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1.1 โครงสร้างประชากร
จานวนประชากรประมาณ
(พ.ศ. 25541)

53.99 ล้านคน

อัตราการขยายตัวของประชาชน
1.084%
โครงสร้างอายุประชากร
0-14 ปี 27.5%
(ชาย 7,560,859 /หญิง 7,278,652)
15-64 ปี 67.5%
(ชาย 18,099,707/หญิง 18,342,696)
65 ปี ขึน้ ไป 5.0%
(ชาย 1,184,291/หญิง 1,533,599)

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

1.2 เมืองสาคัญทางเศรษฐกิ จ
ชื่อเมือง

ลักษณะความสาคัญ

เนย์ปยีดอว์

เป็นเมืองหลวงตัง้ อยูต่ อนกลางของประเทศ ใกล้กบั เมืองปินมะนา (Pyinmana) อยู่ห่าง
จากกรุงย่างกุง้ ไปทางตอนเหนือราว 320 กม. เนย์ปยีดอว์เป็นทัง้ ศูนย์กลางการบริหาร
และศูนย์กลางทางทหารของประเทศ ขณะนี้รฐั บาลกําลังเร่งสร้างเส้นทางสู่เมืองต่างๆ
โดยรอบ หากแล้วเสร็จจะสามารถเชื่อมต่อกับพื้นที่สําคัญอื่นๆ ของประเทศทัง้ รัฐฉาน
รัฐชิน และรัฐกะเหรีย่ ง

ย่างกุง้

เมืองหลวงเก่า ย่างกุง้ ก็ยงั คงความสําคัญในการเป็นเมืองศูนย์กลางการค้ากระจายสินค้า
ไปสู่ภาคต่าง ๆของประเทศ นอกจากนี้ย่างกุ้งยังเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและการ
ส่ ง ออกไม้ ส ัก อีก ด้ว ย กรุ ง ย่า งกุ้ง มีเ ขตนิ ค มอุ ต สาหกรรมที่มีค วามพร้ อ มด้ า น
สาธารณูปโภคมากกว่าเมืองอื่น ๆ พระบรมธาตุชเวดากอง พระเจดียส์ ุเล พระเจดียโ์ บ
ตะกอง พระพุท ธไสยาสน์ เซาตาจี และตลาดโป๊ะโยคหรือสกอต์ม าร์เก็ต เป็ น ต้น
อุตสาหกรรมทีน่ ่าลงทุน ได้แก่ อุตสาหกรรมสิง่ ทอ อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมการประมง ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจการบริการ เช่น
ร้านอาหาร อู่ซ่อมรถ และสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

1

ทีม่ า : CIA World Fact book, 2011
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ชื่อเมือง

ลักษณะความสาคัญ

มัณฑะเลย์

เมืองใหญ่อนั ดับสองที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของเขตสหภาพเมียนมาร์ตอนบน และ
เป็นเส้นทางการค้าระหว่างอินเดียกับจีนเป็นเมืองที่ชาวเมียนมาร์ถือว่าเป็นสัญลักษณ์
ทางวัฒนธรรมและพุทธศาสนา บริเวณใจกลางเมืองมีตลาดเซโจ ซึ่งเป็นศูนย์กลาง ทาง
การค้าทางตอนใต้ของเมืองเป็นย่านงานศิลปหัตถกรรม ทัง้ งานภาพ งานแกะสลัก การ
สร้างสถูปเจดีย์ การทําแผ่นทองคําเปลว งานหล่อที่มกี ารผลิตฝี มอื ตามแบบวิธโี บราณ
ด้วยทอง เงิน หินอ่อน สิว่ เส้นด้าย และหูกทอผ้า สําหรับด้านการเกษตรในอดีตมีการทํา
นาปลูกข้าวตามแนวลํานํ้าเหมาะกับ ธุรกิจท่องเทีย่ ว และหัตถกรรม

เมียวดี

เป็นเมืองค้าขายสินค้าชายแดนกับไทย ตรงข้าม อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นเมืองสําคัญใน
การกระจายสิน ค้า จากประเทศไทยไปยัง เมืองต่าง ๆของสหภาพเมียนมาร์ โดยมี
อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตร และอัญมณี

ท่าขีเ้ หล็ก

ท่ าขี้เหล็ก ตัง้ อยู่ใ นรัฐ ฉาน ติดกับอํา เภอแม่ส ายของไทย เป็ น ช่ อ งทางหลักในการ
เคลื่อนย้ายวัตถุดบิ และสินค้า จากเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมสําคัญของไทย ได้แก่
เชียงใหม่ ลําปาง ลําพูน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และนิคมอุตสาหกรรมในภาค
ตะวันออก ไปยังประเทศพม่าและจีนตอนใต้

เกาะสอง

เป็น เมืองค้าขายสิน ค้าชายแดนกับไทย ตรงข้าม จ. ระนอง เป็น แหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุ รกั ษ์ และส่งเสริมสุขภาพ เหมาะแก่การทําประมง แต่ปจั จุบนั มีปญั หาการยกเลิก
สัม ปทานในสหภาพเมียนมาร์ ซึ่ง หากมีการเจรจาหาข้อยุตกิ ็จะเป็ นโอกาสต่อไปใน
อนาคตมีอุตสาหกรรมได้แก่ ธุรกิจท่องเทีย่ ว ประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

พุกาม

เป็นเมืองประวัตศิ าสตร์ท่สี ําคัญของพม่า เรียกอีกชื่อว่าดินแดนแห่งเจดียห์ มื่นองค์ ซึ่ง
ปจั จุบนั องค์การยูเนสโก ได้ขน้ึ ทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลก “World Heritage Sites”
สามารถเทีย่ วได้ตลอดทัง้ ปี และจะงดงามมากทีส่ ุดในช่วงฤดูฝน รัฐบาลให้การสนับสนุ น
ส่งเสริมเป็นอย่างยิง่ โดยเฉพาะเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2548 ได้เปิดหอชมวิว ซึ่งเป็นเป็น
หอคอยสูง 13 ชัน้ ทีม่ คี วามทันสมัยและครบวงจร อันประกอบด้วยศูนย์บริการทางธุรกิจ
สํานักงาน ร้านค้า ห้องฉายภาพยนตร์ ห้องประชุมคอฟฟี่ช๊อป ภัตตาคารลอยฟ้าและจุด
ชมวิว นอกจากนี้ยงั ได้มกี ารเปิดโรงแรมที่สร้างด้วยไม้สกั ทัง้ หลังตามแบบศิลปะและ
สถาปตั ยกรรมแห่งชาติโดยการลงทุนของนักลงทุนท้องถิ่น ได้แก่ ธุรกิจท่องเที่ยว เช่น
โรงแรม รีสอร์ท และสนามกอล์ฟ
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ชื่อเมือง

ลักษณะความสาคัญ

มูเซ

เป็นเมืองค้าขายสินค้าชายแดนกับจีน ตรงข้ามเมืองลุยลี่จนี เป็นจุดการค้าชายแดนหลัก
ระหว่ า งจีน -พม่ า ป จั จุ บ ัน มีถ นนเชื่อ มจากเมือ งมูเ ซผ่ า นเมือ งลาโช พยิน อู ล วิน
ถึงมัณฑะเลย์ และเป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าหลักระหว่างจีน-พม่า

เมาะลําไย

อยูใ่ นรัฐมอญ ห่างจาก อ.แม่สอด จ.ตาก ราว 170 กม. เมาะละแหม่งเป็นเมืองทีม่ ขี นาด
ใหญ่ทส่ี ุดของรัฐมอญ และใหญ่เป็นอันดับ 3 ของพม่า เป็นศูนย์กลางทางการค้าและเป็น
ั ่ นออกเฉียงใต้ของพม่า
ท่าเรือสําคัญทางฝงตะวั

พะโค

พะโคหรือหงสาวดีในอดีต เป็นเมืองหลวงของมณฑลพะโค อยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ
80 กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่เป็นมอญ และนับถือศาสนาพุทธ นอกจากนี้ พะโคยัง
เป็นแหล่งปลูกข้าวและผลิตสินค้าเกษตรที่สําคัญ รวมถึงมีอุตสาหกรรม อาทิ โรงงาน
นํ้าตาล โรงงานทอผ้า และโรงงานเซรามิกส์

ซิตต่วย

ซิตต่วยตัง้ อยูใ่ นรัฐยะไข่หรืออาระกัน เป็นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติรมิ
ทะเลเบงกอล ปจั จุบนั อินเดียได้เข้าไปสนับสนุ นการลงทุนสร้างท่าเรือนํ้าลึกขนาดใหญ่
และมีแผนในการเชื่อมโยงท่าเรือดังกล่าวเข้ากับอินเดียตะวันออกผ่านแม่น้ําคาลาดาน
(Kaladan)

ทวาย

ทวายเป็นเมืองหลวงของเขตตะนาวศรีประเทศไทยได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ
เรื่องการพัฒนาท่าเรือนํ้ าลึกและพัฒนาถนนเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือนํ้าลึกทวายมายัง
ไทยด้านบ้านนํ้ าพุร้อน จัง หวัดกาญจนบุร ี นอกจากนี้ ทวายยัง อุดมสมบูร ณ์ ไ ปด้วย
ทรัพยากรแร่ธาตุ เช่น ดีบุกและทังสเตน ทีม่ นี กั ลงทุนเข้าไปบุกเบิกจํานวนไม่มากนัก

มะริด

ปจั จุบนั เป็นเมืองท่าทางการประมงและศูนย์กลางการค้าไข่มุกทีส่ าํ คัญของเขตตะนาวศรี
นอกจากนี้ทางการพม่ายังมีแผนในการพัฒนาหมู่เกาะมะริดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใน
อนาคตด้วย

ปกเปี้ยน

ปกเปี้ ยนมีส ภาพทางภูมิศาสตร์ท่เี อื้อต่อการสร้างท่าเรือนํ้ าลึก ซึ่งเมื่อประมาณปี พ.ศ.
2540 บริษทั สหวิรยิ า ของไทย ได้ทํา MOU กับทางรัฐบาลพม่าเพื่อดําเนินการสร้าง
ท่าเรือบริเวณดังกล่าว ตลอดจนเส้นทางเชื่อมโยงมายังท่าเรือประจวบฯ ของทางบริษทั
แต่อย่างไรในปจั จุบนั ยังไม่มกี ารดําเนินการแต่อย่างใด
-7-
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2. ข้อมูลทางเศรษฐกิ จ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของสหภาพพม่าขึน้ อยู่กบั ภาคเกษตรกรรมเป็น สําคัญ ทัง้ นี้ รฐั บาลมี
นโยบายในการเปิดประเทศ พร้อมทัง้ สนับสนุ นการลงทุนจากต่างประเทศในภาคการผลิตต่างๆ ทําให้
อุตสาหกรรมการผลิตของพม่าเริม่ เติบโตขึน้ ในทุกๆ ปีทผ่ี ่านมา ตัวเลขการส่งออกของพม่าทีเ่ พิม่ ขึน้ ทุกปี
แสดงให้เห็น ถึงการค้ากับต่างประเทศที่สูงขึน้ นอกจากนี้มกี ารพัฒนาสาธารณูปโภคขัน้ พื้นฐานไฟฟ้า
ประปา เพื่อรองรับกับการแข่งขันทางอุตสาหกรรมในภูมภิ าคนี้

2.1 ดัชนี ทางเศรษฐกิ จ
ตัวเลขทางเศรษฐกิจของพม่าจากการคาดการณ์ของ EIU (The Economist Intelligence Unit)
ประเทศของพม่ามีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิม่ ขึน้ ในทุกๆ ปี ทัง้ ด้านการค้าและการลงทุน การดําเนิน
นโยบายทางการเงินการค้าการลงทุน มาจากส่วนกลางเป็นหลักจึงทําให้สามารถรักษาเสถียรภาพของ
อัตราแลกเปลีย่ นและเงินเฟ้อได้
ตารางที่ 1 ตัวเลขทางเศรษฐกิ จที่สาคัญ
รายการ

หน่ วย

2550ก

1. GDP (ราคาตลาดปจั จุบนั )
พันล้าน USD 16,312
2. GDP (ราคาตลาดปจั จุบนั )
พันล้านจ๊าต 21,043
3. อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP growth)
%
3.4
4. GDP Per Capita (ราคาตลาดปจั จุบนั )
USD
2,643
5. อัตราเงินเฟ้อ ณ สิน้ ปี
%
28.6ข
6. อัตราแลกเปลีย่ น (เฉลีย่ :ทางการ)
จ๊าต : 1 USD 5.56ข
7. การส่งออก FOB
ล้าน USD
6,170
8. การนําเข้า FOB
ล้าน USD
2,964
9. ดุลการค้า
ล้าน USD
3,206
ที่มา: EIU, Country report (มิถุนายน 2554)
หมายเหตุ: ก คือ ตัวเลขประมาณการของ EIU ข คือ ตัวเลขจริง

2551ก

2552ก

2553ก

22,666 26,275 31,680
26,859 27,720 30,730
1.1
1.8
3.3
2,707 2,757 2,852
16.0ข
2.2ข
9.5ข
5.39ข 5.52ข 5.55ข
6,677 6,862 8,813
3,461 4,020 4,296
3,216 2,842 4,581

2.2 การค้าระหว่างประเทศ
พม่าได้ดุลการค้าเนื่องจากมีการเปิดประเทศมากขึน้ หลังจากมี การเลือกตัง้ ประธานาธิบดีของ
ประเทศเมื่อปี 2552 โดยประเทศพม่าได้สทิ ธิพเิ ศษทางการค้า หรือ GSP กับประเทศในกลุ่มประเทศ
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ยุโรปและสหรัฐอเมริกา หลังจากเดิมเคยถูกควํ่าบาตรทางการค้า ทัง้ นี้รฐั บาลพม่าได้มคี วามพยายามที่จะ
ปฏิรปู ระบบเศรษฐกิจให้สามารถแข่งขัน
ตารางที่ 2 การค้าระหว่างประเทศของพม่าปี พ.ศ.2549-2552
หน่วย : ล้านจ๊าต
2550
มูลค่าการค้า
53,715.7
การส่งออก
35,296.8
การนําเข้า
18,418.9
ดุลการค้า
16,877.9
ที่มา: Central Statistical Organization ของพม่า

2551

2552

2553

61,901.6
37,027.8
24,873.8
12,154.0

64,126.5
41,289.1
22,837.4
18,451.7

84,614.4
49,106.0
35,508.4
13,597.6

2.2.1 การส่งออก
ภาวะการส่งออกของพม่าในปี 2553 เป็น 49.10 ล้านจ๊าต เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 18.9 โดยมูลค่าการ
ส่งออกของพม่ าเพิม่ ขึน้ ทุ กปี แสดงถึงมาตรการในการกีดกันประเทศพม่าเริ่มลดลงตามลําดับ รวมทัง้
ศักยภาพในการแข่งขันเพื่อการส่งออกสินค้าของพม่าเพิม่ ขึน้ ดังแสดงตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การส่งออกของพม่าแยกตามประเทศ
2550

2551

รวมทัง้ สิ้น
35,296.8
37,027.8
1.ไทย
15,530.01
14,340.64
3.ฮ่องกง
3,573.00
3,610.99
5.จีน
3,832.52
3,352.27
2.อินเดีย
4,006.56
4,387.83
4.สิงคโปร์
2,210.10
4,638.38
7.มาเลเซีย
652.60
1,716.01
6.ญี่ปนุ่
1,021.28
1,005.77
8.เกาหลีใต้
405.69
347.38
10.อินโดนีเซีย
476.97
155.08
9.เยอรมัน
366.26
293.57
3,221.81
3,179.88
ประเทศอื่น ๆ
ที่มา: Central Statistical Organization ของพม่า
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2552
41,289.1
17,431.0
5,162.91
3,359.04
5,512.93
3,690.87
832.24
966.12
410.75
205.30
223.11
3,494.83

หน่วย : ล้านจ๊าต
2553
49,106.08
16,065.2
10,530.63
6,662.92
4,858.12
2,499.89
2,445.94
1,313.96
820.85
227.99
213.09
3,467.5

ตลาดส่งออกหลักของพม่ า คือ ประเทศไทย ฮ่องกง และจีน รวมทัง้ ประเทศในกลุ่มอาเซียน
โดยสินค้าส่งออกทีส่ ําคัญสินค้าส่งออกสําคัญ ในปีท่ผี ่านมาของพม่ามีการส่งออก ก๊าซธรรมชาติ มากที่
สุดแต่ลดลงจากปีทผ่ี ่านมาร้อยละ 12 ซึง่ พม่าเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติทส่ี าํ คัญแห่งหนึ่ง รองลงมาเป็นถั ่ว
Matpe (ถั ่วแขก) รวมทัง้ ผ้าผืน และผลิตภัณฑ์ประเภทไม้จากปา่ ตามลําดับ
โดยสินค้าส่งออกหลัก 10 อันดับ สินค้าส่งออกอันดับหนึ่งเป็น ก๊าซธรรมชาติ รองลงมาเป็นถั ่ว
แขก และผ้าผืน ซึง่ การส่งออกโดยรวมเพิม่ ขึน้ อันเนื่องมาจากสินค้าที่ส่งออกเป็นสินค้าที่จําเป็นต่อการ
อุปโภคบริโภค
ตารางที่ 4 การส่งออกสิ นค้าสาคัญของพม่า
หน่วย : ล้านจ๊าต
2550
รวมทัง้ สิ้น
35,296.8
1. ก๊าซ Gas
13,937.9
2. ถั ่วแขก Matpe
1,511.8
3. ผ้าผืน Garment
1,554.6
4. ต้นสัก Teak
1,540.0
5. ไม้เนื้อแข็ง Hardwood
1,423.8
6. ปลา Fish and fish products
1,059.4
7. ข้าว Rice
552.5
8. ถั ่ว Pedesein
605.0
9. ยางดิบ Raw rubber
191.4
10. ถั ่ว Pesingon
754.0
12,166.40
สินค้าอื่น ๆ
ที่มา: Central Statistical Organization ของพม่า

2551
37,027.8
12,995.7
1,430.0
1,593.9
1,146.3
1,065.7
972.3
1,111.9
771.1
121.7
1,330.6
14,488.60

2552

2553

41,289.1
15,853.8
2,513.1
1,543.7
1,171.7
1,518.9
1,053.3
1,391.0
1,424.0
405.5
779.5
13,634.60

49,106.08
13,946.8
2,513.1
2,100.1
1,709.4
1,595.8
1,168.3
1,091.9
1,002.9
848.9
677.7
22,451.2

2.2.2 การนาเข้า
ปริมาณการนําเข้าปี 2553 เพิม่ ขึน้ จากปีก่อนเนื่องจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศ สินค้านําเข้าส่วนใหญ่มาจากจีนมากถึงร้อยละ 37.2 รองลงมาเป็นประเทศใน
กลุ่มอาเซียน และเกาหลีใต้ ญี่ปนุ่ ตามลําดับ
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ตารางที่ 5 การนาเข้าของพม่าแยกตามประเทศ
หน่วย : ล้านจ๊าต
2550

2551

2552

รวมทัง้ สิ้น
18,418.9
24,873.8
1. จีน
5,472.54
6,578.14
2. สิงคโปร์
4,489.83
5,712.72
3. ไทย
2,110.66
2,150.73
4. เกาหลีใต้
590.78
1,027.27
5. อินโดนีเซีย
1,244.87
1,139.46
6. ญี่ปนุ่
1,335.04
908.40
7. อินเดีย
849.69
796.81
8. มาเลเซีย
635.79
1,972.09
9. สหรัฐอเมริกา
121.64
450.12
10. เยอรมัน
166.01
260.52
1,452.98
4,212.74
ประเทศอื่น ๆ
ที่มา: Central Statistical Organization ของพม่า

2553

22,837.4
6,854.86
6,593.03
2,069.56
1,221.54
760.41
1,412.44
1,058.49
871.31
100.73
183.26
1,616.83

35,508.4
12,005.13
9,116.88
3,938.59
1,683.41
1,526.10
1,417.05
1,079.87
805.00
327.51
287.18
3,321.7

สินค้านําเข้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าทุนโดยมีการนําเข้านํ้ามันกลั ่นมากทีส่ ุด รองลงมาเป็นเครื่องยนต์
เครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมทัง้ โลหะขันต้
้ นและเครื่องจักรไฟฟ้าเพื่อใช้ในภาคการผลิต
ตารางที่ 6 การนาเข้าสิ นค้าสาคัญของพม่า
หน่วย : ล้านจ๊าต
รวมทัง้ สิ้น
1. นํ้ามันกลั ่น Refined Mineral oil
2. เครื่องยนต์ Machinery non-electric
and transport equipment
3. โลหะขันต้
้ น Base metal and
manufacturing
4. เครื่องจักรไฟฟ้า Electrical machinery
and apparatus
5. พลาสติก Plastic

2550

2551

2552

2553

18,418.9
2,034.0
4,161.7

24,873.8
3,192.2
7,240.2

22,837.4
3,674.3
4,908.2

35,508.4
7,711.3
6,660.8

1,206.2

1,818.3

1,992.9

3,065.8

861.1

948.6

977.1

1,928.4

857.0

908.8

859.2

1,371.5
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2550
6. ผ้า Fabric of Artificial and synthetics
1,168.5
Fabric
7. นํ้ามันพืช Edible vegetable oil and
1,057.7
other hydrogenated oil
8. เภสัชภัณฑ์ Pharmaceutical Products
635.6
9. ซีเมนต์ Cement
152.7
10. กระดาษ Paper, paperboard
292.3
สินค้าอื่น ๆ
5,997.1
ที่มา : Central Statistical Organization ของพม่า

2551

2552

2553

817.4

780.2

1,150.6

1,610.0

975.9

1,122.2

679.0
146.5
391.7
7,254.6

797.7
312.6
318.1
7,208.4

1,002.9
774.5
389.9
10,330.5

2.3 การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ
นับตัง้ แต่พม่าออกกฎหมายการลงทุน ของต่างชาติ (Foreign Investment Law) ตัง้ แต่ปี 2531
เป็นต้นมา กิจการทีช่ าวต่างชาติให้การลงทุนมาก ยังคงเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงผลิตนํ้ามัน
และก๊าซธรรมชาติ การทําเหมือง อุตสาหกรรมภาคพลังงาน และอุตสาหกรรมการผลิต ปี 2553 มีการ
ลงทุนจากต่างประเทศมูลค่า 19.99 พันล้านเหรียญสหรัฐสูงกว่าการลงทุนของทุกปีท่ผี ่านมามีการลงทุน
ทัง้ สิ้น 25 โครงการ โดยประเทศที่มเี ม็ดเงินเข้ามาลงทุนมากอันดับหนึ่งคือ จีน หรือร้อยละ 41.3 ของ
มูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศทัง้ หมด รองลงมา เป็น ฮ่องกง ไทย และเกาหลีใต้ตามลําดับ โดยไทยมี
มูลค่ าการลงทุ น จากต่ างประเทศเป็ น อัน ดับ 3 มูลค่ า 2.9 พัน ล้า นเหรียญสหรัฐ โครงการลงทุ น 2
โครงการ ส่วนประเทศทีเ่ ข้ามาลงทุนทีเ่ หลือเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมทัง้ เกาหลีใต้
ตารางที่ 7 การลงทุนโดยตรงในพม่าแยกตามประเทศผู้ลงทุน
หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ
ประเทศ
รวมทัง้ สิ้น
จีน
ฮ่องกง
ไทย
เกาหลีใต้
สิงคโปร์
มาเลเซีย

2550

2551

2552

205.72(7)
16.22(1)
12.0(1)
5.0(1)
-

984.76(5)
855.99(1)
15.0(1)
-

329.58(7)
2.5(1)
6.0(1)
15.25(1)
237.6(3)
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2553
19,997.96(25)
8,269.23(4)
5,798.27(6)
2,945.0(2)
2,675.4(10)
226.17(1)
76.75(2)

ประเทศ

2550

172.5 (4)
ประเทศอื่น ๆ
ที่มา: Central Statistical Organization ของพม่า

2551

2552

113.77(3)

68.23(1)

2553
7.14*

ตารางที่ 8 การลงทุนโดยตรงในพม่าแยกตามโครงการลงทุน
หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ
ประเทศ

2550

2551

รวมทัง้ สิ้น
172.720(7)
ประมง
12.0(1)
เหมืองแร่
5.0(1)
นํ้ามัน
137.0(3)
โรงงานการผลิต
18.72(2)
โรงแรม
พลังงาน
เกษตรกรรม
ที่มา: Central Statistical Organization ของพม่า

984.996(5)
855.996(1)
114.0(3)
15.0(1)
-

2552
302.350(7)
2.5(1)
278.6(4)
6.0(1)
15.25(1)
-

2553
19,997.96(25)
1,396.07(3)
10,179.3(12)
65.32(4)
8,218.52(3)
138.75(3)

อุตสาหกรรมทีล่ งทุนโดยนักลงทุนต่างประเทศมีการลงทุนด้านนํ้ามันสูงทีส่ ุดถึงร้อยละ 50.9 ของ
มูลค่าการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศทัง้ หมดเนื่องจากพม่ามีทรัพยากรธรรมชาติท่อี ุดมสมบูรณ์ และ
ยัง ไม่ไ ด้ทําการผลิตหรือสํารวจอย่างเป็ น ทางการ โดยมีการเข้าไปลงทุ น ยังโครงการต่างๆ กว่า 12
โครงการ รองลงมาเป็นการลงทุนด้านพลังงานซึ่งมีนักลงทุนเข้ามาผลิต สํารวจ รวมถึงแปรรูปพลังงาน
จากก๊าซและแหล่งการผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติอ่นื ๆ

2.4 การค้ากับประเทศไทย
ประเทศไทยและพม่าต่างได้ตดิ ต่อและมีความสัมพันธ์ระหว่างกันมาเป็นเวลาช้านานแล้วเนื่อง
ด้วยสภาพทางภูมศิ าสตร์ของประเทศทัง้ สองเองที่ตงั ้ อยู่ประชิดติดกันตลอดแนวเหนื อจรดใต้ โดยใน
ปจั จุบนั ประเทศไทยและพม่ามีเส้นเขตแดนร่วมกันยาว 2,401 กิโลเมตร ในส่วนของไทยพรมแดนเหล่านี้
เริม่ ตัง้ แต่จงั หวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรรี าชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรขี นั ธ์ ชุมพร
และระนอง ซึง่ มีอาณาเขตติดต่อกับรัฐต่างๆ ของพม่าซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพนั ธุ์
ต่างๆ ได้แก่ รัฐฉาน รัฐคะยาห์ รัฐกะเหรีย่ ง รัฐมอญ และมณฑลตะนาวศรีของพม่า
พม่ามีมลู ค่าการส่งออกสินค้ามายังประเทศไทยมากที่สุดและมีการค้าชายแดนตามแนวจังหวัด
ต่างๆ และมีนกั ลงทุนจากประเทศไทยเข้าไปลงทุนยังประเทศพม่าจํานวนมากแสดงความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจ ที่แ นบแน่ น รวมถึ ง ลู่ ท างในการลงทุ น ยัง ประเทศพม่ า เนื่ อ งจากพม่ า เป็ น ประเทศที่
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ทรัพยากรธรรมชาติมากมายรวมถึงแรงงานทีม่ คี ่าจ้างแรงงานทีต่ ่าํ เมื่อเทียบกับค่าแรงในประเทศ ปจั จุบนั
พม่ากําลัง ฟื้น ฟูความสัม พัน ธ์กบั ต่างประเทศเพื่อสนับสนุ นอุตสาหกรรมและการส่งออกของประเทศ
เพื่อให้ประเทศสามารถพัฒนาได้ตามแผนพัฒนาทีว่ างไว้ทงั ้ ระยะยาวและระยะสัน้
ตารางที่ 9 แสดงโครงสร้างสัดส่วนการส่งออกสิ นค้าไปยังประเทศพม่า

สิ นค้า

2552

2553

หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ
อัตราเติ บโต อัตราเติ บโต
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
2552
2553

รวมทัง้ สิน้
1,544.7
2,073.0
16.03
34.20
1. สินค้าเกษตรกรรม
29.0
30.7
-11.49
5.68
(กสิกรรมปศุสตั ว์ และประมง)
2. สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
340.3
481.7
9.63
41.56
3. สินค้าอุตสาหกรรม
892.3
1,228.0
20.32
37.62
4. สินค้าแร่และเชือ้ เพลิง
283.1
332.6
14.86
17.49
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจาก
กรมศุลกากร
ช่วงปี 2553 โครงสร้างการส่ง ออกสิน ค้าจากประเทศไทยไปยัง พม่า สินค้าหลักได้แก่ส ิน ค้า
อุตสาหกรรมซึง่ มีอตั ราการเติบโตจากปีก่อนร้อยละ 37.6 ส่วนสินค้าทีเ่ ป็นอุตสาหกรรมเกษตรมีอตั ราการ
เติบโตร้อยละ 41.5 ทัง้ นี้สนิ ค้าส่วนใหญ่ท่ไี ทยส่ งออกไปยังพม่าจะเป็นสินค้าอุตสาหกรรมรวมถึงมีการ
แปรรูปในสินค้าต่างๆ
ตารางที่ 10 แสดงโครงสร้างสัดส่วนการนาเข้าและส่งออกสิ นค้าจากประเทศพม่ามายังไทย

สิ นค้า
รวมทัง้ สิน้
1. สินค้าเชือ้ เพลิง
2. สินค้าทุน
3. สินค้าวัตถุดบิ และกึง่ สําเร็จรูป
4. สินค้าอุปโภคบริโภค

2552

2553

2,781.6
2,557.7
14.7
104.5
104.5

2,813.9
2,595.4
1.9
111.4
105.1
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หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ
อัตราเติ บโต อัตราเติ บโต
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
2552
2553
-17.61
-18.09
229.31
-32.11
10.42

1.16
1.47
-87.06
6.57
0.59

สิ นค้า

2552

2553

อัตราเติ บโต อัตราเติ บโต
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
2552
2553

5. ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
0.2
0.0
-75.60
ทีม่ า : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

-76.20

โครงสร้างสินค้านําเข้าจากพม่าเป็นสินค้าประเภทเชือ้ เพลิงเป็นหลักถึงร้อยละ 92 เป็นการนําเข้า
ก๊าซธรรมชาติจากประเทศพม่ารองลงมาเป็นสินค้าทีม่ โี ครงสร้างเป็นพวกวัตถุดบิ ที่ยงั ไม่ได้มกี ารแปรรูป
รวมทัง้ สินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ
2.4.1 การส่งออก
สิน ค้าสําคัญ ในการส่ง ออกได้แก่น้ํ ามัน สําเร็จรูป รองลงมาเป็น เครื่องดื่ม และปูนซีเมนต์ใ นปี
2553 อัตราการขยายตัวการส่งออกสินค้าจากไทยไปยังพม่าเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 19 โดยสินค้าที่มกี ารส่งออก
ไปยังพม่าลําดับต้นๆ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าทุนทีใ่ ช้ในการผลิตตามอุตสาหกรรมต่างๆ อีกทัง้ มีการส่งออก
รถยนต์จากประเทศไทยซึง่ เป็นฐานการผลิตทีส่ าํ คัญเพื่อส่งออกยังกลุ่มประเทศ CLMV อีกด้วย
ตารางที่ 11 การส่งออกสิ นค้าจากประเทศไทยไปยังประเทศพม่า
มูลค่า : ล้านเหรียญ
อันดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อสิ นค้า

2550

2551

2552

2553

286.0
นํ้ามันสําเร็จรูป
123.2
212.4
239.8
เครื่องดื่ม
45.4
76.9
100.9
155.9
ปูนซิเมนต์
25.9
31.0
84.5
149.7
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
63.1
73.2
76.7
110.2
เคมีภณ
ั ฑ์
62.2
71.1
72.1
95.6
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
18.1
27.3
65.8
72.9
ผ้าผืน
31.6
39.9
54.4
72.9
เครื่องสําอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รกั ษาผิว
28.2
40.8
45.6
66.1
ผลิตภัณฑ์ขา้ วสาลีและอาหารสําเร็จรูปอื่นๆ
27.2
40.6
50.2
63.6
59.1
60.8
36.5
เม็ดพลาสติก
63.0
473.9
657.4
718.2 937.0
อื่นๆ
รวม
957.9 1,331.3 1,544.7 2,073.0
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
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2.4.2 การนาเข้า
สินค้าสําคัญทีน่ ําเข้าจากพม่า คือ ก๊าซธรรมชาติ ในสัดส่วนทีส่ งู ทีส่ ุด รองลงมาเป็นไม้ซุง รวมถึง
การนําเนื้อสัตว์เพื่อการบริโภครวมทัง้ ผักและผลไม้จากประเทศพม่าซึ่งส่วนใหญ่เป็นการนําเข้าตามแนว
ชายแดนไทยพม่า
ตารางที่ 12 การนาเข้าสิ นค้าของไทยจากประเทศพม่า
มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐ
อันดับที่
ชื่อสิ นค้า
2550 2551 2552 2553
2,068.3 3,119.1 2,540.9 2,595.4
1
ก๊าซธรรมชาติ
2
ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์
85.5 121.2 63.9
71.8
3
เนื้อสัตว์สาํ หรับการบริโภค
40.9
65.8
65.4
58.5
4
ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งทีท่ าํ จากผัก ผลไม้
7.6
17.6
18.7
27.9
5
สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
34.8
11.1
23.7
19.4
6
สัตว์น้ําสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึง่ สําเร็จรูป 7.9
10.8
9.4
9.4
7
รองเท้า
1.0
0.3
1.0
6.2
8
สัตว์มชี วี ติ ไม่ได้ทาํ พันธ์
3.2
4.1
2.6
5.6
9
ด้ายและเส้นใย
0.1
0.1
0.1
4.0
10
เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือน
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
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
2.4.3 การค้าชายแดนไทย-พม่า
การค้าชายแดนไทย-พม่ า มีส ิน ค้าส่ง ออกที่สํา คัญ ได้แก่ นํ้ ามัน ดีเซล รถยนต์ อุปกรณ์ และ
ส่วนประกอบ เครื่องดื่ม ที่ไ ม่ ม ีแอลกอฮอล์ นํ้ ามัน เบนซิน ผ้าผืน และเส้น ด้าย ผลิตภัณ ฑ์เหล็กและ
เหล็กกล้า ส่วนการนําเข้าตามแนวชายแดนจากพม่า ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ สัตว์น้ํา ผลิตภัณฑ์ไม้อ่นื ๆ
รวมถึงเนื้อสัตว์ต่างๆ สอดคล้องกับปริมาณการนําเข้า-ส่งออกโดยรวมเพราะการค้าระหว่างไทยกับพม่า
ส่วนใหญ่เป็นการค้าตามแนวชายแดน

- 17 -

ตารางที่ 13 มูลค่าการค้าชายแดนไทย-พม่า
2548
2549
2550
2551
รายการ
มูลค่าการค้า
84,273
99,296
97,451
143,686
ส่งออก
20,153
18,898
22,181
35,198
นําเข้า
64,120
80,398
75,270
108,489
ดุลการค้า
-43,968 -61,500 -53,090 -73,291
ที่มา : สํานักงานความร่วมมือการค้าและการลงทุนกรมการค้าต่างประเทศ

มูลค่า : ล้านบาท
2552
2553
134,767 137,869
42,605
50,854
92,162
87,015
-49,558
-36,161

 รูปแบบการค้าชายแดนไทย-พม่า
1) การค้าในระบบ เป็นการค้าทีถ่ ูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้นําเข้า -ส่งออกจะทําการนําเข้าและ
ส่งออกสินค้าผ่านพิธกี ารศุลกากร โดยมีการเสียภาษีอย่างถูกต้อง
2) การค้านอกระบบ เป็ น การลักลอบทําการค้าตามแนวชายแดน จุดที่มีการลักลอบนํ าเข้า
ได้แก่ บริเวณแม่น้ําแม่สาย แม่น้ําเมย การค้าแบบนี้เรียกว่า “สินค้าลอยนํ้า”
3) การค้าผ่านแดน เป็นการค้าของไทยกับประเทศทีส่ าม โดยอาศัยพม่าเป็นทางผ่านสินค้าไปสู่
จีน อินเดียและบังกลาเทศ เป็นต้น
4) นิติบุคคล นิ ติบุคคลที่จะนํ าเข้าและส่ง ออกสิน ค้าได้ จะต้องเป็ น สมาชิกของหอการค้าใน
จังหวัดชายแดนนัน้ ๆ
5) บุคคลธรรมดา หรือผูค้ า้ รายย่อย มีทงั ้ ทีเ่ ป็นร้านค้าทีต่ อ้ งจดทะเบียนพาณิชย์และร้านค้าแผง
ลอยทีไ่ ม่ตอ้ งจดทะเบียนพาณิชย์
รูปแบบการชาระเงิน
1) การชําระค่าสินค้านอกระบบ (หรือเรียกว่าโพยก๊วน) เนื่องจากระบบเงินตราในประเทศพม่ายัง
ไม่เป็นมาตรฐานสากล ทําให้การค้ากับพม่าประมาณร้อยละ 44 ของมูลค่าการค้ารวมจะใช้การชําระเงิน
ด้วยวิธนี ้ี
2) การชําระค่าสินค้าด้วยเงินสดสกุลบาทและจ๊าต เป็นที่นิยมรองลงมาจากการชําระสินค้าแบบ
โพยก๊วนคิดเป็นร้อยละ 42
3) การชําระค่าสินค้าด้วยวิธโี อนเงินผ่านธนาคาร (Telegraphic Transfer) และการชําระค่าสินค้า
ด้วยวิธกี ารเปิด L/C ซึ่งการทําธุรกรรมการค้าต่างประเทศจะต้องติดต่อผ่านธนาคาร The Myanmar
Foreign Trade Bank (MFTB) เท่านัน้
ช่องทางการจาหน่ าย
พบว่า ผู้นํ า เข้า สิน ค้า ตามแนวชายแดนไทย-พม่า ส่ วนมากจะเป็ น สมาชิกหอการค้า จัง หวัด
ชายแดน หรือเป็นผูค้ า้ รายย่อยทีเ่ ป็นร้านค้าแผงลอย ดังนัน้ การกระจายตัวของสินค้าตามแนวชายแดนจะ
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มีลกั ษณะเหมือนกันในทุ กสิน ค้า คือ ผู้นําเข้าพม่าจะนําสิน ค้าจากชายแดนไทยเพื่อไปกระจายให้กบั
ร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีกและมินิมาร์ท ในตลาดชายแดนพม่าและตลาดในกรุงย่างกุง้
โดยจังหวัดทีป่ ริมาณกาค้ามากที่สุดคือ กาญจนบุร ี แต่เสียดุลการค้าให้กบั พม่าเนื่องจากมีด่าน
การนําเข้าสินค้าหลายด่าน รองลงมาเป็นจังหวัดตาก ซึ่งอยู่พรมแดนทางทิศตะวันตกของประเทศ ซึ่ง
จังหวัดตากได้เปรียบดุลการค้า ซึง่ ทัง้ สองจังหวัดเป็นทีต่ งั ้ ของโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานจากพม่า
ซึง่ นักลงทุนไทยไปตัง้ โรงงานเพื่อนําเข้าแรงงานมาใช้ตามแนวชายแดน และจุดท่องเที่ยวสําคัญซึ่งเข้า
ทางเมืองเมียวดีของพม่า
ตารางที่ 14 มูลค่าการค้าชายแดนไทย-พม่าตามเขตจังหวัดชายแดนต่างๆ
มูลค่า : ล้านบาท
ด่าน
จังหวัด กาญจนบุรี

จังหวัด เชียงราย

จังหวัด เชียงใหม่

จังหวัด ตาก

จังหวัด ประจวบคีรีขนั ธ์

ประเภท
มูลค่ารวม
ส่งออก
นําเข้า
ดุลการค้า
มูลค่ารวม
ส่งออก
นําเข้า
ดุลการค้า
มูลค่ารวม
ส่งออก
นําเข้า
ดุลการค้า
มูลค่ารวม
ส่งออก
นําเข้า
ดุลการค้า
มูลค่ารวม
ส่งออก
นําเข้า
ดุลการค้า
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2552
88,265.93
514
87,751.92
-87,237.92
6,405.49
6,221.75
183.73
6,038.02
1.8
1.8
0
1.8
26,568.98
25,073.20
1,495.78
23,577.42
3.71
2.34
1.37
0.96

2553
85,389.65
2,114.24
83,275.41
-81,161.18
10,261.77
10,061.84
199.93
9,861.91
1.51
1.45
0.06
1.39
25,058.31
23,970.56
1,087.74
22,882.82
3.12
2.05
1.07
0.98

ด่าน

ประเภท

จังหวัด แม่ฮ่องสอน

2552

มูลค่ารวม
218.51
ส่งออก
201.21
นําเข้า
17.3
ดุลการค้า
183.91
จังหวัด ระนอง
มูลค่ารวม
13,301.15
ส่งออก
10,590.09
นําเข้า
2,711.06
ดุลการค้า
7,879.02
จังหวัด อื่นๆ
มูลค่ารวม
0.84
ส่งออก
0
นําเข้า
0.84
ดุลการค้า
-0.84
รวม
มูลค่ารวม
134,766.39
ส่งออก
42,604.39
นําเข้า
92,162.01
ดุลการค้า
-49,557.62
ที่มา : สํานักงานความร่วมมือการค้าและการลงทุนกรมการค้าต่างประเทศ

2553
384.63
163.59
221.04
-57.45
16,761.16
14,531.56
2,229.60
12,301.96
9.14
9.14
0
9.14
137,869.29
50,854.43
87,014.86
-36,160.43

ปจั จุบนั ประเทศไทยและพม่ามีจุดการค้าชายแดนทีส่ าํ คัญ และสามารถพัฒนามูลค่าได้ 6 จุด จุด
การค้าสําคัญ ได้แก่
1) ด่านแม่สอด
ปจั จุบนั ด่านแม่สอดเป็นด่านทีม่ มี ลู ค่าการค้าชายแดนสูงเป็นอันดับแรก โดยมีมูลค่าคิดเป็นร้อย
ละ 55 ของมูลค่าการค้าชายแดนไทย-พม่าทัง้ หมด ด่านแม่สอดมีศกั ยภาพในการพัฒนาการค้าสู่ระดับ
สากล เนื่องจากเป็ นจุ ดกระจายสินค้าสําคัญ บนเส้นทาง East-West Economic Corridor (EWEC)
เชื่อมโยงจากท่าเรือดานังสู่เมืองเมาะลําไยเมืองหลวงของรัฐมอญ และยังสามารถเชื่อมโยงสู่เมืองย่างกุ้ง
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศพม่าด้วย โดยมีจุดการค้าทีส่ าํ คัญ ได้แก่
1. จุดผ่านแดนถาวร แม่สอดเป็นหนึ่งใน 3 พื้นที่ของประเทศตลอดแนวชายแดนไทยพม่า ทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้เปิดเป็นด่านถาวรตัง้ แต่วนั ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 25402 โดยในปจั จุบนั นัน้ มีช่องทาง
การค้าผ่านแดนถาวรระหว่างอําเภอแม่สอดของไทยกับเมืองเมียวดีของพม่า คือ สะพานมิตรภาพไทยพม่า เป็นสะพานข้ามแม่น้ําเมยทีม่ คี วามยาว 420 กิโลเมตร โดยได้เริม่ เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อเดือน
2

สํานักงานพาณิชย์ จงั หวัดตาก, รายงานการค้ าชายแดนไทย-พม่า ด้านอาเภอแม่ส อด จังหวัดตาก ประจาปี
งบประมาณ 2550 (ไม่ปรากฏทีพ่ มิ พ์/ตุลาคม 2549-กันยายน2550)
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กรกฎาคม พ.ศ. 2540 โดยมีสะพานมิตรภาพไทย-พม่า ซึ่งถือเป็นเส้นทางเชื่อมเครือข่าย Asian High
Way เป็นช่องทางหลักในการขนถ่ายสินค้า
2. คลัง สิน ค้าชั ่วคราว เป็ น คลัง สิน ค้าอนุ มตั ิเฉพาะคราวตามมาตรา 5 ทวิ แห่ ง
พระราชบัญญัตศิ ุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2480 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้นําเข้า -ส่งออกสินค้า ซึ่ง
สามารถนําเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างอําเภอแม่สอดและจังหวัดเมียวดีประเทศพม่า ส่วนใหญ่ตงั ้ อยู่
บริเวณริมแม่น้ําเมยจึง เรียกชื่อคลังสินค้าว่าท่าข้ามหมายเลขต่างๆ ปจั จุบนั มีจํานวนทัง้ สิ้นจํานวน 17
คลังสินค้า โดยมีทต่ี งั ้ ตลอดแนวลํานํ้าเมย โดยคลังสินค้าเหล่านี้ลว้ นดําเนินการโดยภาคเอกชนทัง้ สิ้น ซึ่ง
สร้างมูลค่าการค้าคิดเป็นราวร้อยละ 20 ของรายได้การค้าชายแดนทัง้ หมดระหว่างจังหวัดตากกับเมียวดี3
การอนุ มตั ใิ ห้จ ดั ตัง้ คลัง สิน ค้าชั ่วคราวที่ท่ าเรือนัน้ นอกจากจะช่วยทําให้การขนส่ง สิน ค้าสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ แล้ว ยังช่วยลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าให้กบั ภาคเอกชนได้มากทีเดียว โดยผู้ประกอบการ
สามารถนําสินค้าไปผ่านพิธกี ารศุลกากรได้ตามท่าเรือทัง้ 17 ท่าซึง่ จะมีเจ้าหน้าทีจ่ ากด่านศุลกากรประจํา
อยู่ อีกทัง้ หากสินค้าใดส่งออกไม่ทนั ตามเวลาทีก่ าํ หนดก็สามารถฝากไว้ทค่ี ลังสินค้าได้ ไม่จําเป็นต้องขน
กลับอีก ประการสําคัญคือสิน ค้าส่วนใหญ่ กว่าร้อยละ 70 เป็ น สินค้าอุปโภคบริโ ภคที่ร ฐั บาลพม่าไม่
อนุ ญาตให้นําเข้า ดังนัน้ จึงจําเป็นต้องขนส่ง กันผ่านคลังสินค้าชั ่วคราวเพื่อความสะดวกในการส่งมอบ
สินค้าให้กบั พ่อค้าชาวพม่า4ซึง่ จะเป็นผูร้ บั ผิดชอบขนสินค้าภายในประเทศพม่าเอง จํานวนของคลังสินค้า
ชั ่วคราวเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นถึงสภาพความคับคั ่งของการค้าชายแดนระหว่างแม่สอดกับพม่าได้เป็น
อย่างดี
สินค้านําเข้าจากพม่าส่วนใหญ่จะเป็นสิง่ ประดิษฐ์ท่ที ําด้วยไม้ สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ําทะเล และโค กระบือทีม่ ชี วี ติ และมีแหล่งที่มาของสินค้าส่วนมากมาจากย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ เมาะ
ลําไย และเมียวดี ซึ่งเมื่อนํ าเข้ามาแล้วจะถูกกระจายไปยังกรุ งเทพฯและตามจังหวัดอื่นๆ นอกจากนี้
สินค้าบางชนิดยังส่งต่อไปยังประเทศทีส่ าม เช่น กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย และสิงคโปร์ เป็นต้น 5
สํา หรับสิน ค้า ส่ง ออกนัน้ ส่ วนใหญ่ เป็ น สิน ค้า อุป โภคบริโ ภคที่ม าจากกรุ ง เทพฯและ
ปริมณฑล เช่น ผงชูร ส นํ้ ามันดีเซล นํ้ามัน พืช รถจักรยานยนต์ เป็ นต้น โดยมีบางส่วนมาจากจัง หวัด
อุตสาหกรรมอื่นๆในประเทศ และมีการนําเข้าจากมาเลเซียสินค้าทีส่ ่งไปขายในพม่าโดยสินค้าจะถูกส่งไป
ถึงเมียวดี เมาะลําไย ผาอัน ย่างกุง้ และมัณฑะเลย์ ซึง่ สินค้าส่วนใหญ่ทถ่ี ูกนําไปขายในเมาะลําไย จะมีผา
อันเป็นเมืองพักสินค้าและเก็บสินค้า บริเวณนี้สนิ ค้าไทยสามารถครองตลาดได้ทงั ้ หมด แต่ในพื้นที่ถดั เข้า
ไปจนถึงเมืองย่างกุง้ จะมีการเข้ามาแข่งขันของสินค้าจีนที่เข้ามาแย่งส่วนแบ่งการตลาดกับสินค้าไทยใน
ตลาดพม่า ซึ่งการเข้ามาของจีนนัน้ เป็ นสาเหตุหนึ่ง ที่ทําให้ปริมาณการส่ง ออกสินค้าไทยไปยังพม่าที่

3

อดีตผูช้ ว่ ยนายด่านศุลกากรแม่สอด, สัมภาษณ์ . 2 พฤษภาคม 2551.
สํานักงานพาณิชย์จงั หวัดตาก, รายงานการค้าชายแดนไทย-พม่า ด้านอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประจาปี
งบประมาณ 2550 (ไม่ปรากฏทีพ่ มิ พ์/ตุลาคม 2549-กันยายน2550)
5
สํานักงานพาณิชย์จงั หวัดตาก, รายงานการค้าชายแดนไทย-พม่า ด้านอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประจาปี
งบประมาณ 2550 (ไม่ปรากฏทีพ่ มิ พ์/ตุลาคม 2549-กันยายน2550)
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อําเภอแม่สอดลดลงในช่วงทีผ่ ่านมา6 แต่อย่างไรก็ตามคุณภาพของสินค้าไทยยังเป็นทีน่ ิยมของคนพม่าที่
มีรายได้ระดับปานกลางถึงดีมาก ในขณะทีส่ นิ ค้าจีนอาจจะสามารถแย่งตลาดสินค้าไทยในระดับล่างได้
นอกเหนือจากศักยภาพทางการค้าทีไ่ ด้จากการเชื่อมกับพม่าแล้ว แม่สอดยังมีศกั ยภาพ
ทางเลือกอื่นๆ ทีส่ ามารถใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิงทีต่ งั ้ ทางภูมศิ าสตร์อกี ด้วย ทัง้ นี้เนื่องจากแม่
สอดมีศกั ยภาพในการเข้าถึงศูนย์กลางทางลอจิสติกส์ของพม่า กล่าวคือสามารถเชื่อมต่อเมืองย่างกุ้ง
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของพม่าและเชื่อมต่อไปยังเมืองหลวงใหม่คอื เมืองเนปยีดอว์ ซึง่ เป็นเมืองทีม่ ลี อจิ
สติกส์ในการเข้าสู่ส่วนต่างๆในพม่าทางตอนเหนือทีด่ ที ่สี ุด อีกทัง้ ยังเชื่อมกับเมืองเมาะลําไยซึ่งเป็นปาก
ทางสู่พม่าตอนใต้อกี ด้วย จึงอาจกล่าวได้วา่ ความได้เปรียบทางภูมศิ าสตร์ของแม่สอดเป็นความได้เปรียบ
ของการทีส่ ามารถเข้าถึงประเทศพม่าในทางบกได้ดที ส่ี ุด
นอกจากนี้แม่สอดยังสามารถขยายมูลค่าการค้าทีม่ อี ยู่ให้มากขึน้ ได้โดยผ่านกรอบความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น “ความร่วมมืออนุ ภูมภิ าคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion Cooperation : GMS)” โดยทีแ่ ม่สอดได้เข้าไปเป็นพืน้ ทีห่ นึ่งของเส้นทางคมนาคม EWEC ซึ่งจะ
เชื่อมเวีย ดนาม ลาว และพม่ า เข้า ด้วยกัน หรือเชื่อมกับโครงข่ายคมนาคมในโครงการ BIMSTEC
(Bankladesh, India, Myanmar, Srilanka and Thailand) ซึง่ มุ่งเน้นการเชื่อมไทยและพม่าเข้ากับเอเชีย
ใต้ดว้ ย ดังนัน้ แม่สอดในอนาคตมีศกั ยภาพสามารถพัฒนาไปเป็นศูนย์การกระจายสินค้าจากพื้นที่อ่นื ๆ
ของประเทศไทยไปสู่พม่า ตลอดจนประเทศทีส่ ามในเอเชียใต้ได้ ในขณะเดียวกันพม่ายังคาดหวังจะให้แม่
สอดเป็ นศูนย์กลางในการส่ง ออกสิน ค้าพม่าอีกทางหนึ่ง ด้วย ทัง้ นี้เนื่ องจากแม่ส อดสามารถติดต่อกับ
นานาประเทศได้มากกว่าทางแม่สาย ไม่วา่ จะเป็นจีน กัมพูชา ลาวและเวียดนาม ศักยภาพของแม่สอดจึง
ควรจะได้ร บั การพัฒนาอย่างเป็ น ระบบเพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของพม่าและการเติบโตของ
ภูมภิ าคนี้
2) ระนอง
ปจั จุบนั ด่านระนองเป็นด่านทีม่ มี ลู ค่าการค้าชายแดนสูงเป็นอันดับสองรองจากด่านแม่สอด โดย
ขอบเขตของการค้าไม่ได้คลอบคลุมการค้าเฉพาะบริเวณชายแดนเท่ านัน้ แต่มเี ส้ นทางการค้าเริม่ จาก
ระนองไปทีเ่ กาะสอง-มะริด-ทวาย จนถึงเมืองย่างกุง้ ของประเทศพม่า โดยทําการขนส่งทัง้ ทางบกและทาง
เรือ โดยจังหวัดระนองมีศกั ยภาพในการพัฒนาการค้าสู่ระดับสากลทางทะเลเนื่องจากปจั จุบนั มีท่าเรือนํ้า
ลึก ทัง้ ของการท่าเรือแห่งประเทศไทยและของภาคเอกชนทีส่ ามารถเชื่อมโยงกับสายการเดินเรือสู่เอเชีย
ใต้และซีกโลกตะวันตก
โดยในปจั จุบนั ด่านศุลกากรระนอง เป็นจุดผ่านแดนถาวร ตัง้ อยูบ่ ริเวณสะพานปลา หมู่ 1 ตําบล
ปากนํ้า อําเภอเมืองระนอง การติดต่อค้าขายทางด่านนี้ใช้การคมนาคมทางนํ้า ระหว่างพ่อค้าพม่าในเกาะ
สอง พ่อค้าทีม่ าจากเมืองมะริดและย่างกุง้ กับพ่อค้าไทยในจังหวัดระนองและต่างจังหวัด โดยเรือทุกลําที่
แล่นเข้าออกจังหวัดเกาะสอง ต้องแจ้งเรือเข้า -ออก ณ จุดตรวจทางทะเลเกาะงู ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ศุลกากร
เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง และทหารปฏิบตั งิ านร่วมกัน โดยสภาพท่าเรือขนถ่ายสินค้าภายในประเทศ
6

พาณิชย์จงั หวัดตาก. สัมภาษณ์ (15 สิงหาคม 2551).
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พม่านัน้ เป็นท่าเรือขนาดใหญ่ ส่วนมากขนถ่ายสินค้าระหว่างเกาะสอง-มะริด-ทวาย-ย่างกุ้งซึ่งเส้นทาง
การค้าส่วนใหญ่ม ี 2 เส้นทางคือ7
1. ระนอง-เกาะสอง การค้าขายในเส้นทางนี้จะเป็ นการค้าขายเพื่อการบริโ ภคภายใน
ท้องถิน่ เป็นส่วนใหญ่ พ่อค้าแม่คา้ ส่วนใหญ่จะนําสินค้าไปพร้อมกับตนเอง ขนส่งโดยใช้เรือไม้ขนาดเล็ก
เครื่องยนต์ห างยาว และใช้ช่ องทางจุ ดผ่านแดนถาวรเป็ น ช่ องทางขนส่ง สิน ค้า สิน ค้าส่วนใหญ่ เป็ น
ประเภทอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวติ ประจําวัน
2. ระนอง-เกาะสอง-มะริด-ทวาย-ย่างกุง้ การค้าขายในเส้นทางนี้จะเป็นการค้าในปริมาณ
มาก การขนส่งส่วนใหญ่จะใช้เรือไม้ขนาดใหญ่ (ระวางบรรทุก 50-60 ตัน) มีเครื่องยนต์วางท้องเรือ จะทํา
การขนส่งได้คราวละมากๆสินค้าทีส่ ่งออกจากไทยไปพม่า ได้แก่ นํ้ามันเชือ้ เพลิง นํ้ามันพืช วัสดุก่อสร้าง
เครื่องมือจับสัตว์น้ํา เครื่องดื่มต่างๆ เป็นต้น ส่วนสินค้าที่ไทยนํ าเข้า ได้แก่ อาหารทะเลสด พริกแห้ง
หอมแดง ถั ่ว เป็นต้น ช่วงเส้นทางทีส่ าํ คัญได้แก่ การขนส่งสินค้าจากเกาะสองไปยังมะริดทําได้สองทาง
คือ
1. ทางถนน ระยะทาง 300 กม. สภาพถนนแคบไม่เรียบ มีบางช่วงเป็นดินลูกรัง ต้องใช้
เวลาเดินทางประมาณ 24 ชั ่วโมง ดังนัน้ จึงไม่นิยมขนส่งสินค้าทางถนน
2. ทางเรือ ระยะทางประมาณ 300 กม. ใช้เวลาน้อยกว่าการขนส่งทางถนน ปจั จุบนั มี
เรือโดยสารทีท่ นั สมัย วิง่ ระหว่างเกาะสอง-มะริด ใช้เวลาประมาณ 6 ชั ่วโมง ดังนัน้ จึงนิยมขนส่งโดยเรือ
ดังกล่าว
การค้าชายแดนของจังหวัดระนอง จะเป็นลักษณะการค้าแบบนายหน้า (Broker) ค้าขายสินค้า
หลายประเภท โดยพ่อค้าจะจัดทําสินค้าจากส่วนกลางเพื่อส่งออกไปยังพม่า อย่างไรก็ตามขอบเขตของ
การค้าไม่ได้คลอบคลุมการค้าเฉพาะบริเวณชายแดนเท่านัน้ แต่มเี ส้นทางการค้าเริม่ จากระนองไปที่เกาะ
สอง-มะริด-ทวาย จนถึงเมืองย่างกุง้ ของประเทศพม่า
การค้าชายแดนผ่านด่านศุลกากรประกอบด้วยพ่อค้าทัง้ ในรูปแบบบุคคลธรรมดา นิตบิ ุคคลและ
บริษ ัท โดยส่ ว นใหญ่ ม ีภูม ิลํา เนาอยู่ใ นกรุ ง เทพ ขณะที่ผู้ป ระกอบการค้า ท้อ งถิ่น ในจัง หวัด มีน้ อ ย
ผูป้ ระกอบการค้าชายแดนส่วนใหญ่ดาํ เนินธุรกิจมานาน ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจครอบครัวสืบทอดกิจการจาก
รุ่นสู่รุ่น และยังคงทําการค้าแบบยึดถือธรรมเนียมปฏิบตั สิ บื ทอดกันมา ส่วนมากไม่มเี อกสารกํากับสินค้า
และยังไม่มคี วามเป็นสากล โดยผู้ประกอบการจะรับคําสั ่งซื้อจากคู่ค้าในประเทศพม่า จากนัน้ จะทําพิธี
การศุลกากร เพื่อส่งสินค้าลงเรือไปยังประเทศพม่าซึง่ มีการทําการค้าอยู่ 2 รูปแบบ8
1. การค้าในระบบปกติ เป็นการติดต่อธุรกิจค้าขายนําเข้า-ส่งออกสินค้า โดยผ่านพิธกี าร
ศุลกากรตามช่องทางการค้า ซึง่ ผูป้ ระกอบการจะเปิด L/C และทําสัญญาซือ้ ขาย ทัง้ เงินสกุลไทยและดอล
ล่าร์สหรัฐ แต่ส่วนใหญ่แล้วนิยมใช้เงินบาทในการซือ้ ขายกัน

7
8

ด่านศุลกากรระนอง, รายงานประจําปี 2550
เพิง่ อ้าง.
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2. การค้านอกระบบ เป็นการค้าทีไ่ ม่ผ่านพิธกี ารศุลกากร เป็นการค้าขายเล็กน้อยๆ ของ
ประชาชนทีอ่ ยูบ่ ริเวณแนวชายแดนของทัง้ สองฝงั ่ ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่มคี วาม
จําเป็นในชีวติ ประจําวัน
โดยสินค้าส่งออกที่สําคัญได้แก่ นํ้ามันเชื้อเพลิง เครื่องดื่มต่างๆ นํ้ามันพืช เหล็ก อุปกรณ์การ
ประมง เป็นต้น ส่วนสินค้านําเข้าทีส่ าํ คัญได้แก่ สัตว์น้ํา สินแร่ ถ่านไม้ ปลาป่น กระเพาะปลา ไม้แปรรูป
หวายไม้ไผ่ หินทีย่ อ่ ยแล้ว เป็นต้น โดยไทยจะเป็นฝา่ ยได้ดุลประเทศพม่ามาโดยตลอด
นอกจากการค้าชายแดนแล้วในด้านการค้าต่างประเทศปจั จุบนั จังหวัดระนองยังมีปริมาณน้อย
มาก เนื่องจากผูป้ ระกอบการค้าในจังหวัดระนองให้ความสนใจค้ากับประเทศพม่าเท่านัน้ ไม่ได้เปิดตลาด
เพื่อค้าขายกับประเทศอื่นๆ เช่น จีน อินโดนีเซีย บังคลาเทศ อินเดีย ศรีลงั กา เป็นต้น ซึง่ โดยมากแล้วจะ
เป็นพ่อค้าพม่าเองทีน่ ําสินค้าจากไทยไปกระจายต่อยังประเทศเหล่านี้ โดยควรมองว่าจริงๆแล้วพม่าไม่ใช่
ตลาดนักบริโภค แต่ควรมองเป็นทางผ่านไปยังบังคลาเทศและอินเดียด้วย 9โดยอาศัยความได้เปรียบใน
ด้านลอจิสติกส์ของประเทศพม่าเองทีม่ ที ต่ี งั ้ อยูป่ ระชิดติดกับทัง้ จีนและอินเดีย อีกทัง้ ยังอาศัยนโยบายการ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศต่างๆในพม่า รวมถึงการเสริมศักยภาพในด้านการค้าทางทะเลของ
ไทยเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ประเทศต่างๆในมหาสมุทรอินเดีย เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ความเป็น ไปได้ของการขยายการค้าระหว่างประเทศที่จงั หวัดระนองก็มคี วาม
เป็นไปได้สงู ขึน้ ตามลําดับ ด้วยการทีจ่ งั หวัดระนองมีสภาพทางภูมศิ าสตร์ท่เี หมาะแก่การสร้า งท่าเรือนํ้า
ลึก โดยอาศัยภูมปิ ระเทศของปากนํ้ากระบุรใี นการกําบังคลื่นและลมได้ อีกทัง้ ปากนํ้าดังกล่าวยังติดต่อกับ
ทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดียจึงเป็นจุดยุทธศาสตร์สาํ คัญทีส่ ามารถขยายการค้าทางทะเลของไทย
เข้าสู่ซกี โลกทางตะวันตกได้ ด้วยข้อได้เปรียบดังกล่าวจึงเกิดมีแนวคิดในการสร้างท่าเรือพาณิชย์ขน้ึ ทัง้
ในส่วนของภาครัฐและเอกชน
ปจั จุบนั ระนองมีท่าเรือนํ้าลึกทีส่ ร้างเสร็จแล้ว 1 แห่ง ซึง่ เป็นของการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดย
สามารถรับเรือได้ถงึ 12,000 ตันกรอส สร้างเสร็จและถูกทิง้ ร้างโดยได้ใช้ประโยชน์น้อยมากมาเป็นเวลา
ประมาณ 2-3 ปี จนเมื่อเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ได้มเี ที่ยวเรือของบริษทั สายการเดินเรือ star line
(ของอินเดีย) เข้ามาเทียบท่าและทิง้ ตูค้ อนเทนเนอร์ไว้ 200 ตู้ เพื่อรอบรรจุสนิ ค้าซึ่งคาดว่าจะเป็นสินค้า
จําพวกปูนซีเมนต์และอุปกรณ์ก่อสร้าง ยางแผ่นรมควัน หมาก เป็นต้น ซึง่ เส้นทางการเดินเรือดังกล่าวจะ
ไปถึงย่างกุง้ (ระนอง-ย่างกุ้ง ประมาณ 36 ชั ่วโมง) บังคลาเทศ และเข้าอินเดีย แต่อย่างไรก็ตามท่าเรือ
ดังกล่าวยังขาดระบบรางรองรับซึง่ ควรหาลู่ทางในการดําเนินการสร้างต่อไป10
นอกจากนี้ยงั มีท่ าเรือเอกชนอีกหนึ่ ง แห่ง อยู่ร ะหว่างการก่อสร้างโดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อเป็ น
ทางเลือกให้กบั ธุรกิจการส่งออกของจังหวัดระนองไปยังพม่า ประเทศในเขตเอเชียใต้และตะวันออกกลาง
ในอนาคตอาจคลอบคลุมถึงการค้านํ้ามันระหว่างไทยกับตะวันออกกลาง ในขณะนี้ยงั ดําเนินการก่อสร้าง
อยูแ่ ละมีการติดต่อหาทุนจากต่างประเทศ (ประเทศทีส่ นใจขณะนี้มจี นี และรัสเซีย) เพื่อมาสร้างระบบราง
รองรับท่าเรือด้วย แต่อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวก็ประสบปญั หาหลายอย่าง อาทิผู้ร่วมลงทุน เพราะ
9

กรรมการหอการค้าจังหวัดระนอง. สัมภาษณ์ (27 สิงหาคม 2551).
ผูจ้ ดั การท่าเรือระนอง. สัมภาษณ์ (27 สิงหาคม 2551).
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เป็น ทุน ขนาดใหญ่ ตลอดจนปญั หาการเมืองภายในท้องถิ่นที่ซบั ซ้อนและต้องใช้เวลาในการประสาน
ประโยชน์11
3) แม่สาย
กิจกรรมการค้าชายแดนทีอ่ าํ เภอแม่สายนัน้ จะเกิดขึน้ ในบริเวณของเทศบาลตําบลแม่สาย ติดกับ
ด่านพรมแดน โดยการค้าชายแดนทีอ่ าํ เภอแม่สายนัน้ มีมาช้านานแล้วเพราะตัง้ อยูบ่ นเส้นทางการค้าหลัก
ระหว่างเมืองเชียงตุงกับเมืองเชียงใหม่ศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาในอดีต และยังสามารถเชื่อมต่อ
เข้าไปยังประเทศจีนได้ และในปจั จุบนั เส้นทางนี้กย็ งั คงเป็นเส้นทางการค้าระหว่างไทย-พม่า-จีน อยู่ ซึ่ง
ในปจั จุบนั พืน้ ทีอ่ าํ เภอแม่สายได้มกี ารเปิดช่องทางติดต่อการค้าชายแดนทัง้ หมดรวม 6 จุด ซึ่งแบ่งออก
ได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
1.จุดผ่อนปรน
มีวตั ถุประสงค์ด้านมนุ ษยธรรม การส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับท้องถิ่น ตลอดจนการค้าขาย
สินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค และการสัญจรไปมาของประชาชน การกําหนดประเภทสินค้าและกําหนด
ระยะเวลาเปิด-ปิด และมาตรการควบคุมการเดินทางเข้า-ออก เป็นไปตามอํานาจผูว้ า่ ราชการจังหวัด โดย
ความเห็นชอบของกระทวงมหาดไทย ปจั จุบนั ในอําเภอแม่สายมีจุดผ่อนปรนทัง้ หมด 4 จุด คือ
- จุดผ่อนปรนบ้านสายลมจอย บริเวณตําบลเวียงพางคํา อําเภอแม่สาย เปิดตามประกาศจังหวัด
เชียงราย ตัง้ แต่วนั ที่ 29 มิถุนายน 2538 เป็นต้นมา
- จุ ดผ่อนปรนบ้านเกาะทราย บริเวณตําบลแม่ส าย อําเภอแม่ส าย เปิ ดตามประกาศจัง หวัด
เชียงราย ตัง้ แต่วนั ที่ 29 มิถุนายน 2538 เป็นต้นมา
- จุดผ่อนปรนท่าดิน ดํา บ้านป่าแดง หมู่ 5 ตําบลเกาะช้าง อําเภอแม่ส าย เปิ ดตามประกาศ
จังหวัดเชียงราย ตัง้ แต่วนั ที่ 4 เมษายน 2548 เป็นต้นมา
- จุ ดผ่ อนปรนบ้านปางห้า บริเวณตําบลเกาะช้าง อําเภอแม่ ส าย เปิ ดตามประกาศจัง หวัด
เชียงราย ตัง้ แต่วนั ที่ 29 มิถุนายน 2538 เป็นต้นมา
2. จุดผ่านแดนถาวร
มีวตั ถุประสงค์เพื่อการค้าการสัญจรไปมา และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การปิด -เปิดจุดผ่าน
แดนถาวร ต้องเป็นความตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาลของทัง้ 2 ประเทศ สําหรับในส่วนของประเทศไทย
รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็ นผู้ใ ช้อํานาจโดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ปจั จุบนั ใน
อําเภอแม่สายมีจุดผ่านแดนถาวรทัง้ หมด 2 จุด คือ
- จุดสะพานข้ามแม่น้ําสาย บริเวณเทศบาลตําบลแม่สาย ตําบลเวียงพางคํา ตรงข้ามกับเมืองท่า
ขีเ้ หล็ก จังหวัดเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศพม่า โดยกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวรตัง้ แต่
วันที่ 15 สิงหาคม 2540 แต่เนื่องจากความไม่พร้อมทัง้ สองฝ่าย จึงได้ม ีการตกลงขยายเวลาใช้บงั คับ
ออกไปเป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2540 เป็นต้นมา
- จุดสะพานข้ามแม่น้ําสายแห่งที่ 2 บริเวณบ้านสันผักฮี้ ตําบลแม่สาย อําเภอแม่สาย
11

นักธุรกิจแพปลาและออกเรือประมง. สัมภาษณ์ (27 สิงหาคม 2551).
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ประเทศคู่ค้าหลักที่ทําการค้าผ่านช่องทางการค้าอําเภอแม่สายในปจั จุบนั ได้แก่ ประเทศพม่า
และประเทศจีน โดยเส้นทางหลักที่ใช้เป็นเส้นทางทางบก คือเส้นทาง R3B โดยเส้นทางนี้เริม่ จากด่าน
พรมแดนแม่สายผ่านจังหวัดท่าขีเ้ หล็กประเทศพม่า ผ่านเมืองเชียงตุง เมืองลาเข้าชายแดนจีนทางด้าน
เชียงรุ่ง และมุ่งสู่คุนหมิง ซึง่ ปจั จุบนั เส้นทางดังกล่าวเป็นถนนลาดยางขนาดสองช่องทางจราจร และจาก
เชียงตุงไปเมืองลากําลังจะพัฒนาเป็นถนนสีช่ ่องทางจราจร ซึง่ การเดินทางด้วยรถยนต์จากชายแดนไทย
ไปเมืองลาของประเทศพม่ า ตามเส้น ทางดัง กล่าว ใช้เวลาประมาณ 6-8 ชั ่วโมง รวมระยะทาง 252
กิโลเมตร 12 อีกทัง้ จากเมืองเชียงตุงยังสามารถเดินทางต่อไปยังเมือง ตองยี และเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งเป็น
เมืองใหญ่ของพม่าตอนเหนือและเป็นโอกาสในการขยายตลาดเข้าสู่เมืองเหล่านี้ในอนาคต
สิน ค้า ที่ส่ ง ออกไปประเทศพม่ าส่ วนใหญ่ ได้แ ก่ส ิน ค้าประเภทอุป โภคปริโ ภคต่ างๆที่ใ ช้ใ น
ชีวติ ประจําวัน และสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง เช่น นํ้ามันเชื้อเพลิง , แผ่นเหล็กชุบสังกะสี, ยางรถยนต์,
ยารักษาโรค, ปูนซีเมนต์, บัตรเติมเงิน, ก๊าซ LPG, อะไหล่รถจักรยานยนต์ และสินค้าเบ็ดเตล็ดทั ่วไป
ส่วนสิน ค้าเข้าส่ว นใหญ่ จ ะเป็ น จําพวกสิน ค้าเกษตร พวกของป่า และสิน แร่ ต่างๆ เช่น โค-กระบือ ,
กระเทียม, เสือ้ ผ้าสตรี, ผลส้มสด, เปลือกไม้, รัตนะชาติยงั ไม่ตกแต่ง, ซังดอกหญ้า, เครื่องจักรเก่าใช้แล้ว
และสินค้าเบ็ดเตล็ดทั ่วไป 13 โดยมูลค่าการค้ามีความผันผวนไม่แน่ นอนซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์
ความไม่สงบตามแนวชายแดน อีกทัง้ ปญั หาการเมืองภายในประเทศพม่าและการเมืองระหว่างประเทศ
โดยเมื่อเกิดปญั หาขึน้ พม่ามักจะนําเอามาตรการการปิด-เปิด ด่านพรมแดนมาใช้ ซึ่งส่งผลกระทบอย่าง
สูงต่อปริมาณการค้าชายแดน
ปจั จุบนั รัฐบาลไทยได้อนุ มตั กิ ารสร้างสะพานข้ามแม่น้ําสายแห่งที่ 2 ขึน้ ซึ่งปจั จุบนั โครงการนี้
เสร็จสมบูรณ์แล้ว ช่วงสะพานแล้วเสร็จหากแต่การก่อสร้างในบริเวณเชิงสะพานซึ่งจะใช้เป็นศูนย์บริการ
กระจายสินค้ายังไม่แล้วเสร็จ ซึง่ เป็นพืน้ ทีป่ ระมาณ 270 ไร่ โดยจะเป็นศูนย์รวมของหน่วยงานที่เกี่ยวกับ
การนํ าเข้าส่ง ออกมาไว้ร วมกัน และจะมีร ะบบตรวจสอบที่ส มบูร ณ์ มีอุปกรณ์ เอ็กซเรย์ และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์พร้อมมูลและจะทําให้เป็นศูนย์บริการทีค่ รบวงจรอย่างแท้จริง 14 ซึ่งจะเห็นได้ว่าการกําหนด
นโยบายการพัฒนาพืน้ ทีต่ อนในของรัฐบาลจีนนี้จงึ มีผลกระทบต่อการเติบโตทางด้านการค้าระหว่างไทยจีน โดยเฉพาะที่แม่สายอย่างเห็นได้ชดั กล่าวโดยสรุปคือ ปจั จัยจีนเป็นปจั จัยที่สําคัญที่ทําให้แม่สายมี
การพัฒนาด้านการค้าอย่างต่อเนื่องและในปริมาณทีเ่ พิม่ สูงขึน้ อีกด้วย
เนื่องจากพืน้ ทีพ่ รมแดนไทยติดต่อกับประเทศพม่านัน้ เป็นพืน้ ทีข่ องกองกําลังชนกลุ่มน้อย ได้แก่
กองกําลังไทใหญ่ (SSA) ซึง่ มักจะมีการสูร้ บกับทหารพม่าอยู่เสมอในบริเวณชายแดนติดต่อกับไทย ซึ่ง
ทําให้ตอ้ งมีการปิดด่านส่งผลต่อการค้าชายแดนอย่างมาก นอกจากนัน้ ยังมีกองกําลังว้าแดง (UWSA) ทีม่ ี
ชื่อเสียงด้านการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศโดยมักจะใช้ประเทศไทยเป็ น ทางผ่านเพื่อส่งต่อไปยัง

12

ด่านศุลกากรแม่สาย, “รายงานประจําปี 2549,” 2549. (เอกสารไม่ตพี มิ พ์เผยแพร่)
ด่านศุลกากรแม่สาย, “รายงานประจําปี 2549,” 2549. (เอกสารไม่ตพี มิ พ์เผยแพร่)
14
พรพิมล ตรีโชติ, การพัฒนาลุ่มนํ้าภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศกึ ษาชุมชนลุ่มนํ้ าโขง. กรุงเทพฯ :สถาบัน
เอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551, หน้า 137-138
13
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ประเทศที่สาม15 ซึ่ง ถึง แม้นว่ากองกําลัง ว้าแดง (UWSA) จะไม่มีการสู้รบกับทหารพม่าเนื่องจากเป็ น
พัน ธมิตรกัน แต่พ้นื ที่ของอิทธิพลกองกําลัง ว้าแดงซึ้ง อยู่ติดต่อกับชายแดนจีน และเป็ น ทางผ่านของ
เส้นทางการค้า ไทย-จีน รวมถึงเป็นเส้นทางในการกระจายสินค้าไปยังเมืองต่างๆของรัฐฉานตอนบนนัน้
รัฐบาลพม่าไม่สามารถเข้าไปควบคุมได้จงึ ปรากฏการหาผลประโยชน์ของชนกลุ่มว้าแดงในรูปแบบต่างๆ
เช่น การตัง้ ด่านเก็บเงินกับรถขนส่งสินค้าซึง่ ปจั จุบนั มีถงึ 12 ด่าน ทําให้ตอ้ งเสียค่าใช้จ่ายในการผ่านทาง
ประมาณ 30,000-40,000 บาท ต่อคัน อีกทัง้ เจ้าหน้าทีพ่ ม่าไม่อนุญาตให้รถยนต์บรรทุกสินค้าแบบตู้คอน
เทนเนอร์ เข้า-ออก ประเทศทางชายแดนด้านนี้ ผู้ประกอบการ นําเข้า -ส่งออก จําเป็นต้องใช้รถกระบะ
บรรทุกสินค้าคลุมผ้าใบแทน ซึง่ เสีย่ งต่อการทีส่ นิ ค้าจะเสียหายโดยเฉพาะในฤดูฝน 16 อุปสรรคเหล่านี้ทํา
ให้ตน้ ทุนในการขนส่งของผูป้ ระกอบการเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการหันไปเลือกใช้เส้นทางการขนส่ง
สินค้าผ่านแม่น้ําโขงทางด้านอําเภอเชียงแสน และเส้นทางทางบกทางด้านอําเภอเชียงของในการค้าขาย
กับจีนแทนมากขึน้
จากปญั หาภายในของประเทศพม่าดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ได้ส่ง ผลกระทบต่อการเติบโตของ
การค้าชายแดนอย่างมาก จากเดิมทีแ่ ม่สายเคยถูกวางยุทธศาสตร์ไว้ให้เป็นศูนย์กลางการค้ากับจีนจาก
รัฐบาลโดยได้มกี ารวางโครงการในการจัดสร้างสะพานข้ามแม่น้ําสายแห่งที่ 2 และด่านศุลกากรแห่งใหม่
เพื่อรองรับการขยายตัวของการค้ากับจีน และในขณะเดียวกัน ทางรัฐ บาลจีน ก็ไ ด้ให้ความสําคัญ กับ
เส้นทางการค้าสาย “แม่สาย-ท่าขีเ้ หล็ก-เชียงตุง-เมืองลา” เป็นอย่างมาก โดยได้มคี วามพยายามในการ
ผลักดันการสร้างและปรับปรุงสภาพถนนสายนี้ตลอดมา แต่ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในปจั จุบนั ทําให้การค้ากับจีน
ต้องหาเส้น ทางใหม่ ทางด้านนักธุร กิจไทยต้องหัน ไปใช้เส้น ทางทางนํ้ าที่อําเภอเชียงแสนมากขึ้น 17
ทางด้านรัฐบาลจีนก็ได้หนั ไปให้ความสําคัญกับเส้นทางสาย “R3A” ทีผ่ ่านประเทศลาวมากขึน้ ในขณะที่
รัฐบาลไทยก็ตอ้ งปรับตัวโดยปรับเปลีย่ นจุดยุทธศาสตร์การค้ากับจีนไปไว้ทอ่ี าํ เภอเชียงของแทนโดยได้มี
โครงการในการสร้างสะพานมิตรภาพและด่าศุลกากรแห่งใหม่ข้นึ ที่นัน่ จึงนับว่าเป็น การเสียโอกาส
ั หา
ทางด้านการค้าของอําเภอแม่ส ายอย่างมากในการขยายการค้ากับจีน แต่อย่างไรก็ตามหากปญ
ดังกล่าวนี้ได้รบั การแก้ไขจนเส้นทาง R3B สามารถใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกครัง้ ก็จะมีส่วนสําคัญ
ในการเสริมศักยภาพของอําเภอแม่สายให้สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจ
4) กาญจนบุรี
มีศกั ยภาพการพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อกับเมืองทวาย เมืองใหญ่ทางตอนใต้ข องประเทศพม่า อีก
ทัง้ ยังสามารถเชื่อมต่อกับบริเวณที่รฐั บาลพม่ามีนโยบายจะสร้างท่าเรือนํ้าลึกซึ่งสามารถพัฒนาการค้า
ทางทะเล และการท่องเทีย่ วสู่หมู่เกาะในทะเลอันดามัน นอกจากนี้ ปจั จุบนั จังหวัดกาญจนบุรยี งั เป็นจุด
นําเข้าก๊าซธรรมชาติจากประเทศพม่า เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าทีโ่ รงไฟฟ้าราชบุร ี ซึ่งทําให้เป็นจุด
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เรือ่ งเดียวกัน, หน้า 140
นายด่านศุลกากรแม่สาย, สัมภาษณ์ 22 พฤษภาคม 2550.
17
สัมภาษณ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย ฝ่ายการค้าชายแดน, 7 กุมภาพันธ์ 2550.
16
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ที่มมี ูลค่าการค้าสูงสุด ในด้านการค้าชายแดนนัน้ ปจั จุบนั จังหวัดกาญจนบุรมี เี พียง 4 ช่องทางที่มกี าร
ผ่านแดนและการติดต่อค้าขายจํานวนมาก ได้แก่
บ้านเจดียส์ ามองค์ ตําบล
หนองลู อําเภอสังขละบุร ี

บ้านเจดียส์ ามองค์เป็นหมู่บา้ นชายแดนของอําเภอสังขละบุร ี
อยูท่ างทิศเหนือของจังหวัดกาญจนบุร ี ห่างจากอําเภอเมืองประมาณ
230 กิโลเมตร และอยูห่ ่างจากอําเภอสังขละบุรปี ระมาณ 23 กิโลเมตร
ลักษณะพื้นที่ท ั ่วไปเป็ นป่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ล้อมรอบด้วย
ภูเขา บ้านเจดียส์ ามองค์มพี น้ื ทีต่ ดิ ต่อกับประเทศพม่าด้านอําเภอพญา
ตองซู จังหวัดเมาะลําไย ในปจั จุบนั ด่านเจดียส์ ามองค์เป็นจุดผ่อนปรน
ทางการค้าและจุดผ่านเดียวชั ่วคราวระหว่างไทยกับพม่า เพียงจุด
เดียวของจังหวัดกาญจนบุรี ตามมติคณะอนุกรรมการเปิดจุดผ่านแดน
ชั ่วคราว สํานักงานสภาความมั ่นคงแห่งชาติ ครัง้ ที่ 6/2533 เมื่อวันที่
17 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 มูลค่าการค้าชายแดนของจังหวัดกาญจนบุร ี
จึง มาจากการค้าขายผ่านจุด ผ่อ นปรนทางการค้าและจุดผ่ านแดน
ชั ่วคราวด่านเจดียส์ ามองค์เป็นหลัก
บ้านอีต่อง ตําบลปิล๊อก อําเภอ
บ้านอีต่อง ตัง้ อยู่หมู่ท่ี 1 ตําบลปิล๊อก อําเภอทองผาภูมิ อยู่
ทองผาภูม ิ
ห่างจากตัวเมืองจังหวัดกาญจนบุร ีประมาณ 170 กิโลเมตร มีสภาพ
เป็น พื้นที่สูง มีส ภาพอากาศคล้ายกับทางเหนือของประเทศไทย ใน
อดีตบ้านอีต่องเจริญ รุ่ ง เรืองจากการทําเหมืองแร่ ดีบุกและวุลแฟรม
โดยมีแร่ทองคําบ้างแต่ไม่มากพอทีจ่ ะลงทุนทําเหมืองแร่ การทําเหมือง
แร่ในสมัยนัน้ อาศัยแรงงานพม่าและชนกลุ่มน้อยเป็นจํานวนมาก ทําให้
เกิดชุมชนขนาดใหญ่ ขน้ึ ในปี พ.ศ. 2540-2541 การปิโ ตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย (ปตท.) ได้วางท่อก๊าซธรรมชาติซ่งึ ซื้อก๊าซธรรมชาติมา
จากพม่ า เพื่อนํ ามาใช้ใ นการผลิตกระแสไฟฟ้ าที่โ รงไฟฟ้า จัง หวัด
ราชบุรี จุดทีม่ กี ารส่งมอบก๊าซ ณ ชายแดนไทย-พม่า เป็นสถานีตงั ้ อยู่
ที่บ้านอีต่อง ตําบลปิ ล๊อก อําเภอทองผาภูมิ และในปี พ.ศ. 2544 จึง
เริม่ ซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติผ่านทางดังกล่าว
ช่องผาสุก ตําบลห้วยเขย่ง
ช่ อ งผาสุก ตัง้ อยู่บ ริเ วณหมู่บ้า นแปลง 4 ตํา บลห้ว ยเขย่ง
อําเภอทองผาภูม ิ
อําเภอทองผาภูมิ อยูห่ ่างจากตัวเมืองจังหวัดกาญจนบุรปี ระมาณ 170
กิโลเมตร และห่างจากอําเภอทองผาภูมปิ ระมาณ 30 กิโลเมตร และอยู่
ในบริเวณใกล้กบั ที่ตงั ้ เขื่อนเขาแหลม ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบ
อาชีพเพาะปลูกข้าวโพด มันสําปะหลัง ยางพารา ข้าวและผลไม้ต่างๆ
นอกจากนี้ ยังมีการเลีย้ งสัตว์และทําประมงนํ้าจืด
เส้น ทางจากช่องผาสุกไปยัง พม่าเป็น ระยะทางประมาณ 4
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บ้านพุน้ําร้อน ตําบลบ้านเก่า
อําเภอเมือง

กิโ ลเมตร มีหมู่บ้านประมาณ 40-50 หลัง คาเรือน และยัง มีหมู่บ้าน
อื่นๆ อีกตลอดเส้นทางไปทวาย ทําให้ช่องทางดังกล่าวมีการค้าชาย
แลกเปลี่ย นสิน ค้ า ระหว่ า งชาวไทย กะเหรี่ย ง และพม่ า มาเป็ น
เวลานานแล้ว โดยสินค้าที่พม่านํ ามาแลกเปลี่ยนกับไทย ได้แก่ โค
กระบือ ปลาแห้ง กุง้ แห้ง ไข่เต่า หวาย มูลค้างคาว เป็นต้น ในขณะที่
คนไทยจะนําสินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า และยารักษาโรคไป
แลกเปลี่ยนเป็นส่วนใหญ่ ในปี พ.ศ. 2541 ฝ่ายความมั ่นคงในพื้น ที่
จังหวัดกาญจนบุรไี ด้ปิดช่องทางผาสุกห้ามมิให้มกี ารค้าขาย เนื่องจาก
มีการสูร้ บบริเวณแนวชายแดนพม่า จนปจั จุบนั ที่สถานการณ์เริม่ สงบ
ลงแล้ว ทางหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรพี ยายามเสนอเรื่องเพื่อขอเปิด
จุ ด ผ่ อ นปรนที่ช่ อ งผาสุ ก แต่ ย ัง ไม่ เ ป็ น ผลแต่ อ ย่ า งใด เนื่ อ งจาก
คณะกรรมการร่ วมรัฐและเอกชนจัง หวัดยัง คงอ้างเหตุผ ลของความ
มั ่นคงและความปลอดภัย ประกอบกับช่องผาสุกอยู่ในบริเวณลุ่มนํ้ า
1A ซึ่งการขออนุ ญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดงั กล่าวต้องนําเรื่องเข้าที่
ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ดังนัน้ หากผู้ประกอบการค้าต้องการนํา
สินค้าเข้าออกบริเวณช่องผาสุก สามารถขออนุญาตไปยังด่านศุลกากร
อํา เภอสัง ขละบุ ร ีเ ป็ น ครัง้ คราวได้ โดยให้ ด่ า นศุ ล กากรประสาน
หน่วยงานความมั ่นคงในพืน้ ทีท่ ราบด้วย
บ้านพุน้ําร้อนตัง้ อยู่หมู่ท่ี 12 ตําบลบ้านเก่า อําเภอเมือง
อยู่ห่า งจากอํา เภอเมือ งประมาณ 75 กิโ ลเมตร บ้า นพุน้ํ าร้อ นเป็ น
หมู่บ้า นป้ องกัน ตนเองชายแดน มีพ้ืน ที่ติด ต่ อ กับ พม่ า ด้า นทวาย
มณฑลตะนาวศรี โดยมีเ ทือ กเขาตะนาวศรีเ ป็ น เส้น แบ่ ง เขตแดน
นอกจากนี้ พื้นที่บ้านพุน้ําร้อนยังเป็นพื้นที่ราชพัสดุและเขตหวงห้าม
ที่ดิน ของทหาร อยู่ใ นความดูแ ลของกองพลทหารราบที่ 9 ตาม
พระราชบัญญัตกิ ฤษฎีกา กําหนดเขตหวงหามที่ดนิ ของทางราชการ
ทหาร พ.ศ. 2481 บ้านพุน้ําร้อนมีประชากรประมาณ 600 คน เป็ น
ประชากรไทยประมาณร้อยละ 80 นอกนัน้ เป็ น ชาวกะเหรี่ยง มอญ
และพม่า ส่ วนใหญ่ ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม ปลูก ข้าวโพด
ฟกั ทอง มันสําปะหลัง กล้วย พริก มะขามหวาน นอกจากนี้ ยังเลี้ยง
สัตว์ หาของปา่ และสานเข่งไม้ไผ่
ช่องทางผ่านแดนบ้านพุน้ําร้อนมีบทบาทสําคัญด้านการค้า
ระหว่างไทย-พม่าอย่างมาก เนื่องจากภาคเอกชนของจังหวัดภายใต้
การสนับสนุ น ของสภาอุตสาหกรรมจัง หวัดกาญจนบุร ี ในนามของ
บริษ ัทกาญจนบุร-ี ทวาย ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ได้ร บั สัมปทานจาก
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รัฐบาลพม่า ในโครงการสร้างทางหลวงระหว่างประเทศสายทวาย-บ้าน
เก่า (สายอาเซียน A-123) ในพม่ามาเชื่อมต่อที่บริเวณบ้านพุน้ําร้อน
หมู่ ท่ี 12 ตํา บลบ้ า นเก่ า อํา เภอเมือ ง และโครงการนี้ ไ ด้ ร ับ การ
สนับสนุ นจากศูนย์พฒ
ั นาภาคกลาง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจ และสัง คมแห่ ง ชาติ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คม
แห่ง ชาติฉบับ ที่ 8 พ.ศ. 2539-2544 ภายใต้แ ผนแม่บ ท โครงการ
ั่
พัฒนาชายฝงทะเลตะวั
นตก (Western Seaboard- WSB) และสร้าง
ั่
ความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมกับฝงทะเลอั
นดามัน เพื่อเป็น ประตู
การค้าอันสําคัญทางหนึ่งระหว่างไทยกับพม่าและทางออกทะเลอันดา
มัน ของไทยไปยัง กลุ่มประเทศตะวัน ตก ยุโรป กลุ่มตะวันออกกลาง
ประเทศในทะเลอาหรับอินเดีย ดังนัน้ หากดําเนินการต่อไป ในอนาคต
จังหวัดกาญจนบุรจี ะเป็น Golden Gate Way ของประเทศไทยสู่ทะเล
อันดามัน
5) แม่ฮ่องสอน
เส้นทางนี้มจี ุดเด่นทีน่ ่าสนใจเนื่องจากสามารถเข้าถึงกรุงเนย์ปีดอว์เมืองหลวงใหม่ของพม่า และ
เชื่อมต่อถึงเมืองมัณฑะเลย์ศนู ย์กลางการค้าทางตอนเหนือของพม่า และยังสามารถเชื่อมต่อสู่เมืองลอย
ก่อ (เมืองหลวงรัฐคะยาห์) ตองยี (เมืองหลวงรัฐฉาน) และตองอู ซึ่งจะทําให้ไทยสามารถขยายของเขต
ของการค้าชายแดนเข้าสู่พน้ื ทีต่ อนเหนือของพม่าได้
ปจั จุบนั จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีเส้นทางติดต่อกับประเทศพม่าถึงกว่า 20 ช่องทาง โดยปจั จุบนั ได้ม ี
การเปิดเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้า 5 แห่ง คือ 1) บ้านห้วยผึ้ง ตําบลห้วยผา อําเภอเมือง 2) บ้านห้วย
ต้นนุ่น อําเภอขุนยวม 3) บ้านนําเพียงดิน อําเภอแม่สะเรียง 4) บ้านเสาหิน อําเภอแม่สะเรียง 5) บ้านแม่
สามแลบ อําเภอสบเมย
จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่อนข้างจะมีปญั หาต่อการคมนาคมและขนส่งจากภายนอกและส่วนอื่นของ
ประเทศเนื่องจากสภาพภูม ิศาสตร์ท่เี ต็มไปด้วยเขาสูงชัน แต่อย่างไรด้วยตําแหน่ ง ที่ตงั ้ จัง หวัดอัน มี
ชายแดนติดกับประเทศพม่าเป็นแนวยาว อีกทัง้ ยังมีระยะทางไม่ไกลจากเมืองใหญ่ของพม่าอย่างตองอู
และตองยี จึงส่งผลให้แม่ฮ่องสอนถูกใช้เป็นเส้นทางการค้าและการคมนาคมระหว่างผู้คนมาแต่ครัง้ อดีต
นอกจากนี้ ใ นสมัย สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ยัง พบว่ากองทัพ ญี่ปุ่น ยัง ได้ใ ช้พ้นื ที่อําเภอขุน ยวม จัง หวัด
แม่ฮ่องสอน เป็นฐานกําลังในการส่งทหารเข้าประเทศพม่า โดยกองทัพญี่ปุ่นได้สร้างเส้นทางสนามบิน
ั ่ าผ่านช่องทางห้วยต้น นุ่ น 18 ซึ่ง ใน
และเส้นทางลําเลียงเชื่อมโยงจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับเมืองในฝ งพม่
ปจั จุบนั เส้นทางดังกล่าวยังคงใช้ประโยชน์ทางการค้าและมีการเปิดเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าห้วยต้น
นุ่น
18

ดู เชิดชาย ชมธวัช, ทหารญี่ปนในความทรงจ
ุ่
าของชาวขุนยาวในสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 (มปพ).(ไม่ปรากฏที่
พิมพ์)
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สําหรับในปจั จุบนั แม้จงั หวัดแม่ฮ่องสอนจะยังคงมีอุปสรรคในการเดินทางและขนส่งสินค้าจาก
ภายนอกทีเ่ ส้นทางต้องผ่านภูเขาสูงชัน และอาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนยังอยู่ในรูปของการเกษตร แต่
จากข้อมูลการค้าชายแดนผ่านจุดผ่อนปรนทัง้ 5 แห่ง กลับพบว่ามี มูลค่าสูง ถึง 613 ล้านบาท โดย
แบ่งเป็นการส่งออก 550.57 ล้านบาท และการนําเข้า 62.43 ล้านบาท มีสนิ ค้าส่งออกหลัก 10 อันดับแรก
คือ เสือ้ ผ้าเก่าใช้แล้ว สุราต่างประเทศ รองเท้าแตะฟองนํ้า , สินค้าอุปโภค-บริโภค รถบรรทุกเก่าใช้แล้ว
หลอดฟลูออเรสเซนต์ไม่เกิน 100 วัตต์ เครื่องใช้สํานักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า ข้าวเจ้าชัยนาท และหลอด
ไฟฟ้าแบบตรง ตามลําดับ ส่วนสินค้านําเข้าหลัก คือ สิง่ ประดิษฐ์ทาํ ด้วยไม้ กระบือมีชวี ติ พริกแห้ง วงล้อ
เกวียน นํ้ามันงา และนํ้ายางรัก ในแง่น้ีอาจกล่าวได้ว่าแม่ฮ่องสอนยังมีคงมีความสําคัญในฐานะเส้นทาง
คมนาคมและการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน
แต่อย่างไรก็ดแี ม้การค้าชายแดนจะมีมลู ค่าทีค่ ่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับสภาพภูมปิ ระเทศและที่ตงั ้
ของจังหวัด แต่สาํ หรับจังหวัดทีม่ พี รมแดนติดกับประเทศพม่ากว่า 483 กิโลเมตรและมีช่องทางชายแดน
กว่า 20 แห่ง อีกทัง้ ยังเป็นเส้นทางการค้าทีส่ าํ คัญในอดีต อาจถือได้วา่ การมูลค่าการค้า ชายแดนดังกล่าว
ยังมีจาํ นวนไม่มากเท่าทีค่ วร ซึง่ อาจเป็นผลมาจากเส้นทางการค้าที่มสี ภาพทรุดโทรมและลําบากต่อการ
สัญจรไปมา
6) ประจวบคีรีขนั ธ์
เส้นทางนี้ จะทําให้สามารถเชื่อมต่อกับเมืองมะริด มณฑลตะนาวศรีของพม่า ซึ่งเป็ นเมืองที่มี
ประชากรหนาแน่น ปจั จุบนั เป็นเมืองท่าทีใ่ ช้ในการประมงและยังเป็นศูนย์กลางการค้าไข่มุกที่สําคัญของ
เขตตะนาวศรี นอกจากนี้ท างการพม่ายัง มีแผนในการพัฒนาหมู่เกาะมะริดให้เป็น แหล่ง ท่องเที่ยวใน
อนาคตด้วย การเชื่อมโยงดังกล่าวจะทําให้จงั หวัดประจวบคีรขี นั ธ์ของไทย สามารถเชื่อมศักยภาพทัง้ ใน
ด้านการค้า การท่องเทีย่ ว ประมง และอุตสาหกรรมการเกษตรทีเ่ ป็นจุดแข็งของประจวบคีรขี นั ธ์
โดยปจั จุบนั จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์มชี ่องทางติดต่อกับประเทศพม่าถึงกว่า 30 ช่องทาง หากแต่มี
การพัฒนาเปิดเป็ นจุ ดผ่อนปรนเพียงช่องทางเดียว คือ บริเวณด่านสิง ขร ตําบลคลองวาฬ จัง หวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์ ซึง่ ตัง้ อยูท่ บ่ี า้ นไร่เครา หมู่ท่ี 6 ตําบลคลองวาฬ อําเภอเมืองประจวบคีรขี นั ธ์ ห่างจากตัว
จังหวัดเป็นระยะทาง 22 กิโลเมตร และห่างจากถนนเพชรเกษมประมาณ 14 กิโลเมตร โดยมีด่านมูด่อง
ั ่ า จุดทีต่ งั ้ ของด่านสิงขรปจั จุบนั อยูห่ ่างมาทางทิศตะวันออกจากเมืองสิงขรหรือช่อง
ตัง้ อยูต่ รงข้ามในฝงพม่
สิง ขรเดิม ประมาณ 70 กิโลเมตร โดยได้ถูกลงนามประกาศให้ด่านสิงขรมีฐานะเป็น จุดผ่อนปรนทาง
การค้าเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541
สภาพโดยรอบของจุดผ่อนปรนทางการค้าด่านสิงขรมีสภาพเป็นภูเขาสูง และมีลกั ษณะเป็นช่อง
เขาบริเวณที่ตงั ้ ของจุดผ่อนปรน สภาพแวดล้อมโดยรอบนอกจากจะมีลกั ษณะเป็ นป่าทึบโดยเฉพาะ
บริเวณเทือกเขาตะนาวศรีท่เี ป็ นพรมแดนไทย-พม่าแล้ว ยังมีพ้นื ที่ทําการเกษตรโดยเฉพาะสัปปะรด
ั่
มะพร้าวและปาล์มนํ้ามัน ตามเชิงเขาในฝงไทย
ซึง่ ลักษณะของการถือครองกรรมสิทธิ ์ที่ดนิ อยู่ในรูปของ
ส.ป.ก.
สําหรับการใช้งานช่องสิงขรในช่วงเวลา 20 ปีท่ผี ่านมานัน้ ช่องสิงขรถูกใช้ในฐานะจุดผ่านแดน
ชั ่วคราวเพื่อนําไม้ซุงจากประเทศพม่าที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้รบั สัม ปทานจากรัฐบาลพม่าเข้า
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ประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2532 – 2534 และช่องทางนําเข้าถ่านหินในช่วงปี พ.ศ. 2536 - 2538 จาก
เหมืองแร่ของบริษทั บูรพาถ่านหิน จํากัด ทีไ่ ด้รบั สัมปทานจากรัฐบาลพม่า
อย่างไรก็ดแี ม้ทางจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์จะเปิดด่านสิงขรเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าตามทีก่ ล่าว
มาแล้ว แต่ดเู หมือนสภาพการค้าบริเวณดังกล่าวนี้จะไม่มคี วามเปลี่ยนแปลงหรือขยายตัวมากสักเท่าใด
นัก จะมีการค้าที่มูลค่าสูงบ้างก็แ ต่เพียงการขนถ่ านหินจากเหมืองของบริษ ัท อิตาเลียนไทย จํากัด ที่
ั่
ั่
ได้รบั สัมปทานจากรัฐบาลพม่าเข้ามาฝงไทย
และเครื่องมือทีเ่ กีย่ วข้องกับการทําเหมืองแร่จากฝงไทยไป
ั ่ า นอกเหนือจากนัน้ จะเป็นการค้าของเล็กๆ น้อยๆ ของประชาชนตามแนวชายแดน โดยเฉพาะ
ยังฝงพม่
ั่
อย่างยิง่ กล้วยไม้ และพัน ธุ์ไม้ป่าที่ชาวพม่าในท้องถิ่น นําข้ามแดนมาขายยังฝงไทย
และเครื่องอุปโภค
ั่
บริโภคในชีวติ ประจําวันทีช่ าวพม่ายังต้องพึง่ พาจากฝงไทยอยู
ม่ าก
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3. ต้นทุนทางเศรษฐกิจ

MYANMAR
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3.1 ภาษี
ระบบการจัดเก็บภาษีการลงทุนของพม่า ได้จดั ประเภทนักลงทุนต่างชาติ เพื่อจัดเก็บภาษี ดังนี้
1. ชาวต่างชาติท่ไี ม่มถี ิ่นพํานักในพม่า (Non-Resident Foreigner) หมายถึง ชาวต่างชาติท่อี ยู่
อาศัยในพม่าน้อยกว่า 183 วัน ซึง่ ต้องเสียภาษีจากรายได้ทงั ้ หมดทีไ่ ด้รบั ภายสหภาพพม่า
2. ชาวต่างชาติทม่ี ถี นิ่ พํานักในพม่า (Resident Foreigner) หมายถึง
- ชาวต่างชาติทอ่ี ยูอ่ าศัยในพม่ามากกว่า 183 วัน
- บริษทั ทีจ่ ดทะเบียนเป็นบริษทั จํากัด รวมทัง้ มีผถู้ อื หุน้ เป็นชาวต่างชาติ
บางส่วนหรือทัง้ หมด
- สมาคมทีม่ ชี าวต่างชาติร่วมจัดตัง้ ด้วยทัง้ หมดหรือบางส่วน ยกเว้นบริษทั สาขา
ต่างชาติ ให้นบั รวมเป็นชาวต่างชาติทไ่ี ม่ถนิ่ พํานักในพม่า

ประเภทภาษี
1. ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล (Corporate Tax)
- กรณีได้รบั การส่งเสริมการลงทุน
2. ภาษี หัก ณ ทีจ่ ่าย (Withholding Tax)
-ภาษีดอกเบีย้
-ภาษีค่าภาคหลวง (Royalty)
-ภาษีค่าทําสัญญา (Contract)
-ภาษีเงินเดือน ค่าจ้าง เบีย้ เลีย้ ง โบนัส
3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
(Personal Income Tax)
-กิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมจาก MIC
-กิจการทีไ่ ม่ได้รบั การส่งเสริมจาก MIC
5. ภาษีการค้า (Commercial Tax) เป็นภาษี
สําหรับสินค้าทั ่วไป, สินค้านําเข้า, หรือสินค้า
ผลิตภายในประเทศ รวมทัง้ การบริการต่าง ๆ

อัตราภาษี สาหรับนักลงทุนต่างชาติ
ไม่ได้อาศัยในพม่า
อาศัยอยูใ่ นพม่า
(Non-Resident
(Resident Foreigner)
Foreigner)
อัตราคงที่ ร้อยละ 30
ขันตํ
้ ่า ร้อยละ 35
ต่อเงินได้สุทธิ
ต่อเงินได้สุทธิ
- ได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล (tax holiday)
เป็นเวลา 3 ปี และสามารถขอขยายระยะเวลาต่อได้
15
15
3
2.5

20
20
3.5
3
ร้อยละ 35 ต่อเงินได้สทุ ธิ

ร้อยละ 10 ต่อเงินได้สทุ ธิ
ร้อยละ 15 ต่อเงินได้สทุ ธิ
อัตราภาษีมตี งั ้ แต่ 0 - 200
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 ภาษี การค้า
ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจประเภทผลิตสินค้าเพื่อขาย
ธุรกิจบริการ เฉพาะธุรกิจขนส่งทางนํ้า ทางอากาศ
รถยนต์ รถไฟ ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจการค้า
ธุรกิจ โรงแรม และภัตตาคาร

อัตราภาษี
5-20% ของรายได้
8-30%
10% ของรายได้

 ภาษี นาเข้า19 รัฐบาลพม่าได้ประกาศเก็บภาษีนําเข้าสินค้าหลายชนิด ดังนี้
1.อัตราเดียวทีร่ ะดับ
25%
2.สินค้าคอมพิวเตอร์ ปุ๋ย และเวชภัณฑ์ ฯลฯ จากเดิมที่สนิ ค้าเหล่านัน้ ต้องเสียภาษีในอัตรา 220% และได้เปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้คํานวณราคาสินค้าสําหรับการคํานวณภาษี ศุลกากรที่ระดับ
450 จ๊าต/ดอลลาร์สหรัฐ จากเดิมทีใ่ ช้อตั ราแลกเปลีย่ น 100 จ๊าต/ดอลลาร์สหรัฐ
3. สิง่ ทอ
5-300 % ของมูลค่านําเข้า
4. เครื่องจักรและอุปกรณ์
15-200 % ของมูลค่านําเข้า
5. อุปกรณ์ในการขนส่ง
5-300 % ของมูลค่านําเข้า
6. สินค้าอุปโภคบริโภค
50-200 % ของมูลค่านําเข้า
ภาษี ส่งออก รัฐบาลพม่าได้ประกาศเก็บภาษีส่งออกสินค้าหลายชนิด ดังนี้
1. แป้ง แป้งข้าวจ้าว
10 จ๊าตต่อเมตริกตัน
2. รําข้าว
10 จ๊าตต่อเมตริกตัน
3. กากนํ้ามันพืช
5 % ของมูลค่าส่งออก
4. ธัญพืช
5 % ของมูลค่าส่งออก
5.ไม้ไผ่ หนังสัตว์
5% และ 10% ของมูลค่าส่งออก
ภาษี หกั ณ ที่ จ่าย ชาวต่างชาติท่ที ํา ธุร กิจในพม่า จะเสียภาษีดงั กล่ าวโดยแบ่ง เป็ น 2
ประเภท คือ ผูท้ พ่ี าํ นักในพม่ากับผูท้ ม่ี ไิ ด้พาํ นักในพม่า โดยจะเสียในอัตรา ดังนี้
1. ภาษีดอกเบีย้ ผูพ้ าํ นักเสีย 15% ไม่พาํ นักเสีย 20%
2. ภาษีจากการได้รบั ใบอนุญาตต่างๆ ผูพ้ าํ นักเสีย 15% ผูไ้ ม่พาํ นักเสีย 20%
3. ค่าธรรมเนียมการทําสัญญากับรัฐบาล ผูพ้ าํ นักเสีย 4% ไม่พาํ นักเสีย 3.5
4. กรณีทเ่ี งินปนั ผล กําไรของกิจการสาขา และส่วนแบ่งกําไรที่ได้รบั การหักภาษีแล้ว ไม่
ต้องชําระภาษีหกั ณ ทีจ่ ่ายอีก
19

ทีม่ า : สํานักอาเซียนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มีนาคม 2551
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3.2 ต้นทุนแรงงานของประเทศพม่า
ตามพระราชบัญญัติการจ้างงานปี 2502 (the Employment Registration Act 1959) และ
พระราชบัญญัตปิ ระกันสังคมปี 2497 (the Social Security Act 1954)
ชั ่วโมงการทางาน

วันลาพักร้อน/ต่อปี (ได้รบั ค่าจ้าง)

วัดหยุดราชการ (ได้รบั ค่าจ้าง)
วันหยุดลาคลอด (ได้รบั ค่าจ้าง)
ค่าจ้าง
บริษทั เอกชนทีม่ พี นักงานตัง้ แต่ 5
คนขึน้ ไป

1. โดยทั ่วไป 8 ชั ่วโมงต่อวัน
2. บริษทั /ศูนย์การค้า/โรงงาน 48 ชั ่วโมงต่อสัปดาห์
3. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และขุดเจาะน้ามัน 44 ชั ่วโมงต่อ
สัปดาห์
4. การทาเหมืองแร่ในอุโมงค์ใต้ดิน 40 ชั ่วโมงต่อสัปดาห์
5. เวลาทางานราชการ 9.30-16.30 น. จันทร์-ศุกร์
1. วันลาพักร้อน 6 วันต่อปี (สําหรับพนักงาน)
2. 30 วันต่อปี (สําหรับผูบ้ ริหารระดับสูง)
3. 20 วันต่อปี (สําหรับผูบ้ ริหารระดับกลาง)
4. 10 วันต่อปี (สําหรับผูบ้ ริหารระดับต้น)
21 วัน/ปี
1. ก่อนคลอด ลาพักได้ 45 วัน
2. หลังคลอด ลาพักได้ 45 วัน
พนักงานโรงงาน ขันตํ
้ ่า 2,000-3,000 จ๊าต ต่อวัน
( ขึน้ อยูก่ บั ความชํานาญ )
ร่วมจ่ายค่าประกันสังคมจากเงินเดือนประจําร้อยละ 2
ให้แก่กองทุนประกันสังคม

สิทธิประโยชน์

1. ได้รบั การตรวจสุขภาพและยารักษาโรคฟรี
2. เงินสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล
3. เงินสงเคราะห์การคลอดบุตร
4. เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ
5. เงินสงเคราะห์ผพู้ กิ ารชั ่วคราวและตลอดชีพ
6. เงินบํานาญ
ที่ มา : Overseas Research Development, Japan External Trade Organization และจากการสํารวจ
ข้อมูลในพืน้ ที่
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 อัตราค่าจ้างแรงงาน
ประเภทแรงงาน

ค่าจ้างแรงงาน : เดือน

แรงงานทั ่วไป
19-31
วิศวกร
31-70
ผูจ้ ดั การระดับกลาง
53-175
ค่าแรงงานขันตํ
้ ่า
20
- แรงงานไม่มที กั ษะ
40
- แรงงานทีม่ ที กั ษะ
อัตราประกันสังคม
ร้อยละ 1.6-3.3
- นายจ้าง
ร้อยละ 1.0-2.0
- ลูกจ้าง
ทีม่ า : Overseas Research Development, Japan External Trade Organization

3.3 ค่าสาธารณูปโภค
 ค่าน้าและค่าไฟ
หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐ
1) ค่าไฟฟ้ า (อัตราต่อกิโลวัตต์)
0.049-0.056
 ค่าไฟฟ้าสําหรับการประกอบธุรกิจ
0.08
 ค่าไฟฟ้าทั ่วไป
2) ค่าน้า (อัตราต่อลูกบาศก์เมตร)
0.88
 ค่านํ้าสําหรับการประกอบธุรกิจ
0.44
 ค่านํ้าทั ่วไป
ที่มา : Overseas Research Development, Japan External Trade Organization
 ค่าโทรศัพท์
ระบบ
ค่าโทรศัพท์ต่อนาที
โทรศัพท์เคลื่อนทีร่ ะบบ GSM
นาทีละ 50 จ๊าต
และ WCDMA
ที่มา : Irrawaddy 4 ม.ค.53
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3.4 ค่าเช่าที่ ดินและค่าเช่าสานักงานต่างๆ
ที่ดิน
ราคาซือ้ ทีด่ นิ ในนิคมอุตสาหกรรม
ราคาเช่าทีด่ นิ ในนิคมอุตสาหกรรม
- เขตอุตสาหกรรมท้องถิน่ (กระทรวงแรงงาน)
- เขตอุตสาหกรรม Mingaladon (ร่วมทุน
ระหว่างบริษทั ญี่ปนุ่ และกระทรวงแรงงาน)

อัตรา (ดอลลาร์สหรัฐต่อตารางเมตร)
ไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติและบริษทั ต่างชาติซอ้ื ทีด่ นิ
0.25
0.33

ค่าเช่าสํานักงาน
- International Business Center (Pyay Road)
10
- Sakura Tower (กลางเมือง)
15
- Trades Hotel
18
ค่าเช่าโรงงาน
- เขตกรุงย่างกุง้
0.6 - 14
- นอกกรุงย่างกุง้
0.2 - 2.3
ที่มา : Overseas Research Development, Japan External Trade Organization
 ค่าเช่าอาคารโรงงาน
ชนิ ดของโรงงาน
โรงงานสําเร็จรูป

ที่ตงั ้

เขตย่างกุง้
นอกกรุงย่างกุง้
ที่มา : Directorate of Investment and Company Administration
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หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐ
ค่าเช่าเฉลี่ย / ตรม./ปี
0.55-13.71
0.17-2.75

4. พื้นทีเ่ ขตอุตสาหกรรม

MYANMAR
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กรมพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยและทรัพยากรมนุ ษย์ (Department of Human Settlement and Housing
Development: DHSHD) กระทรวงก่อสร้างได้พฒ
ั นาเขตนิคมอุตสาหกรรม (Industrial Zone) สําหรับ
การลงทุนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการสร้างงานและส่งเสริมการพัฒนาชนบท และการส่งเสริม
การถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นอุตสาหกรรมขึน้ มา จํานวน 18 แห่งในปี พ.ศ. 2538 โดยให้กระจายพื้นที่ไป
ทั ่วประเทศ
อย่างไรก็ตาม ก่อน ปี พ.ศ. 2531 เขตอุตสาหกรรมสําคัญของพม่าจะอยู่บริเวณรอบๆ เมืองย่าง
กุง้ เขตตําบล มิงกลาดอน (Mingaladon) ซึง่ อยูห่ ่างจากตัวเมืองย่างกุง้ ไปทางทิศตะวันออก ซึ่งตัง้ อยู่บน
ถนนสายย่างกุ้ง -พะโค อย่างไรก็ตามพื้นที่บริเวณนี้ ไม่ไ ด้ถูก เลือกอย่างไม่มเี หตุผ ล ทัง้ นี้ เนื่องเพราะ
ตําบลมิงกะลาดอนเป็นพืน้ ทีท่ ต่ี งั ้ ของค่ายและทีพ่ กั ของทหาร ดังนัน้ สมาชิกในครอบครัวทหารซึ่งมีเป็น
จํานวนมากจึงเป็นแรงงานป้อนโรงงานเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี20
อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2538 รัฐบาลได้ตงั ้ คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรม (The Myanmar
Industrial Development Committee) ขึน้ มา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม ดังนัน้ จึงได้มกี ารตัง้
เขตอุตสาหกรรมขึน้ มา ทัง้ หมด 18 แห่งด้วยกันและต่อมาเพิม่ ขึน้ อีก 5 แห่ง รวมทัง้ หมดเป็น 23 เขต
ด้วยเหตุน้ี รัฐบาลจึงค่อนข้างจะภูมใิ จกับจํานวนอุตสาหกรรมทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยรัฐบาลตัง้ เป้าหมายสนับสนุ น
ให้มกี ารจัดตัง้ โรงงานอุตสาหกรรมมากถึง 43,000 โรงงานทีเ่ อกชนเป็นเจ้าของ แต่ทน่ี ่าสังเกตคือ ประมาณ
ร้ อ ยละ 93 ของโรงงานของภาคเอกชนไม่ ไ ด้ ต ัง้ อยู่ ใ นเขตอุ ต สาหกรรมที่ ร ั ฐ บาลกํ า หนด 21
นอกเหนือไปจากนัน้ พบว่าโรงงานส่วนใหญ่ มขี นาดเล็กมากเท่ ากับอุตสาหกรรมในครัวเรือนเท่ านัน้
ดังนัน้ โรงงานเหล่านี้จงึ ไม่สามารถจ้างงานเป็นจํานวนมากตามทีร่ ฐั บาลตัง้ ไว้ หากแต่กน็ ับว่าการพัฒนา
อุตสาหกรรมได้ผลในระดับเป็นทีน่ ่าพอ ใจ อย่างไรก็ตามแม้วา่ โรงงานอุตสาหกรรม จะไม่ได้ตงั ้ อยู่เฉพาะ
ในเขตนิคมทีร่ ฐั บาลกําหนดเท่านัน้ หากยังกระจายไปทั ่วประเทศ แต่แม้กระนัน้ ก็ตามรัฐบาลก็ยงั คงให้
ความสําคัญ ลําดับ ต้น ๆ กับเขตนิ คมอุตสาหกรรมทัง้ 23 เขตที่ไ ด้กําหนดไว้ก่อ น ดัง นัน้ นักลงทุ น
ต่างชาติจงึ ควรพิจารณาเข้าไปลงทุนในพืน้ ทีท่ ร่ี ฐั บาลพม่าให้ความสําคัญเป็นกรณีพเิ ศษ นอกจากนัน้ ยัง
พบว่าในแต่เขตอุตสาหกรรมนัน้ มีการเน้นหนักการลงทุนในเฉพาะด้านและยังขาดแคลนการผลิตในอีก
หลายด้านเช่นกัน

20
21

Guy Lubeigh, Industrial Zones in Burma and Burmese Labour in Thailand, p. 161.
Ministry of Information, 2006.
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ตารางที่ 15 แสดงการผลิ ตสิ นค้าในเขตอุตสาหกรรม 18 เขต
เขตการผลิต
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ประเภทสิ นค้าที่ผลิต
อาหารและเครื่องดื่ม
เสือ้ ผ้า/เครื่องนุ่งห่ม
สินค้าเครื่องใช้ภายในบ้าน
สินค้าเครื่องใช้ส่วนตัว
การพิมพ์/สํานักพิมพ์
วัตถุดบิ ป้อนอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์แร่และนํ้ามัน
เครื่องมือการเกษตร
เครื่องจักรและเครื่องมือ
ยานยนตร์พาหนะ
Workshop and Dockyard
ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
การค้าและการกระจายสินค้า
คลังสินค้า
Under construction
เบ็ดเตล็ด
รวม

ตะโกงใต้
(1)
17
7
6
34
4
3
3
2
8
8
15
107

I ย่างกุ้ง (เขตตะวันออก)
ตะโกงใต้
ฉ่ วย
โอกราลาปา
(2)
ผวกกัน
เหนื อ
29
11
47
6
3
6
9
1
4
130
10
10
61
2
1
1
3
4
1
5
48
5
8
57
4
3
32
8
6
4
1
3
28
63
13
20
441
87
119

ทาเกย์ตา
26
10
2
10
3
1
3
7
11
1
21
9
104

II
ย่างกุ้ง
(ตะวันตก)
49
6
2
60
26
2
10
51
11
21
238

III
ย่างกุ้ง (ใต้)
78
5
1
65
13
651
41
111
53
56
1,075

IV ย่างกุ้ง(เหนื อ)
ฉ่ วย ปยี
ไหล่ ทาร์
ทาร์
ยาร์
23
29
15
35
17
13
40
3
3
5
24
1
2
1
1
4
9
7
51
8
19
15
102
224

V มัณฑะเลย์
ชานพยา

เส่งปาน

29
3
11
21
8
30
8
207
235
31
78
661

59
6
12
3
19
40
146
1
6
41
333

ทีม่ า: 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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ตารางที่ 15 แสดงการผลิ ตสิ นค้าในเขตอุตสาหกรรม 18 เขต (ต่อ)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
รวม

เขตการผลิต
ประเภทสิ นค้าที่ผลิต
อาหารและเครื่องดื่ม
เสือ้ ผ้า/เครื่องนุ่งห่ม
สินค้าเครื่องใช้ภายในบ้าน
สินค้าเครื่องใช้ส่วนตัว
การพิมพ์/สํานักพิมพ์
วัตถุดบิ ป้อนอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์แร่และนํ้ามัน
เครื่องมือการเกษตร
เครื่องจักรและเครื่องมือ
ยานยนตร์พาหนะ
Workshop and Dockyard
ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
การค้าและการกระจายสินค้า
คลังสินค้า
Under construction
เบ็ดเตล็ด
90

VI
เม็ดทิ ลา
25
31
1
3
3
13
3
2
297

VII
มิงกาน
69
3
8
2
51
14
46
87
17
483

VIII
มอนยะวา
93
148
30
1
71
1
61
15
39
24
35

IX
พะโค
1
1
3
23
6
1
124

X
ปเยย์
44
5
1
3
2
7
1
47
8
6
198

XI
เยนางยอง
46
4
1
2
28
35
7
1
60
14
99

XII
ปะโกกุ
49
3
1
5
2
22
1
2
9
5
267

XIII
ปะเต็ง
69
2
8
5
69
8
26
26
27
27

XIV
มางเมีย้ ะ
11
2
291
22
63
8

XV
ฮิ นทาดา
108
1
10
5
143
40
27
46
32

XVI
ตองยี
77
3
12
21
14
36
1
49
47
32

XVII
เมาะลาไย
82
30
8
14
3
47
32
63

ทีม่ า: MIDC cited in The Government of Myanmar, “Country Presentation” Third United Nations Conference on the Least Developed Countries, Brussels, 14-20 May
2001. p. 18.
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XVIII
มะริ ด
44
4
5
5
56
29

_

แผนที่เขตอุตสาหกรรมในพม่า

หน่ วยงานที่ดูแลเรื่องการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมจากพม่า ซึ่ง ตัง้ โดยรัฐบาลมีบทบาทในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ คือ Myanmar Industrial Development Committee
(MIDC) ซึง่ หน่วยงานดังกล่าวได้วางแผนในการกระจายเขตอุตสาหกรรมไปยังพืน้ ทีต่ ่างๆ ในท้องถิน่ และ
เมืองใหญ่ๆ ทัง้ นี้รอ้ ยละ 4422 ของจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมอยูใ่ นเมืองย่างกุ้ง
22

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

การเช่าพืน้ ทีใ่ นเขตอุตสาหกรรมในเมืองย่างกุง้ อัตราค่าเช่าตัง้ แต่เริม่ จนครบอายุสญ
ั ญา (ปี 2591
สามารถโอนพืน้ ทีไ่ ด้) อยูท่ ่ี 40 เหรียญสหรัฐต่อตารางเมตร โดยค่าเช่าเฉลีย่ อยูท่ ่ี 3 - 9.88 เหรียญสหรัฐ
ต่อตารางเมตรต่อปี
4.1 ประเภทการลงทุนในเขตนิ คมอุตสาหกรรมที่รฐั บาลให้การสนับสนุน
รัฐบาลได้กาํ หนดเขตนิคมอุตสาหกรรมขึน้ มา 18 เขตเพื่อให้การสนับสนุนเอกชนให้เข้ามาลงทุน
และจากการพิจารณาการลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมพบว่า ลักษณะการลงทุนนัน้ มีทงั ้ สามรูปแบบ คือ
การลงทุน ในโรงงานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก อีกทัง้ ลักษณะของการผลิตก็ห ลากหลาย
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หากแต่ทม่ี จี าํ นวนมากจะเป็นการลงทุนในโรงงานขนาดเล็กซึง่ จะเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 77.41 และขนาด
กลางเพียงร้อยละ 14.86 ในขณะทีก่ ารลงทุนในโรงงานขนาดใหญ่นนั ้ ยังมีเพียงร้อยละ 7.73 เท่านัน้ ใน
ขณะเดีย วกัน ก็พ บว่า การลงทุ น ส่ วนใหญ่ จ ะกระจุก ตัว อยู่ใ นภาคอาหารและเครื่องดื่ม เสื้อ ผ้า และ
เครื่องนุ่งห่ม ในขณะทีก่ ารผลิตในภาคอื่นๆ ยังมีไม่มากพอ ดังแสดงในตารางที่ 16
ตารางที่ 16 แสดงผลิ ตภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรมของพม่าโดยรวม ( ณ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2548)
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ภาคการผลิ ต
อาหารและเครื่องดื่ม
เสือ้ ผ้าและเครื่องนุ่งห่ม
เคมี/ยา
ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว
ผลิตภัณฑ์ของใช้ภายในบ้าน
การพิมพ์และสิง่ พิมพ์
วัตถุดบิ ป้อนอุตสาหกรรม
แร่ธาตุและนํ้ามัน
เครื่องมือทางการเกษตร
เครื่องจักรและเครื่องมือ
พาหนะยานยนต์
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
เบ็ดเตล็ด
รวม
สัดส่วนเป็ นเปอร์เซ็นต์

ขนาดของโรงงานอุตสาหกรรม
ใหญ่
กลาง
เล็ก
รวม
1,650
3,498
21,121
26,269
304
362
1,381
2,047
490
551
2,347
3,388
233
268
490
991
96
95
119
310
18
131
249
398
96
238
657
991
152
373
1,114
1,639
7
18
34
59
13
53
204
270
56
17
68
141
33
11
16
60
96
620
4,676
5,392
32.44
6,235
41,955
7.73
14.86
77.41
100.00

ที่ มา: 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.

จากตารางแสดงให้เห็นว่าการผลิตส่วนใหญ่อยูใ่ นภาคอาหารและเครื่องดื่ม ในขณะเดียวกันการ
ผลิตในส่วนของเครื่องมือการเกษตรประเภทเครื่องจักรและเครื่องมือ ภาคผลิต ภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และ
พาหนะยานยนต์ยงั มีน้อยมาก และทีน่ ่าสังเกตอีกประการหนึ่งคือ การผลิตส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็กถึงร้อยละ 77.41 และขนาดกลางร้อยละ 14.80 ในขณะที่อุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ยงั มีน้อยมาก
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ตารางที่ 17 แสดงภาคการผลิ ตของภาคเอกชนแบ่งตามลักษณะการลงทุน (2549)
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ภาคการผลิ ต
อาหารและเครื่องดื่ม
เสือ้ ผ้าและเครื่องนุ่งห่ม
วัสดุก่อสร้าง
ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว
ผลิตภัณฑ์ของใช้ภายในบ้าน
การพิมพ์และสิง่ พิมพ์
วัตถุดบิ ป้อนอุตสาหกรรม
แร่ธาตุและนํ้ามัน
เครื่องมือทางการเกษตร
เครื่องจักรและเครื่องมือ
พาหนะยานยนต์
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
เบ็ดเตล็ด
รวม

ขนาด
เล็ก
21,481
1,524
2,417
615
82
229
859
1,286
45
364
67
15
4,470
33,454

ขนาด
กลาง
3,473
396
529
322
75
83
307
355
13
53
16
18
575
6,215

รวม
24,954
1,920
2,946
937
157
312
1,166
1,641
58
417
83
33
5,045
39,669

สัดส่วนเป็ น
เปอร์เซ็นต์
62.91
4.84
7.43
2.36
0.40
0.79
2.94
4.14
0.15
1.05
0.21
0.08
12.72
100.00

ที่ มา: Ministry of Industry 1 cited in Pwint Phyu Ei, Development Measures for SMEs in Myanmar,
December 2007, p.5.

สินค้าทีม่ กี ารผลิตมากสูงสุดได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม ในขณะทีเ่ ครื่องใช้ไฟฟ้าผลิตได้น้อยทีส่ ุด
เพียงร้อยละ 0.08 เท่านัน้ ตลอดจนการผลิตในภาคอื่นๆ ก็ยงั มีจํานวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับความ
ต้องการของตลาดพม่าแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลพม่าจําเป็นต้องให้การสนับสนุ นภาคการผลิตเหล่านี้เพิม่
มากขึน้ เป็นกรณีพเิ ศษ
โดยเฉพาะการเชิญชวนต่างชาติให้เข้าไปร่วมลงทุนกับนักลงทุนชาวพม่าในภาคการผลิตที่ยงั
ขาดแคลน อาทิ เครื่องมือการเกษตร เครื่องจักร เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า พาหนะยานยนต์
ดังแสดงในตาราง ซึง่ จะเห็นได้ชดั ว่าการผลิตของโรงงานเหล่านี้ส่วนใหญ่อยูใ่ นพวกอาหารและเครื่องดื่ม
และเสือ้ ผ้าและเครื่องนุ่งห่ม ในขณะทีก่ ารผลิตภาคอื่นๆ ยังค่อนข้างจะมีน้อย
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เขตอุตสาหกรรมในปัจจุบนั
MIDC
ปี ที่
เขต
รัฐ/แขวง
ชื่อเขตอุตสาหกรรม
ก่อตัง้
อุตสาหกรรม
1 Yangon East Yangon (a) South Dagon Industrial 1992
District
Division zone-1
(b) South Dagon Industrial 1992
Zone-2
(c) South Dagon Industrial 1995
Zone-3
(d) North Okkalapa
1999
(e) South Okkalapa
1999
(f) Shwe Paukkan
1992
(g) Thakayta
1999
(h) Dagon Seikkan
2000
(i) East Dagon
2004
2 Yangon West Yangon Yangon West District
1996
District
Division Industrial Zone
3 Yangon
Yangon (a)Hlaing Thayar
1995
North District Division
(b)Shwe Pyithar
1990
(c) Mingalardone
2002
4 Yangon
Yangon Yangon South District
1996
South District Division Industrial Zone
5 Mandalay
Mandalay (a)Industrial Zone-1
1990
Division
(b)Industrial Zone-2
1997
6 Myingyan
Mandalay Myingyan Industrial Zone
1995
Division
7 Meiktila
Mandalay Meiktila Industrial Zone
1995
Division
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พื้นที่
จานวน
(เอเคอร์) อุตสาหกรรม
475.354

163

203.784

476

35.280

208

109.789
25.000
94.640
200.000
1,208.695
666.000

115
143
72
82
39
13
583

2,494.645

442

306.976
1,000.000

157
8
1075

936.51

821

137.000
163.590

333
347

385.450

415

_

MIDC
เขต
รัฐ/แขวง
อุตสาหกรรม
8 Monywa
Sagaing
Division
9 Kalay
Sagaing
Division
10 Yenangyaung Magwe
Division
11 Pakokku
Magwe
Division
12 Pyay
Bago
Division
13 Pathein
Pathein
Division
14 Myaungmya Pathein
Division
15 Hinthada
Pathein
Division
16 Myeik
17 Taunggyi
Southern
Shan
State
18 Mawlamyine

ชื่อเขตอุตสาหกรรม

ปี ที่
พื้นที่
จานวน
ก่อตัง้ (เอเคอร์) อุตสาหกรรม

Monywa Industrial Zone

1992

296.700

490

Kalay Industrial Zone

2003

Yenangyaung Industrial
Zone
Pakokku Industrial Zone

1995

98.810

137

1996

321.000

707

Pyay Industrial Zone

1995

96

Pathein Industrial Zone

1999

267

Myaungmya Industrial
Zone
Hinthada Industrial Zone

1995
1995

221

Myeik Industrial Zone
AyeTharyar Industrial Zone

1995
1995

287.000

92
682

Mawlamyine Industrial
Zone

1995

162.400

326

237

101.650

444

4.2 การพัฒนาเขตเศรษฐกิ จพิ เศษ23
นอกจากเขตนิ คมอุตสาหกรรม 18 เขตแล้ว รัฐบาลพม่าได้วางแผนสําหรับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษไว้เป็นกรณีพเิ ศษอีกด้วย เขตเศรษฐกิจพิเศษทีป่ รากฏในปจั จุบนั ได้แก่บริเวณท่าเรือติละ
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) โดยให้ช่อื ว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา (Thilawa Special Industrial Zone ‟TSIZ) เขต
อุตสาหกรรมนี้จะเป็นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีระหว่างพม่ากับจีน โดยได้มกี ารลงนาม
ร่วมกันในสัญญาซึ่งเรียกว่า “Myanmar Aid Thilawa Special Industrial Zone Planning Contract” เมื่อ
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2548 ด้วยสัดส่วนการลงทุน 40:60 (พม่า: จีน) โดยมีเงินทุนเริม่ ต้นที่ 40:60 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ จํานวนเงินลงทุนทัง้ โครงการ 1,584 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป้าหมายของโครงการเขต
เศรษฐกิจพิเศษติลวา มีดงั นี้คอื
1. เพื่อสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ
2. ปรับปรุงด้านการตลาดและเขตอุตสาหกรรม
3. พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้ใช้เทคโนโลยีขนสู
ั้ ง
4. พัฒนาสถานภาพทางเศรษฐกิจโดยการทํารายได้จากเงินตราต่างประเทศ
5. พัฒนาการส่งออกเพื่อนําไปสู่การแข่งขันในตลาดสากล
6. เพิม่ การจ้างงานภายในประเทศ
ทัง้ นี้ ประเทศจีนจะเป็นฝา่ ยกําหนดแผนหลักของโครงการ โดยฝ่ายผู้เชี่ยวชาญของพม่าจะเป็นผู้ศกึ ษา
ความเป็นไปได้ โดยได้มกี ารกําหนดกลุ่มอุตสาหกรรมหลักไว้ดงั นี้
1. กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า
2. กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักร
3. กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องจักร
4. กลุ่มอุตสาหกรรมสิง่ แวดล้อม
5. กลุ่มอุตสาหกรรมไบโอเทคและยา
6. กลุ่มอุตสาหกรรมสิง่ ทอและเครื่องนุ่งห่ม
7. กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มและไม้
8. อุตสาหกรรมสนับสนุนอื่นๆ
ภายในเนื้อที่ 12,836 ตารางไมล์ของเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา จะประกอบไปด้วยเขตต่างๆ
ดังนี้
1. เขตอุตสาหกรรมทันสมัย
3,987 ตารางไมล์
2. เขตการส่งออก
1,538 ตารางไมล์
3. ระบบขนส่ง (logistic) สากล
2,136 ตารางไมล์
4. เขตวิจยั และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1,431 ตารางไมล์
5. เขตชุมชนนานาชาติ
0.832 ตารางไมล์
6. ศูนย์บริหาร
0.802 ตารางไมล์
7. เขตสนับสนุนการอํานวยความสะดวกด้าน
0.408 ตารางไมล์
โครงสร้างพืน้ ฐาน
8. เขตปกป้องพืน้ ทีส่ เี ขียวและสิง่ แวดล้อม
1,707 ตารางไมล์
รวม
12,836 ตารางไมล์
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แผนการดําเนินโครงการจัดแบ่งเป็นระยะดังนี้
ระยะการดาเนิ นงาน

พื้นที่

จุดเริม่ ต้นระยะที่ 1
ช่วงการพัฒนาระยะที่ 2
ช่วงการพัฒนาเต็มที่
ระยะที่ 3

3.598
4.602
4.636

ช่วงเวลาการ
ดาเนิ นงาน (พ.ศ.)
2549-2553
2554-2558
2559-2563

จานวนโรงงาน

จานวนแรงงาน

80
150
300

10,000
20,000
40,000

4.3 เขตอุตสาหกรรมชายแดน
เขตอุตสาหกรรมใหม่ส่วนใหญ่ทร่ี ฐั บาลพม่าให้การสนับสนุนจะตัง้ อยูใ่ นเขตชายแดน เช่น เขตผา
อัน เมืองหลวงของรัฐกะเหรี่ยง (ปจั จุบนั มีโรงงานซีเมนต์ตงั ้ อยู่แล้ว )เขตเมาะลําไย (เมืองหลวงของรัฐ
มอญ) ซึง่ ปจั จุบนั สามารถเชื่อมโยงเข้ากับเมืองย่างกุง้ และเมืองมัณฑะเลย์ได้ตงั ้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2548
ทัง้ นี้ โดยผ่านเส้นทางรถไฟบนสะพานข้ามปากแม่น้ําสาละวิน และเขตที่ประกาศใหม่ล่าสุด ได้แก่ เขต
อุตสาหกรรมเมียวดี ซึง่ ประกาศเมื่อเดือนตุลาคม 2548 ทัง้ สามเขตอุตสาหกรรม อันได้แก่ ผะอัน เมาะ
ลําไย และเมียวดี ล้วนเป็นเขตชายแดนทีต่ ดิ ต่อกับชายแดนไทยบริเวณใกล้กบั อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ส่วนหนึ่งเป็นการสะท้อนนโยบายของรัฐบาลพม่าในการที่จะเชื่อมเศรษฐกิจพม่าเข้ากับของไทย เขต
เศรษฐกิจใหม่เหล่านี้ไม่เพียงเป็นเขตอุตสาหกรรม แต่ยงั จะเป็นเขตศูนย์กลางการค้าด้วย อีกนัยหนึ่งเขต
อุตสาหกรรมใหม่ทงั ้ สามสะท้อนให้เห็นถึงผลพวงของความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทย-พม่า-ลาวกัมพูช า และเวียดนามภายใต้โ ครงการ ACMECS ซึ่ง ประกาศร่ วมกัน จัดตัง้ ที่เมืองพุกามในเดือน
พฤศจิกายน 2546 (โดยเวียดนามเข้ามาร่วมภายหลังในปี พ.ศ. 2547) สําหรับพม่าแล้วมีนโยบายที่จะตัง้
เขตอุตสาหกรรมและการค้าชายแดนทีช่ ายแดนอินเดีย-พม่า-บังคลาเทศ (Tamu-Moreh) และกับประเทศ
อื่นๆ ที่มูเซ-ลุ่ยลี่ ในส่วนของไทยนัน้ พม่ามีน โยบายมีนโยบายที่จะตัง้ เขตอุตสาหกรรมที่จงั หวัดท่ า
ขีเ้ หล็ก (พม่า)-แม่สาย (ไทย) แม่ฮ่องสอน เกาะสอง (พม่า) กับระนอง (ไทย) ตลอดจนทวายและ
กาญจนบุร ี
ในส่วนของไทย-พม่านัน้ ทัง้ สองรัฐบาลให้ความสนใจกับเขตอุตสาหกรรมที่ผาอัน เมาะลําไย
และเมียวดี โดยหวังว่าเขตอุตสาหกรรมทัง้ สามเขตจะช่วยในการพัฒนาทัง้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม หาก
พิจารณาจากพื้นที่ตงั ้ จะเห็นว่า ทัง้ สามเขตไม่เพียงแต่อยู่ในบริเวณชายแดน หากแต่ตงั ้ อยู่บนเส้นทาง
คมนาคมสําคัญที่เชื่อมระหว่างอินเดีย -บังคลาเทศ-จีน-พม่า-ไทย โดยเฉพาะเขตเมาะลําไย-เมียวดี-แม่
สอดนัน้ ยังอยูใ่ นเส้นแนวเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก หรือ EWEC อีกด้วย ซึ่งสามารถขยายไปจนถึง
เมืองดานังของเวียดนาม และออกไปถึงทะเลจีนใต้ สําหรับประเทศไทยแล้วสามารถเข้าไปลงทุนในเขต
อุตสาหกรรมทัง้ 3 ได้ ในอนาคต ทัง้ นี้ โดยไม่ตอ้ งเป็นกังวลกับเรื่องไฟฟ้า ซึ่งปจั จุบนั พม่ายังไม่สามารถ
ผลิตได้อย่างพอเพียง หากแต่ในอนาคต เขื่อนฮัจยีบนแม่น้ํา สาละวินจะสามารถป้อนไฟฟ้าให้เขต
อุตสาหกรรมผะอันและเมียวดีได้อย่างพอเพียง
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5. คู่มือการลงทุน

MYANMAR
รูปแบบการลงทุน
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5.1 การลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ ในสหภาพพม่า
ภายใต้กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศ (Foreign Investment Law) ของพม่า ซึ่งอยู่ในการ
ควบคุมและดูแลของคณะกรรมาธิการการลงทุนของพม่า (Myanmar Investment Commission - MIC)
ซึง่ สรุปสิทธิพเิ ศษและรายละเอียดของนักลงทุนจากต่างประเทศ ดังนี้

รูปแบบการลงทุน

รูปแบบการลงทุนจากชาวต่างประเทศที่ ได้รบั อนุญาตจากรัฐบาลพม่า
มี 2 รูปแบบ ดังนี้
1) การลงทุนที่ชาวต่างชาติ ถือหุ้นร้อยละ 100
2) การร่วมทุน โดยนักลงทุนต่างชาติ ต้องมีสดั ส่วนการลงทุนร่วมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 35 ของมูลค่าการลงทุนรวม
- การร่วมทุนกับรัฐบาลพม่า
- การร่วมทุนกับเอกชนพม่า
เมื่อได้รบั การอนุมตั ิ โครงการลงทุนจาก MIC และ FIC แล้ ว จะต้องโอน
เงิ นตราต่ างประเทศไปฝากไว้กบั ธนาคารการค้าต่างประเทศ (Myanmar
Foreign Trade Bank: MFTB) ตามเงินลงทุนขัน้ ตา่ ที่กาหนดไว้
การจัดตัง้ บริษทั ในพม่า
1. การด าเนิ นธุร กิ จ ตัว แทนบริ ษัท ต่ างชาติ ส ามารถแต่ ง ตัง้ บุค คล หรื อ
ผู้ประกอบการเป็ นตัวแทนธุรกิ จในพม่าได้โดยตัวแทนจะต้องจดทะเบีย น
กับกระทรวงพาณิ ชย์ของพม่า
2. การตัง้ บริ ษัทหรือส านักงานสาขา บริ ษัท ต่ างชาติ หรือส านักงานสาขา
ที่ ตงั ้ ในพม่าจะต้องขออนุญาตทาการค้า (Permit to Trade) จากกระทรวง
วางแผนและพัฒนาเศรษฐกิ จแห่งชาติ ก่อนจดทะเบียนบริ ษัทกับสานักงาน
จดทะเบียน

เงินลงทุน

ตามกฎหมาย FIL (Foreign Investment Law) ได้กาํ หนดเงินลงทุนขัน้ ตํ่าของนัก
ลงทุนต่างชาติ ดังนี้
1) ธุรกิจอุตสาหกรรมทั ่วไป เงินลงทุนขันตํ
้ ่า 500,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
2) ธุรกิจบริการ 300,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
สําหรับการจัดตัง้ บริษทั จํากัด ตามพระราชบัญญัติ Myanmar Companies
Act 1914 การตัง้ บริษทั จํากัดของชาวพม่าจะไม่มกี ารกําหนดเงินลงทุนขัน้ ตํ่าใน
การจดทะเบียนบริษทั ส่วนบริษทั ชาวต่างชาติและสาขาของบริษทั ต่างชาติจะต้อง
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สิ ทธิพิเศษตาม
กฎหมาย

การปกป้ อง
คุ้มครองเงินทุน

มีเงินลงทุนขันตํ
้ ่า
เป็นเงินตราต่างประเทศมีมลู ค่าเท่ากับเงินตราพม่า ดังนี้
1) บริษทั ประกอบอุตสาหกรรม เงินลงทุนขันตํ
้ ่า 1 ล้านจ๊าต
2) บริษทั ประกอบการค้า 5 แสนจ๊าต
3) บริษทั ด้านการให้บริการ 3 แสนจ๊าต
- ได้รบั การยกเว้นภาษี (tax holiday) เป็นเวลา 3 ปี และสามารถขอขยายเวลา
ต่อได้
- ได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับผลกําไรทีน่ ํากลับมาลงทุน เป็นระยะเวลา
1 ปี
- ให้คํานวณอัตราค่าเสื่อมสภาพ (accelerated depreciation rates) ได้ตามที่
ได้รบั การอนุมตั จิ าก MIC
- ได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 50 จากรายได้ทไ่ี ด้จากการส่งออก
- สามารถชําระภาษีเงินได้ในนาม (on behalf) ของผูเ้ ชี่ยวชาญและช่างเทคนิค
ชาวต่างชาติท่บี ริษทั จ้าง โดยสามารถนํารายจ่ายในส่วนนัน้ มาหักออกจาก
รายได้พงึ ประเมินภาษีเงินได้
- ชําระภาษีเงินได้สาํ หรับลูกจ้างชาวต่างชาติได้ในอัตราเดียวกับประชาชนพม่า
- สามารถนําค่าใช้จ่ายในส่วนของการวิจยั และพัฒนามาหักออกจากรายได้พงึ
ประเมิน ภาษีเงินได้ได้
- สามารถยกยอดผลประกอบการที่ขาดทุนไปรวมกับผลประกอบการของปีต่อ
ๆ ไปได้เป็นระยะเวลา 3 ปีตดิ ต่อกัน หากผลประกอบการรวมยังขาดทุนอยู่
- ได้รบั การยกเว้น ภาษีศุลกากรและ/ หรือภาษีในประเทศอื่น ๆ สําหรับการ
นําเข้าวัตถุดบิ เพื่อการผลิตในระยะ 3 ปีแรกของการดําเนินการ
- นักลงทุนต่างชาติสามารถเช่าพื้นที่ดําเนินการระยะยาว (long term lease)
ได้จาก รัฐบาลพม่า โดยค่าเช่าพื้นที่ในพื้นที่อุตสาหกรรม (industrial zone)
ของรัฐบาล อยูใ่ นอัตรา 3 ดอลลาร์สหรัฐต่อตารางเมตรต่อปี
ธุรกิจต่างชาติทด่ี าํ เนินธุรกิจในพม่าภายใต้กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศจะ
ไม่ถูกยึดกิจการมาเป็นของพม่า (shall not be nationalized) ทัง้ นี้ พม่าอนุ ญาต
ให้จดั ส่งเงินทุน (capital) และผลกําไรสุทธิ (net profit) กลับไปยังประเทศแม่ได้
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หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

คณะกรรมการการลงทุน (Myanmar Investment Commission :MIC) ได้ร บั
แต่งตัง้ ให้เป็น หน่ วยงานรับผิดชอบการลงทุ นทัง้ ของชาวพม่าและชาวต่างชาติ
โดยเฉพาะการลงทุน จากต่างชาติ จะต้องยื่นขออนุ มตั โิ ครงการลงทุนต่อ MIC
ภายใต้กฎหมายการลงทุนของต่างชาติ (Foreign Investment Law: FIL) หลังจาก
นัน้ MIC จะส่งมอบให้แก่คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนจากต่างชาติ (Foreign
Investment Commission: FIC) เป็นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั โิ ครงการ
การยื่นขอรับการ เอกสารและหลักฐานเพื่อขออนุมตั กิ ารลงทุนจาก MIC มีดงั นี้
ส่งเสริมการลงทุน 1) Business Profile พร้อมเอกสารแสดงความน่าเชื่อถือทางการเงินของบริษทั
2) Bank Reference เพื่อรับรองฐานะทางการเงินของนักลงทุน/บริษทั
จาก MIC
3) รายละเอียดสําคัญของโครงการลงทุน เช่น
- คาดประมาณกําไรสุทธิประจําปี และรวมทัง้ รายจ่ายและรายได้ประจําปี
- บัญชีประจําปีของเงินหมุนเวียนในภาคการผลิตและภาคการบริการ
- ประมาณการรายได้เงินตราต่างประเทศประจําปี
- ระยะเวลาของการคืนทุน
- คาดประมาณอัตราการจ้างแรงงาน
- คาดประมาณการเพิม่ ขึน้ ของรายได้ประชาชาติจากการลงทุน
- ปจั จัยการตลาดในประเทศและต่างประเทศ
- ความต้องการสินค้าสําหรับตลาดภายในประเทศ
- คาดประมาณการเงินออมในสกุลเงินตราต่างประเทศ
„ กรณีท่เี ป็นโครงการของการลงทุนต่างชาติร้อยละ 100 จะต้องแนบร่างสัญญา
ดําเนินการจากองค์กรภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจนัน้ ๆ
„ กรณีเป็นโครงการร่วมทุน จะต้องแนบร่างสัญญาระหว่างนักลงทุนต่างชาติและ
นักลงทุนเอกชนท้องถิน่
„ กรณีเป็นโครงการทีม่ กี ารเช่าทีด่ นิ จะต้องแนบร่างข้อตกลงการเช่าทีด่ นิ นัน้ ด้วย
„ กรณีกจิ การร่วมทุนในรูปแบบบริษทั จํากัด จะต้องแนบร่าง Memorandum and
Articles of Association
5.2 เป้ าหมายของกฎหมายการลงทุนต่างประเทศ (Foreign Investment Law): มีดงั นี้ คือ
1. ให้การสนับสนุนและขยายการส่งออก
2. การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ ซึง่ จําเป็นต้องใช้การลงทุนอย่างมาก
3. สนับสนุนการลงทุนทีใ่ ช้เทคโนโลยีขนสู
ั้ ง
4. ให้การสนับสนุนและให้การช่วยเหลือการผลิตและภาคบริการทีม่ เี งินลงทุนสูง
5. เปิดโอกาสให้กบั การจ้างงานจํานวนมาก
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6. พัฒนางานกิจกรรมทีช่ ่วยประหยัดพลังงาน
7. พัฒนาภูมภิ าค
ทัง้ นี้ เพื่อเป็ น การบริห ารงานรวมถึง การกํา กับ ดูแลการบัง คับ ใช้กฎหมายว่า ด้ว ยการลงทุ น
ต่างประเทศ รัฐบาลพม่าจึงได้ตงั ้ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Myanmar Investment Commission
(MIC) ขึน้ มา โดยมีหน้าทีใ่ นการพิจารณาและการให้ความเห็นชอบเบือ้ งต้นแก่โครงการทีข่ ออนุมตั ลิ งทุน
เป้ าหมายของแผนพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะ 30 ปี
แผน 30 ปี
แผน 5 ปี แผน 5 ปี แผน 5 ปี แผน 5 ปี แผน 5 ปี
ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 ระยะที่ 5
ปี
ภาคการผลิต
2543-2544 % ของ % ของ % ของ % ของ % ของ
GDP
GDP
GDP
GDP
GDP
ภาค
57.6
47.3
40
30
20
19
การเกษตร
ภาค
11.4
20
25
30
35
37
อุตสาหกรรม
ภาคบริการ
31
32.7
35
40
45
44
รวม
100
100
100
100
100
100

แผน 5 ปี
ระยะที่ 6
% ของ
GDP
19
37
44
100

ทีม่ า: แผนระยะยาว 30 ปี 2000/02 ‟ 2030/31 อ้างใน Kyi Kyi Seinn, Strategies for Industrial Development of
Myanmar (Yangon: Industrial Development Study Group,March 2007), p. 6.
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5.3 ขัน้ ตอนการจดทะเบียนการลงทุนและขอรับการส่งเสริมการลงทุน
ผูล้ งทุนยื่นแบบฟอร์มต่ อ MIC
MIC ออกใบอนุญาตลงทุน
ผูล้ งทุนนาใบอนุญาตจาก MIC ไปขอ
Permit to Trade จาก
Companies Registration Office
บริ ษทั และพนักงานต่างชาติ
ต้องเปิ ดบัญชีธนาคารที่ MIC
กาหนด

ผูล้ งทุนซื้อประกันจาก
Myanmar Insurance
Corp.

ผูล้ งทุนต้องจดทะเบียน
บริ ษทั ที่
Companies
Registration Office

บริ ษทั ต้องจดทะเบียนเป็ นผูน้ าเข้า หรือ
ส่งออกกับ
The Export Import Registration Office
ณ กระทรวงการค้า

5.4 กฎระเบียบทางการค้า
5.4.1 ระเบียบพิ ธีการศุลกากรของประเทศไทย
การนํ า ของหรือ สิน ค้า เข้า มาในราชอาณาจัก รไทยหรือ การส่ ง ของหรือ สิน ค้า ออกไปนอก
ราชอาณาจักรนัน้ จะต้องปฏิบตั พิ ธิ กี ารทางด้านศุลกากรเพื่อตรวจสอบว่าของหรือสินค้าดังกล่าวมีภาระ
เรื่องภาษีอากรหรือไม่อย่างไร หรืออยูภ่ ายใต้ขอ้ ห้ามข้อกําหนดในการนําเข้าหรือส่งออกหรือไม่ประการ
ใด
การนํ า ของหรือ สิน ค้ า เข้า มาในราชอาณาจัก ร หรือ การส่ ง ของหรือ สิน ค้า ออกไปนอก
ราชอาณาจักรไทยอาจกระทําได้ทงั ้ ทางเรือ ทางอากาศ และทางบก โดยจะต้องปฏิบตั พิ ธิ กี ารทางด้าน
ศุลกากรในหลักการเดียวกัน เพียงแต่จะแตกต่างในเรื่องของรายละเอียดเท่านัน้
1. การปฏิ บตั ิ พิธีการ
ศุลกากร ณ ด่าน
ชายแดน

การปฏิ บตั ิ พิธีการศุลกากรขาเข้ากรณี ที่บคุ คลใดนายวดยาน ทัง้ ที่
บรรทุกและมิได้บรรทุกสิ่ งของ หรือมีคนหาบ หามของ หรือนาสัตว์
พาหนะบรรทุกสิ่ งขิ งเข้ามาในราชอาณาจักร ให้เจ้าหน้ าที่ด่านพรมแดน
เรียกให้หยุดเพื่อตรวจและปฏิ บตั ิ ตามขัน้ ตอน ดังนี้
1.1ให้บคุ คลผู้ที่ควบคุมยวดยานที่บรรทุกสิ่ งของอันเดิ นด้วย
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กาลังเครื่องยนต์ ยื่นบัญชีสินค้า (แบบ ศบ.1) เป็ นจานวน2ฉบับ เมื่อ
เจ้าหน้ าที่ศลุ กากรประจาด่านพรมแดนได้ตรวจสอบจานวนหีบห่อและ
เครื่องหมายถูกต้องแล้ว ให้มดั ลวดประทับตราตะกั ่วสาหรับรถปิ ด หรือ
ใช้เชือกตาข่ายคลุมบรรดาหีบห่อแล้วมัดลวดประทับตราตะกั ่วสาหรับ
รถปิ ด เพื่อมิให้มีการย้าย ถอน หรือเปลี่ยนแปลงหีบห่อ หรือในกรณี ที่ไม่
ดาเนิ นการตามวิ ธีดงั กล่าวได้ ให้จดั เจ้าหน้ าที่ควบคุมการนาเข้ามาส่ง
ด่านศุลกากร
1.2 เมื่อดาเนิ นตามข้อ 1.1 แล้ว เจ้าหน้ าที่จะลงเลขลาดับในบัญชี
สิ นค้า (แบบ ศบ.1)ทัง้ 2ฉบับ ที่มมุ บนด้านขวา กรอกรายละเอียดพร้อม
ลงนามในบัญชีดงั กล่าว และมอบต้นฉบับให้ผ้คู วบคุมฯเป็ นใบอนุญาต
ผ่านพรมแดน
1.3 กรณี เป็ นยวดยานบรรทุกที่มิได้เดิ นด้วยกาลังเครื่องยนต์ ให้
เจ้าหน้ าที่กรอกรายการลงในใบผ่านแดน(แบบ ศบ.2) แทน บัญชีสินค้า
(แบบ ศบ.1)
1.4 กรณี ยวดยานอื่นๆที่มิได้บรรทุกของ เช่น ใช้คนหาบหาม
หรือยานพาหนะต่างๆ หากไม่มีของต้องกากับให้ผ่านไปได้ โดยไม่ต้อง
ใช้ใบผ่านแดน (แบบศบ.2)
1.5 กรณี ที่บคุ คลใดเมื่อผ่านพรมแดนเข้ามา หากมีของที่ต้องเสีย
ภาษี อากรติ ดตัวเข้ามาด้วย ให้พนักงานเจ้าหน้ าที่ศลุ กากร ณ ด่าน
พรมแดนมีหน้ าที่เรียกเก็บอากร ทัง้ นี้ ของที่นาเข้านัน้ ต้องมีราคาไม่เกิ น
20,000 บาท และไม่เป็ นของต้องห้ามหรือต้องกากับในการนาเข้า ตาม
กฎหมาย โดยให้เรียกเก็บภาษี ตามที่กาหนดไว้ในพระราชกาหนดพิ กดั
อัตราศุลกากร พ.ศ. 2530
1.6 บุคลที่ควบคุมยวดยาน ต้องนาบัญชีสินค้าหรือใบผ่านแดน
และยวดยานที่ได้รบั จากเจ้าหน้ าที่ด่านพรมแดนไปยื่นที่ด่านศุลกากร
เพื่อให้ตรวจสอบว่าถูกตรงตรงกับรายการที่สาแดงในการนาเข้ามา
หรือไม่
2. การปฏิบตั พิ ธิ กี าร
ศุลกากรขาออก

2.1 สินค้าขาออกทีต่ อ้ งส่งผ่านเขตแดนทางบกทุกชนิด ไม่วา่ เป็นของ
ต้องเสียอากรขาออกหรือของต้องห้าม ต้องกกํากับ ผูส้ ง่ ออกจะต้องทําใบขน
สินค้าขาออกและมีเอกสารกํากับของทีส่ ่งออกเช่นเดียวกับการส่งออกทั ่วไป
2.2 ผูค้ วบคุมยวดยานหรือผูส้ ่งของโดยยวดยานบรรทุกของทีเ่ ดินด้วย
กําลังยนต์ ไม่วา่ จะบรรทุกสินค้าออกไปหรือไม่กต็ าม ให้จดั ทําบัญชีสนิ ค้า
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(แบบ ศบ.3) แสดงรายการสินค้าทีส่ ง่ ออกนอกราชอาณาจักรผ่านเขตแดนทาง
บก จํานวน2ฉบับ ในกรณีท่ี เป็นรถทีม่ ไิ ด้บรรทุกสินค้าให้หมายเหตุในบัญชีวา่
ไม่สนิ ค้าส่งออกยืน่ ต่อด่านศุลกากรทางบก รวมทังด่
้ านศุลกากรทีต่ งั ้ อยูร่ มิ นํ้าที่
เป็นเส้นเขตแดนยืน่ มาพร้อมกับใบขนสินค้า ขาออก
2.3 เมื่อเจ้าหน้าทีศ่ ุลกากรตรวจสอบสินค้าทีส่ ่งออกแล้วเห็นว่าถูกต้อง
ตรงกับใบขนส่งสินค้าขาออก และบัญชีสนิ ค้า(แบบ ศบ.3) พร้อมทังปฏิ
้ บตั พิ ธิ ี
การทางศุลกากรครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าทีจ่ ะมอบคู่ฉบับใบขนส่งสินค้าขาออก
และบัญชีสนิ ค้าให้ ผูค้ วบคุมยวดยาน หรือผูส้ ง่ ของนําไปยืน่ ต่อด่านพรมแดน
2.4 หากยวดยานใดๆทังที
้ บ่ รรทุก และมิได้บรรทุกสินค้า หรือมีคนหาบ
หาม หรือใช้สตั ว์พาหนะบรรทุกสินค้า ซึง่ ออกนอกราชอาณาจักรโดยผ่านด่าน
พรมแดน ต้องหยุดเพื่อให้เจ้าหน้าทีศ่ ุลกากรตรวจ และต้องยืน่ คู่ฉบับใบขนส่ง
สินค้า และเอกสารอื่นๆ ทีต่ อ้ งมีกาํ กับสินค้าทีส่ ่งออกให้เจ้าหน้ าทีต่ รวจสอบ
ด้วยทุกครัง้
2.5 เมื่อเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบจํานวนหีบห่อสินค้าทีจ่ ะส่งออกแล้ว เห็น
ว่าถูกต้องตรงตามคู่ฉบับใบขนส่งสินค้าขาออกและบัญชีสนิ เค้า (แบบ ศบ.)
เจ้าหน้าทีจ่ ะเก็บคู่ฉบับและใบขน และบัญชีสนิ ค้าไว้และสินค้าผ่านพรมแดน
ออกไป

5.5 ระเบียบพิ ธีการศุลกากรของสหภาพพม่า
5.5.1 สิ นค้านาเข้า
ก.สินค้าทีอ่ นุญาตให้นําเข้า

กระทรวงพาณิ ชย์ของพม่าได้กาหนดรายการสิ นค้านาเข้า โดย
จาแนกออกเป็ น
1.รายการสิ นค้าที่จาเป็ น (Priority Items) ได้แก่ เครือ่ งจักร
และอะไหล่วตั ถุดิบสาหรับอุตสาหกรรม ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ยากาจัด
วัชพืช เมล็ดพันธุส์ าหรับทาการเกษตร(Agricultural Inputs)
อาหารปรุงแต่ง วัสดุก่อสร้าง ยานพาหนะ และอุปกรณ์การขนส่ง
ผลิ ตภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ผลิ ตยา เครื่องจักและวัสดุด้านการ
ประมง วัสดุสาหรับเพาะเลีย้ ง ปศุสตั ว์ เครื่องมือการไฟฟ้ า
เครื่องมือการคมนาคม เครื่องเขียน ผลิ ตภัณฑ์ปิโตรเลียม
2. รายการสิ นค้าฟุ่ มเฟื อย (Optional Items) ได้แก่ อาหาร
และเครื่องดื่ม สิ่ งทอ ของใช้ส่วนบุคคล ของในครัวเรือน
เครื่องใช้ไฟฟ้ า ยานพาหนะ และสิ นค้าเบ็ดเตล็ด
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การนําเข้ารายการสินค้าฟุม่ เฟือย อนุญาตให้นําเข้าโดยวิธนี ําเข้าจาก
เงินทีไ่ ด้สง่ ออกนําเข้าตามระบบนําเข้าก่อนส่งออกหลังและนําเข้าตาม
ระบบฝากขาย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
- มูลค่าสูงสุดทีอ่ นุญาตให้นําเข้า ครัง้ ละไม่เกิน 100,000 ดอลล่าร์
สหรัฐ
- สินค้าจําเป็นทีต่ อ้ งนําเข้าก่อนภายในเวลา6 เดือนนับจากวันที่
กําหนดในใบอนุญาตนําเข้าสินค้าฟุม่ เฟือย
- หากไม่มกี ารนําเข้ารายการสินค้าจําเป็น ภายหลังจากทีม่ กี าร
นําเข้า รายการสินค้าฟุม่ เฟือยแล้ว จะไม่มกี ารพิจารณาอนุญาต
ให้นําเข้ารายการสินค้าฟุม่ เฟือยครังใหม่
้
- หากนําเข้าโดยระบบนําเข้าส่งออกหลัง และระบบขายฝาก จะ
อนุญาตให้มกี ารส่งออกได้ ก็ต่อเมื่อมีการนําเข้ารายการสินค้า
ฟุม่ เฟือยก่อนแล้ว
- หากไม่สามารถนําเข้ารายการสินค้าจําเป็น หรือมีการกระทําใดๆ
เพื่อฉ้อโกง หรือหลอกลวง เกีย่ วกับเรื่องนี้ จะมีการพิจารณาถึง
ขันยกเลิ
้
กใบจดทะเบียนผูข้ าํ เข้าส่งออก
2. การนําเข้ารายการสินค้าฟุม่ เฟือย อนุญาตให้นําเข้าโดยเงินทีไ่ ด้จาก
การส่งออกการนําเข้าตามระบบนําเข้า ก่อนส่งออกหลัง การนําเข้าตาม
ระบบขายฝาก โดยมีเงื่อนไขดังนี้
มูลค่าการนําเข้าจริงของสินค้าในรายการสินค้าจําเป็นจะต้อง
เท่ากับจํานวนทีก่ าํ หนดไว้สาํ หรับ การนําเข้าสินค้าในรายการนี้
จะต้องนําสินค้าในรายการทีจ่ าํ เป็นตามทีร่ ะบุไว้ในใบอนุญาต
นําเข้า
การนําเข้าสินค้าฟุม่ เฟือย จะมีมลู ค่าเท่ากับมูลค่าการนําเข้า
สินค้าจําเป็นทีน่ ําเข้าจริง จะใช้พจิ ารณาสําหรับอนุญาตการ
นําเข้าโดยเงินทีไ่ ด้จากการส่งออกในโอกาสต่อไป
ถ้าการนําเข้าสินค้าจําเป็นโดยเงินทีไ่ ด้จากการส่งออกสะสมกัน
จากใบอนุญาตส่งออก 3-4 ใบ และมีมลู ค่าเท่ากับ ทีก่ าํ หนดไว้
จึงจะพิจารณาอนุญาตการนําเข้าสินค้าฟุม่ เฟือย
ในกรณีของสินค้าอื่นทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการทังสองนี
้
้ หากมีการ
นําเข้าสินค้าจําเป็นตามวิธดี งั กล่าวข้างต้น ในจํานวนมูลค่า3เท่า
ของจํานวนนําเข้า
ค. สิ นค้าควบคุมการนาเข้า สิ นค้าที่ต้องได้รบั อนุญาตในการนาเข้า ตามบัญชีรายชื่อสินค้าทีจ่ ดั
ระเบียบ (ควบคุม) การนําเข้าของกระทรวงพาณิชย์ มีดงั นี้
ข. เงื่อนไขการนาสิ นค้าใน
รายการสิ นค้าจาเป็ นและ
รายการสิ นค้าฟุ่ มเฟื อย
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ประเภทสิ นค้าเกษตรกรรม
- พริกไทย
- กระเทียม
- หัวหอมใหญ่
- เมล็ดพันธุห์ วั หอมใหญ่
- หัวมันฝรั ่ง
- ลําไยแห้ง
- ปลาปน่
- มะพร้าว
- นํ้ามันมะพร้าว
- ถั ่วเหลือง
- นํ้ามันถั ่วเหลือง
- นํ้ามันปาล์ม
- เมล็ดกาแฟ
- ผลิตภัณฑ์กาแฟ
- ใบชา ชาผง
- หางนมผง (นมผงขาดมันเนย)
- นมสด และเครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง)
- เส้นไหม
- กระสอบปา่ น
- ปอแก้วและปอกระเจา
- ไม้และไม้แปรรูปทังสิ
้ ง่ ประดิษฐ์ เครื่องหรือสิง่ อื่นใดทีท่ าํ ด้วยไม้
ประเภทสิ นค้าอุตสาหกรรม
- นํ้าตาลทราย
- ทองคํา
- นํ้ามันแนพทา (NAPHTA)
- เศษ เศษตัด และของทีใ่ ช้ไม่ได้ซง่ึ เป็นพลาสติก
- เหรียญโลหะ
- เคมีภณ
ั ฑ์ประเภทไวนีลคลอไรด์โมโนเมอร์
- สาร CLENBUTEROL
- เครื่องแต่งกาย
- ภาชนะกระเบือ้ งเคลือบ
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หินจําพวกทีใ่ ช้ทาํ อนุสาวรียห์ รือก่อสร้าง
หินอ่อน
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
เลื่อยโซ่
เครื่องยนต์ ส่วนประกอบอุปกรณ์ทใ่ี ช้แล้วของจักรยานยนต์ (ขนาด
ไม่เกิน 50 ลูกบาศก์ เซนติเมตร)
เครื่องเล่นเกม
เครื่องพิมพ์ล่องลึกหรืออินทาลโย (Tntagilo Printing Machinery)
และเครื่องถ่ายเอกสารชนิดสอดสี
รถยนต์ใช้แล้ว
รถยกใช้แล้ว
รถยนต์นั ่งใช้แล้ว
รถจักรยานยนต์ใช้แล้ว
รถบรรทุกคนโดยสาร
เครื่องจักรทีใ่ ช้ในการละเมิดลิขสิทธิ ์ (ละเมิดลิขสิทธิ ์ เทปเพลง
วีดโี อ เทป และแผ่นซีด)ี
โบราณวัตถุ

5.5.2 สิ นค้านาเข้าที่ได้รบั การยกเว้นค่าธรรมเนี ยมการนาเข้า
สินค้านําเข้าโดยองค์การที่ดําเนินธุรกิจในพม่าภายใต้กฎหมายการลงทุนต่างประเทศ
ของพม่า มีวตั ถุประสงค์การใช้เพื่อธุรกิจ ดังต่อไปนี้
- เครื่องจักร เครื่องมือ ส่วนประกอบของเครื่องจักร ชิน้ ส่วนอะไหล่ และวัสดุทใ่ี ช้ทางธุรกิจ
ทีม่ คี วามจําเป็นทีต่ อ้ งใช้สาํ หรับการก่อสร้าง ซึ่งนําเข้ามาในฐานะทุนของต่างประเทศที่
ระบุโดยคณะกรรมาธิการส่งเสริมการลงทุนแห่งสหภาพพม่า (Myanmar Investment
Commission หรือ MIC)
- วัตถุดบิ หรือวัสดุท่ใี ช้สําหรับการบรรจุภณ
ั ฑ์ (สําหรับ 3 ปี แรกเท่านัน้ ) ผลิตภัณฑ์เชิง
พาณิชย์สาํ หรับใช้ในการก่อสร้างเพื่อการผลิตและส่งออกให้สมบูรณ์
1. สินค้าทีน่ ําเข้าโดยหน่วยงานของรัฐ
- สินค้าทีน่ ําเข้าเพื่อวัตถุประสงค์ใช้ในราชการ
- สินค้าทีน่ ําเข้าภายใต้โครงการลงทุนประจําปี
2. รถยนต์ใหม่ทใ่ี ช้เพื่อธุรกิจนําเข้าโดยระบบฝากขายและขายในประเทศเป็นเงินสกุล ดอลล่าร์
สหรัฐ
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โดยผ่านหน่ วยงาน Vehicle, Machinery and Equipment Trading Inspection and
Agency Services Co.Ltd Myanmar Motor Limited ให้กบั หน่ วยงานที่ดําเนินธุรกิจภายใต้การ
ส่งเสริมการลงทุน นอกจากนี้ยงั มีสนิ ค้าที่นําเข้าโดยบริษทั นํ้ามันที่ดําเนินธุรกิจภายใต้ขอ้ ตกลง
ร่วมกับ Myanmar Oil and Enterprise และสินค้าทีน่ ําเข้าโดยคณะทูตานุทตู
3. ผลิตภัณฑ์ยา และวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการผลิตยาทีน่ ําเข้าโดยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของรัฐหรือภาค
เอกชนที่จดทะเบียนผู้นําเข้าส่งออก เพื่อใช้ในการสนับสนุ น และปรับปรุงการสาธารณสุขหรือ
สวัสดิการของประชาชนทีร่ บั รักษาทางการแพทย์
4. ปุ๋ย เครื่อ งมือ การเกษตร เครื่อ งจัก รการเกษตรและยาฆ่ า แมลง ที่ใ ช้เ พื่อ การพัฒ นาภาค
การเกษตรทีน่ ําเข้าโดยหน่ วยงานรัฐวิสาหกิจของรัฐ หรือภาคเอกชนที่จดทะเบียนเป็นผู้นําเข้า
ส่งออก
5. สินค้าผ่านแดน การนําเข้าสินค้าไปสู่ประเทศที่ 3 โดยใช้พม่าเป็นตัวกลางผ่าน สินค้าผู้ส่งออกจะ
เสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 5 ให้ผู้นําเข้าพม่า เสียร้อยละ 2.5 บวกเพิม่ ร้อยละ5 ให้กรมศุลกากร
พม่า สินค้าผ่านแดนส่วนใหญ่ได้แก่ ยานพาหนะและอุปกรณ์ เป็นต้น
สิ นค้าที่ต้องชาระ
ค่าธรรมเนี ยมพิ เศษในการ
นาเข้า
สิ นค้าควบคุมที่รฐั บาลไม่
อนุญาตให้เอกชนนาเข้า

- ปลาปน่
- ข้าวโพด
- กากถั ่วเหลือง
- ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen Peroxide)
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ สหภาพพม่า ฉบับที9่ /99 วันที่ 26
พฤศจิกายน 1999 เดิมเคยมีประกาศฉบับที่ 5/98 ลงวันที่ 20 มีนาคม
1998 กําหนดรายการสินค้าทีห่ า้ มนําเข้าด่านชายแดน 10 รายการ
สินค้า การประกาศครังนี
้ ้เพิม่ รายการสินค้าอีก 5 รายการ รวมเป็น 15
รายการ ประกาศชนิดสินค้าทีห่ า้ มนําเข้าด้านชายแดน ดังนี้
- ผงชูรส
- นํ้าหวาน/เครื่องดื่ม (Soft drink)
- ขนมปงั กรอบทุกชนิด
- หมากฝรั ่ง
- ขนมเค้ก
- ขนมเวเฟอร์
- ช็อกโกแลต
- อาการกระป๋อง (เนื้อสัตว์ และผลไม้)
- เส้นหมีท่ ุกชนิด
- เหล้า
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- เบียร์
- บุหรี่
- ผลไม้ทุกชนิด
- ผลิตภัณฑ์พลาสติกสําหรับใช้ในครัวเรือนและใช้ส่วนตัวทุกชนิด
- สินค้าทีห่ า้ มอื่นๆ ทีม่ กี ฎหมายปจั จุบนั ห้ามนําเข้า
ประกาศชนิดสินค้าทีห่ า้ มนําเข้าทางทะเล (จากประกาศกระทรวง
พาณิชย์ สหภาพพม่า ฉบับที2่ /2000) ผูท้ ไ่ี ด้จดทะเบียนเป็นผูน้ ําเข้า ‟
ส่งออก กลุ่มสหกรณ์ ซึง่ นําเข้าสินค้าในรูปของการค้าปกติ (Normal
Trade) ทางทะเล (Overseas Trade)หรือผ่านทางชายแดน ห้ามมิให้
นําเข้าสินค้าทีร่ ะบุนบั จากวันทีอ่ อกประกาศ ดังนี้
- ผงชูรส
- นํ้าหวาน/เครื่องดื่ม (Soft drink)
- ขนมปงั กรอบทุกชนิด
- หมากฝรั ่ง
- ขนมเค้ก
- ขนมเวเฟอร์
- ช็อกโกแลต
- อาการกระป๋อง (เนื้อสัตว์ และผลไม้)
- เส้นหมีท่ ุกชนิด
- เหล้า
- เบียร์
- บุหรี่
- ผลไม้ทุกชนิด
- สินค้าทีห่ า้ มอื่นๆ ทีม่ กี ฎหมายปจั จุบนั ห้ามนําเข้า
5.5.3 สิ นค้าส่งออก
ประกาศสิ นค้าชนิ ดที่ห้าม
ส่งออก

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ สหภาพพม่า ฉบับที่ 10/99 วันที่ 26
พฤศจิกายน 1999 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 3(1) ของ
พระราชบัญญัตคิ วบคุมการนําเข้าและส่งออก(ชั ่วคราว) ปี 1947
กระทรวงพาณิชย์แห่งรัฐบาลสหภาพพม่าประกาศห้ามส่งออกสินค้า
1. ผูท้ ไ่ี ด้จดทะเบียนเป็นผูน้ ําเข้า-ส่งออก กลุ่มสหกรณ์ ซึง่ นําเข้าสินค้า
ในรูปของการค้าปกติ (Normal Trade) ทางทะเล หรือผ่านทางชายแดน
ห้ามมิให้สง่ ออกสินค้าทีร่ ะบุ นับจากวันทีอ่ อกประกาศ ดังนี้
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1.1 รายการสิ นค้าห้ามส่งออกในรูปการค้าปกติ ทางทะเล
ผลิ ตผลเกษตรกรรม
1. ข้าว ปลายข้าว รํา 2. นํ้าตาลทรายขาว นํ้าตาลทรายแดง นํ้าตาลดิบ
3. ถั ่วลิสง นํ้ามันถั ่วลิสง 4. งา นํ้ามันงา 5. เมล็ด Niger และนํ้ามัน
6. เมล็ดมัสตาด และนํ้ามัน 7. เมล็ดทานตะวันและนํ้ามัน 8. กากพืช
นํ้ามันทุกชนิด 9. ฝ้ายและผลิตภัณฑ์ฝ้าย (ฝ้าย เส้นใย)
แร่ธาตุ
10. นํ้ามันปิโตรเลีย่ ม11. อัญมณี 12. ทองคํา 13. หยก 14. ไข่มุก15.
เพชร 16. ตะกั ่ว 17. ดีบุก 18.วูลแฟรม 19. ส่วนผสมดีบกุ และชีไลท์ 20.
เงิน 21. ทองแดง 22. สังกะสี 23. ถ่านหิน 24. โลหะอื่น ๆ
สัตว์และผลิ ตผลของสัตว์
25. งาช้าง 26. วัว ควาย ช้าง ม้า และสัตว์หายาก 27. หนังสัตว์
สิ นค้าประมง
28. เปลือกกุง้ ปน่
สิ นค้าทั ่วไป
29. อาวุธ และเครื่องกระสุน 30. วัตถุโบราณ
ผลิ ตภัณฑ์จากป่ า
31. ยางพารา
1.2 รายการสิ นค้าห้ามส่งออกในรูปการค้าปกติ ผ่านทางชายแดน
ผลิ ตผลเกษตรกรรม
1. ข้าว ปลายข้าว รํา 2. นํ้าตาลทรายขาว นํ้าตาลทรายแดง นํ้าตาลดิบ
3. ถั ่วลิสง นํ้ามันถั ่วลิสง 4. งา นํ้ามันงา 5. เมล็ด Niger และนํ้ามัน
6. เมล็ดมัสตาด และนํ้ามัน 7. เมล็ดทานตะวันและนํ้ามัน
8. กากพืชนํ้ามันทุกชนิด 9. ฝ้ายและผลิตภัณฑ์ฝ้าย (ฝ้าย เส้นใย)
แร่ธาตุ
10.นํ้ามันปิโตรเลีย่ ม 11. อัญมณี 12. ทองคํา 13. หยก 14. ไข่มุก 15.
เพชร 16. ตะกั ่ว 17. ดีบุก 18. ทังสเตน 19. วูลแฟรม 20. เงิน 21
ทองแดง 22. สังกะสี 23. ถ่านหิน 24. โลหะอื่น ๆ
สัตว์และผลิ ตผลของสัตว์
25. งาช้าง 26. วัว ควาย ช้าง ม้า และสัตว์หายาก 27. หนังสัตว์
สิ นค้าประมง
28. เปลือกกุง้ ปน่
สิ นค้าทั ่วไป
29. อาวุธ และเครื่องกระสุน 30. วัตถุโบราณ
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ผลิ ตภัณฑ์จากป่ า
31. ยางพารา 32. ไม้สกั
2. สิ นค้าที่ประกาศห้ามส่งออก จะมีการเปลีย่ นแปลงไปตามกาลเวลา
ขึน้ กับสถานการณ์ความต้องการของตลาดภายในประเทศ

5.6 ขัน้ ตอนการนาเข้า-ส่งออกสิ นค้า
1.1 ผู้ท่จี ะทําธุรกิจนํ าเข้า-ส่งออกสินค้าจะต้องยื่นขอจดทะเบียนเป็ นผู้นํ าเข้า และส่งออกที่
สํานักงานทะเบียนนําเข้า-ส่งออก (Export-Import-Registration-Office) กรมการค้ากระทรวงพาณิชย์ โดยมี
อัตราค่าธรรมเนี ย มการจดทะเบียน 5,000 จ๊าต สําหรับระยะเวลา 1 ปี และ 10,000 จ๊า ต สําหรับ
ระยะเวลา 3 ปี
1.2 คุณสมบัตขิ องผูท้ จ่ี ะสามารถยืน่ ขอจดทะเบียนเป็นผูน้ ําเข้าส่งออก มีดงั นี้
บุ ค คลธรรมดาทัง้ หลายที่มี ส ัญ ชาติพ ม่ า หรือ ที่ แ ปลงสัญ ชาติเ ป็ น พม่ า (Naturalized
Citizenship)
ห้างหุน้ ส่วน บริษทั ทัง้ หลายทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในพม่า
ห้า งหุ้น ส่ ว นจํา กัด บริษ ัท ร่ ว มทุ น ทัง้ หลายที่จ ัด ตัง้ ขึ้น ภายใต้ก ฎหมายการลงทุ น
ต่างประเทศของพม่า
สหกรณ์ทงั ้ หลายทีส่ ดทะเบียนภายใต้กฎหมายสหกรณ์ของพม่า ปี 2533
1.3 สิทธิของผูจ้ ดทะเบียนนําเข้าส่งออก
- สามารถส่งออกสินค้าทุกชนิดยกเว้น ไม้สกั นํ้ามันปิ โตรเลียม แก๊สธรรมชาติไข่มุกหยก อัญ
มณี แร่ธรรมชาติ และสินค้าอืน่ ๆ ทีร่ ะบุวา่ สามารถดําเนินการได้โดยหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ แต่เพียงผู้
เดียว
สามารถนําเข้าสินค้าทุกชนิดตามเงื่อนไขของกฎและระเบียบ ที่ระบุไว้ ยกเว้นสินค้าที่เป็ น
สินค้าห้ามนําเข้า
สามารถจําหน่ายสินค้าในตลาดภายในประเทศได้
สามารถยืน่ ขอหนังสือเดินทางประเภทธุรกิจไปต่างประเทศ
สามารถทีจ่ ะรับรองแขกต่างประเทศ เพื่อการเจรจาธุรกิจได้
5.6.1 การส่งสิ นค้าออก
1. ผูส้ ่งออกที่จดทะเบียนก่อนที่จะส่งสินค้าออก จะต้องได้รบั ใบอนุ ญาตส่งออกจากกระทรวง
พาณิชย์มรี ะยะเวลา 6 เดือน
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2. ผู้ซ้อื ในต่างประเทศจะต้องเปิ ด L/C ที่ Myanmar-Investment-and-Commercial-Bank(MICB) หรือ Myanmar -Foreign-Trade-Bank (MFTB) ผ่านทางธนาคารในต่างประเทศ ซึ่งเป็นที่
ยอมรับและจะต้องแจ้งต่อเรือทีจ่ ะขนสินค้าด้วย
3. ในกรณีท่จี ะต้องตรวจสินค้าก่อนขนส่ง The-Inspection-and-Agency-Service-Department
จะดําเนินการตรวจสอบเกีย่ วกับคุณลักษณะ นํ้าหนัก คุณภาพ และการบรรจุภณ
ั ฑ์ของสินค้าที่จะขนส่ง
ทางเรือ
4. เอกสารเกีย่ วกับการขนส่งสินค้าทางเรือ เช่น Shipping-Bills-Freight-Bill เป็นต้น จะต้องยืน่
ต่อธนาคารทีไ่ ด้เปิด L/C
5.6.2 การนาเข้าสิ นค้า
ผูน้ ําเข้าจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศที่ Myanmar-Investment-andCommercial -Bank (MICB) หรือ Myanmar-Foreign-Trade-Bank (MFTB) เพื่อยื่นใบอนุ ญาตนําเข้า
สินค้าจากกระทรวงพาณิชย์
แบบสัญญาขาย (Sale Contact) และ Proforma Invoice ซึ่งมีร ายละเอียดต่าง ๆ
เกีย่ วกับสินค้า บรรจุภณ
ั ฑ์ และระยะเวลาการส่งมอบ
ในกรณี ท่ีซ้ือ เป็ น ราคา FOB ผู้นํ า เข้า จะต้อ งทํา การประกัน ภัย สิน ค้า กับ Myanmar
Insurance Company และใช้บริษทั Myanmar Five Star Line เป็นผูข้ นส่งสินค้าเท่านัน้
ผูน้ ําเข้าสินค้าจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการนําเข้าภายใน 21 วัน นับจากวันตามที่ระบุไว้
ในอนุญาตนําเข้า
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ขันตอนการส่
้
งออกสินค้า

ขันตอนการนํ
้
าเข้าสินค้า

ขันตอนที
้
่ 1
ยืน่ ใบขนส่งสินค้า

ขันตอนที
้
่ 1
ยืน่ บัญชีสนิ ค้า และ ตรวจสอบ

ขันตอนที
้
่ 2
ยืน่ บัญชีสนิ ค้าและตรวจสอบ

ขันตอนที
้
่ 2
กรอกรายละเอียด พร้อมลงนาม

ขันตอนที
้
่ 3
รับมอบคู่ฉบับใบขนส่งสินค้า
ขาออกและบัญชีสนิ ค้า

ขันตอนที
้
่ 3
ชําระค่าอากร และค่าใช้จ่ายอื่น

ขันตอนที
้
่ 4
ศุลกากรปล่อยสินค้าออก

ขันตอนที
้
่ 4
ศุลกากรปล่อยสินค้าออก
5.7 ระบบธนาคาร

รัฐบาลพม่าอนุญาตให้เอกชนดําเนินกิจการธนาคารได้ ปจั จุบนั ระบบธนาคารของพม่าประกอบ
ด้วยธนาคารกลาง ธนาคารพาณิชย์ของรัฐ จํานวน 4 แห่ง ธนาคารพาณิชย์ของเอกชนพม่าประมาณ 20
แห่ง และสํานักงานตัวแทนของธนาคารพาณิชย์ต่างชาติประมาณ 200 แห่ง ซึง่ มีลกั ษณะการดําเนินการ
ดังนี้
1. ธนาคารกลาง (The central Bank of Myanmar ; CBM) ทําหน้าทีค่ วบคุมสถาบันการ
เงินทังหมด
้
กําหนดอัตราดอกเบีย้ เงินกูแ้ ละเงินฝาก อัตราส่วนของสินทรัพย์ และหนี้สนิ อัตราการ
แลกเปลีย่ นและออกธนบัตร เป้าหมายหลักขององค์กร คือ การรักษาเสถียรภาพทางการเงินของพม่า
โดยมีจุดประสงค์หลักๆ ดังต่อไปนี้
-เพื่อส่งเสริมระบบการเงินของประเทศให้เหมาะสม
-สนับสนุนและดูแลสภาพการเงิน เพื่อพัฒนาและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
กฎหมายธนาคารกลางปี พ.ศ.2553 (The central Bank of Myanmar Law) ให้อสิ ระแก่
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ธนาคารกลางแห่งสหภาพพม่าในการดําเนินนโยบายการเงิน ตลอดจนกํากับและตรวจสอบการดําเนิน
งานของสถาบันการเงินต่างๆภายในประเทศ นอกจากนี้ นับตัง้ แต่เดือนมีนาคม 2541 เป็นต้นมา
ธนาคารกลางแห่งสหภาพพม่ายังได้รบั อนุญาตให้ทาํ ธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการซือ้ – ขาย เงินตรา
ต่างประเทศอีกด้วย
2.ธนาคารพาณิ ชย์ของรัฐ (State – owned Commercial Banks) จํานวน 4 ธนาคาร คือ
2.1 The Myanmar Economic Bank (MEB) เป็นธนาคารพาณิชย์ของรัฐทีม่ สี าขามาก
ทีส่ ุดในประเทศ ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อ 2519 เพื่อพัฒนาด้านการค้าและอุตสาหกรรมของประเทศ ปจั จุบนั
Myanmar Economic Bank ให้บริการด้านต่างๆ อาทิ
- รับฝากเงินทังในรู
้ ปบัญชีกระแสรายวันและบัญชีประเภทอื่นๆ ผ่านสาขา 259
แห่งทั ่วประเทศ โดยมี Myanmar Small Loans Enterprise ซึง่ เป็นสาขาของ MEB ดูแลสถานธนานุ
เคราะห์
- ระดมทุนด้วยการออก Savings Certificates
- ปล่อยกูใ้ ห้แก่ผปู้ ระกอบการในภาคเศรษฐกิจทีส่ ่งเสริมการพัฒนาประเทศ
- ปล่อยกูใ้ ห้แก่ธุรกิจเอกชนและบุคคลทั ่วไป
2.2 The Myanmar Investment and Commercial Bank (MICB) ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อปี 2532
มีสาํ นักงานใหญ่อยูท่ ก่ี รุงย่างกุง้ และมีสาขาอยูท่ เ่ี มืองมัณฑะเลย์ ทําหน้าทีส่ ่งเสริมการลงทุนและการค้า
ของนักลงทุนท้องถิน่ และนักลงทุนต่างชาติ โดย MICB สามารถทําธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับ การซือ้ -ขาย
เงินตราต่างประเทศได้ดว้ ย
2.3 The Myanmar Foreign Trade Bank (MFTB) เน้นการทําธุรกิจด้านการเงินระหว่าง
ประเทศ ปจั จุบนั MFTB ให้บริการด้านต่างๆ ดังนี้
- รับฝากเงินในรูปบัญชีเงินต่างประเทศ โดยไม่รบั ฝากสะสมทรัพย์ มีเพียง
บัญชีเดินสะพัดเท่านัน้
- ปล่อยกูเ้ พื่อการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้การอนุมตั ขิ องรัฐในรูปตั ๋วสัญญาใช้
เงิน
- ซือ้ -ขายเงินตราต่างประเทศ รวมทังเช็
้ คเดินทาง (Traveller’s Cheques)
- การนําเข้า และส่งออกของพม่าโดยการออกตั ๋วแลกเงิน(Bill of Exchange)
และ Letter of Credit (L/C)
นอกจากนี้ MFTB ยังทําหน้าทีต่ ดิ ต่อธุรกิจกับประเทศต่างๆ ทั ่วโลก โดยผ่านเครือข่าย
Correspondent Banks ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ธนาคารชัน้ นําในประเทศต่างๆ
2.4 The Myanmar Agricultural Development Bank (MADB) ทําหน้าทีใ่ ห้บริการด้าน
การเงินแต่ภาคเกษตรกรรมภายในประเทศ เช่น การให้ภาคการเกษตรและปศุสตั ว์ โดยระดมเงินออม
จากท้องถิน่ ชนบท ทัง้ นี้ MADB มีสาํ นักงานท้องถิน่ (Regional Offices) จํานวน 14 แห่ง มีสาขา
(Branches) จํานวน 164 สาขา และมีสาํ นักงานตัวแทน (Agency Offices) จํานวน 46 แห่ง
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3.ธนาคารพาณิ ชย์เอกชน (Private Commercial Banks)
ธนาคารพาณิชย์เอกชนในพม่าส่วนใหญ่เน้นการปล่อยกูใ้ ห้แก่ภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ
ก่อสร้าง และธุรกิจท่องเทีย่ ว ธนาคารพาณิชย์เอกชนในพม่า ได้รบั อนุญาตให้ทาํ ธุรกิจเฉพาะ
ภายในประเทศ (Domestic Business) เท่านัน้ ไม่สามารถทําธุรกิจด้านต่างประเทศได้ (Foreign
Transaction) แบ่งเป็น
3.1ธนาคารพาณิชย์ทอ้ งถิน่ (Domestic Private Banks) จํานวน 18 ธนาคาร คือ
- 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. (รัฐเข้ารับซือ้ กิจการเมือ่ วันที่ 8 สิหาคม 2005)
- Myawaddy Bank Ltd.
- Sibin Tharyar Bank Ltd.
- Tun Foundation Bank Ltd.
- Yadanabon Bank Ltd. (Mandalay)
- Yoma Bank Ltd.
3.2 สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างชาติ(Branch of Foreign Bank) จํานวน 1 แห่ง คือ
Calyon จากประเทศฝรั ่งเศส
3.3 สํานักงานตัวแทน (Representative Offices) จํานวน 21 แห่ง แบ่งเป็น
3.3.1 สํานักงานตัวแทนของธนาคารพาณิชย์ไทย (Thai Bank’s
Representative Offices) จํานวน 1 แห่ง คือ Bangkok Bank PLC. ปจั จุบนั มีเพียงเจ้าหน้าที่
ชาวพม่าประจําอยูเ่ ท่านัน้
3.3.2 สํานักงานตัวแทนของธนาคารพาณิชย์ต่างชาติ (Foreign’s
Representative Offices) จํานวน 20 แห่ง ได้แก่
- Arab, Bangladesh Bank Ltd.
- ABN AMRO Bank Ltd.
- 69 -

_

- 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
บุคคลผูน้ ําเงินทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศสหภาพพม่า สามารถทีจ่ ะโอนเงินตรา
ต่างประเทศออกนอกประเทศสหภาพพม่าได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1.เงินตราต่างประเทศตามสิทธิทส่ี มควรได้รบั ของบุคคลผูน้ นั ้
2.กําไรสุทธิหลังจากการเสียภาษี
3.เงินตราต่างประเทศตามจํานวนทีไ่ ด้รบั อนุญาตโดยเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ซึง่ อาจจะรวมถึงมูลค่าของ
ทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการชําระบัญชีบริษทั เพื่อเลิกกิจการ
แรงงานชาวต่างชาติสามารถโอนเงินรายได้ค่าจ้างประจําเดือน และรายได้อ่นื ๆ ทีไ่ ด้มาโดยสุจริต
ตามกฎหมายหลังจากเสียภาษีและหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ภายในประเทศสหภาพพม่าแล้ว
สําหรับด้านการค้าระหว่างประเทศไทยและสหภาพพม่า จะดําเนินการผ่านธนาคารตัวแทน คือ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (ธ.ส.น.) ของไทยกับ Myanmar Investment and
Commercial Bank (MICB) ของพม่า เพื่อทําการค้าแบบหักบัญชี (Account Trade) ซึง่ ผูน้ ําเข้าและผู้
ส่งออกสามารถติดต่อองค์กรการคลังสินค้า (อคส.) เพื่อยื่นแสดงความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการ
Banking Arrangement for Account Trade แล้วทางองค์กรการคลังสินค้าจะพิจารณาตามขันตอนของ
้
ธนาคารตามปกติต่อไป โดยขันตอนต่
้
างๆ สามารถสรุปได้ดงั นี้
1. ผูส้ ง่ ออกและผูน้ ําเข้าทําสัญญาซือ้ ขายสินค้า
2. ผูน้ ําเข้าไทยยืน่ ขอเปิด BA L/C กับ ธสน.โดยตรง
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3. ธสน. เปิด BA L/C ไปยัง MICB
4. MICB แจ้งได้รบั การเปิด BA L/C ให้แก่ผสู้ ง่ ออกในพม่าทราบ
5. ผูส้ ง่ ออกส่งสินค้าออกตามที่ BA L/C กําหนดให้แก่ผนู้ ําเข้าไทย
6. ผูเ้ กีย่ วข้องดําเนินการดังนี้
6.1ผูส้ ่งออกยืน่ เอกสารทีถ่ ูกต้องและครบถ้วนตามเงื่อนไขใน BA L/C
6.2 MICB จะส่งเอกสารส่งออกเพื่อเรียกเก็บเงินจาก ธสน.
6.3 ธสน. ตรวจสอบเอกสารและ Accept document
6.4 MICB จ่ายเงินให้แก่ผสู้ ่งออกในพม่า
6.5 MICB แจ้ง ธสน. และบันทึกบัญชีวา่ ธสน. เป็นลูกหนี้ (debit) พร้อมส่งรายงาน
Daily debit report ให้ ธสน. รับทราบ
6.6 ธสน.แจ้งให้ผนู้ ําเข้าไทยให้ชาํ ระเงินตาม BA L/C
6.7 ผูน้ ําเข้าไทยมาชําระเงินค่านําเข้าสินค้าตาม BA L/C กับธสน.
7. เมื่อครบรอบระยะเวลาบัญชีตามทีไ่ ด้ตกลงกันไว้ ธสน. กับ MICB จะหักกลบลบหนี้ทงั ้ เงินต้น
และดอกเบีย้ โดยธนาคารทีม่ ฐี านะเป็นลูกหนี้จะชําระเฉพาะส่วนต่างตามอัตราและสกุลเงินทีต่ กลงกันไว้
5.8 การส่งเสริมการลงทุน
5.8.1 มาตรการด้านภาษี
1. ภาษี การค้า

2. ภาษี น้าเข้า

3. ภาษี ส่งออก

4. บุคคลธรรมดา

- ธุรกิจประเภทผลิตสินค้าเพื่อขาย จัดเก็บในอัตรา 5-20% ของรายได้
- ธุรกิจบริการ เฉพาะธุรกิจขนส่งทางนํ้า ทางอากาศ รถยนต์ รถไฟ ธุรกิจ
บันเทิง ธุรกิจการค้า จัดเก็บในอัตรา 8-30 %
- ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร จัดเก็บในอัตรา 10 % ของรายได้
สินค้าทีส่ าํ คัญทีจ่ ดั เก็บมีดงั นี้
- สิง่ ทอจัดเก็บในอัตรา 5-300 % ของมูลค่านําเข้า
- เครื่องจักรและอุปกรณ์ จัดเก็บในอัตรา 15-200% ของมูลค่านําเข้า
- อุปกรณ์ในการขนส่ง จัดเก็บในอัตรา 5-300% ของมูลค่านํ้าเข้า
- สินค้าอุปโภคบริโภค จัดเก็บในอัตรา 50-200% ของมูลค่านําเข้า
มี 5 ประเภท คือ
- แป้ง แป้งข้าวจ้าว จัดเก็บในอัตรา 10 จ๊าต ต่อเมตริกตัน
- รําข้าว จัดเก็บในอัตรา 10 จ๊าต ต่อเมตริกตัน
- กากนํ้ามันพืช จัดเก็บในอัตรา 5% ของมูลค่าส่งออก
- ธัญพืช จัดเก็บในอัตรา 5% ของมูลค่าส่งออก
- ไม้ไผ่ หนังสัตว์ จัดเก็บในอัตรา 5% และ 10% ของมูลค่าส่งออก
ชาวต่างชาติจะเสียภาษี 35% ของรายได้
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5. นิ ติบคุ คล

6. ภาษี หกั ณ ที่จ่าย

1. หากเป็นบริษทั ต่างชาติทจ่ี ดทะเบียนภายใต้กฎหมายพม่า เสียภาษีในอัตรา
30%
2. สํานักงานสาขาของบริษทั ต่างประเทศทีต่ งั ้ อยูใ่ นพม่า เสีย 30% หรือ 350% ของรายได้ ทัง้ นี้ทางรัฐบาลจะพิจารณาว่าจัดเก็บในอัตราใดทีไ่ ด้จาํ นวน
สูงกว่า
ชาวต่างชาติทท่ี าํ ธุรกิจในพม่า จะเสียภาษีดงั กล่าวโดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
ผูท้ พ่ี าํ นักในพม่ากับผูท้ ม่ี ไิ ด้พาํ นักในพม่า โดยจะเสียในอัตราดังนี้
- ภาษีดอกเบีย้ ผูพ้ าํ นักเสีย 15% ไม่พาํ นักเสีย 20%
- ภาษีจากการได้รบั ใบอนุญาตต่าง ๆ ผูพ้ าํ นักเสีย 15% ผูไ้ ม่พาํ นักเสีย 20%
- ค่าธรรมเนียมการทําสัญญากับรัฐบาล ผูพ้ าํ นักเสีย 4% ผูไ้ ม่พาํ นักเสีย 3.5%
- กรณีทเ่ี งินปนั ผล กําไรของกิจการสาขาและส่วนแบ่งกําไรทีไ่ ด้รบั การหักภาษี
แล้ว ไม่ตอ้ งชําระภาษี ณ ทีจ่ ่ายอีก

5.8.2 หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิ พิเศษทางภาษี มาตรการจูงใจนักลงทุนต่างชาติ
นัน้ เป็นไปตามกรอบของกฎหมายการลงทุนของต่างชาติ (Myanmar Foreign Investment Law; FIL)
ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 1988 โดยมีกรอบแนวคิดหลักอยู่ท่กี ารจัดสรรทรัพยากรของ
ประเทศบนพืน้ ฐานของระบบเศรษฐกิจแบบตลาด การส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ
รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมของผูป้ ระกอบการ และการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบเปิด ตลอดจนการค้าการ
ลงทุนจากต่างประเทศ ซึง่ หนึ่งในผลิตผลจากกฎหมายดังกล่าวนี้กค็ อื คณะกรรมาธิการ การลงทุนของ
พม่า (Myanmar Investment Commission; MIC) www.myanmar.com/govt/trade/inv.htm และ ดัง
ตารางแสดงโครงสร้าง ของคณะกรรมาธิการการลงทุนของพม่า (Myanmar Investment Commission;
MIC)
5.8.3 รายละเอียดสิ ทธิ พิเศษทางภาษี









ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล (Tax holiday) เป็นเวลา 3 ปี เริม่ จากปีทเ่ี ปิดดําเนินการ
ได้รบั การยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีนําเข้าหรือภาษีท้องถิ่นอื่นๆ (Internal Taxes) หรือทัง้ สอง
ประเภททีเ่ ก็บจากนําเข้าเครื่องจักรและส่วนประกอบ อุปกรณ์ เครื่องมือ ชิ้นส่วนและวัสดุต่างๆ
ในช่วงทีม่ กี ารก่อสร้างโครงการ
ได้รบั การยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีนําเข้าหรือภาษีท้องถิ่นอื่นๆ (Internal Taxes) หรือทัง้ สอง
ประเภททีเ่ ก็บจากการนําเข้าวัตถุดบิ ในช่วง 3 ปีแรกของการดําเนินกิจการ
(อาจ)ให้ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีสาํ หรับกําไรทีน่ ํากลับไปลงทุนใหม่ภายใน 1 ปี
(อาจ) ให้ลดหย่อนภาษีเงินได้ให้กง่ึ หนึ่งสําหรับกําไรทีไ่ ด้จากการส่งออก
(อาจ) ให้สทิ ธิ ์ชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับคนงานต่างชาติในอัตราเดียวกับที่ เรียกเก็บ
จากชาวพม่า
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(อาจ) ให้สทิ ธิ ์หักลดหย่อนค่าใช้จ่ายในการทําวิจยั และพัฒนาออกจากรายได้พงึ ประเมิน ภาษีเงิน
ได้
(อาจ) ให้สทิ ธิ ์หักค่าเสื่อมราคา ( accelerated depreciation rates)
(อาจ) ให้สทิ ธิ ์ชําระภาษีเงินได้ในนามของผูเ้ ชีย่ วชาญ และช่างเทคนิค ชาวต่างชาติท่บี ริษทั จ้าง
โดยสามารถนํารายจ่ายในส่วนนัน้ มาหักออกจากรายได้พงึ ประเมินภาษีเงินได้
(อาจ) ให้สทิ ธิ ์ในการยกยอดผลประกอบการทีข่ าดทุนไปรวมกับผลประกอบการของปี ต่อ ๆ ไปก็
ได้ เป็นระยะเวลา 3 ปี ติดต่อกัน หากผลประกอบการรวมยังขาดทุนอยู่

5.9 สิ ทธิ พิเศษทางการค้า
สหภาพพม่า มีการทําข้อตกลงทางการค้าแบบทวิภาคีกบั หลายประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ จีน
ไทย บัง คลาเทศ อินเดีย ปากีสถาน เวียดนาม ลาว ฟิลิปปิน ส์ มาเลเซีย ภูมิภาคอาเซียน และอีก 6
ประเทศในยุโรปตะวันออก ซึง่ เงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ อยูบ่ นพืน้ ฐานของ “ข้อบัญญัตดิ ้วยชาติท่ไี ด้รบั
การอนุเคราะห์ยงิ่ ” (The Most ‟ Favored Nation: MFN) ตามหลักของ WTO นอกจากนี้ ยังมีการทํา
ข้อตกลงการทําการค้าชายแดนกับประเทศจีน (เดือนมกราคม ปี 1994), ประเทศบังคลาเทศ พฤษภาคม
ปี 1994) และประเทศไทย (เดือนมีนาคม ปี 1996) เพื่อขยายการค้าชายแดนให้มากขึน้ ซึ่งสิทธิพเิ ศษ
ทางการค้าต่างๆ พอสรุป ได้ดงั นี้
การเป็ นสมาชิ กอาเซียน ( ASEAN :
Association of South East Asian
Nations )

พม่าได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของอาเซียน เมื่อวันที่ 23
กรกฎาคม พ.ศ. 2540 และมีพนั ธะทีจ่ ะต้องลดและยกเลิก
มาตรการกีดกันทางด้านภาษีและมิใช่ภาษีให้กบั สินค้าที่
นําเข้าจากประเทศสมาชิกอาเซียนตามกลไก Common
Effective Preferential Tariff (CEPT) ภายในปี พ.ศ. 2551
สิ ทธิพิเศษทางภาษี ศลุ กากรเป็ นการ ปจั จุบนั สินค้าของพม่าทีไ่ ด้รบั GSP จากประเทศเกาหลีใต้
ทั ่วไป (GSP : Generalized System เช่น เสือ้ ผ้าสําเร็จรูปและเหมืองแร่ เป็นต้น
of Preferences)
สิ ทธิพิเศษทางภาษี ศลุ กากรภายใต้ เป็นการส่งเสริมการส่งออกให้พม่าซึง่ ประเทศสมาชิกใหม่ โดย
กรอบอาเซียน (ASEAN Integration ได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษีศุลกากร มีอตั ราภาษีทจ่ี ดั เก็บอยู่
ระหว่างร้อยละ 0-5 ดังเช่นประเทศจีนทีย่ กเว้นภาษีนําเข้า
System of Preferences : AISP)
สินค้ารวม 91 รายการแก่พม่าและสปป.ลาว โดยเริม่ มีผล
บังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2006
สําหรับไทยได้เริม่ ให้ AISP แก่สนิ ค้าพม่า จํานวน 72 รายการ ตัง้ แต่ 1 มกราคม 2545 ถึง วันที่
31 ธันวาคม 2553 (ระยะเวลา 8 ปี ) นอกจากนี้ การที่ไทย พม่า ลาว และกัมพูช า ได้ร่ วมลงนามใน
ปฏิญญาพุกามเมื่อวัน ที่ 12 พฤศจิกายน 2546 ภายใต้ยุท ธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - 73 -
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เจ้า พระยา-แม่ โ ขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy :
ACMECS) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ทําให้ไทยได้ปรับ
การให้ AISP แก่สนิ ค้าของพม่าเพิม่ ขึน้ เป็น 890 รายการ ในปี 2006 ทัง้ นี้ผู้นําเข้าไทยที่ต้องการใช้สทิ ธิ
ประโยชน์น้ี จะต้องแนบใบรับรองแหล่งกําเนิดสินค้า (Form AISP) ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ของ
พม่า เพื่อแสดงกับเจ้าหน้าทีศ่ ุลกากรของไทยด้วย
นอกจากนี้พม่ายังได้ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมภิ าคกับประเทศภูฐาน อินเดีย
เนปาล บังกลาเทศ ศรีลงั กา และไทย ทีเ่ รียกว่า BIMST-EC เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าระหว่าง
ประเทศต่างๆ ในภูมภิ าค ซึง่ ได้ลงนามเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2547
5.10 การทาสัมปทานเหมืองแร่สาหรับชาวต่างชาติ
บริษทั ต่างชาติทป่ี ระสงค์จะลงทุนเจาะสํารวจแร่ สามารถยื่นขออนุ ญาตได้ท่กี ระทรวงเหมืองแร่
ตามรายละเอียดที่ร ะบุ ไ ว้ใ นกฎหมายเหมือ งแร่ และกฎระเบียบการทําเหมืองแร่ บริษ ัท สามารถ
ปรึกษาหารือในเงื่อนไขของสัญญาการเจาะสํารวจกับกรมธรณีวทิ ยาและสํารวจแร่ (Department of
Geological Survey and Mineral Exploration) ได้ ซึ่งท้ายที่สุดใบอนุ ญาตนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั จิ าก
กระทรวงเหมืองแร่และคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสําหรับการออกใบอนุ ญาต จะมีการออกพร้อมๆ
กับการออกใบอนุ ญ าตสัญญาร่ วมลงทุน และใบอนุ ญาตนี้ จะรวมเงื่อนไขตามที่ร ะบุใ นใบอนุ ญ าตการ
ส่งเสริมการลงทุน ซึ่งออกโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะรัฐมนตรีตาม
สัญญาสําหรับการสํารวจ
การเจาะสํารวจและการศึกษาความเป็น ไปได้ใ น
การพัฒนาแหล่งแร่ทองแดงและแร่ทองคําในพืน้ ทีท่ ่ี
กําหนดระหว่างกรมธรณีวทิ ยาและสํารวจแร่ ก ับ
บริษทั ต่างชาตินนั ้

ระยะเวลาการอนุญาต*

ภาษีและค่าธรรมเนียมเหมืองแร่ (Mining Taxes
and Fees)

พืน้ ทีท่ ก่ี าํ หนดให้จะเท่ากับ 1,400 ตารางกิโลเมตร
ต่อ 1 แปลง อย่างไรก็ตามพื้นที่สําหรับการเจาะ
สํารวจ จะอนุญาตให้ไม่เกิน 3,150 ตารางกิโลเมตร
ต่อ 1 ใบอนุ ญาต ไม่ว่ากรณีใดๆ ตามที่ระบุใ น
กฎระเบียบการทําเหมืองแร่ บริษทั ฯ จะต้องคืน
พื้นที่ไม่ต่ํากว่า 700 ตารางกิโลเมตร จากพื้น ที่
สัญญาก่อนหรือภายในวันสิ้นสุดสัญญาการสํารวจ
เบื้องต้น และจะต้องคืนพื้นที่ไ ม่น้อยกว่า 1,050
ตารางกิโลเมตร ภายในวันสิน้ สุดหรือก่อนวันสิน้ สุด
สัญญาเจาะสํารวจในทุกๆ 1 ปี
„ การสํารวจเบือ้ งต้น 1 ปี
„ การเจาะสํารวจ 3 ปี
„ การศึกษาความเป็นไปได้ 1 ปี
ค่าภาคหลวงแร่ (Royalty)
ค่าภาคหลวงภายใต้กฎหมายเหมืองแร่ จัดเป็ น
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ภาษี ท่ีคํ า นวณจากยอดขาย ผู้ ค รอบครอง
ใบอนุญาตผลิตแร่จะต้องจ่ายค่าภาคหลวงคํานวณ
จากปริมาณแร่ทข่ี ายได้ ตามอัตราทีก่ าํ หนดโดย
กระทรวงตามที่ระบุไว้ในมาตรา 18 ของกฎหมาย
เหมืองแร่ ดังนี้
1) รัตนชาติ (Gemstone) อัตรา 5.0-7.5%
2) แร่ โลหะมีค่า (Precious Metal Minerals)
ได้แก่ ทองคํา เงิน ทองคําขาว อิรเิ ดียม ออสเมียม
พาลาเดีย ม รูท ิเ นี ย ม โรเดีย ม แทนทาลัม
โคลัมเบียม นิโอเบียม ยูเรเนียม ธอเลียม และแร่
โลหะมีค่าอื่นๆตามประกาศของกระทรวงเป็นครัง้
คราว ในอัตรา 4-5%
3) แร่โลหะ (Metallic Minerals) ได้แก่ เหล็ก
สังกะสี ทองแดง ตะกั ่ว ดีบุก ทังสเตน นิเกิล แอน
ติโมนี อะลูมเิ นียม อาร์เซนิก บิสมัส แคดเมียม
โครเมียม โคบอลต์ แมงกานีส และแร่โลหะอื่นๆ
ตามประกาศของกระทรวงเป็นครัง้ คราว ในอัตรา
3-4%
4) แร่อตุ สาหกรรม (Industrial Minerals) และ
หิ น (Stone) อัตรา 1-2%
5) การคํานวณมูลค่าแร่ทข่ี ายได้ตามทีก่ าํ หนดไว้ใน
มาตรา18 นัน้ กรมฯจะประเมินมูลค่าแร่ตามราคา
แร่ท่ปี ระกาศในต่างประเทศ ณ วันและเวลาที่ทํา
การซือ้ ขาย
6) กระทรวงฯอาจประกาศค่าภาคหลวงแร่ท่เี รียก
เก็บจากการสํารวจ การเจาะสํารวจ เป็นวาระ
พิเศษ สําหรับกรณีต่อไปนี้
„ ยกเว้นค่าภาคหลวงทัง้ หมดหรือบางส่วน ที่ชําระ
โดยผูไ้ ด้รบั อนุญาตทําเหมืองใน
ช่วงเวลาทีร่ ฐั เห็นควรส่งเสริมการผลิตแร่นนั ้
„ ยกเว้นค่าภาคหลวง สําหรับตัวอย่างแร่เพื่อการ
วิเคราะห์หรือการตรวจสอบทีส่ ่ง
มอบให้ห น่ ว ยงานของรัฐ บาลหรือ หน่ ว ยงานที่
เกีย่ วข้อง
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ค่าเช่าที่ดิน (Dead Rent)

„ พิจารณาเลื่อนการชําระค่าภาคหลวงที่ถึงกําหนด
ชําระ
„ ประเมิน ค่ า ภาคหลวงสํา หรับ ช่ ว งเวลาที่ไ ม่
สามารถประเมินปริมาณแร่ทแ่ี น่นอนได้
อัต ราค่ า เช่ า ที่ ดิ น ขึ้ น อยู่ ก ั บ ประเภทของการ
ดําเนิ น งานตามที่ร ะบุไ ว้ใ นมาตราที่ 115 ของ
กฎระเบียบการทําเหมืองแร่ อัตราเริม่ ต้นสําหรับแร่
โลหะคือ 15 เหรียญสหรัฐต่อตารางกิโลเมตรในช่วง
ระยะเวลาสํารวจแร่ เบื้องต้น และเพิ่มเป็ น 30
เหรียญสหรัฐฯ ในปีแรกของการเจาะสํารวจแร่และ
เพิม่ เป็น 60 เหรียญสหรัฐฯ ในปีท่สี อง ส่วนในช่วง
ทีม่ กี ารผลิตแร่จะเพิม่ เป็น 500 เหรียญสหรัฐฯ

*ระยะเวลาดัง กล่าวข้างต้น สามารถขยายอายุไ ด้โ ดยได้ร บั การอนุ มตั ิจากกระทรวง การขอ
อนุญาตขยายระยะเวลาสําหรับการเจาะสํารวจ เป็นไปได้ 2 แนวทาง คือ กระทรวงอนุ ญาตให้ครัง้ ละ1 ปี
หรือกระทรวงขยายระยะเวลาให้โ ดยได้รบั การอนุ มตั ิจากรัฐบาลการอนุ ญ าตสิทธิการทําเหมืองแร่ จะ
อนุญาตให้กบั ผู้ท่ไี ด้รบั สิทธิในการเจาะสํารวจพื้นที่นนั ้ ๆ ระเบียบ เงื่อนไขหลักๆ ที่แนบกับสัญญาร่วม
ลงทุน โดยปกติจะแนบไปกับสัญญาการเจาะสํารวจแร่ดว้ ย หากบริษทั ตัดสินใจทําเหมืองสามารถเจรจา
ตกลงในรายละเอียดของระเบียบเงื่อนไขได้ เมื่อทัง้ สองฝ่ายตกลงกันได้ในรายละเอียดสัญญาจะต้องยื่น
ร่างสัญญาพร้อมกับข้อเสนอการลงทุนไปยังคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อขออนุ มตั กิ ่อนหากเป็น
การร่วมลงทุนโดยการนําสินทรัพย์มาร่วมลงทุน รัฐบาลคาดหวังสัดส่วนการร่วมลงทุนเริม่ ต้นที่ 20-25%
กับสัดส่วนขันตํ
้ ่าของหุน้ ทีไ่ ม่ต้องลงทุนอีก 15% พร้อมกับดอกเบี้ยในส่วนที่เหลือของหุ้น และจะซื้อหุ้น
เพิม่ ขึน้ เป็น 50% หลังจากได้ทุนคืนแล้ว สินทรัพย์เริม่ ต้นของรัฐบาลก็คอื แหล่งแร่และสาธารณูปโภคที่มี
อยู่ในสัญญาประเภทแบ่งผลผลิต (Production Sharing Agreement)นักลงทุนต่างชาติ อาจจะลงทุน
100% ได้ ในกรณีน้ี ร ัฐ บาลคาดหวัง ในส่ว นแบ่ง ของผลผลิตและสัญ ญาฯจะระบุ ส ดั ส่ วนการแบ่ ง
ผลประโยชน์ให้ภาครัฐตามที่ไ ด้ตกลงกัน ระหว่างสองฝ่ายแล้ว ยังมีรูปแบบอื่นของการร่วมลงทุนของ
ต่างชาติ โดยเฉพาะกับนักลงทุนไทย ประเทศไทยกับพม่ามีพรมแดนติดต่อกันยาวประมาณ 1,300 ไมล์
ั่
โดยตลอดแนวชายแดนมีแหล่งแร่จาํ นวนมากทีย่ งั ไม่มกี ารสํารวจในขันรายละเอี
้
ยดในฝงของพม่
า
นักลงทุนไทยทีม่ คี วามสนใจลงทุนสามารถส่งข้อเสนอไปทีก่ ระทรวงเหมืองแร่เพื่อซือ้ แร่จากพืน้ ที่
ทีก่ าํ หนดตามทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากกระทรวงฯ ภายใต้รปู แบบการร่วมลงทุนแบบนี้ จะมีการลงนามในสัญญา
การจัดซือ้ (Purchase Contract) ผูถ้ อื ใบอนุญาตทําเหมืองแร่จะเป็นรัฐวิสาหกิจด้านเหมืองแร่ท่เี กี่ยวข้อง
แต่ผจู้ ดั ซือ้ คือ นักลงทุนไทยจะต้องดําเนินการสํารวจ และทําเหมืองแร่เอง และซือ้ แร่ในราคาทีม่ กี ารตกลง
กันไว้ ซึง่ จะมีการเจรจาต่อรองกันทุกๆ สามเดือน ราคาซือ้ ขายสามารถเปลีย่ นแปลงโดยการตกลงกันทัง้
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สองฝ่าย ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ราคาโลหะที่ตลาดลอนดอน (London Metal Exchange) จะต้องมีการชําระเงิน
ล่วงหน้าของมูลค่าแร่ทค่ี าดว่าจะผลิตได้ของไตรมาสถัดไป และการซือ้ แร่ตอ้ งทําภายในระยะเวลา 30 วัน
หลังจากเริม่ ต้นการผลิตและจะต้องชําระเพิม่ เติมให้ครบจํานวนในไตรมาสถัดไป ระยะเวลาของสัญญาจะ
อยูท่ ่ี 5 ปีนบั จากวันทีม่ กี ารชําระเงินงวดแรก สัญญาสามารถต่ออายุได้โดยการตกลงร่วมกัน ในระยะเวลา
ของสัญญาภาษีและอากรทุกชนิดทีต่ อ้ งชําระโดยผู้ซ้อื ในพม่า ผู้ขายคือ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้
รับภาระภาษีทางการค้า สําหรับการส่งออกผูข้ ายเป็นผูร้ บั ภาระ เครื่องจักรและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการสํารวจ
และทําเหมืองจะอนุ ญาตให้นําเข้าเป็นแบบ Drawback Items อย่างไรก็ตามผู้ซ้อื จะต้องมีหน้าที่ในการ
ชําระภาษีอากรสําหรับวัสดุสน้ิ เปลืองทีน่ ําเข้ามาการส่งแร่ขา้ มชายแดน จะต้องดําเนินการที่จุดตรวจสอบ
ของศุลกากรทีร่ บั รองโดยทัง้ สองรัฐบาล การโอนกรรมสิทธิ ์แร่มผี ลเริม่ ตัง้ แต่ทต่ี งั ้ ของเหมืองแร่ของการส่ง
มอบแร่แต่ละครัง้
5.11 หน่ วยงานส่งเสริมทางด้านการลงทุน
หน่ วยงาน
Office of Commercial Affairs
Royal Thai Embassy

Royal Thai Embassy

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่ง
สหภาพพม่า (Myanmar Investment
Commission: MIC)
คณะกรรมการการลงทุนต่างประเทศ
(The Union of Myanmar Foreign
Investment Commission: UMFIC)
Office Tower of the Union of Myanmar
Federation of Chambers of
Commerce and Industry
(UMFCCI)

ที่ตงั ้
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
No.94, Pyay Road, Dagon Township, Yangon,
Union of Myanmar.
Tel. (951) 226721, 226728, 222784
Fax. (951) 221713
E-mail: thaiygn@mfa.go.th
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
No.29, Min Ye Kyawswa Road, Lanmadaw
Township, Yangon, Union of Myanmar.
Tel. (951) 214344-9
Fax. (951) 214484
website: www.umfcci.com.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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ข้อจํากัด

คําแปลนี้เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านัน้ มิใช่เป็นการตีความหรือแปลเพื่อใช้อย่างเป็นทางการ ตัวบท
กฎหมายทีใ่ ช้บงั คับจริงเป็นภาษาพม่าและได้มกี ารแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วชัน้ หนึ่ง คําแปลภาษาไทย
นี้เป็นการแปลจากตัวบทกฎหมายภาษาอังกฤษ

สหภาพพม่า
กฎหมายการลงทุนจากต่างชาติ
30 พฤศจิกายน1988 (พ.ศ.2531)

แปลโดย นายศิ ริพงษ์ กัลยาณรุจ
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คําแถลงเจตนารมณ์กฎหมายการลงทุนจากต่างชาติของพม่า
รัฐบาลแห่งพม่าได้มคี วามพยายามโดยตลอดมาทีจ่ ะพัฒนาเศรษฐกิจของชาติในทุก ๆ ด้านเพื่อ
ปรับปรุงด้านการเพิม่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และทีอ่ ยูอ่ าศัยสําหรับประชาชนอันจะทําให้มาตรฐานการดํารง
ชีพดีขน้ึ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์น้ี จึงได้มกี ารวางขันตอนต่
้
าง ๆ เพื่อให้ม ั ่นใจว่าจะได้ให้ทุกคนมีส่วนร่วม
อย่างมากโดยให้ได้ใช้ประโยชน์สงู สุดจากทุกกลุ่มประชาชนและกระตุน้ ให้มกี ารลงทุนจากต่างชาติภายใต้
ความเสมอภาคและประโยชน์ร่วมกัน
รัฐบาลได้เล็งเห็นว่า เป้าหมายต่าง ๆ ตามนโยบายนี้เป็นการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มมี ากของ
ประเทศเพื่อสนองความต้องการภายในประเทศก่อน ส่งออกส่วนที่เกินเป็นลําดับถัดมา ก่อให้เกิดการ
จ้างแรงงานใหม่ ๆโดยเฉพาะอย่างยิง่ เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสทางการทํางานมากขึน้ และมีโอกาสได้
เรียนรู้ง านจากการทํางานจริง รวมทัง้ การฝึ กอบรมทางเทคนิ คทัง้ ภายในประเทศและต่า งประเทศ
พัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมในภูม ิภาคต่าง ๆ ของชาติ ควบคู่ไปกับการปรับปรุ งการคมนาคมและการ
สื่อสาร
ผู้ลงทุ น ต่า งชาติท่เี ข้า มาลงทุ น และประกอบการโดยยึดหลัก ความเสมอภาค จะได้ร บั สิท ธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ในเชิงเศรษฐศาสตร์ทเ่ี หมาะสม สามารถส่งเงินและทรัพย์สนิ ต่าง ๆ กลับประเทศของ
ตนได้เมื่อเลิกกิจการ นอกจากนัน้ ยังจะได้รบั การคํ้าประกันจากรัฐบาลว่าจะไม่มกี ารยึดกิจการมาเป็น
ของรัฐตราบที่ยงั ดําเนินธุรกิจอยู่ สิทธิและสิทธิประโยชน์ท่จี ะได้รบั ทัง้ หลายเหล่านี้จะให้โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของประเทศพม่าและประชาชนพม่า
ณ ปจั จุบนั บริษทั และเอกชนต่างชาติซง่ึ มีความประสงค์ทจ่ี ะลงทุนในประเทศได้สอบถามเข้ามา
ตามสมควร ทํานองเดียวกันประชาชนก็ได้สอบถามและติดต่อเข้ามาเช่ นกัน ดังนัน้ จึง จําเป็ นต้องมี
คณะกรรมการทีท่ รงคุณวุฒเิ พื่อตรวจสอบโครงการลงทุนต่าง ๆที่ย่นื เข้ามาและประสานงานในทุกเรื่อง
สําหรับกิจการทีอ่ าจอยูใ่ นข่ายทีจ่ ะได้รบั การอนุมตั ิ
จากความจําเป็นทีต่ อ้ งมีกฎหมายดังทีก่ ล่าวข้างต้น สภาฟื้นฟูกฎหมายและระเบียบแห่งรัฐจึงได้
ตรากฎหมายการลงทุนจากต่างชาติฉบับนี้
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สภาฟื้ นฟูกฎหมายและระเบียบแห่งรัฐ
กฎหมายการลงทุนจากต่างชาติ แห่งสหภาพพม่า
(กฎหมายสภาฟื้ นฟูกฎหมายและระเบียบแห่งรัฐ เลขที่ 10/88)
30 พฤศจิกายน1988
สภาฟื้นฟูกฎหมายและระเบียบแห่งรัฐได้ตรากฎหมายไว้ดงั ต่อไปนี้
หมวด 1
ชื่อและคานิ ยาม
มาตรา 1. กฎหมายนี้ให้มชี ่อื ว่ากฎหมายการลงทุนจากต่างชาติแห่งสหภาพพม่า
มาตรา 2. ให้ถ้อยคําทีร่ ะบุในกฎหมายนี้มคี วามหมายดังต่อไปนี้
(ก) “คณะกรรมการ” ให้หมายความถึง คณะกรรมการการลงทุนต่างชาติแห่งสหภาพ
พม่า
(ข) “รัฐบาล” ให้หมายความถึง รัฐบาลแห่งสหภาพพม่า
(ค) “ประชาชน” ให้รวมถึงประชาชนทัง้ ทีไ่ ด้มาซึง่ สัญชาติภายหลังและได้มาซึ่งสัญชาติ
ตามปกติ และให้ห มายความรวมถึง องค์กรทางธุรกิจซึ่ง ก่อตัง้ เพื่อการลงทุ น ใน
ประเทศเท่านัน้
(ง) “ชาวต่างชาติ” ให้หมายความถึงบุคคลที่ไม่ใช่ประชาชน และให้รวมถึงองค์กรทาง
ธุรกิจทีก่ ่อตัง้ เพื่อการลงทุนจากต่างชาติเท่านัน้
(จ) “ผูเ้ ริม่ ก่อการ” ให้หมายความถึง ประชาชนหรือชาวต่างชาติซง่ึ ยืน่ เสนอโครงการการ
ลงทุนต่อคณะกรรมการ
(ฉ) “โครงการลงทุน” ให้หมายความถึง คําขอทีม่ ขี อ้ ความตามที่ระบุไว้และผู้เริม่ ก่อการ
ได้ย่นื เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้อนุ มตั ิการลงทุ นที่ต้องการพร้อมร่างสัญ ญา
ประกอบ
(ช) “ใบอนุญาต” ให้หมายความถึง คําสั ่งอนุญาตโครงการโดยคณะกรรมการ
(ซ) “เงินลงทุนจากต่างชาติ” ให้รวมถึง การลงทุนในกิจการธุรกิจโดยชาวต่างชาติตาม
ใบอนุญาตดังต่อไปนี้
- เงินตราต่างประเทศ
- ทรัพ ย์ส ิน ที่จํา เป็ น ต้อ งมีสําหรับกิจการและไม่ส ามารถหาได้ใ นประเทศ เช่ น
เครื่องจักร, อุปกรณ์
- ส่วนประกอบของเครื่องจักร อะไหล่ และเครื่องมือ
- สิทธิทส่ี ามารถตีราคาได้เช่น ใบอนุญาตต่าง ๆ เครื่องหมายการค้า และ สิทธิบตั ร
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- ความรูพ้ เิ ศษทางเทคนิค
- ส่วนของประโยชน์ สะสมจากรายการข้างต้นแล้วนํากลับไปลงทุนในกิจการ หรือ
จากส่วนแบ่งกําไร
(ฌ) “ผูล้ งทุน” ให้หมายความถึง บุคคลธรรมดา หรือ องค์กรทางธุรกิจทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาต
(ญ) “ธนาคาร” ให้หมายความถึง ธนาคารใด ๆ ของรัฐ
หมวด 2
กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จที่ใช้บงั คับ
มาตรา 3 กฎหมายใช้บงั คับสําหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจเฉพาะทีก่ าํ หนดโดยคณะกรรมการเป็น
ครัง้ ๆ ไปโดยได้รบั ความเห็นชอบจากรัฐบาลก่อน
หมวด 3
หลักการทั ่วไป
มาตรา 4 การลงทุนต่างชาติให้เป็นไปตามหลักการทั ่วไปดังนี้
(ก) เพื่อส่งเสริมและการขยายตัวของการส่งออก
(ข) เพื่อการนําทรัพยากรธรรมชาติออกมาใช้ซง่ึ ต้องใช้การลงทุนสูง
(ค) การได้มาซึง่ เทคโนโลยีขนสู
ั้ ง
(ง) สนับสนุนและช่วยเหลือการผลิตและบริการทีต่ อ้ งใช้เงินทุนจํานวนมาก
(จ) ก่อให้เกิดการจ้างแรงงานให้มากขึน้
(ฉ) การพัฒนางานต่าง ๆ ซึง่ จะก่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน
(ช) การพัฒนาภูมภิ าค
หมวด 4
รูปแบบขององค์กร
มาตรา 5 การลงทุนต่างชาติอาจทําได้โดยรูปแบบดังต่อไปนี้
(ก) การลงทุนโดยชาวต่างชาติรอ้ ยละร้อยเต็มโดยเงินทุนต่างประเทศ
(ข) กิจการร่วมค้าระหว่างชาวต่างชาติและประชาชน
มาตรา 6 (ก) การก่อตัง้ ตามมาตรา 5 ข้างต้นนัน้
(1) อาจก่อตัง้ เป็นลักษณะเจ้าของกิจการแต่ผเู้ ดียว, หุน้ ส่วน และ บริษทั จํากัด
(2) ถ้าก่อตัง้ ในลักษณะกิจการร่วมค้า การลงทุนต่างประเทศต้องไม่น้อยกว่า
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ร้อยละ 35 ของการลงทุนทัง้ หมด
(ข) ในการก่อตัง้ ดังกล่าวข้างต้นสําหรับการดําเนินธุรกิจและการจําหน่ ายทรัพย์สนิ เมื่อ
เลิกกิจการนัน้ ให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายอื่น ๆ ของรัฐทีม่ อี ยูท่ งั ้ หมด
หมวด 5
การตัง้ คณะกรรมการ
มาตรา 7 รัฐบาลจะแต่งตัง้ คณะกรรมการ
หมวด 6
ภาระหน้ าที่และอานาจของคณะกรรมการ
มาตรา 8 คณะกรรมการอาจยอมรับโครงการลงทุนซึ่งเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชาติและไม่ขดั
กับกฎหมายทีม่ อี ยู่
มาตรา 9 คณะกรรมการจะตรวจสอบโครงการลงทุนโดยพิจารณาจากข้อมูลต่าง ๆ เป็นต้นว่า
ความน่าเชื่อถือทางการเงิน ความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐศาสตร์ของกิจการ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
มาตรา 10 คณะกรรมการจะออกใบอนุญาตให้ผเู้ ริม่ ก่อการเมื่อพิจารณารับโครงการลงทุนแล้ว
มาตรา 11 ในกรณีการขยายเวลา การผ่อนผันเงื่อนไข หรือ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใน
ใบอนุ ญ าต หรือ มีก ารยื่น เสนอสัญ ญาโดยผู้ท่ีเกี่ยวข้อ ง ให้ค ณะกรรมการมีอํา นาจอนุ มตั ิไ ด้ตาม ที่
เห็นสมควร
มาตรา 12 คณะกรรมการต้องดําเนินการตามทีจ่ าํ เป็นโดยไม่ชกั ช้า ถ้ามีการร้องเรียนของผูล้ งทุน
ว่าไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ หรือ ได้รบั สิทธิประโยชน์ไม่เต็มตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในกฎหมายนี้
มาตรา 13 คณะกรรมการมีอาํ นาจเรียกให้ผู้เริม่ ก่อการหรือผู้ลงทุนส่งหลักฐานหรือข้อมูลตามที่
คณะกรรมการเห็นว่าจําเป็นได้
มาตรา 14 คณะกรรมการอาจตัง้ คณะอนุกรรมการ หรือ คณะบุคคลในรูปแบบอื่น ๆ ตามความ
จําเป็นเพื่อปฏิบตั กิ ารให้เป็นไปตามกฎหมายนี้
มาตรา 15 คณะกรรมการอาจตัง้ ข้อกําหนดให้ธนาคารที่ดําเนินการธุรกรรมทางการเงินปฏิบตั ติ าม
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กฎหมายนี้
มาตรา 16 คณะกรรมการต้องรายงานผลงานต่อรัฐบาลเป็นระยะ ๆ รวมทัง้ เสนอแนะมาตรการ
ต่าง ๆ ทีจ่ าํ เป็นเพื่ออํานวยความสะดวกและส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติต่อรัฐบาล
หมวด 7
สัญญาต่าง ๆ
มาตรา 17 ในการก่อตัง้ กิจการธุรกิจตามใบอนุญาตจะต้องทําเป็นสัญญาตามทีจ่ าํ เป็นต้องมี
มาตรา 18 คณะกรรมการมีอาํ นาจขยายระยะเวลา ผ่อนผันเงื่อนไข หรือ เปลีย่ นแปลงข้อกําหนด
ในสัญญาได้ตามทีเ่ ห็นเหมาะสมเมื่อได้รบั คําร้องขอจากผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
หมวด 8
การทาประกัน
มาตรา 19 องค์กรธุรกิจทีก่ ่อตัง้ ขึน้ ตามใบอนุญาตต้องทําประกันตามทีถ่ ูกกําหนดประเภทประกัน
ไว้กบั บรรษัทประกันเมียนม่าร์
หมวด 9
การแต่งตัง้ บุคลากร
มาตรา 20 การแต่งตัง้ บุคลากรขององค์กรธุรกิจตามใบอนุญาตนัน้ ต้องคํานึงถึงประชาชนก่อน
เว้นแต่คณะกรรมการจะอนุญาตให้แต่งตัง้ ผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษและช่างเทคนิคต่าง ๆ จากต่างประเทศตาม
ความจําเป็น
หมวด 10
การยกเว้นและการลดหย่อน
มาตรา 21 เพื่อส่งเสริมการลงทุนต่างชาติ คณะกรรมการจะอนุมตั ใิ ห้ผลู้ งทุนได้รบั การยกเว้น
หรือลดหย่อนภาษีต่าง ๆ จากข้อยกเว้นและการลดหย่อนในข้อ (ก) นอกจากนัน้ คณะกรรมการอาจ
อนุมตั ใิ ห้ผลู้ งทุนได้รบั ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีดงั ต่อไปนี้ทงั ้ หมดหรือบางส่วนก็ได้
(ก) สําหรับกิจการเพื่อผลิตสินค้าและบริการ อาจได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้เป็นเวลาติดต่อกันได้ถงึ
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3 ปี ซึง่ รวมถึงปีทเ่ี ริม่ ต้นการผลิตสินค้าและบริการ ในกรณีทเ่ี ป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ การ
ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้อาจขยายต่อไปได้ ขึน้ อยูก่ บั ความสําเร็จของกิจการทีล่ งทุน
นัน้
(ข) ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้จากกําไรของธุรกิจ ถ้าจัดสรรไว้เป็นสํารองและนํากลับเข้า
ลงทุนต่อไปภายใน 1 ปีนบั จากการจัดสรรเข้าเป็นสํารอง
(ค) สิทธิทจ่ี ะหักค่าเสื่อมราคาเร็วกว่าปกติ จากเครื่องจักร อุปกรณ์ อาคาร และสินทรัพย์ทนุ ต่าง
ๆ ทีใ่ ช้ในธุรกิจ ทัง้ นี้ตอ้ งเป็นไปตามอัตราทีค่ ณะกรรมการกําหนดโดยพิจารณาจากมูลค่า
เริม่ แรกสําหรับการประเมินภาษีเงินได้
(ง) ถ้าสินค้าทีผ่ ลิตโดยกิจการนัน้ ส่งออกไปต่างประเทศ อาจได้รบั การลดหย่อนภาษีเงินได้ถงึ
ร้อยละ 50 ของกําไรทีไ่ ด้รบั จากการส่งออกนัน้
(จ) สิทธิของผูล้ งทุนทีช่ าํ ระภาษีเงินได้แทนลูกจ้างชาวต่างชาติซง่ึ เข้ามาทํางานในกิจการธุรกิจ
โดยให้หกั ส่วนทีจ่ ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจากเงินได้พงึ ประเมิน
(ฉ) สิทธิทจ่ี ะชําระภาษีเงินได้จากรายได้ของลูกจ้างดังกล่าวข้างต้นในอัตราเดียวกับทีใ่ ช้บงั คับ
กับประชาชนในประเทศ
(ช) สิทธิทจ่ี ะหักค่าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนาของกิจการธุรกิจตามทีจ่ าํ เป็นในการดําเนินธุรกิจ
ในประเทศโดยให้หกั จากรายได้พงึ ประเมิน
(ซ) สิทธิทจ่ี ะยกการขาดทุนไปหักจากกําไรได้ถงึ 3 ปี สําหรับการขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ 2 ปีหลังจาก
ทีไ่ ด้รบั การยกเว้นหรือการลดหย่อนตามข้อ (ก)
(ฌ) ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีศุลกากรหรือภาษีภายในประเทศอื่น ๆ หรือทัง้ สองอย่าง สําหรับ
การนําเข้า เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ ชิน้ ส่วนเครื่องจักร อะหลั ่ย และวัสดุต่าง ๆ ทีใ่ ช้ใน
ธุรกิจ ตามทีจ่ าํ เป็นต้องใช้ในช่วงระยะเวลาก่อสร้าง
(ญ) ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีศุลกากรหรือภาษีภายในประเทศอื่น ๆ หรือทัง้ สองอย่าง สําหรับ
การนําเข้าวัตถุดบิ สําหรับ 3 ปีแรกของการผลิตนับจากการก่อสร้างสําเร็จบริบรู ณ์
หมวด 11
การคา้ ประกัน
มาตรา 22 รัฐบาลคํ้าประกันว่ากิจการธุรกิจทีต่ งั ้ ขึน้ ตามใบอนุญาตจะไม่ถูกยึดเป็นของรัฐในช่วง
ระยะเวลาตามสัญญาหรือช่วงต่อสัญญา กรณีได้รบั การต่อสัญญา
มาตรา 23 เมื่อครบกําหนดตามสัญญา รัฐบาลรับประกันสิทธิของผูล้ งทุนเงินทุนต่างประเทศ
สําหรับเงินทุนต่างชาติตามสกุลเงินตราทีไ่ ด้นํามาลงทุน
หมวด 12
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เงินทุนจากต่างชาติ
มาตรา 24 คณะกรรมการจะประเมินเทียบค่าเงินทุนจากต่างประเทศเป็นเงินจ๊าตตามลักษณะที่
กําหนดไว้ และลงทะเบียนไว้ในนามของผูล้ งทุน การลงทะเบียนดังกล่าวจะระบุประเภทของเงินทุนจาก
ต่างชาติ และประเภทของเงินตราสกุลต่างชาติทใ่ี ช้ในการประเมินเทียบ
มาตรา 25 ในกรณีทเ่ี ลิกกิจการ บุคคลผูซ้ ง่ึ นําเงินทุนจากต่างชาติเข้ามาสามารถถอนเงินทุนจาก
ต่างชาติ โดยมีสทิ ธิจะถอนตามทีก่ าํ หนดโดยคณะกรรมการและภายในเวลาทีก่ าํ หนด
หมวด 13
สิ ทธิ ในการโอนเงินตราสกุลต่างชาติ
มาตรา 26 รายการทีส่ ามารโอนผ่านธนาคารทีก่ าํ หนดโดยคณะกรรมการตามเงินตราสกุล
ต่างชาติทเ่ี กีย่ วข้องตามอัตราทีใ่ ช้บงั คับอยู่ ได้แก่
(ก) เงินตราสกุลต่างชาติของบุคคลผูน้ ําเข้าเงินทุนต่างชาติ
(ข) เงินตราสกุลต่างชาติซง่ึ คณะกรรมการอนุญาตให้เบิกถอนโดยบุคคลผูน้ ําเข้าเงินทุนต่างชาติ
(ค) กําไรสุทธิหลังจากหักภาษีต่าง ๆ ทังหมดและทุ
้
นสํารองตามกําหนดจากกําไรประจําปีของผู้
นําเข้าเงินทุนต่างชาติ
(ง) ส่วนคงเหลือตามกฎหมายจากค่าจ้างและเงินได้อ่นื ตามกฎหมาย หลังจากชําระภาษีและ
หลังจากหักค่าใช้จ่ายตามทีก่ าํ หนดไว้ ได้แก่ ค่าครองชีพสําหรับบุคคลและครอบครัว สําหรับ
บุคคลากรต่างชาติทเ่ี ข้ามาปฏิบตั งิ านในประเทศ
หมวด 14
เรื่องที่เกี่ยวกับเงินตราสกุลต่างประเทศ
มาตรา 27 กิจการธุรกิจจะเปิดบัญชีเงินตราสกุลต่างประเทศตามประเภทสกุลเงินตรา
ต่างประเทศทีธ่ นาคารยอมรับ และเปิดบัญชีเงินจ๊าตกับธนาคารทีก่ าํ หนดโดยคณะกรรมการ และใช้บญ
ั ชี
ดําเนินธุรกรรมทางการเงินสําหรับกิจการธุรกิจของตน
มาตรา 28 ชาวต่างชาติทท่ี าํ งานในกิจการธุรกิจต้องเปิดบัญชีเงินตราสกุลต่างประเทศและบัญชี
เงินจ๊าตกับธนาคารทีก่ าํ หนดโดยคณะกรรมการ
หมวด 15
บทเบ็ดเสร็จทั ่วไป
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มาตรา 29 คณะกรรมการจะประชุมกันในลักษณะทีก่ าํ หนดไว้
มาตรา 30 การตัดสินของคณะกรรมการตามอํานาจในกฎหมายนี้ถอื เป็นทีส่ ุด
มาตรา 31 ห้ามมิให้ดาํ เนินคดี ฟ้องร้องหรือวิธพี จิ ารณาอื่นใดต่อกรรมการของคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะบุคคล หรือข้าราชการสําหรับการกระทําโดยสุจริตตามบทบัญญัตแิ ห่ ง
กฎหมายนี้
มาตรา 32 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายนี้ รัฐบาลจะกําหนดวิธกี ารตามความจําเป็น และ
คณะกรรมการอาจออกกฎหรือคําสั ่งต่าง ๆ ตามความจําเป็น
(ลงนาม) ซอหม่อง
นายพล
ประธาน
สภาฟื้นฟูกฎหมายและระเบียบแห่งรัฐ
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ภาคผนวก ข
วิ ธีการที่เกี่ยวกับกฎหมายการลงทุนจากต่างชาติ แห่ง
สหภาพพม่า 7 ธันวาคม 1988 (พ.ศ.2531)
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ข้อจํากัด

คําแปลนี้เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านัน้ มิใช่เป็นการตีความหรือแปลเพื่อใช้อย่างเป็นทางการ ตัวบท
กฎหมายทีใ่ ช้บงั คับจริงเป็นภาษาพม่าและได้มกี ารแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วชัน้ หนึ่ง คําแปลภาษาไทย
นี้เป็นการแปลจากตัวบทกฎหมายภาษาอังกฤษ

แปลโดย นายศิ ริพงษ์ กัลยาณรุจ
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รัฐบาลสหภาพพม่า
ประกาศ เลขที่ 11/88
7 ธันวาคม 1988 (พ.ศ. 2531)

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 แห่งกฎหมายการลงทุนจากต่างชาติแห่งประเทศ
พม่า รัฐบาลกําหนดวิธกี ารดังต่อไปนี้
หมวด 1
ชื่อและคานิ ยาม
ข้อ 1. พิธกี ารนี้ให้มชี ่อื ว่าพิธกี ารเกีย่ วกับกฎหมายการลงทุนต่างชาติแห่งสหภาพพม่า
ข้อ 2. ถ้อยคําทีร่ ะบุในพิธกี ารนี้มคี วามหมายเช่นเดียวกับถ้อยคําในกฎหมายการลงทุนต่างชาติ
แห่งสหภาพพม่า ถ้อยคําทีเ่ พิม่ เติมมีดงั ต่อไปนี้
(ฎ) “กฎหมาย” ให้หมายความถึงกฎหมายการลงทุนต่างชาติแห่งสภาพพม่า
(ฏ) “ฟอร์ม” ให้หมายความถึงแบบฟอร์มแนบท้ายพิธกี ารนี้
(ฐ) “กรรมการ” ให้หมายความถึงประธานกรรมการหรือกรรมการของคณะกรรมการการ
ลงทุนต่างชาติแห่งสหภาพพม่า
หมวด 2
การก่อตัง้ คณะกรรมการ
ข้อ 3 คณะกรรมการให้ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้
(ก) รัฐมนตรี กระทรวงวางแผนและการคลัง
(ข) รัฐมนตรี กระทรวงการค้า
(ค) รัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม หมายเลข 1
(ง) รัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม หมายเลข 2
(จ) รัฐมนตรี กระทรวงพลังงาน
(ฉ) รัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและปา่ ไม้
(ช) รัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม
(ซ) รัฐมนตรี กระทรวงเหมืองแร่
(ฌ) รัฐมนตรี กระทรวงโยธาธิการ
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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(ญ) รัฐมนตรี กระทรวงการเลีย้ งสัตว์และการประมง
(ฎ) รัฐมนตรี กระทรวงสหกรณ์

กรรมการ
กรรมการ

ข้อ 4 ประธานกรรมการจะแต่งตัง้ และมอบหมายหน้าทีใ่ ห้เลขานุการคณะกรรมการ
หมวด 3
กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จที่สามารถกระทาได้
ข้อ 5 เมื่อได้ร บั อนุ ม ตั จิ ากรัฐ บาลแล้ว คณะกรรมการจะตีพมิ พ์รายการประเภทกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจซึง่ การลงทุนต่างชาติสามารถกระทําได้ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับเรื่องนี้คณะกรรมการจะให้คาํ ตอบเมื่อ
มีการสอบถาม
หมวด 4
การยื่นเสนอโครงการลงทุน
ข้อ 6 ผูเ้ ริม่ ก่อการจะระบุรายการต่าง ๆ เหล่านี้ในการเสนอโครงการลงทุน
(ค) ชื่อของผูเ้ ริม่ ก่อการ สัญชาติ สถานทีอ่ ยู่ สถานที่ประกอบการ สถานที่ก่อตัง้ เป็นนิติ
บุคคล ประเภทธุรกิจ
(ง) กรณีการลงทุนในรูปกิจการร่วมค้า ให้ระบุรายละเอียดตามข้อ (ก) ของบุคคลต่าง ๆ
ทีจ่ ะเข้าร่วมในกิจการร่วมค้า
(จ) หลักฐานประกอบตามข้อ (ก) หรือ (ข)
(ฉ) หนังสือรับรองทางการค้าและการเงินของผูเ้ ริม่ ก่อการ หรือ บุคคลต่าง ๆ ที่ประสงค์
จะเข้าร่วมในกิจการร่วมค้า
(ช) รายละเอียดเกีย่ วกับกิจการการผลิตและบริการซึง่ จะลงทุน
(ซ) ลักษณะองค์กรทีจ่ ะจัดตัง้ เพื่อลงทุนในรัฐ
(ฌ) กรณีจะจัดตัง้ ในลักษณะหุน้ ส่วน ให้มรี ่างสัญญาหุน้ ส่วน สัดส่วนและจํานวนเงินทุนที่
แต่ละหุ้น ส่วนจะลงทุน สัดส่วนการแบ่ง ปนั กําไร และ สิท ธิและความรับผิดของ
หุน้ ส่วนทุกคน
(ญ) กรณีจ ะจัดตัง้ ในลักษณะบริษ ัท จํากัด ร่ า งสัญ ญา ร่ างหนัง สือบริค ณห์ส นธิแ ละ
ข้อบังคับของบริษทั ประเภทหุน้ จํานวนหุน้ ทีจ่ ะจองซือ้ โดยผูถ้ อื หุน้
(ฎ) ชื่อ สัญชาติ ทีอ่ ยู่ และ บุคคลทีจ่ ะแต่งตัง้ เป็นผูบ้ ริหารองค์กรทีจ่ ะทําการลงทุนนัน้ ๆ
(ฏ) จํานวนทุนโดยรวมขององค์กรซึง่ จะเข้ามาลงทุน อัตราส่วนการลงทุนในประเทศและ
ต่างชาติ จํานวนเงินทุนต่างชาติท่จี ะนําเข้ามาในรัฐ มูลค่าของทุนต่างชาติประเภท
ต่าง ๆ และ เวลาทีจ่ ะนําเข้าทุนต่างชาตินนั ้ ๆ
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(ฐ) เป้าหมายระยะเวลาการลงทุน ระยะเวลาการก่อสร้าง
(ฑ) สถานทีแ่ ห่งหนึ่งหรือหลายแห่งในรัฐทีจ่ ะทําการลงทุน
(ฒ) เทคนิคและระบบต่างๆ ทีจ่ ะใช้ในการผลิตและการขาย
(ณ) ประเภทและปริมาณพลังงานทีจ่ ะใช้
(ด) จํานวนและมูลค่า ของเครื่องจักรหลัก เครื่องมือ วัตถุดบิ และวัสดุอ่นื ๆ ในทํานอง
เดียวกันทีจ่ าํ เป็นต้องใช้ในช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง
(ต) ประเภท และขนาดของทีด่ นิ ทีจ่ าํ เป็นต้องใช้
(ถ) ปริมาณและมูลค่าการผลิตและบริการต่อปีของกิจการ
(ท) เงิน ตราต่างประเทศที่ต้องใช้ต่อปี ใ นการดําเนิ น ธุร กิจ และประมาณการเงิน ตรา
ต่างประเทศทีจ่ ะได้รบั
(ธ) ปริมาณและมูลค่าสินค้าทีจ่ ะขายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศต่อปี
(น) จํานวน ประเภท และระยะเวลาของบุค คลากรในท้องถิ่น และจากต่างประเทศที่
จําเป็นต้องใช้
(บ) ความคุม้ ค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์
ข้อ 7 คําขอทีร่ ะบุรายละเอียดต่าง ๆ ข้างต้นให้ทาํ ตามแบบฟอร์ม (1) แนบท้ายประกาศนี้ และลง
นามต่อหน้าและยืน่ โดยผูเ้ ริม่ ก่อการ นอกจากนัน้ ร่างสัญญาให้ยน่ื พร้อมคําขอดังกล่าว
ข้อ 8 กรณีทเ่ี ป็นกิจการธุรกิจซึง่ เงินทุนต่างชาติทงั ้ หมดร้อยละร้อยจะนําเข้ามาลงทุนในรัฐ ผู้เริม่
ก่อการต้องแนบร่างสัญญามาพร้อมคําขอเพื่อลงนามกับหน่วยงานทีจ่ ะกําหนดโดยกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้อง
หมวด 5
การตรวจสอบคาขอ
ข้อ 9 คณะกรรมการจะตรวจสอบความน่าเชื่อถือทางการเงิน ดังต่อไปนี้
(ก) ในบางกรณีทจ่ี าํ เป็น ตรวจสอบงบการเงินประจําปีรบั รองโดยผู้สอบบัญชีของบุคคล
ทีจ่ ะนําเข้าเงินทุนต่างชาติ
(ข) ให้ธนาคารการค้า ต่ างชาติส หภาพพม่ าสอบถามธนาคารคู่ค้าต่ า ง ๆ เกี่ยวกับ
สถานภาพทางธุรกิจของบุคคลทีจ่ ะนําเข้าเงินทุนต่างชาติ
(ค) เรียกเอกสารหลักฐานสนับสนุนและตรวจสอบทํานองเดียวกันว่าประชาชนซึ่งจะเข้า
ร่วมทุนมีเงินทุนเพียงพอหรือไม่
ข้อ 10 ในส่ ว นที่เ กี่ย วกับ ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ ของกิจ การที่จะมีการลงทุ น
คณะกรรมการจะตรวจสอบรายการต่าง ๆดังต่อไปนี้
(ก) ประมาณการกําไรสุทธิต่อปี
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(ข) ประมาณการเงินตราต่างประเทศทีจ่ ะได้รบั และเงินตราต่างประเทศทีต่ อ้ งใช้ต่อปี
(ค) ระยะเวลาคืนเงินรายได้จากเงินตราต่างประเทศ
(ง) โอกาสในการจ้างแรงงานใหม่ ๆ
(จ) โอกาสในการเพิม่ รายได้ของชาติ
(ฉ) สถานะตลาดในประเทศและต่างประเทศ
(ช) ความจําเป็นสําหรับการบริโภคในประเทศ
(ซ) โอกาสในการประหยัดเงินตราต่างประเทศ
ข้อ 11 คณะกรรมการอาจตัง้ องค์คณะด้านเทคนิคตามความจําเป็นเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
ของเทคโนโลยี
ข้อ12 คณะกรรมการต้องตรวจสอบคําขอซึ่งประกอบไปด้วยโครงการการลงทุนและร่างสัญญา
หลังจากได้รบั ความเห็นจากกระทรวงหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
หมวด 6
การออกใบอนุญาต
ข้อ 13 เมื่อคณะกรรมการอนุ มตั โิ ครงการการลงทุน ให้ออกใบอนุ ญาต ตามแบบฟอร์ม (2) ที่แนบ
ท้ายประกาศนี้
หมวด 7
การหยุดธุรกิ จก่อนครบกาหนด
ข้อ 14 เมื่อได้รบั คําขอหยุดกิจการก่อนครบกําหนดสัญญาโดยความตกลงร่วมกัน คณะกรราการ
อาจอนุญาตให้หยุดกิจการดังกล่าวได้ โดยคํานึงถึงและพิจารณาถึงความถูกต้องและความสมเหตุสมผล
จากปจั จัยต่าง ๆ ต่อไปนี้
(ก) กิจการขาดทุนอย่างมากและต่อเนื่อง
(ข) การผิดสัญญาของคู่สญ
ั ญาฝา่ ยหนึ่งฝา่ ยใด
(ค) เกิดเหตุสุดวิสยั
(ง) ไม่ส ามารถที่จ ะดําเนิน การให้เป็ น ไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ดงั ้ เดิม ของ
กิจการได้
หมวด 8
การทาประกัน
ข้อ 15 องค์กรธุรกิจทีก่ ่อตัง้ ขึน้ ตามใบอนุญาต
(ก) ต้องทําประกันตามประเภทต่าง ๆ กับบรรษัทประกันภัยสหภาพพม่า
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(1) ประกันเครื่องจักร
(2) ประกันอัคคีภยั
(3) ประกันภัยทางทะเล
(4) ประกันอุบตั เิ หตุบุคคล
(ข) อาจทําประกันตามประเภทต่าง ๆ กับบรรษัทประกันภัยสหภาพพม่า ถ้าต้องการ
(1) ประกันภัยทุกประเภทของผูร้ บั เหมา
(2) ประกันภัยทุกประเภทสําหรับการก่อสร้าง
(3) ประกันอุปกรณ์อเิ ลคโทรนิค
(4) ประกันภัยอื่น ๆ ซึง่ บรรษัทประกันภัยสหภาพพม่ายอมรับ
ข้อ 16 ในการทําประกันนัน้ ต้องปรึกษาในรายละเอียดกับบรรษัทประกันภัยสหภาพพม่า
หมวด 9
การแต่งตัง้ บุคลากร
ข้อ 17 องค์กรธุรกิจซึง่ ก่อตัง้ ตามใบอนุญาต ต้องให้บุคลากรมีสทิ ธิ ไม่น้อยกว่า สิทธิของ
คนทํางาน ทีร่ ะบุในกฎหมายทีม่ อี ยูข่ องรัฐ
ข้อ 18 ในการอนุญาตแต่งตัง้ ผูช้ าํ นาญการพิเศษและช่างเทคนิคต่างชาติ คณะกรรมการต้อง
ดําเนินการดังนี้
(ก) กําหนดประเภท จํานวนและระยะเวลาทีจ่ าํ เป็นต้องมีผชู้ าํ นาญการพิเศษและช่างเทคนิค
ต่างชาตินนั ้ ๆ
(ข) กรณีจาํ เป็น ให้ขอความเห็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน
ข้อ 19 หลังจากการปรึกษาหารือ กิจการธุรกิจทีก่ ่อตัง้ ขึน้ ตามใบอนุญาตมีสทิ ธิทจ่ี ะกําหนดค่าจ้าง
และอัตราค่าแรงสําหรับแรงงานท้องถิน่ และผูช้ าํ นาญการพิเศษและช่างเทคนิ คต่างชาติ โดยจะจ่ายเป็น
เงินจ๊าตหรือเงินตราสกุลต่างชาติ และเลิกจ้างบุคลากรนัน้ ๆ ได้
ข้อ 20 กิจการธุรกิจทีก่ ่อตัง้ ขึน้ ตามใบอนุญาตจะต้องจัดให้มกี ารฝึกอบรมทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อให้ม ั ่นใจถึงความสามารถในงานและโอกาสทีจ่ ะได้รบั แต่งตัง้ ให้สงู ขึน้ ของบุคลากรท้องถิน่
หมวด 10
การยกเว้นและการลดหย่อนภาษี
ข้อ 21 คณะกรรมการอาจยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีต่าง ๆ ได้โดยคณะกรรมการเอง หรือโดย
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การร้องขอของผูเ้ ริม่ ก่อการหรือผูล้ งทุน ในการยกเว้นหรือลดหย่อนต้องระบุประเภทภาษี และต้องระบุ
ระยะเวลาด้วย สําหรับกรณีทม่ี กี ารกําหนดอัตราค่าเสื่อมราคาสําหรับสินค้าทุน ให้ระบุ อตั ราค่าเสื่อมราคา
ด้วย
ข้อ 22 เมื่อได้รบั คําขอ และหลังจากทีไ่ ด้มกี ารตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการอาจอนุมตั ยิ กเว้น
หรือลดหย่อนและระยะเวลาดังกล่าวตามทีเ่ ห็นสมควร การยกเว้นหรือลดหย่อนดังกล่าวจะแจ้งให้ผเู้ ริม่ ก่อ
การหรือผูล้ งทุน และ กระทรวงและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทราบ
ข้อ 23 ในการอนุญาตให้หกั ค่าใช้จ่ายสําหรับการวิจยั และพัฒนาของกิจการจากรายได้พงึ
ประเมิน ส่วนทีห่ กั ได้นนั ้ ต้องเป็นส่วนของงานวิจยั และพัฒนาทีไ่ ม่สามารถทําเองได้โดยกระทรวงและ
หน่วยงานของรัฐ
หมวด 11
การประเมินมูลค่าและการจดทะเบียนเงินทุนต่างชาติ
ข้อ 24 ในการประเมินมูลค่าเงินทุนต่างชาติเป็นเงินจ๊าตสําหรับจดทะเบียนโดยคณะกรรมการนัน้
ต้องดําเนินการดังนี้
(ก) ต้องดําเนินการให้มกี ารนําเงินตราสกุลต่างชาติประเภททีธ่ นาคารการค้าต่างชาติ
สหภาพพม่ายอมรับได้ และ ประเมินมูลค่าตามอัตราแลกเปลีย่ นเป็นทางการทีใ่ ช้อยู่
(ข) ต้องดําเนินการให้มลู ค่าประเภทเงินทุนต่างชาติ ทีไ่ ม่เป็นเงินตราสกุลต่างชาติ
นอกเหนือจากทีธ่ นาคารการค้าต่างชาติสหภาพพม่ายอมรับ และ ตรวจสอบว่า
เงินตราสกุลต่างชาติทร่ี ะบุเหมาะสมหรือไม่ และ ประเมินมูลค่าตามอัตรา
แลกเปลีย่ นเป็นทางการทีใ่ ช้อยู่
ข้อ 25 คณะกรรมการจะจดทะเบียนประเภทของเงินทุนต่างชาติทน่ี ํากลับไปลงทุนใหม่ เป็น
เงินจ๊าต และประเภทเงินตราสกุลต่างชาติอ่นื ซึง่ ยอมรับโดยธนาคารการค้าต่างชาติพม่า
หมวด 12
สิ ทธิ ในการโอนเงินตราสกุลต่างประเทศ
ข้อ 26 เงินตราสกุลต่างชาติทส่ี ามารถโอนไปต่างประเทศตามมาตรา 26 ของกฎหมายต้องโอน
ผ่านธนาคารการค้าต่างชาติสหภาพพม่า
ข้อ 27 ในการกําหนดตัดสินกําไรสุทธิทส่ี ามารถโอนไปต่างประเทศได้ เงินทุนเหล่านี้จะต้องหัก
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ออกก่อน
(ก) เงินโบนัสลูกจ้าง
(ข) เงินทีล่ กู จ้างจ่ายเข้ากองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
(ค) เงินกองทุนสวัสดิการและสังคมของลูกจ้าง
(ง) เงินกองทุนพัฒนากิจการ
(จ) เงินกองทุนอื่น ๆ ทีจ่ าํ เป็นต้องสํารองตามประเพณีทางการพาณิชย์
ข้อ 28 ในการหักค่าใช้จ่ายการดํารงชีพของบุคคลต่างชาติและครอบครัวนัน้ ธนาคารการค้า
ต่างชาติสหภาพพม่าจะตรวจสอบโดยมีหลักดังนี้
(ก) ค่าทีพ่ กั
(ข) ค่าอาหาร
(ค) ค่าจ้างและค่าแรงงานทีจ่ ่ายให้ลกู จ้างผูร้ บั ใช้เช่น คนงานบ้าน พ่อครัว และคนขับรถ
(ง) ค่าใช้จ่ายในบ้าน ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
หมวด 13
เรื่องที่เกี่ยวกับเงินตราสกุลต่างชาติ
ข้อ 29 กิจการธุรกิจซึง่ ก่อตัง้ ขึน้ ตามใบอนุญาตต้องเปิดบัญชีเงินตราสกุลต่างชาติและเงินจ๊า ตกับ
ธนาคารการค้าต่างชาติสหภาพพม่า เพื่อดําเนินธุรกรรมทางการเงิน เช่น การฝาก การถอน การโอน
เงินตราสกุลต่างชาติและเงินจ๊าตทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจ
ข้อ 30 ชาวต่างชาติทท่ี าํ งานในกิจการธุรกิจต้องเปิดบัญชีเงินตราสกุลต่างประเทศและเงินจ๊าต
กับธนาคารการค้าต่างชาติสหภาพพม่า
หมวด 14
การประชุมต่าง ๆ
ข้อ 31 คณะกรรมการจะประชุมอย่างน้อยเดือนละสองครัง้
ข้อ 32 ประธานคณะกรรมการจะเป็นประธานในทีป่ ระชุม กรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมได้ ประธานกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใดเป็นประธานในทีป่ ระชุมได้
ข้อ 33 กรรมการไม่น้อยกว่าสองในสามจึงครบเป็นองค์ประชุม
ข้อ 34 มติกรรมการให้ใช้เสียงส่วนมากของกรรมการทีม่ าประชุม
- 97 -

_

ข้อ 35 คณะกรรมการอาจเชิญบุคคลอื่นใดทีเ่ ห็นว่าจําเป็นเข้าทีป่ ระชุมด้วยได้

โดยคําสั ่งของ
(ลงนาม) หม่อง โก
เลขาธิการรัฐบาลแห่งสหภาพพม่า
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ภาคผนวก ค

TYPES OF ECONOMIC ACTIVITIES
ALLOWED FOR FOREIGN INVESTMENT
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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
Cultivating, producing, processing and marketing of seasonal agricultural crops
(including tapioca and tobacco).
Establishing of plantations, (including medicinal plants, coffee, tea, palm oil,
2
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
(1)
4 Mining
1
2
3
5 Industry
1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4

Type of Economic Activities
(2)
Exploration, exploitation, production and marketing of non-metallic industrial
minerals, such as coal, limestone, gypsum, etc.
Marble quarrying and production and marketing of marble blocks and slabs.
Carrying out other quarrying industries and marketing of products there of.
(1) Foodstuff
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
Combing, spinning, weaving, finishing and marketing of textile materials of
cotton, jute, silk, wool, synthetic fibres, mixed fibres and other fibres of all kinds.
Manufacturing and marketing of made up apparel of all kinds including knitwear.
Manufacturing and marketing of made up apparel materials of all kinds including
towels. linens of all kinds, rugs and carpets.
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
(1)

1
2
3
1
2
3
4

5

1
2
3

Type of Economic Activities
(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
Processing of hides, skins and leathers of all kinds, excluding synthetic leathers,
and manufacturing and marketing thereof, including footwears, handbags, etc.
Processing of synthetic and artificial leather and manufacturing and marketing
there of, including footwears, handbags, etc.
Processing and marketing of furs and skins not elsewhere specified.
(6) Transport Equipment
Manufacturing and marketing of bicycles, tricycles, and other cycles of all
kinds, component parts and accessories.
Manufacturing and marketing of scooters, motor cycles, mopeds, etc.,
component parts and accessories.
Manufacturing and marketing of motorcars, buses, trucks, vans, wagons,
component parts and accessories.
Manufacturing and marketing of tractors of all kinds, ambulances, fire engines,
dump trucks, bowsers and other occupational motor vehicles, component parts
and accessories.
Manufacturing and marketing of tyres, tubes and flaps for all kinds of vehicles
and other purposes.
(7) Building Materials
Manufacturing and marketing of bricks, tiles, floor tiles and wall tiles, refractory
bricks, etc.
Manufacturing and marketing of asbestos building materials of all kinds
Manufacturing and marketing of cement of all kinds, cement products, lime,
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Sr. no
(1)
4
5
1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3

Type of Economic Activities
(2)
plaster and related manufactures.
Manufacturing and marketing of prestressed concrete pipe, plant and other
concrete products.
Manufacturing and marketing of all kinds of glass and glass products.
(8) Pulp and Paper
Manufacturing and marketing of pulp of all kinds, paper and paper board of all
kinds including newsprint.
Manufacturing and marketing of paper, paper board including carbon paper,
waxed paper, toilet paper, etc.
(9) Chemicals, Chemical Products and Pharmaceuticals
Manufacturing and marketing of all kinds of basic chemicals, organic and
inorganic including caustic soda, chlorine, stearic acid, etc.
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.
Manufacturing and marketing of rubber products.
Recycling of chemicals, plastic wastes and others, and marketing.
(10) Iron and Steel
Manufacturing and marketing of iron and steel products, using iron and steel
purchased from State-owned economic organizations or from abroad.
Manufacturing and marketing of basic iron and steel products using iron and
steel purchased from State-owned economic organization or from abroad.
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
(1)
4

1
2
3
4
5
6

7

8
9

10
11
12
13
14
15

Type of Economic Activities
(2)
abroad.
Manufacturing and marketing of pre ‟ fabricated and structural products of all
kinds including construction and building parts.
(11) Machinery and Plant
Manufacturing and marketing of all kinds of agricultural machinery and
agricultural machinery and agricultural equipment.
Manufacturing and marketing of all kinds of machinery and equipment used for
extraction of timber.
Manufacturing and marketing of all kinds of mining machinery and equipment.
Manufacturing and marketing of all kinds of mining machinery and equipment
for other industrial purposes including wood-based industries.
Manufacturing and marketing of scientific, medical, surgical, optical and all
other professional machinery, equipment and accessories.
Manufacturing and marketing of machinery, equipment and accessories
required for the production and distribution of electricity including cable,
switches, transformer, generator, battery, etc.
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.
Manufacturing and marketing of pumps of all kinds.
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.
Manufacturing and marketing of cinematographic and photographic films,
cassette and video tapes and related electronic and electrical products.
Manufacturing and marketing of clocks and watches of all kinds.
Manufacturing and marketing of fountain pens, ball pens, pencils, and similar
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Sr. no
(1)

Type of Economic Activities
(2)

writing gears.
16
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
Dockyard services.
4
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
ตัวอย่างคาขอการลงทุนจากชาวต่างประเทศ
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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 particulars1. 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 ..................................................................
If investment is to be made by joint-venture, the particulars of the persons wishing to
2.
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 capitalKyat
(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 inKyat
..................
..................
____________

(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 inForeign 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 (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)

Kyat
..................
..................
..................
..................
..................
____________

Total ____________
11. Particulars relating to annual production/servicesForeign 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- 111 -
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(a) Local personnel requiredSerial No. Type of personnel
Number
................. ............................... .........................
................. ............................... .........................
(b) Foreign experts and technicians requiredSerial No. Type of expertise Number Proposed period of employment
................. ........................ ............. ... ..............................
13. Particulars relating to economic justificationForeign 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 proposalThe 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 .......................
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