
 
1 มิงกะลาบา สวัสดีเมียนมาร 

 

ขอมูลดานเศรษฐกิจ สถิติการคาและการลงทุนในสหภาพเมยีนมาร 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
 ขอมูลดานเศรษฐกิจและสถิติการคาการลงทุนในสหภาพเมียนมารที่นักลงทุน

ควรทราบ มีดังตอไปนี้ 
 

ผลิตภัณฑในประเทศเบื้องตน  12,632.7 ลานดอลลารสหรัฐ (ณ ป 2550) 

ผลิตภัณฑในประเทศเบื้องตนตอหวั 215.6 (ณ ป 2550) 

อัตราเงินเฟอ 0.0 

สกุลเงิน จาต (kyat) 

อัตราแลกเปลี่ยน (ณ มี.ค.2552) - อัตราทางการ 1 ดอลลารสหรัฐเทากับ 600 จาต 

- อัตราไมเปนทางการ 1 ดอลลารเหรียญสหรัฐเทากบั  

   1,000 จาต 

ดุลการคา เกินดุล 16,877.9 ลานจาต (ณ ป 2550) 

อัตราการวางงาน 4% 

มูลคาการลงทุนจากตางประเทศ 969.996 ลานดอลลารสหรัฐ (ณ ป 2551) 

สินคาสงออกหลกั กาซธรรมชาติ ไมและผลิตภัณฑจากไม อาหารประเภท 

สัตวน้ํา เสื้อผา  ธญัพืชและพืชไร โลหะและแรธาต ิ

ตลาดสงออกหลกั ไทย อินเดีย จีน ฮองกง สิงคโปร ญีปุ่น (ณ ป 2550) 

สินคานําเขาสําคัญ  เครื่องจักรและอุปกรณขนสงที่ไมใชไฟฟาและใชไฟฟา  

สิ่งทอ น้ํามันเพื่อการบริโภค ธาตุโลหะและผลิตภัณฑ

โลหะ  

แหลงนําเขาสําคัญ สิงคโปร จีน ไทย ญี่ปุน อินเดีย มาเลเซีย (ณ ป 2550) 

 
 
 



 
2 คูมือการคาการลงทุนในสหภาพเมียนมาร 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
 
 กอนที่สหภาพเมียนมารจะกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติอยางชัดเจน  

ไดมีนโยบายเรงพัฒนาโครงสรางสาธารณูปโภคพื้นฐานภายในประเทศเพื่อรองรับการ

พัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนจากตางประเทศ    ตลอดจนเนนความรวมมือกับประเทศ

เพื่อนบานที่มีชายแดนติดตอกัน  ไดแก  จีน  ลาว และไทยไปพรอมกัน  เพื่อรองรับการ

เจริญเติบโตภาคเกษตรกรรมและภาคบริการ (การทองเที่ยว)  จนถึงปจจุบัน  สหภาพ

เมียนมารไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ  มาแลวรวม 3 ฉบับ  ซึ่งเนนการพัฒนา

ดานการเกษตรและอุตสาหกรรมเปนหลัก  ไดแก    ฉบับที่ 1 ป  2535 -2538 (ระยะเวลา 

4 ป)  ฉบับที่ 2 ป 2539 - 2543  (ระยะเวลา 5  ป)  และฉบับที่  3  ป  2544 - 2548 

(ระยะเวลา 5 ป)  โดยเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร  และอุตสาหกรรมดาน

พลังงาน  การขยายตัวภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม   ขยายพื้นที่การปลูกปา   

สวนดานปศุสัตวและประมงใหมีการผลิตเพียงพอแกการบริโภคและการสงออก 

ใหความสําคัญกับคุณภาพของทรัพยากรมนุษยในดานสุขภาพ  การศึกษา และ 

ความเปนอยูของประชากร 

 
ศักยภาพของสหภาพเมียนมาร 
 

 เมืองสําคัญและอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ 
 สําหรับเมืองสําคัญและอุตสาหกรรมที่นาลงทุนในแตละเมืองของสหภาพ

เมียนมารมีดังนี้ 

1. กรุงยางกุง แมวาปจจุบันจะมีสถานภาพเปนเพียงอดีตเมืองหลวงของ

ประเทศ แตยางกุงก็ยังคงความสําคัญในการเปนเมืองศูนยกลางการคากระจายสินคา

ไปสูภาคตาง ๆของประเทศ นอกจากนี้ยางกุงยังเปนศูนยกลางการคาอัญมณีและการ

สงออกไม สักอีกดวย  กรุ งย างกุ งมี เขตนิคมอุตสาหกรรมที่ มีความพรอมดาน

สาธารณูปโภคมากกวาเมืองอื่น  ๆ พระบรมธาตุชเวดากอง พระเจดียสุเล พระเจดียโบตะ

กอง พระพุทธไสยาสนเซาตาจี และตลาดโปะโยคหรือสกอตมารเก็ต เปนตน 



 
3 มิงกะลาบา สวัสดีเมียนมาร 

อุตสาหกรรมที่นาลงทุน ไดแก อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสากรรมการผลิต
สินคาเพื่อการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมการประมง ธุรกิจการทองเที่ยว ธุรกิจการ
บริการ เชน รานอาหาร อูซอมรถ และสถาบันฝกอบรมวิชาชีพ อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร 
อุตสาหกรรม ไ ม แ ป ร รู ป 
การผลิตของ ชํารวยและ
ส่ิงประดิษฐที่ ทํ า จ า ก ไ ม 
เปนตน 

 
 

 
 
 
 

 
 

ธุรกิจโรงแรมเมืองยางกุง 
 

2. เมืองหงสาวดี เปนแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 
อุตสาหกรรมที่นาลงทุน ไดแก โรงแรม ธุรกิจทองเที่ยว รานอาหาร        

อูซอมรถ และรานทําผม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4 คูมือการคาการลงทุนในสหภาพเมียนมาร 

 
 

ธุรกิจรานอาหารเมืองหงสาวด ี

3. เมืองทาตอน เปนเมืองชายฝงทะเลทางตอนใตของสหภาพเมียนมาร ที่มี

ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเกาแก โดยชาวมอญเปนชนเผาแรกที่สรางอารยธรรมขึ้น

เปนเอกลักษณของตนในดินแดนนี้ และไดสถาปนาอาณาจักรสุวรรณภูมิขึ้นเปน

อาณาจักรแหงแรกบริเวณใกลเมืองทาตอน 

อุตสาหกรรมที่นาลงทุน ไดแก ประมงและการแปรรูปสินคาทางทะเล 

4. เมืองเมาะละแหมง เปนเมอืงตากอากาศชายทะเล   

อุตสาหกรรมที่นาลงทุน ไดแก อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมยางพารา 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ และธุรกิจทองเที่ยว  

5. เมืองเมียวดี ปจจุบันเปนเมืองการคาชายแดนติดกับอําเภอแมสอด 

จังหวัดตาก เปนเมืองสําคัญในการกระจายสินคาจากประเทศไทยไปยังเมืองตาง ๆของ

สหภาพเมียนมาร  

อุตสาหกรรมที่นาลงทุน ไดแก อุตสาหกรรมการเกษตร และอัญมณี 

6. เกาะสอง เปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และสงเสริมสุขภาพ เหมาะแก

การทําประมง แตปจจุบันมีปญหาการยกเลิกสัมปทานในสหภาพเมียนมาร ซึ่งหากมีการ

เจรจาหาขอยุติก็จะเปนโอกาสตอไปในอนาคต 

อุตสาหกรรมที่นาลงทุน ไดแก ธุรกิจทองเที่ยว ประมงและอุตสาหกรรม

ตอเนื่อง 

7. เมืองพุกาม เปนเมืองประวัติศาสตรที่สําคัญของพมา เรียกอีกชื่อวา

ดินแดนแหงเจดียหมื่นองค ซึ่งปจจุบันองคการยูเนสโก ไดขึ้นทะเบียนใหเปนเมืองมรดก

โลก “World Heritage Sites” สามารถเที่ยวไดตลอดทั้งป และจะงดงามมากที่สุดในชวง

ฤดูฝน รัฐบาลใหการสนับสนุนสงเสริมเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2548 

ไดเปดหอชมวิว ซึ่งเปนเปนหอคอยสูง 13 ชั้น ที่มีความทันสมัยและครบวงจร อัน

ประกอบดวยศูนยบริการทางธุรกิจ สํานักงาน รานคา หองฉายภาพยนตร หองประชุม 

คอฟฟชอป ภัตตาคารลอยฟาและจุดชมวิว นอกจากนี้ยังไดมีการเปดโรงแรมที่สรางดวย



 
5 มิงกะลาบา สวัสดีเมียนมาร 

ไมสักทั้งหลังตามแบบศิลปะและสถาปตยกรรมแหงชาติโดยการลงทุนของนักลงทุน

ทองถิ่นอีกดวย 

อุตสาหกรรมที่นาลงทุน ไดแก ธุรกิจทองเที่ยว เชน โรงแรม รีสอรทและ

สนามกอลฟ 

8. เมืองพีนอูหวิ่น ตั้งอยูในเขตปริมณฑลของมัณฑะเลย มีพื้นที่ที่เหมาะสม

แกการทําการเกษตรโดยเฉพาะพืชที่ปลูกบนพื้นที่ที่สูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ 4,000 

เมตร เชน กาแฟ ซึ่งในป 2548 รัฐบาลไดสงเสริมใหภาคเอกชนเขาไปลงทุนปลูกกาแฟ 

ดดยการเตรียมพื้นที่ 100,000 เอเคอร และความชวยเหลืออื่น ๆ ในการปลูกพืชเศรษฐกิจ

นี้ ในอดีตเปนเมืองตากอากาศของชาวอังกฤษ ดวยสภาพอากาศที่ดีคลายยุโรปจึงเหมาะ

แกการปลูกพืชผักผลไม โดยเฉพาะพืชตระกูลสม อีกทั้งยังมีความอุดมสมบูรณของพันธุ

ไม มีสวนพฤกษศาสตรบนพื้นที่ 430 เอเคอร 

อุตสาหกรรมที่นาลงทุน ไดแก อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรม

เกษตรแปรรูปที่เกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตร ธุรกิจทองเที่ยว และรานอาหาร         
9. เมืองตานตวย อยูริมฝงอาวเบงกอล และมีหาดงาปาลี (Ngapali) ซึ่ง

เปนแหลงทองเที่ยวที่ขึ้นชื่อของสหภาพเมียนมารที่นักทองเที่ยวชาวยุโรปใหความสนใจ

แทนทะเลอันดามันของไทยหลังเกิดคลื่นยักษสึนามิ ทางสหภาพเมียนมารจึงให

ความสําคัญและเรงพัฒนาใหมีความพรอมทางดานการคมนาคมและสาธารณูปโภคมาก

ยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของการทองเที่ยว 

อุตสาหกรรมที่นาลงทุน ไดแก ธุรกิจการทองเที่ยว เชน โรงแรม และ       

รีสอรท 

10. เมืองมัณฑะเลย เมืองใหญอันดับสองที่เปนศูนยกลางเศรษฐกิจของเขต

สหภาพเมียนมารตอนบน (รัฐชิน รัฐกะฉ่ิน และรัฐฉาน) และเปนเสนทางการคาระหวาง

อินเดียกับจีนเปนเมืองที่ชาวเมียนมารถือวาเปนสัญลักษณทางวัฒนธรรมและพุทธ

ศาสนา บริเวณใจกลางเมืองมีตลาดเซโจ ซึ่งเปนศูนยกลาง ทางการคาทางตอนใตของ

เมืองเปนยานงานศิลปหัตถกรรม ทั้งงานภาพ งานแกะสลัก การสรางสถูปเจดีย การทํา

แผนทองคําเปลว งานหลอที่มีการผลิตฝมือตามแบบวิธีโบราณดวยทอง เงิน หินออน ส่ิว 

เสนดาย และหูกทอผา สําหรับดานการเกษตรในอดีตมีการทํานาปลูกขาวตามแนวลําน้ํา 



 
6 คูมือการคาการลงทุนในสหภาพเมียนมาร 

เอยาวดีตอนบนอันเปรียบเสมือนอูขาวอูน้ําของชาวเมียนมารตอนบน แตดวยระบบ

ชลประทานที่ไมประสบผลมากนักจึงหันมาปลูกฝาย ยาสูบ ถั่วลิสง ขาวฟาง งา และ

ขาวโพดแทน 
 
อุตสาหกรรมที่นาลงทุน ไดแก ธุรกิจทองเที่ยว และหัตถกรรม 

 
ที่มา : ศูนยอินโดจีนศึกษา วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
การคมนาคม 

ขอมูลเกี่ยวกับการคมนาคมในประเทศสหภาพเมียนมารจะทําใหนักลงทุนชาว

ไทยสามารถประเมินศักยภาพดานการคาและการลงทุนในประเทศนี้ได  โดยการ

คมนาคมเปนสาธารณูปโภคที่จําเปนสําหรับการคาและการลงทุน ดังนี้ 

 
 การคมนาคมทางบก 

เสนทางถนนภายในประเทศ 
              เสนทางถนนภายในประเทศสหภาพเมียนมารในป 2551 มีการกอสรางถนน

รวม 18,242 ไมล และถนนมอเตอรเวยเพิ่มขึ้นอีก 6,000 ไมลจากป 2531 ซ่ึงมีอยู 

17,000 ไมล ถนนเชื่อมไปมณฑลตาง  ๆ ของสหภาพเมียนมารที่กอสรางแลวเสร็จมีดังนี้ 

 

1. ถนนสาย Pyinmana - Pinlong (ในมณฑลมัณฑะเลย) 22  ไมล  6 ฟุต 

                                                (ในรัฐฉาน) 47  ไมล 4 ฟุต 

2. ถนนสาย Taungdwingyi-Taungnyo-Pyinmana 66  ไมล 2 ฟุต 

3. ถนนสาย Taungok-Thandwe 44  ไมล 3 ฟุต 

4. ถนนสาย Yangon-Mawlamyine-Dawei-Myeik             154  ไมล 6 ฟุต 

5. ถนนสาย Hanmyintmo-Myogyn-Aungban 80  ไมล 5 ฟุต 

6. ถนนสาย Yangon –Sittwe 202  ไมล 3 ฟุต 

7. ถนนสายมัณฑะเลย-Thabakyin-Banmaw-Myitkyina  179  ไมล 3 ฟุต 
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8. ถนนสาย Kalay-Falam-Haka 115  ไมล 

ถนนที่กําลังกอสรางในรัฐ/มณฑลตาง ๆ มีดังนี้ 

1. รัฐกะฉ่ิน ประมาณ 603  ไมล 

2. รัฐชิน ประมาณ  345  ไมล 

3. รัฐยะไข ประมาณ  206  ไมล 

4. รัฐฉาน ประมาณ  397 ไมล 

5. มณฑลมาเกวและมัณฑะเลย ประมาณ  112 ไมล 

6. มณฑลเอยาวดี ประมาณ 28  ไมล 

7. มณฑลยางกุง ประมาณ 12  ไมล 

 
ที่มา : http://www.modins.net/myanmarinfo/media/transport.htm 
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แผนที่เสนทางคมนาคมภายในประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : http://www.traveltomyanmar.com/roatmap.htm 



 
9 มิงกะลาบา สวัสดีเมียนมาร 

 

เสนทางถนนเชื่อมโยงสหภาพเมียนมารกับประเทศเพ่ือนบาน 
เสนทางคมนาคมไทย-สหภาพเมียนมาร  
 เสนทางถนนที่ใชคมนาคม สงสินคาระหวางไทย-สหภาพเมียนมาร มีจุดผาน

แดนถาวรตามแนวชายแดนไทย-สหภาพเมียนมาร ใน 7 จังหวัด คือ เชียงราย 

แมฮองสอน เชียงใหม ตาก กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ และระนอง เสนทางสายสําคัญที่

เปนความรวมมือระหวางไทยกับสหภาพเมียนมาร มีดังนี้                             

 เสนทางชวงแมสอด/เมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี  เสนทางนี้เปนเสนทางที่พัฒนา

โดยรัฐบาลไทยเสนอความชวยเหลือแบบใหเปลาแกรัฐบาลสหภาพเมียนมารเพื่อใช 

กอสรางและบูรณะเสนทางชวงแมสอด/เมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี รวมระยะทาง 17.35 

กิโลเมตร กรมทางหลวงของไทยไดทําการสํารวจและออกแบบเสนทางโดยประมาณ

การเงินคากอสรางและคาควบคุมงานเปนมูลคาประมาณ 122.9 ลานบาท  

 เสนทางชวงเขาตะนาวศรี-กอกะเร็ก-ทาตอน แบงเปน 3 เสนทาง ไดแก 

     เสนทางที่ 1 ชวงเชิงเขาตะนาวศรี-กอกะเร็ก-อินดู-พะอัน-ทาตอน รวม

ระยะทาง 172 กิโลเมตร โดยรัฐบาลไทยไดเสนอและใหความชวยเหลือเปนเงินกูเงื่อนไข

ผอนปรน มูลคา 1,350 ลานบาท เสนทางนี้เปนเสนทางที่ส้ันที่สุด ทําใหการขนสงสินคา

ผานเสนทางนี้ประหยัดเวลาและคาขนสงไดมาก 

เสนทางที่ 2 ชวงเชิงเขาตะนาวศรี-กอกะเร็ก-มูดอง-เมาะละแหมง-ทาตอน 

รวมระยะทาง 236 กิโลเมตร เสนทางสายนี้จะทับซอนกับเสนทางที่ 1 ถึงกอกะเร็กแลว

ออมลงไปทางใตผานเมาะละแหมงและวกไปทางเหนือไปทาตอน เสนทางนี้เปนเสนทางที่

รัฐบาลสหภาพเมียนมารเสนอ เนื่องจากสหภาพเมียนมารตองการใหถนนเสนนี้ผานเมาะ

ละแหมง ซึ่งเปนเมืองที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจอันดับ 3 ของสหภาพเมียนมารรอง

จากกรุงยางกุง และเมืองมัณฑะเลย รวมทั้งยังเปนเมืองทาที่สําคัญและเปนที่ตั้งของ

อุตสาหกรรมอีกดวย โดยรัฐบาลไทยใหความชวยเหลือเปนเงินกูเงื่อนไขผอนปรนมูลคา 

2,150 ลานบาท 
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เสนทางที่ 3 เปนเสนทางเดียวกับเสนทางที่ 1 แตจะมีถนนแยกจากสามแยก

อินดูไปเชื่อมเมาะละแหมง ระยะทาง 212 กิโลเมตร เสนทางนี้รัฐบาลไทยพรอมใหความ

ชวยเหลือเปนเงินกูเงื่อนไขผอนปรนมูลคา 1,780 ลานบาท 

นอกจากนี้ เสนทางชวงทาตอน-ยางกุง  มีระยะทางประมาณ 246 กิโลเมตร ใช

เวลาเดินทางโดยรถยนตประมาณ 3-4 ชั่วโมง 

 
เสนทางสหภาพเมียนมาร-ไทย-กัมพูชา-ลาว-เวียดนาม-ยูนนาน-อินเดีย 

เสนทางขนสงสินคานี้เปนเสนทางการเดินทางระหวางกลุม GMS (ไทย 

สหภาพเมียนมาร กัมพูชา ลาว เวียดนาม และยูนนาน) มีความสะดวกสบายและ

ประหยัดเวลา ประหยัดตนทุนในการขนสงสินคาไดมาก เสนทางดังกลาว สามารถเชื่อม

ตอไปยังอินเดียและประเทศในกลุมเอเชียอื่น ๆ ได โดยผานแนวถนนที่มีอยูเดิมของ

สหภาพเมียนมารจากทาตอน-ยางกุง-มัณฑะเลย และตามู ซึ่งติดกับชายแดนของเมือง

โมเร ประเทศอินเดีย ที่มีระยะทางเพียง 1,100 กิโลเมตร หรือหากเริ่มนับตั้งแตสุดเสนทาง

ฝงตะวันออก คือ จังหวัดดานังของประเทศเวียดนามไปยังประเทศอินเดียมีระยะทาง

ประมาณ 2,600 กิโลเมตร 

 
เสนทางสหภาพเมียนมาร-ไทย-ลาว-เวียดนาม 

เสนทางนี้เปนเสนทางที่พัฒนาตามโครงการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจ

ตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) เปนโครงการนํารอง

ภายใตยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงซึ่งจะกอสราง

ถนนเชื่อมโยงเสนทางของสหภาพเมียนมาร ไทย ลาว และเวียดนามเขาดวยกัน รวม

ระยะทางทั้งหมดประมาณ 1,511 กิโลเมตร ดังนี้ 

เสนทางฝงตะวันออกของไทยเริ่มจากจังหวัดมุกดาหาร สะพานขามแมน้ําโขง

แหงที่ 2 เขาไปยังแขวงสะหวันนะเขตของลาว ผานจังหวัดดองฮา และส้ินสุดที่จังหวัด

ดานังของเวียดนาม  

เสนทางฝงตะวันตกของไทยเริ่มจากอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ไปยังเมอืง   

เมียวดีไปยังทาตอนและยางกุงของสหภาพเมียนมาร ซึ่งมีถนนเชื่อมไปยังยางกุง ไทยและ
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สหภาพเมียนมารไดรวมรับผิดชอบการกอสรางถนนชวงแมสอด/เมียวดี-เชิงเขาตะนาว

ศรี-กอกะเร็ก-ทาตอน-ยางกุง โดยรัฐบาลไทยไดเสนอใหความชวยเหลือแบบใหเปลาและ

ใหเงินกูแบบมีเงื่อนไขผอนปรนแกรัฐบาลสหภาพเมียนมารดวย ทั้งนี้ ถนนสายดังกลาว

กอสรางแลวเสร็จในป 2550 ซึ่งจะทําใหการขนสงสินคาและการเดินทางไปมาระหวางกัน

ในภูมิภาคนี้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น และเสนทางสายนี้ยังสามารถเชื่อมตอไปยังอินเดีย

และประเทศในกลุมเอเชียใตอื่น ๆ ไดอีกดวย 

 
เสนทางสหภาพเมียนมาร-ไทย-จีน 

เสนทางนี้เปนเสนทางในโครงการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต (North-

South Economic Corridor) ซึ่งเปนโครงการภายใตยุทธศาสตรความรวมมือทาง

เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงเชนกัน มีเสนทางที่เชื่อมโยงระหวางไทยกับสหภาพ

เมียนมาร คือ เสนทาง R3b เชื่อมระหวาง อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย – ทาขี้เหล็ก - 

เชียงตุง ของสหภาพเมียนมาร และส้ินสุดปลายทางที่ตาหลั่ว ประเทศจีน ซึ่งเปนถนน

เชื่อมตอไปยังเมืองเชียงรุงและเมืองคุนหมิง ในมณฑลยูนนานของจีนไดดวย รวมระยะทาง 

ทั้งหมด 1,018 กิโลเมตร โดยไทยไดชวยสรางสะพานมิตรภาพไทย-สหภาพเมียนมาร 

แหงที่ 2 (เปนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง 1.48 กิโลเมตร ขนาด 2 ชองจราจร 

กวาง 9 เมตร) บริเวณบานสันผักฮี้ อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ตรงขามกับบานแม

ขาว อาํเภอทาขี้เหล็กของสหภาพเมียนมาร เสนทาง R3b ไดเปดใชตั้งแตเดือนเมษายน 

2547  
 
การคมนาคมทางรถไฟ  
 เสนทางรถไฟ 
 สหภาพเมียนมารมีเสนทางรถไฟความยาวรวมกวา 40,007 กิโลเมตร โดยมี

ศูนยกลางเสนทางรถไฟอยูที่กรุงยางกุง เสนทางสายหลัก คือ สายยางกุง-มัณฑะเลย 

ระยะทางรวมประมาณ 716 กิโลเมตร ซึ่งเปนขบวนรถไฟที่ไดมาตรฐานที่สุดในประเทศ 
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สถานีรถไฟของสหภาพเมียนมารในอดีต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานีรถไฟกรุงยางกุงปจจุบัน 

 
เสนทางรถไฟภายในประเทศ 
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 สหภาพเมียนมารไดเปดใหบริการการคมนาคมทางรถไฟครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 

พฤษภาคม 2420 ทางรถไฟสายแรกคือสายยางกุง-Pyay และจาก 2420-2531 เสนทาง

การเดินรถไฟของประเทศมีความยาว 1,976.35 ไมล ในป 2551 เสนทางการเดินรถไฟได

เพิ่มขึ้นเปน 3,186 ไมล โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานการรถไฟ ดังนี้ 
 
      ตารางรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสรางพ้ืนฐานการรถไฟ 

รายละเอียด 
สถานภาพ  
ป 2531 

การขยายและการ
กอสราง 2532-2551 

ยอดรวม 

ทางรถไฟ (ไมล) 2,793.86 1,478-2551 4,271.90 

เสนทางการเดินรถไฟ 

(ไมล) 

1,976.35 1,210.51 3,186.86 

สะพาน (จํานวน) 5,650 4,552 10,202 

สถานี (จํานวน) 487 325 812 

 
ที่มา :  Country Report  ในการประชุม Economic Cooperate Program in Region  

           Progress on Transport-Infrastructure Improvement in Myanmar   

          ประเทศเวียดนาม, 2008 

 :  Ministry of Information, Myanmar facts and figures 2002, Union of Myanmar  

 : ภาพสถานีรถไฟของสหภาพเมียนมารในอดีตจาก www.myanmarrailways.com 
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แผนที่เสนทางคมนาคมทางรถไฟภายในประเทศ 
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ที่มา  : http://www.traveltomyanmar.com/roatmap.htm 

เสนทางรถไฟเชื่อมโยงระหวางสหภาพเมียนมารกับประเทศเพ่ือนบาน 
สายที่ 1 สหภาพเมียนมาร - ไทย Thanbyuzayat ดานเจดียสามองค  

มีเสนทางที่ตองสรางเพิ่มอีก 110 กิโลเมตร 

สายที่ 2 สหภาพเมียนมาร-จีน Lashio-Muse/Ruili ในการศึกษาความเปนไปไดมี

การเซ็นตสัญญาความรวมมือกับประเทศจีนใน

การสรางทาง 232 กิโลเมตร 

สายที่ 3 สหภาพเมียนมาร-อินเดีย Chaung Oo Pakokka-Kalay-Tamu เสนทางนี้

ยังตองสรางเพิ่มระหวาง Tamu-Kalay อีก 135 

กิโลเมตร และจาก Kalay-Kyaw 210.14 

กิโลเมตร ซึ่งตองมีการสรางอุโมงคที่มีความยาว 

1.7 กิโลเมตร บนเสนทางสายนี้ดวย 

 
เสนทางรถไฟตามโครงการความรวมมือกลุม GMS 

1. ทางรถไฟสายที่ 5  เปนความรวมมือระหวางจีน-สหภาพเมียนมาร  โดยจีนให 

งบประมาณทําโครงการศึกษาความเปนไปได  4 ลานหยวน ในการสรางทางรถไฟ 232 

กิโลเมตร ระหวาง Lashio –Muse 

2. ทางรถไฟสายที่ 8 โครงการระหวางไทย-สหภาพเมียนมารตอเชื่อมเสนทางที่ 

ทหารญี่ปุนไดสรางไวในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 จาก Thanbynzayat-ดานเจดียสาม

องค มีความยาวรวม 110 กิโลเมตร ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งของเสนทางที่เชี่อมโครงการทาง

รถไฟสิงคโปร-คุนหมิง โดยสาธารณรัฐเกาหลีสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาความ

เปนไปได 830,000 ดอลลารสหรัฐ 
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การคมนาคมทางน้ํา 
สหภาพเมียนมาร  มีแมน้ําสายสําคัญ 4 สาย ดังนี้ 

1. แมน้ําเอยาวดี (Ayeyarwaddy) (ชื่อเดิมคืออิระวดี) เปนแมน้ําที่ม ีความ 

สําคัญทางเศรษฐกิจสูงสุดของประเทศ  มีความยาว 2,170  กิโลเมตร 

2. แมน้ําตาลวิน (Thanlyin) เดิมเรียกสาละวินมีความยาว 1,270 กิโลเมตร  

โดยไหลมาจากทเิบตผานมณฑลยูนนานและประเทศไทย มาออกทะเลอันดามันที่มณฑล

เมาะลําไย 

3.  แมน้ําซิทตวง (Sittaung) ไทยเรียกวาแมน้ําสะโตง มีความยาว 400 กิโลเมตร  

อยูภาคกลางฝงตะวันออกของประเทศ ไหลมาทางทิศใตจากที่ราบสูงฉานมาออกทะเล

อันดามันที่อาวมาตาบัน (Martaban) แมน้ําซิทตวงเปนเสนทางขนสงไมซุงโดยเฉพาะไม

สักเพื่อการสงออก 

4. แมน้ําชินวิน (Chindwin)  มีความยาว 960  กิโลเมตร  ไหลจากทิศเหนือไป

ทิศใตของประเทศมาบรรจบกับแมน้ําเอยาวดีที่มัณฑะเลย 
 

ที่มา :  http://www.myanmars.net/myanmar   
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แผนที่เสนทางคมนาคมทางน้าํ 
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ที่มา  :  http://www.traveltomyanmar.com/roatmap.htm 

 

             นอกจากนี้  สหภาพเมียนมารมีความยาวชายฝงทะเล 2,832 กิโลเมตร  ทาเรือที่

สําคัญอยูที่ยางกุงที่ซิทตวย (Sittway)  เจาฟว (Kyau Kphyu)  ตานตวย (Thandwe)  ใน

รัฐยะไข  ทาเรือปะเตง (Pathein)  ในมณฑลเอยาวดี  ทาเรือเมาะลําไย (Mawlamyaing/ 

มะละแหมง)  ในรัฐมอญ  ทาเรือทแว (Dawei/ทวาย)  ทาเรือเมก (Myeik)  ทาเรือกอตาว 

(Kawthaung/เกาะสอง)  ในมณฑลตะนาวศรี 

 

               ทาเรือน้ําลึก  สหภาพเมียนมารไดตระหนักถึงความตองการทาเรือน้ําลึก 

สําหรับการคาในอนาคต  จึงมีโครงการพัฒนาทาเรือน้ําลึกหลายโครงการ  ไดแก  

1. โครงการทาเรือน้ําลึก Kyaupyu ที่รัฐยะไข 

2. โครงการทาเรือน้ําลึก  Kalegauk  อยูระหวางเมืองเมาะลําไยและเมือง           

    เยในรัฐมอญ 

3. โครงการทาเรือน้ําลึกทวาย  อยูใกลเมืองทะวายในมณฑลตะนาวศรี 

4. โครงการทาเรือน้ําลึก Bokyin อยูระหวางเมือง Myeik กับ    

 Kawthaung  ในมณฑลตะนาวศรี 

 
ที่มา : Country Report 

 
 
การคมนาคมทางอากาศ  

             สหภาพเมียนมารมีทาอากาศยานภายในประเทศมากถึง 84 แหง โดยมีสาย

การบินที่สําคัญ ไดแก 

     สนามบินนานาชาติ มี 2 แหง คือ ที่กรุงยางกุง และเขตมัณฑะเลย ปจจุบันมี

สายการบินหลายสายที่มีเที่ยวบินไปยังสหภาพเมียนมาร อาทิ การบินไทย แอรเอเซีย มี

เที่ยวบินจากกรุงเทพฯ ไปกรุงยางกุงทุกวัน บางกอกแอรเวย Indian Airline และ 
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Malaysia Airline เปนตน นอกจากนี้ยังมีเที่ยวบินตรงจากกรุงยางกุงไปยังเมือง/ประเทศ

ตาง ๆ อาทิ  กรุงเทพฯ  จาการตา  ( เมืองหลวงของอินโดนี เซีย)  ฮองกง  สิงคโปร 

กัวลาลัมเปอร (เมืองหลวงของมาเลเซีย) คุนหมิง (เมืองหลวงของมณฑลยูนนานของจีน) 

ลอนดอน (เมืองหลวงของสหราชอาณาจักร) โอซากา (ญี่ปุน) 

  สายการบินประจําชาติของสหภาพเมียนมาร ไดแก Myanmar Airways 

International ใหบริการเที่ยวบินระหวางประเทศ สําหรับสายการบินในประเทศ เชน 

 Air Mandalay , Air Bagan และ Yangon Airways ที่มีเที่ยวบินสวนใหญไปยัง 

เมืองตาง ๆ ในสหภาพเมียนมาร    

ทาอากาศยานมิงกะลาดง 
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แผนที่เสนทางคมนาคมทางอากาศ 
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ที่มา : http://www.traveltomyanmar.com/roatmap.htm 

                

โดยสรุปเสนทางการคาของสหภาพเมียนมาร พบวามีการใชเสนทางคมนาคม 

เสนทางเชื่อมตอเมืองอื่น ๆ ของประเทศเพื่อนบาน ซึ่งรายละเอียดแตละเสนทาง ดังแสดง

ในตารางตอไปนี้ 
 

ตารางแสดงเสนทางคมนาคมขนสงระหวางประเทศของสหภาพเมียนมาร 

เสนทางคมนาคมทางบก เสนทางคมนาคมทางน้ํา เสนทางคมนาคมทาง
อากาศ 

1. เสนทางสายแมสอด-เมียวดี  

    ทาเรือชายฝงเมาะละแหมง 

2. เสนทางจากยางกุงตอไปยัง  

    บังคลาเทศ อินเดีย และตอ  

    ขึ้นเหนือไปเขตมัณฑะเลย- 

    ลาเจียง-คุนหมิง 

3. เสนทางจากเชียงราย- 

    เชียงตุง (สหภาพเมียนมาร)-   

    เชียงรุง (จีนตอนใต)-คุนหมิง  

4. เสนทางเมียวดี (สหภาพ 

    เมียนมาร)-แมสอด-สุโขทัย-  

    พิษณุโลก-ขอนแกน- 

    มุกดาหาร-สะหวันนะเขต   

    (ลาว)-ดองฮา-ดานัง     

    (เวียดนาม) 

1. ทาเรือยางกุง 

2. ทาเรือเมาะละแหมง 

3. ทาเรือแอมเฮิรสทหรือ 

    ไจกะมี 

4. ทาเรือจอกพยิว 

5. ทาเรือทีละวา  

6. ทาเรือดังตแว 

7. ทาเรือซิตตเว 

8. ทาเรือปะเตง ทวาย 

1. ยางกุง-มัณฑะเลย- 

    คุนหมิง-ฮานอย 

2. ยางกุง-เวียงจันทร- 

    โฮจิมินห 

3. ยางกุง-กรุงเทพฯ-  

    พนมเปญ 

4. ยางกุง-บังคลาเทศ 

5. ยางกุง-อินเดีย  

 
ที่มา : สํานักงานยุทธศาสตรการพาณิชย และศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ หอการคาไทย 
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การทาํการคากับสหภาพเมียนมาร 
 

การทําการคากับสหภาพเมียนมาร  มี 2 ชองทาง คือ  การคาปกติผานทะเล  

และการคาปกติผานชายแดน  สําหรับการคาผานชายแดนตองผานระบบธนาคาร

พาณิชย รัฐบาลสหภาพเมียนมารอนุญาตใหใชเงินบาท เงินจาต และเงินดอลลารสหรัฐ

สําหรับการคาชายแดนได เพื่อใหการคาชายแดนมีความคลองตัว 

 
กฏ มาตรการและขั้นตอนทางการคา 
 กฏและมาตรการทางการคาทีค่วรทราบ:  

มาตรการนําเขา 
1. สินคาหามนําเขา 14 ชนิด ในการคารูปแบบปกติผานทางทะเล 

(Overseas Trade) ไดแก ผงชูรส น้ําหวานและเครื่องดื่ม (Soft Drink) ขนมปงกรอบทุก

ชนิด หมากฝรั่ง ขนมเคก ขนมเวเฟอร ช็อกโกแลต อาหารกระปอง (เนื้อสัตวและผลไม) 

เสนหมี่ทุกชนิด เหลา เบียร บุหรี่ ผลไมสดทุกชนิด รวมทั้งสินคาที่รัฐบาลสหภาพเมียนมาร  

ควบคุมการนําเขาตามกฎหมายเดิม (PMO Handbook of Export &Import ติ่น หมอง 

วิน ผูเขียน) 

                  2.  การนําเขาสินคา ตองใชเงินที่ไดจากการสงออกเทานั้น (Export First, 

Import Later System) ดังนั้น ผูนําเขาในสหภาพเมียนมารที่ไมมีรายไดเงินตรา

ตางประเทศจากการสงออก จึงตองซื้อบัญชีเงินดอลลารสหรัฐจากผูสงออกที่มีรายได

เงินตราตางประเทศ เพื่อเปนหลักฐานสําหรับใชประกอบการขอใบอนุญาตนําเขาจาก

รัฐบาลสหภาพเมียนมาร   ทั้งนี้ ผูนําเขาตองซื้อเงินตราตางประเทศที่ไดจากการสงออก 

(Export Earning) ในอัตราที่สูงกวาอัตราตลาดเล็กนอย 

                  3. ผูนําเขาจะตองเปดบัญชีเงินฝากสกุลเงินตราตางประเทศที่ Myanmar-

Investment and Commercial-Bank (MICB) หรือ Myanmar Foreign Trade Bank 

(MFTB) เพื่อยื่นใบอนุญาตนําเขาสินคาจากกระทรวงพาณิชย แนบสัญญาขาย (Sale 
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Contact) และ Proforma Invoice ซึ่งมีรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับสินคาบรรจุภัณฑ และ

ระยะเวลาการสงมอบ 

                   4.  การนําเขาสินคาหรือเครื่องจักรอุปกรณจากตางประเทศ ผูประกอบการ 

ในสหภาพเมียนมารสามารถเปด L/C ไดกับ 2 ธนาคาร คือ MICB และ MFTB โดยตอง

ใชเงินสด      ค้ําประกันเต็มมูลคา L/C เสมือนการซื้อสินคาดวยเงินสด ทั้งนี้ ในการนําเขา

ตองเสียภาษีศุลกากร (Customs Duty) และภาษีการคา (Commercial Tax)  

                   5.  ในกรณีที่ซื้อเปนราคา FOB ผูนําเขาจะตองประกันภัยสินคากับ 

Myanmar Insurance Company และใชบริษัท Myanmar Five Star Line เปนผูขนสง

สินคาเทานั้น 

 

 คาธรรมเนียมในการอนุญาตนําเขาสินคา กระทรวงพาณิชยจะคิดในอัตราสวน

ของราคานําเขาโดยกําหนดไวดังนี้ 

 

มูลคาสินคาที่นําเขา (จาต) คาธรรมเนียมนําเขา (จาต) 

ไมเกิน 10,000 250 

10,001 - 25,000 625 

25,001 - 50,000 1,250 

50,001 - 100,000 2,500 

100,001 - 200,000 5,000 

200,001 - 400,000 10,000 

400,001 - 1,000,000 20,000 

1,000,001 ขึ้นไป 50,000 
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 มาตรการสงออก 
                   ผูที่จะสงออกได คือ รัฐบาลสหภาพเมียนมารและตัวแทนหรือองคกรของ

รัฐบาลสหภาพเมียนมาร เทานั้น 

                   1.  สินคาที่หามเอกชนสงออกภายใตระบบการคาปกติผานทางทะเลมี 

6 ประเภท 31 รายการ อาทิ กระบือ อัญมณี ขาว น้ําตาลทราย และถั่วลิสง เปนตน  

(โปรดดูรายละเอียดสินคาในขอ 5 ดานลาง) 

                   2.  สินคาที่หามเอกชนสงออกภายใตระบบการคาปกติผานทางชายแดน 

(Border Trade) มี 32 รายการ โดยเพิ่มจากกลุมแรก 1 รายการ คือ ไมสัก 

                   3.  การคาชายแดนตองผานระบบธนาคารพาณิชย โดยรัฐบาลสหภาพ

เมียนมารอนุญาตใหใชเงินบาท เงินจาต และเงินดอลลารสหรัฐ สําหรับการคาชายแดน

ได เพื่อใหการคาชายแดนมีความคลองตัวมากยิ่งขึ้น 

                   4.  เก็บคาธรรมเนียมการสงออกเพิ่ม 10% จากคาธรรมเนียมปกติ สําหรับ

สินคาที่สงออกผานทางชายแดน โดยทางการสหภาพเมียนมารจะหักคาธรรมเนียม

ดังกลาวนี้จากบัญชีเงินตราตางประเทศของผูสงออก เมื่อไดรับการโอนเงินชําระคาสินคา 

                   5.  การสงออกตองมีใบอนุญาตสงออก (กระทรวงพาณิชยเปนผูออก

ใบอนุญาตสงออก ซึ่งมีอายุ 6 เดือน) โดยผูซื้อในตางประเทศจะตองเปด L/C มาที่ 

The Myanmar Investment and Commercial Bank (MICB) หรือ The Myanmar 

Foreign Trade Bank (MFTB) ทั้งนี้ ทางการสหภาพเมียนมารจะตรวจสอบสินคากอนการ

สงออกดวย 
   

สินคาหามสงออกในรูปการคาปกติทางทะเล 31 รายการ 
1. สินคาเกษตร 

- ขาว ปลายขาว รําขาว 
- น้ําตาลทรายขาว น้ําตาลทรายแดง น้ําตาลดิบ 
- ถั่วลิสง น้ํามันจากถั่วลิสง 
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- งา น้ํามันงา 
- เมล็ด Niger และน้ํามัน 
- เมล็ดมัสตาด และน้ํามัน 
- เมล็ดทานตะวันและน้ํามัน 
- กากพืชน้ํามันทุกชนิด 

   - ฝายและผลิตภัณฑฝาย 
2. สัตว ผลิตภัณฑจากสัตว 

- งาชาง 
- โค กระบือ ชาง มา สัตวหายาก 
- หนังสัตว 

3. สัตวน้ํา 
- เปลือกกุงปน 

4. ผลิตภัณฑจากปา 
- ยางพารา 

5. แรธาตุ ผลิตภัณฑโลหะ 
- น้ํามันปโตรเลียม 
- อัญมณี 
- ทองคํา 
- หยก 
- ไขมุก 
- เพชร 
- ตะกั่ว 
- ดีบุก 
- วุลแฟรม 
- สวนผสมดีบุกและซีไลท 
- เงิน 
- ทองแดง 
- สังกะสี 
- ถานหิน 
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- แรโลหะอื่น ๆ 
 
 

6. อื่น ๆ 
- วัตถุโบราณ 
- อาวุธและเครื่องกระสุน 

 
             สินคาที่หามสงออกในรูปการคาปกติผานทางชายแดน 32 รายการ   
 ประกอบดวย รายการขางตน 31 รายการ และผลิตภัณฑจากปา 1 รายการ 
ไดแก ไมสัก 

 
ที่มา :  สํานกัอาเซียน กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ มีนาคม 2551 
 
 
ขั้นตอนการสงออก-นําเขา และขนสงสินคา 
 

  1.  ผูทําธุรกิจนําเขาและสงออกสินคาจะตองขอยื่นจดทะเบียนเปนผู

นําเขาและสงออกที่สํานักทะเบียนนําเขา-สงออก (Export-Import Registration Office) 

กรมการคาพาณิชย ซึ่งมีอัตราคาธรรมเนียมการจดทะเบียน 5,000 จาต สําหรับ

ระยะเวลา 1 ป และ 10,000 จาต สําหรับรวมระยะเวลา 3 ป 

  2.  คุณสมบัติของผูที่สามารถยื่นขอจดทะเบียนเปนผูนําเขาและสงออกมี

ดังนี้  

- บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติสหภาพเมียนมารหรือแปลง 

    สัญชาติเปนสหภาพเมียนมาร  

- หางหุนสวน หรือบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในสหภาพเมียนมาร 

- หางหุนสวนจํากัด บริษัทรวมทุน ที่จัดตั้งภายใตกฎหมาย 

    การลงทุนตางประเทศของสหภาพเมียนมาร 

- สหกรณที่จดทะเบียนภายใตกฎหมายสหกรณ ป 2533 ของ 
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สหภาพเมียนมาร 

 

 

 

  3.  สิทธิของผูจดทะเบียนนําเขาสงออก  

- สามารถสงออกสินคาไดทุกชนิด ยกเวน ไมสัก น้ํามัน ปโตรเลียม 

กาซธรรมชาติ ไขมุก หยก อัญมณี และสินคาอื่น ๆ ที่ระบุวา

สามารถดําเนินการไดโดยหนวยงานของรัฐวิสาหกิจแตเพียงผูเดยีว  

- สามารถนําเขาสินคาไดทุกชนิดตามเงื่อนไขของกฎระเบียบ 

    ที่ระบุไว ยกเวน สินคาที่เปนสินคาหามนําเขา 

- สามารถจําหนายสินคาในตลาดภายในประเทศได 

- สามารถยื่นขอหนังสือเดินทางประกอบธุรกิจไปตางประเทศได 

  4.  การสงออก 

-  ผูสงออกที่จดทะเบียนกอนที่จะสงออกจะตองไดรับ 

    ใบอนุญาตสงออกจากกระทรวงพาณิชยมีระยะเวลา 6 เดือน  

- ผูซื้อในตางประเทศจะตองเปด L/C ที่ Myanmar Investment 

and Commercial Bank (MICB) หรือ Myanmar Foreign Trade 

Bank (MFTB) ผานทางธนาคารในตางประเทศ ซึ่งเปนที่ยอมรับ

และจะตองแจงตอเรือที่ขนสงดวย 

- ในกรณีที่ตรวจสินคากอนขนสง The Inspection and Agency 

Service Department จะตองดําเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับ

คุณลักษณะน้ําหนัก คุณภาพ และการบรรจุภัณฑของสินคาที่จะ

ขนสงทางเรือ 

  5.  การนําเขาสินคา  

-  ผูนําเขาจะตองเปดบัญชีเงินฝากสกุลเงินตราตางประเทศที่ 

Myanmar Investment and Commercial Bank (MICB) หรือ 
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Myanmar Foreign Trade Bank (MFTB) เพื่อยื่นใบอนุญาต

นําเขาสินคาจากกระทรวงพาณิชย 

- แนบสัญญาขาย (Sale Contract) และ Performa Invoice ซึ่งมี

รายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับสินคา บรรจุภัณฑ และระยะเวลาการ

สงมอบ 

- ในกรณีซื้อเปนราคา FOB ผูนําเขาจะตองทําประกันสินคากับ 

Myanmar Insurance Company และใชบริษัท Myanmar Five 

Star Line เปนผูขนสงสินคาเทานั้น คาธรรมเนียมในการอนุญาต

นําเขาสินคา กระทรวงพาณิชยจะคิดในอัตราสวนของราคานําเขา

โดยกําหนดไว ดังแสดงในตารางตอไปนี้ 

6.  คาธรรมเนียมในการนําเขาสินคาของสหภาพเมียนมาร (ราคา C.I.F) 

  

หมายเหตุ : ราคา C.I.F (Cost, Insurance and Freight) หมายถึง ราคาสงมอบซึ่งได   

คิดตนทุนสินคาบวกคาประกันสินคาขณะขนสง และคาขนสงสินคาจนถึงมือผูซื้อ 
 
ตารางแสดงคาธรรมเนียมในการนําเขาสินคาของสหภาพเมียนมาร (ราคา C.I.F) 

ราคานําเขา C.I.F. ทาเรือยางกุง 
(จาต) 

คาธรรมเนียมนําเขา
(จาต)  

10,000 แรก 250  

10,000 - 25,000 625  

25,001 - 50,000 1,250  

50,001 - 100,000 2,500  

100,001 - 200,000 5,000  

200,001 - 1,000,000 10,000 

400,001 - 1,000,000 20,000 

มากกวา 1,000,000 50,000 
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หมายเหตุ : ผูนําเขาสินคาจะตองจายคาธรรมเนียมการนําเขาภายใน  21 วัน นับจากวัน

ตามที่ระบุไวในใบอนุญาตนําเขา 

 สําหรับขั้นตอนในการยื่นขออนุญาตลงทุนนั้น ผูลงทุนตองยื่นหนังสือขอ

อนุญาตตอ MIC เพื่อพิจารณาการอนุมัติ โดยการยื่นขออนุญาตลงทุนจะตอง

ประกอบดวยเอกสารดังตอไปนี้                                                                        

• ประมาณการกําไรสุทธิประจําป  
• ประมาณการรายไดเปนเงินตราตางประเทศประจําป  
• ระยะเวลาของการคืนเงิน  

• อัตราการวาจางแรงงาน  

• ประมาณการเพิ่มขึ้นของรายไดประชาชาติจากการลงทุน  

• เงื่อนไขของตลาดภายในและตลาดตางประเทศ  

• สัญญาฉบับรางที่มีตอสวนราชการผูเกี่ยวของ ในกรณีที่เปนการลงทุน 

โดยชาวตางประเทศและคูสัญญาชาวเมียนมาร  

• สัญญาฉบับรางตาง ๆ ภายใตเงื่อนไขของการรวมทุน  

• การยื่นขอยกเวนภาษีหรือลดภาระภาษีตามขอกฎหมายบทที่ 10 วรรคที่ 

21 ของ Union  of Myanmar Foreign Investment  Law  

นโยบายดานการคา 
 
 รัฐบาลสหภาพเมียนมารไดดําเนินนโยบายระบบเศรษฐกิจเสรี  โดยให

ภาคเอกชนมีสวนรวมในการผลิต  การจัดการ  รวมทั้งไดเปดประเทศใหมีการคา  การ

ลงทุนจากตางประเทศ 
 
         กฎระเบียบทางการคาที่สําคัญ 
          1. มาตรการนําเขา – สงออก 
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 ผูทําธุรกิจนําเขาสงออกสินคา  ตองยื่นจดทะเบียนเปนผูนําเขาสงออกที่

สํานักงานทะเบียนนําเขา - สงออก  (Export  Import  Registration Office)  กระทรวง

พาณิชยของสหภาพเมียนมาร  ในอัตราคาธรรมเนียม 5,000 จาต  สําหรับการดําเนิน

ธุรกิจ  ระยะเวลา 1 ป และ 10,000 จาต  สําหรับระยะเวลา 3 ป  ซึ่งผูยื่นจดทะเบียนอาจ

เปนบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติสหภาพเมียนมาร  หรือหางหุนสวนจํากัด  บริษัท  ที่จัดตั้ง

ขึ้นในสหภาพเมียนมาร  หรือหางหุนสวนจํากัด  บริษัทรวมทุนที่ตั้งขึ้นภายใตกฎหมาย

การลงทุนตางประเทศของสหภาพเมียนมาร 

 ผูนําเขาสงออกสามารถสงออกสินคาทุกชนิด (ยกเวน ไมสัก น้ํามัน

ปโตรเลียม กาซธรรมชาติ  ไขมุก  หยก  อัญมณี  และสินคาอื่น ๆ ที่ระบุใหรัฐวิสาหกิจเปน

องคกรดําเนินการเทานั้น)   ซึ่งผูสงออกที่จดทะเบียนตองไดรับใบอนุญาตสงออกจาก

กระทรวงพาณิชย  โดยผูซื้อในตางประเทศตองเปด L/C  ที่ Myanmar  Investment  and  

Commercial  Bank  (MICB)  หรือ Myanmar Foreign Trade Bank (MFTB)  ผาน

ธนาคารในตางประเทศ     สวนผูนําเขาตองเปดบัญชีเงินฝากสกุลเงินตราตางประเทศที่  

MICB  หรือ MFTB  เพื่อยื่นใบอนุญาตนําเขาสินคาจากกระทรวงพาณิชยพรอมแนบ

สัญญาขายและ Performa  Invoice   

          2.  การจัดตั้งบริษัทหรือตัวแทนธุรกิจในสหภาพเมียนมาร 

 บริษัทตางชาติสามารถแตงตั้งบุคคล  หรือผูประกอบการเปนตัวแทนธุรกิจ  

โดยตัวแทนตองจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยของสหภาพเมียนมาร  สวนการตั้งบริษัท

หรือสํานักงานสาขาของตางชาติ  ตองขออนุญาตจากกระทรวงวางแผนและพัฒนา

เศรษฐกิจแหงชาติ  กอนจดทะเบียนกับสํานักงานจดทะเบียน 

 การคาตางประเทศ  ในป  2545  สหภาพเมียนมารมีมูลคาการคาระหวาง

ประเทศรวม 5,918.07  ลานดอลลารสหรัฐ  โดยแบงเปนการสงออกมูลคา 2,855.123 

ลานดอลลารสหรัฐ  เพิ่มขึ้น  34.51%  จากป 2544 และการนําเขามีมูลคา 3,062.95  

ลานดอลลารสหรัฐ  เพิ่มขึ้น  21.92%  ทั้งนี้ สหภาพเมียนมารยังคงขาดดุลการคาอยาง

ตอเนื่อง  โดยขาดดุลมูลคา 207.83 ลานดอลลารสหรัฐ 
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 ไทยเปนประเทศคูคาอันดับหนึ่งของสหภาพเมียนมาร สวนสหภาพเมียน

มารเปนประเทศคูคาอันดับที่ 24 ของไทย   รองลงมา ไดแก สิงคโปร    จีน    มาเลเซีย 

อินเดีย และญี่ปุน    

 สินคาออกที่สําคัญของสหภาพเมียนมาร  ไดแก  กาซธรรมชาติ  ไมเนื้อ

แข็ง  พืชเมล็ด   สินคาประมง    ขาว    แรโลหะ   และไมเนื้อออน สินคานําเขาที่สําคัญ   

ไดแก   เครื่องจักร  ยานพาหนะและอุปกรณ  น้ํามันดิบ  โลหะ  เครื่องจักรที่ใชไฟฟา  

น้ํามันพืช  เวชภัณฑ  กระดาษ  ปูนซีเมนต  และปุย 
 

ภาวะเศรษฐกิจและการคา 
 
 ภาวะเศรษฐกิจ 
 ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจากอดีตมาถึงปจจุบันสหภาพเมียนมาร

ไดใชระบบเศรษฐกิจหลายระบบ เริ่มจากระบบตลาดเสรี (Free market system) 

ระหวางป 2429-2491 ในยุคอาณานิคมของสหราชอาณาจักร เปนระบบเศรษฐกิจแบบ

ผสมผสาน โดยใหแรงขับเคลื่อนทางการตลาดมีบทบาทสําคัญในกระบวนการพัฒนา 

ตอมาระหวางป 2505-2531 เปนระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม และในป 2531 จนถึง

ปจจุบันหลังจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สภาสันติภาพและการพัฒนาแหงรัฐ 

(State Peace and Development Council (SPDC)) ไดกําหนดใหใชระบบเศรษฐกิจ

แบบกลไกตลาด SPDC ไดปฏิรูปมาตรการตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาสภาพเศรษฐกิจที่

ตกต่ําและสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศได 

 ภายใตการปกครองโดยสภาสันติภาพและการพัฒนาแหงรัฐ (SPDC) สภาพ

ทางเศรษฐกิจของประเทศไดขยายตัวขึ้น กลาวคือในป 2532- 2534 เศรษฐกิจเริ่ม

กระเตื้องขึ้นเล็กนอย หลังจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจกอนหนานี้ติดลบตอเนื่องกัน 

3 ป และจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับแรกนั้น อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวม

ประชาชาติหรือ GDP อยูที่ 7.5% และจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 2 (2539- 2543)  

อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติหรือ GDP โดยเฉลี่ยอยูที่ 8.5% 
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สําหรับชวงปแรก (2544) ของแผนพัฒนาฉบับปจจุบันซึ่งเปนแผน 5 ป  อัตราการเติบโต

ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติหรือ GDP อยูที่ 10.5%  
 
 
 
 
การคากับตางประเทศ 
 
 มูลคาการสงออกและนําเขาของสหภาพเมียนมารในชวงปงบประมาณ 5 ป 

(2547-2551) ดังแสดงในตาราง 

 
ตารางแสดงมูลคาการสงออกและนําเขาของสหภาพเมียนมารในชวงงบประมาณ 
5 ป (2547-2551) 

หนวย:ลานจาต 
ปงบประมาณ มูลคาการสงออก มูลคาการนําเขา 

2547-2548 16,697.3 11,338.5 

2548-2549 20,646.6 11,514.2 

2549-2550 30,026.1 16,835.0 

2550-2551 35,296.8 18,418.9 

2551-2552 (เม.ย.-ธ.ค.) 28,668.7 18,355.4 

 
ที่มา : กรมศุลกากร,กรมการคาชายแดน สหภาพเมียนมาร 

หมายเหตุ :  ปงบประมาณ  = 1 พฤษภาคม – 30 เมษายน 

 

 
การสงออก 

 สินคาสงออกหลัก 
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 สินคาสงออกหลัก 15 รายการ  เรียงลําดับตามมูลคาสงออกสูงสุด ดังแสดง

ในตาราง 

 
 
 
 
 
ตารางแสดงสินคาสงออกหลัก 15 รายการ  เรียงลําดับตามมูลคาสงออกสูงสุด 

หนวย:ลานจาต 
อัน 
ดับ 

สินคาสงออก 2547-2548 2548-2549 2549-2550 2550-2551 
2551-2552 
(เม.ย.-ธ.ค.) 

1 กาซธรรมชาติ 5,812.2 6,234.7 11,676.2 13,937.9 9,577.6 

2 ไมสัก 1,515. 3 1,723.1 1,750.1 1,540.0 926.4 

3 เสื้อผา 1,237.7 1,586.0 1,601.8 1,554.6 1,134.0 

4 Matpe 527.6 846.1 1,747.6 1,511.8 1,057.9 

5 ไมเนื้อแข็ง 726.8 1,027.2 1.189.0 1,423.8 917.5 

6 ปลาและผลิตภัณฑ

จากปลา 

409.8 544.4 725.4 1,059.4 738.3 

7 กุงสดและกุงแหง 597.2 576.1 608.0 556.3 393.1 

8 Pedesein 248.0 451.6 843.1 605.0 486.3 

9 โลหะและแรธาตุ 547.5 646.2 637.8 474.7 66.1 

10 Pesingon 297.2 352.0 468.8 754.0 585.4 

11 ขาว 180.2 214.0 18.0 552.6 393.8 

12 เมล็ดพืชอื่น ๆ 115.1 156.8 248.3 238.7 206.7 

13 เมล็ดถั่ว 94.6 69.3 190.1 353.0 242.8 

14 ยางดิบ 87.4 204.7 82.7 191.4 100.2 

15 ขาวโพด 165.4 64.6 155.6 169.4 119.8 
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ที่มา : กรมศุลกากร,กรมการคาชายแดน สหภาพเมียนมาร 

 
 ประเทศสงออกหลัก 
 ประเทศที่สหภาพเมียนมารสงออกสินคาหลัก เรียงลําดับตามมูลคาสงออก

สูงสุด 10 ประเทศ ดังแสดงในตาราง 

 
ตารางแสดงประเทศที่สหภาพเมียนมารสงออกสินคาหลัก เรียงลําดับตามมูลคา
สงออกสูงสุด 10 ประเทศ 

หนวย:ลานจาต 
อัน 
ดับ 

ประเทศ 2547-2548 2548-2549 2549-2550 2550-2551 
2551-2552 
(เม.ย.-ธ.ค.) 

1 ไทย 7,219.17 7,868.64 13,533.75 15,530.01 10,102.92 

2 อินเดีย 1,956.32 2,841.60 4,217.21 4,006.56 3,029.72 

3 สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

1,658.80 2,125.19 3,530.37 3,832.52 2,719.42 

4 ฮองกง 656.05 1,488.10 2,316.59 3,573.00 3,279.25 

5 สิงคโปร 807.28 1,532.69 1,047.87 2,210.10 4,171.98 

6 ญี่ปุน 737.26 790.43 952.43 1,021.28 708.27 

7 มาเลเซีย 620.54 540.41 507.56 652.60 1,586.26 

8 อินโดนีเซีย 308.86 380.47 506.35 476.97 88.82 

9 สหราชอาณาจักร 316.18 356.14 290.65 316.51 213.80 

10 สาธารณรัฐเกาหลี 210.16 224.07 353.79 405.69 272.01 

 
ที่มา : กรมศุลกากร,กรมการคาชายแดน สหภาพเมียนมาร 

 
 

การนําเขา 
         สินคานําเขาหลัก 
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            สินคานําเขา แบงตามประเภทสินคา ดังแสดงในตาราง 

 

 

 

  

   
ตารางแสดงสินคานําเขา แบงตามประเภทสินคา     

หนวย:ลานจาต (1 US$ = 100 จาต) 

ป นําเขารวม Capital good Intermediate goods สินคาอุปโภคบริโภค 

2547-2548 11338.5 3387.6 3325.2 4625.7 

2548-2549 11514.2 3179.1 3696.2 4638.9 

2549-2550 16835 4020.3 6727.6 6087.1 

2550-2551 18418.9 5448.9 5291.5 7678.5 

2551-2552  

(เม.ย.-ธ.ค.) 

18355.4 6155.5 5220.7 6979.2 

 
   

สินคานําเขาหลัก 15 รายการ เรียงลําดับตามมูลคาการนําเขาสูงสุด ดังนี้ 

 
  ตารางแสดงสินคานําเขาหลัก 15 รายการ เรียงลําดับตามมูลคาการนําเขาสูงสุด 

หนวย:ลานจาต(1 US$ = 100 จาต) 
อัน 
ดับ 

สินคานําเขา 2547-2548 2548-2549 2549-2550 2550-2551 
2551-2552 
(เม.ย.-ธ.ค.) 

1 เครื่องจักรและอุปกรณ

ขนสงที่ไมใชไฟฟา 

2,164.9 1,786.2 2,718.2 4,161.7 4,998.8 

2 สิ่งทอ 1,043.6 1,138.8 1,283.4 1,387.8 930.9 
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- จากใยสังเคราะห 

- พิเศษ 

- จากฝาย 

- เสื้อผาและลูกไม 

823.2 

147.1 

66.5 

6.8 

917.2 

143.5 

74.6 

3.5 

1,059.7 

165.5 

51.1 

7.2 

1,168.5 

134.5 

72.0 

12.8 

651.3 

127.0 

134.1 

18.5 

3 ของเหลวจากการกลั่น

น้ํามันปโตรเลียม 

(refined mineral oil) 

1,361.0 1,560.9 3,966.0 2,034.0 2,486.8 

อัน 
ดับ 

สินคานําเขา 2547-2548 2548-2549 2549-2550 2550-2551 
2551-2552 
(เม.ย.-ธ.ค.) 

4 ธาตุโลหะและ

ผลิตภัณฑโลหะ 

899.3 1,164.0 1,183.0 1,206.2 1,182.2 

5 เครื่องจักรและอุปกรณ

ไฟฟา 

874.4 645.8 707.6 861.1 654.6 

6 น้ํามันเพื่อการบริโภค 474.0 571.1 478.2 1,057.7 1,406.3 

7 พลาสติก 457.4 574.3 719.7 857.0 718.8 

8 ยารักษาโรค 314.8 362.1 554.9 635.6 489.4 

9 กระดาษ กระดาษแข็ง

และผลิตภัณฑ

กระดาษ 

314.6 295.8 302.8 292.3 253.8 

10 ผลิตภัณฑจากยาง 171.1 140.3 210.7 287.3 205.2 

11 ผลิตภัณฑนม 

- นมสด นมขน 

- นมสดระเหย 

- นมผง 

- ผลิตภัณฑนมอื่น ๆ 

145.5 

102.2 

14.5 

22.3 

6.7 

164.7 

129.2 

14.1 

12.2 

9.2 

213.5 

164.4 

6.3 

28.1 

14.6 

214.5 

166.4 

3.5 

30.8 

13.8 

144.1 

137.0 

* 

3.6 

9.5 

12 

 

สารเคมี สารประกอบ

ทางเคมี 

134.3 146.3 158.3 185.4 129.1 

13 เครื่องมือทาง

วิทยาศาสตร 

128.7 108.2 138.6 139.8 137 
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14 สารยอมสี ฟอกหนัง

และสารเปลี่ยนสี 

(colouring) 

40.1 36.1 51.0 49.5 32.8 

15 ซีเมนต 22.1 53.3 1,15.6 1,52.7 91.2 

 
       
 
 ประเทศนําเขาหลัก 
 ประเทศที่สหภาพเมียนมารนําเขาสินคาหลัก เรียงลําดับตามมูลคานําเขาหลัก 

สูงสุด 10 ประเทศ ดังแสดงในตาราง 

หนวย:ลานจาต 
อัน 
ดับ 

ประเทศ 2547-2548 2548-2549 2549-2550 2550-2551 
2551-2552 
(เม.ย.-ธ.ค.) 

1 สิงคโปร 3,471.46 3,240.18 5,928.03 4,489.83 4,215.41 

2 สาธารณรัฐประชาชนจีน 2,818.96 2,716.01 4,185.75 5,472.54 4,711.90 

3 ไทย 1,054.21 1,376.24 1,749.40 2,110.66 1,615.57 

4 ญี่ปุน 920.42 610.65 896.30 1,335.04 655.27 

5 อินเดีย 480.08 465.18 916.51 954.70 553.33 

6 มาเลเซีย 666.07 810.83 634.45 635.79 590.24 

7 อินโดนีเซีย 288.72 336.09 539.77 1,139.86 1,002.41 

8 สาธารณรัฐเกาหลี 514.60 498.62 486.85 590.78 788.01 

9 สหรัฐอเมริกา 165.70 478.43 248.09 121.64 431.82 

10 เยอรมัน 155.38 122.82 175.10 166.01 203.39 

 

ที่มา : กรมศุลกากร,กรมการคาชายแดน สหภาพเมียนมาร 
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ระบบการเงนิ การธนาคารและภาษีอากร 
 

ระบบการเงิน 
 เงินตราที่ใชจายหมุนเวียนในสหภาพเมียนมาร  มีอยู 2 ประเภท คือ 

1. เงินจาต (Kyat)   

ธนบัตรของสหภาพเมียนมารจะมีราคาต่ําสุด 5 จาตและสูงสุด 5,000 จาต 

(เริ่มใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552) นอกจากนี้ยังมีธนบัตรราคาใบละ 10 20 50 100 200 

และ 500 จาต การใชจายภายในประเทศตองใชเงินสดเทานั้น ไมมีการรับบัตรเครดิต 

ดังนั้น ผูเดินทางมายังสหภาพเมียนมาร ตองเตรียมเงินดอลลารสหรัฐเพื่อมาแลกเปลี่ยน

เปนเงินจาต 

ขอพึงระวัง  เงินดอลลารสหรัฐที่นํามาแลกตองมีความสมบูรณ  ไมมีรอยพับ

เพราะมักจะถูกปฏิเสธไมรับเงินดอลลารสหรัฐที่มีรอยพับหรือรอยยับยูยี่ 

 

ตัวอยาง   ธนบัตรของสหภาพเมียนมาร  ราคา 5 จาตและ 5,000 จาต  
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อัตราแลกเปลี่ยน  ณ เดือนมีนาคม 2552 

  อัตราทางการ  1 ดอลลารสหรัฐ เทากับ 600 จาต 

  อัตราไมเปนทางการ (ตลาดมืด) 1 ดอลลารสหรัฐ เทากับ 1,000 จาต 

  1 บาทไทย  เทากับ 28 จาต โดยประมาณ 

 2. เงินดอลลารสหภาพเมียนมาร (Foreign Exchange Certificate (FEC))  

คนตางชาติที่ พํ านั ก ในสหภาพเมียนมาร และจํ า เปนตองจ ายค า

สาธารณูปโภคหรือสินคาที่ผลิตโดยราชการหรือองคกรของรัฐ  เชน  คาน้ํา คาไฟ 

คาโทรศัพทหรือน้ํามัน  ตองจายดวยเงินดอลลารสหภาพเมียนมารหรือ  Foreign 

Exchange Certificate (FEC) 

การแลกเปลี่ยน FEC ทําไดโดยนําเงินดอลลารสหรัฐไปแลกที่ธนาคารหรือ

ตลาดมืดในประเทศสหภาพเมียนมาร   ธนบัตร FEC จะมีราคาใบละ 1 5 10 และ 20 

ดอลลารสหภาพเมียนมาร โดยอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลารสหรัฐ เทากับ 

1 ดอลลารสหภาพเมียนมาร เมื่อนํา FEC ไปแลกคืนจะไดรับเงินจาตกลับมา 

 
ตัวอยาง   เงินดอลลารสหภาพเมียนมาร  ราคา 1 ดอลลาร 
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ระบบ การ
ธนาคาร   
         ในปจจุบันระบบการธนาคารของสหภาพเมียนมารประกอบดวย  ธนาคารกลาง 

ธนาคารเฉพาะดานของรัฐ จํานวน 4 แหง  ธนาคารพาณิชยเอกชนของสหภาพเมียนมาร

ประมาณ 8 แหง  ซึ่งมีลักษณะการดําเนินงาน  ดังนี้ 

                ธนาคาร กลาง  (The 

Central Bank of Myanmar)  ทํา

หนาที่ควบคุม สถาบันการเงิน

ทั้งหมด กําหนด อัตราดอกเบี้ย

เงินกูและเงินฝาก อัตราสวนของ

สินทรัพยและ หนี้สิน  อัตรา

แลกเปลี่ยนและ ออกธนบัตร 
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The Central Bank of Myanmar 

 

               ธนาคารเฉพาะดานของรัฐ  ไดแก 

               - The Myanmar Economic Bank ทําหนาที่ใหคําปรึกษาดานสินเชื่อแกรัฐ 

และเอกชนในสหภาพเมียนมาร พรอมทั้งบริการรบัฝากผานสาขา 259 แหงทั่วประเทศ โดย

มี Myanmar Small Loans Enterprise ซึ่งเปน สาขาของ Myanmar Economic Bank 

ดูแลสถานธนานุเคราะห 

               - The Myanmar Foreign Trade Bank ทําหนาที่ใหบริการดานการแลกเปลี่ยน 

เงินตราตางประเทศและธุรกิจการธนาคารระหวางประเทศ เกี่ยวกับการนําเขา-สงออก

ของสหภาพเมียนมาร ธนาคารนี้ไมรับฝากเงินเพื่อสะสมทรัพย มีแตบัญชเีดินสะพัด และ

ใหกูเปนเงินตราตางประเทศ ภายใตการอนุมัติของรัฐในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน 

               - The Myanmar Agriculture and Rural Development Bank  ทําหนาที่

ใหบริการดานการเงินแกภาคเกษตรกรรมภายในประเทศ เชน การใหเงินกูแกเกษตรกร

โดยผานธนาคารในทองถิ่น (Village Bank) ใหเงินกูสหกรณและธุรกิจที่ประกอบกิจการ

ทางดานการเกษตรและปศุสัตว 
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               - The Myanmar Investment and Commercial Bank ทําหนาที่ใหบริการ 

ดานสินเชื่อแกหนวยธุรกิจที่ลงทุนในสหภาพเมียนมาร รับฝากเงินระยะสั้นและระยะยาว   

โดยใหดอกเบี้ยตอบแทนการจัดหาเงินกูเพื่ออสังหาริมทรัพยและการลงทุน 

 
ธนาคารพาณิชยเอกชน 

ธนาคารพาณิชยเอกชนของสหภาพเมียนมารไดรับอนุญาตใหทําธุรกิจเฉพาะ 

ภายในประเทศ  (Domestic Business) เทานั้น ไมสามารถทําธุรกิจดานตางประเทศได 

(Foreign Transaction) ปจจุบันธนาคารพาณิชยเอกชนของสหภาพเมียนมารมีจํานวน 

20 แหง ไดแก 

1. The Myanmar Citizen Bank เปนธนาคารเอกชนรายแรก  

        เปนการรวมลงทุนระหวางบริษัท Joint Venture Corporation Limited และ    

         รัฐบาลสหภาพเมียนมาร 

2. The Yangon City Bank 

3. The First Private Bank 

4. The Myawaddy Bank 

5. The Co-operative Bank 

6. The Yoma Bank 

7. The Yadanarbon Bank 

8. Myanmar Oriental Bank 

9. Myanmar May Flower Bank 

10. Tun Foundation Bank 

11. Kanbawza Bank 

12. Asian Yangon International Bank 

13. Myanmar Universal Bank 

14. Asia Wealth Bank 

15. Myanmar Industrial Development Bank 
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16. Myanmar Livestock and Fisheries Development Bank 

17. Co-operative Promoters Bank 

18. Co-operative Farmers Bank 

19. Sibin Tharyaryay Bank 

20. Innwa Bank 
ที่มา : Central Bank of Myanmar 

 
ธนาคารตางประเทศ    

  ปจจุบันไมมีธนาคารตางประเทศตั้งอยูในประเทศสหภาพเมียนมาร 
 

คาธรรมเนียมการฝากเงิน-โอนเงินและอัตราดอกเบ้ีย   
สําหรับชาวตางชาติ นักลงทุนสามารถเปดบัญชีเงินฝากทั้งกระแสรายวันและ

ประจําเปนสกุลเงินดอลลารกับ MFTB (Myanmar Foreign Trade Bank) และ MICB 

(Myanmar Investment and Commercial Bank) ซึ่งเปนธนาคารพาณิชยของรัฐ โดย

ตองใหลูกคาเกาของธนาคารรับรอง และตองเปดเงินฝากครั้งแรกไมนอยกวา 100 

ดอลลารสหรัฐ โดยมีรายละเอียดดังตาราง 

 

 

 
คาธรรมเนียมการฝาก-ถอนเงินตราตางประเทศ 

 

ประเภท คาธรรมเนียม 

การฝากเงิน 
สามารถฝากเขาบัญชีโดยโอนเงินจากตางประเทศมาเขา

บัญชีหรือนําเงินสดสกุลดอลลารสหรัฐ มาฝากโดยตรง 

1) กรณีฝากเงินสดสูงสุดกวา 2,000 ดอลลารสหรัฐ 

ตอคร้ัง ผูฝากตองกรอกขอมูลตาง ๆ ในใบ

 

 

 

 

- 
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Declaration Form ที่ออกโดยกรมศุลกากรที่ต้ังอยู 

ณ ทาอากาศยานในสหภาพเมียนมารเพ่ือใช

ประกอบการฝากเงินดวย 

 

 
 

ประเภท คาธรรมเนียม 

2) กรณีโอนเงินเขาประเทศ ผูโอนตองทําหนังสือแจง

วัตถุประสงคของการโอนเงินตอธนาคารตนทาง 

- จะเปนการโอนเงินเขามาเพื่อการลงทุน หรือ 

         -  จะเปนการโอนเขามาดวยวัตถุประสงคอื่น 

 

 

- 

10% ของจํานวนที่โอนเขาสหภาพ

เมียนมาร 

การถอนเงิน 
1) ถาเปนการถอนเงินเพื่อใชในสหภาพเมียนมาร ตอง

ถอนเปนเงิน FECs เทานั้น 

2) ถาหากตองถอนเปนเงินดอลลารสหรัฐ ตองถอนไป

ใชนอกประเทศสหภาพเมียนมารเทานั้น โดยผูถือ

ตองแสดงตั๋วเครื่องบินเพื่อเปนหลักฐานประกอบการ

ถอนเงินดวย 

 

คร้ังละ 1 ดอลลารสหรัฐ 

 

คร้ังละ 1 ดอลลารสหรัฐ 

หมายเหตุ :   ธนบัตร FECs (Foreign Exchange Certificate) ซึ่งมีคาเทียบเทาเงิน

ดอลลารสหรัฐ ในอัตรา 1 FECs : 1 ดอลลารสหรัฐ 
ที่มา :  Myanmar Investment Commission (MIC) 

อัตราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยและเงินกูเฉล่ีย  
              อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย และเงินกูเฉล่ีย ดังแสดงในตาราง 

หนวย : รอยละ/ป 

ประเภทอัตราดอกเบ้ีย (ระยะ 3 เดือน) อัตราดอกเบ้ีย 

เงินฝากออมทรัพย 12.0 

เงินกู 15.3 
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ที่มา : Central Bank of Myanmar อางถึงใน http://www.boi.go.th/thai/clmv/    

          main/2009_myanmar_d0_1.html 

 

 ในการนับจํานวนเงิน  ถึงแมวาสหภาพเมียนมารจะมีหนวยนับตั้งแตหลักหนวย 

หลักสิบ จนถึงหลักลาน  แตความนิยมในการนับจํานวนเงินมาก ๆ  จะใชหลักแสนเปน

หลัก เชน  สิบแสนจาต  (เทากับ หนึ่งลานจาต)  รอยแสนจาต (เทากับสิบลานจาต) เปนตน 

 สําหรับชาวไทย  เงินบาทสามารถใชซื้อของเฉพาะแหลงทองเที่ยวที่เปนที่นิยม

ของคนไทย  เชน ตลาดสกอต  รานขายของที่ระลึกตามแหลงทองเที่ยว  เชน  ที่ตลาด 

พระนอน ที่เมืองพะโค หรือดานการคาชายแดนไทย-สหภาพเมียนมาร เชน แมสอด แมสาย 

ระนอง เปนตน 
 

ปงบประมาณ 1 พฤษภาคม – 30 เมษายน 

 
ระบบภาษีอากร 

ระบบภาษีที่เกี่ยวของกับนักลงทุนของตางชาติ มีรายละเอียดดังนี้ 

• ภาษีการคา 
                  1.  ธุรกิจประเภทผลิตสินคาเพื่อขาย จัดเก็บในอัตรา 5-20% ของรายได 

                  2.  ธุรกิจบริการ เฉพาะธุรกิจขนสงทางน้ํา ทางอากาศ รถยนต รถไฟ 

ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจการคา จัดเก็บในอัตรา 8-30% 

                  3.  ธุรกิจ โรงแรม และภัตตาคาร จัดเก็บในอัตรา 10% ของรายได          

• ภาษีนําเขา  สินคาที่สําคัญที่จัดเก็บมีดังนี้ 

                 1.  รัฐบาลสหภาพเมียนมารไดประกาศเก็บภาษีนําเขาสินคาหลายชนิด 

เปนอัตราเดียวที่ระดับ 25% (ไมไดระบุประเภทสินคา แตไมรวมสินคาคอมพิวเตอร ปุย 

และเวชภัณฑ ฯลฯ) จากเดิมที่สินคาเหลานั้นตองเสียภาษีในอัตรา 2-20% และไดปรับ

อัตราแลกเปลี่ยนที่ใชคํานวณราคาสินคาสําหรับการคํานวณภาษีศุลกากรที่ระดับ 450 

จาต/ดอลลารสหรัฐ จากเดิมที่ใชอัตราแลกเปลี่ยน 100 จาต/ดอลลารสหรัฐ 

                 2.  ส่ิงทอ จัดเก็บในอัตรา 5-300% ของมูลคานําเขา 
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                3.  เครื่องจักรและอุปกรณ จัดเก็บในอัตรา 15-200 % ของมูลคานําเขา 

 4.  อุปกรณในการขนสง จัดเก็บในอัตรา 5-300% ของมูลคานําเขา 

 5.  สินคาอุปโภคบริโภค จัดเก็บในอัตรา 50-200% ของมูลคานําเขา   

 

• ภาษีสงออก  มี 5 ประเภทคือ 

1. แปง แปงขาวเจา จัดเก็บในอัตรา 10 จาตตอเมตริกตัน  

2. รําขาว จัดเกบ็ในอัตรา 10 จาตตอเมตริกตัน 

3. กากน้ํามันพืช จัดเก็บในอัตรา5% ของมูลคาสงออก 

4. ธัญพืช จัดเก็บในอัตรา 5 % ของมูลคาสงออก 

5. ไมไผ หนังสัตว จัดเก็บในอัตรา 5% และ 10% ของมูลคาสงออก   

 

            

 

 

 

 

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  (Personal Income Tax) 

ตารางแสดงอัตราภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา 

                  ประเภท อัตราภาษี (รอยละ) 

ชาวตางชาติที่มีถิ่นพํานักในสหภาพเมียนมาร 

(Resident Foreigner) คือชาวตางชาติที่เขาไป

ทํางานในสหภาพเมียนมารตั้งแต 183 วันขึ้นไป 

เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตราคงที่ 
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• บุคคลที่ทํางานกับบริษัทที่ไดรับการสงเสริม    

   การลงทุนจาก MIC  

• บุคคลที่ทํางานกับบริษัทที่ไมไดรับการ 

   สงเสริมการลงทุนจาก MIC  

 

10 ของเงินได 

 

15 ของเงินได 

ชาวตางชาติที่มิไดมีถิ่นพํานักในสหภาพเมียนมาร 

(Non-resident Foreigner) คือชาวตางชาติที่เขา

มาทํางานในสหภาพเมียนมารไมถึง 183 วัน 

 35 ของเงินได 

 
ที่มา : สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงยางกุง  อางถึงใน  http://www.boi.go.th 

 

สําหรับภาษีเงินไดสําหรับบุคคล ผูมีเงินไดสามารถหักคาลดหยอนได 20% 

ของเงินได แตสูงสุดไมเกิน 6,000 จาต คูสมรสหักลดหยอนได 2,500 จาต สวนบุตรที่อายุ

ไมเกิน 18 ป และยังไมไดสมรส หักลดหยอนได 500-1,000 จาต (ขึ้นอยูกับอายุของบุตร) 

 

 

 

 

 
ภาษเีงินไดนิตบุิคคล (Corporate Income Tax) 

อัตราขึ้นอยูกับการจดทะเบียนในหรือนอกประเทศ 
 

ตารางแสดงอัตราภาษีเงนิไดนิติบุคคล  

ประเภท อัตราภาษี  
(รอยละของเงินไดสุทธิ) 

บริษัทตางชาติที่จดทะเบียนในสหภาพเมียนมาร 

(Resident Foreigner)  

30 

บริษัทตางชาติที่ไมไดจดทะเบียนในสหภาพเมียนมาร 35 
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(Non-resident Foreigner) แตไดเขาไปเปดสาขาใน

สหภาพเมียนมาร  เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลขั้นต่ํา

สําหรับกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก MIC 

จะไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 3 ป  นับจากป

แรกที่เริ่มดําเนินการและอาจขอขยายระยะเวลาการ

ยกเวนภาษีไดเปนกรณี ๆ ไป  ขึ้นอยูกับการพิจารณา

ของ MIC 

 
ที่มา : สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงยางกุง  อางถึงใน  http://www.boi.go.th 

 

• การหักภาษี ณ ที่จาย 
                ชาวตางชาติที่ทําธุรกิจในสหภาพเมียนมาร จะเสียภาษีดังกลาวโดยแบงเปน 2 

ประเภท คือ ผูที่พํานักในสหภาพเมียนมารกับผูที่มิไดพํานักในสหภาพเมียนมาร โดยจะ 

ตองเสียอัตราชําระภาษี ดังนี้ 

 

                1.  ภาษีดอกเบี้ย ผูพํานัก 15% ผูไมพาํนัก 20% 

                2.  ภาษีจากการไดรับใบอนุญาตตาง ๆ ผูพํานัก 15% ผูไมพํานัก 20% 

                3.  คาธรรมเนียมการทําสัญญากับรัฐบาล ผูพํานัก 4% ไมพํานัก 3.5% 

                4.  กรณีที่เงินปนผล กําไรของกิจการสาขา และสวนแบงกําไรที่ไดรับการหัก

ภาษีแลว ไมตองชําระภาษีหัก ณ ที่จายอีก 

ที่มา : สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงยางกุง  อางถึงใน  http://www.boi.go.th 

 

การลงทุนในสหภาพเมียนมาร 
 
กฎระเบียบดานการลงทุน 
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กฎหมายการลงทุนของสหภาพเมียนมาร 
สหภาพเมียนมารไดออกกฎหมายการลงทุนตางชาติ (Myanmar Investment 

Law: MIL) ซึ่งประกาศใชเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2531 โดยมีองคประกอบที่สําคัญ 3 

ประการ คือ 

 1.  การจัดสรรทรัพยากรของประเทศตั้งอยูบนพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจตลาด 

 2.  การสงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนและผูประกอบการ และสงเสริมกิจกรรม

ของผูประกอบการ  

 3.  การดําเนินการเศรษฐกิจแบบเปดเพื่อการคาและการลงทุนกับตางประเทศ  

โดยภายใตกฎหมายการลงทุนจากตางประเทศ (Foreign Investment Law) ของสหภาพ

เมียนมาร ซึ่งอยูภายใตการควบคุมและดูแลของคณะกรรมาธิการสงเสริมการลงทุนของ

สหภาพเมียนมาร (Myanmar Investment Commission: MIC) มีหลักประกันและการ

คุมครอง ดังนี้  

  3.1  อนุญาตใหนําเงินตราตางประเทศเขา-ออกได 

  3.2  อนุญาตใหชาวตางชาติที่เขามาทํางานในสหภาพเมียนมารสงเงินกลับได

หลังจากหักภาษีเงินได และคาใชจายอื่น ๆ 

  3.3  ธุรกิจที่ดําเนินการภายใตกฎหมายการลงทุนของตางชาติจะไดรับการ

คุมครองวาจะไมถูกยึดและครอบครองโดยรัฐและนอกจากนี้   นักลงทุนตางชาติสามารถ

เชาพื้นที่ดําเนินการระยะยาว (Long term lease) ไดจากรัฐบาลสหภาพเมียนมาร โดย

คาเชาพื้นที่ในพื้นที่อุตสาหกรรม (Industries Zone) ของรัฐบาลอยูในอัตรา 

3 ดอลลารสหรัฐ ตอตารางเมตรตอป 

 
นโยบายการลงทนุภายในประเทศของสหภาพเมียนมาร 
  รัฐบาลสหภาพเมียนมารมีนโยบายหลักตอการลงทุนภายในประเทศ ดังตอไปนี้ 

 1.  สรางโอกาสทางการตลาดในการจัดสรรทรัพยากรของประเทศ  

 2.  สนับสนุนการลงทุนและประกอบธุรกิจในภาคเอกชน  
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 3.  เปดโอกาสใหมีการลงทุนจากตางประเทศ และขยายเศรษฐกิจดานการคา

ระหวางประเทศ Union of Myanmar Foreign Investment Law โดยมีวัตถุประสงค คือ 

สงเสริมและขยายการสงออกสินคา สํารวจแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่ตองใชเงินลงทุน

จํานวนมาก การนําเขาเทคโนโลยีขั้นสูงจากตางประเทศ สนับสนุนเงินลงทุนจากภาคการ

ผลิตและการใหบริการ สรางโอกาสและการวาจางแรงงานใหเพิ่มมากขึ้น และพัฒนา

ระบบการปฏิบัติงานที่ประหยัดพลังงาน โดยคณะกรรมาธิการการลงทุนของสหภาพ

เมียนมาร (Myanmar Investment Commission: MIC) ซึ่งเปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ

รับผิดชอบตอนโยบายภายใต Union of Myanmar Foreign Investment Law นอกจากนี้ 

ยังมีนโยบายสงเสริมการคาการลงทุน โดยการใหสิทธิพิเศษทางดานภาษี  อัตราภาษี 

และสิทธิพิเศษดานภาษีจากธุรกิจและการคาที่ไดรับการสนับสนุน ดังแสดงในตาราง  

 
ตารางแสดงนโยบายสงเสริมการคาการลงทนุดานอัตราภาษีและการใหสิทธิ
พิเศษทางดานภาษี  
 

อัตราภาษ ี การใหสิทธิพเิศษทางดานภาษี 

1.  อัตราภาษีการคาที่เรียกเก็บจาก    

ผูประกอบการเทากับ 30%  

 

 

1. ยกเวนภาษีเงินไดเปนระยะเวลา 3 รอบ  

 บัญช ีเร่ิมต้ังแตปแรกของการประกอบ       

 ธุรกิจ 

อัตราภาษ ี การใหสิทธิพเิศษทางดานภาษี 

2.  อัตราภาษีรายไดที่เรียกเก็บจาก 

ชาวตางชาติที่ไมไดมีถิ่นพํานักในประเทศ 

สหภาพเมียนมาร  35%  

3.  อัตราภาษีดอกเบี้ยเงินฝากเทากับ  15 % 

4.  อัตราภาษีลิขสิทธิ์เทากับ  15%    

     สําหรับชาวเมยีนมาร และ  20%       

2. ยกเวนภาษีเงินไดจากกําไรสะสมที่นํา   

    กลับมาลงทุนใหมอีกครั้งภายในระยะเวลา  

    1 ป หลังจากทีมี่กําไรเกิดขึ้น 

3. ยกเวนภาษีเงินไดในอัตราที่มากที่สุด  

    เทากับ 50%  ของรายไดจากกําไรซึ่ง    

    ไดรับจากการสงออกสินคา 
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     สําหรับชาวตางชาติ 

5.  อัตราภาษีการคาสําหรับธุรกิจประเภท 

  ตาง ๆ ไดแก 

- ธุรกิจคาสงและคาปลีก เสียภาษีการคา

อัตรา 5%  

- รายไดจากคาโดยสารในการประกอบ 

การขนสงผูโดยสาร เสียภาษีการคา 8%  

- รายไดจากธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร  

   การใหเชาหองพักเสียภาษีการคา 10%  

- รายไดจากธุรกิจบันเทิง เสียภาษีการคา

อัตรา15% 

- รายไดจากธุรกิจการจัดฉายภาพยนตร

เสียภาษีการคา  30% 

 

4. สิทธิในการชําระภาษีเงินไดสําหรับแรงงาน   

    ชาวตางชาติในอัตราเดียวกับผูปฏิบัติงาน     

    สญัชาติเมียนมาร 

5. สิทธิในการชําระภาษีเงินไดในฐานะของ     

    ผูใชแรงงานตางชาติและนําไปคํานวณ 

    เปนคาใชจายของกิจการได 

6. สิทธิในการหักลดหยอนภาษีจากคาใชจาย  

    ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานวิจัยและ  

    พัฒนาสินคา 

7. สิทธิในการบันทึกคาเสื่อมราคาสะสมใน  

    ระบบบญัช ี

8. สิทธิในการจัดต้ังบัญชีขาดทุนสะสมนาน  

    3  ปติดตอกัน นับต้ังแตมีสภาพการ  

    ขาดทุนเกิดขึ้นตอกิจการ 

9. ยกเวนภาษีศุลกากร สําหรับนําเขา 

    เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในชวง 

    ระยะเวลาการกอสรางสํานกังาน  

10. ยกเวนภาษีศุลกากร สําหรับนาํเขา  

      วัตถุดิบ เปนระยะเวลา 3 ปแรกในการ  

      ดําเนินกิจการ

ที่มา  : http://www.boi.go.th 

ธุรกิจที่ชาวตางชาติสามารถลงทุนในสหภาพเมียนมาร 
 

คณะกรรมาธิการสงเสริมการลงทุนจากตางชาติของสหภาพเมียนมาร (Foreign 

Investment Commission) ไดประกาศการดําเนินธุรกิจที่ชาวตางชาติสามารถลงทุนได 

ดังนี้ 

ดานเกษตรกรรม 
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1. เพาะปลูก  ผลิต แปรรูปและจําหนายพืชลมลุก   (รวมทั้งมันสําปะหลังและ

ยาสูบ) 

2. ทําไรหรือแปรรูป พืชเปนยา  กาแฟ ชา น้ํามันปาลม พืชสวนและจําหนาย

ผลผลิตของตนได 

สัตวปกและการประมง 

1. เพาะเลี้ยง แปรรูป บรรจุกระปองและจําหนายสัตวปกและผลผลิตของตนได 

(รวมทั้งการเพาะเลี้ยงและแปรรูปเนื้อหมู) 

2. ผลิตและจําหนายอาหารสัตว  addihves  ยารักษาโรคสัตวและผลิตภัณฑ

เสริม 

3. เพาะพันธุ จับปลา แปรรูป จําหนายปลาทะเลและปลาน้ําจืด กุงและ

ส่ิงมีชีวิตในทะเล  ซึ่งรวมทั้ง fish fry fingerlings  ตัวออนของกุง  แตทั้งนี้ไม

รวมการเพาะเลี้ยงปลาหรือกุงในการประมงที่รัฐบาลไดสงวนไวเพื่อการวิจัย 

4. ผลิต  แปรรูป  จําหนาย  อาหารปลาทุกชนิด 

ปาไม 

1. ผลิตและจําหนายวัสดุกอสรางพื้นฐาน  เฟอรนิเจอร  Parquet  เปนตน   

โดยใชไมที่ extracted และขายโดยองคกรของรัฐ 

2. ผลิตและจําหนายสินคาแกะสลักและงานฝมือจากไมสักที่ extracted  

และขายโดยองคกรของรัฐ 

3. ผลิต แปรรูปและจําหนายไมเนื้อแข็ง (นอกเหนือไปจากไมสัก  ไมไผ  

หวายหรือผลิตผลจากปา) 

4. ผลิตและจําหนายวัสดุกอสราง  เฟอรนิเจอรและผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่ใช 

ไมเนื้อแข็ง (นอกเหนือไปจากไมสัก)  ไมไผ  หวายและผลิตผลจากปา 

เหมืองแร 

1. สํารวจ ใช ผลิตและจําหนายแรธาตุที่ไมใชโลหะที่ใชในอุตสาหกรรม  

เชน  ถานหิน  หินปูน  ยิปซ่ัม ฯลฯ 
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สิทธิประโยชนดานการลงทุน 
 

สหภาพเมียนมารประกาศใชกฎหมายสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ (The 

Union of Myanmar Foreign Investment Law: FIL) โดยมีวัตถุประสงคที่จะสราง

ภาพลักษณที่ ดี ใหแกประเทศและดึ งดูดใหนักลงทุนตางชาติ เข ามาลงทุนใน 

สหภาพเมียนมารเพิ่มมากขึ้น โดยรัฐบาลของสหภาพเมียนมารไดใหสิทธิประโยชนและ

ส่ิงอาํนวยความสะดวกตาง ๆ แกนักลงทุนตางชาติมากมาย ดังนี้ 

 

 1.  สิทธิประโยชนดานภาษ ีอาทิ 

  1.1  ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล (Tax Holiday) ในชวง 3 ปแรก นับจากปที่

เริ่มดําเนินการ 

  1.2  ยกเวนหรือลดหยอนภาษีเงินได จากการนําผลกําไรกลับไปลงทุนใหม

ภายในระยะเวลา 1 ป 

  1.3  ธุรกิจสงออกจะไดรับการลดหยอนภาษีเงินได 50% ของผลกําไรที่ไดจาก

การสงออก 

  1.4  ไดรับสิทธิในการหักคาใชจายดานการวิจัยและพัฒนา (R&D) ออกจาก

การคํานวณรายไดพึงประเมิน 

  1.5  ยกเวนหรือลดหยอนภาษีนําเขาหรือภาษีทองถิ่นอื่น ๆ (Internal Taxes) 

หรือทั้ง 2 ประเภท ที่เก็บจากการนําเขาเครื่องจักรและสวนประกอบ อุปกรณ เครื่องมือ 

ชิ้นสวนและวัสดุตาง ๆ ที่ใชในการกอสรางโครงการ 

 1.6  ยกเวนหรือลดหยอนภาษีนําเขาหรือภาษีทองถิ่นอื่น ๆ หรือทั้ง 2 

ประเภท ที่เก็บจากการนําเขาวัตถุดิบในชวง 3 ปแรก นับจากปที่เริ่มดําเนินการ 

  1.7  สหภาพเมียนมารใหสิทธิชาวตางชาติที่ เปนเจาของกิจการภายใน 

Mingaladon Industrial Park (MIP) และอนุญาตใหธุรกิจตางชาติเชาที่ดินใน MIP นาน

ไดถึงเดือนกุมภาพันธ ป 2591 โดยสามารถเชาไดหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนการเชาแบบ 

Full Time, Partial Team หรือเชารายป ขึ้นอยูกับความตองการของนักลงทุน   
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คาใชจายในการทําธุรกิจในประเทศสหภาพเมียนมาร 
 

กระทรวงตางประเทศของสหภาพเมียนมารไดจัดทําคาใชจายการทําธุรกิจใน

สหภาพเมียนมาร  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูที่สนใจที่จะลงทุนในสหภาพเมียนมารได

ทราบถึงคาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการลงทุนทําธุรกิจและสามารถนําขอมูลเหลานี้ไป

ประเมินเพื่อการที่จะตัดสินใจลงทุนในสหภาพเมียนมาร  อีกทั้งยังสามารถนําขอมูล

เหลานี้มาใชวางแผน  ตั้งงบประมาณหรือพัฒนากลยุทธตาง ๆ  อนึ่ง ขอมูลคาใชจายใน

การทําธุรกิจที่ไดเสนอในครั้งนี้ ไดเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ ที่นาเชื่อถือได  

อยางไรก็ตาม ขอมูลเหลานี้อาจผันแปรไปตามปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  หรือตามการ

เจรจาตอรองของนักลงทุนเอง ประกอบดวย 

   1.  คาใชจาย  และคาธรรมเนียมในการลงทุนทําธุรกิจ 

  - การเดินทางเขาสหภาพเมียนมาร 

  - คาภาษีสนามบิน 

  - การขอรับการลงทุนและเงินทุน 

  - คาธรรมเนียมใบอนุญาตทําการคา 

  - การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 

  - คาธรรมเนียมในการจดทะเบียนธุรกิจนําเขา-สงออก 

  - คุณสมบัติของผูนําเขาและสงออก 

  - สิทธิของผูจดทะเบียน   

  - คาเชาที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมและคาเชาอาคารสํานักงาน 

  - คาใชจายดานสาธารณูปโภค     

 2. คาธรรมเนียมใบอนุญาตการนําเขาและสินคาที่ไดรับยกเวนคาธรรมเนียม 

  - คาธรรมเนียมใบอนุญาตการนําเขา 

  - สินคาที่ไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมการนําเขา 



 
58 คูมือการคาการลงทุนในสหภาพเมียนมาร 

  - ภาษีนําเขา 

  - ภาษีสงออก 

  - ภาษีการคา 

  - ภาษีหัก ณ ที่จาย 

 
คาใชจายและคาธรรมเนียมในการลงทุนทําธุรกิจ 

 

การเดินทางเขาสหภาพเมียนมาร  บุคคลที่ประสงคจะเดินทางเขาประเทศ

สหภาพเมียนมารสามารถขอวีซา (Visa) ไดที่สถานทูตหรือสถานกงสุลของ 

สหภาพเมียนมารในประเทศนั้น ๆ โดยวีซาสําหรับนักทองเที่ยวจะพํานักอยูในสหภาพ

เมียนมารได 28 วัน วีซาสําหรับนักธุรกิจพํานักอยูในสหภาพเมียนมารได 28 วัน สวน 

Entry Visa จะพํานักอยูได 4 สัปดาห สําหรับผูที่ทําธุรกิจในสหภาพเมียนมารสามารถ 

ขอวีซาแบบเขาออกประเทศไดหลายครั้ง โดยจะตองยื่นเรื่องขอ Stay Permit ตอทางการ

สหภาพเมียนมาร ซึ่งอาจอยูไดนานถึง 1 ป โดยคณะกรรมการลงทุนฝายตางประเทศหรือ

กระทรวงการตางประเทศจะเปนผูออกให   คาธรรมเนียมในการเดินทางเขาประเทศ

สหภาพเมียนมารมีรายละเอียดดังตาราง 

 

 

 

 
 ตารางแสดงคาใชจายในการเดินทางเขาประเทศสหภาพเมียนมาร 

หนวย : ดอลลารสหรัฐ 

ประเภท คาธรรมเนียม 

นักทองเที่ยว (Tourist Visa) 

• ขอวีซาผานสถานทูตสหภาพ 

เมียนมารในประเทศตาง ๆ 

 

20 
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นักธุรกิจ (Business Visa) 

• ขอวีซาผานสถานทูตสหภาพ 

เมียนมารในประเทศตาง ๆ 

 

36 

Re-Entry Visa 54 

Multiple Entry Visa 180 

Work Permit 5 Foreign Exchange Certificate (FEC) 

+ 1,100 จาต 
 
ที่มา : http://www.boi.go.th 

 

คาภาษีสนามบิน  มีการจัดเก็บคาธรรมเนียม ดังแสดงในตาราง 
 

 ตารางแสดงคาภาษีสนามบิน 
หนวย : ดอลลารสหรัฐฯ 

ประเภท คาธรรมเนียม 

สายการบินระหวางประเทศ 10 
 
ที่มา : http://www.boi.go.th 

 

 

 

การขอรับการลงทุนและเงินทุน  
คณะรัฐมนตรีสหภาพเมียนมาร ไดแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

แหงสหภาพเมียนมาร (Myanmar Investment Commission: MIC) ใหทําหนาที่

พิจารณาอนุมัติโครงการลงทุนจากตางชาติ โดยมีคณะกรรมการการลงทุนจาก

ตางประเทศ (The Union of Myanmar Foreign Investment Commission: FIC) เปนผู
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พิจารณาโครงการลงทุนในเบื้องตน ซึ่งรูปแบบการลงทุนที่ไดรับจากรัฐบาลสหภาพเมียนมาร

มี 2 รูปแบบ คือ  

 1.  การลงทุนที่ชาวตางชาติถือหุน 100% 

2.  การรวมลงทุน (Joint Venture) 

 - การรวมลงทุนกับรัฐบาลสหภาพเมียนมาร นักลงทุนตางชาติสามารถ

เจรจาขอรวมทุนกับหนวยงานตาง ๆ  ของรัฐบาลสหภาพเมียนมารในสังกัดกระทรวงตาง  ๆ

ไดไมนอยกวา 35% ของมูลคาเงินลงทุนรวม โดยตองทําโครงการยื่นตอ FIC 

 - การรวมลงทุนกับเอกชนสหภาพเมียนมาร นักลงทุนตางชาติจะตองลงทุน

ไมนอยกวา 35% 

 - รัฐบาลสหภาพเมียนมารอนุญาตใหนักลงทุนตางชาติเขาไปลงทุนใน

ลักษณะที่เปน BOT (Build Operate and Transfer) ในธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย 

สวนการลงทุนที่เปน PSC (Product Sharing Contract) อนุญาตใหนักลงทุนตางชาติเขา

ไปลงทุนเฉพาะดานการสํารวจ ขุดเจาะทรัพยากรธรรมชาติออกมาใชประโยชนเทานั้น ซึ่ง 

MIC ไดกําหนดจํานวนเงินลงทุนขั้นต่ําของนักลงทุนตางชาติ ดังแสดงในตาราง 

 
ตารางแสดงเงนิลงทุนขั้นต่ําของนักลงทุนตางชาติ (Minimum Foreign Capital) 

หนวย : ดอลลารสหรัฐ 

ประเภทการลงทุน จํานวนเงินลงทุนขั้นต่ํา 

ภาคอุตสาหกรรม 500,000 

ภาคบริการ 300,000 

ที่มา : Myanmar Investment Commission (MIC) 

 คาธรรมเนียมใบอนุญาตทําการคา (Permit to Trade)  เมื่อนักลงทุนตางชาติ

ที่ไดยื่นเอกสารคํารองขอลงทุนพรอมกับรายละเอียดของโครงการ และ MIC ไดผานการ

พิจารณาเห็นชอบ และออกใบอนุญาตลงทุนให จากนั้นผูลงทุนจะตองนําใบอนุญาตไป

ขอ Permit to Trade จาก Companies Registration Office ภายใตกระทรวงพัฒนา
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เศรษฐกิจและวางแผนแหงชาติ (Ministry of National Planning and Economic 

Deployment) ซึ่งคาธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตทําการคา มีรายละเอียดดังตาราง 

 
 ตารางแสดงคาธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตทําการคา 

หนวย : จาต 

คาใชจาย คาธรรมเนียม 

คาอากรแสตมป 25 

คาธรรมเนียมการขอใบอนุญาตทําการคา 500-1,000 

 
หมายเหตุ : ผูลงทุนตองนําเงินมาเทียบเทากับ 50% ของเงินลงทุนที่คณะกรรมการ 

กําหนดเขาสหภาพเมียนมารภายใน 30 วัน แตอาจผอนผันได 1 ป 

(หลังจากไดรับใบอนุญาตทําการคา) 
 
ที่มา : Myanmar Investment Commission (MIC) 

 

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ซึ่งรูปแบบขององคกรธุรกิจมี ดังนี้  

1.  กิจการเจาของคนเดียว การดําเนินกิจการโดยผูเปนเจาของแตเพียงผูเดียว

ไมจําเปนตองยื่นขอจดทะเบียน 

2. ธุรกิจประเภทหางหุนสวนจํากัด ผูประกอบการรับผิดชอบตามขอตกลงใน

การกอตั้งหางหุนสวน จํากัด ซึ่งมีจํานวนของผูถือหุนไมเกินกวา 20 คน ตามกฎหมาย 

Partnership’s Act of 1932 หางหุนสวนอาจจะจดทะเบียนหรือไมจดทะเบียนก็ได 

3. บริษัท จํากัด ซึ่งมีดําเนินธุรกิจลักษณะตัวแทน  

 -  บริษัทตางชาติสามารถแตงตั้งบุคคลหรือผูประกอบการเปนตัวแทนธุรกิจ

ในสหภาพเมียนมารไดโดยตัวแทนจะตองจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยของสหภาพ

เมียนมาร 
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 -  การตั้งบริษัทหรือสํานักงานสาขา บริษัทตางชาติหรือสํานักงานสาขาที่ตั้ง

ในสหภาพเมียนมารจะตองขออนุญาตทําการคา (Permit to Trade) จากกระทรวงการ

วางแผนและพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติกอนจดทะเบียนบริษัทกับสํานักงานจดทะเบียน

โดยทั่วไป บริษัท จํากัด ในสหภาพเมียนมารไมมีกําหนดเงินลงทุนขั้นต่ํา แตบริษัทของ

ชาวตางชาติและสาขาของบริษัทตางชาติตองมีเงินลงทุนขั้นต่ํา โดยจํานวนเงินลงทุน

ขึ้นอยูกับลักษณะธุรกิจ ซึ่งมีรายละเอียด ดังแสดงในตาราง 

 
ตารางแสดงเงนิลงทุนขั้นต่ําสําหรับการจัดตั้งบริษัท จํากัด ของชาวตางชาติ และ
สาขาของบริษัทตางชาต ิ

ลักษณะธุรกิจ เงินทนุเปนเงนิตราตางประเทศ 

บริษัท ประกอบการอุตสาหกรรม 1.0 

บริษัท ประกอบการคา 0.5 

บริษัท ดานการบริการ 0.3 
 
ที่มา :  Myanmar Investment Commission (MIC) 

 

คาธรรมเนียมในการจดทะเบียนธุรกิจนําเขา-สงออก  เปนเงิน 50,000 

และ 100,000 จาต โดยมีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 1 และ 3 ป ตามลําดับ ผูที่จะทํา

ธุรกิจนําเขา-สงออกสินคา จะตองยื่นขอจดทะเบียนเปนผูนําเขาและสงออกที่สํานักงาน

ทะเบียนนําเขา-สงออก (Export-Import Registration Office) กรมการคา กระทรวง

พาณิชย 

 

 
 คุณสมบัติของผูนําเขาและสงออก 

- บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติสหภาพเมียนมาร หรือที่แปลงสัญชาติเปน

สหภาพเมียนมาร (Naturalized Citizenship) 



 
63 มิงกะลาบา สวัสดีเมียนมาร 

- หางหุนสวน บริษัทที่จัดตั้งในสหภาพเมียนมาร 

- หางหุนจํากัด บริษัทรวมทุน ที่จัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายการลงทุน

ตางประเทศของสหภาพเมียนมาร 

- สหกรณที่จดทะเบียนภายใตกฎหมายสหกรณของสหภาพเมียนมาร ในป 

2533 
 สิทธิของผูจดทะเบียน    

- สามารถสงออกสินคาทุกชนิด ยกเวน ไมสัก น้ํามันปโตรเลียม กาซ

ธรรมชาติ ไขมุก หยก อัญมณี แรธรรมชาติ และสินคาอื่น ๆ ที่ระบุวา

สามารถดําเนินการไดโดยหนวยงานรัฐวิสาหกิจแตเพียงผูเดียว  

- สามารถนําเขาสินคาทุกชนิดตามเงื่อนไขของกฎและระเบียบที่ระบุไว 

ยกเวนสินคาที่เปนสินคาหามนําเขา  

- สามารถจําหนายสินคาในตลาดภายในประเทศได  

- สามารถยื่นขอหนังสือเดินทางประเภทธุรกิจไปตางประเทศได  

- สามารถที่จะรองรับแขกตางประเทศเพื่อเจรจาธุรกิจได 
 

คาเชาที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมและคาเชาอาคารสํานักงาน  ภายใต

กฎหมายการจดทะเบียนการถายโอนอสังหาริมทรัพย (Transfer of Immovable 

Property Registration Law 1987) ของสหภาพเมียนมาร นักลงทุนตางชาติไมสามารถ

เปนเจาของที่ดินได แตสามารถเชาพื้นที่ดําเนินการระยะยาวไดจากรัฐบาล 

สหภาพเมียนมาร (อาจเชาไดนานถึง 30 ป) เพื่อใชในการลงทุน ทั้งนี้ จะมีการทบทวนคา

เชาที่ดินทุก 5 ป หลัง โดยระยะเวลาในการเชาอาจยืดหยุนไดขึ้นอยูกับการพิจารณาของ

รัฐบาลสหภาพเมียนมารเปนสําคัญ โดยมีรายละเอียดดังตาราง 

 
  ตารางแสดงอัตราคาเชาทีด่ิน คาเชาสํานักงานและอื่น ๆ 

หนวย : ดอลลารสหรัฐ 

ที่ดิน อัตรา  
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(ดอลลารสหรัฐ : ตารางเมตร) 

ราคาซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม  ไมอนุญาตใหชาวตางชาติและ 

บริษัทตางชาติซื้อที่ดิน 

ราคาเชาที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม  

 - เขตอุตสาหกรรมทองถิ่น  

   (กระทรวงแรงงาน) 

  

0.25  

- เขตอุตสาหกรรม Mingaladon (รวมทุน   

   ระหวางบริษัทญี่ปุนและกระทรวงแรงงาน) 

0.33 

คาเชาสํานักงาน  

 - International Business Center  

   (Pyay Road) 

 - Sakura Tower (กลางเมือง) 

 - Trades Hotel 

  

10 

15 

18 

คาเชาโรงงาน  

 - เขตกรุงยางกุง  

 - นอกกรุงยางกุง 

  

0.6 - 14  

0.2 - 2.3 
 
ที่มา : โครงการสงเสริมการลงทุนในกัมพูชาและพมา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ     

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อางถึงใน http://www.boi.go.th 

 
คาใชจายดานสาธารณูปโภค  คาใชจายทางดานสาธารณูปโภค  คือ 

คาใชจายทางดานไฟฟา คาน้ํา โทรคมนาคม คาขนสง คาแกส และคาน้ํามันเชื้อเพลิง ซึ่ง

มีรายละเอียดดังนี้ 

- คาไฟฟาและคาน้ํา ขึ้นอยูกับประเภทการใช โดยมีรายละเอียดดังตาราง  
 
ตารางแสดงอัตราคาไฟฟาและน้ําในสหภาพเมียนมาร 
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หนวย : ดอลลารสหรัฐ 

ประเภทการใช ราคา 

1) คาไฟฟา (อตัราตอกิโลวัตต) 

     -  คาไฟฟาสําหรับการประกอบธุรกิจ 

     -  คาไฟฟาทั่วไป 

 

0.049-0.056 

0.08 

2) คาน้ํา (อัตราตอลูกบาศกเมตร) 

     -  คาน้ําสําหรับการประกอบธุรกิจ 

     -  คาน้ําทั่วไป 

 

0.88 

0.44 

 
ที่มา : โครงการสงเสริมการลงทุนในกัมพูชาและพมา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ     

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อางถึงใน http://www.boi.go.th 

 

- คาโทรศัพท อัตราขึ้นอยูกับเครือขายและประเทศปลายทาง  
 
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการนําเขาและสินคาที่ไดรับการยกเวนคาธรรมเนียม 
 
 คาธรรมเนียมใบอนุญาตการนําเขา (Import License Fee) กระทรวง

พาณิชยสหภาพเมียนมารจะคิดคาธรรมเนียมใบอนุญาตในการนําเขาในอัตราสวนของ

ราคานําเขา โดยมีรายละเอียดดังตาราง 
 
 
 
 
 
ตารางแสดงคาธรรมเนียมในการอนุญาตนําเขาสินคา  

หนวย : จาต 
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มูลคาสินคาที่นําเขา คาธรรมเนียมนําเขา 

ไมเกิน 10,000  250  

10,001 - 25,000  625  

25,001 - 50,000  1,250  

50,001 - 100,000  2,500  

100,001 - 200,000  5,000  

200,001 - 400,000  10,000  

400,001 - 1,000,000  20,000  

1,000,001  ขึ้นไป 50,000  

 

หมายเหตุ  :  ผูนําเขาจะตองจายคาธรรมเนียมการนําเขาภายใน 21 วัน นับจากวันที่   

                ระบุไวในใบอนุญาตนําเขา 

 
ที่มา : สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงยางกุง  

 
สินคานําเขาที่ไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมการนําเขา มีดังนี้ 

 

1.  สินคานําเขาโดยองคกรที่ดําเนินธุรกิจในพมาภายใตกฎหมายการลงทุน

ประเทศสหภาพเมียนมาร มีวัตถุประสงคการใชเพื่อธุรกิจ ไดแก 

-    เครื่องจักร เครื่องมือ สวนประกอบของเครื่องจักร ชิ้นสวนอะไหล และ

วัสดุที่ใชทางธุรกิจที่มีความจําเปนตองใชสําหรับการกอสราง โดยนําเขามาในฐานะทุน

ของตางประเทศที่ระบุโดยคณะกรรมการลงทุนสหภาพเมียนมาร (MIC) 

-    วัตถุดิบและวัสดุที่ใชสําหรับการบรรจุภัณฑ (สําหรับชวง 3 ปแรก

เทานั้น) ผลิตภัณฑเชิงพาณิชยสําหรับใชรวมในการกอสรางเพื่อการผลิตและสงออกให

สมบูรณ 
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2.  สินคาที่นําเขาโดยหนวยงานของรัฐ 

- สินคาที่นําเขาเพื่อวัตถุประสงคใชในราชการของรัฐ 

-  สินคาทุนที่นําเขาภายใตโครงการลงทุนประจําป 

- รถยนตใหมใชเพื่อธุรกิจที่นําเขาโดยระบบฝากและขายในประเทศเปน

เงินสกุลดอลลารสหรัฐ โดยผานหนวยงาน Vehicle, Machinery and Equipment 

Trading Inspection and Agency Services Co., Ltd/Myanmar Motor Limited ใหกับ

หนวยงานที่ดําเนินธุรกิจภายใตการสงเสริมการลงทุน นอกจากนี้ ยังมีสินคาที่นําเขาโดย

บริษัทน้ํามันที่ดําเนินธุรกิจภายใตขอตกลงรวมกับ Myanmar Oil and Enterprise และ

สินคาที่นําเขาโดยคณะทูตานุทูต 

- ผลิตภัณฑยา และวัตถุดิบเพื่อใชในการผลิตยาที่นําเขาโดยหนวยงาน

รัฐวิสาหกิจของรัฐหรือภาคเอกชนที่จดทะเบียนเปนผูนําเขา/สงออก เพื่อใชในการ

สนับสนุน และปรับปรุงการสาธารณสุขหรือสวัสดิการของประชาชนที่รับการรักษาทาง

การแพทย 

- ปุยหรือเครื่องมือการเกษตรและยาฆาแมลง ที่ใชเพื่อการพัฒนาภาค

การเกษตร ซึ่งนําเขาโดยหนวยงานวิสาหกิจของรัฐหรือภาคเอกชนที่จดทะเบียนเปนผู

นําเขา/สงออก 

- สินคาผานแดน การนําเขาสินคาไปสูประเทศที่ 3 โดยใชสหภาพเมียนมาร 

เปนตัวกลางในการผานสินคา ผูสงออกจะตองจายคาคอมมิสช่ัน 5% ใหผูนําเขาประเทศ

สหภาพเมียนมาร และจาย 2.5% บวกเพิ่ม 5% ใหกรมศุลกากรสหภาพเมียนมาร สินคา

ผานแดนสวนใหญ ไดแก ยานพาหนะและอุปกรณ 

 

ภาษีนําเขา  (Import Duty) รัฐบาลสหภาพเมียนมาร ไดประกาศเก็บภาษี

นําเขาหลายชนิดเปนอัตราเดียวที่ระดับ 25% โดยการคํานวณภาษีศุลกากรอยูที่ระดับ 

450 จาตตอดอลลารสหรัฐ สําหรับกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก MIC ในชวง

ระหวางการกอสรางโรงงานจะไดรับการยกเวนภาษีนําเขาเครื่องจักรและสินคาทุน และ
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เมื่อเริ่มดําเนินการจะไดรับการยกเวนภาษีนําเขาวัตถุดิบเปนเวลา 3 ป นับจากปแรกที่เริ่ม

ดําเนินการ ซึ่งภาษีนําเขามีรายละเอียดดังตาราง 
 
ตารางแสดงอัตราภาษีนําเขา 
 

ประเภท อัตราภาษี  
(รอยละของมูลคาสินคานําเขา) 

สินคาทุกประเภท (ยกเวนสินคาคอมพิวเตอร   

ปุย และเวชภัณฑ ฯลฯ) 

25  

ส่ิงทอ  5 - 300  

เครื่องจักรและอุปกรณ  15 - 200  

อุปกรณในการขนสง  5 - 300  

สินคาอุปโภคบริโภค  50 - 200  

สัตวที่มีชีวิต พืช และตนไม ไดรับการยกเวนภาษีนําเขา  

ขนสัตว เครื่องบิน 0.5  

แกว ผลิตภัณฑจากแกว 7.5  

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล และเครื่องยนต     

ขนาดตั้งแต 3,000 CC. 

40  

 

หมายเหตุ :  อัตราภาษีเฉล่ียของมูลคาสินคานําเขารวมคาประกันและคาระวาง  

      (Cost Insurance Freight Price: C.I.F) 

 
ที่มา : สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงยางกุง 

ภาษีสงออก (Export Duty) สําหรับผูที่จะทําการสงออกจะเปนรัฐบาลสหภาพ

เมียนมารและตัวแทน หรือองคกรของรัฐบาลสหภาพเมียนมารเทานั้น ซึ่งมีรายละเอียด 

ดังนี้ 
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1. สินคาที่หามเอกชนสงออกภายใตระบบการคาปกติผานทางทะเล มี 

31 รายการ อาทิ กระบือ อัญมณี ขาว น้ําตาลทราย และถั่วลิสง เปนตน 

2. สินคาที่หามเอกชนสงออกภายใตระบบการคาปกติผานทางชายแดน 

(Border Trade) มี 32 รายการ โดยเพิ่มจากกลุมแรก 1 รายการ คือ ไมสัก 

3. การคาชายแดนตองดําเนินการผานระบบธนาคารพาณิชย โดยรัฐบาล

สหภาพเมียนมาร อนุญาตใหใชเงินบาทไทย เงินจาต และเงินดอลลารสหรัฐ สําหรับการคา

ขายชายแดนได  

4. เก็บเงินคาธรรมเนียมการสงออกเพิ่ม 10% จากคาธรรมเนียมปกติ 

สําหรับสินคาที่สงออกผานทางชายแดน โดยทางการสหภาพเมียนมารจะหัก

คาธรรมเนียมดังกลาวนี้จากบัญชีเงินตราตางประเทศของผูสงออก เมื่อไดรับการโอนเงิน

ชําระคาสินคา 

5. การสงออกตองมีใบอนุญาตสงออก (กระทรวงพาณิชยเปนผูออก ซึ่งมี

อายุ 6 เดือน) โดยผูซื้อในตางประเทศจะตองเปด L/C มาที่ The Myanmar Foreign 

Trade Bank (MFTB) ทั้งนี้ ทางการสหภาพเมียนมารจะทําการตรวจสอบสินคากอนการ

สงออกดวย 

 

สําหรับภาษีสงออกที่เรียกเก็บจากสินคาตามรายการ มี 5 ประเภท  

รายละเอียดดังตาราง 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงอัตราภาษีสงออก 
 

ประเภท อัตราภาษี 
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แปง แปงขาวเจา 10 จาต ตอเมตริกตัน  

รําขาว 10 จาต ตอเมตริกตัน  

กากน้ํามันพืช 5% ของมูลคาสงออก 

ธัญพืช 5% ของมูลคาสงออก  

ไมไผ หนังสัตว 5% และ 10% ของมูลคาสงออก 
ที่มา : สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงยางกุง  

 
ภาษีการคา (Commercial Tax) ขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจ และประเภทของ

รายได รายละเอียดดังตาราง 

 
ตารางแสดงอัตราภาษีการคา 
 

 
ประเภทธุรกิจ 

อัตราภาษี  
(รอยละของรายได/

คาบริการ) 

สินคาจําเปนขั้นพื้นฐาน  ไดรับการยกเวน 

สินคาทั่วไปที่ผลิตในประเทศ  0.5 - 2.5  

สินคาฟุมเฟอย เชน บุหรี่ เหลา หยก อัญมณี  น้ํามัน 

เชื้อเพลิง ไขมุก เปนตน  

3 - 20  

ธุรกิจบริการตาง ๆ เชน รถไฟ โรงแรม และธุรกิจการคา       

เปนตน  

5  

ธุรกิจคาสง และคาปลีก  5  

 
ประเภทธุรกิจ 

อัตราภาษี  
(รอยละของรายได/

คาบริการ) 

รายไดจากคาโดยสารในการประกอบการขนสงผูโดยสาร  8  
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รายไดจากธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร การใหเชาหองพัก  10  

รายไดจากธุรกิจบันเทิง 15  

รายไดจากธุรกิจการจัดฉายภาพยนตร 30  

ผูใชบริการโรงแรมและภัตตาคารในสหภาพเมียนมาร 

ตองเสียภาษีผูใชบริการที่หักไวสําหรับจายรัฐบาล 

10  

 
ที่มา : สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงยางกุง  

 
ภาษีหัก ณ ที่จาย (Withholding Tax) ผูจายเงินไดมีหนาที่ตองหักภาษี ณ ที่

จาย จากเงินไดของชาวตางชาติในสหภาพเมียนมาร เพื่อนําสงให Township Revenue 

Office ของสหภาพเมียนมาร โดยอัตราภาษีหัก ณ ที่จายขึ้นอยูกับประเภทเงินไดและถิ่น

พํานัก รายละเอียดดังตาราง 

 
ตารางแสดงอัตราภาษีหัก ณ ที่จาย 

 
ประเภทเงินได 

ที่ตองหักภาษี ณ ที่จาย 

อัตราภาษี (รอยละ) 

ผูมีถ่ินพํานักใน
สหภาพเมียนมาร  

(Resident) 

ผูมิไดมีถ่ินพํานักใน
สหภาพเมียนมาร  
(Non-Resident) 

ดอกเบี้ย (Interests) 15 20 

คาสัมปทาน (Royalties) ในการใช

ใบอนุญาต คาลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร 

15  20  

   

 
ประเภทเงินได 

ที่ตองหักภาษี ณ ที่จาย 

อัตราภาษี (รอยละ)
 

ผูมีถ่ินพํานักใน
สหภาพเมียนมาร  

(Resident)
 

ผูมิไดมีถ่ินพํานักใน
สหภาพเมียนมาร  
(Non-Resident) 
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คาทําสัญญา (Contract) กับรัฐบาล

และองคกรตาง ๆ  

3  3.5  

เงินเดือน คาจาง คาเบี้ยเลี้ยง  

โบนัส ฯลฯ  

2.5  3  

กรณีที่เงินปนผล กําไรของกิจการ

สาขา และสวนแบงกําไรที่ไดรับการ

หักภาษีแลว ไมตองชําระภาษี 

หัก ณ ที่จาย 

-  -  

 
ที่มา : สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงยางกุง  อางถึงใน http://www.boi.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นานาทศันะตอการคาการลงทุนในประเทศสหภาพเมียนมาร 

 

• อัครราชทูตที่ปรึกษาฝายการพาณิชยของประเทศไทย 
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ผมไดเขามาทํางานในตําแหนงฑูตพาณิชยประจําประเทศสหภาพเมียนมารโดย

ไมคาดคิดมากอน ผมเองก็

เคยมีความคิดเหมือนคนไทย

ทั่ ว ไ ป  ที่ ม อ ง ว า ป ร ะ เ ทศ

ส ห ภ า พ เ มี ย น ม า ร เ ป น

ประเทศปด อันตราย นากลัว 

กอนมาที่นี่ผมเองก็มีความ

กังวลใจ วาเราจะสามารถ

สงเสริมการคาการลงทุนใน

ประเทศนี้ไดจริงหรือ แตเพียง

ไมนานที่ผมไดมีโอกาสเขามาใชชีวิตที่นี่         ก็พบวาประเทศนี้มีเสนห ดึงดูด ใหผูคนได

เขามาสัมผัสดินแดนพุทธศาสนาแหงนี้ มุมมองของผมไดเปล่ียนไปอยางสิ้นเชิง 

โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยที่คนไทยกลัวกันมาก อันที่จริงที่นี่มีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินสูงมาก เพราะการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด บทลงโทษ        ก็รุนแรง 

ทําใหคนไมกลาทําผิด และสวนใหญเครงครัดในพุทธศาสนา ชอบเขาวัด         ไหวพระ

ทําบุญ แตคนไทยมักจะมองชาวเมียนมารวาเปนแรงงานตางดาว ลูกจาง       หรือเปนผู

ลักลอบเขาเมือง ผมจึงอยากใหคนไทยไดรูจักประเทศนี้มากขึ้น  เพื่อใหเห็นถึงความ

นาสนใจ และศักยภาพของประเทศสหภาพเมียนมารในการทําการคาการลงทุน 

 

ศักยภาพของประเทศสหภาพเมียนมาร 

ตลาดสหภาพเมียนมารมีศักยภาพ มีความมั่นคง นโยบายทางการเมืองใน

สหภาพเมียนมารแทบจะไมมีการเปลี่ยนแปลง  ถึงแมวาปหนา (พ.ศ. 2553) จะมีการ

เลือกตั้งรัฐบาลใหมก็ตาม   รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชยของสหภาพเมียนมารไดใหการ

สนับสนุนการทําการคามาโดยตลอด  ขณะนี้ทุกหนวยงานของสหภาพเมียนมารก็ให

ความสําคัญเรื่องการคาและการลงทุน  แตยังมีปญหาดานขอมูล หนวยงานสวนใหญ

ขาดการจัดเก็บขอมูลในดานการคาอยางเปนระบบ ไมวาจะเปนกระทรวงอุตสาหกรรม  
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กระทรวงการคา  กระทรวงวางแผน  อยางไรก็ตาม ถือไดวาสหภาพเมียนมารเปนประเทศ

ที่มีศักยภาพดานการคา เชน การหามนําเขาสินคาบางรายการ แตประชาชนทั่วไปยัง

สามารถหาซื้อสินคาเหลานั้นไดในตลาด นี่จึงเปนเหตุผลสําคัญอีกประการหนึ่งที่

จําเปนตองมีคูมือการคาการลงทุนกับสหภาพเมียนมาร เพราะการเขาถึงขอมูลยังนอย

มาก เพียงประมาณสามสิบเปอรเซ็นตเทานั้น   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทําการคากับประเทศสหภาพเมียนมาร 

ผูที่สนใจจะทําธุรกิจในสหภาพพมา กอนอื่นจะตองทําเรื่องเพื่อขออนุญาต     

ทําธุรกิจกับ Myanmar Investment Commission (MIC) โดยเขียนขอเสนอโครงการ

ลงทุนไปที่ MIC ใหพิจารณา ทั้งนี้สหภาพเมียนมารมีระเบียบบังคับใหทําการคาแบบ 

Trade Balance คือจะไมมีการนําเขา ถาไมมีการสงออก โดยภาษีที่นําเขาและสงออก  

จะเรียกเก็บที่ 10% สําหรับการคาชายแดนสินคาสวนใหญเปนสินคาแบบคละกัน

หลากหลาย สวนสินคาที่สงเขามาทางเรือ (ทาเรือ) สวนใหญจะเปนสินคาชนิดเดียวกัน   

ที่สงมาครั้งละจํานวนมาก ๆ 

 

 

ระบบการคาของประเทศสหภาพเมียนมาร จะแบงออกเปน  2 ประเภทหลัก ๆ  คือ  



 
75 มิงกะลาบา สวัสดีเมียนมาร 

- ดานการลงทุน (Investment)  ตัวอยางของธุรกิจที่เขามาลงทุนที่สหภาพ

เมียนมาร เชน บริษัทซีพีทําธุรกิจในสหภาพเมียนมารมาถึง 15 ปแลว นอกจากนี้ยังมี 

บริษัทปตท. ที่เขามาดําเนินธุรกิจในสหภาพเมียนมารเชนกัน นอกจากนี้ยังมีการลงทุน

ประเภทซื้อมาขายไป (Trading) ปจจุบันเปอรเซ็นตการทําธุรกิจในสหภาพเมียนมาร

ลดลงกวาแตกอนเพราะระเบียบการเขามาทําธุรกิจ trading ของชาวตางชาติแบบรอย

เปอรเซ็นต จะมีขีดจํากัดแขงขันการทําธุรกิจ เชน นักลงทุนชาวตางชาติ ตองชําระ

คาใชจายตาง ๆ ในราคาตางชาติในสกุลเงินดอลลาห เชน คาตั๋วเครื่องบิน การโอนเงิน 

เปนตน แตหากมีการรวมลงทุนกันกับคนทองถิ่น ระบบการเงิน ก็สามารถอยูในรูปแบบ

ของเงินสกุลทองถิ่นได (เงินจาต)  

- ดานการทํา trading firm  ใชระบบ balance sheet ถานําเขาเทาไรก็ตอง

สงออกเทานั้น ตองขอใบอนุญาตนําเขากอนจึงจะสงออกได (ไมอนุญาตใหชาวตางชาติ

ทําธุรกิจ trading firm  ยกเวนรวมลงทุนกับคนทองถิ่น) อยางไรก็ตามนักธุรกิจสวนใหญ

จะหาทางออก จะเห็นวามีบริษัทมากมายที่มีใบอนุญาต  โดยใชวิธีจับคูกับบริษัทของ

สหภาพเมียนมารที่มีใบอนุญาตเพื่อการนําเขาสินคา    

เสนทางการขนสงสินคาระหวางไทยกับสหภาพเมียนมาร มี 2 เสนทาง คือ  

- ทางเรือ (คิดเปนสัดสวนประมาณ 50 % ของการคาทั้งประเทศ) 

- ทางบก จะเปนการขนสงสินคาผานดานที่อยูตามชายแดนตาง ๆ ประมาณ 

50 % เชน ชายแดนที่ติดกับประเทศไทย ไดแก  ดานแมสอด   ดานแมสาย 

ดานระนอง และดานสิงขร  

 

โอกาสทางการคาการลงทุนของไทยในสหภาพเมียนมาร 

ถาเปนการเปรียบเทียบกับตลาดอื่น ๆ ทั่วโลก จะพบวาโอกาสทางการคาที่

สหภาพเมียนมารจะมีสูง เห็นไดจากสินคาสงออกของไทยที่สงออกมาสหภาพเมียนมาร  

10 เดือนแรกของป พ.ศ. 2552 มีการขยายตัวของการสงออกสินคาไทยไปตลาดสหภาพ

เมียนมาร เพิ่มขึ้น 7% ขณะที่ไทยสงออกไปประเทศอื่นขยายตัวติดลบ สหภาพเมียนมาร

นําเขาสินคาอุปโภคบริโภคทุกประเภทจากไทย นอกจากนี้สหภาพเมียนมารมีไทยและ
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สิงคโปรเปน Hub ซึ่งสิงคโปรเองเปนเพียง trader เทานั้น ถารัฐบาลและเอกชนของเรา

ตั้งใจทําดี ๆ จะมีคามหาศาล ตอนนี้มีเมืองเนปดอรเปนเมืองหลวงใหม เปนการกระจาย

ความเจริญ จึงเปนโอกาสดีที่นักธุรกิจไทยจะเขามาลงทุน  

ขอแนะนําวาการทําการคากับสหภาพเมียนมารจะตองคํานึงถึงการคบกันแบบ

ตรงไปตรงมาเปนพิเศษ ในขณะนี้ตามหลักการแลวนักธุรกิจไทยยังไมสะดวกที่จะทําการ

ลงทุนกับสหภาพเมียนมารไดดวยตนเองอยางชัดเจน จะตองอาศัยการรวมทุนกับ

ภาคเอกชนหรือภาครัฐบาลของสหภาพเมียนมาร ดังนั้นตองพยายามหลีกเลี่ยงความ

ขัดแยงระหวางผูรวมลงทุน หากมีความขัดแยงกันถึงกับตองขึ้นศาล เราจะมีโอกาสแพสูง 

ศาลของสหภาพเมียนมารมีศาลอาญาและศาลแพงเปนศาลเดียวกัน   

ในเงินลงทุนจํานวนเทากัน  การลงทุนในสหภาพเมียนมารใหผลตอบแทนที่สูง

กวาประเทศอื่น ๆ เพราะมีศักยภาพ  ทรัพยากร  แรงงาน  และกําลังซื้อ  มีความมั่นคงในการ

ทําธุรกิจ กฎระเบียบเขาก็ไมเลือกปฏิบัติ เห็นตัวอยางไดจากบริษัท CP และบริษัทอื่น ๆ 

อีกหลายแหง สามารถเปนเครื่องยืนยันไดวา หากตลาดไมดีจริงแลว คงหนีไปจากตลาดนี้

นานแลว ปลายป พ.ศ. 2552 หรือตน พ.ศ. 2553 เขาใจวา สหภาพเมียนมารจะไดรับการ

ผอนผันหรือไดรับการยกเลิกการ Sanction  ถึงตอนนั้นถนนการคาจากทุกสายจะตรงมา

ที่สหภาพเมียนมาร  

 

พฤติกรรมการบริโภคของชาวเมียนมาร 

ชาวเมียนมารนําเขาสินคาอุปโภคบริโภค 70-80 %  ของแตละป เมื่อเทียบกับ

ความตองการบริโภคภายในประเทศ สินคาหมวดเกษตรจะผลิตจากซีพีคิดเปนสัดสวน 

60% รวมถึงการทําฟารมไขไก อยางไรก็ตามสหภาพเมียนมาร จะวางนโยบายดาน

เศรษฐกิจของประเทศโดยจะสงเสริมภาคการผลิตภายใน ทั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อลดการ

นําเขา  แตสหภาพเมียนมารเองก็มีปญหา คือ ศักยภาพการเรียนรูของเขานอยกวา 

ของเรา  เนื่องจากโดน Sanction  ความชวยเหลือที่ไดรับจากตางชาติก็จะนอย และอีก

ประเด็นคือคนสหภาพเมียนมารยังนิยมสินคานําเขาอยู  อยางนําเขาจากประเทศไทย 

นอกจากนี้คนเมียนมารมีความตองการคุณภาพของสินคาที่แตกตางกัน  
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สําหรับกําลังซื้อในสหภาพเมียนมารจะเห็นวาสหภาพเมียนมารมีประชากร 50 

กวาลานคน ถือไดวาเปนตลาดใหญทีเดียว ถานักธุรกิจเขามาถูกตอง ตรงไปตรงมาก็จะ

อยูได เพราะเราไดเปรียบกวาประเทศอื่นในดานที่มีพรมแดนติดกัน ระดับกําลังซื้อของคน

ในสังคมมีชองวางระหวางคนจนและคนรวยมาก พฤติกรรมของคนสหภาพเมียนมาร   

จะชอบทานอาหารนอกบาน ไทยเราเองก็ทําธุรกิจรานอาหาร โรงแรมในสหภาพเมียนมาร

มากพอสมควร เชน โรงแรม Chattrium มีธนาคารกรุงเทพถือหุนใหญ เปนตน ความ

ตองการสินคาจากไทยจะแตกตางกัน เชน ถาเปนเมืองยางกุงจะตองการสินคาสําเร็จรูป 

ถาเปนเมืองมัณฑเลยจะตองการสินคาพวกวัตถุดิบ ดานกําลังซื้อจะเห็นวาทุกเสาร

อาทิตยทุกหางสรรพสินคา คนจะเต็มหาง 

จากขอมูลการสงออกของไทยไปตลาดหลัก ๆ ที่สําคัญ 10 เดือนแรกของ 

ป 2552  พบวาการสงออกขยายตัวติดลบ แตสําหรับสหภาพเมียนมารมีการขยายตัว

นําเขาสินคาจากไทยกวา 7%  แมจะเปนชวงวิกฤตเศรษฐกิจแตสหภาพเมียนมารก็อยูได 

ถาเทียบรายไดของคนใน 4 ประเทศ ไดแก  เขมร  เวียดนาม  ลาวและสหภาพเมียนมาร  

จะพบวามีเพียงสหภาพเมียนมาร ที่สามารถมีรายไดของตัวเองจากวัตถุดิบ กาซ

ธรรมชาติ  วัตถุดิบที่เปนอัญมณี   พลอย  ปาไม  สัตวน้ํา คาแรงขั้นต่ํากฎหมายไมมี

กําหนด ขึ้นอยูกับขอตกลงระหวางนายจางและลูกจาง 

การจับจายใชสอยในสหภาพเมียนมารแบงเปน 2 ตลาดหลักคือ 1) พวกที่มี

ฐานะดอยก็จะนิยมซื้อสินคาเพื่ออุปโภคบริโภคที่ตลาดสด (wet market) 2) คนมีฐานะ 

เขาก็จะไปที่หางสรรพสินคาซึ่งราคาแพงกวาที่ตลาดสด 
 
ลักษณะการเขามาลงทุนในสหภาพเมียนมาร 

การลงทุนในสหภาพเมียนมารสวนใหญตองหาคูคาที่เปนนักธุรกิจทองถิ่น จะ

เปนแนวทางที่ดีที่สุดในขณะนี้ เนื่องจากระเบียบการคา รัฐบาลสหภาพเมียนมารตองการ

ใหนักธุรกิจทองถิ่นสามารถทําธุรกิจแขงขันกับคนตางชาติได หากเปนชาวตางชาติที่

ตองการมาลงทุนทําธุรกิจเองโดยตรง  เริ่มแรกจะตองจดทะเบียนเงินทุนไมนอยกวา 

300,000 เหรียญ หรือ 500,000 เหรียญ (ขึ้นอยูกับประเภทธุรกิจ)  นอกจากนั้น  25-35% 
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ตอง transfer เงินมาเขาระบบ  โดยใชมาตรฐานของขาราชการ เชน  1) เมื่อกอน  1 US 

ได  600 จาตแตถาในตลาดมืดได 1,000 จาต 2)  การจดทะเบียนเปนบริษัทตางชาติ     

คาน้ํา คาไฟ อะไรที่เกี่ยวกับขาราชการตองจายเปนเงิน dollar ซึ่งการดังกลาวทําใหเกิด

ขอเสียปรยีบการแขงขันธุรกิจ 

ลักษณะของนักธุรกิจสหภาพเมียนมารเปนนักธุรกิจที่ซื่อสัตย เพราะหากมีการ

โกงเกิดขึ้นจะถูกลงโทษ สําหรับนักลงทุนไทยในสหภาพเมียนมารเคยมีมูลคาการคา

อันดับ 1 แตปจจุบันกลายเปนประเทศสิงคโปร ถึงแมไทยจะไดเปรียบการคากับสหภาพ

เมียนมารตรงเปนประเทศชายแดน แตหลังจากที่เขาเปดประเทศ ขอไดเปรียบดังกลาวก็

จะหมดไป ดังนั้นนักธุรกิจไทยมีความจําเปนที่ตองเขามาดูลูทางการคากอนที่จะสายไป 

ที่ผานมาการเขามาดูลูทางหรือการลงทุนการคาของนักธุรกิจไทยมีขอเสียคือไม

เขามาติดตอหนวยงานราชการกอน เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นก็แกไขอะไรไมไดแลว บางครั้ง

นักทองเที่ยวเขามาเที่ยวแลวก็เขามาดูชองทางการคาดวย แตสวนใหญเชื่อขอมูลจาก

ไกดซึ่งอาจไดขอมูลที่ไมตรงนัก จุดออนอีกอยางของนักลงทุนไทยคือไมใชเจาของสินคา

เอง แตเปนนายหนามาสราง connection แลวไปหาผลประโยชนอีกทีซึ่งปจจุบันทําได

ลําบากแลว 

ธุรกิจที่แนะนําใหมาลงทุน เชน การกอสราง โรงไฟฟาขนาดเล็ก  ธุรกิจ

การเกษตร เพราะรัฐบาลสหภาพเมียนมารใหการสนับสนุนคอนขางมาก ธุรกิจบริการ 

รานอาหาร ธุรกิจที่เกี่ยวกับความงาม อุตสาหกรรมการสรางภาพยนต 

ปญหาในการทําการคากับสหภาพเมียนมารที่อาจเกิดขึ้น เชน  

- คาขนสงจากชายแดนไทยสูง เพราะมีการเรียกเก็บคาคุมครองทําใหมี

เงื่อนไขตองไปเรียกเก็บกับผูประกอบการ แตสินคาจากจีนขนสงเขามาในสหภาพเมียนมาร 

ไดสะดวกกวา ทําใหสินคาไทยมีตนทุนเพิ่มขึ้น 

- เสนทางขนสงสินคาไทย ที่เปนเสนทางหลัก คือดานแมสอด ที่จะสงสินคา

ตรงมายังกรุงยางกุง มีเสนทางที่ไมสะดวก จะตองใชเวลาขนสงสินคา ประมาณ              

1 อาทิตย แตหากคิดเปนระยะทาง ไมควรใชเวลาเกิน 1 วัน เนื่องจากมีปญหาอุปสรรค

ระหวางเสนทางทําใหเกิดความลาชาในการขนสง 
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- ตลาดมีศักยภาพแตระบบยังไมเอื้ออํานวยเพื่อการคาเทาที่ควร 

 ส่ิงที่ผมไดกลาวมาทั้งหมด เปนเพียงตัวอยางขอมูลสวนหนึ่งที่จะเปน

ประโยชนตอนักลงทุนไทยที่สนใจจะเขามาลงทุนในประเทศสหภาพเมียนมารนี้ อยางไร 

ก็ตาม ดังที่เคยกลาวไปแลววา ผูที่จะเขามาทําการคาการลงทุนที่นี่ ตองศึกษาหาขอมูล

ใหมาก ๆ ซึ่งคูมือการคาการลงทุนในประเทศสหภาพเมียนมารเลมนี้ จะเปนแหลงขอมูล

ที่สามารถใชเปนแนวทางในการลงทุนซึ่งทานไมควรพลาด คณะผูจัดทําไดรวบรวมขอมูล

ทั้งหมดดวยความตั้งใจที่จะใหนักลงทุนไดรับขอมูลที่ครอบคลุม ชัดเจน เพื่อจะนําไปสู

ความสําเร็จทั้งดานการคาการลงทุนของนักลงทุนชาวไทย 

 

• นักธุรกิจไทย 

• นักธุรกิจบริษัทอาหารกระปอง 
บริษัทผลิตอาหารกระปองของเราตั้งอยูที่เมืองยางกุง  ทําการผลิตและสงไป

ขายทั่วประเทศสหภาพเมียนมาร   ซึ่ งได มีการพัฒนามาตรฐานการผลิตทั้ งใน 

ดานอุตสาหการและเทคโนโลยีโดยนําเขาจากประเทศไทย เนื่องจากเทคโนโลยีสหภาพ

เมียนมารยังเปนแบบดั้งเดิม  ผลิตภัณฑอาหารของเราไดมาตรฐานอาหารฮาลาล เชน 

เนื้อไก เนื้อวัว เนื้อปลา  และ ถั่วดิบกระปอง ซึ่งถั่วดิบกระปองนั้นไดสงออกไปยังประเทศ

ไทย และประเทศอื่น ๆ เชน ออสเตรเลีย  อเมริกากลาง  โรงงานของเราไดรับอนุญาตจาก 

MIC โดยเชาตอโรงงานจากรัฐบาลสหภาพเมียนมาร  มีสัญญา 30 ป   

สาเหตุที่เลือกมาทําธุรกิจนี้ในสหภาพเมียนมาร  เนื่องจากบริษัทตองการขยาย

ฐานการผลิตไปใน 3 ประเทศ คือ ลาว จีน และสหภาพเมียนมาร โดยไดเขามาในประเทศ

สหภาพเมียนมารเมื่อ 10  กวาปกอน เรามองวาสหภาพเมียนมารมีจุดเดนดานทรัพยากร

พื้นฐานที่ใกลเคียงกับไทย  แตอุดมสมบูรณกวา  อาหารทะเลสมบูรณกวา  อีกทั้ง

อุตสาหกรรมนี้เปน labor Intensive และสหภาพเมียนมารก็มีความไดเปรียบ เมื่อ

เปรียบเทียบศักยภาพแรงงานไทยกับสหภาพเมียนมาร แรงงานไทยมีความชํานาญ

มากกวาสหภาพเมียนมาร  แตถาแรงงานสหภาพเมียนมารผานการฝกอบรมจะมี

ศักยภาพเทากัน  แตถาเทียบกันในระดับภูมิภาคแลวการเรียนรูของคนสหภาพเมียนมาร  
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ถือวามีความอดทน ถือไดวาอยูในขั้นดีมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศจีน และลาว  สวน

การตัดสินใจขยายตลาดมาที่นี่  เปนเพราะขอจํากัดของแรงงานภาคการเกษตร แหลงดิน  

แหลงน้ํามัน และพื้นที่ที่จํากัดของไทย เมื่อเรายายฐานการผลิตมาที่นี่  เราทําการแปรรูป

เพิ่มมูลคาสินคาแลวก็สงออก  แมจะไดผลตอบแทนต่ําแตถือวาคุมคา  

เมื่อพูดถึงความไดเปรียบในการทําธุรกิจ ประเทศไทยมีความไดเปรียบดาน

วิชาการ เพราะเรามีประสบการณดานการคาระหวางประเทศ  มีฐานขอมูลลูกคาใน

ตางประเทศ ในขณะที่สหภาพเมียนมารมีความอุดมสมบูรณเรื่องดินเรื่องน้ํา  แรงงาน

ภาคเกษตร  ขณะนี้ทั้ง EU รัสเซีย JETRO มีแนวโนมเหมือนกันหมด  คือ มองเรื่องความ

ม่ันคงทางดานอาหาร  EU ไดเขามาใหการศึกษา การอบรมทางดานอาหารใหกับ 

UNFCCI  เพื่อใหอุตสาหกรรมทางดานอาหารทะเลพัฒนายกระดับใหไดคุณภาพ  จะได

สงเขา EU ได  JETRO ก็ไดเขามาเยี่ยมชมโรงงาน  เพื่อสนับสนุนแหลงการผลิตให

เขมแข็งมากขึ้น 

ขณะนี้ประเทศเกาหลีเริ่มเขามาทําธุรกิจในสหภาพเมียนมารมากขึ้น อีกหนอย

เกาหลีก็จะเขาไปแขงขันกับเราในประเทศไทย แลวเราจะไมทําอะไรเลยหรือ วันนี้

ออสเตรเลียซื้อถั่วจากสหภาพเมียนมาร  แตเขาไมสามารถซื้อตรงได  ออสเตรเลียตองมา

เปด LC ที่กรุงเทพ  แลวสงของตรงไปใหออสเตรเลีย  เงินก็เขาประเทศไทย  วัตถุดิบมา

จากสหภาพเมียนมาร   สหภาพเมียนมาร ไดค าถั่ ว   ไทยไดค าบริหารจัดการ 

คาการตลาด  ตอนนี้ยังมีอเมริกากลางตองการใหสงถั่วไปทรินิแดตแอนดโทแบคโค 

แตก็สงตรงไมได  เพราะ Sanction เขาก็ตองซื้อผานประเทศไทย  ถาเราไมทําแตคนอื่น

เขาทําได เชน ไตหวัน  เกาหลี เราก็เสียโอกาส ตางชาติเขาจะเอาสหภาพเมียนมารเปน

ฐานแลวมาแขงกับเรา  ไทยควรผนึกกําลังกับสหภาพเมียนมารเพื่อสรางความเขมแข็งใน

การสรางประโยชนรวมกันตอไปในระยะยาว  อยาปลอยใหเขาไปหาประเทศอื่น  ลูกคา

บางรายยกเครื่องจักรจากประเทศจีนเขามาทั้งหมด  ถามวาทําไมไมซื้อของไทยเขาบอก

วาไมรูวาประเทศไทยมีเครื่องจักร 

ถาจะพูดถึงดานภูมิศาสตร  วัฒนธรรม  ถือไดวาประเทศไทยไดเปรียบมาก 

แมวาตลาดสหภาพเมียนมารยังเล็กเราก็ทําเล็กได  อีกทั้งไมมีประเทศไหนที่ใหเราเขาไป
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ลงทุนไดฟรีโดยไมมีเงื่อนไข   ประเทศลาวและประเทศเวียดนามก็ไมไดงายไปกวา

สหภาพเมียนมาร เรามีความไดเปรียบดานวิชาการ การผลิตขนาดใหญ Economy of 

scale คนไทยจึงควรเขามาคาขาย แมจะไมลงทุนก็ไมเปนไร  แตขอใหเขามาหาตลาดไว

กอน ไมอยางนั้นประเทศอื่นก็จะเขามาแยงตลาดไปได  

ผมมองวานักธุรกิจไทยที่จะไปทําธุรกิจในตางประเทศยังมีการศึกษาความ

เปนไปไดนอย  แลวพลาดกลับมา  บางพวกก็กลัวเกินเหตุ  จุดออนของผูประกอบการ

ไทย  คือ ไมมีขอมูลของสหภาพเมียนมาร  ไมศึกษาเลย  ขอมูลที่คนไทยมียังนอยมาก

และยังไมชัดเจน ทั้งที่การทําธุรกิจในสหภาพเมียนมารงายกวาประเทศอื่นอีกเยอะ       

ไมวาจะเปนประเทศกานา  หรือประเทศไนจีเรีย  จึงควรศึกษามาก ๆ  มองใหรอบดาน  

สหภาพเมียนมารไมไดเหมาะกับทุกอุตสาหกรรม  การลงทุนในสหภาพเมียนมาร         

ใหอยูรอด  ควรเปนอุตสาหกรรมที่สอดคลองกับการพัฒนาของประเทศสหภาพเมียนมาร 

อุตสาหกรรมที่เราเปนมืออาชีพ  ไมเปนปฏิปกษกับเจาของประเทศ และควรตองทํา 

SWOT Analysis   

 

• นักธุรกิจโรงงานน้ําตาล  
ผมไดเขามาทําธุรกิจในสหภาพเมียนมารเปนเวลาหลายปแลว ผมมองวา

ประเทศนี้มีศักยภาพในการทําการคา การลงทุน ที่นี่สามารถทําธุรกิจไดเกือบทุกประเภท 

ยกเวนธุรกิจที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภค และธุรกิจ/ส่ิงที่เกี่ยวกับความมั่นคง เชน อาวุธ 

สําหรับการทําธุรกิจกับหุนสวนชาวเมียนมาร ถือไดวา ถารับปากแลวสามารถเชื่อถือได 

เพราะคนเมียนมารเปนคนรักษาคําพูด เพียงแตอาจมีความลาชาในการตัดสินใจบาง

เนื่องจากจะทําการศึกษาความเปนไปไดหลาย ๆ ดาน รวมถึงขั้นตอนตาง ๆ ในการ

ดําเนินธุรกิจ  อยางไรก็ตาม ผูที่สนใจทําการคาการลงทุนในสหภาพเมียนมาร ควรศึกษา

หาขอมูลของตลาดที่ตองการทําธุรกิจใหมาก ๆ ศึกษาใหรอบดาน  และมองวาหาก

สามารถเปดตลาดการคาการลงทุนกับสหภาพเมียนมารได จะเปนโอกาสที่ดี ยิ่งเปด

ตลาดไดเร็วก็ยิ่งเปนผลดีสําหรับอนาคต เพราะในอนาคตประเทศสหภาพเมียนมาร       

จะเปนประเทศที่มีศักยภาพดานการคาการลงทุนสูงมากยิ่งขึ้น 
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• นักธุรกิจสหภาพเมียนมาร 

• นักธุรกิจหางสรรพสินคา 

การทําการคาการลงทุนในประเทศสหภาพเมียนมาร สําหรับผมแลวประเทศ

ไทยถือไดวาเปนประเทศที่มีศักยภาพและความไดเปรียบอยางมาก เพราะมีเขตพรมแดน

ติดตอและความใกลชิดกันมาก การขนสงสินคาก็สะดวกรวดเร็ว และมีคาใชจายต่ํากวา

ประเทศอื่น ๆ นอกจากนี้ ผูคนของเราทั้งสองประเทศก็ยังมีความคลายคลึงกันทาง

ศาสนาและวัฒนธรรม ทําใหมีความเขาใจวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ของกันและกัน ซึ่ง

สงผลดีตอการเจรจาธุรกิจ สําหรับธุรกิจหางสรรพสินคาที่ผมดําเนินการอยูในสหภาพ

เมียนมาร นับไดวามีสินคาจากประเทศไทยวางขายอยูจํานวนมาก มีกระแสตอบรับดี 

และชาวเมียนมารก็พึงพอใจในสินคาไทยมาก โดยความนิยมสวนใหญเปนสินคาประเภท

อุปโภคบริโภค สหภาพเมียนมารปจจุบันมีจํานวนประชากรกวา 50 ลานคน ถือไดวา   

เปนตลาดที่ใหญพอสมควร และถามองดานความปลอดภัย สหภาพเมียนมารมีการรักษา

และปฏิบัติตามกฎหมายอยางเขมงวด จึงเปนประเทศที่มีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินสูงมาก และยังมีธุรกิจที่นาลงทุนอีกเปนจํานวนมาก สหภาพเมียนมารจึงเปน

ประเทศที่นาลงทุนเปนอยางยิ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยงานและสถานที่ติดตอ 
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 Office of Commercial Affairs 
Royal Thai Embassy 
24-26 Kaba Aye Pagoda Road, (Golden Hill Tower) 

Bahan Township, Yangon, Union of  Myanmar. 

Tel.  (951) 558628, 558556    Ext. 7041 

Fax.  (951) 558644, 558557 

E-mail: thaitrade.ygn@mptmail.net.mm,depthailand@gmail.com 

 
 Royal Thai Embassy 
No.94, Pyay Road, Dagon Township, Yangon, 

Union of  Myanmar. 

Tel.  (951) 226721, 226728, 222784 

Fax. (951) 221713 

E-mail: thaiygn@mfa.go.th 
 

 คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนแหงสหภาพเมียนมาร  
(Myanmar Investment Commission: MIC)  
คณะกรรมการการลงทุนตางประเทศ  
(The Union of  Myanmar Foreign Investment Commission: UMFIC)  
No.653/691 Merchant Street, Yangon, Myanmar.  

Tel.  (951) 272 009, 272 855, 272 599  

Fax. (951) 282 101, 282 102  

E-mail: MICU@mptmail.net.mm  

website: www.myanmar.com/govt/trade/inv.htm 
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 Office Tower of the Union of Myanmar Federation of Chambers of 
Commerce and Industry (UMFCCI) 

No.29, Min Ye Kyawswa Road, Lanmadaw Township, Yangon,  

Union of  Myanmar. 

Tel.  (951) 214344-9  

Fax. (951) 214484 

website: www.umfcci.com.mm 

 
 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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