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บทท่ี ๑ 
ภาพรวมด้านกฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์ 

ประเทศฟิลิปปินส์ หรือสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) มีพื้นที่
ทั้งหมดประมาณ ๒๙๘, ๑๗๐ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะต่าง ๆ จ านวน ๗,๑๐๗ เกาะ๑   
มีจ านวนประชากรมากกว่า ๑๐๗ ล้านคน ซึ่งมีความหลากหลายด้านเชื้อชาติสูง๒ ท าให้ฟิลิปปินส์
มีภาษาท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งร้อยภาษา โดยมีภาษาราชการสองภาษา ได้แก่ ภาษาตากาล็อก  
และภาษาอังกฤษ  จากข้อมูลการส ารวจล่าสุดพบว่า ประชากรฟิลิปปินส์ที่มีอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป 
มีอัตราการรู้หนังสือโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๙๕.๔๓  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ฟิลิปปินส์มีก าลังแรงงาน
มากกว่า ๔๑ ล้านคน โดยกว่าครึ่งของจ านวนแรงงานทั้งหมดของประเทศอยู่ในภาคบริการ๔  
ประเทศฟิลิปปินส์มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐ 
(Head of State) และมีการเลือกต้ังในทุกระดับชั้น ต้ังแต่ประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี 
วุฒิสมาชิก จนถึงระดับท้องถิ่นในระดับบารังเก (Barangay) ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองที่เล็กที่สุด
เทียบเท่ากับหมู่บ้าน  รัฐบาลท้องถิ่นมีอิสระในการปกครองตนเองภายใต้การก ากับดูแลของ
กระทรวงมหาดไทย  (Department of Interior and Local Government)๕ เมืองหลวงของประเทศ
ฟิลิปปินส์ คือ เมืองมะนิลา 

ภาคบริการนับเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีความส าคัญมากที่สุดของฟิลิปปินส์ โดยมีมูลค่ากว่า
ครึ่ งหนึ่ ง ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประ เทศ  (Gross Domestic Products - GDP)๖  
ธุรกิจบริการที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์ คือ ธุรกิจรับจ้างบริหารระบบธุรกิจ (Business 
Process Outsourcing - BPO) โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น 
ศูนย์บริการติดต่อลูกค้า (contact center)๗  ด้านการค้าระหว่างประเทศ ฟิลิปปินส์เป็นคู่ค้าอันดับ

                                                   
๑ Central Intelligence Agency, “The World Factbook: Philippines,” https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/rp.html (สืบค้นเม่ือ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘).  
๒ อ้างแล้ว. ค่าประมาณล่าสุดเม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗.  
๓ United Nations Children's Fund (UNICEF), “Statistics,” http://www.unicef.org/infobycountry/philippines_statistics.html 
(สืบค้นเม่ือ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗). 
๔ Philippines Statistics Authority, “Employment Situation in July 2014,” http://census.gov.ph/content/employment-
situation-july-2014%C2%B9-final-results, (สืบค้นเม่ือ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗). 
๕ กระทรวงยุติธรรม, “รายงานการศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบงาน และแนวปฏบิัตขิองกระทรวงยุติธรรมและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบงานยุติธรรมของประเทศในอาเซียน,” http://asean.moj.go.th/mini110/wp-
content/uploads/2013/04/law.pdf (สืบค้นเม่ือ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗).  
๖ Central Intelligence Agency, “The World Factbook: Philippines,” 
๗ Nedelyn Magtibay-Ramos, Gemma Estrada, and Jesus Felipe, “An Analysis of the Philippine Business Process 
Outsourcing Industry,” ADB ERD Working Paper Series 93, March 2007, 
http://www.adb.org/sites/default/files/publication/28359/wp093.pdf (สืบค้นเม่ือ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘). 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rp.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rp.html
http://www.unicef.org/infobycountry/philippines_statistics.html
http://census.gov.ph/content/employment-situation-july-2014%C2%B9-final-results
http://census.gov.ph/content/employment-situation-july-2014%C2%B9-final-results
http://asean.moj.go.th/mini110/wp-content/uploads/2013/04/law.pdf
http://asean.moj.go.th/mini110/wp-content/uploads/2013/04/law.pdf
http://www.adb.org/sites/default/files/publication/28359/wp093.pdf


โครงการวิจัย เรื่อง “กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์” 

๑-๒ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ (ตอนแรก) 

ที่  ๖ ของไทยในอาเซียน โดยมูลค่าการค้าของไทยกับฟิลิปปินส์ ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา  
(พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖) เฉลี่ยปีละ ๖,๙๓๓. ๒๑ ล้านเหรียญสหรัฐ๘ 

ประเทศฟิลิปปินส์มีปัจจัยที่น่าดึงดูดต่อการค้าการลงทุนระหว่างประเทศอย่างน้อยสี่
ประการ  ประการแรก คือ ฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วย
จ านวนประชากรกว่าหนึ่งร้อยล้านคน เศรษฐกิจของประเทศท่ีมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องท าให้
เกิดชนชั้นกลางที่มีก าลังซื้อและความต้องการบริโภคสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้น   ประการที่สอง  
ฟิลิปปินส์ยังเป็นแหล่งทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญ เนื่องจากประชากรในประเทศฟิลิปปินส์มีอัตรา
การรู้หนังสือสูงและสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี   ประการที่สาม ประเทศฟิลิปปินส์มี
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ โดยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีแหล่งแร่ส าคัญของโลก เช่น นิกเกิล 
และทองแดง โดยเป็นประเทศที่ผลิตทองค าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
นอกจากนี้ยังมีสภาพพื้นดินท่ีเหมาะแก่การเพาะปลูก โดยฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ผลิตมะพร้าว
เป็นอันดับหนึ่งของโลก ผลิตอ้อยและยาสูบเป็นอันดับที่สองและห้าของโลก และประการสุดท้าย  
รัฐบาลฟิลิปปินส์มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ  ดังนั้น ประเทศฟิลิปปินส์จึงถือเป็น
ประเทศที่น่าสนใจส าหรับนักลงทุนชาวไทย  โดยอุตสาหกรรมไทยท่ีมีศักยภาพในการลงทุนใน
ฟิลิปปินส์ ได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร ตัวอย่างบริษัทไทยที่ประสบความส าเร็จ เช่น 
บริษัท Alliance Tuna International Inc. และเครือเจริญโภคภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ให้ความส าคัญและการสนับสนุน โดย
การสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์หลายแห่งทั่วประเทศ เขตที่น่าลงทุน ได้แก่ มะนิลาและจังหวัด
ใกล้เคียง ลูซอนกลาง และทากาล็อกใต้ 

ด้วยเหตุที่ฟิลิปปินส์เคยอยู่ภายใต้อาณานิคมของนิวสเปน และสหรัฐอเมริกามาเป็น
เวลานานกว่าสี่ศตวรรษ ท าให้วัฒนธรรมและระบบกฎหมายของประเทศได้รับอิทธิพลจาก 
เจ้าอาณานิคมทั้งสอง  บทที่ ๑ นี้มุ่งที่จะอธิบายภาพรวมด้านกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ โดยคณะผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงประวัติศาสตร์ของฟิลิปปินส์โดยย่อซึ่งจะเป็นพื้นฐานความ
เข้าใจกฎหมายด้านการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ที่จะน าเสนอในบทต่อไป  
การน าเสนอในบทนี้แบ่งออกเป็น ๖ หัวข้อ ได้แก่ ประวัติกฎหมายฟิลิปปินส์โดยย่อ  ระบบ
กฎหมาย  ที่มาของกฎหมาย  ศักด์ิและล าดับชั้นของกฎหมาย  ระบบศาลและวิธีการตีความ
กฎหมาย  และการบังคับใช้กฎหมายและปัญหาในทางปฏิบัติ  

                                                   
๘ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, “ข้อมูลการค้าไทย-ฟิลปิปินส์,” 
http://www.thaifta.com/trade/aec/tradedata_th-phmar57.pdf (สืบค้นเม่ือวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗).  

http://www.thaifta.com/trade/aec/tradedata_th-phmar57.pdf
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๑.๑ ประวัติกฎหมายฟิลิปปินส์โดยย่อ 

ประวัติกฎหมายของฟิลิปปินส์สามารถแบ่งออกตามช่วงระยะเวลาของประวัติศาสตร์
การเมืองที่ส าคัญของประเทศ ได้เป็น ช่วงอาณานิคมของนิวสเปน (พ.ศ. ๒๐๖๔-๒๔๔๑) และ 
ช่วงที่อยู่ภายใต้การปกครองของอเมริกา (พ.ศ. ๒๔๔๑-๒๔๘๙)  

๑.๑.๑ ช่วงอาณานิคมของนิวสเปน (พ.ศ. ๒๐๖๔-๒๔๔๔) 

ก่อนการเข้ามาของนิวสเปน นักประวัติศาสตร์ลงความเห็นว่าชาวฟิลิปปินส์อยู่กันอย่าง
เป็นชุมชนที่เรียกว่า บารังเก (Barangay) ภายใต้กฎของชาวพื้นเมืองที่ส่วนมากใช้ปฏิบัติกันมาจน
กลายเป็นจารีตประเพณีและไม่มีการจารึกเป็นลายลักษณ์อักษร กฎหมายจารีตประเพณี ใน
ขณะนั้นใช้บังคับในเรื่องความสัมพันธ์ภายในครอบครัว การสืบทอดมรดก การหย่าร้าง การเป็น
หุ้นส่วน การกู้เงิน สิทธิในทรัพย์สิน การขายและการลงโทษ  ในขณะที่กฎหมายอาญาแสดงถึง
ความแตกต่างระหว่างความผิดอาญาอุกฉกรรจ์กับความผิดอาญาไม่ร้ายแรง รวมไปถึงการรับผิด
ในคดีอาญาของตัวการกับผู้กระท าความผิดร่วม และแบ่งแยกข้อแตกต่างระหว่างการท าผิดซ้ า  
กับการท าให้เหตุการณ์ร้ายแรงขึ้น  

การค้นพบหมู่เกาะฟิลิปปินส์ของเฟอร์ดินาน แม็กเจลเลน (Ferdinand Magellan) เมื่อ
วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๐๖๔ เปรียบเสมือนการเริ่มต้นประวัติศาสตร์กฎหมายยุคใหม่ของ
ฟิลิปปินส์ เนื่องจากกฎหมายและประมวลกฎหมายของสเปนถูกน ามาใช้ในฟิลิปปินส์ในรูปแบบ
ของพระราชก าหนด หรือโดยการอ้างอิงผ่านทางการใช้กฎหมายพิเศษส าหรับ เกาะต่าง ๆ เช่น 
Codigo Penal de 1870 และ Ley Provisional para la Aplicaciones de les Disposiciones 
del Codigo penal en las Islas Filipnas เป็นต้น  

ในป ีพ.ศ. ๒๔๑๕ ชาวฟิลิปปินส์ก่อการปฏิวัติต่อต้านสเปนเนื่องจากได้รับการกดขี่ข่มเหง
จากเหล่าผู้ปกครองชาวสเปน การปฏิวัติครั้งนั้นแพร่กระจายอย่างรวดเร็วจนฟิลิปปินส์สามารถ
ประกาศอิสรภาพได้ในปี พ.ศ. ๒๔๔๑ ด้วยการน าของนายพล Emilo Aguinaldo ผู้กลายมาเป็น
ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และสถาปนารัฐสภาแห่งชาติ (National Assembly หรือ Malolos 
Congress) ขึ้นในปีเดียวกัน  ต่อมาในวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๒ รัฐธรรมนูญมาโลลอส 
(Malolos Constitution) ได้ถูกน ามาใช้๙ โดยมีการก าหนดอ านาจอธิปไตย สิทธิพลเมือง และสิทธิ
ทางการเมืองของบุคคลไว้ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ การปกครองของฟิลิปปินส์ในช่วงเวลานี้เป็น
การปกครองในระบอบสาธารณรัฐโดยพฤตินัย โดยมักถูกเรียกว่า สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ยุคแรก 

                                                   
๙ Teodoro Agoncillo, Malolos: The Crisis of the Republic (Quezon City: University of the Philippines Press, 1960), 306.  
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(The First Philippines Republic) หรือสาธารณรัฐมาโลลอส (Malolos Republic) ซึ่งสิ้นสุดลง
เมื่อสหรัฐอเมริกาเข้าครอบครองอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๔ 

๑.๑.๒ ช่วงอาณานิคมของสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. ๒๔๔๔-๒๔๘๙)  

สงครามระหว่ างส เปนและอเมริกา  (The Spanish – American War) จบลงด้วย 
การลงนามในสนธิสัญญาปารีส เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๑ ซึ่ง Article 3 ของสนธิสัญญา
ดังกล่าวมีผลท าใหฟ้ิลิปปินส์ถูกส่งมอบให้แก่สหรัฐอเมริกา  อย่างไรก็ดี ฟิลิปปินส์ได้ท าการต่อต้าน
สหรัฐในช่วงแรกจนน าไปสู่สงครามระหว่างฟิลิปปินส์และอเมริกา (The Philippine - American 
War) ซึ่งจบลงเมื่อประธานาธิบดี Aguinaldo ถูกกองทัพสหรัฐจับตัวและประกาศยอมแพ้สหรัฐ
อย่างเป็นทางการ เป็นอันสิ้นสุดสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ยุคแรกในปี พ.ศ. ๒๔๔๔ 

 เมื่อสหรัฐอเมริกาเข้าครอบครองฟิลิปปินส์แล้ว กฎหมาย ขนบธรรมเนียม และสิทธิใน
ทรัพย์สินของสเปนที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาในฟิลิปปินส์จึงถูกยกเลิกทั้งหมด และถูก
แทนที่ด้วยหลักการและหน่วยงานของสหรัฐ  รัฐบาลฟิลิปปินส์ในขณะนั้นท างานภายใต้กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญ เช่น The Spooner Amendment of 1901 ซึ่งมีผลท าให้เกิดการเปลี่ยน
ผู้ปกครองในฟิลิปปินส์จากรัฐบาลทหารสหรัฐเป็นรัฐบาลพลเรือน และ  The Philippine Bill of 
1902 ซึ่งเป็นกฎหมายที่จัดต้ังรัฐสภาฟิลิปปินส์ (Philippine Assembly) เป็นต้น๑๐  ต่อมาในปี 
พ.ศ. ๒๔๗๗ ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา Franklin D. Roosevelt ได้ลงนามในกฎหมาย 
Tydings – MacDuffie Law of 1934 ซึ่งเป็นการวางแผนเตรียมความพร้อมของฟิลิปปินส์ส าหรับ
การประกาศอิสรภาพภายในเวลาสิบปี หรือภายในปี พ.ศ. ๒๔๘๙ และก าหนดให้รัฐสภาฟิลิปปินส์
ด าเนินกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญของตนเอง๑๑  

หลังจากนั้นไม่นาน รัฐธรรมนูญของฟิลิปปินส์ก็ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาฟิลิปปินส์
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๘ และได้รับการลงนามโดยประธานาธิบดี Roosevelt เมื่อวันที่ 
๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ ก่อนจะได้รับการรับรองโดยการลงประชามติเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม 
ในปีเดียวกัน๑๒ ผู้ชนะการเลือกต้ังครั้งแรกของประชาชนฟิลิปปินส์ภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ได้แก่ 
ประธานาธิบดี Manuel L. Quezon และรองประธานาธิบดี Sergio Osmena 

                                                   
๑๐ Cristina Evangelista Torres, The Americanization of Manila, 1898-1921 (Quezon City: University of the Philippines 
Press, 2010), 33. 
๑๑ Christine N. Halili, Philippine History (Manila: Rex Book Store Inc., 2004), 187. 
๑๒ อ้างแล้ว. 
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ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ฟิลิปปินส์ตกอยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นต้ังแต่ปี  
พ.ศ. ๒๔๘๔ - ๒๔๘๗ ในช่วงเวลาดังกล่าว พรรคการเมือง KALIBAPI (Association for Service 
to the New Philippines) ซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่ญี่ปุ่นจัดต้ังขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนรัฐบาลญี่ปุ่น
ในฟิลิปปินส์ได้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. ๒๔๘๖ เพื่อเตรียมการประกาศอิสรภาพจากสหรัฐ๑๓ 
อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญดังกล่าวไม่ได้ถูกน ามาใช้เนื่องจากญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามในปี 
พ.ศ. ๒๔๘๘ ซึ่งพรรค KALIBAPI ก็ได้ถูกยุบไปในปีเดียวกัน  หลังจากนั้นไม่นาน ฟิลิปปินส์จึง
ประกาศอิสรภาพเป็นรัฐเอกราชเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ โดยใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี 
พ.ศ. ๒๔๗๘  ในระยะเริ่มแรก รัฐบาลพยายามมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาเศรษฐกิจและด ารงไว้ซึ่ง
ความสงบเรียบร้อยในประเทศ  

ต่อมา ประธานาธิบดี Ferdinand Marcos ซึ่งขึ้นสู่อ านาจมาต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ได้ใช้
อ านาจภายใต้รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. ๒๔๗๘ ยึดอ านาจจากประชาชนและก าหนดให้ใช้กฎหมาย
ทหารภายในประเทศจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๔๑๔  หลังจากนั้น รัฐธรรมนูญได้ถูกแก้ไขอีกสามครั้ง
ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองและสภาพเศรษฐกิจตกต่ าในประเทศ   จนกระทั่งเกิด
เหตุการณ์ลอบสังหารอดีตสมาชิกวุฒิสภา Benigno S. Aquino ซึ่งก่อให้เกิดการประท้วงทั่ว
ประเทศที่เรียกว่า People Power Revolution ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งน าไปสู่การเลือกต้ังทั่วไป 
ในปีเดียวกัน  ผลการเลือกต้ังครั้งนั้นท าให้ Corazon C. Aquino ภริยาหม้ายของอดีตวุฒิสมาชิก 
Aquino ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดี ซึ่งรัฐธรรมนูญฟิลิปปินส์ฉบับปัจจุบันของฟิลิปปินส์ที่
เรียกว่า The 1987 Constitution ก็ได้ถูกร่างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ และได้รับการลงนามโดย
ประธานาธิบดี Aquino นั่นเอง 

๑.๒ ระบบกฎหมาย  

เพื่อให้เข้าใจถึงโครงสร้างระบบกฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์ ควรจะต้องเข้าใจถึงระบบ
การปกครองภายในของประเทศด้วย  ฟิลิปปินส์แบ่งเขตการปกครองเป็น ๑๔ ภูมิภาค (region) 
๗๙ จังหวัด (province) ซึ่งแยกย่อยลงไปเป็น ๑๑๗ เมือง (city)  ภายใต้รัฐธรรมนูญฟิลิปปินส์ 
อ านาจของรัฐถูกแบ่งออกเป็นสามฝ่าย คือ (๑) อ านาจฝ่ายบริหารที่มีผู้น า คือ ประธานาธิบดีซึ่งมา
จากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน ด ารงต าแหน่ง เป็นทั้งประมุขของรัฐและผู้น ารัฐบาล 
ประธานาธิบดีมีวาระในการด ารงต าแหน่ง ๖ ปี และสามารถด ารงต าแหน่งได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น  

                                                   
๑๓ Ralph Bernard Smith and Chad J. Mitcham, Changing Visions of East Asia, 1943-93: Transformations and 
Continuities (Oxon: Routledge, 2007), 22. 
๑๔ Proclamation No. 1081, s 1972, 68 OG 7624 (September 1972). 
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(๒) อ านาจนิติบัญญัติ องค์กรผู้ใช้อ านาจ คือ รัฐสภา ท าหน้าที่ออกกฎหมายภายในประเทศ จัดให้
มีการไต่สวนในเรื่องที่มีความส าคัญ ให้ความเห็นชอบงบประมาณและภาษี ประกอบด้วยสองสภา 
คือ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎร มีสมาชิกไม่เกิน ๒๕๐ คน โดย ๒๐๐ คน มา
จากการเลือกต้ังโดยตรง และอีก ๕๐ คน มาจากการเลือกต้ังตามบัญชีรายชื่อจากตัวแทนสาขา
อาชีพต่าง ๆ  มีวาระต าแหน่ง ๓ ปี และสามารถด ารงต าแหน่งได้ไม่เกิน ๓ สมัย  ส่วนวุฒิสภา มี
สมาชิกทั้งหมด ๒๔ คน มาจากการเลือกต้ังโดยตรงทั้งหมด มีวาระต าแหน่งไม่เกิน ๖ ปี และด ารง
ต าแหน่งได้ไม่เกิน ๒ สมัย โดยต้องมีการเลือกต้ังวุฒิสมาชิกจ านวนกึ่งหนึ่งทุก ๓ ปี๑๕ และ (๓) 
อ านาจตุลาการ ใช้ผ่านศาลสูงสุดและศาลอ่ืน  

ส าหรับในส่วนนี้คณะผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงภาพรวมและยกตัวอย่างกฎหมายที่ได้รับ
อิทธิพลหรือมีจุดเริ่มต้นมาจาก Common law และกฎหมายลายลักษณ์อักษรดังต่อไปนี ้  

๑.๒.๑ ภาพรวมของระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common law) 

อิทธิพลของระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common law) ในประเทศฟิลิปปินส์ปรากฏ
อยู่ในการพิจารณาคดีของศาล โดยที่ศาลนั้นจะอ้างอิงถึงค าพิพากษาเก่า ๆ ในคดีที่ใกล้เคียงกัน  
ซึ่งแนวทางปฏิบัติดังกล่าวนี้เรียกว่า “doctrine of stare decisis” และอ านาจการออกกฎหมาย
ของฟิลิปปินส์ยังมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ คือ ภายใต้ Article VIII Section 5(5) ของรัฐธรรมนูญ 
ก าหนดอ านาจของศาลฎีกาในการออกกฎหมายเพื่ อปกป้องและเพื่ อการบัง คับสิทธิ 
ตามรัฐธรรมนูญ กระบวนการของศาล การปฏิบัติตามกฎหมาย และการให้ความช่วยเหลือ  
ด้านกฎหมายแก่ผู้ด้อยโอกาส๑๖ บทบัญญัติดังกล่าวนี้จึงท าให้ศาลฎีกามีอ านาจในการออก
กฎหมายตามที่ระบุไว้  

นอกจากนี้ กฎหมายจารีตประเพณียังมีให้เห็นในกฎหมายฟิลิปปินส์อีกหลายด้าน 
ตัวอย่างเช่น  

(๑) หลักการแบ่งแยกอ านาจ (doctrine of separation of powers) ซึ่งแบ่งออกเป็นสาม
ส่วน หรือ สามแขนง ประกอบไปด้วย ฝ่ายบริหาร (the executive branch) ฝ่ายนิติบัญญัติ (the 

                                                   
๑๕ ศูนย์ข้อมูลต่างประเทศวุฒิสภา, “ศูนย์ข้อมูลอาเซียน,” 
http://thai.senate.go.th/about/asean/asean_parliament_2.power_parliament.php, (สืบค้นเมื่อ ๑๕ สงิหาคม ๒๕๕๗). 
๑๖ Article VIII Section 5 (5) ระบุว่า “Promulgate rules concerning the protection and enforcement of constitutional 
rights, pleading, practice, and procedure in all courts, the admission to the practice of law, the integrated bar, and 
legal assistance to the under-privileged. Such rules shall provide a simplified and inexpensive procedure for the 
speedy disposition of cases, shall be uniform for all courts of the same grade, and shall not diminish, increase, or 
modify substantive rights. Rules of procedure of special courts and quasi-judicial bodies shall remain effective unless 
disapproved by the Supreme Court”. 

http://thai.senate.go.th/about/asean/asean_parliament_2.power_parliament.php
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legislative branch)  และ ฝ่ายตุลาการ (the judicial branch) โดยที่อ านาจของศาลภายใต้ฝ่าย
ตุลาการ ใช้หลักการของระบบกฎหมายจารีตประเพณี ในการทบทวนกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญ 

(๒) หลักการในกฎหมายการค้า อาทิ หลักการพิจารณาเครื่องมือการเจรจาที่พัฒนามา
จากค าพิพากษาของศาลว่า เครื่องมือนั้นสามารถเจรจาได้ ดังคดีในตัวอย่าง คดี Clerke V Martin 
ศาลตัดสินว่าต๋ัวสัญญาใช้เงินที่เกี่ยวกับการออกค าสั่งซื้อนั้นไม่ใช่ต๋ัวแลกเงิน และดังนั้นจึงไม่
สามารถเจรจาได้๑๗   

(๓) หลักการส าคัญของกฎหมายภาษีที่มาจากกฎหมายจารีตประเพณี คือ การเก็บภาษี
เป็นอ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติในการออกกฎหมายเพื่อการเก็บภาษีภายในเขตอ านาจของตนเพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานโดยชอบธรรมของรัฐบาล  

(๔) กฎหมายประกันภัยมีหลักการของกฎหมายจารีตประเพณี มาจากค าพิพากษาของ
ศาลในคดี San Miguel Brewery vs. Law Union and Rock Insurance Co., 40 Phil., 674 ซึ่ง
ศาลปฏิเสธที่จะให้สิทธิในการช าระหนี้ตามสัญญาในกรณีที่มีการผิดสัญญาและเวลานั้นเป็นส่วน
ส าคัญของสัญญาดังกล่าว๑๘  

(๕) หลักการในกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ อาท ิหลักการเรื่องโบนัสหรือเงินพิเศษ ซึ่งศาลสูง
ให้ความเห็นในคดี Metro Transit Organization, Inc. v. National Labor Relations 
Commission (G.R. No. 116008, July 11, 1995) ว่า แม้โบนัสหรือเงินพิเศษจะมาจากการแสดง
ความขอบคุณ และผู้รับไม่สามารถอ้างได้ว่าเป็นสิทธิที่ตนควรได้ แต่หากโบนัสหรือเงินพิเศษนั้น
เป็นเงินชดเชยเพิ่มเติมค่าจ้างที่ควรได้ ก็จะสามารถบังคับให้โบนัสหรือเงินพิเศษแก่ลูกจ้างได้โดย
ไม่มีเงื่อนไข  หลักการดังกล่าวถือเป็นหลักการพื้นฐานในกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ในฟิลิปปินส์๑๙  

(๖) กฎหมายธนาคารมีกฎที่เป็นที่ยอมรับว่า ผู้ซื้อในการขายปิดกิจการนั้นเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินและสามารถเป็นเจ้าของระหว่าง (ในกรณีที่มีตราสารหนี้) หรือหลังจากที่ระยะเวลา 
ไถ่ถอนสิ้นสุดลง๒๐ 

                                                   
๑๗ Lexoterica, “August 2013 Philippines Supreme Court Decisions on Commercial Law,” 
http://lexoterica.wordpress.com/2013/09/04/august-2013-philippine-supreme-court-decisions-on-commercial-law/ 
(สืบค้นเม่ือ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗). 
๑๘ Philippines Laws and Jurisprudence Databank, “Application of Max Shoop for admission to practice law,” 
http://www.lawphil.net/judjuris/juri1920/nov1920/maxshoop_1920.html (สืบค้นเม่ือ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗). 
๑๙ Philippines Labor Law, “Labor Cases,” http://www.laborlaw.usc-law.org/category/labor-cases/ (สืบค้นเม่ือ ๒๖ 
สิงหาคม ๒๕๕๗). 
๒๐ China Banking Corp. v. Sps. Lozada (579 Phil 454 [2008]) (สืบค้นเม่ือ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗). 

http://www.laborlaw.usc-law.org/category/labor-cases/
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๑.๒.๒ ภาพรวมของกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Civil law)  

เนื่องจากกฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์นั้นออกโดยรัฐสภา บางครั้งประเทศฟิลิปปินส์จึง
ถูกจัดอยู่ในประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งแตกต่างจากระบบกฎหมาย
จารีตประเพณีที่กฎหมายมาจากค าพิพากษาของศาล อย่างไรก็ดี ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่นอนว่าระบบ
กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์เป็นแบบใด  

กฎหมายที่ออกโดยรัฐสภาฟิลิปปินส์นั้นเรียกว่า “Republic Acts” ตามด้วยหมายเลข ซึ่ง
ในสมัยของประธานาธิบดี Marcos กฎหมายท่ีออกโดยรัฐสภาถูกเรียกว่า “Batas Pambansa” 
ส่วนกฎหมายที่ออกโดยประธานาธิบดีจะถูกเรียกว่า “Presidential Decree” ซึ่งในขณะนั้น
ประธานาธิบดี Marcos ใช้อ านาจการออกกฎหมายอย่างเต็มที่ และก่อนหน้าที่รัฐธรรมนูญฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๓๐ (รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน) จะมีผลบังคับใช้ ประธานาธิบดี Aquino เป็นผู้เดียวที่ใช้
อ านาจในการออกกฎหมาย โดยกฎหมายดังกล่าวนั้นเรียกว่า “Executive Order”  

ตัวอย่างกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร สามารถเห็นได้จากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
การลงทุน  สัญญา และกฎหมายอาญา ตัวอย่างเช่น Omnibus Investments Code 1987 ซึ่ง
ก าหนดเรื่องกระบวนการและเงื่อนไขการลงทุนและประกอบกิจการของคนต่างชาติในฟิลิปปินส์ 
และ Foreign Investments Act 1991 ซึ่งอนุญาตให้ต่างชาติสามารถถือหุ้นในบริษัทได้ถึงร้อยละ 
๑๐๐ ในสาขากิจกรรมที่ไม่ได้อยู่ในภาคผนวกตอนท้ายของรัฐบัญญัติดังกล่าว (Negative List)  
ส าหรับกฎหมายสัญญานั้นถูกก าหนดอยู่ใน Book IV Obligations and Contracts แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งฟิลิปปินส์ อาทิ มาตรา ๑๑๕๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งก าหนดว่า ข้อผูกพันที่เกิด
จากสัญญานั้นมีผลบังคับระหว่างคู่สัญญาและต้องปฏิบัติด้วยความสุจริต๒๑  ในกรณีเดียวกัน
บทบัญญัติที่เกี่ยวกับกฎหมายอาญาถูกก าหนดอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาแห่งฟิลิปปินส์ เช่น 
ความผิดอาญาอุฉกรรจ์ ได้แก่ การกระท าผิดโดยการหลอกลวงหรือการประพฤติผิด๒๒  

โดยสรุป ระบบกฎหมายของฟิลิปปินส์เริ่มจากกฎหมายจารีตประเพณี ซึ่งเป็นอิทธิพลจาก
เจ้าอาณานิคมทั้งสเปนและสหรัฐอเมริกา เมื่อประเทศได้พัฒนามาเป็นสาธารณรัฐอิสระ ระบบ
กฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็เข้ามามีอิทธิพลต่อระบบกฎหมายของฟิลิปปินส์ด้วยเช่นกัน   

                                                   
๒๑ “Obligations arising from contracts have the force of law between the contracting parties and should be complied 
with in good faith.” ที่มา  Chan Robles Virtual Law Library, “Philippine Civil Law,” 
http://www.chanrobles.com/civilcodeofthephilippinesbook4.htm (สืบคน้เม่ือ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗). 
๒๒ “Felonies are committed not only be means of deceit (dolo) but also by means of fault (culpa).” ที่มา United Nations, 
“An Act Revising the Penal Code and Other Penal Laws,” 
http://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/PHL_revised_penal_code.pdf (สืบค้นเม่ือ ๒๖ 
สิงหาคม ๒๕๕๗).  

http://www.chanrobles.com/civilcodeofthephilippinesbook4.htm
http://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/PHL_revised_penal_code.pdf
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จึงอาจกล่าวได้ว่า ระบบกฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์ในปัจจุบันเป็นรูปแบบผสมระหว่างระบบ
กฎหมายจารีตประเพณี และระบบกฎหมายท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร  

๑.๓ ที่มาของกฎหมาย (Sources of Law)  

ที่มาของกฎหมายฟิลิปปินส์ได้แก่ รัฐธรรมนูญ กฎหมายลายลักษณ์อักษร สนธิสัญญา
และความสัมพันธ์ระหว่างข้อตกลงระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน  ประเพณีนิยมและ 
ค าพิพากษาของศาล  

๑.๓.๑ รัฐธรรมนูญ  

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายหลักของประเทศและมีอ านาจสูงสุด กฎหมายภายในใดที่มี
บทบัญญัติที่ขัดกับรัฐธรรมนูญจะไม่มีผลบังคับใช้ และการกระท าของเจ้าหน้าที่รัฐโดยชอบธรรม
นั้นจะต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญเท่านั้น  

รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ฉบับปัจจุบันได้รับการร่างและเสนอโดย
คณะกรรมาธิการรัฐธรรมนูญ (Constitutional Commission) ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด ๔๘ คน เมื่อ
วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ต่อมาจึงได้รับการลงนามโดยประธานาธิบดี Aquino และได้รับ
ประชามติรับรองในต้นปี พ.ศ. ๒๕๓๐  รัฐธรรมนูญฟิลิปปินส์ประกอบด้วยบทบัญญัติที่แบ่ง
ออกเป็น ๑๘ หมวด มีเนื้อหาส าคัญ คือ ก าหนดให้ฟิลิปปินส์เป็น “รัฐประชาธิปไตยที่ปกครองด้วย
ระบอบสาธารณรัฐ” โดยที่อ านาจอธิปไตยอยู่ที่ประชาชน๒๓ และมีการแบ่งอ านาจออกเป็นสาม
อ านาจ ได้แก ่อ านาจทางการบริหาร อ านาจนิติบัญญัติ และอ านาจตุลาการ ดังที่กล่าวไว้แล้ว 

๑.๓.๒ กฎหมายลายลักษณ์อักษร  

กฎหมายลายลักษณ์ อักษรของฟิลิปปินส์ปรากฏในกฎหมายต่าง ๆ ที่ออกโดย 
ฝ่ายนิติบัญญัติต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๔๔๓ ในปัจจุบันมีประมวลกฎหมายกว่า ๒๙ ฉบับที่มีผลบังคับใช้  
เช่น ประมวลกฎหมายแพ่ง ประมวลกฎหมายเลือกต้ัง ประมวลกฎหมายป่าไม้ และประมวล
กฎหมายแรงงาน เป็นต้น ประมวลกฎหมายพาณิชย์ฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในประมวลที่น่าสนใจ
เนื่องจากเนื้อหาเหมือนกับประมวลกฎหมายพาณิชย์ของสเปน (พ.ศ. ๒๔๒๘) และมีผลบังคับใช้
ในฟิลิปปินส์ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๔๓๑ และมีการปรับปรุงแก้ไขเพียงเล็กน้อยเพื่อให้เหมาะสมกับ
เงื่อนไขท้องถิ่น  

                                                   
๒๓ Article II Section 1. The Philippines is a democratic and republican State. Sovereignty resides in the people and all 
government authority emanates from them. ที่มา The Official Gazette of Government of Philippines, “The Constitution 
of the Republic of the Philippines,” http://www.gov.ph/constitutions/1987-constitution/ (สืบค้นเม่ือ ๑๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘). 

http://www.gov.ph/constitutions/1987-constitution/
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๑-๑๐ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ (ตอนแรก) 

๑.๓.๓ สนธิสัญญาและความสัมพันธ์ระหว่างข้อตกลงระหว่างประเทศกับกฎหมาย
ภายใน 

สนธิสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศที่ฟิลิปปินส์ให้สัตยาบันโดยวุฒิสภา  
จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายฟิลิปปินส์ ตามมาตรา ๒๑ ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่ง
ก าหนดว่า สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศจะมีผลบังคับใช้ ในประเทศเมื่อสมาชิก
วุฒิสภาจ านวนสองในสามลงมติให้ความเห็นชอบ๒๔  นอกจากนี้ ศาลสูงสุดของฟิลิปปินส์ได้ให้
ความกระจ่างเรื่องความสัมพันธ์ของข้อตกลงระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในไว้ดังนี้  “ภายใต้
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน กฎหมายระหว่างประเทศจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายภายในได้
โดยการเปลี่ยนรูปแบบ (transformation) หรือการรวมเข้า (incorporation) การเปลี่ยนรูปแบบ คือ 
การที่กฎหมายระหว่างประเทศเปลี่ยนรูปแบบเป็นกฎหมายภายในผ่านกระบวนการทาง
รัฐธรรมนูญ เช่น กฎหมายท้องถิ่น เป็นต้น  การรวมเข้าจะใช้เมื่อมีการประกาศด้วยวิธีการทาง
รัฐธรรมนูญให้กฎหมายระหว่างประเทศมีผลบังคับใช้เท่ากับกฎหมายภายใน”๒๕ 

และในคดี  Philip Morris vs. Court of Appeals, 22 SCRA 576 ศาลสูงสุดได้กล่าวว่า 
“การท่ีกฎหมายระหว่างประเทศเป็นส่วนหน่ึงของกฎหมายในประเทศไม่ได้หมายความว่ากฎหมาย
ระหว่างประเทศนั้นมีศักด์ิเท่ากับกฎหมายภายใน และภายใต้หลักการการรวมกฎหมายระหว่าง
ประเทศเข้าเป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งใช้ในประเทศส่วนมาก กฎหมายระหว่างประเทศมีสถานะเท่ากับ
กฎหมายภายใน ไม่ได้มีล าดับศักด์ิสูงกว่าแต่อย่างใด๒๖  

๑.๓.๔ ประเพณีนิยมและค าพิพากษาของศาล  

กฎหมายฟิลิปปินส์มาจากค าพิพากษาของศาลในคดีต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับประมวล
กฎหมายแพ่งที่ก าหนดว่า “ค าพิพากษาของศาลที่บังคับใช้หรือตีความกฎหมาย หรือรัฐธรรมนูญ 

                                                   
๒๔Article VII Section 21. No treaty or international agreement shall be valid and effective unless concurred in by at 
least two-thirds of all the Members of the Senate. อ้างแล้ว. 
๒๕ (Pharmaceutical and Health Care Association of the Philippines vs. Health Secretary Francisco Duque, III, et. Al) 
(G.R. No. 173034, October 9, 2007) “Under the 1987 Constitution, international law can become part of the sphere of 
domestic law either by transformation or incorporation.  The transformation method requires that an international law 
be transformed into a domestic law through a constitutional mechanism such as local legislation.  The incorporation 
method applies when, by mere constitutional declaration, international law is deemed to have the force of domestic 
law” 
๒๖ Philip Morris vs. Court of Appeals, 22 SCRA 576, “the fact that international law has been made part of the law of 
the land does not by any means imply the primacy of international law over national law in the municipal 
sphere.  Under the doctrine of incorporation as applied in most countries, rules of international law are given a 
standing equal, not superior, to national legislative enactments”. 
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๑-๑๑ 

จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบกฎหมายฟิลิปปินส์”๒๗ แต่ค าพิพากษาของศาลสูงสุดเท่านั้นท่ีถือ
เป็นหลักกฎหมาย และมีผลผูกพันต่อศาลอ่ืน๒๘ ดังนั้น ค าพิพากษาของศาลดังกล่าวจึงมีอ านาจ
เท่ากับกฎหมายที่ค าพิพากษานั้นบังคับใช้หรือตีความ ตราบเท่าที่ยังสามารถบังคับใช้ได้ หรือ
จนกว่าจะได้รับการยกเลิก   ซึ่งเงื่อนไขนั้นต้องครอบคลุมถึงการน าไปใช้ไม่เพียงแต่เฉพาะที่ต้อง
ปฏิบัติตาม แต่รวมถึงกรณีที่เป็นหน้าท่ีในการบังคับให้เกิดการเชื่อฟัง๒๙  

กฎหมายจารีตประเพณีเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายฟิลิปปินส์ เพราะรัฐธรรมนูญ  
ฉบับปัจจุบันก าหนดว่า “รัฐจะต้องตระหนักถึง เคารพ และปกป้องสิทธิของชุมชนของชนเผ่า
พื้นเมือง เพื่อที่จะรักษาและพัฒนาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและสถาบัน”๓๐  นอกจากนี้ ยังเป็นที่
เชื่อกันว่า ผู้พิพากษาของฟิลิปปินส์ยังคงบังคับใช้กฎหมายจารีตประเพณี  หรือหลักการทั่วไปของ
กฎหมายในกรณีที่เรื่องดังกล่าวไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรบังคับใช้ ตัวอย่างเช่น ประมวล
กฎหมายแพ่งก าหนดให้ “กฎหมายจารีตประเพณีที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย 
หรือนโยบายของรัฐจะต้องน ามาปรับใช้” และ “กฎหมายจารีตประเพณีจะต้องได้รับการพิสูจน์ว่า
เป็นข้อเท็จจริงดังที่เป็นไปตามพยานหลักฐาน (the rules of evidence)”๓๑ ดังนั้น จึงสามารถ
กล่าวได้วา่กฎหมายฟิลิปปินส์นั้นตระหนักถึงกฎหมายจารีตประเพณีที่อาจจะสามารถน ามาบังคับ
ใช้เป็นแหล่งที่มาของกฎหมาย  

๑.๔ ศักดิ์และล าดับชั้นของกฎหมาย  

ดังที่ได้เกริ่นไว้ในส่วนที่ ๑.๓ ว่าฟิลิปปินส์มีกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งล าดับ
ความส าคัญของกฎหมายแต่ละประเภทก็ต่างกันออกไป ในส่วนนี้จะน าเสนอกฎหมายเรียง 
ตามศักด์ิของกฎหมาย ๕ ขั้น คือ รัฐธรรมนูญ กฎหมายภายใน (กฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร) 
สนธิสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ ค าสั่งทางปกครองและหนังสือเวียน และบทบัญญัติ
ท้องถิ่น 

                                                   
๒๗ The Civil Code Article 8. Judicial decisions applying or interpreting the laws or the Constitution shall form a part of 
the legal system of the Philippines. ที่มา The Official Gazette of Government of Philippines, “Republic Act no. 386,” 
http://www.gov.ph/downloads/1949/06jun/19490618-RA-0386-JPL.pdf (สืบค้นเม่ือ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗). 
๒๘ Miranda v Imperial, 77 Phil 1066 (1947). 
๒๙ Caltex (Phil) Inc v Palomar, GR No 19650, 29 September 1966, 18 SCRA 247, 257 (1966). 
๓๐ Article XIV Section 17. The State shall recognize, respect, and protect the rights of indigenous cultural communities 
to preserve and develop their cultures, traditions, and institutions. It shall consider these rights in the formulation of 
national plans and policies. ที่มา The Official Gazette of Government of Philippines, “The Constitution.”  
๓๑ The Civil Code,  Article 11. Customs which are contrary to law, public order or public policy shall not be 
countenanced.  Article 12.  A custom must be proved as a fact, according to the rules of evidence. ที่มา The Official 
Gazette of Government of Philippines, “Republic Act no. 386.” 

http://www.gov.ph/downloads/1949/06jun/19490618-RA-0386-JPL.pdf
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๑-๑๒ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ (ตอนแรก) 

๑.๔.๑ รัฐธรรมนูญ  

รัฐธรรมนูญฟิลิปปินส์ประกอบด้วยอารัมภบท (Preamble) และเนื้อหาอีก ๑๘ หมวด ดังนี้  

หมวด ๑ เรื่องดินแดน โดยก าหนดว่าดินแดนของประเทศฟิลิปปินส์ประกอบด้วยดินแดน
ตามหมู่เกาะและอ่ืน ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศ  หมวด ๒ เรื่องหลักการและนโยบายแห่งรัฐ ซึ่ง
หลักการส าคัญ คือ ประเทศฟิลิปปินส์เป็นรัฐประชาธิปไตยและสาธารณรัฐ อ านาจอธิปไตยอยู่ที่
ประชาชน๓๒ และหน่วยงานของรัฐที่เกิดจากอ านาจอธิปไตยของรัฐ  หมวด ๓ บทบัญญัติแห่งสิทธิ 
ก าหนดหลักส าคัญว่า บุคคลจะต้องไม่ถูกริดรอนชีวิต ความเป็นอิสระ หรือทรัพย์สินโดยไม่ผ่าน
กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมาย และทุกคนจะต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่าง  
เท่าเทียม  หมวด ๔ ความเป็นพลเมือง๓๓ ก าหนดให้บุคคลที่เป็นชาวฟิลิปปินส์ ณ เวลาที่
รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ บุคคลใดก็ตามที่พ่อหรือแม่เป็นพลเมืองชาวฟิลิปปินส์ บุคคลใดที่เกิด
ก่อนวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๖ ที่เกิดจากแม่ที่เป็นพลเมืองชาวฟิลิปปินส์ ที่เลือกสัญชาติ
ฟิลิปปินส์ก่อนบรรลุนิติภาวะ และบุคคลใดก็ตามที่เปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติฟิลิปปินส์ตาม
กฎหมาย  หมวด ๕ กล่าวถึง สิทธิในการออกเสียงเลือกต้ังของพลเมืองชาวฟิลิปปินส์ที่มีอายุ 
ไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และจะต้องอาศัยอยู่ในฟิลิปปินส์อย่างน้อยหนึ่งปีและอยู่ในเขตที่มี  
การเลือกต้ังไม่น้อยกว่าหกเดือนก่อนวันเลือกต้ัง  

หมวด ๖ ก าหนดเรื่องฝ่ายนิติบัญญัติ (Legislative Department) โดยก าหนดว่าอ านาจ
การตรากฎหมายอยู่ที่รัฐสภาซึ่งประกอบด้วยวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร เว้นแต่จะเป็นเรื่องที่
ก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิในการบัญญัติกฎหมายผ่านทางการท าประชามติ  หมวด ๗ ฝ่ายบริหาร 
ก าหนดให้อ านาจการบริหารอยู่ที่ประธานาธิบดี  หมวด ๘ ฝ่ายตุลาการก าหนดให้อ านาจตุลาการ
อยู่ที่ศาลฎีกาและศาลอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด  หมวด ๙ ก าหนดเรื่องคณะกรรมาธิการ
รัฐธรรมนูญซึ่งจะต้องเป็นอิสระ และประกอบด้วยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน คณะกรรมการ
การเลือกต้ังและคณะกรรมการจากกรมบัญชีกลาง  

หมวด ๑๐ ก าหนดเรื่องรัฐบาลท้องถิ่น โดยระบุให้พื้นที่ของฟิลิปปินส์ถูกแบ่งออกเป็น
จังหวัด เมือง เทศบาล และบารังเก โดยมีพื้นที่ปกครองตนเอง คือ มินดาเนา หมวด ๑๑  
ก าหนดเรื่องความรับผิดชอบตอบสนองของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐและลูกจ้างจะต้อง
รับผิดชอบต่อประชาชนและท าหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีศีลธรรมจรรยา และต้องท างานอย่างมี

                                                   
๓๒ ค าว่า “ประชาขน” ใขแ้ทนค าภาษาอังกฤษว่า “people” 
๓๓ ค าว่า “พลเมือง” ใช้แทนค าภาษาอังกฤษว่า “citizen”  
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๑-๑๓ 

ประสิทธิภาพ หมวด ๑๒ เศรษฐกิจของชาติและทรัพย์มรดก ก าหนดเรื่องเป้าหมายเศรษฐกิจ
ประจ าชาติและให้มีการกระจายโอกาส รายได้ และความมั่งค่ัง  หมวด  ๑๓ ก าหนดเรื่อง 
ความยุติธรรมทางสังคมและสิทธิมนุษยชน กล่าวคือ รัฐสภาจะต้องให้ความส าคัญแก่มาตรการที่
ปกป้องและท าให้สิทธิของทุกคนดีขึ้น ลดความไม่เท่าเทียมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง   

หมวด ๑๔ เรื่องการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา  
ระบุว่ารัฐจะต้องปกป้องและสนับสนุนสิทธิของพลเมืองเพื่อให้ได้คุณภาพทางการศึกษาที่เท่าเทียม
กัน  หมวด ๑๕ เรื่องครอบครัว ก าหนดให้รัฐตระหนักว่าครอบครัวชาวฟิลิปปินส์เป็นพื้นฐานของ
ชาติ หมวด ๑๖ บททั่วไป ก าหนดลักษณะของธงชาติฟิลิปปินส์ โดยระบุให้ธงชาติต้องมีสีแดง  
สีขาวและสีน้ าเงิน โดยที่มีพระอาทิตย์และดาวสามดวง  หมวด ๑๗ เรื่องบทแก้ไขหรือ 
การเปลี่ยนแปลงก าหนดว่าการแก้ไขบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญจะต้องได้รับการเสนอจาก  
(๑) รัฐสภา โดยการลงมติที่ได้รับเสียงไม่ต่ ากว่าสามในสี่ของสมาชิก หรือ (๒) องค์ประชุมของ
คณะกรรมการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  หมวด ๑๘ บทเฉพาะกาล (Transitory Provisions) ก าหนดให้
การเลือกต้ังสมาชิกรัฐสภาครั้งแรกนั้นจัดขึ้นในวันจันทร์ที่สองของเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๐  

๑.๔.๒  รัฐบญัญัติ (Republic Acts)  

รัฐบัญญัติเป็นกฎหมายที่มีศักด์ิรองลงมาจากรัฐธรรมนูญ อาจสามารถเทียบได้กับ
พระราชบัญญัติของไทย แม้ว่ารัฐธรรมนูญของฟิลิปปินส์จะก าหนดให้การตรากฎหมาย
ภายในประเทศหรือรัฐบัญญัติเป็นอ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งก็คือรัฐสภา  แต่ในอดีต
ประธานาธิบดีซึ่งเป็นผู้น าฝ่ายบริหารมีอ านาจในการตรากฎหมายภายในเช่นกัน อาทิ กฎหมายที่
ออกโดยประธานาธิบดี Marcos ที่เรียกว่า Presidential Decree มีศักด์ิเทียบเท่ากฎหมายภายใน 
ซึ่ง Presidential Decree No. 735 หรือที่รู้จักกันในนามของ “ประมวลการปฏิรูปป่าไม้ของ
ฟิลิปปินส์” ยังคงเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน  นอกจากนี้ ในสมัยของประธานาธิบดี 
Aquino ก่อนรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจะมีผลบังคับใช้ อ านาจในการออกกฎหมายเป็นของ
ประธานาธิบดี  Aquino แต่เพียงผู้เดียว กฎหมายที่ออกโดยประธานาธิบดี Aquino จะถูกเรียกว่า 
Executive Order ซึ่งหลายฉบับยังคงมีผลบังคับใช้ในปัจจุบันและมีศักด์ิเทียบเท่ารัฐบัญญัติ 

ส าหรับค าสั่งของประธานาธิบดีที่ออกภายหลังรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน นอกเหนือจาก
ค าสั่งของประธานาธิบดีที่ออกโดยประธานาธิบดี Marcos และ Aquino จะเป็นกฎหมายล าดับรอง
ที่ก าหนดกฎทั่วไปส าหรับการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ หรือเป็นการออกภายใต้รัฐบัญญัต ิ 
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๑-๑๔ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ (ตอนแรก) 

๑.๔.๓ สนธิสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ  

หมวด ๗ มาตรา ๒๑ ของรัฐธรรมนูญปี ๒๕๓๐ ก าหนดว่า สนธิสัญญาและข้อตกลง
ระหว่างประเทศจะมีผลบังคับใช้เมื่อสองในสามของสมาชิกวุฒิสภาให้ความเห็นชอบเท่านั้น๓๔  
อนึ่ง ศาลได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า “สนธิสัญญา” ไว้ว่า คือ ข้อตกลงที่จัดท าขึ้นระหว่าง
ประเทศอิสระสองประเทศขึ้นไปโดยมีเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมสวัสดิการสังคม๓๕ 

๑.๔.๔ ค าสั่งทางปกครองและหนังสือเวียน 

ค าสั่งทางปกครอง (Administrative Orders) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ 
หรือลูกจ้างเฉพาะปฏิบัติตามค าสั่งในเรื่องนั้น ๆ  ส่วนหนังสือเวียน (Circulars) ออกเพื่อก าหนด
นโยบาย กฎและระเบียบรวมถึงกระบวนการที่บุคคลธรรมดาและหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐ
ต้องปฏิบัติ  ค าสั่งทางปกครองและหนังสือเวียนเป็นส่วนเพิ่มเติมหรือขยายความบทบัญญัติของ 
รัฐบัญญัติ หรือเพื่อก าหนดวิธีการปฏิบัติตามบทบัญญัติ   

๑.๔.๕ ข้อบัญญัติที่ออกโดยหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (Ordinances by Local 
Government Units)  

ข้อบัญญัติ คือ กฎหมายที่ออกโดย sanggunian (council) ของหน่วยงานปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (Local Government Unit - LGU) อ านาจของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการออกกฎหมายนั้นก าหนดอยู่ใน Local Government Code (RA 7160) แม้ว่าข้อบัญญัติที่
ออกโดยหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องไม่ขัดต่อรัฐบัญญัติใด ๆ ที่ออกโดยรัฐสภา 
ข้อบัญญัติดังกล่าวอาจครอบคลุมการจัดการปัญหาท้องถิ่นที่กฎหมายระดับประเทศไม่สามารถ
จัดการได้ ข้อบัญญัติดังกล่าวจึงเป็นกฎหมายที่ส าคัญส าหรับประเทศที่มีภูมิประเทศเป็นหมู่เกาะ
เล็ก ๆ ที่แยกจากกัน และมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็นหลายหน่วยอย่างฟิลิปปินส์ เพราะ
ข้อบัญญัติช่วยเติมเต็มช่องว่างที่กฎหมายระดับประเทศอย่างรัฐบัญญัติหรือค าสั่งไม่สามารถ
ตอบสนองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับระดับจังหวัดหรือเมือง  

๑.๕ ระบบศาลและวิธีการตีความทางกฎหมาย 

หมวด ๘ ของรัฐธรรมนูญฟิลิปปินส์ก าหนดให้อ านาจตุลาการ เป็นของศาลสูงสุด 
(Supreme Court) และศาลล าดับรอง (lower courts) ท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย  อ านาจตุลาการ

                                                   
๓๔ Article VII Section 21. No treaty or international agreement shall be valid and effective unless concurred in by at 
least two-thirds of all the Members of the Senate.  
๓๕ Adolfo v Court of First Instance, GR No 30650, July 1970, 34 SCRA 169 (1970).  
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๑-๑๕ 

รวมถึง “หน้าที่ของศาลยุติธรรมในการจัดการกับความขัดแย้งที่เกี่ยวกับสิทธิที่สามารถเรียกร้อง
และบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย และเพื่อพิจารณาว่ามีการใช้ดุลยพินิจในทางมิชอบที่ประกอบด้วย
การขาดอ านาจหรือการใช้อ านาจเกินขอบเขตของหน่วยงานรัฐบาล”๓๖ นอกจากนี้ รัฐบัญญัติ 
Judiciary Reorganization Act of 1980 ก าหนดให้ระบบศาลยุติธรรมของฟิลิปปินส์ประกอบด้วย 
ศาลระดับท้องถิ่น ศาลระดับภูมิภาค ศาลระดับชาติ และศาลสูงสุด  

๑.๕.๑ ศาลระดับท้องถิ่น  

ได้แก่ ศาลเทศบาล (Municipal Trial Court) และศาลเทศบาลขนาดใหญ่ (Municipal 
Circuit Trial Court) มีฐานะเป็นศาลชั้นต้น (court of first instance) โดยทั่วไปแล้ว แต่ละเทศบาล
จะมีศาลเทศบาลประจ าอยู่หนึ่งแห่ง  ส่วนศาลเทศบาลขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลสอง
เขตขึ้นไป โดยรับพิจารณาคดีที่มีโทษสถานเบา เช่น คดีที่เกี่ยวกับการจราจร และการละเมิด
ข้อบัญญัติที่ออกโดยหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น๓๗  

๑.๕.๒ ศาลระดับภูมิภาค  

ศาลระดับภูมิภาค (Regional Trial Court) มีทั้งหมด ๑๓ ศาล ประจ า ๑๓ ภูมิภาค โดย
การแบ่งภูมิภาคนั้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย The Judiciary Reorganization Act of 1980 
อย่างไรก็ตาม กฎหมายไม่ได้ก าหนดวิธีการแบ่งภูมิภาคไว้ ระบุเพียงแต่ว่าจังหวัดและเขตใดอยู่ใน
พื้นที่เขตอ านาจศาลใด เช่น เขตอ านาจศาลที่หนึ่ง (The First Judicial Region) ประกอบด้วย
จังหวัด Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Mountain Province, and 
Pangasinan, and cities of Baguio, Dagupan, Laog and San Carlos เป็นต้น๓๘ 

ศาลระดับภูมิภาคมีหน้าที่พิจารณาคดีแพ่งตามที่ก าหนดไว้ใน มาตรา ๑๙ แห่ง The 
Judiciary Reorganization Act of 1980 ได้แก่ (๑) การกระท าทางแพ่งที่ผู้ถูกด าเนินคดีไม่
สามารถประเมินค่าเสียหายเป็นตัวเงินได้ อาทิ การกระท าเฉพาะเจาะจง เช่น  การปฏิบัติ 
(performance) สนับสนุน ยึดทรัพย์สินจ านอง หรือบอกล้างค าตัดสิน (annulment of judgment) 

                                                   
๓๖ Article VIII Section 1. The judicial power shall be vested in one Supreme Court and in such lower courts as may be 
established by law. the duty of the courts of justice to settle actual controversies involving rights which are legally 
demandable and enforceable, and to determine whether or not there has been a grave abuse of discretion amounting 
to lack or excess of jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of the Government.  
๓๗ Chan Robles Virtual Law Library, “1985 Rules of Criminal Procedure,” 
http://www.chanrobles.com/criminalprocedure.htm#RULE%20123 (สบืค้นเม่ือ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗). 
๓๘ Philippines Laws and Jurisprudence Databank, “The Judiciary Reorganization Act of 1980,” 
http://www.lawphil.net/statutes/bataspam/bp1994/bp_129_1994.html (สืบค้นเม่ือวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗).  

http://www.chanrobles.com/criminalprocedure.htm#RULE%20123
http://www.lawphil.net/statutes/bataspam/bp1994/bp_129_1994.html
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๑-๑๖ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ (ตอนแรก) 

และโฉนดหรือสัญญาการขายหรือการโอนกรรมสิทธิ์ (conveyance) เป็นต้น๓๙ (๒) การกระท าทาง
แพ่งที่เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ หรือดอกเบี้ยที่มีมูลค่าเกิน ๒๐,๐๐๐ เปโซ หรือเกิน 
๕๐,๐๐๐ เปโซ ในเขตเมืองมะนิลา (๓) การกระท าในเขตกองทัพเรือหรือเขตน่านน้ าทางทะเลที่มี
การเรียกร้องค่าเสียหายเกิน ๑๐๐,๐๐๐ เปโซ หรือ ๒๐๐,๐๐๐ เปโซ (๔) การกระท าที่เกี่ยวกับ 
การพิสูจน์พินัยกรรม และ (๕) การกระท าที่เกี่ยวกับการแต่งงาน เป็นต้น ศาลระดับภูมิภาคนี้มี
อ านาจการพิจารณาคดีทั้งในฐานะศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยคดีอุทธรณ์นั้นจะเป็นคดีที่
อุทธรณ์มาจากศาลระดับท้องถิ่น และมีอ านาจพิจารณาทั้งคดีอุทธรณ์แพ่งและอาญา๔๐ 

๑.๕.๓ ศาลระดับชาติ  

ศาลระดับชาติประกอบด้วยศาลอุทธรณ์ และศาลพิเศษ ส าหรับศาลอุทธรณ์นั้นมีอธิบดี 
ผู้พิพากษาหนึ่งนายและผู้พิพากษาอีก ๑๗ นาย ซึ่งเป็นผู้ที่ประธานาธิบดีแต่งต้ัง การพิจารณาของ
ศาลนี้อาจกระท าได้โดยผู้พิพากษาของศาลทั้งหมดรวมกันหรือแบ่งออกเป็น ๖ แผนก มีอ านาจ
พิจารณาอุทธรณ์อ่ืนทั้งหมดที่มิได้ก าหนดว่าเป็นอ านาจของศาลสูงสุด ส่วนมากจะรับพิจารณา 
คดีอุทธรณ์ด้านภาษี คดีที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการ และคดีฉ้อราษฎร์บังหลวง  

 

 

                                                   
๓๙ Amorganda v. Court of Appeals, 166 SCRA 203; De Jesus v. Garcia, 19 SCRA 554, 
http://sc.judiciary.gov.ph/jurisprudence/1999/mar99/119347.htm (สืบค้นเม่ือวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘). 
๔๐ Section 19. Jurisdiction in civil cases. – Regional Trial Courts shall exercise exclusive original jurisdiction: 

(1) In all civil actions in which the subject of the litigation is incapable of pecuniary estimation; 
(2) In all civil actions which involve the title to, or possession of, real property, or any interest therein, where 

the assessed value of the property involved exceeds Twenty thousand pesos (P20,000.00) or for civil actions in Metro 
Manila, where such the value exceeds Fifty thousand pesos (50,000.00) except actions for forcible entry into and 
unlawful detainer of lands or buildings, original jurisdiction over which is conferred upon Metropolitan Trial Courts, 
Municipal Trial Courts, and Municipal Circuit Trial Courts; 

(3) In all actions in admiralty and maritime jurisdiction where he demand or claim exceeds One hundred 
thousand pesos (P100,000.00) or , in Metro Manila, where such demand or claim exceeds Two hundred thousand 
pesos (200,000.00); 

(4) In all matters of probate, both testate and intestate, where the gross value of the estate exceeds One 
hundred thousand pesos (P100,000.00) or, in probate matters in Metro Manila, where such gross value exceeds Two 
hundred thousand pesos (200,000.00); 

(5) In all actions involving the contract of marriage and marital relations; 
(6) In all cases not within the exclusive jurisdiction of any court, tribunal, person or body exercising 

jurisdiction or any court, tribunal, person or body exercising judicial or quasi-judicial functions; 
(7) In all civil actions and special proceedings falling within the exclusive original jurisdiction of a Juvenile 

and Domestic Relations Court and of the Courts of Agrarian Relations as now provided by law; and 
(8) In all other cases in which the demand, exclusive of interest, damages of whatever kind, attorney's fees, 

litigation expenses, and costs or the value of the property in controversy exceeds One hundred thousand pesos 
(100,000.00) or, in such other abovementioned items exceeds Two hundred thousand pesos (200,000.00). (as 
amended by R.A. No. 7691*) 

http://sc.judiciary.gov.ph/jurisprudence/1999/mar99/119347.htm
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ส าหรับศาลพิเศษ มีดังต่อไปนี้  

(ก) ศาลคดีความสัมพันธ์เกี่ยวกับที่ดินเกษตรกรรม ในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ รัฐสภาฟิลิปปินส์ได้
ตรากฎหมายต้ังศาลพิเศษนี้ขึ้น ให้มีอ านาจพิจารณาข้อพิพาทระหว่างเจ้าของที่ดินและผู้เช่าที่ดิน
เพื่อประกอบการทางเกษตร นอกจากนี้ ศาลยังเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายอันเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างนายทุนและคนงานในที่ดินเกี่ยวกับการเกษตร ศาลคดีความสัมพั นธ์เกี่ยวกับที่ดิน
เกษตรกรรมนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วยผู้พิพากษา ๙ นาย๔๑  

(ข) ศาลคดีความสัมพันธ์ทางอุตสาหกรรม ศาลนี้ประกอบด้วยผู้พิพากษา ๕ นาย 
มีอ านาจพิจารณาข้อพิพาทระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้  
ยังมีอ านาจไกล่เกลี่ยกรณีพิพาททางอุตสาหกรรมอันเป็นเหตุให้เกิดการหยุดงานหรือเลิกจ้าง  

(ค) ศาลมุสลิม จัดต้ังขึ้นโดย Presidential Order No. 1083 มีเขตอ านาจจ ากัดเฉพาะ
ความขัดแย้งทางแพ่งระหว่างและภายในชุมชนมุสลิมในฟิลิปปินส์  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ความขัดแย้งที่ต้องอาศัยการตีความของกฎหมายมุสลิมเรื่องบุคคล ความสัมพันธ์ในครอบครัว  
การสืบทอด สัญญา และกฎหมายที่บังคับใช้แต่เฉพาะกับคนมุสลิมเท่านั้น๔๒ 

(ง) ศาลอุทธรณ์ภาษี มีผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ๑ นาย และผู้พิพากษาอีก ๘ นาย  
ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี มีอ านาจพิจารณาข้ออุทธรณ์ต่อค าสั่งของเจ้าหน้าที่สรรพากร
เกี่ยวกับการประเมิน การคืนใช้ ค่าธรรมเนียม และโทษต่าง ๆ อันเกี่ยวกับภาษีอากรที่เรียกเก็บ 
ค าสั่งของเจ้าหน้าที่ศุลกากร และเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีที่ดิน 

(จ) ศาลพิเศษพิจารณาคดีทุจริตคอรัปชั่น ประกอบด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ๑ นาย
และผู้พิพากษา ๘ นาย มีอ านาจพิจารณาคดีที่ละเมิด Anti-Graft and Corrupt Practices Act 
(Republic Act No. 3019) และ Unexplained Wealth Act (Republic Act No. 1379) รวมถึงคดี
อ่ืน ๆ ที่กระท าโดยเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของรัฐ รวมถึงลูกจ้างของบริษัทที่รัฐบาลเป็นเจ้าของหรือ
ควบคุม โดยการกระท านั้นเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติหน้าที่  

                                                   
๔๑ อ้างแล้ว. 
๔๒ Chan Robles Virtual Law Library, “The Shari’a District Courts,” 
http://www.chanrobles.com/shariadistrictcourtsofthephilippines.htm#.VOQQM_mUeak (สืบค้นเม่ือ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗). 
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๑.๕.๔ ศาลสูงสุด  

ศาลสูงสุดประกอบด้วยประธานศาลสูงสุด (Chief Justice) และผู้พิพากษาศาลสูงสุด 
จ านวน ๑๔ คน รับพิจารณาคดีทางการเมือง คดีอุทธรณ์ โดยมีอ านาจที่จะออกค าอนุญาตให้ฎีกา
และมีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์ในคดีดังต่อไปนี้๔๓  

ก) คดีที่มีปัญหาว่าสนธิสัญญา กฎหมาย ระเบียบ หรือค าสั่งทางฝ่ายบริหารขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ 

ข) คดีเกี่ยวกับภาษีอากร 

ค) คดีที่มีปัญหาเกี่ยวกับอ านาจศาลล าดับรอง 

ง) คดีอาญาซึ่งมีโทษจ าคุกตลอดชีวิตหรือให้ประหารชีวิต 

จ) คดีแพ่งที่มีทุนทรัพย์เกินกว่า ๕ หมื่นเปโซ (ประมาณ ๓๗,๘๓๕ บาท )  

ฉ) คดีฎีกาท่ีมีปัญหาในข้อกฎหมาย  

นอกจากนี้ ศาลสูงสุดยังพิจารณาคดีต่าง ๆ ที่มาจากศาลอุทธรณ์ และมีหน้าที่ออก
กฎระเบียบในการสอบอาชีพทนายความทั่วประเทศ รวมถึงอนุมัติผู้ที่สอบผ่านเข้าเป็นสมาชิกของ 
เนติบัณฑิตยสภาแห่งฟิลิปปินส์ (Integrated Bar of the Philippines) อีกด้วย  ซึ่งสมาชิกส่วน
ใหญ่ประกอบด้วย อาจารย์ด้านกฎหมายในมหาวิทยาลัย ผู้พิพากษาศาลสูงสุดที่เกษียณแล้ว และ
ตัวแทนจากภาคเอกชน   

ผู้พิพากษาศาลสูงสุดสามารถด ารงต าแหน่งจนเกษียณอายุที่ ๗๐ ปี แต่อาจถูกถอดถอน
ออกจากต าแหน่งได้หากพบว่ามีความผิดฐานติดสินบนและคอร์รัปชั่น หรือขาดความเชื่อมั่นจาก
ประชาชน 

๑.๕.๕ การตีความกฎหมาย  

โดยทีค่ าพิพากษาของศาลสูงสุดถือเป็นหลักกฎหมายและมีผลผูกพันศาลล าดับรองลงมา  
ดังนั้น ค าพิพากษาของศาลสูงสุดจึงมีอ านาจเทียบเท่ากับกฎหมายที่ค าพิพากษานั้นบังคับใช้หรือ
ตีความ จนกว่าจะได้รับการละทิ้ง หรือตราบเท่าที่ยังสามารถบังคับใช้ได้ ซึ่งเงื่อนไขจ าต้องควบคุม
ถึงการน าไปใช้ไม่เพียงแต่เฉพาะกับที่ต้องปฏิบัติตาม  แต่รวมถึงกรณีที่เป็นหน้าที่ในการบังคับให้
เกิดการเชื่อฟัง การตีความกฎหมายจึงอิงตามคดีบรรทัดฐานและการตีความของศาลสูงสุด  

                                                   
๔๓ ประมาณ ชันซื่อ, “ระบบศาลและการกฎหมายในฟิลิปปินส์,” 
http://www.library.coj.go.th/indexarticle2.php?Idmain=42&&Title=33++%C3%D0%BA%BA%A1%AE%CB%C1%D2%
C2%B5%E8%D2%A7%BB%C3%D0%E0%B7%C8&&page (สืบค้นเม่ือ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗). 

http://www.library.coj.go.th/indexarticle2.php?Idmain=42&&Title=33++%C3%D0%BA%BA%A1%AE%CB%C1%D2%C2%B5%E8%D2%A7%BB%C3%D0%E0%B7%C8&&page
http://www.library.coj.go.th/indexarticle2.php?Idmain=42&&Title=33++%C3%D0%BA%BA%A1%AE%CB%C1%D2%C2%B5%E8%D2%A7%BB%C3%D0%E0%B7%C8&&page
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ส าหรับหลักการพิจารณาตามคดีบรรทัดฐานนั้นต้ังอยู่บนหลัก stare decisis กล่าวคือ  
การตีความให้เป็นไปตามที่ศาลที่มีล าดับชั้นสูงกว่าพิจารณาไว้ในคดีก่อนหน้า เช่น ศาลเทศบาล
ต้องพิจารณาตีความกฎหมายในคดีที่มีลักษณะเดียวกัน ตามที่ศาลสูงได้ตีความไว้ หรือตีความ
ตามค าพิพากษาคดีของศาลในอดีต เพื่อให้แน่ใจว่า คดีที่มีลักษณะเดียวกันจะได้รับการปฏิบัติ
แบบเดียวกัน  

ในคดีแพ่ง ให้เริ่มจากการหาทนายความและฟ้องคดีที่ศาลชั้นต้น แต่หากเป็นการฟ้องคดี
ร่วมโดยที่ผู้ร่วมฟ้องคดีมาจากเขตอ านาจศาลที่ต่างกัน สามารถฟ้องได้ที่ศาลระดับภูมิภาค ซึ่งมูล
คดีอยู่ในเขตอ านาจศาลดังกล่าว โดยบทบัญญัติเรื่องการฟ้องคดีนี้ก าหนดอยู่ในประมวลกฎหมาย
แพ่ง๔๔  

๑.๖ การบังคับใช้กฎหมายและปัญหาในทางปฏิบัต ิ

ฟิลิปปินส์มีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพโดยสาเหตุหลักมา  
จากปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ทั้งนี้ พิจารณาได้จากการจัดอันดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น 
(Corruption Perception Index - CPI) ของ Transparency International เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่ี
ผ่านมา ฟิลิปปินส์ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๘๕ จากทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศ โดยได้คะแนนเพียงแค่ 
๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ ๔๓ คะแนน๔๕ 

ในที่นี้คณะผู้วิจัยจะขอยกตัวอย่างกรณีของการทุจริตของหน่วยงานที่ท าหน้าที่บังคับใช้
กฎหมายของฟิลิปปินส์ กล่าวคือ ต ารวจ (The Philippine National Police - PNP) และ  
หน่วยงานสืบสวน (The National Bureau of Investigation - NBI)  

ก) ต ารวจ (The Philippine National Police- PNP) 

จากการส ารวจของ Transparency International พบว่าร้อยละ ๖๙ ของชาวฟิลิปปินส์ท่ี
ตอบแบบส ารวจเห็นว่าเจ้าหน้าท่ีต ารวจทุจริต๔๖ ผลของการส ารวจดังกล่าวส่งผลต่อความศักด์ิสิทธิ์
ศักด์ิสิทธิ์ของกฎหมายและความน่าเชื่อถือของหน่วยงานท่ีบังคับใช้กฎหมาย นอกจากนี้ ในปี  

                                                   
๔๔ Philippines Laws and Jurisprudence Databank, “1997 Rules of Civil Procedure,” 
http://www.lawphil.net/courts/rules/rc_1-71_civil.html#r3 (สืบค้นเม่ือวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗). 
๔๕ Transparency International, “Corruption Perception Index 2013,” http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/ (สืบค้น
เม่ือ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗). 
๔๖ Alexis Romero, “PNP most corrupt agency – survey,” http://www.philstar.com/headlines/2013/07/11/964084/pnp-most-
corrupt-agency-survey (สืบค้นเม่ือ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗). 

http://www.lawphil.net/courts/rules/rc_1-71_civil.html#r3 (สืบค้น
http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/
http://www.philstar.com/headlines/2013/07/11/964084/pnp-most-corrupt-agency-survey
http://www.philstar.com/headlines/2013/07/11/964084/pnp-most-corrupt-agency-survey
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๑-๒๐ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ (ตอนแรก) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ พบว่ามีคดีปกครองกว่า ๒,๐๐๐ คดีที่เจ้าหน้าที่ต ารวจถูกฟ้องในข้อหาใช้อ านาจ
ในทางมิชอบหรือทุจริต๔๗ 

ข) หน่วยงานสืบสวน (The National Bureau of Investigation -NBI) 

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ คดีคอรัปชั่นหลายคดีถูกน าขึ้นสู่การพิจารณาของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินและจ านวนผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดกว่า ๕๓ คนมีความเกี่ยวข้องกับโครงการ
ของ National Irrigation Administration (NIA) ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ Caraga ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ซึ่งนอกจากเจ้าหน้าที่ของ NIA ท่ีถูกด าเนินคดีฐานละเลยการปฏิบัติหน้าที่แล้วยังมีเจ้าหน้าที่ของ 
NBI ที่เข้าไปมีส่วนรู้เห็นต่อการทุจริตดังกล่าว๔๘  

กรณีดังกล่าวเป็นกรณีตัวอย่างของการทุจริตในหน้าที่ของหน่วยงานผู้มีหน้าที่บังคับใช้
กฎหมายสองหน่วยงานในฟิลิปปินส์  อนึ่ง เป็นที่ตระหนักว่าประเทศฟิลิปปินส์พยายามต่อสู้กับ
ปัญหาทุจริตคอรัปชั่นและมีหลายกรณีที่ฟิลิปปินส์ประสบความส าเร็จในการแก้ปัญหาดังกล่าว  
ซึ่งประเทศไทยอาจจะสามารถน ามาใช้เป็นได ้คือ การออกกฎหมายต้ังคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
หรือ Governance Committee ให้รับผิดชอบการท างานของรัฐวิสาหกิจโดยตรง เพื่อถ่วงดุล
ภาครัฐและนักการเมืองซึ่งมักเข้าไปมีบทบาทในรัฐวิสาหกิจ โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลมี
อ านาจหน้าที่ในการเสนอรายชื่อผู้ที่จะมาด ารงต าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจให้ประธานาธิบดี
พิจารณาแต่งต้ัง ซึ่งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการแต่งต้ังต้องก าหนดยุทธศาสตร์และแผน
ธุรกิจขององค์กรอย่างชัดเจน โดยการท าข้อตกลงผลงาน หรือ Performance Contract กับ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล ซึ่งจะประเมินผลงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจตามสัญญาผลงาน
ที่ได้ตกลงกัน การประเมินผลของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจะมีผลต่อการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการรัฐวิสาหกิจด้วย มาตรการดังกล่าวเป็นการกระตุ้นให้รัฐวิสาหกิจด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส ก่อให้เกิดการรับผิดรับชอบในการท าหน้าที่ และไม่ขึ้นอยู่กับวาระทาง
การเมือง๔๙  

                                                   
๔๗ Joel D Adriano, “Cops as criminals in the Philippines,” http://atimes.com/atimes/Southeast_Asia/MB05Ae02.html 
(สืบค้นเม่ือ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗). 
๔๘ Elias O. Baquero, “NIA workers expose ‘corruption’ in agency,” 
http://www.rappler.com/newsbreak/investigative/66155-corruption-national-irrigation-administration-ombudsman  
(สืบค้นเม่ือ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗). 
๔๙ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), “Policy Brief on Corporate Governance of 
State-Owned Enterprises in Asia: Recommendations for Reform,” 
http://www.oecd.org/countries/philippines/45639683.pdf (สืบค้นเม่ือ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘). 

http://atimes.com/atimes/Southeast_Asia/MB05Ae02.html
http://www.rappler.com/newsbreak/investigative/66155-corruption-national-irrigation-administration-ombudsman
http://www.oecd.org/countries/philippines/45639683.pdf
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๑-๒๑ 

สรุป 

ภาพรวมของระบบกฎหมายฟิลิปปินส์  คือ ระบบกฎหมายแบบผสมระหว่างระบบ
กฎหมายจารีตประเพณี และระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร และเนื่องจากฟิลิปปินส์เคยอยู่
ภายใต้การปกครองในฐานะอาณานิคมของนิวสเปน และสหรัฐอเมริกามานานกว่า ๔ ศตวรรษ  
ท าให้กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์ในหลายด้านได้รับอิทธิพลจากเจ้าของอาณานิคมทั้งสอง 
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ฟิลิปปินส์กลายเป็นประเทศเอกราชและมีรูปแบบการปกครองระบอบ
สาธารณรัฐโดยมีประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกต้ังเป็นผู้น าประเทศ มี รัฐธรรมนูญฉบับปี 
๒๕๓๐ (ฉบับปัจจุบัน) ได้รับอิทธิพลมาจากรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา และก าหนดให้ฟิลิปปินส์
เป็น “รัฐประชาธิปไตยที่ปกครองด้วยระบอบสาธารณรัฐ” โดยที่อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน
และมีการแบ่งอ านาจออกเป็นสามฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ 

ประเทศฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยจ านวน
ประชากรมากกว่าหนึ่งร้อยล้านคน  นอกจากนี้ บุคลากรในประเทศฟิลิปปินส์ส่วนมากยังมี
การศึกษาสูง และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ประกอบกับมีความอุดมสมบูรณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ จึงท าให้ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่น่าดึงดูดต่อการค้าและการลงทุน อย่างไรก็ดี 
ประเทศฟิลิปปินส์ยังคงมีปัญหาในด้านการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ โดยสาเหตุหลักมา
จากปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นโดยหน่วยงานที่มีอ านาจบังคับใช้กฎหมายในประเทศ  อนึ่ง รัฐบาล
ฟิลิปปินส์เองไม่ได้นิ่งนอนใจและพยายามแก้ไขปัญหาการคอรัปชั่นดังกล่าว 

 

 

 

 

 





 

บทท่ี ๒ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศ
ฟิลิปปินส์  

 

ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๕ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศฟิลิปปินส์โดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๕.๐ ซึ่งถือว่าเป็นอัตราท่ีค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับของไทย 
ที่ร้อยละ ๓.๕๕๐ นอกจากนี้ ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank – ADB) 
คาดการณ์ว่า ประเทศฟิลิปปินส์จะคงอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสูงขึ้นถึงร้อยละ ๖.๗ ในป ี
พ.ศ. ๒๕๕๘๕๑  ซึ่งเป็นปีที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) 
จะเริ่มมีผลบังคับใช้  การรวมตัวทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนน้ีน่าจะท าให้การค้าและ
การลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มสูงขึ้น จึงนับเป็นโอกาสที่ดีส าหรับนักลงทุนและ
แรงงานไทยที่จะเข้าไปประกอบธุรกิจ หรือท างานในประเทศฟิลิปปินส์ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ประเทศฟิลิปปินส์มีจ านวนประชากรมากกว่า ๑๐๐ ล้านคน ซึ่งนับเป็น
ประเทศที่มีจ านวนประชากรมากเป็นอันดับสองในกลุ่มประเทศอาเซียน รองจากประเทศ
อินโดนีเซีย และมีอัตราความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่สูงเป็นอันดับสองของประเทศอาเซียน 
รองจากประเทศสิงคโปร์๕๒  สถิติดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ประเทศฟิลิปปินส์มีแรงงานจ านวนมาก 
แต่ขณะเดียวกันกลับมีข้อจ ากัดด้านที่ดิน อันเนื่องมาจากสภาพภูมิประเทศที่เป็นหมู่เกาะเล็ก ๆ 
จ านวนทั้งสิ้นกว่า ๗,๐๐๐ เกาะ แต่สองในสามของจ านวนเกาะทั้งหมดไม่เอ้ือต่อการอยู่อาศัย จึง
ท าให้เกาะใหญ่และเมืองส าคัญเต็มไปด้วยประชากรจ านวนมาก  ซึ่งตามหลักเศรษฐศาสตร์แล้ว 
แรงงานและที่ดินล้วนเป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญ เช่นเดียวกับเทคโนโลยีซึ่งมีความจ าเป็นต่อ 
การพัฒนาเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการแข่งขันทางการค้าสูงขึ้นเรื่อย ๆ  ด้วยเหตุนี้ กฎหมาย
ของประเทศฟิลิปปินส์ที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน ที่ดิน และทรัพย์สินทางปัญญาล้วนสะท้อนให้เห็นถึง
ความพยายามและความต้องการที่จะจัดการปัจจัยการผลิตเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

                                                   
๕๐ ASEAN Secretariat, ASEAN Statistical Yearbook 2013 (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2014), 37. 
๕๑ Asian Development Bank (ADB), “Philippines: Economy,” http://www.adb.org/countries/philippines/economy (สืบค้น
เม่ือ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗). 
๕๒ ASEAN Secretariat, “Table 1 Selected Basic ASEAN Indicators: As of 15 August 2014,” 
http://www.asean.org/images/resources/Statistics/2014/SelectedKeyIndicatorAsOfApril/UpdatedAug/table1_as%20of
%20August%2014_R.pdf (สืบค้นเม่ือ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗). 

http://www.adb.org/countries/philippines/economy
http://www.asean.org/images/resources/Statistics/2014/SelectedKeyIndicatorAsOfApril/UpdatedAug/table1_as%20of%20August%2014_R.pdf
http://www.asean.org/images/resources/Statistics/2014/SelectedKeyIndicatorAsOfApril/UpdatedAug/table1_as%20of%20August%2014_R.pdf
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๒-๒ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

บทที่ ๒ น าเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ โดย
แบ่งการน าเสนอออกเป็น ๘ หัวข้อ ได้แก่ ๒.๑ กฎหมายการค้าสินค้าและบริการของคนต่างด้าว  
๒.๒ การลงทุนของคนต่างด้าว  ๒.๓ คนเข้าเมือง  ๒.๔ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับธุรกิจภายใน 
๒.๕ กฎหมายที่ดินและการใช้ประโยชน์จากที่ดิน  ๒.๖ กฎหมายแรงงาน  ๒.๗ กฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญา และ ๒.๘ กลไกระงับข้อพิพาท 

๒.๑ กฎหมายการค้าสินค้าและบริการของคนต่างด้าว 

ในส่วนนี้จะน าเสนอกฎหมายการค้าสินค้าและบริการของคนต่างด้าวในประเทศฟิลิปปินส์ 
โดยแบ่งออกเป็น ๔ หัวข้อ คือ การน าเข้าและการส่งออกสินค้าและขั้นตอนการด าเนินการ 
มาตรการป้องกันการทุ่มตลาดและมาตรการกีดกันสินค้า สิทธิพิเศษที่ประเทศฟิลิปปินส์ให้แก่
ผู้ประกอบการที่มีสัญชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนและผู้ประกอบการไทย และกฎหมาย 
การท างานของคนต่างด้าว 

๒.๑.๑ การน าเข้าและการส่งออกสินค้าและขั้นตอนการด าเนินการ 

การน าเสนอในหัวข้อนี้แบ่งออกเป็น ๓ หัวข้อย่อย ได้แก่ ภาษีสินค้าน าเข้า ขั้นตอน 
การน าเข้าสินค้าและสินค้าที่ห้ามน าเข้า และขั้นตอนการส่งออกสินค้าและสินค้าที่ห้ามส่งออก  

ก. ภาษีสินค้าน าเข้า  

ภาษีที่เก่ียวข้องกับการน าเข้าสินค้าเข้าประเทศฟิลิปปินส์มีทั้งหมด ๓ ประเภท ดังนี้ 

(๑) ภาษีน าเข้า (Import Duty) 

สินค้าท่ีน าเข้าประเทศฟิลิปปินส์ทุกชนิดต้องเสียภาษีน าเข้า ยกเว้นกรณีที่ ได้รับ 
การยกเว้นภาษีน าเข้าตามมาตรา ๑๐๕ แห่ง Tariff and Customs Code of the Philippines
แก้ไขเพิ่มเติมโดย Executive Order no. 206 การยกเว้นขึ้นอยู่กับสถานะของผู้น าเข้าสินค้า 
กล่าวคือ (ก) ต้องเป็นผู้มีสัญชาติฟิลิปปินส์และมีถิ่นพ านักถาวรอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ หรือ
แรงงานที่มีสัญชาติฟิลิปปินส์ หรือผู้ที่เคยมีสัญชาติฟิลิปปินส์แล้วต้องการกลับมาพ านักใน
ประเทศฟิลิปปินส์เป็นการถาวร และ (ข) พ านักอยู่ในต่างประเทศมาเป็นเวลาไม่ต่ ากว่า ๖ เดือน
ติดต่อกัน จะได้รับสิทธิพิเศษไม่ต้องเสียภาษีน าเข้าเมื่อเดินทางกลับเข้าประเทศฟิลิปปินส์๕๓  

                                                   
๕๓ Bureau of Customs, “Chapter II Priviledges,” http://customs.gov.ph/faqs/privileges/ (สืบค้นเม่ือ ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘). Section 105 of the Tariff and Customs Code of the Philippines as amended by Executive Order No. 206 
provides duty and tax free privileges to the following individuals, the extent of which depends on their particular 
status: 
 

http://customs.gov.ph/faqs/privileges/
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 (๒) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax - VAT) 

 ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีที่จัดเก็บเมื่อมีการซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือเช่าสินค้า บริการ หรือ
ทรัพย์สินในประเทศฟิลิปปินส์ รวมถึงสินค้าที่น าเข้ามาในประเทศฟิลิปปินส์ จัดเป็นภาษีทางอ้อม 
(indirect tax) ดังนั้น ภาระในการจ่ายภาษีอาจถูกผลักให้เป็นของผู้ซื้อ ผู้รับ หรือผู้เช่าสินค้า บริการ 
หรือทรัพย์สิน โดยการบวกเพิ่มไปในราคาขาย แต่ผู้ผลิต ผู้ขาย หรือผู้ให้เช่ามีหน้าที่ต้องแจ้งและ  
ส่งภาษีให้แก่หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่  Bureau of Internal Revenue (BIR) ในปัจจุบัน
ภาษีมูลค่าเพิ่มในฟิลิปปินส์จัดเก็บในอัตราร้อยละ ๑๐ ของราคาขาย๕๔  

(๓) ภาษสีรรพสามิต (Excise Tax)  

ภาษีสรรพสามิตที่เรียกเก็บจากสินค้าน าเข้าประเทศฟิลิปปินส์แบ่งได้เป็น ๒ แบบ คือ 
ภาษีต่อหน่วย (Specific Tax) ซึ่งค านวนภาษีบนฐานน้ าหนักหรือปริมาณความจุของสินค้า และ 
ภาษีสรรพสามิตแบบตามมูลค่าสินค้า (Ad Valorem Tax) ซึ่งค านวนภาษีตามราคาขายหรือมูลค่า
ต่อหน่วยของสินค้า  ตัวอย่างสินค้าที่ต้องถูกเก็บภาษีสรรพสามิต ได้แก่ รถยนต์ส่วนบุคคล 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องประดับ และบุหรี่ เป็นต้น สินค้าเหล่านี้จะต้องถูกเก็บภาษีสรรพสามิต
เพิ่มเติมจากภาษีน าเข้า๕๕  

อัตราภาษีข้ึนอยู่กับสินค้าที่น าเข้าแต่ละประเภท โดยมีอัตราเฉลี่ยต้ังแต่ร้อยละ ๓ ไปถึง 
ร้อยละ ๕๐ ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๑๐๔ แห่ง Tariff and Customs Code of the 
Philippines (TCCP)๕๖  ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นมา อัตราภาษีที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้าสินค้า

                                                                                                                                                  
1. Returning Resident. A Returning Resident is a Filipino national who has gone abroad and is now returning. 

Only those Returning Residents who have an uninterrupted stay abroad for at least six (6) months prior to their 
return to the Philippines are entitled to duty and tax free privileges. 

2. Overseas Filipino Worker (OFW) is a Filipino national who worked in a foreign country under an employment 
contract. Only OFWs who have an uninterrupted stay abroad for more than six (6) months are entitled to duty 
and tax free privileges. 

3. Former Filipino. A Filipino national who has acquired foreign citizenship abroad and is now returning. Only 
former Filipinos who are coming to settle permanently in the Philippines and have stayed abroad for at least 
six months are entitled to the duty and tax exemption privileges. 
 

๕๔ ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ อัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมในประเทศฟิลปิปินส์ได้ปรบัเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๑๒ เพ่ิมเติมดู Bureau of 
Internal Revenue, “Value-Added Tax,” http://www.bir.gov.ph/index.php/tax-information/value-added-tax.html (สืบค้น
เม่ือ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘).  
๕๕ Bureau of Internal Revenue, “Excise Tax,” http://www.bir.gov.ph/index.php/tax-information/excise-tax.html (สืบค้น
เม่ือ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘). 
๕๖ ดูรายละเอียดเพิม่เติมได้ที่ The Official Gazette of the Government of Philippines, “Republic Act no. 1937,” 
http://www.gov.ph/1957/06/22/republic-act-no-1937/ (สืบค้นเม่ือ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘).  

http://www.bir.gov.ph/index.php/tax-information/value-added-tax.html
http://www.bir.gov.ph/index.php/tax-information/excise-tax.html
http://www.gov.ph/1957/06/22/republic-act-no-1937/
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๒-๔ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

ในประเทศฟิลิปปินส์ได้รับการแก้ไขเพื่อลดโครงสร้างอัตราภาษีของสินค้าทั่วไปโดยการออก 
Executive Order (EO) หลายฉบับ๕๗  อนึ่ง ประเทศฟิลิปปินส์ประกาศลดอัตราภาษีสินค้าน าเข้า
จากประเทศสมาชิกอาเซียนลงเหลือร้อยละ ๐ - ๕ ส าหรับสินค้าจ านวน ๙,๘๒๑ รายการ  
ตามความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement - ATIGA)๕๘ 

ข. ขั้นตอนการน าเข้าสินค้าและสินค้าที่ห้ามน าเข้า  

ขั้นตอนในการน าเข้าสินค้าอาจแบ่งออกได้เป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 

(๑) การช าระภาษีน าเข้า 

ก่อนการปล่อยสินค้าเพื่อการบริโภคจะต้องมีการช าระภาษีสินค้าน าเข้า โดยสามารถ
ช าระภาษีผ่านธนาคารที่เชื่อมต่อกับกรมศุลกากรด้วยระบบ Automated On-line Release 
System (OLRS) เมื่อทางธนาคารได้รับเงินแล้ว ระบบจะถ่ายทอดสัญญาณไปที่กรมศุลกากร 
จากนั้นเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรจะใส่ข้อมูลการจ่ายเงินและอนุญาตให้สินค้าผ่านด่านตรวจได้  
โดยเจ้าหน้าทีจ่ะปล่อยสินค้าให้แก่ผู้น าเข้าหรือตัวแทนของผู้น าเข้าสินค้า  

(๒) การประเมินมูลค่าของสินค้า  

การประเมินมูลค่าของสินค้าอยู่บนพื้นฐานของราคาตลาดที่เป็นธรรมของฟิลิปปินส์ 
(Fair Market Value of the Philippines - FMV) ซึ่ งมีหลักการพื้นฐาน คือ มูลค่าของสิ่งของ 
ที่น าเข้าจะมีการเก็บภาษีเท่ากับราคาของสิ่งของที่ “เป็นสิ่งเดียวกัน” (Same) หรือ “เหมือน” (Like) 
หรือ “ใกล้เคียง” (Similar) กับสินค้าที่ซื้อ ขาย หรือเสนอที่จะขายในปริมาณขายส่งปกติ 
ในวันที่จะท าการส่งออก  ในกรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าวในวันที่จะส่งสินค้าออก ให้ประเมินมูลค่า
สินค้าจากราคาในประเทศที่จะส่งออก หรือประเทศที่ผลิตสินค้านั้น ตามล าดับ ในวันที่ใกล้เคียง
กับวันที่จะส่งออกมาที่สุด๕๙ 

หากมูลค่าภาษีของสินค้าดังกล่าวไม่สามารถก าหนดได้ชัดเจน หรือเมื่อมีเหตุสงสัยถึง
ราคาขายส่งของสินค้าดังกล่าว ใหใ้ช้หลักพิจารณาดังต่อไปนี้  

                                                   
๕๗ รายละเอียดเพิ่มเติมของ EO แต่ละฉบับสามารถดูได้ที่ Tariff Commission, “Executive Orders,” 
http://www.tariffcommission.gov.ph/all-executive-orders (สืบค้นเม่ือ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘). 
๕๘ ASEAN Secretariat, “Annex 2 (Tariff Schedule),” 
http://www.asean.org/images/2013/economic/Annex%202%20%28Tariff%20Schedule%29%20-
%20Philippines%20%28AHTN%202012%29.pdf (สืบค้นเม่ือ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘). 
๕๙ ASEAN Sectretariat, “Philippines: Tariff and Duty Rates,” http://www.asean.org/communities/asean-economic-
community/item/philippines-5 (สืบค้นเม่ือ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘). 

http://www.tariffcommission.gov.ph/all-executive-orders
http://www.asean.org/images/2013/economic/Annex%202%20%28Tariff%20Schedule%29%20-%20Philippines%20%28AHTN%202012%29.pdf
http://www.asean.org/images/2013/economic/Annex%202%20%28Tariff%20Schedule%29%20-%20Philippines%20%28AHTN%202012%29.pdf
http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/item/philippines-5
http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/item/philippines-5
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 เ อ ก ส า ร  SGS-CRF (Societe Generale de Surveillence-Clean Report of 
Findings)๖๐ 

 มูลค่าสินค้าที่แสดง (Published value) 

 ราคาขายส่งของสินค้าดังกล่าว หรือสินค้าที่ใกล้เคียงที่ขายในกรุงมะนิลา หรือตลาด
ขนาดใหญ่ในประเทศฟิลิปปินส์ 

(๓) การน าของออกจากอารักขาของกรมศุลกากร  

สินค้าน าเข้ายังประเทศฟิลิปปินส์ทางอากาศ หรือทางทะเลต้องมีการด าเนินการโดย 
ผู้ขนส่งสินค้า เมื่อผู้ขนส่งถึงประเทศฟิลิปปินส์จะต้องแสดงรายการสินค้าแก่กรมศุลกากร และต้อง
ปฎิบัติตามขั้นตอนในการด าเนินเอกสารน าเข้าสินค้า ๔ ขั้นตอน ได้แก ่

 กรอกเอกสาร 

 ท าการตรวจสอบ และประเมิน 

 การจ่ายเงิน 

 การปล่อยของออกจากอารักขาของกรมศุลกากร  
 กรมศุลกากรของประเทศฟิลิปปินส์ได้ออกแบบฟอร์มน าเข้าสินค้า ๒ แบบ ได้แก่  

แบบท่ีเป็นทางการ (Formal Entry)  และแบบที่ ไม่ เป็นทางการ  ( Informal Entry)  ส าหรับ 
สินค้าน าเข้าเพื่อการค้าที่มีมูลค่าของภาษีน าเข้าน้อยกว่า ๕๐๐ เหรียญดอลลาร์สหรัฐ การน าเข้า
ส่วนตัว หรือการน าเข้าเพื่อการใช้สอยในครัวเรือนที่ไม่ใช่การน าเข้าเพื่อการค้า อันได้แก่ การน า
สินค้าเข้าประเทศฟิลิปปินส์ในกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสาร และการส่งทางไปรษณีย์เพื่อการใช้
ส่วนตัว จะได้รับการปล่อยของโดยใช้แบบฟอร์มที่ไม่เป็นทางการ ส่วนการน าเข้าโดยวิธีอ่ืนจะต้อง
ใช้แบบฟอร์มที่เป็นทางการ  

นอกจากนี้ สินค้าน าเข้าทุกประเภทต้องผ่านการตรวจสอบ (Pre-shipment Inspection - 
PSI) ตามที่ ก าหนดไว้ ใน  RA 7650 โ ดยกระท าผ่ านทางบริษั ทที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ให้ 
ท าการตรวจสอบที่ท่าเรือน าเข้า ซึ่งสินค้าต้องได้รับ Clean Report of Findings (CRF) หลังผ่าน 
การตรวจสอบ และจะต้องแนบ CRF กับสินค้าเพื่อการน าเข้า   

                                                   
๖๐ A Clean Report of Findings (CRF) เป็นรายงานที่ออกโดย Societe Generale de Surveillance (SGS) ซึ่ งระบุว่า 
ได้มีการพิสูจน์ยืนยันราคาและตรวจสอบสินค้าก่อนน าเข้าว่าเป็นไปตามข้อก าหนดของลูกค้า  CRF จะสามารถได้รับการอนุมัติ 
ก็ต่อเม่ือ SGS ได้รับหมายเลขลงทะเบียน หรือ Import Advise Note (IAN) และเอกสารน าเข้าอ่ืนฉบับล่าสุด (final documents) 
ซึ่งประกอบไปด้วย ใบก ากับสินค้า (final invoice) และ รายการพัสดุภัณฑ์ (packing list) เรียบร้อยแล้ว 
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๒-๖ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

อนึ่ง สินค้าท่ีห้ามน าเข้าประเทศฟิลิปปินส์ ตามมาตรา ๑๐๒ แห่ง Republic Act no. 
1937 มดัีงต่อไปน้ี๖๑  

 ไดนาไมท์ ดินปืน ระเบิดชนิดต่าง ๆ รวมถึงชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 สิ่งพิมพ์ที่มีข้อความอาจก่อให้เกิดการจลาจล ความไม่สงบ หรือการต่อต้าน
รัฐบาล รวมถึงการต่อต้านกฎหมายในประเทศ หรือมีลักษณะท าให้เกิดอันตราย
ต่อบุคคลในประเทศ  

 สิ่งพิมพ์หรือสื่อลามกอนาจารต่าง ๆ  

 สิ่งของ เครื่องมือ ยา หรือยาที่ได้รับการออกแบบเพื่อวัตถุประสงค์ หรือใช้เพื่อ
ป้องกันการผสมพันธุ์ของมนุษย์ หรือการท าแท้งผิดกฎหมาย หรือสิ่งพิมพ์ที่
โฆษณา หรืออธิบาย หรือให้ข้อมูล ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ในเรื่อง 
การป้องกันการต้ังครรภ์  

 การพนันวงล้อ เครื่องมือพนัน ไพ่  

 สลากกินแบ่งและตั๋วชิงรางวัล เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐบาลฟิลิปปินส์  

                                                   
๖๑ Prohibited Importations. — The importation into the Philippines of the following articles is prohibited: 

a. Dynamite, gunpowder, ammunitions and other explosives, firearm and weapons of war, and detached parts 
thereof, except when authorized by law. 

b. Written or printed article in any form containing any matter advocating or inciting treason, rebellion, 
insurrection or sedition against the Government of the Philippines, of forcible resistance to any law of the 
Philippines, or containing any threat to take the life of or inflict bodily harm upon any person in the 
Philippines. 

c. Written or printed articles, photographs, engravings, lithographs, objects, paintings, drawings or other 
representation of an obscene or immoral character. 

d. Articles, instruments, drugs and substances designed, intended or adapted for preventing human 
conception or producing unlawful abortion, or any printed matter which advertises or describes or gives 
directly or indirectly information where, how or by whom human conception is prevented or unlawful 
abortion produced. 

e. Roulette wheels, gambling outfits, loaded dice, marked cards, machines, apparatus or mechanical devices 
used in gambling, or in the distribution of money, cigars, cigarettes or other articles when such distribution 
is dependent upon chance, including jackpot and pinball machines or similar contrivances. 

f. Lottery and sweepstakes tickets except those authorized by the Philippine Government, advertisements 
thereof and lists of drawings therein. 

g. Any article manufactured in whole or in part of gold silver or other precious metal, or alloys thereof, the 
stamps brands or marks of which do not indicate the actual fineness or quality of said metals or alloys. 

h.  Any adulterated or misbranded article of food or any adulterated or misbranded drug in violation of the 
provisions of the “Food and Drugs Act.” 

i. Marihuana, opium poppies, coca leaves, or any other narcotics or synthetic drugs which are or may 
hereafter be declared habit forming by the President of the Philippines, any compound, manufactured salt, 
derivative, or preparation thereof, except when imported by the Government of the Philippines or any 
person duly authorized by the Collector of Internal Revenue, for medicinal purposes only. 

j. Opium pipes and parts thereof, of whatever material. 
k. All other articles the importation of which is prohibited by law. 
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๒-๗ 

 วัสดุที่ผลิตไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปของทอง เงิน หรือโลหะมีค่าอย่าง
อ่ืน หรืออัลลอยด์ ที่มียี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ไม่ได้บอกถึงคุณภาพของโลหะ 
หรืออัลลอยด์นั้น  

 ฝิ่น กัญชา ใบโคเคน เฮโรอีน หรือสารที่มีฤทธิ์ต่อประสาทชนิดอ่ืน ๆ เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากรัฐให้ใช้ในทางการแพทย์  

 วัตถุหรือส่วนหนึ่งของวัตถุที่ถูกห้ามน าเข้าโดยกฎหมาย หรือกฎ หรือระเบียบที่
ออกโดยหน่วยงานที่มีอ านาจ (ตามที่แก้ไขโดย Presidential Decree no. 34) 

นอกจากน้ี ยังมีการห้ามการน าเข้าสินค้าที่ระบุไว้ในกฎหมายฉบับอื่น ดังนี้  

 หัวหอมใหญ่  มันฝรั่ง  กระเทียม กะหล่ าปลี  เว้นแต่เพื่อการเพาะพันธุ์ 
(Republic Act no. 296) 

 กาแฟ (Republic Act no. 2712) 

 ผ้าและพรมที่ใช้แล้ว  (Republic Act no. 4653) 

 ปืนของเล่น (Letter of Instruction no. 1264) 

 ยานพาหนะที่ใช้แล้ว (Executive Order 156 (2002)) 
การห้ามน าเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้วเป็นนโยบายที่ เกิดขึ้นเพื่อ ช่วยเหลืออุตสาหกรรม 

ผลิตรถยนต์ในประเทศฟิลิปปินส์  ซึ่ ง เป็นประเด็นที่ถูกน าขึ้นสู่ศาลหลายครั้ง  ล่าสุดเมื่อ 
วันที่  ๒๑ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๗ กรมศุลกากรของประเทศฟิลิปปินส์ได้จับกุมและอายัด 
รถที่ใช้แล้วที่ถูกน าเข้ามาในประเทศฟิลิปปินส์ทางท่าเรือ Irene จ านวน ๓๘ คัน โดยกรมศุลกากร
ยืนยันว่าจะด าเนินการตามกฎหมายห้ามการน าเข้ารถที่ใช้แล้ว คือ Executive Order 156 ที่ออก
โดยประธานาธิบดี Arroyo ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งมีเนื้อหาห้ามการน าเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้ว 
ทุกประเภท ยกเว้นรถบรรทุกขนาดเล็ก รถโดยสารประจ าทาง และยานพาหนะเพื่อวัตถุประสงค์
พิเศษ อาทิ รถพยาบาล รถดับเพลิง และรถตักดิน เป็นต้น  

อธิบดีกรมศุลกากรอ้างค าพิพากษาของศาลสูงสุด เมื่ อปี  พ.ศ. ๒๕๔๙ ในคดี 
Executive Secretary v. Southwing Heavy Industries Inc. ซึ่งศาลพิพากษาว่า รถยนต์ที่ใช้แล้ว
ไม่สามารถน าออกจาก Cagayan Special Economic Zone and Freeport (CSEZF) และน าไป
ขายในตลาดท้องถิ่นได้ และยังได้อ้างค าพิพากษาของศาลสูงสุดเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ในคดี 
Executive Secretary, et al. v. Forerunner Multi Resources, Inc. ซึ่ ง ห้ า ม ก า ร น า เ ข้ า 
รถยนต์ที่ ใช้แล้ว  แม้จะมี  Executive Order 418 ออกมาเมื่ อ ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๘ เพื่ อแก้ ไข 
อัตราภาษีน าเข้าของยานพาหนะที่ใช้แล้ว  โดยศาลระบุว่า Executive Order 418 ไม่ได้มีผล 
ยกเลิก Executive Order 156 เพียงแต่เพิ่มอัตราภาษีน าเข้าส าหรับยานพาหนะที่ ใช้แล้ว  
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๒-๘ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

แต่ “ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายเรื่องการห้ามการน าเข้ายานพาหนะที่ใช้แล้ว ” และศาลยังระบุ
ต่อไปว่า “ไม่มี เนื้อความใดใน Executive Order 418 ท่ีระบุยกเลิก Executive Order 156  
อย่างชัดแจ้ง”๖๒  

ค. ขั้นตอนการส่งออกสินค้าและสินค้าที่ห้ามส่งออก  

ผู้ส่ งออกหรือตัวแทนที่ ไ ด้รับอนุญาตต้องกรอกแบบฟอร์ม ใบขนสิน ค้าขาออก 
(Export Declaration - ED) ที่สามารถหาได้จากตัวแทนธนาคารที่ได้รับอนุญาต (Authorised 
Agent Bank - AAB)  จากธนาคารกลางฟิลิปปินส์  หรือ Banko Sentral ng Pilipinas (BPS) 
เอกสารประกอบการส่งออกสินค้า ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน (Invoice) และรายการสินค้า  อนึ่ง ราคา
ที่เปิดเผยใน ED จะต้องเป็นราคาตลาดที่เป็นธรรมของสินค้าที่จะส่งออกในวันที่ขาย  

สินค้าดังต่อไปนี้ ต้องได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานของภาครัฐที่ เกี่ยวข้อง 
ก่อนท าการส่งออกนอกประเทศฟิลิปปินส์๖๓ 

 สินค้าส่งออกไปยังประเทศสังคมนิยม (Socialism) หรือประเทศที่มีระบบ
เศรษฐกิจที่มีการวางแผนจากส่วนกลาง (a country with centrally-planned 
economy) ได้แก่ อัลบาเนีย ลาว เอธิโอเปีย โมซัมบิก อันโกลา มองโกเลีย  
เกาหลีเหนือ นิคารากัว ลิเบีย และพม่า สินค้าที่ต้องการส่งออกไปยังประเทศ
ดังกล่ า ว ต้อง ไ ด้ รั บการตรวจสอบจาก  Philippine International Trading 
Corporation (PITC) 

 พืช ต้องได้รับการตรวจสอบจาก Bureau of Plant Industry (BPI) 

 สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ต้องได้รับการตรวจสอบจาก Bureau of Animal 
Industry (BAI) 

 วัตถุโบราณ และสิ่งของที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม ต้องได้รับการตรวจสอบจาก 
National Museum (NM) 

                                                   
๖๒ ที่มา Bureau of Customs, “BoC seizes 38 used cars imported via Cagayan EcoZone,” 
http://customs.gov.ph/news/2014/02/21/boc-seizes-38-used-cars-imported-via-cagayan-ecozone/ (สืบค้นเม่ือ ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘).  
๖๓ กรมส่งเสริมการส่งออก, กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือส่งเสริมการค้าและการลงทุน สาธารณรัฐฟิลปิปินส์,” 
http://aec.ditp.go.th/attachments/article/318/Philippine%20Trade%20and%20Investment%20Handbook.pdf (สืบค้นเม่ือ 
๒๑ กันยายน ๒๕๕๗). 

http://customs.gov.ph/news/2014/02/21/boc-seizes-38-used-cars-imported-via-cagayan-ecozone/
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๒-๙ 

 เมล็ดกาแฟ ต้องได้รับการตรวจสอบจาก International Coffee Organization 
Certifying Agency (ICO-CA) หรือ Department of Trade and Industry (DTI) 

 สินแร่ทองแดง ต้องได้รับการตรวจสอบจาก Board of Investments (BOIX) 

 อาวุธยุทโธปกรณ์ กระสุน และระเบิด ต้องได้รับการตรวจสอบจาก Firearms and 
Explosives Office (PNP-DILG) 

 เครื่องแต่งกายและสิ่งทอพรมที่ผลิตจากใยสังเคราะห์เส้นใยของขนสัตว์ ไหมพรม 
ใยสังเคราะห์ รวมทั้งสินค้าที่ผลิตด้วยใยสังเคราะห์หรือใยธรรมชาติ ไม่ว่า 
ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ต้องได้รับการตรวจสอบจาก Garments and Textile 
Export Board (GTEB) 

 ทองค า ต้องได้รับการตรวจสอบจากธนาคารกลางฟิลิปปินส์ (BSP) 

 ข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ต้องได้รับการตรวจสอบจาก National Food 
Authority (NIFA) 

 ไม้ซุงและเศษไม้ ต้องได้รับการตรวจสอบจาก Forest Management Bureau 
(FMB) หรือ Department of Environment and National Resources (DENR) 

 ภาพยนตร์และเครื่องมือที่ใช้เผยแพร่ ต้องได้รับการตรวจสอบจาก Movie and 
Television Review and Clarification (MTRCB) 

 ธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ของฟิลิปปินส์ ที่มีมูลค่ามากกว่า ๑๐,๐๐๐ เปโซ  
ขึ้นไป ต้องได้รับการตรวจสอบจาก BSP 

 วัตถุที่มีกัมมันตภาพรังสี เป็นส่วนประกอบ ต้องได้รับการตรวจสอบจาก 
Philippine Nuclear Research Institute (PNRI) 

 น้ าตาลและกากน้ าตาล ต้องได้รับการตรวจสอบจาก Sugar Regulatory 
Administration (SRA) 

 สัตว์ทุกชนิด ต้องได้รับการตรวจสอบจาก Protected Areas and Wildife Bureau 
(PAWB)  

๒.๑.๒ มาตรการป้องกันการทุ่มตลาดและมาตรการกีดกันสินค้า 

หัวข้อนี้จะน าเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุ่มตลาดและมาตรการกีดกัน
สินค้า รวมถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้าทั้งหมด ๓ ฉบับ ดังนี้ 
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๒-๑๐ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

ก. Republic Act no. 7843  

ประเทศฟิลิปปินส์มีกฎหมายต่อต้านการทุ่มตลาดที่ตราขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ คือ 
Republic Act no. 7843 ซึ่งก าหนดไว้ในส่วนที่ ๒ ว่า “หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รับข้อมูลเรื่องการทุ่มตลาดจากอุตสาหกรรมในประเทศ
หรือรัฐมนตรีมีเหตุให้เชื่อว่า ใบแจ้งหนี้ หรือข้อมูล หรือหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรืองานแปลจาก
ล่ามที่ท าให้เข้าถึงได้โดยหน่วยงานของรัฐหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียว่า มีสินค้าในประเทศหรือ
ประเภทที่ได้รับการน าเข้า หรือขาย หรืออาจจะถูกขายในประเทศฟิลิปปินส์ในราคาที่ต่ ากว่า 
มูลค่าปกติ การน าเข้าหรือการขายสินค้าดังกล่าวอาจจะท าให้อุตสาหกรรมในประเทศได้รับ  
ความเสียหาย หรือท าให้การจัดต้ังธุรกิจหรือมีความเป็นได้ที่จะท าให้อุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้า  
ที่ใกล้เคียงดังกล่าวในฟิลิปปินส์เสียหาย ภายใน ๒๐ วัน หลังจากได้รับข้อมูลหรือการโต้แย้ง
ดังกล่าว จะต้องตัดสินกรณีการทุ่มตลาดจากข้อมูลที่ได้รับว่ามีเหตุให้เชื่อหรือไม่ และภายใน ๕ วัน 
หลังจากได้รับการโต้แย้งหรือข้อมูล รัฐมนตรีจะต้องแจ้งผู้น าเข้าและก าหนดให้ผู้น าเข้าส่งข้อมูล  
ภายใน ๑๐ วัน หลังจากวันที่ได้รับแจ้งถึงหลักฐานจากผู้ผลิตของสินค้าน าเข้าถึงมูลค่าปกติของ
สินค้าดังกล่าว หากไม่มีหลักฐานดังกล่าว รัฐมนตรีจะต้องพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู”่๖๔   

หลักเกณฑ์การพิจารณามูลค่าปกติของสินค้าเพื่อตัดสินว่ามีการทุ่มตลาดหรือไม่นั้น  
จะพิจารณาจากการเปรียบเทียบราคาสินค้าในการขายสินค้าทั่วไปส าหรับสินค้าที่ใกล้เคียงกัน 
เมื่ออยู่ในบริบทของการบริโภคภายในประเทศ ของประเทศส่งออกสินค้า ซึ่ง “ประเทศส่งออก” ใน
ส่วนนี้หมายถึง ประเทศผู้ผลิต หรือโรงงานผลิต  

อนึ่ง หลังจากรัฐมนตรีเห็นว่า มีเหตุให้เชื่อว่ามีการทุ่มตลาดเกิดขึ้น จะส่งเรื่องต่อให้
คณะกรรมาธิการด้านพิกัดอัตราภาษีศุลกากรของฟิลิปปินส์ (The Tariff Commission) พิจารณา
ว่าราคาน าเข้าส่งผลกระทบต่อราคาในประเทศอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ และในการพิจารณาว่า 
การจัดต้ังธุรกิจในประเทศท่ีผลิตสินค้าใกล้เคียงนั้นจะช้าลง จะต้องพิจารณาหลักฐานของ 
การปฏิบัติงานด้านการค้าของอุตสาหกรรมในอนาคต และในการพิจารณาความเสียหายนั้น 
จะต้องพิจารณาว่า  

(๑) สินค้าน า เข้านั้น เหมือน  หรือใกล้ เ คียงกับสินค้าที่ผลิตในอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ หรือท าจากวัสดุเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญ หรือแม้ว่าจะมี

                                                   
๖๔ Chan Robles Virtual Law Library, “Republic Act no. 7843,” 
http://www.chanrobles.com/republicactno7843.htm#.VOSk_S6yI3A (สบืค้นเม่ือ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘). 

http://www.chanrobles.com/republicactno7843.htm#.VOSk_S6yI3A
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๒-๑๑ 

องค์ประกอบหรือวัสดุที่แตกต่างกัน แต่มีวัตถุประสงค์เดียวกันหรือใกล้เคียง อาทิ 
เป็นสินค้าทดแทนของสินค้าที่ผลิตในประเทศฟิลิปปินส์ในปริมาณอย่างน้อย 
ร้อยละ ๑๐ ของการบริโภคภายในประเทศ (ซึ่งการค านวณปริมาณดังกล่าวจะได้
จากการสรุปการผลิตในประเทศโดยเฉลี่ยและการน าเข้าเฉลี่ย ลบจากการส่งออก
เฉลี่ยเป็นระยะเวลา ๓ เดือน ก่อนการคัดค้านการทุ่มตลาด) 

(๒) ปริมาณของสินค้าน าเข้าที่น ามาทุ่มตลาด และผลกระทบต่อราคาของสินค้า
ใกล้เคียงในตลาด ซึ่งคณะกรรมการจะต้องพิจารณาจากผลกระทบของสินค้า
น าเข้าต่อผู้ผลิตในประเทศ โดยพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง อาทิ  

 ยอดการขายลดลงร้อยละ ๕ หรือราคาขายลดลงร้อยละ ๒ เมื่อเปรียบเทียบ
กับการขายเฉลี่ยแต่ละเดือน ในช่วง ๓ เดือนก่อนหน้า หรือ  

 ปริมาณการผลิตลดลงร้อยละ ๕ เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตเฉลี่ย 
ต่อเดือน ในช่วง ๓ เดือนก่อนหน้า หรือ  

 ผลกระทบทางลบที่แท้จริงและความเป็นไปได้ของผลกระทบต่อการจ้างงาน 

มาตรา ๓๐๑ (๓) แห่ง Republic Act no. 7843 ก าหนดต่อไปว่า หากมีเหตุให้เชื่อว่า 
ปริมาณการทุ่มตลาดนั้นไม่ส าคัญ หรือความแตกต่างของราคานั้นน้อยกว่าร้อยละ ๒ ของ 
ราคาส่งออก คณะกรรมการพิกัดภาษีจะต้องยกเลิกกระบวนการสอบสวน แต่หากไม่เข้าเงื่อนไข
ดังกล่าว คณะกรรมการจะต้องส่ง เรื่องให้แก่คณะกรรมการพิเศษ (Special Committee)  
เพื่อสอบสวนต่อและก าหนดให้มีการจ่ายภาษีการทุ่มตลาด  "dumping duty" ซึ่ ง เท่ากับ 
ความแตกต่างระหว่างราคาส่งออกที่แท้จริง กับราคาปกติของสินค้าที่ตัดสินโดยกระบวนการ
สอบสวนดังกล่าว 

ข. Republic Act no. 7581 หรือ The Price Act 

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ มีการออกกฎหมายอีกฉบับที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการผูกขาด คือ 
กฎหมายว่าด้วยการก าหนดราคาสินค้า หรือ Price Act (RA 7581) แม้กฎหมายดังกล่าวจะได้รับ
การบัญญัติขึ้นมาเพื่อควบคุมราคาสินค้าในภาวะสงครามหรือภาวะฉุกเฉิน  แต่ก็มีบทบัญญัติ 
หลายข้อที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการผูกขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรา ๕ ซึ่งห้ามพฤติกรรม 
ที่เป็นการบิดเบือนราคา (price manipulation) ได้แก่ (๑) การกักตุนสินค้า (๒) การค้าก าไร 
เกินควร และ (๓) การฮั้วกันก าหนดราคาสินค้าโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การจ ากัดปริมาณการผลิต
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๒-๑๒ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

สินค้า เป็นต้น๖๕  บทลงโทษของผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรา ๕ นั้นค่อนข้างรุนแรง ได้แก่ โทษจ าคุกระหว่าง 
๕ - ๑๐ ปี และเสียค่าปรับจ านวนต้ังแต่  ๕,๐๐๐ เปโซ (ประมาณ ๓,๖๐๐ บาท) ถึง ๒ ล้านเปโซ 
(ประมาณ ๑.๔ ล้านบาท)๖๖   

อนึ่ง ข้อห้ามตามที่ก าหนดไว้ใน Republic Act no. 7581 หรือ The Price Act นี้ใช้บังคับ
เฉพาะกับสินค้าจ าเป็นขั้นพื้นฐาน (basic necessities) ตามค านิยามในมาตรา ๓ แห่ง  
Republic Act no. 10623 เท่านั้น๖๗ ตัวอย่างของสินค้าจ าเป็นขั้นพื้นฐาน เช่น ข้าว ข้าวโพด  
ขนมปัง เนื้อวัว เป็นต้น  อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมากฎหมายฉบับนี้ยังไม่มีการบังคับใช้ในทางปฏิบัติ 

                                                   
๖๕ Sec. 5. Illegal Acts of Price Manipulation. - Without prejudice to the provisions of existing laws on goods not 
covered by this Act, it shall be unlawful for any person habitually engaged in the production, manufacture, 
importation, storage, transport, distribution, sale or other methods of disposition of goods to engage in the following 
acts of price manipulation of the price of any basic necessity or prime commodity: 

(1) Hoarding, which is the undue accumulation by a person or combination of persons of any basic commodity 
beyond his or their normal inventory levels or the unreasonable limitation or refusal to dispose of, sell or 
distribute the stocks of any basic necessity of prime commodity to the general public or the unjustified taking 
out of any basic necessity or prime commodity from the channels of reproduction, trade, commerce and 
industry. There shall be prima facie evidence of hoarding when a person has stocks of any basic necessity or 
prime commodity fifty percent (50%) higher than his usual inventory and unreasonably limits, refuses or fails to 
sell the same to the general public at the time of discovery of the excess. The determination of a person's 
usual inventory shall be reckoned from the third month immediately preceding before the discovery of the 
stocks in case the person has been engaged in the business for at least three (3) months; otherwise, it shall 
be reckoned from the time he started his business.  

(2) Profiteering, which is the sale or offering for sale of any basic necessity or prime commodity at a price grossly 
in excess of its true worth. There shall be prima facie evidence of profiteering whenever a basic necessity or 
prime commodity being sold: (a) has no price tag; (b) is misrepresented as to its weight or measurement; (c) 
is adulterated or dilluted; or (d) whenever a person raises the price of any basic necessity or prime commodity 
he sells or offers for sale to the general public by more than ten percent (10%) of its price in the immediately 
preceding month: Provided, That, in the case of agricultural crops, fresh fish, fresh marine products, and other 
seasonal products covered by this Act and as determined by the implementing agency, the prima facie 
provisions shall not apply; and  

(3) Cartel, which is any combination of or agreement between two (2) or more persons engaged in the 
production, manufacture, processing, storage, supply, distribution, marketing, sale or disposition of any basic 
necessity or prime commodity designed to artificially and unreasonably increase or manipulate its price. There 
shall be prima facie evidence of engaging in a cartel whenever two (2) or more persons or business 
enterprises competing for the same market and dealing in the same basic necessity or prime commodity, 
perform uniform or complementary acts among themselves which tend to bring about artificial and 
unreasonable increase in the price of any basic necessity or prime commodity or when they simultaneously 
and unreasonably increase prices on their competing products thereby lessening competition among 
themselves. 

๖๖ Sec. 15. Penalty for Acts of Illegal Price Manipulation. - Any person who commits any act of illegal price 
manipulation of any basic necessity or prime commodity under Section 5 hereof shall suffer the penalty of 
imprisonment for a period of not less than five (5) years nor more than Fifteen (15) years, and shall be imposed a fine 
of not less than Five thousand pesos (P 5,000) nor more than Two million pesos (P 2,000,000).  
๖๗ Basic necessities’ are goods vital to the needs of consumers for their sustenance and existence in times of any of 
the cases provided under Section 6 or 7 of this Act such as, but not limited to, rice, corn, root crops, bread; fresh, 
dried or canned fish and other marine products; fresh pork, beef and poultry meat; fresh eggs; potable water in 
bottles and containers; fresh and processed milk; fresh vegetables and fruits; locally manufactured instant noodles; 
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๒-๑๓ 

ค . An Act to Prohibit Monopolies and Combination in Restraint of Trade  
(Act no. 3247)  

แม้ประเทศฟิลิปปินส์จะยังไม่มีกฎหมายแข่งขันทางการค้าที่เป็นกฎหมายเฉพาะ  
แต่มีกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการก ากับควบคุมพฤติกรรมที่เป็นการผูกขาด หรือจ ากัด 
การแข่งขัน ทั้งในประมวลกฎหมายอาญาฉบับแก้ไข (The Revised Penal Code - Act no. 3815) 
และในกฎหมายอ่ืน ๆ อีกหลายฉบับ โดยมีเนื้อหาสาระส าคัญ ดังนี้๖๘ 

  An Act to Prohibit Monopolies and Combination in Restraint of Trade (Act no. 
3247)  หรือกฎหมายห้ามการผูกขาดและการกระท าการร่วมกันเพื่ อจ ากัดการแข่งขัน  
ถูกตราขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๖๘ มีสาระส าคัญ คือ ห้ามพฤติกรรมที่เป็นการผูกขาด หรือกระท าการ
ร่วมกันในการจ ากัดการแข่งขัน หากแต่ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของพฤติกรรมที่อาจเป็น
การผูกขาดหรือการตกลงร่วมกันที่ท าให้เกิดการจ ากัดการแข่งขัน จึงท าให้บทบัญญัติดังกล่าวไม่มี
การบังคับใช้ในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม กฎหมายฉบับนี้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายจาก
การละเมิดกฎหมายนี้สามารถฟ้องร้องทางแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายได้เอง โดยมูลค่า 
ในการชดเชยความเสียหายสามารถสูงถึง ๓ เท่าของความเสียหายจริง หรือที่เรียกว่า " treble 
damages” เช่นเดียวกับในสหรัฐอเมริกา   

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติว่าด้วยการป้องกันการผูกขาดไว้
ในมาตรา ๑๘๖ แห่งประมวลกฎหมายอาญา (The Revised Penal Code – Act no. 3815)๖๙ ซึ่ง
ห้ามการกระท าดังต่อไปนี ้

                                                                                                                                                  
coffee; sugar; cooking oil; salt; laundry soap and detergents; firewood; charcoal; household liquefied petroleum gas 
(LPG) and kerosene; candles; drugs classified as essential by the Department of Health and such other goods as 
may be included under Section 4 of this Act;” 
๖๘ กฎหมายหลักฉบบัอ่ืนที่มีความเกี่ยวขอ้งกับการแข่งขันในประเทศฟิลิปปินส์ ดังนี้ 

๑. รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๓๐ (มาตรา ๑๒)  

๒. ประมวลกฎหมายแพ่งฉบับใหม่ (The New Civil Code – Republic Act no. 386) 

๓. Executive Order no. 45 ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง กระทรวงยุติธรรม (Department of Justice: DOJ) ได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็นองค์กรที่ดูแลด้านการแข่งขัน 

เพ่ิมเติมดู “Philippines Legislation and Jurisdiction”. http://mycc.gov.my/wp-content/uploads/2014/05/Philippines-
Legislation-and-Jurisdiction.pdf; ASEAN Competition Policy and Law. http://www.aseancompetition.org/aegc/aegc-
members/philippines (สืบค้นเม่ือ 28 สิงหาคม 2558). 
๖๙ “The Revised Penal Code (Act no. 3815) of 01 January 1932, article 186 provides that  
“The penalty of prison correctional in its minimum period or a fine ranging from 200 to 6,000 pesos, or both, shall be 
imposed upon:  

1. Any person who shall enter into any contract or agreement or shall take any part in any conspiracy or 
combination in the form of a trust or otherwise, in restraint of trade or commerce to prevent by arti- ficial 
means free competition in the market.  

 

http://mycc.gov.my/wp-content/uploads/2014/05/Philippines-Legislation-and-Jurisdiction.pdf
http://mycc.gov.my/wp-content/uploads/2014/05/Philippines-Legislation-and-Jurisdiction.pdf
http://www.aseancompetition.org/aegc/aegc-members/philippines
http://www.aseancompetition.org/aegc/aegc-members/philippines
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๒-๑๔ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

 การท าสัญญาหรือความตกลงร่วมกันเพื่อจ ากัดการแข่งขันในตลาด 

 การผูกขาดตลาดหรือร่วมกับผู้ประกอบการรายอ่ืนในการผูกขาดตลาด
เพื่อที่จะก าหนดราคาสินค้าในตลาด 

 การที่ผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย หรือ ผู้น าเข้าสินค้าในประเทศและในต่างประเทศ
ร่วมกันในการจ ากัดการแข่งขันเพื่อที่จะยกระดับราคาสินค้าที่จ าหน่าย 
ในประเทศ 

ความผิดตามกฎหมายดังกล่าวมีโทษทางอาญา คือ โทษจ าคุกต้ังแต่ ๖ เดือน ถึง ๒ ปี 
๔ เดือน และโทษปรับระหว่าง ๑๕ - ๑๕๐ เหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นอัตราที่ก าหนดขึ้นต้ังแต่ปี 
พ.ศ. ๒๔๗๕ หรือกว่า ๘๐ ปีมาแล้ว  อนึ่ง กฎหมายของฟิลิปปินส์มีบทลงโทษที่บังคับใช้กับ 
บุคคลธรรมดา เช่น ผู้บริหารบริษัท เท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงนิติบุคคล ซึ่งต่างกับในหลายประเทศ 
เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ ซึ่งมีโทษปรับทางแพ่งที่สูงเพื่อบังคับใช้กับ 
นิติบุคคลในกรณีที่เกิดการละเมิด อย่างไรก็ดี บทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญาดังกล่าว
ไม่ได้มีการบังคับใช้เช่นเดียวกัน เนื่องจากขาดแนวปฏิบัติที่สามารถน ามาใช้ในการพิจารณา
พฤติกรรมต้องห้ามตามกฎหมาย 

นอกจากกฎหมายที่กล่าวมาแล้ว ฟิลิปปินส์ยังมีกฎหมายที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ  
การแข่งขันทางการค้าในรายสาขา เช่น สาขาโทรคมนาคม สาขาพลังงาน และ สาขาการขนส่งทาง
ทะเล เป็นต้น  

ฟิลิปปินส์ตระหนักถึงความจ าเป็นในการมีกฎหมายแข่งขันทางการค้าที่สมบูรณ์ตาม
มาตรฐานสากล และได้มีการยกร่างกฎหมายต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ และมีการพิจารณา 
ร่างกฎหมายในหลายรัฐบาลแต่ก็ยังไม่ได้รับมติเห็นชอบ และจนถึงปัจจุบันประเทศฟิลิปปินส์ยัง 
ไม่มีกฎหมายการแข่งขันทางการค้า  อย่างไรก็ดี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ประธานาธิบดี Aquino 

                                                                                                                                                  

2. Any person who shall monopolize any merchandise or object of trade or commerce, or shall combine with 
any other person or persons to monopolize said merchandise or object on order to alter the price thereof by 
spreading false rumours or making use of any other article to restrain free competition in the market. 

3. Any person who, being a manufacturer, producer, or processor of any merchandise or object of any 
commerce or an importer of any merchandise or object of commerce from any foreign country, either as 
principal or agent, wholesaler or retailer, shall combine, conspire or agree in any manner with any person 
likewise engaged in the manufacture, production, processing, assembling or importation of such 
merchandise or object of commerce or with any other persons not so similarly engaged for the purpose of 
making transactions prejudicial to lawful commerce, or of increasing the market price in any part of the 
Philippines, or any such merchandise or object of commerce manufactured, produced, processed, 
ssembled in or imported into the Philippines, or of any article in the manufacture of which such 
manufactured, produced, processed, or imported merchandise or object of commerce is used.” 
 



โครงการวิจัย เรื่อง “กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์” 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๒-๑๕ 

ประกาศใช้ Executive Order 45 เพื่อท่ีจะให้มีหน่วยงานที่เข้ามาดูแลเรื่องการแข่งขันทางการค้า
ในฟิลิปปินส์ โดยการจัดต้ังส านักงานแข่งขันทางการค้า (Office of Competition - OFC)๗๐ ขึ้นมา
ภายใต้กระทรวงยุติธรรม (Department of Justice) โดยหน่วยงานดังกล่าวมีอ านาจหน้าที่ใน 
การสืบสวนสอบสวนและบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้าในประเทศ
ฟิลิปปินส์๗๑ การจัดต้ังหน่วยงานดังกล่าวมิได้เป็นการลิดรอนอ านาจตามกฎหมายของหน่วยงาน
ก ากับดูแลรายสาขา หรือ หน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ ที่บังคับใช้กฎหมายอยู่เดิม เช่น กระทรวงพาณิชย์
และอุตสาหกรรม (Department of Trade and Industry) ยังคงเป็นหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย
ว่าด้วยการก าหนดราคาสินค้าตามเดิม  เพียงแต่หน่วยงานที่ต้ังขึ้นมาใหม่จะเป็นผู้ด าเนินการใน
ส่วนของบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายอาญาที่ไม่มีเจ้าภาพในการบังคับใช้ที่ชัดเจนเท่านั้น   

อนึ่ง เนื่องจาก OFC ไม่มีรัฐบัญญัติรองรับอ านาจหน้าที่  ท าให้เขตอ านาจของ OFC 
ค่อนข้างจ ากัด  จึงยังไม่มีความชัดเจนว่า OFC จะด าเนินการในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการแข่งขันทางการค้าในประเทศฟิลิปปินส์ได้มากน้อยเพียงใด   

๒.๑.๓ สิทธิพิเศษที่ฟิลิปปินส์ให้แก่ผู้ประกอบการที่มีสัญชาติสมาชิกประเทศ
อาเซียนและผู้ประกอบการไทย 

AEC มีเป้าหมายที่จะให้นักลงทุนจากประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถเข้าไปลงทุนใน
ธุรกิจบริการในประเทศสมาชิกอ่ืน โดยได้รับสิทธิในการถือหุ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ ของหุ้น 
ที่เป็นทุนทั้งหมดของธุรกิจบริการนั้น ๆ  เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ประเทศสมาชิกอาเซียน
ได้มีการเจรจากรอบความตกลงด้านการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement 
on Services - AFAS) เพื่อที่จะให้ประเทศสมาชิกเจรจาและยื่นข้อเสนอในการเปิดเสรีภาคบริการ
อย่างค่อยเป็นค่อยไป ในปัจจุบัน อาเซียนได้มีการเจรจา AFAS แล้วทั้งหมด ๙ ครั้ง  อย่างไรก็ดี 
ผลจากการเจรจาครั้งที่ ๙ ของฟิลิปปินส์ยังไม่ถูกเปิดเผยเป็นข้อมูลสาธารณะ คณะผู้วิจัยจึง
น าเสนอผลการเปิดเสรีด้านการค้าบริการฉบับที่ ๘ ในหัวข้อนี้แทน 

การเจรจา AFAS ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนแรกเกี่ยวกับการเปิดเสรีสาขาบริการ
ตามข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal Commitment) ข้อผูกพันที่ประเทศสมาชิกให้ไว้ในส่วนนี้จะ 

                                                   
๗๐ Department of Justice, “Office for Competition,” http://www.doj.gov.ph/office-for-competition.html (สืบคน้เม่ือ ๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘).  
๗๑ ASEAN Competition Policy and Law, “OFC Policy Paper no. 1,” 
http://www.aseancompetition.org/files/documents/content/articles_publications/165-ofc-policy-paper-
no1_1382871579.pdf, (สบืค้นเม่ือ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘). 

http://www.doj.gov.ph/office-for-competition.html
http://www.aseancompetition.org/files/documents/content/articles_publications/165-ofc-policy-paper-no1_1382871579.pdf
http://www.aseancompetition.org/files/documents/content/articles_publications/165-ofc-policy-paper-no1_1382871579.pdf


โครงการวิจัย เรื่อง “กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์” 

๒-๑๖ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

มีผลบังคับใช้กับภาคบริการทุกสาขา  และส่วนที่สองข้อยกเว้นตามหลักการประติบัติเยี่ยงชาติที่
ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง ซึ่งส่วนมากจะเป็นผลของการเปิดเสรีตามหลักต่างตอบแทน 

ก.  ข้อจ ากัดในการเปิดเสรีสาขาบริการตามข้อผูกพันทั่ ว ไป  (Horizontal 
Commitment) 

ตารางข้อผูกพันทั่วไป (The Schedule of Horizontal Commitment) ภายใต้ผลการเจรจา 
AFAS ฉบับที่  ๘ ระบุข้อจ ากัดของการเข้าสู่ตลาด (market access) ในประเทศฟิลิปปินส์ 
ไว้ ๒ ประการ๗๒ คือ การจัดต้ังธุรกิจเพื่อให้บริการ (commercial presence)๗๓ และข้อจ ากัด
เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (movement of natural persons) 

 การจัดต้ังธุรกิจเพื่อให้บริการ (commercial presence) 
ประเทศฟิลิปปินส์ก าหนดรายการกิจการที่สงวนไว้ส าหรับชาวฟิลิปปินส์ โดยชาวต่างชาติ 
ถูกจ ากัดให้เป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกิจการที่กฎหมายก าหนดให้สงวนไว้ส าหรับชาวฟิลิปปินส์
เท่านั้น นอกจากน้ี ผู้บริหารและผู้จัดการส านักงานต้องเป็นบุคคลสัญชาติฟิลิปปินส์เท่านั้น 

The Corporation Code of the Philippines ก าหนดเรื่องหลักเกณฑ์การจดทะเบียน  
การอนุญาต และการควบคุมบรรดาบริษัทห้างหุ้นส่วนที่จัดต้ังขึ้นในประเทศฟิลิปปินส์ ประเภทของ
การจัดต้ังธุรกิจในประเทศฟิลิปปินส์ จ าแนกได้เป็น ๒ ประเภทหลัก ดังนี้๗๔ 

องค์กรภายใต้กฎหมายฟิลิปปินส์ 

- กิจการท่ีเป็นเจ้าของคนเดียว (Sole proprietorship)  

- ห้างหุ้นส่วน (Partnerships)๗๕  
- บริษัทจ ากัด (Corporations)๗๖  

                                                   
๗๒ ASEAN Secretariat, “Philippines – Schedule of specific commitments,” http://www.asean.org/archive/19339.pdf, 
(สืบค้นเม่ือ ๔ กุมพาพันธ์ ๒๕๕๘). 
๗๓ ในเนื้อความนี้ หมายถึง Mode 3 Commercial Presence หมายถึง ผู้ให้บริการรเข้ามาจัดตั้งธุรกิจในประเทศของผู้รับบริการ  ซึ่ง
จัดเป็นหนึ่งใน ๔  รูปแบบการค้าบริการ (Mode of Supply) ตามค านิยาม Article I:2 ภายใต้ ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้า
บริการ (Geneeral Agreeement on Trade and Services: GATS). World Trade Organization, “Basic Purpose and 
Concepts,” http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/cbt_course_e/c1s3p1_e.htm (สืบค้นเม่ือ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘). 
๗๔ The Official Gazette of the Government of Philippines, “Registering a Business,” 
http://investphilippines.gov.ph/setting-up/registering-a-business/ (สืบค้นเม่ือ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘). 
๗๕ ห้างหุ้นส่วนเป็นนิติบุคคลที่มีสถานะทางกฎหมายแยกออกจากสมาชิกของนิติบุคคล หุ้ นส่วนอาจจะเป็นหุ้นส่วนทั่วไปหรือ
หุ้นส่วนจ ากัดขึ้นอยู่กับความรับผิดของหุ้นส่วน และจะต้องจดทะเบียนกับคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ด้วยเงินทุนไม่น้อยกว่า   
๓ ล้านเปโซ (หรือประมาณ ๒.๒ ล้านบาท)  
๗๖ บริษัทจ ากัด คือ นิติบุคคลภายใต้ประมวลบริษัท (Corporation Code) และก ากับโดยคณะกรรมการก ากับตลาดหลักทรัพย์ 
มีสถานะแยกออกจากผู้ถือหุ้น และจะต้องประกอบด้วยห้าถึงสิบห้าคน โดยแต่ละคนจะต้องถืออย่างน้อยหนึ่งหุ้น และจะต้อง 
จดทะเบียนกับคณะกรรมการก ากับตลาดหลักทรัพย์ด้วยเงินทุนไม่น้อยกว่า ๕ ล้านเปโซ (หรือประมาณ ๓.๗ ล้านบาท) 

http://www.asean.org/archive/19339.pdf
http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/cbt_course_e/c1s3p1_e.htm
http://investphilippines.gov.ph/setting-up/registering-a-business/


โครงการวิจัย เรื่อง “กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์” 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๒-๑๗ 

องค์กรภายใต้กฎหมายต่างประเทศ 

- ส านักงานสาขา (Branch Office)  
- ส านักงานตัวแทน (Representative Office)  

- ส านั ก ง าน ใหญ่ ส่ วนภู มิ ภ าค  (Regional Headquarters - RHQ / Regional 
Operating Headquarters - ROHQ)  

ส าหรับรายละเอียดของบริษัทแต่ละประเภท กรุณาดูข้อ ๒.๔.๑ กฎหมายการค้า และ
ตารางที่ ๒.๕ ประกอบ 

อนึ่ง รัฐเท่านั้นที่สามารถเป็นเจ้าของที่ดินสาธารณะ ชาวฟิลิปปินส์ หรือบริษัท หรือองค์กร
ที่ชาวฟิลิปปินส์ถือหุ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ สามารถถือครองที่ดินนอกเหนือจากที่ดินสาธารณะ 
และสามารถเป็นเจ้าของที่ดินผ่านการเช่าได้  ทั้งนี้ บริษัท (Corporations) หรือห้างหุ้นส่วน 
(Partnerships) ที่มีผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติไม่เกินร้อยละ ๔๐ สามารถถือครองที่ดินของเอกชนได้  
ดังนั้นนักลงทุนชาวไทยที่ประสงค์จะเข้าไปจัดต้ังกิจการในฟิลิปปินส์ควรตรวจสอบสถานะของที่ดิน
ในประเทศฟิลิปปินส์ที่ต้องการไปต้ังส านักงานว่าสอดคล้องกับสัดส่วนผู้ถือหุ้นในกิจการของตน
หรือไม่ 

นอกจากนี้  ประเทศฟิลิปปินส์ยังมี การบัง คับใช้หลักการประติบั ติ เยี่ ยงคนชาติ 
(National Treatment)๗๗ โดยจ ากัดการเข้าถึงสินเชื่อในประเทศของบริษัทต่างชาติที่ประกอบ
กิจการที่ไม่ใช่การผลิต โดยก าหนดให้บริษัทต่างชาติต้องมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนที่ร้อยละ ๕๐ ต่อ 
ร้อยละ ๕๐ กล่าวคือ ต้องมีหนี้สินไม่เกินครึ่งหนึ่งของทุนบริษัท จึงจะสามารถเข้าถึงสินเชื่อใน
ประเทศฟิลิปปินส์ได้  

 การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (movement of natural persons) 
การเข้าประเทศและพักอาศัยชั่วคราวในประเทศฟิลิปปินส์ของบุคคลธรรมดาต่างชาติ 

ที่ไม่มีถิ่นพ านักในประเทศฟิลิปปินส์ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการ สามารถท าได้หากรัฐบาล
พิจารณาแล้วเห็นว่า ประเทศฟิลิปปินส์ขาดแคลนบุคคลากรที่มีความสามารถและประเภทของ
บริการที่ชาวต่างชาตินั้นเป็นที่ต้องการสมควรได้รับการส่งเสริม  อนึ่ง การเข้าและท างานใน
ประเทศฟิลิปปินส์ยังต้องเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายภายในประเทศฟิลิปปินส์ด้วย 

 

 

                                                   
๗๗ คณะกรรมการร่วม WTO, “Glossary of Terms,” http://www.wtothailand.or.th/glossary.php?glossary_flag=n (สืบค้นเม่ือ 
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘). 

http://www.wtothailand.or.th/glossary.php?glossary_flag=n


โครงการวิจัย เรื่อง “กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์” 

๒-๑๘ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

( ข )ข้ อยก เ ว้ นตามหลั กกา รประติ บั ติ เ ยี่ ย ง ชาติ ที่ ไ ด้ รั บอนุ เ ค ราะห์ ยิ่ ง  
(Most Favoured Nation Treatment Exemptions- MFN Exemptions)๗๘ 

โดยทั่วไปแล้ว  การเปิดเสรีที่ระบุในตารางข้อผูกพันจะหมายถึงการให้สิทธิแก่สมาชิก
อาเซียนอย่างเท่าเทียมกัน แต่ละประเทศสมาชิกอาจสงวนสาขาบริการบางสาขาไว้ส าหรับ 
การเจรจาแบบทวิภาคี (bilateral) กับประเทศคู่ค้าของตนเป็นราย ๆ ซึ่งมักเป็นการเปิดเสรี 
แบบต่างตอบแทน ในตารางข้อผูกพันของฟิลิปปินส์นั้นได้ระบุสาขาที่มีข้อยกเว้นดังกล่าว 
ดังที่ปรากฏในตารางท่ี ๒.๑ ด้านล่าง 

ตารางที่ ๒.๑ สาขาบริการที่มีข้อยกเว้นจากการประติบัติเยี่ยงชาติท่ีได้รับการอนุเคราะห์ย่ิง 

สาขาบริการ รายละเอียดของการยกเว้น เหตุผลที่ยกเว้น ระยะเวลาในการยกเว้น 

ทุกสาขา การให้วีซ่าประเภทพิเศษส าหรับ
ผู้ ค้ าและนักลงทุนของประเทศ 
ที่ฟิลิปปินส์ลงนามสนธิสัญญาเรื่อง
สิทธิของผู้ค้าและนักลงทุน ภายใต้  
วีซ่าดังกล่าว จะได้รับการยกเว้น 
การทดสอบตลาดแรงงาน (labour 
market test) และให้มีกระบวนการ
เข้าเมืองที่ง่ายขึ้น 

 

เพื่ออ านวยความสะดวกเรื่อง
การเข้าเมือง บนพื้นฐานของ
ห ลั ก ต่ า ง ต อ บ แ ท น เ พื่ อ
ป ร ะ โ ย ช น์ ท า ง ก า ร ค้ า  
การลงทุน และกิจกรรมอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

  

 

ตามที่ก าหนดในสนธิสัญญา
ทวิภาคีเรื่องสิทธิการเข้าเมือง
ของผู้ค้าและนักลงทุน 

 

 

บริการเดินเรือ 
(การขนส่งสินค้า)  

Executive Order 769 ก าหนดให้มี
การแบ่งการขนส่งสินค้ากับประเทศ
ที่ เ ป็ น ส ม า ชิ ก  UNCTAD Liner 
Code และภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว 
จะได้รับการขนส่งสินค้าออกและเขา้
ประเทศฟิลิปปินส์ร้อยละ ๔๐ 

 

เพื่ อให้ เกิดความ ม่ันใจใน 
การขนส่งสินค้าอย่างรวดเร็ว
จากประเทศฟิลิปปินส์ 

  
 

ไม่มีก าหนด 

การค้าชายฝั่ง การเข้ าถึ งการขนส่ งทางทะเลนั้ น 
ถูกจ ากัดส าหรับเรือที่คนฟิลิปปินส์เป็น
เจ้าของหรือจดทะเบียนในฟิลิปปินส์
เท่านั้น  อย่างไรก็ตาม ประเทศที่ มี
ส น ธิ สั ญ ญ า กั บ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ เ รื่ อ ง
สัมพันธไมตรี การค้าและการเดินเรือจะ
ได้ รับสิทธิ ให้ เข้าถึ งการ เดินเรือใน
ประเทศ  

จ าเป็นต้องมีการเจรจาแบบ
ต่างตอบแทน 

 
 

ตามที่ก าหนดในสนธิสัญญา
ทวิภาคี เ รื่ องสัมพันธไมตรี 
การค้าและการเดินเรือ 

 

การธนาคารและ
บริการทางการเงิน
อ่ืน  
(รวมถึงประกันภัย)  

ในกรณีการอนุญาตให้ตั้งกิจการหรือ
ขยายกิจการที่มีอยู่แล้วในภาคบริการ
ทางการเงินในฟิลิปปินส์นั้น การปฏิบัติ
ที่ ดี กว่ านั้ น เป็น ไปตามที่ ตกลงบน

เพื่อสนับสนุนให้มีการเปิดเสรี
ก า ร บ ริ ก า ร ท า ง ก า ร เ งิ น
ร ะ ห ว่ า ง ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ แ ล ะ
ประเทศสมาชิกในลักษณะที่

ไม่มีก าหนด 

                                                   
๗๘ อ้างแล้ว.  



โครงการวิจัย เรื่อง “กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์” 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๒-๑๙ 

สาขาบริการ รายละเอียดของการยกเว้น เหตุผลที่ยกเว้น ระยะเวลาในการยกเว้น 

 พื้ น ฐ านขอ งค ว าม ร ะ มัด ร ะ วั ง ใ น 
การตัดสินใจ ให้แก่ผู้ให้บริการทางการ
เ งิ น ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ คู่ สั ญญ า เ รื่ อ ง 
การให้บริการทางการเงินในฟิลิปปินส์ 

ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร พั ฒ น า ใ น 
ภาคการเงินของประเทศ 

 

๒.๑.๔ กฎหมายการท างานของคนต่างด้าว 

ในป ีพ.ศ. ๒๕๕๕ ประเทศฟิลิปปินส์มีจ านวนประชากรมากเป็นอันดับสองในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน๗๙ แต่ในขณะเดียวกันก็มีอัตราการว่างงานสูงที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน
เช่นกัน๘๐  สถิติดังกล่าวบ่งชี้ว่า ตลาดแรงงานของประเทศฟิลิปปินส์ไม่ค่อยเป็นที่น่าดึงดูดส าหรับ
แรงงานต่างชาตินัก และอัตราการว่างงานที่สูงยังเป็นสาเหตุที่ท าให้แรงงานฟิลิปปินส์จ านวนมาก
ต้องออกไปท างานนอกประเทศ  อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจของประเทศฟิลิปินส์ก าลังส่งสัญญาณ 
ไปในทางที่ดี โดยพิจารณาจากระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจซึ่งมีแนวโน้มดีขึ้น และจาก 
การคาดการณ์ของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียที่กล่าวไว้ข้างต้น จึงมีความเป็นไปได้ว่าระดับ 
การจ้างงานในประเทศฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะแรงงานทักษะและผู้เชี่ยวชาญจะเพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็น
โอกาสส าหรับผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพคนไทยที่สนใจเข้าไปท างานในประเทศฟิลิปปินส์ 

ในส่วนนี้จะน าเสนอกฎหมายที่ก ากับควบคุมผู้เชี่ยวชาญใน ๗ สาขาวิชาชีพ ได้แก่ วิศวกร 
สถาปนิก ช่างส ารวจ แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ และนักบัญชี ซึ่งเป็นสาขาวิชาชีพที่ประเทศ
ฟิลิปปินส์มีข้อตกลง Mutual Recognition Arrangements (MRAs)๘๑ กับประเทศสมาชิกอาเซียน 

                                                   
๗๙ ASEAN Secretariat, ASEAN Statistical Yearbook, 13. 
๘๐ อ้างแล้ว, ๒๒. 
๘๑ รายละเอียดของ MRAs ถูกก าหนดไว้ใน Article V Mutual Recognition ของความตกลงด้านการค้าบริการของอาเซียน 
(ASEAN Framework Agreement on Services หรือ AFAS) ซึ่งรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนลงนามไว้เม่ือวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๓๘ ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย  MRAs มีวัตถุประสงค์เพื่ออ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้เชี่ยวชาญในสาขา
วิชาชีพบริการ โดยส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ เพิ่มโอกาสในการจ้างงานในแรงงานผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
และสร้างการยอมรับในการเทียบระดับฝีมือของผู้ เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาร่วมกัน เพื่อให้ตลาดแรงงานอาเซียนมีประสิทธิภาพ 
ศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขัน โดยการยอมรับคุณสมบัติร่วมตามข้อตกลง MRAs ทั้งนี้ข้อก าหนดของแต่ละสาขา
วิชาชีพในแต่ละประเทศคู่สัญญาขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ ความยุติธรรม และหลักปฏิบัติต่างตอบแทน  โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่
อ านวยความสะดวกในการน ามาตรการต่าง ๆ ตามข้อตกลง MRAs มาใช้ในฟิลิปปินส์ คือ Professional Regulatory Commission 
(PRC) และกระทรวงแรงงานของฟิลิปปินส์ (Department of Labor and Employment หรือ DOLE)  ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติมที่
เกี่ยวกับภาพรวมของคุณสมบัติ เงื่อนไข หลักฐานเอกสารประกอบ และขั้นตอนการในการขออนุญาตส าหรับทั้ง ๗ สาขาอาชีพ
สามารถศึกษาได้จาก Rafaelita M. Aldaba, “ASEAN Economic Community 2015: Labor Mobility and Mutual Recognition 
Arrangements on Professional Services,” http://dirp3.pids.gov.ph/ris/dps/pidsdps1304.pdf (สืบค้นเม่ือ ๑๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘). 

http://dirp3.pids.gov.ph/ris/dps/pidsdps1304.pdf


โครงการวิจัย เรื่อง “กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์” 

๒-๒๐ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

เพื่ออ านวยความสะดวกในการเทียบระดับฝีมือของผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง  ๆ โดยการยอมรับ
คุณสมบัติร่วม เช่น คุณสมบัติด้านการศึกษา (หลักสูตรการศึกษา และใบปริญญาบัตร) และ
คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และประสบการณ์ท างาน) เป็นต้น  

ก. วิศวกร 

สาขาวิศวกรรมที่ถูกก ากับดูแลตามกฎหมายในประเทศฟิลิปปินส์ และที่คาดว่าน่าจะ 
เป็นประโยชน์ต่อคนไทย ได้แก่ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเกษตร และ
วิศวกรรมเครื่องกล๘๒  ดังนั้น ส่วนนี้จะน าเสนอคุณสมบัติของผู้ที่สามารถท างานเป็นวิศวกร 
๔ สาขาข้างต้นตามกฎหมายของฟิลิปปินส์ ดังนี้ 

วิศวกรโยธา (Civil Engineer) 

กฎหมายที่ก ากับควบคุมวิชาชีพวิศวกรโยธาในประเทศฟิลิปปินส์ คือ Republic Act no. 
544 - An Act to Regulate the Practice of Civil Engineering in the Philippines ถูกตราขึ้นครั้ง
แรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๓ หรือเพียงสี่ปีหลังจากฟิลิปปินส์ได้รับเอกราชจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นถึงความส าคัญของวิศวกรรมโยธาและอุตสาหกรรมก่อสร้างต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ในประเทศฟิลิปปินส์ในยุคแรก  กฎหมายดังกล่าวมีข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับอาชีพวิศวกรโยธา  
ที่ส าคัญได้แก่ การก าหนดให้ผู้ท่ีต้องการท างานเป็นวิศวกรโยธาในฟิลิปปินส์ต้องผ่านการสอบ
ข้อเขียนเฉพาะทางที่ออกโดยสภาวิศวกรโยธา (Board for Civil Engineers)๘๓  โดยการจัดสอบจะ
จดัขึ้นทุกปีที่กรุงมะนิลา  

มาตรา ๑๒ ก าหนดให้ผู้สมัครสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรโยธาต้องมี คุณสมบัติ
ครบถ้วนก่อนวันที่สมัครสอบ ดังต่อไปนี้๘๔  

                                                   
๘๒ สาขาวิศวกรรมที่เหลือมีความส าคัญต่อประเทศฟิลิปินส์โดยเฉพาะ เช่น วิศวกรรมการบิน (Aeronautical engineering) และ
วิศวกรรมทางน้ าและทะเล (Naval architecture and marine engineering) เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่เป็นหมู่เกาะจ านวนมาก 
ท าให้มีความจ าเป็นต้องใช้และพัฒนาการคมนาคมทางน้ าและอากาศ  
๘๓ Section 8. Examination Requirement.” All applicants for registration for the practice of civil engineering shall be 
required to pass a technical examination as hereinafter provided. 
๘๔ Section 12. Qualifications for Examination.” Any person applying for admission to the civil engineering examination 
as herein provided shall, prior to the date of the examination, establish to the satisfaction of the Board that he has the 
following qualifications:  

a. Be at least twenty-one years of age;  
b. Be a citizen of the Philippines;  
c. Be of good reputation and moral character; and d. Be a graduate of a four-year course in civil 

engineering from a school, institute, college or university recognized by the Government or the State wherein it is 
established. 
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๒-๒๑ 

(ก) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๑ ปี 

(ข) เป็นพลเมืองฟิลิปปินส์ 

(ค) มีชื่อเสียงและศีลธรรมที่ดี 

(ง) ส าเร็จการศึกษาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรสี่ปีจากโรงเรียน สถาบัน   วิทยาลัย หรือ
มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลของประเทศที่ต้ังอยู่ 

บทบัญญัติในมาตรา ๑๒ จึงเป็นข้อจ ากัดส าคัญส าหรับวิศวกรต่างชาติที่ต้องการท างาน
เป็นวิศวกรโยธาในประเทศฟิลิปปินส์ เนื่องจากการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรโยธาในประเทศ
ฟิลิปปินส์ถูกสงวนไว้ส าหรับผู้มีสัญชาติฟิลิปปินส์เท่านั้น  อย่างไรก็ดี ผู้มีสัญชาติฟิลิปปินส์  
ที่ต้องการเป็นวิศวกรโยธานั้นสามารถส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศก็ได้ ซึ่งสะท้อนว่า
สถาบันการศึกษาในฟิลิปปินส์อาจไม่สามารถผลิตวิศวกรโยธาได้เพียงพอต่อความต้องการของ
ตลาดได้ จึงน่าจะเป็นโอกาสส าหรับวิศกรไทยที่มีคุณสมบัติตามข้อยกเว้นจากการขึ้นทะเบียนเป็น
วิศวกรภายใต้มาตรา ๑๕ (๑) ดังต่อไปนี้๘๕ 

(๑) ทหารหรือบุคคลที่มีรายชื่อในกองทัพสหรัฐอเมริกาและฟิลิปปินส์ และข้าราชการ  
พลเรือนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและฟิลิปปินส์ ที่ท างานเกี่ยวกับวิศวโยธาอยู่กับสหรัฐอเมริกา
และฟิลิปปินส์ 

(๒) วิศวกรโยธาหรือผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการติดต่อโดยรัฐบาลฟิลิปปินส์โดยเฉพาะเพื่อเป็น
ที่ปรึกษาหรือออกแบบสิ่งก่อสร้าง 

ดังนั้น แม้ว่าวิศวกรโยธาต่างชาติทั่วไปจะไม่สามารถเข้าไปท างานเป็นวิศวกรโยธาใน
ประเทศฟิลิปินส์ได้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านสัญชาติตามมาตรา ๑๒ (ข)  กฎหมายของฟิลิปปินส์ก็
เปิดช่องให้วิศวกรต่างชาติสามารถเข้าไปท างานให้กับรัฐบาลฟิลิปปินส์ตามมาตรา ๑๕ (๑) ซึ่ง
น่าจะมีสาเหตุมาจากอุปสงค์ต่อวิศวกรโยธาในอุตสาหกรรมก่อสร้างเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ในประเทศดังที่กล่าวไว้เบื้องต้น นอกจากนี้ มาตราดังกล่าวยังสะท้อนความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด

                                                   
๘๕ Section 15. Exemption from Registration.” 
1. Registration shall not be required of the following persons: 

a. Officers or enlisted men of the United States and Philippine Armed Forces, and civilian employees of the 
Government of the United States stationed in the Philippines while rendering civil engineering services for the United 
States and/or Philippines. 

b. Civil engineers or experts called in by the Philippine Government for consultation, or specific design and 
construction of fixed structures as defined under this Act, provided that their practice shall be limited to such work. 



โครงการวิจัย เรื่อง “กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์” 

๒-๒๒ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

ระหว่างประเทศฟิลิปปินส์กับสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาณานิคม โดยการให้สิทธิพิเศษแก่
ข้าราชการของสหรัฐอเมริกาด้วย 

วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Engineer) 

กฎหมายที่ก ากับควบคุมวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศฟิลิปปินส์  คือ Republic Act 
no. 9292 – Electronics and Communications Engineering Act of the Philippines หรือ 
Electronics Engineering Law of 2004 ซึ่ ง ถู กตราขึ้ น เมื่ อปี  พ .ศ .  ๒๕๔๗  เพื่ อควบ คุม 
การขึ้นทะเบียน การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ และช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
มีบทบัญญัติที่ส าคัญ ได้แก่ การก าหนดให้ผู้ที่ ต้องการประกอบอาชีพวิศวกรอิเล็คทรอนิกส์ 
( Professional Electronics Engineer – PECE ห รื อ  Electronics Engineer - ECE) ห รื อ 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ Electronics Technician (ECT) ต้องผ่านการสอบใบอนุญาตที่จัดขึ้นโดย 
คณะกรรมการก ากับดูแลวิชาชีพ หรือ Professional Regulation Commission (PRC)๘๖  

มาตรา ๑๔ ก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าสอบวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้๘๗ 

                                                   
๘๖ Section 13. Licensure Examination. - Except as otherwise specifically provided in this Act, all applicants seeking to 
be registered and licensed as Electronics Engineers and Electronics Technicians, shall undergo the required 
examinations to be given by the Board in such places and dates as the Commission may designate in accordance 
with the provisions of Republic Act no. 8981.  
คณะกรรมการก ากับดูแลวิชาชีพ หรือ Professional Regulation Commission (PRC) เป็นหน่วยงานของรัฐบาล มีหน้าที่บริหาร 
ด าเนินการ และบังคับใช้กฎหมาย ข้อบังคับ และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับ ๔๓ สาขาวิชาชีพในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่ง
รวมถึงวิชาชีพ ๗ สาขาที่มีการจัดท า ASEAN MRAs ด้วย โดยภายใต้ PRC จะมีคณะอนุกรรมการก ากับดูแลวิชาชีพ (Professional 
Regulatory Boards - PRB) จ านวนทั้งสิ้น ๔๓ ชุด ซ่ึงท าหน้าที่ก ากับดูแลวิชาชีพแต่ละสาขา เพิ่มเติมดู Professional Regulation 
Commission, “About Us,” http://www.prc.gov.ph/about/default.aspx?id=11 (สืบค้นเม่ือ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘). 
๘๗ SEC. 14. Qualifications for Examinations. - In order to be allowed to take the examination for Electronics Engineer or 
Electronics Technician, an applicant must, at the time of the filing of his/her application, establish to the satisfaction of 
the Board that:  

(a) He/She is a citizen of the Philippines or of a foreign country qualified to take the examination as provided 
for in Section 33 of this Act;  

(b) He/She is of good moral character and had not been convicted by a court of law of a criminal offense 
involving moral turpitude;   

(c) For the Electronics Engineering examinations, he/she is a holder of a degree of Bachelor of Science in 
Electronics and Communications Engineering or Electronics Engineering, or subject to compliance with minimum 
requirements to be prescribed by the Board, such equivalent and/or related engineering course or program from any 
school, institute, college, or university recognized by the Government or the State where it is established, after 
completing a resident collegiate course equivalent to that of a full baccalaureate degree;  

(d) For the Electronics Technician examinations:  

 

http://www.prc.gov.ph/about/default.aspx?id=11
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๒-๒๓ 

(ก) เป็นพลเมืองฟิลิปปินส์ หรือประเทศอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติในการสอบขึ้นทะเบียนตาม
มาตรา ๓๓ หลักปฏิบัติต่างตอบแทน (Foreign reciprocity) กล่าวคือ ผู้สมัครต่างชาติจะได้รับ
พิจารณาให้ขึ้นทะเบียนเป็น PECE  ECE หรือ  ECT ในประเทศฟิลิปปินส์ หาก PECE  ECE หรือ  
ECT สัญชาติฟิลิปปินส์ได้รับสิทธิที่เกี่ยวกับเกณฑ์การสอบและการขึ้นทะเบียนที่เท่าเทียมกันใน
ประเทศของผู้สมัครต่างชาตินั้น รวมถึงการออกใบอนุญาตที่ออกโดยสภาหรือคณะกรรมการและ
ปริญญาบัตรที่ออกโดยสถาบันการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับโดยรัฐบาลฟิลิปปินส์๘๘  

(ข) มีคุณธรรมอันดีงามและไม่เคยต้องคดีอาญาในความผิดที่ร้ายแรง 

(ค) ส าหรับการสอบวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สมัครต้องจบปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
โดยมีคุณสมบัติเทียบเท่าปริญญาตรี 

(ง) ส าหรับการสอบช่างอิเล็กทรอนิกส ์

 ส าเร็จการศึกษาช่างเทคนิค หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์ ใน
หลักสูตรอาชีวศึกษาหรือหลักสูตรเทียบเท่าจากสถานศึกษาประเภทใดก็ได้ 
ที่เป็นที่ยอมรับโดยรัฐของประเทศนั้น  ๆ โดยระยะเวลาในการศึกษาต้อง 
ไม่ต่ ากว่า ๒ ปี  

                                                                                                                                                  
(1) is a graduate of an Associate, Technician, Trade or Vocational course in electronics or, subject to the 

evaluation of the Board, such equivalent and/or related formal or non-formal course or program from any school, 
college, university or training institution recognized by the Government or the State where it is established, after 
completing a resident course or program of not less than two (2) years, or  

(2) has completed at least the minimum third-year equivalent of a Bachelor of Science program in 
Electronics and Communications Engineering or Electronics Engineering program according to CHED guidelines, or, 
subject to the evaluation of the Board such equivalent and/or related engineering course or program from any school, 
institute, college or university recognized by the Government or State where it is established; 
๘๘ SEC. 33. Foreign Reciprocity. - No foreigner shall be admitted for registration as Professional Electronics Engineer, 
Electronics Engineer or Electronics Technician with or without examination under this Act unless he/she proves in the 
manner as provided by the Board that, by specific provisions of law, the country, state or province of which he/she is 
a citizen, subject or national, or in accordance with international treaties, agreements and/or covenants to which their 
country, state or province is a signatory, admits Filipino citizens to practice as Professional Electronics Engineer, 
Electronics Engineer or Electronics Technician after an examination or registration process on terms of strict and 
absolute equality with the citizens, subjects or nationals of said country, including the unconditional recognition of 
professional licenses issued by the Board and/or the Commission and prerequisite degrees/diplomas issued by 
institutions of learning duly recognized by the government of the Philippines. 
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๒-๒๔ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

 ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อยเทียบเท่าชั้นปีที่ ๓ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามคู่มือคณะกรรมการอุดมศึกษาของฟิลิปปินส์ (Commission on Higher 
Education - CHED)๘๙ หรือผ่านการประเมินของคณะอนุกรรมการก ากับดูแล
วิชาชีพ (Professional Regulatory Boards - PRB)๙๐ ว่าเป็นหลักสูตรหรือ
สถาบันซึ่งเป็นที่ยอมรับ 

มาตรา ๑๘ ก าหนดคุณสมบัติและตารางเวลาในการสมัครเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ
ทางวิชาชีพวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ PECE ดังนี้๙๑ 

(ก) ได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียนและบัตรประจ าตัวผู้ให้บริการทางวิชาชีพวิศวกร
อิเล็กทรอนิกส์ ECE 

(ข) เป็นสมาชิกของ Accredited Professional Organization (APO)๙๒  

(ค) มีหลักฐานแสดงประสบการณ์ในการท างานธุรกิจส่วนตัว หรือร่วมงานในบริษัท
ภาครัฐหรือเอกชน มีรายละเอียดดังนี้ 

 ระบุระยะเวลาที่ท างาน ชื่อบริษัท หน้าที่ที่รับผิดชอบ และผลงานที่เกี่ยวข้อง 

                                                   
๘๙ คณะกรรมการอุดมศึกษาของฟิลิปปินส์ Commission on Higher Education - CHED) ได้รับการก่อตั้งขึ้น เม่ือวันที่ ๑๘ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ โดย Republic Act no. 7722 หรือที่เรียกว่า The Higher Education Act of 1994 CHED เป็นหน่วยงาน
ของรัฐบาล ท าหน้าที่ก าหนดและวางแผนนโยบายและกลยุทธด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพิ่มเติมดู Commission on Higher 
Education, “About CHED,” http://www.ched.gov.ph/index.php/home/about-ched/background/ (สืบค้นเม่ือ ๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๘). 
๙๐ ดูเชิงอรรถที่ ๓๖ 
๙๑ SEC. 18. Qualifications and Schedule of Registration for Professional Electronics Engineer. - For application for 
registration as a Professional Electronics Engineer, the following shall be required: 

(a) Valid Certificate of Registration and Professional Identification Card as Electronics Engineer; 
(b) Valid/current membership identification card from the Accredited Professional Organization; 
(c) Certified experience record of active self-practice and/or employment either in government service or in 

the private sector, in the format to be prescribed by the Board, indicating the inclusive dates, companies worked for, 
description of specific responsibilities, relevant accomplishments and name, position of immediate supervisors for a 
period of at least seven (7) years (inclusive and/or aggregate), at least two (2 years of which are in responsible 
charge of significant engineering work, from the date applicant took his/her oath as an Electronics and 
Communications Engineer or Electronics Engineer; 

(d) Three (3) certifications signed by three (3) Professional Electronics Engineers attesting that the 
experience record submitted by the applicant is factual. 
๙๒ Accredited Professional Organization (APO) หมายถึง องค์กรวิชาชีพที่ได้รับการรับรองโดย PRC ซึ่งในกรณีวิชาชีพวิศวกร
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ The Institute of Electronics Engineers of the Philippines, Inc. (IECEP) 

http://www.ched.gov.ph/index.php/home/about-ched/background/
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๒-๒๕ 

 ระบุชื่อหัวหน้างาน (immediate supervisor) ที่ท างานด้วยเป็นเวลาทั้งสิ้นไม่
ต่ ากว่า ๗ ปี (รวมหรือแยกก็ได้ในกรณีผ่านมาหลายงาน)  

 มีประสบการณ์ท างานด้านวิศวกรรมอย่างน้อย ๒ ปีนับจากวันที่ผู้สมัคร 
ยอมรับค าปฏิญาณวิชาชีพวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร หรือวิศวกร
อิเล็กทรอนิกส์ (ECE) 

(ง) มีจดหมายรับรอง ๓ ฉบับจาก PECE จ านวน ๓ คน เพื่อยืนยันว่าประสบการณ์ที่ระบุ
ข้างต้นเป็นความจริง 

ผู้สมัครขอขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการวิชาชีพวิศวกร (PECE) สามารถส่งเอกสารให้ทาง PRC 
เมื่อใดก็ได้ จากนั้นคณะกรรมการ PRB จะจัดตารางสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบและยืนยันคุณสมบัติ
ของผู้สมัครตามกฎระเบียบและมาตรฐานวิชาชีพที่ก าหนดโดยคณะกรรมการ PRB  ทั้งนี้ ผู้สมัคร 
ที่ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารภายใต้
กฎหมาย Republic Act no. 5734 แล้วอย่างน้อย ๗ ปีที่จ าเป็นต้องยื่นหลักฐานตามข้อ (ก) ถึง (ค) 
ข้างต้น  ส าหรับผู้ที่ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์และการ
สื่อสารภายใต้กฎหมาย Republic Act no. 5734 แล้ว แต่เป็นเวลาน้อยกว่า ๗ ปี จ าเป็นต้องยื่น
หลักฐานตามข้อ (ง) ข้างต้นเพิ่ม เมื่อผ่านขั้นตอนการตรวจสอบและสัมภาษณ์แล้วผู้สมัครจะได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์วิชาชีพ (PECE) 

อนึ่ง ภายในระยะเวลา ๕ ปีหลังจากมีการออกกฎหมายฉบับนี้  PRB สามารถออก
ใบรับรองการขึ้นทะเบียนและบัตรประจ าตัววิชาชีพให้ผู้สมัคร โดยไม่ต้องผ่านการทดสอบได้ หากมี
หลักฐานที่พิสูจน์ได้ดังนี้๙๓ 

                                                   
๙๓ SEC. 20. Registration without Examination for Electronics Technicians. - Within five (5) years after the effectivity of 
this Act, the Board shall issue Certificates of Registration and Professional Identification Cards without examination to 
applicants for registration as Electronics Technicians who shall present evidence or other proof satisfactory to the 
Board that:  

(a) He/She is a graduate of at least a two-year Associate, Technician, Trade or Vocational course in 
Electronics as certified by the TESDA, or that he/she has completed at least the minimum third-year equivalent of a 
Bachelor's Degree of Science in Electronics and Communications Engineering or Electronics Engineering program 
according to CHED guidelines, or, subject to the evaluation of the Board, an equivalent and/or related formal or non-
formal course or program from any school, institute, college, university or training institution recognized by the 
Government or the State where it is established, and  

(b) He/She has rendered at least seven (7) years (inclusive or aggregate) of active self-practice and/or 
employment either in the Government or private sector, indicating therein his/her specific duties and responsibilities, 

 



โครงการวิจัย เรื่อง “กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์” 

๒-๒๖ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

(๑) ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาวิชาชีพด้านช่างเทคนิคหรือสาขาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตร
อิเล็กทรกนิกส์ ๒ ปีขึ้นไปที่ ได้รับการรับรองโดย TESDA (Technical Education and Skills 
Development Authority) ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อยเทียบเท่าปีที่  ๓ หลักสูตรวิทยาศาสตร์
บัณฑิตสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามคู่มือ CHED 
หรือผ่านการประเมินของคณะกรรมการ PRB ว่าเป็นหลักสูตรหรือสถาบันซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยรัฐ 

(๒) มีประสบการณ์ท างานในธุรกิจส่วนตัว ภาครัฐ หรือเอกชนอย่างน้อย ๗ ปี (รวมหรือ
แยกก็ได้ ในกรณีที่มีประสบการณ์จากหลายงาน) โดยระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลงานที่
เกี่ยวข้อง ชื่อและที่อยู่ขอลูกค้าหรือบริษัทผู้ว่าจ้าง พร้อมระบุชื่อและต าแหน่งงานผู้ควบคุมดูแล 

นอกจากหลักฐานข้างต้นแล้ว ผู้สมัครยังต้องมีจดหมายรับรองจาก PECE ที่ขึ้นทะเบียน
แล้ว ๓ คน ว่าผู้สมัครมีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ และมีความสามารถด้านช่างเทคนิค 

มาตรา ๒๖ ก าหนดให้ PECE  ECE และ ECT ต่างชาติที่จะมาท างานชั่วคราวกับรัฐบาล
ฟิลิปปินส์ หรือบริษัทเอกชนไม่ต้องสอบและขอขึ้นทะเบียน ในกรณีดังต่อไปนี้๙๔ 

                                                                                                                                                  
relevant accomplishments, the complete names and addresses of clients and companies or persons worked for, as 
well as the names and positions of immediate superiors.  

The above submittals shall be accompanied by a certification from at least three (3) registered Professional 
Electronics Engineers vouching for the integrity, technical capability and good moral character of the applicant. 
๙๔ SEC. 26. Exemptions from Examination and Registration. - No examination and registration shall be required for 
foreign Professional Electronics Engineers, Electronics Engineers or Electronics Technicians who are temporarily 
employed by 13 the Philippine Government or by private firms in the Philippines in the following cases:  

(a) Where no qualified equivalent Filipino professional is available for the specific item of work to be 
rendered, as attested to by the Accredited Professional Organization;  

(b) Where the conditions of the scope and funding for the work or project are such that it stipulates the 
temporary employment of a foreign professional;  

(c) As defined in the General Agreement on Trade in Services, the ASEAN and APEC Engineer Registry 
programs and other similar international treaties, agreements and/or covenants to which the Philippine Government is 
a signatory and has ratified: Provided, however, That:  

(1) The said foreign professional is legally qualified to practice his/her profession in his/her own country in 
which the requirements for licensing and registration are not lower than those specified in this Act;  

(2) The work to be performed by said foreign professional shall be limited only to the particular work or 
project for which he/she was specifically contracted;  

(3) Prior to commencing the work, the foreign professional shall secure a Special Permit from the Board, 
which shall be subject to the approval of the Commission; Provided, That no working visa and/or permit shall be 
issued by concerned government agencies unless such Special Permit has been granted first;  
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๒-๒๗ 

(ก) เมื่อ APO ตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่มีชาวฟิลิปปินส์ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ
ในงานนั้น๙๕  

(ข) เมื่องานนั้นมีเงื่อนไขที่เกี่ยวกับขอบเขตงานและการให้เงินทุนเพื่อการท างานหรือ
โครงการที่ต้องมีการจ้างงานผู้เชี่ยวชาญต่างชาติแบบชั่วคราว 

(ค) ข้อบัญญัติที่ระบุไว้ในความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (General Agreement 
on Trade in Services) โครงการและความตกลงระหว่างประเทศภายใต้อาเซียนและ APEC 
Engineer Registry และสนธิสัญญาอ่ืน ๆ ที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นคู่สัญญาและให้สัตยาบัน โดยมี
เงื่อนไขดังนี้ 

 ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติมีคุณสมบัติตามกฎหมายในการที่จะปฏิบัติงานวิชาชีพใน
ประเทศของตน ที่การสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการขึ้นทะเบียนมี
มาตรฐานท่ีไม่ต่ ากว่ากฎหมายฉบับนี้ 

 งานที่ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติท าต้องเป็นงานหรือโครงการตามที่ระบุไว้ในสัญญา
จ้างเท่านั้น 

 ก่อนเริ่มท างาน ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติต้องได้รับใบอนุญาตพิเศษ (Special 
Permit) จากทาง PRB และ PRC โดยหน่วยงานของรัฐจะไม่ออกวีซ่าหรือ
ใบอนุญาตส าหรับท างานให้ หากไม่มีใบอนุญาตพิเศษ 

 ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติไม่สามารถประกอบวิชาชีพโดยอิสระได้  
                                                                                                                                                  

(4) The same foreign professional shall not engage in private practice on his/her own account;  
(5) For every foreign professional contracted for the work or project, at least two (2) corresponding Filipino 

professionals who are registered under this Act shall be employed as counterparts by the Philippine Government or 
the private firm utilizing the services of such foreign professional for at least the same duration of time as the 
foreigner's tenure of work; and  

(6) The Special Permit herein granted shall be valid only for a period of not more than six (6) months and 
renewable every six (6) months thereafter subject to the discretion of the Board and the approval of the Commission: 
Provided, That said permit shall cease to be valid if the foreigner terminates his/her employment in the work or project 
for which said permit was originally granted and thereafter engages in an occupation that requires another Special 
Permit or registration under this Act. 
๙๕ ในขั้นตอนนี้ PRC จะร้องขอให้ APO ตรวจสอบว่า มีบุคคลสัญชาติฟิลิปปินส์ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการในงานที่บุคคล
ต่างชาติต้องการเข้ามาท างานในประเทศฟิลิปปินสห์รือไม่ โดย APO สามารถรับรอง (attest) ได้ว่า ไม่มีบุคคลสัญชาติฟิลิปปินส์ที่มี
คุณสมบัติตามที่งานนั้นต้องการจริง แต่อ านาจในการตัดสินใจออกใบอนุญาตให้บุคคลต่างชาติเข้ามาท างานดังกล่าวในประเทศ
ฟิลิปปินส์ยังเป็นของ PRC 
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๒-๒๘ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

 ส าหรับผู้เชี่ยวชาญต่างชาติทุกคนที่มีสัญญาในการท างานหรือโครงการ 
รัฐบาลฟิลิปปินส์หรือบริษัทเอกชนว่าจ้างเพื่อใช้บริการ จะต้องจ้างงาน
ผู้ เชี่ยวชาญชาวฟิลิปปินส์ที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายฉบับนี้  ๒ คน ใน
ระยะเวลาการจ้างที่เท่ากัน  

 ใบอนุญาตพิเศษนี้มีอายุไม่เกิน ๖ เดือน และสามารถต่ออายุได้ทุก ๖ เดือน

หลัง PRB มีดุลพินิจแล้ว PRC เห็นชอบ ใบอนุญาตพิเศษจะสิ้นสภาพทันที

หากผู้เชี่ยวชาญต่างชาติยกเลิกการจ้างงานที่ได้รับใบอนุญาตพิเศษน้ัน  

อนึ่ง  วิศวกรอิเล็คทรอนิกส์ไม่ ได้อยู่ ในสาขาวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายไทย 
(พระราชบัญญัตวิิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒) ซึ่งหมายความว่า ผู้ที่ปฏิบัติงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์จะ
ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ออกโดยสภาวิศวกรของไทย จึงอาจเป็นปัญหาในกรณีที่ต้องใช้
ใบประกอบวิชาชีพในการยืนยันคุณสมบัติของวิศวกรอิเล็คทรอนิกส์  อย่างไรก็ดี PRC น่าจะ
สามารถอนุมัติยกเว้นการขึ้นทะเบียน หรือใช้เอกสารอ่ืนประกอบได้เป็นรายกรณี หากใช้เกณฑ์ 
การพิจารณาตามหลักปฏิบัติต่างตอบแทน (Foreign reciprocity) ในมาตรา ๑๔ 

วิศวกรเกษตร 

กฎหมายที่ก ากับควบคุมวิศวกรรมเกษตรในประเทศฟิลิปปินส์ คือ Republic Act no. 
8559 – Philippines Agricultural Engineering Act of 1998 ซึ่งมีเนื้อหาเหมือนกับกฎหมายที่
ก ากับควบคุมวิศวกรสองสาขาข้างต้น คือ ผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพวิศวกรเกษตรในประเทศ
ฟิลิปปินส์ต้องสอบผ่านข้อเขียนเพื่อมีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนปฏิบัติหน้าที่วิศวกรรมการเกษตร โดย
มาตรา ๑๓ แห่ง Republic Act no. 8559 ก าหนดคุณสมบัติผู้สมัครสอบ ดังนี้๙๖ 

(ก) มีสัญชาติฟิลิปปินส์ 

(ข) ส าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมการเกษตร หรือเทียบเท่า  
ที่เป็นที่ยอมรับโดย CHED  

                                                   
๙๖ SECTION 13. Qualification of an applicant for examinations. — Every applicant for the examination for agricultural 
engineers shall establish the following:  

(a) Be a citizen of the Philippines;  
(b) Be a graduate of Bachelor of Science in Agricultural Engineering or its equivalent in a school, academy, 

institute, college or university duly recognized by the CHED. 
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๒-๒๙ 

อนึ่ง วิศวกรเกษตรต่างชาติสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรเกษตรหรือท างานเป็น 
ที่ปรึกษาได้ชั่วคราว หากในประเทศต้นทาง  (Country of Origin) มีการอนุมัติวิศวกรเกษตร 
ชาวฟิลิปปินส์เข้าท างานด้วยหลักเกณฑ์เดียวกัน (Foreign reciprocity)๙๗ 

ดังนั้น วิศวกรไทยจึงสามารถเข้าไปท างานเป็นวิศวกรเกษตรในฟิลิปปินส์แบบชั่วคราวได้ 
โดยอาศัยมาตรา ๒๗ อย่างไรก็ดี เนื่องจากวิศวกรรมเกษตรไม่ได้เป็นวิศวกรรมควบคุมภายใต้
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงอาจมีปัญหาในกรณีที่ต้องใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เป็นหลักฐานในการขออนุญาตท างานในประเทศฟิลิปปินส์ เช่นเดียวกับกรณีวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ 

วิศวกรเครื่องกล 

กฎหมายที่ก ากับควบคุมวิศวกรรมเครื่องกลในประเทศฟิลิปปินส์ คือ Republic Act no. 
8495 - Philippines Mechanical Engineering Act of 1998 ซึ่งมีข้อก าหนดให้ผู้ที่ต้องการท างาน
เป็นวิศวกรเครื่องกลต้องสอบผ่านข้อเขียนเพื่อมีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนปฏิบัติหน้าที่วิศวกรรมเครื่องกล 
โดยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกลแบ่งได้ ๓ ประเภท ได้แก่ วิศวกรเครื่องกลอาชีพ 
(Professional Mechanical Engineer- PME)  วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineer - ME)  
และช่างกลโรงงานที่ผ่านการรับรอง (Certified Plant Mechanic- CPM) 

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบเพื่อขึ้นทะเบียนวิศวกรเครื่องกลอาชีพ (PME) มดัีงนี้๙๘ 

(ก) มสีัญชาติฟิลิปปินส์ 

                                                   
๙๗ SECTION 27. Foreign reciprocity. — No foreign agricultural engineer shall be issued a temporary license to 
practice the agricultural engineering profession or consultancy thereof or be entitled to any of the rights and privileges 
under this Act unless the country of which he is a subject or citizen specifically permits Filipino agricultural engineers 
to practice within its territorial limits on the same basis as the subjects or citizens of such foreign state or country. 
๙๘ Section 14. Qualifications of Applicants for Professional Mechanical Engineer.- Any applicant to the professional 
mechanical engineering examination must, at the time of filing of his application, establish to the satisfaction of the 
Board that:  

(a) He is a citizen of the Philippines;  
(b) He must not have been convicted by a court of law of a crime involving moral turpitude;  
(c) He has a valid certificate of registration and he is a registered mechanical engineer and a holder of a 

valid professional license;  
(d) He has graduated from an engineering school or college of recognized standing, after completing an 

approved course in mechanical engineering;  
(e) He has specific record of a total of four (4) years or more of active mechanical engineering practice, 

reckoned from the time he registered a mechanical engineering practice; and  
(f) He is competent to practice, as attested to by at least two (2) professional mechanical engineers. 
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๒-๓๐ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

(ข) ไม่เคยต้องคดีอาญาที่มีความผิดร้ายแรง 

(ค) มีใบรับรองการขึ้นทะเบียนและใบอนุณาตประกอบวิชาชีพวิศวกรเครื่องกล (ME) ที่ยัง
ไม่หมดอาย ุ

(ง) ส าเร็จการศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกลจากสถาบันวิศวกรรมที่มีชื่อเสียง 

(จ) มีประสบการณ์ท างาน ๔ ปีขึ้นไป ต้ังแต่มีการขึ้นทะเบียนวิศวกรเครื่องกล และ 

(ฉ) มีการรับรองจากวิศวกรเครื่องกลอาชีพ (PME) ๒ คนว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถใน 
การปฏิบัติงาน 

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรเครื่องกล (ME) มดัีงนี้๙๙ 

(ก) มีสัญชาติฟิลิปปินส์ 

(ข) ไม่เคยต้องคดีอาญาในความผิดท่ีร้ายแรง 

(ค) ส าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกลจากสถาบันที่  
เป็นที่ยอมรับโดยรัฐ 

คุณสมบัติของผู้ที่สมัครสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นช่างกลโรงงาน (CPM) มดัีงนี้๑๐๐ 

(ก) ไม่ต้องคดีอาญาในความผิดท่ีร้ายแรง 
                                                   
๙๙ Section 15. Qualifications of Applicants for Mechanical Engineer - Any person applying for examination and for a 
Certificate of Registration as Mechanical Engineer shall, prior to admission to the examinations, establish to the 
satisfaction of the Board that:  

(a) He is a citizen of the Philippines;  
(b) He must not have been convicted by a court of law of a crime involving moral turpitude;  
(c) He holds the degree of Bachelor of Science in Mechanical Engineering from a university, school, 

College, academy, or institute duly constituted and recognized as such by the government. 
๑๐๐ Section 16. Qualifications of Applicants for Certified Plant Mechanic.- Any person applying for examination for 
certificate of registration as Certified Plant Mechanic shall establish to the satisfaction of the Board that:  

(a) He must not have been convicted by a court of law of a crime involving moral turpitude;  
(b) He has graduated from a vocational or trade school duly recognized by the government after 

completing an approved course of not less than two (2) years in stationary or power plant engineering or any 
mechanical plant operation; and  

(c) He has specific record of an additional one (1) year or more of active practice in mechanical plant 
operation of such character as indicated in an affidavit of a registered professional mechanical engineer and, likewise 
establish to the satisfaction of the Board, that the applicant is competent to undertake the operation, tending and 
maintenance of mechanical works, projects or plant of not less than one hundred (100) kilowatts. 



โครงการวิจัย เรื่อง “กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์” 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๒-๓๑ 

(ข) ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรที่ใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๒ ปี จากสถาบันอาชีวศึกษา โดย
ผ่านการศึกษาวิชาเกี่ยวกับวิศวกรรมโรงงานไฟฟ้าหรือปฏิบัติการโรงานเครื่องกล (stationary or 
power plant engineering or any mechanical plant operation) และ 

(ค) ผ่านการปฏิบัติงานในโรงงานเครื่องกลเพิ่มเติมอีก ๑ ปีขึ้นไป โดยมีหลักฐานจาก
วิศวกรเครื่องกลอาชีพที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ว่าสามารถรับผิดชอบงานหรือโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับ
เครื่องกล ที่มีขนาดระบบในโรงงานรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ 

มาตรา ๓๑ ก าหนดขอบเขตของใบอนุญาตชั่วคราว/พิ เศษ (Temporary/Special 
Permits) โดย PRC ดังนี้๑๐๑ 

(ก) หากวิศวกรต่างชาติเป็นที่ปรึกษา หรือร่วมงานในโครงการที่ไม่ได้ก าหนดให้ 
มีการพักอาศัยอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์มากกว่า ๓ เดือนภายในเวลา ๑๒ เดือน วิศวกรต่างชาติผู้
นั้นจะต้องปฏิบัติงานวิศวกรเครื่องกลในประเทศตนอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยเกณฑ์  
การขึ้นทะเบียนที่ไม่ต่ ากว่ากฎหมายฉบับนี้ 

                                                   
๑๐๑ Section 31. Coverage of Temporary/Special Permits. -The following shall be required to secure a Temporary/ 
Special Permit from the Board subject to the approval by the Commission.  

(a) Mechanical engineers, installation, commission or graduate engineers from other countries called in for 
consultation or for a specific design or installation project not requiring more than three (3) months residence in the 
Philippines in a twelve (12) month period: Provided, That such engineers are legally qualified to practice mechanical 
engineering in their own country or state in which the requirements and qualifications for obtaining a certificate of 
registration are at least equal to or more than those specified in this Act as certified by the Board;  

(b) Foreigners employed as technical officers, training officers or consultants in such special branches of 
mechanical engineering who, in the judgment of the Board, are necessary and advantageous for the country 
particularly in the aspects of technology transfer, may be issued temporary permits: Provided, That such 
engagements have satisfied conditions, as may be deemed necessary as follows:  

1) Non-availability of a mechanical engineer and/or mechanic in the country who is competent, able and 
willing at the time of engagement to perform the service for which the foreigner is desired for;  

2) The foreigner must have been in the prior employ of the engaging firm, or its foreign business partner, 
outside of the Philippines for a period of not less than one (1) year immediately preceding the date of his engagement;  

3) Any particular or specific engagement shall not be in excess of six (6) months but may be renewed once, 
if necessary, except when such engagement is for a newly established firm in which case the period of engagement 
may be for a longer term but not to exceed a total term of two (2) years. 
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๒-๓๒ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

(ข) บุคคลต่างชาติที่ถูกจ้างเป็นพนักงานทางเทคนิค พนักงานฝึกอบรม หรือที่ปรึกษา 
ในสาขาพิเศษของวิศวกรรมเครื่องกลที่ต้องมีการถ่ายทอดทางเทคโนโลยีจะได้รับการอนุมัติ  
ให้ขึ้นทะเบียนชนิดชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขและสัญญาจ้าง ดังนี้ 

 ไม่มีวิศวกรเครื่องกลที่ว่างงานและมีสมรรถภาพและความต้องการที่จะท างานใน
ต าแหน่งเดียวกันที่ผู้สมัครวิศวกรเครื่องกลต่างชาติต้องการท า 

 ต้องท างานกับบริษัทอ่ืนที่ไม่ได้อยู่ในประเทศฟิลิปปินส์เป็นเวลานานกว่า ๑ ปี
ก่อนที่จะเริ่มงาน 

 สัญญาจ้างใด ๆ ต้องมีอายุไม่เกิน ๖ เดือน และสามารถต่ออายุได้ ๑ ครั้ง  
ส าหรับบริษัทที่ก่อต้ังใหม่อาจมีระยะเวลาที่นานขึ้น แต่รวมเวลาหลังต่ออายุแล้ว
ต้องไม่เกิน ๒ ปี 

ภายใต้พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ วิศวกรรมเครื่องกลถือเป็นหนึ่งในสาขา
วิศวกรรมควบคุม ดังนั้น การเทียบมาตรฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระหว่างสองประเทศจึง
สามารถท าได้ อย่างไรก็ ดี  เช่นเดียวกับกรณีวิศวกรโยธา ผู้ที่ประสงค์จะประกอบอาชีพ  
วิศวกรเครื่องกลประเภท PME และ ME ต้องมีสัญชาติฟิลิปปินส์ อย่างไรก็ดี กฎหมายยังเปิดช่อง
ให้ช่างกลโรงงานต่างชาติเข้าไปท างานในประเทศฟิลิปปินส์ได้ภายใต้เงื่อนไขในมาตรา ๓๑ (ข) 

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามในข้อตกลง ASEAN MRA on 
Engineering Services ซึ่งเป็นการยอมรับคุณสมบัติร่วมของวิศวกรที่สามารถท างานในประเทศ
สมาชิกได้ คุณสมบัติดังกล่าวได้แก่ 

(๑) ส าเร็จการศึกษาและมีปริญญาบัตรที่เป็นที่ยอมรับโดยสภาวิชาชีพวิศวกรของ
ประเทศต้นทาง (Country of Origin) หรือประเทศปลายทาง (Host country) 

(๒) มีใบอนุญาตประกอบอาชีพวิศวกรรมที่ออกโดยสภาวิชาชีพวิศวกรในประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

(๓) มีประสบการณ์ท างานไม่ ต่ ากว่า ๗ ปี  หลังส าเร็จการศึกษา โดยต้องมี
ประสบการณ์ควบคุมงานวิศวกรรมขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

(๔) มีการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (Continuing Professional Development – CPD) 
ที่ออกโดยสภาวิชาชีพในประเทศต้นทาง  (Country of Origin) ในระดับที่ 
น่าพอใจ 

(๕) ไม่มีประวัติท าความผิดร้ายแรงทั้งในเชิงวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๒-๓๓ 

ผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขข้างต้นสามารถขอขึ้นทะเบียนเป็น ASEAN Chartered 
Professional Engineer (ACPE) กับ ASEAN Chartered Professional Engineer Coordinating 
Committee (ACPECC) ซึ่งประกอบด้วยสภาวิชาชีพวิศวกรในประเทศอาเซียนทั้งหมด จากข้อมูล
ล่าสุดในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีวิศวกรที่ขึ้นทะเบียนเป็น ACPE ทั้งหมด ๑,๒๖๐  คน  
โดยเป็นวิศวกรจากประเทศไทย ๒๔ คน๑๐๒  

ACPE สามารถไปขอขึ้นทะเบียนเป็น วิศวกรต่างชาติจดทะเบียน (Registered Foreign 
Professional Engineer - RFPE) กับสภาวิชาชีพในประเทศอาเซียนที่ต้องการไปท างานเป็น
วิศวกรได้ แต่ต้องเป็นการท างานร่วมกับวิศวกรท้องถิ่นในประเทศปลายทาง (Host Country) 
เท่านั้น๑๐๓ ซึ่งถือเป็นการเปิดช่องให้วิศวกรโยธาหรือวิศวกรเครื่องกลชาวไทยที่จบการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยในไทยไปท างานเป็นวิศวกรโยธาหรือวิศวกรเครื่องกลในฟิลิปปินส์ได้ จากเดิมที่  
ถูกจ ากัดด้วยเงื่อนไขเรื่องสัญชาติ อนึ่ง MRA อาจไม่มีประโยชน์ต่อวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์และ
วิศวกรเกษตร เนื่องจากไม่ใช่สาขาวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายไทย การเทียบมาตรฐาน
ใบอนุญาตของวิศวกรสาขาดังกล่าวจึงอาจมีความยุ่งยาก 

ตารางที่ ๒.๒ สรุปคุณสมบัติและเงื่อนไขส าหรับอาชีพวิศวกรสาขาต่าง ๆ ที่จะเข้าไป
ท างานในประเทศฟิลิปปินส์ 

คุณสมบัติ๑๐๔ วิศวกรโยธา วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรเกษตร วิศวกรเคร่ืองกล 

สอบผ่าน
ข้อเขียน 

มาตรา ๘ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๒ 

สัญชาต ิ สัญชาติฟิลปิปินส์เท่านั้น
(มาตรา ๑๒) 
กรณีวิศวกรโยธา
ต่างชาติต้องเป็นผู้ได้รบั

สัญชาติฟิลปิปินส์ หรือ
สัญชาติอื่น ๆ (มาตรา 
๑๔) 
มาตรา ๒๖ อนุญาตให้

สัญชาติฟิลปิปินส์ หรือ
สัญชาติอื่น ๆ (มาตรา 
๑๓ (๑) 
มาตรา ๒๗ อนุญาตให้

มาตรา ๑๔ และ ๑๕ 
ก าหนดให้วศิวกร (ME) 
และผู้เช่ียวชาญวิศวกร
เครื่องกล(PME) เป็นผู้ที่

                                                   
๑๐๒ ASEAN Chartered Professional Engineering Coordinating Committee, “Home,” http://acpecc.net/v2/ (สืบค้นเม่ือ ๓ 
กันยายน ๒๕๕๗). 
๑๐๓ ASEAN Chartered Professional Engineering Coordinating Committee, “Application for Registration as ASEAN 
Chartered Professional Engineer (ACPE),” http://app.peb.gov.sg/circular/circular25.pdf (สืบค้นเม่ือ ๓ กันยายน 
๒๕๕๗). 
๑๐๔ ข้อตกลง MRA ที่เป็นเง่ือนไขลักษณะเดียวกันของอาชีพวิศวกรทุกสาขาก าหนดขึ้นเม่ือ พ.ศ.๒๕๔๘ ดังนี้  
๑. จบจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับโดยสภาวิศวกรจากประเทศต้นทาง (Country of Origin) หรือปลายทาง 
๒. มีใบอนุญาตที่ออกโดยสภาวิศวกรในประเทศสมาชิกอาเซียน 
๓. มีประสบการณ์การท างานไม่ต่ ากว่า ๗ ปี โดยมีประสบการณ์อย่างน้อย ๒ ปีในงานวิศวกรรมขนาดใหญ่ 
๔. มีการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (CPD) ในระดับที่น่าพอใจออกโดยสภาวิชาชีพในประเทศต้นทาง (Country of Origin) 
๕. เป็นผู้มีคุณธรรมและไม่เคยต้องคดีอาญาในความผิดที่ร้ายแรง 

http://acpecc.net/v2/
http://app.peb.gov.sg/circular/circular25.pdf
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๒-๓๔ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

คุณสมบัติ๑๐๔ วิศวกรโยธา วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรเกษตร วิศวกรเคร่ืองกล 

การติดต่อให้เป็นที่
ปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญ
ในโครงการต่างๆโดยตรง
(มาตรา ๑๕(๒)) 

วิศวกรต่างชาติเข้ามา
ท างานด้วยสัญญาจ้าง
ชั่วคราว ๖ เดือน๑๐๕ 
มาตรา ๓๓ ระบุเง่ือนไข
ของวิศวกรต่างชาติวา่
ต้องมาจากประเทศที่มี
หลักปฏิบตัิต่างตอบแทน 
(foreign reciprocity) 

วิศวกรต่างชาติเข้ามา
ท างานในสญัญาจ้าง
ชั่วคราว๑๐๖ว่าต้องมาจาก
ประเทศที่มีหลักปฏบิัติ
ต่างตอบแทน (foreign 
reciprocity) 

ถือสัญชาติฟิลิปปินส์
เท่านั้น โดยPME และ 
ME สามารถท างาน
ชั่วคราวได้ โดยพ านักใน
ฟิลิปปินส์ได้ ๓ – ๑๒ 
เดือน (มาตรา ๓๑(๒)) 
มาตรา ๑๖ ไม่จ ากัด
สัญชาตสิ าหรับอาชีพ
ช่างกล (CPM) โดย 
ก าหนดให้มีสัญญาจ้าง
ชั่วคราวไม่เกิน ๒ ปี 
(มาตรา ๓๑(๒)) 

 

ตารางท่ี ๒.๓ เปรียบเทียบการใช้ประโยชน์จาก MRA โดยวิศวกรแต่ละสาขา 

วิศวกรโยธา วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรเกษตร วิศวกรเคร่ืองกล 

ได้ประโยชน์ โดยการยกเว้น
ข้อจ ากัดเร่ืองสัญชาติ แต่
ต้องมีคุณสมบัติอื่นตาม 
MRA ที่ครบถ้วนดว้ย 

อาจไม่ได้ประโยชน์ เพราะไม่
มีใบอนุญาตตามกฎหมาย
ไทยเพ่ือเทียบกับของ
ฟิลิปปินส์ตาม MRA  

แต่อาจได้ประโยชน์ตามหลัก
ต่างตอบแทน หากสภา
วิศวกรหรือหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องอนุญาตให้วิศวกร
อิเล็กทรอนิกส์ฟิลิปปินส์
ปฏิบัติงานในไทยได้  

ทั้งนี้ ต้องมีคุณสมบัติอื่นตาม 
MRA ที่ครบถ้วนดว้ย 

อาจไม่ได้ประโยชน์ เพราะไม่
มีใบอนุญาตตามกฎหมาย
ไทยเพ่ือเทียบกับของ
ฟิลิปปินส์ตาม MRA  

แต่อาจได้ประโยชน์ตามหลัก
ต่างตอบแทน หากสภา
วิศวกรหรือหน่วยงานอื่นที่
เกีย่วข้องอนุญาตให้วิศวกร
เกษตรฟิลิปปนิส์ปฏบิัติงาน
ในไทยได้  

ทั้งนี้ ต้องมีคุณสมบัติอื่นตาม 
MRA ที่ครบถ้วนดว้ย 

ได้ประโยชน์ โดยการยกเว้น
ข้อจ ากัดเร่ืองสัญชาติ แต่
ต้องมีคุณสมบัติอื่นตาม 
MRA ที่ครบถ้วนดว้ย 

                                                   
๑๐๕ ทั้งนี้ทางฟิลิปปินส์จะสามารถจ้างผู้เชี่ยวชาญและวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ (PECE และ ECE) และช่างอิเล็กทรอนิกส์(ECT)ได้ 
ก็ต่อเม่ือไม่มีบุคคลใดที่ถือสัญชาติฟิลิปปินส์และมีคุณสมบัติในการท างานดังกล่าวว่างงาน และต้องมีอัตราส่วนการจ้างงานเป็น
บุคคลสัญชาติฟิลิปปินส์ ๒ คนต่อบุคคลต่างชาติ ๑ คน (มาตรา ๒๖) นอกจากนี้ วิศวกรและช่างอิเล็กทรอนิกส์ต่างชาติต้อง 
ขึ้นทะเบียน APO มีจดหมายรับรอง ๓ ฉบับจาก PECE 
๑๐๖ ไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาจ้าง 



โครงการวิจัย เรื่อง “กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์” 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๒-๓๕ 

ข. สถาปนิก 

กฎหมายที่ก ากับควบคุมวิชาชีพสถาปนิกในประเทศฟิลิปปินส์ คือ Republic Act no. 
9266 หรือ The Architecture Act of 2004 ซึ่งตราขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ มีเนื้อหาสาระส าคัญ คือ 
ก าหนดให้ผู้ที่ต้องการขึ้นทะเบียนเพื่อประกอบวิชาชีพสถาปนิกในฟิลิปปินส์ต้องผ่านการสอบ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการ PRBoA (The Professional Regulatory 
Board of Architecture)  

มาตรา ๑๓ ก าหนดคุณสมบัติผู้สมัครสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปนิก ดังนี้๑๐๗ 

(๑) เป็นพลเมืองฟิลิปปินส์ หรือ พลเมืองต่างชาติ ที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย
ฉบับนี ้

(๒) เป็นผู้มีคุณธรรมอันดีงาม 

(๓) ส าเร็จการศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่ได้รับ
การยอมรับโดย CHED โดยมีประสบการณ์ท างานอย่างน้อย ๒ ปี โดยได้รับการรับรองจากผู้ที่มี
ใบอนุญาต หรือขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ส าหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่เป็นที่ยอมรับโดยรัฐ จะได้นับ 
ประสบการณ์ท างานเพิ่ม ๑ ปี 

(๔) ไม่ต้องคดีอาญาในความผิดท่ีร้ายแรง 

เช่นเดียวกับวิชาชีพวิศวกร กฎหมายที่ก ากับควบคุมวิชาชีพสถาปนิกก็มีการใช้หลักการ
ปฏิบัติต่างตอบแทน (Reciprocity Requirements) โดยสถาปนิกต่างชาติจะได้รับสิทธิในการสอบ

                                                   
๑๐๗ SEC. 13. Qualifications of Applicant for Examination. – Any person applying for examination shall establish to the 
satisfaction of the Board that:  

a. He/she is a Filipino citizen or a citizen of a foreign country qualified to take the examination as provided 
for in this Act;  

b. He/she is of good moral character;  
c. He/she is a holder of a degree of Bachelor of Science in Architecture conferred by a school, college, 

academy or institute duly recognized and/or accredited by the Commission on Higher Education (CHED) and in 
addition has a specific record of at least two (2) years or equivalent of diversified architectural experience duly 
certified by a registered/licensed architect: Provided, however, That an applicant holding a Master’s Degree in 
Architecture from a school, college, university or institute recognized by the government shall be credited one (1) year 
in his/her practical experience; and  

d. He/she has not been convicted of any criminal offensive involving moral turpitude. 
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๒-๓๖ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปนิกในฟิลิปปินส์ได้ หากกฎหมายของประเทศที่สถาปนิกต่างชาติ
นั้นเป็นพลเมืองให้สิทธิแบบเดียวกันต่อสถาปนิกสัญชาติฟิลิปปินส์๑๐๘ 

นอกจากนี้ สถาปนิกต่างชาติสามารถเข้าไปท างานที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม หรือเป็น 
ที่ปรึกษาด้านสถาปัตยกรรมในฟิลิปปินส์ ในโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากต่างชาติหรือ
โครงการที่ให้ความช่วยเหลือแก่รัฐบาลฟิลิปปินส์ หรือโครงการที่จ้างโดยนักลงทุนฟิลิปปินส์หรือ 
นักลงทุนต่างชาติ หรือบริษัทเอกชน หากได้รับอนุญาตจาก PRC ซึ่งจะพิจารณาตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้๑๐๙ 

                                                   
๑๐๘ SEC. 27. Reciprocity Requirements. – A person who is not a citizen of the Philippines at the time he/she applies to 
take the examination shall not be allowed to take the licensure examination unless he/she can prove, in the manner 
provided by the Rules of Court that, by specific provision of law, the country of which he/she is a citizen, subject or 
national either admits citizens of the Philippines to the practice of the same profession without restriction or allows 
them to practice it after passing an examination on terms of strict and absolute equality with citizens, subjects or 
national of the country concerned, including the unconditional recognition of prerequisite degrees/diplomas issued by 
the institutions of learning duly recognized for the purpose by the Government of the Philippines. 
๑๐๙ Sec. 38. Coverage of Temporary/Special Permits. – Foreign nationals who have gained entry in the Philippines to 
perform professional services as architects or consultants in foreign-funded or assisted projects of the government or 
employed or engaged by Filipino or foreign contractors or private firms, shall, before assuming the duties, functions 
and responsibilities as architects or consultants, secure a special/temporary permit from the Board subject to 
approval of the Commission. To practice his/her profession in connection with the project to which he/she was 
commissioned: Provided, That a foreign national or foreign firm, whose name or company name, with title architect, 
architectural consultant, design consultant, consultant or designer appear on architectural plans, specifications and 
other related construction documents, for securing buildings permits, licenses and government authority clearances 
for actual building project construction in the Philippines and advertisement and billboards for marketing purposes, 
shall be deemed practicing architecture in the Philippines, whether the contract for professional services is 
consummated in the Philippines or in a foreign country: Provided, further, That the following conditions are satisfied as 
follows:  

a. That he/she is a citizen or subject of a country which specifically permits Filipino professionals to practice 
his/her profession within their territorial limits, on the same basis as the subjects or citizens of such foreign state or 
country;  

b. That he/she is legally qualified to practice architecture in his/her own country, and that his/her expertise 
is necessary and advantageous to our country particularly in the aspects of technology transfer and specialization;  

c. That foreign nationals shall be required to work with a Filipino counterpart and shall also be responsible 
for public utilities and taxes due to the Philippine government, relative to their participation in, or professional services 
rendered to the project, in accordance with the established implementing rules and regulations providing for the 
procedure for the registration and/or issuance of temporary/special permits to foreign architects allowed by law to 
practice their profession in the Philippines by the Board of Architecture and the accredited professional organization; 
and  
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๒-๓๗ 

(ก) เป็นพลเมืองของประเทศที่อนุญาตให้พลเมืองฟิลิปปินส์ประกอบอาชีพสถาปนิกใน
ประเทศนั้นได ้

(ข) ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสถาปนิกตามกฎหมายในประเทศที่ตนเป็นพลเมือง 
และมีทักษะและความเชี่ยวชาญที่เป็นที่ต้องการและเป็นประโยชน์ต่อการถ่ายโอนเทคโนโลยี 

(ค) ต้องท างานร่วมกับสถาปนิกชาวฟิลิปปินส์ และต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลฟิลิปปินส์ 

(ง) หน่วยงานหรือบุคคลที่จ้างสถาปนิกต่างชาติต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการขอใบอนุญาต
จาก PRC และกระทรวงแรงงาน (Department of Labor and Employment - DOLE) 

เช่นเดียวกับอาชีพวิศวกรที่มีข้อก าหนดเรื่องสัญชาติ ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญต่อสถาปนิก
ต่างชาติในการเข้าไปท างานในฟิลิปปินส์ อย่างไรก็ดีกฎหมายยังเปิดช่องให้สถาปนิกต่างชาติ
สามารถท างานในประเทศฟิลิปปินส์ได้หากเป็นพลเมืองของประเทศที่ให้สิทธิเดียวกันต่อพลเมือง
ฟิลิปปินส์ตามหลักปฏิบัติต่างตอบแทนในมาตรา ๒๗  ซึ่งแม้ว่ากฎหมายไทยจะอนุญาตให้
สถาปนิกต่างชาติขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกวิสามัญได้ แต่ผู้สมัครชาวต่างชาติต้องผ่านการสอบ
ใบอนุญาตที่เป็นภาษาไทย ซึ่งก็เป็นข้อจ ากัดส าหรับชาวต่างชาติเช่นกัน  ดังนั้น ประเทศไทยจึง
อาจไม่สามารถใช้หลักปฏิบัติต่างตอบแทนได้ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนาม ASEAN MRA on Architectural 
Services ซึ่งเป็นการตกลงยอมรับคุณสมบัติร่วมของสถาปนิกในภูมิภาคอาเซียน อย่างไรก็ดี 
ข้อตกลงนี้ ไม่ครอบคลุมสถาปัตยกรรมผังเมือง (Urban planning) และภูมิสถาปัตยกรรม 
(Landscape architecture) สถาปนิกที่จะใช้ประโยชน์จาก MRA ฉบับนี้ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาสถาปัตยกรรมหลัก และสถาปัตยกรรมภายในเท่านั้น  

เงื่อนไขและคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับร่วม ภายใต้ ASEAN MRA on Architectural 
Services มีดังนี้ 

(๑)  ส าเร็จการศึกษาและมีปริญญาบัตรที่เป็นที่ยอมรับโดยสภาวิชาชีพสถาปนิก
ของประเทศต้นทาง (Country of Origin) หรือประเทศปลายทาง (Host 
Country) หรือผ่านการประเมินและได้รับการยอมรับว่ามีคุณสมบัติเท่าเทียม

                                                                                                                                                  
d. Agencies, organizations or individuals, whether public or private, who secure the services of foreign 

professional authorized by law to practice in the Philippines for reasons aforementioned, shall be responsible for 
securing a special permit from the Professional Regulation Commission (PRC) and the Department of Labor and 
Employment (DOLE) pursuant to PRC and DOLE rules. 
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๒-๓๘ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

กับผู้ที่มีปริญญาบัตรดังกล่าว โดยหลักสูตรปริญญาวิชาสถาปัตยกรรมควร  
มีระยะเวลาไม่ต่ ากว่า ๕ ปี ส าหรับการศึกษาแบบเต็มเวลา 

(๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศต้นทาง (Country of Origin) 

(๓)  มีประสบการณ์ท างานบริการสถาปัตยกรรมไม่ต่ ากว่า ๑๐ ปี อย่างต่อเนื่อง
หลังส าเร็จการศึกษา โดยประสบการณ์หลังได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต้องไม่ ต่ ากว่า  ๕ ปี  และอย่างน้อย ๒ ปี ต้องไ ด้รับผิดชอบโครงการ
สถาปัตยกรรมที่มีความส าคัญ (significant architectural work)๑๑๐ 

( ๔ ) ป ฏิ บั ติ ต า ม ก า ร พั ฒ น า วิ ช า ชี พ ต่ อ เ นื่ อ ง  (Continuing Professional 
Development – CPD) ที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพในประเทศต้นทาง (Country 
of Origin)    

(๕) ไม่มีประวัติท าความผิดร้ายแรงทั้งในเชิงวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(๖)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดโดยสภาสถาปนิกอาเซียน หรือ ASEAN Architect 
Council (AAC) ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนสภาวิชาชีพสถาปนิกในประเทศ
อาเซียน และถูกต้ังขึ้นโดย MRA ฉบับนี้ 

ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดข้างต้นสามารถขอขึ้นทะเบียนกับ AAC เพื่อเป็น
สถาปนิกอาเซียน (ASEAN Architect - AA) ซึ่งจะสามารถไปขอขึ้นทะเบียนกับสภาสถาปนิกใน
ประเทศที่ ต้องการไปท างานในฐานะ สถาปนิกต่างชาติขึ้นทะเบียน (Registered Foreign 
Architect – RFA) โดยสามารถท างานร่วมกับสถาปนิกท้องถิ่นได้  

โดยสรุป MRA ส าหรับสถาปนิกมีเงื่อนไขที่คล้ายกับ MRA ส าหรับวิศวกรมาก และยังมีผล
คล้ายกันคือ ท าให้สถาปนิกไทยที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาสถาปัตยกรรมหลักและสถาปัตยกรรม
ภายในท่ีได้รับปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาในไทย ที่ถูกจ ากัดไม่ให้ขึ้นทะเบียนเป็นสถาปนิก
ในประเทศฟิลิปปินส์ด้วยเงื่อนไขด้านสัญชาติ สามารถเข้าไปประกอบอาชีพสถาปนิกในฟิลิปปินส์
ได้หลังขึ้นทะเบียนเป็น AA และ RFA ตามล าดับ โดยสถาปนิกต่างชาติต้องท างานร่วมกับ
สถาปนิกท้องถิ่นในประเทศฟิลิปปินส์เท่านั้น 

                                                   
๑๑๐ ใน MRA ระบุให้ค านิยามของ significant architectural work เป็นไปตามดุลยพินิจของสภาวิชาชีพสถาปนิกในแต่ละประเทศ
สมาชิก โดยควรค านึงถึงรูปแบบโครงการ ระยะเวลาด าเนินงาน มูลค่า และความซับซ้อนของโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้สมัคร 



โครงการวิจัย เรื่อง “กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์” 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๒-๓๙ 

ค. ช่างส ารวจ 

กฎหมายที่ก ากับควบคุมวิชาชีพช่างส ารวจในประเทศฟิลิปปินส์ คือ Republic Act no. 
8560 หรือ Philippines Geodetic Engineering Act of 1998 มีเนื้อหาสาระส าคัญ คือ การจัดต้ัง 
Board of Geodetic Engineering (BGE) เพื่อท าหน้าที่ก ากับควบคุมและขึ้นทะเบียนช่างส ารวจ
ในประเทศฟิลิปปินส์ และก าหนดให้ช่างส ารวจต้องสอบผ่านการขอขึ้นทะเบียนเพื่อท างานเป็น 
ช่างส ารวจในประเทศฟิลิปปินส์   

มาตรา ๑๒ ก าหนดคุณสมบัติผู้ที่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นช่างส ารวจในประเทศฟิลิปปินส์ 
ดังนี้๑๑๑ 

(๑) เป็นพลเมืองฟิลิปปินส์ 

(๒) ส าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมภูมิมาตรศาสตร์ (Bachelor of 
Science in Geodetic Engineering) จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่ได้รับการยอมรับโดยรัฐบาล 

ช่างส ารวจต่างชาติสามารถขอสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศฟิลิปปินส์ได้  
หาก BGE พิจารณาแล้วว่า ประเทศที่ช่างส ารวจต่างชาติเป็นพลเมืองนั้นมีการปฏิบัติต่อ 
ช่างส ารวจฟิลิปปินส์  ด้วยเกณฑ์และมาตรฐานที่ เทียบเท่ากับกฎหมายฉบับนี้  (Foreign 
reciprocity)๑๑๒ 

เช่นเดียวกับกรณีวิศวกรและสถาปนิก กฎหมายฟิลิปปินส์ก าหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะท างาน
เป็นช่างส ารวจในประเทศฟิลิปปินส์ต้องมีสัญชาติฟิลิปปินส์ หรือต้องเป็นพลเมืองของประเทศที่ให้
สิทธิในการขึ้นทะเบียนต่อพลเมืองฟิลิปปินส์ตามหลักปฏิบัติต่างตอบแทน ซึ่งวิชาชีพช่างส ารวจใน
ไทยยังไม่มีการก ากับดูแลโดยกฎหมายหรือหน่วยงานรัฐอย่างเป็นทางการ ยกเว้นแต่งานส่วนท่ี
เป็นการรังวัดที่ดินซึ่งมีกฎหมายก าหนดให้ต้องขึ้นทะเบียนกับกรมที่ดิน และต้องมีสัญชาติไทย
เช่นกัน ในกรณีนี้หลักปฏิบัติต่างตอบแทนตามมาตรา ๒๖ จะไม่สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อช่างส ารวจไทยได ้

                                                   
๑๑๑ Section 12. Qualifications of Applicant for Examination. - Every applicant for examination shall establish the 
following:  

(a) That he is a citizen of the Philippines;  
(b) That he is a graduate of Bachelor of Science in Geodetic Engineering in a school, academy, insitute or 

college duly recognized by the Government. 
๑๑๒ Section 26. Foreign Reciprocity.- No foreign Geodetic Engineer shall be issued a temporary license to practice the 
Geodetic Engineering profession or consultancy thereof or be entitled to any of the rights and privileges under this Act 
unless the country of which he is a subject or citizen specifically permits Filipino Geodetic Engineers to practice within 
its territorial limits on the same basis as the subjects or citizens of such foreign state or country. 
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ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามในข้อตกลง ASEAN Framework 
Arrangement for the Mutual Recognition of Surveying Qualifications ซึ่งมีความแตกต่างจาก 
MRA ของวิศวกรและสถาปนิกตรงที่ ข้อตกลงฉบับนี้เป็นแค่กรอบส าหรับการเจรจาในอนาคตเพื่อ
หาคุณสมบัติร่วมที่จะเป็นที่ยอมรับในประเทศอาเซียน ดังนั้นช่างส ารวจไทยจึงยังไม่สามารถ  
ใช้ประโยชน์จาก MRA เพื่อเข้าไปท างานเป็นช่างส ารวจในฟิลิปปินส์ได้ 

ง. แพทย์ 

กฎหมายที่ก ากับควบคุมวิชาชีพแพทย์ในฟิลิปปินส์ คือ Republic Act no. 2382 – The 
Medical Act of 1959 ซึ่ งถูกตราขึ้นในปี  พ.ศ. ๒๕๐๒ มี เนื้อหาหลักคือก าหนดหลักสูตร 
แพทย์ศาสตร์ และคุณสมบัติของผู้ที่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ในประเทศฟิลิปปินส์ เช่น 
ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ในฟิลิปปินส์ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๑ ปี และต้องผ่านการสอบ
ใบอนุญาต๑๑๓ 

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถสมัครเพื่อขอสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์ที่ประเทศ
ฟิลิปปินส์ มดัีงนี้๑๑๔ 

(๑) เป็นผู้มีสัญชาติฟิลิปปินส์ หรือมีสัญชาติของประเทศที่ได้รับการตรวจสอบแล้วจาก
กระทรวงการต่างประเทศ (Department of Foreign Affairs) ว่ามีกฎหมายที่ก ากับดูแลแพทย์ 
แบบเดียวกับประเทศฟิลิปปินส์ 

(๒) มีจริยธรรมที่ดี 

                                                   
๑๑๓ Section 8. Prerequisite to the Practice of Medicine.- No person shall engage in the practice of medicine in the 
Philippines unless he is at least twenty-one years of age, has satisfactorily passed the corresponding Board of 
Examination and is a holder of a valid Certificate of Registration duly issued to him by the Board of Medical 
Examiners. 
๑๑๔ Section 9. Candidates for Board Examinations.- Candidates for Board examinations shall have the following 
qualifications:  

1. He shall be a citizen of the Philippines or a citizen of any foreign country who has submitted competent 
and conclusive documentary evidence, confirmed by the Department of Foreign Affairs, showing that his country’s 
existing laws permit citizens of the Philippines to practice medicine under the same rules and regulations governing 
citizens thereof;  

2. He shall be of good moral character;  
3. He shall be of sound mind;  
4. He shall not have been convicted by a court of competent jurisdiction of any offense involving moral 

turpitude;  
5. He shall be a holder of the degree of doctor of Medicine or its equivalent conferred by a college of 

medicine duly recognized by the government; and  
6. He must have completed a calendar year of technical training known as internship the nature of which 

shall be prescribed by the Board of Medical Education undertaken in hospitals and health centers approved by the 
Board. 
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(๓) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต  

(๔) ไม่เคยต้องคดีความร้ายแรง 

(๕) มีปริญญาบัตร Doctor of Medicine จากสถาบันที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ 
(Department of Education) 

มาตรา ๑๒ ระบุคุณสมบัติของบุคคลที่สามารถเป็นแพทย์ในฟิลิปปินส์ได้ตามขอบเขตที่
กฎหมายก าหนด โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์ ดังต่อไปน้ี๑๑๕ 

(ก) เป็นแพทย์ต่างชาติที่มาให้ค าปรึกษาด้านการรักษากรณีใดกรณีหนึ่ง หรือสังกัดองค์กร
ระหว่างประเทศซึ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในฟิลิปปินส์เพื่อการเฉพาะกิจ โดยได้รับใบอนุญาตพิเศษ 
(Special permit) จาก PRC ซึ่งอนุมัติโดย Board of Medical Examiners โดยพิจารณาจากหลัก
ปฏิบัติต่างตอบแทน (Foreign reciprocity)๑๑๖ 

(ข) เป็นแพทย์ที่ได้รับมอบหมายโดยกองทัพสหรัฐอเมริกาเพื่อรักษาบุคคลากรของกองทัพ
สหรัฐในฟิลิปปินส์ 

(ค) เป็นแพทย์ต่างชาติที่มาเป็นศาสตราจารย์แลกเปลี่ยน (exchange professor) ใน
สาขาที่ Board of Medical Education เห็นว่าจ าเป็น  นักศึกษาแพทย์ที่ผ่านหลักสูตรสี่ปีแรก 

                                                   
๑๑๕ Section 12. Limited practice without any certificate of registration.- Certificates of registration shall not be required 
of the following persons:  

a. Physicians and surgeons from other countries called in consultation only and exclusively in specific and 
definite cases, or those attached to international bodies or organizations assigned to perform certain definite work in 
the Philippines, provided they shall limit their practice to the specific work assigned to them and provided further they 
shall secure a previous authorization from the Board of Medical Examiners.  

b. Commissioned medical officers of the United States Armed Forces stationed in the Philippines while 
rendering services as such only for the members of the said armed forces and within the limit of their own respective 
territorial jurisdiction.  

c. Foreign physicians employed as exchange professors in special branches of medicine or surgery whose 
service may, upon previous authorization of the Board of Medical Examiners. Medical students who have completed 
the first four year of medical course, graduates of medicine and registered nurses who may be given limited and 
special authorization by the Secretary of Health to render services during epidemics or national emergencies 
whenever the services of duly registered physicians are not available. Such authorization shall automatically cease 
when the epidemic or national emergency is declared terminated by the Secretary of Health. 
๑๑๖ ทั้งนี้ PRC ก าลังด าเนินการจัดท าคู่มือที่ระบุข้อยกเว้นต่าง ๆ ในการจ้างงานแรงงานต่างด้าวภายใต้ข้อตกลง MRAs 
http://dirp3.pids.gov.ph/ris/dps/pidsdps1304.pdf (หน้า ๓-๔ สืบค้นเม่ือ ๕ กุมพาพันธ์ ๒๕๕๘). 

http://dirp3.pids.gov.ph/ris/dps/pidsdps1304.pdf
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๒-๔๒ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

ผู้ส าเร็จหลักสูตรแพทยศาสตร์ และพยาบาลที่ขึ้นทะเบียน สามารถปฏิบัติหน้าที่แพทย์ได้ในกรณีที่
เกิดการระบาดของโรคหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน หากแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 

เช่นเดียวกับวิชาชีพหลายสาขา ผู้ที่ประสงค์จะปฏิบัติงานเป็นแพทย์ในฟิลิปปินส์ต้องมี
สัญชาติฟิลิปปินส์ อย่างไรก็ดี แพทย์ไทยที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรา ๑๒ ก็สามารถเข้าไปท างาน
เป็นแพทย์ในประเทศฟิลิปปินส์ได้แบบชั่วคราว 

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามในข้อตกลง ASEAN MRA on 
Medical Practitioners ซึ่งเป็นการยอมรับคุณสมบัติร่วมของแพทย์ในประเทศอาเซียนประเทศ
หนึ่ง ว่ามีความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นแพทย์ในอีกประเทศสมาชิกหนึ่งได้ หากมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี ้

(๑)   มีปริญญาบัตรแพทยศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับโดยสภาวิชาชีพแพทย์ใน
ประเทศต้นทาง (Country of Origin) และประเทศปลายทาง (Host country) 

(๒)    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์ที่ออกโดยสภาวิชาชีพแพทย์ในประเทศ 
ต้นทาง (Country of Origin) 

(๓)    มีประสบการณ์ท างานเป็นแพทย์ทั่วไปหรือแพทย์เฉพาะทางติดต่อกันเป็น
ระยะเวลาไม่ต่ ากว่า ๕ ปีติดต่อกันในประเทศต้นทาง (Country of Origin) 

(๔)  มีการปฏิบั ติตามการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง  (Continuing Professional  
Development – CPD) ที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพในประเทศต้นทาง (Country 
of Origin) 

(๕)    ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพในประเทศต้นทาง (Country of Origin) ว่าไม่
เคยละเมิดจริยธรรมทางการแพทย์ตามมาตรฐานในประเทศและสากล 

(๖)   ไม่มีคดีความติดค้าง หรืออยู่ในระหว่างถูกสอบสวนในประเทศต้นทาง   
(Country of Origin) 

(๗)   ปฏิบัติตามการเงื่อนไขอ่ืน ๆ ที่สภาวิชาชีพในประเทศปลายทาง  (Host 
country)อาจก าหนด  

อย่างไรก็ดี คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่า MRA ฉบับนี้อาจไม่ช่วยอ านวยความสะดวกต่อ
แพทย์ไทยมากนัก เนื่องจากมีเงื่อนไขระยะเวลาประสบการณ์ท างานอย่างต่อเนื่อง ๕ ปี และระบ ุ
ไว้ชัดเจนว่าต้องเป็นการปฏิบัติงานในประเทศต้นทาง (Country of Origin) เท่านั้น ท าให้แพทย์ 
ที่ไปฝึกงาน หรือท างานหาประสบการณ์เพิ่มเติมในประเทศอ่ืน (ซึ่งเป็นกลุ่มแพทย์ที่มีแนวโน้ม
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ต้องการไปท างานในต่างประเทศอยู่แล้ว) แต่อยู่ปฏิบัติงานในประเทศไทยน้อยกว่า ๕ ปี ติดต่อกัน
ไม่เข้าข่ายคุณสมบัติดังกล่าว นอกจากนี้ แพทย์ต่างชาติที่มีคุณสมบัติครบตามที่ก าหนดใน MRA 
จะสามารถปฏิบัติเป็นแพทย์ในประเทศสมาชิกอาเซียนได้ก็ต่อเมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขของสภา
วิชาชีพในประเทศปลายทาง (Host Country) ซึ่งอาจรวมถึงการสอบใบประกอบวิชาชีพของ
ประเทศนั้น ๆ และการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาด้วย 

ขั้นตอนและคุณสมบัติส าหรับแพทย์ หรือนักศึกษาแพทย์ชาวฟิลิปปินส์และต่างชาติ๑๑๗  
ในการขออนุญาตเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนแพทย์ที่ประเทศฟิลิปปินส์จาก Technical Committee 
for Medical Education๑๑๘ มีดังต่อไปนี ้

(๑) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะแพทยศาสตร์๑๑๙ 

(๒) ผ่านการทดสอบ NMAT (National Medical Admission Test)๑๒๐  

(๓) มีใบรับรองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการเข้าศึกษา (Certificate of Eligibility for 
Admission to a Medical Course หรือ CEMed) ซึ่งมีขั้นตอนการสมัครและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

๓.๑) กรอกใบสมัคร CEMed  

๓.๒) ใบรับรองผลการศึกษา 

๓.๓) ปริญญาบัตร หรือส าเนา 

๓.๔) ผลการทดสอบ NMAT 

๓.๕) สูติบัตร 

                                                   
๑๑๗Centre for Educational Measurement, Inc., “Requirements and Procedures for Admission to Philippine Medical 
School,” https://www.cem-inc.org.ph/nmat/requirements-procedures-admission-philippine-medical-schools (สืบค้น
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘). 
๑๑๘ หรือ Board of Medical Education ในอดีต 
๑๑๙ ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙  ผู้สมัครสามารถจบปริญญาตรีสาขาอะไรก็ได้ เพ่ิมเติมดู Centre for Educational Measurement, 
Inc., “Requirements and Procedures for Admission to Philippine Medical School,” https://www.cem-
inc.org.ph/nmat/requirements-procedures-admission-philippine-medical-schools (สืบค้นวันที่ 22 พฤษภาคม 2559). 
๑๒๐ ข้อสอบ วัน เวลา สถานที่ก าหนดโดย CEM (Center for Educational Measurement, Inc.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ใน 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นสูง CHED (Commission of Higher Education) ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่ก าลังจะ
ส าเร็จการศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต และแสดงหลักฐานใบรับรองผลการศึกษาพร้อมใบสมัคร ณ วันที่สอบ 
ถึงแม้ว่าระดับคะแนนจะมิได้ถูกก าหนดไว้แต่ผู้สมัครควรมีคะแนนในระดับที่ดีเพียงพอเม่ือพิจารณาร่วมผู้สมัครรายอ่ืน 
 

https://www.cem-inc.org.ph/nmat/requirements-procedures-admission-philippine-medical-schools
https://www.cem-inc.org.ph/nmat/requirements-procedures-admission-philippine-medical-schools
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๒-๔๔ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

๓.๖) ใบรับรองความประพฤติ 

(๔) ผ่านการสอบสัมภาษณ์จากโรงเรียนแพทย์ในประเทศฟิลิปปินส์ที่จะเข้าศึกษา และรอ
การตอบรับเข้าศึกษา 

ส าหรับชาวต่างชาติ มีหลักฐานและขั้นตอนการสมัครเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนแพทย์ 
ท่ีประเทศฟิลิปปินส์เพิ่มเติม โดยสามารถส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ทางไปรษณีย์มาที่  PFSP 
(Philippine Foreign Service Post) 

 ประวัติส่วนตัว (Personal History Statement หรือ PHS) ๕ ฉบับ 

 ใบรับรองผลการศึกษา ๒ ฉบับ  

 จดหมายรับรองการดูแลจากต่างประเทศ (a duly notarized Affidavit of 
Support from aboard) 

 หนังสือรับรองความประพฤติจากสถาบันท่ีศึกษา ๒ ฉบับ ออกโดยอาจารย์
ผู้สอน ๑ ฉบับ และผู้อ านวยการ ๑ ฉบับ 

 ผลการทดสอบ NMAT 
ขั้นตอนการสมัครหลังจากยื่นหลักฐานประกอบแล้ว มีดังนี้ 

๑. กรณีที่คุณสมบัติของผู้สมัครผ่านทุกประการ ทางสถานศึกษาจะด าเนินการออก
หลักฐานการรับเข้าศึกษา (Notice of Acceptance) และส่งต่อหลักฐานการสมัครและรับเข้า
ศึกษา๑๒๑ ให ้CHED พิจารณาเพื่อออกใบรับรองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการเข้าศึกษา (CEMed) 

๒. เมื่อผู้สมัครผ่านการพิจารณาแล้ว CHED จะยื่นเรื่องต่อกระทรวงการต่างประเทศเพื่อ
ขอ Student Visa และส่งเรื่องต่อไปยังสถานฑูตหรือสถานกงศุล 

๓. ผู้สมัครรอรับ Student Visa ทางไปรษณีย์โดย PFSP เมื่อผู้สมัครผ่านการพิสูจน์
ตัวตนและการเข้าศึกษา 

                                                   
๑๒๑ มีหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการขอวีซ่าส าหรับนักศึกษา (Student Visa) คือ แบบฟอร์มสมัครขอวีซ่า (Form no. 2) ใบรับรอง
แพทย ์(Medical Certificate) ผลเอกซเรย์ (chest x-ray film and laboratory reports) และหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมจาก
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (Police Clearance). 
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๔. เมื่อเดินทางถึงประเทศฟิลิปปินส์ ผู้สมัครต้องแสดงตัวที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง
และรับใบอนุญาตให้เข้าศึกษา (Student Permit) และใบรับรอง CEMed ที่ CHED หลังจากนั้นจึง
เข้าศึกษาได้ตามปกติ 

แพทย์ต่างชาติจะได้รับเข้าท างานในประเทศฟิลิปปินส์เมื่อผ่านการสัมภาษณ์ ขึ้นทะเบียน
แรงงานและได้รับใบอนุญาตจากกรมแรงงานและการจ้างงาน (DOLE) ซึ่งคุณสมบัติต่าง ๆ 
พิจารณาโดย Board of Medical Examiners ซึ่งอยู่ภายใน PRC เงื่อนไขในการรับเข้าแพทย์
ชาวต่างชาติท างานเข้าท างานพิจารณาได้จากข้อตกลง MRAs และหลักปฏิบัติต่างตอบแทน 
(Foreign reciprocity) 

จ. พยาบาล 

วิชาชีพพยาบาลในประเทศฟิลิปปินส์ถูกควบคุมโดยกฎหมาย Republic Act of 9173 
หรือ The Philippines Nursing Act of 2002 ซึ่งถูกตราขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๕  โดยมีวัตถุประสงค์
หลักเพื่อจัดต้ังสภาการพยาบาล หรือ Board of Nursing (BON) เพื่อท าหน้าที่จัดสอบและ 
ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และก าหนดเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเป็นพยาบาลในประเทศ
ฟิลิปปินส์ โดย ก าหนดให้ผู้ที่สมัครขึ้นทะเบียนเพื่อประกอบวิชาชีพพยาบาลในฟิลิปปินส์ต้องสอบ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

มาตรา ๑๓ ก าหนดคุณสมบัติผู้สมัครสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล ณ วันที่
ยื่นใบสมัคร ดังนี้๑๒๒  

(ก) เป็นบุคคลที่ถือสัญชาติฟิลิปปินส์ หรือชาวต่างชาติจากประเทศที่รับพยาบาล  
ชาวฟิลิปปินส์เข้าสอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาลด้วยมาตรฐานที่เท่าเทียมกัน  

(ข) มีคุณธรรมอันดีงาม 

                                                   
๑๒๒ Section 13. Qualifications for Admission to the Licensure Examination. - In order to be admitted to the examination 
for nurses, an applicant must, at the time of filing his/her application, establish to the satisfaction of the Board that: 

(a) He/she is a citizen of the Philippines, or a citizen or subject of a country which permits Filipino nurses to 
practice within its territorial limits on the same basis as the subject or citizen of such country: Provided, That the 
requirements for the registration or licensing of nurses in said country are substantially the same as those prescribed 
in this Act;  

(b) He/she is of good moral character; and  
(c) He/she is a holder of a Bachelor's Degree in Nursing from a college or university that complies with the 

standards of nursing education duly recognized by the proper government agency. 
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๒-๔๖ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

(ค) ส าเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (Bachelor’s Degree in Nursing) จาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่มีมาตรฐานพยาบาลศึกษาเป็นท่ียอมรับจากตัวแทนรัฐ 

การขึ้นทะเบียนตามหลักปฏิบัติต่างตอบแทน (Registration by Reciprocity) ให้พยาบาล
ต่างชาติสามารถขอขึ้นทะเบียนและขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลในประเทศฟิลิปปินส์ได้
โดยไม่ต้องสอบหากเคยขึ้นทะเบียนที่ประเทศตนแล้ว โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนที่ประเทศ
ดังกล่าวต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันตามกฎหมายฉบับนี้ หรือ พยาบาลชาวฟิลิปปินส์ที่ไปท างานใน
ประเทศดังกล่าวได้รับสิทธิพิเศษในการขึ้นทะเบียนเป็นพยาบาลเท่าเทียมกันกับพยาบาลใน
ประเทศนั้น๑๒๓  

มาตรา ๒๑ เงื่อนไขในการให้ใบอนุญาตพิเศษ/ชั่วคราว (Special/Temporary Permit) 
ดังนี้๑๒๔ 

(ก) เป็นพยาบาลต่างชาติที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลจากประเทศต้นทาง  
(Country of Origin) ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ มีความสามารถเฉพาะทางที่
โดดเด่นด้านพยาบาลหรือด้านอ่ืน ๆ 

(ข) เป็นพยาบาลต่างชาติที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลจากประเทศต้นทาง  
(Country of Origin) มาท างานเพื่อการกุศล (ไม่คิดค่าบริการ) ในโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ หรือ
คลินิกในประเทศฟิลิปปินส์ 

(ค) เป็นพยาบาลต่างชาติที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลจากประเทศต้นทาง  
(Country of Origin) ที่มาเป็นพยาบาลแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่โรงเรียนหรือวิทยาลัย
ในประเทศฟิลิปปินส์ 

ใบอนุญาตพิเศษ/ชั่วคราวข้างต้นมีผลจนกว่าโครงการหรือสัญญาจ้างนั้น ๆ จะสิ้นสุดลง 

                                                   
๑๒๓ Section 20. Registration by Reciprocity. - A certificate of registration/professional license may be issued without 
examination to nurses registered under the laws of a foreign state or country: Provided, That the requirements for 
registration or licensing of nurses in said country are substantially the same as those prescribed under this Act: 
Provided, further, That the laws of such state or country grant the same privileges to registered nurses of the 
Philippines on the same basis as the subjects or citizens of such foreign state or country. 
๑๒๔ Section 21. Practice Through Special/Temporary Permit. - A special/temporary permit may be issued by the Board 
to the following persons subject to the approval of the Commission and upon payment of the prescribed fees:  

(a) Licensed nurses from foreign countries/states whose service are either for a fee or free if they are 
internationally well-known specialists or outstanding experts in any branch or specialty of nursing;  

(b) Licensed nurses from foreign countries/states on medical mission whose services shall be free in a 
particular hospital, center or clinic; and  

(c) Licensed nurses from foreign countries/states employed by schools/colleges of nursing as exchange 
professors in a branch or specialty of nursing; Provided, however, That the special/temporary permit shall be effective 
only for the duration of the project, medical mission or employment contract. 



โครงการวิจัย เรื่อง “กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์” 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๒-๔๗ 

อนึ่ง ประเทศไทยอาจไม่สามารถใช้หลักต่างตอบแทนได้เต็มที่ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ ก าหนดให้การสอบใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพพยาบาลในประเทศไทยต้องเป็นภาษาไทย ซึ่งเป็นการจ ากัดการเข้ามาท างานเป็นพยาบาล
ในประเทศไทยของพยาบาลต่างชาติ อย่างไรก็ดี พยาบาลไทยอาจอาศัยช่องตามมาตรา ๒๑ เพื่อ
ท างานในวิทยาลัยพยาบาลในประเทศฟิลิปปินส์ได้ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ประเทศสมาชิกอาเซียนได้บรรลุข้อตกลง ASEAN MRA on Nursing 
Services เพื่ออ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายของพยาบาลเพื่อไปท างานในกลุ่มประเทศ
อาเซียนโดยการยอมรับคุณสมบัติร่วมดังต่อไปนี้ 

(๑)  มีปริญญาหรืออนุปริญญาในสาขาพยาบาลศาสตร์ 

(๒)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือใบรับรองการจดทะเบียนจากประเทศ 
ต้นทาง (Country of Origin) ที่ยังไม่หมดอาย ุ

(๓)  มีประสบการณ์ท างานในอาชีพพยาบาลไม่ต่ ากว่า ๓ ปี ก่อนวันที่ย่ืนใบสมัคร 

(๔) มีการปฏิบัติตามการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (Continuing Professional 
Development - CPD) ที่ ก าหนดโดยสภาวิชาชีพในประ เทศต้นทาง 
(Country of Origin) 

(๕) มีใบรับรองจากประเทศต้นทาง (Country of Origin) ว่าไม่มีประวัติหรืออยู่
ระหว่างกระบวนการถูกสอบสวนว่าละเมิดจริยธรรมวิชาชีพตามมาตรฐานใน
ประเทศและสากล 

(๖)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นเช่น เข้ารับการตรวจร่างกายหรือผ่านหลักสูตรฝึกอบรม
หรือการทดสอบความสามารถที่สภาวิชาชีพในประเทศปลายทาง (Host 
Country) ก าหนด 

เช่นเดียวกับกรณีแพทย์ MRA ช่วยให้พยาบาลที่มีใบประกอบวิชาชีพจากไทย และมี
ประสบการณ์ท างานตามที่ก าหนด สามารถขอขึ้นทะเบียนเป็นพยาบาลในประเทศฟิลิปปินส์ได้ 
อย่างไรก็ดี ไทยยังไม่มีความชัดเจนเรื่อง CPD และอาจท าให้สภาวิชาชีพพยาบาลในฟิลิปปินส์
พิจารณาไม่ให้พยาบาลไทยขึ้นทะเบียนได้ ดังนั้นช่องทางที่น่าจะสะดวกส าหรับพยาบาลไทยที่สุด
อาจเป็นการใช้สิทธิตามมาตรา ๒๑ แห่ง The Philippines Nursing Act of 2002 เพื่อไปท างานใน
โรงเรียนหรือวิทยาลัยพยาบาลในฟิลิปปินส์ 



โครงการวิจัย เรื่อง “กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์” 

๒-๔๘ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

ฉ. ทันตแพทย์ 

กฎหมายที่ก ากับควบคุมวิชาชีพทันตแพทย์ในประเทศฟิลิปปินส์ คือ Republic Act no. 
9484 หรือ The Philippines Dental Act of 1965 ซึ่งเป็นกฎหมายจัดต้ังทันตแพทย์สภาฟิลิปปินส์ 
หรือ Board of Dentistry มีหน้าที่จัดสอบและขึ้นทะเบียนทันตแพทย์ในประเทศฟิลิปปินส์ และ
ก าหนดให้ทันตแพทย์สามารถขอขึ้นทะเบียนท างานในประเทศฟิลิปปินส์ได้เมื่อผ่านการสอบ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  

กฎหมายฉบับนี้มีบทบัญญัติที่น่าสนใจ คือ อนุญาตให้ทันตแพทย์ต่างชาติที่มีต าแหน่ง
ทางทหารจากทั้ง ๓ เหล่าทัพ ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพของประเทศที่ตนประจ าอยู่กับ
กองทัพฟิลิปปินส์ ที่ได้รับการติดต่อให้มาท างานในโครงการพิเศษที่ประเทศฟิลิปปินส์ สามารถเข้า
มาท างานเป็นทันตแพทย์ในประเทศฟิลิปปินส์ได้โดยไม่ต้องขึ้นทะเบียน ทั้งนี้ทันตแพทย์ต่างชาติ
สามารถท างานในฟิลิปปินส์ได้ไม่เกิน ๓๐ วัน ไม่ว่ากรณีใด๑๒๕ 

มาตรา ๑๗ ก าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ใน
ประเทศฟิลิปปินส์ ดังนี้๑๒๖ 

(ก) มีสัญชาติฟิลิปปินส์ 

(ข) มีคุณธรรมอันดีงาม 

(ค) ส าเร็จการศึกษา Pre-dental course ที่มีระยะเวลาอย่างน้อย ๒ ปี  

                                                   
๑๒๕ SECTION 15. Exemption from registration. - Certificates of registration shall not be required of commissioned 
dental officers of the army, navy and air forces of any foreign country, whose operations in the Philippines are 
permitted by the Government, while rendering service as such for the members of said forces only; and of dentists or 
oral surgeons from other countries who are invited for consultations or demonstrations, provided that in such cases 
their work shall be limited to the specific tasks assigned to them, and provided further, that a previous authority has 
been granted by the Board of Dental Examiners, who shall have the discretion to determine the duration of said 
authority, but in no case shall it exceed the period of thirty days. 
๑๒๖ SECTION 17. Qualifications for admission to examination. - In order to be admitted to the licensure examination for 
dentists, an applicant must, at the time of filing his application therefor, establish to the satisfaction of the Board that:  

(a) he is a citizen of the Philippines;  
(b) he possesses good moral character;  
(c) he had finished at least a two-year pre-dental course which complies with the minimum requirements of 

the Council on Dental Education; and  
(d) he shall be a holder of the degree of either Doctor of Dental Medicine (D.M.D.) or Doctor of Dental 

Surgery (D.D.S.), or their equivalents, conferred by a recognized and legally constituted university, college, school or 
institute. 
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๒-๔๙ 

(ง) ส าเร็จการศึกษาทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต (D.M.D.) หรือศัลยศาสตรบัณฑิต 
(D.D.S.) หรือระดับที่เทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่เป็นที่ยอมรับและก่อต้ังขึ้นอย่าง 
ถูกกฎหมาย 

ทันตแพทย์ต่างชาติสามารถสมัครสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ในประเทศ
ฟิลิปปินส์ได้ตามหลักปฏิบัติต่างตอบแทน๑๒๗ ซึ่งอาจไม่สามารถน ามาใช้กับประเทศไทยได้
เนื่องจากการสอบใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมยังคงใช้ภาษาไทย ซึ่งท าให้ทันตแพทย์ฟิลิปปินส์มา
ท างานเป็นทันตแพทยใ์นประเทศไทยได้ยาก  

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ประเทศสมาชิกอาเซียนได้บรรลุข้อตกลง ASEAN MRA on Dental 
Practitioners เพื่ออ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายทันตแพทย์จากประเทศอาเซียนหนึ่ง ไปสู่
อีกประเทศหนึ่ง โดยวิธีการยอมรับคุณสมบัติร่วม ดังต่อไปนี ้

(๑) มีปริญญาสาขาทันตแพทยศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับจากประเทศต้นทาง 
(Country of Origin) และปลายทาง (Host Country) 

(๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและขึ้นทะเบียนที่ยังไม่หมดอายุ ที่ออกโดยสภา
วิชาชีพในประเทศต้นทาง (Country of Origin) 

(๓) ปฏิบัติหน้าที่เป็นทันตแพทย์ในประเทศต้นทาง (Country of Origin) เป็นเวลา
ไม่ต่ ากว่า ๕ ปีติดต่อกัน 

(๔ )  ปฏิ บั ติ ต ามการพัฒนาวิ ช าชี พ ต่ อ เนื่ อ ง  (Continuing Professional 
Development - CPD) ที่ ก าหนดโดยสภาวิชาชีพในประ เทศต้นทาง 
(Country of Origin) 

(๕) มีใบรับรองจากประเทศต้นทาง (Country of Origin) ว่าไม่มีประวัติหรืออยู่
ระหว่างกระบวนการถูกสอบสวนว่าละเมิดจริยธรรมวิชาชีพตามมาตรฐานใน
ประเทศและสากล 

(๖) ไม่อยู่ในระหว่างการสอบสวนหรือกระบวนการทางกฎหมายใด ๆ ในประเทศ
ต้นทาง (Country of Origin) หรือประเทศอ่ืน 

                                                   
๑๒๗ SECTION 38. Foreign Reciprocity. - Except in the case of persons otherwise exempt under the provisions of this 
Act, no dentist who is a citizen of a foreign country or a particular state shall be granted any of the rights or privileges 
under this Act, unless the country or state of which he is a subject or a citizen permits dentists who are Filipino 
citizens to practice within its territorial limits on the same basis as the subject or citizens of such country or state, but 
under no circumstance shall such a set-up be initiated by the Philippine government. 
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๒-๕๐ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

(๗) ปฏิบัติตามการเงื่อนไขอ่ืน ๆ ที่สภาวิชาชีพในประเทศปลายทาง (Host 
Country) อาจก าหนด (เช่น ความสามารถด้านภาษา) 

เป็นที่น่าสังเกตว่า MRA ส าหรับทันตแพทย์มีเนื้อหาคล้ายกับ MRA ส าหรับแพทย์เป็น
อย่างมาก และยังได้รับการลงนามในปีเดียวกัน  MRA ส าหรับทันตแพทย์นี้ ช่วยให้ทันตแพทย์ไทย
ไม่ถูกจ ากัดโดยเงื่อนไขด้านสัญชาติของผู้ที่ ต้องการขึ้นทะเบียนเป็นทันตแพทย์ในประเทศ
ฟิลิปปินส์ตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๗ แห่ง The Philippines Dental Act of 1965 โดยทันตแพทย์
ไทยที่มีคุณสมบัติครบตามที่ก าหนดใน MRA ฉบับนี้สามารถท างานเป็นทันตแพทย์ในประเทศ
ฟิลิปปินส์ได้  อนึ่ง เช่นเดียวกับกรณีแพทย์ คุณสมบัติข้อ (๗) ข้างต้นอาจรวมถึงการสอบ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมกับสภาวิชาชีพในประเทศฟิลิปปินส์  และการทดสอบ
ความสามารถด้านภาษาด้วย 

ช. นักบัญชี 

วิชาชีพบัญชีในประเทศฟิลิปปินส์อยู่ภายใต้การก ากับควบคุมของกฎหมาย Republic Act 
no. 9298 หรือ The Philippines Accountancy Act of 2004 ซึ่งถูกตราขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มี เนื้ อหาหลัก  คือ จัด ต้ังและให้อ านาจ Professional Regulatory Board of Accountancy  
ในการก ากับดูแลวิชาชีพบัญชี รวมทั้งก าหนดให้ผู้ที่ ต้องการขึ้นทะเบียนเป็นนักบัญชีในประเทศ
ฟิลิปปินส์ต้องสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

มาตรา ๑๔ ก าหนดคุณสมบัติผู้ที่สามารถสมัครสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบัญชี
ดังนี้๑๒๘ 

(๑) มีสัญชาติฟิลิปปินส์  

(๒) เป็นผู้มีคุณธรรมอันดีงาม 

(๓) ส าเร็จการศึกษาบัญชีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่ได้รับการยอมรับโดย 
CHED (Commission on Higher Education)  

(๔) ไม่ต้องคดีอาญาในความผิดท่ีร้ายแรง 

                                                   
๑๒๘ SEC. 14. Qualifications of Applicants for Examinations. – Any person applying for examination shall establish the 
following requisites to the satisfaction of the Board that he/she:  

(a) is a Filipino citizen;  
(b) is of good moral character;  
(c) is a holder of the degree of Bachelor of Science in Accountancy conferred by a school, college, 

academy or institute duly recognized and/or accredited by the CHED or other authorized government offices; and  
(d) has not been convicted of any criminal offense involving moral turpitude. 
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๒-๕๑ 

ชาวต่างชาติอาจได้รับอนุญาตให้ท างานเป็นนักบัญชีในประเทศฟิลิปปินส์ หากเป็น
พลเมืองของประเทศที่อนุญาตให้ชาวฟิลิปปินส์ท างานเป็นนักบัญชีในประเทศนั้นได้๑๒๙ อย่างไรก็ดี 
เช่นเดียวกับวิชาชีพสาขาอ่ืน หลักการปฏิบัติต่างตอบแทนไม่สามารถน ามาใช้กับไทยได้อย่างเต็มที่ 
เนื่องจากการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยยังคงใช้ภาษาไทยเป็นหลัก ซึ่ง
ถือเป็นการจ ากัดการขึ้นทะเบียนของชาวต่างชาติในระดับหน่ึง 

ในปี  พ .ศ .  ๒๕๕๒ ประ เทศสมาชิกอาเซียนไ ด้บรรลุข้ อตกลง  ASEAN Mutual 
Recognition Arrangement Framework on Accountancy Services ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับกรณี
ของช่างส ารวจ กล่าวคือ เป็นกรอบข้อตกลงส าหรับการเจรจาคุณสมบัติร่วม ซึ่งในเวลาต่อมา 
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้บรรลุการเจรจา ASEAN Mutual Recognition Arrangement on 
Accountancy Services เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยข้อตกลงดังกล่าวครอบคลุม
บริการด้านบัญชี การตรวจสอบบัญชี และการจัดท าบัญชี ตามที่ก าหนดไว้ในการจัดแบ่งประเภท
กิจกรรมรหัส ๘๖๒ (Central Product Classification - CPC 862) ขององค์การสหประชาชาติ  

เนื้อหาสาระส าคัญของ MRA ฉบับนี้  คือ การก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่สามารถ 
ขึ้นทะเบียนเป็น ASEAN Charterd Professional Accountant (ACPA) เพื่อไปขึ้นทะเบียนเป็น 
Registered Foreign Professional Accoutnant (RFPA) กับองค์กรที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลวิชาชีพ
ในประเทศปลายทาง (Host Country) เช่น สภาวิชาชีพบัญชีในกรณีของประเทศไทย หรือ 
Professional Regulatory Board of Accountancy ในกรณีของประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่ง RFPA จะ
สามารถร่วมงานกับนักบัญชีท้องถิ่นในการให้บริการด้านบัญชีในประเทศปลายทาง (Host 
Country) ได้ ทั้งนี้ การท างานในประเทศปลายทางนั้นต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบภายในของ
ประเทศปลายทาง (Host Country) 

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอขึ้นทะเบียนเป็น ACPA ได้ มีดังนี้ 

(๑) ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรด้านบัญชี หรือการสอบด้านวิชาชีพบัญชีที่ได้รับการยอมรับ
โดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลด้านบัญชีในประเทศต้นทาง (Country of Origin) หรือประเทศ
ปลายทาง (Host Country) หรือได้รับการประเมินและยอมรับโดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลด้านบัญชี
ว่ามีคุณสมบัติเทียบเท่า 

                                                   
๑๒๙ SEC. 34. Foreign Reciprocity. – Subjects or citizens of foreign countries may be allowed to practice Accountancy 
in the Philippines in accordance with the provisions of existing laws, international treaty obligations including mutual 
recognition agreements entered into by the Philippine government with other countries. A person who is not a citizen 
of the Philippines shall not be allowed to practice accountancy in the Philippines unless he/she can prove, in the 
manner provided by the rules of court that, by specific provision of law, the country of which he/she is a citizen, 
subject or national admits citizens of the Philippines to the practice of the same profession without restriction. 
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๒-๕๒ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

(๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ ที่ออกโดยสภาวิชาชีพในประเทศ 
ต้นทาง (Country of Origin) 

(๓) มีประสบการณ์ท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่ต่ ากว่า ๓ ปี ภายในระยะเวลา ๕ ปี 
หลังจากมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ (๑) ข้างต้น 

(๔) ปฏิบัติตามการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (Continuing Professional Development – 
CPD) ที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพในประเทศต้นทาง (Country of Origin) 

(๕) มีใบรับรองจากประเทศต้นทาง (Country of Origin) ว่าไม่มีประวัติหรืออยู่ระหว่าง
กระบวนการถูกสอบสวนว่าละเมิดจริยธรรมวิชาชีพตามมาตรฐานในประเทศและสากล 

บุคคลสัญชาติไทยที่มีคุณสมบัติครบตามที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็น 
ACPA ผ่านทางหน่วยงานที่ก ากับดูแลวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย ได้แก่ สภาวิชาชีพบัญชี และ
กระทรวงพาณิชย์  ซึ่ งจะประสานงานกับ  ASEAN Chartered Professional Accountants 
Register (ACPAR) ในการขึ้นทะเบียนให้ เมื่อขึ้นทะเบียนเป็น ACPA ส าเร็จแล้วจึงจะสามารถไป
ขอขึ้นทะเบียนเป็น RFPA กับ Professional Regulatory Board of Accountancy เพื่อให้บริการ
ด้านบัญชีในประเทศฟิลิปปินส์ โดยต้องปฏิบัติงานร่วมกับนักบัญชีท้องถิ่น และต้องให้บริการด้าน
บัญชีในสาขาที ่Professional Regulatory Board of Accountancy เห็นชอบเท่านั้น 

ดังนั้น แม้ว่านักบัญชีไทยจะยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์ และ  
Professional Regulatory Board of Accountancy อาจก าหนดเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนซึ่งอาจ
รวมถึงการทดสอบทักษะเพิ่มเติม เช่น ทักษะด้านภาษา แต่ MRA ฉบับนี้ก็มีประโยชน์ในการช่วย
ให้นักบัญชีสัญชาติไทยสามารถข้ามข้อจ ากัดด้านสัญชาติที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๔ แห่ง The 
Philippines Accountancy Act of 2004 ได้ 

กล่าวโดยสรุป ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ไม่เปิดกว้างต่อคนต่างชาติในการเข้าไปท างาน
วิชาชีพต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการ เช่น ภาคก่อสร้าง (วิศวกร 
สถาปนิก และช่างส ารวจ) ภาคสาธารณสุข (แพทย์ ทันตแพทย์ และพยาบาล) และภาคบริการ
ด้านการเงิน (นักบัญชี) โดยจะเห็นได้ว่าฟิลิปปินส์มีข้อก าหนดเรื่องสัญชาติในทุกกฎหมายที่ก ากับ
วิชาชีพ  อย่างไรก็ดี กฎหมายฟิลิปปินส์เปิดช่องให้ต่างชาติใช้สิทธิตามหลักต่างตอบแทนได้  
ซึ่งหากประเทศไทยสามารถแก้กฎระเบียบการสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้สามารถเลือก
สอบเป็นภาษาอังกฤษได้ก็จะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพสาขาต่าง ๆ สัญชาติไทยเข้าไปท างานใน
ประเทศฟิลิปปินส์ได้ หรือในกรณีที่ MRA มีการยอมรับคุณสมบัติร่วมของวิชาชีพอย่างเป็นทางการ 
ก็สามารถใช้สิทธิภายใต้ MRA เพื่อไปสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศฟิลิปปินส์ได้  
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๒-๕๓ 

๒.๒ การลงทุนของคนต่างด้าว 

ในส่วนนี้จะน าเสนอกฎหมายที่เกี่ยวกับการลงทุนของคนต่างด้าวใน  ๖ หัวข้อ ได้แก่ 
กฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  ภาคธุรกิจการค้าและบริการที่อนุญาตและ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการต่างชาติเข้าไปด าเนินการ  กฎหมายร่วมทุน  การสัมปทาน  สิทธิพิเศษที่
ประเทศฟิลิปปินส์ให้แก่นักลงทุนอาเซียน และข้อตกลงด้านการลงทุนระหว่างฟิลิปปินส์และไทย 

๒.๒.๑ กฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

Executive Order (E.O.) 226 หรือที่รู้จักกันในนาม The Omnibus Investment Code 
of 1987 ถูกตราขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ เพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติในสาขาที่รัฐบาลประสงค์ 
โดยการให้สิทธิพิ เศษต่าง ๆ บทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ประกอบไปด้วย ข้อ ก าหนด
กระบวนการ และเงื่อนไขในการลงทุนและประกอบธุรกิจในฟิลิปปินส์ ของผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติ
ฟิลิปปินส์ รวมถึงผู้ที่เคยมีสัญชาติฟิลิปปินส์ โดยมีเงื่อนไขส าคัญ คือ จะต้องมีการลงทุนมูลค่า 
ไม่ต่ ากว่า ๒๐๐,๐๐๐ เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ ๖ ล้านบาท   

นอกจากนี้ ชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ร้อยละ ๑๐๐ ยกเว้นกิจการในสาขาที่สงวนไว้
ส าหรับชาวฟิลิปปินส์ตามที่ระบุในเอกสารแนบท้าย (Annex) ของ Executive Order no. 98 
ดังนี้๑๓๐  

(ก) บัญชี ก. ประกอบด้วยกิจกรรมที่สงวนไว้ส าหรับชาวฟิลิปปินส์ ซึ่งการเข้าถือหุ้นของ
ชาวต่างชาติในบริษัทเพื่อการส่งออก หรือเพื่อกิจกรรมภายในประเทศนั้นถูกจ ากัดให้ถือได้สูงสุด
ร้อยละ ๖๐ ของหุ้นทั้งหมดตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 กิจการที่ไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติถือหุ้นเลย เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวกับสื่อมวลชน 
แต่ไม่รวมถึงการบันทึกภาพ สหกรณ์ การท าเหมืองแร่ ร้านขายของปลีกที่มี
เงินทุนต่ ากว่า ๒.๕ ล้าน เหรียญดอลลาร์สหรัฐ โรงงานผลิตพลุและดอกไม้ไฟ  

 กิจการท่ีชาวต่างชาติถือหุ้นสูงสุดไม่เกินร้อยละ ๒๐ ได้แก่ โครงข่ายการสื่อสาร
วิทยุส่วนตัว  

 กิจการที่ชาวต่างชาติถือหุ้นสูงสุดไม่เกินร้อยละ ๒๕ เช่น บริษัทจัดหางานและ
สัญญาก่อสร้างโครงสร้างทางทหาร  

                                                   
๑๓๐ Securities and Exchange Commission, “Executive Order no. 98,” 
http://www.sec.gov.ph/download/Forms/foreign/6th%20FINL%20-%20sep%202013.pdf (สืบค้นเม่ือ ๑๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘). 

http://www.sec.gov.ph/download/Forms/foreign/6th%20FINL%20-%20sep%202013.pdf
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๒-๕๔ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

 กิจการท่ีชาวต่างชาติถือหุ้นสูงสุดไม่เกินร้อยละ ๓๐ ได้แก่ ธุรกิจการโฆษณา  

 กิจการที่ชาวต่างชาติถือหุ้นสูงสุดไม่เกินร้อยละ ๔๐ เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวกับ 
การพัฒนาและหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การให้บริการและ 
การจัดการสาธารณูปโภค และการประมงในเขตทะเลลึก   

 กิจการท่ีชาวต่างชาติถือหุ้นสูงสุดไม่เกินร้อยละ ๔๙ ได้แก่ บริษัทสินเชื่อ  

 กิจการที่ชาวต่างชาติถือหุ้นสูงสุดไม่เกินร้อยละ ๖๐ ได้แก่ กิจการสถาบัน
การเงินและการลงทุน ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

(ข) บัญชี ข. ประกอบด้วย กิจการที่มีข้อจ ากัดการลงทุนของต่างชาติด้วยเหตุผล 
ด้านความมั่นคง การป้องกันประเทศ สุขภาพอนามัย วัฒนธรรม หรือเพื่อปกป้องอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งกิจการดังกล่าวอนุญาตให้ต่างชาติลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ อาทิ 
โรงงานผลิต ซ่อมแซม เก็บรักษาและ/หรือกระจายสินค้า และ/หรือส่วนประกอบที่ต้องได้รับ  
การอนุญาตจาก Philippine National Police (PNP) โรงงานผลิต ซ่อมแซม เก็บรักษาและ/หรือ
กระจายสินค้า และ/หรือส่วนประกอบที่ต้องได้รับการอนุญาตจากกระทรวงกลาโหม และ
โรงงานผลิตและจ าหน่ายยาอันตราย เป็นต้น 

นอกจากนี้ The Omnibus Investments Code of 1987 ยังก าหนดกิจการที่รัฐบาล
สนับสนุน  ในแต่ละปี รัฐบาลจะจัดท าแผนล าดับความส าคัญการลงทุน (Investment Priorities 
Plan - IPP) เผยแพร่ให้นักลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(Board of Investment - BOI http://www.boi.gov.ph) และฉบับล่าสุดปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ระบุสาขา
การลงทุนที่รัฐบาลให้ความส าคัญสูงสุด อาทิ การกสิกรรมและการประมง โครงสร้างพื้นฐาน  
การต่อเรือ การสร้างที่อยู่อาศัยจ านวนมาก พลังงาน ยานยนต์ การให้บริการด้านสาธารณสุข  
การป้องกันสาธารณภัย และกิจการยุทธศาสตร์ (Strategic Activities) ซึ่งหมายถึง โครงการลงทุน
ขั้นต่ า ๓๐๐ ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ ๙,๖๐๐ ล้านบาท) และตรงตามเงื่อนไข 
ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

(๑) มีการจ้างงานอย่างต่ า ๑,๐๐๐ อัตรา หรือ  

(๒) มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งได้รับการยอมรับในนานาประเทศ๑๓๑  

                                                   
๑๓๑ Isna Lipana & Co., “More Value for Your Business: Investment Incentives in the Philippines,” 
http://www.pwc.com/en_PH/ph/business-guides/assets/documents/iip-2013.pdf  (สืบค้นเม่ือ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗).  

http://www.pwc.com/en_PH/ph/business-guides/assets/documents/iip-2013.pdf,%20สืบค้น
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หากนักลงทุนไทยต้องการใช้ประโยชน์จากเขตส่งเสริมการลงทุน สามารถพิจารณาตาม 
Republic Act no 8748 (1995) หรือที่เรียกว่า The Special Economic Zone Act of 1995 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมจากกฎหมายฉบับเดิม คือ Republic  Act no. 7916 (1991) ที่ก าหนดเขตส่งเสริม
การลงทุนของฟิลิปปินส์ไว้ ๕ ประเภท ดังน้ี๑๓๒ 

๑. Industrial Estate (IEs) คือ นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวย
ความสะดวก ส าหรับอุตสาหกรรม อาทิ ถนน ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น 

๒. Export Processing Zone (EPZs) เป็นนิคมอุตสาหกรรมพิเศษ ซึ่งบริษัทที่อยู่ใน
นิคมนี้ส่วนใหญ่ ผลิตสินค้าเพื่อส่งออก จะได้สิทธิประโยชน์ด้านการยกเว้นภาษีน าเข้าเครื่องจักร 
วัตถุดิบ และชิ้นส่วน 

๓. Free Trade Zone (FTZs) เป็นเขตที่อยู่ ใกล้ทางเข้าประเทศ เช่น ท่าเรือ และ 
ท่าอากาศยาน สินค้าที่น าเข้ามาในเขตนี้เพื่อรอการขนถ่าย เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ จัดเรียงใหม่  
หรืออ่ืน ๆ ไม่ต้องเสียภาษีน าเข้า ยกเว้นเมื่อน าออกนอกเขตนี้ 

๔. Tourism Ecozones เป็นเขตเศรษฐกิจพิ เศษ ที่ ต้องการส่ง เสริมให้ เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยว ที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกพร้อม เช่น ศูนย์กีฬา แหล่งบันเทิง ที่พักอาศัย อาคารแสดง
สินค้าและวัฒนธรรม ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าพาณิชย์ เป็นต้น 

๕. IT Parks & IT Building เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษส าหรับโครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและบริการ ซึ่งประกอบด้วยอาคารและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้ลงทุน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขั้นตอนการขออนุมัติการลงทุนในฟิลิปปินส์ สามารถสรุปได ้ดังนี้  
๑. ให้นักลงทุนยื่นข้อเสนอโครงการ  (Proposal) พร้อมแบบฟอร์มขอรับส่งเสริม 

การลงทุน (BOI Form 501) และหลักฐานประกอบต่อ Board of Investments ของประเทศ
ฟิลิปปินส์ ซึ่ง BOI จะพิจารณาอนุมัติภายใน ๓๐ วัน 

๒. หากอนุมัติ  BOI จะออกหนังสืออนุมัติ (Letter of Approval) และแจ้งข้อก าหนด 
ก่อนเข้ารับการจดทะเบียน (Pre-registration Requirements) ซึ่งเป็นรายการตรวจสอบเอกสาร 
ที่ต้องใช้ส าหรับการจดทะเบียน และรายละเอียดค่าธรรมเนียมในการยื่น ซึ่งแตกต่างกันไปตาม

                                                   
๑๓๒ SEC 4. Definition of Terms. – For purposes of this Act, the following definitions shall apply to the following terms:  

(a) "Special Economic Zones (SEZ)" – hereinafter referred to as the ECOZONES, are selected areas with 
highly developed or which have the potential to be developed into agro-industrial, Industrial tourist/recreational, 
commercial, banking, investment and financial centers. An ECOZONE may contain any or all of the following: 
Industrial Estates (IEs), Export Processing Zones (EPZs), Free Trade Zones, and Tourist/Recreational Centers. 
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ต้นทุนโครงการ เพื่อให้นักลงทุนเตรียมหลักฐานส าหรับการจดทะเบียนให้ตรงตามข้อก าหนดของ
ประเภทธุรกิจ และส่งกลับ BOI ภายใน ๓๐ วัน  

๓. เมื่ออนุมัติ  BOI จะออกใบรับรอง (Certificate of Registration) ให้เป็นหลักฐาน 
จากนั้นนักลงทุนต้องไปแจ้งจดทะเบียนบริษัทตามหน่วยงานที่ก าหนด อาทิ Department of 
Trade and Industry (DTI)  Securities and Exchange Commission (SEC) หรือ Philippine 
Economic Zone Authority (PEZA) หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลเขตเศรษฐกิจพิเศษที่กิจการนั้น
ต้ังอยู ่

๔. บริษัทต้องไปจดทะเบียนภาษีที่ Bureau of Internal Revenue รวมทั้งหน่วยงานอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น Barangay และ Bureau of Fire Protection ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นที่
โรงงานต้ังอยู่  โดยใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ นอกจากนี้ต้องขออนุญาต Department of 
Environment & Natural Resources กรณีต้ังโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 
๒ - ๓ เดือน ต้องขออนุญาต Department of Labour and Employment กรณีต้องการน าเข้า
บุคลากรต่างชาติ และ/หรือ ต้องขออนุญาต Department of Health กรณีเป็นกิจการผลิตหรือ
จ าหน่ายอาหาร และกิจการท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ร้านอาหาร เป็นต้น แล้วจึงจะเปิดด าเนินกิจการได้ 

๒.๒.๒  ภาคธุรกิจการค้าและบริการที่อนุญาตและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
ต่างชาติเข้าไปด าเนินการ  

นอกจากแผนล าดับความส าคัญการลงทุน รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้เปิดตลาดธุรกิจการค้า
และบริการที่อนุญาตและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการต่างชาติด าเนินการ เพื่อให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญของฟิลิปปินส์ที่ก าหนดห้ามพฤติกรรมที่ขัดต่อการแข่งขันทางการค้า การผูกขาดนั้น
ไม่ได้ถูกก าหนดห้าม “โดยหลักการ (per se)" แต่ไม่สามารถกระท าได้หากขัดกับผลประโยชน์
สาธารณะ นอกจากนี้ มาตรา ๑๘๖ แห่งประมวลกฎหมายอาญา Penal Code R.A. 3815 (1930) 
ยังคล้ายคลึงกับมาตรา ๒ แห่ง Sherman Act (1890) ซึ่งเป็นกฎหมายแข่งขันทางการค้าใน
สหรัฐอเมริกา ก าหนดให้การกระท าที่ขัดต่อการแข่งขันทางการค้าเช่น การผูกขาด การจ ากัด
การค้า กิจการท่ีรัฐบาลเปิดตลาด เป็นการกระท าที่สามารถลงโทษได้  

ภาคธุรกิจการค้าและบริการที่ประเทศฟิลิปปินส์อนุญาตและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
ต่างชาติเข้าไปด าเนินการ มีทั้งหมด ๖ สาขา ดังนี้ 

(ก) อุตสาหกรรมการเดินเรือ   

Executive Order no. 185 (1994) ก าหนดเรื่องการเข้าสู่ตลาดของผู้ให้บริการรายใหม่
ในอุตสาหกรรมการขนส่งทางน้ า เพื่อเพิ่มระดับการแข่งขันและท าให้ราคาถูกลงและคุณภาพของ
บริการดีขึ้น กฎหมายก าหนดให้ทุกเส้นทางการขนส่งจะต้องมีผู้ประกอบการอย่างน้อย ๒ ราย  
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และเส้นทางที่ปัจจุบันมีผู้ให้บริการรายเดียวหรือมีการผูกขาดจะต้องเปิดตลาดให้แก่ผู้ให้บริการ
รายใหม่ โดยเฉพาะเส้นทางท่ีผู้ประกอบการรายเดิมได้ประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่องมากเป็นเวลา 
มากกว่า ๕ ปี จะต้องเปิดตลาดให้แก่ผู้ให้บริการรายใหม่อย่างไม่มีข้อจ ากัด  

(ข) อุตสาหกรรมการบิน  

Executive Order no. 219 (1995) ก าหนดให้มีการแข่งขันในอุตสาหกรรมการบิน  
โดยสายการบินเอกชนอ่ืนสามารถให้บริการได้ในกรณีที่สายการบินแห่งชาติ (Philippines 
Airlines) ไม่มีเที่ยวบินในเส้นทางดังกล่าว   

(ค) อุตสาหกรรมการท่าเรือ  

เพื่อเป็นการส่งเสริมการแข่งขันในธุรกิจการขนถ่ายสินค้าที่ท่าเรือ Executive Order no. 
212 (1994) อนุญาตให้เจ้าของเรือ ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ ผู้ที่ เช่าเรือเหมาล าหรือ
ผู้ใช้บริการท่าเรื่ออ่ืน ๆ มีตัวเลือกที่จะใช้บริการขนถ่ายสินค้าจากบริษัทตัวแทนทางการของ 
การท่าเรือฟิลิปปินส์ (Philippine Port Authority - PPA) หรือจากผู้รับเหมาให้บริการท่าเรือเอกชน
รายอ่ืน ๆ ได้จากเดิมที่มีข้อก าหนดให้ต้องใช้บริการจากบริษัทตัวแทนของการท่าเรือฟิลิปปินส์
เท่านั้น 

(ง) โทรคมนาคม  

กิจการโทรคมนาคมเป็นตัวอย่างของความส าเร็จของรัฐบาลในการยกเลิกกิจการผูกขาด 
Executive Order no. 59 (1993) ก าหนดให้มีการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างบริษัทโทรคมนาคม 
โดยมี  Philippine Long Distance Telephone Company (PLDT) เป็นผู้ประกอบการที่ เป็น
เจ้าของโครงข่ายพื้นฐานของบริการโทรศัพท์ Executive Order no. 109 (1993) ระบุถึงนโยบาย
รัฐบาลที่ต้องการพัฒนาโครงข่ายทั้งในที่โครงข่ายเข้าถึงได้และเข้าไม่ถึงรวมถึงกรุงมะนิลา ซึ่งเป็น
เมืองหลวง ภายใน ๓ ปี หลังได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

(จ) อุตสาหกรรมพลังงาน  

Executive Order no. 215 (1987) ถูกตราขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในธุรกิจการผลิตกระแสไฟฟ้า นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ออก Republic Act no. 8180 
(1996) ซึ่งผ่อนคลายกฎระเบียบอุตสาหกรรมน้ ามันโดยการเปิดให้เอกชนประกอบกิจการน าเข้า
หรือค้าขายน้ ามัน กลั่นน้ ามัน และกิจการปลายน้ าอ่ืน จากเดิมที่กิจการเหล่านี้เป็นกิจการที่ผูกขาด
โดยหน่วยงานของรัฐ โดยมาตรา ๕ แห่งรัฐบัญญัติดังกล่าวก าหนดให้ “บุคคลหรือนิติบุคคล
สามารถที่จะน าเข้าหรือซื้อน้ ามันดิบหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจากต่างประเทศหรือในประเทศ  
เช่าซื้อ หรือเป็นเจ้าของและประกอบกิจการกลั่นน้ ามันและกิจการปลายน้ า  (downstream) อ่ืน 
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เช่น โรงงานน้ ามันหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  โดยที่บุคคล หรือนิติบุคคลนั้น ๆ จะต้องแจ้งให้
กระทรวงพลังงานทราบก่อนการประกอบกิจการ”๑๓๓ 

(ฉ) ผู้ให้บริการด้านการประปา  

Executive Order no. 311 (1996) ถูกตราขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการให้บริการด้านการประปา โดยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ด้านการประปา และ 
การอนุญาตให้เอกชนสามารถเข้ามาประกอบธุรกิจการประปาภายใต้ระบบสัมปทานแบบ 
ก่อสร้าง – ด าเนินการ - ถ่ายโอน (Build-Operate-Transfer หรือ BOT) ซึ่งหมายถึงการที่เอกชน 
เป็นผู้ลงทุนและบริหารกิจการโดยเมื่อสิ้นสุดสัญญาแล้ว จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในโครงสร้างพื้นฐาน 
เช่น โครงข่ายท่อส่งน้ าประปาและโรงกรองน้ าให้แก่ภาครัฐ 

  ๒.๒.๓ กฎหมายร่วมทุน 

รัฐบาลฟิลิปปินส์มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศผ่านการวางแผนทาง
เศรษฐกิจและการเป็นเจ้าของกิจการสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ กิจการธนาคาร 
พลังงาน การผลิตน้ ามัน และการขนส่ง๑๓๔ อย่างไรก็ตาม ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นต้นมา รัฐบาล
ฟิลิปปินส์ ไ ด้พยายามสนับสนุนให้ เอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ในกิจการเหล่านี้ มากขึ้น  
ผ่านมาตรการ Build-Operate-Transfer (BOT) โดยรัฐบาลได้ตรา Republic Act no. 6957 and 
its amendment (R.A. 7718) โดยโครงการที่เอกชนสามารถเข้าร่วมทุนได้ อาทิเช่น  

(๑) การพัฒนาธุรกิจด้านการเกษตรกรรม  

(๒) การคมนาคม การสร้างทางด่วน ทางรถไฟ ถนนและสะพานรวมถึงระบบ 
การขนส่งมวลชน  

(๓) การขนส่ง สนามบิน ท่าเรือ และโครงสร้างของท่าเรือและท่าอากาศยาน  

                                                   
๑๓๓ Section 5. Liberalization of Downstream Oil Industry and Tariff Treatment. - a) Any law to the contrary 
notwithstanding, any person or entity may import or purchase any quantity of crude oil and petroleum products from a 
foreign or domestic source, lease or own and operate refineries and other downstream oil facilities and market such 
crude oil and petroleum products either in a generic name or its own trade name, or use the same for his own 
requirement: Provided, That any person or entity who shall engage in any such activity shall give prior notice thereof 
to the DOE for monitoring purposes: Provided, further, That such notice shall not exempt such person or entity from 
securing certificates of quality, health and safety and environmental clearance from the proper governmental 
agencies; Provided, furthermore, That such person or entity shall, for monitoring purposes, report to the DOE his or its 
every importation/exportation: Provided, finally, That all oil importations shall be in accordance with the Bases 
Convention. 
๑๓๔ Built-Operate-and-Transfer Center, “Primer: The Philippine PPP Program,” 
http://www.philippineconsulatela.org/Trade/02b_Primer%20-%20The%20Philippine%20PPP%20Program.pdf   (สืบค้น
เม่ือ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗).  

http://www.philippineconsulatela.org/Trade/02b_Primer%20-%20The%20Philippine%20PPP%20Program.pdf
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(๔) การพัฒนาด้านพลังงาน  

(๕) การพัฒนาด้านการประปา  

(๖) โทรคมนาคม  

(๗) สิ่งแวดล้อม อาทิ การก าจัดของเสีย การระบายน้ า  

(๘) การพัฒนาที่อยู่อาศัย  

(๙) การท่องเที่ยว การสาธารณสุขและการศึกษา  
นอกจากนี้ กฎหมายยังก าหนดขั้นตอนที่รัฐบาลและภาคเอกชนจะต้องปฏิบัติ  กล่าวคือ 

จะต้องผ่านการเสนอโครงการและมีการประมูล  

๒.๒.๔ การให้สัมปทาน 

รัฐบาลฟิลิปปินส์มีนโยบายส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวอย่างยั่งยืน โดยได้
วางแผนงานที่มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐให้เพิ่มมาอยู่ในระดับร้อยละ ๕ ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ ประธานาธิบดี Aquino และคณะรัฐมนตรีได้
อนุมัติโครงการให้สัมปทาน ๑๐ ปี มูลค่า ๓๒๕ ล้านดอลลาร์ ส าหรับการด าเนินงานและการซ่อม
บ ารุงระบบรถไฟฟ้าในกรุงมะนิลา๑๓๕ การให้สัมปทานดังกล่าวเป็นไปตาม Republic Act no. 
2713 เรื่องการให้สัมปทานทั่วไป ซึ่งก าหนดให้การให้สัมปทานโครงการท่ีเกี่ยวกับโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศเป็นอ านาจของประธานาธิบดี ตามความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และ The 
Public Land Act (Com. Act no. 141)๑๓๖ 

มาตรา ๖ แห่ง Republic Act no. 2874 ก าหนดว่า ผู้ว่าการรัฐ โดยค าแนะน าของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมจะต้องจ าแนกประเภทที่ดินสาธารณะออกเป็น 
ดังนี้  

(ก) ที่ดินซึ่งจัดอยู่ในประเภท alienable และ disposable หมายถึง ที่ดินที่รัฐบาลได้จาก
การขุดลอก ถมดิน หรือวิธีอื่น ที่ชายฝั่ง แอ่งน้ า หรือที่ดินอ่ืนที่ไม่ได้ถูกจัดอยู่ในประเภทอ่ืน๑๓๗ 

                                                   
๑๓๕ กระทรวงการต่างประเทศ, “เกาะติดขา่ว : ฟิลิปปินส์ลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานหนุนศก.โต,” 
http://www.mfa.go.th/business/th/news/84/46425 (สืบค้นเม่ือ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗).  
๑๓๖ Department of Environment and Natural Resources, “The Public Land Act,” 
http://www.denr.gov.ph/policy/basicpol/lancode/ca141.pdf  (สืบคน้เม่ือวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘). 
๑๓๗ Section 56. The lands disposable under this title shall be classified as follows: 
 (a) Lands reclaimed by the Government by dredging, filing, or other means; 
 (b) Foreshore 

 

http://www.mfa.go.th/business/th/news/84/46425
http://www.denr.gov.ph/policy/basicpol/lancode/ca141.pdf
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(ข) ที่ดินป่า และ  

(ค) พื้นดินที่ประกอบด้วยแร่ธาตุ  

โดยที่ดินแต่ละประเภทอาจถูกเปลี่ยนจากประเภทหนึ่งไปยังอีกประเภทหนึ่ง  ตาม
วัตถุประสงค์และการจัดการของรัฐ๑๓๘ 

มาตรา ๗ ก าหนดให้ผู้ว่าการรัฐ โดยค าแนะน าของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม สามารถประกาศว่าที่ดินประเภทใดเปิดให้สัมปทานได้๑๓๙  อย่างไรก็ตาม รัฐบัญญัติ
ฉบับน้ีไม่ได้ก าหนดขั้นตอนในการขอสัมปทานไว้อย่างชัดเจน มีเพียงมาตรา ๕ ที่ระบุให้การออก
แบบฟอร์ม ค าสั่ง กฎ และระเบียบต่าง ๆ ตามกฎหมายฉบับนี้เป็นอ านาจของอธิบดีกรมที่ดิน 
(Director of Lands) โดยค าแนะน าของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อม  

นอกจากนี้  ยังมี  The Public Land Act (Com. Act. no. 141) ซึ่ ง เป็นรัฐบัญญัติที่
ก าหนดเรื่องการแบ่งประเภทของที่ดิน การจ ากัดการใช้ และการท าการวิจัยรวมถึงการให้สัมปทาน 
เช่น มาตรา ๙ ก าหนดให้ที่ดินของรัฐดังต่อไปนี้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้๑๔๐  

(ก) เพื่อการเกษตรกรรม  

(ข) เพื่อประโยชน์ของการสร้างที่อยู่อาศัย เพื่อการสร้างสถานที่ทางการค้าและ
อุตสาหกรรม หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นประโยชน์อ่ืน 

                                                                                                                                                  
 (c) Marshy lands or lands covered with water bordering upon the shores or banks of navigable lakes or rivers 
 (d) Lands not included in any of the foregoing classes. 
๑๓๘ Section 6. The Governor-General, upon the recommendation of the Secretary of Agriculture and Natural 
Resources, shall from time to time classify the lands of the public domain into — 

(a) Alienable or disposable 
(b) Timber and 
(c) Mineral lands 

and may it any time and in a like manner transfer such lands from one class to another, for the purposes of their 
government and disposition. 
๑๓๙ Section 7. For the purpose of the government and disposition of alienable or disposable public lands, the 
Governor-General, upon recommendation by the Secretary of Agriculture and Natural Resources, shall from time to 
time declare what lands are open to disposition or concession under this, Act. 
๑๔๐ Section 5. The Director of Lands, with the approval of the Secretary of Agriculture and Natural Resources, shall 
prepare and issue forms, instructions, rules and regulations consistent with this Act, as may be necessary and proper 
to carry into effect the provisions thereof and for the conduct of proceedings arising under such provisions. 
Section 9. For the purpose of their administration and disposition, the lands of the public domain alienable or open to 
disposition shall be classified, according to the use or purposes to which such lands are destined, as follows:  

(a) Agricultural; 
(b) Residential, commercial, industrial, or for similar productive purposes; 
(c) Educational, charitable, or other similar purposes; and 
(d) Reservations for town sites and for public and quasi-public uses. 
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(ค) เพื่อการศึกษา การกุศล และวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน 

(ง) เพื่ออนุรักษ์พื้นที่เมือง และส าหรับประโยชน์ของสาธารณะ และกึ่งสาธารณะ 

  ๒.๒.๕ สิทธิพิเศษที่ฟิลิปปินส์ให้แก่นักลงทุนอาเซียนเข้ามาจัดตั้งธุรกิจ 

ประเทศฟิลิปปินส์มีข้อจ ากัดของหลักการประติบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) 
โดยจ ากัดการเข้าถึงสินเชื่อในประเทศ บริษัทต่างชาติที่ประกอบกิจการที่ไม่ใช่การผลิต สามารถใช้
ประโยชน์จากการขอสินเชื่อในประเทศได้ในสัดส่วนหนี้สินต่อทุนที่ร้อยละ ๕๐ ต่อ ร้อยละ ๕๐ และ
ประเทศฟิลิปปินส์จ ากัดกิจกรรมที่สงวนไว้ส าหรับชาวฟิลิปปินส์ (การถือหุ้นของชาวต่างชาติจ ากัด
ให้เป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเท่านั้น) การเข้าร่วมหุ้นของนักลงทุนต่างชาติในหน่วยงานก ากับกิจการที่
กฎหมายก าหนดสงวนให้เฉพาะชาวฟิลิปปินส์เป็นเจ้าของถูกจ ากัด นอกจากนี้ ผู้บริหารและ
ผู้จัดการส านักงานต้องเป็นคนฟิลิปปินส์  

นอกจากข้อจ ากัดดังกล่าวภายใต้ รูปแบบ ๓ (Mode 3) การจัดต้ังธุรกิจเพื่อให้บริการ 
(Commercial presence)๑๔๑ ของข้อตกลงการค้าบริการ และรายสาขาตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น 
ฟิลิปปินส์เปิดตลาดให้แก่นักลงทุนอาเซียน เข้ามาจัดต้ังธุรกิจ โดยสิทธิประโยชน์ที่ได้แตกต่างกัน
ไปขึ้นอยู่กับสถานที่ต้ังและการจดทะเบียนธุรกิจ  ตัวอย่างสิทธิดังกล่าว ได้แก่ สิทธิประโยชน์ที่
ก าหนดโดย BOI และ PEZA  
ตารางท่ี ๒.๔ สิทธิประโยชน์จากการจดทะเบียนกับ BOI และ PEZA 

 เงื่อนไข สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 

๑. กิจการที่
จดทะเบียน
กับ BOI 

 เป็นกิจการที่
ระบุใน หรือ 

 หากเป็น
กิจการที่มิได้
อยู่ใน IPP ต้อง
เป็นการผลติ 
เพ่ือส่งออก

 การยกเว้นภาษีเงินได้นติิบุคคล 

- โครงการใหม่ที่เป็นโครงการบุกเบิก (Pioneer Status) ๖ ปี 

- โครงการใหม่ที่มิได้เป็นโครงการบุกเบิก (Non-pioneer Status) ๔ ป ี

- โครงการขยาย ๓ ปี และโดยทั่วไปจะจ ากัดเฉพาะรายได้ ส่วนที่เพ่ิมขึ้นเท่านั้น 

- โครงการใหม่หรือโครงการขยายที่อยู่ในเขตห่างไกลความเจริญ (Less Developed 
Areas : LDAs) ๖ ปีไม่ว่าจะเป็นโครงการบุกเบิกหรือไม่ 

                                                   
๑๔๑ การเปิดเสรีการค้าบริการ ภายใต้ ASEAN Economic Community (AEC) มีรูปแบบของการค้าบริการอยู่ด้วยกัน ๔ รูปแบบ (4 
modes of supply) โดยรูปแบบ ๓ การจัดตั้งธุรกิจเพื่อให้บริการ (Commercial presence) หรือเรียกว่า การค้าบริการ Mode 3 
เป็นการเข้าไปลงทุนจัดตั้งกิจการเพื่อให้บริการในต่างประเทศ เช่น การจัดตั้งสาขา ส านักงานตัวแทน หรือบริษัท เป็นต้น โดย
แนวทางด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การเป็น AEC ในส่วนของการค้าบริการ มีการตั้งเป้าหมายการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการไว้อย่าง
ชัดเจน เพื่อให้การค้าบริการของอาเซียนเป็นไปอย่างเสรีมากขึ้น ตามที่ปรากฎใน AEC Blueprint โดยเป้าหมายของ การค้าบริการ
รูปแบบที่ 3 คือ การอนุญาตให้คนสัญชาติอาเซียนสามารถลงทุนหรือถือหุ้นในกิจการอีกประเทศอาเซียนหนึ่งได้ โดยภายในปี พ.ศ. 
๒๕๕๘ ภาคบริการส่วนมากในประเทศอาเซียนต้องทยอยเปิดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนได้ถึงร้อยละ ๗๐ ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกอาจ
ยกเว้นรายการธุรกิจบริการที่อ่อนไหว และคงเงื่อนไข/ข้อจ ากัดที่จ าเป็นไว้ได้บ้าง  โดยรายละเอียดแผนการเปิดตลาดจะต้องเจรจา
กันต่อไป  
เพ่ิมเติมดู SME Knowledge Center, “การเปิดเสรีการค้าบริการภายใต้  AEC,” 
http://www.smeservicecenter.net/public/uploads/p137578390252190141.pdf (สืบค้นเม่ือ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘). 

http://www.smeservicecenter.net/public/uploads/p137578390252190141.pdf
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๒-๖๒ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

 เงื่อนไข สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 

อย่างน้อย 
ร้อยละ ๕๐ 
(กรณีเป็น
กิจการที่ต่าง 
ชาติถือหุ้นไม่
เกินร้อยละ 
๔๐) หรืออย่าง
น้อยร้อยละ 
๗๐ (กรณีเป็น
กิจการที่
ต่างชาติถือหุ้น
เกินร้อยละ 
๔๐) 

- โครงการปรับปรุงกิจการ ๓ ปี โดยทั่วไปจ ากัดเฉพาะรายได้สว่นที่เพ่ิมขึ้นเท่านั้น 

- โครงการใหม่และโครงการที่ตั้งอยู่ในเขต LDAs อาจได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น
อีก ๑ ปี ถ้ากิจการนั้นมีการใช้วัตถุดบิในประเทศ อย่างน้อยกึ่งหนึ่งของต้นทุน
วัตถุดิบในปีก่อนหน้า (ยกเว้น BOI ก าหนดสัดส่วนสูงกว่านี้) หรือ สัดส่วนทุนต่อ
แรงงานไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรฐั ต่อคน หรือ มีรายได้เงินตราต่างประเทศ
สุทธิอย่างน้อย ๕๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ต่อปี 

 การยกเว้นภาษีน าเข้า ส าหรับกิจการทีมี่คลังสินค้าทณัฑ์บน 

- การยกเว้นค่าธรรมเนียมท่าเรือ ภาษีสง่ออก และค่าธรรมเนียมการน าเข้า ส าหรับ
กิจการที่จดทะเบียนภายใต้ IPP เป็นเวลา ๑๐ ปีนับจากวันที่จดทะเบียน 

- การหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบคุคลจากรายจ่ายดังนี้ 

 ค่าจ้างแรงงาน : ลดหย่อนได้กึ่งหนึ่ง หากกิจการนั้นมีสัดสว่นทุนต่อแรงงานตามที่
ก าหนด และไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินไดน้ิติบุคคลตามข้อ ๑ ค่าใช้จ่ายในการสร้าง
สาธารณปูโภคที่จ าเป็น สามารถน ามาหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมด หากกิจการนั้น ตั้งอยู่ในเขต
ท้องถิ่นห่างไกลความเจริญที่ขาดแคลนโครงสร้าง พ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ ทั้งนี้ ยกเว้นกิจการเหมืองแร่และป่าไม้ ซ่ึงจ าเป็นต้องอยู่ใกล้แหล่ง
วัตถุดิบอยู่แล้ว 

 การจ้างแรงงานต่างชาติ กิจการที่จดทะเบียนกับ BOI สามารถจ้าง แรงงานต่างชาติใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการ ช่างเทคนิค และที่ปรึกษา ได้ ๕ ปีนับจากวนัที่จดทะเบยีน ทั้งนี้ 
ยกเว้นประธานบริษัท กรรมการผู้จัดการและผู้อ านวยการด้านการเงินไม่มีข้อจ ากัดนี้ 

 การผ่อนคลายพิธีการศุลกากร กิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจาก BOI จะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ในการน าเข้าอุปกรณ์ ชิ้นส่วนอะไหล่ วัตถุดิบ และสินค้า และการสง่ออกสินค้า 
โดยการผ่อนคลายระบบพิธีการศุลกากร เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักลงทนุ 

๒. กิจการที่
จดทะเบียน
กับ PEZA 

 ตั้งอยู่ในเขต
ส่งเสริม การ
ลงทุนภายใต้
การก ากับดแูล
ของ PEZA 

 มีการส่งออก
อย่างน้อย  
ร้อยละ ๗๐ 

(๑) การยกเว้นภาษีเงินได้นติิบุคคล ผูป้ระกอบการจะได้รับยกเว้นภาษี เงินได้นิตบิุคคล
เป็นเวลา ๔ ปี และขยายได้อีกไม่เกิน ๔ ปี หลังจากนั้นสามารถเลือกเสียภาษีเงินได้ใน
อัตราพิเศษ(Special Income Tax) ร้อยละ ๕ ของรายได้รวม (Gross income) แทน
การเสียภาษีเงินไดแ้ละภาษีท้องถิ่นในอัตราทั่วไปได้ 

(๒) การยกเว้นภาษีน าเข้าผู้ประกอบการได้รับยกเว้นภาษีน าเขา้เครื่องจักร อุปกรณ์
ชิ้นส่วนอะไหล่และวตัถุดิบทั้งหมด 

(๓) การยกเว้นค่าธรรมเนียมท่าเรือ ภาษีสง่ออกและค่าธรรมเนียมการน าเข้า 
ผู้ประกอบการจะได้รบัยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ท่าเรือ ภาษีส่งออก และค่าธรรมเนียม
ในการน าเข้าสินคา้ต่าง ๆ 

(๔) สิทธิการพ านักถาวรผู้ประกอบการต่างชาติ และครอบครัวจะไดส้ิทธิการพ านกัถาวร 
หากมีการลงทุนเริ่มต้นไม่น้อยกว่า ๑๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ 

(๕) การผ่อนคลายพิธีการศุลกากรผู้ประกอบการจะได้รับความสะดวก ในการน าเข้าและ
ส่งออกสินค้า โดยการผ่อนคลายระบบพิธีการศุลกากรใหค้ล่องตัวขึน้ 

หมายเหต:ุ ชาวต่างชาติที่มไิด้พ านักในฟิลิปปินส์ และมิได้ด าเนนิ กิจการในฟิลิปปินส์ช าระภาษีอัตราเดียวคือ ร้อยละ 25 ของรายได้รวมที่เกิดขึ้นในฟิลิปปินส์  
ที่มา: สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจ ากรุงมะนิลา 
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๒-๖๓ 

๒.๒.๖ ข้อตกลงด้านการลงทุนระหว่างฟิลิปปินส์และไทย 

ข้อตกลงด้านการลงทุนระดับทวิภาคีระหว่างฟิลิปปินส์กับไทย ๑๔๒ มีมาต้ังแต่ปี 
พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยก าหนดการให้ความคุ้มครองการลงทุนในธุรกิจบริการภายใต้กรอบความตกลง
ดังกล่าว โดยมีพันธกรณีส าคัญ คือ ปฏิบัติต่อนักลงทุนและการลงทุนอย่างเป็นธรรม ให้การชดเชย
ค่าเสียหายกรณียึดทรัพย์ เวนคืน เกิดเหตุการณ์ไม่สงบ นักลงทุนสามารถเคลื่อนย้ายเงินทุนได้  
โดยเสรี ตลอดจนก าหนดขั้นตอนการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐ และระหว่างรัฐกับนักลงทุน หากรัฐ
กระท าผิดพันธกรณีและก่อให้เกิดความเสียหายต่อการลงทุน นักลงทุนก็สามารถฟ้องร้ องรัฐ
ภายใต้กระบวนการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศได้ โดยต้องมีหลักปฏิบัติต่อบริษัทของประเทศ
คู่สัญญาให้ได้รับสิทธิประโยชน์ไม่ด้อยไปกว่าประเทศอ่ืน และหากมีข้อตกลงกับประเทศอ่ืน 
ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องไม่ลิดรอนสิทธิประโยชน์ของบริษัทในประเทศคู่สัญญาใด  

๒.๓ คนเข้าเมือง (การเข้าเมืองและการพ านัก) 

กฎหมายที่ก ากับควบคุมการเข้าประเทศและการพ านักในประเทศของคนต่างชาติใน
ประเทศฟิลิปปินส์ ได้แก่ The Philippine Immigration Act of 1940 ซึ่งได้รับการตราขึ้นเมื่อสมัย 
ท่ีฟิลิปปินส์ยังอยู่ภายใต้การปกครองของสหรัฐอเมริกา กฎหมายฉบับดังกล่ าวจึงมีอีกชื่อว่า 
Commonwealth Act no. 613 โดยให้อ านาจกระทรวงการต่างประเทศ (Department of Foreign 
Affairs – DFA) และส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (Bureau of Immigration – BI) ในการบังคับใช้
กฎหมายฉบับนี้ นอกจากน้ี ประเทศฟิลิปปินส์ยังมีวีซ่าที่ส่งเสริมให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศ
อีก ๔ ประเภท ซึ่งจะกล่าวต่อไปในส่วนนี้ 

กฎหมาย The Philippine Immigration Act of 1940 ได้แบ่งวีซ่าออกเป็น ๒ ประเภท
หลัก คือ แบบถาวร (Immigrants Visas) ส าหรับผู้ที่ต้องการเป็นผู้มีถิ่นฐานถาวร (Permanent 

                                                   
๑๔๒  ASEAN Briefing, “Bilateral Investment Treaty between Thailand and the Philippines,” 
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fww
w.aseanbriefing.com%2Fuserfiles%2Fresources-
pdfs%2FPhilippines%2FBIT%2FPhilippines_Thailand_BIT.pdf&ei=VR7TVLP3C4rr8AWW-ID4Cg&usg=AFQjCNHWQ7-
pslhTjP7SprDkMOWMBQVSYA&sig2=ccJCovRKiSb1pxnYMD1gcw&bvm=bv.85464276,d.dGc (สืบค้นเม่ือ ๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘). 
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๒-๖๔ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

resident) ของฟิลิปปินส์  และแบบไม่ถาวร๑๔๓ (Nonimmigrants Visas) ส าหรับผู้ที่ต้องการเข้าไป
ประเทศฟิลิปปินส์เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๙ ดังนี้ 

(๑) ผู้ต้องการเข้าและพ านักเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ท่องเที่ยว หรือมีเหตุที่เกี่ยวกับ
สุขภาพ 

(๒) ผู้ที่ต้องการผ่านแดน (transit) เพื่อไปยังประเทศอ่ืน 

(๓) ลูกเรือ (seaman) ของเรือที่เข้ามาจอดเทียบท่าเรือฟิลิปปินส์ 

(๔) นักธุรกิจต่างชาติที่เข้าประเทศฟิลิปปินส์ ตามสนธิสัญญาการค้าและการเดินเรือเพื่อ
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี ้

 เพื่อด าเนินการค้าที่ส าคัญระหว่างฟิลิปปินส์และประเทศที่ตนเป็นพลเมือง 

 เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจที่ตนลงทุนในฟิลิปปินส์ตามกฎหมายของ
ประเทศฟิลิปปินส์ หรือก าลังอยู่ในขั้นตอนลงทุน โดยสามารถน าคู่สมรสตาม
กฎหมายและบุตรที่ยังไม่สมรสและมีอายุไม่เกิน ๒๑ ปี มาด้วยได้ หาก
ประเทศที่ตนเป็นพลเมืองให้สิทธิเดียวกันกับพลเมืองฟิลิปปินส์ 

(๕) พนักงานของรัฐบาลต่างประเทศที่ได้รับการรับรองโดยรัฐบาลฟิลิปปินส์ รวมถึง
ครอบครัว ผู้ติดตาม คนรับใช้ และลูกจ้าง 

(๖) นักศึกษาที่มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี ที่ต้องการเข้ามาศึกษาในระดับที่สูงกว่ามัธยม
ปลาย 

(๗) ลูกจ้างที่ได้รับการว่าจ้างแล้ว๑๔๔ (Prearranged employment) รวมทั้งคู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่สมรสและมีอายุไม่เกิน ๒๑ ปี 

                                                   
๑๔๓ ชาวต่างชาติที่ขอวีซ่าประเภท Nonimmigrant visa จะได้รับวีซ่าส าหรับผู้ที่มีถิ่นฐานถาวร (Permanent resident visa หรือ 
PRV)ก็ต่อเม่ือเป็นผู้ที่มาจากประเทศที่มีข้อตกลงต่างตอบแทนกันกับประเทศฟิลิปปินส์ (Reciprocity agreement) โดยจะสามารถ
พ านักในฟิลิปปินส์ได้ไม่เกิน ๕๐ วัน ส่วนผู้ที่มาจากประเทศที่ไม่มีการท าข้อตกลงไว้กับฟิลิปปินส์จะได้รับวีซ่าประเภทผู้ที่มีถิ่นฐาน
ชั่วคราว (Temporary resident visa หรือ TRV) นอกจากนี้ หลักฐานที่ส าคัญที่ใช้ในการขอวีซ่าของชาวต่างชาติ คือ บัตรประจ าตัว
รับรองการขึ้นทะเบียนเป็นชาวต่างชาติ หรือ ACR I-CARD (Alien Certificate of Registration Identity) ซึ่งชาวต่างชาติที่มา
ท่องเที่ยวและพ านักในฟิลิปปินส์เกินกว่า ๕๙ วันจ าเป็นต้องมี รายละเอียดเพิ่มเติมและขั้นตอนการสมัครดูได้จาก Bureau of 
Immigration,  “Conversion to Quota Immigrant Visa,” http://www.immigration.gov.ph/index.php/visa-
requirements/immigrant-visa/quota-visa (สืบค้นเม่ือ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘).  
๑๔๔ Prearranged employment คือ การจ้างงานที่ชาวต่างชาติได้รับการว่าจ้างก่อนมาถึงประเทศฟิลิปปินส์ เป็นการจ้างงานที่มี
นายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมาย อาทิเช่น อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา แพทย์ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ และ
พนักงานหรือผู้เช่ียวชาญอ่ืนๆที่ท างานด้านการธนาคาร พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และวิสาหกิจอ่ืนๆ  

http://www.immigration.gov.ph/index.php/visa-requirements/immigrant-visa/quota-visa
http://www.immigration.gov.ph/index.php/visa-requirements/immigrant-visa/quota-visa
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อนึ่ง ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยสามารถเข้าและพ านักในประเทศฟิลิปปินส์ได้
โดยไม่ต้องขอวีซ่าเป็นระยะเวลา ๓๐ วัน  ผู้ที่ประสงค์จะพ านักในประเทศฟิลิปปินส์เป็นเวลานาน
กว่า ๓๐ วัน โดยมีวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๙ เช่น การรักษาพยาบาลที่ต้องใช้เวลานานกว่าหนึ่ง
เดือน จะต้องยื่นเรื่องขอวีซ่าแบบไม่ถาวรต่อส านักงานตรวจคนเข้าเมืองตามปกติ (ดูเชิงอรรถที่ ๙๓ 
ส าหรับขั้นตอนและเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า) 

นอกจากนี้ ยังมีวีซ่าพิเศษที่ประเทศฟิลิปปินส์ออกให้นักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในท่าเรือ 
ซูบิก หรือเขตเศรษฐกิจเสรีพิเศษซูบิก ซึ่งเป็นท่าเรือเสรีแห่งแรกในประเทศฟิลิปปินส์ท่ีสร้างขึ้น
ภายใต้กฎหมาย Republic Act no. 7227  เขตเศรษฐกิจเสรีพิเศษซูบิกเป็นแหล่งค้าขายสินค้า
บริการและเทคโนโลยีที่ส าคัญในเอเชีย โดยมี SBMA (Subic Bay Metropolitan Authority) ซึ่ง
เป็นหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่บริหารจัดการด้านการลงทุนในอ่าวซูบิก๑๔๕ และให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ที่เข้ามาลงทุนด้วยการจัดหาแรงงานให้เนื่องจาก SBMA มีศูนย์แรงงานเป็นของหน่วยงานเอง 
โอกาสทางธุรกิจและการลงทุนในท่าเรือเสรีฟิลิปปินส์แห่งนี้มีหลากหลาย เช่น ท่าเรือโลจิสติกส์ 
เทคโนโลยีด้านการสื่อสารและสารสนเทศด้านการบินและท้องทะเล อุตสาหกรรมการทะเล  
การท่องเที่ยว การพัฒนาที่ดิน เป็นต้น๑๔๖ 

Republic Act no. 7227 หรือ The Conversion of Bases and Development Act of 
1992 มีสาระส าคัญเกี่ยวกับเงื่อนไขในการออกวีซ่าแก่นักลงทุนในอ่าวซูบิกกรณีพิเศษ (Visa of 
Subic Special Investors) โดยอนุมัติให้นักลงทุนต่างด้าว (alien investor) พร้อมครอบครัวพ านัก
และสามารถเข้าหรือออกในเขตท่าเรือของอ่าวซูบิกได้ (permanent resident status) โดยไม่ต้อง
แสดงหนังสือรับรองใด ๆ เพิ่มเติม ด้วยเงื่อนไขดังต่อไปนี ้

(๑) คู่สมรส (his/her spouse) และบุตรที่ยังไม่ได้สมรส (single dependent children)
และมีอายุไม่เกิน ๒๑ ปี  

(๒) มีการลงทุนในเขตท่าเรือเสรีของอ่าวซูบิกอย่างต่อเนื่องด้วยจ านวนเงินไม่ต่ ากว่า 
๒๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ 

(๓) อาจมีการจัดสรรการลงทุนในปริมาณดังกล่าวโดยมีชาวต่างชาติเข้ามาปฏิบัติงานใน
บริษัทของนักลงทุนได้ด้วยลักษณะการลงทุน ดังนี้ 

                                                   
๑๔๕ นอกจากนี้ มาตรา ๑๓ ระบุอ านาจหน้าที่ของ SBMA ในการรับผิดชอบดูแลโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การขนส่ง 
การสัมปทาน ควบคุมมลพิษ เป็นผู้ออกสัญญาและใบอนุญาตต่างๆที่ใช้ในเขตอ่าวซูบิก รวมถึงมีอ านาจหน้าที่ในการจัดตั้ง
สถานศึกษาและโรงพยาบาลและก ากับดูแลให้กิจการต่างๆด าเนินไปตามกฎหมาย Republic Act no. 7227 
๑๔๖ Subic Bay Metropolitan Authority, “Subic Bay Freeport,” http://invest.mysubicbay.com.ph/invest-my-subic-bay 
(สืบค้นเม่ือ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗). 

http://invest.mysubicbay.com.ph/invest-my-subic-bay
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๒-๖๖ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

 กิจการหรือการลงทุนโดยตรงในเขตท่าเรือเสรีของอ่าวซูบิก 

 ออกเงินกู้แก่หน่วยงานทางการหรือกิจการในเขตท่าเรือเสรีของอ่าวซูบิกโดย 
ไม่คิดอัตราดอกเบี้ย (A cash grant or interest-free loan) เพื่อการพัฒนา
เงินทุน (Capital improvements) ในกิจการของผู้กู้ในเขตท่าเรือเสรีของ 
อ่าวซูบิก 

 ซื้อที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในเขตท่าเรือเสรีของอ่าวซูบิกเพื่อสร้าง หรือ
ปรบัปรุงใหม่ หรือพัฒนาเงินทุนโดยการขยายกิจการและโครงสร้างตึก หรือ 

 เงินบริจาคเพื่อหน่วยงานทางการหรือกิจการในเขตท่าเรือเสรีของอ่าวซูบิกเพื่อ
การพัฒนาเงินทุน 

วีซ่าอีกประเภทที่ เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนใน อ่าวซูบิก คือ วีซ่าส าหรับผู้
เกษียณอายุในอ่าวซูบิกกรณีพิเศษ (Subic Special Retiree’s Visa, under Republic Act no. 
7227 or the Conversion of Bases and Development Act of 1992) ทาง SBMA สามารถออก 
วีซ่าให้แก่ผู้เกษียณอายุสัญชาติใดก็ตามรวมถึงคู่สมรสและบุตร/ธิดาที่มีอายุไม่เกิน ๒๑ ปี เพื่อ
พ านักอาศัยอยู่ในเขตท่าเรือเสรีของอ่าวซูบิกโดยถาวร คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้ 

(๑) อายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป และผู้มีอ านาจประจ าเขตท่าเรือเสรีของอ่าวซูบิกเห็นว่าเป็นผู้ที่มี
คุณธรรมอันดีงาม 

(๒) ไม่เคยต้องคดีอาญาในความผิดที่ร้ายแรง 

(๓) ปัจจุบันไม่ได้ประกอบอาชีพหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว 

(๔) ได้รับเบี้ยบ านาญที่สามารถช าระหนี้หรือใช้จ่ายได้ในเขตท่าเรือเสรีของอ่าวซูบิก 
มูลค่ามากกว่า ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ต่อป ี

วีซ่าเพื่อการพ านักอาศัยโดยถาวรของผู้เกษียณสิ้นสุดลงทันทีที่ 

(๑) ผู้เกษียณย้ายออกจากท่าเรือเสรีของอ่าวซูบิก  

(๒) ผู้ เกษียณหรือสมาชิกคนใดในครอบครัวได้รับค่าตอบแทนจากการท างานที่  
เขตท่าเรือเสรีของอ่าวซูบิกหรือที่อ่ืนในประเทศฟิลิปปินส์โดยไม่ได้รับการอนุมัติจาก SBMA 

วีซ่าเพื่อการพ านักอาศัยของคู่สมรสของผู้เกษียณสิ้นสุดลงทันที 

(๑) เมื่อฝ่ายที่เป็นผู้เกษียณ (หรือผู้ที่ได้สิทธิ์วีซ่าโดยตรง) เสียชีวิต 

(๒) เมื่อมีการหย่าร้าง เว้นแต่จะมีการยื่นขอและรับวีซ่าจาก SBMA เป็นกรณีต่างหาก 
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๒-๖๗ 

ทาง SBMA สามารถพิจารณาถอดถอนวีซ่าเมื่อพบว่าผู้เกษียณ คู่สมรส หรือบุตรธิดา
กระท าผิดกฎหมายฟิลิปปินส์ หรือมีการละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขในการออกวีซ่า 

นักลงทุนต่างชาติที่ต้องการเข้ามาลงทุนในภาคการท่องเที่ยวยังสามารถขอวีซ่าพิเศษอีก
ประเภท คือ วีซ่าระยะยาวส าหรับนักธุรกิจต่างด้าวที่เข้ามาลงทุนด้านการท่องเที่ยวตาม 
Executive Order 63 (Special Investors Resident Visa in Tourist-Related Projects and 
Tourist Establishments under Executive Order 63) ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้ 

มาตรา ๑ ก าหนดให้ชาวต่างด้าวที่ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็นจ านวน 
๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ จะได้รับสิทธิประโยชน์และผลตอบแทนตาม Executive Order 63 โดย
สามารถยื่นขอวีซ่าส าหรับนักลงทุนเพื่อพ านักระยะยาวได้ (Special Investors Resident Visa) ซึ่ง
เป็นการลงทุนที่ไม่ขัดตามรัฐธรรมนูญ โดยผู้สมัครจะต้องแสดงให้เห็นว่าได้มีการลงทุนด้วยเงินตรา
ที่ใช้ซื้อขายได้ในประเทศฟิลิปปินส์ 

คณะกรรมการจะพิจารณาลักษณะของการลงทุนว่าเป็นไปตามเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

(๑) เป็นการลงทุนที่สนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

(๒) สร้างโอกาสในการจ้างงาน 

(๓) เพิ่มรายได้ประชาชาติ 

มาตรา ๒ ก าหนดสิทธิประโยชน์และผลตอบแทนของวีซ่าระยะยาวส าหรับนักธุรกิจ 
ต่างชาติที่เข้ามาลงทุนด้านการท่องเที่ยว โดยอนุญาตให้นักลงทุนคู่สมรสและบุตร/ธิดาที่ยัง 
ไม่สมรสและอายุไม่เกิน ๒๑ ปีเป็นผู้พ านักอาศัยถาวรในฟิลิปปินส์ สามารถเข้าและออกประเทศ
ฟิลิปปินส์ได้โดยไม่ต้องมีหนังสือรับรองเพิ่มเติมหรือเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ตราบเท่าที่ยังคงมี 
การลงทุนตามข้อตกลง วีซ่านี้ถูกยกเว้นในชาวต่างชาติที่มีสัญชาติ หรือเข้าข่ายกรณีต้องห้ามที่
ก าหนดโดยกระทรวงต่างประเทศและส านักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

(๑) นักลงทุนคู่สมรสและบุตร/ธิดาไม่เคยต้องคดีอาญาในความผิดที่ร้ายแรง 

(๒) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 

(๓) ไม่วิกลจริต 

(๔) ต้องพักอาศัยไม่ต่ ากว่า ๗ วันในแต่ละครั้งที่เข้าประเทศ  

วีซ่าของนักลงทุนคู่สมรสและบุตร/ธิดาอาจถูกถอดถอน หากมีการถอนหรือโอนเงินลงทุน
ออกจากประเทศฟิลิปปินส์ไปที่อ่ืน โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ 
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๒-๖๘ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

วีซ่าอีกประเภทที่อาจเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนไทย คือ วีซ่าระยะยาวส าหรับนัก
ลงทุนที่เกษียณอายุ (Special Resident Retiree Visa under Executive Order 1037 or the 
Philippine Retirement Authority - PRA) ซึ่งอนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าพ านักในประเทศฟิลิปปินส์ได้
ถาวรและเข้าออกประเทศได้ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง ออกโดยส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (BI)  

วีซ่าระยะยาวส าหรับนักลงทุนที่ เกษียญอายุ (Special Resident Retiree’s Visa - 
SRRV) แบ่งออกได้ ๔ แบบ คือ SRRV Smile  SRRV Classic  SRRV Human Touch และ SRRV 
Courtesy ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและความต้องการของผู้สมัคร โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติที่ส าคัญ
คือ มีสัญชาติใดก็ตามที่ได้รับวีซ่าเข้าประเทศแล้ว (หมายถึงวีซ่าที่ได้จากการเข้ามาลงทุนใน
ประเทศฟิลิปปินส์) และมีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป๑๔๗ ส่วนเงื่อนไขอ่ืน ๆ จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ 
ค่ามัดจ าวีซ่า ค่าธรรมเนียมการสมัคร และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ซึ่งหากเสียค่ามัดจ าวีซ่า
มากกว่า ๕๐,๐๐๐ ดอลล่าห์สหรัฐ ขึ้นไป สามารถน าค่ามัดจ านั้นมาแปลงเป็นเงินลงทุนได้ เช่น 
การลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่สร้างเสร็จแล้ว เป็นต้น 

ดังนั้น วีซ่าระยะยาวส าหรับนักลงทุนที่เกษียณอายุนับว่ามีความยืดหยุ่นกว่าวีซ่าส าหรับ
ผู้เกษียณอายุในอ่าวซูบิก เนื่องจากก าหนดอายุขอผู้ขอวีซ่าไว้ที่ ๓๕ ปี เท่านั้น จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง
ส าหรับผู้ที่สนใจเข้าไปลงทุนและพ านักในประเทศฟิลิปปินส์ในระยะยาว อย่างไรก็ดี ผู้ที่สนใจเข้า
ไปท างานหรือประกอบธุรกิจในประเทศฟิลิปปินส์ควรศึกษากฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อให้การพ านักในประเทศฟิลิปปินส์เป็นไปอย่างสะดวกราบรื่น  

๒.๔ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับธุรกิจภายใน 

ในส่วนนี้จะน าเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจภายในประเทศฟิลิปปินส์ 
โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น ๔ หัวข้อ คือ กฎหมายการค้า กฎหมายภาษีอากร กฎหมายว่าด้วย
การเงินและการธนาคาร และข้อตกลงด้านการลงทุนกับประเทศอาเซียน   

๒.๔.๑ กฎหมายการค้า 

การจดทะเบียนบริษัท ก าหนดอยู่ในกฎหมายการจดทะเบียนบริษัทและ Corporation 
Code of the Phillipines สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ (ดูตารางท่ี ๒.๕ ประกอบ)  

 

                                                   
๑๔๗ Philippine Retirement Authority, “Special Resident Retiree’s Visa,” http://pra.gov.ph/main/srrv_program?page=1 
(สืบค้นเม่ือ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗). 

http://pra.gov.ph/main/srrv_program?page=1


โครงการวิจัย เรื่อง “กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์” 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๒-๖๙ 

ตารางท่ี ๒.๕ เงื่อนไขการจดทะเบียนบริษัท 

ลักษณะกิจการ ทุนจดทะเบียน
ข้ันต่ า วิธีการจดทะเบียน ช่องทางการติดต่อ 

องค์กร
ภายใต้
กฎหมาย
ฟิลิปปินส ์

๑. กิจการที่เป็นเจ้าของคน
เดียว (Single/Sole 
proprietorship) 
ส าหรับชาวฟิลิปินส์และ
ต่างชาต ิ

๓,๐๐๐ เปโซ ขอจองช่ือกิจการและ
จดทะเบียนที่ กระทรวง
การค้าและ
อุตสาหกรรม 
(Department of 
Trade and Industry -
National Capital 
Region) 

โทร: (๖๓๒) ๗๕๑-๓๓๓๐ 
bnrshelpdesk@dti.gov.ph 
http://www.business.gov.ph 

๒. ห้างหุ้นส่วน 
(partnerships) 
- ห้างหุ้นส่วนสามัญนิตบิุคคล 
(general partnership) 
- ห้างหุ้นส่วนจ ากดั (limited 
partnership) 

- จดทะเบียนกับ 
Securities and 
Exchange 
Commission (SEC) 
- ไม่ต้องจดทะเบียน
กับกระทรวงการค้าฯ 

โทร: (๖๓๒) ๕๘๔-๐๙๒๓/
๙๒๒๕ 
http://www.sec.gov.ph 

๓. บริษัทจ ากัด 
(Corporations) นิติบุคคลที่มี
ผู้ถือหุ้น ๕ ถึง ๑๕ คน หากมี
ชาวต่างชาติถือหุ้นเกินร้อยละ 
๔๐ จะจัดเป็นบริษัทตา่งชาติ 
หากชาวต่างชาติถือหุ้นน้อย
กว่าร้อยละ ๔๐ จัดเป็นบริษทั
ท้องถิ่น 

๕, ๐๐๐ เปโซ - ต้องจดทะเบียนกับ 
Securities and 
Exchange 
Commission (SEC) 
-ไม่จ าเป็นต้องจด
ทะเบียนกับ กระทรวง
การค้าฯ 

โทร: (๖๓๒) ๕๘๔-๐๙๒๓/
๙๒๒๕ 
http://www.sec.gov.ph 

องค์กร
ภายใต้
กฎหมาย
ต่างประเทศ 

๔. ส านักงานสาขา กิจการที่
จดทะเบียนในต่างประเทศ 
แล้วเขา้มาด าเนินธุรกิจใน
ฟิลิปปินส์ (Branch office) 
ภายใต้การบริหารงานของ
ส านักงานใหญ่ในต่างประเทศ 

- โดยทั่วไป 
๒๐๐,๐๐๐
ดอลลารส์หรัฐ 
๑๐๐,๐๐๐
ดอลลารส์หรัฐ 
ส าหรับกิจการที่มี 
การใช้เทคโนโลยี 
ระดับสูง หรือจ้าง
แรงงานมากกว่า 
๕๐ คน 
-ไม่ก าหนดทุนจด
ทะเบียนขั้นต่ า 
ส าหรับกิจการที่
ผลติเพ่ือส่งออก 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๖๐ หรือบริษัท
การค้าที่ ซ้ือ
สินค้าในประเทศ
และส่งออก ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๖๐ 
 

ต้องจดทะเบียนกับ 
Securities and 
Exchange 
Commission (SEC) 

โทร: (๖๓๒) ๕๘๔-๐๙๒๓/
๙๒๒๕ 
http://www.sec.gov.ph 

 ๕. ส านักงานตัวแทน 
(Representative Office) 
กิจการที่จดทะเบียนใน

๓๐,๐๐๐ 
ดอลลารส์หรัฐ 

ต้องจดทะเบียนกับ 
Securities and 
Exchange 

โทร: (๖๓๒) ๕๘๔-๐๙๒๓/
๙๒๒๕ 
http://www.sec.gov.ph 



โครงการวิจัย เรื่อง “กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์” 

๒-๗๐ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

ลักษณะกิจการ ทุนจดทะเบียน
ข้ันต่ า วิธีการจดทะเบียน ช่องทางการติดต่อ 

ต่างประเทศแล้วเขา้มาตั้ง
ส านักงานตวัแทนในฟิลิปปนิส์ 
เพ่ือท าหน้าที่บางอย่างแทน
ส านักงานใหญ่ในต่างประเทศ 
โดยมิได้มีรายได้ในฟิลิปปินส ์

Commission (SEC) 

 ๖. ส านักงานใหญ่ประจ า
ภูมิภาค (Regional 
Headquarters: RHQ) ซึ่งเป็น
ศูนย์ การให้บริการ หรือ
ควบคุมดแูลกิจกรรมต่างๆ 
ของบริษัทในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก ทั้งนี้ ต้องไม่มีรายได้
จากภายในประเทศฟลิิปปินส์ 
และ ส านักงานปฏบิัติการ
ประจ าภูมิภาค Regional 
Operating Headquarters: 
ROHQ) ซึ่งเป็นหน่วยบริหาร
ในสาขาด าเนินการต่างๆที่
ก าหนดไว้

๑๔๘
 ซึ่งสามารถมี

รายได้จากภายในประเทศ
ฟิลิปปินส์ได ้

- ๕๐,๐๐๐ 
ดอลลารส์หรัฐ 
ส าหรับ RHQ 
- ๕๐,๐๐๐ 
ดอลลารส์หรัฐ 
ส าหรับ ROHQ 

ต้องจดทะเบียนกับ 
BOI ผ่านทาง กรมจด
ทะเบียนและประเมิน
โครงการ (the Project 
Evaluation and 
Registration 
Department)  

โทร: (๖๓๒) ๘๙๕-๓๙๙๗ 
perd@boi.gov.ph 

 
ตามที่ได้กล่าวในข้อ ๒.๒.๑ นักลงทุนต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของกิจการ โดยไม่ต้องมี

คนท้องถิ่นร่วมทุน  ยกเว้นธุรกิจที่อยู่ใน รายการธุรกิจต้องห้ามตาม บัญชี ก. และ บัญชี ข. ภายใต้ 
FINL (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ข้อ ๒.๒.๑) ตัวอย่างธุรกิจที่นักลงทุนต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของ
กิจการได้โดยไม่มีข้อจ ากัดสัดส่วนการลงทุน๑๔๙  ซึ่งรวมถึงการผลิตในประเทศ ธุรกิจน าเข้า-ขายส่ง 
ตัวแทนท่องเที่ยว (travel agencies) โรงแรม ตัวแทนประกันชีวิต และประกันอ่ืน ๆ ส่วนกิจการที่
อนุญาตให้คนต่างชาติถือครองได้แบบจ ากัดอยู่ในตารางที่ ๒.๖  

 

 

 

                                                   
๑๔๘ บริการเหล่านั้น ประกอบไปด้วย (ก) การวางแผนและจัดการทั่วไป (ข) การประสานงานและการวางแผนทางธุรกิจ (ค) การ
จัดหาวัตถุดิบ (ง) ให้ค าปรึกษาด้านการเงินของบริษัท (จ) การสนับสนุนการขายและบริหารทางการตลาด (ฉ) การบริหารจัดการ
บุคคลและฝึกอบรม (ช) บริการโลจิสติกส์ (ซ) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ญ) การบ ารุงรักษาและบริการทางเทคนิค (ฌ) การ
ติดต่อสื่อสารและประมวลผลข้อมูล (ฎ) การพัฒนาธุรกิจ. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, “รอบรู้เรื่องการลงทุนในอาเซียน,”  
http://www.thaifta.com/ThaiFTA/Portals/0/investment_ph2557.pdf (สืบค้นเม่ือ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘). 
๑๔๙ R.A. 8179 Sec. 7. Foreign Investments in Domestic Market Enterprises. - Non-Philippine nationals may own up to 
one hundred percent (100%) of domestic market enterprises unless foreign ownership therein is prohibited or limited 
by the Constitution and existing law or the Foreign Investment Negative List under Section 8 hereof." 

http://www.thaifta.com/ThaiFTA/Portals/0/investment_ph2557.pdf


โครงการวิจัย เรื่อง “กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์” 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๒-๗๑ 

ตารางท่ี ๒.๖ สรุปกิจการในฟิลิปปินส์ท่ีมีข้อจ ากัดสัดส่วนการลงทุนของคนต่างชาติ 

กิจการที่อนุญาตให้ต่างชาติลงทุนได้ รายละเอียด 
ไม่เกิน ร้อยละ ๒๐ ๑. เครือข่ายวิทยุสื่อสารเอกชน 

๒. บริษัทจัดหางาน  

๓. กิจการก่อสร้างหรือซ่อมแซมสถานที่ ราชการ ยกเว้น  

- การก่อสร้างที่ระบุใน R.A. no. 7718  

- กิจการที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก ต่างชาติและเป็นไปตามการแข่งขัน ราคา
ระหว่างประเทศ (International Competitive Bidding)  

๔. กิจการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน ประเทศและความม่ันคง 
ไม่เกิน ร้อยละ ๓๐ การโฆษณา 
ไม่เกิน ร้อยละ ๔๐ ๑. การแสวงหา พัฒนา และใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติ  

๒. อสังหาริมทรัพย์  

๓. บริการสาธารณะของรัฐ  

๔. สถาบันการศึกษา  

๕. การผลิต แปรรูป ขา้ว ขา้วโพด  

๖. ผู้จัดหาวตัถุดิบให้กับกิจการที่รัฐบาล เป็นเจ้าของ  

๗. เรือด าน้ า  

๘. คอนโดมีเนียม 
ไม่เกิน ร้อยละ ๖๐ ๑. สถาบันทางการเงินที่ควบคุม โดยคณะกรรมการก ากับตลาดหลักทรัพย ์ 

๒. สถาบันการลงทุนที่ควบคุม โดยคณะกรรมการก ากับตลาดหลักทรัพย ์

 

ขั้นตอนการขออนุมัติลงทุนในกิจการในประเทศฟิลิปปินส์ที่มีข้อจ ากัดสัดส่วนการลงทุน
ของคนต่างชาติ เหมือนกับขั้นตอนการขออนุมัติลงทุนที่ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อที่ ๒.๒.๑  

ในการพิจารณาว่าโครงการหรือธุรกิจนั้นต้องขออนุมัติหรือจดทะเบียนธุรกิจกับหน่วยงาน
ใด ระหว่าง BOI  PEZA หรือ หน่วยงานส่งเสริมลงทุนอ่ืน (Investment Promotion Agencies - 
IPAs) ต้องพิจารณาจากเงื่อนไขการลงทุนและประเภทกิจการ ดังนี้ 

  



โครงการวิจัย เรื่อง “กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์” 

๒-๗๒ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

กิจการท่ีจดทะเบียนกับ BOI๑๕๐  

เป็นกิจการทั้งของท้องถิ่นหรือต่างชาติที่มีการบริหารภายใต้กฎหมายฟิลิปปินส์ในฐานะ
ธุรกิจภายในประเทศ (domestic entity) ที่ต้องการได้รับสิทธิประโยชน์ในการลงทุน ภายใต้
บทบัญญัติการลงทุน The Omnibus Investment Code of 1987 โดยบริษัทดังกล่าวต้องผ่าน
เงื่อนไข ดังนี้ 

(๑) เป็นกิจการที่ระบุใน Investment Priorities Plan (IPP)  

(๒) หากเป็นกิจการที่มิได้อยู่ใน IPP ต้องเป็นกิจการที่มีการผลิตเพื่อส่งออก  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ (กรณีเป็นกิจการที่ต่างชาติถือหุ้นไม่เกินร้อยละ ๔๐) 
หรือไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ (กรณีกิจการที่ต่างชาติถือหุ้นเกินร้อยละ ๔๐) 

(๓)  เป็นกิจการส่งออกของชาวต่างชาติต้องที่ส่งรายงานที่จ าเป็นตามข้อก าหนด
การส่งออกของกิจการส่งออก โดยที่กิจการส่งออกดังกล่าวต้องมียอดขายใน
ประเทศไม่เกิน ร้อยละ ๔๐ ของยอดการผลิตทั้งหมด๑๕๑ 

กิจการท่ีจดทะเบียนกับ PEZA และ IPAs 

ส าหรับกิจการที่ ต้ังอยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุนภายใต้การก ากับดูแลของ PEZA  
และมีการส่งออกอย่างน้อยร้อยละ ๗๐ หรือเป็นกิจการการผลิตที่เกี่ยวกับการค้าเสรี การท่องเที่ยว 
ส่งออกอุตสาหกรรมการเกษตร เชื้อเพลิงชีวภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ สาธารณูปโภค โลจิสติกส์
ด้านการให้เช่าโกดัง และธุรกิจการขายในเขต Ecozones๑๕๒  

  ๒.๔.๒ กฎหมายภาษีอากร 

กฎหมายส าคัญที่ เกี่ยวกับภาษีอากรในประเทศฟิลิปปินส์  คือ National Internal 
Revenue Code ซึ่งควรใช้พิจารณาพร้อมกับอนุสัญญาภาษีซ้อนกับไทย (Double Taxation 

                                                   
๑๕๐ Section 5 of R.A. 7042 or the Foreign Investment Act of 1991 
๑๕๑ R.A. 7042 Section 6. Foreign Investments in Export Enterprises. - Foreign investment in export enterprises whose 
products and services do not fall within Lists A and B of the Foreign Investment Negative List provided under Section 
8 hereof is allowed up to one hundred percent (100%) ownership. Export enterprises which are non-Philippine 
nationals shall register with BOI and submit the reports that may be required to ensure continuing compliance of the 
export enterprise with its export requirement. BOI shall advise SEC or BTRCP, as the case may be, of any export 
enterprise that fails to meet the export ratio requirement. The SEC or BTRCP shall thereupon order the non-complying 
export enterprise to reduce its sales to the domestic market to not more than forty percent (40%) of its total 
production; failure to comply with such SEC or BTRCP order, without justifiable reason, shall subject the enterprise to 
cancellation of SEC or BTRCP registration, and/or the penalties provided in Section 14 hereof. 
๑๕๒  Isla Lipana & Co., “Explore Opportunities: How to Invest in the Philippines,” 
http://www.pwc.com/en_PH/ph/business-guides/assets/documents/htip-2013.pdf (สืบค้นเม่ือ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘). 

http://www.pwc.com/en_PH/ph/business-guides/assets/documents/htip-2013.pdf
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๒-๗๓ 

Agreement between Thailand and the Philippines)๑๕๓ สาระส าคัญของกฎหมายและข้อตกลง
ดังกล่าวสามารถสรุปได้ ดังนี้  

ก. National Internal Revenue Code 

(๑) ภาษีเงินได้นิติบุคคล ปัจจุบันอัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ ๓๐ โดยฐานเงินที่ใช้ค านวณ
ภาษ ีมีดังต่อไปนี ้

 นิติบุคคลในประเทศ (Domestic Corporation) หมายถึง กิจการที่จดทะเบียน
ตามกฎหมายฟิลิปปินส์ ค านวนจากฐานเงินได้สุทธิ (Net income) ที่เกิดขึ้น
จากทั่วโลก 

 นิติบุคคลต่างประเทศที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ (Resident Foreign 
Corporation) หมายถึง กิจการที่จดทะเบียนในต่างประเทศภายใต้กฎหมาย
ของต่างประเทศ และเข้ามาด าเนินกิจการในฟิลิปปินส์ เช่น สาขาของ
ส านักงานใหญ่ในต่างประเทศ) ใช้ฐานเงินได้สุทธิ (Net income) ท่ีเกิดขึ้น
เฉพาะในฟิลิปปินส์ 

 นิติบุคคลต่างประเทศที่มิได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ (Non-resident 
Foreign Corporation) หมายถึง กิจการที่จดทะเบียนในต่างประเทศภายใต้ 
กฎหมายของต่างประเทศ และมิได้เข้ามาด าเนินกิจการในประเทศฟิลิปปินส์ 
ใช้ฐานเงินได้รวม (Gross Income) ที่เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศฟิลิปปินส์ เช่น 
เงินปันผล ค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าชดเชย หรือค่าบริการต่าง ๆ โดยหักภาษี 
ณ ที่จ่าย แต่ทั้งนี้ บางรายการอาจะมีอัตราเฉพาะ เช่น ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
ต่างประเทศ อัตราภาษีร้อยละ ๒๐ เป็นต้น 

(๒) ภาษีเงินได้พิเศษ (Special Income Tax) 
กิจการที่ต้ังอยู่ในเขต Ecozones  Subic Bay Freeport and Special Economic Zone

และ Clark Special and Economic Zone ที่ได้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอาจเลือกช าระภาษีใน
อัตราพิเศษ ร้อยละ ๕ ของรายได้รวม (Gross Income) แทนการช าระภาษีในอัตราตามข้อ ๑ 

(๓) ภาษกีารโอนก าไรออกนอกประเทศ (Profit Remittance Tax) 

 ร้อยละ ๑๕ ของเงินโอน โดยไม่หักค่าลดหย่อนใด ๆ 

                                                   
๑๕๓ ASEAN Briefing, “Double Taxation Avoidance Agreement between Thailand and Philippines (1982),” 
file:///C:/Users/yuisep/Downloads/ASEAN_DTA_Thailand_Philippines.pdf (สืบค้นเม่ือ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘). 

file:///C:/Users/yuisep/Downloads/ASEAN_DTA_Thailand_Philippines.pdf
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๒-๗๔ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

 ยกเว้นกิจการภายใต้การดูแลของ PEZA ไม่ต้องเสียภาษีนี ้
(๔) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value-added Tax) 

 ร้อยละ ๑๒ 

 สินค้าบางประเภทได้รับการยกเว้น เช่น การค้าหรือการน าเข้าสินค้าเกษตร 
ประมง ปศุสัตว์ และปุ๋ย การน าเข้าเครื่องมือเครื่องใช้เฉพาะทาง ธุรกิจบริการ
บางประเภท หรือสิ่งของเครื่องใช้ที่น าติดตัวเข้ามา เพื่อการพ านักในประเทศ
ฟิลิปปินส์โดยมิได้เพื่อการจ าหน่าย เป็นต้น 

(๕) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) 

 ร้อยละ ๕ - ๓๒ 

 ส าหรับชาวต่างชาติ ค านวณจากฐานเงินได้เฉพาะที่ เกิดขึ้นในประเทศ
ฟิลิปปินส์เท่านั้น ส าหรับชาวต่างชาติที่มิได้พ านักในประเทศฟิลิปปินส์ และ
มิได้ด าเนินกิจการในประเทศฟิลิปปินส์ หากมีเงินได้ที่เกิดขึ้นในประเทศ
ฟิลิปปินส์ต้องช าระภาษี ในอัตราร้อยละ ๒๕ ของรายได้รวม (Gross 
Income) 

ตารางท่ี ๒.๗ อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของฟิลิปปินส์ 

ขั้นเงินได้ (เปโซ) อัตราภาษี 
๐- ๑๐,๐๐๐  ร้อยละ ๕ 
๑๐,๐๐๑- ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐ 
๓๐,๐๐๑- ๗๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๕ 
๗๐,๐๐๑- ๑๔๐,๐๐๐ ร้อยละ ๒๐ 
๑๔๐,๐๐๑- ๒๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๒๕ 
๒๕๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๓๐ 
เกิน ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๓๕ 

 

ท่ีมา: ส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน 
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๒-๗๕ 

(ข) อนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยและฟิลิปปินส์ (Double Taxation 
Agreement between Thailand and the Philippines)๑๕๔  

อนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยและฟิลิปปินส์ มีผลใช้บังคับต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
และขณะนี้ก าลังมีการแก้ไขปรับปรุงโดยกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ประสานงาน๑๕๕ 

ประเภทของภาษีที่ครอบคลุมภายใต้ความตกลงฉบับนี้ ได้แก่ ภาษีเงินได้ และภาษีเงินได้
น้ ามัน ในกรณีของประเทศไทย และภาษีเงินได้ภายใต้หมวด ๒ แห่ง National Internal Revenue 
Code ที่เก็บจากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ในกรณีของประเทศฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่รัฐที่
เกี่ยวข้องต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีที่มีนัยส าคัญในประเทศตนต่ออีกฝ่ายทุกปลายปี  

นอกจากนี้  อนุสัญญาฯ ครอบคลุมเฉพาะวิสาหกิจที่มีสถานประกอบการถาวร 
(permanent establishment) กล่าวคือ วิสาหกิจต้องมีสถานประกอบการที่ยังด าเนินการอยู่ไม่ว่า
จะทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งหมายรวมถึงการมีสาขา โรงงานผลิต ส านักงาน อาคาร คลังสินค้า 
สถานที่ก่อสร้างหรือโครงการก่อสร้างที่ด าเนินมาเป็นเวลาเกินกว่า ๖ เดือน โครงการประกอบงาน
หรือการติดต้ังที่ด าเนินมานานกว่า ๓ เดือน เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงการใช้สถานที่เพื่อเก็บสินค้า 
แสดงสินค้า ส่งสินค้า ซื้อสินค้า หรือเก็บข้อมูลเท่านั้น (ข้อ ๕) 

ข้อ ๗ ก าหนดให้ก าไรของวิสาหกิจของรัฐภาคีหนึ่ง สามารถถูกเรียกเก็บภาษีได้เฉพาะใน
รัฐนั้น เว้นแต่ว่าวิสาหกิจนั้นจะประกอบธุรกิจในรัฐผู้ท าสัญญาอีกรัฐหนึ่ง โดยผ่านทาง 
สถานประกอบการถาวรซึ่งต้ังอยู่ในอีกรัฐดังกล่าว ซึ่งในกรณีนี้ ก าไรของวิสาหกิจอาจถูกเรียกเก็บ
ภาษีในอีกรัฐนั้นได้ แต่จะสามารถเรียกเก็บจากก าไรท่ีถือว่าเป็นของสถานประกอบการถาวร
เท่านั้น  และในกรณีที่วิสาหกิจของรัฐภาคีหนึ่งประกอบธุรกิจในรัฐภาคีอีกรัฐหนึ่ง โดยผ่านทาง
สถานประกอบการถาวรซึ่งต้ังอยู่ในรัฐนั้น ให้ถือว่าก าไรเป็นของสถานประกอบการถาวรนั้น  
ถ้าหากสถานประกอบการถาวรนั้นเป็นวิสาหกิจอันแยกต่างหากและประกอบกิจกรรมเช่นเดียวกัน 
หรือคล้ายคลึงกันภายใต้สภาวะเช่นเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน และติดต่ออย่างเป็นอิสระโดย
แท้จริงกับวิสาหกิจซึ่งตนเป็นสถานประกอบการถาวรให ้ 

                                                   
๑๕๔ กรมสรรพากร, “Convention between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the 
Republic of the Philippines for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to 
Taxes on Income,” http://download.rd.go.th/fileadmin/download/nation/philippines_e.pdf (สืบคน้เม่ือ ๒ สิงหาคม 
๒๕๕๗).  
๑๕๕ กระทรวงการต่างประเทศ, “ทวีปเอเชีย: สาธารณรัฐฟิลิปปินส์,” http://www.mfa.go.th/main/th/world/70/10253-
%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0
%B8%90%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8
%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C.html (สืบค้นเม่ือ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗). 

http://download.rd.go.th/fileadmin/download/nation/philippines_e.pdf
http://www.mfa.go.th/main/th/world/70/10253-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C.html
http://www.mfa.go.th/main/th/world/70/10253-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C.html
http://www.mfa.go.th/main/th/world/70/10253-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C.html
http://www.mfa.go.th/main/th/world/70/10253-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C.html
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๒-๗๖ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

การก าหนดก าไรของสถานประกอบการถาวรสามารถหักค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นตาม
วัตถุประสงค์ของสถานประกอบการถาวรนั้น ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทั่วไป 
ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในรัฐภาคีที่สถานประกอบการถาวรต้ังอยู่หรือที่อ่ืน อย่างไรก็ตาม ไม่อนุญาตให้ 
หักลบจ านวนเงินที่สถานประกอบการถาวรจ่ายให้กับส านักงานใหญ่ของวิสาหกิจหรือส านักงาน
อ่ืน ๆ (นอกเหนือจากการเงินคืนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง)ในรูปแบบ ดังนี้ 

 ค่าลิขสิทธิ์ (royalty) ค่าธรรมเนียม หรือการช าระเงินเพื่อตอบแทนการใช้สิทธิบัตร
หรือสิทธิ์อื่น ๆ 

 ค่านายหน้า (commission) ส าหรับบริการเฉพาะหรือเพื่อการจัดการ 

 ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินที่ให้สถานประกอบการถาวรยืม  
ตามธรรมเนียมแล้ว การประเมินก าไรของสถานประกอบการถาวรในรัฐภาคีจะก าหนด

เป็นสัดส่วนร้อยละของรายได้รวมอย่างสมเหตุสมผล หรือตามเกณฑ์การจัดสรรผลก าไรรวมของ
วิสาหกิจต่อธุรกิจย่อย โดยจะประเมินด้วยวิธีเดียวกันปีต่อปี และจะไม่มีการจ่ายผลก าไรให้แก่
สถานประกอบการถาวรในกรณีที่เป็นการซื้อสินค้าของสถานประกอบการถาวรเพื่อวิสาหกิจ 

ส าหรับสาขาการขนส่งทางเรือและอากาศ ข้อ ๘ ของความตกลงก าหนดว่า ก าไรที่เกิด
จากการเดินเรือหรืออากาศยานระหว่างประเทศของวิสาหกิจของรัฐภาคีหนึ่ง ให้เก็บภาษีในรัฐนั้น  
อย่างไรก็ตาม ก าไรจากแหล่งภายในรัฐภาคีหนึ่ง ที่เกิดขึ้นกับวิสาหกิจของรัฐภาคีอีกรัฐหนึ่ง 
จากการเดินเรือหรืออากาศยานระหว่างประเทศ อาจเก็บภาษีได้ในรัฐแรก แต่ภาษีที่เก็บนั้นจะต้อง
ไม่เกินกว่าจ านวนที่น้อยกว่าของ   

 ร้อยละ ๑.๕ ของรายได้ทั้งหมด ที่ได้รับจากแหล่งภายในของรัฐนั้น และ  

 อัตราต่ าสุดของภาษีฟิลิปปินส์ ซึ่งอาจบังคับจัดเก็บจากก าไรของวิสาหกิจประเภท
เดียวกัน ภายใต้สภาวะที่คล้ายคลึงกันที่ผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐที่สามได้รับ 

ในกรณีการเดินเรือระหว่างประเทศ ภาษีที่จัดเก็บต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของภาษีที่
เรียกเก็บได้ (chargable) ภายใต้กฎหมายประเทศไทย ซึ่งบังคับใช้ต้ังแต่วันลงนามอนุสัญญานี้ 

ข้อ ๑๑ เงินปันผลที่วิสาหกิจซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในรัฐภาคีหนึ่งจ่ายให้แก่ผู้มีถิ่นที่อยู่ในอีกรัฐภาคี
หนึ่ง อาจเก็บภาษีได้ในอีกรัฐนั้น อย่างไรก็ตาม เงินปันผลดังกล่าวอาจเก็บภาษีในรัฐภาคีซึ่ง
วิสาหกิจที่จ่ายเงินปันผลมีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายของรัฐนั้น แต่ถ้าผู้รับเงินปันผลเป็นวิสาหกิจซึ่ง 
ถือหุ้นโดยตรงอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของวิสาหกิจที่จ่ายเงินปันผล ภาษีที่
เก็บจะต้องไม่เกิน   



โครงการวิจัย เรื่อง “กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์” 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๒-๗๗ 

 ร้อยละ ๑๕ ของเงินปันผลรวม ถ้าบริษัทที่จ่ายเงินปันผลเป็นของประเทศ
ฟิลิปปินส์ หรือถ้าบริษัทที่จ่ายเงินปันผลเป็นของประเทศไทยที่ด าเนินกิจการ
อุตสาหกรรม  

 ร้อยละ ๒๐ ของเงินปันผลรวม ถ้าบริษัทที่จ่ายเงินปันผลเป็นของประเทศไทยซึ่ง
มิได้ด าเนินกิจการอุตสาหกรรม 

อนึ่ง ข้อก าหนดดังกล่าวไม่มีผลบังคับต่อผู้รับเงินปันผลซึ่งเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐภาคีท่ี
ด าเนินการค้า ประกอบธุรกิจ หรือให้บริการวิชาชีพ ผ่านสถานประกอบการถาวรในอีกรัฐภาคีหนึ่ง
ซึ่งบริษัทที่จ่ายเงินปันผลต้ังอยู่ ซึ่งในกรณีนี้ต้องอิงข้อ ๗ และข้อ ๑๕ 

ข้อ ๑๒ ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในรัฐภาคีหนึ่ง และจ่ายให้แก่ผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐภาคีอีกรัฐหนึ่ง 
อาจเก็บภาษีได้ในอีกรัฐหนึ่งนั้น อย่างไรก็ตาม ดอกเบี้ยนั้นอาจเก็บภาษีได้ในรัฐผู้ท าสัญญาที่
ดอกเบี้ยเกิดขึ้น และเป็นไปตามกฎหมายของรัฐนั้น แต่ถ้าผู้รับนั้นเป็นเจ้าของดอกเบี้ยที่ได้รับ
ประโยชน์ ภาษีที่เก็บนั้นจะต้องไม่เกิน    

 ร้อยละ ๑๐ ของดอกเบี้ยทั้งหมด ถ้าดอกเบี้ยนั้นเกิดขึ้นในประเทศไทย และได้รับ
โดยสถาบันการเงินของฟิลิปปินส์ (รวมทั้งบริษัทประกันภัย)และดอกเบี้ยนั้น
เกิดขึ้นในประเทศฟิลิปปินส์ในส่วนที่ เกี่ยวกับการออกพันธบัตร  หรือหุ้นกู้  
ต่อสาธารณะ  

 ร้อยละ ๑๕ ของดอกเบี้ยทั้งหมด ถ้าดอกเบี้ยนั้นเกิดขึ้นในประเทศฟิลิปปินส์ 
และ    

 ร้อยละ ๒๕ ของดอกเบี้ยทั้งหมด ถ้าดอกเบี้ยนั้นเกิดขึ้นในประเทศไทย  
การพิจารณาว่าดอกเบี้ยเกิดขึ้นในรัฐภาคีหนึ่งหรือเขตย่อยทางการเมือง ก็ต่อเมื่อผู้จ่าย

ดอกเบี้ยมีสถานประกอบการถาวรอยู่ในรัฐภาคีนั้น โดยไม่จ าเป็นว่าจะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐ
ดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม และดอกเบี้ยที่เกิดเป็นความรับผิดชอบของสถานประกอบการถาวรดังกล่าว 

ข้อ ๑๕ ก าหนดเรื่องการเก็บภาษีจากเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนอ่ืนที่คล้ายคลึงกัน
หรือเงินได้จากการบริการส่วนบุคคล (รวมทั้งบริการวิชาชีพ) ให้เก็บภาษีได้เฉพาะในรัฐนั้นเว้นแต่
ว่าการบริการดังกล่าวกระท าในรัฐภาคีอีกรัฐหนึ่ง หากได้ให้บริการดังกล่าว ค่าตอบแทนหรือเงินได้
ที่ได้รับจากบริการนั้นอาจเก็บภาษีได้ในอีกรัฐหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข เช่น ระยะเวลาที่ใช้ในอีก
รัฐหนึ่ง การจ่ายเงินตอบแทนหรือรายได้ผ่านตัวแทน และเงินตอบแทนหรือรายได้ดังกล่าวไม่ถือ
เป็นความรับผิดชอบของสถานประกอบการถาวร 



โครงการวิจัย เรื่อง “กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์” 

๒-๗๘ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

นอกจากน้ี ความตกลงดังกล่าวยังก าหนดเรื่องการเก็บภาษีจากค่าป่วยการของกรรมการ 
(ข้อ ๑๖) จากนักแสดงและนักกีฬา (ข้อ ๑๗) เงินบ านาญ (ข้อ ๑๘) งานรัฐบาล (ข้อ ๑๙) ครูและ
นักวิจัย (ข้อ ๒๐) นักเรียนและผู้ฝึกงาน (ข้อ ๒๑)  

ข้อ ๒๓ เรื่องการขจัดการเก็บภาษีซ้อน ในกรณีของประเทศฟิลิปปินส์ ในการบังคับ
กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์เกี่ยวกับการยอมให้ใช้เป็นเครดิตต่อภาษีฟิลิปปินส์ ส าหรับภาษีที่
ต้องช าระในประเทศอ่ืน นอกจากประเทศฟิลิปปินส์   

 ภาษีไทยที่ต้องช าระในส่วนที่เกี่ยวกับเงินได้จากประเทศไทย จะยอมให้ใช้เป็น
เครดิตต่อภาษีประเทศฟิลิปปินส์ที่ต้องช าระในส่วนที่เกี่ยวกับเงินได้นั้น  

 ในกรณีที่เงินได้นั้นเป็นเงินปันผลที่บริษัทท่ีมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยจ่ายให้แก่
บริษัทซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศฟิลิปปินส์และซึ่งมีหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
บริษัทผู้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ เครดิตนั้นจะต้องพิจารณาถึงภาษี
ไทยที่ต้องช าระโดยบริษัทนั้นในส่วนที่เกี่ยวกับเงินได้ และ   

 เครดิตนั้นจะต้องไม่เกินกว่าจ านวนภาษีฟิลิปปินส์ส่วนที่ได้ค านวณไว้ก่อนที่จะให้
เครดิตตามจ านวนที่เหมาะสมกับเงินได้รายการน้ัน 

๒.๔.๓ กฎหมายว่าด้วยการเงินและการธนาคาร 

กฎหมายที่ก ากับควบคุมการเงินและการธนาคารในฟิลิปปินส์ที่ส าคัญมี ๔ ฉบับ 
ประกอบไปด้วย Republic Act no. 8556 (Financing Company Act)  Republic Act no. 8791 
(Banking Law) Securities Regulation Code Securities Regulation Code และ Republic Act 
no. 10168 ซึ่งกฎหมายทั้งสี่ฉบับนี้ ไม่ได้มีความเกี่ยวโยงกันอย่างชัดเจน แต่เป็นกฎหมายที่ก ากับ
ธุรกิจธนาคารในประเทศฟิลิปปินส์  

ก. Republic Act no. 8556 (Financing Company Act)๑๕๖ 

รัฐบัญญัติฉบับนี้ตราขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก ากับและสนับสนุนกิจการเช่าซื้อ  และ
กิจการทางการเงินโดยก าหนดให้กิจการดังกล่าวต้องได้รับใบอนุญาตจากทางการ  

มาตรา ๓ แห่ง Financing  Company Act ก าหนดนิยามของ “Financing companies” 
ว่า บริษัท ที่ไม่รวมถึงธนาคาร สถานที่ให้สินเชื่อ สมาคมสินเชื่อและเงินฝาก บริษัทประกันภัย และ
องค์กรด้านการเงินอ่ืนที่ถูกจัดต้ังขึ้นและด าเนินงานภายใต้กฎหมายพิเศษ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก

                                                   
๑๕๖ Bango Sentral Ng Pilipinas, “Republic Act no. 8556,” http://www.bsp.gov.ph/downloads/laws/RA8556.pdf (สืบค้น
เม่ือ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗). 

http://www.bsp.gov.ph/downloads/laws/RA8556.pdf


โครงการวิจัย เรื่อง “กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์” 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๒-๗๙ 

เพื่อขยายสินเชื่อให้แก่ผู้บริโภค และโรงงานอุตสาหกรรม วิสาหกิจการค้าและเกษตรกรรม  
โดยการให้ยืมโดยตรงหรือการลดราคา หรือโดยการขายหรือซื้อสัญญา เช่าซื้อ การจ านองทรัพย์ 
หรือโดยการเช่าซื้อสินทรัพย์ทั้งที่เคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ 

ส าหรับเงื่อนไขส าหรับการจดทะเบียนเพื่อขอรับใบอนุญาตนั้น ก าหนดว่าคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รับจดทะเบียนบริษัทที่ เป็น  “Financing companies” 
หากเห็นชอบว่าบริษัทได้กระท าการตามเงื่อนไขของกฎหมายและเป็นบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้
กฎหมายบริษัท และมีการบริหารงาน รวมถึงมีจรรยาบรรณและมีความรับผิดชอบที่ปกป้อง
ผลประโยชน์สาธารณะได้ ส าหรับขั้นตอนการจดทะเบียนนั้น บริษัทจะต้องยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง
และสนับสนุนการพิจารณาตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้แก่คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ได้๑๕๗ 

หากบริษัทด าเนินกิจการเป็น “Financing companies” ภายใต้รัฐบัญญัตินี้ โดย ท่ี 
ไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  จะต้องโทษปรับ 
เป็นเงินไม่ต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ เปโซ แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ เปโซ หรือโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ๑๕๘  

ข. Republic Act no. 8791 (Banking Law)๑๕๙  

รัฐบัญญัติฉบับนี้ตราขึ้นโดยความตระหนักถึงบทบาทของธนาคารในการพัฒนา 
อย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจประเทศ และบทบาทในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของชาติที่ต้อง 
มีมาตรฐานระดับสูง หมวด ๒ ของรัฐบัญญัตินี้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ของธนาคารกลาง อาทิ 
อ านาจในการออกกฎระเบียบเพื่อให้ธนาคารในประเทศปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน และก าหนด
ประเภทของธนาคาร๑๖๐   

                                                   
๑๕๗ "Sec. 7. Requirement for registration. — Aside from requiring compliance with the provisions of the Corporation 
Code, the Securities and Exchange Commission shall not register the articles of incorporation of any financing 
company unless its office is satisfied on the evidence submitted to it, that:  

"(a) All the requirements of existing laws to engage in the business for which the applicant is proposed to 
be incorporated or organized have been complied with; 

"(b) The organization, direction and administration, as well as the integrity and responsibility of the 
organizers and administrators reasonably assure the protection of the interest of the general public”  
๑๕๘ "Sec. 14. Penalty. — A fine of not less than Ten thousand pesos (P10,000.00) and not more than One hundred 
thousand pesos (P100,000.00) or imprisonment for not more than six (6) months or both, at the discretion of the court. 
๑๕๙ Bango Sentral Ng Pilipinas, “Republic Act no. 8791,” http://www.bsp.gov.ph/downloads/Regulations/gba.pdf 
(สืบค้นเม่ือ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗). 
๑๖๐ Banks shall be classified into: 
  (a) Universal banks; 

(b) Commercial banks; 
 

http://www.bsp.gov.ph/downloads/Regulations/gba.pdf


โครงการวิจัย เรื่อง “กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์” 

๒-๘๐ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

สาระส าคัญอ่ืนใน Republic Act no. 8791 คล้ายคลึงกับพระราชบัญญัติธนาคารแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๘๕ กล่าวคือ เป็นรัฐบัญญัติที่ก าหนดเรื่องการก ากับดูแลสถาบันการเงิน 

ความพิเศษของ Republic Act no. 8791 (ซึ่งในพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศ 
ไทย พ.ศ. ๒๔๘๕ ไม่ได้ก าหนดไว้  แต่บทบัญญัติปรากฏอยู่ ในกฎหมายล าดับรอง) คือ  
มีการก าหนดธุรกรรมบางประเภทที่ไม่สามารถกระท าได้ เช่น มาตรา ๕๕ ห้ามไม่ให้ผู้อ านวยการ 
เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง หรือตัวแทนของธนาคารกระท าการ ดังต่อไปนี้๑๖๑   

(ก) ผลิตรายงานการเข้า- ออกของเงินธนาคารที่เป็นเท็จหรือการการกระท าธุรกรรมที่
เป็นการฉ้อโกลที่กระทบการเงินหรือท าให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคารหรือบุคคลใด ๆ  

(ข) หากไม่ได้รับค าสั่งจากศาล จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเงินหรือทรัพย์สิน
ของบุคคลธรรมดา บริษัทหรือองค์กรใด ๆ ที่ธนาคารเป็นผู้ดูแลให้กับบุคคลอ่ืนที่ไม่ได้รับอนุญาต  

หากฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าว ผู้กระท าผิดจะต้องรับโทษทางปกครองและทางอาญา  
ตามข้อก าหนดกฎหมายใหม่ของธนาคารกลางฟิลิปปินส์ (The New Central Bank Act)  

โดยโทษทางปกครอง คือ (ก) ปรับไม่ เกิน ๓๐,๐๐๐ เปโซ ต่อหนึ่งกรณีการละเมิด 
(ข) ระงับสิทธิพิเศษทางการเงินต่าง ๆ รวมถึงช่องทางการกู้ยืมจากธนาคารกลางฟิลิปปินส์ 
(Bangko Sentral  ng Pilipinas: BSP)๑๖๒  

โทษทางอาญา ประกอบไปด้วย (ก) ปรับอย่างต่ า ๕๐,๐๐๐  เปโซ แต่ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ 
เปโซ  หรื อจ า คุก ไม่ เ กิ น  ๕  ปี  หรื อ  จ า คุกอย่ า งน้ อย  ๒  ปี  แ ต่ ไม่ เ กิ น  ๑๐  ปี  ส าหรั บ 
การละเมิดกฎหมาย ข้อบังคับการธนาคารอ่ืน ๆ หรือทั้งจ าทั้งปรับตามที่ก าหนด๑๖๓ 

ค. Securities Regulation Code๑๖๔  

เป็นกฎหมายเกี่ยวกับตราสารและหลักทรัพย์ ที่ถูกตราขึ้นเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการเป็นเจ้าของวิสาหกิจ สนับสนุนการพัฒนาตลาดทุน ปกป้องนักลงทุนโดย  

                                                                                                                                                  
(c) Thrift banks 
(d) Rural banks, as defined in Republic Act no. 7353 (hereafter the "Rural Banks Act"); 

๑๖๑ No director, officer, employee, or agent of any bank shall — 
(a) Make false entries in any bank report or statement or participate in any fraudulent transaction, thereby 

affecting the financial interest of, or causing damage to, the bank or any person; 
(b) Without order of a court of competent jurisdiction, disclose to any unauthorized person any information 

relative to the funds or properties in the custody of the bank belonging to private individuals, corporations, or any 
other entity: Provided, that with respect to bank deposits, the provisions of existing laws shall prevail. 
๑๖๒ Bangko Sentral  ng Pilipinas , “Republic Act no. 7653 the New Central Bank Act, Section 37,” 
http://www.bsp.gov.ph/downloads/regs/new_central_bank_act.pdf. (สบืค้นเม่ือ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗). 
๑๖๓ Republic Act no. 7653 the New Central Bank Act, Section 35-36 
๑๖๔ Securities and Exchange Comission, “Republic Act no. 8799,” http://www.sec.gov.ph/laws/srcode.html  (สืบค้นเม่ือ 
๒๗ กันยายน ๒๕๕๗). 

http://www.bsp.gov.ph/downloads/regs/new_central_bank_act.pdf
http://www.sec.gov.ph/laws/srcode.html
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การให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ยุติธรรม พยายามลดหรือก าจัดการให้ข้อมูลจากคนใน (insider 
trading) และการฉ้อฉลอ่ืนที่จะท าให้เกิดการบิดเบือนตลาดได้ ประมวลกฎหมายเรื่องการก ากับ
หลักทรัพย์มีเนื้อหาเยอะ เป็นประมวลที่รวบรวมกฎต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด อาทิ 
หมวด ๒ ก าหนดเรื่องคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ หมวด ๓ ก าหนดเรื่องการจดทะเบียน
หลักทรัพย์ หมวด ๖ เรื่องการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หมวด ๗ เรื่องการป้องกันการโกง 
บิดเบือนข้อมูล และการให้ข้อมูลจากคนใน (insider trading) เป็นต้น  

ง.  Republic Act no. 10168 (Terrorism Financing Prevention and Suppression 
Act)๑๖๕ 

เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน โดยก าหนดความผิดในการให้เงินสนับสนุนองค์กร
ก่อการร้าย มกีฎหมายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่กฎหมายฟอกเงิน คือ Republic Act no. 
10167 

Republic Act no. 10168 ก าหนดอ านาจให้องค์กรต่อต้านการฟอกเงินของฟิลิปปินส์ 
(Anti-Money Laundering Council – AMLC) สามารถอายัดทรัพย์สินของผู้ที่ให้การสนับสนุน
องค์กรก่อการร้าย ในขณะที่ Republic Act no. 10167 (กฎหมายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ให้แก่กฎหมายฟอกเงิน) นั้นได้มีการปรับปรุงแก้ไขเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา และเป็นผลท าให้
คณะท างานเฉพาะกิจเพื่อด าเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action 
Task Force on money laundering - FATF) ปรับสถานะของฟิลิปปินส์จากเดิมที่อยู่ในรายชื่อ
ประเทศสีเทาเข้ม (dark gray list) เป็นรายชื่อประเทศสีเทา (gray list)๑๖๖  

การปรับสถานะเกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดี Benigno Aquino ลงนามกฎหมายใหม่
ต่อต้านการฟอกเงิน กฎหมายฉบับนี้ท าให้ฟิลิปปินส์เข้าสู่มาตรฐานสากล โดยกฎหมายฉบับนี้ 
มุ่งป้องกันผู้ก่อการร้าย เจ้าหน้าที่ที่ประพฤติมิชอบ ขบวนการค้ายา และขบวนการค้ามนุษย์ใน 
การใช้ประเทศฟิลิปปินส์เป็นที่ซุกซ่อนเงินที่ได้มาโดยมิชอบ  ประเทศฟิลิปปินส์ได้ขยายค าจ ากัด
ความของค าว่า "อาชญากรรม" ตามค าร้องของ FATF  รวมถึงขยายธุรกิจที่ต้องถูกจับตาเกี่ยวกับ
การฟอกเงินให้เกินกว่าสถาบันการเงินอย่างธนาคาร  เมื่อเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ประเทศ
ฟิลิปปินส์ผ่านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงิน ๒ ฉบับ (Senate Bill no. 3009 และ 

                                                   
๑๖๕ The Official Gazette of the Government of Philippines, “Republic Act no. 10168,” 
http://www.gov.ph/2012/06/18/republic-act-no-10168/ (สืบค้นเม่ือ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗). 
๑๖๖ Samuel Rubenfeld, “FATF Blacklists Ecuador, Yemen, Vietnam, Upgrades Philippines,” 
http://blogs.wsj.com/corruption-currents/2012/06/25/fatf-blacklists-ecuador-yemen-vietnam-upgrades-philippines/ 
(สืบค้นเม่ือ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗).  

http://www.gov.ph/2012/06/18/republic-act-no-10168/
http://blogs.wsj.com/corruption-currents/2012/06/25/fatf-blacklists-ecuador-yemen-vietnam-upgrades-philippines/
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๒-๘๒ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

House Bill no. 4275)๑๖๗ แ ล ะ ในปี  พ . ศ .  ๒๕๕๖  ไ ด้ ผ่ า นกฎหมาย ไป เป็ น ฉบั บที่  ๓  
(Republic Act 10365 หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า An Act Further Strengthening the Anti-Money 
Laundering Law)๑๖๘  อนึ่ง Republic Act 10365 ไม่ได้รวมบ่อนคาสิโนไว้ในรายชื่อที่สามารถ
ตรวจสอบบัญชีได้ง่ายขึ้น เพราะเกรงจะท าให้นักลงทุนไม่กล้าเข้ามา แม้ว่าแฟตเอฟจะร้องขอให้
รัฐบาลฟิลิปปินส์ขยายความครอบคลุมของกฎหมายฉบับนี้เพื่อให้ง่ายขึ้นในการตรวจสอบบัญชี
ธนาคาร รวมถึงบ่อนคาสิโน เทรดเดอร์สกุลเงินต่างประเทศ และกิจการอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ธนาคาร 

๒.๔.๔ ข้อตกลงด้านการลงทุนกับประเทศอาเซียน  

ในส่วนนี้จะน าเสนอข้อตกลงระหว่างประเทศ ๒ ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน
ประเทศฟิลิปปินส์ ฉบับแรกเป็นข้อตกลงพหุภาคีกับประเทศอาเซียน  ที่ เรียกว่า ASEAN 
Comprehensive Investment Agreement (ACIA) และอีกฉบับเป็นข้อตกลงทวิภาคีระหว่างไทย
กับฟิลิปปินส์ 

 ก. ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน ASEAN Comprehensive Investment 
Agreement (ACIA) 

ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และมีผลบังคับใช้  ๒๙ มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๕๕ ส่งผลให้ความตกลง ASEAN Investment 
Guarantee Agreement (IGA) และความตกลงว่าด้วยเขตการลงทุนอาเซียน (Framework 
Agreement on the ASEAN Investment Area - AIA) ๑๖๙ ถูกยกเลิกไปโดยอัตโนมัติ  

ACIA เกิดจากการน า AIA และ IGA มาผนวกให้เป็นความตกลงเต็มรูปแบบฉบับเดียว 
ที่ครอบคลุมทั้งการเปิดเสรีการลงทุน และการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้การลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นไปได้อย่างเสรีมากขึ้น โดยการสร้างระบอบ
การลงทุนในรัฐสมาชิกอย่างค่อยเป็นค่อยไป เสริมสร้างความคุ้มครองให้แก่นักลงทุนของรัฐ
สมาชิก ปรับปรุงตลาดลงทุนให้มีความโปร่งใสและคาดการณ์ได้ตามกฎ ข้อบังคับ และ
กระบวนการที่ชัดเจน และร่วมกันส่งเสริมให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตการลงทุนหนึ่ง
เดียวกัน  

                                                   
๑๖๗ Anti-Money Laundering Council, “Annual Report 2011,” http://www.amlc.gov.ph/archive/2011AR.pdf (สบืค้นเม่ือ ๕ 
มิถุนายน ๒๕๕๘). 
๑๖๘ Anti-Money Laundering Council, “Annual Report 2013,” http://www.amlc.gov.ph/archive/2013AR.pdf (สบืค้นเม่ือ ๕ 
มิถุนายน ๒๕๕๘). 
๑๖๙ ASEAN Secretariat, “Agreements and Declarations,” http://www.asean.org/communities/asean-economic-
community/category/agreements-declarations-7 (สืบค้นเม่ือ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘).  

http://www.amlc.gov.ph/archive/2011AR.pdf
http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/category/agreements-declarations-7
http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/category/agreements-declarations-7
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สาระส าคัญของ ACIA ประกอบด้วย ๔ หลักใหญ่ คือ เปิดเสรี ให้ความคุ้มครอง ส่งเสริม
และอ านวยความสะดวกด้านการลงทุน ขอบเขตของความตกลงดังกล่าวครอบคลุมการลงทุนใน
ธุรกิจ ๕ สาขา ประกอบด้วย เกษตร ประมง ป่าไม้ เหมืองแร่ และอุตสาหกรรมการผลิต รวมถึง
บริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ๕ สาขาข้างต้น ทั้งที่เป็นการลงทุนทางตรง (FDI) และการลงทุนใน
หลักทรัพย์ (portfolio) ซึ่งคาดว่าผู้ที่จะได้รับประโยชน์จาก ACIA คือ นักลงทุนอาเซียนและ 
นักลงทุนต่างชาติที่มีกิจการอยู่ในอาเซียน๑๗๐  

ในการเปิดเสรี รัฐภาคีให้ความผูกพันที่จะลด/เลิกข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคต่อ
การลงทุน หรือไม่ออกกฎระเบียบใหม่ ๆ ที่เข้มงวดกว่าระดับที่ผูกพันไว้ ตามพันธกรณีว่าด้วย 
National Treatment (NT) และ Most-Favored-Nation Treatment (MFN) ซึ่งเป็นหลักสากลใน
องค์กรการค้าโลก (World Trade Organization - WTO) 

การคุ้มครองการลงทุนใน ACIA ประกอบด้วย การชดเชยค่าเสียหายกรณียึดทรัพย์ 
เวนคืน หรือเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ การอนุญาตให้นักลงทุนสามารถฟ้องร้องได้หากท าผิดพันธกรณี
และก่อให้เกิดความเสียหายต่อการลงทุนนั้นภายใต้กระบวนการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ 
อนึ่ง ในการจัดท าข้อสงวนเปิดตลาด ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถสงวนสาขาที่ยังไม่พร้อม  
เปิดเสรี หรือมาตรการที่เป็นเงื่อนไขในการลงทุนในสาขาดังกล่าวได้  โดยเขียนรายชื่อสาขาสงวน
หรือเงื่อนไขที่เป็นการสงวนนั้นไว้ในรายการข้อสงวน (Reservation list)  อย่างไรก็ดี ระดับของ 
การเปิดเสรีจะต้องไม่น้อยกว่าที่รัฐภาคีเคยให้ข้อผูกพันไว้ใน AIA   

รายการข้อสงวนของไทยที่ระบุไว้ภายใต้ ACIA นั้น เป็นไปตามกฎหมายภายในที่บังคับ
ใช้อยู่ในปัจจุบัน (current regime) ซึ่งรายการข้อสงวนชั่วคราว (Temporary Exclusion List- 
TEL)๑๗๑ มีทั้งหมด ๓ รายการ ได้แก่ การเพาะขยาย/ปรับปรุงพันธุ์พืช การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และ
การท าป่าไม้จากป่าปลูก  

                                                   
๑๗๐ อนึ่ง  ไทยสงวนไม่ให้สิทธิกับ Non-party ซึ่งหมายถึง ต่างชาติที่ไม่ได้มีสัญชาติอาเซียน ซึ่งตามนิยาม ‘นักลงทุน’ ภายใต้ความ
ตกลง ACIA คือ ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติ ดังข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ (๑) บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน หรือ (๒) นิติ
บุคคลของประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement 2009, Article 4(d), Page 8)  
แม้ว่าขอบเขตความหมายของนักลงทุนภายใต้ตวามตกลง ACIA จะกว้างขึ้นจากความตกลง AIA (ที่ให้ประโยชน์กับนักลงทุน
อาเซียนด้วยกันเท่านั้น) โดยขยายให้ครอบคลุมนักลงทุนต่างชาติที่ไม่ใช่อาเซียนด้วย แต่จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขว่าจะต้อง 
“ประกอบธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญ” ในอาเซียนอยู่แล้ว (ASEAN Comprehensive Investment Agreement 2009, Scope of 
Application, page 4) โดยแต่ละประเทศสามารถก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค าว่า “นัยส าคัญ” ที่เหมาะสมส าหรับประเทศ
นั้นๆ ได้ อย่างไรก็ดี ไทยได้ระบุไว้ในข้อสงวนไม่ให้ต่างชาติที่ไม่ใช่อาเซียนมาสวมสิทธิอาเซียนเพื่อเรียกร้องประโยชน์ของความตก
ลง ACIA จากไทย 
๑๗๑ หมายถึง รายการสาขาที่ยกเวน้การเปดิเสรีเป็นการช่ัวคราว  หรือสาขาที่จะเปิดเสรีช้ากวา่สาขาอื่น 
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๒-๘๔ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าการเปิดเสรีภายใต้ความตกลงฉบับนี้  ไม่ให้สิทธิพิเศษแก่ 
non-party โดยก าหนดนิยาม “นักลงทุน” ที่จะสามารถใช้สิทธิภายใต้ความตกลง เป็น “นักลงทุน
อาเซียน” (ASEAN investor) ซึ่งหมายถึง 

(๑) บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน 

(๒) นิติบุคคลของประเทศสมาชิกอาเซียน 

ส าหรับการพิจารณาสัญชาติของนักลงทุน ให้พิจารณาตามหลักกฎหมายของประเทศที่
รองรับการลงทุนเป็นหลัก กรณีของประเทศไทย จะดูสัญชาติบุคคลธรรมดาจากหนังสือเดินทาง
ซึ่งผู้มีถิ่นพ านักถาวร (Permanent Resident) ไม่สามารถใช้สิทธิได้ และดูสัญชาตินิติบุคคลจาก
การถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ งอาจเป็นหุ้นของอาเซียนประเทศเดียว หรือหลายประเทศรวมกันก็ไ ด้  
กรณีของประเทศฟิลิปปินส์นั้นจะพิจารณาสัญชาติบุคคลธรรมดาจากหนังสือเดินทางซึ่ง 
ผู้มีถิ่นพ านักถาวร (Permanent Resident) ไม่สามารถใช้สิทธิได้ และดูสัญชาตินิติบุคคลจาก 
การถือหุ้นร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป เช่นเดียวกับประเทศไทย  

นอกจากที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น การเปิดเสรีการลงทุนเป็นการกระตุ้นให้เกิดการขยายตัว
ของการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศวิธีหนึ่ง โดยการให้สิทธิพิเศษกับ 
นักลงทุนจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และนักลงทุนต่างชาติที่มีกิจการอยู่ในอาเซียน 
(Foreign-owned ASEAN-based investor) ในการเข้ามาลงทุนได้อย่างเสรีมากกว่านักลงทุนจาก
ประเทศอ่ืน ๆ  อย่างไรก็ดี การเปิดเสรีการลงทุนในที่นี้ไม่ได้หมายความถึง การเปิดให้นักลงทุน
อาเซียนเข้ามาลงทุนได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจ ากัดเลยในทุกประเภทกิจการ แต่เป็นการเปิดเสรีแบบ
มีเงื่อนไขและมีความยืดหยุ่น  เนื่องจากอาเซียนตระหนักดีถึงความแตกต่างของระดับการพัฒนา
ของแต่ละประเทศสมาชิก จึงอนุญาตให้ประเทศสมาชิกสามารถก าหนดเงื่อนไขในการให้ต่างชาติ
เข้ามาลงทุน  

ทั้งนี้ หากไม่ต้องการเปิดเสรีให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนท ากิจการใด ประเทศสมาชิกก็
สามารถเขียนข้อสงวนมาตรการหรือธุรกิจไว้ในรายการข้อสงวนได้ (Reservation list) โดยให้
เป็นไปตามความสมัครใจ แต่ระดับการเปิดเสรีจะต้องไม่น้อยกว่าที่เปิดไว้เดิมภายใต้ AIA ซึ่งมี 
ผลบังคับใช้มาต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑  โดยประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถทยอยเปิดเสรีเพิ่มขึ้นได้  
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๒-๘๕ 

ตามความพร้อมและความสมัครใจของตนเป็นระยะ ๆ ไปจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็น 
ปีที่ทุกประเทศสมาชิกอาเซียนเปิดเสรีมากที่สุด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community- AEC)๑๗๒ 

ในการจัดท าข้อสงวนของประเทศสมาชิกอาเซียนยึดหลักการ ดังนี้  

(๑) ให้สงวนเฉพาะมาตรการที่เลือกปฏิบัติ และมาตรการที่ก าหนดเงื่อนไขผู้บริหาร
อาวุโสและกรรมการบริหารเท่าน้ัน (รัฐสามารถออกมาตรการที่ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อใด
ก็ได ้โดยไม่ต้องระบุไว้ในรายการข้อสงวน) 

(๒) มาตรการเพื่อความมั่นคงของประเทศ เรื่อง การผลิตอาวุธ หรือยาเสพติด  
ไม่จ าเป็นต้องระบุไว้ในรายการข้อสงวน เว้นแต่ รัฐอนุญาตให้เอกชนด าเนินการได้ 
แต่เลือกปฏิบัติระหว่างคนชาติและต่างชาติ 

(๓) รายการข้อสงวน ต้องได้รับการรับรองจากคณะมนตรีเขตการลงทุนอาเซียน (AIA 
Council) ก่อน จึงจะมีผลบังคับใช้ข้อสงวน  

ส าหรับประเทศฟิลิปปินส์นั้น๑๗๓ มีการก าหนดข้อสงวนไว้ ดังนี้  

 เอกสารก ากับรายการข้อสงวน (Headnote) เป็นเอกสารอธิบายหลักการเขียน
รายการข้อสงวน และระบุเงื่อนไขที่ไม่สามารถใส่ไว้ในรายการข้อสงวนได้  ดังนี้ 
รายการข้อสงวนจะระบุเพียงมาตรการที่เป็นการเลือกปฏิบัติ กล่าวคือ ปฏิบัติต่อ
นักลงทุนอาเซียนไม่เท่านักลงทุนฟิลิปปินส์ และมาตรการที่มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับ
ผู้บริหารอาวุโสและคณะกรรมการบริหารเท่านั้น รัฐบาลของแต่ละประเทศ
สมาชิกมีอ านาจในการออกมาตรการที่ไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่ต้องน ามาระบุไว้ใน
รายการข้อสงวน  

 กิจการรายสาขา ฟิลิปปินส์ก าหนดกิจการที่ห้ามไม่ให้ต่างชาติถือหุ้น กล่าวคือ  
การผลิต การพิมพ์ (อาทิ การพิมพ์ใบโฆษณา แคตตาล็อก) โรงงานผลิตพลุและ
ดอกไม้ไฟ การผลิตยาอันตราย (ก าหนดอยู่ใน FIA ด้านบน) การให้บริการด้าน
การท าเกษตรกรรมและประมง การป่าไม้ และการท าเหมืองแร่  

                                                   
๑๗๒ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, “แนวทางการจัดท ารายการข้อสงวนภายใต้ความตกลงดา้นการลงทุนอาเซียน,” 
http://www.boi.go.th/thai/ASEAN/ASEAN/report.pdf (สืบค้นเม่ือ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘). 
๑๗๓ ASEAN Secretariat, “Schedule to the ASEAN Comprehensive Investment Agreement,” 
http://www.asean.org/images/2012/Economic/AIA/Agreement/Philippines%20Rsv%20List%20%20(Final%2016%20Au
g%202010).pdf  (สืบค้นเม่ือ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗).  

http://www.boi.go.th/thai/ASEAN/ASEAN/report.pdf
http://www.asean.org/images/2012/Economic/AIA/Agreement/Philippines%20Rsv%20List%20%20(Final%2016%20Aug%202010).pdf
http://www.asean.org/images/2012/Economic/AIA/Agreement/Philippines%20Rsv%20List%20%20(Final%2016%20Aug%202010).pdf
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๒-๘๖ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

ACIA ครอบคลุมการเปิดเสรีการลงทุนในธุรกิจ ๕ สาขา ประกอบด้วย เกษตร ประมง 
ป่าไม้ เหมืองแร่ อุตสาหกรรมการผลิต และบริการที่เกี่ยวเนื่องกับกับ ๕ สาขาข้างต้นโดยรวมทั้ง 
โดยรวมทั้งการลงทุนทางตรง (FDI) และการลงทุนในหลักทรัพย์ (Portfolio) แต่ไม่ครอบคลุม 
การเปิดเสรีกิจการบริการ แต่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทุกสาขาการลงทุนรวมทั้งกิจการบริการ 

ด้านการคุ้มครอง การลงทุนใน ACIA ประกอบด้วย การปฏิบัติที่เป็นธรรม การชดเชยใน
กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ การชดเชยในกรณีที่มีการเวนคืน การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐ  
การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับนักลงทุน เป็นต้น 

ข. สนธิสัญญาการลงทุนแบบทวิภาคีระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ (Thailand - 
Philippines BIT) เรื่องการน าก าไรออกนอกประเทศ  

Thailand – Philippines BIT เป็นความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน
ไทย -ฟิลิปปินส์  (Thailand – Philippines BIT) มี ผลบั ง คับใช้ เมื่ อ ปี  พ .ศ .  ๒๕๓๘  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ สร้างสภาวะแวดล้อมที่
เหมาะต่อการลงทุน และกระตุ้นการริเริ่มธุรกิจผ่านการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนใน 
ภาคการผลิตและภาคบริการ เนื้อหาสาระของความตกลงฉบับนี้ ครอบคลุม  

(๑) เรื่องการปฏิบัติด้านการลงทุน ตามมาตรา ๔ ก าหนดว่า การลงทุนของนักลงทุนหรือ
บริษัทไทย พึงได้รับการปฏิบัติไม่ต่างจากการลงทุนหรือผลตอบแทนของชาวหรือบริษัทฟิลิปปินส์ 
หรือประเทศที่สาม ขึ้นอยู่กับว่ากรณีใดจะได้รับการอนุเคราะห์มากกว่า๑๗๔  

(๒) การเวนคืนและการชดเชย  
โดยปกติแล้ว รัฐจะไม่เวนคืนกิจการ ทรัพย์สิน หรือที่ดินในการลงทุนจากต่างชาติ เว้นแต่

เพื่อประโยชน์ของสาธารณะ สวัสดิการของประชาชน หรือการปกป้องประเทศชาติ ซึ่งในกรณี
ดังกล่าวจะมีการชดเชยให้อย่างเหมาะสม และนักลงทุนต่างชาติก็จะได้รับเงินชดเชยเป็นเงินสกุลที่
ได้น าเข้ามาลงทุนต้ังแต่ครั้งแรกด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลาที่มีการส่งคืนเงินกลับไป๑๗๕   

                                                   
๑๗๔ Article 4 Treatment of Investment 1. Investment made by nationals or companies of either Contracting Party in the 
territory of the other Contracting Party, as also the returns therefrom, shall be subject to a treatment no less favourable 
than that accorded to investments and returns made by its own nationals or companies or by the nationals or 
companies of any third State, whichever is more favourable to the nationals and companies, in areas allowed by 
existing laws, rules and regulations. 
๑๗๕ Article 6. Compensation: Nationals or companies of one Contracting Pariy whose investments in the territory of the 
other Contracting Pariy suffer losses owing to war or other armed conflict) revolution) state of national emergency) 
revolt) insurrection or riot in the territory of the latter Contr~cting Pariy shall be accorded by the same Contracting 
Party treatment, as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement for the investment suffered, 
no less favourable than that accorded to its own nationals or companies or to the nationals or companies of any third 
State, whichever is more favourable to the nationals of companies. 
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(๓) ผลตอบแทนที่เกิดจากการลงทุนที่โอนได้อย่างเสรี ที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๘๑๗๖ ได้แก ่ 

 เงินทุน ก าไร เงินปันผล ค่าธรรมเนียมทางเทคนิค ดอกเบี้ย หรือรายได้อ่ืน   

 รายได้จากการช าระบัญชี (liquidation) ของการลงทุน  

 เงินทุนจากการจ่ายคืนเงินกู้ และ  

 รายได้ของชาวไทยที่จากการลงทุนนั้น และเงินชดเชยส าหรับการขาดทุน 
การลงทุนเนื่องมาจาก สงคราม การขัดแย้งทางทหาร หรือสภาวะฉุกเฉินอ่ืน ๆ 
ที่เกิดในประเทศฟิลิปปินส์ 

จะสังเกตได้ว่า บทบัญญัติของสนธิสัญญาการลงทุนฉบับเก่า ๆ นั้นจะไม่ได้บัญญัติใน
ลักษณะที่เข้มงวดเมื่อเปรียบเทียบกับสนธิสัญญาการลงทุนฉบับใหม่กว่า  อนึ่ง เนื่องจากแต่ละ
ประเทศอาเซียนต่างก็มีสนธิสัญญาด้านการลงทุนระดับทวิภาค และ ACIA ก็มีผลบังคับใช้ ดังนั้น
นักลงทุนสามารถที่จะเลือกใช้บทบัญญัติจากสนธิสัญญาใดก็ได้ที่เห็นว่าเป็นบทบัญญัติที่
เหมาะสมกับตนมากที่สุด  

๒.๕ กฎหมายที่ดินและการใช้ประโยชน์จากที่ดิน 

ประเทศฟิลิปปินส์มีสภาพภูมิประเทศที่เป็นหมู่เกาะ ประกอบด้วยเกาะทั้งหมดจ านวน 
๗,๑๐๗ เกาะ ในจ านวนนี้มีแค่ประมาณ ๒,๐๐๐ เกาะเท่านั้นที่มีคนอยู่อาศัย พื้นที่ทั้งหมดของ
ประเทศฟิลิปปินส์มีแค่ประมาณ ๓,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร๑๗๗  ข้อจ ากัดด้านทรัพยากรที่ดินท าให้
รัฐธรรมนูญของประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ สงวนสิทธิในการถือครอง

                                                                                                                                                  
Article 7  Expropriatation 1. a) in any case where investments of a national or company of one Contracting Party are 
subjected, directly or indirectly, to any measure of expropriation, or nationalization or any measure equivalent thereto, 
the national or company concerned shall be accorded in the territory of the other Contracting Party fiar and equitable 
treatment on a non-discriminatory basis in relation to any such measure. No such measure shall be taken except for 
public purposes and against payment of compensation. Such compensation shall amount to the market value of the 
investments affected, immediately before the measure becomes public knowledge and it shall be made without delay 
and freely transferable in freely usable currency from the host country.  
๑๗๖ Article 8 Each Contracting Party shall allow without delay the free transfer in freely usable of payments in 
connection with approved investmets under Article 2 and returns therefrom, in particular, but not exclusively, of: a) the 
capital, net profits, royalties, technical fees, interest and other income, accruing from any investments of the nationals 
or companies of the other Contracting Party: b) the proceeds from the total or partial liquidation of any investmetns 
made by nationals or companies of the other Contracting Party; c) funds in repayment of loans goven by nationals or 
companies of one Contracting Party to the nationals or companies of the other Contracting Party which the 
Contracting Parties have recognized as investment; d) the earnings of nationals of the other Contracting Party who are 
employed and allowed to work in connection with an investment in its territory; and d) payments or compensation 
under Articles 6 and 7.  
๑๗๗ อ้างแล้ว 
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๒-๘๘ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

ที่ดินในประเทศไว้ให้เฉพาะบุคคลสัญชาติฟิลิปปินส์เท่านั้น และในกรณีของนิติบุคคล เช่น บริษัท 
หรือองค์กรต่าง ๆ จะถือว่ามีสัญชาติฟิลิปปินส์ก็ต่อเมื่อ มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติฟิลิปปินส์  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  

ในส่วนนี้แบ่งการน าเสนอออกเป็น ๒ หัวข้อย่อย ได้แก่ กฎหมายท่ีดิน และการใช้ประโยชน์
จากที่ดิน 

๒.๕.๑ กฎหมายที่ดิน  

ดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines หรือ
รัฐธรรมนูญของประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศมีบทบัญญัติที่ห้ามไม่ให้
ชาวต่างชาติถือครองที่ดินในประเทศฟิลิปปินส์  อย่างไรก็ดี บุคคลต่างชาติสามารถถือครอง ซื้อ
ขาย และเช่าซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์บางประเภทได้ รวมถึงมีหน้าที่ที่ต้องเสียภาษีที่ดินใน
ครอบครองด้วย  โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓ ฉบับ ได้แก่ Republic Act No. 4726 
(หรือที่เรียกว่า The Condominium Act)  Republic Act No. 7652 (หรือที่เรียกว่า Investor's 
Lease Act of the Philippine) และ The Real Property Tax Code 

การน า เสนอในหัวข้อย่อยนี้แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ได้แก่  การถือครองที่ ดินและ
อสังหาริมทรัพย์  การซื้ออสังหาริมทรัพย์ การเช่าซื้อ และภาษีที่ดิน 

ก) การถือครองท่ีดินและอสังหาริมทรัพย์ 

รัฐธรรมนูญของประเทศฟิลิปปินส์มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดินอยู่ใน
หมวดที่ ๑๒ เรื่อง เศรษฐกิจของประเทศและมรดก (Article XII National Economy and 
Patrimony)  หมวดนี้ให้ความส าคัญในเรื่องความเท่าเทียมกันในทุกด้านของสังคม อาทิ รายได้ 
การเพิ่มขึ้นในการจ้างงานที่ย่ังยืน และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ตัวบทกฎหมายประกอบด้วยการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านอุสาหกรรมและเกษตรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพของตลาดใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยระบุไว้ในมาตรา ๑ ว่า รัฐบาลฟิลิปปินส์ต้องให้ความคุ้มครอง
ผู้ประกอบการฟิลิปปินส์จากการถูกเอารัดเอาเปรียบในการแข่งขันทางการค้ากับต่างชาติ๑๗๘ 

                                                   
๑๗๘ Section 1. The goals of the national economy are a more equitable distribution of opportunities, income, and 
wealth; a sustained increase in the amount of goods and services produced by the nation for the benefit of the 
people; and an expanding productivity as the key to raising the quality of life for all, especially the underprivileged. 
The State shall promote industrialization and full employment based on sound agricultural development and agrarian 
reform, through industries that make full and efficient use of human and natural resources, and which are competitive 
in both domestic and foreign markets. However, the State shall protect Filipino enterprises against unfair foreign 

 



โครงการวิจัย เรื่อง “กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์” 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๒-๘๙ 

มาตรา ๗ แห่งรัฐธรรมนูญฟิลิปปินส์๑๗๙ ยังได้ก าหนดต่อไปว่า ยกเว้นกรณีการถ่ายโอน
ที่ดินมรดก ห้ามมิให้มีการโอนที่ดินเอกชน เว้นแต่จะเป็นการโอนให้แก่บุคคล บริษัท หรือองค์กรที่มี
คุณสมบัติในการได้มาหรือถือครองที่ดินสาธารณะ  ซึ่งบริษัทหรือองค์กรที่มีคุณสมบัติในที่นี้ 
หมายถึง บริษัทหรือองค์กรที่จดทะเบียนตามกฏหมายประเทศฟิลิปปินส์ที่ มีสัดส่วนผู้ถือหุ้น
สัญชาติฟิลิปปินส์ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ตามมาตรา ๑๐ แห่งรัฐธรรมนูญฟิลิปปินส์๑๘๐   

ข) การซื้อสังหาริมทรัพย์ 

แม้ว่าชาวต่างชาติจะไม่สามารถถือครองที่ดินในฟิลิปปินส์ได้ แต่ชาวต่างชาติสามารถซื้อ
ห้องชุดในคอนโดมีเนียมได้ โดยมาตรา ๕ แห่ง Republic Act No. 4726๑๘๑ ก าหนดให้การโอน
กรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนต์ ส านักงาน หรือห้องพักต่าง  ๆ ให้รวมกรรมสิทธิ์ใน
ผลประโยชน์ของพื้นที่ส่วนรวมไว้ด้วย รวมถึงสิทธิในการเป็นสมาชิกหรือเป็นหุ้นส่วนในบริษัท
คอนโดมิเนียมในกรณีดังนี้ 

(๑) เมื่อพื้นที่ส่วนรวมในโครงการคอนโดมิเนียมนั้นมีผู้ถือกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมเป็น
เจ้าของพื้นที่ร่วมกัน กรรมสิทธิ์ในคอนโดมิเนียมจะไม่สามารถโอนให้เป็นของชาวต่างชาติได้ หรือ 

                                                                                                                                                  
competition and trade practices. In the pursuit of these goals, all sectors of the economy and all regions of the 
country shall be given optimum opportunity to develop. Private enterprises, including corporations, cooperatives, and 
similar collective organizations, shall be encouraged to broaden the base of their ownership. 
๑๗๙ Section 7. Save in cases of hereditary succession, no private lands shall be transferred or conveyed except to 
individuals, corporations, or associations qualified to acquire or hold lands of the public domain. 
๑๘๐ Section 10. The Congress shall, upon recommendation of the economic and planning agency, when the national 
interest dictates, reserve to citizens of the Philippines or to corporations or associations at least sixty per centum of 
whose capital is owned by such citizens, or such higher percentage as Congress may prescribe, certain areas of 
investments. The Congress shall enact measures that will encourage the formation and operation of enterprises 
whose capital is wholly owned by Filipinos. 
๑๘๑ Section 5. Any transfer or conveyance of a unit or an apartment, office or store or other space therein, shall include 
the transfer or conveyance of the undivided interests in the common areas or, in a proper case, the membership or 
shareholdings in the condominium corporation: Provided, however, That where the common areas in the 
condominium project are owned by the owners of separate units as co-owners thereof, no condominium unit therein 
shall be conveyed or transferred to persons other than Filipino citizens, or corporations at least sixty percent of the 
capital stock of which belong to Filipino citizens, except in cases of hereditary succession. Where the common areas 
in a condominium project are held by a corporation, no transfer or conveyance of a unit shall be valid if the 
concomitant transfer of the appurtenant membership or stockholding in the corporation will cause the alien interest in 
such corporation to exceed the limits imposed by existing laws. 
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๒-๙๐ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

ต้องมีชาวฟิลิปปินส์ถือหุ้นบริษัทคอนโดมิเนียมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 
ยกเว้นกรณีที่เป็นมรดก 

(๒) เมื่อบริษัทถือกรรมสิทธิ์พื้นที่ส่วนรวมในโครงการคอนโดมิเนียมเอง บริษัทไม่สามารถ
โอนกรรมสิทธิ์ใด ๆ ท่ีมีผลให้ชาวต่างชาติได้รับสิทธิจากบริษัทเกินกว่ากฎหมายก าหนด หรือมีหุ้น
ในบริษัทมากกว่าร้อยละ ๔๐ 

ดังนั้น ชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของห้องชุดในคอนโดมีเนียมในประเทศฟิลิปปินส์ได้ 
แต่สัดส่วนการถือครองห้องชุดของชาวต่างชาติในคอนโดมีเนียมโครงการหนึ่งนั้น รวมกันแล้วต้อง
ไม่เกินร้อยละ ๔๐ 

ค) การเช่าซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ 

รัฐธรรมนูญของประเทศฟิลิปปินส์ก าหนดไว้ในหมวดที่ ๑๒ มาตรา ๒ ว่า๑๘๒ รัฐเป็น
เจ้าของทรัพยากรธรรมชาติในประเทศ และที่ดินของรัฐทั้งหมดไม่สามารถโอนกรรมสิทธิหรือ
จ าหน่ายได้  ยกเว้นที่ ดินเพื่อ เกษตรกรรม การส ารวจการพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินอยู่ในอ านาจการควบคุมของรัฐเท่านั้น โดยที่รัฐอาจท าข้อตกลงร่วม
ทุนในการผลิตกับองค์กรหรือบริษัทต่าง ๆ ซึ่งต้องมีหุ้นส่วนที่ถือสัญชาติฟิลิปปินส์อย่างน้อยร้อยละ 
๖๐ ของทุนบริษัท ข้อตกลงร่วมทุนต้องท าสัญญาไม่เกิน ๒๕ ปี และต่อสัญญาได้ไม่เกิน ๒๕ ปี 
โดยมีเงื่อนไขตามกฎหมาย การร่วมทุนกับต่างชาติต้องส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วย 
การบริโภคทรัพยากรในประเทศ 

                                                   
๑๘๒ Section 2. All lands of the public domain, waters, minerals, coal, petroleum, and other mineral oils, all forces of 
potential energy, fisheries, forests or timber, wildlife, flora and fauna, and other natural resources are owned by the 
State. With the exception of agricultural lands, all other natural resources shall not be alienated. The exploration, 
development, and utilization of natural resources shall be under the full control and supervision of the State. The State 
may directly undertake such activities, or it may enter into co-production, joint venture, or production-sharing 
agreements with Filipino citizens, or corporations or associations at least sixty per centum of whose capital is owned 
by such citizens. Such agreements may be for a period not exceeding twenty-five years, renewable for not more than 
twenty-five years, and under such terms and conditions as may be provided by law. In cases of water rights for 
irrigation, water supply fisheries, or industrial uses other than the development of water power, beneficial use may be 
the measure and limit of the grant…The President may enter into agreements with foreign-owned corporations 
involving either technical or financial assistance for large-scale exploration, development, and utilization of minerals, 
petroleum, and other mineral oils according to the general terms and conditions provided by law, based on real 
contributions to the economic growth and general welfare of the country. In such agreements, the State shall promote 
the development and use of local scientific and technical resources. 
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๒-๙๑ 

มาตรา ๓ แห่งรัฐธรรมนูญ๑๘๓  ยังก าหนดให้ที่ดินของรัฐแบ่งเป็น ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
ป่าไม้ เหมืองแร่ และอุทยานแห่งชาติ บริษัทหรือหน่วยงานเอกชนไม่สามารถถือครองที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมที่เป็นของรัฐแต่สามารถเช่าซื้อได้โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

(๑) บริษัทเอกชนท าสัญญาเช่าซื้อได้ไม่เกิน ๒๕ ปี และต่อสัญญาได้ไม่เกิน ๒๕ ปี โดยมี
พื้นที่เช่าไม่เกิน ๑,๐๐๐ เฮคเตอร์ (๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ตารางเมตร)  

(๒) บุคคลสัญชาติฟิลิปปินส์ท าสัญญาเช่าซื้อได้โดยมีพื้นที่ไม่เกิน ๕๐๐ เฮคเตอร์
(๕,๐๐๐,๐๐๐ ตารางเมตร) หรือถอืครองที่ดินได้ไม่เกิน ๑๒ เฮคเตอร ์(๑๒๐,๐๐๐ ตารางเมตร) 

นอกจากนี้ Republic Act No. 7652 (Investor's Lease Act of the Philippine)  
ยังอนุญาตให้ชาวต่างชาติเช่าซื้อที่ดินเอกชนและสิ่งปลูกสร้างได้ในระยะยาว เพื่อสนับสนุนการ
ลงทุนจากต่างประเทศ โดยสิ่งปลูกสร้างที่อนุญาต ได้แก่ การก่อต้ังนิคมอุตสาหกรรม โรงงาน
อุตสาหกรรมการผลิต โรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร การพัฒนาที่ ดินเชิงอุตสาหกรรม  
เชิงพาณิชย์ การท่องเที่ยว เป็นต้น๑๘๔ 

ทั้งนี้ มาตรา ๓ แห่ง Republic Act No. 7652 (Investor's Lease Act of the 
Philippine)๑๘๕ ให้ค าอธิบายเกี่ยวกับการลงทุนจากต่างประเทศ ดังนี้ 

                                                   
๑๘๓ Section 3. Lands of the public domain are classified into agricultural, forest or timber, mineral lands and national 
parks. Agricultural lands of the public domain may be further classified by law according to the uses to which they 
may be devoted. Alienable lands of the public domain shall be limited to agricultural lands. Private corporations or 
associations may not hold such alienable lands of the public domain except by lease, for a period not exceeding 
twenty-five years, renewable for not more than twenty-five years, and not to exceed one thousand hectares in area. 
Citizens of the Philippines may lease not more than five hundred hectares, or acquire not more than twelve hectares 
thereof, by purchase, homestead, or grant. 
Taking into account the requirements of conservation, ecology, and development, and subject to the requirements of 
agrarian reform, the Congress shall determine, by law, the size of lands of the public domain which may be acquired, 
developed, held, or leased and the conditions therefor. 
๑๘๔ Section 2.    Declaration of Policy. — It is hereby declared the policy of the State to encourage foreign investments 
consistent with the constitutional mandate to conserve and develop our own patrimony.  Towards this end, the State 
hereby adopts a flexible and dynamic policy on the granting of long-term lease on private lands to foreign investors 
for the establishment of industrial estates, factories, assembly or processing plants, agro-industrial enterprises, land 
development for industrial, or commercial use, tourism, and other similar priority productive endeavors.   
๑๘๕ Section 3.    Definitions. — For purposes of this Act, unless the context indicates otherwise, the term:  

 



โครงการวิจัย เรื่อง “กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์” 

๒-๙๒ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

(๑) การลงทุนในประเทศฟิลิปปินส์ อาจเป็นการลงทุนด้วยเงินโดยตรง การโอนทรัพย์สิน
หรือปัจจัยประเภทต่างๆ เทคโนโลยีและขั้นตอนในการผลิต รวมถึง ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร โดยต้อง
จดทะเบียนกับคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (Securities and Exchange 
Commission) 

(๒) การลงทุนที่ได้รับการอนุมัติสามารถถูกเพิกถอนได้ ในกรณีดังต่อไปนี ้

 ไม่สามารถด าเนินกิจการได้เป็นเวลา ๓ ปีติดต่อกัน 

 ล้มเลิกกิจการทั้งหมดก่อนระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาเช่าซื้อ โดยจะถูกเพิกถอน
เมื่อไม่ช าระค่าเช่าและ/หรือไม่ด าเนินกิจการต่อเป็นเวลา ๓ เดือน ติดต่อกัน 

ทั้งนี้ ชาวต่างชาติที่มาลงทุนในประเทศฟิลิปปินส์ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลซึ่งถือหุ้นโดยชาวต่างชาติมากกว่าร้อยละ ๔๐  สามารถเช่าซื้อที่ดินเอกชนได้ตามกฎหมาย 
Republic Act No. 7652 (Investor's Lease Act of the Philippine) ก็ต่อเมื่อ๑๘๖ 

(๑) ท าสัญญาเช่าซื้อได้ครั้งละไม่เกิน ๕๐ ปี และต่อสัญญาได้เพียงครั้งเดียว สัญญาที่ต่อ
มีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี  

                                                                                                                                                  
(1)    "Investing in the Philippines" shall mean making an equity investment in the Philippines through actual remittance 
of foreign exchange or transfer of assets, whether in the form of capital goods, patents, formulae, or other 
technological rights or processes, upon registration with the Securities and Exchange Commission; and  
 (2)    "Withdrawal of approved investment" shall mean either; (a) the failure to operate the investment project for any 
three (3) consecutive years; or (b) outright abandonment of the investment project at any time during the approved 
lease period: provided, that failure to pay lease rental for three (3) consecutive months coupled with the failure to 
operate the investment project for the same period shall be deemed an outright abandonment of the project. 
๑๘๖ Section 4.    Coverage. — Any foreign investor investing in the Philippines shall be allowed to lease private lands in 
accordance with the laws of the Republic of the Philippines subject to the following conditions:   
(1)    No lease contract shall be for a period exceeding fifty (50) years, renewable once for a period of not more than 
twenty- five (25) years;  
(2)    The leased area shall be used solely for the purpose of the investment upon the mutual agreement of the parties;  
(3)    The leased premises shall comprise such area as may reasonably be required for the purpose of the investment 
subject however to the Comprehensive Agrarian Reform Law and the Local Government Code.  
The leasehold right acquired under long-term lease contracts entered into pursuant to this Act may be sold, 
transferred, or assigned: provided, that when the buyer, transferee, or assignee is a foreigner or a foreign-owned 
enterprise, the conditions and limitations in respect to the use of the leased property as provided for under this Act 
shall continue to apply. 
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๒-๙๓ 

(๒) มีการใช้ที่ดินเช่าซื้อตามจุดประสงค์ของการลงทุนที่เป็นไปตามข้อตกลงที่เห็นร่วมกัน
เท่านั้น 

(๓) สถานที่เช่าซื้อต้องมีพื้นที่ที่กฎหมาย Comprehensive Agrarian Reform Law and 
the Local Government Code ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินก าหนดให้สร้างขึ้นเพื่อให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์การลงทุนนั้น  

สัญญาเช่าซื้อระยะยาวภายใต้กฎหมายฉบับนี้สามารถท าการจ าหน่าย ถ่ายโอน หรือ  
ส่งมอบให้ผู้อ่ืนได้ แต่หากผู้ซื้อสัญญาเช่า รับโอนหรือรับมอบเป็นชาวต่างชาติ เงื่อนไขต่าง ๆ ใน
สัญญาจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ อนึ่ง ภายหลังเสร็จสิ้นสัญญาเช่าซื้อดังกล่าว ผู้ซื้อสัญญาเช่า รับโอน
หรือรับมอบเป็นชาวต่างชาติจะไม่ได้รับสิทธิในการถือครองที่ดิน  

มาตรา ๕ แห่ง Republic Act No. 7652 (Investor's Lease Act of the Philippine)๑๘๗ 
ได้ก าหนดข้อจ ากัดในการเช่าซื้อที่ดินเอกชนของบุคคลต่างชาติ ดังนี้ 

(๑) ในกรณีชาวต่างชาติที่มาลงทุนในประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีเงื่อนไขในการลงทุนท่ีไม่
ตรงตามที่ระบุไว้ในกฎหมายฉบับนี้ ให้ใช้กฎหมาย Presidential Decree No. 471๑๘๘ และ
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการเช่าซื้อที่ดินโดยชาวต่างชาติในการบังคับใช้ได้ 

                                                   
๑๘๗ Section 5.    Limitations. — (1) Foreign individuals, corporations, associations, or partnerships not otherwise 
investing in the Philippines as defined herein shall continue to be covered by Presidential Decree No. 471 and other 
existing laws in lease of lands to foreigners.  
(2)    Withdrawal of the approved investment in the Philippines within the period of the lease agreement entered into 
under this Act, or use of the leased area for the purpose other than that authorized, shall warrant the ipso facto 
termination of the lease agreement without prejudice to the right of the lessor to be compensated for the damages he 
may have suffered thereby.  
(3)    Any lease agreement under this Act which is renewable at the option of the lessee subject to the same terms and 
conditions of the original contract shall be interpreted to mean as renewable upon the mutual agreement of the 
parties.   
(4)    In addition to the conditions for the renewal of a lease agreement after the period of fifty (50) years as provided 
herein, the foreign lease shall show that it has made social and economic contributions to the country.  
(5)    In the case of tourism projects, lease of private lands by foreign investors qualified herein shall be limited to 
projects with an investment of not less than five million (5M) US dollars, seventy percent (70%) of which shall be 
infused in said project within three years from the signing of the lease contract. 
๑๘๘ เป็นกฎหมายเกี่ยวกับระยะเวลาเช่าที่ดินเอกชนของบุคคลต่างชาติ  ซึ่งก าหนดว่า นักลงทุนชาวต่างชาติที่ต้องการมาลงทุน ใน
ฟิลิปปินส์จะได้รับอนุญาตให้เช่าที่ดินของเอกชนได้เป็นระยะเวลา ๒๕  ปี และสามารถเช่าต่อได้อีก ๒๕  ปี ตามที่ตกลงกันไว้กับ
คู่สัญญา 
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๒-๙๔ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

(๒) เมื่อมีการเพิกถอนการลงทุนที่ได้รับการอนุมัติก่อนสัญญาเช่าสิ้นสุด เช่น ถูกเพิกถอน
เพราะมีการใช้ที่ดินไม่ตรงตามระบุในสัญญาเช่าที่กฎหมายก าหนด ผู้เช่าต้องชดใช้ค่าเสียหายอัน
เกิดจากการสิ้นสุดสัญญาเช่าดังกล่าว 

(๓) เมื่อผู้เช่าต่ออายุสัญญาเช่าซื้อภายใต้กฎหมายฉบับนี้ด้วยเงื่อนไขข้อตกลงเดิม แสดง
ว่าการต่อสัญญาดังกล่าวเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันของทุกฝ่าย 

(๔) หากสัญญาเช่าสิ้นสุดที่ ๕๐ ปี และผู้เช่าต้องการต่อสัญญา ผู้เช่าต้องแสดงให้เห็นว่า
ธุรกิจที่เช่าซื้อดังกล่าวมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศฟิลิปปินส์อย่างไร 

(๕) หากเป็นการเช่าซื้อเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว ชาวต่างชาติจะสามารถเช่าซื้อที่ดินเอกชน
ได้เมื่อลงทุนไม่ต่ ากว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ  โดยใช้เงินลงทุนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 
ของทั้งหมดภายในระยะเวลา ๓ ปีที่ท าสัญญาเช่าซื้อ 

ทั้งนี้ หากการลงทุนไม่เกิดขึ้นภายใน ๓ ปีที่ท าสัญญาเช่าซื้อ ถือเป็นการสิ้นสุดสัญญาเช่า
ซื้อตามกฎหมาย๑๘๙  นอกจากนี้ การท าสัญญาเช่าซื้อที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายถือเป็นโมฆะ และ
ผู้ท าสัญญาทั้งสองฝ่ายต้องเสียค่าปรับ ๑๐๐,๐๐๐ ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ เปโซ หรือจ าคุกเป็นเวลา ๖ 
เดือนถึง ๖ ปี หรือทั้งจ าทั้งปรับตามดุลพินิจของศาล สัญญาเช่าซื้อถือว่าละเมิดข้อห้ามหากเป็นไป
ตามลักษณะต่อไปนี้๑๙๐  

                                                   
๑๘๙ Section 6.    Termination of Lease Contract. — The Secretary of Trade and Industry shall terminate any lease 
contract entered into under the provisions of this Act, if the investment project is not initiated within three (3) years 
from the signing of the lease contract.   
๑๙๐ Section 7.    Penal Provision. — Any contract or agreement made or executed in violation of any of the following 
prohibited acts shall be null and void ab initio and both contracting parties shall be punished by a fine of not less than 
One Hundred thousand pesos (P100,000) nor more than One million pesos (P1,000,000), or imprisonment of six (6) 
months to (6) years, or both, at the discretion of the court:  
(1)    Any provision in the lease agreement stipulating a lease period in excess of that provided in paragraph (1) of 
Section 4;  
(2)    Use of the leased premises for the purpose contrary to existing laws of the land, public order, public policy, 
morals, or good customs;  
(3)    Any agreement or agreements resulting is the lease of land in excess of the area approved by the DTI: provided, 
that, where the excess of the totality of the area leased is due to the acts of the lessee, the lessee shall be held solely 
liable therefore: provided, further, that, in the case of corporations, associations, or partnerships, the president, 
manager, director, trustee, or officers responsible for the violation hereof shall bear the criminal liability.   
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๒-๙๕ 

(๑) สัญญาที่มีระยะเวลาเช่าเกินกว่าก าหนด คือ ท าสัญญาเช่าซื้อได้ครั้งละไม่เกิน ๕๐ ปี 
และต่อสัญญาได้เพียงครั้งเดียว สัญญาที่ต่อมีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี รวมเป็น ๗๕ ปี ซึ่งต่อมาได้มี 
การแก้ไขให้ขยายเวลาการเช่าเป็น ๘๐ ปี๑๙๑ 

(๒) มีการใช้ที่ดินในวัตถุประสงค์ที่ขัดต่อกฎหมายที่ดิน นโยบายสาธารณะ ความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

(๓) มีพื้นที่เช่าในสัญญาเกินกว่าพื้นที่ที่ได้รับอนุมัติโดยกรมการค้าและอุตสาหกรรม ผู้เช่า
ซื้อที่กระท าผิดต้องรับผิดตามกฎหมาย และหากความผิดเกิดจากฝ่ายอ่ืนอาทิ บริษัท หน่วยงาน 
พนักงาน ผู้อ านวยการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแล บุคคลดังกล่าวต้องรับโทษทาง
อาญา 

ง) ภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ 

ประมวลกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดิน (The Real Property Tax Code) เป็นกฎหมายที่
บัญญัติขึ้นเพื่อก ากับหลักในการประเมินค่าที่ดินและการค านวณภาษีที่ดินรายจังหวัด เมือง และ
เขตการปกครอง รวมถึงการจัดเก็บและการบริหารจัดการภาษีที่ดิน   ซึ่งในทางกฎหมายแล้ว 
ชาวต่างชาติไม่สามารถถือครองที่ดินในประเทศฟิลิปปินส์ได้ ดังนั้น กฎหมายฉบับนี้อาจไม่มีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงต่อนักลงทุนหรือผู้ประกอบการไทยเนื่องจากการเสียภาษีที่ดินเป็นหน้าที่ของ
เจ้าของที่ดิน  

หลักการในการประเมินมูลค่าที่ดิน และการค านวณภาษีที่ดินในประเทศฟิลิปปินส์ ตาม 
The Real Property Tax Code มดัีงนี้๑๙๒ 

                                                   
๑๙๑ Senate of the Philippines, “The Foreigners’ Lease Act of 2013, Section 3(1),” 
https://www.senate.gov.ph/lisdata/1787615099!.pdf (สืบค้นเม่ือ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘). 
๑๙๒ Section 2. Fundamental Principles. — The appraisal and assessment of real property for taxation purposes shall 
be guided by the following fundamental principles:  
(1) Real property shall be appraised at its current and fair market value; 
(2) The appraisal of real property shall be uniform in each local political subdivision; 
(3) Real property shall be classified for assessment purposes on the basis of its actual use; 
(4) Real property shall be assessed on the basis of a uniform standard of value within each local political subdivision; 
(5) In no case shall the appraisal and assessment of real property for taxation purposes and the collection of the real 
property tax be let to any private person; and 
(6) The goal of property assessment shall be the equitable distribution of the tax burden. 

https://www.senate.gov.ph/lisdata/1787615099!.pdf
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(๑) ประเมินมูลค่าที่ดินโดยคิดจากมูลค่าปัจจุบัน (current value) และมูลค่าตามราคา
ตลาด (fair market value) 

(๒) ให้แต่ละเขตการปกครองมีการใช้หลักการในการประเมินมูลค่าเดียวกัน 

(๓) แบ่งประเภทที่ดินและคิดมูลค่าภาษีตามการใช้งานจริง 

(๔) ในแต่ละเขตการปกครองมีการคิดมูลค่าภาษีด้วยมาตรฐานเดียวกัน 

(๕) ห้ามมิให้บุคคลใดท าการประเมินมูลค่าที่ดินและภาษี และเก็บภาษีที่ดินโดยไม่ได้รับ
อนุญาต 

(๖) หลักเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าที่ดินและภาษีที่ดินมีจุดประสงค์เพื่อให้มีการกระจาย
ของการแบกรับภาษีที่เท่าเทียมกัน 

นอกจากนี้ The Real Property Tax Code ยังระบุว่าให้ทุกเขตการปกครองมีทะเบียน
รายชื่อผู้เป็นเจ้าของที่ดินพร้อมรายละเอียดเรื่องมูลค่าของที่ดิน (Assessment rolls) โดย
ก าหนดให้บุคคลใดก็ตามที่ถือครองที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของ ผู้มีอ านาจจัดการที่ดิน หรือผู้มี
ผลประโยชน์ในที่ดินผืนนั้น รวมถึงบริษัทและห้างหุ้นส่วนจ ากัด จดทะเบียนแสดงตนเพื่อแสดง
ความเป็นเจ้าของที่ดินนั้น ๆ ไม่ว่าในกรณีที่ต้องเสียภาษีหรือได้รับการละเว้นภาษี  โดยมีการน าส่ง
รายละเอียดของที่ดินพร้อมหลักฐานการประเมินราคาที่มูลค่าปัจจุบันและมูลค่าราคาตลาด ณ 
ที่ ต้ังของที่ดินนั้น ทุก ๆ ๕ ปี ในช่วงวันที่  ๑ มกราคม ถึง ๓๐ มิถุนายน ของทุกปี หรือเมื่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (Secretary of Finance) เรียกขอเอกสารดังกล่าวก่อนก าหนด๑๙๓  

                                                   
๑๙๓ Section  5. Appraisal of Real Property. — All real property, whether taxable or exempt, shall be appraised at the 
current and fair market value prevailing in the locality where the property is situated. 
Section  6. Declarations of Real Property by Owner or Administrator. — It shall be the duty of all persons, natural or 
juridical, owning or administering real property, including the improvements therein, within a city or municipality, or 
their duly authorized representative, to prepare, or cause to be prepared, and file with the provincial or city assessor, 
a sworn statement declaring the true value of their property, whether previously declared or undeclared, taxable or 
exempt, which shall be the current and fair market value of the property, as determined by the declarant. Such 
declaration shall contain a description of the property sufficient in detail to enable the assessor or his deputy to 
identify the same for assessment purposes. The sworn declaration of real property herein referred to shall be filed with 
the assessor concerned once every five years during the period from January first to June thirtieth, commencing with 
the calendar year 1977, unless required earlier by the Secretary of Finance.  
Section  8. Listing of Real Property in the Assessment Rolls. — In every province and city, there shall be prepared and 
maintained by the provincial or city assessor an assessment roll wherein shall be listed all real property, whether 
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ทั้งนี้ การย่ืนเรื่องขอละเว้นภาษีสามารถท าได้พร้อมยื่นหลักฐานที่ส าคัญ หลังจากวันที่จดทะเบียน
แสดงตนภายใน ๓๐ วัน๑๙๔ 

หากผู้เป็นเจ้าของที่ดินไม่มาขึ้นทะเบียนแสดงตนตามระยะเวลาที่ก าหนด อนุญาตให้ผู้มี
อ านาจในการประเมินทรัพย์สิน (Provincial or City Assessor) แจ้งชื่อเจ้าของเดิม หรือแจ้งว่า 
ไม่ทราบชื่อ (unknown owner) ไว้โดยปริยาย๑๙๕ 

หากเจ้าของที่ดินถึงแก่กรรม ที่ดินมรดกจะขึ้นทะเบียนในชื่อทายาทหรือผู้รับพินัยกรรมได้
มากกว่า ๑ ชื่อ โดยผู้ที่มีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินมรดกจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งหนี้สิน หรือ

                                                                                                                                                  
taxable or exempt, located within the province or city. Real property shall be listed and valued in the name of the 
owner or administrator, or anyone having legal interest in the property. 
The undivided real property of a deceased person may be listed and valued in the name of the estate, or of the heirs 
and devisee without designating them individually; and undivided real property other than owned by a deceased may 
be listed and valued in the name of one or more co-owners; Provided; however, That such heir, devisee or co-owner 
shall be liable severally for all obligations imposed by this Code and for the payment of the real property tax with 
respect to the undivided property. 
The real property of a corporation, partnership or association shall be entered and assessed in the same manner as 
that of an individual. 
Real property owned by the Republic of the Philippines, its political subdivisions and any government-owned 
corporation so exempt by its charter, the beneficial use of which has been granted, for consideration or otherwise, to 
a taxable person, shall be listed for purposes of taxation in the name of the grantee, or of the public entity if such 
property has been acquired for resale or lease. 
The assessment roll shall be prepared in accordance with rules and regulations prescribed by the Secretary of 
Finance. 
๑๙๔ Section  9. Proof of Exemption of Real Property from Taxation. — Every person by or for whom real property is 
declared, who shall claim tax exemption for such property under this Code shall file with the provincial or city 
assessor within thirty days from the date of the declaration of real property sufficient documentary evidence in support 
of such claim, including corporate charters, titles or ownerships, articles of incorporation, by-laws, contracts, affidavits 
and certifications and mortgage deeds, and similar documents. 
If the required evidence is not submitted within the period herein prescribed, the property shall be listed as taxable in 
the assessment roll. However, it shall be proven to be tax exempt the same shall be dropped from the roll of taxable 
properties. 
๑๙๕ Section  7. Declaration of Real Property by the Assessor. — When any person, natural or juridical, by whom real 
property is required to be declared under Section six hereof refuses or fails for any reason to make such declaration 
within the time prescribed, the provincial or city assessor shall himself declare the property in the name of the 
defaulting owner, if known, or against an unknown owner, as the case may be, and shall assess the property for 
taxation in accordance with the provisions of this Code. No oath shall be required of a declaration thus made by the 
provincial or city assessor. 
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ภาษีที่ดินอันเกิดจากที่ดินผืนนั้น ในกรณีของที่ดินของบริษัท องค์กรหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัดให้
ปฏิบัติเช่นเดียวกับที่ดินของบุคคลธรรมดา  

ที่ดินที่ถือครองโดยหน่วยงานรัฐจะได้รับการละเว้นการเสียภาษี หากมีการน าที่ดิน
ดังกล่าวไปขายหรือเช่าต่อ จะต้องมีการจดทะเบียนบัญชีรายชื่อของที่ดินผืนนั้น ภายใต้ชื่ อผู้รับ 
(grantee) เพื่อน าไปพิจารณาภาษี  

ในด้านการประเมินมูลค่าและค านวณภาษีที่ดิน จะจ าแนกประเภทที่ดินตามวัตถุประสงค์
ในการใช้ที่ดิน ๕ ประเภท ได้แก่ ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ที่ดินเพื่อ 
พาณิชยกรรม ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม และที่ดินเพื่อการท าเหมืองแร่  อนึ่ง ที่ดินที่ใช้ส าหรับ
การศึกษา วัฒนธรรม นันทนาการ วิทยาศาสตร์ หรือโรงพยาบาลท่ีไม่ได้เป็นของรัฐ จะได้รับการ
จ าแนกไว้อีกกลุ่ม เรียกว่า “ที่ดินพิเศษ” ๑๙๖ โดยที่การจ าแนกประเภทของที่ดินนั้น จะไม่พิจารณา
ถึงท าเลที่ตั้ง หรือผู้ที่ใช้ประโยชน์จากที่ดิน๑๙๗ 

ตารางที่ ๒.๘ ถึง ๒.๑๐ ด้านล่างแสดงระดับอัตราภาษี  ที่ใช้ในการค านวณภาษีที่ดินจาก
การ การประเมินมูลค่าที่ดินตามราคาตลาดปัจจุบัน โดยจ าแนกตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และ 
ระดับมูลค่าตลาด๑๙๘ 
  

                                                   
๑๙๖ Section  18. Classes of Real Property for Assessment Purposes. — For purposes of assessment, real property 
shall be classified as residential, agricultural, commercial or industrial and also as mineral in the case of lands. 
Special Classes of Real Property - All lands, buildings and other improvements thereon, actually, directly and 
exclusively used for educational, cultural, recreational or scientific purposes, as well as hospitals not owned and 
operated by the government or by any of its instrumentalities, shall be classified as special. 
๑๙๗ Section  19. Actual Use of Real Property as Basis for Assessment. — Real property shall be assessed on the basis 
of its actual use regardless of where located and whoever uses it. 
๑๙๘ ตารางที่ ๒.๕ – ๒.๗ เป็นสรุปความจาก มาตรา ๒๐ แห่ง The Real Property Tax Code 
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ตารางท่ี ๒.๘ อัตราภาษีที่ดิน จ าแนกตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 

ประเภทของ
อสังหาริมทรัพย์ 

วัตถุประสงคก์ารใช้งาน เก็บอตัราภาษี  
(ของมูลค่าตลาด) 

ที่ดิน พักอาศยั ร้อยละ ๓๐ 
เกษตรกรรม ร้อยละ ๔๐ 
พาณิชยกรรม ร้อยละ ๕๐ 
อุตสาหกรรม ร้อยละ ๕๐ 

ที่ดินเหมืองแร ่ ไม่ครอบคลุมสัญญาเช่า ร้อยละ ๕๐ 
ครอบคลุมสัญญาเช่า* ร้อยละ ๕๐ 

หมายเหตุ * ขึ้นทะเบียนและจ่ายโดยเจ้าของที่ดินหรือผู้เช่าซื้อ 

 

ตารางท่ี ๒.๙ อัตราภาษีของสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร และสิ่งก่อสร้างท่ีต่อเติม ตามระดับ
มูลค่าตลาด 

มูลค่าตลาด (Market Value) อัตราภาษทีี่เรียกเก็บ (Assessment level) 
๓๐,๐๐๐ เปโซ แรก ร้อยละ ๑๕ 

๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ เปโซ ร้อยละ ๒๐ 
๕๐,๐๐๑ - ๗๕,๐๐๐ เปโซ ร้อยละ ๒๕ 
๗๕,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐ เปโซ ร้อยละ ๓๕ 
๑๐๐,๐๐๑ - ๑๕๐,๐๐๐ เปโซ ร้อยละ ๔๕ 
๑๕๐,๐๐๑ - ๒๕๐,๐๐๐ เปโซ ร้อยละ ๕๕ 
๒๕๐,๐๐๑ - ๓๕๐,๐๐๐ เปโซ ร้อยละ ๖๕ 
๓๕๐,๐๐๑ - ๕๐๐,๐๐๐ เปโซ ร้อยละ ๗๕ 

เกิน ๕๐๐,๐๐๐ เปโซ ร้อยละ ๘๐ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๐ อัตราภาษีส าหรับที่ดินประเภทพิเศษ  จ าแนกตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 

วัตถุประสงคก์ารใช้งาน อัตราภาษี (ของมูลค่าตลาด) 
การศึกษา ร้อยละ ๑๕ 
วัฒนธรรม ร้อยละ ๑๕ 
วิทยาศาสตร ์ ร้อยละ ๑๕ 
โรงพยาบาล ร้อยละ ๑๕ 
สันทนาการ  ร้อยละ ๓๐ 
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ในกรณีที่มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาจปรับ
เพิ่มอัตราภาษีข้างต้นได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๐ ซึ่งสามารถปรับได้ก่อนสิ้นสุดปีที่ ๕ นับจาก
วันที่ขึ้นทะเบียนครั้งล่าสุด โดยอัตราภาษีที่ดินที่ปรับนั้นมีผลบังคับใช้แก่ทะเบียนท่ีดินครั้งถัดไป 
(เริ่มใช้ทะเบียนที่ดินต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒ และมีการขึ้นทะเบียนใหม่ทุก ๕ ปี)๑๙๙ 
แต่หากมูลค่าของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ไม่เพิ่มขึ้น ห้ามมิให้มีการปรับอัตราภาษีขึ้นมากกว่า 
๑ ครั้งในระยะเวลา ๕ ปี๒๐๐ 

๒.๕.๒ การใช้ประโยชน์จากที่ดิน 

ด้วยข้อจ ากัดด้านทรัพยากรที่ดิน ท าให้กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์ค่อนข้างจ ากัด 
การถือครองที่ดินโดยชาวต่างชาติ อย่างไรก็ดี เนื่องจากที่ดินเป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญทาง
เศรษฐกิจ การห้ามไม่ให้ชาวต่างชาติใช้ประโยชน์จากที่ดินเลยนั้นจะท าให้ไม่เกิดการลงทุนจาก
ภายนอกเท่าที่ควร รัฐบาลฟิลิปปินส์จึงได้ออกกฎหมายเพื่อก าหนดข้อยกเว้นในการใช้ประโยชน์
จากที่ดินของชาวต่างชาติ ในส่วนนี้จะน าเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากที่ดิน  
๒ ฉบับ ดังต่อไปนี ้

ก) National Land Use Act of the Philippines 

กฎหมายฉบับนี้บัญญัติขึ้นเพื่อให้มีการจัดสรร การใช้งาน การบริหารและการพัฒนาที่ดิน
ในฟิลิปปินส์ด้วยวิธีอันเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาที่เป็นธรรมในสังคมและมี
ความยั่งยืน โดยจัดต้ัง Land Use Policy Administration (LUPA)๒๐๑ เพื่อท าหน้าที่บริหารจัดการ
ตัดสินใจ และก ากับดูแลให้เป็นไปตามข้อบังคับที่กฎหมายฉบับนี้  มาตราต่าง ๆ ในกฎหมาย 

                                                   
๑๙๙ Section 21. General Revision of Assessments. — Beginning with the calendar year 1978, the provincial or city 
assessor shall make a general revision of real property assessments in the province or city to take effect January 1, 
1979, and once every five years thereafter: Provided, however, That if property values in a province or city, or in any 
municipality, have greatly changed since the last general revision, the provincial or city assessor may, with the 
approval of the Secretary of Finance or upon his direction, undertake a general revision of assessments in the 
province or city, or in any municipality before the fifth year from the effectivity of the last general revision. 
๒๐๐ Section  22. Valuation of Real Property. — Upon the discovery of real property or during the general revision of 
property assessments as provided in Section twenty-one of this Code or at any time when requested by the person in 
whose name the property is declared, the provincial or city assessor or his authorized deputy shall make an appraisal 
and assessment in accordance with Section five hereof of the real property listed and described in the declaration 
irrespective of any previous assessment or taxpayer's valuation thereon: Provided; however, That the assessment of 
real property shall not be increased oftener than once every five years in the absence of new improvements 
increasing the value of said property or of any change in its use, except as otherwise provided in this Code. 
๒๐๑ มาตรา ๑๗ ของ National Land Use Act of the Philippines ก าหนดให้อ านาจและหน้าที่ของ Housing and Land Use 
Regulatory Board (HLURB) และ the National Land Use Committee (NLUC) ภายใต้การดูแลของ the National Economic 
Development Authority (NEDA) โอนมาให้กับ LUPA ทั้งหมด (http://www.senate.gov.ph/lisdata/12841073!.pdf) 



โครงการวิจัย เรื่อง “กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์” 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๒-๑๐๑ 

ฉบับนี้ให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้ที่ดิน และการเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศน์เป็นอันดับแรก ไม่ว่าจะเป็นการใช้ที่ดินเพื่อจุดประสงค์ใด๒๐๒   

เนื่องจากการครอบครองที่ดินโดยชาวต่างชาตินั้นขัดต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญของ
ประเทศฟิลิปปินส์ การใช้ประโยชน์จากที่ดินซึ่งถือครองโดยชาวต่างชาติสามารถอ้างอิงจาก
กฎหมาย Republic Act No. 7916 ที่ก าหนดขึ้นเพื่อก ากับดูแลความสงบเรียบร้อยของการด าเนิน
กิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศฟิลิปปินส์ (The Philippines Economic Zone Authority - 
PEZA)๒๐๓ 

ข) Republic Act No. 7916 

มาตราต่าง ๆ ในกฎหมายฉบับนี้ก าหนดแนวทางในการก่อต้ังเขตเศรษฐกิจและอ านาจ
หน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อปฎิบัติส าหรับนักลงทุนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยมีมาตราที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากที่ดินและภาษีที่ดิน ดังนี้ 

Republic Act No. 7916 ก าหนดให้ยกเว้นการเก็บภาษีที่ดินกับธุรกิจในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ PEZA หรือ ECOZONE แต่จะต้องช าระเงินจ านวนร้อยละ ๕ ของรายได้ขั้นต้น (Gross 
income) ที่ได้จากการด าเนินธุรกิจใน ECOZONE ให้แกห่น่วยงาน ดังนี้๒๐๔ 

                                                   
๒๐๒ Section 4 (cc) of the Senate Bill (S.B) No. 149. อ้างแล้ว 
๒๐๓ ECOZONES เป็นชื่อเรียกย่อของ Special Econonic Zones (SEZ) ตามค านิยามในหมวด ๔ ของ RA 7916 (1991) as 
amended by Republic Act No 8748 (1995) (the Special Economic Zone Act of 1995) ซึ่งหมายถึงบริเวณที่ได้รับการพัฒนา
หรือมีศักยภาพในการจะได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์การเกษตรอุตสาหกรรม ศูนย์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ค้าขาย ธนาคาร การ
ลงทุน และศูนย์กลางด้านการเงิน แบ่งได้ เป็น ๕ ประเภท ดังที่ได้กล่าวไว้ในข้อ ๒.๒ โดยที่ การกล่าวถึง ECOZONE อาจรวมถึง 
เขตเศรษฐกิจเพียวเขตใดเขตหนึ่งหรือทั้ง ๕ เขตเลยก็ได้ ในหขณะที่ PEZA หรือ Philippine Economic Zone Authority เป็น
หน่วยงานที่ก ากับดูแลเขตเศรษฐกิจพิเศษ (หรือ ECOZONE) 
๒๐๔ Section 24.Exemption from Taxes Under the National Internal Revenue Code. — Any provision of existing laws, 
rules and regulations to the contrary notwithstanding, no taxes, local and national, shall be imposed on business 
establishments operating within the ECOZONE.  In lieu of paying taxes, five percent (5%) of the gross income earned 
by all businesses and enterprises within the ECOZONE shall be remitted to the national government.  This five percent 
(5%) shall be shared and distributed as follows: 
(a)  Three percent (3%) to the national government; 
(b)  One percent (1%) to the local government units affected by the declaration of the ECOZONE in proportion to their 
population, land area, and equal sharing factors; and 
(c) One percent (1%) for the establishment of a development fund to be utilized for the development of municipalities 
outside and contiguous to each ECOZONE: Provided, however, That the respective share of the affected local 
government units shall be determined on the basis of the following formula: 
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๒-๑๐๒ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

(๑) ร้อยละ ๓ ของรายได้ข้ันต้น ให้แกร่ัฐบาล 

(๒) ร้อยละ ๑ ของรายได้ขั้นต้น ให้แก่ หน่วยงานรัฐบาลระดับท้องถิ่นตามที่ประกาศไว้ใน
เขต ECOZONE น้ัน และ 

(๓) ร้อยละ ๑ ของรายได้ขั้นต้น ให้แก่ กองทุนพัฒนา (development fund) ซึ่งจะใช้ใน
การพัฒนาเขตพื้นที่ภายนอกและรอบ ๆ เขต ECOZONE น้ัน 

อนึ่ง ข้อปฏิบัติบุคคลและบริษัทในการช าระเงินต่าง ๆ อันเป็นรายได้ของเขต ECOZONE 
จะระบุไว้ใน National Internal Revenue Code และ Local Government Code๒๐๕  นอกจากนี้
เงื่อนไขส าหรับชาวต่างชาติในการเช่าซื้อที่ดินและอาคารในเขต ECOZONE เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน
กฎหมาย Republic Act No. 7652 ว่าด้วยการเช่าซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของชาวต่างชาติ๒๐๖  

โดยสรุป กฎหมายที่ดินและการใช้ประโยชน์จากที่ดินของฟิลิปปินส์มีข้อจ ากัดต่อ
ชาวต่างชาติอยู่พอสมควร เนื่องจากกฎหมายสูงสุดของประเทศ คือ รัฐธรรมนูญไม่อนุญาตให้
ชาวต่างชาติถือครองที่ดินได้ อย่างไรก็ดี ชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของห้องชุดในคอนโดมีเนียม
และเช่าที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ โดยต้องเสียภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อ่ืนตามอัตราที่
ก าหนด 

๒.๖ กฎหมายแรงงาน 

เช่นเดียวกับกรณีที่ดิน รัฐธรรมนูญของประเทศฟิลิปปินส์มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ
แรงงาน โดยระบุสิทธิของแรงงานในการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอ านาจในการเจราจาต่อรองตาม
กฎหมาย ให้ความคุ้มครองสิทธิในการท างานในสภาพแวดล้อมที่ดี การมีส่วนร่วมในการตัดสิน
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน และส่วนแบ่งจากผลผลิตของตนเองที่เป็นธรรม  โดยกฎหมาย

                                                                                                                                                  
(1)          Population — fifty percent (50%); 
(2)          Land area — twenty-five percent (25%); and 
(3)          Equal sharing — twenty-five percent (25%). 
๒๐๕ Section 25.Applicable National Taxes. — All income derived by persons and all service establishments in the 
ECOZONE shall be subject to taxes under the National Internal Revenue Code. 
๒๐๖ Section 30.Leases of Lands and Buildings. — Lands and buildings in each ECOZONE may be leased to foreign 
investors for a period not exceeding fifty (50) years, renewable once for a period of not more than twenty-five (25) 
years, as provided for under Republic Act No. 7652, otherwise known as the Investors’ Lease Act.  The leasehold right 
acquired under long-term contracts may be sold, transferred or assigned, subject to the conditions set forth under 
Republic Act No. 7652. 
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ส าคัญที่ก ากับดูแลแรงงานในประเทศฟิลิปปินส์ คือ Labour Code of the Philippines ซึ่งระบุ
บทบัญญัติในประเด็นที่เกี่ยวกับแรงงานต่าง ๆ ส าหรับแรงงานชาวฟิลิปปินส์ และแรงงานต่างชาติ
ที่ได้รับใบอนุญาตท างาน (Alien Employment Permit หรือ AEP)   

ในส่วนนี้จะน าเสนอข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงานใน ๓ หัวข้อ ได้แก่ การจ้างงานและ
เงื่อนไขการจ้างงาน ค่าแรงขั้นต่ า และการรวมกลุ่มและการนัดหยุดงาน 

๒.๖.๑ การจ้างงานและเง่ือนไขการจ้างงาน 

Labour Code of the Philippines ถูกตราขึ้นในวันแรงงาน (Labour Day) คือ วันที่ ๑
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เพื่อก าหนดเงื่อนไขในการจ้างงานต่าง ๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ 

ในบรรพที่ ๓ เงื่อนไขการจ้างงาน (Book III Conditions of Employment) ซึ่งครอบคลุม
มาตรา ๘๒ ถึงมาตรา ๑๕๕ ระบุให้ระยะเวลาการท างานต้องไม่เกิน ๘ ชั่วโมง ต่อวัน โดยนับรวม
ช่วงเวลาพักรับประทานอาหารที่ไม่ควรต่ ากว่า ๖๐ นาที และหากต้องท างานในเวลากลางคืน 
(หมายถึงช่วงเวลาต้ังแต่ ๒๒.๐๐ ถึง ๖.๐๐ นาฬิกาของอีกวัน) ให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๑๐ ของที่ได้รับในช่วงเวลาท างานตามปกติ ในกรณีท างานล่วงเวลา (overtime work) ให้
ลูกจ้างได้รับค่าจ้างเพิ่มจากอัตราปกติร้อยละ ๒๕ และหากเป็นการท างานในวันหยุดจะต้องได้
ค่าจ้างเพิ่มร้อยละ ๓๐ จากค่าจ้างปกติเป็นอย่างน้อย โดยลูกจ้างจะได้รับสิทธิมีวันหยุดไม่ต่ ากว่า 
๒๔ ชั่วโมง ติดต่อกัน ต่อทุก ๖ วันท างาน (มาตรา ๙๑) และมีสิทธิได้รับวันพักร้อน ๕ วัน ในหนึ่งปี 
(มาตรา ๙๕) 

ด้านแรงงานสตรี ห้ามมิให้แรงงานสตรีท างานในเวลากลางคืน ยกเว้นงานในภาคเกษตร 
โดยมีข้อแม้ว่าแรงงานสตรีนั้นจะได้รับการพักผ่อนติดต่อกันไม่ต่ ากว่า ๙ ชั่วโมง  ทั้งนี้ นายจ้างต้อง
รับผิดชอบในการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น สุขาหญิง สถานรับเลี้ยงเด็ก (nursery) และ
สถานที่พักผ่อนแก่แรงงานสตรีเพื่อให้สามารถท างานได้อย่างปลอดภัยด้วย ๒๐๗  นอกจากนี้ 
แรงงานสตรียังมีสิทธิลาคลอด เป็นเวลาอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ ก่อนก าหนดคลอด และอย่างน้อย 

                                                   
๒๐๗ Article 130. Nightwork prohibition. No woman, regardless of age, shall be employed or permitted or suffered to 
work, with or without compensation: 

1. In any industrial undertaking or branch thereof between ten o’clock at night and six o’clock in the morning 
of the following day; or 

2. In any commercial or non-industrial undertaking or branch thereof, other than agricultural, between 
midnight and six o’clock in the morning of the following day; or 

3. In any agricultural undertaking at nighttime unless she is given a period of rest of not less than nine (9) 
consecutive hours. 
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๒-๑๐๔ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

๔ สัปดาห ์หลังคลอดหรือแท้งบุตร อย่างไรก็ดี สิทธิลาคลอดนี้ให้เฉพาะการต้ังครรถ์และคลอดบุตร 
๔ คนแรกเท่าน้ัน๒๐๘ 

ด้านแรงงานเด็ก ห้ามจ้างแรงงานที่มีอายุต่ ากว่า ๑๕ ปี เว้นแต่ว่า แรงงานผู้เยาว์นั้นจะ
ท างานภายใต้การดูแลของผู้ปกครองหรือผู้ดูแลตามกฎหมาย และการจ้างงานนั้นต้องไม่กระทบ
ต่อการเรียน๒๐๙ 

๒.๖.๒  ค่าแรงขั้นต่ า  

ค่าแรงขั้นต่ าก็ถูกก าหนดไว้ใน Labour Code of the Philippines เช่นกัน โดยมี National 
Wages and Productivity Commission (NWPC) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการจัดต้ังขึ้นตาม
หมวด ๕ มาตรา ๑๒๐๒๑๐ ของประมวลกฎหมายแรงงานฉบับดังกล่าว ท าหน้าที่ออกนโยบายและ
กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับค่าจ้าง และเป็นผู้ก าหนดค่าจ้างขั้นต่ าในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งรวมถึง
ค่าจ้างขั้นต่ าของแรงงานต่างชาติที่ได้รับใบอนุญาต AEP ให้ท างานในประเทศฟิลิปปินส์  

ทั้งนี้ ค่าแรงขั้นต่ าจะแตกต่างกันไป ตามแต่ละอาชีพและเขตพื้นที่ ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
ปัจจัยดังนี้๒๑๑ 

                                                   
๒๐๘ Article 133. Maternity leave benefits. 

1. Every employer shall grant to any pregnant woman employee who has rendered an aggregate service of at 
least six (6) months for the last twelve (12) months, maternity leave of at least two (2) weeks prior to the 
expected date of delivery and another four (4) weeks after normal delivery or abortion with full pay based 
on her regular or average weekly wages. The employer may require from any woman employee applying for 
maternity leave the production of a medical certificate stating that delivery will probably take place within 
two weeks. 

2. The maternity leave shall be extended without pay on account of illness medically certified to arise out of 
the pregnancy, delivery, abortion or miscarriage, which renders the woman unfit for work, unless she has 
earned unused leave credits from which such extended leave may be charged. 

3. The maternity leave provided in this Article shall be paid by the employer only for the first four (4) deliveries 
by a woman employee after the effectivity of this Code. 

๒๐๙ Article 139. Minimum employable age. 
1. No child below fifteen (15) years of age shall be employed, except when he works directly under the sole 

responsibility of his parents or guardian, and his employment does not in any way interfere with his 
schooling. 

2. Any person between fifteen (15) and eighteen (18) years of age may be employed for such number of hours 
and such periods of the day as determined by the Secretary of Labour and Employment in appropriate 
regulations. 

3. The foregoing provisions shall in no case allow the employment of a person below eighteen (18) years of 
age in an undertaking which is hazardous or deleterious in nature as determined by the Secretary of Labour 
and Employment. 

๒๑๐ Article 120. Creation of National Wages and Productivity Commission. There is hereby created a National Wages 
and Productivity Commission, hereinafter referred to as the Commission, which shall be attached to the Department of 
Labour and Employment (DOLE) for policy and program coordination. (As amended by Republic Act No. 6727, June 
9, 1989). 
๒๑๑ Article 124 Standards/Criteria for minimum wage fixing. The regional minimum wages to be established by the 
Regional Board shall be as nearly adequate as is economically feasible to maintain the minimum standards of living 
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๒-๑๐๕ 

๑) อุปสงค์ต่ออัตราค่าจ้างเพื่อการครองชีพ (The demand for living wages) 

๒) ดัชนีราคาผู้บริโภค  

๓) ค่าครองชีพ 

๔) ความจ าเป็นของผู้ใช้แรงงานและครอบครัวของผู้ใช้แรงงาน 

๕) เพื่อเป็นแรงจูงใจให้มีการลงทุนอุตสาหกรรมในชนบท 

๖) เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ 

๗) อัตราค่าจ้างพิเศษ (prevailing wage levels) 

๘) ผลตอบแทนจากการจ่ายเงินทุนและความสามารถในการจ่ายของนายจ้าง 

๙) ผลกระทบต่อการสร้างการจ้างงาน 

๑๐) ผลกระทบต่อการสร้างงานและรายได้ของครัวเรือน 

๑๑) การกระจายตัวของรายได้ที่ เท่าเทียมกันเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

ในทุกปี นายจ้างต้องแจ้งรายชื่อและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างทุกคนในสถานประกอบการ 
หากอัตราค่าจ้างขั้นต่ าที่ก าหนดโดย NWPC ส่งผลให้อัตราค่าจ้างในสถานประกอบการ
เปลี่ยนแปลงไป นายจ้างและสหภาพแรงงานสามารถเจรจาต่อรองเพื่อก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ า
ขึ้นใหม่ที่สอดคล้องกับทักษะและประสบการณ์ของลูกจ้างกลุ่มนั้น  

ลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงาน (paid on piecework) ต้องได้รับค่าจ้างไม่ต่ ากว่าอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในการท างาน ๘ ชั่วโมง หากท างานน้อยกว่า ๘ ชั่วโมงให้คิดเป็น

                                                                                                                                                  
necessary for the health, efficiency and general well-being of the employees within the framework of the national 
economic and social development program. In the determination of such regional minimum wages, the Regional 
Board shall, among other relevant factors, consider the following: 

1. The demand for living wages; 
2. Wage adjustment vis-à-vis the consumer price index; 
3. The cost of living and changes or increases therein;  
4. The needs of workers and their families;  
5. The need to induce industries to invest in the countryside;  
6. Improvements in standards of living;  
7. The prevailing wage levels;  
8. Fair return of the capital invested and capacity to pay of employers;  
9. Effects on employment generation and family income; and  
10. The equitable distribution of income and wealth along the imperatives of economic and social development. 



โครงการวิจัย เรื่อง “กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์” 

๒-๑๐๖ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

อัตราส่วน พนักงานฝึกหัดต้องได้รับค่าจ้างโดยปรับจากค่าจ้างขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ตาม 
ความเหมาะสม 

ในประเทศฟิลิปปินส์ ไม่มีกฎหมายใดห้ามการต่อรองอัตราจ้างระหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้าง ดังนั้นลูกจ้างสามารถเจรจาขอขึ้นอัตราจ้างจากนายจ้างได้อย่างเสรี๒๑๒ ภายใต้กฎเกณฑ์ว่า 
อัตราจ้างในเขตใดหรืออาชีพใดต้องไม่ต่ ากว่าอัตราจ้างขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ตามกฎหมาย๒๑๓ 

ตารางที่ ๒.๑๑ แสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ าในเขตเมืองหลวงประเทศฟิลิปปินส์ จ าแนกราย
สาขาและพื้นที ่ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ส าหรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าในเขตอ่ืนถูกรวบรวมไว้
ในภาคผนวก ก. ด้านท้ายรายงานฉบับนี้ 

ตารางท่ี ๒.๑๑ อัตราค่าจ้างขั้นต่ าเขตเมืองหลวง (National Capital Region- NCR) 

สาขา / เงื่อนไข 
อัตราค่าจ้างข้ันต่ า 

(ภายใต้กฎหมาย W.O. No. NCR-18 บังคับใช้วันที่ ๑ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๗)* 

สาขาท่ีไม่ใช่การเกษตร (Non-Agriculture) ๔๖๖.๐๐ 
สาขาการเกษตร (Agriculture)  
     สาขาการเกษตรเพาะปลูกและไม่เพาะปลูก  
      (Plantation and Non-Plantation) 

๔๒๙.๐๐ 

โรงพยาบาลเอกชน  
    ขนาดโรงพยาบาลไม่เกิน ๑๐๐ เตียง ๔๒๙.๐๐ 
สาขาค้าปลีก/บริการ  
     มีแรงงานไม่เกิน ๑๕ คน ๔๒๙.๐๐ 
สาขาการผลิต  
     มีแรงงานประจ าต่ ากว่า ๑๐ คน ๔๒๙.๐๐ 
หมายเหตุ หน่วยเป็นเปโซ 
* ปรับเพิ่ม ๑๐ เปโซในส่วนของค่าจ้างพื้นฐานและ ๑๕ เปโซในส่วนของค่าครองชีพ จากอัตราเดิมที่ก าหนดในกฎหมาย W.O. No.  
NCR-17 ค่าจ้างพื้นฐานมีผลบังคับใช้วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒.๖.๓ การรวมกลุ่มและการนัดหยุดงาน 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มและการนัดหยุดงาน ถูกก าหนดไว้ในบรรพที่ ๕ 
แรงงานสัมพันธ์ (Book V Labour Relations)๒๑๔ ของ Labour Code of the Philippines โดยมี
เนื้อหาครอบคลุมสิทธิและหน้าที่ของคนงานฟิลิปปินส์ ดังนี้  

 

                                                   
๒๑๒ Article 125. Freedom to bargain. No wage order shall be construed to prevent workers in particular firms or 
enterprises or industries from bargaining for higher wages with their respective employers. (As amended by Republic 
Act No. 6727, June 9, 1989) 
๒๑๓ Article 127. Non-diminution of benefits. No wage order issued by any regional board shall provide for wage rates 
lower than the statutory minimum wage rates prescribed by Congress. (As amended by Republic Act No. 6727, June 
9, 1989) 
๒๑๔ ครอบคลุมมาตรา ๒๑๑ ถึงมาตรา ๒๗๗ 
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๒-๑๐๗ 

ก) การรวมกลุ่ม (self-organization) 

ลูกจ้างทุกคนมีสิทธิในการรวมกลุ่ม ซึ่ งรวมถึงสิทธิในการจัดต้ัง เข้าร่วม หรือให้ 
ความช่วยเหลือสหภาพแรงงานที่ตนเลือกสั งกัดเพื่อการร่วมเจรจาต่อรอง (collective 
bargaining)๒๑๕ 

ข) การร่วมเจรจาต่อรอง (collective bargaining) 

สิทธิในการร่วมเจรจาต่อรองระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อตกลงหรือ 
ข้อยุติในกรณีที่เกิดปัญหาในการท างาน ตามที่ก าหนดภายใต้มาตรา ๒๕๐ ถึงมาตรา ๒๕๖ มี
บทบัญญัติที่สามารถสรุปได้ว่า เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์ที่จะเจรจาต่อรองข้อตกลง จะต้องยื่น
หนังสือบอกกล่าว (written notice) แจ้งความประสงค์ให้อีกฝ่าย ซึ่งจะต้องตอบภายใน ๑๐ วัน  
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้น หากทั้งสองฝ่ายมีความเห็นเกี่ยวกับหนังสือบอกกล่าวนั้น 
ไม่ตรงกัน อาจร้องขอให้มีการประชุมเพื่อร่วมเจรจาต่อรองระหว่างตัวแทนของแต่ละฝ่าย  
หากมีการท าข้อตกลงการร่วมเจรจาต่อรอง (collective bargaining agreement) ทั้งฝ่ายนายจ้าง
และลูกจ้างมีหน้าที่ที่จะด าเนินการตามข้อตกลง และต้องไม่ยกเลิกหรือแก้ไขเนื้อหาของข้อตกลง 
ตลอดระยะเวลาที่ข้อตกลงนั้นมีผลบังคับใช้ แต่สามารถเขียนหนังสือบอกกล่าวแจ้งความประสงค์
ที่จะยกเลิกหรือแก้ไขข้อตกลง ภายในเวลา ๖๐ วัน ก่อนที่ข้อตกลงนั้นจะสิ้นสุดลง อนึ่ง ข้อตกลง
การร่วมเจรจาต่อรองมีระยะเวลา ๕ ปี และสามารถมีการเจรจาใหม่ได้ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับ
จากวันท่ีข้อตกลงมีผลบังคับใช้  

ค) การรวมตัวประท้วง หยุดงาน หรือปิดโรงงาน 

ตามมาตรา ๒๖๓ ถึงมาตรา ๒๖๘ ลูกจ้างและสหภาพแรงงานมีสิทธิในการการรวมตัวกัน
ประท้วง หยุดงาน หรือปิดโรงงาน เพื่อเรียกร้องหรือปกป้องสิทธิประโยชน์อันพึงได้รับ เพื่อ
สนับสนุนเสรีภาพของสหภาพแรงงานและการร่วมเจรจา โดยมีกระทรวงแรงงานให้การช่วยเหลือ
กลุ่มแรงงานที่ประสบปัญหาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ การประท้วงควรเป็นไปอย่างสันติ และม ี
ข้อห้ามและบทบังคับที่ก าหนดโดย Secretary of Labour and Employment or the Commission 
Labour ดังนี้  

(๑) ห้ามประท้วงบริเวณสถานพยาบาล หรือต้องเป็นการประท้วงที่ไม่กระทบต่อสุขภาพ 
ชีวิต และทรัพย์สินแผ่นดิน  

(๒) ห้ามใช้การกระท าที่รุนแรงและผิดกฎหมาย หรือใช้ช่องว่างของกฎหมายในทางมิชอบ 

                                                   
๒๑๕ Article 243 - 246 of the Labour Code of Philippines 
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(๓) ห้ามมิให้แรงงานหรือลูกจ้างประท้วง หรือปิดโรงงานโดยปราศจากการร่วมเจรจากับ
นายจ้างก่อน และลูกจ้างที่ถูกปลดออกจากงานอันเนื่องมาจากความผิดระหว่างการประท้วง
จะต้องได้รับเงินเดือนจนถึงวันที่ท างาน  

(๔) เจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานที่มีส่วนร่วมในการกระท าใด ๆ ที่ผิดกฎหมายในการประท้วง
จะถูกปลดออกจากงาน 

(๕) ห้ามมิให้ผู้ใดขัดขวางการประท้วงที่เป็นไปตามกฎหมายและเป็นไปอย่างสันติ และ
ห้ามมิให้มีการว่าจ้างเพื่อจัดหรือขัดขวางการประท้วง 

(๖) ลูกจ้างและนายจ้างต้องกลับเข้าท างานตามปกติเมื่อการเจรจาเป็นไปตามข้อตกลง
ของทุกฝ่าย (เสียงข้างมาก) 

(๗) สมาชิกสหภาพแรงงานสามารถประท้วงหรือร่วมเจรจาเพื่อสหภาพแรงงานได้ตาม
กฎหมาย แต่หากกระท าผิดทางอาญาจะถูกจ าคุกหรือรอลงอาญา 

บทลงโทษผู้ที่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมในการประท้วงหรือร่วมเจรจา คือ  
มีโทษปรับ ๑,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ เปโซ  หรือถูกจ าคุกเป็นเวลา ๓ เดือน ถึง ๓ ปี หรือทั้งจ าและปรับ
ตามดุลพินิจของศาล  หากแรงงานต่างชาติกระท าผิดจะถูกลงโทษตามกฎหมายและถูกเนรเทศ  
การกระท าผิดใด ที่มิได้ตราไว้ในกฎหมายฉบับนี้จะถูกลงโทษตามดุลพินิจของกระบวนการ
ยุติธรรม๒๑๖ 

ง) กิจกรรมต้องห้ามของชาวต่างชาติ หรือหน่วยงานต่างชาติ 

(๑) ห้ามมิให้แรงงานหรือหน่วยงานต่างชาติมีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานต่าง ๆ ของ
สหภาพแรงงาน โดยมีข้อยกเว้นว่า แรงงานหรือหน่วยงานต่างชาติผู้ที่จะมีสิทธิร่วมเจรจากับ
สหภาพแรงงานได้ ต้องมีใบอนุญาตท างานตามกฎหมาย และเป็นพลเมืองของประเทศที่ให้สิทธิ

                                                   
๒๑๖ Book VII Article 288. Penalties. Except as otherwise provided in this Code, or unless the acts complained of hinge 
on a question of interpretation or implementation of ambiguous provisions of an existing collective bargaining 
agreement, any violation of the provisions of this Code declared to be unlawful or penal in nature shall be punished 
with a fine of not less than One Thousand Pesos (P1,000.00) nor more than Ten Thousand Pesos (P10,000.00) or 
imprisonment of not less than three months nor more than three years, or both such fine and imprisonment at the 
discretion of the court. In addition to such penalty, any alien found guilty shall be summarily deported upon 
completion of service of sentence. Any provision of law to the contrary notwithstanding, any criminal offense punished 
in this Code, shall be under the concurrent jurisdiction of the Municipal or City Courts and the Courts of First 
Instance. (As amended by Section 3, Batas Pambansa Bilang 70). 
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๒-๑๐๙ 

เดียวกันกับแรงงานฟิลิปปินส์ที่ท างานอยู่ในประเทศนั้น ตามหลักต่างตอบแทน (foreign 
reciprocity)๒๑๗ 

(๒) ห้ามแรงงานหรือหน่วยงานต่างชาติบริจาค หรือให้ความช่วยเหลือด้วยเงินหรือสิ่งใด 
ต่อทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของสหภาพแรงงาน (เช่น การจัดต้ังและบริหาร
หน่วยงานเกี่ยวกับแรงงาน การเจรจาต่อรองและการบริหารงานให้เป็นไปตามข้อตกลงที่เจรจา
ร่วมกัน ติดต่อประสานงาน จัดงานสัมมนา ประชุม และการเลือกต้ังผู้แทนสหภาพแรงงาน  
เป็นต้น)  รวมถึงเกี่ยวข้องกับนายจ้างและลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน โดยมิได้รับอนุญาต
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน๒๑๘  

โดยสรุป กฎหมายแรงงานของประเทศฟิลิปปินส์ค่อนข้างให้ความส าคัญต่อลูกจ้าง เห็นได้
จากการรับรองสิทธิหลายด้านของลูกจ้างไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในการก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของแรงงาน อย่างไรก็ดี 
แรงงานต่างด้าวถูกจ ากัดสิทธิในการรวมกลุ่มและนัดหยุดงานตามกฎหมายประเทศฟิลิปปินส์ 
นอกเสียจากว่าแรงงานต่างด้าวนั้นเป็นพลเมืองของประเทศที่ให้สิทธิในการรวมกลุ่มและนัดหยุด
งานแก่แรงงานฟิลิปปินส์ในประเทศนั้น จึงท าให้ข้อยกเว้นนี้ใช้กับแรงงานไทยไม่ได้ 

๒.๗ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

หมวด ๑๔ เรื่องการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬา แห่ง
รัฐธรรมนูญของประเทศฟิลิปปินส์ก าหนดให้ความคุ้มครองและปกป้องสิทธิของนักวิทยาศาสตร์ 

                                                   
๒๑๗ Article 269. Prohibition against aliens; exceptions. All aliens, natural or juridical, as well as foreign organizations 
are strictly prohibited from engaging directly or indirectly in all forms of trade union activities without prejudice to 
normal contacts between Philippine labour unions and recognized international labour centers: Provided, however, 
That aliens working in the country with valid permits issued by the Department of Labour and Employment, may 
exercise the right to self-organization and join or assist labour organizations of their own choosing for purposes of 
collective bargaining: Provided, further, That said aliens are nationals of a country which grants the same or similar 
rights to Filipino workers.  
๒๑๘ Article 270. Regulation of foreign assistance. 

1. No foreign individual, organization or entity may give any donations, grants or other forms of assistance, 
in cash or in kind, directly or indirectly, to any labour organization, group of workers or any auxiliary 
thereof, such as cooperatives, credit unions and institutions engaged in research, education or 
communication, in relation to trade union activities, without prior permission by the Secretary of Labour. 

2. This prohibition shall equally apply to foreign donations, grants or other forms of assistance, in cash or in 
kind, given directly or indirectly to any employer or employer’s organization to support any activity or 
activities affecting trade unions. 

3. The Secretary of Labour shall promulgate rules and regulations to regulate and control the giving and 
receiving of such donations, grants, or other forms of assistance, including the mandatory reporting of 
the amounts of the donations or grants, the specific recipients thereof, the projects or activities proposed 
to be supported, and their duration. 
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๒-๑๑๐ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

นักประดิษฐ์ ศิลปิน และประชาชนอ่ืนที่มีความสามารถ ในเรื่องของสิทธิทางปัญญาและการ
สร้างสรรค์เมื่อผู้ได้รับประโยชน์คือประชาชน๒๑๙ และ Republic Act No. 8293๒๒๐ หรือที่เรียกว่า 
ประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่  
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 

นอกจากกฎหมายภายในดังกล่าว ประเทศฟิลิปปินส์ยังเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
อนุสัญญาระหว่างประเทศดังต่อไปนี ้

(๑) อนุสัญญาว่าด้วยการความคุ้มครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรม  ณ กรุงเบอร์น 
พ.ศ. 2429 (Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, 1886, 
Berne) 

(๒) อนุสัญญาลิขสิทธิ์สากล (เจนีวา พ.ศ.๒๔๙๕) (Universal Copyright Convention) 
(1952, Geneva) International Convention for the Protection of Performers, Producers of 
Phonograms and Broadcasting Organization 1961, Rome 

(๓) ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า รวมทั้งการค้าสินค้า
ปลอม  (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, including 
Trade in Counterfeit Goods (ค.ศ. 1994)) 

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ สภาสูงของรัฐสภาประเทศฟิลิปปินส์ ได้ให้สัตยาบัน
ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในสนธิสัญญาร่วมกับองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาของโลกว่าด้วย  
กฎหมายทางลิขสิทธิ์ (WIPO Copyright Treaty) และ WIPO Performances and Phonograms 
Treaty๒๒๑ ซึ่งข้อกฎหมายหลายข้อของอนุสัญญาทั้ง ๒ ฉบับ ได้ถูกน ามาปรับเป็นกฎหมายภายใน 

ในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงประเด็นเรื่องลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร เนื่องจากเป็นสอง
ประเด็นที่ปรากฏในประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ในขณะที่การคุ้มครองสิทธิทางปัญญา
อ่ืนนั้นปรากฏในกฎหมายย่อยอ่ืน  

                                                   
๒๑๙ Section 13. The State shall protect and secure the exclusive rights of scientists, inventors, artists, and other gifted 
citizens to their intellectual property and creations, particularly when beneficial to the people, for such period as may 
be provided by law. 
๒๒๐ World Intellectual Property Organization, “Intellectual Property Code of the Philippines (Republic Act No. 8293),” 
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ph/ph001en.pdf (สืบค้นเม่ือวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗). 
๒๒๑  แก้ไขเพ่ิมเติมเม่ือ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ph/ph001en.pdf


โครงการวิจัย เรื่อง “กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์” 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๒-๑๑๑ 

๒.๗.๑ ประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศฟิลิปปินส์ (Republic 
Act No. 8293) 

๒.๗.๑.๑ เรื่อง ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร 

ก) ค านิยามของ “สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา” ประกอบด้วย  

ลิขสิทธิ์และสิทธิที่เกี่ยวข้อง เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการบริการ สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ การออกแบบอุตสาหกรรม สิทธิบัตร การออกแบบวงจรรวม และ กฎหมายความลับ
ทางการค้า  

ข) ระบบการให้ความคุ้มครองกรณีลิขสิทธิ์ 

ประเทศฟิลิปปินส์ไม่มีระบบจดทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์ในประเทศ ซึ่งลิขสิทธิ์จะเกิดขึ้น และ
ได้รับความคุ้มครองทันทีที่มีการสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตาม RA No. 8293 ก าหนดว่า ภายใน
ระยะเวลา ๓ สัปดาห์นับจากเจ้าของลิขสิทธิ์ได้โฆษณางานครั้งแรก หรือได้มีการแสดงครั้งแรก 
ส าเนางานสร้างสรรค์หรืองานที่ท าซ้ าจ านวน ๒ ชุดจะต้องจดทะเบียน หรือเก็บไว้ที่หอสมุด
แห่งชาติและห้องสมุดศาลสูงสุด (Supreme Court Library) ส าหรับในกรณีที่ผู้ขอรับลิขสิทธิ์ไม่มี
ถิ่นที่อยู่ในประเทศฟิลิปปินส์จะต้องแต่งตั้งตัวแทนในประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อท าการติดต่อกับส านัก
ทรัพย์สินทางปัญญา 

ค) สิ่งท่ีได้รับความคุ้มครอง/นิยาม 

ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิที่ได้รับตามกฎหมายที่ให้กับผู้สร้างสรรค์ในงานวรรณกรรม งาน
วิชาการ งานวิทยาศาสตร์ หรือ งานศิลปกรรม รวมทั้งงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

งานอันมีลิขสิทธิ์ตามรัฐบัญญัตลิิขสิทธิ์ได้แก่ 

งานวรรณกรรม งานนาฏกรรม งานดนตรีกรรม งานศิลปกรรม ซึ่งรวมถึง งานจิตรกรรม 
งานประติมากรรม งานถ่ายภาพ ที่รวมไปถึงภาพที่ผลิตด้วยกระบวนการคล้ายกับงานภาพถ่าย 
การถ่ายภาพนิ่ง ภาพเขียนประกอบ และภาพโฆษณา ภาพวาดหรืองานปั้นที่มีลักษณะในแง่
วิทยาศาสตร์ หรือทางเทคนิค แผนที่ แปลนภาพ ภาพร่าง ตาราง งานสามมิติที่เกี่ยวข้องกั บ
ภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ สถาปัตยกรรม หรือวิทยาศาสตร์ งานเขียนรูป งานสถาปัตยกรรม งานปั้น 
งานแกะสลัก งานพิมพ์หิน หรืองานศิลป์อ่ืน ๆ หรือแบบจ าลอง  งานออกแบบเครื่องประดับที่มา
จากความคิดด้ังเดิมที่ไม่เหมือนใคร หรือแบบจ าลองส าหรับสิ่งประดิษฐ์ ไม่ว่าจะสามารถ  
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๒-๑๑๒ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

จดทะเบียนให้เป็นงานออกแบบทางอุตสาหกรรมได้หรือไม่ก็ตาม (industrial design) และงาน 
ต่าง ๆ ที่มีงานศิลป์มาเกี่ยวข้อง๒๒๒ 

งานโสตทัศนวัสดุ งานภาพยนตร์ งานสิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ งาน
สร้างสรรค์ต่อเนื่อง (Derivative works)๒๒๓ ซึ่งได้รับความคุ้มครองทางลิขสิทธิ์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  

สิทธิข้างเคียงที่ได้รับความคุ้มครอง คือ สิทธิของนักแสดง, สิทธิของผู้อ านวยการผลิต 
สิ่งบันทึกเสียง (Rights of Producers of Phonograms) และสิทธิขององค์กรแพร่ภาพแพร่เสียง 
(Rights of Broadcasting Organizations)  

ง) ข้อยกเว้นของสิ่งที่ได้รับความคุ้มครอง 

- ข่าวประจ าวัน หรือข้อเท็จจริงที่ตามลักษณะแล้ว เป็นเพียงแค่ข่าวและที่ไม่ได้อยู่
ในงานวรรณกรรม งานวิทยาศาสตร์หรืองานศิลปกรรม 

- รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย 

- กฎข้อบังคับ กฎ การประกาศ ค าสั่ง ค าอธิบาย และ จดหมายถึงกระทรวง 
ส านักงาน กรม หรือ ตัวแทนต่าง ๆ ของรัฐ หรือเขตอ านาจประจ าท้องถิ่น 

- งานของรัฐบาลประเทศฟิลิปปินส์ จะไม่ได้รับลิขสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่งาน
นั้นสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสวงหาก าไร หน่วยงานหรือส านักงานนั้นอาจก าหนดให้มี
การช าระค่าสิทธิในการใช้งานนั้น ส่วนในการใช้ตามกฎหมาย หรือระเบียบ
ข้อบังคับ การบรรยาย การปาฐกถา การท าวิทยานิพนธ์ การให้การต่อศาล หรือ
หน่วยงานรัฐไม่จ าเป็นต้องขออนุญาต หรือช าระค่าสิทธิแต่อย่างใด  

- ค าพิพากษา ค าสั่ง ค าตัดสิน และรายงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล 

- ความคิด กระบวนการ ระบบ วิธีการหรือการปฏิบัติการ รูปแบบความคิด 
(concept) หลักการ การค้นพบ หรือข้อมูลการค้นพบ ถึงแม้ว่า จะได้แสดง
ออกมา อธิบาย ยกตัวอย่าง หรือบรรจุอยู่ในงาน ข่าวรายวัน และข้อเท็จจริงทั่วไป
ที่มีลักษณะเป็นแค่ข้อมูล หรือบทบัญญัติทางการปกครองหรือกฎหมาย รวมทั้ง
ค าแปลที่เป็นทางการ จะไม่ได้รับความคุ้มครองทางลิขสิทธิ์ 

                                                   
๒๒๒ มาตรา 172  ของ RA No. 8293 
๒๒๓ งานสร้างสรรค์ต่อเนื่องตามนิยามของ Berne Convention หมวด 2(3) นั้น หมายความรวมถึง การแปล การดัดแปลง การเรียบ
เรียงดนตรี และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานวรรณกรรมหรืองานศิลปะแขนงอ่ืนๆ. 
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283698#P85_10661 (สบืค้นเม่ือ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘). 

http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283698#P85_10661
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๒-๑๑๓ 

จ)  สิทธิของผู้ทรงสิทธิ 

เจ้าของลิขสิทธิ์ในงานต่าง ๆ ที่ได้รับความคุ้มครองมีสิทธิแต่ผู้เดียวในกรณีดังต่อไปนี้ 

- ท าซ้ า หรือ ดัดแปลงงานหรือสาระส าคัญของงาน  
- เผยแพร่ หรือ แสดงงานต่อสาธารณชน 
- แพร่ภาพแพร่เสียง 
- แจกจ่ายงานท าซ้ าต่อสาธารณชนโดยการขายให้เช่าหรือให้ยืม 
- ให้ผลประโยชน์ที่ได้รับจากงานลิขสิทธิ์แก่ผู้อ่ืน 
- การแสดงนาฏกรรม การแปล การดัดแปลง  การท าค าอธิบายอย่างย่อ 

(abridgment) การจัดการ หรือการแปลงงานเป็นรูปแบบอ่ืน 

ฉ) ข้อยกเว้นสิทธิของผู้ทรงสิทธิ 

การกระท าใด ๆ ต่อไปนี้ต่องานอันมีลิขสิทธิ์ ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์  
๑) วิจัย หรือ ศึกษางานนั้น อันมิใช่การกระท าเพื่อหาก าไร 
๒) เอางานมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง หรือ เพื่อครอบครัว หรือ ญาติสนิท 
๓) ติชม วิจารณ์ หรือแนะน าผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของงาน

น้ัน 
๔) เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

น้ัน 
๕) ท าซ้ า ดัดแปลง น าแสดงหรือท าให้ปรากฏเพื่อการพิจารณาของศาล หรือ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมายหรือท ารายงานพิจารณาดังกล่าว 
๖) ท าซ้ า ดัดแปลง น าออกแสดง หรือ ท าให้ปรากฏเพื่อการสอน อันมิใช่การกระท า

เพื่อหาก าไร 
๗) ท าซ้ า ดัดแปลงบางส่วนของงาน หรือสรุปเนื้อหา หรือท าหนังสือสรุปเนื้อหาของ

งานของผู้สอน หรือ สถาบันการศึกษาเพื่อแจกจ่าย หรือ จ าหน่ายให้กับนักเรียน
ในห้องเรียน หรือในสถาบันการศึกษาที่มิใช่การกระท าเพื่อหาก าไร 

๘) เอางานอันมีลิขสิทธิ์ไปใช้ส าหรับการตอบค าถามในการสอบ 
๙) การบรรยาย หรือการแสดงของงานที่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนโดยถูกต้อง

ตามกฎหมายแล้ว ถ้าเป็นการท าโดยส่วนบุคคล โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือเพื่อ
เป็นการสาธารณกุศล หรือเพื่อสถาบันทางศาสนา 

๑๐) การอ้างข้อความจากงานที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งถือว่า เป็นการใช้อย่าง
เป็นธรรม และสมเหตุสมผลกับวัตถุประสงค์ รวมถึงการน าข้อความจาก
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๒-๑๑๔ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

บทความหนังสือพิมพ์ หรือวารสารในรูปแบบ การสรุปข่าว ท้ังนี้ จะต้องอ้างถึง
ของแหล่งที่มา และชื่อของผู้สร้างสรรค์ 

๑๑) สิทธิการแสดงที่ให้กับนักแสดงและผู้อ านวยการผลิตการบันทึกเสียง มีอายุการ
คุ้มครองลิขสิทธิ์ ๕๐ ปี ภายหลังจากสิ้นปีปฏิทินของการแสดงหรือที่ได้มีการ
บันทึกเสียงหรือภาพ สิทธิขององค์กรแพร่ภาพแพร่เสียง มีอายุการคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ ๒๐ ปี ภายหลังจากการแพร่เสียงแพร่ภาพ 

อนึ่ง การกระท าใด ๆ ต่อไปนี้ต่องานอันมีสิทธิบัตร ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตร 

๑) การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตร ซึ่งได้วางจ าหน่ายในท้องตลาดภายในประเทศ 
โดยผู้ทรงสิทธิหรือโดยได้รับความยินยอมตราบเท่าที่การใช้นั้นได้กระท า
หลังจากที่ผลิตภัณฑ์ได้ออกวางจ าหน่ายในท้องตลาดแล้ว 

๒) การกระท าโดยส่วนตัวที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ หากการกระท า
ดังกล่าวไม่ขัดต่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของผู้ทรงสิทธิ 

๓) การกระท าที่ประกอบด้วยการผลิตหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดลองที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรเท่านั้น 

๔) การกระท าที่เกี่ยวกับการเตรียมยาเฉพาะราย ตามใบสั่งแพทย์ โดยผู้ประกอบ
วิชาชีพ เวชกรรม หรือผู้ประกอบโรคศิลป์ รวมทั้งการกระท าต่อผลิตภัณฑ์ยาที่
ได้เตรียมขึ้น ดังกล่าว 

๕) กรณีที่การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรได้น าไปใช้กับเรือทะเล เรือ เครื่องบิน หรือ
พาหนะทางบกของประเทศอ่ืนใดที่เข้ามาในอาณาเขตของประเทศฟิลิปปินส์
เป็นการชั่วคราว หรือโดยอุบัติเหตุ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า การประดิษฐ์นั้นได้ใช้
เฉพาะตามความจ าเป็นกับเรือทะเล เรือ เครื่องบิน หรือพาหนะทางบก และ
จะต้องไม่น าไปใช้เพื่อการผลิตสิ่งใด ๆ ที่จะจ าหน่ายภายในประเทศฟิลิปปินส์ 

๖) ผู้ใดได้ใช้การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร หรือได้เตรียมพร้อม เพื่อการใช้สิทธิบัตร
การประดิษฐ์ในกิจการหรือธุรกิจของเขาโดยสุจริต ก่อนวันยื่นค าขอรับสิทธิบัตร 
หรือก่อนวันยื่นค าขอรับสิทธิบัตรในครั้งแรก (กรณีที่มีการขอถือสิทธิย้อนหลัง)  
ผู้นั้นยังคงมีสิทธิใช้สิทธิบัตรต่อไปได้ 

ช) การรักษาสิทธิ 

เจ้าของลิขสิทธิ์ไม่จ าเป็นต้องใช้ หรือ กระท าการใด ๆ เพื่อเป็นการรักษาลิขสิทธิ์นั้น 

ซ) การเพิกถอนสิทธิ 

ไม่มีการระบุไว้ในกฎหมาย 
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๒-๑๑๕ 

ฌ) การโอนสิทธิ 

การโอนสิทธิสามารถท าได้โดยยื่นค าขอและคู่ฉบับให้กับหอสมุดแห่งชาติ พร้อมช าระ
ค่าธรรมเนียมการบันทึกการโอนลิขสิทธิ์  จะได้รับการประกาศในหนังสือจดหมายเหตุของ
ส านักงานทรัพย์สินทางปัญญา 

ญ) การอนุญาตให้ใช้สิทธิ 

การอนุญาตให้ใช้สิทธิสามารถท าได้โดยยื่นค าขออนุญาตให้ใช้สิทธิและคู่ฉบับ ให้กับ
หอสมุดแห่งชาติ การบันทึกการอนุญาตให้ใช้สิทธิ จะได้รับการประกาศในหนังสือจดหมายเหตุ
ของส านักงานทรัพย์สินทางปัญญา 

ฏ) ข้อก าหนดการลงทะเบียนขอรับสิทธิลิขสิทธิ์ 

กรณีที่คนต่างด้าวถูกละเมิดลิขสิทธิ์  และต้องการเรียกร้องการคุ้มครองสิทธิ  ต้อง
ด าเนินการดังต่อไปนี ้

๑) การเตรียมค าขอ 
ประเทศฟิลิปปินส์ไม่มีระบบการจดทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์ ทั้งนี้เพราะว่าความคุ้มครอง

ลิขสิทธิ์เกิดขึ้นในขณะที่มีการสร้างสรรค์งาน อย่างไรก็ตาม เจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ ต้องไปแจ้ง
หอสมุดแห่งชาติ และห้องสมุดของศาลสูงสุดหลังจากการเผยแพร่งานสู่สาธารณชน หรือการแสดง
เป็นครั้งแรกโดยอ านาจของเจ้าของลิขสิทธิ์ เพื่อเป็นการจดแจ้งข้อมูลแก่หอสมุดแห่งชาติ และ
ห้องสมุดศาลสูงสุด 

ถ้าหากภายใน ๓ สัปดาห์ หลังจากได้รับหนังสือแจ้งจากหอสมุดแห่งชาติ และ /หรือ จาก
ห้องสมุดของศาลสูงสุด เจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้รับโอนลิขสิทธิ์ หรือตัวแทน ไม่ได้มีการส่งมอบส าเนางาน
อันมีลิขสิทธิ์ และช าระค่าธรรมเนียมส าหรับการจดทะเบียนและเงินมัดจ า เจ้าของลิขสิทธิ์จะต้อง
ช าระค่าปรับส าหรับความล่าช้า และจะต้องช าระราคาขายปลีกของงานพิมพ์ที่ดีที่สุดให้กับหอสมุด
แห่งชาติ และห้องสมุดของศาลสูงสุด  

ในกรณีที่ผู้ขอรับลิขสิทธิ์ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศฟิลิปปินส์จะต้องแต่งต้ังตัวแทนในประเทศ
เพื่อท าการติดต่อกับส านักทรัพย์สินทางปัญญา 
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๒-๑๑๖ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

๒) เอกสารที่ใช้ในการขอรับความคุ้มครอง๒๒๔ 
ในการจดทะเบียนบันทึกกับหอสมุดแห่งชาติ หรือห้องสมุดของศาลสูงสุด ต้องใช้เอกสาร

ดังต่อไปนี ้
๒.๑) ใบค าร้องขอรับความคุ้มครองที่กรอกอย่างถูกต้อง เหมือนกันจ านวน  ๒ ฉบับ ต่อ 

หน่ึงประเภทงาน๒๒๕ 
๒.๒) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นั้น อาจเป็นเอกสาร หรือการกระท าที่

แสดงให้เห็นถึงการมีงานลิขสิทธิ์นั้นไว้ในครอบครอง ถ้าผู้นั้นไม่ใช่ผู้สร้างสรรค์  ผู้
แปล หรือผู้ติดต่อตัวจริง และจะต้องแสดงให้เห็นขั้นตอนการสร้างสรรค์ของงาน
อันมีลิขสิทธิ์ วันที่สร้างสรรค์งานแล้วเสร็จ และวันที่ได้รับการตีพิมพ์ 

๒.๓) ใบเสร็จรับเงินการช าระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน 
๒.๔) อากรแสตมป์ ซึ่งต้องติดกับหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียน หรือการบันทึก 
๒.๕) ส าเนางานหรือรูปภาพจ าลอง จ านวน ๒ ชุด 
๒.๖) ส าเนาเอกสารที่มีตราลิขสิทธิ์บนด้านหน้าหรือด้านหลังของหน้าปก (Title page) 

หน้าแรกหรือในพื้นที่ที่เห็นได้ชัดของงานพิมพ์ที่ไม่ใช่หนังสือ จ านวน ๒ ชุด 
๒.๗) งานดนตรีกรรม ให้ใช้ส าเนาของงานต้นฉบับ ในรูปโน้ตดนตรี เทป จานแสง 

(optical disk) หรือ สื่อมัลติมีเดียอ่ืน ๆ จ านวน ๒ ชุด  
๒.๘) งานวรรณกรรมที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ ให้ใช้ส าเนาของชิ้นงานนั้นโดยไม่ต้องมี

หนังสือบอกกล่าวลิขสิทธิ์ จ านวน ๒ ชุด  
๒.๙) รายละเอียดทางเทคนิคของงานออกแบบ ส าหรับงานออกแบบเครื่องประดับ  
๒.๑๐) ส าเนาหนังสือการโอนสิทธิ จดหมาย การบริหาร จดหมายพินัยกรรม จดหมาย

ความอนุบาล หรือ ค าให้การที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีการสาบานของ
ข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกที่อยู่นอกกระบวนการยุติธรรม 

๒.๑๑) หนังสือมอบอ านาจ การแต่งต้ังตัวแทนที่มีถิ่นที่อยู่ภายในประเทศ (resident 
agent) เพื่อรับอนุมัติการยื่นลิขสิทธิ์ให้กับบุคคลอ่ืน และเป็นผู้บอกกล่าว (source 
of notice) หรือวิธีการตามกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการยื่นค าขอรับความ
คุ้มครองทางลิขสิทธิ์ ในกรณีผู้ร้องขอไม่ใช่บุคคลทีมีถิ่นที่อยู่ภายในประเทศ 

๒.๑๒) ส าเนาการจดทะเบียนบริษัท และห้างหุ้นส่วน  

                                                   
๒๒๔ http://www.ipophil.gov.ph/index.php/services/copyright/ownership-and-rights  
๒๒๕ แบบฟอร์มใบลงทะเบียนลิขสิทธิ์ http://www.ipophil.gov.ph/images/Copyright/copyright_form.pdf (สืบค้นเม่ือ ๒๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 

http://www.ipophil.gov.ph/index.php/services/copyright/ownership-and-rights
http://www.ipophil.gov.ph/images/Copyright/copyright_form.pdf


โครงการวิจัย เรื่อง “กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์” 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๒-๑๑๗ 

๓) การตรวจสอบค าขอ และการประกาศโฆษณา 
ไม่มีระบุไว้ในกฎหมาย 

๔) การรับจดทะเบียน 
ประเทศฟิลิปปินส์ไม่มีระบบการจดทะเบียน แต่มีระบบจดแจ้งส าเนาหรืองานท าซ้ าของ

งานที่มีลิขสิทธิ์ไว้กับหอสมุดแห่งชาติ และหรือห้องสมุดของศาลสูงสุด (Supreme Court Library) 

๕) การกระท าที่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
๕.๑) การกระท าที่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง 

- ท าซ้ า จัดแสดงหรือแจกจ่ายให้แก่สาธารณชน เผยแพร่ทางเคเบิ้ล หรือแพร่
ภาพ เสียง งานทั้งหมด หรือสาระส าคัญของงาน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของ
ต้นฉบับเดิมหรืองานที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ 

- การน าวัตถุใด ๆ เข้าประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือแสวงหาก าไร 
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์ 

๕.๒) การกระท าที่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อม 

- ให้เช่า มีไว้เพื่อจ าหน่าย เสนอขาย ท าส าเนางานละเมิดลิขสิทธิ์  หรือ
แจกจ่ายส าเนางานละเมิดลิขสิทธิ์ 

- มีส าเนางานละเมิดลิขสิทธิ์ไว้ในครอบครอง นอกเหนือจากการใช้ส่วนตัว 
หรือในบ้าน 

- แสดงงานละเมิดลิขสิทธิ์ต่อสาธารณชน เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสวงหาก าไร 

- น าเข้าของละเมิดลิขสิทธิ์ ที่ถ้าผลิตขึ้นในประเทศจะถือว่าเป็นการละเมิด 
ยกเว้นว่าจะมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ส่วนตัวหรือในบ้านเท่านั้น 

๖) มาตรการในการเยียวยา 
เมื่อถูกละเมิดลิขสิทธิ์ เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถใช้มาตรการเยียวยาทางแพ่งและทางอาญา

ดังต่อไปนี ้

๖.๑)  มาตรการเยียวยาทางแพ่ง สามารถขอความคุ้มครองชั่วคราว เมื่อยื่นค าฟ้อง
ต่อศาลหรือภายหลังจากการยื่นค าฟ้องต่อศาล โดยสามารถยื่นฟ้องในเขตท่ี
มีการละเมิดลิขสิทธิ์นั้น  การเรียกค่าเสียหายสามารถกระท าได้โดยพิสูจน์ 
ความร้ายแรงของความเสียหาย ความเสียหายจากการสูญเสียยอดขาย  
การสูญเสียค่าสิทธิ (Royalty) การสูญเสียรายได้จากยอดขายที่คาดหมายไว้ 
(Loss of Projected Sale) จ านวนยอดขายที่ผู้ละเมิดท าไว้ ค่าใช้จ่ายที่
จ าเป็นในการบังคับใช้สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ รวมไปถึงการจ่ายค่าเสียหาย



โครงการวิจัย เรื่อง “กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์” 

๒-๑๑๘ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

ให้กับผู้ถือลิขสิทธิ์ หรือผู้รับโอน หรือผู้รับช่วงต่อจากเจ้าของลิขสิทธิ์ รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย และก าไรที่ได้จากการขายของที่
ละเมิดลิขสิทธิ์ที่จะต้องให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์  โดยโจทก์จะต้องพิสูจน์
ค่าใช้จ่ายที่เรียกร้องทั้งหมด รวมทั้งค่าเสียหาย และก าไรเพื่อให้ศาลเห็นว่า
เป็นค่าเสียหายที่เป็นธรรม  

๖.๒)  มาตรการเยียวยาทางอาญา เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถด าเนินคดีอาญากับ 
ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยมีทั้งโทษปรับและจ าคุก หรือทั้งปรับทั้งจ า ขึ้นอยู่กับ
ประเภทของความผิด ของเจ้าพนักงานต ารวจหรือสามารถย่ืนต่อศาลได้ ทั้งนี้ 
การยื่นค าร้องต่อศาลทางแพ่งสามารถขอร่วมกับคดีอาญาได้ 

ฎ) เรื่องการขอจดสิทธิบัตร๒๒๖  

๑) การเตรียมค าขอ 
ใบขอจดทะเบียนสิทธิบัตรจะต้องเป็นภาษาตากาล็อก หรือภาษาอังกฤษโดยส่งไปยัง

ส านักสิทธิบัตร (Bureau of Patent) และจะต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้ 

- ค าขอรับสิทธิบัตร ซึ่งจะต้องระบุชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ ชื่อ ที่อยู่และสัญชาติ
ของผู้ขอรับสิทธิบัตร และผู้ประดิษฐ์ ข้อมูลเกี่ยวกับค าขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นไว้ใน
ครั้งแรกส าหรับการประดิษฐ์เดียวกัน (ถ้ามี) และลายมือชื่อของผู้ขอรับสิทธิบัตร
หรือตัวแทน๒๒๗ 

- ค าอธิบายของสิ่งประดิษฐ์  
- การวาดรูปหากจ าเป็นเพื่อให้เกิดความเข้าใจในสิ่งประดิษฐ์  
- ข้อถือสิทธิ (claims) และ 
- บทคัดย่อ  

ทั้งนี้ จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการขอจดทะเบียน ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าจัดส่งเอกสาร 
ค่าธรรมเนียมการค้นหา (search fee) และค่าการตีพิมพ์โฆษณาค าขอรับสิทธิบัตร (publication 
fee) 

                                                   
๒๒๖ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, “ฟิลิปปินส,์” 
http://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=699&Itemid=160 (สืบคน้เม่ือ ๒๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘). 
๒๒๗ The revised implementing rules and regulatiosns for patents, utility models and industrial designs, Part 4, Rule 
4041-402. 
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๒-๑๑๙ 

ภายใน ๑ เดือน หลังวันที่ส่งเอกสาร หากไม่ช าระภายในเวลาที่ก าหนดจะถูกค่าปรับ  ซึ่ง 
ผู้ขอจดทะเบียนต้องยื่นค าร้องขอเรียกข้อมูลภายใน ๔ เดือน จากวันที่ส่งเอกสาร มิฉะนั้นข้อมูลจะ
ถูกลบออกจากระบบ๒๒๘ 

ค าขอรับสิทธิบัตรแต่ละค าขอจะเกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์อย่างเดียวหรือหลายอย่าง หาก
การประดิษฐ์หลายอย่างนั้นมีความเกี่ยวพันอันอาจถือได้ว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน 

๒) การตรวจสอบค าขอ 
๒.๑) การตรวจสอบเบื้องต้น 
ภายหลังจากที่ได้ย่ืนค าขอรับสิทธิบัตร และได้มีการก าหนดวันย่ืนค าขอพร้อมทั้งช าระ

ค่าธรรมเนียมภายใน ๑ เดือน ส านักทรัพย์สินทางปัญญาจะด าเนินการตรวจสอบค าขอ
เบื้องต้น๒๒๙ เช่น เนื้อหาในค าขอรับสิทธิบัตร เอกสารการขอถือสิทธินับวันยื่นย้อนหลัง หลักฐาน
แสดงว่ามีสิทธิขอรับสิทธิบัตร หนังสือสัญญาโอนสิทธิ การช าระค่าธรรมเนียม (อนึ่ง ในกรณีท่ีมีข้อ
ถือสิทธิ (claim) เกิน ๕ ข้อ ผู้ขอรับสิทธิบัตรจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มส าหรับข้อถือสิทธิข้อที่ ๖ 
เป็นต้นไป)๒๓๐ ลายมือชื่อของผู้ขอรับสิทธิบัตร รูปเขียนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเขียนแบบ เป็น
ต้น 

๒.๒) การตรวจสอบการประดิษฐ์ 
ผู้ขอรับสิทธิบัตรจะต้องยื่นค าขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ภายใน ๖ เดือนนับแต่วัน

ประกาศโฆษณา หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าละทิ้งค าขอรับสิทธิบัตร ในทางปฏิบัติ 
ผู้ตรวจสอบจะสั่งให้ผู้ขอฯ ส่งส าเนารายงานผลการตรวจค้นและรายงานการตรวจสอบ หรือส าเนา
สิทธิบัตรที่จดทะเบียนไว้ในต่างประเทศ เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตร 
นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบจะสั่งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรด าเนินการแก้ไขข้อถือสิทธิให้สอดคล้องกับ
สิทธิบัตรต่างประเทศ  หากข้อถือสิทธินั้นไม่ขัดต่อกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศฟิลิปปินส์ 

                                                   
๒๒๘ The revised implementing rules and regulatiosns for patents, utility models and industrial designs, Part 4  
http://www.ipophil.gov.ph/images/Patents/IRRs/THE_REVISED_IRR_FOR_PATENTS_UTILITY_MODELS_AND_INDUST
RIAL_DESIGNS_OFFICIAL_COPY.pdf 
๒๒๙ ตามข้อก าหนดที่บังคับไว้ ซึ่งประกอบไปด้วย ๑) เนื้อหาของใบค าร้องจดทะเบียน ๒) เอกสารแสดงการขอถือสิทธินับวันยื่น
ย้อนหลัง (priority document) และค าแปลฉบับภาษาอังกฤษพร้อมทั้งรับรองค าแปลถูกต้อง (ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรขอถือสิทธิ
นับวันยื่นย้อนหลัง)๓) หลักฐานการมอบอ านาจ หากผู้สมัครไม่ใช่ผู้ประดิษฐ์ หนังสือมอบหมายงาน (deed of assignment) ๔) 
ลายมือชื่อผู้สมัคร ๕) บัตรประจ าตัวผู้ประดิษฐ์ และ ๖) รูปเขียนที่สมบูรณ์ (formal drawing)  
๒๓๐ ขอบเขตแห่งสิทธิในสิทธิบัตรการประดิษฐ์จะถูกก าหนดจากข้อถือสิทธิ (claims) ซึ่งจะพิจารณาร่วมกับรายละเอียดการ
ประดิษฐ์ และรูปเขียน รวมไปถึง หลักแห่งความเท่าเทียมกัน (Doctrine of Equivalents) ซึ่งในส่วนของข้อถือสิทธิ จะต้อง
สอดคล้องกับรายละเอียดการประดิษฐ์ มีข้อความที่ชัดเจนและรัดกุม ข้อถือสิทธิมีได้ทั้งข้อถือสิทธิหลักและข้อถือสิทธิรอง 
นอกจากนี้ ยังไม่มีการจ ากัดจ านวนข้อถือสิทธิ แต่ถ้ามีข้อถือสิทธิเกิน 5 ข้อ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพ่ิมตั้งแต่ข้อถือสิทธิข้อ ๖ (หรือ 
Claims ที่ ๖) เป็นต้นไป (http://www.ipthailand.go.th/en/images/law/Patents_Philippines.pdf) (สืบค้นเม่ือ ๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙). 

http://www.ipthailand.go.th/en/images/law/Patents_Philippines.pdf
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๒-๑๒๐ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

ภายหลังจากยื่นค าขอให้ตรวจสอบ จะใช้ระยะเวลาประมาณ ๖– ๑๒ เดือน ก่อนที่ 
ผู้ตรวจสอบจะเริ่มด าเนินการตรวจสอบค าขอ ส าหรับระยะเวลาในการตรวจสอบสิทธิบัตรจะอยู่
ระหว่าง ๒ – ๔ ปี นับแต่วันที่ผู้ตรวจสอบเริ่มด าเนินการตรวจสอบค าขอ 

๓) การตีพิมพ์โฆษณาสิทธิบัตร 
หลังจากครบก าหนดระยะเวลา ๑๘ เดือน นับแต่วันยื่นค าขอรับสิทธิบัตร หรือนับแต่วันยื่น

ค าขอรับสิทธิบัตรเป็นครั้งแรก (ในกรณีที่มีการขอถือสิทธินับวันยื่นย้อนหลัง) ค าขอรับสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์จะได้รับการตีพิมพ์โฆษณาในหนังสือตีพิมพ์โฆษณาของส านักทรัพย์สินทางปัญญา (IPO 
Gazette) พร้อมกับเอกสารการตรวจค้นที่ด าเนินการตรวจค้นโดยส านักทรัพย์สินทางปัญญาหรือ
ในนามของส านักทรัพย์สินทางปัญญา 

ค าขอรับสิทธิบัตรที่ถูกปฏิเสธการรับจดทะเบียนหรือถูกเพิกถอน หรือถือเสมือนว่าถูกเพิก
ถอนก่อนการเสร็จสิ้นการเตรียมการเพื่อตีพิมพ์โฆษณา จะไม่ได้รับการตีพิมพ์โฆษณา  ภายหลัง
การตีพิมพ์โฆษณาค าขอรับสิทธิบัตร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถตรวจสอบเอกสารค าขอรับ
สิทธิบัตรที่ยื่นต่อส านักทรัพย์สินทางปัญญาได้ 

นอกจากน้ี ภายหลังจากท่ีรับจดทะเบียนสิทธิบัตรแล้ว จะมีการตีพิมพ์โฆษณาสิทธิบัตรใน
หนังสือตีพิมพ์โฆษณาภายใน ๖ เดือน 

๔) การรับจดทะเบียน 
หลังจากส่งเอกสารและช าระค่าธรรมเนียมครบ ขั้นตอนต่อไปคือตรวจสอบอย่างเป็น

ทางการ (formality examination) โดยทางเจ้าหน้าที่จะประเมินว่าใบค าร้องผ่านข้อก าหนด ของ
ข้อบังคับหรือไม่ 

๕) การขอถือสิทธิย้อนหลัง 
ผู้ขอรับสิทธิบัตรจะต้องยื่นค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในประเทศฟิลิปปินส์ ภายใน

ระยะเวลา ๑๒ เดือน นับแต่วันที่ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรในต่างประเทศเป็นครั้งแรก และในค าขอรับ
สิทธิบัตรจะต้องขอถือสิทธินับวันยื่นย้อนหลังโดยชัดแจ้ง และผู้ขอรับสิทธิบัตรจะต้องจัดส่งส าเนา
ค าขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นในต่างประเทศเป็นครั้งแรก ซึ่งรับรองถูกต้องโดยส านักทรัพย์สินทางปัญญา 
ซึ่งได้รับค าขอรับสิทธิบัตร หรือส านักอ่ืนที่ดูแลเกี่ยวกับการรับค าขอรับสิทธิบัตร พร้อมทั้งค าแปล
ฉบับภาษาอังกฤษ ภายใน ๖ เดือน นับแต่วันยื่นค าขอรับสิทธิบัตรในประเทศฟิลิปปินส์ ระยะเวลา 
๖ เดือนดังกล่าวสามารถขยายได้แต่ไม่เกิน ๖ เดือน โดยแสดงเหตุผลประกอบการยื่นค าขอขยาย
หรือเป็นไปตามสนธิสัญญาซึ่งประเทศฟิลิปปินส์เป็นภาคีอยู่ด้วย 
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ผู้ขอรับสิทธิบัตรสามารถขอถือสิทธิให้นับวันยื่นย้อนหลังในค าขอรับสิทธิบัตรที่ได้ยื่นครั้ง
แรกหลายค าขอก็ได ้

๖) การคัดค้าน/โต้แย้ง 
ไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยการคัดค้าน/โต้แย้ง ในระหว่างรอการจดทะเบียนสิทธิบัตรใน

ประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อย่างไรก็ตาม ในประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
ได้ก าหนดให้บุคคลภายนอกสามารถยื่นข้อสังเกตเกี่ยวกับค าขอรับสิทธิบัตรได้ กล่าวคือ หลังจาก
ตีพิมพ์โฆษณาค าขอรับสิทธิบัตร บุคคลใด ๆ สามารถยื่นข้อสังเกตเป็นลายลักษณ์อักษรต่อส านัก
ทรัพย์สินทางปัญญา เกี่ยวกับค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ว่าเป็นการประดิษฐ์ที่สามารถขอรับ
สิทธิบัตรได้หรือไม่ ข้อสังเกตดังกล่าวจะส่งไปยังผู้ขอรับสิทธิบัตรเพื่อการชี้แจงและแสดงความเห็น 
ส านักทรัพย์สินทางปัญญาจะรับรองและเก็บข้อสังเกตและความเห็นของผู้ขอไว้ในแฟ้มของ 
ค าขอรับสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง 

๗) การอุทธรณ์ 
เมื่อผู้ตรวจสอบมีค าสั่งเป็นท่ีสุดให้ปฏิเสธการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ผู้ขอรับ

สิทธิบัตรสามารถอุทธรณ์ต่อผู้อ านวยการ (Director) ได้ภายใน ๒ เดือน นับแต่วันส่งค าสั่งปฏิเสธ 
ระยะเวลาดังกล่าวขยายได้ แต่ไม่เกิน ๖ เดือน นับแต่วันส่งค าสั่งปฏิเสธ เมื่อผู้อ านวยการมี 
ค าวินิจฉัยหรือค าสั่ง ผู้ยื่นอุทธรณ์สามารถยื่นอุทธรณ์ต่ออธิบดี (Director General) ได้ภายใน 
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับส าเนาค าวินิจฉัย 

และเมื่อผู้อุทธรณ์ไม่พอใจในค าวินิจฉัยของอธิบดี สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ได้ 
(Court of Appeals) ได้ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรับส าเนาค าวินิจฉัยของอธิบดี 

ฏ) การยกเลิกสิทธิบัตร  

บุคคลใด ๆ สามารถที่จะขอให้ยกเลิกสิทธิบัตรหากมีเหตุดังต่อไปนี้  

- สิ่งที่ขอจดทะเบียนนั้นไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ใหม่หรือเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่สามารถจด
สิทธิบัตรได้ 

- สิทธิบัตรนั้นไม่เปิดเผยการประดิษฐ์ในลักษณะที่ชัดเจนเพียงพอ 
- สิทธิบัตรนั้นขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม  

เช่นเดียวกับกฎหมายในด้านอ่ืน ๆ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาก็ถูก
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฟิลิปปินส์เพื่อให้ความคุ้มครองและปกป้องสิทธิของนักวิทยาศาสตร์  
นักประดิษฐ์ และศิลปิน ซึ่งผู้ที่ได้ประโยชน์ในตอนท้ายสุดก็คือ ประชาชนที่สามารถใช้ประโยชน์
จากสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเหล่านั้น  อนึ่ง  หากคนไทยต้องการขอรับลิขสิทธิ์ในประเทศ
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ฟิลิปปินส์จะต้องแต่งต้ังตัวแทนในประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อท าการติดต่อกับส านักทรัพย์สินทาง
ปัญญา และหากจดสิทธิบัตรจะต้องยื่นเรื่องขอจดสิทธิบัตรเป็นภาษาตากาล็อก หรือภาษาอังกฤษ 

๒.๗.๑.๒ เครื่องหมายทางการค้า๒๓๑ 

ก) สิ่งท่ีได้รับความคุ้มครอง/นิยาม 
“เครื่องหมายการค้า/บริการ (Trademark/ Service Mark)” ซึ่งหมายถึง เครื่องหมายใด ๆ 

ที่แสดงให้เห็นภาพ (Visual Sign) หรือที่สามารถแสดงให้เห็นเป็นภาพได้ โดยต้องสามารถ
แยกแยะ ให้เห็นถึงความแตกต่างของสินค้าของผู้ประกอบการรายหนึ่ง กับสินค้า /บริการของ
ผู้ประกอบการอีกรายหนึ่งได้ 

“เครื่องหมายร่วม (Collective Mark)” ซึ่งหมายถึง เครื่องหมายใด ๆ ที่แสดงให้เห็นภาพ 
(Visual Sign) หรือ ที่สามารถแสดงให้เห็นเป็นภาพได้ ที่ระบุในค าขอจดทะเบียน และสามารถ
แยกแยะแหล่งก าเนิดของสินค้า หรือลักษณะอ่ืน ๆ รวมทั้งคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการของ
ผู้ประกอบการที่ใช้เครื่องหมายภายใต้การควบคุมของ เจ้าของผู้จดทะเบียนของเครื่องหมายร่วม 

“เครื่องหมาย” ได้แก่ ภาพกราฟฟิค ค า รูปรอยประดิษฐ์ ฉลาก ตรา อักษรย่อ กลุ่มของสี
แสดงในลักษณะพิเศษ ลายมือชื่อ รูปร่างรูปทรงสามมิติ ภาชนะบรรจุหรือสโลแกน  

เครื่องหมายการค้าที่จะรับจดทะเบียนได้จะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะที่เพียงพอ และต้อง  
ไม่เป็นเครื่องหมายท่ีต้องห้ามรับจดทะเบียนได้แก่ 

- ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ  
การลวงขาย  

- ต้องไม่เป็นเครื่องหมายท่ีมีธงชาติของประเทศฟิลิปปินส์ หรือต่างประเทศ 

- ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายของบุคคลอ่ืนที่ได้รับจดทะเบียน 
ไว้ก่อนแล้ว โดยพิจารณาจากเมื่อใช้กับสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะเดียวกัน หรือ
สินค้าหรือบริการที่มีความคาบเกี่ยวสัมพันธ์  หรือคล้ายกันจนอาจท าให้เกิด  
ความสับสน 

- ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่อาจท าให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในลักษณะ คุณภาพ 
หรือแหล่งก าเนิดของสินค้าหรือบริการ 

- ต้องไม่เป็นเครื่องหมายท่ีเป็นค าสามัญ 

                                                   
๒๓๑ กฎหมายเครื่องหมายการค้า ประเทศฟิลิปปินส.์ กรมทรัพสินย์ทางปัญญา (สืบค้นเม่ือ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘). 
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- ต้องเป็นเครื่องหมายที่สามารถแยกให้เห็นถึงความแตกต่างของสินค้าหรือบริการ  
ที่ยื่นขอจดทะเบียนกับสินค้าหรือบริการของบุคคลอ่ืน 

- ต้องไม่เป็นเครื่องหมายท่ีเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ที่เป็นที่รู้จักท่ัวไป 

- ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่บรรยายหรือบ่งถึงคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า 
หรือบริการที่ต้องการจะขอรับจดทะเบียน 

ข) ระบบการให้ความคุ้มครอง กรณีเครื่องหมายทางการค้า 
ใช้ระบบการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองในประเทศฟิลิปปินส์

เมื่อจดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์แล้วเท่านั้น โดยที่สามารถยื่นขอรับความคุ้มครองต่อ
ส านักงานทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Office)  

ใช้ระบบยื่นก่อนมีสิทธิดีกว่า (First to file system) และระบบการเพิกถอนการจดทะเบียน
โดยอาศัยสิทธิการใช้เครื่องหมายมาก่อน 

ค) สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน 
เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ได้รับการจดทะเบียนย่อมมีสิทธิ  

แต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้า หรือเครื่องหมายบริการกับบริการที่ได้รับ 
การจดทะเบียนนั้นในประเทศฟิลิปปินส์ และมีสิทธิห้ามบุคคลอ่ืนใช้เครื่องหมายการค้าหรือบริการ
ที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันจนอาจท าให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดโดยไม่ได้รับอนุญาต 

กฏหมายบังคับว่าต้องแสดงสัญลักษณ์ให้เห็นว่าเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน อาทิ 

ค าว่า “Reg. Phil. Pat. Off.” “TM” หรือสัญลักษณ์  สินค้าที่ผลิตภายใต้สัญญาอนุญาต
จ าเป็นต้องมีสัญลักษณ์ดังกล่าวเช่นเดียวกัน 

ง) อายุและการต่ออายุความคุ้มครอง 
อายุความคุ้มครอง ๑๐ ปี นับแต่จดทะเบียน และต่ออายุได้ทุก ๑๐ ปี เมื่อยื่นขอต่ออายุ

ทะเบียนเครื่องหมายการค้ากฎหมายบังคับว่าต้องพิสูจน์การใช้เครื่องหมายการค้า โดยต้องน าส่ง
ฉลากสินค้าที่ใช้จริงอย่างน้อย ๕ ใบ 

จ) การเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 
ผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนได้ในกรณีดังนี้ 

- ไม่เคยมีการใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนนั้นเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกิน
กว่า ๓ ปี นับแต่วันจดทะเบียน หรือในระหว่าง ๓ ปี ก่อนที่จะมีการขอให้เพิกถอน
การจดทะเบียนมิได้มีการใช้เครื่องหมายการค้าโดยสุจริต 
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๒-๑๒๔ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

- ผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น หาก
แสดงได้ว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้า 
จดทะเบียน 

- เครื่องหมายการค้านั้นไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียน 

- เครื่องหมายการค้านั้นเป็นเคร่ืองหมายต้องห้ามรับจดทะเบียน 

- เครื่องหมายการค้านั้นเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้ามีการจดทะเบียน
เอาไว้ก่อนแล้ว 

- เครื่องหมายการค้านั้นขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

- เครื่องหมายการค้านั้นกลายเป็นสิ่งสามัญทางการค้าขาย 

ฉ) การโอนสิทธิ 
การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้ากฎหมายต้องบันทึกการโอนต่อส านักงานทรัพย์สินทาง

ปัญญา โดยการโอนต้องโอนพร้อมกู๊ดวิลล์ทางธุรกิจ และต้องใช้เอกสารประกอบ ดังนี้ 

(๑) หนังสือสัญญาโอนรับรองโดยเจ้าหน้าที่โนตารีพับลิคและนิติกรณ์ (Legalization 
หรือ การขอรับรองเอกสาร)  

(๒) หนังสือมอบอ านาจจากผู้รับโอน ซึ่งอาจระบุไว้ในสัญญาโอน 

ช) การอนุญาตให้ใช้สิทธิ 
การอนุญาตให้ใช้สิทธิอาจจดทะเบียนสัญญาอนุญาตต่อส านักงานข้อมูล ข่าวสารและ  

การถ่ายทอดเทคโนโลยี (Documentation, Information and Technology Transfer Bureau) 
และบันทึก การสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าต่อส านักงานเครื่องหมายการค้า 
(Bureau of Trademark)  แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายไม่ได้บังคับให้ท า 

กฎหมายไม่บังคับให้จดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าต่อส านักงาน 
ข้อมูล ข่าวสารและการถ่ายทอดเทคโนโลยี หากสัญญาการอนุญาตนั้นมีข้อสัญญาตามที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ครบถ้วนและไม่มีข้อสัญญาที่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  
การจดทะเบียนสัญญาอนุญาต นั้นอาจจ าเป็นต้องท าเมื่อคู่สัญญาต้องการการยกเว้นจาก
บทบัญญัติของประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หรือหากต้องการสิทธิประโยชน์เรื่องอัตรา
ภาษีตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศเรื่องอัตราค่าภาษี  

เอกสารประกอบการขออนุญาต มีดังนี้ 
(๑) ค าขอรับจดทะเบียนรับรองโดยเจ้าหน้าที่โนตารีพับลิค 
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(๒) ต้นฉบับและส าเนาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิจ านวน ๒ ชุด รับรองโดยเจ้าหน้าที่ 
โนตารีพับลิค 

(๓) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจากส านักงาน (The Bureau of Internal 
Revenue registration certificate) ของผู้รับอนุญาตจ านวน ๒ ชุด รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

ตัวอย่างของกฎหมายย่อยอ่ืนที่ก าหนดเนื้อหาด้านทรัพย์สินทางปัญญา มีดังนี้ 

๒.๗.๒ Republic Act 9239 Optical Media Act๒๓๒ 

Republic Act 9239 Optical Media Act เป็นกฎหมายการวางระเบียบของรัฐด้าน 
การผลิต การท าต้นฉบับ (mastering) ท าส าเนา (replication) น าเข้า หรือส่งออกสื่อที่ใช้งานด้าน
โสตทัศนูปกรณ์โดยอยู่ภายใต้การดูแลของ the Optical Media Board (OMB) ซึ่งได้รับการจัดต้ัง
ข้ึนตามกฤษฎีกาประธานาธิบดี เลขที่ ๑๙๘๗  

OMB บังคับให้ผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้ ต้องลงทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาตก่อน
การด าเนินกิจการ (ซึ่งรวมถึงก่อนการขอใบอณุญาต หรอืการจดทะเบียนกิจการที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ) 
โดยใบอนุญาตมีอายุ ๓ ปี และสามารถส่งใบค าร้องยื่นแก้ไขหรือต่ออายุได้๒๓๓ 

(๑) การน าเข้า ส่งออก ครอบรัฐบัญญัติครอง จ าหน่ายหรือเผยเพร่ สื่อที่ใช้งานด้าน
โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์การผลิตส่วนประกอบ และอุปกรณ์เสริมเพื่อใช้ใน 
การผลิต ท าต้นฉบับหรือท าส าเนาสื่อด้านโสตทัศนูปกรณ์ 

(๒) การครองครอง หรือการด าเนินการผลิตอุปกรณ์ ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม 
หรือการได้มาเพื่อมีไว้ในครอบครอง จ าหน่าย หรือการใช้อุปกรณ์การผลิตเพื่อ
ผลิต ท าต้นฉบับหรือท าส าเนาสื่อด้านโสตทัศนูปกรณ์ 

(๓) การท าต้นฉบับ ผลิต ท าส าเนา น าเข้าหรือส่งออกสื่อด้านโสตทัศนูปกรณ์ 

๒.๗.๓ Republic Act 8792 Electronic Commerce Act๒๓๔ 

RA 8792 Electronic Commerce Act เป็นกฎหมายหลักที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology: IT) ของประเทศฟิลิปปินส์ ตราขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อการส่งเสริม 
การท าธุรกกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐและประชาชน โดยที่กฎหมายนี้ รวมกับเรื่องการท า

                                                   
๒๓๒ http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ph/ph066en.pdf (สืบค้นวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
๒๓๓ Section 13 of RA 9239 Optical Media Act of 2003 (http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ph/ph066en.pdf) 
๒๓๔ RA 8792 (2000). http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ph/ph022en.pdf (สืบค้นเม่ือ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ph/ph066en.pdf
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ph/ph022en.pdf
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๒-๑๒๖ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

สัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ ลายมืออิเล็กทรอนิกส์ และพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ เข้าไว้
ด้วยกัน  

ส่วนในด้านอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Cybercrime) ประเทศฟิลิปปินส์มีกฎหมาย 
อีกฉบับ คือ RA 10175 Cybercrime Prevention Act of (2012)๒๓๕ ซึ่ งประกาศใช้ เมื่ อวันที่ 
๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ก าหนดโทษให้กับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์หลายแบบ เช่น การดักฟัง  
การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การรบกวนการท างานของคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อการหลอกลวง เช่น การท า phishing๒๓๖  

ความผิดของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ (๑) ความผิด
ต่อการรักษาความลับ ความสมบูรณ์และความพร้อมใช้งานของข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์  
(๒) ความผิดท่ีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ (๓) ความผิดท่ีเกี่ยวกับเนื้อหา๒๓๗ 

นอกจากนี้  มีกฎหมายหลักและกฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
มากกว่า ๔๐ ฉบับ เช่น  

-  Philippine Technology Transfer Act of 2009 (RA 10055) (2010)  
-  Philippine Plant Variety Protection Act of 2002 (RA 9168) (2002) 
-  Republic Act No. 9150 entitled 'An Act for the Protection of Layout-

Designs (Topographies) of Integrated Circuits (2001) 
-  Inventors and Invention Incentive Act of Philippines (RA No. 7459) 
-  Food, Drug, and Cosmetic Act (RA 3720) 
-  Anti-Graft and Corrupt Practices (RA No. 3019) 
-  An Act to Regulate and Control the Manufacture, Importation, Labeling, 

Advertising, and Sale of Livestock and Poultry Feeds and Providing 
Funds (RA 1556) 

-  Revised Penal Code (Act No. 3815 of December 8, 1930) เป็นต้น๒๓๘ 

                                                   
๒๓๕ http://www.gov.ph/2012/09/12/republic-act-no-10175/ (สืบค้น ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
๒๓๖ https://www.blognone.com/node/36241 (สืบค้นเม่ือ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
๒๓๗ Chapter IIm Section 4 Punishable Acts of the Cybercrime Prevention Act of 2012 (RA 10175) 
๒๓๘ รายชื่อกฎหมายหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา (http://www.wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=PH) 

http://www.gov.ph/2012/09/12/republic-act-no-10175/
https://www.blognone.com/node/36241
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๒.๘ กลไกการระงับข้อพิพาท 

การระงับข้อพิพาทในประเทศฟิลิปปินส์นั้น ก าหนดอยู่ใน Republic Act No. 9285 
(2004) หรือที่เรียกว่า Alternative Dispute Resolution (ADR) Act ซึ่งให้นิยามการระงับข้อพิพาท
ว่า กระบวนการใด ๆ ที่ใช้ในการระงับข้อพิพาท ที่ไม่ใช่การฟ้องศาลหรือกระบวนการที่มีเจ้าหน้าที่
ของรัฐเข้าไปมีส่วนร่วม ซึ่งบุคคลที่สามนั้นจะต้องเป็นผู้ที่เป็นกลางและเข้าร่วมในการระงับ  
ข้อพิพาท ซึ่งรวมถึงอนุญาโตตุลาการ การไกล่เกลี่ย และการประนีประนอมยอมความ  

ในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงกลไกระงับข้อพิพาท และอนุญาโตตุลาการ ตลอดจน
ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ีใช้เป็นหลักของการระงับข้อพิพาท  

RA No. 9285 (2004) ADR Act ก าหนดนิยามว่า ผู้ให้การบริการด้านการระงับข้อพิพาท
ทางเลือก (Alternative Dispute Resolution (ADR) Provider) หมายถึง หน่วยงานหรือบุคคลที่
ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นผู้ไกล่เกลี่ย (mediator) ผู้ประนีประนอม (conciliator) อนุญาโตตุลาการ 
(arbitrator) และดะโต๊ะยุติธรรม (neutral evaluator)๒๓๙  

การไกล่เกลี่ย (mediation) เรียกได้ว่าเป็นกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยการตกลง
ยินยอม ของคู่กรณีเอง โดยมีบุคคลที่สาม คือ ผู้ไกล่เกลี่ย เป็นคนกลางเข้าช่วยเหลือ เสนอแนะ  
รวมถึงหาทางเลือกในการยุติปัญหาอันไปสู่ข้อตกลงอันเป็นที่ยอมรับได้ของคู่กรณี  การไกล่เกลี่ย
เป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งอยู่คู่สังคมโลกมาเป็นเวลานาน ซึ่งวิธีการ  ระงับข้อพิพาทนั้น ในอดีตผู้น า
ชุมชนหรือผู้อาวุโสที่เป็นบุคคลอันเป็นที่เคารพนับถือ จะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยระหว่างคนในชุมชน 
ตัวอย่างเช่น ในฟิลิปปินส์ ได้ก าหนดให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนจึงจะฟ้องคดีได้ ส าหรับใน
ประเทศไทยได้น าระบบไกล่เกลี่ยมาใช้ตามที่บัญญัติไว้ในประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
พ.ศ. ๒๔๗๗ แต่เริ่มน า มาใช้อย่างจริงจังเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยเริ่มเป็นครั้งแรกที่ศาลแพ่ง๒๔๐  

RA No. 9285 (2004) ADR Act๒๔๑ ก าหนดกฎการไกล่เกลี่ยไว้ ๑๐ ข้อ ซึ่งครอบคลุมเรื่อง 
ข้อก าหนดทั่วไป การคัดเลือกและจรรยาบรรณของผู้ไกล่เกลี่ย สถานที่ การปฎิบัติ ความตกลงผล
การไกล่เกลี่ย เป็นต้น 

                                                   
๒๓๙ ผู้ไกล่เกลี่ย หรือ ผู้ประนปีระนอม หมายถึง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้รบัผิดชอบราชการศาลเพ่ือให้ท าหนา้ที่เป็นคนกลาง
ช่วยเหลือศาลในการไกล่เกลีย่ข้อพิพาท  
ดะโต๊ะยุติธรรม คือ ข้าราชการผู้มีอ านาจและหนา้ที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีในแผลนกคดีครอบครวัและมรดกของประชาชน 
ผู้นับถือศาสนาอิสลาม เพ่ือให้การพิจารณาคดีเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามและเป็นธรรมตามวิถีชีวิตของชาวมุสลิม 
(http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/elaw_parcy/download/article/article_20111018111947.doc) 
๒๔๐ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ช้ันบังคับคดี” 
http://website2556.moj.go.th/upload/main_magazine/uploadfiles/757col_3591.pdf (สืบค้นเม่ือ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
๒๔๑ Chapter 3, Article 3.1 - 3.26 

http://website2556.moj.go.th/upload/main_magazine/uploadfiles/757col_3591.pdf
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๒-๑๒๘ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

การอนุญาโตตุลาการ (arbitration) เป็นหนึ่งในการระงับข้อพิพาททางเลือก (ADR) ท่ี
น ามาใช้ในกลไกการระงับข้อพิพาทของอาเซียนในปัจจุบัน อนุญาโตตุลาการ หรือผู้ประเมินข้อ
พิพาทที่เป็นกลางและก าหนดว่ากระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นให้พิจารณาจากข้อตกลง
ระหว่างประเทศ ๒ ฉบับ คือ "Model Law" ซึ่งในที่นี้หมายถึง Model Law on International 
Commercial Arbitration ของคณะกรรมาธิการสหประชาชา ติว่ า ด้วยกฎหมายกา รค้า 
ระหว่างประเทศ (United Nations Commission on International Trade Law) และ “New York 
Convention" ซึ่งหมายถึง United Nations Convention on the Recognition and Enforcement 
of Foreign Arbitral Awards  

ส าหรับแนวทางการปฏิบัติเรื่องกระบวนการอนุญาโตตุลาการอยู่ในลักษณะ ad hoc  
ในระดับสถาบัน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะส าหรับการระงับข้อพิพาทแบบ ad hoc นั้น กฎหมาย
ประเทศฟิลิปปินส์ให้คู่สัญญามีสิทธิเลือกอนุญาโตตุลาการ และเลือกกระบวนการ รวมถึงกฎของ
สถาบันอนุญาโตตุลาการ ตราบเท่าที่ข้อก าหนดหลักส าหรับการใช้อนุญาโตตุลาการ หรือ  
ความยินยอมนั้นคงอยู่ รัฐอนุญาตให้คู่สัญญาใช้อนุญาโตตุลาการในลักษณะที่ระบุเงื่อนไขยาก 

กระบวนการอนุญาโตตุลาการนั้นไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย  อยู่ในศีลธรรม ไม่ขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อย๒๔๒  

กฎหมายยังก าหนดต่อไปว่า คู่สัญญาอาจใช้อนุญาโตตุลาการเพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างกัน 
และอาจระบุในสัญญาว่าจะใช้กระบวนการดังกล่าวหากเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม 
สัญญานั้นจะต้องเป็นสัญญาที่สมบูรณ์และสามารถบังคับใช้ได้  

อนุญาโตตุลาการผ่านทางสถาบันนั้นจะกระท าการผ่านหน่วยงาน อาทิ  ศาล
อนุญาโตตุลาการ สมาคมการค้า และศูนย์อนุญาโตตุลาการ โดยแต่ละแห่งนั้นมีกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการที่แตกต่างกัน หน่วยงานต่าง ๆ ที่กล่าวถึงนี้ไม่ได้เข้าร่วมในการไกล่เกลี่ย  
ข้อพิพาทแต่ช่วยด าเนินการต้ังคณะอนุญาโตตุลาการและก าหนดกฎที่จะใช้ในกระบวนการ 
ส าหรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศนั้น กฎของหน่วยงานที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ 
International Chamber of Commerce (ICC) Hongkong International Arbitration Centre  
(HKIAC) และ Singapore International Arbitration Centre (SIAC)   

อย่างไรก็ตาม กฎของหน่วยงานด้านอนุญาโตตุลาการ ดังกล่าวไม่ได้ครอบคลุม
รายละเอียดของกระบวนการอนุญาโตตุลาการ กฎจะครอบคุลมถึงการเริ่มกระบวนการ

                                                   
๒๔๒ Civil Code Article 1306. 
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๒-๑๒๙ 

อนุญาโตตุลาการ การน าเสนอค าตอบและการน าเสนอข้อโต้แย้ง การแต่งต้ังอนุญาโตตุลาการและ
ราคาและค่าธรรมเนียม ดังนั้น หากไม่มีสัญญา ประเด็นเรื่องกระบวนการที่เฉพาะเจาะจงนั้นจะ
เป็นอ านาจหน้าที่ของอนุญาโตตุลาการที่จะพิจารณาตัดสิน  

ส าหรับอนุญาโตตุลาการเรื่องการค้าระหว่างประเทศนั้น จะต้องพิจารณาจาก RA No. 
9285 (2004) ADR Act โดยจะใช้เป็นส่วนเพิ่มเติมของความตกลงระหว่างคู่สัญญา และยังมี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ มาตรา ๒๐๒๘ ถึง มาตรา ๒๐๔๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง๒๔๓  
สนธิสัญญาระหว่างประเทศ เช่น Model law และ New York Convention และกรณีของการระงับ
ข้อพิพาทในอาเซียนจะต้องพิจารณาตามพิธีสารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทของอาเซียน (ASEAN 
Protocol on Enhanced ASEAN Dispute Settlement Mechanism: EDSM) ซึ่งเป็นสนธิสัญญา
ที่ก าหนดกลไกระงับข้อพิพาททางเศรษฐกิจในอาเซียนโดยเฉพาะ จัดท าขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อ
ทดแทนพิธีสารว่าด้วยการระงับข้อพิพาท ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๓๙  และเป็นบทบัญญัติที่ก าหนด
ขั้นตอนการระงับข้อพิพาทอันมีขอบเขตครอบคลุมข้อพิพาทที่เกิดขึ้นภายใต้ความตกลงว่าด้วย 
การเสริมสร้างความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจของอาเซียนซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพิธีสารแก้ไขกรอบ
ความตกลงว่าด้วยการเสริมสร้าง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน และความตกลงอาเซียน

                                                   
๒๔๓ ARTICLE 2037. A compromise has upon the parties the effect and authority of res judicata; but there shall be no 
execution except in compliance with a judicial compromise.  

ARTICLE 2038. A compromise in which there is mistake, fraud, violence, intimidation, undue influence, or 
falsity of documents, is subject to the provisions of article 1330 of this Code.  However, one of the parties cannot set 
up a mistake of fact as against the other if the latter, by virtue of the compromise, has withdrawn from a litigation 
already commenced.  

ARTICLE 2039. When the parties compromise generally on all differences which they might have with each 
other, the discovery of documents referring to one or more but not to all of the questions settled shall not itself be a 
cause for annulment or rescission of the compromise, unless said documents have been concealed by one of the 
parties.  But the compromise may be annulled or rescinded if it refers only to one thing to which one of the parties has 
no right, as shown by the newly-discovered documents.  

ARTICLE 2040. If after a litigation has been decided by a final judgment, a compromise should be agreed 
upon, either or both parties being unaware of the existence of the final judgment, the compromise maybe rescinded.  
Ignorance of a judgment which may be revoked or set aside is not a valid ground for attacking a compromise.  

ARTICLE 2041. If one of the parties fails or refuses to abide by the compromise, the other party may either 
enforce the compromise or regard it as rescinded and insist upon his original demand.  

ARTICLE 2042. The same persons who may enter into a compromise may submit their controversies to one 
or more arbitrators for decision.  

ARTICLE 2043. The provisions of the preceding Chapter upon compromises shall also be applicable to 
arbitrations.  

ARTICLE 2044. Any stipulation that the arbitrators' award or decision shall be final, is valid, without 
prejudice to articles 2038, 2039, and 2040.  

ARTICLE 2045. Any clause giving one of the parties power to choose more arbitrators than the other is void 
and of no effect.  

ARTICLE 2046. The appointment of arbitrators and the procedure for arbitration shall be governed by the 
provisions of such rules of court as the Supreme Court shall promulgate. 
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๒-๑๓๐ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

ที่ระบุไว้ในส่วนแนบท้ายที่ ๑ ของพิธีสารฯ และความตกลงว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือทาง
เศรษฐกจิของอาเซียนที่จะมีขึ้นในอนาคต 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ประเทศสมาชิกมีสิทธิจะฟ้องคดีภายใต้กลไกการระงับข้อพิพาทของ
อาเซียน หรือกลไกการระงับข้อพิพาทภายใต้กรอบความร่วมมืออ่ืน เช่น การระงับข้อพิพาทของ 
กฎบัตรสหประชาชาติ (United Nations Charter) หรือกฎหมายตราสารระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ที่
เป็นประเทศสมาชิกคู่พิพาทเป็นภาคีเพื่อยุติข้อพิพาท หรือจะเปลี่ยนไปใช้ กลไกการระงับข้อพิพาท
อ่ืนเมื่อใดก็ได้ แต่จะต้องกระท าก่อนมีค าขอให้ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจ   (ASEAN 
Senior Economic Officials Meeting: SEOM)๒๔๔ ต้ังคณะผู้พิจารณา๒๔๕  พิธีสาร EDSM มีล าดับ
ขั้นตอนในกลไกการระงับข้อพิพาทไว้ ดังนี้๒๔๖ 

๑. การระงับข้อพิพาทโดยสมาชิกคู่พิพาท 
๑.๑) การระงับข้อพิพาทโดยการปรึกษาหารือ (Consultations) การปรึกษาหารือถือเป็น

ขั้นตอนแรกของการเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทภายใต้พิธีสาร EDSM ในกรณีที่ประเทศ
สมาชิกเห็นว่า สิทธิประโยชน์ของตนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมภายใต้พิธีสาร EDSM ถูกกระทบ 
เนื่องจากประเทศสมาชิกอ่ืนใช้มาตรการที่ขัดต่อพิธีสาร EDSM หรือมีสถานการณ์ใด ๆ เกิดขึ้น  
ก็สามารถด าเนินการหารือกับประเทศสมาชิกที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อยุติ  อันเป็นที่พอใจของทั้งสอง
ฝ่าย๒๔๗ 

๑.๒) การระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (Good Offices, Conciliation or 
Mediation) ประเทศคู่พิพาทสามารถเลือกใช้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ โดยการใช้คนกลางที่
น่าเชื่อถือ (Good Offices) หรือใช้การประนีประนอม (Conciliation) หรือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
(Mediation) โดยจะเริ่มใช้หรือเลือกใช้เมื่อใดก็ได้ อย่างไรก็ดี หากเลือกใช้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
แล้ว จะต้องยุติการใช้กระบวนการดังกล่าวก่อนที่จะขอให้จัดต้ังคณะผู้พิจารณา๒๔๘ ทั้งนี้ คู่พิพาท 
อาจตกลงที่จะใช้การไกล่เกลี่ยควบคู่กับการด าเนินการตามพิธีสารฯ ก็ได้ โดยเลขาธิการอาเซียน
อาจเสนอเป็นคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกก็ได้๒๔๙ 

 

                                                   
๒๔๔ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงที่รับผิดชอบงานเศรษฐกิจของอาเซียน ท าหน้าที่ดูแลความร่วมมือของอาเซียนด้านเศรษฐกิจ  
๒๔๕ ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism2004, Article 1.3 
๒๔๖ พุทธชาติ บุญกล่อม, “กลไกในการระงับข้อพิพาทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ศึกษาเฉพาะ  กรณีละเมิดพันธกรณีด้าน
การค้าและการลงทุน” http://libdcms.nida.ac.th/thesis6/2557/b185197.pdf (สืบค้นเม่ือ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘). 
๒๔๗ ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism2004, Article 3.2 
๒๔๘ ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism2004, Article 4.1 
๒๔๙ ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism2004, Article 4.2 

http://libdcms.nida.ac.th/thesis6/2557/b185197.pdf
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๒-๑๓๑ 

๒. การระงับข้อพิพาทโดยคณะผู้พิจารณา 
๒.๑) กลไกการระงับข้อพิพาทของพิธีสาร EDSM นั้น ใช้หลัก Negative Consensus 

เช่นเดียวกับกลไกการระงับข้อพิพาทของ WTO (DSU) ซึ่งในการพิจารณาค าขอให้ต้ังคณะ 
ผู้พิจารณา๒๕๐ การรับรองรายงานของคณะผู้พิจารณาและรายงานขององค์กรอุทธรณ์๒๕๑ รวมไปถึง
ถึงการอนุญาตให้ฝ่ายที่ชนะคดีท าการตอบโต้๒๕๒ ในกรณีฝ่ายที่แพ้คดีไม่ยอมปฏิบัติตามค าตัดสิน 
หรือการอนุญาตให้ท าการตอบโต้แทบไม่สามารถกระท าได้ เว้นแต่สมาชิกทั้ งหมดรวมทั้งฝ่ายที่
ฟ้องร้องคดีมีฉันทามติไม่ให้ต้ังคณะผู้พิจารณา หรือไม่รับรองรายงานค าตัดสิน หรือไม่อนุญาตให้
ท าการตอบโต้ 

๓. การอุทธรณ์ค าวินิจฉัยข้อพิพาท 
พิธีสาร EDSM ก าหนดให้ต้ังองค์กรอุทธรณ์ (appellate body) ตามค าตัดสินของคณะ 

ผู้พิจารณา๒๕๓ อย่างไรก็ดี สมาชิกองค์กรอุทธรณ์จะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาคดีพิพาทที่ตนมี
ส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อม๒๕๔ 

ทั้งนี้ องค์กรอุทธรณ์จะต้องพิจารณาและท ารายงานค าตัดสินให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน หรือ
ส าหรับกรณีขอขยายเวลา ไม่เกิน ๙๐ วัน ในทุกกรณี โดยจะพิจารณาเฉพาะประเด็นกฎหมายซึ่ง
ได้ยกขึ้นว่า กล่าวแล้วในรายงานของคณะผู้พิจารณา และการตีความข้อกฎหมายของคณะ  
ผู้พิจารณาเท่านั้น โดย องค์กรอุทธรณ์อาจตัดสินให้ยืนตาม หรือแก้ไข หรือกลับ ค าตัดสินของคณะ
ผู้พิจารณา๒๕๕ 

ที่ประชุม SEOM จะรับรองรายงานขององค์กรอุทธรณ์ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ส่ง
รายงานดังกล่าว ให้สมาชิกองค์กรอุทธรณ์พิจารณาเว้นแต่ SEOM มีฉันทามติไม่รับรองรายงาน
ดังกล่าว๒๕๖ 

๔. การปฏิบัติตามค าวินิจฉัยข้อพิพาท 
ในกรณีที่ประเทศสมาชิกใช้มาตรการที่ไม่สอดคล้องกับพันธกรณีแห่งความตกลงฯ  

คณะผู้พิจารณาหรือองค์กรอุทธรณ์จะต้องมีค าตัดสินให้ประเทศสมาชิกฝ่ายที่แพ้คดีปรับมาตรการ

                                                   
๒๕๐ ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism2004, Article 5.1 
๒๕๑ ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism2004, Article 9.1 
๒๕๒ ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism2004, Article 16.1 
๒๕๓ ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism2004, Article 12.1 
๒๕๔ ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism2004, Article 12.2 
๒๕๕ ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism2004, Article 12.5 and 12.6 
๒๕๖ ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism2004, Article 13.1 
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๒-๑๓๒ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

ใหส้อดคล้องกับความตกลงฯนั้น ภายใน ๖๐ วัน หรือตามระยะเวลาที่ขอขยาย โดยไม่เป็นการเพิ่ม
หรือลดสิทธิภายใต้ความตกลงฯ๒๕๗ 

หัวใจส าคัญของพิธีสาร EDSM ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๗ คือ การจัดต้ังคณะพิจารณา 
(Panels) และองค์กรอุทธรณ์ (Appellate Body) ให้สอดคล้องกับกระบวนการภายใต้องค์การ
การค้าโลก (WTO) ทั้งนี้ พิธีสาร EDSM สนับสนุนให้รัฐสมาชิกหาทางระงับข้อพิพาทระหว่างกัน 
โดยวิธีปรึกษาหารือ  หรือการใช้คนกลางที่น่าเชื่อถือ การประนีประนอม และการไกล่เกลี่ย ก่อนที่
จะเลือกใช้วิธีการระงับข้อพิพาทอย่างเป็นทางการของคณะพิจารณาและองค์กรอุทธรณ์   ซึ่งหาก
มาสู่ขั้นตอนของคณะพิจารณาหรือองค์กรอุทธรณ์มีข้อตัดสินและข้อเสนอแนะออกมาแล้ว  
รัฐสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามข้อตัดสินและข้อเสนอแนะนั้น โดยหากไม่ปฏิบัติตาม รัฐที่เป็นฝ่าย
เสียหายอาจขอให้มีการชดใช้ค่าเสียหาย หรือขอที่จะระงับการให้สิทธิพิเศษทางการค้ากับรัฐ
คู่กรณีของตน ๒๕๘ 

ส าหรับอนุญาโตตุลาการในประเทศนั้น Republic Act No. 9285 เป็นกฎหมายหลักที่ใช้
เพื่อเสริมข้อตกลงของคู่สัญญา รวมถึง Republic No. 876 และ Model Law 

ขอบเขตของบทบัญญัติเรื่องอนุญาโตตุลาการ 

คู่สัญญามีสิทธิที่จะเลือกว่าข้อพิพาทใดและประเด็นใดบ้างที่จะอ้างถึงอนุญาโตตุลาการ 
อย่างไรก็ตาม เรื่องดังต่อไปนี้ไม่สามารถระงับข้อพิพาทผ่านทางอนุญาโตตุลาการได้  

- ข้อพิพาทเรื่องแรงงาน ที่ครอบคลุมโดย Presidential Decree No. 442  
- ข้อพิพาทที่เกี่ยวกับสถานะทางแพ่งของบุคคล  
- ข้อพิพาทเรื่องความสมบูรณ์ของการสมรส  
- ข้อพิพาทเรื่องขอบเขตอ านาจของศาล 
- ข้อพิพาทเรื่องความชอบธรรมในอนาคต 
- ข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการแยกกันตามกฎหมาย 
- ข้อพิพาทที่เกี่ยวกับความรับผิดทางอาญา และ  
- ข้อพิพาทที่ตามกฎหมายไม่สามารถประนีประนอมได้๒๕๙  

                                                   
๒๕๗ ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism2004, Article 14.1-14.2, 15.1-15.2 
๒๕๘ ASEAN Secretariat, “ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism,” 
http://www.asean.org/news/item/asean-protocol-on-enhanced-dispute-settlement-mechanism (สืบค้นเม่ือ ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๗). 
๒๕๙ Republic Act No. 9285, Section 6 
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๒-๑๓๓ 

หากเป็นการระงับข้อพิพาทผ่านทางศาล๒๖๐ (ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ใช้เป็นหลักของ 
การระงับข้อพิพาท) Resolution No. 02-04 ได้ก าหนดการด าเนินการตามกฎและระเบียบเรื่อง 
การระงับข้อพิพาท แนวทางการด าเนินการไกล่เกลี่ย รวมถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้ที่มี  
ส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการประนีประนอมยอมความ เพื่อใช้เป็นหลักการปกครองและอ้างอิงใน  
การด าเนินการไกล่เกลี่ยทางศาล อาทิ ผู้บริหารงานศาลมีหน้าที่ก ากับดูและและท าให้มั่นใจว่าคดี
ได้รับการไกล่เกลี่ยอย่างเหมาะสม ผู้พิพากษาฝ่ายบริหาร (executive judge) มีหน้าที่แนะน าและ
ส่งต่อคดีความเพื่อรับการไกล่เกลี่ย รวมไปถึงให้กความช่ยเหลือต่อผู้พิพากษาและบุคลากรของ
ศาล ๒๖๑ 

โดยสรุป การระงับข้อพิพาทในประเทศฟิลิปปินส์อยู่บนฐานของกฎหมายทั้งในประเทศ
และระหว่างประเทศอย่าง Model Law และ New York Convention ซึ่งมีลักษณะตามอย่างสากล
ทั่วไป เช่น ให้อิสระแก่คู่สัญญาในการก าหนดประเด็นที่จะเข้าสู่อนุญาโตตุลาการ  นอกจากนี้ ใน
กรณีที่เป็นข้อพิพาททางเศรษฐกิจระหว่างประเทศอาเซียนยังสามารถอ้างอิงถึงพิธีสาร EDSM ซึ่งมี
ลักษณะสอดคล้องกับกระบวนการภายใต้องค์การการค้าโลก 

สรุป 

ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีปัจจัยที่น่าดึงดูดต่อการเข้าไปลงทุนและประกอบธุรกิจใน
หลายด้าน เช่น มีทรัพยากรบุคคลจ านวนมากที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้และเป็นมิตรกับ
ชาวต่างชาติ ค่าจ้างแรงงานท่ีค่อนข้างต่ า  มีตลาดภายในประเทศขนาดใหญ่ และยังม ี
แหล่งทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ อาทิ ทองค า ทองแดง โครเมียม นิกเกิล รวมทั้งสัตว์น้ าและพืชผล
ทางการเกษตรต่าง ๆ อุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพในการลงทุนในฟิลิปปินส์ ได้แก ่

                                                   
๒๖๐ ในที่นี้หมายถึง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล ซ่ึงในทางปฎิบัติเกิดจากการน าคดีเขา้สู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ ๒ ทาง คือ 

๑. ศาลไกล่เกลี่ยเอง เป็นกรณีที่ผู้พิพากษาเจ้าของส านวนเปน็ฝ่ายเร่ิมไกล่เกลี่ยเอง ในห้องพิจารณา  หรือแนะน า
ชักชวนให้คู่ความส่งคดีเข้าสู่ระบบไกลเ่กลี่ย 

๒. คู่ความขอให้ศาลไกล่เกลี่ย  มักเป็นกรณีที่ผู้พิพากษาเจ้าของส านวนได้ด าเนนิการ ไกล่เกลี่ยเองในห้องพิจารณา
แล้ว แต่คู่ความตกลงกันไม่ได้ ต่อมาภายหลังคู่ความประสงค์จะใหศ้าลไกล่เกลี่ย  จึงแถลงขอให้ ผู้พิพากษา
เจ้าของส านวนไกล่เกลี่ยหรือส่งคดีเขา้สู่ระบบไกล่เกลี่ย 

โดยผลของการไกล่เกลี่ยนั้น คู่ความประสงค์จะให้มีผลเป็นการระงับข้อพิพาทได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ดังนี ้
(1) คู่ความยอมความกันโดยท าสญัญาประนีประนอมยอมความ และศาลมีค าพิพพากษาตามยอม 
(2) โจทก์ถอนฟอ้ง ผลของการไกลเกลี่ยโดยโจทกถ์อนฟอ้งนี ้ ถือว่การไกล่เกลี่ยส าเร็จทั้งหมดเชน่เดียวกัน 
(3) คู่ความรบัข้อเทจ็จริง กรณีนี้ถือว่าผลของการไกล่เกลี่ยส าเร็จเพยีงบางส่วน แต่ก็ท าให้คูค่วาม เข้าใจถึงปัญหาข้อพพิาท

และแนวทางการด าเนินคดขีองตนต่อไป 
โชติช่วง ทัพวงศ์. “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล” http://www.adro.coj.go.th/userfiles/file/CM-InCourtMediation.pdf (สืบค้น
เม่ือ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
๒๖๑ Philippines Mediation Center, “Annex I A.M. No.04-3-15-SC-PHILJA,” 
http://pmc.judiciary.gov.ph/downloads/ADR_Operations_Manual_-_AM_No_04-03-15_SC.pdf (สืบค้นเม่ือ ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๗). 

http://www.adro.coj.go.th/userfiles/file/CM-InCourtMediation.pdf
http://pmc.judiciary.gov.ph/downloads/ADR_Operations_Manual_-_AM_No_04-03-15_SC.pdf


โครงการวิจัย เรื่อง “กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์” 

๒-๑๓๔ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

- การแปรรูปสินค้าเกษตร ตัวอย่างบริษัทไทยที่ประสบความส าเร็จ เช่น บริษัท 
Alliance Tuna International Inc. และเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

- อุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุ ดิบจากทรัพยากรธรรมชาติ เช่น เหมืองแร่ และ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น วัสดุก่อสร้าง 

- อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน รัฐบาลฟิลิปปินส์ให้ความส าคัญกับอุตสาหกรรม
ชนิดนี้สูง และได้สร้างอุทยานวิทยาศาสตร์และไอทีไซเบอร์ไหลายแห่ง เขตที่
น่าลงทุน คือ มะนิลา และจังหวัดใกล้เคียง ลูซอนกลาง และทากาล็อกใต้ 

- การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและที่พักอาศัยราคาถูก 

- กิจการโรงพยาบาล ฟิลิปปินส์มีบุคลากรด้านการแพทย์และพยาบาลจ านวน
มาก เครือโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ของไทยได้เข้าไปลงทุนในฟิลิปปินส์ในนาม 
Asian Hospital ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗  

- อุตสาหกรรมกระดาษ และอุตสาหกรรมการผลิตกระเบื้อง ซึ่งมีโรงงานของ
บริษัทในเครือ SCG คือบริษัท UPPC (ผลิตกระดาษ) และบริษัท Mariwasa 
Siam Ceramics, Inc. (ผลิตกระเบื้อง) เข้ามาลงทุน 

อย่างไรก็ดี ประเทศฟิลิปปินส์มีข้อจ ากัดบางประการที่นักลงทุนไทยควรจะพิจารณา ดังนี้  

๑. การลงทุนในประเทศฟิลิปปินส์ควรอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ เนื่องจากประเทศฟิลิปปินส์ยังมีปัญหาความไม่พร้อมของโครงสร้างพื้นฐานอยู่มาก 
นอกจากน้ี การลงทุนในเขตดังกล่าวยังได้สิทธิประโยชน์ ท่ีค่อนข้างสูง เช่น นอกจากจะได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา ๔ – ๘ ปีแล้ว หลังจากนั้น ยังมีสิทธิเลือกเสียภาษีในอัตราพิเศษ 
ร้อยละ ๕ ของรายได้รวมอีกด้วย 

๒. การเดินทางเข้าเมืองส าหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย สามารถเข้าและ
พ านักในประเทศฟิลิปปินส์ได้เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน โดยไม่ต้องขอวีซ่า หากต้องการพ านักนาน
กว่า ๓๐ วัน จะต้องยื่นเรื่องขอวีซ่าแบบไม่ถาวรต่อส านักงานตรวจคนเข้าเมืองตามแต่จุดประสงค์
ของการเดินทาง ทั้งนี้ ทางฟิลิปปินส์มีการออกวีซ่าพิเศษหรือวีซ่าระยะยาว ในลักษณะต่าง  ๆ เช่น 
นักลงทุนต่างด่าวท่ีเข้ามาลงทุนหรือผู้เกษียณอายุในเขตอ่าวซูบิก เป็นต้น 

๓. การด าเนินธุรกิจภายในประเทศฟิลิปปินส์  ต้องค านึงถึงลักษณะกิจการซึ่ ง 
แบ่งออกเป็น ๖ ประเภทหลัก ต้ังแต่กิจการส่วนบุคคล ไปจนถึงส านักงานใหญ่ประจ าภูมิภาค  
ซึ่งต่างกันไปตามวิธีการจัดต้ังและข้อจ ากัดการลงทุนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ  



โครงการวิจัย เรื่อง “กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์” 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๒-๑๓๕ 

ในการจัดต้ังและด าเนินธุรกิจในประเทศฟิลิปปินส์ สิ่งที่นักลงทุนไทยควรพิจารณา
นอกเหนือจากกฎหมายว่าด้วยการเงินการธนาคาร การจัดการภาษี คือ สิทธิประโยชน์จากการ
ลงทุนภายใต้ความตกลง ACIA ในฐานะสมาชิกอาเซียนของไทย และสนธิสัญญาการลงทุนแบบ
ทวิภาคีระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ ด้านการน าก าไรออกนอกประเทศ 

การลงทุนในฟิลิปปินส์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ  จะได้สิทธิ
ประโยชน์ค่อนข้างสูง และแตกต่างกันไปตามท าเลที่ต้ัง ซึ่งมีองค์กรที่ให้การดูแลแตกต่างกันไป  
ดังนี้ 

หน่วยงานส่งเสริมการลงทุน หน่วยงานท่ีสังกัด อ านาจและหน้าที่ 

BOI กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม 
(Department of Trade and Industry: 
DTI) 

 

PEZA (เป็นรัฐวิสาหกิจ) กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (DTI) ก ากับดูแลกิจการที่ตั้งอยู่ในเขตส่งเสรมิ
การลงทุน หรือ เขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่ง
ก่อตั้งขึ้นตามกฎหมาย Special 
Economic Zone Act of 1995 

Philippine Retirement Authority (PRA) BOI และ DTI บริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ส าหรับผู้ปลดเกษียณในประเทศ 

 
ในการพิจารณาการประกอบการค้าและการลงทุน ยังต้องค านึงถึงปัจจัยด้านอ่ืน คือ แรงงาน 

ที่ดิน และทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากปัจจัยทั้งสามล้วนเป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญต่อการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ ท าให้กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์มีลักษณะส่งเสริมและปกป้องปัจจัยการผลิต
ดังกล่าว เช่น สิทธิของแรงงานในการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มอ านาจในการต่อรองกับนายจ้าง และสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุด
ของประเทศ  ในขณะเดียวกัน กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์บางฉบับก็มีลักษณะให้ความคุ้มครอง
เฉพาะผู้ประกอบการภายในประเทศ เช่น รัฐธรรมนูญที่จ ากัดสิทธิในการถือครองที่ดินของ
ชาวต่างชาติ และกฎหมายแรงงานที่ไม่อนุญาตให้แรงงานต่างชาติรวมกลุ่มและนัดหยุดงาน หาก
ประเทศที่แรงงานนั้นเป็นพลเมืองไม่ได้ให้สิทธิเดียวกันกับแรงงานจากประเทศฟิลิปปินส์ อย่างไรก็ดี 
ผู้ประกอบการและนักลงทุนไทยสามารถเลือกใช้กลไกระงับข้อพิพาททางการค้าได้ ซึ่งกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาทในฟิลิปปินส์มีลักษณะเป็นสากลทั่วไป เนื่องจากมีการอ้างอิงข้อตกลง
ระหว่างประเทศอย่าง Model Law และ New York Convention นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกใช้กลไก
ตามพิธีสาร EDSM ซึ่งทั้งประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์เป็นรัฐภาคีด้วย 



โครงการวิจัย เรื่อง “กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์” 

๒-๑๓๖ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ 

 กระบวนการพิธีสาร EDSM โดยสรุป คือ ประเทศสมาชิกอาเซียนมีสิทธิใช้กระบวนการ 
ระงับข้อพิพาทใหม่ของอาเซียนได้ เมื่อเห็นว่าประเทศสมาชิกอ่ืนใช้มาตรการที่ขัดต่อความตกลง
ของอาเซียน  โดยในขั้นตอนแรกประเทศสมาชิกอาเซียนมีสิทธิขอหารือกับประเทศสมาชิกคู่กรณี 
ซึ่งหากไม่สามารถตกลงกันได้ ในขั้นตอนต่อไป ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถขอจัดต้ัง 
คณะผู้พิจารณา หรือคณะลูกขุน เพื่อพิจารณาตัดสินคดีพิพาทได้ ซึ่งถ้าหากค าตัดสินของ 
คณะผู้พิจารณายังไม่เป็นที่พอใจ ประเทศที่เป็นฝ่ายโจทก์ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ค าตัดสินของ 
คณะผู้พิจารณาได้ โดยให้องค์กรอุทธรณ์เป็นผู้พิจารณา โดยประเทศสมาชิกที่เป็นฝ่ายแพ้คดี
จะต้องปฏิบัติตามค าตัดสินของคณะผู้พิจารณาหรือองค์กรอุทธรณ์อย่างเคร่งครัดภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด อีกทั้งยังต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการพิจารณาคดีทั้งหมดด้วย 



 

บทท่ี ๓ 
หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนแล้ว ประเด็นส าคัญที่ควรศึกษา
และท าความเข้าใจก่อนเข้าไปประกอบธุรกิจ ลงทุน หรือท างานในประเทศฟิลิปปินส์ คือ หน่วยงาน
ของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนในประเทศฟิลิปปินส์ เนื่องจากเป็น
หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายที่น าเสนอไว้ในบทที่ ๒ ซึ่งผู้ประกอบการ นักลงทุน และแรงงานไทย
ต้องติดต่อหากต้องการเข้าไปประกอบธุรกิจ ลงทุน หรือท างานในประเทศฟิลิปปินส์ 

ประวัติศาสตร์การเป็นอาณานิคมของสหรัฐอเมริกาเป็นเวลากว่า ๔๐ ปี ท าให้ระบบ
ราชการของประเทศฟิลิปปินส์มีความคล้ายกับของสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมาก เช่น รัฐมนตรี
กระทรวงต่าง ๆ จะใช้ชื่อต าแหน่งว่า Secretary แทนค าว่า Minister เนื่องจากประเทศฟิลิปปินส์
เป็นประเทศที่ปกครองโดยระบอบประธานาธิบดีซึ่งมีฐานะเป็นผู้น าสูงสุดของประเทศ ผู้ที่ท าหน้าที่
ควบคุมดูแลกระทรวงต่าง ๆ จึงเปรียบเสมือนเลขาธิการที่ท าหน้าที่ช่วยประธานาธิบดีบริหาร
จัดการงานด้านต่าง ๆ  นอกจากนี้ กฎหมายที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับระบบราชการของประเทศ
ฟิลิปปินส์ได้แก่กฎหมาย Executive order No. 292 หรือ Administrative Code of 1987 ได้รับ
การตราขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยประธานาธิบดี Corazon Aquino เป็น
กฎหมายที่ก าหนดอ านาจการบริหารราชการและหน่วยงานของรัฐในประเทศฟิลิปปินส์ รวมถึง
หลายหน่วยงานที่จะน าเสนอต่อไปในบทนี้ด้วย 

บทที่ ๓ เป็นบทสุดท้ายของรายงานฉบับนี้ มีเนื้อหาหลัก คือ น าเสนอโครงสร้าง และ
อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนในประเทศ
ประเทศฟิลิปปินส์ จ านวนทั้งหมด ๑๒ หน่วยงาน แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม ตามหน้าที่หลักของแต่ละ
หน่วยงาน ได้แก่ กลุ่มหน่วยงานด้านการค้า กลุ่มหน่วยงานด้านการลงทุน กลุ่มหน่วยงานด้าน
เศรษฐกิจและการเงิน และกลุ่มหน่วยงานด้านแรงงานและคนเข้ามือง 
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๓-๒ บทที่ ๓ หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

ก. กลุ่มหน่วยงานด้านการค้า  

๓.๑ Bureau of Customs, Department of Finance (BC)  

เทียบได้กับกรมศุลกากรของไทย  BC ได้รับการก่อต้ังขึ้นหลายทศวรรษก่อนที่ประเทศ
ฟิลิปปินส์จะถูกค้นพบโดยชาวตะวันออกและตะวันตก๒๖๒  เนื่องจากภาษีศุลกากรเป็นหนึ่งในภาษี
อากรที่เก่าแก่ที่สุดที่รัฐจัดเก็บจากการค้ากับต่างประเทศ ประเทศฟิลิปปินส์มีการค้าที่รุ่งเรืองกับ
ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้ปกครองบารังเกที่รู้จักกันในนามของ “ดะโต๊ะ (datu)” 
หรือ “ราชา (rajah)” นั้นเก็บเครื่องบรรณาการจากบุคคลต่าง ๆ ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ค้าขาย
ด้วย การเก็บเครื่องบรรณาการกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและกลายเป็นกฎหมายศุลกากร
แห่งรัฐ  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของ BC คือ  Tariff and Customs 
Code of the Philippines   

๓.๑.๑ โครงสร้างของหน่วยงาน 

ม า ต ร า  ๖ ๐๑  แ ห่ ง  Tariff and Customs Code of the Philippines ก า ห น ด ใ ห้ 
BC จะต้องมีหัวหน้าหนึ่งคนและรองหัวหน้าหนึ่งคนที่เป็นที่รู้จักในฐานะ คณะกรรมาธิการ และ
ผู้ช่วยคณะกรรมาธิการซึ่งจะได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายปีในอัตราที่สอดคล้องกับกฎหมาย
ปัจจุบัน นอกจากนี้ มาตรา ๖๐๘ แห่งประมวลดังกล่าวก าหนดให้คณะกรรมาธิการมีอ านาจใน 
การออกกฎและระเบียบหากจ าเป็นในการบังคับใช้บทบัญญัติของประมวลดังนี้  ทั้งนี้ เมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากหัวหน้าของ BC 

๓.๑.๒ อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 

มาตรา ๖๐๒ แห่ง Tariff and Customs Code of the Philippines ระบุอ านาจหน้าที่ของ
BC ดังต่อไปนี ้ 

ก. การประเมินผลและการจัดเก็บรายได้ตามกฎหมายจากสินค้าน าเข้าและค่าธรรมเนียม 
ค่าบริการและค่าปรับ ที่อยู่ภายใต้กฎหมาย Tariff and Customs  

ข. การป้องกันและปราบปรามการลักลอบน าเข้าและการปิดบังการเสียภาษีศุลกากร 

                                                   
๒๖๒ Bureau of Customs, Department of Finance, “History,” http://customs.gov.ph/about/history/ (สืบค้นเม่ือ ๒๘ ตุลาคม 
๒๕๕๗). 

http://customs.gov.ph/about/history/
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ค. การก ากับและการควบคุมการน าเข้าและพิธีการน าสินค้าออกของจากศุลกากรของเรือ
และเครื่องบินที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายระหว่างประเทศ 

ง. การห้ามและควบคุมเสียงที่ไม่จ าเป็น เช่น เสียงการระเบิดของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
เสียงเป่า หรือเสียงอ่ืนที่ไม่จ าเป็นที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะทางน้ าในบริเวณท่าเรือของประเทศ
ฟิลิปปินส์หรือในส่วนของแม่น้ า 

จ. การห้ามไม่ให้เรือที่มีขนาดมากกว่า ๑๕๐ ตัน เข้าเทียบท่า หรือทอดสมอในแม่น้ าปาสิก 
(Pasig)  

ฉ. การเข้าตรวจเรือสัญชาติฟิลิปปินส์  และก ากับ ดูแลเรื่องความปลอดภัยและ 
ความสะอาดของเรือ  

ช. การบังคับใช้กฎหมายเรื่องการกักกันเรือก่อนการเข้าเทียบท่า  

ซ. การบังคับใช้กฎหมายพิกัดอัตราศุลกากรและศุลกากร รวมถึงกฎระเบียบ และข้อบังคับ
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

ฌ. การออกใบอนุญาตให้แก่เจ้าหน้าที่นาวิกโยธินที่ผ่านการสอบ ให้ท าหน้าที่ตรวจสอบ
เรือสัญชาติฟิลิปปินส์ตามที่กฎหมายก าหนด การก าหนดคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ และ
กฎระเบียบเรื่องการบริการดังกล่าว  

นอกจากนี้ มาตรา ๖๐๓ ยังให้อ านาจ BC ในการก ากับและมีอ านาจเสมือนต ารวจเหนือ
น่านน้ าที่อยู่ภายใต้ขอบเขตอ านาจของประเทศฟิลิปปินส์และตลอดจนชายฝั่ง ท่าเรือ สนามบิน 
และแม่น้ า ขอบเขตอ านาจของ BC อาจจะได้รับการขยายหากมีความจ าเป็น เช่น เมื่อเรือถูกอายัด
ในทะเลที่ไม่ได้อยู่ในทะเลอาณาเขต (high sea) สินค้าน าเข้าอาจจะถูกติดตามด้วยยานพาหนะใน
ประเทศฟิลิปปินส์ทางบก ทางทะเล หรือทางอากาศ  

๓.๒ Bureau of Internal Revenue (BIR)  

เทียบได้กับกรมสรรพากรของประเทศไทย  BIR ได้รับการก่อต้ังขึ้นต้ังแต่ทศวรรษที่ ๑๗ 
โดยมีหัวหน้านักบัญชีหรือ Chief Royal Accountant  ซึ่งมีหน้าที่คล้ายคลึงกับคณะกรรมาธิการ
สรรพากร โดยท าหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ไกล่เกลี่ย โดยที่ค าตัดสินเรื่องการเงินนั้นถือเป็นที่สุด และ
ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น ภาษีถูกเก็บจากผู้มีถิ่นที่อยู่ โดยที่แตกต่างจากเครื่องบรรณาการหรือ
หัวหน้าภาษีของเหมืองแร่ทุกปี ภาษีจากเครื่องประดับ ภาษีทางอ้อมจากบุหรี่และไวน์  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง อ านาจและหน้าที่ของ  BIR คือ National Internal 
Revenue Code of 1997 หรือประมวลรัษฎากรของประเทศฟิลิปปินส์นั่นเอง 
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๓-๔ บทที่ ๓ หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

๓.๒.๑ โครงสร้างของหน่วยงาน 

BIR ประกอบด้วยส านักงานคณะกรรมการกรมสรรพากร ฝ่ายจัดการและให้บริการ ฝ่าย
จัดการโครงการและบริการด้านภาษี และอธิบดีเป็นหัวหน้าของ BIR 

๓.๒.๒ อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 

มาตรา ๑ แห่งประมวลรัษฎากร ก าหนดให้ BIR อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
กระทรวงการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ในการประเมินและรวบรวมภาษีภายใน ค่าธรรมเนียม และ
ค่าปรับรวมถึงการริบทรัพย์และค่าปรับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบังคับใช้ค าพิพากษาในกรณีที่
กรมสรรพากรเป็นผู้ชนะคดีจากศาลภาษีและศาลปกติภายใต้กรมสรรพากร 

มาตรา ๔ แห่งประมวลรัษฎากร ก าหนดให้คณะกรรมาธิการมีอ านาจในการตีความ
กฎหมายและการพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับภาษี และต้องอยู่ภายใต้การก ากับของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง นอกจากน้ี ยังมีอ านาจในการพิจารณาการประเมินที่ขัดแย้งกัน การคืนเงินภาษี 
หรือเรื่องอ่ืนที่เกิดขึ้นภายใต้ประมวลกฎหมายนี้ และหากมีข้อพิพาทหลังจากคณะกรรมาธิการ
ตีความศาลอุทธรณ์ที่ดูแลเรื่องภาษีมีอ านาจในการพิจารณา 

๓.๓ Construction Industry Arbitration Commission (CIAC)  

Construction Industry Arbitration Commission (CIAC) ได้รับการจัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 
๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ ภายใต้กฎหมาย Executive Order No. 1008 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ระงับข้อพิพาทและเพื่อรักษาและสนับสนุนความร่วมมือที่ดีระหว่างรัฐกับภาคเอกชน  

๓.๓.๑ โครงสร้างของหน่วยงาน 

มาตรา ๕ แห่ง Executive Order No. 1008 ก าหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วย
ประธาน และกรรมการสองคน โดยการแต่งต้ังหน่วยงานด้านการก่อสร้างของประเทศฟิลิปปินส์ 
(Construction Industry Authority of the Philippine) 

๓.๓.๒ อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน  

มาตรา ๖ แห่ง Executive Order No. 1008 ก าหนดให้ คณะกรรมการมีหน้าที่วางแผน
และจัดการโครงการระงับข้อพิพาท ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมก่อสร้างและมีหน้าที่ก าหนดนโยบาย 
กฎและระเบียบส าหรับการระงับข้อพิพาทในอุตสาหกรรมก่อสร้าง และก าหนดให้คณะกรรมการมี
อ านาจแต่งตั้ง โยกย้ายหรือโต้แย้งอนุญาโตตุลาการ  
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๓-๕ 

๓.๔ Department of Trade and Industry (DTI)  

Department of Trade and Industry (DTI) หรือกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม  
มีจุดเริ่มต้นต้ังแตเ่มื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๑ เมื่อประธานาธิบดี Emilio Aguinaldo จัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐบาลสี่หน่วยงานแรกในประเทศฟิลิปปินส์ กล่าวคือ กองทัพเรือ กระทรวงการค้า 
กระทรวงเกษตร และกระทรวงอุตสาหกรรม  

๓.๔.๑ โครงสร้างของหน่วยงาน  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเป็นผู้อ านาจสูงสุดในกระทรวง และ
จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดี โดยที่รัฐมนตรีมีหน้าที่ให้ค าแนะน าต่อประธานาธิบดีใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุนและอุตสาหกรรม รวมถึงการออกกฎหมายในเรื่องดังกล่าว 
รัฐมนตรีมีอ านาจออกนโยบายและมาตรฐานเพื่อให้ เกิดการด าเนินงานที่ได้ประสิทธิภาพ 
มีประสิทธิผล และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้รัฐมนตรีประกอบด้วยรัฐมนตรีช่วย
จ านวน ๕ คน ซึ่งได้รับการแต่งต้ังโดยประธานาธิบดีโดยค าแนะน าของรัฐมนตรี โดยมีหน้าที่
รับผิดชอบดังต่อไปนี้  

ก. ให้ค าแนะน ารัฐมนตรีเรื่องการออกกฎหมายในกระทรวง 

ข. ก ากับหน่วยงาน การให้บริการ และบุคคลภายใต้อ านาจและหน้าที่ของกระทรวง 

ค. ประสานงานตามหน้าที่และกิจกรรมของหน่วยงาน  

นอกจากน้ี รัฐมนตรียังมีผู้ช่วยรัฐมนตรีจ านวน ๕ คนที่ได้รับการแต่งต้ังโดยประธานาธิบดี
ตามค าแนะน าของรัฐมนตรี โดยมีหน้าที่ตามที่รัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยก าหนด 

๓.๔.๒ อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน  

กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการสร้างภาคอุตสาหกรรม  
ให้มีการแข่งขันสูงและมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศฟิลิปปินส์ 
พ.ศ. ๒๕๕๔- ๒๕๕๘  กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อมของธุรกิจ โดยการเพิ่มความมีประสิทธิภาพและความสามารถทางการผลิต  

อ านาจและหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมก าหนดอยู่ใน Executive Order 
133  โดยมาตรา ๓ ก าหนดให้กระทรวงฯ มีหน้าที่วางแผน และประสานกิจกรรมของรัฐบาลที่
เกี่ยวข้องกับ 

ก. การค้า อุตสาหกรรมและการลงทุน  
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๓-๖ บทที่ ๓ หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

ข. สนับสนุน ริเริ่ม หรือจัดท าการจัดการประชุมด้านการค้าและอุตสาหกรรมประจ าปี
ระหว่างรัฐบาลและภาคเอกชน และต้องมีการจัดการประชุมช่วงไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ
ประจ าปี  

ค. รักษาฐานข้อมูลของการค้าและอุตสาหกรรมของกระทรวง 

ง. พัฒนาและรักษาระบบข้อมูลทางการตลาดส าหรับการค้า การอุตสาหกรรม และ  
การลงทุนกับต่างประเทศ 

จ. กระตุ้นและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมในระดับภาค จังหวัด และอ าเภอ รวมถึง  
การให้ความสนับสนุนองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค การค้าและอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

ฉ. ก าหนดวางแผนโครงการที่จะท าให้อุตสาหกรรมมีความเข้มแข็งมากขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอุตสาหกรรมในพื้นที่ห่างไกล สนับสนุนการท าอุตสาหกรรมส่งออก และพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

ช. มีบทบาทในการเจรจาและทบทวนหนังสือสัญญาระหว่างประเทศด้านการค้า 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือสัญญาที่ส่งผลต่อโควตาสินค้า การจ ากัดจ านวนสินค้าส่งออกของ
ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อจะได้เจรจาใหม่ให้อยู่ในเงื่อนไขที่ดีขึ้นกว่าเดิม  

 

ข. กลุ่มหน่วยงานด้านการลงทุน 

๓.๕ Intellectual Property Office of the Philippines 

เป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแลประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศ
ฟิลิปปินส์ ได้รับการจัดต้ังภายใต้กฎหมาย Republic Act No. 8293 หรือ Intellectual Property 
Code of the Philippines มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยการยกเลิก Bureau 
of Patents, Trademarks, and Technology Transfer ซึ่งเป็นหน่วยงานเดิมที่ท าหน้าที่ก ากับดูแล
ทรัพย์สินทางปัญญา 

๓.๕.๑ โครงสร้างของหน่วยงาน 

มาตรา ๖ แห่ง Republic Act No. 8295 ระบุให้อธิบดีเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดใน Intellectual 
Property Office of the Philippines และให้มีรองอธิบดีจ านวน ๒ คน Intellectual Property 
Office of the Philippines แบ่งออกเป็น ๖ กอง ดังนี้ กองสิทธิบัตร กองเครื่องหมายทางการค้า 



โครงการวิจัย เรื่อง “กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์” 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๓-๗ 

กองกฎหมาย กองข้อมูล เอกสารและการถ่ายโอนเทคโนโลยี กองจัดการระบบข้อมูล และกอง
ให้บริการด้านการจดทะเบียนและการเงิน 

๓.๕.๒ อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 

มาตรา ๕ แห่ง Republic Act No. 8295 ก าหนดให้ส านักงานทรัพย์สินทางปัญญามี
หน้าที่บังคับใช้นโยบายของรัฐที่ระบุในรัฐบัญญัตินี้ เช่น ตรวจสอบใบขออนุญาตจดทะเบียน
สิทธิบัตรส าหรับงานประดิษฐ์ และการจดทะเบียนการออกแบบทางอุตสาหกรรม ตรวจสอบ
ใบอนุญาตจดทะเบียนเครื่องหมาย แผงวงจรรวม สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จดทะเบียนการจัดการ
เรื่องการถ่ายโอนเทคโนโลยี และเจรจาข้อพิพาท รวมถึงโต้แย้งการจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐอ่ืนและภาคเอกชนเพื่อพัฒนาแผนงานและ
นโยบายเพื่อท าให้การปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามีความแข็งแกร่งขึ้น 

๓.๖ Land Registration Authority (LRA) 

เทียบได้กับ กรมที่ดินของประเทศไทย  LRA เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงยุติธรรมของ
ประเทศฟิลิปปินส์ (Department of Justice)  เช่นเดียวกับหน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่ LRA ได้รับ
การจัดต้ังโดยกฎหมาย Executive order No. 292 หรือ Administrative Code of 1987 ซึ่ง
ก าหนดโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของ LRA๒๖๓  

๓.๖.๑ โครงสร้างของหน่วยงาน 

มาตรา ๒๙ ก าหนดให้โครงสร้างของ LRA ประกอบด้วยอธิบดี (Administrator) และ 
รองอธิบดี (Deputy Administrator) จ านวน ๒ คน ที่ได้รับการแต่งต้ังโดยประธานาธิบดี โดย
ค าแนะน าของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

๓.๖.๒ อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 

LRA ได้รับมอบหมายให้ขึ้นทะเบียนและออกใบรับรองโฉนดที่ดิน เอกสารสิทธิในการใช้
ประโยชน์จากที่ดิน และเอกสารการถ่ายโอนที่ดินอ่ืน ๆ รวมทั้งจัดท าระบบจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับสิทธิในที่ดินที่น่าเชื่อถือ  

 

 

                                                   
๒๖๓ อยู่ในบรรพที่ ๔ หมวดที่ ๓ บทที่ ๙ (Book IV/ Title III/ Chapter 9) 



โครงการวิจัย เรื่อง “กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์” 

๓-๘ บทที่ ๓ หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

ค. กลุ่มหน่วยงานด้านเศรษฐกิจและการเงิน 

๓.๗ Central Bank of the Philippines (ธนาคารแห่งชาติฟิลิปปินส์) หรือ Banko 
Sentral Pilipinas (BSP) 

วัตถุประสงค์ของธนาคารแห่งชาติฟิลิปปินส์ หรือ ธนาคารกลางของประเทศฟิลิปปินส์ คือ 
เพื่อให้ค่าเงินเปโซมีเสถียรภาพเหมาะสมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ธนาคารแห่งชาติ
ยังมีหน้าที่สนับสนุนและรักษาความมั่นคงทางการเงินและการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  

ความรับผิดชอบหลักของธนาคารแห่งชาติฟิลิปปินส์ คือ ก าหนดทิศทางและนโยบายเรื่อง
การเงิน การธนาคาร และสินเชื่อ ธนาคารแห่งชาติมีหน้าที่ก ากับการด าเนินงานของธนาคารและใช้
อ านาจตามกฎหมายต่อสถาบันทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร 

๓.๗.๑ โครงสร้างของหน่วยงาน 

มาตรา ๖ แห่ง New Central Bank Act (Republic No. 7653) ก าหนดองค์ประกอบของ
คณะกรรมการนโยบายการเงินซึ่งเป็นผู้มีอ านาจของธนาคารกลางว่า ให้ประกอบด้วยสมาชิก
จ านวน ๗ คน ที่ ไ ด้รับการแต่ง ต้ังจากประธานาธิบดี  โดยอยู่ ในต าแหน่งคราวละ  ๖ ปี  
ผู้ว่าการธนาคารกลางเป็นประธานของคณะกรรมการ และการแต่งต้ังของต าแหน่งดังกล่าวนี้
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแต่งตั้ง (Commission on appointments)  

๓.๗.๒ อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 

ภายใต้กฎหมาย New Central Bank Act (Republic No. 7653) ธนาคารแห่งชาติ
ฟิลิปปินส์มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

ก. การจัดการเรื่องสภาพคล่อง โดยมีหน้าที่ก าหนดนโยบายทางการเงินเพื่อให้ส่งผลต่อ
จ านวนเงินในตลาดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักในการท าให้เกิดเสถียรภาพทางการเงิน  

ข. เรื่องอัตราแลกเปลี่ยน ธนาคารแห่งชาติฟิลิปปินส์มีอ านาจเฉพาะในการผลิตเงินตรา
ในประเทศ ธนบัตรและเหรียญนั้นออกโดยธนาคารกลางได้รับการรับรองโดยรัฐบาลและสามารถ
ใช้ช าระหนี้ได้ 

ค. ปล่อยเงินกู้แก่สถาบันทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร เพื่อให้เกิดสภาพคล่อง 
ง. ก ากับดูแลธนาคารและสถาบันทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร 
จ. พิจารณานโยบายอัตราแลกเปลี่ยน 
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๓-๙ 

๓.๘ Securities and Exchange Commission 

Securities and Exchange Commission หรือ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ถูกจัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ ภายใต้ Commonwealth Act No. 83 
หรือ Securities Act ก่อนที่จะได้รับการปรับองค์กรในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยกฎหมายอีกฉบับ คือ 
Republic Act 8799 หรือ Securities Regulation Code  

๓.๘.๑ โครงสร้างของหน่วยงาน 

หมวด ๒ ของ Securities Regulation Code  ก าหนดให้ผู้มีอ านาจภายใต้ประมวล
กฎหมายฉบับนี ้คือ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยจะต้องประกอบด้วย
ประธานกรรมการ และกรรมการจ านวน ๔ คน ทั้งหมดต้องได้รับการแต่งต้ังโดยประธานาธิบดีและ
ด ารงต าแหน่งคราวละ ๗ ปี และด ารงต าแหน่งจนกว่าจะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการใหม่ 
คณะกรรมการจะต้องถือสัญชาติฟิลิปปินส์โดยก าเนิด และมีอายุไม่ต่ ากว่า ๓๕ ปีบริบูรณ์ และ
ส าหรับประธานคณะกรรมการจะต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า ๔๐ ปีบริบูรณ์ และต้องมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ 
เช่น มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี มีความรักชาติ เป็นต้น  

๓.๘.๒ อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 

มาตรา ๕ แห่ง Securities Regulation Code ก าหนดให้คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์มีอ านาจการก ากับดูแลการด าเนินงานของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาล มี
หน้าที่อนุมัติ ยกเลิก คัดค้านการขอจดทะเบียนหรือขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจในตลาด
หลักทรัพย์ ก ากับและจัดการท ากิจกรรมในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น  

๓.๙ The National Economic and Development Authority  

The National Economic and Development Authority (NEDA) เป็นหน่วยงานอิสระ
ภายใต้การก ากับดูแลของประธานาธิบดี  เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาและเศรษฐกิจ
ของประเทศ ได้รับการจัดต้ังภายใต้กฎหมาย Executive Order no. 230 ซึ่งได้รับการลงนามโดย
ประธานาธิบดีเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๓.๙.๑ โครงสร้างของหน่วยงาน 

มาตรา ๔ แห่ง Executive Order no. 230 ก าหนดให้ NEDA มีคณะกรรมการจ านวน
ทั้งสิ้น ๑๑ คน ประกอบด้วย 

ก. ประธานาธิบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการ  



โครงการวิจัย เรื่อง “กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์” 

๓-๑๐ บทที่ ๓ หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

ข. ผู้อ านวยการส านักงาน NEDA ที่ได้รับการแต่งต้ังโดยประธานาธิบดี (มาตรา ๘) 
ด ารงต าแหน่งในฐานะรองประธานคณะกรรมการ 

ค. รัฐมนตรีประจ าส านักงานประธานาธิบดี (Executive Secretary) 
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (Secretary of Finance) 
จ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม (Secretary of Trade and 

Industry) 
ฉ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร (Secretary of Agriculture) 
ช. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (Secretary of 

Environment and Natural Resources) 
ซ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการสาธารณะและทางหลวง (Secretary of Public 

Works and Highways) 
ฌ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงงบประมาณและบริหาร (Secretary of Budget and 

Management) 
ญ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการจ้างงาน (Secretary of Labour and 

Employment) 
ฎ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Secretary of 

the Interiror and Local Government) 

๓.๙.๒ อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 

มาตรา ๕ แห่ง Executive Order no. 230 ก าหนดให้ NEDA มีอ านาจหน้าที ่ดังต่อไปนี้  

ก. การเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักเรื่องการประสานงานและท าให้เกิดการผสมผสาน
กันของนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักพื้นฐานดังนี้  

 รัฐมีเป้าหมายที่จะท าให้เศรษฐกิจเติบโต 

 การพัฒนาจะต้องมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วม  

 การพัฒนานโยบาย โครงการและแผนงานนั้น จะต้องมาจากการมีส่วนร่วมโดย
การหารือกับภาคเอกชนที่มีส่วนได้เสีย ชุมชน องค์กร และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าความต้องการของทุกภาคส่วนนั้นได้ถูกผนวก
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย โครงการและแผนงานนั้น และจะต้องมีการระบุ
ความส าคัญของความต้องการจากทุกภาคส่วน นโยบาย โครงการและแผนงาน
ดังกล่าวจะได้รับการพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติต่อไป  
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๓-๑๑ 

 นโยบายด้านสังคมและเศรษฐกิจนั้นจะต้องได้รับการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานทั้งในระดับชาติและระทับท้องที่ก่อนมีการบังคับใช้  

ข. ประสานงานในการก าหนดนโยบาย แผน และโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
รวมทั้งโครงการลงทุนของรัฐระยะกลาง และติดตาม ประเมินผลการด าเนินนโยบาย แผน และ
โครงการดังกล่าว 

 

ง. กลุ่มหน่วยงานด้านแรงงานและคนเข้ามือง 

๓.๑๐ Bureau of Immigration (BI) 

เทียบได้กับ ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทย  BI มีประวัติศาสตร์ยาวนานต้ังแต่
สมัยที่ประเทศฟิลิปปินส์ยังอยู่ภายใต้การปกครองของสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๒ โดยเป็น
ส่วนหนึ่งของ Bureau of Customs ก่อนที่จะถูกแยกออกมาเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวง
ยุติธรรม (Department of Justice) ในปัจจุบันเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยกฎหมาย Executive order 
No. 292 หรือ Administrative Code of 1987 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ก าหนดอ านาจการบริหารราชการ
และหน่วยงานของรัฐในประเทศฟิลิปปินส์ โดย BI ถูกบัญญัติไว้ในบรรพท่ี ๔ หมวดที่ ๓ บทที่ ๑๐ 
(Book IV/ Title III/ Chapter 10) 

๓.๑๐.๑ โครงสร้างของหน่วยงาน 

มาตรา ๓๑ ก าหนดให้ BI ประกอบด้วยผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมือง (Commissioner) 
เป็นประธาน และมีรองผู้บัญชาการ (Associate Commissioner) อีก ๒ คน  นอกจากนี้ BI ยัง
ประกอบด้วยหน่วยงานภายในอีก ๙ หน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 

ก. กองบริหารงานทั่วไป (Administrative Division) 
ข. กองการเงินและการจัดการ (Finance and Management Division) 
ค. กองกฎระเบียบตรวจคนเข้าเมือง (Immigration Regulation Division) 
ง. กองพิสูจน์เอกสารและการปฏิบัติตามกฎหมาย (Verification and Compliance 

Division) 
จ. กองจัดการระบบข้อมูล (Management Information System Division) 
ฉ. กองข่าวกรอง (Intelligence Division) 
ช. กองปฏิบัติการท่าอากาศยาน (Airport Operations Division) 
ซ. กองกฎหมาย (Legal Division) 
ฌ. กองขึ้นทะเบียนคนต่างชาติ (Alien Registration Division) 
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๓-๑๒ บทที่ ๓ หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

๓.๑๐.๒ อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
อ านาจหน้าที่ของ BI มีสองแบบ คือ อ านาจหน้าที่ทั่วไป และอ านาจหน้าที่พิเศษ  
อ านาจหน้าที่ทั่วไป ได้แก ่

ก. เป็นหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายให้แก่กระทรวงยุติธรรมและประธานาธิบดี เพื่อท า
ให้แน่ใจว่าคนต่างชาติในเขตแดนของประเทศฟิลิปปินส์ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์ 

ข. ช่วยเหลือหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายอ่ืน ในการปกป้องความมั่นคงและ  
ความสงบในประเทศจากภัยคุกคามที่เกิดจากคนต่างชาติ รวมทั้งการพ านักอาศัยและการออก
นอกประเทศของคนต่างชาติ 

ค. ท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับการเข้าเมืองทั้งหมด 
อ านาจหน้าที่พิเศษ มีดังนี้ 

ก. ก ากับดูแลการเข้าประเทศ การพ านักอาศัย และการออกนอกประเทศของบุคคล
ต่างสัญชาติ 

ข. ติดตามตรวจสอบการเข้า-ออกนอกประเทศของพลเมืองชาวฟิลิปปินส์ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย 

ค. ออกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเมือง บัตรประจ าตัวคนต่างด้าว และใบอนุญาต
เข้าเมืองหรือวีซ่า 

ง. ออกใบอนุญาตพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการเข้าเมือง
ทั้งหมด 

จ. ขยายระยะเวลา หรือเปลี่ยนแปลงสถานะของคนต่างชาติในการพ านักในประเทศ
ฟิลิปปินส์ 

ฉ. บริหารจัดการสถานะและสัญชาติพลเมืองของประเทศ 
ช. สอบสวน กักบริเวณ จับกุม และลงโทษคนต่างชาติที่ท าผิดกฎหมาย 
ซ. ยกเลิกใบอนุญาตที่เกี่ยวกับการเข้าเมืองเมื่อพบการฝ่าฝืนกฎหมาย 
ฌ. ให้การรับรองสถาบันการศึกษาที่รับนักศึกษาต่างชาติ 
ญ. ให้การรับรองบริษัทกฎหมาย ตัวแทนการท่องเที่ยว และบุคคลหรือองค์กรอ่ืนที่

ติดต่อกับ BI 

๓.๑๑ Department of Labour and Employment (DOLE) 

เทียบได้กับ กระทรวงแรงงานของประเทศไทย  DOLE ถูกจัดต้ังขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ โดย
กฎหมาย Executive order No. 292 หรือ Administrative Code of 1987 ซึ่งก าหนดโครงสร้าง
และอ านาจหน้าที่ของ DOLE ไว้ในบรรพที่ ๔ หมวดท่ี ๗ บทท่ี ๑ (Book IV/ Title VII/ Chapter 1) 
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๓-๑๓ 

๓.๑๑.๑ โครงสร้างของหน่วยงาน 

มาตรา ๔ ระบุให้ DOLE ประกอบด้วย ส านักงานรัฐมนตรี (Office of the Secretary) 
ส านักปลัดและผู้ช่วยรัฐมนตรี (Undersecretaries and Assistant Secretaries) กรมบริการและ
เจ้าหน้าที่ (Services and Staff Bureaus) และส านักงานภูมิภาค (Regional Offices) 

๓.๑๑.๒ อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 

มาตรา ๓ ระบใุห้ DOLE มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้

ก. บังคับใช้กฎหมายเพื่อปกป้องแรงงานและก ากับดูแลความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง
และลูกจ้าง 

ข. จัดท าและแนะน านโยบาย แผน และโครงการเพื่อการพัฒนาและฝึกอบรมก าลังคน 
การจัดวางก าลังคน และการใช้ก าลังคน 

ค. ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายเพื่อปรับปรุงก าลังแรงงานของประเทศ 

ง. ปกป้องและส่งเสริมผลประโยชน์ของประชาชนที่ต้องการท างานในประเทศหรือ
ต่างประเทศ โดยการจัดหาเงื่อนไขการจ้างงานที่ยุติธรรมที่สุด รวมทั้งสวัสดิการทางด้านสังคมและ
ความเป็นอยู ่

จ. ก ากับดูแลการจ้างงานของคนต่างชาติ รวมทั้งการบังคับใช้ระบบหรือการขึ้น
ทะเบียนใบอนุญาตท างานของแรงงานต่างชาติตามกฎหมาย 

ฉ. จัดท าแนวทางที่เกี่ยวข้องกับนโยบายค่าจ้าง 

ช. ให้ค าแนะน าการปรับโครงสร้างค่าจ้างให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ 

ซ. จัดหาสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัยและมีความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่แรงงาน
ทุกประเภท 

ฌ. รักษาระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ปรองดอง เท่าเทียม และมั่นคง 

ญ. ส่งเสริมสิทธิของแรงงานและลูกจ้างในการรวมกลุ่ม และส่งเสริมการร่วมเจรจา
ต่อรอง อันเป็นรากฐานส าคัญของระบบแรงงานสัมพันธ์ 

ฎ. จัดหาและรับประกันการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกี่ยวกับแรงงานที่ยุติธรรม 
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๓-๑๔ บทที่ ๓ หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

๓.๑๒ The National Labour Relations Commission (NLRC) 

เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับแรงงานสัมพันธ์ อยู่ภายใต้ 
กระทรวงแรงงานและการจ้างงานของประเทศฟิลิปปินส์ (DOLE) และถูกก่อต้ังขึ้นโดยกฎหมาย 
Executive order No. 292 หรือ  Administrative Code of 1987 ซึ่ ง เป็นกฎหมายที่ ก าหนด
โครงสร้างของ DOLE โดย NLRC ถูกบัญญัติไว้ในในบรรพที่ ๔ หมวดที่ ๗ บทที่ ๑ มาตรา ๒๕ 
(Book IV/ Title VII/ Chapter 1/ Section 25) ในฐานะหน่วยงานหนึ่งภายใต้ DOLE ต่อมา 
โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของ NLRC ได้รับการขยายโดยกฎหมาย Republic Act No. 6715 ใน
ปี พ.ศ. ๒๕๓๒   

๓.๑๒.๑ โครงสร้างของหน่วยงาน 

มาตรา ๕ แห่งกฎหมาย Republic Act No. 6715 ระบุให้ NLRC ประกอบด้วย
คณะกรรมการจ านวน ๑๕ คน ดังต่อไปนี ้

ก. ประธานคณะกรรมการ และกรรมการจ านวน ๔ คน ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับ
การแต่งต้ังโดยรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและการจ้างงาน (Secretary of Labour and 
Employment) 

ข. กรรมการจ านวน ๕ คน ที่เป็นตัวแทนขององค์กรแรงงาน 

ค. กรรมการจ านวน ๕ คน ที่เป็นตัวแทนขององค์กรนายจ้าง 

กรรมการในข้อ ข. และ ค. ต้องละทิ้งความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ขององค์กรตน หาก
ได้รับเลือกเป็นกรรมการ NLRC แล้ว 

๓.๑๒.๒ อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 

มาตรา ๙ ระบุขอบเขตอ านาจหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของ NLRC  โดยต้อง
พิจารณาและชี้ขาดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง โดยสามารถรับไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่
เกี่ยวข้องกับแรงงานภาคเกษตรหรือไม่ก็ตาม ขอบเขตของเรื่องที่ NLRC รับพิจารณาได้มี
ดังต่อไปนี ้

ก. ข้อปฏิบัติส าหรับแรงงานที่ไม่ยุติธรรม 

ข. การเลิกจ้างที่มีความขัดแย้ง 

ค. ข้อเรียกร้องของลูกจ้างที่เกี่ยวกับค่าจ้าง อัตราค่าจ้าง ชั่วโมงการท างาน และเงื่อนไข
อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน 
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๓-๑๕ 

ง.  ความเสียหายทั้ งที่ เป็นรูปธรรมและด้านจิตใจทุกรูปแบบ ที่ เกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 

ฉ. กรณีที่เกี่ยวข้องกับการนัดหยุดงานอย่างถูกกฎหมาย 

ช. ข้อเรียกร้องที่เกี่ยวกับประกันสังคม ประกันสุขภาพ สิทธิลาคลอด และข้อเรียกร้อง
อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง รวมถึงคนรับใช้ในบ้าน ที่มีมูลค่า
มากกว่า ๕,๐๐๐ เปโซ 

สรุป 

เช่นเดียวกับระบบกฎหมายและกฎหมายด้านการค้าและการลงทุน  หน่วยงานของรัฐใน
ประเทศฟิลิปปินส์ก็ได้รับอิทธิพลจากการเป็นอาณานิคมของสหรัฐอเมริกาในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๔๑ - 
๒๔๘๙ โดยหลายหน่วยงานมีประวัติการจัดต้ังหรือได้รับการวางรากฐานมาต้ังแต่ยุคอาณานิคม  
จนเมื่อมีการปฏิรูประบบราชการโดยการออกกฎหมาย  Executive order No. 292 หรือ 
Administrative Code of 1987 โดยประธานาธิบดี Corazon Aquino ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่มีผลให้
เกิดการจัดต้ังหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ รวมทั้งก าหนดโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ที่เป็นระบบขึ้น 

ดังที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ ๒ ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ ทั้งที่
เป็นวัตถุดิบส าคัญในการผลิต เช่น แร่ธาตุต่าง ๆ และทรัพยากรมนุษย์ที่มีทักษะทั้งด้าน
ภาษาอังกฤษและวิชาชีพ รวมถึงจ านวนประชากรจ านวนมากที่สามารถเป็นตลาดสินค้าและ
บริการขนาดใหญ่ ประเทศฟิลิปปินส์จึงถือเป็นประเทศหนึ่งที่น่าลงทุนและประกอบธุรกิจ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่ในขณะเดียวกัน 
ประเทศฟิลิปิปินส์ก็มีข้อจ ากัดหลายด้าน โดยเฉพาะด้านกฎหมายที่ค่อนข้างจ ากัดสิทธิของ  
คนต่างชาติ ทั้งในการถือครองที่ดิน การลงทุนในกิจการต่าง ๆ และการไม่ให้สิทธิแรงงานต่างด้าว
ในการรวมกลุมเพื่อเจรจาผลประโยชน์หรือการนัดหยุดงาน  อย่างไรก็ดี ประเทศฟิลิปปินส์เปิดช่อง
ให้ใช้หลักการต่างตอบแทน (foreign reciprocity) ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ  
นักลงทุน และแรงงานไทย หากรัฐบาลไทยสามารถแก้ไขกฎหมายหรือท าข้อตกลงในการให้สิทธิที่
เกี่ยวกับการค้าและการลงทุนกับพลเมืองประเทศฟิลิปปินส์ได้ 
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ภาคผนวก 
 

 

 





 

ภาคผนวก ก. อัตราค่าจ้างขั้นต่ าในฟิลิปปินส์ จ าแนกตามเขตพื้นท่ี 

เขตบริหารคอร์ดิลเลรา Cordillera Administrative Region (CAR) 

สาขา / เงื่อนไข 

พื้นที่ Baguio City, Municipalities of  
Banguet, La Trinidad, Itogon, 

Sablan and Tuba (BLIST) 
พื้นที่อื่นภายในเขต 

  
อัตราค่าจ้างขั้นต่ า (ภายใต้กฎหมาย W.O. No. RBCAR-16 บังคับใชว้ันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗) 

สาขาที่ไม่ใช่การเกษตร (Non-Agriculture) ๒๘๐.๐๐ ๒๖๓.๐๐ 
สาขาการเกษตร (Agriculture) ๒๖๘.๐๐ ๒๔๗.๐๐ 
สาขาค้าปลีก/บริการ   
     มีแรงงานเกิน ๑๕ คน ๒๘๐.๐๐ ๒๖๓.๐๐ 
     มีแรงงานไม่เกิน ๑๕ คน ๒๖๘.๐๐ ๒๔๗.๐๐ 

 

เขตที่ ๑ อิโลโกส (Region I : Ilocos) 

สาขา / เงื่อนไข 
อัตราค่าจ้างขั้นต่ า 

(ภายใต้กฎหมาย W.O. No. RBI-16 บังคับใช้วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๕๗) 

สาขาที่ไม่ใช่การเกษตร (Non-Agriculture)  
     ขนาดใหญ่ (Large) ๒๕๓.๐๐ 
     ขนาดกลาง (Medium) ๒๔๔.๐๐-๒๕๓.๐๐* 

     ขนาดเล็ก (Small) ๒๓๓.๐๐ 
     ขนาดเล็กมาก (Micro) ๒๑๓.๐๐ 
สาขาการเกษตร (Agriculture)  
     สาขาการเกษตรเพาะปลูก (Plantation) ๒๓๓.๐๐ 
    สาขาการเกษตรไม่เพาะปลูก (Non-Plantation) ๒๑๓.๐๐ 
สาขาการประมง (Commercial Fishing) ๒๕๓.๐๐ 
หมายเหตุ * ขึ้นอยู่กับมูลค่าของทรัพย์สิน 
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ผ-๒ ภาคผนวก 

 

เขตที่ ๒ คากายันแวลเลย์ (Region II : Cagayan Valley) 

สาขา / เงื่อนไข Isabela Cagayan 
Nueva 

Vizcaya 

Quirino and 

Batanes 
อัตราค่าจ้างขั้นต่ า (ภายใต้กฎหมาย W.O. No. RBII-16 บังคับใช้วันท่ี ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 

สาขาที่ไม่ใช่เกษตรกรรม (Non-
Agriculture) 

๒๕๕.๐๐ ๒๕๒.๐๐ ๒๔๘.๐๐ ๒๔๗.๐๐ 

สาขาการเกษตร (Agriculture) ๒๔๓.๐๐ ๒๔๐.๐๐ ๒๓๖.๐๐ ๒๓๕.๐๐ 
สาขาค้าปลีก/บริการ     
     มีแรงงานเกิน ๑๐ คน ๒๔๗.๐๐ ๒๔๔.๐๐ ๒๔๐.๐๐ ๒๓๙.๐๐ 
     มีแรงงานไม่เกิน ๑๐ คน ๒๒๓.๐๐ ๒๒๒.๐๐ ๒๑๙.๐๐ ๒๑๙.๐๐ 
 

เขตที่ ๓ เซนทรัลลูซอน (Region III : Central Luzon) 

สาขา / เงื่อนไข 
Bulacan, Bataan, Nueva Ecija, 

Aurora 
Pampanga, Tarlac and Zambales 

อัตราค่าจ้างขั้นต่ า (ภายใต้กฎหมาย W.O. No. RBII-17 บังคับใช้วันท่ี ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕) 
สาขาที่ไม่ใช่การเกษตร  - ๒๘๕.๐๐ 

     มูลค่าของทรัพย์สิน ๓๐ ล้านเปโซ ขึ้นไป ๓๓๖.๐๐ - 

     มูลค่าของทรัพย์สินต่ ากว่า ๓๐ ล้านเปโซ ๓๒๙.๐๐ - 

สาขาการเกษตร    
     สาขาการเกษตรเพาะปลูก  ๓๐๖.๐๐ ๒๗๐.๐๐ 

     สาขาการเกษตรไม่เพาะปลูก  ๒๙๐.๐๐ ๒๕๘.๐๐ 
สาขาค้าปลีก/บริการ   
     มีแรงงาน ๑๖ คน ขึ้นไป ๓๒๕.๐๐ - 

     มีแรงงานน้อยกว่า ๑๖ คน ๓๑๑.๐๐ ๒๑๕.๐๐ 
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เขตที่ ๔-A คาลาบาร์ซอน (Region IV-A : Calabarzon) 

ตัวชีว้ัด 

สาขา 

ที่ไม่ใช่
การเกษตร 

การเกษตร สาขาคา้ปลีก/บริการ 
ที่มีแรงงานไม่เกิน ๑๐ 

คน 
เพาะปลูก ไม่

เพาะปลูก 
อัตราค่าจ้างขั้นต่ า (ภายใต้กฎหมาย W.O. No. RBIVA-16 บังคับใชว้ันท่ี ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 
พื้นที่ในคอร์ริดอร์ที่มอีัตราการเติบโต (Growth Corridor Area) 
Cavite – Bacoor, Imus Laguna – 
Biñan City, Laguna Techno Park, 
San Pedro Rizal –  Cainta, Taytay 

๓๖๒.๕๐ ๓๓๗.๕๐ ๓๑๗.๕๐ ๒๕๙.๐๐ 

Cavite –  Carmona, Cavite City, 
Dasmariñas City, Gen. Trias, 
Rosario Laguna – Cabuyao, 
Calamba City, Los Baños,  San 
Pablo City, Sta. Cruz, Sta. Rosa City  
Rizal –  Antipolo City 

๓๔๐.๕๐ ๓๑๕.๕๐ ๒๙๕.๕๐ ๒๕๕.๐๐ 

Batangas -  Batangas City, Bauan, 
Lipa City, LIMA Technology Center, 
San Pascual, Sto. Tomas Tanauan 
City Cavite – Gen. Mariano Alvarez, 
Kawit, Silang, Tagaytay City, Tanza, 
Trece Martirez City Quezon -  
Lucena City Rizal -  Rodriguez, 
Tanay 

๓๓๕.๕๐ ๓๑๐.๕๐ ๒๙๐.๕๐ ๒๕๕.๐๐ 

Batangas –Balayan, Calaca, 
Calatagan, Lemery Mabini, 
Nasugbu, Rosario, San Jose 
Quezon –  Candelaria, Sariaya Rizal 
-  Angono, Binangonan, San Mateo 

   ๓๑๖.๕๐ ๒๙๑.๕๐ ๒๖๑.๐๐            ๒๔๔.๐๐ 

Batangas -  San Juan Cavite -  
Indang, Naic, Noveleta, Ternate 
Laguna -  Paete, Pakil Quezon -  
Tiaong Rizal -  Pililia 

๓๐๕.๕๐ ๒๖๑.๐๐ ๒๖๑.๐๐ ๒๓๑.๐๐ 
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ตัวชีว้ัด 

สาขา 

ที่ไม่ใช่
การเกษตร 

การเกษตร สาขาคา้ปลีก/
บริการ 

ที่มีแรงงานไม่เกิน 
๑๐ คน 

เพาะปลูก ไม่
เพาะปลูก 

Batangas -  Taysan Rizal -  Teresa     ๓๐๐.๕๐     ๒๖๑.๐๐ ๒๖๑.๐๐       ๒๓๐.๐๐ 
พื้นที่ฐานทรัพยากร (Resourced-based Area) 
Batangas - Agoncillo, Alitagtag, 
Balete, Cuenca, Ibaan, Laurel, Lian, 
Lobo, Malvar, Mataas na Kahoy, 
Padre Garcia, San Luis, San Nicolas, 
Sta. Teresita, Taal, Talisay, Tingloy, 
Tuy Cavite - Alfonso, Amadeo, Gen. 
Aguinaldo, Magallanes, Maragondon, 
Mendez-Nuñez Laguna -  Alaminos, 
Bay, Calauan, Cavinti, Famy, Kalayan, 
Liliw, Luisiana, Lumban, Mabitac, 
Magdalena, Majayjay, Nagcarlan, 
Pagsanjan, Pangil, Pila, Rizal, Sta. 
Maria, Siniloan, Victoria Rizal – Baras, 
Cardona, Jala-Jala, Morong 

    ๒๙๖.๕๐     ๒๖๑.๐๐ ๒๖๑.๐๐        ๒๒๖.๐๐ 

Quezon –  Agdangan, Alabat, 
Atimonan, Buenavista,                      
Bardeos, Calauag, Catanauan, 
Dolores, Gen. Luna, Gen. Nakar, 
Guinayangan, Gumaca, Infanta, 
Jomalig, Lopez, Lucban, Macalelon, 
Mauban, Mulanlay, Padre Burgos, 
Pagbilao, Panukulan, Patnanungan, 
Perez, Pitogo, Plaridel, Polilio, 
Quezon, Real, Sampaloc, San Andres, 
San Antonio, San Francisco, San 
Narciso, Tagkawayan, Tayabas, 
Unisan 

๒๖๑.๐๐ ๒๖๑.๐๐ ๒๕๕.๐๐        ๒๑๙.๐๐ 
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เขตที่ ๔-B มิมาโรปา (Region IV-B : Mimaropa) 

ตัวชีว้ัด Highly Urbanized 
City (Puerto 
Princesa) 

Calapan City, 
Puerto Galera, El 
Nido and Coron 

First Class 
Municipalities of 

Mimoropa 

พื้นที่อืน่ภายใน
เขต 

อัตราค่าจ้างขั้นต่ า (ภายใต้กฎหมาย W.O. No. RBIVB-06 บังคับใชว้ันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖) 
สาขาที่ไม่ใช่การเกษตร 
 มีแรงงานมากกว่า 
๑๐ คน 

๒๗๕.๐๐ ๒๗๐.๐๐ ๒๖๐.๐๐ ๒๕๕.๐๐ 

มีแรงงานไม่เกิน 
๑๐ คน 

๒๑๕.๐๐ ๒๑๐.๐๐ ๒๐๗.๐๐ ๒๐๕.๐๐ 

สาขาการเกษตร ๒๒๕.๐๐ ๒๒๕.๐๐ ๒๑๕.๐๐ ๒๑๕.๐๐ 

 

เขตที่ ๕ บิกอล (Region V : Bicol) 

ตัวชีว้ัด / สาขา 

อัตราค่าจ้างขั้นต่ า  
(ภายใต้กฎหมาย W.O. No. RBV-16 บังคับใชว้ันท่ี ๑๐ มกราคม พ.ศ. 

๒๕๕๗) 
สาขาที่ไม่ใช่การเกษตร 
    มีแรงงานมากกว่า ๑๐ คน ๒๖๐.๐๐ 
    มีแรงงานไม่เกิน ๑๐ คน ๒๓๖.๐๐ 
สาขาหตัถกรรม  ๒๓๖.๐๐ 
สาขาการเกษตร ๒๓๖.๐๐ 

 

เขตที่ ๖ เวสเทิร์นวิซายัส (Region VI : Western Visayas) 

ตัวชีว้ัด / สาขา 

อัตราค่าจ้างขั้นต่ า  
(ภายใต้กฎหมาย W.O. No. RBVI-21 บังคับใชว้ันท่ี ๒๙ พฤศจกิายน พ.ศ. 

๒๕๕๖) 
สาขาที่ไม่ใช่การเกษตร/อุตสาหกรรม/พาณิชย ์
     มีแรงงานมากกว่า ๑๐ คน ๒๘๗.๐๐ 
     มีแรงงานไม่เกิน ๑๐ คน ๒๔๕.๐๐ 
สาขาการเกษตร   
     ที่เพาะปลูก ๒๕๕.๐๐ 
     ที่ไม่ใช่เพาะปลูก ๒๔๕.๐๐ 

 



โครงการวิจัย เรื่อง “กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์” 

ผ-๖ ภาคผนวก 

 

เขตที่ ๗ เซนทรัลวิซายัส (Region VII : Central Visayas) 

ตัวชีว้ัด / สาขา Class A Class B Class C Class D 

อัตราค่าจ้างขั้นต่ า (ภายใต้กฎหมาย W.O. No. RBVII-18 บังคับใช้วันท่ี ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 
สาขาที่ไม่ใช่
การเกษตร 

๓๔๐.๐๐ ๓๒๐.๐๐ ๓๑๐.๐๐ ๒๙๕.๐๐ 

สาขาการเกษตร     
ไม่ใช่อุตสาหกรรม
น้ าตาล 

๓๒๒.๐๐ ๓๐๕.๐๐ ๒๙๐.๐๐ ๒๗๕.๐๐ 

อุตสาหกรรมน้ าตาล ๒๙๐.๐๐ ๒๙๐.๐๐ ๒๙๐.๐๐ ๒๙๐.๐๐ 
โรงสีน้ าตาล 
(Sugar Mills) 

๓๑๐.๐๐ ๓๑๐.๐๐ ๓๑๐.๐๐ ๓๑๐.๐๐ 

หมายเหตุ Class A = Cities of Carcar, Cebu, Danao, Lapulapu, Mandaue, Naga, Talisay, and Municipalities of 
Compostela, Consolacion, Cordova, Liloan, Mingalanilla, San Fernando or expanded Metro Cebu 

Class B = Cities of Toledo, Bogo and rest of Municipalities in Cebu Province except Bantayan and Camotes Islands 

Class C = Cities and municipalities in Bohol and Negros Oriental Provinces 

Class D = Municipalities in Siquijor Province and municipalities in Banyatan and Camotes Islands 

 

เขตที่ ๘ อีสเทิร์นวิซายัส (Region VIII : Eastern Visayas) 

ตัวชีว้ัด / สาขา อัตราค่าจ้างขั้นต่ า  
(ภายใต้กฎหมาย W.O. No. RBVIII-17 บังคับใช้วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕) 

สาขาที่ไม่ใช่การเกษตร ๒๖๐.๐๐ 
สาขาการเกษตร (ไม่รวมอตุสาหกรรม
น้ าตาล) 

๒๔๑.๐๐ 

สาขาค้าปลีก/บริการ  
     มีแรงงานไม่เกิน ๑๐ คน ๒๒๙.๐๐ 
สาขาหตัถกรรม ๒๓๘.๐๐ 
อุตสาหกรรมน้ าตาล   
     โรงน้ าตาล ๒๖๒.๐๐ 
     ที่เพาะปลูก ๒๓๕.๐๐ 
     ที่ไม่ใช่เพาะปลูก ๒๒๐.๕๐ 

 

 



โครงการวิจัย เรื่อง “กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์” 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ผ-๗ 

เขตที่ ๙ ซัมโบวังกาเพนินซูลา (Region IX : Zamboanga Peninsula) 

ตัวชีว้ัด / สาขา อัตราค่าจ้างขั้นต่ า  
(ภายใต้กฎหมาย W.O. No. RBIX-18 บังคับใช้วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖) 

สาขาที่ไม่ใช่การเกษตร  
     (รพ.เอกชน สถานศึกษา บริษัทรักษาความ 

๒๘๐.๐๐      ปลอดภัย บริการท าความสะอาด และค้าปลีก/ 
     บริการ โดยมีแรงงานมากกว่า ๓๐ คน) 

สาขาการเกษตร (รวมสวนยางพารา)  
     ที่เพาะปลูก ๒๕๕.๐๐ 
     ที่ไม่ใช่เพาะปลูก ๒๓๕.๐๐ 
สาขาค้าปลีก/บริการ  
     มีแรงงานไม่เกิน ๓๐ คน ๒๖๐.๐๐ 
สาขาหตัถกรรม ๒๓๕.๐๐ 

 

เขตที่ ๑๐ นอร์ทเทิร์นมินดาเนา (Region X : Northern Mindanao) 

ตัวช้ีวัด / สาขา 
อัตราจ้าง 

ประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท ๓ ประเภท ๔ 
อัตราค่าจ้างข้ันต่ า (ภายใต้กฎหมาย W.O. No. RBX-17 บังคับใช้วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 
สาขาท่ีไม่ใช่การเกษตร ๓๐๖.๐๐ ๓๐๑.๐๐ ๒๙๖.๐๐ ๒๙๑.๐๐ 
สาขาการเกษตร ๒๙๔.๐๐ ๒๘๙.๐๐ ๒๘๔.๐๐ ๒๗๙.๐๐ 

ตัวช้ีวัด อัตราจ้างประเภท ๕ (อุตสาหกรรมการเกษตรน้ าตาล)ฉ 

การเตรียมท่ีดินและเก็บเกี่ยว (บังคับใช้วันที่ ๑ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๗) 

 

     ไถกลับหน้าดินเพ่ือการเพาะปลูก (Roamplow)  
          แรงงานคน (Moalboard - labor Component) ๔๑๙.๐๐ / ๑๐,๐๐๐ ตร.ม.  
          แรงงานสัตว์ (Animal Plowing)  
               เจ้าของที่เป็นเจ้าของสัตว์ ๒๗๙.๐๐ / วัน 
               ลูกจ้างเป็นเจ้าของสัตว์ ไม่รวมอัตราจ้างส าหรับ
สัตว ์(Premium Rate of Animal) 

 

                   - ดินปกติ (Normal Soil) ๑,๘๑๔.๐๐ / ๑๐,๐๐๐ ตร.ม. 
                   - ดินหยาบและเป็นเนิน (Coarse and Hilly) ๓,๒๙๒.๐๐ / ๑๐,๐๐๐ ตร.ม. 
     ไถคราดโดยแรงงานคน (Harrowing /Karas - labor 
Component) 

๑๒๐.๐๐ / ๑๐,๐๐๐ ตร.ม. 

     ลงกล้า รวมขั้นตอนการกะเทาะเปลือก (Planting Basal 
Including Peeling) 

๘๒๐.๐๐ / lacsa 

     ล าเลียงผลผลิต (Hauling Cane Points)  
          ขนขึ้นอย่างเดียว (Loading Only) ๑๑๒.๐๐ / lacsa 
          ขนขึ้นและลง (Loading and Unloading) ๑๙๕.๐๐ / lacsa 
     ตัดอ้อย (Cutting Cane Points)  



โครงการวิจัย เรื่อง “กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์” 

ผ-๘ ภาคผนวก 

ตัวช้ีวัด / สาขา 
อัตราจ้าง 

ประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท ๓ ประเภท ๔ 
          Sinsillo ๕๕๘.๐๐ / lacsa 
          Gupod ๔๔๖.๐๐ / lacsa 
     ปอกเปลือก (Peeling) ๑๙๕.๐๐ / lacsa 
     ตัดอ้อยและปอกเปลือก (Cutting Cane Points With 
Peeling) 

๙๒๑.๐๐ / lacsa 

     ใส่ปุ๋ย (Fertilizing)  
          Tagad ๘๔.๐๐ / ถุง 
          Bubod ๕๖.๐๐ / ถุง 
     ถอนวัชพืช (Weeding)  
          วัชพืชหนาแน่นสูง ๒,๐๐๐.๐๐ / ๑๐,๐๐๐ ตร.ม. 
          วัชพืชหนาแน่นปานกลาง ๑,๕๓๓.๐๐ / ๑๐,๐๐๐ ตร.ม. 
          วัชพืชหนาแน่นน้อย ๑,๐๐๐.๐๐ / ๑๐,๐๐๐ ตร.ม. 
     เข็นผ่านเนินเพาะปลูก (Hilling-up) ระยะ ๑ เมตร ระหว่าง
แถว 

๔๖๓.๐๐ / การผ่าน ๑ ครั้ง / ๑๐,๐๐๐ ตร.ม. 

     เก็บเกี่ยวและล าเลียงขนส่ง (Cutting and Loading Zero 
Trash) 

๑๙๕.๐๐ / ตัน 

เก็บเกี่ยวผลผลิต (Ratoon ตัดแบบคงรากและล าต้น
ส่วนล่างไว้) 

 

     ปอกเปลือกและปลูกใหม่ (Peeling and Replanting) ๙๒๙.๐๐ / lacsa 
     ตากใบอ้อยแห้งและตออ้อยใช้เป็นเช้ือเพลิง (Trash 
Scattering, Burning and Cutting Stump) 

๗๒๕.๐๐ / ๑๐,๐๐๐ ตร.ม. 

 

เขตที่ ๑๑ ดาเวา (Davao Region) 

ตัวชีว้ัด / สาขา อัตราค่าจ้างขั้นต่ า  
(ภายใต้กฎหมาย W.O. No. RBXI-18 บังคับใช้วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗) 

สาขาที่ไม่ใช่การเกษตร ๓๑๒.๐๐ 
สาขาการเกษตร (รวมสวนยางพารา) ๓๐๒.๐๐ 
สาขาค้าปลีก/บริการ  
     มีแรงงานมากกว่า ๑๐ คน ๓๑๒.๐๐ 
     มีแรงงานไม่เกิน ๑๐ คน ๒๘๑.๐๐ 

 

  



โครงการวิจัย เรื่อง “กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์” 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ผ-๙ 

เขตที่ ๑๒ ซ็อกซาร์เจน (Soccsksargen) 

ตัวชีว้ัด / สาขา อัตราค่าจ้างขั้นต่ า  
(ภายใต้กฎหมาย W.O. No. RBXII-18 บังคับใช้วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)ฉ 

สาขาที่ไม่ใช่การเกษตร ๒๗๐.๐๐ 
สาขาการเกษตร (รวมสวนยางพารา) ๒๕๒.๐๐ 
สาขาค้าปลีก/บริการ ๒๕๐.๐๐ 

 

การากา (Caraga) 

ตัวชีว้ัด / สาขา อัตราค่าจ้างขั้นต่ า  
(ภายใต้กฎหมาย W.O. No. RBXI-18 บังคับใช้วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗) 

สาขาที่ไม่ใช่การเกษตร ๒๖๘.๐๐ 
สาขาการเกษตร (รวมสวนยางพารา)  
     ที่เพาะปลูก ๒๕๘.๐๐ 
     ที่ไม่ใช่เพาะปลูก ๒๓๘.๐๐ 
สาขาค้าปลีก/บริการ  
     มีแรงงานไม่เกิน ๑๐ คน ๒๓๘.๐๐ 
     มีแรงงานมากกว่า ๑๐ คน ๒๖๘.๐๐ 

 

เขตปกครองตนเองในมินดาเนามุสลิม (Autonomous Region in Muslim Mindanao) 

ตัวชีว้ัด / สาขา อัตราค่าจ้างขั้นต่ า  
(ภายใต้กฎหมาย W.O. No. RBXII-18 บังคับใช้วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 

สาขาที่ไม่ใช่การเกษตร  
     การผลิต/พาณิชย์/การศกึษา ๒๕๐.๐๐ 
สาขาการเกษตร   
     ที่เพาะปลูก/ที่ไม่ใช่เพาะปลูก ๒๕๐.๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการวิจัย เรื่อง “กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์” 

ผ-๑๐ ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 



 

 


