รายชื่อคณะผู้วิจัย
ที่ปรึกษาโครงการ
รองศาสตราจารย์ สุธรรม อยู่ในธรรม
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
และประธานสถาบันวิชาการนโยบายกิจการสาธารณะ
กับธุรกิจและการกากับดูแล (APaR)

หัวหน้าโครงการ
ดร. ประพันธ์พงษ์ ขาอ่อน
อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
และผู้อานวยการสถาบันวิชาการนโยบายกิจการสาธารณะ
กับธุรกิจและการกากับดูแล (APaR)

นักวิจัย
ดร. ศิริญญา ดุสิตนานนท์
อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาจารย์ปกรณ์ วิญญูหัตถกิจ
อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยนักวิจัย
นางสาวภัททิยา ฤทธิแผลง
ผู้ช่วยนักวิจัยสถาบันวิชาการนโยบายกิจการสาธารณะ
กับธุรกิจและการกากับดูแล (APaR)

ก

สารบัญ
หน้า
รายชื่อคณะผู้วิจัย
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ

ก
ข
ฉ
ซ

บทที่ ๑ ภาพรวมทางด้านกฎหมายของประเทศบรูไน
๑.๑ ประวัติกฎหมายของประเทศบรูไนโดยย่อ
๑.๒ ระบบกฎหมายของประเทศบรูไน
๑.๓ ที่มาของกฎหมายบรูไน
๑.๔ ศักดิ์และลาดับชั้นของกฎหมาย
๑.๕ ระบบศาลและวิธีการตีความกฎหมาย
๑.๖ การบังคับใช้กฎหมายและปัญหาในทางปฏิบัติ

๑
๑
๑๐
๑๑
๑๙
๒๑
๒๘

บทที่ ๒ การค้าสินค้าและบริการของคนต่างด้าว
๒.๑ บทนา
๒.๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าและบริการของคนต่างด้าวและกฎหมาย
ด้านการค้าสินค้าและบริการของคนต่างด้าว
๒.๓ การนาเข้าและการส่งออกสินค้า
๒.๔ มาตรการในทางการค้าสินค้าและบริการ
๒.๕ การค้าบริการ
๒.๖ สิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลของประเทศบรูไนให้แก่ผู้ประกอบการสัญชาติประเทศ
สมาชิกอาเซียนและผู้ประกอบการไทย
๒.๗ บทสรุปและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการค้าสินค้าและบริการของคนต่างด้าวของ
ประเทศบรูไน

๓๔
๓๔

บทที่ ๓ การลงทุนของคนต่างด้าว
๓.๑ บทนา
๓.๒ การลงทุนในกิจการต่างๆ ของคนต่างด้าว
๓.๓ ขั้นตอนการเข้ามาลงทุนในประเทศบรูไน

๖๗
๖๗
๖๗
๘๗

ข

๓๔
๔๐
๕๑
๖๓
๖๕
๖๕

สารบัญ
หน้า
๓.๔
๓.๕
๓.๖
๓.๗

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
การคุ้มครองการลงทุน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของคนต่างด้าว
บทสรุปและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการลงทุนของคนต่างด้าว

๘๗
๙๔
๙๗
๙๘

บทที่ ๔ กฎหมายคนเข้าเมืองของประเทศบรูไน
๔.๑ บทนา
๔.๒ สรุปสาระสาคัญกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนเข้าเมือง
๔.๓ การเข้าประเทศบรูไน
๔.๔ ประเภทของการอนุญาตเข้าประเทศบรูไน
๔.๕ การส่งคนต่างด้าวกลับออกไป
๔.๖ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเมือง
๔.๗ กรณีศึกษา: การพานักอยู่ในประเทศบรูไนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
๔.๘ บทสรุปและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมืองของประเทศบรูไน

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๖
๑๑๔
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖

บทที่ ๕ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับธุรกิจภายใน
๕.๑ บทนา
๕.๒ การจัดตั้งธุรกิจของคนต่างด้าวในบรูไน
๕.๓ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของคนต่างด้าวในบรูไน
๕.๔ กฎเกณฑ์อื่นๆ เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจในประเทศบรูไน
๕.๕ บทสรุปและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจภายในของบรูไน

๑๑๗
๑๑๗
๑๑๗
๑๓๓
๑๔๕
๑๕๔

บทที่ ๖ กฎหมายที่ดินของประเทศบรูไน
๖.๑ บทนา
๖.๒ ประเภทของที่ดิน
๖.๓ สิทธิในที่ดินและการใช้ประโยชน์จากที่ดิน
๖.๔ การจดทะเบียนและการโอนที่ดิน
๖.๕ สิทธิในที่ดินของคนต่างด้าว
๖.๖ การบริหารจัดการที่ดินของรัฐ

๑๕๗
๑๕๗
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๓
๑๖๗
๑๖๗

ค

สารบัญ
หน้า
๖.๗ ภาษีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
๖.๘ บทสรุปเกี่ยวกับกฎหมายที่ดินของบรูไนและสิทธิการถือครองที่ดินของคนต่าง
ด้าว

๑๗๓

บทที่ ๗ กฎหมายแรงงานของประเทศบรูไน
๗.๑ บทนา
๗.๒ กฎหมายแรงงานของประเทศบรูไน
๗.๓ แรงงานต่างด้าว
๗.๔ การระงับข้อพิพาท
๗.๕ มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
๗.๖ บทสรุปเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานของประเทศบรูไน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การดาเนินการทางธุรกิจ

๑๗๕
๑๗๕
๑๗๕
๑๘๘
๑๘๙
๑๘๙

๑๗๔

๑๙๕

บทที่ ๘ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศบรูไน
๘.๑ บทนา
๘.๒ สาระสาคัญของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
๘.๓ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคนต่างด้าว
๘.๔ สนธิสัญญาที่ประเทศบรูไนเป็นภาคีและกฎหมายภายในด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา
๘.๕ บทสรุปเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศบรูไนรวมทั้ง
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินการทางธุรกิจ

๑๙๖
๑๙๖
๑๙๖
๒๐๙

บทที่ ๙ กลไกการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากการค้าระหว่างประเทศและการจัดตั้งธุรกิจ
๙.๑ บทนา
๙.๒ ลักษณะข้อพิพาทที่เกิดจากการค้าระหว่างประเทศและการจัดตั้งธุรกิจใน
ประเทศบรูไน
๙.๓ การระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศหรือการจัดตั้งธุรกิจและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒๑๙
๒๑๙

ง

๒๐๙
๒๑๔

๒๑๙
๒๒๒

สารบัญ
หน้า

๙.๔ การบังคับตามคาพิพากษา คาตัดสิน หรือคาวินิจฉัยชี้ขาดที่ได้จากกระบวนการ
ระงับข้อพิพาท
๙.๕ บทสรุป

๒๒๗
๒๒๙

บทที่ ๑๐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุนในประเทศบรูไน
๑๐.๑ หน่วยงานภาครัฐ
๑๐.๒ หน่วยงานภาคเอกชน

๒๓๐
๒๓๐
๒๔๕

บรรณานุกรม

๒๔๗

จ

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ ๑
ตารางที่ ๒
ตารางที่ ๓
ตารางที่ ๔
ตารางที่ ๕
ตารางที่ ๖
ตารางที่ ๗
ตารางที่ ๘
ตารางที่ ๙
ตารางที่ ๑๐
ตารางที่ ๑๑
ตารางที่ ๑๒
ตารางที่ ๑๓
ตารางที่ ๑๔
ตารางที่ ๑๕
ตารางที่ ๑๖
ตารางที่ ๑๗
ตารางที่ ๑๘
ตารางที่ ๑๙
ตารางที่ ๒๐
ตารางที่ ๒๑
ตารางที่ ๒๒
ตารางที่ ๒๓
ตารางที่ ๒๔
ตารางที่ ๒๕
ตารางที่ ๒๖
ตารางที่ ๒๗

สรุปวิวัฒนาการของกฎหมายในประเทศบรูไน
อัตราส่วนของเจ้าหน้าที่ตารวจต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ในแต่ละ
ประเทศ
พันธกรณีของประเทศบรูไน (ค.ศ. ๒๐๐๘ – ๒๐๑๔)
สรุปขั้นตอน ระยะเวลาและต้นทุน (โดยประมาณ) ในการนาเข้า
สรุปขั้นตอน ระยะเวลาและต้นทุน (โดยประมาณ) ในการส่งออก
ตัวอย่างของสินค้าที่ต้องเสียภาษีและอัตราภาษี
สินค้าที่ประเทศบรูไนห้ามการนาเข้า
สินค้าที่ประเทศบรูไนจากัดการนาเข้า
สินค้าที่ประเทศบรูไนห้ามการส่งออก
สินค้าที่ประเทศบรูไนจากัดการส่งออก
สินค้าที่ต้องขอใบอนุญาตนาเข้าโดยเฉพาะ
รายการสินค้าที่ถูกควบคุมราคา
อัตราภาษีภายใต้ความตกลงทางการค้าระดับภูมิภาค (RTAs)
เกณฑ์การพิจารณาแหล่งกาเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงทางการค้าระดับ
ภูมิภาคที่สาคัญ
การลงทุนและระยะเวลายกเว้นภาษีของอุตสาหกรรมนาร่อง
ระยะเวลาการได้สิทธิพิเศษของบริษัทด้านการบริการนาร่อง
ระยะเวลาการได้สิทธิพิเศษของบริษัทที่ขยายกิจการที่จัดตั้งอยู่แล้ว
ระยะเวลาการได้สิทธิพิเศษของบริษัทที่ขยายกิจการด้านบริการ
ระยะเวลาการได้สิทธิพิเศษของบริษัทส่งออกสินค้า
สิทธิพิเศษทางภาษีของบริษัทส่งออกสินค้า
เงื่อนไขการประกอบธุรกิจบริการบางสาขาในประเทศบรูไน
รูปแบบองค์กรธุรกิจของประเทศบรูไน
รายการแบบฟอร์มในการจดทะเบียนบริษัทและค่าธรรมเนียม
รายการธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียม
ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศบรูไน
รูปแบบธุรกิจและอัตราภาษี
ตัวอย่างสินค้าที่ต้องเสียภาษีและอัตราภาษี
ฉ

๕
๓๐
๓๖
๔๒
๔๓
๔๕
๔๖
๔๗
๕๐
๕๐
๕๒
๕๘
๕๙
๖๒
๖๙
๗๒
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๘๙
๑๒๐
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๘
๑๓๔
๑๔๐

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ ๒๘
ตารางที่ ๒๙
ตารางที่ ๓๐
ตารางที่ ๓๑
ตารางที่ ๓๒
ตารางที่ ๓๓
ตารางที่ ๓๔
ตารางที่ ๓๕
ตารางที่ ๓๖
ตารางที่ ๓๗
ตารางที่ ๓๘
ตารางที่ ๓๙

การจัดเก็บภาษียาสูบในประเทศบรูไน
อัตราภาษีสุราประเทศบรูไน
อัตราภาษียานพาหนะในประเทศบรูไน
รูปแบบและเงื่อนไขของแต่ละประเภทองค์กรธุรกิจ
แสดงขั้นตอน ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจดทะเบียน
อสังหาริมทรัพย์ในบรูไน
ตารางแสดงขั้นตอน ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตก่อสร้าง
คลังสินค้า
ตารางแสดงสิทธิลาหยุดเพื่อพักร้อนตามจานวนปีที่ทางาน
ตารางแสดงอัตราค่าล่วงเวลาในกรณีที่ลูกจ้างขอทางานล่วงเวลาเอง
ตารางแสดงอัตราค่าล่วงเวลาในกรณีที่นายจ้างร้องขอให้ลูกจ้างทางาน
ล่วงเวลา
ตารางสรุประยะเวลาและความคุ้มครองของงานลิขสิทธิ์
ตารางสรุปสนธิสัญญาที่ประเทศบรูไนเข้าเป็นภาคีและกฎหมายภายใน
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ตารางสรุปสาระสาคัญของกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ
บรูไน

ช

๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๕๕
๑๖๕
๑๗๑
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๒๐๗
๒๑๒
๒๑๕

สารบัญภาพ
หน้า
ภาพที่ ๑
ภาพที่ ๒
ภาพที่ ๓
ภาพที่ ๔
ภาพที่ ๕
ภาพที่ ๖
ภาพที่ ๗
ภาพที่ ๘

สรุปวิวัฒนาการของกฎหมายที่สาคัญในประเทศบรูไน
ลาดับศักดิ์กฎหมายบรูไน
โครงสร้างระบบศาลคดีแพ่งของประเทศบรูไน
โครงสร้างระบบศาลคดีอาญาของประเทศบรูไน
โครงสร้างระบบศาลชะรีอ่ะฮ์ของประเทศบรูไน
ภาพขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจในประเทศบรูไน
ภาพแสดงกระบวนการยื่นขอลงทุนเพื่อให้ MIPR อนุมัติ
ภาพแสดงกระบวนการยื่นขอลงทุนสาหรับพื้นที่อุตสาหกรรมภายใต้ BINA

ซ

๙
๒๐
๒๔
๒๕
๒๘
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บทที่ ๑
ภาพรวมทางกฎหมายของประเทศบรูไน
๑.๑ ประวัติกฎหมายของประเทศบรูไน
ในอดีตกว่าพันปีที่แล้ว ชนเผ่าต่างๆ จานวนมากที่อาศัยอยู่ในเกาะบอร์เนียวนับถือวิญญาณภูตผี
(Animistic)๑ ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีการนากฎระเบียบต่างๆ มาใช้ในสังคม การระงับข้อพิพาทของแต่ละชนเผ่า
อาศัย ความเชื่อจากการนั บ ถือวิญญาณภูตผีและฝักใฝ่ ความรุนแรง เช่น ลั ทธิการล่าหั ว เป็นต้น ซึ่งต่อมา
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเหล่านี้ก็ค่อยๆ ลดบทบาทลง หลังจากชนเผ่าต่างๆ ในดินแดนแถบภูมิภาคนี้
เริ่ มรวมตัว เป็ น อาณาจั กรและได้รั บอิทธิพลจากศาสนา อย่างไรก็ตามวัฒ นธรรมที่เกี่ยวข้องกับการนับถือ
วิญญาณภูตผีเหล่านี้ก็ยังสามารถพบเห็นได้ในชนกลุ่มน้อยของประเทศบรูไนในปัจจุบัน๒
อาณาจักรที่มีศูนย์กลางอยู่บนเกาะสุมาตราในยุคต่อมา ได้แก่ อาณาจักรศรีวิชัย (Srivijaya) ในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ ๙-๑๐ และอาณาจักรมัชปาหิต (Majapahit) ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๓-๑๔๓ ได้ส่งผล
ต่อวัฒนธรรมและสังคมของชนชาติต่างๆ ที่อยู่ในเกาะบอร์เนียว โดยเฉพาะระบบการปกครองโดยเจ้าผู้ครองรัฐ
หรือ ยังดี-เปอร์ตวน (Yang di-Pertuan) ซึ่งกลายมาเป็นตาแหน่งสุลต่าน (Sultan) ของประเทศบรูไน
ในปัจจุบัน ทั้งนี้เจ้าผู้ครองรัฐจะมีสถานะเป็น “เทวราชา” (Devaraja) ซึ่งเป็นศูนย์รวมอานาจทางการเมือง
และศาสนา กล่าวคือ เป็นทั้งราชาผู้ปกครองดินแดนของตนเอง ๔ และเป็นตัวแทนของเทพเจ้าบนโลกมนุษย์
ตามความเชื่อในศาสนาฮินดู๕ ซึ่งเป็นศาสนาที่มีอิทธิพลในช่วงนั้น
ในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๐ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อาณาจักรศรีวิชัยยังรุ่งเรืองและมีอิทธิพลต่อประเทศบรูไน
พ่ อ ค้ า ชาวอาหรั บ ได้ เ ดิ น ทางเข้ า มาค้ า ขายและน าศาสนาอิ ส ลามเข้ า มาเผยแพร่ ยั ง ประเทศบรู ไ น ทั้ ง นี้
ในช่วงเริ่มแรก ศาสนาอิสลามยังไม่ได้มีอิทธิพลต่อประเทศบรูไน เนื่องจากประชาชนส่วนมากยังคงนับถือ
ศาสนาฮินดู ทาให้ศาสนาอิสลามยังไม่เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง๖
อย่างไรก็ตาม ศาสนาอิสลามค่อยๆ มีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆ และได้ส่งผลต่อ เปลี่ยนแปลงการเมือง
สังคม และกฎหมายของประเทศบรูไน ทั้งนี้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าระบบสุลต่านของประเทศบรูไนได้เริ่มต้น
๑

G C Gunn, Language, Power, and Ideology in Brunei Darussalam, Ohio University Center for International Studies, Athens,
๑๙๙๗, pp. ๔๓ and ๔๘.
๒
E. Ann Black, Brunei Darussalam: Ideology and Law in a Malay Sultanate, in (eds.) E. Ann Black and Gary F. Bell, Law and
Legal Institutions of Asia Traditions, Adaptations and Innovations (Cambridge University Press, ๒๐๑๔), p. ๓๐๐.
๓
Sanskrit scripts from ๔๐๐ BCE have been found in Borneo. See H R Hughes-Hallet, ‘A Sketch of the History of Brunei’,
Journal of the Malayan Branch Royal Asiatic Society, vol. ๑๘, no. ๒, ๑๙๔๐, p. ๒๓.
๔
G A Saunders, History of Brunei, Oxford University Press, Kuala Lumpur, ๑๙๙๔, p. ๕.
๕
E.Ann Black and Gary F. Bell, see n. ๒, p. ๓๐๑.
๖
ASEAN Law Association, Legal systems in ASEAN: Chapter ๑-Historical overview, p.๔, available at http://www.aseanlaw
association.org/ legal-brunei.html (accessed ๑๒ November ๒๐๑๔).
๑

ขึ้นในปี พ.ศ. ๑๙๐๓ (ค.ศ. ๑๓๖๐) เมื่อ พระราชา “อาวัง อาลักเบตาตาร์ ” (Awang Alak Betatar)
ได้เปลี่ยนจากการนับถือศาสนาฮินดูมาเป็นศาสนาอิสลาม นอกจากนี้พระองค์ยังได้เปลี่ยนชื่อเป็น สุลต่าน
“มูฮัมหมัด ชาห์” (Muhammad Shah) และกลายเป็นสุลต่านองค์แรกของประเทศบรูไน ซึ่งตาแหน่งสุลต่าน
ได้มีการสืบทอดต่อกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน๗
การเข้ามามีอิทธิพลของศาสนาอิสลามได้ส่งผลให้ประเทศบรูไนนาหลักการในศาสนาอิสลามมาปรับ
เข้ากับกฎหมายอิสลาม โดยนากฎหมายอิสลามและกระบวนการทางกฎหมายเข้ามารวมกับจารีตประเพณี
วัฒนธรรม และโครงสร้างสังคมของชนพื้นเมืองในประเทศบรูไน ทาให้เกิดหลักกฎหมายที่มาจากหลักศาสนา
เช่น เรื่องสินสมรส (Harta sepencarian)๘ เป็นต้น ทั้งนี้หลักกฎหมายอิสลามที่ได้รับการผนวกเป็นลายลักษณ์อักษร
แบ่งเป็นสองฉบับคือ “Hukum Kanum Brunei” ซึ่งประกอบไปด้วยบทบัญญัติกฎหมายจานวน ๙๖ หน้า
และ “Undang-Undang dan Adat Brunei Lama” ซึ่งรวบรวมกฎหมายเก่า และหลักจารีตประเพณี
ไว้จานวน ๖๘ หน้ า กฎหมายอิ ส ลามมาถึงยุครุ่งเรืองในสมัยสุ ล ต่านฮัส ซัน (Hassan) เมื่อมีการบัญญัติ
“Hukum Kanun Brunei” โดยให้กฎหมายอิสลามมีผลบังคับใช้เป็นการทั่วไป กฎหมายอิสลามจึงกลายเป็น
กฎหมายหลักของประเทศบรูไนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา๙
สาหรับกระบวนการพิจารณาคดีตามกฎหมายอิสลามนั้น ในช่ วงแรกที่ยังไม่มีการจัดตั้งศาลชะรีอ่ะฮ์
เพื่อพิจารณาคดีของชาวมุสลิมในประเทศบรูไน ข้อพิพาทส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในระดับหมู่บ้านเล็กๆ (Kampong)
จะถูกไกล่เกลี่ยโดยหัวหน้าหมู่บ้าน (Village headman) หรือสมาชิกในครอบครัวซึ่งทาหน้าที่เป็นคนกลาง
แต่อิหม่าม (Imam) ซึ่งเป็นผู้นามัสยิด หรืออูลามะ (Ulama) ซึ่งเป็นนักปราชญ์หรือนักกฎหมายอิสลาม
ก็สามารถเข้ามาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้เพื่อเป็นทางเลือกสาหรับชาวมุสลิมเชื้อสายมลายู นอกจากนี้ ผู้ปกครองตาบล
(District Rulers) จะเป็นผู้ชี้ขาดข้อพิพาทได้ทั้งเรื่องทางอาญา ทางแพ่ง หรือทางการค้า ส่วนสุลต่าน
จะทาหน้าที่เป็นทั้งผู้ไกล่เกลี่ย (Mediator) และผู้พิพากษา (Adjudicator) โดยเป็นผู้ตัดสินคนสุดท้ายสาหรับ
ข้อพิพาทที่ไม่สามารถตัดสินได้โดยผู้ปกครองตาบล (District Rulers) อย่างไรก็ตาม การที่ไม่มีองค์กรบังคับใช้
กฎหมาย ทาให้ความสาเร็จในการระงับข้อพิพาทแต่ละกรณีขึ้นอยู่กับการยอมรับและปฏิบัติตามของคู่กรณี๑๐
แม้ว่ าในช่ว งคริ ส ต์ศตวรรษที่ ๑๕ และ ๑๖ ประเทศบรูไนได้ป กครองบริเ วณส่ ว นใหญ่ข องเกาะ
บอร์เนียว และภาคใต้ของหมู่เกาะฟิลิปปินส์ แต่ ประเทศบรูไนได้เสียดินแดนไปหลายส่วนให้แก่เหล่าประเทศ
ล่าอาณานิคมจากทวีปยุโรปที่ขยายอิทธิพลมายังภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ในคริสต์ศตวรรษต่อมา ๑๑ ประเทศ

๗

E.Ann Black and Gary F. Bell, see n. ๒, p. ๓๐๑.
ทรัพย์สินที่สามีและภรรยาได้รับร่วมกันไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ระหว่างที่ยังคงสถานภาพสมรสกันอยู่
๙
ASEAN Law Association, see n. ๖, p. ๔.
๑๐
E.Ann Black and Gary F. Bell, see n. ๒, p. ๓๐๑.
๑๑
สามารถ ทองเฝือ, อิสลามการเมืองในการบริหารรัฐสุลต่านบรูไนดารุสสลาม, วารสารการเมืองการปกครอง กิจการสาธารณะ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒
มีนาคม – สิงหาคม ๒๕๕๗ หน้า ๑๗๖
๒
๘

บรูไนได้ตกเป็นรัฐในอารักขาของประเทศอังกฤษ (Protectorate) ในปี พ.ศ. ๒๔๓๑ (ค.ศ. ๑๘๘๘) และ
กลายเป็นเขตปกครองของประเทศอังกฤษ (Residency) ในปี พ.ศ. ๒๔๔๘ (ค.ศ. ๑๙๐๕)๑๒
ระหว่างที่ป ระเทศบรู ไนตกเป็ น เขตปกครองของประเทศอังกฤษนั้นเอง สุล ต่านยังคงสถานะเป็น
หัวหน้าของรัฐ แต่ต้องปฏิบัติตามคาแนะนาของประเทศอังกฤษในทุกเรื่อง ยกเว้นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
อิสลาม แม้ว่าประเทศบรูไนจะไม่ใ ช่อาณานิคมของประเทศอังกฤษ แต่ประเทศบรูไนก็สูญเสียอิสรภาพให้แก่
ประเทศอังกฤษในทุกด้าน ในช่วงเวลานี้เอง ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) และระบบศาล
ของประเทศอังกฤษก็ได้ถูกน ามาใช้ในประเทศบรูไนแทนการระงับข้อพิพาทโดยหัว หน้าหมู่บ้าน (Village
Headman) และผู้ปกครองตาบล (District Rulers) การแพร่หลายของกฎหมายอังกฤษ สถาบันกฎหมาย
อังกฤษ รวมถึงแนวคิดของกระบวนการยุติธรรมของอังกฤษที่ต้องมีการอุทธรณ์ข้อพิพาท เป็นพื้นฐานสาคัญ
สาหรับการสร้างระบบกฎหมายและระบบศาลที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาในประเทศบรูไน ๑๓ ระบบกฎหมาย
อั ง กฤษได้ เ ข้ า มามี บ ทบาทต่ อ ระบบศาลของประเทศบรู ไ น โดยในปี พ.ศ. ๒๔๔๙ (ค.ศ. ๑๙๐๖) และ
พ.ศ. ๒๔๕๑ (ค.ศ. ๑๙๐๘) ได้มีการออกกฎหมายในเรื่องระบบศาล (Court Enactment) เพื่อใช้สาหรับ
พิจารณาคดีทางแพ่งและอาญา และจัดตั้งศาล ได้แก่ (๑) The Court of the Resident (๒) Courts of
Magistrate of the First Class (๓) Courts of Magistrate of the Second Class (๔) Courts of Native
Magistrates และ (๕) Courts of Kathis๑๔
อย่างไรก็ตาม ประเทศอังกฤษไม่ได้สร้างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับระบอบประชาธิปไตยไว้ในประเทศบรูไน
แม้ว่ าจะมี การจั ดตั้ งสภา (Council) ขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๔๕๕ (ค.ศ. ๑๙๑๒) เพื่อ ทาหน้ าที่ ทบทวน และ
ผ่านกฎหมายสาหรับประเทศบรูไน แต่สภาดังกล่าวก็ทาหน้าที่เป็นเพียงตรายางเพื่อรับรองกฎหมายที่บังคับใช้
ในเขตปกครองของประเทศอังกฤษ อานาจที่แท้จริงในการปกครองประเทศในขณะที่ประเทศบรูไนตกเป็น
เขตปกครองอยู่ที่ข้าหลวง (Resident)๑๕ ส่วนสภาไม่มีอานาจใดๆ เลยในความเป็นจริง
ภายหลังจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ถูกยึดครองโดยประเทศญี่ปุ่นระหว่างสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ ประเทศบรูไนได้พยายามเรียกร้องอิสรภาพจากประเทศอังกฤษ โดยใช้เวลาเจรจาประมาณ ๑๐ ปี
จึงจะประสบความสาเร็จ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ (ค.ศ. ๑๙๕๙) ได้มีการแก้ไขสนธิสัญญาให้ประเทศบรูไนหลุดพ้น
จากการเป็นเขตปกครองของประเทศอังกฤษ โดยสามารถออกกฎระเบียบภายในประเทศตนเองได้ แต่ประเทศ
อั ง กฤษยั ง คงรั บ ผิ ด ชอบภารกิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น ประเทศ การต่ า งประเทศ แล ะความมั่ น คง
ภายในประเทศ๑๖

๑๒

E.Ann Black and Gary F. Bell, see n. ๒, p. ๓๐๑.
Ibid, p. ๓๐๒.
๑๔
ASEAN Law Association, see n. ๖, p. ๑.
๑๕
A Black, The Stronger Rule of the More Enlightened European: The Consequences of Colonialism on Dispute Resolution
in the Sultanate of Brunei, Legal History, vol. ๑๓, no. ๑, ๒๐๐๙, p. ๙๓.
๑๖
E.Ann Black and Gary F. Bell, see n. ๒, p. ๓๐๒.
๓
๑๓

นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ (ค.ศ. ๑๙๕๙) ประเทศบรูไนยังได้ประกาศใช้รัฐ ธรรมนูญฉบับแรก
ซึ่งระบุ ถึงสภาแห่ งชาติที่ส มาชิกส่ ว นหนึ่ งมาจากการเลือกตั้ง และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ (ค.ศ. ๑๙๖๒)
ประเทศบรู ไนก็จั ดการเลื อกตั้งสมาชิกสภาแห่ งชาติบางส่ ว นครั้งแรก โดยพรรคประชาชนแห่ งชาติบรูไน
(the People’s Party of Brunei) เป็นฝ่ายชนะการเลือกตั้งอย่างท่วมท้นเพียงพรรคเดียว ๑๗ อย่างไรก็ตาม
ในปีเดียวกันนั้น กลุ่มกบฏติดอาวุธซึ่งเกี่ยวข้องกับสมาชิกในพรรคประชาชนแห่งชาติบรูไนได้ก่อความไม่สงบ
เพื่อต่อต้านการรวมตัวกับประเทศมาเลเซีย และถูกปราบปรามโดยการช่วยเหลือของทหารอังกฤษ เหตุการณ์นี้
ท าให้ ก ฎหมายควบคุ ม สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ถู ก ประกาศใช้ และแม้ ว่ า กลุ่ ม กบฏได้ ถู ก ปราบอย่ า งรวดเร็ ว
แต่กฎหมายควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงถูกนามาใช้ต่อไป และมีการต่ออายุทุกๆ ๒ ปีจนถึงปัจจุบัน รวมถึง
ได้มีการออกกฎห้ามมิให้ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งก้าวขึ้นมาดารงตาแหน่งทางการเมืองในประเทศบรูไน๑๘ ภายหลัง
จากเหตุก ารณ์ความไม่ ส งบดั งกล่ าว ในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ (ค.ศ. ๑๙๖๗) สุ ล ต่ านโอมาร์อ าลี ไซฟุด ดิน ที่ ๓
(Omar Ali Saifuddien III) ได้สละราชสมบัติให้พระโอรส คือ สุลต่านฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดีน
วัดเดาละห์” (Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah) ขึ้นครองราชย์เป็นสุลต่านองค์ที่ ๒๙ มา
จนถึงปัจจุบัน๑๙
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ (ค.ศ. ๑๙๗๑) ได้มีการแก้ไขสนธิสัญญาระหว่างประเทศบรูไนและประเทศ
อังกฤษ ให้ ประเทศบรูไนมีอานาจเต็มที่ในการดูแลกิจการภายในประเทศ และประเทศอังกฤษยังคงไว้ซึ่ง
อานาจทางการต่างประเทศ และป้องกันประเทศ หลังจากนั้นประเทศบรูไนก็ได้รับอานาจอธิปไตยอย่างเต็มที่
โดยไม่ถูกควบคุมทางด้านใดๆ จากประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ (ค.ศ. ๑๙๘๔) ในปีนี้เองรัฐธรรมนูญฉบับ
แก้ไขได้ถูกประกาศใช้โดยมีหลักการรวมศูนย์อานาจไว้ที่สุลต่าน และพักการทาหน้าที่ของสถาบันที่ทาหน้าที่ใน
การร่างกฎหมายของรัฐสภา๒๐
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ (ค.ศ. ๑๙๘๔) เป็นปีที่สุลต่านองค์ปัจจุบันได้ประกาศให้หลัก “ราชาธิปไตยอิสลาม
มลายู” (Melayu Islam Beraja) ภายใต้ตัวย่อ MIB เป็นหลักปรัชญาการปกครองของประเทศบรูไน
ซึ่งประกอบด้วยภาษาและวัฒนธรรมมลายู ศาสนาอิสลาม และการเมืองการปกครองในระบอบราชาธิปไตย
โดยประชาชนทุกคนของประเทศบรูไนต้องเคารพและปฏิบัติตาม๒๑ โดยสุลต่านกล่าวว่าหลัก MIB เป็นแนวคิด
เพื่อ ส่ งเสริ ม กฎระเบี ย บของชาวมุส ลิ ม โดยน ามาจากคัม ภีร์อั ล กุร อาน (Quran) และหะดีษ (Hadith)
ซึ่งมีรากฐานมาจากกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ย วข้องกับเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมมาเลย์ และสถาบันกษัตริย์
ในฐานะระบอบการปกครองของประเทศบรูไน๒๒
๑๗

Naimah S. Talib, Brunei Darussalam: Royal Absolutism and the Modern State, Kyoto Review of Southeast Asia Issue ๑๓
(March ๒๐๑๓): Monarchies in Southeast Asia, p. ๒.
๑๘
Graham Saunders, A History of Brunei (Kuala Lumpur: Oxford University Press, ๑๙๙๔), p.๑๔๗.
๑๙
E.Ann Black and Gary F. Bell, see n. ๒, p. ๓๐๒.
๒๐
Ibid, p. ๓๐๒.
๒๑
From the titah (royal speech) given at the promulgation of Brunei’s independence in ๑๙๘๔. Titah can beaccessed from
the Government of Brunei’s website: http://www.jpm.gov.bn (accessed ๒๑ January ๒๐๑๕).
๒๒
E.Ann Black and Gary F. Bell, see n. ๒, p. ๓๐๒.
๔

เมื่อพิจารณาประวัติกฎหมายของประเทศบรูไนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน จะเห็นว่ากฎหมายของประเทศ
บรูไนได้รับอิทธิพลมาจากกฎหมายอังกฤษ และกฎหมายอิสลาม๒๓ โดยกฎหมายอิสลามหรือกฎหมายชะรีอ่ะฮ์
(Sharia Law) ถือเป็นกฎหมายหลักของประเทศบรูไนมาช้านานก่อนที่กฎหมายอังกฤษจะเข้ามามีอิทธิพล
ในประเทศ ทั้งนี้ในปัจจุบันมีแนวโน้มว่าประเทศบรูไนจะให้ความสาคัญกับกฎหมายอิสลามหรือกฎหมายชะ
รีอ่ะฮ์ (Sharia Law) มากขึ้นเรื่อยๆ โดยจะเห็นได้จากการที่สุลต่านองค์ปัจจุบันได้ประกาศให้กฎหมายอาญา
อิส ลามหรือ กฎหมายชะรีอ่ะ ฮ์ (Sharia Law) ๒๔ เริ่ม มีผ ลบัง คับ ใช้ใ นระยะแรกอย่า งเป็น ทางการตั้งแต่
วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (ค.ศ. ๒๐๑๔) โดยกฎหมายชะรีอ่ะฮ์ (Sharia Law) จะบังคับใช้ควบคู่กับ
กฎหมายอาญาทั่วไป๒๕
จากที่กล่าวมาทั้งหมด อาจสรุปได้ว่ากฎหมายของประเทศบรูไนมีวิวัฒนาการตามสภาพสังคมและ
การเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุค ซึ่งมีรายละเอียดโดยย่อดังนี้
ตารางที่ ๑: สรุปวิวัฒนาการของกฎหมายในประเทศบรูไน
ระยะเวลา (ปี)
เหตุการณ์สาคัญ
วิวัฒนาการของกฎหมาย
กว่า ๑,๐๐๐ ปีที่แล้ว - ประชาชนในประเทศบรูไน อาศั ย - ชนเผ่าต่างๆ ในนับถือวิญญาณภูตผี
อยู่เป็นกลุ่มเล็กๆ ในรูปแบบของชน - การระงั บ ข้ อ พิ พ าทเป็ น ไปด้ ว ยความ
เผ่าจานวนมาก
รุนแรง
ศตวรรษที่ ๙
- ประเทศบรูไนได้รับอิทธิพลจาก
- เจ้าผู้ครองรัฐมีสถานะเป็น “เทวราชา”
อาณาจักรศรีวิชัย (Srivijaya)
(Devaraja) คือ เป็นทั้งราชาผู้ปกครอง
๒๓

ASEAN Law Association, see n. ๖, p. ๔.
กฎหมายชะรีอ่ะฮ์จะบังคับใช้ ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะที่ ๑ บังคับใช้ในคดีที่ว่าด้วยความผิดทั่วไปในความผิดสถานเบา ตัวอย่างเช่น การที่ผู้ชาย
มุสลิมไม่ไปละหมาดวันศุกร์ การไม่เคารพวัตรปฏิบัติของมุสลิมในเดือนรอมฎอน การประพฤติไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ โดยจะยังไม่บังคับใช้กับ
ความผิดที่มีบทลงโทษด้วยการเฆี่ยนหรือ ประหารชีวิต แต่ที่มีบทลงโทษปรับหรือจาคุก และในระยะที่สอง จะบังคับใช้กับความผิดที่มีบทลงโทษ
ตามที่ได้ระบุเอาไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานและแนวทางของท่านศาสดานบีมูฮัมมัดหรือ อัสสุนนะห์ แต่ยังไม่บังคับใช้กับความผิดที่มีโทษประหารชีวิต
ตัวอย่างเช่น ความผิดประเภทลักขโมย มีบทลงโทษด้วยการตัดมือ เป็นต้น สาหรับในระยะที่สาม จะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งรวมถึง
ความผิดที่มีโทษประหารชีวิตด้วย ซึ่งถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง อาทิเช่น ปล้นผิดประเวณี การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายกับชายหรือหญิงกับหญิง
การฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ซึ่งประเภทความผิดเหล่านี้นั้นจะมีโทษถึงขั้นการประหารชีวิต เป็นต้น นอกจากนี้กฎหมายชะรีอ่ะฮ์ได้กาหนดกรอบการ
บังคับใช้และประเภทของความผิดให้กับประชาชนในบรูไนเอาไว้ ๓ กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ บังคับใช้เฉพาะเพียงชาวมุสลิมเท่านั้น เช่น การละ
ทิ้งศาสนาอิสลาม การเคารพบูชาลัทธิหรือเทพเจ้าอื่นนอกเหนือจากศาสนาอิสลาม การไม่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน เป็นต้น กลุ่มที่ ๒ บังคับใช้ทั้ง
ชาวมุสลิมและผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม เช่น ความผิดในการลักขโมย การปล้น การฆาตกรรม การทาร้ายร่างกายผู้อื่น การดูหมิ่นศาสดามูฮัมหมัดและ
คัมภีร์อัลกุรอาน การไม่เคารพวัตรปฏิบัติของชาวมุสลิมในเดือนรอมฏอน เช่น การดื่มหรือรับประทานอาหารในที่สาธารณะในช่วงกลางวันของเดือน
รอมฎอน การดื่มสุราในที่สาธารณะ การประพฤติไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ เช่นการสัมผัสและการแสดงความรักด้วยการกอดหรือจุมพิต เป็นต้น
สาหรับในกลุ่มที่ ๓ คือความผิดที่ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมต้องรับโทษด้วยหากมีความเกี่ยวโยงกับมุสลิม เช่น การผิดประเวณีกับชายหรือหญิงที่เป็นมุสลิม
การอยู่ใกล้ชิดกับชายหรือหญิงที่เป็นชาวมุสลิมในสถานที่ลับตาคน เป็นต้น (สามารถ ทองเฝือ, อิสลามการเมืองในการบริหารรัฐสุลต่านบรูไนดารุสส
ลาม, วารสารการเมืองการปกครอง กิจการสาธารณะ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ มีนาคม – สิงหาคม ๒๕๕๗ หน้า ๑๘๑-๑๘๒)
๒๕
สามารถ ทองเฝือ เรื่องเดิม หน้า ๑๘๐-๑๘๑
๕
๒๔

ระยะเวลา (ปี)

ศตวรรษที่ ๑๐
พ.ศ. ๑๙๐๓
(ค.ศ. ๑๓๖๐)

-

-

พ.ศ. ๒๔๓๑
(ค.ศ. ๑๘๘๘)

-

พ.ศ. ๒๔๔๘
(ค.ศ. ๑๙๐๕)

-

เหตุการณ์สาคัญ
วิวัฒนาการของกฎหมาย
(ศตวรรษที่ ๙-๑๐) และ
ดิ น แดนของตนเอง และเป็ น ตั ว แทน
อาณาจักรมัชปาหิต (Majapahit)
ของเทพเจ้ า บนโลกมนุ ษ ย์ ต ามความ
(ศตวรรษที่ ๑๓-๑๔)
เชื่อในศาสนาฮินดู
นาระบบเจ้าผู้ครองรัฐมาใช้
พ่อค้าอาหรับเริ่มนาศาสนาอิสลาม
เข้ามาเผยแพร่ในประเทศบรูไน
เจ้าผู้ครองรัฐ คือ ราชา “อาวัง อา - กฎหมายอิ ส ลามกลายเป็ น กฎหมาย
ลั ก เบตาตาร์ ” (Awang
Alak
หลักของประเทศบรูไน
Betatar) ได้เปลี่ยนมานับถือศาสนา - หลักกฎหมายอิสลามที่ได้รับการผนวก
อิสลาม
เป็นลายลักษณ์อักษร แบ่งเป็น ๒ ฉบับ
พระองค์เปลี่ยนชื่อเป็น สุลต่าน “มู
ได้แก่ “Hukum Kanum Brunei”
ฮั ม หมั ด ชาห์ ” (Muhammad
และ “Undang-Undang dan Adat
Shah) และกลายเป็นสุลต่านองค์
Brunei Lama”
แรกของประเทศบรูไน
- ข้อ พิ พ าทของขาวมุส ลิ ม ถู ก ไกล่ เ กลี่ ย
โ ด ย หั ว ห น้ า ห มู่ บ้ า น ( Village
headman) หรือสมาชิกในครอบครัว
โ ด ย มี ผู้ ป ก ค ร อ ง ต า บ ล ( District
rulers)
- เป็นผู้ชี้ขาดข้อพิพาท และสุลต่าน
- เป็นผู้ตัดสินคนสุดท้ายสาหรับข้อพิพาท
ที่ไม่สามารถตัดสินได้
- ยั ง ไม่ มี ก ารจั ด ตั้ ง องค์ ก รบั ง คั บ ใช้
กฎหมาย เพื่ อ รองรั บ พิ จ ารณาคดี ใ น
ประเทศบรูไน
ประเทศบรูไนตกเป็นรัฐในอารักขา - สุลต่านยังคงสถานะเป็นหัวหน้าของรัฐ
ของประเทศอังกฤษ
แต่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามค าแนะน าของ
(Protectorate)
ประเทศอั ง กฤษในทุ ก เรื่ อ ง ยกเว้ น
ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม
ประเทศบรูไนเป็นเขตปกครองของ
- ร ะ บ บ ก ฎ ห ม า ย ค อ ม ม อ น ล อ ว์
ประเทศอังกฤษ (Residency)
(Common Law) และระบบศาลของ
ประเทศอั ง กฤษก็ ไ ด้ ถู ก น ามาใช้ ใ น
๖

ระยะเวลา (ปี)

เหตุการณ์สาคัญ
-

-

พ.ศ. ๒๕๐๒
(ค.ศ. ๑๙๕๙)

- แก้ ไขสนธิสั ญญาให้ ป ระเทศบรูไ น ได้รับเอกราชบางส่วน โดยหลุดพ้น
จากการเป็ น เขตปกครองของ
ประเทศอังกฤษ
- ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรก
-

พ.ศ. ๒๕๐๕
(ค.ศ. ๑๙๖๒)

- ประเทศบรู ไ นก็ จั ด การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาแห่ ง ชาติ บ างส่ ว นครั้ ง
แรก โดยพรรคประชาชนแห่ งชาติ
บรูไน (the People’s Party of
Brunei) เป็นฝ่ายชนะการเลือกตั้ง - กลุ่ ม กบฏติ ดอาวุ ธ ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ
สมาชิกในพรรคประชาชนแห่งชาติ
บรู ไ นก่ อ ความไม่ ส งบเพื่ อ ต่ อ ต้ า น
การรวมตั ว กั บ ประเทศมาเลเซี ย
แ ล ะ ถู ก ป ร า บ ป ร า ม โ ด ย ก า ร
๗

วิวัฒนาการของกฎหมาย
ประเทศบรูไน
ออกกฎ หมายใน เรื่ อ งระบบศา ล
(Court Enactment) เพื่อใช้สาหรับ
พิจ ารณาคดี ทางแพ่ งและอาญา และ
จัดตั้งศาล ได้แก่
The Court of the Resident
Courts of Magistrate of the First
Class
Courts of Magistrate of the
Second Class
Courts of Native Magistrates
(๕) Courts of Kathis
ประเทศบรูไนสามารถออกกฎระเบียบ
ภายในประเทศตนเองได้ แต่ประเทศ
อั ง กฤษยั ง คงรั บ ผิ ด ชอบภารกิ จ ที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศ
การต่ า งประเทศ และความมั่ น คง
ภายในประเทศ
รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ แรกระบุ ถึ ง สภา
แห่งชาติที่สมาชิกส่วนหนึ่งมาจากการ
เลือกตั้ง
กฎหมายควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินถูก
ประกาศใช้เพื่อควบคุมเหตุการณ์ความ
ไม่ ส งบ และมี ก ารต่ อ อายุ ทุ ก ๆ ๒ ปี
จนถึงปัจจุบัน
ออกกฎห้ามมิให้ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง
ก้าวขึ้นมาดารงตาแหน่งทางการเมือง
ในประเทศบรูไน

ระยะเวลา (ปี)

พ.ศ. ๒๕๑๔
(ค.ศ. ๑๙๗๑)

พ.ศ. ๒๕๒๗
(ค.ศ. ๑๙๘๔)

พ.ศ. ๒๕๕๗
(ค.ศ. ๒๐๑๔)

เหตุการณ์สาคัญ
ช่วยเหลือของทหารอังกฤษ

- แก้ ไ ขสนธิสั ญ ญาระหว่ างประเทศ
บรู ไ นและประเทศอั ง กฤษ เพิ่ ม
อ านาจอธิ ป ไตยให้ ป ระเทศบรู ไ น
มากขึ้น
- ประเทศบรูไนก็ได้รับเอกราชเต็มที่
- รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ฉ บั บ แ ก้ ไ ข ไ ด้ ถู ก
ประกาศใช้
- สุ ล ต่ า นองค์ ปั จ จุ บั น ประกาศใช้
อุดมการณ์แห่งชาติ คือ “ราชาธิป
ไตยอิสลามมลายู” (Melayu Islam
Beraja
หรื อ “MIB”) ในการ
ปกครองประเทศ

วิวัฒนาการของกฎหมาย

- ประเทศบรูไนมีอานาจเต็มที่ในการดูแล
กิจ การภายในประเทศ และประเทศ
อั ง กฤษยั ง คงไว้ ซึ่ ง อ านาจทางการ
ต่างประเทศ และป้องกันประเทศ
- ประเทศบรูไนมีอานาจเต็มที่ในการดูแล
กิจการโดยไม่ถูกควบคุมทางด้านใดๆ
จากประเทศอังกฤษ
- รัฐธรรมนูญถูกแก้ให้ให้รวมศูนย์อานาจ
ไว้ที่สุลต่าน และพักการทาหน้าที่ของ
สถาบันที่ทาหน้าที่ในการร่างกฎหมาย
ของรัฐสภา
- ประชาชนทุกคนของประเทศบรูไนต้อง
เคารพและปฏิ บั ติ ต ามอุ ด มการณ์
แห่งชาติ “MIB” ที่สุ ลต่านนามาใช้
ปกครองประเทศ ประกอบด้วย
- ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
- ศาสนาอิสลาม
- (๓) การเมือ งการปกครองในระบอบ
ราชาธิปไตย
- ประกาศให้กฎหมายอาญาอิส ลาม - บังคั บใช้ กฎหมายอาญาอิส ลาม หรื อ
หรือกฎหมายชะรีอ่ะฮ์ (ระยะแรก)
กฎหมายชะรีอ่ะฮ์ ควบคู่กับกฎหมาย
มีผลบังคับใช้
อาญาทั่วไป

๘

ภาพที่ ๑: สรุปวิวัฒนาการของกฎหมายที่สาคัญในประเทศบรูไน
เหตุการ
ณ์ สาคัญ

ประเทศบรูไน
ได้รับอิทธิพลจาก
อาณาจักรศรีวิชัย
และอาณาจักรมัช
ปาหิต

เจ้าผู้ครองรัฐเปลี่ยน
มานับถือศาสนา
อิสลาม และเปลี่ยน
ตาแหน่งเป็น
“สุลต่าน”

ประเทศบรูไนที่เป็นรัฐใน
อารักขาของประเทศอังกฤษ
(Protectorate) ตกเป็นเขต
ปกครองของประเทศอังกฤษ
(Residency)

พ.ศ.๑๙๐๓
(ค.ศ. ๑๓๖๐)

พ.ศ.๒๔๔๘
(ค.ศ. ๑๙๐๕)

ประเทศบรูไนหลุดพ้น
จากการเป็นเขต
ปกครองของประเทศ
อังกฤษ และประกาศใช้
รัฐธรรมนูญฉบับแรก

จัดการเลือกตั้ง
ครั้งแรก ต่อมามี
การก่อความไม่
สงบ และถูก
ปราบปราม

ประเทศบรูไนได้รับ
เอกราช และ
รัฐธรรมนูญถูกแก้ไข
ภายใต้แนวคิด
อุดมการณ์แห่งชาติ
“MIB”

ประกาศใช้
กฎหมาย
ชะรีอ่ะฮ์
(ระยะแรก)

พ.ศ.๒๕๐๕
(ค.ศ. ๑๙๖๒)

พ.ศ.๒๕๒๗
(ค.ศ. ๑๙๘๔)

พ.ศ.๒๕๕๗
(ค.ศ.๒๐๑๔)

ประชาชนบรูไนทุก
คนต้องปฏิบัติตาม
อุดมการณ์แห่งชาติ
“MIB” ที่สุลต่าน
นามาใช้ปกครอง
ประเทศ ได้แก่

บังคับใช้
กฎหมาย
ชะรีอ่ะฮ์
ควบคู่กับ
กฎหมาย
อาญาทั่วไป

ระยะเวลา
ศตวรรษที่ ๙

วิวัฒนาการ
กฎหมาย

เจ้าผู้ครองรัฐมี
สถานะเป็น
“เทวราชา”
เป็นทั้งราชา
และตัวแทน
ของเทพเจ้า

กฎหมายอิสลาม
กลายเป็นกฎหมาย
หลักของประเทศ
บรูไน โดยแบ่งเป็น ๒
ฉบับได้แก่ “Hukum
Kanum Brunei”
และ “UndangUndang dan Adat
Brunei Lama” แต่
ยังไม่มีการจัดตั้ง
องค์กรบังคับใช้
กฎหมาย

ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์
(Common Law) และระบบ
ศาลของประเทศอังกฤษถูก
นามาใช้
มีการจัดตั้งศาล ได้แก่
(๑) The Court of the Resident
(๒) Courts of Magistrate of the
First Class
(๓) Courts of Magistrate of the
Second Class
(๔) Courts of Native
๙
Magistrates
(๕) Courts of Kathis

พ.ศ.๒๕๐๒
(ค.ศ. ๑๙๕๙)
รัฐธรรมนูญ
ฉบับแรกระบุ
ถึงสภา
แห่งชาติที่
สมาชิกส่วน
หนึ่งมาจากการ
เลือกตั้ง

กฎหมายควบคุม
สถานการณ์ฉุกเฉินถูก
ประกาศใช้เพื่อควบคุม
เหตุการณ์ความไม่สงบ
โดยต่ออายุทุกๆ ๒ ปี
จนถึงปัจจุบัน และ
ออกกฎห้ามมิให้ผู้ที่
ได้รับการเลือกตั้งก้าว
ขึ้นมาดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง

(๑) ภาษาและ
วัฒนธรรมมลายู
(๒) ศาสนาอิสลาม
(๓) การเมืองการ
ปกครองในระบอบ
ราชาธิปไตย

๑.๒ ระบบกฎหมายของประเทศบรูไน
ระบบกฎหมายของประเทศบรูไนได้รับอิทธิพลหลักมาจากกฎหมายคอมมอนลอว์ของประเทศอังกฤษ
(Common Law) และกฎหมายอิสลาม (Islamic Law)
สาหรับอิทธิพลที่ได้รับจากกฎหมายอังกฤษนั้น เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ประเทศบรูไนตกเป็นรัฐในอารักขา
ของประเทศอังกฤษ (Protectorate) ในปี พ.ศ. ๒๔๓๑ (ค.ศ. ๑๘๘๘) และกลายเป็นเขตปกครองของประเทศ
อังกฤษ (Residency) ในปี พ.ศ. ๒๔๔๘ (ค.ศ. ๑๙๐๕)๒๖ ทาให้ประเทศบรูไนได้รับการพัฒ นาตามระบบ
กฎหมายคอมมอนลอว์ของประเทศอังกฤษซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญสาหรับการสร้างระบบกฎหมายที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับศาสนาในประเทศบรู ไน กฎหมายของประเทศบรูไนจึงประกอบไปด้วยกฎหมายลายลั กษณ์อักษรและ
กฎหมายคอมมอนลอว์ โดยปั จ จุ บั น กฎหมายคอมมอนลอว์ ยังคงเป็น แหล่ ง กฎหมายล าดับแรก (Primary
Source) ที่ถูกนามาใช้ในการพิจารณาคดีในศาลแพ่ง (Civil Court) ของประเทศบรูไน๒๗ ทั้งนี้ศาลจะนาหลัก
พิจารณาคดีโดยอาศัยบรรทัดฐานจากคดีก่อน (Case Law and Precedent) มาใช้พิจารณาคดีในกรณีที่ไม่มี
กฎหมายลายลักษณ์อักษรบัญญัติไว้
ประเทศบรูไนมิได้ระบุถึงสถานะของกฎหมายระหว่างประเทศในระบบกฎหมายของประเทศบรูไนไว้
ดังนั้น การที่ประเทศบรูไนจะนากฎหมายระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ
หรื อสนธิสั ญญา มาบั งคับ ใช้ในประเทศนั้ นจะต้องมี การออกกฎหมายภายในประเทศมารองรับกฎหมาย
ระหว่างประเทศเสียก่อน๒๘
ส าหรั บ อิ ท ธิ พ ลที่ ไ ด้ รั บ จากกฎหมายอิ ส ลามนั้ น เกิ ด ขึ้ น อย่ า งเป็ น ทางการในปี พ.ศ. ๑๙๐๓
(ค.ศ. ๑๓๖๐) เมื่อ ราชา “อาวัง อาลักเบตาตาร์” (Awang Alak Betatar) ได้เปลี่ยนจากการนับถือศาสนา
ฮินดูมาเป็นศาสนาอิสลาม และเปลี่ยนชื่อพระองค์เป็น สุลต่าน “มูฮัมหมัด ชาห์” (Muhammad Shah) ทาให้
มีการนากฎหมายอิสลามเข้ามารวมกับ จารีตประเพณี วัฒนธรรม และโครงสร้างสังคมของชนพื้นเมืองใน
ประเทศบรูไน๒๙ กฎหมายอิสลามที่ใช้ในประเทศบรูไนเป็นไปตามหลักกฎหมายชะรีอ่ะฮ์ (Sharia Law) ซึ่งเป็น
ประมวลข้อกฎหมายที่มาจากหลักคาสอนของศาสนาและหลักนิติศาสตร์พื้นฐานของศาสนาอิสลาม โครงสร้าง
ทางกฎหมายจะครอบคลุ ม วิ ถี ก ารด าเนิ น ชี วิ ต ของบุค คลและสาธารณชนตลอดจนครอบคลุ ม ด้ า นต่ า งๆ
ในชีวิตประจาวันทั้งระบบการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบการดาเนินธุรกิจ ระบบการธนาคาร ระบบ
ธุรกรรมหรือทาสัญญา ความสัมพันธ์ในครอบครัว หลักการอนามัย ปัญหาของสังคมและอื่นๆ ด้วยเหตุนี้
บทบาทของหลักชะรีอ่ะฮ์นั้นจึงมีอยู่ให้เห็นเสมอในพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจาวันของมุสลิมแต่ละคนตั้งแต่เกิด
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Hao Duy Phan, Treaty-Making and the Status of Treaties in ASEAN Member States: An Overview, Workshop on the
Promulgation of Laws and Regulations in ASEAN Member States, Jakarta, ๒๓-๒๔ April ๒๐๑๔.
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จนตาย ก่อนจะยกมาเป็นระดับครอบครัว ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ๓๐ ดังนั้นหลักกฎหมายชะรีอ่ะฮ์ได้
นามาใช้แทนหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในหลายกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายลักษณะครอบครัว
๑.๓ ที่มาของกฎหมายบรูไน
บรูไนเป็นประเทศที่ได้รั บอิทธิพลทางกฎหมายมาจากหลายแหล่งด้วยกัน อาทิเช่น กฎหมายคอม
มอนลอว์ (Common Law) กฎหมายอิสลาม และกฎหมายจารีตประเพณี (Customary law หรือ Adat)
โดยที่กฎหมายคอมมอนลอว์และกฎหมายอิสลามถือเป็นแหล่งที่มาหลักของกฎหมายประเทศบรูไน ๓๑ ตั้งแต่
อดีต การที่ประเทศอังกฤษเข้ามาวางรากฐานทางสังคมและกฎหมายในประเทศบรูไนซึ่งเป็นประเทศที่ นับถือ
ศาสนาอิสลาม ก่อให้เกิดการใช้ระบบกฎหมายสองระบบควบคู่กันไปนั่นคือ ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ และ
ระบบกฎหมายที่มีรากฐานมาจากศาสนาอิสลาม ประเทศบรูไนได้นาหลักกฎหมายคอมมอนลอว์ไปพัฒนาเป็น
กฎหมายที่เป็ น ลายลั กษณ์อักษรและบั งคับใช้เป็นการทั่ว ไปต่อประชาการบรูไนโดยส่ ว นใหญ่ ส่ ว นระบบ
กฎหมายที่มีรากฐานมาจากศาสนาอิสลามนั้นมีขอบเขตบังคับใช้เฉพาะฐานความผิดบางประการ และจะบังคับ
ใช้กับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเท่านั้น ๓๒ หลังจากการเข้ามาของอิทธิพลประเทศอังกฤษในต้นศตวรรษที่ ๒๐
ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ เป็น ระบบกฎหมายหลักที่ประเทศบรูไนยึดถือมาโดยตลอด แต่อย่างไรก็ดีใน
ทศวรรษที่ผ่านมา ระบบกฎหมายอิสลามได้ทวีความสาคัญมากขึ้น นอกจากระบบกฎหมายหลักทั้งสองระบบ
แล้ว ประเทศบรูไนมีการใช้กฎหมายจารีตประเพณีในการระงับข้อพิพาทในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชน
ที่มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ (Indigenous Non-Malay Communities) ดังนั้นจึงถือได้ว่าบรูไนใช้ระบบกฎหมาย
แบบผสมคือ กฎหมายอิสลาม กฎหมายคอมมอนลอว์ และกฎหมายจารีตประเพณี๓๓
๑.๓.๑ รัฐธรรมนูญแห่งประเทศบรูไน (Constitution)
เนื่องจากบรูไนมีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ตามรูปแบบของอิสลามมาเลย์ (IslamicMalay) โดยอานาจปกครองเด็ดขาดอยู่ที่สุลต่านคือเป็นทั้งประมุขของประเทศพร้อมๆ กับการเป็นประมุขทาง
ศาสนา โดยที่ สุ ล ต่า นเป็ น ผู้ คั ดเลื อ กคณะรั ฐ มนตรี และเจ้า หน้ าที่ ระดับ สู ง ซึ่ง ส่ ว นใหญ่ เป็ นสมาชิก ภายใน
ครอบครัวรวมทั้งคนใกล้ชิดของสุลต่าน๓๔
รัฐธรรมนูญแห่งประเทศบรูไนประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ค.ศ.๑๙๕๙ ซึ่งในขณะนั้น
บรูไนอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ โดยอังกฤษได้ให้สุลต่านโอมา (Sultan Omar) เป็นผู้สืบทอดอานาจ
๓๐

สามารถ ทองเฝือ เรื่องเดิม หน้า ๑๗๙-๑๘๐
E.Ann Black and Gary F. Bell, see n. ๒, p. ๓๐๓.
๓๒
E.Ann Black and Gary F. Bell, see n. ๒, p. ๓๐๓.
๓๓
University of Ottawa, Muslim Law Systems and Mixed Systems with a Muslim Law Tradition,
http://www.juriglobe.ca/eng/sys-juri/class-poli/droit-musulman.php, (accessed on ๒๗ January ๒๐๑๕).
๓๔
จรัญ มะลูลีม กิติมา อมรทัต และพรพิมล ตรีโชติ, ไทยกับโลกมุสลิม: ศึกษาเฉพาะกรณีชาวไทยมุสลิม, กรุงเทพฯ สถาบันเอเชียศึกษา, ๒๕๓๙,
หน้า ๒๓๔
๑๑
๓๑

ปกครองโดยเด็ดขาดภายใต้รั ฐธรรมนูญปี ๑๙๕๙ นี้ รัฐธรรมนูญแห่งประเทศบรูไนถือเป็นกฎหมายที่มีลาดับ
ศักดิ์สู งสุ ด ในประเทศ และเป็ น กฎหมายที่ส ะท้ อนหลั กการปกครองในระบอบกษัต ริย์ของประเทศบรูไ น
(Malay Islamic Monarchy)๓๕ ประเทศบรูไนปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกสามครั้งด้วยกันในปี ๒๕๑๔ ปี
๒๕๒๗ และปี ๒๕๔๗ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ให้อานาจเด็ดขาดแก่สุลต่านบรูไน (Prerogative Power) ใน
การดาเนิน การเรื่ องการบริ การ (Executive) เรื่องการนิติบัญญัติ (Legislative) และเรื่องการศาสนา
(Religious) โดยสุลต่านบรูไนจะดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ๓๖ และผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพบรูไน ๓๗ ใน
คราวเดียวกัน การดารงตาแหน่งของสุลต่านบรูไนเป็นไปตามหลักการสืบราชสันตติวงศ์ และจะดารงตาแหน่ง
จบจนสิ้นชีพิตักษัยยกเว้นมีการสละอานาจ ประเทศบรูไนไม่มีระบบการแบ่งแยกอานาจของรัฐ (Separation
of Power) ในรัฐธรรมนูญแห่งประเทศบรู ไนข้อที่ ๘๔๓๘ สุลต่านบรูไนมีอานาจในการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
ตามที่เห็นสมควร และในข้อ ๘๕๓๙ ให้สุลต่านบรูไนมีอานาจในการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเพิกถอนบทบัญญัติใดๆ
ในรัฐธรรมนูญได้ นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญในข้อ ๘๔ (B)๔๐ ได้ให้ความคุ้มกันสุลต่านบรูไนจากเขตอานาจศาล
หรืออานาจทางกฎหมายใดๆ๔๑ รัฐธรรมนูญแห่งประเทศบรูไนกาหนดให้ศาสนาประจาชาติคือศาสนาอิสลาม
และกาหนดให้สุลต่านเป็นผู้นาทางศาสนาของประเทศ รัฐธรรมนูญแห่งประเทศบรูไนอนุญาตให้มีการนับถือ
ศาสนาอื่นๆได้ตราบเท่าที่การปฏิบัติตามศาสนาอื่นๆนั้นเป็นไปโดยสงบและสันติ๔๒

๓๕

ถ้อยคาจากการแถลงการณ์ (Royal Speech: titah) ในวาระวันประกาศอิสรภาพของประเทศบรูไน ปี ๒๕๒๗ สืบค้นได้ที่
http://www.jpm.gov.bn (เข้าถึงข้อมูลวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)
๓๖
รัฐธรรมนูญแห่งประเทศบรูไน ข้อ ๔ (๑)(b) ระบุวา่ “Executive authority and principal officers (๑B) His Majesty the Sultan and
Yang Di-Pertuan shall be the Supreme Commander of the Royal Brunei Armed Forces.”
๓๗
รัฐธรรมนูญแห่งประเทศบรูไน ข้อ ๔ (๑)(b) ระบุวา่ “His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan shall be the
Supreme Commander of the Royal Brunei Armed Forces.”
๓๘
รัฐธรรมนูญแห่งประเทศบรูไน ข้อ๘๔ (๑) และ (๒) ระบุว่า “The Government shall be regulated in accordance with the provisions
of this Constitution, and the form of the Government shall not be altered save in pursuance of the power conferred by
Article ๘๕” (๒) Nothing in this Constitution shall be deemed to derogate from the prerogative powers and jurisdiction of His
Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan and, for the avoidance of doubt, it is declared that His Majesty the Sultan and Yang
Di-Pertuan retains the power to make laws and to proclaim a further Part or Parts of the law of this Constitution as to His
Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan from time to time may seem expedient.”
๓๙
รัฐธรรมนูญแห่งประเทศบรูไน ข้อ ๘๕ ระบุว่า “Amendment of Constitution. (๑) His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan
may, by Proclamation, amend, add to or revoke any of the provisions of this Constitution including this Article; and this
Constitution shall not otherwise be amended, added to or revoked.”
๔๐
รัฐธรรมนูญแห่งประเทศบรูไน ข้อ ๘๔ B ระบุวา่ “(๑) His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan can do no wrong in either his
personal or any official capacity.…”
๔๑
นักวิชาการได้ตั้งข้อสังเกตว่า จากการแก้ไขรัฐธรรมนูญในปี ๒๕๔๗ ทาให้ผลของรัฐธรรมนูญมิได้เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ แต่เป็นการ
ยกระดับสุลต่านให้มีฐานะเป็นบรรทัดฐานสูงสุด หรือ Grundnorm อ้างอิงไว้ใน Tsun Hang Tey, ‘Brunei’s Revamped Constitution’,
Australian Journal of Asian Law, Vol. ๙, no. ๒, ๒๐๐๗, p. ๒๖๔.
๔๒
รัฐธรรมนูญแห่งประเทศบรูไน ข้อ ๓ (๒) ระบุวา่ “Official religion of Brunei Darussalam and religious observance. (๒) The Head
of the official religion of Brunei Darussalam shall be His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan.”
๑๒

รัฐธรรมนูญแห่งประเทศบรูไนจัดตั้งสภา (Councils) เพื่อครอบคลุมการดาเนินงานของประเทศใน
เรื่องต่างๆ ประกอบไปด้วยสภารัฐมนตรี (Council of Ministers) สภาองคมนตรี (Privy Council) สภา
ผู้สาเร็จราชการแผ่นดิน (Council of Regency) สภาศาสนา (Religious Council) สภาจารีตประเพณีและ
ขนบธรรมเนียม (Adat Istiadat Council) และสภานิติบัญญัติ (Legislative Council) สภาแต่ละแห่งมีหน้าที่
ดังต่อไปนี้ สภารัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารประเทศ ๔๓ กฎหมายกาหนดให้คณะรัฐมนตรีทุกคนต้องเป็นผู้ที่มีเชื้อ
สายมลายู (Malay Race) และต้องนับถือศาสนาอิสลาม๔๔ สภาองคมนตรีมีหน้าที่ดาเนินงานตามคาแนะนา
ของสุลต่านในการแก้ไขหรือเพิกถอนรัฐธรรมนูญ๔๕ สภาผู้สาเร็จราชการแผ่นดินมีบทบาทในการกาหนดการสืบ
ราชสันตติวงศ์ในกรณีที่มีความจาเป็น ๔๖ สภาศาสนามีหน้าที่ให้คาปรึกษาสุลต่านในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสนา๔๗ สภาจารีตประเพณีและขนบธรรมเนียมมีหน้าที่ให้คาปรึกษาในเรื่องขนบธรรมเนียมของประเทศ ๔๘
และสภานิติบัญญัติซึ่งมีหน้าที่ในการออกกฎหมายและเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของประเทศ๔๙
๑.๓.๒ หลักกฎหมายที่ถือเอาคาพิพากษาเป็นบรรทัดฐาน (Judicial Precedent)
ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรระบุไว้โดยชัดแจ้ง ศาลบรูไนสามารถนาหลักกฎหมายที่ถือเอา
คาพิพากษาในคดีก่อนเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินคดี มาใช้ในการพิจารณาคดี ซึ่งหลักนี้จะมีผลให้คาตัดสินใน
ศาลที่สูงกว่าผูกพันคาตัดสินของศาลชั้นต่ากว่า คดีความที่พิจารณาในประเทศบรูไนจะถูกรวบรวมเป็นฉบับราย

๔๓

รัฐธรรมนูญแห่งประเทศบรูไน บทที่ ๕ เรื่องการดาเนินงานของสภา (Councils of Ministers)
รัฐธรรมนูญแห่งประเทศบรูไน ข้อ ๔ (๕) ระบุวา่ “The appointment of Ministers and Deputy Ministers shall be made from
among the Malay race professing the Islamic Religion, save where His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan otherwise
decides.”
๔๕
รัฐธรรมนูญแห่งประเทศบรูไน บทที่ ๔ เรื่อง Privy Council: Establishment of Privy Council
๔๖
หลักการสืบราชสันตติวงศ์บัญญัติอยูภ่ ายใต้รัฐธรรมนูญแห่งประเทศบรูไน และประกาศกฎการสืบราชสันตติวงศ์ปี ๒๕๐๒ สภาผู้สาเร็จราชการ
แผ่นดินสามารถประกาศการสืบราชสันตติวงศ์แทนสุลต่านได้ หากสุลต่านมีพระชนมายุต่ากว่า ๑๘ ปีในวันที่ขึ้นครองราชย์
๔๗
รัฐธรรมนูญแห่งประเทศบรูไน บทที่ ๒ ข้อที่ ๓ ระบุวา่
“(๑) The official religion of Brunei Darussalam shall be the Islamic religion provided that all other religions may be practised
in peace and harmony by the persons professing them.
(๒) The Head of the official religion of Brunei Darussalam shall be His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan.
(๓) The Religious Council shall be the authority responsible for advising His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan on all
matters relating to the Islamic Religion.”
(๔) For the purpose of this Article, His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan may, after consultation with the Religious
Council, but not necessarily in accordance with the advice of that Council, make laws in respect of matters relating to the
Islamic Religion.”
๔๘
รัฐธรรมนูญแห่งประเทศบรูไน บทที่ ๒ ข้อที่ ๓ A (๑) ระบุว่า “There shall be established a Majlis Mesyuarat Adat Istiadat (to be
known in English as the Adat Istiadat Council) which shall consist of a Chairman and other members, all of whom shall be
appointed by His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan and hold office during His Majesty the Sultan and Yang DiPertuan’s pleasure.”
๔๙
รัฐธรรมนูญแห่งประเทศบรูไน บทที่ ๖ เรื่อง Legislative Council: Establishment of Legislative Council
๑๓
๔๔

ปีเรียกว่า คาพิพากษาของบรูไนดารุสซาลาม (Judgments of Brunei Darussalam) เพื่อใช้ในการเป็น
บรรทัดฐานเพื่อพิจารณาคดีของศาลในประเทศบรูไน๕๐
ข้อดีของหลักกฎหมายที่ถือเอาคาพิพากษาในคดีก่อนเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินคดี คือการที่ศาล
สามารถยึดแนวทางในการพิจารณาคดีในครั้งก่อนมาปรับใช้กับปัญหาที่ไม่มีกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรระบุ
ไว้ชัดเจน แต่ในบางโอกาสการใช้หลักศาลที่สูงกว่ามีผลผูกพันศาลที่ต่ากว่าอาจทาให้ศาลที่ต่ากว่าจะต้องถูก
ผูกพันโดยคาพิพากษาศาลที่สูงกว่าจึงไม่สามารถตัดสินเป็นอย่างอื่นได้ ซึ่งเป็นเหตุผลให้เกิดการอุทธรณ์มากขึ้น
ศาลบรูไนสามารถนาคาตัดสินจากศาลประเทศอื่นๆที่ใช้ระบบคอมมอนลอว์มาประกอบการพิจารณา
คดีด้วย อาทิเช่น คาตัดสินจากศาลประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศออสเตรเลีย และประเทศ
นิว ซีแลนด์ แต่คาตัดสิ น จากศาลประเทศอื่นๆที่ใช้ระบบคอมมอนลอว์จะใช้เพียงแค่เป็นการประกอบการ
พิจารณาคดีเท่านั้น ศาลบรูไนไม่จาเป็นต้องผูกพันตามคาตัดสินเหล่านี้
๑.๓.๓ คอมมอนลอว์ (Common Law)
กฎหมาย Courts Enactment ในปี พ.ศ. ๒๔๔๙ (ค.ศ. ๑๙๐๖) ได้นาระบบกฎหมายคอมมอนลอว์
และหลักแห่งความเที่ยงธรรม (Common Law and Equity) ของประเทศอังกฤษเข้ามาในประเทศบรูไน ๕๑
ดังนั้น คาพิพากษาที่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษสามารถนามาพิจารณาคดีได้ในศาลประเทศบรูไน ๕๒ ระบบ
กฎหมายคอมมอนลอว์ปรากฏรากฐานในพระราชบัญญัติการใช้กฎหมายของประเทศบรูไน (Application of
Law Act ๑๙๕๑) ซึ่งระบุว่าคอมมอนลอว์ของประเทศอังกฤษและหลักแห่งความเที่ยงธรรม รวมถึงบทบัญญัติ
กฎหมายอื่นๆซึ่งใช้เป็นการทั่วไปที่มีผลบังคับใช้ในประเทศอังกฤษ ณ ขณะที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้
ให้สามารถมีผลบังคับใช้ในประเทศบรูไนด้วย๕๓ อย่างไรก็ดี การใช้กฎหมายคอมมอนลอว์ หลักความเที่ยงธรรม
และบทบัญญัติกฎหมายอื่นๆซึ่งใช้เป็นการทั่วไปที่มีผลบังคับใช้ในประเทศอังกฤษนั้นจะต้องไม่ขัดแย้งกับ วิถี
ชีวิตของชาวบรูไน และขนบธรรมเนียมของประเทศ๕๔
ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ ถือว่าเป็นที่มาของกฎหมายหลักในประเทศบรูไนในการพิจารณาคดีใน
๕๕
ศาล โดยนาหลักการใช้คาพิพากษาในคดีก่อนเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินคดี (Stare decisis) และหลักคา
ตัดสินในศาลที่สูงกว่าย่อมผูกพันคาตัดสินของศาลชั้นต่ากว่ามาใช้ นอกจากนี้ ศาลบรูไนยังสามารถนาคาตัดสิน
จากศาลประเทศอื่นๆที่ใช้ระบบคอมมอนลอว์มาประกอบการพิจารณาคดีด้วย อาทิเช่น คาตัดสินจากศาล
ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบ

๕๐

ASEAN Law Association, see n. ๖, p.๓.
ASEAN Law Association, see n. ๖, p. ๔.
๕๒
E.Ann Black and Gary F. Bell, see n. ๒, p. ๓๐๕.
๕๓
วันประกาศใช้พระราชบัญญัตกิ ารใช้กฎหมายของประเทศบรูไน (Application of Law Act ๑๙๕๑) คือวันที่ ๒๕ เมษายน ค.ศ. ๑๙๕๑
๕๔
E.Ann Black and Gary F. Bell, see n. ๒, p. ๓๐๕.
๕๕
E.Ann Black and Gary F. Bell, see n. ๒, p. ๓๐๕.
๑๔
๕๑

วิชาชีพกฎหมายอนุญาตให้ทนายความจากประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์สามารถเข้ามาว่าความใน
ประเทศบรูไนได้๕๖
ประเทศบรูไนมีธรรมเนียมในการเชิญผู้พิพากษาจากประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์มานั่ง
พิจารณาคดี๕๗ ยกตัวอย่างเช่น ศาลบรูไนเชิญผู้พิพากษาจากศาลที่ใช้ระบบคอมมอนลอว์ เช่น ประเทศอังกฤษ
และฮ่องกงมาเป็นผู้พิพากษาประจาศาลในศาลสูง (High Court) และศาลอุทธรณ์๕๘ นอกจากนี้ ผู้พิพากษาใน
ประเทศบรู ไ นเองส่ ว นมากได้ รั บ การศึ ก ษาและได้ รั บ คุ ณ สมบั ติ ก ารเป็ น ผู้ พิ พ ากษา (professional
qualifications) จากประเทศอังกฤษ จึงมีความคุ้นเคยกับระบบการตัดสินคดีในศาลที่ใช้ระบบคอมมอนลอว์
เป็นอย่างดี๕๙
๑.๓.๔ บัญญัติกฎหมายที่ตราขึ้นโดยฝ่ายนิติบัญญัติ (Legislation)
บัญญัติกฎหมายที่ตราขึ้นโดยฝ่ายนิติบัญญัติถือว่าเป็นที่มาของกฎหมายหลักของประเทศบรูไน ประกอบ
ไปด้วยกฎหมายสามประเภทคือ (ก) พระราชบัญญัติที่ตราก่อนประกาศอิสรภาพของประเทศ (ตามกฎหมาย
ประเทศบรูไนเรียกว่า Enactments) (ข) พระราชบัญญัติ (Act) และ (ค) พระราชกาหนด (Order) ในวันที่ ๑
มกราคม ๒๕๒๗ ได้มีการรวบรวมพระราชบั ญญัติของประเทศบรูไนทั้งหมดมาเรียบเรียงเป็นเล่ม เรียกว่า
“กฎหมายแห่งประเทศบรูไน (Laws of Brunei)” ซึ่งจะรวบรวมพระราชบัญญัติ (Acts) ทั้งหมดที่ตราขึ้นหลัง
ประกาศอิสรภาพ ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติที่ตราก่อนประกาศอิสรภาพ (Enactments) จึงไม่ถูกรวมเข้าไปใน
“กฎหมายแห่งประเทศบรูไน (Laws of Brunei)” แต่อย่างไรก็ดี Enactments บางฉบับก็ถูกจัดเข้ามารวมอยู่ใน
“กฎหมายแห่งประเทศบรูไน (Laws of Brunei)” ด้วยเช่นกันถ้าหาก Enactments นั้นได้รับการปรับปรุงแก้ไข
อย่างสม่าเสมอ และมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม ปัจจุบัน “กฎหมายแห่งประเทศบรูไน
(Laws of Brunei)” ประกอบไปด้วยกฎหมายที่ตราขึ้นโดยฝ่ายนิติบัญญัติมากกว่า ๒๐๐ ฉบับ
พระราชกาหนด (Order) เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นในภาวะฉุกเฉิน โดยที่สุลต่านมีอานาจตามรัฐธรรมนูญ
ในการตราพระราชกาหนดใดๆออกมายามจาเป็น ๖๐ พระราชกาหนดจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภานิติ
๕๖

Laws of Brunei, Chapter ๑๓๒, Legal Profession Act, Part II, Admission of Advocates and Solicitors, Qualifications and
procedure for admission ระบุวา่ “…(๓) A person who is not, on the date of his petition for admission, either a citizen of
Brunei Darussalam or a permanent resident, shall only apply for admission if, in addition to satisfying the requirements of
subsection (1), he has been in active practice in any part of the United Kingdom, in Singapore, in any part of Malaysia, in
any Australian State or Territory or in any other country or territory or part of a country or territory in the Commonwealth
designated by the Attorney General by notice in the Gazette for at least 7 years immediately preceding such application.”
๕๗
อดีตประธานศาลอุทธรณ์ของประเทศบรูไนคือ Judge Noel Power จากประเทศออสเตรเลีย
๕๘
International Business Publication, Brunei Company Laws and Regulations Handbook, United States, ๒๐๐๘, p. ๒๐.
๕๙
Oxford Business Group, The Report: Brunei Darussalam, Brunei, ๒๐๑๓, p. ๑๙๕.
๖๐
รัฐธรรมนูญแห่งประเทศบรูไน ข้อ ๘๓ (๓) ระบุวา่ “When a Proclamation of Emergency has been made and so long as such
Proclamation is in force, His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan may make any Orders whatsoever which he considers
desirable in the public interest; and may prescribe penalties which may be imposed for any offence against any such Order;
and may provide for the trial by any court of persons charged with such offences.”
๑๕

บัญญัติในการตราเป็นกฎหมาย ซึ่งก่อนที่จะตราเป็นกฎหมายได้จะต้องส่งให้สุลต่านให้การรับรอง พระราช
กาหนดที่ได้รับการรับรองโดยสุลต่านแล้วจะลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา (Government Gazette) ให้มี
ผลบังคับใช้ ณ วันที่สุลต่านให้การรับรอง
นอกจากพระราชบัญญัติ (Act) และพระราชกาหนด (Order) จะถือว่าเป็นที่มาของกฎหมายใน
ประเทศบรูไนแล้ว ตราสารดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นที่มาของกฎหมายประเทศบรูไนด้วย ได้แก่ (ก) สนธิสัญญา
ไมตรีและ ความร่วมมือระหว่างบรูไนดารุสซารามและสหราชอาณาจักร ลงวันที่ ๗ มกราคม ค.ศ. ๑๙๗๙๖๑
(ข) ประกาศเขตไหล่ทวีป ค.ศ. ๑๙๕๔๖๒ (ค) พระราชกาหนดเรื่องเขตแดนบอร์เนียวส่วนเหนือ ค.ศ. ๑๙๕๘๖๓
และ (ง) พระราชกาหนดเรื่องเขตแดนซาราวัก ค.ศ. ๑๙๕๘๖๔
๑.๓.๕ กฎหมายลาดับรอง (Subsidiary Legislation)
กฎหมายลาดับรอง ได้แก่ กฎ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ หรือเอกสารอื่น ๆ ที่มีผลบังคับทางกฎหมาย
และถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของบัญญัติกฎหมาย ซึ่งจะมีการตราออกมาใช้โดยอาศัยอานาจของกฎหมายแม่๖๕
อานาจในการตรากฎหมายลาดับรองระบุไว้ใน มาตรา ๑๓ แห่ง Interpretation and General Clauses Act
(หมวด ๔)๖๖ และในมาตรา ๑๖๖๗ บัญญัติว่ากฎหมายลาดับรองจะต้องถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ทั้งพระราชกาหนดและกฎหมายลาดับรองสามารถได้รับการยกระดับขึ้นเป็นพระราชบัญญัติได้ด้วย
การทบทวนของสานักอัยการสูงสุด โดยพระราชบัญญัติทบทวนกฎหมาย (The Law Revision Act ๒๐๐๑)
กาหนดให้มีการทบทวนกฎหมายต่างๆที่ลงประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาหลังจากวันที่ ๑ มกราคม ของทุก
ปี เพื่อที่จะแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะนากฎหมายที่ได้รับ
การปรับปรุงหรือแก้ไขเข้ามาผนวกอยู่ใน “กฎหมายแห่งประเทศบรูไน (Laws of Brunei)” ในฐานะ
พระราชบัญญัติต่อไป๖๘
๖๑

Treaty of Friendship and Co-operation between Brunei Darussalam and the United Kingdom ๑๙๗๙.
The Continental Shelf Proclamation ๑๙๕๔.
๖๓
The North Borneo (Definition of Boundaries) Order in Council ๑๙๕๘.
๖๔
The Sarawak (Definition of Boundaries) Order in Council ๑๙๕๘.
๖๕
Interpretation and General Clauses Act, Cap ๔.
๖๖
Interpretation and General Clauses Act, Cap ๔ Section ๑๓ ในเรื่อง Powers included in authority to make subsidiary
legislation ระบุว่า “The following provisions shall apply to subsidiary legislation — (a) authority to make subsidiary legislation
shall include — (i) authority to provide that a contravention thereof shall be punishable by imprisonment for such term,
not exceeding ๖ months, or with such fine not exceeding $๑๐,๐๐๐ , or by both such fine and imprisonment, as may be
specified in the subsidiary legislation…”
๖๗
Interpretation and General Clauses Act, Cap ๔ Section ๑๖ ระบุว่า “Power to make subsidiary legislation shall, unless
another method of publication is authorised, be deemed to include a direction to publish it in the Gazette and, without
prejudice to the provisions of sections ๑๕ and ๑๘, a direction that it shall come into operation on the date of its
publication….”
๖๘
ASEAN Law Association, see n. ๖, p. ๒.
๑๖
๖๒

๑.๓.๖ กฎหมายอิสลามหรือกฎหมายชะรีอ่ะฮ์
กฎหมายอิสลามของประเทศบรูไน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากฎหมายชะรีอ่ะฮ์เป็นกฎหมายของศาสนา
อิสลามซึ่งมีที่มาจากคัมภีร์อัลกุรอาน (Quran) ซึ่งคือสิ่งที่ศาสนทูตมุฮัมมมัดพูด กระทา หรือยอมรับ (Sunnah)
และหลักกฎหมายของศาสนาอิสลามอื่นๆ กฎหมายชะรีอ่ะฮ์มีขอบเขตกว้างกว่ากฎหมายธรรมดาเนื่องจาก
ศาสนาระบุให้กฎหมายชะรีอ่ะฮ์ครอบคลุมพฤติกรรมระหว่างมนุษย์ด้วยกันเอง และระหว่างมนุษย์และผู้สร้าง
มนุษย์๖๙ ในปัจจุบัน กฎหมายชะรีอ่ะฮ์ใช้บังคับกับชาวมุสลิมสาหรับความผิดดังต่อไปนี้ ความผิดอาญา (เช่น
ความผิดเกี่ยวกับการฆ่าคน การข่มขืน และความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เป็นต้น)๗๐ ความผิดที่เกิดจากการละเมิด
ศาสนาอิสลาม๗๑ ความผิดเรื่องครอบครัว ๗๒ ความผิดเรื่องมรดก๗๓ และความผิดฐานการผิดพันธะทางศานา
เช่นการละเมิดพิธีถือศีลอด หรือการกระทาขัดกับหลักฮาลาล ๗๔ ความผิดเหล่านี้จะสามารถลงโทษได้โดยคา
พิพากษาจากศาลชะรีอ่ะฮ์ (Syariah Courts)๗๕ เท่านั้นโดย State Mufti ซึ่งเป็นประธานของสภากฎหมาย
และศาลนาอิสลาม (Legal Committee of the Religious Council) จะเป็นผู้มีอานาจในการใช้บังคับ
กฎหมายชะรีอ่ะฮ์ และ State Mufti ยังเป็นผู้ออก fatawa หรือกฎศาสนาซึ่งชาวบรูไนมุสลิมนั้นจะต้องถูก
ผูกพันปฏิบัติตาม๗๖
จากการประกาศใช้พระราชกาหนดกฎหมายอาญาอิสลาม (The Syariah Penal Code Order
๒๐๑๓) ผู้ที่กระทาความผิดจะต้องได้รับการลงโทษอย่างเด็ดขาดด้วยวิธีการลงโทษแบบดั้งเดิม ตัวอย่างเช่น
โทษของการลักทรัพย์คือการตัดมือ หรือความผิดเกี่ยวกับเพศ การมีเพศสัมพันธ์นอกสมรส หรือเป็นพวกรัก
ร่วมเพศจะถูกมัดกับเหลักและให้สาธารณชนรุมขว้างปาหินใส่จนแก่จะถึงแก่ความตาย การดื่มสุรามีโทษเฆี่ยน
๔๐ ครั้งหากผู้กระทาผิดนั้นเป็นมุสลิม แต่หากมิใช่เป็นมุสลิมการดื่มสุราในที่สาธารณะจะมีโทษแค่ปรับเท่านั้น
รับบาลบรูไนประกาศว่าตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๐๑๕ กฎหมายชะรีอ่ะฮ์จะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบ
ซึ่งหากบรูไนบังคับใช้กฎหมายชะรีอ่ะฮ์อย่างเต็มรูปแบบได้ตามที่กาหนด ก็จะเป็นประเทศมุสลิมประเทศแรก
ในโลกที่มีการบังคับใช้กฎหมายนี้ได้อย่างเต็มรูปแบบ๗๗
การบังคับใช้กฎหมายชะรีอ่ะฮ์ของประเทศบรูไนถือเป็นก้าวสาคัญของการปฏิรูปประเทศให้เป็นมุสลิม
เคร่งศาสนามากขึ้น เป็นกฎหมายอิสลามที่มีผลบังคับใช้ในการบริหารจัดการปกครองบ้านเมืองภายในประเทศ
โดยการประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวนี้มิได้หวั่นเกรงต่อการกล่าวโจมตีจากประชาคมโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
๖๙

E.Ann Black and Gary F. Bell, see n. ๒, p. ๓๐๖.
The Syariah Penal Code Order (๒๐๑๓).
๗๑
The Religious Council and Kadis Courts Act, Cap ๗๗ (๑๙๘๔).
๗๒
The Emergency (Islamic Family Law) Order (๑๙๙๙), and the Islamic Adoption of Children Order (๒๐๐๑).
๗๓
The Emergency (Islamic Family Law) Order (๑๙๙๙).
๗๔
The Halal Meat Act, Cap ๑๘๓ (๑๙๙๙).
๗๕
The Syariah Courts Act, Cap ๑๘๔ (๑๙๙๙), and the Syariah Court Evidence Oder (๒๐๐๑).
๗๖
E. Ann Black, Gary F. Bell, see n. ๒, p.๓๐๖.
๗๗
สามารถ ทองเฝือ เรื่องเดิม หน้า ๑๘๓
๑๗
๗๐

จากชาติตะวันตก ทั้งนี้ ที่ปรึกษากฎหมายภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของคณะกรรมการยุติธรรมภายใต้
สหประชาชาติฝ่ายสิ ทธิมนุ ษยชนได้แสดงความเห็ นว่าโทษประหารชีวิตในหลายลักษณะความผิ ดตามบท
กฎหมายนี้นั้นหลายโทษถือเป็นการทรมานภายใต้นิยามของกฎหมายระหว่างประเทศ๗๘
การที่บรูไนซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประเทศมุสลิมสายกลางมาโดยตลอดได้ประกาศใช้กฎหมายชะรีอ่ะฮ์แบบ
เคร่งครัดแทนที่ระบบกฎหมายแบบอังกฤษผสมกับกฎหมายอิสลามแบบเดิมที่ใช้บังคับกันมาตั้งแต่การประกาศ
เอกราชจากอังกฤษ จึงเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างทั่วไป ๗๙ โดยนักวิชาการบางท่านเห็นว่ากฎหมายชะ
รีอ่ะฮ์นี้ไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่รักสงบแบบมาเลย์แต่เดิมที่ชาวบรูไนส่วนใหญ่ถือปฏิบัติสืบมา อย่างไรก็ดี
ในพระราชดารัสขององค์สุลต่านหรือสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนในพิธีประกาศบังคับใช้กฎหมายอาญา
อิสลามเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๐๑๔ (จดหมายข่าวบันดาร์ฯ.Vol.๕/๒๐๑๔) มีใจความตอนหนึ่ง กล่าวว่า
“การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวนี้ถือเป็นการฟื้นฟูกฎหมายอาญาอิสลาม ซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีการบังคับใช้มาแล้ว
ในบรู ไ นเมื่ อ หลายศตวรรษที่ ผ่ า นมาและเป็ น หน้ า ที่ ข องพระองค์ ที่ จ ะต้ อ งท าให้ มี ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย
ของอัลลอฮ์จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งใจดาเนินการเพื่ออัลลอฮ์โดยไม่ลังเลใจ” นอกจากนี้ องค์สุลต่านยัง
มีพระราชดารัสต่อประเด็นเสียงวิจารณ์จากสื่อต่างชาติและกลุ่มสิทธิมนุษยชนว่าบรูไนไม่เคยมองต่างชาติในแง่
ลบต่อการกระทาใดๆ เพราะถือเป็นสิทธิในการเลือกและบรูไนมิได้คาดหวังที่จะให้ผู้อื่นยอมรับและเห็นด้วยกับ
บรูไน แต่ผู้อื่นก็ควรเคารพในการเลือกบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวดังที่บรูไนเองให้ความเคารพต่อสิทธิของผู้อื่น
การบังคับใช้กฎหมายอาญาอิสลามเป็นไปตามพระประสงค์ของอัลลอฮ์ ซ่ึงถือเป็นที่สุดไม่มีความเกี่ยวข้องกับ
ทฤษฎีใดๆ ทั้งนี้ ทรงยินดีที่ประชาชนชาวบรูไนให้การสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายอาญาอิสลามในบรูไน
๑.๓.๗ กฎหมายจารีตประเพณี (Customary Law)
ต้นแบบกฎหมายชะรีอ่ะฮ์ของประเทศบรูไนเป็นการผสมผสานระหว่างอิทธิพลของกฎหมายอิสลาม
จากมลายู (Malays) และจารีตประเพณีของคนท้องถิ่น (Adat)๘๐ ที่มีอยู่ก่อนการเข้ามาของมลายู ดังนั้น
กฎหมายอิ ส ลามที่ ใ ช้ใ นประเทศบรู ไ นจะมี ค วามแตกต่ า งจากประเทศกลุ่ ม อิ ส ลามอื่น ๆในภูมิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ กฎหมายจารีตประเพณีของชุมชนท้องถิ่นจึงมีรากฐานอยู่ในประเทศบรูไนมาช้านาน และ
มักจะใช้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในท้องถิ่นสาหรับชนกลุ่มน้อยที่ไม่มีเชื้อสายมลายู๘๑
ในปั จ จุ บั น ประเทศบรู ไนมีก ารใช้ กฎหมายจารีต ประเพณี ในเรื่อ งการแบ่ งแยกสิ นสมรส (harta
sepencarian) ที่ มี ร ากฐานมาจากการปฏิ บั ติ สื บ ต่ อ กั น มาช้ า นาน โดยข้ อ พิ พ าทเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งนี้ จ ะมี ก าร
๗๘

Stuart Grudgings, Brunei adopts sharia law, others in region consider it, Reuters, available at http://uk.reuters.com/article/
2014/04/29 /uk-brunei-sharia-idUKKBN0DF1U320140429 (accessed on ๑๐ November ๒๐๑๔).
๗๙
The Sydney Morning Herald, Australia to question Brunei over stoning laws before trade talks, available at
http://www.smh.com.au/federal-politics/political-news/australia-to-question-brunei-over-stoning-laws-before-trade-talks20140629-zsq1h.html (accessed on ๙ November ๒๐๑๔).
๘๐
Michael Barry Hooker, A Concise Legal History of South-East Asia, Claredon Press, Oxford, ๑๙๗๘, ๔๙-๕๑.
๘๑
Kartindo Academia , Brunei Factbook, Excerpt-Location: Southeastern Asia, bordering the South China Sea and Malaysia,
p.๑๑๒.
๑๘

ดาเนินคดีในศาลชะรีอ่ะฮ์ (Syariah Courts) นอกจากนี้ ประเทศบรูไนยังมีการรับรองกฎหมายจารีตประเพณี
จีนในเรื่องการแต่งงาน โดยให้มีการจดทะเบียนแต่งงานตามจารีตประเพณีจีนได้๘๒ โดยศาลยุติธรรมจะมีอานาจ
ในการดาเนินคดีถ้าหากเกิดข้อพิพาทในเรื่องความสมบูรณ์ของการแต่งงานตามประเพณีจีน
กฎหมายจารีตประเพณีจึงถือได้ว่าเป็นที่มาที่สาคัญของกฎหมายชะรีอ่ะฮ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องครอบครัว มรดก หรือเรื่องอื่นๆ แต่นอกเหนือจากกฎหมายชะรีอ่ะฮ์แล้ว กฎหมายลายลักษณ์อักษร
ของบรูไนในปัจจุบัน (ที่ไม่ใช่กฎหมายชะรีอ่ะฮ์) ปรากฏรากฐานจากกฎหมายจารีตประเพณีท้องถิ่นน้อยมาก
คงมีแต่เพียงเรื่องการรับรองความสมบูรณ์ของการแต่งงานตามประเพณีจีนตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น เท่านั้น ที่
ได้รับอิทธิพลมาจากจารีตประเพณีท้องถิ่น
๑.๔ ศักดิ์และลาดับชั้นของกฎหมาย
ศักดิ์และลาดับชั้นของกฎหมายบรูไนจากลาดับสูงสุดไปจนถึงลาดับต่าสุด เป็นไปตามนี้ คือ
 กฎหมายสูงสุดได้แก่ กฎหมายรัฐธรรมนูญ (Constitutional Law)
 กฎหมายหลักได้แก่ (๑) บัญญัติกฎหมายที่ตราโดยฝ่ายนิติบัญญัติ (Legislation) (๒) กฎหมาย
อิสลาม (Islamic Laws)
 กฎหมายลาดับรอง (Subsidiary Legislation) ได้แก่ (๑) กฎ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ หรือ
เอกสารอื่น ๆ ที่มีผลบังคับทางกฎหมายและถูกผนวกเป็ นส่วนหนึ่งของบัญญัติกฎหมาย ซึ่งจะมี
การตราออกมาใช้โดยอาศัยอานาจของกฎหมายแม่ (๒) หลักกฎหมายที่ถือเอาคาพิพากษาในคดี
ก่อนเป็ น บรรทัด ฐานในการตั ดสิ นคดี (Judicial Precedent) และ (๓) หลั กกฎหมาย
คอมมอนลอว์ของประเทศอังกฤษ (Common Law of England)

๘๒

Chinese Marriage Act, Cap ๑๒๖ (๑๙๘๙). Article ๒ ระบุว่า “in this Act and any rules made thereunder — “Chinese
marriage” means a marriage contracted according to established Chinese law or custom and include a marriage constituted
by the marital intercourse of persons betrothed according to such law or custom.”
Article ๔ ระบุว่า “every Chinese marriage contracted within Brunei Darussalam shall be registered within one month with the
Registrar of the district in which the husband resides…”
๑๙

ภาพที่ ๒: ลาดับศักดิ์กฎหมายบรูไน
กฎหมายสูงสุด

กฎหมายหลัก

กฎหมายลาดับรอง

กฎหมายรัฐธรรมนูญ

บัญญัติกฎหมายที่ตราโดยฝ่ายนิตบิ ัญญัติ

กฎหมายอิสลามหรือกฎหมาย
ชะรีอ่ะฮ์

กฎ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ
หรือเอกสารอื่น ๆ ที่มีผล
บังคับทางกฎหมาย

หลักกฎหมายที่ถือเอาคาพิพากษา
ในคดีก่อนเป็นบรรทัดฐานในการ
ตัดสินคดี

หลักกฎหมายคอมมอนลอว์
ของประเทศอังกฤษ

๑.๔.๑ การปรับใช้กฎหมายตามลาดับศักดิ์ของประเทศบรูไน
แนวทางการพิจารณาคดีของศาลบรูไนจะยึดกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร (กฎหมายรัฐธรรมนูญ
กฎหมายหลัก และกฎ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ หรือเอกสารอื่น ๆ ที่มีผลบังคับทางกฎหมาย) โดยที่กฎหมาย
ทั้งหมด (ทั้งเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่เป็นลายลักษณ์อักษร) จะขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ได้๘๓
หากไม่ มีกฎหมายลายลั ก ษณ์อั กษรระบุไ ว้ชั ดเจนในเรื่ องใด ศาลบรูไนสามารถน ากฎหมายคอม
มอนลอว์ของประเทศอังกฤษ (common law) ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ใช้อยู่ในประเทศอังกฤษ และที่ไม่
เป็นลายลักษณ์อักษร อาทิเช่น ความเที่ยงธรรม (Equity) หลักหลักกฎหมายที่ถือเอาคาพิพากษาในคดีก่อน
เป็นบรรทัดฐานในการตัดสินคดี (Judicial Precedent) มาใช้บังคับในบรูไนได้เช่นกัน แต่จะนามาใช้ได้เท่าที่
ไม่ขัดกับธรรมเนียมปฏิบัติในท้องถิ่นของประเทศบรูไน๘๔
ในส่วนของกฎหมายชะรีอ่ะฮ์นั้น เมื่อมีการประกาศใช้ พระราชกาหนดกฎหมายอาญาอิสลาม (The
Syariah Penal Code Order ๒๐๑๓) เมื่อปี ๒๐๑๔ ศาลชะรีอ่ะฮ์จึงมีอานาจในการพิจารณาคดีความผิด
๘๓

ASEAN Law Association, see n. ๖, p. ๔.
Application of Laws Act Section ๒ ระบุว่า “Subject to the provisions of this Act and save in so far as other provision has
been or may hereafter be made by any written law in force in Brunei Darussalam, the common law of England and the
doctrines of equity, together with statutes of general application, as administered or in force in England at the commencement
of this Act, shall be in force in Brunei Darussalam prrovided that the said common law, doctrines of equity and statutes of
general application shall be in force in Brunei Darussalam so far only as the circumstances of Brunei Darussalam and of its
inhabitants permit and subject to such qualifications as local circumstances and customs render necessary.”
๒๐
๘๔

เกี่ยวกับการฆ่า ข่มขืน ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งเดิมเคยอยู่ภายใต้การพิจารณาของศาลอาญาภายใต้ประมวล
กฎหมายอาญา (The Penal Code)๘๕ ดังนั้นในขณะนี้ บรูไนจึงมีกระบวนพิจารณาทางอาญาซึ่งใช้ทั้งประมวล
กฎหมายอาญา (The Penal Code) และพระราชกาหนดกฎหมายอาญาอิสลาม (The Syariah Penal Code
Order ๒๐๑๓) ในขณะเดียวกัน
การพิจารณาว่าคดีอาญาประเภทไหนจะเข้าไปสู่กระบวนการพิจารณาภายใต้ประมวลกฎหมายอาญา
เดิม หรือพระราชกาหนดกฎหมายอาญาอิสลามฉบับใหม่ อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ในปัจจุบัน
แนวทางการกาหนดว่าหน่วยงานของรัฐที่เ กี่ยวข้องจะมีวิธีการในการเลือกดาเนินข้อกล่าวหาอย่างไรและโดย
ผ่านกฎหมายและเขตอานาจศาลใดยังไม่เป็นที่ปรากฏแน่นอน๘๖
๑.๕ ระบบศาลและวิธีการตีความกฎหมาย
ประมวลกฎหมายอาญาอิสลามเป็นกฎหมายที่ถูกบัญญัติไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน โดยเน้นกระบวนการ
พิสูจน์ความผิดของผู้กระทาความผิดที่มีบทลงโทษร้ายแรง โดยจะเน้นไปที่พยานบุคคลซึ่งเห็นการกระทา
ความผิดด้วยตาอย่างชัดเจน และมิใช่เป็นการคาดเดา โดยหากเงื่อนไขของการพิสูจน์หลักฐานความผิดไม่
ครบถ้วนตามหลักการศาสนาอิสลาม ความผิดดังกล่าวก็จะถูกนาไปสู่การพิจารณาด้วยกฎหมายทั่วไป
นอกเหนื อจากกฎหมายอิส ลามแล้ ว ระบบกฎหมายและระบบศาลอังกฤษได้เข้ ามามีบ ทบาทใน
ประเทศบรูไน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านระบบศาล ในปี ค.ศ. ๑๙๐๖ และ ๑๙๐๘ ได้มีการออกกฎหมายใน
เรื่องระบบศาล (Court Enactment) เพื่อใช้สาหรับพิจารณาคดีแพ่งและคดีอาญา และจัดตั้งศาลดังต่อไปนี้
(๑) The Court of the Resident (๒) Courts of Magistrate of the First Class (๓) Courts of
Magistrate of the Second Class (๔) Courts of Native Magistrates และ (๕) Courts of Kathis
ระบบศาลยุติธรรมของประเทศบรูไนประกอบด้วยศาลยุติธรรมและศาลชะรีอ่ะฮ์ ในคดีอาญาและคดี
แพ่ง ศาลอุทธรณ์เป็นศาลสูงสุดในการอุทธรณ์ในประเทศบรูไน ศาลชะรีอ่ะฮ์ของประเทศบรูไนรับพิจารณาคดี
ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาในคดีที่ศาลยุติธรรมไม่มีเขตอานาจ โดยจะเป็นคดีที่เกี่ยวกับกฎหมายอิสลาม เช่น คดีที่
เกี่ยวกับการยื่นขอรับบุตรบุญธรรม การแบ่งมรดกตามพินัยกรรมหรือการแบ่งมรดกซึ่งไม่ได้ทาพินัยกรรมไว้
การให้การอนุมัติการประมูล และเรื่องต่างๆ ที่อยู่ภายใต้กฎหมายอิสลาม อย่างไรก็ดี ประเทศบรูไนยังไม่มีการ
จัดตั้งศาลชานัญพิเศษซึ่งอาจก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจได้ เนื่องจากจะเกิดความล่าช้าในการ
พิจารณาคดีธุรกิจเฉพาะ และปัญหาความชานาญของตุลาการในการพิจารณาคดี

๘๕

The Penal Code, Cap ๒๒ (๒๐๐๑).
Oxford Business Group, Dual track: Common and sharia law systems are both in operation in the Sultanate,
http://www.oxfordbusinessgroup.com/overview/dual-track-common-and-sharia-law-systems-are-both-operation-sultanate,
เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘.
๒๑
๘๖

๑.๕.๑ ศาลยุติธรรม
ศาลยุ ติ ธ รรมเป็ น ศาลที่ พิ พ ากษาคดี ค วามนอกเหนื อ จากที่ มี เ ขตอ านาจภายใต้ ศ าลชะรี อ่ ะ ฮ์ ใช้
ภาษาอังกฤษในกระบวนการพิจารณา และจะมีผู้แปลเป็นภาษามาเลย์หรือภาษาท้องถิ่นอื่นหากมีความจาเป็น
ทั้งนีค้ าพิพากษาทาเป็นภาษาอังกฤษ และกฎเกณฑ์เกี่ยวกับพยานหลักฐานใช้ตามแบบกฎหมายคอมมอนลอว์
ของประเทศอังกฤษ ศาลของบรูไนมีความแตกต่างจากระบบอังกฤษโดยที่ศาลบรูไนไม่มีการใช้ลูกขุนในคดี
ความผิดอาญา ผู้พิพากษาจะเป็นผู้พิจารณาทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมาย
๑.๕.๑.๑ ศาลชั้นต้น (Subordinate Court)
พระราชบัญญัติกฎหมายศาลชั้นต้น (The Subordinate Courts Act ๑๙๘๓) กาหนดให้ศาลชั้นต้น
ประกอบด้วย ศาลแขวง (Magistrate Courts) และศาลเยาวชน (Juvenile Courts) โดยศาลแขวงถูกควบคุม
โดยพระราชบัญญัติศาลชั้นต้น (Subordinate Courts Acts ๑๙๘๓) กาหนดให้สุลต่านจัดตั้งศาลแขวงและยัง
เป็นการยกเลิกศาลแขวงที่มีหลายชั้นในสมัยก่อน คดีความส่วนมาก จะมีการพิจารณาโดยศาลแขวง ศาลแขวง
มีที่ตั้งใน ๔ เขต คือ Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan, Kuala Belait, Tutong and
Temburong ศาลแขวงมีเขตอานาจในการพิจารณาทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา๘๗
ศาลเยาวชนตั้งอยู่ใน ๔ เขต ได้แก่ Bandar Seri Begawan, Tutong, Kuala Belait and
Temburong โดยศาลเยาวชนจะพิจารณาคดีในสามประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ การกระทาความผิดอาญาโดย
เยาวชนอายุไม่ถึง ๑๘ ปี การกระทาความผิดอาญาโดยเยาวชนซึ่งไม่อยู่ในการดูแลของผู้ปกครอง และการ
กระทาความผิดอาญาโดยเยาวชนที่ต้องการการดูแลและคุ้มครองเป็นพิเศษ
๑.๕.๑.๒ ศาลชั้นกลาง (Intermediate Court)
ศาลชั้นกลางจัดตั้งโดย พระราชบัญญัติศาลชั้นกลาง (Intermediate Court Act) โดยจัดตั้งขึ้นตั้งแต่
ปี ๑๙๙๑ ผู้พิพากษาประจาศาลชั้นกลางนั้นได้รับการแต่งตั้งจากสุลต่านและสามารถนั่งพิจารณาคดีได้เพียง
ลาพัง เป็นศาลเปิดและสาธารณชนสามารถเข้าฟังกระบวนพิจารณาได้ ซึ่งรับพิจารณาทั้ง คดีแพ่งและคดีอาญา
โดยในคดีอาญาจะรับพิจารณาคดีอาญาที่ระวางโทษไม่เกิน ๒๐ ปี ศาลชั้นกลางไม่มีอานาจพิจารณาคดีที่มี
โทษประหารชีวิต สาหรับคดีแพ่ง ศาลชั้นกลางสามารถรับพิจารณาคดีที่มีทุนทรัพย์มากกว่า B$๑๕๐๐๐ แต่ไม่
เกิน B$๑๐๐๐๐๐ หรือจานวนที่ระบุไว้ในคาสั่งของผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้คดีที่ศาล
ชั้นกลางรับพิจารณาจะต้องมีจุดเกาะเกี่ยวของการกระทาความผิดเกิดในประเทศบรูไน หรือผู้กระทาความผิด
มีธุรกิจหรือพานักอยู่ในบรูไน หรือการกระทาความผิดมีข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในประเทศบรูไน
คาตัดสินที่ออกโดยศาลชั้นกลางสามารถอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ได้ หน้าที่พิเศษของผู้พิพากษาในศาล
ชั้นกลาง คือ เป็นผู้ดูแลจัดการการเข้าสมัครเป็นทนายว่าความ (advocate) และทนายให้คาปรึกษา (solicitor)
๘๗

E. Ann Black, Gary F. Bell , see n. ๒, p. ๓๐๙.
๒๒

๑.๕.๑.๓ ศาลฎีกา (Supreme Court)
ศาลฎี ก าบรู ไ นเริ่ ม ก่ อ ตั้ ง ในปี ๑๙๖๓ เป็ น ศาลที่ มี ก ารบั น ทึ ก การด าเนิ น กระบวนพิ จ ารณา โดย
ประกอบด้วยศาลอุทธรณ์ (The Court of Appeal) ซึ่งพิจารณาคดีอุทธรณ์ทั้งคดีอาญาและคดีแพ่ง ๘๘ และ
ศาลสูง (High Court) ซึ่งพิจารณาตั้งแต่การเริ่มต้นคดีและคดีที่มีการอุทธรณ์ขึ้นมา๘๙
ศาลอุทธรณ์และศาลสู งบรูไนเป็นหน่ว ยงานที่รับผิดชอบการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรม
ทั้งหมดที่เกี่ยวกับกฎหมายทางแพ่ง (ซึ่งแยกออกจากกฎหมายชะรีอ่ะฮ์) ประกอบไปด้วยหัวหน้าฝ่ายบริหาร
ฝ่ายตุลาการคือ หัวหน้าศาล (Chief Registrar) ซึง่ ดูแลระบบยุตธิ รรมทัง้ หมด
ศาลอุทธรณ์และศาลสูงอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติ The Supreme Court Act มีอานาจพิจารณาทั้ง
คดีแพ่งและคดีอาญา รวมทั้งรับอุทธรณ์คดีแพ่งและคดีอาญาจากศาลแขวง นอกจากนี้ศาลสูงยังรับพิจารณาคดี
ที่เกี่ยวกับล้มละลาย การชาระบัญชีสาหรับการเลิกบริษัท หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการมรดกในทรัพย์สินของผู้ตาย
ผู้พิพากษาศาลสูงในปัจจุบันประกอบด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและผู้พิพากษาอีกสองท่านในองค์คณะ
สาหรับศาลอุทธรณ์เป็นศาลสูงสุดในการอุทธรณ์ ประกอบด้วย ประธานและผู้พิพากษา ๒ คน ศาล
อุทธรณ์รั บ พิจ ารณาทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาจากศาลสูงและศาลชั้นกลาง ศาลอุทธรณ์เป็นศาลสู งสุดของ
คดีอาญา แต่สาหรับคดีแพ่ง ศาลอุทธรณ์เป็นศาลสูงสุดสาหรับการอุทธรณ์ เว้นแต่คู่กรณีตกลงกัน เพื่อที่จะส่ง
คดีให้คณะกรรมาธิการสภาองคมนตรีของอังกฤษ (Judicial Committee of the Privy Council) พิจารณาซึ่ง
จะกล่าวในหัวข้อต่อไป
๑.๕.๑.๔ คณะกรรมาธิการสภาองคมนตรีของอังกฤษ (Judicial Committee of the Privy
Council)
คณะกรรมาธิการสภาองคมนตรีของอังกฤษเป็นสิทธิสุดท้ายในการอุทธรณ์ เฉพาะคดีแพ่ง ซึ่งใช้กับ
ประเทศที่เป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักรรวมถึงประเทศบรูไน ๙๐ คาขออุทธรณ์ที่มาจากศาลอุทธรณ์และ
ศาลสู ง ของบรู ไ นจะถูก ส่ งไปยั งสุ ล ต่า นและยั งดีเปอตวน โดยอุทธรณ์นี้จะถูกนาส่ งคณะกรรมาธิ การสภา
องคมนตรีอังกฤษโดยความตกลงที่ทาขึ้นระหว่างพระราชินีอังกฤษและสุลต่าน๙๑ ดังนั้นเฉพาะคดีแพ่งที่มีความ
ตกลงระหว่างพระราชินีอังกฤษและสุลต่านเท่านั้นที่จะถูกส่งมาที่คณะกรรมาธิการสภาองคมนตรีของอังกฤษ๙๒
๘๘

E. Ann Black, Gary F. Bell , see n. ๒, p.๓๑๐.
E. Ann Black, Gary F. Bell , see n. ๒, p.๓๑๐.
๙๐
Judicial Committee of the Privy Council, Practice Directions, available at https://www.jcpc.uk/procedures/practicedirection-๐1.html (accessed on ๑๗ November ๒๐๑๔).
Amendment) Order ๑๙๙๘, S.I. ๑๙๙๘ No. ๒๕๕).
๙๑
The Judicial Committee of the Privy Council, available at https://www.supremecourt.uk/docs/beginners-guide-to-thejcpc.pdf (accessed on ๑๗ November ๒๐๑๔)๙๑ Brunei (Appeals) Act ๑๙๘๙ (๑๙๘๙ c.๓๖), Brunei (Appeals) Order ๑๙๘๙ (S.I.
๑๙๘๙ No. ๒๓๙๖, as amended by Brunei (Appeals) (Amendment) Order ๑๙๙๘, S.I. ๑๙๙๘ No. ๒๕๕).
๙๒
The Judicial Committee of the Privy Council, available at https://www.supremecourt.uk/docs/beginners-guide-to-thejcpc.pdf (accessed on ๑๗ November ๒๐๑๔).
๒๓
๘๙

คณะกรรมาธิการสภาองคมนตรี อังกฤษนี้ ประกอบไปด้วย ผู้ พิพากษาศาลอุทธรณ์และศาลสูง ของสหราช
อาณาจักร ซึ่งเป็นผู้ที่เคยดารงตาแหน่งในสภาขุนนาง (Lord of Appeal in Ordinary) รวมถึงอดีตผู้พิพากษา
ศาลอุทธรณ์และศาลสูง โดยปกติแล้วคณะกรรมาธิการสภาองคมนตรีอังกฤษจะมีองค์คณะจานวนสามถึงห้า
ท่านในคดีอุทธรณ์๙๓
ทั้งนี้อัยการสูงสุดได้ให้ความเห็นว่า กระบวนการอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมาธิการสภาองคมนตรีของ
อังกฤษควรยั งคงถูกรั กษาไว้เพื่ อเป็ น ประโยชน์ต่อนั กลงทุนต่า งชาติ ผู้ ซึ่ ง อาจจะคุ้ นเคยกับหลั กกฎหมาย
คอมมอนลอว์ของอังกฤษมากกว่าระบบกระบวนการยุติธรรมของบรูไน๙๔
ภาพที่ ๓: โครงสร้างระบบศาลคดีแพ่งของประเทศบรูไน
คณะกรรมาธิการสภาองคมนตรีของอังกฤษ
(เฉพาะคดีแพ่งที่มีความตกลงระหว่างพระราชินีอังกฤษ)

ศาลฎีกา
ศาลอุทธรณ์ / ศาลสูง

ศาลชั้นกลาง

ศาลชั้นต้น
ศาลแขวง

๙๓

ศาลเยาวชน

Judicial Committee of the Privy Council, Practice Directions, https://www.jcpc.uk/procedures/practice-direction-๐1.html
(accessed on ๑๗ November ๒๐๑๔).
๙๔
Judicial Committee of the Privy Council, Practice Directions, https://www.jcpc.uk/procedures/practice-direction-๐1.html
(accessed on ๑๗ November ๒๐๑๔).
๒๔

ภาพที่ ๔: โครงสร้างระบบศาลคดีอาญาของประเทศบรูไน
ศาลฎีกา
ศาลอุทธรณ์/ศาลสูง

ศาลชั้นกลาง

ศาลชั้นต้น
ศาลแขวาง

ศาลเยาวชน

๑.๕.๒ ศาลชะรีอ่ะฮ์ (Shariah Courts)
ศาลชะรีอ่ะฮ์จัดตั้งขึ้นโดย The Syariah Court Act๙๕ ประกอบไปด้วยศาลชะรีอ่ะฮ์ชั้นต้น
(The Syriah Subordinate Court) ศาลสูงชะรีอ่ะฮ์ (The Syariah High Court) และศาลอุทธรณ์ชะรีอ่ะฮ์
(The Syariah Court of Appeal) ศาลชะรีอ่ะฮ์รับพิจารณาทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาตามที่ได้ให้เขตอานาจไว้
สาหรับศาลชะรีอ่ะฮ์ ในส่วนของคดีแพ่ง ศาลชะรีอ่ะฮ์จะมีอานาจพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับครอบครัว มรดก และ
เรื่องต่างๆทีท่ ี่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรบัญญัติให้อยู่ในอานาจพิจารณาของศาล ในส่วนของคดีอาญา ศาลชะ
รีอ่ะฮ์จะมีอานาจพิจารณาคดีอาญาที่ระบุอยู่ในพระราชกาหนดกฎหมายอาญาอิสลาม (The Syariah Penal
Code Order ๒๐๑๓)
กฎหมายต่างๆในประเทศบรูไนได้รับการแก้ไขเพื่อรองรับคดีที่ขึ้นพิจารณาในศาลชะรีอ่ะฮ์อาทิเช่น
พระราชกาหนด The Islamic Family Law Order (๑๙๙๙) ซึ่งกาหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องครอบครัว การยื่น
ขอรับบุตรบุญธรรม การแบ่งมรดกตามพินัยกรรม และการแบ่งมรดก พระราชกาหนด Syariah Courts
Evidence Order ๒๐๐๑ และ Shariah Courts Civil Procedure Order ๒๐๐๕ ซึ่งกาหนดหลักเกณฑ์เรื่อง
๙๕

The Syariah Court Act, Cap ๑๘๔ (๒๐๐๐)
๒๕

พยานหลักฐานในคดีความที่ศาลชะรีอ่ะฮ์มีเขตอานาจรับผิดชอบ๙๖ ภาษามาเลย์เป็นภาษาที่ใช้ในกระบวนการ
พิจารณา ส่วนเอกสารทางการจะจัดทาเป็นภาษายาวี (Jawi)๙๗
๑.๕.๒.๑ ศาลชั้นต้นชะรีอ่ะฮ์ (Syariah Subordinate Court)
ภายใต้ศาลชั้นต้นชะรีอ่ะฮ์ จะดาเนินกระบวนพิจารณาคดีอาญาสาหรับความผิดที่มีโทษสูงสุดไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ ดอลล่าห์บรูไนหรือจาคุกไม่เกิน ๗ ปีหรือทั้งจาทั้งปรับ๙๘ ในส่วนคดีแพ่ง ศาลชั้นต้นชะรีอ่ะฮ์มีอานาจ
พิพากษาคดีที่มีราคาทุนทรัพย์ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ ดอลล่าห์บรูไน หรือไม่สามารถประเมินราคาได้เป็นเงิน แต่
อย่างไรก็ดีอานาจในการพิจารณาพิพากษาสามารถที่จะขยายเพิ่มได้โดยสุลต่านและ Yang Di-Pertuan โดย
คาแนะนาจาก The Chief Syar’ie Judge๙๙
๑.๕.๒.๒ ศาลสูงชะรีอ่ะฮ์ (Syariah High Court)
การพิจารณาคดีแพ่งของศาลสูง ชะรีอ่ะฮ์ ได้ถูกบัญญัติไว้ภายใต้ The Syariah Courts Act ให้
ครอบคลุมถึงคดีที่เกี่ยวกับครอบครัว มรดก เช่น การหมั้น การสมรส การหย่า การแบ่งสินสมรส พินัยกรรม
และคดีลักษณะอื่นๆ ที่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรบัญญัติให้อยู่ในอานาจพิจารณาของศาลสูงชะรีอ่ะฮ์ ๑๐๐
๙๖

E.Ann Black and Gary F. Bell, see n. ๒, p. ๓๑๔.
Syariah Couts Act, Cap ๑๘๔, s๗ (๒) (a) and (b) ระบุว่า
“(a) No business shall be transacted at any meeting of the Privy Council if there are less than one-third of the Members of
the Council (besides His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan or other person presiding)...
(b) If the number of Members of the Privy Council is not a multiple of 3…”
See also Religious Council and Kadis Courts Act, Cap ๗, s. ๕๒( ๑) and (๒) ระบุวา่
“๕๒ (๑) The language of the Court shall be Malay. (๒) All documents and written proceeding maybe written or typewritten
in either Jawi or Romanised Malay.”
๙๘
Azrimah Binti Haji Abdul Rahman , Working paper for National day Seminar 2006 “Legal System in Brunei Darussalam
after The Singing of The Supplementary Agreement 1905/1906 Between Brunei & Great Britain”,
http://www.bruneiresources.com/pdf/nd06_azrimah.pdf เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘,p. ๒๑
๙๙
Section ๑๖ (๒) of the Syariah Courts Act Cap (๑๘๔) ระบุว่า “His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan may, on the
recommendation of the Chief Syar’ie Judge from time to time, by notification in the Gazette, increase the civil jurisdiction
of the Syariah Subordinate Courts.”
๑๐๐
Syariah Court Order, Cap ๑๘๔, s๑๕ (b) ระบุว่า “The Syariah High Court shall (b) in its civil jurisdiction, hear and determine
all actions and proceedings which relate to … (i) betrothal, marriage (including ta’at balik), divorce, khulu’, fasakh, cerai
ta’liq, determination of turns, li’an, illa or any matrimonial matter; (ii) any disposition of or claim to any property arising out
of any matter set out in sub-paragraph (i); (iii) maintenance of dependants, legitimacy (ithbatun nasab) or guardianship or
custody (hadanah) of infants; (iv) division of or claims to harta sepencarian; (v) wills or gifts during maradal-maut of a
deceased Muslim; (vi) gift inter vivos (hibah), or settlement (sulh) made without adequate monetary consideration or value
by a Muslim; (vii) waqaf or nazar; (viii) division of and inheritance of property, testate or intestate; (ix) determination of
persons entitled to all or any part of the estate of a deceased Muslim and the parts thereof which such persons are
respectively entitled to (x) other matters in respect of which jurisdiction is conferred by any written law.”
๒๖
๙๗

สาหรับคดีอาญา ศาลสูงชะรีอ่ะฮ์จะพิจารณาความผิดที่มีบทลงโทษภายใต้กฎหมายลายลักษณ์อักษรของบรูไน
ซึ่งกาหนดให้อยู่ในเขตอานาจของศาลสูงชะรีอ่ะฮ์๑๐๑
๑.๕.๒.๓ ศาลอุทธรณ์ชะรีอ่ะฮ์ (Syariah Appeal Court)
ศาลอุทธรณ์ชะรีอ่ะฮ์มีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีอุทธรณ์จากศาลสูง ชะรีอ่ะฮ์ คาพิพากษาศาลชะ
รี อ่ะฮ์ ชั้ น ต้น ที่ จ ะอุทธรณ์ ไปที่ ศาลสู ง ชะรี อ่ ะฮ์ จะต้ องได้รั บความเห็ นชอบจากศาลอุ ทธรณ์ ช ะรีอ่ะฮ์ ซึ่งจะ
พิจารณาคาขออุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายและคาขออุทธรณ์ที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะเท่านั้น๑๐๒ ศาล
อุทธรณ์ชะรีอ่ะฮ์มีเขตอานาจเหนือศาลสูงชะรีอ่ะฮ์ และสามารถกลับคาสั่งของศาลสูง ชะรีอ่ะฮ์ได้ ในกรณีที่ผู้
พิพากษาศาลอุทธรณ์เห็ นควรหรื อโดยการร้องขอของคู่กรณีหรือผู้ ที่เกี่ยวข้องในคดี ศาลอุทธรณ์ ชะรีอ่ะฮ์
สามารถเรียกบันทึกรายงานคดีจากศาลสูง ชะรีอ่ะฮ์ และระงับกระบวนพิจารณาดังกล่าวได้ ศาลอุทธรณ์ ชะ
รีอ่ะฮ์สามารถให้ความเห็นแนะนาต่อศาลสูงในกรณีที่จาเป็นและเพื่อความยุติธรรม๑๐๓

๑๐๑

Syariah Courts Act, Cap ๑๘๔, s ๑๕ (A) ระบุว่า “… in its criminal jurisdiction, try any offence punishable under any written
law which provides for syariah criminal offences, under any written law relating to Islamic family law or under any other
written law which confers on the Syariah High Court jurisdiction to try any offence, and may impose any punishment
provided therein.”
๑๐๒
Syariah Courts Act, Cap ๑๘๔, s ๒๐ (๑). Jurisdiction of Syariah Appeal Court. ระบุว่า “The Syariah Appeal Court shall have
jurisdiction to hear and determine any appeal against any decision made by the Syariah High Court in the exercise of its
original jurisdiction.”
๑๐๓
Syariah Courts Act, Cap ๑๘๔, s ๒๑ (๑) - (๒) ระบุว่า “Supervisory and revisionary jurisdiction of Syariah Appeal Court.
(๑) The Syariah Appeal Court shall have supervisory and revisionary jurisdiction over the Syariah High Court and may, if it
appears necessary in the interests of justice,… (๒) Whenever the Syariah Appeal Court calls for the record under
subsection….”
๒๗

ภาพที่ ๕: โครงสร้างระบบศาลชะรีอ่ะฮ์ของประเทศบรูไน

ศาล
อุทธรณ์
ชะรีอ่ะฮ์
ศาลสูงชะรีอ่ะฮ์

ศาลชั้นต้นชะรีอ่ะฮ์

๑.๖ การบังคับใช้กฎหมายและปัญหาในทางปฏิบัติ
๑.๖.๑ ภาพรวมของกระบวนการยุติธรรมของประเทศบรูไน
๑.๖.๑.๑ ภาพรวมของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
กระบวนการและขั้ น ตอนในการดาเนิ น คดี ท างอาญาในขั้ น ตอนแรกจะเป็ นหน้ า ที่ข องต ารวจใน
การจับกุมผู้กระทาความผิดเพื่อส่งต่อให้พนักงานอัยการดาเนินการสืบสวนสอบสวน ก่อนที่จะตัดสินใจว่าคดีมี
มูลเพียงพอที่จะส่งต่อให้ศาลพิจารณาคดีต่อไป อัตราการเกิดอาชญากรรม (Crime Rate) ของประเทศบรูไน
ถูกจัดลาดับว่าเป็นประเทศที่เกิดอาชญากรรมในระดับปานกลาง (Medium)๑๐๔ โดยอาชญากรรมที่เกิดขึ้นโดย
ส่วนใหญ่จะมีลักษณะไม่รุนแรง อาทิเช่น การลักขโมย เป็นต้น อัตราการเกิดขึ้นของอาชญากรรมจะเพิ่มสูงขึ้น
ในช่วงเดือนกรกฎาคม และเดือนธันวาคม เนื่องจากเป็นเดือนที่มีวันหยุดจานวนมากและเป็นช่วงโรงเรียนปิด

๑๐๔

จัดลาดับโดย The Overseas Security Advisory Council (OSAC), United Department of States (๒๐๑๒) เข้าถึงได้ที่
https://www.osac.gov/pages/AboutUs.aspx (เข้าถึงเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘)
๒๘

เทอม๑๐๕ เจ้าหน้าที่ตารวจของบรูไนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในการจับกุมผู้ร้าย โดยปกติแล้วเจ้าหน้าที่
ตารวจจะใช้เวลาไม่เกิน ๓๐ นาทีในการไปถึงจุดเกิดเหตุหลังจากที่ได้รับแจ้งความ๑๐๖
๑.๖.๑.๒ ภาพรวมของกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง
ข้อพิพาททางแพ่งส่วนใหญ่เป็นข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการผิดสัญญา หรือการเรียกร้องค่าเสียหาย
ระหว่ า งคู่ ก รณี ที่ เ ป็ น เอกชนทั้ ง คู่ ในขั้ น เริ่ ม ต้ น ผู้ เ สี ย หายจะต้ อ งจ้ า งทนายความในการฟ้ อ งคดี ต่ อ ศาล
โดยกระบวนการและขั้นตอนการดาเนิน คดีในทางแพ่งนั้นจะอยู่ภ ายใต้ กฎเกณฑ์ของศาลฎีกา (Supreme
Court Rules) ซึ่งจะกาหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องประเภทของคดีที่จะรับพิจารณา ขั้นตอนและกระบวนการการ
พิจารณา แบบฟอร์มและเอกสารในการดาเนินคดี เป็นต้น
๑.๖.๒ องค์กรในกระบวนการยุติธรรมของประเทศบรูไน
๑.๖.๒.๑ สานักงานตารวจแห่งชาติบรูไน
สานักงานตารวจแห่งประเทศบรูไนจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๒๑ โดยมีหน้าที่หลักในการจับกุมผู้กระทา
ความผิดและพิจารณาการส่งฟ้องเพื่อดาเนินคดีต่อไป นอกเหนือจากหน้าที่หลักในการจับกุมผู้กระทาความผิด
เพื่ออานวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน ในอดีตตารวจบรูไนยังมีหน้า ที่ในการให้บริการอื่นๆ เช่นการ
ดับ เพลิ ง การคุ มตัว นั กโทษในเรื อนจ า การตรวจคนเข้ าเมื อง การจดทะเบียนยานพาหนะ และการออก
ใบอนุญาตต่างๆ
ปั จ จุ บั น ประเทศบรู ไ นได้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งของต ารวจให้ เ กิ ด ความคล่ อ งตั ว ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายอย่างแท้จริง จึงมีการแยกหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ในการ
ตรวจคนเข้าเมืองออกจากสานักงานตารวจแห่งประเทศบรูไน โดยจัดตั้งเป็นสานักงานตรวจคนเข้าเมื องในปี
ค.ศ. ๑๙๕๘๑๐๗ สานักงานตารวจแห่งประเทศบรูไนกระจายการทางานไปยังภูมิภาคใน ๗ เขต๑๐๘ โดยแต่ละ
เขตแบ่งการบริหารงานภายในออกเป็นสี่หน่วยงาน คือ งานบริหารและการเงิน งานยุทธการ งานสืบสวน
สอบสวนและการสื บ ราชการ งานส่ ง ก าลั ง บ ารุ ง โดยงานต ารวจทั้ ง หมดถู ก ตรวจสอบโดยผู้ ต รวจ การ
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
ประเทศบรูไนเป็นประเทศที่มีอัตราส่วนเจ้าหน้าที่ตารวจต่อจานวนประชากรในระดับที่สูงมาก และ
เมื่อเทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียนที่ส่งสถิติด้วยกันอีกสี่ประเทศแล้ว ประเทศบรูไนมีอัตราส่วนของเจ้าหน้าที่
ตารวจต่อประชากรสูงที่สุด

๑๐๕

Ibid
Ibid
๑๐๗
Ibid.
๑๐๘
Brunei, Belait, Muara/Marine, Tutong, Temburong, Jerudong, and Berakas Police Districts
๒๙
๑๐๖

ตารางที่ ๒: อัตราส่วนของเจ้าหน้าที่ตารวจต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ในแต่ละประเทศ
ลาดับ

ประเทศ

อั ต ราส่ ว นของเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจต่ อ ประชากร
๑๐๐,๐๐๐ คน
๑
บรูไน
๑,๐๘๖.๕
๒
สิงคโปร์
๓๙๖.๔
๓
มาเลเซีย
๓๕๔.๐
๔
ไทย
๓๒๑.๐
๕
ฟิลิปปินส์
๑๓๑.๙
อัตราเฉลี่ยทั่วโลก
๓๔๑.๘
ที่มา: United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) and European Institute for Crime
Prevention and Control, International Statistics on Crime and Justice, (eds.) S. Harrendorf, M.
Heiskanen, and S. Malby, ๒๐๑๐, pp. ๑๓๕-๑๓๖.
การปฏิบัติงานของตารวจบรูไนอยู่ภายใต้การกากับดูแลของพระราชบัญญัติตารวจบรูไน ซึ่งมีขอบเขต
ในเรื่องการจัดตั้งและการบริหารเจ้าหน้าที่ตารวจ การระบุหน้าที่ของตารวจและบทลงโทษจากการกระทา
ความผิดในหน้าที่ของตารวจ ซึ่งตามพระราชบัญญัติ Royal Brunei Police Force Act นี้ได้ห้ามเจ้าหน้าที่
ตารวจกระทาการดังต่อไปนี้ในขณะปฏิบัติหน้าที่๑๐๙










๑๐๙

ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาหรือปราศจากเหตุอันสมควร
นอนหลับขณะปฏิบัติหน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความลาเอียง
ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นไปในทางเสื่อมเสีย
ปฏิบัติหน้าที่ในทางที่ขัดกับกฎหมาย หรือคาสั่งของผู้บังคับบัญชา
ติดสารเสพติด
มีพฤติกรรมด้าวร้าว
เพิกเฉยต่อหน้าที่หรือคาสั่ง
แสร้งป่วยเพื่อละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
บ่ายเบี่ยงหน้าที่การปฏิบัติงาน

Royal Brunei Police Force Act, Cap ๕๐, Art. ๒๕ (๒) (a) - (o) ระบุว่า “Where the Commission or on authorized police officer
finds a subordinate police officer of any of the following offences (a)absence from duty without leave or good cause (๐)
corrupt practice.”
๓๐







ปฏิบัติงานนอกเหนือจากคาสั่งจนก่อให้เกิดความเสียหาย
ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ หรือจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของรัฐบาล
ทาการค้า หรือรับจ้างงานอื่นใดโดยไม่ขออนุญาตผู้บังคับบัญชา
เปิดเผยความลับราชการ
กระทาการทุจริต

ถ้าหากเจ้าหน้าที่ตารวจกระทาความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามฐานความผิดที่ระบุไว้ข้างบน ผู้ตรวจการ
(Commissioner) มีอานาจในการถอดถอนเจ้าหน้าที่ตารวจที่กระทาความผิดออกจากตาแหน่ง หรืออาจลงโทษ
ประการอื่นตามระดับความผิด เช่น การลดยศ การลดตาแหน่ง การลดเงินเดือน และการตักเตือน เป็นต้น ๑๑๐
โดยทั่วไปแล้ว การปฏิบัติงานของเจ้าหน้ าที่ตารวจบรูไนเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย และไม่ค่อยพบการ
กระทาความผิดในการปฏิบัติหน้าที่ ๑๑๑ แต่อย่างไรก็ดี เมื่อเจ้าหน้าที่ตารวจกระทาความผิดในกรณีที่ร้ายแรง
มากๆ สุลต่านบรูไนจะออกคาสั่งโดยตรงให้มีการลงโทษเจ้าหน้าที่ตารวจผู้กระทาความผิดโดยเร็ว๑๑๒
๑.๖.๒.๒ สานักงานความมั่นคงแห่งชาติ
ส านั ก งานความมั่ น คงแห่ ง ชาติ มี บ ทบาทและหน้ า ที่ ใ นการรั ก ษาความมั่ น คงในประเทศ โดยมี
พระราชบัญญัติความมั่นคงแห่งชาติ ค.ศ. ๑๙๘๓ ให้อานาจในการจับกุมและกักกันผู้ต้องสงสัยที่กระทา
ความผิดที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ เช่นการล้มล้างการปกครอง การก่อตั้งองค์กรอาชญากรร ม และ
ความผิ ดอื่น ๆที่ส่ งผลกระทบต่อความมั่น คงของชาติ ๑๑๓ พระราชบัญญัติความมั่นคงแห่ งชาติฯ ให้ อานาจ
ในการกักกันผู้ต้องสงสัยที่กระทาความผิดต่อความมั่นคงโดยไม่มีการพิจารณาคดี (Detention without trial)
เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี แต่สามารถต่อระยะเวลาได้โดยการอนุมัติของสุลต่าน๑๑๔ นอกจากนี้ กฎหมายความ

๑๑๐

Royal Brunei Police Force Act, Cap ๕๐, Art. ๒๕ (๒) (i) - (iv) ระบุวา่ “Where the Commission or on authorized police officer
finds a subordinate police officer of any of the following offences (i)reduction in rank , grade seniority or salary (iv) caution.”
๑๑๑
United States Department of State, Brunei: Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, available at
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/๒๐๐๖/๗๘๗๖๗.htm (เข้าถึงเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)
๑๑๒
Mahidi Waleed P.D., Wake Up Call to Country’s Law Enforcement Agencies, Borneo Bulletin, ๑๗ September ๒๐๑๐.
๑๑๓
Internal Security Act, Cap ๑๓๓, Objective (๑๙๘๓) ระบุว่า “An Act to provide for the internal security of Brunei
Darussalam, preventive detention, the prevention of subversion, the suppression of organised violence against persons and
property in specific areas of Brunei Darussalam, and for matters incidental thereto.”
๑๑๔
Internal Security Act, Cap ๑๓๓, Article ๓ ระบุว่า “If His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan is satisfied with respect to
any person that, in order to prevent that person from acting in any manner prejudicial to the security of Brunei Darussalam
or any part thereof … , the Minister* shall make an order directing that such person be detained for any period not
exceeding 2 years…”
๓๑

มั่นคงแห่งชาติฯ ยังให้อานาจแก่เจ้าหน้าที่ตารวจที่ได้รับมอบหมายในการจับกุมบุคคลใดๆที่เชื่อว่าได้กระทา
ความผิดที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงโดยไม่ต้องมีหมายจับ๑๑๕
๑.๖.๒.๓ สานักงานอัยการสูงสุด (Attorney General’s Chambers)
อั ย การสู ง สุ ด มี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ กฎหมายทั้ ง หมดแก่ รั ฐ บาลทั้ ง คดี แ พ่ ง และ
คดี อาญา ๑๑๖ นอกจากนี้ อั ย การสู ง สุ ด เป็ น พนัก งานอั ยการซึ่ งมี สิ ทธิ เ ด็ด ขาดตามรัฐ ธรรมนูญ ในการที่ จ ะ
ดาเนินการหรือไม่ดาเนินการกระบวนการทางอาญา๑๑๗ นอกเหนือจากหน้าที่หลักข้างต้นแล้ว อัยการสูงสุดยังมี
หน้าที่อื่นๆดังต่อไปนี้๑๑๘








ให้คาปรึกษาทางกฎหมายแก่รัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ตลอดจนรัฐวิสาหกิจ
ร่างและตรวจสอบสัญญาและเอกสารทางกฎหมายในนามของรัฐบาล
ดาเนินการฟ้องร้องคดีแพ่งในนามของรัฐบาล
เจรจาต่อรอง ร่างสนธิสัญญา บันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศ
ร่างกฎหมายเพื่อนาเสนอรัฐบาล
บริหารจัดการการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาในบรูไน
เข้าร่วมการประชุมในองค์กรระดับนานาชาติและทารายงานผลของการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งทา
ข้อเสนอสาหรับการช่วยเหลือในเรื่องร่างกฎหมายที่มีผลมาจากการมีพันธกรณีในระดับนานาชาติ
ไม่ว่าจะในรูปของข้อตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคี
 จดทะเบียนบริษัทและจดชื่อธุรกิจ
 ศึกษาแนวทางการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายของประเทศบรูไน

๑๑๕

Internal Security Act, Cap ๑๓๓, Article ๑๘ ระบุว่า “Any officer or person authorised to exercise the powers of entry or
investigation under section 17 may, without warrant and with or without assistance, enter any premises…”
Article ๑๙ ระบุว่า “Any officer or person authorised to exercise the powers of entry or investigation … may seize any
document or other thing in respect of which he reasonably believes an offence to have been committed under this
Chapter…”
๑๑๖
รัฐธรรมนูญแห่งประเทศบรูไน ข้อ ๘๑ ระบุว่า “(๑) There shall be an Attorney General who shall be appointed by His Majesty
the Sultan and Yang Di-Pertuan by notification published in the Gazette (๒) The Attorney General shall advise on all legal
matters connected with the affairs of Brunei Darussalam referred to him by His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan or
by the Government..”
๑๑๗
รัฐธรรมนูญแห่งประเทศบรูไน ข้อ ๓๗๔ (๑) ระบุว่า “The Attorney General shall be the Public Prosecutor and shall have the
general direction and control of criminal prosecutions and proceedings under this Code or under any other written law…”
๑๑๘
ASEAN Law Association, see n. ๖, pp. ๗-๘.
๓๒

๑.๖.๓ ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการค้า
ในเรื่องการบังคับ ใช้กฎหมายทรัพย์สิ นทางปัญญา ประเทศบรูไนถูกจัดเป็นประเทศที่มีอัตราการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่ค่อนข้างสูงในปี พ.ศ. ๒๕๕๕๑๑๙ โดยพบว่าสินค้าทางด้านดนตรี (เช่นซีดี และ
แผ่นเสียง) ที่ค้าขายกันในประเทศเป็นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ร้อยละ ๓๐ นอกจากนี้ สินค้าโปรแกรมซอฟท์แวร์
คอมพิวเตอร์ที่ค้าขายกันในประเทศเป็นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ถึงร้อยละ ๖๖ การบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญาของประเทศบรูไนมีอุปสรรคดังต่อไปนี้
 การดาเนินคดีในชั้นศาลมีความล่าช้า (คดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใช้เวลาดาเนินคดีเกินกว่า ๒ ปี)
 ความผิดฐานละเมิดสิทธิทางทรัพย์สิ นทางปัญญามีโ ทษที่ต่าไป ทาให้ ไม่ส่ งผลกระทบมากต่อ
ผู้กระทาความผิด
 ตารวจบรูไนจะต้องมีหมายจับ (Warrant) ในการจับกุมผู้กระทาความผิดเสมอ ทาให้เกิดอุปสรรค
ต่อการจับผู้กระทาความผิดซึ่งกระทาความผิดซึ่งหน้า เนื่องจากการรอหมายจับทาให้ผู้กระทา
ความผิดหลบหนีและซ่อนหลักฐานเรียบร้อยแล้ว
๑.๖.๔ ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้บทลงโทษตามหลักกฎหมายอิสลาม
รัฐบาลบรูไนได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการในการผนวกบทลงโทษตามหลักกฎหมายอิสลาม
หรื อกฎหมายชะรี อ่ะฮ์ไว้ในประมวลกฎหมายอาญา และจะบังคับใช้บทลงโทษดังกล่ าวภายในปี ๒๕๕๗
บทลงโทษเหล่านี้ได้แก่ การตัดแขน/ตัดขา (Severing of Limbs) การเฆี่ยน (Flogging) และ การปาหินใส่จน
เสียชีวิต (Stoning to death)๑๒๐ ประเทศหลายประเทศรวมทั้งองค์การสหประชาชาติได้ออกมาต่อต้าน
บทลงโทษตามกฎหมายอาญาของหลักชะรีอ่ะฮ์ ซึ่งประกอบไปด้วยการลงโทษที่ทารุณและล้าสมัย โดยต้องการ
ให้ประเทศบรูไนเปลี่ยนแปลงบทบทลงโทษให้กลับมาสอดคล้องกับมาตรฐานการลงโทษสากล แต่ประเทศ
บรูไนยืนยันที่จะใช้หลักกฎหมายและบทลงโทษที่ปรากฏอยู่ในหลักกฎหมายชะรีอ่ะฮ์ ซึ่งเป็นบทลงโทษที่มี
ความเหมาะสมในการควบคุมการกระทาความผิด

๑๑๙

International Intellectual Property Alliance (IIPA), 2012 Special Report on Copyright Protection and Enforcement: Brunei,
available at http://www.iipa.com/rbc/2012/2012SPEC301BRUNEI.PDF (accessed ๒๗ January ๒๐๑๕).
๑๒๐
BBC, Brunei Introduces tough Islamic Penal Code, ๓๐ April ๒๐๑๔, available at http://www. bbc.com/news/world-asia27216798 (accessed on ๑๕ November ๒๐๑๔).
๓๓

บทที่ ๒
การค้าสินค้าและบริการของคนต่างด้าว
๒.๑ บทนา
ประเทศบรูไนเข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ตั้งแต่ปี
พ.ศ. ๒๕๓๘ (ค.ศ. ๑๙๙๕) ทาให้มีพันธกรณีตามความตกลงต่างๆ เช่นเดียวกับประเทศสมาชิกอื่นๆ ของ
WTO เช่น บทบัญญัติว่าด้วยการอนุญาตให้ปฏิบัติ (Enabling Clause)๑๒๑ ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษี
ศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariffs and Trade ๑๙๙๔: GATT) ความตกลงทั่วไปว่าด้วย
การค้าบริการ (General Agreement on Trade in Services: GATS) นอกจากนี้ประเทศบรูไนยังได้เป็น
สมาชิกความตกลงทางการค้าระดับภูมิภาค (Regional Trade Agreements: RTAs) หลายฉบับ เช่น ASEAN
Trade in Goods Agreement (ATIGA), ASEAN-Australia-New Zealand FTA, ASEAN-China FTA เป็น
ต้น อันนามาสู่ความผูกพันในการลดภาษีสินค้านาเข้าให้กับประเทศสมาชิกต่างๆ ตามความตกลงที่ประเทศ
บรูไนเข้าเป็นสมาชิก
ทั้งนี้พันธกรณีที่เกิดขึ้น ภายหลังการเข้าเป็นสมาชิกของความตกลงต่างๆ รวมถึงกฎหมายภายใน
เกี่ยวกับการค้าของประเทศบรูไนย่อมส่งผลกับการค้าสินค้าและบริการของคนต่างด้าว ซึ่งสามารถพิจารณา
รายละเอียดได้ดังนี้
๒.๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าและบริการของคนต่างด้าวและกฎหมายด้านการค้าสินค้าและ
บริการของคนต่างด้าว
๒.๒.๑ สาระสาคัญของกฎหมายการทางานของคนต่างด้าว
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทางานของคนต่างด้าวของประเทศบรูไน ได้แก่ พระราชกาหนดการจ้าง
งาน พ.ศ. ๒๕๕๒ (Employment Order, ๒๐๐๙) ซึ่งเป็นกฎหมายที่กาหนดสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและ
ลูกจ้าง รวมถึงกากับดูแลแรงงานต่างชาติที่เข้ามาในประเทศบรูไน และพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.
๒๔๙๗ (Immigration Act (Cap ๑๗), ๑๙๕๔)๑๒๒ ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้คนต่างด้าว
เข้ามาในประเทศบรูไน โดยสามารถสรุปสาระสาคัญของกฎหมายการทางานของคนต่างด้าว ได้ดังนี้

๑๒๑
๑๒๒

ข้อบทอนุญาตให้ประเทศสมาชิกของ WTO ซึ่งเป็นประเทศกาลังพัฒนาทาการเปิดเสรีทางการค้าโดยได้รับเงื่อนไขพิเศษ
อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. ๒๔๙๗ (Labor Act (Chapter ๙๓), ๑๙๕๔)
๓๔

๒.๒.๑.๑ เงื่อนไขการขออนุญาตจ้างแรงงานต่างชาติ
กฎระเบียบและขั้นตอนในการจ้างแรงงานต่างชาติ (ตั้งแต่ระดับแรงงานถึงระดับผู้อานวยการบริหาร)
ยกเว้น เจ้าพนักงานธุรการและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พนักงานขับรถยนต์ พนักงานรักษาความปลอดภัยและ
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่การบริการของอาชีพนี้ต้องดาเนินตามเงื่อนไข คือ ก่อนจ้างลูกจ้างต่างชาติ นายจ้างต้อง
มีใบอนุญาตทีอ่ อกโดยกรมแรงงานของประเทศบรูไน (Commissioner of Labour Brunei Darussalam) ๑๒๓
และลูกจ้างต่างชาติต้องมีการตรวจลงตรา (Visa) เพื่อการทางานและใบอนุญาตให้ทางาน ซึ่งจะออกโดย
ผู้อานวยการสานักตรวจคนเข้าเมืองของประเทศบรูไน (Director of Immigration of Brunei Darussalam) ๑๒๔
ทั้งนี้ บริ ษัทนายจ้ างต้องเป็ นบริ ษัทที่ล งทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ๑๒๕ กับกรมกฎหมายของบรู ไน
(Legal Department of Brunei Darussalam)
๒.๒.๑.๒ เงื่อนไขการอนุญาตเข้ามาทางาน
ผู้ที่ประสงค์จะทางานในบรูไนจะต้องขอใบอนุญาตทางานซึ่งมีอายุ ๒ ปี โดยชาวต่างชาติที่ไม่ได้รับการ
ยกเว้นการตรวจลงตรา (Visa) ต้องดาเนินการตรวจลงตราก่อน
ลูกจ้างต่างชาติที่ได้รับใบอนุญาตการทางานที่มีอายุมากกว่า ๓ เดือน ต้องลงทะเบียนเพื่อรับ Brunei
Darussalam (Green) Identity Card ซึ่งมีอายุเท่ากับอายุของใบอนุญาตทางาน และสามารถต่ออายุได้ตาม
ใบอนุ ญาตทางาน โดยลู ก จ้ า งต่า งประเทศต้อ งเดิ นทางกลั บ ประเทศของตนเมื่อ สั ญ ญาท างานครบ ๒ ปี
ชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตทางานอายุ ๓ ปี ต้องดาเนินการสมัครใบอนุญาตทางานที่กรมแรงงาน หลังจากการ
พิจารณาโดยกรมแรงงาน สานักตรวจคนเข้าเมืองจะอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวมาทางานในประเทศบรูไน กรม
แรงงานจะระบุให้มีบันทึกนาเงินสดฝากธนาคารเพื่อรับรองค่าเดินทางหนึ่งเที่ยวกลับประเทศของตน ทั้งนี้

๑๒๓

Employment Order, ๒๐๐๙, Section ๑๑๒ ระบุว่า “No person shall knowingly employ any immigrant employee unless he
has obtained a licence from the Commissioner to do so in such form and subject to such conditions as the Commissioner
may determine:
Provided that where an immigrant employee is found at any premises or place and is in possession of any tools
or other implements or is engaged in any activity which may give rise to the inference that he is doing any work, the
occupier of such premises or place shall, until the contrary is proved, be presumed to have employed him knowing that he
is an immigrant employee.”
๑๒๔
รอบรู้เรื่องการลงทุนในอาเซียน : บรูไนดารุซาลาม, กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๗, p. ๑๐๒
๑๒๕
Law of Brunei, Chapter ๙๓ Labor, Section ๑๑๘ (๑) ระบุว่า “No person shall knowingly employ any immigrant worker
unless
he has obtained a licence from the Commissioner to do so in such form and subject to such conditions as may be
prescribed unless such worker has been brought before the Commissioner for the purpose of subsection (2) of section
50”
๓๕

ใบอนุญาตทางานไม่สามารถปรับแก้ไขภายใน ๖ เดือนแรก ผู้สมัครจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทางานจนกว่าบริษัท
หรือสาขาของบริษัทได้รับรองการลงทะเบียน๑๒๖
ทั้งนี้นายจ้างที่เคยจ้างลูกจ้างที่เป็นชาวบรูไน ไม่สามารถเลิกจ้างลูกจ้างชาวบรูไนดังกล่าวด้วยเหตุผลที่
ต้องการจ้างลูกจ้างชาวต่างชาติแทน๑๒๗
๒.๒.๒ สาระสาคัญของพันธกรณีและกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (สนธิสัญญาที่ประเทศ
บรูไนเป็นภาคี)
๑) องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO)
ประเทศบรูไนเข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก (WTO) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ (ค.ศ. ๑๙๙๕) โดย
หลังจากที่ประเทศบรูไนเข้าเป็นสมาชิก ก็ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ กับประเทศสมาชิกอื่น ทั้งนี้ประเทศบรูไนมี
พันธกรณีภายใต้ความตกลงต่างๆ ภายหลังจากการเข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก (WTO) ดังนี้๑๒๘
ตารางที่ ๓: พันธกรณีของประเทศบรูไน (ค.ศ. ๒๐๐๘ – ๒๐๑๔)
ความตกลง
บทบัญญัติว่าด้วยการอนุญาตให้
ปฏิบัติ (Enabling Clause)

ข้อสัญญา
Paragraph ๔ (a)

Article XXIV: ๗ (a)
ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ Article V: ๗ (a)
(General Agreement on Trade in
Services: GATS)
ความตกลงเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน Article ๑๖.๕
การทุ่มตลาด (Agreement on
Implementation of Article VI of
the GATT ๑๙๙๔ (Anti-dumping)
๑๒๖

เงื่อนไข
ทาความตกลงทางการค้าระดับ
ภูมิภาค (Regional Trade
Agreements: RTAs)
ทาข้อตกลงทางการค้าเสรี (Free
Trade Agreements: FTA)
ทาข้อตกลงการรวมตัวกันทาง
เศรษฐกิจ (Economic integration
agreements)
จัดตั้งหน่วยงานและกระบวนการ
(Authorities and procedures)

รอบรู้เรื่องการลงทุนในอาเซียน : บรูไนดารุซาลาม, กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๗, p. ๑๐๓
Employment Order, ๒๐๐๙, Section ๑๑๓ ระบุว่า “No employer shall, without reasonable grounds, terminate the contract
of service of a local employee for the purpose of employing an immigrant employee.”
๑๒๘
WT/TPR/S/๓๐๙ - Brunei Darussalam, Trade policy review, World Trade Organization, ๒๐๑๔, p. ๑๘
๓๖
๑๒๗

ความตกลง
ข้อสัญญา
ความตกลงเกี่ยวกับมาตรการด้าน
Article ๗, Annex B
สุขอนามัยหรือสุขอนามัยพืช
(Agreement on Sanitary and
Phytosanitary Measures: SPS)
ความตกลงเกี่ยวกับอุปสรรคทาง
Annex ๓C
เทคนิคต่อการค้าระหว่างประเทศ
(Agreement on Technical Barrier
to Trade: TBT)
ที่มา: WTO Secreatariat, ๒๐๑๔

เงื่อนไข
ทาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขอนามัย
หรือสุขอนามัยพืช (SPS
regulations)
ยอมรับ Code of Good Practice

๒) ความตกลงทางการค้าระดับภูมิภาค (Regional Trade Agreements: RTAs)
ประเทศบรูไนได้เข้าร่วมความตกลงทางการค้าระดับภูมิภาค (Regional Trade Agreements: RTAs)
ทั้งหมด ๘ ฉบับ ได้แก่๑๒๙
(๑) ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) เป็นข้อตกลงทางการค้าเสรีเกี่ยวกับการ
ลดภาษีนาเข้าสินค้าระหว่างประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน (Association of Southeast
Asian Nations) ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ลาว พม่า และ
เวียดนาม
(๒) ASEAN-Australia-New Zealand FTA เป็นข้อตกลงทางการค้าเสรีเกี่ยวกับการลดภาษี
นาเข้าสินค้าระหว่างประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน ร่วมกับประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
(๓) ASEAN-China FTA เป็นข้อตกลงทางการค้าเสรีเกี่ยวกับการลดภาษีนาเข้าสินค้าระหว่าง
ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน ร่วมกับประเทศจีน
(๔) ASEAN-India FTA เป็นข้อตกลงทางการค้าเสรีเกี่ยวกับการลดภาษีนาเข้าสินค้าระหว่าง
ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน ร่วมกับประเทศอินเดีย
(๕) ASEAN-Japan CEP เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับความเป็นหุ้ นส่ วนทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด
(Comprehensive Economic Partnership) ระหว่างประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน ร่วมกับ
ประเทศญี่ปุ่น
(๖) ASEAN-Korea FTA เป็นข้อตกลงทางการค้าเสรีเกี่ยวกับการลดภาษีนาเข้าสินค้าระหว่าง
ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน ร่วมกับประเทศเกาหลีใต้

๑๒๙

Ibid, p. ๒๗
๓๗

(๗) Brunei-Japan FTA เป็นข้อตกลงทางการค้าเสรีเกี่ยวกับการลดภาษีนาเข้าสินค้าระหว่าง
ประเทศบรูไนและประเทศญี่ปุ่น
(๘) Trans-Pacific Strategic Economic Partnership เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับความเป็นหุ้นส่วน
ทางเศรษฐกิจเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศบรูไน ชิลี สิงคโปร์ และนิวซีแลนด์
๓) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
การรวมกลุ่มกันของประเทศในภูมิ ภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มต้นขึ้นจากการจัดตั้งสมาคมเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) ภายใต้ประกาศกรุงเทพมหานคร
(Bangkok Declaration) ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เสริ มสร้ างความสามัคคีในภูมิภ าคเพื่อรั บมือกับการแทรกแซงทางการเมืองจากภายนอกภูมิภ าค ๑๓๐ โดย
ประเทศสมาชิกกลุ่มแรกที่ร่วมลงนามประกาศกรุงเทพมหานครเพื่อจัดตั้งสมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี
พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และประเทศไทย ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๗
ประเทศบรูไนได้เข้าเป็นสมาชิก และในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ประเทศเวียดนามเข้าเป็นสมาชิก ต่อมาในปี พ.ศ.
๒๕๔๐ ประเทศลาวและประเทศพม่าเข้าเป็นสมาชิก และในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ประเทศกัมพูชาเข้าเป็นสมาชิก
ประเทศสุดท้าย
หลังจากนั้นกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง ๑๐ ประเทศได้ลงนามปฏิญญาว่าด้วย
ความร่วมมือในอาเซียน ตามแถลงการณ์บาหลีฉบับที่ ๒ (Bali Concord II) ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยกาหนดให้
การจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) ขึ้นภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้มีการประกาศใช้
กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) เพื่อวางกรอบทางกฎหมาย โครงสร้างของประชาคมอาเซียน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามพันธกรณีที่ทุกประเทศสมาชิกจะต้อง
ยึดถือปฏิบัติตาม โดยประชาคมอาเซียนประกอบด้วย ๓ เสาหลัก ได้แก่ (๑) ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน (ASEAN Political and Security Community: APSC) (๒) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community: AEC) และ (๓) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural
Community: ASCC๑๓๑.

๑๓๐

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC), พฤศจิกายน
๒๕๕๒, หน้า ๙.
๑๓๑
Ibid, p. ๒๔
๓๘

๒.๒.๓ ลักษณะพันธกรณีของคนต่างด้าวที่ควรรู้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความตกลงซึ่งเป็นพันธกรณีอันส่งผลต่อการค้าสินค้า การค้าบริการ การ
ลงทุน และการประกอบวิชาชีพของคนต่างด้าว ดังต่อไปนี้๑๓๒
๑) ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA)
เป็นความตกลงที่เกิดขึ้นภายในแผนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ที่ต้องการให้
อาเซียนเป็นตลาดเดียวและเป็นฐานการผลิตร่วมกัน โดยมีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้า บริการ การ
ลงทุน แรงงานที่มีทักษะ และการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น ซึ่งมีผลบังคับใช้ แล้วเมื่อ ๑๗ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยเป็นความตกลงที่ครอบคลุมมาตรการสาคัญต่อการส่งออกและนาเข้าสินค้าอย่างเสรี
๒) กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on
Service: AFAS)
อาเซียนได้ขยายความร่วมมือไปสู่การเปิดเสรีการค้าการบริการโดยการจัดทาความตกลงด้านการค้า
การบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Service: AFAS) เพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ในการเป็นผู้ให้บริการในภูมิภาคและให้มีการเปิดตลาดการค้าบริการที่ลึกและกว้างภายใต้ กรอบ WTO โดย
การเจรจาเปิดตลาดของอาเซียนจะดาเนินการเป็นรอบๆ และจะต้องเจรจาไปจนบรรลุเป้าหมายการเปิดตลาด
ทุกสาขาบริการในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๓) ความตกลงด้า นการลงทุนของอาเซียน (ASEAN
Agreement: ACIA)

Comprehensive

Investment

เป็นความตกลงที่เกิดขึ้นเพื่อให้อาเซียนเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุน ทั้งจากภายในและภายนอกอาเซียน
และมีบรรยากาศการลงทุนที่เสรีและโปร่งใส ต่อมา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการเปิดเสรีการ
ลงทุนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ความตกลง ACIA ครอบคลุม ๔ ประเด็นหลักคือ การเปิดเสรีการลงทุน การส่งเสริม
การลงทุน การอานวยความสะดวกแก่การลงทุน และการคุ้มครองการลงทุน โดยครอบคลุมทั้งการลงทุน
ทางตรง (Foreign Direct Investment: FDI) และการลงทุนในหลักทรัพย์ (Portfolio Investment)
นอกจากนี้ ขอบเขตของการเปิดเสรีครอบคลุมธุรกิจ ๕ ภาคบริการที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ เกษตร ประมง ป่าไม้
เหมืองแร่ และภาคการผลิต

๑๓๒

Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II), available online at http://www.asean.org/news/item/declaration-ofasean-concord-ii-bali-concord-ii (เข้าถึงเมื่อ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘).
๓๙

๔) ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition
Arrangements: MRAs)
เป็นข้อตกลงที่ยอมรับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี โดยอาเซียนมีเป้าหมายในการส่งเสริมการ
เคลื่อนย้ายแรงงานเสรี โดยเปิดเสรีใน ๘ สาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ นักบัญชี นักสารวจ สถาปนิก
พยาบาล วิศวกร และวิชาชีพเกี่ยวกับการปฏิบัติการนาเที่ยว ยกเว้นมัคคุเทศก์
๒.๓ การนาเข้าและการส่งออกสินค้า
ปัจจุบันประเทศบรูไนจัดเก็บเฉพาะสินค้านาเข้า ซึ่งอัตราในการจัดเก็บขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า
โดยทั่วไปแล้ วสินค้าประเภทอาหาร และสินค้าที่นามาใช้อุตสาหกรรม เช่น เครื่องจักรต่างๆ จะได้รับการ
ยกเว้นภาษีนาเข้า๑๓๓ สาหรับสินค้าประเภทบุหรี่ต้องเสียภาษีนาเข้า ในอัตรามวนละ ๒๕ เซนต์บรูไน หากว่า
นาเข้าครั้งละไม่เกิน ๒๐๐ มวน (หรือยาสูบ ๒๕๐ กรัม) และหากนาเข้ามากกว่ านั้น ต้องเสียภาษีนาเข้า
มากกว่าร้อยละ ๒๐๐
โดยทั่วไปแล้วสินค้าที่นาเข้ามาในประเทศบรูไนต้องเสียภาษีนาเข้า เว้นแต่สินค้าที่ได้รับการยกเว้น
ภาษีน าเข้า ทั้งนี้หลั กเกณฑ์ในการเก็บภาษีนาเข้าเป็นไปตามประกาศภาษีศุลกากรฉบับต่างๆ ภายใต้การ
ควบคุมโดยกรมศุลกากรและสรรพสามิ ต (Royal Customs and Excise Department: RCED) ซึ่งสังกัด
กระทรวงการคลัง (Ministry of Finance) และความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in
Goods Agreement: ATIGA) ภายใต้การควบคุมโดยกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของประเทศบรูไน
(Ministry of Foreign Affairs and Trade)๑๓๔
ภาษีนาเข้าสินค้าส่วนมากกาหนดเป็นอัตราคิดตามมูลค่า (Ad Valorem rate)๑๓๕ โดยคิดเป็นร้อยละของ
ราคาขายสินค้า เช่นร้อยละ ๒๐ ของราคาขาย เป็นต้น และภาษีนาเข้าสินค้าบางประเภทเท่านั้นที่กาหนดเป็นอัตรา
ตามสภาพ (Specific rate) โดยคานวณตามปริมาณน้าหนักหรือจานวนสินค้า เช่น ๖๐ เหรียญบรูไนต่อกิโลกรัม
เป็นต้น โดยการกาหนดพิกัดศุลกากรสาหรับสินค้านาเข้าเป็นไปตามประกาศภาษีศุลกากรนาเข้า พ.ศ. ๒๕๕๐
ประเทศบรูไนได้ยกเลิกการจัดเก็บภาษีศุลกากรส่งออก ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๖ (ค.ศ. ๑๙๗๓) เพื่อส่งเสริม
ธุรกิจของผู้ประกอบการภายในประเทศบรูไน
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีศุลกากรนาเข้า เช่น พระราชกาหนดศุลกากร พ.ศ. ๒๕๔๙
(Customs Order, ๒๐๐๖) พระราชกาหนดภาษีศุลกากรนาเข้า พ.ศ. ๒๕๕๐ (Customs Import Duties
Order, ๒๐๐๗) เป็นต้น

๑๓๓

ASEAN Tax Guide, KPMG Asia Pacific Tax Centre, November ๒๐๑๓, p. ๑๖
Paige McClanahan, Alexander Chandra, Ruben Hattari and Damon Vis-Dunbar, Taking Advantage of ASEAN’s Free Trade
Agreements, A GUIDE FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES, January ๒๐๑๔, p. ๑๑
๑๓๕
Brunei Darussalam Tax Profile, KPMG Asia Pacific Tax Centre, April ๒๐๑๓, p. ๘
๔๐
๑๓๔

๒.๓.๑ กระบวนการนาเข้าและส่งออก
ประเทศบรูไนเริ่มใช้ระบบ Brunei Darussalam National Single Window (BDNSW) ตั้งแต่เดือน
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (ค.ศ. ๒๐๑๔) ภายใต้ระบบดังกล่าว ผู้นาเข้าและส่งออกสามารถยื่นคาขอสาหรับการ
ดาเนินการนาเข้าสินค้าผ่านระบบ e-Customs ได้๑๓๖ โดยเอกสารประกอบการนาเข้าและส่งออก รวมถึง
กระบวนการนาเข้าและส่งออกมีรายละเอียดดังนี้
๑) เอกสารประกอบการนาเข้าและส่งออก
สินค้าที่นาเข้าและส่งออกต้องสาแดงเอกสารต่างๆ ต่อศุลกากร ในขั้นตอนของพิธีการศุลกากรนาเข้า
และการตรวจสอบสินค้า (Customs clearance and inspections) โดยรายการสาคัญที่ต้องสาแดง เช่น
จานวนสินค้า คาอธิบายรายการ มูลค่า น้าหนัก ประเทศต้นทางและปลายทาง เป็นต้น
เอกสารประกอบการสาแดงสินค้าที่นาเข้าและส่งออก ได้แก่๑๓๗
(๑) ใบแจ้งหนี้หรือใบสั่งซื้อสินค้า (Invoice or purchase bill)
(๒) ใบแสดงการชาระค่าระวางและประกันสินค้า (Freight and Insurance Payment Slips)
(๓) ใบสั่งปล่อยสินค้า (Delivery Order) หรือใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Airway Bill)
(๔) ใบรายการบรรจุหีบห่อ (Packing List)
(๕) สาเนาของแบบแสดงรายการที่ต้องเสียภาษีศุลกากร (Customs Declaration Form) อย่างน้อย
๓ ชุด โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น จานวนและคาอธิบายรายการสินค้าที่นาเข้า น้าหนักของ
สินค้า มูลค่าของสินค้า (F.O.B. และ C.I.F.) ประเทศต้นทางและปลายทาง เป็นต้น
(๖) เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้านาเข้าตามที่กรมศุลกากรต้องการเพิ่มเติมด้วย๑๓๘ เช่น
(๖.๑) ใบรับรองแหล่งกาเนิดสินค้า (Certificate of Origin)
(๖.๒) ใบวิเคราะห์สินค้า (Certificate of Analysis)ฃ
(๖.๓) ใบรับรองของศุลกากร (Approval Permit of the RCED)
(๖.๔) ใบอนุญาตนาเข้าที่ออกโดยหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง (Import license issued by
the relevant Government Department/Agencies)
(๖.๕) ใบรับรองตัวแทนต่างประเทศ (Verification Certificate of a recognized
foreign agency)
๑๓๖

WT/TPR/S/๓๐๙ - Brunei Darussalam, Trade policy review, World Trade Organization, ๒๐๑๔, p. ๒๖
Custom Import Duty, Custom Matters, KEMENTERIAN KEWANGAN, Ministry of Finance, http://www.mof.gov.bn/index.php/
royal-custom-matters/customs-procedures/custom-import-duty, accessed on ๑ December ๒๐๑๔.
๑๓๘
Customs Order, ๒๐๐๖, Section ๙๙ ระบุวา่ “On demand of the proper officer of excise, the importer of any goods, or his
agent, shall produce to such officer all invoices, bill of lading, certificates of origin or of analysis and any other documents,
which such officer may require to test the accuracy of any declaration made by such importer to any officer of excise.”
๔๑
๑๓๗

(๖.๖) เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Other relevant documents)
ผู้นาเข้าต้องขึ้นทะเบียนกับด่านตรวจคนเข้าเมือง (port of entry) และต้องมีใบอนุญาตนาเข้าที่ออก
โดยกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับสินค้าประเภทนั้นๆ เช่น พืช สัตว์ นก ปลา เกลือ น้าตาล ข้าว ยารักษาโรค เครื่อง
เล่นการพนัน และยานพาหนะที่ใช้แล้ว
ในกรณี ที่ น าเข้ า สิ น ค้ า ประเภทพื ช ผั ก และผลไม้ สั ต ว์ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ ม าจากสั ต ว์ นก และปลา
ใบอนุญาตนาเข้าต้องใช้ประกอบกับใบรับรองสุขอนามัยหรือสุขอนามัยพืช (Sanitary or Phytosanitary
Certificates) ที่ได้รับจากประเทศผู้ส่งออก สาหรับสินค้าอื่นๆ ที่ไม่ถูกห้ามนาเข้า สามารถนาเข้ามาได้โดย
ใบอนุญาตนาเข้าทั่วไป (open general licences)๑๓๙
๒) กระบวนการนาเข้าและส่งออก
จากข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินมาตรฐานการขนส่งสินค้าทางเรือ (ท่าเรือมัวร่า (Muara) ณ เมือง
บันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน)๑๔๐ สามารถสรุปขั้นตอน ระยะเวลาและต้นทุน (โดยประมาณ) ในการ
นาเข้าและส่งออก ได้ดังนี้
๒.๑) กระบวนการนาเข้า
ตารางที่ ๔: สรุปขั้นตอน ระยะเวลาและต้นทุน (โดยประมาณ) ในการนาเข้า
ขั้นตอนในการนาเข้า
ระยะเวลา (วัน)
พิธีการศุลกากรนาเข้าและการตรวจสอบสินค้า
๑
(Customs clearance and inspections)
การจัดเตรียมเอกสาร (Document preparation)
๑๑
การขนส่งภายในประเทศ (Inland transportation
๑
and handling)
การเก็บสินค้าที่ท่าเรือ (Ports and terminal
๒
handling)
รวม
๑๕
ที่มา: The World Bank, ๒๐๑๕

๑๓๙

ต้นทุน (US$)
๘๐
๑๕๐
๒๒๕
๓๑๕
๗๗๐

Custom Import Duty, Custom Matters, KEMENTERIAN KEWANGAN, Ministry of Finance, http://www.mof.gov.bn/index.php/
royal-custom-matters/customs-procedures/custom-import-duty, accessed on ๑ December ๒๐๑๔.
๑๔๐
Doing Business ๒๐๑๕, Brunei Darussalam, ๑๒ edition, A World Bank Group, p. ๖๗
๔๒

๒.๒) กระบวนการส่งออก
ตารางที่ ๕: สรุปขั้นตอน ระยะเวลาและต้นทุน (โดยประมาณ) ในการส่งออก
ขั้นตอนในการส่งออก
ระยะเวลา (วัน)
พิธีการศุลกากรส่งออกและการตรวจสอบสินค้า
๒
(Customs clearance and inspections)
การจัดเตรียมเอกสาร (Document preparation)
๑๑
การขนส่งภายในประเทศ (Inland transportation
๓
and handling)
การเก็บสินค้าที่ท่าเรือ (Ports and terminal
๓
handling)
รวม
๑๙
ที่มา: The World Bank, ๒๐๑๕

ต้นทุน (US$)
๕๐
๑๙๐
๒๒๕
๒๔๐
๗๐๕

เจ้าหน้าที่ศุลกากร (Controller of Custom) มีอานาจในการตรวจสอบสินค้า หากเจ้าหน้าที่ศุลกากร
มีคาสั่งใดๆ และผู้นาเข้าหรือผู้ส่งออกไม่พอใจ ย่อมสามารถอุทธรณ์คาวินิจฉัยทางศุลกากรสามารถทาได้ ทั้งนี้
อานาจในการทาคาวินิจฉัยทางศุลกากรเป็นของเจ้าหน้าที่ศุลกากร (Controller of Custom) โดยสามารถ
อุทธรณ์คาวินิจฉัยดังกล่าวไปยังรัฐมนตรี และให้คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีถือเป็นที่สุด เว้นแต่กรณีที่กฎหมาย
กาหนดไว้โดยเฉพาะว่าคาวินิจฉัยทางอุทธรณ์สามารถทาขึ้นโดยดุลพิ นิจเด็ดขาดของผู้ควบคุม การอุทธรณ์จะ
ไม่สามารถทาได้๑๔๑
๒.๓.๒ การประเมินราคาสินค้านาเข้า
การประเมินราคาสินค้าที่ต้องเสียภาษีนาเข้าเป็นไปตามระเบียบศุลกากร (การประเมินสินค้านาเข้า )
พ.ศ. ๒๕๔๔ (Customs Valuation of Imported Goods Rules ๒๐๐๑) โดยระเบียบดังกล่าวเป็นการ
ประเมินราคาสินค้านาเข้าโดยใช้ราคาฐานตามหลักเกณฑ์การประเมินราคาขององค์การการค้าโลกที่ใช้ ระบบ
ราคาแกตต์ (GATT Valuation) ซึ่งการกาหนดราคาศุลกากรตามหลักการของแกตต์ กาหนดจาก ๖ วิธี
ดังนี้๑๔๒
๑๔๑

Customs Order, ๒๐๐๖, Section ๑๖๑ ระบุวา่ “Where it is provided in this Order that the decision on any matter rests with
the Controller, except in the case of a decision made pursuant to section 43 or 59, any person aggrieved by such decision
may within 14 days thereof appeal to the Minister whose decision shall be final.”
๑๔๒
ราคาตามความตกลงแกตต์, กรมศุลกากร,
http://www.customs.go.th/wps/wcm/connect/Library+cus501th/InternetTH/4/6AA6AA488B686ABDC053C983B1AF9E09
accessed on ๒ December ๒๐๑๔.
๔๓

วิธีที่ ๑ ราคาซื้อขายของที่นาเข้า (Transaction value) หมายถึง ราคาซื้อขายที่ผู้ซื้อสินค้าได้ชาระ
จริงหรือที่จะต้องชาระให้กับผู้ขายในต่างประเทศสาหรับของที่นาเข้า ซึ่งได้มีการปรับราคาหรือได้นามูลค่าหรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไปรวมด้วย เช่น ค่าวัสดุเสริม ค่านายหน้า หรือค่าสิทธิ เป็นต้น
วิธีที่ ๒ ราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน (Transaction value of similar goods) หมายถึง ราคาซื้อขาย
ของที่ไม่เหมือนกันทุกด้านกับของที่นาเข้า แต่มีลักษณะหรือใช้วัสดุที่เป็นส่วนประกอบเหมือนกัน ผลิตใน
ประเทศเดียวกัน และทาหน้าที่อย่างเดียวกันหรือทดแทนกันได้ในทางการค้า ทั้งนี้ โดยพิจารณาถึงคุณภาพ
ชื่อเสียง และเครื่องหมายการค้าของของที่นาเข้ากับของนั้น
วิธีที่ ๓ ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน (Transaction value of Identical Goods) หมายถึง ราคาซื้อ
ขายของที่มีลักษณะเหมือนกันทุกด้านกับของที่นาเข้า ไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพ คุณภาพ และชื่อเสีย ง และ
ต้องผลิตขึ้นในประเทศเดียวกันกับของนาเข้าด้วย ทั้งนี้ โดยให้คานึงถึงค่าประกันภัย ค่าขนส่งของที่นาเข้ามายัง
ท่าหรือที่ที่นาของเข้า ค่าขนของลง ค่าขนของขึ้น และค่าจัดการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งของมายังท่า
หรือที่ที่นาเข้าด้วย
วิธีที่ ๔ ราคาหักทอน (Deductive Value) หมายถึง ราคาที่กาหนดขึ้นโดยใช้ราคาซื้อขายต่อหน่วย
ของของที่นาเข้า หรือราคาซื้อขายต่อหน่วยของของที่เหมือนหรือของที่คล้ายกันที่ได้ขายไปในประเทศไทย โดย
หักทอนค่าใช้จ่ายบางส่วนออกไป เช่น ค่านายหน้า หรือกาไรและค่าใช้จ่าย ค่าขนส่งและค่าประกันภัยที่ เกิดขึ้น
ในราชอาณาจักร ค่าภาษีอากรในประเทศไทย มูลค่าเพิ่มของสินค้าที่เกิดขึ้นจากการประกอบหรือผ่านกรรมวิธี
เพิ่มเติม
วิธีที่ ๕ ราคาคานวณ (Computed Value) หมายถึง ราคาที่กาหนดขึ้นจากต้นทุนการผลิตของสินค้า
ที่นาเข้า บวกกับกาไรและค่าใช้จ่ายทั่วไปที่รวมอยู่ตามปกติ ในการขายจากประเทศส่งออกมายังประเทศไทย
รวมทั้งค่าภาชนะบรรจุ ค่าประกันภัย และค่าขนส่ง
วิธีที่ ๖ ราคาผ่อนปรนและสมเหตุสมผล (Flexible and Reasonable Method) หมายถึง การ
กาหนดราคาโดยนาหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการกาหนดราคาตามวิธีที่ ๑-๕ มาใช้โดยผ่อนปรนเพื่อ
การกาหนดราคาอย่างสมเหตุสมผล
วิธีการประเมินราคาสินค้าดังที่กล่าวมาต้องใช้ตามลาดับ เช่น ต้องคานวณราคาสินค้าด้วยวิธีที่ ๑ ก่อน
หากไม่สามารถคานวณราคาตามวิธีที่ ๑ ได้ ต้องใช้วิธีที่ ๒ เป็นลาดับต่อมา
๒.๓.๓ การจัดเก็บภาษีศุลกากรนาเข้า
กฎหมายหลักที่นามาใช้พิจารณาเพื่อการจัดเก็บภาษีศุลกากรนาเข้า คือ พระราชกาหนดศุลกากร
พ.ศ. ๒๕๔๙ (Customs Order, ๒๐๐๖) ซึ่งจัดทาขึ้นเพื่อวางหลักเกณฑ์ในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
๔๔

ศุลกากร เช่น อานาจของเจ้าพนักงานศุลกากร การนาเข้าและส่งออก พิธีการศุลกากร โกดังสินค้า การสาแดง
สินค้า การขอคืนภาษี การตรวจและยึดสินค้า การไต่สวน ความผิดและโทษ เป็นต้น๑๔๓
โดยทั่วไปแล้ว บุคคลใดๆ ที่ต้องการนาสินค้าเข้ามาในประเทศบรูไนต้องสาแดงรายการสินค้าที่ต้อง
เสียภาษีนาเข้าทั้งหมดที่ตัวเองครอบครองอยู่ ไม่ว่าที่อยู่กับตัวหรือในกระเป๋า เดินทางหรือในพาหนะเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบ ผู้ไม่สาแดงสินค้าที่ต้องเสียภาษีหรือไม่ตอบคาถามของเจ้าหน้าที่ศุลกากรหรือให้
ข้อมูลหรือเอกสารอันเป็นเท็จ ย่อมมีความผิด และมีโทษจาคุกหรือปรับ๑๔๔
สาหรับตัวอย่างของสินค้าที่ต้องเสียภาษีและอัตราภาษีมีดังนี้๑๔๕
ตารางที่ ๖: ตัวอย่างของสินค้าที่ต้องเสียภาษีและอัตราภาษี
สินค้าที่ต้องเสียภาษี
กาแฟ (ไม่คั๋ว)
กาแฟ (คั่ว)
ชา
กาแฟสาเร็จรูป / ชาสาเร็จรูป / ครีมเทียม
จาระบี
น้ามันหล่อลื่น
พรม และเส้นใยผ้าอื่นๆ ที่ใช้วางบนพื้น
เสื่อ และแผ่นปูลาด
ไม้ และสิ่งของที่ทาจากไม้
รองเท้า และสิ่งอื่นที่ใช้งานเหมือนรองเท้า
เครื่องสาอาง น้าหอม สบู่ ยาสระผม ฯลฯ
อุปกรณ์สาหรับรถยนต์
๑๔๓

อัตราภาษีนาเข้า
๑๑ เซ็นต์บรูไน / ๑ กิโลกรัม
๒๒ เซ็นต์บรูไน / ๑ กิโลกรัม
๒๒ เซ็นต์บรูไน / ๑ กิโลกรัม
๕%
๑๑ เซ็นต์บรูไน / ๑ กิโลกรัม
๔๔ เซ็นต์บรูไน / ๑ กิโลกรัม
ร้อยละ ๕
ร้อยละ ๑๐
ร้อยละ ๒๐
ร้อยละ ๕
ร้อยละ ๕
ร้อยละ ๒๐

Customs Order, ๒๐๐๖, Part ๒-๑๕
Customs Order, ๒๐๐๖, Section ๑๔๕ (๑) ระบุว่า “Any person who, being required by this Order to answer any question
put to him by any proper officer of excise, or to give any information or produce any document which may reasonably be
required of him by the officer and which it is in his power to give —
(a) refuses to answer the question or does not truly answer the question;
(b) refuses to give such information or produce such document; or
(c) furnishes as true any information or document which he knows or has reason to believe to be false,
shall be guilty of an offence and liable on conviction to a fine not exceeding $๘,๐๐๐, imprisonment for a term not
exceeding one year or both.”
๑๔๕
Custom Import Duty, Custom Matters, KEMENTERIAN KEWANGAN, Ministry of Finance, http://www.mof.gov.bn/index.php/
royal-custom-matters/customs-procedures/custom-import-duty, accessed on ๗ December ๒๐๑๔.
๔๕
๑๔๔

สินค้าที่ต้องเสียภาษี
อัตราภาษีนาเข้า
อัญมณี และสิ่งที่ทาเลียนอัญมณี
ร้อยละ ๕
นาฬิกา นาฬิกาข้อมือ และส่วนประกอบต่างๆ
ร้อยละ ๕
เครื่องดนตรี
ร้อยละ ๑๐
ที่มา: Ministry of Finance, ๒๐๑๔
๒.๓.๔ การห้ามและการจากัดการนาเข้าและส่งออก
มาตรา ๓๑ ของพระราชกาหนดศุลกากร พ.ศ. ๒๕๔๙ (Customs Order ๒๐๐๖) ได้ให้อานาจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (Minister of Finance) ห้ามการนาเข้าหรือส่งออก โดยปัจจุบันประเทศ
บรูไนได้ห้ามและจากัดการนาเข้าและส่งออกสินค้าบางรายการด้วยเหตุผลทางด้านต่างๆ เช่น สุขภาพ ศีลธรรม
ความปลอดภัย ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม และศาสนา เป็นต้น๑๔๖ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ ๑ สินค้าที่ห้ามนาเข้า (Prohibited imports)๑๔๗
ประเทศบรู ไ นได้ ค วบคุ ม สิ น ค้ า บางประเภทเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ โดยห้ า มจ าหน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ทุกประเภท แต่อนุญาตให้นาเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาบริโภคได้เป็นรายบุคคล ๑๔๘ โดยผู้ที่ไม่ใช่
มุสลิมสามารถนาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าประเทศบรูไนฯ ได้ไม่เกิน ๒ ขวด (ขวดละไม่เกิน ๑ ลิตร) และเบียร์
๑๒ กระป๋องต่อการเดินทางเข้าประเทศ ๑ ครั้งและเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริโภคส่วนบุคคลเท่านั้น
นอกจากนี้ประเทศบรูไนยังได้ห้ามนาเข้าสินค้าประเภทอื่นๆ ดังมีรายการต่อไปนี้
ตารางที่ ๗: สินค้าที่ประเทศบรูไนห้ามการนาเข้า
ประเภทของสินค้า
ยาเสพติดอันตราย เช่น ฝิ่น เฮโรอีน มอร์ฟีน เป็นต้น
นกกระจอกชวา

๑๔๖

เหตุผลที่ห้ามการนาเข้า
สุขภาพและศีลธรรม
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญ
พันธุ์ (The Convention on
International Trade in Endangered

Custom Import Duty, Custom Matters, KEMENTERIAN KEWANGAN, Ministry of Finance, http://www.mof.gov.bn/index.php/
royal-custom-matters/customs-procedures/custom-import-duty, accessed on ๓ December ๒๐๑๔.
๑๔๗
WT/TPR/S/๓๐๙ - Brunei Darussalam, Trade policy review, World Trade Organization, ๒๐๑๔, p. ๓๓
๑๔๘
Customs Order, ๒๐๐๖, Section ๗๔ (๑) ระบุว่า “No person shall sell by retail or offer for sale by retail, or permit to be
sold or offered for sale by retail, or have in his possession for sale by retail, any intoxicating liquor whether for consumption
on or off the premises of the vendor except under and in accordance with a licence issued under this Part and in a place
specified in the licence.”
๔๖

ประเภทของสินค้า

เหตุผลที่ห้ามการนาเข้า
Species of Wild Fauna and Flora:
CITES)๑๔๙
สุขภาพ

ปศุสัตว์ที่มาจากประเทศที่มีการระบาดของโรคมือและเท้าเปื่อย
(Foot and Mouth Disease: FMD)
ประทัด
ความปลอดภัยและความมั่นคง
วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ (SALK polio vaccine)
สุขภาพ
วัคซีนที่ผลิตจากไทเป ประเทศจีน
สุขภาพและความมั่นคง
อาวุธและกระสุนปืน
ความมั่นคง
เส้นใยหรือชิ้นส่วนของวัสดุใดๆ ที่นามาพิมพ์เงินตรา ธนบัตร หรือ
ความมั่นคง
เหรียญกษาปณ์ปลอม ไม่ว่าจะผลิตขึ้นในเวลาใดๆ ก็ตาม
บุหรี่ที่ไม่มีคาเตือนเกี่ยวกับสุขภาพบนบรรจุภัณฑ์
สุขภาพ
วัตถุดิบที่มาจากฉลาม
ความมั่นคงทางอาหารและสิ่งแวดล้อม
ที่มา: Trade Policy Review Body, WTO, ๒๐๑๔
กลุ่มที่ ๒ สินค้าที่จากัดการนาเข้า (Restricted imports) ๑๕๐
กลุ่ มนี้ เป็ น สิ น ค้าที่ถูกจ ากัดการน าเข้า ผู้ นาเข้าต้องได้รับอนุญาตจากหน่ว ยงานผู้ มีอานาจ จึงจะ
สามารถนาเข้าได้ สินค้าในกลุ่มนี้ ได้แก่
ตารางที่ ๘: สินค้าที่ประเทศบรูไนจากัดการนาเข้า
ประเภทของสินค้า
ไข่ไก่สด หรือไข่ไก่สาหรับนามาฟักไข่ต่อ ยกเว้น
ไข่ไก่ที่ถูกทาเครื่องหมาย “นาเข้า” บนเปลือก
เพื่อระบุถึงแหล่งที่มา และป้ องกัน การลั กลอบ
นาเข้าไข่ไก่เข้ามาในประเทศ
พื ช หรื อ ชิ้ น ส่ ว นของพื ช ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากพื ช
และดิน

เหตุผลที่จากัดการนาเข้า
สุขภาพ และเพื่อป้องกันการ
เกิดโรคที่มาจากสัตว์ปีก เช่น
ไข้หวัดนก

หน่วยงานที่อนุญาตการนาเข้า
กรมเกษตรและอาหารเกษตร
(Department of Agriculture
and Agrifood: DOAA)

ป้องกันการเกิดขึ้นของแมลง กรมเกษตรและอาหารเกษตร
และโรคระบาดที่มาจาก
(DOAA)
ต่างประเทศ
ปศุสัตว์ เช่น วัว ควาย แก่ แพะ สัตว์ปีก เป็นต้น ป้องกันการเกิดขึ้นของโรค กรมเกษตรและอาหารเกษตร
๑๔๙
๑๕๐

ประเทศบรูไนเข้าเป็นภาคีเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓ (ค.ศ. ๑๙๙๐)
WT/TPR/S/๓๐๙ - Brunei Darussalam, Trade policy review, World Trade Organization, ๒๐๑๔, p. ๓๔
๔๗

ประเภทของสินค้า

เหตุผลที่จากัดการนาเข้า
ระบาดในสัตว์
เครื่องเล่นการพนัน เช่น slot machine และ ป้องกันการพนันที่ผิด
pin schedule หรือเครื่องที่มีลักษณะใกล้เคียง กฎหมาย

หน่วยงานที่อนุญาตการนาเข้า
(DOAA)
กระทรวงมหาดไทย (Ministry
of Home Affairs)

ยาพิษและยาอันตราย

สุขภาพ

ข้าวเปลือกและผลิตภัณฑ์ที่มาจากข้าวเปลือก

ความมั่นคงในการจัดหา
สินค้าและเสถียรภาพด้าน
ราคา

นมพร่องมันเนย หรือนมแปลงไขมัน

ความปลอดภัยด้านอาหาร
และสุภาพ
สุขภาพ

สานักงานปราบปรามยาเสพติด
(Narcotics Control Bureau)
กรมการจัดหาสินค้าและ
คลังสินค้าของรัฐ (Supply and
State Stores Department:
SSSD)
กระทรวงสาธารณสุข (Ministry
of Health)
กระทรวงสาธารณสุข (Ministry
of Health)
กระทรวงมหาดไทย (Ministry
of Home Affairs)

กาวเปอร์เซีย

Poh Ka, Poh Kah หรือ Poh Kau; Koyoh ป้องกันการพนันที่ผิด
หรือ Koyok; Liow Ko, Ch’ow Ko
กฎหมาย
น้าตาล และเกลือ

ความมั่นคงในการจัดหา
สินค้าและเสถียรภาพด้าน
ราคา
ไม้แปรรูป
ความมั่นคงในการจัดหา
สินค้าและเสถียรภาพด้าน
ราคา
รถยนต์ รถจั ก รยานยนต์ รถบรรทุ ก รถบั ส ความปลอดภัย
รวมถึ ง รถบั ส ขนาดเล็ ก รถแทรกเตอร์ และ
รถลาก ที่ใช้แล้ว หรือมีการแปรสภาพ

วัตถุที่มีสารกัมมันตรังสี

ความปลอดภัย

เขาของแรด และส่ ว นใดๆ ของแรด หรื อ อนุสัญญาว่าด้วยการค้า
๔๘

กรมการจัดหาสินค้าและ
คลังสินค้าของรัฐ (SSSD)
กรมป่าไม้ (Forestry
Department)
กรมศุลกากรและสรรพสามิต
(Royal Customs and Excise
Department: RCED) และ
กรมการขนส่งทางบก (Land
Transport Department)
กระทรวงสาธารณสุข (Ministry
of Health)
กรมเกษตรและอาหารเกษตร

ประเภทของสินค้า
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากซากของแรด

เหตุผลที่จากัดการนาเข้า
ระหว่างประเทศ ซึ่งชนิด
สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะ
สูญพันธุ์ (CITES)
เนื้ อวั ว รวมถึ งซากของสั ตว์ ห รื อส่ ว นใดๆ ของ ศาสนาและสุขภาพ
สัตว์ เนื้อสัตว์ (แช่แข็ง หรือสด) กระดูก หนังสัตว์
เท้าสัตว์ เขาสัตว์ เครื่องในสัตว์ หรือชิ้นส่วนใดๆ
ของส่ ว นดั งกล่ าว ยกเว้น สั ต ว์ที่ถู กฆ่า ในโรงฆ่ า
สั ต ว์ ที่ ไ ด้ รั บ อ นุ ญ า ต เ ป็ น ห นั ง สื อ โ ด ย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศาสนาแล้ว
เนื้ อ สั ต ว์ ปี ก รวมถึ ง ซากของสั ต ว์ ห รื อ ส่ ว นใดๆ ศาสนาและสุขภาพ
ของสัตว์ปีก เนื้อสัตว์ (แช่แข็ง หรือสด) กระดูก
หนั งสั ตว์ เครื่ อ งในสั ต ว์ หรื อชิ้ น ส่ ว นใดๆ ของ
ส่วนดังกล่าว ยกเว้นสัตว์ปีกที่ถูกฆ่าในโรงฆ่าสัตว์
ที่ได้รั บ อนุ ญาตเป็น หนังสือโดยรั ฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงการศาสนาแล้ว
ไข่เต่า
อนุสัญญาว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศ ซึ่งชนิด
สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะ
สูญพันธุ์ (CITES)
อุปกรณ์การแพร่ภาพกระจายเสียง
ความมั่นคง

บุหรี่ ยกเว้นบุหรี่ที่มีคาเตือนด้านสุขภาพบนซอง สุขภาพ
ซึ่งได้รับอนญาตกระทรวงสาธารณสุขแล้ว
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ศาสนา
ยาแก้ไอที่มีส่วนผสมของโคดีอีน (Codeine)

สุขภาพ

๔๙

หน่วยงานที่อนุญาตการนาเข้า
(DOAA)

กระทรวงการศาสนา (Minister
of Religious Affairs) และกรม
เกษตรและอาหารเกษตร
(DOAA)

กระทรวงการศาสนา (Minister
of Religious Affairs) และกรม
เกษตรและอาหารเกษตร
(DOAA)

กรมเกษตรและอาหารเกษตร
(DOAA)

สานักงานอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีข้อมูลสื่อสาร
(Authority for Infocommunications
Technology Industry: AiTi)
กระทรวงสาธารณสุข (Ministry
of Health)
กรมศุลกากรและสรรพสามิต
(RCED)
กรมศุลกากรและสรรพสามิต
(Royal Customs and Excise
Department: RCED)

ประเภทของสินค้า
ปากกา และวัตถุใดๆ ที่คล้ายหลอดดูดยา

เหตุผลที่จากัดการนาเข้า
ความปลอดภัยและความ
มั่นคง

หน่วยงานที่อนุญาตการนาเข้า
กรมศุลกากรและสรรพสามิต
(Royal Customs and Excise
Department: RCED)

ที่มา: Trade Policy Review Body, WTO, ๒๐๑๔
กลุ่มที่ ๓ สินค้าที่ห้ามส่งออก (Prohibited exports)๑๕๑
แม้ว่าประเทศบรูไนได้ยกเลิกการจัดเก็บภาษี ส่งออกได้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๖ (ค.ศ. ๑๙๗๓) แต่ก็ยัง
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อควบคุมสินค้าที่ส่งออก โดยสินค้าที่ห้ามส่งออกมีรายการดังต่อไปนี้
ตารางที่ ๙: สินค้าที่ประเทศบรูไนห้ามการส่งออก
ประเภทของสินค้า
เศษกุ้ง และกะลามะพร้าว
หินและก้อนกรวด
ไม้ซุง และไม้เลื่อย

เหตุผลที่ห้ามการส่งออก
สุขภาพและความปลอดภัย
ป้องกันการขาดแคลน
ทรัพยากรพื้นฐาน

กลุ่มที่ ๔ สินค้าที่จากัดการส่งออก (Restricted exports)๑๕๒
กลุ่มนี้ เป็นสิ นค้าที่ถูกจากัดการส่งออก ผู้ ส่งออกต้องได้รับอนุญาตจากหน่ว ยงานผู้มีอานาจ จึงจะ
สามารถนาเข้าได้ สินค้าในกลุ่มนี้ ได้แก่
ตารางที่ ๑๐: สินค้าที่ประเทศบรูไนจากัดการส่งออก
ประเภทของสินค้า
เหตุผลที่จากัดการส่งออก
ของเก่ า หรื อ ของที่ ค้ น พบหรื อ ท าขึ้ น ใน มรดกทางวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ ในประเทศบรูไน
บุหรี่
สุขภาพ

หน่วยงานที่อนุญาตการนาเข้า
กรมพิพธิภัณฑ์ (Department
of Museums)
กระทรวงสาธารณสุข (Ministry
of Health)
น้ามันดีเซล
ความมั่นคงในการจัดหาสินค้า กรมพลังงาน (Energy
และเสถียรภาพด้านราคา
Department)
น้ ามั น เบนซิ ล ทั้ ง แบบพิ เ ศษ และแบบ ความมั่นคงในการจัดหาสินค้า กรมพลังงาน (Energy
๑๕๑
๑๕๒

Ibid, p. ๓๙
Ibid, p. ๓๙
๕๐

ประเภทของสินค้า
ธรรมดา
น้ามันก๊าด
ข้าว ข้าวเปลือก และสินค้าที่เกี่ยวข้อง
น้าตาล
ไม้แปรรูป

เหตุผลที่จากัดการส่งออก
และเสถียรภาพด้านราคา
ความมั่นคงในการจัดหาสินค้า
และเสถียรภาพด้านราคา
ความมั่นคงในการจัดหาสินค้า
และเสถียรภาพด้านราคา
ความมั่นคงในการจัดหาสินค้า
และเสถียรภาพด้านราคา
ความมั่นคงในการจัดหาสินค้า
และเสถียรภาพด้านราคา

หน่วยงานที่อนุญาตการนาเข้า
Department)
กรมพลังงาน (Energy
Department)
กรมการจัดหาสินค้าและ
คลังสินค้าของรัฐ (SSSD)
กรมการจัดหาสินค้าและ
คลังสินค้าของรัฐ (SSSD)
กรมป่าไม้ (Forestry
Department)

น้ามันปาล์ม

ความมั่นคงในการจัดหาสินค้า กรมการจัดหาสินค้าและ
และเสถียรภาพด้านราคา
คลังสินค้าของรัฐ (SSSD)
ต้ น โล่ ติ้ น หรื อ หางไหล (Tuba; Derris สิ่งมีชีวิตในป่า
กรมเกษตรและอาหารเกษตร
species)
(DOAA)
ที่มา: Trade Policy Review Body, WTO, ๒๐๑๔
๒.๔ มาตรการในทางการค้าสินค้าและบริการ
๒.๔.๑ มาตรการกีดกันสินค้าและบริการอื่นๆ
มาตรการกีดกันทางการค้าและบริการอื่นๆ นอกเหนือจากการห้ามการนาเข้าและการควบคุมการนา
นาเข้าแล้ว ได้แก่ การขออนุญาตการนาเข้าเป็นพิเศษสาหรับสินค้าบางประเภท และการกาหนดคุณภาพของ
สินค้าที่นาเข้าโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
๑) การขอใบอนุญาตนาเข้าสาหรับสินค้าบางประเภทโดยเฉพาะ๑๕๓
ประเทศบรูไนกาหนดให้การนาเข้าสินค้าบางประเภทต้องมีใบอนุญาตนาเข้า (Licensed imports)
สาหรับสินค้าประเภทนั้นโดยเฉพาะ ผู้นาเข้าจึงต้องได้รับอนุญาตการนาเข้าเป็นพิเศษ (Special permit) จาก
หน่วยงานที่มีอานาจ จึงจะสามารถนาเข้าได้ ซึ่งสินค้ากลุ่มนี้เป็นสินค้าที่ถูกควบคุม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

๑๕๓

Ibid, p. ๓๕
๕๑

ตารางที่ ๑๑: สินค้าที่ต้องขอใบอนุญาตนาเข้าโดยเฉพาะ
ประเภทของสินค้า
เหตุผลที่ต้องขออนุญาตนาเข้า
สิ่ ง เ ผ ย แ พ ร่ ต่ า ง ๆ ร ว ม ทั้ ง สิ่ ง พิ ม พ์ , ความมัน่ คงและศีลธรรม
ภาพยนตร์, CD, DVD ฯลฯ
สินค้าประเภทเครื่องลาง
ศีลธรรม

เนื้อ และผลิตภัณฑ์มาจากเนื้อที่ได้รับการ ศาสนา
รั บ รองฮาลาล (เนื้ อ สด เนื้ อ แช่ เ ย็ น
เนื้อแช่แข็ง)

หน่วยงานที่อนุญาตการนาเข้า
สานักงานตารวจบรูไน (Royal
Brunei Police Force)
กรมความมั่นคงภายใน
(Internal Security
Department)
คณะกรรมการอนุญาตการ
นาเข้าสินค้าฮาลาล (Halal
Import Permit Issuing
Board)
สานักงานตารวจบรูไน (Royal
Brunei Police Force)

ปืน ระเบิด และอาวุธอันตราย

ความปลอดภัย

เศษเหล็ก

ความปลอดภัย

สานักงานตารวจบรูไน (Royal
Brunei Police Force)

ต้นไม้ พืชผล ปศุสัตว์ ผัก ผลไม้ ไข่

ความปลอดภัย

กรมเกษตร (Department of
Agriculture)

ปลา กุ้ง หอย สิ่งมีชีวิตในน้า อุปกรณ์การ ความปลอดภัย
ประมง ฯลฯ

กรมประมง (Fisheries
Department)

สารเคมี ยาอั น ตราย และวั ต ถุ ที่ มี ส าร ความปลอดภัย
กัมมันตรังสี

กระทรวงสาธารณสุข (Ministry
of Health)

ยารักษาโรค สมุนไพร อาหารเพื่อสุขภาพ ความปลอดภัย
เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว

กระทรวงสาธารณสุข (Ministry
of Health)

เครื่องออกอากาศและเครื่องรับสัญญาณ ความมั่นคง
วิ ท ยุ อุ ป กรณ์ สื่ อ สาร และอุ ป กรณ์ แ พร่
ภาพกระจายเสียง

สานักงานอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีข้อมูลสื่อสาร
(Authority for Infocommunications

๕๒

ประเภทของสินค้า

เหตุผลที่ต้องขออนุญาตนาเข้า หน่วยงานที่อนุญาตการนาเข้า
Technology Industry: AiTi)

พ า ห น ะ ที่ ใ ช้ แ ล้ ว เ ช่ น ร ถ ย น ต์ ความปลอดภัย
รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก รถบั สขนาด
เล็ก รถจักรยาน

กรมศุลกากรและสรรพสามิต
(Royal Customs and Excise
Department: RCED) และ
กรมการขนส่งทางบก (Land
Transport Department)

ไม้ท่อน และสินค้าที่ทามาจากไม้

กรมป่าไม้ (Forestry
Department)

ทรัพยากรพื้นฐาน

เข็มกลัด ธง ของที่ระลึกที่มีรูปธงชาติ ตรา ความมั่นคง
สัญลักษณ์ราชวงศ์

Adat Istiadat Department

โบราณวัตถุที่ทาหรือพบในประเทศบรูไน

ประวัติศาสตร์

กรมพิพิธภัณฑ์ (Museums
Department)

น้าแร่

ความปลอดภัย

กระทรวงอุตสาหกรรมและ
ทรัพยากรพื้นฐาน (Ministry of
Industry and Primary
Resources)

วัสดุก่อสร้าง เช่น ซีเมนต์

ความปลอดภัย

กระทรวงอุตสาหกรรมและ
ทรัพยากรพื้นฐาน (Ministry of
Industry and Primary
Resources)

ข้าว น้าตาล และเกลือ

ความมั่นคงในการจัดหาสินค้า
และเสถียรภาพด้านราคา

กรมการจัดหาสินค้าและ
คลังสินค้าของรัฐ (SSSD)

ที่มา: Trade Policy Review Body, WTO, ๒๐๑๔

๕๓

๒) การกาหนดคุณภาพของสินค้าที่นาเข้า
ประทศบรูไนมีการใช้มาตรการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษีอื่นๆ โดยเฉพาะมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัย
พืช (Sanitary and Phytosanitary measures: SPS) ซึ่งกาหนดหลักเกณฑ์ไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น
พระราชบัญญัติศัตรูพืชและพืชที่เป็นพิษ พ.ศ. ๒๕๑๔ (Agricultural Pests and Noxious Plants Act
(Chapter ๔๓) ๑๙๗๑) พระราชบั ญญัติการกักกันและป้องกันการแพร่ระบาดในสั ตว์ พ.ศ. ๒๔๗๗
(Quarantine and Prevention of Disease (Chapter ๔๗) Act, ๑๙๓๔) พระราชบัญญัติเนื้อฮาลาล พ.ศ.
๒๕๔๑ (Halal Meat (Chapter ๑๘๓), ๑๙๙๘) เป็นต้น ทาให้สินค้าที่นาเข้าหลายประเภทต้องผ่านการ
ตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าประเภทนั้น๑๕๔
ทั้งนี้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary measures: SPS) ได้ถูก
นามาใช้กับพืช ผัก ผลไม้ สัตว์มีชีวิต ไข่ไก่ เนื้อสัตว์ต่างๆ เช่น ไก่แช่แข็ง เป็นต้น โดยมีการตรวจสอบค่าสาร
ปนเปื้อนจากการใช้สารเคมีและยาปราบศัตรูพืช และต้องมีกระบวนการผลิตที่ได้รับรองตามแบบฮาลาลที่
เข้มงวด ทั้งนี้สินค้านาเข้าแต่ละประเภทต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการ
ศาสนาเป็นผู้รับรองผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ต้องมีตราสินค้าฮาลาล กรมการประมงเป็นผู้รับรองผลิตภัณฑ์ที่ทามา
จากปลา กรมป่าไม้เป็นผู้รับรองผลิตภัณฑ์ที่มาจากป่า๑๕๕ ทั้งนี้ปัจจุบันประเทศบรูไนนาเข้าเนื้อวัวและเนื้อไก่ฮา
ลาลมาจากประเทศบางประเทศเท่านั้น ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน อินเดีย อินโดนีเซีย จอร์แดน มาเลเซีย และ
ฟิลิปปินส์๑๕๖
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลคุณภาพของสินค้าที่นาเข้า มีรายละเอียดดังนี้
๒.๑) พระราชบัญญัติศัตรูพืชและพืชที่เป็นพิษ พ.ศ. ๒๕๑๔ (Agricultural Pests and
Noxious Plants Act (Chapter ๔๓) ๑๙๗๑)
เป็นพระราชบัญญัติที่ให้อานาจเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ กักกัน และทาลายพืชที่อาจนามาซึ่งแมลง
ศัตรูพืชหรือโรคระบาดในพืช โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจสามารถพิจารณาพืชทั้งที่ปลูกอยู่ในที่ดินภายในประเทศ
และพื ช ที่ น าเข้ า มาจากต่ า งประเทศ ทั้ ง นี้ อ านาจก ากั บ ดู แ ลเป็ น ของกรมเกษตรแ ละอาหารเกษตร
(Department of Agriculture and Agrifood: DOAA) ดังนั้นผู้นาเข้าจึงต้องมีใบรับรองใบรับรองสุขอนามัย
(Phytosanitary certificates) ที่ออกโดยหน่วยงานผู้มีอานาจในประเทศต้นกาเนิดมาสาแดงต่อเจ้าหน้าที่

๑๕๔
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๕๔
๑๕๕

พระราชบัญญัติดังกล่าวกาหนดให้ผู้ที่นาเข้าพืชหรือวัตถุดิบที่ทามาจากพืชต้องมีเอกสารประกอบ เช่น
ใบอนุญาตการนาเข้า (Imports permits) ที่ออกโดยกรมเกษตรและอาหารเกษตร (DOAA) ใบรับรอง
สุขอนามัย (Phytosanitary certificates) ที่ออกโดยหน่วยงานผู้มีอานาจในประเทศต้นกาเนิด เป็นต้น๑๕๗
๒.๒) พระราชบัญญัติการกักกันและป้องกันการแพร่ระบาดในสัตว์ พ.ศ. ๒๔๗๗ (Quarantine
and Prevention of Disease (Chapter ๔๗) Act, ๑๙๓๔)
เป็นพระราชบัญญัติที่ให้อานาจเจ้าหน้าที่ในการห้ามการนาเข้าสัตว์หรือผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากสัตว์
หรือกักกันสัตว์เพื่อตรวจสอบสินค้านาเข้า รวมถึงห้ามนาเข้าในช่วงเวลาที่มีโรคระบาด เช่น ไข้หวัดนก เป็นต้น
ดังนั้นการนาเข้าหรือส่งออกสัตว์หรือผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากสัตว์ต้องมีการสาแดงที่ช่องทางผ่านเข้าออกประเทศ
หรือช่องทางที่ตรวจสอบกักกัน
พระราชบัญญัติดังกล่าวกาหนดให้ผู้ที่นาเข้าสัตว์หรือผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากสัตว์ต้องมีเอกสารประกอบ
เช่น ใบอนุญาตการนาเข้า (Imports permits) ที่ออกโดยกรมเกษตรและอาหารเกษตร (DOAA) ใบรับรอง
สุขภาพสัตว์ (Veterinary health certificates) ที่ออกโดยสัตวแพทย์จากประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยต้องออก
ใบรับรองดังกล่าวให้ไม่เกิน ๗ วันหลังจากสัตว์นั้นได้เดินทางออกมา เป็นต้น๑๕๘
๒.๓) พระราชบัญญัติเนื้อฮาลาล พ.ศ. ๒๕๔๑ (Halal Meat (Chapter ๑๘๓), ๑๙๙๘)
เป็นพระราชบัญญัติที่กาหนดหลักเกณฑ์ในการกากับดูแลเนื้อที่มาจากโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ เนื้อ
ที่นาเข้ามาจากต่างประเทศ และการจาหน่ายเนื้อที่นาเข้าดังกล่าว ทั้งนี้สินค้าที่นาเข้า ต้องมีกระบวนการผลิตที่
ได้รับรองตามแบบฮาลาลที่เข้มงวดตัวอย่างเช่น หากต้องการนาเข้าเนื้อไก่แช่งแข็งเข้ามาในประเทศบรูไน เนื้อ
ไก่ดังกล่าวต้องเป็นไก่ฮาลาลที่ผลิตถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม โดยโรงฆ่าชาแหละแต่ละรายต้องได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานทางศาสนาอิสลามทั้งในประเทศผู้ผลิตและหน่วยงานของบรูไน โดยผู้นาเข้าต้องได้รับ
ใบอนุ ญ าตการน าเข้ า สิ น ค้ า ฮาลาล (Halal Import Permits) จากคณะกรรมการผู้ มี อ านาจตาม
พระราชบัญญัติ๑๕๙
นอกจากนี้การใช้ตราฮาลาล (Halal Label) กับผลิตภัณฑ์ที่มาจากเนื้อต้องเป็นไปตามพระราช
กาหนดใบรับรองฮาลาลและตราฮาลาล พ.ศ. ๒๕๔๘ (Halal Certificate and Halal Label Order, ๒๐๐๕)
ซึ่งก าหนดรายละเอีย ดเกี่ย วกับ การใบรั บ รองฮาลาล และการใช้ ตราฮาลาลบนบรรจุ ภัณฑ์ ต่า งๆ รวมถึ ง
บทลงโทษกรณีที่ใช้ตราฮาลาลโดยไม่ได้รับอนุญาต
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๒.๔) พระราชบัญญัติยาอันตราย พ) ๒๔๙๙.ศ.Poison Act (Chapter ๑๑๔) ๑๙๕๖ (
พระราชบัญญัติดังกล่าวครอบคลุมถึงการนาเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยา เช่น ยารักษา
โรค เคมีภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการเกษตร ยาฆ่าแมลง เป็นต้น โดยต้องร่วมมือกับกรมศุลกากร การตรวจสอบ
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวยังรวมถึงการตรวจสอบยาในร้านขายส่ง ร้านขายปลีก และคลีนิครักษาโรคใน
ประเทศบรูไนด้วย นอกจากนี้การนาเข้ายาสาหรับสัตว์และวัคซีนสาหรับสัตว์ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเกษตร
และอาหารเกษตร (DOAA) ทั้งนี้สานักงานการเภสัชกรรม ) Pharmaceutical Enforcement Service) ของ
กระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Health) เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายดังกล่าว๑๖๐
๒.๕) พระราชบัญญัติสาธารณสุขด้านอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๑ (Public Health (Food) Act
(Chapter ๑๘๒(, ๑๙๙๘)
พระราชบัญญัติดังกล่าวกาหนดหลักเกณฑ์ที่เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจากอาหารเจือปนที่มีอันตรายหรือ
อาหารที่มีคุณภาพต่า โดยการนาเข้าอาหารที่นามาขายในประเทศบรูไนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดใน
พระราชบัญญัติดังกล่าว โดยผู้นาเข้าต้องได้รับใบรับรองสุขอนามัย (Health certificates) จากสานักงาน
ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร (Food safety and Quality Control Division) ของกรม
อนามัย (Department of Health Services) ของกระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Health)๑๖๑
๒.๔.๒ มาตรการป้องกันการทุ่มตลาด
๑) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุ่มตลาด
ปัจจุบันประเทศบรูไนไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการทุ่มตลาด (Antidumping) การอุดหนุน
และมาตรการตอบโต้การอุดหนุน (Subsidies and countervailing) และมาตรการปกป้องจากการนาเข้า
สินค้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguard measures) นอกจากนี้ ประเทศบรูไนก็ยังไม่เคยมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับ การป้องกัน
การทุ่มตลาด การอุดหนุน และมาตรการตอบโต้การอุดหนุน และมาตรการปกป้องจากการนาเข้าสินค้าที่
เพิ่มขึ้น๑๖๒
๒) กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
แม้ว่าประเทศบรูไนไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการทุ่มตลาด แต่ประเทศบรูไนก็มีหลักเกณฑ์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าภายในประเทศที่น่าสนใจ ได้แก่ พระราชกาหนดการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๕๘
(Competition Order, ๒๐๑๕) พระราชกาหนดคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๔ (Consumer Protection
๑๖๐
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(Fair Trading) Order, ๒๐๑๑) พระราชบัญญัติควบคุมราคาสินค้า พ.ศ. ๒๕๑๗ (Price Control Act
(Chapter ๑๔๒), ๑๙๗๔) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้๑๖๓
๒.๑) พระราชกาหนดการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๕๘ (The Competition Order, ๒๐๑๕)
ประเทศบรูไนเพิ่งประกาศใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้าในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้แก่ พระราชกาหนดการ
แข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๕๘ (The Competition Order, ๒๐๑๕) ซึ่งครอบคลุมการป้องกันการผูกขาด
ทางการค้าทั้งในเรื่ องการตกลงเข้าทาสั ญญาที่เป็นการกีดกันต่อการแข่งขัน (Agreements distorting
competition) การใช้อานาจเหนือตลาดโดยมิชอบ (Abuse of Dominant Power) และการควบรวมกิจการ
ที่ส่งผลให้เกิดการผูกขาดทางการค้า (Mergers) โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวแต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขัน
ทางการค้า (Competition Commission) เพื่อสนับสนุนการแข่งขันทางการค้า และวินิจฉัยกรณีที่มีหรืออาจมี
การผูกขาดทางการค้าเกิดขึ้น โดยมีอานาจในการสอบสวน และออกคาตัดสิน (Decision) และบังคับใช้คา
ตัดสิน (Enforcement) เพื่อให้เกิดการแข่งขันทางการค้า
มาตรการป้องกันการผูกขาดทางการค้าตามพระราชบัญญัติดังกล่าวมีหลายมาตรการ เช่น คู่สัญญาใน
การควบรวมกิจการที่มีข้อสงสัยว่าการควบรวมกิจการดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดการผูกขาดทางการค้า สามารถ
ร้องขอให้คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า (Competition Commission) พิจารณาถึงผลจากการควบรวม
กิจการดังกล่าวว่าก่อให้เกิดการผูกขาดทางการค้าหรือไม่ ๑๖๔ คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าสามารถออก
คาสั่งเรียกฝ่ายที่อาจมีการกระทาอันถือว่าเป็นการผูกขาดทางการค้าให้มาชี้แจงต่อคณะกรรมการฯ และเมื่อ
คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าพิจารณาแล้วว่ามีการผูกขาดทางการค้าจริง คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า
จะออกคาตัดสินเพื่อให้คู่กรณีฝ่ายที่กระทาการอันเป็นการผูกขาดทางการค้าทาคามั่นกับคณะกรรมการว่าจะ
ดาเนินการให้เกิดการแข่งขันตามคาตัดสินของคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า๑๖๕ เป็นต้น
๒.๒) พระราชกาหนดคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๔ (Consumer Protection (Fair Trading)
Order, ๒๐๑๑)
กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในการทาสัญญาประเภทต่างๆ กับผู้ประกอบการ
รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภคในกรณีได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม (Unfair practice) เช่น ผู้ประกอบการ
หลอกลวงผู้บริ โภค ผู้ประกอบการใช้สถานะที่ได้เปรียบกว่าเพื่อเอาเปรียบผู้บริโภค เป็นต้น โดยผู้บริโภค

๑๖๓

WT/TPR/S/๓๐๙ - Brunei Darussalam, Trade policy review, World Trade Organization, ๒๐๑๔, p. ๔๕
Competition Order, ๒๐๑๕, Section ๒๕ ระบุว่า “…an anticipated merger to be considered by the commission on the
application of a party to that anticipated merger who thinks the anticipated merger, if carried into effect, may infringe the
section ๒๓ prohibition.”
๑๖๕
Competition Order, ๒๐๑๕, Section ๔๑(๒) ระบุว่า “…upon considering any representation made to the Commission…the
Commission may, as it thinks fit, make a decision…”
๕๗
๑๖๔

สามารถฟ้องคดีเพื่อเลิกสัญญาหรือเรียกค่าเสียหายจากการได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมได้ ทั้งนี้ภาระการ
พิสูจน์จะตกแก่ผู้ประกอบการ๑๖๖
๒.๓) พระราชบัญญัติควบคุมราคาสินค้า พ.ศ. ๒๕๑๗ (Price Control Act (Chapter ๑๔๒),
๑๙๗๔)
เป็ นพระราชบัญญัติที่กาหนดราคาสิ นค้าที่ประเทศบรูไนต้องการควบคุม โดยกาหนดราคาขั้นสู ง
(Maximum price) สาหรับสินค้าพื้นฐานทั่วไปและสินค้าบางประเภท เช่น กาหนดราคาขายน้าตาลไม่เกิน
๑.๒๕ เหรียญบรูไนต่อกิโลกรัม เป็นต้น และการกาหนดราคาขั้นต่า (Minimum price) สาหรับสินค้าที่
ต้องการควบคุมการบริโภค ได้แก่ บุหรี่และยาสูบ ทั้งนี้พระราชบัญญัติควบคุมราคาสินค้า พ.ศ. ๒๕๑๗ ถูก
นามาใช้ทั้งกับสินค้าที่ผลิตในประเทศและสินค้านาเข้า โดยหน่วยงานที่กาหนดราคาขายสินค้า คือ กรมการ
จัดหาสินค้าและคลังสินค้าของรัฐ (Supply and State Stores Department: SSSD)๑๖๗
ปัจจุบันมีสินค้าทั้งหมด ๑๙ ประเภทที่ถูกควบคุมราคาขั้นสูง (Maximum price) และ ๑ ประเภทที่
ถูกควบคุมราคาขั้นต่า (Minimum price) ดังนี้๑๖๘
ตารางที่ ๑๒: รายการสินค้าที่ถูกควบคุมราคา
สินค้าที่กาหนดราคาขั้นสูง (Maximum price)
(๑) ยางมะตอย
(๒) น้ามันดีเซล
(๓) นมผงสาหรับเด็กทารก
(๔) น้ามันดิบ
(๕) แก๊ส LPG บรรจุขวด
(๖) อิฐ (ดินเหนียว และคอนกรีต)
(๗) ซีเมนต์
(๘) น้ามันประกอบอาหาร (น้ามันคาโนลา น้ามัน
ข้าวโพด น้ามันปาล์ม น้ามันพืช น้ามันเมล็ด
ดอกทานตะวัน น้ามันถั่วเหลือง)
(๙) น้ามันก๊าด
๑๖๖

สินค้าที่กาหนดราคาขั้นต่า (Minimum price)
(๑) บุหรี่และยาสูบ

Consumer Protection (Fair Trading) Order, ๒๐๑๑, Section ๑๘ (๑) ระบุว่า “If, in any proceedings taken in any court
between a consumer and a supplier in relation to a consumer transaction, any dispute arises as to whether the supplier has
complied with any specified requirement of this Order or the regulations made thereunder, the burden of proving that the
supplier has so complied shall be on the supplier.”
๑๖๗
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๑๖๘
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สินค้าที่กาหนดราคาขั้นสูง (Maximum price)
สินค้าที่กาหนดราคาขั้นต่า (Minimum price)
(๑๐) นม (นมข้นหวาน และนมข้นจืด)
(๑๑) น้ามันเบนซิน (Premium ๙๗, Super ๙๒
และ Regular ๘๕)
(๑๒) รถขนส่งผู้โดยสาร
(๑๓) แป้งเค้ก
(๑๔) ข้าว
(๑๕) คอนกรีตสาเร็จรูป
(๑๖) แท่งเสริมแรง
(๑๗) ทราย
(๑๘) หิน
(๑๙) น้ าตาล (เช่ น น้ าตาลทรายขาว น้ าตาล
ทรายขาวบริสุทธิ์)
ที่มา: Price Control (Maximum Prices and Charges) Order, ๒๐๑๒ และ Price Control
(Minimum Prices and Charges) Order, ๒๐๑๒
๒.๔.๓ มาตรการส่งเสริมทางการค้าและบริการ
๑) การลดอัตราภาษีภายใต้ความตกลงทางการค้าระดับภูมิภาค (RTAs)
ประเทศบรูไนใช้มาตรการลดอัตราภาษีนาเข้าเพื่อส่งเสริมการค้า ภายใต้ความตกลงทางการค้าระดับ
ภูมิภาค (RTAs) สาหรับอัตราภาษีโดยเฉลี่ยที่ลดลงแล้วของทุกรายการ และสัดส่วนของจานวนรายการที่ลด
ภาษี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้๑๖๙
ตารางที่ ๑๓: อัตราภาษีภายใต้ความตกลงทางการค้าระดับภูมิภาค (RTAs)
ความตกลง
ทางการค้าระดับ
ภูมิภาค (RTAs)

ASEAN-ATIGA

๑๖๙

รายการสินค้าเกษตร
รายการที่ไม่ใช่สินค้าเกษตร
(ตามที่ WTO กาหนด)
(ตามที่ WTO กาหนด)
อัตราภาษี
สัดส่วน
อัตราภาษี
สัดส่วน
อัตราภาษี
สัดส่วน
เฉลี่ย รายการสินค้า เฉลี่ย รายการสินค้า เฉลี่ย รายการสินค้า
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
๐.๐
๑๐๐.๐
๐.๐
๑๐๐.๐
๐.๐
๑๐๐.๐
รวมทั้งหมด
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ความตกลง
ทางการค้าระดับ
ภูมิภาค (RTAs)

รายการสินค้าเกษตร
รายการที่ไม่ใช่สินค้าเกษตร
(ตามที่ WTO กาหนด)
(ตามที่ WTO กาหนด)
อัตราภาษี
สัดส่วน
อัตราภาษี
สัดส่วน
อัตราภาษี
สัดส่วน
เฉลี่ย รายการสินค้า เฉลี่ย รายการสินค้า เฉลี่ย รายการสินค้า
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
ASEAN-Australia๐.๕
๙๕.๑
๐.๐
๙๘.๒
๐.๖
๙๔.๗
New Zealand
FTA
ASEAN-China
๐.๑
๙๗.๕
๐.๐
๙๘.๒
๐.๑
๙๗.๔
FTA
ASEAN-India FTA
๑.๔
๗๘.๑
๐.๐
๙๗.๘
๑.๖
๗๕.๑
ASEAN-Japan
๐.๓
๙๖.๓
๐.๐
๙๘.๒
๐.๓
๙๖.๐
CEP
ASEAN-Korea
๐.๒
๙๗.๗
๐.๐
๙๗.๖
๐.๓
๙๗.๗
FTA
Brunei-Japan
๐.๐
๙๘.๘
๐.๐
๙๘.๒
๐.๐
๙๘.๙
FTA
Trans-Pacific
๐.๓
๙๖.๕
๐.๐
๙๘.๒
๐.๓
๙๖.๒
Strategic
Economic
Partnership
ที่มา: WTO Secretariat, ๒๐๑๔
รวมทั้งหมด

๒) กฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้า (Rule of Origin)
ประเทศบรูไนได้ใช้กฎว่าด้วยแหล่งกาเนิดสินค้า (Rule of Origin) มาใช้กับการให้สิทธิพิเศษทางภาษี
(Preferential tariff) กับประเทศสมาชิกของความตกลงทางการค้าระดับภูมิภาค (Regional Trade
Agreements: RTAs) ที่ประเทศบรูไนได้เข้าร่วมเป็นภาคี ทั้งนี้ภายใต้กฎการแปรสภาพอย่างเพียงพอ
(Substantial Transformation: ST) ซึ่งใช้ในกรณีที่สินค้าไม่ได้ใช้วัตถุดิบในประเทศใดประเทศหนึ่งทั้งหมด
นั้น พบว่าความตกลงทางการค้าระดับภูมิภาค (RTAs) ที่ประเทศบรูไนเข้าร่วมเป็นภาคีนั้นได้เลือกใช้เกณฑ์การ
พิจารณาสัดส่วนของแหล่งกาเนิดสินค้า ๒ วิธี ได้แก่๑๗๐
๑๗๐
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๒.๑) การเปลี่ยนแปลงการจาแนกพิกัดศุลกากร (Change in Tariff Classification: CTC)
เป็นการกาหนดแหล่งกาเนิดสินค้าจะพิจารณาว่ากระบวนการผลิตก่อให้เกิดการแปรสภาพจนทาให้
พิกัดศุลกากรเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ ทั้งนี้ภายใต้ระบบการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบันประเทศต่างๆ จัด
ประเภทสินค้าตามระบบสากลที่เรียกว่า Harmonized System (HS) ขององค์การศุลกากรโลก (WCO) ถ้า
กระบวนการผลิ ตทาให้ พิกัดศุล กากรของสิ นค้าเปลี่ ยนไปจากพิกัดศุล กากรของวัตถุดิบ สิ นค้านั้นจะมี
แหล่งกาเนิดจากประเทศที่มีกระบวนการผลิตนั้นๆ เกิดขึ้น
โดยทั่วไปแล้วการพิจารณาถึงการเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากร (CTC) จะแบ่งได้ ๓ ระดับ ได้แก่๑๗๑
(๑) การเปลี่ ย นแปลงพิ กั ด อั ต ราศุ ล กากรในส่ วนที่ แ สดงตอนสิ น ค้ า หรื อในระดั บ ๒

หลั ก
(Change of Chapter: CC) สินค้าจะได้แหล่งกาเนิดเมื่อนาเข้าวัตถุดิบมาผ่านขบวนการผลิต
แล้วทาให้พิกัดสินค้าส่งออกเปลี่ยนแปลงจากตอนพิกัด หนึ่งเป็นตอนพิกัดอื่น เช่น การผลิตน้า
สับปะรดซึ่งเปลี่ยนจากสับปะรดสดตอนพิ กัด ๐๘ (๐๘๐๔.๓๐) เป็นน้า สับปะรดตอนพิกัด ๒๐
(๒๐๐๙.๔๑) เป็นต้น
(๒) การเปลี่ยนแปลงพิกัดอัตราศุลกากรในส่วนที่แสดงประเภทสินค้า หรือในระดับ ๔ หลัก
(Change of Tariff Heading: CTH) สินค้าจะได้แหล่งกาเนิดเมื่อนาเข้าวัตถุดิบมาผ่าน
ขบวนการผลิตแล้วมีการเปลี่ยนจากประเภทพิกัดหนึ่งไปเป็นสินค้าในประเภทพิกัดอื่น เช่น ไม้
ท่อนถากเอกเปลือกออกแล้ว (พิกัด ๔๔๐๓) นาเข้ามาแปรรูปเป็นแผ่นไม้พลายวู้ด (พิกัด
๔๔๐๘)
(๓) การเปลี่ยนแปลงพิกัดอัตราศุลกากรในส่วนที่แสดงประเภทสินค้าที่แยกออกมา หรือในระดับ
๖ หลัก (Change of Tariff Subheading: CTSH) สินค้าจะได้แหล่งกาเนิดเมื่อนาเข้า
วัตถุดิบมาผ่านกระบวนการผลิตแล้ว มีการเปลี่ยนจากประเภทพิกัดย่อยหนึ่งไปเป็นสินค้าใน
ประเภทพิกัดย่อยอื่น เช่น ส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศ(แชสซีส์) (พิกัด ๘๔๑๕.๙๐) นาเข้ามา
แปรรูปเป็นเครื่องปรับอากาศแบบติดหน้าต่าง (พิกัด ๘๔๑๕.๑๐)
ทั้งนี้ความตกลงทางการค้าระดับภูมิภาค (RTAs) ที่ประเทศบรูไนเข้าร่วมเป็นภาคีนั้น ส่วนมากจะ
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงพิกัดอัตราศุลกากรในส่วนที่แสดงประเภทสินค้าหรือในระดับ ๔ หลัก (Change of
Tariff Heading: CTH) กล่ าวคือ ประเทศที่จ ะได้เป็นแหล่ งกาเนิดสิ นค้านั้นต้องมีกระบวนการผลิ ต
ภายในประเทศที่ทาให้สินค้าที่ผลิตได้มีพิกัดอัตราศุลกากรเปลี่ยนประเภท (Heading) ไปจากพิกัดของวัตถุดิบ
ที่ใช้ผลิตโดยพิกัดศุลกากรที่แสดงประเภทสินค้า (Heading) คือ พิกัด HS หลักที่ ๓ และ ๔ ดังนั้น หากการ

๑๗๑
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ผลิตสินค้าในประเทศใดทาให้เกิดการแปรสภาพจนทาให้พิกัดอัตราศุลกากรของสินค้าหลักที่ ๓ และ ๔
เปลี่ยนแปลงไปจากพิกัดของวัตถุดิบ ประเทศนั้นจะถือว่าเป็นแหล่งกาเนิดของสินค้า๑๗๒
ความตกลงที่พิจารณาการเปลี่ยนแปลงพิกัดอัตราศุลกากรในส่วนที่แสดงประเภทสินค้า (CTH) เช่น
ATIGA, ASEAN-Australia-New Zealand FTA, ASEAN-Japan CEPT, ASEAN-Korea FTA เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ความตกลงทางการค้าระดับภูมิภาค (RTAs) ที่ประเทศบรูไนเข้าร่วมเป็นภาคีบางฉบับก็พิจารณา
การเปลี่ยนแปลงพิกัดอัตราศุลกากรในส่วนที่ปสดงประเภทสินค้าที่แยกออกมาหรือในระดับ ๖ หลัก (Change
of Tariff Subheading: CTSH) เช่น ASEAN-India FTA เป็นต้น๑๗๓
๒.๒) การใช้สัดส่วนมูลค่าเพิ่มภายในภูมิภาค (Regional Value Content: RVC)
เป็นการกาหนดอัตราส่วนต่าสุดของวัตถุดิบภายในประเทศที่ใช้ในการผลิตที่ถือว่าประเทศนั้นเป็น
แหล่งกาเนิด เช่น สินค้าที่ถือว่าผลิตภายในประเทศในกลุ่มอาเซียนต้องมีสัดส่วนของวัตถุดิบภายในประเทศ
ผู้ผลิต (Local Content: LC) ที่อยู่ในกลุ่มอาเซียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของสินค้าสาเร็จรูปที่ส่งออก๑๗๔
ทั้งนี้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาแหล่งกาเนิดสินค้า (Rule of Origin) ภายใต้ความตกลงทางการค้า
ระดับภูมิภาค (RTAs) ที่สาคัญซึ่งประเทศบรูไนได้เข้าเป็นภาคี สามารถสรุปได้ดังนี้๑๗๕
ตารางที่ ๑๔: เกณฑ์การพิจารณาแหล่งกาเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงทางการค้าระดับภูมิภาคที่สาคัญ
ATIGA

เกณฑ์การ
พิจารณา
แหล่งกาเนิด
สินค้า

๑๗๒

CTC (CTH)
หรือ
ร้อยละ ๔๐
RVC

ASEANASEAN-India ASEAN-Japan ASEAN-Korea
Australia-New
FTA
CEPT
FTA
Zealand FTA
CTC (CTH)
CTC (CTSH)
CTC (CTH)
CTC (CTH)
หรือ
รวมกับ
หรือ
หรือ
ร้อยละ ๔๐
ร้อยละ ๓๕
ร้อยละ ๔๐
ร้อยละ ๔๐
RVC
RVC
RVC
RVC
ที่มา: WTO Secretariat, ๒๐๑๔
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๒.๕ การค้าบริการ
๒.๕.๑ การเคลื่อนย้ายแรงงานด้านการค้าบริการ
ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS)
กาหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงประเทศบรูไนจะต้องเปิดเสรีอย่างก้าวหน้าเป็นลาดับตามรอบการ
เจรจาเพื่อลดเลิกข้อจากัดในการเข้าสู่ตลาด (Market Access)๑๗๖ และข้อจากัดในการปฏิบัติเยี่ยงชาติ
(National Treatment)๑๗๗ โดยครอบคลุมสาขาบริการทั้ง ๑๒ สาขา ได้แก่
๑) การบริการด้านธุรกิจ (Business Services)
๒) การบริการสื่อสาร (Communication Services)
๓) การบริการด้านที่เกี่ยวเนื่องกับวิศวกรรมและการก่อสร้าง (Construction and related
engineering Services)
๔) การกระจายสินค้าและบริการ (Distribution Services)
๕) การบริการการศึกษา (Educational Services)
๖) การบริการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Services)
๗) การบริการด้านการเงิน (Financial Services)
๘) การให้บริการด้านสังคมและสุขอนามัย (Health-related and Social Services)
๙) การให้บริ การด้านท่องเที่ยว และที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทาง (Tourism and Travel related
Services)

๑๗๖

ข้อจากัดในการเข้าสู่ตลาด เป็นมาตรการหรือข้อจากัดที่หน่วยงานของประเทศนาเข้าบริการปฏิบัติกับผู้ให้บริการต่างชาติในทางที่ก่อให้เกิด
อุปสรรคในการให้บริการในตลาดภายในประเทศนาเข้า ข้อจากัดในการเข้าสู่ตลาดนี้อาจเป็นกฎหมาย หรือมาตรการในประเทศนาเข้าที่ สร้าง
เงื่อนไขในการเข้ามาประกอบธุรกิจของผู้ให้บริการต่างชาติ ความตกลง AFAS ใช้หลักการเดียวกันกับความตกลง GATS ซึ่งกาหนดข้อจากัดในการ
เข้าสู่ตลาดไว้ดังนี้
ก) การจากัดปริมาณการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของโควตา การผูกขาดโดยผู้ให้บริการภายในประเทศ หรือเงื่อนไขในการออก
ใบอนุญาต
ข) การจากัดมูลค่าของบริการของจากผู้ให้บริการต่างชาติ
ค) การจากัดจานวนผู้ให้บริการต่างชาติ
ง) การจากัดสัดส่วนของบุคคลกรที่ว่าจ้างในสาขาบริการ
จ) การจากัดประเภทขององค์กรธุรกิจต่างชาติที่จะเข้ามาให้บริการ
ฉ) การจากัดสัดส่วนการถือครองทุนของผู้ให้บริการต่างชาติ
๑๗๗
ข้อจากัดในการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ เป็นมาตรการหรือข้อจากัดที่หน่วยงานของประเทศนาเข้าบริการบังคับใช้หรือปฏิบัติกับผู้ให้บริการต่างชาติ
แต่งต่างไปจากที่ปฏิบัติกับผู้ให้บริการของประเทศนาเข้า มาตรการที่ถือว่าเป็นข้อจากัดในการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ ได้แก่ มาตรการอุดหนุนธุรกิจ
เฉพาะธุรกิจคนชาติตนเอง เงื่อนไขเรื่องสัญชาติในการบริหารนิติบุคคล มาตรการบังคับให้ธุรกิจบริการต่างชาติต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยที่ธุรกิจ
บริการในประเทศไม่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ และมาตรการห้ามคนต่างชาติในการถือครองที่ดิน เป็นต้น
๖๓

๑๐) การให้ บริการด้านการกีฬา วัฒ นธรรมและสันทนาการ (Recreational, cultural, and
sporting services)
๑๑) การให้บริการขนส่ง (Transport Services)
๑๒) การให้บริการด้านอื่นๆ ที่มิได้มีกาหนดไว้ในที่ใด (Other services not included elsewhere)
ทั้งนี้การเปิดเสรีบริการทั้ง ๑๒ สาขา ต้องครอบคลุมทั้ง ๔ รูปแบบการให้บริการ (Mode of Supply)
ดังนี้๑๗๘
รูปแบบที่ ๑ การให้บริการข้ามพรมแดน (Cross-Border Supply)
การให้บริการลักษณะนี้จะเกิดขึ้นโดยผู้ให้บริการและผู้รับบริการยังคงอยู่ในประเทศของตนเอง แต่
การให้บริการจะเกิดขึ้นผ่านสื่อตัวกลาง เช่น อินเทอร์เน็ต
รูปแบบที่ ๒ การเดิ นทางจากประเทศตนไปยังอีกประเทศหนึ่งเพื่อรับบริการ (Consumption
Abroad)
การให้บริการลักษณะนี้จะเกิดขึ้นโดยที่ผู้ให้บริการยังคงอยู่ในประเทศตนเอง แต่ผู้รับบริการจะเป็น
ฝ่ายที่เคลื่อนย้ายเพื่อไปรับบริการยังประเทศที่ผู้ให้บริการประกอบกิจการอยู่ เช่น นักท่องเที่ยวจากประเทศ
ไทยเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศบรูไน
รูปแบบที่ ๓ การจัดตั้งธุรกิจในอีกประเทศ (Commercial Presence)
การให้บริการลักษณะนี้จะเกิดขึ้นโดยที่ผู้ให้บริการจากประเทศหนึ่งเข้าไปจัดตั้งธุรกิจในอีกประเทศ
หนึ่งเพื่อให้บริการกับผู้บริโภคของประเทศนั้น เช่น ผู้ให้บริการโรงแรมจากประเทศไทยเข้ามาจัดตั้งโรงแรมใน
ประเทศบรูไนเพื่อให้บริการแก่ผู้บริโภคในประเทศบรูไน
รูปแบบที่ ๔ การให้บริการผ่านบุคคลธรรมดา (Movement of Natural Persons)
การให้บริการลักษณะนี้เป็นการที่บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการในอีกประเทศหนึ่ง เช่น พ่อครัว
ชาวไทยเดินทางจากประเทศไทยเพื่อไปทางานในร้านอาหารที่ประเทศบรูไน
สาหรับการเคลื่อนย้ายแรงงานด้านการค้าบริการอย่างเสรีนั้นเป็นไปตามรูปแบบที่ ๔ การให้บริการ
ผ่านบุคคลธรรมดา (Movement of Natural Persons) ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ของประเทศบรูไน
พบว่าประเทศบรูไนยังไม่ได้เปิดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงานด้านการค้าบริการ เนื่องจากยังมีข้อจากัดในการเข้า
สู่ตลาด (Market Access) ตามพระราชกาหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ (Employment Order, ๒๐๐๙)
๑๗๘

สถานการณ์ปัจจุบันของการเปิดเสรีภาคบริการการท่องเที่ยว,ที่มา: http://www.atta.or.th/upload/news/228/chapter_2.pdf (เข้าถึง
เมื่อ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘)
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เช่น ก่อนจ้างลูกจ้างต่างชาติ นายจ้างต้องมีใบอนุญาตที่ออกโดยคณะกรรมการแรงงานของประเทศบรูไน
(Commissioner of Labour Brunei Darussalam) รวมถึงมีข้อจากัดในการปฏิบัติเยี่ยงชาติ (National
Treatment) ตามพระราชกาหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ (Employment Order, ๒๐๐๙) เช่น ห้าม
นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างชาวบรูไนด้วยเหตุผลที่ต้องการจ้างลูกจ้างชาวต่างชาติแทน
๒.๕.๒ มาตรการส่งเสริมทางการค้าบริการ
มาตรการส่งเสริมการค้าบริการของประเทศบรูไน ได้แก่ ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพ
อาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangements: MRAs) ซึ่งประเทศในกลุ่มอาเซียนรวมถึงประเทศ
บรูไนได้ทาข้อตกลงดังกล่าวร่วมกันเพื่อการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีภายในประเทศกลุ่มอาเซียน ใน ๘
สาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ นักบัญชี นักสารวจ สถาปนิก พยาบาล วิศวกร และวิชาชีพเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติการนาเที่ยว (ยกเว้นมัคคุเทศก์)
๒.๖ สิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลของประเทศบรูไนให้แก่ผู้ประกอบการสัญชาติประเทศสมาชิกอาเซียนและ
ผู้ประกอบการไทย
สิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลของประเทศบรูไนให้แก่ผู้ประกอบการสัญชาติประเทศสมาชิกอาเซียนและ
ผู้ประกอบการไทยเป็นไปตามความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement:
ATIGA) ซึ่งกาหนดให้ประเทศบรูไนและประเทศสมาชิกอื่นต้องลดภาษีสินค้าในบัญชีลดภาษี (Inclusion List:
IL) ให้เหลือ ๐% ทั้งหมดภายในปี ๒๕๕๓ (ค.ศ.๒๐๑๐) ๑๗๙ และใช้มาตรการที่มิใช่ภาษีศุลกากรได้เฉพาะเรื่อง
ที่จาเป็น โดยประเทศบรูไนได้ใช้กฎว่าด้วยแหล่งกาเนิดสินค้าที่มีการให้สิทธิพิเศษทางการค้า (Rule of origin)
เพื่อพิจารณาให้สิทธิพิเศษแก่ดังกล่าวแก่ประเทศในกลุ่มอาเซียน๑๘๐
ปัจจุบันประเทศบรูไนได้ให้สิทธิพิเศษทางภาษี (Preferential Tariff) แก่สินค้าที่นาเข้ามาจากประเทศ
สมาชิกอาเซียนรวมถึงประเทศไทย โดยลดภาษีนาเข้าเหลือ ๐% สาหรับสินค้าเกือบทุกรายการที่นาเข้ามาจาก
ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน ยกเว้นสินค้าประเภทดอกไม้ไฟ (Firework) ในพิกัดศุลกากรที่ HS ๓๖๐๔ ที่
ยังคงเก็บภาษีนาเข้า ๓๐%
๒.๗ บทสรุปและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการค้าสินค้าและบริการของคนต่างด้าวของประเทศบรูไน
๑) การค้าสินค้า
ภายใต้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าของประเทศบรูไน ประเทศบรูไนได้ให้สิทธิพิเศษทางภาษี
(Preferential Tariff) แก่สินค้าที่นาเข้ามาจากประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงประเทศไทย โดยลดภาษีนาเข้า
๑๗๙
๑๘๐

ASEAN Tax Guide, KPMG Asia Pacific Tax Centre, November ๒๐๑๓, p. ๑๖
TRADE POLICY REVIEW Report by the Secretariat BRUNEI DARUSSALAM, WT/TPR/S/๑๙๖, ๒๐๐๘, p. ๓๗
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เหลื อร้อยละ ๐ สาหรับ สินค้าเกือบทุกรายการที่นาเข้ามาจากประเทศสมาชิกในกลุ่ มอาเซียน ทาให้
ผู้ประกอบการไทยมีโอกาสในส่งออกสินค้าเกือบทุกรายการมายังประเทศบรูไนโดยไม่ต้องเสียภาษีนาเข้า
ยกเว้นสินค้าประเภท ได้แก่ ดอกไม้ไฟ (Firework) ที่ยังคงเก็บภาษีนาเข้า ๓๐% ทั้งนี้ผู้ประกอบการไทยควร
พิจารณาส่งออกสินค้าที่ประเทศบรูไนไม่ได้ห้ามหรือจากัดการนาเข้า
๒) การค้าบริการ
ภายใต้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการค้าบริการของประเทศบรูไน ปัจจุบันประเทศบรูไนยังไม่ได้ เปิดเสรี
การเคลื่อนย้ายแรงงานด้านการค้าบริการ เนื่องจากกฎหมายภายในของประเทศบรูไนยังมีข้อจากัดในการเข้าสู่
ตลาด (Market Access) เช่น ก่อนจ้างลูกจ้างต่างชาติ นายจ้างต้องมีใบอนุญาตที่ออกโดยคณะกรรมการ
แรงงานของประเทศบรูไน และข้อจากัดในการปฏิบัติเยี่ยงชาติ (National Treatment) เช่น ห้ามนายจ้างเลิก
จ้างลูกจ้างชาวบรูไนด้วยเหตุผลที่ต้องการจ้างลูกจ้างชาวต่างชาติแทน ดังนั้นแรงงานไทยหลายอาชีพจึงไม่
สามารถเข้ามาทางานในประเทศบรูไนได้โดยง่าย
อย่างไรก็ตาม ประเทศบรูไนได้ทาข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Mutual
Recognition Arrangements: MRAs) ทาให้แรงงานฝีมือใน ๘ สาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์
นักบัญชี นักสารวจ สถาปนิก พยาบาล วิศวกร และวิชาชีพเกี่ยวกับการปฏิบัติการนาเที่ยว (ยกเว้นมัคคุเทศก์ )
สามารถเข้ามาทางานในประเทศบรูไนได้ง่ายขึ้นในอนาคต
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บทที่ ๓
การลงทุนของคนต่างด้าว
๓.๑ บทนา
ประเทศบรูไนให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุนแก่คนต่างด้าวตามพระราชกาหนดการส่งเสริมการลงทุน
พ.ศ. ๒๕๔๔ (Investment Incentive Order ๒๐๐๑) ซึ่งแบ่งอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไว้
หลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมนาร่อง (Pioneer Industry) บริษัทด้านการบริการนาร่อง (Pioneer Service
Company) บริษัทหลังจากการนาร่อง (Post-Pioneer Company) เป็นต้น โดยมาตรการจูงใจการลงทุนที่คน
ต่างด้าวได้รับมีหลายรูปแบบ เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล การยกเว้นภาษีนาเข้าอุปกรณ์ เครื่องมือ
ส่วนประกอบ หรือโครงสร้างอาคาร เป็นต้น
นอกจากนี้ยั งมีกฎหมายอื่นที่เกี่ย วข้องกับการลงทุนในประเทศบรูไน เช่น พระราชบัญญัติบริษัท
(Companies Act) (บทที่ ๓๙) พระราชบัญญัติใบอนุญาตนานาประเภท (Miscellaneous License Act)
(บทที่ ๑๒๗) พระราชกาหนดว่าด้ว ยการประสานงานทางอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๔ (Industrial
Coordination Order ๒๐๐๑) เป็นต้น
๓.๒ การลงทุนในกิจการต่างๆ ของคนต่างด้าว
๓.๒.๑ พระราชกาหนดการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๔๔
ประเทศบรูไนออกพระราชกาหนดการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๔๔ (Investment Incentive
Order ๒๐๐๑) เพื่อเป็นกฎหมายหลักในการส่งเสริมการลงทุน รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งธุรกิจ การ
พัฒนาและการขยายธุรกิจในประเทศบรูไน พระราชกาหนดการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๔๔ อยู่ภายใต้การ
กากับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งได้ออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบ
ของการยกเว้นภาษีเงินได้ การยกเว้นอากรนาเข้าสินค้าที่ใช้ประกอบธุรกิจ หรือค่าลดหย่อนทางภาษีอื่นๆ
แล้วแต่กรณี สาหรับอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้๑๘๑
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๑๘๑

อุตสาหกรรมนาร่อง (Pioneer Industry)
บริษัทด้านการบริการนาร่อง (Pioneer Service Company)
บริษัทหลังจากการนาร่อง (Post-Pioneer Company)
การขยายของกิจการที่จัดตั้งอยู่แล้ว (Expansion of Established Enterprises)
การขยายกิจการของบริษัทด้านการบริการ (Expanding Service Companies)
บริษัทส่งออกสินค้า (Product for Export)

ASEAN Investment Guidebook ๒๐๐๙,Jakarta: ASEAN Secretariat, February ๒๐๑๐, p.๓
๖๗

๗) บริการส่งออกบริการ (Export of Services)
๘) มาตรการจูงใจการค้าต่างประเทศ (International Trade Incentives)
๙) การกู้เงินจากต่างประเทศเพื่ออุปกรณ์การผลิต (Foreign Loans for ProductiveEquipment)
๑๐) ค่าลดหย่อนสาหรับการลงทุน (Investment Allowances)
๑๑) มาตรการจูงใจบริการและคลังสินค้า (Warehousing and Servicing Incentives)
๑๒) การลงทุนในบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ (Investment in New Technology Companies)
๑๓) มาตรการจูงใจการลงทุนในต่างประเทศและธุรกิจร่วมทุน (Overseas Investment and
Venture Capital Incentives)
โดยอุตสาหกรรมแต่ละประเภทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชกาหนดการส่งเสริมการ
ลงทุน พ.ศ. ๒๕๔๔ มีรายละเอียดดังนี้
๑) อุตสาหกรรมนาร่อง (Pioneer Industries)๑๘๒
เป็นอุตสาหกรรมที่มีประโยชน์ต่อสาธารณชน ซึ่งยังไม่มีการดาเนินกิจการดังกล่าวในประเทศบรูไน
อย่างเพียงพอต่อความต้องการของเศรษฐกิจ และมีความเป็นไปได้ที่กิจการนั้นจะมีการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม
นาร่อง ตัวอย่างเช่น เกษตรกรรม ธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร (ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง) การก่อสร้าง ปิโตรเคมี
พลาสติก การผลิตอุปกรณ์สื่อสาร เป็นต้น๑๘๓
การที่จ ะได้รั บ สถานการณ์เป็ น อุตสาหกรรมนาร่องนั้น กิจการนั้นจะต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้๑๘๔
- รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมีความเห็นว่าอุตสาหกรรมนั้นมีประโยชน์ต่อสาธารณชน
- ยังไม่มีการดาเนินกิจการดังกล่าวในประเทศบรูไน อย่างเพียงพอต่อความต้องการของเศรษฐกิจ
- มีความเป็นไปได้ที่กิจการนั้นจะมีการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมนาร่อง

๑๘๒

Investment Incentive Order ๒๐๐๑, Part ๒.
Brunei, U.S. Department of State: ๒๐๑๔ Investment Climate Statement June ๒๐๑๔, p. ๓
๑๘๔
Investment Incentive Order ๒๐๐๑, Section ๔ (๑) ระบุว่า “Subject to subsection (๒), the Minister may, if he considers it
expedient in the public interest to do so, by order declare an industry, which is not being carried on in Brunei Darussalam
on a scale adequate to the economic needs of Brunei Darussalam and for which in his opinion there are favourable
prospects for development, to be a pioneer industry and any specific product of that industry to be a pioneer product.”
๖๘
๑๘๓

ระยะเวลาการได้สิทธิพิเศษทางภาษี๑๘๕
ระยะเวลาการได้สิทธิพิเศษทางภาษีของอุตสาหกรรมนาร่องจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ผลิตสินค้าออกมา
โดยจะได้สิทธิพิเศษดังนี้
ตารางที่ ๑๕: การลงทุนและระยะเวลายกเว้นภาษีของอุตสาหกรรมนาร่อง
การลงทุน
ใช้เงิน ลงทุน ๕๐๐,๐๐๐ เหรี ย ญบรู ไน แต่น้อยกว่ า
๒,๕๐๐,๐๐๐ เหรียญบรูไน
ใช้เงินลงทุน ๒,๕๐๐,๐๐๐ เหรียญบรูไน หรือมากกว่า
ธุรกิจที่ตั้งอยู่ที่ Hi-Tech Park
การขยายเวลา
การขยายระยะเวลาของธุรกิจที่ตั้งอยู่ที่ Hi-Tech Park

๑๘๕

ระยะเวลายกเว้นภาษี
๕ ปี
๘ ปี
๑๑ ปี
ได้ ๓ ปีเพียงครั้งเดียว
แต่รวมแล้วทั้งสิ้นต้องไม่เกิน ๑๑ ปี
ได้ ๕ ปีเพียงครั้งเดียว
แต่รวมแล้วทั้งสิ้นต้องไม่เกิน ๒๐ ปี

Investment Incentive Order ๒๐๐๑, Section ๖ ระบุว่า
“(๑) The tax relief period of a pioneer enterprise shall commence on its production day and shall continue for a
period of —
(a) ๕ years, where its fixed capital expenditure is not less than $๕๐๐,๐๐๐ but is less than $๒.๕ million;
(b) ๘ years, where its fixed capital expenditure is more than $๒.๕ million;
(c) ๑๑ years, where it is located in a high tech park.
(๒) Where the tax relief period of a pioneer enterprise is ๕ years and the Minister is satisfied that it has incurred
by the end of the year following the end of that period fixed capital of not less than $๒.๕ million, the Minister may extend
its tax relief period to ๘ years from the production day.
(๓) In this section, "fixed capital expenditure" in relation to a pioneer enterprise, means capital expenditure
incurred by the pioneer enterprise on its factory building (excluding land) or on plant, machinery or other apparatus used in
Brunei Darussalam in connection with and for the purposes of the pioneer enterprise.”
๖๙

มาตรการจูงใจการลงทุน
-

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล๑๘๖
ยกเว้นภาษีนาเข้าอุปกรณ์ เครื่องมือ ส่วนประกอบ หรือโครงสร้างอาคาร๑๘๗
ยกเว้นภาษีนาเข้าสาหรับวัตถุดิบที่ไม่สามารถหาได้ในประเทศบรูไน๑๘๘
สามารถยกยอดการขาดทุนและค่าลดหย่อนไปใช้ในปีถัดไปได้๑๘๙

๒) บริษัทด้านการบริการนาร่อง (Pioneer Service Company)๑๙๐
บริษัทด้านบริการนาร่องเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจบริการในสาขาที่รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง พิจารณาว่า
เป็นประโยชน์กับสังคม ซึ่งได้แก่บริการดังต่อไปนี้๑๙๑

๑๘๖

Investment Incentive Order ๒๐๐๑, Section ๑๔ ระบุว่า
“(๑) Subject to subsection (๖) of section ๑๕, where any statement issued under section ๑๓ has become final and
conclusive, the amount of the income shown by the statement shall not form part of the statutory income of the pioneer
enterprise for any year of assessment and shall be exempt from tax.
(๒) The Collector may, in his discretion and before such a statement has become final and conclusive, declare
that a specified part of the amount of such income is not in dispute and such an undisputed amount of income is exempt
from tax, pending such a statement becoming final and conclusive.”
๑๘๗
Investment Incentive Order ๒๐๐๑, Section ๑๐๙ ระบุว่า “Notwithstanding the provision of section ๑๑ of the Customs Act
(Chapter ๓๖) or any written laws or regulations in force, the Minister may, subject to such terms and conditions as he thinks
fit, exempt a pioneer enterprise or an export enterprise from the payment of the whole or any part of any customs duty
which may be payable on any machinery, equipment, component parts and accessories including prefabricated factory or
building structures to be installed as necessary part of parts of the factory:
Provided that similar machinery, equipment, component parts, accessories or building structures of approximately
equal price and equal quality are not being produced or available within Brunei Darussalam.”
๑๘๘
Investment Incentive Order ๒๐๐๑, Section ๑๑๒ ระบุว่า “Notwithstanding the provision of section 11 of the Customs Act
or any written laws or regulations in force, a pioneer enterprise and an export enterprise shall be exempt from the
payment of import duties on raw materials imported for use in the pioneer enterprise to be used in the production of a
pioneer product specified in the pioneer certificate.
Provided that such raw materials are not available or produced within Brunei Darussalam.”
๑๘๙
Investment Incentive Order ๒๐๐๑, Section ๑๖ ระบุว่า
(๑) Where a pioneer enterprise has, during its tax relief period, incurred a loss for any year, that loss shall be
deducted as provided for in subsection (๒) of section ๓๐ of the Income Tax Act but only against the income of the pioneer
enterprise as ascertained under section ๑๑, except that the balance of any such loss which remains unabsorbed at the end
of its tax relief period is available to the new trade or business in accordance with that Act.
(๒) Notwithstanding paragraph (a) of section ๘, the balance of any allowance as provided for in section ๑๑ which
remains unabsorbed at the end of the tax relief period of the pioneer enterprise is available to the new trade or business in
accordance with the Income Tax Act.”
๑๙๐
Investment Incentive Order ๒๐๐๑, Part ๓.
๗๐

- บริการด้านวิศวกรรมหรือด้านเทคนิค ห้องปฏิบัติการ บริการปรึกษา และบริการด้านการวิจัยและ
พัฒนา
- บริการด้านคอมพิวเตอร์
- บริการพัฒนาหรือการผลิตในการออกแบบอุตสาหกรรม
- บริการนันทนาการ
- บริการการตีพิมพ์
- บริการการศึกษา
- บริการด้านการแพทย์
- บริการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการเกษตร
- บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งงานแสดงและการประชุม
- บริการด้านการเงิน
- บริการการปรึกษาด้านการเงิน ผู้บริหาร และการบริการวิชาชีพ
- บริการธุรกิจเงินร่วมลงทุน
- บริการรักษา หรือดาเนินการด้านพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคล
- บริการและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการประกันคลังสินค้า
๑๙๑

Investment Incentive Order ๒๐๐๑, Section ๑๗ ระบุว่า “For the purposes of this Part, unless the context otherwise
requires —
"commencement day", in relation to a pioneer service company, means the date specified under subsection (๓)
or (๔) of section ๑๘ in the certificate issued to that company under that section;
"pioneer service company" means a company which has been issued with a certificate under section ๑๘;
"qualifying activity" means any of the following —
(a) any engineering or technical services including laboratory, consultancy and research and development
activities;
(b) computer-based information and other computer related services;
(c) the development or production of any industrial design;
(d) services and activities which relate to the provision of leisure and recreation;
(e) publishing services;
(f) services which relate to the provision of education;
(g) medical services;
(h) services and activities which relate to agricultural technology;
(i) services and activities which relate to the provision of warehousing facilities;
(j) services which relate to the organisation or management of exhibitions and conferences;
(k) financial services;
(l) business consultancy, management and professional services;
(m) venture capital fund activity;
(n) operation or management of any mass rapid transit system;
(o) services provided by an auction house;
๗๑

- บริการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการบริหารการขนส่งมวลชน
- การบริการอื่นๆที่กระทรวงที่เกี่ยวข้องเห็นสมควร
ระยะเวลาการได้สิทธิพิเศษทางภาษี๑๙๒
ตารางที่ ๑๖: ระยะเวลาการได้สิทธิพิเศษของบริษัทด้านการบริการนาร่อง
บริการนาร่อง
บริษัทด้านการบริการนาร่องทั้งหมด
บริษัทบริการด้านการเงิน
ระยะเวลาที่อนุญาตให้มีการขยายได้ (ทุกบริษัท)
ระยะเวลาที่อนุญาตให้มีการขยายได้ (บริษัทบริการ
ด้านการเงิน)

ระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้
๘ ปี
๕ ปี
ไม่เกิน ๑๑ ปี
ไม่เกิน ๑๐ ปี

มาตรการจูงใจการลงทุน๑๙๓
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
- สามารถยกยอดการขาดทุนและค่าลดหย่อนไปใช้ในปีถัดไปได้
๓) บริษัทหลังจากการนาร่อง (Post-Pioneer Company)๑๙๔
บริษัทหลังจากการนาร่อง คือ๑๙๕
- บริษัทที่เริ่มประกอบกิจการในวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ หรือหลังจากวันดังกล่าว และ
- เป็นบริษัทประกอบกิจการที่เป็นอุตสาหกรรมนาร่อง หรือบริการนาร่อง และ

๑๙๒

Investment Incentive Order ๒๐๐๑, Section ๑๙ ระบุว่า “The tax relief period of a pioneer service company, in relation to
any qualifying activity specified in any certificate issued to that company under section ๑๘, shall commence on the
commencement day and shall continue for a period of ๘ years or such longer period, not exceeding ๑๑ years, as the
Minister may determine.”
๑๙๓
Investment Incentive Order ๒๐๐๑, Section ๑๙.
๑๙๔
Investment Incentive Order ๒๐๐๑, Part ๔.
๑๙๕
Investment Incentive Order ๒๐๐๑, Section ๒๒ (๑) ระบุว่า “Any company which is —
(a) a pioneer company on or after ๑st. May, ๑๙๗๕;
(b) a pioneer enterprise or a pioneer service company;
(c) an export enterprise which had been a pioneer enterprise immediately before its tax relief period as an export
enterprise,
may apply in the prescribed form to the Minister for approval as a post-pioneer company.”
๗๒

- เป็นบริษัทส่งออกที่ได้สถานภาพการเป็นอุตสาหกรรมนาร่องก่อนทันทีก่อนที่จะได้รับการยกเว้น
ภาษีในฐานะบริษัทส่งออก
ระยะเวลาการได้สิทธิพิเศษทางภาษี๑๙๖
ระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้เริ่มนับหลังจากวันที่บริษัทดังกล่าวได้เริ่มดาเนินกิจการเป็นเวลาไม่
เกิน ๖ ปี และขอขยายได้ แต่ห้ามเกิน ๑๑ ปี
มาตรการจูงใจการลงทุน๑๙๗
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
- การนาผลขาดทุนมาหักลบค่าใช้จ่ายในการคานวณภาษีได้
- การปรับค่าลดหย่อนและผลขาดทุนในการคานวณภาษี
๔) การขยายของกิจการที่จัดตั้งอยู่แล้ว (Expansion of Established Enterprises)๑๙๘
กิจการที่มีค่าใช้จ่ายทุนใหม่สาหรับการผลิตหรือเพื่อเพิ่มการผลิต สามารถยื่นขอการขยายระยะเวลา
จากรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยมีเงื่อนไข คือ กิจการดังกล่าวต้องมีค่าใช้จ่ายทุนใหม่ในการซื้ออุปกรณ์ที่มีมูลค่า
มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญบรูไน หรือ หากมีค่าใช้จ่ายไม่ถึงจานวนข้างต้น แต่มีค่าใช้จ่ายทุนใหม่ในการซื้อ
อุปกรณ์มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ เหรียญบรูไน และจะส่งผลให้มูลค่าต้นทุนของอุปกรณ์ทั้ง หมดของกิจการเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ๑๙๙
๑๙๖

Investment Incentive Order ๒๐๐๑, Section ๒๓ ระบุว่า
“(๑) The tax relief period of a post-pioneer company shall commence on its commencement day and shall
continue for a period not exceeding ๖ years as the Minister may determine.
(๒) The Minister may, subject to such terms and conditions as he may impose, extend the tax relief period of a
post-pioneer company for such further period or periods as he may determine except that the tax relief period of the
company shall not in the aggregate exceed ๑๑ years.”
๑๙๗
Investment Incentive Order ๒๐๐๑, Section ๒๕ ระบุว่า “The Minister may, in relation to post-pioneer companies, by
regulations provide for —
(a) the manner in which expenses, capital allowances and donations allowable under the Income Tax Act are to
be deducted; and
(b) the deduction of capital allowances and of losses otherwise than in accordance with sections ๒๐ and
subsection (๒) of section ๓๐ of the Income Tax Act.”
๑๙๘
Investment Incentive Order ๒๐๐๑, Part ๕.
๑๙๙
Investment Incentive Order ๒๐๐๑, Section ๓๐ ระบุว่า (๑) Subject to subsection (๒), where the Minister is satisfied that
the increased manufacture of the product of any industry would be of economic benefit to Brunei
Darussalam, he may, if he considers it expedient in the public interest to do so, by order, declare that industry to be an
approved industry and the product thereof to be an approved product for the purposes of this Part.
๗๓

ระยะเวลาการได้สิทธิพิเศษทางภาษี๒๐๐
ตารางที่ ๑๗: ระยะเวลาการได้สิทธิพิเศษของบริษัทที่ขยายกิจการที่จัดตั้งอยู่แล้ว
ค่าใช้จ่ายที่เป็นทุนใหม่ (เหรียญบรูไน)
๐ – ๑,๐๐๐,๐๐๐
มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐
การขอขยายระยะเวลา

ระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้
๓ ปี
๕ ปี
๓ ปีต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๑๕ ปี ทั้งหมด

มาตรการจูงใจการลงทุน๒๐๑
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
๕) การขยายกิจการของบริษัทด้านการบริการ (Expanding Service Companies)๒๐๒
การให้สิทธิพิเศษทางภาษีแก่บริษัทด้านการบริการที่ต้องการจะขยายกิจการจะเริ่มให้จากวันแรกที่เกิด
การขยายกิจการขึ้น หากวันที่เริ่มขยายกิจการอยู่ภายใต้สิทธิพิเศษทางภาษีอื่นๆที่กิจการนั้นได้อยู่แล้ว สิทธิ
พิเศษทางภาษีตามข้อนี้จะเริ่มขึ้นหลังจากที่สิทธิพิเศษทางภาษีเดิมได้หมดอายุลง๒๐๓
(๒) The Minister may revoke any order made under this section but any such revocation shall not affect the
operation of any expansion certificate issued to any expanding enterprise before the revocation.”
๒๐๐
Investment Incentive Order ๒๐๐๑, Section ๓๒ ระบุว่า
“(๑) The tax relief period of an expanding enterprise shall commence on its expansion day or if the expansion
day falls within the tax relief period specified in any certificate previously issued to the enterprise under Part II or VII for the
same or similar product, commence on the day immediately following the expiry of that tax relief period and shall —
(a) where such expanding enterprise has incurred new capital expenditure not exceeding $๑ million,
continue for a period of ๓ years; and
(b) where such expanding enterprise has incurred new capital expenditure exceeding $๑ million,
continue for a period of ๕ years.
(๒) The Minister may, where he is satisfied that it is expedient in the public interest to do so and subject to such
terms and conditions as he may impose, extend the tax relief period of an expanding enterprise for such further period or
periods, not exceeding ๓ years at any one time, as he may determine, except that the tax relief period of the expanding
enterprise shall not in the aggregate exceed ๑๕ years.”
๒๐๑
Investment Incentive Order ๒๐๐๑, Section ๓๔ ระบุว่า “(๑) Subject to the provisions of this Order, an expanding
enterprise is entitled, during its tax relief period, to relief in the manner provided by this section…”
๒๐๒
Investment Incentive Order ๒๐๐๑, Part ๖.
๒๐๓
Investment Incentive Order ๒๐๐๑, Section ๓๖ ระบุว่า
“(๑) Where a company engaged in any qualifying activity as defined in section ๑๗ intends to substantially
increase the volume of that activity, it may make an application in writing to the Minister to be approved as an expanding
service company.
๗๔

ระยะเวลาการได้สิทธิพิเศษทางภาษี๒๐๔
ตารางที่ ๑๘: ระยะเวลาการได้สิทธิพิเศษของบริษัทที่ขยายกิจการด้านบริการ
บริษัทด้านบริการที่ต้องการขยายกิจการ
บริษัทที่ได้รับสถานภาพตามข้อนี้
การขอขยายระยะเวลา

ระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้
๑๑ ปี
๕ ปีต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๒๐ ปี ทั้งหมด

มาตรการจูงใจการลงทุน๒๐๕
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
๖) บริษัทส่งออกสินค้า (Product for Export)๒๐๖
รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องสามารถให้สถานภาพการเป็นบริษัทส่งออกสินค้า เช่น สินค้าเกษตร สินค้าประมง
สินค้าป่าไม้ โดยบริ ษัทส่ งออกสิ นค้าจะต้องกาหนดว่าในรอบปีภาษีหนึ่ งจะต้องเกิดยอดการส่งออกสิ นค้าดังนี้
คือ๒๐๗

(๒) Where the Minister is satisfied that it is expedient in the public interest to do so, he may approve that
company as an expanding service company and issue a certificate to the company, subject to such terms and conditions as
he thinks fit.
(๓) Every certificate issued under this section shall specify a date (not earlier than 1st. January, ๒๐๐๑) on or
before which the expansion of the qualifying activity shall commence and that date shall be deemed to be the expansion
day for the purpose of this Part.”
๒๐๔
Investment Incentive Order ๒๐๐๑, Section ๓๗ ระบุว่า
“(๑) The tax relief period of an expanding service company shall —
(a) commence on its expansion day; or
(b) if the expansion day falls within the tax relief period specified in any certificate previously issued to
the company for the same or similar qualifying activity under Part III, commence on the day immediately following the
expiry of that tax relief period, and shall continue for such period, not exceeding ๑๑ years, as the Minister may, in his
discretion, determine.
(๒) The Minister may, where he is satisfied that it is expedient in the public interest to do so and subject to such
terms and conditions as he may impose, extend the tax relief period of an expanding enterprise for such further period or
periods, not exceeding ๕ years at any one time, as he may determine, except that the tax relief period of the expanding
enterprise shall not in the aggregate exceed ๒๐ years.”
๒๐๕
Investment Incentive Order ๒๐๐๑, Section ๓๗.
๒๐๖
Investment Incentive Order ๒๐๐๑, Part ๗.
๒๐๗
Investment Incentive Order ๒๐๐๑, Section ๔๐ ระบุว่า
๗๕

- ยอดส่งออกจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของมูลค่ายอดรายได้ทั้งหมด และ
- ยอดส่งออกจะต้องไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ เหรียญบรูไน
ระยะเวลาการได้สิทธิพิเศษทางภาษี๒๐๘
ตารางที่ ๑๙: ระยะเวลาการได้สิทธิพิเศษของบริษัทส่งออกสินค้า
บริษัทที่ส่งออกสินค้า
ไม่ใช่อุตสาหกรรมนาร่อง
เป็นอุตสาหกรรมนาร่อง
การขอขยายระยะเวลา

ระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้
๘ ปี
๖ ปี
ไม่เกิน ๑๑ ปีทั้งหมด

ถ้าหากบริษัทที่ส่งออกสินค้ามีค่าใช้จ่ายที่เป็นทุน ดังนี้
- มีค่าใช้จ่ายมากกว่า ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญบรูไน หรือ
- มีค่าใช้จ่ายมากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ เหรียญบรูไน แต่ไม่ถึง ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญบรูไน และ
- มีคนบรูไน เป็นเจ้าของทุนในบริษัทนั้นมากกว่าร้อยละ ๔๐ และบริษัทดังกล่าวจะส่งเสริมเศรษฐกิจ
และพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ

“(๑) The Minister may, on the application in the prescribed form of any company which is manufacturing or
proposes to manufacture any export product or is engaged or proposes to engage in agriculture, forestry and fishery
activities, either wholly or partly for export, approve the company as an export enterprise and issue to the company an
export enterprise certificate subject to such terms and conditions as he thinks fit.
(๒) Every export enterprise certificate issued under this section shall specify the accounting period in which it is
expected that the export sales of the export product or export produce —
(a) will be not less than ๒๐% of the value of its total sales; and
(b) will not be less than $๒๐,๐๐๐ ,and that accounting period shall be deemed to be the export year
of the export enterprise for the purposes of this Part.
(๓) For the purposes of this Part —
"export sales" means export sales (f.o.b.) whether made directly by the export enterprise or through an agent or
independent contractor;
"f.o.b." means free on board.
๒๐๘
Investment Incentive Order ๒๐๐๑, Section ๔๒.
๗๖

บริษัทที่มีคุณสมบัติข้างต้นจะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีดังต่อไปนี้
ตารางที่ ๒๐: สิทธิพิเศษทางภาษีของบริษัทส่งออกสินค้า
บริษัทที่ส่งออกสินค้า
ไม่ใช่อุตสาหกรรมนาร่อง
เป็นอุตสาหกรรมนาร่อง

ระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้
๑๕ ปี
๑๕ ปี

มาตรการจูงใจการลงทุน๒๐๙
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ยกเว้นภาษีนาเข้าอุปกรณ์ เครื่องมือ ส่วนประกอบ หรือโครงสร้างอาคาร
- ยกเว้นภาษีนาเข้าสาหรับวัตถุดิบที่ไม่สามารถหาได้ในประเทศบรูไน
๗) บริษัทส่งออกบริการ (Export of Services)๒๑๐
บริการส่งออกบริการต่อไปนี้จะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี๒๑๑
๒๐๙

Investment Incentive Order ๒๐๐๑, Section ๔๙ ระบุว่า
“(๑) Where an amount of the export profit of an export enterprise qualifies under sections ๔๗ and ๔๘ for the
relief provided by this section (referred to in this section as the qualifying export profit), there shall be deducted from that
amount such part of the allowances provided for in sections ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗ and ๑๘ of the Income Tax Act as may be
attributable to the qualifying export profit; and the part of the allowances so attributable to the qualifying export profit
shall be deemed to be such amount which bears the same proportion to the total allowances deductible by the export
enterprise under sections ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗ and ๑๘ of the Income Tax Act as the amount of the qualifying export profit
bears to the income of the export enterprise ascertained under subsection (๑) of section ๔๗.
(๒) For each year of assessment the Collector shall issue to the export enterprise a statement for that year of
assessment showing the balance of the qualifying export profit after deduction of the allowances under subsection (๑) and
the provisions of Parts XI and XII of the Income Tax Act (relating to objections and appeals) and any regulations made
thereunder shall apply, with the necessary modifications, as if such a statement were a notice of assessment given under
those provisions.
(๓) Subject to subsection (๗) of section ๕๐, where any statement issued under subsection (๒) has become final
and conclusive, an amount equal to ๑๐๐% of the balance of such qualifying export profit shall not form part of the
statutory income of the export enterprise for that year of assessment and shall be exempt from tax.”
๒๑๐
Investment Incentive Order ๒๐๐๑, Part ๘.
๒๑๑
Investment Incentive Order ๒๐๐๑, Section ๕๕ ระบุว่า
“For the purposes of this Part, unless the context otherwise requires —
"commencement day", in relation to an export service company or export service firm, means the date specified
under subsection (3) of section 56 in the certificate issued to that company or firm under that section;
๗๗

- บริการเชิงเทคนิค รวมถึงบริการก่อสร้าง การจัดจาหน่าย การออกแบบ และวิศวกรรมบริการที่
ปรึกษา
- บริ การดูแ ลนั กบริ ห าร บริ ก ารที่ปรึกษาด้านการค้าและธุรกิจบริก ารการประดิษฐ์ อุ ปกรณ์และ
เครื่องมือ และการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์
- บริการประมวลผลข้อมูล โปรแกรม การพัฒนาระบบคอมพิ วเตอร์ การสื่อสาร และบริการอื่นๆ ที่
เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
- บริการวิชาชีพต่างๆ เช่น บัญชี กฎหมาย การแพทย์ และการบริการด้านสถาปัตยกรรม
- บริการการศึกษาและฝึกอบรม
- บริการด้านอื่นๆที่รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเห็นสมควร
ระยะเวลาการได้สิทธิพิเศษทางภาษี๒๑๒
ระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้เริ่มมีผลตั้งแต่วันแรกของการประกอบกิจการ แต่ต้องไม่เกิน ๑๑ ปี
และสามารถขอขยายระยะเวลาการได้สิทธิพิเศษทางภาษีได้ไม่เกิน ๓ ปีต่อครั้ง และต้องไม่เกิน ๒๐ ปีทั้งหมด

"export service company" means a company which has been issued with a certificate under subsection (2) of section 56;
"qualifying services" means any of the following services undertaken with respect to overseas projects for persons
who are neither residents of nor permanent establishments in Brunei Darussalam —
(a) technical services including construction, distribution, design and engineering
services;
(b) consultancy, management, supervisory or advisory services relating to any technical matter or to any trade or
business;
(c) fabrication of machinery and equipment and procurement of materials, components an equipment;
(d) data processing, programming, computer software development, telecommunications and other computer
services;
(e) professional services including accounting, legal, medical and architectural services;
(f) educational and training services; and
(g) any other services as the Minister may prescribe.”
๒๑๒
Investment Incentive Order ๒๐๐๑, Section ๕๗ ระบุว่า
“(๑) The tax relief period of an export service company shall commence on its commencement day and shall
continue for such period, not exceeding 11 years, as the Minister may, in his discretion, determine.
(๒) The Minister may, where he is satisfied that it is expedient in the public interest to do so and subject to such
terms and conditions as he may impose, extend the tax relief period of any export service company or firm for such further
periods, not exceeding 3 years at any one time, as he may determine, except that the tax relief period of the export service
company shall not in the aggregate exceed 20 years.”
๗๘

มาตรการจูงใจการลงทุน๒๑๓
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
- การนาผลขาดทุนมาหักลบค่าใช้จ่ายในการคานวณภาษีได้
๘) มาตรการจูงใจการค้าต่างประเทศ (International Trade Incentives)๒๑๔
บริษัทที่จะได้สิทธิพิเศษทางภาษีตามข้อนี้ คือ๒๑๕
ก) บริษัทที่ดาเนินการค้าสินค้าระหว่างประเทศ หรือในประเทศแล้วมีรายได้จากการค้ารวมแล้ว (หรือ
โดยประมาณการ) มีจานวนมากกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญบรูไนต่อปี หรือ
ข) บริษัทที่มีรายได้จากการค้าสินค้าโภคภัณฑ์เกิน หรือคาดว่าจะเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญบรูไนต่อปี
ระยะเวลาการได้สิทธิพิเศษทางภาษี๒๑๖
- ระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้เริ่มมีผลตั้งแต่วันแรกของการประกอบกิจการ แต่ต้องไม่เกิน ๘ ปี

๒๑๓

Investment Incentive Order ๒๐๐๑, Section ๖๒ ระบุว่า “The Minister may by regulations provide, in relation to an export
service company, for the deduction of —
(a) any unabsorbed allowances provided for under sections 13 to 18 of the Income Tax Act attributable to
income derived from qualifying services by it during its tax relief period otherwise than in accordance with section 20 of
that Act; and
(b) losses incurred by it during its tax relief period otherwise than in accordance with subsection (2) of section 30
of the Income Tax Act.”
๒๑๔
Investment Incentive Order ๒๐๐๑, Part ๙.
๒๑๕
Investment Incentive Order ๒๐๐๑, Section ๖๔ (๑) ระบุว่า “Where a company is engaged in —
(a) international trade in qualifying manufactured goods or Brunei Darussalam domestic produce and the export
sales of those goods or produce separately or in combination exceed or are expected to exceed $3 million per annum; or
(b) entrepot trade in any qualifying commodities and the export sales of those qualifying commodities exceed or
are expected to exceed $5 million per annum, the company may apply in the prescribed form to the Minister for approval
as an international trading company.”
๒๑๖
Investment Incentive Order ๒๐๐๑, Section ๖๕. ระบุว่า “The tax relief period of an international trading company, in
relation to any certificate issued to that company, shall commence on the commencement day and shall continue for a
period of 8 years.”
๗๙

มาตรการจูงใจการลงทุน๒๑๗
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
๙) การกู้เงิน จากต่างประเทศเพื่ออุปกรณ์การผลิต (Foreign Loans for Productive
Equipment)๒๑๘
บริษัทที่จัดตั้งในประเทศบรูไน ที่ทาการกู้เงินจากต่างชาติจะได้รับการยกเว้นภาษี ณ ที่จ่ายสาหรับ
ดอกเบี้ยเงินกู้ที่จ่ายให้กับต่างประเทศ ถ้าหากเงินกู้นั้นนามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้๒๑๙
- เพื่อซื้ออุปกรณ์การผลิต หรือ
- เป็นเงินกู้จากการตกลงระหว่างบริษัท และ
- จานวนเงินกู้นั้นเกินกว่า ๒๐๐,๐๐๐ เหรียญบรูไน

๒๑๗

Investment Incentive Order ๒๐๐๑, Section ๖๙ (๑) ระบุว่า “The total income of an international trading company, in
respect of its trade or business which includes its relevant export sales, shall be ascertained (after making such adjustments
as may be necessary in consequence of any direction given under section 66), for any accounting period during its tax relief
period in accordance with the provisions of the Income Tax Act, and, in particular, the following provisions shall apply —
(a) income from any commissions and other non-trading sources shall be excluded and separately assessed;...”
๒๑๘
Investment Incentive Order ๒๐๐๑, Part ๑๐.
๒๑๙
Investment Incentive Order ๒๐๐๑, Section ๗๕ ระบุว่า
“(๑) Where a company engaged in any industry is desirous of raising a loan of not less than $๒๐๐,๐๐๐ from a
non-resident person (referred to in this Part as a foreign lender) by means of a financial agreement whereby credit facilities
are granted for the purchase of productive equipment for the purposes of its trade or business, the company may apply to
the Minister for a certificate certifying that foreign loan to be an approved foreign loan.
(๒) The Minister may, where he thinks it expedient to do so, consider an application for a foreign loan certificate
in respect of a foreign loan of less than $๒๐๐,๐๐๐.
(๓) The application shall be in such form and with such particulars as may be prescribed, and shall be
accompanied by a copy of the financial agreement.
(๔) Where the Minister is satisfied as to the bona fides of such an application and that it is expedient in the public
interest to do so, he may issue a certificate certifying the loan specified in the application as an approved foreign loan.
(๕) Every certificate issued under subsection (๔) shall be in such form and contain such particulars as may be
prescribed, and shall be subject to such terms and conditions as the Minister thinks fit.”
๘๐

มาตรการจูงใจการลงทุน๒๒๐
- ได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี้ยจากการกู้เงินจากต่างประเทศ
๑๐) ค่าลดหย่อนสาหรับการลงทุน (Investment Allowances)๒๒๑
กิจการที่มีค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ สามารถนาค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปขอเป็นเงินคืนตามจานวนที่ได้จ่ายไปได้
(Investment Allowance)๒๒๒
๒๒๐

ค่าใช้จ่ายในการผลิต หรือเพื่อเพิ่มผลผลิต
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวิศวกรทางเทคนิคเฉพาะทาง
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

Investment Incentive Order ๒๐๐๑, Section ๗๗ ระบุว่า
(๑) Notwithstanding section ๓๗ of the Income Tax Act, the Minister may, subject to subsection (๒), if he is
satisfied that it is expedient in the public interest to do so, by an endorsement to that effect on the approved foreign loan
certificate, exempt from tax any interest on an approved foreign loan payable to a foreign lender.
(๒) Where a company has contravened section ๗๖ or any conditions imposed by the Minister under subsection
(๔) of section ๗๕, the amount which, but for subsection (๑), would have been deductible by the company from the
interest paid by it to the foreign lender under section ๓๗ of the Income Tax Act shall be deemed to have been deducted
from that interest and shall be a debt due from the company to the Government and be recoverable in the manner
provided by section ๗๖ of the Income Tax Act.
(๓) No action shall be taken by the Collector to recover any debt under subsection (๒) without the prior sanction
of the Minister.
๒๒๑
Investment Incentive Order ๒๐๐๑, Part ๑๑.
๒๒๒
Investment Incentive Order ๒๐๐๑, Section ๘๐ ระบุว่า
(๑) Where a company proposes to carry out a project —
(a) for the manufacture or increased manufacture of any product;
(b) for the provision of specialised engineering or technical services;
(c) for research and development;
(d) for construction operation;
(e) for the recycling of domestic and industrial waste;
(f) in relation to any qualifying activity as defined in section ๑๗;
(g) for the promotion of the tourist industry (other than a hotel) in Brunei Darussalam,
the company may apply in the prescribed form to the Minister for the approval of an investment allowance in
respect of the fixed capital expenditure for the project.
(๒) Where the Minister considers it expedient, having regard to the economic, technical and other merits of the
project, he may approve the project and issue the company with a certificate which shall qualify the company for an
investment allowance (as stipulated in the certificate) in respect of the fixed capital expenditure for the approved project
subject to such terms and conditions as he thinks fit…”
๘๑

- ค่าใช้จ่ายในการนาเศษเหลือจากอุตสาหกรรมมาใช้ใหม่
- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ดาเนินการโดยบริษัทบริการนาร่อง
- ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ (นอกเหนือ จากธุรกิจโรงแรม)
กิจการตามข้างต้นสามารถนาค่าใช้จ่ายตามข้างต้นทั้งหมดไปขอเป็นเงินคืนเป็นระยะเวลา ๕ ปีนับจาก
วันแรกที่ประกอบกิจการ (ไม่เกิน ๑๑ ปีในกรณีส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
มาตรการจูงใจการลงทุน๒๒๓
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
๑๑) มาตรการจูงใจบริการและคลังสินค้า (Warehousing and Servicing Incentives)๒๒๔
บริษัทที่มีค่าใช้จ่ายจานวนไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญบรูไน ในการจัดตั้งหรือพัฒนาคลังสินค้า
หรือเพื่อบริการทางเทคนิค หรือบริการด้านวิศวกรรม (หรือบริการอื่นๆตามประกาศของทางราชการ) ให้แก่
บุคคลที่ไม่มีภูมิลาเนาอยู่ในประเทศบรูไน จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๑๑ ปีนับจากวัน
เริ่มประกอบกิจการ การขอขยายระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้สามารถขยายได้ไม่เกิน ๓ ปีต่อครั้ง แต่ไม่
สามารถขยายได้เกิน ๒๐ ปีทั้งหมด๒๒๕

๒๒๓

Investment Incentive Order ๒๐๐๑, Section ๘๔ ระบุว่า
“(๑) Where for any year of assessment the investment allowance account of a company is in credit and the
company has for that year of assessment any chargeable income —
(a) an amount of the chargeable income, not exceeding the credit in the investment allowance
account, shall be exempt from tax and the investment allowance account shall be debited with such amount; and
(b) any remaining balance in the investment allowance account shall be carried forward to be used by
the company in the first subsequent year of assessment when the company has chargeable income, and so on for
subsequent year of assessment until the credit in the investment allowance account has been fully used.
(๒) Any amount of chargeable income of a company debited from the investment allowance account shall be
exempt from tax.”
๒๒๔
Investment Incentive Order ๒๐๐๑, Part ๑๒.
๒๒๕
Investment Incentive Order ๒๐๐๑, Section ๘๙ ระบุว่า
“(๑) Any company intending to incur fixed capital expenditure of not less than $๒ million for —
(a) the establishment or improvement of warehousing facilities wholly or mainly for the storage and
distribution of manufacture goods to be sold and exported by the company, with or without processing or the provision of
related services; or
(b) the purpose of providing technical or engineering services (or such other services as the Minister
may, by notification in the Gazette, specify) wholly or mainly to persons not resident in Brunei Darussalam, may apply in
the prescribed form to the Minister for approval as a warehousing company or a servicing company.
๘๒

ระยะเวลาการได้สิทธิพิเศษทางภาษี๒๒๖
จะเริ่มมีผลในวันทาการวันแรกและมีผลต่อไปไม่เกิน ๑๑ ปี และสามารถขยายเวลาได้ครั้งละไม่เกิน ๓
ปี แต่ไม่สามารถขยายได้เกิน ๒๐ ปี โดยรวม
๑๒) การลงทุน ในบริ ษั ท ที่ ใ ช้เ ทคโนโลยี ใ หม่ (Investment
Companies)๒๒๗

in

New

Technology

บริษัทใดที่จัดตั้งในบรูไน ซึ่งต้องการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ กระบวนการ
ดาเนินการ และการบริการ สามารถขออนุมัติจากรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้ ถ้าหากว่า๒๒๘
- เป็นเทคโนโลยีที่จะส่งเสริมหรือสนับสนุนเศรษฐกิจหรือการพัฒนาเทคโนโลยีในบรูไน
(๒) Where the Minister considers it expedient in the public interest to do so, he may approve the application and
issue a certificate to the company subject to such terms and conditions as he thinks fit.
(๓) Every certificate issued under this section shall specify —
(a) a date as the commencement day from which the company shall be entitled to tax relief under this
Part; and
(b) the eligible goods or services for the purpose of tax relief under this Part.
(๔) The Minister may, in his discretion, upon the application of a warehousing company or a servicing company,
amend its certificate by substituting for the commencement day specified therein such earlier or later date as he thinks fit
and thereupon the provisions of this Part shall have effect as if the date so substituted were the commencement day in
relation to that certificate.”
๒๒๖
Investment Incentive Order ๒๐๐๑, Section ๙๐ ระบุว่า
“(๑) The tax relief period of a warehousing company or a servicing company shall commence on its
commencement day and shall continue for such period, not exceeding ๑๑ years, as the Minister may, in his discretion,
determine.
(๒) The Minister may, where he is satisfied that it is expedient in the public interest to do so and subject to such
terms and conditions as he may impose, extend the tax relief period of any warehousing company or servicing company for
such further period or periods, not exceeding ๓ years at any one time, as he may determine, except that the tax relief
period of the warehousing company or servicing company shall not in the aggregate exceed ๒๐ years.”
๒๒๗
Investment Incentive Order ๒๐๐๑, Part ๑๓.
๒๒๘
Investment Incentive Order ๒๐๐๑, Section ๙๙ ระบุวา่
“(๑) Any company incorporated in Brunei Darussalam which is desirous of using in Brunei Darussalam a new
technology in relation to a product, process or service may make an application in the prescribed form to the Minister to
be approved as a technology company.
(๒) Where the Minister is satisfied that the technology, if introduced in Brunei Darussalam, would promote or
enhance the economic or technological development in Brunei Darussalam, he may approve the company as a technology
company and issue a certificate to that company subject to such conditions as he thinks fit.
(๓) Every certificate issued under this section shall specify a percentage, not exceeding ๓๐%, of such amount of
the paid-up capital of the technology company as is held by any eligible holding company for the purpose of determining
the deduction under section ๑๐๐.”
๘๓

- บริษัทดังกล่าวมีพลเมืองบรูไน หรือคนต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศบรูไน ภายใต้
กฎหมายคนเข้าเมืองถือหุ้นอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ตลอดระยะเวลาของบริษัทเทคโนโลยีดังกล่าว
มาตรการจูงใจการลงทุน๒๒๙
- สามารถยกยอดค่าลดหย่อนไปใช้กับบริษัทโฮลดิ้งในปีถัดไปได้ ระหว่างช่วงเวลาที่ใช้เทคโนโลยีใหม่
๑๓) มาตรการจูงใจการลงทุนในต่างประเทศและธุรกิจร่วมทุน (Overseas Investment and
Venture Capital Incentives)๒๓๐
สิ ท ธิ พิ เ ศษในการใช้ ก ารขาดทุ น ไปเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในบริ ษั ท โฮลดิ้ ง จะให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ที่ เ ข้ า เงื่ อ นไข
ดังต่อไปนี้๒๓๑
- บริษัทจัดตั้งในประเทศบรูไน ที่ต้องการพัฒนาหรือใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการผลิต เพื่อเกิดประโยชน์
ในการพัฒนาเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ๆแก่ประเทศ หรือ
- บริษัทจัดตั้งในประเทศบรูไน ต้องการลงทุนในบริษัทต่างประเทศซึ่งกาลังพัฒนา หรือใช้เทคโนโลยี
ใหม่ๆในการพัฒนาธุรกิจ หรือนาเทคโนโลยีดังกล่าวกลับมายังประเทศบรูไน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ
หรือพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศบรูไน หรือ
๒๒๙

Investment Incentive Order ๒๐๐๑, Section ๑๐๐ ระบุว่า
“(๑) Where a technology company has incurred an overall loss in respect of its relevant trade or business at the
end of its qualifying period, it may, within ๖ years from that date, by notice in writing to the Collector elect for the overall
loss (less any amount which has been deducted up to the date of the notice) and the amount of any unabsorbed capital
allowances (less any amount which has been deducted up to the date of the notice) to be made available to an eligible
holding company as a deduction against the statutory income of the eligible holding company.
(๒) The deduction to be made available to an eligible holding company under subsection (๑) shall be an amount
to be ascertained by multiplying the overall loss (less any amount which has been deducted up to the date of the notice)
or the unabsorbed capital allowances (less any amount which has been deducted up to the date of the notice), as the
case may be, by the percentage of the paid-up capital of the technology company held by that eligible holding company
throughout the whole of the qualifying period of the technology company.”
๒๓๐
Investment Incentive Order ๒๐๐๑, Part ๑๔.
๒๓๑
Investment Incentive Order ๒๐๐๑, Section ๑๐๔ ระบุว่า
“(๑) Any company incorporated in Brunei Darussalam which is desirous of developing or using in Brunei
Darussalam a new technology in relation to a product, process or service may make an application in the prescribed form
to the Minister to be approved as a venture company.
(๒) Where the Minister is satisfied that the technology, if introduced in Brunei Darussalam, would promote or
enhance the economic or technological development of Brunei Darussalam, he may approve the company as a venture
company and issue a certificate to the company subject to such terms and conditions as he may impose.”
๘๔

- บริษัทจัดตั้งในประเทศบรูไน ที่ต้องการลงทุนในบริษัทต่างประเทศเพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีใหม่ ใน
การเจาะตลาดต่างประเทศต่อไป
มาตรการจูงใจการลงทุน๒๓๒
- สามารถยกยอดการขาดทุนและค่าลดหย่อนไปใช้ในปีถัดไปได้
๓.๒.๒ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
นอกจากพระราชกาหนดการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้ว ยังมีกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนในประเทศบรูไนอีก ดังต่อไปนี้๒๓๓
๑) พระราชบัญญัติบริษัท (Companies Act) (บทที่ ๓๙)
เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท โดยกล่าวถึงขั้นตอนในการจัดตั้งบริษัท
และรายละเอียดอื่นๆ เช่น การออกหุ้นและหุ้นกู้ การเพิ่มและลดทุนจดทะเบียน คณะกรรมการ
บริษัท เป็นต้น
๒) พระราชบัญญัติใบอนุญาตนานาประเภท (Miscellaneous License Act) (บทที่ ๑๒๗)
เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้ใบอนุญาตการประกอบกิจการร้านค้า โดยมีรายละเอียดใน
เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประเภทของร้านค้าที่ต้องขออนุญาต การยื่นคาขออนุญาต หน้าที่ใน
การดูแลร้านค้าให้สะอาดและถูกสุขลักษณะ เป็นต้น
๓) พระราชกาหนดว่า ด้วยการประสานงานทางอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๔ (Industrial
Coordination Order ๒๐๐๑)

๒๓๒

Investment Incentive Order ๒๐๐๑, Section ๑๐๖ ระบุว่า
“(๑) Where any eligible holding company has incurred any loss arising from —
(a) the sale of shares held by it in a venture company; or
(b) the liquidation of a venture company,
the loss shall be allowed as a deduction against the statutory income of the company in accordance with
subsection 2 of section 30 of the Income Tax Act as if the loss were incurred from a trade or business carried on by it.
(๒) Where any eligible holding company has incurred any loss arising from —
(a) the sale of shares held by it in a technology investment company or an overseas investment
company; or
(b) the liquidation of a technology investment company or an overseas investment company, the loss
shall be allowed as a deduction against its statutory income in accordance with subsection (2) of section 30 of the Income
Tax Act as if the loss were incurred from a trade or business carried on by it.”
๒๓๓
ASEAN Investment Guidebook ๒๐๐๙,Jakarta: ASEAN Secretariat, February ๒๐๑๐, p.๖.
๘๕

เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม เช่น การให้ใบอนุญาตโรงงาน
การโอนใบอนุญาต การถอนใบอนุญาต เป็นต้น
๔) พระราชกาหนดว่าด้วยการสื่อสารโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (Telecommunication
Order ๒๐๐๑)
เป็ น กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การก ากั บ ดูแ ลการสื่ อ สารโทรคมนาคม เช่ น การให้ ใ บอนุ ญ าต
ประกอบกิ จ การโทรคมนาคม การติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ สื่ อ สารโทรคมนาคม การจั ด ท าเกณฑ์ ก าร
ปฏิบัติงานและมาตรฐาน (Code of practice and standard of performance) เป็นต้น
๕) พระราชบัญญัติการทาเหมืองปิโตรเลียม (Petroleum Mining Act)
เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการสารวจและทาเหมืองปิโตรเลียม โดยมีรายละเอียดใน
เรื่ อ งต่า งๆ ที่เ กี่ย วข้อ ง เช่น สิ ท ธิใ นการเหมือ ง พื้ นที่ ที่ได้ รับสิ ทธิ ทาเหมื อง ความรั บผิ ด ของ
กรรมการในนิติบุคคลผู้รับสัมปทาน เป็นต้น
๖) พระราชก าหนดว่า ด้ วยสถาปนิก วิ ศ วกรวิช าชีพ และผู้สารวจรั งวั ด พ.ศ. ๒๔๔๑
(Architects Professional Engineers and Quantity Surveyors Order ๒๐๐๘)
เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลสถาปนิก วิศวกรวิชาชีพ และผู้สารวจรังวัด เช่น การ
จัดตั้งคณะกรรมการสภาวิชาชีพ การขึ้นทะเบียนสถาปนิก วิศวกรวิชาชีพ และผู้สารวจรังวัด การ
กาหนดความสัมพันธ์ระหว่างสถาปนิกและวิศวกรวิชาชีพ เป็นต้น
๗) พระราชบัญญัติป่าไม้ (Forest Act) (บทที่ ๔๖)
เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลและสงวนรักษาป่าไม้ เช่น การให้ใบอนุญาตตัดไม้ การ
ห้ามตัดไม้ การจัดตั้งกองทุนพัฒนาป่าไม้ การลงโทษผู้ลักลอบตัดไม้ เป็นต้น
๘) พระราชบัญญัติการประมง (Fisheries Act) (บทที่ ๖๑)
เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลการประมง เช่น การให้ใบอนุญาตการทาประมง การ
ห้ามใช้สารพิษหรือระเบิดในการทาประมง การยึดปลาและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประมงในกรณีที่
กระทาความผิด การขายปลาที่ได้มาจากการยึด เป็นต้น
๙) พระราชบัญญัติจากัดการประมง (Fisheries Limit Act) (บทที่ ๑๓๐)
เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจากัดพื้นที่ในการทาประมง โดยต้องทาการประมงในพื้นที่ไม่เกิน
๒๐๐ ไมล์ทะเลจากชายฝั่ง
๑๐) ประมวลกฎหมายที่ดิน (Land Code) (บทที่ ๔๐)
เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการที่ดิน เช่น การจดทะเบียนที่ดิน เอกสารสิทธิ์ในที่ดิน การ
รังวัดที่ดิน การเช่าที่ดิน การรักษาหลักเขต การโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน การโอนสิทธิการเช่า
สิทธิในการเข้าไปในที่ดินของเจ้าพนักงาน เป็นต้น

๘๖

๑๑) พระราชบัญญัติอาคารชุด (Land Strata Act) (บทที่ ๑๘๙)
เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถือครองกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด (Strata) โดยมีรายละเอียดใน
เรื่ องต่า งๆ ที่ เ กี่ย วข้ อง เช่น การจั ดท าแบบแปลนห้ องชุด การจั ดการทรั พ ย์สิ นส่ ว นกลาง
(Common property) การจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด เป็นต้น
๑๒) พระราชกาหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๗ (Free Trade Zone Order, ๒๐๑๔)
เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
สาหรับสินค้าที่ผ่านเข้าออกเขตดังกล่าว เช่น การยกเว้นภาษีนาเข้า เป็นต้น
๓.๓ ขั้นตอนการเข้ามาลงทุนในประเทศบรูไน
๑) เงื่อนไขและระยะเวลาของขั้นตอนการลงทุน
ขั้นตอนในการเข้ามาลงทุนและจัดตั้งธุรกิจจะกล่าวไว้โดยละเอียดในบทที่ ๔ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับธุรกิจ
ภายใน ภายใต้หัวข้อ ๔.๒ การจัดตั้งธุรกิจของคนต่างด้าวในบรูไน
ในขั้นแรก นักลงทุนที่ปะสงค์จะลงทุนในประเทศบรูไนควรที่จะติดต่อคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
แห่งชาติแห่งประเทศบรูไน (Brunei Economic Development Board: BEDB) เพื่อรับทราบข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับขั้นตอนการลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนตามประเภทของธุรกิจที่นักลงทุนประสงค์จะ
จัดตั้ง เนื่องจากหน่วยงาน BEDB ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นองค์กรอานวยความสะดวกให้กับนักลงทุนในรูปแบบ
One-Stop Information ซึ่งจะชี้ช่องทางให้แก่นักลงทุนต่อไปในเรื่องขั้นตอน หน่วยงาน และระยะเวลา
สาหรับการขอประกอบธุรกิจในบรูไน
โดยหลั กแล้ วการจดทะเบี ย นจั ดตั้งธุรกิจในประเทศบรูไนสามารถทาได้ส องรูปแบบ คือ การจด
ทะเบี ย นจั ดตั้งธุร กิจ แบบปกติ และการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจที่เป็นโครงการการลงทุนภายใต้กระทรวง
อุตสาหกรรมและทรัพยากรพื้นฐาน (MIPR) การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจแบบปกติเป็นการจดทะเบียนเพื่อ
ประกอบกิจการค้าในประเทศบรูไน โดยอาจจะจัดตั้งเป็นรูปแบบบริษัท หรือสานักงานสาขา ส่วนการจด
ทะเบียนจัดตั้งธุรกิจที่เป็นการลงทุนภายใต้กระทรวง MIPR เป็นโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพื้นฐาน
เช่น เกษตร ประมง และป่าไม้ รวมถึงอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
๓.๔ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ประเทศบรูไน ไม่มีกฎหมายกากับดูแลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยตรง แต่มีกฎหมายที่
เกี่ยวข้องซึ่งทาหน้าที่ในการกากับธุรกิจที่จัดตั้งในประเทศบรูไน เช่น พระราชบัญญัติบริษัท พระราชบัญญัติใน
อนุญาต และคาสั่งของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศบรูไนอนุญาตให้คนต่างด้าว
สามารถเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศบรูไนโดยคนต่างด้าวถือหุ้นได้ทั้งหมดในบริษัท (ร้อยละ ๑๐๐) ในทุก
สาขายกเว้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่น (อาทิเช่น การเกษตร และการประมง) และธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับ ความมั่นคงทางอาหารซึ่ งกาหนดให้มีการถือหุ้นของคนบรูไน อย่างน้อยร้อยละ ๓๐ ของหุ้ น
๘๗

ทั้งหมดในบริษัทและมีเงื่อนไขต่อการเข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศบรูไน ในบางสาขาธุรกิจ
สาหรับธุรกิจอื่น เป็นไปตามการอนุญาตของรัฐบาล ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจที่รัฐบาลสนับสนุน ซึ่งคนต่างชาติ
อาจได้รับอนุญาตให้ถือหุ้นทั้งหมด หรือเป็นส่วนน้อยของประเภทธุรกิจนั้น๒๓๔
พระราชกาหนดการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๔๔ (Investment Incentive Order ๒๐๐๑) ไม่ได้
กาหนดนิยาม “คนต่างด้าว” แต่กาหนดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว ไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนการถือหุ้น
ได้ทั้งหมด การถือหุ้นส่วนใหญ่ และการถือหุ้นส่วนน้อย ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจและสถานการณ์๒๓๕
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต่างชาติสามารถถือครองหุ้นได้ร้อยละ ๑๐๐ ในบางประเภทธุรกิจ เช่น
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูง หรืออุตสาหกรรมที่เน้นการส่งออก (export-oriented) ยกเว้นกรณีธุรกิจต้อง
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่นมากหรือเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางอาหารของประเทศบรูไน ผู้ประกอบการ
ต่างชาติไม่สามารถถือครองหุ้นได้ร้อยละ ๑๐๐
สาหรับ วิธีการขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวนั้น สามารถยื่นขออนุญาตต่อส่ว นงานจด
ทะเบียนของสานักงานอัยการสูงสุด (Registries’ Division, The Attorney General’s Chambers) กรณี
ธุรกิจที่มีผลกระทบโดยตรงต่อสาธารณะ เช่น ธุรกิจธนาคาร บริษัททางการเงิน บริษัทประกันภัย บริษัท
ตัวแทนการท่องเที่ยว และกิจการให้กู้ยืม ต้องได้รับใบอนุญาตพิเศษจากรัฐบาลก่อนเริ่มประกอบกิจการ

๒๓๔
๒๓๕

ข้อมูลการจัดตั้งธุรกิจและการประกอบธุรกิจในฐานะคนต่างชาติของอาเซียน, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ๒๕๕๖, p. ๑๙
ข้อมูลการจัดตั้งธุรกิจและการประกอบธุรกิจในฐานะคนต่างชาติของอาเซียน, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ๒๕๕๖, p. ๑๙
๘๘

ตารางที่ ๒๑: เงื่อนไขการประกอบธุรกิจบริการบางสาขาในประเทศบรูไน
สาขาธุรกิจบริการ
การจัดจาหน่าย
(Distribution)

การศึกษา (Education)

เงื่อนไขการให้บริการในประเทศบรูไน
เงื่อนไขการขอใบอนุญาต
ข้อจากัดอื่นๆ
ธุรกิจขายปลีก: ขอใบอนุญาต “Rapaian” - ราคาสินค้ามีการควบคุมจากรัฐ ในสินค้าเช่น ข้าว
จากองค์กรท้องถิ่น
น้าตาล ขนมปัง นมสาหรับเด็กแรกเกิด ชา กาแฟ
รถยนต์ และบุหรี่
- ราคาน้ามันได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลตั้งแต่ พ.ศ.
๒๕๒๑
- รัฐบาลมีโควตากาหนดการขายข้าวในร้านค้าปลีก
- ต้องได้รับใบอนุญาตจาก
- การจัดตั้งสาขา: ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ โดยใบอนุญาต
กระทรวงศึกษาธิการ
อาจระบุสัดส่วนของผู้บริหาร จานวน
- สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชนจะต้อง
อาจารย์ ฯลฯ
ได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
และจดทะเบียนเป็นบริษัทจากัด
- กระทรวงศึกษาธิการอาจะกาหนดเงื่อนไขอื่นๆต่อ
การดาเนินกิจการอาทิเช่น การสอนปรัชญาอิสลาม
ในหลักสูตรอุดมศึกษา ฯลฯ
- พนักงานต่างด้าวในบริษัทจะต้องมีจานวนไม่เกิน
ร้อยละ ๑๐ ของพนักงานทั้งหมด
๘๙

สัดส่วนการถือหุ้นต่างด้าว
ไม่เกินร้อยละ ๓๐: เฉพาะบริการ
บรรจุภัณฑ์

ไม่เกินร้อยละ ๔๙ (นักลงทุน
อาเซียน) สาหรับกิจการ:
- โรงเรียนประถม
- โรงเรียนมัธยม
- สถาบันการศึกษาเอกชนระยะสั้น
(หลักสูตรไม่เกิน ๓ เดือน)
- สถาบันการศึกษาวิชาชีพ
- สถาบันภาษาต่างประเทศ

เงื่อนไขการให้บริการในประเทศบรูไน
เงื่อนไขการขอใบอนุญาต
ข้อจากัดอื่นๆ
การเงิน (Financial)
ต้องได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง - ธุรกิจธนาคาร: ทุนจดทะเบียนขั้นต่ามากกว่าหรือ
เท่ากับ ๑๐๐ ล้านเหรียญบรูไน และมี Cash
adequacy rate อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ และมีดุลบัญชี
เงินสดไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖ ของเงินทุนจดทะเบียน
- ธุรกิจประกันภัย: ทุนจดทะเบียนไม่ต่ากว่า ๘ ล้าน
เหรียญบรูไน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ต้องได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการ
- ทุกกิจการในสาขานี้จะมีเงื่อนไขในเนื้อหา
สื่อสาร โดยแบ่งใบอนุญาตตามนี้
(Content) ที่ให้บริการ
- ใบอนุญาตกระจายเสียงวิทยุและ
- กระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ (Broadcasting):
โทรทัศน์ (Broadcasting license)
กรรมการผู้จัดการบริษัทต้องเป็นคนบรูไน และ
- ใบอนุญาตอุปกรณ์กระจายเสียง
กรรมการบริษัทเกินกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นคนบรูไน
(Broadcasting apparatus license)
- ใบอนุญาตนาเข้าและส่งออกอุปกรณ์
(Dealer license)
- ใบอนุญาตประกอบกิจการ (Operating
license)
- ใบอนุญาตให้บริการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
สาขาธุรกิจบริการ

๙๐

สัดส่วนการถือหุ้นต่างด้าว
- ธุรกิจธนาคาร: ขึ้นอยู่กับการอนุมัติ
ของรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
- ไม่เกินร้อยละ ๕๐: ธนาคารอิสลาม
- ไม่เกินร้อยละ ๕๑: ธุรกิจ
ประกันภัย
- ไม่เกินร้อยละ ๔๙: กระจายเสียง
วิทยุและโทรทัศน์ (Broadcasting)

สาขาธุรกิจบริการ
เหมืองแร่ และพลังงาน
(Mining and Energy)

วิชาชีพ (Professional)

เงื่อนไขการขอใบอนุญาต
(Computer-related services)
- พลังงานเป็นธุรกิจที่กากับดูแลโดยรัฐบาล
- ธุรกิจน้ามันและก๊าซธรรมชาติ ถูกดูแล
โดยบริษัท Brunei National
Petroleum Company (PB) ซึ่งเป็น
รัฐวิสาหกิจที่มีอานาจในการตกลง
สัญญาแบ่งปันธุรกิจน้ามันกับนักลงทุน
ต่างชาติได้ (Petroleum Sharing
Agreement: PSA) โดยสัญญา PSA มี
ระยะเวลา ๓๐ ปี
- ธุรกิจวิชาชีพจะต้องลงทะเบียนกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- การตั้งสานักงานกฎหมาย (Law Firm)
จะได้รับการอนุญาตเป็นรายกรณี

เงื่อนไขการให้บริการในประเทศบรูไน
ข้อจากัดอื่นๆ

สัดส่วนการถือหุ้นต่างด้าว

- สัญญา PSA กาหนดให้ในระยะเวลา ๓๐ ปีในสัญญา - เป็นไปตามสัญญา PSA กาหนด
ประกอบไปด้วยช่วงแสวงหาน้ามัน (Exploration) ซึง่
สามารถกาหนดช่วงเวลาได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง และรวม
ทั้งหมดไม่เกินระยะเวลา ๖ ปี และช่วงการดาเนิน
กิจการ (Operation) ซึ่งจะมีระยะเวลาไม่เกิน ๒๒ ปี

- นักบัญชีจะต้องเป็นคนชาติบรูไน
- ไม่เกินร้อยละ ๕๐ (สาหรับนัก
ลงทุนอาเซียนเท่านั้น): สาขา
- สานักงานบัญชีจัดตั้งได้เฉพาะรูปแบบธุรกิจที่มี
สถาปนิก และบัญชี
เจ้าของรายเดียว และห้างหุ้นส่วน
- สถาปนิกชาวบรูไนที่ถือใบอนุญาตเท่านั้นที่สามารถ - ไม่เกินร้อยละ ๕๕: สาขาวิศวกรรม
ที่ทาสัญญา Turn Key ใน
ยื่นแผนสถาปนิกได้ (Architectural Plan)
- วิศวกรบรูไนที่ถือใบอนุญาตเท่านั้นที่สามารถยื่นแผน สาธารณูปโภคด้านขนส่ง การ
ประปา สาธารณสุข การก่อสร้าง
วิศวกรรมได้ (Engineering Plan)
๙๑

สาขาธุรกิจบริการ

โทรคมนาคม
(Telecommunications)

การขนส่ง และโลจิสติกส์
(Transportation and
Logistics)

เงื่อนไขการให้บริการในประเทศบรูไน
เงื่อนไขการขอใบอนุญาต
ข้อจากัดอื่นๆ
สัดส่วนการถือหุ้นต่างด้าว
- นักบัญชีหุ้นส่วน (Partners) ในบริษัทต้องมีจานวน - ไม่เกินร้อยละ ๕๐: สาขาการวาง
ไม่เกิน ๒๐ คน
ผังเมือง
ต้องได้รับใบอนุญาตจาก The Authority - ต้องเป็นกิจการร่วมทุน (Joint Venture) ที่มีการจด - ไม่เกินร้อยละ ๕๐ และห้ามนัก
for Info-Communications
ทะเบียนในประเทศบรูไน ตามกฎหมายบรูไน
ลงทุนต่างชาติมีอานาจควบคุม
Technology Industry (AITI) โดยแบ่ง - AITI มีอานาจในการกากับดูแลการให้บริการของกิจการ บริษัท
ใบอนุญาตตามประเภท ดังนี้
โทรคมนาคมโดยกาหนดเงื่อนไข เช่นในเรื่องราคา
- ใบอนุญาตนาเข้าและส่งออกอุปกรณ์
(Dealer license)
- ใบอนุญาตประกอบกิจการ (Operating
license)
- ใบอนุญาตเชื่อมต่ออุปกรณ์โทรคมนาคม
(Telecommunications Equipment)
- ธุรกิจการบิน ธุรกิจการขนส่งทางทะเล: - ชาวบรูไน หรือบุคคลที่มีถิ่นถาวรที่ประเทศบรูไน
- ไม่เกินร้อยละ ๘๐ (สาหรับนัก
ไม่อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติขอ
หรือบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศบรูไนเท่านั้นที่
ลงทุนอาเซียน): สาขาการเช่า
ใบอนุญาตได้
สามารถเป็นเจ้าของเรือ
เครื่องบิน การซ่อมบารุงเครื่องบิน
และระบบการจองผ่าน
- บริษัทเรือต่างชาติจะต้องแต่งตั้งบริษัทตัวแทนการ
คอมพิวเตอร์
เดินเรือบรูไน ให้เป็นตัวแทนในการเดินเรือ
๙๒

สาขาธุรกิจบริการ

เงื่อนไขการขอใบอนุญาต

เงื่อนไขการให้บริการในประเทศบรูไน
ข้อจากัดอื่นๆ

๙๓

สัดส่วนการถือหุ้นต่างด้าว
- ไม่เกินร้อยละ ๔๙ (นักลงทุน
อาเซียน): สาขาการขนส่งผู้โดยสาร
ทางทะเล การขนส่งโดยเรือ (ยกเว้น
การขนส่งสินค้าที่เกี่ยวกับพลังงาน)
บริษัทตัวแทนการขนส่ง บริการ
บรรทุกสินค้าทางทะเล (Maritime
Cargo Services) บริการโกดังและ
คลังเก็บสินค้า และบริการรับ
จัดการขนส่งทางทะเล (Maritime
Freight Forwarder)
- ไม่เกินร้อยละ ๔๙ (นักลงทุน
อาเซียน): สาขาการขนส่งผู้โดยสาร
ทางรถไฟ และบริการลากจูงและ
บารุงรักษาอุปกรณ์รถไฟ

๓.๕ การคุ้มครองการลงทุน
๑) การคุ้มครองการลงทุนภายใต้ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ACIA)
เนื่องจากประเทศบรูไนเป็นภาคีความตกลง ACIA ซึ่งจะส่งผลให้บรูไนจาเป็นต้องผูกพันตามพันธกรณี
ของความตกลง ACIA ในการให้สิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแก่นักลงทุนที่มาจากประเทศ
สมาชิกอาเซียนในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
(๑) การเปิดเสรีการลงทุน (Liberalization)
ประเทศบรู ไ น จะต้ อ งเปิ ด เสรี ก ารลงทุ น ในสาขาการเกษตร การประมง การป่ า ไม้
อุตสาหกรรมการผลิต การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน รวมทั้งการบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาดังกล่าว และ
สาขาอื่นใดที่สมาชิกตกลงกัน ซึ่งหมายความว่านักลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนมีโอกาสที่จะลงทุนในสาขา
การลงทุนที่เปิดเสรีและขยายตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์และบริการในรัฐสมาชิกอาเซียน๒๓๖
โดยบรูไน ต้องให้การปฏิบัติแก่นักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในรัฐสมาชิกเช่นเดียวกับ
นักลงทุนภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม อาเซียนได้ตระหนักถึงระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ไม่เท่าเทียมกัน
ของรัฐสมาชิก ดังนั้นการเปิดเสรีนี้มิได้หมายความว่ารัฐสมาชิกต้องเปิดเสรีทุกกิจการ แต่สามารถที่จะสงวน
กิจ การบางกิ จ การที่ ยั งไม่ พ ร้ อมเปิ ด เสรี ที่ จ ะให้ นั ก ลงทุ น ต่ างเข้ า มาลงทุ น ได้ โดยระบุ ไ ว้ ใ นข้ อ สงวน
(Reservation List) โดยประเทศต่างๆสามารถทยอยเปิดเสรีในสาขาต่างๆได้ตามความสมัครใจ เมื่อมีความ
พร้อมในสาขานั้นๆ ไปจนกระทั่งถึงปี ๒๕๕๘๒๓๗
(๒) การให้ความคุ้มครองการลงทุน (Protection)
ประเทศบรูไน จะต้องให้ความคุ้มครองการลงทุนในสาขาการเกษตร การประมง การป่าไม้
อุตสาหกรรมการผลิต การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน รวมทั้งการบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาดังกล่าว ๒๓๘ โดย
จะต้องปฏิบัติต่อนักลงทุนอย่างเป็นธรรม เท่า เทียมและปลอดภัย รวมทั้งให้ความคุ้มครองชดใช้ค่าเสียหาย
กรณียึดทรัพย์ เวนคืน หรือเกิดเหตุการณ์ไม่สงบอันเป็นผลจากการสู้รบด้วยอาวุธการจลาจลของพลเมือง หรือ
ภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งให้ความคุ้มครองนักลงทุนให้มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนได้โดยเสรี และความโปร่งใสใน
๒๓๖

ASEAN Comprehensive Investment Agreement: A Guidebook for Business & Investors, p. ๗, available at
http://www.asean.org/images/2013/news/ACIA/ACIA%20Guidebook2012%20(14.3.13).pdf.
๒๓๗
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน , ความตกลงด้านการลงทุนของอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment AgreementACIA), เข้าถึงได้ที่ http://www.boi.go.th/upload/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80% E0%B8%9B%E0%B8%
B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%
E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9
%89%20ACIA%20%28revised%29_52346.pdf.
๒๓๘
ASEAN Comprehensive Investment Agreement: A Guidebook for Business & Investors, p. ๙, available at,
http://www.asean.org/images/2013/news/ACIA/ACIA%20Guidebook2012%20(14.3.13).pdf.
๙๔

กระบวนการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับนักลงทุนต่างชาติ โดยนักลงทุนสามารถฟ้องรัฐภายใต้กระบวนการ
ระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศได้ถ้าหากรัฐทาผิดพันธกรณีและก่อให้เกิดความเสียหายแก่การลงทุo
(๓) การส่งเสริมการลงทุน (Promotion)
เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการเป็นศูนย์กลางการลงทุน ประเทศสมาชิกอาเซียนต้อง
ร่วมกันทาให้อาเซียนเป็นที่รู้จักในฐานะเขตการลงทุนที่เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามา
ลงทุน ในอาเซีย นมากขึ้น โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น ให้ การสนับสนุนนักลงทุนทั้งรายใหญ่และรายย่อยใน
อาเซี ย น ขยายความร่ ว มมื อ และเครื อ ข่ า ยทางด้ า นอุ ต สาหกรรม และเชื่ อ มโยอุ ต สาหกรรมระหว่ า ง
ผู้ประกอบการของอาเซียน ตลอดจนจัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ความรู้เกี่ยวกับโอกาสในการ
ลงทุน กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในประเทศอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ
(๔) การอานวยความสะดวกด้านการลงทุน (Facilitation)
ประเทศบรูไน จะต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่จาเป็นแก่การลงทุน ได้แก่ การปรับปรุง
กระบวนการและขั้นตอนในการยื่นคาขอและการให้ความเห็นชอบในการลงทุนให้มีความสะดวกและรวบรัด
ขึ้น ส่งเสริมและพัฒ นาการสร้างฐานข้อมูล เพื่อเผยแพร่ข้อมูล การลงทุน และข้อมูลที่เกี่ย วข้อง เช่น กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เพื่อเป็นข้อมูลให้กับนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในอาเซียน ๒๓๙
จัดตั้งศูนย์ One-Stop เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน และจัดประชุมกับภาคเอกชนในประเด็นต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน พร้อมทั้งให้คาแนะนาแก่นักลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศให้แก่นักลงทุนของ
ประเทศสมาชิกทั้ง ๑๐ ประเทศ๒๔๐
๒) การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Regime) ๒๔๑
เงินเหรียญบรูไน สามารถแลกเปลี่ยนเงินสกุลอื่นได้ รัฐบาลไม่ควบคุม หรือจากัดเงินสกุลที่ใช้หรือ
ชาระในการกู้หรือการเช่า อัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานในตลาดเงินตราต่างประเทศ

๒๓๙

สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, ข้อตกลงอาเซียน, เข้าถึงได้ที่ iiu.oie.go.th.
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน , ความตกลงด้านการลงทุนของอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment AgreementACIA), เข้าถึงได้ที่, http://www.boi.go.th/upload/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8
%B4%0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%
E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B
9%89%20ACIA%20%28revised%29_52346.pdf.
๒๔๑
ASEAN Investment Guidebook ๒๐๐๙, Jakarta: ASEAN Secretariat, February ๒๐๑๐, p.๑๐
๙๕
๒๔๐

๓) การเวนคืนและการชดเชย (Expropriation and Compensation)๒๔๒
กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายเกี่ยวข้องกับการเวนคืนและการชดเชยเป็นไปตามความตกลงว่าด้วย
การส่งเสริมและการคุ้มครองการลงทุนอาเซียน พ.ศ. ๒๕๓๐ ทั้งนี้ข้อกาหนดสาหรับการเวนคืนและการ
ชดเชยจะรวมในความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน ที่ผ่านมายังไม่มีกรณีการเวนคืนและการ
ชดเชยของการลงทุนต่างประเทศในประเทศบรูไน
๔) สนธิสัญญาส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนทวิภาคี (Bilateral Investment Treaties: BITs)๒๔๓
สนธิสัญญาส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนทวิภาคี (BITs) เป็นข้อตกลงที่ทาขึ้นระหว่างประเทศสอง
ประเทศที่เจรจากันเพื่อตกลงให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุนระหว่างกันในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น การปฏิบัติที่ดี
ต่อนักลงทุนของชาติคู่ภาคี การประกันให้การเวนคืนกิจการลงทุนต่างด้าวเป็นไปโดยยุติธรรมและมีการจ่าย
ค่าชดเชย (Compensation) ที่เหมาะสม การประกันการโอนรายได้จากการลงทุนกลับไปประเทศคู่ภาคี และ
การมีระบบการระงับข้อพิพาทที่เอื้อต่อนักลงทุนจากประเทศคู่ภาคี เป็นต้น ประเทศบรูไนได้มีการลงนาม
สนธิสัญญาส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนทวิภาคีกับประเทศต่างๆ ดังนี้
-

เยอรมนี
โอมาน
สาธารณรัฐเกาหลี
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ยูเครน
บาห์เรน
อินเดีย
คูเวต

๕) สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Rights)๒๔๔
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศบรูไน มีดังนี้
- International Law (บทที่ ๗๒ กฎหมายของบรูไน พ.ศ. ๒๔๙๔ ฉบับแก้ไข พ.ศ. ๒๕๒๗)
- Trade Mark Act (บทที่ ๙๘ กฎหมายของบรูไน พ.ศ. ๒๔๙๔ ฉบับแก้ไข พ.ศ. ๒๕๔๓)
- Emergency (Industrial Designs) Order พ.ศ. ๒๕๔๒ และ Industrial Design Rules พ.ศ. ๒๕๔๓
๒๔๒
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- อนุสัญญากรุงเบิร์นว่าด้วยความคุ้มครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรม (Berne Convention for
the Protection of Literary and Artistic Work) ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๙
- สมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (WIPO) ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ องค์การการค้าโลก (WTO)
(ปี ๒๕๓๘) ข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวพันกับการค้า (TRIPS) (ปี ๒๕๓๘)
๖) การระงับข้อพิพาท๒๔๕
ประเทศบรูไน มีกฎหมาย Arbitration Order (๒๐๐๙) เป็นกฎหมายกากับดูแลกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการภายในประเทศ ส่วนกฎหมาย International Arbitration Order (๒๐๐๙) เป็นกฎหมายที่
กากับดูแลการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
กฎหมายทั้งสองฉบับรับหลักการมาจากกฎหมายแม่แบบอันซิทร็อล (UNCITRAL Model Law) ซึ่ง
ส่งผลให้ประเทศบรูไนยอมรับมาตรฐานกลางในการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ โดย
ศาลภายในของบรูไนจะต้องยอมรับคาชี้ขาดจากอนุญาโตตุลาการที่เลือกโดยความตกลงใจของคู่ความทั้งสอง
ฝ่ายให้มีผลบังคับในระบบกฎหมายของบรูไนเอง โดยในเรื่องนี้ประเทศบรูไน ได้เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาว่า
ด้วยการยอมรับนับถือและการใช้บังคับคาชี้ขาดอนุญาโตตุลาการต่างประเทศฉบับนครนิวยอร์ก (อนุสัญญา
นครนิวยอร์ก) (Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards,
The New York Convention) และอนุสัญญาการระงับข้อพิพาทการลงทุนระหว่างรัฐกับคนชาติของรัฐอื่น
(Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of
Other States ๑๙๖๕: ICSID Convention) ซึ่งการเป็นภาคีของอนุสัญญาทั้งสองฉบับได้สร้างความเชื่อมั่น
แก่นักลงทุนต่างชาติว่าประเทศบรูไนได้ยอมรับมาตรฐานสากลที่อนุญาตให้คาชี้ขาดจากอนุญาโตตุลาการ
ระหว่างประเทศมีผลบังคับใช้ในประเทศบรูไน ด้วย
๓.๖ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุนของคนต่างด้าว
๑) กระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรพื้นฐาน (Ministry of Industry and Primary
Resources: MIPR)
มีหน้าที่รับผิดชอบการอนุมัติโครงการการลงทุน โดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพื้นฐาน
เช่น เกษตร ประมง และป่าไม้ รวมทั้งรับผิดชอบการให้สิทธิภายใต้พระราชกาหนดการส่งเสริมการลงทุน
พ.ศ. ๒๕๔๔ นอกจากนี้ MIPR โดยกรรมการด้านเทคนิคและดาเนินโครงการ (Project Implementation
and Technical Committee) สามารถพิจารณาสถานภาพเป็นอุตสาหกรรมนาร่อง MIPR โดย Brunei
Industrial Development Authority (BINA) ได้จัดตั้งเขตอุตสาหกรรม (Industrial Site) จานวน ๙ แห่ง
มีพื้นที่ ๕๖๘ เฮกตาร์ และ Industrial Complex ๓ แห่ง สาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
๒๔๕
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๒) Brunei Economic Development Board (BEDB)
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติแห่งประเทศบรูไน (BEDB) เป็นองค์กรที่จัดตั้งโดย The
Brunei Economic Development Board Act (Cap ๑๐๔) จัดตั้งโดยสุลต่านของบรูไน เมื่อเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๔๔ เพื่อเป็นองค์กรในการนาการพัฒนาทางเศรษฐกิจของบรูไน โดยมีหน้าที่เป็นหน่วยงาน
แรกในการดึงดูด รักษา และเพิ่มมูลค่าการลงทุนจากในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งเป็นผู้ประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุด โดยกาหนดนโยบายกฎหมาย ระบบการสถาบัน และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาการส่งเสริมการลงทุน
๓) สานักงานทะเบียนบริษัทและชื่อบริษัท (The Registry of Companies and Business
Names: ROCBN)
สานักงานทะเบียนบริษัทและชื่อบริษัท (ROCBN) ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. ๑๙๕๙ ภายใต้
สานักงานอัยการสูงสุด (The Attorney General’s Chamber Office) ภายหลังได้มีการย้ายสานักงานฯ เข้า
มาอยู่ภายใต้กระทรวงการคลัง (Ministry of Finance) เมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. ๒๐๑๒ และได้ดาเนินการอยู่
ภายใต้กระทรวงการคลังจนถึงปัจจุบัน ๒๔๖ หน้าที่หลักของสานักงานทะเบียนบริษัทและชื่อบริษัท (ROCBN)
คือการจดทะเบียนธุรกิจเพื่อจัดตั้งบริษัทในบรูไน
๓.๗ บทสรุปและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการลงทุนของคนต่างด้าว
ประเทศบรูไนมีหลักเกณฑ์ที่ดีตามพระราชกาหนดการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๔๔ (Investment
Incentive Order ๒๐๐๑) ในการจูงใจให้คนต่างด้าวเข้ามาลงทุนในประเทศ โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้แบ่ง
ประเภทของอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไว้อย่างชัดเจน และให้สิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการ
ลงทุน ที่ห ลากหลาย ซึ่งส่ ว นมากเป็ นการให้สิ ทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ยกเว้นภาษีนาเข้าอุปกรณ์ เครื่องมือ ส่วนประกอบ หรือโครงสร้างอาคาร ยกเว้นภาษีนาเข้าสาหรับวัตถุดิบที่
ไม่สามารถหาได้ในประเทศบรูไน สามารถยกยอดการขาดทุนและค่าลดหย่อนไปใช้ในปีถัดไปได้ เป็นต้น
นอกจากนี้ประเทศบรูไนยังมีหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่คุ้มครองการลงทุน เช่น เงินเหรียญบรูไนสามารถแลกเปลี่ยน
เงินสกุลอื่นได้โดยรัฐบาลไม่ควบคุม ข้อกาหนดสาหรับการเวนคืนและการชดเชยถูกรวมในความตกลงเพื่อการ
ส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน เป็นต้น
ภายใต้หลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุนดังกล่าวที่ให้สิทธิประโยชน์อันหลากหลาย ผู้ประกอบการ
ไทยมีโอกาสที่ดีในการเข้ามาลงทุนในประเทศบรูไน โดยควรพิจารณาทั้งประเภทของอุตสาหกรรมที่ต้องการ
เข้ามาลงทุน และสิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น หากต้องการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับบริการด้านคอมพิวเตอร์ ก็
๒๔๖
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อาจขอรั บการส่ งเสริ มการลงทุนส าหรั บอุตสาหกรรมบริษัทด้านการบริการนาร่อง (Pioneer Service
Company) ซึ่งทาให้ได้สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา ๘ ปี และสามารถยก
ยอดการขาดทุนและค่าลดหย่อนไปใช้ในปีถัดไปได้
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บทที่ ๔
กฎหมายคนเข้าเมืองของประเทศบรูไน
๔.๑ บทนา
การเข้ามาในประเทศบรูไนจากประเทศไทยส่วนมากเป็นการเข้าประเทศเนื่องจากการจ้างงาน ทั้งนี้
ประเทศบรู ไนมีโยบายเกี่ย วกับ เรื่ องแรงงานค่อนข้างยืดหยุ่น ทั้งนี้เนื่องจากมีจานวนแรงงานในประเทศ
ค่อนข้างน้อยจึงมีการอนุญาตให้มีการจ้างแรงงานที่มาจากต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนแรงงานต่างชาติในบรูไน
สูงถึงหนึ่งในสามของ แรงงานภายในประเทศบรูไนทั้งหมดโดยจะพบมากในสาขาที่ขาดแคลน แรงงงาน
ต่างประเทศนั้นจะต้องมีใบอนุญาตซึ่งมีอายุ ครั้งละ ๒ ปี โดยในครั้งแรกต้องยื่นผ่านกรมแรงงานเพื่อขอ
ใบอนุญาตทางาน และจะต้องมีการวางหลักประกันเป็นเงินสดหรือหนังสือค้าประกันจากธนาคารจานวน
เท่ากับราคาค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเพื่อเดินทางกลับประเทศของแรงงานนั้นๆ เมื่อได้รับความเห็นชอบของ
กรมแรงงานแล้ว กรมตรวจคนเข้าเมืองจะอนุญาตให้แรงงานต่างชาติรายนั้นๆ เดินทางเข้าประเทศบรูไนได้
แต่จะต้องต้องมีการจัดตั้งหรือจดทะเบียนบริษัทที่ว่าจ้างแรงงานต่างชาตินั้นก่อน นอกจากนี้ยังมีวีซ่าประเภท
ต่างๆ ซึ่งมีลักษณะตามวัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้ามาในประเทศบรูไน การมีถิ่นที่อยู่ถาวรในบรูไนนั้น
จาต้องมีการยื่นขออนุญาตโดยมีคุณสมบัติและเอกสารแนบตามที่ Immigration Act กาหนด
๔.๒ สรุปสาระสาคัญกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนเข้าเมือง
- Immigration Act (Chapter ๑๗) ๑๙๕๘ มีสาระสาคัญเกี่ยวกับ การแต่งตั้งเจ้าพนักงานและ
การกาหนดอานาจหน้าที่เกี่ยวกับบทบั ญญัติตามกฎหมายนี้ ข้อกาหนดกฎเกณฑ์การเข้าเมือง
ข้อจากัดในการเข้าเมือง การอนุญาตให้เข้าเมืองและวีซ่า ข้อปฏิบัติในการเข้าเมืองและการออก
นอกเมือง เหตุแห่งการให้ออกจากประเทศ
- Immigration Regulations ๑๙๕๘ มีสาระสาคัญเกี่ยวกับแบบฟอร์มที่ใช้เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ตามที่ Immigration Act กาหนด เช่น การขออนุญาตเดินทางเข้าประเทศ การขอ
อนุญาตเดินทางเข้ามาอีกครั้ง (Re-Entry Permit) วีซ่าท่องเที่ยว (Visit Pass) วีซ่านักเรียน
(Student Pass) วีซ่าพิเศษ (Special Pass) การขออนุญาตเพื่อเข้ามาทางาน (Covenant by
Employer) ฟอร์มแสดงรายชื่อลูกเรือ (Crew List)
- Passport Act (Chapter ๑๔๖) ๑๙๘๓ มีสาระสาคัญเกี่ยวกับ การออกหนังสือเดินทาง ณ
เวลาเดินทางเข้าประเทศ การยกเลิกการอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ
จากเจ้าของและผู้เดินเรือ อานาจในการจับกุมของเจ้าพนักงาน บทบัญ ญัติเกี่ยวกับความผิดตาม
กฎหมายนี้ อานาจในการออกหนังสือเดินทาง การต่ออายุหนังสือเดินทาง การยกเลิกหนังสือ
เดินทาง ข้อกาหนดเกี่ยวกับวีซ่า บทบัญญัติเกี่ยวกับความผิด ค่าธรรมเนียม
๑๐๐

- Passport Regulation ๑๙๘๓ มีสาระสาคัญเกี่ยวกับ สถานนะการมีสัญชาติบรูไน การขึ้น
ทะเบียนผู้เยาว์ อานาจของสุลต่านเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การให้หรือเพิกถอนสัญชาติ
- Nationality Act (Chapter ๑๕) ๑๙๖๒ มีสาระสาคัญเกี่ยวกับ ใบรับรองสัญชาติ การขอ
อนุ ญาตถื อสั ญชาติ บ รู ไนของชาย หญิ ง และผู้ เยาว์ การจดทะเบีย นผู้ มีสั ญชาติ บรู ไนที่เ กิ ด
ภายนอกประเทศ การสูญเสียสัญชาติบรูไน
- National Registration Act (Chapter ๑๙) ๑๙๖๕ มีสาระสาคัญเกี่ยวกับ เจ้าพนักงานผู้มี
อานาจตามกฎหมายนี้ อานาจของเจ้าพนักงาน การดาเนินการขึ้นทะเบียน การออกบัตร
ประจาตัวประชาชน การยกเลิกการจดทะเบียน ภาระในการพิสูจน์ถึงความถูกต้องของเอกสาร
ประกอบการขึ้นทะเบียน หน้าที่ในการถือหนังสือเดินทาง
๔.๓ การเข้าประเทศบรูไน
๔.๓.๑ บุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามมิให้เดินทางเข้าประเทศ
บุ คคลซึ่ งเจ้ าหน้ าที่มี ความเห็ น ว่า ไม่ได้มี สั ญชาติบรูไนและมีลั กษณะต้องห้ า มอย่า งใดอย่ างหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้๒๔๗
๑) บุคคลซึ่งไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเงินสนับสนุนตัวเองหรือผู้ติดตาม หรือยังคงรอการจ้างงาน หรือมี
แนวโน้มที่จะเป็นผู้ยากไร้
๒) บุคคลซึ่งวิกลจริตหรือป่วยทางจิต
๓) บุคคลที่ปฏิเสธส่งผลการตรวจร่างกายในกรณีที่อยู่ในข่ายที่จะต้องได้รับการตรวจร่างกายเป็นพิเศษ
๔) บุคคลที่ผลการตรวจร่างกายแล้วพบว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย
๕) บุคคลที่ถูกพิพากษาจาคุกตามกฎหมายของประเทศใดก่อตาม
๖) บุคคลที่ไม่ได้รับการอภัยโทษ
๗) บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดและเจ้าพนักงานพิจารณาห้ามไม่ให้เข้าประเทศ
๘) ผู้ที่ให้บริการทางเพศ
๙) ผู้ที่นาเข้ามาหรือพยายามที่จะนาเข้ามาซึ่งผู้หญิงหรือเด็กหญิงเพื่อให้บริการทางเพศ
๑๐) คนเร่ร่อนหรือขอทาน
๑๑) บุคคลที่ในขณะเข้าประเทศบรูไนนั้นถือเป็นผู้ที่ตามกฎหมายฉบับนี้หรือมีกฎหมายอื่นบัญญัติว่า
เป็นผู้กระทาความผิดตามกฎหมายนั้น
๒๔๗

Laws of Brunei CAP ๑๗ Immigration Act Section ๙ (๑) ระบุว่า “The Minister of Home Affairs with the approval of His
Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan may, by order –
(a) Where he deems it expedient so to do in the interests of public security or by reason of any economic,
industrial, social, educational or other conditions in Brunei Darussalam -…”
๑๐๑

๑๒) บุคคลที่อาจเชื่อได้ว่าจะเป็นภัยต่อรัฐบาลบรูไนหรือ รัฐบาลของประเทศในเครือจักรภพ
๑๓) บุ ค คลที่ เป็ น สมาชิกหรื อเป็ น เครื อข่า ยกับ องค์ กรที่ ส อนหรื อสนั บสนุ นให้ กระทาการอั นผิ ด
กฎหมาย
๑๔) บุคคลที่มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ปรากฏแก่เจ้าหน้าที่ หรือจากหน่วยงานของรัฐผ่านทางเจ้าหน้าที่
หรือเจ้าหน้าที่ทางการทูตว่าเป็นบุคคลที่ไม่ควรได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ
๑๕) บุคคลที่ถูกให้ออกจากประเทศอื่นโดยรัฐบาลของประเทศนั้นหรือเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
บุคคลถูกให้ออกจากประเทศอื่น
๑๖) บุ คคลที่มีกฎหมายกาหนดให้ ต้องถือเอกสารเดินทางที่มีผ ลทางกฎหมายแต่มิได้ถือเอกสาร
ดังกล่าวหรือถูกยึดเอกสารนั้นเนื่องด้วยการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนั้น
๑๗) บุคคลที่มิได้มีสัญชาติบรูไนที่ไม่สามารถแสดงได้ว่าประสงค์จะเดินทางกลับประเทศนั้น
๑๘) ครอบครัวและผู้ติดตามของบุคคลที่ต้องห้ามมิให้เข้าประเทศ
๑๙) บุคคลที่ถูกห้ามตามมาตรา ๙๒๔๘ มิให้เดินทางเข้าประเทศ
๔.๓.๒ บุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
บุคคลที่มิได้มีสัญชาติบรูไนหากจะเดินทางเข้าบรูไนจะต้องมีวีซ่าและถือหนังสือเดินทางหรือเอกสาร
ใช้แทนหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ ทั้งนี้เป็นไปตาม The Immigration Act มาตรา ๖ (๑) (c)๒๔๙ และ
the Passport Act มาตรา ๓ (๑)๒๕๐แต่มีข้อยกเว้นตาม มาตรา ๕๔ กรณีที่คณะมนตรีแห่งสุลต่านมีคาสั่ง
ยกเว้นเงื่อนไขหรือข้อห้ามตามที่กาหนดในกฎหมายฉบับนี้ให้กับบุคคลหรือบุคคลที่เข้าข่ายเป็นบุคคลต้องห้าม
ตามกฎหมายนี้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ อาจเป็นการยกเว้นโดยเด็ดขาดหรือโดยมีเงื่อนไข๒๕๑

๒๔๘

Laws of Brunei CAP ๑๗ Immigration Act Section ๙ (๑) ระบุว่า “The Minister of Home Affairs with the approval of His
Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan may, by order –
(a) Where he deems it expedient so to do in the interests of public security or by reason of any economic,
industrial, social, educational or other conditions in Brunei Darussalam -…”
๒๔๙
Laws of Brunei CAP ๑๗ Immigration Act Section ๖ (๑) ระบุว่า “No person other than a citizen of Brunei Darussalam shall
enter Brunei Darussalam from any place outside Brunei Darussalam unless - …
(a) He is in possession of a valid Pass lawfully issued to him to enter Brunei Darussalam”
๒๕๐
Laws of Brunei Revised Edition ๑๙๘๔ CAP ๑๔๖ Passports Act Section ๓ (๑) ระบุว่า “Every person entering Brunei
Darussalam from any place beyond Brunei Darussalam shall produce to an immigration officer a passport; and that
passport shall, in the case of a person other than a citizen of Brunei Darussalam have a valid visa for Brunei Darussalam
issued on the authority of and by or on behalf of the Government of Brunei Darussalam…”
๒๕๑
Laws of Brunei CAP ๑๗ Immigration Act Section ๕๔ (๑) ระบุว่า “Notwithstanding anything contained in this Act, His
Majesty in Council may, by order exempt, absolutely or conditionally, any person or class of persons from all or any of
the provisions of this Act…”
๑๐๒

๔.๓.๓ อานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจคนเข้าเมือง
๑) อานาจของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารสาคัญและการอนุญาตให้เข้าเมือง๒๕๒
๒) อานาจในการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาห้ามบุคคลเข้าเมืองตามมาตรา ๘๒๕๓ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าว
ได้แก่ บุคคลที่มีลักษณะตามที่ระบุใน มาตรา ๘ (๒) ได้แก่ บุคคลซึ่งไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเงินสนับสนุน
ตัวเองหรือผู้ติดตาม หรือยังคงรอการจ้างงาน หรือมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ยากไร้บุ คคลซึ่งวิกลจริตหรือป่วยทาง
จิต บุคคลที่ปฏิเสธส่งผลการตรวจร่างกายในกรณีที่อยู่ในข่ายที่จะต้องได้รับการตรวจร่างกายเป็นพิเศษ บุคคล
ที่ผลการตรวจร่างกายแล้วพบว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย บุคคลที่ถูกพิพากษาจาคุกตามกฎหมายของประเทศ
ใดก็ตาม บุ คคลที่ไม่ได้รั บ การอภัยโทษ บุคคลที่มีส่ ว นเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิ ดและเจ้าพนักงาน
พิจารณาห้ามไม่ให้เข้าประเทศ ผู้ที่ให้บริการทางเพศ ผู้ที่นาเข้ามาหรือพยายามที่จะนาเข้ามาซึ่งผู้หญิงหรือ
เด็กหญิงเพื่อให้บริการทางเพศ คนเร่ร่อนหรือขอทาน บุคคลที่ในขณะเข้าประเทศบรูไนนั้นถือเป็นผู้ที่ตาม
กฎหมายฉบับนี้หรือมีกฎหมายอื่นบัญญัติว่าเป็นผู้กระทาความผิดตามกฎหมายนั้น บุคคลที่มีเหตุเชื่อได้ว่าจะ
เป็นภัยต่อรัฐบาลบรูไนหรือ รัฐบาลของประเทศในเครือจักรภพ บุคคลที่เป็นสมาชิกหรือเป็นเครือข่ายกับ
องค์กรที่สอนหรือสนับสนุนให้กระทาการอันผิดกฎหมาย บุคคลที่มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ปรากฏแก่เจ้าหน้าที่ หรือ
จากหน่วยงานของรัฐผ่านทางเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ทางการทูตว่าเป็นบุคคลที่ไม่ควรได้รับอนุญาตให้เข้า
ประเทศ บุคคลที่ถูกให้ออกจากประเทศอื่นโดยรัฐบาลของประเทศนั้นหรือเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล
ถูกให้ออกจากประเทศอื่น บุคคลที่มีกฎหมายกาหนดให้ต้องถือเอกสารเดินทางที่มีผลทางกฎหมายแต่มิได้ถือ
เอกสารดังกล่าวหรือถูกยึดเอกสารนั้นเนื่องด้วยการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนั้น บุคคลที่มิได้มีสัญชาติบรูไนที่ไม่
สามารถแสดงได้ว่าประสงค์จะเดินทางกลับประเทศนั้น ครอบครัวและผู้ติดตามของบุคคลที่ต้องห้า มมิให้เข้า
ประเทศ และบุคคลที่ถูกห้ามตามมาตรา ๙๒๕๔ มิให้เดินทางเข้าประเทศ

๒๕๒

Laws of Brunei CAP ๑๗ Immigration Act Section ๖ (๑) ระบุว่า “No person other than a citizen of Brunei Darussalam shall
enter Brunei Darussalam from any place outside Brunei Darussalam unless –
(a) He is in possession of a valid Entry Permit or Re-entry Permit lawfully issued to him under the provisions of
section ๑๐ or ๑๑;…”
๒๕๓
Laws of Brunei CAP ๑๗ Immigration Act Section ๘ (๑) ระบุว่า “Any person who in the opinion of the Controller –
(a) Is not a citizen of Brunei Darussalam; and
(b) Is a member of any of the prohibited classes, as defined in subsection (๒),…
(๔) In any case where the Controller refuses to allow any person to enter Brunei Darussalam on the ground such
person is a prohibited immigrant he shall if so requested by such person inform him of the class of prohibited
immigrant of which, in the opinion of the Controller, his is a member…”
๒๕๔
Laws of Brunei CAP ๑๗ Immigration Act Section ๙ (๑) ระบุว่า “The Minister of Home Affairs with the approval of His
Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan may, by order –
(a) Where he deems it expedient so to do in the interests of public security or by reason of any economic,
industrial, social, educational or other conditions in Brunei Darussalam -…”
๑๐๓

๓) อานาจในการซักถามบุคคลถึงความถูกต้องของข้อมูลตามเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าหรือต่ออายุ
วีซ่าตามมาตรา ๑๓๒๕๕
๔) อานาจในการยกเลิกวีซ่าเมื่อเป็นกรณีตามที่ระบุในมาตรา ๑๔๒๕๖
๕) อานาจในการตรวจสอบผู้ที่เข้าเมืองโดยทางทะเล และอานาจในการไม่อนุญาตให้บุคคลตามที่
ระบุไว้ในมาตรา ๒๔ ๒๕๗
๖) เจ้าหน้าที่อาวุโสตรวจคนเข้าเมืองมีอานาจสั่งให้บุคคลที่มีเหตุสงสัยในการเข้าเมืองนั้นถูกส่งตัวไป
ที่ด่านเพื่อทาการตรวจสอบเกี่ยวกับการเข้าเมืองตามกฎหมายจนกว่าเจ้าหน้าที่นั้นจะอนุมัติ แต่ระยะเวลาใน
การกักตัวนั้นจะต้องไม่เกิน ๗ วัน ตาม Immigration Act มาตรา ๒๗๒๕๘
๗) อานาจในการจับกุมตัวผู้ที่จะต้องถูกให้ออกจากประเทศ และอานาจในการกักขังบุคคลที่จะต้อง
ถูกให้ออกจากประเทศโดยจะต้องไม่เกินกว่า ๑๔ วัน ในการรอคาสั่งให้ออกนอกประเทศตาม Immigration
Act มาตรา ๓๕๒๕๙
๘) เจ้าพนักงานผู้ควบคุมตาม Immigration Act นี้มีอานาจในการออกหมายเรียกและสอบสวน
พยานและเรี ย กเอกสารประกอบที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายฉบั บ นี้ ทั้ ง นี้ เป็ น ไปตาม
Immigration Act มาตรา ๓๙๒๖๐

๒๕๕

Laws of Brunei CAP ๑๗ Immigration Act Section ๑๓ ระบุว่า “The Controller may before the issue of an entry or Re-entry
Permit under this Act or before making any endorsement thereon under the provisions of section ๑๒ make such enquiries
or require the production of such evidence as he may think fit in order to satisfy himself as to the truth of any statement
made in the application for such Permit.”
๒๕๖
Laws of Brunei CAP ๑๗ Immigration Act Section ๑๔ (๑) ระบุว่า “When the holder of any Entry Permit or Re-entry Permit
seeks to enter Brunei Darussalam accompanied by any child whose name is not endorsed upon such Permit under the
provisions of section ๑๒ and who is not otherwise entitle to enter Brunei Darussalam under the provisions of this Act, the
Controller may cancel the Permit issued to such person…”
๒๕๗
Law of Brunei CAP ๑๗ Immigration Act Section ๒๔ (๑) ระบุว่า “Every person arriving by sea intending to disembark in
Brunei Darussalam shall appear before a Senior Immigration Officer at such time and place as such officer may direct, and
such officer, after such examination as he may consider necessary, shall inform any person whom he considers to be
prohibited from entering Brunei Darussalam under the provisions of this Act or of any regulations made thereunder of his
finding…”
๒๕๘
Laws of Brunei CAP ๑๗ Immigration Act Section ๒๗ (๑) ระบุว่า “When a Senior Immigration Officer is in doubt as to the
right of any person to enter Brunei Darussalam, it shall be lawful for such officer to direct such person to any immigration
depot and, in such case, such person shall proceed forthwith to such depot and shall remain there until permitted to
leave by such officer:…”
๒๕๙
Laws of Brunei CAP ๑๗ Immigration Act Section ๓๕ ระบุว่า “Any person reasonably believed to be a person liable to
removal from Brunei Darussalam under any of the provisions of this Act may be arrested without warrant by any
Immigration Officer or police officer generally or specially authorized by the Controller in that behalf or by a police officer
not below the rank of Inspector…”
๑๐๔

๙) เจ้าพนักงานผู้ควบคุมตาม Immigration Act นี้มีอานาจโดยทาคาสั่งเป็นหนังสือในการให้เจ้า
พนักงานประจาด่านยับยั้ง เรือ และอากาศยาน ไม่ให้ออกจากประเทศหากเชื่อได้ว่าได้กระทาความผิดหรือ
กาลังจะกระทาความผิด ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา ๔๙๒๖๑
๑๐) อานาจบังคับการตามกฎหมายนี้โดยการปรับผู้กระทาความผิดตามกฎหมายตามกฎหายนี้และ
กฎอื่นๆ ที่ออกภายใต้กฎหมายฉบับนี้ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับกรณีการปรับตามคาสั่งศาล ทั้งนี้ เป็นไปตาม
มาตรา ๕๘ A๒๖๒
๔.๓.๔ ข้อควรคานึงในการเดินทางเข้าประเทศบรูไน๒๖๓
บุคคลสัญชาติไทยที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในบรูไน จะได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา ๑๔ วัน แต่
หากเดิน ทางมาเพื่อวัตถุป ระสงค์อื่น ต้องดาเนินเรื่องขอรับการตรวจลงตราที่ส ถานเอกอัครราชทูตบรูไน
ประจาประเทศไทยก่อน เมื่อเดินทางถึงบรูไน ต้องกรอกแบบฟอร์มของสานักตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
บรูไน (ซึ่งจะมีแจกบนเครื่องบิน) ให้เรียบร้อยเพื่อยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ศุลกากร
ก่อนเข้าเมือง ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมสามารถนาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าประเทศบรูไนได้ไม่เกิน ๒ ขวด (ขวดละไม่
เกิน ๑ ลิตร) และเบียร์ ๑๒ กระป๋องต่อการเดินทางเข้าประเทศ ๑ ครั้งและเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริโภค
ส่วนบุคคลเท่านั้น การนาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าบรูไนต้องแจ้งและสาแดงต่อเจ้าพนักงานศุลกากรทราบทุก
ครั้ง ซึ่งหากเดินทางเข้าบรูไนด้วยเครื่องบินโดยสารจะต้องกรอกแบบฟอร์มสาแดงและยื่นต่อศุลกากรที่ท่า
อากาศยานที่ช่องทางสาแดง (ช่องสีแดง) หากไม่สาแดงจะได้รับการลงโทษตามพระราชบัญญัติศุลกากรบรูไน
ส่วนสินค้าอื่น ๆ ที่มีข้อจากัดในการนาเข้าประเทศบรูไนได้แก่ บุหรี่สามารถนาเข้าได้ครั้งละไม่เกิน ๒๐๐ มวน
(หรือยาสูบ ๒๕๐ กรัม) โดยต้องสาแดงต่อศุลกากรและต้องชาระภาษีบุหรี่ในอัตรามวนละ ๒๕ เซนต์บรูไน
๒๖๐

Laws of Brunei CAP ๑๗ Immigration Act Section ๓๙ (๑) ระบุว่า “The Controller may, for the purpose of any inquiry or
appeal under this Act, summon and examine witnesses on oath or affirmation, and may require the production of
documents relevant to the inquiry or appeal…”
๒๖๑
Laws of Brunei CAP ๑๗ Immigration Act Section ๔๙ (๑) ระบุว่า “The Controller may by writing under his hand authorize
any Port Officer to detain any vessel or aircraft in connection with which an offence against this Act is reasonably believed
to have been or to be about to be committed…”
๒๖๒
Laws of Brunei CAPr ๑๗ Immigration Act Section ๕๘ A (๑) ระบุว่า .The Controller, and any Immigration Officer not below
the rank of Senior Immigration Office specially authorized by name or by office by the Minister by notification in the
Gazette for the purpose, may in his discretion –
(a) In relation to any offence under section ๕(๓) and ๑๕(๒) or under any regulations made under this Act, if he is
satisfied that any person has committed such offence, compound the offence by collecting from that person a
sum not exceeding $๖๐๐...”
๒๖๓
สถานเอกอั ค รราชทู ต ณ บั น ดาร์ เ สรี เ บกาวั น , http://www.thaiembassy.org/bsb/th/thai-people/50952-%E0%B%82%E0
%B9%89% E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B
9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87
%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99.html, accessed on ๒๐
February ๒๐๑๕.
๑๐๕

ส่วนน้าหอม นาเข้าได้ไม่เกิน ๖๐ มิลลิลิตรต่อครั้ง นอกจากนี้ ผู้เดิ นทางที่จะนาเงินติดตัวเข้าหรือออกจาก
ประเทศบรูไนที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๕,๐๐๐ เหรียญบรูไน (หรือประมาณ ๓๖๐,๐๐๐ บาท) จะต้องสาแดงต่อ
เจ้าหน้าที่ศุลกากรบรูไนด้วย
๔.๔ ประเภทของการอนุญาตเข้าประเทศบรูไน
๔.๔.๑ การเข้ามาในประเทศบรูไนเพียงชั่วคราว
พระราชบัญญัติหนังสือเดินทางบรูไน (Brunei Passport Act) กาหนดให้ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศ
บรู ไ นรวมทั้ง ชาวต่ างชาติทั้ งหมดจะต้ องนาหนั งสื อเดิน ทางที่ ยัง ไม่ ห มดอายุม าเพื่อ เดิ นทางเข้ าประเทศ
บรูไน๒๖๔ และเมื่อมีการเดินทางออกจากประเทศบรูไนก็จะต้องแสดงหนังสือเดินทางต่อเจ้าพนักงาน และเจ้า
พนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีอานาจในการถามคาถามใด และผู้เดินทางจะต้องตอบคาถามนั้นโดยความจริง ๒๖๕
หากผู้ใดที่เข้ามาในประเทศบรูไนและปฏิบัติฝ่าฝืนพระราชบัญญัติหนังสือเดินทางบรูไนนี้อาจถูกพิจารณาให้
ออกจากประเทศบรูไนได้๒๖๖ ทั้งนี้ไม่รวมกรณีที่เป็นคนสัญชาติบรูไน ซึ่งคาสั่งให้ออกจากประเทศนี้รวมถึงการ
ควบคุมตัวและกักขังสาหรับระยะเวลาจนกว่าจะมีการส่งตัวออกไปนอกประเทศ๒๖๗
๑) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอเข้ามาในประเทศบรูไน
บุคคลผู้เดินทางเข้ามาในประเทศบรูไนจะต้องไม่กระทาการดังที่บัญญัติไว้ใน The Passports Act
มาตรา ๑๒ (๑) ได้แก่๒๖๘
๒๖๔

Laws of Brunei Revised Edition ๑๙๘๔ CAP ๑๔๖ Passports Act, Section ๓ (๑) ระบุว่า “every person entering Brunei
Darussalam from any place beyond Brunei Darussalam shall produce to an immigration officer a passport; and that
passport shall, in the case of a person other than a citizen of Brunei Darussalam have a valid visa for Brunei Darussalam
issued on the authority of and by or on behalf of the Government of Brunei Darussalam.”
๒๖๕
Laws of Brunei Revised Edition ๑๙๘๔ CAP ๑๔๖ Passports Act, Section ๓ (๒), (๓) ระบุว่า
“(๒) Every person leaving Brunei Darussalam for a place beyond Brunei Darussalam shall, if required so to do by an
immigration officer produce to that officer a passport.
(๓) An immigration officer may, in relation to any passport produced under this section, put to any person producing that
passport such questions as he thinks necessary; and the person shall answer the questions truthfully.”
๒๖๖
Laws of Brunei Revised Edition ๑๙๘๔ CAP ๑๔๖ Passports Act, Section ๕ ระบุว่า “without prejudice to any penalty that
may be imposed upon him by this Act, a person entering Brunei Darussalam contrary to this Act shall be liable, upon an
order in that behalf being made by the Controller, to be removed from Brunei Darussalam … provided that no such order
shall apply to a citizen of Brunei Darussalam…”
๒๖๗
Laws of Brunei Revised Edition ๑๙๘๔ CAP ๑๔๖ Passports Act, Section ๕ (๒) ระบุว่า “an order made by the Controller
under subsection (1), may provide for the detention in custody, for such period as may be necessary for the purpose of
making arrangements for his removal, of the person to whom the order applies; and that person may pursuant to the
order be detained either in a prison or in any other place appointed by the Controller for that purpose.”
๒๖๘
Laws of Brunei Revised Edition ๑๙๘๔ CAP ๑๔๖ Passports Act, Section ๑๒ (๑) Any person who –
๑๐๖

-

ปลอมแปลงหนังสือเดินทางหรือวีซ่าหรือใช้หรือพยายามใช้หนังสือเดินทางที่ถูกปลอมขึ้น
ใช้เอกสารปลอมเพื่อใช้เป็นเอกสารแทนหนังสือเดินทาง
แสดงตนว่าเป็นบุคคลตามหนังสือเดินทางซึ่งมิใช่ของตนเอง
ใช้เอกสารปลอมเพื่อรับหนังสือเดินทางของตนหรือของบุคคลอื่น
มีหรือครอบครองหนังสือเดินทางหรือเอกสารในการเดินทางที่ได้จากการแสดงเอกสารอันเป็น
เท็จ
อนุญาตให้บุคคลอื่นมีไว้หรือครอบครองหนังสือเดินทางของตนโดยรู้ว่าบุคคลนั้นจะนาหนังสือ
เดินทางของตนไปใช้เพื่อการของบุคคลนั้น
มีหรือครอบครองหนังสือเดินทางหรือเอกสารในการเดินทางที่ออกให้กับผู้อื่นโดยไม่มีอานาจ
ช่วยให้บุคคลอื่นใดเดินทางเข้าประเทศอันเป็นการขัดต่อบทบัญญัติติกฎหมายนี้
ช่วยให้บุคคลอื่นกระทาความผิดต่อบทบัญญัติติกฎหมายนี้
ขัดขวางเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตารวจ หรือเจ้าพนักงานศุลกากรในการปฎิบัติหน้าที่ตาม
บทบัญญัติกฎหมายนี้
พยายามให้หรือให้สินในการกระทาผิดตามกฎหมายนี้

๒) ประเภทของการเข้ามาในประเทศบรูไน
ก) การติดต่อธุรกิจในระยะสั้น
ข้อปฏิบัติสาหรับวีซ่าประเภทติดต่อ (Visit Visa)
ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศดังต่อไปนี้ไม่จาเป็นต้องขอวีซ่าเพื่อ การท่องเที่ยว ธุรกิจ หรือเพื่ อการ
ประกอบอาชีพในระยะเวลาหนึ่ง
- ไทย แคนาดา อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ฟิลลิปปินส์ ฝรั่งเศส สวิตเซอแลนด์ ลิกเตนสไตน์ เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก มัลดีฟ เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน สเปน อิตาลี และเปรู มีระยะเวลา
๑๔ วัน
- มาเลเซีย สิ งคโปร์ สหราชอาณาจักร เยอรมนี โอมาน เกาหลี และนิว ซีแลนด์ มีระยะเวลา
๓๐ วัน
- อเมริกา มีระยะเวลา ๙๐ วัน๒๖๙
(a) Forges, alters or tampers with any passport or internal travel document, or any visa or endorsement thereon, or
without lawful authority uses or attempts to use, or has in his possession, any passport or internal travel
document which has been so forged, altered or tampered with:…
๒๖๙
The Government of Brunei Darussalam Official Website, Immigration and National Registration Department, Visiting,
http://www.immigration.gov.bn/visiting.htm, accessed on ๑๕ December ๒๐๑๔.
๑๐๗

ผู้ที่ถือสัญชาติประเทศดังรายนามข้างต้นนั้นจะต้องยื่นของวีซ่าหากมีความประสงค์ที่จะพานักใน
ประเทศบรูไนเกินกว่าระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น๒๗๐
วีซ่าเดินทางผ่านมีเพื่อการพานักไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงสามารถยื่นขอและจะออกให้เมื่อเดินทางถึงที่ท่า
อากาศยานระหว่างประเทศ ณ ประเทศบรูไน ทั้งนี้ผู้ขอวีซ่านั้นจะต้องแสดงตั๋วเครื่องบินที่จะเดินทางไป
จุดมุ่งหมายที่เดินทาง (ประเทศที่ ๓) ที่ได้มีการยืนยันการเดินทางเรียบร้อยแล้ว รวมทั้ง จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
เงื่อนไขอืน่ ๆด้วย๒๗๑
หากเป็นการเดินทางเข้ามาเพียงครั้งเดียว เจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีอานาจออกวีซ่าลงตราใน
หนังสือเดินทาง โดยบุคคลที่ได้รับการตรวจลงตรานั้นสามารถพานักอยู่ในประเทศบรูไนได้ไม่เกินระยะเวลาที่
ระบุไว้ในวีซ่าและไม่สามารถเดินทางเข้าออกเกินกว่า ๑ ครั้ง๒๗๒
ข) การเดินทางเข้าออกหลายครั้ง
วีซ่าสาหรับการเดินทางเข้าออกหลายครั้งแบ่งเป็น ๔ ประเภท คือ๒๗๓
(๑) ระยะเวลาพานักไม่ถึง ๓ เดือน
(๒) ระยะเวลาพานัก ๓ – ๑๒ เดือน
(๓) ระยะเวลาพานักเกินกว่า ๑๒ เดือน
(๔) การเดินทางเข้าออกหลายครั้งสาหรับผู้ถือ APEC Business Travel Card (ABTC)๒๗๔
(ระยะเวลาพานักไม่เกิน ๓ ปี)
ค) การเข้ามาทางาน
คนต่างด้าวจะต้องได้รับวีซ่าประเภททางานเพื่อทางานในประเทศบรูไน โดยสานักตรวจคนเข้าเมือง
และสานักทะเบียนแห่งชาติในประเทศบรูไนจะออกใบอนุญาตให้ทางานเพื่อให้คนต่างด้านสามารถทางานใน
ประเทศบรูไนได้
๒๗๐

Law of Brunei Immigration Act CAP ๑๗ Section ๙ (๑) ระบุว่า “A Visit Pass may be issued by the Controller to any person
other than a prohibited immigrant who satisfies the Controller that he wishes to enter Brunei Darussalam –
(i) On a social, business or professional visit; or
(ii) As a tourist.”
๒๗๑
The Government of Brunei Darussalam Official Website, Immigration and National Registration Department,
http://www.immigration.gov.bn/visiting.htm, accessed on ๑๕ December ๒๐๑๔.
๒๗๒
Law of Brunei Passports Act CAP ๑๔๖ Section ๒๐ ระบุว่า “The visa referred to in these Regulations shall, unless
otherwise stated therein, be valid for a single journey within the period of its validity.”
๒๗๓
Laws of Brunei Passports Act CAP ๑๔๖ Schedule Appendix regulation ๒๖(๑) Fees
๒๗๔
เป็นเอกสารเดินทางที่ออกให้กับนักธุรกิจซึ่งมีสัญชาติประเทศกลุ่ม APEC หรือ Asia-Pacific Economic Cooperation มีอายุ ๓ ปี โดยผู้ถือ
บัตรนี้ไม่จาต้องมีวีซ่าเมื่อเดินทางเข้าประเทศที่เป็นสมาชิก APEC
๑๐๘

ง) การเข้ามาในกรณีอื่นๆ
(๑) วีซ่าผ่านทาง (transit visa)วีซ่าผ่านทางนั้นมิใช่เป็นการยืนยันการมีสิทธิเดินทางเข้าประเทศ
บรูไน โดยการพิจารณาท้ายสุดขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจ ณ จุดที่มีการเดินทางเข้าประเทศบรูไน เมื่อ
ได้รับการอนุญาตให้เดินทางเข้ามาจะได้รับใบอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจออกให้
ภายใต้ข้อบังคับและกฎระเบียบที่ออกโดยพระราชบัญญัติการเข้าเมือง๒๗๕
(๒) วีซ่าที่ออกให้กับหมู่คณะ (Collective or group visa)
(๓) วีซ่าสาหรับเจ้าหน้าที่ทูตและราชการ (Diplomatic, official or courtesy visa)
๓) ขั้นตอนและกระบวนขออนุญาตและการอนุญาต
ก) การติดต่อธุรกิจในระยะสั้น
เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่า
- หนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางที่ได้รับการลงนามรับรองในการเดินทางมายังประเทศ
บรูไนและเป็นที่ยอมรับระดับระหว่างประเทศ โดยมีการยืนยันว่าจะมีการเดินทางกลับไปยัง
ประเทศที่เดินทางออกมาเพื่อมายังประเทศบรูไนโดยเป็นประเทศที่มีถิ่นที่อยู่หรือเป็นผู้ถิ่นกานิด
จากที่นั้ น และมีอายุ ของหนั งสื อเดินทางไม่ต่ากว่า ๖ เดือน ในวันที่มีการเดินทางเข้ามายั ง
ประเทศบรูไน หากการขอวีซ่านี้มีขึ้น โดยผ่านทางผู้สนับสนุนที่อยู่ในบรูไน อาจจาเป็นที่จะต้อง
แนบเอกสารอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องเพิ่มเติม
- จดหมายแนะนาหรือจดหมายแสดงการสนับสนุนจากบริษัทที่มีความเกี่ยวข้อง ตัวแทนทางธุรกิจ
หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานอื่นๆ
- รูปถ่ายจานวน ๒ รูป
- บัตรโดยสารขาไปและขากลับ
กระบวนการยื่นขอวีซ่า
เอกสารเพื่อขอวีซ่านั้นจะต้องยื่นที่หน่วยงานต่างประเทศของบรูไนหรือยื่นผ่านผู้สนับสนุนที่อยู่ใน
บรูไนไปยังกรมการเข้าเมืองและสานักทะเบียนแห่งชาติ (National Registration) ทั้งนี้ อาจมี ก า ร เ รี ย ก
สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ
๒๗๕

Laws of Brunei Immigration Act CAP ๑๗ Section ๙ ระบุว่า
“(๒) The Controller may in his discretion require any person applying for a Visit Pass to make application
therefor in Form ๘ in the First Schedule and to furnish the Controller with ๒ recent photographs for the purposes of such
Form.
(๓) A Visit Pass shall authorize the holder thereof to enter Brunei Darussalam within the period and subject to
the conditions stated in such Pass and to remain in Brunei Darussalam for such period as may be stated in such Pass…”
๑๐๙

ระยะเวลาในการดาเนินการ
๑ ถึง ๓ วันทาการ ณ สานักตรวจคนเข้าเมืองและสานักทะเบียนแห่งชาติ (National Registration)๒๗๖
กฎระเบียบเกี่ยวกับผู้ติดตามผู้เดินทาง
สมาชิกในครอบครัวได้รับการอนุญาตให้ติดตามผู้เดินทางหลักที่ได้วีซ่าธุรกิจ โดยผู้ติดตามจะได้รับ
วีซ่าประเภทท่องเทียว
ค่าธรรมเนียม
วีซ่าประเภทเดินทางเข้าครั้งเดียว ๒๐ เหรียญบรูไน๒๗๗
ข) การเดินทางเข้าออกหลายครั้ง
ระยะเวลา/การขยายระยะเวลาของวีซ่า
วีซ่าธุรกิจมีระยะเวลามีผลทางกฎหมายสูงสุด ๑ ปี การขยายเวลาอาศัยในประเทศสามารถยื่นคาขอ
ได้ที่สานักงานการเข้าเมืองในประเทศบรูไนโดยยื่น ฟอร์ม ๘ พร้อมกับผู้สนับสนุน ทั้งนี้ ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร
ดาเนินการจะเริ่มทันทีที่มีการยื่นคาขอนั้น
ค่าธรรมเนียมขอวีซ่า
- วีซ่าประเภทเดินทางเข้า -ออกหลายครั้ง (ภายใน ๓ เดือน) ๓๐ เหรียญบรูไน ชาระค่าวีซ่าเป็น
เงินสดเท่านั้น
- วีซ่าประเภทเดินทางเข้า-ออกหลายครั้ง (ภายใน ๑ ปี) ๕๐ เหรียญบรูไน ชาระค่าวีซ่าเป็นเงินสด
เท่านั้น
- วีซ่าประเภทเดินทางเข้า-ออกหลายครั้ง (มากกว่า ๑ ปี) ๕๐ เหรียญบรูไนต่อปี
ค) การเข้ามาทางาน
เอกสารที่จะต้องใช้ในการขอวีซ่าทางาน ได้แก่
- จดหมายแนะนาจากผู้สนับสนุนหรือผู้จ้าง
- แบบคาขอการอนุญาตทางาน
๒๗๖

The Government of Brunei Darussalam Official Website, Immigration and National Registration Department,
http://www.immigration.gov.bn/visiting.htm, accessed on ๑๕ December ๒๐๑๔.
๒๗๗
Law of Brunei Passports Act CAP ๑๔๖ Schedule Appendix regulation ๒๖(๑) Fees
๑๑๐

-

แบบคาขอวีซ่า
สาเนาหนังสือเดินทางหรือเอกาสารเดินทางอื่นเทียบเท่าหนังสือเดินทาง
ใบอนุญาตการจ้างงานของนายจ้าง และ
แบบฟอร์ม ๕๐๐ ของกรมแรงงาน (Form ๕๐๐)

วิธีการยื่นคาขอวีซ่า
ผู้ขอวีซ่าทางานจะต้องยื่นคาขอผ่านทางผู้สนับสนุนหรือผู้จ้างไปยังสานักทะเบียนแห่งชาติในประเทศ
บรูไน
ระยะเวลาดาเนินการ
๕ วัน
๔) เงื่อนไขของการอนุญาต
เงื่อนไขการขออนุญาตจ้างแรงงานต่างชาติ
กฎระเบียบและขั้นตอนในการจ้างแรงงานต่างชาติ (ตั้งแต่ระดับแรงงานถึงระดับผู้อานวยการบริหาร)
ยกเว้น เจ้าพนักงานธุรการและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พนักงานขับรถยนต์ พนักงานรักษาความปลอดภัยและ
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่การบริการของอาชีพนี้ต้องดาเนินตาม เงื่อนไข คือ ก่อนจ้างลูกจ้างต่างชาติ นายจ้าง
ต้องมีใบอนุญาตที่ออกโดยกรมแรงงานของประเทศ บรูไ น (Commissioner of Labour Brunei
Darussalam) และลูกจ้างต่างชาติต้องมีการตรวจลง ตราเพื่อการทางานและใบอนุญาตให้ทางาน ซึ่งจะออก
โดยผู้อานวยการสานักตรวจคนเข้าเมืองของ ประเทศบรูไน (Director of Immigration of Brunei
Darussalam) ๒๗๘ ทัง้ นี้บริษัทผู้จ้างบริษัท ต้องเป็นบริษัทที่ลงทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ๒๗๙ กับ
Legal Department of Brunei Darussalam
เงื่อนไขการอนุญาตเข้ามาทางาน
ผู้ที่ประสงค์จะทางานในบรูไนต้องมีใบอนุญาตทางาน ซึ่งมีอายุ ๒ ปี บุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้รับการ
ยกเว้นการตรวจลงตรา (Visa) ต้องดาเนินการตรวจลงตราก่อน

๒๗๘

รอบรู้เรื่องการลงทุนในอาเซียน : บรูไนดารุซาลาม, กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๗, p. ๑๐๒
Law of Brunei, CAP ๙๓ Labor, Section ๑๑๘ (๑) ระบุว่า “ No person shall knowingly employ any immigrant worker unless
he has obtained a licence from the Commissioner to do so in such form and subject to such conditions as may be
prescribed unless such worker has been brought before the Commissioner for the purpose of subsection (2) of section
50”
๑๑๑
๒๗๙

ลู ก จ้ า งที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตการท างานที่ มี อ ายุ ม ากกว่ า ๓ เดื อ น ต้ อ งลงทะเบี ย นเพื่ อ รั บ Brunei
Darussalam (Green) Identity Card ซึ่งมีอายุเท่ากับอายุของใบอนุญาตทางาน และ สามารถต่ อ อายุ ไ ด้
ตามใบอนุญาตทางาน โดยลูกจ้างต่างประเทศต้องเดินทางกลับประเทศของตนเมื่อสัญญาทางานครบ ๒ ปี
นอกจากนี้บุคคลต่างชาติที่มีใบอนุญาตทางานอายุ ๓ ปี ต้องดาเนินการสมัครใบอนุญาต ท า ง า น ที่
กรมแรงงาน หลังจากการพิจารณาโดยกรมแรงงาน สานักตรวจคนเข้าเมืองจะอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวมา
ทางานในบรูไนฯ กรมแรงงานจะระบุให้มีบันทึกนาเงินสดฝากธนาคารเพื่อรับรองค่าเดินทางหนึ่งเที่ยวกลับ
ประเทศของตน ทั้งนี้ใบอนุญาตทางานไม่สามารถปรับแก้ไขภายใน ๖ เดือนแรก ผู้สมัครจะไม่ได้รับอนุญาต
จนกว่าบริษัทหรือสาขาของบริษัทได้รับรองการลงทะเบียน๒๘๐
ระยะเวลาการพานัก
ใบอนุญาตทางานมีผลทางกฎหมายเป็นระยะเวลา ๒-๓ ปีขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่กาหนด
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางาน
วีซ่าทางานสาหรับการเข้า-ออกครั้งเดียว มีค่าธรรมเนียม ๑๕ เหรียญบรูไน ทั้งนี้ ไม่มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย
สาหรับการรับรองใบอนุญาตทางาน
การต่ออายุใบอนุญาตทางาน
ใบอนุญาตทางานสามารถขยายเวลาได้ ๒-๓ ปี ในแต่ละครั้งการต่ออายุ ผู้ขออนุญาตทางานจะต้อง
เดิ น ทางกลั บ ประเทศถิ่ น ก าเนิ ด ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารต่ อ สั ญ ญาจ้ า งงานในประเทศบรู ไ นใหม่ การขอต่ อ อายุ
ใบอนุญาตทางาจะต้องทาโดยผู้สนับสนุนหรือผู้จ้างในประเทศบรูไน ทั้งนี้การต่ออายุใบอนุญาตทางานนั้นไม่
เสียค่าใช้จ่าย
กฎระเบียบเกี่ยวกับผู้ติดตามผู้ทางาน
สมาชิกในครอบครัว (คู่สมรสและบุตร) ได้รับการอนุญาตให้ติดตามผู้ได้รับใบอนุญาตทางานโดย
ผู้ติดตามจะได้รับใบอนุญาตให้ติดตามผู้ทางาน
๔.๔.๒ การเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในประเทศบรูไน
การเข้า มามีถิ่ น ที่ อยู่ ใ นประเทศบรู ไ นของบุ ค คลสั ญ ชาติ อื่ น นั้น มี ๒ ประเภท คื อ Permanent
Resident (PR) หรือใบอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ถาวร และ Long Term Residential Pass หรือการอนุญาตให้
พานักระยะยาว
๒๘๐

รอบรู้เรื่องการลงทุนในอาเซียน : บรูไนดารุซาลาม, กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๗, p. ๑๐๓
๑๑๒

๑) คุณสมบัติของผู้ขอเข้ามามีถิ่นที่อยู่
(๑) เป็นบุคคลสัญชาติอื่นซึ่งสร้างความเจริญให้กับประเทศบรูไนและพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ และรวมถึงบุคคลสัญชาติอื่นที่ประกอบอาชีพอื่นๆ ที่พานักอยู่ในบรูไนเป็นเวลา ๑๐ ปี (สาหรับ
บุคคลที่เกิดในประเทศบรูไน) และ ๑๕ ปี (สาหรับบุคคลที่เกิดในต่างประเทศ) ทั้งนี้การอนุญาตจะคานึงถึง
ระดับของกิจกรรมทางเศรษฐศาสตร์และลักษณะอาชีพที่ส่งผลต่อประเทศบรูไน โดยดูจากมูลค่าทรัพย์สินและ
การลงทุนที่ผู้ขออนุญาตมีในประเทศบรูไน การส่งผลให้เกิดการเพิ่มมูลค่าสาหรับภาคอุตสาหกรรม โดยมิได้
คานึงถึงเงินบริจาคแต่อย่างใด
(๒) บุ ค คลที่ มีค รอบครั ว มี คู่ส มรสอยู่ ในประเทศบรู ไน ในกรณีข องชายไม่ ว่า จะเกิด ใน
ประเทศบรูไนหรือไม่ก็ตามจะต้องพานักในบรูไนเป็นเวลา ๑๐ ปี โดยมีการสมรสกับหญิงชาวบรูไน นอกจากนี้
บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติใดก็สามารถขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่ถาวรในบรูไนได้เช่นกัน๒๘๑
๒) ขั้นตอนและกระบวนการขออนุญาตและการอนุญาต
ใบอนุญาตให้ข้ามามีถิ่นที่อยู่ในประเทศบรูไนนั้นผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นแบบ Form ๑ และต้องให้
ข้อมูลตามที่กาหนด แบบ Form ๑ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(๑) ชื่อ-นามสกุล และชื่อ-นามสกุลภาษาจีน
(๒) สัญชาติ เชื้อชาติ เพศ
(๓) สถานที่เกิด วันเกิด
(๔) สถานที่อยู่ถาวร
(๕) อาชีพ
(๖) สถานะ โสดหรือสมรส ชื่อ-นามสกุลคู่สมรส ที่อยู่ของคู่สมรส ชื่อ-นามสกุลบุตร วันเกิด และที่อยู่
ของบุตร
(๗) รายละเอียดการพานักระหว่างเวลา ๑๐ ปีก่อน Immigration Act มีผลบังคับ (อาจแนบ
รายละเอียดเพิ่มเติมหากมีความจาเป็น)
(๘) เอกาสารแนบเพื่อยืนยันการพานัก
(๙) สาเนา หนังสือเดินทาง และรูปถ่าย
(๑๐) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
หลังจากนั้นเอกสารขออนุญาตนี้จะถูกส่งไปที่เจ้าพนักงานผู้ควบคุมตาม Immigration Act และ
จะต้องแนบรูปถ่ายล่าสุดของผู้ขออนุญาตจานวน ๒ รูป รูปแบบของใบอนุญาตให้เข้ามามีถิ่นที่อยู่ต้องเป็นไป
ตาม Form ๒
๒๘๑

A guide to applying for Permanent Resident (PR) status as well as Long Term Residential Pass in Brunei.
๑๑๓

๓) เงื่อนไขของการอนุญาต
ผู้ที่ต้องการเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในประเทศบรูไนจะต้องได้รับอนุญาตก่อนและกระบวนการจะต้องเป็นไป
ตามกฎหมาย Immigration Act (Chapter ๑๗) Immigration (Residence Permit) Regulations
Revised Edition ๒๐๐๒ และจะต้องเตรียมข้อมูลส่วนตัวและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามรายการที่ร ะบุในแบบ
Form ๑ โดยจะต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมตาม Immigration Act
(Chapter ๑๗) และเมื่อบุคคลดังกล่าวได้รับ Residence Permit แล้วจะมีคุณสมบัติในการขอมีสัญชาติบรูไน
ตาม Brunei Nationality Act ทั้งนี้ บุคคลสัญชาติอื่นที่ไม่สามารถขอ Permanent Resident สามารถยื่น
ขอ Long Term Residential หรือหากไม่ประสงค์จะขอ Permanent Resident แต่ประสงค์เพียงการพานัก
อยู่ในประเทศบรูไนเป็นระยะเวลายาวกว่าปรกติเพื่อประกอบธุรกิจหรือประกอบอาชีพ
๔.๕ การส่งคนต่างด้าวกลับออกไป
ในกรณีที่บุคคลที่เดินทางเข้ามาในประเทศบรูไนได้กระทาความผิดอันบัญญัติตาม the Passport
Act เจ้าพนักงานผู้ควบคุมตามกฎหมายนี้มีอานาจสั่งให้คนต่างด้าวนั้นออกจากประเทศบรูไนตาม the
Passport Act มาตรา ๕(๑) ทั้งนี้ เจ้าพนักงานผู้ควบคุมตามกฎหมายนี้มีอานาจในการควบคุมตัวบุคคลนั้น
เป็นระยะเวลาเท่าที่จาเป็นเพื่อการจัดการส่งคนต่างด้าวผู้นั้นออกนอกประเทศ โดยการควบคุมตัวนั้นอาจทา
ในเรือนจาหรือในสถานที่อื่นที่เจ้าพนักงานผู้ควบคุมมีคาสั่ง ๒๘๒ บุคคลผู้จะต้องถูกส่งตัวออกนอกประเทศ
จะต้องถูกควบคุมตัวตามกฎหมายภายในอาณาเขตของประเทศบรูไนหรือภายในเขตน่านน้าของบรูไน๒๘๓
๔.๖ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเมือง
กรมการตรวจคนเข้าเมืองและสานักทะเบียนแห่งชาติ (Immigration and National Registration)
เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบเกี่ยวกับกับการปฏิบัติตามกฎหมายดังต่อไปนี้๒๘๔
- Immigration Act (Chapter ๑๗) ๑๙๕๘
- Immigration Regulations ๑๙๕๘
๒๘๒

Laws of Brunei Revised Edition ๒๐๑๓ CAP ๑๔๖ Passports Act Section ๕(๒) ระบุว่า “An order made by the Controller
under subsection (๑) may provide for the detention in custody, for such period as may be necessary for the purpose of
making arrangements for his removal, of the person to whom the order applies; and that person may pursuant to the
order be detained either in a prison or in any other place appointed by the Controller for that purpose…”
๒๘๓
Laws of Brunei Revised Edition ๒๐๑๓ CAP ๑๔๖ Passports Act Section ๕(๓) ระบุว่า “Any person to whom an order under
subsection (๑) applies may be conducted across the frontier or placed on board a suitable vessel by an immigration
officer, police officer or officer of custom, and may be lawfully detained on board the vessel during the period that the
vessel is within Brunei Darussalam or the territorial waters thereof.”
๒๘๔
The Government of Brunei Darussalam Official Website, Immigration and National Registration,
http://www.immigration.gov.bn/ about.htm, accessed on ๑๕ December ๒๐๑๔.
๑๑๔

-

Passport Act (Chapter ๑๔๖) ๑๙๘๓
Passport Regulation ๑๙๘๓
Nationality Act (Chapter ๑๕) ๑๙๖๒
Nationality Regulation ๑๙๖๒
National Registration Act (Chapter ๑๙) ๑๙๖๕
National Registration Regulations ๑๙๖๕
Registration of Births and Deaths Act (Chapter ๗๙) ๑๙๒๓
Registration of Births and Deaths Regulation ๑๙๕๗

โครงสร้างของกองตรวจคนเข้าเมือง
กองตรวจคนเข้าเมืองมีผู้อานวยการกองเป็นหัวหน้าและมีรองผู้อานวยการ ๒ ท่าน รองผู้อานวยการ
ท่านแรกรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมืองและอีกท่านรับผิดชอบด้านทะเบียน ในส่วนที่เกี่ยวกับแผนก
ตรวจคนเข้าเมืองในปัจจุบันมีการแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อานวยการ ๒ ท่าน โดยท่านหนึ่งดูแลเรื่องใบอนุญาตทางาน
และงานวีซ่าเข้าประเทศและกิจการด้านการทูต ผู้ช่วยผู้อานวยการอีกท่านดูแลเรื่องการบังคับและการตรวจ
ตราภายหลัง
๔.๗ กรณีศึกษา : การพานักอยู่ในประเทศบรูไนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
กรณีคนไทยถูกศาลตัดสินจาคุกในข้อหาพานักอยู่ในประเทศบรูไนอย่างผิดกฎหมาย
เมื่ อเดือ นกุ ม ภาพัน ธ์ ๒๕๕๔ เจ้ าหน้ าที่ กองปราบจากหน่ว ยงานราชการหลายหน่ ว ยงาน อาทิ
สานักงานตารวจแห่งชาติบรูไน ศุลกากร สานักงานปราบปรามยาเสพติด และ กองตรวจคนเข้าเมือง ได้
ร่วมมือกันปฏิบัติการตรวจค้นย่านต่าง ๆ ที่คาดว่าจะมีผู้กระทาผิดกฎหมาย ซึ่ง เจ้าหน้าที่ได้บุก ค้นบ้านพัก
แห่งหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นกระท่อมไม้ ย่าน Kilanas และพบชายไทย อายุ ๕๓ ปี พานักอาศัยอยู่ในกระท่อม
หลังดังกล่าว จากการตรวจสอบบุคคล พบว่า หนังสือเดินทางของชายไทยผู้นี้ ได้หมดอายุลงแล้ว และพานัก
อยู่ในบรูไนโดยไม่มีใบอนุญาตการทางาน (work permit) หลังการสอบสวน เจ้าหน้าที่จึงตั้งข้อหาแก่บุคคลผู้
นี้ว่า เป็นผู้อาศัยอยู่ในประเทศบรูไนอย่างผิดกฎหมาย (over-stay) เป็นระยะเวลา ๒,๗๓๑ วัน นับจากวันที่
ใบอนุ ญาตท างานหมดอายุ ล งจนถึ งวั น ที่ ถูก จับ กุ ม อัน ถือ เป็น การกระท าความผิ ด กฎหมายคนเข้า เมื อ ง
(Immigration Act Chapter ๑๗ section ๑๕(๑)๒๘๕ มีบทลงโทษตามกฎหมายหมวดเดียวกัน มาตรา ๑๕
๒๘๕

Immigration Act CAP ๑๗ section ๑๕(๑) ระบุว่า “It shall be unlawful for any person to remain in Brunei Darussalam after
the cancellation of any Entry Permit or Re-entry Permit or after the making of a declaration under section 14(4) or the
expiration or cancellation of any Pass relating to or issued to him unless he is otherwise entitled or authorised to remain
in Brunei Darussalam under the provisions of this Act or of any regulation made thereunder.”
๑๑๕

(๒)(b)๒๘๖ และถือตามมาตรา ๕๕(๓A) คือ จาคุกเป็นเวลาอย่างต่า ๓ เดือน และสูงสุดเป็นเวลา ๒ ปี และโบย
เป็นจานวนไม่น้อยกว่า ๓ ครั้งติดต่อกัน
เนื่องจากจาเลยมีอายุ ๕๓ ปีแล้ว จึงถือเป็นบุคคลที่ได้รับการยกเว้นจากการโบย แต่จะต้องถูกปรับ
เป็นเงินสูงสุดไม่เกินจานวน ๖,๐๐๐ เหรียญบรูไน จาเลยได้ยอมรับผิดตลอดข้อกล่าวหา ศาลพิจารณาแล้ว
เห็นว่าจาเลยยอมรับผิด และเป็นการกระทาความผิดเป็นครั้งแรก จึงพิจารณาลดหย่อนโทษให้โดยลงโทษ
จาคุกเป็นเวลา ๖ เดือน และปรับเป็นเงินจานวน ๒,๐๐๐ เหรียญบรูไนแทนการโบย ทั้งนี้ หากจาเลยไม่
สามารถนาเงินมาชาระค่าปรับได้ จะต้องถูกจาคุกเพิ่มขึ้นอีกเป็นเวลา ๔ เดือน๒๘๗
๔.๘ บทสรุปและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมืองของประเทศบรูไน
บุคคลที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศบรูไนนั้นจะต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้เดิน
ทางเข้าประเทศตามที่ Immigration Act ระบุห้ามไว้ และโดยทั่วไปจะต้องแสดงหนังสือเดินทาง (Passport)
ให้แก่เจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าพนักงานผู้มีอานาจตามกฎหมาย Immigration Act ทั้งนี้อาจไม่
จาต้องมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางในกรณีที่ได้รับการยกเว้นโดยสุลต่าน การอนุญาต
เข้าประเทศบรูไนนั้น แบ่งได้เป็น ๒ ประเภทตามระยะเวลาการพานัก ได้แก่ การเข้ามาในประเทศบรูไน
เพียงชั่วคราว รวมถึง การติดต่อธุรกิจในระยะสั้น การท่องเที่ยว การทางาน การทูตและราชการ การเรียน ซึ่ง
แต่ละประเภทมีระยะเวลาการอนุญาตให้พานักในประเทศสูงสุดแตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังมีการอนุญาตให้
เข้าประเทศโดยเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในประเทศบรูไน แบ่งเป็น Permanent Resident (PR) หรือใบอนุญาตให้มี
ถิ่นที่อยู่ถาวร และ Long Term Residential Pass หรือการอนุญาตให้พานักระยะยาว ในกรณีของบุคคล
สัญชาติไทยที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในบรูไนจะได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราหากพานักไม่เกินกว่า ๑๔
วัน แต่หากเดินทางมาเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ก็จาต้องขอรับการตรวจลงตราที่สถานเอกอัครราชทูตบรู ไนประจา
ประเทศไทยก่อน และเมื่อเดินทางถึงประเทศบรูไน จะต้องกรอกแบบฟอร์มของสานักตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรบรูไนเพื่อยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ศุลกากรก่อนเดินทางเข้ามาในประเทศ
บรูไน

๒๘๖

Immigration Act CAP ๑๗ section ๑๕(๒)(b) ระบุว่า “in the case where he remains unlawfully for a period exceeding 90
days, shall be liable on conviction to imprisonment for a term of not less than 3 months and not more than 2 years and
whipping with not less than 3 strokes cumulatively:
Provided that no sentence of whipping shall be imposed on any person charged in court before 12th June 2004.”
๒๘๗
สถานเอกอั ครราชทู ต ณ บั นดาร์ เสรี เบกาวั น http://www.thaiembassybrunei.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=5393094
74&Ntype=1 accessed on ๒๐ March ๒๐๑๕.
๑๑๖

บทที่ ๕
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับธุรกิจภายใน
๕.๑ บทนา
การลงทุนหลักของนักธุรกิจไทยในบรูไนส่วนมากจะอยู่ในสาขารับเหมาก่อสร้างและสถาปนิก ซึ่งมีบริษัทที่มี
ชื่อเสียงในบรูไนฯ คือบริษัทรับเหมาก่อสร้าง Brunei Construction และบริษัทสถาปนิก Booty Edwards & RakanRakan ทั้งนี้ การประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในบรูไน จะต้องมีชาวบรูไนเป็นหุ้นส่วน ซึ่งรัฐบาลไม่ได้กาหนดอัตรา
การถือหุ้นส่วนอย่างตายตัว นอกจากนี้ นักลงทุนไทยยังประกอบธุรกิจขนาดย่อม ได้แก่ ร้านขายของ ร้านอาหาร และ
อู่ซ่อมรถ เป็นต้น๒๘๘ การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในประเทศบรูไนสามารถทาได้สองรูปแบบ คือ การจด
ทะเบียนจัดตั้งธุร กิ จแบบปกติ และการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจที่เป็นโครงการการลงทุนภายใต้กระทรวง
อุตสาหกรรมและทรัพยากรพื้นฐาน (MIPR) การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจแบบปกติเป็นการจดทะเบียนเพื่อ
ประกอบกิจการค้าในประเทศบรูไน โดยอาจจะจัดตั้งเป็นรูปแบบบริษัท หรือสานักงานสาขา ส่วนการจด
ทะเบียนจัดตั้งธุรกิจที่เป็นการลงทุนภายใต้กระทรวง MIPR เป็นการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพื้นฐาน
เช่น เกษตร ประมง และป่าไม้ รวมถึงอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม (Industrial Sites)
๕.๒ การจัดตั้งธุรกิจของคนต่างด้าวในบรูไน
๕.๒.๑ บุคคลธรรมดา
ธุรกิจเจ้าของคนเดียว (Sole Partnership)
เป็นธุรกิจที่ไม่มีภาระภาษีในประเทศบรูไน ผู้เป็นเจ้าของคนเดียวจะต้องรับผิดเป็นส่วนตัวต่อหนี้สินที่
เกิดจากกิจการ โดยทั่วไป ไม่มีการอนุญาตให้คนต่างด้าวจดทะเบียนเป็นผู้เป็นเจ้าของคนเดียว๒๘๙
ห้างหุ้นส่วน (Partnership)
ห้างหุ้นส่วนอาจประกอบด้วยบุคคลธรรมดา บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศบรูไน และสาขาบริษัท
ต่างประเทศ กฎหมายอนุญาตให้มีหุ้นส่วนได้มากสุดไม่เกิน ๒๐ คนโดยหุ้นส่วนอย่างน้อย ๑ คน ต้องเป็นคน

๒๘๘

สถานเอกอัครราชทู ต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน , ข้อมูลประเทศบรูไนฯ, http://www.thaiembassy.org/bsb/th/thai-people/50987%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0
%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%AF.html
accessed on ๒๐ March ๒๐๑๕.
๒๘๙
See the Brunei Economic Development Board, The Prime Minister’s Office website.
๑๑๗

สั ญ ชาติ บ รู ไ นหรื อ เป็ น ผู้ มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ใ นบรู ไ นชาวต่ า งชาติ ส ามารถยื่ น สมั ค รประกอบธุ ร กิ จในลั ก ษณะนี้
เช่นเดียวกัน โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากกรมตรวจคนเข้าเมืองก่อน
๕.๒.๒ นิติบุคคล
บริษัท (Private Company)
บริษัทจดทะเบียนในประเทศบรูไนอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งบริษัท หรือ Companies Act
(CAP ๓๙) หลักการสาคัญในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในบรูไน ได้แก่ สานักจดทะเบียนบริษัทต้องเห็นชอบ
ต่อชื่อที่ยื่ นขอจดทะเบียน โดยหนั งสือบริคณห์สนธิกาหนดตามแบบแผนที่กาหนดที่ยื่นเสนอต่อสานักจด
ทะเบียนบริษัท พร้อมกับการยื่นขออนุญาตจัดตั้งบริษัท ๒๙๐ การจดหนังสือบริคณห์สนธิจะต้อ งมีจานวนหุ้น
อย่างน้ อย ๑ หุ้ น๒๙๑ กรรมการอย่ างน้อยครึ่งหนึ่งต้องเป็นผู้ถือสัญชาติบรูไนหรือเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรใน
ประเทศบรูไน๒๙๒ บริษัทจากัด ต้องมีคาว่า “Berhad” ลงท้ายชื่อบริษัท และถ้าเป็นบริษัทเอกชนต้องมีคาว่า
“Sendirian” ก่อนคาว่า “Berhad” ด้วย๒๙๓ ทั้งนี้ ระเบียบปฏิบัติในการจดทะเบียนบริษัทและขั้นตอนการ
ปฏิบัติตามบัญชีเป็นไปตามหลักสากล ๒๙๔ โดยบริษัทต้องมีการยื่นงบการเงินและผลประกอบการต่างๆ ต่อ
สานักจดทะเบียนบริษัท โดยต้องผ่านการตรวจรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีที่จดทะเบียนของบรูไน ๒๙๕ ใน
ส่วนของ ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัทนั้นจะขึ้นอยู่กับขนาดของทุนจดทะเบียน เช่น บริษัทที่มีทุนจด

๒๙๐

Companies Act CAP ๓๙ Section ๔ (๑) ระบุว่า “Any ๗ or more persons, or, where the company to be formed will be a
private company, any two or more persons, associated for any lawful purpose may, by subscribing their names to a
memorandum of association and otherwise complying with the requirements of this Act in respect of registration, form an
incorporated company, with or without limited liability.”
๒๙๑
Companies Act CAP ๓๙ Section ๔(b) ระบุว่า “no subscriber of the memorandum ma take less than one share.”
๒๙๒
Companies Act CAP ๓๙ Section ๑๓๘ (๒) ระบุว่า “One of the two directors; or where there are more than two directors,
two or not less than half of the number of such directors whichever is the greater shall be nationals of Brunei.”
๒๙๓
Companies Act CAP ๓๙ Section ๑๒๑ (๑) ระบุว่า “Every company shall cause to be kept proper books of account with
respect to –
(a) All sums of money received an expended by the company and the matters in respect of which the receipt and
expenditure takes place..”
๒๙๔
Companies Act CAP ๓๙ Section ๕(๑) ระบุว่า “The memorandum of every company incorporated after the
commencement of this Act must state –
(a) The name of the company, with “Berhad” or the abbreviation “Bhd” as the last word of the name in the
case of a company limited by shares or by guarantee;
(b) In the case of a private limited company, with the word “Sendirian” or the abbreviation “Sdn” as part of its
name, inserted immediately before the word “Berhad” or before the abbreviation “Bhd” or, in the case of a private
unlimited company, at the end of its name…”
๒๙๕
Companies Act CAP ๓๙ Section ๑๖ ระบุว่า “ On the registration of the memorandum of a company the Registrar shall
under his hand that the company is incorporated and, in the case of a limited company, that the company is limited.”
๑๑๘

ทะเบียน ๒๕,๐๐๐ เหรียญดอลลาร์สหรัฐ มีค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน ๓๐๐ เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมในการกรอกเอกสารประกอบอื่นๆ
บริษัทมหาชนจากัด (Public Company)
วิธีการจัดตั้งบริษัทมหาชนจากัดเป็นเช่นเดียวกันกับกรณีของบริษัทจากัด ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั้งบริษัท บริษัทหมาชนจากัดสามารถออกหุ้นเปลี่ยนมือให้ประชาชนโดยอยู่ภายใต้ระเบียบบังคับ โดย
ผู้ถือหุ้นจะต้องมีสัญชาติบรูไนหรือเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศบรูไน และต้องมีคณะกรรมการบริหารในบริษัท
เป็นชาวบรูไนไม่ต่ากว่ากึ่งหนึ่ง ต้องมีผู้ถือหุ้นไม่ต่ากว่า ๗ คน โดยบริษัทในเครือสามารถถือหุ้นในบริษัทแม่ได้
ค่าธรรมเนียมใบทะเบียนบริษัท คือ ๒๕ เหรียญบรูไน ส่วนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัทขึ้นอยู่กับ
ขนาดของทุนจดทะเบียน ทัง้ นี้ ไม่มีการกาหนดราคาหุ้นขั้นต่า
สาขาบริษัทต่างประเทศ (Branch)
บริษัทต่างประเทศใดหากต้องการประกอบธุรกิจในบรูไนและไม่จดทะเบียนเป็นบริษัทในประเทศ
บรู ไนแล้ ว จะต้ องจดทะเบี ย นเป็ น สาขาบริ ษั ทต่ างประเทศ สาขาบริ ษัท ต่ างประเทศจะต้อ งจดทะเบี ย น
สานักงานในประเทศบรูไนและจะต้องมีการแต่งตั้งตัวแทนในประเทศบรูไน เมื่อได้จดทะเบียนแล้วสาขาบริษัท
ต่างประเทศจะได้รับสิทธิและอานาจเท่ากับบริษัทจดทะเบียนในประเทศบรูไน สาขาบริษัทต่างประเทศต้องมี
การยื่ น งบการเงิ น ของบริ ษั ท ส านั ก งานใหญ่ โ ดยยื่ น ต่ อ ส านั ก จดทะเบี ย นบริ ษั ท ทุ ก ปี ทั้ ง นี้ ส าขาบริ ษั ท
ต่างประเทศเองก็จะต้องยื่นงบการเงินของสาขานั้นด้วยเช่นกัน
๑) ขั้นตอนสาหรับนักลงทุนที่ประสงค์จะจัดตั้งธุรกิจแบบปกติ
นักลงทุนที่ประสงค์จะจัดตั้งธุรกิจแบบปกติ จะมีรูปแบบองค์กรธุรกิจให้เลือก ๖ รูปแบบ แต่รูปแบบ
ที่นักลงทุนต่างชาติสามารถจดทะเบียนได้มีดังต่อไปนี้

๑๑๙

ตารางที่ ๒๒: รูปแบบองค์กรธุรกิจของประเทศบรูไน
รูปแบบองค์กรธุรกิจ
การจดทะเบียนโดยต่างชาติ
กิจการเจ้าของคนเดียว
ไม่สามารถทาได้
ห้างหุ้นส่วน
อนุมัติเป็นรายกรณี
บริษัทเอกชน
สามารถทาได้
บริษัทมหาชน
สามารถทาได้
สานักงานสาขา
สามารถทาได้
กิจการร่วมทุน
อนุมัติเป็นรายกรณี
ที่มา: คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งประเทศบรูไน
เข้าถึงได้ที่ http://www.bedb.com.bn/doing_ guides_taxation.html (เข้าถึงเมื่อ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘)

(๑) หน่วยงานที่รับผิดชอบการจดทะเบียนนิติบุคคล
สานักงานทะเบียนบริษัทและชื่อบริษัท (ROCBN) ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. ๑๙๕๙ ภายใต้
สานักงานอัยการสูงสุด (The Attorney General’s Chamber Office) ภายหลังได้มีการย้ายสานักงานฯ เข้า
มาอยู่ภายใต้กระทรวงการคลัง (Ministry of Finance) เมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. ๒๐๑๒ และได้ดาเนินการอยู่
ภายใต้กระทรวงการคลังจนถึงปัจจุบัน๒๙๖
ก) อานาจและหน้าที่
หน้าที่หลักของสานักงานทะเบียนบริษัทและชื่อบริษัท (ROCBN) คือการจดทะเบียนธุรกิจเพื่อจัดตั้ง
บริษัทในบรูไน โดยสานักงานฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังนี้
-

-

จดทะเบียนบริษัทในประเทศบรูไนตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของกฎหมาย The Companies
Act ๑๙๘๔ (Cap ๓๙) และจดทะเบียนชื่อบริษัทในประเทศบรูไนตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของ
กฎหมาย The Business Names Act ๑๙๘๔ (Cap ๙๒)
สร้างระบบการจดทะเบียนและข้อมูลให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้
ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนเข้ า ใจบทบาทและหน้ า ที่ ข องส านั ก งานทะเบี ย นบริ ษั ท และชื่ อ บริ ษั ท
(ROCBN)
เป็นตัวแทนให้กับรัฐบาลของบรูไนในเรื่องการจดทะเบียนและกากับดูแลองค์กรธุรกิจในประเทศ
บรูไน

๒๙๖

The Government of Brunei, Ministry of Finance, the Registry of Companies and Business Names, http://
www.mof.gov.bn/index.php/divisions/registry-of-companies-and-business-names, accessed ๑๕ April ๒๐๑๕.
๑๒๐

ข) ที่อยู่และการติดต่อ
Registry of Companies and Business Names Division
Level ๑, Island Block
Ministry of Finance
Commonwealth drive, BS ๓๙๑๐
Brunei Darussalam
Website: www.eregistry.agc.gov.bn, www.roc.gov.bn
หมายเลขโทรศัพท์: +๖๗๓ ๒๓๘ ๐๕๐๕
หมายเลขโทรสาร: +๖๗๓ ๒๓๘ ๐๕๐๓
วันและเวลาเปิดทาการ: จันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์ เวลา ๘.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
(๒) ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบบริษัท
การจัดตั้งบริษัทในประเทศบรูไนประกอบไปด้วย ๔ ขั้นตอนดังนี้
๑. ตรวจสอบชื่อนิติบุคคล
๒. จองชื่อนิติบุคคล
๓. จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจที่สานักงานจดทะเบียน (Registrar of Companies)
๔. สานักงานจดทะเบียนพิจารณาเอกสารและออกหนังสือสาคัญการจดทะเบียน
(Certificate of Registration)
ก) ขั้นตอนการตรวจสอบชื่อนิติบุคคลและจองชื่อนิติบุคคล
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกที่นักลงทุ นต้องตรวจสอบชื่อและขออนุญาตใช้ชื่อนิติบุคคลจากสานักงาน
จดทะเบียน (Registrar of the Companies) ณ สานักงานทะเบียนบริษัทและชื่อบริษัท (ROCBN) ซึ่ง
สานักงานจดทะเบียนมีสิทธิที่จะปฏิเสธคาขอใช้ชื่อนิติ บุคคล ถ้าหากชื่อที่ขอนั้นเหมือนหรือมีความคล้ายคลึง
กับชื่อนิติบคุ คลที่ดาเนินกิจการอยู่แล้วในประเทศบรูไน หรือชื่อนั้นเป็นถ้อยคา ที่รุนแรงหรือหยาบคาย
ชื่อนิติบุคคลที่มีคาว่า “Bank, Finance, Company, Insurance, School, University, Travel
Agent” ต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักลงทุนไม่สามารถใช้คาว่า “The Mall” ได้
ข) ระยะเวลาอนุมัติการจองชื่อนิติบุคคล
ระยะเวลาในการอนุมัติคาขอจองชื่อนิติบุคคลจะใช้เวลาประมาณ ๑-๒ สัปดาห์

๑๒๑

ค) เอกสารและแบบฟอร์มที่ต้องส่งให้สานักงานจดทะเบียน
เมื่อได้รับการอนุมัติให้ใช้ชื่อบริษัทได้แล้ว จะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่สานักงานจด ทะเบียน
๑. หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัท (Memorandum and Articles of Association)
๒. หนังสือยืนยันว่าการจดทะเบียนเป็นไปอย่างถู กต้อง และมีการลงนามโดยเลขานุการบริษัทที่
ปรากฏชื่อในหนังสือบริคณห์สนธิ (Statutory Declaration of Compliance)
๓. เอกสารอนุมัติชื่อกิจการ (Form ๑)
๔. เอกสารอื่นๆ เช่น แบบฟอร์มการจองชื่อ แบบฟอร์มรายชื่อกรรมการและผู้จัดการ (Form X)
หนังสือรับรองของกรรมการ (Consent to Act as Directors) และ Notice of Situation of Registered
Office
ขั้นตอนการจดทะเบียนโดยปกติจะใช้เวลาประมาณ ๕-๖ สัปดาห์ ก่อนที่จะออกหนังสือ รั บ รองการ
จดทะเบียนบริษัท (Certificate of Incorporation)
ง) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
ค่ า ธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลขึ้ น อยู่ กั บ ทุ น จดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ
ถ้าหากทุนจดทะเบียนอนุมิติที่ ๒๕,๐๐๐ เหรียญบรูไน จะมีค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนประมาณ ๗๕๐-๘๕๐
เหรียญบรูไน
โดยปกติแล้วค่าธรรมเนียมอื่นๆเช่น ค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสาร และค่าธรรมการเก็บเอกสารจะ
รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนนี้แล้ว
ตารางที่ ๒๓: รายการแบบฟอร์มในการจดทะเบียนบริษัทและค่าธรรมเนียม
รายการ

ค่าธรรมเนียม (เหรียญบรูไน)

ค่าแบบฟอร์มเอกสาร
๑. แบบฟอร์มการจองชื่อนิติบุคคล
๒. แบบฟอร์มรายชื่อกรรมการและผู้จัดการ:
แบบฟอร์ม X
๓. ค่าอากรแสตมป์
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
๑. ค่าธรรมเนียมการอนุมัติจองชื่อนิติบุคคล
๒. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
๒.๑ ทุนจดทะเบียนไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ เหรียญบรูไน
๑๒๒

๕
๑๐
๑๐
๓๐
๓๐๐

รายการ
ค่าธรรมเนียม (เหรียญบรูไน)
๒.๒ ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นทุก ๕,๐๐๐ เหรียญ
๒๐
บรูไน
๓. ค่าธรรมเนียมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
๒๐
บริษัท (Memorandum and Articles of
Association)
๔. หนังสือรับรองของกรรมการ (Consent letter)
๑๐
(ฉบับละ)
๕. Notice of the situation of registered office
๑๐
๖. หนังสือสาคัญการจดทะเบียน (Certificate of
๒๕
Incorporation)
ที่มา: คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งประเทศบรูไน http://www.bedb.com.bn/doing_guides_
setting_companyadd.html#fee (เข้าถึงเมื่อ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘)
จ) ธุรกิจที่ต้องขอใบอนุญาตพิเศษจากรัฐบาล
รั ฐ บ า ล บ รู ไ น ก า ห น ด ใ ห้ ก า ร จั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ บ า ง ป ร ะ เ ภ ท ที่ ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ส า ธ า ร ณ ะ
จาเป็นต้องขอใบอนุญาตพิเศษจากรัฐบาล อาทิเช่น ธนาคาร บริษัทการเงิน หลักทรัพย์ บริษัท ประกันภัย
บริษัทนาเที่ยว และบริษัทออกเงินกู้ หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาการให้ใบอนุญาตแก่ธุรกิจเหล่านี้
ก่อนที่จะดาเนินการจดทะเบียน โดยการพิจารณาใช้ระยะเวลา ๕-๖ สัปดาห์
ฉ) ธุรกิจที่ต้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจเฉพาะ (Miscellaneous License: Rampaian)
ธุรกิจที่ระบุไว้ในตารางข้างล่างจะต้องทาการยื่ นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจเฉพาะ (Rampaian)
โดยสามารถซื้อแบบฟอร์มได้ที่สานักงานเขต (District Office)
ตารางที่ ๒๔: รายการธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียม
รายการ
ร้านกาแฟ (Coffee Shop)
ร้านอาหาร (Eating House)
สถานบริการที่พัก (Boarding House)
จานวน ๑๐ ห้องขึ้นไป
จานวนน้อยกว่า ๑๐ ห้อง

๑ ปี
๒๕
๕๐

ค่าธรรมเนียม (เหรียญบรูไน)
๒ ปี
๓ ปี
๔ ปี
๕๐
๗๕
๑๐๐
๑๐๐
๑๕๐
๒๐๐

๕ ปี
๑๒๕
๒๕๐

๑๐๐
๕๐

๒๐๐
๑๐๐

๕๐๐
๕๐๐

๑๒๓

๓๐๐
๓๐๐

๔๐๐
๔๐๐

รายการ
บ้านพักแรม (Lodging House)
รีสอร์ท และสถานบันเทิง (Resort and
Entertainment)
ร้านค้าแผงลอย (Hawker)
ผู้ค้ารถยนต์ (Motor Vehicle Dealer)
ตัวแทนจาหน่ายหลัก (Main Dealer)
สาขา (Branch)
ผู้แทน (Agent)
สถานีบริการน้ามัน (Petrol Station)
ร้านค้าปลีก (Retail Shop)
ร้านค้าไม้หรือร้านเฟอร์นิเจอร์ (Timber store,
Furniture Factory)
ร้านทดลองสินค้า ร้านซ่อม (Workshop)

๑ ปี
๒๕
๑๐๐

ค่าธรรมเนียม (เหรียญบรูไน)
๒ ปี
๓ ปี
๔ ปี
๕๐
๗๕
๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๔๐๐

๕ ปี
๑๒๕
๕๐๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๕,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑๐๐
๕๐
๑๐๐

๑๐,๐๐๐
๖,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒๐๐
๑๐๐
๒๐๐

๑๕,๐๐๐
๙,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓๐๐
๑๕๐
๓๐๐

๒๐,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๔,๐๐๐
๔๐๐
๒๐๐
๔๐๐

๒๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕๐๐
๒๕๐
๕๐๐

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

๒๐๐

๒๕๐

ที่มา: Miscellaneous Licenses Act, Amendment (CAP ๑๒๗)
ช) ข้อจากัดเรื่องกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
ภายใต้กฎหมายบริษัทบรูไน (Brunei Company Act, Cap. ๓๙) กาหนดให้บริษัทที่จัดตั้งใน
ประเทศบรูไนจะต้องมีส่วนประกอบของกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นดังนี้
- บริษัทจะต้องประกอบไปด้วยกรรมการอย่างน้อยสองคน และกรรมการอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง (ร้อย
ละ๕๐) ของจานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นชาวบรูไน (Brunei Residents)
- บริษัทจะต้องประกอบไปด้วยผู้ถือหุ้นอย่างน้อยสองคน แม้ว่าจะไม่มีข้อกาหนดเรื่องสัญชาติของผู้
ถือหุ้น แต่รัฐบาลอาจกาหนดสัดส่วนหุ้นบรูไนในธุรกิจบางสาขา
ซ) ขั้นตอนการปฏิบัติรายปีหลังจากจัดตั้งธุรกิจแล้ว (Annual Requirements)
-

แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีที่จดทะเบียนในประเทศบรูไนประจาบริษัท
จัดประชุมสามัญประจาปีผู้ถือหุ้น
รายงานผลตอบแทนและงบการเงินประจาปี
รายงานข้อมูลทางบัญชีประจาปีต่อกรมเศรษฐกิจและการพัฒนา (Department of
Economic and Development) สานักนายกรัฐมนตรี
๑๒๔

- ส่งแบบประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
(๓) การจัดตั้งธุรกิจรูปแบบสานักงานสาขา (Branch)
ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจแบบสานักงานสาขา มีขั้นตอนที่แตกต่างจากการจัดตั้งบริษัทเพียงเล็กน้อยอัน
จะสรุปได้ดังต่อไปนี้
ก) ขั้นตอนการจองชื่อสานักงานสาขา
การจองชื่อสานั กงานสาขาตามชื่อของบริษัทแม่ (Parent Company) จะต้องขออนุมัติจาก
สานักงานจดทะเบียน (Registrar of the Companies) ณ สานักงานทะเบียนบริษัทและชื่อบริษัท (ROCBN)
ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการอนุมัติประมาณ ๑-๒ สัปดาห์
ข) ขั้นตอนการส่งเอกสารเพื่อจดทะเบียนจัดตั้งสานักงานสาขา
เมื่อได้รับการอนุมัติชื่อสานักงานสาขาแล้ว นักลงทุนจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ให้สานักงานจด
ทะเบียนเพื่อพิจารณา
- มติกรรมการบริษัทให้มีการจดทะเบียนสานักงานสาขาในประเทศบรูไน
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทของบริษัทแม่
- สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัทของบริษัทแม่ (Memorandum and Articles
of Association)
- หนังสือรับรองจากผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่ (Letter of Undertaking)
- แบบฟอร์ม IV (F) แสดงรายละเอียดกรรมการของบริษัทแม่
- แบบฟอร์มการแต่งตั้งผู้ได้รับมอบอานาจให้จดทะเบียนสานักงานสาขา (Form of the
appointment of authorized person)
- หนังสือมอบอานาจการแต่งตั้งผู้ได้รับมอบอานาจ (Power of Attorney on the
appointment of authorized person)
- เอกสารยืนยันการดาเนินงานของผู้ได้รับมอบอานาจ (Statutory declaration executed by
the authorized person)
ค) ระยะเวลาการพิจารณาการจดทะเบียนสานักงานสาขา
ขั้นตอนการพิจารณาจะใช้เวลาประมาณ ๕-๖ สัปดาห์ก่อนที่จะออกหนังสือรับรองการจดทะเบียน
สานักงานสาขา (Certificate of Registration)
๑๒๕

ง) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสานักงานสาขา
ค่ า ธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย นส านั ก งานสาขาขึ้ น อยู่ กั บ ทุ น จดทะเบี ย นที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ
ถ้าหากทุนจดทะเบียนอนุมิติที่ ๑๐๐,๐๐๐ เหรียญบรูไน จะมีค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนประมาณ ๔๕๐-๕๐๐
เหรียญบรูไน
โดยปกติแล้วค่าธรรมเนียมอื่นๆเช่น ค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสาร และค่าธรรมการเก็บเอกสารจะ
รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนนี้แล้ว
จ) ธุรกิจที่ต้องขอใบอนุญาตพิเศษจากรัฐบาล
รั ฐ บ า ล บ รู ไ น ก า ห น ด ใ ห้ ก า ร จั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ บ า ง ป ร ะ เ ภ ท ที่ ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ส า ธ า ร ณ ะ
จาเป็นต้องขอใบอนุญาตพิเศษจากรัฐบาล อาทิเช่น ธนาคาร บริษัทการเงินหลักทรั พย์ บริษัทประกันภัย
บริษัทนาเที่ยว และบริษัทออกเงินกู้ หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาการให้ใบอนุญาตแก่ธุรกิจเหล่านี้
ก่อนที่จะดาเนินการจดทะเบียน โดยการพิจารณาใช้ระยะเวลา ๕-๖ สัปดาห์
ฉ) ขั้นตอนการปฏิบัติรายปีหลังจากจัดตั้งสานักงานสาขา (Annual Requirements)
- รายงานผลตอบแทนและงบการเงินประจาปี
- รายงานการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) ทีเ่ กี่ยวกับหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท กรรมการบริษัท
ชื่อและที่อยู่ของผู้ได้รับมอบอานาจ สถานที่ทาการ หรือในเรื่องอื่นๆ ต่อสานักงานจดทะเบียนใน
ระยะเวลาที่กาหนด
- ส่งแบบประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

๑๒๖

ภาพที่ ๖ ภาพขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจในประเทศบรูไน

ทั้งนี้ ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในบรูไนรวมถึงระยะเวลาดาเนินการและค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการ เริ่มจากการตรวจสอบชื่อว่ามีซ้าหรือไม่และทาการจองชื่อบริษัทและสิ้นสุดที่การรับใบอนุญาต
RAMPAIAN สรุปได้ดังตารางด้านล่างนี้

๑๒๗

ตารางที่ ๒๕: ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศบรูไน๒๙๗
ขั้นตอน
๑) ตรวจสอบชื่อว่ามีซ้าหรือไม่และทาการจองชื่อบริษัท
หน่วยงาน: สานักงานทะเบียนบริษัทและชื่อบริษัท (ROCBN)
กระทรวงการคลัง
๒) ทาคาแถลงต่อศาลแขวง
หน่วยงาน : Magistrate's Court
๓) ยื่นเอกสารจดทะเบียนและชาระค่าธรรมเนียม
หน่วยงาน : Registrar of Companies Division, Ministry of
Finance
๔) ทาตรายางบริษัท
สถานที่ : Seal-making shop
๕) จดทะเบียนกองทุนสมทบลูกจ้าง
หน่วยงาน : สานักงานกองทุนสมทบลูกจ้าง
๖) ซื้อแบบฟอร์มการขออนุญาตประเภทต่างๆ
หน่วยงาน : คณะกรรมการท้องถิ่น (Municipal Board of
Bandar Seri Begawan)
๗) ยื่นขอใบอนุญาตประเภทต่างๆ
หน่วยงาน : คณะกรรมการท้องถิ่น

๘) ยื่นคาขอกับกรมป้องกันอัคคีภัย (Fire Services
Department) (สาหรับการขอใบอนุญาตประเภทอื่นๆ หรือ
RAMPAIAN)
หน่วยงาน : กรมป้องกันอัคคีภัย
๙) ยื่นคาขอต่อกระทรวงสาธารณสุข (สาหรับการขอ
ใบอนุญาตประเภทอื่นๆ หรือ RAMPAIAN)
หน่วยงาน : กระทรวงสาธารณสุข
๒๙๗

ระยะเวลา
๕ วัน

๑ วัน

ค่าดาเนินการ
๕ เหรียญบรูไนต่อคาขอ
จองชื่อ และ ๑๕ เหรียญ
บรูไนสาหรับการจองชื่อ
๙ เหรียญบรูไน

๑๐ วัน

พิ จ ารณารายละเอี ย ด
ขั้นตอน

๓ วัน

๑๘๕ เหรียญบรูไน

๑ วัน (พร้อมกับ ไม่มี
ขั้นตอนข้างต้น)
๑ วัน
๒ เหรียญบรูไน

๒ เดือน

๕๐ เหรียญบรูไน ต่อคา
ขออนุ ญ าต และ ๕๐
เหรี ย ญบรู ไ นส าหรั บ ค า
ข อ กั บ ก ร ม ป้ อ ง กั น
อัคคีภัย
๑ วัน (พร้อมกับ ไม่มี
ขั้นตอนที่ ๗)

๑ วัน (พร้อมกับ ไม่มี
ขั้นตอนที่ ๗)

World Bank Group, Doing Business: Starting Business in Brunei Darussalam, http://www.doingbusiness.org/data/
exploreeconomies/brunei/starting-a-business, accessed on ๑๔ December ๒๐๑๔.
๑๒๘

ขั้นตอน
๑๐) รับการตรวจสอบจากกรมป้องกันอัคคีภัย
หน่วยงาน : กรมป้องกันอัคคีภัย
๑๑) รับการตรวจสอบจากกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน : กระทรวงสาธารณสุข
๑๒) รับใบรับรองจากกรมป้องกันอัคคีภัย
หน่วยงาน : กรมป้องกันอัคคีภัย
๑๓) รับใบรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน :กระทรวงสาธารณสุข
๑๔) ส่งใบรับรองให้กับหน่วยงานที่ต้องให้อนุญาตต่างๆ
หน่วยงาน : คณะกรรมการท้องถิ่น
๑๕) รับใบอนุญาต RAMPAIAN
หน่วยงาน : คณะกรรมการท้องถิ่น

ระยะเวลา
๑ วัน (พร้อมกับ
ขั้นตอนที่ ๗)
๑ วัน (พร้อมกับ
ขั้นตอนที่ ๗)
๑ วัน (พร้อมกับ
ขั้นตอนที่ ๗)
๑ วัน (พร้อมกับ
ขั้นตอนที่ ๗)
๑ วัน (พร้อมกับ
ขั้นตอนที่ ๗)
๒๑ วัน

ค่าดาเนินการ
๗๕๐ เหรียญบรูไน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
๑๐๐ เหรียญบรูไน

๒) ขั้นตอนสาหรับนักลงทุนที่ประสงค์จะจัดตั้งธุรกิจที่เป็นโครงการการลงทุนภายใต้กระทรวง MIPR
ส าหรั บ โครงการลงทุน ที่เกี่ย วข้องกับทรัพ ยากรพื้นฐาน เช่น เกษตร ประมง และป่าไม้ รวมถึ ง
อุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม นักลงทุนที่ต้องการลงทุนในโครงการลงทุนที่กล่าวมาข้างต้น
จะต้องยื่ นข้อเสนอที่กระทรวง MIPR แต่นักลงทุนจะต้องจะต้องยื่นจดทะเบียนและจัดตั้งนิติบุ คคล ณ
สานักงานทะเบียนบริษัทและชื่อบริษัท (ROCBN) เพื่ออนุมัติการจัดตั้งนิติบุคคลก่อนที่จะเสนอโครงการการ
ลงทุนต่อกระทรวง MIPR
ระบบการพิจารณาของ MIPR จะเป็นระบบ One-Stop-Service นักลงทุนเพียงแค่ยื่นข้อเสนอการ
ลงทุนที่ MIPR จากนั้น MIPR จะประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการอนุมัติข้อเสนอ
การลงทุนให้นักลงทุนทราบ โดยนักลงทุนสามารถเข้าไปใช้บริการและยื่นเสนอโครงการลงทุนผ่านเว็บไซต์
ของ MIPR ได้ที่ http://www.bruneimipr.gov.bn

๑๒๙

ภาพที่ ๗ ภาพแสดงกระบวนการยื่นขอลงทุนเพื่อให้ MIPR อนุมัติ

จัดตั้งบริษัท
(ยื่น ณ สานักงานทะเบียนบริษัท
และชื่อบริษัท (ROCBN)
ยื่นใบสมัครต่อ MIPR

กระบวนการ
ภายใน

คณะกรรมการดาเนินโครงการ (PIC) พิจารณา
(ประชุมสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง)
เสนอให้รัฐมนตรีของ MIPR พิจารณา

อนุมัติและส่งต่อให้หน่วยงานอื่น
นักลงทุนต่างชาติที่มีความประสงค์จะเช่าพื้นที่ในเขตอุตสาหกรรม (Industrial Site) และศูนย์
อุตสาหกรรม (Industrial Complex) สามารถยื่นข้อเสนอการลงทุนต่อ Brunei Industrial Development
Authority (BINA) ซึ่งจะให้การสนับ สนุนด้านการบริการในการเสนอแนะข้อมูลให้บริษัทที่อยู่ในเขต
อุตสาหกรรมต่างๆ โดยรวมถึงการประสานงานกับกรมแรงงานในเรื่องการขึ้นทะเบียนแรงงาน และ
ประสานงานกับสานักงานตรวจคนเข้าเมืองในเรื่องใบอนุญาตการทางาน และเรื่อง Visa
ข้อเสนอจะได้รับการพิจารณาใน BINA โดย Pre PIC Meeting Committeeก่อนส่งต่อไปพิจารณาที่
คณะกรรมการดาเนินโครงการ (Project Implementation Committee: PIC) ภายใต้ MIPR (การตัดสินขั้น
สุดท้าย)

๑๓๐

ภาพที่ ๘ ภาพแสดงกระบวนการยื่นขอลงทุนสาหรับพื้นที่อุตสาหกรรมภายใต้ BINA

จัดตั้งบริษัท
(ยื่น ณ สานักงานทะเบียนบริษัท
และชื่อบริษัท (ROCBN)

ยื่นใบสมัครต่อ BINA

กระบวนการ
ภายใน

คณะกรรมการด้านเทคนิคและดาเนินโครงการ
พิจารณา
เสนอให้สุลต่านบรูไนอนุมัติ

แจ้งการอนุมัติไปที่ BINA

๕.๒.๓ การร่วมทุนกับรัฐ
กิจการร่วมทุน (Joint Venture) อาจทาในรูปแบบบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนขึ้นอยู่กับปัจจัยในการ
ประกอบกิจการลักษณะโครงการ ในกรณีกิจการร่วมทุนประเภทบริษัท เจ้าของจะมีความรับผิดจากัดเฉพาะ
ส่วนที่นามาลงทุน ต่างจากในกรณีของกิจการร่วมทุนแบบห้างหุ้นส่วนซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนจะรับผิดโดยไม่จากัด
จานวน ความสามารถในการลงทุนโดยต่างชาติในประเทศบรูไนนั้น นักลงทุนต่างชาติไม่สามารถลงทุนใน
ธุร กิจ รูป แบบเจ้ าของคนเดียวได้ แต่สามารถลงทุนในห้ างหุ้นส่ วนและบริษัทร่ว มทุนได้โ ดยขึ้นอยู่กับการ
พิจารณาของ BEDB (The Brunei Economic Development Board) นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนใน
บริษัท บริษัทมหาชน และสาขาของธุรกิจต่างชาติได้
นอกเหนื อจากกระบวนการการเปลี่ ย นระบบการบริ ห ารจากรั ฐ เป็น เอกชน (Corporatization)
รัฐบาลบรูไนก็ยังดาเนินการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชน(Private-Public Partnership: PPP) เพื่อดาเนิน
กิจการสาธารณะในรูปแบบทางการค้าเอกชน ทั้งนี้เนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
๑๓๑

เป็นเหตุให้รัฐบาลมีความจาเป็นต้องเร่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจที่มีความยั่งยืนและ
สามารถแข่งขันได้โดยผ่านทางภาคเอกชน จึงจาต้องทบทวนกระบวนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เช่น การขายหุ้ น
เสียงข้างน้อยหรือแม้แต่หุ้นเสียงข้างมากในบริษัทมหาชน การร่วมทุนระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ และการ
เปิดการประมูลอย่างเสรีเพื่อที่จะยกเลิกการผู้ขาด๒๙๘
บรู ไนก าหนดวิ สั ย ทัศ น์ ปี ๒๐๓๕ เพื่อให้ มีการส่ งเสริม ด้านการลงทุ นโดยผ่ านทาง การร่ว มทุ น
ระหว่างรัฐกับเอกชน (Public-Private Partnerships) ในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานโดยเน้นที่
การศึกษา การสาธารณสุข และอุตสาหกรรม ในปัจจุบัน โครงการภายในประเทศทั้งหมดได้รับเงินสนับสนุน
จากงบประมาณพัฒนาประเทศของ สานักพัฒนาประเทศที่บริหารโดย Department of Economic
Planning and Development (DEPD) โดยจะต้องมีการเสนอโครงการไปยัง DEPD เพื่อพิจารณาและ
อนุมัติ โดยโครงการนั้นจะต้องเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของประเทศบรูไน ปี ๒๐๓๕ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจะมี
การจัดสรรเงินสนับสนุนเป็นไปตามแต่ละกระทรวงที่รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการนั้น
ในปัจจุบันนี้การร่วมทุน ระหว่างรัฐกับเอกชนยังมิได้รับความนิยมในประเทศบรูไนเมื่อเทียบกับการ
ร่วมทุนที่มีในประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และมาเลเซีย โดยในปัจจุบัน
ยังคงเป็นนโยบายที่กาลังดาเนินการและดาเนินการโดยหน่วยงาน DEPD โดยมีโครงการที่ได้เริ่มดาเนินการ
แล้วคือการลงทุนและการปรับปรุงห้องชุด (Apartment) ๓ ตาแหน่งใน Ong Sum Ping และที่กาลัง
ดาเนินการอยู่คือพัฒนาชุมชนที่อยู่อาศัยและเพื่อการพาณิชย์จานวน ๒๐๐๐ แห่งที่ Kuala Belait โดยคาดว่า
จะได้ประโยชน์คืออนุญาตให้เอกชนเข้ามาทาการค้ าขายในพื้นที่โดยสามารถใช้สิ่งอานวยความสะดวกที่จะ
เกิดขึ้นได้ โดยรัฐจะได้รับรายได้จากการให้เช่าที่ดินที่ทาประโยชน์นั้น
บรูไนควรพิจารณาส่งเสริมให้มีกฎหมายและนโยบายการแข่งขันทางธุรกิจ เนื่องจากเงื่อนไขสาคัญ
หนึ่งในการพัฒนาภาคเอกชนและส่งเสริมกระบวนการผลิตก็คือ การเพิ่มการแข่งขันซึ่งจะต้องอาศัยกฎหมาย
และนโยบายเกี่ยวกับการแข่งขันอย่างเหมาะสมและชัดเจน ทั้งนี้เพื่อให้เศรษฐกิจบรูไนสามารถแปรเปลี่ยน
จากเศรษฐกิจแบบพึ่งพาไฮโดรคาร์บอน อีกทั้ง ด้วยแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community Blueprint) ได้กาหนดให้มีการส่งเสริมให้เกิดนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการ
แข่งขันของประเทศชาติให้ทันกาหนดปี ๒๐๑๕ จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาการแข่งขันทางธุรกิจในบรูไนนั้นอยู่ใน
ระดับที่ต่ากว่าประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม ๒๙๙ ทั้งนี้
บรูไนควรส่งเสริมให้มีการแข่งขันในภาคธุรกิจหลัก ได้แก่ กิจการธนาคารและกิจการโทรคมนาคม ข้อมูลจาก
World Bank’s Global Financial Development ชี้ว่าการแข่งขันในกิจการธนาคารมีน้อยเมื่อเทียบกับ

๒๙๘

Hjh Zainab binti Hj Morshidi, Proceedings Paper Presentations Session : Privatisation and Corporatisation: Brunei
Darussalam’s Experience, Department of Policy and Coordination, Economic Planning and Development Department,
Brunei Darussalam, http://www.csstc.org/reports/egm/p4/presentation_Brunei.htm, accessed on ๑๙ December ๒๐๑๔.
๒๙๙
The World Economic Forum’s Global Competitiveness Report ๒๐๑๒-๒๐๑๓.
๑๓๒

ประเทศที่พัฒนากว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๓๐๐ ประเทศบรูไนยังคงไม่มีกฎหมายและนโยบายที่
ชัดเจนในเรื่องของการแข่งขันทางการค้าและยังถือว่าอยู่ในช่วงการเริ่มต้นเท่านั้น ทั้งนี้มีกฎหมายเดียวที่มี
ความเกี่ยวข้องกับการแข่งขันคือ Monopolies Act (Chapter ๗๓) ซึ่งมิได้มีการแก้ไขมาตั้งแต่ได้มีการ
ประกาศใช้เมื่อปี ๑๙๓๒ และเป็นการล้าสมัยที่จะใช้ปฏิบัติในปัจจุบัน ดังนั้นบรูไนจึงได้ออกนโยบายเกี่ยวกับ
การส่งเสริมการแข่งขันโดยออกแผนการดาเนินงานในรูปแบบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการแข่งขันปรากฏในกิจการ
โทรคมนาคมโดยอยู่ภายใต้การควบคุมของ the Authority for Info-communications Technology
Industry หรือ AITI)๓๐๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กากับดูแลอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารและ
ข้ อ มู ล ข่ า วสารตั้ ง แต่ ปี ๒๐๐๖ โดยก่ อ นหน้ า นั้ น การก ากั บ ดู แ ลเป็ น หน้ า ที่ ข องกรมโทรคมนาคม
(Telecommunications Department) ภายใต้กระทรวงสื่อสาร (Ministry of Communications)
๕.๓ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของคนต่างด้าวในบรูไน
๕.๓.๑ การนาเงินเข้า - ออก
Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD) ได้กาหนดระเบียบการนาเงินเข้าออกประเทศ
ของบรูไนว่า ผู้ที่ต้องการจะเดินทางเข้าออก ประเทศบรูไนโดยถือเช็ค/พันธบัตร/ตั๋วแลกเงิน/เงินสกุลใดๆ ที่มี
มู ล ค่ า มากกว่ า ๑๕,๐๐๐ เหรี ย ญบรู ไ น จะต้ อ งส าแดง ณ จุ ด ควบคุ ม ๓๐๒ โดยกฎข้ อ บั ง คั บ ดั ง กล่ า ว มี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการฟอกเงินและการใช้เงินในกิจกรรมก่อการร้าย ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล โดยทางการบรูไนขอให้ผู้เดินทางที่ถือเงินเกินกว่าจานวนที่กาหนดดังกล่าว ยื่ นแบบฟอร์มต่อ
กรมศุลกากรและสรรพสามิตในการเดินทางขาเข้า และต่อกรมตรวจคนเข้าเมืองและทะเบียนสัญชาติก่อน
เดินทางออก หากฝ่าฝืนจะต้องชาระค่าปรับเป็นเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ เหรียญบรูไน หรือต้องโทษจาคุกไม่เกิน
๓ ปี หรือทั้งจาทั้งปรับ๓๐๓

๓๐๐

Organisation for Economic Co-operation and Development , Structural Policy Country Notes Brunei Darussalam, the
Economic Outlook for Southeast Asia, China and India ๒๐๑๔: Beyond the Middle-Income Trap,
http://dx.doi.org/10.1787/saeo-2014-en, p.๘. accessed on ๑๗ March ๒๐๑๕.
๓๐๑
Organisation for Economic Co-operation and Development , Structural Policy Country Notes Brunei Darussalam, the
Economic Outlook for Southeast Asia, China and India ๒๐๑๔: Beyond the Middle-Income Trap,
http://dx.doi.org/10.1787/saeo-2014-en, p.๙. accessed on ๑๗ March ๒๐๑๕.
๓๐๒
Constitution of Brunei Darussalam (Order made under Article ๘๓(๓)) the Criminal Asset Recovery Order ๒๐๑๒ Section
๔๑ (๑) ระบุว่า “An authorized officer may, with such assistance as is reasonable and necessary, examine any article or
baggage which a person has with him if he-…for the purpose of finding out whether he has with him any cash in respect of
which a report under section ๓๗ is required or to determine the accuracy of the information contained in the repot…”
๓๐๓
การคุ้มครองคนไทย, ระเบียบการนาเงินเข้า-ออกประเทศของบรูไน, - ข้อมูล ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔
http://protectthaicitizen.blogspot .com/2011/08/blog-post_04.html เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
๑๓๓

๕.๓.๒ การภาษีอากร
ระบบภาษีของประเทศบรูไนค่อนข้างที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับนักลงทุน และอัตราภาษีในปัจจุบันนั้น
ส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างดี
ตารางที่ ๒๖: รูปแบบธุรกิจและอัตราภาษี๓๐๔
รูปแบบธุรกิจ
ธุรกิจเจ้าของคนเดียว
ห้างหุ้นส่วน
บริษัท
บริษัทมหาชน
สาขาของธุรกิจต่างชาติ
บริษัทร่วมทุน

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
รอบบัญชีภาษีปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ รอบบัญชีภาษีปี ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ได้รับการยกเว้นภาษี
ได้รับการยกเว้นภาษี
ร้อยละ ๒๐ ของผลกาไร
ร้อยละ ๑๘.๕ ของผลกาไร
ร้อยละ ๒๐ ของผลกาไร
ร้อยละ ๑๘.๕ ของผลกาไร
ร้อยละ ๒๐ ของผลกาไร
ร้อยละ ๑๘.๕ ของผลกาไร
ร้อยละ ๒๐ ของผลกาไร
ร้อยละ ๑๘.๕ ของผลกาไร

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
บรูไนไม่มีการเก็บภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา ๓๐๕ บุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีส่วนเพิ่มของทุน
(capital gains tax) และกาไรที่ได้จากการขายทรัพย์สินโดยบุคคลธรรมดาก็ ไม่มีภาระภาษี บุคคลที่ไม่มีถิ่นที่
อยู่ในบรูไนก็ไม่มีภาระภาษีเช่นกัน
ภาษีกับห้างหุ้นส่วน
ผู้ประกอบธุรกิจรายเดียว (Sole Proprietorship) และหุ้นส่วนที่เป็นบุคคลธรรมดานั้นไม่มีภาระ
ภาษีทางตรง ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาจัดตั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ๓๐๖ ส่วนแบ่ง
กาไรที่จ่ายให้กับหุ้นส่วนประเภทบุคคลธรรมดาในห้างหุ้นส่วนไม่มีภาระภาษี

๓๐๔

Ministry of Finance, Income tax rate, http://www. mof.gov.bn/index.php/type-of-taxes/income-tax accessed on ๑๑
February ๒๕๕๘
๓๐๕
Income Tax Act, CAP ๓๕, ๑๒๗, First Schedule Section ๑(๒) ระบุว่า “Extent to which Act applies, (a) Tax shall be
charged, levied and collected only in respect of the incomes of companies within the meaning of section 2, and the
provisions of the Act shall not have effect in respect of incomes of any other persons or bodies of persons.”
๓๐๖
Oxford Business Group, The Report: Brunei Darussalam ๒๐๑๑.
๑๓๔

ภาษีกับบริษัทจดทะเบียนในประเทศบรูไน
The Brunei Income Tax Act กาหนดให้เก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลกับเงินได้ทางภาษีที่เกิดเนื่องจาก
งานที่ทาหรือได้รับการจ่ายในประเทศบรูไน ซึ่งตามพระราชบัญญัตินี้ นิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนในประเทศ
บรูไนภายใต้ the Brunei Darussalam Companies Act (Chapter ๓๙) หรือตามกฎหมายที่มีการบังคับ
อื่น ซึ่งตาม Companies Act หากบริษัทใดต้องการที่จะประกอบธุรกิจในประเทศบรูไน จะต้องมีการจด
ทะเบียนที่สานักจดทะเบียนบริษัทซึ่งก็จะเป็นการจดทะเบียนเป็นผู้เสียภาษีด้วยในที่เดียวกัน (Collector of
Income)
วิธีการในการชี้ว่าบริษัทมีถิ่นที่อยู่ในประเทศบรูไนเพื่อกาหนดภาระภาษีนั้นยึดหลักแหล่งที่มีการใช้
อานาจบริหารจัดการมากกว่าการพิจารณาว่ามีการจดทะเบียนจัดตั้งที่ใด ซึ่งหลักอานาจบริหารจัดการนี้
หมายถึงพิจารณาสถานที่ที่มีการประชุมกรรมการและใช้อานาจบริหารบริษัท
รายได้ ทุ ก บริ ษั ท ที่ ป ระกอบกิ จ การในประเทศบรู ไ นไม่ ว่ า จะมี ก ารจดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง บริ ษั ท ใน
ต่างประเทศหรือในประเทศบรูไน หรือจะทะเบียนสาขาของบริษัทต่างประเทศ ล้วนต้องเสียภาษีเงินได้จาก
รายได้ที่เกิดขึ้นจากหรือเนื่องจากกิจการที่ทาหรือเป็นรายได้ที่จ่ายในประเทศบรูไน๓๐๗
ส่วนเพิ่มของทุน บรูไนไม่มีการจัดเก็บภาษีส่วนเพิ่มของทุน ถ้าปริมาณของทรัพย์สินชนิดใกล้เคียงกัน
ที่มีการซื้อและขายเป็นจานวนมาก เจ้าหน้าที่กรมจัดเก็บภาษีอาจประเมินว่ามีการดาเนินธุรกิจและประเมิน
เงินกาไรที่ได้รับจากการค้าขายตามปกตินั้นได้
รายรับจากต่างประเทศ บริษัทที่จดทะเบียนในบรูไนหากได้รับรายรับจากต่างประเทศจะต้องเสีย
ภาษีหากมีการรับเงินนั้นมีขึ้นในประเทศบรูไน
เงินปันผลระหว่างบริษัท (Intercompany Dividends) เงินปันผลที่เกิดจากหรือเนื่องจากกิจการที่
ในประเทศบรูไนต้องถูกนามารวมเป็นรายได้เพื่อเสียภาษียกเว้นเป็นเงินปันผลจากบริษัท ที่เสียภาษีในบรูไน
แล้วจะได้รับการยกเว้นภาษี ไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายสาหรับเงินปันผลที่จ่ายโดยบริษัทจดทะเบียนในบรูไน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย บริษัทจดทะเบียนในประเทศบรูไนจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ ๒๐ สาหรับ
ดอกเบี้ย รับจากค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ยหุ้นกู้ หรือเงินกู้ ที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในบรูไน ไม่มี
การหักภาษี ณ ที่จ่ายในกรณีอื่น๓๐๘

๓๐๗

Income Tax Act CAP ๓๕ Section ๘ (๑) ระบุว่า “Income tax shall, subject to the provisions of this Act, be payable at the
rate or rates specified hereinafter for each year of assessment upon the income of any person accruing in, derived from, or
received in Brunei Darussalam in respect of –
(a) Gains or profits from any trade, business, profession or vocation, for whatever period of time such trade,
business, profession or vocation may have been carried on or exercised;…”
๓๐๘
Income Tax Act CAP ๓๕ Section ๓๗ (๑) ระบุว่า “Where any person is liable to pay to another person, not known to him
to be resident in Brunei Darussalam, any interest which is chargeable to tax under this Act, the person paying the interest
shall deduct therefrom tax at the rate of 20 per cent on every dollar of the interest, and shall immediately give notice of
๑๓๕

บริษัทที่มิได้มีถิ่น ที่อยู่ในบรูไน มีภาระภาษีสาหรับรายได้ที่เกิดจากหรือเนื่องจากและมีการรับใน
ประเทศบรูไน รายได้นี้จะมีการประเมินจัดเก็บโดยตรงหรือผ่านทางตัวแทนไม่ว่ าตัวแทนนั้นจะได้รับใบเสร็จ
รับรายได้นั้นหรือไม่ก็ตาม หากบริษัทที่มิได้มีถิ่นที่อยู่ในบรูไนนั้นประกอบธุรกิจร่วมกับบริษัทที่มีถิ่นที่อยู่ใน
บรูไนและมีการจัดการธุรกิจเพื่อให้บริษัทที่มีถิ่นที่อยู่ในบรูไนได้รับกาไรเป็นจานวนน้อยกว่าที่สมควร ธุรกิจนั้น
อาจถือได้ว่าเป็นการประกอบธุรกิจของบริษัทต่างประเทศโดยมีตัวแทนอยู่ในประเทศบรูไน โดยหากจานวน
กาไรในส่วนของบริษัทที่มิได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศบรูไนนั้นไม่อาจกาหนดได้แน่นอน จึงพิจารณาได้จากการ
จัดสรรสัดส่วนกาไรที่เหมาะสมระหว่างบริษัทที่มีถิ่นที่อยู่ในบรูไนและบริษัทที่มิได้มีถิ่นที่อยู่ในบรูไน
สาขาของบริษัทต่างประเทศ กาไรที่ได้จากในบรูไนจะต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ ๒๐ สาหรับการ
ประกอบกิจการภายในประเทศบรูไน และต้องมีการจัดทาบัญชีการเงินสาหรับสาขาของบริษัทต่างประเทศ
และยื่นเป็นเอกสารประกอบการยื่นเสียภาษีโดยบัญชีนี้ไม่จาต้องมีการรับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชี๓๐๙
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
บริษัทที่เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับรายได้ ๑๐๐,๐๐๐
เหรียญบรูไน โดยร้อยละ ๕๐ ของจานวน ๑๕๐,๐๐๐ เหรียญบรูไนจะถูกนามาคานวณเสียภาษีในอัตราภาษี
ของปีนั้นๆ การให้สิทธิยกเว้นภาษีนี้มีสาหรับ ๓ ปีแรกนับจากวันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ปัจจุบันอัตราภาษี
เงินได้นิติบุคคลอยู่ที่ร้อยละ ๒๐๓๑๐
การหักค่าใช้จ่ายทางภาษี๓๑๑
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากจากรายได้ที่จะต้องเสียภาษีนั้นสามารถนามา
หักเป็นค่าใช้จ่ายในทางภาษี ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายดังนี้
- ดอกเบี้ยที่จ่ายจากเงินกู้ยืมเพื่อใช้ในการหารายได้๓๑๒

the deduction of tax in writing and pay to the Collector the amount so deducted and every such amount shall be a debt
due from him to the Government and shall be recoverable as such.”
๓๐๙
Fidfinvest, Doing Business in Brunei, http://www.fidfinvest.com/pdf/Doing%20business%20in%20Brunei_englisch.pdf,
P.9/9, accessed on ๑๑ December ๒๐๑๔.
๓๑๐
Income Tax Act CAP ๓๕ Section ๓๕ (๑) ระบุว่า “There shall be levied and paid for —
... (e) the year of assessment 2012 and the subsequent years of assessment upon the chargeable income of every company, tax at the
rate of 20 per cent, on every dollar of the chargeable income thereof..”
๓๑๑
The Brunei Economic Development Board, The Prime Minister’s Office, Business Guide: Taxation, http://www.bedb.com.bn/
doing_guides_taxation.html, accessed on ๑๙ December ๒๐๑๔.
๓๑๒
Income Tax Act CAP ๓๕ Section ๑๑ (๑) ระบุว่า “For the purpose of ascertaining the income of any person for any
period from any source chargeable with tax under this Act (in this Part referred to as the income), there shall be deducted
all outgoings and expenses wholly and exclusively incurred during that period by such person in the production of the
๑๓๖

-

ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการค้าและการประกอบธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคาร โรงงาน และเครื่องจักร
หนี้เสียและหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งในภายหลังได้รับชาระคืนซึ่งถือเป็นรายได้เมื่อได้รับเงินนั้น
ส่วนของนายจ้างที่จ่ายเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพและกองทุนบาเหน็จบานาญ

กรณีดังต่อไปนี้ไม่อนุญาตให้นามาหักเป็นค่าใช้จ่าย๓๑๓
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการได้มาซึ่งรายได้ หรือมิใช่ค่าใช้จ่ายอันเกิดเนื่องจาก
การได้มาซึ่งรายได้
- รายจ่ายส่วนตัว
- เงินทุนที่ถอนออกมาใช้หรือการใช้เงินส่วนที่เป็นทุนของบริษัท
- การใช้ทุนในการปรับปรุงนอกจากเป็นการใช้เพื่อการเพาะปลูกทาเกษตรกรรมอีกครั้ง
- เงินชดเชยที่ได้รับจากการประกันภัยหรือสัญญาชดใช้ความเสียหาย
- ค่าเช่าค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมซึ่งเกิดเนื่องจากการได้มาซึ่งรายได้
- ภาษีเงินได้ที่ได้จ่ายในประเทศบรูไนหรือในประเทศอื่น
- การจ่ายเงินให้กับกองทุนบานาญและกองทุนรวมที่ไม่ได้รับการรับรอง
- เงินบริจาคก็ไม่สามารถนามาหักเป็นค่าใช้จ่ายเว้นแต่เป็นกรณีที่บริจาคให้กับสถาบัน ที่มีการ
รับรอง
รายจ่ายฝ่ายทุน
ค่าเสื่อมราคาไม่สามารถนามาหักเป็นค่าใช้จ่าย โดยมีการให้สิทธิการหักรายจ่ายฝ่ายทุนที่นามาใช้หัก
ได้เป็นรายกรณี
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ผู้เสียภาษีนามาคานวณได้มีดังนี้
อาคารสานักงานหักค่าเสื่อมราคาได้ร้อยละ ๑๐ ในปีแรกและร้อยละ ๒ ในปีถัดไป โดยใช้วิธีการคิด
ค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง (Straight Line Method) คือ การคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ให้เท่ากันทุก ๆ ปี
ตลอดอายุการใช้งานไปจนหมดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวรนั้น หรือจะเลือกใช้ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
(Capital Allowance) ร้อยละ ๑๐๐ ภายใน ๓ ปี ที่ได้มีการถือครองทรัพย์สินนั้น ซึ่งค่าใช้จ่ายในการลงทุนนี้
ใช้กับคอมพิวเตอร์ และอุปกรสานักงานที่มีการระบุให้สิทธินี้ ในปีที่มีการซื้อทรัพย์สินนี้ โรงงานหรือเครื่องจักร
income, including — (a) any sum paid by way of interest upon any money borrowed by such person where the Collector
is satisfied that the interest was payable on capital employed in acquiring the income;…”
๓๑๓
Income Tax Act, CAP ๓๕ Section ๑๒ ระบุว่า “Subject to the provisions of this Act, for the purpose of ascertaining the
income of any person, no deduction shall be allowed in respect of — (a) domestic or private expenses;...”
๑๓๗

ที่มีราคาไม่เกิน ๒,๐๐๐ เหรียญดอลลาร์สหรัฐ (โดยรวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
จะได้รับสิทธิหักค่าใช้จ่ายร้อยละ ๑๐๐ โดยหักได้ตลอดการดาเนินธุรกิจประเภทเดิมค่าใช้จ่ายนี้สามารถยก
ยอดไปใช้ในปีถัดไปได้๓๑๔ มีการให้เครดิตภาษีตั้งแต่ปี ๒๐๑๒ โดยการลงทุนในโรงงานและเครื่องจักรใหม่จะ
ได้รับเครดิตภาษีจานวนร้อยละ ๑๕ โดยเป็นการให้เพื่อหักเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับปี ๒๐๑๒-๒๐๑๗ และเครดิต
ภาษีสามารถยกยอดหรือโอนไปใช้ในปีถัดไปได้อีก ๒ ปี๓๑๕
ผลขาดทุนยกมา
ผลขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นมีสิทธินาไปหักออกจากผลกาไรในปีถัดไปได้แต่ไม่เกิน ๖ ปี และสามารถนา
ผลขาดทุนไปหักออกจากผลกาไรในปีก่อนได้ ทั้งนี้ไม่มีการบังคับถึง ความเป็นเจ้าของบริษัทที่ยังคงต้องมีอยู่
และสิทธิการใช้ผลขาดทุนสะสมนี้มิได้มีข้อบังคับให้ใช้เฉพาะการประกอบกิจการเดิมเท่านั้น
เครดิตภาษี
มีการให้เครดิตภาษีเฉพาะแก่บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศบรูไนเท่านั้น การให้สิทธิยกเว้นภาษีฝ่าย
เดียวนั้นมีสาหรับรายได้ที่เกิดจากประเทศในเครือจักรภพซึ่งได้ให้สิทธิยกเว้นภาษีเช่นเดียวกัน แต่สิทธิการ
ยกเว้น ภาษีสู งสุ ด จะต้ องไม่เกิ น ครึ่ งหนึ่ งของอัต ราภาษี ของบรูไ น สิ ทธิย กเว้ นภาษีนี้ใ ช้กับ ทั้งบริษัท ที่จ ด
ทะเบียนในบรูไนและบริษัทที่มิได้จดทะเบียนในบรูไน๓๑๖
อากรแสตมป์
จัดเก็บจากการทาตราสารประเภทต่างๆ ตราสารบางประเภทต้องใช้อากรแสตมป์ตามมูลค่า และ
ตราสารประเภทอื่นใช้อากรแสตมป์ตามลักษณะของตราสารชนิดนั้นๆ

๓๑๔

Income Tax Act CAP ๓๕ Section ๑๖B (๑) ระบุว่า “Notwithstanding section 16, where a person carrying on a trade,
profession or business incurs capital expenditure on the provision of machinery or plant for the purposes of that trade,
profession or business, he shall, in lieu of the allowances provided by section 16, be entitled for a period of 3 years to an
annual allowance of 33⅓ per cent in respect of the capital expenditure incurred...”
๓๑๕
Oxford Business Group, Deloitte, Tax Overview, The Report: Brunei Darussalam ๒๐๑๑,p.๒๐๓.
๓๑๖
Income Tax Act CAP ๓๕ Section ๔๒ (๑) ระบุว่า “The provisions of this section shall have effect where, under
arrangements having effect under section ๔๑, tax payable in respect of any income in the territory, with the Government,
of which the arrangements are made is to be allowed as a credit against tax payable in respect of that income in Brunei
Darussalam; and in this section …”
๑๓๘

ภาษีปิโตรเลียม
มีบทกฎหมายเฉาะสาหรับภาษีที่จัดเก็บจากรายได้จากการประกอบธุรกิจปิโตรเลียมโดยอยู่ภายใต้
Income Tax Act CAP ๓๕ Section ๓๕A๓๑๗ ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดเก็บที่ใช้กันทั่วไปในกลุ่มประเทศผู้ผลิต
น้ามันในตะวันออกกลาง โดยมีอัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ ๕๕ ของกาไร๓๑๘
ภาษีมรดก
ภาษีมรดกจะถูกเก็บจากกองมรดกที่มีราคาเกิน ๒ ล้านเหรียญบรูไนในอัตราร้อยละ ๓ จากผู้ที่
เสียชีวิตตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๑๙๘๘ เป็นต้นมา
ภาษีศุลกากร
หลักการจัดเก็บภาษีศุลกากรเป็นไปตาม Constitution of Brunei Darussalam (Order under
Article ๘๓(๓)) Customs Order ๒๐๐๖ โดยรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของสุลต่านและ Yang Di-Pertuan
ประกาศเป็ นคาสั่งและลงในราชกิจจานุ เบกษาระบุอัตราศุลกากรของสินค้าแต่ละประเภทที่นาเข้ามาหรือ
ส่งออกไปจากประเทศบรูไนและจ่ายโดยผู้นาเข้าหรือผู้ส่งออกแล้วแต่กรณี๓๑๙ กฎหมายฉบับนี้วางหลักเกณฑ์ใน
เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีศุลกากร เช่น อานาจของเจ้าพนักงานศุลกากร การนาเข้าและส่งออก พิธี
การศุลกากร โกดังสินค้า การสาแดงสินค้า การขอคืนภาษี การตรวจและยึดสินค้า การไต่สวน ความผิดและ
โทษ เป็ น ต้ น ๓๒๐ ทั้ งนี้ อาหารทั่ ว ไป สิ น ค้ าเพื่ อ ใช้ ในอุ ตสาหกรรม ได้ รั บ การยกเว้ นภาษี เครื่ อ งมื อและ
เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ไม้ซุง อุปกรณ์และเครื่องด้านการถ่ายภาพ เฟอร์นิเจอร์ ยานพาหนะและอะไหล่ เรียก
เก็บอัตราร้อยละ ๒๐ ส่วนน้าหอมและเครื่องสาอางจะถูกเรียกเก็บในอัตราร้อยละ ๓๐๓๒๑ อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากประเทศไทยและบรูไนต่างเป็นสมาชิกเขตการค้าเสรีอาเซียน ที่มีการประกาศลดภาษีสินค้าระหว่างกัน
อยู่ระหว่างร้อยละ ๐-๕ โดยสินค้าที่มีการเรียกเก็บภาษี (ปี ๒๕๕๐) อยู่ในร้อยละ ๕ เช่น น้ามันหล่อลื่น
เครื่องสาอาง สบู่และแชมพู ผงซักฟอก อุปกรณ์ถ่ายภาพ ยางรถยนต์และรถจักรยาน เสื้อผ้าและสิ่งทอบาง
ประเภท อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องปรับอากาศ เครื่องทาความเย็น เครื่องพิมพ์ และเครื่องจักรบางชนิด
เป็นต้น และมีสินค้า ต้องห้ามบางประเทศที่เรียกเก็บภาษีสูง เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ

๓๑๗

Income Tax Act CAP ๓๕ Section ๓๕A. ระบุว่า “Notwithstanding the foregoing, where chargeable income of any
company derives from — (a) the liquefaction of gas in its natural state;…”
๓๑๘
www.bedb.com.bn/print.html
๓๑๙
Customs Order ๒๐๐๖ Section ๙ (๑) ระบุว่า “The Minister may, with the approved of His Majesty the Sultan and Yang
Di-Pertuan, by order published in the Gazette, fix the customs duties to be levied on any goods imported into or exported
from Brunei Darussalam and to be paid by the importer or exporter, as the case may be.”
๓๒๐
Customs Order, ๒๐๐๖, Part ๒-๑๕
๓๒๑
Ibp Usa, Brunei Business Law Handbook, International Business Publications, USA, updated ๒๐๑๑, P.๑๗๒.
๑๓๙

สาหรับตัวอย่างของสินค้าที่ต้องเสียภาษีและอัตราภาษีมีดังนี้๓๒๒
ตารางที่ ๒๗: ตัวอย่างสินค้าที่ต้องเสียภาษีและอัตราภาษี
สินค้าที่ต้องเสียภาษี
กาแฟ (ไม่คั่ว)
กาแฟ (คั่ว)
ชา
กาแฟสาเร็จรูป / ชาสาเร็จรูป / ครีมเทียม
จาระบี
น้ามันหล่อลื่น
พรม และเส้นใยผ้าอื่นๆ ที่ใช้วางบนพื้น
เสื่อ และแผ่นปูลาด
ไม้ และสิ่งของที่ทาจากไม้
รองเท้า และสิ่งอื่นที่ใช้งานเหมือนรองเท้า
เครื่องสาอาง น้าหอม สบู่ ยาสระผม ฯลฯ
อุปกรณ์สาหรับรถยนต์
อัญมณี และสิ่งที่ทาเลียนอัญมณี
นาฬิกา นาฬิกาข้อมือ และส่วนประกอบต่างๆ
เครื่องดนตรี

อัตราภาษีนาเข้า
๑๑ เซ็นต์บรูไน / ๑ กิโลกรัม
๒๒ เซ็นต์บรูไน / ๑ กิโลกรัม
๒๒ เซ็นต์บรูไน / ๑ กิโลกรัม
ร้อยละ ๕
๑๑ เซ็นต์บรูไน / ๑ กิโลกรัม
๔๔ เซ็นต์บรูไน / ๑ กิโลกรัม
ร้อยละ ๕
ร้อยละ ๑๐
ร้อยละ ๒๐
ร้อยละ ๕
ร้อยละ ๕
ร้อยละ ๒๐
ร้อยละ ๕
ร้อยละ ๕
ร้อยละ ๑๐

ภาษีสรรพสามิต
กฎหมายที่ เ กี่ย วข้ อ งกั บ ภาษี ส รรสามิ ตของประเทศบรู ไ น คื อ Constitution of Brunei
Darussalam - Excise Order, ๒๐๐๖ ซึ่งมีสาระสาคัญเกี่ยวกับการแต่งตั้งและอานาจของเจ้าหน้าที่
สรรพสามิต อานาจของรัฐมนตรีในการกาหนดสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต กฎเกณฑ์การนาเข้าสินค้า
การขนส่งสินค้า การผลิตสินค้า การเก็บสินค้า การกาหนดให้มีการสาแดงสินค้าที่นาเข้า สินค้าที่ได้รับยกเว้น
ภาษี อานาจในการตรวจค้นและจับกุม บทกาหนดการดาเนินคดีและขั้นตอนการดาเนินคดี ความผิดและ
บทลงโทษ
ทั้งนี้ ภาษีสรรพสามิตของประเทศบรูไนมีฐานภาษีสรรพสามิตอยู่ ๒ ประเภท ได้แก่ ตามมูลค่า (Ad
Valorem Tax) และตามปริมาณ (Specific Tax) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้แก่ ผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ประกอบ
๓๒๒

Custom Import Duty, Custom Matters, KEMENTERIAN KEWANGAN, Ministry of Finance,
http://www.mof.gov.bn/index.php/ royal-custom-matters/customs-procedures/custom-import-duty, accessed on ๗
December ๒๐๑๔.
๑๔๐

อุตสาหกรรมและผู้นาเข้าซึ่งสินค้า ๓๒๓ ประเภทสินค้าที่จัดเก็บภาษีสรรพสามิต มีดังนี้ ยาสูบ (Chapter ๒๔)
สุรา (Chapter ๒๒) รถยนต์ (Chapter ๘๗) ทั้งนี้ ภายหลังวันที่ ๑ เมษายน ๒๐๑๒ ภาษีสรรพสามิตยัง
จัดเก็บกับสินค้าประเภท เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ หม้อไอน้า และเครื่องจักร เครื่องมือทางการแพทย์
(Chapter ๘๔) และอุปกรณ์ทางการแพทย์และศัลยกรรม (Chapter ๙๐)๓๒๔ ทั้งนี้ การจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตสินค้าที่สาคัญแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้
ยาสูบ
บรูไนจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบโดยมีอัตราแบ่งได้ดังนี้
ตารางที่ ๒๘: การจัดเก็บภาษียาสูบในประเทศบรูไน
ประเภทบุหรี่

อัตราภาษี
๐.๒๕ เหรียญบรูไน/มวน
๖๐ เหรียญบรูไน/กิโลกรัม

บุหรี่ซิกาแรต
ยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์
สาเร็จรูป, เศษของยาสูบ
บุหรี่ที่ทาจากยาสูบประเภท
๑๒๐ เหรียญบรูไน/กิโลกรัม
Beedies
ซิการ์, เชอรูต, ซิการิลโล
๒๐๐ เหรียญบรูไน/กิโลกรัม
บุหรี่ที่ทาจากยาสูบประเภทอื่นๆ
๑๒๐ เหรียญบรูไน/กิโลกรัม
การอนุญาตสาหรับนักท่องเที่ยว
ห้าม
ที่มา: Excise Duties (Amendment) Order ๒๐๑๒ (S ๖๕/๒๑)
ทั้งนี้ผู้จาหน่ายจะต้องได้รับใบอนุญาตจาหน่ายและผู้นาเข้ายาสูบจะต้องได้รับใบอนุญาตนาเข้า โดย
จากสถิติปี ๒๕๕๕ มีการยื่นขอใบอนุญาตผู้จาหน่ายรายย่อยจานวน ๒๔๓ ใบและมีการออกใบอนุญาตผู้
จาหน่ายรายย่อยเป็นจานวน ๗๐ ใบ ทั้งนี้มีผู้ได้รับใบอนุญาตผู้นาเข้าเป็นจานวน ๒ ใบในปีดังกล่าว๓๒๕ โดย

๓๒๓

Constitution of Brunei Darussalam -Excise Order, ๒๐๐๖, Section ๙ (๑) ระบุว่า “The Minister may, with the approval of
His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan, by order published in the Gazette, fix the excise duties to be levied and paid
on –
(a) Any goods manufactured in Brunei Darussalam; or
(b) Any goods imported into Brunei Darussalam…”
๓๒๔
Excise Duties Order ๒๐๐๗ (S ๒๖/๐๗) amended by amendment order S ๑๑๔/๐๘, S ๙๑/๑๐, and S ๖๕/๑๒.
๓๒๕
ASEAN Tobacco Tax Report Card, May ๒๐๑๓
๑๔๑

ราคาใบอนุญาตผู้จาหน่ายรายย่อยนั้นมีราคา ๓๐๐ เหรียญบรูไน/ปี และใบอนุญาตผู้นาเข้า ราคา ๒๕๐๐
เหรียญบรูไน/ปี๓๒๖
สุรา
ประชาชนส่วนใหญ่ของบรูไนนับถือศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด จึงห้ามการดื่มและครอบครองสุรา
ในที่สาธารณะ และไม่มีการจาหน่าย สุราในโรงแรม แต่คนที่ไม่ใช่ชาวมุสลิม สามารถนาสุราเข้าประเทศได้คน
ละ ๒ ขวด และเบียร์ ๑๒ ขวด โดยต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรบรูไนก่อนนาเข้า ๓๒๗ ฐานภาษีสรรพสามิต
สุราเป็นอัตราตามปริมาณ (ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์)
อัตราภาษีสุราเป็นไปดังนี้
ตารางที่ ๒๙: อัตราภาษีสุราประเทศบรูไน
รายการสินค้า

อัตราภาษี
(เหรียญบรูไน/ลิตรแห่ง
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์)

เบียร์ที่ทาจากมอล์ท
๓๐
ไวน์องุ่น
๕๕-๑๒๐
เหล้าองุ่น
๕๕-๙๐
สุราแช่อื่นๆ
๓๐-๙๐
สุราที่มีแรงแอลกอฮอล์ ๘๐ ดีกรีหรือ ๒๕๐
มากกว่า
สุราที่มีแรงแอลกอฮอล์น้อยกว่า ๘๐ ๙๐-๒๕๐
ดีกรี
ที่มา: Excise Duties (Amendment) Order ๒๐๑๒ (S ๖๕/๒๑)

๓๒๖

Ibid
กรมสรรพสามิต สานัก แผนภาษี , บรูไนดารุสซาลามhttp://aec.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/mjaw/
mdm4/~edisp/webportal16200038871.pdf เข้าถึงเมื่อ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๓๒๗

๑๔๒

รถยนต์
ประเทศบรูไนให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมี นโยบายเกี่ยวกับการลดการใช้
ผลิตภัณฑ์ที่ทาลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งรถยนต์ เป็นหนึ่งในสินค้าที่ทาลายสิ่งแวดล้อม ดังนั้นประเทศบรูไนจึงใช้
มาตรการ ทางภาษีมาควบคุมการใช้รถยนต์ของประชาชน
ประเภทยานพาหนะที่จัดเก็บภาษีแบ่งได้ดังนี้
ตารางที่ ๓๐: อัตราภาษียานพาหนะในประเทศบรูไน
ประเภทที่
๘๗.๐๑
๘๗.๐๒

รายการสินค้า

อัตราภาษี (ร้อยละ)
๑๕
๒๐

รถแทรกเตอร
รถยนต์ที่มีที่นั่ง ๑๐ คน หรือ
มากกว่า
๘๗.๐๓
รถยนต์อื่น (นอกจากประเภทที่
๒๐
๘๗.๐๓) รวมถึงรถโดยสารและ
รถแข่ง
๘๗.๐๔
รถบรรทุก
๒๐
๘๗.๐๕
ยานพาหนะที่มีวัตถุประสงค์การใช้
๒๐
งานพิเศษ (รถเครน, รถดับเพลิง,
รถคอนกรีต เป็นต้น)
๘๗.๐๖
โครงรถยนต์รวมเครื่องยนต์สาหรับ
๒๐
รถยนต์ประเภทที่ ๘๗.๐๑และ
๘๗.๐๕
๘๗.๐๗
ตัวถังรถยนต์สาหรับรถยนต์
๒๐
ประเภทที่ ๘๗.๐๑และ ๘๗.๐๕
๘๗.๑๑
มอเตอร์ไซค์ (รวมถึงขนาดน้อย
๒๐
กว่า ๕๐ cc)
ที่มา : Excise Duties Order, ๒๐๐๖ (S ๔๐ ๐๖) -Excise Duties Order, ๒๐๐๗

เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ หม้อไอน้า และเครื่องจักร เครื่องมือทางการแพทย์ และอุปกรณ์ทางการ
แพทย์และศัลยกรรม
อัตราภาษีสรรพสามิตอยู่ที่ ร้อยละ ๕ จากมูลค่าของสินค้า
๑๔๓

ภาษีทางอ้อม
ประเทศบรูไนไม่มีภาษีทางอ้อม เช่น ภาษีการบริการและภาษีสินค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ภาษีการขาย
ภาษี ส าหรั บ การจั ด ตั้ ง บริ ษั ท การค้ า นอกประเทศ (จั ด ตั้ ง ในประเทศบรู ไ น หรื อ Brunei
International Finance Centre)
บริ ษัทการค้านอกประเทศไม่ต้องเสี ยภาษีรายได้ ภาษีส่ ว นเพิ่มของทุน อากรแสตมป์ หรือภาษี
ทางตรงอื่นๆ แต่ยังคงมีหน้าที่ยื่นแบบภาษี และจัดทารายงานบัญชี แต่ไม่มีการบังคับให้มีผู้ตรวจสอบบัญชี
เว้นแต่เป็นกรณีที่จะต้องมีการออกใบอนุญาตประกอบกิจการเช่นกรณีของ ธนาคาร ผู้จัดการกองทุน กิจการ
ประกันภัย และธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน โดยทั่วไปบริษัทการค้านอกประเทศนี้จะต้องดาเนินธุรกิจนอก
ประเทศบรูไนและไม่ได้รับอนุญาตให้ทาการดาเนินธุรกิจกับผู้มีถิ่นที่อยู่ในบรูไนเว้นแต่ได้รับการอนุญาตเป็น
การล่วงหน้า๓๒๘
อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน
บรูไนได้ทาอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนกับประเทศดังต่อไปนี้ สหราชอาณาจักร (มีผล
บังคับ เมื่อ ๑๙๕๐) อิน โดนี เซีย (๒๐๐๓) บาห์ เรน จีน (๒๐๐๗) ฮ่องกง (๒๐๑๑) ญี่ปุ่น (๒๐๑๐) คูเวต
(๒๐๑๒) มาเลเซีย (๒๐๑๑) โอมาน (๒๐๑๐) ปากีสถาน (๒๐๑๐) สิงคโปร์ (๒๐๐๕) เวียดนาม (๒๐๑๐) ลาว
(๒๐๑๑) และทาจิกิสถาน (๒๐๑๐ แต่ยังไม่มีผลบังคับ) ๓๒๙ เพื่อเป็นการบรรเทา หรือขจัดภาระจากการ
จัดเก็บภาษีซ้าซ้อนระหว่างประเทศดังกล่าว บทบัญญัติแห่งสัญญาว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อนจึงได้
กาหนดให้บุคคลหรือบริษัทได้รับการยกเว้น หรือลดอัตราภาษีอากรตามกฎหมายภายใน การให้สิทธิเว้นการ
เก็บภาษีฝ่ายเดียว (Unilateral relief) มีให้กับรายได้ที่เกิดจากประเทศในเครือจักรภพอังกฤษที่มีการให้สิทธิ
นี้เช่นกัน แต่การให้ สิ ทธิย กเว้นภาษีนี้ จ ะต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของอัตราภาษีที่กาหนดในประเทศบรูไน ๓๓๐
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสูงเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา (Organisation for Economic Corporation and Development: OECD) ได้กาหนดไว้
บรูไนได้เริ่มการเจรจาใหม่เกี่ยวกับบทบัญญัติในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่มีผลบังคับอยู่ใน
๓๒๘

Oxford Business Group, Deloitte, Tax Overview, The Report: Brunei Darussalam ๒๐๑๑, p.๒๐๕.
Ministry of Finance, Brunei, “Avoidance of Double Taxation Agreement” http://www.mof.gov.bn/index.php/tax-treaties
accessed on ๒๖ February ๒๐๑๕.
๓๓๐
Income Tax Act CAP ๓๕ Section ๔๐ (๑) ระบุว่า “If any person resident in Brunei Darussalam who has paid, by
deduction or otherwise, or is liable to pay tax under this Act for any year of assessment on any part of his income, proves
to the satisfaction of the Collector that he has paid, by deduction or otherwise, or is liable to pay, Commonwealth
income tax for that year in respect of the same part of his income, he shall be entitled to relief from tax in Brunei
Darussalam paid or payable by him on that part of his income at a rate thereon to be determined as follows —…”
๑๔๔
๓๒๙

ปัจจุบัน เป็นผลให้มีการลงนามในเรื่องดังกล่าวกับประเทศสิงคโปร์เพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลในอนุสัญญาภาษีซ้อนบรูไนกับสิงคโปร์เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลปัจจุบัน และ
อนุสัญญาที่ได้มีการลงนามตั้งแต่ปี ๒๐๐๙ เป็นต้นไปจะประกอบไปด้วยบทบัญญัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ปรากฏในอนุสัญญาที่ทากับประเทศมาเลเซีย ฮ่องกง และทาจิกิสถาน๓๓๑
๕.๔ กฎเกณฑ์อื่นๆ เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจในประเทศบรูไน
๕.๔.๑ ด้านการเงินการคลัง
The Autoriti Monetari Brunei Darussalam
หน่วยงาน AMBD เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งตามกฎหมาย ๓๓๒ เพื่อดาเนินงานเสมือนกับธนาคารกลาง
ของบรูไน มีหน้าที่ ๔ ประการ ได้แก่ ๑) ควบคุมเสถียรภาพของราคาภายในประเทศ ๒) รักษาเสถียรภาพ
ของระบบการเงิน และกาหนดนโยบายการเงินและนาไปสู่การปฏิบัติ ๓) ให้ความช่วยเหลือในการก่อตั้งและ
การดาเนินการตลอดจนการกากับดูแลระบบการจ่ายเงิน และ ๔) ควบคุมดูแลธนาคารและสถาบันการเงิน๓๓๓
กฎหมายนี้ยังกาหนดความสัมพันธ์กับรัฐบาลในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการธนาคาร๓๓๔ ข้อห้ามในการให้กู้ยืมแก่
รัฐบาล๓๓๕ และการประสานความร่วมมือกับรัฐบาล๓๓๖ นอกจากนี้ยังมีการกาหนดความสัมพันธ์กับธนาคารและ
สถาบันการเงินอื่นตาม The Autoriti Monetari Brunei Darussalam Order, ๒๐๑๐ Part VI๓๓๗ ทั้งนี้แผนก
กากับสถาบันการเงินและตลาดการเงินของสานัก AMDB มีหน้าที่ออกใบอนุญาต กากับดูแล และออก

๓๓๑

Ministry of Finance, Brunei, “Avoidance of Double Taxation Agreement” http://www.mof.gov.bn/index.php/tax-treaties
accessed on ๒๖ February ๒๐๑๕.
๓๓๒
The Autoriti Monetari Brunei Darussalam Order (๒๐๑๐)
๓๓๓
The Autoriti Monetari Brunei Darussalam Order ๒๐๑๐ Section ๓๖(๑) ระบุว่า “In implementing its objects, the Authority
may, exercise and discharge the following functions, powers and duties –
(a) Act as the central bank of Brunei Darussalam, including the conduct of monetary policy, the issuance of the
currency of Brunei Darussalam, the oversight of payment systems and serving as banker to and financial agent of
the government...”
๓๓๔
The Autoriti Monetari Brunei Darussalam Order ๒๐๑๐ Section ๔๙ (๑) ระบุว่า “The Authority may act as a banker to, and
a financial agent of, the Government…”
๓๓๕
The Autoriti Monetari Brunei Darussalam Order ๒๐๑๐ Section ๕๐(a) ระบุว่า “The Authority shall not grant credit to the
Government or State-owned entity provided but-…”
๓๓๖
The Autoriti Monetari Brunei Darussalam Order ๒๐๑๐ Section ๕๑(๑) ระบุว่า “Without prejudice to sections ๓(๕) and ๑๑
(๔) and in pursuit of its objects and functions, the Authority shall hold regular meetings with the Government on monetary
and fiscal policies and other matters of common interest, and both the Authority and the Government shall keep one
another fully informed of all matters that affect them jointly…”
๓๓๗
The Autoriti Monetari Brunei Darussalam Order ๒๐๑๐ Part VI Relations with banks and Financial Intuitions.
๑๔๕

กฎระเบียบธนาคารและสถาบันการเงิน ๓๓๘ (ทั้งอิสลามและทั่วไป) ธนาคารต่างประเทศ บริษัทซื้อขายและ
เปลี่ยนและให้บริการโอนเงินออกนอกประเทศ และบริษัทนายหน้าเงินกู้ เพื่อดาเนินการดังกล่ าวจึงออก
กฎหมายดังรายการต่อไปนี้
- Banking Order, ๒๐๐๖ มีสาระสาคัญเกี่ยวกับ การให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารการ
กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินทุนสารอง เงินปันผล งบการเงิน กาหนดกิจการที่ถูกห้ามประกอบ
ธุรกิจ อานาจให้การควบคุมธนาคาร ควบคุมการดาเนินงานสาขาและสานักงานผู้แทนธนาคาร
ในประเทศ
- Islamic Banking Order, ๒๐๐๘ มีสาระสาคัญเกี่ยวกับ การแต่งตั้งผู้มีอานาจกระทาการตาม
กฎหมายนี้ การให้อนุญาตประกอบกิจการแก่ธนาคารอิสลาม การกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
เงินทุนสารอง เงินปันผล งบการเงิน กาหนดกิจการที่ถูกห้ามประกอบธุรกิจ การกาหนด
สินทรัพย์ขั้นต่า อานาจให้การควบคุมธนาคารอิสลาม
- International Banking Order, ๒๐๐๐ มีสาระสาคัญเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการ
ธนาคารระหว่างประเทศ อานาจหน้าที่ในการควบคุมธุรกิจโดยรัฐมนตรีและหน่วยงานที่มีอานาจ
อานาจในการตรวจสอบข้อมูล การมีคาสั่งเพื่อป้องกันหรือระงับอาชญากรรมหรือการฟอกเงิน
การรั กษาข้อมูลความลั บของบัญชีลูกค้าธนาคาร ข้อยกเว้นเรื่องข้อบังคับเกี่ยวกับการรักษา
ข้อมูลเป็นความลับ การรายงานข้อมูลทางบัญชีต่อหน่วยงานที่มีอานาจ การยกเว้นภาษีและ
อากร
- Finance Companies Act, Chapter ๘๙ มีสาระสาคัญเกี่ยวกับ การควบคุมและตรวจสอบ
ธุรกิจการเงิน การให้ใบอนุญาตประกอบกิจการธุรกิจการเงิน การกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
เงินทุนสารอง เงินปันผล งบการเงิน
- Hire Purchase Order, ๒๐๐๖ มีสาระสาคัญเกี่ยวกับ รูปแบบและส่วนประกอบของสัญญาเช่า
ซื้อ การคุ้มครองผู้เช่าซื้อและผู้ค้าประกัน การเช่า การค้าประกัน การประกันภัย
- Pawnbrokers Order, ๒๐๐๒ มีสาระสาคัญเกี่ยวกับธุรกิจโรงรับจานา ผู้ประกอบธุรกิจนี้
จะต้องได้รับใบอนุญาต กฎหมายนี้ประกอบไปด้วยบทบัญญัติที่ว่าด้วยการยกเลิกใบอนุญาต การ
ทาสัญญาจานา การออกตั๋วจานา จานวนเงินกู้และระยะเวลาชาระหนี้คืน หน้าที่ของผู้รับจานา
การจัดเก็บทรัพย์สินที่นามาจานา ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์สินที่จานา ความรับผิดชอบ
และความรับผิดของผู้รับจานา การไม่สามารถชาระหนี้จานา เจ้าหน้าที่ตารวจสามารถแจ้งผู้รับ
จานาในกรณีเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกขโมย

๓๓๘

The Autoriti Monetari Brunei Darussalam Order ๒๐๑๐ Section ๓๖(๑) ระบุว่า “...(b) manage the exchange rate regulation
regime, in particular by entering into foreign exchange arrangements…”
๑๔๖

- Money-Changing and Remittance Businesses Act, Chapter ๑๗๔ มีสาระสาคัญเกี่ยวกับ
กาหนดผู้ประกอบการกิจการแลกเปลี่ยนเงินตราให้ต้องได้รับอนุญาตประกอบกิจการ การขอ
อนุญาต ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา การยกเลิก อานาจในการตรวจสอบกิจการ การกระทาความผิด
ของธุรกิจ ความรับผิดของกรรมการและผู้ถือหุ้น การชดเชย การควบคุมและข้อยกเว้น
ในการปฏิบั ติภารกิจข้างต้น AMBD ได้กาหนดรูปแบบการดาเนินการตามมาตรฐานสากล
เทียบเท่า The Basel Core Principles ซึ่งกาหนดโดย the Basel Committee on Banking
Supervision๓๓๙ และตามที่กาหนดโดย the Islamic Financial Services Board (IFSB)๓๔๐
ปัจจุบัน หน่วยงาน AMBD ได้ผนวก Brunei Currency and Monetary Board (BCMB) ซึ่งเดิม
เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงการคลังที่ทาหน้าที่รักษาเสถียรภาพค่าเงินเหรียญบรูไน เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
AMBD ในปี ค.ศ. ๒๐๑๑ นอกจากนั้นแล้ว AMDB ได้ผนวกหน่วยงานอีก ๓ หน่วยงานซึ่งเดิมอยู่ภายใต้
กระทรวงการคลังให้อยู่ภายใต้ AMBD คือ The Financial Institution Division (FID), the Brunei
International Financial Center (BIFC) และ Research and International Division (RID)๓๔๑
Brunei Currency and Monetary Board (BCMB) ทาหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการหมุนเวียนและการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับสกุลเงินต่างๆ ในประเทศ ๓๔๒ หน้าที่หลักของ BCMB คือการรักษาเสถียรภาพค่าเงิน
เหรียญบรูไน โดยกาหนดว่าหากมีการผลิตเงิน ๑ เหรียญบรูไน เพื่อหมุนเวียนในตลาด บรูไนจะต้องนาเงินไป
ลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศในมูลค่าที่เท่ากัน เพื่อเป็นการค้าประกัน ซึ่งที่ผ่านมาบรูไนสามารถ
รักษาอัตราเงินเฟ้อในประเทศให้อยู่ในช่วงร้อยละ ๑ –๑.๕ ได้มาโดยตลอด นอกจากนี้ BCMB มีมาตรการที่
เข้มแข็งในการดูแลสถาบันการเงินการธนาคารในบรูไน ซึ่งประกอบด้วยธนาคารท้องถิ่น ๒ แห่ง คือ Baiduri
Bank และ TAIB ธนาคารต่างชาติ ๖ แห่ง คือ HSBC, Standard Chartered, UOB, Citibank, MAYBANK
(มาเลเซีย) และ RHB (มาเลเซีย)
ในด้านการลงทุน BCMB จะมีบทบาทเสริมการทางานของ Brunei Financial Center ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ดูแลด้านการลงทุนหลัก โดย BCMB จะช่วยพิจารณาการลงทุนที่สาคัญๆ รวมทั้งการนาเข้าสินค้า ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นสินค้าที่จาเป็นในการดารงชีพ ได้แก่ อาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค รวมทั้งวัตถุดิบ การบริการ ฯลฯ๓๔๓
๓๓๙

The Basel Committee on Banking Supervision เป็นผู้จัดเวทีเพื่อให้มีความร่วมมือกันในเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมกิจการธนาคาร เพื่อ
พัฒนาคุณภาพในการควบคุมกิจการธนาคารของทั่วโลก
๓๔๐
Autoriti Monetari Brunei Darussalam, Banking and Specialized Market Supervision, http://www.ambd.gov.bn/regulatory/
banking-specialized-markets, accessed on ๑๘ December ๒๐๑๔.
๓๔๑
Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD), http://www.ambd.gov.bn/about-ambd
๓๔๒
Constitution of Brunei Darussalam (Order under section ๘๓(๓)) Currency and Monetary Order, ๒๐๐๔, Section ๑๓ (๑)
ระบุว่า “The Board shall have the sole right to manage and to issue currency notes and coins in Brunei Darussalam and
only currency notes and coins issued by the Board shall be legal tender in Brunei Darussalam.”
๓๔๓
East Asia Watch, หน่วยงานหลักด้านการกาหนดนโยบายการเงินการคลังของบรูไนดารุสซาลาม Brunei Currency and Monetary
Board
http://www.eastasia watch.in.th/article.php?id=๖๖๕ ข้ อมูลเมื่อ วันที่ ๑๐ พฤศจิ กายน ๒๕๕๓เข้ า ถึ งข้ อ มูลเมื่อ วันที่ ๒๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๑๔๗

Financial Institution Division (FID) ทาหน้าที่ในการออกใบอนุญาตและวางข้อกาหนดสถาบัน
การเงิน ต่างๆ รวมถึงการกาหนดทุน สารองขั้นต่าในอัตราที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของผู้ ล งทุน สมาคม
ธนาคารแห่ งบรู ไนเป็ น ผู้กาหนดอัตราดอกเบี้ยประจาวันที่เหมาะสม แต่ก็มีแนวโน้มว่าหน่ว ยงานจัดการ
การเงินในหนึ่งเดียวจะถูกจัดตั้งขึ้นในอนาคตเพื่อทาหน้าที่กาหนดอัตราดอกเบี้ยประจาวันแทน๓๔๔
โดยขณะนี้เงินลงทุนจากต่างประเทศนั้นมีปริมาณไม่มากนัก บรูไนจะกาหนดมาตรการทางการเงิน
การคลังที่ค่อนข้างเข้มงวด เน้นระบบเศรษฐกิจที่มั่นคงและมีเสถียรภาพ แต่ก็พร้อมปรับตัวให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ทั้งนี้ บรูไนยืนยันพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามข้อมติต่าง ๆ ของอาเซี ยน๓๔๕ นอกจากนี้ บรูไนยัง
ไม่มีกฎเกณฑ์ควบคุมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ธนาคารพาณิชย์อนุญาตให้เปิดบัญชีของ
สัญชาติอื่น และไม่มีกฎเกณฑ์ควบคุมเกี่ยวกับการกู้ยืมของคนต่างด้าว ทั้งนี้ มีแนวโน้มในการพัฒนาตลาด
เงิ น ทุ น และระบบการเงิ น ให้ ได้ ม าตรฐานเพื่ อรองรั บ การเป็น ประชาคมอาเซี ยนด้ านเศรษฐกิ จ (ASEAN
Economic Community) ใน ค.ศ. ๒๐๑๕
๕.๔.๒ ด้านการประกันภัยหรือการค้าประกันร่วม
The Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMDB) มีแผนกที่ดาเนินการเกี่ยวกับการจด
ทะเบียน การออกใบอนุญาต และกากับดูแลบริษัทที่ดาเนินการเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัยหรือธุรกิจการค้า
ประกันร่วม (Takaful) การเป็นตัวกลางเกี่ยวกับตลาดทุนและหุ้นและกองทุนรวมทั้งรูปแบบที่ปฏิบัติโดยทั่วไป
และตามอิ ส ลามปฏิ บั ติ โดยด าเนิ น การตามรู ป แบบที่ ป ฏิ บั ติ ใ นกลุ่ ม สมาคมการประกั น ภั ย สากล ( The
International Associations of Insurance Supervisors: IAIS) และ องค์กรคณะกรรมการหลักทรัพย์
สากล (The International Organization of Securities Commissions: IOSCO)
โดยในปัจจุบันมีกฎหมายที่อยู่ภายใต้การกากับของแผนกนี้ได้แก่
- Insurance Order ๒๐๐๖ มีสาระสาคัญเกี่ยวกับ การประกอบธุรกิจประกันภัย การตรวจสอบ
บัญชีการสืบสวนเมื่อเลิกกิจการ และการโอนกิจการธุรกิจประกันภัย
- International Insurance and Takaful Order ๒๐๐๒ มีสาระสาคัญเกี่ยวกับการให้อนุญาต
ประกอบกิจการธุรกิจประกันภัยระหว่างประเทศและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบทางการเงิน
หน้าที่และข้อจากัดของผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ ข้อกาหนดในเรื่องการโอนกิจการ การ
ยกเลิกกิจการ การแจ้งการเปลี่ยนแปลง การยกเว้นภาษีและอากร
๓๔๔

Ibp Usa, Brunei Business Law Handbook, International Business Publications, USA, updated ๒๐๑๑,P.๑๗๐
East Asia Watch,
หน่ ว ยงานหลั ก ด้ า นการก าหนดนโยบายการเงิ น การคลั ง ของบรู ไ นดารุ ส ซาลาม Brunei Currency and Monetary Board
http://www.eastasia watch.in.th/article.php?id=๖๖๕ ข้ อมูลเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิ กายน ๒๕๕๓ เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์
๒๕๕๘
๑๔๘
๓๔๕

- Motor Vehicle Insurance (Third Party Risks) Act, Chapter ๙๐ มีสาระสาคัญเกี่ยวกับ
การกาหนดให้ผู้ใช้รถยนต์จะต้องทาประกันภัยต่อบุคคลที่สาม เงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย
และเงินประกัน เงื่อนไขที่หากมีขึ้นจะส่งผลให้การประกันภัยไม่เป็นผล หน้าที่ของของบริษัท
ประกัน สิทธิของบุคคลที่สามต่อผู้ทาประกันภัย
- Mutual Funds Order ๒๐๐๑ มีสาระสาคัญเกี่ยวกับการวางกฎเกณฑ์การประกอบกิจการ
กองทุนรวม โดยกาหนดการควบคุมและตรวจสอบกิจการ รวมถึงการก่อตั้ง การตรวจสอบบัญชี
หน้าที่ของผู้จัดการกองทุนรวม กฎเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความลับ การอนุญาตให้มี
การเปิดเผลข้อมูลต่อหน่วยงานที่มีอานาจหน่วยงานอื่น การยกเลิกใบอนุญาต
- Securities Order ๒๐๐๑ มีสาระสาคัญเกี่ยวกับการควบคุม การจัดการใบอนุญาตที่เกี่ยวกับ
ตลาดหลักทรัพย์ การเก็บข้อมูล การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ การดาเนินการด้านการบันทึก
บัญชีและการตรวจสอบบัญชี การซื้อขายหลักทรัพย์ การบังคับและการตรวจสอบกิจการ
- Takaful Order ๒๐๐๘๓๔๖มีสาระสาคัญเกี่ยวกับ การประกอบธุรกิจ Takaful การจดทะเบียน
การประกอบการ การวางเงินประกัน ใบแสดงการจดทะเบียน เงินทุน Takaful และการ
ประกอบการใหม่ การตรวจสอบบัญชีและการโอนกิจการ การบริหารและการควบคุมกิจการ
ข้อ มู ล ประวั ติ ก ารชาระสิน เชื่ อและการช าระบั ต รเครดิต ของบุ ค คลจากสถาบั น การเงิ น หรื อ
เครดิตบูโร (Credit Bureau)
เป็นข้อปฏิบัติในการขอสินเชื่อ สถาบันการเงินจะพิจารณาสถานภาพข้อมูลประวัติการชาระสินเชื่อ
และการชาระบัตรเครดิตของผู้กู้เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สิ นเชื่ อ ป้องกันปัญหาหนี้เสียหรือหนี้ที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ เนื่องจากข้อมูลประวัติการชาระสินเชื่อและการชาระบัตรเครดิตของผู้กู้นั้นอยู่กับสถาบัน
การเงินแต่ละแห่งและไม่สามารถนามาเปิดเผยระหว่างกันได้การวิเคราะห์สินเชื่ออย่างครบถ้วนจึงจาเป็นต้อง
อาศัยเครดิตบูโรแห่งนี้
ทั้งนี้ ตาม Section ๔๒ of The Autoriti Monetari Brunei Darussalam Order, ๒๐๑๐๓๔๗
AMBD ได้ตั้งเครดิตบูโร ขึ้นมาโดยเป็นหน่วยงานภายใต้ AMBD มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลประวัติการชาระ
สินเชื่อในรูปแบบของการรายงานการชาระสินเชื่อ โดยให้บริการตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๐๑๒ แก่ธนาคาร
สถาบั น การเงิน และกองทุน อิส ลามิกทรั ส ต์ที่ได้รับ อนุญาตให้ ประกอบการในบรูไนและเป็นสมาชิกของ
เครดิตบูโร มีรายชื่อดังนี้
๓๔๖

Autoriti Monetari Brunei Darussalam, Insurance / Takaful and Capital Market Supervision, http://www.ambd.gov.bn/
regulatory/insurance-takaful-capital-markets, accessed on ๑๘ December ๒๐๑๔.
๓๔๗
The Autoriti Monetari Brunei Darussalam Order ๒๐๑๐ Section ๔๒(๑) ระบุว่า “ The Authority shall be exclusively
responsible for the regulation, licensing, registration and supervision of banks and financial institutions operating in Brunei
Darussalam…”
๑๔๙

-

Baiduri Bank Berhad
Baiduri Finance Berhad
Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD)
BIBD At-Tamwil Berhad
Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC)
HSBC Finance (B) Berhad
Malayan Banking Berhad (Maybank)
United Overseas Bank Limited (UOB)
RHB Bank Berhad
Standard Chartered Bank
Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei (TAIB)

นอกจากหน้าที่หลักในการรวบรวมข้อมูลประวัติการชาระสินเชื่อในรูปแบบของการรายงานการชาระ
สินเชื่อ เครดิตบูโรยังเป็นหน่วยงานที่รวบรวมสถิติเพื่อช่วยปรกอบการตัดสินใจในการกาหนดนโยบาย อย่างไรก็ดี
เครดิตบูโรจะไม่เสนอคามเห็นหรือคาแนะนาเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือทางเครดิตของผู้กู้ในการออกรายงานข้อมูล
เครดิต๓๔๘
๕.๔.๓ ด้านตลาดทุน
The Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD) ได้ออกแนวปฏิบัติสาหรับตลาดทุน
(guidelines for the Securities Market Order) หรือ SMO เพื่อเตรียมทางให้กับการจัดตั้งตลาดทุนขึ้นใน
บรูไน ทั้งนี้ The Securities Market Regulations (SMR) ๒๐๑๔ จะมีผลบังคับใช้วันที่ ๑ กุมภาพันธ์
๒๐๑๖ เป็นต้นไป โดย SMR นี้ได้ถูกบัญญัติออกมาให้สอดคล้องกับมาตรา ๒๖๘(๑) ของ SMO๓๔๙ ทั้งนี้
SMO นี้เป็นกฎหมายที่ร่างขึ้นโดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และหลักการกฎเกณฑ์เกี่ยวกับหลักทรัพย์ของ the
International Organization of Securities Commissions กฎหมายฉบับนี้มีขึ้นเพื่อให้การควบคุมตลาด
ทุน และผู้ ที่มีส่ วนเกี่ยวข้องเป็ นไปอย่ างมีประสิ ทธิภาพ และเพื่อให้ ความคุ้มครองแก่ผู้ ลงทุนและยกระดับ
ความลับในตลาด กฎหมายนี้มีผลเป็นการยกเลิก the Securities Order ๒๐๐๑ และ Mutual Funds

๓๔๘

Autoriti Monetari Brunei Darussalam, About the Credit Bureau, http://www.ambd.gov.bn/birokredit/overview-of-creditbureau, accessed on ๑๘ December ๒๐๑๔.
๓๔๙
The Autoriti Monetari Brunei Darussalam Order ๒๐๑๐ Section ๒๖๘(๑) ระบุว่า “The Authority may, with the approval of
His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan, make such regulations as it considers necessary or expedient for giving effect
to and carrying out the provisions of this Order, including the prescription of any fees or other things required to be or
which may be prescribed.”
๑๕๐

Order ๒๐๐๑๓๕๐ SMO มีการกาหนดแนวทางการอนุญาตและการควบคุมกิจกรรมเกี่ยวกับตลาดทุน ใน
ปัจจุบัน สานัก AMBD ได้ลงนามในบันทึกความตกลงกับคณะกรรมการหลักทรัพย์ มาเลเซียเพื่อที่จะส่งเสริม
ความร่วมมือในเรื่องตลาดทุน๓๕๑
๕.๔.๔ ด้านการฟอกเงิน
บรูไนได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงินที่ให้อานาจแก่หน่วยงานของรัฐให้มีอานาจ
อย่างกว้างขวางในการจับกุมธุรกิจ ระงับบัญชี และบังคับให้บุคคลแสดงรายการทรัพย์สินหากเป็นกรณีที่มีมี
หลักฐานถึงทรัพย์สิ นที่ไม่สามารถอธิบายได้ถึงที่มา (Unexplained Wealth Declarations)๓๕๒ โดย
Constitution of Brunei Darussalam (Order made under Article ๘๓(๓)) the Criminal Asset
Recovery Order ๒๐๑๒ และ amendments to Anti-Terrorism Order ให้อานาจเจ้าหน้าที่เพื่อให้มี
เครื่องมือในการตรวจสอบอาชญากรรมทางการเงิน ๓๕๓ โดยมีการกาหนดการกากระทาที่ถือเป็นการฟอกเงิน
ใน Money laundering offences Section ๓ ได้แก่ มีส่วนร่วมโดยตรงหรือโดยอ้อมกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการประกอบอาชญากรรม กระทาการแลกเปลี่ยน การโอนเงินหรือทรัพย์สินที่
ได้มาโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการกระทาความผิดอย่างร้ายแรงเพื่อปิดบังหรือซ่อนเร้นถึงที่มาของเงินและ
ทรัพย์สินหรือเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นที่มีส่วนในการกระทาความผิดหรือหลบหนีการกระทาความผิด๓๕๔ เป็น
ต้น นอกจากนี้สถาบั นการเงินยังมีหน้าที่ต้องตรวจสอบและยืนยันธุรกรรมการเปิดบัญชีระหว่างประเทศ
ด้วย๓๕๕
The Criminal Asset Recovery Order ๒๐๑๒ ให้อานาจแก่ Financial Intelligence Unit (FIU)
ในการระงับธุรกรรมต้องสงสัย เข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวกับรั ฐบาล สถาบันการเงิน หรือธุรกิจที่มิใช่
๓๕๐

Autoriti Monetari Brunei Darussalam Policy Statement ๒/๒๐๑๓ dated ๓๑ December ๒๐๑๓.
http://www.ambd.gov.bn/images/policy/AMBD%20Policy%20Statement%202-2013.pdf accessed on ๒๐ February ๒๐๑๕.
๓๕๑
The Brunei Times, AMBD issues Securities Market Regulations ๒๐๑๔, Bandar Seri Begawan, ,
http://www.bt.com.bn/news-national/2015/02/03/ambd-issues-securities-market-regulations-2014 accessed on ๓ February
๒๐๑๕.
๓๕๒
Constitution of Brunei Darussalam (Order made under Article ๘๓(๓)) the Criminal Asset Recovery Order ๒๐๑๒,
Unexplained wealth, Section ๘๖ (๑) For the purposes of this Order, a person has unexplained wealth if the value of the
person’s total wealth as described in subsection (๒) is greater than the value of the person’s lawfully acquired wealth as
described in subsection (๓)…
๓๕๓
กล่าวโดย the Attorney General’s Chambers ในการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๐๑๒
๓๕๔
Constitution of Brunei Darussalam (Order made under Article ๘๓(๓)) the Criminal Asset Recovery Order ๒๐๑๒ Section
๓ (๑) ระบุว่า “A person commits the offence of money laundering if the person (a) engages, directly, or indirectly in a
transaction that involves money, or property, that is the proceeds of crime;…”
๓๕๕
Constitution of Brunei Darussalam (Order made under Article ๘๓(๓)) the Criminal Asset Recovery Order ๒๐๑๒ Section
๑๐ ระบุว่า “When entering into cross-border correspondent banking relationships, financial institutions shall- (a) identify
and verify the identification of respondent institutions with which they conduct correspondent banking relationships;…”
๑๕๑

สถาบันการเงินรวมถึงบุคคลในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง๓๕๖ ได้แก่ นายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ทนายความ
นักบัญชี ผู้ค้าอัญมณี๓๕๗ ทั้งนี้ธุรกรรมที่มีมูลค่าที่กาหนดตามกฎหมายที่กระทาผ่านบุคคลดังกล่าวจะต้องมี
การรายงานไปยัง FIU๓๕๘ หากฝ่าฝืนมีโทษจาคุกสูงถึง ๓ ปี และมีโทษปรับสูงถึง ๕๐,๐๐๐ เหรียญบรูไน๓๕๙
๕.๔.๕ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ
การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐทั้งหมดถูกกระจายความรับผิดชอบไปแต่ละกระทรวงและกรมซึ่งเป็น
หน่วยงานที่มีการจัดการในเรื่องดังกล่าว แต่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการเงินและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่คณะกรรมการประมูลภาครัฐภายใต้กระทรวงการคลังอนุมัติ
การจัดซื้อของภาครัฐจะต้องเป็นไปตาม Financial Regulations of ๑๙๘๓ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่าง
ยุติธรรม เปิดเผย มีการแข่งขันได้ ทั้งยังต้องเป็นไปตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใส
และมีประสิทธิภาพ ผู้ชนะการประมูลจะต้องเป็นผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุดเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่รัฐบาลและ
เป็นไปตามข้อกาหนดในเรื่องการประมูล หากเป็นงานหรือบริการที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕,๐๐๐ เหรียญดอลลาร์
สหรัฐ ไม่จาต้องมีการประมูลต่อสาธารณะทั้งนี้เป็นไปตาม Financial Regulation ๓๒๗๓๖๐ แต่หากเป็นงาน
หรือบริการที่มีมูลค่าเกินกว่า ๕,๐๐๐ เหรียญดอลลาร์สหรัฐ จะต้องดาเนินกระบวนการประมูลตามกฎเกณฑ์
๓๕๖

Constitution of Brunei Darussalam (Order made under Article ๘๓(๓)) the Criminal Asset Recovery Order ๒๐๑๒ Section
๖ (๑) ระบุว่า “Financial institutions or designated non-financial businesses and professions shall, with respect to each
customer, obtain and verify, as part of their obligation under section ๕…”
๓๕๗
Constitution of Brunei Darussalam (Order made under Article ๘๓(๓)) the Criminal Asset Recovery Order ๒๐๑๒ Access
to information Section ๓๑ (๑) ระบุว่า “ In relation to any information it has received in accordance with its functions, the
Financial Intelligence Unit is authorized to obtain from any entity or person, subject to the reporting obligations required
by sections ๑๕ and ๑๖, any additional information that the Financial Intelligence Unit deems necessary to carry out its
functions and such information requested shall be provided within the time limits set and in a form specified by the
Financial Intelligence Unit…”
๓๕๘
Constitution of Brunei Darussalam (Order made under Article ๘๓(๓)) the Criminal Asset Recovery Order ๒๐๑๒ Reports
about cross border movements of cash Section ๓๗ (๑) ระบุว่า “A person shall not move or attempt to move into or out of
Brunei Darussalam cash the total value of which exceeds the prescribed amount, without giving a report in respect of the
movement accordance with this section…”
๓๕๙
Constitution of Brunei Darussalam (Order made under Article ๘๓(๓)) the Criminal Asset Recovery Order ๒๐๑๒ Reports
about cross border movements of cash Section ๓๗ (๒) ระบุว่า “A person who contravene subsection (๑) is guilty of an
offence and liable on conviction to a fine not exceeding $๕๐๐๐๐, imprisonment for a term not exceeding ๓ years or
both…”
๓๖๐
Financial Regulation Article ๓๒๗ ระบุว่า “Works, services and stores not exceeding $๕,๐๐๐ in cost may be indented
without recourse to public tender. However, if the cost is expected to exceed $๑,๐๐๐ the Controlling Officer shall invite
written quotations from a reasonable number of rebutable suppliers and shall accept the quotation most favourable to
the Government. Reference to the correspondence shall be shown on the payment voucher. Indents for works or services
shall show the full specification of the works or services required and of the agreed charges, and it shall also show the
agreed time of completion. Indents for stores shall be drawn up as is provided in Regulation ๕๑๗.”
๑๕๒

ที่กาหนดใน Circular Letter ref: ๓/๒๐๐๔ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๐๐๔๓๖๑ ทั้งนี้ รัฐบาลได้ยึดหลักการ
สาคัญในเรื่องของ ความคุ้มค่าด้านราคา เป็นไปอย่างเปิดเผยและยุติธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ
ความซื่อตรง โดยรูปแบบของการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ การจัดซื้อรายย่อย โดยการเสนอราคา และโดยการ
ประมูล การประมูลยังแบ่งออกได้เป็น ๓ วิธี ได้แก่ การประมูลโดยเปิดเผย โดยคัดเลือกเฉพาะราย โดยจากัด
การประมูลหรือเป็นกรณียกเว้น๓๖๒
๕.๔.๖ ด้านอื่นๆ
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
โครงการพัฒ นาโครงสร้ างพื้น ฐานส่ วนมากในบรูไนมาจากงบประมาณของภาครัฐ เป็นส่ วนใหญ่
ตัวอย่างเช่น ในช่วงแผนพัฒนาประเทศที่ ๗ (The Seventh National Development Plan ๑๙๙๖๒๐๐๐) การลงทุนกว่า ๘,๐๐๐ ล้านเหรียญบรูไนมาจากการลงทุนของภาครัฐถึงร้อยละ ๗๐.๘ และมาจาก
การลงทุนภาคเอกชนร้อยละ ๒๙.๒ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการลงทุนของภาคเอกชนยังมีสัดส่วนที่น้อยอยู่ แต่หาก
เมื่อพิจารณาสถานการณ์ที่รัฐต้องพึ่งพาการส่งออกน้ามันและก๊าซซึ่งถือเป็นร้อยละ ๘๐ ของรายได้ทั้งหมด
ของประเทศแล้วจะพบว่า การพึ่งพาการส่งออกน้ามันซึ่งเป็นทรัพยากรสิ้นเปลืองไม่สามารถทดแทนได้และมี
โอกาสที่จะหมดลง ตลอดจนต้องขึ้นอยู่กับราคาน้ามันของตลาดโลก ดังนั้น รัฐบาลบรูไนจึงมีความจาเป็นที่
จะต้อ งหาทางเลื อ กในการพั ฒ นาเพื่อ ช่ว ยในการปรับปรุ งคุณ ภาพของบริก ารสาธารณะและเปิดโอกาส
ภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาให้เกิดความหลากหลายและการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจ
บรูไนได้เริ่มกระบวนการนโยบายการพัฒนาประเทศโดยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ซึ่งได้เริ่มโดยผนวก
เข้าไว้ใน แผนพัฒนาประเทศที่ ๕ (The Fifth National Development Plan ๑๙๘๖-๑๙๙๐) และได้มีการ
ดาเนินการต่อเนื่องในแผนต่อมา ๓๖๓ ทั้งนี้รูปแบบของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในบรูไนนั้นได้เริ่มขึ้นจากความ
ร่วมมือระหว่างตัวแทนรัฐบาลและ / หรือหน่วยงานภาครัฐก่อนที่จะมีการแปรรูปจากรัฐบาลเป็นเอกชนอย่าง
แท้จ ริง ทั้งนี้ ตัวแทนรัฐ บาลและหน่ว ยงานภาครัฐ ได้ถูกแปรรูปไปเป็นรูปแบบองค์กรนิติบุคคลที่มีการจด
ทะเบียนและประกอบกิจการภายใต้ Companies Act โดยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะความเป็นเจ้าของ
๓๖๑

Financial Regulation Article ๓๒๘ ระบุว่า “Where works, services, and stores exceed $๕,๐๐๐ in cost, tenders procedure
shall be followed.” (Please refer to Circular Letter ref:๓/๒๐๐๔ dated ๒๖October ๒๐๐๔ for updated regulation.) See more
at: http://www.mof.gov.bn/index.php/tender-process/financial-regulation#sthash.PZiC8EMv.dpuf accessed on ๑๗ March
๒๐๑๕.
๓๖๒
Kementerian Dewangan, Ministry of Finance, Brunei Darussalam, State Tender Board, Guidelines for Government
Procurement, Brunei Darussalam Government, http://www.mof.gov.bn/index.php/general-information-state-tender-board,
accessed on ๑๗ December ๒๐๑๔.
๓๖๓
Hjh Zainab binti Hj Morshidi, Proceedings Paper Presentations Session : Privatisation and Corporatisation: Brunei
Darussalam’s Experience, Department of Policy and Coordination, Economic Planning and Development Department,
Brunei Darussalam, http://www.csstc.org/reports/egm/p4/presentation_Brunei.htm, accessed on ๑๙ December ๒๐๑๔.
๑๕๓

โดยระยะเปลี่ยนถ่ายจนกว่าองค์กรนิติบุคคลจะแปรรูปเป็นรัฐวิสาหกิจนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะองค์กรที่จะเกิดมี
ขึ้นใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความพร้อมในการแปรรูปเป็นบริษัทเอกชนอย่างแท้จริง
กระบวนการการเปลี่ยนระบบการบริหารจากรัฐเป็นเอกชน (Corporatization) หรือการแปรรูป
รัฐ วิส าหกิจ (Privatization) ในประเทศบรูไนนั้นเป็นไปตามแต่ละกรณี โดยทั่ว ไปแล้ วหน่ว ยงาน The
Economic Planning and Development Department จะพิจารณาข้อเสนอจากแต่ละกระทรวงและ
หน่วยงานราชการ แต่ละข้อเสนอจะถูกประเมินและพิจารณาตามหลักเกณฑ์ เช่น ความสามารถในการได้มา
ซึ่งกาไรและการเจริญเติบโตของธุรกิจ พิจารณาการดารงอยู่ของประโยชน์ต่อสังคมตามเป้าหมายขององค์กรที่
เคยมีมา นอกจากนี้ ยังต้องข้อเสียเปรียบจากกระบวนการแปรรูปที่จะกระทบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของ
องค์กร และมูลค่าของประโยชน์ที่ได้รับจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ทั้งนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการประเมินและ
พิจารณาข้อเสนอนั้นเป็นอานาจของคณะกรรมการเฉพาะกิจสาหรับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยก่อนหน้านี้มี
ผู้ ช่ว ยรั ฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงการคลั งเป็น ประธาน โดยคณะกรรมการนี้ไ ด้ถู กย้ ายไปอยู่ ภ ายใต้ค วาม
รับผิดชอบของสานักนายกรัฐมนตรีเมื่อปลายปี ๒๐๐๑ คณะกรรมการเฉพาะกิจนี้ประกอบด้วยสมาชิก ๘
ท่ า น ประกอบด้ ว ย เจ้ า หน้ า ที่ อ าวุ โ สของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งและปั จ จุ บั น มี เ ลขานุ ก ารประจ าส านั ก
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ทั้งนี้ เมื่อข้อเสนอกระบวนการการเปลี่ยนระบบการบริหารจากรัฐเป็นเอกชนหรือ
ข้อเสนอการแปรรูปรัฐวิสาหกิจได้รับการประเมินโดยคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดย
ที่ผ่านมามีการพิจารณาการเปลี่ย นระบบการบริหารจากรัฐเป็นเอกชนสาหรับกรมสื่อสารโดยการก่อตั้งเป็น
บริษัทสืบทอดกิจการ (successor company) โดยบริษัทสืบทอดกิจการนี้อยู่ภายใต้ the Successor
Company Act และกากับโดยองค์กรกากับดูแลที่กาหนดโดย Telecommunication Act๓๖๔
๕.๕ บทสรุปและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจภายในของบรูไน
การได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจในประเทศบรูไนนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการและอาจต้องใช้
เวลาในการพิจารณา ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มจากเว็บไซต์ของ BEDB ที่ www.bedb.com.bn
ข้อมูลและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และทรัพยากรธรรมชาติ สามารถ
ขอรับได้จากหน่วยงานสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการ Ministry of Industry and Primary Resources
ชั้น ๓ Jalan Menteri besar, Bandar Seri Begawan BB๓๙๑๐ เบอร์โทรศัพท์ ๖๗๓-๒๓๘๐๐๒๖ เว็บไซต์
www.industry.gov.bn แม้ธุรกิจที่ไม่มีตัวแทนปรากฏอยู่ในประเทศบรูไน ธุรกิจนั้นๆ ก็จะต้องมีใบอนุญาต
ประกอบกิจการหากมีการประกอบการในบรูไน เว้นแต่ เป็นกรณีที่มีการทาตลาดสินค้านั้นแบบถึงมือผู้รับหรือ
แบบประตูถึงประตู (Door To Door) ซึ่งทาการโดยพนักงานขายในประเทศบรูไน หากเป็นกรณีที่ทาธุรกิจ

๓๖๔

Hjh Zainab binti Hj Morshidi, Proceedings Paper Presentations Session : Privatisation and Corporatisation: Brunei
Darussalam’s Experience, Department of Policy and Coordination, Economic Planning and Development Department,
Brunei Darussalam, http://www.csstc.org/reports/egm/p4/presentation_Brunei.htm, accessed on ๑๙ December ๒๐๑๔.
๑๕๔

หรือขายสินค้าโดยตรงกับรัฐบาลนั้นไม่จาต้องมีผู้แทนที่ถือสัญชาติบรูไนในการดังกล่าว ๓๖๕ ปัจจุบันบรูไนไม่มี
กฎหมายกาหนดแบบเกี่ยวกับสัญญาเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดจาหน่ายสินค้าโดยเฉพาะ สัญญาที่ทาระหว่าง
คู่สัญญาจะอยู่ภายใต้บังคับของ Contracts Act Chapter ๑๐๖ และ Unfair Contract Terms Act
Chapter ๑๗๑ ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาโดยทั่วไปและ The Sale of Goods Act Chapter ๑๗๐
เป็นบทกฎหมายที่กาหนดการทาสัญญาเกี่ยวกับการขายสินค้า
ทั้งนี้ อาจสรุปรูปแบบการทาธุรกิจในประเทศบรูไน ลักษณะการประกอบธุรกิจแต่ละประเภทและผู้มีสิทธิ
จัดตั้งองค์กรธุรกิจได้ดังนี้
ตารางที่ ๓๑: รูปแบบและเงื่อนไขของแต่ละประเภทองค์กรธุรกิจ
รูปแบบองค์กรธุรกิจ
ธุรกิจเจ้าของ
คนเดียว
ห้างหุ้นส่วน

บริษัทเอกชน

บริษัทมหาชน

สาขาของธุรกิจ
ต่างด้าว

๓๖๕

ลักษณะ
มีเจ้าของคนเดียว และรับผิดแบบไม่
จากัด
ประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่ ๒๐ คนขึ้น
ไป และจะต้องมีหุ้นส่วนชาวบรูไนฯ
หรื อผู้ ได้รั บ อนุญาตให้ อยู่ในบรูไนฯ
โดยถาวรอย่างน้อย ๑ คน
จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
บริษัท และมีจานวนผู้ถือหุ้นตั้งแต่ ๒
คนขั้นไปแต่ไม่เกิน ๕๐ คน
ต้องมีกรรมการบริษัทอย่างน้อยสอง
คน และกรรมการบริ ษัท จานวนไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นคนบรูไนฯ
ต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย ๗ คนขึ้นไป
และต้องมีกรรมการบริษัทที่เป็นคน
บรูไนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมดในบริษัท
นักลงทุนต่างด้าวที่ไม่สามารถจัดตั้ง
บริษัท สามารถจัดตั้งเป็นสาขาธุรกิจ
ต่ า งด้ า วได้ ซึ่ ง จะมี อ านาจในการ

ผู้มีสิทธิจัดตั้ง
นักลงทุนในประเทศเท่านั้น
การลงทุนโดยนักลงทุนต่างด้าวขึ้นอยู่
กั บ การพิ จ ารณาของหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง
นั ก ลงทุ น ต่ า งด้ า วได้ รั บ อนุ ญ าตให้
ประกอบธุรกิจ

นั ก ลงทุ น ต่ า งด้ า วได้ รั บ อนุ ญ าตให้
ประกอบธุรกิจ

นั ก ลงทุ น ต่ า งด้ า วได้ รั บ อนุ ญ าตให้
ประกอบธุรกิจ

Ibu Usa, Business Intelligence Report, Vol ๑, Strategic Information and Opportunities, International Business Publications,
USA, ๒๐๐๐, p. ๑๑๙.
๑๕๕

รูปแบบองค์กรธุรกิจ

ลักษณะ
ผู้มีสิทธิจัดตั้ง
ดาเนินกิจการต่างๆเหมือนกับบริษัท
กิจการร่วมทุน
ร่ ว มทุน ในลั กษณะการก่อตั้ งบริษั ท การลงทุนโดยนักลงทุนต่างด้าวขึ้นอยู่
หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นระหว่ า งบริ ษั ท กั บ การพิ จ ารณาของหน่ ว ยงานที่
ต่างชาติและบริษัทของบรูไนฯ
เกี่ยวข้อง
ทีม่ า: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ รอบรู้เรื่องการลงทุนในอาเซียน:
บรูไนดารุสซาลาม (๒๕๕๗) และ APEC Services Trade Access Requirements (STAR) Database,
Asia-Pacific Economic Cooperation (๒๐๑๓)

๑๕๖

บทที่ ๖
กฎหมายทีด่ ินของประเทศบรูไน
๖.๑ บทนา
การปกครองที่ดินและอาณาเขตของบรูไนมีที่มาโดยศาสนาอิสลามมีอานาจเหนืออาณาจักรบรูไน
ในช่วงศตวรรษที่ ๑๔ และอาณาจักรบรูไนเริ่มจะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นในช่วงศตวรรษที่ ๑๕ และ ๑๖ เมื่อ
บรูไนได้ปกครองอาณาเขตบริเวณชายฝั่งของตะวันตกเฉียงเหนือของบอร์เนียว และบางส่วนของกาลีมันตัน
(Kalimantan) และฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ ชาวดัตช์ โปรตุเกส และสเปนได้เริ่มมาเยือนหลังจากศตวรรษที่ ๑๖ เป็น
ต้นมา บรูไนได้สูญเสียการปกครองให้กับสเปนและดัชต์และลดอานาจลงเรื่อยมาจนกระทั่งกลายเป็นอาณา
นิคมภายใต้อังกฤษและดัชต์ในท้ายที่สุด๓๖๖ ในช่วงศตวรรษที่ ๑๙ บรูไนอยู่ภายใต้การสนับสนุนจากอังกฤษใน
การปกป้องบริเวณชายฝั่งจากการบุกรุกของโจรสลัด Dayak และสถาปนา James Brooke ซึ่งเป็นผู้บุกเบิก
ชาวอังกฤษให้เป็น Rajah of Sarawak ในปี ๑๘๓๙ ต่อมาได้มีการรวมเอาดินแดนที่เรียกว่าลาบวน
(Labuan) ในปี ๑๘๔๖ ต่อมาในปี ๑๘๘๘ บอร์เนียวเหนือกลายเป็นอาณานิคมภายใต้การคุ้มครองโดย
อังกฤษโดยมีสุลต่านปกครองแต่โดยที่อังกฤษมีอานาจในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ต่อมาได้มีการเสีย
พื้นที่ที่เรียกว่า Limbang ถึง Sarawak ในปี ๑๘๙๐ ทาให้บรูไนถูกแยกเป็นสองส่วนและยังคงเป็นอุปสรรคใน
เรืองดินแดนกับมาเลเซียจนปัจจุบัน๓๖๗
ในส่วนของความเป็นเจ้าของอาณาเขต ช่วงเวลาก่อนปี ๑๙๐๖ บรูไนใช้ระบบศักดินา (Feudalism)
ซึ่งประกอบด้วย Tulin, Kuripan, และ Kerajaan โดยเจ้าของที่ดินประเภทดังกล่าวสามารถใช้สิทธิในการ
บังคับเหนือแม่น้าและสัตว์ที่อาศัยบริเวณนั้น ระบบการบริหารในรูป แบบนี้ได้ถูกยกเลิกมาเป็นลาดับในเวลา
ต่อมาเมื่อบรูไนอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ
Kerajaan หรือ แม่น้า Kerajaan เป็นของสานักทรัพย์สินสุลต่านโดยส่วนมากเป็นบริเวณที่อยู่
ใกล้เคียงกับพระราชวัง เป็นที่ดินที่ประกอบด้วยแรงงานที่มีฝีมือและทรัพยากรที่ใช้ในการดารงชีพ และเมื่อ
สุลต่านที่ครอบครองอยู่สิ้นพระชนม์ลง kerajaan จะกลับคืนสู่สานักทรัพย์สินสุลต่านและสืบทอดให้กับรัช
ทายาทซึ่งเป็นสุลต่านคนต่อไป๓๖๘
Kuripan หรือ แม่น้า Kuripan เป็นของ ๔ รัฐมนตรี (Wazir) และเป็นแหล่งรายได้ให้กับรัฐมนตรี
(Wazir) ทั้งนี้รัฐมนตรี (Wazir) ทุกคนจะมีแม่น้าเป็นของตนเอง และมีข้อบังคับให้ Wazir จะต้องแบ่งส่วนของ
๓๖๖
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รายได้ที่ได้จาก Kuripan นี้ให้กับสุลต่านและเช่นเดียวกับกรณีของ Kerajaan ที่ Kuripan จะสามารถโอนต่อ
หรือสืบทอดกันทางมรดกสู่ทายาทได้
Tulin หรือ แม่น้า Tulin โดยผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ ได้แก่ สุลต่าน รัฐมนตรี (Wazir) หรือ มเหสี
(Pengiran) ซึ่งเป็นการถือกรรมสิทธิ์เป็นการส่วนตัว
การโอนให้ซึ่งสิทธิในแม่น้าเหล่านี้จาต้องอาศัยการอนุญาตอย่างเป็นทางการจากสุลต่านและรัฐมนตรี
ของสุ ลต่านจานวนหนึ่ งหรื อสองคน อย่างไรก็ดี ระบบการถือครองอสังหาริมทรัพย์ข้างต้นได้ถูกกระจาย
อานาจ โดยอาณาจักรทั้งหมดได้ถูกควบคุมอานาจโดยส่วนกลางที่เมืองหลวงใน Kampong Ayer หรือที่
เรียกว่าเป็นที่นั่งของอาณาจักร (the seat of the kingdom) โดยมีสุลต่านปกครองโดยส่งผู้ทาการแทนไป
บริหารจัดการ sungai (แม่น้า) และ jajahan (ส่วนที่เป็นเมืองขึ้น) เพื่อให้สามารถปกครองชนจากหลายเชื้อ
ชาติและหลายเผ่าพันธุ์ที่อยู่บนเกาะบอร์เนียว (Borneo) และซูลู (Sulu) ทั้งนี้มีผู้นาชุมชนอยู่ในการบริหารปด
ครองในระดับของ sungai และ jajahan แต่อานาจการปกครองสูงสุดจะอยู่ภายใต้ผู้ทาการแทนสุลต่าน ๓๖๙
ทั้งนี้ การใช้ประโยชน์ของที่ดินในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นไปเพื่อเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่
ในปี ๑๙๐๖ มี การลงนามในสนธิ สั ญ ญาระหว่า งอัง กฤษและบรูไนเป็ นผลให้ บรูไ นตกเป็ นรั ฐ ใน
อารั ก ขาของอั ง กฤษ สนธิ สั ญ ญานี้ บั ญ ญั ติ ถึ ง การสื บ ทอดราชวงศ์ โ ดยอยู่ ภ ายใต้ ก ารจั ด การของ British
resident ที่จะทาการแนะนาสุลต่านในกิจ การต่างๆ ยกเว้นในเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติและศาสนา
ของบรูไนเอง ภายหลังจากมีการประกาศใช้ Land Code ๑๙๐๙ การบริหารจัดการที่ดินนั้นอยู่ภายใต้
หน่วยงานสองหน่วยงานคือ The British Residents และ คณะมนตรีแห่งสุลต่าน (His Majesty the
Sultan in Council) ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี ๑๙๒๙ ได้มีการค้นพบแหล่งน้ามันในบรูไนทาให้ประเทศเกิดความมั่งคั่ง
ต่อมาในปี ๑๙๕๙ รัฐธรรมนูญฉบับลายลักษณ์อักษรได้ประกาศใช้และให้อานาจปกครองภายในโดยคณะ
มนตรีนิติบัญญัติ (Legislative Council) และเป็นการยกเลิก The Residency Agreement of ๑๙๐๖ และ
ได้โอนอานาจปกครองโดย Resident มายังสุลต่านและมีการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กระทาการภายใต้
คาสั่งของสุลต่าน โดยในปี ๑๙๗๑ ภายใต้ข้อตกลงระหว่างบรูไนและอังกฤษยกเลิกการเป็นรัฐในอารักขาของ
บรูไน รัฐธรรมนูญได้ถูกแก้ไขโดยให้อานาจปกครองในเรื่องภายในประเทศทั้งหมดแก่สุลต่า น และอังกฤษมี
อานาจเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันประเทศและกิจการต่างประเทศเท่านั้น ทั้งนี้ บรูไนกลายเป็นรัฐ
อิสรภาพในวันที่ ๑ มกราคม ๑๙๘๔๓๗๐
ตั้งแต่ปี ๑๙๕๙ เมื่อรัฐ ธรรมนูญฉบับแรกได้บัญญัติขึ้นเป็นผลให้ อานาจบริห ารประเทศเป็นของ
สุลต่านเป็นประมุขของประเทศ โดยที่สุลต่านได้รับความช่วยเหลือและคาแนะนาจากคณะมนตรีทั้ง ๕ ได้แก่
the Religious Council, the Privy Council, the Council of Ministers, the Legislative Council, the

๓๖๙
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Council of Succession๓๗๑ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับที่ดิน สุลต่านโดยการใช้อานาจผ่านทางคณะมนตรีมี
อานาจเกี่ยวกับ การโอนที่ดิน การออกกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การอนุมัติการโอนที่ดิน การปรับ การเช่า
และการเช่าช่วง การแต่งตั้งเจ้าพนักงานเพื่อดาเนินการตามกฎหมาย การจัดเก็บรายได้ให้กับรัฐจากค่าเช่า
และค่ารายปีที่รัฐเรียกเก็บ โดยมีการมอบอานาจให้กับคณะกรรมการของคณะรัฐมนตรีหรือเจ้าหน้าที่รัฐอื่น
หรือองค์กรเจ้าหน้าที่รัฐอื่น๓๗๒
๖.๒ ประเภทของที่ดิน
ประเทศบรูไนแบ่งเป็น ๔ เขต ประกอบด้วย Brunei/Muara เป็นเขตที่เล็กที่สุดแต่มีความหนาแน่น
ของพื้นที่ในการบริหารมากที่สุดโดยรวมถึงเมืองหลวง Bandar Seri Begawan และ Tutong ซึ่งเป็นเขตที่อยู่
อาศัยของหลายเผ่าพันธุ์ในพื้นที่ชนบท และ Belait ซึ่งเป็นเขตผลิตน้ามันของประเทศ และ Temburong ซึ่ง
ถูกแบ่งแยกออกมาจากพื้นที่ของประเทศโดย Limbang ของ Sarawak และเป็นเขตพื้นที่ที่มีประชากรอาศัย
อยู่น้อยที่สุดในบรูไน โดยพื้นที่ร้อยละ ๗๕ ของประเทศยังคงไม่ได้รับการพัฒนาและยังถูกปกคลุมด้วยป่าดิบ
ชื้น ทั้งนี้การจัดประเภทของที่ดินอาจแบ่งได้ตามที่กาหนดโดยกฎหมาย Land Acquisition (Cap ๔๑) ได้
เป็น ๔ ประเภท ได้แก่๓๗๓
๖.๒.๑ ที่ดินเพื่อประโยชน์สาธารณะ
บรูไนมีน โยบายในการรั กษาพื้นที่ป่าเพื่อเป็นการผลิตป่าไม้เพื่อใช้ภายในประเทศ และการตัดไม้
ทาลายป่ าตามธรรมชาติ นั้ น ต้องเป็ น ไปในระดับ ที่รักษาความยั่ง ยืน และมีการรักษาพื้น ที่ป่าที่มี ไม้สั กไว้
เนื่องจากเศรษฐกิจของบรูไนส่วนมากยังคงขึ้นอยู่กับการส่งออกปิโตรเลียม การเกษตรในบรูไนนั้นไม่เป็นที่
นิยมมากนักเนื่องจากมีปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นที่ให้รายได้และจูงใจมากกว่า๓๗๔ รัฐบาลอนุญาตให้มีการทาการ

๓๗๑

John O'Shaughnessy, Clifford J. Shultz, Anthony Pecotich, Handbook of Markets and Economies: East Asia,
Southeast, M.E. Sharpe, New York, ๒๐๐๖,P.๕๒.
๓๗๒
Ministry of Development Brunei Darussalam, Land Administration System in Brunei Darussalam “Towards a Progressive
Land Administration and Management”, Presented by Haji Rahmad Haji Japar (Acting Commissioner of Land) Negara Brunei
Darussalam Geospatial Forum ๑๗-๑๙ September ๒๐๑๒, Hanoi, Vietnam
๓๗๓
Land Acquisition Cap ๔๑ Article ๓(๑) Land may be acquired under the provisions of this Act whenever it is needed –
(a) For a public purpose; or
(b) For a residential site area; or
(c) For a factory area; or
(d) For any person, association of persons or company undertaking a work of public utility.
๓๗๔
Virginia H. Dale,Effects of Land-Use Change on Atmospheric CO 2 Concentrations-South and Southeast Asia as a Case
Study, Springer-Verlag New York, Inc, New York, ๑๙๙๔, P.๓๙.
๑๕๙

เกษตรกรรมบนที่ดิน ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ปีก การเพาะไข่ การปลูกผัก ผลไม้ กาแฟ และเนื่องจากส่วนมาก
ของพื้นที่เป็นเขตป่าร้อนชื้นจึงมีการทาไม้ซุงเป็นจานวนมาก ถือเป็นรายได้หลักประเภทหนึ่งของประเทศ๓๗๕
ประมาณร้อยละ ๙๕.๙๔ ของเนื้อที่ที่ดินทั้งประเทศเป็นของรัฐ โดยมาตรา ๔ ประมวลกฎหมายที่ดิน
บทที่ ๔๐ กาหนดว่า ที่ดินที่เป็นพื้นที่ป่าไม้ ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ไม่มีเจ้าของ หรือไม่ได้มีการทากสิกร
รมให้สันนิษฐานว่าเป็นที่ดินของรัฐและอยู่ภายใต้กฎหมายนี้ เว้นแต่ถูกกาหนดเป็นอย่างอื่นภายใต้ Land
Code ค.ศ.๑๙๐๗๓๗๖ ทั้งนี้การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้อยู่ภายใต้ดุลพินิจของคณะมนตรีแห่งสุลต่านเพื่อ
ประโยชน์และเป็นไปตามที่กาหนดตามกฎหมายนี้๓๗๗
๖.๒.๒ ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
เป็นบริเวณที่รัฐกาหนดให้เป็นที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
๖.๒.๓ ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในภาคการผลิตน้ามันและก๊าซธรรมชาติ๓๗๘
๖.๒.๔ ที่ดินสาหรับบุคคล สมาคม คณะบุคคล หรือบริษัทที่ดาเนินกิจการเพื่อสาธารณูปโภค
เป็นที่ดินเพื่อใช้ทาการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อสาธารณูปโภค เช่น ท่าเรือ
สะพาน ถนน ทางหลวง ท่อส่งน้ามัน และการวางเครือข่ายโทรคมนาคม เป็นต้น
๖.๓ สิทธิในที่ดินและการใช้ประโยชน์จากที่ดิน
ในศตวรรษที่ ๑๙ บรูไนมีสิทธิ์ในที่ดิน ๓ ประเภทโดยมีชนชั้นสูงหรือเชื้อพระวงศ์ (Pengirans) เป็นผู้
ครองพื้น ที่โ ดยเรี ยกกัน โดยทั่วไปว่าบรู ไนและได้รับรายได้จากที่ดินนั้น สิ ทธินี้ไม่ได้ถูกจากัดอยู่เพียงการ
ปกครองอาณาบริเวณเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการเก็บภาษีผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่นั้น โดยส่วนมากการแบ่งพื้นที่

๓๗๕

John O'Shaughnessy, Clifford J. Shultz, Anthony Pecotich, Handbook of Markets and Economies: East Asia, Southeast
Asia, Australia, New Zealand, M.E. Sharpe, New York, ๒๐๐๖¸ ๑๙๙๕, P.๔๘.
๓๗๖
Land Code Cap ๔๐ Section ๔ All forest, waste unoccupied or uncultivated land shall be presumed, subject to the
establishment of any claim thereto registered in accordance with the provisions of the Land Code ๑๙๐๗ to be state land
and all cultivated lands which have been abandoned or suffered to lie waste shall be deemed to be forest or waste land
within the meaning of this section:…
๓๗๗
Land Code Cap ๔๐ Section ๓ His Majesty in Council may alienate Government land for such interest and in such
manner as is authorised by this Code.
๓๗๘
Marshall Cavendish Corporation, World and Its Peoples: Malaysia, Philippines, Singapore, and Brunei, Marshall
Cavendish Corporation, New York, ๒๐๐๘, p.๑๒๐๘.
๑๖๐

เป็นไปตามลักษณะภูมิประเทศ ได้แก่ ภูเขา แม่น้าลาธาร ความร่ารวยของผู้ปกครองพื้นที่นั้นจึงขึ้นอยู่กับ
จานวนของผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ตนปกครอง๓๗๙
การถือครองที่ดินมี ๓ ประเภท ดังนี้
(๑) Kerajaan เป็นที่ดินประเภทที่สุลต่านมีสิทธิในอานาจตุลาการ การเงิน และการพาณิชย์
(๒) Kuripan เป็นที่ดินประเภทที่รัฐมนตรี (wazirs) มีสิทธิในอานาจตุลาการ การเงิน และการ
ค้าขาย
(๓) Sungei และ hamba tulin หรือ pusaka เป็นที่ดินสาหรับเอกชนถือครองและสามารถสืบทอด
สิทธิทางการเงินและทางการพาณิชย์ทางมรดกได้
บรูไนใช้ระบบที่ปรับเปลี่ยนได้ (Modified system) ในการจดทะเบียนสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ โดย
มีรูปแบบการถือครองที่ดินดังต่อไปนี้
๖.๓.๑ กรรมสิทธิ์
การถือของสิทธิ์เด็ดขาด (Freehold) โฉนดที่ดินที่ได้มีการจดทะเบียนแล้วจะมีกรรมสิทธิ์ตลอดอายุ
ของผู้ถือกรรมสิทธิ์ การโอนกรรมสิทธิ์ทาได้โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะมนตรีแห่งสุลต่าน
ภายหลังรัฐบาลบรูไนได้เปลี่ยนระบบการครอบครองที่ดินโดยยกเลิกการครอบครองที่ดินของคนต่าง
ด้าวผ่านการมอบอานาจให้กับทนายกระทาการแทน ในวันที่ ๑ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๑๑ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสใน
การครอบครองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีผลทาให้ โฉนดที่ดินทั้งหมด ๔๗,๐๐๐ ฉบับที่ออก
โดยการมอบอานาจให้ทนายความนั้น ถูกแปลงเป็นการเช่าระยะเวลา ๖๐ ปี ที่จะต้องจดทะเบียนที่กรมที่ดิน
โดยก่อนหน้านี้ โฉนดที่ดินที่ออกโดยทนายผู้รับมอบอานาจนั้นไม่จาต้องมีการจดทะเบียนที่กรมที่ดินแต่อย่างใด
การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลบังคับต่อผู้ที่พานักอาศัยอยู่ในบรูไนและนักลงทุนต่างชาติที่ใช้ทนายผู้รับมอบ
อานาจในการซื้อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ ร วมทั้ ง ที่ดิ น และสิ่ งปลู กสร้ าง ภายใต้ก ฎหมายบรู ไ น ผู้ ที่ จะมี สิ ทธิ ถื อครอง
กรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นจะต้องเป็นพลเมืองชาวบรูไน อย่างไรก็ดี มีข้อกังวลว่านโยบายใหม่นี้จะเป็นอุปสรรคต่อ
นักลงทุนในบรูไน
ในกรณีของการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของที่ดินที่ต้องการขายที่ดินของตนจะเลือกวิธีการชาระ
เงินโดยผ่านความตกลงในการโอน หรือ Memorandum of Transfer (MOT) ทั้งนี้ การชาระราคาเต็ม
จานวนจะต้องมีก่อนวันสิ้นสุดของระยะเวลาเช่า ๖๐ ปี หรือภายหลังระยะเวลาเช่าสิ้นสุดลง ในทางปฏิบัติ
โฉนดการเช่าที่ดินระยะเวลา ๖๐ ปีนี้ สามารถใช้เป็นหลักประกันกับทางธนาคารได้ ถึงแม้ว่าจะไม่มีกฎหมาย
รองรับก็ตาม อย่างไรก็ดี หากรัฐบาลพบว่าการเช่าที่ดินในระยะเวลา ๖๐ ปีนี้ นาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์จากที่
๓๗๙

R. Haller-Trost, Edited by Clive Schofield and Martin Pratt, The Brunei-Malaysia Dispute Over Territorial and Maritime
Claims in International Law, Maritime Briefing, Vol ๑ No. ๓, International Boundaries Research Unit, United Kingdom,
๑๙๙๔.P.๙.
๑๖๑

เคยแจ้งรัฐบาลไว้ รัฐบาลสามารถที่จะเพิกถอนสิทธิการเช่าที่ดินนั้น โดยแจ้งให้ผู้เช่าที่ดินทราบล่วงหน้า ๓๐
วัน โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆ๓๘๐
๖.๓.๒ สิทธิครอบครอง
- การถือครอง Strata ซึ่งเป็นการถือครองสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินที่อยู่ภายใต้ Land Code (Strata)
S๒๙/๙๙ Revised Edition ๒๐๐๐๓๘๑ โดยการถือครอง Strata จะได้สิทธิการถือครองประเภท
นี้ในสิ่งปลูกสร้างเป็นระยะเวลาสูงสุด ๙๙ ปี
- รัฐบาลอาจให้ใบอนุญาตครอบครองอย่างชั่วคราวในที่ดิ นของรัฐเพื่อใช้ในการทาเกษตรกรรม
การพาณิชย์ ที่พักอาศัย หรืออุตสาหกรรม ใบอนุญาตนี้ไม่มีการจดทะเบียนและจะต้องต่ออายุ
ทุกปี
๖.๓.๓ สิทธิในที่ดินที่สงวนไว้โดยรัฐ
สิทธิในที่ดินที่สงวนไว้โดยรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน
มาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินกาหนดว่าโฉนดที่ดินที่ทาการจดทะเบียนไว้แล้วเป็นกรรมสิทธิ์
แก่ผู้ที่มีชื่อปรากฏบนโฉนดนั้น และมีสิทธิเพียงบนหน้าดินของที่ดินนั้นและมีสิทธิในการโอนเปลี่ยนมือการ
โอนโดยทางมรดก การให้ สิ ทธิในดอกผลการครอบครองในที่ดิน โดยอยู่ภ ายใต้ บทบัญญัติแห่ งประมวล
กฎหมายที่ดิน ทั้งนี้มีข้อยกเว้นดังต่อไปนี้ซึ่งหากมิได้มีบทบัญญัติใดบัญญัติยกเว้นไว้ โดยรัฐบาลจะเป็นผู้มีสิทธิ
ดังนี้
๑) สิทธิในแร่ วัตถุดิบจากแร่รวมทั้งน้ามัน ที่อยู่ใต้ที่ดินที่พบภายหลังจากใช้บังคับประมวลกฎหมาย
ที่ดิน การใช้สิทธินั้น การจ่ายค่าชดเชยต่อความเสียหาย
๒) สิทธิเรียกคืนส่วนหนึ่งส่วนใดของที่ดินนั้นเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยการพิจารณาจากคณะ
มนตรี แห่งสุลต่านและจะมีการจ่ายค่าชดเชยให้
๓) สิทธิในการขนดินออก ดินเหนียว กรวด ทราย หิน หรือวัตถุชนิดอื่นซึ่งมีความจาเป็นจะต้อง
นามาใช้เพื่อทาถนน สิ่ งปลูกสร้างสาธารณะ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอื่นโดยไม่ต้องจ่าย
ค่าชดเชยเว้นแต่เป็นความเสียหายโดยตรงแก่พืชเกษตร ดอกผล ต้นไม้ และสิ่งปลูกสร้าง
๔) สิ ท ธิ ใ นการจั ด การทางน้ าส าหรั บ การระบายน้ า หรื อ เพื่ อ ประโยชน์ เ กี่ ย วกั บ เหมื อ ง หรื อ
อุตสาหกรรม และเพื่อการใช้ประโยชน์อื่นโดยทั่วไป ทั้งนี้ไม่มีการระบุในกฎหมายถึงการจ่าย
ค่าชดเชยให้แต่อย่างใด

๓๘๐
๓๘๑

บทสัมภาษณ์นักกฎหมายบรูไน วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ บันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม
Land Code (Strata) S๒๙/๙๙ Revised Edition ๒๐๐๐ Section ๓ This Act applies only to registered land.
๑๖๒

๕) สิทธิสาหรับรัฐบาล เจ้าพนักงานรัฐ ตัวแทน เพื่อสร้างถนนตัดผ่านหรือเหนือที่ดินที่มีการโอน
ภายหลังวันที่ ๑ กรกฎาคม ๑๙๕๕ และเพื่อการเดินข้ามผ่านหรือผ่านโดยรถลากที่มีหรือไม่มี
สัตว์ลาก และไม่ว่าโดยยานพาหนะขนาดใดก็ตาม และในการขุดเจาะทั้งบนดินและใต้พื้นดินเพื่อ
การวางท่อสาหรับชุมสายโทรเลขและโทรศัพท์ หรือทาการอันจาเป็นเพื่อการดังกล่าว ซึ่งไม่เกิน
๑๕๐ การเชื่อมต่อต่อหนึ่งจุด จะได้รับค่าชดเชยที่เหมาะสมจากรัฐในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อ
พืชผลเกษตรหรือต่อหน้าดินเนื่องจากการกระทาดังกล่าว๓๘๒
๖.๓.๔ การเช่า
- การถื อ ครองโดยการเช่ า (Leasehold) รั ฐ อาจอนุ มั ติ ใ ห้ มี ก ารจดทะเบี ย นสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสั งหาริ มทรั พย์ โดยให้ เวลาการถือครองสิ ทธิ ๒๕ ๕๐ หรือ ๙๙ ปี โดยโฉนดอาจมีการโอน
เปลี่ยนมือโดยการอนุมัติจากคณะมนตรีแห่งสุลต่าน อาจขอขยายระยะเวลาการเช่าโดยได้รับ
อนุมัติจากคณะมนตรีแห่งสุลต่านและจะต้องมีการชาระค่ารายปีที่รัฐเรียกเก็บอย่างครบถ้วน
- ดอกผลจากการเช่า สิทธิการเช่าระยะยาวในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์จะมีแก่ผู้ที่ถือครอง
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน การเช่าจะมีระยะเวลาจดทะเบียนได้ถึง ๖๐ ปี ผู้เช่าสามารถนาไปเช่าช่วง
การเช่าที่มีระยะเวลามากกว่า ๗ ปีจะต้องมีการจดทะเบียนโดยต้อ งได้รับการอนุมัติจากคณะ
มนตรีสุลต่าน
- บริ ษั ท สามารถเช่ า ที่ ดิ น เพื่ อ ประกอบกิ จ การในอุ ต สาหกรรมของตน โดยน าไปใช้ ใ นการ
อุตสาหกรรม การเกษตร การป่าไม้ การประมง เป็นระยะเวลาถึง ๓๐ ปี และขอขยายเวลาให้
เช่าได้โดยค่าเช่าจะเป็นไปตามอัตราราคาที่ดิน๓๘๓
๖.๔ การจดทะเบียนและการโอนที่ดิน
๖.๔.๑ การจดทะเบียนที่ดิน
การจดทะเบียนที่ดินในบรูไนใช้ระบบ Torrens เป็นรูปแบบในการบันทึกความเป็นเจ้าของซึ่งรัฐให้
การยืนยันสิทธิความเป็นเจ้าของตามกฎหมายที่กาหนดเป็นลายลักษณ์อักษร ๓๘๔ เป็นระบบที่ให้สิทธิในที่ดิน
๓๘๒

Laws of Brunei Chapter ๔๐ Land Code Article ๙ (๑) Every title by entry in the Register shall vest in the person named
therein a surface right only to the land specified therein and such person shall have a permanent transmissible and
transferable estate, interest and occupancy of his land subject to the provisions of this Act or such lesser estate as shall
be specified in the entry…
๓๘๓
Association of Southeast Asian Nations, ASEAN Investment Guidebook ๒๐๐๙, Indonesia, ๒๐๑๐, p.๒๙.
๓๘๔
Land Code Article ๗. The officer in charge of the Land Office shall keep a Register of all land alienated under the
provisions of this Code in the Form A in the Schedule with such variations as circumstances may require. The Register shall
contain an entry of the special conditions (if any) imposed in respect of any lands. The officer shall also keep a Journal in
the Form B in the Schedule of all transactions with regard to land entered in the Register.
๑๖๓

แก่ผู้ทรงสิทธิซึ่งได้แก่ผู้ที่มีชื่อในทะเบียนอย่างเต็มที่ เว้นแต่เป็นกรณีที่การได้มาซึ่งที่ดินนั้นเป็นไปโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมายหรือโดยเจตนาทุจริต ทั้งนี้ ระบบ Torrens ไม่ใช่ระบบการจดทะเบียนโฉนดแต่เป็นระบบการทา
โฉนดโดยการจดทะเบีย น ๓๘๕ โดยระบบนี้มีการริเริ่มจากออสเตรเลียใต้ในปี ๑๘๕๘ โดย Sir Robert
Torrens๓๘๖ เป็นระบบที่ให้ความคุ้มครองสิทธิของเจ้าของที่ดินเพื่อป้องกันปัญหาและค่าใช้จ่ายในการติดตาม
ข้อมูลการจดทะเบียนในอดีตและผู้ที่มีสิทธิในที่ดินอยู่เดิม และเพื่อตรวจสอบถึงความถูกต้องแท้จริงของสิทธิ
ของตนในที่ดินนั้น๓๘๗ อย่างไรก็ดี ระบบการจดทะเบียนที่ดินของบรูไนภายใต้การใช้ระบบ Torrens นั้นมี
ความแตกต่างจากประเทศอื่นที่ใช้ระบบ Torrens เช่นกัน การโอนที่ดินเป็นไปด้วยความยากลาบากเนื่องจาก
ความโปร่ ง ใสของระบบการโอนที่ ดิ น มี น้ อ ย ดั ง นั้ น การโอนที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งส่ ว นตั ว หรื อ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์แม้เป็นการโอนระหว่างคนสัญชาติบรูไนดัวยกันก็เป็นไปด้วยความยากลาบาก
ทั้งนี้ผู้ที่มิได้ถือสัญชาติบรูไนไม่สามารถมีชื่อในโฉนดที่ดินได้แต่สามารถมีกรรมสิทธิ์โดยผ่านทางทรัสตีและการ
มอบอานาจ และอาจต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะได้รับแจ้งการตอบรับจากเจ้ าหน้าที่ว่าที่ดินนั้นสามารถทาการ
โอนเปลี่ยนมือได้หรือไม่ ซึ่งส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายต่อธุรกิจก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม
ทั้งหมด แต่ในส่วนข้อดีของระบบทะเบียนที่ดินของบรูไนคือตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังไม่มีการแข่งขันที่สูงมาก
เมื่อเทียบกับประเทศอื่น หากแต่ข้อเสียคือการลงทุนระยะยาวนั้นมีอุปสรรคที่เกิดจากระบบการจดทะเบียน
ที่ดินปัจจุบัน๓๘๘
การจดทะเบียนที่ดินในประเทศบรูไนที่ใช้ระบบ Torrens นี้เป็นระบบที่ใช้ฐานข้อมูลเป็นการบันทึก
ลงกระดาษ (paper-based system) แตกต่างจากระบบที่ใช้ฐานข้อมูลบันทึกลงคอมพิวเตอร์ (Computerbased systems) โดยระบบคอมพิวเตอร์จะทาให้มีการตรวจสอบการฉ้อโกงได้ โดยเฉพาะระบบคอมพิวเตอร์
ที่มีการออกแบบอย่างเหมาะสมจะป้องกันไม่ให้มีการฉ้อโกงได้โดยง่ายและธุรกรรมที่ไม่ปรกติจะถูกตรวจสอบ
ได้โดยระบบนี้๓๘๙
การจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ในบรูไ นนั้นเริ่มจากการตรวจสอบโดยทนายความว่าที่ดินนั้นมี
ภาระติดพันและผู้ใดมีกรรมสิทธิ์โดยกระทาได้ที่สานักงานที่ดิน โดยทนายความกระทาในนามของทั้งผู้ขาย
และผู้ ซื้อ ในการสื บ ค้น ภาระในที่ดิน นั้ น การสื บ เรื่ องเกี่ย วกับ การล้ ม ละลาย การช าระบัญชี บริ ษัทที่ เลิ ก
ทนายความจะยืนยันว่าผู้ขายมีสิทธิโดยชอบในการขายอสังหาริมทรัพย์นี้ ถัดมาจะเป็นขั้นตอนการลงนามใน
สัญญาจะซื้อขาย ณ สานักงานที่ดินเช่นกัน โดยสัญญาซื้อขายที่ดินมีการลงนามโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายที่
๓๘๕

According to Breskvar v Wall (๑๙๗๑) ๑๒๖ CLR ๓๗๖, ๓๘๕ (Barwick CJ), “It is not a system of registration of title but a
system of title by registration”.
๓๘๖
โปรดดู P Mocrlin Fox, The Story behind the Torrens System (๑๙๕๐) ๒๓ Australian Law Journal ๔๘๙. Cf S Robinson,
Transfer of Land in Victoria (๑๙๗๙) ch.๑ สาหรับความเป็นมาของระบบ Torrens และการพัฒนาและการนามาใช้
๓๘๗
Kelvin F K Low “The Nature of Torrens Indefeasibility: Understanding the Limits of Personal Equities” Melbourne
University Law Review, Vol.๓๓, pp.๒๐๕-๒๐๖.
๓๘๘
Oxford Business Group, The Report: Brunei Darussalam ๒๐๑๓, Oxford Business Group, ๒๐๑๓, p.๑๙๘.
๓๘๙
Greg Taylor, The Law of the Land: The Advent of the Torrens System in Canada, University of Toronto Press, Canada,
๒๐๐๘, p.๑๖๗.
๑๖๔

สานักงานกฎหมายของทนายความ และมีการทาบันทึกความตกลงในการโอนที่ดินในเวลาเดียวกัน จากนั้ น
ดาเนินการยื่นแบบ Form A และ Form B ที่กรมที่ดิน โดยต้องมีการกรอกข้อความอย่างครอบถ้วนทั้ง Form
A และ Form B และยื่นที่สานักงานที่ดิน สานักงานที่ดินจะให้วันนัดรับเอกสารและลงนามในบันทึกความตก
ลงในการโอนที่ดิน โดยส่วนมากจะไม่เกิน ๒ สัปดาห์ และ ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายกลับมาที่สานักงานที่ดินเพื่อที่จะ
ลงนามในบันทึกความตกลงในการโอนที่ดินต่อหน้าเจ้าหน้าที่จากสานักงานที่ดิน ในการโอนอสังหาริมทรัพย์
ในบรูไนจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะมนตรีสุลต่านที่ประกอบด้วยเจ้าพนักงานผู้กระทาการแทนสุลต่าน
เมื่อบันทึกความตกลงในการโอนที่ดิ นได้รับอนุมัติแล้วสานักงานที่ดินจะดาเนินการประเมินราคาตลาดของ
ทรัพย์สินนั้นและแจ้งผู้ยื่นขอจดทะเบียนถึงจานวนอากรแสตมป์ที่จะต้องเสีย รวมทั้งจะต้องมีการชาระค่าจด
ทะเบียนและค่าภาษีที่ดิน โดยจะต้องยื่นหลักฐานการชาระเงินทั้งหมดต่อสานักงานที่ดิน ขั้นตอนต่อไป ผู้
ตรวจสอบที่ดินจากสานักงานที่ดินจะตรวจเยี่ยมอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่จะประเมินราคาอากรแสตมป์ที่แท้จริง
และการประกอบการ ณ สิ่งปลูกสร้างนั้น การโอนที่ดินขั้นตอนสุดท้ายคือการจดทะเบียนที่สานักทะเบียน
ที่ดิน
ตารางที่ ๓๒: แสดงขั้นตอน ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ในบรูไน๓๙๐
ลาดับ
ขั้นตอน
๑ การตรวจสอบโดยทนายความว่าที่ดินนั้นมีภาระติดพันและผู้ใดมี
กรรมสิทธิ์
หน่วยงาน: สานักงานที่ดิน
๒ การลงนามในสัญญาซื้อขาย
หน่วยงาน: สานักงานที่ดิน
๓ ยื่นแบบ Form A และ Form B ที่กรมที่ดิน
หน่วยงาน: สานักงานที่ดิน
๔ การลงนามบันทึกความตกลงในการโอนที่ดิน
หน่วยงาน: สานักงานที่ดิน
๕ รับบันทึกความตกลงในการโอนที่ดินที่ได้รับอนุมัติแล้ว
หน่วยงาน: สานักงานที่ดิน

๓๙๐

ระยะเวลา
ค่าใช้จ่าย
๑ วัน
๑ ดอลล่าห์บรูไน

๑ วัน

๑ วัน

๑๐๐- ๓๐๐
ดอลล่าห์บรูไน
๑ ดอลล่าห์บรูไน
ต่อ ๑ แบบฟอร์ม
ไม่มีค่าใช้จ่าย

๖ เดือนถึง
๑ ปี
(ดาเนินการ
ไปพร้อมกับ

๖ ดอลล่าห์บรูไน
ทุ ก ๆ มู ล ค่ าขอ ง
ทรั พ ย์ สิ น ร า ค า
๑๐๐๐ ดอลล่ า ห์

๗ วัน

การเก็บข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Doing Business Project ที่ทาการเปรียบเทียบกฎเกณฑ์เกี่ยวกับวงจรของธุรกิจภายในประเทศขนาดย่อม
และขนาดกลางใน ๑๘๙ ประเทศ มีการเก็บข้อมูลล่าสุดเมื่อ มิถุนายน ๒๐๑๔ Doing Business-World Bank Group, Registering Property in
Brunei Darussalam, http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/brunei/registering-property/ accessed on ๒๐
January ๒๐๑๕.
๑๖๕

ลาดับ

ขั้นตอน

๖

การตรวจเยี่ยมที่ดินโดยเจ้าพนักงานที่ดิน
หน่วยงาน: สานักงานที่ดิน

๗

จดทะเบียนการโอนที่สานักงานที่ดิน/สานักทะเบียน
หน่วยงาน: สานักงานที่ดิน

ระยะเวลา
ค่าใช้จ่าย
ขั้นตอนที่ บรู ไ น + ค่ า จด
๖)
ทะเบี ย นจ านวน
๑ ด อ ล ล่ า ห์
บรูไน+ ภาษีที่ดิน
จานวน ๑๕๐
ดอลล่ า ห์ บ รู ไ น/
๑ / ๔ เ อ เ ค อ ร์
ส าหรั บ ที่ ดิ น เพื่ อ
การพาณิชย์ต่อปี
๑ วัน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
(ดาเนินการ
ไปพร้อมกับ
ขั้นตอนที่
๕)
๑๕ วัน
ไม่มีค่าใช้จ่าย

๖.๔.๒ การจดทะเบียนโอนที่ดิน
- การโอนที่ดินกระทาได้เฉพาะกรณีที่เป็นการโอนที่ดินระหว่างคนสัญชาติบรูไน เท่านั้น
- บริษัทต่างชาติไม่สามารถถือครองที่ดินและจดทะเบียนโอนที่ดินในบรูไน
- บริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นภายในบรู ไ นจดทะเบี ย นโอนที่ ดิ น ต่ อ the Brunei Economic
Development Board และ การโอนที่ดินจะทาได้เฉพาะพื้นที่เฉพาะที่ประกาศเป็นบริเวณที่จัด
ให้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Economic Development Zones)

๑๖๖

๖.๕ สิทธิในที่ดินของคนต่างด้าว
๖.๕.๑ กรรมสิทธิ์
กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบรูไน (Regulation on Acquisition of Land and Buildings)
กาหนดไว้ว่าบุคคลต่างชาติไม่สามารถครอบครองที่ดินเว้นแต่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลบรูไน๓๙๑ อย่างไรก็ดี ผู้ที่
พานักอาศัยในบรูไนและบุคคลต่างชาติสามารถซื้อและเป็นเจ้าของห้องในตึกได้ (Strata units) บริษัท
ต่างชาติไม่สามารถถือครองที่ดินและจดทะเบียนโอนที่ดินในบรูไน
๖.๕.๒ สิทธิครอบครอง
บุคคลต่างชาติไม่สามารถครอบครองที่ดินเว้นแต่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลบรูไน
๖.๕.๓ การเช่า
บุคคลต่างชาติมีสิทธิการเช่าที่ดินเฉพาะกรณีที่กาหนดให้เป็นเขตอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม โดย
ระยะเวลาการเช่านั้นเป็นไปตามดุลพินิจของรัฐบาล ๓๙๒ โดยระยะเวลาเช่านั้นมีถึง ๖๐ ปีและสามารถต่ออายุ
การเช่าได้โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากรัฐบาลบรูไน
๖.๖ การบริหารจัดการที่ดินของรัฐ
๖.๖.๑ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดิน
กฎหมายหลัก: กฎหมายบรูไน ได้แก่
- ประมวลกฎหมายที่ดิน ๑๙๐๙ บทที่ ๔๐ (The Land Code: Cap ๔๐) มีสาระสาคัญเกี่ยวกับ
การโอนที่ ดิน ที่ เป็ น ของรั ฐ การจั ด ประเภทของที่ ดิ น การออกเอกสารสิ ท ธิใ นที่ดิ น การจด
ทะเบียนที่ดิน เอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน การจ่ายค่าทดแทน การแต่งตั้งเจ้าพนักงานที่ดิน
- พระราชบัญญัติการจัดหาที่ดิน บทที่ ๔๑ (The Land Acquisition: Cap ๔๑) มีสาระสาคัญ
เกี่ย วกับ การจั ดการที่ดิน ประเภทต่างๆ การประกาศว่าที่ดินใดเป็นที่ดินเพื่อการสาธารณะ
อานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ดิน การดาเนินการทางศาล การประเมินที่ดิน
- ประมวลกฎหมายห้องชุด (Strata) บทที่ ๑๘๙ มีสาระสาคัญเกี่ยวกับ ห้องชุดและทรัพย์
ส่วนกลาง การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชัด แผนการก่อสร้างและประกอบกิจการห้องชุด การจัดตั้ง
และการบริหารนิติบุคคลห้องชุด การประกันภัย ข้อบังคับนิติบุคคลห้องชุด การยกเลิกกิจการ
ห้องชุด
๓๙๑
๓๙๒

Paul Davidson, Franca Ciambella, Investment in South East Asia, Routledge, Singapore, ๑๙๙๕. P.๓๐.
Paul Davidson, Franca Ciambella, Investment in South East Asia, Routledge, Singapore, ๑๙๙๕. P.๓๐.
๑๖๗

- คาอธิบายประมวลกฎหมายที่ดิน บทที่ ๑๐๑ สาระสาคัญเกี่ยวกับ การรับรองการปฏิบัติตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการประกาศอาณาเขตของที่ดิน การออกสาเนาใบอนุญาตเกี่ยวกับที่ดิน การ
ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของเอกสารเกี่ยวกับที่ดินโดยไม่ต้องขอรับรองโดยศาล
กฎหมายที่มีความเกี่ยวโยงทางอ้อม ได้แก่
- พระราชบัญญัติพินัยกรรม (Probate Act) บทที่ ๑๑ มีบางมาตราที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
อสังหาริมทรัพย์ของเจ้ามรดก
- พระราชบัญญัติอากรแสตมป์ บทที่ ๓๔ บัญญัติ บัญญัติกาหนดให้ธุรกรรมที่เกี่ยวกับที่ดินบาง
ประเภท เช่น การเช่า ทรัพย์มรดก ต้องเสียอากรแสตมป์
- พระราชบัญญัติการวางผังเมืองและชนบท ๑๙๗๒ บทที่ ๑๔๓ มีสาระสาคัญเกี่ยวกับการกาหนด
เขตการใช้ประโยชน์ของที่ดินทั้งในเขตเมืองและชนบท
- พระราชบัญญัติรังวัดที่ดิน บทที่ ๑๐๐ มีสาระสาคัญเกี่ยวกับการจัดตั้งคณะกรรมการตาม
กฎหมายรังวัดที่ดิน ผู้ที่ได้รับการอนุญาตให้เป็นเจ้าหน้าที่รังวัด ที่ดิน การขออนุญาตรังวัดที่ดิน
และใบอนุญาต การกระทาอันเป็นการละเมิดกฎหมายนี้
- กฎหมายชะรีอะฮ์ ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
๖.๖.๒ กฎหมายเกี่ยวกับการรังวัดที่ดิน
ข้อ ๘ ของ กฎหมายบรูไนบทที่ ๑๐๐ เกี่ยวกับพนักงานรังวัดที่ดินที่ได้รับอนุญาต กาหนดให้พนักงาน
รังวัดที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนและต้องมีการชาระค่าใบอนุญาตเป็นรายปีในปีนั้นๆ เท่านั้นจึงจะสามารถ
ปฏิ บั ติ ก ารเป็ น พนั ก งานรั ง วั ด ที่ ดิ น และมี อ านาจในการเดิ น ส ารวจโฉนดที่ ดิ น ทั้ ง นี้ มี ก าหนดในข้ อ ๔
ของกฎหมายดังกล่าวว่าหากผู้ใดมิได้เป็นผู้ที่ได้ รับอนุญาตให้เป็นพนักงานรังวัดที่ดินตามกฎหมายหรือเป็น
เจ้าพนักงานรังวัดที่ดินของรัฐได้ทาการลงนามรับรองความถูกต้องของโฉนดแสดงการรังวัดหรือลงนามในแบบ
แสดงการรั ง วัด หรื อมิ ใช่ ผู้ ที่ ไ ด้รั บ มอบหมายภายใต้ก ารสั่ งการของผู้ ที่ ได้ รั บอนุญ าต โดยกระท าการใด
อันเกี่ยวกับการรังวัดที่ดินจะมีความผิดมีโทษทางอาญาและมีโทษปรับจานวน ๕,๐๐๐ ดอลล่าห์บรูไนสาหรับ
แต่ละกระทงความผิด และปรับเป็นจานวน ๕๐ ดอลล่าห์บรูไนต่อวันต่อการกระทาผิดต่อเนื่องเป็นจานวน
หลายวัน๓๙๓

๓๙๓

Laws of Brunei, Cap ๑๐๐ LICENSED LAND SURVEYORS ๖ of ๑๙๘๐.
๑๖๘

๖.๖.๓ หน้าที่ของกรมที่ดินในกระบวนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- กรมที่ ดิ น เป็ น หนึ่ ง ในหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ระทรวงการพั ฒ นา (Ministry of
Development)
- ให้ ก ารสนั บ สนุ น วิ สั ย ทั ศ น์ ข องกระทรวงการพั ฒ นาที่ จ ะมุ่ ง ไปสู่ ค วามรุ่ ง เรื อ งของประเทศ
มาตรฐานการดารงชีวิตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- มีวิสัยทัศน์คือ การใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างสูงสุด
- หน้าที่ของกรมที่ดิน ได้ แก่ จดทะเบียน บริหารจัดการ และการจัดการที่ดิน ธุรกรรมเกี่ยวกับ
ที่ดินเพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ๓๙๔
๖.๖.๔ การวางผังเมือง
การวางผังเมืองและชนบทเป็นระบบการวางผังโดยรัฐบาลต้องการที่จะหาสมดุลระหว่างการพัฒนา
เศรษฐกิ จ และคุ ณ ภาพของสิ่ งแวดล้ อ ม ทั้ งนี้ การวางผั งเมื องของบรูไ นนั้น มี ป ระวั ติศ าสตร์ อัน ยาวนาน
ต่อมาหลังจากการประกาศอิสรภาพของบรูไนในปี ๑๙๘๔ กรมการวางผังเมืองและชนบทอยู่ภายใต้ กระทรวง
การพัฒนาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ในปี ๑๙๘๕ รัฐบาลได้ประกาศความจาเป็นในการใช้แผนพัฒนาประเทศและ
ให้มีคณะกรรมการประจาโดยแผนการนี้ได้เตรียมการโดยที่ปรึกษาจากนานาประเทศและสาเร็จในปี ๑๙๘๗
โดยมีเป้าหมายหลักในการวางหลักการและทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในการมุ่งหาความประสงค์ของประเทศ
เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อที่จะป้องกันการใช้พื้นที่ที่ขาดแคลน
ทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดตั้งกรอบการดาเนินงานอย่างเป็นรูธรรมในการพัฒนาการใช้ที่ดินในระยะ ๒๐
ปี ข้างหน้า การขยายตัวของเมืองบันดาร์เสรี เบกาวันส่งผลให้ผู้วางแผนจะต้องพิจารณาใหม่ถึงลักษณะเมือง
หลวงที่ควรจะเป็นและทบทวนว่าเมืองเก่านั้นยังมีความเหมาะสมอยู่หรือไม่และมีความต้องการการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ายในการวางแผนพัฒนาประเทศโดยอาศัยความมุ่งมั่น ความเป็นหนึ่งเดียว ความคิดสร้างสรรค์
และความรับผิดชอบเพื่อที่จะได้บรรลุเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ๓๙๕
๖.๖.๕ การเวนคืนและจ่ายค่าชดเชย
ในการเวนคืน หากรั ฐ มนตรี เห็ น ความจาเป็นว่าพื้นที่ใดเหมาะสมเพื่อนามาใช้ เพื่อวัตถุประสงค์
สาธารณะ เพื่ อ ก่ อ สร้ า งที่ อ ยู่ อ าศั ย เพื่ อ สร้ า งพื้ น ที่ ใ นการตั้ ง โรงงาน หรื อ เพื่ อ ใช้ ด าเนิ น งานในเรื่ อ ง

๓๙๔

Lands Department, Ministry of Development, http://www.csdila.unimelb.edu.au/projects/tehran/Presentations/pdf/
Ppt0000003.pdf, accessed on ๑๐ January ๒๐๑๕
๓๙๕
The Brunei Times, Town and Country Planning in Brunei, Rozan Yunos BR, ๒๓ March ๒๐๐๘, http://www.bt.com.bn/life/
2008/03/23/town_and_country_planning_in_brunei, accessed on ๒๐ January ๒๐๑๕.
๑๖๙

สาธารณูปโภคพื้นฐาน ๓๙๖ รัฐมนตรีมีอานาจออกประกาศกาหนดให้ที่ดินนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการใช้
ที่ดินดังที่กาหนดได้ โดยประกาศ ณ สานักงานที่ดินท้องถิ่นถึงสถานะของที่ดินและวัตถุประสงค์ในการใช้ที่ดิน
พื้นที่โดยประมาณ และบริเวณที่จะมีการรังวัดและตรวจสอบที่ดิน การประกาศนี้ถือเป็นหลักฐานคาชี้ขาดถึง
ความจาเป็นในการใช้ที่ดินนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้๓๙๗
ในเรื่องค่าชดเชยให้เจ้าของที่ดินที่ถูกโอน กฎหมายให้อานาจเจ้าหน้าที่ที่ดิน (Land Officer) ในการ
ประกาศให้เจ้าของที่ดินทราบถึงการเวนคืนที่ดิ นของรัฐบาล ประเมินราคาของที่ดินที่จะถูกเวนคืนตามราคา
ตลาด (Market Value) และจ่ายค่าชดเชยให้กับเจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืน๓๙๘
๖.๖.๖ นโยบายการพั ฒนาเศรษฐกิจกับอสังหาริมทรัพย์ : แผนการพัฒนาประเทศบรูไนระยะยาว
(๒๐๐๗ - ๒๐๑๗)
เป้ า ประสงค์ ข องแผนการพั ฒ นาประเทศบรู ไ นระยะยาวนี้ มี ๓ ประการ ได้ แ ก่ ประชากรมี
การศึกษาและมีทักษะการทางานอย่างเต็มประสิทธิภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีระบบเศรษฐกิจที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนตามสภาพและมีความยั่งยืน และเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ในเรื่องคุณภาพชี วิตที่ดีของประชากร
แผนการพัฒนาระยะยาวจึงเน้นไปที่โครงการที่อยู่อาศัย การศึกษา และการสาธารณสุขเพื่อประชาชน โดยมี
งบประมาณในการพัฒนาทั้งสิ้น ๑.๕๕๖ ล้านล้านดอลล่าห์บรูไนที่ถูกจัดสรรให้กับการก่อสร้างที่อยู่อาศัย
เพื่อประชาชน ซึ่งรวมไปถึงงานโครงสร้ างพื้ นฐาน และการพัฒ นาที่อยู่อาศัยส าหรับประชาชนแห่ งใหม่
ที่ ดิ น จ านวนมากกว่ า ๗๐๐ เอเคอร์ ไ ด้ ถู ก น ามาจั ด สรรเพื่ อ พั ฒ นาเป็ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย ส าหรั บ ประชาชน
ตามแผนพัฒ นา ๒๐๑๓-๒๐๑๗ มุ่ งที่จ ะสร้างบ้า นจานวน ๑๐,๐๐๐ หลั ง และที่ดินกว่ า ๑,๔๐๐ แปลง
จะถูกจัดสรรในย่านพักอาศัยแห่งใหม่ ทั้งนี้ เนื่องด้วยที่พักอาศัยนั้นเป็นสิ่งจาเป็นพื้นฐานของการดารงชีวิต
รัฐบาลจึงบรรจุเป็นนโยบายระยะยาวเพื่อที่จะจัดให้มีที่พักอาศัยที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย ด้วยราคา
อันเหมาะสมให้กับประชาชน๓๙๙

๓๙๖

Laws of Brunei Cap ๔๑ Land Acquisition, Article ๓ (๑) “land may be acquired under the provisions of this Act
whenever it is needed — (a) for a public purpose; or (b) for a residential site area; or (c) for a factory area; or (d) for any
person, association of persons or company undertaking a work of public utility.”
๓๙๗
Laws of Brunei Cap ๔๑ Land Acquisition, Article ๕(๑) Whenever it appears to the Minister that any particular land is
needed for any of the purpose for which it is needed, its approximate area and all other particulars necessary for
identifying it and also the place where a plan of the land if any has been made may be inspected…
๓๙๘
Laws of Brunei Cap ๔๑ Land Acquisition, Article ๖ (๑) “the Land Officer shall thereupon cause a plan of the land to be
made…and shall cause notices to be posted at convenient places on or near the land…”, Article ๑๗ (๑) (a) “in
determining the amount of compensation to be awarded for land and that claims to compensation for all interests
therein may be made to him… (a) the market value at the date of the publication of the notification.”
๓๙๙
SENIOR OFFICIALS MEETING OF THE ๑๗TH ASEAN CONFERENCE ON CIVIL SERVICE MATTERS
๑๗๐

๖.๖.๗ การขออนุญาตก่อสร้างคลังสินค้า
การก่อสร้างคลังสินค้าในบรูไนนั้นมีทั้งหมด ๑๗ ขั้นตอน เริ่มต้นด้วยการขอใบอนุญาตก่อสร้างที่
Authority Of Building Construction Industry ต่อจากนั้นจะต้องขอและรับการตรวจสอบจาก Public
Health Department และ Public Works Department (JKR) หน่วยงานต่อไปที่จะต้องติดต่อ ได้แก่ Fire
Services Department โดยต้องดาเนินการขอการตรวจสอบและรับการตรวจสอบในส่วนนี้จะต้องมีการจ่าย
ค่าธรรมเนียม ต่อด้วยการขอและรับการตรวจสอบขั้นสุดท้ายจาก Department of Electrical Services
และรับบันทึกความตกลงที่ได้รับ การอนุมั ติแล้วจากหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ทาการขอและรับการตรวจสอบ
เรี ย บร้ อยแล้ วข้างต้น เมื่อได้รับ บั นทึกความตกลงครบทั้ง ๘ ฉบับแล้ ว จึงนาส่ งต่อ ABCI และจะได้รับ
ใบอนุญาตการครอบครอง หลังจากนั้นจึงรับการเชื่อมต่อระบบประปาจาก JKR
ตารางที่ ๓๓: ตารางแสดงขั้นตอน ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตก่อสร้างคลังสินค้า๔๐๐
ลาดับที่
ขั้นตอนการดาเนินการ
ระยะเวลา
ค่าใช้จ่าย
๑
ขอและรับใบอนุญาตก่อสร้าง
๖๐ วัน ๔๕๖ ดอลล่ า ห์
หน่วยงาน: Authority Of Building Construction Industry
บรูไน
(ABCI)
๒
ขอและรับการตรวจสอบขั้นสุดท้ายจาก ABCI
๑ วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน: ABCI
๓
ขอและรั บ การตรวจสอบขั้ น สุ ด ท้ า ยจาก Public
Health ๑ วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย
Department
หน่วยงาน: Public Health Department
๔
ขอและรั บ การตรวจสอบขั้ น สุ ด ท้ า ยจาก Public
Works ๑ วัน ๗๕๐ ดอลล่ า ห์
Department (JKR)
บรูไน
หน่วยงาน: Public Works Department (JKR)
๕
ขอการตรวจสอบจาก Fire Services Department และจ่าย ๑ วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียม
หน่วยงาน: Fire Services Department

๒๖-๒๗ SEPTEMBER ๒๐๑๓, YANGON, MYANMAR, “Promotion of Good Governance: Towards Fulfilling People’s Aspirations
and Welfare”, COUNTRY PAPER, BRUNEI DARUSSALAM: NATIONAL HOUSING PROGRAMME IN BRUNEI DARUSSALAM: ‘HOMES
FOR THE NATION’, http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/files/000/Brunei%20Paper.pdf accessed on ๒๐ January ๒๐๑๕.
๔๐๐
World Bank Group, Doing Business, Dealing with Construction Permits in Brunei Darussalam, http://www.doing
business.org/data/ exploreeconomies/brunei/dealing-with-construction-permits, accessed on ๒๑ January ๒๐๑๕.
๑๗๑

ลาดับที่
ขั้นตอนการดาเนินการ
ระยะเวลา
ค่าใช้จ่าย
๖
รับการตรวจสอบจาก Fire Services Department
๑ วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน: Fire Services Department
๗
ขอและรั บ การตรวจสอบขั้ น สุ ด ท้ า ยจาก Department of ๑ วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย
Electrical Services (DES)
หน่วยงาน: Department of Electrical Services (DES)
๘
รั บ บั น ทึก ความตกลงที่ได้ รั บ การอนุมั ติแ ล้ ว จาก Town and ๑ วัน ไม่มีคา่ ใช้จ่าย
Country Planning Department
หน่วยงาน: Town and Country Planning Department
๙
รั บ บั น ทึ ก ความตกลงที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ แ ล้ ว จาก
Land ๑ วัน ไม่มีคา่ ใช้จ่าย
Department
หน่วยงาน: Land Department
๑๐ รับบันทึกความตกลงที่ได้รับการอนุมัติแล้วจาก Public Health ๑ วัน ไม่มีคา่ ใช้จ่าย
Department
หน่วยงาน: Public Health Department
๑๑ รับบันทึกความตกลงที่ได้รับการอนุมัติแล้วจาก Public Works ๑ วัน ไม่มีคา่ ใช้จ่าย
Department (JKR)
หน่วยงาน: Public Works Department (JKR)
๑๒ รับบันทึกความตกลงที่ได้รับการอนุมัติแล้วจาก Fire Services ๑ วัน ไม่มีคา่ ใช้จ่าย
Department
หน่วยงาน: Fire Services Department
๑๓ รับบันทึกความตกลงที่ได้รับการอนุมัติแล้วจาก Department of ๑ วัน ไม่มีคา่ ใช้จ่าย
Electrical Services (DES)
หน่วยงาน: Department of Electrical Services (DES)
๑๔ รับบันทึกความตกลงที่ได้รับการอนุมัติแล้วจาก Brunei Mauara ๑ วัน ไม่มีคา่ ใช้จ่าย
District Office
หน่วยงาน: Brunei Mauara District Office
๑๕ นาส่ง บันทึกความตกลงทั้ง ๘ ฉบับต่อ ABCI
๑ วัน ไม่มีคา่ ใช้จ่าย
หน่วยงาน: ABCI
๑๖ รับใบอนุญาตการครอบครอง
๑๔ วัน ไม่มีคา่ ใช้จ่าย
หน่วยงาน: ABCI
๑๗๒

ลาดับที่
ขั้นตอนการดาเนินการ
๑๗ รับการเชื่อมต่อระบบประปาจาก JKR
หน่วยงาน: Public Works Department (JKR)

ระยะเวลา
ค่าใช้จ่าย
๑ วัน ๕๐๐ ดอลล่ า ห์
บรูไน

๖.๗ ภาษีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
๖.๗.๑ ภาษีที่ดิน
ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินที่มีการจดทะเบียนจะต้องเสียภาษีจากค่าเช่ารายปีโดยอัตราภาษีจะขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขของการใช้ที่ดินดังต่อไปนี้๔๐๑
ประเภทการใช้ที่ดิน
ไร่ Padi
เกษตรกรรม
ยาง
ที่พักอาศัย

ที่พักอาศัยและการพาณิชย์ขนาดย่อม

ที่พักอาศัยและการพาณิชย์
แฟลต
แฟลตและการพาณิชย์
การพาณิชย์
ประเภทการใช้ที่ดิน
การพาณิชย์และอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อาคารเพื่อสถาบัน
อาคารเพื่อสถาบัน การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม
๔๐๑

จานวนภาษี
๒ ดอลล่าห์บรูไน/เอเคอร์
๕ ดอลล่าห์บรูไน/เอเคอร์
๕ ดอลล่าห์บรูไน/เอเคอร์
๑๐ ดอลล่าห์บรูไน/ ๑/๔ เอเคอร์ (อยู่นอกเขต
หน่วยงานควบคุมการพัฒนา หรือ Development
Control Competent Authority) และ ๕๐ ดอล
ล่าห์บรูไน/ ๑/๔ เอเคอร์ (ภายในเขต)
๑๒.๕๐ ดอลล่าห์บรูไน/ ๑/๔ เอเคอร์ (อยู่นอกเขต)
และ ๖๒.๕๐ ดอลล่าห์บรูไน/ ๑/๔ เอเคอร์ (ภายใน
เขต)
๑๒๕.๐๐ ดอลล่าห์บรูไน/ ๑/๔ เอเคอร์
๑๐๐.๐๐ ดอลล่าห์บรูไน/ ๑/๔ เอเคอร์
๑๒๕.๐๐ ดอลล่าห์บรูไน/ ๑/๔ เอเคอร์
๑๕๐.๐๐ ดอลล่าห์บรูไน/ ๑/๔ เอเคอร์
จานวนภาษี
๑๕๐.๐๐ ดอลล่าห์บรูไน/ ๑/๔ เอเคอร์
๑๕๐.๐๐ ดอลล่าห์บรูไน/ ๑/๔ เอเคอร์
๖๒.๕๐ ดอลล่าห์บรูไน/ ๑/๔ เอเคอร์
๑๕๐.๐๐ ดอลล่าห์บรูไน/ ๑/๔ เอเคอร์

Jones Lang LaSalle, Brunei Property Investment Guide ๒๐๑๓, P.๔.
๑๗๓

โรงแรม
สถานีจ่ายน้ามัน
เพื่อการทูต

๑๕๐.๐๐ ดอลล่าห์บรูไน/ ๑/๔ เอเคอร์
๑๒๕.๐๐ ดอลล่าห์บรูไน/ ๑/๔ เอเคอร์
๖๒.๕๐ ดอลล่าห์บรูไน/ ๑/๔ เอเคอร์

๖.๗.๒ ภาษีทรัพย์สิน
ทรัพย์สินที่ใช้เพื่อการพาณิชย์นั้นจะต้องมีภาระภาษีทรัพย์สินโดยยึดตามราคาประเมินของทรัพย์สิน
นั้น โดยเจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้กาหนดอัตราภาษี
๖.๗.๓ ภาษีมรดก (ยกเลิก)
เมื่อก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ภาษีมรดก มีอัตราตั้งแต่ร้อยละ ๑ ของมรดกที่มีค่าตั้งแต่ ๓,๐๐๐
ดอลล่าห์บรูไนถึง ๕,๐๐๐ ดอลล่าห์บรูไน จนถึงร้อยละ ๒๐ สาหรับมรดกที่มีค่ามากกว่า ๑๐ ล้านดอลล่าห์
บรูไน โดยบังคับจัดเก็บเอาจากอสังหาริมทรัพย์ที่เจ้าของมรดกมีภูมิลาเนาในขณะที่ถึงแก่ความตาย และ
รวมทั้งทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในบรูไนใน (แม้เจ้ามรดกจะมิได้มีภูมิลาเนาอยู่ในบรูไนในเวลาที่เจ้ามรดกถึงแก่ความ
ตาย ทั้งนี้ภาษีมรดกได้ถูกยกเลิกไปแล้ว)
๖.๘ บทสรุปเกี่ยวกับกฎหมายที่ดินของบรูไนและสิทธิการถือครองที่ดินของคนต่างด้าว
ที่ดินส่วนมากยังอยู่ภายใต้ความดูแลของรัฐบาลโดยมีเพียงประมาณร้อยละ ๔ ของที่ดินทั้งประเทศ
อยู่ภายใต้การถือครองโดยเอกชน โดยเป็นที่ดินเพื่อประโยชน์ทางพาณิช ย์เพียงร้อยละหนึ่งเท่านั้น พื้นที่
ส่วนมากได้ถูกกาหนดให้เป็นเขตอนุ รักษ์ป่าไม้ ดังนั้นพื้นที่ที่ใช้เพื่อการพาณิชย์จึงมีสัดส่ว นที่น้อย มีการ
พัฒนานิคมอุตสาหกรรมภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาล ดังนั้นยังคงมีพื้นที่อีกมากที่อาจใช้พัฒนาเพื่อการ
อุตสาหกรรมและพาณิชย์ อย่างไรก็ดี กฎหมายที่ดินของบรูไนนั้นเป็นกฎหมายที่ล้าสมัย เนื่องจากมีการบังคับ
ใช้มาตั้งแต่ ค.ศ. ๑๙๐๔ โดยยังไม่ มีการแก้ไขปรับปรุงแม้จะเคยมีการพยายามแก้ไขโดย Ministry of
Development ในปี ค.ศ. ๒๐๐๐ แล้วแต่ก็ยังไม่เป็นผล ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาหน่วยงานที่มีผลต่อ
เศรษฐกิจของประเทศหลายหน่วยงานให้มีความล่าช้าและเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้
กฎหมายที่ล้าสมัยยังเป็นอุปสรรคต่อนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนหรือประกอบธุรกิจในบรูไนเนื่องจาก ไม่
สามารถถือครองที่ดินและจดทะเบียนโอนที่ดินในบรูไน โดยมีเพียงสิทธิการเช่าเพียง ๒๐-๓๐ ปี และสามารถ
ขยายได้ไม่เกิน ๖๐ ปีเท่านั้ น เงื่อนไขในการครอบครองที่ดินลั กษณะนี้เป็นข้อเสียเปรียบส าหรับสถาบัน
การเงินและผู้รับประกันภัยในการขาดหลักประกันทางอสังหาริมทรัพย์ที่มั่นคง

๑๗๔

บทที่ ๗
กฎหมายแรงงานของประเทศบรูไน
๗.๑ บทนา
แม้ว่าประเทศบรูไนไม่ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาหลักที่มีความสาคัญ ๘ ฉบับขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (International Labor Organization: ILO) ซึ่งได้แก่ อนุสัญญาฉบับที่ ๒๙, ๘๗, ๙๘,
๑๐๐, ๑๐๑, ๑๐๕, ๑๓๘ และ ๑๘๒ แต่ประเทศบรูไนก็ได้ปรับปรุงกฎหมายแรงงานภายในประเทศตนเองให้
สอดคล้องกับสนธิสัญญาหลายฉบับ โดยเฉพาะการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก เช่น การห้าม
ไม่ให้มีการจ้างแรงงานเด็กอายุต่ากว่า ๑๖ ปี ในกรณีที่นายจ้างต้องการจ้างแรงงานเด็กอายุต่ากว่า ๑๘ ปี ต้อง
ได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองก่อน เป็นต้น รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการใช้แรงงานภาคบังคับ
เช่น การกาหนดโทษทางกฎหมายไว้ค่อนข้างสูงในพระราชกาหนดการค้ามนุษย์และการลักลอบนาคนเข้ามา
ในประเทศ (Trafficking and Smuggling Persons Order) โดยหากบุคคลใดค้ามนุษย์หรือลักลอบนาคนเข้า
มาในประเทศ หรือคุกคามต่อคนหรือความปลอดภัยต่อคนที่ถูกค้าหรือลักลอบนาเข้ามา บุคคลนั้นต้องถูกปรับ
๖๐๐,๐๐๐ เหรียญดอลลาร์สหรัฐ และจาคุกสูงสุดถึง ๓๐ ปี เป็นต้น
๗.๒ กฎหมายแรงงานของประเทศบรูไน
ประเทศบรู ไ นมี กฎหมายแรงงานหลายฉบับ กฎหมายแรงงานที่ มีค วามส าคัญ มัก จะถู กตราขึ้ น
เป็นพระราชบั ญญัติ ส่ว นกฎหมายแรงงานที่มีความสาคัญรองลงมามักจะถูกตราขึ้นเป็นกฎหรือระเบียบ
ซึ่งอาจแบ่งได้ดังนี้
๗.๒.๑ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑) กฎหมายแรงงานที่มีความสาคัญ
กฎหมายแรงงานที่มีความสาคัญประกอบด้วยพระราชบัญญัติ ๕ ฉบับ ดังต่อไปนี้๔๐๒
(๑) พระราชกาหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ (Employment Order, ๒๐๐๙) เป็น
กฎหมายที่กาหนดสิ ทธิและหน้ าที่ของนายจ้างและลู กจ้าง รวมถึงกากับดูแลแรงงานต่างชาติที่เข้ามาใน
ประเทศบรูไน
(๒) พระราชบัญญัติสหภาพแรงงาน พ.ศ. ๒๕๐๔ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๑๕) (Trade
Union Act ๑๙๖๑ (Amended in ๑๙๗๒)) เป็นกฎหมายที่กาหนดแนวทางในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน
ซึ่งต้องจดทะเบียนกับรัฐบาล รวมถึงอนุญาตให้แรงงานทั้งหมดยกเว้นทหารและตารวจสามารถจัดตั้งหรือเข้า
๔๐๒

Asia pacific labour law review, Asia monitor resource centre, ๒๐๐๓, p.๓
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ร่วมกับสหภาพแรงงานได้ ทั้งนี้ห้ามนายจ้างเลือกปฏิบัติต่อลูกจ้างที่เป็นสมาชิกของสหภาพ ทั้งนี้สหภาพ
แรงงานได้รั บอนุญาตให้ร วมตัว กันเป็น สหพันธ์แรงงานได้ แต่ห้ ามเข้ าไปร่ว มกับองค์กรใดๆ ของสหภาพ
แรงงานระหว่างประเทศ
(๓) พระราชบัญญัติการระงับข้อพิพาทแรงงาน พ.ศ. ๒๕๐๔ (Trade Disputes Act
of ๑๙๖๑) เป็นกฎหมายที่กาหนดกลไกในการระงับข้อพิพาทระหว่างผู้บริหารและสหภาพแรงงานผ่านการ
ไกล่เกลี่ยและชี้ขาด รวมถึงกาหนดมาตรการเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของสหภาพแรงงานให้มากขึ้น
(๔) พระราชบัญญัติจากัดการจ้างแรงงานเด็ก พ.ศ. ๒๔๙๘ (Child Employment
Restriction Act ๑๙๕๕) เป็นกฎหมายที่กาหนดห้ามการจ้างแรงงานเด็กอายุต่ากว่า ๑๖ ปี นอกจากนี้การ
จ้างแรงงานเด็กที่มีอายุต่ากว่า ๑๘ ปี ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองและคณะกรรมการแรงงาน
(Labour Commission)
(๕) พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๐๐ (Workmen’s Compensation Act
๑๙๕๗) เป็นกฎหมายที่กาหนดความรับผิดชอบของนายจ้างต่อลูกจ้างเกี่ยวกับการจ่ายเงินทดแทน และกากับ
ดูแลการจ่ายเงินทดแทนให้เป็นไปตามกฎหมาย
๒) กฎหมายแรงงานลาดับรอง
ประเทศบรูไนออกกฎหมายแรงงานลาดับรองที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและการคุ้มครองแรงงาน
ประกอบด้วยระเบียบและประกาศแรงงานหลายฉบับ ซึ่งปัจจุบันบางฉบับถูกยกเลิกโดยพระราชกาหนดการ
จ้างงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ (Employment Order, ๒๐๐๙) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้๔๐๓
(๑) ระเบียบแรงงานว่าด้วยผลประโยชน์ของแรงงานหญิงที่คลอดบุตร พ.ศ. ๒๔๙๘ (Labour
Regulation – Maternity Benefits ๑๙๕๕) เป็นกฎหมายที่กาหนดขอบเขตของ
สวัสดิการที่แรงงานหญิงจะได้รับระหว่างลาคลอดบุตร ได้แก่ ค่าจ้าง และสวัสดิการต่างๆ เช่น
ค่ า น้ ามั น เป็ น ต้ น (ปั จ จุ บั น ถู ก ยกเลิ ก โดยพระราชก้ า หนดการจ้ า งงาน พ.ศ. ๒๕๕๒
(Employment Order, ๒๐๐๙))
(๒) ประกาศแรงงานว่าด้วยสถานประกอบการพิเศษ พ.ศ. ๒๔๙๙ (Labour (Special Places
of Employment) Notification ๑๙๕๖) เป็นกฎหมายที่กาหนดให้สถานที่ทางานแห่งอื่น
นอกจากสถานประกอบการหลักของนายจ้างที่ดาเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรม (Industrial
undertaking) ซึ่งมีลูกจ้างทางานตั้งแต่ ๒๕ คนขึ้นไป อยู่ ให้ถือเป็นสถานประกอบการของ
นายจ้างที่ต้องจัดให้มีสุขอนามัยอย่างเพียงพอตามกฎหมายแรงงาน (ปัจจุบันถูกยกเลิกโดย
พระราชก้าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ (Employment Order, ๒๐๐๙))

๔๐๓

Asia pacific labour law review, Asia monitor resource centre, ๒๐๐๓, p.๓
๑๗๖

(๓) ระเบียบแรงงานว่าด้วยวันหยุดราชการประจาปี พ.ศ. ๒๔๙๙ (Labour Regulation –
Public Holidays ๑๙๕๖) เป็นกฎหมายที่กาหนดว่าวันใดบ้างที่ถือเป็นวันหยุดราชการ
(ปัจจุบันถูกยกเลิกโดยพระราชก้าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ (Employment Order,
๒๐๐๙))
(๔) ระเบียบแรงงานว่าด้วยคนรับใช้ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๔ (Labour (Domestic
Servants) Rules ๑๙๗๑) เป็ น กฎหมายที่ ก าหนดให้ น าเนื้ อ หาหลายหมวดใน
พระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. ๒๔๙๗ (Labour Act (Chaper ๙๓) ๑๙๕๔)๔๐๔ มาใช้กับ
แรงงานอาชีพคนรั บ ใช้ (ปั จจุบันถูกยกเลิ กโดยพระราชก้าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๕๒
(Employment Order, ๒๐๐๙))
(๕) ระเบียบแรงงานว่าด้วยสัญญาจ้างของรัฐ พ.ศ. ๒๕๑๔ (Labour (Public Contracts)
Rules ๑๙๗๑) เป็นกฎหมายที่กาหนดให้คู่สัญญาที่เข้ามาทาสัญญาจ้างกับรัฐต้องปฏิบัติต่อ
แรงงานของตนไม่ต่ากว่ามาตรฐานที่กาหนดในกฎหมายแรงงาน
(๖) ระเบี ย บแรงงานว่ า ด้ ว ยใบอนุ ญ าตจ้ า งแรงงานต่ า งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๔
(Labour
(Immigrant Workers’ Employment License) Rules ๑๙๗๑) เป็นกฎหมายที่กาหนด
แบบฟอร์มใบอนุญาตการจ้างแรงงานต่างชาติสาหรับนายจ้าง
(๗) ระเบียบแรงงานว่าด้วยการจากัดหน้าที่และอานาจ พ.ศ. ๒๕๑๔ (Labour Regulation –
Limitations of Duties and Powers ๑๙๗๑) เป็นกฎหมายที่จากัดขอบเขตของหน้าที่
และอานาจของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายการทางานจากคณะกรรมการแรงงาน
(๘) ระเบียบแรงงานว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนด้วยเช็ค พ.ศ. ๒๕๑๘ (Labour Regulation –
Salary Payment in Cheque ๑๙๗๕) เป็นกฎหมายที่อธิบายถึงวิธีการจ่ายค่าจ้างแรงงาน
ด้วยเช็ค ซึ่งการจ่ายค่าจ้างด้วยเช็คนั้นต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างด้วย (ปัจจุบันถูก
ยกเลิกโดยพระราชก้าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ (Employment Order, ๒๐๐๙))
๗.๒.๒ มาตรการคุ้มครองแรงงาน
พระราชกาหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ (Employment Order, ๒๐๐๙) เป็นกฎหมายหลักที่
บังคับ ใช้กับ การทาสัญญาจ้ างแรงงานในประเทศบรูไน โดยครอบคลุ มแรงงานเกือบทุกประเภท ยกเว้น
แรงงานบางประเภทตามที่กฎหมายกาหนด เช่น แรงงานประมง คนรับใช้ ผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น โดยพระ
ราชกาหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กาหนดมาตรฐานขั้นต่าสาหรับการจ้างแรงงาน ดังต่อไปนี้

๔๐๔

ปัจจุบันถูกยกเลิกโดยพระราชกาหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ (Employment Order, ๒๐๐๙)
๑๗๗

๑) สัญญาจ้างแรงงาน
นายจ้างและลูกจ้างสามารถทาสัญญาจ้างได้ด้วยวาจาหรือหนังสือ โดยข้อสัญญาต้องไม่มีมาตรฐาน
ต่ากว่าที่กาหนดในพระราชกาหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ (Employment Order, ๒๐๐๙)๔๐๕
คู่สัญญาสามารถเลิกสัญญาได้โดยการตกลงร่วมกัน หรือเมื่องานที่จ้างแรงงานนั้นสาเร็จลง หรือเมื่อ
ถึงกาหนดตามสัญญาหรือสิ้นสุดระยะเวลาทางานตามที่กาหนดในสัญญา หรือคู่สัญญาอาจใช้สิทธิเลิกสัญญา
โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายก็ได้ แม้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายไม่ได้ทาผิดสัญญา ภายใต้
หลักเกณฑ์ดังนี้๔๐๖
บอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน ในกรณีที่ลูกจ้างทางานน้อยกว่า ๒๖ สัปดาห์
บอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ ในกรณีที่ลูกจ้างทางานตั้งแต่ ๒๖ สัปดาห์ แต่น้อยกว่า ๒ ปี
บอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ ในกรณีที่ลูกจ้างทางานตั้งแต่ ๒ ปี แต่น้อยกว่า ๕ ปี
บอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย ๔ สัปดาห์ ในกรณีที่ลูกจ้างทางานตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป
ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเจตนาผิดสัญญา คู่สัญญาอีกฝ่ายสามารถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้
โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ดังนี้๔๐๗
๔๐๕

Employment Order ๒๐๐๙, Section ๑๒ ระบุว่า “Every term of a contract of service, whether made before or after the
commencement of this Order, which provides a condition of service which is less favourable to an employee than any of
the conditions of service prescribed by this Order shall be illegal and not valid to the extent that it is so less favourable.
๔๐๖
Employment Order ๒๐๐๙, Section ๒๒ ระบุว่า
“(๑) Either party to a contract of service may at any time give to the other party notice of his intention to the
contract of service.
(๒) The length of such notice shall be determined by the contract of service or, in the absence of any provision,
in accordance with subsection (๓)
(๓) Subject to subsection (๒), the notice to terminate a contract of service shall not be less than –
(a) one day’s notice, if the employee has been employed for less than ๒๖ weeks;
(b) one week’s notice, if the employee has been employed for at least ๒๖ weeks but less than ๒
years;
(c) ๒ week’s notice, if the employee has been employed for at least ๒ years but less than ๕ years;
(d) ๔ week’s notice, if the employee has been employed for at least ๕ years
(๔) The section does not prevent either party from waiving his right to notice on any occasion.
(๕) The notice to terminate shall be in writing and may be given at any time, and the day on which the notice is
given shall be included in calculating the period of the notice.”
๔๐๗
Employment Order ๒๐๐๙, Section ๑๙ ระบุว่า
“(๑) An employer shall be deemed to be in breach of his contract of service with the employee if he fails to
pay his salary in accordance with this Order.
(๒) An employee shall be deemed to be in breach of his contract of service with the employer if he has been
continuously absent from work for more than ๒ days –
(a) without prior leave from his employer or without reasonable excuse; or
(b) without informing or attempting to inform his employer of the reason for the absence.”
๑๗๘

กรณีที่นายจ้างผิดสัญญา ได้แก่ กรณีที่นายจ้างไม่ยอมจ่ายค่าตอบแทนการทางานให้ลูกจ้าง
กรณีที่ลู กจ้างผิดสัญญา ได้แก่ กรณีที่ลูกจ้างขาดงานติดต่อกันมากกว่า ๒ วัน โดยไม่ได้ขอความ
ยินยอมจากนายจ้างหรือโดยปราศจากข้อแก้ตัวอันสมควร หรือโดยไม่ได้บอกกล่าวหรือไม่ได้พยายามบอก
กล่าวเหตุผลในการขาดงานต่อนายจ้าง
นอกจากนี้ ในกรณีที่ไม่มีฝ่ายใดผิดสัญญา ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาฝ่ายเดียวได้โดยไม่
ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า หากว่าลูกจ้างหรือบริวารของลูกจ้างประสบอันตรายต่อร่างกายด้วยความรุนแรง หรือ
โรคภัยไข้เจ็บจนลูกจ้างไม่สามารถทางานต่อได้ตามสัญญาจ้างแรงงาน๔๐๘
ทั้งนี้คณะกรรมการสามารถเลิกสัญญาจ้าแรงงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้างได้หากพบว่าลูกจ้างถูก
ปฏิบัติไม่ถูกต้องต่อร่างกายและทรัพย์สิน โดยในกรณีดังกล่าวคณะกรรมการสามารถสั่งให้นายจ้างชดใช้
ค่าเสียหายที่เหมาะสมจากการปฏิบัติไม่ถูกต้องต่อลูกจ้าง๔๐๙
๒) ค่าจ้าง
นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างรายเดือนอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ในกรณีของค่าจ้างปกติ ต้อง
จ่ายภายใน ๗ วันหลังจากวันกาหนดจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้าง ในกรณีของค่าจ้างล่วงเวลา ค่าจ้างในวันหยุด
หรือค่าล่วงเวลาในวันหยุด ต้องจ่ายภายใน ๑๔ วันหลังจากวันกาหนดจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้าง และหาก
ลูกจ้างลาออกโดยบอกกล่าวล่วงหน้า ลูกจ้างจะได้รับเงินเดือนที่ค้างจ่ายอยู่ทั้งหมดในวันสุดท้ายที่ทางาน ๔๑๐
ทั้งนี้หากลูกจ้างลาออกโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า นายจ้างต้องจ่ายเงินที่ค้างอยู่ภายใน ๗ วันหลังจากสิ้นสุด
สัญญา๔๑๑ โดยทั่วไปแล้วนายจ้างไม่มีสิทธิหักเงินเดือนของลูกจ้าง เว้นแต่กรณีตามที่กฎหมายกาหนด เช่น
๔๐๘

Employment Order ๒๐๐๙, Section ๑๘ ระบุว่า “An employee may terminate his contract of service with his employer
without notice where he or his dependant is immediately threatened by danger to the person by violence or disease such
as the employee did not by his contract of service undertake to run.”
๔๐๙
Employment Order ๒๐๐๙, Section ๑๗ ระบุว่า “A contract of service may be terminated by the Commissioner if the
employee has been mistreated in person or property, and in such event the Commissioner may order the employer to
award the employee reasonable compensation for such mistreatment.”
๔๑๐
Employment Order ๒๐๐๙, Section ๓๙ ระบุว่า
“(๑) Salary earner by an employee under a contract of service, other than additional payments for overtime
work, shall be paid before the expiry of the ๗th. Day after the last day of the salary period in respect of which the salary is
payable.
(๒) Additional payments for overtime work shall be paid not later than ๑๔ days after the last day of the salary
period during which the overtime work was performed.
(๓) The total salary due to an employee on completion of his contract of service shall be paid to him on
completion of the contract.”
๔๑๑
Employment Order ๒๐๐๙, Section ๔๐(๒) ระบุว่า “Subject to the provisions of this Order, the total salary due to an
employee who —
(a) terminates his contract of service without giving prior notice to his employer as required under section ๒๒; or
๑๗๙

การขาดงาน ความเสี ย หายของสิ น ค้าหรื อตัว เงินที่เกิดจากลู กจ้าง เป็นต้น หรือกรณีที่มีคาสั่ งศาลให้ หั ก
เงินเดือนได้๔๑๒
๓) ค่าจ้างขั้นต่า
ประเทศบรูไนไม่ได้กาหนดค่าจ้างขั้นต่าไว้ ดังนั้นค่าจ้างจึงขึ้นอยู่กับความตกลงระหว่างนายจ้างและ
๔๑๓

ลูกจ้าง

๔) ชั่วโมงการทางาน
ลูกจ้างที่ไม่ได้ทางานแบบกะ (Non-shift worker) เวลาทางานปกติไม่เกินวันละ ๘ ชั่วโมง และไม่
เกินสัปดาห์ละ ๔๔ ชั่วโมง ลูกจ้างที่ทางานแบบกะ (Shift worker) เวลาทางานปกติไม่เกินสัปดาห์ละ ๔๔
ชั่วโมง แต่ในกรณีที่ต้องทางานติดต่อกันตั้งแต่ ๓ สัปดาห์โดยไม่มีวันหยุด เวลาทางานปกติไม่เกินวันละ ๑๒
ชั่วโมง หากเกินจากกาหนดเวลาที่กล่าวมา ให้ถือว่าเป็นการทางานล่วงเวลา (Overtime)๔๑๔
๕) วันทางาน
ลูกจ้างทางานไม่เกินสัปดาห์ละ ๖ วัน๔๑๕
๖) วันหยุดประจาสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี
นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจาสัปดาห์อย่างน้อย ๑ วัน (กรณีลูกจ้างที่ทางานเป็นกะต้อง
จัดให้หยุด ๓๐ ชั่วโมงติดต่อกัน) และลูกจ้างมีวันหยุดตามประเพณีปีละ ๑๑ วัน๔๑๖
๗) วันหยุดพักผ่อนประจาปี
ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อหยุดพักผ่อนประจาปีได้ตามที่กาหนดในสัญญาจ้างแรงงาน แต่ต้องไม่น้อยกว่า
มาตรฐานดังต่อไปนี้๔๑๗

(b) has already given prior notice under section ๒๒, but the employee terminates his contract of service without
waiting for the expiry of the notice,
Shall be paid to him not later than ๗ days after the day on which the contract of service is terminated.”
๔๑๒
Brunei Darussalam Country Report, Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan, ๒๐๑๑, p. ๑๑
๔๑๓
Ibid, p. ๑๑
๔๑๔
Ibid, p. ๑๒
๔๑๕
Ibid, p. ๑๒
๔๑๖
Ibid, p. ๑๒
๔๑๗
Ibid, p. ๑๓
๑๘๐

ตารางที่ ๓๔: ตารางแสดงสิทธิลาหยุดเพื่อพักร้อนตามจานวนปีที่ทางาน
จานวนปีที่ทางาน
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘ ปีขึ้นไป

จานวนวันลาพักร้อน (ขั้นต่า)
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

๘) วันลา
ลาป่วย
ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยอย่างน้อยปีละ ๑๔ วันในกรณีที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล และ ๖๐ วันใน
กรณีที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยลูกจ้างที่ได้สิทธิดังกล่าวต้องทางานให้นายจ้างมาแล้วอย่างน้อย ๖
เดือน และมีใบรับแพทย์มายืนยันในการลาป่วยแต่ละครั้ง๔๑๘
ลาคลอด
ปัจจุบันแรงงานหญิงที่ทางานในภาครัฐและเอกชนสามารถลาคลอดได้สูงสุด ๑๐๕ วัน๔๑๙ ตาม
ระเบียบการลาคลอด พ.ศ. ๒๕๕๔ (Maternity Leave Regulation ๒๐๑๑)๔๒๐
๙) ค่าทางานล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด
ลูกจ้างที่ไม่ทางานแบบกะทางานได้ไม่เกินวันละ ๑๒ ชั่วโมง (รวมการทางานล่วงเวลา) เว้นแต่กรณี
งานสาคัญที่กฎหมายกาหนด เช่น งานที่จาเป็นต่อชีวิตของชุมชน ความมั่นคงของรัฐ งานเร่งด่วน เป็นต้น
๔๑๘

Ibid, p. ๑๓
Brunei Darussalam Country Report, Bangkok Thailand, ๒๐๑๔, p. ๕
๔๒๐
ตามพระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. ๒๔๙๗ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๒๗) (Labour Act ๑๙๕๔ (Amended in ๑๙๘๔)) นั้นลูกจ้างหญิงมีสิทธิ
ลาคลอดอย่างน้อย ๙ สัปดาห์ โดยมีสิทธิลา ๔ สัปดาห์ก่อนคลอด และ ๕ สัปดาห์หลังคลอด ทั้งนี้ลูกจ้างหญิงมีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลาคลอด
เท่ากับค่าจ้างอย่างน้อย ๘ สัปดาห์ อย่างไรก็ตามนายและลูกจ้างสามารถตกลงร่วมกันว่าให้ใช้สิทธิลาคลอด ๔ สัปดาห์สุดท้ายในระยะเวลาใดๆ
ภายใน ๖ เดือนนับแต่วันที่คลอด โดยลูกจ้างหญิงจะได้รับสิทธิดังกล่าวเมื่อทางานมาแล้วอย่างน้อย ๖ เดือน
๑๘๑
๔๑๙

ส่วนลูกจ้างที่ทางานแบบกะทางานได้ไม่เกินวันละ ๑๒ ชั่วโมง (รวมการทางานล่วงเวลา) โดยไม่มีข้อยกเว้น
นายจ้างสามารถให้ลูกจ้างทางานล่วงเวลาได้หากว่าลูกจ้างยินยอม๔๒๑ โดยนายจ้างต้องจ่ายค่าทางานล่วงเวลา
ภายใน ๑๔ วันหลังจากวันกาหนดจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ลูกจ้างทางานล่วงเวลาได้ไม่เกินเดือนละ
๗๒ ชั่วโมง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการแรงงาน (Commissioner of Labour)
ในกรณีที่ลูกจ้างทางานนอกเหนื อจากเวลางานปกติ (ทางานล่วงเวลา ทางานในวันหยุด ทางาน
ล่วงเวลาในวันหยุด) ลูกจ้างจะได้รับเงินค่าทางานล่วงเวลาเป็นรายชั่วโมง ซึ่งแบ่งออกได้เป็น ๒ กรณีใหญ่ๆ
ได้แก่
กรณีที่ลูกจ้างขอทางานล่วงเวลาเอง อัตราค่าล่วงเวลาเป็นดังนี้๔๒๒
ตารางที่ ๓๕: ตารางแสดงอัตราค่าล่วงเวลาในกรณีที่ลูกจ้างขอทางานล่วงเวลาเอง
จานวนเวลาที่ทางานล่วงเวลา
ไม่เกินครึ่งหนึ่งของจานวนเวลาทางานปกติ
เกินครึ่งหนึ่งของจานวนเวลาทางานปกติ แต่ไม่เกิน ๑
เท่าของจานวนเวลาทางานปกติ
เกิน ๑ เท่าของจานวนเวลาทางานปกติ

๔๒๑

อัตราค่าล่วงเวลา
๕๐% ของอัตราค่าจ้างปกติ
๑ เท่าของอัตราค่าจ้างปกติ
๑ เท่าของอัตราค่าจ้างปกติ

Employment Order ๒๐๐๙, Section ๖๔ (๑) ระบุว่า “Subject to section ๖๕(๒), no employer shall be compelled to work
on rest day unless he is engaged in work which by reason of its nature requires to be carried on continuously by a
succession of shifts”
๔๒๒
Employment Order ๒๐๐๙, Section ๖๔ (๓) ระบุว่า
“(๓) Any employee who at his own request works on a rest day or a public holiday shall be paid for that day –
(a) if the period of work does not exceed one-half of his normal hours of work, a sum at the basic rate of pay
for half a day’s work;
(b) if the period of work is more than one-half but does not exceed his normal hours of work, a sum of the basic
rate of pay for one day’s work;
(c) if the period of work exceeds his normal hours of work for one day –
(i) a sum at the basic rate of pay for one day’s work; and
(ii) a sum at the rate of not less than one and one-half times his hourly basic rate of pay for each hour
or part thereof that the period of work exceeds his normal hours of work for one day.”
๑๘๒

กรณีที่นายจ้างร้องขอให้ลูกจ้างทางานล่วงเวลาและลูกจ้างยินยอม อัตราค่าล่วงเวลาเป็นดังนี้๔๒๓
ตารางที่ ๓๖: ตารางแสดงอัตราค่าล่วงเวลาในกรณีที่นายจ้างร้องขอให้ลูกจ้างทางานล่วงเวลา
จานวนเวลาที่ทางานล่วงเวลา

อัตราค่าล่วงเวลา

ไม่เกินครึ่งหนึ่งของจานวนเวลาทางานปกติ

๑ เท่าของอัตราค่าจ้างปกติ

เกินครึ่งหนึ่งของจานวนเวลาทางานปกติ แต่ไม่เกิน ๑
เท่าของจานวนเวลาทางานปกติ
เกิน ๑ เท่าของจานวนเวลาทางานปกติ

๒ เท่าของอัตราค่าจ้างปกติ
๒ เท่าของอัตราค่าจ้างปกติ

ทั้งนี้ การคานวณอัตราค่าจ้างโดยเปลี่ยนจากรายเดือนเป็นรายชั่วโมง (เพื่อใช้คานวณค่าล่วงเวลา)
สามารถคานวณได้ดังนี๔๒๔
้
๑๒ x เงินเดือนของลูกจ้างในอัตราปกติ
๕๒ x ๔๔ ชั่วโมง
๑๐) ค่าชดเชย
กฎหมายแรงงานของประเทศบรูไนไม่ได้กาหนดสิทธิในการเรียกร้องค่าชดเชยจากนายจ้างเมื่อลูกจ้าง
ถูกเลิกจ้าง ดังนั้นการกาหนดค่าชดเชยจึงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งอาจถูกกาหนดไว้

๔๒๓

Employment Order ๒๐๐๙, Section ๖๔ (๔) ระบุว่า
(๔) Any employee who at the request of the employer works on a rest day or a public holiday shall be paid for that day –
(a) if the period of work does not exceed one-half of his normal hours of work, a sum at the basic rate of pay
for one a day’s work;
(b) if the period of work is more than one-half but does not exceed his normal hours of work, a sum of the basic
rate of pay for ๒ day’s work;
(c) if the period of work exceeds his normal hours of work for one day –
(i) a sum at the basic rate of pay for ๒ day’s work; and
(ii) a sum at the rate of not less than one and one-half times his hourly basic rate of pay for each hour
or part thereof that the period of work exceeds his normal hours of work for one day.
๔๒๔
Employment Order ๒๐๐๙, Section ๖๕ (๖) (a) ระบุว่า “in the case of a person employed on a monthly rate of pay —
๑๘๓

ในข้อเลิกสัญญาของสัญญาจ้างแรงงานก็ได้ เช่น กาหนดให้นายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานได้โดยแจ้งให้
ลูกจ้างทราบล่วงหน้า ๑ เดือนและจ่ายค่าชดเชยตามจานวนที่ตกลงกัน๔๒๕
๑๑) การจ้างแรงงานเด็ก
แม้ว่าประเทศบรูไนไม่ได้ให้สัตยาบันเกี่ยวกับแรงงานเด็ก แต่ประเทศบรูไนก็ให้ความสาคัญกับเด็ก
และแรงงานเด็ก โดยประเทศบรูไนให้การศึกษาทั้งหมดแก่เด็กนักเรียนชาวบรูไนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้
ตามประกาศการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๕๐ (Compulsory Education Order ๒๐๐๗) ของประเทศ
บรูไนได้กาหนดให้เด็กทุกคนไม่ว่าศึกษาในโรงเรียนรัฐหรือเอกชน ต้องได้รับการศึกษาอย่างน้อย ๙ ปี (อายุ
๖-๑๕ ปี) อันได้แก่ การศึกษาในระดับประถมและระดับมัธยมต้น อย่างไรก็ตาม นโยบายการศึกษาระดับชาติ
ของประเทศบรูไนก็กาหนดว่าเด็กนักเรียนทุกคนควรผ่านการศึกษาภาคบังคับอย่างน้อย ๑๒ ปี๔๒๖ นอกจากนี้
กฎหมายแรงงานยังห้ามไม่ให้มีการจ้างแรงงานเด็กอายุต่ากว่า ๑๖ ปี หากนายจ้างต้องการจ้างแรงงานเด็ ก
อายุ ต่ ากว่ า ๑๘
ปี ต้ อ งได้ รั บ การอนุ ญ าตจากผู้ ป กครอง และคณะกรรมการแรงงาน ( Labour
Commission)๔๒๗ แรงงานเด็กหญิงที่มีอายุต่ากว่า ๑๘ ปี ห้ามทางานในเวลากลางคืนหรือในแท่นขุดเจาะ
น้ามันนอกชายฝั่ง ทั้งนี้กรมแรงงาน (Department of Labour) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงมหาดไทย
(Ministry of Home Affair) เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับแรงงานเด็กของประเทศบรูไน
๑๒) การจ้างแรงงานผู้หญิง
นายจ้างห้ามเลิกจ้างแรงงานผู้หญิงเพราะเหตุลาคลอด๔๒๘ อย่างไรก็ตาม กฎหมายของประเทศบรูไน
ไม่ได้กาหนดบทบัญญัติห้ามการเลือกปฏิบัติด้านเชื้อชาติ เพศ ความทุพพลภาพ ภาษา หรือฐานะทางสังคม
แล้ว ดังนั้นปัจจุบันแรงงานหญิงชาวบรูไนจึงยังคงไม่ได้รับความเท่าเทียมกับผู้ชายในการจ้างงาน โดยแรงงาน
ชายชาวบรู ไ นมี โ อกาสได้ ท างานประจ าในองค์ ก รต่ า งๆ ของรั ฐ บาล แม้ ว่ า จะไม่ จ บระดั บ ปริ ญ ญาจาก
มหาวิทยาลัยก็ตาม๔๒๙

๔๒๕

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักกฎหมายบรูไน วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ บันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม โดยผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า
“Severance pay: no direct laws on severance payment but governed by a termination clause of the contract e.g., ๑
months notice and compensation as agreed in the contract.
๔๒๖
SECOND HIGH LEVEL MEETING (HLM) ON SOUTH-SOUTH COOPERATION FOR CHILD RIGHTS IN ASIA AND THE PACIFIC
“FULFILLING CHILD RIGHTS WITH EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT” NEW DELHI, INDIA, October ๒๐๑๓, p. ๔
๔๒๗
Ibid, p. ๘
๔๒๘
Employment Order ๒๐๐๙, Section ๙๘ ระบุว่า “Subject to the provisions of this PART, When a female employee
absents herself from work in accordance with the provisions of this Part it shall not be lawfull for her employer to give her
notice of dismissal during her absence or on such a day that the notice will expire during her absence.”
๔๒๙
INTERNATIONALLYRECOGNISED CORE LABOUR STANDARDS IN BRUNEI DARUSSALAM, WTO GENERAL COUNCIL REVIEW
OF THE TRADE POLICIES OF BRUNEI DARUSSALAM, February ๒๐๐๘, p.๖
๑๘๔

แรงงานต่างชาติในประเทศบรูไนซึ่งมีจานวนประมาณร้อยละ ๓๐-๔๐ ของแรงงานทั้งหมด หรือ
มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน อันประกอบด้วยแรงงานต่างชาติในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอมากกว่า ๑๐,๐๐๐ คน
ต้องประสบปัญหาการเลือกปฏิบัติในตลาดแรงงาน เนื่องจากแรงงานต่างชาติไม่ได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายแรงงานเช่นเดียวกับแรงงานชาวบรูไน นอกจากนี้แรงงานจานวนมากร้องเรียนเกี่ยวกับสภาพการ
ทางานที่ไม่ดีและไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดในสั ญญาจ้าง รวมถึงแรงงานหญิงต่างด้าวหลายคนก็ร้องเรียน
เกี่ยวกับการเฆี่ยนตี ชั่วโมงการทางานที่ยาวนาน และการไม่จ่ายค่าจ้าง ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา เคยมีการชุมนุม
ประท้วงเกี่ยวกับการไม่จ่ายค่าจ้าง เช่น เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ค.ศ. ๒๐๐๕) แรงงานต่างชาติ ๓๐๐ คน
ของโรงงานสิ่งทอได้ชุมนุมประท้วงเนื่องจากนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างนาน ๖ เดือน ต่อมารัฐบาลได้ดาเนิน การ
เพื่อให้การชุมนุมประท้วงยุติและดาเนินคดีกับนายจ้าง๔๓๐
สาหรับอาชีพคนรับใช้หญิงซึ่งส่วนมากเป็นแรงงานต่างชาติ มักตกอยู่ภายใต้การใช้อานาจอย่างไม่เป็นธรรม
ของนายจ้าง มีรายงานว่าคนรับใช้หญิงหลายคนถูกเฆี่ยนตี หรือไม่ให้สิทธิลาพักผ่อนในวันหยุด ซึ่งแรงงานต่างชาติ
หญิงส่วนมากไม่ต้องการร้องเรียนนายจ้าง เนื่องจากแรงงานดังกล่าวต้องพึ่งพาอาศัยนายจ้างมากกว่าอาชีพอื่นๆ
๑๓) สวัสดิการในสถานที่ทางาน
นายจ้ า งมี ห น้ า ที่ ต ามพระราชก าหนดความปลอดภั ย ในที่ ท างานและสุ ข ภาพ พ.ศ. ๒๕๕๒
(Workplace safety and health order, ๒๐๐๙) ที่ต้องจัดหาสร้างความปลอดภัยในที่ทางานและสุขภาพ
เช่น ต้องมีมาตรการในการสร้างความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ กระบวนการทางาน การเก็บ
สินค้า การขนส่ง เป็นต้น๔๓๑
๑๔) เงินทดแทน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเงินทดแทนในประเทศบรูไน ได้แก่ พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๐๐
(Workmen’s Compensation Act ๑๙๕๗) ซึ่งกาหนดให้นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินให้ลูกจ้าง ในกรณีที่
ลูกจ้างประสบอันตรายได้รับบาดเจ็บ ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ลูกจ้างทางานในทางการที่จ้างหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่
จะเข้าข้อยกเว้นตามที่กฎหมายกาหนดเช่น การได้รับบาดเจ็ บขณะมึนเมา เป็นต้น โดยลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงิน
ทดแทนในแต่ละกรณีไม่เท่ากัน เช่น กรณีที่ลูกจ้าง (ไม่ได้เป็นผู้เยาว์ ) ได้รับบาดเจ็บจนพิการ จะได้รับเงิน
ทดแทนคิดเป็นเงินเดือน ๕๔ เดือน หรือคิดเป็นจานวนเงิน ๓๐,๐๐๐ เหรียญ แล้วแต่ว่าอย่างใดมีจานวนน้อย

๔๓๐

INTERNATIONALLYRECOGNISED CORE LABOUR STANDARDS IN BRUNEI DARUSSALAM, WTO GENERAL COUNCIL REVIEW
OF THE TRADE POLICIES OF BRUNEI DARUSSALAM, February ๒๐๐๘, p.๖
๔๓๑
Workplace safety and health order, ๒๐๐๙, Section ๑๒ (b) ระบุว่า “ensuring that adequate safety measures are taken in
respect of any machinery, equipment, plant, article of process used by those persons;”
๑๘๕

กว่า กรณีที่ลูกจ้าง (เป็นผู้เยาว์) ได้รับบาดเจ็บจนพิการ จะได้รับเงินทดแทนคิดเป็นเงินเดือน ๑๐๘ เดือน หรือ
คิดเป็นจานวนเงิน ๓๐,๐๐๐ เหรียญ แล้วแต่ว่าอย่างใดมีจานวนน้อยกว่า๔๓๒
๑๕) เงินประกันสังคม
ประเทศบรูไนไม่ใช้ระบบประกันสังคม แต่ใช้ระบบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (Employee trust fund)
ระบบบานาญเสริม (Supplemental contributory pensions fund) และระบบบานาญผู้สูงอายุและผู้
พิการ (Old-age and disability pensions)๔๓๓
๑๖) กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ในประเทศบรูไน ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๕ (Employees' trust fund of ๑๙๙๒) โดยผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตามกองทุนต้อง
เป็นลูกจ้างที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนคิดเป็นร้อยละ ๕ ของเงินเดือน (นายจ้างจ่ายเงินสมทบอีกร้อยละ ๕)
ซึ่งสิทธิประโยชน์แต่ล ะประเภทขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน เช่น ลูกจ้างซึ่งเป็นคน
สัญชาติบ รูไนมีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปี ขึ้น ไป มีสิทธิได้รับบานาญชราภาพ ๑๕๐ เหรียญบรูไนต่อเดือน ภายใต้
เงื่อนไข คือ ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพติดต่อกันอย่างน้อย ๓๕ ปี ซึ่งหากเป็นบุคคลที่เกิดใน
ประเทศบรูไน ต้องอยู่ในประเทศบรูไนอย่างน้อย ๑๐ ปี และหากเป็นบุคคลที่เกิดนอกประเทศบรูไน ต้องอยู่
ในประเทศบรูไนอย่างน้อย ๓๐ ปี๔๓๔
๑๗) การคุ้มครองผู้รับงานไปทาที่บ้าน
ปัจจุบันประเทศบรูไนไม่มีหลักเกณฑ์เฉพาะในการคุ้มครองผู้รับงานไปทาที่บ้าน

๔๓๒

๘ (๑) Subject to the provisions of this Act, the amount of compensation shall be as follows, namely—
…
(b) where permanent total incapacity results from the injury—
(i) in the case of an adult, a sum equal to ๕๔ months’ wages or $ ๓๐,๐๐๐ whichever is the less;
(ii) in the case of a minor, a sum equal to ๑๐๘ months’ wages or $ ๓๐,๐๐๐ whichever is the less;
…
๔๓๓
Brunei, Pension & Development Network, http://www.pensiondevelopment.org/51/brunei.htm , accessed on ๓ March
๒๐๑๕
๔๓๔
Brunei, Pension & Development Network, http://www.pensiondevelopment.org/51/brunei.htm , accessed on ๓ March
๒๐๑๕
๑๘๖

๑๘) ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน (ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง)
กฎหมายแรงงานของประเทศบรูไนไม่ได้กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อบังคับการทางาน อย่างไรก็
ตาม สั ญญาจ้ างแรงงานที่น ายจ้ างได้ทาสัญญากับลู กจ้างรายบุคคลต้องเป็นไปตามที่กาหนดในพระราช
กาหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ (Employment Order, ๒๐๐๙)๔๓๕
๗.๒.๓ มาตรการกากับดูแล
คณะกรรมการแรงงาน (Commissioner) และเจ้ าหน้ าที่ ผู้ ได้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการ
แรงงาน (Authorised officer) มีอานาจเข้าไปตรวจสอบสถานที่ใดๆ ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะมีลูกจ้าง
อาศัยหรื อทางานอยู่ หรื ออาคารใดๆ ที่ถูกใช้หรือมีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน นอกจากนี้ยังมี
อานาจที่จะไต่สวนเท่าที่จาเป็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแรงงานตามพระราชกาหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๕๒
(Employment Order, ๒๐๐๙)๔๓๖
นอกจากนี้คณะกรรมการแรงงานยังมีอานาจในการไต่สวนคาร้องในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้าง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อสัญญาจ้าง หรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ แรงงานตามพระราช
กาหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ (Employment Order, ๒๐๐๙) หรือระเบียบต่างๆ ภายใต้พระราชกาหนด
ดังกล่าว ๔๓๗ รวมถึงมีอานาจสั่งให้แก้ไขและบังคับการให้เป็นไปตามคาสั่ง ทั้งนี้หากนายจ้างหรือลูกจ้างไม่
พอใจคาสั่งของคณะกรรมการแรงงานอันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน สามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ไปที่
ศาลชั้นสูง (High Court) ได้๔๓๘

๔๓๕

See Part ๒ Contracts of Service, Employment Order ๒๐๐๙
Employment Order ๒๐๐๙, Section ๑๑๘ ระบุว่า “The commissioner and any authorized officer may –
(a) enter and inspect, without previous notice at any hour of the day or night –
(i) any place where he has reasonable cause to believe that any employee resides or is employed; or
(ii) any building occupied or used for any purpose connected with that employment: and
(b) make any enquiry which he considers necessary in relation to any matter within the provisions of this
Order.
๔๓๗
Employment Order ๒๐๐๙, Section ๑๒๔ (๑) ระบุว่า “The Commissioner may inquire into and decide any dispute
between an employee and his employer or any person liable under the provisions of this Order to pay any salary due to
the employee, where the dispute arises out of –
(a) any term the contract of service between the employee and his employer; or
(b) any of the provisions of this Order or any regulations made thereunder”
๔๓๘
Employment Order ๒๐๐๙, Section ๑๓๓ (๑) ระบุว่า “If any person whose financial interests are affected is dissatisfied
with the decision or order of the Commissioner under sections ๑๒๔, ๑๒๕ or ๑๒๙, he may appeal to the High Court.
๑๘๗
๔๓๖

๗.๓ แรงงานต่างด้าว
๗.๓.๑ การคุ้มครองแรงงานต่างด้าว
คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทางานในประเทศบรูไน จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน
เช่นเดียวกับคนสัญชาติบรูไน แต่ในทางปฏิบัติ แรงงานต่างชาติอาจประสบปัญหาการเลือกปฏิบัติ โดยไม่อยู่
ในสถานะที่จะได้รับสิทธิต่างๆ ตามกฎหมายแรงงานเช่นเดียวกับแรงงานชาวบรูไน
๗.๓.๒ ใบอนุญาตทางาน
ลูกจ้างที่ทางานในประเทศบรูไนต้องมีใบอนุญาตทางานซึ่งมีอายุ ๒ ปี ทั้งนี้ลูกจ้างที่ได้รับใบอนุญาต
การทางานที่มีอายุมากกว่า ๓ เดือน ต้องลงทะเบียนเพื่อรับ Brunei Darussalam (Green) Identity Card
ซึ่ ง มี อ ายุ เ ท่ า กั บ อายุ ข องใบอนุ ญ าตท างาน และสามารถต่ อ อายุ ไ ด้ ต ามใบอนุ ญ าตท างาน โดยลู ก จ้ า ง
ต่างประเทศต้องเดินทางกลับประเทศของตนเมื่อสัญญาทางาน ๒ ปี หมดอายุ
นอกจากนี้บุคคลต่างชาติที่มีใบอนุญาตทางานอายุ ๓ ปี ต้องดาเนินการสมัครใบอนุญาตทางานที่กรม
แรงงาน หลังจากการพิจารณาโดยกรมแรงงาน กรมตรวจคนเข้าเมืองจะอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวมาทางานใน
บรูไนฯ กรมแรงงานจะระบุให้มีบันทึกนาเงินสดฝากธนาคารเพื่อรับรองค่าเดินทางหนึ่งเที่ยวกลับประเทศของ
ตน ทั้งนี้ใบอนุญาตทางานไม่สามารถปรับแก้ไขภายใน ๖ เดือนแรก ผู้สมัครจะไม่ได้รับอนุญาตจนกว่าบริษัท
หรือสาขาของบริษัทได้รับรองการลงทะเบียน๔๓๙
๗.๓.๓ สหภาพแรงงาน
แม้ ว่ า ประเทศบรู ไ นไม่ ไ ด้ ใ ห้ สั ต ยาบั น อนุ สั ญ ญาเกี่ ย วกั บ เสรี ภ าพในการสมาคมและสิ ท ธิ
ในการร่วมเจรจาต่อรอง แต่ประเทศบรูไนก็มีพระราชบัญญัติสหภาพแรงงาน พ.ศ. ๒๕๐๔ (ค.ศ. ๑๙๖๑)
ซึ่งตราขึ้นเพื่อควบคุมการก่อตั้งสหภาพแรงงาน โดยกาหนดให้ต้องจดทะเบียนกับรัฐบาล และห้ามนายจ้าง
ไม่ให้กระทาการใดๆ อัน เป็น การเลือ กปฏิบัติต่อ แรงงานอัน เนื่อ งมาจากการแรงงานดัง กล่า วเข้า ร่ว ม
กิจ กรรมของสหภาพแรงงาน รวมถึงสหภาพแรงงาน (Trade unions) ก็ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสหพันธ์
แรงงาน (Federations) อย่างไรก็ตาม กฎหมายห้ามสหภาพแรงงานและสหพันธ์แรงงานไม่ให้เข้าร่วมกับ
องค์กรใดๆ ของสหภาพแรงงานระหว่างประเทศ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทั้ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (Minister of Home Affair) และกรมแรงงาน (Labour Department)
ทั้ ง นี้ แ ม้ ว่ า กฎหมายจะอนุ ญ าตให้ จั ด ตั้ ง สหภาพแรงงานได้ แต่ ใ นความเป็ น จริ ง ประเทศบรู ไ น
มีสหภาพแรงงานเพียง ๓ แห่งเท่านั้น ซึ่งทั้งหมดอยู่ในอุตสาหกรรมน้ามันเชื้อ เพลิง โดยมีแรงงานรวมกัน
ในสหภาพทั้งหมด ๑,๕๐๐ คน โดยสหภาพแรงงาน ๒ แห่งมีเพียงสถานที่ทางานแต่ไม่มีการทากิจกรรมใดๆ
๔๓๙

รอบรู้เรื่องการลงทุนในอาเซียน : บรูไนดารุซาลาม, กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๗, p. ๑๐๓
๑๘๘

ขณะที่อีก ๑ แห่ง มีการทากิจกรรมของสหภาพแรงงานอย่างจากัด สหภาพแรงงานทั้ง ๓ แห่งมีความอิสระ
เพียงเล็กน้อยจากการควบคุมของรัฐบาล ข้าราชการของประเทศบรูไนที่ไม่ใช่ทหารได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง
หรือเข้าร่วมกับสหภาพแรงงานได้ แต่ในทางปฏิบัติก็ไม่มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานและไม่มีข้าราชการคนใด
เข้าร่วมกับสหภาพแรงงาน
๗.๔ การระงับข้อพิพาท
ประเทศบรูไนไม่มีบทบัญญัติกฎหมายที่กล่าวถึงสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรองหรือสิทธิในการนัดหยุด
งาน ดังนั้นสัญญาจ้างแรงงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้างแต่ละคนจึงสามารถตกลงเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรก็ได้
และกิจกรรมของสหภาพแรงงานก็ไม่อาจฝ่าฝืนสัญญาจ้างแรงงานดังกล่าวได้
กฎหมายแรงงานส่วนมากนามาใช้กับแรงงานที่มีสัญชาติบรูไนเท่านั้น แต่ไม่ใช้กับแรงงานต่างด้าวซึ่ง
มีจานวนร้อยละ ๓๐-๔๐ ของแรงงานในประเทศทั้งหมด มีเพียงแต่เขตส่งเสริมการส่งออกมัวรา (Muara
Export Zone) เท่านั้น ที่กฎหมายแรงงานทั้งหมดถูกนามาใช้กับแรงงานต่างชาติด้วย
โดยสรุป ประเทศบรูไนไม่ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิขั้นพื้นฐานของสหภาพ
แรงงาน ดังนั้นที่ผ่านมาจึงไม่มีกิจกรรมใดๆ ของสหภาพแรงงาน (Trade Union) ในประเทศบรูไน และไม่มี
กฎหมายให้อานาจสหภาพแรงงานร่วมเจรจาต่อรองหรือหยุดงาน (Strike) นอกจากนี้ภายใต้การเมืองของ
ประเทศบรูไนที่ระงับให้สิทธิทางประชาธิปไตยแก่ประชาชนชั่วคราวยังกีดกันไม่ให้สหภาพแรงงานทากิจกรรม
ต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ชาวต่างชาติที่ทางานในประเทศบรูไนไม่ได้รับสิ ทธิตามกฎหมายแรงงานต่างๆ
เช่นเดียวกับแรงงานสัญชาติบรูไน๔๔๐
๗.๕ มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
แม้ว่าประเทศบรูไนได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor
Organization: ILO) เมื่อสิ้นสุดปี พ.ศ. ๒๕๕๐ (ค.ศ. ๒๐๐๗) แต่ประเทศบรูไนก็ไม่ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญา
หลักที่มีความสาคัญ ๘ ฉบับของ ILO ซึ่งได้แก่ ฉบับที่ ๒๙, ๘๗, ๙๘, ๑๐๐, ๑๐๑, ๑๐๕, ๑๓๘ และ
๑๘๒๔๔๑
ทั้งนี้ ILO มีนโยบายส่งเสริมและติดตามผลให้ประเทศสมาชิกปฏิบัติให้สอดคล้องกับอนุสัญญาทั้ง ๘ ฉบับ
ดังกล่าว แม้ว่าประเทศสมาชิก ILO จะไม่ได้ให้สัตยาบันก็ตาม เนื่องจากเป็นอนุสัญญาที่กาหนดมาตรฐาน
แรงงานเกี่ยวกับประเด็นสาคัญ ๔ ประการ ภายใต้ปฏิญญา ILO เรื่อง หลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการ

๔๔๐

INTERNATIONALLYRECOGNISED CORE LABOUR STANDARDS IN BRUNEI DARUSSALAM, WTO GENERAL COUNCIL REVIEW
OF THE TRADE POLICIES OF BRUNEI DARUSSALAM, February ๒๐๐๘, p.๔-๕
๔๔๑
INTERNATIONALLYRECOGNISED CORE LABOUR STANDARDS IN BRUNEI DARUSSALAM, WTO GENERAL COUNCIL REVIEW
OF THE TRADE POLICIES OF BRUNEI DARUSSALAM, February ๒๐๐๘, p.๑
๑๘๙

ทางาน (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) ซึ่งสามารถแบ่งออกได้
เป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่๔๔๒
กลุ่มที่ ๑ เสรีภาพในการสมาคมและการยอมรับสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง
เป็นสิทธิพื้นฐานไปสู่การคุ้มครองสิทธิด้านอื่นๆ เพื่อความก้าวหน้าทางสังคม การพัฒ นาที่ยั่งยืน
ความเสมอภาค และต่อต้านความยากจน
(๑) อนุสัญญา No. ๘๗ ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว
พ.ศ. ๒๔๙๑ (ค.ศ. ๑๙๔๘) (Freedom of Association and Protection of the Right
to Organise)
เป็นอนุสัญญาที่ให้สิทธิแก่นายจ้างและลูกจ้างอย่างเท่าเทียมกันในการรวมตัวกันเป็นสมาคมได้
อย่างเสรี โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตล่วงหน้าและปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยหน่วยงานรัฐต้อง
ละเว้นการแทรกแซงใดๆ หรื อการขัดขวางการจัดตั้งองค์กรของนายจ้างและองค์กรลู กจ้ าง
นอกจากนี้องค์กรของนายจ้างและของลูกจ้างมีสิทธิก่อตั้งเป็นสหพันธ์หรือสมาพันธ์รวมทั้งการ
เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับองค์กรระหว่างประเทศด้วย๔๔๓
(๒) อนุสัญญา No. ๙๘ ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง พ.ศ. ๒๔๙๑
(ค.ศ. ๑๙๔๙) (Right to Organise and Collective Bargaining )
เป็นอนุสัญญาที่คุ้มครองลูกจ้างมิให้ถูกเลือกปฏิบัติโดยสาเหตุสืบเนื่องมาจากการเป็นสมาชิก
สหภาพแรงงาน (เช่น การจ้างงานที่มีเงื่อนไขว่าลูกจ้างจะต้องไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพ
แรงงานหรือต้องสละสถานภาพของการเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน หรือมีอคติต่อลูกจ้างที่
เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน เป็นต้น) และกาหนดให้องค์กรนายจ้างและลูกจ้างต้องได้รับการ
คุ้มครองอย่างเพียงพอจากการกระทาใดๆ อันเป็นการแทรกแซงกัน และส่งเสริมให้มีการพัฒนา
และการใช้ประโยชน์จากกลไกการเจรจาต่อรองร่วมกันโดยสมัครใจระหว่างนายจ้างหรือองค์กร
นายจ้างกับองค์กรลูกจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งกฎเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสภาพการจ้าง๔๔๔

๔๔๒

อังคณา เตชะโกเมนท์, ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ ILO, สานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน, หน้า ๔-๕
นิรมล สุธรรมกิจ, มาตรฐานแรงงานกับการค้าระหว่างประเทศ, เอกสารวิจัยหมายเลข ๖ โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้า
โลก), หน้า ๓๑
๔๔๔
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๑
๑๙๐
๔๔๓

กลุ่มที่ ๒ การขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ
โดย “การเลือกปฏิบัติ” หมายถึง ความแตกต่างใด ๆ การกีดกัน หรือการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใด
บุคคลหนึ่งหรือกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ด้วยเหตุผลทาง เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ความเห็นทางการเมือง ฯลฯ
(๑) อนุสัญญา No. ๑๐๐ ว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่ากัน พ.ศ. ๒๔๙๔ (ค.ศ. ๑๙๕๑) (Equal
Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value)
เป็นอนุสัญญาที่กาหนดให้ประเทศสมาชิกต้องพิจารณากาหนดอัตราค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน
ส าหรั บ คนงานชายและหญิงในงานที่ มีห น่ว ยการทางานที่เหมือนกันหรือ เท่าเทียมกัน หรื อ
กาหนดค่าตอบแทนโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติทางเพศ โดย "ค่าตอบแทน" หมายความ
รวมถึง ค่าจ้างหรือเงินเดือนปกติพื้นฐานขั้นต่าและค่าตอบแทนเพิ่มเติมใดๆ (เงินสดและสิ่งของที่
นายจ้างให้แก่ลูกจ้างทั้งโดยตรงและโดยอ้อม)๔๔๕
(๒) อนุสัญญา No. ๑๑๑ ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ (การจ้างงานและอาชีพ) พ.ศ. ๒๕๐๑ (ค.ศ.
๑๙๕๘) (Discrimination (Employment and Occupation) Convention)
เป็นอนุสัญญาที่ห้ามการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานหรือประกอบอาชีพเพื่อส่งเสริมความเสมอ
ภาคของโอกาสและการปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ ทั้งนี้ "การเลือกปฏิบัติ" หมายความ
รวมถึงการแบ่งแยก การกีดกันหรือการลาเลียงใดๆที่กระทาบนพื้นฐานของเชื้อชาติ สีผิว เพศ
ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง สัญชาติหรือพื้นฐานทางสังคม ซึ่งมีผลลบล้างหรือสร้างความ
เสียหายต่อความเสมอภาคในโอกาสหรือในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างงานหรืออาชีพ๔๔๖
กลุ่มที่ ๓ การขจัดการใช้แรงงานเด็ก
เป็นการคุ้มครองแรงงานเด็กจากการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจและมิให้เด็กต้องทางานอันตราย
(๑) อนุสัญญา No. ๑๓๘ อายุขั้นต่า พ.ศ. ๒๕๑๖ (ค.ศ. ๑๙๗๓) (Minimum Age for
Admission to Employment)
เป็นอนุสัญญาที่มีเป้าหมายเพื่อยกเลิกการใช้แรงงานเด็กและเพื่อเพิ่มอายุขั้นต่าในการจ้างงานให้
สูงขึ้น โดยอนุสัญญากาหนดอายุขั้นต่าที่อนุญาตให้เด็กทางานว่าจะต้องไม่ต่ากว่าอายุที่สาเร็จ
การศึกษาขั้นบังคับและไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามต้องไม่ต่ากว่า ๑๕ ปี และสาหรับในประเทศที่ระบบ
การศึกษายังไม่พัฒนาเพียงพออาจจะกาหนดอายุขั้นต่าไว้ที่ ๑๔ ปีได้ แต่ต้องแจ้งถึงเหตุผลให้
๔๔๕
๔๔๖

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๔
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๕
๑๙๑

การยังคงอายุขั้นต่า ๑๔ ปี หรือวันที่จะยกเลิกอายุขั้นต่านี้ สาหรับอายุขั้นต่าในการจ้างงานอัน
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัยหรือศีลธรรมของผู้เยาว์ต้องไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี
บทบัญญัตินี้บังคับใช้กับทุกกิจการ ยกเว้นการผลิตภายในครอบครัวและการผลิตขนาดเล็กเพื่อ
การบริโภคในท้องถิ่นและไม่มีการจ้างลูกจ้างเป็นประจา และไม่บังคับกับงานที่เด็กและผู้เยาว์
กระทาในโรงเรียนเพื่อการศึกษาทั่วๆไป การศึกษาทางอาชีวะหรือทางเทคนิคหรือสถาบันการ
ฝึกอบรมอื่นๆ๔๔๗
(๒) อนุสัญญา No. ๑๘๒ ว่าด้วยรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของแรงงานเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๒ (ค.ศ.
๑๙๙๙) (Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst
Forms of Child Labour)
เป็น อนุ สัญญาที่ห้ ามและขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็กอย่างรวดเร็ว โดย
คานึงถึงความสาคัญของการศึกษาและการขจัดแรงงานเด็กเป็นสาคัญ โดยให้ความช่วยเหลือที่
จาเป็นโดยตรงและเหมาะสมเพื่อให้เด็กพ้นจากรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก
และเพื่อฟื้น ฟูและบูร ณาการทางสังคมของเด็กและเพื่อให้มั่นใจว่าเด็กทั้งปวงที่ออกจากการ
ทางานที่มีรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดต้องได้รับการศึกษาพื้นฐานและการฝึกอบรมอาชีพโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย (หากเป็นไปได้) และเหมาะสม ทั้งนี้ "เด็ก" หมายถึงบุคคลใดๆที่มีอายุต่ากว่า ๑๘
ปี๔๔๘
กลุ่มที่ ๔ การขจัดแรงงานบังคับหรือการเกณฑ์แรงงานในทุกรูปแบบ
โดย “แรงงานบังคับ” หมายถึง งานหรือบริการใด ๆ ที่ได้มาภายใต้การขู่บังคับ ลงโทษ โดยที่บุคคล
ผู้นั้นมิได้สมัครใจ
(๑) อนุสัญญา No. ๒๙ แรงงานบังคับ พ.ศ. ๒๔๗๓ (ค.ศ. ๑๙๓๐) (Forced Labour
Convention)
เป็นอนุสัญญาที่กาหนดให้ประเทศสมาชิกห้ามบังคับใช้แรงงานและการเกณฑ์แรงงานทุกรูปแบบ
ซึ่งหมายถึงการระงับการใช้งานหรือบริการทุกชนิด โดยการบังคับขู่เข็ญหรือยู่ภายใต้การข่มขู่ว่า
จะมีโทษหากไม่ทางานนั้น๔๔๙

๔๔๗

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๓
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๓
๔๔๙
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๒
๔๔๘

๑๙๒

(๒) อนุสัญญา No. ๑๐๕ การยกเลิกแรงงานบังคับ พ.ศ. ๒๕๐๐ (ค.ศ. ๑๙๕๗) (Abolition of
Forced Labour)
เป็นอนุสัญญาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปราบปรามและยกเลิกการเกณฑ์แรงงานโดยวิธีการบังคับใน
กรณีต่อไปนี้ ได้แก่ กรณีประโยชน์ทางการเมือง การล้างสมอง การลงโทษ สืบเนื่องจากบุคคล
นั้นแสดงทัศนะทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจที่แตกต่างกัน กรณีเพื่อระดมมาใช้ในการพัฒนา
เศรษฐกิจ กรณีเพื่อเป็นวิธีการลงโทษคนงานทางวินัย กรณีเพื่อลงโทษเนื่องจากเข้าร่วมในการ
นัดหยุดงาน และ กรณีเลือกปฏิบัติเพราะความแตกต่างในเรื่องผิว สังคมหรือศาสนา๔๕๐
ทั้งนี้กฎหมายแรงงานของประเทศบรูไนหลายด้านยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับข้อผูกพัน
ของบรู ไนที่ย อมรั บ ในปฏิ ญญารั ฐ มนตรี ขององค์การการค้าโลก (WTO Ministerial Declaration)
ที่ประเทศสิงคโปร์ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค.ศ. ๑๙๙๖) และเมืองโดฮาในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ (ค.ศ. ๒๐๐๑)
และในปฏิญญาปฏิญญา ILO เรื่อง หลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทางาน (ILO Declaration on
Fundamental Principles and Rights at Work) ที่ยอมรับในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ (ค.ศ.
๑๙๙๘)๔๕๑ โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้านดังต่อไปนี้
๗.๕.๑ เสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง
ประเทศบรูไนไม่ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO No. ๘๗ ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการ
คุ้มครองสิทธิในการรวมตัว พ.ศ. ๒๔๙๑ (ค.ศ. ๑๙๔๘) (Freedom of Association and Protection of
the Right to Organise) และ No. ๙๘ ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง พ.ศ. ๒๔๙๑
(ค.ศ. ๑๙๔๙) (Right to Organise and Collective Bargaining)
๗.๕.๒ การเลือกปฏิบัติและการให้ค่าตอบแทนอย่างเท่าเทียม
ประเทศบรูไ นไม่ไ ด้ใ ห้สัต ยาบัน อนุสัญ ญา ILO No. ๑๐๐ ว่า ด้ว ยค่า ตอบแทนที่เ ท่า เทีย มกัน
พ.ศ. ๒๔๙๔ (ค.ศ. ๑๙๕๑) (Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of
Equal Value) และ No. ๑๑๑ ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ (การจ้างงานและอาชีพ) พ.ศ. ๒๕๐๑ (ค.ศ. ๑๙๕๘)
(Discrimination (Employment and Occupation) Convention) ดังนั้นแรงงานหญิงชาวบรูไนจะไม่ได้
รับการจ้างงานเช่นเดียวกับแรงงานชาย และมักจะมีสถานะเป็นเพียงลูกจ้างชั่วคราวมากกว่าลูกจ้างประจา
แรงงานต่างชาติก็ประสบปัญหาการเลือกปฏิบัติเช่นกัน โดยไม่อยู่ในสถานะที่จะได้รับสิทธิต่างๆ ตามกฎหมาย
๔๕๐

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๒
INTERNATIONALLYRECOGNISED CORE LABOUR STANDARDS IN BRUNEI DARUSSALAM, WTO GENERAL COUNCIL REVIEW OF
THE TRADE POLICIES OF BRUNEI DARUSSALAM, February ๒๐๐๘, p.๑
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แรงงานเช่นเดียวกับแรงงานชาวบรูไน แม้ว่าบางกรณี รัฐบาลบรูไนแสดงเจตนาที่จะลงโทษผู้กระทาความผิด
ต่อแรงงานต่างชาติผู้หญิง แต่สถานะของกลุ่มแรงงานต่างชาติหญิงก็ยังคงน่าเป็นห่วงเช่นเดิม๔๕๒
นอกจากนี้รัฐบาลบรูไนยังเคยแสดงความห่วงใยว่า อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๒๒ (ค.ศ. ๑๙๗๙) (Elimination of all Forms of Discrimination
against Women) อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญของประเทศบรูไน รวมถึงความเชื่อและหลักของศาสนาอิสลามด้วย
๗.๕.๓ แรงงานเด็ก
ประเทศบรูไนไม่ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO No. ๑๓๘ อายุขั้นต่า พ.ศ. ๒๕๑๖ (ค.ศ. ๑๙๗๓)
(Minimum Age for Admission to Employment) และ No. ๑๘๒ ว่าด้วยรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด
ของแรงงานเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๒ (ค.ศ. ๑๙๙๙) (Prohibition and Immediate Action for the Elimination
of the Worst Forms of Child Labour)๔๕๓
๗.๕.๔ แรงงานบังคับ
ประเทศบรูไนไม่ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO No. ๒๙ แรงงานบังคับ พ.ศ. ๒๔๗๓ (ค.ศ. ๑๙๓๐)
(Forced Labour Convention) และ No. ๑๐๕ การยกเลิกแรงงานบังคับ พ.ศ. ๒๕๐๐ (ค.ศ. ๑๙๕๗)
(Abolition of Forced Labour)
แม้ว่าประเทศบรูไนจะไม่ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาเกี่ยวกับแรงงานบังคับ แต่กฎหมายของประเทศ
บรูไนก็ห้ามการใช้แรงงานบังคับ ซึ่งก็มีรายงานเช่นกันว่าแรงงานต่างชาติบางส่ วนทางานภายใต้เงื่อนไข
ที่ไม่อาจยอมรับได้ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับแรงงานบังคับ แรงงานต่างชาติที่ประสบปัญหาดังกล่าวส่วนมาก
มาจากประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน อินเดีย และบังคลาเทศ แรงงานต่า งชาติบางคนซึ่งอยู่ใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอได้ทาสัญญากับนายหน้าจัดหางานในประเทศของตนเอง โดยยินยอมให้หักเงินค่านายหน้า
จากเงินเดือนที่ตนเองได้รับในการทางาน
โดยสรุ ป ประเทศบรู ไนไม่ไ ด้ให้ สั ตยาบันอนุสั ญญาใดๆ ที่ เกี่ยวข้องกับสิ ทธิขั้น พื้นฐานของ ILO
ในการใช้แรงงานบั งคับ และแม้ว่ามีกฎหมายห้ามการใช้แรงงานบังคับ แต่สภาพความเป็นอยู่และสภาพ
การทางานของแรงงานชาวต่างชาติบางคนก็อาจคล้ายคลึงกับแรงงานบังคับ รวมถึงการค้ามนุษย์เพื่อนามาใช้
ทางานยังคงมีอยู่บ้าง๔๕๔

๔๕๒
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๗.๖ บทสรุปเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานของประเทศบรูไน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินการทางธุรกิจ
๗.๖.๑ บทสรุปเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานของประเทศบรูไน
กฎหมายแรงงานของประเทศบรูไนให้ความคุ้มครองพื้นฐาน เช่น ค่าจ้าง ชั่วโมงทางาน วันทางาน
วันหยุด วันลา การจ้างแรงงานเด็ก การจ้างแรงงานผู้หญิง เช่นเดียวกับประเทศไทย ซึ่งสิทธิตามกฎหมาย
แรงงานบรูไนบางอย่างมีมาตรฐานสูงกว่าสิทธิตามกฎหมายแรงงานไทย เช่น ระเบียบการลาคลอด พ.ศ.
๒๕๕๔ (Maternity Leave Regulation ๒๐๑๑) กาหนดให้แรงงานหญิงที่ทางานในภาครัฐและเอกชน
สามารถลาคลอดได้สูงสุด ๑๐๕ วัน และบางอย่างก็มีมาตรฐานต่ากว่าสิทธิตามกฎหมายแรงงานไทย เช่น
พระราชบัญญัติการระงับข้อพิพาทแรงงาน พ.ศ. ๒๕๐๔ (Trade Disputes Act of ๑๙๖๑) กาหนดห้าม
ไม่ให้ลูกจ้างนัดหยุดงาน
๗.๖.๒ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินการทางธุรกิจ
สาหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการประกอบธุรกิจในประเทศบรูไน และมี สถานะเป็นนายจ้างใน
ประเทศบรูไน กฎหมายแรงงานของประเทศบรูไนมีข้อดีที่สามารถเอื้อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของ
ผู้ประกอบการไทยหลายประการ เช่น ไม่มีการกาหนดค่าแรงขั้นต่า ไม่อนุญาตให้ลูกจ้างใช้สิทธินัดหยุดงาน
เป็นต้น
สาหรับแรงงานไทยที่ต้องการเข้าไปเป็นลูกจ้างในประเทศบรูไนนั้น นอกจากต้องคานึงถึงการขอ
อนุญาตเข้าเมืองและการขออนุญาตทางานอย่างถูกกฎหมายแล้ว แรงงานหญิงอาจได้รับโอกาสในการจ้างงาน
โดยนายจ้างชาวบรูไนน้อยกว่าแรงงานชาย เนื่องจากสภาพทางสังคมที่ให้การยอมรับผู้ชายและผู้หญิงไม่เท่า
เทียมกัน

๑๙๕

บทที่ ๘
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศบรูไน
๘.๑ บทนา
ปัจจุบันทรัพย์สินทางปัญญาหลายประเภทได้รับการคุ้มครองในประเทศบรูไน ได้แก่ สิ่งประดิษฐ์
การออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และแบบผังภูมิวงจร เนื่องจากประเทศบรูไนได้เข้าเป็น
ภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาหลายฉบับ ได้แก่ อนุสัญญากรุงเบิร์นว่า
ด้วยการคุ้มครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรม (Berne Convention for the Protection of Literary
and Artistic Works), อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention
for the Protection of Industrial Property), สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (Patent
Cooperation Treaty: PCT), ความตกลงกรุงเฮกเกี่ยวกับการจดทะเบียนงานออกแบบอุตสาหกรรมระหว่าง
ประเทศ (The Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial
Designs) ส่งผลให้ประเทศบรูไนต้องออกกฎหมายภายในให้เป็นไปตามข้อผูกพันของสนธิสัญญาที่ตนให้
สัตยาบันไว้
นอกจากนี้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศบรูไนยังมีแผนที่จะเข้าเป็นภาคีของสนธิสัญญาอื่นด้วย ๔๕๕ เช่น
อนุสัญญาว่าด้วยสหภาพระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (Convention on International
Union for the Protection of New Varieties of Plants: UPOV) ทาให้พันธุ์พืชได้รับการคุ้มครองเพิ่มเติม
ในอนาคต รวมถึงเข้าเป็นภาคีของพิธีสารเกี่ยวกับความตกลงกรุงมาดริดเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าระหว่างประเทศ (The Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the
International Registration of Marks) หรือที่เรียกว่า พิธีสารกรุงมาดริด (Madrid Protocol) ด้วย
๘.๒ สาระสาคัญของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
สาระสาคัญของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่มีผลบังคับ ใช้ภายในประเทศบรูไน มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
๘.๒.๑ กฎหมายว่าด้วยสิ่งประดิษฐ์ (พระราชบัญญัติสิ่งประดิษฐ์ พ.ศ. ๒๔๖๘)
พระราชบัญญัติสิ่งประดิษฐ์ พ.ศ. ๒๔๖๘ (Inventions Act (Cap ๗๒) of ๑๙๒๕) พระราชกาหนด
สิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๕๔ (Patents Order of ๒๐๑๑) และระเบียบสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๕๕ (Patent Rules of
๔๕๕

Hariz Khalid, RECENT DEVELOPMENTS IN IP IN BRUNEI DARUSSALAM, ๒๐๑๔, BRUNEI DARUSSALAM INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE, www.wipo.int/ip-development/en/pdf/asean/brunei.pdf, accessed on ๓ March ๒๐๑๕, p. ๕
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๒๐๑๒) ให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ภายใต้ระบบการนาสิทธิบัตรในประเทศอื่นมาจดทะเบียน
ในประเทศบรูไนอีกครั้ง (Re-registration) ทั้งนี้บุคคลที่ต้องการได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในประเทศบรูไน
สามารถยื่ น ค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รได้ หากว่ า บุ ค คลดั ง กล่ า วเคยได้ รั บ การจดทะเบี ย นสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ นั้ น
ในประเทศอังกฤษ มาเลเซีย หรือสิงคโปร์ โดยคาขอรับสิทธิบัตรดังกล่าวต้องยื่นภายใน ๓ ปีหลังจากได้รับ
สิ ท ธิ บั ต รในประเทศดั ง กล่ า วแล้ ว ดั ง นั้ น อาจกล่ า วได้ ว่ า ภายใต้ ร ะบบการจดทะเบี ย นสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
ของประเทศบรูไนในปัจจุบัน นักประดิษฐ์ในประเทศบรูไนต้องได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในประเทศอังกฤษ
มาเลเซีย หรือสิงคโปร์ก่อน จึงจะสามารถยื่นจดทะเบียนในประเทศบรูไนได้๔๕๖
ผู้ที่ได้รั บการจดทะเบี ย นสิ ทธิ บั ตรการประดิษฐ์ จากนายทะเบียนในประเทศบรูไนแล้ ว จะมีสิ ทธิ
เช่น เดียวกับ ที่ได้รับ ตามกฎหมายสิทธิบั ตรของประเทศอังกฤษ มาเลเซีย หรือสิ งคโปร์ โดยสิทธิดังกล่าว
จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในประเทศดังกล่าว และสิ้นสุดลงเมื่อระยะเวลาที่
สิทธิบัตรในประเทศดังกล่าวหมดอายุ ทั้งนี้ห ลักเกณฑ์โดยทั่วไปของกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศบรูไน
จะคล้ายคลึงกับกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศอังกฤษ มาเลเซีย หรือสิงคโปร์ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
๑) เงื่อนไขการได้รับความคุ้มครอง
สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองต้องได้รับการจดสิทธิบัตร ทั้งนี้สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถจดสิทธิบัตรได้
ต้องมีลักษณะดังนี๔๕๗
้
(๑) เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีความใหม่ ณ วันที่คายื่นขอจดทะเบียน หรือ ณ วันที่ยื่นคาขอครั้งแรกใน
ต่างประเทศ (Priority date) ในกรณีที่มีการขอถือสิทธิใช้วันที่ยื่นคาขอครั้งแรกในต่างประเทศ
เป็นวันยื่ นคาขอในประเทศบรูไน โดยสิ่งประดิษฐ์ที่ มีความใหม่ต้องไม่เคยได้รับการประกาศ
โฆษณาหรือได้รับการจดทะเบียนแล้วในต่างประเทศ รวมถึงต้องไม่เคยถูกใช้งานหรือถูกขายใน
ประเทศบรูไนหรือในต่างประเทศก่อนที่จะยื่นจดทะเบียน
(๒) มีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น
(๓) สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทางอุตสาหกรรม
๒) ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครอง
ระบบการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์ของประเทศบรูไนเป็นระบบที่หน่วยงานบรูไนรับ
ยื่นเพียงเอกสาร แต่จะไม่ดาเนินการตรวจค้นหรือตรวจสอบให้ ดังนั้นผู้ขอรับสิทธิบัตรจึงต้องยื่นเอกสารเพื่อ
๔๕๖

General Overview of Items (A) – (F), COUNTRY: BRUNEI DARUSSALAM, www.wipo.int/ipdevelopment/en/pdf/asean/
brunei.pdf, accessed on ๕ January ๒๐๑๕.
๔๕๗
Brunei IP Handbook, Pintas IP Group, www.wipo.int/ip-development/en/pdf/asean/brunei.pdf, accessed on ๑๕ January
๒๐๑๕, p. ๔
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พิสูจน์เองว่าสิ่งประดิษฐ์ของตนนั้นเข้าเงื่อนไขที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย นอกจากนี้ ปัจจุบันประเทศ
บรูไนเป็นภาคีของ Patent Cooperation Treaty หรือเรียกโดยย่อว่า PCT ซึ่งเป็นสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศสมาชิกอนุ สั ญญากรุงปารีส อยู่ภ ายใต้การบริหารขององค์การทรัพย์สิ นทางปัญญาโลก (World
Intellectual Property Organization – WIPO) ดังนั้นผู้ขอรับสิทธิบัตรจึงสามารถเลือกที่จะยื่นคาขอรับ
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ในประเทศบรูไนเพียงประเทศเดียว หรือยื่นคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในหลาย
ประเทศผ่านระบบ PCT โดยเลือกใช้ประเทศบรูไนเป็นประเทศต้นทางของผู้ยื่นคาขอ และระบุประเทศที่
ประสงค์ได้รับสิทธิบัตร (Designated countries) เป็นประเทศปลายทางที่ต้องการขอรับความคุ้มครอง ทั้งนี้
ประเทศปลายทางที่ระบุนั้นต้องเป็นสมาชิก PCT ด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงอาจแบ่งขั้นตอนการยื่นขอรับสิทธิบัตร
การประดิษฐ์ได้ดังนี้
กรณีที่ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในประเทศบรูไนเพียงประเทศเดียว ขั้นตอนการยื่นขอรับ
สิทธิบัตรการประดิษฐ์มีดังนี้๔๕๘
(๑) ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่สานักงานทรัพย์สินทางปัญญาบรูไน (Brunei Darussalam
Intellectual Property Office: BruIPO) โดยวันยื่นคาขอดังกล่าวจะได้รับการประกาศใน
Patent Journal A
(๒) สานักงานทรัพย์สินทางปัญญาบรูไนตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นว่าครบถ้วนหรือไม่ หลังจากนั้น
ส านั ก งานทรั พย์ สิ น ทางปั ญ ญาบรู ไ นก็ จ ะประกาศโฆษณาค าขอรั บ สิ ทธิ บั ต รนั้ น ใน Patent
Journal B ภายใน ๑๘ เดือนนับแต่วันยื่นคาขอ
(๓) สานั กงานทรั พย์ สิ น ทางปั ญญาบรูไนจะไม่ดาเนินการตรวจค้นหรือตรวจสอบว่าสิ่ งประดิษฐ์
ดังกล่าวมีลักษณะที่จดสิทธิบัตรได้หรือไม่ แต่จะพิจารณารับจดทะเบียนจากผลการยื่นคาขอรับ
สิทธิบัตรในต่างประเทศ โดยให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องนาสิทธิบัตร (Certificate of grant) ที่ได้รับ
จากต่างประเทศมาแสดง
(๔) เมื่อได้รับสิทธิบัตรจากต่างประเทศแล้ว สานักงานทรัพย์สินทางปัญญาบรูไนจะให้สิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์แก่ผู้ขอรับสิทธิบัตร
กรณีที่ยื่น คาขอรั บ สิทธิบั ตรการประดิษฐ์ ในหลายประเทศ ผู้ขอรับสิ ทธิบั ตรต้องดาเนินการตาม
ขั้นตอนการยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในระบบ PCT ควบคู่ไปด้วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้๔๕๙
(๑) ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่สานักงานทรัพย์สินทางปัญญาบรูไน โดยผู้ยื่นคาขอต้องมีถิ่น
ที่อยู่หรือมีสัญชาติของประเทศสมาชิก PCT

๔๕๘
๔๕๙

Ibid, p. ๕
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(๒) ผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องยื่นคาขอระหว่างประเทศ (International application) ผ่านระบบ PCT
ภายใน ๑๒ เดือนนับแต่วันที่ยื่นคาขอในประเทศบรูไน โดยเมื่อยื่นคาขอผ่านระบบ PCT แล้ว จะ
มีสิทธิใช้วันยื่นคาขอครั้งแรกในประเทศบรูไนเป็นวันที่ยื่นคาขอในต่างประเทศได้ (Priority
claim)
(๓) คาขอระหว่างประเทศดังกล่ าวจะถูกส่ งให้ องค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศ (International
Searching Authority) โดยผู้ขอรับสิทธิบัตรมีสิทธิแก้ไขข้อถือสิทธิของสิ่งประดิษฐ์ได้ภายใน ๒
เดื อ นนั บ แต่ ไ ด้ รั บ รายผลการตรวจค้ น ระหว่ า งประเทศ ทั้ ง นี้ ห ากผลการตรวจค้ น พบว่ า
สิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวไม่ซ้ากั บสิทธิบัตรที่มีอยู่ สานักระหว่างประเทศ (International Bureau)
ของ WIPO ก็จะประกาศโฆษณาระหว่างประเทศภายใน ๑๘ เดือนนับแต่วันยื่นคาขอครั้งแรก
(๔) หลังจากการประกาศโฆษณาระหว่างประเทศแล้ว ผู้ขอรับสิทธิบัตรสามารถเลือกได้ว่าต้องการ
ยื่นคาขอให้ตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศหรือไม่ โดยองค์กรตรวจสอบเบื้องต้นระหว่าง
ประเทศ (International Preliminary Examining Authority) จะจัดทารายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน ๖ เดือนนับแต่วันยื่นคาขอให้ตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศ หลังจากนั้น
สานั กระหว่างประเทศจะส่งรายงานการตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศไปยังสานักงาน
สิทธิบัตรในประเทศที่ถูกเลือก ทั้งนี้ประเทศปลายทางที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องการขอรับความ
คุ้มครองไม่จาเป็นต้องพิจารณาออกสิทธิบัตรตามผลการตรวจสอบเบื้องต้นดังกล่าว
(๕) ผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องเลือกประเทศที่ประสงค์ได้รับสิทธิบัตรภายใน ๓๐ เดือนนับแต่วันยื่นคาขอ
ครั้ งแรก โดยหลังจากที่เลื อกแล้ว คาขอระหว่างประเทศก็จะเข้าสู่กระบวนการจดทะเบียน
สิ ท ธิ บั ต รตามกฎหมายภายในของประเทศที่ ถู ก เลื อ ก และการออกสิ ท ธิ บั ต รขึ้ นอยู่ กั บ การ
พิจารณาของแต่ละประเทศ
ทั้งนี้การยื่นคาขอรับสิทธิบัตรผ่านระบบ PCT ทาให้ผู้ที่ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรในประเทศบรูไนสามารถ
ระบุประเทศปลายทางที่ต้องการยื่นคาขอรับสิทธิบัตรต่อไปได้ ตามขั้นตอนของระบบ PCT อันถือเป็นการลด
ภาระของผู้ขอรับสิทธิบัตร ทาให้ไม่ต้องไปยื่นคาขอรับสิทธิบัตรในประเทศต่างๆ ทีละประเทศ อย่างไรก็ตาม
ระบบ PCT ไม่ได้เป็นระบบการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรที่จะส่งผลให้ประเทศที่เป็นสมาชิกต้องรับจดทะเบียน
ตามไปด้วย เนื่องจากระบบ PCT จะมีการดาเนินการในขั้นตอนต้นๆ ของการขอรับสิทธิบัตรเท่านั้น ไม่มีการ
รับจดทะเบียนแต่อย่างใด การรับจดทะเบียนสิทธิบัตรผ่านระบบ PCT เป็นอานาจอธิปไตยของแต่ละประเทศ
ที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรประสงค์จะขอความคุ้มครอง ซึ่งจะมีการตรวจสอบตามขั้นตอนและเงื่อนไขของกฎหมาย
ภายในประเทศนั้นต่อไป๔๖๐

๔๖๐

Ibid, p. ๕๐
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๓) อายุความคุ้มครอง
อายุการคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์นาน ๒๐ ปีนับแต่วันยื่นคาขอรับสิทธิบัตร
ทั้งนี้หากมีผู้ละเมิดสิทธิบัตร เช่น ผลิตหรือขายผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร เป็นต้น ผู้ทรงสิทธิบัตร
สามารถฟ้องคดีผู้ละเมิดได้๔๖๑
๘.๒.๒ กฎหมายว่าด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ (พระราชกาหนดการออกแบบผลิตภัณฑ์ พ.ศ.
๒๕๔๒)
พระราชกาหนดการออกแบบผลิตภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ (Industrial Designs Order of ๑๙๙๙)
และระเบียบการออกแบบผลิตภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ (Industrial Designs Rules of ๒๐๐๐) ถูกบังคับใช้ใน
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๓ มีส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้๔๖๒
ส่วนที่ ๑ การตีความและคาขอจดทะเบียนงานออกแบบผลิตภัณฑ์
ส่วนที่ ๒ การจดทะเบียนงานออกแบบผลิตภัณฑ์
ส่วนที่ ๓ สิทธิในงานออกแบบผลิตภัณฑ์
ส่วนที่ ๔ การใช้สิทธิในงานออกแบบผลิตภัณฑ์โดยรัฐบาล
ส่วนที่ ๕ ขั้นตอนดาเนินการทางกฎหมาย
ส่วนที่ ๖ การบริหารและเบ็ดเตล็ด
ส่วนที่ ๗ กฎและระเบียบ
ส่วนที่ ๘ การกระทาความผิด
๑) เงื่อนไขการได้รับความคุ้มครอง
งานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความคุ้มครองต้องได้รับการจดทะเบียน ทั้งนี้ งานออกแบบผลิตภัณฑ์
ที่สามารถจดทะเบียนได้ต้องมีลักษณะดังนี้๔๖๓
(๑) เป็นงานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ มีความใหม่ ณ วันที่คายื่นขอจดทะเบียน หรือ ณ วันที่ยื่นคาขอ
ครั้งแรกในต่างประเทศในกรณีที่มีการขอถือสิทธิใช้วันที่ยื่นคาขอครั้งแรกในต่างประเทศเป็นวัน
ยื่น คาขอในประเทศบรู ไน โดยงานออกแบบอุตสาหกรรมที่มีความใหม่ต้องไม่เคยได้รับการ
๔๖๑

Dr. Burcu Kilic and Peter Maybarduk, Comparative Analysis of the United States’ Intellectual Property Proposal and the
law of Brunei Darussalam, ๒๐๑๑, p.๒
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General Overview of Items (A) – (F), COUNTRY: BRUNEI DARUSSALAM, www.wipo.int/ipdevelopment/en/pdf/asean/brunei.pdf, accessed on ๕ January ๒๐๑๕.
๔๖๓
Brunei IP Handbook, Pintas IP Group, www.wipo.int/ip-development/en/pdf/asean/brunei.pdf, accessed on ๑๕ January
๒๐๑๕, p. ๘
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ประกาศโฆษณาหรือได้รับการจดทะเบียนแล้วในต่างประเทศ รวมถึงต้องไม่เคยถูกใช้งานหรือถูก
ขายในประเทศบรูไนหรือในต่างประเทศก่อนที่จะยื่นจดทะเบียน
(๒) สามารถประยุกต์ใช้ได้ ในทางอุตสาหกรรม เช่น ถูกผลิตขึ้นในลักษณะเป็นชิ้นที่ไม่ใช่งานฝีมือ
เป็นต้น
“งานออกแบบผลิตภัณฑ์” ตามพระราชบัญญัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ค.ศ. ๑๙๙๙)
หมายถึ ง องค์ ป ระกอบของรู ป ร่ า ง ลั ก ษณะ ลวดลาย หรื อ ส่ ว นประกอบที่ น ามาใช้ กั บ สิ่ ง ของโดยผ่ า น
กระบวนการทางอุตสาหกรรม ซึ่งดึงดูดและสามารถพิจารณาได้ด้วยสายตา ซึ่งไม่รวมถึง
(๑) วิธีการหรือกฎเกณฑ์ที่สร้างขึ้น
(๒) องค์ประกอบของรูปร่างและลักษณะของสิ่งของ ซึ่งมีเพียงแต่ประโยชน์ใช้สอยอย่างเดียว
(๓) ชิ้นส่วนที่ผู้ออกแบบมุ่งหมายให้ประกอบขึ้นเป็นชิ้นงานสิ่งอื่น
งานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จดทะเบียนไม่ได้ มีดังนี้
(๑) งานประติมากรรม ที่ไม่ใช่งานหล่อหรือขึ้นรูปเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
(๒) แผ่นผนัง และเหรียญรางวัลที่แกะสลัก
(๓) สิ่งที่พิมพ์ลงไปในงานวรรณกรรมหรือศิลปกรรม
นอกจากนี้ บุคคลที่เคยยื่น คาขอจดทะเบียนงานออกแบบผลิ ตภัณฑ์ในประเทศที่เป็นสมาชิกของ
อนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention) หรือในประเทศที่เป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) มีสิทธิที่
จะขอใช้วันที่ยื่นคาขอครั้งแรกในต่างประเทศเป็นวันยื่นคาขอในประเทศบรูไน (Right of priority) แต่ต้องยื่น
คาขอในประเทศบรูไนภายในระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือนนับแต่วันยื่นคาขอในต่างประเทศครั้งแรก๔๖๔
๒) ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครอง
การยื่นคาขอจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศบรูไน ตามพระราชบัญญัติการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีขั้นตอนดังนี้๔๖๕
(๑) ยื่นคาขอจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สานักงานทรัพย์สินทางปัญญาบรูไน
(๒) นายทะเบีย นจะตรวจสอบว่าเอกสารครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ครบถ้ว นก็จะขอให้ ยื่นเอกสาร
เพิ่มเติม
๔๖๔

General Overview of Items (A) – (F), COUNTRY: BRUNEI DARUSSALAM, www.wipo.int/ip-development/en/pdf/asean/
brunei.pdf, accessed on ๕ January ๒๐๑๕.
๔๖๕
Brunei IP Handbook, Pintas IP Group, www.wipo.int/ip-development/en/pdf/asean/brunei.pdf, accessed on ๑๕ January
๒๐๑๕, p. ๘
๒๐๑

(๓) เมื่อเอกสารครบถ้วนแล้ว คาขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จะได้รับการประกาศโฆษณา
(๔) หลั งจากประกาศโฆษณาแล้ ว นายทะเบียนจะตรวจสอบว่ าการออกแบบผลิ ตภั ณฑ์นั้ นเข้ า
เงื่อนไขที่จะได้รับการคุ้มครองหรือไม่ หากเข้าเงื่อนไข นายทะเบียนก็จะรับจดทะเบียน
นอกจากนี้ประเทศบรูไนยังเป็นสมาชิกของความตกลงกรุงเฮกเกี่ยวกับการจดทะเบียนงานออกแบบ
อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (The Hague Agreement Concerning the International Registration
of Industrial Designs ๑๙๒๕) ซึ่งเป็นสนธิสัญญาที่ช่วยลดต้นทุนค่าธรรมเนียมให้กับผู้ที่ต้องการยื่นคาขอจด
ทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์จานวนมากในหลายประเทศ ดังนั้นผู้ขอจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์
จึงสามารถเลือกยื่นคาขอตามระบบของความตกลงกรุงเฮกต่างหากได้ ภายใต้ขั้นตอนต่อไปนี้๔๖๖
(๑) ผู้ยื่นคาขอต้องมีถิ่นที่อยู่หรือมีสัญชาติของประเทศสมาชิก Hague Agreement โดยยื่นคาขอจด
ทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) และระบุว่าต้องการ
ได้รับความคุ้มครองในประเทศใดบ้างที่เป็นสมาชิก Hague Agreement
(๒) WIPO ตรวจสอบว่าเอกสารครบถ้วนหรือไม่ (ไม่ได้ตรวจสอบว่าเข้าเงื่อนไขในการรับจดทะเบียน
หรือไม่) หลังจากนั้นจึงประกาศโฆษณา
(๓) WIPO ส่งคาขอจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ไปยังองค์กรที่รับผิดชอบการจดทะเบียนใน
ประเทศต่างๆ ที่ระบุไว้ตามคาขอ
(๔) องค์กรที่รับผิดชอบการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศต่างๆ จะตรวจสอบว่าการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นเข้าเงื่อนไขการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศนั้นหรือไม่
หากเข้าเงื่อนไข คาขอจดทะเบียนดังกล่าวก็จะได้รับจดทะเบียนในประเทศนั้น
๓) อายุความคุ้มครอง
อายุการคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์สูงสุดนาน ๑๕ ปีนับแต่วันยื่นคาขอจดทะเบียน โดยเมื่อ
จดทะเบียนแล้วจะมีอายุการคุ้มครองเริ่มแรก ๕ ปี และสามารถต่ออายุความคุ้มครองครั้งละ ๕ ปี ได้อีก
๒ ครั้ง๔๖๗
หากมี ผู้ ล ะเมิ ด สิ ท ธิ ข องเจ้ า ของแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ รั บ การจดทะเบี ย น ด้ ว ยการกระท าละเมิ ด
เช่น ผลิต หรือขายผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างเช่นเดียวกับที่จดทะเบียน เจ้าของแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจดทะเบียน
สามารถเรียกร้องให้ผู้กระทาละเมิดชดเชยความเสียหายได้ โดยอาจได้รับการชดเชยความเสียหายดังนี้๔๖๘

๔๖๖

Venner Shipley, The Hague Agreement, http://www.vennershipley.co.uk/uploads/files/Venner_Shipley_LLP__the_hague_agreement.pdf, accessed on ๒๐ January ๒๐๑๕, p. ๑
๔๖๗
Ibid.
๒๐๒

(๑) ค่าเสียหายจากการละเมิดแบบผลิตภัณฑ์
(๒) คาสั่งคุ้มครองชั่วคราวโดยศาล ไม่ให้ผู้ละเมิดกระทาการละเมิดต่อไป
(๓) ค่าเสียหายจากการละเมิดสิทธิอื่นๆ ของเจ้าของแบบผลิตภัณฑ์
(๔) การส่งมอบของกลางที่เกิดจากการกระทาละเมิด
(๕) ของกลางที่ส่งมอบจะถูกริบ ทาลาย หรือจาหน่ายจ่ายโอนโดยเจ้าของแบบผลิตภัณฑ์
๘.๒.๓ กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายสินค้า (พระราชบัญญัติเครื่องหมายสินค้า พ.ศ. ๒๔๙๖)
พระราชบัญญัติเครื่องหมายสินค้า พ.ศ. ๒๔๙๖ (Merchandise Marks Act of ๑๙๕๓) ใช้คุ้มครอง
ตราสินค้าที่ใช้ในการค้า ซึ่งบางคนอาจเรียกตราสินค้าดังกล่าวว่า “เครื่องหมายการค้า”๔๖๙ เนื่องจากถูก
น ามาใช้ กั บ สิ น ค้ า ในลั ก ษณะเดี ย วกั บ เครื่ อ งหมายการค้ า แม้ ว่ า จะไม่ ไ ด้ รั บ การจดทะเบี ย นก็ ต าม ทั้ ง นี้
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าและพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ก็อ้างอิงถึงพระราชบัญญัติเครื่องหมายสินค้านี้
เช่นกัน โดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าได้อ้างถึงอานาจของเจ้าหน้าที่ศุลกากรในการยึดสินค้าที่ใช้
เครื่ อ งหมายการค้ า จดทะเบี ย นโดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต หรื อ สิ น ค้ า ที่ ใ ช้ เ ครื่ อ งหมายการค้ า ปลอมตาม
พระราชบัญญัติเครื่องหมายสินค้า ๔๗๐ ส่วนพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ได้อ้างถึงอานาจของเจ้าหน้าที่ศุลกากรใน
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล สิ น ค้ า ในกรณี ที่ มี ก ารละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ หรื อ มี ก ารใช้ เ ครื่ อ งหมายการค้ า ปลอมตาม
พระราชบัญญัติเครื่องหมายสินค้า๔๗๑
๔๖๘

General Overview of Items (A) – (F), COUNTRY: BRUNEI DARUSSALAM, www.wipo.int/ip-development/en/pdf/asean/
brunei.pdf, accessed on ๕ January ๒๐๑๕.
๔๖๙
Merchandise Marks Act of ๑๙๕๓, Section ๓ ระบุว่า “A mark used for denoting that goods are the manufacture or
merchandise of a particular person is called a trade mark.”
๔๗๐
Trade Mark Act (Cap ๙๘) of ๑๙๙๙, Section ๑๐๔ (๑) ระบุว่า “Where there has come into the possession of any person in
connection with the investigation or prosecution of an offence under section ๙๔ of this Act or under the Merchandise
Marks Act (Chapter ๙๖), or any offence involving dishonesty or deception —
(a) goods which, or the packaging of which, bear a sign identical to or likely to be mistaken for a registered trade
mark;
(b) material bearing such a sign and intended to be used for labelling or packaging goods, as a business paper in
relation to goods, or for advertising goods; or
(c) articles specifically designed or adapted for making copies of such a sign, that person may apply to the court
under this section for an order for the forfeiture of those goods, material or articles.”
๔๗๑
Emergency (Copyright) Order ๑๙๙๙, Section ๑๑๘ ระบุว่า Where information relating to infringing copies of any work,
sound recording or film mentioned in subsections (๑) or (๓) of section ๑๐๙ has been obtained by the Controller of
Customs for the purpose of, or in connection with, the exercise of his functions under that section, or under any other law
relating to imported goods, he may authorise the disclosure of that information to facilitate the exercise by any person of
๒๐๓

บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายสินค้า พ.ศ. ๒๔๙๖ เกี่ยวข้องกับลักษณะการกระทา
ความผิดอาญาต่อเครื่องหมายการค้า เช่น การใช้เครื่องหมายการค้าปลอม (False trademark) การใช้
เครื่องหมายทรัพย์สินปลอม (False property mark) การทาหรือครอบครองสิ่งของที่เลียนแบบเครื่องหมาย
การค้าหรื อเครื่ องหมายทรั พย์ สิ น ปลอม การนาเข้าหรือขายสิ นค้าที่มีเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมาย
ทรัพย์สินปลอม การทาให้เครื่องหมายทรัพย์สิน๔๗๒ ของผู้อื่นเสียหาย การใช้คาอธิบายสินค้าปลอม เป็นต้น
รวมถึงขั้นตอนการดาเนินคดีอาญากับผู้กระทาความผิด และการกาหนดโทษทางอาญา ซึ่ง โทษทางอาญาตาม
พระราชบัญญัติมีตั้งแต่โทษปรับจนถึงจาคุกสูงสุด ๓ ปี ขึ้นอยู่กับประเภทของความผิด และศาลจะสั่งริบ
สินค้าปลอมดังกล่าวด้วย๔๗๓
๘.๒.๔ กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า (พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๔๒)
ปัจจุบันกฎหมายที่ใช้คุ้มครองเครื่องหมายการค้า ได้แก่ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.
๒๕๔๒ (Trade Mark Act (Cap ๙๘) of ๑๙๙๙) และระเบียบเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๔๓ (Trade
Mark Rules of ๒๐๐๐) เริ่มบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓ ทั้งนี้ก่อนที่พระราชบัญญัติฉบับนี้จะ
บังคับใช้ กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่เคยถูกบังคับใช้ คือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.
๒๔๙๖ (Trade Mark Act of ๑๙๕๓) ทั้งนีป้ ระเทศบรูไนมีแผนที่จะเข้าเป็นภาคีของพิธีสารเกี่ยวกับความตก
ลงกรุงมาดริดเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (The Protocol Relating to the
Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks) หรือที่เรียกว่า พิธีสารกรุง
มาดริด (Madrid Protocol) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๐๕) ดังนั้นปัจจุบันหลักเกณฑ์การจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าของประเทศบรูไน จึงยังไม่มีการนาระบบการจดทะเบียนของพิธีสารกรุงมาดริดมาใช้๔๗๔
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับปัจจุบัน ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ที่สาคัญดังต่อไปนี้
ส่วนที่ ๑ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รวมถึงเหตุที่ทาให้นายทะเบียนปฏิเสธการจดทะเบียน
ผลของการจดทะเบี ย นเครื่ องหมายการค้ า การละเมิ ดเครื่ องหมายการค้ า การโอนเครื่ องหมายการค้ า
การอนุญาตให้ใช้สิทธิ การขอถือสิทธิวันยื่นคาขอครั้งแรกในต่างประเทศ กระบวนการจดทะเบียน ระยะเวลาให้
ความคุ้มครอง การต่ออายุเครื่องหมายการค้า การถอนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายร่วม และเครื่องหมาย
รับรอง
any function in connection with the investigation or prosecution of an offence under sections ๒๐๔ or ๒๐๕ of the Order or
under the Merchandise Marks Act.”
๔๗๒
เครื่องหมายที่ใช้แสดงให้เห็นว่าสังหาริมทรัพย์ใดเป็นของบุคคลใดโดยเฉพาะ
๔๗๓
General Overview of Items (A) – (F), COUNTRY: BRUNEI DARUSSALAM, www.wipo.int/ipdevelopment/en/pdf/asean
/brunei.pdf, accessed on ๕ January ๒๐๑๕.
๔๗๔
Hariz Khalid, RECENT DEVELOPMENTS IN IP IN BRUNEI DARUSSALAM, ๒๐๑๔, BRUNEI DARUSSALAM INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE, www.wipo.int/ip-development/en/pdf/asean/brunei.pdf, accessed on ๓ March ๒๐๑๕, p. ๕
๒๐๔

ส่วนที่ ๒ การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย ตราสัญลักษณ์
ส่ว นที่ ๓ อานาจและหน้ าที่ของนายทะเบียน การอุทธรณ์เครื่องหมายการค้า ค่าธรรมเนียม
การประกาศโฆษณา การแต่งตั้งตัวแทนจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ส่วนที่ ๔ การนาเข้าสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า การกระทาความผิด การริบสินค้าที่ละเมิด
เครื่องหมายการค้า
ส่วนที่ ๕ บททั่วไป และบทเบ็ดเตล็ด
๑) เงื่อนไขการได้รับความคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าที่ ได้รับความคุ้มครองต้องได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยต้องมี
ลักษณะดังนี้๔๗๕
(๑) เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีความใหม่ (ต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าชนิด
หรือประเภทเดียวกัน)
(๒) มีลักษณะบ่งเฉพาะ.
ประเภทของเครื่องหมายการค้าที่สามารถจดทะเบียนได้ มีดังนี้๔๗๖
(๑) เครื่องหมายการค้าสินค้า (Trademark for goods)
(๒) เครื่องหมายการค้าบริการ (Trademark for services)
(๓) เครื่องหมายร่วม (Collective mark)
(๔) เครื่องหมายรับรอง (Certification mark)
(๕) เครื่องหมายการค้า ๓ มิติ (๓ Dimensional mark)
(๖) เครื่องหมายรูปร่าง (Shape mark)
(๗) สีที่ใช้เป็นเครื่องหมายการค้า (Color(s) as a trade mark)
(๘) บรรจุภัณฑ์ (Packaging)
(๙) คาขวัญ (Slogan)
(๑๐) เครื่องหมายชุด (Series mark)
ทั้งนี้กรณีที่มีผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหลายคน ผู้ที่ใช้เครื่องหมายการค้ามาก่อนผู้อื่นจะ
เป็นผู้มีสิทธิดีกว่า
๔๗๕

Brunei IP Handbook, Pintas IP Group, www.wipo.int/ip-development/en/pdf/asean/brunei.pdf, accessed on ๑๕ January
๒๐๑๕, p. ๑
๔๗๖
IPR Toolkit for Brunei Darussalam, ๒๐๐๖, http://brunei.usembassy.gov/uploads/images/FtR_7ZJl6W6pmLZkxPlrA
/2006IPRTOOLKIT.pdf, accessed on ๘ January ๒๐๑๕.
๒๐๕

๒) ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครอง
การยื่นคาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศบรูไน มีขั้นตอนดังนี้๔๗๗
(๑) ยื่นคาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่สานักงานทรัพย์สินทางปัญญาบรูไน
(๒) นายทะเบียนตรวจสอบว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเข้าเงื่อนไขที่จะได้รับการคุ้มครองหรือไม่
โดยนายทะเบียนอาจออกคาสั่งแก้ไขเครื่องหมายการค้าและผู้ขอจดทะเบียนสามารถชี้แจงต่อ
นายทะเบียนได้
(๓) เครื่องหมายการค้าที่ผ่านการตรวจสอบจากนายทะเบียนแล้ว จะได้รับการประกาศโฆษณา
(๔) ผู้ที่มีส่วนได้เสียสามารถยื่นคัดค้านเครื่องหมายการค้าที่ประกาศโฆษณาได้ภายในระยะเวลา ๓
เดือนนับแต่วันประกาศโฆษณา และผู้ขอจดทะเบียนก็มีสิทธิโต้แย้งการคัดค้านดังกล่าวได้เช่นกัน
(๕) หลั ง จากพ้ น ระยะเวลาคั ด ค้ า นและโต้ แ ย้ ง แล้ ว นายทะเบี ย นจะพิ จ ารณารั บ จดทะเบี ย น
เครื่องหมายการค้า
๓) อายุความคุ้มครอง
เมื่อได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว อายุความคุ้มครองเริ่มแรกคือ ๑๐ ปีนับแต่วันยื่น
จดทะเบียน และสามารถต่ออายุความคุ้มครองได้เรื่อยๆ ครั้งละ ๑๐ ปี๔๗๘
๘.๒.๕ กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ (พระราชกาหนดลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๒)
พระราชกาหนดลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ (Emergency (Copyright) Order of ๑๙๙๙) ถูกบังคับใช้ในวันที่
๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๐) โดยในช่วงเวลาก่อนที่กฎหมายลิขสิทธิ์ดังกล่าวจะบังคับใช้ ประเทศ
บรูไนได้นาหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๔๕๔ (ค.ศ. ๑๙๑๑) มาใช้ในการตัดสินคดีและ
เยียวยาความเสียหาย
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ค.ศ. ๑๙๙๙) มีส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้
ส่ ว นที่ ๑ สาระส าคัญของงานลิ ขสิ ทธิ์ ความเป็นเจ้าของ ระยะเวลาในการให้ ความคุ้มครอง
ซึ่งครอบคลุมถึงสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ การกระทาต่องานลิขสิทธิ์ ธรรมสิทธิ (Moral right) สิทธิต่างๆ

๔๗๗

Brunei IP Handbook, Pintas IP Group, www.wipo.int/ip-development/en/pdf/asean/brunei.pdf, accessed on ๑๕ January
๒๐๑๕, p. ๒
๔๗๘
IPR Toolkit for Brunei Darussalam, ๒๐๐๖, http://brunei.usembassy.gov/uploads/images/FtR_7ZJl6W6pmLZkxPlrA
/2006IPRTOOLKIT.pdf, accessed on ๘ January ๒๐๑๕.
๒๐๖

ในงานลิ ขสิ ทธิ์ การเยี ยวยาเมื่อเกิดการละเมิดงานลิขสิทธิ์ การอนุญาตให้ใช้สิ ทธิ คณะกรรมการลิ ขสิ ทธิ์
การได้มาและขอบเขตของความคุ้มครองในงานลิขสิทธิ์
ส่วนที่ ๒ สิทธิของนักแสดง
ส่วนที่ ๓ บทบัญญัติทั่วไปและการกระทาความผิด
๑) เงื่อนไขการได้รับความคุ้มครอง
งานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นประเทศบรู ไ นได้ รั บ ความคุ้ ม ครองโดยอั ต โนมั ติ ไม่ ต้ อ งจดทะเบี ย น โดย
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ เช่น วรรณกรรม นาฏกรรม ดนตรี
กรรม ศิลปกรรม สิ่งบันทึกเสียง ภาพยนตร์ งานแพร่เสียงแพร่ภาพ (รวมถึงทางเคเบิ้ลด้วย) งานจัดเรียงพิมพ์
ได้รับการเผยแพร่ เป็นต้น
๒) ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครอง
การให้ความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เป็นไปโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนการ
จดทะเบียนในประเทศบรูไน
๓) อายุความคุ้มครอง
งานลิขสิทธิ์แต่ละประเภทมีอายุการคุ้มครองดังนี้๔๗๙
ตารางที่ ๓๗: ตารางสรุประยะเวลาและความคุ้มครองของงานลิขสิทธิ์
ประเภทของงานลิขสิทธิ์
วรรณกรรม นาฏกรรม ดนตรีกรรม และศิลปกรรม
สิ่งบันทึกเสียง ภาพยนตร์
งานแพร่เสียงแพร่ภาพ (รวมถึงทางเคเบิ้ลด้วย)
งานจัดเรียงพิมพ์ได้รับการเผยแพร่

ระยะเวลาที่ได้รับความคุ้มครอง
๕๐ ปี นับแต่สิ้นสุดปีที่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
๕๐ ปี นับแต่ปีที่ได้สร้างสรรค์งานหรือเผยแพร่
๕๐ ปี นับแต่สิ้นสุดปีที่ได้ออกอากาศหรือส่งสัญญาณ
ครั้งแรก
๒๕ ปี นับแต่สิ้นสุดปีที่งานดังกล่าวได้โฆษณา

สาหรับการฟ้องคดีละเมิดลิขสิทธิ์นั้น สามารถดาเนินการได้โดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ทั้งนี้การพิจารณาว่า
เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ขึ้นหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาว่าการกระทาที่ต้องห้ามนั้นเกิดขึ้นต่องานหรือสาระสาคัญ
๔๗๙

General Overview of Items (A) – (F), COUNTRY: BRUNEI DARUSSALAM, www.wipo.int/ipdevelopment/en/pdf/asean/brunei.pdf, accessed on ๕ January ๒๐๑๕.
๒๐๗

ของงานอันมีลิขสิทธิ์หรือไม่ โดยศาลจะเปรียบเทียบงานของโจทก์ผู้ฟ้องคดีกับงานของจาเลยว่ามีความเหมือน
หรือคล้ายกันในสาระสาคัญหรือไม่๔๘๐
๘.๒.๖ กฎหมายว่าด้วยแบบผังภูมิวงจร (พระราชกาหนดแบบผังภูมิวงจร พ.ศ. ๒๕๔๒)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ พระราชกาหนดแบบผังภูมิวงจร พ.ศ. ๒๕๔๒ (Emergency (Layout
designs) Order of ๑๙๙๙) เริ่มบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
๑) เงื่อนไขการได้รับความคุ้มครอง
แบบผังภูมิของวงจรในประเทศบรูไนได้รับการคุ้มครองโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องจดทะเบียน โดยแบบผังภูมิ
ของวงจรทีไ่ ด้รับความคุ้มครองต้องเป็นแบบวงจรที่เป็นส่วนหนึ่งของชิ้นส่วนที่นาไปใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
๒) ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครอง
การให้ ความคุ้มครองตามกฎหมายการออกแบบผังภูมิของวงจรเป็นไปโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องผ่าน
กระบวนการขั้นตอนการจดทะเบียนในประเทศบรูไน
๓) อายุความคุ้มครอง
แบบผังภูมิของวงจรมีอายุการคุ้มครอง ๑๐ ปี นับแต่เริ่มใช้ประโยชน์๔๘๑
หากมีการกระทาละเมิดต่อผู้เป็นเจ้าของแบบผังภูมิของวงจร เช่น ทาซ้า นาเข้า หรือจาหน่าย แบบ
ผังภูมิวงจรดังกล่าว เจ้าของสิทธิที่ถูกละเมิดจะได้รับการชดเชยความเสียหายดังนี้
(๑) ค่าเสียหายจากการละเมิดผังภูมิวงจร
(๒) ค่าขาดกาไร
(๓) การส่งมอบของกลางที่เกิดจากการกระทาละเมิด
(๔) ของกลางที่ส่งมอบจะถูกริบ ทาลาย หรือจาหน่ายจ่ายโอนโดยเจ้าของแบบผังภูมิของวงจร
ทั้งนี้การกระทาบางอย่างไม่ถือว่าเป็นการกระทาละเมิด เช่น การทาซ้าแบบวงจรเพื่อใช้งานส่วนตัว
ใช้เพื่อการวิจัยและการเรียนการสอน ใช้โดยรัฐบาลเพื่อความมั่นคงหากว่ารัฐบาลได้แจ้งและให้ค่าตอบแทน
แก่เจ้าของแบบผังภูมิของวงจร เป็นต้น
๔๘๐

General Overview of Items (A) – (F), COUNTRY: BRUNEI DARUSSALAM, www.wipo.int/ipdevelopment/en/pdf/asean/brunei.pdf, accessed on ๕ January ๒๐๑๕.
๔๘๑
IPR Toolkit for Brunei Darussalam, ๒๐๐๖, http://brunei.usembassy.gov/uploads/images/FtR_7ZJl6W6pmLZkxPlrA
/2006IPRTOOLKIT.pdf, accessed on ๘ January ๒๐๑๕.
๒๐๘

๘.๓ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคนต่างด้าว
โดยทั่วไปคนต่างด้าวจะได้รับความคุ้มครองทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาเช่นเดียวกับคนสัญชาติ
บรูไน เช่น คนสัญชาติบรู ไนและคนต่างด้าวต้องยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามกระบวนการและ
ขั้นตอนเดียวกันจึงจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม สนธิสัญญาระหว่างประเทศบางฉบับที่ประเทศบรูไนเข้าเป็นภาคีนั้นได้ให้สิทธิเฉพาะ
แก่ ผู้ มี สั ญ ชาติข องประเทศสมาชิ ก ตามสนธิ สั ญ ญานั้น เช่ น กรณี ที่ ยื่ น ขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รการประดิ ษ ฐ์ ต าม
สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty ๑๙๗๐: PCT) ผู้ยื่นคาขอต้องมีถิ่นที่
อยู่หรือมีสัญชาติของประเทศสมาชิก PCT จึงจะสามารถยื่นขอรับสิทธิบัตรผ่านระบบ PCT ได้๔๘๒ กรณียื่นขอ
จดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความตกลงกรุงเฮกเกี่ยวกับการจดทะเบียนงานออกแบบอุตสาหกรรม
ระหว่างประเทศ (The Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial
Designs ๑๙๒๕) ผู้ยื่นคาขอต้องมีถิ่นที่อยู่หรือมีสัญชาติของประเทศสมาชิก Hague Agreement จึงจะ
สามารถยื่นคาขอจดทะเบียนผ่านระบบ Hague Agreement ได้๔๘๓ เป็นต้น
๘.๔ สนธิสัญญาที่ประเทศบรูไนเป็นภาคีและกฎหมายภายในด้านทรัพย์สินทางปัญญา
๘.๔.๑ สาระสาคัญของสนธิสัญญาแต่ละฉบับ
๑) อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention
for the Protection of Industrial Property ๑๘๘๓) (ประเทศบรูไนเข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ ๑๗
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕)
อนุ สั ญ ญากรุ ง ปารี ส เกิ ด ขึ้ น มาจากการประชุ ม ข้ อ ตกลงระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยทรั พ ย์ สิ น ทาง
อุตสาหกรรมที่เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศสในปี ค.ศ. ๑๘๗๘ จนกระทั่งในปี ค.ศ. ๑๘๘๐ ได้มีการเสนอร่าง
จัดตั้ง “สหภาพระหว่างประเทศในการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม” ขึ้นมา ต่อมาที่ประชุมได้มีการ
ยอมรับร่างดังกล่าวและเรียกอนุสัญญาข้อตกลงที่มาจากการประชุมครั้งนั้นว่า “อนุสัญญากรุงปารีส (Paris
Convention)” ซึ่งต่อมาในปี ค.ศ. ๑๘๘๓ ได้มีการลงนามรับรองอนุสัญญาดังกล่าว ทาให้เกิดอนุสัญญา
ระหว่างประเทศในการคุ้ม ครองทรั พย์ สิ น ทางปัญ ญาเกิดขึ้ นโดยเรียกว่า “อนุสั ญญาปารีส ว่ าด้ ว ยความ
คุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Paris Convention, of March ๒๐, ๑๘๘๓, for the Protection of
Industrial Property)” ซึ่งได้กาหนดหลักเกณฑ์ที่ครอบคลุมการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมทุก
ประเภท ได้แก่ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า การออกแบบอุตสาหกรรม และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดย
อนุสัญญากรุงปารีสได้กาหนดหลักการพื้นฐานที่สาคัญ เช่น หลักปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment)
๔๘๒

Trade policy review, World Trade Organization, ๒๐๑๔, p. ๕๑
Venner Shipley, The Hague Agreement, http://www.vennershipley.co.uk/uploads/files/Venner_Shipley_LLP__the_hague_agreement.pdf, accessed on ๒๐ January ๒๐๑๕, p. ๑
๒๐๙
๔๘๓

หลักการถือสิทธิวันยื่นคาขอครั้งแรก (Right of Priority) การขจัดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (Compulsory
License) เป็นต้น๔๘๔
๒) สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty ๑๙๗๐:
PCT) (ประเทศบรูไนเข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕)
เป็นความตกลงระหว่างประเทศสาหรับการขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ในประเทศที่เป็นสมาชิก
เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอรับสิทธิบัตรในประเทศต่างๆ โดยผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ต้องไปยื่นคาขอใน
ประเทศต่างๆ แต่ละประเทศ ผู้ขอรับสิทธิบัตรสามารถยื่นคาขอรับสิทธิบัตรในประเทศของตน และระบุ
ประเทศปลายทางที่ตนเองประสงค์จะได้รับความคุ้มครอง โดยสานักสิทธิบัตรของประเทศที่รับยื่นคาขอจะส่ง
คาขอดังกล่าวไปดาเนินการตามขั้นตอนของระบบ PCT ที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) โดย
หลักเกณฑ์ใน PCT มีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการยื่นคาขอระหว่างประเทศ เช่น การเตรียม
คาขอระหว่างประเทศ การตรวจค้นระหว่างประเทศ การตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งเป็น
ขั้นตอนก่อนที่จะส่งคาขอดังกล่าวไปยังสานักสิทธิบัตรภายในประเทศที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรประสงค์ จะได้รับ
ความคุ้มครอง๔๘๕
๓) ความตกลงกรุ ง เฮกเกี่ ย วกั บการจดทะเบี ย นงานออกแบบอุ ต สาหกรรมระหว่ า ง
ประเทศ (The Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial
Designs ๑๙๒๕) (ประเทศบรูไนเข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นความตกลงที่ให้ความคุ้มครองแก่งานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ต้องการยื่นคาขอจดทะเบียนการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์หลายคาขอในหลายประเทศ โดยใช้วิธียื่นคาขอระหว่างประเทศเพียงคาขอเดียวต่อ WIPO
เพื่อนาไปยื่นต่อในประเทศอื่นที่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครอง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการยื่นคาขอหลายคา
ขอในหลายประเทศ ทั้งนี้ความตกลงกรุงเฮกประกอบด้วยความตกลงย่อย ๓ ฉบับได้แก่ The Geneva Act
of July ๒, ๑๙๙๙, The Hague Act of November ๒๘, ๑๙๖๐ และ The London Act of June ๒,
๑๙๓๔๔๘๖
๔) พิธีสารเกี่ยวกับความตกลงกรุงมาดริดเกี่ ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ระหว่างประเทศ(The Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the

๔๘๔

จักรกฤษณ์ ควรพจน์, กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า (พิมพ์ครั้งที่ ๔: นิติธรรม, ๒๕๔๘), น. ๓๖
About the Patent Cooperation Treaty (PCT), FindLaw, http://smallbusiness.findlaw.com/intellectual-property/aboutthe-patent-cooperation-treaty-pct.html accessed on ๑ March ๒๐๑๕
๔๘๖
The Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs: Main Features and Advantages,
WIPO, http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/designs/911/wipo_pub_911.pdf accessed on ๒ March ๒๐๑๕
๒๑๐
๔๘๕

International Registration of Marks ๑๙๘๙) หรือที่เรียกว่า พิธีสารกรุงมาดริด (Madrid
Protocol) (ประเทศบรูไนมีแผนจะเข้าเป็นภาคีภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘)
พิธีสารกรุงมาดริด (Madrid Protocol) เป็นระบบหนึ่งของการยื่นเครื่องหมายการค้าภายใต้ระบบ
มาดริด (Madrid System) โดยเกิดขึ้นมาจากแนวคิดที่ต้องการแก้ไขปัญหาความยุ่งยาก การเสียเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ เนื่องจากหลักเกณฑ์ของแต่ละประเทศแตกต่าง
กัน ดังนั้นผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงสามารถยื่นขอรับความคุ้มครองที่ประเทศเดียวแต่ขอความ
ความคุ้มครองได้หลายประเทศภายใต้ระบบพิธีสารกรุงมาดริด โดยยื่นคาขอต่อสานักงานต้นกาเนิด หลังจาก
นั้นสานักงานต้นกาเนิดจะส่งคาขอดังกล่าวไปยังสานักระหว่างประเทศ เพื่อกระจายคาขอไปยังประเทศที่ถูก
ระบุชื่อ ซึ่งประเทศดังกล่าวจะพิจารณาคาขอนั้นภายใต้กฎหมายภายในของตนว่าจะอนุญาตให้จดทะเบียน
หรือไม่
ทั้งนี้การยื่น เครื่องหมายการค้าภายใต้ ระบบมาดริดมี ๒ ระบบ ได้แก่ ความตกลงกรุงมาดริด
(Madrid Agreement, ๑๘๙๑) ซึ่งมีข้อจากัดในเรื่องคุณสมบัติของผู้จะเข้าเป็นสมาชิก , ระยะเวลาในการ
ปฏิเสธคาขอ, ภาษาที่ใช้ (จึงทาให้เกิดความไม่สะดวกเท่าที่ควร) และพิธีสารกรุงมาดริด (Madrid Protocol,
๑๙๘๙) ที่มีความยืดหยุ่นมากกว่า สามารถสนองความต้องการของสมาชิกได้ดีขึ้น โดยทั้ง ๒ ระบบนั้น
ประเทศที่ต้องการเข้าเป็นภาคีจะต้องเป็นภาคีอนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention) ก่อน๔๘๗
๕) อนุ สั ญญากรุ ง เบิ ร์ น ว่ า ด้ว ยการคุ้ม ครองงานวรรณกรรมและศิ ล ปกรรม (Berne
Convention for the Protection of Literary and Artistic Works ๑๘๘๖) (ประเทศบรูไนเข้าเป็น
ภาคีเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙)
อนุสัญญากรุงเบิร์นได้ก่อตั้งสหภาพเบิร์น (Berne Union) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ประเทศ
สมาชิกให้การคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ภ ายใต้ห ลักการที่เป็นหนึ่งเดียวกัน อนุสั ญญากรุงเบิร์นได้กาหนด
มาตรฐานการคุ้มครองการคุ้มครองลิขสิทธิ์ เพื่อเป็นบรรทัดฐานสาหรับรัฐภาคีที่จะรับไปบัญญัติไว้ในกฎหมาย
ภายใน มาตรฐานการคุ้มครองนี้รวมถึงหลักการพื้นฐานของการคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ ได้แก่ หลัก
ดินแดนของการคุ้มครอง หลักการปฏิบั ติเยี่ยงคนชาติ ขอบเขตของสิ ทธิที่เจ้าของลิขสิ ทธิ์มีตามกฎหมาย
ประเภทของงานอันมีลิขสิทธิ์ การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ การกาหนดสิทธิขั้นต่า อายุการคุ้มครอง เป็นต้น๔๘๘
๖) อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยสหภาพระหว่ า งประเทศเพื่ อ การคุ้ ม ครองพั น ธุ์ พื ช ใหม่
(Convention on International Union for the Protection of New Varieties of Plants
๑๙๖๑: UPOV) (ประเทศบรูไนมีแผนจะเข้าเป็นภาคีภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘)
๔๘๗

วัชระ เปียแก้ว, การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพิธีสารมาดริด , www.ipthailand.go.th/dmdocuments/content_madrid.pdf,
accessed on ๒ March ๒๐๑๕
๔๘๘
จักรกฤษณ์ ควรพจน์, กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า (พิมพ์ครั้งที่ ๔: นิติธรรม, ๒๕๔๘), น. ๖๘-๗๐
๒๑๑

เป็นอนุสัญญาที่ก่อตั้งสหภาพระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (UPOV) เพื่อทาหน้าที่
ส่งเสริมระบบการคุ้มครองพันธุ์พืชที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาพันธุ์พืชใหม่เพื่อประโยชน์ของสังคม โดยพันธุ์
พืชใหม่ที่ได้รับความคุ้มครองต้องมีความใหม่ (new) มีลักษณะบ่งเฉพาะ (distinct) เหมือนกัน (uniform)
และแน่นอน (stable) ทั้งนี้ระบบการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ของ UPOV เป็นไปตามเอกสารกาหนดแนวทาง
(Guidance) เช่น UPOV/EXN series, UPOV/INF series เป็นต้น๔๘๙
๘.๔.๒ สรุปความสัมพันธ์ระหว่างสนธิสัญญาและกฎหมายภายในด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ประเทศบรูไนเข้าเป็นภาคีในสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาหลาย
ฉบับ ส่งผลให้ ประเทศบรูไนต้องปรั บปรุ งกฎหมายภายในให้เป็นไปตามข้อผูกพันของสนธิสัญญาที่ตนให้
สัตยาบันไว้ ซึ่งสามารถโดยแบ่งหมวดหมู่ได้ดังนี้๔๙๐
ตารางที่ ๓๘: ตารางสรุปสนธิสัญญาที่ประเทศบรูไนเข้าเป็นภาคีและกฎหมายภายใน
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ประเด็นกฎหมาย
สนธิสัญญาที่เข้าเป็นภาคี
สิทธิบัตร
- อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครอง
ทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention
for the Protection of Industrial
Property ๑๘๘๓) (เข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ ๑๗
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕)
- สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร
(Patent Cooperation Treaty ๑๙๗๐:
PCT) (เข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕)
การออกแบบ
- อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครอง
ผลิตภัณฑ์
ทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention
for the Protection of Industrial
Property ๑๘๘๓) (เข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ ๑๗
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕)
๔๘๙

กฎหมายภายใน
- พระราชกาหนดสิทธิบัตร พ.ศ.
๒๕๕๔ (Patents Order of ๒๐๑๑)
- ระเบียบสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๕๕
(Patent Rules of ๒๐๑๒)

- พระราชกาหนดการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ (Industrial
Designs Order of ๑๙๙๙)
- ระเบียบการออกแบบผลิตภัณฑ์
พ.ศ. ๒๕๔๓ (Industrial Designs

INTERNATIONAL UNION FOR THE PROTECTION OF NEW VARIETIES OF PLANTS, Publication No.๔๓๗ (EN), ๒๐๑๔,
www.upov.int/about/en/pdf/pub437.pdf, accessed on ๒ March ๒๐๑๕
๔๙๐
Facilitating Technology Transfer & Management of IP Assets, BEDB, August ๒๐๑๔, p.๗
๒๑๒

ประเด็นกฎหมาย

สนธิสัญญาที่เข้าเป็นภาคี
- ความตกลงกรุงเฮกเกี่ยวกับการจดทะเบียน
งานออกแบบอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
(The Hague Agreement Concerning
the International Registration of
Industrial Designs ๑๙๒๕) (เข้าเป็นภาคี
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖)
เครื่องหมายการค้า - อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครอง
ทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention
for the Protection of Industrial
Property ๑๘๘๓) (เข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ ๑๗
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕)
- พิธีสารเกี่ยวกับความตกลงกรุงมาดริด
เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ระหว่างประเทศ (The Protocol Relating
to the Madrid Agreement Concerning
the International Registration of Marks
๑๙๘๙) หรือที่เรียกว่า พิธีสารกรุงมาดริด
(Madrid Protocol) (มีแผนจะเข้าเป็นภาคี
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘)
ลิขสิทธิ์
- อนุสัญญากรุงเบิร์นว่าด้วยการคุ้มครองงาน
วรรณกรรมและศิลปกรรม (Berne
Convention for the Protection of
Literary and Artistic Works ๑๘๘๖) (เข้า
เป็นภาคีเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙)
การคุ้มครองพันธุ์
พืช

- อนุสัญญาว่าด้วยสหภาพระหว่างประเทศ
เพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (Convention
on International Union for the
Protection of New Varieties of Plants
๑๙๖๑: UPOV) (มีแผนจะเข้าเป็นภาคีภายใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘)
๒๑๓

กฎหมายภายใน
Rules of ๒๐๐๐)

- พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า
พ.ศ. ๒๕๔๒ (Trade Mark Act (Cap
๙๘) of ๑๙๙๙)
- ระเบียบเครื่องหมายการค้า พ.ศ.
๒๕๔๓ (Trade Mark Rules of
๒๐๐๐)

- พระราชกาหนดลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
(Emergency (Copyright) Order of
๑๙๙๙)
- พระราชกาหนดแบบผังภูมิวงจร
พ.ศ. ๒๕๔๒ (Emergency (Layout
designs) Order of ๑๙๙๙)
- (ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองความ
หลากหลายของพันธุ์พืช (Plant
Variety Protection Act)

นอกจากกฎหมายภายในประเทศที่บัญญัติขึ้นตามข้อผูกพันแล้ว ประเทศบรูไนก็ยังมีกฎหมายภายใน
ดั้ ง เดิ ม บางฉบั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา เช่ น พระราชบั ญ ญั ติ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ พ.ศ. ๒๔๖๘
(Inventions Act (Cap ๗๒) of ๑๙๒๕) พระราชบัญญัติเครื่องหมายสินค้า พ.ศ. ๒๔๙๖ (Merchandise
Marks Act of ๑๙๕๓) เป็นต้น๔๙๑
๘.๕ บทสรุปเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศบรูไนรวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ดาเนินการทางธุรกิจ
๘.๕.๑ บทสรุป
ผู้ที่ต้องการดาเนินธุรกิจในประเทศบรูไนสามารถแสวงหาความคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญาได้
หลากหลายประเภท ได้แก่ สิ่งประดิษฐ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และแบบผังภูมิ
วงจร โดยประเทศบรูไนได้ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่ประเทศ
บรูไนได้เข้าเป็นภาคีแล้ว ทั้งนี้ทรัพย์สินทางปัญญาบางประเภท ได้แก่ สิ่งประดิษฐ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์
และเครื่องหมายการค้า จะได้รับความคุ้มครองเมื่อจดทะเบียน และทรัพย์สินทางปัญญาบางประเภท ได้แก่
ลิขสิทธิ์ และแบบผังภูมิวงจร ได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ
เมื่อพิจารณาถึงกฎหมายภายในที่ให้ความคุ้มครองทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ใน
ประเทศบรูไน สามารถสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้

๔๙๑

General Overview of Items (A) – (F), COUNTRY: BRUNEI DARUSSALAM, www.wipo.int/ip-development/en/pdf/asean/
brunei.pdf, accessed on ๕ January ๒๐๑๕.
๒๑๔

ตารางที่ ๓๙: ตารางสรุปสาระสาคัญของกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศบรูไน
กฎหมายที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา

ปีที่บังคับใช้

สาระสาคัญ

หน่วยงานรัฐที่
รับผิดชอบ

๑. กฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิบัตรการประดิษฐ์
๑.๑ พระราชบัญญัติ
พ.ศ. ๒๔๖๘ บุคคลใดที่เคยได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์จากประเทศสหราชอาณาจักร มาเลเซีย หรือสิงคโปร์ หรือบุคคลใดที่ นายทะเบียน
สิ่งประดิษฐ์ (Inventions (ค.ศ. ๑๙๒๕) ได้รับสิทธิจากผู้ทรงสิทธิบัตรภายใต้สัญญาโอนสิทธิหรือโดยขั้นตอนอื่นใดตามกฎหมายภายใน ๓ ปี นับแต่วันที่ สานักงานอัยการ
Act (Cap ๗๒))
ได้รบั สิทธิบัตรจากประเทศดังกล่าว สามารถนาสิ่งประดิษฐ์นั้นมาจดทะเบียนในประเทศบรูไนได้อีก โดยเมื่อ
สูงสุด
ได้รับสิทธิบัตรในประเทศบรูไนแล้ว บุคคลดังกล่าวจะได้รับสิทธิเช่นเดียวกับสิทธิบัตรที่เคยได้รับในประเทศ
๑.๒ พระราชกาหนด
พ.ศ. ๒๕๕๔
สหราชอาณาจักร มาเลเซีย หรือสิงคโปร์ รวมถึงอายุการคุ้มครองก็เริ่มต้นและสิ้นสุดเช่นเดียวกับสิทธิบัตรที่เคย
สิทธิบัตร (Patents Order) (ค.ศ. ๒๐๑๑)
ได้รับในประเทศดังกล่าว อายุการคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์นาน ๒๐ ปีนับแต่วันยื่นคาขอรับสิทธิบัตร
และระเบียบสิทธิบัตร
(Patent Rules)
๒. กฎหมายที่เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์
๒.๑ พระราชกาหนดการ
พ.ศ. ๒๕๔๒ ผลิตภัณฑ์ที่มีความใหม่สามารถจดทะเบียนได้ โดยมีอายุความคุ้มครองสูงสุด ๑๕ ปี หากมีกรณีที่ผู้อื่นกระทา นายทะเบียน
ออกแบบผลิตภัณฑ์
(ค.ศ. ๑๙๙๙) การอันเป็นการละเมิดแบบผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องได้รับการจดทะเบียนแล้ว จึงจะสามารถฟ้องคดีได้ สานักงานอัยการ
(Industrial Designs Order)
สูงสุด
และระเบียบการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ (Industrial
Designs Rules)
๒๑๕

กฎหมายที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา

ปีที่บังคับใช้

๓. กฎหมายที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า
๓.๑ พระราชบัญญัติ
พ.ศ. ๒๔๙๖
เครื่องหมายสินค้า
(ค.ศ. ๑๙๕๓)
(Merchandise Marks
Act)

สาระสาคัญ

หน่วยงานรัฐที่
รับผิดชอบ

สามารถดาเนินคดีอาญากับผู้กระทาความผิดได้ ในกรณีที่มีผู้ใช้เครื่องหมายสินค้าปลอม หรือเครื่องหมายทรัพย์ อัยการสูงสุด
ปลอม ทาหรือครอบครองสิ่งของที่เลียนแบบเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายทรัพย์สินปลอม นาเข้าหรือ สานักงานอัยการ
ขายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายทรัพย์สินปลอม และทาให้เครื่องหมายทรัพย์สินของผู้อื่น สูงสุด
เสียหาย ผู้ที่กระทาละเมิดมีโทษทางอาญา

๓.๒ พระราชบัญญัติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ เครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองก็ต่อเมื่อจดทะเบียน โดยปัจจุบันมีเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้ นายทะเบียน
เครื่องหมายการค้า (Trade (ค.ศ. ๑๙๙๙) หลายประเภท เช่น เครื่องหมายการค้าสาหรับสินค้าหรือบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม เป็นต้น สานักงานอัยการ
Mark Act (Cap ๙๘)) และ
ทั้งนี้เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายจะได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องจดทะเบียน อายุความคุ้มครองเริ่มแรก สูงสุด
ระเบียบเครื่องหมายการค้า
ของเครื่องหมายการค้า คือ ๑๐ ปีนับแต่วันยื่นจดทะเบียน และสามารถต่ออายุความคุ้มครองได้เรื่อยๆ ครั้งละ
(Trade Mark Rules)
๑๐ ปี ผู้ที่ละเมิดเครื่องหมายการค้ามีโทษทางอาญา
๔. กฎหมายที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์
๔.๑ พระราชกาหนดลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ งานอันมีลิขสิทธิ์ เช่น วรรณกรรม นาฏกรรม ดนตรีกรรม ศิลปกรรม สิ่งบันทึกเสียง ภาพยนตร์ เป็นต้น
(Emergency (Copyright) (ค.ศ. ๑๙๙๙) สามารถได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องผ่านการขั้นตอนการจดทะเบียน อายุ
Order)
ความคุม้ ครองขึ้นอยู่กับประเภทของลิขสิทธิ์ เช่น งานวรรณกรรม มีอายุความคุ้มครอง ๕๐ ปี นับแต่สิ้นสุดปีที่
ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย สาหรับผู้ที่กระทาละเมิด มีโทษทางอาญา
๒๑๖

อัยการสูงสุด
สานักงานอัยการ
สูงสุด

กฎหมายที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา

ปีที่บังคับใช้

สาระสาคัญ

๔.๒ พระราชกาหนดแบบผัง พ.ศ. ๒๕๔๒ ผังภูมิของวงจรรวมได้รับความคุ้มครองได้โดยไม่ต้องจดทะเบียน มีอายุการคุ้มครอง ๑๐ ปีนับแต่เริ่มใช้
ภูมิวงจร (Emergency
(ค.ศ. ๑๙๙๙) ประโยชน์ หากมีการละเมิดเกิดขึ้น เจ้าของสิทธิจะได้รับการเยียวยา
(Layout designs) Order)

หน่วยงานรัฐที่
รับผิดชอบ
อัยการสูงสุด
สานักงานอัยการ
สูงสุด

๕. กฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เช่น (ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองความหลากหลายของพันธุ์พืช (Plant Variety Protection Act) (อยู่ระหว่างการพิจารณา)

๒๑๗

๘.๕.๒ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินการทางธุรกิจ
นอกจากผู้ประกอบการไทยจะสามารถเข้ามาแสวงหาความคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญาโดย
ดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนดภายใต้กฎหมายภายในของประเทศบรูไนแล้ว ผู้ประกอบการไทยยังสามารถ
ใช้ประโยชน์จากสนธิสัญญาระหว่างประเทศบางฉบับที่ประเทศไทยและประเทศบรูไนต่างก็เข้าเป็นภาคีได้
ด้วย เช่น ภายใต้สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty ๑๙๗๐: PCT) ซึ่งทั้ง
ประเทศไทยและบรูไนต่างก็เป็นภาคี ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการดาเนินธุรกิจในประเทศบรูไนสามารถยื่นคา
ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในประเทศไทยผ่านระบบ PCT โดยระบุประเทศปลายทางที่ประสงค์จะได้รับ
ความคุ้มครอง คือ ประเทศบรูไน ทาให้สามารถประหยัดเวลาและลดขั้นตอนในการยื่นคาขอรับสิทธิบัตรใน
หลายๆ ประเทศได้

๒๑๘

บทที่ ๙
กลไกการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากการค้าระหว่างประเทศและการจัดตั้งธุรกิจ
๙.๑ บทนา
บรูไนลงนามใน United Nations Convention on the Settlement of Investment Disputes
บรูไนเป็นสมาชิก ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism ซึ่งกาหนด
แนวทางในการยุติข้อพิพาทเกี่ยวกับความตกลงทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และบรูไนยังได้
ลงนามในความตกลงระหว่างบรูไน และประเทศอื่นในอาเซียนเพื่อการสนับสนุนและคุ้มครองการลงทุน
รวมถึงการหาข้อยุติข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้วย กระบวนการระงับข้อพิพาทนอกศาล เช่น การ
ประนี ป ระนอมนั้ น ได้มี ก ารใช้ ป ฏิ บั ติ ในบรูไ นมาตั้ ง แต่ ดั้ งเดิ ม โดยเป็ น กระบวนการระงับ ข้ อ พิพ าทที่ เ ป็ น
วัฒ นธรรมมาแต่เดิมเพื่อที่จะลดความขัดแย้งโดยการใช้วิธีระงับข้อพิพาทที่ไม่เป็นทางการทั้ งในรูปแบบ
ของการเจรจาไกล่เกลี่ย (Negotiation) และการประนีประนอม (Mediation) ซึ่งกระบวนการระงับข้อพิพาท
นี้ก็ได้รับการปฏิบัติมาในบรูไน ส่วนกระบวนการระงับข้อพิพาทในรูปแบบของอนุญาโตตุลาการนั้นเริ่มได้รับ
การส่งเสริมให้มีการปฏิบัติเนื่องจากความคาดหวังว่าเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและแน่นอนใน
การระงับข้อพิพาทซึ่งคาตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการจะมีความแน่นอน แต่อย่างไรก็ดี ประชาชนสัญชาติ
บรูไนตลอดจนนักธุรกิจต่างชาติที่อาศัยอยู่ในบรูไนยังคงเลือกใช้ศาลเป็นช่องทางในการระงับข้อพิพาทที่เกิดมี
ขึ้นเป็นส่วนใหญ่เนื่องด้วยกระบวนการพิจารณาคดีของศาลนั้นมีค่าใช้จ่ายไม่สูงและไม่ได้ใช้เวลามากเกินควร
๙.๒ ลักษณะข้อพิพาทที่เกิดจากการค้าระหว่างประเทศและการจัดตั้งธุรกิจในประเทศบรูไน
๙.๒.๑ ประเภทข้อพิพาท
(๑) ข้อพิพาทจากสัญญาการค้า เป็นข้อพิพาทที่เกิดจากการประกอบธุรกิจทั่วไป โดยขั้นศาลยุติธรรม
(๒) ประเทศบรูไนมีพระราชกาหนดคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๔ (Consumer Protection (Fair
Trading) Order, ๒๐๑๑) ซึ่งกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในการทาสัญญาประเภทต่างๆ
กับผู้ประกอบการ รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภคในกรณีได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม (Unfair practice)
เช่น ผู้ประกอบการหลอกลวงผู้บริโภค ผู้ประกอบการใช้สถานะที่ได้เปรียบกว่าเพื่อเอาเปรียบผู้บริโภค เป็น
ต้น แต่ประเทศบรูไนยังไม่มีหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคเป็นการเฉพาะอย่างเช่นในกรณีของไทยที่มีสานักงาน
คณะกรรมการคุ้ มครองผู้ บ ริ โ ภค นอกจากพระราชกาหนดคุ้ มครองผู้ บ ริโ ภค พ.ศ. ๒๕๕๔ (Consumer
Protection (Fair Trading) Order, ๒๐๑๑) แล้ว บรูไนมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครอง
ผู้บริโภค อาทิเช่น กฎหมายควบคุมราคาสินค้า (The Price Control Act: Cap ๑๔๒) และกฎหมายการค้า
สินค้า (The Sales of Goods: Cap ๑๗๐) ข้อพิพาทในเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคจะใช้หลักเกณฑ์เรื่อง
๒๑๙

ละเมิดคารับรอง (Breach of Representation) ภายใต้หลักกฎหมายละเมิดของกฎหมายคอมมอนลอว์เพื่อ
ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม๔๙๒
(๓) ข้อพิพาทด้านการลงทุน ข้อพิพาทระหว่างบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ที่ทาโครงการสาธารณูปโภค
กับรัฐ ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนน ทางหลวง สะพานข้ามแม่น้า และที่พักอาศัย ทั้งนี้เนื่องจากธุรกิจโดยมาก
เป็นการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน
(๔) ข้อพิพาทระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง The Trade Disputes Act (Cap ๑๒๙) บัญญัติเพื่อ
รองรับสหภาพแรงงานเพื่อให้ความคุ้มกัน และการคุ้มครองเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
พระราชบัญญัตินี้กาหนดแนวทางปฏิบัติในการประนีประนอมโดยได้รับความตกลงจากคู่พิพาททั้งสองฝ่ าย
และไปถึงการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการหากกระบวนการอื่นๆ นั้นใช้ไม่ได้ผล สหภาพแรงงานนั้นมี
อยู่ทั่วไปแม้ในสถานประกอบการขนาดเล็ก ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคดีด้านแรงงานนั้นเป็นไปในทางที่
อะลุ้มอล่วยมากกว่าจะเป็นการโต้แย้งกัน ยกเว้นในกรณีของอุตสาหกรรมน้ามัน กระบวนการการเจรจา
ต่อรองระหว่างสหภาพแรงงานกับนายจ้างเกี่ยวกับ ค่าจ้างและเงื่อนไขการทางานอื่น ๆ มักไม่ปรากฏ ความสา
พันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างนั้นเป็นไปด้วยดี ทั้งนี้ข้อพิพาทเกี่ยวกับแรงงานนั้นมีอยู่น้อยมาก๔๙๓
(๕) ข้อพิพาทจากสัญญาทางปกครอง บรูไนไม่มีไม่มีศาลปกครอง ไม่มีกฎหมายว่าด้วยสัญญาทาง
ปกครอง และไม่มีกฎหมายว่าด้วยการใช้อานาจทางปกครองของเจ้าหน้าที่รัฐ (Judicial Review) จึงทาให้
บรูไนยังไม่พัฒนาหลักเกณฑ์เรื่องกฎหมายปกครองมากนัก๔๙๔
(๖) ข้อพิพาททางแพ่ง อาญา ปกครอง เกี่ยวกับการค้าหรือการจัดตั้งธุรกิจ มีตัวอย่างคดี ระหว่าง Royal
Brunei Airlines Sdn Bhd กับ Philip Tan Kok Ming๔๙๕ เป็นคดีเกี่ยวกับกฎหมายกองทรัพย์สินหรือ
กฎหมายทรัสต์ (Trust law) เป็นการทาผิดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและการทาผิดหน้าที่ทรัสตี โดยมีข้อเท็จจริง
คือ Royal Brunei Airlines มอบหมายให้ Borneo Leisure Travel Sdn Bhd เป็นตัวแทนในการให้บริการจอง
เที่ยวบินให้กับผู้โดยสารและเที่ยวบินสาหรับขนส่งสินค้าในพื้นที่ Sabah และ Sarawak โดยมี Tan เป็นกรรมา
การผู้จัดการและผู้ถือหุ้นหลักของ Borneo Leisure Travel ซึ่งบริษัทนี้ได้รับเงินแทน Royal Brunei โดยได้ตั้งท
รัสต์ขึ้นเป็นบัญชีแยกต่างหากจะกว่าจะส่งมอบเงินให้กับ Royal Brunei แต่ Borneo Leisure Travel โดยการ
รับรู้และการดาเนินการโดย Tan ได้โอนเงินเข้าบัญชีและใช้เงินนั้นในกิจการของ Borneo Leisure Travel และ
ไม่ได้จ่ายเงินให้กับ Royal Brunei ตามกาหนด สัญญาจึงถูกยกเลิกและนาไปสู่การล้มละลายของบริษัท Borneo
Leisure Travel จึงเกิดข้อพิพาทโดย Royal Brunei ฟ้องเรียกเงินคือจาก Tan ศาลพิพากษาว่า Tan ต้องรับผิดใน
ฐานะที่เป็นทรัสตีของ Roal Brunei ศาลอุทธรณ์บรูไนพิพากษาว่าบริษัท Borneo Leisure Travel และ Tan ไม่มี

๔๙๒

บทสัมภาษณ์นักกฎหมายบรูไน วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ บันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม
Ibp Usa, Brunei Business Intelligence Report: Strategic Information and Opportunities, International Business
Publications, United States, ๒๐๐๐, P.๔๐.
๔๙๔
บทสัมภาษณ์นักกฎหมายบรูไน วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ บันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม
๔๙๕
Privy Council Appeal No, ๕๒ of ๑๙๙๔ Royal Brunei Airlines Sdn. Bbd. v Philip Tan Kok Ming
๒๒๐
๔๙๓

ความผิดฐานฉ้อโกง ต่อมาคดีได้ถูกอุทธรณ์ไปที่ Privy Council และ Privy Council วินิจฉัยและมีคาพิพากษายืน
ตามคาพิพากษาศาลอุทธรณ์๔๙๖
๙.๒.๒ คู่พิพาท
(๑) ข้อพิพาทระหว่างรัฐกับรัฐ
ข้อพิพาทระหว่างรัฐกับรัฐมีตัวอย่างได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับอธิปไตยเหนือดินแดนในทะเลจีนใต้ระหว่าง
จีนกับหลายชาติในอาเซียนโดย จีนได้พิมพ์แผนที่เมืองซานชา (Sansha) ที่รวมไปถึงหมู่เกาะใหญ่สองเกาะ
เขตเศรษฐกิจจ าเพาะและไหล่ทวีป ของเวียดนามเข้าไปด้ว ย เมืองซานชาเป็นเมืองใหม่บนวู๊ดดี้ (Woody
Island) หรือ Yongxing ในภาษาจีนในหมู่เกาะพาราเซล (Paracel Islands) กรณีพิพาทเกิดจากการยืนยัน
อธิปไตยเหนือดินแดนในทะเลจีนใต้ โดย ๖ ประเทศ อันได้แก่ บรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ไต้หวัน
และโดยเฉพาะอย่ างยิ่งจี น ทั้งนี้ ทะเลจี น ใต้ มีความส าคัญทั้งทางเศรษฐกิจและทางยุทธศาสตร์ ในทาง
เศรษฐกิจ ทะเลจีนใต้ มีความสาคัญอย่างน้อยๆ ๓ ประการ อันได้แก่ เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งที่สาคัญ มี
ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้า เป็นแหล่งปลาที่สาคัญแห่งหนึ่ง และมีความอุดมสมบูรณ์ของน้ามันและก๊าซ
ธรรมชาติ และมีความสาคัญทางยุทธศาสตร์ทางทหาร๔๙๗
ข้อพิพาทระหว่างประเทศจีนและบรูไน โดยมีความตกลงร่วมกันในการแก้ไขข้อพิพาทโดยการเจรจาไกล่
เกลี่ย แต่ยังคงไม่มีกลไกการระงับข้อพิพาทที่ชัดเจน๔๙๘ โดยตั้งแต่ช่วงต้นปี ค.ศ.๑๙๙๐ บรูไนและจีนได้มีความ
ตกลงร่วมกันในการหาข้อยุติปัญหาพิพาทมาตั้งแต่ปี ค.ศ.๒๐๐๒ โดยมีการเยือนประเทศของผู้นาประเทศทั้งสอง
ฝ่ายและมีการทาความตกลงร่วมกันเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย และมีการลงนามร่วมกันในข้อตกลง
๔๙๖

Royal Brunei Airlines Sdn Bbd (Appellant) v Philip Tan Kok Ming (Respondent) [๑๙๙๕] UKPC ๔, [๑๙๙๕] ๒ AC ๓๗๘
“Whatever may be the position in some criminal or other contexts (see, for instance, R v Ghosh [๑๙๘๒] QB ๑๐๕๓), in the
context of the accessory liability principle acting dishonestly, or with a lack of probity, which is synonymous, means simply
not acting as an honest person would in the circumstances. This is an objective standard. At first sight this may seem
surprising. Honesty has a connotation of subjectivity, as distinct from the objectivity of negligence. Honesty, indeed, does
have a strong subjective element in that it is a description of a type of conduct assessed in the light of what a person
actually knew at the time, as distinct from what a reasonable person would have known or appreciated. Further, honesty
and its counterpart dishonesty are mostly concerned with advertent conduct, not inadvertent conduct. Carelessness is not
dishonesty. Thus for the most part dishonesty is to be equated with conscious impropriety. However, these subjective
characteristics of honesty do not mean that individuals are free to set their own standards of honesty in particular
circumstances. The standard of what constitutes honest conduct is not subjective. Honesty is not an optional scale, with
higher or lower values according to the moral standards of each individual. If a person knowingly appropriates another's
property, he will not escape a finding of dishonesty simply because he sees nothing wrong in such behaviour.”
๔๙๗
B. Taylor and D. E. Hayes, “Origin and history of the South China Sea basin”, Geophysical Monograph Series, Vol.๒๗,
pp.๒๓-๕๖, ๑๙๘๓,http://www.agu.org/books/gm/v027/GM027p0023/GM027p0023.shtml.
๔๙๘
Shicun Wu, Solving Disputes for Regional Cooperation and Development in the South China Sea: A Chinese
Perspective, United Kingdom, ๒๐๑๓, p.๑๔๕.
๒๒๑

ความร่วมมือด้านพลังงานและก๊าซนอกชายฝั่งและการสารวจก๊าซ๔๙๙ โดยล่าสุด สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนและ
สุลต่านบรูไน ฮัสซานัล โบลเกียห์ แลกเปลี่ยนความเห็นในเรื่องการเพิ่มความร่วมมือทางทะเลในการประชุม
เอเปคที่ ปั กกิ่ ง ประเทศจี นและบรู ไนได้ ย กระดั บความสั มพั นธ์ ทวิ ภาคี สู่ ค วามร่ วมมื อในความสั มพั นธ์ เชิ ง
ยุ ทธศาสตร์ และทั้ งสองประเทศจะรั กษาการแลกเปลี่ ยนระดั บสู ง และเพิ่ มความร่ วมมื อระหว่ างกั นทาง
ยุทธศาสตร์ โดยจีนดาเนินความร่วมมือกับบรูไนในธุรกิจก๊าซและน้ามัน รวมไปถึงอุตสาหกรรมพลังงานใหม่
(๒) ข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน โดยส่วนมากเป็นกรณีข้อพิพาทระหว่างบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ที่
ทาโครงการสาธารณูปโภคกับรัฐ ทั้งนี้เนื่องจากธุรกิจโดยมากเป็นการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน ทั้งนี้จาก
การสัมภาษณ์นักกฎหมายบรูไน ในทางปฏิบัติจะมีการส่งข้อพิพาทและมีการเจรจาระหว่างรัฐและบริษัท
ขนาดใหญ่ที่สานักงานอัยการสูงสุด (Attorney General Chamber)๕๐๐
(๓) ข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับเอกชน เป็นข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีที่เป็นเอกชนทั้งสองฝ่ายโดยจะ
ผ่านกระบวนการทางศาลยุติธรรม
๙.๓ การระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศหรือการจัดตั้งธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บรูไนลงนามใน United Nations Convention on the Settlement of Investment Disputes
ในปี ค.ศ. ๒๐๐๒ ในระดับภูมิภาคบรูไนเป็นสมาชิก ASEAN Protocol on Enhanced Dispute
Settlement Mechanism (ปี ๒๐๐๔) ซึ่งกาหนดแนวทางในการยุติข้อพิพาทเกี่ยวกับความตกลงทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิ กอาเซียน และบรูไนยังได้ลงนามในความตกลงระหว่างบรูไน อินโดนิเซีย
มาเลเซีย ฟิลลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย เพื่อการสนับสนุนและคุ้มครองการลงทุน ปี ๑๙๘๗ ซึ่งเป็นเป็นความ
ตกลงเพื่อการสนับสนุนและคุ้มครองการลงทุนโดยรวมถึงการหาข้อยุติข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้วย
มีการตรากฎหมาย International Arbitration Order ในปี ค.ศ. ๒๐๐๙ แต่ยังไม่มีการให้สัตยาบันและมีผล
บังคับตามกฎหมาย โดยทั่วไประบบศาลของบรูไนมีความโปร่งใสและยุติธรรม๕๐๑
๙.๓.๑ การระงับข้อพิพาททางปกครอง
รัฐสามารถดาเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ประพฤติมิชอบในหน้าที่ได้ แต่ประชาชนทั่วไปไม่สามารถฟ้อง
รัฐบาลต่อศาลบรูไน เว้นแต่จะเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจถูกฟ้องร้องได้ในฐานละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ใน
กรณีที่เชื้อพระวงศ์ใดประพฤติมิชอบอย่างร้ายแรงจะถูกลงโทษโดยการกักขังตามที่สุลต่านเห็นสมควรมากกว่า

๔๙๙

Shicun Wu, Solving Disputes for Regional Cooperation and Development in the South China Sea: A Chinese
Perspective, United Kingdom, ๒๐๑๓, p.๑๔๙.
๕๐๐
บทสัมภาษณ์นักกฎหมายบรูไน วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ บันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม
๕๐๑
Ibp Usa, Brunei Business Intelligence Report: Strategic Information and Opportunities
International Business Publications, Washington DC, ๒๐๐๐, p.๑๓๕.
๒๒๒

จะเป็นการตัดสินโดยศาล๕๐๒ ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์นักกฎหมายบรูไนพบว่าในทางปฏิบัติไม่มีการฟ้องร้อง
เจ้าหน้าที่ของรัฐเนื่องจากเป็นการยากที่จะพิเคราะห์ว่าการกระทาความผิดนั้นเป็นการละเลยการปฏิบัติ
หน้าที่หรือไม่
๙.๓.๒ การระงับข้อพิพาททางศาล
สถาบั น ตุ ล าการมี สุ ล ต่ า นเป็ น หั ว หน้ า ผู้ พิ พ ากษา โดยล าดั บ ศั ก ดิ์ ข องศาลเริ่ ม จาก Magistrates
Courts High Court Appeal Court และการอุทธรณ์ไปยัง the Privy Council in London (เฉพาะคดีแพ่ง
เท่านั้น) Kathi Courts มีอานาจพิจารณาคดีส่วนมากเกี่ยวกับคดีครอบครัวในชุมชนมุสลิม ศาลชารีอะห์ เป็น
ศาลที่พิจารณาคดีความผิดภายใต้กฎหมายอิสลาม การพลวัตรของตุลาการบรูไนนั้นเริ่มเกิดขึ้นอย่างเต็มที่เมื่อ
Magistrates นั้นเริ่มมีป ระสบการณ์ในศาลลาดับล่ าง ระบบตุลาการบรูไนนั้นยึดหลักนิติธรรมและศาล
ยุติธรรมมีความเป็นอิสระ ทั้ งนี้รัฐบาลบรูไนและราชวงศ์ยินยอมที่จะให้เป็นจาเลยของศาลในต่างประเทศ
และยอมรับอยู่ภายใต้ระบบอนุญาโตตุลาการของต่างประเทศในข้อพิพาททางการค้า๕๐๓
๙.๓.๓ การระงับข้อพิพาททางเลือก
การระงับข้อพิพาททางเลือกในบรูไนนั้นมิได้เป็นสิ่งใหม่ การแต่งตั้ง magistrates และผู้พิพากษา
ให้ เป็ น ผู้ ร ะงับ ข้อพิพาทนั้ น เป็ น ไปตามกฎหมายที่ให้ อานาจไว้เฉพาะ ก่อนที่กระบวนการระงับข้อพิพาท
จะถูกบัญญัติขึ้นโดยกฎหมายนั้น ข้อพิพาทต่างๆ ได้ถูกระงับโดยฝ่านกระบวนการทางสังคมหลายระดับ ได้แก่
หัวหน้าหมู่บ้าน (Ketua Kampong, Penghulus) หัวหน้าของบ้านชาวเขา (Longhouse) ผู้นาชุมชน
(Kapitans) ผู้น าทางศาสนา (Kadis) และโดยสุ ลต่าน รูปแบบของการระงับข้อพิพาทแบบดั้งเดิมนั้น
ใช้กระบวนการปรึกษา (Consultations) และการเจรจาต่อรองซึ่งต่างจากรูปแบบของการระงับข้อพิพาท
สมัยใหม่ที่ใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (mediation) และการประนีประนอม (conciliation)
กระบวนการระงับข้อพิพาทนอกศาลนั้นถูกนามาใช้อย่างสอดคล้องกับโครงสร้างของศาลด้วยหลายๆ
สาเหตุ ได้แก่
- โครงสร้างของศาลในสมัยก่อนนั้นใช้วิธีการตามกฎหมายจารีตประเพณีซึ่งมีการสร้างการบันทึก
ทางศาลขึ้นมา (Courts of record)
- ระบบของการบันทึกกระบวนพิจารณาและการวางบรรทัดฐานโดยศาลนั้นเป็นระบบที่น่าเชื่อถือ
ในเรื่องของคาพิพากษาของศาลซึ่งทาให้เกิดความแน่นอนในกระบวนการระงับข้อพิพาท
๕๐๒

N. John Funston, Government and Politics in Southeast Asia, Institute of Southeast Asian Studies, United Kingdom,
๒๐๐๑, pp.๒๓-๒๔.
๕๐๓
N. John Funston, Government and Politics in Southeast Asia, Institute of Southeast Asian Studies, United Kingdom,
๒๐๐๑, pp.๒๓.
๒๒๓

- การบังคับคดีและกระบวนการพิจารณาคดีโดยศาลนั้นถูกทาให้ เกิดความเป็นทางการ และเป็น
ระบบที่คุ้นเคยและเป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้กฎหมายในประเทศทั้งหลาย
- แนวความคิดเรื่องความเป็นอิสระของตุลาการนั้นสนับสนุนหลั กความยุติธรรมและความเป็น
อิสระของ Magistrates และผู้พิพากษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งภายใต้ระบบศาล
ในทางตรงกัน ข้ามรู ปแบบการระงับข้อพิพาทแบบดั้งเดิม นั้นเป็นรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ และ
การตัดสินนั้นอาจมิได้ยึดแนวคาพิพากษาเป็นบรรทัดฐาน กระบวนการระงับข้อพิพาทแต่เดิมนั้นยึดสถานะ
ทางสังคมและความเคารพคาสั่งของผู้ประนอม นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ความเป็นเครือญาติ
ในชุมชนขนาดเล็กนั้นส่งผลกระทบให้ความเป็นอิสระของผู้ชี้ขาดนั้นลดลง และยังกระทบต่อคาชี้ขาดอีกด้วย
(๑) กระบวนการประนีประนอม
ปัจจุบันบรูไนมีการใช้ระบบคู่ขนานแต่มี การแบ่งแยกออกมาจากระบบศาลซึ่งได้รับอิทธิพลมาจาก
ระบบอั ง กฤษที่ จ ะเห็ น ได้ จ ากระบบศาลแพ่ ง และอิ ท ธิ พ ลจากอิ ส ลามในระบบศาลช ะรี อ ะฮ์ โดยที่
การประนีประนอมนั้นได้มีการใช้ปฏิบัติในบรูไนมาตั้งแต่ดั้งเดิมโดยเป็นกระบวนการระงับข้อพิพาทที่เป็น
วัฒ นธรรมมาแต่เดิมเพื่ อที่จะลดความขัดแย้งโดยการใช้วิธีระงับข้อพิพาทที่ไม่เป็นทางการทั้งในรูปแบบ
ของการเจรจาไกล่เกลี่ย (Negotiation) และการประนีประนอม (Mediation) ซึ่งกระบวนการระงับข้อพิพาท
นี้ก็ได้รับความนิยมมาโดยตลอดและมากกว่าการได้รับอิทธิพลจากตะวันตกในเรื่องของกระบวนการระงับ
ข้อพิพาททางเลือก ทั้งนี้ยังถือว่าสอดคล้องกับค่านิยมประจาชาติที่เรียกว่า Melayu Islam Beraja (MIB)
หรือแปลได้ว่าเป็น ค่านิยมแบบมาเลย์อิสลามอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (Malay Islamic Monarchy)
ซึ่งค่านิยมนี้ส่งเสริมให้ลดการมีอิทธิพลจากกลุ่ มประเทศตะวันตกและให้อนุรักษ์หรือรักษาไว้ซึ่งการปฏิบัติ
ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมบรูไน ทั้งนี้ การระงับข้อพิพาทโดยการประนีประนอมยอมความนั้นได้รับการปฏิบัติ
ในหลายๆ ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ๕๐๔ การประนีประนอมของบรูไนนั้นมีความใกล้เคียงกับที่ปฏิบัติกัน
ในมาเลเซีย๕๐๕ ผู้ที่ทาหน้าที่ประนีประนอมประจาชุมชนตามประเพณีเก่าแก่ ได้แก่ kampong หรือหมู่บ้าน
เรียกว่า penghulu หรือ ketua kampong โดยหัวหน้าจะได้รับการสรรหามาจากผู้ที่ดารงตาแหน่ง
และมีอานาจอยู่ในชุมชนเพื่อให้เกิดความเคารพยาเกรงในตัวของผู้ที่ดารงตาแหน่งนี้ และจะมีการป้องกัน
เพื่อโอกาสที่ความขัดแย้งจะขยายกลายเป็นข้อพิพาท เนื่องด้วยการดารงอยู่เป็นสมาชิกในชุมชนมาช้านาน
ผู้นาชุมชนจึงมีความรู้ความเข้าใจในประชาชนและสถานการณ์และสามารถเยียวยาความเสียหายที่ทาให้เกิด
ความขัดแย้ งขึ้น ๕๐๖ ทั้งนี้ การประนี ป ระนอมนั้นได้รับความนิยมในกรณีที่เกี่ยวกับกฎหมายครอบครัว
และกฎหมายคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค การเริ่ ม ใช้ ค าสั่ ง เกี่ ย วกั บ ผู้ บ ริ โ ภค (การค้ า อย่ า งเป็ น ธรรม )
๕๐๔

Lee & Teh (Ed.): An Asian Perspective on Mediation: ๒๐๐๙ SMC, Academy Publishing.
Dato PG Lim, ‘Mediation-A Slow Starter in Alternative Dispute Resolution’ (๒๐๐๔) ๑ MLJ xv.
๕๐๖
Ahmad Jefri Rahman, Developments in Arbitration and Mediation as Alternative Dispute Mechanisms in Brunei
Darussalam, Conference: A Modern Legal Framework to Enable Global Trade: The New Legislation on Arbitration and on
Electronic Transactions, University of Queensland, Brisbane, Australia, ๕ February ๒๐๑๓, pp.๑๙--๒๐.
๒๒๔
๕๐๕

หรือ the Consumer (Fair Trading) Order ๒๐๑๑ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนบรูไนพยายามหลีกเลี่ยง
การดาเนิ น คดีในศาลและเพื่อรั กษาความสั มพันธ์ทางสั งคมและทางธุ รกิจ ทั้งนี้ คาสั่ ง เกี่ยวกับกฎหมาย
ครอบครัวอิสลาม หรือ Islamic Family Law Order ๑๙๙๙ ได้วางหลักเกี่ยวกับการประนีประนอมในเรื่อง
ข้อพิพาทเกี่ยวกับอานาจปกครองและครอบครัว๕๐๗
(๒) กระบวนการไกล่เกลี่ย
เป็นกระบวนการที่คู่กรณีได้รับความช่วยเหลือจากผู้ไกล่เกลี่ยหรือผู้ประนอมเพื่อให้บรรลุถึงวิธีการ
เยียวยาข้อพิพาทที่ยอมรับกันทั้งสองฝ่าย ส่วนที่สองของกฎหมาย Arbitration Act วางหลักเกณฑ์ให้ศาล
แต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยในกรณีที่คู่สัญญาตกลงให้มีกระบวนการไกล่เกลี่ยอยู่ในสัญญาอนุญาโตตุลาการ ข้อตกลง
ไกล่เกลี่ยนั้นกาหนดให้อยู่ในกรอบของสัญญาอนุญาโตตุลาการ โดยจะต้องทาเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการ
ลงนามโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายซึ่งจะถือว่าเป็นคาชี้ขาดอนุญาโตตุลาการและมีผลบังคับเช่นเดียวกับคาชี้ขาด
อนุญาโตตุลาการ
(๓) กระบวนการอนุญาโตตุลาการ
คู่กรณีที่เลือกกระบวนการระงับข้อพิพาทในรูปแบบของอนุญาโตตุลาการเนื่องจากความคาดหวังว่า
เป็ น กระบวนการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวดเร็ ว และแน่ น อนในการระงั บ ข้ อ พิ พ าทซึ่ ง ค าตั ด สิ น ของ
คณะอนุญาโตตุลาการจะมีความแน่นอน โดยจะเป็นไปเช่นเดียวกันระหว่างอนุญาโตตุล าการในประเทศ
และระหว่างประเทศ๕๐๘เนื่องจากบรูไนกาลังมุ่งไปสู่ยุคของความหลากหลายทางเศรษฐกิจ ซึ่งเดิมเคยพึ่งพา
การส่ ง ออกน้ ามั น และก๊ า ซอั น เป็ น รายได้ ห ลั ก ของเศรษฐกิ จ ของประเทศบรู ไ น ทั้ ง นี้ บ รู ไ นมี เ ป้ า หมาย
ในการส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายทางเศรษฐกิจของประเทศโดยต้องการที่จะส่งเสริมการลงทุนทางตรง
ที่ขณะนี้ได้มีการกระจายการลงทุนไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน ๕๐๙ กระบวนการระงับข้อพิพาท
โดยอนุญาโตตุลาการนิยมใช้ใ นข้อพิพาทเกี่ยวกับการค้าขายและการก่อสร้างแม้ว่าโดยมากคู่กรณีจะเลือกใช้
การระงับ ข้อพิพาทในศาลเป็ น ส่ ว นมากแต่บางกรณีก็ใช้อนุญาโตตุล าการ ในกรณีสั ญญาที่คู่กรณีเป็นรัฐ
หรื อ หน่ ว ยงานราชการซึ่ ง จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งใช้ อ นุ ญ าโตตุ ล าการเนื่ อ งจากไม่ มี ก ฎหมายก าหนดอ านาจ
ในการดาเนิ น คดี ต่อรั ฐ หรื อ หน่ ว ยงานราชการ ซึ่ งกระบวนการอนุญาโตตุล าการมี ค่าใช้จ่ายทุกประการ

๕๐๗

Ahmad Jefri Rahman, Developments in Arbitration and Mediation as Alternative Dispute Mechanisms in Brunei
Darussalam, Conference: A Modern Legal Framework to Enable Global Trade: The New Legislation on Arbitration and on
Electronic Transactions, University of Queensland, Brisbane, Australia, ๕ February ๒๐๑๓, p.๒๕.
๕๐๘
Ahmad Jefri Rahman, Developments in Arbitration and Mediation as Alternative Dispute Mechanisms in Brunei
Darussalam, Conference: A Modern Legal Framework to Enable Global Trade: The New Legislation on Arbitration and on
Electronic Transactions, University of Queensland, Brisbane, Australia, ๕ February ๒๐๑๓, p.๑.
๕๐๙
ASEAN Investment Guidebook ๒๐๐๙, Brunei Darussalam,
๒๒๕

อั น เกี่ ย วกั บ การจั ด คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการ ค่ า ตอบแทนอนุ ญ าโตตุ ล าการ ตลอดจนค่ า สถานที่ ท าให้
กระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกประเภทอื่นนอกจากอนุญาโตตุลาการได้รับความนิยมมากขึ้น๕๑๐
ประเทศบรู ไนได้มีกฎหมายเกี่ยวกับอนุญาโตตุล าการฉบับใหม่ในปี ๒๐๑๐ ซึ่งมีพื้นฐานมาจาก
กฎหมายแม่แบบอันซิทร็อล (UNCITRAL Model Law) ซึ่งทาให้ประเทศบรูไนเป็นประเทศแรกในอาเซียน
ที่ได้รับเอาข้อกาหนดของมาตรการระหว่างกาล (interim measures) ที่ได้ถูกเริ่มนามาใช้ในปี ๒๐๐๖
กฎหมายใหม่นี้ได้อนุญาตให้อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศอนุญาตให้ศาลในประเทศบรูไนสนับสนุน
การอนุ ญ าโตตุ ล าการ โดยที่ ศ าลไม่ ส ามารถเข้ า ไปแทรกแซงได้ อี ก ต่ อ ไป ความสามารถของการ
อนุญาโตตุลาการอันใหม่นี้รวมถึงการ อานาจในการที่จะมีคาสั่ง ในการห้ามกระทาการใดๆออกมาก่อนที่การ
ละเมิดจะเกิดขึ้น (issue injunction) โดยไม่มีการอนุญาตให้มีการอุทธรณ์ไปยังศาล และผู้ที่ถูกแต่งตั้งให้เป็น
ผู้ชี้ขาดต้องไม่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (Arbitration Act (Cap ๑๗๓) โดยมี
พื้นฐานมาจาก (๑) the Hong Kong Arbitration Ordinance (Cap ๓๔๑) ซึ่งรวมเอา Hong Kong
Ordinances of ๑๙๖๓, ๑๙๗๕ และ ๑๙๘๒ (๒) the Singapore Arbitration Act (Cap ๑๐) และ the
Arbitration (Foreign Awards) Act (Cap ๑๐ A) (๓) the U.K. Arbitration Acts of ๑๙๕๐, ๑๙๗๕ และ
๑๙๗๙๕๑๑ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (Arbitration Act (Cap ๑๗๓) ยังเป็นพระราชบัญญัติที่
รวมเอา Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (the
New York Convention) เข้าไว้ด้วย ทั้งนี้ บรูไนเป็นภาคี International Centre for Settlement of
Investment Dispute (ICSID)๕๑๒
สานักงานอัยการสูงสุดกาลังดาเนินการร่วมกับสมาคมอนุญาโตตุลาการบรูไน (The Arbitration
Association of Brunei Darussalam) ในการพัฒนาและเพิ่มกาลังด้านโครงสร้างสถานที่และบุคลากร
เพื่อให้การอานวยความสะดวกและส่ งเสริมกระบวนการอนุญาโตตุล าการในบรูไน เพื่อให้เกิดระบบ ที่มี
ประสิทธิภาพและมีเครือข่ายสาหรับมืออาชีพที่มีความสามารถและมีคุณสมบัติในบรูไน โดยเป็นที่รวมของ
บุคลากรและหน่วยงานจากหลายสาขาอาชีพในประเทศบรูไน ๕๑๓ เมื่อเดือนธันวาคม ๒๐๑๔ สุลต่านแห่ง
บรูไนและยังดีเปอร์ตวนได้อนุมัติให้มีการจัดตั้งสานักอนุญาโตตุลาการแห่งบรูไน (Brunei Darussalam
Arbitration Centre) โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อเป็นอานวยการด้านอนุญาโตตุลาการ การบริหาร
๕๑๐

Ahmad Jefri Rahman, Developments in Arbitration and Mediation as Alternative Dispute Mechanisms in Brunei
Darussalam, Conference: A Modern Legal Framework to Enable Global Trade: The New Legislation on Arbitration and on
Electronic Transactions, University of Queensland, Brisbane, Australia, ๕ February ๒๐๑๓, pp.๒๔-๒๕.
๕๑๑
Haji Mohammad Rosli binHaji Ibrahim, Brunei Darussalam Attorney Generals’ Chambers, “Improving on Enforcement of
International Commercial Arbitration Awards in ASEAN Countries (Brunei Darussalam Perspectives)”, ASEAN Law Association
๑๐th General Assembly, p.๔.
๕๑๒
ASEAN Investment Guidebook ๒๐๐๙, Brunei Darussalam,
๕๑๓
Ahmad Jefri Rahman, Developments in Arbitration and Mediation as Alternative Dispute Mechanisms in Brunei
Darussalam, Conference: A Modern Legal Framework to Enable Global Trade: The New Legislation on Arbitration and on
Electronic Transactions, University of Queensland, Brisbane, Australia, ๕ February ๒๐๑๓, p.๑๖.
๒๒๖

จัดการ การไกล่เกลี่ยให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ โดยมีการให้บริการและสิ่งอานวยความสะดวกใน
กระบวนการอนุญาโตตุลาการ และกระบวนการไกล่เกลี่ยในด้านการค้าเพื่อให้เป็นทางเลือกในการยุติข้อ
พิพาทได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นกว่าการดาเนินคดีแพ่งในศาลโดยปรกติ สานักอนุญาโตตุลาการนี้เป็นหน่วยงาน
อิสระและไม่แสวงหากาไร๕๑๔
การระงับข้อพิพาทผ่านการไกล่เกลี่ย (Mediation) ยังไม่เป็นที่นิยมในประเทศบรูไน เนื่องจาก
กระบวนการระงับข้อพิพาทในศาลยังคงได้รับความนิยมจากภาคธุรกิจและจากทนายความโดยทั่วไป และ
ค่าใช้จ่ายในกระบวนการทางศาลก็ยังคงเป็นที่รับได้๕๑๕
๙.๔ การบังคับตามคาพิพากษา คาตัดสิน หรือคาวินิจฉัยชี้ขาดที่ได้จากกระบวนการระงับข้อพิพาท
การบังคับตามคาพิพากษาในประเทศบรูไนนั้นมีแนวทางปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
๑. โจทก์จ้างทนายความเพื่อให้ดาเนินการบังคับตามคาพิพากษาหรือใช้บริการทนายความผู้ที่เคย
ทาคดีดังกล่าว
๒. โจทก์ติดต่อกับเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อดาเนินการบังคับตามคาพิพากษา เจ้าพนักงานยึดทรัพย์
ของศาล หรือ พนักงานยึดทรัพย์เอกชน (private bailiff) โจทก์จะต้องขอคาสั่งบังคับคดีโดยยื่น
คาขอเพื่อให้ได้ตราประทับบนคาพิพากษา
๓. โจทก์จะต้องนาบังคับคดีมาวางต่อศาล
๔. นาคาสั่งบังคับคดีแนบกับคาพิพากษา ศาลจะทาการส่งคาสั่งบังคับคดีนั้นไปยังเจ้าพนักงานยึด
ทรัพย์ของศาล หรือ เจ้าพนักงานยึดทรัพย์เอกชน
๕. โจทก์จะต้องแสดงรายการทรัพย์สินของจาเลยในเอกสารแนบ
๖. ในเอกสารแนบ จะต้องปรากฏรายการสังหาริมทรัพย์ของจาเลย อันเป็นทรัพย์ที่ปรากฏอยู่จริง
ทรัพย์ที่มีชื่อในทะเบียน ทรัพย์สินที่มีการแบ่งแยกความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
๗. เจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องแนบรายงานการบังคับคดีและรายการสังหาริมทรัพย์ของจาเลยโดย
นาส่งให้กับผู้พิพากษา
๘. แนบการประเมินราคาสังหาริมทรัพย์ตามรายการ ประเมินราคาทรัพย์สินโดยศาลหรือผู้ที่ศาล
แต่งตัง้ ให้ทาการประเมินราคาทรัพย์สิน
๙. จาเลยอาจมีการคัดค้านขั้นตอนในกระบวนการบังคับคดีโดยทาการคัดค้านต่อศาล
๑๐. การดาเนินการขายทอดตลาดสังหาริมทรัพย์ของจาเลย
๕๑๔

The News Centre of Radio Television Brunei, Brunei Darussalam Arbitration Center http://www.rtbnews.rtb.gov.bn/
index.php?option=com_content&view=article&id=24665:brunei-darussalam-arbitration-center&catid=34:local&Itemid=66
accessed on ๒๓ April ๒๐๑๕.
๕๑๕
Hjh Nor Hashimah Hj Mohd Taib, Alternative Dispute Resolution in ASEAN: Brunei Darussalam, Atorney-General
Chambers, Brunei Darussalam, P.๑๕, http://www.aseanlawassociation.org/9GAdocs/w4_Brunei.pdf, accessed on ๓ April
๒๐๑๕.
๒๒๗

๑๑. การขอคืนเงินที่โจทก์ได้นามาวางต่อศาลเป็นค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี
๑๒. ศาลมีคาสั่งนาเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพ ย์สินของจาเลยหรือการขายโดยตรงให้แก่
โจทก์ในคดี๕๑๖
บรูไนบังคับใช้กฎหมาย the Arbitration Act (Chapter ๑๗๓ of the Laws of Brunei) ซึ่งเป็น
กฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย การอนุญาโตตุลาการที่เกิดขึ้นภายในประเทศบรูไนตลอดจนการ
บังคับตามคาวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการตามข้อตกลงอนุญาโตตุลาการในประเทศหรืออาณาเขตอื่นนอก
ประเทศบรูไนโดยประเทศหรืออาณาเขตนั้นเป็นภาคีของ the Convention on the Recognition and
Enforcement of Foreign Arbitral Awards ภายใต้ United Nations Conference on International
Commercial Arbitration ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ค.ศ.๑๙๕๘ หรือ New York Convention๕๑๗
บรูไนนาหลักต่างตอบแทน (Reciprocity) มาปรับใช้ในเรื่องการบังคับคาชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ โดย
ภายใต้มาตรา ๔๔ (๑) (Part IV) แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (Arbitration Act (Cap ๑๗๓)๕๑๘ คา
ชี้ขาดตาม New York Convention นามาบังคับเช่นเดียวกันโดยอาศัยมาตรา ๓๖๕๑๙ และบรูไนบังคับคาชี้
ขาดอนุญาโตตุลาการของประเทศที่ยอมรับบังคับคาชี้ขาดอนุญาโตตุลาการของบรูไนเช่นเดียวกัน มาตรา ๔๕
และ ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (Arbitration Act (Cap ๑๗๓) นั้นเป็นไปตามหลักการ
เดียวกับ Article ๓๕ (๑) แห่ง the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration
๑๙๘๕ (แก้ไขเมื่อ ๒๐๐๖)๕๒๐ อย่างไรก็ตาม หากปรากฏต่ออัยการสูงสุดแห่งบรูไนว่าการยอมรับและบังคับ
ตามคาพิพากษาของศาลบรูไนในประเทศใดให้ผลที่ต่ากว่าหรือเป็นการเสียเปรียบกว่าที่ศาลประเทศบรูไน
ยอมรับหรือบังคับคาพิพากษาแล้ว อัยการสูงสุดอาจมีคาสั่งให้ระงับการชดเชยหรือการบังคับตามคาพิพากษา
ของศาลประเทศนั้นๆ ในบรูไน ทั้งนี้ เป็นไปตาม มาตรา ๑๐ แห่ง the Reciprocal Enforcement of
Foreign Judgment Act๕๒๑
๕๑๖

Ahmad Isa & Partners, Diagnostic Study on Enforcing Contracts in Brunei Darussalam, October ๒๐๑๓, p.๒๗.
Haji Mohammad Rosli bin Haji Ibrahim, Improving on Enforcement of International Commercial Arbitration Awards in
ASEAN Countries (Brunei Darussalam Attorney Generals’ Chambers, ASEAN Law Association, ๑๐th General Assembly,
http://www.aseanlawassociation.org/10GAdocs/Brunei6.pdf, accessed on ๒ April ๒๐๑๕.
๕๑๘
Arbitration Act (Cap ๑๗๓) Section ๔๔ (๑) states (I) A Convention award shall subject to this Part, be enforceable either
by action or in the same manner as the award of an arbitrator is enforceable by virtue of section ๓๖.
๕๑๙
Arbitration Act (Cap ๑๗๓) Section ๓๖ states An award on an arbitration agreement may, by leave of the Court or a
judge thereof, be enforced in the same manner as a judgment or order to the same effect, and where leave is so given,
judgment may be entered in terms of the award.
๕๒๐
The UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration ๑๙๘๕ (แก้ไขเมื่อ ๒๐๐๖) Article ๓๕(๑) An arbitral
award, irrespective of the country in which it was made, shall be recognized as binding and, upon application in writing to
the competent court, shall be enforced subject to the provisions of this article and of article ๓๖.
๕๒๑
The Reciprocal Enforcement of Foreign Judgment Act Cap ๑๗๗ Section ๑๐ (๑) If it appears to the Attorney General
that the recognition and enforcement accorded by the courts of any foreign country to judgments given in the High Court
๒๒๘
๕๑๗

ในส่วนของการบังคับคาพิพากษาต่างประเทศในบรูไนนั้น บรูไนได้กาหนดการบังคับคาพิพากษา
ต่างประเทศตามหลักต่างตอบแทน ( the Reciprocal Enforcement of Foreign Judgments Act Cap
๑๗๗ of the Laws of Brunei) เพื่อให้บังคับคาพิพากษาที่มีในต่างประเทศให้มีผลบังคับในประเทศบรูไน
โดยให้เฉพาะประเทศที่มีการบังคับคาพิพากษาที่มาจากบรูไนตามหลักต่างตอบแทนเช่นกัน ทั้งนี้คาพิพากษา
ของศาลต่างประเทศนั้นรวมถึงคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศด้วยเช่นกัน๕๒๒
กระบวนการบังคับคดี ปัญหาและข้อควรรู้
ความท้าทายของบรูไนอยู่ที่การบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการและกระบวนการระงับข้อพิพาท
นอกศาลในประเทศอื่น เนื่องด้วยอาเซียนประกอบด้วยประเทศที่มีพื้นฐานธรรมเนียมปฏิบัติที่แตกต่างกัน จึง
มีความเป็นไปได้ที่คาวินิจฉัยของประเทศหนึ่งอาจไม่ได้รับการยอมรับในอีกประเทศหนึ่ง ในส่วนของกระบน
การระงับข้อพิพาทและการบังคับคดีชารีอะฮ์นั้นยังคงจากัดอยู่เพียงกฎหมายที่เกี่ยวกับบุคคล เนื่องด้วยบรูไน
ยังอยู่ในช่วงของการพัฒนากฎหมายชารีอะฮ์ กระบวนการระงับข้อพิ พาทภายใต้หลักกฎหมายชารีอะฮ์จึง
ยังคงต้องได้รับการพัฒนาต่อไป
๙.๕ บทสรุป
บรูไนยังคงไม่มีการกาหนดกฎเกณฑ์เฉพาะเกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ย กฎหมายเพียงกาหนดเรื่อง
อนุญาโตตุลาการ แต่ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ได้มีการอนุมัติโดยสุลต่านและยังดีเปอร์ตวน ให้จัดตั้งสถาบัน
เฉพาะในบรูไนเพื่อที่ทาหน้าที่ระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการค้าภายในและระหว่างประเทศ อันเป็นกระบวนการ
นอกศาลหรือ เป็นสถาบันอนุญาโตตุลาการโดยเฉพาะหรือสถาบันระงับข้อพิพาททางเลือก แต่ยังเป็นเรื่องที่
ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มมากนั ก ในทางปฏิ บั ติ ปั จ จุ บั น คู่ ก รณี ส ามารถเลื อ กประเทศที่ ต นต้ อ งการให้ เ ป็ น
อนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทตามสัญญาได้ กระบวนการระงับข้อพิพาททางอนุญาโตตุลาการในบรูไนยังมี
จานวนไม่มากนัก เนื่องด้วยประชาชนยังคงนิยมที่จะนาคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อนาไปสู่กระบวนการระงับข้อพิพาท
และไม่มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างกระบนการระงับข้อพิพาทนอกศาลและการระงับข้อพิพาทในศาลทั้ง
ในด้านระยะเวลาของกระบวนการ และค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ และกระบวนการอนุญาโตตุลาการอาจ
ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายมากกว่ากระบวนการทางศาล โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายสาหรับผู้ที่จะมาเป็นอนุญาโตตุลาการ
และสถานที่ นอกจากนี้ศาลบรูไนยังมีบทบาทอย่างมากในการส่งเสริมให้เกิดการบรรลุความตกลงเพื่อระงับข้อ
พิพาทโดยบังคับให้คู่ความจะต้องมีการประชุมกันก่อนที่จะเริ่มกระบวนพิจารณาของศาล ซึ่งกระบวนการนี้
ค่อนข้างมีประสิทธิภาพในการระงับข้อพิพาทก่อนที่จะเริ่มกระบวนพิจารณาในศาล
of Brunei Darussalam substantially less favourable than that accorded by the courts of Brunei Darussalam to judgments of
the superior courts of that country, the Attorney General may by order apply this section to that country.
๕๒๒
Haji Mohammad Rosli binHaji Ibrahim, Brunei Darussalam Attorney Generals’ Chambers, “Improving on Enforcement of
International Commercial Arbitration Awards in ASEAN Countries (Brunei Darussalam Perspectives)”, ASEAN Law Association
๑๐th General Assembly, p. ๕.
๒๒๙

บทที่ ๑๐
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุนในประเทศบรูไน
๑๐.๑ หน่วยงานภาครัฐ
๑๐.๑.๑ หน่วยงานด้านการเข้ามาในประเทศหรือการทางานของคนต่างด้าว
๑๐.๑.๑.๑ สานักงานตรวจคนเข้าเมืองและสานักทะเบียนแห่งชาติ (Immigration and
National Registration Department)
สานักงานตรวจคนเข้าเมืองและทะเบียนแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
กากับดูแลคนเข้าเมือง การตรวจหนังสือเดินทางและการตรวจลงตรา (Passport and Visa) และการขอจ้าง
แรงงานต่างด้าว๕๒๓ ในการจ้างแรงงานต่างด้าว นายจ้างต้องมีใบอนุญาตที่ออกโดยคณะผู้ตรวจการแรงงาน
ของประเทศบรูไน (Commissioner of Labour Brunei Darussalam) ซึ่งวามารถขอได้ที่สานักงานตรวจคน
เข้าเมืองและทะเบียนแห่งชาติแห่งนี้
ในกรณีที่รองผู้ตรวจการแรงงานของประเทศบรูไน (Deputy Commissioner) มีคาสั่งปฏิเสธการ
ออกใบอนุญาตการจ้างแรงงานคนต่างด้าว นายจ้า งสามารถอุทธรณ์คาสั่ งนั้นต่อผู้ตรวจการแรงงานของ
ประเทศบรูไน (Commissioner) ภายใน ๑๔ วันหลังจากได้รับคาสั่งดังกล่าว๕๒๔
ในกรณีที่ผู้ตรวจการแรงงานของประเทศบรูไน (Commissioner) มีคาสั่งปฏิเสธการออกใบอนุญาต
การจ้างแรงงานคนต่างด้าว นายจ้างสามารถอุทธรณ์คาสั่งนั้นต่อรั ฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย (Minister of
Home Office) ภายใน ๑๔ วันหลังจากได้รับคาสั่งดังกล่าว๕๒๕
(๑) โครงสร้าง
สานักงานตรวจคนเข้าเมืองและทะเบียนแห่งชาติมีผู้อานวยการสานักตรวจคนเข้าเมืองและทะเบียน
แห่งชาติ (Director of Immigration and National Registration Department) ดารงตาแหน่งสูงสุด และ
๕๒๓

The Government of Brunei Darussalam Official Website, Immigration and National Registration, http://www.immigra
tion.gov.bn/ about.htm, accessed on ๑๕ December ๒๐๑๔.
๕๒๔
Section ๓ (๒) of the Labour Act (Cap ๙๓) ระบุว่า “if any employer is dissatisfied with any decision or order of a Deputy
Commissioner of Labour or an Assistant Commissioner of Labour made or given by virtue of the provisions of the
preceding subsection, he may appeal from such decision or order to the Commissioner within ๑๔ days of the date of such
decision or order being communicated to him.”
๕๒๕
Section ๓ (๓) of the Labour Act (CAP ๙๓) ระบุว่า “if any employer is dissatisfied with any decision or order made or
given by the Commissioner either original or by virtue of the preceding subsection, he may appeal from such decision or
order to the Minister within ๑๔ days of the date of such decision or order being communicated to him.”
๒๓๐

มีรองผู้อานวยการสานักงานตรวจคนเข้าเมืองและทะเบียนแห่งชาติสองท่าน ได้แก่รองผู้อานวยการสานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง (Deputy Director of Immigration) และรองผู้อานวยการสานักงานทะเบี ยนแห่งชาติ
(Deputy Director of National Registration) อยู่ภายใต้บังคับบัญชา โดยรองผู้อานวยการทั้งสองท่านจะมี
ผู้ช่วยผู้อานวยการสานักงานตรวจคนเข้าเมืองและทะเบียนแห่งชาติอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาท่านละสองคน
(Assistant Director)๕๒๖
สานักงานตรวจคนเข้าเมืองและทะเบียนแห่งชาติ แบ่งการทาการเป็นสามฝ่ายด้วยกันคือ
-

ฝ่ายการเงินและการบริหาร (Administration and Finance Division)
ฝ่ายค้นคว้าพัฒนาและคอมพิวเตอร์ (Research, Development and Computers Division)
ฝ่ายการทางานของคนต่างด้าว (Foreign Workers Division)

(๒) อานาจและหน้าที่
แต่ละฝ่ายของสานักงานตรวจคนเข้าเมืองและทะเบียนแห่งชาติ มีอานาจและหน้าที่ดังนี้๕๒๗
ฝ่ายการเงินและการบริหาร (Administration and Finance Division) มีหน้าที่ดังนี้
๕๒๖

The Government of Brunei Darussalam Official Website, Immigration and National Registration, http://www.imigresen.gov.bn/
IM%20WSS/SO.html, accessed on ๑๕ April ๒๐๑๕.
๕๒๗
The Government of Brunei Darussalam Official Website, Immigration and National Registration, http://www.imigresen.gov.bn/
IM%20WSS/SO.html, accessed on ๑๕ April ๒๐๑๕.
๒๓๑

-

ดูแลเรื่องการบริการองค์กร บุคลากร และการเงิน อาทิเช่น การจ่ายเงินเดือน และการดูแลเรื่อง
รายรับรายจ่ายขององค์กร
เสนองบประมาณสาหรับ องค์กรและโครงการพัฒนาต่างๆต่อสภาเพื่อรออนุมัติ ฝ่ ายค้นคว้า
พัฒนาและคอมพิวเตอร์ (Research, Development and Computers Division) มีหน้าที่
ดังนี้
- วางแผนระยะสั้นและระยะยาวในเรื่องการบริหารอาคารสานักงาน
- ค้นคว้า พัฒนา และบังคับใช้ระบบเทคโนโลยีการสื่อสารระยะยาว
- พัฒนาบุคลากรขององค์กร
- วางแผนและพัฒนาการให้บริการประชาชนขององค์กร
- รวบรวมข้อมูลการศึกษาและวิจัยจากแหล่งต่างๆ

ฝ่ายการทางานของคนต่างด้าว (Foreign Workers Division) มีหน้าที่ดังนี้
- ออกวีซ่า และออกใบอนุญาตการทางานให้แรงงานต่างด้าวที่ทางานในประเทศบรูไน
- ออกวีซ่าให้กับผู้ติดตาม (Dependent)
- รับผิดชอบเรื่องการจ้างแรงงานคนต่างด้าวในประเทศบรูไน ซึ่งรวมถึงการกากับดูแลใบอนุญาต
การทางานของคนต่างด้าว การออก Re-Entry Visa ให้กับคนต่างด้าว และการยกเลิกวีซ่ าการ
ทางานของคนต่างด้าว เป็นต้น
(๓) ที่อยู่และการติดต่อ
Department of Immigration & National Registration
Road Minister of BB ๓๙๑๐
Bandar Seri Begawan
Brunei Darussalam
Tel: +๖๗๓ ๒๓๘ ๓๑๐๖ - ๐๘
Fax: +๖๗๓ ๒๓๘ ๑๐๔๕
Email: info@immigration.gov.bn
๑๐.๑.๒ หน่วยงานด้านการจัดตั้งธุรกิจของคนต่างด้าว
๑๐.๑.๒.๑ คณะกรรมการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ แห่ ง ชาติ แ ห่ ง ประเทศบรู ไ น (Brunei
Economic Development Board: BEDB)
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติแห่งประเทศบรูไน (BEDB) เป็นองค์กรที่จัดตั้งโดย The
Brunei Economic Development Board Act (Cap ๑๐๔) จัดตั้งโดยสุลต่านของบรูไน เมื่อเดือน
๒๓๒

พฤศจิกายน ๒๕๔๔ เพื่อเป็นองค์กรในการนาการพัฒนาทางเศรษฐกิจของบรูไน โดยมีหน้าที่เป็นหน่วยงาน
แรกในการดึงดูด รักษา และเพิ่มมูลค่าการลงทุนจากในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งเป็นผู้ประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุด โดยกาหนดนโยบายกฎหมาย ระบบการสถาบัน และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาการส่งเสริมการลงทุน
(๑) โครงสร้าง
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติแห่งประเทศบรูไน (BEDB) อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา
โดยตรงของสุลต่านและ Yang Di-Pertuan ผู้ทาหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการ (Board) ซึ่งมีองค์ประกอบของ
ดังนี้๕๒๘
องค์ประกอบคณะกรรมการ
- ประธาน (Chairman) ซึง่ แต่งตัง้ โดยสุลต่านและ Yang Di-Pertuan มีวาระการดารงตาแหน่ง ๓
ปี
- รองประธาน (Deputy Chairman) ซึ่งแต่งตั้งโดยสุลต่าน และ Yang Di-Pertuan มีวาระการ
ดารงตาแหน่ง ๓ ปี
- คณะกรรมการอาวุโส (Ex-Officio Members) จานวน ๓ คน ซึ่งคัดสรรมาจากผู้ดารงตาแหน่ง
อยู่ในสานักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรพื้นฐาน (The office of the Permanent
Secretary of the Ministry of Industry and Primary Resources) และกระทรวงการคลัง
(Ministry of Finance) แต่งตั้งโดยสุลต่าน และ Yang Di-Pertuan มีวาระการดารงตาแหน่ง
๒ ปี
- คณะกรรมการ (Appointed Member) จานวนตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๕ คน ผู้มีคุณวุฒิ
และความเชี่ยวชาญทางด้านการค้า การเงิน การธนาคาร การผลิต หรือการจัดการ แต่งตั้งโดย
สุลต่าน และ Yang Di-Pertuan มีวาระการดารงตาแหน่ง ๒ ปี
๕๒๘

Section ๔ of the Brunei Economic Development Board Act (Cap ๑๐๔) ระบุว่า “The Board shall consist of (a) a chairman,
who shall be appointed by His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan, (b) a deputy chairman, who shall be appointed by
His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan, (c) three ex-officio members who shall be the persons for the time being
holding the office of the Permanent Secretary of the Ministry of Industry and Primary Resources, the Chief Executive
Officer and a representative of the Ministry of Finance, appointed by the Permanent Secretary of the Ministry of Finance,
the Minister of Finance or by His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan; and (d) not less than three and not more than
five other members (hereinafter referred to “as appointed members”) to be appointed by His Majesty the Sultan and
Yang Di-Pertuan from amongst persons appearing to him to be qualified as having wide experience of and shown capacity
in matters relating to banking, manufacturing, housing, commerce, finance or administration, or to be otherwise suitable
for appointment by virtue of their special knowledge and experience… [t]he chairman shall hold office for a term of ๓
years from the date of his appointment… [e]very appointed member shall hold office for a term of ๒ years from the date
of his appointment unless his appointment is sooner resigned or revoked”.
๒๓๓

ประธานบริหาร (Chief Executive Officer)๕๒๙
- สุลต่าน และ Yang Di-Pertuan แต่งตั้ง Chief Executive Officer ผู้มีหน้าที่ดาเนินการตาม
คาสั่งของคณะกรรมการ (Board)

(๒) อานาจหน้าที่
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board) มีดังต่อไปนี้๕๓๐
๕๒๙

Section ๗ of the Brunei Economic Development Board Act (Cap ๑๐๔) ระบุว่า “His Majesty the Sultan and Yang DiPertuan shall appoint a Chief Executive Officer of the Brunei Economic Development Board, who shall perform such duties
as the Board may entrust or delegate to him.”
๕๓๐
Section ๘ of the Brunei Economic Development Board Act (Cap ๑๐๔) ระบุว่า “The Board shall have the following
functions (a) to promote undertake, form or participate in any residential, industrial, agricultural or commercial
development on areas in Brunei Darussalam designated for such purposes; (b) to promote or undertake any kind of
business, trading and commercial enterprises including agricultural, industrial, housing and mining enterprises in Brunei
Darussalam as the Board may think fit; (c) promote, wherever necessary any company or companies for any of the
purposes specified in paragraph (b); (d) with the written approval of the Minister and Minister of Finance to establish a
bank or a financial institution; (e) to stimulate the growth, expansion and development of Brunei Darussalam economy by
promoting Brunei Darussalam as an investment destination; (f) to formulate investment promotion policies and plans,
promotional incentives and marketing strategies to attract foreign and local investments in advanced technology industries
and skillintensive services which enjoy good export market prospects; (g) to promote, facilitate and assist in the
development of industrial activities including export oriented business activities; (h) to encourage foreign and local
industries to upgrade their skill and technological levels through investment in new technology, automation, training,
research and product development activities; (i) support the development of local entrepreneurs and small and medium
businesses and assist local companies to expand and upgrade their operations; and (j) to do all such other acts and things
๒๓๔

-

-

เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดย
ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ และส่งเสริมธุรกิจการค้า การอุตสาหกรรม การเกษตร การ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเหมืองแร่
จัดทานโยบายและแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติและ
การลงทุน จากคนชาติในกลุ่ มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และกลุ่ มธุรกิจบริการที่ใช้ฝี มือขั้นสู ง
(Skill-Intensive Services)
ส่ ง เสริ ม และอ านวยความสะดวกเพื่ อ พั ฒ นาธุ ร กิ จ ที่ เ น้ น การส่ ง ออก (Export-Oriented
Business)
สนับสนุนให้ธุรกิจต่างชาติและธุรกิจของคนชาติพัฒนาฝีมือแรงงาน และเทคโนโลยี โดยการ
ลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ การฝึกอบรม การค้นคว้าและพัฒนา และการพัฒนาสินค้า
สนับสนุนการพัฒนาของผู้ประกอบการท้องถิ่นขนาดกลางและขนาดเล็ก (Local Small and
Medium Sized Enterprises)

คณะกรรมการ (Board) มีอานาจดาเนินการดังต่อไปนี้๕๓๑
as are necessary for the exercise of the powers or performance of all or any of the functions and duties of the Board
under this Act or to perform such other functions as a body or authority if appointed as such by His Majesty the Sultan
and Yang Di-Pertuan in Council in accordance with any written law.”
๕๓๑
Section ๙ of the Brunei Economic Development Board Act (Cap ๑๐๔) ระบุว่า “For the purposes of performing any of its
functions…the Board may (a) acquire, purchase, exchange, sell or lease and hold land, buildings and other immovable
property; (b) build houses, flats, tenements, shops and shop-houses, convert any house, shop or shop-house into flats or
tenements; (c) acquire, purchase, exchange, lease and hold land for the purpose of development and resale to the public
and building lots, or industrial land and for the purposes of providing open spaces and recreation grounds; (d) do all other
things as may be necessary or expedient for the purposes of carrying into effect the provisions of this Act; (e) do any work
on land necessary for the purposes of its development, as building or industrial land; (f) acquire, purchase, exchange,
lease and hold mining, agricultural and timber land for purposes of mining, agricultural development and logging
respectively; (g) sell land, building or other immovable property; (h) lease to other persons in accordance with the
provisions of any law in force in Brunei Darussalam relating to land or dealings in land, from month to month or
otherwise, any land or building or other immovable property at such rent and subject to such terms and conditions as the
Board shall think fit; (i) enter into contracts with other persons such persons should build or do any work on behalf of the
Board; (j) enter into contracts or do any other act or matter necessary and proper for carrying into effect the purposes of
this Act; (k) with the written approval of the Minister and the Minister of Finance, underwrite the issue of stocks, shares,
bonds or debentures by business enterprises; (l) with the written approval of the Minister and the Minister of Finance,
guarantee on such terms and conditions as may be agreed upon, loans raised by business enterprises which are floated in
the public market; (m) with the written approval of the Minister and the Minister of Finance, grant loans or advances to
business enterprises for the purpose of industrial development; (n) manage, control or supervise business enterprises by
nominating directors or advisers or otherwise collaborating with them; (o) with the written approval of the Minister and the
Minister of Finance, establish, sell shares of, invest in and manage business enterprises; (p) provide technical service and
assistance to business enterprises and to build up a corps of engineering and managerial staff to provide such assistance;
๒๓๕

-

-

ซื้อขาย หรือเช่าที่ดิน ตึก สิ่งก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ
สร้างอาคาร หรือร้านค้า
ให้บุคคลอื่นเช่าที่ดิน หรืออาคาร ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายว่าด้วยการเช่าทรัพย์ของบรูไน
เข้าทาสัญญากับบุคคลภายนอกเพื่อให้บุคคลภายนอกดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ BEDB
ระดมทุนเพื่อการออกหุ้น หุ้นกู้ หรือพันธบัตรให้ธุรกิจใดๆ ภายใต้การอนุมัติเป็นหนังสือจากรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง
เป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้การอนุมัติเป็นหนังสือจากรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง
ควบคุ มดูแ ล และก ากับ ธุร กิจ โดยการแต่ง ตั้งกรรมการ หรือ ที่ปรึ กษาในบริ ษัทนั้ นๆ นอกจากนี้
คณะกรรมการ (BEDB Board) ยังสามารถร่วมงานกับบริษัทเช่นว่านั้นได้
ขายหุ้น หรือลงทุนในหุ้นของธุรกิจใดๆ ภายใต้การอนุมัติเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่ธุรกิจ และให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทางวิศวกรรม และการบริหาร
ให้แก่ธุรกิจ
สามารถตกลงและรับค่าตอบแทนจากการให้บริการ
ทาหน้าที่เป็นตัวแทนให้กับธุรกิจ
จดทะเบียนหุ้น หุ้นกู้ หรือพันธบัตรของธุรกิจ
วางโครงสร้าง จัดการ และพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
ส่งเสริมการเจริญเติบโตของธุรกิจบริการของนักลงทุนต่างด้าวและนักลงทุนภายในประเทศ โดยการ
พัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภค (Infrastructure) และจัดทาและบังคับใช้แผนและยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการลงทุน
อานวยความสะดวกธุร กิ จ ใหม่และธุรกิ จที่จั ดตั้ง แล้ ว ในเรื่องการด าเนิ นการ และการหารือกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการตามหน้าที่และอานาจที่ได้รับตามกฎหมายอื่น หรือที่ได้รับมอบอานาจตามกฎหมายอื่น

(q) receive in consideration of the services rendered by it such commission as may be agreed upon; (r) act as agents for
any business enterprises; (s) subscribe to stocks, shares, bonds or debentures of industrial enterprise; (t) lay out, develop
and manage sites, parks, estates, identified zones and other premises for industries and businesses in Brunei Darussalam or
elsewhere via sale or lease of specific site; (u) foster the growth of the service industry by developing the appropriate
infrastructure and formulating and implementing investment promotion plans, promotional incentives and marketing
strategies to support local and international firms and businesses in the services sector in Brunei Darussalam; (v) facilitate
new and existing companies in the implementation and operation of their projects, and offer assistance through direct
consultation and co-operation with the relevant authorities; (w) exercise all functions and powers and perform all duties
which, under or by virtue of any written law, are or may be or become vested or delegated to it; and (x) generally do all
such matters and things as may be incidental to or consequential upon the exercise of its duties under this Act.”
๒๓๖

-

ปฏิบัติและดาเนินการในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับอานาจและหน้าที่ภายใต้กฎหมายนี้
(๓) ที่อยู่และการติดต่อ
The Brunei Economic Development Board (BEDB)
Block ๒ D, Jalan Kumbang Pasang
Bandar Seri Begawan BA ๑๓๑๑
Brunei Darussalam
Tel: +๖๗๓-๒๒๓ ๐๑๑๑
Fax: +๖๗๓-๒๒๓ ๐๐๘๒
Website: www.bedb.com.bn

๑๐.๑.๒.๒ สานักงานทะเบียนบริษัทและชื่อบริษัท (The Registry of Companies
and Business Names: ROCBN)
สานักงานทะเบียนบริษัทและชื่อบริษัท (ROCBN) ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. ๑๙๕๙ ภายใต้
สานักงานอัยการสูงสุด (The Attorney General’s Chamber Office) ภายหลังได้มีการย้ายสานักงานฯ เข้า
มาอยู่ภายใต้กระทรวงการคลัง (Ministry of Finance) เมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. ๒๐๑๒ และได้ดาเนินการอยู่
ภายใต้กระทรวงการคลังจนถึงปัจจุบัน๕๓๒
(๑) อานาจและหน้าที่
หน้าที่หลักของสานักงานทะเบียนบริษัทและชื่อบริษัท (ROCBN) คือการจดทะเบียนธุรกิจเพื่อจัดตั้ง
บริษัทในบรูไน โดยสานักงานฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังนี้
- จดทะเบียนบริษัทในประเทศบรูไนตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของกฎหมาย The Companies
Act ๑๙๘๔ (Cap ๓๙) และจดทะเบียนชื่อบริษัทในประเทศบรูไนตามข้อ กาหนดและเงื่อนไข
ของกฎหมาย The Business Names Act ๑๙๘๔ (Cap ๙๒)
- สร้างระบบการจดทะเบียนและข้อมูลให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้
- ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนเข้ า ใจบทบาทและหน้ า ที่ ข องส านั ก งานทะเบี ย นบริ ษั ท และชื่ อ บริ ษั ท
(ROCBN)
- เป็นตัวแทนให้กับรัฐบาลของบรูไนในเรื่องการจดทะเบียนและกากับดูแลองค์กรธุรกิจในประเทศ
บรูไน

๕๓๒

The Government of Brunei, Ministry of Finance, the Registry of Companies and Business Names, http://
www.mof.gov.bn/index.php/divisions/registry-of-companies-and-business-names, accessed ๑๕ April ๒๐๑๕.
๒๓๗

(๒) ที่อยู่และการติดต่อ
Registry of Companies and Business Names Division
Level ๑, Island Block
Ministry of Finance
Commonwealth drive, BS ๓๙๑๐
Brunei Darussalam
Website: www.eregistry.agc.gov.bn, www.roc.gov.bn
Tel: +๖๗๓ ๒๓๘ ๐๕๐๕
Fax: +๖๗๓ ๒๓๘ ๐๕๐๓
Counter Operating Hours
Monday – Thursday & Saturday
๘.๐๐ am – ๓.๓๐ pm
๑๐.๑.๓ หน่วยงานด้านการส่งเสริมการลงทุน
๑๐.๑.๓.๑ กระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรพื้นฐาน (Ministry of Industry and
Primary Resources: MIPR)
กระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรพื้นฐาน (MIPR) มีหน้าที่รับผิดชอบการอนุมัติโครงการการ
ลงทุน โดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพื้นฐาน เช่น เกษตร ประมง และป่าไม้ รวมทั้งรับผิดชอบ
การให้สิทธิภายใต้ประกาศการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๔๔ (Investment Incentive Order ๒๐๑๑)
ความแตกต่างระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรพื้นฐาน (MIPR) และคณะกรรมการการ
พัฒนาเศรษฐกิจแห่งประเทศบรูไน (BEDB) คือ กระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรพื้นฐาน (MIPR) จะรับ
การลงทุนในระดับใหญ่ ซึ่งมีฝ่ายรัฐบาลบรูไนเป็นคู่สัญญาในการลงทุนในเรื่องเกษตร ประมง ป่าไม้ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งประเทศบรูไน (BEDB) เป็นหน่วยงานที่
ประสานงานการลงทุนของคนต่างด้าวในทุกระดับ และอานวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนต่างด้าวในการ
ติดต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ๕๓๓
(๑) โครงสร้าง
กระทรวงอุตสาหกรรมและทรั พยากรพื้นฐาน (MIPR) มีรัฐ มนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและ
ทรัพยากรพื้นฐาน เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด โดยมีสานักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรพื้นฐาน
๕๓๓

บทสัมภาษณ์ Felicity Chan, Innovation and New Initiatives Division, Brunei Economic Development Board (BEDB) ณ
iCenter, Brunei Economic Development Board (BEDB) บันดาเสรีร์เบกาวัน ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘.
๒๓๘

(Permanent Secretary) อยู่ภายใต้บังคับบัญชาโดยตรง ภายใต้สานักปลัดฯ มีการแบ่งหน่วยงานในการ
ปฏิบัติงานในแต่ละแขนงเป็น ๔ หน่วย คือ หน่วยอานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing
Business Unit) หน่วยข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Unit) หน่วยวางแผนและ
นโยบาย (Policy and Planning Division) และหน่วยการเงินและการบริหาร (Administration and
Finance Division)
ภายใต้สานักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรพื้นฐาน มีการแบ่งการทางานออกเป็นสอง
ฝ่ายตามภาระหน้าที่ของเนื้องาน ฝ่ายแรกเป็นฝ่ายการพัฒนาทรัพยากรขั้นพื้นฐาน (Primary Resources
Development) ซึ่งจะมีรองปลัดปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรพื้นฐานด้านพัฒนาทรัพยากรขั้ น
พื้น ฐานเป็ น ผู้ ดู แ ล อี ก ฝ่ า ยเป็ น ฝ่ า ยการพั ฒ นาด้ า นอุต สาหกรรมและผู้ ประกอบการ (Industry and
Entrepreneurial Development) ซึ่งจะมีรองปลัดปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรพื้นฐานด้าน
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการเป็นผู้ดูแล

ที่มา: The Government of Brunei, Ministry of Industry and Primary Resources,
http://www.industry.gov.bn/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=67

๒๓๙

(๒) อานาจและหน้าที่
กระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรพื้นฐาน (MIPR) มีอานาจและหน้าที่ดังนี้๕๓๔
- เพิ่มผลผลิตมวลรวมในประเทศ (GDP) และรายได้ของประเทศ
- เพิ่มการมีส่วนร่วมของประชากรท้องถิ่นและธุรกิจท้องถิ่นในโครงการการลงทุน เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนของธุรกิจ
- เพิ่มการจ้างงานในระดับชาติ
- อานวยความสะดวกและพัฒ นาอุตสาหกรรมและทรัพยากรธรรมชาติสาหรับการบริโ ภคใน
ประเทศและการส่งออก
- พัฒนาสภาพแวดล้อมในการลงทุนของประเทศ เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ
- สร้างพนักงานของกระทรวงฯ ให้มีประสิทธิภาพและมีความเป็นผู้นา
(๓) ที่อยู่และการติดต่อ
Jalan Menteri Besar,
Bandar Seri Begawan BB ๓๙๑๐,
Brunei Darussalam
Tel: +๖๗๓ ๒๓๘ ๒๘๒๒
Fax: +๖๗๓ ๒๓๘ ๒๔๗๔
Email: helpdesk@industry.gov.bn
Website: www.bruneimipr.gov.bn
๑๐.๑.๔ หน่วยงานด้านแรงงาน
โปรดดูสานักงานตรวจคนเข้าเมืองและสานักทะเบียนแห่งชาติ (Immigration and National
Registration Department) ภายใต้ข้อ ๑ ด้านบน
๑๐.๑.๕ หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนจากนักลงทุน แรงงาน หรือคนต่างด้าว
โดยทั่วไปแล้ว ประเทศบรูไนไม่มีช่องทางโดยตรงในการรับเรื่องร้องเรียนจากนักลงทุนผู้ประสบ
ปัญหาจากการลงทุนในประเทศบรูไน๕๓๕ ในกรณีที่ข้อพิพาทเป็นข้อพิพาทที่เกิดจากการลงทุนในระดับใหญ่ที่
๕๓๔

The Government of Brunei, Ministry of Industry and Primary Resources, http://www.industry.gov.bn/index.php?option=
com_content&view=article&id=48&Itemid, accessed on ๑๕ April ๒๐๑๕.
๕๓๕
ประเทศบรูไนไม่มีศาลปกครอง การอุทธรณ์คาสั่งทางปกครองที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐจึงเป็นเรื่องที่ไม่มีกฎหมายรองรับ นอกจากนี้ คาสั่ง
ทางปกครองจากหน่วยงานรัฐบาลอาจถือได้ว่าเป็นคาสั่งของหน่วยงานที่ได้รับอานาจจากสุลต่านในการบริการประเทศและได้รับการคุ้ม ครอง
๒๔๐

รัฐบาลบรูไนเป็นคู่สัญญา ประเทศบรูไนมักจะใช้วิธีหารือ (Consultation) กับคู่พิพาท มากกว่าที่จะใช้วิธีการ
ระงับข้อพิพาททางศาล โดยให้สานักงานอัยการสูงสุด (Attorney General’s Chamber) เป็นผู้ให้คาปรึกษา
ทางกฎหมายแก่รัฐบาล
อย่างไรก็ดี ในเรื่องการจ้างงานของคนต่างด้าวในประเทศบรูไน ผู้ว่าจ้างสามารถอุทธรณ์คาสั่งของ
หน่วยงานรัฐบาลที่ปฏิเสธการจ้างงานคนต่างด้าวได้ โดยที่ในกรณีที่รองผู้ตรวจการแรงงานของประเทศบรูไน
(Deputy Commissioner) มีคาสั่งปฏิเสธการออกใบอนุญาตการจ้างแรงงานคนต่างด้าว นายจ้างสามารถ
อุทธรณ์คาสั่งนั้นต่อผู้ตรวจการแรงงานของประเทศบรูไน (Commissioner) ภายใน ๑๔ วันหลังจากได้รับ
คาสั่งดังกล่าว๕๓๖
ในกรณีที่ผู้ตรวจการแรงงานของประเทศบรูไน (Commissioner) มีคาสั่งปฏิเสธการออกใบอนุญาต
การจ้างแรงงานคนต่างด้าว นายจ้างสามารถอุทธรณ์คาสั่งนั้นต่อรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย (Minister of
Home Office) ภายใน ๑๔ วันหลังจากได้รับคาสั่งดังกล่าว๕๓๗
๑๐.๑.๖ หน่วยงานสนับสนุนด้านอื่นๆ
๑๐.๑.๖.๑ สานักงานทรัพย์สินทางปัญญาบรูไน (Brunei Darussalam Intellectual
Property Office: BruIPO)
สานักงานทรัพย์สินทางปัญญาบรูไน (BruIPO) เป็นหน่วยงานภายใต้คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
แห่งประเทศบรูไน (BEDB) มีหน้าที่หลักในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาให้แก่บริษัทในประเทศบรูไน
(๑) โครงสร้าง
สานักงานทรัพย์สินทางปัญญาบรูไน (BruIPO) มีประธานบริหาร (Chief Executive Officer and
Registrar) เป็นผู้ดารงตาแหน่งสูงสุด และเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้อานวยการ (Director General
and Deputy Registrar) ซึ่งกากับดูแลการทางานของสองฝ่ายคือ ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
(Immunity) จากอานาจศาลใดๆ ตามรัฐธรรมนูญข้อ ๘๔ (c), บทสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายของประเทศบรูไน วันที่ ๙ เมษายน
๒๕๕๘
๕๓๖
Section ๓ (๒) of the Labour Act (Cap ๙๓) ระบุว่า “if any employer is dissatisfied with any decision or order of a Deputy
Commissioner of Labour or an Assistant Commissioner of Labour made or given by virtue of the provisions of the
preceding subsection, he may appeal from such decision or order to the Commissioner within ๑๔ days of the date of such
decision or order being communicated to him.”
๕๓๗
Section ๓ (๓) of the Labour Act (Cap ๙๓) ระบุว่า “if any employer is dissatisfied with any decision or order made or
given by the Commissioner either original or by virtue of the preceding subsection, he may appeal from such decision or
order to the Minister within ๑๔ days of the date of such decision or order being communicated to him.”
๒๔๑

(Registrar) และฝ่ายบริหาร (Administration) โดยฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (Registrar) มีหน้าที่
หลักในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Trademarks) สิทธิบัตร (Patent) และการออกแบบผลิตภัณฑ์
(Industrial Design) ส่วนฝ่ายบริหาร (Administration) มีหน้าที่หลักในการประชาสัมพันธ์ หน่วยงานให้เป็น
ที่รู้จักของบุคคลทั่วไป ดูแลงานด้านข้อมูลและเทคโนโลยี และดูแลงานด้านการเงินและการจัดการ

ที่มา: Brunei Darussalam Intellectual Property Office, Brueni Economic Development Board,
http://www.bruipo.com.bn/ index.php/about-us/organisation
(๒) อานาจและหน้าที่
-

สานักงานทรัพย์สินทางปัญญาบรูไน (BruIPO) มีอานาจและหน้าที่ดังนี้๕๓๘
ให้บริการข้อมูลเรื่องสิทธิบัตรซึ่งคุ้มครองนวัตกรรม และส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม การค้นคว้า
และการพัฒนาเพื่อส่งเสริมธุรกิจ
สร้างความตระหนักในเรื่องผลประโยชน์ของธุรกิจจากการได้รับการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญา ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและการแข่งขัน
สนับสนุนและพัฒนาให้ประเทศบรูไนเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา
(IP Culture) ซึ่งเป็นบ่อเกิดของความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
สร้างหุ้นส่วนกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการผลักดันนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในประเทศบรูไน
(๓) ที่อยู่และการติดต่อ

Brunei Intellectual Property Office (BruIPO)
The Brunei Economic Development Board
๕๓๘

Brunei Darussalam Intellectual Property Office, Brueni Economic Development Board, http://www.bruipo.com.bn/
index.php/about-us/objectives
๒๔๒

Block ๒ D, Bangunan Kerajaan Jalan Kumbang Pasang
Bandar Seri Begawan BA ๑๓๑๑
Negara Brunei Darussalam
Tel: +๖๗๓ ๒๒๓ ๐๑๑๑, +๖๗๓ ๒๓๘ ๐๕๔๕
๑๐.๑.๖.๒ สานักอนุญาโตตุลาการ (Arbitration Centre)
(๑) โครงสร้างและอานาจหน้าที่
สานักอนุญาโตตุลาการ (Arbitration Centre) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๔ อยู่ภายใต้คณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจแห่งประเทศบรูไน (BEDB) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอานวยการด้านอนุญาโตตุลาการ การ
บริหารจัดการ การไกล่เกลี่ยให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ โดยมีการให้บริการและสิ่งอานวยความ
สะดวกในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และกระบวนการไกล่เกลี่ยในด้านการค้าเพื่อให้เป็นทางเลือกในการ
ยุติข้อพิพาทได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นกว่าการดาเนินคดีแพ่งในศาลโดยปรกติ สานักอนุญาโตตุลาการนี้เป็น
หน่วยงานอิสระและไม่แสวงหากาไร๕๓๙
(๒) ที่อยู่และการติดต่อ
Arbitration Centre
Floor ๘ BEDB Building
The Brunei Economic Development Board (BEDB)
Block ๒ D, Jalan Kumbang Pasang
Bandar Seri Begawan BA ๑๓๑๑
Brunei Darussalam
Tel: +๖๗๓ ๒๒๓ ๐๑๑๑
Fax: +๖๗๓ ๒๒๓ ๐๐๘๒
Website: www.bedb.com.bn
๑๐.๑.๖.๓ Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD)
(๑) โครงสร้างและอานาจและหน้าที่

๕๓๙

The News Centre of Radio Television Brunei, Brunei Darussalam Arbitration Center http://www.rtbnews.rtb.gov.bn/
index.php?option=com_content&view=article&id=24665:brunei-darussalam-arbitration-center&catid=34:local&Itemid=66
accessed on ๒๓ April ๒๐๑๕.
๒๔๓

AMBD เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งตามกฎหมาย ๕๔๐ เพื่อดาเนินงานเสมือนกับธนาคารกลางของบรูไน มี
หน้าที่ ๔ ประการ ได้แก่ ๑) ควบคุมเสถียรภาพของระบบการเงินภายในประเทศ ๒) กาหนดนโยบายการเงิน
และนาไปสู่การปฏิบัติ ๓) ให้ความช่วยเหลือในการก่อตั้งและการดาเนินการตลอดจนการกากับดูแลระบบการ
จ่ายเงิน และ ๔) ควบคุมดูแลธนาคารและสถาบันการเงิน ๕๔๑ กฎหมายนี้ยังกาหนดความสัมพันธ์กับรัฐบาลใน
ฐานะที่เป็นผู้ประกอบการธนาคาร๕๔๒ ข้อกาหนดในการให้เงินกู้แก่รัฐบาล๕๔๓ และการประสานความร่วมมือกับ
รัฐบาล๕๔๔
หน่วยงาน AMBD ได้ผนวก Brunei Currency and Monetary Board (BCMB) ซึ่งเดิมเป็น
หน่วยงานภายใต้กระทรวงการคลังที่ทาหน้าที่รักษาเสถียรภาพค่าเงิน เหรียญบรูไน เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
AMBD ในปี ค.ศ. ๒๐๑๑ นอกจากนั้นแล้ว AMDB ได้ผนวกหน่วยงานอีก ๓ หน่วยงานซึ่งเดิมอยู่ภายใต้
กระทรวงการคลังให้อยู่ภายใต้ AMBD คือ The Financial Institution Division (FID), the Brunei
International Financial Center (BIFC) และ Research and International Division (RID)๕๔๕
(๒) ที่อยู่และการติดต่อ
Autoriti Monetari Brunei Darussalam
Level ๑๔, Ministry of Finance Building
Commonwealth Drive
Bandar Seri Begawan BB ๓๙๑๐
Negara Brunei Darussalam
Tel: +๖๗๓ ๒๓๘ ๔๖๒๖
Fax: +๖๗๓ ๒๓๘ ๓๗๘๗
Email: info@ambd.gov.bn
๕๔๐

The Autoriti Monetari Brunei Darussalam Order (๒๐๑๐)
The Autoriti Monetari Brunei Darussalam Order ๒๐๑๐ Section ๓๖(๑) ระบุว่า “In implementing its objects, the Authority
may, exercise and discharge the following functions, powers and duties –
(b) Act as the central bank of Brunei Darussalam, including the conduct of monetary policy, the issuance of the
currency of Brunei Darussalam, the oversight of payment systems and serving as banker to and financial agent of
the government...”
๕๔๒
The Autoriti Monetari Brunei Darussalam Order ๒๐๑๐ Section ๔๙ (๑) ระบุว่า “The Authority may act as a banker to, and
a financial agent of, the Government…”
๕๔๓
The Autoriti Monetari Brunei Darussalam Order ๒๐๑๐ Section ๕๐(a) ระบุว่า “The Authority shall not grant credit to the
Government or State-owned entity provided but-…”
๕๔๔
The Autoriti Monetari Brunei Darussalam Order ๒๐๑๐ Section ๕๑(๑) ระบุว่า “Without prejudice to sections ๓(๕) and ๑๑
(๔) and in pursuit of its objects and functions, the Authority shall hold regular meetings with the Government on monetary
and fiscal policies and other matters of common interest, and both the Authority and the Government shall keep one
another fully informed of all matters that affect them jointly…”
๕๔๕
Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD), http://www.ambd.gov.bn/about-ambd
๒๔๔
๕๔๑

๑๐.๒ หน่วยงานภาคเอกชน
๑๐.๒.๑ สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งบรู ไน (The National Chamber of
Commerce and Industry of Brunei Darussalam)
สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งบรูไนเป็นองค์กรท้องถิ่นซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกซึ่งเป็นบริษัท
และองค์กรธุรกิจต่างๆในประเทศบรูไน นอกจากนี้ สมาชิกบางส่วนเป็นองค์กรธุรกิจต่างชาติซึ่งมีบริษัทตั้ง อยู่
ที่ประเทศบรูไนและประกอบธุรกิจในประเทศบรูไน
บทบาทหลักของสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งบรูไน คือการคุ้มครองผลประโยชน์ของธุรกิจที่
เป็นสมาชิก และแบ่งปันประสบการณ์ในการทาธุรกิจระหว่างสมาชิก รวมถึงสร้างเครือข่ายกับรัฐบาล ภาค
ประชาชน และสื่อ นอกจากนี้ สภาหอการค้ าแห่งบรูไนมีบทบทสาคัญในการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก (SMEs) ในการสร้างเครือข่ายธุรกิจและการแบ่งปันข้อมูลธุรกิจจากบริษัทที่มีประสบการณ์๕๔๖
(๑) ที่อยู่และการติดต่อ
National Chamber of Commerce and Industry
P.O. Box ๑๐๙๙
Bandar Seri Begawan ๑๙๑๐
Brunei Darussalam
Tel: +๖๗๓ ๒๒๒ ๗๒๙๗
Fax: +๖๗๓ ๒๒๒ ๗๒๙๘
๑๐.๒.๒ สภาหอการค้าต่างประเทศในบรูไน
๑๐.๒.๒.๑ สภาหอการค้ า และอุ ต สาหกรรมต่ า งประเทศแห่ ง บรู ไ น (Brunei
International Chamber of Commerce)
(๑) ที่อยู่และการติดต่อ
Brunei International Chamber of Commerce and Industry
c/o Artitek Ibrahim
P.O.Box ๒๒๘๕
Bandar Seri Begawan
Brunei Darussalam Tel: +๖๗๓ ๒๒๒ ๖๐๐๐
๕๔๖

http://www.bruneidirecthys.net/about_brunei/chambers_of_commerce.html, accessed on ๑๕ April ๒๐๑๕.
๒๔๕

๑๐.๒.๒.๒ สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมบรูไน-มาเลเซีย (The Brunei Malay
Chamber of Commerce and Industry)
(๑) ที่อยู่และการติดต่อ
Brunei Malay Chamber of Commerce and Industry
Suite ๔๑๑, Bangunan Guru Guru Melayu Brunei
Jalan Kianggeh
P.O. Box ๑๐๙๙
Bandar Seri Begawan ๑๙๑๐
Brunei Darussalam
Tel: +๖๗๓ ๒๒๒ ๗๒๙๗, ๒๒๐๖๔๙
Fax: +๖๗๓ ๒๒๒ ๗๒๙๘
Tlx: Bu ๒๔๔๕
๑๐.๒.๒.๓ สภาหอการค้าจีนในประเทศบรูไน (The Chinese Chamber of
Commerce)
(๑) ที่อยู่และการติดต่อ
Chinese Chamber of Commerce
Chinese Chamber of Commerce Building
๗๒, Jalan Roberts
Bandar Seri Begawan ๒๐๘๕
Tel: +๖๗๓ ๒๒๓ ๕๔๙๔ - ๖
Fax: +๖๗๓ ๒๒๓ ๕๔๙๒ - ๓

๒๔๖

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม
เอกสารภาษาไทย
กฎกติกา WTO เล่มที่หก: การศุลกากรและสถาบัน, สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), เล่มที่ ๖:
มิถุนายน ๒๕๕๒, p. ๔๒-๔๕.
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community: AEC), พฤศจิกายน ๒๕๕๒, หน้า ๙.
กรมสรรพสามิต สานักแผนภาษี, บรูไนดารุสซาลาม
http://aec.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/mjaw/mdm4/~edisp/
webportal16200038871.pdf.
การคุ้มครองคนไทย, ระเบียบการนาเงินเข้า-ออกประเทศของบรูไน, - ข้อมูล ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔
http://protectthaicitizen.blogspot .com/2011/08/blog-post_04.html.
ข้อมูลการจัดตั้งธุรกิจและการประกอบธุรกิจในฐานะคนต่างชาติของอาเซียน, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า,
๒๕๕๖, p. ๑๙.
จรัญ มะลูลีม กิติมา อมรทัต และพรพิมล ตรีโชติ, ไทยกับโลกมุสลิม: ศึกษาเฉพาะกรณีชาวไทยมุสลิม,
กรุงเทพฯ สถาบันเอเชียศึกษา, ๒๕๓๙, หน้า ๒๓๔.
จักรกฤษณ์ ควรพจน์, กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า (พิมพ์ครั้งที่ ๔:
นิติธรรม, ๒๕๔๘), น. ๖๘-๗๐.
ถ้อยคาจากการแถลงการณ์ (Royal Speech: titah) ในวาระวันประกาศอิสรภาพของประเทศบรูไน ปี ๒๕๒๗
สืบค้นได้ที่ http://www.jpm.gov.bn.
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