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ท่ีมา: U.S. Census Bureau, International 
Program.http://www.census.gov/population 
/international/data/idb/country.php 

1.1 โครงสร้างประชากร 

จ านวนประชากรประมาณ   53.99  ลา้นคน 
(พ.ศ. 25541) 

อตัราการขยายตวัของประชาชน  1.084% 
โครงสรา้งอายปุระชากร 
 0-14 ปี 27.5%  
(ชาย 7,560,859 /หญงิ 7,278,652) 
 15-64 ปี 67.5%  
(ชาย 18,099,707/หญงิ 18,342,696) 
 65 ปี ขึน้ไป 5.0%  
(ชาย 1,184,291/หญงิ 1,533,599) 

1.2 เมอืงส าคญัทางเศรษฐกิจ 

ช่ือเมือง ลกัษณะความส าคญั 

เนยป์ยดีอว ์ เป็นเมอืงหลวงตัง้อยูต่อนกลางของประเทศ ใกล้กบัเมอืงปินมะนา (Pyinmana) อยู่ห่าง
จากกรุงยา่งกุง้ไปทางตอนเหนือราว 320 กม. เนยป์ยดีอวเ์ป็นทัง้ศูนยก์ลางการบรหิาร
และศนูยก์ลางทางทหารของประเทศ ขณะนี้รฐับาลกําลงัเร่งสร้างเส้นทางสู่เมอืงต่างๆ 
โดยรอบ หากแล้วเสรจ็จะสามารถเชื่อมต่อกบัพื้นที่สําคญัอื่นๆ ของประเทศทัง้รฐัฉาน 
รฐัชนิ และรฐักะเหรีย่ง 
 

ยา่งกุง้ เมอืงหลวงเก่า ยา่งกุง้กย็งัคงความสาํคญัในการเป็นเมอืงศนูยก์ลางการคา้กระจายสนิคา้
ไปสู่ภาคต่าง ๆของประเทศ นอกจากนี้ย่างกุ้งยงัเป็นศูนยก์ลางการค้าอญัมณีและการ
ส่งออกไม้ส ักอีกด้วย  กรุงย่างกุ้งมีเขตนิคมอุตสาหกรรมที่มีความพร้อมด้าน
สาธารณูปโภคมากกวา่เมอืงอื่น ๆ พระบรมธาตุชเวดากอง พระเจดยีส์ุเล พระเจดยีโ์บ
ตะกอง พระพุทธไสยาสน์เซาตาจี และตลาดโป๊ะโยคหรือสกอต์มาร์เก็ต เป็นต้น 
อุตสาหกรรมทีน่่าลงทุน ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมสิง่ทอ อุตสาหกรรมการผลติสนิค้าเพื่อการ
อุปโภคบรโิภค อุตสาหกรรมการประมง ธุรกจิการท่องเที่ยว ธุรกจิการบรกิาร เช่น 
รา้นอาหาร อู่ซ่อมรถ และสถาบนัฝึกอบรมวชิาชพี อุตสาหกรรมเฟอรน์ิเจอร ์
 
 

                                                
1ทีม่า : CIA World Fact book, 2011 
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ช่ือเมือง ลกัษณะความส าคญั 

มณัฑะเลย ์ เมอืงใหญ่อนัดบัสองที่เป็นศูนยก์ลางเศรษฐกจิของเขตสหภาพเมยีนมาร์ตอนบน  และ
เป็นเสน้ทางการคา้ระหว่างอนิเดยีกบัจนีเป็นเมอืงที่ชาวเมยีนมาร์ถือว่าเป็นสญัลกัษณ์
ทางวฒันธรรมและพุทธศาสนา บรเิวณใจกลางเมอืงมตีลาดเซโจ ซึ่งเป็นศูนยก์ลาง ทาง
การคา้ทางตอนใตข้องเมอืงเป็นยา่นงานศลิปหตัถกรรม ทัง้งานภาพ งานแกะสลกั การ
สรา้งสถูปเจดยี ์การทําแผ่นทองคําเปลว งานหล่อที่มกีารผลิตฝีมอืตามแบบวธิโีบราณ
ดว้ยทอง เงนิ หนิอ่อน สิว่เสน้ดา้ย และหกูทอผา้ สาํหรบัดา้นการเกษตรในอดตีมกีารทํา
นาปลกูขา้วตามแนวลาํน้ําเหมาะกบั ธุรกจิท่องเทีย่ว และหตัถกรรม 
 

เมยีวด ี เป็นเมอืงค้าขายสนิค้าชายแดนกบัไทย ตรงขา้ม อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นเมอืงสําคญัใน
การกระจายสินค้าจากประเทศไทยไปยงัเมืองต่าง ๆของสหภาพเมียนมาร์ โดยมี
อุตสาหกรรม ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมการเกษตร และอญัมณี 
 

ท่าขีเ้หลก็ ท่าขี้เหล็ก ตัง้อยู่ในรัฐฉาน ติดกับอําเภอแม่สายของไทย เป็นช่องทางหลักในการ
เคลื่อนยา้ยวตัถุดบิและสนิค้า จากเมอืงศูนยก์ลางอุตสาหกรรมสําคญัของไทย  ได้แก่ 
เชยีงใหม่ ลาํปาง ลาํพนู กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  และนิคมอุตสาหกรรมในภาค
ตะวนัออก   ไปยงัประเทศพม่าและจนีตอนใต้ 
 

เกาะสอง เป็นเมอืงค้าขายสนิค้าชายแดนกบัไทย ตรงข้าม  จ. ระนอง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรกัษ์ และส่งเสรมิสุขภาพ เหมาะแก่การทําประมง แต่ปจัจุบนัมปีญัหาการยกเลกิ
สมัปทานในสหภาพเมยีนมาร์ ซึ่งหากมีการเจรจาหาข้อยุตกิ็จะเป็นโอกาสต่อไปใน
อนาคตมอุีตสาหกรรมไดแ้ก่ ธุรกจิท่องเทีย่ว ประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
 

พุกาม เป็นเมอืงประวตัศิาสตร์ที่สําคญัของพม่า เรยีกอกีชื่อว่าดนิแดนแห่งเจดยีห์มื่นองค์ ซึ่ง
ปจัจุบนัองคก์ารยเูนสโก ได้ขึน้ทะเบยีนให้เป็นเมอืงมรดกโลก “World Heritage Sites” 
สามารถเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี และจะงดงามมากทีสุ่ดในช่วงฤดฝูน รฐับาลใหก้ารสนบัสนุน
ส่งเสรมิเป็นอยา่งยิง่ โดยเฉพาะเมื่อวนัที ่10 มนีาคม 2548 ไดเ้ปิดหอชมววิ ซึ่งเป็นเป็น
หอคอยสงู 13 ชัน้ ทีม่คีวามทนัสมยัและครบวงจร อนัประกอบดว้ยศนูยบ์รกิารทางธุรกจิ 
สาํนกังาน รา้นคา้ หอ้งฉายภาพยนตร ์หอ้งประชุมคอฟฟ่ีช๊อป ภตัตาคารลอยฟ้าและจุด
ชมววิ นอกจากนี้ยงัได้มกีารเปิดโรงแรมที่สร้างด้วยไม้สกัทัง้หลงัตามแบบศลิปะและ
สถาปตัยกรรมแห่งชาตโิดยการลงทุนของนักลงทุนท้องถิ่น ได้แก่ ธุรกจิท่องเที่ยว เช่น 
โรงแรม รสีอรท์ และสนามกอลฟ์ 
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ช่ือเมือง ลกัษณะความส าคญั 

มเูซ เป็นเมอืงคา้ขายสนิคา้ชายแดนกบัจนี ตรงขา้มเมอืงลุยลี่จนี เป็นจุดการค้าชายแดนหลกั
ระหว่างจีน -พม่า ปจัจุบันมีถนนเชื่อมจากเมืองมูเซผ่านเมืองลาโช พยินอูลวิน 
ถงึมณัฑะเลย ์และเป็นเสน้ทางการขนส่งสนิคา้หลกัระหวา่งจนี-พม่า 
 

เมาะลาํไย อยูใ่นรฐัมอญ  ห่างจาก อ.แม่สอด จ.ตาก ราว 170 กม. เมาะละแหม่งเป็นเมอืงทีม่ขีนาด
ใหญ่ทีสุ่ดของรฐัมอญ และใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของพม่า เป็นศนูยก์ลางทางการคา้และเป็น
ท่าเรอืสาํคญัทางฝ ัง่ตะวนัออกเฉียงใตข้องพม่า 
 

พะโค  พะโคหรอืหงสาวดใีนอดตี เป็นเมอืงหลวงของมณฑลพะโค อยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 
80 กโิลเมตร ประชากรส่วนใหญ่เป็นมอญ และนบัถอืศาสนาพุทธ  นอกจากนี้ พะโคยงั
เป็นแหล่งปลูกขา้วและผลติสนิค้าเกษตรที่สําคญั รวมถึงมอุีตสาหกรรม อาท ิโรงงาน
น้ําตาล โรงงานทอผา้ และโรงงานเซรามกิส์ 
 

ซติต่วย  
 

ซติต่วยตัง้อยูใ่นรฐัยะไขห่รอือาระกนั เป็นเมอืงศนูยก์ลางอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาตริมิ
ทะเลเบงกอล ปจัจุบนัอนิเดยีไดเ้ขา้ไปสนับสนุนการลงทุนสร้างท่าเรอืน้ําลกึขนาดใหญ่ 
และมแีผนในการเชื่อมโยงท่าเรอืดงักล่าวเขา้กบัอนิเดยีตะวนัออกผ่านแม่น้ําคาลาดาน 
(Kaladan) 
 

ทวาย 
 

ทวายเป็นเมอืงหลวงของเขตตะนาวศรปีระเทศไทยได้ร่วมลงนามในบนัทกึความเขา้ใจ
เรื่องการพฒันาท่าเรอืน้ําลกึและพฒันาถนนเชื่อมโยงระหว่างท่าเรอืน้ําลึกทวายมายงั
ไทยด้านบ้านน้ําพุร้อน จงัหวดักาญจนบุรี นอกจากนี้ ทวายยงัอุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ทรพัยากรแร่ธาตุ เช่น ดบุีกและทงัสเตน ทีม่นีกัลงทุนเขา้ไปบุกเบกิจาํนวนไม่มากนกั 
 

มะรดิ  
 

ปจัจุบนัเป็นเมอืงท่าทางการประมงและศนูยก์ลางการคา้ไขมุ่กทีส่าํคญัของเขตตะนาวศร ี
นอกจากนี้ทางการพม่ายงัมแีผนในการพฒันาหมู่เกาะมะรดิให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใน
อนาคตดว้ย 
 

ปกเป้ียน  ปกเป้ียนมสีภาพทางภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อการสร้างท่าเรอืน้ําลกึ ซึ่งเมื่อประมาณปี พ.ศ. 
2540 บรษิทั สหวริยิา ของไทย ได้ทํา MOU กบัทางรฐับาลพม่าเพื่อดําเนินการสร้าง
ท่าเรอืบรเิวณดงักล่าว ตลอดจนเสน้ทางเชื่อมโยงมายงัท่าเรอืประจวบฯ ของทางบรษิทั 
แต่อยา่งไรในปจัจุบนัยงัไม่มกีารดาํเนินการแต่อยา่งใด 
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2. ข้อมลูทางเศรษฐกิจ 
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2. ข้อมูลทางเศรษฐกิจ 

โครงสร้างทางเศรษฐกิจของสหภาพพม่าขึน้อยู่กบัภาคเกษตรกรรมเป็นสําคญั ทัง้นี้รฐับาลมี
นโยบายในการเปิดประเทศ พร้อมทัง้สนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศในภาคการผลติต่างๆ ทําให้
อุตสาหกรรมการผลติของพม่าเริม่เตบิโตขึน้ในทุกๆ ปีทีผ่่านมา ตวัเลขการส่งออกของพม่าทีเ่พิม่ขึน้ทุกปี
แสดงให้เหน็ถึงการค้ากบัต่างประเทศที่สูงขึน้ นอกจากนี้มกีารพฒันาสาธารณูปโภคขัน้พื้นฐานไฟฟ้า 
ประปา เพื่อรองรบักบัการแขง่ขนัทางอุตสาหกรรมในภมูภิาคนี้ 

2.1 ดชันีทางเศรษฐกิจ 

ตวัเลขทางเศรษฐกจิของพม่าจากการคาดการณ์ของ EIU (The Economist Intelligence Unit) 
ประเทศของพม่ามกีารขยายตวัทางเศรษฐกจิเพิม่ขึน้ในทุกๆ ปี ทัง้ดา้นการค้าและการลงทุน การดําเนิน
นโยบายทางการเงนิการคา้การลงทุน มาจากส่วนกลางเป็นหลกัจงึทําให้สามารถรกัษาเสถียรภาพของ
อตัราแลกเปลีย่นและเงนิเฟ้อได ้

ตารางท่ี 1 ตวัเลขทางเศรษฐกิจท่ีส าคญั 

รายการ หน่วย 2550ก 2551ก 2552ก 2553ก 

1. GDP (ราคาตลาดปจัจุบนั) พนัลา้น USD 16,312 22,666 26,275 31,680 
2. GDP (ราคาตลาดปจัจุบนั) พนัลา้นจ๊าต 21,043 26,859 27,720 30,730 
3. อตัราขยายตวัทางเศรษฐกจิ (GDP growth) % 3.4 1.1 1.8 3.3 
4. GDP Per Capita (ราคาตลาดปจัจุบนั) USD 2,643 2,707 2,757 2,852 
5. อตัราเงนิเฟ้อ ณ สิน้ปี % 28.6ข 16.0ข 2.2ข 9.5ข 
6. อตัราแลกเปลีย่น (เฉลีย่:ทางการ) จ๊าต : 1 USD  5.56ข 5.39ข 5.52ข 5.55ข 
7. การส่งออก FOB ลา้น USD 6,170 6,677 6,862 8,813 
8. การนําเขา้   FOB ลา้น USD 2,964 3,461 4,020 4,296 
9. ดุลการคา้ ลา้น USD 3,206 3,216 2,842 4,581 
ท่ีมา: EIU, Country report (มถุินายน 2554)  
หมายเหตุ:  ก คอื ตวัเลขประมาณการของ EIU ข คอื ตวัเลขจรงิ 

2.2 การค้าระหว่างประเทศ 

 พม่าได้ดุลการค้าเนื่องจากมกีารเปิดประเทศมากขึน้หลงัจากมีการเลอืกตัง้ประธานาธบิดขีอง
ประเทศเมื่อปี 2552 โดยประเทศพม่าได้สทิธพิเิศษทางการค้า หรอื GSP กบัประเทศในกลุ่มประเทศ
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ยโุรปและสหรฐัอเมรกิา หลงัจากเดมิเคยถูกควํ่าบาตรทางการคา้ ทัง้นี้รฐับาลพม่าไดม้คีวามพยายามที่จะ
ปฏริปูระบบเศรษฐกจิใหส้ามารถแขง่ขนั 

ตารางท่ี 2 การค้าระหว่างประเทศของพม่าปี พ.ศ.2549-2552                                                                                                                        
                หน่วย : ลา้นจ๊าต 

 2550 2551 2552 2553 

มลูค่าการคา้ 53,715.7 61,901.6 64,126.5 84,614.4 
การส่งออก 35,296.8 37,027.8 41,289.1 49,106.0 

การนําเขา้ 18,418.9 24,873.8 22,837.4 35,508.4 
ดุลการคา้ 16,877.9   12,154.0   18,451.7 13,597.6 
ท่ีมา:  Central Statistical Organization ของพม่า 

2.2.1 การส่งออก 

 ภาวะการส่งออกของพม่าในปี 2553 เป็น 49.10 ล้านจ๊าต เพิม่ขึน้ร้อยละ 18.9 โดยมูลค่าการ
ส่งออกของพม่าเพิม่ขึน้ทุกปี แสดงถึงมาตรการในการกดีกนัประเทศพม่าเริ่มลดลงตามลําดบัรวมทัง้
ศกัยภาพในการแขง่ขนัเพื่อการส่งออกสนิคา้ของพม่าเพิม่ขึน้ ดงัแสดงตามตารางที ่3 

ตารางท่ี 3 การส่งออกของพม่าแยกตามประเทศ                                                                                                                         

หน่วย : ลา้นจ๊าต 
 2550 2551 2552 2553 

รวมทัง้ส้ิน 35,296.8 37,027.8 41,289.1 49,106.08 
1.ไทย 15,530.01 14,340.64 17,431.0 16,065.2 
3.ฮ่องกง 3,573.00 3,610.99 5,162.91 10,530.63 
5.จนี 3,832.52 3,352.27 3,359.04 6,662.92 
2.อนิเดยี 4,006.56 4,387.83 5,512.93 4,858.12 
4.สงิคโปร ์ 2,210.10 4,638.38 3,690.87 2,499.89 
7.มาเลเซยี 652.60 1,716.01 832.24 2,445.94 
6.ญี่ปุน่ 1,021.28 1,005.77 966.12 1,313.96 
8.เกาหลใีต ้ 405.69 347.38 410.75 820.85 
10.อนิโดนีเซยี 476.97 155.08 205.30 227.99 
9.เยอรมนั 366.26 293.57 223.11 213.09 
   ประเทศอื่น ๆ 3,221.81  3,179.88  3,494.83  3,467.5 
ท่ีมา: Central Statistical Organization ของพม่า 
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ตลาดส่งออกหลกัของพม่า คอื ประเทศไทย ฮ่องกง และจีน รวมทัง้ประเทศในกลุ่มอาเซยีน   
โดยสนิคา้ส่งออกทีส่ําคญัสนิค้าส่งออกสําคญัในปีที่ผ่านมาของพม่ามกีารส่งออก ก๊าซธรรมชาต ิมากที่
สุดแต่ลดลงจากปีทีผ่่านมารอ้ยละ 12 ซึง่พม่าเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาตทิีส่าํคญัแห่งหนึ่ง รองลงมาเป็นถัว่ 
Matpe (ถัว่แขก) รวมทัง้ผา้ผนื และผลติภณัฑป์ระเภทไมจ้ากปา่ตามลาํดบั   

โดยสนิค้าส่งออกหลกั 10 อนัดบั สนิค้าส่งออกอนัดบัหนึ่งเป็นก๊าซธรรมชาต ิรองลงมาเป็นถัว่
แขก  และผา้ผนื ซึง่การส่งออกโดยรวมเพิม่ขึน้อนัเนื่องมาจากสนิค้าที่ส่งออกเป็นสนิค้าที่จําเป็นต่อการ
อุปโภคบรโิภค 

ตารางท่ี 4 การส่งออกสินค้าส าคญัของพม่า 

หน่วย : ลา้นจ๊าต 

 2550 2551 2552 2553 

รวมทัง้ส้ิน 35,296.8 37,027.8 41,289.1 49,106.08 
1. ก๊าซ Gas 13,937.9 12,995.7 15,853.8 13,946.8 
2. ถัว่แขก Matpe 1,511.8 1,430.0 2,513.1 2,513.1 
3. ผา้ผนื Garment 1,554.6 1,593.9 1,543.7 2,100.1 
4. ตน้สกั Teak 1,540.0 1,146.3 1,171.7 1,709.4 
5. ไมเ้นื้อแขง็ Hardwood 1,423.8 1,065.7 1,518.9 1,595.8 
6. ปลา Fish and fish products 1,059.4 972.3 1,053.3 1,168.3 
7. ขา้ว Rice 552.5 1,111.9 1,391.0 1,091.9 
8. ถัว่ Pedesein 605.0 771.1 1,424.0 1,002.9 
9. ยางดบิ Raw rubber 191.4 121.7 405.5 848.9 
10. ถัว่ Pesingon 754.0 1,330.6 779.5 677.7 
     สนิคา้อื่น ๆ 12,166.40  14,488.60  13,634.60  22,451.2 
ท่ีมา:  Central Statistical Organization ของพม่า 

2.2.2 การน าเข้า 

 ปรมิาณการนําเขา้ปี 2553 เพิม่ขึน้จากปีก่อนเนื่องจากการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิและการขยายตวั
ทางเศรษฐกจิของประเทศ สนิคา้นําเขา้ส่วนใหญ่มาจากจนีมากถงึรอ้ยละ 37.2 รองลงมาเป็นประเทศใน
กลุ่มอาเซยีน และเกาหลใีต ้ญี่ปุน่ ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 5 การน าเข้าของพม่าแยกตามประเทศ                                                                                                                         

หน่วย : ลา้นจ๊าต 

 2550 2551 2552 2553 

รวมทัง้ส้ิน 18,418.9 24,873.8 22,837.4 35,508.4 
1. จนี 5,472.54 6,578.14 6,854.86 12,005.13 
2. สงิคโปร ์ 4,489.83 5,712.72 6,593.03 9,116.88 
3. ไทย 2,110.66 2,150.73 2,069.56 3,938.59 
4. เกาหลใีต ้ 590.78 1,027.27 1,221.54 1,683.41 
5. อนิโดนีเซยี 1,244.87 1,139.46 760.41 1,526.10 
6. ญี่ปุน่ 1,335.04 908.40 1,412.44 1,417.05 
7. อนิเดยี 849.69 796.81 1,058.49 1,079.87 
8. มาเลเซยี 635.79 1,972.09 871.31 805.00 
9. สหรฐัอเมรกิา 121.64 450.12 100.73 327.51 
10. เยอรมนั 166.01 260.52 183.26 287.18 
   ประเทศอื่น ๆ 1,452.98 4,212.74 1,616.83 3,321.7 
ท่ีมา:  Central Statistical Organization ของพม่า 

สนิคา้นําเขา้ส่วนใหญ่เป็นสนิคา้ทุนโดยมกีารนําเขา้น้ํามนักลัน่มากทีสุ่ด รองลงมาเป็นเครื่องยนต ์
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ รวมทัง้โลหะขัน้ตน้และเครื่องจกัรไฟฟ้าเพื่อใชใ้นภาคการผลติ  

ตารางท่ี 6 การน าเข้าสินค้าส าคญัของพม่า 

                                                                                                        หน่วย : ลา้นจ๊าต 

 2550 2551 2552 2553 

รวมทัง้ส้ิน 18,418.9 24,873.8 22,837.4 35,508.4 
1. น้ํามนักลัน่ Refined Mineral oil 2,034.0 3,192.2 3,674.3 7,711.3 
2. เครื่องยนต ์Machinery non-electric          
and transport  equipment  

4,161.7 7,240.2 4,908.2 6,660.8 

3. โลหะขัน้ตน้ Base metal and 
manufacturing 

1,206.2 1,818.3 1,992.9 3,065.8 

4. เครื่องจกัรไฟฟ้า Electrical machinery 
and apparatus 

861.1 948.6 977.1 1,928.4 

5. พลาสตกิ Plastic 857.0 908.8 859.2 1,371.5 
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 2550 2551 2552 2553 

6. ผา้ Fabric of Artificial and synthetics 
Fabric 

1,168.5 817.4 780.2 1,150.6 

7. น้ํามนัพชื Edible vegetable oil  and  
other hydrogenated oil 

1,057.7 1,610.0 975.9 1,122.2 

8. เภสชัภณัฑ ์Pharmaceutical Products 635.6 679.0 797.7 1,002.9 
9. ซเีมนต ์Cement 152.7 146.5 312.6 774.5 
10.  กระดาษ Paper, paperboard  292.3 391.7 318.1 389.9 
     สนิคา้อื่น ๆ 5,997.1  7,254.6  7,208.4  10,330.5 
ท่ีมา :  Central Statistical Organization ของพม่า 

2.3 การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ 

นับตัง้แต่พม่าออกกฎหมายการลงทุนของต่างชาต ิ(Foreign Investment Law) ตัง้แต่ปี 2531 
เป็นตน้มา กจิการทีช่าวต่างชาตใิหก้ารลงทุนมาก ยงัคงเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ โรงผลติน้ํามนั
และก๊าซธรรมชาต ิการทําเหมอืง อุตสาหกรรมภาคพลงังาน และอุตสาหกรรมการผลติ ปี 2553 มกีาร
ลงทุนจากต่างประเทศมลูค่า 19.99 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัสงูกวา่การลงทุนของทุกปีที่ผ่านมามกีารลงทุน
ทัง้สิ้น 25 โครงการ โดยประเทศที่มเีมด็เงนิเขา้มาลงทุนมากอนัดบัหนึ่งคอื จนี หรอืร้อยละ 41.3 ของ
มลูค่าการลงทุนจากต่างประเทศทัง้หมด รองลงมา เป็น ฮ่องกง ไทย และเกาหลใีต้ตามลําดบั โดยไทยมี
มูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศเป็นอันดับ 3 มูลค่า 2.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ โครงการลงทุน 2 
โครงการ ส่วนประเทศทีเ่ขา้มาลงทุนทีเ่หลอืเป็นประเทศในกลุ่มอาเซยีน รวมทัง้เกาหลใีต ้

ตารางท่ี  7 การลงทุนโดยตรงในพม่าแยกตามประเทศผู้ลงทุน 

                                                                                              หน่วย : ลา้นเหรยีญสหรฐั 

ประเทศ 2550 2551 2552 2553 

รวมทัง้ส้ิน 205.72(7) 984.76(5) 329.58(7) 19,997.96(25) 
จนี - 855.99(1) 2.5(1) 8,269.23(4) 
ฮ่องกง - - 6.0(1) 5,798.27(6) 
ไทย 16.22(1) 15.0(1) 15.25(1) 2,945.0(2) 
เกาหลใีต ้ 12.0(1) - - 2,675.4(10) 
สงิคโปร ์ 5.0(1) - - 226.17(1) 
มาเลเซยี - - 237.6(3) 76.75(2) 
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ประเทศ 2550 2551 2552 2553 

ประเทศอื่น ๆ 172.5 (4)  113.77(3) 68.23(1) 7.14* 
ท่ีมา:  Central Statistical Organization ของพม่า 

ตารางท่ี 8 การลงทุนโดยตรงในพม่าแยกตามโครงการลงทุน 

หน่วย : ลา้นเหรยีญสหรฐั 

ประเทศ 2550 2551 2552 2553 

รวมทัง้ส้ิน 172.720(7) 984.996(5) 302.350(7) 19,997.96(25) 
ประมง 12.0(1) - - - 
เหมอืงแร่ 5.0(1) 855.996(1) 2.5(1) 1,396.07(3) 
น้ํามนั 137.0(3) 114.0(3) 278.6(4) 10,179.3(12) 
โรงงานการผลติ 18.72(2) - 6.0(1) 65.32(4) 
โรงแรม - 15.0(1) 15.25(1) - 
พลงังาน - - - 8,218.52(3) 
เกษตรกรรม - - - 138.75(3) 
ท่ีมา:  Central Statistical Organization ของพม่า 

อุตสาหกรรมทีล่งทุนโดยนกัลงทุนต่างประเทศมกีารลงทุนดา้นน้ํามนัสงูทีสุ่ดถงึรอ้ยละ 50.9 ของ
มลูค่าการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศทัง้หมดเนื่องจากพม่ามทีรพัยากรธรรมชาตทิี่อุดมสมบูรณ์ และ
ยงัไม่ได้ทําการผลิตหรือสํารวจอย่างเป็นทางการ โดยมีการเขา้ไปลงทุนยงัโครงการต่างๆ กว่า 12 
โครงการ รองลงมาเป็นการลงทุนดา้นพลงังานซึ่งมนีักลงทุนเขา้มาผลติ สํารวจ รวมถึงแปรรูปพลงังาน
จากก๊าซและแหล่งการผลติจากทรพัยากรธรรมชาตอิื่นๆ  

2.4 การค้ากบัประเทศไทย 

 ประเทศไทยและพม่าต่างได้ตดิต่อและมคีวามสมัพนัธ์ระหว่างกนัมาเป็นเวลาช้านานแล้วเนื่อง
ด้วยสภาพทางภูมศิาสตร์ของประเทศทัง้สองเองที่ตัง้อยู่ประชดิติดกนัตลอดแนวเหนือจรดใต้  โดยใน
ปจัจุบนัประเทศไทยและพม่ามเีสน้เขตแดนร่วมกนัยาว 2,401 กโิลเมตร ในส่วนของไทยพรมแดนเหล่านี้
เริม่ตัง้แต่จงัหวดัเชยีงราย เชยีงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรรีาชบุร ีเพชรบุร ีประจวบครีขีนัธ ์ชุมพร 
และระนอง ซึง่มอีาณาเขตตดิต่อกบัรฐัต่างๆ ของพม่าซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อยู่อาศยัของกลุ่มชาตพินัธุ์
ต่างๆ ไดแ้ก่ รฐัฉาน รฐัคะยาห ์รฐักะเหรีย่ง รฐัมอญ และมณฑลตะนาวศรขีองพม่า 

พม่ามมีลูค่าการส่งออกสนิค้ามายงัประเทศไทยมากที่สุดและมกีารค้าชายแดนตามแนวจงัหวดั
ต่างๆ และมนีกัลงทุนจากประเทศไทยเขา้ไปลงทุนยงัประเทศพม่าจํานวนมากแสดงความสมัพนัธ์ทาง
เศรษฐกิจที่แนบแน่น รวมถึงลู่ทางในการลงทุนยังประเทศพม่าเนื่ องจากพม่า เป็นประเทศที่
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ทรพัยากรธรรมชาตมิากมายรวมถงึแรงงานทีม่ค่ีาจา้งแรงงานทีต่ํ่าเมื่อเทยีบกบัค่าแรงในประเทศ ปจัจุบนั
พม่ากําลงัฟ้ืนฟูความสมัพนัธ์กบัต่างประเทศเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมและการส่งออกของประเทศ
เพื่อใหป้ระเทศสามารถพฒันาไดต้ามแผนพฒันาทีว่างไวท้ ัง้ระยะยาวและระยะสัน้ 

ตารางท่ี 9 แสดงโครงสร้างสดัส่วนการส่งออกสินค้าไปยงัประเทศพม่า 

                      หน่วย : ลา้นเหรยีญสหรฐั  

สินค้า 2552 2553 

อตัราเติบโต 
(ร้อยละ) 
2552 

อตัราเติบโต 
(ร้อยละ) 
2553 

รวมทัง้สิน้ 1,544.7 2,073.0 16.03 34.20 
 1. สนิคา้เกษตรกรรม 
 (กสกิรรมปศุสตัว ์และประมง) 

29.0 30.7 -11.49 5.68 

 2. สนิคา้อุตสาหกรรมการเกษตร 340.3 481.7 9.63 41.56 

 3. สนิคา้อุตสาหกรรม 892.3 1,228.0 20.32 37.62 

 4. สนิคา้แร่และเชือ้เพลงิ 283.1 332.6 14.86 17.49 
ท่ีมา : ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สาํนกังานปลดักระทรวงพาณชิย ์โดยความร่วมมอืจาก
กรมศุลกากร 

ช่วงปี 2553 โครงสร้างการส่งออกสินค้าจากประเทศไทยไปยงัพม่า สินค้าหลกัได้แก่สินค้า
อุตสาหกรรมซึง่มอีตัราการเตบิโตจากปีก่อนรอ้ยละ 37.6 ส่วนสนิคา้ทีเ่ป็นอุตสาหกรรมเกษตรมอีตัราการ
เตบิโตรอ้ยละ 41.5 ทัง้นี้สนิค้าส่วนใหญ่ที่ไทยส่งออกไปยงัพม่าจะเป็นสนิค้าอุตสาหกรรมรวมถึงมกีาร
แปรรปูในสนิคา้ต่างๆ  

ตารางท่ี   10  แสดงโครงสร้างสดัส่วนการน าเข้าและส่งออกสินค้าจากประเทศพม่ามายงัไทย 

หน่วย : ลา้นเหรยีญสหรฐั 

สินค้า 2552 2553 

อตัราเติบโต 
(ร้อยละ) 
2552 

อตัราเติบโต 
(ร้อยละ) 
2553 

รวมทัง้สิน้ 2,781.6 2,813.9 -17.61 1.16 
 1. สนิคา้เชือ้เพลงิ 2,557.7 2,595.4 -18.09 1.47 

 2. สนิคา้ทุน 14.7 1.9 229.31 -87.06 

 3. สนิคา้วตัถุดบิและกึง่สาํเรจ็รปู 104.5 111.4 -32.11 6.57 

 4. สนิคา้อุปโภคบรโิภค 104.5 105.1 10.42 0.59 
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สินค้า 2552 2553 

อตัราเติบโต 
(ร้อยละ) 
2552 

อตัราเติบโต 
(ร้อยละ) 
2553 

 5. ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง 0.2 0.0 -75.60 -76.20 
ทีม่า : ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์ 

โครงสรา้งสนิคา้นําเขา้จากพม่าเป็นสนิคา้ประเภทเชือ้เพลงิเป็นหลกัถงึรอ้ยละ 92 เป็นการนําเขา้
ก๊าซธรรมชาตจิากประเทศพม่ารองลงมาเป็นสนิคา้ทีม่โีครงสรา้งเป็นพวกวตัถุดบิที่ยงัไม่ได้มกีารแปรรูป 
รวมทัง้สนิคา้อุปโภคบรโิภคต่างๆ 

2.4.1 การส่งออก 

 สนิค้าสําคญัในการส่งออกได้แก่น้ํามนัสําเรจ็รูป รองลงมาเป็นเครื่องดื่ม และปูนซีเมนต์ในปี 
2553 อตัราการขยายตวัการส่งออกสนิคา้จากไทยไปยงัพม่าเพิม่ขึน้ร้อยละ 19 โดยสนิค้าที่มกีารส่งออก
ไปยงัพม่าลาํดบัตน้ๆ ส่วนใหญ่เป็นสนิคา้ทุนทีใ่ชใ้นการผลติตามอุตสาหกรรมต่างๆ อกีทัง้มกีารส่งออก
รถยนตจ์ากประเทศไทยซึง่เป็นฐานการผลติทีส่าํคญัเพื่อส่งออกยงักลุ่มประเทศ CLMV อกีดว้ย  

ตารางท่ี  11  การส่งออกสินค้าจากประเทศไทยไปยงัประเทศพม่า 

มลูค่า : ลา้นเหรยีญ 
อนัดบั
ท่ี 

ช่ือสินค้า 2550 2551 2552 2553 

1 น้ํามนัสาํเรจ็รปู 123.2 212.4 239.8 286.0 

2 เครื่องดื่ม 45.4 76.9 100.9 155.9 
3 ปนูซเิมนต ์ 25.9 31.0 84.5 149.7 
4 เหลก็ เหลก็กลา้และผลติภณัฑ ์ 63.1 73.2 76.7 110.2 
5 เคมภีณัฑ ์ 62.2 71.1 72.1 95.6 
6 รถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบ 18.1 27.3 65.8 72.9 
7 ผา้ผนื 31.6 39.9 54.4 72.9 
8 เครื่องสาํอาง สบู ่และผลติภณัฑร์กัษาผวิ 28.2 40.8 45.6 66.1 
9 ผลติภณัฑข์า้วสาลแีละอาหารสาํเรจ็รปูอื่นๆ 27.2 40.6 50.2 63.6 
10 เมด็พลาสตกิ  59.1  60.8  36.5 63.0 
 อื่นๆ  473.9  657.4  718.2 937.0 
 รวม 957.9 1,331.3 1,544.7 2,073.0 

ท่ีมา : ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์
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2.4.2 การน าเข้า 

สนิคา้สาํคญัทีนํ่าเขา้จากพม่า คอื ก๊าซธรรมชาต ิในสดัส่วนทีส่งูทีสุ่ด รองลงมาเป็นไมซุ้ง รวมถึง
การนําเนื้อสตัวเ์พื่อการบรโิภครวมทัง้ผกัและผลไมจ้ากประเทศพม่าซึ่งส่วนใหญ่เป็นการนําเขา้ตามแนว
ชายแดนไทยพม่า 

ตารางท่ี 12 การน าเข้าสินค้าของไทยจากประเทศพม่า 

มลูค่า : ลา้นเหรยีญสหรฐั 
อนัดบัท่ี ช่ือสินค้า 2550 2551 2552 2553 

1 ก๊าซธรรมชาต ิ 2,068.3  3,119.1 2,540.9 2,595.4 

2 ไมซุ้ง ไมแ้ปรรปูและผลติภณัฑ ์ 85.5 121.2 63.9 71.8 
3 เนื้อสตัวส์าํหรบัการบรโิภค 40.9 65.8 65.4 58.5 
4 ผกั ผลไมแ้ละของปรุงแต่งทีท่าํจากผกั ผลไม ้ 7.6 17.6 18.7 27.9 
5 สนิแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลติภณัฑ ์ 34.8 11.1 23.7 19.4 
6 สตัวน้ํ์าสด แช่เยน็ แช่แขง็ แปรรปูและกึง่สาํเรจ็รปู 7.9 10.8 9.4 9.4 
7 รองเทา้ 1.0 0.3 1.0 6.2 
8 สตัวม์ชีวีติไม่ไดท้าํพนัธ ์ 3.2 4.1 2.6 5.6 
9 ดา้ยและเสน้ใย 0.1 0.1 0.1 4.0 
10 เครื่องใชแ้ละเครื่องตกแต่งภายในบา้นเรอืน 3.3 2.9 2.8 2.5 
 อื่นๆ 48.8 23.3 53.0 13.1 
 รวม 2,301.4 3,376.2 2,781.6 2,813.9 

ท่ีมา : ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์ 

2.4.3 การค้าชายแดนไทย-พม่า 

การค้าชายแดนไทย-พม่า มีสินค้าส่งออกที่สําคญั ได้แก่ น้ํามนัดีเซล รถยนต์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์  น้ํามันเบนซิน ผ้าผืนและเส้นด้าย ผลิตภัณฑ์เหล็กและ
เหลก็กล้า ส่วนการนําเขา้ตามแนวชายแดนจากพม่า ได้แก่ ก๊าซธรรมชาต ิสตัวน้ํ์า ผลติภณัฑ์ไม้อื่นๆ 
รวมถงึเนื้อสตัวต่์างๆ สอดคลอ้งกบัปรมิาณการนําเขา้-ส่งออกโดยรวมเพราะการค้าระหว่างไทยกบัพม่า
ส่วนใหญ่เป็นการคา้ตามแนวชายแดน  
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ตารางท่ี  13 มลูค่าการค้าชายแดนไทย-พม่า 

มลูค่า : ลา้นบาท 
รายการ 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

 มลูค่าการคา้ 84,273 99,296 97,451 143,686 134,767 137,869 
  ส่งออก 20,153 18,898 22,181 35,198 42,605 50,854 
  นําเขา้ 64,120 80,398 75,270 108,489 92,162 87,015 
  ดุลการคา้ -43,968 -61,500 -53,090 -73,291 -49,558 -36,161 
ท่ีมา :  สาํนกังานความร่วมมอืการคา้และการลงทุนกรมการคา้ต่างประเทศ 

 รปูแบบการค้าชายแดนไทย-พม่า 

 1)  การคา้ในระบบ เป็นการคา้ทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย โดยผู้นําเขา้-ส่งออกจะทําการนําเขา้และ
ส่งออกสนิคา้ผ่านพธิกีารศุลกากร โดยมกีารเสยีภาษอียา่งถูกตอ้ง 
 2)  การค้านอกระบบ เป็นการลกัลอบทําการค้าตามแนวชายแดน จุดที่มีการลกัลอบนําเข้า  
ไดแ้ก่ บรเิวณแม่น้ําแม่สาย แม่น้ําเมย การคา้แบบนี้เรยีกวา่ “สนิคา้ลอยน้ํา” 
 3)  การคา้ผ่านแดน เป็นการคา้ของไทยกบัประเทศทีส่าม โดยอาศยัพม่าเป็นทางผ่านสนิค้าไปสู่
จนี อนิเดยีและบงักลาเทศ เป็นตน้ 

4)  นิติบุคคล นิติบุคคลที่จะนําเข้าและส่งออกสินค้าได้ จะต้องเป็นสมาชิกของหอการค้าใน
จงัหวดัชายแดนนัน้ๆ 
 5)  บุคคลธรรมดา หรอืผูค้า้รายยอ่ย มที ัง้ทีเ่ป็นรา้นคา้ทีต่อ้งจดทะเบยีนพาณิชย์และร้านค้าแผง
ลอยทีไ่ม่ตอ้งจดทะเบยีนพาณิชย ์

รปูแบบการช าระเงิน 

 1) การชาํระค่าสนิคา้นอกระบบ (หรอืเรยีกวา่โพยก๊วน) เนื่องจากระบบเงนิตราในประเทศพม่ายงั
ไม่เป็นมาตรฐานสากล ทาํใหก้ารคา้กบัพม่าประมาณรอ้ยละ 44 ของมูลค่าการค้ารวมจะใช้การชําระเงนิ
ดว้ยวธินีี้ 
 2) การชาํระค่าสนิคา้ดว้ยเงนิสดสกุลบาทและจ๊าต เป็นที่นิยมรองลงมาจากการชําระสนิค้าแบบ
โพยก๊วนคดิเป็นรอ้ยละ 42 
 3) การชาํระค่าสนิคา้ดว้ยวธิโีอนเงนิผ่านธนาคาร (Telegraphic Transfer) และการชาํระค่าสนิคา้
ด้วยวธิกีารเปิด L/C ซึ่งการทําธุรกรรมการค้าต่างประเทศจะต้องติดต่อผ่านธนาคาร The Myanmar 
Foreign Trade Bank (MFTB) เท่านัน้ 

ช่องทางการจ าหน่าย 
 พบว่าผู้นําเข้าสินค้าตามแนวชายแดนไทย-พม่าส่วนมากจะเป็นสมาชิกหอการค้าจังหวดั
ชายแดน หรอืเป็นผูค้า้รายยอ่ยทีเ่ป็นรา้นคา้แผงลอย ดงันัน้การกระจายตวัของสนิคา้ตามแนวชายแดนจะ
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มลีกัษณะเหมอืนกนัในทุกสนิค้า คอื ผู้นําเขา้พม่าจะนําสนิค้าจากชายแดนไทยเพื่อไปกระจายให้กบั
รา้นคา้ส่ง รา้นคา้ปลกีและมนิิมารท์ ในตลาดชายแดนพม่าและตลาดในกรุงยา่งกุง้ 

 โดยจงัหวดัทีป่รมิาณกาค้ามากที่สุดคอื กาญจนบุร ีแต่เสยีดุลการค้าให้กบัพม่าเนื่องจากมด่ีาน
การนําเขา้สนิค้าหลายด่าน รองลงมาเป็นจงัหวดัตาก ซึ่งอยู่พรมแดนทางทศิตะวนัตกของประเทศ ซึ่ง
จงัหวดัตากไดเ้ปรยีบดุลการคา้ ซึง่ทัง้สองจงัหวดัเป็นทีต่ ัง้ของโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานจากพม่า
ซึง่นกัลงทุนไทยไปตัง้โรงงานเพื่อนําเขา้แรงงานมาใช้ตามแนวชายแดน และจุดท่องเที่ยวสําคญัซึ่งเขา้
ทางเมอืงเมยีวดขีองพม่า 

ตารางท่ี  14  มลูค่าการค้าชายแดนไทย-พม่าตามเขตจงัหวดัชายแดนต่างๆ  
มลูค่า : ลา้นบาท 

ด่าน ประเภท 2552 2553 

จงัหวดั กาญจนบรุี มลูค่ารวม 88,265.93 85,389.65 
ส่งออก 514 2,114.24 
นําเขา้ 87,751.92 83,275.41 

ดุลการคา้ -87,237.92 -81,161.18 
จงัหวดั เชียงราย มลูค่ารวม 6,405.49 10,261.77 

ส่งออก 6,221.75 10,061.84 
นําเขา้ 183.73 199.93 

ดุลการคา้ 6,038.02 9,861.91 
จงัหวดั เชียงใหม่ มลูค่ารวม 1.8 1.51 

ส่งออก 1.8 1.45 
นําเขา้ 0 0.06 

ดุลการคา้ 1.8 1.39 
จงัหวดั ตาก มลูค่ารวม 26,568.98 25,058.31 

ส่งออก 25,073.20 23,970.56 
นําเขา้ 1,495.78 1,087.74 

ดุลการคา้ 23,577.42 22,882.82 
จงัหวดั ประจวบคีรีขนัธ ์ มลูค่ารวม 3.71 3.12 

ส่งออก 2.34 2.05 
นําเขา้ 1.37 1.07 

ดุลการคา้ 0.96 0.98 
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ด่าน ประเภท 2552 2553 

จงัหวดั แม่ฮ่องสอน มลูค่ารวม 218.51 384.63 
ส่งออก 201.21 163.59 
นําเขา้ 17.3 221.04 

ดุลการคา้ 183.91 -57.45 
จงัหวดั ระนอง มลูค่ารวม 13,301.15 16,761.16 

ส่งออก 10,590.09 14,531.56 
นําเขา้ 2,711.06 2,229.60 

ดุลการคา้ 7,879.02 12,301.96 
จงัหวดั อ่ืนๆ มลูค่ารวม 0.84 9.14 

ส่งออก 0 9.14 
นําเขา้ 0.84 0 

ดุลการคา้ -0.84 9.14 
รวม มลูค่ารวม 134,766.39 137,869.29 

ส่งออก 42,604.39 50,854.43 
นําเขา้ 92,162.01 87,014.86 

ดุลการคา้ -49,557.62 -36,160.43 
ท่ีมา :  สาํนกังานความร่วมมอืการคา้และการลงทุนกรมการคา้ต่างประเทศ 

ปจัจุบนัประเทศไทยและพม่ามจีุดการคา้ชายแดนทีส่าํคญั และสามารถพฒันามูลค่าได้ 6 จุด จุด
การคา้สาํคญั ไดแ้ก่ 

1) ด่านแม่สอด  
ปจัจุบนัด่านแม่สอดเป็นด่านทีม่มีลูค่าการค้าชายแดนสูงเป็นอนัดบัแรก โดยมมีูลค่าคดิเป็นร้อย

ละ 55 ของมลูค่าการค้าชายแดนไทย-พม่าทัง้หมด ด่านแม่สอดมศีกัยภาพในการพฒันาการค้าสู่ระดบั
สากล เนื่องจากเป็นจุดกระจายสินค้าสําคญับนเส้นทาง East-West Economic Corridor (EWEC) 
เชื่อมโยงจากท่าเรอืดานงัสู่เมอืงเมาะลาํไยเมอืงหลวงของรฐัมอญ และยงัสามารถเชื่อมโยงสู่เมอืงย่างกุ้ง
ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิของประเทศพม่าดว้ย โดยมจีุดการคา้ทีส่าํคญั ไดแ้ก่ 
  1. จุดผ่านแดนถาวร แม่สอดเป็นหนึ่งใน 3 พื้นที่ของประเทศตลอดแนวชายแดนไทย-
พม่า ทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหเ้ปิดเป็นด่านถาวรตัง้แต่วนัที ่15 สงิหาคม พ.ศ. 25402 โดยในปจัจุบนันัน้มชี่องทาง
การคา้ผ่านแดนถาวรระหวา่งอาํเภอแม่สอดของไทยกบัเมอืงเมยีวดขีองพม่า คอื สะพานมติรภาพไทย-
พม่า เป็นสะพานขา้มแม่น้ําเมยทีม่คีวามยาว 420 กโิลเมตร โดยไดเ้ริม่เปิดใชอ้ยา่งเป็นทางการเมื่อเดอืน
                                                
2สํานักงานพาณิชย์จงัหวดัตาก, รายงานการค้าชายแดนไทย-พม่า ด้านอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ประจ าปี
งบประมาณ 2550 (ไมป่รากฏทีพ่มิพ์/ตุลาคม 2549-กนัยายน2550) 
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กรกฎาคม พ.ศ. 2540 โดยมสีะพานมติรภาพไทย-พม่า ซึ่งถือเป็นเส้นทางเชื่อมเครอืข่าย Asian High 
Way เป็นช่องทางหลกัในการขนถ่ายสนิคา้ 

 2. คลงัสินค้าชัว่คราว เป็นคลงัสินค้าอนุมตัิเฉพาะคราวตามมาตรา 5 ทว ิ แห่ง
พระราชบญัญตัศิุลกากร (ฉบบัที่ 7) พ.ศ. 2480 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้นําเขา้-ส่งออกสนิค้า ซึ่ง
สามารถนําเขา้และส่งออกสนิค้าระหว่างอําเภอแม่สอดและจงัหวดัเมยีวดปีระเทศพม่า  ส่วนใหญ่ตัง้อยู่
บรเิวณรมิแม่น้ําเมยจงึเรยีกชื่อคลงัสนิค้าว่าท่าขา้มหมายเลขต่างๆ ปจัจุบนัมจีํานวนทัง้สิ้นจํานวน 17 
คลงัสนิคา้ โดยมทีีต่ ัง้ตลอดแนวลาํน้ําเมย โดยคลงัสนิคา้เหล่านี้ลว้นดาํเนินการโดยภาคเอกชนทัง้สิ้น ซึ่ง
สรา้งมลูค่าการคา้คดิเป็นราวรอ้ยละ 20 ของรายไดก้ารคา้ชายแดนทัง้หมดระหวา่งจงัหวดัตากกบัเมยีวดี3 
การอนุมตัใิห้จดัตัง้คลงัสินค้าชัว่คราวที่ท่าเรอืนัน้ นอกจากจะช่วยทําให้การขนส่งสินค้าสะดวกและ
รวดเรว็ขึน้แลว้ ยงัช่วยลดต้นทุนในการขนส่งสนิค้าให้กบัภาคเอกชนได้มากทเีดยีว โดยผู้ประกอบการ
สามารถนําสนิคา้ไปผ่านพธิกีารศุลกากรไดต้ามท่าเรอืทัง้ 17 ท่าซึง่จะมเีจา้หน้าทีจ่ากด่านศุลกากรประจํา
อยู ่อกีทัง้หากสนิคา้ใดส่งออกไม่ทนัตามเวลาทีก่าํหนดกส็ามารถฝากไวท้ีค่ลงัสนิค้าได้ ไม่จําเป็นต้องขน
กลบัอกี ประการสําคญัคือสนิค้าส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่รฐับาลพม่าไม่
อนุญาตให้นําเขา้ ดงันัน้จงึจําเป็นต้องขนส่งกนัผ่านคลงัสนิค้าชัว่คราวเพื่อความสะดวกในการส่งมอบ
สนิคา้ใหก้บัพ่อคา้ชาวพม่า4ซึง่จะเป็นผูร้บัผดิชอบขนสนิคา้ภายในประเทศพม่าเอง จาํนวนของคลงัสนิค้า
ชัว่คราวเหล่านี้ได้แสดงให้เหน็ถึงสภาพความคบัคัง่ของการค้าชายแดนระหว่างแม่สอดกบัพม่าได้เป็น
อยา่งด ี 
  สนิคา้นําเขา้จากพม่าส่วนใหญ่จะเป็นสิง่ประดษิฐ์ที่ทําด้วยไม้ สนิค้าเกษตร ผลติภณัฑ์
สตัวน้ํ์าทะเล และโค กระบอืทีม่ชีวีติ และมแีหล่งที่มาของสนิค้าส่วนมากมาจากย่างกุ้ง มณัฑะเลย ์เมาะ
ลําไย และเมียวดี ซึ่งเมื่อนําเข้ามาแล้วจะถูกกระจายไปยงักรุงเทพฯและตามจงัหวดัอื่นๆ นอกจากนี้
สนิคา้บางชนิดยงัส่งต่อไปยงัประเทศทีส่าม เช่น กมัพชูา เวยีดนาม มาเลเซยี และสงิคโปร ์เป็นตน้5  

 สําหรับสินค้าส่งออกนัน้ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่มาจากกรุงเทพฯและ
ปรมิณฑล เช่น ผงชูรส น้ํามนัดเีซล น้ํามนัพชื รถจกัรยานยนต์ เป็นต้นโดยมบีางส่วนมาจากจงัหวดั
อุตสาหกรรมอื่นๆในประเทศ และมกีารนําเขา้จากมาเลเซยีสนิคา้ทีส่่งไปขายในพม่าโดยสนิคา้จะถูกส่งไป
ถงึเมยีวด ีเมาะลาํไย ผาอนั ยา่งกุง้ และมณัฑะเลย ์ซึง่สนิคา้ส่วนใหญ่ทีถู่กนําไปขายในเมาะลาํไย จะมผีา
อนัเป็นเมอืงพกัสนิคา้และเกบ็สนิคา้ บรเิวณนี้สนิคา้ไทยสามารถครองตลาดไดท้ัง้หมด แต่ในพื้นที่ถดัเขา้
ไปจนถงึเมอืงยา่งกุง้จะมกีารเขา้มาแขง่ขนัของสนิค้าจนีที่เขา้มาแย่งส่วนแบ่งการตลาดกบัสนิค้าไทยใน
ตลาดพม่า ซึ่งการเขา้มาของจีนนัน้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ปรมิาณการส่งออกสินค้าไทยไปยงัพม่าที่

                                                
3 อดตีผูช้ว่ยนายด่านศลุกากรแม่สอด, สมัภาษณ์. 2 พฤษภาคม 2551. 
4 สาํนกังานพาณิชย์จงัหวดัตาก, รายงานการค้าชายแดนไทย-พม่า ด้านอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ประจ าปี
งบประมาณ 2550 (ไมป่รากฏทีพ่มิพ์/ตุลาคม 2549-กนัยายน2550) 
5 สาํนกังานพาณิชย์จงัหวดัตาก, รายงานการค้าชายแดนไทย-พม่า ด้านอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ประจ าปี
งบประมาณ 2550 (ไมป่รากฏทีพ่มิพ์/ตุลาคม 2549-กนัยายน2550) 
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อาํเภอแม่สอดลดลงในช่วงทีผ่่านมา6  แต่อยา่งไรกต็ามคุณภาพของสนิคา้ไทยยงัเป็นทีน่ิยมของคนพม่าที่
มรีายไดร้ะดบัปานกลางถงึดมีาก ในขณะทีส่นิคา้จนีอาจจะสามารถแยง่ตลาดสนิคา้ไทยในระดบัล่างได ้ 
  นอกเหนือจากศกัยภาพทางการคา้ทีไ่ดจ้ากการเชื่อมกบัพม่าแล้ว แม่สอดยงัมศีกัยภาพ
ทางเลอืกอื่นๆ ทีส่ามารถใชป้ระโยชน์จากความไดเ้ปรยีบเชงิทีต่ ัง้ทางภมูศิาสตรอ์กีดว้ย ทัง้นี้เนื่องจากแม่
สอดมศีกัยภาพในการเข้าถึงศูนยก์ลางทางลอจิสตกิส์ของพม่า กล่าวคอืสามารถเชื่อมต่อเมอืงย่างกุ้ง
ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิของพม่าและเชื่อมต่อไปยงัเมอืงหลวงใหม่คอืเมอืงเนปยดีอว ์ซึง่เป็นเมอืงทีม่ลีอจิ
สตกิสใ์นการเขา้สู่ส่วนต่างๆในพม่าทางตอนเหนือทีด่ทีี่สุด อกีทัง้ยงัเชื่อมกบัเมอืงเมาะลําไยซึ่งเป็นปาก
ทางสู่พม่าตอนใตอ้กีดว้ย จงึอาจกล่าวไดว้า่ความไดเ้ปรยีบทางภมูศิาสตรข์องแม่สอดเป็นความได้เปรยีบ
ของการทีส่ามารถเขา้ถงึประเทศพม่าในทางบกไดด้ทีีสุ่ด 

 นอกจากนี้แม่สอดยงัสามารถขยายมลูค่าการคา้ทีม่อียู่ให้มากขึน้ได้โดยผ่านกรอบความ
ร่วมมอืระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น “ความร่วมมอือนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Sub-
region Cooperation : GMS)”  โดยทีแ่ม่สอดไดเ้ขา้ไปเป็นพืน้ทีห่นึ่งของเสน้ทางคมนาคม EWEC ซึ่งจะ
เชื่อมเวยีดนาม ลาว และพม่า เข้าด้วยกนั หรือเชื่อมกบัโครงข่ายคมนาคมในโครงการ BIMSTEC 
(Bankladesh, India, Myanmar, Srilanka and Thailand) ซึง่มุ่งเน้นการเชื่อมไทยและพม่าเขา้กบัเอเชยี
ใตด้ว้ย ดงันัน้แม่สอดในอนาคตมศีกัยภาพสามารถพฒันาไปเป็นศูนยก์ารกระจายสนิค้าจากพื้นที่อื่นๆ
ของประเทศไทยไปสู่พม่า ตลอดจนประเทศทีส่ามในเอเชยีใตไ้ด ้ในขณะเดยีวกนัพม่ายงัคาดหวงัจะใหแ้ม่
สอดเป็นศูนย์กลางในการส่งออกสนิค้าพม่าอีกทางหนึ่งด้วย ทัง้นี้เนื่องจากแม่สอดสามารถติดต่อกบั
นานาประเทศไดม้ากกวา่ทางแม่สาย ไม่วา่จะเป็นจนี กมัพชูา ลาวและเวยีดนาม ศกัยภาพของแม่สอดจงึ
ควรจะได้รบัการพฒันาอย่างเป็นระบบเพื่อสอดรบักบัการเปลี่ยนแปลงของพม่าและการเติบโตของ
ภมูภิาคนี้  

2) ระนอง  
ปจัจุบนัด่านระนองเป็นด่านทีม่มีลูค่าการคา้ชายแดนสูงเป็นอนัดบัสองรองจากด่านแม่สอด โดย

ขอบเขตของการค้าไม่ได้คลอบคลุมการค้าเฉพาะบรเิวณชายแดนเท่านัน้ แต่มเีส้นทางการค้าเริม่จาก
ระนองไปทีเ่กาะสอง-มะรดิ-ทวาย จนถงึเมอืงยา่งกุง้ของประเทศพม่า โดยทาํการขนส่งทัง้ทางบกและทาง
เรอื โดยจงัหวดัระนองมศีกัยภาพในการพฒันาการคา้สู่ระดบัสากลทางทะเลเนื่องจากปจัจุบนัมที่าเรอืน้ํา
ลกึ ทัง้ของการท่าเรอืแห่งประเทศไทยและของภาคเอกชนทีส่ามารถเชื่อมโยงกบัสายการเดนิเรอืสู่เอเชยี
ใตแ้ละซกีโลกตะวนัตก  

โดยในปจัจุบนัด่านศุลกากรระนอง เป็นจุดผ่านแดนถาวร ตัง้อยูบ่รเิวณสะพานปลา หมู่ 1 ตําบล
ปากน้ํา อาํเภอเมอืงระนอง การตดิต่อคา้ขายทางด่านนี้ใชก้ารคมนาคมทางน้ํา ระหวา่งพ่อคา้พม่าในเกาะ
สอง พ่อคา้ทีม่าจากเมอืงมะรดิและยา่งกุง้ กบัพ่อคา้ไทยในจงัหวดัระนองและต่างจงัหวดั โดยเรอืทุกลําที่
แล่นเขา้ออกจงัหวดัเกาะสอง ต้องแจ้งเรอืเขา้-ออก ณ จุดตรวจทางทะเลเกาะงู ซึ่งมเีจ้าหน้าที่ศุลกากร 
เจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง และทหารปฏบิตังิานร่วมกนั โดยสภาพท่าเรอืขนถ่ายสนิค้าภายในประเทศ

                                                
6 พาณิชย์จงัหวดัตาก. สมัภาษณ์ (15 สงิหาคม 2551). 
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พม่านัน้ เป็นท่าเรอืขนาดใหญ่ ส่วนมากขนถ่ายสนิค้าระหว่างเกาะสอง -มะรดิ-ทวาย-ย่างกุ้งซึ่งเส้นทาง
การคา้ส่วนใหญ่ม ี2 เสน้ทางคอื7 
  1. ระนอง-เกาะสอง การค้าขายในเส้นทางนี้จะเป็นการค้าขายเพื่อการบรโิภคภายใน
ทอ้งถิน่เป็นส่วนใหญ่ พ่อคา้แม่คา้ส่วนใหญ่จะนําสนิคา้ไปพร้อมกับตนเอง ขนส่งโดยใช้เรอืไม้ขนาดเลก็
เครื่องยนต์หางยาว และใช้ช่องทางจุดผ่านแดนถาวรเป็นช่องทางขนส่งสินค้า สินค้าส่วนใหญ่เป็น
ประเภทอุปโภคบรโิภค และอุปกรณ์เครื่องใชใ้นชวีติประจาํวนั 
  2. ระนอง-เกาะสอง-มะรดิ-ทวาย-ยา่งกุง้ การคา้ขายในเสน้ทางนี้จะเป็นการคา้ในปรมิาณ
มาก การขนส่งส่วนใหญ่จะใชเ้รอืไมข้นาดใหญ่ (ระวางบรรทุก 50-60 ตนั) มเีครื่องยนตว์างทอ้งเรอื จะทาํ
การขนส่งไดค้ราวละมากๆสนิคา้ทีส่่งออกจากไทยไปพม่า ไดแ้ก่ น้ํามนัเชือ้เพลงิ น้ํามนัพชื วสัดุก่อสร้าง 
เครื่องมอืจบัสตัวน้ํ์า เครื่องดื่มต่างๆ เป็นต้น ส่วนสนิค้าที่ไทยนําเขา้ ได้แก่ อาหารทะเลสด พรกิแห้ง 
หอมแดง ถัว่ เป็นตน้ ช่วงเสน้ทางทีส่าํคญัไดแ้ก่ การขนส่งสนิค้าจากเกาะสองไปยงัมะรดิทําได้สองทาง
คอื 
  1. ทางถนน ระยะทาง 300 กม. สภาพถนนแคบไม่เรยีบ มบีางช่วงเป็นดนิลูกรงั ต้องใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 24 ชัว่โมง ดงันัน้จงึไม่นิยมขนส่งสนิคา้ทางถนน 
  2. ทางเรอื ระยะทางประมาณ 300 กม. ใช้เวลาน้อยกว่าการขนส่งทางถนน ปจัจุบนัมี
เรอืโดยสารทีท่นัสมยั วิง่ระหวา่งเกาะสอง-มะรดิ ใชเ้วลาประมาณ 6 ชัว่โมง ดงันัน้จงึนิยมขนส่งโดยเรอื
ดงักล่าว 

การคา้ชายแดนของจงัหวดัระนอง จะเป็นลกัษณะการค้าแบบนายหน้า (Broker) ค้าขายสนิค้า
หลายประเภท โดยพ่อคา้จะจดัทาํสนิคา้จากส่วนกลางเพื่อส่งออกไปยงัพม่า อย่างไรกต็ามขอบเขตของ
การคา้ไม่ไดค้ลอบคลุมการคา้เฉพาะบรเิวณชายแดนเท่านัน้ แต่มเีสน้ทางการคา้เริม่จากระนองไปที่เกาะ
สอง-มะรดิ-ทวาย จนถงึเมอืงยา่งกุง้ของประเทศพม่า  
 การคา้ชายแดนผ่านด่านศุลกากรประกอบด้วยพ่อค้าทัง้ในรูปแบบบุคคลธรรมดา นิตบุิคคลและ
บริษัท โดยส่วนใหญ่มีภูมิลําเนาอยู่ในกรุงเทพ ขณะที่ผู้ประกอบการค้าท้องถิ่นในจังหวดัมีน้อย 
ผูป้ระกอบการคา้ชายแดนส่วนใหญ่ดาํเนินธุรกจิมานาน ส่วนใหญ่เป็นธุรกจิครอบครวัสบืทอดกจิการจาก
รุ่นสู่รุ่น และยงัคงทาํการคา้แบบยดึถอืธรรมเนียมปฏบิตัสิบืทอดกนัมา ส่วนมากไม่มเีอกสารกํากบัสนิค้า 
และยงัไม่มคีวามเป็นสากล โดยผู้ประกอบการจะรบัคําส ัง่ซื้อจากคู่ค้าในประเทศพม่า จากนัน้จะทําพธิี
การศุลกากร เพื่อส่งสนิคา้ลงเรอืไปยงัประเทศพม่าซึง่มกีารทาํการคา้อยู ่2 รปูแบบ8 
  1. การคา้ในระบบปกต ิเป็นการตดิต่อธุรกจิคา้ขายนําเขา้-ส่งออกสนิค้า โดยผ่านพธิกีาร
ศุลกากรตามช่องทางการคา้ ซึง่ผูป้ระกอบการจะเปิด L/C และทาํสญัญาซือ้ขาย ทัง้เงนิสกุลไทยและดอล
ล่ารส์หรฐั แต่ส่วนใหญ่แลว้นิยมใชเ้งนิบาทในการซือ้ขายกนั 

                                                
7 ดา่นศลุกากรระนอง, รายงานประจําปี 2550 
8 เพิง่อา้ง. 
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  2. การคา้นอกระบบ เป็นการคา้ทีไ่ม่ผ่านพธิกีารศุลกากร เป็นการคา้ขายเลก็น้อยๆ ของ
ประชาชนทีอ่ยูบ่รเิวณแนวชายแดนของทัง้สองฝ ัง่ ซึ่งสนิค้าส่วนใหญ่เป็นสนิค้าอุปโภคบรโิภคที่มคีวาม
จาํเป็นในชวีติประจาํวนั 

โดยสนิค้าส่งออกที่สําคญัได้แก่ น้ํามนัเชื้อเพลงิ เครื่องดื่มต่างๆ น้ํามนัพชื เหลก็ อุปกรณ์การ
ประมง เป็นตน้ ส่วนสนิคา้นําเขา้ทีส่าํคญัไดแ้ก่ สตัวน้ํ์า สนิแร่ ถ่านไม้ ปลาป่น กระเพาะปลา ไม้แปรรูป 
หวายไมไ้ผ่ หนิทีย่อ่ยแลว้ เป็นตน้ โดยไทยจะเป็นฝา่ยไดดุ้ลประเทศพม่ามาโดยตลอด 
 นอกจากการค้าชายแดนแล้วในด้านการค้าต่างประเทศปจัจุบนัจงัหวดัระนองยงัมปีรมิาณน้อย
มาก เนื่องจากผูป้ระกอบการคา้ในจงัหวดัระนองใหค้วามสนใจคา้กบัประเทศพม่าเท่านัน้ ไม่ได้เปิดตลาด
เพื่อคา้ขายกบัประเทศอื่นๆ เช่น จนี อนิโดนีเซยี บงัคลาเทศ อนิเดยี ศรลีงักา เป็นตน้ ซึง่โดยมากแล้วจะ
เป็นพ่อคา้พม่าเองทีนํ่าสนิคา้จากไทยไปกระจายต่อยงัประเทศเหล่านี้ โดยควรมองวา่จรงิๆแลว้พม่าไม่ใช่
ตลาดนกับรโิภค แต่ควรมองเป็นทางผ่านไปยงับงัคลาเทศและอนิเดยีด้วย9โดยอาศยัความได้เปรยีบใน
ดา้นลอจสิตกิสข์องประเทศพม่าเองทีม่ทีีต่ ัง้อยูป่ระชดิตดิกบัทัง้จนีและอนิเดยี อกีทัง้ยงัอาศยันโยบายการ
พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศต่างๆในพม่า รวมถงึการเสรมิศกัยภาพในดา้นการค้าทางทะเลของ
ไทยเพื่อเชื่อมโยงเขา้สู่ประเทศต่างๆในมหาสมุทรอนิเดยี เป็นตน้  

อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ของการขยายการค้าระหว่างประเทศที่จงัหวดัระนองก็มคีวาม
เป็นไปไดส้งูขึน้ตามลาํดบั ดว้ยการทีจ่งัหวดัระนองมสีภาพทางภูมศิาสตร์ที่เหมาะแก่การสร้างท่าเรอืน้ํา
ลกึ โดยอาศยัภมูปิระเทศของปากน้ํากระบุรใีนการกาํบงัคลื่นและลมได ้อกีทัง้ปากน้ําดงักล่าวยงัตดิต่อกบั
ทะเลอนัดามนัและมหาสมุทรอนิเดยีจงึเป็นจุดยทุธศาสตรส์าํคญัทีส่ามารถขยายการคา้ทางทะเลของไทย
เขา้สู่ซกีโลกทางตะวนัตกได ้ดว้ยขอ้ไดเ้ปรยีบดงักล่าวจงึเกดิมแีนวคดิในการสร้างท่าเรอืพาณิชยข์ึน้ทัง้
ในส่วนของภาครฐัและเอกชน  
 ปจัจุบนัระนองมที่าเรอืน้ําลกึทีส่รา้งเสรจ็แลว้ 1 แห่ง ซึง่เป็นของการท่าเรอืแห่งประเทศไทย โดย
สามารถรบัเรอืไดถ้งึ 12,000 ตนักรอส สรา้งเสรจ็และถูกทิง้ร้างโดยได้ใช้ประโยชน์น้อยมากมาเป็นเวลา
ประมาณ 2-3 ปี จนเมื่อเดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ได้มเีที่ยวเรอืของบรษิทัสายการเดนิเรอื star line 
(ของอนิเดยี) เขา้มาเทยีบท่าและทิง้ตูค้อนเทนเนอร์ไว ้200 ตู้ เพื่อรอบรรจุสนิค้าซึ่งคาดว่าจะเป็นสนิค้า
จาํพวกปนูซเีมนตแ์ละอุปกรณ์ก่อสรา้ง ยางแผ่นรมควนั หมาก เป็นตน้ ซึง่เสน้ทางการเดนิเรอืดงักล่าวจะ
ไปถงึยา่งกุง้ (ระนอง-ยา่งกุ้ง ประมาณ 36 ชัว่โมง) บงัคลาเทศ และเขา้อนิเดยี แต่อย่างไรกต็ามท่าเรอื
ดงักล่าวยงัขาดระบบรางรองรบัซึง่ควรหาลู่ทางในการดาํเนินการสรา้งต่อไป10  
 นอกจากนี้ยงัมที่าเรอืเอกชนอกีหนึ่งแห่ง อยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็น
ทางเลอืกใหก้บัธุรกจิการส่งออกของจงัหวดัระนองไปยงัพม่า ประเทศในเขตเอเชยีใตแ้ละตะวนัออกกลาง 
ในอนาคตอาจคลอบคลุมถงึการคา้น้ํามนัระหวา่งไทยกบัตะวนัออกกลาง ในขณะนี้ยงัดําเนินการก่อสร้าง
อยูแ่ละมกีารตดิต่อหาทุนจากต่างประเทศ (ประเทศทีส่นใจขณะนี้มจีนี และรสัเซยี) เพื่อมาสรา้งระบบราง
รองรบัท่าเรอืดว้ย แต่อยา่งไรกต็ามโครงการดงักล่าวกป็ระสบปญัหาหลายอย่าง อาทผิู้ร่วมลงทุน เพราะ

                                                
9 กรรมการหอการคา้จงัหวดัระนอง. สมัภาษณ์ (27 สงิหาคม 2551). 
10 ผูจ้ดัการท่าเรอืระนอง. สมัภาษณ์ (27 สงิหาคม 2551). 
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เป็นทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนปญัหาการเมืองภายในท้องถิ่นที่ซบัซ้อนและต้องใช้เวลาในการประสาน
ประโยชน์11 

 3) แม่สาย  
กจิกรรมการคา้ชายแดนทีอ่าํเภอแม่สายนัน้จะเกดิขึน้ในบรเิวณของเทศบาลตําบลแม่สาย ตดิกบั

ด่านพรมแดน โดยการคา้ชายแดนทีอ่าํเภอแม่สายนัน้มมีาชา้นานแลว้เพราะตัง้อยูบ่นเสน้ทางการค้าหลกั
ระหวา่งเมอืงเชยีงตุงกบัเมอืงเชยีงใหม่ศูนยก์ลางของอาณาจกัรล้านนาในอดตี และยงัสามารถเชื่อมต่อ
เขา้ไปยงัประเทศจนีได ้และในปจัจุบนัเสน้ทางนี้กย็งัคงเป็นเสน้ทางการค้าระหว่างไทย-พม่า-จนี อยู่ ซึ่ง
ในปจัจุบนัพืน้ทีอ่าํเภอแม่สายไดม้กีารเปิดช่องทางตดิต่อการค้าชายแดนทัง้หมดรวม 6 จุด ซึ่งแบ่งออก
ไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

 1.จุดผ่อนปรน  
มวีตัถุประสงค์ด้านมนุษยธรรม การส่งเสรมิความสมัพันธ์ระดบัท้องถิ่น ตลอดจนการค้าขาย

สนิค้าเครื่องอุปโภคบรโิภค และการสญัจรไปมาของประชาชน การกําหนดประเภทสินค้าและกําหนด
ระยะเวลาเปิด-ปิด และมาตรการควบคุมการเดนิทางเขา้-ออก เป็นไปตามอาํนาจผูว้า่ราชการจงัหวดั โดย
ความเหน็ชอบของกระทวงมหาดไทย ปจัจุบนัในอาํเภอแม่สายมจีุดผ่อนปรนทัง้หมด 4 จุด คอื 

- จุดผ่อนปรนบา้นสายลมจอย บรเิวณตาํบลเวยีงพางคาํ อาํเภอแม่สาย เปิดตามประกาศจงัหวดั
เชยีงราย ตัง้แต่วนัที ่29 มถุินายน 2538 เป็นตน้มา 

- จุดผ่อนปรนบ้านเกาะทราย บริเวณตําบลแม่สาย อําเภอแม่สาย เปิดตามประกาศจงัหวดั
เชยีงราย ตัง้แต่วนัที ่29 มถุินายน 2538 เป็นตน้มา 

- จุดผ่อนปรนท่าดินดํา บ้านป่าแดง หมู่ 5 ตําบลเกาะช้าง อําเภอแม่สาย เปิดตามประกาศ
จงัหวดัเชยีงราย ตัง้แต่วนัที ่4 เมษายน 2548 เป็นตน้มา 

- จุดผ่อนปรนบ้านปางห้า บริเวณตําบลเกาะช้าง อําเภอแม่สาย เปิดตามประกาศจงัหวดั
เชยีงราย ตัง้แต่วนัที ่29 มถุินายน 2538 เป็นตน้มา 

 2. จุดผ่านแดนถาวร 
มวีตัถุประสงคเ์พื่อการคา้การสญัจรไปมา และความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ การปิด-เปิดจุดผ่าน

แดนถาวร ตอ้งเป็นความตกลงร่วมกนัระหวา่งรฐับาลของทัง้ 2 ประเทศ สําหรบัในส่วนของประเทศไทย
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ใช้อํานาจโดยความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรี ปจัจุบนัใน
อาํเภอแม่สายมจีุดผ่านแดนถาวรทัง้หมด 2 จุด คอื 

- จุดสะพานขา้มแม่น้ําสาย บรเิวณเทศบาลตาํบลแม่สาย ตาํบลเวยีงพางคํา ตรงขา้มกบัเมอืงท่า
ขีเ้หลก็ จงัหวดัเชยีงตุง รฐัฉาน ประเทศพม่า โดยกระทรวงมหาดไทยไดเ้ปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวรตัง้แต่
วนัที่ 15 สิงหาคม 2540 แต่เนื่องจากความไม่พร้อมทัง้สองฝ่าย จงึได้มีการตกลงขยายเวลาใช้บงัคบั
ออกไปเป็นวนัที ่14 พฤศจกิายน 2540 เป็นตน้มา 

- จุดสะพานขา้มแม่น้ําสายแห่งที ่2 บรเิวณบา้นสนัผกัฮี ้ตาํบลแม่สาย อาํเภอแม่สาย 
                                                
11 นกัธุรกจิแพปลาและออกเรอืประมง. สมัภาษณ์ (27 สงิหาคม 2551). 
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ประเทศคู่ค้าหลกัที่ทําการค้าผ่านช่องทางการค้าอําเภอแม่สายในปจัจุบนั ได้แก่ ประเทศพม่า 
และประเทศจนี โดยเส้นทางหลกัที่ใช้เป็นเส้นทางทางบก คอืเส้นทาง R3B โดยเส้นทางนี้เริม่จากด่าน
พรมแดนแม่สายผ่านจงัหวดัท่าขีเ้หลก็ประเทศพม่า ผ่านเมอืงเชยีงตุง เมอืงลาเขา้ชายแดนจนีทางด้าน
เชยีงรุ่ง และมุ่งสู่คุนหมงิ ซึง่ปจัจุบนัเสน้ทางดงักล่าวเป็นถนนลาดยางขนาดสองช่องทางจราจร และจาก
เชยีงตุงไปเมอืงลากาํลงัจะพฒันาเป็นถนนสีช่่องทางจราจร ซึง่การเดนิทางดว้ยรถยนต์จากชายแดนไทย
ไปเมืองลาของประเทศพม่า ตามเส้นทางดงักล่าว ใช้เวลาประมาณ 6-8 ชัว่โมง รวมระยะทาง 252 
กโิลเมตร 12 อกีทัง้จากเมอืงเชยีงตุงยงัสามารถเดนิทางต่อไปยงัเมอืง ตองย ีและเมอืงมณัฑะเลย ์ซึ่งเป็น
เมอืงใหญ่ของพม่าตอนเหนือและเป็นโอกาสในการขยายตลาดเขา้สู่เมอืงเหล่านี้ในอนาคต  

สินค้าที่ส่งออกไปประเทศพม่าส่วนใหญ่ ได้แก่สินค้าประเภทอุปโภคปริโภคต่างๆที่ใช้ใน
ชวีติประจาํวนั และสนิคา้ประเภทวสัดุก่อสรา้ง เช่น น้ํามนัเชื้อเพลงิ, แผ่นเหลก็ชุบสงักะสี, ยางรถยนต์, 
ยารกัษาโรค, ปูนซเีมนต์, บตัรเตมิเงนิ, ก๊าซ LPG, อะไหล่รถจกัรยานยนต์ และสนิค้าเบด็เตลด็ทัว่ไป 
ส่วนสินค้าเข้าส่วนใหญ่จะเป็นจําพวกสินค้าเกษตร พวกของป่า และสินแร่ต่างๆ เช่น โค-กระบือ, 
กระเทยีม, เสือ้ผา้สตร,ี ผลสม้สด, เปลอืกไม,้ รตันะชาตยิงัไม่ตกแต่ง, ซงัดอกหญ้า, เครื่องจกัรเก่าใช้แล้ว
และสนิค้าเบ็ดเตลด็ทัว่ไป13 โดยมูลค่าการค้ามคีวามผนัผวนไม่แน่นอนซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์
ความไม่สงบตามแนวชายแดน อกีทัง้ปญัหาการเมอืงภายในประเทศพม่าและการเมอืงระหว่างประเทศ 
โดยเมื่อเกดิปญัหาขึน้พม่ามกัจะนําเอามาตรการการปิด-เปิด ด่านพรมแดนมาใช้ ซึ่งส่งผลกระทบอย่าง
สงูต่อปรมิาณการคา้ชายแดน  

ปจัจุบนัรฐับาลไทยได้อนุมตักิารสร้างสะพานขา้มแม่น้ําสายแห่งที่ 2 ขึน้ ซึ่งปจัจุบนัโครงการนี้
เสรจ็สมบรูณ์แลว้ ช่วงสะพานแลว้เสรจ็หากแต่การก่อสร้างในบรเิวณเชงิสะพานซึ่งจะใช้เป็นศูนยบ์รกิาร
กระจายสนิคา้ยงัไม่แลว้เสรจ็ ซึง่เป็นพืน้ทีป่ระมาณ 270 ไร่ โดยจะเป็นศนูยร์วมของหน่วยงานที่เกี่ยวกบั
การนําเขา้ส่งออกมาไว้รวมกนั และจะมีระบบตรวจสอบที่สมบูรณ์ มอุีปกรณ์เอก็ซเรย์ และอุปกรณ์
คอมพวิเตอรพ์รอ้มมลูและจะทาํใหเ้ป็นศนูยบ์รกิารทีค่รบวงจรอย่างแท้จรงิ14 ซึ่งจะเหน็ได้ว่าการกําหนด
นโยบายการพฒันาพืน้ทีต่อนในของรฐับาลจนีนี้จงึมผีลกระทบต่อการเตบิโตทางดา้นการคา้ระหว่างไทย-
จนี โดยเฉพาะที่แม่สายอย่างเหน็ได้ชดั กล่าวโดยสรุปคอื ปจัจยัจนีเป็นปจัจยัที่สําคญัที่ทําให้แม่สายมี
การพฒันาดา้นการคา้อยา่งต่อเนื่องและในปรมิาณทีเ่พิม่สงูขึน้อกีดว้ย 

เนื่องจากพืน้ทีพ่รมแดนไทยตดิต่อกบัประเทศพม่านัน้เป็นพืน้ทีข่องกองกาํลงัชนกลุ่มน้อย ได้แก่ 
กองกาํลงัไทใหญ่ (SSA) ซึง่มกัจะมกีารสูร้บกบัทหารพม่าอยู่เสมอในบรเิวณชายแดนตดิต่อกบัไทย ซึ่ง
ทาํใหต้อ้งมกีารปิดด่านส่งผลต่อการคา้ชายแดนอยา่งมาก นอกจากนัน้ยงัมกีองกาํลงัวา้แดง (UWSA) ทีม่ ี
ชื่อเสียงด้านการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศโดยมกัจะใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อส่งต่อไปยงั

                                                
12 ดา่นศลุกากรแมส่าย, “รายงานประจําปี 2549,” 2549. (เอกสารไมต่พีมิพ์เผยแพร)่ 
13 ดา่นศลุกากรแมส่าย, “รายงานประจําปี 2549,” 2549. (เอกสารไมต่พีมิพ์เผยแพร)่ 
14 พรพมิล ตรโีชต,ิ การพฒันาลุ่มน้ําภายใตป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง: กรณีศกึษาชมุชนลุ่มน้ําโขง. กรงุเทพฯ  :สถาบนั
เอเชยีศกึษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2551, หน้า 137-138 
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ประเทศที่สาม15 ซึ่งถึงแม้นว่ากองกําลงัวา้แดง (UWSA) จะไม่มีการสู้รบกบัทหารพม่าเนื่องจากเป็น
พนัธมิตรกนั แต่พื้นที่ของอิทธิพลกองกําลงัว้าแดงซึ้งอยู่ติดต่อกบัชายแดนจีนและเป็นทางผ่านของ
เสน้ทางการคา้ ไทย-จนี รวมถงึเป็นเสน้ทางในการกระจายสนิคา้ไปยงัเมอืงต่างๆของรฐัฉานตอนบนนัน้ 
รฐับาลพม่าไม่สามารถเขา้ไปควบคุมไดจ้งึปรากฏการหาผลประโยชน์ของชนกลุ่มวา้แดงในรูปแบบต่างๆ 
เช่น การตัง้ด่านเกบ็เงนิกบัรถขนส่งสนิคา้ซึง่ปจัจุบนัมถีงึ 12 ด่าน ทาํใหต้อ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการผ่านทาง
ประมาณ 30,000-40,000 บาท ต่อคนั อกีทัง้เจา้หน้าทีพ่ม่าไม่อนุญาตใหร้ถยนตบ์รรทุกสนิคา้แบบตู้คอน
เทนเนอร ์เขา้-ออก ประเทศทางชายแดนด้านนี้ ผู้ประกอบการ นําเขา้-ส่งออก จําเป็นต้องใช้รถกระบะ
บรรทุกสนิคา้คลุมผา้ใบแทน ซึง่เสีย่งต่อการทีส่นิคา้จะเสยีหายโดยเฉพาะในฤดูฝน16 อุปสรรคเหล่านี้ทํา
ใหต้น้ทุนในการขนส่งของผูป้ระกอบการเพิม่ขึน้ ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการหนัไปเลอืกใช้เส้นทางการขนส่ง
สนิคา้ผ่านแม่น้ําโขงทางดา้นอาํเภอเชยีงแสน และเสน้ทางทางบกทางดา้นอาํเภอเชยีงของในการค้าขาย
กบัจนีแทนมากขึน้ 

จากปญัหาภายในของประเทศพม่าดงัที่ได้กล่าวมาขา้งต้น ได้ส่งผลกระทบต่อการเตบิโตของ
การคา้ชายแดนอยา่งมาก จากเดมิทีแ่ม่สายเคยถูกวางยุทธศาสตร์ไวใ้ห้เป็นศูนยก์ลางการค้ากบัจนีจาก
รฐับาลโดยไดม้กีารวางโครงการในการจดัสรา้งสะพานขา้มแม่น้ําสายแห่งที่ 2 และด่านศุลกากรแห่งใหม่
เพื่อรองรบัการขยายตวัของการค้ากบัจีน และในขณะเดียวกนัทางรฐับาลจนีก็ได้ให้ความสําคญักบั
เสน้ทางการคา้สาย “แม่สาย-ท่าขีเ้หลก็-เชยีงตุง-เมอืงลา” เป็นอย่างมาก โดยได้มคีวามพยายามในการ
ผลกัดนัการสรา้งและปรบัปรุงสภาพถนนสายนี้ตลอดมา แต่ปญัหาทีเ่กดิขึน้ในปจัจุบนัทําให้การค้ากบัจนี
ต้องหาเส้นทางใหม่ ทางด้านนักธุรกิจไทยต้องหนัไปใช้เส้นทางทางน้ําที่อําเภอเชยีงแสนมากขึ้น 17 
ทางดา้นรฐับาลจนีกไ็ดห้นัไปใหค้วามสาํคญักบัเสน้ทางสาย “R3A” ทีผ่่านประเทศลาวมากขึน้ ในขณะที่
รฐับาลไทยกต็อ้งปรบัตวัโดยปรบัเปลีย่นจุดยทุธศาสตรก์ารคา้กบัจนีไปไวท้ีอ่าํเภอเชยีงของแทนโดยได้มี
โครงการในการสร้างสะพานมิตรภาพและด่าศุลกากรแห่งใหม่ขึ้นที่นัน่ จึงนับว่าเป็นการเสยีโอกาส
ทางด้านการค้าของอําเภอแม่สายอย่างมากในการขยายการค้ากบัจีน แต่อย่างไรก็ตามหากปญัหา
ดงักล่าวนี้ไดร้บัการแกไ้ขจนเสน้ทาง R3B สามารถใชไ้ดอ้ยา่งเตม็ประสทิธภิาพอกีครัง้ กจ็ะมสี่วนสําคญั
ในการเสรมิศกัยภาพของอาํเภอแม่สายใหส้ามารถพฒันาไดอ้ยา่งเตม็ที ่โดยเฉพาะในทางเศรษฐกจิ 

4) กาญจนบรุี  
มศีกัยภาพการพฒันาเสน้ทางเชื่อมต่อกบัเมอืงทวาย เมอืงใหญ่ทางตอนใต้ของประเทศพม่า อกี

ทัง้ยงัสามารถเชื่อมต่อกบับรเิวณที่รฐับาลพม่ามนีโยบายจะสร้างท่าเรอืน้ําลกึซึ่งสามารถพฒันาการค้า
ทางทะเล และการท่องเทีย่วสู่หมู่เกาะในทะเลอนัดามนั นอกจากนี้ ปจัจุบนัจงัหวดักาญจนบุรยีงัเป็นจุด
นําเขา้ก๊าซธรรมชาตจิากประเทศพม่า เพื่อใชใ้นการผลติกระแสไฟฟ้าทีโ่รงไฟฟ้าราชบุร ีซึ่งทําให้เป็นจุด

                                                
15 เรือ่งเดยีวกนั, หน้า 140 
16 นายดา่นศลุกากรแมส่าย, สมัภาษณ์  22 พฤษภาคม 2550. 
17 สมัภาษณ์  รองประธานหอการคา้จงัหวดัเชยีงราย ฝ่ายการคา้ชายแดน,  7 กมุภาพนัธ์ 2550. 
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ที่มมีูลค่าการค้าสูงสุด ในด้านการค้าชายแดนนัน้ ปจัจุบนัจงัหวดักาญจนบุรมีเีพยีง 4 ช่องทางที่มกีาร
ผ่านแดนและการตดิต่อคา้ขายจาํนวนมาก ไดแ้ก่ 

 
บา้นเจดยีส์ามองค ์ตาํบล
หนองล ูอาํเภอสงัขละบุร ี

            บา้นเจดยีส์ามองคเ์ป็นหมู่บา้นชายแดนของอาํเภอสงัขละบุร ี
อยูท่างทศิเหนือของจงัหวดักาญจนบุร ีห่างจากอําเภอเมอืงประมาณ 
230 กโิลเมตร และอยูห่่างจากอาํเภอสงัขละบุรปีระมาณ 23 กโิลเมตร 
ลกัษณะพื้นที่ท ัว่ไปเป็นป่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ล้อมรอบด้วย
ภเูขา บา้นเจดยีส์ามองคม์พีืน้ทีต่ดิต่อกบัประเทศพม่าดา้นอําเภอพญา
ตองซ ูจงัหวดัเมาะลาํไย ในปจัจุบนัด่านเจดยีส์ามองคเ์ป็นจุดผ่อนปรน
ทางการค้าและจุดผ่านเดียวชัว่คราวระหว่างไทยกบัพม่า เพียงจุด
เดยีวของจงัหวดักาญจนบุร ีตามมตคิณะอนุกรรมการเปิดจุดผ่านแดน
ชัว่คราว สาํนกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต ิครัง้ที่ 6/2533 เมื่อวนัที ่
17 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 มลูค่าการคา้ชายแดนของจงัหวดักาญจนบุรี
จึงมาจากการค้าขายผ่านจุดผ่อนปรนทางการค้าและจุดผ่านแดน
ชัว่คราวด่านเจดยีส์ามองคเ์ป็นหลกั 

บา้นอต่ีอง ตาํบลปิล๊อก อาํเภอ
ทองผาภมู ิ
 
 
 
 
 
 
 
 

            บา้นอต่ีอง ตัง้อยู่หมู่ที่ 1 ตําบลปิล๊อก อําเภอทองผาภูม ิอยู่
ห่างจากตวัเมืองจงัหวดักาญจนบุรีประมาณ 170 กโิลเมตร มสีภาพ
เป็นพื้นที่สูง มสีภาพอากาศคล้ายกบัทางเหนือของประเทศไทย ใน
อดีตบ้านอีต่องเจรญิรุ่งเรืองจากการทําเหมืองแร่ดีบุกและวุลแฟรม 
โดยมแีร่ทองคาํบา้งแต่ไม่มากพอทีจ่ะลงทุนทาํเหมอืงแร่ การทาํเหมอืง
แร่ในสมยันัน้อาศยัแรงงานพม่าและชนกลุ่มน้อยเป็นจํานวนมาก ทําให้
เกดิชุมชนขนาดใหญ่ขึน้ ในปี พ.ศ. 2540-2541 การปิโตรเลยีมแห่ง
ประเทศไทย (ปตท.) ได้วางท่อก๊าซธรรมชาตซิึ่งซื้อก๊าซธรรมชาตมิา
จากพม่า เพื่อนํามาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าจงัหวดั
ราชบุร ีจุดทีม่กีารส่งมอบก๊าซ ณ ชายแดนไทย-พม่า เป็นสถานีตัง้อยู่
ที่บ้านอต่ีอง ตําบลปิล๊อก อําเภอทองผาภูม ิและในปี พ.ศ. 2544 จึง
เริม่ซือ้ขายก๊าซธรรมชาตผิ่านทางดงักล่าว 

ช่องผาสุก ตาํบลหว้ยเขยง่ 
อาํเภอทองผาภมู ิ
 
 
 
 
 

           ช่องผาสุกตัง้อยู่บริเวณหมู่บ้านแปลง 4 ตําบลห้วยเขย่ง 
อาํเภอทองผาภมู ิอยูห่่างจากตวัเมอืงจงัหวดักาญจนบุรปีระมาณ 170 
กโิลเมตร และห่างจากอาํเภอทองผาภมูปิระมาณ 30 กโิลเมตร และอยู่
ในบริเวณใกล้กบัที่ตัง้เขื่อนเขาแหลม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชพีเพาะปลกูขา้วโพด มนัสาํปะหลงั ยางพารา ขา้วและผลไม้ต่างๆ 
นอกจากนี้ ยงัมกีารเลีย้งสตัวแ์ละทาํประมงน้ําจดื 
           เส้นทางจากช่องผาสุกไปยงัพม่าเป็นระยะทางประมาณ 4 



 
 

- 29 - 

 
 
 
 

กโิลเมตร มีหมู่บ้านประมาณ 40-50 หลงัคาเรือน และยงัมีหมู่บ้าน
อื่นๆ อกีตลอดเส้นทางไปทวาย ทําให้ช่องทางดงักล่าวมกีารค้าชาย
แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชาวไทย กะเหรี่ยง และพม่า มาเป็ น
เวลานานแล้ว โดยสินค้าที่พม่านํามาแลกเปลี่ยนกบัไทย ได้แก่ โค 
กระบอื ปลาแหง้ กุง้แหง้ ไขเ่ต่า หวาย มูลค้างคาว เป็นต้น ในขณะที่
คนไทยจะนําสนิคา้อุปโภคบรโิภค เครื่องใชไ้ฟฟ้า และยารกัษาโรคไป
แลกเปลี่ยนเป็นส่วนใหญ่ ในปี พ.ศ. 2541 ฝ่ายความมัน่คงในพื้นที่
จงัหวดักาญจนบุรไีดปิ้ดช่องทางผาสุกหา้มมใิหม้กีารคา้ขาย เนื่องจาก
มกีารสูร้บบรเิวณแนวชายแดนพม่า จนปจัจุบนัที่สถานการณ์เริม่สงบ
ลงแลว้ ทางหอการคา้จงัหวดักาญจนบุรพียายามเสนอเรื่องเพื่อขอเปิด
จุดผ่อนปรนที่ช่องผาสุกแต่ย ังไม่เป็นผลแต่อย่างใด เนื่ องจาก
คณะกรรมการร่วมรฐัและเอกชนจงัหวดัยงัคงอ้างเหตุผลของความ
มัน่คงและความปลอดภยั ประกอบกบัช่องผาสุกอยู่ในบรเิวณลุ่มน้ํา 
1A ซึ่งการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดงักล่าวต้องนําเรื่องเขา้ที่
ประชุมคณะรฐัมนตร ี(ครม.) ดงันัน้ หากผู้ประกอบการค้าต้องการนํา
สนิคา้เขา้ออกบรเิวณช่องผาสุก สามารถขออนุญาตไปยงัด่านศุลกากร
อําเภอสังขละบุรีเป็นครัง้คราวได้ โดยให้ด่านศุลกากรประสาน
หน่วยงานความมัน่คงในพืน้ทีท่ราบดว้ย 

บา้นพุน้ํารอ้น ตาํบลบา้นเก่า 
อาํเภอเมอืง 
 
 
 
 
 
 

              บ้านพุน้ําร้อนตัง้อยู่หมู่ที่ 12 ตําบลบ้านเก่า อําเภอเมือง 
อยู่ห่างจากอําเภอเมืองประมาณ 75 กิโลเมตร บ้านพุน้ําร้อนเป็น
หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน มีพื้นที่ติดต่อกับพม่าด้านทวาย 
มณฑลตะนาวศรี โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นเส้นแบ่งเขตแดน 
นอกจากนี้ พื้นที่บ้านพุน้ําร้อนยงัเป็นพื้นที่ราชพสัดุและเขตหวงห้าม
ที่ดินของทหาร อยู่ในความดูแลของกองพลทหารราบที่ 9 ตาม
พระราชบญัญตักิฤษฎีกา กําหนดเขตหวงหามที่ดนิของทางราชการ
ทหาร พ.ศ. 2481 บ้านพุน้ําร้อนมปีระชากรประมาณ 600 คน เป็น
ประชากรไทยประมาณร้อยละ 80 นอกนัน้เป็นชาวกะเหรี่ยง มอญ 
และพม่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม ปลูกข้าวโพด 
ฟกัทอง มนัสําปะหลงั กล้วย พรกิ มะขามหวาน นอกจากนี้ ยงัเลี้ยง
สตัว ์หาของปา่ และสานเขง่ไมไ้ผ่  
              ช่องทางผ่านแดนบา้นพุน้ํารอ้นมบีทบาทสาํคญัดา้นการค้า
ระหว่างไทย-พม่าอย่างมาก เนื่องจากภาคเอกชนของจงัหวดัภายใต้
การสนับสนุนของสภาอุตสาหกรรมจงัหวดักาญจนบุรี ในนามของ
บรษิัทกาญจนบุร-ีทวาย ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั ได้รบัสมัปทานจาก
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รฐับาลพม่า ในโครงการสรา้งทางหลวงระหวา่งประเทศสายทวาย-บา้น
เก่า (สายอาเซยีน A-123) ในพม่ามาเชื่อมต่อที่บรเิวณบ้านพุน้ําร้อน 
หมู่ที่ 12 ตําบลบ้านเก่า อําเภอเมือง และโครงการนี้ ได้ร ับการ
สนับสนุนจากศูนยพ์ฒันาภาคกลาง สํานักงานคณะกรรมการพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติฉบบัที่ 8 พ.ศ. 2539-2544 ภายใต้แผนแม่บท โครงการ
พฒันาชายฝ ัง่ทะเลตะวนัตก (Western Seaboard- WSB) และสร้าง
ความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมกบัฝ ัง่ทะเลอนัดามนัเพื่อเป็นประตู
การคา้อนัสาํคญัทางหนึ่งระหวา่งไทยกบัพม่าและทางออกทะเลอนัดา
มนัของไทยไปยงักลุ่มประเทศตะวนัตก ยุโรป กลุ่มตะวนัออกกลาง 
ประเทศในทะเลอาหรบัอนิเดยี ดงันัน้ หากดาํเนินการต่อไป ในอนาคต
จงัหวดักาญจนบุรจีะเป็น Golden Gate Way ของประเทศไทยสู่ทะเล
อนัดามนั 

 
5)  แม่ฮ่องสอน  
เสน้ทางนี้มจีุดเด่นทีน่่าสนใจเนื่องจากสามารถเขา้ถงึกรุงเนยปี์ดอวเ์มอืงหลวงใหม่ของพม่า และ

เชื่อมต่อถงึเมอืงมณัฑะเลยศ์นูยก์ลางการคา้ทางตอนเหนือของพม่า และยงัสามารถเชื่อมต่อสู่เมอืงลอย
ก่อ (เมอืงหลวงรฐัคะยาห)์ ตองย ี(เมอืงหลวงรฐัฉาน) และตองอู ซึ่งจะทําให้ไทยสามารถขยายของเขต
ของการคา้ชายแดนเขา้สู่พืน้ทีต่อนเหนือของพม่าได ้

ปจัจุบนัจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมเีสน้ทางตดิต่อกบัประเทศพม่าถงึกวา่ 20 ช่องทาง โดยปจัจุบนัได้มี
การเปิดเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้า 5 แห่ง คอื 1) บ้านห้วยผึ้ง ตําบลห้วยผา อําเภอเมอืง 2) บ้านห้วย
ตน้นุ่น อาํเภอขนุยวม 3) บา้นนําเพยีงดนิ อาํเภอแม่สะเรยีง 4) บา้นเสาหนิ อาํเภอแม่สะเรยีง 5) บ้านแม่
สามแลบ อาํเภอสบเมย 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอนค่อนขา้งจะมปีญัหาต่อการคมนาคมและขนส่งจากภายนอกและส่วนอื่นของ
ประเทศเนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่เต็มไปด้วยเขาสูงชนั แต่อย่างไรด้วยตําแหน่งที่ตัง้จงัหวดัอนัมี
ชายแดนตดิกบัประเทศพม่าเป็นแนวยาว อกีทัง้ยงัมรีะยะทางไม่ไกลจากเมอืงใหญ่ของพม่าอย่างตองอ ู
และตองย ีจงึส่งผลใหแ้ม่ฮ่องสอนถูกใชเ้ป็นเสน้ทางการค้าและการคมนาคมระหว่างผู้คนมาแต่ครัง้อดตี 
นอกจากนี้ในสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 ยงัพบว่ากองทพัญี่ปุ่นยงัได้ใช้พื้นที่อําเภอขุนยวม จังหวดั
แม่ฮ่องสอน เป็นฐานกําลงัในการส่งทหารเขา้ประเทศพม่า โดยกองทพัญี่ปุ่นได้สร้างเส้นทางสนามบนิ
และเส้นทางลําเลียงเชื่อมโยงจงัหวดัแม่ฮ่องสอนกบัเมืองในฝ ัง่พม่าผ่านช่องทางห้วยต้นนุ่น18 ซึ่งใน
ปจัจุบนัเสน้ทางดงักล่าวยงัคงใช้ประโยชน์ทางการค้าและมกีารเปิดเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าห้วยต้น
นุ่น 

                                                
18ด ูเชดิชาย ชมธวชั, ทหารญ่ีปุ่ นในความทรงจ าของชาวขนุยาวในสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 (มปพ).(ไม่ปรากฏที่
พมิพ์) 
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สาํหรบัในปจัจุบนัแม้จงัหวดัแม่ฮ่องสอนจะยงัคงมอุีปสรรคในการเดนิทางและขนส่งสนิค้าจาก
ภายนอกทีเ่สน้ทางตอ้งผ่านภเูขาสงูชนั และอาชพีส่วนใหญ่ของประชาชนยงัอยู่ในรูปของการเกษตร แต่
จากข้อมูลการค้าชายแดนผ่านจุดผ่อนปรนทัง้ 5 แห่ง กลบัพบว่าม ี มูลค่าสูงถึง 613 ล้านบาท โดย
แบ่งเป็นการส่งออก 550.57 ลา้นบาท และการนําเขา้ 62.43 ลา้นบาท มสีนิคา้ส่งออกหลกั 10 อนัดบัแรก 
คอื เสือ้ผา้เก่าใชแ้ลว้ สุราต่างประเทศ รองเท้าแตะฟองน้ํา, สนิค้าอุปโภค-บรโิภค รถบรรทุกเก่าใช้แล้ว 
หลอดฟลูออเรสเซนต์ไม่เกนิ 100 วตัต์ เครื่องใช้สํานักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า ขา้วเจ้าชยันาท และหลอด
ไฟฟ้าแบบตรง ตามลาํดบั ส่วนสนิคา้นําเขา้หลกั คอื สิง่ประดษิฐท์าํดว้ยไม ้กระบอืมชีวีติ พรกิแหง้ วงล้อ
เกวยีน น้ํามนังา และน้ํายางรกั ในแง่นี้อาจกล่าวได้ว่าแม่ฮ่องสอนยงัมคีงมคีวามสําคญัในฐานะเส้นทาง
คมนาคมและการคา้กบัประเทศเพื่อนบา้น 

แต่อยา่งไรกด็แีมก้ารคา้ชายแดนจะมมีลูค่าทีค่่อนขา้งสูงเมื่อเทยีบกบัสภาพภูมปิระเทศและที่ตัง้
ของจงัหวดั แต่สาํหรบัจงัหวดัทีม่พีรมแดนตดิกบัประเทศพม่ากวา่ 483 กโิลเมตรและมชี่องทางชายแดน
กวา่ 20 แห่ง อกีทัง้ยงัเป็นเสน้ทางการคา้ทีส่าํคญัในอดตี อาจถอืไดว้า่การมลูค่าการค้าชายแดนดงักล่าว
ยงัมจีาํนวนไม่มากเท่าทีค่วร ซึง่อาจเป็นผลมาจากเสน้ทางการค้าที่มสีภาพทรุดโทรมและลําบากต่อการ
สญัจรไปมา 

6) ประจวบคีรีขนัธ ์ 
เส้นทางนี้จะทําให้สามารถเชื่อมต่อกบัเมอืงมะริด มณฑลตะนาวศรขีองพม่า ซึ่งเป็นเมืองที่มี

ประชากรหนาแน่น ปจัจุบนัเป็นเมอืงท่าทีใ่ชใ้นการประมงและยงัเป็นศนูยก์ลางการค้าไข่มุกที่สําคญัของ
เขตตะนาวศร ีนอกจากนี้ทางการพม่ายงัมแีผนในการพฒันาหมู่เกาะมะริดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใน
อนาคตดว้ย การเชื่อมโยงดงักล่าวจะทาํใหจ้งัหวดัประจวบครีขีนัธข์องไทย สามารถเชื่อมศกัยภาพทัง้ใน
ดา้นการคา้ การท่องเทีย่ว ประมง และอุตสาหกรรมการเกษตรทีเ่ป็นจุดแขง็ของประจวบครีขีนัธ ์ 

โดยปจัจุบนัจงัหวดัประจวบครีขีนัธม์ชี่องทางตดิต่อกบัประเทศพม่าถงึกวา่ 30 ช่องทาง หากแต่มี
การพฒันาเปิดเป็นจุดผ่อนปรนเพียงช่องทางเดียว คือ บริเวณด่านสงิขร  ตําบลคลองวาฬ จงัหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์ซึง่ตัง้อยูท่ ีบ่า้นไร่เครา หมู่ที ่6 ตาํบลคลองวาฬ อาํเภอเมอืงประจวบครีขีนัธ์ ห่างจากตวั
จงัหวดัเป็นระยะทาง 22 กโิลเมตร และห่างจากถนนเพชรเกษมประมาณ 14 กโิลเมตร โดยมด่ีานมูด่อง
ตัง้อยูต่รงขา้มในฝ ัง่พม่า จุดทีต่ ัง้ของด่านสงิขรปจัจุบนัอยูห่่างมาทางทศิตะวนัออกจากเมอืงสงิขรหรอืช่อง
สงิขรเดิมประมาณ 70 กิโลเมตร โดยได้ถูกลงนามประกาศให้ด่านสิงขรมีฐานะเป็นจุดผ่อนปรนทาง
การคา้เมื่อวนัที ่5 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2541  

สภาพโดยรอบของจุดผ่อนปรนทางการคา้ด่านสงิขรมสีภาพเป็นภูเขาสูง และมลีกัษณะเป็นช่อง
เขาบรเิวณที่ตัง้ของจุดผ่อนปรน สภาพแวดล้อมโดยรอบนอกจากจะมลีกัษณะเป็นป่าทบึโดยเฉพาะ
บรเิวณเทือกเขาตะนาวศรทีี่เป็นพรมแดนไทย-พม่าแล้ว ยงัมีพื้นที่ทําการเกษตรโดยเฉพาะสปัปะรด 
มะพรา้วและปาลม์น้ํามนั ตามเชงิเขาในฝ ัง่ไทย ซึง่ลกัษณะของการถือครองกรรมสทิธิท์ ี่ดนิอยู่ในรูปของ 
ส.ป.ก. 

สาํหรบัการใชง้านช่องสงิขรในช่วงเวลา 20 ปีที่ผ่านมานัน้ ช่องสงิขรถูกใช้ในฐานะจุดผ่านแดน
ชัว่คราวเพื่อนําไม้ซุงจากประเทศพม่าที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้รบัสมัปทานจากรฐับาลพม่าเข้า
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ประเทศไทย ระหวา่งปี พ.ศ. 2532 – 2534 และช่องทางนําเขา้ถ่านหนิในช่วงปี พ.ศ. 2536 - 2538 จาก
เหมอืงแร่ของบรษิทั บรูพาถ่านหนิ จาํกดั ทีไ่ดร้บัสมัปทานจากรฐับาลพม่า  

อยา่งไรกด็แีมท้างจงัหวดัประจวบครีขีนัธจ์ะเปิดด่านสงิขรเป็นจุดผ่อนปรนทางการคา้ตามทีก่ล่าว
มาแลว้ แต่ดเูหมอืนสภาพการคา้บรเิวณดงักล่าวนี้จะไม่มคีวามเปลี่ยนแปลงหรอืขยายตวัมากสกัเท่าใด
นัก จะมกีารค้าที่มูลค่าสูงบ้างกแ็ต่เพียงการขนถ่านหินจากเหมอืงของบรษิัท อติาเลียนไทย จํากดั ที่
ไดร้บัสมัปทานจากรฐับาลพม่าเขา้มาฝ ัง่ไทย และเครื่องมอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทําเหมอืงแร่จากฝ ัง่ไทยไป
ยงัฝ ัง่พม่า นอกเหนือจากนัน้จะเป็นการคา้ของเลก็ๆ น้อยๆ ของประชาชนตามแนวชายแดน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่กล้วยไม้และพนัธุ์ไม้ป่าที่ชาวพม่าในท้องถิ่นนําข้ามแดนมาขายยงัฝ ัง่ไทย และเครื่องอุปโภค
บรโิภคในชวีติประจาํวนัทีช่าวพม่ายงัตอ้งพึง่พาจากฝ ัง่ไทยอยูม่าก  
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3.1 ภาษี 

ระบบการจดัเกบ็ภาษกีารลงทุนของพม่า ไดจ้ดัประเภทนกัลงทุนต่างชาต ิเพื่อจดัเกบ็ภาษ ีดงันี้ 
 1. ชาวต่างชาตทิี่ไม่มถีิ่นพํานักในพม่า (Non-Resident Foreigner) หมายถึง ชาวต่างชาตทิี่อยู่
อาศยัในพม่าน้อยกวา่ 183 วนั ซึง่ตอ้งเสยีภาษจีากรายไดท้ ัง้หมดทีไ่ดร้บัภายสหภาพพม่า 
 2. ชาวต่างชาตทิีม่ถีิน่พาํนกัในพม่า (Resident Foreigner) หมายถงึ  
   - ชาวต่างชาตทิีอ่ยูอ่าศยัในพม่ามากกวา่ 183 วนั 
   - บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนเป็นบรษิทัจาํกดั รวมทัง้มผีูถ้อืหุน้เป็นชาวต่างชาต ิ
     บางส่วนหรอืทัง้หมด 
   - สมาคมทีม่ชีาวต่างชาตริ่วมจดัตัง้ดว้ยทัง้หมดหรอืบางส่วน ยกเวน้บรษิทัสาขา
     ต่างชาต ิใหน้บัรวมเป็นชาวต่างชาตทิีไ่ม่ถิน่พาํนกัในพม่า 

ประเภทภาษี 

อตัราภาษี ส าหรบันักลงทุนต่างชาติ 

อาศยัอยูใ่นพม่า  
(Resident Foreigner) 

ไม่ไดอ้าศยัในพม่า 
(Non-Resident 

Foreigner) 
1. ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคล (Corporate Tax)  อตัราคงที ่รอ้ยละ 30  

ต่อเงนิไดสุ้ทธ ิ
ขัน้ตํ่า รอ้ยละ 35  
ต่อเงนิไดสุ้ทธ ิ 

- กรณีไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน - ไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคล (tax holiday) 
เป็นเวลา 3 ปี และสามารถขอขยายระยะเวลาต่อได ้

2. ภาษ ีหกั ณ ทีจ่่าย (Withholding Tax) 
-ภาษดีอกเบีย้  
-ภาษคี่าภาคหลวง (Royalty) 
-ภาษคี่าทาํสญัญา (Contract) 
-ภาษเีงนิเดอืน ค่าจา้ง เบีย้เลีย้ง โบนสั 

  
15 
15 
3 

2.5 

  
20  
20  
3.5  
3 

3. ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา  
(Personal Income Tax) 
-กจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิจาก MIC 
-กจิการทีไ่ม่ไดร้บัการส่งเสรมิจาก MIC 

  
 

รอ้ยละ 10 ต่อเงนิไดส้ทุธ ิ 
รอ้ยละ 15 ต่อเงนิไดส้ทุธ ิ

รอ้ยละ 35 ต่อเงนิไดส้ทุธ ิ
  

5. ภาษกีารคา้ (Commercial Tax) เป็นภาษี
สาํหรบัสนิคา้ทัว่ไป, สนิคา้นําเขา้, หรอืสนิคา้
ผลติภายในประเทศ รวมทัง้การบรกิารต่าง ๆ  

  
อตัราภาษมีตีัง้แต่ 0 - 200 
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   ภาษีการค้า 

ประเภทธุรกจิ อตัราภาษี 
ธุรกจิประเภทผลติสนิคา้เพื่อขาย 5-20% ของรายได ้
ธุรกจิบรกิาร เฉพาะธุรกจิขนส่งทางน้ํา ทางอากาศ 
รถยนต ์รถไฟ ธุรกจิบนัเทงิ ธุรกจิการคา้ 

8-30% 

ธุรกจิ โรงแรม และภตัตาคาร 10% ของรายได ้
 

 ภาษีน าเข้า19 รฐับาลพม่าไดป้ระกาศเกบ็ภาษนํีาเขา้สนิคา้หลายชนิด ดงันี้ 

1.อตัราเดยีวทีร่ะดบั       25%  
2.สนิคา้คอมพวิเตอร์ ปุ๋ย และเวชภณัฑ์ ฯลฯ จากเดมิที่สนิค้าเหล่านัน้ต้องเสยีภาษีในอตัรา 2-

20% และได้เปลี่ยนอตัราแลกเปลี่ยนที่ใช้คํานวณราคาสนิค้าสําหรบัการคํานวณภาษี ศุลกากรที่ระดบั 
450 จ๊าต/ดอลลารส์หรฐั จากเดมิทีใ่ชอ้ตัราแลกเปลีย่น 100 จ๊าต/ดอลลารส์หรฐั 
           3. สิง่ทอ          5-300 % ของมลูค่านําเขา้ 
           4. เครื่องจกัรและอุปกรณ์      15-200 % ของมลูค่านําเขา้ 
           5. อุปกรณ์ในการขนส่ง        5-300 % ของมลูค่านําเขา้ 
           6. สนิคา้อุปโภคบรโิภค      50-200 % ของมลูค่านําเขา้ 

ภาษีส่งออก รฐับาลพม่าไดป้ระกาศเกบ็ภาษสี่งออกสนิคา้หลายชนิด ดงันี้ 

                1. แป้ง แป้งขา้วจา้ว      10 จ๊าตต่อเมตรกิตนั  
                2. ราํขา้ว        10 จ๊าตต่อเมตรกิตนั 
                3. กากน้ํามนัพชื       5 % ของมลูค่าส่งออก 
                4. ธญัพชื        5 % ของมลูค่าส่งออก 
                5.ไมไ้ผ่ หนงัสตัว ์     5% และ 10% ของมลูค่าส่งออก 

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ชาวต่างชาติที่ทําธุรกิจในพม่า จะเสียภาษีดงักล่าวโดยแบ่งเป็น 2 
ประเภท คอื ผูท้ีพ่าํนกัในพม่ากบัผูท้ ีม่ไิดพ้าํนกัในพม่า โดยจะเสยีในอตัรา ดงันี้ 

                1.  ภาษดีอกเบีย้ ผูพ้าํนกัเสยี 15% ไม่พาํนกัเสยี 20% 
                2.  ภาษจีากการไดร้บัใบอนุญาตต่างๆ ผูพ้าํนกัเสยี 15% ผูไ้ม่พาํนกัเสยี 20% 
                3.  ค่าธรรมเนียมการทาํสญัญากบัรฐับาล ผูพ้าํนกัเสยี 4% ไม่พาํนกัเสยี 3.5 
                4.  กรณีทีเ่งนิปนัผล กาํไรของกจิการสาขา และส่วนแบ่งกําไรที่ได้รบัการหกัภาษีแล้ว ไม่
ตอ้งชาํระภาษหีกั ณ ทีจ่่ายอกี 

                                                
19 ทีม่า : สาํนกัอาเซยีนกรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ มนีาคม 2551 
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3.2 ต้นทุนแรงงานของประเทศพมา่ 

ตามพระราชบญัญตัิการจ้างงานปี 2502 (the Employment Registration Act 1959) และ
พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคมปี 2497 (the Social Security Act 1954) 

ชัว่โมงการท างาน  1. โดยทัว่ไป 8 ชัว่โมงต่อวนั  
2. บริษทั/ศนูยก์ารค้า/โรงงาน 48 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์ 
3. อตุสาหกรรมเหมืองแร่และขดุเจาะน ้ามนั 44 ชัว่โมงต่อ
สปัดาห ์ 
4. การท าเหมืองแร่ในอโุมงคใ์ต้ดิน 40 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์ 
5. เวลาท างานราชการ 9.30-16.30 น. จนัทร-์ศกุร ์

วนัลาพกัรอ้น/ต่อปี (ไดร้บัค่าจา้ง) 1. วนัลาพกัรอ้น 6 วนัต่อปี (สาํหรบัพนกังาน)  
2. 30 วนัต่อปี (สาํหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู)  
3. 20 วนัต่อปี (สาํหรบัผูบ้รหิารระดบักลาง)  
4. 10 วนัต่อปี (สาํหรบัผูบ้รหิารระดบัตน้) 

วดัหยดุราชการ (ไดร้บัค่าจา้ง)          21 วนั/ปี 
วนัหยดุลาคลอด (ไดร้บัค่าจา้ง)  1. ก่อนคลอด ลาพกัได ้45 วนั  

2. หลงัคลอด ลาพกัได ้45 วนั  
ค่าจา้ง          พนกังานโรงงาน ข ัน้ตํ่า 2,000-3,000 จ๊าต ต่อวนั 

         ( ขึน้อยูก่บัความชาํนาญ )  
บรษิทัเอกชนทีม่พีนกังานตัง้แต่ 5 
คนขึน้ไป 

         ร่วมจ่ายค่าประกนัสงัคมจากเงนิเดอืนประจาํรอ้ยละ 2     
         ใหแ้ก่กองทนุประกนัสงัคม 
 

สทิธปิระโยชน์ 1. ไดร้บัการตรวจสุขภาพและยารกัษาโรคฟร ี 
2. เงนิสงเคราะหค์่ารกัษาพยาบาล  
3. เงนิสงเคราะหก์ารคลอดบุตร  
4. เงนิช่วยเหลอืงานฌาปนกจิ  
5. เงนิสงเคราะหผ์ูพ้กิารชัว่คราวและตลอดชพี  
6. เงนิบาํนาญ 

ท่ีมา : Overseas Research Development, Japan External Trade Organization และจากการสํารวจ
ขอ้มลูในพืน้ที ่
 
 
 
 
 



 
 

- 37 - 

 อตัราค่าจ้างแรงงาน 

ประเภทแรงงาน ค่าจ้างแรงงาน : เดือน 

แรงงานทัว่ไป 19-31 
วศิวกร 31-70 
ผูจ้ดัการระดบักลาง 53-175 
ค่าแรงงานขัน้ตํ่า 

- แรงงานไม่มทีกัษะ 
- แรงงานทีม่ทีกัษะ 

 
20 
40 

อตัราประกนัสงัคม 
- นายจา้ง 
- ลกูจา้ง 

 
รอ้ยละ 1.6-3.3 
รอ้ยละ 1.0-2.0 

ทีม่า : Overseas Research Development, Japan External Trade Organization  

3.3 ค่าสาธารณูปโภค 

   ค่าน ้าและค่าไฟ  
หน่วย : ดอลลารส์หรฐั 

1) ค่าไฟฟ้า (อตัราต่อกโิลวตัต์) 
 ค่าไฟฟ้าสาํหรบัการประกอบธุรกจิ 
 ค่าไฟฟ้าทัว่ไป 

 
0.049-0.056 

0.08 
2) ค่าน ้า (อตัราต่อลกูบาศกเ์มตร) 
 ค่าน้ําสาํหรบัการประกอบธุรกจิ 
 ค่าน้ําทัว่ไป 

 
0.88 
0.44 

ท่ีมา : Overseas Research Development, Japan External Trade Organization  

 ค่าโทรศพัท์ 
 

ระบบ ค่าโทรศพัทต่์อนาท ี
โทรศพัทเ์คลื่อนทีร่ะบบ GSM 
และ WCDMA 

นาทลีะ  50 จ๊าต 

ท่ีมา : Irrawaddy 4 ม.ค.53 
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3.4 ค่าเช่าท่ีดินและค่าเช่าส านักงานต่างๆ 

ท่ีดิน อตัรา (ดอลลารส์หรฐัต่อตารางเมตร) 

ราคาซือ้ทีด่นิในนิคมอุตสาหกรรม  ไม่อนุญาตใหช้าวต่างชาตแิละบรษิทัต่างชาตซิือ้ทีด่นิ 
ราคาเช่าทีด่นิในนิคมอุตสาหกรรม 
- เขตอุตสาหกรรมทอ้งถิน่(กระทรวงแรงงาน) 
- เขตอุตสาหกรรม Mingaladon (ร่วมทุน 
ระหวา่งบรษิทัญี่ปุน่และกระทรวงแรงงาน) 

 
0.25 
0.33 

 

ค่าเช่าสาํนกังาน 
- International Business Center (Pyay Road) 
- Sakura Tower (กลางเมอืง) 
- Trades Hotel 

 
10 
15 
18 

ค่าเช่าโรงงาน 
- เขตกรุงยา่งกุง้ 
- นอกกรุงยา่งกุง้ 

 
0.6 - 14 
0.2 - 2.3 

ท่ีมา : Overseas Research Development, Japan External Trade Organization  

   ค่าเช่าอาคารโรงงาน 
หน่วย : ดอลลารส์หรฐั 

ชนิดของโรงงาน ท่ีตัง้ ค่าเช่าเฉล่ีย / ตรม./ปี 

โรงงานสาํเรจ็รปู เขตยา่งกุง้ 
นอกกรุงยา่งกุง้ 

0.55-13.71 
0.17-2.75 

ท่ีมา : Directorate of Investment and Company Administration 
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 กรมพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัและทรพัยากรมนุษย ์(Department of Human Settlement and  Housing 
Development: DHSHD) กระทรวงก่อสร้างได้พฒันาเขตนิคมอุตสาหกรรม (Industrial Zone) สําหรบั
การลงทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการสรา้งงานและส่งเสรมิการพฒันาชนบท และการส่งเสรมิ
การถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นอุตสาหกรรมขึน้มา จาํนวน 18 แห่งในปี พ.ศ. 2538 โดยให้กระจายพื้นที่ไป
ทัว่ประเทศ   

อยา่งไรกต็าม ก่อน ปี พ.ศ. 2531 เขตอุตสาหกรรมสาํคญัของพม่าจะอยู่บรเิวณรอบๆ เมอืงย่าง
กุง้ เขตตาํบล มงิกลาดอน (Mingaladon) ซึง่อยูห่่างจากตวัเมอืงยา่งกุง้ไปทางทศิตะวนัออก ซึ่งตัง้อยู่บน
ถนนสายย่างกุ้ง-พะโค อย่างไรกต็ามพื้นที่บรเิวณนี้ไม่ได้ถูกเลอืกอย่างไม่มเีหตุผล ทัง้นี้ เนื่องเพราะ
ตาํบลมงิกะลาดอนเป็นพืน้ทีท่ ีต่ ัง้ของค่ายและทีพ่กัของทหาร ดงันัน้ สมาชกิในครอบครวัทหารซึ่งมเีป็น
จาํนวนมากจงึเป็นแรงงานป้อนโรงงานเหล่านี้ไดเ้ป็นอยา่งดี20 
 อยา่งไรกต็าม ในปี พ.ศ. 2538 รฐับาลได้ตัง้คณะกรรมการพฒันาอุตสาหกรรม (The Myanmar 
Industrial Development Committee) ขึน้มา เพื่อสนบัสนุนการพฒันาอุตสาหกรรม ดงันัน้ จงึไดม้กีารตัง้
เขตอุตสาหกรรมขึน้มา ทัง้หมด 18 แห่งด้วยกนัและต่อมาเพิม่ขึน้อกี 5 แห่ง รวมทัง้หมดเป็น 23 เขต 
ดว้ยเหตุนี้ รฐับาลจงึค่อนขา้งจะภมูใิจกบัจาํนวนอุตสาหกรรมทีเ่พิม่ขึน้ โดยรฐับาลตัง้เป้าหมายสนับสนุน
ใหม้กีารจดัตัง้โรงงานอุตสาหกรรมมากถงึ 43,000 โรงงานทีเ่อกชนเป็นเจา้ของ แต่ทีน่่าสงัเกตคอื ประมาณ 
ร้อยละ 93 ของโรงงานของภาคเอกชนไม่ได้ตัง้อยู่ ในเขตอุตสาหกรรมที่ร ัฐบาลกําหนด21 
นอกเหนือไปจากนัน้ พบว่าโรงงานส่วนใหญ่มขีนาดเลก็มากเท่ากบัอุตสาหกรรมในครวัเรือนเท่านัน้ 
ดงันัน้ โรงงานเหล่านี้จงึไม่สามารถจา้งงานเป็นจาํนวนมากตามทีร่ฐับาลตัง้ไว้ หากแต่กน็ับว่าการพฒันา
อุตสาหกรรมไดผ้ลในระดบัเป็นทีน่่าพอ ใจ อยา่งไรกต็ามแมว้า่โรงงานอุตสาหกรรม จะไม่ไดต้ัง้อยู่เฉพาะ
ในเขตนิคมทีร่ฐับาลกาํหนดเท่านัน้ หากยงักระจายไปทัว่ประเทศ แต่แม้กระนัน้กต็ามรฐับาลกย็งัคงให้
ความสําคญัลําดบั  ต้นๆ กบัเขตนิคมอุตสาหกรรมทัง้ 23 เขตที่ได้กําหนดไว้ก่อน ดงันัน้นักลงทุน
ต่างชาตจิงึควรพจิารณาเขา้ไปลงทุนในพืน้ทีท่ ีร่ฐับาลพม่าใหค้วามสําคญัเป็นกรณีพเิศษ นอกจากนัน้ยงั
พบวา่ในแต่เขตอุตสาหกรรมนัน้มกีารเน้นหนักการลงทุนในเฉพาะด้านและยงัขาดแคลนการผลติในอกี
หลายดา้นเช่นกนั 
 
 
 

                                                
20 Guy Lubeigh, Industrial Zones in Burma and Burmese Labour in Thailand, p. 161. 
21 Ministry of Information, 2006. 
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ตารางท่ี   15 แสดงการผลิตสินค้าในเขตอตุสาหกรรม 18 เขต 

ท่ี 
เขตการผลิต I ย่างกุ้ง (เขตตะวนัออก) II 

ย่างกุ้ง
(ตะวนัตก) 

III 
ย่างกุ้ง (ใต้) 

IV ย่างกุ้ง(เหนือ) V มณัฑะเลย ์

ประเภทสินค้าท่ีผลิต 
ตะโกงใต้ 

(1) 
ตะโกงใต้ 

(2) 
ฉ่วย  

ผวกกนั 
โอกราลาปา

เหนือ 
ทาเกยต์า 

ฉ่วย ปยี 
ทาร ์

ไหล่ ทาร์
ยาร ์

ชานพยา เส่งปาน 

1 อาหารและเครื่องดื่ม 17 29 11 47 26 49 78 23 29 29 59 
2 เสือ้ผา้/เครื่องนุ่งห่ม 7 6 3 6 10 6 5 15 35 3 - 
3 สนิคา้เครื่องใชภ้ายในบา้น 6 9 1 4 2 2 1 - 17 11 6 
4 สนิคา้เครื่องใชส้่วนตวั 34 130 10 10 10 60 65 13 40 21 12 
5 การพมิพ/์สํานกัพมิพ ์ 4 61 2 - 3 26 13 3 3 8 3 
6 วตัถุดบิป้อนอุตสาหกรรม 3 1 1 3 1 2 651 5 24 30 19 
7 ผลติภณัฑแ์ร่และน้ํามนั - - - - - - - - - - - 
8 เครื่องมอืการเกษตร - 4 1 5 - - - 1 2 8 40 
9 เครื่องจกัรและเครื่องมอื 3 48 5 8 3 10 41 1 1 207 146 
10 ยานยนตรพ์าหนะ - - - - - - - - - - - 
11 Workshop and Dockyard 2 57 4 3 7 51 111 4 - 235 1 
12 ไมแ้ละผลติภณัฑจ์ากไม ้ 8 32 8 6 11 11 53 9 7 31 6 
13 การคา้และการกระจายสินคา้ 8 - - 4 1 - - - - - - 
14 คลงัสนิคา้ - 1 - 3 21 - - - 51 - - 
15 Under construction - - 28 - - - - 8 - - - 
16 เบด็เตลด็ 15 63 13 20 9 21 56 19 15 78 41 

รวม 107 441 87 119 104 238 1,075 102 224 661 333 

ทีม่า: MIDC cited in The Government of Myanmar, “Country Presentation” Third United Nations Conference on the Least Developed Countries, Brussels, 14-20 May 
2001. p. 17.  
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ตารางท่ี 15 แสดงการผลิตสินค้าในเขตอตุสาหกรรม 18 เขต (ต่อ) 

ท่ี 
เขตการผลิต VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII 

ประเภทสินค้าท่ีผลิต เมด็ทิลา มิงกาน มอนยะวา พะโค ปเยย ์ เยนางยอง ปะโกก ุ ปะเตง็ มางเมีย้ะ ฮินทาดา ตองยี เมาะล าไย มะริด 
1 อาหารและเครื่องดื่ม 25 69 93 1 44 46 49 69 11 108 77 82 44 
2 เสือ้ผา้/เครื่องนุ่งห่ม 31 3 148 1 5 - 3 - - - 3 - - 
3 สนิคา้เครื่องใชภ้ายในบา้น - - - - 1 - 1 2 - 1 12 - - 
4 สนิคา้เครื่องใชส้่วนตวั 1 8 30 - 3 4 5 8 2 10 21 30 4 
5 การพมิพ/์สํานกัพมิพ ์ - 2 1 - 2 - 2 5 - 5 14 8 5 
6 วตัถุดบิป้อนอุตสาหกรรม 3 51 71 - 7 1 22 69 291 143 36 14 5 
7 ผลติภณัฑแ์ร่และน้ํามนั - - - - - - - - - - - - - 
8 เครื่องมอืการเกษตร - 14 1 - - 2 1 8 22 40 1 3 - 
9 เครื่องจกัรและเครื่องมอื 3 46 61 3 1 28 2 26 - 27 49 47 - 
10 ยานยนตรพ์าหนะ - - - - - - - - - - - - - 
11 Workshop and Dockyard 13 87 15 23 47 35 9 26 63 46 47 32 56 
12 ไมแ้ละผลติภณัฑจ์ากไม ้ 3 - 39 6 8 7 - 27 8 32 32 63 29 
13 การคา้และการกระจายสนิคา้ - - - - - 1 - -      
14 คลงัสนิคา้ - - - - - - - -      
15 Under construction - - - - - 60 - -      
16 เบด็เตลด็ 2 17 24 1 6 14 5 27      
รวม 90 297 483 35 124 198 99 267       

ทีม่า: MIDC cited in The Government of Myanmar, “Country Presentation” Third United Nations Conference on the Least Developed Countries, Brusse ls, 14-20 May 
2001. p. 18.  
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แผนท่ีเขตอตุสาหกรรมในพม่า 
 

 
 
หน่วยงานที่ดูแลเรื่องการพฒันาภาคอุตสาหกรรมจากพม่าซึ่งตัง้โดยรฐับาลมีบทบาทในการ

พฒันาอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว ้คอื Myanmar Industrial Development Committee 
(MIDC) ซึง่หน่วยงานดงักล่าวไดว้างแผนในการกระจายเขตอุตสาหกรรมไปยงัพืน้ทีต่่างๆ ในทอ้งถิน่และ
เมอืงใหญ่ๆ ทัง้นี้รอ้ยละ 4422 ของจาํนวนโรงงานอุตสาหกรรมอยูใ่นเมอืงยา่งกุ้ง 

 
                                                
22

  A study on Economic Corridors and industry zones, Ports and metropolitan and Alternative Roads in 
Myanmar 
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แผนท่ีเขตอตุสาหกรรมในย่างกุ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเช่าพืน้ทีใ่นเขตอุตสาหกรรมในเมอืงยา่งกุง้อตัราค่าเช่าตัง้แต่เริม่จนครบอายสุญัญา (ปี 2591

สามารถโอนพืน้ทีไ่ด)้ อยูท่ ี ่40 เหรยีญสหรฐัต่อตารางเมตร โดยค่าเช่าเฉลีย่อยูท่ ี ่3 - 9.88 เหรยีญสหรฐั
ต่อตารางเมตรต่อปี  

4.1 ประเภทการลงทุนในเขตนิคมอตุสาหกรรมท่ีรฐับาลให้การสนับสนุน 

 รฐับาลไดก้าํหนดเขตนิคมอุตสาหกรรมขึน้มา 18 เขตเพื่อใหก้ารสนบัสนุนเอกชนให้เขา้มาลงทุน 
และจากการพจิารณาการลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมพบวา่ ลกัษณะการลงทุนนัน้มที ัง้สามรปูแบบ คอื 
การลงทุนในโรงงานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก อกีทัง้ลกัษณะของการผลติกห็ลากหลาย 



_ 
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หากแต่ทีม่จีาํนวนมากจะเป็นการลงทุนในโรงงานขนาดเลก็ซึง่จะเป็นสดัส่วนถงึรอ้ยละ 77.41 และขนาด
กลางเพยีงรอ้ยละ 14.86 ในขณะทีก่ารลงทุนในโรงงานขนาดใหญ่นัน้ยงัมเีพยีงร้อยละ 7.73 เท่านัน้ ใน
ขณะเดียวกนัก็พบว่า การลงทุนส่วนใหญ่จะกระจุกตวัอยู่ในภาคอาหารและเครื่องดื่ม เสื้อผ้าและ
เครื่องนุ่งห่ม ในขณะทีก่ารผลติในภาคอื่นๆ ยงัมไีม่มากพอ ดงัแสดงในตารางที ่16 

ตารางท่ี 16 แสดงผลิตภณัฑ์ด้านอตุสาหกรรมของพม่าโดยรวม ( ณ 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2548) 

ล าดบั
ท่ี 

ภาคการผลิต 
ขนาดของโรงงานอตุสาหกรรม 

ใหญ่ กลาง เลก็ รวม 

1 อาหารและเครื่องดื่ม 1,650 3,498 21,121 26,269 
2 เสือ้ผา้และเครื่องนุ่งห่ม 304 362 1,381 2,047 
3 เคม/ียา 490 551 2,347 3,388 
4 ผลติภณัฑข์องใชส้่วนตวั 233 268 490 991 
5 ผลติภณัฑข์องใชภ้ายในบา้น 96 95 119 310 
6 การพมิพแ์ละสิง่พมิพ ์ 18 131 249 398 
7 วตัถุดบิป้อนอุตสาหกรรม 96 238 657 991 
8 แร่ธาตุและน้ํามนั 152 373 1,114 1,639 
9 เครื่องมอืทางการเกษตร 7 18 34 59 
10 เครื่องจกัรและเครื่องมอื 13 53 204 270 
11 พาหนะยานยนต ์ 56 17 68 141 
12 ผลติภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้า 33 11 16 60 
13 เบด็เตลด็ 96 620 4,676 5,392 

รวม 32.44 6,235  41,955 

สดัส่วนเป็นเปอรเ์ซน็ต์ 7.73 14.86 77.41 100.00 
ท่ีมา: Ministry of Industry 1 cited in The Government of Myanmar, “Country Presentation” Third 
United Nations Conference on the Least Developed Countries, Brussels, 14-20 May 2001. p.4.   

 จากตารางแสดงใหเ้หน็วา่การผลติส่วนใหญ่อยูใ่นภาคอาหารและเครื่องดื่ม ในขณะเดยีวกนัการ
ผลติในส่วนของเครื่องมอืการเกษตรประเภทเครื่องจกัรและเครื่องมอื ภาคผลติ ภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้า และ
พาหนะยานยนตย์งัมน้ีอยมาก และทีน่่าสงัเกตอกีประการหนึ่งคอื การผลติส่วนใหญ่จะเป็นการผลติของ
ภาคอุตสาหกรรมขนาดเลก็ถงึรอ้ยละ 77.41 และขนาดกลางร้อยละ 14.80 ในขณะที่อุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ยงัมน้ีอยมาก  
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ตารางท่ี 17 แสดงภาคการผลิตของภาคเอกชนแบ่งตามลกัษณะการลงทุน (2549) 

ล าดบั
ท่ี 

ภาคการผลิต 
ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

รวม 
สดัส่วนเป็น
เปอรเ์ซน็ต์ 

1 อาหารและเครื่องดื่ม 21,481 3,473 24,954 62.91 
2 เสือ้ผา้และเครื่องนุ่งห่ม 1,524 396 1,920 4.84 
3 วสัดุก่อสรา้ง 2,417 529 2,946 7.43 
4 ผลติภณัฑข์องใชส้่วนตวั 615 322 937 2.36 
5 ผลติภณัฑข์องใชภ้ายในบา้น 82 75 157 0.40 
6 การพมิพแ์ละสิง่พมิพ ์ 229 83 312 0.79 
7 วตัถุดบิป้อนอุตสาหกรรม 859 307 1,166 2.94 
8 แร่ธาตุและน้ํามนั 1,286 355 1,641 4.14 
9 เครื่องมอืทางการเกษตร 45 13 58 0.15 
10 เครื่องจกัรและเครื่องมอื 364 53 417 1.05 
11 พาหนะยานยนต ์ 67 16 83 0.21 
12 ผลติภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้า 15 18 33 0.08 
13 เบด็เตลด็ 4,470 575 5,045 12.72 

รวม 33,454 6,215 39,669 100.00 
ท่ีมา: Ministry of Industry 1 cited in Pwint Phyu Ei, Development Measures for SMEs in Myanmar, 
December 2007, p.5.  

สนิคา้ทีม่กีารผลติมากสงูสุดไดแ้ก่ อาหารและเครื่องดื่ม ในขณะทีเ่ครื่องใชไ้ฟฟ้าผลติไดน้้อยทีสุ่ด
เพยีงร้อยละ 0.08 เท่านัน้ ตลอดจนการผลิตในภาคอื่นๆ กย็งัมจีํานวนไม่มากนักเมื่อเทยีบกบัความ
ตอ้งการของตลาดพม่าแสดงให้เหน็ว่ารฐับาลพม่าจําเป็นต้องให้การสนับสนุนภาคการผลติเหล่านี้เพิม่
มากขึน้เป็นกรณีพเิศษ 
 โดยเฉพาะการเชญิชวนต่างชาตใิห้เขา้ไปร่วมลงทุนกบันักลงทุนชาวพม่าในภาคการผลติที่ยงั
ขาดแคลน อาท ิเครื่องมอืการเกษตร เครื่องจกัร เครื่องมอื ผลติภณัฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า พาหนะยานยนต ์
ดงัแสดงในตาราง ซึง่จะเหน็ไดช้ดัวา่การผลติของโรงงานเหล่านี้ส่วนใหญ่อยูใ่นพวกอาหารและเครื่องดื่ม 
และเสือ้ผา้และเครื่องนุ่งห่ม ในขณะทีก่ารผลติภาคอื่นๆ ยงัค่อนขา้งจะมน้ีอย 
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 เขตอตุสาหกรรมในปัจจบุนั 
 

 
MIDC 
เขต

อตุสาหกรรม 
รฐั/แขวง ช่ือเขตอตุสาหกรรม 

ปีท่ี
ก่อตัง้ 

พื้นท่ี 
(เอเคอร)์ 

จ านวน 
อตุสาหกรรม 

1 Yangon East 
District 

Yangon 
Division 

(a) South Dagon Industrial 
zone-1 

1992 475.354 163 

           (b) South Dagon Industrial 
Zone-2 

1992 203.784 476 

          (c) South Dagon Industrial 
Zone-3 

1995 35.280 208 

         (d) North Okkalapa 1999 109.789 115 
         (e) South Okkalapa 1999 25.000 143 
         (f) Shwe Paukkan 1992 94.640 72 
         (g) Thakayta 1999 200.000 82 
         (h) Dagon Seikkan 2000 1,208.695 39 
      (i)  East Dagon 2004 666.000 13 
2 Yangon West 

District 
Yangon 
Division 

Yangon West District 
Industrial Zone 

1996      583   

3 Yangon 
North District 

Yangon 
Division 

(a)Hlaing Thayar 1995 2,494.645 442 

         (b)Shwe Pyithar 1990 306.976 157 
      (c) Mingalardone 2002 1,000.000 8 
4 Yangon 

South District 
Yangon 
Division 

Yangon South District 
Industrial Zone 

  1996    1075 

5 Mandalay Mandalay 
Division 

(a)Industrial Zone-1 1990 936.51 821 

         (b)Industrial Zone-2 1997 137.000 333 
6 Myingyan Mandalay 

Division 
Myingyan Industrial Zone   1995 163.590 347 

7 Meiktila Mandalay 
Division 

Meiktila Industrial Zone 1995 385.450 415 
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MIDC 
เขต

อตุสาหกรรม 
รฐั/แขวง ช่ือเขตอตุสาหกรรม 

ปีท่ี
ก่อตัง้ 

พื้นท่ี 
(เอเคอร)์ 

จ านวน 
อตุสาหกรรม 

8 Monywa Sagaing 
Division 

Monywa Industrial Zone 1992 296.700 490 

9 Kalay Sagaing 
Division 

Kalay Industrial Zone 2003   237 

10 Yenangyaung Magwe 
Division 

Yenangyaung Industrial 
Zone 

1995 98.810 137 

11 Pakokku Magwe 
Division 

Pakokku Industrial Zone   1996 321.000 707 

12 Pyay Bago 
Division 

Pyay Industrial Zone   1995    96 

13 Pathein Pathein 
Division 

Pathein Industrial Zone 1999    267 

14 Myaungmya Pathein 
Division 

Myaungmya Industrial 
Zone 

  1995 101.650 444 

15 Hinthada Pathein 
Division 

Hinthada Industrial Zone   1995    221 

16 Myeik    Myeik Industrial Zone  1995    92 
17 Taunggyi Southern 

Shan 
State 

AyeTharyar Industrial Zone 1995 287.000 682 

18 
 

Mawlamyine 
 

 Mawlamyine Industrial 
Zone 
 

  1995 
 

162.400 
 

326 
 

 
4.2 การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ23

 

นอกจากเขตนิคมอุตสาหกรรม 18 เขตแล้ว รฐับาลพม่าได้วางแผนสําหรบัการพฒันาเขต
เศรษฐกจิพเิศษไวเ้ป็นกรณีพเิศษอกีดว้ย เขตเศรษฐกจิพเิศษทีป่รากฏในปจัจุบนั ไดแ้ก่บรเิวณท่าเรอืตลิะ

                                                
23 Kyi Kyi Seinn, Strategies for Industrial Development of Myanmar (Yangon: Industrial 
Development Study Group, March 2007), p. 20. 
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วา (Thilawa) โดยให้ชื่อว่า เขตเศรษฐกจิพเิศษตลิะวา (Thilawa Special Industrial Zone ‟TSIZ) เขต
อุตสาหกรรมนี้จะเป็นความร่วมมอืดา้นเศรษฐกจิและเทคโนโลยรีะหว่างพม่ากบัจนี โดยได้มกีารลงนาม
ร่วมกนัในสญัญาซึ่งเรยีกว่า “Myanmar Aid Thilawa Special Industrial Zone Planning Contract” เมื่อ
วนัที่ 3 กุมภาพนัธ์ 2548 ด้วยสดัส่วนการลงทุน 40:60 (พม่า: จนี) โดยมเีงนิทุนเริม่ต้นที่ 40:60 ล้าน
เหรยีญสหรฐัฯ จํานวนเงนิลงทุนทัง้โครงการ 1,584 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ เป้าหมายของโครงการเขต
เศรษฐกจิพเิศษตลิวา มดีงันี้คอื 
 1. เพื่อสนบัสนุนการลงทนุจากต่างประเทศ 
 2. ปรบัปรุงดา้นการตลาดและเขตอุตสาหกรรม 
 3. พฒันาโรงงานอุตสาหกรรมใหใ้ชเ้ทคโนโลยขี ัน้สงู 
 4. พฒันาสถานภาพทางเศรษฐกจิโดยการทาํรายไดจ้ากเงนิตราต่างประเทศ 
 5. พฒันาการส่งออกเพื่อนําไปสู่การแขง่ขนัในตลาดสากล 
 6. เพิม่การจา้งงานภายในประเทศ 
ทัง้นี้ ประเทศจนีจะเป็นฝา่ยกาํหนดแผนหลกัของโครงการ โดยฝ่ายผู้เชี่ยวชาญของพม่าจะเป็นผู้ศกึษา
ความเป็นไปได ้โดยไดม้กีารกาํหนดกลุ่มอุตสาหกรรมหลกัไวด้งันี้ 
 1. กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า 
 2. กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจกัร 
 3. กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละเครื่องจกัร 
 4. กลุ่มอุตสาหกรรมสิง่แวดลอ้ม 
 5. กลุ่มอุตสาหกรรมไบโอเทคและยา 
 6. กลุ่มอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม 
 7. กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มและไม ้
 8. อุตสาหกรรมสนบัสนุนอื่นๆ 

ภายในเนื้อที่ 12,836 ตารางไมล์ของเขตเศรษฐกจิพเิศษตลิะวา จะประกอบไปด้วยเขตต่างๆ 
ดงันี้ 
 1. เขตอุตสาหกรรมทนัสมยั      3,987 ตารางไมล ์
 2. เขตการส่งออก       1,538 ตารางไมล ์
 3. ระบบขนส่ง (logistic) สากล      2,136 ตารางไมล ์
 4. เขตวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  1,431 ตารางไมล ์
 5. เขตชุมชนนานาชาต ิ      0.832 ตารางไมล ์
 6. ศนูยบ์รหิาร        0.802 ตารางไมล ์
 7. เขตสนบัสนุนการอาํนวยความสะดวกดา้น    0.408 ตารางไมล ์
 โครงสรา้งพืน้ฐาน 
 8. เขตปกป้องพืน้ทีส่เีขยีวและสิง่แวดลอ้ม    1,707 ตารางไมล ์
 รวม         12,836 ตารางไมล ์
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แผนการดาํเนินโครงการจดัแบ่งเป็นระยะดงันี้ 
 
ระยะการด าเนินงาน พื้นท่ี ช่วงเวลาการ

ด าเนินงาน (พ.ศ.) 
จ านวนโรงงาน จ านวนแรงงาน 

จุดเริม่ตน้ระยะที ่1 3.598 2549-2553 80 10,000 
ช่วงการพฒันาระยะที ่2 4.602 2554-2558 150 20,000 
ช่วงการพฒันาเตม็ที่
ระยะที ่3 

4.636 2559-2563 300 40,000 

 
4.3 เขตอตุสาหกรรมชายแดน 

เขตอุตสาหกรรมใหม่ส่วนใหญ่ทีร่ฐับาลพม่าใหก้ารสนบัสนุนจะตัง้อยูใ่นเขตชายแดน เช่น เขตผา
อนั เมอืงหลวงของรฐักะเหรี่ยง (ปจัจุบนัมโีรงงานซเีมนต์ตัง้อยู่แล้ว)เขตเมาะลําไย (เมอืงหลวงของรฐั
มอญ) ซึง่ปจัจุบนัสามารถเชื่อมโยงเขา้กบัเมอืงยา่งกุง้และเมอืงมณัฑะเลยไ์ดต้ัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ ์2548 
ทัง้นี้ โดยผ่านเสน้ทางรถไฟบนสะพานขา้มปากแม่น้ําสาละวนิ และเขตที่ประกาศใหม่ล่าสุด ได้แก่ เขต
อุตสาหกรรมเมยีวด ีซึง่ประกาศเมื่อเดอืนตุลาคม 2548 ทัง้สามเขตอุตสาหกรรม อนัได้แก่ ผะอนั เมาะ
ลาํไย และเมยีวด ีลว้นเป็นเขตชายแดนทีต่ดิต่อกบัชายแดนไทยบรเิวณใกลก้บัอาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 
ส่วนหนึ่งเป็นการสะท้อนนโยบายของรฐับาลพม่าในการที่จะเชื่อมเศรษฐกจิพม่าเขา้กบัของไทย เขต
เศรษฐกจิใหม่เหล่านี้ไม่เพยีงเป็นเขตอุตสาหกรรม แต่ยงัจะเป็นเขตศนูยก์ลางการคา้ดว้ย อกีนยัหนึ่งเขต 
อุตสาหกรรมใหม่ทัง้สามสะทอ้นใหเ้หน็ถงึผลพวงของความร่วมมอืดา้นเศรษฐกจิระหว่างไทย-พม่า-ลาว-
กมัพูชา และเวยีดนามภายใต้โครงการ ACMECS ซึ่งประกาศร่วมกนัจดัตัง้ที่เมืองพุกามในเดือน
พฤศจกิายน 2546 (โดยเวยีดนามเขา้มาร่วมภายหลงัในปี พ.ศ. 2547) สาํหรบัพม่าแลว้มนีโยบายที่จะตัง้
เขตอุตสาหกรรมและการคา้ชายแดนทีช่ายแดนอนิเดยี-พม่า-บงัคลาเทศ (Tamu-Moreh) และกบัประเทศ
อื่นๆ ที่มูเซ-ลุ่ยลี่ ในส่วนของไทยนัน้ พม่ามนีโยบายมนีโยบายที่จะตัง้เขตอุตสาหกรรมที่จงัหวดัท่า
ขีเ้หลก็ (พม่า)-แม่สาย (ไทย) แม่ฮ่องสอน เกาะสอง (พม่า) กบัระนอง (ไทย) ตลอดจนทวายและ
กาญจนบุร ี

ในส่วนของไทย-พม่านัน้ ทัง้สองรฐับาลให้ความสนใจกบัเขตอุตสาหกรรมที่ผาอนั เมาะลําไย 
และเมยีวด ีโดยหวงัวา่เขตอุตสาหกรรมทัง้สามเขตจะช่วยในการพฒันาทัง้ด้านเศรษฐกจิและสงัคม หาก
พจิารณาจากพื้นที่ตัง้จะเหน็ว่า ทัง้สามเขตไม่เพยีงแต่อยู่ในบรเิวณชายแดน หากแต่ตัง้อยู่บนเส้นทาง
คมนาคมสาํคญัที่เชื่อมระหว่างอนิเดยี-บงัคลาเทศ-จนี-พม่า-ไทย โดยเฉพาะเขตเมาะลําไย-เมยีวด-ีแม่
สอดนัน้ ยงัอยูใ่นเสน้แนวเศรษฐกจิตะวนัออก-ตะวนัตก หรอื EWEC อกีด้วย ซึ่งสามารถขยายไปจนถึง
เมอืงดานงัของเวยีดนาม และออกไปถงึทะเลจนีใต ้สําหรบัประเทศไทยแล้วสามารถเขา้ไปลงทุนในเขต
อุตสาหกรรมทัง้ 3 ได ้ในอนาคต ทัง้นี้ โดยไม่ตอ้งเป็นกงัวลกบัเรื่องไฟฟ้า ซึ่งปจัจุบนัพม่ายงัไม่สามารถ
ผลติได้อย่างพอเพียง หากแต่ในอนาคต เขื่อนฮจัยบีนแม่น้ํา สาละวนิจะสามารถป้อนไฟฟ้าให้เขต
อุตสาหกรรมผะอนัและเมยีวดไีดอ้ยา่งพอเพยีง 
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รปูแบบการลงทุน  

5. คู่มือการลงทุน 

MYANMAR 
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5.1 การลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในสหภาพพม่า 
 ภายใตก้ฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศ (Foreign Investment Law) ของพม่า ซึ่งอยู่ในการ
ควบคุมและดูแลของคณะกรรมาธกิารการลงทุนของพม่า (Myanmar Investment Commission - MIC) 
ซึง่สรุปสทิธพิเิศษและรายละเอยีดของนกัลงทุนจากต่างประเทศ ดงันี้ 
 
 
รปูแบบการลงทุน       รปูแบบการลงทุนจากชาวต่างประเทศท่ีได้รบัอนุญาตจากรฐับาลพม่า 

มี 2 รปูแบบ ดงัน้ี 
1) การลงทุนท่ีชาวต่างชาติถือหุ้นร้อยละ 100 
2) การร่วมทุน โดยนักลงทุนต่างชาติต้องมีสดัส่วนการลงทุนร่วมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 35 ของมลูค่าการลงทุนรวม 
      - การร่วมทุนกบัรฐับาลพม่า 
      - การร่วมทุนกบัเอกชนพม่า 
เม่ือได้รบัการอนุมติัโครงการลงทุนจาก MIC และ FIC แล้ว จะต้องโอน
เงินตราต่างประเทศไปฝากไว้กบัธนาคารการค้าต่างประเทศ (Myanmar 
Foreign Trade Bank: MFTB) ตามเงินลงทุนขัน้ต า่ท่ีก าหนดไว้ 
การจดัตัง้บรษิทัในพม่า 
1.  การด าเนินธุรกิจตวัแทนบริษัทต่างชาติสามารถแต่งตัง้บุคคล หรือ
ผู้ประกอบการเป็นตวัแทนธุรกิจในพม่าได้โดยตวัแทนจะต้องจดทะเบียน
กบักระทรวงพาณิชยข์องพม่า 
2. การตัง้บริษัทหรือส านักงานสาขา บริษัทต่างชาติหรือส านักงานสาขา
ท่ีตัง้ในพม่าจะต้องขออนุญาตท าการค้า (Permit to Trade)  จากกระทรวง
วางแผนและพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติก่อนจดทะเบียนบริษัทกบัส านักงาน
จดทะเบียน 
 
 

เงินลงทุน 
 
 
 
 
 
 

ตามกฎหมาย FIL (Foreign Investment Law) ไดก้าํหนดเงนิลงทุนข ัน้ตํ่าของนัก
ลงทุนต่างชาต ิดงันี้ 
1) ธุรกจิอุตสาหกรรมทัว่ไป เงนิลงทุนข ัน้ตํ่า 500,000 ดอลลารส์หรฐัฯ 
2) ธุรกจิบรกิาร 300,000 ดอลลารส์หรฐัฯ 
      สําหรบัการจดัตัง้บรษิทัจํากดั ตามพระราชบญัญตั ิMyanmar Companies 
Act 1914 การตัง้บรษิทัจํากดัของชาวพม่าจะไม่มกีารกําหนดเงนิลงทุนข ัน้ตํ่าใน
การจดทะเบยีนบรษิทั ส่วนบรษิทัชาวต่างชาตแิละสาขาของบรษิทัต่างชาตจิะต้อง
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มเีงนิลงทุนข ัน้ตํ่า 
 เป็นเงนิตราต่างประเทศมมีลูค่าเท่ากบัเงนิตราพม่า ดงันี้ 
1) บรษิทัประกอบอุตสาหกรรม เงนิลงทุนข ัน้ตํ่า 1 ลา้นจ๊าต 
2) บรษิทัประกอบการคา้ 5 แสนจ๊าต 
3) บรษิทัดา้นการใหบ้รกิาร 3 แสนจ๊าต 

สิทธิพิเศษตาม
กฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ไดร้บัการยกเวน้ภาษ ี(tax holiday)  เป็นเวลา 3 ปี และสามารถขอขยายเวลา
ต่อได ้

- ไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดส้าํหรบัผลกาํไรทีนํ่ากลบัมาลงทุน เป็นระยะเวลา 
1 ปี 

- ให้คํานวณอตัราค่าเสื่อมสภาพ (accelerated depreciation rates) ได้ตามที่
ไดร้บัการอนุมตัจิาก MIC 

- ไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดใ้นอตัรารอ้ยละ 50 จากรายไดท้ีไ่ดจ้ากการส่งออก 
- สามารถชาํระภาษเีงนิไดใ้นนาม (on behalf) ของผูเ้ชี่ยวชาญและช่างเทคนิค 

ชาวต่างชาติที่บริษทัจ้าง โดยสามารถนํารายจ่ายในส่วนนัน้มาหกัออกจาก
รายไดพ้งึ  ประเมนิภาษเีงนิได้ 

- ชาํระภาษเีงนิไดส้าํหรบัลกูจา้งชาวต่างชาตไิดใ้นอตัราเดยีวกบัประชาชนพม่า 
- สามารถนําค่าใชจ้่ายในส่วนของการวจิยัและพฒันามาหกัออกจากรายได้พงึ

ประเมนิ ภาษเีงนิไดไ้ด ้
- สามารถยกยอดผลประกอบการที่ขาดทุนไปรวมกบัผลประกอบการของปีต่อ 

ๆ ไปไดเ้ป็นระยะเวลา 3 ปีตดิต่อกนั หากผลประกอบการรวมยงัขาดทุนอยู่ 
- ได้รบัการยกเวน้ภาษีศุลกากรและ/ หรือภาษีในประเทศอื่น ๆ สําหรบัการ

นําเขา้วตัถุดบิเพื่อการผลติในระยะ 3 ปีแรกของการดาํเนินการ 
- นักลงทุนต่างชาตสิามารถเช่าพื้นที่ดําเนินการระยะยาว (long term lease)  

ได้จาก รฐับาลพม่า โดยค่าเช่าพื้นที่ในพื้นที่อุตสาหกรรม (industrial zone) 
ของรฐับาล  อยูใ่นอตัรา 3 ดอลลารส์หรฐัต่อตารางเมตรต่อปี 

การปกป้อง
คุ้มครองเงินทุน 

ธุรกจิต่างชาตทิีด่าํเนินธุรกจิในพม่าภายใตก้ฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศจะ
ไม่ถูกยดึกจิการมาเป็นของพม่า (shall not be nationalized)  ทัง้นี้ พม่าอนุญาต
ใหจ้ดัส่งเงนิทุน (capital)  และผลกาํไรสุทธ ิ(net profit)  กลบัไปยงัประเทศแม่ได ้
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หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 
 

คณะกรรมการการลงทุน (Myanmar Investment Commission :MIC) ได้รบั
แต่งตัง้ให้เป็นหน่วยงานรบัผิดชอบการลงทุนทัง้ของชาวพม่าและชาวต่างชาติ
โดยเฉพาะการลงทุนจากต่างชาติ จะต้องยื่นขออนุมตัโิครงการลงทุนต่อ MIC 
ภายใตก้ฎหมายการลงทุนของต่างชาต ิ(Foreign Investment Law: FIL) หลงัจาก
นัน้ MIC จะส่งมอบใหแ้ก่คณะกรรมการพจิารณาการลงทุนจากต่างชาติ (Foreign 
Investment Commission: FIC) เป็นผูพ้จิารณาอนุมตัโิครงการ 

การย่ืนขอรบัการ
ส่งเสริมการลงทุน
จาก MIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารและหลกัฐานเพื่อขออนุมตักิารลงทุนจาก MIC มดีงันี้ 
1) Business Profile พรอ้มเอกสารแสดงความน่าเชื่อถอืทางการเงนิของบรษิทั 
2) Bank Reference เพื่อรบัรองฐานะทางการเงนิของนกัลงทุน/บรษิทั 
3) รายละเอยีดสาํคญัของโครงการลงทุน เช่น 
- คาดประมาณกาํไรสุทธปิระจาํปี และรวมทัง้รายจ่ายและรายไดป้ระจาํปี 
- บญัชปีระจาํปีของเงนิหมุนเวยีนในภาคการผลติและภาคการบรกิาร 
- ประมาณการรายไดเ้งนิตราต่างประเทศประจาํปี 
- ระยะเวลาของการคนืทุน 
- คาดประมาณอตัราการจา้งแรงงาน 
- คาดประมาณการเพิม่ขึน้ของรายไดป้ระชาชาตจิากการลงทุน 
- ปจัจยัการตลาดในประเทศและต่างประเทศ 
- ความตอ้งการสนิคา้สาํหรบัตลาดภายในประเทศ 
- คาดประมาณการเงนิออมในสกุลเงนิตราต่างประเทศ 
„ กรณีที่เป็นโครงการของการลงทุนต่างชาตริ้อยละ 100 จะต้องแนบร่างสญัญา
ดาํเนินการจากองคก์รภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจินัน้ ๆ 
„ กรณีเป็นโครงการร่วมทุน จะตอ้งแนบร่างสญัญาระหว่างนักลงทุนต่างชาตแิละ
นกัลงทุนเอกชนทอ้งถิน่ 
„ กรณีเป็นโครงการทีม่กีารเช่าทีด่นิ จะตอ้งแนบร่างขอ้ตกลงการเช่าทีด่นินัน้ดว้ย 
„ กรณีกจิการร่วมทุนในรูปแบบบรษิทัจํากดั จะต้องแนบร่าง Memorandum and 
Articles of Association 
 

5.2 เป้าหมายของกฎหมายการลงทุนต่างประเทศ (Foreign Investment Law): มีดงัน้ีคือ 

1. ใหก้ารสนบัสนุนและขยายการส่งออก 
2. การนําทรพัยากรธรรมชาตมิาใชป้ระโยชน์ ซึง่จาํเป็นตอ้งใชก้ารลงทุนอยา่งมาก 
3. สนบัสนุนการลงทุนทีใ่ชเ้ทคโนโลยขี ัน้สงู 
4. ใหก้ารสนบัสนุนและใหก้ารช่วยเหลอืการผลติและภาคบรกิารทีม่เีงนิลงทนุสงู 
5. เปิดโอกาสใหก้บัการจา้งงานจาํนวนมาก 
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6. พฒันางานกจิกรรมทีช่่วยประหยดัพลงังาน 
7. พฒันาภมูภิาค 

ทัง้นี้ เพื่อเป็นการบริหารงานรวมถึงการกํากบัดูแลการบงัคบัใช้กฎหมายว่าด้วยการลงทุน
ต่างประเทศ รฐับาลพม่าจงึไดต้ัง้คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (Myanmar Investment Commission 
(MIC) ขึน้มา โดยมหีน้าทีใ่นการพจิารณาและการใหค้วามเหน็ชอบเบือ้งตน้แก่โครงการทีข่ออนุมตัลิงทุน 

เป้าหมายของแผนพฒันาอตุสาหกรรมในระยะ 30 ปี 

 
ภาคการผลติ 

 
ปี 

2543-2544 

แผน 30 ปี 
แผน 5 ปี 
ระยะที ่1 

แผน 5 ปี 
ระยะที ่2 

แผน 5 ปี 
ระยะที ่3 

แผน 5 ปี 
ระยะที ่4 

แผน 5 ปี 
ระยะที ่5 

แผน 5 ปี 
ระยะที ่6 

% ของ 
GDP 

% ของ 
GDP 

% ของ 
GDP 

% ของ 
GDP 

% ของ 
GDP 

% ของ 
GDP 

ภาค
การเกษตร 

57.6 47.3 40 30 20 19 19 

ภาค           
อุตสาหกรรม 

11.4 20 25 30 35 37 37 

ภาคบรกิาร 31 32.7 35 40 45 44 44 
รวม 100 100 100 100 100 100 100 
ทีม่า: แผนระยะยาว 30 ปี 2000/02 ‟ 2030/31 อา้งใน Kyi Kyi Seinn, Strategies for Industrial Development of 
Myanmar (Yangon: Industrial Development Study Group,March 2007), p. 6. 
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5.3 ขัน้ตอนการจดทะเบียนการลงทุนและขอรบัการส่งเสริมการลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4 กฎระเบียบทางการค้า 

 5.4.1 ระเบียบพิธีการศลุกากรของประเทศไทย 

 การนําของหรือสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรไทยหรือการส่งของหรือสินค้าออกไปนอก
ราชอาณาจกัรนัน้จะตอ้งปฏบิตัพิธิกีารทางด้านศุลกากรเพื่อตรวจสอบว่าของหรอืสนิค้าดงักล่าวมภีาระ
เรื่องภาษอีากรหรอืไม่อยา่งไร หรอือยูภ่ายใตข้อ้หา้มขอ้กาํหนดในการนําเขา้หรอืส่งออกหรอืไม่ประการ
ใด 
 การนําของหรือสินค้าเข้า มาในราชอาณาจักร หรือการส่งของหรือสินค้าออกไปนอก
ราชอาณาจกัรไทยอาจกระทําได้ทัง้ทางเรอื ทางอากาศ และทางบก โดยจะต้องปฏบิตัพิธิกีารทางด้าน
ศุลกากรในหลกัการเดยีวกนั เพยีงแต่จะแตกต่างในเรื่องของรายละเอยีดเท่านัน้ 
 
1. การปฏิบติัพิธีการ
ศลุกากร ณ ด่าน
ชายแดน 
 

การปฏิบติัพิธีการศลุกากรขาเข้ากรณีท่ีบคุคลใดน ายวดยาน ทัง้ท่ี
บรรทุกและมิได้บรรทุกส่ิงของ หรือมีคนหาบ หามของ หรือน าสตัว์
พาหนะบรรทุกส่ิงขิงเข้ามาในราชอาณาจกัร ให้เจ้าหน้าท่ีด่านพรมแดน
เรียกให้หยดุเพ่ือตรวจและปฏิบติัตามขัน้ตอน ดงัน้ี 
 1.1ให้บคุคลผู้ท่ีควบคมุยวดยานท่ีบรรทุกส่ิงของอนัเดินด้วย

MIC ออกใบอนุญาตลงทนุ 

ผูล้งทนุน าใบอนุญาตจาก MIC ไปขอ 
Permit to Trade จาก 

Companies Registration Office 

บริษทัและพนักงานต่างชาติ 
ต้องเปิดบญัชีธนาคารท่ี MIC 

ก าหนด 

ผูล้งทนุต้องจดทะเบียน 
บริษทัท่ี 

Companies 
Registration Office 

ผูล้งทนุซ้ือประกนัจาก 
Myanmar Insurance 

Corp. 

บริษทัต้องจดทะเบียนเป็นผูน้ าเข้า หรือ
ส่งออกกบั 

The Export Import Registration Office 
ณ กระทรวงการค้า 

ผูล้งทนุยื่นแบบฟอรม์ต่อ MIC 
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ก าลงัเครื่องยนต ์ย่ืนบญัชีสินค้า (แบบ ศบ.1) เป็นจ านวน2ฉบบั เม่ือ
เจ้าหน้าท่ีศลุกากรประจ าด่านพรมแดนได้ตรวจสอบจ านวนหีบห่อและ
เครื่องหมายถกูต้องแล้ว ให้มดัลวดประทบัตราตะกัว่ส าหรบัรถปิด หรือ
ใช้เชือกตาข่ายคลมุบรรดาหีบห่อแล้วมดัลวดประทบัตราตะกัว่ส าหรบั
รถปิด เพ่ือมิให้มีการย้าย ถอน หรือเปล่ียนแปลงหีบห่อ หรือในกรณีท่ีไม่
ด าเนินการตามวิธีดงักล่าวได้ ให้จดัเจ้าหน้าท่ีควบคมุการน าเข้ามาส่ง
ด่านศลุกากร 
 1.2 เม่ือด าเนินตามข้อ 1.1 แล้ว เจ้าหน้าท่ีจะลงเลขล าดบัในบญัชี
สินค้า (แบบ ศบ.1)ทัง้2ฉบบั ท่ีมมุบนด้านขวา กรอกรายละเอียดพร้อม
ลงนามในบญัชีดงักล่าว และมอบต้นฉบบัให้ผู้ควบคมุฯเป็นใบอนุญาต
ผ่านพรมแดน 
 1.3 กรณีเป็นยวดยานบรรทุกท่ีมิได้เดินด้วยก าลงัเครื่องยนต ์ให้
เจ้าหน้าท่ีกรอกรายการลงในใบผ่านแดน(แบบ ศบ.2) แทน บญัชีสินค้า 
(แบบ ศบ.1) 
 1.4 กรณียวดยานอ่ืนๆท่ีมิได้บรรทุกของ เช่น ใช้คนหาบหาม 
หรือยานพาหนะต่างๆ หากไม่มีของต้องก ากบัให้ผ่านไปได้ โดยไม่ต้อง
ใช้ใบผ่านแดน (แบบศบ.2) 
 1.5 กรณีท่ีบคุคลใดเม่ือผ่านพรมแดนเข้ามา หากมีของท่ีต้องเสีย
ภาษีอากรติดตวัเข้ามาด้วย ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีศลุกากร ณ ด่าน
พรมแดนมีหน้าท่ีเรียกเกบ็อากร ทัง้น้ี ของท่ีน าเข้านัน้ต้องมีราคาไม่เกิน 
20,000 บาท และไม่เป็นของต้องห้ามหรือต้องก ากบัในการน าเข้า ตาม
กฎหมาย โดยให้เรียกเกบ็ภาษีตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชก าหนดพิกดั
อตัราศลุกากร พ.ศ. 2530 
          1.6 บคุลท่ีควบคมุยวดยาน ต้องน าบญัชีสินค้าหรือใบผ่านแดน
และยวดยานท่ีได้รบัจากเจ้าหน้าท่ีด่านพรมแดนไปย่ืนท่ีด่านศลุกากร 
เพ่ือให้ตรวจสอบว่าถกูตรงตรงกบัรายการท่ีส าแดงในการน าเข้ามา
หรือไม่ 
 

2. การปฏบิตัพิธิกีาร 
ศุลกากรขาออก 
 

         2.1 สนิคา้ขาออกทีต่อ้งส่งผ่านเขตแดนทางบกทกุชนิด ไม่วา่เป็นของ
ตอ้งเสยีอากรขาออกหรอืของต้องหา้ม ตอ้งกกาํกบั ผูส้ง่ออกจะตอ้งทาํใบขน
สนิคา้ขาออกและมเีอกสารกาํกบัของทีส่่งออกเช่นเดยีวกบัการส่งออกทัว่ไป 
       2.2 ผูค้วบคุมยวดยานหรอืผูส้่งของโดยยวดยานบรรทุกของทีเ่ดนิดว้ย
กาํลงัยนต ์ไม่วา่จะบรรทุกสนิคา้ออกไปหรอืไม่กต็าม ใหจ้ดัทาํบญัชสีนิค้า 
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(แบบ ศบ.3) แสดงรายการสนิคา้ทีส่ง่ออกนอกราชอาณาจกัรผ่านเขตแดนทาง
บก จาํนวน2ฉบบั ในกรณทีี ่เป็นรถทีม่ไิดบ้รรทุกสนิคา้ใหห้มายเหตุในบญัชวีา่ 
ไม่สนิคา้ส่งออกยืน่ต่อด่านศุลกากรทางบก รวมทัง้ด่านศลุกากรทีต่ ัง้อยูร่มิน้ําที่
เป็นเสน้เขตแดนยืน่มาพรอ้มกบัใบขนสนิคา้ ขาออก 
         2.3 เมื่อเจา้หน้าทีศุ่ลกากรตรวจสอบสนิคา้ทีส่่งออกแลว้เหน็วา่ถูกตอ้ง
ตรงกบัใบขนสง่สนิคา้ขาออก และบญัชสีนิคา้(แบบ ศบ.3) พรอ้มทัง้ปฏบิตัพิธิี
การทางศุลกากรครบถ้วนแลว้ เจา้หน้าทีจ่ะมอบคู่ฉบบัใบขนส่งสนิคา้ขาออก
และบญัชสีนิคา้ให ้ผูค้วบคุมยวดยาน หรอืผูส้ง่ของนําไปยืน่ต่อด่านพรมแดน 
        2.4 หากยวดยานใดๆทัง้ทีบ่รรทุก และมไิดบ้รรทุกสนิคา้ หรอืมคีนหาบ
หาม หรอืใชส้ตัวพ์าหนะบรรทุกสนิคา้ ซึง่ออกนอกราชอาณาจกัรโดยผ่านด่าน
พรมแดน ตอ้งหยดุเพื่อใหเ้จา้หน้าทีศุ่ลกากรตรวจ และตอ้งยืน่คู่ฉบบัใบขนสง่
สนิคา้ และเอกสารอื่นๆ ทีต่อ้งมกีาํกบัสนิคา้ทีส่่งออกใหเ้จา้หน้าทีต่รวจสอบ
ดว้ยทุกครัง้ 
          2.5 เมื่อเจา้หน้าทีต่รวจสอบจาํนวนหบีห่อสนิคา้ทีจ่ะสง่ออกแลว้ เหน็
วา่ถูกตอ้งตรงตามคู่ฉบบัใบขนส่งสนิคา้ขาออกและบญัชสีนิเคา้ (แบบ ศบ.) 
เจา้หน้าทีจ่ะเกบ็คู่ฉบบัและใบขน และบญัชสีนิคา้ไวแ้ละสนิคา้ผ่านพรมแดน
ออกไป 

  
 
5.5 ระเบียบพิธีการศลุกากรของสหภาพพม่า 

5.5.1 สินค้าน าเข้า  

ก.สนิคา้ทีอ่นุญาตใหนํ้าเขา้   กระทรวงพาณิชยข์องพม่าได้ก าหนดรายการสินค้าน าเข้า โดย
จ าแนกออกเป็น 
 1.รายการสินค้าท่ีจ าเป็น (Priority Items) ได้แก่ เครือ่งจกัร
และอะไหล่วตัถดิุบส าหรบัอตุสาหกรรม ปุ๋ ย ยาฆ่าแมลง ยาก าจดั
วชัพืช เมลด็พนัธุส์  าหรบัท าการเกษตร(Agricultural Inputs) 
อาหารปรงุแต่ง วสัดกุ่อสร้าง ยานพาหนะ และอปุกรณ์การขนส่ง 
ผลิตภณัฑย์าและอปุกรณ์ผลิตยา เครื่องจกัและวสัดดุ้านการ
ประมง วสัดสุ าหรบัเพาะเลีย้ง ปศสุตัว ์เครื่องมือการไฟฟ้า 
เครื่องมือการคมนาคม เครื่องเขียน ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม 
 2. รายการสินค้าฟุ่ มเฟือย (Optional Items) ได้แก่ อาหาร
และเครื่องด่ืม ส่ิงทอ ของใช้ส่วนบคุคล ของในครวัเรือน 
เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ และสินค้าเบด็เตลด็ 
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ข. เงื่อนไขการน าสินค้าใน
รายการสินค้าจ าเป็นและ
รายการสินค้าฟุ่ มเฟือย   

การนําเขา้รายการสนิคา้ฟุม่เฟือย อนุญาตใหนํ้าเขา้โดยวธินํีาเขา้จาก
เงนิทีไ่ดส้ง่ออกนําเขา้ตามระบบนําเขา้ก่อนส่งออกหลงัและนําเขา้ตาม
ระบบฝากขาย โดยมเีงื่อนไขดงันี้ 
- มลูค่าสงูสุดทีอ่นุญาตใหนํ้าเขา้ ครัง้ละไม่เกนิ 100,000 ดอลล่าร์

สหรฐั 
- สนิคา้จาํเป็นทีต่อ้งนําเขา้ก่อนภายในเวลา6 เดอืนนบัจากวนัที่

กาํหนดในใบอนุญาตนําเขา้สนิคา้ฟุม่เฟือย  
- หากไม่มกีารนําเขา้รายการสนิคา้จาํเป็น ภายหลงัจากทีม่กีาร

นําเขา้ รายการสนิคา้ฟุม่เฟือยแลว้ จะไม่มกีารพจิารณาอนุญาต
ใหนํ้าเขา้รายการสนิคา้ฟุม่เฟือยครัง้ใหม ่

- หากนําเขา้โดยระบบนําเขา้ส่งออกหลงั และระบบขายฝาก จะ
อนุญาตใหม้กีารส่งออกได ้กต่็อเมื่อมกีารนําเขา้รายการสนิคา้
ฟุม่เฟือยก่อนแลว้ 

- หากไม่สามารถนําเขา้รายการสนิคา้จาํเป็น หรอืมกีารกระทาํใดๆ
เพื่อฉ้อโกง หรอืหลอกลวง เกีย่วกบัเรื่องนี้ จะมกีารพจิารณาถงึ
ข ัน้ยกเลกิใบจดทะเบยีนผูข้าํเขา้ส่งออก 

2. การนําเขา้รายการสนิคา้ฟุม่เฟือย อนุญาตใหนํ้าเขา้โดยเงนิทีไ่ดจ้าก
การส่งออกการนําเขา้ตามระบบนําเขา้ ก่อนส่งออกหลงั การนําเขา้ตาม
ระบบขายฝาก โดยมเีงื่อนไขดงันี้ 
- มลูค่าการนําเขา้จรงิของสนิคา้ในรายการสนิคา้จาํเป็นจะตอ้ง

เท่ากบัจาํนวนทีก่าํหนดไวส้าํหรบั การนําเขา้สนิคา้ในรายการนี้ 
- จะตอ้งนําสนิคา้ในรายการทีจ่าํเป็นตามทีร่ะบุไวใ้นใบอนุญาต

นําเขา้ 
- การนําเขา้สนิคา้ฟุม่เฟือย จะมมีลูค่าเท่ากบัมลูค่าการนําเขา้

สนิคา้จาํเป็นทีนํ่าเขา้จรงิ จะใชพ้จิารณาสาํหรบัอนุญาตการ
นําเขา้โดยเงนิทีไ่ดจ้ากการส่งออกในโอกาสต่อไป 

- ถ้าการนําเขา้สนิคา้จาํเป็นโดยเงนิทีไ่ดจ้ากการส่งออกสะสมกนั
จากใบอนุญาตส่งออก 3-4 ใบ และมมีลูค่าเท่ากบั ทีก่าํหนดไว ้
จงึจะพจิารณาอนุญาตการนําเขา้สนิคา้ฟุม่เฟือย  

- ในกรณีของสนิคา้อื่นทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการทัง้สองนี้ หากมกีาร
นําเขา้สนิคา้จาํเป็นตามวธิดีงักล่าวขา้งตน้ ในจาํนวนมลูค่า3เท่า
ของจาํนวนนําเขา้ 

ค. สินค้าควบคมุการน าเข้า สินค้าท่ีต้องได้รบัอนุญาตในการน าเข้า ตามบญัชรีายชื่อสนิคา้ทีจ่ดั
ระเบยีบ (ควบคุม) การนําเขา้ของกระทรวงพาณิชย ์มดีงันี้ 
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ประเภทสินค้าเกษตรกรรม 
- พรกิไทย 
- กระเทยีม 
- หวัหอมใหญ่ 
- เมลด็พนัธุห์วัหอมใหญ่ 
- หวัมนัฝรัง่ 
- ลาํไยแหง้ 
- ปลาปน่ 
- มะพรา้ว 
- น้ํามนัมะพรา้ว 
- ถัว่เหลอืง 
- น้ํามนัถัว่เหลอืง 
- น้ํามนัปาลม์ 
- เมลด็กาแฟ 
- ผลติภณัฑก์าแฟ 
- ใบชา ชาผง 
- หางนมผง (นมผงขาดมนัเนย) 
- นมสด และเครื่องดื่มประเภทนมปรงุแต่ง) 
- เสน้ไหม 
- กระสอบปา่น 
- ปอแกว้และปอกระเจา 
- ไมแ้ละไมแ้ปรรปูทัง้สิง่ประดษิฐ ์เครื่องหรอืสิง่อื่นใดทีท่าํดว้ยไม้ 
ประเภทสินค้าอตุสาหกรรม 
- น้ําตาลทราย 
- ทองคาํ 
- น้ํามนัแนพทา (NAPHTA) 
- เศษ เศษตดั และของทีใ่ชไ้มไ่ดซ้ึง่เป็นพลาสตกิ 
- เหรยีญโลหะ 
- เคมภีณัฑป์ระเภทไวนีลคลอไรดโ์มโนเมอร ์
- สาร CLENBUTEROL 
- เครื่องแต่งกาย 
- ภาชนะกระเบือ้งเคลอืบ 
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- หนิจาํพวกทีใ่ชท้าํอนุสาวรยีห์รอืก่อสรา้ง 
- หนิอ่อน 
- ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 
- เลื่อยโซ่ 
- เครื่องยนต ์ส่วนประกอบอุปกรณ์ทีใ่ชแ้ลว้ของจกัรยานยนต ์(ขนาด

ไม่เกนิ 50 ลกูบาศก ์เซนตเิมตร) 
- เครื่องเล่นเกม 
- เครื่องพมิพล์่องลกึหรอือนิทาลโย (Tntagilo Printing Machinery) 

และเครื่องถ่ายเอกสารชนิดสอดส ี
- รถยนตใ์ชแ้ลว้ 
- รถยกใชแ้ลว้ 
- รถยนตน์ัง่ใชแ้ลว้ 
- รถจกัรยานยนตใ์ชแ้ลว้ 
- รถบรรทุกคนโดยสาร 
- เครื่องจกัรทีใ่ชใ้นการละเมดิลขิสทิธิ ์(ละเมดิลขิสทิธิ ์เทปเพลง 

วดีโีอ เทป และแผน่ซดี)ี 
- โบราณวตัถุ 

 
 5.5.2 สินค้าน าเข้าท่ีได้รบัการยกเว้นค่าธรรมเนียมการน าเข้า 

  สนิค้านําเขา้โดยองค์การที่ดําเนินธุรกจิในพม่าภายใต้กฎหมายการลงทุนต่างประเทศ
ของพม่า มวีตัถุประสงคก์ารใชเ้พื่อธุรกจิ ดงัต่อไปนี้ 

- เครื่องจกัร เครื่องมอื ส่วนประกอบของเครื่องจกัร ชิน้ส่วนอะไหล่ และวสัดุทีใ่ชท้างธุรกจิ 
ทีม่คีวามจาํเป็นทีต่อ้งใชส้าํหรบัการก่อสร้าง ซึ่งนําเขา้มาในฐานะทุนของต่างประเทศที่
ระบุโดยคณะกรรมาธกิารส่งเสรมิการลงทุนแห่งสหภาพพม่า (Myanmar Investment 
Commission หรอื MIC) 

- วตัถุดบิหรอืวสัดุที่ใช้สําหรบัการบรรจุภณัฑ์ (สําหรบั 3 ปี แรกเท่านัน้) ผลติภณัฑ์เชิง
พาณิชยส์าํหรบัใชใ้นการก่อสรา้งเพื่อการผลติและส่งออกใหส้มบรูณ์ 

1. สนิคา้ทีนํ่าเขา้โดยหน่วยงานของรฐั 
- สนิคา้ทีนํ่าเขา้เพื่อวตัถุประสงคใ์ชใ้นราชการ 
- สนิคา้ทีนํ่าเขา้ภายใตโ้ครงการลงทุนประจาํปี 

2. รถยนตใ์หม่ทีใ่ชเ้พื่อธุรกจินําเขา้โดยระบบฝากขายและขายในประเทศเป็นเงนิสกุล ดอลล่าร์
สหรฐั 
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  โดยผ่านหน่วยงาน Vehicle, Machinery and Equipment Trading Inspection and 
 Agency Services Co.Ltd Myanmar Motor Limited ให้กบัหน่วยงานที่ดําเนินธุรกจิภายใต้การ
 ส่งเสรมิการลงทุน นอกจากนี้ยงัมสีนิค้าที่นําเขา้โดยบรษิทัน้ํามนัที่ดําเนินธุรกจิภายใต้ขอ้ตกลง
 ร่วมกบั  Myanmar Oil and Enterprise และสนิคา้ทีนํ่าเขา้โดยคณะทตูานุทตู 
3. ผลติภณัฑย์า และวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติยาทีนํ่าเขา้โดยหน่วยงานรฐัวสิาหกจิของรฐัหรอืภาค 
 เอกชนที่จดทะเบยีนผู้นําเขา้ส่งออก เพื่อใช้ในการสนับสนุน และปรบัปรุงการสาธารณสุขหรอื
 สวสัดกิารของประชาชนทีร่บัรกัษาทางการแพทย ์
4. ปุ๋ย เครื่องมือการเกษตร เครื่องจักรการเกษตรและยาฆ่าแมลง ที่ใช้เพื่อการพัฒนาภาค

การเกษตรทีนํ่าเขา้โดยหน่วยงานรฐัวสิาหกจิของรฐั หรอืภาคเอกชนที่จดทะเบยีนเป็นผู้นําเขา้
ส่งออก 

5. สนิคา้ผ่านแดน การนําเขา้สนิคา้ไปสู่ประเทศที ่3 โดยใชพ้ม่าเป็นตวักลางผ่าน สนิค้าผู้ส่งออกจะ
เสยีค่าธรรมเนียมร้อยละ 5 ให้ผู้นําเขา้พม่า เสยีร้อยละ 2.5 บวกเพิม่ร้อยละ5 ให้กรมศุลกากร
พม่า สนิคา้ผ่านแดนส่วนใหญ่ไดแ้ก่ ยานพาหนะและอุปกรณ์ เป็นตน้ 

 
สินค้าท่ีต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมพิเศษในการ
น าเข้า 

- ปลาปน่ 
- ขา้วโพด 
- กากถัว่เหลอืง 
- ไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด ์(Hydrogen Peroxide) 

สินค้าควบคมุท่ีรฐับาลไม่
อนุญาตให้เอกชนน าเข้า 

ประกาศกระทรวงพาณิชย ์สหภาพพม่า ฉบบัที9่/99 วนัที ่26 
พฤศจกิายน 1999 เดมิเคยมปีระกาศฉบบัที ่5/98 ลงวนัที ่20 มนีาคม 
1998 กาํหนดรายการสนิคา้ทีห่า้มนําเขา้ด่านชายแดน 10 รายการ
สนิคา้ การประกาศครัง้นี้เพิม่รายการสนิคา้อกี 5 รายการ รวมเป็น 15 
รายการ ประกาศชนิดสนิคา้ทีห่า้มนําเขา้ดา้นชายแดน ดงันี้ 
- ผงชรูส 
- น้ําหวาน/เครื่องดื่ม (Soft drink) 
- ขนมปงักรอบทุกชนิด 
- หมากฝรัง่ 
- ขนมเคก้ 
- ขนมเวเฟอร ์
- ชอ็กโกแลต 
- อาการกระป๋อง (เนื้อสตัว ์และผลไม)้ 
- เสน้หมีทุ่กชนิด 
- เหลา้ 
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- เบยีร ์
- บุหรี ่
- ผลไมทุ้กชนิด 
- ผลติภณัฑพ์ลาสตกิสาํหรบัใชใ้นครวัเรอืนและใชส้่วนตวัทุกชนิด 
- สนิคา้ทีห่า้มอื่นๆ ทีม่กีฎหมายปจัจุบนัหา้มนําเขา้ 
ประกาศชนิดสนิคา้ทีห่า้มนําเขา้ทางทะเล (จากประกาศกระทรวง
พาณิชย ์สหภาพพม่า ฉบบัที2่/2000) ผูท้ีไ่ดจ้ดทะเบยีนเป็นผูนํ้าเขา้ ‟ 
ส่งออก กลุ่มสหกรณ์ ซึง่นําเขา้สนิคา้ในรปูของการคา้ปกต ิ(Normal 
Trade) ทางทะเล (Overseas Trade)หรอืผ่านทางชายแดน หา้มมใิห้
นําเขา้สนิคา้ทีร่ะบุนบัจากวนัทีอ่อกประกาศ ดงันี้ 
- ผงชรูส 
- น้ําหวาน/เครื่องดื่ม (Soft drink) 
- ขนมปงักรอบทุกชนิด 
- หมากฝรัง่ 
- ขนมเคก้ 
- ขนมเวเฟอร ์
- ชอ็กโกแลต 
- อาการกระป๋อง (เนื้อสตัว ์และผลไม)้ 
- เสน้หมีทุ่กชนิด 
- เหลา้ 
- เบยีร ์
- บุหรี ่
- ผลไมทุ้กชนิด 
- สนิคา้ทีห่า้มอื่นๆ ทีม่กีฎหมายปจัจุบนัหา้มนําเขา้ 

 
5.5.3 สินค้าส่งออก 

ประกาศสินค้าชนิดท่ีห้าม
ส่งออก 

 
 
 
 
 

ประกาศกระทรวงพาณิชย ์สหภาพพม่า ฉบบัที ่10/99 วนัที ่26 
พฤศจกิายน 1999 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 3(1) ของ
พระราชบญัญตัคิวบคุมการนําเขา้และส่งออก(ชัว่คราว) ปี 1947 
กระทรวงพาณชิยแ์หง่รฐับาลสหภาพพม่าประกาศหา้มสง่ออกสนิคา้ 
1. ผูท้ีไ่ดจ้ดทะเบยีนเป็นผูนํ้าเขา้-ส่งออก กลุ่มสหกรณ์ ซึง่นําเขา้สนิคา้
ในรปูของการคา้ปกต ิ(Normal Trade) ทางทะเล หรอืผ่านทางชายแดน 
หา้มมใิหส้ง่ออกสนิคา้ทีร่ะบุ นบัจากวนัทีอ่อกประกาศ ดงันี้ 
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1.1 รายการสินค้าห้ามส่งออกในรปูการค้าปกติทางทะเล 
ผลิตผลเกษตรกรรม 
1. ขา้ว ปลายขา้ว ราํ 2. น้ําตาลทรายขาว น้ําตาลทรายแดง น้ําตาลดบิ 
3. ถัว่ลสิง น้ํามนัถัว่ลสิง 4. งา น้ํามนังา 5. เมลด็ Niger และน้ํามนั 
6. เมลด็มสัตาด และน้ํามนั 7. เมลด็ทานตะวนัและน้ํามนั 8.  กากพชื
น้ํามนัทุกชนิด 9. ฝ้ายและผลติภณัฑฝ้์าย (ฝ้าย เสน้ใย) 
แร่ธาต ุ
10. น้ํามนัปิโตรเลีย่ม11. อญัมณ ี12. ทองคาํ 13. หยก 14. ไขมุ่ก15. 
เพชร 16. ตะกัว่ 17. ดบุีก 18.วลูแฟรม 19. ส่วนผสมดบุีกและชไีลท ์20. 
เงนิ 21. ทองแดง 22. สงักะส ี23. ถ่านหนิ 24. โลหะอื่น ๆ 
สตัวแ์ละผลิตผลของสตัว ์
25. งาชา้ง 26. ววั ควาย ชา้ง มา้ และสตัวห์ายาก 27. หนงัสตัว ์
สินค้าประมง 
28. เปลอืกกุง้ปน่ 
สินค้าทัว่ไป 
29. อาวธุ และเครื่องกระสุน 30. วตัถุโบราณ 
ผลิตภณัฑ์จากป่า 
31. ยางพารา 
1.2 รายการสินค้าห้ามส่งออกในรปูการค้าปกติผ่านทางชายแดน 
ผลิตผลเกษตรกรรม 
1. ขา้ว ปลายขา้ว ราํ 2. น้ําตาลทรายขาว น้ําตาลทรายแดง น้ําตาลดบิ 
3. ถัว่ลสิง น้ํามนัถัว่ลสิง 4. งา น้ํามนังา 5. เมลด็ Niger และน้ํามนั 
6. เมลด็มสัตาด และน้ํามนั 7. เมลด็ทานตะวนัและน้ํามนั 
8. กากพชืน้ํามนัทุกชนิด 9. ฝ้ายและผลติภณัฑฝ้์าย (ฝ้าย เสน้ใย) 
แร่ธาต ุ
10.น้ํามนัปิโตรเลีย่ม 11. อญัมณ ี12. ทองคาํ 13. หยก 14. ไขมุ่ก 15. 
เพชร 16. ตะกัว่ 17. ดบุีก 18. ทงัสเตน 19. วลูแฟรม 20. เงนิ 21 
ทองแดง 22. สงักะส ี23. ถ่านหนิ 24. โลหะอื่น ๆ 
สตัวแ์ละผลิตผลของสตัว ์ 
25. งาชา้ง 26. ววั ควาย ชา้ง มา้ และสตัวห์ายาก 27. หนงัสตัว ์
สินค้าประมง 
28. เปลอืกกุง้ปน่ 
สินค้าทัว่ไป 
29. อาวธุ และเครื่องกระสุน 30. วตัถุโบราณ 



_ 

 
 

- 65 - 

 
 
 
 
 
 
 

ผลิตภณัฑ์จากป่า 
31. ยางพารา 32. ไมส้กั 
2. สินค้าท่ีประกาศห้ามส่งออก จะมกีารเปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลา 
ขึน้กบัสถานการณ์ความตอ้งการของตลาดภายในประเทศ 

 
5.6  ข ัน้ตอนการน าเข้า-ส่งออกสินค้า 

 1.1  ผู้ที่จะทําธุรกจินําเขา้-ส่งออกสินค้าจะต้องยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้นําเข้า  และส่งออกที่
สาํนกังานทะเบยีนนําเขา้-ส่งออก (Export-Import-Registration-Office) กรมการค้ากระทรวงพาณิชย ์โดยมี
อตัราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน 5,000 จ๊าต สําหรบัระยะเวลา 1 ปี และ 10,000 จ๊าต สําหรับ
ระยะเวลา 3 ปี 
 1.2  คุณสมบตัขิองผูท้ ีจ่ะสามารถยืน่ขอจดทะเบยีนเป็นผูนํ้าเขา้ส่งออก  มดีงันี้ 
 -    บุคคลธรรมดาทัง้หลายที่มีส ัญชาติพม่า หรือที่แปลงสัญชาติเป็นพม่า (Naturalized 
Citizenship)  
 -     หา้งหุน้ส่วน บรษิทัทัง้หลายทีจ่ดัตัง้ขึน้ในพม่า 
 -     ห้างหุ้นส่วนจํากัด  บริษัทร่วมทุน  ทัง้หลายที่จ ัดตัง้ขึ้นภายใต้กฎหมายการลงทุน
ต่างประเทศของพม่า 
 -     สหกรณ์ทัง้หลายทีส่ดทะเบยีนภายใตก้ฎหมายสหกรณ์ของพม่า ปี 2533 
 1.3  สทิธขิองผูจ้ดทะเบยีนนําเขา้ส่งออก 
 -    สามารถส่งออกสนิคา้ทุกชนิดยกเวน้ ไมส้กั น้ํามนัปิโตรเลยีม แก๊สธรรมชาตไิขมุ่กหยก อญั
มณี แร่ธรรมชาต ิและสนิคา้อืน่ ๆ ทีร่ะบุวา่สามารถดาํเนนิการไดโ้ดยหน่วยงานของรฐัวสิาหกจิ แต่เพยีงผู้
เดยีว 
 -     สามารถนําเขา้สนิค้าทุกชนิดตามเงื่อนไขของกฎและระเบยีบ ที่ระบุไว ้ยกเวน้สินค้าที่เป็น
สนิคา้หา้มนําเขา้ 
 -     สามารถจาํหน่ายสนิคา้ในตลาดภายในประเทศได ้
 -     สามารถยืน่ขอหนงัสอืเดนิทางประเภทธุรกจิไปต่างประเทศ 
 -     สามารถทีจ่ะรบัรองแขกต่างประเทศ  เพื่อการเจรจาธุรกจิได้ 

 5.6.1 การส่งสินค้าออก 

 1. ผูส้่งออกที่จดทะเบยีนก่อนที่จะส่งสนิค้าออก จะต้องได้รบัใบอนุญาตส่งออกจากกระทรวง
พาณิชยม์รีะยะเวลา 6 เดอืน 
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 2. ผู้ซื้อในต่างประเทศจะต้องเปิด L/C ที่ Myanmar-Investment-and-Commercial-Bank-
(MICB) หรอื Myanmar -Foreign-Trade-Bank (MFTB)  ผ่านทางธนาคารในต่างประเทศ ซึ่งเป็นที่
ยอมรบัและจะตอ้งแจง้ต่อเรอืทีจ่ะขนสนิคา้ดว้ย 
 3. ในกรณีที่จะต้องตรวจสนิค้าก่อนขนส่งThe-Inspection-and-Agency-Service-Department 
จะดาํเนินการตรวจสอบเกีย่วกบัคุณลกัษณะ น้ําหนัก คุณภาพ และการบรรจุภณัฑ์ของสนิค้าที่จะขนส่ง
ทางเรอื 
 4. เอกสารเกีย่วกบัการขนส่งสนิคา้ทางเรอื  เช่น Shipping-Bills-Freight-Bill เป็นตน้ จะตอ้งยืน่
ต่อธนาคารทีไ่ดเ้ปิด L/C 

 5.6.2 การน าเข้าสินค้า 

  -   ผูนํ้าเขา้จะตอ้งเปิดบญัชเีงนิฝากสกุลเงนิตราต่างประเทศที ่ Myanmar-Investment-and- 
Commercial -Bank (MICB) หรอื Myanmar-Foreign-Trade-Bank (MFTB) เพื่อยื่นใบอนุญาตนําเขา้
สนิคา้จากกระทรวงพาณิชย ์
  -   แบบสญัญาขาย (Sale Contact) และ Proforma Invoice ซึ่งมีรายละเอียดต่าง ๆ 
เกีย่วกบัสนิคา้ บรรจุภณัฑ ์และระยะเวลาการส่งมอบ 
  -   ในกรณีที่ซื้อเป็นราคา FOB ผู้นําเข้าจะต้องทําการประกันภัยสินค้ากับ Myanmar 
Insurance Company และใชบ้รษิทั Myanmar Five Star Line เป็นผูข้นส่งสนิคา้เท่านัน้ 
  -   ผูนํ้าเขา้สนิคา้จะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการนําเขา้ภายใน 21 วนั นับจากวนัตามที่ระบุไว้
ในอนุญาตนําเขา้ 
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   ข ัน้ตอนการส่งออกสนิคา้       ขัน้ตอนการนําเขา้สนิคา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
5.7 ระบบธนาคาร 

รฐับาลพม่าอนุญาตใหเ้อกชนดาํเนินกจิการธนาคารได ้ ปจัจุบนัระบบธนาคารของพม่าประกอบ 
ดว้ยธนาคารกลาง  ธนาคารพาณิชยข์องรฐั จาํนวน 4 แห่ง ธนาคารพาณิชยข์องเอกชนพม่าประมาณ 20 
แห่ง และสาํนกังานตวัแทนของธนาคารพาณิชยต่์างชาตปิระมาณ 200 แห่ง ซึง่มลีกัษณะการดาํเนินการ
ดงันี้ 
             1. ธนาคารกลาง (The central Bank of Myanmar ; CBM)  ทาํหน้าทีค่วบคุมสถาบนัการ 
เงนิทัง้หมด กาํหนดอตัราดอกเบีย้เงนิกูแ้ละเงนิฝาก  อตัราส่วนของสนิทรพัย ์ และหนี้สนิ  อตัราการ
แลกเปลีย่นและออกธนบตัร  เป้าหมายหลกัขององคก์ร คอื การรกัษาเสถยีรภาพทางการเงนิของพม่า 
โดยมจีุดประสงคห์ลกัๆ ดงัต่อไปนี้ 
                   -เพื่อส่งเสรมิระบบการเงนิของประเทศใหเ้หมาะสม 
                   -สนบัสนุนและดแูลสภาพการเงนิ  เพื่อพฒันาและรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ 
            กฎหมายธนาคารกลางปี พ.ศ.2553 (The central Bank of Myanmar Law) ใหอ้สิระแก่

ข ัน้ตอนที ่ 3 
รบัมอบคู่ฉบบัใบขนส่งสนิคา้

ขาออกและบญัชสีนิคา้ 

ขัน้ตอนที ่ 4 
ศุลกากรปล่อยสนิคา้ออก 

ขัน้ตอนที ่ 2 
ยืน่บญัชสีนิคา้และตรวจสอบ 

ขัน้ตอนที ่ 1 
ยืน่ใบขนสง่สนิคา้ 

 

ขัน้ตอนที ่ 1 
ยืน่บญัชสีนิคา้ และ ตรวจสอบ 

ขัน้ตอนที ่ 2 
กรอกรายละเอยีด พรอ้มลงนาม 

ขัน้ตอนที ่ 3 
ชาํระค่าอากร และค่าใชจ้่ายอื่น 

ขัน้ตอนที ่ 4 
ศุลกากรปล่อยสนิคา้ออก 
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ธนาคารกลางแห่งสหภาพพม่าในการดาํเนินนโยบายการเงนิ  ตลอดจนกาํกบัและตรวจสอบการดาํเนิน 
งานของสถาบนัการเงนิต่างๆภายในประเทศ  นอกจากนี้ นบัตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2541 เป็นตน้มา 
ธนาคารกลางแห่งสหภาพพม่ายงัไดร้บัอนุญาตใหท้าํธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้ – ขาย เงนิตรา
ต่างประเทศอกีดว้ย 
            2.ธนาคารพาณิชยข์องรฐั (State – owned Commercial Banks) จาํนวน 4 ธนาคาร คอื 
                   2.1 The Myanmar Economic Bank (MEB) เป็นธนาคารพาณิชยข์องรฐัทีม่สีาขามาก
ทีสุ่ดในประเทศ  ก่อตัง้ขึน้เมื่อ 2519  เพื่อพฒันาดา้นการคา้และอุตสาหกรรมของประเทศ  ปจัจุบนั 
Myanmar Economic Bank ใหบ้รกิารดา้นต่างๆ อาท ิ
                   - รบัฝากเงนิทัง้ในรปูบญัชกีระแสรายวนัและบญัชปีระเภทอื่นๆ ผ่านสาขา 259 
แห่งทัว่ประเทศ  โดยม ีMyanmar Small Loans Enterprise  ซึง่เป็นสาขาของ MEB ดแูลสถานธนานุ
เคราะห ์
                   - ระดมทุนดว้ยการออก Savings Certificates 
                  - ปล่อยกูใ้หแ้ก่ผูป้ระกอบการในภาคเศรษฐกจิทีส่่งเสรมิการพฒันาประเทศ 
                   - ปล่อยกูใ้หแ้ก่ธุรกจิเอกชนและบุคคลทัว่ไป 
      2.2 The Myanmar Investment and Commercial Bank (MICB) ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี 2532 
มสีาํนกังานใหญ่อยูท่ ีก่รุงยา่งกุง้  และมสีาขาอยูท่ ีเ่มอืงมณัฑะเลย ์ ทาํหน้าทีส่่งเสรมิการลงทนุและการคา้
ของนกัลงทุนทอ้งถิน่และนกัลงทนุต่างชาต ิโดย MICB สามารถทาํธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั การซือ้-ขาย 
เงนิตราต่างประเทศไดด้ว้ย 
                   2.3 The Myanmar Foreign Trade Bank (MFTB) เน้นการทาํธุรกจิดา้นการเงนิระหวา่ง
ประเทศ ปจัจุบนั MFTB ใหบ้รกิารดา้นต่างๆ ดงันี้  
                        - รบัฝากเงนิในรปูบญัชเีงนิต่างประเทศ  โดยไมร่บัฝากสะสมทรพัย ์ มเีพยีง
บญัชเีดนิสะพดัเท่านัน้ 
                        - ปล่อยกูเ้พื่อการคา้ระหวา่งประเทศ  ภายใตก้ารอนุมตัขิองรฐัในรปูตัว๋สญัญาใช้
เงนิ 
                        - ซือ้-ขายเงนิตราต่างประเทศ รวมทัง้เชค็เดนิทาง (Traveller’s Cheques) 
                       - การนําเขา้ และส่งออกของพม่าโดยการออกตัว๋แลกเงนิ(Bill of Exchange) 
และ Letter of Credit (L/C) 
                    นอกจากนี้  MFTB ยงัทาํหน้าทีต่ดิต่อธุรกจิกบัประเทศต่างๆ ทัว่โลก โดยผ่านเครอืขา่ย  
Correspondent Banks ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัธนาคารชัน้นําในประเทศต่างๆ 
                   2.4 The Myanmar Agricultural Development Bank (MADB)  ทาํหน้าทีใ่หบ้รกิารดา้น
การเงนิแต่ภาคเกษตรกรรมภายในประเทศ เช่น การใหภ้าคการเกษตรและปศุสตัว ์ โดยระดมเงนิออม
จากทอ้งถิน่ชนบท ทัง้นี้  MADB  มสีาํนกังานทอ้งถิน่ (Regional Offices) จาํนวน 14 แห่ง มสีาขา 
(Branches) จาํนวน 164 สาขา และมสีาํนกังานตวัแทน (Agency Offices) จาํนวน 46 แห่ง 



_ 

 
 

- 69 - 

 
            3.ธนาคารพาณิชยเ์อกชน (Private  Commercial Banks) 
               ธนาคารพาณชิยเ์อกชนในพม่าส่วนใหญ่เน้นการปล่อยกูใ้หแ้ก่ภาคอุตสาหกรรม  ธรุกจิ
ก่อสรา้ง  และธุรกจิท่องเทีย่ว  ธนาคารพาณชิยเ์อกชนในพม่า  ไดร้บัอนุญาตใหท้าํธรุกจิเฉพาะ
ภายในประเทศ  (Domestic  Business) เท่านัน้  ไม่สามารถทาํธุรกจิดา้นต่างประเทศได ้(Foreign 
Transaction)  แบ่งเป็น 
                  3.1ธนาคารพาณชิยท์อ้งถิน่ (Domestic Private Banks) จาํนวน 18 ธนาคาร คอื 

 - Asian Yangon International Bank Ltd. 
                - Co-operative Bank Ltd. 
               - Co-operative Farmers Bank Ltd. 
               - Co-operative Promoters Bank Ltd. 
               - First Private Bank Ltd. 
               - Innwa Bank Ltd. 
               - Kanbawza Bank Ltd. 
              - Myanmar Citizens Bank Ltd.             

 - Myanmar Industrial development Bank Ltd. 
 - Myanmar Livestock and Fisheries development Bank Ltd. 
 - Myanmar Oriental Ltd. 
 -Myanmar Universal Bank Ltd. (รฐัเขา้รบัซือ้กจิการเมือ่วนัที ่8 สหิาคม 2005) 
 - Myawaddy Bank Ltd. 
 - Sibin Tharyar Bank Ltd. 
 - Tun Foundation Bank Ltd. 
 - Yadanabon Bank Ltd. (Mandalay) 
 - Yoma Bank Ltd. 
 3.2 สาขาธนาคารพาณิชยต่์างชาต(ิBranch of Foreign Bank) จาํนวน 1 แห่ง คอื 
Calyon จากประเทศฝรัง่เศส 
          3.3 สาํนกังานตวัแทน (Representative Offices) จาํนวน 21 แห่ง แบ่งเป็น 
                       3.3.1 สาํนกังานตวัแทนของธนาคารพาณิชยไ์ทย (Thai Bank’s 
Representative Offices) จาํนวน 1 แห่ง คอื Bangkok Bank PLC. ปจัจุบนัมเีพยีงเจา้หน้าที่
ชาวพม่าประจาํอยูเ่ท่านัน้ 

             3.3.2 สาํนกังานตวัแทนของธนาคารพาณชิยต่์างชาต ิ(Foreign’s  
Representative Offices) จาํนวน 20 แห่ง ไดแ้ก่ 
                       - Arab, Bangladesh Bank Ltd. 
                       - ABN AMRO Bank Ltd. 
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                       - BNP Paribas 
                       - Bumiputra-Commerce Bank Berhad 
                       - Credit Lyonnais 
                       - DBS Bank Ltd. 
                       - Hana Bank 
                       - ING Bank 
                       - KDB Bank (Magyarorszag)Rt (KDB Bank Hungary Ltd.) 
                       - Mizuho Corporate Bank Ltd. 
                       - Natexis Banques Populaires 
                       - Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd. 
                       - Public Bank Berhad 
                       - Societe General 
                       - Standard Chartered Bank 
                       - The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd. 
                       - Sumitomo Mitsui Banking Corporation 
                       - UFJ Bank Ltd. 
                       - United Overseas Bank Ltd. 

 5.7.1 การโอนเงินต่างประเทศ 

            บุคคลผูนํ้าเงนิทุนต่างประเทศเขา้มาลงทนุในประเทศสหภาพพม่า  สามารถทีจ่ะโอนเงนิตรา
ต่างประเทศออกนอกประเทศสหภาพพม่าไดต้ามเงื่อนไข  ดงัต่อไปนี้ 
            1.เงนิตราต่างประเทศตามสทิธทิีส่มควรไดร้บัของบุคคลผูน้ัน้ 
            2.กาํไรสุทธหิลงัจากการเสยีภาษ ี
            3.เงนิตราต่างประเทศตามจาํนวนทีไ่ดร้บัอนุญาตโดยเจา้หน้าทีข่องรฐั ซึง่อาจจะรวมถงึมลูค่าของ
ทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการชาํระบญัชบีรษิทัเพื่อเลกิกจิการ 
            แรงงานชาวต่างชาตสิามารถโอนเงนิรายไดค้่าจา้งประจาํเดอืน และรายไดอ้ื่นๆ ทีไ่ดม้าโดยสุจรติ
ตามกฎหมายหลงัจากเสยีภาษแีละหกัค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ภายในประเทศสหภาพพม่าแลว้ 
            สาํหรบัดา้นการคา้ระหวา่งประเทศไทยและสหภาพพม่า จะดาํเนินการผ่านธนาคารตวัแทน คอื 
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย (ธ.ส.น.) ของไทยกบั Myanmar Investment and 
Commercial Bank (MICB) ของพม่า เพื่อทาํการคา้แบบหกับญัช ี(Account Trade) ซึง่ผูนํ้าเขา้และผู้
ส่งออกสามารถตดิต่อองคก์รการคลงัสนิคา้ (อคส.) เพื่อยื่นแสดงความประสงคใ์นการเขา้ร่วมโครงการ 
Banking Arrangement for Account Trade แลว้ทางองคก์รการคลงัสนิคา้จะพจิารณาตามขัน้ตอนของ
ธนาคารตามปกตต่ิอไป โดยขัน้ตอนต่างๆ สามารถสรุปไดด้งันี้ 
            1. ผูส้ง่ออกและผูนํ้าเขา้ทาํสญัญาซือ้ขายสนิคา้ 
            2. ผูนํ้าเขา้ไทยยืน่ขอเปิด BA L/C กบั ธสน.โดยตรง 



_ 

 
 

- 71 - 

            3. ธสน. เปิด BA L/C ไปยงั MICB 
            4. MICB แจง้ไดร้บัการเปิด BA L/C ใหแ้ก่ผูส้ง่ออกในพม่าทราบ 
            5. ผูส้ง่ออกส่งสนิคา้ออกตามที ่BA L/C กาํหนดใหแ้ก่ผูนํ้าเขา้ไทย 
            6. ผูเ้กีย่วขอ้งดาํเนินการดงันี้ 
                  6.1ผูส้่งออกยืน่เอกสารทีถู่กตอ้งและครบถ้วนตามเงื่อนไขใน BA L/C 
                  6.2 MICB จะสง่เอกสารสง่ออกเพื่อเรยีกเกบ็เงนิจาก ธสน. 
                  6.3 ธสน. ตรวจสอบเอกสารและ Accept document 
                  6.4 MICB จ่ายเงนิใหแ้ก่ผูส้่งออกในพม่า 
                  6.5 MICB แจง้ ธสน. และบนัทกึบญัชวีา่ ธสน. เป็นลกูหนี้ (debit) พรอ้มส่งรายงาน 
Daily debit report ให ้ธสน. รบัทราบ 
    6.6 ธสน.แจง้ใหผู้นํ้าเขา้ไทยใหช้าํระเงนิตาม BA L/C 
                6.7 ผูนํ้าเขา้ไทยมาชาํระเงนิค่านําเขา้สนิคา้ตาม BA L/C กบัธสน. 
           7. เมื่อครบรอบระยะเวลาบญัชตีามทีไ่ดต้กลงกนัไว ้ธสน. กบั MICB จะหกักลบลบหนี้ท ัง้เงนิตน้
และดอกเบีย้ โดยธนาคารทีม่ฐีานะเป็นลกูหนี้จะชาํระเฉพาะส่วนต่างตามอตัราและสกุลเงนิทีต่กลงกนัไว้ 
 

5.8 การส่งเสริมการลงทุน 

 5.8.1 มาตรการด้านภาษี 
 
1. ภาษีการค้า 
 

-  ธุรกจิประเภทผลติสนิคา้เพื่อขาย จดัเกบ็ในอตัรา 5-20% ของรายได ้
-  ธุรกจิบรกิาร เฉพาะธุรกจิขนสง่ทางน้ํา ทางอากาศ รถยนต ์รถไฟ ธุรกจิ
บนัเทงิ ธรุกจิการคา้ จดัเกบ็ในอตัรา 8-30 % 
-  ธุรกจิโรงแรมและภตัตาคาร จดัเกบ็ในอตัรา 10 % ของรายได ้

2. ภาษีน ้าเข้า 
 

สนิคา้ทีส่าํคญัทีจ่ดัเกบ็มดีงันี้ 
-  สิง่ทอจดัเกบ็ในอตัรา 5-300 % ของมลูค่านําเขา้ 
-  เครื่องจกัรและอุปกรณ์  จดัเกบ็ในอตัรา 15-200% ของมลูค่านําเขา้ 
-  อุปกรณ์ในการขนส่ง  จดัเกบ็ในอตัรา 5-300% ของมลูค่าน้ําเขา้ 
-  สนิคา้อุปโภคบรโิภค  จดัเกบ็ในอตัรา 50-200% ของมลูค่านําเขา้ 

3. ภาษีส่งออก ม ี5 ประเภท คอื 
-  แป้ง แป้งขา้วจา้ว  จดัเกบ็ในอตัรา 10 จ๊าต ต่อเมตรกิตนั 
-  ราํขา้ว จดัเกบ็ในอตัรา 10 จ๊าต ต่อเมตรกิตนั 
-  กากน้ํามนัพชื  จดัเกบ็ในอตัรา 5% ของมลูค่าสง่ออก 
-  ธญัพชื  จดัเกบ็ในอตัรา 5% ของมลูค่าส่งออก 
-  ไมไ้ผ่ หนงัสตัว ์จดัเกบ็ในอตัรา 5% และ 10% ของมลูค่าส่งออก 

4.  บคุคลธรรมดา ชาวต่างชาตจิะเสยีภาษ ี35% ของรายได ้
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5.  นิติบคุคล 
 

1.  หากเป็นบรษิทัต่างชาตทิีจ่ดทะเบยีนภายใตก้ฎหมายพม่า เสยีภาษใีนอตัรา 
30% 
2.  สาํนกังานสาขาของบรษิทัต่างประเทศทีต่ ัง้อยูใ่นพม่า เสยี 30% หรอื 3-
50% ของรายได ้ ทัง้นี้ทางรฐับาลจะพจิารณาวา่จดัเกบ็ในอตัราใดทีไ่ดจ้าํนวน
สงูกวา่ 

6.  ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 
 

ชาวต่างชาตทิีท่าํธุรกจิในพม่า จะเสยีภาษดีงักล่าวโดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คอื 
ผูท้ ีพ่าํนกัในพม่ากบัผูท้ ีม่ไิดพ้าํนกัในพม่า  โดยจะเสยีในอตัราดงันี้ 
-  ภาษดีอกเบีย้ผูพ้าํนกัเสยี 15% ไม่พาํนกัเสยี 20% 
-  ภาษจีากการไดร้บัใบอนุญาตต่าง ๆ ผูพ้าํนกัเสยี 15% ผูไ้ม่พาํนกัเสยี 20% 
-  ค่าธรรมเนียมการทาํสญัญากบัรฐับาล  ผูพ้าํนกัเสยี 4% ผูไ้ม่พาํนกัเสยี 3.5% 
-  กรณีทีเ่งนิปนัผล กาํไรของกจิการสาขาและส่วนแบ่งกาํไรทีไ่ดร้บัการหกัภาษี
แลว้ ไม่ตอ้งชาํระภาษ ีณ ทีจ่่ายอกี 

 5.8.2 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการให้สิทธิพิเศษทางภาษี  มาตรการจงูใจนกัลงทุนต่างชาติ
นัน้ เป็นไปตามกรอบของกฎหมายการลงทุนของต่างชาติ (Myanmar Foreign Investment Law; FIL) 
ซึ่งประกาศใช้เมื่อวนัที่ 30 พฤศจกิายน 1988 โดยมกีรอบแนวคดิหลกัอยู่ที่การจดัสรรทรพัยากรของ
ประเทศบนพืน้ฐานของระบบเศรษฐกจิแบบตลาด การส่งเสรมิการลงทุนของภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ 
รวมถงึส่งเสรมิกจิกรรมของผูป้ระกอบการ และการส่งเสรมิระบบเศรษฐกจิแบบเปิด ตลอดจนการค้าการ
ลงทุนจากต่างประเทศ ซึง่หนึ่งในผลติผลจากกฎหมายดงักล่าวนี้กค็อื คณะกรรมาธกิาร การลงทุนของ
พม่า (Myanmar Investment Commission; MIC) www.myanmar.com/govt/trade/inv.htm   และ  ดงั
ตารางแสดงโครงสร้าง ของคณะกรรมาธกิารการลงทุนของพม่า (Myanmar Investment Commission; 
MIC) 

5.8.3 รายละเอียดสิทธิพิเศษทางภาษี 

 ยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคล (Tax holiday) เป็นเวลา 3 ปี เริม่จากปีทีเ่ปิดดาํเนินการ 
 ได้รบัการยกเวน้หรอืลดหย่อนภาษีนําเขา้หรอืภาษีท้องถิ่นอื่นๆ (Internal Taxes) หรอืทัง้สอง

ประเภททีเ่กบ็จากนําเขา้เครื่องจกัรและส่วนประกอบ อุปกรณ์ เครื่องมอื ชิ้นส่วนและวสัดุต่างๆ
ในช่วงทีม่กีารก่อสรา้งโครงการ  

 ได้รบัการยกเวน้หรอืลดหย่อนภาษีนําเขา้หรอืภาษีท้องถิ่นอื่นๆ (Internal Taxes) หรอืทัง้สอง
ประเภททีเ่กบ็จากการนําเขา้วตัถุดบิในช่วง 3 ปีแรกของการดาํเนินกจิการ  

 (อาจ)ใหย้กเวน้หรอืลดหยอ่นภาษสีาํหรบักาํไรทีนํ่ากลบัไปลงทุนใหม่ภายใน 1 ปี  
 (อาจ) ใหล้ดหยอ่นภาษเีงนิไดใ้หก้ึง่หนึ่งสาํหรบักาํไรทีไ่ดจ้ากการส่งออก  
 (อาจ) ใหส้ทิธิช์าํระภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาสาํหรบัคนงานต่างชาตใินอตัราเดยีวกบัที่ เรยีกเกบ็

จากชาวพม่า  
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 (อาจ) ใหส้ทิธิห์กัลดหยอ่นค่าใชจ้่ายในการทาํวจิยัและพฒันาออกจากรายไดพ้งึประเมนิ ภาษเีงนิ
ได ้ 

 (อาจ) ใหส้ทิธิห์กัค่าเสื่อมราคา ( accelerated depreciation rates)  
 (อาจ) ใหส้ทิธิช์าํระภาษเีงนิไดใ้นนามของผูเ้ชีย่วชาญ และช่างเทคนิค ชาวต่างชาตทิี่บรษิทัจ้าง 

โดยสามารถนํารายจ่ายในส่วนนัน้มาหกัออกจากรายไดพ้งึประเมนิภาษเีงนิได ้ 
 (อาจ) ใหส้ทิธิใ์นการยกยอดผลประกอบการทีข่าดทุนไปรวมกบัผลประกอบการของปี ต่อ ๆ ไปก็

ได ้เป็นระยะเวลา 3 ปี ตดิต่อกนั หากผลประกอบการรวมยงัขาดทุนอยู ่ 

5.9 สิทธิพิเศษทางการค้า 

          สหภาพพม่า  มกีารทําข้อตกลงทางการค้าแบบทวภิาคกีบัหลายประเทศ ได้แก่ เกาหลใีต้ จีน 
ไทย บงัคลาเทศ อินเดีย ปากีสถาน เวยีดนาม ลาว ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ภูมิภาคอาเซยีน และอกี 6 
ประเทศในยโุรปตะวนัออก ซึง่เงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆ อยูบ่นพืน้ฐานของ “ขอ้บญัญตัดิ้วยชาตทิี่ได้รบั
การอนุเคราะหย์ิง่”   (The Most ‟ Favored Nation: MFN) ตามหลกัของ WTO นอกจากนี้ ยงัมกีารทํา
ขอ้ตกลงการทาํการคา้ชายแดนกบัประเทศจนี (เดอืนมกราคม ปี 1994), ประเทศบงัคลาเทศ พฤษภาคม 
ปี 1994) และประเทศไทย (เดอืนมนีาคม ปี 1996) เพื่อขยายการค้าชายแดนให้มากขึน้ ซึ่งสทิธพิเิศษ
ทางการคา้ต่างๆ พอสรุป ไดด้งันี้ 
 
การเป็นสมาชิกอาเซียน ( ASEAN : 
Association of South East Asian 
Nations ) 

พม่าไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชกิของอาเซยีน เมื่อวนัที ่23 
กรกฎาคม พ.ศ. 2540 และมพีนัธะทีจ่ะตอ้งลดและยกเลกิ
มาตรการกดีกนัทางดา้นภาษแีละมใิช่ภาษใีหก้บัสนิคา้ที่
นําเขา้จากประเทศสมาชกิอาเซยีนตามกลไก Common 
Effective Preferential Tariff (CEPT) ภายในปี พ.ศ. 2551  

สิทธิพิเศษทางภาษีศลุกากรเป็นการ
ทัว่ไป (GSP : Generalized System 
of Preferences) 

ปจัจุบนัสนิคา้ของพม่าทีไ่ดร้บั GSP จากประเทศเกาหลใีต ้
เช่น เสือ้ผา้สาํเรจ็รปูและเหมอืงแร่ เป็นตน้ 

สิทธิพิเศษทางภาษีศลุกากรภายใต้
กรอบอาเซียน (ASEAN Integration 
System of Preferences : AISP) 

เป็นการส่งเสรมิการส่งออกใหพ้ม่าซึง่ประเทศสมาชกิใหม่ โดย
ไดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษศีุลกากร มอีตัราภาษทีีจ่ดัเกบ็อยู่
ระหวา่งรอ้ยละ 0-5 ดงัเช่นประเทศจนีทีย่กเวน้ภาษนํีาเขา้
สนิคา้รวม 91 รายการแก่พม่าและสปป.ลาว โดยเริม่มผีล
บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2006 

 
สาํหรบัไทยไดเ้ริม่ให ้AISP แก่สนิคา้พม่า จาํนวน 72 รายการ ตัง้แต่ 1 มกราคม 2545 ถึง วนัที ่

31 ธนัวาคม 2553 (ระยะเวลา 8 ปี) นอกจากนี้ การที่ไทย พม่า ลาว และกมัพูชา ได้ร่วมลงนามใน
ปฏญิญาพุกามเมื่อวนัที่ 12 พฤศจกิายน 2546 ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-
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เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy : 
ACMECS) เพื่อส่งเสรมิความร่วมมอืในดา้นต่างๆ ระหว่างไทยกบัประเทศเพื่อนบ้าน ทําให้ไทยได้ปรบั
การให ้AISP แก่สนิคา้ของพม่าเพิม่ขึน้เป็น 890 รายการ ในปี 2006 ทัง้นี้ผู้นําเขา้ไทยที่ต้องการใช้สทิธิ
ประโยชน์นี้ จะต้องแนบใบรบัรองแหล่งกําเนิดสนิค้า (Form AISP) ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชยข์อง
พม่า เพื่อแสดงกบัเจา้หน้าทีศุ่ลกากรของไทยดว้ย 
        นอกจากนี้พม่ายงัได้ขยายความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในระดบัภูมภิาคกบัประเทศภูฐาน อนิเดีย 
เนปาล บงักลาเทศ ศรลีงักา และไทย ทีเ่รยีกวา่ BIMST-EC เพื่อส่งเสรมิความร่วมมอืทางการคา้ระหว่าง
ประเทศต่างๆ ในภมูภิาค ซึง่ไดล้งนามเมื่อวนัที ่25 มถุินายน 2547 

5.10 การท าสมัปทานเหมืองแร่ส าหรบัชาวต่างชาติ 

บรษิทัต่างชาตทิีป่ระสงคจ์ะลงทุนเจาะสํารวจแร่ สามารถยื่นขออนุญาตได้ที่กระทรวงเหมอืงแร่
ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในกฎหมายเหมืองแร่และกฎระเบียบการทําเหมืองแร่  บริษัทสามารถ
ปรกึษาหารือในเงื่อนไขของสญัญาการเจาะสํารวจกบักรมธรณีวทิยาและสํารวจแร่  (Department of 
Geological Survey and Mineral Exploration) ได้ ซึ่งท้ายที่สุดใบอนุญาตนี้จะต้องได้รบัการอนุมตัจิาก
กระทรวงเหมอืงแร่และคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนสาํหรบัการออกใบอนุญาต จะมกีารออกพร้อมๆ
กบัการออกใบอนุญาตสญัญาร่วมลงทุนและใบอนุญาตนี้จะรวมเงื่อนไขตามที่ระบุในใบอนุญาตการ
ส่งเสรมิการลงทุน ซึ่งออกโดยคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนและได้รบัอนุมตัจิากคณะรฐัมนตรตีาม
สญัญาสาํหรบัการสาํรวจ  

 
การเจาะสํารวจและการศึกษาความเป็นไปได้ใน
การพฒันาแหล่งแร่ทองแดงและแร่ทองคาํในพืน้ทีท่ ี่
กําหนดระหว่างกรมธรณีวทิยาและสํารวจแร่กับ
บรษิทัต่างชาตนิัน้ 

พืน้ทีท่ ีก่าํหนดใหจ้ะเท่ากบั 1,400 ตารางกโิลเมตร
ต่อ 1 แปลง อย่างไรกต็ามพื้นที่สําหรบัการเจาะ
สาํรวจ จะอนุญาตใหไ้ม่เกนิ 3,150 ตารางกโิลเมตร 
ต่อ 1 ใบอนุญาต ไม่ว่ากรณีใดๆ ตามที่ระบุใน
กฎระเบยีบการทําเหมอืงแร่ บรษิทัฯ จะต้องคืน
พื้นที่ไม่ตํ่ากว่า 700 ตารางกโิลเมตร จากพื้นที่
สญัญาก่อนหรอืภายในวนัสิ้นสุดสญัญาการสํารวจ
เบื้องต้น และจะต้องคนืพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,050 
ตารางกโิลเมตร ภายในวนัสิน้สุดหรอืก่อนวนัสิน้สุด
สญัญาเจาะสาํรวจในทุกๆ 1 ปี 

ระยะเวลาการอนุญาต* „ การสาํรวจเบือ้งตน้ 1 ปี 
„ การเจาะสาํรวจ 3 ปี 
„ การศกึษาความเป็นไปได ้1 ปี 

ภาษแีละค่าธรรมเนียมเหมอืงแร ่(Mining Taxes 
and Fees) 

ค่าภาคหลวงแร่ (Royalty) 
ค่าภาคหลวงภายใต้กฎหมายเหมืองแร่ จดัเป็น
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 ภาษีที่คํานวณจากยอดขาย ผู้ครอบครอง
ใบอนุญาตผลติแร่จะต้องจ่ายค่าภาคหลวงคํานวณ
จากปรมิาณแร่ทีข่ายได ้ตามอตัราทีก่าํหนดโดย 
กระทรวงตามที่ระบุไวใ้นมาตรา 18 ของกฎหมาย
เหมอืงแร่ ดงันี้ 
1) รตันชาติ (Gemstone) อตัรา 5.0-7.5% 
2) แร่โลหะมีค่า (Precious Metal Minerals) 
ไดแ้ก่ ทองคาํ เงนิ ทองคําขาว อริเิดยีม ออสเมยีม 
พาลาเดียม รูทิเนียม โรเดียม แทนทาลัม 
โคลมัเบยีม นิโอเบยีม ยเูรเนียม ธอเลยีม และแร่
โลหะมคี่าอื่นๆตามประกาศของกระทรวงเป็นครัง้
คราว ในอตัรา 4-5% 
3) แร่โลหะ (Metallic Minerals) ได้แก่ เหล็ก 
สงักะส ีทองแดง ตะกัว่ ดบุีก ทงัสเตน นิเกลิ แอน 
ตโิมนี อะลูมเินียม อาร์เซนิก บสิมสั แคดเมยีม 
โครเมยีม โคบอลต์ แมงกานีส และแร่โลหะอื่นๆ
ตามประกาศของกระทรวงเป็นครัง้คราว ในอตัรา 
3-4% 
4) แร่อตุสาหกรรม (Industrial Minerals) และ 
หิน (Stone) อตัรา 1-2% 
5) การคาํนวณมลูค่าแร่ทีข่ายไดต้ามทีก่าํหนดไวใ้น
มาตรา18 นัน้ กรมฯจะประเมนิมูลค่าแร่ตามราคา
แร่ที่ประกาศในต่างประเทศ ณ วนัและเวลาที่ทํา
การซือ้ขาย 
6) กระทรวงฯอาจประกาศค่าภาคหลวงแร่ที่เรยีก
เกบ็จากการสาํรวจ การเจาะสาํรวจ เป็นวาระ 
พเิศษ สาํหรบักรณีต่อไปนี้ 
„ ยกเวน้ค่าภาคหลวงทัง้หมดหรอืบางส่วน ที่ชําระ
โดยผูไ้ดร้บัอนุญาตทาํเหมอืงใน 
ช่วงเวลาทีร่ฐัเหน็ควรส่งเสรมิการผลติแร่นัน้ 
„ ยกเวน้ค่าภาคหลวง สําหรบัตวัอย่างแร่เพื่อการ
วเิคราะหห์รอืการตรวจสอบทีส่่ง 
มอบให้หน่วยงานของรัฐบาลหรือหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง 
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„ พจิารณาเลื่อนการชาํระค่าภาคหลวงที่ถึงกําหนด
ชาํระ 
„ ประเมินค่าภาคหลวงสําหรับช่วงเวลาที่ไม่
สามารถประเมนิปรมิาณแร่ทีแ่น่นอนได ้

ค่าเช่าท่ีดิน (Dead Rent) 
 

อัตราค่าเช่ าที่ดินขึ้นอยู่ก ับประเภทของการ
ดําเนินงานตามที่ระบุไว้ในมาตราที่ 115 ของ
กฎระเบยีบการทาํเหมอืงแร่ อตัราเริม่ตน้สาํหรบัแร่
โลหะคอื 15 เหรยีญสหรฐัต่อตารางกโิลเมตรในช่วง
ระยะเวลาสํารวจแร่เบื้องต้น และเพิ่มเป็น 30 
เหรยีญสหรฐัฯ ในปีแรกของการเจาะสํารวจแร่และ
เพิม่เป็น 60 เหรยีญสหรฐัฯ ในปีที่สอง ส่วนในช่วง
ทีม่กีารผลติแร่จะเพิม่เป็น 500 เหรยีญสหรฐัฯ 
 

 
*ระยะเวลาดงักล่าวข้างต้นสามารถขยายอายุได้โดยได้รบัการอนุมตัิจากกระทรวง  การขอ

อนุญาตขยายระยะเวลาสาํหรบัการเจาะสาํรวจ เป็นไปได ้2 แนวทาง คอื กระทรวงอนุญาตให้ครัง้ละ1 ปี 
หรือกระทรวงขยายระยะเวลาให้โดยได้รบัการอนุมตัิจากรฐับาลการอนุญาตสิทธิการทําเหมืองแร่จะ
อนุญาตให้กบัผู้ที่ได้รบัสทิธใินการเจาะสํารวจพื้นที่นัน้ๆ ระเบยีบ เงื่อนไขหลกัๆ ที่แนบกบัสญัญาร่วม
ลงทุน โดยปกตจิะแนบไปกบัสญัญาการเจาะสาํรวจแร่ดว้ย หากบรษิทัตดัสนิใจทําเหมอืงสามารถเจรจา
ตกลงในรายละเอยีดของระเบยีบเงื่อนไขได้ เมื่อทัง้สองฝ่ายตกลงกนัได้ในรายละเอยีดสญัญาจะต้องยื่น
ร่างสญัญาพรอ้มกบัขอ้เสนอการลงทุนไปยงัคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนเพื่อขออนุมตักิ่อนหากเป็น
การร่วมลงทุนโดยการนําสนิทรพัยม์าร่วมลงทุน รฐับาลคาดหวงัสดัส่วนการร่วมลงทุนเริม่ต้นที่ 20-25% 
กบัสดัส่วนขัน้ตํ่าของหุน้ทีไ่ม่ต้องลงทุนอกี 15% พร้อมกบัดอกเบี้ยในส่วนที่เหลอืของหุ้น และจะซื้อหุ้น
เพิม่ขึน้เป็น 50% หลงัจากไดทุ้นคนืแลว้ สนิทรพัยเ์ริม่ตน้ของรฐับาลกค็อืแหล่งแร่และสาธารณูปโภคที่มี
อยู่ในสญัญาประเภทแบ่งผลผลติ (Production Sharing Agreement)นักลงทุนต่างชาต ิ อาจจะลงทุน 
100% ได้ ในกรณีนี้ร ัฐบาลคาดหวงัในส่วนแบ่งของผลผลิตและสญัญาฯจะระบุสดัส่วนการแบ่ง
ผลประโยชน์ให้ภาครฐัตามที่ได้ตกลงกนัระหว่างสองฝ่ายแล้ว ยงัมรีูปแบบอื่นของการร่วมลงทุนของ
ต่างชาต ิโดยเฉพาะกบันกัลงทุนไทย ประเทศไทยกบัพม่ามพีรมแดนตดิต่อกนัยาวประมาณ 1,300 ไมล ์
โดยตลอดแนวชายแดนมแีหล่งแร่จาํนวนมากทีย่งัไม่มกีารสาํรวจในขัน้รายละเอยีดในฝ ัง่ของพม่า  

นกัลงทุนไทยทีม่คีวามสนใจลงทุนสามารถส่งขอ้เสนอไปทีก่ระทรวงเหมอืงแร่เพื่อซือ้แร่จากพืน้ที่
ทีก่าํหนดตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากกระทรวงฯ ภายใตร้ปูแบบการร่วมลงทุนแบบนี้ จะมกีารลงนามในสญัญา
การจดัซือ้ (Purchase Contract) ผูถ้อืใบอนุญาตทาํเหมอืงแร่จะเป็นรฐัวสิาหกจิดา้นเหมอืงแร่ที่เกี่ยวขอ้ง 
แต่ผูจ้ดัซือ้คอื นกัลงทุนไทยจะตอ้งดาํเนินการสาํรวจ และทาํเหมอืงแร่เอง และซือ้แร่ในราคาทีม่กีารตกลง
กนัไว ้ซึง่จะมกีารเจรจาต่อรองกนัทุกๆ สามเดอืน ราคาซือ้ขายสามารถเปลีย่นแปลงโดยการตกลงกนัทัง้
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สองฝ่าย ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัราคาโลหะที่ตลาดลอนดอน (London Metal Exchange) จะต้องมกีารชําระเงนิ
ล่วงหน้าของมลูค่าแร่ทีค่าดวา่จะผลติไดข้องไตรมาสถดัไป และการซือ้แร่ตอ้งทาํภายในระยะเวลา 30 วนั 
หลงัจากเริม่ตน้การผลติและจะตอ้งชาํระเพิม่เตมิใหค้รบจาํนวนในไตรมาสถดัไป ระยะเวลาของสญัญาจะ
อยูท่ ี ่5 ปีนบัจากวนัทีม่กีารชาํระเงนิงวดแรก สญัญาสามารถต่ออายไุดโ้ดยการตกลงร่วมกนั ในระยะเวลา
ของสญัญาภาษแีละอากรทุกชนิดทีต่อ้งชาํระโดยผู้ซื้อ ในพม่า ผู้ขายคอื รฐัวสิาหกจิที่เกี่ยวขอ้งจะเป็นผู้
รบัภาระภาษทีางการคา้ สาํหรบัการส่งออกผูข้ายเป็นผูร้บัภาระ เครื่องจกัรและอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการสํารวจ
และทําเหมอืงจะอนุญาตให้นําเขา้เป็นแบบ Drawback Items อย่างไรกต็ามผู้ซื้อจะต้องมหีน้าที่ในการ
ชาํระภาษอีากรสาํหรบัวสัดุสิน้เปลอืงทีนํ่าเขา้มาการส่งแร่ขา้มชายแดน จะตอ้งดําเนินการที่จุดตรวจสอบ
ของศุลกากรทีร่บัรองโดยทัง้สองรฐับาล การโอนกรรมสทิธิแ์ร่มผีลเริม่ตัง้แต่ทีต่ ัง้ของเหมอืงแร่ของการส่ง
มอบแร่แต่ละครัง้ 

5.11 หน่วยงานส่งเสริมทางด้านการลงทุน 

หน่วยงาน ท่ีตัง้ 
Office of Commercial Affairs 
Royal Thai Embassy 
 

24-26 Kaba Aye Pagoda Road, (Golden Hill Tower) 
Bahan Township, Yangon, Union of Myanmar. 
Tel. (951) 558628, 558556 Ext. 7041 
Fax. (951) 558644, 558557 
E-mail: thaitrade.ygn@mptmail.net.mm  

Royal Thai Embassy 
 

No.94, Pyay Road, Dagon Township, Yangon, 
Union of Myanmar. 
Tel. (951) 226721, 226728, 222784 
Fax. (951) 221713 
E-mail: thaiygn@mfa.go.th 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่ง
สหภาพพม่า (Myanmar Investment 
Commission: MIC) 
คณะกรรมการการลงทุนต่างประเทศ 
(The Union of Myanmar Foreign 
Investment Commission: UMFIC) 

No.653/691 Merchant Street, Yangon, Myanmar. 
Tel. (951) 272 009, 272 855, 272 599 
Fax. (951) 282 101, 282 102 
E-mail: MICU@mptmail.net.mm 
website: www.myanmar.com/govt/trade/inv.htm 

Office Tower of the Union of Myanmar 
Federation of Chambers of 
Commerce and Industry  
(UMFCCI) 

No.29, Min Ye Kyawswa Road, Lanmadaw 
Township, Yangon, Union of Myanmar. 
Tel. (951) 214344-9 
Fax. (951) 214484 
website: www.umfcci.com.mm 

mailto:thaitrade.ygn@mptmail.net.mm
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Ministry of Commerce 
 

Building 3, Nay Pyi Taw, Union of Myanmar. 
Tel. 067- 408002, 067- 408002 
Fax. 067- 408004 
Website: www.commerce.gov.mm 
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ภาคผนวก ก 

 

กฎหมายการลงทุนจากต่างชาติ 
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ขอ้จาํกดั 

 

 

คาํแปลนี้เพื่อใชเ้ป็นการส่วนตวัเท่านัน้ มใิชเ่ป็นการตคีวามหรอืแปลเพื่อใชอ้ยา่งเป็นทางการ ตวับท
กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัจรงิเป็นภาษาพม่าและไดม้กีารแปลเป็นภาษาองักฤษแลว้ชัน้หนึ่ง คาํแปลภาษาไทย

นี้เป็นการแปลจากตวับทกฎหมายภาษาองักฤษ 

 

 

 

 

สหภาพพม่า 
กฎหมายการลงทุนจากต่างชาติ 
30 พฤศจิกายน1988 (พ.ศ.2531) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แปลโดย นายศิริพงษ์ กลัยาณรจุ 
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คาํแถลงเจตนารมณ์กฎหมายการลงทุนจากต่างชาตขิองพม่า 
 

 รฐับาลแห่งพม่าไดม้คีวามพยายามโดยตลอดมาทีจ่ะพฒันาเศรษฐกจิของชาตใินทุก ๆ ด้านเพื่อ
ปรบัปรุงดา้นการเพิม่อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และทีอ่ยูอ่าศยัสาํหรบัประชาชนอนัจะทาํใหม้าตรฐานการดํารง
ชพีดขีึน้  เพื่อบรรลุเป้าประสงคน์ี้ จงึไดม้กีารวางข ัน้ตอนต่าง ๆ เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าจะได้ให้ทุกคนมสี่วนร่วม
อยา่งมากโดยใหไ้ดใ้ชป้ระโยชน์สงูสุดจากทุกกลุ่มประชาชนและกระตุน้ใหม้กีารลงทุนจากต่างชาตภิายใต้
ความเสมอภาคและประโยชน์ร่วมกนั 

 รฐับาลได้เลง็เหน็ว่า เป้าหมายต่าง ๆ ตามนโยบายนี้เป็นการใช้ทรพัยากรต่าง ๆ ที่มมีากของ
ประเทศเพื่อสนองความต้องการภายในประเทศก่อน  ส่งออกส่วนที่เกนิเป็นลําดบัถดัมา ก่อให้เกดิการ
จ้างแรงงานใหม่ ๆโดยเฉพาะอย่างยิง่เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสทางการทํางานมากขึน้ และมโีอกาสได้
เรียนรู้งานจากการทํางานจริง รวมทัง้การฝึกอบรมทางเทคนิคทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ   
พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมในภูมิภาคต่าง ๆ ของชาต ิควบคู่ไปกบัการปรบัปรุงการคมนาคมและการ
สื่อสาร 

 ผู้ลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนและประกอบการโดยยึดหลกัความเสมอภาค จะได้รบัสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ในเชงิเศรษฐศาสตรท์ีเ่หมาะสม สามารถส่งเงนิและทรพัยส์นิต่าง ๆ กลบัประเทศของ
ตนได้เมื่อเลกิกจิการ  นอกจากนัน้ยงัจะได้รบัการคํ้าประกนัจากรฐับาลว่าจะไม่มกีารยดึกจิการมาเป็น
ของรฐัตราบที่ยงัดําเนินธุรกิจอยู่  สทิธแิละสทิธปิระโยชน์ที่จะได้รบัทัง้หลายเหล่านี้จะให้โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของประเทศพม่าและประชาชนพม่า 

 ณ ปจัจุบนั บรษิทัและเอกชนต่างชาตซิึง่มคีวามประสงคท์ีจ่ะลงทุนในประเทศได้สอบถามเขา้มา
ตามสมควร  ทํานองเดยีวกนัประชาชนก็ได้สอบถามและตดิต่อเข้ามาเช่นกนั  ดงันัน้จงึจําเป็นต้องมี
คณะกรรมการทีท่รงคุณวฒุเิพื่อตรวจสอบโครงการลงทุนต่าง ๆที่ย ื่นเขา้มาและประสานงานในทุกเรื่อง
สาํหรบักจิการทีอ่าจอยูใ่นขา่ยทีจ่ะไดร้บัการอนุมตั ิ

 จากความจาํเป็นทีต่อ้งมกีฎหมายดงัทีก่ล่าวขา้งตน้ สภาฟ้ืนฟูกฎหมายและระเบยีบแห่งรฐัจงึได้
ตรากฎหมายการลงทุนจากต่างชาตฉิบบันี้ 
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สภาฟ้ืนฟกูฎหมายและระเบียบแห่งรฐั 

กฎหมายการลงทุนจากต่างชาติแห่งสหภาพพม่า 
(กฎหมายสภาฟ้ืนฟกูฎหมายและระเบียบแห่งรฐั เลขท่ี 10/88) 

 30 พฤศจิกายน1988 
 
 สภาฟ้ืนฟูกฎหมายและระเบยีบแห่งรฐัไดต้รากฎหมายไวด้งัต่อไปนี้ 
 

หมวด 1 
ช่ือและค านิยาม 

 
มาตรา 1. กฎหมายนี้ใหม้ชีื่อวา่กฎหมายการลงทุนจากต่างชาตแิห่งสหภาพพม่า 

 
มาตรา 2. ใหถ้้อยคาํทีร่ะบุในกฎหมายนี้มคีวามหมายดงัต่อไปนี้ 

(ก) “คณะกรรมการ” ให้หมายความถึง คณะกรรมการการลงทุนต่างชาตแิห่งสหภาพ
พม่า 

(ข) “รฐับาล” ใหห้มายความถงึ รฐับาลแห่งสหภาพพม่า 
(ค) “ประชาชน” ใหร้วมถงึประชาชนทัง้ทีไ่ดม้าซึง่สญัชาตภิายหลงัและได้มาซึ่งสญัชาติ

ตามปกต ิและให้หมายความรวมถึง องค์กรทางธุรกิจซึ่งก่อตัง้เพื่อการลงทุนใน
ประเทศเท่านัน้ 

(ง) “ชาวต่างชาต”ิ ให้หมายความถึงบุคคลที่ไม่ใช่ประชาชน และให้รวมถึงองค์กรทาง
ธุรกจิทีก่่อตัง้เพื่อการลงทุนจากต่างชาตเิท่านัน้ 

(จ) “ผูเ้ริม่ก่อการ” ใหห้มายความถงึ ประชาชนหรอืชาวต่างชาตซิึง่ยืน่เสนอโครงการการ
ลงทุนต่อคณะกรรมการ 

(ฉ) “โครงการลงทุน” ใหห้มายความถงึ คาํขอทีม่ขีอ้ความตามที่ระบุไวแ้ละผู้เริม่ก่อการ
ได้ยื่นเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้อนุมตัิการลงทุนที่ต้องการพร้อมร่างสญัญา
ประกอบ 

(ช) “ใบอนุญาต” ใหห้มายความถงึ คาํส ัง่อนุญาตโครงการโดยคณะกรรมการ 
(ซ) “เงนิลงทุนจากต่างชาต”ิ ให้รวมถึง การลงทุนในกจิการธุรกจิโดยชาวต่างชาตติาม

ใบอนุญาตดงัต่อไปนี้ 
- เงนิตราต่างประเทศ 
- ทรพัย์สินที่จําเป็นต้องมีสําหรับกิจการและไม่สามารถหาได้ในประเทศ เช่น 
เครื่องจกัร, อุปกรณ์       
- ส่วนประกอบของเครื่องจกัร อะไหล่ และเครื่องมอื 
- สทิธทิีส่ามารถตรีาคาไดเ้ช่น ใบอนุญาตต่าง ๆ เครื่องหมายการคา้ และ สทิธบิตัร 
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- ความรูพ้เิศษทางเทคนิค 
- ส่วนของประโยชน์สะสมจากรายการข้างต้นแล้วนํากลบัไปลงทุนในกจิการ หรือ 
จากส่วนแบ่งกาํไร 

(ฌ) “ผูล้งทุน” ใหห้มายความถงึ บุคคลธรรมดา หรอื องคก์รทางธุรกจิทีไ่ดร้บัใบอนุญาต 
(ญ) “ธนาคาร” ใหห้มายความถงึ ธนาคารใด ๆ ของรฐั 

 
หมวด 2 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีใช้บงัคบั 
 

มาตรา 3 กฎหมายใชบ้งัคบัสาํหรบักจิกรรมทางเศรษฐกจิเฉพาะทีก่าํหนดโดยคณะกรรมการเป็น
ครัง้ ๆ ไปโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากรฐับาลก่อน  
 

หมวด 3 
หลกัการทัว่ไป 

 
มาตรา 4 การลงทุนต่างชาตใิหเ้ป็นไปตามหลกัการทัว่ไปดงันี้ 

(ก) เพื่อส่งเสรมิและการขยายตวัของการส่งออก 
(ข) เพื่อการนําทรพัยากรธรรมชาตอิอกมาใชซ้ึง่ตอ้งใชก้ารลงทุนสงู 
(ค) การไดม้าซึง่เทคโนโลยขี ัน้สงู 
(ง) สนบัสนุนและช่วยเหลอืการผลติและบรกิารทีต่อ้งใชเ้งนิทุนจาํนวนมาก 
(จ) ก่อใหเ้กดิการจา้งแรงงานใหม้ากขึน้ 
(ฉ) การพฒันางานต่าง ๆ ซึง่จะก่อใหเ้กดิการประหยดัพลงังาน 
(ช) การพฒันาภมูภิาค 

 
หมวด 4 

รปูแบบขององคก์ร 
 

มาตรา 5 การลงทุนต่างชาตอิาจทาํไดโ้ดยรปูแบบดงัต่อไปนี้ 
(ก) การลงทุนโดยชาวต่างชาตริอ้ยละรอ้ยเตม็โดยเงนิทุนต่างประเทศ 
(ข) กจิการร่วมคา้ระหวา่งชาวต่างชาตแิละประชาชน 

 
มาตรา 6 (ก) การก่อตัง้ตามมาตรา 5 ขา้งตน้นัน้ 

(1) อาจก่อตัง้เป็นลกัษณะเจา้ของกจิการแต่ผูเ้ดยีว, หุน้ส่วน และ บรษิทัจาํกดั 
(2) ถ้าก่อตัง้ในลกัษณะกจิการร่วมค้า การลงทุนต่างประเทศต้องไม่น้อยกว่า
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รอ้ยละ 35 ของการลงทุนทัง้หมด 
(ข) ในการก่อตัง้ดงักล่าวขา้งต้นสําหรบัการดําเนินธุรกจิและการจําหน่ายทรพัยส์นิเมื่อ
เลกิกจิการนัน้ ใหป้ฏบิตัติามกฎหมายอื่น ๆ ของรฐัทีม่อียูท่ ัง้หมด  

หมวด 5 
การตัง้คณะกรรมการ 

 
มาตรา 7 รฐับาลจะแต่งตัง้คณะกรรมการ 

 
หมวด 6 

ภาระหน้าท่ีและอ านาจของคณะกรรมการ 

 
มาตรา 8 คณะกรรมการอาจยอมรบัโครงการลงทุนซึ่งเหน็ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชาตแิละไม่ขดั

กบักฎหมายทีม่อียู ่  
 

มาตรา 9 คณะกรรมการจะตรวจสอบโครงการลงทุนโดยพจิารณาจากขอ้มูลต่าง ๆ เป็นต้นว่า 
ความน่าเชื่อถอืทางการเงนิ ความเป็นไปไดใ้นเชงิเศรษฐศาสตรข์องกจิการ และเทคโนโลยทีี่เหมาะสม   
 

มาตรา 10 คณะกรรมการจะออกใบอนุญาตใหผู้เ้ริม่ก่อการเมื่อพจิารณารบัโครงการลงทุนแลว้ 
 
มาตรา 11 ในกรณีการขยายเวลา การผ่อนผนัเงื่อนไข หรือ การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดใน

ใบอนุญาต หรือมีการยื่นเสนอสัญญาโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้คณะกรรมการมีอํานาจอนุมตัิได้ตาม ที่
เหน็สมควร 

 
มาตรา 12 คณะกรรมการตอ้งดาํเนินการตามทีจ่าํเป็นโดยไม่ชกัชา้ ถ้ามกีารรอ้งเรยีนของผูล้งทุน

วา่ไม่ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ หรอื ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ไม่เตม็ตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นกฎหมายนี้ 
 
มาตรา 13 คณะกรรมการมอีาํนาจเรยีกใหผู้้เริม่ก่อการหรอืผู้ลงทุนส่งหลกัฐานหรอืขอ้มูลตามที่

คณะกรรมการเหน็วา่จาํเป็นได ้
 
มาตรา 14 คณะกรรมการอาจตัง้คณะอนุกรรมการ หรอื คณะบุคคลในรูปแบบอื่น ๆ ตามความ

จาํเป็นเพื่อปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามกฎหมายนี้ 
 
มาตรา 15 คณะกรรมการอาจตัง้ขอ้กาํหนดใหธ้นาคารที่ดําเนินการธุรกรรมทางการเงนิปฏบิตัติาม
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กฎหมายนี้ 
 
มาตรา 16 คณะกรรมการตอ้งรายงานผลงานต่อรฐับาลเป็นระยะ ๆ รวมทัง้เสนอแนะมาตรการ

ต่าง ๆ ทีจ่าํเป็นเพื่ออาํนวยความสะดวกและส่งเสรมิการลงทุนจากต่างชาตต่ิอรฐับาล 
 

หมวด 7 
สญัญาต่าง ๆ 

 
มาตรา 17 ในการก่อตัง้กจิการธุรกจิตามใบอนุญาตจะตอ้งทาํเป็นสญัญาตามทีจ่าํเป็นตอ้งมี 
    
มาตรา 18 คณะกรรมการมอีาํนาจขยายระยะเวลา ผ่อนผนัเงื่อนไข หรอื เปลีย่นแปลงขอ้กําหนด

ในสญัญาไดต้ามทีเ่หน็เหมาะสมเมื่อไดร้บัคาํรอ้งขอจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 

หมวด 8 

การท าประกนั 

 
มาตรา 19 องคก์รธุรกจิทีก่่อตัง้ขึน้ตามใบอนุญาตตอ้งทาํประกนัตามทีถู่กกาํหนดประเภทประกนั

ไวก้บับรรษทัประกนัเมยีนม่าร ์
 

หมวด 9 
การแต่งตัง้บคุลากร 

 
มาตรา 20 การแต่งตัง้บุคลากรขององคก์รธุรกจิตามใบอนุญาตนัน้ ตอ้งคาํนึงถงึประชาชนก่อน 

เวน้แต่คณะกรรมการจะอนุญาตใหแ้ต่งตัง้ผูเ้ชีย่วชาญพเิศษและช่างเทคนคิต่าง ๆ จากต่างประเทศตาม
ความจาํเป็น 
 

หมวด  10 
การยกเว้นและการลดหย่อน 

 
มาตรา 21 เพื่อส่งเสรมิการลงทุนต่างชาต ิคณะกรรมการจะอนุมตัใิหผู้ล้งทุนไดร้บัการยกเวน้

หรอืลดหยอ่นภาษต่ีาง ๆ จากขอ้ยกเวน้และการลดหยอ่นในขอ้ (ก)   นอกจากนัน้ คณะกรรมการอาจ
อนุมตัใิหผู้ล้งทนุไดร้บัยกเวน้หรอืลดหยอ่นภาษดีงัต่อไปนี้ท ัง้หมดหรอืบางส่วนกไ็ด้ 

(ก) สาํหรบักจิการเพื่อผลติสนิคา้และบรกิาร อาจไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดเ้ป็นเวลาตดิต่อกนัไดถ้งึ 
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3 ปี ซึง่รวมถงึปีทีเ่ริม่ตน้การผลติสนิคา้และบรกิาร   ในกรณีทีเ่ป็นประโยชน์ต่อภาครฐั การ
ยกเวน้หรอืลดหยอ่นภาษเีงนิไดอ้าจขยายต่อไปได ้ขึน้อยูก่บัความสาํเรจ็ของกจิการทีล่งทุน
นัน้ 

(ข) ยกเวน้หรอืลดหยอ่นภาษเีงนิไดจ้ากกาํไรของธรุกจิ ถ้าจดัสรรไวเ้ป็นสาํรองและนํากลบัเขา้
ลงทุนต่อไปภายใน 1 ปีนบัจากการจดัสรรเขา้เป็นสาํรอง 

(ค) สทิธทิีจ่ะหกัค่าเสื่อมราคาเรว็กวา่ปกต ิจากเครื่องจกัร อุปกรณ์ อาคาร และสนิทรพัยท์นุต่าง 
ๆ ทีใ่ชใ้นธุรกจิ ทัง้นี้ตอ้งเป็นไปตามอตัราทีค่ณะกรรมการกาํหนดโดยพจิารณาจากมลูค่า
เริม่แรกสาํหรบัการประเมนิภาษเีงนิได ้

(ง) ถ้าสนิคา้ทีผ่ลติโดยกจิการนัน้ส่งออกไปต่างประเทศ อาจไดร้บัการลดหยอ่นภาษเีงนิไดถ้งึ 
รอ้ยละ 50 ของกาํไรทีไ่ดร้บัจากการสง่ออกนัน้ 

(จ) สทิธขิองผูล้งทนุทีช่าํระภาษเีงนิไดแ้ทนลกูจา้งชาวต่างชาตซิึง่เขา้มาทาํงานในกจิการธุรกจิ
โดยใหห้กัส่วนทีจ่่ายดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่ายจากเงนิไดพ้งึประเมนิ 

(ฉ) สทิธทิีจ่ะชาํระภาษเีงนิไดจ้ากรายไดข้องลกูจา้งดงักล่าวขา้งตน้ในอตัราเดยีวกบัทีใ่ชบ้งัคบั
กบัประชาชนในประเทศ 

(ช) สทิธทิีจ่ะหกัค่าใชจ้่ายในการวจิยัและพฒันาของกจิการธรุกจิตามทีจ่าํเป็นในการดาํเนนิธุรกจิ
ในประเทศโดยใหห้กัจากรายไดพ้งึประเมนิ 

(ซ) สทิธทิีจ่ะยกการขาดทุนไปหกัจากกาํไรไดถ้งึ 3 ปี  สาํหรบัการขาดทุนทีเ่กดิขึน้  2 ปีหลงัจาก
ทีไ่ดร้บัการยกเวน้หรอืการลดหยอ่นตามขอ้ (ก)  

(ฌ) ยกเวน้หรอืลดหยอ่นภาษศีุลกากรหรอืภาษภีายในประเทศอื่น ๆ หรอืทัง้สองอยา่ง สาํหรบั
การนําเขา้ เครื่องจกัร อุปกรณ์ เครื่องมอื ชิน้ส่วนเครื่องจกัร อะหลัย่ และวสัดุต่าง ๆ ทีใ่ชใ้น
ธุรกจิ ตามทีจ่าํเป็นตอ้งใชใ้นช่วงระยะเวลาก่อสรา้ง 

(ญ) ยกเวน้หรอืลดหยอ่นภาษศีุลกากรหรอืภาษภีายในประเทศอื่น ๆ หรอืทัง้สองอยา่ง สาํหรบั
การนําเขา้วตัถุดบิสาํหรบั 3 ปีแรกของการผลตินบัจากการก่อสรา้งสาํเรจ็บรบิรูณ์ 

 
หมวด 11 

การค า้ประกนั 
 

มาตรา 22 รฐับาลคํ้าประกนัวา่กจิการธุรกจิทีต่ ัง้ขึน้ตามใบอนุญาตจะไมถู่กยดึเป็นของรฐัในช่วง
ระยะเวลาตามสญัญาหรอืช่วงต่อสญัญา กรณีไดร้บัการต่อสญัญา 
 

มาตรา 23 เมื่อครบกาํหนดตามสญัญา รฐับาลรบัประกนัสทิธขิองผูล้งทนุเงนิทุนต่างประเทศ
สาํหรบัเงนิทุนต่างชาตติามสกุลเงนิตราทีไ่ดนํ้ามาลงทุน 
 

หมวด 12 
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เงินทุนจากต่างชาติ 
 

มาตรา 24 คณะกรรมการจะประเมนิเทยีบค่าเงนิทุนจากต่างประเทศเป็นเงนิจ๊าตตามลกัษณะที่
กาํหนดไว ้และลงทะเบยีนไวใ้นนามของผูล้งทุน การลงทะเบยีนดงักล่าวจะระบุประเภทของเงนิทุนจาก
ต่างชาต ิและประเภทของเงนิตราสกุลต่างชาตทิีใ่ชใ้นการประเมนิเทยีบ 

มาตรา 25 ในกรณีทีเ่ลกิกจิการ บุคคลผูซ้ึง่นําเงนิทุนจากต่างชาตเิขา้มาสามารถถอนเงนิทุนจาก
ต่างชาต ิโดยมสีทิธจิะถอนตามทีก่าํหนดโดยคณะกรรมการและภายในเวลาทีก่าํหนด 

 
หมวด 13 

สิทธิในการโอนเงินตราสกลุต่างชาติ 
 

มาตรา 26 รายการทีส่ามารโอนผ่านธนาคารทีก่าํหนดโดยคณะกรรมการตามเงนิตราสกุล
ต่างชาตทิีเ่กีย่วขอ้งตามอตัราทีใ่ชบ้งัคบัอยู ่ไดแ้ก่ 

(ก) เงนิตราสกุลต่างชาตขิองบุคคลผูนํ้าเขา้เงนิทุนต่างชาต ิ
(ข) เงนิตราสกุลต่างชาตซิึง่คณะกรรมการอนุญาตให้เบกิถอนโดยบุคคลผูนํ้าเขา้เงนิทุนต่างชาต ิ
(ค) กาํไรสุทธหิลงัจากหกัภาษต่ีาง ๆ ทัง้หมดและทุนสาํรองตามกาํหนดจากกาํไรประจาํปีของผู้

นําเขา้เงนิทุนต่างชาต ิ
(ง) ส่วนคงเหลอืตามกฎหมายจากค่าจา้งและเงนิไดอ้ื่นตามกฎหมาย หลงัจากชาํระภาษแีละ

หลงัจากหกัค่าใชจ้่ายตามทีก่าํหนดไว ้ไดแ้ก่ ค่าครองชพีสาํหรบับุคคลและครอบครวั สาํหรบั
บุคคลากรต่างชาตทิีเ่ขา้มาปฏบิตังิานในประเทศ 

 
หมวด 14 

เรื่องท่ีเก่ียวกบัเงินตราสกลุต่างประเทศ 
 

มาตรา 27 กจิการธุรกจิจะเปิดบญัชเีงนิตราสกุลต่างประเทศตามประเภทสกุลเงนิตรา
ต่างประเทศทีธ่นาคารยอมรบั และเปิดบญัชเีงนิจ๊าตกบัธนาคารทีก่าํหนดโดยคณะกรรมการ และใชบ้ญัชี
ดาํเนินธุรกรรมทางการเงนิสาํหรบักจิการธุรกจิของตน 
 

มาตรา 28 ชาวต่างชาตทิีท่าํงานในกจิการธุรกจิตอ้งเปิดบญัชเีงนิตราสกุลต่างประเทศและบญัชี
เงนิจ๊าตกบัธนาคารทีก่าํหนดโดยคณะกรรมการ 
 

หมวด 15 
บทเบด็เสรจ็ทัว่ไป 
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มาตรา 29 คณะกรรมการจะประชมุกนัในลกัษณะทีก่าํหนดไว ้
 

มาตรา 30 การตดัสนิของคณะกรรมการตามอาํนาจในกฎหมายนี้ถอืเป็นทีสุ่ด 
 

มาตรา 31 หา้มมใิหด้าํเนินคด ีฟ้องรอ้งหรอืวธิพีจิารณาอื่นใดต่อกรรมการของคณะกรรมการ 
หรอืคณะอนุกรรมการ หรอืคณะบุคคล หรอืขา้ราชการสาํหรบัการกระทาํโดยสุจรติตามบทบญัญตัแิห่ง
กฎหมายนี้ 
 

มาตรา 32 เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายนี้ รฐับาลจะกาํหนดวธิกีารตามความจาํเป็น และ
คณะกรรมการอาจออกกฎหรอืคาํส ัง่ต่าง ๆ ตามความจาํเป็น 
 
      (ลงนาม) ซอหม่อง 
       นายพล 
       ประธาน 
     สภาฟ้ืนฟูกฎหมายและระเบยีบแห่งรฐั 
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ภาคผนวก ข 

 

วิธีการท่ีเก่ียวกบักฎหมายการลงทุนจากต่างชาติแห่ง 
สหภาพพม่า 7 ธนัวาคม 1988 (พ.ศ.2531) 
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ขอ้จาํกดั 

 

 

คาํแปลนี้เพื่อใชเ้ป็นการส่วนตวัเท่านัน้ มใิชเ่ป็นการตคีวามหรอืแปลเพื่อใชอ้ยา่งเป็นทางการ ตวับท
กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัจรงิเป็นภาษาพม่าและไดม้กีารแปลเป็นภาษาองักฤษแลว้ชัน้หนึ่ง คาํแปลภาษาไทย

นี้เป็นการแปลจากตวับทกฎหมายภาษาองักฤษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แปลโดย นายศิริพงษ์ กลัยาณรจุ 
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รฐับาลสหภาพพม่า 
 

ประกาศ เลขท่ี 11/88 
 7 ธนัวาคม 1988 (พ.ศ. 2531) 

 
 
  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 32 แห่งกฎหมายการลงทุนจากต่างชาตแิห่งประเทศ
พม่า รฐับาลกาํหนดวธิกีารดงัต่อไปนี้ 
 

หมวด 1 
ช่ือและค านิยาม 

 
ขอ้ 1. พธิกีารนี้ใหม้ชีื่อวา่พธิกีารเกีย่วกบักฎหมายการลงทุนต่างชาตแิห่งสหภาพพม่า 

 
ขอ้ 2. ถ้อยคาํทีร่ะบุในพธิกีารนี้มคีวามหมายเช่นเดยีวกบัถ้อยคําในกฎหมายการลงทุนต่างชาติ

แห่งสหภาพพม่า ถ้อยคาํทีเ่พิม่เตมิมดีงัต่อไปนี้ 
(ฎ) “กฎหมาย” ใหห้มายความถงึกฎหมายการลงทุนต่างชาตแิห่งสภาพพม่า 
(ฏ) “ฟอรม์” ใหห้มายความถงึแบบฟอรม์แนบทา้ยพธิกีารนี้ 
(ฐ) “กรรมการ” ใหห้มายความถงึประธานกรรมการหรอืกรรมการของคณะกรรมการการ

ลงทุนต่างชาตแิห่งสหภาพพม่า 
 

หมวด 2 
การก่อตัง้คณะกรรมการ 

 
ขอ้ 3  คณะกรรมการใหป้ระกอบดว้ยบุคคลต่อไปนี้ 

(ก) รฐัมนตร ีกระทรวงวางแผนและการคลงั                                ประธานกรรมการ 
(ข) รฐัมนตร ีกระทรวงการคา้                                                    กรรมการ 
(ค) รฐัมนตร ีกระทรวงอุตสาหกรรม หมายเลข 1                         กรรมการ 
(ง) รฐัมนตร ีกระทรวงอุตสาหกรรม หมายเลข 2                         กรรมการ 
(จ) รฐัมนตร ีกระทรวงพลงังาน                                                  กรรมการ 
(ฉ) รฐัมนตร ีกระทรวงเกษตรและปา่ไม ้                                       กรรมการ 
(ช) รฐัมนตร ีกระทรวงคมนาคม                                                  กรรมการ 
(ซ) รฐัมนตร ีกระทรวงเหมอืงแร่                                                 กรรมการ 
(ฌ) รฐัมนตร ีกระทรวงโยธาธกิาร                                                กรรมการ 
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(ญ) รฐัมนตร ีกระทรวงการเลีย้งสตัวแ์ละการประมง                    กรรมการ 
(ฎ)  รฐัมนตร ีกระทรวงสหกรณ์                                                  กรรมการ 

 
ขอ้ 4 ประธานกรรมการจะแต่งตัง้และมอบหมายหน้าทีใ่หเ้ลขานุการคณะกรรมการ  

 
หมวด 3 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสามารถกระท าได้ 
 

ขอ้ 5 เมื่อได้รบัอนุมตัจิากรฐับาลแล้ว คณะกรรมการจะตีพมิพ์รายการประเภทกิจกรรมทาง
เศรษฐกจิซึง่การลงทุนต่างชาตสิามารถกระทาํได้ ในส่วนทีเ่กีย่วกบัเรื่องนี้คณะกรรมการจะใหค้าํตอบเมื่อ
มกีารสอบถาม  

 
หมวด 4 

การย่ืนเสนอโครงการลงทุน 
 

ขอ้ 6 ผูเ้ริม่ก่อการจะระบุรายการต่าง ๆ เหล่านี้ในการเสนอโครงการลงทุน 
(ค) ชื่อของผูเ้ริม่ก่อการ สญัชาต ิสถานทีอ่ยู ่สถานที่ประกอบการ สถานที่ก่อตัง้เป็นนิติ

บุคคล ประเภทธุรกจิ 
(ง) กรณีการลงทุนในรปูกจิการร่วมคา้ ใหร้ะบุรายละเอยีดตามขอ้ (ก) ของบุคคลต่าง ๆ 

ทีจ่ะเขา้ร่วมในกจิการร่วมคา้ 
(จ) หลกัฐานประกอบตามขอ้ (ก) หรอื (ข) 
(ฉ) หนงัสอืรบัรองทางการคา้และการเงนิของผูเ้ริม่ก่อการ หรอื บุคคลต่าง ๆ ที่ประสงค์

จะเขา้ร่วมในกจิการร่วมคา้ 
(ช) รายละเอยีดเกีย่วกบักจิการการผลติและบรกิารซึง่จะลงทุน 
(ซ) ลกัษณะองคก์รทีจ่ะจดัตัง้เพื่อลงทุนในรฐั 
(ฌ) กรณีจะจดัตัง้ในลกัษณะหุน้ส่วน ใหม้รี่างสญัญาหุน้ส่วน สดัส่วนและจาํนวนเงนิทุนที่

แต่ละหุ้นส่วนจะลงทุน สดัส่วนการแบ่งปนักําไร และ สิทธิและความรบัผิดของ
หุน้ส่วนทุกคน 

(ญ) กรณีจะจัดตัง้ในลักษณะบริษัทจํากัด ร่างสัญญา ร่างหนังสือบริคณห์สนธิและ
ขอ้บงัคบัของบรษิทั ประเภทหุน้ จาํนวนหุน้ทีจ่ะจองซือ้โดยผูถ้อืหุน้ 

(ฎ) ชื่อ สญัชาต ิทีอ่ยู ่และ บุคคลทีจ่ะแต่งตัง้เป็นผูบ้รหิารองคก์รทีจ่ะทาํการลงทุนนัน้ ๆ 
(ฏ) จาํนวนทุนโดยรวมขององคก์รซึง่จะเขา้มาลงทุน อตัราส่วนการลงทุนในประเทศและ

ต่างชาต ิจาํนวนเงนิทุนต่างชาตทิี่จะนําเขา้มาในรฐั มูลค่าของทุนต่างชาตปิระเภท
ต่าง ๆ และ เวลาทีจ่ะนําเขา้ทุนต่างชาตนิัน้ ๆ 
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(ฐ) เป้าหมายระยะเวลาการลงทุน ระยะเวลาการก่อสรา้ง 
(ฑ) สถานทีแ่ห่งหนึ่งหรอืหลายแห่งในรฐัทีจ่ะทาํการลงทุน 
(ฒ) เทคนิคและระบบต่างๆ ทีจ่ะใชใ้นการผลติและการขาย  
(ณ) ประเภทและปรมิาณพลงังานทีจ่ะใช้ 
(ด) จาํนวนและมลูค่า ของเครื่องจกัรหลกั เครื่องมอื วตัถุดบิ  และวสัดุอื่น ๆ ในทํานอง

เดยีวกนัทีจ่าํเป็นตอ้งใชใ้นช่วงระยะเวลาการก่อสรา้ง 
(ต) ประเภท และขนาดของทีด่นิทีจ่าํเป็นตอ้งใช ้
(ถ) ปรมิาณและมลูค่าการผลติและบรกิารต่อปีของกจิการ 
(ท) เงินตราต่างประเทศที่ต้องใช้ต่อปีในการดําเนินธุรกิจ และประมาณการเงินตรา

ต่างประเทศทีจ่ะไดร้บั 
(ธ) ปรมิาณและมลูค่าสนิคา้ทีจ่ะขายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศต่อปี 
(น) จํานวน ประเภท และระยะเวลาของบุคคลากรในท้องถิ่น และจากต่างประเทศที่

จาํเป็นตอ้งใช ้
(บ) ความคุม้ค่าในเชงิเศรษฐศาสตร ์

 
ขอ้ 7 คาํขอทีร่ะบุรายละเอยีดต่าง ๆ ขา้งตน้ใหท้าํตามแบบฟอรม์ (1) แนบทา้ยประกาศนี้ และลง

นามต่อหน้าและยืน่โดยผูเ้ริม่ก่อการ นอกจากนัน้ร่างสญัญาใหย้ืน่พรอ้มคาํขอดงักล่าว 
  

ขอ้ 8 กรณีทีเ่ป็นกจิการธุรกจิซึง่เงนิทุนต่างชาตทิัง้หมดรอ้ยละรอ้ยจะนําเขา้มาลงทุนในรฐั ผู้เริม่
ก่อการตอ้งแนบร่างสญัญามาพรอ้มคาํขอเพื่อลงนามกบัหน่วยงานทีจ่ะกาํหนดโดยกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้ง 

  
หมวด 5 

การตรวจสอบค าขอ 
 

ขอ้ 9 คณะกรรมการจะตรวจสอบความน่าเชื่อถอืทางการเงนิ ดงัต่อไปนี้ 
(ก) ในบางกรณีทีจ่าํเป็น ตรวจสอบงบการเงนิประจาํปีรบัรองโดยผู้สอบบญัชขีองบุคคล

ทีจ่ะนําเขา้เงนิทุนต่างชาต ิ
(ข) ให้ธนาคารการค้าต่างชาติสหภาพพม่าสอบถามธนาคารคู่ค้าต่าง ๆ เกี่ยวกับ

สถานภาพทางธุรกจิของบุคคลทีจ่ะนําเขา้เงนิทุนต่างชาต ิ
(ค) เรยีกเอกสารหลกัฐานสนบัสนุนและตรวจสอบทาํนองเดยีวกนัว่าประชาชนซึ่งจะเขา้

ร่วมทุนมเีงนิทุนเพยีงพอหรอืไม่ 
ข้อ 10 ในส่วนที่เกี่ยวกบัความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ ของกิจการที่จะมีการลงทุน 

คณะกรรมการจะตรวจสอบรายการต่าง ๆดงัต่อไปนี้ 
(ก)  ประมาณการกาํไรสุทธต่ิอปี  
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(ข) ประมาณการเงนิตราต่างประเทศทีจ่ะไดร้บัและเงนิตราต่างประเทศทีต่อ้งใชต่้อปี 
(ค) ระยะเวลาคนืเงนิรายไดจ้ากเงนิตราต่างประเทศ 
(ง) โอกาสในการจา้งแรงงานใหม่ ๆ  
(จ) โอกาสในการเพิม่รายไดข้องชาต ิ
(ฉ) สถานะตลาดในประเทศและต่างประเทศ 
(ช) ความจาํเป็นสาํหรบัการบรโิภคในประเทศ 
(ซ) โอกาสในการประหยดัเงนิตราต่างประเทศ 

ขอ้ 11 คณะกรรมการอาจตัง้องคค์ณะดา้นเทคนิคตามความจาํเป็นเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
ของเทคโนโลย ี

ขอ้12 คณะกรรมการต้องตรวจสอบคําขอซึ่งประกอบไปด้วยโครงการการลงทุนและร่างสญัญา
หลงัจากไดร้บัความเหน็จากกระทรวงหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
หมวด 6 

การออกใบอนุญาต 

ขอ้ 13 เมื่อคณะกรรมการอนุมตัโิครงการการลงทุน ให้ออกใบอนุญาต ตามแบบฟอร์ม (2) ที่แนบ
ทา้ยประกาศนี้ 

 
หมวด 7 

การหยดุธรุกิจก่อนครบก าหนด 
 

ขอ้ 14 เมื่อไดร้บัคาํขอหยดุกจิการก่อนครบกาํหนดสญัญาโดยความตกลงร่วมกนั คณะกรราการ
อาจอนุญาตใหห้ยดุกจิการดงักล่าวได ้โดยคาํนึงถงึและพจิารณาถึงความถูกต้องและความสมเหตุสมผล
จากปจัจยัต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

(ก) กจิการขาดทุนอยา่งมากและต่อเนื่อง 
(ข) การผดิสญัญาของคู่สญัญาฝา่ยหนึ่งฝา่ยใด 
(ค) เกดิเหตุสุดวสิยั 
(ง) ไม่สามารถที่จะดําเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์ดัง้เดิมของ

กจิการได ้
 

หมวด 8 

การท าประกนั 

ขอ้ 15 องคก์รธุรกจิทีก่่อตัง้ขึน้ตามใบอนุญาต  
(ก) ตอ้งทาํประกนัตามประเภทต่าง ๆ กบับรรษทัประกนัภยัสหภาพพม่า 
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(1) ประกนัเครื่องจกัร 
(2) ประกนัอคัคภียั 
(3) ประกนัภยัทางทะเล 
(4) ประกนัอุบตัเิหตุบุคคล 

(ข) อาจทาํประกนัตามประเภทต่าง ๆ กบับรรษทัประกนัภยัสหภาพพม่า ถ้าตอ้งการ 
(1) ประกนัภยัทุกประเภทของผูร้บัเหมา 
(2) ประกนัภยัทุกประเภทสาํหรบัการก่อสรา้ง 
(3) ประกนัอุปกรณ์อเิลคโทรนิค 
(4) ประกนัภยัอื่น ๆ ซึง่บรรษทัประกนัภยัสหภาพพม่ายอมรบั 

 
ขอ้ 16 ในการทาํประกนันัน้ตอ้งปรกึษาในรายละเอยีดกบับรรษทัประกนัภยัสหภาพพม่า 

 
หมวด 9 

การแต่งตัง้บคุลากร 
ขอ้ 17 องคก์รธุรกจิซึง่ก่อตัง้ตามใบอนุญาต ตอ้งใหบุ้คลากรมสีทิธ ิไม่น้อยกวา่ สทิธขิอง

คนทาํงาน ทีร่ะบุในกฎหมายทีม่อียูข่องรฐั  
 

ขอ้ 18 ในการอนุญาตแต่งตัง้ผูช้าํนาญการพเิศษและช่างเทคนิคต่างชาต ิคณะกรรมการตอ้ง
ดาํเนินการดงันี้ 

(ก) กาํหนดประเภท จาํนวนและระยะเวลาทีจ่าํเป็นตอ้งมผีูช้าํนาญการพเิศษและช่างเทคนิค
ต่างชาตนิัน้ ๆ 

(ข) กรณีจาํเป็น ใหข้อความเหน็รฐัมนตรกีระทรวงแรงงาน 
 

ขอ้ 19 หลงัจากการปรกึษาหารอื กจิการธุรกจิทีก่่อตัง้ขึน้ตามใบอนุญาตมสีทิธทิีจ่ะกาํหนดค่าจา้ง
และอตัราค่าแรงสาํหรบัแรงงานทอ้งถิน่และผูช้าํนาญการพเิศษและช่างเทคนิคต่างชาต ิโดยจะจ่ายเป็น
เงนิจ๊าตหรอืเงนิตราสกุลต่างชาต ิและเลกิจา้งบุคลากรนัน้ ๆ ได ้
 

ขอ้ 20 กจิการธุรกจิทีก่่อตัง้ขึน้ตามใบอนุญาตจะตอ้งจดัใหม้กีารฝึกอบรมทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อใหม้ ัน่ใจถงึความสามารถในงานและโอกาสทีจ่ะไดร้บัแต่งตัง้ใหส้งูขึน้ของบุคลากรทอ้งถิน่ 

 
หมวด  10 

การยกเว้นและการลดหย่อนภาษี 
 

ขอ้ 21 คณะกรรมการอาจยกเวน้หรอืลดหยอ่นภาษต่ีาง ๆ ไดโ้ดยคณะกรรมการเอง   หรอืโดย
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การรอ้งขอของผูเ้ริม่ก่อการหรอืผูล้งทนุ ในการยกเวน้หรอืลดหยอ่นตอ้งระบุประเภทภาษ ีและตอ้งระบุ
ระยะเวลาดว้ย สาํหรบักรณทีีม่กีารกาํหนดอตัราค่าเสื่อมราคาสาํหรบัสนิคา้ทุน ใหร้ะบุอตัราค่าเสื่อมราคา
ดว้ย 
 

ขอ้ 22 เมื่อไดร้บัคาํขอ และหลงัจากทีไ่ดม้กีารตรวจสอบแลว้ คณะกรรมการอาจอนุมตัยิกเวน้
หรอืลดหยอ่นและระยะเวลาดงักล่าวตามทีเ่หน็สมควร การยกเวน้หรอืลดหยอ่นดงักล่าวจะแจง้ใหผู้เ้ริม่ก่อ
การหรอืผูล้งทุน และ กระทรวงและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทราบ 
 

ขอ้ 23 ในการอนุญาตใหห้กัค่าใชจ้่ายสาํหรบัการวจิยัและพฒันาของกจิการจากรายไดพ้งึ
ประเมนิ ส่วนทีห่กัไดน้ัน้ตอ้งเป็นส่วนของงานวจิยัและพฒันาทีไ่มส่ามารถทาํเองไดโ้ดยกระทรวงและ
หน่วยงานของรฐั 
 

หมวด 11 
การประเมินมลูค่าและการจดทะเบียนเงินทุนต่างชาติ 

 
ขอ้ 24 ในการประเมนิมลูค่าเงนิทนุต่างชาตเิป็นเงนิจ๊าตสาํหรบัจดทะเบยีนโดยคณะกรรมการนัน้ 

ตอ้งดาํเนินการดงันี้ 
(ก) ตอ้งดาํเนินการใหม้กีารนําเงนิตราสกุลต่างชาตปิระเภททีธ่นาคารการคา้ต่างชาติ

สหภาพพม่ายอมรบัได ้และ ประเมนิมลูค่าตามอตัราแลกเปลีย่นเป็นทางการทีใ่ชอ้ยู่ 
(ข) ตอ้งดาํเนินการใหม้ลูค่าประเภทเงนิทุนต่างชาต ิทีไ่ม่เป็นเงนิตราสกุลต่างชาติ

นอกเหนือจากทีธ่นาคารการคา้ต่างชาตสิหภาพพม่ายอมรบั และ ตรวจสอบวา่
เงนิตราสกุลต่างชาตทิีร่ะบุเหมาะสมหรอืไม่ และ ประเมนิมลูค่าตามอตัรา
แลกเปลีย่นเป็นทางการทีใ่ชอ้ยู ่

 
ขอ้ 25 คณะกรรมการจะจดทะเบยีนประเภทของเงนิทุนต่างชาตทิีนํ่ากลบัไปลงทุนใหม่ เป็น

เงนิจ๊าต และประเภทเงนิตราสกลุต่างชาตอิื่นซึง่ยอมรบัโดยธนาคารการคา้ต่างชาตพิม่า  
 

หมวด 12 
สิทธิในการโอนเงินตราสกลุต่างประเทศ 

 
ขอ้ 26 เงนิตราสกลุต่างชาตทิีส่ามารถโอนไปต่างประเทศตามมาตรา 26 ของกฎหมายตอ้งโอน

ผ่านธนาคารการคา้ต่างชาตสิหภาพพม่า 
 

ขอ้ 27 ในการกาํหนดตดัสนิกาํไรสทุธทิีส่ามารถโอนไปต่างประเทศได ้เงนิทุนเหล่านี้จะตอ้งหกั
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ออกก่อน 
(ก) เงนิโบนสัลกูจา้ง 
(ข) เงนิทีล่กูจา้งจ่ายเขา้กองทุนสาํรองเลีย้งชพี 
(ค) เงนิกองทุนสวสัดกิารและสงัคมของลกูจา้ง 
(ง) เงนิกองทุนพฒันากจิการ 
(จ) เงนิกองทุนอื่น ๆ ทีจ่าํเป็นตอ้งสาํรองตามประเพณีทางการพาณิชย ์

 
ขอ้ 28 ในการหกัค่าใชจ้่ายการดาํรงชพีของบุคคลต่างชาตแิละครอบครวันัน้ ธนาคารการคา้

ต่างชาตสิหภาพพม่าจะตรวจสอบโดยมหีลกัดงันี้ 
(ก) ค่าทีพ่กั 
(ข) ค่าอาหาร 
(ค) ค่าจา้งและค่าแรงงานทีจ่่ายใหล้กูจา้งผูร้บัใชเ้ช่น คนงานบา้น พ่อครวั และคนขบัรถ 
(ง) ค่าใชจ้่ายในบา้น ค่ารกัษาพยาบาลและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 

 
หมวด 13 

เรื่องท่ีเก่ียวกบัเงินตราสกลุต่างชาติ 
 
ขอ้ 29 กจิการธุรกจิซึง่ก่อตัง้ขึน้ตามใบอนุญาตตอ้งเปิดบญัชเีงนิตราสกุลต่างชาตแิละเงนิจ๊าตกบั

ธนาคารการคา้ต่างชาตสิหภาพพม่า เพื่อดาํเนินธุรกรรมทางการเงนิ เช่น การฝาก การถอน การโอน
เงนิตราสกุลต่างชาตแิละเงนิจ๊าตทีเ่กีย่วกบัธุรกจิ  
 

ขอ้ 30 ชาวต่างชาตทิีท่าํงานในกจิการธุรกจิตอ้งเปิดบญัชเีงนิตราสกุลต่างประเทศและเงนิจ๊าต
กบัธนาคารการคา้ต่างชาตสิหภาพพม่า 

หมวด 14 
การประชุมต่าง ๆ 

 
ขอ้ 31 คณะกรรมการจะประชุมอยา่งน้อยเดอืนละสองครัง้ 

 
ขอ้ 32 ประธานคณะกรรมการจะเป็นประธานในทีป่ระชุม กรณีประธานกรรมการไม่สามารถเขา้

ร่วมประชุมได ้ประธานกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหนึ่งคนใดเป็นประธานในทีป่ระชุมได ้
 

ขอ้ 33 กรรมการไม่น้อยกวา่สองในสามจงึครบเป็นองคป์ระชุม 
 

ขอ้ 34 มตกิรรมการใหใ้ชเ้สยีงส่วนมากของกรรมการทีม่าประชุม 
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ขอ้ 35 คณะกรรมการอาจเชญิบุคคลอื่นใดทีเ่หน็วา่จาํเป็นเขา้ทีป่ระชุมดว้ยได ้

 
 
        โดยคาํสัง่ของ 
 

(ลงนาม) หม่อง โก 
       เลขาธกิารรฐับาลแห่งสหภาพพม่า 
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THE UNION OF MYANMAR FOREIGN INVESTMENT COMMISSION 

 

TYPES OF ECONOMIC ACTIVITIES  

ALOWED FOR FOREIGN INVESTMENT 

 

The Union of Myanmar foreign Investment Commission   

Notification No. I/89 

IIth Waning Day of Kason, 1351 B.E. (30 TH May, 1989) 

 

Subject: Types of economics activities allowed for foreign investment  

The Union of Myanmar; Foreign Investment Commission in exercise of the powers 

conferred under Chapter III, paragraph 5 of the Procedures Relating to the Union of Myanmar 

Foreign Investment Law, and with the approval the Government, announces the following list pf 

economic activities in which foreign investment may be made:- 
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List of Economic Activities 

Sr. no  Type of Economic Activities 
(1) (2) 

1 Agriculture 
 1   

 
2 

Cultivating, producing, processing and marketing of seasonal agricultural crops 
(including tapioca and tobacco). 
Establishing of plantations, (including medicinal plants, coffee, tea, palm oil, 
horticulture, etc.) and producing, processing and marketing  
of their produce. 

2 Livestock and Fishery 
 1 Livestock breeding, processing, canning and marketing of livestock and its 

products (including pig breeding and pork processing, etc.) 
 2 Production and marketing of animal feeds, additives, supplements and veterinary 

medicines. 
 3 Breeding, fishing, processing, and marketing of fresh, water and marine fish, 

prawns and other aquatic organisms including fish fry, fingerlings, post larvae of 
shrimp, but not including breeding and production of fish and prawns in fisheries 
which have been reserved foe research by the Government. 

 4 Production, processing, marketing of all kinds of fish feeds. 
 

3 Forestry 
 1 Production and marketing of basic construction materials, furniture, parquet etc., 

using teak extracted and sold by the State-owned economic organizations.  (To 
be carried out jointly with the State-owned economics organizations.) 

 2 Production and marketing of carvings and handicrafts made of teak that has 
been extracted and sold by State-owned economic organizations engaged in the 
extraction and marketing of the same. 

 3 Production, processing and marketing of hardwoods (other than teak), bamboo, 
cane/rattan and other forest produce. 

 4 Production and marketing of construction material, furniture and other products 
using hardwoods (other than teak), bamboo, cane/rattan and other forest 
produce. 
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Sr. no  Type of Economic Activities 
(1) (2) 

4 Mining 
 1 Exploration, exploitation, production and marketing of non-metallic industrial 

minerals, such as coal, limestone, gypsum, etc. 
 2 Marble quarrying and production and marketing of marble blocks and slabs. 
 3 Carrying  out other quarrying industries and marketing of products there of. 
5 Industry 
  (1) Foodstuff 
 1 

 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

manufacturing and marketing of bakery products including biscuits, wafers, 
noodles,  
macaroni, spaghetti, etc. 
Manufacturing and marketing of all kinds of confectionery including those of 
sweets, cocoa, and chocolate. 
Preserving, manufacturing, canning and marketing of other food products. 
Processing, manufacturing and marketing of oil and fats from vegetables,  
animals and other substances. 
Manufacturing and marketing of soft beverages, aerated and non-aerated  
products. 
Manufacturing and marketing of malt and malt liquors and other brewery  
products. 
Distilling, blending, rectifying, bottling and marketing of all kinds of spirits,  
beverages and non-beverages. 

  (2) Textile 
 1 Combing, spinning, weaving, finishing and marketing of textile materials of 

cotton, jute, silk, wool, synthetic fibres, mixed fibres and other fibres of all kinds. 
 2 Manufacturing and marketing of made up apparel of all kinds including knitwear. 
 3 Manufacturing and marketing of made up apparel materials of all kinds including 

towels. linens of all kinds, rugs and carpets. 
 4 Manufacturing and marketing of cordage, rope and twine of all kinds. 
  (3) Personal Goods 
  Manufacturing and marketing of soap of all kinds, dentifrices, cosmetics, perfume 

and toilet preparations. 
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Sr. no  Type of Economic Activities 
(1) (2) 

  Manufacturing and marketing of all kinds of personal goods not elsewhere 
specified, including umbrella, safety matches, etc. 

  (4) Household goods 
  Manufacturing and Marketing of household  goods such as textiles, glass, 

plastic, melamine, metal products, ceramic and earthenware. 
  Manufacturing and marketing of radios, transistors, television receives, videos,  

etc.  
Manufacturing and marketing of electrical fittings and fixtures, electric lamps,  
bulbs and tubes, etc. 

  (5) Leather Products and the Likes 
 1 Processing of hides, skins and leathers of all kinds, excluding synthetic leathers, 

and manufacturing and marketing thereof, including footwears, handbags, etc. 
 2 Processing of synthetic and artificial leather and manufacturing and marketing 

there of, including footwears, handbags, etc. 
 3 Processing and marketing of furs and skins not elsewhere specified. 
  (6) Transport Equipment 
 1 Manufacturing and marketing of bicycles, tricycles, and other cycles of all  

kinds, component parts and accessories. 
 2 Manufacturing and marketing of scooters, motor cycles, mopeds, etc., 

component parts and accessories. 
 3 Manufacturing and marketing of motorcars, buses, trucks, vans, wagons, 

component parts and accessories. 
 4 Manufacturing and marketing of tractors of all kinds, ambulances, fire engines,  

dump trucks, bowsers and other occupational motor vehicles, component parts  
and accessories. 

 5 Manufacturing and marketing of tyres, tubes and flaps for all kinds of vehicles 
and other purposes. 

  (7) Building Materials  
 1 Manufacturing and marketing of bricks, tiles, floor tiles and wall tiles, refractory 

bricks, etc. 
 2 Manufacturing and marketing of asbestos building materials of all kinds 
 3 Manufacturing and marketing of cement of all kinds, cement products, lime,  
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Sr. no  Type of Economic Activities 
(1) (2) 

  
4 

plaster and related manufactures. 
Manufacturing and marketing of prestressed concrete pipe, plant and other 
concrete products. 

 5 Manufacturing and marketing of all kinds of glass and glass products. 
  (8) Pulp and Paper  
 1 Manufacturing and marketing of pulp of all kinds, paper and paper board of all 

kinds including newsprint. 
 2 Manufacturing and marketing of paper, paper board including carbon paper, 

waxed paper, toilet paper, etc. 
  (9) Chemicals, Chemical Products and Pharmaceuticals 
 1 Manufacturing and marketing of all kinds of basic chemicals, organic and  

inorganic including caustic soda, chlorine, stearic acid, etc.  
 2 

 
3 
4 
 
5 
 
6 
7 
8 

Manufacturing and marketing of paper, paper board including carbon paper, 
waxed paper, toilet paper, etc. 
Manufacturing and marketing of all kinds of plastic wares. 
Manufacturing and marketing of chemical products, such as paint, varnishes,  
dyes, thinner and lacquers, etc. 
Manufacturing and marketing of industrial chemical gases including  
compressed, liquefied and solid forms. 
Manufacturing and marketing of ice in all forms. 
Manufacturing and marketing of medicine, pharmaceuticals and drugs, etc. 
Manufacturing and marketing of insecticides, pesticides, etc. 

 9 Manufacturing and marketing of rubber products. 
 10 Recycling of chemicals, plastic wastes and others, and marketing. 
  (10) Iron and Steel  
 1 Manufacturing and marketing of iron and steel products, using iron and steel  

purchased from State-owned economic organizations or from abroad. 
 2 Manufacturing and marketing of basic iron and steel products using iron and  

steel purchased from State-owned economic organization or from abroad. 
 3 Manufacturing and marketing of basic non-ferrous metal products of all kinds  

using metals purchased from State-owned economic organization or from  
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Sr. no  Type of Economic Activities 
(1) (2) 

  
4 

abroad. 
Manufacturing and marketing of pre ‟ fabricated and structural products of all  
kinds including construction and building parts. 

  (11) Machinery  and Plant 
 1 Manufacturing and marketing of all kinds of agricultural machinery and 

agricultural machinery and agricultural equipment. 
 2 Manufacturing and marketing of all kinds of machinery and equipment used for 

extraction of timber. 
 3 Manufacturing and marketing of all kinds of mining machinery and equipment. 
 4 Manufacturing and marketing of all kinds of mining machinery and equipment  

for other industrial purposes including wood-based industries. 
 5 Manufacturing and marketing of scientific, medical, surgical, optical and all  

other professional machinery, equipment and accessories. 
 6 Manufacturing and marketing of machinery, equipment and accessories  

required for the production and distribution of electricity including cable,  
switches, transformer, generator, battery, etc. 

 7 Manufacturing of machinery, equipment and accessories required for all kinds  
of telecommunication including wireless sets, telephone, etc. and marketing  
under the permission of the Government. 

 8 Manufacturing and marketing of pumps of all kinds. 
 9 

 
 
 
10 
11 
12 

Manufacturing and marketing of all kinds of machinery and equipment not  
elsewhere specified, including piston, piston rings, injection pump and nozzles, 
casting  
parts, forging parts, pressure vessel, etc. 
Manufacture of small plants. 
Manufacturing and marketing of all kinds of machine tools. 
Manufacturing and marketing of all kinds of cables, ropes, twine, chain and  
similar products. 

 13 Manufacturing and marketing of cinematographic and photographic films,  
cassette and video tapes and related electronic and electrical products. 

 14 Manufacturing and marketing of clocks and watches of all kinds. 
 15 Manufacturing and marketing of fountain pens, ball pens, pencils, and similar  
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Sr. no  Type of Economic Activities 
(1) (2) 

  
16 

writing gears. 
Manufacturing and marketing of all kinds of toys, machical and non-mechanical. 

 17 Manufacturing and marketing of machinery and equipment not elsewhere 
specified. 

6 Construction 
 1 Construction enterprises undertaking domestic and overseas construction works. 
 2 Installation of machinery plants and equipment and provision of trial and test run 

service. 
7 Transport and Communications 
 1 Road transport and vehicles repair services. 
 2 Inland water transport services. 
 3 

4 
Dockyard services. 
Shipping agency services. 

8 Trade 
 1 Hotels and Tourist Industries. 

9 Economic activities to which the State-owned  Economic Enterprises Law applies 
 1 Economic activities mentioned in section 3 of the State-owned Economic  

Enterprises Law, provided permission has been obtained under section 4 of the  
said Law. 

Note:  If proposals of economic activities not specified in the above mentioned list are 
submitted, they will be considered individually by the Union of Myanmar Foreign 
Investment Commission. 

 By Order,  

(Khine Khine) 

Secretary, 

The Union of Myanmar 

Foreign Investment Commission. 
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ภาคผนวก ง 

 
ตวัอย่างค าขอการลงทุนจากชาวต่างประเทศ 
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SAMPLE APPLICATION FORM FOR FOREIGN INVESTMENT  
Proposal of the Promoter to make Foreign Investment in the Union of Myanmar 
To 
The Chairman, 
The Union of Myanmar Foreign Investment Commission, 
Yangon, 
The Union of Myanmar. 
                                                                                                
 Reference No. 
                                                                                              
   Date  
I wish to make investment in the Union of Myanmar in accordance with the Union of Myanmar 
Foreign Investment Law, and I herewith apply for permission furnishing the following particulars- 
1. Promoter's- 

  

(a)  Name ............................................................................................ 
(b)  Father's name ................................................................................ 
(c)   National registration No. .............................................................. 
(d)  Citizenship .................................................................................... 
(e)  Address ......................................................................................... 
(f)   Name of principle organization ..................................................... 
(g)  Type of business ........................................................................... 
(h)  Place of organization .................................................................... 
(i)   Place of incorporation .................................................................. 

2. 
If investment is to be made by joint-venture, the particulars of the persons wishing to 
participate in the joint-venture with the promoter- 

  

(a)  Name ............................................................................................ 
(b)  Father's name ................................................................................ 
(c)   National registration No. .............................................................. 
(d)  Citizenship ................................................................................... 
(e)  Address ........................................................................................ 
(f)   Name of principle organization .................................................... 
(g)  Type of business .......................................................................... 
(h)  Place of organization .................................................................... 
(i)   Place of incorporation .................................................................. 
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3. Type of business in which investment is to be made- 

  
(a) Production ................................................................................... 
(b) Services ........................................................................................ 
(to indicate name of goods or type of services) 

4. Form of economic organization- 

  

(a) Sole Proprietorship ....................................................................... 
(b) Partnership .................................................................................... 
(c) Limited Company …...................................................................... 
(to enclose the list of the name, citizenship, address and designation of the executives of 
the organization, indicating the local and foreign capital ratio) 

5. If the organization is in the form of a partnership- 

  

(a) Capital ratio and amount to be contributed by the partners  
...................................................................................................... 
(b) Profit sharing ratio ....................................................................... 
(c) Rights and liabilities of partners ................................................. 

6. If the organization is in the form of a limited company- 

  

(a) Authorised capital ........................................................................ 
(b) Types of shares ............................................................................. 
(c) Share capital to be subscribed by the shareholders ....................... 
....................................................................................................... 

7. Particulars relating to the organization in which investment is to be made- 

  

(a) Amount of capital- 
                                                                      Kyat 
(1) Amount of local capital to be contributed      .................. 
(2) Amount of foreign capital to be brought in    .................. 
                                                                    ____________ 
                                                     Total - 
                                                                    ____________ 
 
(b) Amount of foreign capital to be brought in- 
                                                                       Kyat 
(1) Foreign currency                                         .................. 
(2) Others                                                       .................. 
                                                                     ____________ 
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                                                     Total - 
                                                                     ____________ 
(c) Period for bringing in items mentioned in sub-paragraph (b)  
.................................................................... .................................. 
(d) Proposed duration of investment ................................................... 
(e) Construction period ....................................................................... 
(f) Commencement of construction .................................................... 

8. Particulars relating to the proposed economic organization- 

  

(a) Type of business .......................................................................... 
(to indicate production/services etc.) 
(b) Proposed place(s) at which investment is to be made .................. 
...................................................................................................... 
(c) Technique of operation ................................................................ 
(d) Annual fuel requirement .............................................................. 
(to indicate type/quantity) 
(e) Annual electricity requirement .................................................... 
(f) Annual water requirement ........................................................... 
(to indicate daily requirement, if any) 
(g) Annual equipment/raw materials requirement ............................. 
(to enclose a list of type/quantity/value) 
(h) Building requirement ................................................................... 
(i) Type of land and area requirement .............................................. 
(j) Goods to be produced/services to be rendered ............................. 
(to indicate name, type, annual estimated quantity and value of the goods/services) 
(k) System of sales ............................................................................. 

9. Details of foreign capital to be brought in- 

  

                                                                             Foreign Estimated Kyat 
                                                                               Currency Equivalent 
(a) Foreign currency                                                    ............... ...................... 
(type and amount) 
(b) Value of machineries, equipment etc.                       ............... ..................... 
(to enclose detail statement) 
(c) Value of raw materials and other                              ............... ..................... 
similar materials  
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(d) Value of rights which can be evaluated,                    ............... ..................... 
such as licence, trade mark, patent rights 
(e) Value of technical know-how                                    ............... ..................... 
                                                                                __________ ______________ 
                                                   Total 
                                                                                __________ ______________ 

10. Details of local capital to be contributed - 

  

                                                                                  Kyat 
(a) Amount of cash                                                      .................. 
(b) Value of machineries and equipment                        .................. 
(to enclose detail statement) 
(c) Buildings/Land                                                        .................. 
(d) Value of furniture and office equipment                     .................. 
(to enclose detail statement) 
(e) Value of raw materials                                             .................. 
(to enclose detail statement) 
                                                                                 ____________  
                                                    Total - 
                                                                                 ____________ 

11. Particulars relating to annual production/services- 

  

                                                                                  Foreign Estimated Kyat 
                                                                                  Currency Equivalent 
(a) Type and value of foreign exchange                           ............... ..................... 
required  
(b) Amount of foreign exchange to be                              ............... ..................... 
received  
(c) Amount of working capital                                           ............... ..................... 
requirement in Kyat  
(d) Value of exportable goods/services                             ............... ..................... 
 
(e) Value of annual local sale of goods                             ............... .....................  
/services  

12. List of personnel required for the proposed economic organization- 
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- 112 - 

  

(a) Local personnel required- 
Serial No.     Type of personnel       Number 
................. ............................... ......................... 
................. ............................... ......................... 
(b) Foreign experts and technicians required- 
Serial No. Type of expertise Number Proposed period of employment 
................. ........................ ............. ... ..............................  

13. Particulars relating to economic justification- 

  

                                                                                  Foreign Estimated Kyat 
                                                                                  Currency Equivalent 
(a) Annual income                                                       ............... ..................... 
(b) Annual expenditure                                                ............... ..................... 
(c) Annual net profit                                                     ............... ..................... 
(d) Yearly investments                                                 ............... ..................... 
(e) Recoupment period                                                ............... ..................... 
(f) Other benefits                                                        ............... .....................  
(to enclose detail calculations) 
(g) To mention prospects of new employment opportunities/local and foreign market  
conditions/foreign exchange savings                              ............... ..................... 

14. Supporting documents for the proposal- 

  

 The following documents are attached for the proposed investment- 
(a) Draft contract; 
(b) References for business and financial standing; 
(c) Drafts of Memorandum of Association and Articles of Association.  
 
                                                                                  Signature .......................... 
                                                                                  Name ................................ 
                                                                                  Designation ....................... 

 
 
 
 
 

 


