1.2.1 คุณสมบตั ิ ไมม่ ี เป็นผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดจิว๋ ขนาด
ยอ่ม หรอืขนาดกลาง และประกอบธุรกจิ
ตามทีธ่นาคารกาํหนดเทา่นัน้ เชน่ การผลติ 
การใหบ้รกิาร การทอ่งเทีย่ว การศกึษา 
การคา้ปลกี การคา้สง่ 
 
ทัง้นี้ ผูป้ระกอบการ SMEs ทีจ่ะไดร้บัการ
สนบัสนุนจาก SME Bank จะตอ้งเป็น

ไมม่ ี เป็นผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาด
ยอ่มและขนาดกลาง โดยพจิารณา
จากประเภทกจิการ จาํนวนการ
จา้งงาน และมลูคา่สนิทรพัยถ์าวร 
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ข้อ ประเดน็
กฎหมาย 

สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

ผูป้ระกอบการ SMEs ตามคาํนิยามที่
กาํหนดโดยสภาพฒันาวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่มแหง่ชาต ิและตอ้งเป็น
ผูป้ระกอบการสญัชาตมิาเลเซยีเทา่นัน้ 
 

1.2.2 บรกิารใหค้วาม
ชว่ยเหลอื 

ไมม่ ี  ไมม่ ี  

1.2.2.1 สนิเชื่อ ไมม่ ี ม ี ไมม่ ี ม ี
 วงเงนิทีอ่นุมตั ิ ไมม่ ี N/A ไมม่ ี ขึน้อยูก่บัรายละเอยีดของแต่ละ

โครงการ เชน่ โครงการสนิเชือ่
ทัว่ไปมวีงเงนิ 100 ลา้นบาท
โครงการ Small SMEs มวีงเงนิ 
1 ลา้นบาท 

 ดอกเบีย้ ไมม่ ี รอ้ยละ 3.75 – 7.5 ขึน้อยูก่บัแหลง่ของ
เงนิทุน 

ไมม่ ี ขึน้อยูก่บัรายละเอยีดของแต่ละ
โครงการ เชน่ โครงการสนิเชือ่
ทัว่ไปใชอ้ตัรา MLR โครงการ 
Small SMEs อตัรา MLR+1% ถงึ 
MLR+4 
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ข้อ ประเดน็
กฎหมาย 

สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

 ระยะเวลา ไมม่ ี N/A ไมม่ ี ขึน้อยูก่บัรายละเอยีดของแต่ละ
โครงการ เชน่ โครงการสนิเชือ่
ทัว่ไปมรีะยะเวลาการใหส้นิเชือ่
สงูสดุ 15 ปี โครงการ Small 
SMEs มรีะยะเวลาการใหส้นิเชือ่
สงูสดุ 5 ปี 

 หลกัประกนั ไมม่ ี N/A ไมม่ ี ขึน้อยูก่บัรายละเอยีดของแต่ละ
โครงการ เชน่ อสงัหารมิทรพัย ์
เครือ่งจกัร ยานพาหนะ หนงัสอื    
คํ้าประกนัของบรรษทัประกนัสนิเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม การรบั
จาํนําใบประทวนสนิคา้ การรบัโอน
สทิธเิรยีกรอ้งในการรบัเงนิจากสมดุ
เงนิฝาก 

 คา่ธรรมเนียม ไมม่ ี N/A ไมม่ ี ขึน้อยูก่บัรายละเอยีดของแต่ละ
โครงการ 

1.2.2.2 การให้
หลกัประกนั 

ไมม่ ี ม ีทัง้นี้จะใหค้วามช่วยเหลอืเฉพาะวสิาหกจิ
ขนาดเลก็และขนาดกลาง เทา่นัน้ 

ไมม่ ี ม ีทัง้นี้อยูใ่นรปูแบบการอาวลัหรอื
รบัรองตัว๋ 
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ผ 5 - 30 

ข้อ ประเดน็
กฎหมาย 

สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

 วงเงนิ ไมม่ ี N/A ไมม่ ี N/A 
 คา่ธรรมเนียม ไมม่ ี N/A ไมม่ ี เป็นไปตามประกาศของธนาคาร 
1.2.2.3 ประกนัภยั ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
1.2.2.4 ใหค้าํปรกึษา ไมม่ ี ม ี ไมม่ ี ไมม่ ี
1.2.2.5 ประเมนิความ

เสีย่ง 
ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

1.2.2.6 บรกิารรว่มทุน ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ม ี
1.3 ธนาคารเพื่อ

การส่งออก
และนําเข้า 
(EXIM Bank) 

ม ี  ไมม่ ี  

1.3.1 คุณสมบตั ิ ตอ้งเป็นผูป้ระกอบการสง่ออกหรอื
นําเขา้โดยตรง หรอืเป็นซพัพลายเออร์
ของผูป้ระกอบการสง่ออกหรอืนําเขา้ 
 
โดยหลกัแลว้ไมม่ขีอ้จาํกดัเรือ่งสญัชาติ
ของผูข้อรบัความชว่ยเหลอืแต่อยา่งใด 
เวน้แต่โครงการใหค้วามชว่ยเหลอืบาง
โครงการเทา่นัน้ทีก่าํหนดคุณสมบตัิ
ของผูข้อรบัความชว่ยเหลอืวา่จะตอ้งมี

1. ผูป้ระกอบการไมว่า่จะมลีกัษณะเป็นการ
ผลิตหรือการนําเข้าการส่งออก จะต้องมี
สญัชาตมิาเลเซยี เทา่นัน้ 
 
2. ประกอบกจิการไมว่า่เพือ่การนําเขา้หรอื
สง่ออกสนิคา้เฉพาะธุรกจิตามทีธ่นาคาร
กาํหนดเงือ่นไข เชน่ ซพัพลายเออร ์        
ผูใ้หบ้รกิารดา้นเทคโนโลย ีวศิวกรรม 
สถาปนิก และวชิาชพีต่างๆ เป็นตน้ 

ไมม่ ี ผูป้ระกอบการสง่ออกนําเขา้หรอื
ผูป้ระกอบการเพือ่การนําเขา้หรอื
สง่ออกสนิคา้ เชน่ ซพัพลายเออรท์ี่
มสีญัชาตไิทย   
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ข้อ ประเดน็
กฎหมาย 

สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

สญัชาตอินิโดนีเซยี เชน่ การ
ประกนัภยั 

1.3.2 บรกิารใหค้วาม
ชว่ยเหลอื 

  ไมม่ ี  

1.3.2.1 สนิเชื่อ ม ี ม ี ไมม่ ี ม ี
 วงเงนิทีอ่นุมตั ิ วงเงนิการใหส้นิเชื่อขึน้อยูก่บัมลูคา่

ของธุรกรรมหรอืโครงการและ
วตัถุประสงคข์องการขอสนิเชื่อ ทัง้นี้ 
วงเงนิสงูสดุในการใหส้นิเชื่ออยูท่ี่
ประมาณรอ้ยละ 70-90 ของมลูคา่การ
ลงทุน (Investment Value) 

N/A ไมม่ ี ขึน้อยูก่บัรายละเอยีดของแต่ละ
โครงการ 

 ดอกเบีย้ N/A ขึน้อยูก่บัตน้ทุนและอตัราทีธ่นาคาร
พจิารณา 

ไมม่ ี ขึน้อยูก่บัรายละเอยีดของแต่ละ
โครงการ (ประมาณรอ้ยละ 6.875 
ถงึรอ้ยละ 18) 

 ระยะเวลา ระยะเวลาในการใหส้นิเชื่อขึน้อยูก่บั
ประเภทของสนิเชื่อทีข่ออนุมตั ิทัง้นี้ 
ระยะเวลาสงูสดุในการใหส้นิเชื่อ คอื      
5 ปี 

N/A ไมม่ ี ขึน้อยูก่บัรายละเอยีดของแต่ละ
โครงการ (สว่นใหญ่ประมาณ 7-10 
ปี) 

 หลกัประกนั N/A N/A ไมม่ ี ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของแต่ละ
โครงการ 
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ข้อ ประเดน็
กฎหมาย 

สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

 คา่ธรรมเนียม N/A N/A ไมม่ ี N/A 
1.3.2.2 การให้

หลกัประกนั 
ม ีโดยเป็นการใหห้ลกัประกนัการ
ปฏบิตัติามสญัญาของผูป้ระกอบการ
นําเขา้หรอืสง่ออก หรอืซพัพลายเออร์
ของผูป้ระกอบการนําเขา้หรอืสง่ออก 

ม ี ทัง้นี้จะตอ้งเป็นการคา้การลงทุนทีเ่กดิใน
ต่างประเทศเทา่นัน้  

ไมม่ ี ม ีเชน่ การออกหนงัสอืคํ้าประกนั 

 วงเงนิ วงเงนิการใหห้ลกัประกนัขึน้อยูก่บั
มลูคา่ของธุรกรรมหรอืโครงการและ
วตัถุประสงคข์องการขอสนิเชื่อ ทัง้นี้ 
วงเงนิสงูสดุทีใ่หห้ลกัประกนัอยูท่ี่
ประมาณรอ้ยละ 90ของมลูคา่          
การลงทุน 

N/A ไมม่ ี N/A 

 คา่ธรรมเนียม N/A รอ้ยละ 3 ของมลูคา่ทีร่บัประกนัต่อปี ไมม่ ี N/A 
1.3.2.3 ประกนัภยั มโีดยเป็นการรบัประกนัความเสีย่งอนั

เกดิจากความลม้เหลวในการสง่ออก 
ความลม้เหลวในการชาํระเงนิ หรอื
ความเสีย่งทางการเมอืงของประเทศที่
เป็นประเทศปลายทาง (Destination 
Country) ใหแ้ก่ผูส้ง่ออกสญัชาติ
อนิโดนีเซยี และผูล้งทุนสญัชาติ
อนิโดนีเซยีในต่างประเทศ 

ม ีการประกนัภยัความน่าเชื่อถอื (Credit 
Insurance) ซึง่เป็นการประกนัภยัจากการ
ไมไ่ดร้บัชาํระเงนิคา่ขนสง่หรอือื่นๆ           
อนัเนื่องมาจากเหตุผลทางการคา้หรอื
การเมอืง 

ไมม่ ี ม ี 
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ข้อ ประเดน็
กฎหมาย 

สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

1.3.2.4 ใหค้าํปรกึษา ม ีโดยเป็นการใหค้าํปรกึษาเรือ่งการ
ปรบัปรงุผลติภณัฑ ์และการบรกิาร
ฝึกอบรมและใหข้อ้มลูดา้นการเงนิ 

ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

1.3.2.5 ประเมนิความ
เสีย่ง 

ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ม ีในรปูการบรกิารประเมนิความ
เสีย่งผูซ้ือ้ หรอืธนาคารผูซ้ือ้ใน
ต่างประเทศ 

1.3.2.6 บรกิารรว่มทุน ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
1.4 ธนาคาร

ท้องถิ่น 
ม ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

1.4.1 คุณสมบตั ิ ม ีโดยเป็นธนาคารทีป่ระกอบธุรกจิ
คลา้ยคลงึกบัธนาคารพาณิชย ์แต่เน้น
การใหบ้รกิารดา้นสนิเชื่อแก่
ผูป้ระกอบการ SMEs 

ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

1.4.2 ขอ้กาํหนด
อื่นๆ 

N/A ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

1.5 ธนาคาร
อิสลาม 

ตวัอยา่งธนาคารอสิลามทีใ่หบ้รกิาร
ดา้นการเงนิแก่ผูป้ระกอบการ SMEs 
เชน่ 
1. PT Bank BRI Syariah 
2. PT Bank Muamalat Indonesia 

ตวัอยา่งธนาคารอสิลามทีใ่หบ้รกิารดา้น
การเงนิแก่ผูป้ระกอบการ SMEs เชน่ 
1. Affin Islamic Bank Berhad 

2. Al Rajhi Banking & Investment 

ตวัอยา่งธนาคารอสิลามทีใ่หบ้รกิารดา้น
การเงนิแก่ผูป้ระกอบการ SMEs เชน่ The 
Islamic Bank of Asiaเป็นตน้ 

มธีนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 
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ข้อ ประเดน็
กฎหมาย 

สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

Tbk. 
3. PT Bank SyariahMandiri 

Corporation (Malaysia) Berhad 

3. Alliance Islamic Bank Berhad 

4. Bank Islam Malaysia Berhad 

5. Bank Muamalat Malaysia Berhad 

6. CIMB Islamic Bank Berhad 

7. HSBC Amanah Malaysia Berhad 

8. Maybank Islamic Berhad 

9. RHB Islamic Bank Berhad 

10. Standard Chartered Saadig Berhad 
1.5.1 คุณสมบตั ิ N/A N/A N/A บุคคลธรรมดา หรอืนิตบิุคคลทัว่ไป 
1.5.2 ขอ้กาํหนด

อื่นๆ 
N/A N/A N/A N/A 

1.6 แหล่งเงินทุน
อื่นๆ 

N/A 1. จากธนาคารกลาง 
- กองทุนเพือ่ผูป้ระกอบการรายใหม ่2 

N/A การไดร้บัความชว่ยเหลอืทาง
การเงนิทางออ้มจากธนาคารแหง่
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ข้อ ประเดน็
กฎหมาย 

สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

(New Entrepreneur Fund 2) 
- กองทุนเพือ่อุตสาหกรรมขนาดเลก็และ
ขนาดกลาง 2 (Fund for Small and 
Medium Industries 2) 
-กองทุนเพือ่ธุรกจิประเภทอาหาร (Fund 
for Food) 
- กองทุนเพือ่ผูป้ระกอบการภมูบิุตร
สาํหรบังานโครงการ (Bumiputera 
Entrepreneurs Project Fund) 
- กองทุนอสิลามเพือ่ผูป้ระกอบการภมูิ
บุตรสาํหรบังานโครงการ (Bumiputera 
Entrepreneurs Project Fund-Islam) 
- โครงการแกไ้ขปญัหาการชาํระหนี้ 
(Small Debt Resolution Mechanism) 
 
2. การสนบัสนุนเงนิทุนโดย Small and 
Medium Enterprise Corporation 
Malaysia 

ประเทศไทย โดยธนาคารแหง่
ประเทศไทยมกีารใหส้นิเชื่อกบั
สถาบนัทางการเงนิซึง่เป็นแหล่ง
เงนิทุนของผูป้ระกอบการวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
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ข้อ ประเดน็
กฎหมาย 

สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

‐ Soft Loan Scheme for SMEs 
(SLSME) 
‐ SME Emergency Fund (SMEEF)  

2. การเข้าถึง
เงินทนุจาก
ตลาดทนุ 

    

2.1 จาํนวนตลาด
หลกัทรพัย ์

มตีลาดหลกัทรพัยจ์าํนวน 1 ตลาด คอื 
Indonesia Stock Exchange (IDX) 
ซึง่แบง่ออกเป็น  2 กระดาน (Board) 
คอื กระดานหลกั(Main Board)และ
กระดานรอง (Development Board) 

มทีัง้หมด 2 ตลาดของ Bursa Malaysia 
Berhad แบง่ออกเป็น Main Market หรอื
ตลาดหลกั และ ACE Market หรอืตลาด
ยอ่ย 

มตีลาดหลกัทรพัยจ์าํนวน 1 ตลาด คอื 
Singapore Stock Exchange (SGX) ซึง่
แบง่ออกเป็น 2 กระดาน (Board) คอื 
กระดานหลกั (Mainboard) และกระดาน     
คาทาลสิต ์(Catalist) 

มจีาํนวน 2 ตลาด คอื                 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 

2.2 ตลาด
หลกัทรพัย์
หลกั 

เรยีกวา่ Main Board เป็นกระดานของ
ตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ปิดใหบ้รษิทัทีม่ ี
ขนาดใหญ่เขา้มาระดมทุนจาก
ประชาชน 

เรยีกวา่ Main Market เป็นตลาดหลกัทรพัย์
หลกัทีเ่ปิดใหก้บับรษิทัมหาชนขนาดใหญ่ 
เขา้ระดมทุนโดยไมจ่าํกดัรปูแบบการ
ประกอบธุรกจิ 

เรยีกวา่ Mainboard เป็นกระดานของตลาด
หลกัทรพัยท์ีเ่ปิดใหบ้รษิทัทีม่ขีนาดใหญ่เขา้
มาระดมทุนจากประชาชน 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 ทุนจดทะเบยีน ไมม่ขีอ้กาํหนดเรือ่งทุนจดทะเบยีนขัน้
ตํ่า อยา่งไรกต็าม มขีอ้กาํหนดวา่
จะตอ้งมสีนิทรพัยส์ทุธ ิ(Net Tangible 
Asset) อยา่งน้อย 1 แสนลา้นรเูปียห ์

1. ราคาหลกัทรพัยข์ ัน้ตํ่า 0.5 รงิกติ
มาเลเซยี (หรอืประมาณ 5 บาท)  
2. ไมก่าํหนดทุนจดทะเบยีนขัน้ตํ่า 

N/A ทุนชาํระแลว้เฉพาะหุน้สามญัไม่
น้อยกวา่ 300 บาท  
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ข้อ ประเดน็
กฎหมาย 

สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

หรอืประมาณ 317 ลา้นบาท 
 การกระจายหุน้ จะตอ้งมผีูถ้อืหุน้ซึง่มบีญัชหีลกัทรพัย์

กบัสถาบนัการเงนิทีไ่ดร้บัใบอนุญาต
จากหน่วยกาํกบัดแูลตลาดทุน 
(BAPEPAM) (Member of Securities 
Exchange) อยา่งน้อย 1,000 คน 

1. จะตอ้งมผีูล้งทุนทัว่ไปถอืหุน้ไมน่้อยกวา่
รอ้ยละ 25 ของหุน้ทุนทัง้หมดของบรษิทั 
และ 
2. จะตอ้งมผีูล้งทุนทัว่ไปถอืหุน้อยา่งน้อย
1,000 คน โดยถอืหุน้ไมต่ํ่ากวา่คนละ 100 
หุน้ 
3. โดยทีจ่าํนวนการกระจายหุน้ดงักลา่ว
จะตอ้งมชีาวมาเลเซยีทีเ่ป็นมสุลมิและมถีิน่
ฐานอยูใ่นสหพนัธรฐัมาเลเซยี (ภมูบิุตร 
(Bumiputera)) เป็นผูถ้อืหุน้อยา่งน้อย      
รอ้ยละ 50 ของผูล้งทุนทัว่ไปทีเ่ขา้ลงทุน
ทัง้หมด 
 

ตอ้งมผีูถ้อืหุน้อยา่งน้อย 500 คน 1. มผีูถ้อืหุน้สามญัรายยอ่ยไมน่้อย
กวา่ 1,000 ราย 
2. ผูถ้อืหุน้สามญัรายยอ่ยตามขอ้ 1 
ตอ้งถอืหุน้รวมกนัไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 
25 ของทุนชาํระแลว้ หรอืไมน่้อย
กวา่รอ้ยละ 20 ของทุนชาํระแลว้ใน
กรณีทีผู่ย้ ืน่คาํขอมทีุนชาํระแลว้
เฉพาะหุน้สามญัไมน่้อยกวา่ 3,000 
ลา้นบาท โดยผูถ้อืหุน้ดงักลา่วแต่ละ
รายตอ้งถอืหุน้ไมน่้อยกวา่  1 หน่วย
การซือ้ขายทีต่ลาดหลกัทรพัย์
กาํหนดใหใ้ชใ้นการซือ้ขายหุน้
สามญั 
 

 
 ผลการ

ดาํเนินงาน 
ไมม่ขีอ้กาํหนดเรือ่งผลการดาํเนินการ
หรอืจาํนวนผลกําไร อยา่งไรกต็าม 
บรษิทัทีป่ระสงคจ์ะเขา้มาระดมทุนใน
กระดาน Main Board จะตอ้งเป็น

1. จะตอ้งมผีลประกอบไดก้าํไรตดิต่อกนั
ตัง้แต่ 3 – 5 รอบปีบญัช ีรวมกนัอยา่งน้อย
ไมต่ํ่ากวา่ 20,000,000 รงิกติมาเลเซยี 
(หรอืประมาณ 200,000,000 บาท) และตอ้ง

หลกัเกณฑใ์นเรื่องผลการดาํเนินการแบง่
ออกเป็น 3 หลกัเกณฑย์อ่ย โดยบรษิทัที่
ประสงคจ์ะเขา้มาระดมทุนในกระดาน 
Mainbaord นี้จะตอ้งมคีุณสมบตัติาม

1.จะตอ้งมผีลการดาํเนินงานไมน่้อย
กวา่ 3 ปี ก่อนยืน่คาํขอใหร้บั
หลกัทรพัยข์องบรษิทัเหลกัทรพัย ์
จดทะเบยีน และมกีารดาํเนินงาน



 กฎหมายการเงนิ 
 
 

        
 

ผ 5 - 38 

ข้อ ประเดน็
กฎหมาย 

สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

บรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิหลกั (Core 
Business) มาแลว้ไมน่้อยกวา่ 36 
เดอืนตดิต่อกนั 
 

ไดก้าํไรไมต่ํ่ากวา่ 6,000,000 รงิกติ
มาเลเซยี (หรอืประมาณ 60,000,000 บาท) 
(กรณีเขา้จดทะเบยีนโดยผ่านการตรวจสอบ
ตามเกณฑก์าํไร (Profit Test))หรอื  
2. หรอื บรษิทัจะตอ้งมมีลูคา่หลกัทรพัยต์าม
ราคาตลาด (Market Capitalization)       
ไมน่้อยกวา่ 500,000,000 รงิกติมาเลเซยี 
(หรอืประมาณ 5,000,000,000 บาท) และ
จะตอ้งประกอบการเพือ่จดัหารายไดม้าแลว้
อยา่งน้อย 1 รอบปีบบญัช ี(กรณีเขา้       
จดทะเบยีนโดยพจิารณาจากมลูคา่
หลกัทรพัยต์ามราคาตลาด (Market 
Capitalization Test)) 

หลกัเกณฑข์อ้ใดขอ้หนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 
1. บรษิทัตอ้งมผีลกาํไรรวมก่อนหกัภาษ ี
(Consolidated pre-tax profit) ในปีบญัชี
ลา่สดุอยา่งน้อย 30 ลา้นดอลลารส์งิคโปร ์
หรอืประมาณ 750 ลา้นบาท 
2. บรษิทัตอ้งมผีลกาํไรในปีบญัชลีา่สดุ (ไม่
จาํกดัจาํนวน) และตอ้งมมีลูคา่หลกัทรพัย์
ตามราคาตลาด (Market Capitalization) 
ไมน่้อยกวา่ 150 ลา้นดอลลารส์งิคโปร ์หรอื
ประมาณ 3,750 ลา้นบาท 
3. บรษิทัตอ้งมรีายไดจ้ากการประกอบ
ธุรกจิในปีบญัชลีา่สดุและมลูคา่หลกัทรพัย์
ตามราคาตลาดไมน่้อยกวา่ 300 ลา้น
ดอลลารส์งิคโปร ์หรอืประมาณ 7,500 ลา้น
บาท 

ภายใตก้ารจดัการของกรรมการและ
ผูบ้รหิารสว่นใหญ่กลุม่เดยีวกนั
ต่อเนื่องไมน่้อยกวา่ 1 ปีก่อนยืน่    
คาํขอ 
2. มกีาํไรสทุธใินระยะเวลา 2 ปีหรอื 
3 ปีลา่สดุก่อนยื่นคาํขอรวมไมน่้อย
กวา่ 50 ลา้นบาท โดยในปีลา่สดุ
ก่อนยืน่คาํขอมกีาํไรสทุธไิมน่้อยกวา่ 
30 ลา้นบาท และมกีาํไรสทุธใินงวด
สะสมก่อนยื่นคาํขอ 

 

 ระยะเวลาใน
การดาํเนินการ
จดทะเบยีนเขา้
ตลาด
หลกัทรพัย ์

อยา่งน้อย 5 เดอืน ประมาณ 7 เดอืน อยูใ่นระหวา่ง 2 เดอืนถงึ 2 ปี ทัง้นี้ ขึน้อยู่
กบัความพรอ้มของแต่ละบรษิทั แต่โดย
เฉลีย่แลว้จะอยูท่ีป่ระมาณ 3-5 เดอืน 

ประมาณ 2-3 เดอืน 



 กฎหมายการเงนิ 
 
 

        
 

ผ 5 - 39 

ข้อ ประเดน็
กฎหมาย 

สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

2.3 ตลาด
หลกัทรพัย์
ย่อย 

เรยีกวา่ Development Board เป็น
กระดานของตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ปิด
โอกาสใหบ้รษิทัขนาดเลก็ทีม่ ี
คุณสมบตัไิมค่รบถว้นตามหลกัเกณฑ์
ของกระดาน Main Board สามารถเขา้
มาระดมทุนในตลาดทุนได ้

เรยีกวา่ ACE Marketเป็นตลาดหลกัทรพัย์
ทางเลอืกทีไ่มจ่าํกดัขนาดของบรษิทัมหาชน
ขนาดใหญ่ เขา้ระดมทุนโดยไมจ่าํกดั
รปูแบบการประกอบธุรกจิ 

เรยีกวา่ Catalist เป็นกระดานของตลาด
หลกัทรพัยท์ีเ่ปิดโอกาสใหบ้รษิทัขนาดเลก็
ทีม่ ีคุ่ณสมบตัไิมค่รบถว้นตามหลกัเกณฑ์
ของกระดาน Mainboard สามารถเขา้มา
ระดมทุนในตลาดทุนได ้

ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 

 ทุนจดทะเบยีน ไมม่ขีอ้กาํหนดเรือ่งทุนจดทะเบยีนขัน้
ตํ่า อยา่งไรกต็าม มกีารกาํหนดวา่
จะตอ้งมสีนิทรพัยส์ทุธ ิ(Net Tangible 
Asset) อยา่งน้อย 5 พนัลา้นรเูปียห ์
หรอืประมาณ 16 ลา้นบาท 

ไมก่าํหนดทุนจดทะเบยีนขัน้ตํ่า N/A ทุนชําระแล้วเฉพาะหุ้นสามัญไม่
น้อยกว่า 20 ลา้นบาท แต่ไม่เกนิ 
300 ลา้นบาท 

 การกระจายหุน้ ตอ้งมผีูถ้อืหุน้ซึง่มบีญัชหีลกัทรพัยก์บั
สถาบนัการเงนิทีไ่ดร้บัใบอนุญาตจาก
หน่วยกาํกบัดแูลตลาดทุน 
(BAPEPAM) (Member of Securities 
Exchange) อยา่งน้อย 500 คน 

1. จะตอ้งมผีูล้งทุนทัว่ไปถอืหุน้ไมน่้อยกวา่
รอ้ยละ 25 ของหุน้ทุนทัง้หมดของบรษิทั 
และ 
2. จะตอ้งมผีูล้งทุนทัว่ไปถอืหุน้อยา่งน้อย 
200 คน โดยถอืหุน้ไมต่ํ่ากวา่คนละ 100 หุน้ 
 
 

ตอ้งมผีูถ้อืหุน้อยา่งน้อย 200 คน 1. มผีูถ้อืหุน้สามญัรายยอ่ยไมน่้อย
กวา่ 300 ราย 
2. ผูถ้อืหุน้สามญัรายยอ่ยตามขอ้ 1 
ตอ้งถอืหุน้รวมกนัไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 
20 ของทุนชาํระแลว้ โดยผูถ้อืหุน้
ดงักลา่วแต่ละรายตอ้งถอืหุน้ไมน่้อย
กวา่  1 หน่วยการซือ้ขายทีต่ลาด
หลกัทรพัยก์าํหนดใหใ้ชใ้นการซือ้
ขายหุน้สามญั 



 กฎหมายการเงนิ 
 
 

        
 

ผ 5 - 40 

ข้อ ประเดน็
กฎหมาย 

สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

 
 ผลการ

ดาํเนินงาน 
ไมม่ขีอ้กาํหนดเรือ่งผลการดาํเนินการ
หรอืจาํนวนผลกําไร อยา่งไรกต็าม 
บรษิทัทีป่ระสงคจ์ะเขา้มาระดมทุนใน
กระดาน Development Board จะตอ้ง
เป็นบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิหลกั (Core 
Business) มาแลว้ไมน่้อยกวา่ 12 
เดอืน ตดิต่อกนั 
 

ไมม่ ี ไมม่ขีอ้กาํหนดเรือ่งผลการดาํเนินการ 1. มผีลการดาํเนินงานต่อเนื่องไม่
น้อยกวา่ 2 ปีก่อนยืน่คาํขอและมี
กาํไรสทุธใินปีลา่สดุและมกีาํไร
สทุธใินงวดสะสมก่อนยืน่คาํขอ 
หรอื 
2. ในกรณทีีม่ผีลการดาํเนินการ
เพยีง 1 ปี สามารถเขา้           
จดทะเบยีนได ้หากมมีลูคา่ราคา
ตลาดของหลกัทรพัยไ์มน่้อยกวา่ 
1,000 ลา้นบาท  

 ระยะเวลาใน
การดาํเนินการ
จดทะเบยีนเขา้
ตลาด
หลกัทรพัย ์

อยา่งน้อย 5 เดอืน ประมาณ 7 เดอืน อยูร่ะหวา่ง 2 เดอืนถงึ 2 ปี ทัง้นี้ ขึน้อยูก่บั
ความพรอ้มของแต่ละบรษิทั แต่โดย
เฉลีย่แลว้จะอยูท่ีป่ระมาณ 3-5 เดอืน 

ประมาณ 2-3 เดอืน 

 



กฎหมายเกีย่วกบัการโอนเงนิ      
 
 

 
 
     

ผ 5 - 41 

ตาราง ผ5-3 ตารางเปรียบเทียบนโยบายและกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียนเป้าหมายและประเทศไทย 
กฎหมายเกี่ยวกบัการโอนเงิน 

 

ข้อ ประเดน็กฎหมาย สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

1. ระเบยีบเกีย่วกบั
การซือ้ขาย
แลกเปลีย่น
เงนิตรา
ต่างประเทศและ
เงนิสกุลของ
ประเทศ 

ก. การนําเขา้เงนิรเูปียห ์
การถอืเงนิรเูปียหเ์ป็นธนบตัรหรอืเหรยีญกษาปณ์
อนัมมีลูคา่รวมกนัตัง้แต่ 100,000,000 รเูปียหข์ึน้ไป 
(ประมาณ 340,000 บาท) เขา้ประเทศอนิโดนีเซยี
จะตอ้งดาํเนินการเพือ่ยนืยนัความแทจ้รงิของ
เงนิตราต่อเจา้หน้าทีศุ่ลกากรและเจา้หน้าที่
สรรพสามติ ณ ดา่นขาเขา้ทุกครัง้ 
ข. การนําเงนิรเูปียหอ์อกนอกประเทศ 
1. การโอนเงนิไปต่างประเทศเป็นจาํนวนเงนิ
มากกวา่ 100,000,000 รเูปียหข์ึน้ไป (ประมาณ 
340,000 บาท) จะตอ้งผา่นการอนุมตัจิากธนาคาร
แหง่ประเทศอนิโดนีเซยีผา่นธนาคารรบัอนุญาต  
2. การถอืเงนิรเูปียหท์ีเ่ป็นธนบตัรหรอืเหรยีญ
กษาปณ์อนัมมีลูคา่รวมกนัเกนิ 100,000,000 รเูปียห ์
(ประมาณ 340,000 บาท) ออกไปนอกประเทศ 
จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากธนาคารแหง่ประเทศ
อนิโดนีเซยีก่อน 
 

ก. การนําเขา้เงนิรงิกติ 
การนําเขา้เงนิรงิกติเกนิกวา่ 
1,000 รงิกติ (ประมาณ 10,000 
บาท) ไมว่า่โดยผูม้ถีิน่ทีอ่ยูใ่นหรอื
นอกประเทศมาเลเซยีตอ้งไดร้บั
อนุญาตก่อน 
ข. การนําเงนิรงิกติและเงนิตรา
ต่างประเทศออกนอกประเทศ 
1. ผูม้ถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศมาเลเซยี
จะนําธนบตัรเงนิตราต่างประเทศ
หรอืเงนิรงิกติหรอืเชค็ทอ่งเทีย่ว
เกนิกวา่จาํนวนเทา่กบั 10,000  
รงิกติ (ประมาณ 100,000 บาท)
ออกนอกประเทศจะตอ้งไดร้บั
อนุญาตก่อน 
2. ผูม้ถีิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศ
มาเลเซยีสามารถนําธนบตัร
เงนิตราต่างประเทศหรอืเชค็

ก. การนําเขา้เงนิดอลลารส์งิคโปร ์
นําเขา้ไดไ้มจ่าํกดัจาํนวน 
ข. การนําเงนิดอลลารส์งิคโปรอ์อก
นอกประเทศ 
นําหรอืสง่ออกไปยงัประเทศอื่นๆ ได้
อยา่งไมม่ขีอ้จาํกดั โดยทีไ่มต่อ้งไดร้บั
อนุญาตจาก Monetary Authority of 
Singapore (MAS) 
ค. การนําเขา้เงนิตราต่างประเทศ 
นําเขา้ไดไ้มจ่าํกดัจาํนวน 
ง. การนําเงนิตราต่างประเทศออก
นอกประเทศ 
นําหรอืสง่เงนิตราต่างประเทศออกไป
นอกประเทศไดโ้ดยไมม่ขีอ้จาํกดัใดๆ 
จ. การซือ้ขายแลกเปลีย่นเงนิดอลลาร์
สงิคโปร ์
บุคคลทีม่ถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศ และ
บุคคลทีม่ถีิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศ 

ก. การนําเขา้เงนิบาท 
นําเขา้ไดไ้มจ่าํกดัจาํนวน 
ข. การนําเงนิบาทออกนอกประเทศ 
1. นําหรอืสง่ออกไปยงัประเทศ
สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนามและ
ประเทศทีม่พีรมแดนตดิต่อกบั
ประเทศไทย ไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 
500,000 บาท 
2. นําหรอืสง่ออกไปยงัประเทศอื่นๆ 
ไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 50,000 บาท 
ค. การนําเขา้เงนิตราต่างประเทศ 
1. นําเขา้ไดไ้มจ่าํกดัจาํนวน แต่เมือ่
นําเขา้มาแลว้ตอ้งขายหรอืฝาก
เงนิตราต่างประเทศนัน้กบัธนาคาร
รบัอนุญาต ภายใน 360 วนันบัจาก
วนัทีไ่ดม้าหรอืนําเขา้ ทัง้นี้ ยกเวน้
บุคคลผูม้ถีิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศและ
ชาวต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตให้



กฎหมายเกีย่วกบัการโอนเงนิ      
 
 

 
 
     

ผ 5 - 42 

ข้อ ประเดน็กฎหมาย สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

ค. ขอ้จาํกดัการซือ้เงนิตราต่างประเทศ 
บุคคลธรรมดาไมส่ามารถซือ้เงนิตราต่างประเทศ
มลูคา่เกนิกวา่ 100,000 ดอลลารส์หรฐั (ประมาณ 
3,000,000 บาท) ต่อเดอืนหากไมม่วีตัถุประสงคท์ี่
เฉพาะเจาะจง วตัถุประสงคท์ีไ่ดร้บัอนุญาตให้
สามารถซือ้เงนิตราต่างประเทศ  
สาํหรบัคนชาตอินิโดนีเซยี ไดแ้ก่ เพือ่ชาํระคา่สนิคา้
และบรกิาร ชาํระหนี้ต่างประเทศ ซือ้ทรพัยส์นิใน
ต่างประเทศ ธุรกจิแลกเปลีย่นเงนิตรารบัอนุญาต 
ธุรกจิตวัแทนนําเทีย่วรบัอนุญาต ชาํระคา่จา้งลกูจา้ง
หรอืทีป่รกึษาชาวต่างชาต ิ 
สาํหรบัชาวต่างชาต ิไดแ้ก่ เพือ่สง่คนืเงนิลงทุน ชาํระ
หนี้ สง่เงนิไดจ้ากการประกอบการลงทุน เชน่ เงนิ
กาํไรจากการลงทุน เงนิปนัผล และดอกเบีย้ 
 
 

ทอ่งเทีย่วมลูคา่เทา่กนักบัทีน่ําเขา้
มาได ้หากมเีอกสารหลกัฐาน
สาํหรบัเงนิจาํนวนดงักลา่ว      
แต่หากไมม่เีอกสารหลกัฐาน
จะตอ้งไดร้บัอนุญาตใหน้ําเงนิ
ดงักลา่วออกนอกประเทศ 

 
อยา่งไรกด็ ีการนําธนบตัร

เงนิตราต่างประเทศหรอืเงนิรงิกติ
หรอืเชค็ทอ่งเทีย่วไมว่า่ในจาํนวน
เทา่ใดตดิตวัเพื่อออกไปนอกหรอื
เขา้มาในประเทศจะตอ้งกรอก
แบบฟอรม์สาํแดงรายการสาํหรบั
นกัทอ่งเทีย่ว (Travellers 
Declaration Form: TDF)  

 

สามารถทีจ่ะซือ้หรอืขายเงนิดอลลาร์
สงิคโปรไ์ด ้ในตลาดแลกเปลีย่น
เงนิตราต่างประเทศ อยา่งไมม่ี
ขอ้จาํกดัใดๆ 

เขา้มาอยูใ่นประเทศไทยเป็นการ
ชัว่คราวไมเ่กนิ 3 เดอืน สถานทตู
ต่างประเทศและผูไ้ดร้บัเอกสทิธิท์ตู 
ทบวงการชาํนญัพเิศษแหง่องคก์าร
สหประชาชาต ิองคก์ารหรอืสถาบนั
ระหวา่งประเทศ รวมถงึพนกังาน 
ผูเ้ชีย่วชาญหรอืบุคคลอื่นทีป่ฏบิตัิ
ภารกจิเพือ่ทบวงการชาํนญัพเิศษ 
องคก์ารหรอืสถาบนันัน้ๆ ซึง่ไดร้บั
เอกสทิธิแ์ละความคุม้กนัในไทย 
2. การนําเงนิตราต่างประเทศทีเ่ป็น
ธนบตัรหรอืเหรยีญกษาปณ์อนัมี
มลูคา่รวมกนัเกนิ 20,000 ดอลลาร์
สหรฐั (ประมาณ 600,000 บาท) 
หรอืเทยีบเทา่เขา้มาในประเทศ 
จะตอ้งแจง้รายการเกีย่วกบัเงนิตรา
ต่างประเทศนัน้ต่อพนกังาน
เจา้หน้าทีศุ่ลกากรในขณะทีผ่า่นดา่น
ศุลกากรทุกแห่ง 
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ง. การนําเงนิตราต่างประเทศออก
นอกประเทศ 
1. การโอนเงนิตราต่างประเทศผ่าน
ธนาคารรบัอนุญาต จะตอ้งยืน่
เอกสารแสดงภาระผกูพนัใน
ต่างประเทศ และสามารถโอนได้
ตามภาระหรอืวงเงนิทีก่าํหนดไว ้
2. การนําเงนิตราต่างประเทศที่
เป็นธนบตัรหรอืเหรยีญกษาปณ์
อนัมมีลูคา่รวมกนัเกนิ 20,000 
ดอลลารส์หรฐั (ประมาณ 600,000 
บาท) หรอืเทยีบเทา่ออกไปนอก
ประเทศ จะตอ้งแจง้รายการ
เกีย่วกบัเงนิตราต่างประเทศนัน้ต่อ
พนกังานเจา้หน้าทีศุ่ลกากรใน
ขณะทีผ่า่นดา่นศุลกากรทุกแห่ง 
จ. การรายงานการทาํธุรกรรม
เงนิตราต่างประเทศ 
บุคคลใดซือ้ ขาย ฝากหรอืถอน
เงนิตราต่างประเทศกบัธนาคาร    
รบัอนุญาตจาํนวนตัง้แต่ 50,000 
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ดอลลารส์หรฐั (ประมาณ 
1,500,000 บาท) หรอืเทยีบเทา่
ตอ้งรายงานการทาํธุรกรรมเงนิตรา
ต่างประเทศต่อธนาคารรบัอนุญาต
ตามแบบทีก่าํหนด 

2. ระเบยีบเกีย่วกบั
บญัชเีงนิฝาก
ธนาคาร 

ทัง้ผูท้ีม่ถีิน่ฐานในประเทศและบุคคลทีม่ถีิน่ฐานอยู่
นอกประเทศสามารถเปิดบญัชเีงนิฝากเงนิตรา
ต่างประเทศไดโ้ดยไมม่ขีอ้จาํกดั 

ก. บญัชเีงนิฝากเงนิตรา
ต่างประเทศของผูม้ถีิน่ฐานใน
ประเทศมาเลเซยี 
ผูม้ถีิน่ฐานในประเทศมาเลเซยี
สามารถเปิดบญัชเีงนิตรา
ต่างประเทศกบัธนาคารรบัอนุญาต
ในประเทศ ธนาคารอสิลาม
ระหวา่งประเทศ และธนาคาร
ต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรไีมว่า่เพือ่
วตัถุประสงคใ์ด 
ข. บญัชเีงนิฝากเงนิตรา
ต่างประเทศของบุคคลทีม่ถีิน่ทีอ่ยู่
นอกประเทศ 
บุคคลทีม่ถีิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศ
สามารถเปิดบญัชเีงนิฝากเงนิตรา
ต่างประเทศกบัธนาคารรบัอนุญาต

 ก. บญัชเีงนิฝากเงนิตราต่างประเทศ
ของบุคคลชาต ิ
บุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลใน
ประเทศไทยสามารถเปิดบญัชเีงนิ
ฝากเงนิตราต่างประเทศไวก้บั
ธนาคารรบัอนุญาตในประเทศไทย
ได ้
ข. บญัชเีงนิฝากเงนิตราต่างประเทศ
ของบุคคลทีม่ถีิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศ 
บุคคลทีม่ถีิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศ
สามารถเปิดบญัชเีงนิฝากเงนิตรา
ต่างประเทศกบัธนาคารรบัอนุญาต
ในประเทศไทยได ้
ค. บญัชเีงนิบาทของบุคคลทีม่ถีิน่ที่
อยูน่อกประเทศ 
บุคคลมถีิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศ
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ในประเทศมาเลเซยีและธนาคาร
อสิลามระหวา่งประเทศได ้เพื่อ
อาํนวยความสะดวกในการลงทุน
และการประกอบธุรกจิในประเทศ
มาเลเซยี เงนิทุนทีอ่ยูใ่นบญัชี
เหลา่นี้สามารถสง่ออกไปยงั
ต่างประเทศไดอ้ยา่งเสร ี
ค. บญัชเีงนิรงิกติของบุคคลทีม่ถีิน่
ทีอ่ยูน่อกประเทศ 
บุคคลมถีิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศ
สามารถเปิดบญัชเีงนิรงิกติไวก้บั
ธนาคารรบัอนุญาตในประเทศ
มาเลเซยีได ้เงนิในบญัชดีงักล่าว
อาจเป็นเงนิรงิกติทีไ่ดจ้ากการขาย
เงนิตราต่างประเทศหรอืเป็นเงนิ
ไดท้ีไ่ดจ้ากการลงทุนในประเทศ
มาเลเซยี เงนิทุนทีอ่ยูใ่นบญัชี
เหลา่นี้สามารถสง่ออกไปยงั
ต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรเีมือ่แปลง
เป็นเงนิตราต่างประเทศกบั
ธนาคารรบัอนุญาตในประเทศ 

สามารถเปิดบญัชเีงนิบาทไวก้บั
ธนาคารรบัอนุญาตในไทยไดเ้พยีง  
2 ประเภท คอื 1. บญัชเีพือ่การ
ลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละตราสารทาง
การเงนิอื่น และ 2. บญัชเีพือ่
วตัถุประสงคท์ัว่ไป 



กฎหมายเกีย่วกบัการโอนเงนิ      
 
 

 
 
     

ผ 5 - 46 

ข้อ ประเดน็กฎหมาย สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

3. ระเบยีบเกีย่วกบั
คา่สนิคา้และ
บรกิาร 

ก. คา่สนิคา้สง่ออก 
ผูส้ง่ออกจะตอ้งรบัเงนิคา่สนิคา้สง่ออกทีเ่ป็นเงนิตรา
ต่างประเทศผา่นธนาคารแลกเปลีย่นเงนิตรา
ต่างประเทศ เท่านัน้ และตอ้งนําเงนิคา่สนิคา้สง่ออก
ดงักลา่วเขา้มาในประเทศและฝากไวก้บัธนาคาร
แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศภายในประเทศ 
ภายใน 90 วนันบัแต่วนัทีร่ะบุไวใ้นเอกสารสาํแดง
การสง่ออก (PEB) 
ข. ขอ้จาํกดัในการชาํระเงนิสาํหรบัการทาํธุรกรรมใน
ประเทศดว้ยเงนิรเูปียหเ์ทา่นัน้ 
การชาํระเงนิสาํหรบัธุรกรรมดงัต่อไปนี้ทีท่าํใน
ประเทศอนิโดนีเซยีจะตอ้งจา่ยเป็นเงนิรเูปียหเ์ทา่นัน้ 
1. ธุรกรรมการจา่ยเงนิทัง้หมด 
2. การชาํระหนี้เงนิ 
3. ธุรกรรมการเงนิอื่นๆ 

ก. คา่สนิคา้สง่ออก  
เงนิคา่สนิคา้สง่ออกจะตอ้งนําเขา้
มาในประเทศมาเลเซยีเป็น
เงนิตราต่างประเทศตามระยะเวลา
ทีร่ะบุไวใ้นสญัญาทัง้นี้ ตอ้งไมเ่กนิ 
6 เดอืนนบัแต่วนัทีส่ง่สนิคา้ออก 
และสามารถหกักลบลบหนี้กบัผูม้ ี
ถิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศได ้ผูส้ง่
สนิคา้ออกสามารถฝากเงนิตรา
ต่างประเทศนัน้กบัธนาคารรบั
อนุญาตสาํหรบัเงนิไดจ้ากการ
สง่ออกตัง้แต่ 1,000,000 ดอลลาร์
สหรฐั ถงึ 10,000,000 ดอลลาร์
สหรฐั (ประมาณ 30,000,000 ถงึ 
300,000,000 บาท) อยา่งไรกด็ ี 
ผูส้ง่ออกจะตอ้งรายงานต่อ
ธนาคารกลางโดยกรอก
แบบฟอรม์สาํหรบัแต่ละการขนสง่
ทีม่มีลูคา่ FOB เกนิกวา่ 100,000 
รงิกติ (ประมาณ 1,000,000 บาท) 
และตอ้งยืน่รายงานต่อเจา้

 ก. คา่สนิคา้ออก 
ผูส้ง่สนิคา้ออกนอกประเทศทีม่ี
มลูคา่ตัง้แต่ 50,000 ดอลลารส์หรฐั 
(ประมาณ 1,500,000 บาท) หรอื
เทยีบเทา่ จะตอ้งนําเงนิคา่สนิคา้
สง่ออกเขา้มาในประเทศทนัททีี่
ไดร้บัชาํระเงนิจากผูซ้ือ้ใน
ต่างประเทศ ซึง่ตอ้งไมเ่กนิ 360 วนั
นบัแต่วนัทีส่ง่สนิคา้ออกนอก
ประเทศ และจะตอ้งขายหรอืฝาก
เงนิตราต่างประเทศนัน้กบันิตบิุคคล
รบัอนุญาตภายใน 360 วนันบัแต่
วนัทีไ่ดม้าหรอืนําเขา้ 
ข. คา่สนิคา้เขา้ 
ผูน้ําเขา้สนิคา้สามารถซือ้เงนิตรา
ต่างประเทศหรอืถอนเงนิตรา
ต่างประเทศจากบญัชเีงนิฝาก
เงนิตราต่างประเทศ เพือ่โอนไป
ชาํระคา่สนิคา้นําเขา้หรอืของที ่    
สัง่จากประเทศหนึ่งไปยงัอกีประเทศ
หนึ่งโดยไมน่ําของเขา้มาในประเทศ



กฎหมายเกีย่วกบัการโอนเงนิ      
 
 

 
 
     

ผ 5 - 47 

ข้อ ประเดน็กฎหมาย สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

พนกังานควบคุมอตัราแลกเปลีย่น
เป็นรายไตรมาสเพื่อรบัรองการ
ไดร้บัเงนิคา่สนิคา้สง่ออกยกเวน้ 
ผูส้ง่ออกซึง่สาํแดงการสง่ออกผ่าน
ชอ่งทางอเิลก็ทรอนิกสข์องกรม
ศุลกากรและกรมสรรพสามติ 
ข. คา่สนิคา้เขา้ 
การชาํระคา่สนิคา้นําเขา้เป็น
เงนิตราต่างประเทศสามารถทาํได้
โดยไมต่อ้งขออนุญาต 
ค. คา่บรกิาร 
เงนิคา่บรกิารจะตอ้งนําเขา้มาใน
ประเทศมาเลเซยีเป็นเงนิตรา
ต่างประเทศตามระยะเวลาทีร่ะบุ
ไวใ้นสญัญาทัง้นี้ ตอ้งไมเ่กนิ      
6 เดอืนนบัแต่วนัทีใ่หบ้รกิาร 

ไดโ้ดยไมม่ขีอ้จาํกดั และการเปิด
เลตเตอรอ์อฟเครดติไปชาํระ       
คา่สนิคา้นําเขา้สามารถกระทาํได้
โดยไมต่อ้งขออนุญาตเจา้พนกังาน 
ค. คา่บรกิาร 
บุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลไทยที่
ไดร้บัเงนิคา่บรกิารจากต่างประเทศ
ตัง้แต่ 50,000 ดอลลารส์หรฐั 
(ประมาณ 1,500,000 บาท) หรอื
เทยีบเทา่ขึน้ไป จะตอ้งนําเงนิเขา้มา
ในประเทศไทยทนัททีีไ่ดร้บัการ
ชาํระเงนิจากต่างประเทศ ซึง่ตอ้งไม่
เกนิ 360 วนันบัจากวนัทีท่าํธุรกรรม 
และจะตอ้งขายหรอืฝากเงนิตรา
ต่างประเทศนัน้กบัธนาคารรบั
อนุญาตภายใน 360 วนันบัแต่วนัที่
ไดม้าหรอืนําเขา้ 

4. เงนิลงทุนจาก
ต่างประเทศ 

ก. การสง่เงนิกาํไรจากการลงทุนกลบัประเทศ 
นกัลงทุนต่างชาตสิามารถสง่คนืเงนิลงทุนกลบั
ประเทศ เงนิปนัผลกาํไร หรอืเงนิไดใ้ดๆ ทีไ่ดร้บัจาก
การลงทุนในประเทศมาเลเซยีไดโ้ดยไมม่ขีอ้จาํกดั 

ก. การนําเขา้เงนิลงทุนในประเทศ 
นกัลงทุนต่างชาตสิามารถโอนเงนิ
เขา้มาลงทุนในประเทศมาเลเซยี
ไดโ้ดยไมม่ขีอ้จาํกดัทัง้การลงทุน

ก. การนําเขา้เงนิลงทุนในประเทศ 
นกัลงทุนต่างชาตสิามารถโอนเงนิเขา้
มาลงทุนในประเทศสงิคโปรไ์ดโ้ดยไม่
มขีอ้จาํกดัใดๆ 

ก. การนําเขา้เงนิลงทุนในประเทศ 
นกัลงทุนต่างชาตสิามารถโอนเงนิ
เขา้มาลงทุนในประเทศไทยไดโ้ดย
ไมม่ขีอ้จาํกดัทัง้การลงทุนโดยตรง 
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ข้อ ประเดน็กฎหมาย สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

โดยตรง การลงทุนในหุน้ หรอืตรา
สารทางการเงนิ 
ข. การสง่เงนิกาํไรจากการลงทุน
กลบัประเทศ 
นกัลงทุนต่างชาตสิามารถสง่คนื
เงนิลงทุน เงนิปนัผลกาํไร หรอื
เงนิไดใ้ดๆ ทีไ่ดร้บัจากการลงทุน
ในประเทศมาเลเซยีไดโ้ดยไมม่ี
ขอ้จาํกดั  

ข. การสง่เงนิกาํไรจากการลงทุนกลบั
ประเทศ 
นกัลงทุนต่างชาตทิีน่ําเงนิเขา้มาลงทุน
ในประเทศสงิคโปร ์สามารถทีจ่ะสง่
เงนิซึง่เป็นผลกําไรในการประกอบ
ธุรกจิออกนอกประเทศไดโ้ดยไมม่ี
ขอ้จาํกดัใดๆ 

การลงทุนในหุน้ หรอืตราสารทาง
การเงนิ โดยเมื่อนําเงนิเขา้มาแลว้
จะตอ้งขายหรอืฝากเงนิตรา
ต่างประเทศนัน้กบัธนาคารรบั
อนุญาตภายใน 360 วนันบัแต่วนัที่
ไดม้าหรอืนําเขา้ 
ข. การสง่คนืเงนิลงทุนหรอืเงนิกูจ้าก
ต่างประเทศ 
นกัลงทุนต่างชาตสิามารถกระทาํได ้
โดยในกรณีของการสง่คนืเงนิทุน
ตอ้งแสดงเอกสารหลกัฐานที่
เกีย่วขอ้ง เชน่ หลกัฐานการขายหุน้ 
หรอืการโอนกรรมสทิธิ ์ เป็นตน้ และ
ในกรณีของการคนืเงนิกูต้อ้งแสดง
เอกสารการนําเงนิกูเ้ขา้ และสญัญา
เงนิกู ้เป็นตน้ 
ค. การสง่เงนิกาํไรจากการลงทุน
กลบัประเทศ 
นกัลงทุนต่างชาตสิามารถทีจ่ะสง่
เงนิปนัผลและกาํไรกลบัไปที่
สาํนกังานใหญ่ในต่างประเทศได ้
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ข้อ ประเดน็กฎหมาย สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

โดยผา่นทางนิตบิุคคลรบัอนุญาต 
ซึง่นิตบิุคคลรบัอนุญาตสามารถทีจ่ะ
อนุญาตไดไ้มจ่าํกดัวงเงนิ ทัง้นี้ตอ้ง
แสดงเอกสารหลกัฐานการจา่ยเงนิ
ปนัผล หรอืงบการเงนิสาํหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชปีจัจุบนัหรอืงบ
การเงนิระหวา่งกาล (กรณีเป็นการ
สง่กาํไรระหวา่งกาล) แลว้แต่กรณี 

5. การโอนเงนิทนุ
ออกของบุคคล
ชาต ิ

 ผูม้ถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศมาเลเซยี
สามารถไปลงทุนในทรพัยส์นิทีอ่ยู่
ในรปูของเงนิตราต่างประเทศโดย
ไมจ่าํกดัมลูคา่หากใชเ้งนิตรา
ต่างประเทศของตนเอง หรอื
เงนิตราต่างประเทศทีไ่ดร้บั
อนุญาตใหกู้ย้มื หรอืเงนิจากการ
เสนอขายหุน้ใหมแ่ก่ประชาชน
ทัว่ไปเป็นครัง้แรกในตลาด
หลกัทรพัยม์าเลเซยี (Bursa 
Malaysia) กรณีผูม้ถีิน่ทีอ่ยูใ่ชเ้งนิ
รงิกติทีกู่ย้มืภายในประเทศไป
แปลงเป็นเงนิตราต่างประเทศเพือ่

บุคคลทีม่ถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศสามารถที่
จะโอนเงนิในสกุลใดๆ เพือ่นําไป
ลงทุนในต่างประเทศไดโ้ดยไมจ่าํกดั
จาํนวน เว้นแต่ ในกรณีของการให้
สนิเชื่อเงนิกู ้(Credit Facilities) ของ
ธนาคารพาณิชย ์(Merchant Banks) 
เกนิกวา่ 5,000,000 ดอลลารส์งิคโปร ์
(ประมาณ 125,000,000 บาท) แก่
สถาบนัการเงนิทีม่ถีิน่ทีอ่ยูน่อก
ประเทศ ธนาคารพาณิชย ์(Merchant 
Banks) จะตอ้งปฏบิตัดิงันี้ 
1. ในกรณีทีเ่งนิดงักลา่วถกูนําไปใช้
นอกประเทศสงิคโปร ์จะตอ้ง

ก. การลงทุนหรอืใหกู้ย้มืเงนิใน
ต่างประเทศ 
1. นิตบิุคคลสามารถสง่เงนิไปจดัตัง้
หรอืเขา้รว่มลงทุนในกจิการใน
ต่างประเทศ โดยมสีดัสว่นการถอื
หุน้หรอืมสีว่นเป็นเจา้ของตัง้แต่รอ้ย
ละ 10 ขึน้ไป หรอืสง่เงนิไปลงทุน
หรอืใหกู้ย้มืแก่กจิการในเครอืที่
ต่างประเทศไดไ้มจ่าํดดัจาํนวน 
2. นิตบิุคคลสามารถสง่เงนิเพือ่ให้
กูย้มืแก่กจิการทีต่่างประเทศซึง่
ไมใ่ชก่จิการในเครอืไดไ้มเ่กนิปีละ 
50,000,000 ดอลลารส์หรฐั 
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ข้อ ประเดน็กฎหมาย สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

ลงทุนจะถกูจาํกดัจาํนวน ดงันี้ 
1. ไมเ่กนิจาํนวนเทยีบเทา่ 
50,000,000 รงิกติ (ประมาณ 
500,000,000 บาท) ต่อปีปฏทินิ
สาํหรบับรษิทัซึง่มถีิน่ทีอ่ยูใ่น
ประเทศ และ 
2. ไมเ่กนิจาํนวนเทยีบเทา่ 
1,000,000 รงิกติ (ประมาณ 
10,000,000 บาท) ต่อปีปฏทินิ
สาํหรบับุคคลธรรมดาผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่
ในประเทศ 

แลกเปลีย่นเป็นเงนิตราต่างประเทศ
ก่อน 
2. ในกรณีทีม่เีหตุอนัทาํใหเ้ชื่อวา่เงนิ
ดงักลา่วจะถกูนําไปใชเ้พือ่
วตัถุประสงคใ์นการเกง็กาํไร หา้มมใิห้
ขยายวงเงนิสนิเชื่อใหแ้ก่สถาบนั
การเงนิทีม่ถีิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศ 

(ประมาณ 1,500,000,000 บาท) 
หรอืเทยีบเทา่ 
3. บุคคลธรรมดาสามารถสง่เงนิไป
จดัตัง้หรอืเขา้รว่มลงทุนในกจิการที่
ต่างประเทศ โดยมสีดัสว่นการถอื
หุน้หรอืมสีว่นเป็นเจา้ของตัง้แต่รอ้ย
ละ 10 ขึน้ไป หรอืสง่เงนิไปลงทุน
หรอืใหกู้ย้มืแก่กจิการในเครอืที่
ต่างประเทศไดไ้มเ่กนิปีละ        
100,000,000 ดอลลารส์หรฐั 
(ประมาณ 3,000,000,000 บาท) 
หรอืเทยีบเทา่ 
ทัง้นี้ จะตอ้งเป็นเงนิตราต่างประเทศ
เทา่นัน้ ยกเวน้กรณีลงทุนหรอืให้
กูย้มืแก่กจิการในประเทศเวยีดนาม 
หรอืประเทศทีม่พีรมแดนตดิต่อกบั
ประเทศไทย ใหล้งทุนหรอืใหกู้ย้มื
เป็นเงนิบาทได ้
ข. การโอนเงนิเพือ่วตัถุประสงคอ์ื่น 
การสง่เงนิเพือ่ซือ้อสงัหารมิทรพัยใ์น
ต่างประเทศใหท้าํไดไ้มเ่กนิ 
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ข้อ ประเดน็กฎหมาย สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

10,000,000 ลา้นดอลลารส์หรฐั 
(ประมาณ 300,000,000 บาท) หรอื
เทยีบเทา่ต่อรายต่อปี 

6. การไมบ่งัคบักฎ 
Zero Hour Rule 

และการกาํหนด
ผลสมบรูณ์ของ
การโอนเงนิทีเ่ป็น
อนัสิน้สดุไม่
สามารถเพกิถอน
ได ้(Finality of 
Payment) 

กฎหมายการโอนเงนิไดน้ําหลกัการการไมบ่งัคบักฎ 
Zero Hour Rule และการกาํหนดผลสมบรูณ์ของการ
โอนเงนิทีเ่ป็นอนัสิน้สดุไมส่ามารถเพกิถอนได ้
(Finality of Payment) มาใชบ้งัคบักบัคาํสัง่โอนเงนิ
และคาํสัง่ชาํระดุลการหกับญัชทีีไ่ดท้าํสาํเรจ็ลุลว่งไป
แลว้ใหม้ผีลสมบรูณ์และเป็นอนัสิน้สดุ ไมส่ามารถ
เพกิถอนหรอืกลบัรายการหรอืสัง่แกไ้ขหรอืหยุดระงบั
การจา่ยเงนินัน้ได ้ 

มกีารนําหลกัการไมบ่งัคบักฎ 
Zero Hour Rule และการกาํหนด
ผลสมบรูณ์ของการโอนเงนิทีเ่ป็น
อนัสิน้สดุไมส่ามารถเพกิถอนได ้
(Finality of Payment) มาบงัคบั
ใช ้

มบีทบญัญตัทิีย่กเวน้การนํากฎ Zero 
Hour Rule มาใชบ้งัคบั กลา่วคอืคาํสัง่
ชาํระเงนิทีส่ง่เขา้สูร่ะบบการชาํระเงนิ
ทีก่าํหนด (Designated payment 
system) ภายในวนัทีศ่าลมคีาํสัง่
ลม้ละลายนัน้ ใหม้ผีลใชบ้งัคบัได ้และ
ไดก้าํหนดใหค้าํสัง่โอนเงนิหรอืการ
ชาํระดุลทีท่าํในระบบการชาํระเงนิที่
กาํหนด (Designated payment 
system)  ถา้หากดาํเนินการสาํเรจ็
ตามทีถ่กูกาํหนด ใหม้ผีลใชบ้งัคบัได้
และมผีลสมบรูณ์ไมส่ามารถยกเลกิ
เพกิถอน แกไ้ข หรอืหยดุระงบัการ
จา่ยเงนินัน้ไดโ้ดยคาํสัง่ศาลหรอื
บทบญัญตัขิองกฎหมายอื่น 
(Payment Finality) 

ธนาคารแหง่ประเทศไทยอยูใ่น
ระหวา่งเตรยีมการนําเสนอ
คณะอนุกรรมการพจิารณาปรบัปรงุ
กฎหมายเพือ่ใหม้กีารกาํหนดผล
สมบรูณ์ของการโอนเงนิทีเ่ป็นอนั
สิน้สดุไมส่ามารถเพกิถอนได ้
(Payment Finality) และการยกเวน้
มใิหน้ํากฎ Zero Hour Rule มาใช้
บงัคบักบัคาํสัง่โอนเงนิทีไ่ด้
ดาํเนินการผา่นระบบการชาํระเงนิที่
มคีวามสาํคญัอนัยิง่ยวด ซึง่จะทาํให้
ระบบบาทเนตสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานสากล และเป็นการป้องกนั
โอกาสทีธุ่รกรรมการโอนเงนิทีไ่ด้
ดาํเนินการสาํเรจ็ไปแลว้อาจเป็น
โมฆะ 
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ตาราง ผ5-4 ตารางเปรียบเทียบนโยบายและกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียนเป้าหมายและประเทศไทย 
กฎหมายแรงงาน 

 
ขอ้ ประเดน็กฎหมาย สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี สหพนัธรฐัมาเลเซยี สาธารณรฐัสงิคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 
1. ลกัษณะการจา้ง

งาน 
เป็นสญัญาไมว่า่เป็นหนงัสอืหรอืดว้ยวาจา ระหวา่ง
นายจา้งและลกูจา้ง ซึง่มขีอ้ตกลงเกีย่วกบังานที่
รบัผดิชอบ คา่จา้ง สทิธแิละหน้าทีข่องนายจา้งและ
ลกูจา้ง 

มลีกัษณะเป็นสญัญาไมว่า่เป็น
หนงัสอืหรอืดว้ยวาจา ระบุชดัเจน 
หรอืเป็นทีเ่ขา้ใจโดยปรยิายซึง่
บุคคลหนึ่งเรยีกวา่ “นายจา้ง”     
ตกลงรบับุคคลอกีบุคคลหนึ่ง
เรยีกวา่ “ลกูจา้ง” ทาํงานให ้และ
บุคคลอกีบุคคลหนึ่งนัน้ ตกลงทีจ่ะ
ทาํงานใหน้ายจา้งในฐานะลกูจา้ง 
ทัง้นี้รวมถงึสญัญาจา้งฝึกงานดว้ย 

มลีกัษณะเป็นสญัญาไมว่า่เป็นหนงัสอื
หรอืดว้ยวาจา ระบุชดัเจน หรอืเป็นที่
เขา้ใจโดยปรยิายซึง่บุคคลหนึ่ง
เรยีกวา่ “นายจา้ง” ตกลงรบับุคคลอกี
บุคคลหนึ่งเรยีกวา่ “ลกูจา้ง” ทาํงานให ้
และบุคคลอกีบุคคลหนึ่งนัน้ ตกลงทีจ่ะ
ทาํงานใหน้ายจา้งในฐานะลกูจา้ง ทัง้นี้
รวมถงึสญัญาจา้งฝึกงานดว้ย 

สญัญาจา้งแรงงาน คอื สญัญาซึง่
บุคคลหนึ่งเรยีกวา่ ลกูจา้ง ตกลงจะ
ทาํงานใหแ้ก่บุคคลอกีคนหนึ่ง 
เรยีกวา่ นายจา้ง และนายจา้งตกลง
จะใหส้นิจา้งตลอดเวลาทีท่าํงานให ้

2. การใชแ้รงงาน
ทัว่ไป 

    

2.1 คา่จา้งขัน้ตํ่า จนถงึสิน้ปี ค.ศ. 2012 ตัง้แต่837,500 ถงึ 1,529,000 
รปูีต่อเดอืน แตกต่างกนัไปตามพืน้ทีจ่งัหวดั 
 
แต่ในปี ค.ศ. 2013 คา่จา้งขัน้ตํ่าอตัราสงูสดุอาจปรบั
ขึน้เป็น 2,200,000 รปูีต่อเดอืน 

• ไมน่้อยกวา่ 900 รงิกติต่อ
เดอืนสาํหรบัลกูจา้งประจาํที่
ทาํงานใน Penninsular 
Malaysia 

• ไมน่้อยกวา่ 800 รงิกติต่อ
เดอืนสาํหรบัลกูจา้งประจาํที่

ไมม่กีารกาํหนดคา่จา้งขัน้ตํ่า ใน
ลกัษณะบงัคบั เป็นแต่เพยีงคาํแนะนํา
เทา่นัน้ 

ไมน่้อยกวา่ 300 บาททัว่ประเทศ 
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ขอ้ ประเดน็กฎหมาย สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี สหพนัธรฐัมาเลเซยี สาธารณรฐัสงิคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 
ทาํงานใน Sabah Saravak 
 

2.2 วนัและเวลาทาํงาน
ปกต ิ

• ไมเ่กนิ 7 ชัว่โมงต่อวนั และไมเ่กนิ40 ชัว่โมงต่อ
สปัดาห ์สาํหรบัการทาํงาน 6 วนัต่อสปัดาห ์
หรอื 

• ไมเ่กนิ 8 ชัว่โมงต่อวนั และไมเ่กนิ40 ชัว่โมงต่อ
สปัดาห ์สาํหรบัการทาํงาน5 วนัต่อสปัดาห ์

 

• ไมเ่กนิ 5 ชัง่โมงตดิต่อกนั
โดยไมม่เีวลาพกัไมน่้อย
กวา่ 30 นาท ี

• ไมเ่กนิ 8 ชัว่โมงต่อวนั  
• ไมเ่กนิ 10 ชัว่โมงต่อวนัเมือ่

รวมเวลาพกัแลว้ 

• ไมเ่กนิ 48 ชัว่โมงต่อ
สปัดาห ์เมือ่รวมเวลา
ทาํงานทัง้หมด 

• ไมเ่กนิ 6 ชัว่โมงตดิต่อกนัโดย
ไมม่เีวลาพกัไมน่้อยกวา่ 45 
นาท ี

• ไมเ่กนิ 8 ชัว่โมงต่อวนั  หรอื 
44 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์

• ไมเ่กนิ 8 ชัว่โมงต่อวนั หรอืใน
กรณีทีเ่วลาทาํงานวนัใดน้อยกวา่ 
8 ชัว่โมง ใหน้ายจา้งและลกูจา้ง
ตกลงกนัใหน้ําเวลาทาํงานสว่นที่
เหลอืไปรวมกบัเวลาทาํงานในวนั
ทาํงานปกตอิื่นได ้แต่ตอ้งไมเ่กนิ
วนัละ 9 ชัว่โมง และตอ้งไมเ่กนิ 
48 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์ 

• เวน้แต่เป็นงานทีอ่าจเป็นอนัตราย
ต่อสขุภาพและความปลอดภยั
ตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวงตอ้ง
มเีวลาทาํงานปกตไิมเ่กนิ 7 
ชัว่โมงต่อวนั และไมเ่กนิ 42 
ชัว่โมงต่อสปัดาห ์

2.3 การทาํงาน
ลว่งเวลาและการ
ทาํงานในวนัหยุด 

• 1.5 เทา่ของอตัราคา่จา้งต่อชัว่โมงสาํหรบัชัว่โมง
แรกของการทาํงานลว่งเวลา และ 2 เทา่ของ
อตัราคา่จา้งต่อชัว่โมงสาํหรบัชัว่โมงการทาํงาน
ลว่งเวลาต่อไป 

 

• 1.5 เทา่ของอตัราคา่จา้งต่อ
ชัว่โมงในวนัทาํงาน 

• กรณีทาํงานในวนัหยดุ 
เทา่กบัคา่จา้งครึง่วนัต่อการ

• 1.5 เทา่ของอตัราคา่จา้งต่อ
ชัว่โมงในวนัทาํงานปกต ิ

• กรณีนายจา้งขอใหล้กูจา้งใน
วนัหยดุ เทา่กบัคา่จา้ง 1 วนั       

• การใหล้กูจา้งทาํงานลว่งเวลา
จะตอ้งไดร้บัความยนิยอมจาก
ลกูจา้งเป็นคราวๆ ไป เวน้แต่ 
งานทีม่ลีกัษณะหรอืสภาพตอ้ง
ทาํตดิต่อกนัไป ถา้หยดุจะ
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ขอ้ ประเดน็กฎหมาย สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี สหพนัธรฐัมาเลเซยี สาธารณรฐัสงิคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 
กรณีทาํงานในวนัหยดุ สาํหรบัลกูจา้งทีท่าํงาน 6 วนั
ต่อสปัดาห ์40 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์ 

• เทา่กบั 2 เทา่ของอตัราคา่จา้งต่อชัว่โมง สาํหรบั
การทาํงาน 7 ชัว่โมงแรก  

• เทา่กบั 3 เทา่ของอตัราคา่จา้งต่อชัว่โมง สาํหรบั
การทาํงานในชัว่โมงที ่8 และ 

• เทา่กบั 4 เทา่ของอตัราคา่จา้งต่อชัว่โมง สาํหรบั
การทาํงานในชัว่โมงที ่9 และ 10 
 

กรณีทาํงานในวนัหยดุตามประเพณี สาํหรบัลกูจา้งที่
ทาํงาน 6 วนัต่อสปัดาห ์40 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์

• เทา่กบั 2 เทา่ของอตัราคา่จา้งต่อชัว่โมง สาํหรบั
การทาํงาน 5 ชัว่โมงแรก 

• เทา่กบั 3 เทา่ของอตัราคา่จา้งต่อชัว่โมง สาํหรบั
การทาํงานชัว่โมงที ่6 

• เทา่กบั 4 เทา่ของอตัราคา่จา้งต่อชัว่โมงสาํหรบั
การทาํงานชัว่โมงที ่7 และ 8 

 
กรณีทาํงานในวนัหยดุและ/หรอืวนัหยดุตามประเพณี 
สาํหรบัลกูจา้งทีท่าํงาน 5 วนัต่อสปัดาห ์40 ชัว่โมง

ทาํงานในวนัหยุดไมเ่กนิครึง่
วนัของเวลาทาํงานปกต ิหรอื
เทา่กบัคา่จา้ง 1 วนัสาํหรบั
การทาํงานเกนิกวา่ครึง่วนั
ของเวลาทาํงานปกต ิ 

• กรณีทาํงานในวนัหยดุตาม
ประเพณี เทา่กบัคา่จา้ง 2 วนั 

• คา่ลว่งเวลาในวนัหยดุเทา่กบั 
2 เทา่ของอตัราคา่จา้งต่อ
ชัว่โมง 

• คา่ลว่งเวลาในวนัหยดุตาม
ประเพณีเทา่กบั 3 เทา่ของ
อตัราคา่จา้งต่อชัว่โมง 

ต่อการทาํงานในวนัหยดุไมเ่กนิ
ครึง่วนัของเวลาทาํงานปกต ิหรอื
เทา่กบัคา่จา้ง 2 วนัสาํหรบัการ
ทาํงานเกนิกวา่ครึง่วนัของเวลา
ทาํงานปกต ิ

• กรณีลกูจา้งขอทาํงานในวนัหยุด
เอง เทา่กบัคา่จา้งครึง่วนัต่อการ
ทาํงานในวนัหยุดไมเ่กนิครึง่วนั
ของเวลาทาํงานปกต ิหรอืเทา่กบั
คา่จา้ง 1 วนัสาํหรบัการทาํงาน
เกนิกวา่ครึง่วนัของเวลาทาํงาน
ปกต ิ

• กรณีลกูจา้งทาํงานในวนัหยดุตาม
ประเพณี เทา่กบัคา่จา้งสาํหรบั
วนัทาํงานในวนัทาํงาน 

• คา่ทาํงานลว่งเวลาในวนัหยดุ 
และวนัหยดุตามประเพณีเทา่กบั
คา่ทาํงานลว่งเวลาในวนัทาํงาน
ปกต ิ

เสยีหายแก่งาน หรอืเป็นงาน
ฉุกเฉิน นายจา้งมอีาํนาจสัง่ให้
ลกูจา้งทาํงานล่วงเวลาได ้

• นายจา้งตอ้งจา่ยคา่ลว่งเวลาใน
อตัราไมน่้อยกวา่ 1 เทา่ของ
อตัราคา่จา้งต่อชัว่โมงในเวลา
ทาํงานปกตสิาํหรบัเวลาทาํงาน
ในวนัทาํงานปกต ิ 

• นายจา้งตอ้งจา่ยคา่ลว่งเวลาใน
วนัหยดุไมน่้อยกวา่ 3 เทา่ของ
คา่จา้งในวนัทาํงานสาํหรบั
จาํนวนชัว่โมงทีท่าํเกนิเวลา
ทาํงานในวนัหยุด  

• หา้มนายจา้งใหล้กูจา้งทาํงานใน
วนัหยดุ เวน้แต่ งานทีม่ลีกัษณะ
หรอืสภาพตอ้งทาํตดิต่อกนัไป 
ถา้หยดุจะเสยีหายแก่งาน หรอื
เป็นงานฉุกเฉิน นายจา้งมอีาํนาจ
สัง่ใหล้กูจา้งทาํงานในวนัหยดุได้
เทา่ทีจ่าํเป็น หรอืในกจิการ
โรงแรม สถานมหรสพ งานขนสง่ 
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ต่อสปัดาห ์

• เทา่กบั 2 เทา่ของอตัราคา่จา้งต่อชัว่โมง สาํหรบั
การทาํงาน 8 ชัว่โมงแรก 

• เทา่กบั 3 เทา่ของอตัราคา่จา้งต่อชัว่โมง สาํหรบั
การทาํงานชัว่โมงที ่9  

• เทา่กบั 4 เทา่ของอตัราคา่จา้งต่อชัว่โมง สาํหรบั
การทาํงานชัว่โมงที ่10 และ 11 

 

รา้นขายอาหาร รา้ยขาย
เครือ่งดื่ม สโมสร สมาคม 
สถานพยาบาล หรอืกจิการอื่น
ตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

• นายจา้งอาจใหล้กูจา้งทาํงานใน
วนัหยดุไดส้าํหรบังานทีเ่ป็นไป
เพือ่ประโยชน์แก่การผลติ     
การจาํหน่าย และการบรกิาร 
โดยไดร้บัความยนิยอมจาก
ลกูจา้งเป็นคราวๆ ไป  

• นายจา้งตอ้งจา่ยคา่ทาํงานใน
วนัหยดุในอตัราไมน่้อยกวา่ 2 
เทา่ของคา่จา้งในวนัทาํงานปกต ิ

2.4 เวลาพกั ไมน่้อยกวา่ 30 นาท ีต่อทุก 4 ชัว่โมงทาํงาน ไมน่้อยกวา่ 30 นาท ีต่อทุก       
5 ชัว่โมงทาํงาน 

ไมน่้อยกวา่ 45 นาท ีต่อทุก 6 ชัว่โมง
ทาํงาน 

• ไมน่้อยกวา่ 1 ชัว่โมงหลงัจากที่
ลกูจา้งทาํงานมาแลว้ไมเ่กนิ       
5 ชัว่โมงตดิต่อกนั  

• นายจา้งและลกูจา้งอาจตกลงกนั
ลว่งหน้าใหเ้วลาพกัครัง้หนึ่งน้อย
กวา่ 1 ชัว่โมงได ้แต่เมือ่รวมกนั
แลว้วนัหนึ่งตอ้งไมน่้อยกวา่       
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ขอ้ ประเดน็กฎหมาย สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี สหพนัธรฐัมาเลเซยี สาธารณรฐัสงิคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 
1 ชัว่โมง 

2.5 วนัหยดุ • อยา่งน้อย 1 วนัต่อสปัดาห ์สาํหรบัการทาํงาน  
6 วนัต่อสปัดาห ์

• อยา่งน้อย 2 วนัต่อสปัดาห ์สาํหรบัการทาํงาน  
5 วนัต่อสปัดาห ์

• วนัหยดุประจาํปีอยา่งน้อย 12 วนั สาํหรบัลกูจา้ง
ทีท่าํงานมาแลว้ไมน่้อยกวา่ 12 เดอืนตดิต่อกนั 

• อยา่งน้อย 1 วนัต่อสปัดาห ์
ตามทีน่ายจา้งกําหนด 

• วนัหยดุตามประเพณี 10 วนั 

• อยา่งน้อย 1 วนัต่อสปัดาห ์
ตามทีน่ายจา้งกําหนด 

• วนัหยดุตามประเพณี 11 วนั 

• วนัหยดุประจาํสปัดาห ์ไมน่้อย
กวา่สปัดาหล์ะ 1 วนั มรีะยะหา่ง
กนัไมเ่กนิ 6 วนั 

• สาํหรบังานโรงแรม งานขนสง่ 
งานในปา่ งานทีทุ่รกนัดาร หรอื
งานอื่นทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 
นายจา้งและลกูจา้งอาจตกลงกนั
ลว่งหน้าใหม้กีารสะสมและเลื่อน
วนัหยดุประจาํสปัดาหไ์ปเมือ่ใดก็
ได ้แต่ตอ้งมวีนัหยดุเมือ่ทาํงาน
มาเป็นระยะเวลา 4 สปัดาห์
ตดิต่อกนั 

• วนัหยดุตามประเพณ ีนายจา้ง
ตอ้งประกาศใหท้ราบล่วงหน้า
โดยปีหนึ่งไมน่้อยกวา่ 13 วนั 
รวมวนัแรงงานแหง่ชาต ิ 

• วนัหยดุพกัผอ่นประจาํปี ลกูจา้ง
ซึง่ทาํงานตดิต่อกนัมาแลว้ครบ  
1 ปี มสีทิธหิยดุพกัผอ่นไมน่้อย
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ผ 5 - 57 

ขอ้ ประเดน็กฎหมาย สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี สหพนัธรฐัมาเลเซยี สาธารณรฐัสงิคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 
กวา่ปีละ 6 วนั โดยนายจา้งเป็น
ผูก้าํหนดลว่งหน้า หรอืให้
กาํหนดตามทีน่ายจา้งและลกูจา้ง
ตกลงกนั 

3. การใชแ้รงงานเดก็ • เดก็อายตุํ่ากวา่ 18 ปี ทาํงานไดไ้มเ่กนิ 3 ชัว่โมง
ต่อวนั และจะตอ้งไมเ่ป็นการรบกวนหรอื
ขดัขวางการศกึษาเรยีนรู ้และพฒันาการทาง
รา่งกาย จติใจ และสงัคม 

• เดก็อายตุัง้แต่ 13 ปี แต่ไมเ่กนิ 15 ปี ทาํได้
เฉพาะงานเบา 

• เดก็อายตุํ่ากวา่ 14 ปี ทาํงาน
ไดใ้นชว่งเวลา 7.00 น. ถงึ 
20.00 น. โดยทาํงานไดไ้ม่
เกนิ 6 ชัว่โมงต่อวนั ไมเ่กนิ  
3 ชัว่โมงตดิต่อกนัโดยไมม่ี
เวลาพกัไมน่้อยกวา่ 30 นาท ี
และเมือ่รวมเวลาเรยีนและ
ทาํงานแลว้ตอ้งไมเ่กนิวนัละ 
7 ชัว่โมง 

• เยาวชนอายตุัง้แต่ 14 ปี แต่
น้อยกวา่ 16 ปี ทาํงานไดใ้น
ชว่งเวลา 7.00 น. ถงึ 20.00 
น. โดยทาํงานไดไ้มเ่กนิ 7 
ชัว่โมงต่อวนั ไมเ่กนิ 4 
ชัว่โมงตดิต่อกนัโดยไมม่เีวลา
พกัไมน่้อยกวา่ 30 นาท ีและ
เมือ่รวมเวลาเรยีนและทาํงาน

• หา้มใหเ้ดก็ซึง่มอีายตุัง้แต่ 13 ปี 
แต่น้อยกวา่ 15 ปี ทาํงานใน
โรงงานหรอืในเรอื เวน้แต่เป็น
การจา้งโดยพอ่หรอืแมข่องเดก็
นัน้ และทาํงานไดไ้มเ่กนิ          
3 ชัว่โมงโดยไมม่เีวลาพกัไมน่้อย
กวา่ 30 นาท ีและไมเ่กนิ            
6 ชัว่โมงต่อวนั 

• ใหผู้เ้ยาวซ์ึง่มอีายตุัง้แต่ 15 ปี แต่
ไมเ่กนิ 16 ปี ทาํงานในโรงงานได ้
แต่นายจา้งตอ้งแจง้การจา้ง
แรงงานดงักลา่วต่อ
คณะกรรมการแรงงาน ภายใน 
30 วนั และก่อนการจา้งแรงงาน 
นายจา้งตอ้งใบรบัรองแพทยซ์ึง่
รบัรองความพรอ้มในการทาํงาน 
และตอ้งไมใ่หท้าํงานเกนิกวา่ 4 

• หา้มนายจา้งจา้งเดก็อายตุํ่ากวา่ 
15 ปีทาํงาน 

• ในกรณีจา้งงานเดก็อายตุํ่ากวา่ 
18 ปี จะตอ้งดาํเนินการแจง้
การเขา้ทาํงาน การออกจากง
งาน และสภาพการจา้งต่อ
พนกังานตรวจแรงงาน 

• หา้มมใิหน้ายจา้งใหล้กูจา้งซึง่
เป็นเดก็อายตุํ่ากวา่ 18 ปี
ทาํงานระหวา่งเวลา 22.00 น. 
ถงึ 06.00 น. เวน้แต่ไดร้บั
อนุญาตเป็นหนงัสอืจากอธบิด ี

• หา้มนายจา้งใหล้กูจา้งซึง่เป็น
เดก็อายตุํ่ากวา่ 18 ปี ทาํงาน
ลว่งเวลา หรอืทาํงานในวนัหยดุ 

• หา้มมใิหน้ายจา้งใหล้กูจา้งซึง่
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ผ 5 - 58 

ขอ้ ประเดน็กฎหมาย สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี สหพนัธรฐัมาเลเซยี สาธารณรฐัสงิคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 
แลว้ตอ้งไมเ่กนิวนัละ 8 
ชัว่โมง 

ชัว่โมงตดิต่อกนัโดยไมม่เีวลาพกั
ไมน่้อยกวา่ 30 นาท ีและไมเ่กนิ 
7 ชัว่โมงต่อวนั 

• หา้มใหผู้ม้อีายนุ้อยกวา่ 16 ปี 
ทาํงานเวลาระหวา่ง 23.00 น.ถงึ 
06.00 น. หรอืทาํงานซึง่
เกีย่วขอ้งกบัเครื่องจกัรกล หรอื
ทาํงานทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กระแสไฟฟ้า หรอืทาํงานใตด้นิ 

เป็นเดก็อายตุํ่ากวา่ 18 ปี
ทาํงานทีอ่าจเป็นอนัตรายต่อ
สขุภาพหรอืรา่งการอยา่งใด
อยา่งหนึ่ง 

• หา้มมใิหน้ายจา้ง หรอืผูซ้ึง่เป็น
หวัหน้างาน ผูค้วบคุมหรอื
ผูต้รวจงานกระทาํลว่งเกนิทาง
เพศต่อลกูจา้งเดก็ 

4. การใชแ้รงงาน
ผูห้ญงิ 

• หา้มใหผู้ห้ญงิอายนุ้อยกวา่ 18 ปี ทาํงานระหวา่ง
เวลา 23.00 น. ถงึ 07.00 น. 

• หา้มนายจา้งใหห้ญงิมคีรรภท์าํงาน ซึง่แพทย ์     
มคีวามเหน็วา่อาจเป็นอนัตรายต่อเดก็หรอืหญงิ
เอง หากทาํงานระหวา่งเวลา 23.00 น. ถงึ 
07.00 น. 

• นายจา้งซึง่ใหล้กูจา้งหญงิทาํงานระหวา่งเวลา 
23.00 น. ถงึ 07.00 น. ตอ้งจดัหาอาหารและ
เครือ่งดื่มทีม่ปีระโยชน์ให ้และตอ้งรกัษาให้
สถานทีท่าํงานมคีวามเหมาะสมทางศลีธรรมและ
ความปลอดภยัแก่ลกูจา้งหญงิ 

• หา้มใหท้าํงานโรงงานหรอื
เกษตรกรรมระหวา่งเวลา 
22.00 น. ถงึ 05.00 น.      
ทัง้หา้มใหม้เีวลาวา่งน้อยกวา่ 
11 ชัว่โมงตดิต่อกนัจากการ
ทาํงานเชน่วา่นัน้ 

• หา้มใหท้าํงานทีต่อ้งทาํใตด้นิ 
และ 

• งานอื่นๆ ตามทีร่ฐัมนตรี
กาํหนด 

ไมม่ขีอ้กาํหนดเกีย่วกบัการใชแ้รงงาน
ผูห้ญงิ มเีฉพาะกรณีหญงิตัง้ครรภ์
เทา่นัน้ 

• หา้มมใิหน้ายจา้งใหล้กูจา้งหญงิ
ทาํงานทีอ่าจเป็นอนัตรายต่อ
สขุภาพหรอืรา่งการอยา่งใด 
อยา่งหนึ่ง 

• หา้มมใิหน้ายจา้ง หรอืผูซ้ึง่เป็น
หวัหน้างาน ผูค้วบคุมหรอื
ผูต้รวจงานกระทาํลว่งเกนิทาง
เพศต่อลกูจา้งหญงิ 

• หา้มมใิหล้กูจา้งหญงิมคีรรภ์
ทาํงานในระหวา่งเวลา 22.00 น. 
ถงึ 06.00 น. ทาํงานลว่งเวลา 
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ผ 5 - 59 

ขอ้ ประเดน็กฎหมาย สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี สหพนัธรฐัมาเลเซยี สาธารณรฐัสงิคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

• นายจา้งซึง่ใหล้กูจา้งหญงิทาํงานระหวา่งเวลา 
23.00 น. ถงึ 05.00 น. ตอ้งจดัหายานพาหนะ
เพือ่รบัสง่ 

หรอืทาํงานในวนัหยดุ 

• ลกูจา้หญงิมคีรรภม์สีทิธขิอ
เปลีย่นงานชัว่คราวก่อนหรอืหลงั
คลอด 

• หา้มมใิหน้ายจา้งเลกิจา้งลกูจา้ง
หญงิเพราะเหตุทีล่กูจา้งหญงินัน้
มคีรรภ ์

5. การใชแ้รงงานต่าง
ดา้ว 

• แรงงานต่างดา้วตอ้งเขา้เมอืงโดยถกูกฎหมาย 
จงึจะสามารถทาํงานในประเทศอนิโดนีเซยีได ้

• แรงงานต่างดา้วทาํงานไดเ้ฉพาะตาํแหน่งงานที่
ไมถ่กูหา้มโดยคาํสัง่รฐัมนตร ีซึง่มจีาํนวน 19 
ตาํแหน่ง1 

• นายจา้งซึง่จะจา้งแรงงานต่างดา้วตอ้งเป็นนิติ
บุคคลเทา่นัน้ โดยตอ้งทาํแผนการใชแ้รงงานต่าง
ดา้ว และขออนุมตัจิากรฐัมนตรวีา่การกระทรวง
แรงงานหรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

• แผนการใชแ้รงงานต่างดา้วตอ้งประกอบดว้ย
เหตุผลในการจา้ง ตาํแหน่งหรอืหน้าทีง่านทีจ่า้ง 
ระยะเวลาการจา้ง และการแต่งตัง้แรงงาน

• อนุญาตใหแ้รงงานต่างดา้ว
ทาํงานไดใ้น 5 ภาคธุรกจิ คอื 
การผลติ การก่อสรา้ง การ
เพาะปลกู การเกษตร และ
การบรกิาร และหา้มทาํงาน
บางประเภท 

• อนุญาตใหแ้รงงานต่างดา้ว
จากประเทศเฉพาะทาํงานได ้
คอื ไทย กมัพชูา พมา่ ลาว 
เวยีดนาม คาซคัสถาน 
เนปาล ปากสีถาน ศรลีงักา 
เตริก์เมนิสถาน อุซเบกสิถาน 

• แรงงานต่างดา้วตอ้งมใีบอนุญาต
ทาํงาน จงึจะทาํงานในประเทศ
สงิคโปรไ์ด ้

• หา้มมใิหจ้า้งแรงงานต่างดา้วซึง่
ไมม่ใีบอนุญาตทาํงานหรอื
นอกเหนือจากเงือ่นไขทีร่ะบุใน
ใบอนุญาตทาํงาน 
 

• หา้มแรงงานต่างดา้วประกอบ
อาชพี หรอืวชิาชพีจาํนวน 39 
รายการ 

• แรงงานต่างดา้วตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่น
ราชอาณาจกัร หรอืไดร้บัอนุญาต
ใหเ้ขา้มาในราชอาณาจกัรเป็น
การชัว่คราวตามกฎหมายวา่ดว้ย
คนเขา้เมอืง โดยมใิชใ่นฐานะ
นกัทอ่งเทีย่ว หรอืผูเ้ดนิทางผา่น 

• แรงงานต่างดา้วอาจไดร้บัการ
อนุญาตใหเ้ขา้มาทาํงานไดต้าม
กฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิการ

                                                            
1Decision Decree No. 40 of 2012 on Restricted Positions for Foreign Workers in Indonesia (“Decree No.40/2012”) 
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ผ 5 - 60 

ขอ้ ประเดน็กฎหมาย สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี สหพนัธรฐัมาเลเซยี สาธารณรฐัสงิคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 
ทอ้งถิน่เพือ่ทาํงานรว่มกบัแรงงานดา่วดา้ว 

• นายจา้งตอ้งแต่งตัง้แรงงานทอ้งถิน่ใหท้าํงาน
รว่มกบัแรงงานต่างดา้ว เพือ่รบัการถ่ายทอด
ความรู ้จนกวา่แรงงานทอ้งถิน่จะสามารถทาํงาน
ในตาํแหน่งทีแ่รงงานต่างดา้วทาํได ้

• มขีอ้จาํกดัการทาํงานของ
แรงงานต่างดา้วทีม่าจากบาง
ประเทศ  

ลงทุน หรอืตามกฎหมายอื่น  
(เชน่ การนิคมอุตสาหกรรม) 

6. การเลกิจา้ง • ไมม่กีฎหมายกาํหนดเกีย่วกบัการบอกกลา่ว
ลว่งหน้า 

• การเลกิจา้งจะกระทาํมไิด ้หากไมม่กีารทาํ
ขอ้ตกลงอนัเกดิจากการเจรจาต่อรองระหวา่ง
นายจา้งและลกูจา้ง หรอืสหภาพแรงงานของ
ลกูจา้ง 

• หากการเจรจาต่อรองไมป่ระสบผลสาํเรจ็      
การเลกิจา้งจะกระทาํมไิด ้หากไมม่คีาํสัง่อนุญาต
จากสถาบนัระงบัขอ้พพิาทแรงงาน 

 
 

• ลกูจา้งซึง่มอีายุงานน้อยกวา่ 
2 ปีใหบ้อกกลา่วลว่งหน้าไม่
น้อยกวา่ 4 สปัดาห ์ 

• ลกูจา้งซึง่มอีายุงานมากกวา่ 
2 ปี แต่น้อยกวา่ 5 ปี ใหบ้อก
กลา่วลว่งหน้าไมน่้อยกวา่       
6 สปัดาห ์

• ลกูจา้งซึง่มอีายุงานตัง้แต่        
5 ปีขึน้ไป ใหบ้อกกลา่ว
ลว่งหน้าไมน่้อยกวา่            
8 สปัดาห ์

• ลกูจา้งซึง่มอีายุงานน้อยกวา่      
26 สปัดาห ์ใหบ้อกกลา่วลว่งหน้า
ไมน่้อยกวา่ 1 วนั 

• ลกูจา้งซึง่มอีายุงานน้อยกวา่ 2 ปี 
ใหบ้อกกลา่วลว่งหน้าไมน่้อยกวา่ 
1 สปัดาห ์

• ลกูจา้งซึง่มอีายุงานน้อยกวา่ 5 ปี 
ใหบ้อกกลา่วลว่งหน้าไมน่้อยกวา่ 
2 สปัดาห ์

• ลกูจา้งซึง่มอีายุงานตัง้แต่ 5 ปีขึน้
ไป ใหบ้อกกลา่วลว่งหน้าไมน่้อย
กวา่ 4 สปัดาห ์

• กรณีทีไ่มบ่อกกลา่วล่วงหน้า 
นายจา้งตอ้งจา่ยคา่จา้งแทนการ
บอกกลา่วลว่งหน้า เทา่กบั

• การเลกิจา้ง หมายถงึ การกระทาํ
ใดๆ ทีน่ายจา้งไมใ่หล้กูจา้ง
ทาํงานต่อไปและไมจ่า่ยคา่จา้งให ้
ไมว่า่จะเป็นเพราะเหตุสิน้สดุ
สญัญาจา้ง หรอืเพราะเหตุอื่นใด 

• การเลกิจา้งไมเ่ป็นธรรมเป็น
ลกัษณะของการเลกิจา้งโดยไมม่ี
เหตุผลอนัสมควร ฝา่ฝืนหลกั
กฎหมายอนัมวีตัถุประสงคเ์พือ่
คุม้ครองการใชส้ทิธติาม
กฎหมายของลกูจา้ง ซึง่เป็น
ดุลพนิิจของศาลแรงงาน 

• หากศาลแรงงานเหน็วา่การเลกิ
จา้งนัน้เป็นการเลกิจา้งทีไ่มเ่ป็น
ธรรม ศาลอาจมคีาํสัง่ใหน้ายจา้ง
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ผ 5 - 61 

ขอ้ ประเดน็กฎหมาย สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี สหพนัธรฐัมาเลเซยี สาธารณรฐัสงิคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 
ระยะเวลาทีก่าํหนดสาํหรบัการ
บอกกลา่วลว่งหน้า 

รบัลกูจา้งเขา้ทาํงาน หรอืในกรณี
ทีศ่าลเหน็วา่นายจา้งและลกูจา้ง
ไมอ่าจทาํงานรว่มกนัต่อไปได ้
ศาลจะกาํหนดค่าเสยีหายให้
นายจา้งชดใช ้โดยคาํนึงถงึอายุ
ของลกูจา้ง ระยะเวลาการทาํงาน
ของลกูจา้ง ความเดอืดรอ้นของ
ลกูจา้ง มลูเหตุของการเลกิจา้ง 
และเงนิคา่ชดเชยทีล่กูจา้งมสีทิธิ
ไดร้บั  

7. คา่ชดเชย แบง่ออกเป็น 2 สว่น คอื คา่ชดเชยการเลกิจา้ง และ
รางวลัตอบแทนการทาํงาน 
 
คา่ชดเชยการเลกิจา้ง เทา่กบั 

• คา่จา้ง 1 เดอืน สาํหรบัลกูจา้งทีม่อีายงุานน้อย
กวา่ 1 ปี 

• คา่จา้ง 2 เดอืน สาํหรบัลกูจา้งทีม่อีายงุานน้อย
กวา่ 2 ปี 

• คา่จา้ง 3 เดอืน สาํหรบัลกูจา้งทีม่อีายงุานน้อย
กวา่ 3 ปี 

• เทา่กบัคา่จา้ง 10 วนัคณูดว้ย
จาํนวนปีทีท่าํงาน สาํหรบั
ลกูจา้งทีท่าํงานมาตํ่ากวา่     
2 ปี แต่ไมน่้อยกวา่ 1 ปี 

• เทา่กบัคา่จา้ง 15 วนัคณูดว้ย
จาํนวนปีทีท่าํงาน สาํหรบั
ลกูจา้งทีท่าํงานเกนิกวา่ 2 ปี 
แต่น้อยกวา่ 5 ปี 

• เทา่กบัคา่จา้ง 20 วนัคณูดว้ย
จาํนวนปีทีท่าํงาน สาํหรบั
ลกูจา้งทีท่าํงานมาตัง้แต่ 5 ปี

จาํนวนทีเ่หมาะสมตามทีร่ฐัมนตรมีี
คาํสัง่ 

• คา่ชดเชย คอื เงนิทีน่ายจา้งจา่ย
ใหแ้ก่ลกูจา้งเมื่อเลกิจา้ง ซึง่
คาํนวณตามอายกุารทาํงานของ
ลกูจา้ง 

• คา่ชดเชยพเิศษ คอื เงนิที่
นายจา้งจา่ยใหแ้ก่ลกูจา้งเมือ่
สญัญาจา้งสิน้สดุลงเพราะกรณี
นายจา้งยา้ยสถานประกอบ
กจิการ หรอืกรณีนายจา้ง
ปรบัปรงุหน่วยงาน กระบวนการ
ผลติ การจาํน่าย หรอืการบรกิาร
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ผ 5 - 62 

ขอ้ ประเดน็กฎหมาย สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี สหพนัธรฐัมาเลเซยี สาธารณรฐัสงิคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

• คา่จา้ง 4 เดอืน สาํหรบัลกูจา้งทีม่อีายงุานน้อย
กวา่ 4 ปี 

• คา่จา้ง 5 เดอืน สาํหรบัลกูจา้งทีม่อีายงุานน้อย
กวา่ 5 ปี 

• คา่จา้ง 6 เดอืน สาํหรบัลกูจา้งทีม่อีายงุานน้อย
กวา่ 6 ปี 

• คา่จา้ง 7 เดอืน สาํหรบัลกูจา้งทีม่อีายงุานน้อย
กวา่ 7 ปี 

• คา่จา้ง 8 เดอืน สาํหรบัลกูจา้งทีม่อีายงุานน้อย
กวา่ 8 ปี 

• คา่จา้ง 9 เดอืน สาํหรบัลกูจา้งทีม่อีายงุานตัง้แต่ 
8 ปีขึน้ไป 

 
รางวลัตอบแทนการทาํงาน เทา่กบั 

• คา่จา้ง 2 เดอืน สาํหรบัลกูจา้งทีม่อีายงุานตัง้แต่ 
3 ปี แต่น้อยกวา่ 6 ปี 

• คา่จา้ง 3 เดอืน สาํหรบัลกูจา้งทีม่อีายงุานตัง้แต่ 
6 ปี แต่น้อยกวา่ 9 ปี 

• คา่จา้ง 4 เดอืน สาํหรบัลกูจา้งทีม่อีายงุานตัง้แต่ 
9 ปี แต่น้อยกวา่ 12 ปี 

ขึน้ไป 

• ในกรณีทีม่เีศษเดอืน ให้
คาํนวณตามสว่นของจาํนวน
เดอืนทีใ่กลท้ีส่ดุ 

อนัเนื่องมาจากการนําเครือ่งจกัร
มาใชห้รอืเปลีย่นแปลงเครือ่งจกัร
หรอืเทคโนโลย ีซึง่เป็นเหตุให้
ตอ้งลดจาํนวนลกูจา้ง 



กฎหมายแรงงาน 
 
 

 
        
 

ผ 5 - 63 

ขอ้ ประเดน็กฎหมาย สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี สหพนัธรฐัมาเลเซยี สาธารณรฐัสงิคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

• คา่จา้ง 5 เดอืน สาํหรบัลกูจา้งทีม่อีายงุานตัง้แต่ 
12 ปี แต่น้อยกวา่ 15 ปี 

• คา่จา้ง 6 เดอืน สาํหรบัลกูจา้งทีม่อีายงุานตัง้แต่ 
15 ปี แต่น้อยกวา่ 18 ปี 

• คา่จา้ง 7 เดอืน สาํหรบัลกูจา้งทีม่อีายงุานตัง้แต่ 
18 ปี แต่น้อยกวา่ 21 ปี 

• คา่จา้ง 8 เดอืน สาํหรบัลกูจา้งทีม่อีายงุานตัง้แต่ 
21 ปี แต่น้อยกวา่ 24 ปี 

• คา่จา้ง 10 เดอืน สาํหรบัลกูจา้งทีม่อีายงุาน
ตัง้แต่ 24 ปีขึน้ไป 

8. แรงงานสมัพนัธ ์     
8.1 องคก์รฝา่ย

นายจา้ง 
• นายจา้งทุกคนมสีทิธทิีจ่ะจดัตัง้และเขา้รว่มเป็น

สมาชกิของสมาคมนายจา้ง 
• อาจประกาศปิดงาน โดยตอ้ง

จดัใหส้มาชกิลงคะแนนลบั 
โดยตอ้งไดค้ะแนนเสยีง 2 ใน 
3 ของผูม้สีทิธลิงคะแนน
ทัง้หมด 

• ภายหลงั 7 วนันบัแต่วนัที่
สง่ผลการลงคะแนนใหแ้ก่
อธบิด ี

 

• อาจนดัปิดงานโดยตอ้งจดัให้
สมาชกิลงคะแนนลบั  

• มใิชเ่หตุอนัเกดิจากขอ้พพิาท
แรงงานซึง่กาํลงัอยูใ่นการ
พจิารณาของศาลแรงงาน 

• ไมม่เีจตนาเพือ่กดดนัรฐับาลหรอื
ก่อความลาํบากใหแ้ก่สงัคม 

• สมาคมนายจา้ง นายจา้งจาํนวน
ไมน่้อยกวา่ 3 คน อาจจดัตัง้
องคก์รทางแรงงานซึง่มี
วตัถุประสงคเ์พื่อแสวงหาและ
คุม้ครองผลประโยชน์เกีย่วกบั
สภาพการจา้ง และสง่เสรมิ
ความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่ง
นายจา้งและลกูจา้ง และระหวา่ง
นายจา้งดว้ยกนัเอง 
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ผ 5 - 64 

ขอ้ ประเดน็กฎหมาย สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี สหพนัธรฐัมาเลเซยี สาธารณรฐัสงิคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

• สหพนัธน์ายจา้ง สมาคมนายจา้ง
ตัง้แต่ 2 สมาคมขึน้ไปทีส่มาชกิ
ประกอบกจิการประเภทเดยีวกนั
รว่มกนัจดัตัง้ดว้ยการจดทะเบยีน
โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่สง่เสรมิ
ความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่ง
สมาคมนายจา้ง และคุม้ครอง
ผลประโยชน์ของสมาคมนายจา้ง
และนายจา้ง 

• สภาองคก์ารนายจา้ง สมาคม
นายจา้ง หรอืสมาพนัธน์ายจา้ง
ไมน่้อยกวา่ 5 แหง่อาจจดัตัง้สภา
องคก์ารนายจา้งขึน้โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อสง่เสรมิ
การศกึษาและสง่เสรมิการ
แรงงานสมัพนัธ ์

8.2 องคก์รฝา่ยลกูจา้ง • ลกูจา้งจาํนวนไมน่้อยกวา่ 10 คนอาจรวมตวักนั
จดัตัง้สหภาพแรงงานได ้

• สหภาพแรงงานไมน่้อยกวา่ 5 สหภาพอาจ
รวมตวักนัจดัตัง้สหพนัธแ์รงงานกไ็ด ้

• ลกูจา้งจาํนวนไมน่้อยกวา่      
7 คน อาจรวมตวักนัขอจด
ทะเบยีนจดัตัง้สหภาพ
แรงงานได ้

• ลกูจา้งจาํนวนไมน่้อยกวา่ 7 คน
อาจรวมตวักนัขอจดทะเบยีน
จดัตัง้สหภาพแรงงานได ้

• อาจนดัหยดุงานโดยตอ้งจดัให้

• สหภาพแรงงาน ลกูจา้งของ
นายจา้งคนเดยีวกนั หรอืเป็น
ลกูจา้งซึง่ทาํงานในกจิการ
ประเภทเดยีวกนัจาํนวนไมน่้อย
กวา่ 10 คนอาจจดัตัง้สหภาพ
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ผ 5 - 65 

ขอ้ ประเดน็กฎหมาย สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี สหพนัธรฐัมาเลเซยี สาธารณรฐัสงิคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

• สหพนัธแ์รงงานไมน่้อยกวา่ 3 สหพนัธอ์าจ
รวมตวักนัจดัตัง้สภาองคก์ารลกูจา้งได ้

• ลกูจา้งทุกคนมสีทิธทิีจ่ะจดัตัง้และเป็นสมาชกิ
ของสหภาพแรงงาน  

• อาจนดัหยดุงานได ้โดยตอ้งแจง้เป็นหนงัสอืแก่
นายจา้งและเจา้พนกังานทอ้งถิน่ ลว่งหน้าไม่
น้อยกวา่ 7 วนัก่อนการหยดุงาน โดยระบุเวลา 
สถานที ่เหตุผล และลายมอืชื่อของประธานและ
เลขานุการสหภาพแรงงาน ผูร้บัผดิชอบ 

• อาจนดัหยดุงาน โดยตอ้งจดั
ใหส้มาชกิลงคะแนนลบั โดย
ตอ้งไดค้ะแนนเสยีง 2 ใน 3 
ของผูม้สีทิธลิงคะแนนทัง้หมด 

• ภายหลงั 7 วนันบัแต่วนัที่
สง่ผลการลงคะแนนใหแ้ก่
อธบิด ี

 

ลงคะแนนลบั 

• มใิชเ่หตุอนัเกดิจากขอ้พพิาท
แรงงานซึง่กาํลงัอยูใ่นการ
พจิารณาของศาลแรงงาน 

• ไมม่เีจตนาเพือ่กดดนัรฐับาลหรอื
ก่อความลาํบากใหแ้ก่สงัคม 

แรงงานไดโ้ดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่
การแสวงหาและคุม้ครอง
ผลประโยชน์เกีย่วกบัสภาพการ
จา้งต่างๆ และสง่เสรมิ
ความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่ง
นายจา้งกบัลกูจา้ง และระหวา่ง
ลกูจา้งดว้ยกนั 

• สหพนัธแ์รงงาน สหภาพแรงงาน
ตัง้แต่ 2 สหภาพขึน้ไป ซึง่แต่ละ
สหภาพมสีมาชกิเป็นลกูจา้งของ
นายจา้งคนเดยีวกนั หรอืมี
สมาชกิเป็นลกูจา้งซึง่ทาํงานใน
กจิการประเภทเดยีวกนัอาจ
จดัตัง้เป็นสหพนัธแ์รงงานเพือ่
สง่เสรมิความสมัพนัธอ์นัดี
ระหวา่งสหภาพแรงงานและ
คุม้ครองผลประโยชน์ของ
สหภาพแรงงานและลกูจา้ง 

• สภาองคก์ารลกูจา้ง สหภาพ
แรงงานหรอืสหพนัธแ์รงงาน    
ไมน่้อยกวา่ 15 แหง่อาจจดัตัง้
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ผ 5 - 66 

ขอ้ ประเดน็กฎหมาย สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี สหพนัธรฐัมาเลเซยี สาธารณรฐัสงิคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 
สภาองคก์ารลกูจา้งเพือ่สง่เสรมิ
การศกึษาและสง่เสรมิการ
แรงงานสมัพนัธไ์ด ้

9. การกระทาํอนัไม่
เป็นธรรม 

หา้มทาํการขดัขวางหรอืบงัคบัลกูจา้งจากการก่อตัง้
หรอืไมก่่อตัง้ เป็นหรอืไมเ่ป็นพนกังาน เป็นหรอืไม่
เป็นพนกังาน หรอืทาํหรอืไมท่าํกจิกรรมใด ๆ ของ
สหภาพแรงงาน โดยการ 

• เลกิจา้ง พกังาน ลดตาํแหน่ง หรอืโยกยา้ย
ลกูจา้ง 

• ไมจ่า่ยหรอืลดคา่จา้งแรงงาน 

• ขูเ่ขญ็ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

• กระทาํการใด ๆ อนัเป็นการโน้มน้าวมใิหม้กีาร
จดัตัง้สหภาพแรงงาน 

• กาํหนดเงือ่นไขในสญัญาจา้ง 
เพือ่ขดัขวางมใิหบุ้คคลหรอื
ลกูจา้งใดเขา้รว่มหรอืเป็น
สมาชกิสหภาพแรงงาน 

• ปฏเิสธการจา้งแรงงาน
เนื่องจากการทีบุ่คคลใดเป็น
สมาชกิหรอืไมเ่ป็นสมาชกิ
ของสหภาพแรงงาน 

• เลอืกปฏบิตัเินื่องมาจากการ
เป็นหรอืไมเ่ป็นสมาชกิของ
สหภาพแรงงาน 

• เลกิจา้ง ขูเ่ขญ็วา่จะเลกิจา้ง 
ทาํรา้ย หรอืขูเ่ขญ็วา่จะทาํ
รา้ยลกูจา้ง หรอืโยกยา้ยหรอื
ขูเ่ขญ็วา่จะโยกยา้ยตาํแหน่ง
งานของลกูจา้ง เนื่องจาก
ลกูจา้งชกัชวนผูอ้ื่นเขา้เป็น

• โน้มน้าวหรอืพยายามโน้มน้าว
ผูอ้ื่นมใิหเ้ขา้เป็นหรอือกจากการ
เป็นสมาชกิหรอืเจา้หน้าทีข่อง
สหภาพแรงงาน โดยการให ้
จดัหา เสนอวา่จะใหผ้ลประโยชน์
ใด ๆ  

• เลอืกปฏบิตัติ่อลกูจา้งซึง่เป็นหรอื
ไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นเจา้หน้าทีห่รอื
สมาชกิของสหภาพแรงงาน หรอื
ลกูจา้งทีจ่ะไดร้บัประโยชน์จาก
ขอ้ตกลงเกีย่วกบัสภาพการจา้ง 
หรอืเป็นพยานหรอืใหห้ลกัฐาน
เกีย่วกบัการดาํเนินคดแีรงงาน 

• การหา้มเลกิจา้งหรอืกระทาํการ
ใดๆ เพราะเหตุทีล่กูจา้งหรอื
สหภาพแรงงานไดน้ดัชุมนุม 

• การหา้มเลกิจา้งหรอืกระทาํงาน
ใด เพราะเหตุทีล่กูจา้งนัน้เป็น
สมาชกิของสหภาพแรงงาน 

• หา้มมใิหน้ายจา้งขดัขวางในการ
ทีล่กูจา้งเป็นสมาชกิ หรอืให้
ลกูจา้งออกจากการเป็นสมาชกิ
ของสหภาพแรงงาน 

• หา้มมใิหน้ายจา้งขดัขวางการ
ดาํเนินการของสหภาพแรงงาน 
หรอืสหพนัธแ์รงงาน 

• หา้มมใิหน้ายจา้งเขา้แทรกแซง
การดาํเนินการของสหภาพ
แรงงาน หรสืหพนัธแ์รงงาน  
โดยไมม่อีาํนาจโดยชอบดว้ย



กฎหมายแรงงาน 
 
 

 
        
 

ผ 5 - 67 

ขอ้ ประเดน็กฎหมาย สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี สหพนัธรฐัมาเลเซยี สาธารณรฐัสงิคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 
สมาชกิของสหภาพแรงงาน 
หรอืเขา้รว่มกจิกรรมของ
สหภาพแรงงาน 

• โน้มน้าวบุคคลใดมใิหเ้ขา้รว่ม
หรอืออกจากการเป็นสมาชกิ
ของสหภาพแรงงาน โดยการ
ใหห้รอืเสนอทีจ่ะให้
ผลประโยชน์ใดๆ  

กฎหมาย 

• หา้มนายจา้งเลกิจา้งลกูจา้งใน
ระหวา่งทีข่อ้ตกลงเกีย่วกบัสภาพ
การจา้งหรอืคาํชีข้าดมผีลใช้
บงัคบั เวน้แต่กระทาํความผดิ
รา้ยแรงตามทีก่ฎหมายกาํหนด 

10. การระงบัขอ้พพิาท
แรงงาน 

• เกดิขึน้ไดจ้ากการมคีวามคดิเหน็ขดัแยง้กนัใน
เรือ่งเกีย่วกบัสทิธ ิประโยชน์ตอบแทน ระหวา่ง
นายจา้งและลกูจา้ง หรอืสหภาพแรงงานของ
ลกูจา้ง และการเลกิจา้ง รวมทัง้ขอ้พพิาท
ระหวา่งสหภาพแรงงานดว้ยกนัเองในบรษิทั
เดยีวกนั 

• เมือ่เกดิขอ้พพิาทแรงงานขึน้ ใหน้ายจา้งและ
สหภาพแรงงานของลกูจา้ง เจรจาต่อรองกนัและ
ใหต้กลงกนัใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่
เริม่การเจรจาต่อรอง 

• กรณีทีท่ ัง้สองฝา่ยไมอ่าจตกลงกนัได ้หรอืฝา่ย
หนึ่งฝา่ยใดปฏเิสธทีจ่ะเจรจาต่อรอง ภายใน 30 

• นายจา้งหรอืสมาคมนายจา้ง 
หรอืสหภาพแรงงานอาจทาํ
หนงัสอืยื่นขอ้เรยีกรอ้งใหอ้กี
ฝา่ยหนึ่งมาทาํขอ้ตกลง โดย
เมือ่ฝา่ยทีร่บัขอ้เรยีกรอ้ง
ไดร้บัหนงัสอืแจง้ขอ้เรยีกรอ้ง
แลว้ ตอ้งตอบรบัหรอืปฏเิสธ
ภายใน 14 วนันบัแต่วนัที่
ไดร้บัหนงัสอื  

• กรณีตอบรบั ใหเ้ริม่ตน้การ
เจรจากนัภายใน 30 วนันบั
แต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืตอบรบั
และหากสามารถตกลงกนัได ้

• นายจา้งหรอืสหภาพแรงงานอาจ
ยืน่หนงัสอืเชญิสหภาพแรงงาน
หรอืนายจา้งเพื่อเจรจาต่อรองก็
ได ้แต่ในกรณีทีอ่กีฝา่ยหนึ่งไม่
ตอบรบัการเชญิดงักลา่วภายใน 
7 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอื 
ฝา่ยทีเ่ชญิอาจแจง้ต่อ
คณะกรรมการเพือ่ใหช้ว่ยโน้ม
น้าวอกีฝา่ยมาเจรจาต่อรองกไ็ด ้

• หากไมส่ามารถเจรจาต่อรองกนั
ได ้ภายหลงัจาก 14 วนันบัแต่
วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืเชญิ ฝา่ยใด
ฝา่ยหนึ่งอาจแจง้ต่อ

• การดาํเนินการตามกระบวนการ
แรงงานสมัพนัธ ์ซึง่เป็น
กระบวนการทีน่ายจา้งและ
ลกูจา้งเจรจาต่อรองกนั หากไม่
สามารถเจรจาตกลงกนัได ้กจ็ะมี
สทิธปิิดงาน หรอืนดัหยดุงานได ้

• การดาํเนินคดทีางศาล         
ศาลแรงงานมอีํานาจในการ
พจิารณาคดพีพิาททีเ่กีย่วกบั
สทิธหิรอืหน้าทีต่ามสญัญาจา้ง
แรงงานหรอืตามขอ้ตกลง
เกีย่วกบัสภาพการจา้ง หรอืสทิธิ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการ



กฎหมายแรงงาน 
 
 

 
        
 

ผ 5 - 68 

ขอ้ ประเดน็กฎหมาย สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี สหพนัธรฐัมาเลเซยี สาธารณรฐัสงิคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 
วนัดงักลา่ว ใหถ้อืวา่การเจรจาต่อรองลม้เหลว 
ฝา่ยหนึ่งฝา่ยใดหรอืทัง้สองฝา่ยอาจยืน่ขอ้พพิาท
แรงงานใหส้าํนกังานแรงงานทอ้งทีพ่จิารณาได ้

• สาํนกังานแรงงานทอ้งทีต่อ้งเสนอใหคู้พ่พิาท
เลอืกวธิรีะงบัขอ้พพิาทระหวา่งการไกลเ่กลีย่หรอื
อนุญาโตตุลาการ หากคูพ่พิาทไมเ่ลอืกภายใน  
7 วนั ใหส้าํนกังานแรงงานทอ้งทีส่ง่ขอ้พพิาท
ใหแ้ก่พนกังานประนอมขอ้พพิาท 

• กรณีทีคู่พ่พิาทไมอ่าจตกลงกนัไดภ้ายหลงัจาก
การไกลเ่กลีย่หรอืการประนีประนอม คูพ่พิาท
อาจยืน่ฟ้องต่อศาลแรงงานได ้ 

• เมือ่ศาลไดร้บัคาํฟ้องแลว้ ผูพ้พิากษาหวัหน้า
ศาลควรตัง้องคค์ณะขึน้มาพจิารณาคดภีายใน   
7 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัคาํฟ้อง และองคค์ณะ
ดงักลา่วควรเริม่พจิารณาคดภีายใน 7 วนันบัแต่
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 

• ศาลควรมคีาํพพิากษาภายใน 50 วนันบัแต่วนัที่
เริม่พจิารณาคด ี

• คูค่วามอาจอุทธรณ์คาํพพิากษาต่อศาลฎกีาได้
ภายใน 7 วนันบัแต่วนัทีศ่าลมคีาํพพิากษา และ

ใหท้าํขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื      
ลงลายมอืชื่อทัง้สองฝา่ย และ
สง่สาํเนาใหศ้าลแรงงาน
รบัรอง 

• กรณีฝา่ยทีร่บัขอ้เรยีกรอ้ง
ปฏเิสธ ไมต่อบรบัภายใน
ระยะเวลาทีก่าํหนด หรอืไมม่ี
การเจรจาภายในระยะเวลาที่
กาํหนด ฝา่ยทีย่ื่นขอ้เรยีกรอ้ง
อาจสง่เรื่องใหอ้ธบิดฯี เรยีก
หรอืเรง่รดัใหอ้กีฝา่ยหนึ่งเขา้
มาเจรจากไ็ด ้

• หากไมม่กีารตกลงตามขอ้
เรยีกรอ้ง ใหถ้อืวา่มขีอ้พพิาท
แรงงานเกดิขึน้ นายจา้งหรอื
สมาคมนายจา้งหรอืสหภาพ
แรงงานอาจสง่ขอ้พพิาท
ใหแ้ก่อธบิดเีพือ่ทาํการไกล่
เกลีย่ขอ้พพิาทกไ็ด ้

• ภายหลงัจากไดด้าํเนินการ
ไกลเ่กลีย่ดว้ยวธิกีารต่าง ๆ  

คณะกรรมการเพือ่ทาํการ      
ไกลเ่กลีย่ หรอืใหต้ัง้ผูไ้กลเ่กลีย่    
กไ็ด ้

• หากคณะกรรมการเหน็วา่ทัง้สอง
ฝา่ยไมอ่าจเจรจาต่อรองกนัได้
หรอืไมอ่าจไกลเ่กลีย่ไดแ้ลว้       
ใหค้ณะกรรมการแจง้ต่อรฐัมนตร ี
เวน้แต่รฐัมนตรมีคีาํสัง่เป็นอยา่ง
อื่น เมือ่รฐัมนตรไีดร้บัแจง้
ดงักลา่ว รฐัมนตรอีาจใหม้กีาร
ประชุมรว่มกนั และมสี ัง่ใหบุ้คคล
ใดซึง่มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัขอ้
พพิาทแรงงานหรอืไมก่ต็าม     
เขา้รว่มประชุมกไ็ด ้

• ไมว่า่ขอ้พพิาทอยูใ่นขัน้ตอนใด 
สหภาพแรงงานและนายจา้งซึง่
เป็นคูค่วามรว่มกนัหรอืฝา่ยใด
ฝา่ยหนึ่งอาจรอ้งขอใหศ้าล
แรงงานพจิารณากไ็ด ้โดยศาลทาํ
หน้าทีใ่นฐานะอนุญาโตตุลาการ 

คุม้ครองแรงงาน แรงงานสมัพนัธ ์



กฎหมายแรงงาน 
 
 

 
        
 

ผ 5 - 69 

ขอ้ ประเดน็กฎหมาย สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี สหพนัธรฐัมาเลเซยี สาธารณรฐัสงิคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 
ศาลชัน้ตน้ควรสง่คาํฟ้องอุทธรณ์ต่อศาลฎกีา
ภายใน 14 วนันบัแต่วนัทีคู่ค่วามยืน่อุทธรณ์ 

• ศาลฎกีาตอ้งมคีาํพพิากษาคดภีายใน 30 วนั      
นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัคาํฟ้องอุทธรณ์ 

ตามทีจ่าํเป็นแลว้ หากยงัไม่
สามารถระงบัขอ้พพิาทได ้ 
ใหร้ายงานต่อรฐัมนตรวีา่การ
กระทรวงแรงงานต่อไป 

• รฐัมนตรอีาจเขา้มาไกลเ่กลีย่
อกีกไ็ด ้หรอืหากเหน็วา่ไม่
อาจไกลเ่กลีย่หรอืระงบัขอ้
พพิาทโดยวธิใีด ๆ ไดแ้ลว้ 
หรอืโดยการรอ้งขอรว่มกนั
ระหวา่งสหภาพแรงงานและ
นายจา้งหรอืสมาคมนายจา้ง
ซึง่เป็นคูค่วาม 
รฐัมนตรวีา่การกระทรวง
แรงงานอาจสง่ขอ้พพิาท
ดงักลา่วใหศ้าลแรงงาน
พจิารณาในฐานะ
อนุญาโตตุลาการ 

 



กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกาํหนดมาตรฐานผลติภณัฑ/์การบรกิาร 
 

 
        
 

ผ 5 - 70 

ตาราง ผ5-5 ตารางเปรียบเทียบนโยบายและกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียนเป้าหมายและประเทศไทย 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการกาํหนดมาตรฐานผลิตภณัฑ/์การบริการ 

 

ข้อ ประเดน็กฎหมาย สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

1. ขอ้กาํหนดดา้น
ความปลอดภยั 

จากขอ้มลูทีส่บืคน้มาได ้ไมพ่บวา่ประเทศอนิโดนีเซยี
มกีารออกขอ้กาํหนดดา้นความปลอดภยัของสนิคา้
หรอืบรกิาร 

พระราชบญัญตัคิุม้ครองผูบ้รโิภค 
พ.ศ. 2542 ใหอ้าํนาจรฐัมนตรอีอก
ขอ้กาํหนดดา้นความปลอดภยัของ
ผลติภณัฑห์รอืบรกิาร โดยอาจ
กาํหนดมาตรฐานความปลอดภยัที่
แตกต่างกนัสาํหรบัผลติภณัฑห์รอื
บรกิารต่างชนิดหรอืประเภทกนัก็
ได ้ 
 
ในกรณีทีร่ฐัมนตรอีอกขอ้กาํหนด
ดา้นความปลอดภยัของผลติภณัฑ์
หรอืบรกิารแลว้ ผูใ้ดจะขาย เสนอ
ขาย โฆษณาเพื่อจะขายหรอื
นําเขา้ผลติภณัฑห์รอืบรกิารที่
ไมไ่ดม้าตรฐานความปลอดภยั
ไมไ่ด ้หากฝา่ฝืนมโีทษปรบัหรอื
จาํคุกหรอืทัง้ปรบัและจาํคุก 

พระราชบญัญตัคิุม้ครองผูบ้รโิภค 

เรือ่ง ขอ้กาํหนดดา้นความปลอดภยั 

ไดใ้หอ้าํนาจรฐัมนตรอีอกขอ้กําหนด

เกีย่วกบัความปลอดภยัของสนิคา้  

 

หากสนิคา้สาํหรบัผูบ้รโิภคใดไมไ่ด้

มาตรฐานตามทีข่อ้กาํหนดดา้นความ

ปลอดภยัของสนิคา้กาํหนด สนิคา้นัน้

อาจถกูประกาศในหนงัสอืพมิพว์า่เป็น

สนิคา้ไมป่ลอดภยัหรอือาจถกูควบคุม

ใหห้ยดุจาํหน่ายสนิคา้นัน้ในสงิคโปร ์

ซึง่หากยงัคงฝา่ฝืนจาํหน่ายสนิคา้ไม่

ปลอดภยันัน้อยูจ่ะมโีทษปรบัหรอื

จาํคุกหรอืทัง้ปรบัและจาํคุก 

ประเทศไทยไมไ่ดม้กีารออก
ขอ้กาํหนดดา้นความปลอดภยัของ
สนิคา้หรอืบรกิารไวเ้ป็นการเฉพาะ 



กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกาํหนดมาตรฐานผลติภณัฑ/์การบรกิาร 
 

 
        
 

ผ 5 - 71 

ข้อ ประเดน็กฎหมาย สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

2. มาตรฐานบงัคบั ในกรณีของสนิคา้ทีม่คีวามเสีย่งสงู ประเทศ
อนิโดนีเซยีอาจนํามาตรฐานแห่งชาตขิองประเทศ
อนิโดนีเซยี (SNI) ไปใชใ้นฐานะเป็นมาตรฐานบงัคบั
กไ็ด ้ซึง่เมือ่สนิคา้ใดมกีารกาํหนดมาตรฐานบงัคบั
แลว้ สนิคา้ทีข่ายในประเทศอนิโดนีเซยีไดจ้ะตอ้งได้
มาตรฐานตามทีก่าํหนดในมาตรฐานบงัคบั 

หากมหีน่วยงานกาํกบัดแูลที่
เกีย่วขอ้งนํา Malaysian 
Standard (MS) ไปบงัคบัใชโ้ดย
กาํหนดเป็นกฎหมาย มาตรฐาน
นัน้จะมสีภาพเป็นมาตรฐานบงัคบั  
ดงันัน้ สนิคา้ใดทีม่มีาตรฐานบงัคบั
กาํหนดไว ้สนิคา้นัน้จะขายใน
ประเทศมาเลเซยีไดต้อ้งได้
มาตรฐานตามทีก่าํหนดใน
มาตรฐานบงัคบัดว้ย 

 

กรณีทีห่น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งนํา
มาตรฐานสงิคโปร ์(Singapore 
Standard หรอื SS) ไปบงัคบัใชเ้ป็น
กฎหมาย มาตรฐานนัน้จะมสีภาพเป็น
มาตรฐานบงัคบั  ดงันัน้ สนิคา้ใดทีม่ ี
มาตรฐานบงัคบักาํหนดไว ้สนิคา้นัน้
จะขายในประเทศสงิคโปรไ์ดต้อ้งได้
มาตรฐานตามทีก่าํหนดในมาตรฐาน
บงัคบัดว้ย 

 

กฎหมายไทยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
กาํหนดมาตรฐานบงัคบัม ีดงันี้ 
 
1) พระราชบญัญตัมิาตรฐาน

สนิคา้ขาออก พ.ศ. 2503 
 เมือ่รฐัมนตรวีา่การ

กระทรวงพาณิชยก์าํหนดวา่สนิคา้

ใดบา้งเป็นสนิคา้มาตรฐานแลว้ผูท้ี่

ทาํการคา้สง่ออกสนิคา้มาตรฐาน

จะตอ้งจดทะเบยีนเป็นผูท้าํการคา้

ขาออก และก่อนสง่ออกสนิคา้

มาตรฐานผูส้ง่ออกตอ้งจดัใหม้กีาร

ตรวจสอบมาตรฐานสนิคา้จาก

สาํนกังานมาตรฐานสนิคา้หรอืผูท้ี่

รฐัมนตรแีต่งตัง้ใหเ้ป็นผูอ้อก

ใบรบัรองมาตรฐานสนิคา้  

2) พระราชบญัญตัมิาตรฐาน
สนิคา้เกษตร พ.ศ. 2551 

 เมือ่รฐัมนตรวีา่การ
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะออก
กฎกระทรวงกาํหนดวา่สนิคา้เกษตร
ใดอยูภ่ายใตม้าตรฐานบงัคบัแลว้ 
ผูผ้ลติ ผูส้ง่ออก หรอืผูน้ําเขา้สนิคา้
เกษตรนัน้ตอ้งไดร้บัอนุญาตใหเ้ป็น
ผูผ้ลติ ผูส้ง่ออก หรอืผูน้ําเขา้ซึง่
สนิคา้เกษตรนัน้จากสาํนกังาน
มาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหาร
แหง่ชาตแิละตอ้งขอรบัการ
ตรวจสอบและไดใ้บรบัรองตาม
มาตรฐานบงัคบัจากผูป้ระกอบการ
ตรวจสอบมาตรฐาน 
 
3) พระราชบญัญตัมิาตรฐาน

ผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม พ.ศ. 
2511 

 เมือ่มกีารตราพระราช
กฤษฎกีากาํหนดใหผ้ลติภณัฑช์นิด
ใดตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานแลว้ 
ผูใ้ดจะทาํหรอืนําเขา้มาเพือ่จาํหน่าย
ซึง่ผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรมทีม่พีระ
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ราชกฤษฎกีากาํหนดใหต้อ้งเป็นไป
ตามมาตรฐาน จะตอ้งแสดงหลกัฐาน
ใหพ้นกังานเจา้หน้าทีต่รวจสอบและ
ไดร้บัใบอนุญาตจากคณะกรรมการ
มาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม 

3. มาตรฐานไมบ่งัคบั ประเทศอนิโดนีเซยีมสีาํนกัมาตรฐานแหง่ชาติ
อนิโดนีเซยี (National Standardization Agency of 
Indonesia) ซึง่ดแูลและพฒันาระบบมาตรฐาน
แหง่ชาตขิองประเทศอนิโดนีเซยี (SNI) ซึง่การนํา
มาตรฐานแหง่ชาตขิองประเทศอนิโดนีเซยี (SNI)      
ไปใชอ้ยูบ่นพืน้ฐานของความสมคัรใจ 

พระราชบญัญตัมิาตรฐานแหง่
มาเลเซยี พ.ศ. 2539 ใหอ้าํนาจ
รฐัมนตรปีระกาศขอ้กาํหนด
เกีย่วกบัมาตรฐานผลติภณัฑซ์ึง่ไม่
ถอืเป็นมาตรฐานบงัคบั เรยีกวา่ 
Malaysian Standard (MS)      
โดยกาํหนดมาตรฐานขัน้ตํ่าดา้น
คุณภาพและความปลอดภยัให้
บุคคลทัว่ไปสามารถนําไปใชไ้ด้
โดยความสมคัรใจ 

ประเทศสงิคโปรโ์ดย SPRING ซึง่ทาํ
หน้าทีเ่ป็นหน่วยงานทีด่แูลมาตรฐาน
ระดบัชาตไิดพ้ฒันามาตรฐานสงิคโปร ์
(Singapore Standard หรอื SS) และ
การอา้งองิทางเทคนิค (Technical 
Reference หรอื TR) ใหบุ้คคลทัว่ไป
นําไปใชบ้นพืน้ฐานความสมคัรใจ  

 

กฎหมายไทยทีม่กีารกาํหนด

เกีย่วกบัมาตรฐานไมบ่งัคบัมเีพยีง

พระราชบญัญตัมิาตรฐานสนิคา้

เกษตร พ.ศ. 2551 ซึง่จะมกีารออก

ประกาศกาํหนดมาตรฐานทัว่ไปเพือ่

สง่เสรมิใหส้นิคา้เกษตรไดม้าตรฐาน 

ในกรณีทีม่ปีระกาศกาํหนด

มาตรฐานทัว่ไปสาํหรบัสนิคา้เกษตร

ใดแลว้ ผูผ้ลติ ผูส้ง่ออก หรอืผูน้ํา

เขา้สนิคา้เกษตรนัน้จะขอรบัการ

ตรวจสอบและไดใ้บรบัรองตาม

มาตรฐานทัว่ไปจากผูป้ระกอบการ

ตรวจสอบมาตรฐานกไ็ด ้
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ตาราง ผ5-6 ตารางเปรียบเทียบนโยบายและกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียนเป้าหมายและประเทศไทย 

กฎหมายทรพัยส์ินทางปัญญา 
 

ข้อ ประเดน็กฎหมาย สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

1. ลิขสิทธิ์  
(Copy right) 

    

1.1 งานอนัมลีขิสทิธิ/์
งานทีไ่ดร้บัการ
คุม้ครอง 

งานทีไ่ดร้บัการคุม้ครองไดแ้ก่งานในแผนก
วิทยาศาสตร์ แผนกศิลปะ และแผนก
วรรณคด ีรวมถงึ  

• งานวรรณกรรม  
• งานโสตทศันวสัดุ  
• ทัศ นู ป ก ร ณ์ที่ มี จุ ด ป ร ะ ส ง ค์

สํ า ห รั บ ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
วทิยาศาสตร ์ 

• งานดนตรกีรรม  
• งานนาฏกรรม 
• งานศลิปะรปูแบบต่างๆ  
• สถาปตัยกรรม  
• งานแผนที ่
• งานเขยีนบาตคิ  
• งานภาพถ่าย  
• งานภาพยนตร ์ 

งานอนัมลีขิสทิธิ ์ไดแ้ก่งานประเภท 
• งานวรรณกรรม (literary 

works) 
• งานดนตรกีรรม (musical 

works) 
• งานศลิปะ (artistic works) 
• ภาพยนตร ์(films) 
• สิง่บนัทกึเสยีง (sound 

recordings) 
• งานแพรเ่สยีงแพรภ่าพ 

(broadcasts) 

งานอนัมลีขิสทิธิไ์ดแ้ก่งานประเภท 
• งานวรรณกรรม (literary 

works) 
• งานนาฏกรรม 
• งานดนตรกีรรม (musical 

works) 
• งานศลิปะ (Artistic works) 
• สิง่ตพีมิพข์องงานวรรณกรรม 

งานนาฏกรรม งานดนตรกีรรม 
งานศลิปะ 

• สิง่บนัทกึเสยีง (sound 
recordings) 

• ภาพยนตร ์(films) 
• การแพรเ่สยีงแพรภ่าพ

โทรทศัน์และวทิย ุ(television 
and radio broadcasts) 

งานอันมีลิขสิทธิไ์ด้แก่งานสร้างสรรค์
ประเภท 

• วรรณกรรม  
• นาฏกรรม  
• ศลิปกรรม  
• ดนตรกีรรม  
• โสตทศันวสัดุ  
• ภาพยนตร ์ 
• สิง่บนัทกึเสยีง  
• งานแพรเ่สยีงแพรภ่าพ หรอื 
• งานอื่นใดอนัเป็นงานในแผนก

วรรณคด ีแผนกวทิยาศาสตร ์
หรอืแผนกศลิปะของ          
ผูส้รา้งสรรคไ์มว่า่งานดงักลา่ว
จะแสดงออกโดยวธิหีรอื     
รปูแบบอยา่งใด 
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• งาน derivative  • เคเบิล้โปรแกรม (cable 
programmes) 

• การแสดง (performances) 
1.2 ระบบการคุม้ครอง ผูส้รา้งสรรคง์านทีไ่ดร้บัการคุม้ครองจะ

ไดร้บัความคุม้ครองโดยอตัโนมตัภิายหลงั
การสรา้งสรรคง์าน โดยไมต่อ้งจดทะเบยีน 

ผูส้รา้งสรรคง์านอนัมลีขิสทิธิไ์ดร้บัความ
คุม้ครองภายหลงัการสรา้งสรรคง์านโดย
อตัโนมตั ิไมต่อ้งจดทะเบยีน 

ผูส้รา้งสรรคไ์ดร้บัความคุม้ครองโดย
อตัโนมตั ิโดไมม่รีะบบจดทะเบยีนหรอื
การบนัทกึลขิสทิธิ ์

ผูส้รา้งสรรคง์านอนัมลีขิสทิธิไ์ดร้บัการ
คุม้ครองโดยอตัโนมตัภิายหลงัการ
สรา้งสรรคง์าน โดยไมต่อ้งจดทะเบยีน 

1.3 การคุม้ครอง เจา้ของลขิสทิธิม์สีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวใน
การทาํซํ้า เผยแพรต่่อสาธารณชน 
อนุญาตใหห้รอืป้องกนับุคคลอื่นใหเ้ชา่ 
ใหย้มื ในจุดประสงคเ์ชงิพาณิชยใ์นกรณี
ลขิสทิธิใ์นงานภาพยนตรแ์ละงาน
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์รวมถงึให้
ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากงานทีไ่ดร้บัการ
คุม้ครองแก่บุคคลอื่น 

   เจา้ของลขิสทิธิใ์นงานวรรณกรรม 
งานดนตรกีรรม งานศลิปะ ภาพยนตร ์
สิง่บนัทกึเสยีง หรอืงาน derivative มี
สทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวในการทาํซํ้า 
ตดิต่อสือ่สารไปยงัหรอืเผยแพรต่่อ
สาธารณชน แสดงหรอืจดัแสดงต่อ
สาธารณชน แจกจา่ยงานทีท่าํซํ้าต่อ
สาธารณชนโดยการขาย ใหเ้ชา่ หรอื
ใหย้มื รวมถงึใหผ้ลประโยชน์ทีไ่ดร้บั
จากงานลขิสทิธิแ์ก่บุคคลอื่น 
   เจา้ของลขิสทิธิใ์นงานสถาปตัยกรรม
มสีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวในการควบคุมการ
ก่อสรา้งอาคารใดๆ ซึง่ทาํซํ้าไมว่า่
ทัง้หมดหรอืสว่นทีเ่ป็นสาระสาํคญัของ
งาน 
   เจา้ของลขิสทิธิใ์นงานแพรเ่สยีงแพร่

เจา้ของลขิสทิธิม์สีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีว
ดงัต่อไปนี้ 
   กรณีงานวรรณกรรม งานนาฏกรรม 
หรอืงานดนตรกีรรม เจา้ของลขิสทิธิม์ ี
สทิธทิาํซํ้า ตพีมิพ ์แสดงต่อสาธารณะ 
เผยแพรต่่อสาธารณะ ดดัแปลง และใช้
สทิธติ่างๆ ดงักลา่วกบังานทีไ่ดด้ดัแปลง 
   กรณีงานศลิปะ เจา้ของลขิสทิธิม์สีทิธิ
ทาํซํ้า ตพีมิพ ์เผยแพรต่่อสาธารณะ 
   กรณีโปรแกรมคอมพวิเตอร ์เจา้ของ
ลขิสทิธิม์สีทิธเิขา้ทาํสญัญาใหเ้ช่าในเชงิ
พาณิชย ์

เจา้ของลขิสทิธิม์สีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวใน
การทาํซํ้าหรอืดดัแปลง เผยแพรต่่อ
สาธารณชน ใหเ้ชา่ตน้ฉบบัหรอืสาํเนา
งานโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
โสตทศันวสัดุภาพยนตร ์และ          
สิง่บนัทกึเสยีง ใหป้ระโยชน์อนัเกดิจาก
ลขิสทิธิแ์ก่ผูอ้ื่น อนุญาตใหผู้อ้ื่นทาํซํ้า
หรอืดดัแปลง เผยแพรต่่อสาธารณชน 
ใหเ้ชา่ตน้ฉบบัหรอืสาํเนางานโปรแกรม
คอมพวิเตอร ์โสตทศันวสัดุภาพยนตร ์
และสิง่บนัทกึเสยีง 
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ภาพมสีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวในการ
ควบคุมการบนัทกึ การทาํซํ้า และการ
แพรเ่สยีงแพรภ่าพซํ้า ไมว่า่จะทัง้หมด
หรอืเฉพาะสว่นทีเ่ป็นสาระสาํคญัของ
การออกอากาศ แสดงหรอืจดัแสดงต่อ
สาธารณชน 

1.4 ระยะเวลาการ
คุม้ครอง 

    งานวรรณกรรม งานดนตรกีรรม      
งานศลิปกรรม งานนาฏกรรม            
งานสถาปตัยกรรม งานแผนภาพ และงาน
เขยีนบาตกิ จะมอีายคุวามคุม้ครองลขิสทิธิ ์
ในระหวา่งทีผู่ส้รา้งสรรคม์ชีวีติอยู ่และ  
50 ปี ภายหลงัจากทีผู่ส้รา้งสรรคถ์งึแก่
ความตาย 
   งานสิง่บนัทกึเสยีง งานโสตทศันวสัดุ, 
งานภาพยนตร,์ งานแพรเ่สยีงแพรภ่าพ 
และโปรแกรมคอมพวิเตอร ์จะมอีายคุวาม
คุม้ครองลขิสทิธิ ์50 ปี นบัจากวนัทีม่กีาร
โฆษณาครัง้แรก 
   ลขิสทิธิใ์นสญัญาเกีย่วการพมิพก์าร
เผยแพรง่าน มอีายคุวามคุม้ครอง 50 ปี
นบัแต่วนัทีเ่ผยแพรง่านครัง้แรก 
    

  ลขิสทิธิใ์นงานวรรณกรรม งานดนตรี
กรรม งานศลิปะ มอีายคุวามคุม้ครอง
ตลอดอายขุองผูส้รา้งสรรค ์และมอียู่
ต่อไปอกี 50 ปี ภายหลงัจากที ่          
ผูส้รา้งสรรคถ์งึแก่ความตาย 
   ลขิสทิธิใ์นสิง่ตพีมิพม์อีายคุวาม
คุม้ครอง 50 ปี โดยเริม่นบัจากวนั
เริม่ตน้ของปีปฏทินิถดัจากปีทีม่กีาร
ตพีมิพค์รัง้ 
   ลขิสทิธิใ์นสิง่บนัทกึเสยีงมอีายคุวาม
คุม้ครอง 50 ปี โดยเริม่นบัจากวนั
เริม่ตน้ของปีปฏทินิถดัจากปีทีม่กีาร
เผยแพรค่รัง้แรก หากไมม่กีารเผยแพร่
ใหใ้ชว้นัทีเ่กดิสิง่บนัทกึเสยีงดงักลา่วขึน้
แทน 
   ลขิสทิธิใ์นการแพรเ่สยีงแพรภ่าพมี

   งานวรรณกรรม งานนาฏกรรม งาน
ดนตรกีรรม และ งานศลิปะทีไ่มใ่ช่
ภาพถ่าย มอีายุการคุม้ครองลขิสทิธิ ์70 
ปี ภายหลงัจากทีผู่ส้รา้งสรรคถ์งึแก่
ความตาย หรอืภายหลงัจากการ
โฆษณาครัง้แรก 
   สิง่บนัทกึเสยีง งานแพรเ่สยีงแพร่
ภาพ และงานภาพยนตร ์ ทีผู่ส้รา้งมี
คุณสมบตัใินการสรา้งสรรคง์านทัง้หมด
หรอืบางสว่นของสิง่บนัทกึเสยีง งาน
แพรเ่สยีงแพรภ่าพหรอืงานภาพยนตร์
ถ่ายทาํขึน้ในประเทศสงิคโปร ์มอีายกุาร
คุม้ครองลขิสทิธิ ์ 70 ปี ภายหลงัจากสิน้
ปีปฏทินิ ทีไ่ดม้กีารโฆษณาครัง้แรก 
   โปรแกรมคอมพวิเตอร ์จะมอีายกุาร
คุม้ครองลขิสทิธิ ์50 ปี ภายหลงัจาก       

   ลขิสทิธิใ์หม้อียูต่ลอดอายขุอง         
ผูส้รา้งสรรค ์และมอียูต่่อไปอกีเป็นเวลา 
50 ปี นบัแต่ผูส้รา้งสรรคถ์งึแก่ความ
ตาย 
   กรณีผูส้รา้งสรรคเ์ป็นนิตบิุคคล     
ใหล้ขิสทิธิม์อีายุ 50 ปี นบัแต่ผู้
สรา้งสรรคไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ หากมกีาร
โฆษณาระหวา่งระยะเวลาดงักล่าว ให้
ลขิสทิธิ ์  มอีาย ุ50 ปีนบัแต่ไดม้กีาร
โฆษณาครัง้แรก 
   ลขิสทิธิใ์นงานภาพถ่าย 
โสตทศันวสัดุ ภาพยนตร ์                
สิง่บนัทกึเสยีงหรอืงานแพรภ่าพแพร่
เสยีง มอีาย ุ50 ปีนบัแต่ไดม้กีาร
สรา้งสรรคง์านนัน้ หรอืมกีารโฆษณา
งานครัง้แรก กรณีโฆษณาในระหวา่ง
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อายคุวามคุม้ครอง 50 ปี โดยเริม่นบั
จากวนัเริม่ตน้ของปีปฏทินิถดัจากปีทีม่ ี
การเผยแพรค่รัง้แรก 
 

ผูส้รา้งสรรคถ์งึแก่ความตาย หรอื
ภายหลงัจากการโฆษณาครัง้แรก 
แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกดิภายหลงั 

ระยะเวลาดงักล่าว 
   ลขิสทิธิใ์นงานศลิปะประยกุต ์มอีาย ุ
25 ปีนบัแต่ไดส้รา้งสรรคง์านนัน้ หรอื
การโฆษณางานครัง้แรก กรณีม ี      
การโฆษณางานนัน้ในระหวา่ง
ระยะเวลาดงักล่าว 

1.5 การต่อระยะเวลา
การคุม้ครอง 

ไมม่กีารต่ออายคุวามคุม้ครอง ไมม่กีารต่ออายคุวามคุม้ครอง ไมม่กีารต่ออายคุวามคุม้ครอง ไมม่กีารต่ออายคุวามคุม้ครอง 

2. สิทธิบตัร 
(Patent) 

    

2.1 ประเภท 1. สทิธบิตัรการประดษิฐ ์(Patent) 
 1.1 สทิธบิตัรผลติภณัฑ ์(Product-Patent) 
 1.2 สทิธบิตัรกรรมวธิ ี(Process-Patent) 
2. สทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑ ์
(Industrial design) 
3. สทิธบิตัรอยา่งงา่ย (Simple patent) 

1. สทิธบิตัรการประดษิฐ ์(Patent) 
 1.1 สทิธบิตัรผลติภณัฑ ์(Patent in 
respect of a product) 
 1.2 สทิธบิตัรกรรมวธิ ี(Patent in 
respect of a process) 
2. สทิธบิตัรการออกแบบ
ผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม (Industrial 
design) 
3. อนุสทิธบิตัร (Certificate for utility 
innovation) 

1. สทิธบิตัรการประดษิฐ ์(Patent) 
2. สทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑ ์
(Registered Designs) 

1. สทิธบิตัรการประดษิฐ์ (Patent for 
invention) 
 1.1 สทิธบิตัรผลติภณัฑ ์
 1.2 สทิธบิตัรกรรมวธิ ี
2. สทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑ ์
(Patent for design) 
3. อนุสทิธบิตัร (Petty patent) 
 

2.2 หลกัเกณฑก์าร
ไดร้บัสทิธบิตัร 

1. สทิธบิตัรการประดษิฐ ์
 1.1 เป็นการประดษิฐข์ึน้ใหม ่(Novel) 

1. สทิธบิตัรการประดษิฐ ์
 1.1 เป็นการประดษิฐข์ึน้ใหม ่(Novelty) 

1. สทิธบิตัรการประดษิฐ ์
 1.1 เป็นการประดษิฐข์ึน้ใหม ่(Novelty) 

1. สทิธบิตัรการประดษิฐ ์
 1.1 เป็นการประดษิฐข์ึน้ใหม ่ไดแ้ก่ 
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 1.2 เป็นการประดษิฐท์ีม่ขี ัน้การประดษิฐ์
สงูขึน้ (Inventive step) ไดแ้ก่               
การประดษิฐท์ีไ่มป่ระกอบดว้ยบางสิง่ที่
เหน็ประจกัษ์โดยงา่ยแก่บุคคลทีม่คีวาม
ชาํนาญสาํหรบังานประเภทนัน้ 
1.3 เป็นการประดษิฐท์ีส่ามารถประยุกตใ์ช้
ในทางอุตสาหกรรมได ้(Susceptible of 
industrial application) 
 
2. สทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑ ์
 2.1 เป็นแบบผลติภณัฑท์ีม่คีวามใหม ่
(New) 
 2.2 เป็นแบบผลติภณัฑท์ีไ่มเ่คยเปิดเผย
ต่อสาธารณชนภายใน 6 เดอืนก่อนวนัยืน่
คาํขอจดทะเบยีน 
 
3. สทิธบิตัรอยา่งงา่ย 
 3.1 เป็นการประดษิฐข์ึน้ใหม ่(Novelty) 
 3.2 เป็นการประดษิฐท์ีส่ามารถ
ประยกุตใ์ชใ้นทางอุตสาหกรรมได ้
(Industrial applicability) 
 

 1.2 เป็นการประดษิฐท์ีม่ขี ัน้การ
ประดษิฐส์งูขึน้ (Inventive step) ไดแ้ก่ 
การประดษิฐท์ีไ่มเ่หน็ประจกัษ์โดยงา่ย
แก่บุคคลทีม่คีวามชาํนาญสาํหรบังาน
ประเภทนัน้ 
 1.3 เป็นการประดษิฐท์ีส่ามารถ
ประยกุตใ์ชใ้นทางอุตสาหกรรมได ้
(Industrial application) ไดแ้ก่        
การประดษิฐท์ีส่ามารถถกูผลติหรอืถกู
ใชใ้นทางอุตสาหกรรมประเภทใดๆ 
 
2. สทิธบิตัรการออกแบบ
ผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม 
  เป็นแบบผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรมทีม่ี
ความใหม ่(New) โดยแบบ
ผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรมทีม่คีวาม
แตกต่างจากแบบผลติภณัฑด์งักลา่ว
เพยีงเลก็น้อยในรายละเอยีดหรอื
ลกัษณะต่างๆ ทัว่ไปทีใ่ชใ้นทางการคา้
จะถอืวา่เป็นแบบผลติภณัฑท์ีข่าดความ
ใหม ่เวน้แต่เป็นการเปิดเผยแบบ
ผลติภณัฑใ์นการแสดงนิทรรศการซึง่

 1.2 เป็นการประดษิฐท์ีม่ขี ึน้การ
ประดษิฐส์งูขึน้ (Inventive step) ไดแ้ก่ 
การประดษิฐอ์นัไมเ่หน็ประจกัษ์โดยงา่ย
แก่บุคคลทีม่คีวามชาํนาญสาํหรบังาน
ประเภทนัน้ 
 1.3 เป็นการประดษิฐท์ีส่าํมารถ
ประยกุตใ์ชใ้นทางอุตสาหกรรมได ้
(Industrial application) ไดแ้ก่        
การประดษิฐท์ีส่ามารถถกูผลติหรอื      
ถกูใชใ้นทางอุตสาหกรรมประเภทใดๆ 
ซึง่รวมถงึทางเกษตรกรรมดว้ย 
 
2. สทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑ ์
 เป็นแบบผลติภณัฑท์ีส่ามารถจด
ทะเบยีนไดต้อ้งมคีวามใหม ่(New) หาก
แบบผลติภณัฑด์งัต่อไปนี้จะไมถ่อืวา่มี
ความใหม ่ไดแ้ก่ แบบผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บั
การจดทะเบยีนกบัสิง่เดยีวกนัหรอื
คลา้ยคลงึกนัในคาํขอจดทะเบยีนก่อน
หน้านี้ แบบผลติภณัฑท์ีม่กีารโฆษณา
สิง่เดยีวกนัหรอืคลา้ยคลงึกนัในประเทศ
สงิคโปรก์่อนวนัยืน่คาํขอจดทะเบยีน 

การประดษิฐท์ีไ่มเ่ป็นงานทีป่รากฏอยู่
แลว้ 
 1.2 เป็นการประดษิฐท์ีม่ขี ัน้การ
ประดษิฐส์งูขึน้ ไดแ้ก่ การประดษิฐท์ีไ่ม่
เป็นทีป่ระจกัษ์โดยงา่ยแก่บุคคลทีม่ี
ความชาํนาญในระดบัสามญัสาํหรบังาน
ประเภทนัน้ 
 1.3 เป็นการประดษิฐท์ีส่ามารถ
ประยกุตใ์นทางอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ 
การประดษิฐท์ีส่ามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในการผลติทางอุตสาหกรรม 
รวมทัง้หตัถกรรม เกษตรกรรม และ
พาณิชยกรรม 
 
   2. สทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑ ์
  2.1 เป็นการออกแบบผลติภณัฑใ์หม ่
คอืแบบผลติภณัฑท์ีม่กีารสรา้งสรรค์
ดว้ยการออกแบบขึน้มานัน้ไมเ่ป็น
ผลติภณัฑซ์ึง่มปีรากฏอยูแ่ลว้ก่อนวนั
ขอรบัสทิธบิตัร 
  2.2 เป็นการออกแบบผลติภณัฑเ์พือ่
อุตสาหกรรมและหตัถกรรม 
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หน่วยงานราชการจดัขึน้หรอืรบัรอง 
หรอืเป็นการเปิดเผยแบบผลติภณัฑโ์ดย
บุคคลอื่นนอกจากผูย้ืน่คาํขอหรอืผูม้ ี
สทิธมิาก่อนอนัเป็นผลจากการกระทาํไม่
ชอบดว้ยกฎหมายโดยบุคคลนัน้เองหรอื
โดยใชบุ้คคลอื่นกระทาํ 
 
3. อนุสทิธบิตัร 
 3.1 เป็นการประดษิฐท์ีส่รา้งผลติภณัฑ์
หรอืกรรมวธิใีหม ่
 3.2 เป็นการประดษิฐท์ีส่ามารถ
ประยกุตใ์ชใ้นทางอุตสาหกรรม 
 3.3 ตอ้งมกีารประดษิฐท์ีพ่ฒันาสงูขึน้
แต่เป็นขัน้การประดษิฐท์ีไ่มส่งูเทา่ขัน้
การประดษิฐข์องสทิธบิตัรการประดษิฐ ์

และแตกต่างจากแบบผลติภณัฑท์ีใ่ชก้นั
ตามปกตใินทางการคา้ในรายละเอยีดที่
ไมส่าํคญั 

 
  3. อนุสทิธบิตัร 
  3.1 เป็นการประดษิฐข์ึน้ใหม ่ไดแ้ก่ 
การประดษิฐท์ีไ่มเ่ป็นงานทีป่รากฏอยู่
แลว้ 
  3.2 เป็นการประดษิฐท์ีส่ามารถ
ประยกุตใ์นทางอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ 
การประดษิฐท์ีส่ามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในการผลติอุตสาหกรรม 
รวมทัง้หตัถกรรม เกษตรกรรม และ
พาณิชยกรรม 
 

2.3 ระบบการคุม้ครอง ใชร้ะบบการจดทะเบยีนเพือ่ใหไ้ดร้บัความ
คุม้ครอง 

ใชร้ะบบการจดทะเบยีนเพือ่รบัความ
คุม้ครอง 

ใชร้ะบบการจดทะเบยีนเพือ่ใหไ้ดร้บั
ความคุม้ครอง 

ใชร้ะบบการจดทะเบยีนเพือ่ใหไ้ดร้บั
ความคุม้ครองซึง่ใหค้วามคุม้ครองแก่
บุคคลแรกทีม่าขอรบัสทิธบิตัร (The 
first to apply for a patent) 

2.4 การคุม้ครอง 1. สทิธบิตัรการประดษิฐ ์
   ผูท้รงสทิธบิตัรการประดษิฐม์สีทิธ ิ      
แต่เพยีงผูเ้ดยีวในการใชป้ระโยชน์จากการ

1. สทิธบิตัรการประดษิฐ ์
   ผูท้รงสทิธบิตัรการประดษิฐม์สีทิธ ิ   
แต่เพยีงผูเ้ดยีวดงัต่อไปนี้ 

1. สทิธบิตัรการประดษิฐ ์
   ผูท้รงสทิธมิสีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวใน
การใชป้ระโยชน์จากการประดษิฐท์ี่

1. สทิธบิตัรการประดษิฐ ์
   ผูท้รงสทิธบิตัรการประดษิฐม์สีทิธใิน
การผลติ ใช ้ขาย มไีวเ้พือ่ขาย เสนอ
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ประดษิฐ ์และหา้มบุคคลอื่นใชป้ระโยชน์
โดยปราศจากความยนิยอมของผูท้รง
สทิธบิตัร 
   กรณีสทิธบิตัรผลติภณัฑ ์ผูท้รงสทิธบิตัร
มสีทิธผิลติ ใช ้ขาย นําเขา้ ใหเ้ชา่ สง่มอบ
หรอืเตรยีมการเพือ่ขายหรอืใหเ้ชา่หรอืสง่
มอบผลติภณัฑต์ามสทิธบิตัร 
   กรณีสทิธบิตัรกรรมวธิ ีผูท้รงสทิธบิตัรมี
สทิธใินการใชก้รรมวธิกีารผลติทีไ่ดร้บั
สทิธบิตัรเพือ่ผลติผลติภณัฑ ์ใช ้ขาย 
นําเขา้ ใหเ้ชา่ สง่มอบหรอืเตรยีมการเพือ่
ขายหรอืเพือ่ใหเ้ชา่หรอืสง่มอบผลติภณัฑ์
ทีไ่ดผ้ลติขึน้จากการใชก้รรมวธิทีีไ่ดร้บั
สทิธบิตัรนัน้ 
2. สทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑ ์
   ผูท้รงสทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑม์ี
สทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวในการใชป้ระโยชน์ใน
แบบผลติภณัฑข์องตน และหา้มมใิห้
บุคคลอื่นผลติ ใช ้ขาย นําเขา้ สง่ออก 
และ/หรอื แจกจา่ยแบบผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บั
การจดทะเบยีนแลว้โดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 
3. สทิธบิตัรอยา่งงา่ย 

 1.1 ใชป้ระโยชน์จากสทิธบิตัรการ
ประดษิฐ ์
 1.2 มอบหมายหรอืโอนสทิธบิตัรให้
บุคคลอื่น 
 1.3 ทาํสญัญาอนุญาตใหใ้ชส้ทิธติาม
สทิธบิตัร 
  การใชป้ระโยชน์จากผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บั
สทิธบิตัร ไดแ้ก่ ผลติ นําเขา้ เสนอขาย 
ขาย ใช ้หรอืเกบ็ผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บั
สทิธบิตัรเพือ่วตัถุประสงคเ์สนอขาย 
ขาย หรอืใช ้
   การใชป้ระโยชน์จากกรรมวธิทีีไ่ดร้บั
สทิธบิตัร ไดแ้ก่ ใชก้รรมวธิ ีหรอืกระทาํ
การใดๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ผลติภณัฑท์ี่
ไดร้บัสทิธบิตัร ซึง่ผลติภณัฑด์งักลา่ว
ไดม้าโดยตรงจากกรรมวธิทีีไ่ดร้บั
สทิธบิตัร 
2. สทิธบิตัรการออกแบบ
ผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม  
   ผูท้รงแบบผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรมที่
จดทะเบยีนมสีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวในการ
ผลติ นําเขา้ เพื่อขายหรอืเพือ่ใหย้มื 

ไดร้บัสทิธบิตัร โดยมสีทิธหิวงกนัไมใ่ห้
บุคคลอื่นใชป้ระโยชน์โดยไมไ่ดอ้นุญาต
ในระหวา่งอายขุองสทิธบิตัร 
2. สทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑ ์
   เจา้ของแบบผลติภณัฑจ์ดทะเบยีนมี
สทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวในการใชป้ระโยชน์
ในแบบผลติภณัฑท์ีจ่ดทะเบยีนในการ
ทาํหรอืนําเขา้แบบผลติภณัฑใ์นประเทศ
สงิคโปรเ์พื่อขาย ใหเ้ชา่ หรอืใชเ้พือ่
วตัถุประสงคใ์นทางการคา้ หรอืในทาง
ธุรกจิ นอกจากนี้เจา้ของแบบผลติภณัฑ์
ยงัมสีทิธ ิขาย ใหเ้ชา่ และเสนอ หรอืนํา
ออกขายหรอืใหเ้ชา่สิง่ทีไ่ดรบัการจด
ทะเบยีนแบบผลติภณัฑแ์ลว้ สทิธิ
ดงักลา่วรวมถงึสิง่ซึง่ไดร้บัการจด
ทะเบยีนแบบผลติภณัฑแ์ละแบบ
ผลติภณัฑท์ีไ่มแ่ตกต่างจากแบบ
ผลติภณัฑท์ีย่ ืน่จดทะเบยีนใน
สาระสาํคญั 

ขาย หรอืนําเขา้มาในประเทศไทยซึง่
ผลติภณัฑต์ามสทิธบิตัรผลติภณัฑ ์และ
สทิธใินการใชก้รรมวธิตีามสทิธบิตัร ใช ้
ขาย มไีวเ้พือ่ขาย เสนอขาย หรอืนําเขา้
มาในประเทศไทยซึง่ผลติภณัฑท์ีผ่ลติ
โดยใชก้รรมวธิตีามสทิธบิตัร รวมถงึ
การอนุญาตใหบุ้คคลอื่นใชส้ทิธหิรอืโอน
สทิธติามสทิธบิตัรกรรมวธิ ี
  2. สทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑ ์
    ผูท้รงสทิธบิตัรการออกแบบ
ผลติภณัฑม์สีทิธใิชแ้บบผลติภณัฑก์บั
ผลติภณัฑต์ามสทิธบิตัร หรอื ขาย หรอื
มไีวเ้พือ่ขาย หรอืเสนอขาย หรอืนําเขา้
มาในประเทศไทยซึง่ผลติภณัฑท์ีใ่ช้
แบบผลติภณัฑด์งักลา่ว เวน้แต่การใช้
แบบผลติภณัฑเ์พือ่ประโยชน์ในการ
ศกึษาวจิยั รวมถงึการอนุญาตใหบุ้คคล
อื่นใชส้ทิธหิรอืโอนสทิธติามสทิธบิตัร 
 3. อนุสทิธบิตัร 
     ผูท้รงอนุสทิธบิตัรมสีทิธใินการผลติ 
ใช ้ขาย มไีวเ้พือ่ขาย เสนอขาย หรอื
นําเขา้มาในราชอาณาจกัร ซึง่
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   ผูท้รงสทิธบิตัรอยา่งงา่ยมสีทิธแิต่เพยีง
ผูเ้ดยีวในการทาํ ใช ้ขาย นําเขา้ ใหเ้ชา่ 
สง่มอบสิง่ทีไ่ดร้บัอนุสทิธบิตัร 

หรอืเพือ่ใชส้าํหรบัจุดประสงคท์าง
การคา้หรอืทางธุรกจิใดๆ หรอืเพือ่ขาย 
ใหย้มื หรอืเพือ่เสนอ หรอืเสนอเพือ่ขาย
หรอืใหย้มื ซึง่ผลติภณัฑใ์ดๆ ทีไ่ดย้ืน่จด
ทะเบยีนแบบผลติภณัฑ ์
3. อนุสทิธบิตัร 
   ผูท้รงอนุสทิธบิตัรมสีทิธแิต่เพยีงผู้
เดยีวทีจ่ะใชป้ระโยชน์ในการประดษิฐท์ี่
ไดร้บัอนุสทิธบิตัร รวมถงึสทิธใินการ
ดาํเนินคดคีวามกรณีทีบุ่คคลอื่นมา
ละเมดิสทิธขิองตน 

ผลติภณัฑต์ามอนุสทิธบิตัรผลติภณัฑ ์
หรอืสทิธใินการใชก้รรมวธิตีามอนุ
สทิธบิตัร ผลติ ใช ้ขาย มไีวเ้พือ่ขาย 
เสนอขาย หรอืนําเขา้มาในประเทศไทย 
ซึง่ผลติภณัฑท์ีผ่ลติโดยใชก้รรมวธิตีาม
อนุสทิธบิตัรกรรมวธิ ี
 

2.5 ระยะเวลาการ
คุม้ครอง 

1. สทิธบิตัรการประดษิฐม์รีะยะเวลาความ
คุม้ครอง 20 ปีนบัแต่วนัทีย่ ืน่คาํขอจด
ทะเบยีน 
2. สทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑม์ี
ระยะเวลาความคุม้ครอง 10 ปีนบัแต่วนัที่
ยืน่คาํขอจดทะเบยีน 
3. สทิธบิตัรอยา่งงา่ยมรีะยะเวลาความ
คุม้ครอง 10 ปีนบัแต่วนัทีย่ ืน่คาํขอจด
ทะเบยีน 

1. สทิธบิตัรการประดษิฐม์รีะยะเวลา
ความคุม้ครอง 20 ปีนบัแต่วนัยื่นคาํขอ
จดทะเบยีน (กรณียืน่คาํขอตัง้แต่วนัที ่1 
สงิหาคม 2544) 
2. แบบผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรมทีจ่ด
ทะเบยีนมรีะยะเวลาคุม้ครอง 5 ปีนบัแต่
วนัยืน่คาํขอจดทะเบยีน 
3. อนุสทิธบิตัรมรีะยะเวลาความ
คุม้ครอง 10 ปีนบัแต่วนัยืน่คาํขอจด
ทะเบยีน 

1. สทิธบิตัรการประดษิฐม์อีายคุวาม
คุม้ครอง 20 ปีนบัแต่วนัทีย่ ืน่คาํขอจด
ทะเบยีน 
2. แบบผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรมทีจ่ด
ทะเบยีนมอีายคุวามคุม้ครอง 5 ปีนบัแต่
วนัทีย่ ืน่คาํขอจดทะเบยีน 

1. สทิธบิตัรการประดษิฐ ์20 ปีนบัแต่
วนัขอรบัสทิธบิตัร 
2. สทิธบิตัรการออกแบบ
ผลติภณัฑ ์10 ปีนบัแต่วนัขอรบั
สทิธบิตัร 
 3. อนุสทิธบิตัร 6 ปีนบัแต่วนัขอรบั    
อนุสทิธบิตัร 
 

2.6 การต่อระยะเวลา สทิธบิตัรทุกประเภทไมม่กีารต่อระยะเวลา 1. สทิธบิตัรการประดษิฐ ์ไมม่กีารต่อ 1. สทิธบิตัรการประดษิฐ ์ไมม่กีารต่อ 1. สทิธบิตัรการประดษิฐ ์ไมม่ ี
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การคุม้ครอง การคุม้ครองได ้ อายคุวามคุม้ครอง 
2. แบบผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม 
สามารถต่ออายุความคุม้ครองได ้2 ครัง้ 
ครัง้ละ 5 ปี หากพน้อายคุวามคุม้ครอง
แลว้ยงัสามารถต่ออายคุวามคุม้ครองได้
ภายใน 6 เดอืนหลงัจากครบกาํหนด
อายคุวามคุม้ครองแต่จะตอ้งเสยีเงนิ
คา่ธรรมเนียมเพิม่ 
3. อนุสทิธบิตัร สามารถต่ออายุความ
คุม้ครองได ้2 ครัง้ ครัง้ละ 5 ปี 

อายคุวามคุม้ครอง 
2. แบบผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรมทีจ่ด
ทะเบยีนสามารถต่ออายคุวามคุม้ครอง
ได ้2 ครัง้ ครัง้ละ 5 ปี 

2. สทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑ ์ 
ไมม่ ี
3. อนุสทิธบิตัร อาจขอต่ออายอุนุ
สทิธบิตัรได ้2 ครัง้ ครัง้ละ 2 ปี โดยยืน่
คาํขอต่ออายตุ่อหนกังานเจา้หน้าที่
ภายใน 90 วนัก่อนวนัสิน้อายุ 

3. เครื่องหมาย
การค้า 
(Trade mark) 
 

    

3.1 เครือ่งหมาย สญัลกัษณ์ในรปูของภาพวาด ชื่อ คาํ 
ตวัอกัษร ตวัเลข กลุม่ของส ีหรอืสิง่หนึ่ง
สิง่ใดเหลา่นี้อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรอืหลาย
อยา่งรวมกนัอนัมลีกัษณะบ่งเฉพาะและได้
ใชใ้นกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการขายสนิคา้หรอื
บรกิาร 
 

ภาพประดษิฐ ์ตรา ขอ้ความ ฉลาก ตัว๋ 
ชื่อ ลายมอืชื่อ คาํ รวมถงึอกัษรยอ่ 
ตวัหนงัสอื ตวัเลข หรอืสิง่เหลา่นี้อยา่ง
ใดอยา่งหรอืหลายอยา่งรวมกนั 

รวมถงึตวัอกัษร คาํ ชื่อ ลายมอืชื่อ 
ตวัเลข ภาพประดษิฐ ์ตรา ขอ้ความ 
ฉลาก ตัว๋ รปูรา่ง ส ีลกัษณะของบรรจุ
ภณัฑ ์หรอืสิง่เหลา่นี้อยา่งใดอยา่งหนึ่ง
หรอืหลายอยา่งรวมกนั 

ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดษิฐ ์ตรา 
ชื่อ คาํ ขอ้ความ ตวัหนงัสอื ตวัเลข 
ลายมอืชื่อ กลุม่ของส ีรปูรา่งหรอื
รปูทรงของวตัถุ หรอืสิง่เหลา่นี้อยา่งใด
อยา่งหนึ่ง หรอืหลายอยา่งรวมกนั 

3.2 ระบบการคุม้ครอง ใชร้ะบบการจดทะเบยีน ใชร้ะบบการจดทะเบยีน ใชร้ะบบการจดทะเบยีน ใชร้ะบบการจดทะเบยีน 
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3.3 การคุม้ครอง เจา้ของเครือ่งหมายการคา้ทีไ่ดร้บัการ    
จดทะเบยีนแลว้มสีทิธทิีจ่ะไดร้บัความ
คุม้ครองในเครือ่งหมายการคา้ที ่          
จดทะเบยีนและมสีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวใน
การใชเ้ครือ่งหมายการคา้นัน้หรอือนุญาต
ใหบุ้คคลอื่นใชเ้ครือ่งหมายการคา้ของตน
ทีไ่ดจ้ดทะเบยีนแลว้ 

เจา้ของเครือ่งหมายการคา้ทีไ่ดร้บัการ
จดทะเบยีนยอ่มมสีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวที่
จะใชเ้ครือ่งหมายนัน้กบัสนิคา้ของตนใน
ประเทศมาเลเซยี นอกจากนัน้ยงัมสีทิธิ
ดาํเนินการทางกฎหมายกบัผูท้ีใ่ช้
เครือ่งหมายการคา้ทีไ่ดร้บัการ           
จดทะเบยีนของตนโดยมชิอบรวมถงึ
กรณีทีใ่ชเ้ครือ่งหมายการคา้ทีม่ลีกัษณะ
คลา้ยกนัในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิคา้ที่
เครือ่งหมายนัน้ไดจ้ดทะเบยีนไว ้
 

เจา้ของเครือ่งหมายการคา้ทีไ่ดร้บัการ
จดทะเบยีนมสีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวในการ
ใชแ้ละอนุญาตใหผู้อ้ื่นใชเ้ครือ่งหมาย
การคา้นัน้กบัสนิคา้หรอืบรกิารทีไ่ด ้      
จดทะเบยีนไว ้รวมไปถงึสทิธทิีจ่ะไดร้บั
การเยยีวยาเนื่องจากการละเมดิสทิธใิน
เครือ่งหมายการคา้ทีจ่ดทะเบยีนแลว้ 
 

เจา้ของเครือ่งหมายการคา้ทีไ่ดร้บัการ
จดทะเบยีนมสีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวในอนั
ทีจ่ะใชเ้ครือ่งหมายการคา้นัน้สาํหรบั
สนิคา้ทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไว ้

3.4 ระยะเวลาการ
คุม้ครอง 

10 ปีนบัแต่วนัทีย่ ืน่คาํขอจดทะเบยีน 10 ปีนบัแต่วนัทีย่ ืน่คาํขอจดทะเบยีน  10 ปีนบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเครือ่งหมาย
การคา้ 

10 ปีนบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีน
เครือ่งหมายการคา้ 

3.5 การต่อระยะเวลา
การคุม้ครอง 

สามารถต่ออายุความคุม้ครองเครือ่งหมาย
การคา้ทีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนไดอ้กีครัง้ละ 
10 ปี โดยตอ้งดาํเนินการต่ออายภุายใน 1 
ปีก่อนเครือ่งหมายการคา้ทีไ่ดร้บัการ    
จดทะเบยีนหมดอายุ 

สามารถต่ออายุความคุม้ครองไดอ้กี
คราวละ 10 ปี 

สามารถต่ออายุความคุม้ครองไดอ้กี
คราวละ 10 ปี โดยยืน่ก่อนเครือ่งหมาย
การคา้ทีจ่ดทะเบยีนหมดอายคุวาม
คุม้ครอง หากยืน่ภายใน 6 เดอืน 
หลงัจากเครือ่งหมายการคา้ทีจ่ด
ทะเบยีนหมดอายคุวามคุม้ครองแลว้ 
จะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมเพิม่ 

สามารถต่ออายุเครือ่งหมายการคา้ที ่
จดทะเบยีนแลว้ โดยยืน่คาํขอต่ออายุ
ต่อนายทะเบยีนภายในเกา้สบิวนัก่อน
วนัสิน้อาย ุสามารถต่ออายไุดอ้กีครัง้ละ 
10 ปี นบัแต่วนัทีส่ ิน้อายกุาร                
จดทะเบยีนเดมิหรอืนบัแต่วนัสิน้อายุ
การจดทะเบยีนทีไ่ดต้่อไวค้รัง้สดุทา้ย 

4. มาตรการ
ส่งเสริม SMEs 

ไมพ่บ มาตรการสง่เสรมิการลงทุน Tax 
Incentives for Small and Medium 

มาตรการ Intellectual Property 
Management Programme (IPM) เป็น

มาตรการแปลงทรพัยส์นิทางปญัญา
เป็นทุน เป็นมาตรการทีอ่อกมาเฉพาะ
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Enterprises to Register Patents and 
Trademarks ของ Malaysian 
Investment Development Authority 
(MIDA) โดยอนุญาตให ้SMEs ทีเ่ป็น
บรษิทัตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษเีงนิได ้
(Income Tax Act) นําคา่ใชจ้า่ยจากการ
จดทะเบยีนทรพัยส์นิทางปญัญาไปหกั
เป็นคา่ใชจ้า่ยของบรษิทัได ้

โปรแกรมทีใ่หค้าํปรกึษาแก่ SMEs ที่
เป็นบรษิทัซึง่จดัตัง้หรอืจดทะเบยีนใน
ประเทศสงิคโปร ์และมผีูถ้อืหุน้สงิคโปร์
ไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 30 ของสดัสว่น      
ผูถ้อืหุน้ เกีย่วกบัการพฒันาและการ
ป้องกนัทรพัยส์นิทางปญัญาของ SMEs 
นัน้ๆ 
 
มาตรการ The Patent Application 
Fund เป็นกองทุนทีช่ว่ยเหลอืสาํหรบั
คา่ใชจ้า่ยสาํหรบัการยืน่คาํขอรบั 
สทิธบิตัร 

แก่ SMEs ไทย ซึง่อนุญาตให ้SMEs  
ทีเ่ป็นเจา้ของทรพัยส์นิทางปญัญา 
สามารถนําทรพัยส์นิทางปญัญานัน้มา
เป็นหลกัประกนัสนิเชื่อสาํหรบัการกูย้มื
เงนิจากธนาคารเพือ่วสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดยอ่ม (SME Bank) 
ธนาคารออมสนิ และธนาคารกรงุเทพ
ได ้ 
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ตาราง ผ5-7 ตารางเปรียบเทียบนโยบายและกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียนเป้าหมายและประเทศไทย 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการควบคมุ กาํกบั การประกอบธรุกิจ 

 

ข้อ ประเดน็กฎหมาย สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

1. การผลติ   มกีฎหมายควบคุมการผลติสนิคา้ มกีฎหมายควบคุมการตัง้โรงงาน
เพือ่ผลติสนิคา้  
 

1.1 ขอบเขตการใช้
บงัคบั 

ใชบ้งัคบักบัธุรกจิการผลติสนิคา้หรอื
สว่นประกอบของสนิคา้ทุกชนิด,    
การปรบัเปลีย่น หรอืประดบัตกแต่ง 
หรอืทาํใหแ้ลว้เสรจ็ หรอืทาํความ
สะอาด หรอืทาํใหเ้ป็นชิน้สว่นเลก็ๆ 
หรอืรวบรวม หรอืทาํการในรปูแบบ
ใดๆกบัสนิคา้ และรวมถงึการดดัแปลง
สนิคา้โดยใชเ้ครื่องจกัรกลในประเทศ
สงิคโปร ์
 
อยา่งไรกต็ามสนิคา้ประเภทหมากฝรัง่
ทุกชนิด ตอ้งหา้มเดด็ขาดไมใ่หม้กีาร
ผลติในประเทศสงิคโปร ์
 

ใชบ้งัคบัไมว่า่จะเป็นการตัง้โรงงาน 
หรอืการประกอบกจิการโรงงาน 
นิยามของ “โรงงาน”                      
“โรงงาน” หมายถงึ อาคาร สถานที ่
หรอืยานพาหนะทีใ่ชเ้ครือ่งจกัรมี
กาํลงัรวมตัง้แต่หา้แรงมา้หรอืกาํลงั
เทยีบเทา่ตัง้แต่หา้แรงมา้ขึน้ไป หรอื
ใชค้นงานตัง้แต่เจด็คนขึน้ไปโดยใช้
เครือ่งจกัรหรอืไมก่ต็ามสาํหรบัทาํ 
ผลติ ประกอบ บรรจุ ซ่อม       
ซ่อมบาํรงุ ทดสอบ ปรบัปรงุ      
แปรสภาพ ลาํเลยีงเกบ็รกัษา หรอื
ทาํลายสิง่ใด ๆ  
 
ประเภทของโรงงาน 

1. โรงงานจาํพวกที ่1 ไดแ้ก่ 
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โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่
สามารถประกอบกจิการโรงงาน   
ไดท้นัทตีามความประสงค ์แต่ตอ้ง
ปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดใน
กฎกระทรวงและประกาศกระทรวง 

2. โรงงานจาํพวกที ่2 ไดแ้ก่ 
โรงงานประเภท ชนิด และขนาด  
ทีเ่มือ่จะประกอบกจิการโรงงาน
ตอ้งแจง้ใหผู้อ้นุญาตทราบก่อน   
ซึง่สามารถขอรบัและยืน่แบบใบ
แจง้การประกอบกจิการไดท้ีส่าํนกั
ควบคุมและตรวจโรงงาน 

3. โรงงานจาํพวกที ่3 ไดแ้ก่ 
โรงงานประเภท ชนิด และขนาด  
ทีก่ารตัง้โรงงานจะตอ้งไดร้บั
ใบอนุญาตก่อน ซึง่สามารถรบั     
คาํขอฯ ไดท้ีก่องคลงั ชัน้ 1 และ 
ยืน่คาํขอฯ ทีส่าํนกังานเลขานุการ
กรม ชัน้ 1 และสาํนกังาน
อุตสาหกรรมจงัหวดัทุกจงัหวดั 

1.2 ผลทางกฎหมาย   ตอ้งดาํเนินการขอรบัอนุญาตจากนาย
ทะเบยีนผูร้บัผดิชอบก่อน 

เฉพาะโรงงานจาํพวกที ่3 เทา่นัน้  
ทีจ่ะตอ้งไดร้บัใบอนุญาตจาก
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หน่วยงานผูร้บัผดิชอบก่อน 
2. การคา้ปลกี คา้สง่   ไมม่กีฎหมายทีใ่ชค้วบคุม กาํกบั 

การคา้ปลกี คา้สง่โดยตรง 
ไมม่กีฎหมายทีใ่ชค้วบคุม กาํกบั
การคา้ปลกี คา้สง่โดยตรง 

2.1 การนําเขา้ สง่ออก มกีฎหมายทีใ่ชค้วบคุม กาํกบัการ
นําเขา้ สง่ออก 

มกีฎหมายทีใ่ชค้วบคุม กาํกบัการ
นําเขา้ สง่ออก 

สนิคา้ทีต่อ้งหา้ม
ไมใ่หน้ําเขา้ 
สง่ออก 

นําเขา้ 
- ไฟแชก็ทีม่ลีกัษณะเหมอืนปืนพก 
- ประทดั 
- หมากฝรัง่ 
สง่ออก 
สง่ออกอาวธุ หรอือุปกรณ์ทาง
การทหาร ไปยงัประเทศดงัต่อไปนี้ 
- ลเิบยี 
- สาธารณรฐัอริกั 
- ซดูาน 
- เซยีรร์าลโีอน 
- สาธารณรฐัประชาธปิไตยคองโก 
- สาธารณรฐัโกตดวิวัร ์

นําเขา้ สง่ออก 
- วตัถุลามก ไมว่า่จะอยูใ่นรปูแบบ
หนงัสอื ภาพเขยีน ภาพพมิพ ์  
ภาพระบายส ีสิง่ทีพ่มิพข์ึน้ รปูภาพ 
ภาพโฆษณา เครือ่งหมาย รปูถ่าย 
และภาพยนตรล์ามกหรอืวตัถุลามก
อื่น ๆ 
- สนิคา้ทีม่ตีราหรอืลวดลายเป็นรปู
ธงชาต ิ
-  ยาเสพตดิใหโ้ทษ 
-  เงนิตรา พนัธบตัร ใบสาํคญัรบั
ดอกเบีย้พนัธบตัรอนัเป็นของปลอม
หรอืแปลงเหรยีญกษาปณ์ทีท่าํให้
นํ้าหนกัลดลงโดยทุจรติ 
ดวงตราแผน่ดนิ รอยตราแผน่ดนิ
หรอืพระปรมาภไิธย ดวงตราหรอื
รอยตราของทางราชการอนัเป็น 
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ของปลอม 
-   สนิคา้ละเมดิลขิสทิธิ ์สนิคา้ปลอม
แปลงหรอืเลยีนแบบเครือ่งหมาย
การคา้ 

สนิคา้ควบคุม นําเขา้ 
- เครือ่งเลน่นนัทนาการ 
- เมลด็ดอกป๊อปปี้ 
- เครือ่งเลน่การพนนัแจ๊คพอ็ต 
- อุปกรณ์หลกั และ อุปกรณ์เสรมิของ
ซดี ีซดีรีอม วซีดี ีดวีดี ีดวีดีรีอม 
- เสือ้ผา้ทีใ่ชป้้องกนัการถกูทาํรา้ย 
รวมถงึเสือ้กนักระสนุ 
- หมวกกนัน็อก, เหลก็ 
- ปืนของเลน่ 
- กุญแจมอื 
สง่ออก 
- ผลติภณัฑส์ิง่ทอ เสือ้ผา้ทีผ่ลติใน
ประเทศสงิคโปรเ์พือ่สง่ออกไปยงั
ประเทศแคนาดา ประเทศในสหภาพ
ยโุรป หรอืสหรฐัอเมรกิา 
- เสือ้ผา้ทีใ่ชป้้องกนัการถกูทาํรา้ย 
รวมถงึเสือ้กนักระสนุ 

นําเขา้ สง่ออก 
-  เงนิตราไทยและเงนิตรา
ต่างประเทศ 
- พนัธุย์างและยางธรรมชาต ิ
- ยาสบู รวมถงึตน้ยาสบูและใบยา
เสน้ 
-  สตัวแ์ละซากสตัว ์
-  เครือ่งวทิยคุมนาคม และสว่นแหง่
เครือ่งวทิยคุมนาคม 
-  อาวธุปืน เครื่องกระสนุปืน วตัถุ
ระเบดิ ดอกไมเ้พลงิและสิง่เทยีม
อาวธุปืน อาวธุปืนและเครือ่งกระสนุ
ปืน 
-  ยา เชือ้โรค และพษิจากสตัว ์
- สรุา 
-  สนิคา้ประเภทอาหารทีม่คีวาม
หวานเจอืปน 
-  เครือ่งชัง่ ตวง วดั 



 
 

      
 

ผ 5 -89 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคุม กาํกบั การประกอบธุรกจิ

ข้อ ประเดน็กฎหมาย สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

- หมวกกนัน็อก, เหลก็ 
- ปืนของเลน่ 
- กุญแจมอื 

ผลทางกฎหมาย สนิคา้ควบคุม หากผูป้ระกอบการ
ประสงคจ์ะนําเขา้สนิคา้นัน้ๆ เขา้มาใน
สงิคโปร ์หรอืสง่ออกสนิคา้นัน้ออกจาก
สงิคโปร ์ผูป้ระกอบการจะตอ้งจะตอ้ง
จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัไวก้บั
หน่วยงานสงิคโปร ์Accounting & 
Corporate Regulatory Authority  
(ACRA) และไดร้บัอนุญาตจาก 
International Enterprise Singapore 
(IE Singapore) 
ขอ้ยกเวน้การนําเขา้ สง่ออกสนิคา้ 

- เพือ่ใชเ้ป็นการสว่นตวัหรอื    
ในครวัเรอืน โดยนําเขา้มาพรอ้มกบั
ผูโ้ดยสาร ลกูเรอื หรอืลกูจา้งในการ
ขนสง่นัน้ๆ ทัง้ทางบก ทางนํ้าและ
ทางอากาศ 

- เพือ่เป็นตวัอยา่งทางการคา้,  
ตวัอยา่งเพือ่การทดลอง และ
ของขวญัซึง่มมีลูคา่น้อยกวา่ 400 

สนิคา้ควบคุม จะตอ้งไดร้บัอนุญาต
ในการนําเขา้ หรอืสง่ออก หรอื
ปฏบิตัใิหค้รบถว้นตามหลกัเกณฑ ์ 
ทีก่าํหนดไวใ้นกฎหมายนัน้ๆ 



 
 

      
 

ผ 5 -90 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคุม กาํกบั การประกอบธุรกจิ

ข้อ ประเดน็กฎหมาย สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

ดอลลารส์งิคโปร ์
- สนิคา้ทีน่ําเขา้ทางอากาศซึง่มี

มลูคา่น้อยกวา่ 400 ดอลลารส์งิคโปร ์
2. การสง่ออก 

3. การบรกิาร   ไมม่กีฎหมายทีใ่ชค้วบคุม กาํกบัการ
ประกอบธุรกจิบรกิารโดยรวม 

ไมม่กีฎหมายทีใ่ชค้วบคุม กาํกบัการ
ประกอบธุรกจิบรกิารโดยรวม 

4. การแขง่ขนัทาง
การคา้ 

  มกีฎหมายกาํหนดหา้มมใิห้
ผูป้ระกอบการกระทาํการอยา่งใด
อยา่งหนึ่งทีเ่ป็นการจาํกดัการแขง่ขนั
ทางการคา้ 

มกีฎหมายกาํหนดหา้มมใิห้
ผูป้ระกอบการกระทาํการอยา่งใด
อยา่งหนึ่งทีเ่ป็นการจาํกดัการ
แขง่ขนัทางการคา้ 

 
4.1 การกระทาํที่

ตอ้งหา้ม 
1. หา้มมใิหม้กีารทาํสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงใดๆ ทีเ่ป็นการป้องกนั 
จาํกดั หรอืบดิเบอืนการแขง่ขนัทาง
การคา้ในประเทศสงิคโปร ์

1. หา้มผูป้ระกอบธุรกจิซึง่มอีาํนาจ
เหนือตลาดกระทาํการบาง
ประการในทางธุรกจิทีไ่มช่อบ 

2. กระทาํการรวมธุรกจิ            



 
 

      
 

ผ 5 -91 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคุม กาํกบั การประกอบธุรกจิ

ข้อ ประเดน็กฎหมาย สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

2. หา้มมใิหบ้รษิทัทีม่สีว่นแบง่ใน
ตลาดสงู ใชอ้าํนาจต่อรองหรอืมี
พฤตกิรรมในทางทีม่ชิอบ 
บรษิทัทีม่สีว่นแบง่ในตลาดสงู
หมายถงึ บรษิทัทีม่สีว่นแบง่ใน
ตลาดสงูเกนิกวา่รอ้ยละ 60 ของ
ตลาดประเภทนัน้ๆ โดยพจิารณา
รว่มกบัปจัจยัอื่นๆ ดว้ย เชน่ 
อุปสรรคในการเขา้สูต่ลาด และ
กาํลงัซือ้ของผูบ้รโิภค 
อยา่งไรกต็าม ในบางกรณีบรษิทัที่
มสีว่นแบ่งในตลาดสงูอาจเป็น
บรษิทัทีม่สีว่นแบง่ในตลาดตํ่ากวา่
รอ้ยละ 60 กไ็ด ้หากพจิารณาจาก
ปจัจยัอื่นๆ แลว้บรษิทันัน้ๆมี
ลกัษณะของการมอีาํนาจเหนือ
ตลาด 

3. หา้มมใิหม้กีารควบรวมกจิการทีม่ ี
นยัสาํคญัเป็นการลดการแขง่ขนัใน
ตลาดภายในประเทศ 

อนัก่อใหเ้กดิการผกูขาดหรอื
ความไมเ่ป็นธรรมในการแขง่ขนั
ตามทีก่าํหนด เวน้แต่จะไดร้บั
อนุญาตจากคณะกรรมการการ
แขง่ขนัทางการคา้ 

3. กระทาํการรว่มกบัผูป้ระกอบ
ธุรกจิอื่นผกูขาด หรอืลดการ
แขง่ขนั หรอืจาํกดัการแขง่ขนัใน
ตลาดสนิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง หรอื
บรกิารใดบรกิารหนึ่ง 

5. สง่เสรมิการลงทุน   ไมม่กีฎหมายสง่เสรมิการลงทุน
โดยตรง 

มกีฎหมายสง่เสรมิการลงทุน 
กาํหนดไว ้



 
 

      
 

ผ 5 -92 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคุม กาํกบั การประกอบธุรกจิ

ข้อ ประเดน็กฎหมาย สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

แต่มหีน่วยงานชื่อ SPRING 
(Standards Productivity and 
Innovation for Growth board) สงักดั
กระทรวงการคา้และอุตสาหกรรม     
ทาํหน้าทีส่ง่เสรมิการประกอบธุรกจิ 
โดยมกีารจดัแผนงานเป็นการเฉพาะ
เพือ่สง่เสรมิ SMEs  

5.1 กจิการทีไ่ดร้บัการ
สง่เสรมิการลงทุน 

1.  วทิยาศาสตรช์วีภาพ       
(การใหบ้รกิารสขุภาพ 
เทคโนโลยดีา้นเภสชัภณัฑ ์
และเทคโนโลยชีวีภาพ) 

2. พลงังานสะอาด บรกิารดา้น
การศกึษาและอาชพี 

3. อเิลค็ทรอนิกส ์(สว่นประกอบ
และระบบอเิลค็ทรอนิกส ์และ 
Semiconductors) 

4. พลงังาน  
5. บรกิารดา้นเคม ีและ

วศิวกรรม  
6. เทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม 
7. การสือ่สาร  (คอมพวิเตอร์

และธุรกรรมอเิลค็ทรอนิกส ์ 

1. กจิการเกีย่วกบัเกษตรกรรม
และผลติผลจากการเกษตร 

2. กจิการเกีย่วกบัเหมอืงแร ่
เซรามกิส ์และโลหะ        
ขัน้มลูฐาน 

3. กจิการเกีย่วกบั  
อุตสาหกรรมเบา 

4. กจิการเกีย่วกบัผลติภณัฑ์
โลหะ เครือ่งจกัร และ
อุปกรณ์ขนสง่ 

5. กจิการเกีย่วกบัอุตสาหกรรม
อเิลก็ทรอนิกสแ์ละ
เครือ่งใชไ้ฟฟ้า 

6. กจิการเกีย่วกบัอุตสาหกรรม
เคมภีณัฑ ์กระดาษ และ



 
 

      
 

ผ 5 -93 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคุม กาํกบั การประกอบธุรกจิ

ข้อ ประเดน็กฎหมาย สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

สือ่และสิง่บนัเทงิ  ดจิติลั  
การโทรคมนาคม) 

8. องคก์รระหวา่งประเทศ  
องคก์รทีไ่มใ่ชข่องรฐับาล 
และองคก์รเพือ่มนุษยชน  

9. กฬีาและสิง่พกัผอ่นหยอ่นใจ   
10. โลจสิตกิส ์
11. นวตักรรม  วศิวกรรม 

สิง่พมิพ ์และวศิวกรรมขนสง่ 

พลาสตกิ 
7. กจิการบรกิารและ

สาธารณูปโภค 
 

5.2 มาตรการในการ
สง่เสรมิ 

มาตรการของ SPRING ในการ
สง่เสรมิ SMEs 

1. มาตรการทางภาษอีากร 
- Angel Investors Tax Deduction 
Scheme (AITD) นกัลงทุนราย
อสิระหรอืกลุม่นกัลงทุนอสิระทีใ่ช้
เงนิสว่นตวัในการลงทุนในธุรกจิ
ใดๆ จะไดร้บัการลดภาษรีอ้ยละ 
50 ของยอดเงนิลงทุน แต่ไมเ่กนิปี
ละ 250,000 ดอลลารส์งิคโปร ์

2. มาตรการทีไ่มเ่กีย่วกบัภาษอีากร 
- Business Angel Scheme (BAS) 
สนบัสนุนการเขา้รว่มลงทุนใหก้บั

สทิธปิระโยชน์ 
1. สทิธปิระโยชน์ทางภาษอีากร  
- ยกเวน้/ลดหยอ่นอากรขาเขา้ 
สาํหรบัเครือ่งจกัร 

- ลดหยอ่นอากรขาเขา้สาํหรบั
วตัถุดบิหรอืวสัดุจาํเป็น 
- ยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลและ
เงนิปนัผล 
- ลดหยอ่นภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล
รอ้ยละ 50 
- ใหห้กัคา่ขนสง่ คา่ไฟฟ้า และ
คา่นํ้าประปา เป็นสองเทา่ 
- ใหห้กัคา่ตดิตัง้หรอืก่อสรา้งสิง่



 
 

      
 

ผ 5 -94 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคุม กาํกบั การประกอบธุรกจิ

ข้อ ประเดน็กฎหมาย สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

ธุรกจิทีอ่ยูใ่นชว่งตอ้งการเงนิทุน
หมนุเวยีน เพื่อเพิม่กาํลงัการผลติ 
การทาํตลาด ในประเทศสงิคโปร ์
สาํหรบัธุรกจิทีม่สีนิคา้หรอืบรกิารที่
สรา้งสรรค ์เป็นจาํนวนเงนิถงึ 1.5 
ลา้นดอลลารส์งิคโปร ์
- Incubator Development 
Programme (IDP) เป็นกองทุน
รว่มระหวา่งหน่วยบม่เพาะ
วสิาหกจิกบัผูใ้หค้าํปรกึษาดา้นการ
รว่มลงทุนในการดแูล ใหค้าํแนะนํา 
และพฒันาธุรกจิทีอ่ยูใ่นระยะการ
พฒันาผลติภณัฑแ์ละรเิริม่ทาํ
การตลาดเพือ่นํานวตักรรมไปสูเ่ชงิ
พาณิชย ์
- SPRING Startup Enterprise 
Development Scheme (SPRING 
SEEDS) สนบัสนุนการเขา้รว่ม
ลงทุน ใหก้บัธุรกจิในประเทศ
สงิคโปร ์ทีอ่ยูใ่นระยะการพฒันา
ผลติภณัฑแ์ละรเิริม่ทาํการตลาด
เพือ่นํานวตักรรมไปสูเ่ชงิพาณิชย ์

อาํนวยความสะดวกเพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 25  
- ยกเวน้อากรขาเขา้วตัถุดบิหรอื
วสัดุจาํเป็นสาํหรบัการผลติเพือ่
การสง่ออก 
2. สทิธปิระโยชน์ทีไ่มเ่กีย่วกบั
ภาษอีากร 
- อนุญาตใหน้ําคนต่างดา้วเขา้มา
เพือ่ศกึษาลู่ทางการลงทุน 
- อนุญาตใหน้ําชา่งฝีมอื และ
ผูช้าํนาญการเขา้มาทาํงานใน
กจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการ
ลงทุน 
 - อนุญาตใหถ้อืกรรมสทิธิท์ีด่นิ 
- อนุญาตใหส้ง่ออกซึง่เงนิตรา
ต่างประเทศ 

หลกัประกนั 
- รฐัจะไมโ่อนกจิการของผูท้ีไ่ดร้บั
การสง่เสรมิการลงทุนมาเป็นของ
รฐั 
- รฐัจะไมป่ระกอบกจิการขึน้ใหม่
แขง่ขนั 



 
 

      
 

ผ 5 -95 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคุม กาํกบั การประกอบธุรกจิ

ข้อ ประเดน็กฎหมาย สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

สาํหรบัธุรกจิทีม่สีนิคา้หรอืบรกิารที่
สรา้งสรรค ์โดยรว่มกบันกัลงทุน
ภายนอก เป็นจาํนวนเงนิ 1 ลา้น
ดอลลารส์งิคโปร ์

- Action Community for 
Entrepreneurship Startups (ACE 
Startups) สนบัสนุนเงนิทุนจาํนวน 
50,000 ดอลลารส์งิคโปรใ์หก้บัคน
สงิคโปรท์ีป่ระสงคจ์ะเริม่ประกอบ
ธุรกจิในครัง้แรก 

- Work Pass for Foreign 
Entrepreneurs (Entrepass) ใบ
ผา่นเขา้ประเทศสาํหรบันกัลงทุน
ต่างชาตทิีป่ระสงคจ์ะเขา้มาลงทุน
ในประเทศสงิคโปร ์ใหส้ามารถอยู่
ในประเทศเพือ่ดาํเนินการรเิริม่
จดัตัง้ธุรกจิได ้

มาตรการทัว่ไปอื่นๆ สาํหรบันกัลงทุน
ต่างชาต ิ
1. มาตรการทางภาษอีากร 

- มาตรการจงูใจดา้นภาษ ีการ
ยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล และ

- รฐัจะไมผ่กูขาดการจาํหน่าย
ผลติภณัฑช์นิดเดยีวกนักบัผูท้ี่
ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน 
- รฐัจะไมค่วบคุมราคาผลติภณัฑ์
ของผูท้ีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการ
ลงทุน 
- รฐัจะอนุญาตใหส้ง่ออกเสมอไป 
- รฐัจะไมอ่นุญาตใหส้ว่นราชการ 
องคก์ารของรฐับาล หรอื
รฐัวสิาหกจินําผลติภณัฑช์นิด
เดยีวกบัทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการ
ลงทุนเขา้มาโดยไดร้บัยกเวน้
อากรขาเขา้ 

ความคุม้ครอง (พจิารณาตามความ
เหมาะสม) 
- การเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมพเิศษ
ขาเขา้สาํหรบัการนําเขา้ผลติภณัฑ์
ชนิดเดยีวกบัทีผ่ลติไดใ้นประเทศ
แต่ไมเ่กนิรอ้ยละ 50 ของราคารวม
คา่ประกนัภยั และคา่ขนสง่โดยใช้
บงัคบัไมเ่กนิคราวละ 1 ปี 

 - ในกรณีทีเ่หน็วา่มาตรา 49         



 
 

      
 

ผ 5 -96 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคุม กาํกบั การประกอบธุรกจิ

ข้อ ประเดน็กฎหมาย สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

ภาษเีงนิได ้ใหก้บัผูเ้ริม่ก่อตัง้
กจิการเป็นเวลา 5-10 ปี 
- Tax Exemption for Start-Ups 
สาํหรบันิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนใน
สงิคโปร ์และมผีูถ้อืหุน้ไมเ่กนิ 20 
ราย โดยทุกรายเป็นบุคคลธรรมดา 
สามารถขอรบัสทิธปิระโยชน์ในการ
ยกเวน้ภาษเีงนิได ้โดยเงนิได้
จาํนวน 1 แสนดอลลารส์งิคโปร์
แรก ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งนํามา
คาํนวณภาษเีงนิไดป้ระจาํปีเป็น
เวลา  3 ปี 
- การกูย้มืจากต่างประเทศ จะตอ้ง
เสยีภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย  ใน
อตัรารอ้ยละ 15 เพือ่เป็นดอกเบีย้
สาํหรบัผูกู้ท้ ีไ่มม่สีญัชาตสิงิคโปร ์
แต่รฐับาลอาจอนุญาตใหม้กีาร
ยกเวน้ได ้หากเงนิกูน้ัน้จะนําไปใช้
ใหเ้ป็นประโยชน์ในการซือ้
เครือ่งจกัรทีม่ปีระสทิธภิาพ 
- Enterprise Investment 
Incentive (EII) Scheme เป็นการ

ไมเ่พยีงพอสาํหรบัการใหค้วาม
คุม้ครอง 
อาจเพิม่มาตรการ หา้มการนําเขา้
ผลติภณัฑช์นิดเดยีวกบัทีผ่ลติได้
ในประเทศ 
 - ประธานกรรมการมอีาํนาจสัง่
ชว่ยเหลอื หากผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิ
ประสบปญัหาหรอือุปสรรคในการ
ดาํเนินกจิการ 
 - ประธานกรรมการมอีาํนาจสัง่
แกไ้ขกรณีทีโ่ครงสรา้งอตัรา หรอื
วธิกีารจดัเกบ็ภาษอีากร คา่บรกิาร
หรอืคา่ธรรมเนียม เป็นอุปสรรคต่อ
กจิการของผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิการ
ลงทุน 



 
 

      
 

ผ 5 -97 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคุม กาํกบั การประกอบธุรกจิ

ข้อ ประเดน็กฎหมาย สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

ใหส้ทิธปิระโยชน์แก่ผูป้ระกอบการ
ทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนในตลาดหุน้ในปี
ทีเ่ริม่กจิการและมทีุนจดทะเบยีน
ชาํระแลว้ไมต่ํ่ากวา่ 10,000  
ดอลลารส์งิคโปร ์รวมทัง้มกีาร
พฒันาผลติภณัฑใ์หมห่รอืมบีรกิาร
รปูแบบใหม ่โดยบรษิทัสามารถนํา
ยอดขาดทุนสะสมมาหกัลดหยอ่น
ภาษไีดส้งูสดุถงึ 3 ลา้นดอลลาร์
สงิคโปร ์

6. การควบคุมการ
ประกอบธุรกจิของ
คนต่างดา้ว 
 

  ไมม่กีฎหมายควบคุมการประกอบ
ธุรกจิของคนต่างดา้วไวเ้ป็นการ
เฉพาะ 

มกีฎหมายควบคุมการประกอบ
ธุรกจิของคนต่างดา้วไวเ้ป็นการ
เฉพาะ 
 

6.1 นิยาม “คนต่าง
ดา้ว” 
 

  ไมม่นีิยามของคนต่างดา้วไวเ้ป็นการ
เฉพาะ 

“คนต่างดา้ว” หมายความวา่  

(1) บุคคลธรรมดาซึง่ไม ่ม ี
     สญัชาตไิทย 

(2) นิตบิุคคลซึง่ไมไ่ด ้จดทะเบยีนใน
ประเทศไทย 

(3) นิตบิุคคลซึง่จดทะเบยีนใน
ประเทศไทย และมลีกัษณะเป็น
นิตบิุคคลซึง่มหีุ ้นอนัเป็นทุน



 
 

      
 

ผ 5 -98 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคุม กาํกบั การประกอบธุรกจิ

ข้อ ประเดน็กฎหมาย สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

ตัง้แต่ กึง่หนึ่งของนิตบิุคคลนัน้ถอื
โดยคนต่างดา้ว หรอืเป็น         

ห ้างหุ ้นส ่วนจาํกดั หรอื 

    ห ้างหุ ้นส ่วนสามญัทีจ่ดทะเบยีน 

ซึง่หุ ้นส ่วนผู ้จดัการหรอืผูจ้ดัการ
เป็ นบุคคลธรรมดาซึง่ไม ่มี
สญัชาตไิทย 

(4) นิตบิุคคลซึง่จดทะเบยีนใน
ประเทศไทย ซึง่มหีุน้อนัเป็ นทุน
ตัง้แต่ กึง่หนึ่งของนิตบิุคคลนัน้ถอื
โดยนิตบิุคคลตาม (3) 

6.2 กจิการทีค่วบคุม   กจิการทีค่วบคุมไมใ่หน้กัลงทุน
ต่างชาตเิขา้มาลงทุนเกนิกวา่ทีก่ําหนด
ไว ้
- ดา้นการกระจายเสยีง และการ
จดัสรรคลื่นความถี ่ทีน่กัลงทุน
ต่างชาตจิะเขา้มาลงทุนไดส้งูสดุไม่
เกนิรอ้ยละ  49 
- กจิการดา้นหนงัสอืพมิพ ์           
ทีน่กัลงทุนต่างชาตจิะเขา้มาลงทุนได้
สงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ  5 

กจิการทีต่อ้งขอรบัอนุญาตให้
ประกอบธุรกจิ 

1. ธุรกจิทีเ่กีย่วกบัความ
ปลอดภยัหรอืความมัน่คง
ของประเทศ 

2. ธุรกจิทีค่นไทยยงัไม ่มี
ความพร ้อมทีจ่ะแข ่งขนัใน
การประกอบกจิการกบั     

คนต่ างด ้าว 
 



 
 

      
 

ผ 5 -99 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคุม กาํกบั การประกอบธุรกจิ

ข้อ ประเดน็กฎหมาย สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

กจิการทีต่อ้งหา้มไมใ่หน้กัลงทุน
ต่างชาตเิขา้มาลงทุน ไดแ้ก่ 
- ธุรกจิดา้นกฎหมาย และ 
การประกอบอาชพีทนายความ 
- ธุรกจิบางสาขาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กจิการวสิาหกจิของรฐั 

 

กจิการทีต่อ้งหา้มไมใ่หค้นต่างดา้ว
เขา้มาประกอบธุรกจิในไทย เชน่  

- การสกดัสมนุไพรไทย 
- การคา้และการขายทอดตลาด
โบราณวตัถุของไทยหรอืทีม่คีุณ

ค ่าทางประวตัศิาสตรข์อง
ประเทศ 
-  การคา้ทีด่นิ 

6.3 ผลทางกฎหมาย   นกัลงทุนต่างประเทศสามารถเขา้มา
ลงทุนในประเทศสงิคโปรไ์ด ้100 % 
ในเกอืบทุกสาขาธุรกจิ ยกเวน้สาขาที่
ไดก้ลา่วไวแ้ลว้  
 

คนต่างดา้วทีจ่ะเขา้มาประกอบธุรกจิ
บางประเภทตามทีก่ฎหมายกาํหนด
ไวใ้นประเทศไทยได ้จะตอ้งขอรบั
อนุญาตจากสาํนกังานประกอบธุรกจิ
คนต่างดา้ว กรมพฒันาธุรกจิการคา้ 
กระทรวงพาณิชยก์่อน 

 

 

 



 
 

   
   

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษ ี ผ 5 -100 

  ตาราง ผ5-8 ตารางเปรียบเทียบนโยบายและกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียนเป้าหมายและประเทศไทย 
กฎหมายภาษี 

 

ข้อ ประเดน็กฎหมาย สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

1. ภาษีเงินได้นิติบคุคล     

1.1 อตัราภาษ ี(รอ้ยละ) อตัราคงทีร่อ้ยละ 25 อตัราคงทีร่อ้ยละ 25 อตัรากา้วหน้ารอ้ยละ 4.25 - 17 
(ร้อยละ  4 .25  สําหรับกํ า ไรสุทธ ิ
10,000 แรก  รอ้ยละ 8.5 สําหรบั 
290 ,000 ถัดมา  และ  ร้อยละ  17 
สําหรับรายได้ส่วนที่เกิน 300,000 
ดอลลารส์งิคโปร)์ 

อตัราคงที่ร้อยละ 30 (ลดเหลอืร้อยละ 
23 ในปี 2555 และเหลือร้อยละ 20  
ในปี 2556 และ 2557) 

1.2 อตัราภาษพีเิศษ
สาํหรบั SMEs 

บรษิทัทีม่รีายไดต้ํ่ากว่า 50,000 ลา้น
รปูี ใหเ้สยีภาษรีอ้ยละ 12.5 

บริษัทที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 2.5
ล้านริงกิต - กําไรสุทธิส่วนที่ไม่เกิน 
500,000 รงิกิต เสยีภาษีเพยีงร้อยละ 
20  

ไมม่ ี บรษิทัทมีทีุนจดทะเบยีนไม่เกนิ 5 ลา้น
บาทและรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท - 
กําไรสุทธสิ่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาท 
ยกเวน้ ตัง้แต่ 300,001 ถงึ 1,000,000 
บาทถัดไปเสียภาษีเพียงร้อยละ 15 
สว่นทีเ่กนิ 1,000,000 บาท เสยีอตัรา
ปกต ิ

2. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย*     

2.1 การจา่ยเงนิปนัผล ไดร้บัยกเวน้หากเขา้เงือ่นไขที่
กาํหนด 

ไดร้บัยกเวน้ ไดร้บัยกเวน้ ไดร้บัยกเวน้หากเขา้เงือ่นไขทีก่ําหนด 

2.2 การจา่ยดอกเบีย้ รอ้ยละ 20 รอ้ยละ 15 รอ้ยละ 15 รอ้ยละ 15 



 
 

   
   

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษ ี ผ 5 -101 

ข้อ ประเดน็กฎหมาย สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

2.3 การจา่ยคา่สทิธ ิ รอ้ยละ 20 รอ้ยละ 10 รอ้ยละ 10 รอ้ยละ 15 
3. ภาษีเงินได้บคุคล

ธรรมดา 
    

3.1 อตัราภาษปีกต ิ รอ้ยละ 5 - 30 รอ้ยละ 0 - 26 รอ้ยละ 0 - 20 รอ้ยละ 0 – 37 (ลดเหลอื 0 – 35 ในปี 
ภาษ ี2556) 

4. ภาษีมลูค่าเพิ่ม     

4.1 อตัราภาษ ี รอ้ยละ 10 ยั ง ไ ม่ ใ ช้ ร ะ บ บ ภ า ษี มู ล ค่ า เ พิ่ ม  
ในปจัจุบนัมรีะบบภาษทีีค่ลา้ยกนัคอื  
- ภาษีการขาย (เรียกเก็บที่อตัรา

รอ้ยละ 10) 
- ภาษกีารบรกิาร (เรยีกเกบ็ที่

อตัรารอ้ยละ 6) 

รอ้ยละ 7 รอ้ยละ 10  
(ลดเหลอืรอ้ยละ 7 ถงึ 30 ต.ค. 57) 

4.2 กรณีสง่ออก รอ้ยละ 0 - รอ้ยละ 0 รอ้ยละ 0 
4.3 ฐานของรายไดท้ี่

ผูป้ระกอบการตอ้งจด
ทะเบยีนเป็น
ผูป้ระกอบการ
ภาษมีลูคา่เพิม่ 

เมื่อรายได้ที่ต้องเสยีภาษีมูลค่าเพิ่ม
ใน เดือนใดๆ  เกิน  600  ล้านรู ปี  
(หรอืประมาณ 1.86 ลา้นบาท 

- เมื่อรายได้ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ต่อปีเกนิ SGD 1 ลา้น (หรอืประมาณ 
25 ลา้นบาท) 

เมือ่รายไดท้ีต่อ้งเสยีภาษมีลูคา่เพิม่   
ต่อปีเกนิ 1.8 ลา้นบาท 

5. การจดัให้มีนโยบาย
ภาษีเพื่อส่งเสริม 
SMEs 

    



 
 

   
   

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษ ี ผ 5 -102 

ข้อ ประเดน็กฎหมาย สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัสิงคโปร ์ ราชอาณาจกัรไทย 

5.1 นโยบายสาํหรบั 
SMEs 
 
หมายเหตุ – การให้
สิทธิประ โยชน์ทาง
ภ า ษี นั ้ น  SMEs 
จะต้องเข้าเงื่อนไขที่
กาํหนด  
 

รฐับาลอินโดนีเซียมไิด้ออกนโยบาย
หรอืมาตรการเป็นการเฉพาะสําหรบั 
SMEs แต่มีลดอัตราภาษีเงินได้นิติ
บุคคลให้กึ่งหนึ่ง สําหรับบริษัทที่มี
รายไดต้ํ่ากวา่ 50 ลา้นรปูี ใหเ้สยีภาษี
รอ้ยละ 12.5 (จากอตัราปกตริอ้ยละ 
25) 

• กาํหนดอตัราภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล
พเิศษเฉพาะ SMEs 

• ไม่ต้องส่งประมาณการเพื่อชําระ
ภาษีล่วงหน้าสําหรับสองปีแรก 
โดยใหช้าํระตอนสิน้ปีไดเ้ลย  

• ยอมให้ นํ ารายจ่ ายในการจด
ทะเบยีนสทิธบิตัรและเครื่องหมาย
การค้าของ SMEs มาหกัเป็น
รายจา่ยไดใ้นปีภาษ ี2553-2557 

• กําหนดอตัราอากรแสตมป์ไวเ้ป็น
พเิศษสาํหรบัเงนิกูย้มืของ SMEs 

• ให้เงนิช่วยเหลอื 5% ของรายได้
แต่ไม่เกิน SGD 5,000 ในปี 
2555  

• สนับสนุนการสรา้งนวตักรรมและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
โดยให้หกัค่าใช้จ่ายทางภาษีได ้ 
4  เ ท่ า  แ ต่ ไ ม่ เ กิ น  SGD 
1,600,000 หรือเลือกรบัเงินสด
ร้อยละ 30 ของรายจ่ายที่ได้รบั
สทิธ ิทีไ่มเ่กนิ SGD 200,000 

• สนับสนุนให้ SMEs ปรบัปรุง
สถานประกอบการให้สะอาด
เรียบร้อยและทนัสมยัทุกๆ 3 ปี 
โดยให้หักรายจ่ายฝ่ายทุนเป็น
รายจ่ายทางภาษีได้ทนัที แต่ไม่
เกนิ SGD 300,000 ในทุกๆ 3 ปี  

• ส่งเสรมิใหธุ้รกจิ SMEs มกีาร
เจรญิเตมิโตขึน้ดว้ยการควบรวม
กิจการ โดยให้หักรายจ่ายทาง
ภาษีได้ 2 เท่า สําหรบัรายจ่ายที่
เกิดขึ้นจากการควบรวมกิจการ 

• ปรบัลดอตัราภาษีเงนิได้นิติบุคคล
สําหรบัธุรกิจ SMEs เป็นการ
เฉพาะ  

• ให้สทิธิหกัค่าสึกหรอและค่าเสื่อม
ราคาในอตัราพเิศษดงันี้  

1. คอมพิว เตอร์และ อุปกรณ์ฯ  –  
ร้อยละ 40 ณ วนัที่ได้มา ที่เหลือ
ทยอยหกัภายใน 3 ปี  

2.  อาคารโรงงาน – ร้อยละ 25  
ณ วันที่ได้มา ที่เหลือทยอยหัก
ภายใน 20 ปี  

3.  เครื่องจกัรและอุปกรณ์เครื่องจกัร 
– ร้อยละ 40 ณ วนัที่ได้มา  
ทีเ่หลอืทยอยหกัภายใน 5 ปี  

• ยก เ ว้ น ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ข า ย
ทรพัย์สนิประเภทเครื่องจกัรที่ใช้
ในการผลิตสินค้า (ตามพระราช
กฤษฎีกา ฉบบัที่ 551 ลงวนัที่ 7 
พฤศจกิายน 2555) สาํหรบัเงนิได้
ที่ ได้ร ับจากการขายทรัพย์สิน
ประเภทเครือ่งจกัรทีใ่ชใ้นการผลติ
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แต่ไมเ่กนิ SGD 100,000/ปี  
• ใ ห้ หัก ร า ย จ่ า ย ฝ่ า ย ทุ น เ ป็ น

รายจ่ายทางภาษไีด ้ทนัทสีาํหรบั
รายจ่ายที่ไม่เกนิ SGD 1,000 
(เพิม่เป็น SGD 5,000 ในปี 
2556) ที่ซื้อเขา้มาเพื่อใช้ใน
กิจการ แต่รวมแล้วไม่เกิน SGD 
30,000 ต่อปี  

• ส่งเสรมิให ้SMEs ไปลงทุนใน
ต่างประ เทศ  โดยยอมให้หัก
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ได้  2  เ ท่ า สํ า ห รับ  
ค่าเดินทางไปทางประเทศเพื่อ
สร้างธุรกิจ และรายจ่ายใน
การศึกษาลู่ทางการทําธุรกิจใน
ต่างประเทศ  

• ยกเว้นภาษีเงนิได้สําหรบัเงนิได้
จากการไปลงทุนในต่างประเทศ 
(เงินปนัผล เงินกําไร และเงินที่
ไ ด้ ร ับ จ า กก า ร ใ ห้ บ ริก า ร ใ น
ต่างประเทศ หากเข้าเงื่อนไขที่
กําหนด  และยังอนุญาตให้นํา

สินค้า เพื่ อซื้ อ เครื่ อ งจัก ร ใหม่
ทดแทน ทัง้นี้ เฉพาะการขาย
ทรพัย์สนิประเภทเครื่องจกัรที่ได้
กระทําตัง้แต่ว ันที่ 1 มกราคม 
2555 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 

 

• ใหส้ทิธหิกัคา่สกึหรอและค่าเสือ่ม
ร า ค า ใ น อัต ร า ร้ อ ย ล ะ  1 0 0 
สําหรับเครื่องจักรที่ใช้ในการ
ผลิตสินค้าหรือการรบัจ้างผลิต 
(ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที ่
552 ลงวันที่  7  พฤศจิกายน 
2555) 

 

• การหกัค่าใชจ้่ายส่วนต่างค่าแรง
ขัน้ตํ่าเดมิและค่าแรงขัน้ตํ่า 300 
บาท/วัน ได้ 1.5 เท่า ตามพระ
ราชกฤษฎีกา ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 553) 
พ.ศ. 2555 
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ร า ย จ่ า ย จ า ก ก า ร ล ง ทุ น ใ น
ต่างประเทศมาหกัเป็นรายจ่ายได้
อกีดว้ย 

 

 

6. การร่วมลงนามใน
อนุสญัญาภาษีซ้อน
ภายในกลุ่มประเทศ
อาเซียน 

    

6.1 ประเทศทีร่ว่มลงนาม
ไปแลว้ 
 
 

ประเทศอินโดนี เซียได้ตกลงทํ า
อนุสญัญาภาษีซ้อนกบั 59 ประเทศ 
สาํหรบัประเทศอาเซยีนทีไ่ดต้กลงทํา
อนุสัญญาภาษีซ้อนกับอินโดนีเซีย 
ไปแล้วมี 5  ประ เทศ  คือ  บรู ไน 
ม า เ ล เ ซี ย  สิ ง ค โ ป ร์  ไ ท ย  แ ล ะ
เวยีดนาม 

ประเทศมาเลเซยีไดต้กลงทาํอนุสญัญา
ภาษีซ้อนกบั 71 ประเทศ อย่างไรก็ด ี
บรษิทัต่างชาตใิน Labuan ที่จดัตัง้
ภายใต ้Labuan Offshore Business 
Activity Tax Act 1990 จะไม่ไดร้บั
สิทธิพิเศษใดภายใต้อนุสัญญาภาษี
ซ้อน ประเทศในกลุ่มสมาชกิอาเซียน 
ที่มาเลเซียร่วมลงนามในอนุสัญญา
ภาษีซ้อน ไปแล้วม ี7 ประเทศ ได้แก่ 
บรู ไน   อิน โด นี เซีย   ลาว   พม่ า  
ฟิลปิปินส ์ สงิคโปร ์และไทย 

ประเทศสงิคโปรไ์ดต้กลงทําอนุสญัญา
ภาษีซ้อนกบั 76 ประเทศ อย่างไรก็ด ี
ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนที ่ 
7 ประเทศที่สิงคโปร์ร่วมลงนามใน
อนุสัญญาภาษีซ้อน  ได้แก่  บรูไน 
อิ น โ ด นี เ ซี ย   ม า เ ล เ ซี ย  พ ม่ า  
ฟิลปิปินส ์ ไทย และเวยีดนาม 

ประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญา
ภาษีซ้อนกับประเทศต่างๆ  ทัง้สิ้น  
64 ประเทศ โดยยงัไม่มผีลบงัคบัใช ้ 
10 ประเทศ สาํหรบัในภูมภิาคอาเซยีน 
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ยั ง ไ ม่ ไ ด้ ต ก ล ง ทํ า
อนุสญัญาภาษีซ้อนกับกัมพูชา ส่วน
ป ร ะ เ ท ศ อื่ น ไ ด้ ร่ ว ม ล ง น า ม แ ล้ ว  
8 ประเทศ ได้แก่ บรูไน (ร่วมลงนาม
แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้) อินโดนีเซีย 
ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์  และ
สงิคโปร ์  

6.2 ประเทศทีย่งัไมไ่ดร้ว่ม
ลงนาม 

กมัพชูา ลาว พมา่ และ ฟิลปิปินส ์ เวยีดนาม และกมัพชูา ลาว และกมัพชูา กมัพชูา  
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 หมายเหต ุ– ประเทศ
กมัพชูายงัมไิดร้ว่มลง
นามในอนุสญัญาภาษี
ซอ้นกบัประเทศใด
ทัง้สิน้ 

    

 

 



 

   

ภาคผนวก 6 ผ 6 - 1 

 

 

       ภาคผนวก 6 

 
ระบบการจดัเกบ็ภาษีของประเทศสมาชิกอาเซียน 

 



 

 

    

ผ 6 - 3 ระบบการจดัเกบ็ภาษขีองประเทศสมาชกิอาเซยีน 

ระบบการจดัเกบ็ภาษีของประเทศสมาชิกอาเซียนทัง้ 10 ประเทศ 

 

รฐับรไูนดารสุซาราม 

 

1.  ภาษีเงินได้นิติบคุคล 

 

ประเทศบรไูนดารสุซารามจดัเกบ็ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลภายใตก้ฎหมายหลกั คอื Income Tax 

Act โดยมอีตัราปกตเิท่ากบัรอ้ยละ 30 อย่างไรกต็ามในช่วงปี พ.ศ.2551 – 2555 ประเทศบรไูนไดม้กีาร

ปรบัลดอตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล ดงัต่อไปน้ี 

 

ตาราง ผ6-1 อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลประเทศบรไูน 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากน้ีประเทศบรูไนยงัไดม้กีารลดฐานภาษีเพื่อการจดัเกบ็ภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลสําหรบั 

SMEs และบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหมด่งัน้ี 

 

 

 

ปีภาษี 
อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

อตัราปกต ิตามมาตรา 35 ของ Income Tax Act 30 

อตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบัปีภาษ ี2551 27.5 

อตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบัปีภาษ ี2552 25.5 

อตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบัปีภาษ ี2553 และ 2554 23.5 

อตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบัปีภาษ ี2555 22 



 

 

    

ผ 6 - 4 ระบบการจดัเกบ็ภาษขีองประเทศสมาชกิอาเซยีน 

ตาราง ผ6-2 อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลสาํหรบั SMEs 

 

กาํไรสทุธิ (BND)1 ฐานภาษี (BND) 
(ร้อยละ) 

อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

0 – 50,000 25 ของกาํไรสทุธ ิ 22 

50,001 – 100,000 50 ของกาํไรสทุธ ิ 22 

100,001 เป็นตน้ไป 100 ของกาํไรสทุธ ิ 22 

 

สาํหรบับรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหม ่จะไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบักาํไรสทุธใินสว่น

ทีไ่มเ่กนิ BND 100,000 ในระหวา่ง 3 ปีแรกของการประกอบกจิการ 

โดยทัว่ไปรายไดด้งัต่อไปน้ีของบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศบรไูนจะตอ้งนํามารวมเป็นรายได้

เพือ่คาํนวณกาํไรสทุธใินการเสยีภาษ ี

1. เงนิไดจ้ากการประกอบธุรกจิ และเงนิไดอ้ื่น 

2. เงนิปนัผลทีไ่ดร้บัจากบรษิทัทีย่งัมไิดเ้สยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลในรฐับรไูนดารสุซาราม 

3. ดอกเบีย้ และสว่นลดรบั 

4. ค่าเช่า  ค่าสิทธิ เงินส่วนต่าง และกําไรอื่นๆที่ได้ร ับจากธุรกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับ

อสงัหารมิทรพัย ์

 

2. ภาษีมลูค่าเพ่ิม 

 
ประเทศบรไูนไมม่กีารจดัเกบ็ภาษมีลูค่าเพิม่ 

 

 

                                                            
1 BND : Brunei dollar 



 

 

    

ผ 6 - 5 ระบบการจดัเกบ็ภาษขีองประเทศสมาชกิอาเซยีน 

3.  ภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย 

 

ประเทศบรูไนมีระบบการจัดเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สําหรับเงินได้ที่เกิดขึ้นใน           

รฐับรไูนดารสุซาราม (Brunei Darussalam sourced income) ภายใต ้Income Tax Act ประเภทของเงนิได้

และอตัราภาษหีกั ณ ทีจ่่ายสาํหรบัปี 2555 ไดแ้สดงไวโ้ดยสงัเขปในตารางขา้งล่างนี้ 

 

ตาราง ผ6-3 ประเภทเงินได้และอตัราภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย ประเทศบรไูน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           *** ผูจ้่ายเงนิไดม้หีน้าทีต่อ้งหกั และนําสง่ภาษต่ีอรฐัภายใน 14 วนันบัจากวนัทีไ่ดจ้่ายเงนิออกไป 

 

 

 

4.  ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 
 

ประเทศบรูไนไม่มกีารเรยีกเกบ็ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา  คณะบุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยบุคคล

ธรรมดากม็ไิดม้กีารเรยีกเกบ็ภาษีเช่นกนั  สําหรบัคณะบุคคลที่จดัตัง้ขึน้โดยนิตบิุคคล เงนิได้ที่นิตบิุคคล

ได้รบัจากคณะบุคคลให้คํานวณแบ่งตามสดัส่วนและเสยีภาษีเงนิได้นิติบุคคลเหมือนกบัรายได้ที่ได้รบั

โดยตรงจากการประกอบธุรกจิ 

 

 

ประเภทเงินได้ อตัราภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 
(ร้อยละ) 

ดอกเบีย้ ค่านายหน้า และเงนิไดอ้ื่นนอกทีม่ไิดเ้กีย่วขอ้งกบัการให้
กูย้มืเงนิ 

15 

คา่บรกิารทางเทคนิค และ คา่บรกิาร 20 

คา่จดัการ (Management fee) 20 

คา่เชา่หรอื การจ่ายเงนิอนัเน่ืองกบัสงัหารมิทรพัย ์ 10 

คา่ตอบแทนกรรมการทีม่ไิดม้ถีิน่ทีอ่ยู่ในรฐับรไูนดารุสซาราม 20 



 

 

    

ผ 6 - 6 ระบบการจดัเกบ็ภาษขีองประเทศสมาชกิอาเซยีน 

5.  ภาษีท่ีดิน (Land Duty) 

 

ประเทศบรไูนเรยีกเกบ็ภาษทีีด่นิในอตัรา BND 25 ต่อ 0.1 เอเคอร ์สาํหรบัทีด่นิทีอ่ยู่ในเขต

อุตสาหกรรมทีก่าํหนด 

 

6.  ภาษีสาํหรบักาํไรจากการขายท่ีดิน (Real Property Gain Tax) 

 

ประเทศบรไูนไมม่กีารเรยีกเกบ็ภาษทีีเ่กดิจากกาํไรจากการขายทีด่นิ ดงันัน้กําไรจากการขาย

ทีด่นิจงึมติอ้งนํามาคาํนวณเป็นเงนิไดเ้พือ่เสยีภาษ ีในขณะเดยีวกนัขาดทุนจากการขายทีด่นิกนํ็ามาหกัเป็น

คา่ใชจ้่ายไมไ่ดเ้ชน่กนั อยา่งไรกด็จีะมกีารเรยีกเกบ็ภาษสีาํหรบั 

6.1  กําไรที่เกิดจากการขายที่ดนิในกรณีที่นิติบุคคลประกอบกิจการขายอสงัหารมิทรพัย ์     

เป็นปกตธุิระ 

6.2  เรยีกเกบ็ภาษสีาํหรบัอาคาร (Building Tax) ในอตัรารอ้ยละ 12 สาํหรบัอาคารทีต่ ัง้อยู่ใน 

Bandar Seri Begawan 

 

7.  อากรแสตมป์ 

 

 ประเทศบรูไนมกีารเรยีกเกบ็อากรแสตมป์ สาํหรบัตราสารประเภทต่างๆ โดยเรยีกเก็บ 

ทัง้ทีเ่ป็นจาํนวนทีแ่น่นอน และเป็นอตัราทีแ่ตกต่างกนัตามมลูคา่ของตราสาร  

 

8.  อากรขาเข้า 

 

การนําเขา้อาหาร และวตัถุดบิเพือ่ใชใ้นการผลติในอุตสาหกรรม รวมถงึ Pioneer Industries 

ได้ร ับการยกเว้นอากรขาเข้า และมีการเรียกเก็บอากรในอัตราตํ่ าสําหรับการนําเข้า อุปกรณ์และ

เครื่องใชไ้ฟฟ้า ผลติภณัฑ์ทีท่ําจากไม ้วสัดุและอุปกรณ์สาํหรบัการถ่ายภาพ เฟอรนิ์เจอร ์ยานพาหนะและ



 

 

    

ผ 6 - 7 ระบบการจดัเกบ็ภาษขีองประเทศสมาชกิอาเซยีน 

อะไหล่  สําหรับสินค้าประเภทเครื่องสําอางและน้ําหอมมีการเรียกเก็บอากรขาเข้าในอัตราสูงมาก             

คอื รอ้ยละ 30 

 

9.  ภาษีอ่ืน ๆ  

 

 มกีารเรยีกเกบ็ภาษทีอ้งถิน่สาํหรบัทีด่นิ บา้น และอาคาร ทีต่ ัง้อยู่ภายในเขตทีก่ําหนดโดยรฐั

ใหต้อ้งเสยีภาษทีอ้งถิน่ 

  



 

 

    

ผ 6 - 8 ระบบการจดัเกบ็ภาษขีองประเทศสมาชกิอาเซยีน 

ราชอาณาจกัรกมัพชูา 

 

1.  ภาษีเงินได้นิติบคุคล 

 

นิตบิุคคลซึง่มถีิน่ทีอ่ยู่ในกมัพชูาจะถูกจดัเกบ็ภาษจีากเงนิไดห้รอืกําไรจากทัว่โลก ขณะทีนิ่ติ

บุคคลทีไ่ม่มถีิน่ทีอ่ยู่ในกมัพชูาจะถูกเกบ็ภาษจีากเงนิไดห้รอืกาํไรทีเ่กดิขึน้ในกมัพชูาเท่านัน้ ผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่ที่

ไดร้บัเงนิไดห้รอืกาํไรจากต่างประเทศจะไดร้บัเครดติสาํหรบัภาษทีีถ่กูจดัเกบ็จากต่างประเทศนัน้  

ผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่ในกมัพชูา หมายถงึบรษิทัทีจ่ดัตัง้และดาํเนินกจิการในกมัพชูา หรอืทีม่สีาํนกังาน

ใหญ่ในกมัพชูา  

 

อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล 

ตาราง ผ6-4 อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลประเทศกมัพชูา 

 

กาํไรท่ีเกิดจาก 
อตัรา 

(ร้อยละ) 

การประกอบธุรกจิ (อตัราทัว่ไป) 20 

ผลติภณัฑ์น้ํามนั แก๊สธรรมชาต ิ หรอืการแสวงหาประโยชน์จาก
ทรพัยากรธรรมชาต ิ

30 

การปร ะกอบธุ ร กิจที่ ไ ด้ ร ับมาตรการพิ เ ศษทางภาษี จ าก
คณะกรรมการเพือ่การพฒันาของประเทศกมัพชูา 

9 

การประกอบธุรกจิทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ จากคณะกรรมการเพือ่การ
พฒันาของประเทศกมัพชูา2 หรอื CDC  

(ไดร้บัสทิธพิเิศษไมเ่กนิ 8 ปี) 

0 

 

                                                            
2 คณะกรรมการเพือ่การพฒันาของประเทศกมัพชูา : The Council for the Development of Cambodia (CDC) 
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2.  ภาษีมลูค่าเพ่ิม 

 

บรษิทั ผูนํ้าเขา้ ผูส้่งออก และบรษิทัลงทุน  ตอ้งจดทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิม่เมื่อเริม่ประกอบ

กจิการ ส่วนผูป้ระกอบการอื่นจะตอ้งจดทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิม่เมื่อมรีายไดท้ี่ตอ้งเสยีภาษีมูลค่าเพิม่จาก

การขายสนิคา้เกนิ 125 ลา้นเรยีล หรอืมลูค่าการใหบ้รกิารเกนิ 60 ลา้นเรยีล ภายในระยะเวลา 3 เดอืน

ตดิต่อกนั บรษิทัทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนทีไ่ดร้บัสทิธจิาก CDC สามารถจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่

ก่อนมรีายไดเ้พือ่รบัสทิธกิารใชภ้าษซีือ้  

 

อตัราภาษีมลูค่าเพ่ิม 

 

ตาราง ผ6-5 อตัราภาษีมลูค่าเพ่ิมประเทศกมัพชูา 

 

ประเภทของธรุกิจ อตัราภาษีมลูค่าเพ่ิม 

(ร้อยละ) 

การสง่ออกสนิคา้จากกมัพชูา และบรกิาร  

ทีม่กีารบรโิภคนอกกมัพชูา 

 0 

การขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารทีไ่ดก้ระทาํในกมัพชูา  10 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

ผ 6 - 10 ระบบการจดัเกบ็ภาษขีองประเทศสมาชกิอาเซยีน 

ตาราง ผ6-6 กิจการท่ีได้รบัยกเว้นภาษีมลูค่าเพ่ิมประเทศกมัพชูา 

 

การให้บริการดงัต่อไปน้ีไม่ต้องเสียภาษีมลูค่าเพ่ิม 

การใหบ้รกิารทางไปรษณียแ์ก่ประชาชน 

การใหบ้รกิารดา้นโรงพยาบาล คลนิิก ดา้นการแพทยแ์ละทนัตแพทย ์

การใหบ้รกิารขนสง่คนโดยสารโดยระบบการขนสง่ของรฐัทัง้หมด 

การใหบ้รกิารดา้นประกนัภยั 

การบรกิารดา้นการเงนิ 

การนําเขา้สิง่ของสาํหรบัการใชข้องบุคคลซึง่ไดร้บัยกเวน้ภาษศีุลกากร 

กจิกรรมทีไ่มม่กีาํไรในผลประโยชน์ของรฐัซึง่ถกูจาํแนกออกโดยรฐัมนตรกีระทรวงเศรษฐกจิและการเงนิ 

 

 

3.  ภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย 

 

อัตราภาษีหัก  ณ ที่จ่ายในกัมพูชา  จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของเงินได ้              

และผูร้บั อย่างไรกด็ ีการจ่ายเงนิปนัผลผูจ้่ายไม่ต้องหกัภาษี ณ ที่จ่ายไม่ว่าเป็นกรณีใด  กรณีที่เป็นการ

จา่ยเงนิใหก้บันิตบิุคคลทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษ ีผูจ่้ายเงนิไดก้ไ็มม่หีน้าทีต่อ้งหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย เชน่กนั   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

ผ 6 - 11 ระบบการจดัเกบ็ภาษขีองประเทศสมาชกิอาเซยีน 

อตัราภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่ายในกมัพชูาเป็นดงัน้ี 

 

ตาราง ผ6-7 ประเภทเงินได้และอตัราภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย ประเทศกมัพชูา 

 

ประเภทเงินได้ 
อตัราภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย
สาํหรบั Tax resident 

(ร้อยละ) 

อตัราภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 
สาํหรบั Non-tax resident 

(ร้อยละ) 
ค่าจดัการ (Management fee) ค่าทีป่รกึษา 
คา่บรกิาร และคา่สทิธ ิ

 15 

 

14 

การใหเ้ชา่สงัหารมิทรพัยแ์ละอสงัหารมิทรพัย ์  10 14 

ดอกเบี้ยเงนิฝากประจํา (ยกเว้นเป็นการจ่าย
ดอกเบีย้ใหก้บัสถาบนัการเงนิ) 

 6  14 

ดอกเบี้ยเงนิฝากออมทรพัย์ (ยกเว้นเป็นการ
จา่ยดอกเบีย้ใหก้บัสถาบนัการเงนิ) 

4  14 

 

 

4.  ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 

 

บุคคลธรรมดาผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่ในกมัพชูา (tax resident of Cambodia) ตอ้งเสยีภาษเีงนิได ้     

บุคคลธรรมดาจากเงนิได้ทัง้หมดที่ได้รบั (จากแหล่งเงนิได้ทัง้ในประเทศและนอกประเทศ) อตัราภาษีที ่   

คดิจากฐานเงนิไดต่้อเดอืนเป็นดงัน้ี 

 

 

 

 

 



 

 

    

ผ 6 - 12 ระบบการจดัเกบ็ภาษขีองประเทศสมาชกิอาเซยีน 

ตาราง ผ6-8 อตัราภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาประเทศกมัพชูา 

 

เงินได้ต่อเดือน (เรียล) 
อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

500,000 แรก ยกเวน้ 

500,001 - 1,250,000  5 

1,250,001 - 8,500,000 10 

8,500,001 - 12,500,000 15 

12,500,001  ขึน้ไป 20 

 

บุคคลธรรมดาผูท้ีม่ไิดม้ถีิน่ทีอ่ยู่ในกมัพชูา (non-tax resident of Cambodia) จะเสยีภาษี

เฉพาะเงนิได้ที่ได้รบัจากกมัพูชาเท่านัน้ อตัราภาษีคอืร้อยละ 20 ของเงนิได้ ซึ่งจะถือเป็นภาษีสุดท้าย       

(final tax)  

Tax resident of Cambodia หมายถงึ คนกมัพชูา หรอื บุคคลธรรมดาทีไ่ม่มสีญัชาตกิมัพชูา

แต่มีภูมิลําเนาหรือมีที่อยู่อาศัยหลักในประเทศกัมพูชา หรืออยู่ในประเทศกัมพูชาเกินกว่า 182 วัน           

ในปีปฏทินิใดๆ 

 

5.  ภาษีท่ีดินและทรพัยสิ์น 

 

ภาษีการให้เช่าบา้นและท่ีดิน 

ผู้ให้เช่าที่ดิน อาคาร โกดัง หรืออุปกรณ์บางชนิด จะต้องเสียภาษีให้กับรัฐในอัตรา        

รอ้ยละ 10 ของค่าเช่า อย่างไรกด็ผีูใ้หเ้ช่าจะไม่ต้องเสยีภาษีดงักล่าวหากค่าเช่าที่ได้รบัไดถู้กหกัภาษี ณ        

ทีจ่า่ยไวแ้ลว้โดยผูจ้่าย 

 

 



 

 

    

ผ 6 - 13 ระบบการจดัเกบ็ภาษขีองประเทศสมาชกิอาเซยีน 

ภาษีท่ีดินท่ีไม่ใช้ประโยชน์ 

ที่ดินในเมืองหรือพื้นที่ตามที่ร ัฐกําหนดไว้โดยเฉพาะอันไม่มีการปลูกสร้าง หรือ         

การพฒันา หรอืที่ดนิที่พฒันาแล้ว จะถูกจดัเก็บภาษีในอตัราร้อยละ 2 ของมูลค่าที่ดนิตามราคาตลาดซึ่ง

ประเมินโดยเจ้าหน้าที่ของรฐัทุกวนัที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี เจ้าของที่ดินจะต้องชําระภาษีก่อนวนัที ่       

30 กนัยายน ของปีนัน้ 

 

6.  ภาษีสาํหรบัการโอนทรพัยสิ์น (Property Transfer Tax) 

 

การโอนทรพัย์สนิอนัเน่ืองมาจาก การเลกิหรอืการควบรวมบรษิทั หรอืการโอนกรรมสทิธิ ์

ทรพัยส์นิ ทัง้อสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัย ์เช่น ทีด่นิ หรอื รถยนต ์จะตอ้งเสยีภาษกีารโอนทรพัยส์นิ

ซึง่จดัเกบ็ในอตัรารอ้ยละ 4 ของมลูคา่ทรพัยส์นิทีโ่อน 

 

7.  Estate Duty 

 

บรษิทัที่ประกอบกจิการที่เกี่ยวกบัการซื้อขายอสงัหารมิทรพัย์ จะต้องจ่าย Estate Duty      

ตามอตัราทีก่าํหนดโดยกระทรวงการคลงั 

 

8.  ภาษีแสตมป์ (Stamp Tax) 

 

กมัพูชามกีารเรยีกเก็บภาษีในรูปแบบของแสตมป์ สําหรบัเอกสาร ใบโฆษณา / โปสเตอร ์ 

(การโฆษณา) และเครื่องหมายการคา้ อตัราทีเ่รยีกเกบ็นัน้ไม่มากขึน้อยู่กบัรูปแบบของเอกสาร เริม่ตัง้แต่ 

100 เรยีลถงึ 2,000 เรยีล 
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9.  อากรขาเข้า 

 

อากรขาเขา้เรยีกเกบ็จากการนําสนิคา้เขา้มาในกมัพชูา อากรขาเขา้จดัเกบ็เมื่อสนิคา้ทัง้หมด

ขา้มพรมแดนเขา้มาในประเทศกมัพูชา เว้นแต่สนิค้าที่กฎหมายกําหนดไว้เป็นการเฉพาะให้ได้รบัการ

ยกเวน้อากรขาเขา้  

 

ตาราง ผ6-9 สินค้าท่ีได้รบัการยกเว้นอากรขาเขา้ประเทศกมัพชูา 

 

สินค้าท่ีได้รบัการยกเว้นอากรขาเขา้ 
สนิคา้ทีนํ่าเขา้มาในประเทศชัว่คราว 

ของใชส้ว่นตวั 
สนิคา้ทีไ่ดร้บัการยกเวน้อากรตามสนธสิญัญาระหว่างประเทศ 
สนิคา้นําเขา้เพือ่ช่วยเหลอืดา้นมนุษยธรรม หรอืการบรจิาค 
สนิคา้เกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ 
สนิคา้นําเขาสาํหรบังานแต่งงานหรอืงานศพ 

 

                   **อากรขาเขา้ถูกกาํหนดไวใ้นตารางพกิดัภาษศีลุกากรประจาํปี อตัราอยูท่ีร่อ้ยละ 0 ถงึ 35 

 

 

10.  ภาษีอ่ืนๆ 

 

ภาษีสิทธิบตัร (ภาษีจดทะเบยีนธรุกิจ) 

บรษิทัที่ประกอบธุรกจิในกมัพูชา จะต้องชําระภาษีสทิธบิตัรทุกปีนับตัง้แต่ปีที่เริม่ก่อตัง้              

ภาษสีทิธบิตัรจะอยูร่ะหวา่ง 15,000 เรยีล ถงึอตัราสงูสดุรอ้ยละ 0.1 (ของจาํนวนยอดขายสนิคา้ของบรษิทัที่

มากกว่า 100 ล้านเรยีล) หรอือตัราสูงสุดรอ้ยละ 0.25  (ของจํานวนรายไดค้่าบรกิารของบรษิทัที่เกนิกว่า  

40 ลา้นเรยีล) 
 

ภาษีรถยนต ์(Tax on Means of Transportation) 



 

 

    

ผ 6 - 15 ระบบการจดัเกบ็ภาษขีองประเทศสมาชกิอาเซยีน 

กัมพูชามีการจัดเก็บภาษีจากยานพาหนะ เมื่อมีการจดทะเบียน รถยนต์ รถบรรทุก            

รถประจาํทาง รถมอเตอรไ์ซด ์
 

Tax for Public Lighting (TPL) 

TPL เรยีกเกบ็จากการขายบุหรีแ่ละเหลา้ในกมัพชูา ไม่ว่าสนิคา้นัน้จะเป็นการนําเขา้มาหรอื

ผลิตในประเทศ อัตราภาษีที่เรียกเก็บ คือ ร้อยละ3 ของราคาขายปลีกของสินค้าที่รวมภาษีอื่นแล้ว        

(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิม่) 

 

สาธารณรฐัอินโดนีเซีย – ประเทศเป้าหมาย 

 

เน่ืองจากประเทศอนิโดนีเซยีเป็นประเทศเป้าหมาย ดงันัน้เน้ือหาในเรื่องภาษี นอกจากจะ

ศกึษาถงึเรื่องการจดัเกบ็ภาษีในแต่ละประเภทแล้วยงัศกึษาเพิม่เตมิถงึเรื่องหลกัการทัว่ไป หลกัถิ่นที่อยู ่

และกฎหมายภาษดีว้ยดงัน้ี 

 หลกัโดยทัว่ไปเก่ียวกบัภาษี – ประเทศอนิโดนีเซยีจดัเกบ็ภาษ ีจากผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศ

อนิโดนีเซยี สาํหรบัเงนิไดท้ีไ่ดร้บัทัง้ในและต่างประเทศ (Worldwide income) ในขณะทีผู่ม้ไิดม้ถีิน่ทีอ่ยู่ใน

ประเทศอินโดนีเซีย ต้องเสียภาษีจากรายได้ที่ได้รบัในประเทศอินโดนีเซียเท่านัน้ ปีภาษีในประเทศ

อนิโดนีเซยีเหมอืนปีประเทศไทยคอืเป็นปีปฏทินิ เริม่ 1 มกราคม และสิน้สดุ 31 ธนัวาคม ของทุกปี 

 หลกัถ่ินท่ีอยู่ – นิตบิุคคลใดๆ จะถือว่ามถีิ่นที่อยู่ในประเทศอนิโดนีเซยี หากนิตบุิคคลนัน้    

มกีารจดัตัง้สถานที่ประกอบกจิการในประเทศอนิโดนีเซยี นิติบุคคลต่างประเทศที่เขา้มาประกอบธุรกิจ     

ในอนิโดนีเซยีโดยผ่าน “สถานประกอบการถาวร” จะตอ้งเสยีภาษเีสมอืนกบันิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศ

อนิโดนีเซยี สําหรบับุคคลธรรมดาผูท้ี่มถีิน่ที่อยู่ในประเทศอนิโดนีเซยีคอืผูท้ี่อยู่ในประเทศตัง้แต่ 183 วนั      

ขึน้ไปในระยะเวลา 12 เดอืนใดๆ  

 

 

  



 

 

    

ผ 6 - 16 ระบบการจดัเกบ็ภาษขีองประเทศสมาชกิอาเซยีน 

กฎหมายภาษีหลกัในประเทศอินโดนีเซีย 

 

กฎหมายภาษีในประเทศอินโดนีเซียมีอยู่ 8 ฉบบัด้งน้ี 

 

ตาราง ผ6-10 กฎหมายภาษีในประเทศอินโดนีเซีย 

 

ช่ือกฎหมาย ประเภทภาษีท่ีบงัคบัใช้ 

1. บทบญัญตัทิัว่ไปเกีย่วกบัภาษ ี

No. 6/1983, แกไ้ขเพิม่เตมิโดย Law No.16/2009  

บทบญัญตัทิัว่ไปเกีย่วกบัภาษ ี 

และกระบวนการทางภาษ ี

2. กฎหมายภาษเีงนิได ้
No.7/1983, แกไ้ขเพิม่เตมิโดย Law No 36/2008  

ภาษีเงินได้นิติบุคคล  ภาษีหัก 

ณ  ที่จ่ าย   ภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา 

3. กฎหมายภาษมีลูคา่เพิม่ 
No. 8/1983 แกไ้ขเพิม่เตมิโดย Law No. 42/2009 

ภาษมีลูคา่เพิม่ 

4. กฎหมายภาษทีีด่นิและอาคาร 

No. 12/1985 แกไ้ขเพิม่เตมิโดย Law No. 12/1994 

ภาษทีีด่นิและอาคาร 

5. กฎหมายภาษเีฉพาะ 
Law No. 21/1997 แกไ้ขเพิม่เตมิโดย  

Law No. 28/2009 และ Governmental Regulation  

No. 71/2008 

คา่ธรรมเนียมโอน 

6. กฎหมายอากรแสตมป์  
No. 13 of 1985 และ Governmental Regulation No. 24/2000 

อากรแสตมป์ 

7. กฎหมายศุลกากร 

No. 10/1995 แกไ้ขเพิม่เตมิโดย  

Law No. 17 /2006 ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ 15 พ.ย. 2549 

ภาษศีุลกากร 

8. กฎหมายภาษรีะดบัภมูภิาค 

Law No. 28/2009  (Regional Tax) 

ภาษทีอ้งถิน่ 

 



 

 

    

ผ 6 - 17 ระบบการจดัเกบ็ภาษขีองประเทศสมาชกิอาเซยีน 

1. บทบญัญติัทัว่ไปเก่ียวกบัภาษี และกระบวนการทางภาษี (General Provisions and Taxation 

Procedures Law No. 6/1983 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย Law No.16/2000) 

 

 กฎหมายฉบับน้ีเป็นกฎหมายหลักเกี่ยวกับภาษีอากรของประเทศอินโดนีเซีย และเป็น

แม่แบบสาํหรบัการออกกฎหมายฉบบัถดัไปคอื Income Tax Law No.7/ 1983 Value Added Tax Law 

No. 8/1983 และ Land Tax and Building Tax Law No. 12/1985    

 Law No.16/2000 ไดผ้่านการอนุมตัจิากรฐัสภาและมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ 1 มกราคม พ.ศ. 

2551 กฎหมายฉบบัน้ีเป็นกฎหมายที่กําหนดว่าที่ผู้เสยีภาษีจะต้องเสยีภาษีเมื่อไหร่ ทําไมและอย่างไร 

รวมถงึขัน้ตอนการตรวจสอบภาษโีดยเจา้หน้าที ่ขัน้ตอน และกระบวนการ รวมถงึสทิธขิองผูเ้สยีภาษทีีจ่ะ

สามารถยืน่คดัคา้นการประเมนิภาษแีละการตรวจสอบภาษ ี

 

2.  ภาษีเงินได้นิติบคุคล 

 

การจดัเกบ็ภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลอยู่ภายใตก้ฎหมาย (Income Tax Law No.7/1983 แก้ไข

เพ่ิมเติมโดย Law No. 36/2008) มหีลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

 

อตัราภาษี 

 กฎหมายกาํหนดใหอ้นิโดนีเซยีจดัเกบ็ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลในอตัรารอ้ยละ 25  อย่างไรกด็ี

รฐับาลของอนิโดนีเซยียงัไดล้ดอตัราภาษใีหก้ึง่หน่ึง สาํหรบับรษิทัทีม่รีายไดไ้ม่เกนิ 50,000 ลา้นรปีู สาํหรบั

นิตบิุคคลต่างประเทศที่มสีถานประกอบการถาวรในประเทศอนิโดนีเซยีจะต้องเสยีภาษีเงนิได้นิตบิุคคล    

ในอตัราดงักล่าวขา้งต้นแล้ว ยงัจะต้องเสยีภาษีอีกรอ้ยละ 20 สําหรบัการส่งกําไรออกนอกประเทศด้วย 

(อตัราดงักล่าวอาจลดลงภายใต้อนุสญัญาภาษีซอ้น) บรษิทัที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ที่รอ้ยละ 40 

ของทุนจดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรพัย ์อตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลอาจจะลงรอ้ยละ 25 หากเขา้เงือ่นไขที่

กาํหนด 

 

 



 

 

    

ผ 6 - 18 ระบบการจดัเกบ็ภาษขีองประเทศสมาชกิอาเซยีน 

ฐานภาษี 

โดยปกตแิลว้การเสยีภาษจีะเสยีจากฐานกาํไรสทุธ ิ(รายไดท้ีต่อ้งเสยีภาษ ีหกัดว้ยค่าใชจ่้าย)  

 

การหกัค่าใช้จ่ายทางภาษี 

โดยทัว่ไปรายจ่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทางธุรกจิ สามารถนํามาหกัเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษไีด ้ยกเวน้ 

เงนิปนัผล  เงนิสาํรองทีไ่มไ่ดร้บัอนุมตัใิหห้กัคา่ใชจ่้ายทางภาษ ีเงนิสวสัดกิาร เงนิบรจิาค และภาษเีงนิได ้

 

3.  ภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย 

 

 ภาษเีงนิไดส้่วนใหญ่ในอนิโดนีเซยีจดัเกบ็ผ่านระบบภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่าย สาํหรบัเงนิไดท้ี่

จ่ายโดยผูป้ระกอบการในอนิโดนีเซยี อตัราภาษหีกั ณ ทีจ่่ายจะแตกต่างกนัไปขึน้อยู่กบัประเภทของเงนิได ้

ผูร้บัเงนิ และผูจ้า่ยเงนิ  

 ตามกฎหมายการจ่ายเงนิปนัผล ดอกเบี้ย ค่าสทิธ ิการใหบ้รกิารทางเทคนิคและค่าจดัการ 

(Management fee) สาํหรบัการใหบ้รกิารในอนิโดนีเซยี ใหก้บัผูร้บัทีม่ถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศอนิโดนีเซยี     

(Tax resident) และผูร้บัทีม่ไิดม้ถีิน่ทีอ่ยู่ในอนิโดนีเซยี (Non-tax resident) จะมอีตัราภาษหีกั ณ ทีจ่่าย

แตกต่างกนัไป  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

ผ 6 - 19 ระบบการจดัเกบ็ภาษขีองประเทศสมาชกิอาเซยีน 

ตาราง ผ6-11 ประเภทเงินได้และอตัราภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย ประเทศอินโดนีเซีย 

 

 

ประเภทเงินได้ 

 

อตัราภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

(สาํหรบัผูมี้ถ่ินท่ีอยู่) 

(ร้อยละ) 

 

อตัราภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

(สาํหรบัผูมิ้ได้มีถ่ินท่ีอยู่) 

(ร้อยละ) 

เงนิปนัผล ดอกเบีย้รบั ค่าสทิธ ิเงนิรางวลั 

โบนสั 

15* 20** 

คา่เชา่ หรอืเงนิไดอ้ื่นอนัเกดิจากการใหใ้ช้

ทรพัยส์นิ 

2 20** 

การใหเ้ชา่ทีด่นิหรอือาคาร 10  

การขนสง่ทางเรอืหรอือากาศยาน 2.64  

การใหเ้ช่าเครื่องแบบเหมาลําสาํหรบัสาย

การบนิภายในประเทศ 

1.8 จากรายรบั  

(เป็นภาษสีดุทา้ย) 

 

การขนสง่ทางเรอืภายในประเทศ 1.2 จากรายรบั  

(เป็นภาษสีดุทา้ย) 

 

 *หมายเหตุ – เงนิปนัผลอาจไดร้บัยกเวน้หากเขา้เงือ่นไขทีก่าํหนด 

*หมายเหตุ – อตัราน้ีอาจลดลงไดต้ามอนุสญัญาภาษซีอ้น 

 

4.  ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 

 

บุคคลธรรมดาจะถอืวา่เป็นผูม้ถีิน่ทีอ่ยูใ่นอนิโดนีเซยีได ้ตอ้งเขา้เงือ่นไขครบทัง้ 3 ขอ้ดงัน้ี 

  (1) เป็นผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นอนิโดนีเซยี 

  (2) อยูใ่นอนิโดนีเซยีมากกวา่ 183 วนั 



 

 

    

ผ 6 - 20 ระบบการจดัเกบ็ภาษขีองประเทศสมาชกิอาเซยีน 

  (3) อยูใ่นอนิโดนีเซยีในปีภาษ ีและมแีผนทีจ่ะอยู่ในประเทศต่อไป 

 บุคคลธรรมดาผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่ในอนิโดนีเซยี (Tax resident of Indonesia) ตอ้งเสยีภาษเีงนิได้

บุคคลธรรมดาจากเงนิไดท้ัง้หมดทีไ่ดร้บัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ไดแ้ก่ เงนิเดอืนและผลประโยชน์อื่น

จากการจ้างงาน เงินจากการรับทํางานให้ เงินได้จากการประกอบธุรกิจ และเงินได้จากการลงทุน        

(เงนิปนัผล ดอกเบี้ย ค่าสทิธ ิและผลไดจ้ากทุน) เงนิไดด้งักล่าวหกัดว้ยค่าใช้จ่ายดงัต่อไปน้ี เหลอืเท่าใด     

กใ็หเ้สยีภาษตีามอตัราทีก่ฎหมายกาํหนด 

 

ตาราง ผ6-12 การหกัค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาประเทศอินโดนีเซีย 

 

ค่าใช้จ่าย จาํนวน (IND) 

ผูเ้สยีภาษ ี 15,840,000 

คูส่มรส 1,320,000 

บุตร/คน (ไมเ่กนิ 3 คน) 1,320,000 

Occupational expenses (รอ้ยละ 5 ของเงนิได้ทีไ่ม่เกนิ IND 

500,000 ต่อเดอืน) 
6,000,000 

เงนิสมทบเขา้กองทุน Jamsostek for old age security saving 

(อตัราสมทบคอื รอ้ยละ 2 ของเงนิได)้ 
หกัไดต้ามจรงิ 

เงนิประกนัสงัคม หรอื Pension Maintenance  (รอ้ยละ 5 ของเงนิ

ไดท้ีไ่มเ่กนิ IND 200,000 ต่อเดอืน) 
2,400,000 
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ตาราง ผ6-13 อตัราภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาประเทศอินโดนีเซีย 

 

ฐานเงินได้สทุธิ (รปีู) อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

สาํหรบัเงนิได ้50,000,000 แรก 5 

สาํหรบัเงนิได ้50,000,001 - 250,000,000  15 

สาํหรบัเงนิได ้250,000,001 - 500,000,000 25 

สาํหรบัเงนิไดท้ีเ่กนิ 500,000,000 ขึน้ไป 30 

 

 

บุคคลธรรมดาผูม้ไิดม้ถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศอนิโดนีเซยี (Non-tax resident of Indonesia) จะ

เสยีภาษใีนอตัรารอ้ยละ 20 ซึง่จะจดัเกบ็ผ่านระบบภาษหีกั ณ ทีจ่่าย สาํหรบัเงนิไดท้ีเ่กดิจากงานทีท่าํหรอื

ทรพัยส์นิทีม่ใีนประเทศอนิโดนีเซยี (Indonesia source income) อย่างไรกด็ ีเงนิไดท้ีบุ่คคลธรรมดาไดร้บั

อาจไดร้บัยกเวน้ภาษตีามอนุสญัญาภาษซีอ้น หากเขา้เงือ่นไขทีอ่นุสญัญาภาษซีอ้นกาํหนด 

 

5.   ภาษีมลูค่าเพ่ิม Value Added Tax Law No. 8/1983 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย Law No. 18/2000 

 

Value Added Tax Law กาํหนดอตัราภาษมีลูค่าเพิม่ทีอ่ตัรารอ้ยละ 10 สาํหรบัการขายสนิคา้

และใหบ้รกิารในอาณาเขตของอนิโดนีเซยี รวมถึงการนําเขา้สนิค้า (สนิค้านําเขา้บางประเภทอาจได้รบั

ยกเวน้) อตัราภาษมีลูค่าเพิม่สาํหรบัการสง่ออกสาํหรบัการขายสนิคา้และใหบ้รกิารคอื อตัรารอ้ยละ 0  

 

 (1) สนิคา้และบรกิารดงัต่อไปน้ี ไดร้บัยกเวน้ภาษมีลูคา่เพิม่ 

 

 

 

 

 



 

 

    

ผ 6 - 22 ระบบการจดัเกบ็ภาษขีองประเทศสมาชกิอาเซยีน 

ตาราง ผ6-14 กิจการท่ีได้รบัยกเว้นภาษีมลูค่าเพ่ิมประเทศอินโดนีเซีย 
 

บริการท่ีไม่ต้องเสียภาษีมลูค่าเพ่ิม สินค้าท่ีไม่ต้องเสียภาษีมลูค่าเพ่ิม 

บรกิารทางการแพทย ์ ทรัพย์ ใ นดิน  เ ช่ น  น้ํ ามันดิบ   ก๊ าซ

ธรรมชาต ิทราย ถ่านหนิ 

บริการทางสงัคม เช่น การรบัเลี้ยงเด็ก

กาํพรา้ การจดัการงานศพ 

สินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ข้าว เกลือ 

ขา้วโพด 

บรกิารส่งของโดยใชแ้สตมป์ อาหารและเครื่องดื่ม ในธุรกิจโรงแรม 

รา้นอาหาร 

บรกิารทางการเงนิ เงนิตรา  ทองคาํแท่ง และ หลกัทรพัย ์

บรกิารประกนัภยั  

บรกิารทางศาสนา  

บรกิารดา้นการศกึษา  

บรกิารดา้นศลิปะและบนัเทงิ  

Broadcasting services ทีไ่ม่ใช่เพื่อการ

โฆษณา 

 

บรกิารดา้นแรงงาน  

บรกิารการโรงแรม  

บรกิารสาธารณะโดยหน่วยงานของรฐั  

บรกิารทีจ่อดรถ  

บรกิารโทรศพัทส์าธารณะแบบใชเ้หรยีญ  

บรกิารส่งเงนิแบบธนาณตั ิ  

บรกิารดา้นอาหารและจดัเลีย้ง (food & 

catering) 
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(2) สาํหรบัการขายสนิคา้หรอืการใหบ้รกิารในเขตเฉพาะ อาท ิBonded Zone, Free Zone 

ไดร้บัสทิธยิกเวน้ภาษมีลูคา่เพิม่ 

(3) การขายสนิคา้หรอืการใหบ้รกิารใหก้บัผูเ้สยีภาษมีลูค่าเพิม่ทีร่ฐักําหนด ไดร้บัสทิธยิกเวน้

ภาษมีลูคา่เพิม่ 

 ภายใต้กฎหมายภาษีมูลค่าเพิม่กําหนดให้เรยีกเก็บภาษีสําหรบัสนิคา้ฟุ่มเฟือยด้วยอตัราที่

จดัเกบ็อยู่ในระหว่างรอ้ยละ10 ถงึรอ้ยละ 75 ตวัอย่างของสนิคา้ฟุ่มเฟือย คอื บา้น ทาวเฮาส ์(Non-strata 

title) ซึง่มเีน้ือทีต่ ัง้แต่ 350 ตารางเมตรขึน้ไป หรอื อาคารชุด อพารท์เมนต์ ทาวเฮาส ์(strata title)         

ซึง่มเีน้ือทีต่ ัง้แต่ 150 ตารางเมตรขึน้ไป เป็นตน้  

 นอกจากนี้ กฎหมายยงักําหนดให้ผู้ประกอบการเสียภาษีมูลค่าเพิม่นําส่งภาษีแทน

ผูป้ระกอบการต่างประเทศ ผ่านระบบประเมนิภาษมีลูค่าเพิม่ดว้ยตวัเอง (Self-assessed VAT) สาํหรบั     

ค่าสนิค้าและบริการที่เกิดขึ้นในต่างประเทศโดยผู้ประกอบการต่างประเทศซึ่งต้องเสียภาษีมูลค่าเพิม่          

ในประเทศอนิโดนีเซยี  

 

6. ภาษีอาคารและท่ีดิน (Land Tax and Building Tax Law No. 12/1985 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย  

Law No. 12/1994) 

 

 ประเทศอนิโดนีเซยีเรยีกเก็บภาษีอาคารและที่ดนิเมื่อบุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลมรีายได้

เกดิขึน้จากการถอืครองที่ดนิและสิง่ปลูกสรา้ง  หรอืขายทรพัย์สนินัน้ออกไป  อตัราทีเ่รยีกเกบ็ในปจัจุบนั 

อยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 0.5 ของราคาประเมนิของทรพัยส์นิ 

 

7.  ภาษีสาํหรบัโอนอสงัหาริมทรพัย ์(Law No. 21/1997 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย Law No. 28/2009 และ 

Governmental Regulation No. 71/2008) 

 

 กฎหมายฉบบัน้ีเป็นภาษสีาํหรบัโอนอสงัหารมิทรพัย ์(Tax on land and building transfer) 

เมื่อมกีารโอนอสงัหารมิทรพัยใ์นอนิโดนีเซยี (ไม่ว่าจะโดยการขาย การให ้การแลกเปลีย่น) จะมกีารเรยีก

เกบ็ภาษใีนอตัรารอ้ยละ 5 ของราคาขายหรอืราคาพงึประเมนิทีส่งูกว่า ซึง่จะเรยีกเกบ็จากผูโ้อน  
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 นอกจากนี้ ประเทศอนิโดนีเซยียงัเรยีกเก็บภาษีสําหรบัผู้รบัโอนอกีด้วย ในอตัราร้อยละ 5 

ของราคาขาย หรือราคาประเมิน แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า และหักด้วยค่าใช้จ่ายตามที่ร ัฐกําหนด           

ซึง่จะแตกต่างกนัไปตามสถานทีต่ ัง้  

 

8. อากรแสตมป์ Stamp Duty Law No. 13 of 1985 และ Governmental Regulation No. 24/2000 

 

กฎหมายฉบบัน้ีเกี่ยวกบัอากรแสตมป์  ประเทศอินโดนีเซียมีการเรียกเก็บอากรแสตมป์        

2 ราคา คอื 3,000 รูปี หรอื 6,000 รปีู ขึน้อยู่กบัชนิดของตราสาร  ตราสารทีม่กีารเรยีกเกบ็เงนิน้อยกว่า       

5 แสนรปีู ไมต่อ้งตดิอากรแสตมป์ 

 (1) ตราสารทีต่้องตดิอากรแสตมป์ 3,000 รูปี ไดแ้ก่ เชค็ (ไม่จํากดัมูลค่า) ตราสารที่ม ี      

การเรยีกเกบ็เงนิตัง้แต่ 5 แสนรปีูแต่ไมเ่กนิ 1 ลา้นรปีู 

 (2) ตราสารทีต่อ้งตดิอากรแสตมป์ 6,000 รปีู ไดแ้ก่ สญัญา (letters of agreement and 

other letters) หรอื ตราสารที่กระทําผ่านพนักงานจดทะเบยีน รวมสําเนาตราสารที่มกีารเรยีกเกบ็เงนิ

มากกว่า 1 ลา้นรปีู 

 

9. ภาษีศลุกากร Law No. 10/1995 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย Law No. 17/2006 

 

อากรขาเขา้ที่เรยีกเก็บจะอยู่ในอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0 ถึง 150 ของมูลค่าของสนิค้าที่นําเขา้    

ซึ่งคํานวณจากราคา CIF3 อย่างไรกด็ ีภายใต้ขอ้ตกลงการคา้เสร ีรฐับาลของอนิโดนีเซยีได้พยายาม         

ลดอัตราอากรขาเข้าเรื่อยมา ซึ่งอตัรานําเข้าที่สูงส่วนใหญ่จะเรียกเก็บจากสินค้าที่รฐัต้องการควบคุม     

เพือ่ความปลอดภยัและเพือ่รกัษาไวซ้ึง่วฒันธรรมและสงัคมของประเทศ 

 อตัราอากรขาเขา้ ไดบ้ญัญตัไิวใ้น The Indonesian Customs Tariff Book (BTBMI ล่าสดุ 

2012)4 ซึง่เป็นกฎหมายทีก่าํหนดพกิดัอตัราศุลกากรของสนิคา้ทัง้หมด และอตัราอากรทีเ่รยีกเกบ็รายสนิคา้   

                                                            
3 CIF : Cost including Insurance and Fright 
4 Indonesian Customs Department  
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 นอกจากนี้ อนิโดนีเซยียงัไดม้กีารลดหยอ่นอตัราอากรขาเขา้เป็นการพเิศษกบัประเทศในกลุ่ม

อาเซยีนดว้ยกนัภายใตก้ารเปิดเสรกีารคา้สนิคา้ สนิคา้ส่วนใหญ่ มกีารลดอตัราอากรเหลอืรอ้ยละ 0 ใหก้บั

สนิคา้ทีนํ่าเขา้มาจากประเทศสมาชกิอาเซยีน ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2553 เรื่อยมา ยกเวน้สนิคา้บางรายการทีเ่ป็น

สนิคา้อ่อนไหว (Sensitive List) และสนิคา้อ่อนไหวมาก (Highly Sensitive List) 

 สําหรบัสนิคา้อ่อนไหวมาก ประเทศสมาชกิยงัไม่ต้องดําเนินการลดภาษี ซึ่งสําหรบัสนิคา้ที่

อ่อนไหวมากของประเทศอนิโดนีเซยีคอื ขา้ว และน้ําตาล ยงัคงเรยีกเกบ็ในอตัราสูงอยู่ อกีทัง้ยงัคงไว้ซึง่

มาตรการทางการคา้สาํหรบัการนําเขา้ขา้วและน้ําตาลเขา้ไปในประเทศอนิโดนีเซยี คอื การจํากดัปรมิาณ

นําเข้าหรือโควตา ผู้นําเข้าต้องผ่านการรบัรอง/ จดทะเบียนผู้นําเข้าที่เป็นผู้ผลิต ผู้นําเข้าที่เป็นผู้ขาย      

ผูนํ้าเขา้ตอ้งขอใบอนุญาตนําเขา้พเิศษ (Special Import License) มาตรการป้องกนัการผกูขาดทางการคา้ 

เพือ่ป้องกนัการผกูขาดในตลาดภายใน 

 ในบางช่วงเวลา รฐับาลอนิโดนีเซยีสามารถออกประกาศหา้มนําเขา้ขา้วและน้ําตาลชัว่คราว 

โดยจะนําเขา้ได้ในกรณีที่ผลผลติภายในประเทศไม่เพยีงพอ และประกาศเกี่ยวกบัการรกัษาระดบัราคา     

ซึง่ตอ้งผา่นการดาํเนินการสต๊อคขา้วและน้ําตาลทรายของรฐับาลอนิโดนีเซยี  

 โดยอตัราภาษนํีาเขา้ขา้วของประเทศอนิโดนีเซยี คอื รอ้ยละ 30 จะมกีารลดอตัราอากรเหลอื      

รอ้ยละ 25 ในปี พ.ศ. 2015 และน้ําตาล อตัราอากรปจัจุบนัคอืรอ้ยละ 40 จะลดเป็นรอ้ยละ 5-10 ในปี พ.ศ.

2015 5 

 นอกจากมาตรการทางการคา้แลว้ ประเทศอนิโดนีเซยี ยงัคงมกีารบงัคบัใช ้มาตรการทีม่ใิช่

ภาษ ีหรอื Non Tariff Barriers อยู่หลายมาตรการดว้ยกนั อาท ิมาตรการสุขอนามยัและสุขอนามยัพชื      

ซึง่กาํหนดใหส้นิคา้ประเภทผลไมต้อ้งไดร้บัใบรบัรองสขุอนามยัก่อน เพือ่ความมัน่ใจว่าผลไมน้ัน้ไดผ้ลติจาก

พื้นที่ปลอดโรคและแมลงระบาด สําหรับสินค้าประเภทอาหาร ก่อนนําเข้าไปในประเทศอินโดนีเซีย       

ตอ้งไดร้บัใบรบัรองสขุอนามยัก่อนจากหน่วยงานรบัผดิชอบของประเทศผูส้ง่ออก รวมทัง้มาตรการอุปสรรค

ทางเทคนิคต่อการคา้ หรอื Technical Barrier to Trade สาํหรบัสนิคา้ประเภทรถยนต ์ชิน้สว่น เครื่องจกัร 

อุปกรณ์ บางประเภท ก่อนนําเขา้ไปในประเทศอินโดนีเซีย ต้องได้รบัใบอนุญาตนําเข้าหรอื ใบรบัรอง

คุณภาพก่อน แล้วแต่กรณี เคมภีณัฑ์ บางประเภท ประเทศอินโดนีเซยียงัออมาตรการกําหนดผู้นําเขา้

เฉพาะรายเท่านัน้ทีม่สีทิธนํิาเขา้เคมภีณัฑ ์ควบคมุ เชน่ วตัถุอนัตราย สาร CFC เป็นตน้  

                                                            
5 กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณชิย ์
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 เครอืข่ายความตกลงเขตการคา้เสรทีัง้พหุพาคแีละทวภิาค ีระหว่างประเทศอนิโดนีเซยีและ    

คูเ่จรจา ไดแ้ก่ 

(1) ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA) 

(2) ASEAN-CHINA (ACFTA) 

(3) ASEAN KOREA (AKFTA) 

(4) ASEAN-INDIA FTA (AIFTA) 

(5) ASEAN-AUSTRALIA AND NEW ZEALAND (AANZFTA) 

(6) INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA) 

 สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร ของประเทศอินโดนีเซีย คล้ายคลึงกับประเทศไทย        

และประเทศสมาชกิอื่นในภมูภิาคอาเซยีน 

(1) สนิคา้ที่ไดร้บัสทิธยิกเวน้อากร ตามมาตรา 25 และมาตรา 26 ของ  The Indonesian 

Customs Law (ICL) 

(2) การนําเขา้สนิคา้ชัว่คราว หรอื Temporary Importation 

(3) Master List Facility เป็นสทิธปิระโยชน์ทีใ่หผู้ป้ระกอบการทีต่อ้งการขยายการผลติและ

การค้าบริการของตน โดยศุลกากรประเทศอินโดนีเซียจะให้สิทธิได้รบัยกเว้นอากรสําหรบัเครื่องจกัร 

วตัถุดบิ และสนิค้าบางรายการ ซึ่งอุตสาหกรรมที่ได้รบัการส่งเสรมิ ได้แก่ อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและ

วฒันธรรม การขนส่งมวลชน การสื่อสารมวลชน บรกิารสุขภาพ เหมอืงแร่ การก่อสรา้ง โทรคมนาคม และ

บรกิารทีเ่กีย่วกบัการขนสง่สนิคา้ทีท่่าเรอื 

(4) การส่งเสรมิการลงทุนและขดีความสามารถของผูป้ระกอบการ โดยรฐับาลอนิโดนีเซยีจะ
ใหส้ทิธพิเิศษยกเวน้ภาษนํีาเขา้สนิคา้และวตัถุดบิทีไ่ม่สามารถผลติไดใ้นประเทศ หรอืผลติไดแ้ต่ไม่เพยีงพอ

และ/หรอืไม่ไดคุ้ณภาพตามทีผู่ผ้ลติตอ้งการ การใหส้ทิธปิระโยชน์ลกัษณะน้ี เปรยีบไดก้บัการส่งเสรมิการ

ลงทุนของประเทศไทย โดยคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน  

สาํหรบัปี พ.ศ. 2555 น้ี รฐับาลอนิโดนีเซยี ไดใ้หส้ทิธปิระโยชน์ดา้นภาษศีุลกากรนําเขา้สนิคา้

แก่ อุตสาหกรรมดงัต่อไปน้ี 

− Carpet Manufacturing 

− Plastic Packaging and Sacking 
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− Telecommunication Tools Manufacturing 

− Writing Tools Manufacturing (i.e. ball point pens) 

− Special ink (Toner) 

− Electric Component 

− Railway Component 

− Infusion Component 

− Infusion Packaging 

− Optical Fiber cable Manufacturing 

− Motor vehicle 

− Heavy Equipment industry 

− Ship manufacturing and Repairing 

− Airplane repair and Maintenance Services 

− Fertilizers Manufacturing 

− Resin Manufacturing 

(5) คลงัสนิคา้ทณัฑบ์น (Bonded Warehouse)  

(6) เขตปลอดอากร (Free Trade Zones – Batam Bintan and Karimun Islands)  

เขตปลอดอากรที่รฐับาลอินโดนีเซียประกาศให้สิทธิพิเศษนัน้ นอกจาก 3 เกาะใหญ่ คือ 

Batam Bintan และ Karimun และรวมไปถงึเกาะเลก็ๆ ทีส่ามารถเขา้เงื่อนไขในการไดร้บัสทิธปิระโยชน์

ดงักล่าว บรษิทั ทีร่บัสทิธปิระโยชน์ ไม่ตอ้งขอจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ (VAT-NON PKP Status) โดยมี

เงือ่นไขว่าผูป้ระกอบการตอ้งไดร้บัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบการเขตปลอดอากรจาก Free Zone Oversight 

Agency (FZOA – Badan Pengawasan Kawasan)  

 

10. ภาษีท้องถ่ิน Regional Taxes Law No. 28/2009 

  

 ภาษทีอ้งถิน่ หรอื Regional Taxes ทีเ่รยีกเกบ็ในประเทศอนิโดนีเซยีม ี2 ประเภท คอื  

10.1 Provincial Governmental taxes เป็นภาษทีีเ่รยีกเกบ็จากสนิคา้บางประเภท 
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(1) เจา้ของรถยนต:์ ผูเ้ป็นเจา้ของรถยนตจ์ะถูกเรยีกเกบ็ภาษใีนอตัรารอ้ยละ 1 ถงึ 2 

สาํหรบัรถคนัแรก และในอตัรากา้วหน้าซึง่อยู่ระหวา่งรอ้ยละ 2 ถงึ 10 สาํหรบัรถคนัที ่2 ขึน้ไป  

(2) การโอนกรรมสทิธิใ์นรถยนต:์ เมื่อมกีารโอนกรรมสทิธิใ์นรถยนตจ์ะตอ้งเสยีภาษี

รอ้ยละ 20 ของราคาขาย สาํหรบัการโอนครัง้แรก และรอ้ยละ 1 สาํหรบัการโอนครัง้ถดัไป    

(3) น้ํามนัรถ (motor vehicle fuel): ตอ้งเสยีภาษ ี อตัราสงูสุดทีเ่รยีกเกบ็คอืรอ้ยละ 

10 ของราคาขายน้ํามนั ก่อนภาษมีลูค่าเพิม่ 

(4) Surface Water: ตอ้งเสยีภาษ ี อตัราสงูสุดทีเ่รยีกเกบ็คอืรอ้ยละ 10 ของมลูค่า      

ทีท่าํใหไ้ดม้าซึง่ Surface Water 

(5) บุหรี:่ ตอ้งเสยีภาษใีนอตัรารอ้ยละ 10  

10.2  District Taxes Provincial Governmental Taxes เป็นภาษทีีเ่รยีกเกบ็จากผูป้ระกอบ

ธุรกจิบางประเภท เชน่ โรงแรม รา้นอาหาร สถานบนัเทงิ โฆษณา เป็นตน้ 

 

ตาราง ผ6-15 อตัราภาษีท้องถ่ินประเทศอินโดนีเซีย 

 

ประเภทธรุกิจ 
อตัราภาษีสงูสดุท่ีเรียกเกบ็ 

(ร้อยละ) 

ภาษโีรงแรม 10 

ภาษรีา้นอาหาร 10 

ภาษสีถานบนัเทงิ 35 

ภาษโีฆษณา 25 

Street Lighting Tax 10 

Non Metal Mineral and Rocks Tax 25 

Parking Tax 30 

Ground Water Tax 20 

Swallow Bird Nest Tax 10 
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อนุสญัญาภาษีซ้อน (Double Taxation Agreements)  

 

 ในปจัจุบนั ประเทศอนิโดนีเซยีไดต้กลงทาํอนุสญัญาภาษซีอ้นกบั 59 ประเทศ ดงัต่อไปน้ี 

 

ตาราง ผ6-16 ประเทศท่ีเข้าทาํอนุสญัญาภาษีซ้อนกบัประเทศอินโดนีเซีย 

 

1. อลัจเีรยี 21. จอรแ์ดน 41. สโลวาเกยี 

2. ออสเตรเลยี 22. เกาหลเีหนือ 42. แอฟรกิาใต ้

3. ออสเตรยี 23. เกาหลใีต ้ 43. ศรลีงักา 

4. บงักลาเทศ 24. คเูวต 44. สเปน 

5. เบลเยีย่ม 25. ลกัแซมเบอรก์ 45. ซดูาน 

6. บรไูน 26. มาเลเซยี 46. สวเีดน 

7. บลักาเรยี 27. แมก็ซโิก 47. สวสิเซอรแ์ลนด ์

8. แคนาดา 28. มองโกเลยี 48. ซเีรยี 

9. จนี ไทเป 29. เนเธอรแ์ลนด ์ 49. ไตห้วนั 

10. เชค 30. นิวซแีลนด ์ 50. ไทย 

11. เดนมารก์ 31. นอรเ์วย ์ 51. ตนีูเซยี 

12. อยีปิต ์ 32. ปากสีถาน 52. ตุรก ี

13. ฟินแลนด ์ 33. ฟิลปิปินส ์ 53. สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์

14. ฝรัง่เศส 34. โปแลนด ์ 54. ยเูครน 

15. เยอรมนันี 35. โปรตุเกส 55. สหราชอาณาจกัร 

16. ฮงัการ ี 36. กาตาร ์ 56. อเมรกิา 

17. อนิเดยี 37. โรมาเนีย 57. อุซเบกสิถาน 
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18. อหิรา่น 38. รสัเซยี 58. เวเนซุเอลา 

19. อติาลี ่ 39. เซเชลส ์ 59. เวยีดนาม 

20. ญีปุ่น่ 40. สงิคโปร ์   
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สาธารณรฐัประชาชนลาว 

 

1.  ภาษีเงินได้นิติบคุคล (ภาษีกาํไร หรือ Profit Tax) 

 

บริษัทที่ประกอบธุรกิจในประเทศลาวจะต้องเสยีภาษีกําไรของบริษัทในอตัราร้อยละ 28      

ซึง่ลดลงมาจากอตัรารอ้ยละ 35 มผีลตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ.2555 อตัราภาษดีงักล่าวจะมผีลบงัคบัใช้

กบับรษิทัทีจ่ดัตัง้ตามกฎหมายประเทศลาว และนกัลงทุนต่างชาต ิอย่างไรกด็ปีระเทศลาวจะลดภาษลีงอกี

เหลอืรอ้ยละ 24 และเหลอืรอ้ยละ 5 สาํหรบับรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยใ์นประเทศลาว ภายใต้

กฎหมายใหมเ่รยีกว่า Amended Tax Regulation ซื่งมผีลบงัคบัใชใ้นวนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ.2555 

 

2.  ภาษีมลูค่าเพ่ิม 

 

ประเทศลาวเพิ่ง นําระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้ เมื่อวันที่ 1 มกราคม  พ .ศ .  2553  

ภาษมีลูคา่เพิม่อยูท่ีอ่ตัรารอ้ยละ 10 สาํหรบัอตัราปกต ิและรอ้ยละ 0 สาํหรบัการสง่ออก 

 

3.  ภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย 

 

ประเทศลาวไม่มรีะบบภาษีหกั ณ ทีจ่่ายเตม็รูปแบบเหมอืนประเทศอื่น หากแต่มขีอ้กําหนด

เรื่องการจ่ายภาษล่ีวงหน้าสาํหรบัผูป้ระกอบการต่างประเทศ ในธุรกจิบางประเภททีต่อ้งประเมนิภาษกีําไร

และนําส่งภาษีล่วงหน้า  ในประเทศลาวยงักําหนดให้มีการหกัภาษีสําหรบัรายได้จากทรพัย์สิน ได้แก่      

คา่สทิธ ิ(หกัภาษ ีณ ทีจ่า่ยรอ้ยละ 5) เงนิปนัผล ดอกเบีย้ และคา่เชา่ (หกัภาษ ีณ ทีจ่า่ยรอ้ยละ 10) 
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4.  ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 

 

อตัราภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาสาํหรบัปี พ.ศ.2555 ไดถู้กปรบัเปลีย่นจากเดมิทีก่ําหนดอตัรา      

รอ้ยละ 0 ถงึ 25 เป็นอตัรารอ้ยละ 0 ถงึ 28 แต่เดมิคนต่างชาตเิสยีภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาในอตัรา     

รอ้ยละ 10 แต่ปจัจุบนัน้ี บุคคลต่างดา้วผูท้าํงานในประเทศลาวจะตอ้งเสยีภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาในอตัรา

ก้าวหน้าเหมือนกับประชาชนชาวลาว อย่างไรก็ดีประเทศลาวมีนโยบายที่จะลดภาษีลงอีกภายใต ้

Amended Tax Regulation เป็นอตัรารอ้ยละ 0 ถงึ 24  

 

5.  ภาษีท่ีดิน 

 

ลาวจดัเก็บภาษีที่ดินจากคนลาว ซึ่งอตัราที่เรียกเก็บจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กบัว่าที่ดิน      

ใช้ในวัตถุประสงค์ใด และอยู่ในเขตไหน สําหรับที่ดินเพื่อการเกษตรจะถูกเก็บภาษีที่ดินระหว่าง         

5,000 – 45,000 กบีต่อเอเคอร ์ต่อปี ทีด่นิเพือ่การก่อสรา้งจะถูกเกบ็ภาษทีีด่นิระหว่าง 5 – 300 กบี       

ต่อตารางเมตรต่อปี ขึน้อยูก่บัเขตทีต่ ัง้อยู ่

 

6.  ภาษีอ่ืน ๆ  

 

(1) อากรขาเขา้ เสยีอตัรารอ้ยละ 3 – 40 

(2) ภาษทีางออ้ม 

- ภาษกีารคา้ อตัราภาษรีอ้ยละ 5 – 10 

- ภาษสีรรพสามติ อตัราภาษรีอ้ยละ 5 – 90 (อตัราใหม่ภายใต ้Amended Tax 

Regulation คอืรอ้ยละ 5 – 100) 

การลงทุนในทรพัยากรธรรมชาต ิเช่น การสํารวจเหมอืงแร่ แหล่งพลงังาน สมัปทานที่ดนิ 

จะตอ้งเสยี Natural Resources Tax  และ/หรอื Royalty และ/หรอื Land Concession Fee ซึง่จะถูก

กาํหนดโดยรฐับาล หรอืตามทีต่กลงกนั แลว้แต่กรณี 
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7.  มาตรการจงูใจด้านภาษี 

 

นิตบิุคคลต่างประเทศที่เขา้มาลงทุนในกจิกรรมที่ไดร้บัการส่งเสรมิ และในเขตทีก่ําหนดใน

กฎหมายสง่เสรมิการลงทุนจะไดร้บัสทิธพิเิศษดงัต่อไปน้ี 

(1) อากรขาเข้าสําหรับยานพาหนะ เครื่องจักร อุปกรณ์ และ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต         

ในอตัรารอ้ยละ 0 

(2) ไมจ่ดัเกบ็อากรขาออกสาํหรบัสนิคา้ทีผ่ลติแลว้เสรจ็ 

(3) ภาษกีําไรบรษิทัแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คอืจดัเกบ็ในอตัรารอ้ยละ 20, 15 และ 10 และ

ยกเวน้ภาษีกําไรบรษิทัเป็นระยะเวลา 7 - 9 ปี ทัง้น้ีอตัราภาษีจะขึน้อยู่กบัประเภท ที่ตัง้ และขนาด ของ

กจิการทีต่่างชาตไิปลงทุน  
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สหพนัธรฐัมาเลเซีย – ประเทศเป้าหมาย 

 

เน่ืองจากมาเลเซยีเป็นประเทศเป้าหมาย ดงันัน้เน้ือหาในเรื่องภาษ ีนอกจากจะศกึษาถงึเรื่อง

การจดัเกบ็ภาษีในแต่ละประเภทแล้วยงัศกึษาเพิม่เตมิถงึเรื่องหลกัการทัว่ไป หลกัถิน่ที่อยู่ และกฎหมาย

ภาษดีว้ยดงัน้ี 

หลกัโดยทัว่ไปเก่ียวกบัภาษี – ประเทศมาเลเซยีจดัเก็บภาษีตามหลกัอาณาเขต กล่าวคอื

รายไดท้ีเ่กดิจากกจิการในประเทศมาเลเซยี และรายไดต่้างประเทศทีไ่ด้รบัในประเทศมาเลเซยี เท่านัน้ที่

ตอ้งเสยีภาษเีงนิไดใ้นประเทศมาเลเซยี  ปีภาษใีนประเทศมาเลเซยีเหมอืนปีประเทศไทย คอืเป็นปีปฏทินิ 

เริม่ 1 มกราคม และสิน้สุด 31 ธนัวาคม ของทุกๆ ปี ในส่วนของบรษิทั ปีภาษหีมายถงึปีตามงบการเงนิ

ของบรษิทันัน้ๆ 

 หลกัถ่ินท่ีอยู่ - นิติบุคคลจะถือว่ามีถิ่นที่อยู่ในประเทศมาเลเซียหากนิติบุคคลนัน้ มีการ

ควบคุมและการบรหิารจดัการในประเทศมาเลเซยี (Control and management of business in Malaysia) 

ซึง่จะพจิารณาดจูากการจดัการประชุมกรรมการว่าอยู่ทีใ่ด และเมื่อมถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศมาเลเซยี นิตบิุคคล

ดงักล่าวจะไดร้บัสทิธพิเิศษภายใตอ้นุสญัญาภาษซีอ้น ทีป่ระเทศมาเลเซยีมกีบัต่างประเทศอกีดว้ย 

 

ตาราง ผ6-17 กฎหมายภาษีหลกั ท่ีบงัคบัใช้ในประเทศมาเลเซีย มีดงัน้ี 

 

ช่ือกฎหมาย ประเภทภาษีท่ีบงัคบัใช้ 

Income Tax Act 1967 ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล  ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย   

ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา 

Sales Tax Act 1972 ภาษกีารขายสนิคา้ 

Service Tax Act 1975 ภาษบีรกิาร 

Local Government Act 1976 ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ ภาษทีอ้งถิน่ 

Real Property Gains Tax Act 1976 ภาษทีรพัยส์นิ 

Stamp Act 1949 อากรแสตมป์ 
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ช่ือกฎหมาย ประเภทภาษีท่ีบงัคบัใช้ 

Customs Act 1967 ภาษศีุลกากร 

Local Government Act 1976 ภาษทีอ้งถิน่ 

Excise Act 1976 ภาษสีรรพสามติ 

 

 

1. ภาษีเงินได้ (Income Tax Act 1967) 

 

Income Tax Act กาํหนดใหบุ้คคลธรรมดาและนิตบิุคคลตอ้งเสยีภาษดีงัต่อไปนี้ 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล   

(1) บรษิทัที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของประเทศมาเลเซยี และนิตบิุคคลต่างประเทศ จะต้อง

เสยีภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลในประเทศมาเลเซยีหากเงนิไดน้ัน้ไดร้บัจาก ประเทศมาเลเซยี อตัราภาษีเงนิได ้

นิตบิุคคลสาํหรบัปีภาษ ีพ.ศ.2555 คอื รอ้ยละ 25  

(2) บรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิ Petroleum upstream เสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลในอตัรารอ้ยละ 38 

(3) บรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายในประเทศมาเลเซยี มทีุนจดทะเบยีนทีช่าํระแลว้ไม่เกนิ 

2.5 ลา้นรงิกติ (ณ ตน้ปีภาษใีดๆ) เสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลในอตัราดงัต่อไปน้ี 

− รายไดท้ีต่อ้งเสยีภาษ ี5 แสนรงิกติแรก อตัราภาษเีงนิได ้รอ้ยละ 20 

− รายไดท้ีต่อ้งเสยีภาษสีว่นทีเ่กนิ 5 แสนรงิกติ อตัราภาษเีงนิได ้รอ้ยละ 25 

อตัราภาษพีเิศษขา้งตน้ เริม่มผีลบงัคบัตัง้แต่ปีภาษ ีพ.ศ.2552 และมผีลสาํหรบั 

(1) บรษิทัที่มบีรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนัถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ว      

ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม 

(2) บรษิทัตอ้งไมถ่อืหุน้ในบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัเกนิรอ้ยละ 50 ของทุนจดทะเบยีนที ่ชาํระแลว้ 

สาํหรบัหุน้ของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม หรอื 

ทัง้ บรษิทั และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัตอ้งไม่ถอืหุน้โดย บรษิทัอื่นเกนิรอ้ยละ 50 ไม่ว่าทางตรง

หรอืทางออ้ม 
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บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั หมายถงึ บรษิทัทีม่ทีุนจดทะเบยีนทีช่าํระแลว้มากกว่า 2.5 ลา้นรงิกติ ณ 

ตน้ปีภาษใีดๆ 

 ประเทศมาเลเซยีไดม้กีารพฒันาระบบภาษแีบบ Single-tier system ในปีภาษ ีพ.ศ. 2551         

ซึง่ภายใตร้ะบบ Single-tier system ภาษทีีเ่สยีบนกาํไรสทุธขิองบรษิทัคอื ภาษสีดุทา้ย ผูถ้อืหุน้จะไม่ตอ้ง

เสียภาษีสําหรบัเงินปนัผล บริษัทผู้จ่ายไม่ต้องหกัภาษี ณ ที่จ่ายสําหรบัเงินปนัผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น 

ในช่วง 6 ปี ของการปรบัเปลีย่น บรษิทัทัง้หมดจะเขา้สู่ระบบ Single-tier system ในวนัที ่1 มกราคม พ.ศ.

2557 ถงึแมว้่าผูถ้อืหุน้ดงักล่าวอาจจะยงัมเีครดติภาษทีีถู่กหกัจากเงนิปนัผล (Franking credit) ทีย่งัไม่ได้

ใช ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 กต็าม   

 

2.  ภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย 

 

 การจ่ายเงินได้บางประเภทที่จ่ายให้แก่ผู้ไม่มีถิ่นอยู่ในประเทศมาเลเซียจะต้องถูกหัก       

ภาษ ีณ ทีจ่า่ยตามอตัราดงัต่อไปน้ี 

 

ตาราง ผ6-18 ประเภทเงินได้และอตัราภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย ประเทศมาเลเซีย 

 

ประเภทการจ่ายเงิน 
อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

รายไดป้ระเภทพเิศษ  10 

ดอกเบีย้ 15 

คา่สทิธ ิ 10 

การจา่ยคา่สญัญา 10 + 3 

รายไดอ้ื่น (มาตรา 4 (F))  10 
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 ถ้าผู้รบัเงินเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสญัญาภาษีซ้อนกบัมาเลเซีย อตัราภาษีบาง

ประเภทอาจลดลงขึ้นอยู่กับอนุสัญญา ในกรณีที่ธนาคารหรือสถาบนัการเงินในประเทศมาเลเซียที่มี

ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยการธนาคารและสถาบนัการเงนิ (The Banking and Financial Institution 

Act 1989 or the Islamic Banking Act 1983) หรอืสถาบนัอื่นทีไ่ดร้บัอนุญาตโดยกระทรวงการคลงั      

จ่ายดอกเบี้ยเงนิกูย้มืใหแ้ก่ผูไ้ม่มถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศมาเลเซยี ดอกเบี้ยดงักล่าวไดร้บัยกเวน้ภาษ ีเงนิกูย้มื

ดงักล่าวจะตอ้งเป็นเงนิกูท้ีไ่ดร้บัหรอืรบัประกนัโดยรฐับาลมาเลเซยี 

 

   บคุคลผูไ้ม่มีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศมาเลเซีย จะต้องถกูหกั ณ ท่ีจ่ายจากรายได้ดงัน้ี 

ตาราง ผ6-19 อตัราภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย สาํหรบัผูไ้ม่มีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศมาเลเซีย 

 

ประเภทรายได้ 
อตัราภาษี (2555) 

(ร้อยละ) 

นกัแสดงอาชพี 15 

ดอกเบีย้ 15 

คา่สทิธ ิ 10 

รายไดป้ระเภทพเิศษ: 

- คา่เชา่สงัหารมิทรพัย ์

- คา่บรกิารการจดัการหรอืทางเทคนิค  

  (เสยีภาษเีฉพาะบรกิารทีท่าํในมาเลเซยี) 

- คา่บรกิารในการใชท้รพัยส์นิ หรอืตดิตัง้ หรอืการ 

  จดัการโรงงาน เครือ่งจกัร หรอืเครือ่งมอือุปกรณ์อื่น 

 

10 

10 

 

    10 

เงนิปนัผล (Single tier) ยกเวน้ 

เงนิปนัผล (Franked) 25 

รายไดก้ารจา้งงาน 26 

รายไดท้ีน่อกเหนือจากขา้งตน้ (เช่น กาํไรตาม 

มาตรา 4(f)) 

10 
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3.  ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 

 

 บุคคลธรรมดามหีน้าที่ที่จะต้องเสยีภาษีจากรายไดท้ี่เกดิใน / ได้รบัจาก / หรอืนําเขา้มาใน

ประเทศมาเลเซยี อย่างไรกต็าม บุคคลธรรมดาผูไ้ม่มถีิน่ทีอ่ยู่จะเสยีภาษเีฉพาะรายไดท้ีไ่ดร้บัในมาเลเซยี 

อตัราภาษจีะขึน้อยู่กบัสถานะภาพของบุคคลนัน้ ซึง่วดัไดจ้ากระยะเวลาทีอ่ยู่ในประเทศมาเลเซยี ตามทีไ่ด้

กาํหนดไวใ้นมาตรา 7 ของ The Income Tax Act 1967 โดยทัว่ไป บุคคลธรรมดาทีอ่าศยัอยู่ในมาเลเซยี

เกิน 182 วนัจะถือเป็นผู้มถีิ่นที่อยู่ในประเทศมาเลเซีย บุคคลธรรมดาผู้มถีิ่นที่อยู่จะเสยีภาษีบนรายได ้    

ในอตัราในแต่ละชว่งจากรอ้ยละ 0 ถงึรอ้ยละ 26 หลงัจากหกัลดหยอ่นภาษ ี

 

ตาราง ผ6-20 อตัราภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาประเทศมาเลเซีย 

 

รายได้ท่ีเสียภาษี อตัราร้อยละ ภาษี (ริงกิต) 

2,500 รงิกติแรก 

2,500 รงิกติต่อมา 

0 

1 

0 

25 

5,000 รงิกติแรก 

5,000 รงิกติต่อมา 

- 

3 

25 

150 

10,000 รงิกติแรก 

10,000 รงิกติต่อมา 

- 

3 

175 

300 

20,000 รงิกติแรก 

15,000 รงิกติต่อมา 

- 

7 

475 

1,050 

35,000 รงิกติแรก 

15,000 รงิกติต่อมา 

- 

12 

1,525 

1,800 

50,000 รงิกติแรก 

20,000 รงิกติต่อมา 

- 

19 

3,325 

3,800 

70,000 รงิกติแรก - 7,125 
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รายได้ท่ีเสียภาษี อตัราร้อยละ ภาษี (ริงกิต) 

30,000 รงิกติต่อมา 24 7,200 

100,000 รงิกติแรก 

50,000 รงิกติต่อมา 

- 

26 

14,325 

13,000 

150,000 รงิกติแรก 

100,000 รงิกติต่อมา 

- 

26 

27,325 

26,000 

250,000 รงิกติแรก 

มากกวา่ 250,000 รงิกติ 

- 

26 

53,325 

 

หมายเหตุ: 

1. มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ปีภาษี พ.ศ. 2553 อตัราภาษีสูงสุดไดเ้ปลี่ยนจากรอ้ยละ 27 เป็น      

รอ้ยละ 26 

2. ผูเ้สยีภาษดีงัต่อไปน้ีไดร้บัอตัราภาษพีเิศษ 

− รายไดจ้ากการจา้งงานสําหรบับุคคลที่ใชค้วามรูอ้าศยัอยู่ใน Iskandar ในประเทศ

มาเลเซยี และไดท้าํงานในหน้าทีท่ีก่าํหนด จะเสยีภาษใีนอตัรารอ้ยละ 15 ของรายไดท้ี่

ตอ้งเสยีภาษ ี(มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ปีภาษ ีพ.ศ. 2553) 

− รายไดจ้ากการจา้งงานสาํหรบับุคคลตาม Returning Expert Programmed จะเสยี

ภาษใีนอตัรารอ้ยละ 15 ของรายไดท้ีต่อ้งเสยีภาษ ี ในระยะเวลา 5 ปี ซึง่ตอ้งเป็นไป

ตามขอ้กาํหนดและเงือ่นไข (มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ปีภาษ ีพ.ศ. 2555) 

3. ลูกจ้างจะได้รบัการยกเว้นภาษี สําหรบัรายได้อื่นดงัต่อไปน้ี ที่ได้รบัจากนายจ้าง          

(มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ปีภาษ ี2551) 

- ค่าเดนิทาง บตัรน้ํามนั ค่าน้ํามนั หรอืค่าทางด่วน หรอืค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกบัการ

เดนิทางในหน้าทีก่ารงาน จาํนวนสงูสดุไมเ่กนิ 6,000 รงิกติต่อปี 

- คา่ทีจ่อดรถ 

- คา่อาหาร 

- คา่ดแูลบตุร จาํนวนสงูสดุไมเ่กนิ 2,400 รงิกติต่อปี 

- คา่ของขวญั คา่โทรศพัทร์ายเดอืน คา่โทรศพัทม์อืถอื คา่อนิเตอรเ์น็ต 
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- เงนิช่วยเหลือค่าดอกเบี้ยกู้ยมืบ้าน การศึกษา หรอืกู้ซื้อรถ ได้รบัยกเว้นทัง้จํานวน    

ถ้าจํานวนเงินกู้ยืมไม่เกิน 300,000 ริงกิต ถ้าเกินกว่านัน้ จํานวนภาษีที่ได้รบัการ

ยกเวน้จะตอ้งคาํนวณตามทีก่ฎหมายกาํหนด 

- ค่ารกัษาพยาบาล รวมถงึค่าใชจ่้ายในการคลอดบุตรและค่ายาแผนโบราณ ไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษ ี

- ส่วนลดค่าสนิคา้ทีน่ายจา้งใหพ้นกังานสาํหรบัธุรกจิสนิคา้อุปโภคบรโิภค สงูสุดไม่เกนิ 

1,000 รงิกติ ต่อปี 

- สว่นลดคา่บรกิารทีน่ายจา้งใหแ้ก่ลกูจา้ง คูส่มรส และบตุรของลกูจา้ง 

โดยทัว่ไป บุคคลธรรมดาผูท้ีไ่ม่มถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศมาเลเซยีจะเสยีภาษีในอตัราคงที ่

(ดอูตัราภาษสีาํหรบับุคคลธรรมดาผูไ้ม่มถีิน่ทีอ่ยู่ขา้งตน้) และไม่สามารถหกัลดหย่อน

ภาษไีด ้อย่างไรกต็าม บุคคลนัน้สามารถขอคนืภาษตีามสว่นทีจ่่ายไดจ้ากหน่วยงานที่

ได้ออกหนังสืออนุญาตทํางาน ส่วนผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศมาเลเซียจะได้ร ับการ

ลดหย่อนภาษ ีการคนืภาษ ีอตัราภาษ ีและการยกเวน้ภาษ ี

 

4.  ภาษีการขายสินค้าและบริการ (Sales Tax Act 1972) 

 

ในปจัจุบนัมาเลเซียยงัไม่มกีารใช้ระบบภาษีมูลค่าเพิม่ แต่มีภาษีบรกิารและภาษีการขาย

สนิคา้ ซึง่เป็น 2 ภาษหีลกัของภาษอีุปโภคและบรโิภค ทีเ่รยีกเกบ็บนคา่บรกิารและค่าสนิคา้ รฐับาลประเทศ

มาเลเซียได้มีการเสนอที่จะนําภาษีมูลค่าเพิ่ม (GST) มาใช้แทนภาษีบริการและภาษีการขายสินค้า      

อย่างไรกต็าม ระบบภาษมีลูคา่เพิม่ไดถ้กูยดืออกไป  

 ภาษีที่เรียกเก็บภายใต้กฎหมายฉบับน้ีคือ ภาษีการขายสินค้า  หรือ Sales Tax             

ภาษกีารขายสนิคา้ เป็นภาษทีีเ่กบ็จากการนําเขา้ หรอืการผลติ ในอตัรารอ้ยละ 10 ผูผ้ลติจะตอ้งไดร้บัสทิธิ

ภายใตก้ฎหมาย Sales Tax Act 1972 แต่สาํหรบัผูป้ระกอบการทีม่ยีอดขายต่อปีไม่เกนิ 1 แสนรงิกติและ

เป็นบรษิทัทีไ่ดร้บั Licensed Manufacturing Warehouse (LMW) จะไดร้บัยกเวน้ทีไ่ม่ตอ้งเสยีภาษกีารขาย

สนิคา้ แต่บรษิทัจะตอ้งยื่นขอหนังสอืรบัรองการยกเวน้การเสยีภาษี อย่างไรกต็าม วตัถุดบิและเครื่องจกัร    

ทีใ่ชส้าํหรบัการผลติสนิคา้ทีเ่สยีภาษ ีจะไดร้บัยกเวน้ภาษ ีมวีตัถุดบิสาํหรบัสนิคา้ทีไ่ม่เสยีภาษบีางประเภท

ที่ได้ร ับการยกเว้นภาษีด้วย สินค้าอุปโภคบริโภคและวัสดุอาคารบางรายการ ยาสูบ และเครื่องดื่ม
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แอลกอฮอล ์เสยีภาษใีนอตัรารอ้ยละ 5 ตัง้แต่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2553 มอืถอืไดร้บัการยกเวน้ภาษกีารขาย

สนิคา้  

 

5. ภาษีบริการ (Service Tax Act 1975) 

 

ภาษบีรกิาร เป็นภาษเีดยีวทีจ่ดัเกบ็จากการบรกิารในประเทศมาเลเซยี โดยจดัเกบ็จากการ

ใหบ้รกิารวชิาชพีและที่ปรกึษาที่กําหนดโดยกรมศุลกากรประเทศมาเลเซยี การใหบ้รกิารวชิาชพีระหว่าง

บรษิทัในกลุ่มจะไดร้บัการยกเวน้ภาษบีรกิาร ซึง่เป็นไปตามขอ้กําหนดและเงื่อนไข โดยทัว่ไป การจดัเกบ็

ภาษบีรกิารมเีกณฑเ์ริม่ตน้จากรายไดต่้อปี ระหว่าง 150,000 รงิกติ ถงึ 3,000,000 รงิกติ ตามประเภทของ

ค่าบรกิารที่เสียภาษีและผู้เสยีภาษี การจดัเก็บดงักล่าวไม่สามารถใช้สําหรบัการให้บรกิารวิชาชีพและ       

ทีป่รกึษาบางประเภท 

กฎมายฉบบัน้ี มผีลบงัคบัใช ้ตัง้แต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 

นอกจากนี้ ภาษบีรกิารยงัจดัเกบ็บนบตัรเครดติ และค่าธรรมเนียมทีไ่มไ่ดเ้รยีกเกบ็ ดงัต่อไปน้ี 

(1) 50 รงิกติ ต่อปีสาํหรบับตัรหลกั 

(2) 25 รงิกติ ต่อปีสาํหรบับตัรเสรมิ 

ทัง้น้ี อตัราภาษีสําหรบัการบรกิารที่ต้องเสยีภาษีได้เพิม่ขึน้จากร้อยละ 5 เป็นรอ้ยละ 6       

ภาษีบรกิารทีจ่่ายสําหรบัการใหบ้รกิารแพร่ภาพจะถูกจดัเกบ็จากค่าสมาชกิรายเดอืน โดยเริม่มผีลบงัคบั

ตัง้แต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 

 

6. ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (Local Government Act 1976) 

 

 Local Government Act 1976 เป็นกฎหมายทีจ่ดัเกบ็ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ ซึง่จะถูกจดัเกบ็

โดยหน่วยงานราชการทอ้งถิน่ อตัราภาษจีะขึน้อยูก่บัสถานทีต่ ัง้และทีด่นิทีใ่ช ้

 ภายใต ้Local Government Act 1976 กําหนดใหห้น่วยงานราชการทอ้งถิน่เรยีกเกบ็ภาษี

ทอ้งถิน่ โดยเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ทาํการประเมนิ อตัราการประเมนิขึน้อยูก่บัทีต่ ัง้และชนิดของอาคาร 
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7.  ภาษีทรพัยสิ์น Real Property Gains Tax Act 1976 

 

 กฎหมายฉบบัน้ีออกมาพรอ้มกนักบั Local Government Act 1976 เพือ่เรยีกภาษทีรพัยส์นิ 

ซึ่งมีผลใช้บงัคบั 1 มกราคม พ.ศ. 2553 มีอตัราคงที่ที่ร้อยละ 5 ซึ่งจะเรียกเก็บจากกําไรจากการขาย

ทรพัยส์นิ โดยมวีธิกีารจดัเกบ็และขอ้ยกเวน้ดงัน้ี 

(1) ภาษจีะถกูจดัเกบ็โดยผูซ้ือ้จะหกัภาษ ีณ ทีจ่่ายรอ้ยละ 2 ของราคาขาย หรอืราคาเงนิสดที่

จา่ย แลว้แต่อยา่งใดจะตํ่ากวา่ และชาํระภาษใีหแ้ก่สรรพากรในพืน้ที ่

(2) ยกเว้นสูงสุด 10,000 รงิกติ หรอื ร้อยละ 10 ของกําไร แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่าให้แก่

บุคคลธรรมดา และยงัมขีอ้ยกเวน้ภาษทีรพัยส์นิตามกฎหมาย the Real Property Gains Tax Act 1976      

ทีย่งัมอียูด่งัน้ี  

(2.1) ของขวญัทีร่ะหว่างพอ่แมก่บับุตร สามกีบัภรรยา ปูย่่ากบัหลาน  

(2.2) การขายที่อยู่อาศยัครัง้แรกสําหรบับุคคลธรรมดาที่เป็นพลเมือง หรือเป็น

บุคคลผูม้ถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรของประเทศมาเลเซยี 

(2.3) ทรพัยส์นิมรดก 

(2.4) การโอนทรพัย์สนิของบุคคลธรรมดา หรอืภรรยาใหแ้ก่นิตบุิคคลทีบุ่คคลนัน้

หรอืภรรยาไดถ้อืหุน้เกนิรอ้ยละ 75 ในนิตบิุคคลนัน้ 

(2.5) การโอนทรพัยส์นิระหวา่งบุคคลธรรมดากบัผูม้ไิดม้สีว่นเกีย่วขอ้งในทรพัยส์นิ 

(2.6) การโอนเน่ืองจากการรกัษาความปลอดภยัในทรพัยส์นิ 

(2.7) ของขวญัที่ให้ราชการ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หรือ หน่วยงานสาธารณะกุศลที่

ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิได ้

(2.8) การขายทรพัยส์นิเน่ืองจากขอ้บงัคบัตามกฎหมาย 

(2.9) การขายทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัอนุญาตตามแผนการเงนิภายใต ้Syariah Principles 

ทีไ่มต่อ้งมขีอ้ตกลงแผนการทางการเงนิ 

(2.10)  การโอนทรพัยส์นิระหว่างบรษิทัในเครอื 

- การโอนทรพัยส์นิภายในกลุ่มเดยีวกนัเพือ่ไดร้บัผลประโยชน์สงูสดุ 
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- การโอนทรพัยส์นิระหว่างบรษิทัเพือ่จุดประสงคก์ารปรบัองคก์ร ปรบั

โครงสรา้ง หรอืควบรวมกจิการในกรณีทีผู่ร้บัโอนไดป้รบัโครงสรา้ง

ตามนโยบายของราชการในการรวมทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 

- การแบ่งทรพัยส์นิของผู้ชําระบญัชภีายใต้แผนการปรบัองค์กร ปรบั

โครงสรา้ง หรอืควบรวมกจิการในกรณีทีผู่ร้บัโอนไดป้รบัโครงสรา้ง

ตามนโยบายของราชการในการรวมทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 

ทัง้น้ี ตัง้แต่ปีภาษ ีพ.ศ. 2555 อตัราภาษทีรพัยส์นิไดเ้ปลีย่นดงัน้ี 

(1) ทรพัยส์นิทีถ่อืและไดข้ายภายใน 2 ปี เสยีภาษอีตัรารอ้ยละ 10 

(2) ทรพัยส์นิทีถ่อืและไดข้ายหลงัจาก 2 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี เสยีภาษอีตัรารอ้ยละ 5 

(3) ทรพัยส์นิทีถ่อืและไดข้ายหลงัจาก 5 ปี เสยีภาษอีตัรารอ้ยละ 0 

 

8. อากรแสตมป์ (Stamp Act 1949) 

 

 Stamp Act 1949 กําหนดใหม้กีารเกบ็อากรแสตมป์บนตราสารและเอกสาร ซึง่อตัราอากร

ขึน้อยู่กบัลกัษณะของตราสาร/เอกสารและมูลค่าตราสาร อตัราอากรอยู่ระหว่าง รอ้ยละ 1 รงิกติ สําหรบั

มลูค่าตราสาร 100,000 รงิกติแรก ถงึรอ้ยละ 3 รงิกติ สาํหรบัมลูค่าทีเ่กนิ 500,000 รงิกติ บนสญัญาจาํนอง 

พนัธบตัร ขอ้ตกลง สญัญาเงนิกู ้

(1) สญัญาเงนิกู้เงนิตราต่างประเทศ หรอื Syariah financing ในเงนิตราต่างประเทศ       

เสยีอากร 5 รงิกติ สาํหรบัมลูคา่ 1,000 รงิกติ หรอืเศษ (อตัรารอ้ยละ 0.5) แต่ไมเ่กนิ 500 รงิกติ 

(2) ในกรณีอื่น (นอกเหนือจากเงนิกู้สําหรบั SMEs) เสยีอากร 5 รงิกิต สําหรบัมูลค่า        

1,000 รงิกติ หรอืเศษ (อตัรารอ้ยละ 0.5) 

(3) สญัญาเงนิกูส้าํหรบั SMEs 

- จํานวนเงนิกู้รวมแล้วไม่เกนิ 250,000 รงิกติ หรอืเงนิกู้ภายใต้ the Syariah        

ในปีปฏทินิ เสยีอากร 0.5 รงิกติ สาํหรบัมลูคา่ทุก 1,000 รงิกติ (อตัรารอ้ยละ 0.05) 

- สว่นทีเ่พิม่ขึน้ทุก 1,000 รงิกติ แต่ไม่เกนิ 1 ลา้นรงิกติ เสยีอากร 2.5 รงิกติ สาํหรบั

มลูคา่ทุก 1,000 รงิกติ (อตัรารอ้ยละ 0.25) 

- สว่นทีเ่พิม่ขึน้ทุก 1,000 รงิกติ หรอืเศษจาํนวน เสยีอากร 5 รงิกติ 
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หมายเหต:ุ  

คาํจาํกดัความของ SMEs  

 ภายใต ้Stamp Act 1949 ไดใ้หค้าํจาํกดัความของ SMEs ไวส้าํหรบัการเสยีอากรแสตมป์ 

โดยกาํหนดให ้คาํวา่ SMEs หมายถงึ 

(1) บรษิทัที่มลีูกจ้างไม่เกนิ 150 คน และมรีายไดต่้อปีไม่เกนิ 25 ล้านรงิกติ สําหรบักจิการ      

ทีม่กีารผลติ  ใหบ้รกิารเกีย่วเน่ืองกบัการผลติ และเป็นบรษิทัทีอ่ยูใ่นอุตสาหกรรมเกษตร และ 

(2) บรษิทัทีม่ลีกูจา้งไม่เกนิ 50 คน และมรีายไดต่้อปีไม่เกนิ 5 ลา้นรงิกติ สาํหรบักจิการทีเ่ป็น

ธุรกจิบรกิาร ทาํเกษตรกรรมขัน้พืน้ฐาน และธุรกจิในอุตสาหกรรมสือ่สารและสาระสนเทศ  

อากรแสตมป์สาํหรบัการโอนกรรมสิทธ์ิ จ้างงาน หรือโอนทรพัยสิ์น 
 

(1) 100,000 รงิกติแรก (มลูคา่ทรพัยส์นิ) เสยีอากรรอ้ยละ 1 รงิกติ 

(2) 400,000 รงิกติต่อมา (มลูคา่ทรพัยส์นิ) เสยีอากรรอ้ยละ 2 รงิกติ 

(3) สว่นทีเ่กนิ 500,000 รงิกติ (มลูคา่ทรพัยส์นิ) เสยีอากรรอ้ยละ 3 รงิกติ 

อากรแสตมป์สาํหรบัสญัญาเงินกู้ 

(1) ทุกสัญญาเงินกู้ (ยกเว้นเงินกู้เพื่อการศึกษา) เสียอากรตามสัดส่วนของ 5 ริงกิต       

สาํหรบัทกุ 1,000 รงิกติ มผีลบงัคบัตัง้แต่ 1 มกราคม 2552 

(2) สญัญาเงนิกูเ้พือ่การศกึษา เสยีอากรคงที ่10 รงิกติ 

 สญัญาเงนิกูภ้ายใตแ้ผนงานทางการเงนิขนาดเลก็ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิาก the Small and Medium 

Enterprise Development Council ไดร้บัยกเวน้อากรแสตมป์ สงูสุด 50,000 รงิกติ การยกเวน้ดงักล่าว     

มผีลสาํหรบัการกูเ้งนิทีผู่กู้ไ้ดท้าํสญัญากบัธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิ ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2555 

 ดงันัน้ สญัญากูเ้งนิจาํนวนสงูสุด 50,000 รงิกติภายใต ้Professional Services Fund กไ็ดร้บั

ยกเว้นอากรแสตมป์เช่นกัน  การยกเว้นดังก ล่าว  มีผลสําหรับการกู้ เ งินที่ผู้กู้ ได้ทําสัญญากับ               

Bank Simpanan Nasional ในหรอืหลงัจากวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2555 

อากรแสตมป์สาํหรบัสญัญาบริการท่ีได้ทาํตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 

(1) ทุกสญัญาบรกิาร (one-tier) เสยีอากรตามสดัสว่นในอตัรารอ้ยละ 0.1 

(2) สญัญาบรกิาร (Multi-tier) 
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(2.1) สญัญาทีท่าํกบัเอกชน เสยีอากรตามสดัสว่นในอตัรารอ้ยละ 0.1             

(สงูสดุไมเ่กนิ 50 รงิกติ) 

(2.2) สญัญาทีท่าํกบัราชการ 

ขัน้แรก   ยกเวน้ 

ขัน้ทีส่องและขัน้ต่อไป เสยีอากรตามสดัสว่นในอตัรารอ้ยละ 0.1  

    (สงูสดุไมเ่กนิ 50 รงิกติ) 

อากรแสตมป์สาํหรบัสญัญาก่อสร้าง 

(1) สญัญาทีท่าํกบัเอกชน เสยีอากรตามสดัสว่นในอตัรารอ้ยละ 0.1 (สงูสดุไม่เกนิ 50 รงิกติ) 

และสว่นทีช่าํระเกนิ 

(2) สญัญาทีท่าํกบัราชการ 

 ขัน้แรก   ยกเวน้ 

ขัน้ทีส่องและขัน้ต่อไป เสยีอากรตามสดัสว่นในอตัรารอ้ยละ 0.1   

    (สงูสดุไมเ่กนิ 50 รงิกติ) และสว่นทีช่าํระเกนิ 

(3) โครงการที่ถูกยกเลิกโดยผู้ที่เสนอทําสญัญา และอากรแสตมป์ได้ชําระเรยีบร้อยแล้ว       

จะได้รบัคืนเฉพาะอากรที่เสียตามสดัส่วน แต่อากรที่ต้องชําระในอัตราคงที่จํานวน      

50 รงิกติ ไมส่ามารถขอคนืได ้

ทัง้น้ี การบรรเทาภาระเรื่องอากรแสตมป์ในประเทศมาเลเซียนัน้ เริม่มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่              

15 กรกฎาคม พ.ศ.2552 

 

9. ภาษีศลุกากร Customs Act 1967  

 

 อตัราภาษศีุลกากรนําเขา้ของประเทศมาเลเซยี อยู่ระหว่างรอ้ยละ 0 ถงึรอ้ยละ 300 ขึน้อยู่กบั

ชนิดและประเภทพกิดัของสนิคา้ การนําเขา้สนิคา้เขา้ประเทศมาเลเซยี อยู่ภายใตบ้ทบญัญตั ิCustoms Act 

1967 Sales Tax Order 1977 Service Tax Act 1975 และ Excise Act 1976 

 สนิคา้ทีนํ่าเขา้มาขายในประเทศมาเลเซยี นอกจากจะตอ้งเสยีภาษอีากรขาเขา้แลว้ ยงัตอ้งมี

ภาระภาษอีกี คอื ภาษกีารขาย (Sales Taxes) ในระหว่างอตัรารอ้ยละ 0 – 20 ในสนิคา้บางประเภท 
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รฐับาลมาเลเซียอาจเก็บในอัตราสูง เน่ืองจากสินค้าดงักล่าวมีผลกระทบในทางลบต่อผู้บริโภค เช่น       

สนิคา้ยาสบู เหลา้และแอลกอฮอล ์

 อย่างไรกด็ ีตัง้แต่ พ.ศ. 2553 ประเทศมาเลเซยีไดด้าํเนินการลดอตัราภาษนํีาเขา้สนิคา้จน

เหลอื รอ้ยละ 0 สนิคา้อ่อนไหว และสนิคา้อ่อนไหวสูง ทีไ่ม่ตอ้งลดภาษ ีภายใตค้วามตกลงการคา้เสรี

อาเซยีน วา่ดว้ยการคา้สนิคา้ 

 สนิคา้อ่อนไหว (Sensitive List) ของประเทศมาเลเซยี ไดแ้ก่ สตัวม์ชีวีติบางชนิด เน้ือสกุร ไก่ 

ไข ่พชืบางชนิด ผลไมบ้างชนิด ยาสบู โดยสนิคา้ทีอ่ยู่ในรายการนี้ ประเทศมาเลเซยีจะตอ้งลดภาษีนําเขา้

ใหก้บัประเทศสมาชกิอาเซยีนน้อยกว่ารอ้ยละ 5 แต่ไมจ่าํเป็นตอ้งรอ้ยละ 0 

 สนิคา้อ่อนไหวสงู (Highly Sensitive List) ของประเทศมาเลเซยี คอื ขา้ว สนิคา้อยู่ในรายการ

น้ียงัไม่ตอ้งลดภาษ ีอตัราภาษปีจัจุบนัของสนิคา้ขา้ว คอื รอ้ยละ 40 และจะลดเป็นรอ้ยละ 20 ในปี พ.ศ.

2558 

 เครอืขา่ยความตกลงการคา้เสรรีะหวา่งมาเลเซยีและคูเ่จรจา คอื 

(1) AEAN FREE TRADE AGREEMENT 

(2) ASEAN-CHINA 

(3) ASEAN-JAPAN 

(4) ASEAN-KOREA 

(5) ASEAN-INDIA 

(6) ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND 

(7) MALAYSIA-PAKISTAN 

(8) MALASIA-JAPAN 

(9) MALAYSIA-NEWZEALAND 

(10) MALAYSIA-CHILE 

ความตกลงทางการคา้ทีอ่ยูร่ะหว่างการเจรจา คอื 

(1) MALAYSIA-TURKEY 
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(2) MALAYISA-INDIA 

(3) MALAYSIA-US 

(4) MALAYSIA-AUSTRALIA 

(5) PREFERENTIAL TARIFF SCHEME FOR ORGANIZATION OF ISLAMIC 

CONFERENCE 

(6) DOING 8 (D-8) PREFERENTIAL TARIFF AGREEMENT (D-8 ) ประกอบดว้ย 

บงักลาเทศ อนิโดนีเซยี อหิรา่น มาเลเซยี อยีปิต ์ไนจเีรยี ปากสีถาน ตุรก)ี 

สทิธปิระโยชน์ดา้นภาษศีุลกากร ของรฐับาลประเทศมาเลเซยี ไดแ้ก่ 

(1) การยกเว้นภาษีเครื่องจกัร และวตัถุดิบนําเข้า (สําหรบัอุตสาหกรรมที่ได้รบัการ

สง่เสรมิจากรฐับาล) 

(2) การนําชัว่คราว 

(3) คลงัสนิคา้ทณัฑบ์น แบบโรงเกบ็สนิคา้และ แบบโรงผลติสนิคา้ 

(4) เขตปลอดอากร 

(5) การคนือากร (Duty Drawback) 

(6) การยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัชิน้สว่นหรอืสว่นประกอบรถยนตท์ีใ่ชก๊้าซธรรมชาต ิ

 มาตรการทางการคา้และกฎระเบยีบการนําเขา้ 

 นอกจากการกําหนดอัตราภาษีนําเข้าสินค้าแล้ว ประเทศมาเลเซียก็ยงัคงมีการปรับใช้

มาตรการทางการคา้ต่างๆ อาท ิการระบุฉลากสนิคา้อาหาร บรรจุภณัฑ์ การควบคุมนําเขา้ในกรณีพเิศษ 

และมาตรการทางการคา้ทีม่ใิช่ภาษ ี 

 มาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษี ได้แก่ มาตรการสุขอนามัย สําหรับสินค้าอาหารและ

ผลิตภัณฑ์อาหาร ผกั ผลไม้ อาหารสตัว์ ยาและเวชภัณฑ์ มาตรการกีดกันทางอุปสรรคด้านเทคนิค 

(Technical Barriers to Trade) การกาํจดัปรมิาณการนําเขา้ หรอืโควตา ใบอนุญาตต่างๆ 
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10. ภาษีท้องถ่ิน  Local Government Act 1976 

 

ประเทศมาเลเซยีจดัเกบ็ภาษทีอ้งถิน่ดว้ยวธิกีารประเมนิภาษผี่านเจา้หน้าทีร่ฐั อตัราภาษนีัน้

แตกต่างกนัไปตามสถานทีต่ ัง้และลกัษณะของอาคาร 

 

11.  ภาษีสรรพสามิต Excise Act 1976 

 

ประเทศมาเลเซยีจดัเกบ็ภาษีสรรพสามติบนสนิคา้บางประเภททีผ่ลติในประเทศ เช่น บุหรี ่

สุรา ไพ่ เครื่องยนต์ เพื่อกระตุ้นให้มีการส่งออกสินค้าที่ผลิตในประเทศ บริษัทที่ได้ร ับ Licensed 

Manufacturing Warehouse (LMW) จะไดร้บัยกเวน้ภาษสีรรพสามติภายใต ้the Excise Act 1976. 

 

อนุสญัญาภาษีซ้อน 

 

 ในปจัจุบนั ประเทศมาเลเซียได้ตกลงทําอนุสญัญาภาษีซ้อนกบั 71 ประเทศ อย่างไรก็ด ี

บรษิทัต่างชาตใิน Labuan ทีจ่ดัตัง้ภายใต ้Labuan Offshore Business Activity Tax Act 1990 จะไม่ไดร้บั

สทิธพิเิศษใดภายใตอ้นุสญัญาภาษซีอ้น ประเทศทีม่าเลเซยีรว่มลงนามในอนุสญัญาภาษซีอ้นมดีงัน้ี 

 

ตาราง ผ6-21 ประเทศท่ีเข้าทาํอนุสญัญาภาษีซ้อนกบัประเทศมาเลเซีย 

 

1. อลับาเนีย 25. อติาลี ่ 49. โรมาเนีย 

2. อารเ์จนตนิา 26. ญีปุ่น่ 50. รสัเซยี 

3. ออสเตรเลยี 27. จอรแ์ดน 51. ซานมารโิน 

4. ออสเตรยี 28. คาซคัสถาน 52. ซาอุดอิาราเบยี 

5. บาหเ์รน 29. เกาหลใีต ้ 53. เซเชลส ์

6. บงักลาเทศ 30. คเูวต 54. สงิคโปร ์
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7. เบลเยีย่ม 31. เคอกซีสถาน 55. แอฟรกิาไต ้

8. บรไูน 32. ลาว 56. สเปน 

9. แคนาดา 33. เลบานอน 57. ศรลีงักา 

10. ชลิ ี 34. ลกัแซมเบอรก์ 58. ซดูาน 

11. จนี 35. มลัตา 59. สวเีดน 

12. โครเอเชยี 36. เมอรเิซยีส 60. สวสิเซอรแ์ลนด ์

13. เชค 37. มองโกเลยี 61. ซเีรยี 

14. เดนมารก์ 38. โมรอ็กโค 62. ไทย 

15. อยีปิต ์ 39. พมา่ 63. ตุรก ี

16. ฟิจ ิ 40. นามเีบยี 64. เตริก์เมนิสถาน 

17. ฟินแลนด ์ 41. เนเธอรแ์ลนด ์ 65. สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์

18. ฝรัง่เศส 42. นิวซแีลนด ์ 66. สหราชอาณาจกัร 

19. เยอรมนันี 43. นอรเ์วย ์ 67. อเมรกิา 

20. ฮงัการ ี 44. ปากสีถาน 68. อุซเบกสิถาน 

21. อนิเดยี 45. ปาปวันิวกนีี 69. เวเนซเูอลา 

22. อนิโดนีเซยี 46. ฟิลปิปินส ์ 70. เวยีดนาม 

23. อหิรา่น 47. โปแลนด ์ 71. ซมิบกัเว 

24. ไอรแ์ลนด ์ 48. กาตาร ์   
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สหภาพพม่า 

 

1. ภาษีเงินได้นิติบคุคล 

 

บรษิทัที่ประกอบกจิการในประเทศพม่า ถอืว่าเป็นผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศพม่า ต้องเสยีภาษี

เงนิได้นิตบิุคคลในอตัรารอ้ยละ 30 ของเงนิได้ที่ได้รบัหรอืเกิดขึน้ในประเทศพม่ารวมถึงเงนิได้ที่เกดิขึ้น 

นอกประเทศภายใต ้The Myanmar Companies Act  อย่างไรกด็ ีตัง้แต่วนัที ่15 มนีาคม พ.ศ. 2555 อตัรา

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลถกูกาํหนดใหมเ่ป็นอตัรารอ้ยละ 2 

2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

 

อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่กําหนดนัน้จะแตกต่างกันตามประเภทของการจ่ายเงิน และ      

ผูร้บัอตัราภาษหีกั ณ ทีจ่่าย จะอยูร่ะหว่างรอ้ยละ 2 ถงึ 15 อย่างไรกต็ามไม่มกีารหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย สาํหรบั

เงนิปนัผล 

การจ่ายเงนิได้ ประเภทดอกเบี้ย ค่าสทิธิ และตามสญัญา ให้ผู้จ่ายต้องภาษีหกั ณ ที่จ่าย        

ในอตัราดงัต่อไปน้ี 

 

ดอกเบี้ย 

(1) คนพมา่หรอืคนต่างประเทศทีม่ถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศพมา่ อตัรารอ้ยละ 15 

(2) คนต่างประเทศทีม่ไิดม้ถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศพมา่ อตัรารอ้ยละ 15 

คา่สทิธ ิ

(1) คนพมา่หรอืคนต่างประเทศทีม่ถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศพมา่ อตัรารอ้ยละ 15 

(2) คนต่างประเทศทีม่ไิดม้ถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศพมา่ อตัรารอ้ยละ 20 

การชาํระเงนิตามสญัญาทีท่าํกบัองคก์รของรฐั คณะกรรมการเพือ่การพฒันาและสมาคม 

(1) คนพมา่หรอืคนต่างประเทศทีม่ถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศพมา่ อตัรารอ้ยละ 2 

(2) คนต่างประเทศทีม่ไิดม้ถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศพมา่ อตัรารอ้ยละ 3.5 
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การชาํระเงนิสาํหรบังานทีผู่ร้บัเหมาต่างประเทศเป็นผูร้บัจา้ง 

(1) คนพมา่หรอืคนต่างประเทศทีม่ถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศพมา่ อตัรารอ้ยละ 2.5 

(2) คนต่างประเทศทีไ่มม่ถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศพมา่ อตัรารอ้ยละ 3 

 

3. ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 

 

ผู้ที่มิได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศพม่าจะถูกเก็บภาษีเงินได้ในอตัราร้อยละ 35 จากเงินเดือน       

ทีไ่ดร้บั และในอตัรากา้วหน้ารอ้ยละ 3 ถงึ 50 กรณีไดร้บัเงนิไดป้ระเภทอื่นทีไ่มใ่ชเ่งนิเดอืน 

คนต่างประเทศทีอ่ยู่อาศยัในประเทศพม่าถงึ 183 วนั ใหถ้อืว่าเป็นผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศพม่า 

ทัง้คนพม่าและชาวต่างประเทศผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศพม่า จะถูกเรียกเก็บภาษีจากเงินเดือนในอตัรา

กา้วหน้าเริม่ตัง้แต่อตัรารอ้ยละ 3 ไปจนถงึอตัรารอ้ยละ 30 ส่วนเงนิไดอ้ื่นในพม่าจะตอ้งเสยีภาษีในอตัรา

รอ้ยละ 35 หรอือตัรากา้วหน้าแลว้แต่ว่าจาํนวนใดจะสงูกวา่ 

4. ภาษีการค้า 

 

ประเทศพม่าไม่มีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่เป็นการเรียกเก็บภาษีทางการค้า 

(Commercial Tax) จากการขายสนิคา้ การนําเขา้ และการใหบ้รกิาร ในอตัรารอ้ยละ 0 – 200 

ผู้ประกอบการที่มยีอดขายสนิค้าหรอืบรกิารที่เสยีภาษีมูลค่าเพิม่เกนิกว่าจํานวนที่กําหนด 

จะต้องจดทะเบยีนกบัเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเป็นเวลา 1 เดอืนก่อนเดอืนที่ประมาณการว่าจะมยีอดขายเกิน

จํานวนที่กําหนด  หลงัจากจดทะเบียนแล้ว  ผู้ประกอบการต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเป็น     

รายเดอืน พรอ้มทัง้นําสง่ภาษมีลูค่าเพิม่ (ถา้ม)ี จนกว่าจะจดทะเบยีนเลกิ ผูป้ระกอบการจดทะเบยีนเท่านัน้

ทีไ่ดร้บัสทิธใินการนําภาษซีือ้มาหกัออกจากภาษขีาย 
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5. อากรนําเข้า 

 

อากรนําเขา้อยูร่ะหวา่งอตัรารอ้ยละ 0 ถงึ 50  

อนุสญัญาภาษีซ้อน (DTA) 

 

ในปจัจุบันประเทศพม่า มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศอังกฤษ สิงคโปร์ มาเลเซีย 

เวยีดนาม เกาหลีใต้ อินเดยีและประเทศไทย โดยอนุสญัญาภาษีซ้อนระหว่างพม่ากบัประเทศไทยมผีล      

ใชบ้งัคบัเมื่อวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2555 
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สาธารณรฐัฟิลิปปินส ์

 

1. ภาษีเงินได้นิติบคุคล 

 

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลจดัเกบ็บนฐานรายไดสุ้ทธ ิ(รายไดล้บดว้ยค่าใชจ้่าย) ในอตัรารอ้ยละ 30 

นิติบุคคลต่างประเทศ ซึ่งมถีิ่นที่อยู่ในประเทศฟิลปิปินส์ เช่น สาขาของบรษิทัต่างประเทศในฟิลปิปินส ์     

จะเสียภาษีเงินได้จากเงินได้ที่เกิดขึ้นในประเทศฟิลิปปินส์เท่านัน้ บริษัทต่างประเทศที่มิได้มีถิ่นที่อยู ่          

ในประเทศฟิลิปปินส์ จะเสียภาษีที่อ ัตราร้อยละ 30 ด้วยการหัก ณ ที่จ่ายซึ่งถือเป็นภาษีสุดท้าย         

บริษัทต่างประเทศจะถือว่ามีถิ่นที่อยู่ในฟิลิปปินส์เมื่อประกอบธุรกิจในประเทศฟิลิปปินส์ และได้รับ

ใบอนุญาตจาก Philippine Securities and Exchange Commission ใหป้ระกอบธุรกจิในฟิลปิปินสไ์ด ้

2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

 

เงนิไดข้องชาวต่างชาตแิละบรษิทัต่างประเทศทีไ่ม่มถีิน่ทีอ่ยู่ในฟิลปิปินส ์จะถูกเรยีกเกบ็ภาษี

หัก ณ ที่จ่ายซึ่งถือเป็นภาษีสุดท้าย  สําหรับคนฟิลิปปินส์ และบริษัทที่มีถิ่นที่อยู่ในฟิลิปปินส์ต้อง          

ถกูหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ยเชน่กนั ไดร้บัเงนิเดอืน ดอกเบีย้ เงนิคา่เชา่  

3. ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 

 

คนฟิลปิปินสจ์ะต้องเสยีภาษีจากเงนิได้ทุกประเภท ที่ไดร้บัทัง้ในประเทศและนอกประเทศ 

ชาวต่างชาตทิี่มถีิน่ที่อยู่ในฟิลปิปินสจ์ะเสยีภาษีจากเงนิไดท้ีไ่ดร้บัจากการจ้างงานและการประกอบธุรกจิ     

ในฟิลปิปินส ์อตัราภาษทีีจ่ดัเกบ็เป็นอตัรากา้วหน้าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ถงึรอ้ยละ 32 ของเงนิไดส้ทุธดิงัต่อไปน้ี 
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ตาราง ผ6-22 อตัราภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาประเทศฟิลิปปินส ์

เงินได้ 
อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

0 - 10,000 เปโซ 5 

10,001 - 30,000 เปโซ 10 

30,001 - 70,000 เปโซ 15 

70,001 - 140,000 เปโซ 20 

140,001 - 250,000 เปโซ 25 

250,001 - 500,000 เปโซ 30 

500,001 เปโซ ขึน้ไป 32 

 

ชาวต่างชาติที่มิได้มีถิ่นที่อยู่ในฟิลิปปินส์ จะถือว่าประกอบธุรกิจในฟิลิปปินส์ หากอยู่ใน

ฟิลปิปินส์เกนิกว่า 180 วนัในปีปฏทินิใดๆ ซึ่งหากมเีงนิไดใ้นฟิลปิปินสก์จ็ะตอ้งเสยีภาษีในอตัรากา้วหน้า

ข้างต้น  หากชาวต่างชาติอยู่ในฟิลิปปินส์ไม่เกิน 180 วันในปีปฏิทินใดๆ ถือว่ามิได้ประกอบธุรกิจ           

ในฟิลปิปินส ์หากมเีงนิไดเ้กดิขึน้จากการทํางานหรอืประกอบธุรกจิในฟิลปิปินสจ์ะเสยีภาษีในรูปแบบของ

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย ในรอ้ยละ 25 ของรายได ้(Gross Income) 

4. ภาษีมลูค่าเพ่ิม 

 

ประเทศฟิลิปปินส์เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในรูปแบบของภาษีการค้า การขายสินค้า         

การให้บริการและการนําเข้าสินค้าในประเทศฟิลิปปินส์ จะต้องเสียภาษีการค้าในประเทศฟิลิปปินส ์          

เมื่อมยีอดขายใน 12 เดอืนทีผ่่านมาไม่เกนิ 1.5 ลา้น เปโซ ภาษดีงักล่าวซึง่สามารถผลกัภาระภาษไีปใหก้บั

ผูบ้รโิภคได ้อตัราทีเ่รยีกเกบ็คอืรอ้ยละ 12 ในขณะทีก่ารสง่ออกสนิคา้และบรกิารเสยีภาษใีนอตัรารอ้ยละ 0 

ประเทศฟิลปิปินสอ์นุญาตใหนํ้าภาษซีือ้ไปหกัจากภาษขีายไดห้ากเขา้เงือ่นไขทีก่าํหนด 
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5. ภาษีการค้าสวสัดิการพนักงาน (Fringe Benefit Tax) 

 

เงนิไดจ้ากการจา้งงานทีเ่ป็นสวสัดกิาร ไม่เสยีภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา แต่เสยีภาษสีวสัดกิาร 

อัตราภาษีร้อยละ  32 บนเงินสวัสดิการที่ให้กับพนักงานโดยคํานวณแบบภาษีนายจ้างออกให ้          

อย่างไรก็ตามเงนิสวสัดกิารที่นายจ้างจ่ายให้ตามความจําเป็นด้วย อาจด้วยเหตุแห่งวชิาชพี หรอืตามที่

กฎหมายกําหนด จะได้รบัยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีสวสัดิการ เช่น การจดัหาสโมสรนักกีฬา ค่าใช้จ่าย        

ในวนัหยุด การใหค้วามช่วยเหลอืดา้นการศกึษา ประกนัชวีติและสขุภาพ ประกนัวนิาศภยั 

 

6. ภาษีสรรพสามิต 

 

นอกจากภาษมีลูค่าเพิม่แลว้ ภาษสีรรพสามติเป็นภาษทีีจ่ดัเกบ็จากการผลติสนิคา้ในประเทศ

ฟิลปิปินส ์หรอืสนิคา้นําเขา้เพื่อขายและบรโิภคในประเทศ  ภาษสีรรพาสามติมกีารคาํนวณ 2 ลกัษณะ คอื 

คดิคาํนวณตามน้ําหนกั ความจุ หรอืหน่วยทางกายภาพสาํหรบัการวดัปรมิาณอื่นๆ ของสนิคา้ หรอืคดิตาม

ราคาขายหรอืมลูคา่อื่นทีร่ะบุสาํหรบัสนิคา้  

รายการต่อไปน้ีอยูใ่นบงัคบัตอ้งเสยีภาษสีรรพาสามติ 

(1) เหลา้ขาวกลัน่ ไวน์ เหลา้หมกั 

(2) ขณัฑสกร 

(3) ผลติภณัฑย์าสบู ซกิาร ์และบุหรี ่

(4) รถยนต ์

(5) ผลติภณัฑน้ํ์ามนั หรอืเชือ้เพลงิอื่นๆ 

(6) ดอกไมเ้พลงิ 

(7) เรอืยอรช์ หรอืพาหนะอื่นเพือ่การสนัทนาการทางกฬีา 

(8) สนิคา้ฟุม่เฟือย (เช่น เครือ่งประดบั น้ําหอม) 

(9) ฟิลม์ภาพยนตร ์

(10) ผลติภณัฑเ์กีย่วกบัแร ่หรอืถ่านหนิ 
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ภาษีสรรพาสามติจ่ายบนที่สนิคา้ส่งออก และไม่นํากลบัเขา้มาในประเทศอกี จะได้รบัภาษี

สรรพสามติคนืภายหลงัจากสง่ออกแลว้ ดว้ยวธิเีครดติหรอืขอคนื 

7. ภาษีการค้า (Percentage Tax) 

 

เป็นภาษีที่จ ัดเก็บเมื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ขายหรือให้เช่าสินค้า ทรัพย์สิน         

หรือให้บริการ ซึ่งยอดขายต่อปีไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตํ่ากว่า 1.5 ล้านเปโซ)             

แต่ไมร่วมถงึกจิการทีอ่ยูใ่นขา่ยทีต่อ้งเสยีภาษมีลูคา่เพิม่ กจิการทีจ่ะตอ้งเสยี Percentage Tax มดีงัต่อไปน้ี 

(1) ผูป้ระกอบการทีจ่อดรถ และขนสง่ผูโ้ดยสารทางบก เรอื หรอือากาศ 

(2) ธุรกจิประกนัชวีติ 

(3) การส่ง ขอ้ความ หรอืขอ้มูล จากประเทศฟิลิปปินส์ทางโทรศพัท์ โทรสาร หรอืบรกิาร

อุปกรณ์การตดิต่อสือ่สารอื่นๆ 

(4) ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิ 
 

ทัง้น้ี บุคคลหรอืนิตบิุคคลใดไดเ้สยี Percentage Tax ไวแ้ลว้ ไมต่อ้งเสยีภาษมีลูคา่เพิม่อกี  

8. อากรแสตมป์ (Documentary Stamp Tax) 

 

อากรแสตมป์ เป็นภาษีที่จ ัดเก็บบนเอกสาร สัญญากู้ และเอกสารที่ได้รับการยอมรับ        

การมอบหมาย การขาย หรอืโอนหน้ี สทิธ ิหรอืทรพัยส์นิ 

9. ภาษีท้องถ่ินและภาษีอสงัหาริมทรพัย ์(Local and Real Property Taxes) 

 

ราชการส่วนทอ้งถิน่ เช่น จงัหวดั เมอืง เทศบาล และ เขต อาจเรยีกเกบ็ภาษีจากธุรกจิและ

กาํหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามประมวลราชการสว่นทอ้งถิน่ นอกจากน้ีภาษอีสงัหารมิทรพัยถ์ูกนํามา

จดัเก็บกบัอสงัหารมิทรพัย์ เช่น ที่ดิน อาคาร หรือการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์อื่นๆ โดยจดัเก็บภาษีใน       

อตัรารอ้ยละ ของราคาประเมนิของทรพัยส์นิ 
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อนุสญัญาภาษี (Tax Treaties) 

 

ประเทศฟิลิปปินส์เข้าทําสนธิสญัญาทางภาษีกับนานาประเทศ รวมทัง้สิ้น 37 ประเทศ       

คอื ออสเตรเลยี ออสเตรยี บาหเ์รน บงัคลาเทศ  เบลเยยีม บราซลิ แคนาดา จนี เชค เดนมารก์ ฟินแลนด ์

ฝรัง่เศส เยอรมนี ฮงัการ ี อนิเดยี อนิโดนีเซยี อสิราเอล อติาล ี ญีปุ่น่ เกาหล ี มาเลเซยี เนเธอรแ์ลนด ์

นิวซแีลนด ์นอรเ์วย ์ปากสีถาน โปแลนด ์ โรมาเนีย รสัเซยี สงิคโปร ์สเปน สวเีดน สวสิเซอรแ์ลนด ์ ไทย 

สหรฐัอาหรบัเอมเิรต สหราชอาณาจกัรบรเิตนใหญ่และไอรแ์ลนดเ์หนือ สหรฐัอเมรกิาและเวยีดนาม 

ตาราง ผ6-23 ประเทศท่ีเข้าทาํอนุสญัญาภาษีซ้อนกบัประเทศฟิลิปปินส ์

1. ออสเตรเลยี 14. ฮงัการ ี 27. โรมาเนีย 

2. ออสเตรยี 15. อนิเดยี 28. รสัเซยี 

3. บาหเ์รน 16. อนิโดนีเซยี 29. สงิคโปร ์

4. บงักลาเทศ 17. อสิราเอล 30. สเปน 

5. เบลเยีย่ม 18. อติาล ี 31. สวเีดน 

6. บราซลิ 19. ญีปุ่น่ 32. สวสิเซอรแ์ลนด ์

7. แคนาดา 20. เกาหล ี 33. ไทย 

8. จนี 21. มาเลเซยี 34. สหรฐัอาหรบัเอมเิรต 

9. เชค 22. เนเธอรแ์ลนด ์ 35. สหราชอาณาจกัรบรเิตน

ใหญ่และไอแลนดเ์หนือ 

10. เดนมารก์ 23. นิวซแีลนด ์ 36. สหรฐัอเมรกิา 

11. ฟินแลนด ์ 24. นอรเ์วย ์ 37. เวยีดนาม 

12. ฝรัง่เศส 25. ปากสีถาน   

13. เยอรมนี 26. โปแลนด ์ 6  
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สาธารณรฐัสิงคโปร ์

 

เน่ืองจากสิงคโปร์เป็นประเทศเป้าหมาย ดงันัน้เน้ือหาในเรื่องภาษี นอกจากจะศึกษาถึง        

เรื่องการจดัเก็บภาษีในแต่ละประเภทแล้วยงัศึกษาเพิ่มเติมถึงเรื่องหลักการทัว่ไป หลกัถิ่นที่อยู่ และ

กฎหมายภาษดีว้ยดงัน้ี 

หลกัโดยทัว่ไปเก่ียวกบัภาษี – ประเทศสงิคโปร์จดัเกบ็ภาษีตามหลกัอาณาเขต กล่าวคอื

รายไดท้ีเ่กดิจากกจิการในประเทศสงิคโปร ์และรายไดต่้างประเทศทีไ่ดร้บัในประเทศสงิคโปร ์เท่านัน้ตอ้ง

เสียภาษีเงินได้ในประเทศสิงคโปร์  ประเทศสิงคโปร์มีการนําระบบกลุ่มธุรกิจในเครือมาใช้ (Group 

Company Concept) ซึง่ทําใหบ้รษิทัในเครอืเดยีวกนัตอ้งมกีารคดิราคากนัแบบ arm’s length6   ปีภาษใีน

ประเทศสงิคโปรเ์หมอืนประเทศไทยคอืเป็นปีปฏทินิ เริม่ 1 มกราคม และสิน้สุด 31 ธนัวาคม ของทุกๆปี 

เงนิไดข้องปีใด (Tax Year) จะตอ้งเสยีภาษใีนปีถดัไป (Assessment Year) เช่นรายไดท้ีนิ่ตบิุคคลไดร้บัใน

ปี 2554 ถอืเป็น Assesment Year 2555 

 หลักถ่ินท่ีอยู่  - นิติบุคคลจะถือว่ามีถิ่นที่อยู่ ในประเทศสิงคโปร์หากนิติบุคคลนั ้น               

มกีารควบคุมและการบรหิารจดัการในประเทศสงิคโปร ์(Control and management of business in 

Singapore) และเมื่อมถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศสงิคโปร ์นิตบิุคคลดงักล่าวจะไดร้บัสทิธพิเิศษภายใตอ้นุสญัญา

ภาษซีอ้น ทีป่ระเทศสงิคโปรม์กีบัต่างประเทศอกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
6 ราคาท่ีคูส่ญัญาที่เป็นอิสระต่อกนัพงึเรียกเก็บตอ่กนั 
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กฎหมายภาษีหลกัในประเทศสิงคโปร ์

 

ตาราง ผ6-24 กฎหมายภาษีหลกัท่ีใช้ในประเทศสิงคโปร ์มีด้งน้ี 

 

ช่ือกฎหมาย ประเภทภาษีท่ีบงัคบัใช้ 

The Income Tax Act ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล  ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  

 ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา 

The Goods and Services Act ภาษมีลูคา่เพิม่ 

The Property Tax Act ภาษทีรพัยส์นิ 

The Stamp Duties Act อากรแสตมป์ 

The Customs Act อากรขาเขา้ 

 

 

1.  ภาษีเงินได้นิติบคุคล   

 

 บรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายในประเทศสงิคโปร ์และนิตบิุคคลต่างประเทศ จะตอ้งเสยีภาษี

เงนิได้นิตบิุคคลในประเทศสงิคโปร์หากเงนิได้นัน้ เกดิในประเทศสงิคโปร์ หรอืได้รบัในประเทศสงิคโปร ์    

และใน Assessment Year 2555 บรษิทัสงิคโปร ์หรอื Registered business trust ในสงิคโปรจ์ะไดร้บัเงนิ

ชว่ยเหลอื SMES จากรฐัเป็นเงนิสด ในอตัรารอ้ยละ 5 ของรายได ้แต่ไมเ่กนิ SGD7 5,000 

ฐานภาษี 

The Income Tax Act กําหนดใหนิ้ตบิุคคลตอ้งเสยีภาษจีากเงนิไดด้งัต่อไปน้ีทีเ่กดิในประเทศ

สงิคโปร ์หรอืไดร้บัในประเทศสงิคโปร ์

(1) กาํไรทีเ่กดิจากการทาํธุรกจิ 

(2) รายไดจ้ากการลงทนุ เช่น เงนิปนัผล ดอกเบีย้รบั และ คา่เชา่ 

                                                            
7 SGD ยอ่มาจาก Singapore Dollar 
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(3) ค่าสทิธ ิ Premium และกาํไรทีเ่กดิจากทรพัยส์นิ 

(4) รายไดอ้ื่น 

ผลได้จากทนุ (Capital Gain) 

ไมม่กีารเรยีกเกบ็ Capital Gain Tax ในประเทศสงิคโปร ์และในปีงบประมาณ 2555 ไดม้กีาร

เสนอว่า รายไดท้ีบ่รษิทัไดร้บัจากการขายเงนิลงทุนในสว่นทุน (Equity investments) ไม่ตอ้งถอืเป็นรายได้

เพื่อเสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล หากบรษิทันัน้มสี่วนไดเ้สยีในบรษิทัทีข่ายไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 20 ซึง่ไดถ้อืไว้

โดยบรษิทัทีข่ายไม่ตํ่ากว่า 24 เดอืนก่อนการขาย สทิธพิเิศษน้ีมผีลบงัคบักบัการขายเงนิลงทุนในระหว่าง        

1 มถุินายน พ.ศ. 2555 ถงึ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เท่านัน้ 

 

ขาดทนุสะสม 

The Income Tax Act อนุญาตใหบ้รษิทัสามารถนําผลขาดทุนทีเ่กดิขึน้ในปีปจัจุบนัไปใชก้บั 

ปีก่อนหน้าได้เป็นจํานวนไม่เกนิ SGD 100,000 ผลขาดทุนที่เกดิขึ้นสามารถนําไปหกักลบกบักําไร          

ในอนาคตโดยไมม่วีนัหมดอาย ุหากเขา้เงือ่นไขทีก่าํหนด 

เงินปันผล 

The Income Tax Act ใหภ้าษเีงนิไดท้ีนิ่ตบิุคคลไดจ้่ายไวถ้อืเป็นภาษสีดุทา้ย ดงันัน้ จงึไม่มี

การเรยีกเกบ็ภาษีจากการนําส่งกําไรไปต่างประเทศ และผูท้ี่ไดร้บัเงนิปนัผลกไ็ม่ตอ้งนํารายไดเ้งนิปนัผล 

มาเสยีภาษอีกี 

 

อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล 

The Income Tax Act กาํหนดอตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลไวด้งัน้ี 
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ตาราง ผ6-25 อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลประเทศสิงคโปร ์

 

กาํไรท่ีต้องเสียภาษี 

(SGD) 

Partial Exemption Effective tax rate 

0 – 10,000 รอ้ยละ 75 ของกาํไรสทุธ ิ รอ้ยละ 4.25 

10,001 – 290,000 รอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธ ิ รอ้ยละ 8.5 

290,001 เป็นตน้ไป ไมย่กเวน้ รอ้ยละ 17 

 

 

ค่าใช้จ่ายท่ีหกัได้ 

นิติบุคคลสามารถนําค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปจริงจากการดําเนินธุรกิจมาหกัเป็นค่าใช้จ่าย       

ทางภาษไีด ้หากเขา้เงือ่นไขดงัต่อไปน้ี 

(1) ค่าใชจ่้ายนัน้เกดิขึน้โดยตรงจากการดาํเนินงาน แต่ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยสว่นทุน 

(2) ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตอ้งไมเ่ป็นรายจ่ายตอ้งหา้มตาม The Income Tax Act 

(3) ค่าใชจ่้ายนัน้ตอ้งเกดิขึน้แลว้ ไมใ่ชค่า่ใชจ่้ายทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 

 

ตาราง ผ6-26 การหกัค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคลประเทศสิงคโปร ์

 

ค่าใช้จ่ายท่ีหกัได้ ค่าใช้จ่ายท่ีหกัไม่ได้ 

คา่ใชจ่้ายในการผลติ Amortization 

คา่ใชจ่้ายในการขายและบรหิาร คา่เสือ่มราคา (capital allowance หกัได)้ 

หน้ีสญูจากเจา้หน้ีการคา้ หน้ีสญูอื่น (ไมใ่ชเ่จา้หน้ีการคา้) 

เงนิคา่ตอบแทนกรรมการ เงนิบรจิาค 
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ค่าใช้จ่ายท่ีหกัได้ ค่าใช้จ่ายท่ีหกัไม่ได้ 

เงนิเดอืนกรรมการ เงนิคา่ภาษ ี

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเจ้าหน้ี

การคา้ 

เงนิงวดทีจ่่ายสาํหรบัทรพัยส์นิถาวร 

เ งิน เ ดือนและผลปร ะ โยช น์ขอ ง

พนกังาน 

 

เงนิประกนั  

ดอกเบีย้จ่าย  

 

 

2.  ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

 

 The Income Tax Act กาํหนดใหผู้จ้่ายเงนิไดด้งัต่อไปน้ีตอ้งหกัภาษ ีณ ทีจ่่ายไวเ้มื่อมกีาร

จ่ายเงนิไดด้งัต่อไปน้ีใหก้บับุคคลธรรมดาและนิตบิุคคลทีม่ไิด้มถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศสงิคโปร ์เมื่อหกัภาษไีว้

แล้วกใ็หนํ้าส่งเงนิทีห่กัไวน้ัน้ต่อหน่วยงานภาษีของประเทศสงิคโปร ์(Inland Revenue Authority of 

Singapore – IRAS) ใหค้รบถว้น 

   

ตาราง ผ6-27 ประเภทเงินได้และอตัราภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย ประเทศสิงคโปร ์

 

ประเภทของเงินได้ อตัราท่ีต้องหกัและนําส่ง 

ดอกเบี้ย ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม การจ่ายเงนิ

เน่ืองจากการกูย้มืเงนิ 

รอ้ยละ 15 (เป็นภาษสีดุทา้ย) 

ค่าสทิธ ิหรอืการจ่ายเงนิสําหรบัการใช ้หรอืสทิธิ

ในการใช้ ข้อมูลหรือความรู้ทางวิทยาศาสตร ์ 

ทางเทคนิค หรอืทางการคา้ 

รอ้ยละ 10 (เป็นภาษสีดุทา้ย) 
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ประเภทของเงินได้ อตัราท่ีต้องหกัและนําส่ง 

การใหค้วามช่วยเหลอืทางเทคนิค และค่าใชจ้่าย

ในการจดัการ (ไม่ตอ้งหกักรณีทีบ่รกิารไดก้ระทํา

นอกประเทศ) 

เท่ ากับอัตราภาษี เ งินได้ นิติ

บุคคล (รอ้ยละ 20 สาํหรบับุคคล

ธรรมดา) 

ค่ า เ ช่ า  ห รื อ ก า ร จ่ า ย เ งิ น สํ า ห รับ ก า ร ใ ช้

สงัหารมิทรพัย ์

รอ้ยละ 15 (เป็นภาษสีดุทา้ย) 

Time charter fees/ Voyage charter fees/ 

bareboat charter fees for charter of ships 

ไม่ต้องหักแล้ว เริ่มตัง้แ ต่  17 

กุมภาพนัธ ์2555 

เงนิเดอืน หรอืเงนิคา่ตอบแทนกรรมการ รอ้ยละ 20 

เงนิปนัผล ไมต่อ้งหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย 

 

 

3.  ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 

 

ถ่ินท่ีอยู่ 
 

 บุคคลธรรมดาถอืวา่มถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศสงิคโปรเ์มือ่อาศยั หรอืถูกจา้งงานในประเทศสงิคโปร์

ตัง้แต่ 183 วนัขึ้นไปในปีปฏิทินใดๆ แต่ไม่รวมถึงการจ้างงานสําหรบักรรมการ  สําหรบัชาวต่างชาต ิ       

(ไม่รวมกรรมการ) ทีเ่ขา้มาในประเทศสงิคโปรต์ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2550 หากชาวต่างชาตอิยู่ในประเทศ

สิงคโปร์ติดต่อกันรวม 183 วันซึ่งคาบเกี่ยว 2 ปีปฏิทินให้ถือว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสิงคโปร ์          

ในทัง้ 2 ปี  และหากอยู่ในประเทศสงิคโปร์ตดิต่อกนั 3 ปี โดยที่ปีปฏทินิแรก และปีปฏทินิที่ 3 อยู่ไม่ถึง  

183 วนั ใหถ้อืว่าเป็นผูม้ถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศสงิคโปร ์ในทัง้ 3 ปี 

เงินได้ท่ีต้องเสียภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 

 เงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้จะเรียกเก็บจากเงินได้ที่บุคคลธรรมดาได้รับ เน่ืองมาจาก       

การจา้งงาน เงนิไดจ้ากการรบัทาํงานให ้และกาํไรจากการคา้ 
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เงินได้ท่ีไม่ต้องเสียภาษี 

เงินปนัผลที่บุคคลธรรมดาได้รบัไม่ต้องเสียภาษีในประเทศสิงคโปร์  และตัง้แต่วันที่ 1 

มกราคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป เงนิไดด้อกเบีย้รบัทีไ่ดร้บัจากธนาคารสถาบนัการเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัไิม่ตอ้ง

นําไปรวมเป็นเงนิได้เพื่อเสยีภาษีและตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 เงนิไดใ้นต่างประเทศที่บุคคล

ธรรมดาไดร้บั (โดยมไิดผ้า่นคณะบุคคลในประเทศสงิคโปร)์ ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา 

 

การหกัค่าใช้จ่ายทางภาษี 

บุคคลธรรมดาสามารถหกัคา่ใชจ้า่ยไดแ้ต่จาํกดัจาํนวน 

 

อตัราภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 

ภายใต ้The Income Tax Act กาํหนดใหบุ้คคลธรรมดาเสยีภาษใีนอตัราดงัต่อไปน้ี 

ตาราง ผ6-28 อตัราภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาประเทศสิงคโปร ์

 

เงินได้สทุธิหลกัหกัค่าใช้จ่าย 

 (SGD) 

อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

ไมเ่กนิ  20,000 0 

20,001 – 30,000 2 

30,001 – 40,000 3.5 

40,001 – 80,000 7 

80,001 – 120,000 11.5 

120,001 – 160,000 15 

160,001 – 200,000 17 

200,001 – 320,000 18 

320,000 ขึน้ไป 20 
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4.  ภาษีสินค้าและบริการ  

 

 The Goods and Services Act เป็นกฎหมายทีอ่อกมาบงัคบัใชใ้นเรื่องของภาษมีลูค่าเพิม่

โดยเฉพาะ ซึง่กําหนดว่าภาษมีลูค่าเพิม่ตอ้งเรยีกเกบ็จากรายการใดบา้ง อตัราทีเ่รยีกเกบ็ การจดทะเบยีน

ภาษมีลูคา่เพิม่ และการยืน่แบบ สาระสาํคญัภายใตก้ฎหมายดงักล่าวเป็นดงัน้ี 

 

สินค้าและบริการท่ีต้องเสียภาษี 

 สนิค้าเกอืบทุกชนิด การให้บรกิารในประเทศสงิคโปร์  และการนําสนิค้าเขา้มาในประเทศ

สงิคโปร์ ต้องเสยีภาษีมูลค่าเพิม่ อย่างไรกด็ ีกฎหมายกําหนดใหก้ารใหเ้ช่าที่อยู่อาศยั และการใหบ้รกิาร

ทางการเงนิบางประเภทไดร้บัยกเวน้ภาษมีลูค่าเพิม่ 

 

อตัราภาษีมลูค่าเพ่ิม 

อตัราที่เรียกเก็บคือ ร้อยละ 7 ของมูลค่าของสินค้าและบริการ สําหรบัการส่งออกสินค้า       

และใหบ้รกิารแบบ International Service อตัราทีเ่รยีกเกบ็คอื รอ้ยละ 0 

 

การจดทะเบยีนภาษีมลูค่าเพ่ิม 

 ผูป้ระกอบการตอ้งจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่เมื่อมยีอดขายเกนิ SGD 1,000,000 หรอืสมคัร

ใจจะจดทะเบยีนกรณีทีย่อดขายไม่ถงึ SGD 1,000,000 และเมื่อจดแลว้กต็อ้งเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบยีน

ไปอยา่งน้อย 2 ปี 

การย่ืนแบบแสดงรายการและการชาํระภาษี 

 เมื่อจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่แล้ว ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องยื่นแบบแสดงรายการ

ภาษมีลูคา่เพิม่ภายใน 1 เดอืน นบัจากวนัสิน้ไตรมาส พรอ้มทัง้ชาํระภาษมีลูค่าเพิม่ (ถา้ม)ี 
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3. ภาษีทรพัยสิ์น   

 

ภายใต ้Property Tax Act บงัคบัใหม้กีารเรยีกเกบ็ Property Tax จากอสงัหารมิทรพัย ์     

ทุกประเภทในสงิคโปร์  ผู้เป็นเจ้าของทรพัย์สนิต้องจ่ายภาษีทรพัย์สนิทุกต้นปี  อสงัหาริมทรพัย์ในที่นี้

รวมถงึ House Development Board flats  บา้นพกั ออฟฟิศ  โรงงาน และทีด่นิ  ภาษทีีเ่รยีกเกบ็นัน้จะเป็น

อตัรารอ้ยละของ มลูค่าของทรพัยส์นิรายปีทีป่ระเมนิโดย Property Tax Department 

อตัราของ Property Tax  กฎหมายกําหนดใหเ้รยีกเกบ็ในอตัรารอ้ยละ 0  รอ้ยละ 4 และ  

ร้อยละ 6 สําหรบัที่พกัอาศัย และร้อยละ 10 กรณีอสงัหาริมทรพัย์อื่น  อย่างไรก็ดี อาจมีการยกเว้น 

Property Tax ในกรณีของทีด่นิทีอ่ยูใ่นเขตทีก่าํลงัพฒันา 

 

4.  อากรแสตมป์  

   

ภายใต ้Stamp Duties Act กําหนดใหต้ราสารตามตาราง Stamp Duties Act ตอ้งเสยีอากร

แสตมป์ อตัราทีต่อ้งเสยีเป็นไป ตามอตัราพกิดัทีก่าํหนด 

 

5. ศลุกากร  

 

 ประเทศสิงคโปร์เป็นท่าเรือปลอดภาษีอยู่แล้ว แต่ก็อาจเรียกเก็บอากรขาเข้าบนสินค้า        

บางรายการ เช่น สนิคา้ปิโตรเลยีม ยานพาหนะ ยาสบู และ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รถยนต ์เป็นตน้ อากรที่

เรยีกเกบ็นัน้อาจเป็นตามจาํนวนทีก่าํหนด  

 รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความสําคัญต่อการทําความตกลงเขตการค้าเสรีกับนานาประเทศ         

เพือ่ผลประโยชน์ทางการคา้และเศรษฐกจิเป็นสาํคญั  คู่สญัญาของประเทศสงิคโปรท์ีส่าํคญั ไดแ้ก่ สหภาพ

ยโุรป นิวซแีลนด ์ญีปุ่น่ ออสเตรเลยี สหรฐัอเมรกิา จอรแ์ดน กลุ่มทรานแปซฟิิก อนิเดยี เกาหลใีต ้

 แมว้่ารฐับาลสงิคโปร์ จะไม่ต้องการรายไดจ้ากภาษีนําเขา้ แต่กย็งัคงไว้ซึ่ง มาตรการที่มใิช่

ภาษี เช่น มาตรการควบคุมการส่งออก มาตรการห้ามนําเขา้สนิค้าบางประเภท มาตรการควบคุมโรค 
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มาตรการดา้นสขุอนามยั มาตรการมาตรฐานและคุณภาพสนิคา้ การใชฉ้ลาก และขอ้กาํหนดเฉพาะสาํหรบั

สนิคา้บางประเภท เชน่ อาหาร ขา้ว เนื้อสตัว ์และผลติภณัฑแ์ปรรปู ผกั ผลไม ้ 

รฐับาลสงิคโปร์ ยงัให้สทิธปิระโยชน์ด้านภาษีศุลกากรกบัผู้ประกอบการ เพื่ออํานวยความ

สะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขนัใน        

ตลาดการคา้โลกได ้คอื8 

(1) Temporary Import Scheme  

(2) Licensed Warehouse Scheme 

(3) Zero GST Warehouse Scheme  

(4) Excise Factory Scheme 

(5) Industrial Exemption Factory Scheme  

(6) Petroleum Licenses 

(7) Air Store Bond Scheme 

(8) Duty Free Shop Scheme 

(9) Container Freight Warehouse 

(10) Cargo Agents Import Authorization 

(11) Bonded Truck Scheme 

(12) TradeNet 

 

อนุสญัญาภาษีซ้อน 

 

 ในปจัจุบนั ประเทศสงิคโปรไ์ดต้กลงทาํอนุสญัญาภาษซีอ้นกบัหลายประเทศ ซึง่แบ่งออกเป็น 

2 ประเภท 
                                                            
8  www.customs.gov.sg. 
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ตาราง ผ6-29 ประเทศท่ีเข้าทาํอนุสญัญาภาษีซ้อนกบัประเทศสิงคโปร ์

1. Comprehensive Avoidance of Double Taxation Agreement กบั 69 ประเทศดงัน้ี 

1. อลับาเนีย 25. อสิราเอล 49. โปแลนด ์

2. ออสเตรเลยี 26. อติาลี ่ 50. โปตุเกส 

3. ออสเตรยี 27. ญีปุ่น่ 51. กาตาร ์

4. บาหเ์รน 28. คาซคัสถาน 52. โรมาเนีย 

5. บงักลาเทศ 29. เกาหลใีต ้ 53. รสัเซยี 

6. เบลเยีย่ม 30. คเูวต 54. ซาอุดอิาราเบยี 

7. บรไูน 31. ลตัเวยี 55. สโลวคั 

8. บลักาเรยี 32. ลบิรา 56. สโลเวเนีย 

9. แคนาดา 33. ลวิทวัเนีย 57. แอฟรกิาไต ้

10. จนี 34. ลกัแซมเบอรก์ 58. สเปน 

11. ไซปรสั 35. มาเลเซยี 59. ศรลีงักา 

12. เชค 36. มลัตา 60. สวเีดน 

13. เดนมารก์ 37. เมอรเิซยีส 61. สวสิเซอรแ์ลนด ์

14. อยีปิต ์ 38. แมก็ซโิก 62. ไตห้วนั 

15. เอสโทเนีย 39. มองโกเลยี 63. ไทย 

16. ฟิจ ิ 40. พมา่ 64. ตุรก ี

17. ฟินแลนด ์ 41. เนเธอรแ์ลนด ์ 65. ยเูครน 

18. ฝรัง่เศส 42. นิวซแีลนด ์ 66. สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์

19. จอรเ์จยี 43. นอรเ์วย ์ 67. สหราชอาณาจกัร 

20. เยอรมนันี 44. โอมาน 68. อุซเบกสิถาน 
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21. ฮงัการ ี 45. ปากสีถาน 69. เวยีดนาม 

22. อนิเดยี 46. ปานามา   

23. อนิโดนีเซยี 47. ปาปวันิวกนีี   

24. ไอรแ์ลนด ์ 48. ฟิลปิปินส ์   

 

 2. Limited Treaties กบั 7 ประเทศดงัน้ี 

1. บาหเ์รน 4. โอมาน 7. อเมรกิา 

2. ชลิ ี 5. ซาอุดอิาราเบยี   

3. ฮ่องกง 6. สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์   
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ราชอาณาจกัรไทย 

 

หลกัโดยทัว่ไปเก่ียวกบัภาษี – ประเทศไทยจดัเกบ็ภาษ ีจากนิตบิุคคลผูม้ถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศ

ไทย สาํหรบัเงนิไดท้ีไ่ดร้บัทัง้ในและต่างประเทศ (Worldwide income) ในขณะทีบุ่คคลธรรมดาผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่

ในประเทศไทย ปกตติอ้งเสยีภาษจีากรายไดท้ีไ่ดร้บัในประเทศไทย รายไดใ้นต่างประเทศเฉพาะส่วนทีไ่ด้

นํากลบัเขา้มาในประเทศไทยในปีภาษเีดยีวกบัทีไ่ดร้บัเท่านัน้ตอ้งเสยีภาษใีนประเทศไทย ปีภาษใีนประเทศ

ไทยเหมอืนปีปฏทินิคอื เริม่ 1 มกราคม และสิน้สดุ 31 ธนัวาคม ของทุกปี 

 หลกัถ่ินท่ีอยู่ – นิตบิุคคลใดๆ จะถอืว่ามถีิน่ที่อยู่ในประเทศไทย หากนิตบิุคคลนัน้มกีารจดั 

ตัง้สถานทีป่ระกอบกจิการในประเทศไทย นิตบุิคคลต่างประเทศทีเ่ขา้มาประกอบธุรกจิในประเทศไทยโดย

ผา่น “สถานประกอบการถาวร” จะตอ้งเสยีภาษเีสมอืนกบันิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย สาํหรบับุคคล

ธรรมดาผูท้ีม่ถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย คอื ผูท้ีอ่ยูใ่นประเทศตัง้แต่ 180 วนัขึน้ไปในปีภาษใีดๆ  

กฎหมายภาษหีลกั ทีบ่งัคบัใชใ้นประเทศไทย คอื ประมวลรษัฎากร ซึง่จดัเกบ็เป็นรายไดห้ลกั

ของประเทศ อย่างไรกด็มีกีารเรยีกเกบ็ภาษอีื่นทีอ่ยู่นอกเหนือประประมวลรษัฎากร เช่น ภาษสีรรพสามติ 

ภาษีศุลกากร ภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีป้าย ซึ่งรายงานฉบบัน้ีจะแบ่งภาษีเป็นภาษ ี

ภายใตป้ระมวลรษัฎากร และภาษอีื่นๆ  

 

1. ภาษีเงินได้นิติบคุคล 

 

 ภาษีที่จ ัดเก็บภายใต้ประมวลรัษฎากร จะมีหน่วยงานที่ร ับผิดชอบคือ กรมสรรพากร         

ภาษภีายใตป้ระมวลรษัฎากรม ีดงัน้ี 

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเป็นภาษทีางตรง (Direct Tax) ทีผู่ม้หีน้าทีเ่สยีภาษไีมส่ามารถผลกัภาระ

ไปยงับุคคลอื่นได ้และเป็นภาษอีากรประเมนิ (Assessable Tax) ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษตีอ้งยื่นรายการประเมนิ

ตนเอง (Self-assessment) ตามแบบแสดงรายการและภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด โดยทีเ่จ้า

พนักงานประเมนิมอีํานาจประเมนิจาํนวนภาษีอากรใหถู้กตอ้งครบถ้วนและเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร 

เงือ่นไขทีก่ฎหมายกาํหนด 

 



 

 

    

ผ 6 - 71 ระบบการจดัเกบ็ภาษขีองประเทศสมาชกิอาเซยีน 

ผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล ไดแ้ก่ 

(1) บรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 

(2) บรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ โดย 

- บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลต่างประเทศนัน้เขา้มากระทํากจิการในประเทศ

ไทย หรอื  

- บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลต่างประเทศนัน้กระทํากจิการในทีอ่ื่นๆ รวมทัง้

ประเทศไทย หรอื 

- บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลต่างประเทศนัน้กระทํากจิการในทีอ่ื่นๆ รวมทัง้

ประเทศไทย และกจิการทีก่ระทาํนัน้เป็นกจิการขนสง่ระหวา่งประเทศ หรอื 

- บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลต่างประเทศนัน้ ไม่ไดก้ระทํากจิการในประเทศ

ไทย แต่ไดร้บัเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40(2)(3)(4)(5) หรอื (6) แห่งประมวล

รษัฎากร ทีจ่่ายจากหรอืในประเทศไทย หรอื 

- บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลใน

ประเทศไทย ได้จําหน่ายเงนิกําไรหรอืเงนิอื่นที่กนัจากกําไร ออกจากประเทศ

ไทย หรอื 

- บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลต่างประเทศนัน้ไม่ไดก้ระทํากจิการในประเทศ

ไทยโดยตรง แต่มลีกูจา้งหรอืบุคคลอื่นกระทาํการแทน ซึง่เป็นเหตุใหไ้ดร้บัเงนิได้

หรอืผลกาํไรในประเทศไทย 

(3) กจิการทีด่าํเนินการเป็นทางการคา้หรอืหากําไรโดยรฐับาลของต่างประเทศ องคก์ารของ

รฐับาลต่างประเทศ หรอืนิตบิุคคลอื่นทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายของต่างประเทศ 

(4) กจิการรว่มคา้ 
(5) มูลนิธิหรือสมาคมซึ่งประกอบกิจการมีรายได้ แต่ไม่รวมถึง มูลนิธิหรือสมาคมที่

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัประกาศกาํหนดใหเ้ป็นองคก์ารกุศลสาธารณะ 

 

ฐานภาษีเงินได้นิติบคุคล 

(1) ฐานกาํไรสทุธ ิผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษจีากฐานกาํไรสทุธ ิไดแ้ก่ 
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(1.1) บรษิทัหรอืห้างหุ้นส่วนนิตบิุคคลที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย โดยจะต้องนํา

กาํไรสทุธขิองสาขาทัง้ในประเทศและต่างประเทศมารวมกบักาํไรสทุธขิองสาํนกังานใหญ่เพือ่เสยีภาษเีงนิได้

นิตบิุคคลในประเทศไทยทัง้หมด (Worldwide Income) 

(1.2) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตัง้ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ         

เฉพาะกรณีการประกอบกจิการในลกัษณะ 

(1.2.1) สํานักงานสาขา โดยให้เสียเฉพาะกําไรสุทธิจากกิจการหรือ

เน่ืองจากการประกอบกจิการทีก่ระทาํในประเทศไทยในรอบระยะเวลาบญัช ี

(1.2.2) ตวัแทนทางการค้า โดยให้ถือว่าบรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วนนิตบิุคคล

ต่างประเทศนัน้ประกอบกจิการ เน่ืองจากมลีูกจา้งหรอืผูก้ระทําการแทนและเป็นเหตุใหไ้ดร้บัเงนิไดห้รอืผล

กาํไรในประเทศไทย 

- กจิการทีด่าํเนินทางการคา้หรอืหากาํไรฯ 

- กจิการรว่มคา้ฯ 

(2) ฐานรายรบัก่อนหกัรายจา่ย ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษ ีไดแ้ก่ 

(2.1) บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายของต่างประเทศและ

กระทาํกจิการในทีอ่ื่นๆ รวมทัง้ในประเทศไทยและกจิการทีก่ระทาํนัน้เป็นกจิการขนสง่ระหว่างประเทศ 

(2.2) มูลนิธหิรอืสมาคมทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยหรอืกฎหมายของต่างประเทศ

ประกอบกิจการมีรายได้ แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศ

กาํหนดใหเ้ป็นองคก์ารสาธารณกุศล 

(3) ฐานเงนิไดท้ีจ่่ายจากหรอืในประเทศไทย 

(3.1) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้แก่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตัง้ขึ้นตาม

กฎหมายของต่างประเทศมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยแต่ได้รบัเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 

40(2)(3)(4)(5) หรอื (6) ทีจ่า่ยจากหรอืในประเทศไทย โดยใหผู้จ่้ายเงนิไดพ้งึประเมนิเป็นผูห้กัจากเงนิไดพ้งึ

ประเมนิทีจ่า่ยไวใ้นอตัรารอ้ยละ 15 ยกเวน้เงนิปนัผลหกัไวใ้นอตัรารอ้ยละ 10  

ทัง้น้ี มบีทลดหย่อนหรอืยกเวน้ตามอนุสญัญาภาษซีอ้นซึง่ประเทศไทยได ้   ลงนาม

ไวก้บัประเทศคูส่ญัญาในแต่ละประเทศ  

(4) ฐานจํานวนกําไรหรือที่ถือได้ว่าเป็นเงินกําไรที่จําหน่ายออกไปจากประเทศไทย             

ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษ ีไดแ้ก่ 
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(4.1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตัง้ขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ 

ประกอบกจิการในประเทศไทย โดยหกัภาษจีากจาํนวนกาํไรทีจ่าํหน่ายออกจากประเทศไทย 

(4.2) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศนัน้ประกอบกิจการในไทย 

เน่ืองจากมลีกูจา้งหรอืผูก้ระทาํการแทนและเป็นเหตุใหไ้ดร้บัเงนิไดห้รอืผลกาํไรในประเทศไทย 

 

อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล 

(1) กรณีทัว่ไป สาํหรบับรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคล เสยีภาษใีนอตัรารอ้ยละ 30 ของกาํไร

สทุธ ิ

(1.1) กรณีลดอตัราภาษ ี

(1.1.1) กรณีบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคล เสยีในอตัราดงัต่อไปน้ี 

- รอ้ยละ 23 ของกําไรสุทธสิําหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ใน

หรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2555 แต่ไม่เกนิวนัที่ 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2555 

- รอ้ยละ 20 ของกําไรสุทธสิําหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ใน

หรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2556 แต่ไม่เกินวันที่ 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2557 

(1.2.3) กรณีบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลขนาดเลก็ทีม่ทีุนจดทะเบยีนที่

ชําระแล้วในวนัสุดท้ายของรอบระยะเวลาบญัชไีม่เกนิ 5 ล้านบาท 

และมรีายไดจ้ากการขายสนิคา้และการใหบ้รกิารในรอบระยะเวลา

บญัชไีมเ่กนิ 30 ลา้นบาทเสยีในอตัราดงัต่อไปน้ี 

- ได้รบัยกเว้น สําหรบัจํานวนกําไรสุทธิตัง้แต่ 1 – 150,000 

บาท 

- รอ้ยละ 15 ของกาํไรสทุธติัง้แต่ 150,001 – 1,000,000 บาท  

- รอ้ยละ 23 ของจาํนวนกําไรสุทธติัง้แต่ 1,000,000 บาทขึน้ไป 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 

2555 แต่ไมเ่กนิวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 
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- รอ้ยละ 20 ของจาํนวนกําไรสุทธติัง้แต่ 1,000,000 บาทขึน้ไป

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 

พ.ศ. 2556 แต่ไมเ่กนิวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 

(2) กรณีบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบุิคคลที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายของต่างประเทศและกระทํา

กจิการในทีอ่ื่นๆ รวมทัง้ในประเทศไทยและกจิการทีก่ระทาํนัน้เป็นกจิการขนสง่ระหว่างประเทศ ใหเ้สยีภาษี

เงนิไดนิ้ตบิุคคลในอตัรารอ้ยละ 3 ของยอดรายรบัค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียมหรอืประโยชน์อื่นใดทีเ่รยีกเกบ็

ในประเทศไทย ก่อนหกัรายจ่าย 

(3) มลูนิธหิรอืสมาคมทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยและต่างประเทศ ประกอบกจิการมรีายได ้แต่

ไม่รวมถงึมลูนิธหิรอืสมาคมทีร่ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัประกาศกําหนดใหเ้ป็นองคก์รสาธารณกุศล 

ใหเ้สยีภาษใีนอตัราดงัต่อไปน้ี 

(3.1) อตัรารอ้ยละ 2 สาํหรบัเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40(8) 

(3.2) อตัรารอ้ยละ 10 สาํหรบัเงนิไดพ้งึประเมนิประเภทอื่นๆ นอกจาก 40(8) 

(4) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตัง้ขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศเข้ามา

ประกอบกจิการในไทย ไดจ่้ายเงนิกาํไรออกจากประเทศไทย ใหเ้สยีภาษใีนอตัรารอ้ยละ 10 ของเงนิกําไรที่

จา่ยออกไปจากประเทศไทย  

(5) บรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ มไิดป้ระกอบกจิการใน

ประเทศไทย แต่ไดร้บัเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40(2)(3)(4)(5) หรอื (6) ทีจ่่ายจากหรอืในประเทศไทย 

ใหเ้สยีในอตัรารอ้ยละ 15 ยกเวน้เงนิปนัผลหกัไวใ้นอตัรารอ้ยละ 10 แล้วนําส่งเงนิภาษีตามแบบแสดง

รายการนําสง่ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่าย (ภงด.54) ภายในวนัที ่7 ของเดอืนถดัไปจากเดอืนทีม่กีารจ่ายเงนิได ้

ทัง้น้ีอาจยกเวน้หรอืลดหย่อนตามอนุสญัญาภาษซีอ้นทีป่ระเทศไทยไดล้งนามไวก้บัแต่ละประเทศ 

 

2. ภาษีมลูค่าเพ่ิม 

 

 ภาษมีลูค่าเพิม่เป็นภาษทีางออ้มจดัเกบ็จากผูบ้รโิภค หรอืเป็นภาษทีีเ่ป็นการผลกัภาระใหก้บั

ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคเป็นผู้ชําระภาษีอากรแทนผู้ขาย โดยผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการขายสนิค้าหรือ
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ให้บริการที่อยู่ ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบกิจการมีรายรับเกินปีละ 1.8 ล้านบาท             

ตอ้งจดทะเบยีนภาษมีลูคา่เพิม่ ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีม่รีายไดต้ามเกณฑท์ีก่าํหนด 

 

กิจการท่ีอยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีมลูค่าเพ่ิม 

(1) การขายสนิคา้โดยผูป้ระกอบการในราชอาณาจกัร 

(1.1) การให้บริการโดยผู้ประกอบการในราชอาณาจกัร โดยไม่คํานึงว่าการใช้

บริการนัน้จะเกิดขึ้นในราชอาณาจกัรหรอืนอกราชอาณาจกัร และให้รวมถึงการให้บริการที่ทําขึ้นนอก

ราชอาณาจกัรและไดม้กีารใชบ้รกิารนัน้ในราชอาณาจกัร 

(1.2) นําเขา้สนิคา้โดยผูนํ้าเขา้   

 

กิจการท่ีได้รบัยกเว้นภาษีมลูค่าเพ่ิม 

(1) การขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารของผูป้ระกอบการทีม่รีายรบัไมเ่กนิ 1.8 ลา้นบาทต่อปี 

(2) การขายพชืผลทางการเกษตรภายในราชอาณาจกัร 

(3) การขายสตัวท์ัง้ทีม่ชีวีติและไมม่ชีวีติภายในราชอาณาจกัร 

(4) การขายปุ๋ ย 

(5) การขายปลาปน่ อาหารสตัว ์

(6) การขายยาหรอืเคมภีณัฑท์ีใ่ชส้าํหรบัสตัว ์

(7) การขายหนงัสอืพมิพ ์นิตยสาร หรอืตาํราเรยีน 

(8) การใหบ้รกิารการศกึษาของสถานศกึษา 
(9) การใหบ้รกิารขนสง่ในราชอาณาจกัร 

(10)   การใหบ้รกิารขนสง่ระหวา่งประเทศทางบกและทางเรอืซึง่มใิชเ่รอืเดนิทะเล 

(11)   การใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลของสถานพยาบาลทางราชการและเอกชน 

(12)   การใหบ้รกิารหอ้งสมดุ พพิธิภณัฑ ์สวนสตัว ์

(13) การใหบ้รกิารจดัแขง่ขนักฬีาสมคัรเล่น 

(14) การใหบ้รกิารประกอบโรคศลิปะ การสอบบญัช ีการว่าความ 

(15) การใหบ้รกิารของนกัแสดงสาธารณะ 
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(16) การใหบ้รกิารทีเ่ป็นงานทางศลิปะและวฒันธรรม ในสาขาและลกัษณะการประกอบกจิการที่

อธบิดกีาํหนด 

(17) การให้บรกิารวจิยั หรอืการให้บรกิารทางวชิาการ ซึ่งต้องมลีกัษณะการประกอบกจิการ

ตามที่กรมสรรพากรกําหนด คือ ต้องเป็นการวิจัยหรือบริการทางวิชาการสาขา

วิทยาศาสตร์และสาขาสังคมศาสตร์แต่ต้องมิใช่เป็นการกระทําในทางธุรกิจ ทัง้ น้ี 

ผูป้ระกอบการตอ้งเป็นบุคคลธรรมดาหรอืเป็นคณะบุคคลทีม่ใิชนิ่ตบิุคคล หรอืมลูนิธ ิ

(18) การใหบ้รกิารตามสญัญาจา้งแรงงาน 

(19) การใหบ้รกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์

(20) การใหบ้รกิารของราชการส่วนทอ้งถิน่ ทัง้น้ีไม่รวมถงึบรกิารทีเ่ป็นการพาณิชยข์องราชการ

ส่วนท้องถิ่น หรอืเป็นการหารายได ้หรอืผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นกจิการสาธารณูปโภค

หรอืไมก่ต็าม 

(21) การขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารของกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งส่งรายรบัทัง้สิน้ใหแ้ก่รฐัโดยไม่

หกัรายจา่ย 

(22) การขายสนิคา้หรอืให ้ 

 

ฐานภาษีมลูค่าเพ่ิม 

ได้แก่ มูลค่าทัง้หมด ที่ผู้ประกอบการได้รบัหรอืพงึได้รบัจากการขายสนิค้าหรอืให้บรกิาร 

รวมทัง้ภาษีสรรพสามิตตามที่กําหนดในมาตรา 77/1 (19) แห่งประมวลรษัฎากร ถ้าม ีด้วย มูลค่าของ       

ฐานภาษี ให้หมายความรวมถึง เงนิ ทรพัย์สนิ ค่าตอบแทน ค่าบรกิาร หรอืประโยชน์ใดๆ ซึ่งอาจ           

คดิคาํนวณไดเ้ป็นเงนิ  

 

อตัราภาษีมลูค่าเพ่ิม  

(1) อตัรารอ้ยละ 10 สาํหรบัการประกอบกจิการดงัต่อไปน้ี 

(1.1) การขายสนิคา้ 

(1.2) การใหบ้รกิาร 

(1.3) การนําเขา้ 



 

 

    

ผ 6 - 77 ระบบการจดัเกบ็ภาษขีองประเทศสมาชกิอาเซยีน 

 ปจัจุบนัให้ลดอตัราภาษีมูลค่าเพิม่และคงจดัเก็บในอตัราร้อยละ 7 สําหรบัการขายสินค้า       

การใหบ้รกิาร หรอืการนําเขา้ทุกกรณี จนถงึวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2557 

(2) อตัรารอ้ยละ 0 สาํหรบัการประกอบกจิการดงัต่อไปน้ี 

(2.1) การสง่ออกสนิคา้ทีม่ใิช่การสง่ออกสนิคา้ซึง่ไดร้บัยกเวน้ภาษมีลูคา่เพิม่ 

(2.2) การให้บริการที่กระทําในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริการนั ้น            

ในต่างประเทศ  

 

การย่ืนแบบแสดงรายการและการชาํระภาษีมลูค่าเพ่ิม 

(1) ผูม้หีน้าทีย่ื่นแบบและชาํระภาษมีลูคา่เพิม่ 

(1.1) ผูป้ระกอบการจดทะเบยีน หรอืผูร้บัเงนิคา่สนิคา้หรอืบรกิาร  

(1.2) ผูจ้่ายเงนิคา่สนิคา้หรอืค่าบรกิาร โดย 

- ผู้รบัชําระราคาสินค้าหรือค่าบริการเป็นผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการ      

ในต่างประเทศและไดม้กีารใชบ้รกิารนัน้ในราชอาณาจกัร 

- ผู้จ่ายเงินดังกล่าวมีหน้าที่นําส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการ       

มหีน้าทีเ่สยีภาษ ี 

 

3.  ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

 

ผู้จ่ายเงินจะมีหน้าที่หักภาษีจากเงินที่ตนจ่ายให้กับผู้ร ับทุกคราวที่มีการจ่ายเงินได ้        

ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิทีีก่าํหนดไวแ้ละเงนิภาษทีีไ่ดด้งักล่าวนัน้ จะถูกนําสง่ต่อกรมสรรพากร ภายใน 7 วนั

นับแต่วนัสุดท้ายของเดอืนที่ไดม้กีารจ่ายเงนิไดแ้ละไดค้ํานวณหกัภาษีเงนิได ้ณ ทีจ่่ายไว ้โดยถอืว่าเป็น

เครดติภาษทีีผู่ม้เีงนิไดส้ามารถนําไปใชเ้มือ่ถงึกาํหนดเวลายืน่แบบแสดงรายการภาษ ี 

ประเภทภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย  

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่าย จดัเกบ็จากภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลและภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา ซึง่มี

รายละเอยีด ดงัน้ี 

 



 

 

    

ผ 6 - 78 ระบบการจดัเกบ็ภาษขีองประเทศสมาชกิอาเซยีน 

ภาษีเงินได้นิติบคุคลหกั ณ ท่ีจ่าย 

กําหนดใหบ้รษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล ซึง่เป็นผูจ้่ายเงนิไดม้หีน้าทีต่อ้งหกัภาษีเงนิไดไ้ว้

ทุกคราวทีจ่่ายเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40 ใหแ้ก่บรษิทัหรอืหา้งหุ้นส่วนนิตบิุคคล ในอตัราภาษีที่

กาํหนดแตกต่างกนัตามประเภทของเงนิไดท้ีจ่่าย ดงัน้ี 

 

ตาราง ผ6-30 ประเภทเงินได้และอตัราภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย ประเทศไทย 

       

ประเภทเงินได้ อตัราภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

(ร้อยละ) 

คา่บรกิาร,จา้งทาํของ 3 

คา่เชา่ 5 

คา่ขนสง่ 1 

คา่เบีย้ประกนัวนิาศภยั 1 

คา่โฆษณา 2 

คา่สทิธ ิ 3 

เงนิปนัผล 10 

 

ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาหกั ณ ท่ีจ่าย 

 กําหนดให้ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ไว้ทุกคราวที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน       

ตามมาตรา 40 ให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา ในอตัราภาษีที่กําหนดแตกต่างกนั            

ตามประเภทของเงนิไดท้ีจ่า่ยและผูร้บัเงนิไดด้งัน้ี ดงัน้ี 

(1) จ่ายเงนิได้จากการจ้างแรงงานและเงนิได้จากตําแหน่งหน้าที่การงานหรอืรบัทํางานให้
ตามมาตรา 40(1)และ(2)  ให้แก่ผู้รบัที่อยู่ในประเทศไทย (อยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 180 วนัในปี

ปฏทินิ) ใหผู้จ่้ายคํานวณหกัตามอตัราก้าวหน้ารอ้ยละ 5-37 ของจํานวนเงนิไดสุ้ทธหิลงัหกัค่าใชจ้่ายและ     

คา่ลดหยอ่นทีก่ฎหมายยอมใหห้กัแลว้ 



 

 

    

ผ 6 - 79 ระบบการจดัเกบ็ภาษขีองประเทศสมาชกิอาเซยีน 

(2) จ่ายเงินได้ค่าแห่งกู๊ ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิต์ามมาตรา  40(3) ให้แ ก่ผู้ ร ับที่ เ ป็น                

ผูอ้ยู่ในประเทศไทย ใหค้าํนวณหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ยในอตัรากา้วหน้าของจาํนวนเงนิไดท้ีจ่า่ย 

(3) จ่ายเงนิไดจ้ากการรบัทํางานใหต้ามมาตรา 40(2)(3)(4)(5)(6) ใหแ้ก่ผูร้บัทีอ่ยู่ในประเทศ

ไทยไม่ถงึ 180 วนั ใหผู้จ้่ายคาํนวณหกัภาษ ีณ ทีจ่่ายในอตัรารอ้ยละ 15 ของจาํนวนเงนิ ทีจ่่าย ยกเวน้เงนิ

ปนัผลใหค้าํนวณหกัในอตัรารอ้ยละ 10 ของเงนิปนัผลทีจ่่าย 

(4) จ่ายค่าแสดงให้กับนักแสดงสาธารณะที่มีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทยให้คํานวณ          

หกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย ในอตัรารอ้ยละ 5 ของเงนิไดท้ีจ่่าย 

(5)  จ่ายค่าแสดงให้กับนักแสดงสาธารณะที่มีภูมิลําเนาอยู่ในต่างประเทศให้คํานวณ           

หกัภาษ ีณ ทีต่ามบญัชอีตัราภาษเีงนิได ้

 

4.  ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 

 

 ตามบทบญัญัติของประมวลรษัฎากร ผู้มีเงินได้อาจต้องเสยีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใน

ประเทศไทยจากแหล่งเงนิไดท้ัง้ใน และ/หรอื นอกประเทศไทย หากเขา้หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

 (1) แหล่งเงนิไดเ้กดิในประเทศไทย 

 เงนิไดพ้งึประเมนิที่เกดิขึน้เนื่องจากกรณีหน่ึงกรณีใดดงัต่อไปน้ี ถอืว่าเป็นเงนิไดท้ี่เกดิจาก

แหล่งเงนิไดใ้นประเทศไทย 

(1.1) หน้าทีง่านทีท่าํในประเทศไทย หรอื 

(1.2) กจิการทีท่าํในประเทศไทย หรอื 

(1.3) กจิการของนายจา้งในประเทศไทย หรอื 

(1.4) ทรพัยส์นิทีอ่ยูใ่นประเทศไทย 

ผูม้เีงนิไดพ้งึประเมนิในปีภาษทีีล่่วงมาแลท้ีเ่กดิจากแหล่งเงนิไดใ้นประเทศไทย ไม่ว่าผูม้เีงนิไดน้ัน้

จะเป็นผูอ้ยูใ่นประเทศไทยหรอืไมก่ต็าม และไม่วา่เงนิไดน้ัน้จะจา่ยในหรอืนอกประเทศไทย มหีน้าทีต่อ้งเสยี

ภาษเีงนิไดใ้นประเทศไทย 

 

(2) แหล่งเงนิไดเ้กดินอกประเทศไทย 



 

 

    

ผ 6 - 80 ระบบการจดัเกบ็ภาษขีองประเทศสมาชกิอาเซยีน 

 เงินได้พึงประเมินที่ เกิดขึ้นเนื่ องจากกรณีหนึ่ งกรณีใดดังต่อไปน้ี ถือว่าเป็นเงินได ้              

ทีเ่กดิจากแหล่งเงนิไดน้อกประเทศไทย 

(2.1) หน้าทีง่านทีท่าํในต่างประเทศ หรอื 

(2.2) กจิการทีท่าํในต่างประเทศ หรอื 

(2.3) ทรพัย์สนิที่อยู่ในต่างประเทศและนําเงนิไดท้ี่เกดิขึน้ในปีภาษีนัน้เข้ามาใน

ประเทศไทยในปีเดยีวกนั 

(3) ผูม้เีงนิไดพ้งึประเมนิในปีภาษทีีล่่วงมาแลว้จากแหล่งเงนิไดน้อกประเทศไทย มหีน้าทีต่อ้ง

เสยีภาษเีงนิไดใ้นประเทศไทยกต็่อเมือ่อยูใ่นหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(3.1) เป็นผูอ้ยู่ในประเทศไทยชัว่ระยะเวลาหนึ่งหรอืหลายระยะเวลา รวมกนัถึง 

180 วนั ในปีภาษใีด และ 

(3.2) นําเงนิไดท้ีเ่กดิขึน้ในปีภาษนีัน้เขา้มาในประเทศไทยในปีเดยีวกนั 

 

ฐานภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 

 บุคคลธรรมดาต้องเสยีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เมื่อมีเงินได้พงึประเมินตามมาตรา 40 

เกดิขึน้ในปีภาษนีัน้ ฐานภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา ไดแ้ก่ 

(1) เงนิไดเ้น่ืองจากการจา้งแรงงาน 

(2) เงนิไดเ้น่ืองจากการรบัทาํงานให ้

(3) คา่แหง่กู๊ดวลิล ์คา่แหง่ลขิสทิธิ ์หรอืสทิธอิยา่งอื่น 

(4) ดอกเบีย้ เงนิปนัผล 

(5) คา่เชา่ 
(6) เงนิไดจ้ากวชิาชพีอสิระ 
(7) เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รบัเหมาต้องลงทุนจัดหาสมัภาระในส่วนสําคัญนอกจาก

เครือ่งมอื 

(8) เงนิไดเ้น่ืองจากการประกอบกจิการพานิชยกรรมอื่นๆ นอกจากทีก่ล่าวขา้งตน้ 

ประมวลรษัฎากรได้ยกเว้นภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาให้กบัเงนิได้พงึประเมนิบางประเภท 

หากเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีก่าํหนดไว ้



 

 

    

ผ 6 - 81 ระบบการจดัเกบ็ภาษขีองประเทศสมาชกิอาเซยีน 

ตาราง ผ6-31 อตัราภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 

 

เงินได้สทุธิ อตัราภาษี (ร้อยละ) 

ปี 2555 

อตัราภาษี (ร้อยละ) 

ปี 2556 

1 – 150,000 บาท ยกเวน้ ยกเวน้ 

150,001 – 300,000 10 5 

300,001 – 500,000 10 10 

500,001 – 750,000 20 15 

750,001 – 1,000,000 20 20 

1,000,001 – 2,000,000 30 25 

2,000,001 – 4,000,000 30 30 

4,000,000 บาท ขึน้ไป 37 35 

 

 

5.  ภาษีธรุกิจเฉพาะ 

 

กจิการทีอ่ยู่ในบงัคบัตอ้งเสยีภาษธีุรกจิเฉพาะและอตัราภาษทีีต่อ้งเสยี ตามประมวลรษัฎากร 

มดีงัต่อไปน้ี 

(1) การธนาคารตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์หรอืกฎหมายเฉพาะให้เสยีภาษี

ธุรกจิเฉพาะจากฐานรายรบัก่อนหกัรายจ่ายในอตัรารอ้ยละ 3.0 

(2) การประกอบธุรกจิเงนิทุน ธุรกจิหลกัทรพัย ์ธุรกจิเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ย

การประกอบธุรกจิเงนิทุน ธุรกจิหลกัทรพัย์ และธุรกจิเครดติฟองซเิอร์ ให้เสยีภาษีธุรกจิเฉพาะจากฐาน

รายรบัก่อนหกัรายจ่ายในอตัรารอ้ยละ 3.0 



 

 

    

ผ 6 - 82 ระบบการจดัเกบ็ภาษขีองประเทศสมาชกิอาเซยีน 

(3) การรบัประกนัชวีติตามกฎหมายว่าดว้ยการประกนัชวีติ ใหเ้สยีภาษธีุรกจิเฉพาะจากฐาน

รายรบัก่อนหกัรายจ่ายในอตัรารอ้ยละ 2.5 

(4) การรบัจาํนํา ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงรบัจาํนําใหเ้สยีภาษธีุรกจิเฉพาะจากฐานรายรบัก่อน
หกัรายจา่ยในอตัรารอ้ยละ 3.0 

(5) การประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์  เช่น การให้กู้ยืมเงิน คํ้าประกัน 

แลกเปลีย่นเงนิตรา ออก ซือ้ หรอืขายตัว๋เงนิ หรอืรบัส่งเงนิไปต่างประเทศดว้ยวธิต่ีางๆ ใหเ้สยีภาษธีุรกจิ

เฉพาะจากฐานรายรบัก่อนหกัรายจ่ายในอตัรารอ้ยละ 3.0 

(6) การขายอสงัหารมิทรพัย์เป็นทางค้าหรอืหากําไร ไม่ว่าอสงัหารมิทรพัย์นัน้จะไดม้าโดย      

วธิใีดกต็าม ทัง้น้ีเฉพาะทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขทีก่าํหนด ใหเ้สยีภาษธุีรกจิเฉพาะจาก

ฐานรายรบัก่อนหกัรายจา่ยในอตัรารอ้ยละ 3.0 

(7) การขายหลกัทรพัย์ตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ให้เสยีภาษี

ธุรกจิเฉพาะจากฐานรายรบัก่อนหกัรายจ่ายในอตัรารอ้ยละ 0.1 

 

กิจการท่ีได้รบัยกเว้นภาษีธรุกิจเฉพาะ 

(1) กิจการของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสนิ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ

ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(2) กจิการของบรรษทัเงนิทนุอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

(3) กิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ เฉพาะการให้กู้ยืมแก่สมาชิกหรือแ ก่สหกรณ์              

ออมทรพัยอ์ื่น 

(4) กจิการของกองทนุสาํรองเลีย้งชพีตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

(5) กจิการของการเคหะแหง่ชาต ิเฉพาะการขายหรอืใหเ้ชา่ซือ้อสงัหารมิทรพัย ์

(6) กจิการรบัจาํนําของกระทรวง ทบวง กรม และราชการสว่นทอ้งถิน่ 

(7) กจิการอื่นตามมาตรา ๙๑/๒ ตามทีก่าํหนดโดยพระราชกฤษฎกีาฯ 

 นอกจากการเสยีภาษธุีรกจิเฉพาะตามอตัราดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษยีงัจะตอ้ง

เสยีภาษทีอ้งถิน่อกีรอ้ยละ 10 ของภาษธีุรกจิเฉพาะดว้ย 
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6.  อากรแสตมป์ 

 

 อากรแสตมป์เป็นการจดัเก็บภาษีรูปแบบหน่ึง ซึ่งเก็บจากการกระทําตราสารตามประเภท    

ที่กฎหมายกําหนดไว้ ประมวลรษัฎากรได้กําหนดตราสารที่ต้องเสียอากรในบญัชีอัตราอากรแสตมป์ 

นอกจากนัน้บัญชีอัตราอากรแสตมป์ยังได้กําหนดการยกเว้นอากรของตราสารบางอย่างไว้ด้วย           

สว่นตราสารอื่นทีไ่มไ่ดก้าํหนดไวไ้มต่อ้งเสยีอากร 

 

7. ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

 

ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน  มีหลักเกณฑ ์            

การจดัเกบ็ภาษดีงัต่อไปน้ี 

 

ฐานภาษี 

ทรพัยส์นิทีต่อ้งเสยีภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ ไดแ้ก่ 

(1) โรงเรอืนหรอืสิง่ปลูกสรา้งอย่างอื่น ๆ นัน้ หมายความรวมถงึโรงเรอืนหรอืสิง่ปลูกสรา้งที่

ใชใ้นการดาํเนินการต่อไปน้ี 

(1.1) ใหเ้ชา่ หรอืใหผู้อ้ื่นอยู่อาศยัโดยไมค่ดิค่าเชา่ 

(1.2) ใชป้ระกอบกจิการเพือ่หาผลประโยชน์อยา่งอื่น 

(1.3) ใชเ้ป็นสาํนกังานหรอืสถานทีป่ระกอบพาณิชยก์จิต่าง ๆ 

(1.3)  โรงเรอืนทีท่าํเป็นโรงเรอืนหาผลประโยชน์สว่นบุคคล 

(1.4) โรงเรอืนที่เจ้าของอยู่เองแต่ใช้โรงเรอืนนัน้ประกอบการอุตสาหกรรม

หรอืเกบ็สนิคา้หรอืยานพาหนะไวห้าผลประโยชน์ 

(1.5) โรงเรอืนทีใ่ชท้าํการหาผลประโยชน์อื่นๆ 

(2) ที่ดินซึ่งใช้ต่อเน่ืองกบัโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนัน้ๆ ซึ่งอยู่ในข่ายที่จะต้องเสียภาษี

โรงเรอืนและทีด่นิ จะตอ้งมลีกัษณะดงัน้ี 

(2.1) เป็นทีด่นิทีใ่ชเ้ป็นทีป่ลกูสรา้งโรงเรอืนหรอืสิง่ปลกูสรา้งอยา่งอื่น ๆ  
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(2.2) เป็นทีด่นิทีใ่ชต่้อเน่ืองกบัโรงเรอืนหรอืสิง่ปลกูสรา้งอย่างอื่นๆ อนัมสีภาพ

เป็นบรเิวณต่อเน่ืองกนั และตามปกตจิะต้องใช้ไปด้วยกนักบัโรงเรอืน

หรอืสิง่ปลกูสรา้งนัน้ ๆ 

 

อตัราภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

เจา้ของโรงเรอืนและทีด่นิจะตอ้งเสยีภาษใีนอตัรารอ้ยละ 12.5 ของคา่เชา่รายปี 

 

8.  ภาษีบาํรงุท้องท่ี 

 

ฐานภาษี 

 ทีด่นิทีต่อ้งเสยีภาษีบํารุงทอ้งที ่ไดแ้ก่ ทีด่นิทุกประเภทไม่ว่าจะมเีอกสารสทิธหิรอืไม่มกีต็าม 

ไม่ว่าจะเป็นที่ว่างเปล่าหรือมีสิ่งปลูกสร้างอยู่หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นใช้เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ อยู่อาศัย           

ใหผู้อ้ื่นเช่า ที่ดนิที่ต้องเสยีภาษีบํารุงท้องที่นัน้ นอกจากจะหมายถงึพืน้ดนิทัว่ๆ ไปแล้ว ยงัมคีวามหมาย

รวมถงึพืน้ทีท่ีเ่ป็นภเูขาและแมน้ํ่าดว้ย 

ท่ีดินท่ีไมต้่องเสียภาษีบาํรงุท้องท่ี 

(1) ทีด่นิทีเ่ป็นทีต่ ัง้พระราชวงัอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ 

(2) ทีด่นิทีเ่ป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิหรอืทีด่นิของรฐัทีใ่ชใ้นกจิการของรฐัหรอืสาธารณะ

โดยมไิดห้าผลประโยชน์ 

(3) ที่ดนิของราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในกจิการของราชการส่วนทอ้งถิ่นหรอืสาธารณะโดย

มไิดห้าประโยชน์ 

(4) ทีด่นิทีใ่ชเ้ฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศกึษา หรอืกุศลสาธารณะ 

(5) ทีด่นิทีใ่ชเ้ฉพาะศาสนกจิศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ทีด่นิทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์องวดัไม่ว่าจะใช้

ประกอบศาสนกจิศาสนาใดศาสนาหน่ึง หรอืทีศ่าลเจา้โดยมไิดห้าผลประโยชน์ 

(6) ทีด่นิทีเ่ป็นสสุาน หรอืฌาปนสถานสาธารณะโดยมไิดร้บัประโยชน์ตอบแทน 

(7) ทีด่นิทีใ่ชใ้นการรถไฟ การประปา การไฟฟ้า หรอืการท่าเรอืของรฐัหรอืสนามบนิของรฐั 

(8) ทีด่นิทีใ่ชต่้อเน่ืองกบัโรงเรอืน ทีต่อ้งเสยีภาษโีรงเรอืนและทีด่นิแลว้ 

(9) ทีด่นิของเอกชนเฉพาะสว่นทีข่องทีด่นิยนิยอมใหท้างราชการใชเ้พือ่สาธารณะประโยชน์ 
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(10) ทีด่นิทีต่ ัง้ขององคก์ารสหประชาชาต ิทบวงการชาํนญัพเิศษของสหประชาชาต ิหรอื 

(11) องคก์ารระหว่างประเทศอื่น 

(12) ทีด่นิทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของสถานทตูหรอืสถานกงสลุ 

 

อตัราภาษีบาํรงุท้องท่ี 

เจา้ของทีด่นิตอ้งเสยีภาษีบํารุงทอ้งทีโ่ดยใชร้าคากลางของทีด่นิเป็นฐานในการคํานวณภาษ ี

อย่างไรก็ตาม ถ้าที่ดินแปลงใดอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้วจะได้รบัยกเว้นภาษ ี            

บํารุงทอ้งที ่อตัราภาษบีํารุงทอ้งที ่กําหนดไวใ้นบญัชทีา้ยพระราชบญัญตัภิาษบีํารุงทอ้งที ่ แบ่งเป็น 34 

อตัรา 

 

ขัน้ตอนการชาํระภาษีบาํรงุท้องท่ี 

 (1) การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสยีภาษี ใหเ้จา้ของทีด่นิซึง่มหีน้าที่ตอ้งเสยีภาษ ียื่นแบบ

แสดงรายการเพือ่เสยีภาษ ี(ภ.บ.ท. 5) ทุกรอบระยะเวลา 4 ปี กรณีทีม่ทีีด่นิขึน้ใหม่หรอืจาํนวนเน้ือทีด่นิเดมิ

เปลีย่นแปลงไป ใหเ้จา้ของทีด่นิยื่นแบบแสดงรายการแจง้เจา้หน้าทีท่ีด่นิ ภายใน 30 วนั นบัจากวนัทีเ่ป็น

เจา้ของทีด่นิขึน้ใหมห่รอืจาํนวนเน้ือทีด่นิไดม้กีารเปลีย่นแปลง 

 (2) การชาํระเงนิค่าภาษ ี เจา้ของทีด่นิผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษ ีจะตอ้งชาํระเงนิค่าภาษบีาํรุงทอ้งที ่

ภายในวนัที ่30 เมษายน ของทุกปี 

 

9.  ภาษีป้าย 

 

ป้ายทีต่อ้งเสยีภาษ ี ไดแ้ก่ ป้ายแสดงชื่อ ยีห่อ้ หรอืเครื่องหมายทีใ่ชใ้นการประกอบการคา้ 

หรอืประกอบกจิการอื่น เพื่อหารายไดห้รอืโฆษณาการคา้หรอืกจิการอื่น เพื่อหารายได ้ไม่ว่าจะได้แสดง

หรอืโฆษณาไว้ที่วตัถุใดๆ ด้วยอกัษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขยีน แกะสลกั จารกึ หรอืทําให้ปรากฏ     

ดว้ยวธิอีื่น  
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ป้ายท่ีได้รบัการยกเว้น 

(1) ป้ายทีแ่สดงไว ้ณ โรงมหรสพและบรเิวณของโรงมหรสพนัน้เพือ่โฆษณามหรสพ  

(2) ป้ายทีแ่สดงไวท้ีส่นิคา้หรอืทีส่ ิง่หุม้ห่อหรอืบรรจสุนิคา้  

(3) ป้ายทีแ่สดงไวใ้นบรเิวณงานทีจ่ดัขึน้เป็นครัง้คราว  

(4) ป้ายทีแ่สดงไวท้ีค่นหรอืสตัว ์ 

(5) ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นหรือภายใน

อาคารซึง่เป็นทีร่โหฐาน ทัง้น้ี เพือ่หารายได ้และแต่ละป้ายมพีืน้ทีไ่ม่เกนิ 3 ตารางเมตร

ทีก่าํหนดในกฎกระทรวง แต่ไมร่วมถงึป้ายตามกฎหมายวา่ดว้ยทะเบยีนพาณิชย ์ 

(6) ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิาคหรอืราชการส่วนทอ้งถิน่ตามกฎหมาย

วา่ดว้ยระเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ  

(7) ป้ายขององคก์ารทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัตัง้องคก์ารของรฐับาลหรอืตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการนัน้ ๆ และหน่วยงานทีนํ่ารายไดส้ง่รฐั  

(8) ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสนิ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ธนาคาร

เพือ่การสหกรณ์ และบรรษทัเงนิทนุอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  

(9) ป้ายของโรงเรยีนเอกชน ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรยีนเอกชนหรอืสถาบนัอุดมศกึษา

เอกชน ตามกฎหมายว่าดว้ยสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน ทีแ่สดงไว ้ณ อาคารหรอืบรเิวณ

ของโรงเรยีนเอกชน หรอืสถาบนั อุดมศกึษาเอกชนนัน้  

(10) ป้ายของผูป้ระกอบการเกษตรซึง่คา้ผลผลติอนัเกดิจากการเกษตรของตน  

(11) ป้ายของวดัหรอืผูด้าํเนินกจิการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนา หรอืการกุศลสาธารณะ

โดยเฉพาะ  

(12) ป้ายของสมาคมหรอืมลูนิธ ิ 

(13) ป้ายตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง ใหเ้จา้ของป้ายไมต่อ้งเสยีภาษป้ีาย สาํหรบั  

- ป้ายที่ติดตัง้หรอืแสดงไว้ที่รถยนต์ส่วนบุคคล รถจกัรยานยนต์ รถบดถนนหรอื      

รถแทรกเตอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนต ์ 

- ป้ายทีต่ดิตัง้หรอืแสดงไวท้ีล่อ้เลื่อน ตามกฎหมายวา่ดว้ยลอ้เลื่อน  

- ป้ายทีต่ดิตัง้หรอืแสดงไวท้ีย่านพาหนะนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) โดยมพีืน้ที ่    

ไมเ่กนิหา้รอ้ยตารางเซนตเิมตร  
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ฐานภาษี 

ฐานภาษ ี คอืเน้ือทีข่องป้ายและประเภทของป้ายรวมกนั ถา้เป็นป้ายทีม่ขีอบเขตกําหนดได ้

การคาํนวณพืน้ทีป้่ายใหเ้อาส่วนกวา้งทีสุ่ดคณูดว้ยส่วนยาวทีสุ่ดเป็นขอบเขตของป้าย ถ้าเป็นป้ายทีไ่ม่มี

ขอบเขตกาํหนดได ้ใหถ้อืเอาตวัอกัษร ภาพ หรอืเครื่องหมายทีอ่ยู่รมิสุดเป็นขอบเขตสาํหรบักาํหนดส่วนที่

กวา้งทีส่ดุและยาวทีส่ดุ แลว้คาํนวณเป็นตารางเซนตเิมตร เศษของ 500 ตารางเซนตเิมตรถา้เกนิครึง่ ให้

นบัเป็น 500 ตารางเซนตเิมตร ถา้ตํ่ากว่าปดัทิง้ ประกอบกบัประเภทของป้าย คาํนวณเป็นค่าภาษป้ีายที่

ตอ้งชาํระ  

 

อตัราภาษี 

(1) ป้ายทีม่อีกัษรไทยลว้น คดิอตัรา 3 บาท ต่อหา้รอ้ยตารางเซนตเิมตร  

(2) ป้ายทีม่อีกัษรไทยปนกบัอกัษรต่างประเทศ และหรอืปนกบัภาพ และหรอืเครื่องหมาย

อื่นใหค้ดิอตัรา 20 บาท ต่อหา้รอ้ยตารางเซนตเิมตร  

(3) ป้ายดงัต่อไปน้ี ใหค้ดิอตัรา 40 บาท ต่อหา้รอ้ยตารางเซนตเิมตร  

- ป้ายทีไ่มม่อีกัษรไทย ไมว่า่จะมภีาพหรอืเครือ่งหมายใด หรอืไม ่ 

- ป้ายทีม่อีกัษรไทยบางสว่น หรอืทัง้หมดอยูใ่ตห้รอืตํ่ากว่าอกัษรต่างประเทศ  

(4) ป้ายทีเ่ปลีย่นแปลงแกไ้ขพืน้ทีป้่าย ขอ้ความ ภาพ หรอืเครื่องหมายบางส่วนในป้ายทีไ่ด้

เสยีภาษแีลว้ อนัเป็นเหตุใหต้อ้งเสยีภาษป้ีายเพิม่ขึน้ ใหค้ดิอตัราตาม (1) (2) หรอื (3) 

แลว้แต่กรณี และใหเ้สยีเฉพาะจาํนวนเงนิภาษทีีเ่พิม่ขึน้  

(5) ป้ายทุกประเภทเมื่อคํานวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีอตัราที่ต้องเสยีภาษีตํ่ากว่า        

ป้ายละ 200 บาท ใหเ้สยีภาษป้ีายละ 200 บาท  

 

6.  ภาษีศลุกากร สิทธิประโยชน์ และมาตรการทาการค้าระหว่างประเทศ 

 

 การนําเข้าและส่งออกซึ่งสินค้านัน้ อยู่ภายใต้กฎหมายหลายฉบับ แต่กฎหมายหลัก          

คอื พระราชบญัญตัศิุลกากร พ.ศ. 2469 โดยหน่วยงานรบัผดิชอบคอื กรมศุลกากร กระทรวงการคลงั 
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 กฎหมายศุลกากรเป็นกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ เป็นกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการนํา      

ของเขา้และสง่ออกของของนัน้อาจเป็นของตอ้งเสยีอากรหรอืไม่กไ็ด ้ของนัน้อาจเป็นของตอ้งหา้มหรอืของ

ตอ้งกาํกดั ตามทีก่ฎหมายบญัญตัไิวโ้ดยเฉพาะ  

 การจดัเกบ็ภาษีอากรขาเขา้ ขาออก และค่าธรรมเนียมอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง บญัญตัไิวใ้นพระราช

กําหนดพกิดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 2530 ซึ่งมคีวามเกี่ยวพนักบักฎหมายศุลกากรอย่างแยกไม่ออก        

เพราะพระราชบญัญตัศิุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 10 วรรคแรก บญัญตัวิ่า “บรรดาค่าภาษนีัน้ใหเ้กบ็ตาม

พระราชบญัญัติน้ีและตามกฎหมายว่าด้วยพิกดัอตัราศุลกากร...” ดังนัน้ การเก็บค่าภาษีศุลกากรนัน้       

ตอ้งบงัคบัตามพระราบญัญตัศุิลกากร พ.ศ. 2469 และกฎหมายว่าดว้ยพกิดัอตัราศุลกากรประกอบกนั 

 ในปจัจุบนั อตัราภาษีนําเขา้ของประเทศไทยส่วนใหญ่ อยู่ระหว่างรอ้ยละ 0 – รอ้ยละ 200   

อย่างไรกด็ ีรายได้จากการจดัเก็บอากรขาเขา้ของประเทศไทยมแีนวโน้มน้อยลง เน่ืองจากมกีารใช้สทิธิ

ประโยชน์จากความตกลงเขตการค้าเสรใีนส่วนการลดและยกเว้นภาษีมากขึ้น โดยเฉพาะการเปิดเสร ี

การค้าสนิค้ากบัประเทศสมาชิกอาเซยีน โดยมกีารลดภาษีนําเขา้ใหก้บัประเทศสมาชิก 6 ประเทศ         

(ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สงิคโปร์) ของทุกรายการสนิค้า ยกเว้นสนิค้าอ่อนไหวให้เหลือ      

รอ้ยละ 0 ในปี 2553 และ ประเทศเวยีดนาม ลาว พม่า และกมัพชูา ตอ้งลดและจาํกดัภาษนํีาเขา้สนิคา้     

ใหเ้หลอืรอ้ยละ 0 ในปี 2558  

 สาํหรบัสนิคา้ในรายการบญัชสีนิคา้อ่อนไหวของไทย (Sensitive List) คอื ประเทศไทยตอ้ง

ดําเนินการลดภาระภาษีเช่นเดยีวกนั แต่ยงัคงไว้ได้ในอตัราที่ตํ่ากว่า 5% แต่ไม่ต้องเป็น 0% คอื         

สนิคา้ 4 รายการ กาแฟ มนัฝรัง่ ดอกไมต้ดัดอก มะพรา้วแหง้  

 การขจดัมาตรการทีไ่ม่ใช่ภาษ ีหรอื Non-tariff Barriers (NTBs) แต่ละประเทศสมาชกิตอ้งมี

การดาํเนินการภายในในการขจดัมาตรการดงักล่าว เช่น การจาํกดัปรมิาณนําเขา้ การขอใบอนุญาตนําเขา้ 

การใหก้ารสนับสนุนช่วยเหลอืต่างๆ เป็นต้น โดยประเทศไทยเอง ต้องขจดัมาตรการดงักล่าวใหห้มดไป

ภายในปี พ.ศ. 2553 ภายใตค้วามตกลงการคา้เสรวี่าดว้ยสนิคา้ ซึง่ในปจัจุบนั ประเทศไทยไดด้ําเนินการ

ยกเว้นกฎระเบียบและมาตรการค้าต่างๆ ให้กับสินค้าที่นําเข้ามากจากประเทศสมาชิกอาเซียนแล้ว               

เมือ่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553  
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สิทธิประโยชน์ทางภาษีศลุกากร  

 กรมศุลกากร กระทรวงการคลงั ได้กําหนดหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ในการได้รบัสทิธิ

สทิธลิดและยกเวน้อากรใหก้บัภาคผลติ และภาคธุรกจิทีเ่กีย่วกบัการคา้ระหว่างประเทศ อกีทัง้เพือ่เป็นการ

ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทย อันจะทําให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต        

และกระจายสนิคา้ รวมทัง้ศนูยก์ลางการคา้ระหวา่งประเทศในภมูภิาคอาเซยีน  

 สทิธปิระโยชน์ ภายใตก้ฎหมายศุลกากร ไดแ้ก่ 

(1) การคนือากร ตามมาตรา 19 ทว ิ

การคนือากรตามมาตรา 19 ทว ิแห่งพระราชบญัญตัศิุลกากร (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2482 เป็น

การคืนค่าภาระภาษีอากร สําหรับวัตถุดิบที่นําเข้า ได้แก่ อากรขาเข้า ค่าธรรมเนียมภาษีอื่น ภาษี

สรรพสามติ ภาษมีหาดไทย ทีผู่นํ้าเขา้ไดเ้สยีหรอืวางประกนัไว้ขณะนําเขา้ เมื่อสามารถพสิจูน์ไดว้่าไดนํ้า

วตัถุดบินัน้ไป ผลติ ผสม ประกอบ หรบืรรจุเป็นสนิคา้สง่ออก แลว้กจ็ะไดร้บัการคนือากรโดยจะคาํนวณ ค่า

ภาษอีากรทีค่นืใหต้ามสตูรการผลติ ทัง้น้ี โดยมเีงื่อนไข ว่าจะตอ้งผลติส่งออกภายใน 1 ปี นบัตัง้แต่วนั

นําเขา้และตอ้งขอคนืเงนิอากรภายใน 6 เดอืน นบัแต่วนัสง่ออก 

 

(2) การชดเชยคา่ภาษอีากร 
กรมศุลกากรจะจ่ายเงนิเชยเชยค่าภาษอีากรซึง่มอียู่ในตน้ทุนการผลติสนิคา้สง่ออกใหแ้ก่ผูม้ี

สทิธิได้รบัเงนิชดเชยในรูปของบตัรภาษี ตามพระราชบญัญตัชิดเชยค่าภาษีอากรสนิค้าส่งออกที่ผลิตใน

ราชอาณาจกัร  

(3) เขตปลอดอากร (Free Zone)  

เขตปลอดอากร คอื เขตพืน้ที่ที่กําหนดไว้สําหรบัการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 

หรอืกจิการอื่นที่เป็นประโยชน์แก่เศรษฐกจิของประเทศ โดยของที่นําเขา้ไปในเขตดงักล่าวจะไดร้บัสทิธิ

ประโยชน์ทางอากรตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ
 

(4) คลงัสนิคา้ทณัฑบ์น  

คลงัสนิค้าทณัฑ์บน เป็นการใหส้ทิธปิระโยชน์แก่ผู้ส่งออกตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขของ

คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นตามมาตรา 8 และ 8 ทว ิแหง่กฎหมายศุลกากร พ.ศ. 2469 โดยงดเวน้การเกบ็อากรขา

เขา้และขาออกแก่ของที่นําเขา้มาจากต่างประเทศ และเกบ็ในคลงัสนิค้าทณัฑ์บน เพื่อส่งออกไปยงันอก

ประเทศ ทัง้น้ี ไมว่่าจะออกในสภาพเดมิเหมอืนทีนํ่าเขา้ หรอืในสภาพทีไ่ดผ้ลติ ผสม ประกอบ  
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(5)  พืน้ทีเ่ขตประกอบการเสร ี 
พืน้ทีด่งักล่าว อยู่ภายใตพ้ระราชบญัญตักิารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 

โดยทีก่ารนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทยไดใ้หส้ทิธปิระโยชน์ทางดา้นภาษอีากรแก่ผูป้ระกอบการในเขต

อุตสาหกรรมส่งออก กรมศุลกากรมหีน้าทีใ่นการควบคุมดแูลและรบัผดิชอบในเรื่องภาษอีากรของรฐั พืน้ที่

อุตสาหกรรมที่ไดร้บัการส่งเสรมิ เป็นเขตพื้นที่ทีก่ําหนดไวส้ําหรบัการประกอบอุตสาหกรรม การคา้หรอื

บริการ เพื่อส่งสินค้าออกไปจําหน่ายยงัต่างประเทศ และกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวกบัการ

ประกอบอุตสาหกรรมการคา้หรอืบรกิารเพือ่สง่สนิคา้ออกไปจาํหน่ายยงัต่างประเทศ 

 

การจดัทาํความตกลงการค้าเสรีของไทย 

 ประเทศไทยมคีวามตกลงการคา้เสรทีีม่ผีลใชบ้งัคบัแลว้ (Free Trade Areas) ครอบคลุม

ประเทศคู่คา้ 16 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศสมาชกิอาเซยีน 9 ประเทศ จนี เกาหลใีต ้ญี่ปุ่น ออสเตรเลยี 

นิวซแีลนด ์อนิเดยี (สนิคา้ 2 รายการ) และเปร ู(รอ้ยละ 70 ของสนิคา้ทัง้หมด) ซึง่รวมเป็น 11 ฉบบั แยก

เป็นความตกลงทวภิาค ี 5 ฉบบั และระดบัภมูภิาค 6 ฉบบั (รวมความตกลงเสรกีารคา้อาเซยีน) ครอบคลุม

การคา้มลูคา่กวา่ 2.55 แสนลา้นดอลลารส์หรฐั หรอืรอ้ยละ 56 ของมลูคา่การคา้ระหว่างประเทศของไทย9 

 ทัง้น้ี ประเทศไทยยงัอยูร่ะหวา่งการเจรจาทาํความตกลงแบบ Comprehensive ซึง่ผนวกเรื่อง

การคา้สนิคา้ บรกิาร การลงทุน และความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในระดบัทวภิาคกีบั 3 ประเทศ คอื ชลิ ีเปร ู

และอนิเดยี นอกจากนี้ ยงัอยูร่ะหว่างเตรยีมหารอื จดัทาํขอบเขตเจรจา (Scoping exercise)/ หารอืเบือ้งตน้ 

(Exploratory talk) กบัสหภาพยุโรป ความเป็นหุน้สว่นเศรษฐกจิในภูมภิาค (RCEP) และ แคนาดา รวมทัง้

อยู่ระหวา่งหารอืกบัสมาคมการคา้เสรแีหง่ยโุรป (EFTA) 

 แมว้่าไทยและประเทศคูเ่จรจา FTAs ไดบ้รรลุเป้าหมายของการเปิดเสรดีา้นต่างๆ ทีร่ะบุไวใ้น

ความตกลงสําเร็จแล้ว แต่หลงัจากนัน้ คือ กระบวนการที่จะต้องทํากนัต่อเน่ือง เพื่อพฒันาการค้าและ       

การลงทุนใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ตามกระแสการคา้ สถานการณ์การคา้โลก และกฎกตกิาการคา้ใหม่ๆ   

 แผนงานสาํคญั ในปี พ.ศ. 2555 ไดแ้ก่ 

(1) สรปุผลการเจรจาความตกลงไทย-ชลิ ีไทย-อนิเดยี และไทย- เปร ู

(2) สรปุผลการจดัทาํ Scoping Exercise  ไทย-อยี ูและกรอบเจรจา 

                                                            
9 กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ หระทรวงพาณิชย,์ สงิหาคม 2555 
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(3) จดัทาํกรอบเจรจาไทย-EFTA  

(4) ศกึษาผลกระทบจากการจดัทาํ FTA ไทย- แคนาดา 

(5) ทาํ Scoping Exercise  และแมแ่บบของการเจรจาเปิดตลาดสนิคา้ การคา้บรกิาร 

และการลงทุน เพือ่เตรยีมความพรอ้มประกาศเปิดเจรจา  RCEP ภายในการ

ประชุมสดุยอดอาเซยีน 

 แผนงานสาํคญั ในปี พ.ศ. 2556 ไดแ้ก่ 

(1) เริม่การเจรจาไทย-EU และไทย-EFTA ภายในไตรมาสแรก และไทย- แคนาดา 

ในชว่งไตรมาสที ่2  

(2) เริม่การเจรจา RCEP 

(3) ประกาศใชค้วามตกลงไทย-อนิเดยี ไทย-ชลิ ีและไทย-เปร ู

 

อนุสญัญาภาษีซ้อน 

 

 ในปจัจุบนั ประเทศไทยไดล้งนามในอนุสญัญาภาษซีอ้นกบัประเทศต่างๆ ทัง้สิน้ 64 ประเทศ โดย

ยงัไม่มผีลบงัคบัใช ้10 ประเทศ สาํหรบัในภูมภิาคอาเซยีน ประเทศไทยยงัไม่ไดต้กลงทําอนุสญัญาภาษี

ซอ้นกบักมัพชูา สว่นประเทศบรไูนนัน้ ไทยไดล้งนามแลว้ แต่บงัไมม่ผีลบงัคบัใช ้ 

 

ตาราง ผ6-32 ประเทศท่ีเข้าทาํอนุสญัญาภาษีซ้อนกบัประเทศไทย 

 

1. เกาหลใีต ้ 2. พมา่ 3. ฟินแลนด ์

4. แคนาดา 5. ฟิลปิปินส ์ 6. มอรเิชยีส 

7. คเูวต 8. มาเลเซยี 9. ยเูครน 

10. จนี 11. เยอรมนั 12. รสัเซยี 

13. ชลิ ี 14. โรมาเนีย 15. ลกัเซมเบอรก์ 

16. เชค 17. ลาว 18. เวยีดนาม 
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19. เซเชลส ์ 20. ศรลีงักา 21. สเปน 

22. ไซปรสั 23. สวสิเซอรแ์ลนด ์ 24. สวเีดน 

25. ญีปุ่น่ 26. สหรฐัอเมรกิา 27. สงิคโปร ์

28. เดนมารก์ 29. สโลเวเนีย 30. ออสเตรเลยี 

31. ตุรก ี 32. ออสเตรยี 33. องักฤษและไอรแ์ลนดเ์หนือ 

34. นอรเ์วย ์ 35. อารเ์มเนีย 36. อติาล ี

37. นิวซแีลนด ์ 38. อนิเดยี 39. อนิโดนีเซยี 

40. เนเธอรแ์ลนด ์ 41. อสิราเอล 42. อุซเบกสิถาน 

43. เนปาล 44. อามเิรตส ์ 45. แอฟรกิาใต ้

46. บาเรนห ์ 47. โอมาน 48. ฮงัการ ี

49. บงัคลาเทศน์ 50. ฮ่องกง 51. บลัแกเรยี 

52. เบลเยีย่ม 53. ปากสีถาน 54. โปแลนด ์

55. ฝรัง่เศส 56. เคนยา 57. ซมิบบัเว 

58. ทาจกิสิถาน 59. บรไูน 60. ปาปวันิวกนีิ 

61. โมรอ็กโก 62. ลทิวัเนีย 63. เอสโตเนีย 

64. ไอรแ์ลนด ์   

**หมายเหตุ : ลาํดบัที ่56-64 ยงัไมม่ผีลบงัคบัใช ้
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สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม 

 

 เวยีดนามเริม่มกีารปฏริปูกฎหมายภาษีในปี พ.ศ. 2533 เช่น จากเดมิที่มกีารเรยีกเกบ็ภาษ ี      

รายอุตสาหกรรมดว้ยอตัราที่แตกต่างกนัไป เปลี่ยนมาเป็นการจดัเกบ็ในระบบเดยีวกนัคอื เรยีกเกบ็ภาษี

เงินได้นิติบุคคลเป็นมาตรฐานเดียวกับทุกอุตสาหกรรม และให้มีหน่วยงานกลางหน่วยงานเดียวเป็น

ผู้ร ับผิดชอบ ผลจากการปฏิรูปทําให้เวียดนามมีรายได้จากการเก็บภาษีเพิ่มขึ้น 5 เท่าภายใน 5 ปี 

เวยีดนามมกีารพฒันาดา้นการจดัเกบ็ภาษเีรื่อยมา เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแผนการสง่เสรมิใหม้กีารคา้และการ

ลงทุนในประเทศ  เวยีดนามเขา้เป็นสมาชกิของอาเซยีนในปี 2538 เพื่อทีนํ่าประเทศไปสู่การมสี่วนร่วมใน

เขตการคา้เสรอีาเซยีน และนําเวยีดนามไปสู่ความคุน้เคยกบัแนวทางปฏบิตัใินการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ

ในระดบัโลก ในปี พ.ศ. 2550 เวยีดนามไดเ้ป็นสมาชกิของ WTO ในปจัจุบนัเวยีดนามกลายเป็นประเทศทีม่ี

ระบบเศรษฐกจิแบบเปิดมากทีสุ่ดในเอเชยี มลูค่าการคา้ขายระหว่างประเทศของเวยีดนามมากกว่าผลผลติ      

มวลรวมในประเทศเวยีดนามเกอืบ 2 เท่า  

   ในปจัจุบนัเวยีดนามไดเ้ตรยีมแผนเพือ่นําประเทศเขา้สู ่AEC ในปี พ.ศ. 2558 เวยีดนามกาํลงั

ดาํเนินการปรบัปรุงระบบการจดัเกบ็ภาษีอย่างจรงิจงั (Tax Administration Modernization Project)         

และคาดว่าจะแลว้เสรจ็ในปี พ.ศ. 2558 ภาษทีีเ่รยีกเกบ็ในประเทศเวยีดนามในปจัจุบนั มดีง้น้ี 

 

1.  ภาษีเงินได้นิติบคุคล  

 

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลจดัเกบ็ในอตัรารอ้ยละ 25 ของกาํไรสทุธทิางภาษ ี(เดมิอตัราภาษเีงนิได้

นิตบิุคคลอยู่ทีอ่ตัรารอ้ยละ 28) ทัง้น้ีสาํหรบับรษิทัทีป่ระกอบกจิการอุตสาหกรรมน้ํามนั แก๊ส เสยีภาษเีงนิ

ไดนิ้ตบิุคคลในอตัรารอ้ยละ 32 ถงึ 50 โดยขึน้อยู่กบัสถานทีต่ัง้ของบรษิทั รายไดท้ีต่อ้งเสยีภาษ ีคอื รายได้

ทัง้หมดทัง้ในประเทศหรอืภายนอกประเทศ  
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2.  ภาษีการโอนทรพัยสิ์น (Capital Transfer Tax) 

 

ผลกําไรจากการโอนทรพัยส์นิ (ซึง่มใิช่หุน้) จะตอ้งเสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล ในอตัรารอ้ยละ 

25 ของเงินได้พงึประเมินที่ได้รบัหลงัหกัด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น กรณีที่ผู้ขายเป็นบรษิัทต่างชาติ ผู้ซื้อ       

ซึง่เป็นบรษิทัในประเทศเวยีดนามตอ้งหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  

การโอนหลกัทรพัย์ (เช่น พนัธบตัร หุ้นของบรษิทัมหาชน) เสยีภาษีเงนิได้นิตบิุคคลอตัรา 

รอ้ยละ 0.1 ของการจาํหน่ายจา่ยโอนทัง้หมด 

3.  ภาษีมลูค่าเพ่ิม 

 

ภาษีมูลค่าเพิม่ (VAT) จดัเก็บจากการขายสนิค้าและการให้บรกิาร สําหรบัการผลิตสนิค้า  

การประกอบธุรกจิ หรอืการบรโิภคในประเทศเวยีดนาม อตัราภาษีมูลค่าเพิม่กําหนดแบ่งออกเป็นอตัรา      

ร้อยละ 0, 5 และ 10 โดยอัตราร้อยละ 10 เป็นอัตราทัว่ไปที่ใช้กับสินค้าและบริการ อัตราร้อยละ 5         

สําหรบัสนิคา้หรอืบรกิารที่ได้รบัการส่งเสรมิ และอตัรารอ้ยละ 0 สําหรบัการส่งออกสนิค้า และการขนส่ง

ระหว่างประเทศ  

สินค้าและบริการดงัท่ีได้รบัการยกเว้นภาษีมลูค่าเพ่ิม เชน่ 

(1) ผลติผลทางการเกษตร 

(2) ตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ บรกิารสนิเชือ่ (รวมถงึการออกบตัรเครดติ) 

(3) การโอนสทิธกิารใชท้ีด่นิ 

(4) การนําเข้าแท่นขุดเจาะ เครื่องบิน เรือ โดยเป็นชนิดหรือประเภทที่ไม่สามารถผลิต     

ในประเทศเวยีดนามได ้

(5) กจิกรรมเกีย่วกบัหลกัทรพัย ์รวมถงึการจดัการกองทุน 

(6) Capital Assignment 

(7) การคา้เงนิตราต่างประเทศ 

(8) Debt Factoring 

(9) บริการประกันภัยบางประเภท (รวมถึงประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันภัย          

ทางการเกษตร ประกนัวนิาศภยั) 
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(10) บรกิารทางการแพทย ์

(11) หนงัสอืพมิพ ์นิตยสาร หนงัสอืบางประเภท 

 

4.  ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 

 

ภายใตก้ฎหมายภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา บุคคลผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษีรวมถงึบุคคลผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่

ในเวยีดนามและผูไ้มม่ถีิน่ทีอ่ยูใ่นเวยีดนาม 

(1) ผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศเวยีดนามทีจ่ะตอ้งเสยีภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาคอื บุคคล (ก) อยู่

ในเวยีดนามถงึ 183 วนัในปีปฏทินิ หรอืภายในระยะเวลา 12 เดอืนตดิต่อกนันบัจากวนัทีบุ่คคลนัน้เดนิทาง

มาถงึประเทศเวยีดนาม หรอื (ข) จดทะเบยีนเป็นผูม้ถีิน่ที่อยู่ถาวรในประเทศเวยีดนาม หรอืมบีา้นเช่าใน

เวยีดนามภายใตส้ญัญาเชา่ตัง้แต่ 90 วนัในปีภาษนีัน้ ผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศเวยีดนามจะตอ้งเสยีภาษเีงนิได้

จากเงนิไดท้ัง้หมด ไมว่่าจะเกดิจากในหรอืนอกประเทศเวยีดนาม 

(2) ผูไ้ม่มถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศเวยีดนาม คอืบุคคลทีไ่ม่เขา้ขา่ยผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศเวยีดนาม

ตามที่กล่าวไว้ขา้งต้น โดยบุคคลดงักล่าวจะเสยีภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาเฉพาะเงนิได้ที่เกดิในประเทศ

เวยีดนามเท่านัน้ 

อตัราภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 

 

สาํหรบัผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่ในเวยีดนามและมเีงนิไดจ้ากการจา้งงานและเงนิไดจ้ากธุรกจิ จะตอ้งเสยี

ภาษเีงนิไดใ้นอตัรากา้วหน้าดงัต่อไปน้ี  
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ตาราง ผ6-33 อตัราภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 
 

เงินได้พึงประเมินท่ีต้องเสียภาษี อตัราภาษี 

(ร้อยละ) (ล้านด่อง) 

0 - 60 5 

60 - 120 10 

121 - 216 15 

217 - 384 20 

385 - 624 25 

625 - 960 30 

เกนิกวา่ 960 35 

 

ผูท้ีม่ถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศเวยีดนาม และมเีงนิไดท้ีไ่มไ่ดม้าจากการจา้งงาน 

 

ตาราง ผ6-34 อตัราภาษีสาํหรบัผูท่ี้มีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศเวียดนาม และมีเงินได้ท่ีไมไ่ด้มาจากการ

จ้างงาน 

 

 

 

 

 

 

ประเภทของเงินได้ 

อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

ดอกเบีย้ ผลไดจ้ากทุน ค่าสทิธ ิและเงนิปนัผล 5 

เงนิไดจ้ากมรดก 10 

เงนิไดจ้ากการชนะเงนิรางวลั 10 

กาํไรจากการขายหลกัทรพัย ์ 20 

มลูคา่ทีโ่อน (กรณีทีก่าํไรหาไมไ่ด)้ 0.1 

กาํไรจากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 25 

มลูคา่ทีโ่อน (กรณีทีก่าํไรหาไมไ่ด)้ 2 
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5.  อากรการนําเข้าและส่งออก 

 

 อากรการนําเขา้และส่งออกของประเทศเวยีดนามจดัเกบ็จากการนําเขา้และการส่งออกตาม

หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

การส่งออก  

สินค้าบางประเภท โดยเฉพาะสินค้าเกษตร (เช่น ข้าว ไม้ และปลา) แร่จากธรรมชาต ิ          

ผูส้ง่ออกจะตอ้งเสยีอากรการสง่ออกในอตัรารอ้ยละ 0 ถงึ 40 ของราคา FOB สาํหรบัน้ํามนัปิโตรเลยีมเสยี

อากรการสง่ออกในอตัรารอ้ยละ 0 ถงึ 10 

การนําเข้า  

อตัราอากรการนําเขา้ถกูแบบออกเป็น 3 ประเภทดงัต่อไปนี้ 

(1) อตัราพเิศษ (Preferential Rate) ระหว่างรอ้ยละ 0 – 135 ของราคา CIF ของการนําเขา้

สนิคา้ อตัราพเิศษน้ีใชก้บัการนําเขา้สนิคา้จากประเทศทีม่กีารนําหลกัปฏบิตัอิย่างชาตทิีไ่ดร้บัอนุเคราะหย์ิง่ 

หรอื MFN (Most-Favored Nation Treatment) มาบงัคบัใช ้
 

(2) อตัราทัว่ไป สาํหรบัการนําเขา้สนิคา้อตัรารอ้ยละ 50 ซึง่สงูกวา่อตัราพเิศษ 

อตัราพเิศษเฉพาะ จะถูกนํามาเก็บกบัการนําเขา้สนิค้าจากประเทศที่มอีนุสญัญาพเิศษกบั

เวยีดนาม เชน่ กลุ่มประเทศสมาชกิ ASEAN 

 
6.  ภาษีการขาย (Sale tax) 

 

ภาษกีารขาย หรอื Special Sales Tax (SST) - เป็นภาษสีรรพสามติรปูแบบหน่ึง ทีเ่รยีกเกบ็

บนสนิค้านําเขา้ และบรกิารบางประเภท เช่น น้ํามนั บุหรี่ รถยนต์ เครื่องปรบัอากาศ แอลกอฮอลล์ ไพ ่

เบียร์ กอล์ฟ กิจการดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรอืบ่อนการพนัน เป็นต้น ซึ่งมีการกําหนดอตัราภาษีไว้

ดงัต่อไปน้ี 
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ตาราง ผ6-35 อตัราภาษีขายประเทศเวียดนาม 

 

สินค้า / บริการ 
อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

ซกิาร ์บุหรี ่ 65 

เหลา้ขาว ไวน์ 25 - 45 

เบยีร ์ 45 

ยานพาหนะทีน่ัง่ไดไ้มเ่กนิ 24 ทีน่ัง่ 10 - 60 

จกัรยานยนตข์นาดเครือ่งเกนิกว่า 125 ซม3 20 

เครือ่งบนิ  30 

เรอื 30 

น้ํามนั 10 

เครือ่งปรบัอากาศ (ไมเ่กนิกวา่ 90,000 BTU) 10 

ไพ ่ 40 

Votive paper 70 

ดสิโกเทค 40 

นวด คาราโอเกะ 30 

คาสโิน 30 

บ่อนการพนนั 30 

กอลฟ์ 20 

สลากกนิแบ่งรฐับาล 15 

 

 

 

 



 

 

    

ผ 6 - 99 ระบบการจดัเกบ็ภาษขีองประเทศสมาชกิอาเซยีน 

7.  ภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย 

 

 ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย เรยีกเกบ็จากฐานภาษดีงัต่อไปนี้ 

(1) เงนิปนัผล ไม่มภีาษหีกั ณ ทีจ่่าย สาํหรบัการจ่ายเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบรษิทั

ในต่างประเทศ 

(2) ดอกเบีย้ ภาษีหกั ณ ที่จ่ายคือ อตัราร้อยละ 5 ของดอกเบี้ยเงินกู้ที่จ่ายให้บริษัท

ต่างประเทศ แต่อตัราดงักล่าวอาจลดลงหรอืยกเวน้ตามนโยบายของรฐัหรอื

ตามอนุสญัญาภาษซีอ้น 

(3) ค่าสทิธ ิ ภาษีหัก  ณ  ที่จ่ายในอัตราร้อยละ10 ของค่าสิทธิ กรณีจ่ายเงินไป

ต่างประเทศ 

 

8.  ภาษีท่ีดินและทรพัยสิ์น 

 

หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษที่ดินและทรัพย์สินนัน้ จะจัดเก็บแตกต่างกันตามเขตที่ตัง้

ดงัต่อไปน้ี  
 

ฐานภาษี คอื คา่เชา่ทีด่นิ อตัราคา่เชา่ทีด่นิทีนํ่ามาใชก้บัโครงการ FDI (Foreign direct investment) มดีงัน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

ผ 6 - 100 ระบบการจดัเกบ็ภาษขีองประเทศสมาชกิอาเซยีน 

ตาราง ผ6-36 ประเภทและอตัราภาษีท่ีดินและทรพัยสิ์นประเทศเวียดนาม 

 

ทีด่นิในเขตเมอืง หน่วย: USD/ม2/ปี 

ประเภทท่ีดินใน
เมือง 

อตัราตํา่สดุ 

(ร้อยละ) 

อตัราสงูสดุ 

(ร้อยละ) 

ประเภท I 1 12 

ประเภท II  0.8 9.6 

ประเภท II  0.6 7.2 

ประเภท IV  0.35 4.2 

ประเภท V  0.18 2.16 

ทีด่นินอกเขตเมอืง 

หน่วย: USD/ม2/ปี 
 

 

ประเภท 
อตัราขัน้ตํา่ 

(ร้อยละ) 

อตัราสงูสดุ 

(ร้อยละ) 

ตดิกบัเขตแดนในเมอืงประเภท I 0.18 1.08 

ตดิกบัเขตแดนในเมอืงประเภท II 0.1 0.6 

เขตอื่นๆ: 

   -ในสนัดอน 0.06 0.36 

   -ตอนกลางของประเทศ 0.045 0.27 

   -ในเขตภเูขา 0.02 0.12 

 

นอกจากน้ี เจา้ของบา้นหรอือพารท์เมน้ตอ้งจ่ายภาษทีีด่นินับจากปี 2555 เป็นตน้ไปภายใต้

กฎหมายภาษทีีด่นิทีม่ใิชเ้พือ่การเกษตร (Non-Agricultural Land Tax) โดยจดัเกบ็ภาษบีนฐานตารางเมตร

ในอตัรากา้วหน้าตัง้แต่อตัรารอ้ยละ 0.03 ถงึ 0.15 



 

 

    

ผ 6 - 101 ระบบการจดัเกบ็ภาษขีองประเทศสมาชกิอาเซยีน 

9.  ภาษีอ่ืน ๆ  

 

ภาษีทรพัยากรธรรมชาติ (Natural Resource Tax) 

เป็นภาษเีรยีกเกบ็จากอุตสาหกรรมทีแ่สวงหาประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตขิองประเทศ

เวยีดนาม เชน่ น้ํามนั เหมอืง ปา่ไม ้น้ําตามธรรมชาต ิอตัราภาษแีตกต่างกนัไปตามแหล่งทรพัยากร 

 

ภาษีคุ้มครองส่ิงแวดล้อม (Environment Protection Tax) 

ภาษีคุม้ครองสิง่แวดล้อมมผีลใช้บงัคบัเมื่อวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 สนิคา้ที่จดัเกบ็และ

อตัราเป็นดงัต่อไปน้ี 

ตาราง ผ6-37 ประเภทและอตัราภาษีท่ีดินและทรพัยสิ์นประเทศเวียดนาม 

สินค้า หน่วย ช่วงภาษี (ด่อง) 

น้ํามนัเบนซนิ น้ํามนั หรอื จาระบ ี
ลิ ต ร /
ก.ก. 

300 - 4,000 

ถ่านหนิ ตนั 10,000 - 50,000 

HCFC (Hydrochlorofluorocarbon) ก.ก. 1,000 - 5,000 

ถุงไนล่อน ก.ก. 30,000 - 50,000 

สารเคมทีีถ่กูจาํกดัการใช ้ ก.ก. 500 - 3,000 

 



 

   

ผ 7 - 1 ภาคผนวก 7 

 

 

     ภาคผนวก 7 

      

 สรปุผลการสมัมนาระดมความคิดเหน็ 

จากการประชมุสมัมนากลุ่มย่อย (Focus Group) 

 



 

   

ผ 7 - 3 ภาคผนวก 7 

การสมัมนาระดมความคิดเหน็ 

 

การประชุมกลุ่มยอ่ย (Focus Group) เพือ่ระดมความคดิเหน็ไดจ้ดัขึน้ 2 ครัง้ คอืในวนัที ่

21 พฤศจกิายน 2555 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอ้ง Chatrium Ballroom, Chatrium Hotel 

Riverside Bangkok เลขที ่28 เจรญิกรุง 70 บางคอแหลม กรุงเทพฯ และ วนัที ่11 ธนัวาคม 2555 

เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอ้ง Chatrium Ballroom, Chatrium Hotel Riverside Bangkok เลขที ่28 

เจรญิกรุง 70 บางคอแหลม กรุงเทพฯ 

(1) หลกัการและเหตุผลของการประชุมสมัมนากลุม่ยอ่ย(Focus Group) 

(2) รายละเอยีดและวตัถุประสงคข์องการประชุมกลุม่ยอ่ย (Focus Group) 

(3) กาํหนดการประชุมกลุม่ยอ่ย (Focus Group) 

 

การสมัมนาระดมความคิดเหน็ ครัง้ท่ี 1 

 
(1) สรุปผลการจดัสมัมนากลุม่ยอ่ย(Focus Group) 
(2) รายชือ่ผูเ้ขา้รว่มประชุมกลุม่ยอ่ยเพือ่ระดมความคดิเหน็ (Focus Group) 

(3) รปูการประชุมกลุม่ยอ่ยเพือ่ระดมความคดิเหน็ (Focus Group) 

(4) จดหมายเชญิประชุม Focus group 

 

การสมัมนาระดมความคิดเหน็ ครัง้ท่ี 2 (รอบผูป้ระกอบการ) 

 
(1) สรุปผลการจดัสมัมนากลุม่ยอ่ย(Focus Group) 
(2) รายชือ่ผูเ้ขา้รว่มประชุมกลุม่ยอ่ยเพือ่ระดมความคดิเหน็ (Focus Group) 

(3) รปูการประชุมกลุม่ยอ่ยเพือ่ระดมความคดิเหน็ (Focus Group) 

(4) จดหมายเชญิประชุม Focus group 
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หลกัการและเหตผุลของการประชมุสมัมนากลุ่มย่อย (Focus Group) 

  

ในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าภาครัฐจะได้ประชาสมัพันธ์ให้ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ         

อย่างยิง่ SMEs  ใหร้บัรูแ้ละตระหนักถงึการเตรยีมความพรอ้มในการเขา้สู่ AEC แต่ในทางปฏบิตัิ

ประเทศไทยก็ยงัไม่มคีวามคบืหน้าในการดําเนินการที่เป็นรูปธรรมมากนัก ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไข

กฎหมายภายในที่ยงัเป็นอุปสรรคต่อการเปิดเสรกีารค้า บรกิาร และการลงทุนหรอืจะเป็นมาตรการ

เตรยีมความพรอ้มของผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ของไทยในการรบัมอื

กบัการเขา้มาลงทุนของนักลงทุนอาเซยีน รวมไปถึงการเตรยีมความพร้อมของ SMEs ไทย ในการ

ออกไปลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดมาตรการที่จะส่งเสริม  

สนับสนุน  SMEs ไทย ซึ่งมจีํานวนมากและเป็นพลงัขบัเคลื่อนเศรษฐกจิไทยที่สําคญัให้มศีกัยภาพ  

และมคีวามสามารถในการแขง่ขนัทัง้ในเวทรีะดบัภูมภิาคและระดบัโลกซึ่งปญัหาทีส่าํคญัประการหน่ึง

ของประเทศไทย  ก็คือการขาดหน่วยงานกลางในการรบัผดิชอบกําหนดทศิทางการพฒันา SMEs      

ในการเขา้สู ่AEC อยา่งเป็นระบบและเป็นรปูธรรม รวมทัง้การขาดการบรูณาการนโยบายในการเตรยีม

ความพร้อมของ SMEs จากภาคส่วนต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน  ด้วยเหตุน้ี จงึจําเป็นอย่างยิง่ที่

สํานักงานส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งมวีตัถุประสงค์หลกัในการส่งเสรมิ 

สนับสนุน SMEs ไทย ใหม้คีวามเขม้แขง็ต้องเป็นกําลงัสําคญัในการเสนอแนะแนวทางในการเตรยีม

ความพร้อมของ  SMEs ไทย  ตลอดจนเสนอแนะมาตรการที่จะช่วยเหลือ  SMEs ไทย  ให้มี

ความสามารถในเชงิแข่งขนักบั SMEs ของประเทศสมาชกิอาเซยีนอื่นๆ ทีจ่ะเขา้มาประกอบกจิการ     

ในประเทศ ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานเพื่อให้เกิดความร่วมมอืในการแลกเปลี่ยนขอ้มูลความรู้กบั

หน่วยงานอื่นๆ ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ  อนัจะเอือ้ประโยชน์ใหก้บั SMEs ไทย ในการไปลงทุน

นอกประเทศไดอ้ยา่งสะดวกและประสบกบัความสาํเรจ็ 

ในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อเข้าสู่ AEC นัน้ ประเทศไทยจะต้องมี

มาตรการทัง้ในเชงิรบัและเชงิรุก โดยมาตรการในเชงิรบันัน้  นอกจากรฐับาลจะตอ้งพจิารณากฎหมาย

และมาตรการภายในประเทศทีถ่อืเป็นขอ้จํากดัการเขา้สู่ตลาดและขอ้จํากดัในการปฏบิตัเิยีย่งคนชาติ

ดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อทําการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาทีก่ําหนดใน AEC Blueprint แลว้  รฐับาลยงั

จะตอ้งพจิารณาแกไ้ข ยกเลกิ หรอืยกร่างกฎหมายใหม่ทีท่นัต่อสภาวการณ์ลงทุน ทัง้น้ี เพื่อใหเ้กดิการ

แข่งขนัที่เป็นธรรมภายในประเทศ และเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในทางลบต่อประเทศ        

อนัเน่ืองมาจากการเปิดเสรกีารคา้ ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ สสว. โดยอาศยัอํานาจในมาตรา 11(8) 

แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม พ.ศ. 2543  อาจเสนอแนะใหร้ฐับาลพจิารณา

ออกกฎหมายใหม่ หรอืแก้ไขกฎหมายปจัจุบนั เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ประกอบกิจการและ
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SMEs ไทย ในการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมกับนักลงทุนอาเซียนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎหมาย            

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแขง่ขนัทางการคา้ (Competition Law) การปกป้องทรพัยส์นิทางปญัญา ภูมปิญัญา

ชาวบา้น ศลิปะและวฒันธรรมไทย รวมไปถงึการปกป้องการใชท้รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

สาํหรบัมาตรการเชงิรุก สสว. ภายใต ้มาตรา 11 (9) แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสรมิวสิาหกจิขนาด

กลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ยงัอาจกําหนดมาตรการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและ

ประสานงานระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกิจ องค์การเอกชนทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศในการส่งเสรมิ สนับสนุนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

ของไทยได ้ ไม่ว่าจะเป็นการเสนอแนะมาตรการต่างๆ ใหแ้ก่รฐับาล หรอืหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง 

เช่น รัฐวิสาหกิจ หรือขอความร่วมมือจากหน่วยงานเอกชน ในการดําเนินมาตรการช่วยเหลือ          

ดา้นการเงนิ เช่น การเพิม่โอกาสให ้SMEs ไทยในการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุน หรอืการลดตน้ทุนในการ    

กูเ้งนิของ SMEs ที่ขาดหลกัประกนั โดยการสนับสนุนใหม้กีารใชร้ะบบการคํ้าประกนัสนิเชื่ออย่าง

กวา้งขวางและมปีระสทิธภิาพ รวมไปถงึการช่วยเหลอืสนับสนุนใหม้กีารคํ้าประกนัในรูปแบบอื่นๆ ที ่

SMEs ตอ้งการ เช่น การประกนัความเสีย่งในการลงทุน การคํ้าประกนัการประมูลงานในโครงการ

เมกกะโปรเจคในประเทศสมาชกิอาเซยีน เป็นต้น นอกจากน้ี สสว.กย็งัอาจเสนอแนะ หรอืสนับสนุน

มาตรการด้านภาษี และมาตรการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ SMEs ไทยในด้านอื่นๆ โดยอาจขอ      

ความร่วมมอืหน่วยงานทัง้ภาครฐั และภาคเอกชนจดัใหม้กีารฝึกอบรมและใหค้วามรู ้เช่น ความรูด้า้น

บญัชกีารบรหิารสภาพคล่อง การตลาด การพฒันาทกัษะดา้นการบรหิาร ภาษา และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศเป็นตน้ 

เพือ่ใหก้ารนําเสนอรปูแบบในการสง่เสรมิและสนบัสนุน SMEs ของสสว. เป็นไปอยา่งเกดิ

ประโยชน์สูงสุดและสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษา

มาตรการ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการส่งเสรมิและสนับสนุน SMEs ของประเทศสมาชกิอาเซยีน

อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเทศสมาชกิอาเซยีนเป้าหมายที่มกีารสนับสนุน SMEs ของตนให้

ออกไปลงทุนนอกประเทศอย่าง สงิคโปร์ และมาเลเซีย อกีทัง้ยงัต้องศกึษามาตรการหรอืกฎหมาย       

ที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าไปประกอบธุรกิจ การค้า การลงทุน ในประเทศสมาชิกอาเซียน ทัง้น้ี        

เพื่อเตรยีมความพรอ้มใหก้บั SMEs ไทยในการลงทุนในประเทศอาเซยีนเหล่านัน้ เช่น นโยบายการ

สง่เสรมิการลงทุนในประเทศ สทิธปิระโยชน์ในการลงทุนต่างๆ กฎหมายเกีย่วกบัการจดัตัง้องคก์รธุรกจิ 

กฎหมายการเงนิ กฎหมายแรงงาน กฎหมายทรพัยส์นิทางปญัญา และกฎหมายเกีย่วกบัการกําหนด

มาตรฐานผลติภณัฑ ์นโยบายและกฎหมายดา้นภาษอีากร เป็นตน้ 

นอกจากน้ี ยังจําเป็นต้องศึกษาถึงความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบของประเทศใน       

กลุ่มประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน เพื่อวางแผนในการรุกและอํานวยความสะดวกให้กบั SMEs ไทย       
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ในการลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ เช่น การเปิดเสรีและอํานวยความสะดวกทางการค้า          

การเปิดเสรแีละอาํนวยความสะดวกในการบรกิารและการลงทุน ความตกลงยอมรบัร่วมกนัในมาตรฐาน

วชิาชพี ความตกลงขนสง่ในภมูภิาค และพธิกีารในการขา้มพรมแดน 

โดยผลจากการศึกษาข้อมูลของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นข้างต้น จะได้มกีารนํามา

วเิคราะหป์ระกอบกบัการวจิยัภาคสนาม การสมัภาษณ์ และการจดัสมัมนา โดยจะไดเ้สนอเป็นแนวทาง

ในการกาํหนดนโยบาย และมาตรการทีส่าํคญัในการชว่ยเหลอื SMEs ทัง้ในเชงิรุกและเชงิรบั ซึง่รวมถงึ

การแกไ้ขปรบัปรุงหรอืการออกกฎหมายใหม่ทีส่าํคญั อกีทัง้ยงัจะไดเ้สนอแนวทางการเสรมิสรา้งความ

ร่วมมอืทุกภาคส่วนเพื่อให้การเขา้สู่ AEC เป็นไปอย่างเป็นระบบ บูรณาการ และเป็นไปในทศิทาง

เดยีวกนั 
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รายละเอียดและวตัถปุระสงคข์องการประชมุกลุ่มย่อย (Focus Group) 

  

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการศกึษาวจิยั“ผลกระทบนโยบายและ

กฎหมายของประเทศในภูมภิาคอาเซยีนทีม่ต่ีอ SMEs ไทย” โดยความร่วมมอืกบัสาํนักงานส่งเสรมิ

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) หน่วยงานรฐั สมาคม และกลุ่มผูป้ระกอบการจงึไดจ้ดัการ

ประชุมกลุ่มย่อยขึน้ในวนัที ่21 พฤศจกิายน และ 11 ธนัวาคม 2555 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ      

หอ้งรเิวอร ์1-2 ชัน้ลอ็บบี ้และหอ้ง Chatrium Ballroom, Chatrium Hotel Riverside Bangkok         

เลขที ่28 เจรญิกรุง 70 บางคอแหลม กรุงเทพฯ 

 
วตัถปุระสงคข์องการจดัประชมุระดมความคิดเหน็กลุ่มย่อย คือ 

1. เพื่อให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้มีส่วนได้เสีย          

ในวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม เขา้ใจประเดน็กฎหมายของไทยและประเทศ

อาเซยีนเป้าหมาย (สงิคโปร ์มาเลเซยี อนิโดนีเซยี) รวมถงึพนัธะกรณีของไทยทีท่ํา

ไว้ในอาเซียน และรับทราบข้อเท็จจริงและความจําเป็นในการปรับปรุงแก้ไข

กฎหมายภายในทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย เพื่อให้

เป็นไปตามขอ้ผกูพนัภายใตก้รอบ AEC 

2. เพื่อรบัทราบขอ้มูลเชงิลกึในวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมจากผูม้สี่วนไดเ้สยี 

ซึ่งบางแห่งอาจมกีารดําเนินการไปบา้งแลว้ เช่น การวางแผนธุรกจิเพื่อการแขง่ขนั

ภายหลงัการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนรวมทัง้เพือ่รบัทราบการดาํเนินการของ

หน่วยงานกํากบัดูแลบางแห่งที่อาจมกีารวางแผนในการปรบัปรุงแกไ้ขกฎหมายที่

เกีย่วขอ้ง 

3. เพื่อรวบรวมขอ้เสนอแนะจากผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมและ

ผูม้สี่วนไดเ้สยี เกี่ยวกบักฎเกณฑ ์หรอืมาตรการ ทีจ่ําเป็นเพื่อใหเ้กดิการแข่งขนัที่

เป็นธรรมภายหลังจากที่ได้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการเป็นประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีน ทัง้น้ี เพื่อเสนอต่อรฐับาลหรอืระดบันโยบายในการพจิารณาออก

มาตรการสนบัสนุนทีเ่ป็นประโยชน์ และสอดคลอ้งกบักรอบการเปิดเสร ี 

4. เพือ่ใหห้น่วยงานราชการ หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการกํากบัดแูลวสิาหกจิขนาด

กลางและขนาดย่อมแต่ละประเภทไดร้บัทราบถงึ ขอ้กฎหมายทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการ
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เปิดเสรกีารคา้และเพื่อเตรยีมการปรบัปรุงแก้ไขกฎหมายที่ตนรบัผดิชอบ เพื่อให้

เป็นไปตามกรอบ AEC Blueprint อยา่งเหมาะสมและทนัเวลา 

กาํหนดการประชมุกลุ่มย่อย (Focus Group) 

ตาราง ผ7-1 กาํหนดการประชมุกลุ่มย่อย (Focus Group) 

กลุ่มท่ี รอบ 
วนั/ เวลา/ สถานท่ี 

ท่ีจดัสมัมนา 

 
1 

 
หน่วยงานรฐั เอกชน องคก์ร สมาคม  
กลุ่มผูป้ระกอบการ 
 

 

วนัท่ี 21 พ.ย. 55 

09.00 – 12.00 น. 

ห้องริเวอร ์1-2 ชัน้ลอ็บบี,้ 

Chatrium Hotel 

RiversideBangkok 

 

 
2 

 
ผูป้ระกอบการ SMEs และผูส้นใจ 
 

 

วนัท่ี 11 ธ.ค.  55 

09.00 – 12.00 น. 

ห้อง Chatrium Ballroom, 

Chatrium Hotel 

RiversideBangkok 
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สรปุผลการจดัสมัมนากลุ่มย่อย(Focus Group) 
 หน่วยงานรฐั เอกชน องคก์ร สมาคม กลุ่มผูป้ระกอบการ 

วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
ห้องริเวอร ์1-2 ชัน้ลอ็บบี,้ Chatrium Hotel Riverside Bangkok 

 

 
ประเดน็พิจารณา 

1. การแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิกฎหมายเพือ่เอือ้ประโยชน์ต่อ SMEs ไทย  
2. นโยบายและมาตรการเชงิรุกและเชงิรบัของรฐับาลทีค่วรมเีพือ่สง่เสรมิ แ ล ะ ป ก ป้ อ ง  SMEs 

ไทย 
3. มาตรการทีร่ฐับาลควรสนบัสนุนเพิม่เตมิ 

 
สรปุความคิดเหน็ 
 

1. การแก้ไขหรือเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อ SMEs ไทย  
 

ทีป่ระชุมเหน็ว่าประเดน็ทางดา้นกฎหมายเป็นเรื่องยากและนโยบายของรฐัยงัไม่ชดัเจน

โดย คุณรุ่งโรจน์ เบญจมสุทนิ (อาจารยค์ณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย) เหน็วา่ขัน้แรก

ควรจะให ้SMEs ไทยไดเ้ขา้ใจและ วเิคราะห์ กฎหมายของประเทศสมาชกิอาเซยีนยกตวัอย่างเช่น 

กฎหมายการลงทุน ก่อตัง้กจิการ กฎหมายแรงงาน เป็นตน้ เพราะ SMEs ไมส่ามารถเขา้ใจไดว้า่การ

เปลีย่นแปลงกฎหมายทัง้ในประเทศและต่างประเทศจะมผีลดผีลเสยีกบัพวกเขาอยา่งไรบา้งจงึสมควรที่

จะเขา้ใจตวับทกฎหมายก่อนเป็นอนัดบัแรก คุณสมชาย บรรลอืเสนาะ (ผูจ้ดัการสมาคมผูร้บัจดัการ

ขนสง่สนิคา้ระหว่างประเทศ) ไดใ้หค้วามเหน็เพิม่เตมิวา่อยากใหร้ฐับาลวเิคราะหก์ฎหมายของประเทศ

สมาชกิอาเซยีนและประเทศไทยว่ากฎหมายใดทําใหเ้ราไดเ้ปรยีบ หรอืเป็นอุปสรรคต่อการไปลงทุนใน

ประเทศนัน้ๆอยา่งไร 

สําหรบัผูแ้ทนจากธนาคารทหารไทย คุณเบญจรงค์ สุวรรณครี ีไดเ้น้นว่ากฎหมายแพ่ง

และพาณิชยเ์ป็นกฎหมายทีส่ําคญัมากยกตวัอย่างเช่นกฎหมายทีม่ผีลกบัการบงัคบัสญัญา แต่ยงัไม่มี

การนํามาพูดกนัอย่างจรงิจงั เน่ืองจากในอนาคตจะมกีารลงทุนจากประเทศอาเซยีนและนอกอาเซยีน

เพิม่ขึน้เป็นจํานวนมากและทําใหม้โีอกาสทําผดิสญัญาเพิม่มากขึน้จงึอยากใหม้กีารพูดถงึกฎหมายน้ี

และบงัคบัใชอ้ยา่งจรงิจงั 
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อย่างไรก็ด ีคุณยงยศ พรรคปกรณ์ (รองประธานกรรมการธุรกจิบรกิารหอการคา้ไทย)      

มคีวามเหน็แตกต่างออกไป โดยเหน็ว่าเรื่องนโยบายหรอืกฎหมายพดูไปกเ็หมอืนไมม่ปีระโยชน์เพราะ  

มเีรื่องการเมอืงเขา้มาเกีย่วขอ้งเป็นจาํนวนมาก กฎหมายทีเ่อกชนเหน็วา่ตอ้งมเีมื่อนําเขา้สภากต็อ้งใช้

เวลาหลาย 10 ปี เมือ่ออกมากเ็ปลีย่นสภาพไปจนไมส่ามารถนํามาใชป้ฏบิตัไิด ้

 

2. นโยบายและมาตรการเชิงรุกและเชิงรบัของรฐับาลท่ีควรมีเพ่ือส่งเสริมและปกป้อง 
SMEs ไทย 

 
โดยภาพรวมผูร้่วมประชุมเหน็ว่าภาคธุรกจิเอกชนไทยมศีกัยภาพแต่ตอ้งมกีารเผยแพร่

ความรูด้า้นกฎหมายในแต่ละประเทศสมาชกิอาเซยีนให ้SMEs เพื่อใหม้คีวามเขา้ใจดา้นกฎระเบยีบ

ของแต่ละประเทศและมคีวามมัน่ใจที่จะออกไปลงทุน โดยในเชงิรุกคุณชยันันท์ อุโฆษกุล (ประธาน

คณะอนุกรรมการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็แก่ผูบ้รโิภคสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย) เหน็ว่ารฐับาล

ควรจะวเิคราะหน์โยบาย มาตรการ หรอืกฎหมายในแต่ละหมวดหมูธุ่รกจิ(Sector)ของประเทศอาเซยีน

ทีเ่อื้อต่อ SMEs ไทยและเมือ่ SMEs เขา้ไปลงทุนแลว้ตอ้งเจอกบักฎหมายใดบา้งในหมวดหมู่ธุรกจิ

นัน้ๆ อยากใหไ้ล่รายชื่อมาใหใ้นแต่ละหมวดหมูธุ่รกจิเพือ่ลดปญัหาที ่ SMEs ไมรู่ว้า่ตอ้งเจอกฎหมาย

ใดบา้งในการทาํธุรกจิในประเทศอาเซยีน 
 

คุณไพรวลัย์ วฒันศริางค์ (สมาคมค้าปลกีแห่งประเทศไทย) กล่าวว่าการลดภาษีและ

ขอ้จาํกดัทีไ่มใ่ช่ภาษจีะเป็นการช่วย SMEs อยากมากในการลดตน้ทุนในการดาํเนินธุรกจิ ทัง้ทางการ

สัง่สนิคา้ตน้แบบและการเขา้ไปลงทุนในประเทศสมาชกิอาเซยีน รวมถงึการใช ้ Self-certification หรอื

การรบัรองถิ่นกําเนิดสนิค้าด้วยตวัเองโดยผู้ส่งออก จะช่วยลดระยะเวลาการดําเนินการของ SMEs         

ไดอ้ยา่งมาก 
 

คุณสมชาย บรรลือเสนาะ เห็นว่ารฐับาลควรสนับสนุนโครงการเชิงรุกอย่างต่อเน่ือง

เน่ืองจากว่าที่ผ่านมารัฐบาลสนับสนุนโดยการให้เงินเป็นก้อน แล้วเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลก็หยุด             

การสนับสนุนทําให้โครงการไม่มคีวามต่อเน่ือง รวมถึงนโยบายการส่งเสรมิเชงิรุกยงัมน้ีอยเกินไป 

เพื่อให้เป็นการง่ายต่อการรุกตลาดอาเซียน คุณสมชาย เสนอว่า รฐับาลควรทําตารางเปรยีบเทยีบ

กฎหมายทัง้ 10 ประเทศ วา่อนัไหนเราไดเ้ปรยีบกร็ุก อนัไหนเสยีเปรยีบเรากป้็องกนั 
 

คุณยงยศ  พรรคปกรณ์  เสนอว่ากลุ่มธุรกิจควรรวมตัวกันแบบบูรณาการ  เช่น           

กลุ่มอุตสาหกรรม และอยากใหร้ฐัตัง้ “กองทุนส่งเสรมิการลงทุนใน AEC” เชงิบูรณาการ เป็นการ

สนบัสนุนใหม้กีารรวมตวัทางธุรกจิกนัมาขึน้และแขง่ขนักบัต่างชาตไิดอ้ยา่งเทา่เทยีม 
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หลายท่านเหน็ว่าอยากใหภ้าครฐัเขา้ไปศกึษาประเทศ CLMV ว่ามธุีรกจิอะไรน่าลงทุน

บา้งและชกันํา SMEs ไปลงทุน 

 

3. มาตรการท่ีรฐับาลควรสนับสนุนเพ่ิมเติม 
 

ที่ประชุมเห็นร่วมกันว่าอยากให้มีการสนับสนุนเรื่องการใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้น        

และการช่วยเหลอื SMEs เรื่องการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนอย่างจรงิจงั คุณยงยศ พรรคปกรณ์ กล่าวว่า  

เมือ่ SMEs ไม่สามารถกูเ้งนิจากธนาคารได ้จงึไดพ้ึง่เงนิลงทุนจากการขายหุน้ และเมื่อตอ้งการขยาย

กจิการมากขึน้เรือ่ยๆต่างชาตกิซ็ือ้หุน้มากขึน้และในทีส่ดุกเ็ป็นธุรกจิของต่างชาตไิปในทีส่ดุ คุณชยันนัท ์

อุโฆษกุล ได้เสนอวิธีแก้ไขโดยให้ธนาคารลดเกณฑ์การอนุมัติเงินกู้ให้ง่ายขึ้นและคอยเป็น            

ผู้ให้คําปรึกษาทางด้านธุรกิจและการเงินอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น การที่รฐับาลญี่ปุ่นยอมขาดทุน         

รอ้ยละ 10-20 และอนุมตัเิงนิกูใ้ห ้SMEs ทีม่คีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะสาํเรจ็ 

คุณเบญจรงค ์สุวรรณครี ีกล่าวว่าการเปิดเสรดีา้นการเงนิมคีวามล่าชา้กว่าการเปิดเสรี

ทางการค้าและการลงทุนดงันัน้การไปเปิดธนาคารในประเทศอาเซียนจึงมีข้อจํากัดค่อนข้างมาก       

ในเรื่องประเดน็ดา้นขอ้มลูงานวจิยั อยากใหม้กีารแชรข์อ้มูลระหว่างกระทรวงและประชาชนเพื่อนําไป

ต่อยอดความรู้และไม่ต้องทํางานวจิยัซํ้าๆกนัและเปลอืงงบประมาณโดยใช่เหตุ มากกว่านัน้เพื่อให้

ประชาชนมอีํานาจต่อรองกบัรฐัใหอ้อกกฎหมายหรอืมาตรการตามงานวจิยัเพื่อนํามาใชป้ระโยชน์ได้

ทนัทว่งท ี

ทางคุณรุ่งโรจน์ เบญจมสุทนิ และคุณสมชาย บรรลอืเสนาะ เหน็ว่าควรแปลภาษาของ

กฎหมายของประ เทศสมาชิกอา เซียน เ ป็นภาษาไทยเพื่ อ เผยแพร่ และ นํ าไปศึกษาต่ อ                      

อยา่งมปีระสทิธภิาพและใหเ้น้นขอ้มลูกฎหมายเชงิรุกใหม้ากกวา่น้ี 
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ตาราง ผ7-2 รายช่ือผูเ้ข้าร่วมประชมุกลุ่มย่อยเพ่ือระดมความคิดเหน็ (FOCUS GROUP)  
รอบหน่วยงานรฐั เอกชน องคก์ร สมาคม กลุ่มผูป้ระกอบการ 

โครงการศกึษาวจิยั  
“ผลกระทบนโยบายและกฎหมายของประเทศในภมูภิาคอาเซยีนทีม่ต่ีอ SMEs ไทย” 

วนัที ่21 พฤศจกิายน 2555 09.00 – 12.00 น. หอ้งรเิวอร ์1-2 ชัน้ลอ็บบี,้ Chatrium Hotel 
RiversideBangkok 

 
 
 

ช่ือ บริษทั/หน่วยงาน/ สมาคม ตาํแหน่ง 

วา่ที ่ร.ต.สรายุทธ ์บุญเลศิกุล อนุกรรมการภาษสีรรถสามติหอการคา้   

คุณสมชาย บรรลอืเสนาะ 
สมาคมผูร้บัจดัการขนสง่สนิคา้ 
ระหวา่งประเทศ 

ผูจ้ดัการสมาคม 

ดร.สมุาล ีวงษ์วทิติ คณะนิตศิาสตรม์หาวทิยาลยัรามคาํแหง รองศาสตราจารย ์
คุณนนัทญา สจุนิตวงษ์ คณะนิตศิาสตรม์หาวทิยาลยัรามคาํแหง นกัวจิยั 

คุณวรวรรธ รตันมณ ี
บรษิทั แอลจอีเิลคทรอนิคส ์ 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

Legal Staff 

คุณดนยา โรจนานนท ์
บรษิทั แอลจอีเิลคทรอนิคส ์ 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

Manager 

คุณรุง่โรจน์ เบญจมสทุนิ 
คณะเศรษฐศาสตรม์หาวทิยาลยั 
หอการคา้ไทย 

ผูอ้าํนวยการโครงการ 
ธุรกจิเศรษฐกจิอาเซยีน 

คุณวภิาวลัย ์กระจา่งวฒุ ิ มหาวทิยาลยักรุงเทพ นกัศกึษา 
คุณวรางคณา เจรญิรกัษ์ มหาวทิยาลยักรุงเทพ นกัศกึษา 
คุณพชิญาภรณ์ แสงภู่วงษ์ มหาวทิยาลยักรุงเทพ อาจารย ์
คุณเวชวฒัน์ นิธกุิลวฒัน์ CM Build Co., Ltd. กรรมการผูจ้ดัการ 
คุณมลัลกิาลดาวลัย ์ 
ณ อยธุยา 

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลย ี
เครือ่งมอืแพทยไ์ทย 

  

คุณวนิดาศกัดิ ์สงวนมนูญ 
กรมพฒันาธุรกจิการคา้ 
กระทรวงพาณชิย ์

  

คุณปิยพร ประพนัธพ์จน์ 
กรมพฒันาธุรกจิการคา้ 
กระทรวงพาณชิย ์

  

คุณลาวลัย ์พงษ์สวุภาพ บรษิทัวศิวกรทีป่รกึษาแหง่ประเทศไทย 
เลขานุการคณะทาํงาน 
ต่างประเทศ 

คุณทวศีกัดิ ์สมญารกัษ์ บรษิทัวริกัษ์ แอสโซซเิอท จาํกดั ผูจ้ดัการฝา่ยการเงนิ 
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ช่ือ บริษทั/หน่วยงาน/ สมาคม ตาํแหน่ง 

คุณเกรยีงศกัดิ ์สมญารกัษ์ บรษิทัวริกัษ์ แอสโซซเิอท จาํกดั 
ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝา่ย 
การเงนิ 

คุณอดศิกัดิ ์สมญารกัษ์ บรษิทัวริกัษ์ แอสโซซเิอท จาํกดั ผูจ้ดัการแผนกไอท ี
พนัเอกประกอบ ศรบีุญเรอืง บรษิทัเคเคท ีเวลิด ์โลจสิตกิส ์จาํกดั กรรมการผูจ้ดัการ 

คุณพรรณทพิย ์ชืน่ศริพิงษ์ กรมการคา้ภายใน 
นกัวชิาการพาณชิย ์
ชาํนาญการ 

คุณอมัพล มงคลอนิทร ์ กรมการคา้ภายใน นิตกิรชาํนาญการ 
คุณปรยีา กาหลง สมาคมไทยบรกิารทอ่งเทีย่ว ปฏคิม 

แพทยห์ญงิประภา วงศแ์พทย ์ สมาคมการทอ่งเทีย่วเชงิการแพทยไ์ทย 
นายกสมาคมการ 
ทอ่งเทีย่วเชงิการแพทย ์
ไทย 

คุณทศันีย ์กบูไทย บรษิทัไอดลี คอนโซลเิดเตอร ์จาํกดั   

คุณจริะวรรณ ไชยพงศผ์าต ิ
บรษิทัไทยพาณชิยป์ระกนัชวีติ จาํกดั  
(มหาชน) 

ผูช้ว่ยกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ 

คุณเบญจรงค ์สวุรรณครี ี ธนาคารทหารไทยจาํกดั (มหาชน) ผูอ้าํนวยการ 

คุณณฏัฐกานต ์ครรภาฉาย ธนาคารกรุงไทยจาํกดั (มหาชน) 
ผูอ้าํนวยการฝา่ย 
ฝา่ยนิตกิร 

คุณวลัลนีิย ์สทิธพิงศ ์ ธนาคารกรุงไทยจาํกดั (มหาชน) เจา้หน้าทีอ่าวโุสนิตกิร 
คุณไตรยร์ตัน์ สวุรรณวลยักร บรษิทั มอลแอค็เซสพอรท์ลั จาํกดั VP-Legal & HR 

คุณธรีพงษ์ วไิลลกัษณ์ตระกูล ธนาคารเกยีรตนิาคนิจาํกดั (มหาชน) 
ผูอ้าํนวยการ 
ทมีผลติภณัฑส์นิเชือ่ 
รายยอ่ย 

คุณสรุพงษ์ นนัทวงศ ์ ธนาคารเกยีรตนิาคนิจาํกดั (มหาชน) 

รองผูอ้าํนวยการ 
สนบัสนุนสาํนกังานขาย 
ภาคผลติภณัฑส์นิเชือ่ 
รายยอ่ย 

คุณน้อม ฉิมคลา้ย บรษิทัทรนิิตี ้อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 
Finance & Accounting 
 Director 

คุณเนาวรตัน์ อุ่นถา 
บรษิทั ยพูเีอส เอสซเีอส เซอรว์สิเซส  
(ประเทศไทย) จาํกดั 

  

คุณกอ้งภพ หอ่ประทุม 
บรษิทั ยพูเีอส เอสซเีอส เซอรว์สิเซส  
(ประเทศไทย) จาํกดั 

  

คุณไพรวลัย ์วฒันศริางค ์
บรษิทั ทเีอน็ท ีเอก็ซเพรส เวลิดไ์วด ์ 
(ประเทศไทย) จาํกดั 
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ช่ือ บริษทั/หน่วยงาน/ สมาคม ตาํแหน่ง 

คุณสทุธโิรจน์ ทรพัยส์มบตั ิ
บรษิทั ดเีอชแอล เอ๊กซเ์พรส  
(ประเทศไทย) จาํกดั 

  

คุณสาธติ จารุเพง็ 
บรษิทั เฟดเดอรลั เอก็ซเ์พรส  
(ประเทศไทย) จาํกดั 

  

คุณชาญวทิย ์อนิยนัญะ หนงัสอืพมิพฐ์านเศรษฐกจิ   

คุณพรรษวรรณ กมลเพช็ร ์
กรมสง่เสรมิอุตสาหกรรมกระทรวง 
อุตสาหกรรม 

นกัวชิาการ 
อุตสาหกรรม 

คุณฑรชิา สาํนกังานบญัช ี   

คุณนภภสัสร สอนคม 
สาํนกักฎหมายสาํนกังานเศรษฐกจิการ 
คลงั 

นิตกิร 

คุณธญัลกัษณ์ สะตางาม 
สาํนกักฎหมาย 
สาํนกังานเศรษฐกจิการคลงั 

นิตกิร 

คุณศริพิรรณ กติปิระวตั ิ ธนาคารกรุงเทพจาํกดั (มหาชน) 
Assistant Vice 
President 

คุณสธุฉีตัร เอีย่มสรรค ์ ผูช้ว่ยนกัวจิยั   
คุณทศัยา ชยัชมุพร ธนาคารไทยพาณชิยจ์าํกดั (มหาชน) นิตกิร 

คุณมจัฉกานต ์แทน่ปาน 
บรรษทัประกนัสนิเชือ่อุตสาหกรรม 
ขนาดยอ่ม (บสย.) 

นิตกิร 

คุณยงยศ พรรคปกรณ์ หอการคา้ไทย 
รองประธานกรรมการ 
ธุรกจิบรกิาร 

คุณกาญจนา มนัตราภรณ์ บรษิทัสกายเวบ เซอรว์สิ จาํกดั Manager 

คุณพฤตพิงศ ์เกตุปญัญา 
กรมพฒันาธุรกจิการคา้ 
กระทรวงพาณชิย ์

นกัวชิาการพาณชิย ์

คุณกาํธร เจรญิสนิพร บรษิทับางกอกอนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั ผูจ้ดัการ 

คุณพรเพญ็ เปรมรตันชยั 
บรรษทัประกนัสนิเชือ่อุตสาหกรรม 
ขนาดยอ่ม (บสย.) 

ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝา่ย 
การตลาด 

คุณลดาวลัย ์ศรดีาเดช 
บรรษทัประกนัสนิเชือ่อุตสาหกรรม 
ขนาดยอ่ม (บสย.) 

เจา้หน้าทีอ่าวโุส 
พฒันาผลติภณัฑ ์

คุณชาตร ีตัง้ถนอม 
บรรษทัประกนัสนิเชือ่อุตสาหกรรม 
ขนาดยอ่ม (บสย.) 

ผูจ้ดัการทัว่ไป 

คุณไพรวลัย ์วฒันศริางค ์
TNT Express Worldwide  
(Thailand) Co., Ltd. 

Customs &  
Regulatory Affairs 
 Manager 

คุณประสาธน์ เกยีรตไิพบลูยก์จิ     
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ช่ือ บริษทั/หน่วยงาน/ สมาคม ตาํแหน่ง 

คุณกติตพิงษ์ วฒุริงค ์ สมาคมอุตสาหกรรมพลาสตกิไทย ผูจ้ดัการสมาคม 

คุณอจัฉรา ชว่ยช ู สมาคมผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนตไ์ทย 
Human Developmen 
t Section 
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รปูการประชมุกลุ่มย่อยเพ่ือระดมความคิดเหน็(Focus Group) 

โครงการศึกษาวิจยั 
“ผลกระทบนโยบายและกฎหมายของประเทศในภมิูภาคอาเซียนท่ีมีต่อ SMEs ไทย” 

วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
ห้องริเวอร ์1-2 ชัน้ลอ็บบี,้ Chatrium Hotel Riverside Bangkok 
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จดหมายเชิญประชมุ Focus group รอบหน่วยงานรฐั เอกชน องคก์ร 

สมาคม กลุ่ม และผูป้ระกอบการ 

 

 

        12พฤศจกิายน 2555 

 

เรือ่ง เชญิร่วมประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคดิเหน็ (Focus Group) ของโครงการศกึษา

“ผลกระทบของนโยบายและกฎหมายของประเทศในภมูภิาคอาเซยีนทีม่ต่ีอ SMEs ไทย” 

เรยีน หน่วยงานรฐั เอกชน องคก์ร สมาคม กลุม่ และผูป้ระกอบการ  

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. สรุปหลกัการและเหตุผล   

  2. กาํหนดการสมัมนา 

  3. แบบตอบรบัเขา้รว่มการสมัมนา 

จากการที่ประเทศไทยกําลงัจะก้าวเขา้สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN 

Economic Community: AEC) ในปี พ.ศ. 2558 โดยมคีุณลกัษณะทีส่าํคญัประการหน่ึง คอื การเป็น

ตลาดและฐานการผลติเดยีวกนั หรอื Single Market and Production Base ซึง่การจะเป็นตลาดและ

ฐานการผลิตเดียวกันได้นัน้ จะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบสําคญั คือ การเคลื่อนย้ายสนิค้า 

บรกิารการลงทุน เงนิทุน และแรงงานมฝีีมอืทีเ่สรรีะหวา่งประเทศสมาชกิ เพือ่สรา้งเสรมิความแขง็แกร่ง

ของอาเซยีนในดา้นเศรษฐกจิและการคา้ใหม้ากขึน้  

อย่างไรก็ดี ในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าภาครัฐจะได้ประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ประกอบการไทย 

โดยเฉพาะผูป้ระกอบการSMEs  ใหร้บัรูแ้ละตระหนักถงึการเตรยีมความพรอ้มในการเขา้ร่วมเป็น      

ส่วนหน่ึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แต่ในทางปฏิบัติประเทศไทยก็ยังไม่มีความคืบหน้า          

ในการดําเนินการที่เป็นรูปธรรมมากนัก ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขกฎหมายภายในที่ยงัเป็นอุปสรรคต่อ  

การเปิดเสรกีารคา้ บรกิาร และการลงทุนหรอืจะเป็นมาตรการเตรยีมความพรอ้มของผูป้ระกอบการ

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทยในการรบัมอืกบัการเขา้มาลงทุนของนักลงทุน

อาเซียน รวมไปถึงการเตรยีมความพร้อมของ SMEs ไทย ในการออกไปลงทุนในประเทศสมาชิก

อาเซยีนอื่น  โดยเฉพาะอย่างยิง่การขาดมาตรการทีจ่ะส่งเสรมิ สนับสนุน SMEs ไทยซึ่งมจีํานวนมาก
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และเป็นพลงัขบัเคลื่อนเศรษฐกจิไทยที่สําคญัให้มศีกัยภาพ และมคีวามสามารถในการแข่งขนัทัง้ใน 

เวทรีะดบัภมูภิาคและระดบัโลก 

ด้วยเหตุน้ี จึงจําเป็นอย่างยิง่ที่สํานักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(สสว.) ซึ่งมวีตัถุประสงค์หลกัในการส่งเสรมิ สนับสนุน SMEs ไทยให้มคีวามเขม้แขง็ต้องเป็นกําลงั

สาํคญัในการเสนอแนะแนวทางในการเตรยีมความพรอ้มของ SMEs ไทย ตลอดจนเสนอแนะมาตรการ

ทีจ่ะช่วยเหลอื SMEs ไทยใหม้คีวามสามารถในเชงิแขง่ขนักบั SMEs ของประเทศสมาชกิอาเซยีนอื่น 

ที่จะเข้ามาประกอบกิจการในประเทศ ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานเพื่อให้เกิดความร่วมมอืในการ

แลกเปลี่ยนขอ้มูลความรูก้บัหน่วยงานอื่นๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ อนัจะเอื้อประโยชน์ใหก้บั 

SMEs ของไทยในการไปลงทุนนอกประเทศไดอ้ยา่งสะดวกและประสบกบัความสาํเรจ็ 

โดยที่ สํานักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)ได้มอบหมายให ้

บริษัท ที่ปรึกษา เอชเอ็นพี จํากัด เป็นผู้วิจัยในโครงการดังกล่าว ในการน้ี ผู้วิจัยจึงได้กําหนด           

การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นในประเด็น“ผลกระทบของนโยบายและกฎหมาย          

ของประเทศในภูมภิาคอาเซยีนทีม่ต่ีอ SMEs ไทย”และรบัฟงัความคดิเหน็จากทุกภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

ในวนัและเวลาทีร่ะบุไวใ้นกาํหนดการสมัมนาทีส่ง่มาดว้ย  

จงึขอเรยีนเชญิท่านหรอืผูแ้ทนเขา้ร่วมประชุมกลุ่มยอ่ย (Focus Group) เพือ่ระดมความ

คดิเหน็เรื่องดงักล่าวขา้งตน้ ในวนัที ่21 พฤศจกิายน 2555 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอ้ง Chatrium 

Ballroom, Chatrium Hotel Riverside Bangkok เลขที ่28 เจรญิกรุง 70 บางคอแหลม กรุงเทพฯ     

โดยท่านสามารถส่งแบบตอบรบัตามแบบที่แนบมาด้วย ภายในวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2555           

มายงัโทรสารหมายเลข 66 2632 1332 หรอื อเีมลลม์าที ่ maleerat.t@hnpcounsel.com สอบถาม

เพิม่เตมิที ่662 632 1800 ต่อ 180 

 

         ขอแสดงความนบัถอื 

       
       (หตัถศกัดิ ์ณ ป้อมเพช็ร)์ 

               กรรมการผูจ้ดัการและหวัหน้าโครงการศกึษาฯ 

               HNP Counsellors Limited 
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สรปุผลการจดัสมัมนากลุ่มย่อย (Focus Group) 
 หน่วยงานรฐั เอกชน องคก์ร สมาคม กลุ่มผูป้ระกอบการ 

วนัท่ี 11ธนัวาคม 2555 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
ห้อง Chatrium Ballroom, Chatrium Hotel Riverside Bangkok 

 

 
ประเดน็พิจารณา 

1. การแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิกฎหมายเพือ่เอือ้ประโยชน์ต่อ SMEs ไทย  
2. นโยบายและมาตรการเชงิรุกและเชงิรบัของรฐับาลทีค่วรมเีพือ่สง่เสรมิแ ละปกป้อง SMEs ไทย 
3. มาตรการทีร่ฐับาลควรสนบัสนุนเพิม่เตมิ 

 
สรปุความคิดเหน็ 
 

1. การแก้ไขหรือเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อ SMEs ไทย  
 

ทีป่ระชุมเหน็ร่วมกนัว่ารฐับาลไม่มทีศิทางของนโยบายทีช่ดัเจนและกฎหมายไม่สามารถ

นํามาใช้ปฏบิตัไิด้อย่างจรงิจงัโดย คุณรุ่งนภา พงษ์สุข (หวัหน้าฝ่ายกฎหมายบรษิทัซพีเีอฟเทรดดิ้ง

จํากดั) เห็นว่ารฐับาลไม่ออกนโยบายที่ชดัเจนเหมอืนประเทศอื่นๆยกตวัอย่างเช่นสงิคโปร์ที่ให้การ

สนับสนุน SMEs ออกไปลงทุนนอกประเทศอย่างชดัเจน หรอืประเทศอนิโดนีเซยีทีพ่ยายามปกป้อง

ธุรกจิภายในประเทศ ทาํใหท้างเอกชน และSMEs ไมส่ามารถออกนโยบายหรอืทศิทางการดาํเนินธุรกจิ

ตามนโยบายรฐับาลได ้ถา้ออกนโยบายของบรษิทัไปแลว้และรฐับาลมกีารเปลีย่นแนวทางไปคนละดา้น 

กเ็ป็นการยากทีจ่ะเปลีย่นแปลงนโยบายใหมท่ัง้หมด คุณรุ่งนภา ยงัใหค้วามเหน็เพิม่เตมิอกีวา่กฎหมาย

ของไทยมกีารออกซํ้าซ่อนกนัมากเกนิไปทาํใหไ้มแ่น่ใจวา่ควรใชก้ฎหมายมาตราใด ควรจะมกีารยกเวน้

กฎหมายเก่าและบงัคบัใชต้วัใหมเ่พือ่ป้องกนัความสบัสน ในเรือ่งของแรงงานเหน็วา่อยากใหม้กีฎหมาย

ปกป้องแรงงานของไทยเพราะยงัขาดทกัษะส่วนเรื่องแรงงานมฝีีมอืยกตวัอย่าง เช่น วศิวะกร หมอ        

ยงัไมค่อ่ยหว่งเทา่ไหรเ่พราะตอ้งผา่นการขออนุญาตจากหน่วยงานต่างๆ ซึง่มเีงือ่นไขหลายอยา่ง 

คุณอุดม ศรมีหาโชตะ (ที่ปรกึษากติตมิศกัดิส์มาคมโรงแรมไทย) เหน็ว่ากฎหมายและ

กฎระเบยีบของไทยค่อนขา้งหย่อนยาน อยากใหบ้งัคบักฎระเบยีบใหเ้ขม้งวดเหมอืนประเทศสงิคโปร์

เพราะถา้มกีารเปิด AEC จะเกดิปญัหาเรื่องการปฏบิตัเิยีย่งคนชาตยิกตวัอยา่งเช่นเรื่องโรงแรมทีบุ่กรุก

พื้นที่ของอุทยาน จะเกิดคําถามว่าทําไมคนไทยเปิดรีสอร์ทบุกรุกพื้นที่อุทยานได้ แต่คนต่างชาต ิ      

ไมส่ามารถทาํได ้
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2. นโยบายและมาตรการเชิงรุกและเชิงรบัของรฐับาลท่ีควรมีเพ่ือส่งเสริมและปกป้อง 
SMEs ไทย 

 
ทีป่ระชุมเหน็ตรงกนัว่า SMEs ไทยยงัไม่มคีวามสามารถพอที่จะแข่งกบัอาเซยีน          

อกี 9 ประเทศ และไม่สามารถออกไปแขง่ขนัดว้ยตวัคนเดยีวได ้รวมถงึการส่งเสรมิจากรฐับาลยงัมไีม่

เพยีงพอ คุณสมเจตน์ อาชวบิูลโยบล (ผูจ้ดัการฝา่ยวชิาการสมาคมผูค้า้อญัมณีไทยและเครื่องประดบั)

เปิดประเดน็เรื่องภาษนํีาเขา้ (Import Tariff) ของสนิคา้หลายๆ ประเภทยงัสงูอยูท่าํใหต้น้ทุนวตัถุดบิ

ค่อนขา้งสงูยกตวัอย่าง เช่น ประเทศมาเลเซยีเกบ็ภาษนํีาเขา้อญัมณี รอ้ยละ 0 ทําใหต้น้ทุนการผลติ 

ถูกกวา่ประเทศไทย ยิง่กวา่นัน้อุปสรรคทางการคา้ทีม่ใิชภ่าษใีนแต่ละประเทศยงัมเีป็นจาํนวนมากทาํให้

ลาํบากในการดาํเนินธุรกจิยกตวัอย่าง เช่น เวลาประเทศไทยขนสง่สนิคา้ไปประเทศมาเลเซยีทางถนน 

ไทยต้องไปเปลี่ยนหวัลากที่ประเทศมาเลเซยี แต่ของมาเลเซยีสามารถขบัเขา้ไทยโดยไม่ตอ้งเปลี่ยน 

หวัลากจนถงึจงัหวดัเชยีงราย อยากใหร้ฐับาลช่วยลดภาษนํีาเขา้และอุปสรรคทางการคา้ทีไ่มช่่ภาษขีอง

ประเทศอื่นๆ โดยเรว็ คุณสมเจตน์ยงัเสรมิอกีวา่ SMEs ไทย ไมจ่าํเป็นตอ้งไปลงทุนในต่างประเทศกไ็ด้

แต่อยากใหม้กีารสรา้ง Platform ทีไ่ดพ้บลกูคา้ชาวต่างชาตจิาํนวนมากๆ ไดย้กตวัอยา่ง เช่น ตลาดนัด

จตุจกัร หรอืตลากจัก๊จัน่ทีห่วัหนิ 

ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพนัธ์ (ผู้อํานวยการบริหารสมาคมผู้ค้าปลีกไทย) ให้ความเห็น

เพิม่เติมเรื่องภาษีเพื่อเป็นมาตรการเชิงรบัว่าประเทศไทยควรลดภาษีนําเข้า Luxury Brand          

จากรอ้ยละ 25-40 เป็นรอ้ยละ 0 เพือ่สง่เสรมิใหน้ักท่องเทีย่วเดนิทางมาซื้อของมากขึน้ มาเลเซยีและ

สงิคโปรไ์ดล้ดภาษ ีLuxury Brand เหลอืรอ้ยละ 0 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยทาํใหค้่าใชจ้่ายต่อนักท่องเทีย่ว 1 คน 

ของแต่ละประเทศมากกว่าประเทศไทย 2 เท่า และ 4 เท่าตามลําดบั ดร.ฉัตรชยัยงัเสรมิอกีว่า Luxury 

Brand มเีป้าหมายลกูคา้คนละกลุ่มกบั SMEs จงึไมไดส้ง่ผลกระทบต่อ SMEs มากนัก สว่นความเหน็

ในมาตรการเชงิรุก รฐับาลควรสนับสนุนบรษิทัใหญ่ใหอ้อกไปลงทุนนอกประเทศเพื่อจะไดนํ้า SMEs       

ทีเ่ป็น Suppliers ตดิตามไปลงทุนดว้ย โดยรฐับาลควรใหส้ทิธพิเิศษทางภาษหีรอืสิง่จงูใจอื่นๆ ใหบ้รษิทั

ขนาดใหญ่ ยกตวัอย่าง เช่น บรษิทัผลติรถยนต์ของญี่ปุ่นต้องการเปิดโรงงานที่ไทย บรษิทัญี่ปุ่นกไ็ด้

พว่งบรษิทัเลก็ๆ ทีเ่ป็น Suppliers อยูท่ีญ่ีปุ่น่มาเปิดบรษิทัในไทยตามไปดว้ย 

อยา่งไรกต็าม คุณอุดม ศรมีหาโชตะเหน็วา่รฐับาลควรสนับสนุนให ้SMEs ขยายการผลติ

ในประเทศใหม้ากพอเสยีก่อนยกตวัอย่างเช่นในการสรา้งโรงแรมเพื่อรองรบันักท่องเทีย่วหลงัจากการ

เปิด AEC อยา่งสมบรูณ์ 

คุณดาํรงค ์วงษ์ประยรู (ผูอ้ํานวยการบรษิทัคงิสเ์มน ซ.ีเอม็.ท.ีไอ จํากดั) ใหค้วามเหน็ว่า

แบรนด์เป็นเรื่องสําคญัมากไม่ใช่แค่แบรนด์ด้านสนิค้า แต่ลูกค้ายงัจดจําแบรนด์ด้านบรกิารอีกด้วย
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ยกตวัอย่างเช่นเมื่อลูกคา้ไดใ้ชบ้รกิารของบรษิทัคงิสเ์มนทีส่งิคโปร์มาก่อนและตอ้งการใชบ้รกิารแบบ

เดยีวกนัทีไ่ทย กจ็ะคดิถงึบรษิทัคงิสเ์มนเป็นอนัดบัแรก 

คุณรุ่งนภา พงษ์สุข เหน็วา่ SMEs ไทยยงัขาดความพรอ้มและทกัษะทีจ่ะแขง่ขนัอกีมาก

รฐับาลควรออกมาตรการในเชงิรบัเพือ่ปกป้องวสิาหกจิในประเทศสว่นในเชงิรุกนัน้อยากใหร้ฐับาลจดัตัง้ 

One Stop Service ในแต่ละประเทศสมาชกิอาเซยีนเพือ่อํานวยความสะดวก SMEs ไทยในแต่ละ

ประเทศเพราะถา้ SMEs เขา้ไปลงทุนดว้ยตวัเองจะไมม่อีาํนาจต่อรองและไมม่ขีอ้มลูทีเ่พยีงพอ 

3. มาตรการท่ีรฐับาลควรสนับสนุนเพ่ิมเติม 
 

ทีป่ระชุมเหน็พอ้งกนัว่าการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนของ SMEs ยงัเป็นปญัหาเพราะเมด็เงนิ     

ไม่ถงึ SMEs และการพฒันาบุคลากรเป็นเรื่องทีร่ฐับาลยงัไมใ่หก้ารสนับสนุนทีเ่พยีงพอ ทางดา้นการ

เข้าถึงแหล่งเงินทุน คุณอุดม ศรีมหาโชตะ กล่าวว่าอยากให้มีธนาคารในแต่ละสาขาธุรกิจ         

ยกตวัอย่างเช่น อยากให้มธีนาคารเพื่อการท่องเที่ยวเหมอืนกบัธนาคารเพื่อการเกษตร ยิง่กว่านัน้   

อยากใหม้กีารใหร้างวลัมากขึน้เช่นรางวลั Thailand Tourism Award, ASEAN Green Hotel หรอื 

SMEs Award เป็นตน้ เพื่อให ้ SMEs เพิม่สกัยภาพทางการแข่งขนัและอยากใหท้างธนาคารให้

ดอกเบีย้เงนิกูแ้บบพเิศษกบั SMEs ทีไ่ดร้บัรางวลันัน้ๆ 

ความคดิเหน็ของดร.ฉตัรชยั ตวงรตันพนัธใ์นฐานะ SMEs เสรมิวา่ SMEs Bank อนุมตัิ

เงนิไดย้ากมากๆ และ SMEs ในภาคบรกิารไมส่ามารถขอกูจ้ากธนาคารไดเ้พราะไมม่ ีAsset คํ้าประกนั 

จึงต้องไปขอให้บริษัทประกันสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)คํ้าประกนัเงนิกู้ให้ซึ่งต้องเสีย

คา่บรกิารประมาณรอ้ยละ 2-3  รวมกบัดอกเบีย้เงนิกูอ้กีประมาณรอ้ยละ 8 ทาํใหต้อ้งเสยีดอกเบีย้เงนิกู้

รวมประมาณรอ้ยละ 10-11 ซึง่แพงเกนิกวา่ที ่SMEs จะสามารถดาํเนินกจิการมาชาํระดอกเบีย้ได ้

คุณอุดม ศรีมหาโชตะ กล่าวว่า แบงค์ชาติมีเงื่อนไขที่เข้มงวดในการปล่อยเงินกู ้       

มากเกินไปอยากให้แบ่งเกณฑ์ความเขม้งวดในการปล่อยกู้ตามขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ ของบรษิัท        

สว่นมาตรการทางดา้นภาษใีนเรื่องทีร่ฐับาลจะลดภาษเีงนิไดล้ง คุณอุดม เหน็วา่ คงเป็นการช่วยบรษิทั

ขนาดใหญ่เท่านัน้เพราะเมื่อรฐับาลไม่ไดเ้งนิจากภาษเีงนิไดม้ากเท่าเดมิ กจ็ะเปลีย่นนโยบายเป็นเกบ็

ภาษมีลูค่าเพิม่มากขึน้ซึง่รายจ่ายของ SMEs กจ็ะมากขึน้ตามไปดว้ยจงึอยากเสนอใหร้ฐับาลเกบ็ภาษี

แบบขัน้บนัไดตามแบบสงิคโปร์ ทางด้านการพฒันาบุคลากรเห็นว่า SMEs ยงัขาดการพฒันา         

ดา้นบรกิารหรอืการพฒันาบุคลากรนัน้เอง เพราะส่วนใหญ่รฐับาลจะใหง้บดา้นอุตสาหกรรมการผลติ

อยากใหร้ฐับาลสนับสนุนภาคบรกิารโดยการเอาค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมบุคลากรไปลดหยอ่นภาษไีด ้

อยากใหภ้าครฐัมองภาคบรกิารเพิม่มากขึน้เพราะสามารถเพิม่ GDP ไดม้ากกว่าภาคอุตสาหกรรม         

คุณอุดมยงัเน้นยํ้าปญัหาของการพฒันาบุคลากรสาํหรบั SMEs อกีวา่   1). ไมม่เีงนิทุนพฒันาบุคลากร
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ดว้ยตนเอง   2). ตอ้งเรยีนรูด้ว้ยตวัเองแต่เพยีงอย่างเดยีว   3). เมื่อมคีวามสามารถมากขึน้กโ็ดนซื้อ 

ตวัไปทาํงานในบรษิทัขนาดใหญ่ 

คุณสุรตัน์ สงิหส์ุขสวสัดิ ์(ผูช้่วยอุปนายกฝา่ยบรหิารสมาคมไทยโลจสิตคิสแ์ละการผลติ) 

เหน็ว่า ถา้ยงัไม่มกีารพฒันาดา้นทรพัยากรบุคคลและดา้น IT แลว้ ในอนาคตทัง้ SMEs และบรษิทั

ขนาดใหญ่จะไมม่สีกัยภาพเพยีงพอทีจ่ะแขง่ขนักบัประเทศอื่นอยา่งแน่นอน 

คุณประเสรฐิ ไวยาวจัมยั (CEO บรษิทั แปซฟิิค เฮลธแ์คร ์(ประเทศไทย) จํากดั) เหน็ว่า

ตอ้งมกีารใหส้ทิธพิเิศษหรอืแรงจูงใจกบับรษิทัที่มกีารทําการวจิยัและพฒันา (R&D) รวมถงึ Value 

Creation เพือ่สนบัสนุนใหทุ้กบรษิทัเสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ใหต้นเอง 
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ตาราง ผ7-3 รายช่ือผูเ้ข้าร่วมประชมุกลุ่มย่อยเพ่ือระดมความคิดเหน็ (FOCUS GROUP) 
ผูป้ระกอบการ SMEs และผูส้นใจ สมาคม กลุ่มผูป้ระกอบการ 

โครงการศกึษาวจิยั 
“ผลกระทบนโยบายและกฎหมายของประเทศในภมูภิาคอาเซยีนทีม่ต่ีอ SMEs ไทย” 

วนัที ่11 ธนัวาคม 2555 09.00 – 12.00 น. หอ้ง Chatrium Ballroom, Chatrium Hotel 
RiversideBangkok 

 
 
 

ช่ือ บริษทั/หน่วยงาน/ สมาคม ตาํแหน่ง 

คุณไตรยร์ตัน์ สวุรรณวลยักร บรษิทัมอล แอค็เซสพอรท์ลั จาํกดั VP-Legal & HR 
คุณออมสนิ แมน้จกัร บรษิทัดุสติธานี จาํกดั (มหาชน) VP-Legal and Admistration 
คุณสทุธพิงศ ์เผือ่นพภิพ สมาคมไทยบรกิารทอ่งเทีย่ว นายกสมาคมฯ 
คุณชยาภรณ์ อุตตมะโยธนิ บมจ.ปนูซเิมนตไ์ทย ผูต้รวจสอบอาวโุส 

คุณลาวลัย ์พงศส์วุภาพ 
สมาคมวศิวกรทีป่รกึษา 
แหง่ประเทศไทย 

เลขานุการฝา่ยต่างประเทศ 

ดร.สวุนัชยั แสงสขุเอีย่ม 
สมาคมธุรกจิคลงัสนิคา้ไซโล 
และหอ้งเยน็ 

นายกสมาคมฯ 

คุณธรีะโชต ิรตันไตรภพ 
บรษิทัไพโอเนียร ์แอรค์ารโ์ก ้
 จาํกดั 

Inbound Sales Manager 

คุณวลิาศ วอ่งตระกลู โรงแรมรามาดา เดมา กรุงเทพฯ Resident Manager 

คุณจริะ รสัมิม์นตรมีนสั 
สมาคมมคัคุเทศกอ์าชพี 
แหง่ประเทศไทย 

อุปนายก 

คุณสวุนนท ์บุญคลา้ย 
สมาคมมคัคุเทศกอ์าชพี 
แหง่ประเทศไทย 

เจา้หน้าที ่

คุณพชิญา บรูพวงศ ์ บรษิทักฎหมายเอสซจี ีจาํกดั Legal Counsel 

คุณประเสรฐิ ไวยาวจัมยั 
บรษิทัแปซฟิิค เฮลธแ์คร ์ 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

CEO 

คุณทฬัห ปึงเจรญิกุล 
สมาคมไทยอุตสาหกรรม 
ผลติยาแผนปจัจุบนั 

ผูอ้าํนวยการบรหิาร 

คุณสมเจตน์ อาชวบิลูโยบล 
สมาคมผูค้า้อญัมณไีทย 
และเครือ่งประดบั 

ผูจ้ดัการฝา่ยวชิาการสมาคมฯ 

คุณปิยะมาศ ศุภทรพัยเ์สนากลู 
สมาคมผูค้า้อญัมณไีทย 
และเครือ่งประดบั 

เจา้หน้าทีฝ่า่ยวชิาการสมาคมฯ 

คุณณชิ กมลอุมาร ี สมาคมผูผ้ลติปลาปน่ไทย ผูจ้ดัการสมาคมฯ 
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ช่ือ บริษทั/หน่วยงาน/ สมาคม ตาํแหน่ง 

คุณยทุธนา ศลิป์สรรคว์ชิช ์
สมาคมอุตสาหกรรม 
เครือ่งนุ่งหม่ไทย 

ผูอ้าํนวยการบรหิาร 

ดร.ฉตัรชยั ตวงรตันพนัธ ์ สมาคมผูค้า้ปลกีไทย ผูอ้าํนวยการบรหิาร 
คุณสรุตัน์สงิหส์ขุสวสัดิ ์ สมาคมไทยโลจสิตคิสแ์ละการผลติ ผูช้ว่ยอุปนายกฝา่ยบรหิาร 

คุณวนัชยั เรอืงอุดม การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 
ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการฝา่ยสง่เสรมิ 
สนิคา้ทอ่งเทีย่ว 

คุณอุดม ศรมีหาโชตะ สมาคมโรงแรมไทย ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์
คุณสมัพนัธ ์แป้นพฒัน์ สมาคมโรงแรมไทย ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์

คุณวชริพงษ์ ปรชีาวอ่งไวกุล 
บรษิทั ออนป้า จาํกดั 
(และในนามนายกสมาคม 
อุตสาหกรรมเพลงไทย) 

  

คุณอมัพร ไมป้ระเสรฐิ 
บรษิทัสนิธุไ์ซมอน เอน็เตอรไ์พรซ ์
 จาํกดั 

ผูจ้ดัการ 

คุณชุมพร สขุประสงคผ์ล   ทีป่รกึษาอสิระดา้น SME 
คุณชนินทร เทพนุภา ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) SVP บรหิาร Portfolio 
คุณศรสีภุา วรรณสศุร ี ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ผูช้าํนาญการบรหิาร Portfolio 
คุณธชัชยั ศุภผลศริ ิ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) SVP ฝา่ยกฎหมาย 

คุณมนตท์พิย ์นิตพิน 
ธนาคารกรุงศรอียธุยา 
จาํกดั (มหาชน) 

ผูจ้ดัการฝา่ยอาวโุส 

คุณสรุวรี ์คลา้ยมาก 
ธนาคารกรุงศรอียธุยา 
จาํกดั (มหาชน) 

รองผูจ้ดัการฝา่ย 

คุณวภิา วนิสมสว่น Orienta Vista Business Development Manager 
คุณดาํรง คว์งษ์ประยรู Kingsmen CMTI Co., Ltd. Director 
คุณรตมิา เลง็อุดมลาภ บรษิทัฟอนเทยีรา่ จาํกดั Sales Executive 
คุณธเนศ แซ่ฟู บรษิทัซทีเีอฟ เทรดดิง้ จาํกดั Development Manager 
คุณรุง่นภา พงษ์สขุ บรษิทัซทีเีอฟ เทรดดิง้ จาํกดั Division Manager 

คุณชาตร ีพสิทุธโิกเมน 
ธนาคารกสกิรไทย 
 จาํกดั (มหาชน) 

Segment Strategy  
Specialist (Senior) 

คุณณภาพร อรา่มรศัมวีณชิย ์
ธนาคารกสกิรไทย  
จาํกดั (มหาชน) 

Segment Strategy  
Specialist (Senior) 

คุณเชฏฐนีิ เชยีวนาวนิ 
ธนาคารกสกิรไทย  
จาํกดั (มหาชน) 

Segment Strategy  
Specialist (Junior) 

คุณอคัรนิทร ์สทิธาวสวงศ ์
บรรษทัประกนัสนิเชือ่ 
อุตสาหกรรม 

ผูช้ว่ยผูจ้ดัการ 
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ช่ือ บริษทั/หน่วยงาน/ สมาคม ตาํแหน่ง 

ขนาดยอ่ม (บสย.) 
คุณสริมิานิล พนัธพ์ทิกัษ์ บรษิทัมาสเตอร ์แอด จาํกดั Project Manager 
  บรษิทัมาสเตอร ์แอด จาํกดั   
คุณประวตั ิสทุธโิกเศศ ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) รองผูอ้าํนวยการฝา่ยและผูบ้รหิาร 
คุณวชิดา วงศส์วุรรณ ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) รองผูอ้าํนวยการฝา่ยและผูบ้รหิาร 

คุณพมิลภา สวุพานิช สสว. 
รองผูอ้าํนวยการสาํนกัปฏบิตัหิน้าที ่
แทนผูอ้าํนวยการ 
สาํนกัแผนยทุธศาสตรแ์ละนโยบาย 

คุณมตชิน มาตรชยัสงิห ์ สสว. 
รองผูอ้าํนวยการสาํนกัแผน 
ยทุธศาสตรแ์ละนโยบาย 

คุณสภุาพ สขุเรอืน สสว. 
หวัหน้าสว่นวางแผนดา้นปจัจยั 
แวดลอ้มในการดาํเนินธุรกจิ 

คุณจุฑาภทัร รตันะธาํรงพรรณ สสว. 
หวัหน้าสว่นรวบรวมแผน 
และนโยบาย 

คุณลลนา เถกงิรศัม ี สสว. 
หวัหน้าสว่นสว่นวางแผนดา้น 
นโยบายและความรว่มมอื 
ระหวา่งประเทศ 

คุณมหทัธน พฤทธิข์จรชยั สสว. เจา้หน้าทีส่สว. 
คุณเบญจมาศ ทนิโนรศ สสว. เจา้หน้าทีส่สว. 
คุณสมยศ พกุิลเงนิ สสว. เจา้หน้าทีส่สว. 
คุณกติตพิงษ์ วฒุริงค ์ สมาคมอุตสาหกรรมพลาสตกิไทย ผูจ้ดัการสมาคมฯ 
คุณพงศพ์ฒัน์ คุโรวาท ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) Vice President 
คุณปิยะนุช มาลากุล สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย รองเลขาธกิาร 

คุณสมทรง สจัจาภมิขุ 
สภาอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
แหง่ประเทศไทย 

รองประธานสภาฯ 

คุณสนีุย ์วรวฒุางกรู 
คณะกรรมการธุรกจิบรกิาร  
สภาหอการคา้ไทย 
แหง่ประเทศไทย 

กรรมการ 

ปณัณ์ อนนัอภบิุตร 
สาํนกังานเศรษฐกจิการคลงั 
กระทรวงการคลงั 

หวัหน้าฝา่ยพฒันาโครงสรา้งภาษ ี

คุณวนิยั แทน่ประเสรฐิกุล 
ผูจ้ดัการธนากรผลติภณัฑ ์
น้ํามนัพชื 

หวัหน้าฝา่ยก.ม 
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รปูการประชมุกลุ่มย่อยเพ่ือระดมความคิดเหน็(Focus Group) 

โครงการศึกษาวิจยั 
“ผลกระทบนโยบายและกฎหมายของประเทศในภมิูภาคอาเซียนท่ีมีต่อ SMEs ไทย” 

วนัท่ี 11ธนัวาคม 2555 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
ห้อง Chatrium Ballroom, Chatrium Hotel Riverside Bangkok 
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จดหมายเชิญประชมุ Focus group รอบผูป้ระกอบการ 
 

    21พฤศจกิายน 2555 

 

เรือ่ง เชญิร่วมประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคดิเหน็ (Focus Group) ของโครงการศกึษา

“ผลกระทบของนโยบาย และกฎหมายของประเทศในภูมภิาคอาเซยีนทีม่ต่ีอ SMEs ไทย”

(รอบผูป้ระกอบการ SMEs) 

เรยีน ผูป้ระกอบการ และผูส้นใจ 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. สรุปหลกัการและเหตุผล   

  2. กาํหนดการสมัมนา 

  3. แบบตอบรบัเขา้รว่มการสมัมนา 

จากการที่ประเทศไทยกําลงัจะก้าวเขา้สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN 

Economic Community: AEC) ในปี พ.ศ. 2558 โดยมคีุณลกัษณะทีส่าํคญัประการหน่ึง คอื การเป็น

ตลาดและฐานการผลติเดยีวกนั หรอื Single Market and Production Base ซึง่การจะเป็นตลาดและ

ฐานการผลิตเดียวกันได้นัน้ จะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบสําคญั คือ การเคลื่อนย้ายสนิค้า 

บรกิารการลงทุน เงนิทุน และแรงงานมฝีีมอืทีเ่สรรีะหวา่งประเทศสมาชกิ เพือ่สรา้งเสรมิความแขง็แกร่ง

ของอาเซยีนในดา้นเศรษฐกจิและการคา้ใหม้ากขึน้  

อย่างไรก็ดี ในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าภาครัฐจะได้ประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ประกอบการไทย 

โดยเฉพาะผูป้ระกอบการSMEs  ใหร้บัรูแ้ละตระหนักถงึการเตรยีมความพรอ้มในการเขา้ร่วมเป็น      

ส่วนหน่ึงของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน แต่ในทางปฏบิตัปิระเทศไทยกย็งัไม่มคีวามคบืหน้าในการ

ดําเนินการที่เป็นรูปธรรมมากนัก ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขกฎหมายภายในที่ย ังเป็นอุปสรรคต่อ          

การเปิดเสรกีารคา้ บรกิาร และการลงทุนหรอืจะเป็นมาตรการเตรยีมความพรอ้มของผูป้ระกอบการ

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทยในการรบัมอืกบัการเขา้มาลงทุนของนักลงทุน

อาเซียน รวมไปถึงการเตรยีมความพร้อมของ SMEs ไทย ในการออกไปลงทุนในประเทศสมาชิก

อาเซยีนอื่น  โดยเฉพาะอย่างยิง่การขาดมาตรการทีจ่ะส่งเสรมิ สนับสนุน SMEs ไทยซึ่งมจีํานวนมาก

และเป็นพลงัขบัเคลือ่นเศรษฐกจิไทยทีส่าํคญัใหม้ศีกัยภาพ และมคีวามสามารถในการแขง่ขนัทัง้ในเวที

ระดบัภมูภิาคและระดบัโลก 
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โดยที่ สํานักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)ได้มอบหมายให ้

บริษัท ที่ปรึกษา เอชเอ็นพี จํากัด เป็นผู้วิจัยในโครงการดังกล่าว ในการน้ี ผู้วิจัยจึงได้กําหนด          

การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นในประเด็น“ผลกระทบของนโยบายและกฎหมายของ

ประเทศในภูมภิาคอาเซยีนทีม่ต่ีอ SMEs ไทย และรบัฟงัความคดิเหน็จากทุกภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง        

ในวนัและเวลาทีร่ะบุไวใ้นกาํหนดการสมัมนาทีส่ง่มาดว้ย  

จงึขอเรยีนเชญิท่านหรอืผูแ้ทนพร้อมช่วยประชาสมัพนัธ์ใหผู้ป้ระกอบการรายย่อยและ

สมาชกิสมาคม เขา้ร่วมประชุมกลุ่มยอ่ย (Focus Group) เพื่อระดมความคดิเหน็เรื่องดงักล่าวขา้งตน้ 

ในวนัที1่1 ธนัวาคม2555 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอ้ง Chatrium Ballroom, Chatrium Hotel 

Riverside Bangkok เลขที ่28 เจรญิกรุง 70 บางคอแหลม กรุงเทพฯ โดยไม่มคี่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิ้น      

โดยท่านสามารถสง่แบบตอบรบัตามแบบทีแ่นบมาดว้ย ภายในที ่26 พฤศจกิายน 2555 มายงัโทรสาร

หมายเลข 66 2632 1332 หรอือเีมลลม์าที ่maleerat.t@hnpcounsel.com  สอบถามเพิม่เตมิที ่       

662 632 1800 ต่อ 163 

 

         ขอแสดงความนบัถอื 

       

       (หตัถศกัดิ ์ณ ป้อมเพช็ร)์ 

              กรรมการผูจ้ดัการและหวัหน้าโครงการศกึษาฯ 

                HNP Counsellors Limited 
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         ภาคผนวก 8 

 

 สรปุผลการสมัภาษณ์และแบบสอบถามความคิดเหน็ 
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การวิจยัภาคสนาม 

 

(1) หลกัการและเหตุผล 

 

แบบสอบถาม 

 

(1) รายละเอยีดและวตัถุประสงค ์

(2) คาํถามจากแบบสอบถาม 

(3) สรุปความเหน็จากแบบสอบถามอยา่งน้อย 120 ชุด 

 

  การสมัภาษณ์ 

 

(1) รายละเอยีดและวตัถุประสงค ์

(2) คาํถามจากบทสมัภาษณ์ 

(3) สรุปความเหน็จากการสมัภาษณ์ อยา่งน้อย 30 ราย 
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หลกัการและเหตผุล (การวิจยัภาคสนาม) 

  

ในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าภาครัฐจะได้ประชาสมัพันธ์ให้ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ      

อย่างยิง่ SMEs  ใหร้บัรูแ้ละตระหนักถงึการเตรยีมความพรอ้มในการเขา้สู่ AEC แต่ในทางปฏบิตัิ

ประเทศไทยก็ยงัไม่มคีวามคบืหน้าในการดําเนินการที่เป็นรูปธรรมมากนัก ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไข

กฎหมายภายในที่ยงัเป็นอุปสรรคต่อการเปิดเสรกีารค้า บรกิาร และการลงทุนหรอืจะเป็นมาตรการ

เตรยีมความพรอ้มของผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ของไทยในการรบัมอื

กบัการเขา้มาลงทุนของนักลงทุนอาเซยีน รวมไปถึงการเตรยีมความพร้อมของ SMEs ไทย ในการ

ออกไปลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดมาตรการที่จะส่งเสริม  

สนับสนุน  SMEs ไทย ซึ่งมจีํานวนมากและเป็นพลงัขบัเคลื่อนเศรษฐกจิไทยที่สําคญัให้มศีกัยภาพ  

และมคีวามสามารถในการแขง่ขนัทัง้ในเวทรีะดบัภูมภิาคและระดบัโลกซึ่งปญัหาทีส่าํคญัประการหน่ึง

ของประเทศไทย  ก็คือการขาดหน่วยงานกลางในการรบัผดิชอบกําหนดทศิทางการพฒันา SMEs      

ในการเขา้สู ่AEC อยา่งเป็นระบบและเป็นรปูธรรม รวมทัง้การขาดการบรูณาการนโยบายในการเตรยีม

ความพรอ้มของ SMEs จากภาคสว่นต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน   

ด้วยเหตุน้ี จึงจําเป็นอย่างยิง่ที่สํานักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(สสว.) ซึ่งมวีตัถุประสงค์หลกัในการส่งเสรมิ สนับสนุน SMEs ไทยให้มคีวามเขม้แขง็ต้องเป็นกําลงั

สาํคญัในการเสนอแนะแนวทางในการเตรยีมความพรอ้มของ SMEs ไทย ตลอดจนเสนอแนะมาตรการ

ทีจ่ะชว่ยเหลอื SMEs ไทยใหม้คีวามสามารถในเชงิแขง่ขนักบั SMEs ของประเทศสมาชกิอาเซยีนอื่นๆ 

ที่จะเข้ามาประกอบกิจการในประเทศ ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือใน              

การแลกเปลี่ยนขอ้มูลความรูก้บัหน่วยงานอื่นๆ ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ  อนัจะเอื้อประโยชน์

ใหก้บั SMEs ของไทยในการไปลงทุนนอกประเทศไดอ้ยา่งสะดวกและประสบกบัความสาํเรจ็ 

ในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อเข้าสู่ AEC นัน้ ประเทศไทยจะต้องมี

มาตรการทัง้ในเชงิรบัและเชงิรุก โดยมาตรการในเชงิรบันัน้  นอกจากรฐับาลจะตอ้งพจิารณากฎหมาย

และมาตรการภายในประเทศทีถ่อืเป็นขอ้จํากดัการเขา้สู่ตลาดและขอ้จํากดัในการปฏบิตัเิยีย่งคนชาติ

ดงักล่าวขา้งต้น เพื่อทําการปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กําหนดใน AEC Blueprint แลว้  รฐับาล       

ยงัจะตอ้งพจิารณาแกไ้ข ยกเลกิ หรอืยกร่างกฎหมายใหม่ทีท่นัต่อสภาวการณ์ลงทุน ทัง้น้ี เพื่อใหเ้กดิ

การแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรมภายในประเทศ และเพือ่ป้องกนัผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ในทางลบต่อประเทศอนั

เน่ืองมาจากการเปิดเสรกีารค้า ด้วยเหตุผลดงักล่าวขา้งต้น สสว. โดยอาศยัอํานาจในมาตรา 11(8)  

แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543  อาจเสนอแนะใหร้ฐับาลพจิารณา
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ออกกฎหมายใหม่ หรือแก้ไขกฎหมายปจัจุบัน เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ประกอบกิจการ       

และSMEs ไทยในการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมกบันักลงทุนอาเซียนได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กฎหมาย     

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแขง่ขนัทางการคา้ (Competition Law) การปกป้องทรพัยส์นิทางปญัญา ภูมปิญัญา

ชาวบา้น ศลิปะและวฒันธรรมไทย รวมไปถงึการปกป้องการใชท้รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

สาํหรบัมาตรการเชงิรุก สสว. ภายใต ้มาตรา 11 (9) แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสรมิวสิาหกจิขนาด

กลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ยงัอาจกําหนดมาตรการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและ

ประสานงานระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ องค์การเอกชนทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศในการส่งเสรมิ สนับสนุนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

ของไทยได ้ ไม่ว่าจะเป็นการเสนอแนะมาตรการต่างๆ ใหแ้ก่รฐับาล หรอืหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง 

เช่น รฐัวสิาหกิจ หรอืขอความร่วมมอืจากหน่วยงานเอกชน ในการดําเนินมาตรการช่วยเหลอืด้าน

การเงนิ เช่น การเพิม่โอกาสให ้SMEs ไทย ในการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุน หรอืการลดตน้ทุนในการกูเ้งนิ

ของ SMEs ทีข่าดหลกัประกนั โดยการสนับสนุนใหม้กีารใชร้ะบบการคํ้าประกนัสนิเชื่ออยา่งกวา้งขวาง

และมปีระสทิธิภาพ รวมไปถึงการช่วยเหลือสนับสนุนให้มกีารคํ้าประกนัในรูปแบบอื่นๆ ที่ SMEs 

ต้องการ เช่น การประกนัความเสี่ยงในการลงทุน การคํ้าประกนัการประมูลงานในโครงการเมกกะ      

โปรเจคในประเทศสมาชกิอาเซยีน เป็นตน้ นอกจากน้ี สสว.กย็งัอาจเสนอแนะ หรอืสนับสนุนมาตรการ

ด้านภาษี และมาตรการเพื่อเสรมิสร้างศกัยภาพ SMEs ไทยในด้านอื่นๆ โดยอาจขอความร่วมมอื

หน่วยงานทัง้ภาครัฐ และภาคเอกชนจัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้ เช่น ความรู้ด้านบัญช ี        

การบริหารสภาพคล่อง การตลาด การพฒันาทกัษะด้านการบริหาร ภาษา และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเป็นตน้ 

เพือ่ใหก้ารนําเสนอรปูแบบในการสง่เสรมิและสนบัสนุน SMEs ของสสว. เป็นไปอยา่งเกดิ

ประโยชน์สูงสุดและสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษา

มาตรการ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการส่งเสรมิและสนับสนุน SMEs ของประเทศสมาชกิอาเซยีน

อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเทศสมาชกิอาเซียนเป้าหมายที่มกีารสนับสนุน SMEs ของตน         

ใหอ้อกไปลงทุนนอกประเทศอย่าง สงิคโปร์ และมาเลเซยี อกีทัง้ยงัตอ้งศกึษามาตรการหรอืกฎหมาย    

ที่เ ป็นอุปสรรคต่อการเข้าไปประกอบธุรกิจ  การค้า การลงทุน ในประเทศสมาชิกอาเซียน               

ทัง้น้ี  เพื่อเตรยีมความพรอ้มใหก้บั SMEs ไทยในการลงทุนในประเทศอาเซยีนเหล่านัน้ เช่น นโยบาย

การสง่เสรมิการลงทุนในประเทศ สทิธปิระโยชน์ในการลงทุนต่างๆ กฎหมายเกีย่วกบัการจดัตัง้องคก์ร

ธุรกิจ กฎหมายการเงิน กฎหมายแรงงาน กฎหมายทรัพย์สินทางปญัญา และกฎหมายเกี่ยวกับ      

การกาํหนดมาตรฐานผลติภณัฑ ์นโยบายและกฎหมายดา้นภาษอีากร เป็นตน้ 
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 นอกจากน้ี ยังจําเป็นต้องศึกษาถึงความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบของประเทศ              

ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน เพื่อวางแผนในการรุกและอํานวยความสะดวกใหก้บั SMEs ไทย 

ในการลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ เช่น การเปิดเสรีและอํานวยความสะดวกทางการค้า         

การเปิดเสรแีละอาํนวยความสะดวกในการบรกิารและการลงทุน ความตกลงยอมรบัร่วมกนัในมาตรฐาน

วชิาชพี ความตกลงขนสง่ในภมูภิาค และพธิกีารในการขา้มพรมแดน 

 โดยผลจากการศึกษาข้อมูลของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นข้างต้น จะได้มกีารนํามา

วเิคราะหป์ระกอบกบัการวจิยัภาคสนาม การสมัภาษณ์ และการจดัสมัมนา โดยจะไดเ้สนอเป็นแนวทาง

ในการกาํหนดนโยบาย และมาตรการทีส่าํคญัในการชว่ยเหลอื SMEs ทัง้ในเชงิรุกและเชงิรบั ซึง่รวมถงึ

การแก้ไขปรบัปรุงหรือการออกกฎหมายใหม่ที่สําคญั อีกทัง้ยงัจะได้เสนอแนวทางการเสริมสร้าง      

ความรว่มมอืทุกภาคสว่นเพือ่ใหก้ารเขา้สู ่AEC เป็นไปอยา่งเป็นระบบ บรูณาการ และเป็นไปในทศิทาง

เดยีวกนั 
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รายละเอียดและวตัถปุระสงค(์แบบสอบถาม) 

 

แบบสอบถาม (Questionnaire) โครงการศกึษาวจิยั“ผลกระทบนโยบายและกฎหมาย 
ของประเทศในภูมภิาคอาเซยีนทีม่ต่ีอ SMEs ไทย” โดยความร่วมมอืกบัสาํนักงานส่งเสรมิวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) หน่วยงานรฐั สมาคม และกลุ่มผูป้ระกอบการผูท้ําวจิยัใชว้ธิกีาร
รวบรวมขอ้มลูโดยการสง่สาํเนาแบบสอบถามหรอืไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกสไ์ปยงัสว่นราชการ หน่วยงาน
ของรฐั รฐัวสิาหกิจ องค์การเอกชน ผู้เชี่ยวชาญ นักวชิาการ สถาบนัการศกึษา และผูป้ระกอบการ 
SMEs ไม่ น้อยกว่า  120 ราย  เพื่ อ นํ าข้อมูลความคิด เห็นด้านนโยบายและกฎหมายของ              
ผูต้อบแบบสอบถามมาวเิคราะหแ์ละสรุปขอ้เสนอแนะใหส้สว.นําไปพจิารณาปฏบิตัต่ิอไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการทาํแบบสาํรวจความคิดเหน็ คือ 

1. เพื่อให้ผู้วจิยัทราบถึงระดบัความเขา้ใจของผู้ประกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมและผู้มีส่วนได้เสียในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในประเด็น

กฎหมายของไทยและประเทศอาเซียนเป้าหมาย (สงิคโปร์ มาเลเซีย อนิโดนีเซีย) 

รวมถงึพนัธะกรณขีองไทยทีท่าํไวใ้นอาเซยีน และรบัทราบขอ้เทจ็จรงิและความจาํเป็น

ในการปรบัปรุงแก้ไขกฎหมายภายในที่เกี่ยวขอ้งกบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด

ยอ่มของไทย เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ผกูพนัภายใตก้รอบ AEC 

2. เพื่อรวบรวมขอ้เสนอแนะจากผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมและ   
ผูม้สีว่นไดเ้สยี เกีย่วกบักฎเกณฑ ์หรอืมาตรการ ทีจ่าํเป็นเพือ่ใหเ้กดิการแขง่ขนัทีเ่ป็น

ธรรมภายหลงัจากที่ไดม้กีารแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรบัการเป็นประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซยีน ทัง้น้ี เพื่อเสนอต่อรฐับาลหรอืระดบันโยบายในการพจิารณาออกมาตรการ

สนบัสนุนทีเ่ป็นประโยชน์ และสอดคลอ้งกบักรอบการเปิดเสร ี 

3. เพื่อใหห้น่วยงานราชการ หรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งในการกํากบัดูแลวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อมแต่ละประเภทไดร้บัทราบถงึ ขอ้กฎหมายทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการ

เปิดเสรีการค้าและเพื่อเตรียมการปรบัปรุงแก้ไขกฎหมายที่ตนรบัผดิชอบ เพื่อให้

เป็นไปตามกรอบ AEC Blueprint อยา่งเหมาะสมและทนัเวลา 
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คาํถามจากแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 3  ภาพรวมนโยบายและกฎหมายทัว่ไปของประเทศสมาชิกอาเซียนเป้าหมายราย

สาขา ซ่ึงมีผลต่อการประกอบธรุกิจ SMEs ของไทย 

ความเหน็ของท่านต่อการดําเนินนโยบาย กฎหมาย และมาตรการของประเทศอนิโดนีเซยี มาเลเซยี 

และ สงิคโปร ์รายสาขาทีส่่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกจิของท่าน [โปรดระบุผลกระทบ (+/-) โดย 

1 กระทบน้อย, 2 กระทบปานกลาง และ 3 กระทบมาก] 

ตาราง ผ8-1 แบบสอบถาม 

รายสาขา 

ความคิดเหน็ 
ผลกระทบต่อการประกอบธรุกิจของ SMEsไทย 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร ์ ประเทศอ่ืนๆ  
(โปรดระบุ) 

........................... 

กระทบ
ด้าน
บวก 

กระทบ
ด้าน
ลบ 

กระทบ
ด้าน
บวก 

กระทบ
ด้าน
ลบ 

กระทบ
ด้าน
บวก 

กระทบ
ด้าน
ลบ 

กระทบ
ด้าน
บวก 

กระทบ
ด้าน
ลบ 

วชิาชพี อาท ิ วศิวกร  สถาปนิก   
แพทย ์ ทนัตแพทย ์ พยาบาล 
บญัช ี กฎหมาย เป็นตน้  

        

ก่อสรา้งและบรกิารทีเ่กีย่วเน่ือง         

คา้ปลกี-คา้สง่         

คอมพวิเตอร ์และ IT          

การสือ่สาร         

โรงแรม         

รา้นอาหาร         

บรกิารนําเทีย่ว         

การศกึษา         

สขุภาพ(โรงพยาบาล  สปา ดแูล
ผูส้งูอาย)ุ 

        

ขนสง่/โลจสิตกิส ์         

การผลติสนิคา้         

พลงังาน         

เหมอืงแร ่         

ธุรกจิบรกิารอืน่ๆ         
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ส่วนท่ี 4  กฎหมาย นโยบาย หรือมาตรการเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจของ SMEs 

ของประเทศสมาชิกอาเซียนซ่ึงมีผลต่อการประกอบธรุกิจ SMEs ของไทย 

 

ความเหน็ของท่านต่อกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิของ SMEs ต่างๆ ของประเทศ

อนิโดนีเซยี มาเลเซยี และ สงิคโปร ์มผีลต่อการประกอบธุรกจิของ SMEs ไทย [โปรดระบุผลกระทบ 

(+/-) โดย 1 กระทบน้อย, 2 กระทบปานกลาง และ 3 กระทบมาก] 

 

กฎระเบียบ 

ความคิดเหน็ 
ผลกระทบต่อการประกอบธรุกิจของ SMEsไทย 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร ์ ประเทศอ่ืนๆ  
(โปรดระบุ) 

........................... 

กระทบ
ด้าน
บวก 

กระทบ
ด้าน
ลบ 

กระทบ
ด้าน
บวก 

กระทบ
ด้าน
ลบ 

กระทบ
ด้าน
บวก 

กระทบ
ด้าน
ลบ 

กระทบ
ด้าน
บวก 

กระทบ
ด้าน
ลบ 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัตัง้ธุรกจิ 

เชน่   

- การขออนุญาตประกอบธุรกจิ

ของต่างชาต ิ

        

- การจดัตัง้โรงงาน         

- อื่นๆ เชน่ การจดทะเบยีนนิติ

บุคคล   จดทะเบยีนการคา้  กฎระเบยีบ

การขอรบัใบอนุญาตเป็นตน้ 

        

กฎหมายดา้นการเงนิเชน่          

การควบคุมอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา

ต่างประเทศ  เป็นตน้ 

        

ระเบยีบการโอนเงนิทุนระหวา่งประเทศ         

มาตรการปกป้อง/ดแูลเสถยีรภาพ

ทางการเงนิการคลงั 
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กฎระเบียบ 

ความคิดเหน็ 
ผลกระทบต่อการประกอบธรุกิจของ SMEsไทย 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร ์ ประเทศอ่ืนๆ  
(โปรดระบุ) 

........................... 

กระทบ
ด้าน
บวก 

กระทบ
ด้าน
ลบ 

กระทบ
ด้าน
บวก 

กระทบ
ด้าน
ลบ 

กระทบ
ด้าน
บวก 

กระทบ
ด้าน
ลบ 

กระทบ
ด้าน
บวก 

กระทบ
ด้าน
ลบ 

กฎหมายดา้นแรงงานเชน่         

กฎหมายคุ้มครองแรงงานมาตรฐาน

แรงงาน  ใบอนุญาตทํางาน  สวสัดิการ

แรงงาน เป็นตน้ 

 
 

       

กฎหมายด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์และ
การบริการเช่น มาตราสินค้าคุณภาพ  
มาตรฐานความปลอดภัย การกําหนด
ขนาดหรอืรปูแบบสนิคา้ เป็นตน้  

        

กฎหมายด้านที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน
ทางปญัญา 
 

        

กฎหมายที ่กํากบัดูแลการประกอบธุรกจิ
ร ายสาขา เช่ น  กฎหมายท่ อ ง เที่ ย ว  
การศกึษา   ขนสง่  ก่อสรา้ง เป็นตน้ 
 

        

กฎหมายเกีย่วกบัภาษอีากรเชน่ 
 - อตัราภาษอีากร 

        

 -  ภาษนิีตบุิคคล         

- อื่นๆ เชน่ อตัราคา่ธรรมเนียม 

 

        

กฎระเบียบควบคุมการโอนเงนิระหว่าง
ประเทศ 
 

        

นโยบายหรอืกฎหมายสง่เสรมิการลงทุน 
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กฎระเบียบ 

ความคิดเหน็ 
ผลกระทบต่อการประกอบธรุกิจของ SMEsไทย 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร ์ ประเทศอ่ืนๆ  
(โปรดระบุ) 

........................... 

กระทบ
ด้าน
บวก 

กระทบ
ด้าน
ลบ 

กระทบ
ด้าน
บวก 

กระทบ
ด้าน
ลบ 

กระทบ
ด้าน
บวก 

กระทบ
ด้าน
ลบ 

กระทบ
ด้าน
บวก 

กระทบ
ด้าน
ลบ 

การอุดหนุน เชน่ เงนิกู ้ การประกนัราคา  
การลดภาษ ีเป็นตน้  
 

        

การเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั
ใหก้บั SMEsเช่น การพฒันาบุคคลากร  
พฒันาองคก์ร  สง่เสรมิทางการตลาด  
ถ่ายทอดเทคโนโลย ีเป็นตน้  
 

        

การใหก้ารปกป้องอุตสาหกรรมภายใน  
เชน่ กาํหนดเงือ่นไขการลงทุนของ
ต่างชาต ิ การกาํหนดสดัสว่นการถอืหุน้
ต่างชาต ิเป็นตน้  
 

        

กฎหมายศุลกากร 
 

        

พธิกีารในการขา้มพรมแดน
 

        

อตัราภาษนํีาเขา้ 
 

        

กฎแหลง่กาํเนินสนิคา้ 
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ส่วนท่ี 5 กรอบการวิเคราะหม์าตรการและกฎหมายของไทยท่ีใช้ในปัจจบุนั 

ท่านคดิว่าในปจัจุบนัมปีระเทศไทยมกีารใชน้โยบายและกฎหมายดา้นต่างๆต่อไปน้ีหรอืไม่(กรุณาทํา

เครือ่งหมาย √ ในความคดิเหน็แต่ละหวัขอ้) 

 

มาตรการหรือนโยบายของไทย 
ความคิดเหน็ 

การดาํเนินนโยบาย หรือการบงัคบัใช้มาตรการต่อธรุกิจ SMEs 

มี ไม่มี ไม่ทราบ 

นโยบายและกฎหมายดา้นการเงนิ 
และการลงทุน 
 

   

นโยบายและกฎหมายดา้นการ
บรหิารจดัการการตลาดและการ
แขง่ขนัทางการตลาด 
 

   

นโยบายและกฎหมายดา้นการ
สง่เสรมิและพฒันาระบบ 
เทคโนโลย ีเครื่องมอื และขอ้มลูที่
เป็นประโยชน์ เพือ่เพิม่ขดี
ความสามารถในการแขง่ขนั 
 

   

นโยบายและกฎหมายดา้นการ
พฒันาบุคลากรและสถาน
ประกอบการ ยกระดบัมาตรฐาน
และใหค้วามรูเ้พือ่พฒันาทกัษะ 
 

   

นโยบายและกฎหมายดา้นการ
พฒันาเครอืขา่ยและหว่งโซ่
อุปทานในแต่ละอุตสาหกรรม 
 

   

นโยบายและกฎหมายดา้นการ
พฒันากฎหมาย กฎระเบยีบ  
เพือ่ลดอุปสรรคทางการคา้ต่างๆ 
และการใหส้ทิธปิระโยชน์ 
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มาตรการหรือนโยบายของไทย 
ความคิดเหน็ 

การดาํเนินนโยบาย หรือการบงัคบัใช้มาตรการต่อธรุกิจ SMEs 

มี ไม่มี ไม่ทราบ 

นโยบายและกฎหมายดา้นการ
สง่เสรมิความเขม้แขง็ใหก้บั
หน่วยงานเอกชน และ
ผูป้ระกอบการ รวมทัง้การบรูณา
การเขา้กบัหน่วยงานภาครฐั 
 

   

นโยบายและกฎหมายดา้นการ
พฒันาองคก์รและเจา้หน้าทีท่ี่
เกีย่วขอ้งกบัการสง่เสรมิและ
พฒันา SMEs 
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ส่วนท่ี 6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. ท่านคดิว่ากฎหมาย หรอืมาตรการ ด้านการทํางานของต่างชาต ิ การจดัตัง้กจิการ  

การโอนยา้ยเงนิ  และกฎหมายที่กํากบัดูแลธุรกจิต่างๆ  อาท ิ ท่องเที่ยว  ก่อสรา้ง  

ค้าส่งค้าปลีก  โรงแรม  ร้านอาหาร ธุรกิจสุขภาพ  ขนส่ง/โลจิสติกส์  เป็นต้น         

หรืออุปสรรคทางการค้าการลงทุนอื่นๆ ของประเทศอินโดนีเซีย  มาเลเซีย             

และสงิคโปร ์มผีลต่อการประกอบธุรกจิของ SMEs ไทยอยา่งไร  
 

2. ท่านคดิว่านโยบายหรอืกฎหมายของประเทศไทยเกี่ยวกบัการส่งเสรมิการลงทุนจาก
ต่างประเทศ หรอืการอนุญาตใหต่้างชาตเิขา้มาลงทุนในประเทศ จะสง่ผลดหีรอืผลเสยี

ต่อการประกอบธุรกจิของ SMEs ไทย อยา่งไร 
 

3. ท่านคดิว่ารฐับาลประชาสมัพนัธ์ความรู้เกี่ยวกบันโยบายและกฎหมายของประเทศ
สมาชิกอาเซียนอื่นที่เกี่ยวกบัการประกอบธุรกิจและการลงทุนของผู้ประกอบการ 

SMEs ไทย เพื่อให้ผู้ประกอบการที่สนใจไปลงทุนได้มคีวามรู้เบื้องต้นก่อนการไป

ลงทุน เพยีงพอแลว้หรอืไม ่
 

4. ท่านคิดว่าการที่กฎระเบียบของไทยมีการจํากัดการลงทุนจากต่างชาติ โดยการ
กําหนดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติและข้อจํากัดด้านมาตรการทางการค้าต่างๆ          

เป็นประโยชน์ต่อ SMEs ไทย หรอืไม ่ 
 

5. ท่านมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและการปรับปรุง
กฎหมายและกฎระเบยีบทีส่าํคญั รวมถงึการสนับสนุนช่วยเหลอื ในดา้นต่างๆ ใหเ้อือ้

ต่อการประกอบธุรกจิ SMEs และเพิม่ขดีความสามารถใหก้บั SMEs ในการไปลงทุน

ในต่างประเทศ หรอืไม ่อยา่งไร 
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สรปุความคิดเหน็จากแบบสอบถาม 

 

ผูต้อบแบบถามรอ้ยละ 40 เป็นผูป้ระกอบการในธุรกจิบรกิาร (ในรอ้ยละ 40 มาจากบรษิทั

SMEs รอ้ยละ 38และมาจากผูป้ระกอบการขนาดใหญ่รอ้ยละ 2)  ผูต้อบแบบถามรอ้ยละ 20 ประกอบ

อุตสาหกรรมการผลิตสนิค้า ผู้ตอบแบบถามร้อยละ 20  มาจากหน่วยงานข้าราชการ รฐัวิสาหกิจ  

สถาบนัการศกึษาและมหาวทิยาลยั  ผูต้อบแบบถามรอ้ยละ 20 เป็นลกูจา้งบรษิทัเอกชน     

ผู้ตอบแบบถามร้อยละ 100 ตอบไม่ครบถ้วน  ผู้ตอบแบบถามร้อยละ 80 ไม่ประสงค ์    

จะออกนาม หรอืขอ้มลูสว่นตวับางสว่น   

ผูต้อบแบบสอบถามรอ้ยละ 90 ไม่คดิว่าภาครฐัจะใหก้ารช่วยเหลอื SMEs อย่างจรงิจงั 

ได้ผล และต่อเน่ือง  ผู้ตอบแบบถามร้อยละ 4 มีความหวังว่าภาครัฐจะให้การช่วยเหลืออย่าง                

มปีระสทิธภิาพ ผูต้อบแบบถามรอ้ยละ 6 ไมแ่น่ใจ   

ในจํานวนที่ตอบแบบสอบถามร้อยละ 98 ไม่ทราบในรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการ 

กฎระเบยีบ และนโยบายของประเทศในอาเซยีน คอื มาเลเซยี  อนิโดนีเซยี และสงิคโปร ์แต่ในจํานวน

ดังกล่าวสามารถตอบแบบสอบถามตามความเข้าใจของตนเกี่ยวกับมาตรการ  กฎระเบียบ              

และมาตรการไดร้อ้ยละ 98 โดยเป็นเพยีงการใชเ้ครื่องหมายกรอกลงในแบบสอบถาม แต่รอ้ยละ 99  

ไมม่ใีครเขยีนความเหน็หรอืขอ้ความลงในแบบสอบถาม จากการกรอกลงในช่องทีส่อบถามมรีอ้ยละ 99 

ทีม่คีวามเหน็ตามความเขา้ใจของตนวา่กฎระเบยีบของอนิโดนีเซยี และมาเลเซยี  สง่ผลกระทบต่อการ

ประกอบธุรกจิของ SMEs ไทย มากและกฎระเบยีบของสงิคโปรส์ง่ผลกระทบต่อการประกอบธุรกจิของ 

SMEs ไทยปานกลาง เหน็ปญัหาถึงการออกไปลงทุนในอาเซียน แม้ว่าไม่ทราบถึงกฎระเบยีบ         

ในรายละเอยีด แต่คาดการณ์ไดว้่ามกีารประสบปญัหาในการประกอบกจิการ และมคี่าใชจ้่ายสงูในการ

กระบวนการจดัตัง้กจิการในประเทศดงักลา่ว  

ในจํานวนทีต่อบแบบสอบถามรอ้ยละ 90 ไม่ทราบกฎระเบยีบของไทยทีเ่กี่ยวกบั SMEs 

ในเชงิลกึ แต่กส็ามารถกรอกเครือ่งหมายลงในแบบสอบถามเป็นสว่นใหญ่ แต่ไมไ่ดเ้ขยีนความเหน็หรอื

ขอ้ความลงในแบบสอบถาม  มเีพยีงรอ้ยละ 60 ทีก่รอกแบบสอบถามและมกีารสมัภาษณ์ควบคู่กนัไป

ดว้ย ทราบถงึกฎระเบยีบของไทยทีเ่กีย่วกบัการประกอบธุรกจิคอ่นขา้งด ีแต่มคีวามรูใ้นกฎระเบยีบของ

ไทยเฉพาะส่วนที่ตนเองเกี่ยวข้อง และมคีวามเห็นว่ากฎระเบียบของไทยที่ไม่เอื้อประโยชน์ให้กบั 

SMEs  ไทย หรอืไม่ใหก้ารสนับสนุน SMEs ไทย ในการออกไปลงทุนหรอืประกอบธุรกจิ               

ในต่างประเทศ 
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รายละเอียดและวตัถปุระสงค ์(การสมัภาษณ์) 

การสมัภาษณ์  (Interview) โครงการศกึษาวจิยั“ผลกระทบนโยบายและกฎหมายของ
ประเทศในภูมภิาคอาเซยีนทีม่ต่ีอ SMEs ไทย” โดยความร่วมมอืกบัสาํนักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดยอ่ม (สสว.) หน่วยงานรฐั สมาคม และกลุ่มคณะผูว้จิยัไดค้ดัเลอืกบุคลากรเพือ่ทาํการ
สมัภาษณ์ขอความคดิเหน็เชงินโยบาย จากหน่วยงานราชการ องคก์รเอกชน นักวชิาการ ผูเ้ชีย่วชาญ 
ผูแ้ทนสมาคมทางการคา้และสถาบนัต่างๆ ผูป้ระกอบการ SMEs สถาบนัการศกึษา ไม่น้อยกว่า          
30 ราย เพื่อใหค้รอบคลุมทุกสาขา การคา้สนิคา้ การคา้บรกิาร การเงนิและการลงทุนเพื่อนําขอ้มูล
ความคดิเหน็ดา้นนโยบายและกฎหมายของผูต้อบแบบสอบถามมาวเิคราะห์และสรุปขอ้เสนอแนะให้
สสว.นําไปพจิารณาปฏบิตัต่ิอไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการทาํแบบสาํรวจความคิดเหน็ คือ 

1. เพื่อรวบรวมความคิดเห็นด้านผลกระทบจากนโยบายและกฎหมายของประเทศ
อาเซยีนเป้าหมาย (สงิคโปร์ มาเลเซีย อนิโดนีเซยี) จากหน่วยงานราชการ องค์กร

เอกชน นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนสมาคมทางการค้าและสถาบันต่างๆ 

ผูป้ระกอบการ SMEs สถาบนัการศกึษา ต่อ SMEs ไทย  

2. เพื่อรวบรวมขอ้เสนอแนะจากผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมและ    
ผูม้สีว่นไดเ้สยี เกีย่วกบักฎเกณฑ ์หรอืมาตรการ ทีจ่าํเป็นเพือ่ใหเ้กดิการแขง่ขนัทีเ่ป็น

ธรรมภายหลงัจากที่ไดม้กีารแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรบัการเป็นประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซยีน ทัง้น้ี เพื่อเสนอต่อรฐับาลหรอืระดบันโยบายในการพจิารณาออกมาตรการ

สนบัสนุนทีเ่ป็นประโยชน์ และสอดคลอ้งกบักรอบการเปิดเสร ี 

3. รวบรวมขอ้เสนอแนะและเผยแพรเ่พือ่ใหห้น่วยงานราชการ หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ในการกํากบัดูแลวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแต่ละประเภทได้รบัทราบถึง        

ขอ้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการเปิดเสรกีารค้าและเพื่อเตรยีมการปรบัปรุงแก้ไข

กฎหมายทีต่นรบัผดิชอบ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกรอบ AEC Blueprint อย่างเหมาะสม

และทนัเวลา 
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คาํถามจากบทสมัภาษณ์ 

ส่วนท่ี 3   ประมวลบทสมัภาษณ์ 

1. ท่านคดิว่ากฎหมาย หรอืมาตรการ ด้านการทํางานของต่างชาต ิ การจดัตัง้กจิการ  

การโอนยา้ยเงนิ  และกฎหมายที่กํากบัดูแลธุรกจิต่างๆ  อาท ิ ท่องเที่ยว  ก่อสรา้ง  

ค้าส่งค้าปลกี  โรงแรม  ร้านอาหาร ธุรกิจสุขภาพ  ขนส่ง/โลจสิติกส์เป็นต้น  หรอื

อุปสรรคทางการคา้การลงทุนอื่นๆ ของประเทศอนิโดนีเซยี  มาเลเซยี และสงิคโปร ์มี

ผลต่อการประกอบธุรกจิของSMEs ไทยอยา่งไร 
 

2. ท่านคดิว่านโยบายหรอืกฎหมายของประเทศไทยเกี่ยวกบัการส่งเสรมิการลงทุนจาก
ต่างประเทศ หรอืการอนุญาตใหต่้างชาตเิขา้มาลงทุนในประเทศ จะสง่ผลดหีรอืผลเสยี

ต่อการประกอบธุรกจิของ SMEs ไทย อยา่งไร 
 

3. ท่านคดิว่ารฐับาลประชาสมัพนัธ์ความรู้เกี่ยวกบันโยบายและกฎหมายของประเทศ
สมาชิกอาเซียนอื่นที่เกี่ยวกบัการประกอบธุรกิจและการลงทุนของผู้ประกอบการ 

SMEs ไทย เพื่อให้ผู้ประกอบการที่สนใจไปลงทุนได้มีความรู้เบื้องต้นก่อนการ       

ไปลงทุน เพยีงพอแลว้หรอืไม ่
 

4. ท่านคิดว่าการที่กฎระเบียบของไทยมีการจํากัดการลงทุนจากต่างชาติ โดยการ
กําหนดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติและข้อจํากัดด้านมาตรการทางการค้าต่างๆ          

เป็นประโยชน์ต่อ SMEs ไทยหรอืไม ่
 

5. ท่านมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและการปรับปรุง
กฎหมายและกฎระเบยีบทีส่าํคญั รวมถงึการสนับสนุนช่วยเหลอื ในดา้นต่างๆ ใหเ้อือ้

ต่อการประกอบธุรกจิ SMEs และเพิม่ขดีความสามารถใหก้บั SMEs ในการไปลงทุน

ในต่างประเทศ หรอืไม ่อยา่งไร 
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สรปุความคิดเหน็จากการสมัภาษณ์ 

 

ผูใ้ห้สมัภาษณ์ส่วนใหญ่มคีวามเหน็ว่า มาตรการหรอืกฎหมายของประเทศอนิโดนีเซีย  

และมาเลเซยี เป็นอุปสรรคต่อการออกไปลงทุนหรอืประกอบธุรกจิของไทย โดยเฉพาะการจดัตัง้กจิการ

ทีม่คีนไทยหรอืนิตบิุคคลไทยถอืหุน้ขา้งมาก สว่นใหญ่จงึมคีวามเหน็วา่นักลงทุนหรอืผูป้ระกอบการไทย

กม็กัจะหา partners หรอืทาํ joint ventures หรอืม ีshareholders สญัชาตขิองประเทศทีอ่อกไปลงทุน  

สว่นสงิคโปรน่์าจะเป็นประเทศทีเ่ปิดกวา้งใหผู้ป้ระกอบการไทยจดัตัง้กจิการได ้แต่กม็อุีปสรรคในเรื่อง

มาตรฐานและค่าใช้จ่ายในการสํารวจตลาด สถานที่ และตลาดภายในประเทศอิ่มตัวในบางสาขา       

เช่น  ขนส่งทางบก  โลจสิตกิส์  โทรคมนาคม  คา้ปลกี วชิาชพีแพทย์  วศิวกร  สถาปนิก และมกีาร

แขง่ขนัในสงิคโปรส์งู จงึไมเ่ป็นทีส่นใจของ SMEs ไทยในการออกไปลงทุนหรอืประกอบธุรกจิในตลาด

สิงคโปร์ ยกเว้นกรณีการเข้าไปจดทะเบียนจดัตัง้นิติบุคคลในสิงคโปร์เพื่อดําเนินกิจการต่อไปยงั

ประเทศที่สาม อย่างไรก็ตาม ผู้ให้สมัภาษณ์บางส่วนมคีวามเชื่อว่าแมว้่าอนิโดนีเซีย  มกีฎระเบยีบ

เขม้งวด แต่กเ็ป็นประเทศทีน่่าออกไปลงทุน เพราะยงัมทีรพัยากรจํานวนมาก ทัง้ปา่ไม ้สนิแร่ รวมถงึ

ทรพัยากรมนุษยท์ีม่จีาํนวนมาก และตลาดภายในอนิโดนีเซยีกม็กีารขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ส่วนใหญ่มคีวามเหน็ว่า ไม่มคีวามมัน่ใจในนโยบายหรอืมาตรการส่งเสรมิ 

SMEs ของไทย โดยเฉพาะส่วนใหญ่มคีวามเหน็ว่าหน่วยงานภาครฐัหรอืหน่วยงานทีม่อีํานาจในการ

กํากบัดูแลธุรกจิออกกฎหมายทีม่มีาตรฐานสูงขึน้เรื่อยๆ แต่กลบัเป็นดาบสองคมทําให ้SMEs ไทย

ปฏบิตัติาม มาตรฐานไม่ได ้ขณะทีก่ลบัทําใหน้ักลงทุนหรอืธุรกจิต่างชาตสิามารถดําเนินกจิการไดใ้น

ไทยภายใตม้าตรฐานทีต่นเองมอียูแ่ลว้ นอกจากน้ี กฎหมายหลายฉบบักก็ลบัทาํใหต้น้ทุนหรอืค่าใชจ้่าย

ของ SMEs ไทยเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการแข่งขนัที่ไม่สามารถแย่งชิงตลาดภายในประเทศ                  

กบัผูป้ระกอบการต่างชาตไิด ้เพราะผูป้ระกอบการต่างชาตมิเีงนิทุนจาํนวนมาก สามารถใชเ้งนิลงทุนให้

ตรงกบักบัเงื่อนไขที่กฎหมายไทยกําหนด เช่น การกําหนดพื้นที่การประกอบกจิการ ตามกฎหมาย     

ผงัเมอืง ทีต่่างชาตมิเีงนิทุนในการเช่าทีด่นิมากกว่า SMEs ไทย เป็นผลทําให ้SMEs ไทยหลายราย

ตอ้งปิดกจิการหรอืลดขนาดของกจิการลง เพราะมตีลาดของตนเองทีน้่อยลง 

ผูใ้หส้มัภาษณ์หลายรายมคีวามเหน็ว่า หน่วยงานภาครฐัของไทยไม่มมีาตรการทีช่ดัเจน

เป็นรปูธรรมและมปีระสทิธภิาพทีจ่ะทําให ้SMEs ไทยไดพ้ฒันาหรอืแขง่ขนักบัต่างชาตไิด ้โดยเฉพาะ

หากมกีารเปิดเสรใีนอนาคต SMEs ไทยจะเป็นฝา่ยเสยีเปรยีบบรษิทัต่างชาตขินาดใหญ่ นอกจากน้ี 

ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกรายได้กล่าวถึงปญัหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือในทุกภาคอุตสาหกรรมและ       

ภาคบรกิาร ส่งผลใหบ้รษิทัต่างชาตใิชเ้งนิทุนแยง่หรอืซื้อตวัพนักงานจาก SMEs ไทยเป็นจาํนวนมาก 

ผูป้ระกอบการไทยหลายรายที่กําลงัประกอบกิจการเตบิโตได้ด ีมตีลาดรองรบัต่อเน่ืองกลบัต้องปิด
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กจิการหรอืปฏเิสธลูกคา้ เพราะไม่มพีนักงานหรอืแรงงานฝีมอืเพยีงพอ หลายฝ่ายต้องการใหร้ฐับาล

หรอืหน่วยงานภาครฐัใชม้าตรการหรอืมนีโยบายผลติบุคลากรใหต้รงต่อความตอ้งการของอุตสาหกรรม

ดว้ยเชน่กนั และมคีวามเหน็วา่หน่วยงานของไทยยงัไมส่ามารถแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนแรงงานฝีมอื

ได้ เพยีงแต่มกีารปล่อยให้แรงงานไร้ฝีมอืจากประเทศเพื่อนบ้านเขา้ประเทศไทยอย่างผดิกฎหมาย 

เพื่อให้เขา้มาแทนที่แรงงานฝีมอืคนไทย และส่งแรงงานคนไทยที่มฝีีมอืออกนอกประเทศ โดยการ

หลอกลวงของบรษิทัจดัหางานประเทศไทย ทัง้น้ี กเ็พราะการบงัคบัใชก้ฎหมายทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพของ

หน่วยงานภาครฐั  
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  การสมัมนารบัฟังผลการศึกษา 
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ภาคผนวก 9 ผ 9 - 3 

รายละเอียดของการสัมมนารบัฟังผลการศึกษาผลกระทบของนโยบายและกฎหมายของ

ประเทศในภมิูภาคอาเซียนท่ีมีต่อ SMEs ไทย 

 การสมัมนารบัฟงัผลการศกึษา “ผลกระทบของนโยบายและกฎหมายของประเทศใน

ภูมภิาคอาเซยีนทีม่ต่ีอ SMEs ไทย” โดยความร่วมมอืกบัสาํนักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดย่อม หน่วยงานรฐั สมาคม และกลุ่มผูป้ระกอบการ จงึไดจ้ดัการประชุมกลุ่มยอ่ยขึน้ในวนัที ่21 

ธนัวาคม 2555 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ หอ้ง Chatrium Ballroom, Chatrium Hotel Riverside 

Bangkok เลขที ่28 เจรญิกรุง 70 บางคอแหลม กรุงเทพฯ 

ตาราง ผ9-1 กาํหนดการการสมัมนารบัฟังผลการศึกษาผลกระทบของนโยบายและกฎหมาย

ของประเทศในภมิูภาคอาเซียนท่ีมีต่อ SMEs ไทย 

8.30 – 9.00 น. ลงทะเบยีน 

9.00 – 09.30 น. กล่าวรายงาน โดย นางพมิลภา สุวพาณิช รองผูอ้ํานวยการสาํนัก 

ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนผูอ้ํานวยการสาํนักแผนยุทธศาสตรแ์ละนโยบาย 

สาํนักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม กล่าวเปิด

โดย ดร. อสิรา ภูมาส ทีป่รกึษา สาํนักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาด

กลางละขนาดยอ่ม 

9.30 – 10.30 น. นําเสนอนโยบายและกฎระเบยีบของประเทศในภูมภิาคอาเซยีน 

โดยทมีวจิยั 

10.30 – 10.45 น. พกัรบัประทานอาหารวา่ง  

10.45 – 12.00 น. นําเสนอนโยบายและกฎระเบยีบของประเทศในภูมภิาคอาเซยีน 

(ต่อ) โดยทมีวจิยั 

12.00 – 13.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 15.00 น. นําเสนอบทวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายและกฎหมายของ

ประเทศในภมูภิาคอาเซยีนทีม่ต่ีอ SMEs ไทย โดยทมีวจิยั 

15.00 – 15.15 น. พกัรบัประทานอาหารวา่ง  

15.15 – 15.45 น. นําเสนอขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย โดยทมีวจิยั 

15.45 – 17.00 น. อภปิรายและเสนอความคดิเหน็โดยผูเ้ขา้รว่มสมัมนา 
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ตาราง ผ9-2 รายช่ือผูเ้ข้าร่วมสมัมนา 

 

ช่ือ 
 

บริษทั/หน่วยงาน/สมาคม 
 

ตาํแหน่ง 

Khun Bundit Rungsimanon 
Panalpina World Transport 
(Thailand) Ltd. 

CFO 

Mr. Wongwichit Thabungkan Consortium TKC Global Legal Officer 

เกษมสนัต ์เจรญิสมสมยั 
หา้งหุน้สว่นจาํกดั พรประภา การ
พมิพ ์

Sale Executive 

เชฏฐนีิ เชีย่วนาวนิ ธนาคาร กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 
Senior Medium SME Segment 
Strategy Specialist 

เทพรตัน์ วงศพ์รหมเมศร ์
สภาทนายความในพระบรม
ราชปูถมัภ ์

เจา้หน้าทีฝ่า่ยต่างประเทศ 
และวชิาการ 

เบญจมาศ ทนิโนรศ สสว. เจา้หน้าทีป่ฏบิตักิารระดบัตน้ 2 

เรอืงศกัดิ ์หริญัญาภนินัท ์ สมาคมการพมิพส์กรนีไทย นายกสมาคมการพมิพส์กรนีไทย 

โอภาส นิตกิจิไพบลูย ์ EXIM Bank of Thailand   

ไตรยร์ตัน์ สวุรรณวลยักร บรษิทั มอล แอค็เซสพอรท์ลั จาํกดั VP-Legal & HR 

กชพร  ศริชิยัสกุล สสว. เจา้หน้าทีป่ฏบิตักิารระดบัสงู 2 

กรญัย ์สขุมาก สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย    

กติตพิงษ์ วฒุริงค ์ สมาคมอุตสาหกรรมพลาสตกิไทย นายกสมาคม 

กติตภิมู ิพงษ์สรุพพิฒัน์ EXIM Bank of Thailand   

จกัร มยเุรศ สสว. เจา้หน้าทีป่ฏบิตักิารระดบัสงู 2 

จาํรสั ตนัตรสีคุนธ ์
สมาคมโทรคมนาคมแหง่ประเทศ
ไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์

ผูอ้าํนวยการ 

จุฑาภทัร รตันะธาํรงพรรณ สสว. 
หวัหน้าสว่นรวบรวมแผน 
และนโยบาย 
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ช่ือ 
 

บริษทั/หน่วยงาน/สมาคม 
 

ตาํแหน่ง 

ชญานิษฐ ์เลา้ประเสรฐิ ธนาคาร ทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ทีป่รกึษากฎหมาย 

ชยากรณ์ อุตตมะโยธนิ 
บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั 
(มหาชน) 

ผูต้รวจสอบอาวโุส 

ชลธรรม ์ธรรมจาร ี บรษิทั ซแีมค เจนเนอรลั จาํกดั กรรมการผูจ้ดัการ 

ชาตร ีพสิทุธโิกเมน ธนาคาร กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 
Senior Medium SME Segment 
Strategy Specialist 

ชษิณุพงศ ์อตลิกัขณเมธ ี
สาํนกัพฒันาบรกิารทอ่งเทีย่ว  
กรมการทอ่งเทีย่ว 

นกัพฒันาการทอ่งเทีย่วชาํนาญการ 

ชุดาพรรณ พวงทอง สสว. เจา้หน้าทีป่ฏบิตักิารระดบัสงู 2 

ฐนิตา ตุมราศวนิ ศนูยว์จิยักสกิรไทย เจา้หน้าทีว่จิยั 

ณภาพร อรา่มรศัมวีณชิย ์ ธนาคาร กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 
Senior Medium SME Segment 
Strategy Specialist 

ณฐันนัท ์พลัว่จนิดา 
บรษิทั สาํนกังานกฎหมายสยามซติี ้
จาํกดั 

Tax Consultant 

ณาตยา อศัวปยกุตกุ์ล 
QBE Insurance (Thailand) Co., 
Ltd. 

Underwriter 

ณชิกมล อุมาร ี สมาคมผูผ้ลติปลาปน่ไทย ผูจ้ดัการสมาคมฯ 

ดร. อสิรา ภมูาศ สสว. 
ทีป่รกึษา สาํนกังานสง่เสรมิ
วสิาหกจิขนาดกลาง 
และขนาดยอ่ม 

ดร.ฉตัรชยั ตวงรตันพนัธ ์ สมาคมผูค้า้ปลกีไทย ผูอ้าํนวยการบรหิาร 

ดร.น่ิมนวล ผวิทองงาม สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย    

ทกัษ์ ศรรีตัโนภาส บรษิทั น้ําตาลมติรผล จาํกดั 
ผูจ้ดัการดา้นโครงการ 
รว่มทุนและการคา้ระหวา่งประเทศ 

ธนด ีหงษ์รตันอุทยั สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย  อนุกรรมการการคา้บรกิาร 

ธนพล บรบิรูณ์ ธนาคาร กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) ฝา่ยพฒันาธุรกจิต่างประเทศ 
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ช่ือ 
 

บริษทั/หน่วยงาน/สมาคม 
 

ตาํแหน่ง 

ธนชั ศริเิจรญิ 
บรษิทั ไทยวอเตอร ์โอเปอเรชัน่ส ์
จาํกดั 

กรรมการผูจ้ดัการ 

ธรากร โชคเกือ้กลู บรษิทั โชคเกือ้กลู จาํกดั Managing Director 

ธวชัชยั หอมจนัทน์ 
บรษิทั ดรมี โฮเตล็ (ประเทศไทย) 
จาํกดั 

ผูอ้าํนวยการฝา่ยบญัช ี
และการเงนิ 

ธญัยธรณ์ จริโชควรพฒัน์ สสว. เจา้หน้าทีป่ฏบิตักิารระดบัสงู 2 

ธญัยธรณ์ ชืน่ประโยชน์ 
บรษิทั วลิเลรอย แอนด ์บอค 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

ผูอ้าํนวยการสายงานบญัช ี
และการเงนิ 

นลนิ วชริพนัธส์กุล 
สมาคมการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศ
ไทย 

เจา้หน้าทีส่ง่เสรมิการลงทุน 5 

นนัทยิา ชุโนทยัสวสัดิ ์ ธนาคาร กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) ฝา่ยพฒันาธุรกจิต่างประเทศ 

นิธวิด ี สมบรูณ์  สสว. 
ผูเ้ชีย่วชาญ สาํนกัแผนยทุธศาสตร์
และนโยบาย 

บณัฑรู วงศส์ลีโชต ิ สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย    

บารม ีอดศิยัมนตร ี สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย    

ปราง โชคสวสัดิไ์พศาล 
บรษิทั เดน็โซ่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
เอเชยี จาํกดั 

Senior Officer 

ปานดาว สขุยางค ์
บรษิทั บรกิารเชือ้เพลงิการบนิ
กรุงเทพ จาํกดั 

  

ปิยวรรณ ศุภกจิมงคลกุล 
บรษิทั สาํนกังานกฎหมายสยามซติี ้
จาํกดั 

Junior Associate 

ปิยาภรณ์ กติตศิรไีสว บรษิทั เอเวอรโ์กรว ์ปุ๋ ย จาํกดั กรรมการ 

ผสุด ีฝุน่เงนิ 
โรงแรม ปา่ตอง พารากอน รสีอรท์ & 
สปา 

ผูอ้าํนวยการฝา่ยขาย 

พงศพ์ฒัน์ คุโรวาท ธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) Vice President 

พงษ์เดช สจัจะรตันโชต ิ สมาคมการพมิพส์กรนีไทย 
เลขาธกิารสมาคมการพมิพส์กรนี
ไทย 
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ช่ือ 
 

บริษทั/หน่วยงาน/สมาคม 
 

ตาํแหน่ง 

พชัราภรณ์ อน้นาค บรษิทั น้ําตาลมติรผล จาํกดั นิตกิร 

พชิญา บรูพวงศ ์ บรษิทั กฎหมายเอสซจี ีจาํกดั นิตกิร 

พมิลภา สวุพานิช  สสว. 
รองผูอ้าํนวยการสาํนกั ปฏบิตัิ
หน้าทีแ่ทนผูอ้าํนวยการสาํนักแผน
ยทุธศาสตรแ์ละนโยบาย 

ภทัรนิทร ์ลิม้ธนากุล 
CIMB-Principal Asset 
Management 

  

ม.ล.ชาญโชต ิชมพนุูท     

มยรุ ีเจยีรยนืยงพงศ ์ บรษิทั เค.เอน็.อาร.์ กรุ๊พ จาํกดั ผูจ้ดัการ 

ยงยศ พรตปกรณ์ สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย    

รุง่นภา พงษ์สขุ บรษิทั ซพีเีอฟ เทรดดิง้ จาํกดั 
ผูจ้ดัการแผนกประสานงาน
กฎหมาย 

ลลนา เถกงิรศัม ี สสว. 
หวัหน้าสว่นสว่นวางแผนดา้น
นโยบายและความรว่มมอืระหวา่ง
ประเทศ 

วรด ี บรษิทั เค.เอน็.อาร.์ กรุ๊พ จาํกดั เลขานุการ 

วนัชยั เรอืงอุดม 
สมาคมการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศ
ไทย 

ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการฝา่ยสง่เสรมิ
สนิคา้การทอ่งเทีย่ว 

วา่ทีร่อ้ยตรสีรายทุธ ์บุญเลศิกุล   
อนุกรรมการภาษสีรรพสามติ 
หอการคา้ 

วภิาวนิ สมสว่น บรษิทั โอเรยีนตา้ วสิตา้ จาํกดั Business Development Manager 

วศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์ 
CIMB-Principal Asset 
Management 

First Vice President 

วกีจิ บาํรุงกจิ บรษิทั นิวคอนเซพท ์โปรดคัท ์จาํกดั Deputy Managing Director 

วณีา คชาธาร 
บรษิทั บรกิารเชือ้เพลงิการบนิ
กรุงเทพ จาํกดั 
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ช่ือ 
 

บริษทั/หน่วยงาน/สมาคม 
 

ตาํแหน่ง 

วรีว ิเพญ็ชาต ิ
บรษิทั ดเีอฟดแีอล แมโ่ขง (ประเทศ
ไทย) จาํกดั 

ทีป่รกึษากฎหมายอาวโุส 

วรีะยทุธ สจัพนัโรจน์ 
บรษิทั ชวลติ แอนด ์แอซโซซเิอทส ์
จาํกดั 

ทนายความหุน้สว่น 

วรีะศกัดิ ์โควสรุตัน์ สมาพนัธส์มาคมภาพยนตรแ์หง่ชาต ิ เลขาธกิารสมาพนัธ ์

ศริพิงษ์ แผนสนิท 
บรรษทัประกนัสนิเชือ่อุตสาหกรรม
ขนาดยอ่ม (บสย.) 

ผูอ้าํนวยการฝา่ยกลยทุธอ์งคก์ร 

ศริวิรรณ ศุภเทยีน สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย    

ศริวิฒัน์ เกตุเรอืงโรจน์ 
ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย 

รองผูอ้าํนวยการฝา่ยนิตกิาร 

ศุภสตุา คาํเขยีน Flash Speed Logictics Co., Ltd. ผูจ้ดัการทัว่ไป 

สมนวย กจิประดษิฐกุ์ล บรษิทั นูทราโก (ประเทศไทย) จาํกดั กรรมการผูจ้ดัการ 

สมบตั ิ สมิะโชคด ี สสว. 
หวัหน้าสว่น สาํนกัแผนยทุธศาสตร์
และนโยบาย 

สมภสัสร รา่หมาน 
สมาคมการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศ
ไทย 

หวัหน้าสง่เสรมิการลงทุนธุรกจิ
ทอ่งเทีย่วในประเทศ 

สมยศ พกุิลเงนิ สสว. เจา้หน้าทีป่ฏบิตักิารระดบัตน้ 2 

สรรพชัญ ์รตัคาม บรษิทั ควอลลเีทค จาํกดั (มหาชน) กรรมการผูจ้ดัการ 

สรอ้ยสนธิ ์หลอ่สวุรรณกุล ศนูยว์จิยักสกิรไทย เจา้หน้าทีว่จิยัอาวโุส 

สนัตพิงศ ์บุลยเลศิ 
สาํนกัพฒันาบรกิารทอ่งเทีย่ว 
กรมการทอ่งเทีย่ว 

นกัพฒันาการทอ่งเทีย่วชาํนาญการ 

สทิธพิล สทิธสิาตร ์ สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย  อนุกรรมการการคา้บรกิาร 

สริจิติต ์ชศูกัดิ ์
บรษิทั สาํนกังานกฎหมายสยามซติี ้
จาํกดั 

Junior Associate 

สเุมธ อุจจศ์ร ี บรษิทั ซพีเีอฟ เทรดดิง้ จาํกดั ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 
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ช่ือ 
 

บริษทั/หน่วยงาน/สมาคม 
 

ตาํแหน่ง 

สชุาดา ณ อุบล บรษิทั กฎหมายเอสซจี ีจาํกดั นิตกิร 

สทุธพิงศ ์เผือ่นพภิพ สมาคมไทยบรกิารทอ่งเทีย่ว นายกสมาคมฯ 

สทุธสิทิธิ ์ขนัตยาภรณ์  สสว. เจา้หน้าทีป่ฏบิตักิารระดบัสงู 2 

สนีุย ์วรวฒุางกรู สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย  
กรรมการคณะกรรมการธุรกจิ
บรกิาร 

สภุาพ  สขุเรอืน สสว. 
หวัหน้าสว่นวางแผนดา้นปจัจยั
แวดลอ้มในการดาํเนินธุรกจิ 

สรุภรี ์โรจนวงศ ์ สมาคมสภาหตัถกรรม President World crafts council 

สวุรรณนีย ์ โรงแรม นูโว ซติี ้ ผูจ้ดัการฝา่ยขาย 

สวุทิย ์จุฑานพมณ ี สายการบนิแอรม์าเก๊า ผูจ้ดัการฝา่ยสนิคา้ 

อมรรตัน์ บุญเพยีร ธนาคาร ทหารไทย จาํกดั (มหาชน) นกัการเงนิ 

อรยา พานิชยานุสนธิ ์ EXIM Bank of Thailand ผูจ้ดัการสว่นวจิยัธุรกจิ 1 

อคัรนิทร ์สทิธาวสวงศ ์
บรรษทัประกนัสนิเชือ่อุตสาหกรรม
ขนาดยอ่ม (บสย.) 

ผูช้ว่ยผูจ้ดัการ 

อาคม ชนิตวธัน์ C.B. Law Office ทนายความประจาํสาํนกังาน 

อุดม ศรมีหาโชตะ สมาคมโรงแรมไทย ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์

รุจริา แจม่ศรแีกว้ สสว. 
หวัหน้าสว่นกลุม่งานตรวจสอบ
ภายใน 

สลินัธร สจัพนัโรจน์ สสว.   

จรยิา อยูญ่าตมิาก ชอ่ง 11 Co - Producer 

พงศพ์นัธุ ์ธวชัชยัวริุตษ์ สสว.   

ปรยีนิจ กุลตัง้เจรญิ Post Today ผูส้ ือ่ขา่ว 
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ช่ือ 
 

บริษทั/หน่วยงาน/สมาคม 
 

ตาํแหน่ง 

มนสันนัท ์ลลีาสขุสนัต ์
Leas Cashew Nut Products Ltd., 
Part 

  

พชิญ์วด ีทววีฒัน์อสิรา สสว. เจา้หน้าทีแ่ผนยทุธศาสตรฯ์ 

มล. หทยัชนก กฤดากร Pacific Asia Travel Association กรรมการ 

กติตกิร  สมาคมอุตสาหกรรมพลาสตกิไทย   
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  ภาพประกอบการสมัมนา  
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จดหมายเชิญ 

 

    30 พฤศจกิายน 2555 

เรือ่ง เชญิรว่มรบัฟงัผลการศกึษา “ผลกระทบของนโยบายและกฎหมายของประเทศในภมูภิาค 

อาเซยีนทีม่ต่ีอ SMEs ไทย” 

เรยีน สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์ารเอกชน นกัวชิาการ ผูป้ระกอบการ และสถาบนัการศกึษา 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. สรุปหลกัการและเหตุผล   

2. กาํหนดการสมัมนา 

3. แบบตอบรบัเขา้รว่มการสมัมนา 

 ในช่วงที่ผ่านมา แม้ว่าภาครฐัจะได้ประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ

ผูป้ระกอบการ SMEs  ใหร้บัรูแ้ละตระหนักถงึการเตรยีมความพรอ้มในการเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของ

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน แต่ในทางปฏบิตั ิประเทศไทยกย็งัไม่มคีวามคบืหน้าในการดําเนินการที่

เป็นรูปธรรมมากนัก ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขกฎหมายภายในที่ยงัเป็นอุปสรรคต่อการเปิดเสรกีารค้า 

บรกิาร และการลงทุน หรอืจะเป็นมาตรการเตรยีมความพรอ้มของผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SMEs) ของไทยในการรบัมอืกบัการเขา้มาลงทุนของนักลงทุนอาเซยีน รวมไปถงึการ

เตรยีมความพรอ้มของ SMEs ไทย ในการออกไปลงทุนในประเทศสมาชกิอาเซยีนอื่น โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ่งการขาดมาตรการที่จะส่งเสริม สนับสนุน SMEs ไทย ซึ่งมีจํานวนมากและเป็นพลังขบัเคลื่อน

เศรษฐกจิไทยทีส่าํคญัใหม้ศีกัยภาพ และมคีวามสามารถในการแขง่ขนัทัง้ในเวทรีะดบัภูมภิาคและระดบั

โลก 

            โดยที ่สาํนักงานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) ไดม้อบหมายให ้บรษิทั   

ทีป่รกึษา เอชเอน็พ ีจาํกดั เป็นผูว้จิยัในโครงการดงักลา่ว ในการน้ี ผูว้จิยัจงึไดก้าํหนดการสมัมนารบัฟงั

ผลการศกึษา “ผลกระทบของนโยบายและกฎหมายของประเทศในภูมภิาคอาเซยีนทีม่ต่ีอ SMEs ไทย” 

และพรอ้มรบัฟงัความคดิเหน็จากทุกภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง ในวนัและเวลาทีร่ะบุไวใ้นกําหนดการสมัมนา

ทีส่ง่มาดว้ย  
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จงึขอเรยีนเชญิท่านหรอืผูแ้ทนเขา้ร่วมรบัฟงัผลการศกึษาในเรื่องดงักล่าวขา้งตน้ ในวนัที ่

21 ธนัวาคม 2555 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ หอ้ง Chatrium Ballroom, Chatrium Hotel Riverside 

Bangkok เลขที ่28 เจรญิกรุง 70 บางคอแหลม กรุงเทพฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ส้ิน โดยท่าน

สามารถสง่แบบตอบรบัตามแบบทีแ่นบมาดว้ย ภายในที ่18 ธนัวาคม 2555 มายงัโทรสารหมายเลข 66 

2 632 1332 หรอือเีมลม์าที ่maleerat.t@hnpcounsel.com สอบถามเพิม่เตมิที ่66 2 632 1800      

ต่อ 163 

 ขอแสดงความนบัถอื 

 

               (หตัถศกัดิ ์ณ ป้อมเพช็ร)์ 

     กรรมการผูจ้ดัการและหวัหน้าโครงการศกึษาฯ 

      HNP Counsellors Limited 
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สรปุความคิดเหน็จากแบบสอบถาม 

 

แบบสอบถามจํานวนทัง้สิ้น 132 ชุด ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 40 (53 ราย)            

เป็นผูป้ระกอบการในธุรกจิบรกิาร (จากรอ้ยละ 40 (53 ราย) มาจากบรษิทัSMEs รอ้ยละ 38 (20 ราย) 

และมาจากผูป้ระกอบการขนาดใหญ่รอ้ยละ 2 (2 ราย))   

ผูต้อบแบบสอบถามรอ้ยละ 20 (26 ราย) เป็นผูป้ระกอบอุตสาหกรรมการผลติสนิคา้    

ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 20 (26 ราย) มาจากหน่วยงานขา้ราชการ รฐัวสิาหกจิ  

สถาบนัการศกึษาและมหาวทิยาลยั  ผูต้อบแบบสอบถามรอ้ยละ 20 (26 ราย) เป็นลกูจา้งบรษิทัเอกชน     

ผูต้อบแบบสอบถามรอ้ยละ 100 (132 ราย) ตอบไมค่รบถว้น  ผูต้อบแบบสอบถามรอ้ยละ 

80 (106 ราย) ไมต่อ้งการใหช้ือ่ หน่วยงาน หรอืขอ้มลูสว่นตวับางสว่น   

ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 90 (119 ราย) ไม่คิดว่าภาครฐัจะให้การช่วยเหลือหรือ

สนบัสนุน SMEs อยา่งจรงิจงั ไดผ้ล และต่อเน่ือง   

ผูต้อบแบบสอบถามรอ้ยละ 4 (5 ราย) มคีวามหวงัว่าภาครฐัจะใหก้ารช่วยเหลอืหรอื

สนบัสนุนอยา่งมปีระสทิธภิาพ  

ผูต้อบแบบสอบถามรอ้ยละ 6 (8 ราย) ไม่แน่ใจทีจ่ะตอบไดเ้กีย่วกบัการดาํเนินการของ

หน่วยงานภาครฐัในเรือ่งใหก้ารชว่ยหรอืสนบัสนุน  

ผูต้อบแบบสอบถามรอ้ยละ 98 (130 ราย) ไม่ทราบขอ้มลูเกีย่วกบัมาตรการ กฎระเบยีบ 

และนโยบายของประเทศในอาเซียน คอื มาเลเซีย  อนิโดนีเซีย และสงิคโปร์ แต่ในจํานวนดงักล่าว

สามารถตอบแบบสอบถามตามความเขา้ใจของตนเกีย่วกบัมาตรการ กฎระเบยีบ และมาตรการได ้โดย

เป็นเพยีงการใชเ้ครื่องหมายกรอกลงในแบบสอบถาม และบางส่วนมกีารเขยีนความเหน็หรอืขอ้ความ

ลงในแบบสอบถาม  

ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 2 (3 ราย) แมว้่าทราบเกี่ยวกบัมาตรการ กฎระเบยีบ       

และนโยบายของประเทศในอาเซียน คอื มาเลเซีย  อนิโดนีเซีย และสงิคโปร์ แต่ในจํานวนดงักล่าว

ยงัคงมขีอ้สงสยัและไมส่ามารถทราบถงึขอ้มลูดา้นกฎระเบยีบไดท้ัง้หมด และไมส่ามารถลงลกึถงึเน้ือหา

ของกฎระเบยีบ  
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ผูต้อบแบบสอบถามรอ้ยละ 99 (131 ราย) มคีวามเหน็ตามความเขา้ใจของตนเองว่า

กฎระเบยีบของอนิโดนีเซยี และมาเลเซยี  ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกจิของ SMEs ไทยมาก 

และกฎระเบยีบของสิงคโปรส์ง่ผลกระทบต่อการประกอบธุรกจิของ SMEs ไทยปานกลาง  

ผูต้อบแบบสอบถามรอ้ยละ 99 (131 ราย) มคีวามเหน็วา่ผูป้ระกอบธุรกจิ SMEs ของไทย

จะประสบปญัหาอุปสรรคในการออกไปลงทุนในอาเซยีน แมว้่าไมท่ราบถงึกฎระเบยีบในรายละเอยีดก็

ตาม แต่คาดการณ์ได้ว่าปญัหาหรอือุปสรรคจะเกิดขึ้นในรูปการณ์ของต้นทุนหรือมคี่าใช้จ่ายสูงใน

กระบวนการจดัตัง้กจิการในประเทศดงักลา่ว  

ผูต้อบแบบสอบถามรอ้ยละ 90 (119 ราย) ไมท่ราบกฎระเบยีบของไทยทีเ่กีย่วกบั SMEs 

ในเชงิลกึหรอืในรายละเอยีด แต่กส็ามารถกรอกเครื่องหมายลงในแบบสอบถามเป็นสว่นใหญ่ แต่ไมไ่ด้

เขยีนความเหน็หรอืขอ้ความลงในแบบสอบถาม  

ตาราง ผ9-3 ตารางสรปุจาํนวนและประเภทของผูต้อบแบบสอบถาม 

ประเภทของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวนราย ร้อยละ 

จาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม 132 - 
ผูป้ระกอบการในธุรกจิบรกิาร 53 40 
ผูป้ระกอบอุตสาหกรรมการผลติสนิคา้   26 20 
หน่วยงานขา้ราชการ รฐัวสิาหกจิ  สถาบนัการศกึษาและ
มหาวทิยาลยั 

26 20

ลกูจา้งบรษิทัเอกชน 26 20 
ผูต้อบแบบสอบถามตอบแบบสอบถามไมค่รบถว้น 132 100 
ผูต้อบแบบสอบถามไมต่อ้งการใหช้ือ่ หน่วยงาน หรอืขอ้มลู
สว่นตวับางสว่น 

106 80

 

ตาราง ผ9-4 ตารางสรปุประเดน็แบบสอบถาม 

ประเดน็ จาํนวนราย ร้อยละ 

ผูต้อบแบบสอบถามทีไ่ม่คิดว่าภาครฐัจะใหก้ารชว่ยเหลอืหรอื
สนบัสนุน SMEs อยา่งจรงิจงั ไดผ้ล และต่อเน่ือง   
 

119 90 

ผูต้อบแบบสอบถามทีม่คีวามหวงัวา่ภาครฐัจะใหก้ารชว่ยเหลอื
หรอืสนบัสนุนอยา่งมปีระสทิธภิาพ  

5 4 
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ประเดน็ จาํนวนราย ร้อยละ 

ผูต้อบแบบสอบถามไมแ่น่ใจทีจ่ะตอบไดเ้กีย่วกบัการดาํเนินการ
ของหน่วยงานภาครฐัในเรือ่งใหก้ารชว่ยหรอืสนบัสนุน  

 

8 6 

ผูต้อบแบบสอบถามทีไ่ม่ทราบขอ้มลูเกีย่วกบัมาตรการ 
กฎระเบยีบ และนโยบายของประเทศในอาเซยีน คอื มาเลเซยี  
อนิโดนีเซยี และสงิคโปร ์

130 98 

ผูต้อบแบบสอบถามทีแ่มว้า่ทราบเกีย่วกบัมาตรการ กฎระเบยีบ 
และนโยบายของประเทศในอาเซยีน คอื มาเลเซยี  อนิโดนีเซยี 
และสงิคโปร ์แต่ในจาํนวนดงักลา่วยงัคงมขีอ้สงสยัและไม่
สามารถทราบถงึขอ้มลูดา้นกฎระเบยีบไดท้ัง้หมด และไม่
สามารถลงลกึถงึเน้ือหาของกฎระเบยีบ 

3 2 

ผูต้อบแบบสอบถามทีม่คีวามเหน็ตามความเขา้ใจของตนเองวา่
กฎระเบยีบของอนิโดนีเซยี และมาเลเซยี  สง่ผลกระทบต่อการ
ประกอบธุรกจิของ SMEs ไทยมาก และกฎระเบยีบของ
สิงคโปรส์ง่ผลกระทบต่อการประกอบธุรกจิของ SMEs ไทย 
ปานกลาง  

 

131 99 

ผูต้อบแบบสอบถามทีม่คีวามเหน็วา่ผูป้ระกอบธุรกจิ SMEs ของ
ไทยจะประสบปญัหาอุปสรรคในการออกไปลงทุนในอาเซยีน 

131 99 

ผูต้อบแบบสอบถามทีไ่มท่ราบกฎระเบยีบของไทยทีเ่กีย่วกบั 
SMEs ในเชงิลกึหรอืในรายละเอยีด แต่กส็ามารถกรอก
เครือ่งหมายลงในแบบสอบถามเป็นสว่นใหญ่ แต่ไมไ่ดเ้ขยีน
ความเหน็หรอืขอ้ความลงในแบบสอบถาม  

 

119 90 

 

ในจาํนวนผูต้อบแบบสอบถามมี 30 ราย ได้ให้การสมัภาษณ์ควบคู่กนั ซึง่ในจาํนวน

ผูต้อบแบบสอบถามมทีัง้กลุ่มผู้ที่มคีวามรู้ด้านกฎระเบยีบของไทยที่เกี่ยวกบัการประกอบธุรกิจของ 

SMEs  แต่บางส่วนมคีวามรู้ในกฎระเบียบของไทยเฉพาะส่วนที่ตนเองเกี่ยวขอ้ง และกลุ่มผู้ที่ไม่มี

ความรูแ้ละขอ้มลูดา้นกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบธุรกจิของ SMEs และสว่นใหญ่ในจาํนวน

ผูต้อบแบบสอบถามม ี30 ราย มคีวามเหน็วา่กฎระเบยีบของไทยทีไ่มเ่อือ้ประโยชน์ใหก้บั SMEs ไทย

หรือไม่ให้การสนับสนุน SMEs ไทยในการออกไปลงทุนหรือประกอบธุรกิจในต่างประเทศ                

สรุปรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี  
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รายละเอียดและวตัถปุระสงค(์การสมัภาษณ์) 

 

การสมัภาษณ์  (Interview) โครงการศกึษาวจิยั“ผลกระทบนโยบายและกฎหมายของ
ประเทศในภูมภิาคอาเซยีนทีม่ต่ีอ SMEs ไทย” โดยความร่วมมอืกบัสาํนักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดยอ่ม (สสว.) หน่วยงานรฐั สมาคม และกลุ่มคณะผูว้จิยัไดค้ดัเลอืกบุคลากรเพือ่ทาํการ
สมัภาษณ์ขอความคดิเหน็เชงินโยบาย จากหน่วยงานราชการ องคก์รเอกชน นักวชิาการ ผูเ้ชีย่วชาญ 
ผูแ้ทนสมาคมทางการคา้และสถาบนัต่างๆ ผูป้ระกอบการ SMEs สถาบนัการศกึษา ไม่น้อยกว่า        
30 ราย เพื่อใหค้รอบคลุมทุกสาขา การคา้สนิคา้ การคา้บรกิาร การเงนิและการลงทุนเพื่อนําขอ้มูล
ความคดิเหน็ดา้นนโยบายและกฎหมายของผูต้อบแบบสอบถามมาวเิคราะห์และสรุปขอ้เสนอแนะให้
สสว.นําไปพจิารณาปฏบิตัต่ิอไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการทาํแบบสาํรวจความคิดเหน็ คือ 

1. เพือ่รวบรวมความคดิเหน็ดา้นผลกระทบจากนโยบายและกฎหมายของประเทศอาเซยีน

เป้าหมาย (สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย) จากหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน 

นักวชิาการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนสมาคมทางการค้าและสถาบนัต่างๆ ผู้ประกอบการ 

SMEs สถาบนัการศกึษา ต่อ SMEs ไทย  

2. เพื่อรวบรวมขอ้เสนอแนะจากผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมและผูม้ ี

สว่นไดเ้สยี เกีย่วกบักฎเกณฑ ์หรอืมาตรการ ทีจ่าํเป็นเพือ่ใหเ้กดิการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม

ภายหลงัจากทีไ่ดม้กีารแกไ้ขกฎหมายเพื่อรองรบัการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

ทัง้น้ี เพื่อเสนอต่อรฐับาลหรอืระดบันโยบายในการพจิารณาออกมาตรการสนับสนุนที่

เป็นประโยชน์ และสอดคลอ้งกบักรอบการเปิดเสร ี 

3. รวบรวมขอ้เสนอแนะและเผยแพร่เพื่อใหห้น่วยงานราชการ หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

ในการกํากบัดูแลวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแต่ละประเภทได้รบัทราบถึง ขอ้

กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการเปิดเสรีการค้าและเพื่อเตรียมการปรับปรุงแก้ไข

กฎหมายทีต่นรบัผดิชอบ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามกรอบ AEC Blueprint อย่างเหมาะสมและ

ทนัเวลา 
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คาํถามจากบทสมัภาษณ์ 

 

ส่วนท่ี 3 ประมวลบทสมัภาษณ์ 

1. ท่านคิดว่ากฎหมาย หรือมาตรการ ด้านการทํางานของต่างชาติ  การจัดตัง้กิจการ        

การโอนยา้ยเงนิ  และกฎหมายทีก่ํากบัดูแลธุรกจิต่างๆ  อาท ิ ท่องเทีย่ว  ก่อสรา้ง  คา้ส่ง

คา้ปลกี  โรงแรม  รา้นอาหาร ธุรกจิสุขภาพ  ขนส่ง/โลจสิตกิสเ์ป็นตน้  หรอือุปสรรคทาง

การค้าการลงทุนอื่นๆ ของประเทศอินโดนีเซีย  มาเลเซีย และสิงคโปร์ มีผลต่อการ

ประกอบธุรกจิของ SMEs ไทยอยา่งไร 

2. ท่านคิดว่านโยบายหรือกฎหมายของประเทศไทยเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนจาก

ต่างประเทศ หรอืการอนุญาตใหต่้างชาตเิขา้มาลงทุนในประเทศ จะส่งผลดหีรอืผลเสยีต่อ

การประกอบธุรกจิของ SMEs ไทย อยา่งไร 

3. ท่านคดิว่ารฐับาลประชาสมัพนัธค์วามรูเ้กีย่วกบันโยบายและกฎหมายของประเทศสมาชกิ

อาเซยีนอื่นทีเ่กี่ยวกบัการประกอบธุรกจิและการลงทุนของผูป้ระกอบการ SMEs ไทย 

เพื่อใหผู้ป้ระกอบการที่สนใจไปลงทุนไดม้คีวามรูเ้บื้องตน้ก่อนการไปลงทุน เพยีงพอแลว้

หรอืไม ่

4. ท่านคดิว่าการที่กฎระเบยีบของไทยมกีารจํากดัการลงทุนจากต่างชาต ิโดยการกําหนด

สดัส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติและขอ้จํากดัด้านมาตรการทางการค้าต่างๆ  เป็นประโยชน์ต่อ 

SMEs ไทยหรอืไม ่

5. ท่านมขีอ้เสนอแนะเชงินโยบายเกีย่วกบัการกําหนดนโยบายและการปรบัปรุงกฎหมายและ

กฎระเบยีบที่สําคญั รวมถงึการสนับสนุนช่วยเหลอื ในดา้นต่างๆ ใหเ้อื้อต่อการประกอบ

ธุรกจิ SMEs และเพิม่ขดีความสามารถใหก้บั SMEs ในการไปลงทุนในต่างประเทศ 

หรอืไม ่อยา่งไร 
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สรปุความคิดเหน็จากการสมัภาษณ์ 

เน่ืองจากผูใ้หส้มัภาษณ์สว่นมากไมม่คีวามเขา้ใจในตวัมาตรการและกฎหมายมากนักและ

สามารถอธบิายเน้ือหาไดภ้ายในประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของตนเท่านัน้ดงันัน้ประเดน็จงึค่อนขา้ง

กระจัดกระจายและไม่สามารถรวบรวมเป็นประเด็นๆได้ ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า 

มาตรการหรอืกฎหมายของประเทศอนิโดนีเซยี  และมาเลเซยี เป็นอุปสรรคต่อการออกไปลงทุนหรอื

ประกอบธุรกิจของไทย โดยเฉพาะการจัดตัง้กิจการที่มีคนไทยหรือนิติบุคคลไทยถือหุ้นข้างมาก       

สว่นใหญ่จงึมคีวามเหน็วา่นักลงทุนหรอืผูป้ระกอบการไทยกม็กัจะหา partners หรอืทาํ joint ventures 

หรอืม ีshareholders สญัชาตขิองประเทศทีอ่อกไปลงทุน  สว่นสงิคโปรน่์าจะเป็นประเทศทีเ่ปิดกวา้งให้

ผูป้ระกอบการไทยจดัตัง้กจิการได ้แต่กม็อุีปสรรคในเรื่องมาตรฐานและค่าใชจ้่ายในการสํารวจตลาด 

สถานที่ และตลาดภายในประเทศอิม่ตวัในบางสาขา เช่น  ขนส่งทางบก  โลจสิตกิส์  โทรคมนาคม    

ค้าปลีก วิชาชีพแพทย์  วิศวกร  สถาปนิก และมีการแข่งขนัในสิงคโปร์สูง จึงไม่เป็นที่สนใจของ         

SMEs ไทย ในการออกไปลงทุนหรอืประกอบธุรกจิในตลาดสงิคโปร ์ยกเวน้กรณีการเขา้ไปจดทะเบยีน

จดัตัง้นิติบุคคลในสงิคโปร์เพื่อดําเนินกิจการต่อไปยงัประเทศที่สาม อย่างไรก็ตาม ผู้ให้สมัภาษณ์

บางส่วนมคีวามเชื่อว่าแมว้่าอินโดนีเซีย  มกีฎระเบยีบเขม้งวด แต่ก็เป็นประเทศที่น่าออกไปลงทุน 

เพราะยงัมทีรพัยากรจํานวนมาก ทัง้ป่าไม ้สนิแร่ รวมถงึทรพัยากรมนุษย์ที่มจีํานวนมาก และตลาด

ภายในอนิโดนีเซยีกม็กีารขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ส่วนใหญ่มคีวามเหน็ว่า ไม่มคีวามมัน่ใจในนโยบายหรอืมาตรการส่งเสรมิ 

SMEs ของไทย โดยเฉพาะส่วนใหญ่มคีวามเหน็ว่าหน่วยงานภาครฐัหรอืหน่วยงานทีม่อีํานาจในการ

กํากบัดูแลธุรกจิออกกฎหมายทีม่มีาตรฐานสูงขึน้เรื่อยๆ แต่กลบัเป็นดาบสองคมทําให ้SMEs ไทย

ปฏบิตัติาม มาตรฐานไม่ได ้ขณะทีก่ลบัทําใหน้ักลงทุนหรอืธุรกจิต่างชาตสิามารถดําเนินกจิการไดใ้น

ไทยภายใตม้าตรฐานทีต่นเองมอียูแ่ลว้ นอกจากน้ี กฎหมายหลายฉบบักก็ลบัทาํใหต้น้ทุนหรอืค่าใชจ้่าย

ของ SMEs ไทยเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการแข่งขนัที่ไม่สามารถแย่งชิงตลาดภายในประเทศกับ

ผูป้ระกอบการต่างชาตไิด ้เพราะผูป้ระกอบการต่างชาตมิเีงนิทุนจํานวนมาก สามารถใชเ้งนิลงทุนให้

ตรงกบักบัเงื่อนไขที่กฎหมายไทยกําหนด เช่น การกําหนดพื้นที่การประกอบกจิการ ตามกฎหมาย    

ผงัเมอืงทีต่่างชาตมิเีงนิทุนในการเชา่ทีด่นิมากกวา่ SMEs ไทย เป็นผลทาํให ้SMEs ไทยหลายรายตอ้ง

ปิดกจิการหรอืลดขนาดของกจิการลง เพราะมตีลาดของตนเองทีน้่อยลง 

ผูใ้หส้มัภาษณ์หลายรายมคีวามเหน็ว่า หน่วยงานภาครฐัของไทยไม่มมีาตรการทีช่ดัเจน

เป็นรปูธรรมและมปีระสทิธภิาพทีจ่ะทําให ้SMEs ไทยไดพ้ฒันาหรอืแขง่ขนักบัต่างชาตไิด ้โดยเฉพาะ

หากมกีารเปิดเสรใีนอนาคต SMEs ไทยจะเป็นฝา่ยเสยีเปรยีบบรษิทัต่างชาตขินาดใหญ่ นอกจากน้ี 
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ผูใ้ห้สมัภาษณ์ทุกรายได้กล่าวถึงปญัหาการขาดแคลนแรงงานฝีมอืในทุกภาคอุตสาหกรรมและภาค

บรกิาร ส่งผลใหบ้รษิทัต่างชาตใิชเ้งนิทุนแย่งหรอืซื้อตวัพนักงานจาก SMEs ไทยเป็นจํานวนมาก 

ผูป้ระกอบการไทยหลายรายที่กําลงัประกอบกิจการเตบิโตได้ด ีมตีลาดรองรบัต่อเน่ืองกลบัต้องปิด

กจิการหรอืปฏเิสธลูกคา้ เพราะไม่มพีนักงานหรอืแรงงานฝีมอืเพยีงพอ หลายฝ่ายต้องการใหร้ฐับาล

หรอืหน่วยงานภาครฐัใชม้าตรการหรอืมนีโยบายผลติบุคลากรใหต้รงต่อความตอ้งการของอุตสาหกรรม

ดว้ยเชน่กนั และมคีวามเหน็วา่หน่วยงานของไทยยงัไมส่ามารถแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนแรงงานฝีมอื

ได้ เพยีงแต่มกีารปล่อยใหแ้รงงานไร้ฝีมอืจากประเทศเพื่อนบ้านเขา้ประเทศไทยอย่างผดิกฎหมาย 

เพื่อให้เขา้มาแทนที่แรงงานฝีมอืคนไทย และส่งแรงงานคนไทยที่มฝีีมอืออกนอกประเทศ โดยการ

หลอกลวงของบรษิทัจดัหางานประเทศไทย ทัง้น้ี กเ็พราะการบงัคบัใชก้ฎหมายทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพของ

หน่วยงานภาครฐั  

 

ตาราง ผ9-5 ตารางรายละเอียดผูใ้ห้สมัภาษณ์ 

 

ลาํดบัท่ี ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง หน่วยงาน วนัท่ีสมัภาษณ์

1 ปณัณ์ อนนัภบิุตร หวัหน้าฝา่ยพฒันา
โครงสรา้งภาษ ี

สาํนกันโยบายภาษ ี 
สาํนกัเศรษฐกจิการคลงั 

19-20 พฤศจกิายน 
2555 

2 ชาญโชต ิชมพนุูท มลูนิธพิฒันา
ทรพัยากรมนุษย์
ระหวา่งประเทศ 

มลูนิธพิฒันาทรพัยากรมนุษย์
ระหวา่งประเทศ มลูนิธศินูย์
บรูณาการพฒันามนุษย ์

19-20 พฤศจกิายน 
2555 

3 วนิยั   ไมร่ะบนุามสกุล ทีป่รกึษากฎหมาย บรษิทั ธนากรผลติภณัฑ ์
น้ํามนัพชื จาํกดั 

19-20 พฤศจกิายน 
2555 

4 ธวชัชยั แสงหา้ว กรรมการผูจ้ดัการ Integrated Management 
Center 

19-20 พฤศจกิายน 
2555 

5 สามารถ ดวงวจิติรกุล รองผูอ้าํนวยการ 
(Deputy Executive 
Director) 

สาํนกังานพฒันาเทคโนโลยี
อวกาศและภมูสิารสนเทศ 

21-23 พฤศจกิายน 
2555 

6 เทวส สนิธุปรรณ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั อเีอม็ซเีอ จาํกดั 21-23 พฤศจกิายน 
2555 

7 มณพร สงัขส์วุรรณ ประธานกรรมการ บรษิทั ชุมขนุ เจรญิทรพัย ์
จาํกดั 

21-23 พฤศจกิายน 
2555 

8 จนัทการต ์นิมมานนรเทพ ตวัแทนการเจรจา
การคา้การสรา้ง

ClickN Kids, Inc (ClickN Kids 
Worldwide Division) 

21-23 พฤศจกิายน 
2555 



 

 

ผ 9 - 25 ภาคผนวก 9 

ลาํดบัท่ี ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง หน่วยงาน วนัท่ีสมัภาษณ์

ชอ่งทางจดัจาํหน่าย
ในโซนลุม่แมน้ํ่าโขง
ตอนลา่ง 

9 จกัรกฤษณ์ ดวงพสัตรา   จุฬาลงกรมหาวทิยาลยั 21-23 พฤศจกิายน 
2555 

10 สมเกยีรต ิตนัทลิณตระกลู Chairman บรษิทั ช.มติรยนต ์1993 จาํกดั 21-23 พฤศจกิายน 
2555 

11 เกชา ธรีะโกเมน กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ออีซี ีเอน็จเินียริง่เน็ท
เวริค์ จาํกดั 

26-27 พฤศจกิายน 
2555 

12 ณฎัฐพ์ชัร ์นิลประกอบกุล กรรมการผูจ้ดัการ รา้นเจ๊แดงซาลาเปา 26-27 พฤศจกิายน 
2555 

13 สภุาภรณ์ อุนรุง่เรอืง ผูจ้ดัการ คอรด์/สนามกฬีา(ธนวฒัน์) 26-27 พฤศจกิายน 
2555 

14 ฉลอง กรรมการผูจ้ดัการ AP Framework 26-27 พฤศจกิายน 
2555 

15 วศิษิฐุ ์สดแสงเทยีน หุน้สว่น Bell Bakery 26-27 พฤศจกิายน 
2555 

16 สนีุย ์วรวฒุางกรู กรรมการ 
คณะกรรมการธุรกจิ
บรกิาร 

สภาหอการคา้แหง่ประเทษไทย 28-30 พฤศจกิายน 
2555 

17 สธุน วรวฒุางกรู กรรมการ บรษิทัแพทเทริน์ โปรดวิส ์
จาํกดั 

28-30 พฤศจกิายน 
2555 

18 วรรณภา พลูพพิฒัน์ ผูจ้ดัการผลติภณัฑ ์
เลโก ้

DKSH (Thailand) Co., Ltd. 28-30 พฤศจกิายน 
2555 

19 บรบิรูณ์ สธุารรางกรู กรรมการผูจ้ดัการ ศนูยเ์คลอืบรถสรีถยนตโ์มลีแ่คร ์ 28-30 พฤศจกิายน 
2555 

20 สมชาย วงศภ์ทัรนนท ์ หุน้สว่นผูจ้ดัการ หจก. โกลเดน้แมก๊ เอน็จเินียริง่ 28-30 พฤศจกิายน 
2555 

21  ไมร่ะบ ุ ผูจ้ดัการ รา้นกาแฟ(สลีม) แฟรนชช์ายน์
บรษิทัขา้มชาต ิ

28-30 พฤศจกิายน 
2555 

22 สขุการ ปิตพิานนั เจา้ของกจิการ/นายก
สมาคมสหมติร 
การซ่อมรถยนต ์

สมาคมสหมติรการซ่อมรถยนต์
แหง่ประเทศไทย 

3-4 ธนัวาคม 2555 
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ลาํดบัท่ี ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง หน่วยงาน วนัท่ีสมัภาษณ์

แหง่ประเทศไทย 
23 วเิชยีร บุษยบณัฑรู นายกสมาคมผู้

ตรวจสอบและบรหิาร
ความปลอดภยัอาคาร 

สมาคมผูต้รวจสอบและบรหิาร
ความปลอดภยัอาคาร 

3-4 ธนัวาคม 2555 

24 จรยิา นกัสอน กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั อควาคอรเ์ปอรเ์รชัน่ 
จาํกดั (มหาชน) 

3-4 ธนัวาคม 2555 

25 วโิรจน์ ธรีสบิสกุล General Manager สมาคมรถเชา่ไทย 5-7 พฤศจกิายน 2555 
26 เทพรตัน์ วงศพ์รหมเมศร ์ เจา้หน้าทีฝ่า่ย

ต่างประเทศและ
วชิาการ  
สภาทนายความ 

สภาทนายความในพระบรม
ราชปูถมัภ ์

5-7 พฤศจกิายน 2555 

27 สมสทิธิ ์โลท่าํลท กรรมการ แพทยสภา 
ประธานบรษิทั
โรงพยาบาล
ลาดพรา้ว 

โรงพยาบาลลาดพรา้ว 5-7 พฤศจกิายน 2555 

28 พรชยั สวุรรณภริมณ์ กรรมการ สตัวแพทยสมาคมแหง่ประเทศ
ไทยในพระราชปูถมัภ ์

5-7 พฤศจกิายน 2555 

29 ศริชิยั ชปูระวตั ิ นายกทนัตแพทยสภา ทนัตแพทยสภา 5-7 พฤศจกิายน 2555 
30 ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ ผูอ้าํนวยการ กระทรวงพาณชิย ์ 5-7 พฤศจกิายน 2555 
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สรปุการสมัภาษณ์รายบคุคล 

คนท่ี  1   

 ผูป้ระกอบการ SMEs ไทยไม่มขีอ้มลูดา้นกฎระเบยีบของประเทศในอาเซยีนเพยีงพอ 

เน่ืองจากไม่มหีน่วยงานกลางทีเ่ป็นแหล่งขอ้มลูและใหค้าํปรกึษากบัผูป้ระกอบการ SMEs ไทย ดงันัน้ 

ไม่ว่ากฎระเบยีบของสมาชกิอาเซยีนจะเขม้งวดหรอืไม่เขม้งวดกต็าม ผูป้ระกอบการ SMEs ไทย        

กย็งัคงประสบต่ออุปสรรคในการออกไปลงทุนในต่างประเทศ 

คนท่ี    2 

 กฎระเบยีบของไทยไม่ไดเ้อื้อประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ SMEs ไทย แต่กลบัเป็นการ

เปิดโอกาสใหบ้รษิทัต่างชาตขินาดใหญ่ไดแ้สวงหาหรอืใชป้ระโยชน์กฎระเบยีบของไทยในการดําเนิน

กจิการแข่งขนักบัผูป้ระกอบการ SMEs ไทย เช่น อตัราค่าจา้งแรงานขัน้ตํ่า  มาตรฐานสิง่แวดลอ้ม  

กฎหมายผงัเมอืง เป็นตน้  

คนท่ี   3 

ไทยมหีน่วยงานทีส่่งเสรมิผูป้ระกอบการ SMEs ไทยหลายหน่วยงาน แต่ทํางานไม่มี

ประสทิธภิาพ ทาํใหผู้ป้ระกอบการ SMEs ไทยตอ้งช่วยเหลอืตวัเอง สง่ผลต่อตน้ทุนการประกอบธุรกจิ

สูงกว่าบริษัทต่างชาติ หน่วยงานภาครัฐควรมีความจริงใจในการช่วยช่วยเหลือผู้ประกอบการ       

SMEs ไทย ใหม้ากขึน้ 

คนท่ี   4 

สสว. มนีโยบายและมาตรการที่ดต่ีอผูป้ระกอบการ SMEs ไทย จงึอยากให้การ

ดําเนินการเป็นผลตามนโยบายและมาตรการทีก่ําหนดไว ้โดยไม่มเีรื่องการเมอืงเขา้มาเกีย่วขอ้ง เช่น 

ผลประโยชน์ดา้นงบประมาณ  การปฏบิตัแิตกต่างไมเ่ทา่เทยีมกนัทีใ่หก้บัผูป้ระกอบการ SMEs ไทย 

คนท่ี    5 

มีความเห็นส่วนตัวว่ากฎระเบียบของอินโดนีเซียและมาเลเซียมีความเข้มงวดและ          

มชี่องทางใหเ้จา้หน้าทีส่ามารถสรา้งอุปสรรคหรอืกดีกนัผูป้ระกอบการ SMEs ไทยไดง้า่ย หน่วยงานที่

รบัผดิชอบควรดําเนินการเจรจากบัประเทศดงักล่าวรวมทัง้ประเทศสมาชกิอื่นๆ ใหล้ดหรอืผ่อนคลาย

กฎระเบยีบทีค่ลุมเครอื เขม้งวด หรอืไมแ่น่นอน เพือ่ผูป้ระกอบการ SMEs ไทย จะไดอ้อกไปประกอบ
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กจิการไดส้ะดวก สามารถลดตน้ทุนการจดัตัง้กจิการได ้และไม่ถูกกดีกนัหรอืปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรมจาก

ประเทศสมาชกิอาเซยีน 

คนท่ี    6 

โดยทัว่ไปธุรกจิไทยก็จะเรยีนรู้เรื่องกฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของตนเองอยู่แล้ว     

ไมว่า่จะจดัตัง้ในประเทศไทยหรอืในต่างประเทศกต็าม  ถา้กรณีออกไปลงทุนในต่างประเทศ ธุรกจิไทย

กจ็ะหาหุน้ส่วนหรอืทํา joint venture กบัธุรกจิทอ้งถิน่ ซึ่งส่วนใหญ่จะตอ้งเรยีนรูก้ฎหมายเพื่อไม่ให้

เสยีเปรยีบหุน้ส่วน  ในขณะทีก่ฎหมายดา้นธุรกจิการลงทุนกจ็ะใหเ้ป็นหน้าทีข่องหุน้ส่วนเอง ซึ่งกง็่าย

และไม่ตอ้งอาศยัหน่วยงานภาครฐัหรอืว่าจา้งทีป่รกึษากฎหมาย แต่จะมกีารว่าจา้งทีป่รกึษาดา้นบญัชี

ทอ้งถิน่เทา่นัน้ 

คนท่ี    7 

ประเทศไทยไม่ควรเปิดเสรใีนธุรกจิทีผู่ป้ระกอบการ SMEs ไทย มกีารดําเนินธุรกจิอยู่

มากแล้วในประเทศไทย เพื่อให้คนไทยได้มอีาชพีและรายได้ และเพื่อไม่ให้ต่างชาตเิขา้มาประกอบ

ธุรกิจและส่งกําไรออกนอกประเทศ ควรส่งเสริมให้ผู้บริโภคในประเทศไทยอุดหนุนผู้ประกอบการ 

SMEs ไทย ดงันัน้ มคีวามเหน็ว่าการเปิดเสรขีองไทยในอาเซยีนหรอืเวทต่ีางๆ เป็นนโยบายทีผ่ดิและ

ไมเ่ป็นการดแูลผูป้ระกอบการ SMEs ไทย 

คนท่ี  8 

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมายของไทยควรปรบัปรุงกฎหมายทีต่นเองกาํกบัดแูลอยูใ่ห้

ทนัสมยัและเอื้อประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ SMEs ไทย ไม่ใช่มกีฎหมายไวเ้พื่อเอื้อประโยชน์ใหก้บั

ต่างชาตทิี่มเีงนิทุนมาก และมคีวามเหน็ว่ากฎหมายไทยมชี่องโหว่ใหเ้จา้หน้าที่ทุจรติส่งผลต่อตนทุน

ของผูป้ระกอบการ SMEs ไทย และความยากลาํบากในการทาํธุรกจิ 

คนท่ี  9 

ไม่มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในดา้นกฎระเบยีบของอาเซยีนเลย ส่วนกฎระเบยีบของไทย 

กร็ูแ้ต่กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของตวัเอง จงึอยากใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งประชาสมัพนัธข์อ้มลูให้

ดแีละเขา้ถงึผูป้ระกอบการ SMEs ไทยใหไ้ด ้อย่าทําแต่การจดัสมัมนา ซึ่งไม่มปีระโยชน์อะไร เพราะ     

ไมม่เีน้ือหาเชงิลกึและขาดการใหค้าํปรกึษาโดยตรงต่อผูป้ระกอบการ SMEs ไทย 

 



 

 

ผ 9 - 29 ภาคผนวก 9 

คนท่ี  10 

ผูป้ระกอบการ SMEs ไทยค่อนขา้งขาดความรูด้า้นการลงทุนในต่างประเทศ และลาํพงั

แค่ลงทุนในประเทศไทยก็ลําบากแลว้ เพราะไม่มหีน่วยงานเขา้มาให้ขอ้มูลที่ถูกต้อง รฐัควรเอาใจใส ่    

คนไทยใหม้ากๆ อย่ามุง่แต่เอาใจและใหป้ระโยชน์ต่อนักลงทุนต่างชาต ิโดยเฉพาะหน่วยงานทีส่่งเสรมิ

การลงทุนควรจะปรบันโยบายส่งเสรมิการลงทุนใหม่ ไม่ควรยกประโยชน์ดา้นภาษีใหบ้รษิทัต่างชาต ิ         

ในขณะเดียวกนักลบัมาเก็บภาษีผู้ประกอบการ SMEs ไทย ซึ่งไม่ยุติธรรมกบัผู้ประกอบการ            

SMEs ไทย 

คนท่ี  11 

กฎหมายไทยค่อนข้างมีความเป็นเสรี สร้างเสริมบรรยากาศการลงทุนในประเทศ        

เอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนของทัง้ผูป้ระกอบการไทยและการลงทุนของต่างชาต ิเมื่อเทยีบกบัประเทศ

สมาชกิอื่นในอาเซยีน ไทยจดัเป็นประเทศทีน่่าลงทุน และมบีรรยากาศการลงทุนทีด่งึดดูการลงทุนจาก

ต่างประเทศ เป็นรองเพยีงสงิคโปร์ที่เป็นประเทศที่มกีฎระเบยีบด้านการประกอบกิจการที่โปร่งใส        

และงา่ยต่อการจดัตัง้กจิการ อยา่งไรกต็าม ตลาดสงิคโปรม์กีารแขง่ขนัสงูและเป็นตลาดทีอ่ิม่ตวัในสาขา

บริการหลายสาขา เช่น ท่องเที่ยว  ก่อสร้าง โทรคมนาคม ขนส่งโลจิสติกร์ วิชาชีพ เป็นต้น                  

ดงันัน้ ไทยจงึมสีถานะทีด่กีว่าประเทศอาเซยีน ในฐานะเป็นประเทศทีน่่าลงทุน กฎระเบยีบเอื้อต่อการ

ประกอบกจิการ และเป็นทีต่ ัง้ทางภมูศิาสตรส์าํคญัภมูภิาคอาเซยีน 

คนท่ี  12 

ปจัจุบนัหลายหน่วยงานเขา้มามบีทบาทชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการ SMEs ไทย ซึง่เป็นเรื่อง

ทีด่ ีเพราะยงัไงกไ็มม่ผีูป้ระกอบการใดทีรู่เ้รือ่งกฎหมายดา้นการคา้และการลงทุนเป็นอยา่งด ีโดยเฉพาะ

การออกไปลงทุนในต่างประเทศ จงึขอสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งต่างๆ เร่งออกนโยบายหรือ

มาตรการใหม้ผีลใชบ้งัคบัอยา่งเป็นรปูธรรม 

คนท่ี  13 

หน่วยงานภาครฐัจําเป็นต้องปรบัปรุงกฎระเบยีบให้ทนัสมยัต่อสถานการณ์การแข่งขนั

ทางธุรกิจที่เพิม่สูงขึ้นในตลาดโลก กฎหมายไทยต้องมปีระสทิธภิาพในการรกัษาผลประโยชน์ของ

ประเทศในภาพรวม ขณะเดียวกนัต้องกํากบัดูแลผู้ประกอบการ SMEs ไทยให้อยู่ได้ในตลาด

ภายในประเทศไทย และสามารถออกไปแข่งขนัไดใ้นตลาดโลก แต่กฎหมายไทยในปจัจุบนักย็งัไม่ม ี 

การปรบัปรุงเพื่อประโยชน์ของประเทศไทยในภาพรวมและผูป้ระกอบการ SMEs ไทย หากภาครฐัยงั
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น่ิงเฉยต่อการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายไทย จะส่งผลเสียต่อบรรยากาศการลงทุนในประเทศและ       

การออกไปลงทุนของผูป้ระกอบการ SMEs ไทยในต่างประเทศ และยงัทาํใหม้บีรษิทัขนาดใหญ่เกดิขึน้

และแยง่ชงิสว่นแบ่งทางการตลาดของผูป้ระกอบการ SMEs ไทย เช่น กฎหมายการแขง่ขนัทางการคา้  

เป็นตน้ 

คนท่ี  14 

ในปจัจุบนัยงัไม่มหีน่วยงายกลางดา้นการส่งเสรมิธุรกจิไทย มแีต่หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ

เฉพาะเรื่อง และมขีอ้มูลกระจดักระจายไปตามหน่วยงานต่างๆ ขาดการบูรณาการและการจดัระบบ 

การบรหิารขอ้มูลที่ด ีจงึขอใหร้ฐับาลจดัตัง้หน่วยงานกลางหรอืพฒันาหน่วยงานที่มอียู่ใหท้ี่เป็นแหล่ง

สนับสนุนขอ้มลูสาํหรบัเฉพาะผูป้ระกอบการ SMEs ไทยอยา่งจรงิจงั เช่นเดยีวกบัในหลายประเทศทีม่ี

หน่วยงานสนบัสนุนขอ้มลูและใหก้ารชว่ยเหลอืดา้นการปรกึษาการประกอบกจิการหรอืการลงทุน 

คนท่ี  15 

สสว. ควรปรบัปรุงมาตรการการส่งเสรมิผูป้ระกอบการ SMEs ไทย เช่นการส่งเสรมิ

สนับสนุนใหผู้ป้ระกอบการ SMEs ไทย สามารถออกไปลงทุนในต่างประเทศหรอืขยายกจิการไป      

ในต่างประเทศ  

คนท่ี  16 

ไม่มคีวามจําเป็นต้องมาถามว่ากฎระเบยีบของสมาชกิอาเซียนเป็นอย่างไร หน่วยงาน

ภาครฐัที่เกี่ยวขอ้งรู้ดอียู่แล้วว่าควรทําอย่างไร ก็ทําไปเลย เช่น กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ       

ก็ควรต้องไปเจรจาให้ประเทศที่มีกฎระเบียบเข้มงวดลดหรือยกเลิกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อ

ผูป้ระกอบการ SMEs ไทย สว่น สสว. กค็วรนํากฎระเบยีบในประเทศสมาชกิอาเซยีนทีส่่งผลต่อการ

ประกอบธุรกจิของผูป้ระกอบการ SMEs ไทย มาเผยแพร่ใหเ้ขา้ถงึทุกผูป้ระกอบการ SMEs ไทย 

รวมทัง้ให้คําปรกึษาด้านกฎระเบยีบการลงทุนและการประกอบธุรกจิผูป้ระกอบการ SMEs ไทย       

อยา่งจรงิจงั เป็นตน้  

คนท่ี  17 

เป็นไปไมไ่ดท้ีผู่ป้ระกอบการ SMEs ไทยจะไปรบัรูถ้งึกฎระเบยีบในประเทศอาเซยีนอยา่ง

ถ่องแท ้แค่กฎหมายของไทยเองกย็งัไมรู่เ้ลย ดงันัน้ หน่วยงานภาครฐัไมต่อ้งไปเสยีเวลามาถาม มงีาน

อีกมากมายที่ต้องรีบทําก็ทําไปเลย ทุกวนัน้ีผู้ประกอบการ SMEs ไทย ค่อนข้างลําบากมาก            

ในสถานการณ์การแขง่ขนัในปจัจุบนั 
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คนท่ี  18 

ปจัจุบันมีหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน ได้กําหนดมาตรการให้การช่วยเหลือ

ผูป้ระกอบการ SMEs ไทยมากมายและเพยีงพออยูแ่ลว้ แต่ผูป้ระกอบการ SMEs ไทยเองกลบัไมข่ยนั

หรอืไม่รูจ้กัการพฒันาตวัเองและไม่รูจ้กัใชป้ระโยชน์จากมาตรการทีห่น่วยงานภาครฐัจดัหาให ้รวมทัง้

องค์กรทีไ่ม่แสวงหากําไร กไ็ดม้โีครงการพฒันาและเสรมิสรา้งความรูแ้ก่บุคคลกรมากมาย แต่ไม่รูว้่า

ทาํไมบุคลากรไทยกย็งัไมรู่จ้กัการพฒันาและแขง่ขนักบัโลกอนาคต ดงันัน้ หากจะแกไ้ขปญัหา รฐับาล 

ก็ควรมุ่งเน้นที่ระบบการศกึษาของประเทศ เพื่อผลิตบุคคลกรที่มคีุณภาพมาทํางานให้กบัประเทศ   

หรอืมคีนทีม่คีวามสามารถมาประกอบธุรกจิไทยใหแ้ขง่ขนัไดใ้นตลาดโลก 

คนท่ี    19 

ปญัหาเดมิๆ ทีผู่ป้ระกอบการ SMEs ไทยประสบและไมม่หีน่วยงานไดเ้ขา้มาช่วยแกไ้ข

ปญัหา คือ การให้ข้อมูลทางธุรกิจและการลงทุนที่ถูกต้อง  การอบรมจดัหาบุคลากรหรือแรงงาน        

ที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับตลาดการค้าการลงทุนในปจัจุบนั  และการอุดหนุนผู้ประกอบการ    

SMEs ไทย ทีเ่ป็นรปูธรรม 

คนท่ี   20 

ขอให้หน่วยงานที่ดูแลผู้ประกอบการ SMEs ไทย เช่น กระทรวงพาณิชย์  สสว. 

สํานักงานคณะกรมการส่งเสรมิการลงทุน  กระทรวงแรงงาน และกระทรวงทีก่ํากบัดูแลกฎหมายการ

ประกอบธุรกจิรายสาขา อาท ิท่องเทีย่ว  ธุรกจิการศกึษา ธุรกจิสุภาพ ขนสง่ โลจสิตกิส ์มคีวามจรงิจงั

ในการพฒันา สง่เสรมิ สนบัสนุนผูป้ระกอบการ SMEs ไทย อยา่มวัแต่เสยีเวลากบัเรือ่งการเมอืง 

คนท่ี   21 

กฎหมายไทยค่อนขา้งปิดโอกาสการพฒันาผูป้ระกอบการ SMEs ไทย แต่ไปเปิดโอกาส

ใหก้บัผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ไดแ้สวงหาประโยชน์ในประเทศไทย โดยเฉพาะการทาํใหค้่าจา้งแรงงาน

สูงขึน้  การออกกฎระเบยีบดา้นมาตรฐานที่ทําใหผู้ป้ระกอบการ SMEs ไทยไม่สามารถปฏบิตัไิด ้     

แต่บรษิทัขนาดใหญ่ปฏบิตัไิดง้า่ย 

 

คนท่ี    22 
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ประเทศทีผู่ป้ระกอบการ SMEs ไทยน่าจะออกไปลงทุนประกอบกจิการ คอื เวยีดนาม 

ลาว และพม่า ไปทําการศึกษาประเทศอาเซียนอื่นให้เสยีเวลาทําไม โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย       

และสงิคโปร ์ทีย่งัไงผูป้ระกอบการ SMEs ไทยกไ็มม่ปีญัญาออกไปลงทุนแขง่ขนักบัประเทศมาเลเซยี 

และสงิคโปร ์ดงันัน้ อาจแสดงใหเ้หน็วา่หน่วยทีเ่กีย่วขอ้งกําลงัทาํการศกึษาเพือ่ธุรกจิขนาดใหญ่เท่านัน้ 

เพราะการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ต้องใช้เงินทุนสูงมาก โดยเฉพาะ      

การลงทุนในสงิคโปรท์ีต่อ้งค่าใชจ้่ายในการเช่าสถานประกอบการ  สว่นอนิโดนีเซยีตอ้งใชเ้งนิลงทุนสงู

ในกจิการเหมอืงแร ่สว่นมาเลเซยีกย็ิง่ไมม่ลีูท่างในการประกอบธุรกจิของไทยเลย  

คนท่ี    23 

มคีวามเป็นไปไดย้ากทีผู่ป้ระกอบการ SMEs ไทยจะรบัรูเ้รื่องกฎระเบยีบดา้นการลงทุน

ในประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างถ่องแท้ เพราะเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก ส่วนใหญ่เท่าที่เห็นก็มีแต่

ผูป้ระกอบการไทยว่าจา้งที่ปรกึษาดา้นการลงทุนใหก้ารช่วยเหลอืในการจดัตัง้กจิการในต่างประเทศ 

และมกีารดําเนินการควบคู่ไปกบัการเข้าไปหารอืสํานักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ หรือสถานทูต

แนวทาง ใหก้ารช่วยเหลื่อดา้นขอ้มลูบา้งแลว้แต่กรณี รวมทัง้เขา้ไปหารอืหน่วยงานภาครฐัและเอกชน

ในประเทศไทย หากในอนาคต สสว. มขีอ้มลูการลงทุนในต่างประเทศเชงิลกึกย็ิง่จะทาํใหผู้ป้ระกอบการ 

SMEs ไทย ไดร้บัประโยชน์มากขึน้  

คนท่ี    24 

ธุรกิจไทยที่ออกไปประกอบกิจการในต่างประเทศก็จะมีการศึกษาในกฎหมายของ

ประเทศปลายทางที่เกี่ยวขอ้งกบักจิการของตน ซึ่งต้องใช้เวลาศกึษา แต่ก็ไม่สามารถหยัง่รู้ล่วงหน้า    

ไดว้่ากฎระเบยีบใดจะเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนของผูป้ระกอบการ SMEs ไทย จนกว่าจะประสบ

โดยตรง ซึง่เรือ่งน้ีกลายเป็นปจัจยัหน่ึงทีท่าํใหผู้ป้ระกอบการ SMEs ไทยไมก่ลา้ออกไปประกอบกจิการ            

ในต่างประเทศ หากภาครฐัเขา้มาใหค้วามช่วยเหลอืดา้นขอ้มูลอย่างจรงิจงั กจ็ะทําใหผู้ป้ระกอบการ 

SMEs ไทยแขง็แกรง่ยิง่ขึน้มาก 

คนท่ี  25 

มผีูป้ระกอบการ SMEs ไทยหลายรายทีม่กีจิการเจรญิเตบิโตจากทีเ่ริม่กจิการขนาดเลก็

ในช่วงแรกต่อมากไ็ดพ้ฒันาจนกลายเป็นกจิการขนาดกลางจนถงึขนาดใหญ่ และหลายรายกอ็อกไป

ลงทุนขยายกิจการในต่างประเทศ  บางครัง้ก็ไม่รู้ด้วยซํ้ าว่ า อุปสรรคทางการค้าคืออะไร               

เพราะโดยธรรมชาตกิารทําธุรกจิกต็้องเจอต่ออุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แลว้ จงึมองไม่เหน็ปญัหา

ของประเทศต่างๆ ในดา้นกฎระเบยีบการคา้และการลงทุนทีเ่ขม้งวด  
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คนท่ี  26 

เรื่องกฎระเบยีบไม่ใช่ประเดน็สําคญัในการประกอบกจิการเพยีงอย่างเดยีว แต่ที่สําคญั

และเป็นปญัหาอนัยาวนานของผูป้ระกอบการ SMEs ไทย คอื การสง่เสรมิการลงทุน และการอุดหนุน

ในรูปแบบต่างๆ เช่น การลดภาษี การให้กู้ดอกเบี้ยตํ่า เป็นต้น ซึ่งเป็นปญัหาให้ผู้ประกอบการ        

SMEs ไทย ตอ้งใชเ้งนิทุนมากโดยไมจ่ําเป็น ทัง้ทีผู่ป้ระกอบการ SMEs ไทย มขีอ้จํากดัดา้นเงนิทุน 

ส่งผลให้ไม่สามารถประคับประคองธุรกิจในดําเนินต่อในระยะเวลาที่ยาวนาน รวมทัง้การขยาย       

การลงทุนเพือ่ครอบครองสว่นแบง่ทางการตลาด  

คนท่ี 27 

กฎหมายด้านการค้าการลงทุนของไทยค่อนขา้งกีดกนัการประกอบธุรกจิของต่างชาต ิ 

เชน่การกาํหนดสดัสว่นหุน้ แต่เหน็วา่จะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ SMEs ไทย ในดา้นการแขง่ขนั 

และเป็นการเปิดหรอืสรา้งโอกาสใหค้นไทยไดส้ามารถถอืหุน้ในบรษิทัต่างชาตไิด ้นอกจากน้ี เป็นการ

ควบคุมการครองตลาดของต่างชาตใินประเทศไทย จงึอยากใหห้น่วยงานไทยคงกฎหมายในดา้นน้ีไว ้ 

คนท่ี  28 

ปญัหาแรงงานที่มฝีีมอืเป็นปญัหาใหญ่ของผูป้ระกอบการ SMEs ไทย โดยปจัจุบนั

แรงงานที่มีฝีมือขาดแคลนมาก ส่วนที่มีอยู่ก็จะเรียกค่าจ้างสูง และบางส่วนก็ออกไปทํางาน             

ในต่างประเทศ เหลอืไวแ้ต่พวกทีไ่รฝี้มอื จนทําใหต้อ้งผูป้ระกอบการ SMEs ไทยตอ้งไปจากแรงงาน

ต่างดา้ว ซึ่งถูกกฎหมายบางผดิกฎหมายบา้ง และผลลพัธ์ที่ตามมาคอืการเคลื่อนยา้ยแรงงานที่บ่อย

มาก นายจา้งไม่สามารถฝึกอบรมแรงงานใหม้ฝีีมอืหรอืความสามารถตรงกบังานทีท่ําได ้เพราะเมื่อให้

การฝึกอบรมไปแลว้ ลกูจา้งกต็คีา่ตวัสงูขึน้และจะลาออกไปหางานทาํทีใ่หค้า่จา้งสงูกวา่ 

คนท่ี  29 

กฎหมายไทยทีเ่กีย่วกบัการคา้และการลงทุนมเีน้ือหาทีเ่อือ้ต่อการประกอบธุรกจิ กําหนด

กรอบการกํากบัดูแลที่ด ีและมขีอ้บงัคบัดา้นความโปร่งใสในการประกอบธุรกจิ แต่มขีอ้ถกเถียงและ

วิพากษ์วิจารณ์กันมากในเรื่องการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความโปร่งใส ขาดความแน่นอน         

และปฏิบตัิไม่เท่าเทียมกันกับผู้ประกอบการแต่ละราย ซึ่งเป็นสาเหตุใหญ่ของการเพิ่มต้นทุนการ

ประกอบการ หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งจําเป็นตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขปญัหาในเรื่องน้ีใหไ้ด ้เพราะหากมองใน

ระยะยาวเรื่องน้ีจะเป็นปญัหาให้ไทยเป็นประเทศที่เดนิถอยหลงั ไม่มคีวามก้าวหน้าในการบงัคบัใช้

กฎหมายหรอืการปฏบิตัติามมาตรฐานสากล ไมส่ามารถแขง่ขนักบันานาประเทศไดใ้นอนาคต  



 

 

ผ 9 - 34 ภาคผนวก 9 

คนท่ี  30 

รฐัควรเขา้มาใหก้ารฝึกอบรมบุคคลากรทีท่าํงานในธุรกจิของผูป้ระกอบการ SMEs ไทย 

เพราะปจัจุบนัน้ีขาดแคลนบุคลากรทีม่คีุณภาพ ขณะทีผู่ป้ระกอบการ SMEs ไทย กต็อ้งจํายอมจา้ง

บุคลากรทีไ่มม่คีุณภาพในราคาทีส่งูเพราะไมม่ทีางเลอืก ซึง่เป็นปญัหาใหญ่ทีเ่กดิขึน้ในปจัจุบนั 

 



 

 
 

ผ 10 -1 ภาคผนวก 10 

 

 

       ภาคผนวก 10 

 

  สรปุผลการวดัระดบั SMEs ก่อน : หลงัเข้ารว่ม

ประชมุ (Pre test : Post test)จากการประชมุสมัมนากลุ่มย่อย

(Focus Group) และ สมัมนาเผยแพร่ (Public Seminar) 
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การวดัระดบั SMEs ก่อน : หลงัเข้าร่วมประชมุ (Pre test : Post test) 

 ไดม้กีารแจกแบบสอบถาม Pre test : Post test ในการประชุมกลุม่ยอ่ย (Focus Group) 

เพือ่ระดมความคดิเหน็ไดจ้ดัขึน้ 2 ครัง้ คอืในวนัที ่21 พฤศจกิายน 2555 เวลา09.00 – 12.00น. ณ 

หอ้ง Chatrium Ballroom, Chatrium Hotel Riverside Bangkok เลขที ่28 เจรญิกรุง 70 บางคอแหลม 

กรุงเทพฯ และ วนัที ่11 ธนัวาคม 2555 เวลา 09.00 – 12.00 น. และในการสมัมนาเผยแพร ่(Public 

Seminar) ในวนัที ่21 ธนัวาคม 2555 เวลา09.00 – 17.00 น. ณ หอ้ง Chatrium Ballroom, Chatrium 

Hotel Riverside Bangkok เลขที ่28 เจรญิกรุง 70 บางคอแหลม กรุงเทพฯ 

(1) หลกัการและเหตุผลของการวดัผล SMEs ก่อน : หลงัการเขา้รว่มประชุม (Pre test & 

Post test) 

(2) รายละเอยีดและวตัถุประสงคข์องการวดัระดบั SMEs ก่อน : หลงัเขา้รว่มประชุม (Pre 

test : Post test) 

(3) คาํถามจากแบบสอบถาม Pre test : Post test  

(4) สรุปความคดิเหน็จากการวดัระดบั SMEs ก่อน : หลงัเขา้รว่มประชุม (Pre test : 

Post test) 
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หลกัการและเหตผุลของการวดัผล SMEs ก่อน : หลงัการเข้ารว่มประชมุ 

(Pre test & Post test) 

  

 

 ในช่วงทีผ่่านมาแมว้่าภาครฐัจะไดป้ระชาสมัพนัธ์ใหผู้ป้ระกอบการไทย โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่ SMEs  ใหร้บัรูแ้ละตระหนักถงึการเตรยีมความพรอ้มในการเขา้สู่ AEC แต่ในทางปฏบิตัปิระเทศ

ไทยก็ยงัไม่มคีวามคบืหน้าในการดําเนินการที่เป็นรูปธรรมมากนัก ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขกฎหมาย

ภายในทีย่งัเป็นอุปสรรคต่อการเปิดเสรกีารคา้ บรกิาร และการลงทุนหรอืจะเป็นมาตรการเตรยีมความ

พรอ้มของผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทยในการรบัมอืกบัการเขา้

มาลงทุนของนักลงทุนอาเซยีน รวมไปถงึการเตรยีมความพรอ้มของ SMEs ไทย ในการออกไปลงทุน

ในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดมาตรการที่จะส่งเสริม  สนับสนุน        

SMEs ไทย  ซึ่ งมีจํ านวนมากและเ ป็นพลังขับเคลื่ อนเศรษฐกิจไทยที่สําคัญให้มีศักยภาพ                

และมคีวามสามารถในการแขง่ขนัทัง้ในเวทรีะดบัภูมภิาคและระดบัโลกซึ่งปญัหาทีส่าํคญัประการหน่ึง

ของประเทศไทย  ก็คือการขาดหน่วยงานกลางในการรบัผดิชอบกําหนดทศิทางการพฒันา SMEs         

ในการเขา้สู ่AEC อยา่งเป็นระบบและเป็นรปูธรรม รวมทัง้การขาดการบรูณาการนโยบายในการเตรยีม

ความพร้อมของ SMEs จากภาคส่วนต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน  ด้วยเหตุน้ี จงึจําเป็นอย่างยิง่ที่

สํานักงานส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งมวีตัถุประสงค์หลกัในการส่งเสรมิ 

สนับสนุน SMEs ไทยให้มคีวามเขม้แขง็ต้องเป็นกําลงัสําคญัในการเสนอแนะแนวทางในการเตรยีม

ความพรอ้มของ SMEs ไทย ตลอดจนเสนอแนะมาตรการทีจ่ะช่วยเหลอื SMEs ไทยใหม้คีวามสามารถ

ในเชงิแข่งขนักบั SMEs ของประเทศสมาชกิอาเซยีนอื่นๆ ที่จะเขา้มาประกอบกจิการในประเทศ 

ตลอดจนเป็นผูป้ระสานงานเพื่อใหเ้กดิความร่วมมอืในการแลกเปลีย่นขอ้มูลความรูก้บัหน่วยงานอื่นๆ 

ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ  อนัจะเอือ้ประโยชน์ใหก้บั SMEs ของไทยในการไปลงทุนนอกประเทศ

ไดอ้ยา่งสะดวกและประสบกบัความสาํเรจ็ 

 ในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อเข้าสู่ AEC นัน้ ประเทศไทยจะต้องมี

มาตรการทัง้ในเชงิรบัและเชงิรุก โดยมาตรการในเชงิรบันัน้  นอกจากรฐับาลจะตอ้งพจิารณากฎหมาย

และมาตรการภายในประเทศทีถ่อืเป็นขอ้จํากดัการเขา้สู่ตลาดและขอ้จํากดัในการปฏบิตัเิยีย่งคนชาติ

ดงักล่าวขา้งต้น เพื่อทําการปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กําหนดใน AEC Blueprint แลว้  รฐับาล        

ยงัจะตอ้งพจิารณาแกไ้ข ยกเลกิ หรอืยกร่างกฎหมายใหม่ทีท่นัต่อสภาวการณ์ลงทุน ทัง้น้ี เพื่อใหเ้กดิ

การแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรมภายในประเทศ และเพือ่ป้องกนัผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ในทางลบต่อประเทศอนั
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เน่ืองมาจากการเปิดเสรกีารค้า ด้วยเหตุผลดงักล่าวขา้งต้น สสว. โดยอาศยัอํานาจในมาตรา 11(8)   

แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543  อาจเสนอแนะใหร้ฐับาลพจิารณา

ออกกฎหมายใหม่ หรอืแก้ไขกฎหมายปจัจุบนั เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ประกอบกิจการและ

SMEs ไทยในการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมกับนักลงทุนอาเซียนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎหมายที่

เกีย่วขอ้งกบัการแขง่ขนัทางการคา้ (Competition Law) การปกป้องทรพัยส์นิทางปญัญา ภูมปิญัญา

ชาวบา้น ศลิปะและวฒันธรรมไทย รวมไปถงึการปกป้องการใชท้รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 สาํหรบัมาตรการเชงิรุก สสว. ภายใต ้มาตรา 11 (9) แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสรมิวสิาหกจิขนาด

กลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ยงัอาจกําหนดมาตรการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและ

ประสานงานระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกิจ องค์การเอกชนทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศในการส่งเสรมิ สนับสนุนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

ของไทยได ้ ไม่ว่าจะเป็นการเสนอแนะมาตรการต่างๆ ใหแ้ก่รฐับาล หรอืหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง 

เช่น รฐัวสิาหกิจ หรอืขอความร่วมมอืจากหน่วยงานเอกชน ในการดําเนินมาตรการช่วยเหลอืด้าน

การเงนิ เช่น การเพิม่โอกาสให ้SMEs ไทย ในการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุน หรอืการลดตน้ทุนในการกูเ้งนิ

ของ SMEs ทีข่าดหลกัประกนั โดยการสนับสนุนใหม้กีารใชร้ะบบการคํ้าประกนัสนิเชื่ออยา่งกวา้งขวาง

และมปีระสทิธิภาพ รวมไปถึงการช่วยเหลือสนับสนุนให้มกีารคํ้าประกนัในรูปแบบอื่นๆ ที่ SMEs 

ต้องการ เช่น การประกันความเสี่ยงในการลงทุน การคํ้าประกันการประมูลงานในโครงการ         

เมกกะโปรเจคในประเทศสมาชกิอาเซยีน เป็นต้น นอกจากน้ี สสว.กย็งัอาจเสนอแนะ หรอืสนับสนุน

มาตรการดา้นภาษี และมาตรการเพื่อเสรมิสร้างศกัยภาพ SMEs ไทยในดา้นอื่นๆ โดยอาจขอความ

ร่วมมอืหน่วยงานทัง้ภาครฐั และภาคเอกชนจดัใหม้กีารฝึกอบรมและใหค้วามรู ้เช่น ความรูด้า้นบญัชี

การบริหารสภาพคล่อง การตลาด การพฒันาทกัษะด้านการบริหาร ภาษา และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเป็นตน้ 

 เพือ่ใหก้ารนําเสนอรปูแบบในการสง่เสรมิและสนบัสนุน SMEs ของสสว. เป็นไปอยา่งเกดิ

ประโยชน์สูงสุดและสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษา

มาตรการ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการส่งเสรมิและสนับสนุน SMEs ของประเทศสมาชกิอาเซยีน

อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเทศสมาชกิอาเซยีนเป้าหมายที่มกีารสนับสนุน SMEs ของตนให้

ออกไปลงทุนนอกประเทศอย่าง สงิคโปร์ และมาเลเซยี อกีทัง้ยงัตอ้งศกึษามาตรการหรอืกฎหมายที่

เป็นอุปสรรคต่อการเข้าไปประกอบธุรกิจ การค้า การลงทุน ในประเทศสมาชิกอาเซียน ทัง้น้ี           

เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ SMEs ไทยในการลงทุนในประเทศอาเซียนเหล่านัน้ เช่น นโยบาย       

การสง่เสรมิการลงทุนในประเทศ สทิธปิระโยชน์ในการลงทุนต่างๆ กฎหมายเกีย่วกบัการจดัตัง้องคก์ร
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ธุรกจิ กฎหมายการเงนิ กฎหมายแรงงาน กฎหมายทรพัย์สนิทางปญัญา และกฎหมายเกี่ยวกบัการ

กาํหนดมาตรฐานผลติภณัฑ ์นโยบายและกฎหมายดา้นภาษอีากร เป็นตน้ 

 นอกจากน้ี ยงัจําเป็นต้องศกึษาถึงความเชื่อมโยงด้านกฎระเบยีบของประเทศในกลุ่ม

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน เพื่อวางแผนในการรุกและอํานวยความสะดวกใหก้บั SMEs ไทยในการ

ลงทุนในประเทศสมาชกิอาเซยีนอื่นๆ เช่น การเปิดเสรแีละอํานวยความสะดวกทางการคา้ การเปิดเสรี

และอํานวยความสะดวกในการบรกิารและการลงทุน ความตกลงยอมรบัร่วมกนัในมาตรฐานวชิาชพี        

ความตกลงขนสง่ในภมูภิาค และพธิกีารในการขา้มพรมแดน 

 โดยผลจากการศึกษาข้อมูลของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นข้างต้น จะได้มกีารนํามา

วเิคราะหป์ระกอบกบัการวจิยัภาคสนาม การสมัภาษณ์ และการจดัสมัมนา โดยจะไดเ้สนอเป็นแนวทาง

ในการกาํหนดนโยบาย และมาตรการทีส่าํคญัในการชว่ยเหลอื SMEs ทัง้ในเชงิรุกและเชงิรบั ซึง่รวมถงึ

การแกไ้ขปรบัปรุงหรอืการออกกฎหมายใหม่ทีส่าํคญั อกีทัง้ยงัจะไดเ้สนอแนวทางการเสรมิสรา้งความ

ร่วมมอืทุกภาคส่วนเพื่อให้การเขา้สู่ AEC เป็นไปอย่างเป็นระบบ บูรณาการ และเป็นไปในทศิทาง

เดยีวกนั 
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รายละเอียดและวตัถปุระสงคข์องการวดัระดบั SMEs ก่อน : หลงัเข้ารว่มประชมุ 

(Pre test : Post test) 

  

 

การวดัระดบั SMEs ก่อน : หลงัเขา้ร่วมประชุม (Pre test : Post test) ในโครงการ
ศกึษาวจิยั“ผลกระทบนโยบายและกฎหมายของประเทศในภูมภิาคอาเซียนที่มต่ีอ SMEs ไทย”         
โดยความร่วมมอืกบัสาํนักงานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) หน่วยงานรฐั สมาคม 
และกลุ่มผูป้ระกอบการจงึไดแ้จกแบบสอบถาม Pre test : Post test ในการประชุมกลุ่มย่อย              
ในวนัที ่21 พฤศจกิายน และ 11 ธนัวาคม 2555 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอ้งรเิวอร ์1-2 ชัน้ลอ็บบี ้
และหอ้ง Chatrium Ballroom, Chatrium Hotel Riverside Bangkok เลขที ่28 เจรญิกรุง 70         
บางคอแหลม กรุงเทพฯ 
 

วตัถุประสงคข์องการวดัระดบั SMEs ก่อน : หลงัเขา้ร่วมประชุม (Pre test : Post test) 
คอื 

1.  เพื่อวดัระดบัความเขา้ใจของผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มและ      

ผูม้สี่วนไดเ้สยีในวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ในประเดน็กฎหมายของไทย

และประเทศอาเซยีนเป้าหมาย (สงิคโปร์ มาเลเซยี อนิโดนีเซยี) รวมถงึพนัธะกรณี

ของไทยที่ทําไวใ้นอาเซียนก่อนและหลงัการเขา้ร่วมการประชุมกลุ่มย่อย (Focus 

Group) 
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คาํถามจากแบบสอบถาม Pre test : Post test 

 

ส่วนท่ี 3 ความรู้และความเข้าใจของท่าน ก่อน เข้าประชุมระดมความคิดเห็นเก่ียวกับ
นโยบายและกฎหมายทัว่ไปของประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงมีผลต่อการประกอบ
ธรุกิจ SMEs ของไทย 

 

ก่อนการเขา้ประชุมระดมความคดิเหน็ ท่านมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัหวัขอ้ดัง่ต่อไปนี้ในระดบัใด

(กรุณาทาํเครือ่งหมาย √ ในแต่ละหวัขอ้) 

ตาราง ผ10-1 แบบสอบถาม Pre test : Post test 

นโยบายและกฎหมายส่งเสริม SMEs 
ระดบัความรู้ ความเข้าใจ ก่อน เข้าประชมุฯ

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 

กฎหมายหรอืมาตรการของไทยทีม่ผีลดา้น
บวกต่อธุรกจิของ SMEs ไทย 

     

กฎหมายหรอืมาตรการของไทยทีม่ผีลดา้นลบ
ต่อธุรกจิของ SMEs ไทย 

     

กฎหมายหรอื
มาตรการของสมาชกิ
อาเซยีนทีม่ผีลดา้น
บวกต่อธุรกจิของ 
SMEs ไทย 

อนิโดนีเซยี       

มาเลเซยี      

สงิคโปร์      
อื่นๆ (ระบุ) 
................... 

     

อื่นๆ (ระบุ) 
.................. 

     

กฎหมายหรอื
มาตรการของสมาชกิ
อาเซยีนทีม่ผีลดา้น
ลบต่อธุรกจิของ 
SMEs ไทย 

อนิโดนีเซยี       

มาเลเซยี       

สงิคโปร ์      

อื่นๆ (ระบุ) 
................... 

     

อื่นๆ (ระบุ) 
................... 

     

โอกาสและอปุสรรคต่อการประกอบกจิการ      
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นโยบายและกฎหมายส่งเสริม SMEs 
ระดบัความรู้ ความเข้าใจ ก่อน เข้าประชมุฯ

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 

ของ SMEs ไทยในประเทศอนิโดนีเซยี
มาเลเซยี  และสงิคโปร ์
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ก่อน การเขา้ประชุมระดมความคดิเหน็ ท่านมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัหวัขอ้ดัง่ต่อไปน้ีในระดบัใด 

(กรุณาทาํเครือ่งหมาย √ ในแต่ละหวัขอ้) 

 

นโยบายและกฎหมายส่งเสริม SMEs 
ระดบัความรู้ ความเข้าใจ ก่อน เข้าประชมุฯ 

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 

กฎหมาย
มาตรการ หรอื
นโยบายรฐับาล
ของไทยทีม่ผีล
ต่อ SMEs ไทย
รายสาขา; 

 

วชิาชพี       

ก่อสรา้ง       

คา้สง่คา้ปลกี       

โรงแรม       

รา้นอาหาร       

บรกิารนําเทีย่ว       

สขุภาพ
(โรงพยาบาล  
สปา ดแูล
ผูส้งูอาย)ุ 

     

ขนสง่/โลจสิตกิส ์      

อุตสาหกรรมการ
ผลติ (โปรดระบุ) 
....................... 

     

ธุรกจิบรกิารอืน่ๆ 
(โปรดระบุ) 

....................... 
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ก่อน การเขา้ประชุมระดมความคดิเหน็ ท่านมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัหวัขอ้ดัง่ต่อไปน้ีในระดบัใด 

(กรุณาทาํเครือ่งหมาย √ ในแต่ละหวัขอ้) 

 

นโยบายและกฎหมาย
ส่งเสริม SMEs 

ระดบัความรู้ ความเข้าใจ ก่อน เข้าประชมุฯ 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร ์
มา

กที่
สดุ

 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สดุ
 

มา
กที่

สดุ
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สดุ
 

มา
กที่

สดุ
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สดุ
 

กฎหมาย
มาตรการ 
หรอื

นโยบาย
รฐับาลของ
ประเทศ
สมาชกิ

อาเซยีนทีม่ ี
ผลต่อ 

SMEs ไทย
รายสาขา; 

 

วชิาชพี                

ก่อสรา้ง                

คา้สง่ 
คา้ปลกี 

               

โรงแรม                

รา้นอาหาร                

บรกิารนํา
เทีย่ว 

               

สขุภาพ
(โรงพยา- 
บาล  สปา 

ดแูล
ผูส้งูอาย)ุ 

               

ขนสง่/โล- 
จสิตกิส ์

               

อุตสาห- 
กรรมการ
ผลติ 

(โปรดระบุ) 
................. 

 

               

ธุรกจิ
บรกิารอื่นๆ 
(โปรดระบุ) 
................. 
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ส่วนท่ี 4 ความรู้และความเข้าใจของท่าน หลงั เข้าประชุมระดมความคิดเหน็เก่ียวกบันโยบาย

และกฎหมายทัว่ไปของประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงมีผลต่อการประกอบธรุกิจ SMEs 

ของไทย 
 

หลงั การเขา้ประชุมระดมความคดิเหน็ ท่านมคีวามรูค้วามชาํนาญเกีย่วกบัหวัขอ้ดัง่ต่อไปน้ีในระดบัใด 

(กรุณาทาํเครือ่งหมาย √ ในแต่ละหวัขอ้) 

นโยบายและกฎหมายส่งเสริม SMEs 
ระดบัความรู้ ความเข้าใจ หลงั เข้าประชมุฯ 

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 

กฎหมายหรอืมาตรการของไทยทีม่ผีล
ดา้นบวกต่อธุรกจิของ SMEs ไทย 

     

กฎหมายหรอืมาตรการของไทยทีม่ผีล
ดา้นลบต่อธุรกจิของ SMEs ไทย 

     

กฎหมายหรอื
มาตรการของสมาชกิ
อาเซยีนทีม่ผีลดา้น
บวกต่อธุรกจิของ 
SMEs ไทย 

อนิโดนีเซยี       

มาเลเซยี      

สงิคโปร ์      

อื่นๆ (ระบุ) 
................... 

     

อื่นๆ (ระบุ) 
................... 

     

กฎหมายหรอื
มาตรการของสมาชกิ
อาเซยีนทีม่ผีลดา้น
ลบต่อธุรกจิของ 
SMEs ไทย 

อนิโดนีเซยี       

มาเลเซยี       

สงิคโปร ์      

อื่นๆ (ระบุ) 
................... 

     

อื่นๆ (ระบุ) 
................... 

     

โอกาสและอปุสรรคต่อการประกอบ
กจิการของ SMEs ไทยในประเทศ
อนิโดนีเซยีมาเลเซยี  และสงิคโปร ์
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หลงั การเขา้ประชุมระดมความคดิเหน็ ทา่นมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหวัขอ้ดัง่ต่อไปน้ีในระดบัใด 

(กรุณาทาํเครือ่งหมาย √ ในแต่ละหวัขอ้) 

 

นโยบายและกฎหมายส่งเสริม SMEs 
ระดบัความรู้ ความเข้าใจ หลงั เข้าประชมุฯ 

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 

กฎหมาย
มาตรการ หรอื
นโยบายรฐับาล
ของไทยทีม่ผีล
ต่อ SMEs ไทย
รายสาขา; 

 

วชิาชพี       

ก่อสรา้ง       

คา้สง่คา้ปลกี       

โรงแรม       

รา้นอาหาร       

บรกิารนําเทีย่ว       

สขุภาพ
(โรงพยาบาล  
สปา ดแูล
ผูส้งูอาย)ุ 

     

ขนสง่/โลจสิตกิส ์      

อุตสาหกรรมการ
ผลติ อื่นๆ (ระบุ) 

................... 

     

ธุรกจิบรกิารอืน่ๆ 
อื่นๆ (ระบุ) 

................... 
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หลงั การเขา้ประชุมระดมความคดิเหน็ ท่านมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัหวัขอ้ดัง่ต่อไปน้ีในระดบัใด 

(กรุณาทาํเครือ่งหมาย √ ในแต่ละหวัขอ้) 

 

นโยบายและกฎหมาย
ส่งเสริม SMEs 

ระดบัความรู้ ความเข้าใจ หลงั เข้าประชมุฯ 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์

มา
กที่

สดุ
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สดุ
 

มา
กที่

สดุ
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สดุ
 

มา
กที่

สดุ
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สดุ
 

กฎหมาย
มาตรการ 
หรอื

นโยบาย
รฐับาล
ของ

ประเทศ
สมาชิก
อาเซียนที่
มผีลต่อ 
SMEs 
ไทยราย
สาขา; 

 

วชิาชพี                 

ก่อสรา้ง                 

คา้สง่ 
คา้ปลกี 

               

โรงแรม                 

รา้นอาหาร                 

บรกิาร 
นําเทีย่ว 

               

สขุภาพ
(โรงพยา- 
บาล  สปา 

ดแูล
ผูส้งูอาย)ุ 

               

ขนสง่/โล- 
จสิตกิส ์

               

อุตสาห- 
กรรมการ
ผลติ 
(ระบุ) 

.................. 

               

ธุรกจิ
บรกิารอื่นๆ 

(ระบุ) 
.................. 
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สรปุความคิดเหน็จากแบบสอบถามการวดัระดบั SMEs ก่อน : หลงัเข้าร่วมประชมุ 

 (Pre test : Post test) 

 

ในการทาํแบบสอบถาม มผีูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 122 ราย โดยสามารถแบง่ออกไดด้งัน้ี  

(1) ผูป้ระกอบการในธุรกจิ SME จาํนวน 65 ราย 

(2) ผูแ้ทนจากสมาคมธุรกจิต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ SME (เชน่ สมาคมผูค้า้ปลกีแหง่

ประเทศไทย สมาคมการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย สมาคมผูค้า้อญัมณไีทยและ

เครือ่งประดบั เป็นตน้) จาํนวน 36 ราย   

(3) ผูแ้ทนจากธนาคารต่างๆ (ฝา่ยดแูลดา้นการลงทุนธุรกจิ SME)  จาํนวน 18 ราย  

(4) ผูแ้ทนจากสถาบนัการศกึษา จาํนวน 1 ราย 

(5) ผูส้ือ่ขา่ว จาํนวน 2 ราย 

ในสว่นของผูป้ระกอบการในธุรกจิ SME จํานวน 65 รายนัน้ ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 

36 รายไม่ทราบกลุ่มธุรกิจแน่ชัดและไม่ปรากฎว่าเป็นเจ้าของกิจการเองหรือไม่ ทัง้น้ีมีผู้ตอบ

แบบสอบถามจํานวน 15 รายเป็นผูป้ระกอบการในธุรกจิบรกิาร ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 11 ราย

ประกอบธุรกจิผลติสนิคา้ และผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 3 รายประกอบธุรกจิคา้ปลกีคา้สง่  

(1) สรุปขอ้มลูก่อนการเขา้รว่มประชุมสมัมนากลุม่ยอ่ยหรอืสมัมนาเผยแพร ่ 

(1.1) ความรูด้า้นผลบวกและลบของกฎหมายประเทศไทย อนิโดนีเซยี มาเลเซยี 

และสงิคโปร ์

ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามเขา้ใจเกี่ยวกบัผลดา้นบวกและลบของกฎหมาย

ประเทศไทย อนิโดนีเซยี มาเลเซยี และสงิคโปรใ์นระดบัน้อยทีส่ดุ จาํนวน 43 

ราย ในระดบัน้อยจํานวน 61 ราย และในระดบัปานกลางจํานวน 12 ราย 

ทัง้น้ี ไม่ปรากฎว่ามผีูต้อบแบบสอบถามมคีวามเขา้ใจเกี่ยวกบัผลดา้นบวก

และลบของกฎหมายประเทศไทย อนิโดนีเซยี มาเลเซยี และสงิคโปรเ์กนิกวา่

ระดบัปานกลาง 

 



 

 
   

ผ 10 -16 ภาคผนวก 10 

(1.2)  ความรูด้า้นกฎหมายหรอืมาตรการของประเทศไทยทีม่ผีลต่อ SMEs ไทย  

ในเรื่องความรูด้า้นกฎหมายหรอืมาตรการของประเทศไทยทีม่ผีลต่อ SMEs 

ไทย ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามเขา้ใจในระดบัน้อยทีสุ่ดจาํนวน 75 ราย และ

ในระดบัน้อยจาํนวน 37 ราย และมคีวามเขา้ใจในระดบัปานกลาง ระดบัมาก

และระดบัมากที่สุดจํานวน 12 ราย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามมี

ความเขา้ใจในระดบัปานกลาง ระดบัมากและระดบัมากที่สุดจะเป็นเฉพาะ

สาขาทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการทาํงานของผูต้อบแบบสอบถามเทา่นัน้ 

(1.3) ความรูด้า้นกฎหมายหรอืมาตรการสง่เสรมิ SMEs ของประเทศ อนิโดนีเซยี 

มาเลเซยี และสงิคโปร ์

ผูต้อบแบบสอบถามจํานวน 61 รายมคีวามเขา้ใจในระดบัน้อยที่สุด และ

จาํนวน 37 รายมคีวามเขา้ใจในระดบัน้อย อยา่งไรกต็ามผูต้อบแบบสอบถาม

มคีวามเข้าใจระดบัปานกลางถึงมากจํานวน 24 รายและส่วนมากสําหรบั

นโยบายของประเทศอนิโดนีเซยีและสงิคโปร์มากกว่านโยบายของประเทศ

มาเลเซยี 

(2) สรุปขอ้มลูหลงัการเขา้รว่มประชุมสมัมนากลุม่ยอ่ยหรอืสมัมนาเผยแพร ่ 

(2.1) ความรูด้า้นผลบวกและลบของกฎหมายประเทศไทย อนิโดนีเซยี มาเลเซยี 

และสงิคโปร ์

ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามเขา้ใจเกี่ยวกบัผลดา้นบวกและลบของกฎหมาย

ประเทศไทย อนิโดนีเซยี มาเลเซยี และสงิคโปรใ์นระดบัมากทีสุ่ด จาํนวน 31 

ราย ในระดบัมากจาํนวน 55 ราย และในระดบัปานกลางจาํนวน 31 ราย ซึง่
แสดงใหเ้หน็ว่าผูเ้ข่าร่วมประชุม 117 ราย (โดยเป็นผูป้ระกอบการในธุรกจิ 

SME และผูแ้ทนจากสมาคมธุรกจิต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ SME จํานวน 

101 ราย) ได้ร ับความรู้และพัฒนาความเข้าใจด้านผลบวกและลบของ

กฎหมายประเทศไทย อนิโดนีเซยี มาเลเซยี และสงิคโปร์หลงัจากที่ได้เขา้

รว่มประชุมสมัมนากลุม่ยอ่ยหรอืสมัมนาเผยแพรแ่ลว้ 
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(2.2) ความรูด้า้นกฎหมายหรอืมาตรการของประเทศไทยทีม่ผีลต่อ SMEs ไทย  

ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามเขา้ใจในระดบัมากทีสุ่ดจาํนวน 29 ราย ในระดบั

มากจาํนวน 49 ราย และในระดบัปานกลางจาํนวน 32 ราย ซึง่แสดงใหเ้หน็

ว่าผู้เข่าร่วมประชุม 110 ราย (โดยเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจ SME และ

ผูแ้ทนจากสมาคมธุรกจิต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ SME จาํนวน 101 ราย) 

ได้รบัความรู้และพฒันาความเข้าใจด้านด้านกฎหมายหรือมาตรการของ

ประเทศไทยทีม่ผีลต่อ SMEs ไทย หลงัจากทีไ่ดเ้ขา้ร่วมประชุมสมัมนากลุ่ม

ย่อยหรอืสมัมนาเผยแพร่แลว้ โดยส่วนมากจะตอบเฉพาะส่วนธุรกิจิที่เกี่ยว

ของกบัธุรกจิของตน 

(2.3) ความรูด้า้นกฎหมายหรอืมาตรการสง่เสรมิ SMEs ของประเทศ อนิโดนีเซยี 

มาเลเซยี และสงิคโปร ์

ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามเขา้ใจเกี่ยวกบัผลด้านกฎหมายหรอืมาตรการ

สง่เสรมิ SMEs ของประเทศ อนิโดนีเซยี มาเลเซยี และสงิคโปรใ์นระดบัมาก

ทีสุ่ด จํานวน 12 ราย ในระดบัมากจาํนวน 43 ราย และในระดบัปานกลาง

จํานวน 46 ราย ซึ่งแสดงใหเ้หน็ว่าผูเ้ขา้ร่วมประชุม 101 ราย (โดยเป็น

ผูป้ระกอบการในธุรกจิ SME และผูแ้ทนจากสมาคมธุรกจิต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบัธุรกจิ SME จํานวน 100 ราย) ไดร้บัความรูแ้ละพฒันาความเขา้ใจดา้น

กฎหมายหรอืมาตรการส่งเสรมิ SMEs ของประเทศ อนิโดนีเซยี มาเลเซยี 

และสิงคโปร์หลังจากที่ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนากลุ่มย่อยหรือสัมมนา

เผยแพรแ่ลว้ 



 

 

บ - 1 บรรณานุกรม  

บรรณานุกรม 

ภาษาไทย 

เอกสารการสมัมนาวชิาการประจาํปี 2555 ของ TDRI เรือ่ง ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน: มายาคต ิ
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