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กฎหมายว่าด้วยการลงทุนแห่งเมียนมา 

(กฎหมำยรฐับญัญตัฉิบบัที ่40/2016) 

แรม 2 ค ่ำ เดอืน 11 จลุศกัรำช 1378 

(วนัที ่18 เดอืนตุลำคม พุทธศกัรำช 2559)  

รฐัสภำไดต้รำกฎหมำยนี้ไวด้งัต่อไปนี้ 

หมวด 1 
ช่ือกฎหมายและค าจ ากดัความ 

1. กฎหมำยน้ีเรยีกว่ำ กฎหมายว่าด้วยการลงทุนแห่งเมียนมา 

2. ในกฎหมำยฉบบัน้ี ใหค้ ำต่อไปนี้มคีวำมหมำยดงันี้ 

(เอ) สหภาพเมียนมา หมำยควำมว่ำ สำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมยีนมำ 

(บ)ี ประธานาธิบดี หมำยควำมว่ำ ประธำนำธบิดแีห่งสำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมยีนมำ 

(ซ)ี รฐับาล หมำยควำมว่ำ รฐับำลแห่งสำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมยีนมำ 

(ด)ี กระทรวง หมำยควำมว่ำ กระทรวงกำรวำงแผนและกำรเงนิแห่งรฐับำลเมยีนมำ 

(อ)ี คณะกรรมการ หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรกำรลงทุนแห่งเมยีนมำที่จดัตัง้ขึ้นตำม
กฎหมำยน้ี 

(เอฟ) กรรมการ หมำยควำมว่ำ กรรมกำรในคณะกรรมกำรกำรลงทุนแห่งเมียนมำ และ
หมำยควำมรวมถงึประธำนกรรมกำรและรองประธำนกรรมกำร 

(จ)ี ส านักงานคณะกรรมการ หมำยควำมว่ำ ส ำนักงำนคณะกรรมำธกิำรก ำกบัดูแลดำ้นกำร
ลงทุนและบรษิทั ซึง่รบัผดิชอบกำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำร 

(เอช) เลขานุการ หมำยควำมว่ำ เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรกำรลงทุนแห่งเมียนมำ ซึ่ง
รบัผดิชอบกำรด ำเนินกำรดำ้นกำรบรหิำรจดักำรของส ำนกังำนคณะกรรมกำร 

(ไอ) ค าขอ หมำยควำมว่ำ ค ำขอที่ผู้ลงทุนยื่นตำมแบบที่ก ำหนด พรอ้มสญัญำและเอกสำร
ตำมที่ก ำหนดให้ต้องยื่นพร้อมกัน เพื่อขอรบัใบอนุญำตจำกคณะกรรมกำรส ำหรบักำร
ลงทุนทีผู่ล้งทุนประสงคจ์ะลงทุน ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ 36 

(เจ) ใบอนุญาต หมำยควำมว่ำ ค ำสัง่อนุญำตของคณะกรรมกำรเกีย่วกบัค ำขออนุญำตลงทุนที่
ยืน่โดยผูล้งทุน 

(เค) ค าขอรบัค าสัง่ให้ความเห็นชอบ หมำยควำมว่ำ ค ำขอที่ผู้ลงทุนยื่นตำมแบบที่ก ำหนด 
พร้อมสัญญำและเอกสำรตำมที่ก ำหนดให้ต้องยื่นพร้อมกัน เพื่อขอรบัค ำสัง่ให้ควำม
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เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรเพื่อให้มสีทิธไิด้รบัประโยชน์เกี่ยวกบักำรใช้สทิธใินที่ดนิตำม
หมวด 12 และไดร้บักำรยกเวน้และกำรลดหยอ่นตำมขอ้ 75 ขอ้ 77 และขอ้ 78 ในหมวด 17 

(แอล) ค าสัง่ให้ความเหน็ชอบ หมำยควำมว่ำ ค ำสัง่ใหค้วำมเหน็ชอบทีค่ณะกรรมกำรใหต้ำมค ำ
ขอรบัค ำสัง่ใหค้วำมเหน็ชอบทีย่ ืน่โดยผูล้งทุน 

(เอม็) พลเมือง หมำยควำมว่ำ พลเมอืงเมยีนมำ พลเมอืงเมยีนมำประเภท Associate citizen 
หรอืพลเมอืงทีแ่ปลงสญัชำตเิป็นชำวเมยีนมำ (Naturalized citizen) เพื่อวตัถุประสงคข์อง
กฎหมำยน้ี โดยใหห้มำยควำมรวมถงึนิตบิุคคลทีป่ระกอบดว้ยพลเมอืงเท่ำนัน้ดว้ย 

(เอม็) พลเมือง หมำยควำมว่ำ พลเมืองเมียนมำ ประเภท Citizen, Associate citizen หรือ 
Naturalized citizen (พลเมืองที่แปลงสัญชำติเป็นชำวเมียนมำ) เพื่อวตัถุประสงค์ของ
กฎหมำยน้ี โดยใหห้มำยควำมรวมถงึนิตบิุคคลทีป่ระกอบดว้ยพลเมอืงเท่ำนัน้ดว้ย 

 (เอน็) ผู้ลงทุนท่ีเป็นพลเมืองเมียนมา หมำยควำมว่ำ พลเมอืงซึ่งลงทุนในสหภำพเมยีนมำ 
โดยใหห้มำยควำมรวมถงึบรษิทัเมยีนมำและส ำนักงำนสำขำของบรษิทัเมยีนมำ ตลอดจน
นิตบิุคคลอื่นทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยบรษิทัแห่งเมยีนมำ 

(โอ) ผู้ลงทุนต่างชาติ หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่งลงทุนในสหภำพเมยีนมำที่ไม่ใช่พลเมอืง โดย
ใหห้มำยควำมรวมถงึบรษิทัต่ำงชำต ิส ำนักงำนสำขำของบรษิทัต่ำงชำติ และนิตบิุคคลอื่น
ทีจ่ดทะเบยีนและจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยบรษิทัแห่งเมยีนมำและนิตบิุคคลที่จดัตัง้ขึน้ตำม
กฎหมำยแห่งประเทศอื่นใด 

(พ)ี ผู้ลงทุน หมำยควำมว่ำ ผู้ลงทุนที่เป็นพลเมอืงเมยีนมำ หรอืผู้ลงทุนต่ำงชำตซิึ่งลงทุนใน
สหภำพเมยีนมำตำมกฎหมำย 

(ควิ) การลงทุน หมำยควำมว่ำ ทรพัย์สินใดๆ ที่ผู้ลงทุนเป็นเจ้ำของหรอืเป็นผู้ควบคุมตำม
กฎหมำยน้ี และรวมถงึกำรลงทุนตำมทีก่ล่ำวไวใ้นขอ้ 40 ดว้ย 

(อำร)์ การลงทุนโดยตรง หมำยควำมว่ำ กำรลงทุนซึ่งผู้ลงทุนมอี ำนำจควบคุม ครอบง ำ หรอื
จดักำรทรพัยส์นิทีผู่ล้งทุนน ำมำลงทุนในสหภำพเมยีนมำตำมกฎหมำย 

(เอส) การลงทุนโดยผู้ลงทุนต่างชาติ หมำยควำมว่ำ กำรลงทุนโดยตรงใดๆ ในสหภำพเมยีน
มำโดยผูล้งทุนต่ำงชำต ิ

(ท)ี นิติบคุคล หมำยควำมว่ำ 

(i) นิติบุคคลใดๆ รวมถึงบรษิัท ทรสัต์ ห้ำงหุ้นส่วน กิจกำรที่มีเจ้ำของรำยเดียว 
กจิกำรร่วมคำ้ สมำคมทำงธุรกจิ หรอืองคก์รอื่นในลกัษณะเดยีวกนั ซึง่จดัตัง้หรอื
ไดร้บัจดทะเบยีนใหป้ระกอบกจิกำรตำมกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้ง 

(ii) ส ำนกังำนสำขำของนิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้ง 
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(ย)ู สกุลเงินท่ีใช้ได้โดยเสรี หมำยควำมว่ำ สกุลเงนิของสมำชิกกองทุนกำรเงนิระหว่ำง
ประเทศ (IMF) ที่ใช้ในกำรช ำระเงินส ำหรับธุรกรรมระหว่ำงประเทศและใช้ในกำร
แลกเปลีย่นอย่ำงกวำ้งขวำงในตลำดแลกเปลีย่นสกุลเงนิต่ำงประเทศตำมขอ้ 30(เอฟ) แห่ง
ขอ้สญัญำแห่งกองทุนกำรเงนิระหว่ำงประเทศ และฉบบัทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิใดๆ 

(ว)ี การยกเว้นและการลดหย่อน หมำยควำมว่ำ กำรยกเว้นและกำรลดหย่อนภำษีเงนิได ้
ภำษีศุลกำกร และภำษีอื่นๆ ที่จดัเก็บภำยในประเทศ ที่คณะกรรมกำรอำจพิจำรณำให้
ตำมค ำขอของผูล้งทุนส ำหรบักำรลงทุนทีไ่ดร้บัใบอนุญำตหรอืค ำสัง่ใหค้วำมเหน็ชอบของ
คณะกรรมกำรตำมกฎหมำยน้ี 

(ดบัเบลิยู) มาตรการ หมำยควำมว่ำ กฎหมำย หลกัเกณฑ์ ระเบยีบ วธิกีำร ค ำตดัสนิ และกำร
กระท ำทำงปกครองทีป่ระกำศใชห้รอืก ำหนดโดยกรม หน่วยงำนของรฐั หรอืองคก์รทีไ่มใ่ช่
ของรฐัซึง่ไดร้บัมอบอ ำนำจจำกกรมหรอืหน่วยงำนของรฐั 

หมวด 2 
วตัถปุระสงค ์

3. กฎหมำยน้ีมวีตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้ 
(เอ) เพื่ อพัฒนำให้ภำคธุรกิจมีกำรลงทุนอย่ำงรับผิดชอบ  ซึ่งไม่ ก่อให้ เกิดผลเสียต่อ

สภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติและสภำพแวดล้อมทำงสงัคม เพื่อประโยชน์ของสหภำพ
เมยีนมำและพลเมอืงของสหภำพเมยีนมำ 

(บ)ี เพื่อปกป้องผูล้งทุนและกำรลงทุนของผูล้งทุนตำมกฎหมำยนี้  
(ซ)ี เพื่อสรำ้งโอกำสทำงอำชพีใหแ้ก่ประชำชน 
(ด)ี เพื่อพฒันำทรพัยำกรมนุษย ์
(อ)ี เพื่อพฒันำใหภ้ำคกำรผลติ ภำคบรกิำร และกำรคำ้เป็นไปอยำ่งมปีระสทิธภิำพอย่ำงสงู 
(เอฟ) เพื่อใหเ้กดิกำรพฒันำในดำ้นเทคโนโลย ีเกษตรกรรม ปศุสตัว ์และอุตสำหกรรม 
(จ)ี เพื่อยกระดบัวชิำชพีต่ำงๆ รวมถงึดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำนทัว่สหภำพเมยีนมำ 
(เอช) เพื่อใหพ้ลเมอืงมโีอกำสไดท้ ำงำนรว่มกบัต่ำงชำต ิและ 
(ไอ) เพื่อพฒันำใหธุ้รกจิและกำรลงทุนเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 

หมวด 3 
ขอบเขตของกฎหมาย 

4. กฎหมำยนี้ใชบ้งัคบักบักำรลงทุนทัง้หมดในสหภำพเมยีนมำ ทัง้ทีม่อียู่แลว้ ณ วนัทีก่ฎหมำยนี้เริม่
มผีลบงัคบัใช ้และทีม่ขี ึน้ใหม่ แต่ไมใ่ชบ้งัคบักบัขอ้พพิำทเกีย่วกบักำรลงทุนใดๆ ทีเ่กดิขึน้แลว้หรอื
กำรลงทุนที่ไดร้บัใบอนุญำตแลว้แต่ถูกระงบักำรประกอบกจิกำรของตนก่อนวนัที่กฎหมำยนี้เริม่มี
ผลบงัคบัใช ้
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5. กฎหมำยนี้ใช้กบัมำตรกำรกำรลงทุนใดๆ ที่ออกโดยกรมและหน่วยงำนของรฐั เว้นแต่มำตรกำร
ตำมบทบญัญตัใินหมวด 21 และหมวด 22 ของกฎหมำยน้ี 

หมวด 4 
การจดัตัง้คณะกรรมการ 

6. ใหค้ณะกรรมกำรประกอบดว้ยบุคคลต่อไปนี้ 
(เอ) ประธำนกรรมกำร ซึ่งรฐับำลแต่งตัง้จำกสมำชกิของรฐับำลที่ประธำนำธบิดเีป็นผู้เสนอ

รำยชื่อ  
(บ)ี รองประธำนกรรมกำร ซึง่แต่งตัง้โดยรฐับำล 
(ซ)ี กรรมกำร ซึ่งรฐับำลแต่งตัง้จำกบุคคลที่เหมำะสมซึ่งมีต ำแหน่งอยู่ในกระทรวง กรม 

หน่วยงำนของรฐั ผูเ้ชีย่วชำญจำกภำคเอกชน ผูป้ระกอบวชิำชพี และผูท้รงคุณวุฒ ิ
(ด)ี เลขำนุกำร ซึ่ งแ ต่งตั ้งโดยต ำแหน่งของผู้ด ำรงต ำแหน่งเป็นหัวหน้ำส ำนักงำน

คณะกรรมกำร 

7. ให้รฐับำลจดัตัง้คณะกรรมกำรซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรเก้ำรำยหรอืกว่ำนัน้ซึ่งเป็นจ ำนวนคี่เมื่อ
รวมเลขำนุกำรแลว้ โดยมบีุคคลตำมทีก่ล่ำวไวใ้นขอ้ 6   

8. กรรมกำรในคณะกรรมกำรที่ไม่ใช่ขำ้รำชกำรพลเรอืนมสีทิธไิดร้บัค่ำตอบแทนพเิศษและเบีย้เลีย้ง
ตำมทีก่ระทรวงอนุญำต 

9. ใหก้รรมกำรในคณะกรรมกำรทุกรำยเวน้แต่เลขำนุกำรด ำรงต ำแหน่งเท่ำกบัวำระตำมต ำแหน่งของ
ตนในรฐับำล ส ำหรบัเลขำนุกำรซึ่งเป็นขำ้รำชกำร ให้ปฏบิตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้ำรำชกำรพล
เรอืน 

10. กรรมกำรในคณะกรรมกำรจะด ำรงต ำแหน่งเกนิกว่ำสองวำระตดิกนัไมไ่ด้ 

11. ใหร้ฐับำลจดัตัง้คณะกรรมกำรขึน้ใหมภ่ำยในสองเดอืนนบัจำกวนัทีจ่ดัตัง้รฐับำล 

12. ให้หวัหน้ำส ำนักงำนคณะกรรมกำรด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร และปฏบิตัหิน้ำที่
ตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

13. ประธำนกรรมกำรอำจท ำหนังสอืมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่รำยใดๆ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ใดๆ ของคณะกรรมกำรก็ได้ ในกรณีที่มีกำรมอบหมำยหน้ำที่ดังกล่ำว ผู้ได้รบั
มอบหมำยต้องปฏบิตัหิน้ำทีเ่ท่ำทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบหมำยหน้ำที่เท่ำนัน้ ทัง้นี้ หนังสอืดงักล่ำว
จะเพกิถอนเมือ่ใดกไ็ดโ้ดยกำรท ำหนงัสอืบอกกล่ำว 
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หมวด 5 
การลาออกจากต าแหน่ง การถกูปลดออกจากคณะกรรมการ  

และการแต่งตัง้ส าหรบัต าแหน่งท่ีว่าง 

14. ประธำนกรรมกำรอำจออกจำกต ำแหน่งในระหว่ำงวำระของตนโดยสมคัรใจได้โดยกำรยื่นหนังสอื
ลำออกต่อรฐับำล โดยตอ้งไดร้บัควำมเหน็ชอบของประธำนำธบิด ี

15. กรรมกำรในคณะกรรมกำร เวน้แต่ประธำนกรรมกำร ทีป่ระสงคจ์ะออกจำกต ำแหน่ง อำจรอ้งขอต่อ
ประธำนกรรมกำรและออกจำกต ำแหน่งไดเ้มือ่ไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกรฐับำล 

16. รฐับำลอำจปลดกรรมกำรในคณะกรรมกำรรำยหนึ่งๆ ไดห้ำกกรรมกำรรำยนัน้ 
(เอ) มปัีญหำสุขภำพถงึขนำดที่ไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีข่องตนได้อกีต่อไป ตำมที่วนิิจฉัยโดย

คณะกรรมกำรกำรแพทยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำย 
(บ)ี ตำย 
(ซ)ี ไดร้บัโทษทำงอำญำตำมค ำพพิำกษำของศำล 
(ด)ี เป็นบุคคลมหีนี้สนิลน้พน้ตวัตำมค ำสัง่ศำล 
(อ)ี ไมส่ำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีข่องตนไดอ้ย่ำงเหมำะสม 

17. ใหร้ฐับำลด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 
(เอ) รฐับำลต้องแต่งตัง้กรรมกำรรำยใหม่ตำมบทบญัญตัแิห่งกฎหมำยนี้และหลกัเกณฑท์ี่ออก

ตำมกฎหมำยนี้หำกมีต ำแหน่งในคณะกรรมกำรว่ำงลงเนื่ องจำกกรรมกำรออกจำก
ต ำแหน่ง ถูกปลดออกจำกต ำแหน่ง ตำย หรอืดว้ยเหตุอื่นใด 

(บ)ี หำกต ำแหน่งประธำนกรรมกำรว่ำงลง รฐับำลอำจแต่งตัง้ให้รองประธำนกรรมกำรหรอื
กรรมกำรในคณะกรรมกำรปฏบิตัหิน้ำที่เป็นประธำนกรรมกำรได้ชัว่ครำวในระหว่ำงที่ยงั
ไมไ่ดแ้ต่งตัง้ประธำนกรรมกำรรำยใหม ่

18. กรรมกำรในคณะกรรมกำรต้องปฏบิตัหิน้ำที่ของตนจนกว่ำจะมกีำรแต่งตัง้กรรมกำรรำยใหม่ เว้น
แต่ในกรณทีีพ่น้จำกต ำแหน่งเนื่องจำกลำออกหรอืถูกปลดออกจำกต ำแหน่ง 

19. โดยไม่ค ำนึงถึงวำระตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 9 ให้ประธำนกรรมกำร รองประธำนกรรมกำร และ
กรรมกำรในคณะกรรมกำรที่ได้รบักำรแต่งตัง้เนื่องจำกต ำแหน่งว่ำงลงตำมขอ้ 17 อยู่ในต ำแหน่ง
เท่ำกับวำระที่ เหลืออยู่ของประธำนกรรมกำร รองประธำนกรรมกำร หรือกรรมกำรใน
คณะกรรมกำรซึง่แต่งตัง้ไวแ้ลว้นัน้ 

20. เลขำนุกำรมหีน้ำทีป่ฏบิตังิำนในแต่ละวนัของคณะกรรมกำร ตลอดจนหน้ำที่ดำ้นกำรบรหิำรจดักำร
ในเรือ่งต่ำงๆ ของคณะกรรมกำร 

21. หำกกรรมกำรในคณะกรรมกำรมีส่วนได้เสียไม่ว่ำในทำงตรงหรอืทำงอ้อมในข้อเสนอที่ยื่นต่อ
คณะกรรมกำร กรรมกำรรำยนัน้ต้องแถลงใหท้รำบถงึส่วนไดเ้สยีนัน้โดยชดัแจง้ โดยใหบ้นัทกึกำร
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แถลงดงักล่ำวไวใ้นรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำร และในกรณดีงักล่ำว กรรมกำรรำยนัน้จะ
ไม่มสีทิธมิสี่วนร่วมในกำรตัดสินใจ กำรท ำกิจกรรม และกำรปรกึษำหำรอืของคณะกรรมกำรที่
เกีย่วกบัขอ้เสนอนัน้ 

22. หำกกรรมกำรในคณะกรรมกำรมสี่วนไดเ้สยีไม่ว่ำในทำงตรงหรอืทำงอ้อมในค ำขอรบัค ำสัง่ใหค้วำม
เหน็ชอบทีย่ ื่นต่อคณะกรรมกำร กรรมกำรรำยนัน้ต้องแถลงให้ทรำบถงึส่วนได้เสยีนั ้นโดยชดัแจง้ 
โดยให้บนัทกึกำรแถลงดงักล่ำวไว้ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร และในกรณีดงักล่ำว กรรมกำรรำย
นัน้จะไม่มสีิทธมิสี่วนร่วมในกระบวนกำรใดๆ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรที่เกี่ยวกบัค ำขอรบั
ค ำสัง่ใหค้วำมเหน็ชอบนัน้ 

หมวด 6 
อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

23. คณะกรรมกำรมีสิทธิใช้อ ำนำจและปฏิบตัิหน้ำที่ของตนได้อย่ำงอิสระ เว้นแต่กำรนัน้จะขดัต่อ
บทบญัญตัขิองกฎหมำยน้ี 

24. คณะกรรมกำรมหีน้ำทีด่งัต่อไปนี้ 
(เอ) ส่งเสรมิกำรลงทุนของสหภำพเมยีนมำ 
(บ)ี ท ำหน้ำที่เป็นส่วนรำชกำรหลกัที่มหีน้ำที่รบัผดิชอบเกี่ยวกบักำรประสำนงำนกบัผู้ลงทุน

และผูส้นใจลงทุน 
(ซ)ี จดัสิง่อ ำนวยควำมสะดวกดำ้นกำรลงทุนส ำหรบัผูล้งทุนและกำรลงทุนของผูล้งทุน 
(ด)ี ให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับนโยบำยกำรลงทุนแก่กระทรวงของสหภำพ เมียนมำ และส่วน

รำชกำรของเขตและของรฐั ในเรื่องกำรด ำเนินกำรตำมวตัถุประสงค์ด้ำนเศรษฐกิจเพื่อ
พฒันำธุรกจิทีอ่ยูใ่นควำมรบัผดิชอบของตน 

(อ)ี ออกแนวทำงกำรปฏบิตัติำมนโยบำยและค ำสัง่แก่เจำ้หน้ำที่ของส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
(เอฟ) รำยงำนกจิกรรมและกำรปฏบิตัหิน้ำที่ของคณะกรรมกำรใหป้ระธำนำธบิดแีละรฐับำลทรำบ

ในทุกๆ สำมเดอืน 
(จ)ี รำยงำนเป็นประจ ำทุกปีเกี่ยวกับสถำนะของกำรลงทุนที่ได้ร ับควำมเห็นชอบจำก

คณะกรรมกำรแล้วว่ำเสรจ็สิ้นหรอืด ำเนินไปได้เพียงใด โดยเสนอรำยงำนนัน้ต่อรฐัสภำ
ผ่ำนทำงรฐับำล 

(เอช) โดยร่วมกับสภำแห่งเนปยดีอและส่วนรำชกำรของเขตและของรฐั มอบอ ำนำจในกำร
ด ำเนินกำรลงทุนที่รฐับำลอำจให้ควำมเห็นชอบโดยพจิำรณำจำกประเภทของกำรลงทุน 
หรือสภำพของทรพัยำกรธรรมชำติ หรือกำรสร้ำงโอกำสทำงอำชีพเพื่อกำรพัฒนำ
เศรษฐกจิของเขตและรฐัต่ำงๆ รวมถงึดนิแดนสหภำพ  

(ไอ) ให้ค ำแนะน ำแก่รฐับำลเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกหรอืส่งเสรมิกำรลงทุนทัง้จำกในประเทศ
และต่ำงชำต ิ
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(เจ) ด ำเนินกำรต่อผูล้งทุนตำมกฎหมำย วธิกีำร และระเบยีบขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้งหำกปรำกฏ
ว่ำเมื่อผู้ลงทุนพบทรพัยำกรธรรมชำติหรือโบรำณวัตถุ ผู้ลงทุนได้เข้ำครอบครอง 
เปลีย่นแปลง หรอืปกปิดสิง่ดงักล่ำวไวโ้ดยไมแ่จง้ใหท้รำบ 

(เค) ตรวจสอบว่ำผูล้งทุนและกำรลงทุนของผูล้งทุนเป็นไปตำมกฎหมำยนี้ ตลอดจนหลกัเกณฑ ์
ระเบยีบ ประกำศ ค ำสัง่ ขอ้บงัคบั วธิกีำร และขอ้สญัญำหรอืไม ่และด ำเนินกำรใหแ้น่ใจว่ำ
หำกผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตำม จะด ำเนินกำรให้ผู้ลงทุนปฏิบัติตำม และด ำเนินกำรตำม
กฎหมำยต่อผูล้งทุนและกำรลงทุนของผูล้งทุนทีไ่ม่เป็นไปตำมกฎระเบยีบดงักล่ำว 

(แอล) ตรวจสอบกรณีทีม่กีำรยกเวน้และกำรลดหย่อน และกำรลงทุนที่ถูกจ ำกดั และรำยงำนกำร
ตรวจสอบดงักล่ำวต่อรฐับำล 

(เอม็) ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นตำมทีร่ฐับำลมอบหมำยเป็นครัง้ครำว 

25. เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมกฎหมำยน้ี ใหค้ณะกรรมกำรมอี ำนำจดงัต่อไปนี้ 
(เอ) ออกประกำศโดยควำมเหน็ชอบจำกรฐับำลหลงัจำกทีไ่ดก้ ำหนดอุตสำหกรรมที่จะส่งเสรมิ

กำรลงทุนและประเภทกำรลงทุนทีถู่กจ ำกดัหรอืตอ้งหำ้ม 
(บ)ี โดยควำมเหน็ชอบของรฐับำล ก ำหนดประเภทกำรลงทุนทีส่อดคลอ้งตำมยุทธศำสตรข์อง

สหภำพเมยีนมำ โครงกำรลงทุนที่ต้องใช้เงนิลงทุนจ ำนวนมำก และโครงกำรที่อำจส่งผล
กระทบอยำ่งมำกต่อสิง่แวดลอ้มและชุมชนทอ้งถิน่ 

(ซ)ี ออกใบอนุญำตให้แก่ผู้ลงทุนที่ยื่นค ำขอต่อคณะกรรมกำรหำกค ำขอนัน้เป็นประโยชน์ต่อ
สหภำพเมยีนมำและเป็นไปตำมกฎหมำย และปฏเิสธค ำขอหำกค ำขอนัน้ไม่เป็นไปตำม
เงือ่นไขดงักล่ำว 

(ด)ี ด ำเนินกำรตรวจสอบที่จ ำเป็น เมื่อมีกำรยื่นค ำขอรับค ำสัง่ให้ควำมเห็นชอบต่อ
คณะกรรมกำรและออกค ำสัง่ให้ควำมเห็นชอบให้แก่ผู้ลงทุนหำกค ำขอนัน้ไม่ขัดต่อ
กฎหมำย 

(อ)ี ภำยหลงัจำกกำรตรวจสอบ ใหค้วำมเหน็ชอบหรอืปฏเิสธค ำขอขยำยหรอืแก้ไขระยะเวลำ
ของใบอนุญำตหรอืค ำสัง่ใหค้วำมเหน็ชอบทีย่ ืน่โดยผูล้งทุน 

(เอฟ) ขอใหผู้ล้งทุนยืน่เอกสำรหรอืหลกัฐำนเกีย่วกบักำรลงทุน หำกจ ำเป็น 
(จ)ี ด ำเนินกำรต่อผูล้งทุนตำมกฎหมำยทีม่อียูห่ำกปรำกฏหลกัฐำนทีเ่ชื่อถอืไดว้่ำผูล้งทุนไดย้ื่น

เอกสำรประกอบค ำขอหรอืค ำสัง่ใหค้วำมเหน็ชอบทีไ่ม่เหมำะสมต่อคณะกรรมกำร หรอืใน
กรณีที่ผู้ลงทุนไม่ปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดหรอืเงื่อนไขของใบอนุญำตหรอืค ำสัง่ให้ควำม
เหน็ชอบ 

(เอช) ตรวจสอบตำมที่จ ำเป็นและอนุญำตให้มกีำรยกเว้นและกำรลดหย่อนตำมบทบญัญตัิแห่ง
กฎหมำยน้ีหำกเหมำะสม 

(ไอ) โดยควำมเหน็ชอบของรฐับำล ก ำหนดประเภทของกำรลงทุนทีจ่ะไม่ไดร้บัอนุญำตใหไ้ดร้บั
กำรยกเวน้และ/หรอืกำรลดหยอ่นภำษ ี 
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(เจ) ขอรบัควำมช่วยเหลือและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน้ำที่ของคณะกรรมกำรจำกกระทรวง 
หน่วยงำนของรฐั และหน่วยงำนอื่นตำมควำมจ ำเป็น รวมถงึผูล้งทุน เพื่อปฏบิตัหิน้ำทีข่อง
คณะกรรมกำรตำมกฎหมำยน้ี 

(เค) ด ำเนินกำรตำมทีจ่ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถปฏบิตัติำมบทบญัญตัแิห่งกฎหมำยน้ีได ้
(แอล) ตรวจสอบและก ำหนดระยะเวลำที่เหมำะสมส ำหรบักำรก่อสร้ำงหรอืเตรยีมกำรตำม

ประเภทของกำรลงทุน 
(เอม็) ตรวจสอบและอนุญำตให้มกีำรยกเว้นและกำรลดหย่อนที่เกี่ยวกบักำรน ำเขำ้เครื่องจกัร

และอุปกรณ์เป็นกำรชัว่ครำวจำกต่ำงประเทศตำมวธิกีำรน ำเขำ้ชัว่ครำวทีก่ ำหนดโดยกรม
ศุลกำกรรว่มกบักระทรวงทีเ่กีย่วขอ้ง และ 

(เอน็) เพื่อให้กฎหมำยนี้ใช้บังคับได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ จดัตัง้และใช้กำรระบบส ำหรบักำร
ด ำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ เช่น ตรวจสอบข้อพิพำทอย่ำงเป็นระบบ ระบุสำเหตุของข้อ
พพิำท ด ำเนินกำรตอบ สอบสวน และไกล่เกลีย่ก่อนกำรระงบัขอ้พพิำท 

26. คณะกรรมกำรอำจก ำหนดและเกบ็ค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ได ้รวมถงึค่ำจดทะเบยีน 

27. ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของตน คณะกรรมกำรอำจจดัตัง้อนุคณะกรรมกำรและหน่วยงำนต่ำงๆ ได้
ตำมทีจ่ ำเป็น 

28. ในกำรปฏบิตัหิน้ำที่ของตน คณะกรรมกำรอำจเปิดส ำนักงำนสำขำโดยควำมเหน็ชอบของรฐับำล
ไดต้ำมทีจ่ ำเป็น ไมว่่ำตัง้อยูภ่ำยในประเทศหรอืต่ำงประเทศ 

หมวด 7 
การเรียกประชุม 

29. ใหม้กีำรประชุมคณะกรรมกำรดงัต่อไปนี้ 
(เอ) ใหม้กีำรประชุมสำมญัคณะกรรมกำรอยำ่งน้อยเดอืนละหนึ่งครัง้ 
(บ)ี ใหม้กีำรประชุมวสิำมญัคณะกรรมกำรเมือ่จ ำเป็น 

30. ใหป้ระธำนกรรมกำรเป็นประธำนในทีป่ระชุม ในกรณีทีป่ระธำนกรรมกำรไม่อยู่ในทีป่ระชุม ใหร้อง
ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนในทีป่ระชุม 

31. กำรประชุมคณะกรรมกำรต้องมกีรรมกำรมำประชุมเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 
รวมถงึประธำนกรรมกำรหรอืรองประธำนกรรมกำรดว้ย จงึเป็นองคป์ระชุม 

32. กำรวนิิจฉยัของคณะกรรมกำรตอ้งไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกกรรมกำรมำกกว่ำกึ่งหนึ่งของกรรมกำร
ทัง้หมดทีอ่ยูใ่นทีป่ระชุม กรรมกำรทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในทีป่ระชุมจะไมม่สีทิธคิดัคำ้น ปฏเิสธ หรอืแก้ไขกำร
วนิิจฉยัของคณะกรรมกำร 

33. คณะกรรมกำรอำจเชญิผูเ้ชี่ยวชำญจำกกระทรวงหรอืหน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้งใหเ้ขำ้ร่วมในที่ประชุม
คณะกรรมกำรครัง้ใดๆ ส ำหรบัเรือ่งทีจ่ ำเป็นตอ้งใชค้วำมเชีย่วชำญเฉพำะดำ้นกไ็ด้ 
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34. คณะกรรมกำรอำจเชิญผู้ลงทุนและบุคคลที่สนับสนุนผู้ลงทุนให้เข้ำร่วมในที่ประชุมและให้
ค ำอธบิำยและรว่มปรกึษำหำรอืในทีป่ระชุมของคณะกรรมกำรกไ็ด้ 

35. กรรมกำรต้องยื่นรำยงำนและแถลงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกิจกรรมของตนในที่ประชุมสำมัญ
คณะกรรมกำรทีจ่ะมขีึน้ครัง้ทีใ่กลท้ีสุ่ด และตอ้งไดร้บัควำมเหน็ชอบส ำหรบักจิกรรมนัน้ 

หมวด 8 
การย่ืนค าขอ 

36. ผูล้งทุนต้องยื่นค ำขอต่อคณะกรรมกำรและลงทุนภำยหลงัจำกไดร้บัใบอนุญำตส ำหรบักำรลงทุนที่
ระบุไวต้ำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 
(เอ) กำรลงทุนทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรด ำเนินกำรตำมยทุธศำสตรข์องชำต ิ
(บ)ี โครงกำรกำรลงทุนทีต่อ้งใชเ้งนิลงทุนจ ำนวนมำก 
(ซ)ี โครงกำรทีอ่ำจมผีลกระทบอยำ่งมำกต่อสิง่แวดลอ้มและชุมชนทอ้งถิน่ 
(ด)ี กำรลงทุนทีใ่ชท้ีด่นิและอำคำรของรฐั 
(อ)ี กำรลงทุนอื่นๆ ทีร่ฐับำลก ำหนดใหต้อ้งยืน่ค ำขอต่อคณะกรรมกำร 

หมวด 9 
การย่ืนค าขอรบัค าสัง่ให้ความเหน็ชอบ 

37. ผูล้งทุนไม่ต้องยื่นค ำขอต่อคณะกรรมกำรส ำหรบักำรลงทุนใดๆ เวน้แต่กำรลงทุนตำมทีก่ ำหนดไว้
ในข้อ 36 อย่ำงไรก็ด ีเพื่อให้ผู้ลงทุนมสีทิธิใช้ที่ดินตำมหมวด 12 และได้รบักำรยกเว้นและกำร
ลดหย่อนอย่ำงใดอยำ่งหนึ่งหรอืกว่ำนัน้ หรอืทัง้หมด ตำมขอ้ 75 ขอ้ 77 และขอ้ 78 ผูย้ ื่นค ำขอตอ้ง
ยืน่ค ำขอรบัค ำสัง่ใหค้วำมเหน็ชอบตำมแบบทีก่ ำหนดโดยส ำนกังำนคณะกรรมกำร 

38. ในกำรยื่นค ำขอรบัค ำสัง่ให้ควำมเห็นชอบ ให้แนบหนังสือให้ควำมเห็นชอบ หนังสืออนุญำต 
ใบอนุญำต หรอืเอกสำรอื่นในท ำนองเดยีวกนัทีห่น่วยงำนอื่นที่เกี่ยวขอ้งไดอ้อกใหส้ ำหรบัประเภท
ธุรกจิเดยีวกบัทีย่ ืน่ค ำขอมำพรอ้มกนัดว้ย 

39. หลงัจำกที่ได้พิจำรณำค ำขอรบัค ำสัง่ให้ควำมเห็นชอบที่ยื่นตำมข้อ 37 แล้ว คณะกรรมกำรอำจ
รบัค ำขอนัน้หำกเป็นกำรยื่นทีถู่กต้องครบถ้วน และอนุญำตใหแ้ก้ไขค ำขอนัน้แลว้ยื่นใหม่หำกเป็น
กำรยืน่ทีไ่มถู่กตอ้งครบถว้น 

หมวด 10 
ประเภทการลงทุน 

40. กำรลงทุนใหร้วมถงึสิง่ต่อไปนี้ดว้ย 
(เอ) วสิำหกจิ 
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(บ)ี สงัหำรมิทรพัย ์อสงัหำรมิทรพัย ์และสทิธิอนัเกี่ยวกบัทรพัยส์นิ เงนิสด จ ำน ำ จ ำนองและ
สทิธยิดึหน่วง เครือ่งจกัร อุปกรณ์ อะไหล่ และเครือ่งมอืทีเ่กีย่วขอ้ง 

(ซ)ี หุน้บรษิทั หุน้ในตลำดหลกัทรพัย ์และหุน้กู ้(เอ) ตัว๋สญัญำใชเ้งนิของบรษิทัหน่ึงๆ  
(ด)ี สทิธใินทรพัย์สนิทำงปัญญำตำมกฎหมำย รวมถึงควำมรู้ควำมช ำนำญ สิทธิบตัร กำร

ออกแบบอุตสำหกรรม และเครือ่งหมำยกำรคำ้ 
(อ)ี สทิธเิรยีกรอ้งเงนิและกำรปฏบิตัติำมสญัญำซึง่มมีลูค่ำเป็นตวัเงนิ 
(เอฟ) สญัญำแบ่งรำยได้ หรอืสทิธใินกำรผลติ กำรจดักำร กำรสรำ้ง กำรจำ้งเหมำเบด็เสรจ็ ที่มี

ตำมสญัญำ 
(จ)ี สิทธิที่โอนให้แก่กันได้ที่มีอยู่ตำมกฎหมำยหรอืตำมสัญญำ รวมถึงสิทธิในกำรค้นหำ 

ส ำรวจ และสกดัทรพัยำกรธรรมชำต ิ

41. กำรลงทุนทีม่ลีกัษณะดงัต่อไปนี้เป็นกำรลงทุนทีต่อ้งหำ้ม 
(เอ) กำรลงทุนทีอ่ำจก่อใหเ้กดิหรอืท ำใหม้ขียะอนัตรำยหรอืเป็นพษิในสหภำพเมยีนมำ 
(บ)ี กำรลงทุนที่อำจท ำใหม้กีำรน ำเทคโนโลย ียำ พชื สตัว ์และอุปกรณ์ทีย่งัอยู่ในระหว่ำงกำร

ทดลองในต่ำงประเทศ หรอืที่ยงัไม่ได้รบัอนุญำตให้ใช้ ปลูกหรอืเพำะปลูก เว้นแต่กำร
ลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อกำรวจิยัและพฒันำ 

(ซ)ี กำรลงทุนที่อำจมผีลต่อวฒันธรรมพื้นถิ่นและธรรมเนียมประเพณีของกลุ่มชำติพนัธุ์ใน
สหภำพเมยีนมำ 

(ด)ี กำรลงทุนทีอ่ำจมผีลกระทบต่อสำธำรณชน 
(อ)ี กำรลงทุนที่อำจก่อให้เกดิผลกระทบอย่ำงรำ้ยแรงต่อสิง่แวดล้อมตำมธรรมชำตแิละระบบ

นิเวศน์ 
(เอฟ) กำรลงทุนที่เกี่ยวกับกำรผลติสนิค้ำหรอืให้บรกิำรที่เป็นกำรต้องห้ำมตำมกฎหมำยที่ใช้

บงัคบั 

42. กำรลงทุนทีม่ลีกัษณะดงัต่อไปนี้เป็นกำรลงทุนทีถู่กจ ำกดั 
(เอ) กำรลงทุนทีไ่ดร้บัอนุญำตใหก้ระท ำเฉพำะนอกสหภำพเมยีนมำเท่ำนัน้ 
(บ)ี กำรลงทุนทีไ่มไ่ดร้บัอนุญำตใหก้ระท ำโดยผูล้งทุนต่ำงชำต ิ
(ซ)ี กำรลงทุนที่อนุญำตให้กระท ำในรปูกจิกำรร่วมค้ำกบันิตบิุคคลที่พลเมอืงเป็นเจำ้ของหรอื

พลเมอืงเมยีนมำรำยใดๆ และ 
(ด)ี กำรลงทุนทีก่ระท ำไดต่้อเมือ่ไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้ง 

43. คณะกรรมกำรต้องออกประกำศโดยควำมเห็นชอบของรฐับำลเพื่อแจ้งให้สำธำรณชนทรำบถึง
ประเภทกำรลงทุนทีไ่ดร้บักำรส่งเสรมิและประเภทกำรลงทุนทีถู่กจ ำกดัตำมขอ้ 42 

44. เมื่อได้พจิำรณำทบทวนกำรเปิดเสรหีรอืเปลี่ยนแปลงประเภทกำรลงทุนที่ถูกจ ำกดัไว้ตำมขอ้ 42 
เป็นระยะๆ หำกจ ำเป็นต้องมีกำรผ่อนปรน แก้ไขเพิ่มเติม หรอืยกเลิกกำรลงทุนประเภทใด
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ดงักล่ำว คณะกรรมกำรต้องได้รบัควำมเห็นชอบจำกรฐับำลและประกำศให้ทรำบถึงกำรแก้ไข
เพิม่เตมิและกำรก ำหนดประเภทกำรลงทุนดงักล่ำว 

45. ในกำรพจิำรณำทบทวนประเภทกำรลงทุนตำมขอ้ 44 คณะกรรมกำรอำจปรกึษำหำรอืกบับุคลำกร
ทีเ่กี่ยวขอ้งจำกภำคเอกชน กระทรวง และหน่วยงำนของรฐั เพื่อใหก้ำรจดัประเภทกำรลงทุนไมข่ดั
ต่อพนัธกรณขีองรฐับำลในดำ้นกำรคำ้ระหว่ำงประเทศและกำรลงทุน 

46. ส ำหรับกำรลงทุนที่อำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อควำมปลอดภัย สภำพเศรษฐกิจ 
สิง่แวดลอ้ม และประโยชน์ของสหภำพเมยีนมำและพลเมอืง คณะกรรมกำรตอ้งขอและไดร้บัควำม
เหน็ชอบจำกรฐัสภำผ่ำนทำงรฐับำลก่อนออกใบอนุญำตส ำหรบักำรลงทุนนัน้ๆ 

หมวด 11 
การปฏิบติัต่อผูล้งทุน 

47. ในกำรปฏบิตัต่ิอผูล้งทุน ใหด้ ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 
(เอ) รฐับำลต้องปฏบิตัต่ิอผู้ลงทุนต่ำงชำตแิละกำรลงทุนโดยตรงของผู้ลงทุนต่ำงชำติโดยเอื้อ

ประโยชน์ไม่น้อยไปกว่ำกำรปฏบิตัต่ิอผู้ลงทุนทีเ่ป็นพลเมอืงเมยีนมำในเรื่องเกี่ยวกบักำร
ขยำย กำรจดักำร กำรด ำเนินกำร และกำรขำยหรอืกำรจ ำหน่ำยโดยประกำรอื่นซึ่งกำร
ลงทุนโดยตรงตำมกฎหมำยนี้ เว้นแต่กฎหมำย หลกัเกณฑ ์และประกำศอื่นใดจะก ำหนด
ไวเ้ป็นอยำ่งอื่น 

(บ)ี ในพฤตกิำรณ์คลำ้ยกนั รฐับำลต้องปฏบิตัต่ิอผูล้งทุนต่ำงชำตแิละกำรลงทุนโดยตรงของผู้
ลงทุนต่ำงชำตจิำกประเทศหนึ่งๆ โดยเอื้อประโยชน์ไม่น้อยไปกว่ำกำรปฏบิตัิต่อผู้ลงทุน
ต่ำงชำติและกำรลงทุนโดยตรงของผู้ลงทุนต่ำงชำติจำกประเทศอื่นในเรื่องเกี่ยวกบักำร
จดัตัง้ กำรได้มำ กำรขยำย กำรจดักำร กำรด ำเนินกำร และกำรขำยหรอืจ ำหน่ำยโดย
ประกำรอื่นซึง่กำรลงทุนโดยตรง 

(ซ)ี บทบญัญตัใินขอ้ (บ)ี ขำ้งต้นไม่สำมำรถตคีวำมได้ว่ำเป็นกำรก ำหนดให้ต้องมกีำรปฏบิตั ิ
กำรเอื้อประโยชน์ หรอืกำรให้สิทธิพิเศษซึ่งเป็นผลมำจำกเรื่องดังต่อไปนี้แก่ผู้ลงทุน
ต่ำงชำต ิ
(i) สหภำพศุลกำกร เขตกำรคำ้เสร ีสหภำพเศรษฐกจิทีเ่ป็นผลมำจำกสหภำพศุลกำกร 

เขตกำรคำ้เสร ีและสหภำพเศรษฐกจิ และขอ้ตกลงระหว่ำงประเทศ 
(ii) กำรปฏบิตัิอนัเป็นกำรเอื้อประโยชน์เป็นพเิศษส ำหรบัผู้ลงทุนและกำรลงทุนของผู้

ลงทุนตำมขอ้ตกลงระหว่ำงประเทศ สนธสิญัญำ ขอ้ตกลง หรอืควำมร่วมมอืระดบั
ทวภิำคหีรอืระดบัภูมภิำคหรอืสำกลระหว่ำงประเทศต่ำงๆ ในภูมภิำค สนธสิญัญำ 
ขอ้ตกลง หรอืควำมร่วมมอืกบัประเทศอื่นๆ หรอืควำมร่วมมอืที่เกี่ยวขอ้งกบัภำษ ี
ไมว่่ำทัง้หมดหรอืบำงส่วน  

48. รฐับำลรบัรองว่ำจะปฏบิตัต่ิอผูล้งทุนอยำ่งเป็นธรรมและเท่ำเทยีมกนัในเรือ่งดงัต่อไปนี้ 
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(เอ) สทิธใินกำรได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัมำตรกำรใดๆ หรอืกำรตัดสนิซึ่งมผีลกระทบอย่ำงมี
นยัส ำคญัต่อผูล้งทุนและกำรลงทุนโดยตรงของผูล้งทุน 

(บ)ี สทิธใินกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมที่ถูกต้องและสิทธใินกำรอุทธรณ์ตำมมำตรกำร
เดยีวกนั รวมถงึกำรเปลี่ยนข้อก ำหนดและเงื่อนไขตำมหนังสอือนุญำต ใบอนุญำต หรอื
ค ำสัง่ใหค้วำมเหน็ชอบทีอ่อกใหโ้ดยรฐับำลแก่ผูล้งทุนและกำรลงทุนโดยตรงของผูล้งทุน 

49. บทบญัญตัใินหมวดนี้ไมก่ระทบต่อบทบญัญตัใินขอ้ 76 

หมวด 12 
สิทธิในการใช้ท่ีดิน 

50. (เอ) ผูล้งทุนทีไ่ดร้บัใบอนุญำตหรอืค ำสัง่ใหค้วำมเหน็ชอบตำมกฎหมำยนี้มสีทิธเิช่ำระยะยำวซึง่
ที่ดนิหรอือำคำรจำกเอกชนหรอืจำกกรมหรอืหน่วยงำนของรฐัที่เกี่ยวข้องซึ่งรฐับำลเป็น
ผูจ้ดักำรหรอืเป็นของรฐัตำมกฎหมำย เพื่อใชใ้นกำรลงทุน ผูล้งทุนทีเ่ป็นพลเมอืงเมยีนมำ
อำจลงทุนในทีด่นิหรอือำคำรของตนเองตำมกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้งกไ็ด้ 

(บ)ี ผูล้งทุนต่ำงชำตอิำจเช่ำทีด่นิหรอือำคำรจำกรฐับำลหรอืหน่วยงำนของรฐั หรอืจำกเจำ้ของ
ทีด่นิหรอือำคำรของเอกชน เริม่ตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัใบอนุญำตหรอืค ำสัง่ใหค้วำมเหน็ชอบจำก
คณะกรรมกำร ระยะแรกเป็นระยะเวลำสงูสุด 50 ปี ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดกไ็ด ้

(ซ)ี เมื่อระยะเวลำของสทิธกิำรใชท้ีด่นิหรอือำคำร หรอืระยะเวลำของสทิธใินกำรเช่ำทีด่นิหรอื
อำคำรตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นขอ้ (บ)ี สิน้สุดลง คณะกรรมกำรอำจใหค้วำมเหน็ชอบแก่ผูล้งทุน
ใหไ้ดร้บัสทิธเิช่ำทีด่นิหรอือำคำรดงักล่ำวอกี 10 ปี และขยำยระยะเวลำต่อไปอกี 10 ปีกไ็ด ้

(ด)ี ผู้ลงทุนต้องจดทะเบียนกำรเช่ำที่ดนิต่อหน่วยงำนที่รบัจดทะเบียนเอกสำรส ำคญัต่ำงๆ 
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรจดทะเบยีน 

(อ)ี รฐับำลอำจก ำหนดข้อก ำหนดและเงื่อนไขในกำรเช่ำและกำรใช้ที่ดนิที่เอื้อประโยชน์เป็น
พเิศษส ำหรบัผูล้งทุนทีเ่ป็นพลเมอืงเมยีนมำกไ็ด ้

(เอฟ) เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรพฒันำสหภำพเมยีนมำโดยรวม โดยควำมเห็นชอบของรฐัสภำ 
ตำมทีเ่สนอผ่ำนทำงรฐับำล คณะกรรมกำรต้องใหส้ทิธกิำรเช่ำทีด่นิหรอือำคำรและสทิธใิน
กำรใชท้ีด่นิตำมกฎหมำยน้ีเป็นระยะเวลำนำนกว่ำทีก่ ำหนดส ำหรบัผูล้งทุนทีล่งทุนในเขตที่
พฒันำน้อยทีสุ่ดและอยูห่่ำงไกลควำมเจรญิ 

หมวด 13 
การจ้างพนักงานและคนงาน 

51. ผูล้งทุนตอ้งด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 
(เอ) ผู้ลงทุนอำจแต่งตัง้พลเมอืงซึ่งเป็นบุคคลที่มคีุณสมบตัิเหมำะสมให้เป็นผู้จดักำรอำวุโส 

ผูเ้ชี่ยวชำญดำ้นเทคนิคและกำรปฏบิตักิำร หรอืที่ปรกึษำส ำหรบักำรลงทุนของตนภำยใน
สหภำพเมยีนมำตำมกฎหมำยน้ีได ้
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(บ)ี ผูล้งทุนต้องแต่งตัง้พลเมอืงที่ผ่ำนกำรพฒันำควำมสำมำรถแล้วเพื่อด ำรงต ำแหน่งแทนใน
ต ำแหน่งทีเ่กีย่วกบักำรจดักำร ผูเ้ชีย่วชำญดำ้นเทคนิคและกำรปฏบิตักิำร และทีป่รกึษำ 

(ซ)ี ส ำหรบังำนที่ไม่ต้องกำรควำมช ำนำญ ผู้ลงทุนต้องแต่งตัง้ให้พลเมอืงเท่ำนัน้รบัผดิชอบ
งำนดงักล่ำว 

(ด)ี ผู้ลงทุนต้องแต่งตัง้พลเมืองที่มีควำมช ำนำญ และคนงำน ช่ำงเทคนิค และพนักงำน
ชำวต่ำงชำติ โดยท ำสัญญำจ้ำงระหว่ำงนำยจ้ำงกับลูกจ้ำงตำมกฎหมำยและระเบียบ
ขอ้บงัคบัดำ้นแรงงำน 

(อ)ี ผู้ลงทุนต้องด ำเนินกำรให้แน่ใจว่ำในกำรก ำหนดสทิธแิละหน้ำที่ของนำยจ้ำงและลูกจำ้ง 
ตลอดจนขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขในสญัญำจำ้ง ลกูจำ้งจะไดร้บัสทิธหิรอืมสีทิธติำมกฎหมำย
และระเบยีบขอ้บงัคบัด้ำนแรงงำน รวมถงึค่ำจำ้งและเงนิเดอืนขัน้ต ่ำ กำรลำงำน วนัหยุด 
ค่ำท ำงำนล่วงเวลำ ค่ำเสยีหำย ค่ำชดเชยส ำหรบัลูกจำ้ง ประกนัสงัคม และประกนัอื่นๆ 
ส ำหรบัลกูจำ้ง 

(เอฟ) ผูล้งทุนต้องระงบัขอ้พพิำทที่เกดิขึน้ระหว่ำงนำยจำ้ง ระหว่ำงลูกจำ้ง ระหว่ำงนำยจำ้งกบั
ลกูจำ้ง ช่ำงเทคนิค หรอืพนกังำน ทีเ่กีย่วกบักำรลงทุนตำมกฎหมำยทีใ่ชบ้งัคบั 

หมวด 14 
การรบัประกนัเก่ียวกบัการลงทุน 

52. รฐับำลรบัรองว่ำจะไม่เขำ้ควบคุมกำรลงทุนใดๆ ที่จดัท ำตำมกฎหมำยนี้ เว้นแต่ ในกรณีที่เป็นไป
ตำมเงื่อนไขดงัต่อไปนี้ รฐับำลรบัรองว่ำจะไมด่ ำเนินมำตรกำรใดๆ ซึง่เป็นกำรเวนคนืกำรลงทุนไม่
ว่ำโดยทำงตรงหรอืทำงออ้ม หรอือำจส่งผลใหก้ำรลงทุนนัน้สิน้สุดลง 
(เอ) เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อประโยชน์ของสำธำรณชน 
(บ)ี เป็นไปในลกัษณะทีไ่มเ่ป็นกำรเลอืกปฏบิตั ิ
(ซ)ี เป็นไปตำมกระบวนกำรยตุธิรรมทีถู่กตอ้งเหมำะสม 
(ด)ี มกีำรจำ่ยค่ำตอบแทนทนัท ีอยำ่งยตุธิรรมและเพยีงพอ 

53. ค่ำชดเชยที่ยุติธรรมและเพียงพอต้องก ำหนดเป็นจ ำนวนที่เทียบเท่ำกับมูลค่ำตลำดในขณะที่
เวนคนืกำรลงทุน อย่ำงไรกด็ ีกำรก ำหนดค่ำชดเชยนัน้ต้องค ำนึงถงึประโยชน์ของสำธำรณชนและ
ประโยชน์ของผูล้งทุนเอกชน ตลอดจนสภำพกำรลงทุนในปัจจบุนัและทีผ่่ำนมำ เหตุในกำรเวนคนื
กำรลงทุนหรอืทรพัยส์นิของกำรลงทุน มลูค่ำตลำดทีเ่ป็นธรรมของกำรลงทุนนัน้ วตัถุประสงคข์อง
กำรเวนคืนกำรลงทุนหรอืทรพัย์สินของกำรลงทุน ก ำไรที่ผู้ลงทุนได้รบัตลอดกำรลงทุน และ
ระยะเวลำของกำรลงทุน 

54. ในกำรใช้อ ำนำจของรฐับำลเพื่อวตัถุประสงค์ในกำรดูแลประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจหรอืส่งเสรมิ
ประโยชน์ด้ำนสงัคมซึ่งกฎหมำย รวมถึงในหมวด 21 และ 22 ของกฎหมำยนี้ ก ำหนดให้ต้อง
เป็นไปในลกัษณะทีไ่มเ่ป็นกำรเลอืกปฏบิตันิัน้ไมใ่ชบ้งัคบักบับทบญัญตัใินหมวดนี้ 
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55. หำกผู้ลงทุนกล่ำวอ้ำงว่ำมำตรกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรอืหลำยอย่ำงที่จดัท ำตำมข้อ 52 ของ
กฎหมำยนี้ขดักบับทบญัญตัิในขอ้ดงักล่ำวและถอืเป็นกำรเวนคนืโดยทำงอ้อม รฐับำลต้องท ำกำร
สอบสวนเป็นรำยกรณไีปเพื่อหำขอ้เทจ็จรงิ โดยตอ้งพจิำรณำปัจจยัต่ำงๆ ดงันี้ 
(เอ) มำตรกำรนัน้เป็นกำรจงใจก่อให้เกิดผลเสยีต่อมูลค่ำทำงเศรษฐกิจของกำรลงทุนหนึ่งๆ 

หรอืไม ่
(บ)ี มำตรกำรนัน้ฝ่ำฝืนพนัธกรณีของรฐับำลที่จดัท ำไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร สญัญำ หนังสอื

อนุญำต หรอืเอกสำรกฎหมำยอื่นๆ ทีอ่อกใหเ้พื่อประโยชน์ของผูล้งทุนรำยนัน้หรอืไม ่  
(ซ)ี มำตรกำรของรฐับำล รวมถึงวตัถุประสงค์ตำมข้อ 52 (เอ) สอดคล้องกบัประโยชน์ของ

สำธำรณชนหรอืไม ่

หมวด 15 
การโอนเงิน 

56. ผู้ลงทุนต่ำงชำติอำจโอนเงนิดงัต่อไปนี้ซึ่งเกี่ยวกับกำรลงทุนที่จดัท ำตำมกฎหมำยนี้ ออกไปยงั
ต่ำงประเทศได ้
(เอ) เงนิทุนตำมบทบญัญตัเิกีย่วกบับญัชทีุนตำมทีธ่นำคำรกลำงแห่งเมยีนมำก ำหนด 
(บ)ี เงนิที่ได้มำ ก ำไรที่ได้จำกจำกสนิทรพัย ์หุ้นกู้ ค่ำสทิธ ิค่ำสทิธบิตัร ค่ำธรรมเนียมส ำหรบั

กำรอนุญำต ค่ำธรรมเนียมส ำหรบักำรให้ควำมช่วยเหลอืทำงเทคนิคและกำรจดักำร หุ้น 
และรำยไดอ้ื่นทีม่ใีนปัจจบุนัซึง่มขีึน้จำกกำรลงทุนใดๆ ตำมกฎหมำยน้ี 

 (ซ)ี เงินที่ได้มำจำกกำรขำยหรือกำรช ำระบัญชีชองกำรลงทุน/ทรพัย์สินจำกกำรลงทุน           
ในบำงส่วนหรอืทัง้หมด 

(ด)ี เงนิทีช่ ำระตำมสญัญำ รวมถงึสญัญำกู้ 
(อ)ี เงนิทีช่ ำระเพื่อระงบัขอ้พพิำทเกีย่วกบักำรลงทุน 
(เอฟ) ค่ำชดเชยหรอืเงนิค่ำชดเชยอื่นๆ จำกกำรลงทุนหรอืกำรเวนคนื 
(จ)ี ค่ำตอบแทน เงนิเดอืน และเงนิของผูเ้ชีย่วชำญชำวต่ำงชำตทิี่ไดร้บักำรจำ้งตำมกฎหมำย

ภำยในสหภำพเมยีนมำ 

57. กำรโอนเงนิกูห้รอืรบัเงนิกู้ตอ้งไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกธนำคำรกลำงแห่งเมยีนมำ ตำมทีก่ ำหนดไว้
ในระเบยีบขอ้บงัคบั 

58. ผู้ลงทุนที่เป็นพลเมอืงเมยีนมำอำจโอนเงนิต่อไปนี้ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรลงทุนตำมกฎหมำยนี้ไปยงั
ต่ำงประเทศไดโ้ดยอสิระและโดยไมช่กัชำ้ 
(เอ) ค่ำสทิธ ิค่ำธรรมเนียมส ำหรบักำรอนุญำต ค่ำธรรมเนียมส ำหรบักำรใหค้วำมช่วยเหลอืทำง

เทคนิค ค่ำธรรมเนียมส ำหรบักำรจดักำร และดอกเบีย้ทีจ่ำ่ยใหแ้ก่หน่วยงำนภำยนอก 
(บ)ี เงนิที่ช ำระตำมสญัญำ รวมถึงสญัญำกู้และกำรเรยีกร้องค่ำสนิไหมทดแทนตำมสญัญำ

ประกนั 
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(ซ)ี เงนิทีก่ ำหนดใหต้อ้งช ำระโดยศำล อนุญำโตตุลำกำร หรอืจำกกำรประนีประนอมยอมควำม
เมือ่เกดิขอ้พพิำท รวมถงึขอ้ตกลงว่ำจะช ำระโดยผูล้งทุนทีเ่ป็นพลเมอืงเมยีนมำ 

59. กำรโอนเงนิใดๆ จะกระท ำได้ต่อเมื่อไดช้ ำระภำษทีีต่้องช ำระตำมกฎหมำยภำษีส ำหรบัเงนิจ ำนวน
ทีจ่ะโอนนัน้แลว้ 

60. ผูเ้ชี่ยวชำญชำวต่ำงชำติที่มใีบอนุญำตท ำงำนตำมกฎหมำยอำจส่งเงนิกลบัไปต่ำงประเทศโดยไม่
ต้องหกัเงนิใดๆ ออกจำกเงนิจ ำนวนทีไ่ดช้ ำระภำษีทีต่้องช ำระตำมกฎหมำยว่ำดว้ยภำษีเงนิได้อกี 
โดยส่งผ่ำนทำงธนำคำรที่มีใบอนุญำตประกอบกิจกำรเป็นผู้ให้บริกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศและจดัตัง้ขึน้ในสหภำพเมยีนมำ 

61. ในกำรโอนเงนิโดยผู้ลงทุนต่ำงชำติตำมขอ้ 56 เงนินัน้ รวมถงึบญัชทีุนหรอืบญัชเีงนิฝำกกระแส
รำยวนัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรจดักำรกำรแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ อำจโอนผ่ำนธนำคำรที่
มใีบอนุญำตประกอบกจิกำรเป็นผูใ้หบ้รกิำรแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศและจดัตัง้ขึน้โดยชอบ
ดว้ยกฎหมำยในสหภำพเมยีนมำโดยใชส้กุลเงนิทีใ่ชไ้ดโ้ดยเสร ี

62. รฐับำลอำจขดัขวำงกำรโอนเงนิหรอืท ำให้กำรโอนเงนิล่ำช้ำออกไปได้ในกรณีอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ดงัต่อไปนี้ 
(เอ) กำรมหีนี้สนิลน้พน้ตวั หรอืกำรใหค้วำมคุม้ครองสทิธขิองเจำ้หนี้ 
(บ)ี กำรกระท ำทีเ่กีย่วกบัอำชญำกรรมหรอืเป็นควำมผดิอำญำ และกำรยดึคนืทรพัยส์นิทีไ่ดม้ำ

จำกกำรกระท ำควำมผดิ 
(ซ)ี กำรรำยงำนทำงกำรเงนิหรอืกำรจดัเกบ็ขอ้มลูกำรโอนเมือ่มคีวำมจ ำเป็นต้องกระท ำเพื่อให้

ควำมช่วยเหลอืในกำรบงัคบัคดหีรอืแก่หน่วยงำนก ำกบัดแูลดำ้นกำรเงนิ 
(ด)ี กำรด ำเนินกำรให้แน่ใจว่ำมกีำรปฏบิตัติำมค ำสัง่หรอืค ำพพิำกษำของศำลหรอืหน่วยงำน

ทำงปกครอง 
(อ)ี กำรจดัเกบ็ภำษอีำกร 
(เอฟ) กำรประกนัสงัคม กำรเกษยีณรำชกำร หรอืกำรออมทรพัยแ์บบบงัคบั 
(จ)ี สทิธขิองลกูจำ้งในกำรไดร้บัค่ำชดเชยเมือ่ถูกเลกิจำ้ง 

63. รฐับำลต้องอนุญำตให้มีกำรโอนเงินทุนหรือค่ำใช้จ่ำยและเงินกู้จำกต่ำงประเทศที่ผู้ลงทุน
จ ำเป็นตอ้งใชใ้นกำรลงทุนในสหภำพเมยีนมำตำมกฎหมำยทีใ่ชบ้งัคบั 

64. ในกรณีที่มปัีญหำในเรื่องดุลกำรช ำระเงนิหรอืปัญหำดำ้นเงนิกู้อย่ำงรุนแรง รฐับำลอำจประกำศใช้
หรอืก ำหนดขอ้จ ำกดัด้ำนกำรช ำระเงนิหรอืกำรโอนเงนิที่เกี่ยวกบักำรลงทุนตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรจดักำรกำรแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศและพนัธกรณีระหว่ำงประเทศอื่นๆ 
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หมวด 16 
หน้าท่ีของผูล้งทุน 

65. ผูล้งทุนตอ้งด ำเนินกำรต่อไปนี้ 
(เอ) เคำรพและปฏิบัติตำมธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมพื้นถิ่นของกลุ่มชำติพันธุ์ใน

สหภำพเมยีนมำ 
(บ)ี จดัตัง้และจดทะเบยีนบรษิัท กจิกำรเจำ้ของรำยเดยีว นิติบุคคล หรอืสำขำของนิตบิุคคล

ดงักล่ำวขึน้ตำมกฎหมำยเพื่อด ำเนินกำรลงทุน 
(ซ)ี ปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดและเงือ่นไข ระเบยีบขอ้บงัคบัตำมหนังสอือนุญำตพเิศษ ใบอนุญำต 

และหนังสือรบัรองกำรประกอบธุรกิจที่ออกให้แก่ผู้ลงทุน รวมถึงหลกัเกณฑ์ ประกำศ 
ค ำสัง่ และข้อบังคับ และวิธีกำรตำมกฎหมำยนี้และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขตำมสญัญำ และหน้ำทีใ่นกำรช ำระภำษ ี

(ด)ี ด ำเนินกำรตำมระเบยีบขอ้บงัคบัของกรมที่เกี่ยวขอ้ง หำกจ ำเป็นต้องกระท ำโดยลกัษณะ
ของธุรกิจหรอืด้วยควำมจ ำเป็นโดยประกำรอื่น เพื่อให้ได้มำซึ่งหนังสืออนุญำตหรือ
ใบอนุญำตจำกกระทรวงของสหภำพเมยีนมำ กรม และหน่วยงำนของรฐัที่เกี่ยวขอ้ง หรอื
เพื่อด ำเนินกำรจดทะเบยีน 

(อ)ี แจ้งให้คณะกรรมกำรทรำบทันทีหำกพบทรพัยำกรแร่ธรรมชำติหรอืโบรำณวตัถุและ   
ทรพัยส์มบตทิี่ไม่เกี่ยวกบักำรลงทุนทีไ่ดร้บัอนุญำตอยู่บนทีด่นิหรอืใต้พืน้ดนิของที่ดนิที่ผู้
ลงทุนไดร้บัสทิธเิช่ำหรอืใช ้และไมไ่ดร้วมอยูใ่นสญัญำ หำกคณะกรรมกำรอนุญำต ผูล้งทุน
สำมำรถด ำเนินกำรลงทุนในที่ดนินัน้ต่อไปได้ แต่หำกคณะกรรมกำรไม่อนุญำต ผู้ลงทุน
ตอ้งโอนและด ำเนินกำรลงทุนในสถำนทีอ่ื่นทีผู่ล้งทุนเลอืกและไดร้บัอนุญำตแลว้ 

(เอฟ) ไมท่ ำใหล้กัษณะภูมปิระเทศเปลีย่นไปอยำ่งมนีัยส ำคญัหรอืท ำใหพ้ืน้ดนิของทีด่นิทีผู่ล้งทุน
มสีทิธเิช่ำและยกระดบัสงูขึน้ เวน้แต่ไดร้บัอนุญำตจำกคณะกรรมกำร 

(จ)ี ปฏบิตัติำมกฎหมำย หลกัเกณฑ ์วธิกีำร และมำตรฐำนสำกลในกำรปฏบิตัทิี่ดสี ำหรบักำร
ลงทุนของผูล้งทุนเพื่อไมใ่หเ้กดิควำมเสยีหำย มลพษิ และควำมสญูเสยีแก่สิง่แวดลอ้มทำง
ธรรมชำตแิละสงัคม และไมก่่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อมรดกทำงวฒันธรรม 

(เอช) จดัท ำบญัชีและงบกำรเงนิ ตลอดจนข้อมูลด้ำนกำรเงนิที่จ ำเป็นที่เกี่ยวกับกำรลงทุนที่
ด ำเนินกำรตำมใบอนุญำตหรอืค ำสัง่ให้ควำมเหน็ชอบอย่ำงเหมำะสมตำมมำตรฐำนกำร
บญัชทีีเ่ป็นทีย่อมรบัโดยสำกลหรอืในประเทศ 

(ไอ) หยุดและเลกิกำรลงทุนต่อเมื่อได้ช ำระค่ำชดเชยแก่ลูกจำ้งแล้วตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ส ำหรบักำรผดิสญัญำจำ้ง กำรหยุดกำรลงทุน กำรขำยและโอนกำรลงทุน กำรเลกิลงทุน 
หรอืกำรลดจ ำนวนพนกังำน 

(เจ) จ่ำยค่ำจำ้งและเงนิเดอืนให้แก่ลูกจ้ำงตำมกฎหมำย หลกัเกณฑ์ วธิกีำร ค ำสัง่ และอื่นๆ 
ตลอดระยะเวลำทีร่ะงบักำรลงทุนโดยมเีหตุอนัสมควร 
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(เค) จ่ำยค่ำชดเชยและเงนิชดใช้ตำมกฎหมำยที่ใช้บงัคบัแก่ลูกจำ้งที่เกี่ยวข้องหรอืผู้สบืสทิธิ
ของลกูจำ้งรำยนัน้ส ำหรบักำรบำดเจบ็ ทุพพลภำพ โรคภยัไขเ้จบ็ และควำมตำยทีเ่กดิจำก
กำรท ำงำน 

(แอล) ดูแลให้ผู้เชี่ยวชำญชำวต่ำงชำติ หวัหน้ำชำวต่ำงชำติ ซึ่งผู้ลงทุนจ้ำงให้ท ำงำนเพื่อกำร
ลงทุนของตน ตลอดจนครอบครวัของบุคคลดงักล่ำว ปฏิบตัิตำมกฎหมำย กฎระเบยีบ 
ค ำสัง่ และขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนวฒันธรรมและประเพณขีองเมยีนมำ 

(เอม็) เคำรพและปฏบิตัติำมกฎหมำยแรงงำน 
(เอน็) มสีทิธยิืน่ฟ้องและอำจถูกฟ้องตำมกฎหมำยน้ีได้  
(โอ) จ่ำยค่ำชดเชยควำมเสยีหำยที่เกิดแก่ผู้เสยีหำย หำกมคีวำมเสยีหำยต่อสิง่แวดล้อมทำง

ธรรมชำติและควำมสูญ เสียทำงเศรษ ฐกิจและสังคมจำกกำรตัด ไม้ห รือสกัด
ทรพัยำกรธรรมชำติที่ไม่อยู่ในขอบเขตของกำรลงทุนที่ได้รบัอนุญำต เว้นแต่กิจกรรมที่
จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินกำรลงทุนตำมใบอนุญำตหรอืค ำสัง่ใหค้วำมเหน็ชอบ 

(พ)ี อนุญำตให้คณะกรรมกำรเขำ้ตรวจสอบสถำนที่ใดๆ เมื่อคณะกรรมกำรได้บอกกล่ำวกำร
เขำ้ตรวจสอบกำรลงทุนล่วงหน้ำแลว้ 

(ควิ) ก่อนท ำกำรประเมนิ ด ำเนินกำรให้ได้มำซึ่งใบอนุญำตหรอืค ำสัง่ให้ควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรส ำหรบักำรลงทุนที่จ ำเป็นต้องได้รบัควำมเหน็ชอบล่วงหน้ำตำมกฎหมำย
รกัษำสิง่แวดล้อมและตำมวธิกีำรประเมนิผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อม โดยต้องยื่นผลกำร
ประเมนิผลกระทบดำ้นสิง่แวดล้อมดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรในระหว่ำงระยะเวลำทีไ่ด้รบั
อนุญำตใหด้ ำเนินกำรลงทุน 

66. เมื่อมกีำรประเมนิตำมขอ้ 65 (ควิ) แลว้ คณะกรรมกำรอำจบรหิำรกำรลงทุนนัน้ๆ ไดต้ำมทีจ่ ำเป็น 
รวมถงึอนุญำตใหจ้ดัท ำกำรลงทุนนัน้หรอืสัง่ใหร้ะงบักำรลงทุนไวก่้อน 

67. ผูล้งทุนตอ้งปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ 65 ตัง้แต่วนัทีก่ฎหมำยน้ีมผีลบงัคบัใช ้

68. หำกผู้ลงทุนเลกิกำรลงทุนก่อนระยะเวลำที่ได้รบัอนุญำตสิ้นสุดลง เมื่อได้ช ำระภำษีที่ได้รบักำร
ยกเว้นและ/หรอืลดหย่อนที่ผู้ลงทุนได้รบัสทิธสิ ำหรบักำรน ำเข้ำตำมที่ได้รบัควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำร ผู้ลงทุนต้องขำย ส่งออก และจ ำหน่ำยบรรดำเครื่องจกัร อุปกรณ์ ยำนยนต์ และ
สิง่ของอื่นทัง้หมดที่น ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศและมีกำรจดัเก็บภำษีศุลกำกร ภำษีอื่นที่จดัเก็บ
ภำยในประเทศ และภำษีที่ได้รบักำรยกเว้นและ/หรอืลดหย่อนที่ผู้ลงทุนได้รบัสิทธิส ำหรบักำร
ลงทุนนัน้ 

69. เมื่อได้รบัใบอนุญำตหรอืค ำสัง่ให้ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร ผู้ลงทุนต้องจดัท ำและลง
ลำยมอืชื่อในสญัญำที่จ ำเป็นต้องจดัท ำกบักรมที่เกี่ยวขอ้งหรอืหน่วยงำนของรฐั และด ำเนินกำร
ลงทุน 
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70. ในกำรขยำยระยะเวลำและแก้ไขเพิ่มเติมสัญญำตำมข้อ 69 ผู้ลงทุนต้องได้รบัอนุญำตจำก
คณะกรรมกำร 

71. ในกำรด ำเนินกำรลงทุน ผู้ลงทุนต้องจดัท ำกำรประเมนิด้ำนสุขภำพ กำรประเมนิผลกระทบต่อ
มรดกทำงวฒันธรรม กำรประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม และกำรประเมนิผลกระทบต่อสงัคม 
ตำมประเภทกำรลงทุน ตำมกฎหมำย หลกัเกณฑ ์ระเบยีบ และวธิกีำรทีใ่ชบ้งัคบั 

72. ในระหว่ำงระยะเวลำกำรลงทุนที่ได้รบัอนุญำต ผู้ลงทุนต้องแจง้ใหค้ณะกรรมกำรทรำบหำกมกีำร
เช่ำช่วง จ ำนอง กำรโอนหุน้ หรอืกำรโอนกจิกำรเกี่ยวกบักำรลงทุนทีไ่ดร้บัใบอนุญำตหรอืค ำสัง่ให้
ควำมเหน็ชอบ 

หมวด 27 
ประกนัภยั 

73. ผูล้งทุนต้องท ำประกนักบับรษิทัประกนัใดๆ ที่ไดร้บัอนุญำตให้ประกอบกจิกำรประกนัในสหภำพ
เมยีนมำ ในประเภทตำมทีก่ฎระเบยีบก ำหนด  

หมวด 28 
การยกเว้นและการลดหย่อน 

74. เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรส่งเสรมิกำรพฒันำของสหภำพเมยีนมำโดยกำรอนุญำตใหม้กีำรลงทุนใน
อุตสำหกรรมทีต่้องกำรใหม้กีำรพฒันำและเพื่อกำรพฒันำอย่ำงเป็นสดัส่วนในเขตและรฐัต่ำงๆ เมื่อ
ผูล้งทุนยื่นค ำขอรบักำรยกเวน้หรอืกำรลดหย่อนภำษี คณะกรรมกำรต้องตรวจสอบค ำขอนัน้และ
อำจอนุญำตใหม้กีำรยกเวน้หรอืกำรลดหยอ่นภำษนีัน้ 

75. (เอ) ส ำหรบักำรยกเวน้ภำษเีงนิได ้ โซน (1) เป็นเขตกำรลงทุนทีพ่ฒันำน้อยทีสุ่ด โซน (2) เป็น
เขตกำรลงทุนที่พัฒนำปำนกลำง และโซน (3) เป็นเขตกำรลงทุนที่พัฒนำแล้ว 
คณะกรรมกำรโดยควำมเหน็ชอบของรฐับำล ต้องออกประกำศและอำจใหก้ำรยกเวน้ภำษี
เงนิไดเ้ป็นเวลำ 7 ปีตดิต่อกนั รวมปีทีเ่ริม่ประกอบกจิกำรในเชงิพำณชิย ์ส ำหรบักำรลงทุน
ในโซน (1) เป็นเวลำ 5 ปีตดิต่อกนั รวมปีทีเ่ริม่ประกอบกจิกำรในเชงิพำณิชย ์ส ำหรบักำร
ลงทุนในโซน (2) และเป็นเวลำ 3 ปีตดิต่อกนั รวมปีที่เริม่ประกอบกิจกำรในเชงิพำณิชย ์
ส ำหรบักำรลงทุนในโซน (3) 

(บ)ี โดยได้รบัควำมเหน็ชอบจำกรฐับำล คณะกรรมกำรอำจเปลี่ยนแปลงกำรก ำหนดเขตกำร
ลงทุนไดเ้ป็นเป็นระยะๆ โดยพจิำรณำจำกระดบักำรพฒันำของเขตกำรลงทุนนัน้ 

(ซ)ี กำรยกเว้นภำษีเงินได้จะให้ได้ เฉพำะแก่ อุตสำหกรรมที่ได้ร ับกำรส่งเสริมตำมที่
คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

76. นอกเหนือจำกบทบัญญัติในหมวด 11 เรื่องกำรปฏิบัติต่อผู้ลงทุนแล้ว รฐับำลอำจจดัให้เงิน
สนับสนุน เงนิทุน กำรพฒันำควำมสำมำรถ และกำรฝึกอบรมใหแ้ก่ผูล้งทุนทีเ่ป็นพลเมอืงเมยีนมำ
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และธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมของพลเมืองก็ได้ นอกจำกนี้ รฐับำลอำจอนุญำตให้มกีำร
ยกเวน้และลดหย่อนใหส้ ำหรบัพืน้ทีท่ีม่กีำรประกอบธุรกจิของพลเมอืงเมยีนมำหรอืด ำเนินกจิกรรม
ดำ้นเศรษฐกจิอื่นๆ 

77. คณะกรรมกำรอำจตรวจสอบและอนุญำตใหม้กีำรยกเวน้หรอืลดหย่อนภำษศุีลกำกรและภำษีอื่นที่
จดัเกบ็ภำยในประเทศดงัต่อไปนี้ใหแ้ก่ผูล้งทุนไดห้ำกมกีำรยืน่ค ำขอ 
(เอ) กำรยกเว้นและ/หรอืกำรลดหย่อนภำษีศุลกำกรและภำษีอื่นที่จดัเก็บภำยในประเทศ

ส ำหรบัเครือ่งจกัร อุปกรณ์ เครือ่งมอื ส่วนประกอบของเครือ่งจกัร อะไหล่ วสัดุทีใ่ชใ้นกำร
ก่อสร้ำงซึ่งไม่มีจ ำหน่ำยในประเทศ และวัสดุที่ใช้ในธุรกิจ ซึ่ งมีกำรน ำเข้ำเนื่ องจำก
จ ำเป็นตอ้งใช ้ในระหว่ำงระยะเวลำกำรก่อสรำ้งหรอืระหว่ำงกำรเตรยีมกำรลงทุน 

(บ)ี กำรยกเว้นและ/หรอืกำรลดหย่อนภำษีศุลกำกรและภำษีอื่นที่จดัเก็บภำยในประเทศ
ส ำหรบักำรน ำเข้ำวัตถุดิบและสินค้ำกึ่งส ำเร็จรูปที่ใช้ส ำหรบักำรผลิตสินค้ำส่งออก            
ในกจิกรรมกำรลงทุนทีมุ่ง่เพื่อกำรส่งออก (Export-Oriented Investment) 

(ซ)ี กำรขอคนืภำษศุีลกำกรและ/หรอืภำษอีื่นทีจ่ดัเกบ็ภำยในประเทศส ำหรบัวตัถุดบิและสนิคำ้
กึง่ส ำเรจ็รปูน ำเขำ้ทีใ่ชใ้นกำรผลติสนิคำ้ส่งออก 

(ด)ี หำกกำรลงทุนมปีรมิำณสูงขึ้นและมกีำรขยำยกำรลงทุนจำกเดมิในระหว่ำงระยะเวลำที่
ได้รบัอนุญำตให้ลงทุน เมื่อได้รบัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำร กำรยกเว้นและ/หรอื
กำรลดหย่อนภำษศุีลกำกรและภำษอีื่นทีจ่ดัเกบ็ภำยในประเทศส ำหรบัเครื่องจกัร อุปกรณ์ 
เครื่องมอื ส่วนประกอบของเครื่องจกัร อะไหล่ และวสัดุทีใ่ช้ในธุรกจิ และวสัดุที่ใช้ในกำร
ก่อสรำ้งซึง่ไม่มจี ำหน่ำยในประเทศ ซึ่งมกีำรน ำเขำ้เนื่องจำกจ ำเป็นต้องใช้ในธุรกจิทีม่กีำร
ขยำยนัน้ 

78. คณะกรรมกำรอำจตรวจสอบและอนุญำตให้มกีำรยกเว้นและลดหย่อนดงัต่อไปนี้ให้แก่ผู้ลงทุนได้
หำกมกีำรยืน่ค ำขอ 
(เอ) กำรยกเว้นหรอืกำรลดหย่อนภำษีเงนิได้หำกมกีำรน ำก ำไรที่ได้รบัจำกกำรลงทุนที่ได้รบั

ใบอนุญำตหรอืค ำสัง่ให้ควำมเห็นชอบไปใช้ลงทุนในกำรลงทุนนัน้หรือกำรลงทุนใน
ลกัษณะคลำ้ยกนัภำยในหน่ึงปี 

(บ)ี สทิธใินกำรคดิค่ำเสื่อมรำคำของทรพัยส์นิเพื่อประโยชน์ในกำรประเมนิภำระภำษเีงนิไดน้ัน้ 
ให้เริม่จำกปีที่เริม่ด ำเนินกจิกำรในเชงิพำณิชย์ โดยใชอ้ตัรำค่ำเสื่อมโดยอ้ำงองิอำยุกำรใช้
งำนที่ น้อยกว่ำอำยุกำรใช้งำนที่ก ำหนดไว้ส ำหรบัเครื่องจักร อุปกรณ์ อำคำร หรือ
สนิทรพัยท์ีเ่ป็นทุนซึง่ใชใ้นกำรลงทุน 

(ซ)ี สทิธิในกำรหกัค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรวจิยัและพฒันำเกี่ยวกับกำรลงทุนที่จดัท ำขึ้นใน
สหภำพเมยีนมำและจ ำเป็นต่อกำรพฒันำทำงดำ้นเศรษฐกจิของสหภำพเมยีนมำ ออกจำก
รำยไดท้ีน่ ำมำประเมนิภำระภำษ ี

79. ผูล้งทุนต่ำงชำตติอ้งช ำระภำษเีงนิไดใ้นอตัรำเดยีวกบัพลเมอืงทีอ่ำศยัอยูใ่นสหภำพเมยีนมำ 
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80. เว้นแต่กำรยกเว้นและกำรลดหย่อนตำมข้อ 75 ข้อ 77 และข้อ 78 ภำษีต่ำงๆ ให้จดัเก็บตำม
กฎหมำยภำษทีีเ่กีย่วขอ้ง 

81. กำรยกเวน้และกำรลดหยอ่นตำมขอ้ 75 ขอ้ 77 ขอ้ 78 และขอ้ 80 ไม่ใชก้บัธุรกจิทีป่ระกอบกจิกำร
ในเขตเศรษฐกจิพเิศษ 

หมวด 19 
การระงบัข้อพิพาท 

82. เพื่อใหก้ฎหมำยนี้สำมำรถใชบ้งัคบัไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ คณะกรรมกำรตอ้งก ำหนดและใช้กลไก
กำรรอ้งเรยีนเพื่อระงบัและป้องกนักำรเกดิขอ้พพิำท ตลอดจนด ำเนินกำรสอบสวนที่เกี่ยวขอ้งกบั
เรือ่งกำรลงทุนก่อนด ำเนินคดตีำมกฎหมำย 

83. ก่อนน ำขอ้พพิำทระหว่ำงผูล้งทุนกบัสหภำพเมยีนมำหรอืระหว่ำงผูล้งทุนด้วยกนัเสนอต่อศำลหรอื
อนุญำโตตุลำกำร คู่ควำมทุกฝ่ำยตอ้งใชค้วำมพยำยำมโดยสุจรติทีจ่ะยตุขิอ้พพิำทนัน้อย่ำงฉนัมติร 

84. ในกรณทีีข่อ้พพิำทเกีย่วกบักำรลงทุนใดๆ ไมส่ำมำรถยตุไิดอ้ยำ่งฉนัมติร 
(เอ) หำกสัญญำที่เกี่ยวข้องไม่ได้ก ำหนดให้ใช้กลไกกำรระงบัข้อพิพำทนัน้ ให้ศำลที่มีเขต

อ ำนำจหรอือนุญำโตตุลำกำรวนิิจฉยัขอ้พพิำทนัน้ตำมกฎหมำยทีใ่ชบ้งัคบั 
(บ)ี หำกสญัญำที่เกี่ยวข้องมีกำรก ำหนดให้ใช้กลไกกำรระงบัข้อพิพำทนัน้ ให้ปฏิบัติและ

ด ำเนินกำรตำมกลไกนัน้ 

หมวด 20 
โทษทางปกครอง 

85. ใหค้ณะกรรมกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 
(เอ) คณะกรรมกำรอำจก ำหนดโทษทำงปกครองอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรอืหลำยอย่ำงต่อไปนี้แก่ผู้

ลงทุนที่ฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิตำมบทบัญญัติใดๆ แห่งกฎหมำยนี้ ตลอดจนหลกัเกณฑ ์
ระเบยีบ ประกำศ ค ำสัง่ ขอ้บงัคบั วธิกีำร หรอืขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขในใบอนุญำตหรอื
ค ำสัง่ใหค้วำมเหน็ชอบทีอ่อกโดยคณะกรรมกำร 
(i) ตกัเตอืน 
(ii) ระงบักำรประกอบธุรกจิเป็นกำรชัว่ครำว 
(iii) ระงบักำรไดร้บักำรยกเวน้หรอืกำรลดหยอ่นภำษเีป็นกำรชัว่ครำว 
(iv) เพกิถอนใบอนุญำตหรอืค ำสัง่ใหค้วำมเหน็ชอบ 
(v) จดัให้ธุรกิจนัน้อยู่ในบัญชีซึ่งต้องห้ำมไม่ให้ได้รบัใบอนุญำตหรอืค ำสัง่ให้ควำม

เหน็ชอบใดๆ อกีในอนำคต 
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(บ)ี คณะกรรมกำรต้องแจง้ให้ผู้ลงทุนทรำบว่ำจะมกีำรก ำหนดโทษทำงปกครองตำมข้อ (เอ) 
ขำ้งต้นแก่ผู้ลงทุนก่อนที่จะก ำหนดโทษนัน้ และผู้ลงทุนมสีทิธทิ ำหนังสอืซกัถำมเกี่ยวกบั
โทษทำงปกครองดงักล่ำว 

(ซ)ี ในกำรแจ้งค ำตดัสนิลงโทษทำงปกครองตำมข้อ (เอ) ข้ำงต้น คณะกรรมกำรต้องชี้แจง
เหตุผลในกำรก ำหนดโทษทำงปกครองนัน้ไปพรอ้มกนัดว้ย  

86. (เอ) ผูล้งทุนทีไ่ม่เหน็ดว้ยกบัค ำตดัสนิของคณะกรรมกำรตำมขอ้ 85 อำจอุทธรณ์ต่อรฐับำลได้
ภำยใน 60 วนันบัจำกวนัทีข่องค ำตดัสนินัน้ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

(บ)ี รฐับำลอำจกลบั เพกิถอน หรอืยนืตำมค ำตดัสนิของคณะกรรมกำร 
(ซ)ี ค ำตดัสนิของรฐับำลนัน้ถอืเป็นทีสุ่ดและเป็นทีย่ตุ ิ

87. ผู้ลงทุนต้องถูกด ำเนินคดหีำกมหีลกัฐำนที่เชื่อถอืได้ว่ำผู้ลงทุนนัน้ให้ขอ้มูลโดยไม่สุจรติ เป็นเท็จ 
หรอืมกีำรปกปิดขอ้มลูเมื่อยื่นค ำขอ บญัช ีพยำนหลกัฐำนประกอบสญัญำ ขอ้มลูทำงกำรเงนิ หรอื
หลกัฐำนกำรจำ้งงำน เป็นตน้ ต่อคณะกรรมกำร หรอืกรมหรอืหน่วยงำนของรฐัใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

88. หำกผูล้งทุนไม่ปฏบิตัติำมหรอืฝ่ำฝืนบทบญัญตัแิห่งกฎหมำยน้ี รวมถงึด ำเนินกำรลงทุนทีต่อ้งหำ้ม
ตำมข้อ 41 ผู้ลงทุนรำยนัน้ต้องถูกด ำเนินคดีตำมกฎหมำยนี้ และกฎหมำยอื่นที่ใช้บังคบั หำก
กฎหมำยก ำหนดไวเ้ช่นนัน้ 

หมวด 21 
ข้อยกเว้น 

89. กฎหมำยนี้ไม่มขีอ้ควำมใดทีส่ำมำรถตคีวำมไดว้่ำเป็นกำรหำ้มไม่ใหร้ฐับำลประกำศใชห้รอืก ำหนด
มำตรกำรต่อไปนี้อยำ่งเหมำะสมและเป็นธรรม 
(เอ) มำตรกำรทีจ่ ำเป็นเพื่อปกป้องรกัษำศลีธรรมอนัดแีละควำมสงบเรยีบรอ้ยของประชำชน 
(บ)ี มำตรกำรทีจ่ ำเป็นเพื่อปกป้องชวีติหรอืสุขภำพของมนุษย ์สตัว ์หรอืพชื 
(ซ)ี กำรคุ้มครองผู้ลงทุน ผู้ฝำก บุคคลหรอืหน่วยงำนในตลำดกำรเงนิ ผู้ถือกรมธรรม์ ผู้

เรยีกร้องค่ำสินไหมทดแทนตำมกรมธรรม์ หรอืบุคคลซึ่งให้ควำมไว้วำงใจแก่สถำบัน
กำรเงนิใหท้ ำหน้ำทีแ่ทนตน 

(ด)ี มำตรกำรดูแลใหส้ถำบนักำรเงนิมคีวำมปลอดภยั มคีวำมมัน่คงด ำรงอยูไ่ด ้น่ำเชื่อถอื และ
มเีสถยีรภำพ  

(อ)ี มำตรกำรดูแลให้ระบบกำรเงนิของสหภำพเมียนมำมีควำมยนืหยดัในหลักกำรและมี
เสถยีรภำพ 

(เอฟ) มำตรกำรที่มีควำมมุ่งหมำยเพื่อดูแลให้กำรประเมินภำระภำษีหรอืกำรเรยีกเก็บภำษี
ทำงตรงจำกผูล้งทุนมคีวำมยตุธิรรมและมปีระสทิธภิำพ 

(จ)ี มำตรกำรคุ้มครองสมบัติและมรดกของชำติซึ่งมีคุณค่ำทำงศิลปะ ประวตัิศำสตร์ หรอื
โบรำณคด ี
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(เอช) กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและปกป้องไม่ ให้กำรผลิตหรือ อุปโภคบริโภค
ภำยในประเทศสรำ้งควำมเสยีหำยแก่ทรพัยำกรธรรมชำต ิ

หมวด 22 
ข้อยกเว้นเพ่ือความมัน่คง 

90. (เอ) กฎหมำยนี้ไมม่ขีอ้ควำมใดทีส่ำมำรถตคีวำมไดว้่ำเป็นกำรหำ้มไม่ใหร้ฐับำลประกำศใชห้รอื
บงัคบัใชม้ำตรกำรทีจ่ ำเป็นเพื่อปกป้องประโยชน์ดำ้นควำมมัน่คงทีส่ ำคญั 

(บ)ี บทบญัญตัแิห่งกฎหมำยนี้ไม่เป็นกำรห้ำมไม่ใหร้ฐับำลด ำเนินกำรต่ำงๆ ซึง่จ ำเป็นต่อกำร
ปกป้องประโยชน์ด้ำนควำมมัน่คงที่ส ำคัญ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงกำรกระท ำ
ดงัต่อไปนี้ 
i. กำรกระท ำทีเ่กี่ยวกบักำรซื้อขำยอำวุธยุทโธปรณ์ ตลอดจนสนิคำ้และวสัดุอื่นซึง่จดั

ใหแ้ก่กองทพัหรอืหน่วยงำนเพื่อควำมมัน่คงอื่นๆ ไมว่่ำโดยทำงตรงหรอืทำงออ้ม  
ii. กำรกระท ำทีจ่ ำเป็นในภำวะสงครำมหรอืเหตุฉุกเฉินอื่นในดำ้นควำมสมัพนัธร์ะหว่ำง

ประเทศ 

หมวด 23 
เบด็เตลด็ 

91. หำกบทบญัญตัแิห่งกฎหมำยนี้ขดัต่อสนธสิญัญำและควำมตกลงระหว่ำงประเทศซึ่งสหภำพเมยีน
มำเป็นภำค ีใหบ้งัคบัตำมบทบญัญตัแิห่งสนธสิญัญำและควำมตกลงระหว่ำงประเทศส ำหรบัส่วนที่
มคีวำมขดัแยง้กนันัน้ 

92. ในระหว่ำงระยะเวลำหลงัจำกประกำศใช้กฎหมำยนี้และก่อนจะประกำศก ำหนดหลกัเกณฑ์และ
วธิกีำรที่จ ำเป็น ให้หลกัเกณฑ์ที่ออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรลงทุนโดยต่ำงชำติ (กฎหมำยรฐั
บญัญตัฉิบบัที ่21/2012) มผีลบงัคบัต่อไปเท่ำทีไ่มข่ดัต่อกฎหมำยน้ี 

93. ให้ใบอนุญำตให้ลงทุนที่คณะกรรมกำรออกให้ ซึ่งเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรลงทุนโดย
ต่ำงชำติแห่งสหภำพเมียนมำ (กฎหมำยแห่งสภำฟ้ืนฟูกฎหมำยและระเบียบแห่งรฐัฉบับที ่
10/1988) หรอืกฎหมำยว่ำด้วยกำรลงทุนโดยต่ำงชำติ (กฎหมำยรฐับญัญตัฉิบบัที่ 21/2012) หรอื
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรลงทุนโดยพลเมอืงเมยีนมำ (กฎหมำยรฐับญัญตัฉิบบัที่ 18/2013) มผีลบงัคบั
ต่อไปจนกว่ำระยะเวลำทีอ่นุญำตจะสิน้สุดลง 

94. โดยไม่ค ำนึงถึงบทบญัญัติในกฎหมำยอื่นใด เรื่องที่เกี่ยวข้องกบับทบญัญัติแห่งกฎหมำยนี้ให้
เป็นไปตำมกฎหมำยน้ี 

95. หำกมหีลกัฐำนทีเ่ชื่อถอืไดว้่ำกรรมกำรรำยใดๆ ในคณะกรรมกำรกำรลงทุนแห่งเมยีนมำ กรรมกำร
รำยใดๆ ในคณะกรรมกำรหรอืหน่วยงำนใดๆ หรอืขำ้รำชกำรรำยใดๆ ปฏบิตัหิน้ำทีโ่ดยสุจรติตำม
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อ ำนำจที่ตนมตีำมกฎหมำยนี้ บุคคลดงักล่ำวจะไม่ต้องถูกฟ้องรอ้งด ำเนินคดไีม่ว่ำในทำงแพ่งหรอื
ทำงอำญำ 

96. ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมกฎหมำยนี้ กรรมกำรรำยใดๆ ในคณะกรรมกำรและเจำ้หน้ำทีใ่นส ำนกังำน
คณะกรรมกำรตอ้งด ำเนินกำรอย่ำงเป็นกลำงตำมกฎหมำยต่อตำ้นกำรทุจรติ 

97. กรรมกำรในคณะกรรมกำรต้องไม่ใช้ขอ้มูลที่ตนได้มำเพื่อวตัถุประสงค์อื่นใดนอกจำกเพื่อปฏบิตัิ
ตำมวตัถุประสงคข์องกฎหมำยน้ี 

98. กำรตดัสนิใดๆ ของคณะกรรมกำรตำมอ ำนำจทีใ่หไ้วโ้ดยกฎหมำยนี้ถอืเป็นทีสุ่ดและเป็นทียุ่ต ิเวน้
แต่ในเรือ่งกำรก ำหนดโทษทำงปกครองตำมขอ้ 85 ซึง่อำจอุทธรณ์ได ้

99. ในกำรด ำเนินกำรตำมบทบญัญตัแิห่งกฎหมำยน้ี กระทรวงกำรวำงแผนและกำรเงนิตอ้งด ำเนินกำร
ดงัต่อไปนี้ 
(เอ) ปฏบิตัหิน้ำทีใ่นส ำนกังำนของคณะกรรมกำร 
(บ)ี รบัผดิชอบค่ำใชจ้ำ่ยของคณะกรรมกำรตำมกฎและระเบยีบขอ้บงัคบัดำ้นกำรเงนิ 

100. ในกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยน้ี 
(เอ) กระทรวง โดยควำมเหน็ชอบของรฐับำล อำจออกหลกัเกณฑ ์ระเบยีบ ประกำศ ขอ้บงัคบั 

ค ำสัง่ และวธิกีำรต่ำงๆ ตำมทีจ่ ำเป็น 
(บ)ี คณะกรรมกำรมอี ำนำจในกำรออกค ำสัง่ ประกำศ ขอ้บงัคบั และวธิกีำร 

101. ให้ยกเลิกกฎหมำยว่ำด้วยกำรลงทุนโดยต่ำงชำติ (กฎหมำยรฐับัญญัติฉบับที่ 21/2012) และ
กฎหมำยว่ำด้วยกำรลงทุนโดยพลเมอืงเมียนมำ (กฎหมำยรฐับัญญัติฉบับที่ 18/2013) และใช้
กฎหมำยนี้ แทน อย่ำงไรก็ดี แม้กฎหมำยว่ำด้วยกำรลงทุนโดยต่ำงชำติจะถูกยกเลิกไป 
คณะกรรมกำรกำรลงทุนแห่งเมยีนมำทีจ่ดัตัง้โดยกฎหมำยดงักล่ำวจะยงัคงมอี ำนำจในกำรปฏบิตัิ
หน้ำทีต่่อไปไดจ้นถงึวนัทีค่ณะกรรมกำรไดร้บัมอบอ ำนำจหน้ำทีต่ำมกฎหมำยน้ี 

         

ขำ้พเจำ้ไดล้งลำยมอืชื่อไวต้ำมรฐัธรรมนูญแห่งสำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมยีนมำ 

 
ถิน่ จอ (ลงลายมอืชือ่ดว้ยวธิทีางอเิลก็ทรอนิกส)์ 

ประธำนำธบิด ี
สำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมยีนมำ 

 

 

 


