(คำแปล)

กฎหมายว่าด้วยการลงทุนแห่งเมียนมา
(กฎหมำยรัฐบัญญัตฉิ บับที่ 40/2016)
แรม 2 ค่ำ เดือน 11 จุลศักรำช 1378
(วันที่ 18 เดือนตุลำคม พุทธศักรำช 2559)
รัฐสภำได้ตรำกฎหมำยนี้ไว้ดงั ต่อไปนี้
หมวด 1
ชื่อกฎหมายและคาจากัดความ
1.

กฎหมำยนี้เรียกว่ำ กฎหมายว่าด้วยการลงทุนแห่งเมียนมา

2.

ในกฎหมำยฉบับนี้ ให้คำต่อไปนี้มคี วำมหมำยดังนี้
(เอ)

สหภาพเมียนมา หมำยควำมว่ำ สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ

(บี)

ประธานาธิ บดี หมำยควำมว่ำ ประธำนำธิบดีแห่งสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ

(ซี)

รัฐบาล หมำยควำมว่ำ รัฐบำลแห่งสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ

(ดี)

กระทรวง หมำยควำมว่ำ กระทรวงกำรวำงแผนและกำรเงินแห่งรัฐบำลเมียนมำ

(อี)

คณะกรรมการ หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรกำรลงทุ น แห่ งเมียนมำที่จดั ตัง้ ขึ้นตำม
กฎหมำยนี้

(เอฟ) กรรมการ หมำยควำมว่ ำ กรรมกำรในคณะกรรมกำรกำรลงทุ น แห่ ง เมีย นมำ และ
หมำยควำมรวมถึงประธำนกรรมกำรและรองประธำนกรรมกำร
(จี)

สานักงานคณะกรรมการ หมำยควำมว่ำ สำนักงำนคณะกรรมำธิกำรกำกับดูแลด้ำนกำร
ลงทุนและบริษทั ซึง่ รับผิดชอบกำรดำเนินกำรของคณะกรรมกำร

(เอช) เลขานุ ก าร หมำยควำมว่ำ เลขำนุ กำรของคณะกรรมกำรกำรลงทุ น แห่ ง เมีย นมำ ซึ่ง
รับผิดชอบกำรดำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรของสำนักงำนคณะกรรมกำร
(ไอ)

ค าขอ หมำยควำมว่ำ ค ำขอที่ผู้ลงทุน ยื่นตำมแบบที่กำหนด พร้อ มสัญ ญำและเอกสำร
ตำมที่ก ำหนดให้ต้องยื่นพร้อ มกัน เพื่อขอรับ ใบอนุ ญ ำตจำกคณะกรรมกำรสำหรับกำร
ลงทุนทีผ่ ลู้ งทุนประสงค์จะลงทุน ตำมทีก่ ำหนดไว้ในข้อ 36

(เจ)

ใบอนุญาต หมำยควำมว่ำ คำสังอนุ
่ ญำตของคณะกรรมกำรเกีย่ วกับคำขออนุ ญำตลงทุนที่
ยืน่ โดยผูล้ งทุน

(เค)

คาขอรับคาสังให้
่ ความเห็นชอบ หมำยควำมว่ำ คำขอที่ผู้ลงทุนยื่นตำมแบบที่กำหนด
พร้อ มสัญ ญำและเอกสำรตำมที่ก ำหนดให้ต้อ งยื่น พร้อ มกัน เพื่อ ขอรับ ค ำสัง่ ให้ ค วำม
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เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรเพื่อ ให้มสี ทิ ธิได้รบั ประโยชน์เกี่ยวกับกำรใช้สทิ ธิในที่ดนิ ตำม
หมวด 12 และได้รบั กำรยกเว้นและกำรลดหย่อนตำมข้อ 75 ข้อ 77 และข้อ 78 ในหมวด 17
(แอล) คาสังให้
่ ความเห็นชอบ หมำยควำมว่ำ คำสังให้
่ ควำมเห็นชอบทีค่ ณะกรรมกำรให้ตำมคำ
ขอรับคำสังให้
่ ควำมเห็นชอบทีย่ น่ื โดยผูล้ งทุน
(เอ็ม) พลเมือง หมำยควำมว่ำ พลเมืองเมียนมำ พลเมืองเมียนมำประเภท Associate citizen
หรือพลเมืองทีแ่ ปลงสัญชำติเป็ นชำวเมียนมำ (Naturalized citizen) เพื่อวัตถุประสงค์ของ
กฎหมำยนี้ โดยให้หมำยควำมรวมถึงนิตบิ ุคคลทีป่ ระกอบด้วยพลเมืองเท่ำนัน้ ด้วย
(เอ็ม) พลเมื อ ง หมำยควำมว่ ำ พลเมือ งเมีย นมำ ประเภท Citizen, Associate citizen หรือ
Naturalized citizen (พลเมือ งที่แ ปลงสัญ ชำติเป็ น ชำวเมีย นมำ) เพื่อ วัต ถุ ป ระสงค์ข อง
กฎหมำยนี้ โดยให้หมำยควำมรวมถึงนิตบิ ุคคลทีป่ ระกอบด้วยพลเมืองเท่ำนัน้ ด้วย
(เอ็น) ผู้ลงทุ น ที่ เป็ นพลเมืองเมีย นมา หมำยควำมว่ำ พลเมือ งซึ่งลงทุนในสหภำพเมียนมำ
โดยให้หมำยควำมรวมถึงบริษทั เมียนมำและสำนักงำนสำขำของบริษทั เมียนมำ ตลอดจน
นิตบิ ุคคลอื่นทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยบริษทั แห่งเมียนมำ
(โอ)

ผู้ลงทุนต่ างชาติ หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่งลงทุนในสหภำพเมียนมำที่ไม่ใช่พลเมือง โดย
ให้หมำยควำมรวมถึงบริษทั ต่ำงชำติ สำนักงำนสำขำของบริษทั ต่ำงชำติ และนิตบิ ุคคลอื่น
ทีจ่ ดทะเบียนและจัดตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยบริษทั แห่งเมียนมำและนิตบิ ุคคลที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำม
กฎหมำยแห่งประเทศอื่นใด

(พี)

ผู้ลงทุน หมำยควำมว่ำ ผู้ลงทุนที่เป็ นพลเมืองเมียนมำ หรือผู้ลงทุนต่ำงชำติซ่งึ ลงทุนใน
สหภำพเมียนมำตำมกฎหมำย

(คิว)

การลงทุ น หมำยควำมว่ำ ทรัพย์ส ินใดๆ ที่ผู้ลงทุนเป็ นเจ้ำ ของหรือเป็ นผู้ค วบคุ มตำม
กฎหมำยนี้ และรวมถึงกำรลงทุนตำมทีก่ ล่ำวไว้ในข้อ 40 ด้วย

(อำร์) การลงทุนโดยตรง หมำยควำมว่ำ กำรลงทุนซึ่งผู้ลงทุนมีอำนำจควบคุม ครอบงำ หรือ
จัดกำรทรัพย์สนิ ทีผ่ ลู้ งทุนนำมำลงทุนในสหภำพเมียนมำตำมกฎหมำย
(เอส) การลงทุนโดยผู้ลงทุนต่ างชาติ หมำยควำมว่ำ กำรลงทุนโดยตรงใดๆ ในสหภำพเมียน
มำโดยผูล้ งทุนต่ำงชำติ
(ที)

นิ ติบคุ คล หมำยควำมว่ำ
(i)

นิ ติบุ ค คลใดๆ รวมถึงบริษัท ทรัส ต์ ห้ำงหุ้น ส่ ว น กิจกำรที่ม ีเจ้ำของรำยเดีย ว
กิจกำรร่วมค้ำ สมำคมทำงธุรกิจ หรือองค์กรอื่นในลักษณะเดียวกัน ซึง่ จัดตัง้ หรือ
ได้รบั จดทะเบียนให้ประกอบกิจกำรตำมกฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้อง

(ii)

สำนักงำนสำขำของนิตบิ ุคคลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้อง
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(ยู)

สกุล เงิ น ที่ ใช้ ได้ โดยเสรี หมำยควำมว่ำ สกุ ล เงิน ของสมำชิก กองทุ น กำรเงิน ระหว่ำง
ประเทศ (IMF) ที่ใ ช้ ใ นกำรช ำระเงิน ส ำหรับ ธุ ร กรรมระหว่ ำ งประเทศและใช้ ใ นกำร
แลกเปลีย่ นอย่ำงกว้ำงขวำงในตลำดแลกเปลีย่ นสกุลเงินต่ำงประเทศตำมข้อ 30(เอฟ) แห่ง
ข้อสัญญำแห่งกองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ และฉบับทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมใดๆ

(วี)

การยกเว้นและการลดหย่อน หมำยควำมว่ำ กำรยกเว้นและกำรลดหย่อนภำษีเงินได้
ภำษีศุลกำกร และภำษีอ่นื ๆ ที่จดั เก็บภำยในประเทศ ที่คณะกรรมกำรอำจพิจำรณำให้
ตำมคำขอของผูล้ งทุนสำหรับกำรลงทุนทีไ่ ด้รบั ใบอนุ ญำตหรือ คำสังให้
่ ควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรตำมกฎหมำยนี้

(ดับเบิลยู) มาตรการ หมำยควำมว่ำ กฎหมำย หลักเกณฑ์ ระเบียบ วิธกี ำร คำตัดสิน และกำร
กระทำทำงปกครองทีป่ ระกำศใช้หรือกำหนดโดยกรม หน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรทีไ่ ม่ใช่
ของรัฐซึง่ ได้รบั มอบอำนำจจำกกรมหรือหน่วยงำนของรัฐ
หมวด 2
วัตถุประสงค์
3.

กฎหมำยนี้มวี ตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(เอ) เพื่ อ พั ฒ นำให้ ภ ำคธุ ร กิ จ มีก ำรลงทุ น อย่ ำ งรับ ผิ ด ชอบ ซึ่ ง ไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลเสี ย ต่ อ
สภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติและสภำพแวดล้อมทำงสังคม เพื่อประโยชน์ ของสหภำพ
เมียนมำและพลเมืองของสหภำพเมียนมำ
(บี) เพื่อปกป้ องผูล้ งทุนและกำรลงทุนของผูล้ งทุนตำมกฎหมำยนี้
(ซี) เพื่อสร้ำงโอกำสทำงอำชีพให้แก่ประชำชน
(ดี) เพื่อพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
(อี) เพื่อพัฒนำให้ภำคกำรผลิต ภำคบริกำร และกำรค้ำเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพอย่ำงสูง
(เอฟ) เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำในด้ำนเทคโนโลยี เกษตรกรรม ปศุสตั ว์ และอุตสำหกรรม
(จี) เพื่อยกระดับวิชำชีพต่ำงๆ รวมถึงด้ำนโครงสร้ำงพืน้ ฐำนทัวสหภำพเมี
่
ยนมำ
(เอช) เพื่อให้พลเมืองมีโอกำสได้ทำงำนร่วมกับต่ำงชำติ และ
(ไอ) เพื่อพัฒนำให้ธุรกิจและกำรลงทุนเป็ นไปตำมมำตรฐำนสำกล
หมวด 3
ขอบเขตของกฎหมาย

4.

กฎหมำยนี้ใช้บงั คับกับกำรลงทุนทัง้ หมดในสหภำพเมียนมำ ทัง้ ทีม่ อี ยู่แล้ว ณ วันทีก่ ฎหมำยนี้เริม่
มีผลบังคับใช้ และทีม่ ขี น้ึ ใหม่ แต่ไม่ใช้บงั คับกับข้อพิพำทเกีย่ วกับกำรลงทุนใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ แล้วหรือ
กำรลงทุนที่ได้รบั ใบอนุ ญำตแล้วแต่ ถูกระงับกำรประกอบกิจกำรของตนก่อนวันที่กฎหมำยนี้เริม่ มี
ผลบังคับใช้
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5.

กฎหมำยนี้ใช้กบั มำตรกำรกำรลงทุนใดๆ ที่ออกโดยกรมและหน่ วยงำนของรัฐ เว้นแต่มำตรกำร
ตำมบทบัญญัตใิ นหมวด 21 และหมวด 22 ของกฎหมำยนี้
หมวด 4
การจัดตัง้ คณะกรรมการ

6.

ให้คณะกรรมกำรประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้
(เอ) ประธำนกรรมกำร ซึ่งรัฐบำลแต่ งตัง้ จำกสมำชิกของรัฐบำลที่ประธำนำธิบดีเป็ นผู้เสนอ
รำยชื่อ
(บี) รองประธำนกรรมกำร ซึง่ แต่งตัง้ โดยรัฐบำล
(ซี) กรรมกำร ซึ่ง รัฐ บำลแต่ งตัง้ จำกบุ ค คลที่เหมำะสมซึ่งมีต ำแหน่ ง อยู่ใ นกระทรวง กรม
หน่วยงำนของรัฐ ผูเ้ ชีย่ วชำญจำกภำคเอกชน ผูป้ ระกอบวิชำชีพ และผูท้ รงคุณวุฒ ิ
(ดี) เลขำนุ กำร ซึ่ ง แต่ ง ตั ้ง โดยต ำแหน่ งของผู้ ด ำรงต ำแหน่ งเป็ นหั ว หน้ ำส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำร

7.

ให้รฐั บำลจัดตัง้ คณะกรรมกำรซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรเก้ ำรำยหรือกว่ำนัน้ ซึ่งเป็ นจำนวนคี่เมื่อ
รวมเลขำนุกำรแล้ว โดยมีบุคคลตำมทีก่ ล่ำวไว้ในข้อ 6

8.

กรรมกำรในคณะกรรมกำรที่ไม่ใช่ขำ้ รำชกำรพลเรือนมีสทิ ธิได้รบั ค่ำตอบแทนพิเศษและเบีย้ เลีย้ ง
ตำมทีก่ ระทรวงอนุญำต

9.

ให้กรรมกำรในคณะกรรมกำรทุกรำยเว้นแต่เลขำนุ กำรดำรงตำแหน่ งเท่ำกับวำระตำมตำแหน่ งของ
ตนในรัฐบำล สำหรับเลขำนุ กำรซึ่งเป็ น ข้ำรำชกำร ให้ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้ำรำชกำรพล
เรือน

10. กรรมกำรในคณะกรรมกำรจะดำรงตำแหน่งเกินกว่ำสองวำระติดกันไม่ได้
11. ให้รฐั บำลจัดตัง้ คณะกรรมกำรขึน้ ใหม่ภำยในสองเดือนนับจำกวันทีจ่ ดั ตัง้ รัฐบำล
12. ให้หวั หน้ำสำนักงำนคณะกรรมกำรดำรงตำแหน่ งเลขำนุ กำรของคณะกรรมกำร และปฏิบตั หิ น้ำที่
ตำมทีค่ ณะกรรมกำรกำหนด
13. ประธำนกรรมกำรอำจทำหนังสือมอบหมำยให้เจ้ำหน้ ำที่รำยใดๆ ของสำนักงำนคณะกรรมกำร
ปฏิบ ัติห น้ ำที่ใดๆ ของคณะกรรมกำรก็ได้ ในกรณี ท่ีม ีก ำรมอบหมำยหน้ ำ ที่ด ังกล่ ำว ผู้ได้ร บั
มอบหมำยต้องปฏิบตั หิ น้ำทีเ่ ท่ำทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบหมำยหน้ำที่เท่ำนัน้ ทัง้ นี้ หนังสือดังกล่ำว
จะเพิกถอนเมือ่ ใดก็ได้โดยกำรทำหนังสือบอกกล่ำว
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หมวด 5
การลาออกจากตาแหน่ ง การถูกปลดออกจากคณะกรรมการ
และการแต่งตัง้ สาหรับตาแหน่ งที่ว่าง
14. ประธำนกรรมกำรอำจออกจำกตำแหน่ งในระหว่ำงวำระของตนโดยสมัครใจได้โดยกำรยื่นหนังสือ
ลำออกต่อรัฐบำล โดยต้องได้รบั ควำมเห็นชอบของประธำนำธิบดี
15. กรรมกำรในคณะกรรมกำร เว้นแต่ประธำนกรรมกำร ทีป่ ระสงค์จะออกจำกตำแหน่ง อำจร้องขอต่อ
ประธำนกรรมกำรและออกจำกตำแหน่งได้เมือ่ ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกรัฐบำล
16. รัฐบำลอำจปลดกรรมกำรในคณะกรรมกำรรำยหนึ่งๆ ได้หำกกรรมกำรรำยนัน้
(เอ) มีปัญหำสุขภำพถึงขนำดที่ไม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องตนได้อกี ต่อไป ตำมที่วนิ ิจฉัยโดย
คณะกรรมกำรกำรแพทย์ทจ่ี ดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำย
(บี) ตำย
(ซี) ได้รบั โทษทำงอำญำตำมคำพิพำกษำของศำล
(ดี) เป็ นบุคคลมีหนี้สนิ ล้นพ้นตัวตำมคำสังศำล
่
(อี) ไม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องตนได้อย่ำงเหมำะสม
17. ให้รฐั บำลดำเนินกำรดังต่อไปนี้
(เอ) รัฐบำลต้องแต่งตัง้ กรรมกำรรำยใหม่ตำมบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมำยนี้และหลักเกณฑ์ท่อี อก
ตำมกฎหมำยนี้ ห ำกมีต ำแหน่ ง ในคณะกรรมกำรว่ ำ งลงเนื่ อ งจำกกรรมกำรออกจำก
ตำแหน่ง ถูกปลดออกจำกตำแหน่ง ตำย หรือด้วยเหตุอ่นื ใด
(บี) หำกต ำแหน่ งประธำนกรรมกำรว่ำงลง รัฐบำลอำจแต่งตัง้ ให้รองประธำนกรรมกำรหรือ
กรรมกำรในคณะกรรมกำรปฏิบตั หิ น้ำที่เป็ น ประธำนกรรมกำรได้ชวครำวในระหว่
ั่
ำงที่ยงั
ไม่ได้แต่งตัง้ ประธำนกรรมกำรรำยใหม่
18. กรรมกำรในคณะกรรมกำรต้องปฏิบตั หิ น้ำที่ของตนจนกว่ำจะมีกำรแต่งตัง้ กรรมกำรรำยใหม่ เว้น
แต่ในกรณีทพ่ี น้ จำกตำแหน่งเนื่องจำกลำออกหรือถูกปลดออกจำกตำแหน่ง
19. โดยไม่คำนึงถึง วำระตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 9 ให้ประธำนกรรมกำร รองประธำนกรรมกำร และ
กรรมกำรในคณะกรรมกำรที่ได้รบั กำรแต่ งตัง้ เนื่องจำกตำแหน่ งว่ำงลงตำมข้อ 17 อยู่ในตำแหน่ ง
เท่ ำ กั บ วำระที่ เ หลื อ อยู่ ข องประธำนกรรมกำร รองประธำนกรรมกำร หรือ กรรมกำรใน
คณะกรรมกำรซึง่ แต่งตัง้ ไว้แล้วนัน้
20. เลขำนุ กำรมีหน้ำทีป่ ฏิบตั งิ ำนในแต่ละวันของคณะกรรมกำร ตลอดจนหน้ำที่ดำ้ นกำรบริหำรจัดกำร
ในเรือ่ งต่ำงๆ ของคณะกรรมกำร
21. หำกกรรมกำรในคณะกรรมกำรมีส่ วนได้เสียไม่ว่ำในทำงตรงหรือ ทำงอ้อ มในข้อ เสนอที่ย่นื ต่ อ
คณะกรรมกำร กรรมกำรรำยนัน้ ต้องแถลงให้ทรำบถึงส่วนได้เสียนัน้ โดยชัดแจ้ง โดยให้บนั ทึกกำร
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แถลงดังกล่ำวไว้ในรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำร และในกรณีดงั กล่ำว กรรมกำรรำยนัน้ จะ
ไม่มสี ทิ ธิมสี ่วนร่วมในกำรตัดสินใจ กำรทำกิจกรรม และกำรปรึกษำหำรือ ของคณะกรรมกำรที่
เกีย่ วกับข้อเสนอนัน้
22. หำกกรรมกำรในคณะกรรมกำรมีส่วนได้เสียไม่ว่ำในทำงตรงหรือทำงอ้อมในคำขอรับคำสังให้
่ ควำม
เห็นชอบทีย่ ่นื ต่อคณะกรรมกำร กรรมกำรรำยนัน้ ต้องแถลงให้ทรำบถึงส่วนได้เสียนั ้นโดยชัดแจ้ง
โดยให้บนั ทึกกำรแถลงดังกล่ำวไว้ท่สี ำนักงำนคณะกรรมกำร และในกรณีดงั กล่ำว กรรมกำรรำย
นัน้ จะไม่มสี ิทธิมสี ่ วนร่วมในกระบวนกำรใดๆ ของสำนักงำนคณะกรรมกำรที่เกี่ยวกับ คำขอรับ
คำสังให้
่ ควำมเห็นชอบนัน้
หมวด 6
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการ
23. คณะกรรมกำรมีส ิทธิใช้อ ำนำจและปฏิบตั ิหน้ ำที่ของตนได้อ ย่ำงอิส ระ เว้นแต่ กำรนัน้ จะขัดต่ อ
บทบัญญัตขิ องกฎหมำยนี้
24. คณะกรรมกำรมีหน้ำทีด่ งั ต่อไปนี้
(เอ) ส่งเสริมกำรลงทุนของสหภำพเมียนมำ
(บี) ทำหน้ำที่เป็ นส่วนรำชกำรหลักที่มหี น้ ำที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับ กำรประสำนงำนกับผู้ลงทุน
และผูส้ นใจลงทุน
(ซี) จัดสิง่ อำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรลงทุนสำหรับผูล้ งทุนและกำรลงทุนของผูล้ งทุน
(ดี) ให้ค ำแนะน ำเกี่ย วกับ นโยบำยกำรลงทุ น แก่ ก ระทรวงของสหภำพ เมีย นมำ และส่ ว น
รำชกำรของเขตและของรัฐ ในเรื่องกำรดำเนินกำรตำมวัต ถุประสงค์ด้ำนเศรษฐกิจเพื่อ
พัฒนำธุรกิจทีอ่ ยูใ่ นควำมรับผิดชอบของตน
(อี) ออกแนวทำงกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยและคำสังแก่
่ เจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนคณะกรรมกำร
(เอฟ) รำยงำนกิจกรรมและกำรปฏิบตั หิ น้ำที่ของคณะกรรมกำรให้ประธำนำธิบดีและรัฐบำลทรำบ
ในทุกๆ สำมเดือน
(จี) รำยงำนเป็ นประจ ำทุ ก ปี เกี่ย วกับ สถำนะของกำรลงทุ น ที่ไ ด้ ร ับ ควำมเห็ น ชอบจำก
คณะกรรมกำรแล้วว่ำเสร็จสิ้นหรือดำเนินไปได้เพียงใด โดยเสนอรำยงำนนัน้ ต่อรัฐสภำ
ผ่ำนทำงรัฐบำล
(เอช) โดยร่ว มกับ สภำแห่ งเนปยีด อและส่ ว นรำชกำรของเขตและของรัฐ มอบอ ำนำจในกำร
ดำเนินกำรลงทุนที่รฐั บำลอำจให้ควำมเห็นชอบโดยพิจำรณำจำกประเภทของกำรลงทุน
หรือ สภำพของทรัพ ยำกรธรรมชำติ หรือ กำรสร้ำ งโอกำสทำงอำชีพ เพื่อ กำรพัฒ นำ
เศรษฐกิจของเขตและรัฐต่ำงๆ รวมถึงดินแดนสหภำพ
(ไอ) ให้คำแนะนำแก่รฐั บำลเพื่ออำนวยควำมสะดวกหรือส่งเสริมกำรลงทุนทัง้ จำกในประเทศ
และต่ำงชำติ
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ดำเนินกำรต่อผูล้ งทุนตำมกฎหมำย วิธกี ำร และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหำกปรำกฏ
ว่ ำ เมื่อ ผู้ ล งทุ น พบทรัพ ยำกรธรรมชำติห รือ โบรำณ วัต ถุ ผู้ ล งทุ น ได้ เ ข้ำ ครอบครอง
เปลีย่ นแปลง หรือปกปิ ดสิง่ ดังกล่ำวไว้โดยไม่แจ้งให้ทรำบ
(เค) ตรวจสอบว่ำผูล้ งทุนและกำรลงทุนของผูล้ งทุนเป็ นไปตำมกฎหมำยนี้ ตลอดจนหลักเกณฑ์
ระเบียบ ประกำศ คำสัง่ ข้อบังคับ วิธกี ำร และข้อสัญญำหรือไม่ และดำเนินกำรให้แน่ ใจว่ำ
หำกผู้ล งทุ น ไม่ ป ฏิบ ัติต ำม จะด ำเนิ น กำรให้ผู้ล งทุ น ปฏิบ ัติต ำม และด ำเนิ น กำรตำม
กฎหมำยต่อผูล้ งทุนและกำรลงทุนของผูล้ งทุนทีไ่ ม่เป็ นไปตำมกฎระเบียบดังกล่ำว
(แอล) ตรวจสอบกรณีทม่ี กี ำรยกเว้นและกำรลดหย่อน และกำรลงทุนที่ถูกจำกัด และรำยงำนกำร
ตรวจสอบดังกล่ำวต่อรัฐบำล
(เอ็ม) ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ตำมทีร่ ฐั บำลมอบหมำยเป็ นครัง้ ครำว
25. เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมกฎหมำยนี้ ให้คณะกรรมกำรมีอำนำจดังต่อไปนี้
(เอ) ออกประกำศโดยควำมเห็นชอบจำกรัฐบำลหลังจำกทีไ่ ด้กำหนดอุตสำหกรรมที่จะส่งเสริม
กำรลงทุนและประเภทกำรลงทุนทีถ่ ูกจำกัดหรือต้องห้ำม
(บี) โดยควำมเห็นชอบของรัฐบำล กำหนดประเภทกำรลงทุนทีส่ อดคล้องตำมยุทธศำสตร์ของ
สหภำพเมียนมำ โครงกำรลงทุนที่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมำก และโครงกำรที่อำจส่งผล
กระทบอย่ำงมำกต่อสิง่ แวดล้อมและชุมชนท้องถิน่
(ซี) ออกใบอนุ ญำตให้แก่ผู้ลงทุนที่ย่นื คำขอต่อคณะกรรมกำรหำกคำขอนัน้ เป็ นประโยชน์ต่อ
สหภำพเมียนมำและเป็ นไปตำมกฎหมำย และปฏิเสธคำขอหำกคำขอนัน้ ไม่เป็ นไปตำม
เงือ่ นไขดังกล่ำว
(ดี) ด ำเนิ น กำรตรวจสอบที่ จ ำเป็ น เมื่ อ มี ก ำรยื่ น ค ำขอรับ ค ำสั ง่ ให้ ค วำมเห็ น ชอบต่ อ
คณะกรรมกำรและออกค ำสัง่ ให้ ค วำมเห็น ชอบให้ แ ก่ ผู้ล งทุ น หำกค ำขอนั น้ ไม่ ข ัด ต่ อ
กฎหมำย
(อี) ภำยหลังจำกกำรตรวจสอบ ให้ควำมเห็นชอบหรือปฏิเสธคำขอขยำยหรือแก้ไขระยะเวลำ
ของใบอนุญำตหรือคำสังให้
่ ควำมเห็นชอบทีย่ น่ื โดยผูล้ งทุน
(เอฟ) ขอให้ผลู้ งทุนยืน่ เอกสำรหรือหลักฐำนเกีย่ วกับกำรลงทุน หำกจำเป็ น
(จี) ดำเนินกำรต่อผูล้ งทุนตำมกฎหมำยทีม่ อี ยูห่ ำกปรำกฏหลักฐำนทีเ่ ชื่อถือได้ว่ำผูล้ งทุนได้ย่นื
เอกสำรประกอบคำขอหรือคำสังให้
่ ควำมเห็นชอบทีไ่ ม่เหมำะสมต่อคณะกรรมกำร หรือใน
กรณี ท่ีผู้ล งทุ นไม่ปฏิบตั ิต ำมข้อ กำหนดหรือ เงื่อ นไขของใบอนุ ญ ำตหรือ ค ำสังให้
่ ค วำม
เห็นชอบ
(เอช) ตรวจสอบตำมที่จำเป็ นและอนุ ญำตให้มกี ำรยกเว้นและกำรลดหย่อนตำมบทบัญญัติ แห่ง
กฎหมำยนี้หำกเหมำะสม
(ไอ) โดยควำมเห็นชอบของรัฐบำล กำหนดประเภทของกำรลงทุนทีจ่ ะไม่ได้รบั อนุ ญำตให้ได้รบั
กำรยกเว้นและ/หรือกำรลดหย่อนภำษี
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ขอรับ ควำมช่วยเหลือ และข้อ มูลที่เกี่ยวข้อ งกับหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรจำกกระทรวง
หน่วยงำนของรัฐ และหน่วยงำนอื่นตำมควำมจำเป็ น รวมถึงผูล้ งทุน เพื่อปฏิบตั หิ น้ำทีข่ อง
คณะกรรมกำรตำมกฎหมำยนี้
(เค) ดำเนินกำรตำมทีจ่ ำเป็ นเพื่อให้สำมำรถปฏิบตั ติ ำมบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมำยนี้ได้
(แอล) ตรวจสอบและก ำหนดระยะเวลำที่เหมำะสมส ำหรับ กำรก่ อ สร้ำ งหรือ เตรีย มกำรตำม
ประเภทของกำรลงทุน
(เอ็ม) ตรวจสอบและอนุ ญ ำตให้มกี ำรยกเว้นและกำรลดหย่อนที่เกี่ยวกับกำรนำเข้ำเครื่องจักร
และอุปกรณ์เป็ นกำรชัวครำวจำกต่
่
ำงประเทศตำมวิธกี ำรนำเข้ำชัวครำวที
่
ก่ ำหนดโดยกรม
ศุลกำกรร่วมกับกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้อง และ
(เอ็น) เพื่อ ให้ก ฎหมำยนี้ ใช้บ ังคับ ได้อ ย่ำงมีป ระสิท ธิภ ำพ จัดตัง้ และใช้ก ำรระบบสำหรับ กำร
ดำเนิ นกำรในเรื่อ งต่ ำงๆ เช่ น ตรวจสอบข้อ พิพ ำทอย่ำงเป็ น ระบบ ระบุ ส ำเหตุ ของข้อ
พิพำท ดำเนินกำรตอบ สอบสวน และไกล่เกลีย่ ก่อนกำรระงับข้อพิพำท
26. คณะกรรมกำรอำจกำหนดและเก็บค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ได้ รวมถึงค่ำจดทะเบียน
27. ในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของตน คณะกรรมกำรอำจจัดตัง้ อนุ ค ณะกรรมกำรและหน่ วยงำนต่ำงๆ ได้
ตำมทีจ่ ำเป็ น
28. ในกำรปฏิบตั หิ น้ำที่ของตน คณะกรรมกำรอำจเปิ ดสำนักงำนสำขำโดยควำมเห็นชอบของรัฐบำล
ได้ตำมทีจ่ ำเป็ น ไม่ว่ำตัง้ อยูภ่ ำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ
หมวด 7
การเรียกประชุม
29. ให้มกี ำรประชุมคณะกรรมกำรดังต่อไปนี้
(เอ) ให้มกี ำรประชุมสำมัญคณะกรรมกำรอย่ำงน้อยเดือนละหนึ่งครัง้
(บี) ให้มกี ำรประชุมวิสำมัญคณะกรรมกำรเมือ่ จำเป็ น
30. ให้ประธำนกรรมกำรเป็ นประธำนในทีป่ ระชุม ในกรณีทป่ี ระธำนกรรมกำรไม่อยู่ในทีป่ ระชุม ให้รอง
ประธำนกรรมกำรเป็ นประธำนในทีป่ ระชุม
31. กำรประชุม คณะกรรมกำรต้อ งมีก รรมกำรมำประชุ ม เกิน กึ่งหนึ่ งของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด
รวมถึงประธำนกรรมกำรหรือรองประธำนกรรมกำรด้วย จึงเป็ นองค์ประชุม
32. กำรวินิจฉัยของคณะกรรมกำรต้องได้รบั ควำมเห็นชอบจำกกรรมกำรมำกกว่ำกึ่งหนึ่งของกรรมกำร
ทัง้ หมดทีอ่ ยูใ่ นทีป่ ระชุม กรรมกำรทีไ่ ม่ได้อยู่ในทีป่ ระชุมจะไม่มสี ทิ ธิคดั ค้ำน ปฏิเสธ หรือแก้ไขกำร
วินิจฉัยของคณะกรรมกำร
33. คณะกรรมกำรอำจเชิญผูเ้ ชี่ยวชำญจำกกระทรวงหรือหน่ วยงำนทีเ่ กี่ยวข้องให้เข้ำร่ วมในที่ประชุม
คณะกรรมกำรครัง้ ใดๆ สำหรับเรือ่ งทีจ่ ำเป็ นต้องใช้ควำมเชีย่ วชำญเฉพำะด้ำนก็ได้
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34. คณะกรรมกำรอำจเชิญ ผู้ล งทุ น และบุ ค คลที่ส นั บ สนุ น ผู้ ล งทุ น ให้ เ ข้ำ ร่ว มในที่ป ระชุ ม และให้
คำอธิบำยและร่วมปรึกษำหำรือในทีป่ ระชุมของคณะกรรมกำรก็ได้
35. กรรมกำรต้ อ งยื่น รำยงำนและแถลงต่ อ ที่ป ระชุ ม เกี่ย วกับ กิจ กรรมของตนในที่ป ระชุ ม สำมัญ
คณะกรรมกำรทีจ่ ะมีขน้ึ ครัง้ ทีใ่ กล้ทส่ี ุด และต้องได้รบั ควำมเห็นชอบสำหรับกิจกรรมนัน้
หมวด 8
การยื่นคาขอ
36. ผูล้ งทุนต้องยื่นคำขอต่อคณะกรรมกำรและลงทุนภำยหลังจำกได้รบั ใบอนุ ญำตสำหรับกำรลงทุนที่
ระบุไว้ตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(เอ) กำรลงทุนทีจ่ ำเป็ นสำหรับกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ของชำติ
(บี) โครงกำรกำรลงทุนทีต่ อ้ งใช้เงินลงทุนจำนวนมำก
(ซี) โครงกำรทีอ่ ำจมีผลกระทบอย่ำงมำกต่อสิง่ แวดล้อมและชุมชนท้องถิน่
(ดี) กำรลงทุนทีใ่ ช้ทด่ี นิ และอำคำรของรัฐ
(อี) กำรลงทุนอื่นๆ ทีร่ ฐั บำลกำหนดให้ตอ้ งยืน่ คำขอต่อคณะกรรมกำร
หมวด 9
การยื่นคาขอรับคาสังให้
่ ความเห็นชอบ
37. ผูล้ งทุนไม่ต้องยื่นคำขอต่อคณะกรรมกำรสำหรับกำรลงทุนใดๆ เว้นแต่กำรลงทุนตำมทีก่ ำหนดไว้
ในข้อ 36 อย่ำงไรก็ดี เพื่อ ให้ผู้ลงทุนมีสทิ ธิใช้ท่ดี ินตำมหมวด 12 และได้รบั กำรยกเว้นและกำร
ลดหย่อนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือกว่ำนัน้ หรือทัง้ หมด ตำมข้อ 75 ข้อ 77 และข้อ 78 ผูย้ ่นื คำขอต้อง
ยืน่ คำขอรับคำสังให้
่ ควำมเห็นชอบตำมแบบทีก่ ำหนดโดยสำนักงำนคณะกรรมกำร
38. ในกำรยื่น ค ำขอรับ ค ำสัง่ ให้ค วำมเห็น ชอบ ให้แนบหนั งสือ ให้ค วำมเห็น ชอบ หนังสือ อนุ ญ ำต
ใบอนุ ญำต หรือเอกสำรอื่นในทำนองเดียวกันทีห่ น่ วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องได้ออกให้สำหรับประเภท
ธุรกิจเดียวกับทีย่ น่ ื คำขอมำพร้อมกันด้วย
39. หลังจำกที่ได้พ ิจำรณำคำขอรับคำสังให้
่ ควำมเห็นชอบที่ย่นื ตำมข้อ 37 แล้ว คณะกรรมกำรอำจ
รับคำขอนัน้ หำกเป็ นกำรยื่นทีถ่ ูกต้องครบถ้วน และอนุ ญำตให้แก้ไขคำขอนัน้ แล้วยื่นใหม่หำกเป็ น
กำรยืน่ ทีไ่ ม่ถูกต้องครบถ้วน
หมวด 10
ประเภทการลงทุน
40. กำรลงทุนให้รวมถึงสิง่ ต่อไปนี้ดว้ ย
(เอ) วิสำหกิจ
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(บี)

สังหำริมทรัพย์ อสังหำริมทรัพย์ และสิทธิอนั เกี่ยวกับทรัพย์สนิ เงินสด จำนำ จำนองและ
สิทธิยดึ หน่วง เครือ่ งจักร อุปกรณ์ อะไหล่ และเครือ่ งมือทีเ่ กีย่ วข้อง
(ซี) หุน้ บริษทั หุน้ ในตลำดหลักทรัพย์ และหุน้ กู้ (เอ) ตั ๋วสัญญำใช้เงินของบริษทั หนึ่งๆ
(ดี) สิท ธิในทรัพ ย์สนิ ทำงปั ญ ญำตำมกฎหมำย รวมถึงควำมรู้ค วำมชำนำญ สิทธิบตั ร กำร
ออกแบบอุตสำหกรรม และเครือ่ งหมำยกำรค้ำ
(อี) สิทธิเรียกร้องเงินและกำรปฏิบตั ติ ำมสัญญำซึง่ มีมลู ค่ำเป็ นตัวเงิน
(เอฟ) สัญญำแบ่งรำยได้ หรือ สิทธิในกำรผลิต กำรจัดกำร กำรสร้ำง กำรจ้ำงเหมำเบ็ดเสร็จ ที่ม ี
ตำมสัญญำ
(จี) สิท ธิท่ีโอนให้แ ก่ ก ัน ได้ท่ีม ีอ ยู่ต ำมกฎหมำยหรือ ตำมสัญ ญำ รวมถึงสิท ธิในกำรค้น หำ
สำรวจ และสกัดทรัพยำกรธรรมชำติ
41. กำรลงทุนทีม่ ลี กั ษณะดังต่อไปนี้เป็ นกำรลงทุนทีต่ อ้ งห้ำม
(เอ) กำรลงทุนทีอ่ ำจก่อให้เกิดหรือทำให้มขี ยะอันตรำยหรือเป็ นพิษในสหภำพเมียนมำ
(บี) กำรลงทุนที่อำจทำให้มกี ำรนำเทคโนโลยี ยำ พืช สัตว์ และอุปกรณ์ทย่ี งั อยู่ ในระหว่ำงกำร
ทดลองในต่ ำงประเทศ หรือที่ยงั ไม่ได้รบั อนุ ญ ำตให้ใช้ ปลูกหรือ เพำะปลูก เว้นแต่ กำร
ลงทุนทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อกำรวิจยั และพัฒนำ
(ซี) กำรลงทุนที่อำจมีผลต่ อวัฒนธรรมพื้นถิ่นและธรรมเนียมประเพณี ของกลุ่มชำติพนั ธุ์ใน
สหภำพเมียนมำ
(ดี) กำรลงทุนทีอ่ ำจมีผลกระทบต่อสำธำรณชน
(อี) กำรลงทุนที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบอย่ำงร้ำยแรงต่อสิง่ แวดล้อมตำมธรรมชำติและระบบ
นิเวศน์
(เอฟ) กำรลงทุนที่เกี่ยวกับกำรผลิตสินค้ำหรือ ให้บริกำรที่เป็ นกำรต้องห้ำมตำมกฎหมำยที่ใช้
บังคับ
42. กำรลงทุนทีม่ ลี กั ษณะดังต่อไปนี้เป็ นกำรลงทุนทีถ่ ูกจำกัด
(เอ) กำรลงทุนทีไ่ ด้รบั อนุญำตให้กระทำเฉพำะนอกสหภำพเมียนมำเท่ำนัน้
(บี) กำรลงทุนทีไ่ ม่ได้รบั อนุญำตให้กระทำโดยผูล้ งทุนต่ำงชำติ
(ซี) กำรลงทุนที่อนุ ญำตให้กระทำในรูปกิจกำรร่วมค้ำกับนิตบิ ุคคลที่พลเมืองเป็ นเจ้ำ ของหรือ
พลเมืองเมียนมำรำยใดๆ และ
(ดี) กำรลงทุนทีก่ ระทำได้ต่อเมือ่ ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้อง
43. คณะกรรมกำรต้องออกประกำศโดยควำมเห็นชอบของรัฐบำลเพื่อแจ้งให้สำธำรณชนทรำบถึง
ประเภทกำรลงทุนทีไ่ ด้รบั กำรส่งเสริมและประเภทกำรลงทุนทีถ่ ูกจำกัดตำมข้อ 42
44. เมื่อได้พจิ ำรณำทบทวนกำรเปิ ดเสรีหรือเปลี่ยนแปลงประเภทกำรลงทุน ที่ถูกจำกัดไว้ตำมข้อ 42
เป็ น ระยะๆ หำกจ ำเป็ น ต้อ งมีก ำรผ่ อ นปรน แก้ไขเพิ่ม เติม หรือ ยกเลิก กำรลงทุ น ประเภทใด
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ดังกล่ำว คณะกรรมกำรต้อ งได้รบั ควำมเห็นชอบจำกรัฐบำลและประกำศให้ทรำบถึงกำรแก้ไข
เพิม่ เติมและกำรกำหนดประเภทกำรลงทุนดังกล่ำว
45. ในกำรพิจำรณำทบทวนประเภทกำรลงทุนตำมข้อ 44 คณะกรรมกำรอำจปรึกษำหำรือกับบุคลำกร
ทีเ่ กี่ยวข้องจำกภำคเอกชน กระทรวง และหน่ วยงำนของรัฐ เพื่อให้กำรจัดประเภทกำรลงทุนไม่ขดั
ต่อพันธกรณีของรัฐบำลในด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศและกำรลงทุน
46. ส ำหรับ กำรลงทุ น ที่อ ำจมีผ ลกระทบอย่ ำ งมีนั ย ส ำคัญ ต่ อ ควำมปลอดภัย สภำพเศรษฐกิ จ
สิง่ แวดล้อม และประโยชน์ของสหภำพเมียนมำและพลเมือง คณะกรรมกำรต้องขอและได้รบั ควำม
เห็นชอบจำกรัฐสภำผ่ำนทำงรัฐบำลก่อนออกใบอนุญำตสำหรับกำรลงทุนนัน้ ๆ
หมวด 11
การปฏิ บตั ิ ต่อผูล้ งทุน
47. ในกำรปฏิบตั ติ ่อผูล้ งทุน ให้ดำเนินกำรดังต่อไปนี้
(เอ) รัฐบำลต้องปฏิบตั ติ ่อผู้ลงทุน ต่ำงชำติและกำรลงทุนโดยตรงของผู้ลงทุนต่ำงชำติโดยเอื้อ
ประโยชน์ไม่น้อยไปกว่ำกำรปฏิบตั ติ ่อผู้ลงทุนทีเ่ ป็ นพลเมืองเมียนมำในเรื่องเกี่ยวกับกำร
ขยำย กำรจัดกำร กำรดำเนินกำร และกำรขำยหรือกำรจำหน่ ำยโดยประกำรอื่นซึ่งกำร
ลงทุนโดยตรงตำมกฎหมำยนี้ เว้นแต่กฎหมำย หลักเกณฑ์ และประกำศอื่นใดจะกำหนด
ไว้เป็ นอย่ำงอื่น
(บี) ในพฤติกำรณ์คล้ำยกัน รัฐบำลต้องปฏิบตั ติ ่อผูล้ งทุนต่ำงชำติและกำรลงทุนโดยตรงของผู้
ลงทุนต่ำงชำติจำกประเทศหนึ่งๆ โดยเอื้อประโยชน์ ไม่น้อยไปกว่ำกำรปฏิบตั ิต่อผู้ลงทุน
ต่ำงชำติและกำรลงทุนโดยตรงของผู้ลงทุนต่ำงชำติ จำกประเทศอื่น ในเรื่องเกี่ยวกับกำร
จัดตัง้ กำรได้มำ กำรขยำย กำรจัดกำร กำรดำเนินกำร และกำรขำยหรือ จำหน่ ำยโดย
ประกำรอื่นซึง่ กำรลงทุนโดยตรง
(ซี) บทบัญญัตใิ นข้อ (บี) ข้ำงต้นไม่สำมำรถตีควำมได้ว่ำเป็ นกำรกำหนดให้ต้องมีกำรปฏิบตั ิ
กำรเอื้อ ประโยชน์ หรือ กำรให้ส ิท ธิพิเศษซึ่งเป็ น ผลมำจำกเรื่อ งดังต่ อ ไปนี้ แก่ ผู้ล งทุ น
ต่ำงชำติ
(i) สหภำพศุลกำกร เขตกำรค้ำเสรี สหภำพเศรษฐกิจทีเ่ ป็ นผลมำจำกสหภำพศุลกำกร
เขตกำรค้ำเสรี และสหภำพเศรษฐกิจ และข้อตกลงระหว่ำงประเทศ
(ii) กำรปฏิบตั ิอนั เป็ นกำรเอื้อประโยชน์ เป็ นพิเศษสำหรับผู้ลงทุนและกำรลงทุนของผู้
ลงทุนตำมข้อตกลงระหว่ำงประเทศ สนธิสญ
ั ญำ ข้อตกลง หรือควำมร่วมมือระดับ
ทวิภำคีหรือระดับภูมภิ ำคหรือสำกลระหว่ำงประเทศต่ำงๆ ในภูมภิ ำค สนธิสญ
ั ญำ
ข้อตกลง หรือควำมร่วมมือ กับประเทศอื่นๆ หรือ ควำมร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับภำษี
ไม่ว่ำทัง้ หมดหรือบำงส่วน
48. รัฐบำลรับรองว่ำจะปฏิบตั ติ ่อผูล้ งทุนอย่ำงเป็ นธรรมและเท่ำเทียมกันในเรือ่ งดังต่อไปนี้
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(เอ)
(บี)

สิทธิในกำรได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมำตรกำรใดๆ หรือกำรตัดสินซึ่งมีผ ลกระทบอย่ำงมี
นัยสำคัญต่อผูล้ งทุนและกำรลงทุนโดยตรงของผูล้ งทุน
สิทธิในกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมที่ถูกต้องและสิทธิในกำรอุทธรณ์ ตำมมำตรกำร
เดียวกัน รวมถึงกำรเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไขตำมหนังสืออนุ ญำต ใบอนุ ญำต หรือ
คำสังให้
่ ควำมเห็นชอบทีอ่ อกให้โดยรัฐบำลแก่ผลู้ งทุนและกำรลงทุนโดยตรงของผูล้ งทุน

49. บทบัญญัตใิ นหมวดนี้ไม่กระทบต่อบทบัญญัตใิ นข้อ 76
หมวด 12
สิ ทธิ ในการใช้ที่ดิน
50. (เอ)

ผูล้ งทุนทีไ่ ด้รบั ใบอนุญำตหรือคำสังให้
่ ควำมเห็นชอบตำมกฎหมำยนี้มสี ทิ ธิเช่ำระยะยำวซึง่
ที่ดนิ หรืออำคำรจำกเอกชนหรือ จำกกรมหรือหน่ วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งรัฐบำลเป็ น
ผูจ้ ดั กำรหรือเป็ นของรัฐตำมกฎหมำย เพื่อใช้ในกำรลงทุน ผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นพลเมืองเมียนมำ
อำจลงทุนในทีด่ นิ หรืออำคำรของตนเองตำมกฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้องก็ได้
(บี) ผูล้ งทุนต่ำงชำติอำจเช่ำทีด่ นิ หรืออำคำรจำกรัฐบำลหรือหน่ วยงำนของรัฐ หรือจำกเจ้ำของ
ทีด่ นิ หรืออำคำรของเอกชน เริม่ ตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั ใบอนุญำตหรือคำสังให้
่ ควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำร ระยะแรกเป็ นระยะเวลำสูงสุด 50 ปี ตำมทีก่ ฎหมำยกำหนดก็ได้
(ซี) เมื่อระยะเวลำของสิทธิกำรใช้ทด่ี นิ หรืออำคำร หรือระยะเวลำของสิทธิในกำรเช่ำทีด่ นิ หรือ
อำคำรตำมทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในข้อ (บี) สิน้ สุดลง คณะกรรมกำรอำจให้ควำมเห็นชอบแก่ผลู้ งทุน
ให้ได้รบั สิทธิเช่ำทีด่ นิ หรืออำคำรดังกล่ำวอีก 10 ปี และขยำยระยะเวลำต่อไปอีก 10 ปี กไ็ ด้
(ดี) ผู้ลงทุนต้องจดทะเบียนกำรเช่ำที่ดนิ ต่อ หน่ วยงำนที่รบั จดทะเบียนเอกสำรสำคัญ ต่ำงๆ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจดทะเบียน
(อี) รัฐบำลอำจกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกำรเช่ำและกำรใช้ท่ดี นิ ที่เอื้อประโยชน์เป็ น
พิเศษสำหรับผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นพลเมืองเมียนมำก็ได้
(เอฟ) เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำสหภำพเมียนมำโดยรวม โดยควำมเห็นชอบของรัฐสภำ
ตำมทีเ่ สนอผ่ำนทำงรัฐบำล คณะกรรมกำรต้องให้สทิ ธิกำรเช่ำทีด่ นิ หรืออำคำรและสิทธิใน
กำรใช้ทด่ี นิ ตำมกฎหมำยนี้เป็ นระยะเวลำนำนกว่ำทีก่ ำหนดสำหรับผูล้ งทุนทีล่ งทุนในเขตที่
พัฒนำน้อยทีส่ ุดและอยูห่ ่ำงไกลควำมเจริญ
หมวด 13
การจ้างพนักงานและคนงาน

51. ผูล้ งทุนต้องดำเนินกำรดังต่อไปนี้
(เอ) ผู้ลงทุน อำจแต่งตัง้ พลเมืองซึ่งเป็ นบุคคลที่มคี ุณ สมบัติเหมำะสมให้เป็ นผู้จดั กำรอำวุโส
ผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนเทคนิคและกำรปฏิบตั กิ ำร หรือที่ปรึกษำสำหรับกำรลงทุนของตนภำยใน
สหภำพเมียนมำตำมกฎหมำยนี้ได้
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(บี)

ผูล้ งทุนต้องแต่งตัง้ พลเมืองที่ผ่ำนกำรพัฒนำควำมสำมำรถแล้วเพื่อดำรงตำแหน่ งแทนใน
ตำแหน่งทีเ่ กีย่ วกับกำรจัดกำร ผูเ้ ชีย่ วชำญด้ำนเทคนิคและกำรปฏิบตั กิ ำร และทีป่ รึกษำ
(ซี) สำหรับงำนที่ไม่ต้องกำรควำมชำนำญ ผู้ลงทุนต้องแต่งตัง้ ให้พลเมืองเท่ำนัน้ รับผิดชอบ
งำนดังกล่ำว
(ดี) ผู้ล งทุ น ต้อ งแต่ งตัง้ พลเมือ งที่ม ีค วำมช ำนำญ และคนงำน ช่ ำ งเทคนิ ค และพนั ก งำน
ชำวต่ ำงชำติ โดยท ำสัญ ญำจ้ำงระหว่ ำงนำยจ้ำงกับ ลูก จ้ำงตำมกฎหมำยและระเบีย บ
ข้อบังคับด้ำนแรงงำน
(อี) ผู้ลงทุนต้องดำเนินกำรให้แน่ ใจว่ำในกำรกำหนดสิทธิและหน้ ำที่ของนำยจ้ำงและลูกจ้ำง
ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญำจ้ำง ลูกจ้ำงจะได้รบั สิทธิหรือมีสทิ ธิตำมกฎหมำย
และระเบียบข้อบังคับด้ำนแรงงำน รวมถึงค่ำจ้ำงและเงินเดือนขัน้ ต่ ำ กำรลำงำน วันหยุด
ค่ำทำงำนล่วงเวลำ ค่ำเสียหำย ค่ำชดเชยสำหรับลูกจ้ำง ประกันสังคม และประกันอื่นๆ
สำหรับลูกจ้ำง
(เอฟ) ผูล้ งทุนต้องระงับข้อพิพำทที่เกิดขึน้ ระหว่ำงนำยจ้ำง ระหว่ำงลูกจ้ำง ระหว่ำงนำยจ้ำงกับ
ลูกจ้ำง ช่ำงเทคนิค หรือพนักงำน ทีเ่ กีย่ วกับกำรลงทุนตำมกฎหมำยทีใ่ ช้บงั คับ
หมวด 14
การรับประกันเกี่ยวกับการลงทุน
52. รัฐบำลรับรองว่ำจะไม่เข้ำควบคุมกำรลงทุนใดๆ ที่จดั ทำตำมกฎหมำยนี้ เว้นแต่ ในกรณีท่เี ป็ นไป
ตำมเงื่อนไขดังต่อไปนี้ รัฐบำลรับรองว่ำจะไม่ดำเนินมำตรกำรใดๆ ซึง่ เป็ นกำรเวนคืนกำรลงทุนไม่
ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออำจส่งผลให้กำรลงทุนนัน้ สิน้ สุดลง
(เอ) เป็ นกำรจำเป็ นเพื่อประโยชน์ของสำธำรณชน
(บี) เป็ นไปในลักษณะทีไ่ ม่เป็ นกำรเลือกปฏิบตั ิ
(ซี) เป็ นไปตำมกระบวนกำรยุตธิ รรมทีถ่ ูกต้องเหมำะสม
(ดี) มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนทันที อย่ำงยุตธิ รรมและเพียงพอ
53. ค่ ำชดเชยที่ยุติธ รรมและเพีย งพอต้อ งกำหนดเป็ น จำนวนที่ เทียบเท่ำกับมูล ค่ ำตลำดในขณะที่
เวนคืนกำรลงทุน อย่ำงไรก็ดี กำรกำหนดค่ำชดเชยนัน้ ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของสำธำรณชนและ
ประโยชน์ของผูล้ งทุนเอกชน ตลอดจนสภำพกำรลงทุนในปั จจุบนั และทีผ่ ่ำนมำ เหตุในกำรเวนคืน
กำรลงทุนหรือทรัพย์สนิ ของกำรลงทุน มูลค่ำตลำดทีเ่ ป็ นธรรมของกำรลงทุนนัน้ วัตถุประสงค์ของ
กำรเวนคืน กำรลงทุ น หรือ ทรัพ ย์ส ิน ของกำรลงทุ น ก ำไรที่ผู้ล งทุ น ได้รบั ตลอดกำรลงทุ น และ
ระยะเวลำของกำรลงทุน
54. ในกำรใช้อ ำนำจของรัฐบำลเพื่อ วัต ถุ ป ระสงค์ในกำรดูแลประโยชน์ ด้ำนเศรษฐกิจหรือ ส่ งเสริม
ประโยชน์ ด้ำนสังคมซึ่งกฎหมำย รวมถึงในหมวด 21 และ 22 ของกฎหมำยนี้ ก ำหนดให้ต้อ ง
เป็ นไปในลักษณะทีไ่ ม่เป็ นกำรเลือกปฏิบตั นิ นั ้ ไม่ใช้บงั คับกับบทบัญญัตใิ นหมวดนี้
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55. หำกผู้ล งทุ น กล่ ำวอ้ำงว่ำมำตรกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ งหรือ หลำยอย่ำงที่จดั ท ำตำมข้อ 52 ของ
กฎหมำยนี้ขดั กับบทบัญญัติในข้อดังกล่ำวและถือเป็ นกำรเวนคืนโดยทำงอ้อม รัฐบำลต้องทำกำร
สอบสวนเป็ นรำยกรณีไปเพื่อหำข้อเท็จจริง โดยต้องพิจำรณำปั จจัยต่ำงๆ ดังนี้
(เอ) มำตรกำรนัน้ เป็ นกำรจงใจก่อให้เกิดผลเสียต่อมูลค่ำทำงเศรษฐกิจของกำรลงทุนหนึ่งๆ
หรือไม่
(บี) มำตรกำรนัน้ ฝ่ ำฝื นพันธกรณีของรัฐบำลที่จดั ทำไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร สัญญำ หนังสือ
อนุญำต หรือเอกสำรกฎหมำยอื่นๆ ทีอ่ อกให้เพื่อประโยชน์ของผูล้ งทุนรำยนัน้ หรือไม่
(ซี) มำตรกำรของรัฐบำล รวมถึงวัตถุ ประสงค์ต ำมข้อ 52 (เอ) สอดคล้องกับประโยชน์ ของ
สำธำรณชนหรือไม่
หมวด 15
การโอนเงิ น
56. ผู้ล งทุนต่ ำงชำติอ ำจโอนเงินดังต่ อไปนี้ ซ่งึ เกี่ยวกับกำรลงทุนที่จดั ทำตำมกฎหมำยนี้ อ อกไปยัง
ต่ำงประเทศได้
(เอ) เงินทุนตำมบทบัญญัตเิ กีย่ วกับบัญชีทุนตำมทีธ่ นำคำรกลำงแห่งเมียนมำกำหนด
(บี) เงินที่ได้มำ กำไรที่ได้จำกจำกสินทรัพย์ หุ้นกู้ ค่ำสิทธิ ค่ำสิทธิบตั ร ค่ำธรรมเนียมสำหรับ
กำรอนุ ญำต ค่ำธรรมเนียมสำหรับกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงเทคนิคและกำรจัดกำร หุ้น
และรำยได้อ่นื ทีม่ ใี นปั จจุบนั ซึง่ มีขน้ึ จำกกำรลงทุนใดๆ ตำมกฎหมำยนี้
(ซี) เงิน ที่ไ ด้ ม ำจำกกำรขำยหรือ กำรช ำระบัญ ชีช องกำรลงทุ น /ทรัพ ย์ส ิน จำกกำรลงทุ น
ในบำงส่วนหรือทัง้ หมด
(ดี) เงินทีช่ ำระตำมสัญญำ รวมถึงสัญญำกู้
(อี) เงินทีช่ ำระเพื่อระงับข้อพิพำทเกีย่ วกับกำรลงทุน
(เอฟ) ค่ำชดเชยหรือเงินค่ำชดเชยอื่นๆ จำกกำรลงทุนหรือกำรเวนคืน
(จี) ค่ำตอบแทน เงินเดือน และเงินของผูเ้ ชีย่ วชำญชำวต่ำงชำติท่ไี ด้รบั กำรจ้ำงตำมกฎหมำย
ภำยในสหภำพเมียนมำ
57. กำรโอนเงินกูห้ รือรับเงินกู้ตอ้ งได้รบั ควำมเห็นชอบจำกธนำคำรกลำงแห่งเมียนมำ ตำมทีก่ ำหนดไว้
ในระเบียบข้อบังคับ
58. ผู้ลงทุนที่เป็ นพลเมืองเมียนมำอำจโอนเงินต่อไปนี้ท่เี กี่ยวข้องกับกำรลงทุนตำมกฎหมำยนี้ ไปยัง
ต่ำงประเทศได้โดยอิสระและโดยไม่ชกั ช้ำ
(เอ) ค่ำสิทธิ ค่ำธรรมเนียมสำหรับกำรอนุญำต ค่ำธรรมเนียมสำหรับกำรให้ควำมช่วยเหลือทำง
เทคนิค ค่ำธรรมเนียมสำหรับกำรจัดกำร และดอกเบีย้ ทีจ่ ำ่ ยให้แก่หน่วยงำนภำยนอก
(บี) เงินที่ชำระตำมสัญ ญำ รวมถึงสัญ ญำกู้และกำรเรียกร้อ งค่ ำสินไหมทดแทนตำมสัญ ญำ
ประกัน
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เงินทีก่ ำหนดให้ตอ้ งชำระโดยศำล อนุญำโตตุลำกำร หรือจำกกำรประนีประนอมยอมควำม
เมือ่ เกิดข้อพิพำท รวมถึงข้อตกลงว่ำจะชำระโดยผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นพลเมืองเมียนมำ

59. กำรโอนเงินใดๆ จะกระทำได้ต่อเมื่อได้ชำระภำษีทต่ี ้องชำระตำมกฎหมำยภำษีสำหรับเงินจำนวน
ทีจ่ ะโอนนัน้ แล้ว
60. ผูเ้ ชี่ยวชำญชำวต่ำงชำติท่มี ใี บอนุ ญำตทำงำนตำมกฎหมำยอำจส่งเงินกลับไปต่ำงประเทศโดยไม่
ต้องหักเงินใดๆ ออกจำกเงินจำนวนทีไ่ ด้ชำระภำษีทต่ี ้องชำระตำมกฎหมำยว่ำด้วยภำษีเงินได้ อกี
โดยส่ ง ผ่ ำ นทำงธนำคำรที่ม ีใ บอนุ ญ ำตประกอบกิจ กำรเป็ นผู้ ใ ห้ บ ริก ำรแลกเปลี่ย นเงิน ตรำ
ต่ำงประเทศและจัดตัง้ ขึน้ ในสหภำพเมียนมำ
61. ในกำรโอนเงินโดยผู้ลงทุนต่ำงชำติตำมข้อ 56 เงินนัน้ รวมถึงบัญ ชีทุนหรือบัญ ชีเงินฝำกกระแส
รำยวันตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดกำรกำรแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ำงประเทศ อำจโอนผ่ำนธนำคำรที่
มีใบอนุ ญำตประกอบกิจกำรเป็ นผูใ้ ห้บริกำรแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ำงประเทศและจัดตัง้ ขึน้ โดยชอบ
ด้วยกฎหมำยในสหภำพเมียนมำโดยใช้สกุลเงินทีใ่ ช้ได้โดยเสรี
62. รัฐบำลอำจขัดขวำงกำรโอนเงินหรือทำให้กำรโอนเงินล่ำช้ำออกไปได้ในกรณีอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(เอ) กำรมีหนี้สนิ ล้นพ้นตัว หรือกำรให้ควำมคุม้ ครองสิทธิของเจ้ำหนี้
(บี) กำรกระทำทีเ่ กีย่ วกับอำชญำกรรมหรือเป็ นควำมผิดอำญำ และกำรยึดคืนทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มำ
จำกกำรกระทำควำมผิด
(ซี) กำรรำยงำนทำงกำรเงินหรือกำรจัดเก็บข้อมูลกำรโอนเมือ่ มีควำมจำเป็ นต้องกระทำเพื่อให้
ควำมช่วยเหลือในกำรบังคับคดีหรือแก่หน่วยงำนกำกับดูแลด้ำนกำรเงิน
(ดี) กำรดำเนินกำรให้แน่ ใจว่ำมีกำรปฏิบตั ติ ำมคำสังหรื
่ อคำพิพำกษำของศำลหรือ หน่ วยงำน
ทำงปกครอง
(อี) กำรจัดเก็บภำษีอำกร
(เอฟ) กำรประกันสังคม กำรเกษียณรำชกำร หรือกำรออมทรัพย์แบบบังคับ
(จี) สิทธิของลูกจ้ำงในกำรได้รบั ค่ำชดเชยเมือ่ ถูกเลิกจ้ำง
63. รัฐ บำลต้ อ งอนุ ญ ำตให้ ม ีก ำรโอนเงิน ทุ น หรือ ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยและเงิน กู้ จ ำกต่ ำ งประเทศที่ผู้ ล งทุ น
จำเป็ นต้องใช้ในกำรลงทุนในสหภำพเมียนมำตำมกฎหมำยทีใ่ ช้บงั คับ
64. ในกรณีท่มี ปี ั ญหำในเรื่องดุลกำรชำระเงินหรือปั ญหำด้ำนเงินกู้อย่ำงรุนแรง รัฐบำลอำจประกำศใช้
หรือกำหนดข้อจำกัดด้ำนกำรชำระเงินหรือกำรโอนเงินที่เกี่ยวกับกำรลงทุนตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรจัดกำรกำรแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ำงประเทศและพันธกรณีระหว่ำงประเทศอื่นๆ
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หมวด 16
หน้ าที่ของผูล้ งทุน
65. ผูล้ งทุนต้องดำเนินกำรต่อไปนี้
(เอ) เคำรพและปฏิบ ัติต ำมธรรมเนี ยมประเพณี และวัฒ นธรรมพื้น ถิ่น ของกลุ่ ม ชำติพ ัน ธุ์ใน
สหภำพเมียนมำ
(บี) จัดตัง้ และจดทะเบียนบริษัท กิจกำรเจ้ำของรำยเดียว นิติบุคคล หรือสำขำของนิตบิ ุคคล
ดังกล่ำวขึน้ ตำมกฎหมำยเพื่อดำเนินกำรลงทุน
(ซี) ปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดและเงือ่ นไข ระเบียบข้อบังคับตำมหนังสืออนุ ญำตพิเศษ ใบอนุ ญำต
และหนังสือรับ รองกำรประกอบธุ รกิจที่อ อกให้แก่ ผู้ลงทุ น รวมถึง หลักเกณฑ์ ประกำศ
ค ำสัง่ และข้อ บัง คับ และวิธ ีก ำรตำมกฎหมำยนี้ แ ละกฎหมำยที่เ กี่ย วข้อ ง ตลอดจน
ข้อกำหนดและเงือ่ นไขตำมสัญญำ และหน้ำทีใ่ นกำรชำระภำษี
(ดี) ดำเนินกำรตำมระเบียบข้อบังคับของกรมที่เกี่ยวข้อง หำกจำเป็ นต้องกระทำโดยลักษณะ
ของธุ ร กิจ หรือ ด้ว ยควำมจ ำเป็ น โดยประกำรอื่น เพื่อ ให้ได้ม ำซึ่งหนั งสือ อนุ ญ ำตหรือ
ใบอนุ ญำตจำกกระทรวงของสหภำพเมียนมำ กรม และหน่ วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือ
เพื่อดำเนินกำรจดทะเบียน
(อี) แจ้ง ให้ค ณะกรรมกำรทรำบทัน ทีห ำกพบทรัพ ยำกรแร่ธ รรมชำติ ห รือ โบรำณวัต ถุ แ ละ
ทรัพย์สมบติท่ไี ม่เกี่ยวกับกำรลงทุนทีไ่ ด้รบั อนุ ญำตอยู่บนทีด่ นิ หรือใต้พน้ื ดินของที่ดนิ ที่ผู้
ลงทุนได้รบั สิทธิเช่ำหรือใช้ และไม่ได้รวมอยูใ่ นสัญญำ หำกคณะกรรมกำรอนุญำต ผูล้ งทุน
สำมำรถดำเนินกำรลงทุนในที่ดนิ นัน้ ต่อไปได้ แต่หำกคณะกรรมกำรไม่อนุ ญำต ผู้ลงทุน
ต้องโอนและดำเนินกำรลงทุนในสถำนทีอ่ ่นื ทีผ่ ลู้ งทุนเลือกและได้รบั อนุญำตแล้ว
(เอฟ) ไม่ทำให้ลกั ษณะภูมปิ ระเทศเปลีย่ นไปอย่ำงมีนัยสำคัญหรือทำให้พน้ื ดินของทีด่ นิ ทีผ่ ลู้ งทุน
มีสทิ ธิเช่ำและยกระดับสูงขึน้ เว้นแต่ได้รบั อนุญำตจำกคณะกรรมกำร
(จี) ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย หลักเกณฑ์ วิธกี ำร และมำตรฐำนสำกลในกำรปฏิบตั ทิ ่ดี สี ำหรับกำร
ลงทุนของผูล้ งทุนเพื่อไม่ให้เกิดควำมเสียหำย มลพิษ และควำมสูญเสียแก่สงิ่ แวดล้อมทำง
ธรรมชำติและสังคม และไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อมรดกทำงวัฒนธรรม
(เอช) จัดท ำบัญ ชีแ ละงบกำรเงิน ตลอดจนข้อ มูลด้ำนกำรเงินที่จำเป็ นที่เกี่ยวกับกำรลงทุน ที่
ดำเนินกำรตำมใบอนุ ญ ำตหรือคำสังให้
่ ควำมเห็นชอบอย่ำงเหมำะสมตำมมำตรฐำนกำร
บัญชีทเ่ี ป็ นทีย่ อมรับโดยสำกลหรือในประเทศ
(ไอ) หยุดและเลิกกำรลงทุนต่อเมื่อได้ชำระค่ำชดเชยแก่ลูกจ้ำงแล้วตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
สำหรับกำรผิดสัญญำจ้ำง กำรหยุดกำรลงทุน กำรขำยและโอนกำรลงทุน กำรเลิกลงทุน
หรือกำรลดจำนวนพนักงำน
(เจ) จ่ำยค่ำจ้ำงและเงินเดือนให้แก่ลูกจ้ำงตำมกฎหมำย หลักเกณฑ์ วิธกี ำร คำสัง่ และอื่นๆ
ตลอดระยะเวลำทีร่ ะงับกำรลงทุนโดยมีเหตุอนั สมควร
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จ่ำยค่ำชดเชยและเงินชดใช้ตำมกฎหมำยที่ใช้บงั คับแก่ลูกจ้ำงที่เกี่ยวข้องหรือผู้สบื สิทธิ
ของลูกจ้ำงรำยนัน้ สำหรับกำรบำดเจ็บ ทุพพลภำพ โรคภัยไข้เจ็บ และควำมตำยทีเ่ กิดจำก
กำรทำงำน
(แอล) ดูแลให้ผู้เชี่ยวชำญชำวต่ ำงชำติ หัวหน้ ำชำวต่ำงชำติ ซึ่งผู้ลงทุนจ้ำงให้ทำงำนเพื่อกำร
ลงทุนของตน ตลอดจนครอบครัวของบุคคลดังกล่ ำว ปฏิบตั ิต ำมกฎหมำย กฎระเบียบ
คำสัง่ และข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนวัฒนธรรมและประเพณีของเมียนมำ
(เอ็ม) เคำรพและปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยแรงงำน
(เอ็น) มีสทิ ธิยน่ ื ฟ้ องและอำจถูกฟ้ องตำมกฎหมำยนี้ได้
(โอ) จ่ำยค่ำชดเชยควำมเสียหำยที่เกิดแก่ ผู้เสียหำย หำกมีควำมเสียหำยต่อสิง่ แวดล้อมทำง
ธรรมชำติ แ ละควำม สู ญ เสี ย ท ำงเศรษ ฐกิ จ และสั ง คมจำกกำร ตั ด ไม้ ห รื อ สกั ด
ทรัพยำกรธรรมชำติท่ไี ม่อยู่ในขอบเขตของกำรลงทุนที่ได้รบั อนุ ญ ำต เว้นแต่กิจกรรมที่
จำเป็ นต่อกำรดำเนินกำรลงทุนตำมใบอนุญำตหรือคำสังให้
่ ควำมเห็นชอบ
(พี) อนุ ญำตให้คณะกรรมกำรเข้ำตรวจสอบสถำนที่ใดๆ เมื่อคณะกรรมกำรได้บอกกล่ำวกำร
เข้ำตรวจสอบกำรลงทุนล่วงหน้ำแล้ว
(คิว) ก่อ นทำกำรประเมิน ดำเนินกำรให้ได้มำซึ่งใบอนุ ญ ำตหรือค ำสังให้
่ ค วำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรสำหรับกำรลงทุนที่จำเป็ นต้องได้รบั ควำมเห็นชอบล่วงหน้ำ ตำมกฎหมำย
รักษำสิง่ แวดล้อมและตำมวิธกี ำรประเมินผลกระทบด้ำนสิง่ แวดล้อม โดยต้องยื่นผลกำร
ประเมินผลกระทบด้ำนสิง่ แวดล้อมดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรในระหว่ำงระยะเวลำทีไ่ ด้รบั
อนุญำตให้ดำเนินกำรลงทุน
66. เมื่อมีกำรประเมินตำมข้อ 65 (คิว) แล้ว คณะกรรมกำรอำจบริหำรกำรลงทุนนัน้ ๆ ได้ตำมทีจ่ ำเป็ น
รวมถึงอนุญำตให้จดั ทำกำรลงทุนนัน้ หรือสังให้
่ ระงับกำรลงทุนไว้ก่อน
67. ผูล้ งทุนต้องปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมทีก่ ำหนดไว้ในข้อ 65 ตัง้ แต่วนั ทีก่ ฎหมำยนี้มผี ลบังคับใช้
68. หำกผู้ลงทุนเลิกกำรลงทุนก่อนระยะเวลำที่ได้รบั อนุ ญ ำตสิ้นสุดลง เมื่อได้ชำระภำษี ท่ไี ด้รบั กำร
ยกเว้นและ/หรือลดหย่อ นที่ผู้ลงทุนได้รบั สิทธิสำหรับกำรนำเข้ำ ตำมที่ได้รบั ควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำร ผู้ลงทุนต้องขำย ส่งออก และจำหน่ ำยบรรดำเครื่องจักร อุปกรณ์ ยำนยนต์ และ
สิง่ ของอื่นทัง้ หมดที่นำเข้ำมำจำกต่ ำงประเทศและมีกำรจัดเก็บภำษีศุล กำกร ภำษีอ่นื ที่จดั เก็บ
ภำยในประเทศ และภำษีท่ไี ด้รบั กำรยกเว้นและ/หรือ ลดหย่อ นที่ผู้ลงทุ นได้รบั สิทธิสำหรับ กำร
ลงทุนนัน้
69. เมื่อ ได้รบั ใบอนุ ญ ำตหรือ ค ำสังให้
่ ค วำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร ผู้ล งทุ น ต้อ งจัด ท ำและลง
ลำยมือชื่อในสัญ ญำที่จำเป็ นต้องจัดทำกับกรมที่เกี่ยวข้องหรือหน่ วยงำนของรัฐ และดำเนินกำร
ลงทุน
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70. ในกำรขยำยระยะเวลำและแก้ ไ ขเพิ่ม เติม สัญ ญำตำมข้อ 69 ผู้ ล งทุ น ต้ อ งได้ร บั อนุ ญ ำตจำก
คณะกรรมกำร
71. ในกำรดำเนินกำรลงทุน ผู้ลงทุนต้องจัดทำกำรประเมิน ด้ำนสุขภำพ กำรประเมิน ผลกระทบต่ อ
มรดกทำงวัฒนธรรม กำรประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และกำรประเมินผลกระทบต่อสังคม
ตำมประเภทกำรลงทุน ตำมกฎหมำย หลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธกี ำรทีใ่ ช้บงั คับ
72. ในระหว่ำงระยะเวลำกำรลงทุนที่ได้รบั อนุ ญำต ผู้ลงทุนต้องแจ้งให้คณะกรรมกำรทรำบหำกมีกำร
เช่ำช่วง จำนอง กำรโอนหุน้ หรือกำรโอนกิจกำรเกี่ยวกับ กำรลงทุนทีไ่ ด้รบั ใบอนุ ญำตหรือคำสังให้
่
ควำมเห็นชอบ
หมวด 27
ประกันภัย
73. ผูล้ งทุนต้องทำประกันกับบริษทั ประกันใดๆ ที่ได้รบั อนุ ญำตให้ประกอบกิจกำรประกันในสหภำพ
เมียนมำ ในประเภทตำมทีก่ ฎระเบียบกำหนด
หมวด 28
การยกเว้นและการลดหย่อน
74. เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำของสหภำพเมียนมำโดยกำรอนุ ญำตให้มกี ำรลงทุนใน
อุตสำหกรรมทีต่ ้องกำรให้มกี ำรพัฒนำและเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงเป็ นสัดส่วนในเขตและรัฐต่ำงๆ เมื่อ
ผูล้ งทุนยื่นคำขอรับกำรยกเว้นหรือกำรลดหย่อนภำษี คณะกรรมกำรต้องตรวจสอบคำขอนัน้ และ
อำจอนุญำตให้มกี ำรยกเว้นหรือกำรลดหย่อนภำษีนนั ้
75. (เอ)

(บี)
(ซี)

สำหรับกำรยกเว้นภำษีเงินได้ โซน (1) เป็ นเขตกำรลงทุนทีพ่ ฒ
ั นำน้อยทีส่ ุด โซน (2) เป็ น
เขตกำรลงทุ น ที่ พ ั ฒ นำปำนกลำง และโซน (3) เป็ นเขตกำรลงทุ น ที่ พ ั ฒ นำแล้ ว
คณะกรรมกำรโดยควำมเห็นชอบของรัฐบำล ต้องออกประกำศและอำจให้กำรยกเว้นภำษี
เงินได้เป็ นเวลำ 7 ปี ตดิ ต่อกัน รวมปี ทเ่ี ริม่ ประกอบกิจกำรในเชิงพำณิชย์ สำหรับกำรลงทุน
ในโซน (1) เป็ นเวลำ 5 ปี ตดิ ต่อกัน รวมปี ทเ่ี ริม่ ประกอบกิจกำรในเชิงพำณิชย์ สำหรับกำร
ลงทุนในโซน (2) และเป็ นเวลำ 3 ปี ตดิ ต่อกัน รวมปี ท่เี ริม่ ประกอบกิจกำรในเชิงพำณิชย์
สำหรับกำรลงทุนในโซน (3)
โดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกรัฐบำล คณะกรรมกำรอำจเปลี่ยนแปลงกำรกำหนดเขตกำร
ลงทุนได้เป็ นเป็ นระยะๆ โดยพิจำรณำจำกระดับกำรพัฒนำของเขตกำรลงทุนนัน้
กำรยกเว้ น ภำษี เ งิน ได้ จ ะให้ ไ ด้ เ ฉพำะแก่ อุ ต สำหกรรมที่ ไ ด้ ร ับ กำรส่ ง เสริม ตำมที่
คณะกรรมกำรประกำศกำหนด

76. นอกเหนื อ จำกบทบัญ ญัติ ใ นหมวด 11 เรื่อ งกำรปฏิบ ัติต่ อ ผู้ล งทุ น แล้ว รัฐ บำลอำจจัด ให้เงิน
สนับสนุ น เงินทุน กำรพัฒนำควำมสำมำรถ และกำรฝึกอบรมให้แก่ผลู้ งทุนทีเ่ ป็ นพลเมืองเมียนมำ
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และธุ รกิจขนำดกลำงและขนำดย่อ มของพลเมืองก็ได้ นอกจำกนี้ รัฐบำลอำจอนุ ญ ำตให้มกี ำร
ยกเว้นและลดหย่อนให้สำหรับพืน้ ทีท่ ม่ี กี ำรประกอบธุรกิจของพลเมืองเมียนมำหรือดำเนินกิจกรรม
ด้ำนเศรษฐกิจอื่นๆ
77. คณะกรรมกำรอำจตรวจสอบและอนุ ญำตให้มกี ำรยกเว้นหรือลดหย่อนภำษีศุลกำกรและภำษี อ่นื ที่
จัดเก็บภำยในประเทศดังต่อไปนี้ให้แก่ผลู้ งทุนได้หำกมีกำรยืน่ คำขอ
(เอ) กำรยกเว้น และ/หรือ กำรลดหย่อ นภำษีศุ ล กำกรและภำษี อ่ืน ที่จ ดั เก็บ ภำยในประเทศ
สำหรับเครือ่ งจักร อุปกรณ์ เครือ่ งมือ ส่วนประกอบของเครือ่ งจักร อะไหล่ วัสดุทใ่ี ช้ในกำร
ก่ อ สร้ำ งซึ่ง ไม่ ม ีจ ำหน่ ำ ยในประเทศ และวัส ดุ ท่ีใช้ใ นธุ ร กิจ ซึ่ ง มีก ำรน ำเข้ำ เนื่ อ งจำก
จำเป็ นต้องใช้ ในระหว่ำงระยะเวลำกำรก่อสร้ำงหรือระหว่ำงกำรเตรียมกำรลงทุน
(บี) กำรยกเว้น และ/หรือ กำรลดหย่อ นภำษีศุ ล กำกรและภำษีอ่ืน ที่จ ดั เก็บ ภำยในประเทศ
ส ำหรับ กำรน ำเข้ำ วัต ถุ ดิบ และสิน ค้ ำ กึ่ง ส ำเร็จ รูป ที่ใ ช้ส ำหรับ กำรผลิต สิน ค้ ำ ส่ ง ออก
ในกิจกรรมกำรลงทุนทีม่ งุ่ เพื่อกำรส่งออก (Export-Oriented Investment)
(ซี) กำรขอคืนภำษีศุลกำกรและ/หรือภำษีอ่นื ทีจ่ ดั เก็บภำยในประเทศสำหรับวัตถุดบิ และสินค้ำ
กึง่ สำเร็จรูปนำเข้ำทีใ่ ช้ในกำรผลิตสินค้ำส่งออก
(ดี) หำกกำรลงทุนมีปริมำณสูงขึ้น และมีกำรขยำยกำรลงทุน จำกเดิมในระหว่ำงระยะเวลำที่
ได้รบั อนุ ญำตให้ลงทุน เมื่อได้รบั ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร กำรยกเว้นและ/หรือ
กำรลดหย่อนภำษีศุลกำกรและภำษีอ่นื ทีจ่ ดั เก็บภำยในประเทศสำหรับ เครื่องจักร อุปกรณ์
เครื่องมือ ส่วนประกอบของเครื่องจักร อะไหล่ และวัสดุทใ่ี ช้ในธุรกิจ และวัสดุท่ใี ช้ในกำร
ก่อสร้ำงซึง่ ไม่มจี ำหน่ ำยในประเทศ ซึ่งมีกำรนำเข้ำเนื่องจำกจำเป็ นต้องใช้ในธุรกิจทีม่ กี ำร
ขยำยนัน้
78. คณะกรรมกำรอำจตรวจสอบและอนุ ญำตให้มกี ำรยกเว้น และลดหย่อนดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้ลงทุนได้
หำกมีกำรยืน่ คำขอ
(เอ) กำรยกเว้นหรือกำรลดหย่อนภำษีเงินได้หำกมีกำรนำกำไรที่ได้รบั จำกกำรลงทุน ที่ได้รบั
ใบอนุ ญ ำตหรือ ค ำสัง่ ให้ ค วำมเห็น ชอบไปใช้ล งทุ น ในกำรลงทุ น นั น้ หรือ กำรลงทุ น ใน
ลักษณะคล้ำยกันภำยในหนึ่งปี
(บี) สิทธิในกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำของทรัพย์สนิ เพื่อประโยชน์ในกำรประเมินภำระภำษีเงินได้นนั ้
ให้เริม่ จำกปี ท่เี ริม่ ดำเนินกิจกำรในเชิงพำณิชย์ โดยใช้อตั รำค่ำเสื่อมโดยอ้ำงอิงอำยุกำรใช้
งำนที่ น้ อ ยกว่ ำ อำยุ ก ำรใช้ ง ำนที่ ก ำหนดไว้ ส ำหรับ เครื่อ งจัก ร อุ ป กรณ์ อำคำร หรือ
สินทรัพย์ทเ่ี ป็ นทุนซึง่ ใช้ในกำรลงทุน
(ซี) สิทธิในกำรหัก ค่ ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรวิจยั และพัฒ นำเกี่ยวกับกำรลงทุนที่จดั ทำขึ้นใน
สหภำพเมียนมำและจำเป็ นต่อกำรพัฒนำทำงด้ำนเศรษฐกิจของสหภำพเมียนมำ ออกจำก
รำยได้ทน่ี ำมำประเมินภำระภำษี
79. ผูล้ งทุนต่ำงชำติตอ้ งชำระภำษีเงินได้ในอัตรำเดียวกับพลเมืองทีอ่ ำศัยอยูใ่ นสหภำพเมียนมำ
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80. เว้น แต่ ก ำรยกเว้น และกำรลดหย่อ นตำมข้อ 75 ข้อ 77 และข้อ 78 ภำษี ต่ ำงๆ ให้จ ดั เก็บ ตำม
กฎหมำยภำษีทเ่ี กีย่ วข้อง
81. กำรยกเว้นและกำรลดหย่อนตำมข้อ 75 ข้อ 77 ข้อ 78 และข้อ 80 ไม่ใช้กบั ธุรกิจทีป่ ระกอบกิจกำร
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
หมวด 19
การระงับข้อพิ พาท
82. เพื่อให้กฎหมำยนี้สำมำรถใช้บงั คับได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ คณะกรรมกำรต้องกำหนดและใช้ กลไก
กำรร้องเรียนเพื่อระงับและป้ องกันกำรเกิดข้อพิพำท ตลอดจนดำเนินกำรสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับ
เรือ่ งกำรลงทุนก่อนดำเนินคดีตำมกฎหมำย
83. ก่อนนำข้อพิพำทระหว่ำงผูล้ งทุนกับสหภำพเมียนมำหรือระหว่ำงผูล้ งทุนด้วยกันเสนอต่อศำลหรือ
อนุญำโตตุลำกำร คู่ควำมทุกฝ่ ำยต้องใช้ควำมพยำยำมโดยสุจริตทีจ่ ะยุตขิ อ้ พิพำทนัน้ อย่ำงฉันมิตร
84. ในกรณีทข่ี อ้ พิพำทเกีย่ วกับกำรลงทุนใดๆ ไม่สำมำรถยุตไิ ด้อย่ำงฉันมิตร
(เอ) หำกสัญ ญำที่เกี่ยวข้อ งไม่ได้กำหนดให้ใช้ ก ลไกกำรระงับข้อ พิพ ำทนัน้ ให้ศ ำลที่ม ีเขต
อำนำจหรืออนุญำโตตุลำกำรวินิจฉัยข้อพิพำทนัน้ ตำมกฎหมำยทีใ่ ช้บงั คับ
(บี) หำกสัญ ญำที่เกี่ย วข้อ งมีก ำรก ำหนดให้ใช้ก ลไกกำรระงับ ข้อ พิพ ำทนัน้ ให้ป ฏิบ ัติแ ละ
ดำเนินกำรตำมกลไกนัน้
หมวด 20
โทษทางปกครอง
85. ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี้
(เอ) คณะกรรมกำรอำจกำหนดโทษทำงปกครองอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงต่อไปนี้แก่ผู้
ลงทุ นที่ฝ่ ำฝื นหรือ ไม่ป ฏิบตั ิต ำมบทบัญ ญัติใดๆ แห่ งกฎหมำยนี้ ตลอดจนหลักเกณฑ์
ระเบียบ ประกำศ คำสัง่ ข้อบังคับ วิธกี ำร หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขในใบอนุ ญำตหรือ
คำสังให้
่ ควำมเห็นชอบทีอ่ อกโดยคณะกรรมกำร
(i) ตักเตือน
(ii) ระงับกำรประกอบธุรกิจเป็ นกำรชัวครำว
่
(iii) ระงับกำรได้รบั กำรยกเว้นหรือกำรลดหย่อนภำษีเป็ นกำรชัวครำว
่
(iv) เพิกถอนใบอนุญำตหรือคำสังให้
่ ควำมเห็นชอบ
(v) จัด ให้ธุ รกิจ นั น้ อยู่ในบัญ ชีซ่ึง ต้อ งห้ำมไม่ใ ห้ได้รบั ใบอนุ ญ ำตหรือ ค ำสัง่ ให้ค วำม
เห็นชอบใดๆ อีกในอนำคต
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(บี)

(ซี)
86. (เอ)
(บี)
(ซี)

คณะกรรมกำรต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทรำบว่ำจะมีกำรกำหนดโทษทำงปกครองตำมข้อ (เอ)
ข้ำงต้นแก่ผู้ลงทุนก่อนที่จะกำหนดโทษนัน้ และผู้ลงทุนมีสทิ ธิทำหนังสือซักถำมเกี่ยวกับ
โทษทำงปกครองดังกล่ำว
ในกำรแจ้งค ำตัดสินลงโทษทำงปกครองตำมข้อ (เอ) ข้ำงต้น คณะกรรมกำรต้องชี้แจง
เหตุผลในกำรกำหนดโทษทำงปกครองนัน้ ไปพร้อมกันด้วย
ผูล้ งทุนทีไ่ ม่เห็นด้วยกับคำตัดสินของคณะกรรมกำรตำมข้อ 85 อำจอุทธรณ์ต่อรัฐบำลได้
ภำยใน 60 วันนับจำกวันทีข่ องคำตัดสินนัน้ ตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด
รัฐบำลอำจกลับ เพิกถอน หรือยืนตำมคำตัดสินของคณะกรรมกำร
คำตัดสินของรัฐบำลนัน้ ถือเป็ นทีส่ ุดและเป็ นทีย่ ตุ ิ

87. ผู้ลงทุนต้องถูกดำเนินคดีหำกมีหลักฐำนที่เชื่อถือได้ว่ำผู้ลงทุนนัน้ ให้ขอ้ มูลโดยไม่สุจริต เป็ นเท็จ
หรือมีกำรปกปิ ดข้อมูลเมื่อยื่นคำขอ บัญชี พยำนหลักฐำนประกอบสัญญำ ข้อมูลทำงกำรเงิน หรือ
หลักฐำนกำรจ้ำงงำน เป็ นต้น ต่อคณะกรรมกำร หรือกรมหรือหน่วยงำนของรัฐใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
88. หำกผูล้ งทุนไม่ปฏิบตั ติ ำมหรือฝ่ ำฝืนบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมำยนี้ รวมถึง ดำเนินกำรลงทุนทีต่ อ้ งห้ำม
ตำมข้อ 41 ผู้ลงทุ นรำยนัน้ ต้องถู ก ดำเนินคดีต ำมกฎหมำยนี้ และกฎหมำยอื่น ที่ใช้บ ังคับ หำก
กฎหมำยกำหนดไว้เช่นนัน้
หมวด 21
ข้อยกเว้น
89. กฎหมำยนี้ไม่มขี อ้ ควำมใดทีส่ ำมำรถตีควำมได้ว่ำเป็ นกำรห้ำมไม่ให้รฐั บำลประกำศใช้หรือกำหนด
มำตรกำรต่อไปนี้อย่ำงเหมำะสมและเป็ นธรรม
(เอ) มำตรกำรทีจ่ ำเป็ นเพื่อปกป้ องรักษำศีลธรรมอันดีและควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน
(บี) มำตรกำรทีจ่ ำเป็ นเพื่อปกป้ องชีวติ หรือสุขภำพของมนุษย์ สัตว์ หรือพืช
(ซี) กำรคุ้ม ครองผู้ล งทุ น ผู้ฝ ำก บุ ค คลหรือ หน่ ว ยงำนในตลำดกำรเงิน ผู้ถือ กรมธรรม์ ผู้
เรีย กร้อ งค่ ำสิน ไหมทดแทนตำมกรมธรรม์ หรือ บุ ค คลซึ่ง ให้ค วำมไว้ว ำงใจแก่ ส ถำบัน
กำรเงินให้ทำหน้ำทีแ่ ทนตน
(ดี) มำตรกำรดูแลให้สถำบันกำรเงินมีควำมปลอดภัย มีควำมมันคงด
่ ำรงอยูไ่ ด้ น่ำเชื่อถือ และ
มีเสถียรภำพ
(อี) มำตรกำรดูแ ลให้ ระบบกำรเงิน ของสหภำพเมีย นมำมีค วำมยืน หยัด ในหลัก กำรและมี
เสถียรภำพ
(เอฟ) มำตรกำรที่ม ีค วำมมุ่งหมำยเพื่อ ดูแลให้ก ำรประเมิน ภำระภำษีห รือ กำรเรียกเก็บ ภำษี
ทำงตรงจำกผูล้ งทุนมีควำมยุตธิ รรมและมีประสิทธิภำพ
(จี) มำตรกำรคุ้มครองสมบัติแ ละมรดกของชำติซ่ึงมีคุ ณ ค่ ำทำงศิล ปะ ประวัติศ ำสตร์ หรือ
โบรำณคดี
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(เอช) กำรอนุ รัก ษ์ ท รัพ ยำกรธรรมชำติ แ ละปกป้ องไม่ ใ ห้ ก ำรผลิ ต หรือ อุ ป โภคบริโ ภค
ภำยในประเทศสร้ำงควำมเสียหำยแก่ทรัพยำกรธรรมชำติ
หมวด 22
ข้อยกเว้นเพื่อความมันคง
่
90. (เอ)
(บี)

กฎหมำยนี้ไม่มขี อ้ ควำมใดทีส่ ำมำรถตีควำมได้ว่ำเป็ นกำรห้ำมไม่ให้รฐั บำลประกำศใช้หรือ
บังคับใช้มำตรกำรทีจ่ ำเป็ นเพื่อปกป้ องประโยชน์ดำ้ นควำมมันคงที
่
ส่ ำคัญ
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมำยนี้ไม่เป็ นกำรห้ำมไม่ให้รฐั บำลดำเนินกำรต่ำงๆ ซึง่ จำเป็ นต่อกำร
ปกป้ องประโยชน์ ด้ ำ นควำมมัน่ คงที่ส ำคัญ ซึ่ง รวมถึง แต่ ไ ม่ จ ำกัด เพี ย งกำร กระท ำ
ดังต่อไปนี้
i. กำรกระทำทีเ่ กี่ยวกับกำรซื้อขำยอำวุธยุทโธปรณ์ ตลอดจนสินค้ำและวัสดุอ่นื ซึง่ จัด
ให้แก่กองทัพหรือหน่วยงำนเพื่อควำมมันคงอื
่ ่นๆ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
ii. กำรกระทำทีจ่ ำเป็ นในภำวะสงครำมหรือเหตุฉุกเฉินอื่นในด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ประเทศ
หมวด 23
เบ็ดเตล็ด

91. หำกบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมำยนี้ขดั ต่อสนธิสญ
ั ญำและควำมตกลงระหว่ำงประเทศซึ่งสหภำพเมียน
มำเป็ นภำคี ให้บงั คับตำมบทบัญญัตแิ ห่งสนธิสญ
ั ญำและควำมตกลงระหว่ำงประเทศสำหรับส่วนที่
มีควำมขัดแย้งกันนัน้
92. ในระหว่ำงระยะเวลำหลังจำกประกำศใช้กฎหมำยนี้และก่อนจะประกำศกำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธกี ำรที่จำเป็ น ให้ห ลักเกณฑ์ท่อี อกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรลงทุน โดยต่ ำงชำติ (กฎหมำยรัฐ
บัญญัตฉิ บับที่ 21/2012) มีผลบังคับต่อไปเท่ำทีไ่ ม่ขดั ต่อกฎหมำยนี้
93. ให้ใบอนุ ญ ำตให้ล งทุ น ที่ค ณะกรรมกำรออกให้ ซึ่ง เป็ น ไปตำมกฎหมำยว่ำด้ว ยกำรลงทุ น โดย
ต่ ำงชำติแ ห่ ง สหภำพเมีย นมำ (กฎหมำยแห่ ง สภำฟื้ นฟู ก ฎหมำยและระเบีย บแห่ งรัฐ ฉบับ ที่
10/1988) หรือกฎหมำยว่ำด้วยกำรลงทุนโดยต่ำงชำติ (กฎหมำยรัฐบัญญัตฉิ บับที่ 21/2012) หรือ
กฎหมำยว่ำด้วยกำรลงทุนโดยพลเมืองเมียนมำ (กฎหมำยรัฐบัญญัตฉิ บับที่ 18/2013) มีผลบังคับ
ต่อไปจนกว่ำระยะเวลำทีอ่ นุญำตจะสิน้ สุดลง
94. โดยไม่ค ำนึงถึงบทบัญ ญัติในกฎหมำยอื่นใด เรื่อ งที่เกี่ยวข้อ งกับ บทบัญ ญัติแห่งกฎหมำยนี้ให้
เป็ นไปตำมกฎหมำยนี้
95. หำกมีหลักฐำนทีเ่ ชื่อถือได้ว่ำกรรมกำรรำยใดๆ ในคณะกรรมกำรกำรลงทุนแห่งเมียนมำ กรรมกำร
รำยใดๆ ในคณะกรรมกำรหรือหน่ วยงำนใดๆ หรือข้ำรำชกำรรำยใดๆ ปฏิบตั หิ น้ำทีโ่ ดยสุจริตตำม
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อำนำจที่ตนมีตำมกฎหมำยนี้ บุคคลดังกล่ำวจะไม่ต้องถูกฟ้ องร้องดำเนินคดีไม่ว่ำในทำงแพ่งหรือ
ทำงอำญำ
96. ในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมกฎหมำยนี้ กรรมกำรรำยใดๆ ในคณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำทีใ่ นสำนักงำน
คณะกรรมกำรต้องดำเนินกำรอย่ำงเป็ นกลำงตำมกฎหมำยต่อต้ำนกำรทุจริต
97. กรรมกำรในคณะกรรมกำรต้องไม่ใช้ขอ้ มูลที่ตนได้มำเพื่อวัตถุประสงค์อ่นื ใดนอกจำกเพื่อปฏิบตั ิ
ตำมวัตถุประสงค์ของกฎหมำยนี้
98. กำรตัดสินใดๆ ของคณะกรรมกำรตำมอำนำจทีใ่ ห้ไว้โดยกฎหมำยนี้ถอื เป็ นทีส่ ุด และเป็ นทีย่ ุติ เว้น
แต่ในเรือ่ งกำรกำหนดโทษทำงปกครองตำมข้อ 85 ซึง่ อำจอุทธรณ์ได้
99. ในกำรดำเนินกำรตำมบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมำยนี้ กระทรวงกำรวำงแผนและกำรเงินต้องดำเนินกำร
ดังต่อไปนี้
(เอ) ปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ นสำนักงำนของคณะกรรมกำร
(บี) รับผิดชอบค่ำใช้จำ่ ยของคณะกรรมกำรตำมกฎและระเบียบข้อบังคับด้ำนกำรเงิน
100. ในกำรดำเนินกำรตำมกฎหมำยนี้
(เอ) กระทรวง โดยควำมเห็นชอบของรัฐบำล อำจออกหลักเกณฑ์ ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ
คำสัง่ และวิธกี ำรต่ำงๆ ตำมทีจ่ ำเป็ น
(บี) คณะกรรมกำรมีอำนำจในกำรออกคำสัง่ ประกำศ ข้อบังคับ และวิธกี ำร
101. ให้ย กเลิก กฎหมำยว่ ำด้ว ยกำรลงทุ น โดยต่ ำงชำติ (กฎหมำยรัฐ บัญ ญัติฉ บับ ที่ 21/2012) และ
กฎหมำยว่ำด้ว ยกำรลงทุ นโดยพลเมือ งเมียนมำ (กฎหมำยรัฐบัญ ญัติฉ บับที่ 18/2013) และใช้
กฎหมำยนี้ แ ทน อย่ ำ งไรก็ ดี แม้ ก ฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยกำรลงทุ น โดยต่ ำ งชำติ จ ะถู ก ยกเลิก ไป
คณะกรรมกำรกำรลงทุนแห่งเมียนมำทีจ่ ดั ตัง้ โดยกฎหมำยดังกล่ำวจะยังคงมีอำนำจในกำรปฏิบตั ิ
หน้ำทีต่ ่อไปได้จนถึงวันทีค่ ณะกรรมกำรได้รบั มอบอำนำจหน้ำทีต่ ำมกฎหมำยนี้
ข้ำพเจ้ำได้ลงลำยมือชื่อไว้ตำมรัฐธรรมนูญแห่งสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ
ถิน่ จอ (ลงลายมือชือ่ ด้วยวิธที างอิเล็กทรอนิกส์)
ประธำนำธิบดี
สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ
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