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 บทน า 

เค้าโครงรายงานข้อมูลกฎหมายของประเทศอินโดนีเซีย และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การค้าและการลงทุน 

 

บทท่ี 1 
ภาพรวมด้านกฎหมายของประเทศอินโดนีเซีย 

 
1. ประวัติศาสตร์กฎหมายอินโดนีเซียโดยย่อ 
 

1.1. ยุคอาณาจักร 
ก่อนปีคริสต์ศตวรรษที่ 17 ดินแดนแห่งนี้ซึ่งปัจจุบันรู้จักในนามประเทศอินโดนีเซีย ได้ถูกแบ่งแยก
ออกเป็นหลายอาณาจักร และแต่ละอาณาจักรต่างก็มีกฎหมายเป็นของตัวเองที่ได้บัญญัติขึ้นจากจารีต
ประเพณี และ/หรือค าสอน หรือหลักความเช่ือทางศาสนา ไม่ว่าจะมาจากศาสนาอิสลาม ฮินดู หรือพุทธ 
 
ตัวอย่างกฎหมายซึ่งบัญญัติขึ้นจากจารีตประเพณี เช่น การบังคับใช้กฎหมายจารีตประเพณีทางทะเล 
(Maritime Customary Law) โดยอาณาจักรเซอร์ดัง (Serdang Kingdom) (ค.ศ. 1423-1444) ซึ่งได้
รับมาจากกฎหมายจารีตประเพณีของชาวมาลายัน (Malayan)1 บทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้จะพูดถึง
กฎเกณฑ์และบรรทัดฐานของสังคมเวลาอยู่ในทะเล กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการทิ้งสัมภาระบนเรือ กฎเกณฑ์
เกี่ยวกับอุบัติเหตุทางเรือ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเทียบท่า กิจกรรมค้าขาย และอื่นๆ 
 
ในขณะเดียวกัน ตัวอย่างกฎหมายซึ่งบัญญัติขึ้นจากหลักความเช่ือทางศาสนา เช่น อาณาจักรสมุทระ ปา
ไซ (Samudra Pasai kingdom) (ค.ศ. 1267-1345)  ซึ่งบังคับใช้กฎหมายของตนโดยอ้างอิงจาก
กฎหมายอิสลาม และอาณาจักรมาจาพาฮิท (Majapahit kingdom) (ค.ศ. 1293-1500) ซึ่งมีหนังสือช่ือ
ว่า Kutaramanawa เป็นหนังสือว่าด้วยกฎหมายอาญา อันประกอบด้วย 19 บท 275 มาตรา2 หนังสือ
ฉบับนี้ได้รับอิทธิพลส่วนใหญ่มาจากหลักความเช่ือของศาสนาฮินดู 

 
1.2. ยุคเนเธอร์แลนด์ 

ภายหลังจากที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้เข้ามาในดินแดนแห่งนี้ในคริสต์ศตวรรษที่ 17 กฎหมายของ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ก็เริ่มต้นมีอิทธิพลกับระบบกฎหมายของอินโดนีเซีย ยุคของเนเธอร์แลนด์ใน
อินโดนีเซียสามารถแบ่งกว้างๆออกเป็นสองยุค กล่าวคือ ยุคของบริษัทอินเดียตะวันออกของ
เนเธอร์แลนด์ (Vereenigde Oost-Indische Compagnie (“VOC”)) และยุคของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์  

                                                           
1 Balai Pengembangan dan Pengkajian Budaya Melayu, 2011, http://melayuonline.com/ind/culture/dig/2690/hukum-adat-
kelautan-kesultanan-serdang-sumatra-utara. 
2 Kutaramanawa, 2015, http://majapahit1478.blogspot.co.id/p/kutaramanawa.html. 
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 VOC เป็นบริษัทเนเธอร์แลนด์ซึ่งมีภารกิจทางด้านการค้าในอินโดนีเซีย3 ในยุคดังกล่าวนี้ รัฐบาล
เนเธอร์แลนด์ได้มอบสิทธิพิเศษให้แก่ VOC ซึ่งรู้จักในช่ือ octrooi อันประกอบไปด้วย สิทธิในด้านการค้า 
การผูกขาดการเดินเรือ การประกาศสงคราม การสงบศึก และการพิมพ์ธนบัตร หน่ึงในผู้น าของ VOC ใน
อินโดนีเซียได้รับสิทธิในการออกข้อบังคับ และพิพากษาคดีทั้งทางแพ่งและอาญา ต่อมา ในวันที่ 31 
ธันวาคม ค.ศ. 1799 VOC ได้ถูกยกเลิกโดยรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากประเด็นการ
คอร์รัปช่ันภายใน VOC เอง 

 
กฎหมายและข้อบังคับหลักๆ ซึ่งออกโดยรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ในยุคอาณานิคมนี ้ได้แก่  
(1) Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia หรือบทบัญญัติทั่วไปของกฎหมาย

และข้อบังคับของอินโดนีเซีย (General Provisions of Laws and Regulations for Indonesia)  
(2) Regerings Reglement หรือข้อบังคับรัฐบาล (Government Regulation)  
(3) Indische Staatsregeling หรือข้อบังคับรัฐธรรมนูญอินโดนีเซีย (Indonesian Constitution 

Regulation)4 ภายใต้ข้อบังคับ Indische Staatsregeling ชาวเนเธอร์แลนด์ได้แยกประเภท
ประชากรออกเป็นสามประเภท ได้แก่ ชาวยุโรป ชาวต่างชาติตะวันออก และชาวอินโดนีเซีย 
วัตถุประสงค์หลักของการแบ่งแยกประเภทก็เพื่อก าหนดกฎหมายที่ใช้บังคับกับประชากรแต่ละ
ประเภทน่ันเอง   

 
1.3. ยุคภายหลังจากการได้รับเอกราช 

ภายหลังจากการได้รับเอกราชในปี ค.ศ. 1945 รัฐบาลของประเทศอินโดนีเซียได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
เป็นของตัวเอง รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้จัดให้มีข้อก าหนดว่า กฎหมายทุกประเภทซึ่งออกก่อนที่จะ
ได้รับเอกราชให้ยังมีผลบังคับใช้ต่อไป ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ5 
 
ทั้งนี้ ยังมีกฎหมายและข้อบังคับเนเธอร์แลนด์หลายบทที่ยังคงมีผลบังคับใช้จวบจนถึงปัจจุบัน 
ตัวอย่างเช่น ประมวลกฎหมายแพ่งแห่งประเทศอินโดนีเซีย (Indonesian Civil Code (“ICC”))6 
ประมวลกฎหมายพาณิชย์แห่งประเทศอินโดนีเซีย (Indonesian Commercial Code)7 และประมวล
กฎหมายอาญาแห่งประเทศอินโดนีเซีย (Indonesian Criminal Code) ที่ยังใช้บังคับอยู่ในประเทศ
อินโดนีเซียก็ล้วนแล้วแต่เป็นมรดกจากชาวเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น 

                                                           
3 J.B. Daliyo, 1992, Pengantar Hukum Indonesia, Prenhallindo. 
4 Drs. C.S.T. Kansil, S.H, 1986, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka. 
5 มาตรา 2 ของบทเฉพาะกาล ของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอินโดนเีซีย ฉบับปี ค.ศ. 1945 (ฉบับแรก) ระบุไว้ว่า “สถาบันของรฐัและข้อบังคับทีม่ีอยู่
ให้ยังคงมีผลใช้บังคับตราบเท่าที่ยังไม่มขีองใหม่ถูกจัดตั้งขึน้และตราบเท่าที่ไมข่ัดหรอืแย้งกับรัฐธรรมนญู” (“All existing state institutions and 
regulations shall remain in effect so long as no new ones are established and they are not in contradiction to the 
constitution”) 
6 http://jdih.pa-kendal.go.id/database/func-startdown/52/ 
7 http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1847/23TAHUN~1847Stbl.HTM 
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 โดยแท้จริงแล้ว นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รัฐบาลอินโดนีเซียได้ออกกฎหมายและข้อบังคับเป็นจ านวน
มาก 

 
2. ระบบกฎหมาย 

ก่อนท่ีอินโดนีเซียจะไดร้ับเอกราช กฎหมายของประเทศอินโดนีเซียประกอบด้วยกฎเกณฑ์มากมายซึ่งผสม
ปนเปกันและมีความขัดแย้งกันเอง8 ซึ่งภายหลังจากได้รับเอกราช อินโดนีเซยีจึงไดส้ร้างระบบกฎหมายของ
ตนเองขึ้น ซึ่งรู้จักกันในนามระบบกฎหมายภาครัฐ (national legal system)  

 
ระบบกฎหมายภาครัฐ (national legal system) ประกอบด้วยระบบกฎหมายหลักสามระบบ ได้แก่ ระบบ
กฎหมายจารีตประเพณี (adat) ระบบกฎหมายอิสลาม และระบบกฎหมายซึ่งได้รับมาจากกฎหมายเนเธอร์แลนด์
ในระหว่างยุคอาณานิคม 

 
- ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (adat):  

กฎหมายประเทศอินโดนีเซียนั้นยอมรับการมีอยู่ของจารีตประเพณีท้องถิ่น และท้องถิ่นดังกล่าวได้รับ
อนุญาตให้บังคับใช้กฎหมายจารีตประเพณีของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย
เอกชน 

 
- ระบบกฎหมายอิสลาม:  

การบังคับใช้ระบบกฎหมายอิสลามในประเทศอินโดนีเซียนั้นได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ก่อนยุคที่ประเทศ
เนเธอร์แลนด์จะได้เข้ามามีอิทธิพลในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งในยุคดังกล่าวอาณาจักรอิสลามต่างๆ ต่าง
บังคับใช้กฎหมายอิสลาม โดยมีคัมภีร์อัลกุรอาน (Quran) เป็นที่มาหลักของกฎหมายอิสลาม 

 
- ระบบกฎหมายซึ่งได้รับมาจากกฎหมายเนเธอร์แลนด์:  

ระบบกฎหมายของอินโดนีเซียยังคงขึ้นอยู่กับกฎหมายที่ชาวเนเธอร์แลนด์น าเข้ามาในยุคอาณานิคมอย่าง
ไม่ต้องสงสัย ภายหลังจากได้รับเอกราช อินโดนีเซียได้พยายามที่จะออกกฎหมายแทนท่ีกฎทั้งหมดที่ออก
โดยเนเธอร์แลนด์ในช่วงยุคอาณานิคม อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยความเห็นต่างจากนักวิชาการเกี่ยวกับการ
ออกกฎหมายแทนที่ดังกล่าวว่ามีความจ าเป็นหรือไม่นั้น ได้ท าให้ ข้อบังคับบางส่วนที่ออกโดย
เนเธอร์แลนด์ในยุคอาณานิคมยังคงมีผลใช้บังคับอยู่จวบจนถึงปัจจุบัน 

 
3. ที่มาของกฎหมาย 

เนื่องจากประเทศอินโดนีเซียได้ถือเอาระบบประมวลกฎหมายลายลักษณ์อักษร (civil law) เป็นระบบกฎหมาย
ของประเทศ ประเทศอินโดนีเซียจึงได้ยึดถือกฎข้อบังคับที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นหลักในการบังคับใช้กฎหมาย 
ล าดับช้ันของกฎหมายลายลักษณ์อักษรได้ถูกก าหนดไวภ้ายใต้กฎหมายฉบับท่ี 12 ค.ศ. 2011 ว่าด้วยการบัญญัติ

                                                           
8 Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum – Suatu Pengantar, 5th edn, Liberty. 
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 กฎหมายและกฎข้อบังคับ (Law No. 12 of 2011 on Establishment of Laws and Regulations) 
(“กฎหมายฉบับที่ 12/ค.ศ. 2011”)9 แต่อย่างไรก็ตาม นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า ประเทศอินโดนีเซียจะไม่ยอมรับ
การคงอยู่ของกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยสิ้นเชิง ในประเทศอินโดนีเซีย กฎหมายที่ไม่ใช่ลายลักษณ์
อักษรยังคงได้รับการยอมรับโดยเฉพาะบรรดากฎเกณฑ์ที่ถือได้ว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่สะท้อนคุณค่าของวิถีชีวิตของ
ชาวอินโดนีเซีย  

 
สืบเนื่องจากหลักการค าสอนของผู้เชียวชาญทางกฎหมายที่สืบต่อกันมา กฎหมายของอินโดนีเซียจะประกอบด้วย 
5 แหล่งที่มา ได้แก่  
(1) กฎหมายลายลักษณ์อักษร  
(2) กฎหมายจารีตประเพณี  
(3) แนวค าพิพากษาทีเ่ป็นบรรทัดฐาน (jurisprudence)  
(4) สนธิสัญญา  
(5) หลักการค าสอนของผู้เช่ียวชาญทางกฎหมาย10 

 
4. ศักด์ิและล าดับชั้นของกฎหมาย 

รัฐธรรมนูญของอินโดนีเซียระบุว่า อินโดนีเซียเป็นประเทศที่ยึดกฎหมายเป็นหลัก กฎหมายอินโดนีเซียได้ใช้หลัก 
lex superior derogat legi inferiori ซึ่งมีความหมายว่า กฎหมายและข้อบังคับที่มีล าดับศักดิส์ูงกว่าย่อมเข้า
แทนทีก่ฎหมายและข้อบังคับที่มีล าดับศักดิ์ต่ ากว่า11 
 
นับตั้งแต่ประเทศอินโดนีเซียได้รับอิสรภาพ ล าดับช้ันของกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็น
ครั้งคราว โดยในปัจจุบัน ล าดับช้ันของกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ได้ถูกก าหนดไว้ภายใต้กฎหมายฉบับท่ี 12/
ค.ศ. 201112 ดังต่อไปนี ้

 
(1) รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ฉบับปี ค.ศ. 1945 (The 1945 Constitution of the Republic 

of Indonesia) (“รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1945”):  
รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1945 ได้ประกาศใช้หนึ่งวันภายหลังจากการประกาศเอกราชของอินโดนีเซีย จวบจนถึง
ปัจจุบัน รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้รับการแก้ไขมาแล้วสี่ครั้ง โดยสรุป ในรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1945 ประกอบด้วย 
(1) อารัมภบท และ (2) เนื้อหาของรัฐธรรมนูญ ซึ่งประกอบด้วย 16 บท 37 มาตรา บทเฉพาะกาล 
และบทบัญญัติเพิ่มเติม (additional provision) ใน 37 มาตรา มีบทบัญญัติซึ่งรับรองสิทธิของบุคคล
ด้วย 

 
                                                           
9http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&id=2699&task=detail&catid=1&Itemid=42&tahun=2011 
10 R. Soeroso, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, 1st edn, Sinar Grafika. 
11 Maria Farida Indrati, S, 2007, Ilmu Perundang-Undangan, Kanisius. 
12 มาตรา 7 ของกฎหมายฉบับที ่12/ค.ศ. 2011 
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 (2) บทบัญญัติสภาที่ปรึกษาประชาชน (Stipulations of People Consultative Assembly):  
สภาที่ปรึกษาประชาชนเป็นหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย สมาชิกของสภาผู้แทนราษฎร (House of 
Representative)13 และอื่นๆ สภาที่ปรึกษาประชาชนได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อสะท้อนว่าอ านาจสูงสุดใน
การปกครองประเทศอยู่ที่ประชาชน โดยก่อนหน้าที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1945 ครั้งที่
หนึ่ง สภาที่ปรึกษาประชาชนถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐล าดับสูงสุด (อยู่เหนือสภาผู้แทนราษฎร และ
ประธานาธิบดี) ซึง่มีอ านาจที่จะออกข้อบัญญัติ 

 
(3) กฎหมาย ข้อบังคับรัฐบาล ซึ่งแทนทีก่ฎหมาย (Law/ Government Regulations in Lieu of Law):  

กฎหมายในที่น้ี หมายถึง กฎหมายซึ่งออกร่วมกันระหว่างสภาผู้แทนราษฎรและประธานาธิบดี14 ในขณะ
ที่ข้อบังคับรัฐบาลซึ่งแทนที่กฎหมาย ในที่นี้ หมายถึง ข้อบังคับซึ่งออกโดยประธานาธิบดีในกรณีที่มี
สถานการณ์เร่งด่วนฉุกเฉิน15 

 
(4) ข้อบังคับรัฐบาล (Government Regulations):  

หมายถึง ข้อบังคับซึ่งออกโดยประธานาธิบดีเพื่อให้กฎหมายสามารถบังคับใช้ได้จริง16 
 

(5) ข้อบังคับประธานาธิบดี (Presidential Regulations):  
หมายถึง ข้อบังคับซึ่งออกโดยประธานาธิบดีเพื่อให้กฎหมายและข้อบังคับที่มีล าดับช้ันสูงกว่าสามารถ
บังคับใช้ได้จริง หรือเป็นการใช้อ านาจของรัฐบาลเพื่อออกข้อบังคับ17 

 
(6) ข้อบังคับจังหวัด (Provincial Regulations):  

ในทางการปกครอง รัฐบาลของประเทศอินโดนีเซียได้ถูกจ าแนกออกเป็น รัฐบาลกลาง และรัฐบาล
ท้องถิ่น โดยในรัฐบาลท้องถิ่นได้มีการแบ่งออกเป็นรัฐบาลจังหวัด ซึ่งน าโดยผู้ว่าราชการจังหวัด 
(Governor)18 แล ะ รั ฐบาล เมื อ ง  หรื อ เ ทศบาล  ซึ่ ง น า โ ดยผู้ ว่ า กา ร เมื อ งห รื อ เทศมนตรี 
(Regent/Mayor)19 ซึ่งในที่นี้ ข้อบังคับจังหวัด หมายถึง ข้อบังคับซึ่งออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัด และ
สภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดดังกล่าว20 
 

                                                           
13 สภาผู้แทนราษฎร (The House of Representatives) เป็นหน่วยงานของรัฐซ่ึงประกอบด้วยสมาชกิจากพรรคการเมืองซ่ึงเข้าร่วมและไดร้ับการ
คัดเลือกจากการเลอืกตั้งทัว่ไป  
14 มาตรา 1 วรรค (3) ของกฎหมายฉบับที่ 12/ค.ศ. 2011 
15 มาตรา 1 วรรค (4) ของกฎหมายฉบับที่ 12/ค.ศ. 2011 
16 มาตรา 1 วรรค (5) ของกฎหมายฉบับที่ 12/ค.ศ. 2011 
17 มาตรา 1 วรรค (6) ของกฎหมายฉบับที่ 12/ค.ศ. 2011 
18 ผู้ว่าราชการจังหวัด (Governor) เป็นหัวหน้าของรัฐบาลจังหวัด ผูว้่าราชการจังหวัดจะได้รับการแต่งต้ังผ่านการเลือกต้ัง (ทอ้งถิน่) ทกุๆ 5 ปี 
19 ผู้ว่าการเมอืง (Regent) เป็นหัวหน้าของรฐับาลเมอืง ในขณะทีเ่ทศมนตรี (mayor) เป็นหัวหน้าของรฐับาลเทศบาล ทั้งคู่จะได้รบัการแตง่ตั้งผ่านการ
เลือกตั้ง (ทอ้งถิน่) ทกุๆ 5 ปี 
20 มาตรา 1 วรรค (7) ของกฎหมายฉบับที่ 12/ค.ศ. 2011 
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 (7) ข้อบังคับเมือง หรือ ข้อบังคับเทศบาล (Regency/ Municipality Regulations):  
หมายถึง ข้อบังคับซึ่งออกโดยผู้ว่าการเมือง หรือเทศมนตรี และสภาผู้แทนราษฎรของเมือง หรือเทศบาล
นั้นๆ21  

 
5. ระบบศาล  

อ านาจทางตุลาการในประเทศอินโดนีเซียอยู่ภายใต้การควบคุมของ  
(1) ศาลฎีกา (Supreme Court)22 และหน่วยงานทางตุลาการที่อยู่ภายใต้ศาลฎีกา  
(2) ศาลรัฐธรรมนูญ (Constitutional Court)23 

 
หน่วยงานตุลาการที่อยู่ภายใต้ศาลฎีกาได้ถูกแบ่งออกเป็นสี่เขตอ านาจศาล ได้แก่  
(1) ศาลทั่วไป (General Court)  
(2) ศาลศาสนา (Religious Court)  
(3) ศาลทหาร (Military Court)  
(4) ศาลปกครอง (Administrative Court)  
แต่ละเขตอ านาจศาลประกอบไปด้วยศาลช้ันต้นและศาลอุทธรณ์ 

 
ศาลรัฐธรรมนูญได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1945 (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 3) อ านาจหน้าที่ของศาล
รัฐธรรมนูญมีสี่ประการ กล่าวคือ  
(1) อ านาจทางศาลในการตรวจสอบกฎหมายซึ่งอาจขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ  
(2) อ านาจในการตัดสินข้อพิพาทที่เกิดจากการใช้อ านาจของหน่วยงานของรัฐ ในกรณีที่อ านาจหน้าที่

ดังกล่าวได้ก าหนดไว้โดยรัฐธรรมนูญ  
(3) อ านาจในการตัดสินคดีเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง  
(4) อ านาจในการตัดสินคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั่วไป24 
 

6. วิธกีารตีความกฎหมาย 
ในทางทฤษฎี มีวิธีการตีความกฎหมายหลากหลายวิธีที่ได้รับการยอมรับและรับรู้โดยทั่วไปในประเทศอินโดนีเซีย 
อาท ิ 
(1) วิธีการทางไวยากรณ์ (grammatical method)  
(2) วิธีการทางประวัติศาสตร์ (historical method)  
(3) วิธีการทางระบบ (systematical method)  
(4) วิธีการทางสังคมวิทยา (sociology method)  

                                                           
21 มาตรา 1 วรรค (8) ของกฎหมายฉบับที่ 12/ค.ศ. 2011 
22 https://www.mahkamahagung.go.id/ 
23 http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/ 
24 มาตรา 24c ของรฐัธรรมนูญ ค.ศ. 1945 
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 (5) วิธีการโดยใช้หลักกฎหมายเทียบเคียง (analogy method)  
(6) วิธีการที่ ว่ าหากกฎหมายไม่บัญญัติ  เท่ากับกฎหมายไม่ต้องการผลทางกฎหมายในกรณีนั้น 

(argumentum a contrario method)25 
 
ในทางกฎหมายนั้น ไม่มีข้อบังคับว่าจะต้องใช้วิธีการใดในการตีความกฎหมาย ในทางปฏิบัติ ศาลยุติธรรมอาจ
เลือกใช้วิธีการตีความกฎหมายมากกว่าหนึ่งวิธีการเพื่อวินิจฉัยเพียงหนึ่งคดีก็ได้ 

 
7. การบังคับใช้กฎหมายและปัญหาในทางปฏิบัติ 

ในทางปกครอง รัฐบาลของประเทศอินโดนีเซีย ได้ถูกแบ่งออกเป็นรัฐบาลกลาง และรัฐบาลท้องถิ่น ในบางคราว 
จึงเกิดปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้ข้อบังคับอันเนื่องมาจากความไม่สอดคล้องกันของข้อบังคับที่ออกโดยรัฐบาล
กลางกับกฎหมายที่ออกโดยรัฐบาลท้องถิ่น นอกจากน้ี ความไม่สอดคล้องกันของกฎหมายยังเกิดขึ้นแม้ในกฎซึ่ง
ออกโดยหน่วยงานของรัฐในรัฐบาลกลางเช่นกัน 
 
การบังคับใช้กฎหมายในประเทศอินโดนีเซีย ยังประสบกับปัญหาการทุจริต และประเด็นการติดสินบน ซึ่งในปี 
ค.ศ. 2002 ประเทศอินโดนีเซียจึงได้ก่อตั้งหน่วยงานของรัฐเพื่อมุ่งเน้นท่ีจะก าจัดการทุจริตต่างๆ ซึ่งเป็นท่ีรู้จักใน
นาม คณะกรรมการล้มล้างการทุจริต (Corruption Eradication Commission /Komisi Pemberantasan 
Korupsi (“KPK”)) 
 
อีกประเด็นหนึ่งในการบังคับใช้กฎหมาย คือ การที่ผู้พิพากษาในประเทศอินโดนีเซียไม่ถูกบังคับให้ต้องพิพากษา
คดีตามค าพิพากษาของศาลในคดีก่อนซึ่งมีข้อเท็จจริงทีค่ล้ายคลึงกัน ดังนั้น ในบางครั้ง ค าพิพากษาของศาลจึงมี
ลักษณะที่ขัดหรือแย้งกับค าพิพากษาของศาลในคดีก่อนหน้าที่มีข้อเท็จจริงคล้ายคลึงกัน อันน าไปสู่ความไม่
แน่นอนในทางกฎหมาย  

                                                           
25 Soeroso, R Pengantar Ilmu Hukum, 1st edition, 14th printing, Cet 2014, Sinar Grafika, Jakarta, Page 99. 
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 บทท่ี 2 
บทสรุปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของอินโดนีเซีย 

 
1. การค้าสินค้าและบริการของคนต่างด้าว 
 

1.1. กฎหมายการค้า 
กฎหมายการค้าของอินโดนีเซียปัจจุบันอยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายฉบับที่ 7 ค.ศ. 2014 ว่าด้วย
การค้า (Law No. 7 of 2014 on Trade) (“กฎหมายการค้า”) ซึ่งประกาศใช้ในวันท่ี 11 มีนาคม ค.ศ. 
201426 กฎหมายฉบับนี้ได้ถูกประกาศใช้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศบนหลักการเพื่อผลประโยชน์ของประเทศ ความมั่นคงและความแน่นอนทางกฎหมาย ความเป็น
ธรรม การตรวจสอบได้ และความโปร่งใส27 
 
โดยทั่วไป กฎหมายการค้าได้ก าหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการค้าภายในประเทศ การค้าระหว่างประเทศ 
ระบบการสร้างมาตรฐานร่วมกัน การค้าโดยใช้วิธีการทางอิเล็คทรอนิคส์ การปกป้องทางการค้า การ
พัฒนาระบบสหกรณ์ ธุรกิจขนาดย่อม ขนาดกลาง และขนาดเล็ก การพัฒนาการส่งออก ความร่วมมือ
ทางการค้าระหว่างประเทศ อ านาจและหน้าที่ของรัฐบาลในด้านการค้า คณะกรรมการทางการค้า
แห่งชาติ (national trade commission) การควบคุมและการตรวจสอบ  
 
มีหน่วยงานทางการค้าหลายหน่วยงานที่กฎหมายอินโดนีเซียยอมรับ แต่ในด้านการลงทุนจาก
ต่างประเทศนั้น บริษัทลงทุนจากต่างประเทศ (บริษัทท่ีก่อตั้งตามกรอบการลงทุนของต่างประเทศ หรือ 
“บริษัท PMA”) ได้รับอนุญาตให้เป็นเพียงแค่ผู้ค้าส่ง และหรือผู้จัดจ าหน่ายหลักเท่านั้น แต่ไม่มีสิทธิ
ด าเนินการเป็นผู้ค้าปลีก 
 
(1) ค าสั่งด้านการติดฉลากสินค้าเป็นภาษาอินโดนีเซีย  

กฎหมายการค้าบัญญัติให้ผู้ประกอบธุรกิจใดๆก็ตามที่ท าการค้าสินค้าในตลาดอินโดนีเซีย ไม่ว่า
จะผลิตสินค้าในประเทศหรือน าเข้ามาก็ตาม ต้องติดฉลากเป็นภาษาอินโดนีเซียให้ชัดเจนและ
เข้าใจได้ง่าย28 

  

                                                           
26http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&id=404120&task=detail&catid=1&Itemid=42&tahun=2014 
27 บททั่วไปของค าชี้แจงในกฎหมายการค้า 
28 มาตรา 6 ของกฎหมายการค้า 
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 (2) การวางมาตรฐาน  
กฎหมายการค้ายังก าหนดให้สินค้า/บริการทุกประเภทในประเทศอินโดนีเซียต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานบังคับแห่งชาติของอินโดนีเซีย (mandatory Indonesian National 
Standard/Standard Nasional Indonesia (“SNI”)) และข้อบังคับทางเทคนิคอื่นๆ29 

 
(3) กิจกรรมน าเข้าส่งออก 

สามารถแบ่งประเภทสินค้าที่น าเข้าหรือส่งออกได้ดังนี้  
(ก)  สินค้าที่น าเข้าหรือส่งออกได้อย่างเสรี  
(ข)  สินค้าที่น าเข้าหรือส่งออกได้อย่างจ ากัด  
(ค)  สินค้าห้ามน าเข้าหรือส่งออก  

 
ในการด าเนินการน าเข้า ผู้น าเข้าสินค้าจะต้องมีหมายเลขประจ าตัวของผู้น าเข้า (Importer 
Identification Number (Angka Pengenal Importir (“API”))30 ส่วนการส่งออกสินค้า 
ตามปกติแล้ว ในการประกอบกิจกรรมส่งออกสินค้า บริษัทจะต้องมีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(taxpayer registration number (NPWP)) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ เลขประจ าตัวศุลกากร
เพื่อการส่งออก (customs identity number for export) แบบฟอร์มการแจ้งการส่งออก 
และเอกสารอื่นๆตามที่จ าเป็น31 

 
(4) การค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ 

กฎหมายการค้าบัญญัติให้ผู้ประกอบธุรกิจค้าขายสินค้าและ/หรือบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรอกข้อมูลและ/หรือสารสนเทศ32ที่สมบูรณ์ถูกต้อง ตามกฎหมายอินโดนีเซีย ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์สามารถกระท าได้ในรูปแบบของสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อ
คู่สัญญา ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์จะเกิดขึ้นเมื่อค าเสนอของผู้ส่งได้รับการยอมรับและอนุมัติโดย
ผู้รับ และการอนุมัติดังกล่าวต้องกระท าโดยการส่งข้อความยอมรับผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
  

                                                           
29 มาตรา 57 ของกฎหมายการค้า 
30 มาตรา 2 ของข้อบังคับของกระทรวงการค้าฉบับที่ 70/M-DAG/PER/9/2015 ว่าด้วย API (Minister of Trade Regulation No. 70/M-
DAG/PER/9/2015 on API) 
(http://api.kemendag.go.id/file/hukum/c74d97b01eae257e44aa9d5bade97baf.pdf) 
31 ข้อบังคับของผู้อ านวยการส านกังานศลุกากรและสรรพสามติ ฉบับที่ PER-32/BC/ ค.ศ. 2014 ว่าด้วยพิธีการศุลกากรในการส่งออกสนิค้า ตามที่แก้ไข
โดยข้อบังคับของผูอ้ านวยการส านกังานศุลกากรและสรรพสามิต ฉบับที ่ PER-29/BC/ ค.ศ. 2016 (Regulation of the Director General of 
Customs and Excise No. PER-32/BC/2014 on Customs Procedures on Export as amended by Regulation of the Director General 
of Customs and Excise No. PER-29/BC/2016) 
32 มาตรา 65 ของกฎหมายการค้า 
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 (5) การปกป้องทางการค้า  
กฎหมายการค้าบังคับให้รัฐบาลก าหนดนโยบายปกป้องทางการค้าที่ครอบคลุมถึง  

(ก) การป้องกันการทุ่มตลาดและ/หรือข้อกล่าวหาด้านเงินอุดหนุนต่อสินค้าส่งออกของชาติ 
(defense on dumping and/or subsidy allegations against exported national 
goods)  

(ข) การปกป้องผู้ส่งออกซึ่งมีสินค้าที่ถูกพิจารณาโดยประเทศผู้น าเข้าว่าก่อให้เกิดการการ
น าเข้าเพิ่มขึ้นในประเทศผู้น าเข้าสินค้า  

(ค) การปกป้องสินค้าส่งออกของชาติ ที่ได้รับผลร้ายจากการประกาศใช้นโยบาย และ/หรือ
ข้อบังคับของประเทศท่ีน าเข้าสินค้า  

(ง) การก าหนดมาตรการการตอบโต้การทุ่มตลาดเพื่อสยบการแข่งขันทางธุรกิจที่ไม่เป็น
ธรรม  

(จ) การปกป้องนโยบายของชาติเกี่ยวกับการค้า ทีถู่กต่อต้านจากประเทศอื่น33 
 

(6) ความร่วมมือด้านการค้าระหว่างประเทศ  
กฎหมายการค้าอนุญาตให้รัฐบาลอินโดนีเซียเข้าร่วมความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศ
กับประเทศ องค์กร หรือหน่วยงานอื่นๆ34 

 
(7) การควบคุมดูแลการค้าและคณะกรรมาธิการการค้าแห่งชาติ 

การควบคุมดูแลและการป้องกันการค้าด าเนินการโดยรัฐบาลอินโดนีเซียในส่วนกลางและระดับ
ภูมิภาค ส าหรับการควบคุมดูแลโดยรัฐบาลส่วนกลางนั้น MOT ได้รับอนุญาตให้วางมาตรการ 
(1)  ห้ามการจัดจ าหน่ายโดยช่ัวคราวและ/หรือสั่งถอนสินค้าจากการจัดจ าหน่าย หรือยุติ

การให้บริการเพราะมีการฝ่าฝืนกฏหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง และ/หรือ  
(2)  เพิกถอนการอนุญาตในสาขาการค้า  
 
นอกเหนือจากการควบคุมดูแลโดย MOT จะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในภาคการค้า 
เช่น เจ้าหน้าท่ีที่ส านักงานศุลกากรและสรรพสามิต35 

 
1.2. กฎหมายการท างานของคนต่างด้าว 

กฎหมายอินโดนีเซียห้ามมิให้คนต่างด้าวและนิติบุคคลต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยตรงในประเทศอินโดนีเซีย 
(ซึ่งต่างจากการถือหุ้นในนิติบุคคลอินโดนีเซียที่ประกอบธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย) กฎหมายที่กล่าวถึง
หลักการนี้อย่างชัดเจนที่สุดก็คือข้อบังคับรัฐบาลฉบับท่ี 36ค.ศ. 1977 ว่าด้วยการเลิกกิจกรรมทางธุรกิจ

                                                           
33 มาตรา 67 ของกฎหมายการค้า 
34 มาตรา 82 ของกฎหมายการค้า 
35 มาตรา 98 และ 99 ของกฎหมายการค้า 

http://www.dfdl.com/


 
  
 
 

เค้าโครงรายงานข้อมูลกฎหมายของประเทศอินโดนเีซีย 

  หน้า 11 

DFDL (Thailand) Ltd. 

บริษัท ดีเอฟดีแอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
No. 3 Rajanakarn Building, AA Floor, 
South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, 
Bangkok 10120 Thailand  
t: +662 059 4090 f:  +662 059 4099 
www.dfdl.com e: thailand@dfdl.com 
 

 ของคนต่างด้าวในด้านการค้า36 (Government Regulation No. 36 of 1977 on Termination of 
Foreign Business Activities in Field of Trade) ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุดโดยข้อบังคับ
รัฐบาลฉบับท่ี 15 ค.ศ. 199837 (Government Regulation No. 15 of 1998) (“ข้อบังคับรัฐบาลฉบับที่ 
36/ค.ศ. 1977”) 
 
คนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ให้บริการ หรือท างานในประเทศอินโดนีเซีย38 การอนุญาตในเรื่องนี้ได้ถูก
ก าหนดไวอ้ยู่ภายใต้ ข้อบังคับกระทรวงแรงงานและการย้ายถิ่นฐาน ฉบับท่ี 16 ค.ศ. 2015 ว่าด้วยขั้นตอน
การใช้แรงงานต่างด้าว (Regulation of Minister of Manpower and Transmigration No. 16 of 
2015 on Procedures for Utilization of Foreign Workers)39 ซึ่งแก้ไขครั้งล่าสุดโดย ข้อบังคับรัฐมนตรี
แรงงานและการย้ายถิ่นฐาน ฉบับที่ 35 ค.ศ. 2015 (“ข้อบังคับกระทรวงแรงงานและการย้ายถิ่นฐาน 
ฉบับที่ 16/ค.ศ. 2015”)40 โดยภายใต้กฎหมายฉบับนี้ แรงงานต่างด้าวต้องได้รับการว่าจ้างจากบริษัท
จ ากัด (limited liability company) สัญชาติอินโดนีเซียเท่านั้น และให้ท างานเฉพาะต าแหน่งและภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด41  
  

2. กฎหมายการลงทุนในประเทศอนิโดนีเซีย 
ประเทศอินโดนีเซีย มีกฎหมายฉบับที่ 25 ค.ศ. 2007 ว่าด้วยการลงทุน (Law No. 25 of 2007 on 
Investment)42 (“กฎหมายว่าด้วยการลงทุน”) ซึ่งก ากับดูแลการลงทุนทั้งในประเทศและการลงทุนจาก
ต่างประเทศ กฎหมายฉบับนี้โดยส่วนหนึ่งก าหนด  
 
(1) รูปแบบธุรกิจและเงินลงทุน  
(2) สิทธิและหน้าท่ีของนักลงทุน  
(3) ข้อก าหนดของนักลงทุนต่างชาติที่ท างานในสายธุรกิจบางสาขา  
(4) หน่วยงานลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย 

 

                                                           
36 http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/1977/36TAHUN~1977PP.HTM 
37https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrzp31gPvRAhUIP48KH
U_aDCUQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bpkp.go.id%2Fuu%2Ffiledownload%2F4%2F68%2F1293.bpkp&usg=AFQjCNG3JxN
UPmCR2OXRxaT7DLJqoN-iVQ&bvm=bv.146094739,d.c2I 
38 มาตรา 42 วรรค (1) ของกฎหมายแรงงาน ระบุว่า “ให้นายจ้างที่ว่าจ้างแรงงานต่างด้าวต้องได้รับอนญุาตเป็นลายลักษณอ์ักษรจากรฐัมนตรีแรงงาน
หรือพนกังานเจ้าหน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมาย” (“Every employer employing foreign workers shall obtain permit in writing from the 
Minister of Manpower or the appointed official”) 
39 http://jdih.kemnaker.go.id/data_puu/PERMEN_16_TAHUN_2015DOC.PDF 
40 http://jdih.kemnaker.go.id/data_puu/permen_35_tahun_2015ok.pdf 
41 มาตรา 42 วรรค (4) ของกฎหมายแรงงาน 
42http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&id=1600&task=detail&catid=1&Itemid=42&tahun=2007 
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 โดยในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทุนจากต่างประเทศนั้นมีกฎเกณฑ์ทั่วไปซึ่งก าหนดให้การลงทุนของคนต่างด้าวจะ
สามารถกระท าได้กต็่อเมื่อมีการจัดตั้งบริษัทจ ากัดภายใต้กฎหมายอินโดนีเซีย (perseroan terbatas (“PT”)) 
โดยมักจะเรียกกันในนามว่าบริษัท PMA  

 
2.1. การจัดต้ัง PT  

PT เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่ก่อตั้งขึ้นตามสัญญา และมีทุนที่แบ่งออกเป็นหุ้น PT มีสามองค์กร ได้แก่ 
(ก) คณะกรรมการบริษัท (ข) คณะกรรมาธิการ (ค) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในการก่อตั้ง PT 
จ าเป็นต้องมีผู้ก่อตั้งสองคนหรือมากกว่า และจะต้องจัดท าหนังสือจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทโดยให้โนตารี 
พับลิครับรอง หนังสือจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากกระทรวงกฎหมายและสทิธิ
มนษุยชน (Minister of Law and Human Rights (“MOL”)) 

 
2.2. สิทธิและหน้าที่ของนกัลงทุน 

เพื่อจุดประสงค์ในการก าหนดความชัดเจนทางกฎหมายให้แก่นักลงทุน กฎหมายว่าด้วยการลงทุนได้
ก าหนดสิ่งดังต่อไปนี้ให้แก่นักลงทุน  
(1)  ความแนน่อนในด้านสิทธิ กฎหมายและการคุ้มครอง  
(2)  ข้อมูลทีโ่ปร่งใสด้านภาคธุรกิจที่จะเข้าร่วมลงทุน 
(3)  สิ่งอ านวยความสะดวกหลากหลายรูปแบบตามกฎหมายและข้อบังคับ  

 
ในอีกแง่หนึ่ง นักลงทุนจะต้องรับประกันว่าจะ  
(1)  ใช้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
(2)  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร  
(3)  จัดท ารายงานด้านกิจกรรมการลงทุนและใหแ้ก่ BKPM  

 
2.3. ข้อก าหนดด้านสาขาธุรกิจ 

นอกจากนี้ยังมีบัญชีธุรกิจที่เปิดเสร ี โดยมีทั้งเปิดเสรีแบบมีเง่ือนไข และธุรกิจที่ไม่เปดิให้มีการลงทุนจาก
ต่างประเทศ ซึ่งเป็นที่รู้จักทั่วไปในฐานะบัญชีธุรกิจต้องห้าม (Negative Investment List)43 
 
ตามบัญชีธุรกิจลงทุนต้องห้าม ประเทศอินโดนีเซียก าหนดข้อจ ากัดที่เคร่งครัดน้อยกว่าเรื่องการถือหุ้น
ของคนต่างด้าวแก่นักลงทุนต่างด้าวที่มาจากประเทศอาเซียน 

 
  

                                                           
43 ข้อบังคับประธานาธิบดี ฉบับที่ 44 ค.ศ. 2016 ว่าด้วยกิจการที่ปิดกั้นหรอืเปิดให้ลงทนุภายใต้เงื่อนไข (Presidential Regulation No. 44 of 2016 
on List of Business Fields Which Are Closed and Open With Conditions To Investment) 
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 2.4. หน่วยงานการลงทุนในประเทศอนิโดนีเซีย 
ตามข้อบังคับประธานาธิบดีฉบับที่ 90 ค.ศ. 2007 ว่าด้วยคณะกรรมการความร่วมมือดา้นการลงทุน 
(President Regulation No. 90 of 2007 on the Investment Coordinating Board /Badan 
Koordinasi Penanaman Moda (“BKPM”)) ตามที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ
ประธานาธิบดีฉบับที่ 86 ค.ศ. 2012 (President Regulation No. 86 of 2012 (“ข้อบังคับ
ประธานาธิบดีฉบับที่ 90/ค.ศ. 2007”))44 BKPM ก่อตั้งข้ึนเพื่อรับหน้าที่ด้านการประสานงานและการ
ก ากับดูแลกิจกรรมลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย BKPM ท าหน้าทีอ่อกใบอนุญาตและให้บริการอื่นๆเกือบ
ทุกภาคธุรกิจ ยกเว้นธุรกิจบางประเภท เช่น ธนาคาร สถาบันทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร และบริษัท
ประกันภัย  

 
2.5. การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จแบบจุดเดียว (One Stop Integrated Service/ Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (“PTSP”)) ที่ BKPM  
BKPM มีบริการด้านการลงทุนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวให้แก่นักลงทุนที่ต้องการลงทุนในประเทศ
อินโดนีเซีย BKPM ยังได้รับมอบหมายหน้าที่จากกระทรวง/รัฐบาลส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียให้ท าหน้าท่ี
จัดระเบียบด้านการออกใบอนุญาต BKPM ยังประสานงานกับกระทรวง/หน่วยงานหลายแห่งเพื่อจัด
ระเบียบ PTSP ที่ BKPM ไม่เพียงแค่บริการทั่วๆไปที่เกี่ยวกับการลงทุนของคนต่างด้าวเท่านั้น แต่ยัง
รวมถึงบริการบางประเภท (อาทิ การให้ค าปรึกษาและใบอนุญาตทางเทคนิค/ธุรกิจ) ที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวง/หน่วยงานบางแห่ง (กระทรวงพลังงานและแร่ กระทรวงคมนาคม เป็นต้น)  

 
2.6. ระบบออนไลน์และฐานข้อมูลบริษัทท่ี BKPM  

ตามข้อบังคับ BKPM ฉบับท่ี 4 ค.ศ. 2014 ว่าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้านบริการสารสนเทศและการ
อนุญาตลงทุน45 (BKPM Regulation No. 4 of 2014 on the Electronic System of Information 
Service and Investment Licensing/Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi 
Secara Elektronik (“SPIPISE”)) SPIPISE ก่อตั้งข้ึนในรูปแบบของระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบรวมศูนย์
ส าหรับการอนุญาตและอย่างอื่นที่ไม่ใช่การอนุญาต การรวบรวมข้อมูล และบริการจัดเก็บข้อมูลใน
สาขาการลงทุน 

 
2.7. ขั้นตอนการลงทุนของคนต่างด้าว 

โดยทั่วไปแล้ว คนต่างด้าวที่จะประกอบธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียจะต้องด าเนินการตามสามขั้นตอนนี้  
(ก)  การเตรียมตัว – ก่อตั้งบริษัท  
(ข)  ก่อนด าเนินกจิการ – ขอสิทธิประโยชนแ์ละใบอนุญาตที่จ าเป็น  
(ค)  การประกอบธุรกิจ – ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบธุรกิจ  

                                                           
44 http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/2007/09/03/peraturan-presiden-nomor-90-tahun-2007 
45 http://www.peraturan.go.id/inc/view/11e53a5f75bcf700ad2c313131353337.html 
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 ใบอนุญาตหลักการลงทุน (Investment Principle License) คือใบอนุญาตแรกที่นักลงทุนต่างด้าวที่
ต้องการประกอบธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียต้องมี สามารถขอรับใบอนุญาตได้โดยการยื่นค าขอ
ใบอนุญาตหลักการลงทุนจาก BKPM ผ่าน SPIPISE  
 
ก่อนที่จะประกอบธุรกิจ บริษัท PMA จะต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ BKPM ออกให้ หรือใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจอื่นๆที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องออกให้ (ตามที่เข้าข่าย) ในการขอรับใบอนุญาต บริษัท 
PMA จะต้องมีเงินลงทุนท้ังหมดตามที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตหลักการลงทุน (Investment Principle 
License) ของตน สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่อ SPIPISE หรือด้วยตนเองที่หน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง  

 
3. คนเข้าเมือง  

กฎหมายฉบับท่ี 6 ค.ศ. 2011 ว่าด้วยคนเข้าเมือง (Law No. 6 of 2011 on Immigration) (“กฎหมายว่าด้วย
คนเข้าเมือง”)46 เป็นส่วนหนึ่งของกรอบโครงสร้างหลักในเรื่องการลงทุนของคนต่างด้าวในประเทศอินโดนีเซีย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาท างานในประเทศอินโดนีเซีย 
 
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองก าหนดให้คนต่างด้าวท่ีเข้ามาในอาณาเขตประเทศอินโดนีเซียต้องมีการตรวจลงตรา 
(Visa) ที่ถูกต้อง (เว้นเสียแต่ว่ากฎหมายได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น)47 นอกจากนี้ กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองยังได้
ก าหนดให้คนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประเทศอินโดนีเซียต้องมีใบอนุญาตให้พ านักอยู่ในประเทศ (stay permit)48 
 
การตรวจลงตราและใบอนุญาตให้พ านักในประเทศมีหลายประเภท แต่คนต่างด้าวท่ีประสงค์จะเข้ามาท างานใน
ประเทศอินโดนีเซียจะต้องยื่นขอรับการตรวจลงตราประเภทมีระยะเวลาพ านักที่จ ากัด (limited stay visa 
(“VITAS”)) และยื่นขอรับใบอนุญาตให้พ านักอยู่ในประเทศประเภทมีระยะเวลาที่จ ากัด (limited stay permit 
(“ITAS”)) ผู้ถือ ITAS จะต้องมีบัตร ITAS เรียกว่า KITAS 

 
3.1 กระบวนการจ้างงานคนต่างด้าว 

กระบวนการจ้างงานคนต่างด้าวในประเทศอินโดนีเซียนั้นสามารถแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนหลัก กล่าวคือ  
(1)  การให้ใบอนุญาตแก่บริษัทที่มีแผนในการว่าจ้างคนต่างด้าว  
(2)  การให้ใบอนุญาตแก่คนต่างด้าวในการเข้ามา อาศัย และท างานในประเทศอินโดนีเซีย  

 

                                                           
46 http://www.imigrasi.go.id/phocadownloadpap/Undang-Undang/uu-6-tahun-2011.pdf 
47 มาตรา  8 ของกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมอืง 
48 มาตรา  48 ของกฎหมายว่าดว้ยคนเขา้เมอืง 
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 ใบอนุญาตว่าจ้างคนต่างด้าว รวมถึงแผนการใช้แรงงานต่างด้าว (Foreign Worker Utilisation 
Plan/Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“RPTKA”)) และใบอนุญาตว่าจ้างแรงงาน
ต่างด้าว (Permit to Employ Foreign Worker/Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (“IMTA”)) 
 
ก่อนที่จะว่าจ้างคนต่างด้าวในประเทศอินโดนีเซีย ผู้อุปถัมภ์ (Sponsor) (ยกเว้นหน่วยงานราชการ 
ตัวแทนของต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ) จะต้องเตรียม RPTKA และยื่นให้กระทรวงแรงงาน 
(Ministry of Manpower (“MOM”)) อนุมัติ เมื่อ RPTKA ได้รับอนุมัติแล้ว ผู้อุปถัมภ์จะต้องยื่นขอ 
IMTA ต่อ MOM ต่อไป 
 
ภายหลังจากได้รับ IMTA แล้ว คนต่างด้าวที่เข้ามาท างานในประเทศอินโดนีเซียจะต้องยื่นขอรับ VITAS 
ต่อกรมการตรวจคนเข้าเมือง (Directorate General of Immigration) หนังสืออนุมัติ VITAS จะถูก
ส่งไปให้เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง ณ สถานทูตอินโดนีเซียประจ าประเทศท่ีแรงงานต่างด้าวเลือก 
แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศอินโดนีเซียโดยใช้ VITAS จะได้รับบัตรเข้าประเทศจากเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมืองที่บริเวณตรวจคนเข้าเมือง บัตรดังกล่าวจะมีอายุ 30 วัน และผู้อุปถัมภ์จะต้องยื่นค า
ขอรับหนังสือรับรองการอยู่อาศัยช่ัวคราว (limited stay visa “KITAS”) ต่อส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
ณ ภูมิล าเนาของแรงงานต่างด้าว  

 
3.2 ข้อก าหนดของคนต่างด้าวที่ท างานในประเทศอินโดนีเซีย 

ข้อก าหนดทั่วไปของคนต่างด้าวท่ีจะได้รับการว่าจ้างในประเทศอินโดนีเซียก าหนดไว้ในข้อบังคับ MOM 
ฉบับที่ 16/ค.ศ. 2015 (MOM Reg. 16/2015) ดังนี้  
(ก) มีคุณวุฒิการศึกษาที่เหมาะสมกับความต้องการของต าแหน่งงานที่แรงงานต่างด้าวจะเข้ารับ

ต าแหน่ง  
(ข) มีประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์การท างานอย่างน้อยห้าปี ตาม

ต าแหน่งงานท่ีแรงงานต่างด้าวจะเข้ารับต าแหน่ง  
(ค) ท าหนังสือรับรองว่าจะถ่ายโอนความรู้ของตนให้แก่แรงงานชาวอินโดนีเซียที่ท างานด้วย โดยมี

หลักฐานซึ่งก็คือ รายงานการใหก้ารศึกษาและการฝึกอบรม  
(ง) มีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ส าหรับแรงงานต่างด้าวท่ีได้ท างานมาเกินกว่าหกเดือน  
(จ) มีหลักฐานกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทประกันภัย ซึ่งเป็นนิติบุคคลอินโดนีเซีย และเป็นสมาชิก

โครงการประกันสังคมแห่งชาติ (National Social Security) ส าหรับแรงงานต่างด้าวที่ท างาน
มากว่า 6 เดือน49 

 
  

                                                           
49 ข้อ 36 ของขอ้บังคับ MOM ฉบับที่ 16/2015 
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 3.3 บทลงโทษ 
ตามกฎหมายแรงงาน นายจ้างที่ว่าจ้างแรงงานต่างด้าวโดยไม่มีใบอนุญาตที่เหมาะสมดังกล่าวข้างต้นอาจ
ถูกลงโทษทางอาญา โดยการจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสี่ปี และ/หรือปรับอย่างน้อย 100,000,000 รูเปียห์ แต่
ไม่เกิน 400,000,000 รูเปียห์50 ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ได้ประกอบกิจกรรมโดยไม่เป็นไปตามใบอนุญาตให้
พ านักอยู่ในประเทศของตน จะต้องถูกลงโทษทางอาญา ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายฉบับท่ี 6/ค.ศ. 2011 
โดยการจ าคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกิน 500,000,000 รูเปียห์51 

 
3.4 การก ากับดูแลคนต่างด้าว 

กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองก าหนดให้ MOL มีหน้าที่ในการก ากับดูแลคนต่างด้าว52 นอกจากนี้ยัง
ก าหนดให้ก ากับดูแลคนต่างด้าวเมื่อขอรับการตรวจลงตรา เข้าและออกประเทศอินโดนีเซีย และมอบ
ใบอนุญาตให้พ านักอยู่ในประเทศ53 
 
ส าหรับแรงงานต่างด้าว ข้อบังคับ MOM ฉบับที่ 16/2015 ก าหนดให้พนักงานตรวจแรงงาน 
(manpower supervisory officer) เป็นผู้ก ากับดูแลนายจ้าง54 พนักงานตรวจแรงงานสามารถให้
ค าแนะน าแก่ผู้ออก IMTA เพื่อเพิกถอน IMTA ได้ ในกรณีที่นายจ้างว่าจ้างแรงงานต่างด้าวโดยไม่เป็นไป
ตาม IMTA55 

 
4. กฎเกณฑ์เกี่ยวกับธุรกิจภายในประเทศอินโดนีเซีย 

ในส่วนของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจภายในประเทศอินโดนีเซีย  คณะที่ปรึกษาจะให้ข้อมูล
เกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมายสามประเด็น กล่าวคือ  
(1) กฎหมายว่าด้วยการค้า เช่น กฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วน บริษัท กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ 

การร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชน 
(2) กฎหมายภาษีอากร กล่าวคือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ภาษีศุลกากรและสรรพสามิต 

อนุสัญญาว่าด้วยการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีซ้อน การค านวณการหักภาษี และสิทธิประโยชน์ทางภาษี
อื่นๆ  

(3) กฎหมายว่าด้วยการเงินและการธนาคาร (เช่น กฎหมายควบคุมการประกอบกิจการของสถาบันการเงิน 
กฎหมายควบคุมการประกอบธุรกิจธนาคาร กฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน กฎหมายเกี่ยวกับการให้ความ
สนับสนุนสถาบันการเงิน กฎหมายเกี่ยวกับตลาดตราสารและตลาดหลักทรัพย์) 

 

                                                           
50 มาตรา 185 ของกฎหมายแรงงาน 
51 มาตรา 119 ของกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมอืง 
52 มาตรา 66 ของกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมอืง 
53 มาตรา 68 ของกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมอืง 
54 ข้อ 60 ของ MOM ข้อบังคับฉบับที ่16/2015  
55 ข้อ 61-63 ของ MOM ข้อบังคับฉบับที่ 16/2015 
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 5. กฎหมายที่ดิน และการก าหนดพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
กฎหมายอันเป็นบ่อเกิดของกฎหมายว่าด้วยท่ีดินของประเทศอินโดนีเซีย คือ กฎหมายฉบับท่ี 5 ค.ศ. 1960 ว่า
ด้วยหลักการพื้นฐานของกสิกรรม (Law No. 5 of 1960 on Basic Principles of Agrarian) (“กฎหมายว่าด้วย
กสิกรรม”)56 ซึ่งก าหนดประเภทของสิทธิเหนือพื้นดินออกเป็นหลายประเภท กล่าวคือ กรรมสิทธิ์ สิทธิในการ
ปลูกสร้าง สิทธิในการเพาะปลูก สิทธิใช้สอย 
 
กรรมสิทธิ์นั้นได้มาโดยการสืบมรดก และเป็นสิทธิท่ีแน่นอนและสมบูรณ์ที่สุดในท่ีดินท่ีอาจมีได้57 ชาวอินโดนีเซีย
และนิติบุคคลบางประเภทที่รัฐบาลได้ก าหนดไวเ้ท่านั้นที่มีกรรมสิทธิ์  
ในขณะเดียวกัน ผู้ถือสิทธิในการปลูกสร้าง สิทธิในการเพาะปลูก และสิทธิในการใช้สอย จะมีสิทธิใช้สอยที่ดิน
ตามสภาพสิทธิดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ก าหนด สิทธิดังกล่าวนีบุ้คคลธรรมดาอินโดนีเซียและนิติบุคคลสามารถ
ถือเอาได้ ส าหรับสิทธิในการใช้สอยนั้น หน่วยงานรัฐบาล องค์กรทางสังคมและศาสนา คนต่างด้าวท่ีพ านักอยู่ใน
ประเทศอินโดนีเซีย ส านักงานผู้แทนต่างประเทศ ตัวแทนของรัฐต่างประเทศ และตัวแทนขององค์กรระหว่าง
ประเทศสามารถถือเอาได้ 58 
 
ความพิเศษของกฎหมายว่าด้วยกสิกรรมก็คือ มีบทบัญญัติที่ก าหนดให้กฎหมายจารีตประเพณีเป็นกฎหมายที่ใช้
บังคับกับที่ดินในประเทศอินโดนีเซีย (ตราบเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์แห่งชาติและกฎหมายของ
ประเทศอินโดนีเซีย)59 
 
กรรมสิทธิ์ สิทธิในการปลูกสร้าง สิทธิในการเพาะปลูก สิทธิในการใช้สอย สิทธิในการจัดการที่ดินเป็นสิทธิในที่ดิน
ที่มีทะเบียน นอกจากที่ดินที่มีทะเบียน ยังมีที่ดินท่ีไม่มีทะเบียน ซึ่งก็คือที่ดินที่ไม่ได้จดทะเบียน ณ ส านักงาน
ที่ดิน เพราะฉะนั้น จึงไม่มีการออกโฉนดที่ดินให้แก่ท่ีดินดังกล่าว 

 
5.1 การเช่าท่ีดินและอสังหาริมทรัพย์  

ตามกฎหมายอินโดนีเซีย สามารถเช่าที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในประเทศอินโดนีเซียได้ ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่าจะเป็นไปตามสัญญา และอยู่ภายใต้บังคับแห่ง ICC บทบัญญัติของ ICC ที่ส าคัญ
มากที่สุดบทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเช่า คือการก าหนดให้การซื้อขายวัตถุที่เช่าไม่ท าให้การเช่าสิ้นสุดลง 
เว้นเสียแต่ว่าได้ตกลงเรื่องการสิ้นสุดการเช่าไว้ในสัญญาเช่า60 

 
  

                                                           
56http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Undang-Undang/undang-undang-nomor-5-tahun-1960-920  
57มาตรา 20 ของกฎหมายว่าด้วยกสิกรรม 
58 มาตรา 40 ของกฎหมายว่าด้วยกสิกรรม 
59 มาตรา 5 ของกฎหมายว่าดว้ยกสกิรรม 
60 มาตรา 1576 ของ ICC  
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 5.2 การซ้ือขายท่ีดิน  
การซื้อขายที่ดินท าได้โดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง (ผู้ซื้อกับผู้ขาย) เข้าท าสัญญาซื้อขายที่ดิน (akta jual beli 
(“AJB”)) AJB  จะต้องท าขึ้นในรูปแบบของหนังสือส าคัญโดยเจ้าหน้าที่ส านักงานที่ดิน (pejabat 
pembuat akta tanah (“PPAT”))61 และจะต้องลงนามใน AJB ต่อหน้า PPAT จากนั้นให้จดทะเบียน 
AJB ณ ส านักงานท่ีดินท่ีมีเขตอ านาจเหนือที่ตั้งที่ดินดังกล่าว62 เมื่อได้จดทะเบียน เจ้าหน้าที่ส านักงาน
ที่ดินจะท าการเปลี่ยนช่ือเจ้าของทีด่ินในโฉนดที่ดินที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
5.3 ภาษีในการได้มาซ่ึงท่ีดิน  

ธุรกรรมซื้อขายที่ดินก าหนดให้ผู้ขายช าระภาษีเงินได้ถึง 2.5% ของมูลค่าธุรกรรม ส่วนผู้ซื้อจ าเป็นต้อง
ช าระภาษีในการได้มาซึ่งที่ดิน (land acquisition tax/bea perolehan hak atas tanah  
(“BPHTB”)) ในอัตรา 5% X (มูลค่าโอน – มูลค่าของที่ดินท่ีได้มาที่ไม่เก็บภาษี) 

 
5.4 อาคารชุด  

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอาคารชุดในอินโดนีเซียก าหนดไว้ในกฎหมายฉบับท่ี 20 ค.ศ. 2011 ว่าด้วยอาคาร
ชุด63 (Law No. 20 of 2011 regarding Condominium) (“กฎหมายฉบับที่ 20/ค.ศ. 2011”) 
กฎหมายฉบับนี้โดยส่วนหนึ่ง ก าหนดด้านการพัฒนา กรรมสิทธิ์ และการจัดการอาคารชุด  
 
ตามกฎหมายฉบับที่ 20/ค.ศ. 2011 สามารถสร้างอาคารชุดได้บนท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธ์ิหรือท่ีดินของรัฐท่ีมี
สิทธิในการปลูกสร้าง/สิทธิในการใช้สอย หรือสิทธิในการจัดการที่ดิน64 
 
กรรมสิทธิ์ในห้องชุดรวมถึงกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ส่วนกลาง ทรัพย์สินส่วนกลาง และที่ดินส่วนกลางของ
อาคารชุดด้วย65 หลักฐานกรรมสิทธิ์ดูได้จากหนังสือที่เจ้าหน้าที่ส านักงานที่ดินออกให้66 
 
นิติบุคคล ท่ีก่อตั้งโดยเจ้าของห้องชุด เรียกว่าสมาคมเจ้าของและผู้พักอาศัยในอาคารชุด (Association 
of Owners and Residents of Condominium/ perhimpunan pemilik dan penghuni rumah 
susun (“PPPSRS”))67 จะเป็นผู้บริหารจัดการอาคารชุด ผู้พัฒนาอาคารชุดมีหน้าที่อ านวยความสะดวก
ในการก่อตั้ง PPPSRS และก่อนที่จะมีการก่อตั้ง PPPSRS ผู้พัฒนาจะบริหารจัดการอาคารชุด  

                                                           
61 ข้อ 37 ของขอ้บังคับรฐับาลฉบับที ่ 24 ค.ศ. 1997 ว่าด้วยการจดทะเบียนที่ดนิ (Government Regulation 24 of 1997 on Land Registration 
(“ข้อบังคับรฐับาลฉบับที ่ 24/ค.ศ.1997”)) (http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Peraturan-Pemerintah/peraturan-
pemerintah-nomor-24-tahun-1997-1081) 
62 มาตรา 40 ของข้อบังคับรฐับาลฉบับที่ 24/ค.ศ.1997 
63 http://www.perumnas.co.id/download/prodhukum/undang/UU-20-2011%20RUMAH%20SUSUN.pdf  
64 มาตรา 17 ของกฎหมายฉบับที่ 20/ค.ศ. 2011 
65มาตรา 46 ของกฎหมายฉบับที่ 20/ค.ศ. 2011 
66มาตรา 47 ของกฎหมายฉบับที่ 20/ค.ศ. 2011 
67 มาตรา 75 ของกฎหมายฉบับที่ 20/ค.ศ. 2011 

http://www.dfdl.com/
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 5.5 การผังเมือง 
ในส่วนของการผังเมือง รัฐบาลท้องถิน่และรัฐบาลเมืองในประเทศอินโดนีเซียจะเป็นผู้ก าหนดข้อบังคับผัง
เมืองในพื้นที่ภายใต้เขตอ านาจการปกครองของตน ซึ่งภายใต้ข้อบังคับผังเมืองเราจะสามารถท าความ
เข้าใจถึงเง่ือนไขการใช้ประโยชน์ในที่ดินแต่ละแปลงได้ 

 
6. กฎหมายแรงงาน 

กฎหมายหลักที่วางกฎเกณฑ์ควบคุมและก ากับประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานหรือทรัพยากรบุคคล คือ 
กฎหมายฉบับท่ี 13 ค.ศ. 2003 (Law No. 13 of 2003) (“กฎหมายแรงงาน”)68 กฎหมายแรงงานได้ก าหนด
สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง ตลอดจนข้อบังคับที่เกี่ยวกับประเด็นด้านแรงงานท่ีทั้งนายจ้างและลูกจ้าง
จ าเป็นต้องปฏิบัติตาม ซึ่งโดยส่วนหน่ึงก็รวมถึงสัญญาจ้างงาน ข้อบังคับของบริษัท และข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจ้าง เวลาท างาน ค่าจ้าง (ตลอดจนหลักค่าจ้างขั้นต่ า) สวัสดิการ สิทธิลา และการเลิกจ้าง นอกจากนี้ยังได้
ก าหนดโทษทางปกครองและอาญาส าหรับการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแรงงาน 

 
6.1 สัญญาจ้างงาน 

สัญญาจ้างงานสามารถท าขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาก็ได้69 หากท าด้วยวาจา นายจ้างมีหน้าที่
ที่ต้องท าหนังสือแต่งตั้ง ซึ่งอย่างน้อยจะต้องประกอบไปด้วยช่ือและที่อยู่ของลูกจ้าง วันเริ่มงาน ประเภท
งาน และค่าจ้าง  
 
โดยกฎหมายฉบับนี้แบ่งประเภทของการจ้างแรงงานออกเป็น 2 ประเภท คือ การจ้างแรงงานแบบถาวร 
และการจ้างแรงงานแบบช่ัวคราว70 

 
6.2 สวัสดิการแรงงาน 

กฎหมายแรงงานให้ค านิยาม “สวัสดิการแรงงาน” คือ การเติมเต็มความต้องการด้านกายภาพและด้าน
จิตวิญญาณ ไม่ว่าจะเป็นที่เกี่ยวกับการจ้างงานหรือไม่ก็ตาม ท่ีเพิ่มผลผลิตทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ใน
สิ่งแวดล้อมการท างานท่ีปลอดภัยและดีต่อสุขอนามัย71 นอกจากนี้ยังได้ก าหนดว่าสวัสดิการแรงงานจะ
เกิดขึ้นได้ โดยส่วนหนึ่ง จากการฝึกอบรมงาน ประกันสังคม สิ่งอ านวยความสะดวกที่นายจ้างมอบให้72 

 
  

                                                           
68http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&id=315&task=detail&catid=1&Itemid=42&tahun=2003    
69มาตรา 51 ของกฎหมายแรงงาน 
70 มาตรา 56 วรรค (1)  ของกฎหมายแรงงาน ระบุว่า “สัญญาจ้างแรงงานได้ท าขึน้โดยมกี าหนดระยะเวลาหรอืไมม่ีก าหนดระยะเวลา” 
(“Employment Agreement is made for a definite period of time or indefinite period of time”) 
71 มาตรา 1 ของกฎหมายแรงงาน 
72 มาตรา 88 ของกฎหมายแรงงาน 
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 6.3 ค่าจ้างขั้นต่ า 
รัฐบาลได้ก าหนดค่าจ้างขั้นต่ าจากความจ าเป็นในการครองชีพตามสมควรและค านึงถึงผลผลิตและการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างต่ ากว่าค่าจ้างขั้นต่ าที่ผู้ว่าราชการที่เกี่ยวข้องได้
ก าหนดไว้  

 
6.4 เวลาท างาน 

กฎหมายแรงงานได้บัญญัติเวลาท างานไว้ดังนี้  
(ก) เจ็ดช่ัวโมงต่อวันและสี่สิบช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หากท างานหกวันในหนึ่งสัปดาห์ หรือแปดชั่วโมงต่อ

วัน  
(ข) สี่สิบช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หากท างานห้าวันในหนึ่งสัปดาห์73 
นายจ้างมีหน้าที่จ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้าง หากลูกจ้างได้ท างานเกินกว่าเวลาท างานที่ก าหนดไว้ใน
สัญญาจ้างงาน และ/หรือกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับ74 

 
6.5 ระยะเวลาทดลองงาน  

สัญญาจ้างไม่มีก าหนดระยะเวลาอาจก าหนดระยะเวลาทดลองงานสูงสุดถึงสามเดือน75 ในช่วงระยะเวลา
ทดลองงาน ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างต่ ากว่าค่าจ้างขั้นต่ าที่ใช้บังคับ 

 
6.6 สิทธิการลา  

กฎหมายแรงงานบัญญัติให้ลูกจ้างมีสิทธิลาต่างๆดังนี้ ลาหยุดพักผ่อน ลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร และ
ลาเลี้ยงบุตรที่เพิ่งเกิด และลาเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ 

 
6.7 สหภาพแรงงาน 

กฎหมายแรงงานก าหนดให้ลูกจ้างทุกคนมีสิทธิในการก่อตั้งและเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน กฎหมาย
แรงงานได้ให้ค านิยามว่าสหภาพแรงงานคือ องค์การที่ก่อตั้งขึ้นจาก โดย และเพื่อลูกจ้าง และอยู่ภายใน
หรือภายนอกบริษัทก็ได้ เป็นเสรี เปิดเผย เป็นอิสระ เป็นประชาธิปไตย และมีความรับผิดชอบ เพ่ือท่ีจะ
พยายาม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของลูกจ้าง และเพิ่มสวัสดิการของลูกจ้างและ
ครอบครัวของลูกจ้าง76 
 
ในทางปฏิบัติ สหภาพแรงงานที่ก่อตั้งนอกบริษัทมีหลายรูปแบบ อาทิ สหภาพแรงงานช่างฝีมือ (craft 
union) และสหภาพแรงงานของลูกจ้างในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน (industrial union) 

 
                                                           
73 มาตรา 77  ของกฎหมายแรงงาน 
74 มาตรา 78  ของกฎหมายแรงงาน 
75 มาตรา 60  ของกฎหมายแรงงาน 
76 มาตรา 1  ของกฎหมายแรงงาน 
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 6.8 การประท้วง 
ลูกจ้างมีสิทธิข้ันพื้นฐานในการประท้วง ค านิยามของการประท้วงคือการรวมกลุ่มของลูกจ้าง โดยวางแผน
ไว้และด าเนินการโดยสหภาพแรงงานเพื่อหยุดหรือท าให้ล่าช้าซึ่งงาน77 การประท้วงควรท าอย่างถูก
กฎหมาย เป็นไปด้วยความสงบและสันติ และควรเป็นทางเลือกสุดท้ายในกรณีที่นายจ้างกับลูกจ้างเจรจา
ต่อรองไม่ส าเร็จเท่านั้น ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสหภาพแรงงานร้องขอให้บริษัทเจรจาต่อรองสองครั้งเป็น
ลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลา 14 วัน และบริษัทไม่ประสงค์ที่จะด าเนินการดังกล่าว หรือคู่สัญญาไม่
สามารถตกลงกันได้ และได้ก าหนดไว้โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในรายงานการประชุมการเจรจาต่อรอง 
 

6.9 การเลิกจ้าง 
กฎหมายแรงงานจ าแนกกระบวนการเลิกจ้างของการจ้างงานแบบถาวรและการจ้างงานแบบช่ัวคราวออก
จากกัน โดยการเลิกจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างแบบช่ัวคราวนั้นสามารถกระท าได้ง่ายกว่าการเลิกจ้าง
ลูกจ้างตามสัญญาจ้างแบบถาวร เนื่องจากการเลิกจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างแบบถาวรนั้นจะต้องเป็นไป
ตามเหตุแห่งการเลิกจ้างทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายแรงงาน และยังมีขั้นตอนที่ต้องด าเนินการเพื่อให้การเลิก
จ้างดังกล่าวมีผล อาทิ การเจรจาแบบทวิภาคี และการเจรจาแบบไตรภาค ี 
 
ในการเลิกจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างแบบถาวร นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยเมื่อเลิกจ้าง  และ/หรือ 
ค่าบริการ และ/หรือ ค่าชดเชยสิทธ ิและ/หรือ เงินปลดออก โดยขึ้นอยู่กับเหตุแห่งการเลิกจ้าง 

 
6.10 ข้อบังคับบริษัท (Company regulation) 

ตามกฎหมายแรงงาน นายจ้างที่ว่าจ้างลูกจ้างอย่างน้อย 10 คนมีหน้าที่จัดท าข้อบังคับบริษัท แต่บริษัทท่ี
มีข้อตกลงร่วมแรงงาน (collective labour agreement) ไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติตามบทบัญญัตินี้ 78 
 
ข้อบังคับบริษัทจะมีผลเมื่อได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานแรงงานที่เกี่ยวข้อง  
 
ข้อบังคับบริษัทจะมีผลสองปี หลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานแรงงานท่ีเกี่ยวข้อง และจะต้องท า
การต่ออายุเมื่อหมดอายุลง 

 
6.11 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง (Collective labour agreement) 

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างจัดท าขึ้นโดยสหภาพแรงงานแห่งเดียวหรือหลายแห่งที่จดทะเบียนกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ และนายจ้างหนึ่งคนหรือมากกว่าโดยมีเจตนาที่จะหาฉันทามติ โดยจัดท าเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและเป็นภาษาอินโดนีเซีย79 ข้อตกลงร่วมแรงงานมีผลบังคับใช้สูงสุดไม่เกินสองปี และ

                                                           
77 มาตรา 1  ของกฎหมายแรงงาน 
78 มาตรา 108 ของกฎหมายแรงงาน  
79 มาตรา 116 ของกฎหมายแรงงาน 
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 สามารถต่ออายุได้สูงสุดหนึ่งปี ขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างนายจ้างและสหภาพ
แรงงานที่เกี่ยวข้อง80 

 
6.12 การระงับข้อพิพาทอุตสาหกรรมสัมพันธ์  

ตามกฎหมายฉบับที่ 2 ค.ศ. 2004 ข้อพิพาทอุตสาหกรรมสัมพันธ์ครอบคลุม  
(ก) ข้อพิพาทด้านสิทธิ  
(ข)  ข้อพิพาทด้านผลประโยชน์  
(ค)  ข้อพิพาทด้านการเลิกจ้าง  
(ง)  ข้อพิพาทด้านสหภาพแรงงาน81 

 
จะต้องระงับข้อพิพาทอุตสาหกรรมโดยการเจรจาต่อรองทั้งสองฝ่ายและสามฝ่ายก่อน ก่อนที่จะเสนอข้อ
พิพาทต่อศาลอุตสาหกรรมสัมพันธ์ (Industrial Relations Court) 

 
7. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

ในส่วนของทรัพย์สินทางปัญญา ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายแม่บทที่ครอบคลุมกฎเกณฑ์ทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าว โดยเรื่องที่เกี่ยวกับลิขสิทธ์ิจะอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของกฎหมายฉบับท่ี 28 ค.ศ. 2014 (Law No. 28 of 
2014)82 สิทธิบัตรจะอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับท่ี 14 ค.ศ. 2001 (Law No. 14 of 2001)83 สิทธิในงานออกแบบ
อุตสาหกรรมจะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายฉบับท่ี 31 ค.ศ. 2000 (Law No. 31 of 2000)84 สิทธิในงาน
ออกแบบผังภูมิของวงจรรวมจะอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับที่ 32 ค.ศ. 2000 (Law No. 32 of 2000)85 และ
ความลับทางการค้าจะอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับที่ 30 ค.ศ. 2000 (Law No. 30 of 2000)86  

 
8. ระบบในการระงับข้อพิพาท 

คู่พิพาทอาจตกลงกันระงับข้อพิพาทโดยวิธีการทางอนุญาโตตุลาการหรือกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกอื่น 
อาทิ การปรึกษาหารือ การเจรจา การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยคนกลาง การประนีประนอมยอมความ หรือการ
วินิจฉัยโดยผู้เช่ียวชาญ ซึ่งวิธีการดังกล่าวก าหนดไว้ในกฎหมายฉบับที่ 30 ค.ศ. 1999 ว่าด้วยกระบวนการทาง
อนุญาโตตุลาการและการระงับข้อพิพาททางเลือก (Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative 
Dispute Resolution)87 

  

                                                           
80 มาตรา 123  ของกฎหมายแรงงาน 
81 มาตรา 2 ของกฎหมายฉบับที ่2/ค.ศ. 2014 
82http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&id=404271&task=detail&catid=1&Itemid=42&tahun=2014 
83http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&id=261&task=detail&catid=1&Itemid=42&tahun=2001 
84 http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2000_31.pdf 
85http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&id=241&task=detail&catid=1&Itemid=42&tahun=2000 
86 http://pustakahpi.kemlu.go.id/dir_dok/rahasia%20dagang.pdf 
87 http://prokum.esdm.go.id/uu/1999/uu-30-1999.pdf 
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 บทท่ี 3 
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุน 

 
1. คณะกรรมการความร่วมมือด้านการลงทุน (Investment Coordinating Board (“BKPM”))88 

 
BKPM เป็นหน่วยงานรัฐบาลซึ่งมีหน้าที่หลักในการดูแลด้านการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย BKPM มีอ านาจใน
การออกใบอนุญาตให้แก่การลงทุนจากต่างประเทศ และใบอนุญาตอื่นๆ ที่จ าเป็นแก่การประกอบธุรกิจใน
ประเทศอินโดนีเซีย 
 
โปรดดูแผนผังโครงสร้างองค์กรและภาระหน้าที่ของ BKPM หน้าถัดไป89 

 

                                                           
88 http://www.bkpm.go.id/ 
89 สาธารณรฐัอนิโดนีเซีย, 2015, ค าส่ังประธานาธิบดฉีบับที่ 90 ค.ศ. 2007 ว่าด้วยคณะกรรมการความร่วมมือด้านการลงทุน แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าส่ัง
ประธานาธิบดี ฉบับที ่86 ค.ศ. 2012. 
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คณะกรรมการความรว่มมอืดา้นการ
ลงทนุ Investment Coordinating 

Board (BKPM) 

ผูอ้ ำนวยกำร BKPM  
Head of BKPM  

เป็นผูน้ ำในกำรด ำเนนิกำรตำมภำรกจิหนำ้ทีข่อง 
BKPM 

รองผูอ้ ำนวยกำร BKPM 
Head Deputy of BKPM 

ชว่ยเหลอืหัวหนำ้ BKPM ในกำรด ำเนนิกำรตำม
ภำรกจิหนำ้ทีข่อง BKPM 

เลขำธกิำร 
General Secretary 

ประสำนงำนดำ้นบรกิำรและกำรพัฒนำทั่วไป ใน
เรือ่งกำรวำงแผนงำนบรหิำรทั่วไป โครงสรำ้ง

องคก์ร กำรบรหิำรทรัพยำกรบคุคล กำรศกึษำและ
กำรฝึกอบรม กำรเงนิ กฎหมำย กำรน ำสง่ขอ้มลู 
กระบวนกำรจัดกำรดำ้นขอ้มลูเนือ้หำ อปุกรณ์
ส ำนักงำน และสถำนทีท่ ำงำนของ BKPM 

กองแผนกำรลงทนุ 
Deputy of Investment Planning 

ออกนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่ง
กำรวำงแผนกำรลงทนุ 

กองกำรพัฒนำบรรยำกำศในกำรลงทนุ 
Deputy of Investment Climate 

Development 

ออกนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่ง
กำรพัฒนำบรรยำกำศในกำรลงทนุ 

กองกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ 
Deputy of Investment Promotion 

ออกนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่ง
กำรสง่เสรมิกำรลงทนุ 

กองควำมรว่มมอืดำ้นกำรลงทนุ 
Deputy of Investment Cooperation 

ออกนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่ง
ควำมรว่มมอืดำ้นกำรลงทนุ 

กองกำรบรกิำรดำ้นกำรลงทนุ 
Deputy of Investment Service 

ออกนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่ง
กำรบรกิำรดำ้นกำรลงทนุ  

กองกำรควบคมุกำรด ำเนนิกำรลงทนุ 
Deputy of Investment 

Implementation Control 

ออกนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่ง
กำรควบคมุกำรด ำเนนิกำรลงทนุ 

กองตรวจสอบ 
Inspectorate 

ด ำเนนิกำรตรวจตรำกำรปฏบิัตติำมภำรหนำ้ที ่
ภำยในBKPM 
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 2. กระทรวงการค้า (Ministry of Trade (“MOT”))90 
 

MOT มีอ านาจในการอนุญาต ห้าม หรือจ ากัดการค้าขายสินค้าในประเทศอินโดนีเซีย โดยดูแลให้ความร่วมมือ
ด้านการพาณิชย์ทั้งในระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาค และระดับพหุภาคีด้วย 
 
โปรดดูแผนผังโครงสร้างองค์กรและภาระหน้าที่ของ MOT หน้าถัดไป91 

 

                                                           
90 http://www.kemendag.go.id/en 
91 สาธารณรัฐอินโดนเีซีย, 2015, ข้อบังคับประธานาธิบดีฉบับที ่48 ค.ศ.  2015 ว่าด้วยกระทรวงการค้า 

http://www.dfdl.com/
http://www.kemendag.go.id/en
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กระทรวงกำรคำ้ 
Ministry of Trade 

(MOT) 

เลขำธกิำร 
General Secretariat 

ด ำเนนิกำรประสำนงำนกำรปฏบิัตติำมภำรกจิหนำ้ที ่กำร
พัฒนำ และกำรจัดหำควำมชว่ยเหลอืดำ้นธรุกำรใหแ้ก่

หน่วยงำนทัง้หมดภำยใต ้MOT 

กรมกำรคำ้ภำยใน 
Directorate General of 

Domestic Trade 

ออกนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่ง กำรรับรอง
และกำรพัฒนำกำรคำ้ภำยใน 

กรมค ำสัง่ทำงพำณชิยแ์ละกำร
คุม้ครองผูบ้รโิภค 

Directorate General of 
Consumer Protection and 

Commercial Order 

ออกนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่งกำรเพิม่
ขอบเขตอ ำนำจของผูบ้รโิภค มำตรฐำนกำรคำ้ และกำร
ควบคมุคณุภำพสนิคำ้ ประเมนิค ำสัง่ และตรวจสอบกำรจัด
จ ำหน่ำยสนิคำ้ และ/หรอื บรกิำรในทอ้งตลำด และตรวจสอบ

กจิกรรมกำรคำ้  

กรมกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ 
Directorate General of 

Foreign Trade 

ออกนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่งกำรเพิม่
กำรอ ำนวยสะดวกในกำรสง่ออกสนิคำ้ทีไ่มใ่ชน่ ้ำมัน และ
สนิคำ้ประเภทก๊ำซ ซึง่มมีลูคำ่เพิม่ และใหบ้รกิำร ควบคมุ 
บรหิำรจัดกำร และอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นกำรน ำเขำ้ และ

กำรรับประกันทำงดำ้นกำรคำ้ 

กรมกำรเจรจำทำงกำรคำ้ระดับ
สำกล 

Directorate General of 
International Trade 

Negotation 

ออกนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่งกำรให ้
สนิคำ้และบรกิำรสำมำรถเขำ้ถงึตลำดสำกลเพิม่ขึน้ 

กรมกำรพัฒนำกำรสง่ออก
แหง่ชำต ิ

Directorate General of 
National Export Development 

ออกนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่งกำร
สนับสนุน กำรพัฒนำ และกำรเพิม่สนิคำ้ ตลำดสง่ออก และ

ผูส้ง่ออก 

กองตรวจสอบ 
General Inspectorate 

ด ำเนนิกำรตรวจตรำภำยใน MOT 

คณะกรรมกำรก ำกับกำรคำ้สนิคำ้
ลว่งหนำ้ Supervisory Board of 
Future Commodities Trade 

ออกนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่งกำรพัฒนำ 
ชีแ้นะแนวทำง และตรวจสอบกำรคำ้สนิคำ้ลว่งหนำ้ ระบบ

คลังสนิคำ้ และกำรประมลูสนิคำ้ 

คณะกรรมกำรพัฒนำและ
วเิครำะหก์ำรคำ้ 

Board of Trade Analysis and 
Development 

ด ำเนนิกำรวเิครำะหแ์ละพัฒนำดำ้นกำรคำ้ 

เจำ้หนำ้ทีผู่เ้ช ีย่วชำญ 
Expert Staffs 

ใหค้ ำแนะน ำรัฐมนตรดีำ้นยทุธศำสตร ์

http://www.dfdl.com/
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 3. กระทรวงอุตสาหกรรม (Ministry of Industry (“MOI”))92 
 

MOI มีหน้าที่ควบคุมดูแลการด าเนินการด้านอุตสาหกรรม โดยมีสิทธิก าหนดมาตรฐานทางเทคนิคส าหรับ
มาตรฐานอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศอินโดนีเซีย 
 
โปรดดูแผนผังโครงสร้างองค์กรและภาระหน้าที่ของ MOI หน้าถัดไป93 

 

                                                           
92 http://www.kemenperin.go.id/? 
93 สาธารณรัฐอินโดนเีซีย, 2015, ค าส่ังประธานาธิบดีฉบับที ่29 ค.ศ.  2015 ว่าด้วยกระทรวงอุตสาหกรรม 

http://www.dfdl.com/
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กระทรวงอตุสำหกรรม 
Ministry of Industry 

(MOI) 

เลขำธกิำร 
General Secretariat 

ด ำเนนิกำรประสำนงำนกำรปฏบิัตติำมภำรกจิหนำ้ที ่กำรพัฒนำ และกำรจัดหำควำม
ชว่ยเหลอืดำ้นธรุกำรใหแ้กห่น่วยงำนทัง้หมดภำยใต ้MOI  

กรมอตุสำหกรรม
กำรเกษตร 

Directorate General of 
Agro Industry 

ออกนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่งกำรเพิม่ควำมแข็งแกรง่ใน
โครงสรำ้งอตุสำหกรรม เพิม่ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขัน พัฒนำบรรยำกำศของ
ธรุกจิ สนับสนุนอตุสำหกรรมและบรกิำรดำ้นอตุสำหกรรม มำตรฐำนอตุสำหกรรม 

เทคโนโลยขีองอตุสำหกรรม ยทุธศำสตรด์ำ้นอตุสำหกรรมและกำรพัฒนำ
อตุสำหกรรมสเีขยีว รวมถงึกำรเพิม่สดัสว่นกำรใชว้ตัถดุบิทอ้งถิน่ (local content 

usage) ในอตุสำหกรรมผลติภัณฑป่์ำไมแ้ละกสกิรรม อำหำร ประมง เครือ่งดืม่ และ
ยำสบู 

กรมอตุสำหกรรมเคม ีสิง่
ทอ และอืน่ๆ 

Directorate General of 
Chemical, Textile and 

Various Industry 

ออกนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่งกำรเพิม่ควำมแข็งแกรง่ใน
โครงสรำ้งอตุสำหกรรม เพิม่ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขัน พัฒนำบรรยำกำศของ
ธรุกจิ สนับสนุนอตุสำหกรรมและบรกิำรดำ้นอตุสำหกรรม มำตรฐำนอตุสำหกรรม 

เทคโนโลยขีองอตุสำหกรรม ยทุธศำสตรด์ำ้นอตุสำหกรรมและกำรพัฒนำ
อตุสำหกรรมสเีขยีว รวมถงึกำรเพิม่สดัสว่นกำรใชว้ตัถดุบิทอ้งถิน่ (local content 

usage) ในอตุสำหกรรมเคมตีน้น ้ำและปลำยน ้ำ แรธ่ำตอุโลหะ และสิง่ทอ 

กรมอตุสำหกรรม
อเิล็กทรอนกิส ์เครือ่งมอื
กำรขนสง่ เครือ่งจักร และ

โลหะ 
 Directorate General of 

Metal, Machine, 
Transportation Device 

and Electronics 
Industry 

ออกนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่งกำรเพิม่ควำมแข็งแกรง่ใน
โครงสรำ้งอตุสำหกรรม เพิม่ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขัน พัฒนำบรรยำกำศของ
ธรุกจิ สนับสนุนอตุสำหกรรมและบรกิำรดำ้นอตุสำหกรรม มำตรฐำนอตุสำหกรรม 

เทคโนโลยขีองอตุสำหกรรม ยทุธศำสตรด์ำ้นอตุสำหกรรมและกำรพัฒนำ
อตุสำหกรรมสเีขยีว รวมถงึกำรเพิม่สดัสว่นกำรใชว้ตัถดุบิทอ้งถิน่ (local content 

usage) ในอตุสำหกรรมโลหะ เครือ่งจักร กำรขนสง่และกำรเดนิเรอื อเิล็กทรอนกิส์
และโทรคมนำคม  

กรมอตุสำหกรรมขนำด
กลำงและขนำดยอ่ม 

Directorate General of 
Small and Medium 

Industry 

ออกนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่งกำรเพิม่ควำมแข็งแกรง่ใน
โครงสรำ้งอตุสำหกรรม เพิม่ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขัน พัฒนำบรรยำกำศของ
ธรุกจิ สนับสนุนอตุสำหกรรมและบรกิำรดำ้นอตุสำหกรรม มำตรฐำนอตุสำหกรรม 

เทคโนโลยขีองอตุสำหกรรม ยทุธศำสตรด์ำ้นอตุสำหกรรมและกำรพัฒนำ
อตุสำหกรรมสเีขยีว รวมถงึกำรเพิม่สดัสว่นกำรใชว้ตัถดุบิทอ้งถิน่ (local content 
usage) ในอตุสำหกรรมเกษตรกรรม ผลติภัณฑส์ำรเคมใีนเกษตรกรรม ผลติภัณฑ์

แรธ่ำตอุโลหะ สิง่ทอ โลหะ เครือ่งจักร เครือ่งมอืกำรขนสง่และกำรเดนิเรอื 
อเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนำคม  

กรมกำรพัฒนำเขต
อตุสำหกรรม 

Directorate General of 
Development of 
Industrial Zoning 

ออกนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่งกำรเคลือ่นยำ้ยอตุสำหกรรม นคิม
อตุสำหกรรม และกำรพัฒนำอตุสำหกรรมกำรขนำดกลำงและขนำดยอ่ม ขอ้บังคับ
โครงสรำ้งพืน้ฐำนอตุสำหกรรม กำรพัฒนำควำมรว่มมอืในดำ้นเทคนคิ รวมถงึกำร
สนับสนุนกำรพัฒนำพืน้ทีส่ว่นกลำงของอตุสำหกรรม, นคิมอตุสำหกรรม และ

อตุสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดยอ่มในทกุพืน้ทีข่องอนิโดนเีซยี 

กรมกำรพัฒนำกำรเขำ้ถงึ
หลักประกันและ
อตุสำหกรรมสำกล 

Directorate General of 
Security and 

International Industry 
Access Development 

ออกนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่งหลักประกันทำงอตุสำหกรรม และ
ควำมรว่มมอืในระดับนำนำชำตใินเรือ่งของอตุสำหกรรม 

กองตรวจสอบ 
General Inspectorate 

ด ำเนนิกำรตรวจตรำภำยใน MOI 

หน่วยงำนกำรวจัิยและ
พัฒนำอตุสำหกรรม 

Research and Industrial 
Development Agency 

จัดกำรเรือ่งกำรวเิครำะหแ์ละพัฒนำดำ้นกำรอตุสำหกรรม 

เจำ้หนำ้ทีผู่เ้ช ีย่วชำญ 
Expert Staffs 

ใหค้ ำแนะน ำรัฐมนตรดีำ้นยทุธศำสตร ์

http://www.dfdl.com/
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 4. กระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชน (Ministry of Law and Human Rights (“MOL”))94 
 

โดยทั่วไปแล้ว ตามกฎหมายอินโดนีเซีย หน้าท่ีของ MOL คือการจัดระเบียบกิจการของรัฐบาลที่เกีย่วข้องกับ
ประเด็นด้านกฎหมายและสิทธิมนษุยชน และเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประธานาธิบดีด้านการจัดระเบยีบรัฐบาล 
MOL ประกอบด้วยหลายกรม อาทิ กรมการตรวจคนเข้าเมือง (immigration) กรมบริหารงานกฎหมาย (legal 
administration) กรมทรัพย์สินทางปัญญา (intellectual property) กรมว่าด้วยการกฎหมายและข้อบังคับ 
(laws and regulations) เป็นต้น โดย MOL มีอ านาจหน้าที่หลายประการอันเกี่ยวข้องกิจกรรมด้านการค้าและ
การลงทุน เช่น 

 
(1)  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและการประกอบกิจการของบริษัทจ ากัด ทั้งที่เป็นบริษัทในประเทศหรือ

บริษัท PT PMA หน้าที่ของ MOL ก็คือการอนุมัติหนังสือส าคัญการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและการจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับของบริษัทจ ากัด  

(2)  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตท างานให้แก่แรงงานต่างด้าวของบริษัท หน้าที่ของ MOL ก็คือ
การออกการตรวจลงตรา (visa) และใบอนุญาตให้พ านักอยู่ในประเทศให้แก่บคุคลต่างด้าว  

(3)  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายสินค้าและบริการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้ MOL มีหน้าที่ในการ
ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

 
โปรดดูแผนผังโครงสร้างองค์กรและภาระหน้าที่ของ MOL หน้าถัดไป95 

 

                                                           
94 http://www.kemenkumham.go.id/ 
95 สาธารณรัฐอินโดนเีซีย, 2015, ค าส่ังประธานาธิบดีฉบับที ่44 ค.ศ. 2015 ว่าด้วยกระทรวงกฏหมายและสิทธิมนุษยชน 

http://www.dfdl.com/


 
  
 
 

เค้าโครงรายงานข้อมูลกฎหมายของประเทศอินโดนเีซีย 

  หน้า 30 

DFDL (Thailand) Ltd. 

บริษัท ดีเอฟดีแอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
No. 3 Rajanakarn Building, AA Floor, 
South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, 
Bangkok 10120 Thailand  
t: +662 059 4090 f:  +662 059 4099 
www.dfdl.com e: thailand@dfdl.com 
 

 

 
 
 

กระทรวงกฎหมำยและสทิธมินุษยชน
Ministry of Law and Human 

Rights (MOL) 

เลขำธกิำร 
General Secretariat 

ด ำเนนิกำรประสำนงำนกำรปฏบิัตติำมภำรกจิหนำ้ที ่
กำรพัฒนำ และกำรจัดหำควำมชว่ยเหลอืดำ้นธรุกำร

ใหแ้กห่น่วยงำนทัง้หมดภำยใต ้MOL 

กรมวำ่ดว้ยกฎหมำยและขอ้บังคับ 
Directorate General of Laws and 

Regulations 

ออกนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่งกำร
ออกกฎหมำยตำมขอ้บังคับ 

กรมบรหิำรงำนกฎหมำยทั่วไป 
Directorate General of General 

Law Administration 

ออกนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่งกำร
บรกิำรดำ้นกำรบรหิำรงำนดำ้นกฎหมำยตำมขอ้บังคับ  

กรมวฒันธรรม 
Directorate General of Civilisation 

ออกนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่ง
วฒันธรรมตำมขอ้บังคับ 

กรมกำรตรวจคนเขำ้เมอืง 
Directorate General of 

Immigration 

ออกนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่งกำร
ตรวจคนเขำ้เมอืงตำมขอ้บังคับ 

กรมทรัพยส์นิทำงปัญญำ 
Directorate General of Intellectual 

Property 

ออกนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่ง
ทรัพยส์นิทำงปัญญำตำมขอ้บังคับ 

กรมสทิธมินุษยชน 
Directorate General of Human 

Rights 

ออกนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่ง
สทิธมินุษยชนตำมขอ้บังคับ 

กองตรวจสอบ 
General Inspectorat 

ด ำเนนิกำรตรวจตรำภำยใน MOL 

คณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำยแหง่ชำต ิ
National Law Development Board 

ด ำเนนิกำรพัฒนำกฎหมำยแหง่ชำตติำมขอ้บังคับ 

คณะกรรมกำรวจัิยและพัฒนสทิธิ
มนุษยชน Research and Human 

Rights Development Board 

ด ำเนนิกำรวจัิยและพัฒนำในเรือ่งกฎหมำยและสทิธิ
มนุษยชน     

คณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำยและสทิธิ
มนุษยชนของทรัพยำกรบคุคล 

Law and Human Rights of Human 
Resources Development Board 

ด ำเนนิกำรพัฒนำทรัพยำกรบคุคลในเรือ่งกฎหมำย
และสทิธมินุษยชน 

เจำ้หนำ้ทีผู่เ้ช ีย่วชำญ  
Expert Staffs 

ใหค้ ำแนะน ำรัฐมนตรดีำ้นยทุธศำสตร ์
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 5. กระทรวงแรงงาน (Ministry of Manpower (“MOM”))96 
 

ตามกฎหมายอินโดนีเซีย หน้าที่ของกระทรวงแรงงานคือการจัดระเบียบกิจการของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน 
และเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประธานาธิบดีด้านการจัดระเบียบรัฐบาล กระทรวงแรงงานมีอ านาจในการก าหนด
เงื่อนไขและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับระบบแรงงานของประเทศอินโดนีเซีย ลูกจ้างช่ัวคราวหรือลูกจ้างถาวร ข้อ
ห้ามข้อจ ากัดในระบบจ้างแรงงานของประเทศอินโดนีเซีย และขั้นตอนเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตแก่ลูกจ้างที่
เป็นบุคคลต่างด้าว นับตั้งแต่กระบวนการขออนุมัติแผนการจัดหาแรงงานบุคคลต่างด้าวจนถึงขั้นตอนการออก
หนังสือรับรองการอยู่อาศัยชั่วคราว (limited stay visa (“KITAS”)) หน้าที่โดยส่วนหน่ึงของกระทรวงแรงงาน
ด้านการลงทุนและการค้ามีดังต่อไปนี้ 
 

(1) ด้านใบอนุญาตที่ออกให้แก่แรงงานต่างด้าวของบริษัท กระทรวงแรงงานมีหน้าที่ในการออก IMTA และ
ให้บริการด้านการอนุมัติ RPTKA 

(2) ด้านการประกอบกิจการของบริษัท กระทรวงแรงงานมีหน้าที่ในการให้บริการด้านการจดทะเบียน
ข้อบังคับบริษัท ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของบริษัทให้บริการจ้างเหมาบริการ (Outsourcing 
Company)  

 
โปรดดูแผนผังโครงสร้างองค์กรและภาระหน้าที่ของ MOM หน้าถัดไป97 

 

                                                           
96 http://naker.go.id/ 
97 สาธารณรัฐอินโดนเีซีย, 2015, ข้อบังคับประธานาธิบดีฉบับที ่18 ค.ศ.  2015 ว่าด้วยกระทรวงแรงงาน 
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กระทรวงแรงงาน 
Ministry of Manpower 

(MOM) 

เลขำธกิำร 
General Secretariat 

ด ำเนนิกำรประสำนงำนกำรปฏบิัตติำมภำรกจิหนำ้ที ่กำร
พัฒนำ และกำรจัดหำควำมชว่ยเหลอืดำ้นธรุกำรใหแ้ก่

หน่วยงำนทัง้หมดภำยใต ้MOM 

กรมแนะแนวกำรฝึกอบรมและกำร
เพิม่ประสทิธผิล 

 Directorate General of 
Training and Productivity 

Guidance 

ออกนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่งกำรเพิม่
ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขันและประสทิธพิลของแรงงำน 

กรมแนะแนวกำรบรรจแุรงงำน 
และกำรขยำยโอกำสดำ้นกำร

ท ำงำน 
Directorate General of 
Guidance of Manpower 
Placement and Work 

Opportunity Expansion 

ออกนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่งกำรบรรจุ
แรงงำน และกำรขยำยโอกำสดำ้นกำรท ำงำน 

กรมแนะแนวอตุสำหกรรมสมัพันธ์
และโครงกำรประกันสงัคม 
Directorate General of 
Guidance of Industrial 

Relations and Manpower 
Social Security Program 

ออกนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่ง
อตุสำหกรรมสมัพันธแ์ละโครงกำรประกันสงัคม 

กรมแนะแนวกำรดแูลแรงงำนและ
สขุภำพอนำมัย และควำม
ปลอดภัยในกำรท ำงำน 

Directorate General of 
Gguidance of Manpower 

Supervision and Work Safety 
and Health 

ออกนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่งกำรดแูล
แรงงำนและสขุภำพอนำมัย และควำมปลอดภัยในกำร

ท ำงำน 

กองตรวจสอบ 
General Inspectorate 

ด ำเนนิกำรตรวจตรำภำยใน MOM 

คณะกรรมกำรพัฒนำและวำงแผน
แรงงำน 

Manpower Planning and 
Development Board 

ด ำเนนิกำรใหก้ำรสนับสนุนกำรวำงแผนแรงงำน กำรบรหิำร
จัดกำรขอ้มลู กำรพัฒนำระบบขอ้มลู และกำรวจัิยและพัฒนำ

ในเรือ่งแรงงำน  

เจำ้หนำ้ทีผู่เ้ช ีย่วชำญ ใหค้ ำแนะน ำรัฐมนตรดีำ้นยทุธศำสตร ์
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 6. กระทรวงกสิกรรมและการวางแผนการใช้ที่ดิน/ส านักงานที่ดินแห่งชาติ (Ministry of Agrarian and 
Spatial Planning/ National Land Office (“MOA”))98 

 
กระทรวงกสิกรรมและการวางแผนการใช้ที่ดินมีหน้าที่จัดระเบียบกิจการของรัฐบาลเกี่ยวกับท่ีดิน และท าหน้าที่
เป็นส านักงานท่ีดินแห่งชาติ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าหัวหน้าส านักงานท่ีดินแห่งชาติ กระทรวงกสิกรรมและการ
วางแผนการใช้ที่ดิน/ส านักงานที่ดินแห่งชาติดูแลเรื่องกรรมสิทธ์ิและการจดทะเบียนต่างๆที่เกี่ยวกับท่ีดิน รวมถึง
มีหน้าทีว่างกฎเกณฑ์ด้านกระบวนการออกใบอนุญาต กระทรวงกสิกรรมและการวางแผนการใช้ที่ดิน/ส านักงาน
ที่ดินแห่งชาติมีส านักงานกระจายทั้งในระดับจังหวัด ภูมิภาค และเมืองต่างๆ ทั่วท้ังประเทศอินโดนีเซียเพื่อให้
ความช่วยเหลือด้านการปรึกษาและการจดทะเบียนที่ดิน ส าหรับด้านกิจกรรมลงทุนและการค้า กระทรวงกสิ
กรรมและการวางแผนการใช้ที่ดิน/ส านักงานที่ดินแห่งชาติมีอ านาจในการมอบสิทธิ ในที่ดินและให้บริการที่
เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนที่ดิน 
 
โปรดดูแผนผังโครงสร้างองค์กรและภาระหน้าที่ของกระทรวงกสิกรรมและการวางแผนการใช้ที่ดินหน้าถัดไป99 

 
 

                                                           
98 http://www.bpn.go.id/ 
99 สาธารณรัฐอินโดนเีซีย, 2015, ข้อบังคับประธานาธิบดีฉบับที ่17 ค.ศ. 2015 ว่าด้วยกระทรวงกสกิรรมและการวางแผนการใช้ทีด่ิน 
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กระทรวงกสกิรรมและ
การวางแผนการใชท้ ีด่นิ  

Ministry of Agrarian 
and Spatial Planning 

(MOA) 

เลขำธกิำร 
General Secretariat 

ด ำเนนิกำรประสำนงำนกำรปฏบิัตติำมภำรกจิหนำ้ที ่กำร
พัฒนำ และกำรจัดหำควำมชว่ยเหลอืดำ้นธรุกำรใหแ้ก่

หน่วยงำนทัง้หมดภำยใต ้MOA 

กรมกำรพืน้ที ่
Directorate General of 

Spatial 

ออกนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่งกำร
วำงแผนพืน้ที ่และกำรใชง้ำนดำ้นพืน้ที ่

กรมโครงสรำ้งพืน้ฐำนทีด่นิ 
Directorate General of 
Agrarian Infrastructure 

รออกนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่งกำร
ส ำรวจพืน้ที ่ประเมนิทีด่นิ และออกแผนที ่ 

กรมกฎหมำยกสกิรรมสมัพันธ ์
Directorate General of 
Agrarian Law Relations 

ออกนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่งกำรออก
ขอ้บังคับและกำรจดทะเบยีนชือ่ในทีด่นิ กำรแนะน ำเรือ่ง
โฉนดทีด่นิของทำงกำร และกำรสนับสนุนกำรรเิริม่ออก

กฎหมำยของชมุชน 

กรมกำรจัดกำรกสกิรรม 
Directorate General of 
Agrarian Arrangement 

ออกนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่งกำรใช ้
ทีด่นิ กำรควบคมุกำรใชพ้ืน้ทีร่มิฝ่ัง เกำะขนำดเล็ก และเขต 

กำรจัดรปูทีด่นิใหม ่ และกำรปฏริปูทีด่นิ 

กรมกำรจัดหำทีด่นิ 
Directorate General of Land 

Procurement 

ออกนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่งกำรจัดหำ
ทีด่นิ กำรประเมนิทีด่นิ ขอ้บังคับและบทบัญญัตเิรือ่งทีด่นิ

ของรัฐ และกำรควบคมุกำรจัดหำทีด่นิ 

กรมกำรควบคมุกำรใชพ้ืน้ทีแ่ละ
กำรครอบครองทีด่นิ 

Directorate General of 
Control of Spatial Utilisation 

and Land Possession 

ออกนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่งกำรควบคมุ
กำรใชพ้ืน้ทีแ่ละกำรครอบครองทีด่นิ 

กรมกำรตัดสนิประเด็นเรือ่งกำร
ใชท้ีด่นิและพืน้ที ่

Directorate General of 
Issues Settlement of 

Agrarian, Spatial Utilisation 
and Land 

ออกนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่งกำรตัดสนิ
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 บทที่ 1  
ภาพรวมด้านกฎหมายของประเทศอินโดนีเซีย 

 
1. ประวัติศาสตร์กฎหมายอินโดนีเซียโดยย่อ 

 
1.1 ยุคอาณาจักร  

ก่อนปีคริสตศ์ตวรรษที่ 17 ดินแดนแห่งนี้ซึ่งในปัจจุบันรู้จักในนามประเทศอินโดนีเซีย ได้ถูกแบ่งแยก
ออกเป็นหลายอาณาจักร และแต่ละอาณาจักรต่างก็มีกฎหมายเปน็ของตัวเองที่ได้บัญญตัิขึ้นจากจารีต
ประเพณี (adat) และ/หรือค าสอน หรือหลักความเช่ือทางศาสนา ไม่ว่าจะมาจากศาสนาอิสลาม 
ศาสนาฮินดู และศาสนาพุทธ แต่ภายหลังจากชาวเนเธอร์แลนดไ์ด้เข้ามาในศตวรรษท่ี 17 กฎหมาย
เนเธอร์แลนด์ได้เริม่มีอิทธิพลต่อระบบกฎหมายในบริเวณนี้  
 
ตัวอย่างหนึ่งของกฎหมายซึ่งบัญญัติขึ้นจากจารีตประเพณีในยุคนี ้ คือ การบังคับใช้กฎหมายจารีต
ประเพณีทางทะเล (Maritime Customary Law) ของอาณาจักรเซอร์ดัง (Serdang Kingdom) (ค.ศ. 
1423-1444) ซึ่งได้รับมาจากกฎหมายจารีตประเพณีของชาวมาลายัน (Malayan)100 โดยทั่วไป กฎหมาย
ฉบับนี้จะพูดถึงเกี่ยวกับกิจกรรมทางทะเลในอาณาเขตทางทะเลของอาณาจักรเซอร์ดัง ตัวอย่าง
บทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ ได้แก ่

 
ก. กฎเกณฑ์และบรรทัดฐานของสังคมเวลาอยู่ในทะเล  
ตามกฎหมายจารีตประเพณีทางทะเลของอาณาจักรเซอร์ดัง ผู้คนที่อยู่บนเรือ อาทิ กัปตัน นักเดินเรือ 
ช่างฝีมือ และลูกเรืออื่นๆ ต้องปฎิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้บนเรือ ซึ่งรวมถึงค าสั่งที่ออกโดยกัปตัน
เรือ101 หากไม่ปฎิบัติตามข้อก าหนดเช่นว่านั้นก็อาจได้รับโทษในรูปแบบของการเฆี่ยนตี 

 
ข. กฎเกณฑ์ในเรื่องการทิ้งสัมภาระบนเรือ (Shipload Banishment) 
กฎหมายจารีตประเพณีทางทะเลของอาณาจักรเซอร์ดัง ได้ก าหนดขั้นตอนการทิ้งสัมภาระบนเรือ ในกรณี
ที่เรือมีความจ าเป็นต้องลดสัมภาระเนื่องมาจากพายุ กล่าวโดยสรุป ขั้นตอนดังกล่าวนี้ได้ก าหนดให้กัปตัน
ต้องจัดให้มีการปรึกษาหารือกับลูกเรือในสถานการณ์ดังกล่าว หากกัปตันไม่กระท าดังกล่าวจะต้องถูก
ลงโทษตามกฎหมายที่บังคับใช้บนเรือนั้น102 
 

                                                           
100 Balai Pengembangan dan Pengkajian Budaya Melayu, 2011, http://melayuonline.com/ind/culture/dig/2690/hukum-adat-
kelautan-kesultanan-serdang-sumatra-utara. 
101 Tim Pengkajian Hukum Tentang Kontribusi Hukum Adat Dalam Pengembangan Hukum Laut di Indonesia, 2015, Kontribusi 
Hukum Adat Dalam Pengembangan Hukum Laut di Indonesia. 
102 Tim Pengkajian Hukum Tentang Kontribusi Hukum Adat Dalam Pengembangan Hukum Laut di Indonesia, 2015, Kontribusi 
Hukum Adat Dalam Pengembangan Hukum Laut di Indonesia. 
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 ค. กฎเกณฑ์เกี่ยวกับอุบัติเหตุทางเรือ 
ตามกฎเกณฑ์นี้ หากเกิดอุบัติเหตุทางเรือขึ้น บุคคลที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นต้องรับผิดชอบต่อความ
เสียหายที่เกิดขึ้นสองในสามของความเสียหาย ในขณะที่ความเสียหายที่เหลือ ซึ่งก็คือหนึ่งในสามของ
ความเสียหายจะถูกรับผดิชอบโดยเจ้าของเรือ103 

 
ง. กฎเกณฑ์เกี่ยวกับเทียบท่าและการด าเนินกิจการค้าขาย 
โดยทั่วไป บทบัญญัติได้ก าหนดขั้นตอนส าหรับลูกเรือในการด าเนนิกิจการค้าขายบนภาคพื้นดิน ตาม
กฎเกณฑ์นี้ กัปตันย่อมมีสิทธิเหนือลูกเรือในการด าเนินกิจการค้าขาย104 
 
ในการบังคับใช้กฎหมายที่ได้รับมาจากค าสอน หรือหลักความเช่ือทางศาสนานั้น ปรากฎตัวอย่างใน
อาณาจักรสมุทระ ปาไซ (Samudra Pasai kingdom) (ค.ศ. 1267-1345) ซึ่งบังคับใช้กฎหมายของตน
โดยอ้างอิงจากกฎหมายอิสลาม นอกจากนี้ ในปี ค.ศ. 1293-1500 ได้มีอาณาจักรช่ือว่า มาจาพาฮิท 
(Majapahit kingdom) ซึ่งมีหนังสือช่ือ Kutaramanawa หรือที่รู้จักในช่ือ Kutara Manawa Dharma 
Sastra โดยหนังสือดังกล่าวเป็นหนังสือทีม่ีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับกฎหมายอาญา โดยได้รับอิทธิพลส่วนใหญ่
มาจากหลักความเช่ือของศาสนาฮินดู105 

 
1.2 ยุคเนเธอร์แลนด์ 

ภายหลังจากที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้เข้ามาในดินแดนแห่งนี้ในคริสต์ศตวรรษที่ 17 กฎหมายของ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ก็เริ่มต้นมีอิทธิพลกับระบบกฎหมายในดินแดนแห่งนี้ 
 
ยุคของเนเธอร์แลนด์ในอินโดนีเซยีสามารถแบ่งกว้างๆ ออกเป็นสองยุค ยุคแรก คือยุคของบริษัทอินเดยี
ตะวันออกของเนเธอร์แลนด์ (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) (“VOC”) ยุคที่สอง คือยุค
ของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ หรือยุคอาณานิคม (Dutch government – the colonialization era) ซึ่ง
กฎหมายเนเธอร์แลนดส์่วนใหญ่ทีม่ีอิทธิพลต่อระบบกฎหมายอินโดนีเซียก็ล้วนแล้วแต่ถูกน ามาจากยคุ
อาณานิคม  

 
VOC เป็นบริษัทของเนเธอร์แลนด์ซึ่งมีภารกิจทางด้านการค้าในอินโดนีเซีย ในระหว่างที ่ VOC อยู่ใน
ประเทศอินโดนีเซีย รัฐบาลเนเธอร์แลนดไ์ด้มอบสิทธิพิเศษให้แก ่ VOC ซึ่งรู้จักในช่ือ octrooi อัน
ประกอบไปด้วย สิทธิในด้านการค้า การผูกขาดการเดินเรือ การประกาศสงคราม การสงบศึก และการ
พิมพ์ธนบัตร ในการปฎิบัติงานในประเทศอินโดนีเซีย VOC ได้เผยแพร่กฎหมายต่างๆ ของประเทศ

                                                           
103 Tim Pengkajian Hukum Tentang Kontribusi Hukum Adat Dalam Pengembangan  Hukum Laut di Indonesia, 2015, Kontribusi 
Hukum Adat Dalam Pengembangan Hukum Laut di Indonesia. 
104 Tim Pengkajian Hukum Tentang Kontribusi Hukum Adat Dalam Pengembangan  Hukum Laut di Indonesia, 2015, Kontribusi 
Hukum Adat Dalam Pengembangan Hukum Laut di Indonesia. 
105 Kutaramanawa,  2015, http://majapahit1478.blogspot.co.id/p/kutaramanawa.html 
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 เนเธอร์แลนด์ในประเทศอินโดยนเีซีย นอกจากน้ัน หนึ่งในผู้น าของ VOC ในอินโดนีเซียยังได้รับสิทธิใน
การออกข้อบังคับ และวินิจฉัยคดีทั้งทางแพ่งและอาญา106 

 
ในวันท่ี 31 ธันวาคม ค.ศ.1799 VOC ได้ถูกขับไล่ภายใต้ค าสั่งของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ การขับไล่นัน้มี
สาเหตุหลักมาจากการทุจริตที่เกดิขึ้นภายใน VOC โดยภายหลังจากท่ี VOC ถูกขับไล่แล้วนั้น รัฐบาล
เนเธอร์แลนด์ก็ได้เข้ามารับช่วงต่อภาระหน้าท่ีของ VOC 
 
ในยุคอาณานิคม รัฐบาลเนเธอรแ์ลนด์ได้ออกกฎหมายและข้อบังคับมากมายให้อินโดนีเซีย กฎหมาย
และข้อบังคับหลักๆ บางบทคือ (ก) Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia 
หรือบทบัญญตัิทั่วไปของกฎหมายและข้อบังคับของอินโดนีเซีย (General Provisions of Laws and 
Regulations for Indonesia) ออกเมื่อวันท่ี 30 เมษายน ค.ศ. 1847 (ข) Regerings Reglement 
หรือข้อบังคับรัฐบาล (Government Regulation) ออกเมื่อวันท่ี 2 กันยายน ค.ศ. 1854 และ (ค) 
Indische Staatsregeling หรือข้อบังคับรัฐธรรมนูญอินโดนีเซยี (Indonesian Constitution 
Regulation) ออกเมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน ค.ศ. 1925 
 
ชาวเนเธอร์แลนดไ์ด้ใช้ Indische Staatsregeling ในการแยกประเภทประชากรออกเป็นสามประเภท 
ได้แก่ ชาวยุโรป ชาวต่างชาติตะวันออก และชาวอินโดนีเซีย วัตถุประสงค์หลักของการแบ่งแยก
ประเภทก็เพื่อก าหนดกฎหมายที่ใช้บังคับกับประชากรแตล่ะประเภท ชาวยุโรปซึ่งประกอบด้วยชาว
เนเธอร์แลนด์และชาวยุโรปชาติอื่นๆ อยู่ภายใต้กฎหมายแพง่และพาณิชย์ท่ีใช้ในเนเธอร์แลนด์107 
ชาวต่างชาติตะวันออกซึ่งประกอบไปด้วย พวกท่ีไม่ใช่ชาวยุโรปและพวกที่ไม่ใช่ชาวอินโดนีเซีย อยู่
ภายใต้กฎหมายของตนเอง แต่อาจจะสมัครใจท่ีจะอยู่ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้กับชาวยุโรปก็ได้108 ใน
ขณะเดียวกัน ชาวอินโดนีเซียตกอยู่ภายใต้กฎหมายจารีตประเพณ ี (adat) และกฎหมายศาสนา ชาว
อินโดนีเซียอาจจะสมัครใจอยู่ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้กับชาวยุโรปก็ได้เช่นกัน109 

 
1.3 ยุคภายหลังจากการได้รับเอกราช 

หลังจากหมดยุคอาณานิคมที่ปกครองโดยชาวเนเธอรแ์ลนด ์ อินโดนีเซียก็ถูกเข้าควบคมุโดยญี่ปุ่น ซึ่ง
ญี่ปุ่นไมไ่ดเ้ปลี่ยนแปลงระบบกฎหมายอินโดนเีซียอย่างมีนยัส าคญั กฎหมายหลักบทเดียวท่ีญีปุ่่น
บัญญัติคือ กฎหมายฉบับที่ 1 ค.ศ. 1942 (Law No. 1 of 1942) ที่น ากฎหมายและข้อบังคับของชาว
เนเธอร์แลนด์ทั้งหมดทีไ่ม่ขัดกับผลประโยชน์ของอ านาจทางการทหารของญี่ปุ่นกลับมาใช้ใหม่110 
 

                                                           
106 J.B. Daliyo, 1992, Pengantar Hukum Indonesia, Prenhallindo. 
107 J.B. Daliyo, 1992, Pengantar Hukum Indonesia, Prenhallindo. 
108 J.B. Daliyo, 1992, Pengantar Hukum Indonesia, Prenhallindo. 
109 J.B. Daliyo, 1992, Pengantar Hukum Indonesia, Prenhallindo. 
110 6 C.S.T. Kansil, 1986, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka. 
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 ก่อนท่ีอินโดนีเซียจะประกาศเอกราช บิดาผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐอินโดนเีซีย (founding fathers of the 
Republic of Indonesia) ตระหนักว่า ถ้าหากหลังจากประกาศเอกราช มีการประกาศว่ากฎหมายและ
ข้อบังคับของชาวเนเธอร์แลนด์ทั้งหมดนั้นไม่มผีลบังคับใช้ จะท าให้เกิดสญุญากาศทางกฎหมายได ้
ดังนั้นบิดาผู้ก่อตั้ง (the founding fathers) จึงระบุไว้ในมาตรา 2 ของบทเฉพาะกาล ของรัฐธรรมนญู
แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ฉบับป ีค.ศ. 1945 (ฉบับแรก) (1945 Constitution of the Republic of 
Indonesia)(“รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1945”)111 ว่าหน่วยงานของรัฐที่มีอยู่ให้ยังคงด าเนินการต่อไปและ
ข้อบังคับปัจจุบันท้ังหมดให้ยังมีผลตราบเท่าท่ียังไม่มีการบัญญัติข้อบงัคับใหม่ และข้อบังคับนั้นไม่
ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ  

 
เนื่องด้วยมาตรา 2 ของรัฐธรรมนญู ค.ศ. 1945 ดังกล่าวนี้ กฎหมายและข้อบังคับเนเธอร์แลนด์หลาย
บทจึงยังคงมีผลบังคับใช้จวบจนถึงปัจจุบัน แม้กระทั่งประมวลกฎหมายแพ่งแห่งประเทศอินโดนเีซยี 
(Indonesian Civil Code) (“ICC”) ประมวลกฎหมายพาณิชย์แหง่ประเทศอินโดนเีซีย (Indonesian 
Commercial Code) และประมวลกฎหมายอาญาแห่งประเทศอินโดนีเซีย (Indonesian Criminal 
Code) ที่ยังใช้บังคับอยู่ในประเทศอินโดนีเซียกล็้วนแล้วแต่เป็นมรดกจากชาวเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น 
 
นอกจากกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ของเนเธอร์แลนด์แล้ว ยังมีกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ อีก
มากมายที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศอินโดนีเซยีนับตั้งแต่ก่อนจนถึงในปัจจุบัน 

 
2. ระบบกฎหมาย 

ก่อนท่ีอินโดนีเซียจะไดร้ับเอกราช กฎหมายของประเทศอินโดนีเซียประกอบด้วยกฎเกณฑ์มากมายซึ่งผสม
ปนเปกันและมีความขัดแย้งกันเอง ด้วยเหตุนี้ นักวิชาการจึงไดโ้ต้เถียงถึงเหตุแห่งความจ าเป็นท่ีจะตอ้งจัดให้มี
ระบบกฎหมายซึ่งจะจัดระบบและวางโครงสร้างกฎเกณฑ์ต่างๆ เหลา่นั้น เพื่อให้กฎหมายอินโดนีเซียเป็นไปตาม
อุดมคติ112 ภายหลังจากไดร้ับเอกราช อินโดนีเซียจึงได้สร้างระบบกฎหมายของตนเองขึ้น ซึ่งรู้จักกันในนาม 
ระบบกฎหมายภาครัฐ (national legal system)  
 
ระบบกฎหมายภาครัฐประกอบด้วยระบบกฎหมายหลักสามระบบ ได้แก่ ระบบกฎหมายจารีตประเพณี ระบบ
กฎหมายอสิลาม และระบบกฎหมายซึ่งไดร้ับมาจากกฎหมายเนเธอรแ์ลนด์ในระหว่างยุคอาณานิคม113 

  

                                                           
111 จวบจนถงึปัจจุบัน รัฐธรรมนญู ค.ศ.1945 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเตมิแลว้ 4 ครั้ง กล่าวคอื ในเดอืนตลุาคม ค.ศ. 1999 ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2000 ใน
เดือนพฤศจกิายน ค.ศ. 2001 และในเดอืนสิงหาคม ค.ศ. 2002 ซ่ึงในการแก้ไขเพิ่มเติมจะเกี่ยวขอ้งกับประเดน็การจ ากัดอ านาจและระยะเวลาการ
ท างานของท าเนียบประธานาธิบดี (office of the President) การกระจายอ านาจของรฐับาลส่วนกลางไปยังรัฐบาลส่วนจังหวัดและส่วนภูมิภาค และ
การจดัตั้งหน่วยงานของรฐัเพิ่มเติม เชน่ สภาผู้แทนภูมิภาค (House of Regional Representatives/ Dewan Perwakilan Daerah) ศาล
รัฐธรรมนญู (Constitutional Court/ Mahkamah Konstitusi) และคณะกรรมการวินิจฉัยคดี (Judicial Commission/ Komisi Yudisial) 
112 Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum – Suatu Pengantar, 5th edn, Liberty. 
113 Donald Albert Rumokoy and Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum, Rajawali Pers. 
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 ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (adat)  
ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วนั้น  ก่อนท่ีชาวเนเธอร์แลนดจ์ะเข้ามายังอินโดนีเซีย บรรดาอาณาจักรพื้นเมือง ต่างก็มี
กฎหมายจารีตประเพณีของตนเอง เรียกว่า adat ซึ่งเป็นกฎหมายทีใ่ช้บังคับกับสังคมในพ้ืนท่ีนั้นๆ อินโดนีเซียมี
ชนเผ่าพื้นเมืองกว่าพันชนเผ่า และแต่ละชนเผ่าต่างก็มี adat เป็นของตนเอง กล่าวโดยทั่วไป อาจนิยาม adat 
ได้ว่าเป็นกฎเกณฑ์ของพฤติกรรมของคนในสังคมทั้งหมดที่ใช้บังคับซึ่งไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่ได้
รวบรวมเป็นประมวล โดยมีบทลงโทษแก่ผู้ที่ฝ่าฝืน adat114 
 
จวบจนถึงปัจจุบัน ระบบกฎหมายอินโดนีเซยียอมรับการมีอยู่และการใช้บังคับ adat เช่น กฎหมายที่ดิน
อินโดนีเซีย (ได้แก่ กฎหมายฉบับที่ 5 ค.ศ. 1960 (Law No. 5 of 1960) ระบุอย่างชัดเจนว่ากฎหมายที่ดินท่ีใช้
บังคับในอินโดนีเซียให้เป็นไปตาม adat ภายในขอบเขตว่าจะไม่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของชาติและนิติบัญญตัิ
ของอินโดนีเซีย115 นอกจากน้ี ภายใต้กฎหมายฉบับท่ี 48 ค.ศ. 2009 ว่าด้วย อ านาจตุลาการ (Law No. 48 of 
2009 on Judicial Powers) (“กฎหมายฉบับท่ี 48/2009”)116 ผู้พพิากษาจ าเป็นต้องค านึงถึงกฎหมายจารีต
ประเพณีในสังคมในการพิพากษา117 
 
ระบบกฎหมายอสิลาม 
ประชากรของประเทศอินโดนเีซียส่วนใหญ่เป็นชาวมสุลมิ และกฎหมายอสิลามมีอิทธิพลอย่างมากต่อระบบ
กฎหมายของประเทศอินโดนเีซีย โดยจะเห็นได้จากการที่ประเทศอินโดนีเซียมีศาลศาสนาพเิศษส าหรับชาว
มุสลมิซึ่งจัดการประเด็นเกี่ยวกับการสมรส มรดก พินัยกรรม การโอนทรัพย์สิน วัคฟ์ (waqf) ซะกาต (zakat) 
อินฟาก (infaq) เศาะดะเกาะฮ ฺ (sadaqqah) (การบริจาคทางศาสนา) และเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจอิสลาม 
(เศรษฐกิจตามหลักการชารีอะฮ/์ syariah economics) 
 
กฎหมายอสิลามมีบ่อเกดิมาจากคมัภีร์อลักุรอาน (Al-Qur’an) หะดษี (Hadith) และ อิจญต์ิฮาด (Ijtihad) เรียง
ตามล าดับ คัมภรี์อัลกรุอาน (Al-Qur’an) เป็นบ่อเกิดแรกและบ่อเกิดหลักของกฎหมายอสิลาม โดย
ประกอบด้วยการวิวรณ์ของพระผูเ้ป็นเจ้า (อัลเลาะห์ (Allah)) ต่อมนุษย์ผ่านศาสดามฮุัมมดั (Prophet 
Muhammad) ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ คัมภรี์อัลกุรอานประกอบด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับ (1) ศรัทธา 

                                                           
114 C. Van Vollenhoven, 1981, Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia, Djambatan. 
115 มาตรา 5 ของกฎหมายฉบับที ่5 ค.ศ. 1960 ระบุว่า “กฎหมายว่าด้วยที่ดินซ่ึงใช้บังคับกับที่ดนิ พื้นน้ า และอากาศ ถือเป็นกฎหมายจารีตประเพณี 
ตราบเท่าที่ยังไม่ขัดกับผลประโยชน์ของรฐัและของชาติบนรากฐานของความเป็นอันหนึง่อันเดียวกนัของชาติ ระบบสังคมนิยมของอินโดนีเซีย รวมถึง
บทบัญญัติในกฎหมาย และทกุสิ่ง โดยค านงึถึงองค์ประกอบตามหลักความเชื่อทางศาสนา” (“The law of agrarian applicable to land, water 
and air space shall be the customary law, to the extent it does not contradict to the national and State interests, based on the 
nation unity, Indonesian socialism as well as the provisions provided in this law and other legislations, everything by taking into 
account the elements of the religion.”) 
116http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&id=2357&task=detail&catid=1&Itemid=42&tahun=2009 
117 มาตรา 5 ของกฎหมายฉบับที ่48/2009 ระบุว่า “ผู้พิพากษาและผู้พิพากษารัฐธรรมนญูจะตอ้งสืบค้น ปฏิบัติตาม และท าความเขา้ใจคุณค่าแห่ง
กฎหมาย และความรู้สึกด้านยุติธรรมซึ่งมีอยู่ในสังคม” (“Judges and Constitutional Judges shall find out, follow and understand the 
value of law and sense of justice which live in the society”) 
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 (akidah/ Al-‘Aqiydah) (2) กฎที่ปกครองปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนษุย์ด้วยกัน และมนุษย์กับอัลเลาะห์ (syariah) 
(3) ศีลธรรม (akhlak) (4) ประวัติศาสตร์มนุษย ์ (5) เรื่องในอนาคต และ (6) หลักส าคญัของวิทยาศาสตร์และ
กฎหมายพื้นฐาน118 

 
บ่อเกิดที่สองของกฎหมายอสิลามคือ หะดีษ (Hadith) หะดีษคือค าทุกค าและทุกพฤติกรรมของศาสดามุฮมัมัด 
หะดีษใช้ปกครองเกือบทุกด้านของชีวิตชาวมุสลิมและยังละเอียดกวา่คัมภีร์อลักุรอาน ผู้เชี่ยวชาญบางรายกล่าว
ว่าหะดีษยังสะท้อนการตีความและค าอธิบายคัมภีร์อลักุรอานของศาสดามุฮัมมัดอีกด้วย  
  
บ่อเกิดที่สามของกฎหมายอสิลามคือ อิจญ์ติฮาด (Ijtihad) โดยทั่วไปแล้ว อิจญ์ตฮิาดอาจนยิามได้ว่าคือ ความ
พยายามอย่างจริงจังโดยใช้ความสามารถท้ังหมดของผูม้ีคุณวุฒิ (ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย) ในการบัญญัติ
กฎหมายในเรื่องที่คัมภีร์อลักุรอานและหะดีษไม่ไดค้รอบคลุมไว้ 

 
ระบบกฎหมายซึ่งได้รับมาจากกฎหมายเนเธอร์แลนด์  
ระบบกฎหมายแห่งชาติของอินโดนีเซียยังคงขึ้นอยู่กับกฎหมายที่ชาวเนเธอร์แลนด์น าเข้ามาในยุคอาณานิคม
อย่างไม่ต้องสงสัย การบังคับใช้กฎหมายเนเธอร์แลนด์ในอินโดนเีซียเริม่ตั้งแต่ในช่วง ค.ศ. 1840 ที่ซึ่ง
เนเธอร์แลนด์ได้ออกนโยบายอนญุาตให้นักลงทุนชาวยุโรปเข้ามาลงทุนในพื้นที่เกษตรกรรมของอินโดนีเซีย  
และเพื่อดึงดดูนักลงทุน เนเธอรแ์ลนด์จึงระบุให้กฎหมายและข้อบงัคับต่างๆ ของเนเธอร์แลนดส์ามารถน ามา
บังคับใช้ในอินโดนีเซียได้119 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ชาวพ้ืนเมืองอินโดนีเซียได้รับอนุญาตให้สมัครใจขอใช้บังคับ
กฎหมายเนเธอร์แลนด์กับตนได ้
 
ภายหลังจากไดร้ับเอกราช อินโดนีเซยีได้พยายามที่จะออกกฎหมายแทนท่ีข้อบังคับทั้งหมดที่ออกโดย
เนเธอร์แลนด์ในช่วงยุคอาณานิคม อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยความเห็นต่างจากนักวิชาการเกี่ยวกับการออก
กฎหมายแทนที่ดังกล่าวว่ามีความจ าเป็นหรือไม่นั้น ได้ท าให้ข้อบังคับบางส่วนท่ีออกโดยเนเธอร์แลนด์ในยุค
อาณานิคมยังคงมผีลใช้บังคับจวบจนถึงปัจจุบัน120 โดยบางส่วนได้แก:่ 

 
(1) Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia หรือบทบัญญตัิทั่วไปของกฎหมายและ

ข้อบังคับของประเทศอินโดนีเซยี (General Provisions of Laws and Regulations for Indonesia) 
(2) Burgerlijk Wetboek voor Indonesie หรือ ICC 
(3) Wetboek van Koophandel voor Indonesie หรือประมวลกฎหมายพาณิชย์แห่งประเทศ

อินโดนีเซีย (Indonesian Commercial Code) 
 

                                                           
118 Abdul Wahab Khallaf, 1985, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul-Fiqh), Rajawali Pers. 
119 Ministry of National Development Planning, Department of Sea and Fisheries, and Department of Law and Human Rights, 
2005, Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia. 
120 Wingjosoebroto, Soetandjo, 1995, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Rajawali Press. 
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 (4) The Herziene Inlandsch/ Indonesisch Reglement หรือข้อบังคับฉบับแก้ไขส าหรับชาว
อินโดนีเซีย (the Revised Regulation for Indonesian) ซึ่งใช้บังคับในฐานะกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งในเกาะชวา (Jawa) และเกาะมาดูรา (Madura islands) 

(5) Rechtsreglement Buitengewesten หรือข้อบังคับส าหรับบรเิวณรอบนอก (Regulation for Outer 
Areas) ซึ่งใช้บังคับในฐานะกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ในพื้นที่อ่ืนนอกเหนือจากเกาะชวา (Jawa) 
และเกาะมาดูรา (Madura islands) 

(6) Wetboek van Strafrecht voor Indonesie หรือประมวลกฎหมายอาญาแห่งประเทศอินโดนีเซยี 
(Indonesian Criminal Code) 

 
3. ที่มาของกฎหมาย 

เนื่องจากว่าประเทศอินโดนีเซียได้ถือเอาระบบประมวลกฎหมายลายลักษณ์อักษร (civil law) เป็นระบบ
กฎหมายของประเทศ ประเทศอินโดนีเซียจึงยึดถือการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในรูปแบบลายลักษณ์อักษรเป็น
หลัก ล าดับช้ันของกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรได้ถูกก าหนดไว้ภายใต้กฎหมายฉบับที่ 12 ค.ศ. 2011 ว่าด้วย
การบัญญัติกฎหมายและกฎข้อบังคับ (Law No. 12 of 2011 on Establishment of Laws and Regulations) 
(“กฎหมายฉบับที่ 12/2011”) แต่อย่างไรก็ตาม นั่นก็มิได้หมายความว่า ประเทศอินโดนีเซียจะไม่ยอมรับการคง
อยู่ของกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยสิ้นเชิง ในประเทศอินโดนีเซีย กฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
ยังคงได้รับการยอมรับโดยเฉพาะบรรดากฎเกณฑ์ที่ถือได้ว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่สะท้อนคุณค่าของวิถีชีวิตของชาว
อินโดนีเซีย 
 
สืบเนื่องจากหลักการค าสอนของผู้เชียวชายทางกฎหมายที่สืบต่อกันมา กฎหมายในประเทศอินโดนีเซียมีที่มาจาก 
5 แหล่งที่มา ได้แก่ (1) กฎหมายซึ่งอยู่ในรูปบทบัญญัติกฎหมาย (2) กฎหมายจารีตประเพณี (3) แนวค าพิพากษา
ที่เป็นบรรทัดฐาน (4) สนธิสัญญา และ (5) หลักการค าสอนของผู้เช่ียวชาญทางกฎหมาย   

 
กฎหมายซึ่งอยู่ในรปูบทบัญญตัิกฎหมาย (Statutory Law) 
กฎหมายในท่ีนี้หมายถึงเฉพาะผลผลิตจากกระบวนการนิติบญัญตัิ ที่ใช้ช่ือกฎหมาย และข้อบังคับอื่นๆ ตราขึ้น
โดยรัฐบาลและหน่วยงานโดยไดร้บัมอบอ านาจมาจากกฎหมายให้ตราขึ้น กฎหมายฉบับท่ี 12/2011  ได้นิยาม
ค าว่ากฎหมายและข้อบังคับไว้ว่าหมายถึง ข้อบังคับท่ีเป็นลายลักษณอ์ักษรซึ่งพูดถึง การบัญญัติบรรทดัฐานทาง
กฎหมายซึ่งมผีลผูกพัน หรือข้อบังคับท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งตราขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีที่มี
อ านาจ ผ่านกระบวนการที่กฎหมายและข้อบังคับก าหนด121 
 
ระบบกฎหมายจารีตประเพณ ี(Customary Law) 
จารีตประเพณีคือการกระท าของมนุษย์ที่ท าซ้ าๆกัน ศ. ดร. ผู้พิพากษา แวน อะเพิลดูร์น (Prof. Dr. Mr. L.J. 
Van Apeldoorn) ผู้เชี่ยวชาญดา้นกฎหมายชาวเนเธอร์แลนด์ มคีวามเห็นว่าจารีตประเพณีจะจัดเป็นบ่อเกิด

                                                           
121 มาตรา 1 วรรค (2) ของกฎหมายฉบับที่ 12/2011 
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 กฎหมายไดต้้องมีองค์ประกอบอยา่งน้อยสองอย่าง ได้แก่ (ก) การกระท าต้องท าอย่างซ้ าๆ และ (ข) สมาชิก
ทั่วไปในสังคมปฏิบตัิตามหรือยดึมัน่การกระท าน้ัน122 

 
ตัวอย่างของการยอมรับจารีตประเพณีเป็นบ่อเกดิกฎหมายดไูดจ้าก มาตรา 1339 ของ ICC ซึง่ก าหนดว่า
สัญญานั้นไมเ่พียงแต่จะผูกพันในเรื่องที่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงเรื่องที่ผูกพันตามจารีต
ประเพณีโดยลักษณะของสัญญานัน้ด้วย 
 
ประมวลค าพิพากษาที่เป็นบรรทัดฐาน (Jurisprudence) 
ประมวลค าพิพากษาที่เป็นบรรทัดฐาน หมายถึง ค าตัดสินของศาลในคดีก่อนหน้าซึ่งผู้พิพากษาอื่นในภายหลังได้
ตัดสินตามโดยเป็นเรื่องที่คล้ายคลงึกัน123  
 
แต่มีข้อสังเกตว่า กฎหมายอินโดนีเซียไมไ่ด้ก าหนดให้ผู้พิพากษาต้องตัดสินตามค าพิพากษาของผู้พพิากษาคน
อื่น 
 
สนธิสัญญา (Treaty) 
สนธิสัญญา ไม่ว่าจะอยู่ในสายกฎหมายเอกชนหรือกฎหมายมหาชน เช่น สนธิสญัญาระหว่างประเทศ ต่างก็เป็น
บ่อเกิดกฎหมายด้วยกันทั้งนั้น โดยเป็นไปตามหลักสญัญาต้องเป็นสญัญา (pacta sunt servanda) ซึ่ง ICC 
น ามาปรับใช้124 
 
หลักการค าสอนของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย (Doctrine of legal expert) 
หลักการค าสอน คือ ความเห็นทางด้านกฎหมายของนักกฎหมายหรอืนักวิชาการด้านกฎหมาย หลักการค าสอน
ใช้ตีความหลักกฎหมายทั่วไปหรืออธิบายความคลมุเครือของกฎหมาย125 หลักการค าสอนโดยตัวของมันเองไม่มี
อ านาจผูกพัน126 แต่ในทางปฏิบัติ เป็นเรื่องปกติที่ทนายความจะใช้หลักการค าสอนของผู้เชี่ยวชาญด้าน
กฎหมายเพื่อท าให้ข้อโต้แย้งของตนมีน้ าหนักขึ้น นอกจากน้ีเป็นเรื่องปกติที่ผู้พิพากษาอินโดนีเซียจะค านึงถึง
หลักการค าสอนในการพิพากษาคดี 

 
4. ศักดิ์และล าดับชัน้ของกฎหมาย 

รัฐธรรมนูญอินโดนีเซียได้ระบุอย่างชัดเจนว่าประเทศอินโดนีเซียเปน็ประเทศท่ียึดถือกฎหมายที่บัญญัติไว้โดยรัฐ 
(state law) เป็นหลัก 

 

                                                           
122 L.J Apeldoorn, Pengantar IlmuHukum, Pradnya Paramita, Jakarta 2009, 113. 
123 R. Soeroso, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, 1st edn, Sinar Grafika. 
124 R. Soeroso, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, 1st edn, Sinar Grafika. 
125 R. Soeroso, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, 1st edn, Sinar Grafika. 
126 R. Soeroso, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, 1st edn, Sinar Grafika. 
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 กฎหมายอินโดนีเซียได้ใช้หลัก lex superior derogate legi inferiori ซึ่งมีความหมายว่า กฎหมายและ
ข้อบังคับท่ีมีล าดับชั้นสูงกว่าย่อมมีผลบังคับใช้แทนท่ีกฎหมายที่มีล าดับชั้นต่ ากว่า127 

 
นับตั้งแต่อินโดนีเซียได้รับเอกราช ได้มีการเปลีย่นแปลงล าดับชั้นของกฎหมายและข้อบังคับบางประการ ใน
วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1950 ได้มีการออก กฎหมายฉบับท่ี 1 ค.ศ. 1950 ว่าด้วยข้อบังคับรัฐบาลกลาง (Law 
No. 1 of 1950 on Central Government Regulations) เพื่อก าหนดประเภทของข้อบังคับรัฐบาลไว้
ดังต่อไปนี้ (จากล าดับสูงสุดไปสูล่ าดับต่ าสุด) 
  
(1) กฎหมาย และข้อบังคับรัฐบาล ซึ่งแทนที่กฎหมาย (Law and Government Regulations in Lieu of 

Law) 
(2) ข้อบังคับรัฐบาล (Government Regulations)  
(3) ข้อบังคับรัฐมนตรี (Minister’s Regulations) 

 
บทบัญญัตสิภาที่ปรึกษาประชาชนช่ัวคราว เลขท่ี XX/MPRS/1966 ว่าด้วยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สภา
ผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับค าสั่งทางกฎหมายของสาธารณรัฐอินโดนีเซยีและล าดับศักดิ์ของกฎหมายและข้อบังคับ
ของสาธารณรัฐอินโดนเีซีย (Stipulation of Temporary People Consultative Assembly No. 
XX/MPRS/1966 on Memorandum of Mutual Cooperation-House of Representative on Legal 
Order of the Republic of Indonesia and Hierarchy of Republic of Indonesia’s Laws and 
Regulations) (“MPRS Stipulation XX/1966”) ได้ก าหนดล าดบัช้ันของกฎหมายและข้อบังคับ ไว้
ดังต่อไปนี้ (จากสูงสุดไปต่ าสุด) 

 
(1) รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1945  
(2) บทบัญญัตสิภาที่ปรึกษาประชาชน (Stipulation of People Consultative Assembly) 
(3) กฎหมาย ข้อบังคับรัฐบาลที่ใช้แทนท่ีกฎหมาย (Law /Government Regulations in Lieu of Law) 
(4) ข้อบังคับรัฐบาล (Government Regulations) 
(5) ค าสั่งประธานาธิบดี (Presidential Decrees) 
(6) ข้อบังคับอื่นๆ เช่น ข้อบังคับรัฐมนตรี (Minister’s Regulations) ประกาศของรัฐมนตร ี (Minister’s 

Instruction)  
 

ในวันท่ี 18 สิงหาคม ค.ศ. 2000 ได้มีการประกาศใช้บทบัญญัตสิภาที่ปรึกษาประชาชน เลขท่ี III/MPR/2000 
ว่าด้วยบ่อเกิดของกฎหมายและล าดับศักดิ์ของกฎหมายและข้อบังคับ (Stipulation of People Consultative 
Assembly No. III/MPR/2000 on Sources of Law and Hierarchy of Laws and Regulation) (“MPR 
Stipulation III/2000”) โดย MPR Stipulation III/2000 ได้ก าหนดล าดับชั้นของกฎหมายและขอ้บังคับไว้

                                                           
127 Maria Farida Indrati, S, 2007, Ilmu Perundang-Undangan, Kanisius. 
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 ดังต่อไปนี้ (จากสูงสุดไปต่ าสุด): 
 

(1) รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1945 
(2) บทบัญญัตสิภาที่ปรึกษาประชาชน (Stipulation of People Consultative Assembly) 
(3) กฎหมาย (Laws) 
(4) ข้อบังคับรัฐบาลที่ใช้แทนท่ีกฎหมาย (Government Regulations in Lieu of Law) 
(5) ข้อบังคับรัฐบาล (Government Regulations) 
(6) ค าสั่งประธานาธิบดี (Presidential Decrees) 
(7) ข้อบังคับท้องถิ่น (Local regulations) 

 
ในวันท่ี 22 มิถุนายน ค.ศ. 2004 รัฐบาลได้ประกาศใช้กฎหมายฉบับท่ี 10 ค.ศ. 2004 ว่าด้วยการบัญญตัิ
กฎหมายและข้อบังคับ (Law No. 10 of 2004 on the Establishment of Laws and Regulations) 
(“กฎหมายฉบับท่ี 10/2004”) ซึ่งได้ก าหนดล าดับชั้นของกฎหมายและข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ (จากสูงสุดไป
ต่ าสุด) 

 
(1) รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1945  
(2) กฎหมาย ข้อบังคับรัฐบาลที่ใช้แทนท่ีกฎหมาย (Law /Government Regulations in Lieu of Law) 
(3) ข้อบังคับรัฐบาล (Government Regulations) 
(4) ค าสั่งประธานาธิบดี (Presidential Decrees) 
(5) ข้อบังคับท้องถิ่น (Local regulations) 

 
ณ ปัจจุบัน ล าดับชั้นของกฎหมายและข้อบังคับได้ก าหนดไว้ภายใตก้ฎหมายฉบับท่ี 12/2011 ดังต่อไปนี้ (จาก
สูงสุดไปต่ าสุด) 

 
(1) รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1945 
(2) บทบัญญัตสิภาที่ปรึกษาประชาชน (Stipulation of People Consultative Assembly) 
(3) กฎหมาย ข้อบังคับรัฐบาลที่ใช้แทนท่ีกฎหมาย (Law /Government Regulations in Lieu of Law) 
(4) ข้อบังคับรัฐบาล (Government Regulations) 
(5) ข้อบังคับประธานาธิบดี (Presidential Regulations) 
(6) ข้อบังคับท้องถิ่นจังหวัด (Provincial Regulations) 
(7) ข้อบังคับเมือง ข้อบังคับเทศบาล (Regency/ Municipality Regulations) 
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 รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ฉบับปี ค.ศ. 1945 (The 1945 Constitution of the Republic of 
Indonesia) 
เมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม ค.ศ. 1945 หนึ่งวันหลังจากการประกาศเอกราชของอินโดนีเซีย ที่ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อเตรียมการไดร้ับเอกราชของอินโดนีเซีย (the Committee of Preparation of Indonesian’s 
Independence/ Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) (“PPKI”) ได้อนุมัตริัฐธรรมนูญแห่ง
สาธารณรัฐอินโดนีเซยี ฉบับปี ค.ศ. 1945 (the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia) 
(“รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1945”) รัฐธรรมนญู ค.ศ. 1945 ฉบับท่ีได้รับอนุมัตินั้นค่อนข้างไม่ซับซ้อน มีหลักพ้ืนฐาน
หลายหลักท่ีไมไ่ดร้วมเข้าไปไว้ในรฐัธรรมนญู นั้นก็เพราะเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ทางการเมืองในเวลานั้น 
รัฐธรรมนูญที่ได้รับอนุมตัิในขณะนัน้มีเจตนาที่จะให้ใช้เป็นรัฐธรรมนญูชั่วคราวซึ่งจะต้องได้รับการปรับปรุง
ต่อไป128 
 
ประเทศอินโดนีเซียได้เผชิญสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองในช่วงปี ค.ศ. 1997 -1998 ในวันที่ 15 
พฤษภาคม ค.ศ. 1998 ความวุ่นวายทางการเมืองได้มาถึงขีดสุด ประธานาธิบดีซูฮาร์โต (Soeharto) ได้ลาออก
จากต าแหน่งและเป็นสัญลักษณ์ว่าอ านาจนิยมในยุคระเบียบใหม่ได้สิ้นสุดลง และยุคปฏิรูปประชาธิปไตยได้ถือ
ก าเนิดขึ้น  
 
ความนิยมในการปฏิรูปได้ผลักดนัให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1945 โดยนับตั้งแต่ยุคปฏิรูปเป็นต้นมา ได้มี
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1945 มาแล้วสี่ครั้ง 
 
รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1945 ประกอบด้วย (1) อารัมภบท และ (2) เนื้อหาของรัฐธรรมนูญ ซึ่งประกอบด้วย 16 บท 
37 มาตรา บทเฉพาะกาล และบทบัญญัติเพิ่มเติม (additional provision) ใน 37 มาตรา มีบทบัญญัติซึ่ง
รับรองสิทธิของบุคคล เช่น สิทธิในการมีชีวิต (right to live) สิทธิที่จะปกป้องชีวิตและการด ารงอยู่ (right to 
defend life and existence) สิทธิในการตระหนักรู้ตัวเองผ่านการเติมเต็มปัจจัยในการด ารงชีวิต (right to 
self-realization through the fulfillment of basic needs) สิทธิในการได้รับการศึกษาและเข้าถึง
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม และปรับปรุงคุณภาพชีวิต สิทธิในการรับรู้ รั บประกัน 
คุ้มครอง และได้รับสิทธิท่ีแน่นอนและเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย สิทธิที่จะท างาน ได้รับค่าจ้างและการปฏิบัติ
ภายใต้การจ้างงานที่เหมาะสมและเป็นธรรม สิทธิที่จะได้รับโอกาสที่เท่าเทียมในรัฐบาล สิทธิในสถานะทาง
พลเมือง สิทธิที่จะปกป้องตัวเอง ครอบครัว ช่ือเสียง เกียรติยศ และทรัพย์สิน และสิทธิที่จะรู้สึกปลอดภัย และ
ได้รับการปกป้องจากความกลัวที่จะกระท าหรือไม่กระท าบางสิ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชน สิทธิที่จะ
รอดพ้นจากความทรมาน 

 
รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1945 ยังได้ก าหนดหน่วยงานภาครัฐ เช่น สภาที่ปรึกษาประชาชน (the people 

                                                           
128 Secretarial General and Clerk of the Constitutional Court, 2010, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002. 
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 consultative assembly) ประธานาธิบดี และรัฐมนตรี รัฐบาลส่วนภูมิภาค (regional government)  
 
บทบัญญัตสิภาที่ปรึกษาประชาชน(Stipulation of People Consultative Assembly) 
สภาที่ปรึกษาประชาชนเป็นหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และอื่นๆ  ได้รับการจัดตั้ง
ขึ้นเพื่อสะท้อนว่าอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศอยู่ที่ประชาชน129 ก่อนหน้าท่ีจะมีการปรับปรุงแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1945 ฉบับท่ีหนึ่ง สภาที่ปรึกษาประชาชนถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐล าดับสูงสุด (อยู่เหนือ
สภาผู้แทนราษฎร และประธานาธิบดี) ซึ่งมีอ านาจที่จะออกข้อบัญญัติ ซึ่งจดัว่าเป็นกฎหมายและข้อบังคับ
ภายใต้ MPRS Stipulation XX/1966 และ MPR Stipulation III/2000 มีสถานะตามล าดับชั้นของกฎหมาย
ต่ ากว่ารัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1945 
 
ภายหลังจากการปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนญู ค.ศ. 1945 ครั้งท่ี 1 บทบัญญัตสิภาที่ปรึกษาประชาชนได้ถูกถอด
ออกจากล าดับช้ันของกฎหมายโดยกฎหมายฉบับท่ี 10/2004 และด้วยเหตุดังกล่าว บทบัญญัติสภาที่ปรึกษา
ประชาชนจึงไม่อยู่ในฐานะกฎหมายและข้อบังคับอีกต่อไป 
 
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้าท่ีจะมีการประกาศกฎหมายฉบับท่ี 10/2004 ได้มีบทบัญญตัิสภาที่ปรึกษาประชาชน
ตราขึ้นมามากมาย ซึ่งบทบัญญตับิางส่วนมีลักษณะเป็นกฎหมายและข้อบังคับ ซึ่งในเวลาต่อมา ได้ก่อให้เกิด
ความคลมุเครือในสถานะของบทบัญญัตสิภาที่ปรึกษาประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบัญญตัิที่มีลกัษณะเป็น
กฎหมายและข้อบังคับ เมื่อพิจารณาถึงเหตุการณด์ังกล่าว รัฐบาลจงึได้มีความพยายามที่จะระบุสถานะความคง
อยู่ของบทบัญญัติดังกล่าว ซึ่งในท้ายที่สุด จึงได้มีการออกกฎหมายฉบับท่ี 12/2011 น าบทบัญญัติสภาที่
ปรึกษาประชาชนกลับเข้าสูล่ าดับช้ันของกฎหมาย 
 
กฎหมายฉบับท่ี 12/2011 ได้ระบุว่าไม่ใช่บทบัญญัตสิภาที่ปรึกษาประชาชนท้ังหมดจะถูกจดัว่าเปน็กฎหมาย
และข้อบังคับ แต่จะมีเพยีงบทบัญญัติที่ถูกอ้างถึงในบทบัญญัต ิเลขที ่ I/MPR/2003 ว่าด้วยการพิจารณาเนื้อหา
และสถานะของข้อบัญญัตสิภาที่ปรึกษาประชาชนช่ัวคราว (Stipulation No. I/MPR/2003 on Review on 
Content and Status of Stipulations of Temporary People Consultative Assembly) และบทบัญญัติ
สภาที่ปรึกษาประชาชน ค.ศ. 1960 ถึง 2002 เท่าน้ันท่ีถือว่าเป็นกฎหมายและข้อบังคับ 
 
กฎหมาย ข้อบังคับรัฐบาลที่ใช้แทนท่ีกฎหมาย (Law /Government Regulations in Lieu of Law) 
กฎหมายฉบับท่ี 12/2011 ไดน้ิยามค าว่า กฎหมาย (Law) ไว้ว่าหมายถึง กฎหมายซึ่งตราขึ้นโดยสภา
ผู้แทนราษฎร และประธานาธิบด ี โดยมาตรา 10 ของกฎหมายฉบับท่ี 12/2011 ระบุให้เรื่องดังต่อไปนี้ตราขึ้น

                                                           
129 สภาผู้แทนราษฎร (The House of Representatives) เป็นหน่วยงานของรฐัซ่ึงประกอบด้วยสมาชกิจากพรรคการเมืองซ่ึงเขา้ร่วมและได้รับการ
คัดเลือกจากการเลอืกตั้งทัว่ไป สภาผู้แทนราษฎรมีอ านาจหน้าที่ในการตราโดยที่ซ่ึงได้รับการปรึกษาหารือและยอมรับโดยประธานาธิบดีและสภา
ผู้แทนราษฎร สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร (The People’s Representative Council) มี (1) หน้าที่ในการตรากฎหมาย ซ่ึงเป็นการอ านาจหน้าที่ของ
สภาผู้แทนราษฎรในการตรากฎหมาย (2) หน้าที่ในการปรกึษาและอนุมัติในร่างงบประมาณของรัฐ (rancangan undang-undang) ซ่ึงเสนอโดย
ประธานาธิบดี และ (3) หน้าที่ในการก ากับดูแลการบังคับใช้กฎหมายและงบประมาณของรฐั  
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 เป็นกฎหมาย ได้แก ่
 
(ก) การจัดการบทบัญญตัิของรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1945 เพิ่มเติม 
(ข) ค าสั่งตามกฎหมาย ซึ่งจะต้องถูกบงัคับโดยกฎหมาย  
(ค) การอนุวัติปฏญิญาสากล 
(ง) การติดตามค าพิพากษาของศาลรฐัธรรมนญู และ/หรือ 
(จ) การตอบสนองความต้องการด้านกฎหมายของสังคม 

  
กฎหมายฉบับท่ี 12/2011 ได้นิยามค าว่า ข้อบังคับรัฐบาลที่ใช้แทนท่ีกฎหมาย (Government Regulations in 
Lieu of Law) ไว้ว่าหมายถึง กฎหมายและข้อบังคับซึ่งออกโดยประธานาธิบดีในกรณีที่มสีถานการณ์เร่งด่วน
ฉุกเฉิน ข้อบังคับรัฐบาลที่ใช้แทนท่ีกฎหมายมสีถานะเทียบเท่ากับกฎหมาย (Law) เนื่องจากจริงๆแลว้โดยตัวมัน
เองเป็นกฎหมายและข้อบังคับท่ีออกแทนท่ีกฎหมาย โดยทั้งนี้ เรื่องที่จะต้องตราเป็นข้อบังคับรัฐบาลที่ใช้แทนท่ี
กฎหมาย จะต้องเป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องท่ีต้องตราเป็นกฎหมาย  
 
สิ่งที่ท าให้ข้อบังคับรัฐบาลที่ใช้แทนท่ีกฎหมายแตกต่างจากกฎหมาย (Law) นั้น ก็คือสภาผู้แทนราษฎรจะไมม่ี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการร่างข้อบังคับรัฐบาลที่ใช้แทนท่ีกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ข้อบังคับรัฐบาลที่ใช้แทนท่ี
กฎหมายซึ่งได้ออกมานั้นจะต้องน าเข้าสูส่ภาผู้แทนราษฎรในวาระถดัไปเพื่อพิจารณาประกาศใช้เป็นกฎหมาย
ต่อไป สภาผู้แทนราษฎรอาจจะพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบให้ข้อบังคับดังกล่าว
กลายเป็นกฎหมายก็ได้ หากสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ให้ความเห็นชอบ ข้อบังคับรัฐบาลที่ใช้แทนท่ีกฎหมาย
ดังกล่าวนั้นจะถูกยกเลิกและประกาศว่าไมม่ีผลใช้บังคับ 

 
ข้อบังคับรัฐบาล (Government Regulations) 
กฎหมายฉบับท่ี 12/2011 ได้นยิามค าว่า ข้อบังคับรัฐบาล ไว้ว่าหมายถึงกฎหมายและข้อบังคับซึง่ออกโดย
ประธานาธิบดเีพื่อให้กฎหมาย (Law) สามารถบังคับใช้ได้จริง ภายใต้ค าชี้แจงของกฎหมายฉบับท่ี 12/2011 ได้
อธิบายว่า “สามารถบังคับใช้ไดจ้ริง” หมายถึง การออกข้อบังคับรัฐบาลก็เพื่อให้ค าสั่งทางกฎหมายหรือ
กฎหมายมีผลบังคับใช้ตราบเท่าท่ีต้องการและไม่ก่อให้เกดิความคลาดเคลื่อนจากสิ่งท่ีกฎหมายก าหนด 
 
ข้อบังคับประธานาธิบดี (Presidential Regulations) 
กฎหมายฉบับท่ี 12/2011 ได้นิยามค าว่า ข้อบังคับประธานาธิบดี ไว้ว่าหมายถึง กฎหมายและข้อบังคับซึ่งออก
โดยประธานาธิบดเีพื่อให้ค าสั่งของกฎหมายและข้อบังคับท่ีมีล าดับชัน้สูงกว่าสามารถบังคับใช้ได้จริง หรือเป็น
การใช้อ านาจของรัฐบาลเพื่อออกข้อบังคับ 
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 ข้อบังคับจังหวัด (Provincial Regulations) 
ในทางการปกครอง รัฐบาลของประเทศอินโดนีเซียได้ถูกจ าแนกออกเป็น รัฐบาลกลาง และรัฐบาลทอ้งถิ่น โดย
ในรัฐบาลท้องถิ่นได้มีการแบ่งออกเป็นรัฐบาลจังหวัด ซึ่งน าโดยผู้ว่าราชการจังหวัด (Governor) และรัฐบาล
เมือง หรือเทศบาล ซึ่งน าโดยผู้ว่าการเมือง หรือเทศมนตรี (Regent/Mayor) รัฐบาลในแตล่ะระดับจะมีอ านาจ
หน้าท่ีในการออกข้อบังคับต่างๆ กล่าวคือ ข้อบังคับจังหวัดส าหรับรัฐบาลจังหวัด และข้อบังคับเมือง หรือ
ข้อบังคับเทศบาล ส าหรับรัฐบาลเมืองหรือเทศบาล 
 
กฎหมายฉบับท่ี 12/2011 ได้นิยามค าว่า กฎท้องถิ่น ไว้ว่าหมายถงึกฎหมายที่ร่างข้ึนโดยผู้วา่การเมืองและสภา
ผู้แทนราษฎรจังหวัด  ภายใต้กฎหมายฉบับท่ี 12/2011 ข้อบังคับจังหวัดมีขึ้นเพื่อควบคุมการใช้อ านาจปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและการบริหารจัดการร่วมกัน และเพื่อใหส้ามารถบรรลุเงื่อนไขพิเศษของท้องถิ่น และ/หรือ เพื่อ
ขยายความในกฎหมายหรือข้อบังคับท่ีมีล าดับชั้นสูงกว่า 
 
ข้อบังคับเมือง ข้อบังคับเทศบาล (Regency/Municipality Regulations) 
กฎหมายฉบับท่ี 12/2011 ได้นิยามค าว่า ข้อบังคับเมือง ข้อบังคับเทศบาล ไว้ว่าหมายถึงกฎหมายและข้อบังคับ
ที่ตราขึ้นโดยสภาผู้แทนราษฎรเมอืง หรือเทศบาล และผู้ว่าการเมอืง หรือเทศมนตรี เช่นเดียวกันกบัข้อบังคับ
จังหวัด กฎหมายฉบับท่ี 12/2011 ได้บัญญัติว่าข้อบังคับเมือง ข้อบังคับเทศบาลมีขึ้นเพื่อควบคุมการใช้อ านาจ
ปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารจัดการร่วมกัน และเพื่อให้สามารถบรรลเุงื่อนไขพิเศษของท้องถิ่น และ/
หรือ เพื่อขยายความกฎหมายหรือข้อบังคับท่ีมีล าดับชั้นสูงกว่า 

 
5. ระบบศาล  
 

ศาลอินโดนีเซีย (Indonesian Court) 
อ านาจตุลาการในอินโดนีเซียได้ถือครองและน ามาใช้โดยศาลฎีกา องค์กรตุลาการภายใต้ศาลฎีกาและศาล
รัฐธรรมนูญ ภายใต้การควบคุมโดยกฏหมายฉบับที่ 48/ 2009 (Law 48/2009) ศาลฎีกามีหน้าที่เป็นองค์กรตุลา
การที่มีอ านาจสูงสุดในศาลสี่ประเภทเขตอ านาจ ซึ่งได้แก่ (ก.) ศาลทั่วไป (General Court) (ข.) ศาลศาสนา 
(Religious Court) (ค.)  ศาลทหาร (Military Court) และ (ง.) ศาลปกครอง (State Administrative Court) 
ศาลแต่ละประเภทนั้นประกอบด้วยศาลช้ันต้นและศาลอุทธรณ์ นอกจากนี้ ประเทศอินโดนีเซียยังยอมรับศาล
พิเศษที่ก่อตั้งตามอ านาจของศาลสี่ประเภทดังกล่าว  
 
กฏหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาระงับข้อพิพาทในอินโดนีเซียโดยหลักแล้วมีการบัญญัติไว้ใน Herziene 
Indonesisch Reglement (“HIR”) ซึ่งเป็นมรดกจากกฏหมายเนเธอร์แลนด์  
 
ศาลทั่วไป (General Court Jurisdiction) 
กฏหมายฉบับที่ 48/2009 ก าหนดให้ศาลทั่วไปมีอ านาจในการไต่สวน วินิจฉัย ตัดสินและระงับคดีแพ่งและ
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 คดีอาญาตามกฏหมายและข้อบังคบั เขตอ านาจศาลทั่วไปประกอบดว้ย:  
 

(1) ศาลแขวง (District Court) ท าหน้าที่เป็นศาลชั้นต้นในคดีอาญาและคดีแพ่ง และ  
(2) ศาลสูง (High Court) ท าหน้าที่เป็น  

ก. ศาลอุทธรณ์ในคดีอาญาและคดีแพ่ง และ  
ข. ศาลช้ันต้นและชั้นสูงสดุส าหรับกรณีข้อโต้แย้งเรื่องเขตอ านาจศาลระหว่างศาลแขวง (District 

Court) ที่อยู่ภายใต้ศาลสูงนั้นๆ 
 

มีศาลพิเศษหลายศาลที่ก่อตั้งภายใต้เขตอ านาจศาลทั่วไป ได้แก่  
 

(1) ศาลคดเีด็กและเยาวชน (Juvenile Court) มีอ านาจไต่สวนและวินจิฉัยคดีอาญาเยาวชน  
(2) ศาลพาณิชย ์(Commercial Court) มีอ านาจไตส่วนและวินจิฉัย  

ก. คดีล้มละลายและคดีระงับการจ่ายเงิน 
ข. คดีทรัพย์สินทางปญัญา และ  
ค. คดีที่เกี่ยวข้องกับการช าระบญัช ี (liquidation) ของธนาคารโดยบรรษัทประกันเงินฝากแห่ง

อินโดนีเซีย (Indonesian Deposit Insurance Corporation) 
 

(3) ศาลสิทธิมนุษยชน (Human Rights Court) มีอ านาจไต่สวนและวินจิฉัยคดสีิทธิมนุษยชนท่ีร้ายแรง 
(4) ศาลอาญาคดีทุจรติคอรร์ัปชั่น (Corruption Crime Court) มีอ านาจไตส่วนและวินิจฉัยคดีอาญาที่

เกี่ยวกับการทุจรติคอรร์ัปชั่น 
(5) ศาลอุตสาหกรรมสัมพันธ์ (Industrial Relations Court) มีอ านาจไต่สวนและวินิจฉยัคดีอุตสาหกรรม

สัมพันธ์ และ  
(6) ศาลประมง (Fishery Court) มีอ านาจไตส่วนและวินิจฉัยคดีอาญาดา้นประมง  

   
ศาลศาสนา (Religious Court Jurisdiction)  
กฏหมายฉบับที่ 48/2009 ก าหนดให้ศาลศาสนามีอ านาจไตส่วน วินิจฉัย ตัดสินและระงับคดรีะหว่างชาวมุสลิม
ตามกฏหมายและข้อบังคับ เขตอ านาจศาลศาสนาประกอบด้วย:  

 
(1) ศาลศาสนา ท าหน้าที่เป็นศาลช้ันต้นส าหรับทุกคดีที่อยู่ภายใต้เขตอ านาจศาลศาสนา และ  
(2) ศาลสูงทางศาสนา (High Religious Court) ท าหน้าที่เป็น  

ก. ศาลอุทธรณส์ าหรับทุกคดีที่อยูภ่ายใต้เขตอ านาจศาลศาสนา และ  
ข. ศาลช้ันต้นและชั้นสูงสดุส าหรับกรณีข้อโต้แย้งเรื่องเขตอ านาจระหว่างศาลศาสนาท่ีอยูภ่ายใต้

ศาลสูงนั้นๆ 
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 กฏหมายฉบับที่ 7 ค.ศ. 1989 ว่าด้วยศาลศาสนา (Law No. 7 of 1989 on Religious Court Jurisdiction)130 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฏหมายฉบับที่ 50 ค.ศ. 2009 (Law No. 50 of 2009)131 ก าหนดให้ศาลศาสนามีอ านาจไต่
สวน วินิจฉัย ตัดสินและระงับข้อพิพาทระหว่างชาวมุสลิม รวมถึง ประเด็นด้านการสมรส มรดก พินัยกรรม การ
โอนทรัพย์สิน วัคฟ์ (waqf) ซะกาต (zakat) อินฟาก (infaq) เศาะดะเกาะฮ ฺ(sadaqqah) และคดีทางเศรษฐกิจ
อิสลาม (เศรษฐกิจตามหลักการชารีอะฮ/์ Syariah economics)132 

 
ศาลทหาร (Military Court Jurisdiction) 
กฏหมายฉบับที่ 31/1997 ว่าด้วยศาลทหาร (Law No. 31 of 1997 on Military Court Jurisdiction) 
(“กฏหมายฉบับที่ 31/1997”) ก าหนดให้ศาลทหารมีอ านาจที่จะ  

 
(1) วินิจฉัยคดีอาญาของบุคคล ซึ่งในขณะที่กระท าความผิดทางอาญาเป็น:  

ก. ทหาร 
ข. มีฐานะเทียบเท่าทหารภายใต้กฎหมายและข้อบังคับ 
ค. สมาชิกกลุ่มหรือหน่วยงานหรือองค์กรที่มีฐานะเทยีบเท่าหรือถือว่าเป็นทหารภายใต้กฏหมาย

และข้อบังคับ (“ผู้ต้องหาท่ีเทียบเท่าทหาร”) 
ง. ไม่ได้ถูกจ าแนกตามข้อ (ก.) ถึง (ค.) ข้างต้น (“ผู้ต้องหาที่ไม่ใช่ทหาร”) แต่จากค าตดัสินของผู้

บัญชาการทหารแห่งชาติอินโดนีเซีย (Commander of Indonesian National Soilders) 
โดยอนุมตัิของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (Minister of Defence)133 แล้ว จะต้องได้รับ
การตัดสินโดยและอยู่ภายใต้เขตอ านาจของศาลทหาร 

 
(2) ไต่สวน วินิจฉัย และตดิสินคดปีกครองของทหารของกองทัพอินโดนีเซีย (Indonesian National 

Soldiers) 
(3) รวมคดเีรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเข้ากับคดีอาญาทีเ่กี่ยวเนื่องกัน 

 
เขตอ านาจศาลทหารประกอบด้วย:  

 
(1) ศาลทหาร เป็นศาลช้ันต้นส าหรับคดีอาญาที่ผูต้้องหาเป็น: 

ก. ทหารยศร้อยเอก (captain) หรือต่ ากว่า 
ข. ผู้ต้องหาที่เทียบเท่าทหารยศร้อยเอกหรือต่ ากว่า  

                                                           
130https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidvoKMlqjMAhWHGJQ
KHZFUALIQFggsMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.komisiyudisial.go.id%2Fdownlot.php%3Ffile%3DUU%2520No%25207%2520Thn
%25201989%2520PERADILAN%2520AGAMA.pdf&usg=AFQjCNFgWMExBKKSUHwvQNKO0vK3PG8hVQ&bvm=bv.119745492,d.c2E. 
131http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&id=2359&task=detail&catid=1&Itemid=42&tahun=2009 
132 มาตรา 49 
133 https://www.kemhan.go.id/en_US/ 
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 ค. ผู้ต้องหาที่ไม่ใช่ทหาร โดยจากค าตัดสินของผู้บญัชาการทหารแห่งชาติอินโดนีเซยี โดยอนุมตัิ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วจะต้องไดร้ับการตัดสินโดยและอยู่ภายใต้เขตอ านาจ
ของจากเขตอ านาจศาลทหาร 

 
(2) ศาลสูงทหาร (High Military Court) ท าหน้าที่เป็น:  

ก. ศาลช้ันต้นส าหรับคดีอาญา ที่ผูต้้องหาหรือหน่ึงในผู้ต้องหาเป็น:  
- ทหารยศพันตรี (major) หรือสูงกว่า 
- ผู้ต้องหาที่เทียบเท่าทหารยศพันตรีหรือสูงกว่า 
- ผู้ต้องหาที่ไม่ใช่ทหาร โดยจากค าตัดสินของผู้บัญชาการบังคับบญัชาทหารแห่งชาติ

อินโดนีเซีย โดยและการอนุมัตขิองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วจะต้องไดร้ับ
การตัดสินโดยและอยู่ภายใต้เขตอ านาจของจากเขตอ านาจศาลทหาร 

 
ข. ศาลช้ันต้นส าหรับคดีปกครองทหารแห่งชาติอินโดนีเซีย  
ค. ศาลอุทธรณส์ าหรับคดีอาญาที่ได้รบัการวินิจฉัยโดยศาลทหาร 
ง. ศาลช้ันต้นและชั้นสูงสดุส าหรับกรณีข้อโต้แย้งเรื่องเขตอ านาจศาลระหว่างศาลทหารที่อยูภ่ายใต้

ศาลสูงนั้นๆ 
 

(3) ศาลทหารหลัก (Primary Military Court) ท าหน้าที่เป็น:  
ก. ศาลอุทธรณส์ าหรับคดีอาญาและคดีปกครองทหารแห่งชาติอินโดนีเซีย ที่ศาลสูงทหารวินิจฉยั

ในฐานะที่เป็นศาลชั้นต้น  
ข. ศาลช้ันต้นและชั้นสูงสดุส าหรับกรณีข้อโต้แย้งเรื่องเขตอ านาจศาลระหว่าง: 

- ศาลทหารภายใต้ศาลสูงทหารที่แตกต่างกัน 
- ศาลสูงทหารและ  
- ศาลสูงทหารและศาลทหาร  

 
นอกเหนือจากนี้ ศาลทหารหลักยงัมีอ านาจในการตัดสินข้อโต้แย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ยื่นคดี (Case Submitter 
Officer/Perwira Penyerah Perkara) และพนักงานอัยการทหาร (Military Prosecutor/Oditur Militer) 
ในประเด็นว่าด้วยการยื่นฟ้องคดีแก่ศาลทหาร หรือศาลทั่วไป  

 
(4) ศาลสงคราม (Combat Court) ท าหน้าที่เป็นศาลชั้นต้นและศาลสูงสดุส าหรับคดีอาญาที่ทหารได้

กระท าความผิดในพ้ืนท่ีสงคราม (combat area) 
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 ศาลปกครอง (State Administrative Court Jurisdiction) 
กฏหมายฉบับท่ี 48/2009 ก าหนดให้ศาลปกครองมีอ านาจไต่สวน วินิจฉัย ตัดสินและระงับข้อพิพาททางการ
ปกครองตามกฏหมาย โดยกฏหมายฉบับท่ี 5 ค.ศ. 1986 ว่าด้วยเขตอ านาจศาลปกครอง (Law No. 5 of 
1986 on State Administrative Court Jurisdiction)134  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฏหมายฉบับท่ี 51 ค.ศ. 
2009135 (“กฏหมายฉบับท่ี 5/1986”) ได้ให้ค านยิามว่าข้อพิพาทศาลปกครองคือ ข้อพิพาทระหว่างบุคคลหรือ
นิติบุคคลเอกชน กับหน่วยงานฝ่ายปกครองของรัฐ หรือเจา้หน้าท่ีรฐั ไม่ว่าในระดับส่วนกลางหรือระดับภูมภิาค 
อันเนื่องมาจากการออกค าสั่งทางปกครอง (เช่น การปฏเิสธค าขอใบอนุญาต) รวมถึงข้อพิพาทอันเกีย่วเนื่องกับ
การปฏิบัตหิน้าท่ีทางราชการ (officialdom)136  
 
วัตถุแห่งคดีในข้อพิพาททางปกครองคือ ค าสั่งทางปกครอง (เป็นหนังสือ) ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ หรือ 
เจ้าหน้าท่ีรัฐ ซึ่งพูดถึงการปฏิบัติการทางปกครอง (state administrative action) ตามกฎหมายและข้อบังคับ 
ซึ่งมีลักษณะชัดเจน มุ่งหมายแกบุ่คคล และเป็นท่ีสดุ และมผีลบงัคับตามกฎหมายต่อบุคคลหรือตอ่นิติบุคคล
เอกชน  
 
กฏหมายฉบับท่ี 5/1986 ระบุว่า มีค าสั่งทางปกครองหลายประเภทด้วยกันที่ไมส่ามารถยกมาเป็นวัตถุแห่งคดี
ในคดีปกครองไดต้ามกฏหมายฉบบัท่ี 5/1986 กล่าวคือ137: 

 
(1) ค าสั่งทางปกครองที่ถูกจัดว่าเป็นการกระท าของหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ในทางกฎหมาย

เอกชน 
(2) ค าสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นข้อบังคับท่ีมีผลบังคับผูกพันเป็นการทั่วไป  
(3) ค าสั่งทางปกครองที่ยังคงต้องมีการพิจารณาอนุญาตต่อไป  
(4) ค าสั่งทางปกครองที่ออกตามประมวลกฏหมายอาญาแห่งประเทศอินโดนีเซีย หรือประมวลกฏหมายวิธี

พิจารณาความอาญาแห่งประเทศอินโดนีเซีย หรือกฎหมายและข้อบังคับด้านอาญาอื่นๆ 
(5) ค าสั่งทางปกครองที่ออกโดยอ้างอิงจากการที่ศาลท าการตรวจสอบตามกฎหมายหรือข้อบังคับ  
(6) ค าสั่งทางปกครองเกี่ยวกับงานด้านธุรการของทหารของกองทัพอินโดนีเซีย (Indonesian National 

Soldiers) 
(7) ค าตัดสินของคณะกรรมการการเลอืกตั้งอันเนื่องมาจากผลการเลือกตั้งท่ัวไป ไม่ว่าในระดับส่วนกลาง

หรือท้องถิ่น  
  

                                                           
134 http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Undang-Undang/undang-undang-nomor-5-tahun-1986-912 
135 http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/2009/10/29/undang-undang-no-51-tahun-2009 
136 มาตรา 1 วรรค 10 
137 มาตรา 2 
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 นอกจากน้ี กฏหมายฉบบัท่ี 5/1986 ยังก าหนดให้ศาลภายใต้ศาลปกครองไม่มีอ านาจไตส่วน วินจิฉัย และ
ตัดสินค าสั่งทางปกครอง หากค าสัง่ทางปกครองดังกล่าวออกโดย138  

 
(1) อยู่ในสภาวะสงคราม สถานการณท์ี่มีภยันตราย ภยัพิบัติทางธรรมชาติ หรือสถานการณ์ที่เป็นอันตราย

อื่นๆ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับก าหนด หรือ 
(2) ในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อประโยชน์สาธารณะตามที่กฎหมายและข้อบังคับก าหนด 

 
ศาลปกครองประกอบด้วย:  
(1) ศาลปกครอง ท าหน้าที่เป็นศาลช้ันต้นในการไต่สวน วินิจฉัย และระงับข้อพิพาททางปกครองที่อยู่ใน

เขตอ านาจของศาลปกครอง  
 

(2) ศาลปกครองระดับสูง (High State Administrative Court) ท าหน้าที่เป็น  
ก. ศาลอุทธรณ์ทีไ่ตส่วน วินิจฉัย และระงับข้อพิพาททางปกครองที่อยู่ในเขตอ านาจของศาล

ปกครอง 
ข. ศาลช้ันต้นและชั้นสูงสดุส าหรับกรณีข้อโต้แย้งเรื่องเขตอ านาจศาลระหว่างศาลปกครองอยู่

ภายใต้ศาลสูงนั้นๆ 
ค. ศาลช้ันต้นส าหรับข้อพิพาททางปกครองที่การปฏิบัติการทางปกครอง (นอกศาล) ได้ถูกกระท า

ขึ้น 
 
  

                                                           
138 มาตรา 49 
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 โครงสร้างองค์กรในระบบตุลาการในประเทศอินโดนเีซีย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6. วิธกีารตีความกฎหมาย  

ในทางทฤษฎี มีวิธีการตีความกฎหมายหลากหลายวิธีท่ีไดร้ับการยอมรับและรับรู้โดยทั่วไปในประเทศ
อินโดนีเซีย ได้แก่ (1) วิธีการตีความทางไวยากรณ์ (grammatical interpretation method) (2) วิธีการ
ตีความจากประวัติศาสตร์ (historical interpretation method) (3) วิธีการตีความตามระบบ (systematical 
interpretation method) (4) วิธกีารตีความตามสังคมวิทยา (sociological interpretation method) (5) 
วิธีการตีความเทียบเคียง (analogical interpretation method) (6) วิธีการตีความที่ว่าหากกฎหมายไม่
บัญญัติ เท่ากับกฎหมายไมต่้องการผลทางกฎหมายในกรณีนั้น (argumentum a contrario interpretation 
method)  
 
ในทางกฎหมายนั้น ไม่มีข้อบังคับว่าจะต้องใช้วิธีการใดในการตีความกฎหมาย ในทางปฏิบัติ ศาลยตุิธรรมอาจ
เลือกใช้วิธีการตีความกฎหมายมากกว่าหนึ่งหลักการเพื่อวินิจฉัยเพียงหนึ่งคดีก็ได้ 
 

ระบบตลุาการ 

ศาลฎกีา ศาลรัฐธรรมนูญ  

ศาลทัว่ไป ศาลศาสนา ศาลทหาร 

ศาลสงู 

ศาลแขวง 

ศาลศาสนาสงู 

ศาลทหารสงู ศาลสงคราม 

ศาลปกครอง 

ศาลปกครองสงู 

ศาลทหารชัน้ตน้ 
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 วิธีการตีความทางไวยากรณ์ (grammatical interpretation method) 
วิธีการตีความทางไวยากรณ์เป็นวิธีการตีความที่ใช้แพร่หลายที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้วิธีการตีความนี้ 
จะตีความกฎหมายและข้อบังคับโดยพิจารณาจากถ้อยค า (ศัพท์) ซึ่งระบุไว้ในนั้น139 ในการตีความตามตัวอักษร 
ผู้ตีความจ าเป็นต้องหาความหมายและขอบเขตของถ้อยค า (ศัพท์) ที่เป็นที่สงสัย บางครั้งผู้ตีความอาจต้องหา
ข้อมูลจากพจนานุกรมและการวิจัยทางประวัติศาสตร์ของการใช้ค าที่เกี่ยวข้อง  
 
ยกตัวอย่างเช่น ค าพิพากษาคดีอาญาของศาลแขวงจาการ์ต้าเหนือ (Nort Jakarta) เลขที่ 
1146/Pid.B/2013/PN.JKT/UT140 จ าเลยถูกกล่าวหาโดยพนักงานอัยการว่าได้กระท าความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 378141 ว่าด้วยการฉ้อโกง หรือมาตรา 372142 ว่าด้วยการฉ้อฉล ในการพิจารณาคดี องค์
คณะผู้พิพากษาใช้หลักการตีความตามตัวอักษร โดยพิจารณามาตราที่ใช้บังคับแก่จ าเลยไปทีละวลี 
 
ซึ่งจากการพิจารณาเช่นว่านั้น องค์คณะผู้พิพากษาลงความเห็นเป็นที่สุดว่าจ าเลยไม่ได้มีความผดิตามบทบัญญัติ
มาตราดังกล่าว เนื่องจากว่าองค์ประกอบตามความผิดในมาตรานั้นๆมิได้ถูกระบุไว้ในข้อกล่าวหาที่เจ้าพนักงาน
อัยการจัดท าขึ้น องค์คณะผู้พิพากษาจึงได้ตัดสินว่าจ าเลยไมม่ีความผดิตามข้อกล่าวหาดังกล่าว 
 
วิธีการตีความจากประวตัิศาสตร์ (historical interpretation method) 
การตีความจากประวัติศาสตร์ท าได้โดยการสืบค้นประวตัิศาสตร์ของกฎหมายและข้อบังคับท่ีเป็นที่สงสยั143 ซึ่ง
โดยวิธีน้ี ผูต้ีความจะสามารถท าความเข้าใจภมูิหลังและเจตนาของผู้ออกกฎหมายในการออกกฎหมายและ
ข้อบังคับดังกล่าวได้ วิธีตีความจากประวัติศาสตร์มสีองวิธี ได้แก:่ 
 
(1) สืบค้นประวัติศาสตร์ในการตรากฎหมายและข้อบังคับ; และ 
(2) สืบค้นประวัติศาสตร์กฎหมาย 

 

                                                           
139 Soeroso, R 2014, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika.    
140 Public Prosecutor v Dodi Pranowo bin Karsono and others (2013) 
141 มาตรา 378 ของประมวลกฎหมายอาญาแห่งประเทศอนิโดนีเซีย ระบุว่า “ผู้ใดโดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อให้ตนหรอืบุคคลอื่นได้ผลประโยชน ์ใช้ชื่อหรือ
ต าแหน่งปลอม  หลอกลวงให้หลงเชื่อ หรอืท าการโกหก และโดยการหลอก ลวงดังว่านั้นท าให้บุคคลอื่นส่งมอบสิ่งของให้แก่ตน หรือให้กู้หรอืปลดหนี้ให้ 
จะต้องระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิ 4 ปี เนื่องจากการฉอ้โกงนัน้” (“any person who with the intention of benefitting himself or other person 
by violating the law, by using fake name or title, by using deception, or series of lie, moves another person to give any goods 
to him, or to provide loan or to release debt shall be subject to maximum 4 years imprisonment due to fraud”) 
142 มาตรา 372 ของประมวลกฎหมายอาญาแห่งประเทศอนิโดนีเซีย ระบุว่า “ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซ่ึงเป็นของผูอ้ื่น หรือซ่ึงผู้อื ่ นเป็นเจ้าของรวมอยู่
ด้วย โดยทีก่ารครอบครองนั้นไม่ได้เป็นผลมาจากการกระท าผิดตามกฎหมาย และ เบียดบังเอาทรัพย์นัน้เป็นของตนโดยเจตนาหรอืไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ผู้นั้นกระท าความผิดฐานยักยอก ตอ้งระวางโทษจ าคกุไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกนิ 900 รูปี” (“Any person who intentionally and unlawfully 
appropriates any property belonging in whole or in part to another and of which he has control other than as a result of a 
crime is guilty of embezzlement and shall be subject to imprisonment of maximum 4 years  or a fine of not more than 900 
Rupiah”) 
143 Soeroso, R 2014, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika.   
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 วิธีแรก ผู้ตีความแค่พยายามที่จะหาเจตนาของผู้ออกกฎหมาย รวมถึงการถกเถียงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ออกกฎหมาย144 ในขณะที่วิธีท่ีสอง ผู้ตีความพยายามที่จะหาว่ากฎหมายหรือข้อบังคับดังกล่าวมาจากระบบ
กฎหมายที่เคยใช้บังคับ หรือมาจากระบบกฎหมายอื่นที่ยังคงใช้บังคับอยู่หรือไม่145 

 
จากตัวอย่างหนึ่งที่องค์คณะผู้พิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉยัไว้ในคดีเลขท่ี 34/PUU-XI/2013146 โดย
คดีดังกล่าวผู้ร้องมีความเห็นว่ามาตรา 268 วรรค (3) ของกฎหมายฉบับท่ี 8 ค.ศ. 1981 ว่าด้วยกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (Law No. 8 of 1981 on Criminal Proceeding Law)147 (มาตรานี้ก าหนดว่าการยื่น
ค าร้องขอให้ศาลพิจารณาผลการตดัสินยกหรือกลับค าพิพากษาในคดีอาญาสามารถกระท าได้เพียงครัง้เดียว
เท่านั้น) มีเนื้อหาที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1945 ในตอนหนี่งของการพิจารณาองค์คณะผู้พิพากษาได้แสดงให้
เห็นอย่างชัดเจนว่าได้มีการใช้มุมมองทางประวัติศาสตร์ (และปรัชญา) ในการพิจารณา โดยองค์คณะผูพ้ิพากษา
มีความเห็นว่าตามภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และปรัชญา การทีผู่พ้ิพากษาท าการตรวจสอบผลการตัดสินยก
หรือกลับค าพิพากษานั้นถือเป็นมาตรการการเยยีวยาทางกฎหมายแบบพิเศษซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องสิทธิ
ต่างๆของผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผดิ 
 
จากการพิจารณาดังกล่าว องค์คณะผู้พิพากษาลงความเห็นเป็นท่ีสดุว่าค าร้องของผู้ร้องนั้นมีความสมเหตุสมผล 
และจึงตดัสินว่า มาตรา 268 วรรค (3) ของกฎหมายฉบับท่ี 8 ป ีค.ศ. 1981 ว่าด้วยกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาขัดต่อรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1945 ดังนั้นจึงไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย 
 
วิธีการตีความตามระบบ (systematical interpretation method) 
วิธีการตีความตามระบบท าได้โดยการหาความเช่ือมโยงกับมาตราอื่นในกฎหมายและข้อบังคับนั้นๆ หรือจาก
การอ่านอรรถาธิบายกฎหมายหรือข้อบังคับนั้นๆ148  
 
ค าพิพากษาศาลฎีกาเลขท่ี 01/BANDING/WASIT.INT/2002 เป็นหนึ่งในตัวอย่างของการบังคับใช้วิธีการ
ตีความตามระบบ โดยค าพิพากษาได้ออกโดยศาลฎีกาเพื่อกลับค าตัดสินในคดีแพ่งว่าด้วยการยกเลิกค าตัดสิน
ของอนุญาโตตลุาการระหว่างประเทศ ประเด็นแห่งคดีในช้ันศาลฎีกา คือ ค าตัดสินของอนุญาโตตลุาการ
ระหว่างประเทศสามารถถูกยกเลกิโดยศาลในประเทศอินโดนเีซียภายใต้กฎหมายฉบับท่ี 30 ค.ศ. 1999 ว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการและการระงับข้อพิพาททางเลือก (Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative 
Dispute Resolution) (“กฎหมายอนุญาโตตุลาการ”) ได้หรือไม่  
 
และเพื่อวินิจฉัยประเด็นดังกลา่วศาลฎีกาจะต้องวินิจฉัยก่อนว่าค าตดัสินของอนุญาโตตุลาการที่พิพาทดังกล่าว

                                                           
144 Soeroso, R 2014, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika. 
145 Soeroso, R 2014, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika. 
146 Antasari Azhar and others (2013) 
147http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/inc/buka.php?czoyODoiZD0xOTAwKzgxJmY9dXU4LTE5ODFidC0xLmh0bSI7 
148Soeroso, R 2014, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika. 
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 ถือว่าเป็นค าตัดสินของอนุญาโตตลุาการในประเทศ หรือจดัวา่เป็นค าตดัสินของอนุญาโตตลุาการระหว่าง
ประเทศภายใต้กฎหมายอนุญาโตตุลาการ  

 
ภายหลังจากท่ีไดต้รวจสอบค านิยามของค าตัดสินของอนุญาโตตลุาการระหวา่งประเทศ ตามมาตรา 1 วรรค 
(9) ของกฎหมายอนุญาโตตุลาการ149 ศาลฎีกาจึงได้ให้ความเห็นไว้ว่าค าตัดสินของอนุญาโตตุลาการที่พิพาทใน
คดีนั้นจัดว่าเป็นค าตดัสินของอนุญาโตตลุาการระหว่างประเทศตามค านิยามในกฎหมายอนุญาโตตลุาการ 
 
ศาลฎีกาจึงไดต้รวจสอบบัญญตัิอืน่ในกฎหมายอนุญาโตตุลาการเพิม่เติม และพบว่ามาตรา 65 ถึงมาตรา 69 
ของกฎหมายอนุญาโตตลุาการ ซึง่บัญญัติเกีย่วกับค าตดัสินของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ได้พูดถึงแค่
การรับทราบและการบังคับใช้ค าช้ีขาดของอนุญาโตตลุาการระหว่างประเทศ และขั้นตอนในการบังคับใช้ค าช้ี
ขาดของอนุญาโตตลุาการระหว่างประเทศในประเทศอินโดนีเซียเท่านั้น มาตราดังกล่าวมไิด้มีบทบญัญัติที่ให้
อ านาจในการยกเลิกค าตดัสินของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศไว้แต่อย่างใด  
 
ดังนั้นศาลฎีกาจึงได้วินิจฉัยว่าค าตัดสินของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศไม่อาจถูกลบล้างได้โดยศาลภายใน
ของประเทศอินโดนีเซีย150 
 
วิธีการตีความตามสังคมวิทยา (sociological interpretation method) 
วิธีการตีความตามสังคมวิทยา จะตีความกฎหมายและข้อบังคับโดยค านึงถึงสภาพสังคม ซึ่งในความเป็นจริงน้ัน
สังคมมลีักษณะเป็นพลวตั หมายความว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่สมอ ในขณะที่กฎหมายและข้อบงัคับนั้นไม่
เปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่บทบัญญตัิของกฎหมายหรือข้อบังคับจะไมส่อดคล้องกับ
สถานะปัจจุบันของสังคม ในกรณีดังกล่าว การตีความตามสังคมจึงมีความจ าเป็น เพื่อท่ีจะท าให้แน่ใจว่าการ
บังคับใช้กฎหมายนั้นสามารถตอบสนองความรูส้ึกเรื่องความยุติธรรมในสังคมได ้
 
ในประเทศอินโดนเีซีย วิธีการตคีวามนี้ส าคญัมากโดยดูจากข้อเท็จจริงที่ว่ามีกฎหมายและข้อบังคับหลายบทท่ี
ออกในยุคอาณานิคม และยังใช้บังคับมาจนถึงปัจจุบัน  

 
หนึ่งในตัวอย่าง คือ ค าตัดสินขององค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาในคดีเลขที่ 1616K/Pid.Sus/2013151 ในการยื่น

                                                           
149 มาตรา 1 วรรค 9  ของกฎหมายอนญุาโตตุลาการ ระบุว่า “ค าตัดสินของอนญุาโตตุลาการระหว่างประเทศ หมายถึงค าตัดสินของหน่วยงาน
อนุญาโตตุลาการ หรืออนญุาโตตุลาการทีอ่ยู่นอกเขตอ านาจกฎหมายของสาธารณรฐัอินโดนีเซีย  หรอืค าตัดสินของหน่วยงานอนุญาโตตุลาการ หรือ
อนุญาโตตุลาการ ซ่ึงตามกฎหมายแห่งสาธารณรฐัอนิโดนีเซียถือว่าเป็นค าตัดสินของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ” (“International Arbitration 
Award is an award rendered by an arbitration institution or an arbiter outside the jurisdiction of law of the Republic of 
Indonesia, or an award of an arbitration institution or an arbiter which according to the law of the Republic of Indonesia shall 
be deemed as an international arbitration award”) 
150 Karaha Bodas Company L.L.C., v Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) and PT PLN (Persero) 
2002 
151 Public Prosecutor v Angelina Patricia Pingkan Sondakh (2013) 
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 ค าร้องขอยกหรือกลับค าพิพากษาโดยผู้ต้องหาเองและเจ้าพนักงานอัยการ ในการพิจารณา องค์คณะผู้พิพากษา
ได้ระบุให้ปัจจัยดังต่อไปนี้ท าให้คดรี้ายแรงขึ้น  (1) การกระท าการทุจริตของผู้ต้องหาเป็นการฉกฉวยสิทธิของ
สังคมในทางสังคมและเศรษฐกิจ เนื่องจากงบประมาณของรัฐไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน   (2) ผู้ต้องหาเป็นตัวแทนของประชาชนและเป็นบุคคลของประชาชนแต่มิได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ
สังคม 

 
จากการพิจารณาคดีดังกล่าว องค์คณะผู้พิพากษาจึงได้ตัดสินที่จะปฏิเสธค าร้องของผู้ต้องหาและยกค าร้องของ
พนักงานอัยการ นอกจากนั้นยังปรากฏอีกว่า ค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ถูกเพิกถอนและยังมีค าพิพากษาให้
ผู้ต้องหามีโทษจ าคุกเป็นเวลา 12 ปีและปรับเป็นเงินจ านวน 500,000,000 รูปี และต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับรัฐ 
จ านวน 12,580,000,000 รูปี และ 2,350,000 ดอลลาร์สหรัฐ152 

 
วิธีการตีความเทียบเคียง (analogical interpretation method) 
กล่าวโดยง่าย การเทียบเคียงหมายถึงการเปรียบเทียบสองสิ่งที่ตา่งกันโดยหาความคล้ายคลึงกัน ในการใช้
วิธีการตีความนี้ ผูต้ีความจะต้องเปรียบเทียบสิ่งที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับกับสิ่งท่ีอยู่ภายใต้
กฎหมายและข้อบังคับ เพ่ือท่ีกฎหมายและข้อบังคับจะครอบคลุมเรือ่งที่ผู้ตีความพยายามหากฎหมายมารองรับ 
 
การตีความเทียบเคียงไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้กับการตีความบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญา เพราะจะ
ขัดแย้งกับหลักความชอบด้วยกฎหมายซึ่งใช้โดยกฎหมายอาญา โดยอิงจากมาตรา 1 วรรคหนึ่ง  (1) ของ
ประมวลกฎหมายอาญาแห่งประเทศอินโดนีเซีย (Indonesian Criminal Code) 
 
ค าพิพากษาของศาลแขวงจาการ์ต้าใต้ (South Jakarta) เลขที่ 04 / Pid.Prap / 2015 / PN.Jkt.Sel เป็น
ตัวอย่างของการใช้วิธีการตีความเทียบเคียง ค าวินิจฉัยนี้ออกในช่วงก่อนการสืบพยาน (pre-trial case) ซึ่งเป็น
คดีระหว่างผู้บัญชาการของส านักงานต ารวจแห่งชาติอินโดนีเซีย (General of Indonesian National Police) 
กับ คณะกรรมการปราบปรามการทุจริต (Corruption Eradication Commission)  หนึ่งในค าถามที่ผู้
พิพากษาในช่วงก่อนการสืบพยานจะต้องตอบให้ได้ในเวลานั้นคือ  ความสมบูรณ์ในค ารับสารภาพในข้อเท็จจริง
ของผู้ต้องหาสามารถน ามาพิจารณาในช่วงก่อนการสืบพยานนี้ได้หรือไม่ 
  
ในเรื่องเกี่ยวกับเขตอ านาจศาลในช่วงก่อนการสืบพยาน (pre-trial jurisdiction of the court) ผู้พิพากษาได้
พบว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแห่งประเทศอินโดนีเซีย (Indonesian Criminal Procedural 
Code) ได้ระบุว่าวัตถุประสงค์ของศาลในช่วงก่อนการสืบพยาน คือ (1) เพื่อความถูกต้องของการจับกุม การคุม
ขัง การสิ้นสุดของการสอบสวนหรือการสิ้นสุดของการฟ้องร้อง และ (2) เพื่อการชดเชย และ/หรือ การฟื้นฟู
ให้แก่บุคคลที่คดีอาญาได้สิ้นสุดตั้งแต่ในช้ันของการสอบสวนหรือด าเนินคดี153 

                                                           
152 จากเดิมที่มีโทษจ าคกุเพียง 4 ปี 6 เดือน และโทษปรับจ านวน 250,000,000 รูปี 
153 มาตรา 77 
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 เนื่องจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแห่งประเทศอินโดนีเซียไม่ได้ก าหนดว่าความสมบูรณ์ในค า
รับสารภาพในข้อเท็จจริงของผู้ต้องหาอยู่ในวัตถุประสงค์หรือตกอยู่ภายใต้เขตอ านาจศาลก่อนการสืบพยาน
หรือไม่ ดังนั้น ผู้พิพากษาจึงได้เปรียบเทียบค ารับสารภาพในข้อเท็จจริงของผู้ต้องหากับวัตถุประสงค์ของศาล
ก่อนการสืบพยานตามที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแห่งประเทศอินโดนีเซีย และได้
พบว่าค ารับสารภาพในข้อเท็จจริงของผู้ต้องหามีความคล้ายคลึงกับวัตถุประสงค์ของศาลก่อนการสืบพยาน 
กล่าวคือ (1) ค ารับสารภาพในข้อเท็จจริงของผู้ต้องหาก็ถือเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการสืบสวนโดยพนักงานสืบสวน 
และ (2) ค ารับสารภาพในข้อเท็จจริงของผู้ต้องหาสามารถพิจารณาได้ว่าเป็นมาตรการการใช้ก าลัง (forceful 
measure) โดยพนักงานสืบสวน  

 
จากผลการวินิจฉัยดังกล่าว ผู้พิพากษาจึงได้วางหลักว่าค ารับสารภาพในข้อเท็จจริงของผู้ต้องหาอยู่ภายในเขต
อ านาจศาลก่อนการสืบพยาน154 

 
วิธีการตีความที่ว่าหากกฎหมายไมบ่ัญญัติ เท่ากับกฎหมายไม่ต้องการผลทางกฎหมายในกรณีนั้น หรือ วิธีการ
ตีความแบบทางตรงกันข้าม  (argumentum a contrario interpretation method) 
วิธีนี้ตีความจากตรรกะที่ว่าถ้าบทบัญญัติของกฎหมายและข้อบังคับใช้บังคับกับเรื่องใด บทบัญญัตินั้นจะใช้ได้
กับเรื่องน้ันเท่านั้น และเรื่องอื่นๆจะไม่ตกอยู่ภายใต้บทบัญญัตินั้น  
 
ตัวอย่างหนึ่งของการใช้วิธีการตีความแบบทางตรงกันข้าม คือการวินิจฉัยคดีโดยศาลศาสนาทาคาล่า (Takalar) 
ในคดีเลขที่ 7/Pdt.P/2014/PA Tkl ในคดีนี้ H. Rosliah binti H. Djuma Sarro ผู้ร้องได้ยื่นค าร้องต่อศาลมี
ความประสงค์จะขอเข้าเป็นทายาทแต่เพียงผู้เดียวของพี่สาวของตน ซึ่งก็คือ St. Masita binti H. Djuma 
Sarro องค์คณะผู้พิพากษาได้พิจารณาแล้วเห็นว่าวรรค (12) ของซูเราะห์อัน-นิสาอ์ (Surah An-Nissa) ซึ่งเป็น
หนึ่งในบทบัญญัติของคัมภีร์อัลกุรอาน (Al-Qur’an) ได้ระบุว่าหากบุคคลใดถึงแก่ความตาย และผู้ตายมิได้มีพ่อ
หรือแม่ แต่มีเพียงพี่สาวหรือน้องสาว พี่สาวหรือน้องสาวดังกล่าวจะมีสิทธิกึ่งหนึ่งในมรดกของผู้ตาย  

 
ดังนั้น จากการตีความวรรคดังกล่าวโดยใช้หลักการตีความแบบทางตรงกันข้าม องค์คณะผู้พิพากษาจึงได้สรุป
ค าวินิจฉัยว่าหากบุคคลใดถึงแก่ความตาย และบุคคลดังกล่าวมีพ่อหรือแม่ในขณะถึงแก่ความตาย น้องสาวหรือ
พี่สาวดังกล่าวย่อมไม่มีฐานะเป็นทายาทของผู้ตาย ข้อเท็จจริงที่ได้มาในระหว่างการพิจารณาคดี องค์คณะผู้
พิพากษาสืบทราบว่า St. Masita binti H. Djuma Sarro มีบิดาในขณะที่ถึงแก่ความตาย ดังนั้นบิดาของผู้ตาย
จึงมีฐานะเป็นทายาทของ St. Masita binti H. Djuma Sarro ผู้ตาย จากข้อเท็จจริงดังกล่าว องค์คณะผู้
พิพากษาจึงได้ยกค าร้องของ H. Rosliah binti H. Djuma Sarro155 

 

                                                           
154 Budi Gunawan v Corruption Eradication Commission 2015 
155 Hj. Rosilah binti H. Djuma Sarro (petition) 2014 
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 7. การบังคับใช้กฎหมายและปัญหาในทางปฏิบัติ 
 

ความไมส่อดคล้องกันของกฎเกณฑ์ (Inconsistency between regulations) 
ตามที่ได้อธิบายไว้แล้วในหัวข้อ ง. ศักดิ์และล าดับช้ันของกฎหมาย ในทางปกครอง รัฐบาลของประเทศ
อินโดนีเซีย ได้ถูกแบ่งออกเป็นรัฐบาลกลาง และรัฐบาลท้องถิ่น ในบางคราว จึงเกิดปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้
ข้อบังคับอันเนื่องมาจากความไม่สอดคล้องกันของข้อบังคับท่ีออกโดยรัฐบาลกลางกับกฎหมายที่ออกโดยรัฐบาล
ท้องถิ่น  
 
ตัวอย่างเช่น ในปี พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) เป็นที่ทราบกันว่าผู้ว่าการเมืองกรีซิก (Regent of Gresik 
Regency) ได้ออกข้อบังคับท้องถิ่นแห่งเมืองกรีซิก ฉบับที่ 7 ค.ศ. 2003 ว่าด้วยใบอนุญาตของยานพาหนะที่
ปราศจากเครื่องยนต์ (Local Regulation of Gresik Regency No.7 of 2003 on Retribution of 
Operational License of Non-Motorized Vehicles) (“ข้อบังคับท้องถิ่นฉบับที่ 7/2003”) โดยภายใต้
ข้อบังคับท้องถิ่นฉบับนี้ ยานพาหนะที่ปราศจากเครื่องยนต์ได้ถูกจัดเป็นการขนส่งสาธารณะในเมืองกรีซิก 156 
ดังนั้น จึงต้องจัดให้มีใบอนุญาตในการด าเนินการ (izin operasi) ส าหรับการด าเนินการเกี่ยวกับยานพาหนะที่
ปราศจากเครื่องยนต์ในฐานะการขนส่งสาธารณะ และต้องจัดให้ได้รับการอนุตล่วงหน้าจากผู้ว่าการเมืองกรีซิก 
 
อย่างไรก็ตาม กฎหมายฉบับท่ี 14 ค.ศ. 1991 ว่าด้วยการจราจรและการขนส่งทางบก (Law No. 14 of 1992 
on Traffic and Road Transportation) (“กฎหมายฉบับที่ 14/1992”)157 และข้อบังคับรัฐบาลฉบับที่ 41 
ค.ศ. 1993 ว่าด้วยการขนส่งทางบก (Government Regulation No. 41 of 1993 on Road 
Transportation) (“ข้อบังคับรัฐบาลฉบับที่ 41/1993”)158 ได้วางข้อก าหนดที่มีเนื้อหาแตกต่าง กล่าวคือ 
ยานพาหนะที่ปราศจากเครื่องยนต์ไม่ถูกจัดว่าเป็นการขนส่งสาธารณะตามกฎหมายดังกล่าว และการขนส่ง
สาธารณะจะด าเนินการได้ก็แต่โดยยานพาหนะที่มีเครื่องยนต์เท่าน้ัน 

 
ดังนั้นจึงเป็นที่ชัดเจนว่าข้อบังคับท้องถิ่นฉบับที่ 7/2003 นั้นมีเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกันกับกฎหมายฉบับที่ 
14/1992 และข้อบังคับรัฐบาลฉบับท่ี 41/1993 โดยข้อบังคับรัฐบาลกลางท้ังสองฉบับดังกล่าวมีล าดับศักดิ์ที่สูง
กว่า ด้วยเหตุดังกล่าว รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย (Minister of Domestic Affairs)159 ในปี  ค.ศ. 2009 จึง
ได้ออกกฎกระทรวงฉบับท่ี 132 ค.ศ. 2008 (Ministerial Decree No. 132 of 2008) เพื่อยกเลิกการใช้บังคับ
ของข้อบังคับท้องถิ่นฉบับท่ี 7/2003160 

 

                                                           
156 มาตรา 2 วรรค (2) ของขอ้บังคับท้องถิ่นฉบับที่ 7/2003 ระบุว่า “บุคคลหรอืองคก์รทางธุรกจิใดที่ประกอบกจิการขนส่งสาธารณะโดยใช้ยานพาหนะ
ที่ปราศจากเครื่องยนต์จะตอ้งได้รับอนุญาตเป็นการลว่งหน้าจากผูว้่าการเมอืง” 
157http://pkps.bappenas.go.id/dokumen/uu/Uu%20Sektor/Jalan%20Tol/16.%20UU%20No.%2014%20Tahun%201992.pdf. 
158 http://hubdat.dephub.go.id/peraturan-pemerintah/80-pp-no-41-tahun-1993-tentang-angkutan-jalan. 
159 http://www.kemendagri.go.id/ 
160 http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/2008/03/17/keputusan-mendagri-no-132-tahun-2008. 
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 ความไม่สอดคล้องกันระหว่างกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างหน่วยงานรัฐบาลในระดับรัฐบาลกลางด้วยกัน
เองก็เกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยตัวอย่างที่เกิดขึ้นล่าสุดเกี่ยวข้องกับกรณีธุรกิจก่อสร้างในประเทศอินโดนีเซีย โดยในปี 
ค.ศ. 2012 รัฐบาลได้ออกข้อบังคับรัฐบาลฉบับที่ 62 ค.ศ. 2012 ว่าด้วยการสนับสนุนธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้า 
(Government Regulation No. 62 of 2012 on support business for power plant project) 
(“ข้อบังคับรัฐบาล ฉบับท่ี 62/2012”)161 ทั้งนี้ข้อบังคับรัฐบาลดังกล่าวได้บัญญัติถึงการก่อสร้างและการติดตั้ง
โรงไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้า ว่าจะถูกจ าแนกว่าเป็นธุรกิจสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าและต้องมีใบอนุญาต
ที่ออกโดยรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ (Minister of Energy and Mineral 
Resources) (“MEMR”)162 และเพื่อให้ข้อบังคับรัฐบาลดังกล่าวมีผลบังคับใช้ได้จริง ในปี ค.ศ. 2014 MEMR 
ได้ออกข้อบังคับฉบับที่ 28 ค.ศ. 2014 (“ข้อบังคับ MEMR ฉบับที่ 28/2014”) ซึ่งออกมาเน้นย้ าว่าการ
ก่อสร้างและการติดตั้งโรงไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้าจัดว่าเป็นธุรกิจสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้า163 
 
แต่อย่างไรก็ดี จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหน่วยธุรกิจบริการการก่อสร้างที่ออกโดย
รัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและบ้านเรือน (Minister of Public Works and Housing) (“MOPW”)164 และ
คณะกรรมการพัฒนาบริการการก่อสร้างแห่งชาติ (the National Construction Services Development 
Board) ได้ถือว่าการก่อสร้างและติดตั้งโรงไฟฟ้าในส่วนงานไฟฟ้าเป็นหนึ่งในธุรกิจบริการการก่อสร้างซึ่งจะต้อง
มีใบอนุญาตที่ได้รับจาก MOPW โดยเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ของคณะกรรมการพัฒนาบริการการ
ก่อสร้างแห่งชาติ ดังนั้นในประเด็นในอนุญาตในการก่อสร้างและติดตั้งโรงไฟฟ้าในส่วนงานไฟฟ้าจึงแตกย่อย
ออกเป็นสองแนวทาง 
 
ในช่วงปลายปี ค.ศ. 2015 จึงได้มีการปรึกษาหารือกันระหว่าง MEMR กับ MOPW ในเรื่องดังกล่าวข้างต้น แต่
อย่างไรก็ดีโดยหลักการแล้วก็ยังไม่มีกฎเกณฑ์ใดออกมาเพื่อขยายความในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด แต่ในทาง
ปัจจุบันนั้นบริษัทผู้ก่อสร้างมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ภายใต้ข้อบังคับรัฐบาล ฉบับที่ 
62/2012 และข้อบังคับ MEMR ฉบับท่ี 28/2014 
 
การทุจริตและการรับสินบน (Corruption and bribery) 
การบังคับใช้กฎหมายมักจะเป็นประเด็นส าคัญในประเทศอินโดนีเซียเสมอ ส่วนส าคัญที่สุดในการบังคับใช้
กฎหมายคือการทุจริตและการติดสินบนที่เกี่ยวโยงกับผู้บังคับใช้กฎหมาย การแทรกแซงทางการเมือง และการ
ขาดเจตจ านงทางการเมืองของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การกระท าผิดกฎหมายดังกล่าวย่อมมีผลกระทบต่อการมีผล
บังคับใช้ของกฎหมาย การติดสินบนสามารถท าให้การบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง ตัวอย่างที่
ง่ายแก่การเข้าใจ คือ เจ้าหน้าท่ีต ารวจอาจไม่ลงโทษผู้ที่ละเมิดกฎจราจรอันเนื่องมาจากการที่เจ้าหน้าที่ต ารวจ
รับสินบนจากผู้กระท าผิดดังกล่าว ในทางความเข้าใจทั่วไปๆนั้น หากสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องย่อมเกิด

                                                           
161 http://peraturan.go.id/pp/nomor-62-tahun-2012-11e44c4f442ca070a95d313232303035.html. 
162 esdm.go.id/. 
163 http://prokum.esdm.go.id/permen/2014/Permen%20ESDM%2028%202014.pdf. 
164 www.pu.go.id/. 
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 ผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการบังคับใช้ของกฎหมาย ดังนั้นการก าจัดการทุจริตและการรับสินบนในประเทศ
อินโดนีเซียจึงเป็นประเด็นท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างมาก 

 
ตั้งแต่  ค.ศ. 2002 เป็นต้นมา ประเทศอินโดนีเซียมีหน่วยงานของรัฐที่ เน้นก าจัดการทุจริตเรียกว่า 
คณะกรรมการล้มล้างการทุจริต (Corruption Eradication Commission/ Komisi Pemberantasan 
Korupsi) (“KPK”) KPK165 ก่อตั้งขึ้นโดยอ านาจของกฎหมายฉบับที่ 30 ค.ศ. 2002 ว่าด้วยคณะกรรมการ
ก าจัดการทุจริต (Law No. 30 of 2002 on Corruption Crime Eradication Commission) (“กฎหมาย 
KPK”)166 KPK มีประวัติน่าเช่ือถือและมีช่ือเสียงในฐานะเป็นวีรบุรุษในการก าจัดการทุจริตของอินโดนีเซีย เรา
ไม่สามารถแยกประวัติที่น่าเช่ือถือและช่ือเสียงออกจากอ านาจอย่างกว้างที่มอบให้ KPK ได้ บางคนอาจเรียก
หน่วยงานนี้ว่าหน่วยงานมหาอ านาจด้วยซ้ า  
 
นับตั้งแต่ก่อตั้งมา KPK ประสบความส าเร็จในการเปิดเผยคดีทุจริตใหญ่ๆหลายคดีที่เกี่ยวข้องกับผู้บังคับใช้
กฎหมาย เช่น เจ้าหน้าที่ต ารวจระดับสูง พนักงานอัยการ ทนายความ ผู้พิพากษานักการเมือง และข้าราชการ
ระดับสูงอื่นๆ 
 
ค าพิพากษาของศาลที่มีความขัดแย้งกัน (Different Court Decisions) 
ในหลายประเทศท่ีบังคับใช้กฎหมายในระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common law system) คดีที่ได้มีการ
พิพากษาไว้ก่อนหน้ามักจะถูกน ามาใช้เป็นหลักโดยผู้พิพากษาในการพิพากษาคดีใหม่ที่มีประเด็นแห่งคดี หรือ
เนื้อหาแห่งคดีที่เหมือนกันกับคดีที่ได้พิพากษาไว้ก่อนหน้า แต่อย่างไรก็ดี กรณีดังกล่าวไม่เกิดขึ้นในประเทศ
อินโดนีเซีย เนื่องจากว่าผู้พิพากษาในประเทศอินโดนีเซียไม่มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามแนวทางค าพิพากษาของ
คดีที่ตัดสินไว้ก่อนหน้า 
 
ดังนั้นจึงเกิดกรณีที่ผลของค าพิพากษาของศาลในหลายคดีมีความแตกต่างกับผลของค าพิพากษาของศาลในคดี
ก่อนหน้า ทั้งๆที่มีเนื้อหาแห่งคดีเหมือนกัน อันน าไปสู่การขาดซึ่งความแน่นอนของกฎหมาย  

 
หนึ่งในตัวอย่างที่สามารถน ามาอธบิายในที่น้ี คือ คดีที่เกิดขึ้นระหว่าง PT Aryaputra Teguharta และ PT BFI 
Finance Indonesia, Tbk et. al และคดีที่เกิดขึ้นระหว่าง PT Ongko Multicorpora และ PT BFI Finance 
Indonesia, Tbk et. al167 ทั้งสองคดีดังกล่าวนี้มีประเด็นข้อพิพาทเบือ้งต้นที่เหมือนกัน คือ การบังคับจ าน าหุ้น
ของ PT Aryaputra Teguharta โดย PT BFI Finance Indonesia Tbk et. al ซึ่งในคดีแรกนั้นศาลฎีกาได้
วางหลักไว้ว่าสญัญาจ าน าหุ้นท่ีพิพาทน้ันตกเป็นโมฆะ ดังนั้น PT BFI Finance Indonesia, Tbk et. al ต้องคืน

                                                           
165 www.kpk.go.id/ 
166 https://kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu302002.pdf 
167 Gadai Saham Berujung Pada Dua Putusan Berbeda  2007, http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17501/gadai-saham-
berujung-pada-dua-putusan-berbeda. 
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 หุ้นของ PT Aryaputra Teguharta แต่ในคดีที่สองนั้นศาลฎีกากลับตัดสินว่าสัญญาจ าน าหุ้นย่อมมผีลบังคับ
ใช้ได้ และการบังคับจ าน าในหุ้นท่ีกระท าข้ึนโดย PT BFI Finance Indonesia, Tbk et. al มีผลบังคับใช้ได้  
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 บทที่ 2  
บทสรุปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของอินโดนีเซีย 

 
1. การค้าสินค้าและบริการของคนต่างด้าว  

 
1.1 กฎหมายการค้า 

 
การค้าแห่งชาติของประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia national trade) ถือเป็นแรงขับดันหลักทาง
เศรษฐกิจท่ีส าคัญ  นอกจากจะมุ่งหมายให้เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในด้านธุรกรรมการซื้อขายสินค้า
และ/หรือบริการของผู้ประกอบธุรกิจแล้ว ยังมุ่งหมายให้เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เน้นผลประโยชน์
ของประเทศอินโดนีเซียเป็นส าคัญอีกเช่นกัน  ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง
ประเทศอินโดนีเซีย ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ฉบับปี ค.ศ. 1945 (the 1945 
Constitution of the Republic of Indonesia) ได้ให้อ านาจไว้ กล่าวคือ การท าให้สังคมมีความ
ยุติธรรมและเจริญรุ่งเรือง168 

 
กล่าวถึงความเป็นมาของกฎหมายการค้า ก่อนปี ค.ศ. 2014 ประเทศอินโดนีเซียไม่มีกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการค้าโดยตรง  ดังนั้น ในช่วงระยะเวลาก่อนปี ค.ศ. 2014 ข้อก าหนดต่างๆ ในด้านการค้า
จะถูกอ้างอิงไว้ในประมวลกฎหมายพาณิชย์ของประเทศอินโดนีเซีย (Indonesian Commercial Code 
“ICC”)  โดยรัฐบาลอินโดนีเซียเป็นผู้บัญญัติประมวลกฎหมายพาณิชย์และเป็นผู้ก าหนดกฎระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ท่ีน ามาบังคับใช้กับประชาชน   
 
แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกิจกรรมการค้าในประเทศอินโดนีเซียมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ าเสมอ 
ประกอบกับวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ บนหลักการของผลประโยชน์
แห่งชาติ ความแน่นอนของกฎหมาย ความยุติธรรม ความรับผิดชอบ และความโปร่งใส เมื่อวันที่ 11 
มีนาคม ค.ศ. 2014 รัฐบาลอินโดนีเซียจึงได้ประกาศใช้กฎหมายล าดับที่ 7 ค.ศ. 2014 ว่าด้วยการค้า 
(Law No. 7 of 2014 on Trade169) (“กฎหมายการค้า”) ซึ่งมีบทบัญญัติโดยทั่วไปครอบคลุมเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 

 การค้าในประเทศ  

 การค้าระหว่างประเทศ  

 การวางมาตรฐาน  

 การค้าอิเล็กทรอนิกส์  

                                                           
168 ค าอธิบายกฎหมายการค้า  
169 http://www.indolaw].org/UU/Law%20No.%207%20of%202014%20on%20Trade.pdf 
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  การปกป้องทางการค้า  

 การพัฒนาการส่งออก  

 ความร่วมมือการค้าระหว่างประเทศ  

 หน้าท่ีและอ านาจของรัฐบาลในเรื่องการค้า  

 คณะกรรมทางการค้าแห่งชาติ (national trade commission)  

 การควบคุมดูแลและการตรวจสอบการค้า  
 

กฎหมายการค้านิยามค าว่า “การค้า” คือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อขายสินค้าและ/หรือ
บริการที่เกิดขึ้น ทั้งในและนอกประเทศ โดยมีจุดประสงค์เพื่อการโอนสิทธิในสินค้าและ/หรือบริการ
เพื่อให้ได้รับการช าระเงินหรือค่าตอบแทน  
 
กฎหมายประเทศอินโดนีเซียให้การยอมรับตัวแทนทางการค้าหลายประเภท แต่โดยสาระส าคัญแล้ว 
ตัวแทนทางการค้าแบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือ ผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่งรวมถึงผู้แทนจ าหน่าย
หลัก ผู้แทนจ าหน่ายย่อย ผู้จัดหาสินค้าและวัตถุดิบหลัก ตัวแทนจ าหน่ายรายใหญ่ และตัวแทนผู้ถือ
ครองสิทธิเครื่องหมายการค้าแต่เพียงผู้เดียว (trademark holder sole agent/ agen pemegang 
merek tunggal) ในขณะเดียวกัน ผู้ค้าปลีกรวมถึง ตัวแทนจ าหน่าย ผู้จัดหาสินค้าและวัตถุดิบ ตัวแทน
จ าหน่ายค้าปลีก และผู้ค้าปลีกที่ไม่มีร้านค้า  ในด้านการลงทุนจากต่างประเทศนั้น บริษัทลงทุนจาก
ต่างประเทศ (“บริษัท PMA”) ได้รับอนุญาตให้ด าเนินธุรกิจเป็นเพียงผู้ค้าส่ง และ/หรือผู้จัดจ าหน่าย
หลักเท่านั้น และไม่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินธุรกิจเป็นผู้ค้าปลีก 

 

ผู้ค้าส่ง 

•  ผู้แทนจ าหน่ายหลัก 

•  ผู้แทนจ าหน่ายย่อย 

•  ผู้จัดหาสินค้าและวัตถุดิบหลัก 

•  ตัวแทนจ าหน่ายรายใหญ่ 

•  ตัวแทนผู้ถือครองสิทธิเคร่ืองหมายการค้าแต่เพียงผู้เดียว  
(agen pemegang merek tunggal) 

ผู้ค้าปลีก 

•  ตัวแทนจ าหน่าย 

•  ผู้จัดหาสินค้าและวัตถุดิบ 

•  ตัวแทนจ าหน่ายค้าปลีก 

•  ผู้ค้าปลีกที่ไม่มีร้านค้าา 
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 หัวข้อหลักในข้อตกลงทางการค้า 
 

(1) การค้าในประเทศ  
 

กฎหมายการค้าได้นิยามความหมายของการค้าในประเทศไว้ว่าคือการซื้อขายสินค้าและ/หรือ 
บริการ ที่ได้กระท าขึ้นในอาณาเขตของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย170 กฎหมายการค้าก าหนดให้
รัฐบาลอินโดนีเชียมีอ านาจควบคุมดูแลกิจการการค้าภายในประเทศผ่านทางนโยบายต่างๆ 
และการควบคุม โดยนโยบายต่างๆ และการควบคุมที่ใช้ควบคุมการค้าในประเทศนั้นบังคับใช้
เพื่อ171 

 
ก) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับระบบการจัดจ าหน่าย 
ข) เพื่อปรับปรุงบรรยากาศทางการค้าและเพิ่มความแน่นอนทางธุรกิจ 
ค) เพื่อรวมและขยายตลาดภายในประเทศ 
ง) เพื่อเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงตลาดของสินค้าภายในประเทศ และ 
จ) เพื่อสร้างมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภค 

 
นโยบายด้านการค้าภายในประเทศจะต้องครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย172 

 
ก) การท าให้กฎเกณฑ์ มาตรฐาน และกระบวนการทางการค้าระหว่างรัฐบาลกลางและ

รัฐบาลท้องถิ่น และ/หรือระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นด้วยกัน สอดคล้อง ไม่ขัดแย้งกัน  
ข) การจัดให้มีขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตเพื่อท าการเคลื่อนย้ายสินค้าเป็นไปอย่างราบรื่น  
ค) การท าให้สินค้าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันสามารถหาซื้อได้ง่ายและมีราคาที่ประชาชนทั่วไป

สามารถจับจ่ายได้ 
ง) การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของระบบเศรษฐกิจในด้านการค้าภายในประเทศซึ่งรวมไป

ถึงการรวมมือกันของธุรกิจขนาดย่อม ขนาดเล็ก และขนาดกลาง 
จ) การจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาวิธีที่จะใช้ท าการค้า 
ฉ) การกระตุ้นการใช้สินค้าท่ีผลิตภายในประเทศ 
ช) การค้าระหว่างเกาะต่างๆ 
ซ) การคุ้มครองผู้บริโภค 

 

                                                           
170 มาตรา 1 ของกฎหมายการค้า 
171 มาตรา 5 ของกฎหมายการค้า 
172 มาตรา 5 ของกฎหมายทางการค้า 
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 การควบคุมการค้าในประเทศประกอบไปด้วย การขอใบอนุญาต มาตรฐาน และข้อจ ากัด
ทางด้านการค้า173 

 
(2) การค้าระหว่างประเทศ 

 
การค้าระหว่างประเทศมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องการส่งออก และ/หรือ การน าเข้าสินค้า และ/
หรือการแลกเปลี่ยนบริการ ที่อยู่นอกอาณาเขตประเทศอินโดนีเซีย174  รัฐบาลควบคุมการค้า
ระหว่างประเทศโดยใช้นโยบายและการควบคุมด้านการส่งออกและน าเข้าสินค้า ซึ่งเป็น
นโยบายและการควบคุมที่น ามาบังคับใช้เพื่อ175 
 
ก) ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าส่งออกของประเทศอินโดนีเซีย 
ข) พัฒนาและเพิ่มการเข้าถึงตลาดสินค้าในต่างประเทศ 
ค) เพิม่ศักยภาพและความสามารถของผู้น าเข้าและผู้ส่งออก เพื่อให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่

มีความน่าเช่ือถือ 
 

นโยบายของการค้าระหว่างประเทศจะต้องมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 
 

ก) เพิ่มจ านวนและประเภทของสินค้าส่งออก รวมไปถึงเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าดังกล่าว 
ข) การท าให้มาตรฐานและขั้นตอนปฏิบัติทางการค้าที่ใช้กับประเทศคู่ค้าสอดคล้อง ไม่

ขัดแย้งกัน 
ค) การเพิ่มศักยภาพให้กับสถาบันการค้าระหว่างประเทศ 
ง) การพัฒนาวิธีการที่ใช้ในการค้าระหว่างประเทศและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้น

พื้นฐาน และ 
จ) การปกป้องและการรักษาความมั่นคงให้กับผลประโยชน์ของประเทศ จากผลกระทบ

ในทางเสียหายที่เกิดจากการค้าระหว่างประเทศ 
 

การควบคุมการค้าระหว่างประเทศจะประกอบไปด้วย การขอใบอนุญาต มาตรฐาน และการ
ข้อจ ากัดทางด้านการค้า176 

 
  

                                                           
173 มาตรา 5 วรรค 5 ของกฎหมายการค้า 
174 มาตรา 1 วรรค 4 กฎหมายการค้า 
175 มาตรา 38 วรรค 2 กฎหมายการค้า 
176 มาตรา 38 วรรค 4 กฎหมายการค้า 
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 (3) ข้อบังคับเรื่องการติดฉลากสินค้าเป็นภาษาอินโดนีเซีย  
 

กฎหมายการค้าก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจที่น าสินค้าเข้ามาค้าขายในประเทศอินโดนีเซีย ไม่ว่า
สินค้าที่น ามาค้าขายนั้นจะเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ หรือเป็นสินค้าที่น าเข้ามาจาก
ต่างประเทศ จะต้องติดฉลากสินค้า เป็นภาษาอินโดนีเซียที่ชัดเจนและมีความหมายที่สามารถ
เข้าใจได้ การฝ่าฝืนข้อก าหนดนี้จะต้องโทษทางอาญา ได้แก่โทษจ าคุกไม่เกินห้าปี และ/หรือ
ปรับไม่เกิน 5,000,000,000 รูเปียห์ (ห้าพันล้านรูเปียห์)  

 
ข้อบังคับเรื่องการติดฉลากเป็นภาษาอินโดนีเซียนี้ นอกจากจะก าหนดไว้ในกฎหมายการค้าแล้ว   
ข้อบังคับดังกล่าวยังถูกก าหนดไว้ในข้อบังคับของกระทรวงการค้า (Minister of Trade 
(“MOT”)) ล าดับที่ 73/M-DAG/PER/9/ ค.ศ. 2015 ว่าด้วยหน้าที่ในการติดฉลากสินค้าเป็น
ภาษาอินโดนีเซีย (Minister of Trade Regulation No. 73/M-DAG/PER/9/2015 on 
Obligation to Use Label in Indonesian Language on Goods)177  อีกเช่นกัน   โดย
ข้อบังคับนี้ก าหนดให้ประทับนูนหรือพิมพ์ฉลากบนสินค้า/บรรจุภัณฑ์ แนบติดกับสินค้า/บรรจุ
ภัณฑ์ หรือใส่เข้าไปในสินค้า/บรรจุภัณฑ์178 แต่ข้อก าหนดเรื่องการติดฉลากภายใต้ข้อบังคับนี้ไม่
ใช้บังคับกับสินค้าที่ขายในปริมาณมากและสินค้าที่บรรจุหีบห่อต่อหน้าผู้ซื้อโดยตรง รวมถึง
สินค้าท่ีผลิตโดยบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลาง179 

 
(4) การก าหนดมาตรฐาน  

 
กฎหมายการค้าได้นิยามการก าหนดมาตรฐานไว้ว่าเป็นขั้นตอนในการวาง การก าหนด  การ
น าไปปฏิบัติ การรักษาไว้ซึ่ง การบังคับใช้ และการติดตามตรวจสอบ มาตรฐานต่างๆ ที่น าไป
บังคับใช้อย่างมีระบบระเบียบและได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  วัตถุประสงค์ของ
การก าหนดมาตรฐานได้แก่180 
ก) เพิ่มศักยภาพการรับประกันคุณภาพ ประสิทธิภาพในการผลิต การแข่งขันทางการค้า

ของประเทศ การแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมและโปร่งใส ความมั่นคงของธุรกิจ 
ความสามารถและคุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้งประสิทธิภาพของนวัตกรรม
ทางด้านเทคโนโลยี 

ข) ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้ประกอบธุรกิจ แรงงานและสังคมส่วนรวม รวมไปถึง
การคุ้มครองสวัสดิภาพของรัฐ ในด้านความปลอดภัย ความมั่นคง สุขภาพ และการ
รักษาสิ่งแวดล้อม และ 

                                                           
177 http://www.kemendag.go.id/files/regulasi/2015/09/28/73m-dagper92015--id-1446169056.pdf  
178 ข้อ 4 ของข้อบังคับ MOT ฉบับที่ 73/M-DAG/PER/9/ ค.ศ. 2015. 
179 ข้อ 8 ของข้อบังคับ MOT ฉบับที่ 73/M-DAG/PER/9/ ค.ศ. 2015. 
180 มาตรา 3 ของกฎหมายล าดับที ่20 ค.ศ. 2014 ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานและการตรวจสอบและรับรอง 
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 ค) ยกระดับความแน่นอน ความต่อเนื่อง และความมีประสิทธิภาพของธุรกรรมการค้าขาย
สินค้าและ/หรือบริการทั้งในและนอกประเทศอินโดนีเซีย 
 

ในส่วนของการก าหนดมาตรฐาน กฎหมายการค้าก าหนดให้สินค้าทุกช้ิน บริการทุกประเภทที่
ค้าขายในประเทศอินโดนีเซียต้องผ่านหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานแห่งชาติของประเทศอินโดนีเซีย 
(Indonesian National Standard/Standard Nasional Indonesia (“SNI”)) ที่บังคับใช้ใน
เรื่องสินค้าและบริการ รวมถึงข้อก าหนดอื่นๆ ทางเทคนิคท่ีบังคับใช้ในเรื่องดังกล่าว  การฝ่าฝืน
ข้อก าหนดนี้จะต้องโทษทางอาญา ได้แก่โทษจ าคุกไม่เกินห้าปี และ/หรือ  ปรับไม่เกิน 
5,000,000,000 รูเปียห์ (ห้าพันล้านรูเปียห์) 

 
SNI เป็นมาตรฐานที่ใช้บังคับกับสินค้า บริการ ระบบ และกระบวนการต่างๆ ที่ใช้หรือค้าขายใน
ประเทศอินโดนีเซีย การน า SNI ไปปฏิบัติใช้สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่ การ
น าไปใช้ตามความสมัครใจ และการน าไปใช้ตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของ
สินค้าและ/หรือบริการ และเป็นไปตามข้อก าหนดของกระทรวง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่
บังคับใช้กับสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าว ใบรับรอง SNI และ/หรือ เครื่องหมาย SNI และ/
หรือ เครื่องหมายตามมาตรฐานที่ติดกับสินค้า บริการ ระบบ และกระบวนการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง181 เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน SNI  
 
ส าหรับผลิตภัณฑ์และ/หรือสินค้าที่ต้องผ่านหลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน  SNI ตามที่กฎหมาย
ก าหนดนั้น  ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องขึ้นทะเบียนสินค้าของตน โดยเป็นไปตามกระบวนการ
ประเมินสินค้า เพื่อขอรับใบรับรอง SNI และเครื่องหมาย SNI จากหน่วยงานที่รับรองโดย
คณะกรรมการรับรองของประเทศอินโดนีเซีย (Indonesian Accreditation Commission/ 
Komite Akreditasi Nasional/KAN)182 กระบวนการในการประเมินว่าสินค้ามีคุณสมบัติ
เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าวหรือไม่นั้นประกอบไปด้วยกระบวนการทดสอบสินค้า การ
ตรวจสอบสินค้าอย่างละเอียด และ/หรือ การรับรองสินค้าซึ่งด าเนินการตามมาตรฐานแห่งชาติ
หรือตามขั้นตอนการรับรองคุณภาพที่เป็นท่ียอมรับในประเทศอินโดนีเซีย  

 
(5) การน าเข้าและส่งออกสินค้า  

 
สินค้าท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมน าเข้าและส่งออก แบ่งออกเป็น  
(ก)  สินค้าท่ีสามารถน าเข้าและส่งออกได้อย่างเสรี  

                                                           
181 มาตรา 20 ของกฎหมายล าดับที่ 20 ค.ศ. 2014 ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานและการตรวจสอบและรับรอง 
(http://bsn.go.id/uploads/download/UU-20_TAHUN_2014_TENTANG_SPK1.pdf). 
182 มาตรา 24 กับ มาตรา 36 ของกฎหมายล าดับที่ 20 ค.ศ. 2014 ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานและการตรวจสอบและรับรอง.  
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 (ข)  สินค้าท่ีถูกจ ากัดการน าเข้าและส่งออก  
(ค)  สินค้าท่ีห้ามน าเข้าหรือส่งออก  

 
ข้อก าหนดของ MOT เป็นข้อก าหนดที่จะระบุว่าสินค้าใดจะจัดเป็นสินค้าตามข้อ (ข) และ (ค) 
 
ในเรื่องการน าเข้าสินค้า  โดยหลักการแล้วสินค้าท่ีน าเข้าต้องเป็นสินค้าใหม่  (ไม่ผ่านการใช้งาน
มาก่อน) การน าเข้าสินค้าท่ีใช้แล้วจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเฉพาะท่ีMOT เป็นผู้ก าหนด  
 
ในการน าเข้าสินคา้ ผู้น าเข้าจะต้องมีหมายเลขประจ าตัวของผู้น าเข้า (Importer Identification 
Number (Angka Pengenal Importir (“API”)) แต่ ไม่ต้องใช้ API ส าหรับการน าเข้าสินค้า
บางประเภท เช่น สินค้าน าเข้าช่ัวคราว สินค้าเพื่อการส่งเสริมการขาย และสินค้าเพื่อการวิจัย
และพัฒนาความรู้ ทั้งนี้ API มีสองประเภทได้แก่ API-U และ API-P โดย API-U จะออกให้แก่
บริษัทท่ีน าเข้าสินค้าเพื่อจุดประสงค์ในการค้าขาย แต่ API-P จะออกให้แก่บริษัทที่น าเข้าสินค้า
เพื่อจุดประสงค์ในการด าเนินธุรกจิของตนเอง เช่น สินค้าทุน วัตถุดิบ วัตถุดิบเสริม และ/หรือ
เพื่อเสรมิขั้นตอนการผลติ บริษัทจะไดร้ับ API-U หรือ API-P ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น  
 
ผู้ประกอบธรุกิจต้องเสียภาษีท่ีเกีย่วข้องกับการน าเข้า โดยภาษีท่ีน ามาใช้บังคับกับการน าเข้า
สินค้า คือ (ก) ภาษมีูลคา่เพิ่ม (Pajak Pertambahan Nilai/PPN) (ข) ภาษีสินคา้ฟุ่มเฟือย 
(Pajak Penjualan atas Barang Mewah/PPnBM) และ (ค) ภาษีเงินได้183 นอกเหนือจาก
ภาษีต่างๆ ที่มผีลบังคับแล้ว สนิค้าน าเข้าจะต้องเสียภาษีศุลกากร (ยกเว้นสินค้าที่ไดร้ับการ
ยกเว้นภาษีศลุกากรตามข้อก าหนดที่มีผลบังคับท่ีใช้ ณ เวลานั้น) โดยภาษีศลุกากรค านวณจาก
พิกัดภาษีศุลกากรตามข้อก าหนดที่มีผลบังคับใช้ ณ เวลานั้นและจากต้นทุนในการน าเข้าสินค้า 
(ต้นทุน ค่าระวาง และคา่ประกันภัย)  
 
สินค้าน าเข้าอาจจะต้องเสีย (ก) ภาษีน าเข้าตอบโต้การทุ่มตลาด ถ้าราคาส่งออกของสินค้า
น าเข้าต่ ากว่าราคาปกติ และท าให้เกิดความเสียหาย ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของรัฐบาลฉบับ
ที่ 34 ค.ศ. 2011 ว่าด้วยมาตรการการตอบโต้การทุ่มตลาด, มาตรการบังคับ, และมาตรการ
ป้องกันการค้า (Government Regulation No. 34 of 2011 on Antidumping Measure, 
Compulsory Measure and Trade Safeguard Measure (“ข้อบังคับรัฐบาลฉบับที่ 34/ 
ค.ศ. 2011”))184 จ านวนภาษีน าเข้าส าหรับตอบโต้การทุ่มตลาดจะเรียกเก็บไม่เกินผลก าไรที่ได้
จากการทุ่มตลาด185  และภาษีน าเข้าส าหรับตอบโต้การทุ่มตลาดดังกล่าวจะเรียกเก็บหลังจาก

                                                           
183 มาตรา 4 และ มาตรา 5 ของกฎหมายล าดบัที่ 8 ค.ศ. 1983 ว่าด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีการการสินค้าฟุ่มเฟือย ฉบับแก้ไข โดยกฎหมายล าดับที่ 
42 ค.ศ. 2009 
184 http://peraturan.go.id/pp/nomor-34-tahun-2011-11e44c4efd070e408334313231383036.html 
185 ข้อ 2 ของ ข้อบังคับรฐับาลฉบับที่ 34/ ค.ศ. 2011 
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 คณะกรรมการตอบโต้การทุ่มตลาดของประเทศอินโดนีเซีย (Indonesian Antidumping 
Committee) ด าเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ186  
 
ข้อบังคับรัฐบาลฉบับที่ 34/ ค.ศ. 2011 ยังก าหนดว่า นอกจากภาษีน าเข้า สินค้าน าเข้ายังอาจ
ต้องอยู่ภายใต้บังคับมาตรการบังคับทางภาษี  มาตรการบังคับทางภาษีหมายถึงภาษีที่รัฐเรียก
เก็บจากสินค้าน าเข้าที่ได้รับเงินอุดหนุนจากประเทศที่ส่งออก และการน าเข้าสินค้าดังกล่าว
ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมในประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น ในกรณีที่ในระหว่างการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง มีหลักฐานในเบื้องต้นที่เพียงพอที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสินค้าน าเข้าได้รับ
เงินอุดหนุน  และการน าเข้าสินค้าดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมในประเทศ 
อาจมีการบังคับใช้มาตรการบังคับทางภาษีช่ัวคราวกับสินค้าน าเข้าดังกล่าว  โดยจ านวนภาษี
ของมาตรการบังคับทางภาษีและมาตรการบังคับทางภาษีช่ัวคราวจะไม่เกินจ านวนเงินอุดหนุน
ที่ได้รับ187 

 
นอกจากน้ี ข้อบังคับรัฐบาลฉบับที่ 34/ ค.ศ. 2011 ยังก าหนดว่านอกเหนือจากภาษีน าเข้าแล้ว 
อาจมีการบังคับใช้มาตรการป้องกันกับสินค้าน าเข้า หากจ านวนสินค้าน าเข้าเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็นการเพิ่มขึ้นโดยไม่อิงปัจจัยอื่น หรือเป็นการเพิ่มขึ้นท่ีต้องอิงปัจจัยอื่นก็ตาม และการเพิ่มขึ้น
ของสินค้าน าเข้าดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง หรือก่อให้เกิดภัยคุกคามที่จะ
สร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมในประเทศอย่างร้ายแรง  มาตรการป้องกันอาจน ามาบังคับ
ใช้ในรูปแบบของมาตรการป้องกันภาษีและ/หรือการจ ากัดจ านวนสินค้าโดยมีกฎเกณฑ์ก าหนด
ไว้ (โควตา)188 

 
ในเรื่องการส่งออก โดยทั่วไปแล้ว บริษัทจะต้องมีเลขประจ าตัวผู้ เสียภาษี (taxpayer 
registration number (“NPWP”)) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ เลขประจ าตัวที่ออกให้โดย
ศุลกากรเพื่อการส่งออก (customs identity number for export) แบบฟอร์มการแจ้งการ
ส่งออกและเอกสารอื่นๆตามที่จ าเป็นต้องมี  ส าหรับผู้ส่งออกที่ประสงค์จะส่งออกสินค้าที่ถูก
จ ากัดการส่งออก จะต้องได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ส่งออกที่จดทะเบียนอย่างถูกต้อง จะต้องได้รับ
อนุญาตให้ส่งออกสินค้า ต้องได้รับรายงานผู้ส ารวจ ใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า (surat 
keterangan asal barang) และ/หรือเอกสารอื่นๆ ตามที่จ าเป็นต้องมี  หลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาสินค้าท่ีถูกจ ากัดการส่งออกได้แก่:    

 
(1) เพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติและผลประโยชน์สาธารณะ   
(2) เพื่อปกป้องมนุษย์ สัตว์ พืช หรืออนามัยสิ่งแวดล้อม  
(3) เพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงหรือแผนการด าเนินงานระหว่างประเทศตามที่รัฐบาล

                                                           
186 ข้อ 38 ของ ข้อบังคับรฐับาลฉบับที่ 34/ ค.ศ. 2011 
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 อินโดนีเซียได้ให้สัตยาบันไว้   
(4) เพื่อรักษาอุปทานภายในประเทศ หรือเพื่อรับประกันความมีประสทิธิภาพของการรกัษา

ไว้ซึ่งอุปทานภายในประเทศ   
(5) เพื่อเปลี่ยนแปลง หากตลาดในประเทศเป้าหมายมีขีดความสามารถท่ีจ ากัด และ/หรือ 
(6) เพื่อรับประกันว่าจะมีวัตถุดิบจ านวนเพียงพอส าหรับการด าเนินการด้านอุตสาหกรรมใน

ท้องถิ่น  
 

ตามกฎหมายการค้า รัฐบาลจะต้องพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจท้องถิ่นเพื่อเพิ่มการส่งออก โดยให้
สิ่งจูงใจ (ไม่ว่าจะเป็นแรงจูงใจทางภาษีหรือแรงจูงใจที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบภาษีก็ตาม) สิ่งอ านวย
ความสะดวก ข้อมูลด้านโอกาสทางตลาด ค าแนะน าทางเทคนิค การตลาด และความช่วยเหลือ
ในการส่งเสริมการขาย189  ข้อบังคับ MOT ฉบับท่ี 83/2017 ว่าด้วยการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ
เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มการส่งออกสินค้า (“MOT Reg. 83/2017”) ได้ระบุข้อก าหนด
เพิ่มเติมในเรื่องนี้ไว้ ตามข้อบังคับ ของ MOT ฉบับที่ 83/2017 การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผู้
ประกอบธุรกิจท้องถิ่นจะท าโดย (1) การให้แรงจูงใจ (ไม่ว่าจะเป็นแรงจูงใจทางภาษี หรือ
แรงจูงใจที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบภาษีก็ตาม) (2) การให้สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ (3) การให้
ข้อมูลทางด้านโอกาสทางการตลาด (4) การให้ค าแนะน าทางด้านเทคนิค และ (5) การให้ความ
ช่วยเหลือด้านการส่งเสริมการขายและการตลาด  

 
ในท้ายที่สุด กฎหมายล าดับที่ 10 ค.ศ. 1995 ว่าด้วยศุลกากร (Law No. 10 of 1995 on 
Customs) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎหมายล าดับที่ 17 ค.ศ. 2006 (Law No. 17 of 2006) 
ก าหนดให้สินค้าส่งออกต้องเสียภาษีส่งออก190 โดยจ านวนภาษีส่งออกจะค านวณโดยอิงจาก
ภาษีศุลกากรและราคาส่งออกของสินค้า โดยเป็นไปตามข้อก าหนดที่มีผลบังคับใช้ ณ เวลานั้น  
 

(6) การค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  

กฎหมายการค้าก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจใดๆ ก็ตามที่ขายสินค้าและ/หรือบริการต่างๆ โดยใช้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องให้ข้อมูลดิบและ/หรือข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลแล้วที่สมบูรณ์
และถูกต้อง  ข้อก าหนดนี้เป็นไปตามกฎหมายล าดับที่ 11 ค.ศ. 2008 ว่าด้วยข้อมูลและธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ (Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transaction)191 
ตามที่ได้รับการแก้ไขโดยกฎหมายล าดับที่ 19 ปี ค.ศ. 2016 (“กฎหมายล าดับที่ 11/ ค.ศ. 

                                                                                                                                                                          
187 ข้อ 37 ของ ข้อบังคับรฐับาลฉบับที่ 34/ ค.ศ. 2011 
188 ข้อ 70 ของ ข้อบังคับรฐับาลฉบับที่ 34/ ค.ศ. 2011 
189 มาตรา 74 ของกฎหมายการค้า 
190 มาตรา 2A ของกฎหมายล าดับที่ 17 ค.ศ. 2006 
191https://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&id=1969&task=detail&catid=1&Itemid=42&tahun=2008 
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 2008”)192 และเป็นไปตามข้อบังคับรัฐบาลฉบับที่ 82 ค.ศ. 2012 ว่าด้วยการน าระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการด าเนินธุรกิจ (“ข้อบังคับรัฐบาลฉบับที่ 
82/ ค.ศ.2012”)193 ข้อมูลดิบ และ/หรือข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลแล้วดังกล่าวจะต้อง
ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้194 เป็นอย่างน้อย:  

 
(1) ข้อมูลระบุอัตลักษณ์ และความชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกอบธุรกิจในฐานะผู้ผลิต

หรือผู้จัดจ าหน่าย  
(2) ข้อก าหนดทางเทคนิคของสินค้าและ/หรือบริการที่เสนอขาย  
(3) ราคาและขั้นตอนการช าระค่าสินค้าและ/หรือบริการ  
(4) วิธีส่งมอบสินค้า  

 
นอกจากนี้ ข้อบังคับรัฐบาลฉบับที่ 82/ ค.ศ. 2012195ยังก าหนดให้ผู้ให้บริการระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ต้องให้ข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย: 

 
(1) ข้อมูลระบุอัตลักษณ์ของผู้ให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(2) วัตถุประสงค์ของธุรกรรม  
(3) ความเหมาะสมหรือความปลอดภัยของระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(4) ขั้นตอนในการใช้ระบบ 
(5) เงื่อนไขสัญญา  
(6) ขั้นตอนการขออนุมัติจากคู่สัญญา  
(7) การรับประกันความเป็นส่วนตัวและ/หรือ การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล 

 
ภายใต้กฎหมายอินโดนีเซีย ผู้ด าเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์สามารถระบุธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ไว้ในสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งสัญญาดังกล่าวจะมีผลผูกพันคู่สัญญาในเรื่องที่ระบุ  ธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์จะเกิดขึ้นได้เมื่อผู้รับยอมรับและอนุมัติค าเสนอของผู้ส่ง และการอนุมัติดังกล่าว
ต้องกระท าโดยการส่งข้อความยอมรับทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  ข้อบังคับรัฐบาลฉบับที่ 82/ 
ค.ศ. 2012 ก าหนดให้สัญญาอิเล็กทรอนิกส์จะมีผลบังคับตามกฎหมายก็ต่อเมื่อ196:  

 
(1) คู่สัญญามีสัญญาระหว่างกัน  
(2) เมื่อสัญญาดังกล่าวกระท าโดยคู่สัญญาที่มีความสามารถและมีสิทธิตามกฎหมาย  

                                                           
192https://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&id=1969&task=detail&catid=1&Itemid=42&tahun=2008. 
193 http://peraturan.go.id/pp/nomor-82-tahun-2012-11e44c4f5baa02a0a922313232303435.html 
194 มาตรา 65 ของกฎหมายการค้า 
195 ข้อ 25 ของขอ้บังคับรัฐบาลฉบับที่ 82/ ค.ศ.2012 
196 ข้อ 47 ของขอ้บังคับรัฐบาลฉบับที่ 82/ ค.ศ.2012 
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 (3) มีวัตถุประสงค์ที่แน่นอน  
(4) วัตถุประสงค์ของธุรกรรมไม่ขัดต่อกฎหมายที่มีผลบังคับ ณ เวลาที่ท าสัญญา ไม่ขัดต่อ

ศีลธรรมและไม่ขัดต่อจารีตของสังคม  
 

(7) การปกป้องทางการค้า 
 
กฎหมายการค้าให้อ านาจแก่รัฐบาลในการก าหนดนโยบายปกป้องทางการค้า ซึ่งครอบคลุม
กรณีดังต่อไปนี้:  

 
(ก)  การป้องกันการทุ่มตลาดและ/หรือข้อกล่าวหาเรื่องเงินอุดหนุนต่อสินค้าส่งออกของ

ประเทศ  
(ข)  การปกป้องผู้ส่งออกซึ่งมีสินค้าที่ถูกพิจารณาโดยประเทศผู้น าเข้าว่าท าให้การน าเข้า

สินค้าในประเทศผู้น าเข้าเพิ่มสูงขึ้น  
(ค)  การปกป้องสินค้าส่งออกของประเทศ ที่ได้รับผลเสียหายร้ายแรงจากการประกาศใช้

นโยบาย และ/หรือข้อบังคับของประเทศผู้น าเข้าสินค้า  
(ง)  การก าหนดมาตรการการตอบโต้การทุ่มตลาดเพื่อเอาชนะการแข่งขันทางธุรกิจที่ไม่เป็น

ธรรม 
(จ)  การก าหนดนโยบายป้องกันเพ่ือรับมือกับปริมาณสินค้าน าเข้าท่ีเพิ่มขึ้น  
(ฉ)   การป้องกันนโยบายของชาติในเรื่องการค้า  ท่ีถูกต่อต้านจากประเทศอื่น  

 
(8) ความร่วมมือด้านการค้าระหว่างประเทศ  

 
กฎหมายการค้าอนุญาตให้รัฐบาลอินโดนีเซียลงนามในสัญญาเรื่องความร่วมมือด้านการค้า
ระหว่างประเทศกับประเทศ องค์กร หรือหน่วยงานอื่นๆ   สัญญาความร่วมมือด้านการค้า
ระหว่างประเทศทุกฉบับจะต้องส่งไปให้สภาผูแ้ทนราษฏรของประเทศอินโดนีเซียเพื่อตรวจสอบ
ภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า 90 วันท าการหลังจากที่ลงนามในสัญญาดังกล่าว  หลังจากได้รับ
สัญญาแล้ว สภาผู้แทนราษฏรจะมีเวลา 60 วันในการพิจารณาว่าสัญญาดังกล่าวต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่197 

 
การด าเนินการให้ความร่วมมือด้านการค้าระหว่างประเทศเป็นความร่วมมือท่ีชอบด้วยกฎหมาย
นั้นจะกระท าโดยใช้กฎหมาย ในกรณีที่ความตกลงดังกล่าวมีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงและมี
นัยส าคัญต่อชีวิตของประชาชนชาวอินโดนีเซีย และเกี่ยวข้องกับงบประมาณของรัฐและ/หรือ

                                                           
197 มาตรา 84 ของกฎหมายการค้า 
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 ต้องท าการแก้ไขหรือออกกฎหมาย นอกเหนือจากกรณีที่ได้กล่าวมาข้างต้น การด าเนินการให้
ความร่วมมือดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายจะกระท าโดยใช้ข้อก าหนดของประธานาธิบดี  

 
(9) หนา้ที่และอ านาจของรัฐบาลในเรื่องการค้า 

 
กฎหมายการค้าเป็นกฎหมายที่ก าหนดหน้าที่และอ านาจของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นใน
เรื่องการค้า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 
รัฐบาลกลางมีหน้าที่ในเรื่องการค้า198 ดังต่อไปนี้ 
 
ก) วางเกณฑ์และก าหนดนโยบายทางการค้า 
ข) ก าหนดมาตรฐานทางการค้าในระดับประเทศ 
ค) สร้างและก าหนดปทัสถาน มาตรฐาน ข้ันตอนในการด าเนินการ และหลักเกณฑ์ในทาง

การค้า 
ง) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการให้ใบอนุญาตทางการค้า 
จ) ควบคุมให้สินค้าที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน และ/หรือสินค้าที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพให้มี

พร้อมเพื่อให้ประชาชนจับจ่าย  รักษาระดับราคาของสินค้าดังกล่าวให้คงท่ี และควบคุม
การกระจายสินค้าดังกล่าว  

ฉ) ให้ความร่วมมือในด้านการค้าระหว่างประเทศ 
ช) บริหารจัดการข้อมูลทางการค้า 
ซ) พัฒนาและควบคุมดูแลกิจกรรมทางการค้า 
ฌ) ส่งเสริมการส่งออกสินค้าของประเทศ 
ญ) สร้างบรรยากาศทางธุรกิจที่เอื้อต่อการค้า  
ฎ) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ และ 
ฏ) หน้าท่ีอื่นๆ ตามที่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีมีผลบังคับ ณ เวลานั้น  

 
รัฐบาลกลางจะมีอ านาจดังต่อไปนี้199 เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของตนให้ลุล่วงไปได้
ด้วยดี  

 
ก) พิจารณาให้ใบอนุญาตต่างๆ ทางการค้าแก่ผู้ประกอบธุรกิจ  

                                                           
198 มาตรา 93  กฎหมายการค้า 
199 มาตรา 94 กฎหมายการค้า 
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 ข) ด าเนินการให้นโยบายต่างๆ ในเรื่องการค้าภายในประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการกระจายสินค้าภายในประเทศ ค าสั่ง
ซื้อสินค้าการผสานตลาดและ ความแน่นอนทางธุรกิจ 

ค) ยกเลิกนโยบายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทางการค้าที่ก าหนดโดยรัฐบาลท้องถิ่นที่ขัดกับ
นโยบายหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีก าหนดโดยรัฐบาลกลาง 

ง) ควบคุม และ/หรือจ ากัดการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า และ/หรือบริการ 
จ) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อยืนยันว่ามีสินค้าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันและ/หรือ

สินค้าท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีพพร้อมให้ประชาชนจับจ่าย และ 
ฉ) อ านาจอื่นๆ ตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีมีผลบังคับ ณ เวลานั้น ก าหนด  

 
รัฐบาลท้องถิ่นมีหน้าที่ในเรื่องการค้า200 ดังต่อไปนี้   
 

ก) น านโยบายทางการค้าที่ก าหนดโดยรัฐบาลกลางมาใช้บังคับ 
ข) น านโยบายเรื่องการให้ใบอนุญาตทางการค้ามาใช้ในระดับท้องถิ่น 
ค) ควบคุมความเพียงพอของสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและ/หรือสินค้าที่จ าเป็นต่อการ

ด ารงชีพ รักษาระดับราคาของสินค้าดังกล่าวให้คงที่ และควบคุมการกระจายสินค้า
ดังกล่าว  

ง) ตรวจสอบการน านโยบายการให้ความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศมาใช้ในระดับ
ท้องถิ่น  

จ) บริหารจัดการข้อมูลทางการค้า 
ฉ) พัฒนาและก ากับดูแลกิจกรรมทางการค้าในระดับท้องถิ่น 
ช) ส่งเสริมการส่งออกของประเทศ 
ซ) สร้างบรรยากาศทางธุรกิจที่เอื้อต่อการค้า  
ฌ) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ในท้องถิ่น และ 
ญ) อ านาจอื่นๆ ตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีมีผลบังคับ ณ เวลานั้นก าหนด  

 
รัฐบาลท้องถิ่นจะมีอ านาจดังต่อไปนี้201 เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของตนให้ลุล่วงไปได้
ด้วยดี 

 
ก) ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางการค้าในระดับท้องถิ่นเพื่อน านโยบายของรัฐบาลกลาง

มาด าเนินการ 

                                                           
200 มาตรา 95 กฎหมายการค้า 
201 มาตรา 94 กฎหมายการค้า 
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 ข) พิจารณาให้ใบอนุญาตทางการค้าแก่ผู้ประกอบธุรกิจในฐานะตัวแทนผู้ได้รับมอบหมาย
หรือผู้รับโอนอ านาจในการพิจารณาให้ใบอนุญาตดังกล่าวจากรัฐบาลกลาง  

ค) บริหารจัดการข้อมูลทางการค้าในระดับท้องถิ่นเพื่อท าให้ระบบข้อมูลทางการค้าเป็น
ระบบระเบียบเรียบร้อย 

ง) พัฒนาและควบคุมดูแลกิจกรรมทางการค้าในระดับท้องถิ่น 
จ) หน้าท่ีอื่นๆ ตามที่กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีมีผลบังคับ ณ เวลานั้น ก าหนดไว้  

 
(10) การควบคุมดูแลการค้าและคณะกรรมาธิการการค้าแห่งชาติ 

 
รัฐบาลอินโดนีเซียทั้งรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมดูแลและปกป้องกิจกรรม
ทางการค้า  ส าหรับการควบคุมดูแลโดยรัฐบาลกลางนั้น  MOT จะมีอ านาจในการ (1) ห้ามการ
จัดจ าหน่ายโดยช่ัวคราวและ/หรือสั่งเพิกถอนสินค้าจากการจัดจ าหน่าย หรือยุติการให้บริการที่
มีการซื้อขายโดยฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ (2) เพิกถอนใบอนุญาต
การค้า  
 
นอกจากนี้  MOT ยังมอบหมายหน้าที่ในเรื่องการก ากับดูแลทางการค้าให้แก่เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้า เช่น เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิต ด้วย
เช่นกัน  

 
กฎหมายการค้าระบุว่า เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของข้อก าหนดทางการค้าอย่างรวดเร็ว  
ประธานาธิบดีสามารถตั้งคณะกรรมาธิการการค้าแห่งชาติ โดยมี MOT เป็นประธาน  โดย
สมาชิกคณะกรรมาธิการดังกล่าวจะไม่เพียงแต่ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่จากภาครัฐเท่านั้น แต่
ยังรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจ และนักวิชาการด้วยเช่นกัน คณะกรรมาธิการจะท าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาในเรื่องการก าหนดนโยบายการค้าและการให้เงินทุนทางการค้า  ช่วยเหลือรัฐบาลใน
การตรวจสอบนโยบายและการด าเนินการทางการค้าในต่างประเทศ  และช่วยเหลือรัฐบาลใน
การท าให้นโยบายและขอ้ก าหนดต่างๆ ทางการค้าเป็นท่ียอมรับของประชาชนในสังคม   

 
1.2 กฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการท างานของคนต่างด้าว 

 
(1) การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

 
กฎหมายอินโดนีเซียระบุว่า ห้ามมิให้คนต่างด้าวและนิติบุคคลต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยตรงใน
ประเทศอินโดนีเซีย (ซึ่งเป็นคนละกรณีจากการถือหุ้นในนิติบุคคลอินโดนีเซียที่ประกอบธุรกิจใน
ประเทศอินโดนีเซีย) กฎหมายที่กล่าวถึงหลักการนี้อย่างชัดเจนท่ีสุดก็คือ ข้อบังคับรัฐบาลฉบับท่ี 
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 36 ค.ศ. 1977 ว่าด้วยการเลิกกิจกรรมทางการค้าของคนต่างด้าว 202 (Government 
Regulation No. 36 of 1977 on Termination of Foreign Business Activities in Field 
of Trade) ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุดโดยข้อบังคับรัฐบาลฉบับที่ 15 ค.ศ. 1998203 
(Government Regulation No. 15 of 1998) (“ข้อบังคับรัฐบาลฉบับที่ 36/ ค.ศ. 1977”) 
ซึ่งก าหนดให้กิจกรรมทางการค้าของคนต่างด้าวและนิติบุคคลต่างด้าวต้องสิ้นสุดลงภายในวันที่ 
31 ธันวาคม ค.ศ. 1977204 
 
ข้อบังคับรัฐบาลฉบับท่ี 36/ ค.ศ. 1977 ให้ค านิยามว่า “การค้า” คือ “การซื้อขายสินค้าหรือ
บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อจุดประสงค์ในการโอนสิทธิในสินค้าหรือบริการซึ่งติดตามมาด้วย (เป็น
การตอบแทนต่อ) การช าระค่าบริการหรือค่าตอบแทน” อีกนัยหนึ่ง การค้ามีความหมายถึงการ
ซื้อขายบริการและสินค้า ค านิยามนี้มีความหมายกว้างมากและครอบคลุมถึงธุรกิจในทุกรูปแบบ
ที่สร้างรายได้ 

 
อย่างไรก็ตาม ข้อก าหนดในเรื่องการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามที่ระบุข้างต้นก็ยังมี
ข้อยกเว้น เช่น ในธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจน้ ามันและเช้ือเพลิง ที่คนต่างด้าวและนิติบุคคลต่างด้าว
สามารถประกอบธุรกิจได้โดยตรง แต่ส าหรับธุรกิจอื่นๆ คนต่างด้าวและนิติบุคคลต่างด้าวจะต้อง
จัดตั้งบริษัทอินโดนีเซียก่อนที่จะประกอบธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย 
 
ส่วนเรื่องการว่าจ้างแรงงานต่างด้าว  ตามกฎหมายแรงงาน คนต่างด้าวสามารถได้รับการว่าจ้าง
งานในประเทศอินโดนีเซียได้ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้205:  
 
(1) คนต่างด้าวต้องมีนายจ้างในประเทศอินโดนีเซียที่ประสงค์จะจ้างงานคนต่างด้าว

ดังกล่าว (Sponsor หรือ “ผู้ว่าจ้าง”) 
(2) ผู้ว่าจ้างจะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากรัฐมนตรีหรือเจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้องเสียก่อน (ยกเว้นกรณีที่ผู้แทนต่างประเทศน าคนต่างด้าวเข้าประเทศเพื่อ
ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีการทูตและกงสุล)   

(3) คนต่างด้าวสามารถได้รับการว่าจ้างงานในประเทศอินโดนีเซียในบางต าแหน่งเท่านั้น 
และภายใต้ระยะเวลาการจ้างงานท่ีก าหนดแน่นอน 

 

                                                           
202 http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/1977/36TAHUN~1977PP.HTM 
203https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrzp31gPvRAhUIP48KH
U_aDCUQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bpkp.go.id%2Fuu%2Ffiledownload%2F4%2F68%2F1293.bpkp&usg=AFQjCNG3JxN
UPmCR2OXRxaT7DLJqoN-iVQ&bvm=bv.146094739,d.c2. 
204 ข้อ 6 ของ ข้อบังคับรฐับาลฉบับที่ 36 ค.ศ. 1977 
205 มาตรา 42 ของกฎหมายแรงงาน 
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 ส าหรับผู้ว่าจ้าง ข้อบังคับประธานาธิบดีฉบับที่ 72 ค.ศ. 2014 ว่าด้วยการใช้แรงงานต่างด้าว
และการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมให้แรงงานที่ติดตามมา (President Regulation No. 
72 of 2014 on Utilisation of Foreign Worker and the Implementation of 
Education and Training for Accompanying Worker) (“ข้อบังคับประธานาธิบดีฉบับที่ 
72/ ค.ศ. 2014”)206 และข้อบังคับกระทรวงแรงงาน (Ministry of Manpower (“MOM”)) 
ฉบับท่ี 16/2015 (MOM Reg. 16/2015) ระบุว่าการอนุญาตให้ว่าจ้างคนต่างด้าวให้ท างานใน
ประเทศอินโดนีเซียนั้นจะจ ากัดไว้ให้เฉพาะหน่วยงานดังต่อไปนี้:  

 
(1) หน่วยงานรัฐบาล ผู้แทนจากต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ  
(2) หน่วยงานต่างประเทศ  
(3) ส านักงานผู้แทนบริษัทการค้าระหว่างประเทศ ส านักงานผู้แทนบริษัทต่างประเทศ และ

ส านักข่าวต่างประเทศท่ีด าเนินการในประเทศอินโดนีเซีย  
(4) บริษัทเอกชนต่างชาติที่ประกอบธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย  
(5) นิติบุคคลที่จัดตั้งภายใต้กฎหมายประเทศอินโดนีเซียในรูปแบบของบริษัท มูลนิธิ หรือ

นิติบุคคลต่างด้าวที่จดทะเบียนกับหน่วยงานที่มีอ านาจที่เกี่ยวข้อง  
(6) องค์กรทางสังคม ศาสนา การศึกษา และวัฒนธรรม  
(7) ธุรกิจให้บริการจัดการแสดงต่างๆ   

 
นอกจากน้ี พระราชกฤษฏีกาท่ีออกโดย MOM กล่าวคือ พระราชกฤษฏีกา MOM ล าดับที่ 40 
ค.ศ. 2012 (MOM Decree No. 40 of 2012) ยังได้ก าหนดต าแหน่งงานบางต าแหน่งท่ีสงวน
ไว้ส าหรับคนต่างด้าว ต าแหน่งงานดังกล่าวได้แก:่  

 
(1) ผู้อ านวยการฝ่ายบุคคล 
(2) ผู้จัดการด้านอุตสาหกรรมสัมพันธ์ 
(3) ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
(4) หัวหน้างานฝ่ายพัฒนาบุคลากร 
(5) หัวหน้างานฝ่ายสรรหาบุคลากร 
(6) หัวหน้างานฝ่ายบรรจุบุคลากร 
(7) หัวหน้างานฝ่ายพัฒนาอาชีพพนักงาน 
(8) ผู้บริหารจัดการด้านการแถลงการเกี่ยวกับบุคลากร 
(9) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
(10) ผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลากรและอาชีพ 
(11) ผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลากร 

                                                           
206 http://www.peraturan.go.id/perpres/nomor-72-tahun-2014-11e44c5038c2bf609c18313232363536.html  
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 (12) ที่ปรึกษาด้านอาชีพ 
(13) ที่ปรึกษาในเรื่องงาน 
(14) ผู้ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าในเรื่องงาน 
(15) ผู้ไกล่เกลี่ยของลูกจ้าง 
(16) ผู้บริหารจัดการเรื่องการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับงาน 
(17) ผู้สัมภาษณ์งาน 
(18) ผู้วิเคราะห์งาน 
(19) ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในการท างาน 
(20) หัวหน้างานฝ่ายสรรหาบุคลากร 

 
เราขอแจ้งให้ทราบว่า MOM ได้ออกพระราชกฤษฏีกาหลายฉบับที่ระบุต าแหน่งงานอีกหลาย
ต าแหน่งในสาขาเฉพาะต่างๆ ที่อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวสามารถเข้ารับหน้าที่ได้เช่นกัน 

 
(2) ขั้นตอนในการว่าจ้างแรงงานต่างด้าว 

 
ขั้นตอนในการว่าจ้างแรงงานต่างด้าวสามารถแยกเป็นขั้นตอนการขอใบอนุญาตสองขั้นตอน
ดังนี ้
ก) การออกใบอนุญาตให้กับบริษัททีจ่ะจ้างแรงงานต่างด้าว 
ข) การออกใบอนุญาตให้กับแรงงานต่างด้าวเพื่อให้สามารถเข้ามาในประเทศอินโดนีเซีย

เพื่อพักอาศัยและท างานได้  
 
ขั้นตอนแรกจะต้องไปด าเนินการที่ MOM หรือที่หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจาก MOM  โดย
ในขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับ การใช้งานแรงงานต่างด้าว (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja 
Asing/“RPTKA”) และหนังสืออนุญาตจ้างแรงงานต่างด้าว (Izin Mempekerjakan Tenaga 
Asing/“IMTA”) ซึ่งจะกล่าวถึงในรายละเอียดต่อไป 

 
ส่วนขั้นตอนที่สองจะต้องไปด าเนินการที่กระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชน (“MOL”) 
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากส านักงานตรวจคนเข้า
เมือง    

 
ก) RPTKA 

ก่อนที่จะจ้างแรงงานต่างด้าวให้มาท างานในประเทศอินโดนีเซีย ผู้ว่าจ้าง (ยกเว้น 
องค์กรของรัฐบาล ผู้แทนของรัฐต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ) จะต้อง
เตรียม RPTKA และยื่นค าขอต่อ MOM เพื่อให้ MOM พิจารณาอนุมัติ RPTKA  
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 ค าขอเพื่อให้ได้รับการพิจารณาอนุมัติ RPKTA โดยจะต้องยื่นผ่านระบบออนไลน์ หรือ
ส่งเอกสารค าขอไปยัง ผู้อ านวยการฝ่ายควบคุมการใช้แรงงานต่างด้าว (“DPPTK”) ซึ่ง
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานพัฒนาและบรรจุแรงงานหรือยื่นต่อ เจ้าพนักงาน
ผู้มีอ านาจในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในกรณีที่จะบรรจุแรงงานต่างด้าวให้เข้าท างานในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

 
ค าขอที่จะยื่นเพื่อขอรับการพิจารณาอนุมัติ RPTKA จะต้องระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้   
1) เหตุผลที่จะต้องใช้แรงงานต่างด้าว 
2) อธิบายความเป็นมาของการใช้แรงงานต่างด้าว 
3) แบบฟอร์มของ RPTKA ซึ่งประกอบไปด้วย 1. ช่ือของผู้ว่าจ้าง 2. ที่อยุ่ของผู้

ว่าจ้าง 3. รายชื่อกรรมการของผู้ว่าจ้าง 4. ต าแหน่งที่แรงงานต่างด้าวจะเข้าไป
ท างาน 5. รายละเอียดต าแหน่งงานของแรงงานต่างด้าว 6. จ านวนแรงงานต่าง
ด้าวที่จะได้รับการว่าจ้างในประเทศอินโดนีเซีย 7. สถานที่ท างานของแรงงาน
ต่างด้าว 8. ระยะเวลาการจ้างงานของแรงงานต่างด้าว 9. ค่าจ้างหรือเงินเดือน
ของแรงงานต่างด้าว 10. วันที่แรงงงานต่างด้าวเริ่มต้นท างานตามสัญญาจ้าง 
11. จ านวนแรงงานสัญชาติอินโดนีเซียและโอกาสในการท างานที่ผู้ว่าจ้างมอบ
ให้ 12. รายละเอียดการแต่งตั้งแรงงานอินโดนีเซียเข้าเป็นผู้ช่วยในงานที่
ประสงค์จะว่าจ้างแรงงานต่างด้าว เพื่อที่ในอนาคตแรงงานอินโดนีเซียจะได้
สามารถทดแทนในต าแหน่งดังกล่าวได้ และ 13 แผนการศึกษาและฝึกอบรม
แรงงานอินโดนีเซีย 

4) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของผู้ว่าจ้าง 
5) หนังสือส าคัญรับรองการจัดตั้งบริษัทของผู้ว่าจ้างและหนังสืออนุญาตจาก MOL 
6) แผนผังแสดงล าดับขั้นต าแหน่งงานขององค์กรผู้ว่าจ้าง 
7) หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง 
8) หมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของผู้ว่าจ้าง 
9) หนังสือแต่งตั้งแรงงานอินโดนีเซียเข้าเป็นผู้ช่วยในต าแหน่งที่ว่าจ้างแรงงานต่าง

ด้าว 
10) หนังสือช้ีแจงการให้การศึกษาและฝึกอบรมแรงงานอินโดนีเซียให้มีคุณสมบัติ

ตามคุณสมบัติของต าแหน่งงานของแรงงานต่างด้าว 
11) หลักฐานยืนยันการส่งรายงานการจ้างงานซึ่งเป็นรายงานที่กฎหมายก าหนดให้

ต้องส่ง 
12) หนังสือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่แนะน าให้ว่าจ้างแรงงานต่างด้าวส าหรับ

ต าแหน่งงานดังกล่าว (ถ้าจ าเป็น)  
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 การอนุมัติในเรื่อง RPTKA ส าหรับการจ้างแรงงานต่างด้าวจ านวน ซึ่งมีจ านวนตั้งแต่ 50 
คนขึ้นไปได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการอ านวยการพัฒนาและการบรรจุ
แรงงาน ในขณะที่การอนุมัติในเรื่อง RPTKA ส าหรับการจ้างแรงงานต่างด้าวจ านวน
น้อยกว่า 50 คนจะได้รับการพิจารณาอนุมัติโดย DPPTK 

 
ข) IMTA 

เมื่อ RPTKA ได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้ว ผู้ว่าจ้างสามารถเริ่มด าเนินการยื่นขอ IMTA 
ไปท่ี MOM โดยส่งเอกสารดังต่อไปนี้ 
1) หลักฐานการจ่ายค่าชดเชยส าหรับการใช้แรงงานต่างด้าว (จ านวน 100 

ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนต่อการใช้แรงงานต่างด้าว 1 คน)  
2) ส าเนาเอกสารที่อนุมัติ RPTKA  
3) ส าเนาหนังสือเดินทางของแรงงานต่างด้าว 
4) รูปถ่ายของแรงงานต่างด้าวขนาด 4x6 นิ้ว 
5) หนังสือแต่งตั้งแรงงานอินโดนีเซียเข้าเป็นผู้ช่วยในต าแหน่งที่ว่าจ้างแรงงานต่าง

ด้าว 
6) ใบรับรองวุฒิการศึกษาของแรงงานต่างด้าวซึ่งจะต้องสอดคล้องกับต าแหน่งงาน

ที่จะเข้าท างาน 
7) หนังสือรับรองคุณสมบัติในการท างาน หรือ ประสบการณ์ท างานซึ่งต้อง

เหมาะสมกับต าแหน่งงานของแรงงานต่างด้าว 
8) ร่างสัญญาจ้างงานของแรงงานต่างด้าว 
9) ส าเนากรมธรรม์ประกันภัยโดยต้องประกันไว้กับบริษัทประกันภัยของประเทศ

อินโดนีเซีย (ซึ่งในทางปฏิบัติ มักจะอยู่ในรูปแบบของประกันสุขภาพ) และ 
10) หนังสือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องที่แนะน าให้ว่าจ้างแรงงานต่างด้าวส าหรับ

ต าแหน่งงานดังกล่าว (ถ้าจ าเป็น)  
 

เมื่อส่งค าขอที่ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว  DPPTK จะออก IMTA ให้ภายใน 4 
วันท าการ (แต่อย่างไรก็ตาม ในทางปฎิบัติ การออก IMTA อาจใช้เวลาถึง 12 วันท า
การ) โดย IMTA จะมีผลบังคับเป็นระยะเวลาสูงสุด 1 ปี และสามารถต่ออายุออกไปได้ 
โดยค าขอต่ออายุ IMTA จะต้องยื่นล่วงหน้าไม่เกิน 30 วันก่อนท่ี IMTA จะหมดอายุ 

 
การขยายระยะเวลา IMTA จะได้รับอนุญาตและออกโดย 
1) ผู้อ านวยการกองการจ้างแรงงานต่างด้าว ในกรณีที่แรงงานต่างด้าวที่มีสถานที่

ท างานมากกว่า 1 ที ่
2) หัวหน้าของส านักงานแรงงานประจ าจังหวัด ส าหรับแรงงานต่างด้าวที่มีสถานที่

http://www.dfdl.com/


 
  
 
 

กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการค้าและการลงทุน 

  หน้า 83 

DFDL (Thailand) Ltd. 

บริษัท ดีเอฟดีแอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
No. 3 Rajanakarn Building, AA Floor, 
South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, 
Bangkok 10120 Thailand  
t: +662 059 4090 f:  +662 059 4099 
www.dfdl.com e: thailand@dfdl.com 
 

 ท างานในเมืองมากกว่า 1 เมือง ใน 1 จังหวัด และ 
3) หัวหน้าของส านักงานแรงงานประจ าภาคหรือท้องถิ่น ส าหรับแรงงานต่างด้าวที่

มีสถานท่ีท างานในเมืองเพียงเมืองเดียว  
 

ค) วีซ่าประเภทอยู่ชั่วคราว ( Limited Stay Visa หรือ “VITAS”)  
ข้อบังคับรัฐบาลฉบับที่ 31 ปี ค.ศ. 2013 ในเรื่องการบังคับใช้กฎระเบียบที่ก าหนดใน
กฎหมายคนเข้าเมือง207 ตามที่ได้รับการแก้ไขโดยข้อบังคับรัฐบาลฉบับที่ 26 ปี ค.ศ. 
2016208 (“GR 31/2013”) เป็นกฎระเบียบที่ส าคัญที่ใช้บังคับเรื่องการออก VITAS 
ทั้งนี้ VITAS จะออกให้กับแรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาในประเทศอินโดนีเซียเพื่อปฏิบัติงาน
หรือประกอบอาชีพดังต่อไปนี้:  

1) ท าหน้าที่เป็นผู้เช่ียวชาญ 
2) ท างานบนเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ อุปกรณ์ลอยน้ า หรือท างานติดตั้งอุปกรณ์

ในประเทศอินโดนีเซีย  
3) ท าหน้าที่เป็นผู้สอนศาสนา 
4) ท าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องอาชีพท่ีต้องมีการช าระเงิน 
5) ท าหน้าที่ในการสร้างภาพยนตร์ในเชิงพาณิชย์   
6) ตรวจสอบสินค้าหรือคุณภาพการผลิต  
7) ตรวจสอบหรือตรวจสอบบัญชีของส านักงานสาขาที่ตั้งอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย  
8) ให้บริการหลังการขาย 
9) ติดตั้งและซ่อมแซมเครื่องจักร 
10) ปฏิบัติงานท่ีมิใช่งานประจ า เพื่อวัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง  
11) ปฏิบัติหน้าท่ีทางด้านกีฬาในทางอาชีพ  
12) ปฏิบัติหน้าท่ีทางการแพทย์ หรือ 
13) ผู้สมัครงานชาวต่างชาติที่จะเข้ารับการทดสอบทักษะความสามารถในการ

ท างาน   
 
การยื่นขอ VITAS จะต้องยื่นต่อส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (Directorate General of 
Immigration) หลังจากที่ออก IMTA แล้ว หนังสือแจ้งอนุมัติ VITAS จะส่งไปที่
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สถานทูตอินโดนีเซียในประเทศที่เสนอ
ช่ือแรงงานต่างด้าว  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะออก VITAS ให้กับแรงงานต่างด้าว
ภายในสี่วันท าการหลังจากท่ีได้รับหนังสือแจ้งอนุมัติ VITAS ดังกล่าว  แรงงานต่างด้าว
ที่ได้รับ VITAS ดังกล่าวต้องเดินทางไปยังสถานทูตอินโดนีเซียเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจลง

                                                           
207 http://www.imigrasi.go.id/phocadownloadpap/pp%20nomor%2031%20tahun%202013.pdf 
208  http://www.peraturan.go.id/pp/nomor-26-tahun-2016.html 
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 ตรา VITAS ลงในหนังสือเดินทาง  และ VITAS ถือเป็นวีซ่าท่ีอนุญาตให้แรงงานต่างด้าว
เข้าประเทศอินโดนีเซียอย่างถูกต้องตามกฎหมาย   

 
เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่าตาม GR 31/2013  บุคคลต่างด้าวสามารถได้รับการตรวจลง
ตราวีซ่า VITAS เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท างานได้เช่นกัน ซึ่งได้แก่  

 
(1) เพื่อการลงทุนจากต่างชาติ 
(2) เพื่อเข้าร่วมการอบรมและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์  
(3) เพื่อการศึกษา 
(4) เพื่อเยี่ยมเยียนครอบครัว 
(5) เพื่อการส่งกลับประเทศ 
(6) ส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวต่างชาติ  

 
ง)  บัตรประจ าตัวผู้ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศช่ัวคราว (Limited Stay Permit Card 

“KITAS”)  
ข้อก าหนดของ MOL ฉบับที่ 27 ปี ค.ศ. 2014 ในเรื่องขั้นตอนทางเทคนิคในการออก 
ต่ออายุ ปฏิเสธ ยกเลิก และการสิ้นอายุของวีซ่าชนิดท่องเที่ยว วีซ่าชนิดอาศัยอยู่
ช่ัวคราว และวีซ่าชนิดอาศัยอยู่ถาวร และข้อยกเว้นไม่ต้องด าเนินการขอวีซ่าเพื่ออาศัย
อยู่ในประเทศ (“MOL Reg. 27/2014”) 209 ก าหนดขั้นตอนในการขอรับ KITAS ไว ้  
แรงงานต่างด้าวจ าเป็นต้องได้รับ KITAS เพื่อให้สามารถอาศัยอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย
ได้  
 
แรงงานต่างด้าวท่ีเดินทางเข้ามายังประเทศอินโดนีเซียโดยการตรวจลงตราวีซ่า VITAS 
จะได้รับใบอนุญาตให้เข้าประเทศ (entry pass) จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่จุด
ตรวจคนเข้าเมือง  ใบอนุญาตให้เข้าประเทศหรือ entry pass ดังกล่าวจะมีผลบังคับ
เพียง 30 วันเท่านั้น   ในช่วงระยะเวลา 30 วันนี้  ผู้ว่าจ้างจะต้องยื่นค าขอเพื่อขอรับ 
KITAS กับส านักงานตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่ที่แรงงานต่างด้าวพักอาศัยอยู่ โดยแนบ
เอกสารต่างๆ ดังต่อไปนี้ไปพร้อมกับค าขอ  

 
(1) หนังสือเดินทางที่ยังไม่ขาดอายุของแรงงานต่างด้าวและใบอนุญาตเข้าเมือง 
(2) หนังสือรับประกันของผู้ว่าจ้าง  
(3) หนังสือมอบอ านาจ ในกรณีที่ผู้รับมอบอ านาจเป็นผู้ยื่นค าขอ  
(4) หนังสืออนุมัติ RPTKA  

                                                           
209 http://peraturan.go.id/permen/kemenkumham-nomor-27-tahun-2014.html 
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 (5) หนังสือแนะน าจากกระทรวงหรือหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี)  
(6) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของผู้ว่าจ้าง 
(7) ใบรับรองการจดทะเบียนบริษัทของผู้ว่าจ้าง 
(8) หมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของผู้ว่าจ้าง  
(9) หนังสือส าคัญการจัดตั้งบริษัทและข้อบังคับบริษัทของผู้ว่าจ้าง  

 
หลังจากยื่นค าขอเพื่อขอรับ KITAS แล้ว  เจ้าหน้าท่ีจะออก KITAS ให้เมื่อได้ด าเนินการ
ต่างๆ ดังต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว  

 
(1) ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ท่ีต้องใช้ในการพิจารณา  
(2) กรอกข้อมูล ระบุอัตลักษณ์ของบุคคล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล สแกน

เอกสารต่างๆ และพิมพ์ใบรับค าขอ  
(3) ช าระค่าธรรมเนียมในการตรวจคนเข้าเมือง ตามข้อก าหนดที่มี ผลบังคับ ณ 

เวลานั้น   
(4) สัมภาษณ์ ระบุอัตลักษณ์ของบุคคล และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

รวมทั้งเก็บข้อมูลทางชีวมิติของแรงงานต่างด้าว ซึ่งได้แก่ ภาพถ่ายและ
ลายนิ้วมือ  

 
(3) ข้อก าหนดของแรงงานต่างด้าวท่ีจะเข้ามาท างานในประเทศอินโดนีเซีย  

 
ตาม MOM Reg. 16/2015 แรงงานต่างด้าวที่ได้รับการว่าจ้างจากบริษัทสัญชาติอินโดนีเซีย
จะต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ข้อก าหนดทั่วไปดังต่อไปนี้  

 
(1) จบการศึกษาในสาขาทีส่อดคล้องกับต าแหน่งงานท่ีแรงงานต่างด้าวจะเข้ารับหน้าท่ี  
(2) มีใบรับรองทักษะความรู้ความสามารถ หรือมีประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่ง

งานท่ีจะเข้าท างานอย่างน้อยห้าป ี 
(3) เตรียมหนังสือท่ีแจ้งว่าแรงงานต่างด้าวจะถ่ายทอดความรู้ของตนให้แก่แรงงานชาว

อินโดนีเซียที่เขา้เป็นผู้ช่วย ซึ่งการถ่ายทอดความรูด้ังกล่าวจะต้องมีรายงานการถ่ายทอด
ความรู้และการฝึกอบรมเป็นหลักฐานประกอบ   

(4) มี NPWP ส าหรับแรงงานตา่งด้าวที่ท างานเกินกว่า 6 เดือน 
(5) มีกรมธรรม์ประกันภยัซึ่งท าไว้กับบริษัทผู้รับประกันภยัอินโดนเีซีย  
(6) เป็นสมาชิกโครงการประกันสังคมส าหรับแรงงานต่างด้าวท่ีท างานเกินกว่า 6 เดือน  
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 เราขอแจ้งให้ทราบว่าข้อก าหนด (1) (2) และ (3) ที่ระบุด้านบนไม่บังคับใช้กับแรงงานต่างด้าวที่
มีต าแหน่งเป็นกรรมการทั้งในคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมาธิการบริษัท (Board 
of Commissioners) ของบริษัทอินโดนีเซีย  

 
(4) บทลงโทษ  

 
ตามกฎหมายแรงงาน นายจ้างที่ว่าจ้างลูกจ้างต่างด้าว โดยไม่ได้รับใบอนุญาตต่างๆ ตามที่ระบุ
ด้านบน ต้องรับโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งถึงสี่ปี และ/หรือปรับตั้งแต่ 100 ,000,000 ถึง 
400,000,000 รูเปียห์  ส่วนแรงงานต่างด้าว  เนื่องจากแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่ในประเทศ
อินโดนีเซีย และกระท าการต่างๆ ท่ีไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต แรงงานต่างด้าวจึงต้องรับโทษ
อาญาตามที่ระบุในกฎหมายล าดับที่ 6/ ปี ค.ศ.2011 โดยต้องรับโทษจ าคุกสูงสุด 5 ปี และปรับ
ไม่เกิน 500,000,000 รูเปียห์  

 
(5) การควบคุมดูแลบุคคลต่างด้าว 

 
กฎหมายล าดับที่ 6 ปี ค.ศ. 2011 ว่าด้วยการตรวจคนเข้าเมือง (“กฎหมายตรวจคนเข้า
เมือง”)210  เป็นกฎหมายส าคัญที่ก าหนดการควบคุมดูแลบุคคลต่างด้าวในประเทศอินโดนีเซีย  
ตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง  MOL มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลบุคคลต่างด้าว  นอกจากนี้ 
กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองยังระบุต่อไปอีกว่าบุคคลต่างด้าวจะต้องได้รับการควบคุมดูแล ณ 
ขณะที่ยื่นขอวีซ่า ขณะที่บุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาในและออกจากประเทศอินโดนีเซีย และ
ขณะที่ให้ใบอนุญาตให้อาศัยอยู่ในประเทศ     กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองก าหนดให้ MOL 
จะต้องตั้งทีมงานตรวจสอบขึ้นมาเพื่อด าเนินการควบคุมดูแลดังกล่าว   

 
ในเรื่องแรงงานต่างด้าว  MOM Reg.16/2015 ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้านแรงงานจะเป็นผู้
ควบคุมดูแลนายจ้าง  โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้านแรงงานดังกล่าวสามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่
ออก IMTA เพิกถอน IMTA ได้ ในกรณีที่นายจ้างจ้างแรงงานต่างด้าว โดยไม่ปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ของ IMTA    

  
2. กฎหมายการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย 

กฎหมายล าดับท่ี 25 ค.ศ. 2007 ว่าด้วยการลงทุน (Law No. 25 of 2007 on Investment)211 (“กฎหมายว่า
ด้วยการลงทุน”) เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกรณีการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย โดยกฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนด
ประเด็นต่างๆ ในด้านการลงทุนไว้หลายประเด็น ตัวอย่างเช่น 

                                                           
210 http://www.imigrasi.go.id/phocadownloadpap/Undang-Undang/uu-6-tahun-2011.pdf 
211http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&id=1600&task=detail&catid=1&Itemid=42&tahun=2007 
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 (1)  รูปแบบธุรกิจและข้อก าหนดด้านเงินลงทุน  
(2)  สิทธิและหน้าท่ีของนักลงทุน  
(3)  ข้อจ ากัดของนักลงทุนต่างชาติที่จะประกอบธุรกิจในบางประเภท  
(4)  หน่วยงานลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย  

 
ในเรื่องรูปแบบธุรกิจ กฎหมายอินโดนีเซียก าหนดรูปแบบธุรกิจไว้หลายประเภท เช่น บริษัทจ ากัด ( limited 
liability company) ,  บริษัทขนาดเล็ก ( firm) , ห้างหุ้นส่วน (partnership) , ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
(commanditaire vennootschaap), และสหกรณ์ (cooperative) แต่นักลงทุนต่างชาติได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียได้เพียงในรูปแบบของบริษัทจ ากัด (perseroan terbatas (“PT”) หรือ
รู้จักกันในนาม “บริษัท PMA” เท่านั้น   เนื้อหาในส่วนถัดไปว่าด้วยกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจภายในของ
ประเทศอินโดนีเซียจะให้รายละเอียดนิติบุคคลในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจาก PT 
 
2.1 การจัดต้ัง PT  

ตามกฎหมายล าดับที่ 40 ค.ศ. 2007 ว่าด้วยบริษัทจ ากัด (Law No. 40 of 2007 on Limited 
Liability Company) (“กฎหมายฉบับท่ี 40/ ค.ศ.2007”)212  PT คือ นิติบุคคลที่ก่อตั้งขึ้นตามที่ผู้เริ่ม
ก่อการ ตกลงร่วมกัน โดยแบ่งทุนออกเป็นหุ้น ทั้งนี้ PT มีโครงสร้างแบ่งออกเป็นสามส่วน ได้แก่ (ก) 
คณะกรรมการบริหาร (ข) คณะกรรมาธิการ (Board of Commissioners) (ค) การประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น  คณะกรรมการบริหารท าหน้าที่บริหารจัดการ PT  ส่วนคณะกรรมาธิการมีหน้าที่ควบคุมดูแลการ
บริหาร PT ของคณะกรรมการบริหาร และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีอ านาจที่คณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมาธิการไม่มี 
 
ในการจัดตั้ง PT  ผู้เริ่มก่อการ (ตั้งแต่สองคนขึ้นไป) จะต้องลงนามในหนังสือส าคญัการจดทะเบยีน
จัดตั้งบริษัทในรูปแบบของเอกสารที่โนตารรีับรอง จากนั้นหนังสือส าคัญการจดทะเบียนจดัตั้งบริษัทนี้
จะต้องส่งไปท่ีกระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชน (Minister of Law and Human Rights 
(“MOL”)) เพื่อขออนุมัติ และ PT จะไดร้ับการรับรองสถานะนิตบิุคคลหลังจากหนังสือส าคัญการจด
ทะเบียนจัดตั้งบริษัทได้รับการอนุมัติจาก MOL 

 
หนังสือส าคญัการจดทะเบียนจัดตัง้ PT จะต้องมีรายละเอียดข้อบังคบับริษัทของ PT ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมี
เนื้อหาครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดงัต่อไปนี้  
 
(1) ช่ือและภูมิล าเนา  
(2) เป้าหมายและวัตถุประสงค์  
(3) ระยะเวลา 

                                                           
212https://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&id=1776&task=detail&catid=1&Itemid=42&tahun=2007  
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 (4) โครงสร้างเงินทุน 
(5) หุ้น การจ าแนกประเภทหุ้น (ถ้ามี) สิทธิของหุ้น มูลค่าหุ้น  
(6) ช่ือและต าแหน่งของสมาชิกคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมาธิการ 
(7) การระบุสถานท่ีและการก าหนดขั้นตอนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
(8) หลักเกณฑ์ในการแต่งตั้ง หาบุคคลอื่นมาทดแทนและปลดสมาชิกคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมาธิการ 
(9) หลักเกณฑ์ในการใช้ก าไรและการจ่ายเงินปันผล 

 
ข้อบังคับบริษัทอาจจะมีข้อก าหนดนอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาข้างต้น แต่จะต้องไม่มีข้อก าหนดว่าด้วย 
(1) สิทธิในการได้รับผลตอบแทนในจ านวนที่ระบุแน่นอนจากหุ้น และ (2) การให้ผลประโยชน์เป็นการ
ส่วนตัวกับผู้เริ่มก่อการ/ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลอื่นใด   
 
ในส่วนของข้อก าหนดเกี่ยวกับเงินทุน กฎหมายล าดับที่ 40/ ค.ศ.2007 จ าแนกโครงสร้างเงินทุนของ 
PT ออกเป็นทุนจดทะเบียน ทุนหุ้นสามัญ และทุนที่ช าระแล้ว โดยร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของ 
PT จะต้องเป็นทุนหุ้นสามัญและทุนที่ช าระแล้ว จ านวนทุนจดทะเบียนของ PT จะเป็นไปตามที่ผู้เริ่มก่อ
การของ PT ตกลงร่วมกัน213  
 
แต่เป็นท่ีสังเกตว่า บริษัท PMA จะต้องมีจ านวนเงินทุนที่สูงกว่า PT เนื่องจาก บริษัท PMA ถูกก าหนด
ไว้ว่าต้องมีมูลค่าการลงทุนมากกว่าหนึ่งหมื่นล้านรูเปียห์ (ไม่รวมเงินลงทุนในที่ดินและอาคาร) ซึ่งเงิน
ลงทุนดังกล่าวอาจได้มาจากหุ้นทุน หรือเงินกู้ หรือทั้งสองอย่างรวมกัน โดยมีอัตราส่วนสูงสุดไม่เกิน 
1:3214 

 
2.2 สิทธิและหน้าที่ของนกัลงทุน 

เพื่อจุดประสงค์ในการก าหนดความชัดเจนทางกฎหมายให้แก่นักลงทุน กฎหมายว่าด้วยการลงทุนจึง
ก าหนดว่าสิ่งท่ีนักลงทุนจะไดร้ับตามกฎหมายคือ  (1)  ความแน่นอนทางด้านสิทธิ กฎหมายและการ
คุ้มครอง (2)  ข้อมูลที่โปร่งใสในเรื่องที่เกี่ยวกับภาคธุรกิจต่างๆ ที่นักลงทุนร่วมลงทนุ (3) สิ่งอ านวย
ความสะดวกหลากหลายรูปแบบตามที่กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ก าหนด ในทางกลับกัน  นักลงทุน
จะต้องรับประกันว่าตน 
 
(1)  น าหลักการก ากับดูแลกจิการที่ดมีาใช้  
(2)  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร  

                                                           
213   มาตรา 1 ของกฎระเบียบของรฐับาลฉบบัที่ 29 ปี ค.ศ. 2016 ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทุนของบริษัทจ ากัด 
(http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2016/09/20/p/p/pp0292016.pdf) 
214 BKPM อาจพจิารณาก าหนดอัตราส่วนหนีส้ินต่อสว่นของผู้ถอืหุ้นเป็นอัตราอื่น ขึ้นอยู่กับประเภทธรุกจิของบริษัท และวัตถุประสงค์ของมูลค่าเงิน
ลงทุน 
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 (3)  จัดท ารายงานด้านกิจกรรมการลงทุนและยื่นรายงานดังกล่าวให้คณะกรรมการความร่วมมือด้าน
การลงทุน (Investment Coordinating Board/Badan Koordinasi Penanaman Moda 
(“BKPM”)) 

 
2.3 ข้อจ ากัดด้านธุรกจิ 

กฎหมายว่าด้วยการลงทุนก าหนดว่า โดยพื้นฐานแล้ว ธรุกิจทุกประเภทในประเทศอินโดนีเซยีเปิดรบั
การลงทุนจากต่างชาติ ยกเว้นธุรกจิที่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าไม่อนุญาตให้ต่างชาตลิงทุน 
 
นอกจากน้ัน ยังมีธุรกิจบางประเภทที่อนุญาตให้ต่างชาตลิงทุน แต่ต้องอยู่ภายใตเ้งื่อนไขบางประการ  
โดยข้อบังคับประธานาธิบดีฉบับท่ี 44 ค.ศ. 2016 ว่าด้วยธุรกิจที่ไมอ่นุญาตให้ต่างชาตลิงทุน และธุรกจิ
ที่อนุญาตให้รับตา่งชาติลงทุนไดภ้ายใต้เงื่อนไขบางประการ (President Regulation No. 44 of 2016 
on List of Businesses that are Closed and Open with Conditions to Investment) 
(“Negative Investment List” หรือ “รายการธุรกิจที่ไม่อนุญาตให้ต่างชาติลงทุนและธุรกจิที่
ก าหนดเง่ือนไขในการลงทุนจากต่างชาติ”) ระบรุายการธุรกิจท่ีไมอ่นุญาตให้ต่างชาตลิงทุน และธรุกจิ
ที่ก าหนดเง่ือนไขในการลงทุนจากต่างชาติ   เราขอแจ้งให้ทราบว่าธุรกิจบางประเภทท่ีไม่ไดร้ะบุในบญัชี
รายการธรุกิจที่ไม่อนุญาตใหต้่างชาติลงทุนและธรุกิจที่ก าหนดเงื่อนไขในการลงทุนจากต่างชาติอาจจะ
เป็นธุรกิจที่ไม่อนุญาตใหต้่างชาติลงทุน หรือเป็นธุรกิจที่อนุญาตให้ต่างชาติลงทุนภายใต้มีเงื่อนไขบาง
ประการ กเ็ป็นได้   ดังนั้น ท่านอาจจะต้องปรึกษากับ BKPM เพื่อขอรับค าตอบท่ีชัดเจนว่าธุรกิจที่ไมม่ี
รายชื่ออยู่ในบัญชีธุรกิจต้องห้ามนัน้เป็นธุรกิจท่ีอนุญาตใหต้่างชาติลงทุน ไม่อนุญาตใหต้่างชาติลงทุน 
หรืออนุญาตใหต้่างชาติลงทุนภายใต้เงื่อนไขบางประการ  

 
กรุณาศึกษาตารางด้านล่างส าหรับรายละเอียดธุรกิจและจ านวนหุ้นสูงสุดที่อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติ
สามารถถือได้ส าหรับธุรกิจนั้น ตามข้อมูลจากบัญชีรายการธุรกิจท่ีไม่อนุญาตให้ต่างชาติลงทุนและธุรกิจ
ที่ก าหนดเง่ือนไขในการลงทุนจากต่างชาติ 

 
 

ธุรกิจ 
 

จ านวนหุ้นสูงสุดที่คน
ต่างด้าวสามารถถือได้ 

 

 
หมายเหตุ 

 

ปลูกพืชผลที่เป็นอาหารหลักท่ีคนส่วนใหญ่
บริโภค โดยมีพื้นท่ีในการเพาะปลกูมากกว่า 
25 เฮกตาร ์

49% ขึ้นอยู่กับค าแนะน าจาก
กระทรวงกสิกรรม 
(Minister of 
Agriculture) 

ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ 51% - 
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ธุรกิจ 

 
จ านวนหุ้นสูงสุดที่คน
ต่างด้าวสามารถถือได้ 

 

 
หมายเหตุ 

 

โดยการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก กิจกรรม 
และบริการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายใน
พื้นที่ป่าไม้ (เช่นการท่องเที่ยวทางน้ า การ
ท่องเที่ยวผจญภยัในธรรมชาต)ิ  

ผลิตพลังงานด้วยก าลังการผลิตทีม่ากกว่า 
10 เมกะวตัต ์

95% - 

ผลิตเยื่อกระดาษ (ไม)้  100% วัตถุดิบจะต้องน ามาจาก
ป่าท่ีปลูกไว้เอง (HTI) 
หรือในกรณีที่ในท้องถิ่น
มีวัตถุดิบไม่เพียงพอ 
ต้องน าเข้าเศษไม้มา 

บริการการก่อสร้าง (รับเหมาก่อสร้าง) โดย
ใช้เทคโนโลยรีะดับสูงและ/หรือมคีวามเสีย่ง
สูง และ/หรือมลูค่าของงานมากกว่าห้าหมื่น
ล้านรูเปยีห ์

67% - 

การเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้า 67% - 

 
ตามข้อมูลบัญชีรายการธุรกิจที่ไม่อนุญาตให้ต่างชาติลงทุนและธุรกิจที่ก าหนดเง่ือนไขในการลงทุนจาก
ต่างชาติ  ประเทศอินโดนีเซียผ่อนปรนข้อจ ากัดให้กับนักลงทุนต่างชาติที่มาจากประเทศสมาชิกอาเซียน 
รายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่างนี้:  

 
 

ธุรกิจ 
จ านวนหุ้นสูงสุดที่นกั

ลงทุนต่างชาติที่มาจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียน

สามารถถือได้ 

 
ข้อจ ากัดท่ัวไป 

การส ารวจมตมิหาชน/ การส ารวจและการท า
วิจัยทางการตลาด 

70% ปิด 

ที่พักแรมที่มีที่จอดรถในห้องพักส าหรับผู้ที่
เดินทางทางรถยนต์แวะพักระหว่างทาง (Motel)  

70% 67% 

สนามกอล์ฟ 70% 67% 
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ธุรกิจ 

จ านวนหุ้นสูงสุดที่นกั
ลงทุนต่างชาติที่มาจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียน

สามารถถือได้ 

 
ข้อจ ากัดท่ัวไป 

การท าตัวอย่างภาพยนตร์เพื่อโฆษณา งาน
โฆษณาต่างๆ ภาพโปสเตอร์ ภาพน่ิง รูปถ่าย 
สไลด์ ฟิลม์ถ่ายรูป เว็บแบนเนอร์ แผ่นพับ ป้าย
โฆษณากลางแจ้งขนาดใหญ่ แฟ้มเอกสาร ฯลฯ 

51% 
 
 

ปิด 
 
 

โรงพยาบาล/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้เชี่ยวชาญในสาขา
ย่อย/บริการโรงพยาบาล 

70% (เฉพาะเมืองหลวง
ในภาคตะวันออกของ

อินโดนีเซีย ยกเว้นเมือง
มากัสซาร์และเมืองมานา

โด) 

67% 

บริการทางการแพทย์เฉพาะทาง  70% (เฉพาะเมืองหลวง
ในภาคตะวันออกของ
อินโดนีเซีย ยกเว้นเมือง
มากัสซาร์และเมืองมานา
โด) 

67% 

บริการทันตกรรมเฉพาะทาง 70% (เฉพาะเมืองหลวง
ในภาคตะวันออกของ
อินโดนีเซีย ยกเว้นเมือง
มากัสซาร์และเมืองมานา
โด) 

67% 

บริการการพยาบาลเฉพาะทาง 51% (ส าหรับเมืองมากัส
ซาร์และเมืองมานาโด) 
หรือ 70% (เฉพาะเมือง
หลวงเมืองอื่นๆ ในภาค
ตะวันออกของ
อินโดนีเซีย) 

49% 

บริการก่อสร้าง (ผู้รับเหมาก่อสร้าง) ที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงและ/หรือมีความเสี่ยงสูงและ/
หรือมีมลูค่างานเกินกว่าห้าหมื่นลา้นรูเปียห์ 

70% 67% 

ส านักงานการท่องเที่ยว 70% 67% 

ตัวแทนทางการท่องเที่ยว 70% 67% 
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ธุรกิจ 

จ านวนหุ้นสูงสุดที่นกั
ลงทุนต่างชาติที่มาจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียน

สามารถถือได้ 

 
ข้อจ ากัดท่ัวไป 

บริการจดัเตรียมอาหาร 70% 67% 
บริการขนสินค้าขึ้นไปไว้ในและออกจาก
ยานพาหนะ (บริการด าเนินการกบัสินค้าที่
บรรทุกทางทะเล) 

70% 67% 

 
2.4 หน่วยงานด้านการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย 

ตามข้อบังคับประธานาธิบดีฉบับที่ 90 ค.ศ. 2007 ว่าด้วยคณะกรรมการความร่วมมือดา้นการลงทุน 
(President Regulation No. 90 of 2007 on the Investment Coordinating Board /Badan 
Koordinasi Penanaman Moda (“BKPM”)) ตามที่ไดร้ับการแกไ้ขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ
ประธานาธิบดีฉบับที่ 86 ค.ศ. 2012 (President Regulation No. 86 of 2012) (“PR 90/2007”)215 
คณะกรรมการ BKPM ไดร้ับการจดัตั้งขึ้นเพื่อมีหน้าที่ประสานงานและควบคุมดูแลการลงทุนใน
ประเทศอินโดนีเซีย ในฐานะที่เปน็หน่วยงานรัฐบาลอสิระทีไ่มส่ังกัดหน่วยงานใด ในการท าหน้าท่ีและ
การใช้อ านาจของหน่วยงานดังกล่าว  ประธานคณะกรรมการ BKPM รายงานตรงต่อประธานาธบิดี
ประเทศอินโดนีเซีย  

 
นอกเหนือจากหน้าท่ีอื่นๆ แล้ว คณะกรรมการ BKPM ยังมีหน้าท่ี:   
(1)  วิเคราะห์และร่างแผนการลงทุนแห่งชาติ  
(2)  ประสานงานในการน านโยบายแห่งชาติมาใช้ในภาคการลงทุน  
(3)  ก าหนดบรรทัดฐาน มาตรฐาน และขั้นตอนในการด าเนินการลงทุนและบริการ  
(4)  พัฒนาธุรกิจการลงทุนโดยปฏิบัติตามค าแนะน าในด้านการลงทุน  
(5)  ประสานงานและน าระบบการให้บริการเบ็ดเสร็จแบบจุดเดียวมาใช้กับนักลงทุน  

 
ในด้านการลงทุนจากต่างประเทศ   คณะกรรมการ BKPM เป็นผู้อนุมัติให้มีการด าเนินการโดยออกเป็น
ใบอนุญาตและอนุมัติโดยวิธีอื่น ที่ไม่ใช่การออกใบอนุญาตในภาคธุรกิจต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นใน
ธุรกิจบางประเภท เช่น ธนาคาร สถาบันให้เงินกู้ที่ไม่ใช่ธนาคาร และประกันภัย  

 
2.5 การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Integrated Service/ Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (“PTSP”)) ที่ BKPM 
ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายล าดับที่ 25/ปี ค.ศ. 2007 (Law 25/2007) และข้อบังคับประธานาธิบดี

                                                           
215 http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/2007/09/03/peraturan-presiden-nomor-90-tahun-2007 

http://www.dfdl.com/


 
  
 
 

กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการค้าและการลงทุน 

  หน้า 93 

DFDL (Thailand) Ltd. 

บริษัท ดีเอฟดีแอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
No. 3 Rajanakarn Building, AA Floor, 
South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, 
Bangkok 10120 Thailand  
t: +662 059 4090 f:  +662 059 4099 
www.dfdl.com e: thailand@dfdl.com 
 

 ฉบับท่ี 90/ ค.ศ. 2007 (PR 90/2007)   BKPM ให้บริการด้านการลงทุนแบบเบ็ดเสร็จแก่นักลงทุนที่
ประสงค์จะลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย  

 
ตามข้อบังคับของประธานคณะกรรมการ  BKPM ฉบับที่ 9 ค.ศ. 2015 ว่าด้วยการใช้บริการเบ็ดเสร็จ
แบบจุดเดียวที่ BKPM (Head of BKPM Regulation No. 9 of 2015 on the Implementation of 
One Stop Integrated Service Center at the BKPM)216  กระทรวง/หน่วยงานราชการต่างๆ ของ
ประเทศอินโดนีเซียเป็นส่วนใหญ่มอบอ านาจให้คณะกรรมการ BKPM เป็นผู้พิจารณาออกใบอนุญาต  
นอกจากน้ี คณะกรรมการ BKPM ยังได้ร่วมมือกับกระทรวง/หน่วยงานอีกหลายแห่งเพื่อจัดท า PTSP ที ่
BKPM เพื่อให้บริการไม่เพียงแค่บริการทั่วไปที่เกี่ยวกับการลงทุนจากต่างชาติเท่านั้น  แต่ยังรวมถึง
บริการพิเศษบางอย่าง (เช่น การให้ค าปรึกษาและการให้ใบอนุญาตในด้านเทคนิค/ธุรกิจ) ที่เกี่ยวข้อง
กับบางกระทรวง/บางหน่วยงาน (เช่น กระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ (Ministry of Energy and 
Mineral Resources) กระทรวงการคมนาคม (Ministry of Transportation) ฯลฯ) ด้วยเช่นกัน  

 
2.6 ระบบออนไลน์และฐานข้อมูลบริษัทท่ี BKPM 

ภายใต้ข้อก าหนดของประธานคณะกรรมการ  BKPM ฉบับท่ี 4 ค.ศ. 2014 ว่าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของบริการสารสนเทศและการให้ใบอนุญาตในการลงทุน (Head of BKPM Regulation No. 4 of 
2014 on the Electronic System of Information Service and Investment Licensing) BKPM 
ได้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ไดร้ับการบริหารจัดการโดย BKPM ที่มีช่ือว่า SPIPISE ซึ่งเป็นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่น ามาใช้แทนท่ีระบบท่ีใช้แรงงานคน โดย SPIPISE เริ่มใช้ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2014 
และใช้อย่างเต็มรูปแบบตั้งแตเ่ดือนธันวาคม ค.ศ. 2014 เป็นต้นมา  

 
ระบบ SPIPISE ไดร้ับการคดิค้นขึน้มาให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบรวมศูนย์กลาง เพื่อด าเนินการใน
เรื่องการอนุมัติใหม้ีการลงทุนโดยการออกใบอนุญาตและอนุมัติใหม้กีารลงทุนโดยวิธีอ่ืนท่ีไม่ใช่การออก
ใบอนุญาต, การรวบรวมข้อมลู และการบันทึกจัดเก็บข้อมลูในด้านการลงทุน  นักลงทุนหรือบริษทั
อินโดนีเซียทีด่ าเนินการในปัจจุบันรายใดก็ตามที่ประสงค์จะส่งยื่นค าขอรับใบอนุญาตและค าขอเพื่อ
ขอรับอนุญาตโดยวิธีอื่นที่ไม่ใช่ใบอนุญาตต่อ BKPM จะต้องขอรับสิทธิในการเข้าใช้ระบบจาก BKPM 
เสียก่อน ซึ่งสามารถขอรับสิทธิดังกล่าวทางออนไลนผ์่านระบบ SPIPISE ได้  ระบบSPIPISE ให้บริการ
การลงทุนดังต่อไปนี้แก่นักลงทุน:  
 
(1) การยื่นค าขอรับใบอนุญาตและค าขอเพื่อขอรับอนุญาตโดยวิธีอ่ืนท่ีไม่ใช่ใบอนุญาต ทางออนไลน์  
(2) การยื่นรายงานกิจกรรมการลงทุน (LKPM) ทางออนไลน์ 
(3) จัดเก็บข้อมูลของบริษัท  
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 2.7 ขั้นตอนการลงทุนของคนต่างด้าว 
(1)  การจัดต้ังบริษัท PMA  

ข้อก าหนดของประธานคณะกรรมการ BKPM ฉบับท่ี 13 ปี ค.ศ. 2017 เรื่อง ค าแนะน าและ
ขั้นตอนการออกใบอนุญาตการลงทุนและการอ านวยความสะดวกดา้นการลงทุน (“BKPM 
Reg. 13/2017”) 217 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ใหม่ในเรื่องขั้นตอนการออกใบอนุญาตการจัดตั้ง
บริษัท PMA   โดยหลักการทั่วไป (ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับค าอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องการยกเว้นไมต่้องจด
ทะเบียนเพื่อการลงทุนตามทีร่ะบดุ้านล่าง) นักลงทุนต่างชาติที่ประสงค์จะจัดตั้งบริษัท PMA ใน
ประเทศอินโดนีเซีย จะต้องด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี ้
  
ขั้นตอนที่ 1- ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร- ก่อตั้งบริษัท  

 
(1) ขอจดทะเบียนเพื่อการลงทุนต่อ BKPM 
(2) ลงนามในหนังสือส าคัญจดัตั้งบริษทัต่อหน้าโนตารี่ชาวอินโดนีเซยี 
(3) ขอค าอนุมัติหนังสือส าคัญจดัตั้งบริษัทจาก MOL  
(4) ขอเอกสารรับรองภูมลิ าเนาจากส านักงานท้องถิ่น 
(5) ขอเลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี (taxpayer registration number/Nomor Pokok Wajib 

Pajak (“NPWP”)) จากส านักงานภาษีท้องถิ่น 
(6) ขอหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (Tanda Daftar Perusahaan (“TDP”)) 

จากส านักงานจดทะเบียนบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง  
(7) ลงประกาศการจัดตั้งบริษัทในราชกิจจานุเบกษา  
 
ขั้นตอนที่ 2- ขั้นตอนก่อนด าเนินกิจการ- ขอสิทธิประโยชน์และใบอนุญาตต่างๆท่ีจ าเป็น  

 
(1) ยื่นรายงานเรื่องกิจกรรมการลงทุนที่ได้ด าเนินการในทุกไตรมาส (Laporan Kegiatan 

Penanaman Modal  (“LKPM”)) ให้แก่ BKPM และหน่วยงานด้านการลงทุน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง  

(2) ขอรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การยกเว้นภาษีน าเข้าส าหรับเครื่องจักรและขอรับ
อนุมัติเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทางภาษี 

(3) ขอรับใบอนุญาตอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ใช้ประกอบธุรกิจ เช่น 
ก. ขอรับหมายเลขประจ าตัวผู้น าเข้า (Angka Pengenal Importir (“API”)) จาก 

BKPM ส าหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจน าเข้าสินค้า เช่น บริษัทการผลิต หรือ
บริษัทประกอบธุรกิจซื้อขาย 

ข. ขอรับใบอนุญาตเรื่องสถานที่ตั้งจากผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือ
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 ผู้ส าเร็จราชการ ส าหรับบริษัทที่จะซื้อท่ีดิน 
ค. ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (Izin Mendirikan Bangunan (IMB)) จาก

หน่วยงานราชการท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ส าหรับบริษัทท่ีจะก่อสร้างอาคาร/สถานท่ี
ในการผลติสินคา้  

ง. ขอรับใบอนุญาตทางสิ่งแวดล้อม/เอกสารที่เกี่ยวข้องจากส านักงานสิง่แวดล้อมท่ี
เกี่ยวข้อง  

 
ขั้นตอนที่ 3- การประกอบธุรกิจ- การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซ่ึงใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 

 
(1) ด าเนินแผนการลงทุนทั้งหมดของบริษัท ตามที่ได้จดทะเบียนการลงทุนไว้กับ BKPM 
(2) ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องจาก BKPM หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  
(3) ยื่นรายงานกิจกรรมการลงทุนหรือ LKPM ที่ได้ด าเนินการในช่วงครึ่งปี ให้ BKPM และ

ส านักงานการลงทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

(ก)  การจดทะเบียนการลงทุน  
ข้อก าหนดที่ระบุใน BKPM Reg 13/2017 ก าหนดให้ธุรกิจบางประเภทต้องจด
ทะเบียนกับ BKPM ซึ่งธุรกิจดังกล่าวได้แก่  
(ก) ธุรกิจที่ต้องใช้เวลาในการพัฒนา/ก่อสร้าง  
(ข) ธุรกิจที่กฎหมายหรือข้อก าหนดที่มีผลบังคับ ณ ขณะนั้นอนุญาตให้

ได้รับการอ านวยความสะดวกด้านการลงทุน  
(ค) ธุรกิจที่มีแนวโน้มที่จะสร้างมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมในระดับปานกลาง

จนถึงระดับรุนแรง ตามที่กฎหมายหรือข้อก าหนดที่มีผลบังคับ ณ 
ขณะนั้นก าหนด 

(ง) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงของรัฐ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
หรือ  

(จ) ธุรกิจอื่นๆ ตามที่กฎหมายและข้อก าหนดทางเศรษฐกิจที่มีผลบังคับ ณ 
ขณะนั้น ก าหนด  

 
การจดทะเบียนการลงทุนสามารถกระท าได้โดยยื่นค าขอจดทะเบียนต่อ BKPM 
ผ่านทางระบบ  SPIPISE  ก่อนที่จะยื่นค าขอ ผู้ยื่นจะต้องเตรียมเอกสาร และ/
หรือ ข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการยื่น  
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 ข้อมูลที่ต้องเตรียม  
(1)   ช่ือบริษัท PMA ที่จะจองไว้กับ MOL  
(2)   รายละเอียดสถานท่ีตั้งที่ประกอบการของบริษัท PMA ได้แก่ที่อยู่ เบอร์

โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร และอีเมล  
(3)   สาขาธุรกิจ ประเภทสินค้า/บริการ ขีดความสามารถในการผลิตสินค้า/

บริการ ร้อยละของการส่งออก (ถ้ามี) 
(4)   สถานท่ีที่ด าเนินงานโครงการ 
(5)   ประมาณการเรื่องมลูค่าการส่งออกต่อปี (ถ้ามี) 
(6)   ขนาดที่ดิน (ไม่ว่าจะเช่าหรือซื้อ) 
(7)   จ านวนแรงงานชาวอินโดนีเซียและคนต่างด้าว 
(8)   รายละเอียดแผนการลงทุน 
(9)   รายละเอียดแหล่งเงินทุน (ไม่ว่าจะเป็นเงินกู้หรือเงินทุนของบริษัทเอง) 
(10)   รายละเอียดของทุนจดทะเบียน ทนุช าระแล้ว ทุนหุ้นสามัญ 
(11)   รายละเอียดช่ือ ที่อยู่ สญัชาติของผู้ถือหุ้น  
(12)   รายละเอียดการซื้อหุ้นของผู้ถือหุน้แต่ละราย 
 
เอกสารที่ต้องใช้ 
(1)  หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้น (ในกรณีที่บุคคลภายนอกเป็นผูย้ื่นค า

ขอจดทะเบียนการลงทุน) 
(2)   เอกสารแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้น: 

 
ก. ผู้ถือหุ้นชาวอินโดนีเซยี  
-  ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา:  บัตรประจ าตัวประชาชนอินโดนีเซยี 

(Kartu Tanda Penduduk (KTP)) และ NPWP 
-  ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล: หนังสือจดทะเบียนจดัตั้งบริษัท, ข้อบังคับ

บริษัท, หนังสือท่ีไดร้ับการรับรองล่าสดุที่แสดงรายละเอียดสมาชิก
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมาธิการ, NPWP, หนังสือรับรอง
ภูมิล าเนา, TDP, ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 

 
ข. ผู้ถือหุ้นต่างด้าว 
-  ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา: หนังสือเดินทาง 
-  ผู้ถือหุ้นนิติบุคคล: ข้อบังคับบริษัท และเอกสารประกอบท่ีแสดง

รายละเอียดสมาชิกคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบัน 
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 (3) รายละเอียดธรุกิจ/ แผนผังในการด าเนินธุรกิจ 
หลังจากท่ีได้รับสิทธิในการเข้าระบบ SPIPISE แล้ว  ผู้ถือหุ้นท่ีได้รับการ
เสนอช่ือ หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจของผู้ถือหุ้นดังกล่าว สามารถยื่นค า
ขอจดทะเบียนการลงทุนต่อ BKPM ผ่านทางระบบ SPIPISE ได้   
หลังจากนั้น BKPM  จะออกใบยืนยันรับเอกสารอย่างเป็นทางการ 
หลังจากได้รับเอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ประกอบค าขอที่ครบถ้วนและ
ถูกต้องแล้ว  หลังจากนั้น BKPM จะออกใบอนุญาตการลงทุนให้ภายใน
เวลาหนึ่งวันท าการหลังจากออกใบรับเอกสารดังกล่าว 

 
เราขอแจ้งให้ทราบว่าตามข้อก าหนดของ BKPM Reg.13/2017  ใน
กรณีที่ BKPM ก าหนดให้      ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนการลงทุนช้ีแจง
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจที่เสนอจดทะเบียนของบริษัท PMA   
BKPM อาจจะก าหนดให้นักลงทุนน าเสนอรายละเอียดต่อ BKPM 
ก่อนท่ีจะออก  ใบจดทะเบียนการลงทุน   

 
(ข) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (Business License) 

ก่อนที่จะเริ่มประกอบธุรกิจ บริษัท PMA จะต้องได้รับใบอนุญาตจาก BKPM 
หรือใบอนุญาตอื่นๆในการประกอบธุรกิจจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง (ถ้า
จ าเป็น)   ตามข้อก าหนดของประธานคณะกรรมการ BKPM ฉบับที่ 13 ค.ศ. 
2017 (BKPM Reg. 13/2017)218  BKPM ได้รับมอบหมายจากกระทรวง/
หน่วยงานราชการหลายแห่งให้ด าเนินการพิจารณาอนุญาตใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลายประเภท เช่น ใบอนุญาตประกอบธุรกิจการค้า การท่องเที่ยว ภาค
ธุรกิจพลังงาน สิ่งแวดล้อม/ป่าไม้ ส่วนใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ BKPM ไม่ได้
รับมอบหมายให้ด าเนินการพิจาณาอนุมัติ  ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตดังกล่าว
จะต้องยื่นค าขอต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องที่มีอ านาจออกใบอนุญาต
ดังกล่าว  
 
ในการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจจาก BKPM  บริษัท PMA จะต้องด าเนินการ
ให้การลงทุนเกิดมูลค่าตามที่ขอรับจดทะเบียนไว้ การยื่นค าขอใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจสามารถกระท าผ่านระบบ SPIPISE หรือยื่นด้วยตนเองที่
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง   

 
เราขอแจ้งให้ทราบว่าตามข้อก าหนดของ BKPM Reg. 13/2017 ธุรกิจบาง

                                                           
218 http://www.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur_investasi/file_upload/Perka_BKPM_15_2015.pdf 
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 ประเภทได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนการลงทุน แต่สามารถยื่นขอรับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจได้โดยตรง   ธุรกิจดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไวด้ังต่อไปนี้219 

 
(ก) ธุรกิจที่ไมต่้องมีการก่อสร้าง และ 
(ข) ธุรกิจที่ไมต่้องได้รบัยกเว้นอากรน าเข้า ส าหรับการน าเข้าเครื่องจักร

และสินค้าทุน (Capital goods)  
 

นอกจากน้ี  ข้อก าหนดของ BKPM Reg. 13/2017 ยังก าหนดอีกว่าบริษัท 
PMA สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจได้โดยตรง (โดยที่ไมต่อ้งจด
ทะเบียนการลงทุนก่อน) ในกรณีที่บริษัท PMA220  

 
(ก)  มีสถานะนติิบุคคลตามกฎหมาย และสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท PMA 

เป็นไปตามข้อจ ากัดเรื่องการถือหุน้ตามที่กฎหมายและข้อก าหนดทีม่ีผล
บังคับ ณ เวลานั้น ก าหนดไว้  

(ข)  ได้รับ NPWP  
(ค)  มีสถานท่ีประกอบธุรกิจ/ สถานท่ีประกอบการ 

   
(2) การเข้าซ้ือกิจการของนกัลงทุนตา่งชาติ  

นอกเหนือจากการจดัตั้งบริษัท PMA ใหม่ และการประกอบธุรกจิในประเทศอินโดนีเซียแล้ว  
นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้าซื้อหุน้ของบริษัทท่ีด าเนินกิจการอยู่และมีนักลงทุนชาวอินโดนีเซีย
เป็นเจ้าของทั้งหมด หรือหุ้นของบริษัท PMA ที่ด าเนินการอยูแ่ละได้รับการจัดตั้งข้ึนอย่าง
ถูกต้อง การเข้าซื้อหุ้นท้ังสองประเภทดังกลา่ว ซึ่งคือการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทท่ีนักลงทุนชาว
อินโดนีเซียเป็นเจ้าของทั้งหมด และการซื้อหุ้นของบริษัท PMA ที่ได้รับการจดัตั้งขึ้นอย่าง
ถูกต้อง จะต้องได้รับอนญุาตจาก BKPM โดยขออนุญาตในรูปแบบของการขอจดทะเบียนการ
ลงทุน (ส าหรับการซื้อหุ้นของบริษัทท่ีนักลงทุนชาวอินโดนีเซียเปน็เจ้าของทั้งหมด) หรือการ
แก้ไขการจดทะเบียนการลงทุน (ส าหรับการซื้อหุ้นในบริษัท PMA ที่ไดร้ับการจดัตั้งขึ้นอย่าง
ถูกต้อง)  

 
กรุณาศึกษาขัน้ตอนตามที่ระบุด้านล่างซึ่งเป็นข้ันตอนท่ีนักลงทุนต่างชาติต้องด าเนินการเพื่อซื้อ
หุ้นของบริษัท  
 

                                                           
219 วรรค 3 มาตรา 11 ของข้อก าหนด  BKPM Reg. 13/2017 
220 มาตรา 11 วรรค (2) ของขอ้ก าหนด BKPM Reg. 13/2017 
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 (ก)   ลงนามในมตผิู้ถือหุ้นท่ีอนุมัติใหผู้้ถือหุ้นเข้าซื้อหุ้นของบริษัทเป้าหมาย  
(ข)   บริษัทเป้าหมายได้รับอนุญาตจาก BKPM ในเรื่องการซื้อหุ้น ไม่ว่าจะในรูปแบบของการ

จดทะเบียนการลงทุน หรือการแกไ้ขการจดทะเบียนการลงทุน    
(ค)  การน ามตผิู้ถือหุ้นตามที่ก าหนดในข้อ (ก) มาท าเป็นเอกสารส าคัญทีม่ีการรับรอง  
(ง)  (1) ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้โอนหุ้นของบริษัทเป้าหมายและนักลงทุนต่างชาติลงนามในใบโอน

หุ้น  ในกรณีที่ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเป้าหมาย  หรือ (2) บริษัทเป้าหมาย
ออกหุ้นใหม่ ในกรณีที่ซื้อหุ้นท่ีบรษิัทเป้าหมายออกใหม่  และ   

(จ)  บริษัทเป้าหมายรายงานการซื้อหุ้น (การเปลี่ยนแปลงสดัส่วนการถือหุ้น) ต่อ MOL  
 
นอกเหนือจากที่ระบุดา้นบน  ในกรณีที่การซื้อหุ้นของนักลงทุนต่างชาติเป็นไปตามค านิยามว่า
ด้วย “การซื้อหุ้น” ตามทีร่ะบุในกฎหมายล าดับที ่ 40 ปี ค.ศ. 2017 (Law 40/2007)221 ใน
กรณีเช่นนี้ นักลงทุนต่างชาติจะตอ้งด าเนินการประกาศเพื่อแจ้งใหท้ราบดังต่อไปนี้ 
 
(ก)  ลงประกาศก่อนการเข้าซื้อหุ้นในหนังสือพิมพ์ของประเทศอินโดนเีซยี เพื่อแจ้งให้เจ้าหนี้

ของบริษัทเป้าหมายทราบถึงการเข้าซื้อหุ้น  ในกรณีที่นักลงทุนต่างชาติเข้าซื้อหุ้นท่ี
บริษัทเป้าหมายออกใหม่  ประกาศก่อนการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวจะต้องมีรายละเอียด
เรื่องแผนการเข้าซื้อหุ้นด้วย 

(ข)  ประกาศก่อนการเข้าซื้อหุ้น เพื่อแจ้งให้ลูกจ้างของบริษัทเป้าหมายทราบ 
(ค)  ลงประกาศหลังการเข้าซื้อหุ้นในหนังสือพิมพ์ของประเทศอินโดนเีซยี เพื่อแจ้งให้เจ้าหนี้

ของบริษัทเป้าหมายทราบถึงการเข้าซื้อหุ้น 
 

3.  คนเข้าเมือง 
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง222เป็นกฎหมายทีม่ีบทบาทในเรื่องการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศอินโดนีเซีย 
โดยเฉพาะเรื่องการออกใบอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้าประเทศและท างานในประเทศอินโดนีเซีย กฎหมายว่าด้วย
คนเข้าเมืองก าหนดให้คนต่างด้าวที่เข้ามาในอาณาเขตประเทศอินโดนีเซียต้องได้รับการตรวจลงตรา (Visa) ที่มี
ผลบังคับ (ยกเว้นกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน)223 นอกจากน้ี กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองยังได้ก าหนดให้คน
ต่างด้าวที่พักอาศัยในประเทศอินโดนีเซียต้องมีใบอนุญาตให้พ านักอยู่ในประเทศ (stay permit) 

 
การตรวจลงตรา (Visa) และใบอนุญาตให้พ านักอยู่ในประเทศ (Stay Permit) มีหลายประเภท เฉพาะคนต่าง
ด้าวที่ประสงค์จะเข้ามาท างานในประเทศอินโดนีเซีย จะต้องยื่นขอรับเอกสารดังต่อไปนี้  

                                                           
221 กฎหมายล าดับที ่40 ปี ค.ศ. 2017 (Law 40/2017) ให้นิยามค าว่า “การซ้ือหุ้น” ว่าหมายถึงการด าเนนิการทางกฎหมายที่ด าเนนิการโดยนิติบุคคล
ที่มีสถานะอันชอบด้วยกฎหมายหรือบุคคลธรรมดาเพือ่ซ้ือหุ้นในบริษัทเป้าหมาย ซึ่งการซ้ือหุ้นดังกล่าวกอ่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการควบคุม
องค์กรในบริษัทเป้าหมาย  
222 http://www.imigrasi.go.id/phocadownloadpap/Undang-Undang/uu-6-tahun-2011.pdf 
223 มาตรา  8  ของกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 
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 (1) การตรวจลงตราประเภทจ ากัดระยะเวลาพ านัก (limited stay visa (“VITAS”))  
การตรวจลงตราที่ออกให้แก่คนต่างด้าวที่เข้าประเทศอินโดนีเซียเพื่อจุดประสงค์ในการท างาน และไม่ใช่
การท างาน 224 ตามข้อบังคับรัฐบาลฉบับที่ 31 ค.ศ. 2013 (GR 31/2013)  VITAS จะมีอายุ 90 วัน
หลังจากวันที่ออก225 
 

(2) ใบอนุญาตให้พ านักอยู่ในประเทศประเภทจ ากัดระยะเวลา (limited stay permit (“ITAS”)) คือ
ใบอนุญาตให้พ านักอยู่ในประเทศที่ออกให้แก่ผู้ที่ได้รับการตรวจลงตรา VITAS   ตามข้อบังคับรัฐบาล
ฉบับที่ 31/ ค.ศ. 2013 (GR 31/2013)  ใบอนุญาต ITAS มีอายุสูงสุดสองปี และสามารถต่ออายุได้226  
แต่ในทางปฏิบัติ ใบอนุญาต ITAS ที่ออกให้แก่คนต่างด้าวที่ท างานในประเทศอินโดนีเซียนั้นมักจะมีอายุ
เพียงหน่ึงปี และสามารถต่ออายุได้ 
 
ผู้ถือใบอนุญาต ITAS จะต้องมีบัตร ITAS ที่เรียกว่า “KITAS” 

 
4. กฎเกณฑ์เกี่ยวกับธุรกิจภายในประเทศอินโดนีเซีย  
 

4.1 ห้างหุ้นส่วน บริษัท ฯลฯ 
ดังที่ได้อธิบายมาแล้วนั้น  กฎหมายอินโดนีเซียก าหนดรูปแบบองค์กรทางธุรกิจไว้หลายประเภท เช่น PT, 
บริษัทขนาดเล็ก (firm), ห้างหุ้นส่วน (partnership), ห้างหุ้นส่วนจ ากัด (commanditaire 
vennootschaap), และสหกรณ์ (cooperative)  แต่นักลงทุนต่างชาติถูกจ ากัดให้ประกอบธุรกิจใน
ประเทศอินโดนีเซียได้โดยผ่าน PT เท่านั้น  

 
รายละเอียดเรื่อง PT ได้ชี้แจงไว้ในตอนต้นของส่วน ข. แล้ว   ส่วนคุณสมบัติของบริษัทขนาดเล็ก (firm), 
ห้างหุ้นส่วน (partnership), ห้างหุ้นส่วนจ ากัด (commanditaire vennootschaap), และสหกรณ์ 
(cooperative) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้:  

  

                                                           
224   มาตรา 102 ของข้อบังคับรฐับาลฉบับที่ 31/2013 
225 ข้อ 110 ของขอ้บังคับรัฐบาลฉบับที่ 31/ ค.ศ. 2013 
226 ขอ้ 148 ของขอ้บังคับรัฐบาลฉบับที่ 31/ ค.ศ. 2013 

http://www.dfdl.com/


 
  
 
 

กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการค้าและการลงทุน 

  หน้า 101 

DFDL (Thailand) Ltd. 

บริษัท ดีเอฟดีแอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
No. 3 Rajanakarn Building, AA Floor, 
South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, 
Bangkok 10120 Thailand  
t: +662 059 4090 f:  +662 059 4099 
www.dfdl.com e: thailand@dfdl.com 
 

 บริษัทขนาดเล็ก (firm) (1) ก่อตั้งโดยบุคคลตั้งแต่สองบุคคลขึ้นไป โดยตกลงกันในรูปแบบของ
หนังสือส าคัญ (authentic deed) (หนังสือส าคัญก่อตั้งบริษัท)  

(2) ผู้ร่วมก่อการ (ally) แต่ละรายต้องร่วมให้ทุนจัดตั้งบริษัท และผู้ร่วม
ก่อการทุกรายจะต้องรับผิดชอบในความรับผิดของบริษัททั้งแบบ
ร่วมกันและแทนกัน 

(3) ช่ือของบริษัทจะเป็นช่ือของผู้ร่วมก่อการร่วมกัน  
(4) การจดทะเบียนหนังสือส าคัญก่อตัง้บริษัทจะด าเนินการที่ศาลประจ า

อ าเภอ (district court) ที่มีเขตอ านาจศาลเหนือภูมิล าเนาตาม
กฎหมายของบริษัท และ  

(5) ลงประกาศในรัฐกิจจานุเบกษา (the state gazette) 
 

ห้างหุ้นส่วน 
(Partnership) 

(1) ก่อตั้งโดยบุคคลตั้งแต่สองบุคคลขึ้นไป โดยมีความตกลงกันในรูปของ
สัญญา และ  

(2) หุ้นส่วนแต่ละรายต้องร่วมให้ทุนในการก่อตั้งห้างหุ้นส่วน และ
หุ้นส่วนทุกรายจะต้องรับผิดชอบในความรับผิดของห้างหุ้นส่วนทั้ง
แบบร่วมกันและแทนกัน 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
(Commanditaire 
vennotschaap) 
 

(1) ก่อตั้งโดยบุคคลตั้งแต่สองบุคคลขึ้นไป โดยตกลงกันในรูปแบบของ
หนังสือส าคัญ (authentic deed)  (หนังสือส าคัญก่อตั้งห้าง
หุ้นส่วน) 

(2) ผู้ร่วมก่อการตั้งแต่หนึ่งรายขึ้นไปจะท าหน้าที่ให้ทุนในการจัดตั้งห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด (commanditaire vennotschaap) เท่านั้น (“ผู้
ร่วมก่อการที่ไม่ท าหน้าที่บริหารงาน”) (“Passive Ally”)     
ส่วนผู้ร่วมก่อการที่เหลือรับผิดชอบในการด าเนินกิจการของห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด (commanditaire vennotschaap) (“ผู้ร่วมก่อการ
ที่ท าหน้าที่บริหารงาน”) (“Active Ally”)   ผู้ร่วมก่อการที่ไม่ท า
หน้าที่บริหารงานจะมีความรับผิดที่จ ากัด  ส่วนผู้ร่วมก่อการที่ท า
หน้าที่บริหารงานจะต้องรับผิดชอบทั้งแบบร่วมกันและแทนกันใน
ค ว า ม รั บ ผิ ด ข อ ง ห้ า ง หุ้ น ส่ ว น จ า กั ด   ( commanditaire 
vennotschaap) 

(3) การจดทะเบียนหนั งสือส าคัญการก่อตั้ งห้ างหุ้ นส่ วนจ ากัด 
(commanditaire vennotschaap) จะด าเนินการที่ศาลประจ า
อ าเภอ (district court) ที่มีเขตอ านาจศาลเหนือภูมิล าเนาตาม
ก ฎ ห ม า ย ข อ ง ห้ า ง หุ้ น ส่ ว น จ า กั ด  ( commanditaire 
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 vennotschaap) และ 
(4) ลงประกาศในรัฐกิจจานุเบกษา (the state gazette) 
 

สหกรณ์ (Cooperative) (1) ก่อตั้งโดยบุคคลอย่างน้อยยี่สิบรายส าหรับสหกรณ์ขั้นปฐมภูมิ 
(Primary Cooperative) (เป็นสหกรณ์ที่สมาชิกประกอบด้วยบุคคล
ธรรมดา) หรือก่อตั้งโดยสหกรณ์ขั้นปฐมภูมิอย่างน้อยสามสหกรณ์
เพื่อก่อตั้งสหกรณ์ขั้นทุติยภูมิ (Secondary Cooperative) (คือ
สหกรณ์ที่มีสหกรณ์ต่างๆ เป็นสมาชิก) โดยการก่อตั้งนั้นจะอยู่ใน
รูปแบบของหนังสือส าคัญการก่อตั้งสหกรณ์ 

(2) เพื่อท่ีจะท าให้สหกรณ์นั้นมีสภาพบุคคลตามกฎหมาย หนังสือส าคัญ
การก่อตั้งสหกรณ์จะต้องได้รับการให้สัตยาบันโดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสหกรณ์และธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (Minister of 
Cooperative and Small and Medium Business) หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐรายอื่นๆ ตามที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสหกรณ์และธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง 

(3) การก่อตั้งสหกรณ์จะต้องประกาศในรัฐกิจจานุเบกษา  

(4) สหกรณ์มีสามหน่วยงานหลักตามกฎหมาย ได้แก่ (1) ที่ประชุม
สมาชิกสหกรณ์ (2) คณะกรรมการบริหาร (management board) 
และ (3) คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ (supervisory board) 

(5) สมาชิกสหกรณ์มีสิทธิได้รับเงินปันผลจากก าไร (sisa hasil usaha) 
  

 
4.2 การจัดซ้ือจัดจ้างสาธารณะ/หรือการจัดซ้ือจัดจ้างโดยรัฐบาล  

ข้อบังคับประธานาธิบดีฉบับที่ 54 ค.ศ. 2010 ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการของรัฐบาล 
(President Regulation No. 54 of 2010 on Government’s Goods/Services Procurement)227  
ตามที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดโดยข้อบังคับประธานาธิบดีฉบับท่ี 4 ค.ศ. 2015 (President Regulation No. 
4 of 2015) (“PR 54/2010”) เป็นกฎหมายที่ควบคุมเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/
บริการโดยรัฐบาล (“การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ”)   ภายใต้ PR 54/2010228  การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หมายความถึงกิจกรรมใดๆ ก็ตามที่ด าเนินไปเพื่อจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการโดยหน่วยงานรัฐบาล โดยใช้
งบประมาณของรัฐบาลทั้งในส่วนของรัฐและ/หรือส่วนท้องถิ่น เริ่มตั้งแต่การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
จนกระทั่งได้ด าเนินการการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์   

 
                                                           
227 http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&id=2593&task=detail&catid=6&Itemid=42&tahun=2010 
228 http://peraturan.go.id/perpres/nomor-4-tahun-2015-11e4b100f46d6fd2b4e8313534333538.html 
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 โดยทั่วไปแล้ว รัฐบาลจะมีวิธีคัดเลือกผู้จัดหาสินค้า/บริการในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐดังต่อไปนี้:  
 
(1) การเปิดประมูลงานจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชน (Public auction)  

วิธีนี้ใช้ได้กับงานทุกประเภท และผู้จัดหาสินค้า/บริการทุกประเภทที่มีคุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนดของการประมูลสามารถเข้าร่วมประมูลได ้
 

(2) การเปิดประมลูงานจัดซื้อจัดจ้างแบบไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน (Limited auction)   
วิธีนี้ใช้ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการก่อสร้างที่เช่ือว่าจ านวนผู้ที่จะสามารถจัดหาสินค้า/
บริการได้นั้นมีอยู่อย่างจ ากัด และตัวงานมีความซับซ้อนยุ่งยาก 
 

(3) การประมูลขั้นพื้นฐาน (Simple auction)   
วิธีนี้ใช้ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการที่มีมลูค่าสูงสดุไม่เกิน 5 พันล้านรูเปียห ์
 

(4) การคัดเลือกโดยตรง (Direct selection)  
วิธีนี้ใช้ส าหรับงานก่อสร้างที่มีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 5 พันล้านรูเปียห์ 
 

(5) การแต่งตั้งโดยตรง (Direct appointment)  
เป็นวิธีเลือกผู้จัดหาสินค้า/บริการโดยการแต่งตั้งผู้จัดหาสินค้า/บริการหนึ่งรายโดยตรง 
 

(6) การจัดซื้อโดยตรง (Direct procurement)  
ส าหรับวิธีนี้ รัฐบาลจะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยตรง โดยไม่ผ่านการประมูล การคัดเลือก หรือ
การแต่งตั้งโดยตรง  
 

(7) การแข่งขัน (Contest)   
วิธีนี้ใช้ส าหรับสินค้า/บริการที่ไม่สามารถก าหนดราคา โดยอิงจากราคาต่อหน่วยได้  

 
การเลือกใช้วิธีคัดเลือกผู้จัดหาสินค้า/บริการในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐต่างๆ ตามที่ระบุข้างต้นนั้นจะ
เป็นไปตามข้อก าหนดที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะในเรื่องนี้ตามที่ระบุในข้อบังคับประธานาธิบดีฉบับท่ี 54/ 
ค.ศ. 2010 (PR 54/2010) เช่น วิธีการแต่งตั้งโดยตรงสามารถใช้ได้กับบางกรณีเท่านั้น  (เช่นกรณีฉุกเฉิน)  

 
PR 54/2010 ก าหนดไว้ว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจะต้องด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โปร่งใส เปิดเผย แข่งขันได้ ยุติธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ และผู้ด าเนินการจะต้องรับผิดชอบต่อ
การกระท าของตน   การกระท าดังต่อไปนี้เป็นการกระท าบางส่วนท่ี PR 54/2010 บัญญัติว่าห้ามกระท า 
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 และอาจเป็นการกระท าที่ต้องรับโทษทางการปกครอง ติดบัญชีรายชื่อการกระท าที่ต้องโทษ ถูกฟ้องร้อง
ในคดีแพ่ง และ/หรือต้องโทษทางอาญา 
  
(ก) การพยายามโน้มน้าวเจ้าหน้าทีร่ัฐบาลที่มีอ านาจไม่ว่าจะกระท าในรปูแบบใดก็ตาม และไม่ว่าจะ

กระท าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อที่จะบรรลุจุดประสงค์ทีข่ัดกับข้อก าหนดและขั้นตอนที่
ก าหนดไว้ในเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง และ/หรือกฎหมายที่มผีลบังคับในขณะนั้น  

(ข) การสมรู้ร่วมคิดกับผู้จดัหาสินค้า/บริการในการจัดเตรียมราคาประมลู เพื่อจุดประสงค์ในการลด/
ขัดขวาง และ/หรือขจัดการแข่งขันที่ยุติธรรม และ/หรือก่อให้เกิดความสูญเสียต่อผู้อื่น   

(ค) การปลอมแปลง และ/หรือการสง่เอกสาร และ/หรือข้อความที่เป็นเท็จ เพื่อให้สามารถบรรลุ
ข้อก าหนดของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ก าหนดไว้ในเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 

(ง) การถอนตัวจากการปฏิบัติตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยปราศจากเหตุผลที่เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
จัดจ้างของรัฐสามารถยอมรับได้  

(จ) การไม่ท างานให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามสัญญาจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยความรับผิดชอบ และ  
(ฉ) การไม่ปฏิบัตติามข้อก าหนดในการใช้สินค้า/บริการภายในประเทศ  

 
4.3 ความร่วมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน 

ข้อบังคับประธานาธิบดีฉบับที่ 38 ค.ศ. 2015 ว่าด้วยความร่วมมือภาครัฐ-ภาคเอกชนในเรื่องการมอบ
โครงสร้างขั้นพ้ืนฐานเพื่อผลประโยชน์สาธารณะ (President Regulation No. 38 of 2015 on Public 
Private Partnership in the Infrastructure Provision) ได้ให้ค านิยามความร่วมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน
ไว้ว่าเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและหน่วยงานทางธุรกิจในการมอบโครงสร้างขั้นพื้นฐานเพื่อ
ผลประโยชน์สาธารณะ โดยการมอบโครงสร้างขั้นพื้นฐานนี้อิงจากข้อมูลจ าเพาะของโครงสร้างขั้นพ้ืนฐาน
ที่ก าหนดโดยรัฐมนตรี/ประธานของสถาบัน (Chairman of the Instution)/ประธานหน่วยงานท้องถิ่น/
รัฐวิสาหกิจ/วิสาหกิจของหน่วยงานท้องถิ่นของรัฐบาล  และการมอบโครงสร้างขั้นพื้นฐานนี้จะใช้
ทรัพยากรต่างๆ ของหน่วยงานธุรกิจ (ไม่ว่าจะโดยบางส่วนหรือทั้งหมด) โดยพิจารณาจากการจัดสรร
ความเสี่ยง (risk allocations) ระหว่างฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายเอกชน (“PPP”) ที่เกี่ยวข้อง  

 
PPP จะต้องด าเนินการ โดยค านึงถึงหลักการดังต่อไปนี้:  
(ก) ความเป็นหุ้นส่วน (Partnership) ความเป็นหุ้นส่วนจะต้องอิงจากหลักกฎหมายและข้อบังคับโดย

ค านึงถึงผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย  
(ข) ผลประโยชน์ (Benefit) โครงสร้างพื้นฐานท่ีจะมอบให้สาธารณะนั้นจะต้องให้ประโยชน์ทั้งทาง

สังคมและทางเศรษฐกิจให้แก่สังคมโดยรวม  
(ค) การแข่งขัน (Competitive) การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานทางธุรกิจที่จะด าเนินโครงการจะต้อง

ด าเนินการด้วยความยุติธรรม เปิดเผย และโปร่งใส และต้องค านึงถึงการแข่งขันธุรกิจอย่างเป็น
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 ธรรม   การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานทางธุรกิจสามารถด าเนินการได้โดยผ่านการประมูลหรือ
ผ่านการแต่งตั้งโดยตรง  

(ง) การควบคุมและการบริหารความเสี่ยง (Control and management of risk)  PPP จะต้อง
ด าเนินการโดยมีการประเมินความเสี่ยง การพัฒนากลยุทธ์ในการบริหารจัดการ และการบรรเทา
ความเสี่ยง  

(จ) ประสิทธิภาพ (Effective)  PPP ต้องสามารถเร่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเพิ่มคุณภาพ
ของการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการบ ารุงรักษา    

(ฉ) ประสิทธิผล (Efficient)   PPP จะต้องมีเงินทุนท่ียั่งยืนและเพียงพอส าหรับการจัดให้มีโครงสร้าง
พื้นฐาน โดยการสนับสนุนด้านเงินทุนจากภาคเอกชน  

 
โครงสร้างพื้นฐานท่ี PPP สามารถพัฒนาได้นั้น ประกอบไปด้วย การขนส่ง ถนน ทรัพยากรน้ าและการ
ชลประทาน การประปา ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลาง ระบบบ าบัดน้ าเสียท้องถิ่ น ระบบจัดการขยะ 
โทรคมนาคมและสารสนเทศ ไฟฟ้า น้ ามันและแก๊ส และพลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงาน สิ่งอ านวย
ความสะดวกในเมือง สิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการศึกษา สิ่งอ านวนความสะดวกทางกีฬาและศิลปะ 
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ก าหนดเขตพิเศษ หน่วยงานการท่องเที่ยว หน่วยงานด้านสุขภาพ หน่วยงาน
ราชทัณฑ์ และการเคหะส าหรับประชาชน  

 
รัฐบาลสามารถให้การสนับสนุนโครงการ PPP ได้ เช่น การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี การให้การค้ า
ประกันโดยรัฐบาลให้แก่หน่วยงานธุรกิจที่ด าเนินโครงการ PPP  

 
4.4 กฎหมายภาษี  

(1)  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับผู้ที่พ านักในประเทศอินโดนีเซีย (Resident Individual 
Income Tax)  
กฎหมายภาษีของประเทศอินโดนีเซียให้ค านิยามค าว่า บุคคลธรรมดา229 ไว้ว่าหมายถึง บุคคลที่
พ านักในประเทศอินโดนีเซียมากกว่า 183 วันภายในระยะเวลา 12 เดือนใดๆ ที่ติดต่อกัน หรือ
บุคคลธรรมดาซึ่งพ านักอยู่ในประเทศอินโดนีเซียหรือประสงค์ที่จะพ านักในประเทศอินโดนีเซีย 

 
รายได้ประจ าปีของบุคคลธรรมดาจะต้องเสียภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีก้าวหน้า โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
 
 

                                                           
229 ข้อย่อย (ก) วรรค 3 มาตรา 2 ของกฎหมายล าดับที่ 7 ปี ค.ศ. 1983 ว่าด้วยภาษีเงนิได้ ตามที่ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสดุโดยกฎหมายล าดับที่ 36 ปี 
ค.ศ. 2008 ระบุว่าบุคคลประเภทหนึง่ที่ถอืเป็นผูเ้สียภาษีที่พ านกัอยู่ในประเทศอนิโดนีเซียคือ “บุคคลธรรมดาทีอ่าศัยอยู่ในประเทศอนิโดนีเซีย บุคคล
ธรรมดาทีอ่าศัยอยู่ในประเทศอินโดนเีซียเป็นระยะเวลามากกว่า 183 (หนึ่งรอ้ยแปดสบิสาม) วัน ภายในระยะเวลา 12 (สิบสอง) เดือน หรอืบุคคล
ธรรมดาทีอ่าศัยอยู่ในประเทศอินโดนเีซียภายในปีภาษีใดปีภาษีหนึ่ง และประสงคท์ี่จะอาศัยอยู่ในประเทศอนิโดนีเซีย”  

http://www.dfdl.com/


 
  
 
 

กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการค้าและการลงทุน 

  หน้า 106 

DFDL (Thailand) Ltd. 

บริษัท ดีเอฟดีแอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
No. 3 Rajanakarn Building, AA Floor, 
South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, 
Bangkok 10120 Thailand  
t: +662 059 4090 f:  +662 059 4099 
www.dfdl.com e: thailand@dfdl.com 
 

 รายได้ต่อป ี
 

อัตราภาษ ี

ไม่เกิน 50,000,000 รูเปียห์ (เท่ากับ 3,728 ดอลลาร์สหรัฐ)230  5% 
มากกว่า 50,000,000 รูเปียห์ (เท่ากับ 3,728 ดอลลาร์สหรัฐ) แต่น้อยกว่า 
250,000,000 รูเปียห์ (เท่ากับ 18,639 ดอลลาร์สหรัฐ)  

15% 

มากกว่า 250,000,000 รูเปียห์ (เท่ากับ 18,639 ดอลลาร์สหรัฐ) แต่น้อยกว่า 
500,000,000 รูเปียห์ (เท่ากับ 37,277 ดอลลาร์สหรัฐ)  

25% 

มากกว่า 500,000,000 รูเปียห์ (เท่ากับ 37,277 ดอลลาร์สหรัฐ) 30% 
 

รัฐบาลอินโดนีเซียได้ก าหนดรายได้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ประจ าปี (non-
taxable income) ของบุคคลธรรมดาไว้ดังนี้  (1) บุคคลที่ไม่ได้สมรส: 36,000,000 รูเปียห์   (2) 
บุคคลที่สมรสแล้ว : เพิ่มขึ้น 3,000,000 รูเปียห์  (3) เพิ่มขึ้น 3,000,000 รูเปียห์ ส าหรับสมาชิก
ในครอบครัวแต่ละราย (ไม่ว่าจะเป็นโดยสายเลือดหรือโดยการสมรส) สูงสุดไม่เกิน 3 คนต่อ
ครอบครัว  

 
นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ที่สามารถน ามาลดหย่อนภาษีเงินได้ของ
ลูกจ้างได้ ในอัตราร้อยละ 5 ของรายได้รวมของพนักงาน แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 6,000,000 รูเปียห์
ต่อปี (500,000 รูเปียห์ต่อเดือน) 

 
(2) ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซีย (Resident corporate income tax)  

กฎหมายภาษีประเทศอินโดนีเซียให้ค านิยามว่า บรรษัท (corporation)231 คือ กลุ่มบุคคล และ/
หรือ กลุ่มเงินทุน (ที่ประกอบขึ้นเป็นหน่วยงานเดียวกัน) ไม่ว่าจะประกอบธุรกิจหรือไม่ก็ตาม ซึ่ง
รวมถึงบริษัท ห้างหุ้นส่วน สหกรณ์ และบรรษัทรูปแบบอื่น  
 
ส่วนภาษีเงินได้ที่ใช้บังคับกับบรรษัท (corporations) รัฐบาลอินโดนีเซียก าหนดอัตราคงที่สุทธิ
ร้อยละ 25 แต่อาจใช้อัตรานอกเหนือจากนี้กับบรรษัทที่มีผลประกอบการรายปีไม่เกิน 
50,000,000,000 รูเปียห์ (บรรษัทประเภทนี้จะได้รับสิทธิหักค่าลดหย่อนร้อยละ 50 ส าหรับเงิน
ได้  4,800,000,000 รูเปียห์แรกที่ต้องเสียภาษี) ส่วนบรรษัทที่มีผลประกอบการรายปีไม่เกิน 

                                                           
230 จ านวนเงนิดอลลาร์สหรัฐที่ระบุในตารางค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 13.413 รูเปียห์  
231 ค าอธิบายของข้อย่อย (ข) มาตรา 2 วรรค 3 ของกฎหมายล าดับที่ 7 ปี ค.ศ. 1983 ว่าด้วยเรื่องภาษีเงินได้ ตามที่ไดร้ับการแก้ไขครัง้ล่าสุดโดย
กฎหมายล าดับที ่36 ปี ค.ศ. 2008 (บรรษัท หมายถึง กลุ่มบุคคล และ/หรือ กลุ่มเงนิทุนที่รวมกนัประกอบขึ้นเป็นหน่วยงานเดียวกัน ไม่ว่าจะประกอบ
ธุรกจิหรอืไม่ก็ตาม และกลุม่บุคคลหรือเงินทุนดังกล่าวจะตอ้งรวมถึงบริษัทจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด (commanditaire vennotschaap) บรรษัทใน
รูปแบบอื่น  บริษัททีร่ัฐเป็นเจ้าของ และบริษัททีร่ัฐบาลท้องถิ่นเป็นเจ้าของที่มชีื่อบรษัิทและไม่วา่จะอยู่ในรูปแบบใด บริษัทขนาดเล็ก กิจการร่วมทุน 
สหกรณ ์กองทนุบ านาญ ห้างหุ้นส่วน สมาคม มูลนิธิ องคก์ารมวลชน องคก์รทางสังคม-การเมอืง  หรอืองคก์รอื่นๆ สถาบัน และบรรษัทในรูปแบบอืน่ๆ 
รวมถึงกองทนุรวม และสถานประกอบการถาวร) 

http://www.dfdl.com/


 
  
 
 

กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการค้าและการลงทุน 

  หน้า 107 

DFDL (Thailand) Ltd. 

บริษัท ดีเอฟดีแอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
No. 3 Rajanakarn Building, AA Floor, 
South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, 
Bangkok 10120 Thailand  
t: +662 059 4090 f:  +662 059 4099 
www.dfdl.com e: thailand@dfdl.com 
 

 4,800,000,000 รูเปียห์จะเสียภาษีเพียงร้อยละ 1 ค านวณจากรายได้ที่ยังไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ 
(gross basis) 

 
บริษัทมหาชนท่ีมีการจดทะเบียนซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด
เฉพาะที่ก าหนดไว้ส าหรับเรื่องนี้ (เป็นเวลาอย่างน้อย 183 วันในปีงบประมาณนั้นๆ) สามารถ
ขอรับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นจ านวนร้อยละ 5 โดยข้อก าหนดเฉพาะดังกล่าวได้แก่ 
(1) ร้อยละ 40 ของหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมดของบริษัทได้รับการจดทะเบียนซื้อขายอยู่ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศอินโดนีเซีย และ  (2) จะต้องมีประชาชนถือหุ้นอย่างน้อย 300 ราย และ
ผู้ถือหุ้นทกุรายจะต้องถือหุ้นที่ช าระแล้วเป็นจ านวนน้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมด 

 
รายได้บางประเภทจะถูกค านวณภาษีโดยวิธีค านวณภาษีในขั้นสุดท้ายเพียงวิธีเดียว (single final 
tax method) โดยค านวณจากรายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่าย (gross income) ซึ่งโดยทั่วไป วิธี
ค านวณภาษีวิธีนี้จะน ามาใช้ผ่านระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย  
 

(3) ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซีย (Non-resident)  
ผู้ที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซีย หมายถึง บรรษัทหรือบุคคลที่อาศัยหรือมีภูมิล าเนานอก
ประเทศอินโดนีเซีย แต่มีรายได้จากประเทศอินโดนีเซียทั้งที่ผ่านหรือไม่ไดผ้่านสถานประกอบการ
ถาวร (permanent establishment) ที่ตั้งอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย 
 
ส าหรับรายได้ของผู้ที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซีย แต่เป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาว่ามี
สถานประกอบการถาวรในประเทศอินโดนีเซีย ภาษีเงินได้จะเรยีกเก็บจากสถานประกอบการ
ถาวรดังกล่าว ซึ่งโดยทั่วไป สถานประกอบการดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นบริษัทที่มี
ภูมิล าเนาของนิติบุคคลอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย  
 
ส าหรับรายได้ของผู้ที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซีย และเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการพิจารณาว่ามี
สถานประกอบการถาวรในประเทศอินโดนีเซีย  ภาษีเงินได้จะเรียกเก็บกับผู้ที่ไม่ไดม้ีถิ่นที่อยู่ใน
ประเทศอินโดนีเซียดังกล่าวโดยตรง ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ภาษีเงินได้ดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บผ่าน
ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
  

(4) อนุสัญญาภาษีซ้อน (Double taxation agreement)  
ประเทศอินโดนีเซียได้เข้าท าอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศอื่นๆ  ซึ่งการยกเว้น และ/หรือ
ลดหย่อนอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้นเป็นไปตามข้อก าหนดของอนุสัญญาภาษีซ้อนที่เกี่ยวข้อง  
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 การยกเว้น และ/หรือการลดหย่อนอัตราภาษีมีผลบังคับใช้กับผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ (non-
resident) ที่ไม่ไดพ้ านักอาศัยอยู่ในประเทศอินโดนีเซียเกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนด (time test) 
ซึ่งในกรณีที่พ านักในประเทศเกินกว่าระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นผู้มีที่พ านักถาวรในประเทศ
อินโดนีเซีย  

 
เราทราบมาว่าการที่จะใช้สิทธิในการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีนั้น ผู้ที่ไม่ได้มีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศ
อินโดนีเซียจะต้องแสดงหนังสือยืนยันภูมิล าเนา (Certificate of Domicile) ที่ออกโดยหน่วยงาน
ภาษีในประเทศที่ตนมีภูมิล าเนา โดยส่งหนังสือยืนยันดังกล่าวให้แก่คู่สัญญาฝ่ายอินโดนีเซียที่เป็น
ผู้จ่ายเงินได้ให้ตน เพื่อให้คู่สัญญาฝ่ายอินโดนีเซียยื่นต่อส านักงานภาษีท้องถิ่นของประเทศ
อินโดนีเซีย  

 
(5)  ค่าใช้จ่ายที่สามารถน ามาลดหย่อนภาษี (Tax deduction expense)  

บริษัทที่มีสถานประกอบการในประเทศอินโดนีเซียสามารถน าค่าใช้จ่ายมาขอหักลดหย่อนภาษีได้ 
โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการได้รับ การจัดเก็บ และการได้มาซึ่ง
รายได้ของบริษัท  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวจะต้องเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่มีสถาน
ประกอบการในประเทศอินโดนีเซีย ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องโดยทางตรงหรือทางอ้อม   
 
การซื้อสินทรัพย์ทั้งที่จับต้องได้และไม่สามารถจับต้องได้ที่มีอายุการใช้งานมากกว่าหนึ่งปีสามารถ
น ามาหักลดหย่อนภาษีได้โดยวิธีการค านวณค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (depreciation 
and amortisation) 
  
หนี้ที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้ (uncollectible debts) สามารถน ามาหักลดหย่อนภาษีได้ โดยมี
เง่ือนไขดังต่อไปนี้:  
 
(1) หนี้ดังกล่าวถูกหักไว้ในงบก าไรขาดทุนของบริษัท  
(2) รายการหนี้สูญถูกส่งไปยังกรมการภาษีของประเทศอินโดนีเซีย (Directorate General 

of Taxes) และ 
(3) ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลหรือหน่วยงานรัฐบาลที่รับผิดชอบเรื่องการจัดการหนี้คงค้างของรัฐ 

หรือมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรเรื่องการปลดจากความเป็นหนี้ระหว่างลูกหนี้ กับ
เจ้าหนี้ หรือคดีดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ทางสื่อ หรือเจ้าหนี้ได้มีการตัดบัญชีหนี้ที่ไม่
สามารถเรียกเก็บได้ให้เป็นหนี้สูญ (debts written off) (แต่กรณีดังกล่าวตามที่ระบุใน
ข้อนี้ไม่ใช้บังคับกับลูกหนี้รายย่อย)  
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 (6) สิทธิประโยชน์ทางภาษี (Tax incentive)  
รัฐบาลอินโดนีเซียมอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้บรรษัทต่างๆ ที่ เข้าร่วมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมบุกเบิก (pioneer industries) เช่น อุตสาหกรรมผลิตโลหะพื้นฐาน อุตสาหกรรม
การกลั่นน้ ามัน อุตสาหกรรมเคมีอินทรีย์พื้นฐานที่ได้จากน้ ามันและก๊าซ อุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล การเพาะปลูก การป่าไม้ อุตสาหกรรมการประมง อุตสาหกรรมโทรคมนาคมและ
การสื่อสาร และอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเล  
 
สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะได้รับนั้นจะอยู่ในรูปแบบของการยกเว้นภาษี ซึ่งสูงสุดร้อยละ 100 
และต่ าสุดร้อยละ 10 ของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่มีผลบังคับ โดยให้การยกเว้นเป็นระยะเวลา
ตั้งแต่ห้าถึงสิบห้าปีนับตั้งแต่บริษัทได้ประกอบกิจการในเชิงพาณิชย์ 

 
บรรษัทจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้ เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
 
(1) ก่อตั้งหลังจากวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 2011 
(2) มีแผนการลงทุนเป็นจ านวน 1,000,000,000,000 รูเปียห์หรือมากกว่า 
(3) ปฏิบัติตามข้อก าหนดทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (debt to 

equity ratio)  และ 
(4) มีเงินฝากอย่างน้อยร้อยละ 10 ของมูลค่าแผนการลงทุน โดยฝากไว้กับธนาคารใน

ประเทศอินโดนีเซีย และจะต้องไม่ถอนเงินจ านวนดังกล่าวก่อนที่จะบรรลุแผนการลงทุน  
 

(7)  ภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิต (Custom and excise)  
อัตราภาษีน าเข้าที่มีการเรียกเก็บในประเทศอินโดนีเซียมีหลายอัตรา เริ่มตั้งแต่ร้อยละ 0 ไปจนถึง
ร้อยละ 150 ของราคาศุลกากรของสินค้าน าเข้า   ในการก าหนดราคาศุลกากรของสินค้าบาง
ประเภท  กรมศุลกากรของประเทศอินโดนีเซียจะใช้ราคาต้นทุน ประกันภัย และค่าระวาง (CIF) 
เป็นฐานในการค านวณ  
 
เราทราบมาว่าประเทศอินโดนีเซียได้ด าเนินมาตราผ่อนปรนในเรื่องการช าระภาษีน าเข้าส าหรับ
สินค้าที่มีส่วนประกอบของสินค้าจากประเทศในกลุ่มอาเซียนร้อยละ 40 ข้ึนไป และเป็นสินค้าที่
ขนส่งโดยตรงระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน   มาตรการผ่อนปรนดังกล่าวเป็นผลโดยตรงจาก
การบังคับใช้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ค.ศ. 2010  
นอกเหนือจากประเทศในกลุ่มอาเซียนแล้ว ประเทศอินโดนีเซียยังได้ลงนามในข้อตกลงต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการยกเว้นอัตราภาษีน าเข้า เช่น: 

 
1. เขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน 
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 2. เขตการค้าเสรีอาเซียน - เกาหล ี
3. เขตการค้าเสรีอาเซียน - อินเดีย 
4. เขตการค้าเสรีอาเซียน - ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์  
5. ข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างอินโดนีเซียกับญี่ปุ่น 

 
ภาษีส่งออกที่ใช้บงัคับในประเทศอินโดนีเซียค านวณจากอัตราร้อยละของราคาศุลกากรหรืออัตรา
อากร/จ านวนเงินในสกุลเงินบางสกุล   อธิบดีกรมศุลกากรและสรรพสามิตของอินโดนีเซียจะเป็น
ผู้ก าหนดราคาศุลกากร โดยเป็นไปตามหลักการการก าหนดราคาสินค้าต่อหน่วยที่ค านวณจาก
ราคาสินค้าของผู้ที่ส่งออกสินค้าประเภทนั้นเป็นจ านวนมากที่สุด (benchmark pricing) 

 
สินค้าบางประเภทถูกก าหนดให้ต้องเสียภาษีสรรพสามิต เนื่องจากเป็นสินค้าที่ต้องถูกควบคุม
เพราะส่งผลเสียหายต่อสังคมโดยรวม  สินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตในประเทศอินโดนีเซีย
ได้แก่: (1)  เอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) (2) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ (3) ผลิตภัณฑ์ที่
ท าจากใบยาสูบ   

 
4.5 การเงินและการธนาคาร (Banking and finance)  

(1) ธุรกิจการธนาคาร (Banking business)  
 

กฎหมายล าดับที่ 7 ปี ค.ศ. 1992 ว่าด้วยการธนาคาร (Law No. 7 of 1992 on Banking) แก้ไข
เพิ่มเติมโดยกฎหมายล าดับที่ 10 ปี ค.ศ. 1998 (Law No. 10 of 1998)   เป็นกฎหมายหลักท่ี
ก ากับดูแลธุรกิจการธนาคารในประเทศอินโดนีเซีย กฎหมายฉบับนี้ให้นิยามค าว่าธนาคารว่าคือ
หน่วยงานทางธุรกิจที่รวบรวมเงินทุนจากประชาชนในรูปแบบเงินฝาก และให้เงินทุนแก่
ประชาชนในรูปแบบของสินเช่ือ และ/หรือรูปแบบอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการยกระดับ
มาตรฐานการครองชีพของประชาชน232  

 
ธนาคารแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ (ก) ธนาคารพาณิชย์ และ (ข) ธนาคารท้องถิ่น (rural 
bank)  

 
ความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างธนาคารพาณิชย์และธนาคารท้องถิ่นนั้นอยู่ที่ธุรกิจที่ด าเนินการ 
กล่าวคือ ธนาคารท้องถิ่นอาจจะไม่มีธุรกิจเงินฝากและมีขอบเขตในการด าเนินธุรกิจที่จ ากัด (ไม่

                                                           
232 วรรค 2 มาตรา 1 ของ กฎหมายฉบับที ่7 ค.ศ. 1992 ว่าด้วยการธนาคาร (Law No. 7 of 1992 on Banking) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎหมายฉบับที่ 
10 ค.ศ. 1998 (Law No. 10 of 1998) (ธนาคารคอืหน่วยงานทางธรุกิจทีร่วบรวมเงินทุนจากสาธารณชนในรูปแบบของเงนิฝาก และให้เงนิทนุแก่
สาธารณชนในรูปแบบของสนิเชือ่ และ/หรอืรูปแบบอืน่ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชน)  
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 สามารถให้บริการธุรกรรมการช าระเงินได้)233  กฎหมายล าดับที่ 7 ปี ค.ศ. 1992 ว่าด้วยการ
ธนาคาร (Law No. 7 of 1992 on Banking) ตามที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎหมายล าดับท่ี 10 ปี 
ค.ศ. 1998 (Law No. 10 of 1998) อนุญาตให้ธนาคารท้องถิ่นสามารถด าเนินธุรกรรมดังต่อไปนี้
ได้   
(ก) รวบรวมเงินจากประชาชนในรูปแบบของเงินฝากประเภทต่างๆ เช่น เงินฝากประเภท

ก าหนดระยะเวลา เงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือ เงินฝากในรูปแบบอื่นในลักษณะ
เดียวกัน 

(ข) ให้สินเชื่อ 
(ค) ให้เงินกู้และฝากเงิน โดยอิงจากหลักชะรีอะฮ์ (ประมวลข้อปฏิบัติต่างๆ ของกฎหมาย

ศาสนาอิสลาม) และเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีธนาคารแห่งประเทศอินโดนีเซียก าหนด และ 
(ง) ฝากเงินโดยฝากในรูปแบบของใบรับรองของธนาคารแห่งประเทศอินโดนีเซีย (SBI), เงิน

ฝากประเภทก าหนดระยะเวลา, ใบรับรองเงินฝาก และ/หรือในรูปแบบเงินฝากออม
ทรัพย์กับธนาคารอื่นๆ 234 

 
ธนาคารอาจจะประกอบธุรกิจตามธรรมเนียมปฏิบัติเดิมที่สืบทอดกันมาหรือตามหลักชะรีอะฮ์ก็
ได้ (ประมวลข้อปฏิบัติต่างๆ ของกฎหมายศาสนาอิสลาม) ในกรณีการด าเนินการตามหลักชะรี
อะฮ์นั้น จะมีกฎหมายที่ควบคุมเรื่องนี้โดยเฉพาะ กล่าวคือ กฎหมายล าดับที่ 21 ปี ค.ศ. 2008 ว่า
ด้วยการธนาคารตามหลักชะรีอะฮ์ (Law No. 21 of 2008 on Sharia Banking) 
 
ในเรื่องของเงินทุน ธนาคารพาณิชย์ต้องมีทุนช าระแล้วอย่างน้อย 3 ล้านล้านรูเปียห์ในวันท่ีจัดตั้ง  
ส่วนข้อก าหนดเรื่องทุนช าระแล้วส าหรับธนาคารท้องถิ่นจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสถานท่ีตั้ง
ของธนาคารท้องถิ่น โดยทุนช าระแล้วส าหรับธนาคารท้องถิ่นจะเริ่มตั้งแต่สี่พันล้านรูเปียห์ไป
จนถึงหนึ่งหมื่นสี่พันล้านรูเปียห์ 

 
หน่วยงานก ากับดูแลและควบคุมอุตสาหกรรมการเงินและกิจการธนาคารพาณิชย์ ( the 
Financial Service Authority/ Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)) จะเป็นผู้ก ากับดูแลการ
ด าเนินธุรกิจของธนาคารต่างๆ   กฎหมายล าดับท่ี 21 ปี ค.ศ. 2011 ว่าด้วย OJK (Law No. 21 
of 2011 on OJK) ก าหนดให้ OJK มีอ านาจในการควบคุมและก ากับดูแลธนาคารในเรื่อง
ดังต่อไปนี้:  

 

                                                           
233 “Ikhtisar Perbankan – Institusi Perbankan di Indonesia”, http://www.ojk.go.id/lembaga-perbankan, เข้าถึงข้อมูลเมือ่วันที่ 28 
ธันวาคม ค.ศ.2015. 
234 มาตรา 13 ของกฎหมายล าดับที่ 7 ปี ค.ศ. 1992 ว่าด้วยการธนาคาร (Law No. 7 of 1992 on Banking) แก้ไขเพิ่มเตมิโดยกฎหมายล าดับที่ 10 ปี 
ค.ศ. 1998 (Law No. 10 of 1998) 
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 1. การจัดระเบียบธนาคารพาณิชย์ ได้แก่ การให้ใบอนุญาตในการก่อตั้งธนาคาร การเปิด
ส านักงานสาขา ข้อบังคับ แผนการท างาน การเป็นเจ้าของกิจการธนาคาร การบริหาร
จัดการกิจการและการจัดการทรัพยากรบุคคล การควบรวมกิจการอื่นเข้ากับกิจการ
ธนาคาร การรวมกิจการธนาคารเข้าด้วยกันและการเข้าซื้อกิจการธนาคาร และการเพิก
ถอนใบอนุญาตประกอบกิจการธนาคาร และที่มาของแหล่งเงินทุน ความพร้อมของ
เงินทุน และการประกอบกิจการในด้านการให้บริการ  

 
2. ระดับความมั่นคงของธนาคาร ได้แก่ สภาพคล่อง ความสามารถในการช าระหนี้ คุณภาพ

สินทรัพย์  อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (capital adequacy ratio) เงิน
ส ารองสินเช่ือสูงสุด (maximum credit provision) อัตราส่วนสินเช่ือต่อเงินฝาก และ
เงินส ารองของธนาคาร รายงานของธนาคาร ระบบข้อมูลลูกหนี้ การทดสอบทางด้าน
สินเช่ือ และมาตรฐานการบัญชีของธนาคาร  

 
3. หลักการก ากับดูแลที่ดีของธนาคาร ได้แก่ การบริหารความเสี่ยง การก ากับดูแลกิจการที่

ดี (corporate governance) หลักการเรื่องการขอทราบข้อมูลลูกค้า (know-you-
customer principle) และการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและป้องกันการ
จัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้ายและอาชญากรรมทางธนาคาร และ 

 
4. การสืบสวนสอบสวนที่เกี่ยวกับธนาคาร   

 
(2) สถาบันทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-bank financial institutions)  

นอกจากธนาคารแล้ว ยังมีสถาบันทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารอีกหลายประเภท ตัวอย่างของ
สถาบันทางการเงินดังกล่าวที่จะกล่าวในที่นี้ ได้แก่ บริษัทประกันภัย บริษัทกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญ และสถาบันจัดหาเงินทนุ  
 
(ก) บริษัทประกันภัย (Insurance Company) 

กฎหมายล าดับท่ี 40 ปี ค.ศ. 2014 ว่าด้วยประกันภัย (Law No. 40 of 2014 on 
Insurance) เป็นกฎหมายที่ควบคุมบริษัทประกันภัย   โดยทั่วไปแล้ว ธุรกิจประกันภัย
ประกอบด้วยการประกันวินาศภัย การประกันชีวิต และการประกันภัยต่อ235  เราขอแจ้ง
ให้ทราบว่า:  

 

                                                           
235 “Asuransi” http://www.ojk.go.id/asuransi, เข้าถึงข้อมูลเมือ่วนัที ่28 ธันวาคม 2558 
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 1) บริษัทประกันวินาศภัยอาจจะประกอบแค่กิจการ (ก) ธุรกิจประกันวินาศภัย 
รวมถึงประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และ (ข) ธุรกิจประกัน
ความเสี่ยงภัยต่อให้กับบริษัทประกันวินาศภัยรายอื่น 

2) บริษัทประกันสุขภาพอาจประกอบแค่กิจการประกันสุขภาพ รวมถึงธุรกิจประกัน
ชีวิตแบบบ านาญ ธุรกิจประกันสุขภาพ และธุรกิจประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
และ  

3) บริษัทประกันภัยต่อสามารถประกอบได้เพียงแค่ธุรกิจประกันภัยต่อเท่านั้น 
 

บริษัทประกันภัยจะต้องอยู่ในรูปแบบของ PT หรือสหกรณ์  ส าหรับข้อก าหนดด้าน
เงินทุน บริษัทประกันภัยจะต้องมีทุนช าระแล้วอย่างน้อย  

 
1)  1 แสนล้านรูเปียห์เมื่อจัดตั้งบริษัท ส าหรับบริษัทประกันวินาศภัย หรือบริษัท

ประกันชีวิต  
2)  2 แสนล้านรูเปียห์เมื่อจัดตั้งบริษัท ส าหรับบริษัทประกันภัยต่อ  

 
ส าหรับบริษัทประกันภัยที่ประกอบธุรกิจตามหลักชะรีอะฮ์  ทุนช าระแล้วข้ันต่ าที่จะต้อง
มีคือ 

 
1)  5 หมื่นล้านรูเปียห์ส าหรับบริษัทประกันวินาศภัย หรือบริษัทประกันชีวิต  
2)  1 แสนล้านรูเปียห์ส าหรับบริษัทประกันภัยต่อ 

 
บริษัทต่างชาติสามารถถือหุ้นในบริษัทประกันภัยที่อยู่ในรูปแบบ PT ได้ไม่เกินร้อยละ 80  
ของหุ้นทั้งหมดในบริษัทประกันภัยดังกล่าว  โดยที่บริษัทต่างชาติดังกล่าวจะต้อง
ประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงกับบริษัทประกันภัย หรือเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยมี
รายได้หลักจากการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (holding company) ที่มีบริษัทย่อยท่ีประกอบ
ธุรกิจในลักษณะเดียวกับบริษัทประกันภัย 

 
ในการประกอบธุรกิจ บริษัทประกันภัยจะต้องขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจาก OJK 
ก่อน  

 
(ข) กองทุนบ าเหน็จบ านาญ (Pension Fund) 

กฎหมายล าดับท่ี 11 ปี ค.ศ. 1992 ว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญ (Law No. 11 of 
1992 on Pension Fund) (“กฎหมายล าดับที่ 11 ปี ค.ศ. 1992”) เป็นกฎหมายที่
ควบคุมดูแลเรื่องกองทุนบ าเหน็จบ านาญกองทุนบ าเหน็จบ านาญถือเป็นหน่วยงานตาม
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 กฎหมายที่บริหารจัดการและด าเนินการโครงการที่ให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
บ านาญ  กฎหมายล าดับที่ 11 ปี ค.ศ. 1992 ก าหนดประเภทของกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญไว้สองประเภทดังต่อไปนี้  

 
(ก)  กองทุนบ าเหน็จบ านาญที่นายจ้างจัดตั้งขึ้น – กองทุนบ าเหน็จบ านาญที่นายจ้าง

จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ลูกจ้างของตน และ 
(ข)  กองทุนบ าเหน็จบ านาญที่จัดตั้งโดยสถาบันการเงิน  

 
ส าหรับข้อมูลในส่วนนี้ เราจะกล่าวถึงกองทุนบ าเหน็จบ านาญที่จัดตั้งโดยสถาบันการเงิน
เท่านั้น  
 
กฎหมายล าดับที่ 11 ปี ค.ศ. 1992 ก าหนดนิยามของกองทุนบ าเหน็จบ านาญที่จัดตั้งโดย
สถาบันการเงินไว้ว่าคือกองทุนบ าเหน็จบ านาญที่จัดตั้งโดยธนาคารหรือบริษัทประกัน
ชีวิต เพื่อบริหารจัดการแผน     เงินบ านาญชนิดก าหนดเงินสมทบ (Defined 
Contribution Pension Plan (DCPP)  กองทุนบ าเหน็จบ านาญที่จัดตั้งโดยสถาบัน
การเงินเป็นนิติบุคคลที่แยกเป็นต่างหากออกมาจากธนาคารหรือบริษัทประกันชีวิตที่เป็น
ผู้จัดตั้งกองทุนดังกล่าว   
 
การจัดตั้งกองทุนบ าเหน็จบ านาญที่จัดตั้งโดยสถาบันการเงินนั้นจะต้องได้รับอนุมัติจาก 
OJK ก่อน   ผู้ก่อตั้งกองทุนจะต้องยื่นค าขอรับอนุมัติพร้อมกับแนบกฎระเบียบของ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญเพื่อยื่นต่อ OJK เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนตั้งกองทุนดังกล่าว   

 
ลูกจ้างและผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวสามารถเข้าร่วมกองทุนบ าเหน็จบ านาญที่จัดตั้งโดย
สถาบันการเงินได้  ผู้เข้าร่วมมีสิทธิได้รับเงินสมทบที่ตนส่งเข้ากองทุน พร้อมผลประโยชน์
ที่ได้จากเงินสมทบดังกล่าว (development gain) นับจากวันท่ีได้รับการลงทะเบียนกับ
กองทุนดังกล่าว  
 
ตามข้อบังคับ OJK ฉบับที่ 3/ POJK.05/ ค.ศ.2015 (OJK Regulation No. 
3/POJK.05/2015) กองทุนบ าเหน็จบ านาญได้รับอนุญาตให้ลงทุนในตราสารบาง
ประเภทเท่านั้น เช่น เงินฝากธนาคาร เงินฝากเผื่อเรียกที่ฝากไว้กับธนาคาร เงินฝาก
ประจ าในธนาคาร ใบรับรองเงินฝากในธนาคาร หลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคารแห่ง
ประเทศอินโดนีเซีย (Bank Indonesia) หลักทรัพย์รัฐบาล หุ้นที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์อินโดนีเซีย ตราสารหนี้ระยะปานกลาง หลักทรัพย์หรือตราสารหนี้ที่ออกโดย
มีสินทรัพย์เป็นประกัน (asset backed securities) การลงทุนโดยตรงในประเทศ
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 อินโดนีเซียและต่างประเทศ และการลงทุนโดยตรงในที่ดิน และ/หรือสิ่งปลูกสร้างใน
ประเทศอินโดนีเซีย  
 
กองทุนบ าเหน็จบ านาญไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวลงทุน   

 
(ค) สถาบันปล่อยสินเช่ือ (Financing institutions)  

ข้อบังคับประธานาธิบดีฉบับท่ี 9 ค.ศ. 2009 (President Regulation No. 9 of 2009) 
ก าหนดนิยาม    ค าว่า สถาบันปล่อยสินเช่ือ ว่าคือหน่วยงานทางธุรกิจที่ด าเนินการด้าน
การเงิน โดยจัดหาเงินทุนและ/หรือสินค้าทุน (capital goods)   สถาบันปล่อยสินเช่ือ
ประกอบไปด้วย  

 
1) บริษัทปล่อยสินเช่ือที่ประกอบธุรกิจให้ เช่า ( leasing), ธุรกิจแฟ็กเตอริ ง 

(factoring), บัตรเครดิต และ/หรือสินเช่ือเพื่อผู้บริโภค 
 
2) บริษัทที่ประกอบกิจการการร่วมลงทุนในบริษัทอื่น (venture capital 

companies) โดยธุรกิจของบริษัทอาจจะรวมถึงการลงทุนในหุ้น (equity 
participation), การลงทุนในตราสารประเภทกึ่งหนี้กึ่งทุน (quasi equity 
participation) และ/หรือการแบ่งปันก าไรจากการปล่อยสินเช่ือ (profit sharing 
based financing) 

 
3) บริษัทปล่อยสินเช่ือเพื่อการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โดยธุรกิจของบริษัทอาจจะ

รวมถึง การปล่อยสินเช่ือให้โครงการโครงสร้างพื้นฐานโดยตรง, การปล่อยสินเช่ือ
ให้โครงการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อน าไปช าระสินเช่ือเดิม (refinancing) และการ
ปล่อยสินเช่ือในรูปแบบของสินเชื่อด้อยสิทธิส าหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐาน 
(subordinated loan for infrastructure project)    เพื่อสนับสนุนการด าเนิน
ธุรกิจ  บริษัทปล่อยสินเช่ือเพื่อการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสามารถยกระดับการ
ให้บริการด้านสินเช่ือของตนได้ โดยให้การรับประกันการปล่อยสินเช่ือส าหรับ
โครงสร้างพื้นฐาน, ให้บริการให้ค าปรึกษา, การลงทุนในหุ้น, จัดหาตลาดทางการ
เงินที่ เกี่ยวข้องกับการปล่อยสินเช่ือเพื่อการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ
แลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้ (swap market) และ/หรือประกอบกิจกรรมใดๆ หรือ
จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกประเภทอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปล่อยสินเช่ือเพื่อ
การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงการคลัง)  
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 สถาบันปล่อยสินเช่ือจะต้องด าเนินธุรกิจในรูปแบบ PT หรือสหกรณ์  นักลงทุนต่างชาติ
สามารถถือหุ้นในสถาบันการเงินท่ีด าเนินธุรกิจในรูปแบบ PT ได้สูงสุดร้อยละ 85 ของ
จ านวนหุ้นทั้งหมดของสถาบันดังกล่าว   

 
4.6 การฟอกเงิน (Money laundering)  

กฎหมายล าดับที่ 8 ปี ค.ศ. 2010 ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมการฟอกเงิน (Law No. 
8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering Crime) (“กฎหมาย
ล าดับที่ 8/ ค.ศ. 2010”) เป็นกฎหมายที่ควบคุมเรื่องการฟอกเงินในประเทศอินโดนีเซีย   บทบัญญัติ
บางส่วนที่ระบุในกฎหมายฉบับนี้ ได้แก่:  
 
(1) การกระท าที่ถือว่าเป็นอาชญากรรมการฟอกเงิน   

เช่น การน าทรัพย์สินท่ีได้มาจากการกระท าความผิดทางอาญาออกวางจ าหน่าย รวมทั้งการโอน 
ใช้ ให้ หรือแลกเปลี่ยนทรัพย์สินดังกล่าว โดยที่มีมาตรการลงโทษทางอาญาต่อการกระท า
ดังกล่าว  ตัวอย่างการกระท าที่ต้องรับผิดทางอาญาได้แก่ การทุจริต การติดสินบน การกระท าที่
เกี่ยวกับยาเสพติด การลักลอบน าเข้าแรงงานอย่างผิดกฎหมาย การลักลอบน าคนเข้าเมืองอย่าง
ผิดกฎหมาย  การกระท าความผิดทางอาญาในเรื่องที่เกี่ยวกับการธนาคาร ตลาดทุน ประกันภัย 
ศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีอากร การป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรทางทะเลและการประมง 
การค้ามนุษย์ การก่อการร้าย การพนัน การค้าประเวณี และการกระท าความผิดทางอาญาอื่นๆที่
ต้องโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปีขึ้นไป เป็นต้น  

 
(2) การกระท าความผิดทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมการฟอกเงิน  

เช่น การไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ในการรักษาความลับให้กับเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายล าดับท่ี 8/ปี ค.ศ. 2010   การที่กรรมการ กรรมาธิการ หรือลูกจ้าง
ของฝ่ายที่เป็นผู้รายงานข้อมูลได้เปิดเผยข้อมูลให้แก่ฝ่ายที่เป็นผู้รับรายงานทราบในเรื่องที่
เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินท่ีต้องสงสัย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ได้จัดเตรียมเพื่อยื่นหรือท่ี
ได้ยื่นต่อศูนย์วิเคราะห์และรายงานธุรกรรมทางการเงินของอินโดนีเซีย ( the Financial 
Transaction Report and Analysis Centre)/Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (“PPATK”) 
 

(3) หน้าที่ในการรายงานธุรกรรมทางการเงิน  
ผู้ที่มีหน้าที่ต้องรายงานธุรกรรมทางการเงินได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้  
(ก)  ผู้ที่ให้บริการทางการเงิน ได้แก่ ธนาคาร บริษัทปล่อยสินเช่ือ บริษัทประกันภัย บริษัท

กองทุนบ าเหน็จบ านาญ ผู้จัดการการลงทุน โรงรับจ าน า ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และ  

http://www.dfdl.com/


 
  
 
 

กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการค้าและการลงทุน 

  หน้า 117 

DFDL (Thailand) Ltd. 

บริษัท ดีเอฟดีแอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
No. 3 Rajanakarn Building, AA Floor, 
South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, 
Bangkok 10120 Thailand  
t: +662 059 4090 f:  +662 059 4099 
www.dfdl.com e: thailand@dfdl.com 
 

 (ข) ผู้ให้บริการสินค้า/บริการ รวมถึงบริษัท/นายหน้าด้านอสังหาริมทรัพย์ ตัวแทนจ าหน่าย
ยานยนต์ ตัวแทนจ าหน่ายอัญมณี เครื่องประดับท่ีท ามาจากเพชรพลอย และโลหะมีค่า 
ตัวแทนจ าหน่ายของโบราณ งานศิลปะ และบริษัทที่ให้บริการประมูลสินค้า236  

 
(4) หน้าที่ในการน าหลักการเรื่องการขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า (know your customer) ไป

ปฏิบัติกับฝ่ายที่เป็นผู้รายงานข้อมูล 
 
(5) การขนส่งเงินและตราสารทางการเงินอื่นๆ เข้าไปในหรือออกจากเขตศุลกากรของประเทศ

อินโดนีเซีย  
กฎหมายล าดับท่ี 8/ปี ค.ศ. 2010 ก าหนดให้ผู้ใดก็ตามที่ขนส่งเงินสกุลรูเปียห์และ/หรือเงินตรา
ต่างประเทศ และ/หรือตราสารทางการเงินอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในรูปแบบของเช็ค เช็คเดินทาง ตั๋วสัญญา
ใช้เงิน ตั๋วแลกเงินของธนาคารที่มีมูลค่า 100 ล้านรูเปียห์ขึ้นไปหรือเทียบเท่าเข้ามาหรือออกจาก
เขตศุลกากรของประเทศอินโดนีเซียจะต้องแจ้งให้กรมศุลกากรทราบ  

 
(6) หน้าที่ของ PPATK   

PPATK เป็นองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมการฟอกเงิน   ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  PPATK มีอ านาจหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น   
(ก) ขอรับและได้มาซึ่งข้อมูลทั้งข้อมูลดิบและข้อมูลที่ได้รับการประมวลแล้วจากหน่วยงาน

รัฐบาล และ/หรือหน่วยงานเอกชนที่มีอ านาจจัดการข้อมูลทั้งสองประเภทดังกล่าว 
รวมถึงจากหน่วยงานรัฐบาล และ/หรือหน่วยงานเอกชนที่ได้รับรายงานจากผู้ประกอบ
อาชีพในบางสาขาอาชีพ  

(ข) ก าหนดมาตรฐานในการระบุว่าธุรกรรมทางการเงินใดเป็นธุรกรรมที่ต้องสงสัย  
(ค) เป็นตัวแทนรัฐบาลในองค์กรระหว่างประเทศและในการประชุมนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับ

การป้องกันอาชญากรรมการฟอกเงิน  
(ง) ให้ค าแนะน าแก่รัฐบาลในเรื่องการด าเนินการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมการฟอก

เงิน  
(จ) สอบบัญชี  
(ฉ) ตักเตือนผู้ที่มีหน้าที่รายงานข้อมูลที่ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ในการรายงานข้อมูล  
(ช) ให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานท่ีมีอ านาจในการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจของผู้ที่มี

หน้าที่รายงานข้อมูล  
(ซ) ขอผู้ให้บริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องยุติธุรกรรมทางการเงินที่ต้องสงสัย 

                                                           
236 กฎกระทรวงการคลังล าดับที่ 176/ PMK. 06/2010 ว่าด้วยบริษัทที่ให้บรกิารประมลูสินค้า ตามที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงการคลัง
ล าดับที่ 160/PMK 06/2013 ก าหนดนิยามค าว่า บริษัทที่ให้บริการประมลูสินค้า วา่หมายถึง องคก์รอนิโดนเีซียที่จัดตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายใน
รูปแบบของบริษัทจ ากัด ซึ่งจดัตั้งขึน้เพือ่ด าเนินธุรกิจประมูลสนิค้าโดยเฉพาะ  
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 (7) การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและพยาน  
PPTAK, พนักงานสืบสวน, พนักงานอัยการ, ผู้พิพากษา และทนายความมีหน้าที่ต้องปกปิดข้อมูล
ของฝ่ายที่รายงานข้อมูลและผู้แจ้งเบาะแสกรณีการฟอกเงิน มิให้ผู้ใดได้ล่วงรู้   นอกจากนี้ ผู้ใดก็
ตามที่ รายงานเบาะแสเกี่ยวกับอาชญากรรมการฟอกเงินมีสิทธิได้รับการคุ้มครองพิเศษจาก
รัฐบาลจากการ คุกคามที่เป็นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และครอบครัว ที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
บุคคลดังกล่าว    

 
4.7 กฎหมายว่าด้วยการแลกเปลี่ยนตราสารและการแลกหุ้น (Law of instrument exchange and 

stock exchange)  
กฎหมายล าดับท่ี 8 ปี ค.ศ. 1995 ว่าด้วยตลาดทุน (Law No. 8 of 1995 on Capital Market) 
(“กฎหมายล าดับที่ 8/ ค.ศ. 1995”) มีบทบัญญัติที่ส าคัญว่าด้วยตลาดทุนและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับตลาดทุน  กฎหมายฉบับนี้นิยามค าว่า ตลาดทุน ว่าคือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น
แก่ประชาชนและการค้าหลักทรัพย์, บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
หลักทรัพย์ที่ได้ออกขายให้แก่ประชาชน รวมไปถึงบรรดาสถาบันและอาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
หลักทรัพย์    โดยที่กฎหมายล าดับท่ี 8/ ค.ศ. 1995 น้ีได้ให้นิยามค าว่าหลักทรัพย์ ไว้ว่าคือ ตั๋วสัญญาใช้
เงิน, ตราสารทางพาณิชย์ (commercial paper), หุ้น, ตราสารหนี้ (bonds), หลักฐานการเป็นหนี้ 
(evidence of indebtness), หน่วยร่วมลงทุนตามสัญญาลงทุน (participation units of collective 
investment contract), สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า, สัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์ล่วงหน้า 
(Derivatives of Securities) 
 
ตราสารอนุพันธ์คือสิทธิ์ท่ีเกิดจากหนี้หรือตราสารทุน เช่น สิทธิซื้อขาย (option) หรือใบส าคัญแสดงสิทธิ 
(warrant) ที่จะซื้อหน่วยลงทุน  โดยสิทธิซื้อขาย (option) เป็นสิทธิในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตาม
จ านวน ราคา และภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้  ส่วนใบส าคัญแสดงสิทธิ (warrant) คือตราสารของ
บริษัทใดบริษัทหนึ่งที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการซื้อหลักทรัพย์ตามราคาที่ก าหนด โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือในการซื้อ
หลักทรัพย์หลังจากออกตราสารไปแล้ว 6 เดือนหรือหลังจากนั้น  

 
ในอดีต คณะกรรมการตลาดทุน (Capital Market Supervisory Board/Badan Pengawas Pasar 
Modal (BAPEPAM)) เป็นผู้ควบคุมดูแลการด าเนินการต่างๆ ในตลาดทุน   แต่หลังจากท่ีได้ตรากฎหมาย
ล าดับที่ 21 ปี ค.ศ. 2011 ว่าด้วย OJK ขึ้น   OJK จึงเข้ามามีบทบาทแทน BAPEPAM   BAPEPAM 
(ในช่วงที่ยังมีบทบาทในการก ากับดูแลตลาดทุน) และ OJK ได้ร่วมกันออกกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับตลาดทุนเพื่อน าบทบัญญัติของกฎหมายล าดับที่ 8/ ค.ศ. 1995 มาบังคับใช้  

 
นอกจาก OJK แล้ว  หน่วยงานท่ีท าหน้าที่ช าระราคา (clearing guarantee institutions)  ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์กลาง (central securities depository) บริษัทหลักทรัพย์ หน่วยงานท่ีท าหน้าที่สนับสนุน
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 การด าเนินการของตลาดทุน237  ผู้ที่ประกอบอาชีพท่ีสนับสนุนการด าเนินการของตลาดทุน238   ผู้ออก
หลักทรัพย์ และนักลงทุน ยังถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทในตลาดทุนของประเทศอินโดนีเซียด้วยเช่นกัน 

 
5. กฎหมายที่ดินและการก าหนดพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 
หลักการทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายทีด่ิน 
กฎหมายที่ดินของประเทศอินโดนีเซียมีแหล่งที่มาที่ส าคัญคือกฎหมายล าดับที่ 5 ค.ศ. 1960 ว่าด้วยหลักการ
พื้นฐานของการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร (Law No. 5 of 1960 on Basic Principles of Agrarian) (“กฎหมายว่า
ด้วยการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร”) กฎหมายว่าด้วยการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรเป็นกฎหมายที่บัญญัติหลักการ
พื้นฐานแห่งกฎหมายที่ดิน เช่นสิทธิของรัฐในการควบคุมที่ดิน น้ า และน่านฟ้า การยอมรับสิทธิตามกฎหมาย
จารีตประเพณี บทบัญญัติทั่วไปเกี่ยวกับการจดทะเบียนที่ดิน และที่ส าคัญที่สุดก็คือประเภทของสิทธิในที่ดิน 
 
กฎหมายว่าด้วยการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรก าหนดสิทธิในที่ดินไว้หลายประเภท ซึ่งเป็นสิทธิอันเป็นที่ยอมรับใน
ประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่  
(1) สิทธิในความเป็นเจ้าของหรือกรรมสิทธ์ิ (right of ownership/ hak milik) 

เป็นสิทธิที่สามารถตกทอดแก่ทายาทได้ และเป็นสิทธิอันเป็นที่ยุติและสมบูรณ์ที่สุดที่บุคคลพึงมีเหนือ
ที่ดิน  สิทธิ Hak Milik นี้จ ากัดไว้เฉพาะบุคคลธรรมดาชาวอินโดนีเซียและนิติบุคคลบางประเภทเท่านั้น 
ซึ่งรัฐบาลจะเป็นผู้ก าหนด239 (แต่ไม่มีผลบังคับกับชาวต่างชาติที่ประกอบธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย)  

                                                           
237 ตามกฎหมายล าดับที ่ 8/ ปี ค.ศ. 1995 หน่วยงานที่ท าหน้าที่สนับสนนุการด าเนินการของตลาดทนุประกอบไปด้วย (1) ผู้รับฝากทรัพย์สิน 
(Custodian)  (2) ส านกังานบริหารจัดการหลักทรัพย์ (security administration bureau) และ (3) ทรัสตี (trustee)  
ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ด าเนนิการในฐานะผูร้ับฝากทรัพย์สินได้คือ หน่วยงานทีท่ าหน้าที่ช าระราคา บริษัทหลกัทรัพย์ และธนาคารพาณิชย์ ที่ได้รับอนุญาต
จาก OJK  ตัวอย่างหน้าที่ของผูร้ับฝากทรพัย์สินได้แก่ รับฝากหลกัทรัพย์หรือสนิทรัพย์อื่นๆ ของเจ้าของบัญชทีี่มีบัญชีไว้กับผู้รับฝากทรัพย์สิน รวมถึง 
รับเงินปันผล ดอกเบ้ีย และสทิธิอืน่ๆ เพือ่น าไปช าระค่าซ้ือหลกัทรัพย์ และท าหนา้ที่เป็นตัวแทนของเจ้าของบัญชีตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาระหว่างผู้รับ
ฝากทรัพย์สินและเจ้าของบัญชี   
หน่วยงานบริหารจัดการหลกัทรัพย์ จะตอ้งเป็นบริษัทจ ากัดที่ได้รับอนญุาตจาก OJK มหีน้าที่ในการด าเนนิการจดแจ้งแสดงความเป็นเจ้าของหลกัทรัพย์ 
และการกระจายสิทธิในการซ้ือหุ้นออกใหมต่ามสัญญาระหว่างหน่วยงานบริหารจัดการหลักทรัพย์และบริษทัทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
ทรัสตีหมายถึงธนาคารพาณิชย์หรอืหน่วยงานอืน่ๆ ที่ได้รับอนุญาตจาก OJK ที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถอืหลักทรัพย์ในรูปแบบของหนี้สิน ทั้งในศาลและ
นอกศาล 
238 ตามกฎหมายล าดับที่ 8/ ปี ค.ศ. 1995  อาชีพที่สนับสนนุการด าเนินการของตลาดทุนประกอบไปด้วยนักบัญช ีที่ปรกึษากฎหมาย ผู้เจรจาตกลงใน
ธุรกจิประกันภัย (Adjuster) โนตารี่ และอาชีพอื่นๆ ตามทีก่ฎหมายก าหนด  ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนในตลาดทุน ผู้ที่ประกอบอาชีพต่างๆ ดังกล่าว
ทุกอาชีพจะต้องขึ้นทะเบียนกับ OJK และจะตอ้งปฏิบัติตามหลกัจริยธรรมและมาตรฐานทางอาชีพที่ก าหนดไว้โดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลอาชีพนั้นๆ 
ทั้งนี ้ ผู้ที่ประกอบอาชีพดังกล่าวจะต้องไม่ฝา่ฝืนกฎหมายและขอ้บังคับต่างๆ ที่มผีลบังคับใช้  ผูท้ี่ประกอบอาชีพที่สนับสนนุการด าเนินงานของตลาดทุน
จะต้องให้ความเห็นหรือค าตดัสินแก่ลกูความของตนในเรือ่งทีเ่กี่ยวกับการด าเนินการตา่งๆ ทีเ่กดิขึ้นในตลาดทุน โดยให้ความเห็นหรือค าตัดสนิอย่างเปน็
อิสระ ไม่ขึ้นต่อหนว่ยงานใด   
239 ข้อบังคับรฐัมนตรกีระทรวงกสิกรรม/ประธานส านกังานที่ดนิแห่งชาตฉิบับที่ 9 ปี ค.ศ. 1999 เกี่ยวกับขัน้ตอนในการให้และยกเลกิสิทธิเหนือที่ดิน
ของรฐัและสิทธิในการบริหารจัดการที่ดนิ ขอ้ที่ 8 ระบุว่า นิติบุคคลที่ไดร้ับอนญุาตให้ไดร้ับกรรมสทิธิเหนือที่ดนิ ประกอบไปด้วย 

(ก) ธนาคารของรัฐบาล 
(ข) หน่วยงานทางศาสนาและหนว่ยงานทางสงัคมที่รฐับาลเป็นผู้แต่งตั้ง  
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 (2) สิทธิในการก่อสร้าง (right to build/ hak guna bangunan หรือ “HGB”)  
เป็นสิทธิในการก่อสร้างและเป็นเจ้าของอาคารที่ตั้งอยู่เหนือที่ดิน โดยมีระยะเวลาสูงสุด 30 ปี (ต่อ
ระยะเวลาเพิ่มเติมได้สูงสุด 20 ปี)  บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลอินโดนีเซียสามารถถือครองสิทธิ HGB 
นี้ได้ รวมถึงนิติบุคคลอินโดนีเซียที่บุคคลต่างชาติเป็นเจ้าของ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทั้งหมดหรือบางส่วน  

 
(3) สิทธิในการเพาะปลูก (right to cultivate/ hak guna usaha) 

เป็นสิทธิในการเพาะปลูกในที่ดินที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐโดยตรง โดยมีระยะเวลาในการ
เพาะปลูกสูงสุด 25 ปี (หรือ 35 ปีส าหรับบริษัทที่ต้องการเวลาในการเพาะปลูกที่นานขึ้น) เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการเกษตรกรรม  การประมง และการผสมพันธุ์ปศุสัตว์ บุคคลและนิติบุคคลสัญชาติ
อินโดนีเซียสามารถถือครองสิทธิ Hak guna usaha ได้ สิทธิประเภทน้ีสามารถต่ออายุได้สูงสุด 25 ปี 

 
(4) สิทธิในการใช้ที่ดิน (right to use/ hak pakai)  

เป็นสิทธิในการใช้ และ/หรือเก็บเกี่ยวพืชผลในแปลงที่ดินที่อยู่ภายใต้การควบคุมโดยตรงของรัฐหรือ
บุคคลอื่น แต่ไม่ถือว่าเป็นการเช่าที่ดินหรือเป็นสัญญาในบริหารจัดการที่ดิน  บุคคลธรรมดาและนิติ
บุคคลอินโดนีเซีย หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานทางสังคมและศาสนา ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศ
อินโดนีเซีย  ส านักงานผู้แทนของบุคคลต่างประเทศ และผู้แทนของรัฐต่างประเทศ และผู้แทนของ
องค์กรระหว่างประเทศ สามารถได้รับสิทธิในการใช้ที่ดินนี้  โดยมีระยะเวลาสูงสุด 25 ปี หรือตราบ
เท่าที่ยังมีการใช้ที่ดินอยู่ แต่ส าหรับกรณีหลังจะมีผลบังคับเฉพาะกรณีที่สิทธิดังกล่าวให้ไว้กับบุคคลที่
ไม่ใช่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลอินโดนีเซีย  

 
รัฐบาลอินโดนีเซียได้ออกข้อบังคับรัฐบาลฉบับท่ี 103/ ค.ศ.  2015 เรื่องการเป็นเจ้าของบ้านพักหรือที่
พักอาศัยของคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย (Government Regulation No. 103 of 
2015 on Ownership of House or Residence by Foreigner Residing in Indonesia)240 โดยมี
วัตถุประสงค์ในเรื่องการพักอาศัยของคนต่างด้าวในประเทศอินโดนีเซียโดยเฉพาะ ตามข้อบังคับรัฐบาล
ฉบับนี้ คนต่างด้าวสามารถเป็นเจ้าของบ้านหรือห้องชุดได้ โดยสิทธิในการเป็นเจ้าของนี้เป็นสิทธิที่
เพิ่มเติมขึ้นมาจากสิทธิในการใช้ที่ดิน241   สิทธิในการใช้ที่ดินนี้มีอายุ 30 ปี และสามารถต่ออายุได้อีก20 
ปี หลังจากครบก าหนดระยะเวลาที่ต่ออายุ สิทธิในการใช้ที่ดินนี้สามารถต่ออายุและขยายระยะเวลา
ออกไปได้ตลอดชีพ242 

 
(5) สิทธิในการบริหารจัดการที่ดิน (Right of management of land) 

สิทธินี้เป็นสิทธิเกี่ยวข้องกับท่ีดินของรัฐ โดยรัฐได้มอบหมายอ านาจในการควบคุมที่ดินที่รัฐมีให้แก่ผู้ถือ
                                                           
240 http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Peraturan-Pemerintah/peraturan-pemerintah-republik-indonesia-
nomor-103-tahun-2015-61369. 
241 มาตรา 2 ของข้อบังคับรฐับาล ฉบับที่ 103 ค.ศ. 2015 
242 มาตรา 6 ของข้อบังคับรฐับาล ฉบับที่ 103 ค.ศ. 2015 
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 สิทธิในการบริหารจัดการที่ดิน 
 

เราขอแจ้งให้ทราบว่าสิทธิในท่ีดินดังกล่าวข้างต้นได้มาโดยการยื่นค าขอต่อส านักงานที่ดิน หรือการโอนสิทธิที่มี
ในปัจจุบัน (เช่น การซื้อและขาย) และหลังจากโอนสิทธิแล้ว ต้องจดทะเบียนการโอนสิทธิที่ส านักงานที่ดิน  
หลังจากได้ยื่นค าขอสิทธิในที่ดินต่อส านักงานท่ีดินแลว้ ส านักงานท่ีดินจะออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ยื่นค าขอ ซึ่งเป็น
หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิในที่ดิน 

 
กฎหมายว่าด้วยการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรนั้นมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากกฎหมายอื่นๆ ประการหนึ่งคือมี
บทบัญญัติก าหนดไว้ว่ากฎหมายที่ใช้บังคับกับกฎหมายที่ดนิของประเทศอินโดนีเซียเป็นกฎหมายจารีตประเพณี 
(ตราบเท่าที่กฎหมายจารีตประเพณีดังกล่าวไม่ขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์แห่งชาติและกฎหมายลายลักษณ์
อักษรของประเทศอินโดนีเซีย)  ดังนั้น เพื่อที่จะเข้าใจภาพรวมของกฎหมายที่ดินของประเทศอินโดนีเซีย จึงมี
ความจ าเป็นจะต้องเข้าใจกฎหมายจารีตประเพณีที่ใช้บังคับในเรื่องที่ดินในประเทศอินโดนีเซียด้วยเช่นกัน   
 
ในบรรดาหลักการของกฎหมายจารีตประเพณีทั้งหมด มีหลักการหนึ่งที่ส าคัญมาก โดยเฉพาะในเรื่องการ
ด าเนินการกับที่ดิน ซึ่งก็คือหลักการว่าด้วยความชัดเจนเป็นรูปธรรมและความเป็นที่สุด ( the principle of 
concrete and final)  หลักการนี้กล่าวไว้ว่าการด าเนินการกับที่ดินต้องมีความชัดเจนเป็นรูปธรรม 
(หมายความว่าจะต้องเกิดขึ้นจริง และมีประธานหมู่บ้านหรือหน่วยงานอ่ืนของภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องเป็นพยานรับรู้) 
และจะต้องมีลักษณะเป็นท่ีสุด (หมายความว่าจะต้องมีการช าระเงินเต็มจ านวน)  
 
ในเรื่องสิทธิต่างๆ ในที่ดินตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น โปรดสังเกตว่าสิทธิต่างๆ ดังกล่าวเป็นสิทธิที่ได้รับการ จด
ทะเบียนว่าเป็นสิทธิในที่ดิน กล่าวคือ สิทธิต่างๆ ดังกล่าวจะต้องจดทะเบียนกับส านักงานที่ดินที่มีเขตอ านาจ
เหนือต าแหน่งที่ตั้งของที่ดิน และส านักงานที่ดินที่เกี่ยวข้องจะออกหนังสือส าคัญเพื่อแสดงว่าผู้ถือมีสิทธิ
ประเภทใดเหนือที่ดิน 
 
เราขอแจ้งให้ทราบว่า นอกเหนือจากที่ดินที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว ยังมีที่ดินที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนกับ
ส านักงานที่ดิน ดังนั้น จึงเป็นที่ดินที่ไม่มีหนังสือส าคัญแสดงสิทธิเหนือที่ดิน243  ที่ดินที่ไม่ได้รับการจดทะเบียน
ดังกล่าวนั้นมีช่ือเรียกแตกต่างกันไปตามต าแหน่งที่ตั้งของที่ดิน  แต่ชื่อที่ใช้เรียกท่ีดินดังกล่าวโดยทั่วไปคือ girik  
 
ที่ดินที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนอาจจะเป็นที่ดินที่ครอบครองโดยชนเผ่าท้องถิ่นหรือที่นิยมเรียกกันว่า ที่ดิน 
adat ซึ่งเป็นท่ีดินที่ชนเผ่าท้องถิ่นบางกลุ่มเข้าถือสิทธิครอบครอง  ที่ดินดังกล่าวนี้ไม่ได้เป็นของสมาชิกชนเผ่า
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เป็นที่ดินที่ทั้งชนเผ่าเป็นเจ้าของร่วมกัน  ตามกฎหมาย ที่ดินดังกล่าวจะได้รับการ
ยอมรับและถือว่ามี ก็ต่อเมื่อ  

                                                           
243 ตามขอ้บังคับประธานาธิบด ี(Presidential Decree) ฉบับที่ 2/ ค.ศ. 2015 ว่าดว้ยแผนพัฒนาแห่งชาติในระยะกลาง ส าหรับ ปี ค.ศ. 2015 –  
2019 มีที่ดินเพียงร้อยละ 51.8 ของพืน้ทีท่ัง้หมดในประเทศที่ได้รับการออกหนังสอืส าคัญแสดงสทิธิเหนือที่ดนิ 
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 (ก) ชนเผ่าท้องถิ่นนั้นยังคงมีอยู่ และสมาชิกของชนเผ่านั้นยอมผูกพันตนตามกฎของชนเผ่า และยังปฏิบัติ
ตามกฎดังกล่าวอยู่  

(ข) มีที่ดินที่สมาชิกของชนเผ่าใช้เป็นที่อยู่อาศัย  
(ค) มีกฎของชนเผ่าที่วางระเบียบเรื่องการบริหารจัดการ การครอบครอง และการใช้ที่ดิน ที่สมาชิกของชน

เผ่ายังคงปฏิบัติตาม  
 

5.1 การเช่าท่ีดินและอสังหาริมทรัพย์ 
กฎหมายอินโดนีเซียอนุญาตให้สามารถเช่าที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในประเทศอินโดนีเ ซียได้ 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่าจะเป็นไปตามสัญญา และอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแพ่ง
ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesian Civil Code “ICC”)  ตามมาตรา 1548 ของ ICC การเช่าหมายถึง
ข้อตกลงที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ผูกพันที่จะต้องมอบสิทธิในการใช้ประโยชน์จากสิ่งของให้แก่คู่สัญญา
อีกฝ่ายหนึ่งภายในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง โดยคู่สัญญาฝ่ายที่เป็นผู้เช่าตกลงที่จะช าระราคาให้กับ
ผู้ให้เช่า  ประชาชนทุกคนสามารถให้เช่าสิ่งของประเภทใดก็ได้ ทั้งที่ เป็นอสังหาริมทรัพย์หรือ
สังหาริมทรัพย์    
 
บทบัญญัติของ ICC ที่ส าคัญมากที่สุดบทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเช่า คือการก าหนดให้การซื้อขายสิ่งของที่
เช่าจะไม่ท าให้การเช่าสิ้นสุดลง เว้นเสียแต่ว่าได้ตกลงเรื่องการสิ้นสุดการเช่าไว้ในสัญญาเช่า 

 
5.2 การซ้ือขายท่ีดิน  

การซื้อขายที่ดินท าได้โดยการที่คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง (ผู้ซื้อกับผู้ขาย) ลงนามในหนังสือส าคัญการซื้อขาย
ที่ดิน (akta jual beli (“AJB”))  โดย AJB จะต้องท าขึ้นในรูปแบบของหนังสือส าคัญโดยเจ้าหน้าที่
ส านักงานที่ดิน (pejabat pembuat akta tanah (“PPAT”)) การลงนามใน AJB จะต้องกระท าต่อ
หน้า PPAT  
 
ก่อนท่ีจะลงนามใน AJB  PPAT มีหน้าที่ต้องตรวจสอบโฉนดที่ดินกับส านักงานท่ีดินท่ีมีเขตอ านาจเหนือ
ที่ตั้งของที่ดิน เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลในโฉนดที่ดินตรงกับข้อมูลในระบบทะเบียนที่ดินหรือไม่  หลังจาก
ลงนามใน AJB แล้ว  PPAT จะจดทะเบียน AJB กับส านักงานท่ีดิน และจะขอเปลี่ยนช่ือเจ้าของที่ดินท่ี
ระบุในโฉนดที่ดิน 

 
5.3 ภาษีการซ้ือที่ดิน  

ภาษีที่ใช้บังคับในเรื่องธุรกรรมการซื้อท่ีดินและ/หรืออาคาร มีอยู่สองประเภท ได้แก่  
(1) ภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้ที่เกิดจากการโอนกรรมสิทธ์ิในที่ดินและ/หรืออาคาร (“ภาษีเงินได้”)  
(2) ภาษีจากการซื้อที่ดินและอาคาร (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan หรือ 

“BPHTB”)  
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 ผู้ขายจะต้องช าระภาษีเงินได้ ส่วนผู้ซื้อจะต้องช าระภาษี BPHTB  
 
ข้อบังคับรัฐบาลฉบับท่ี 34 / ค.ศ.  2016 เรื่องภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้ที่เกิดจากการโอนกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินและ/หรืออาคาร และสัญญาซื้อขายที่ดินและ/หรืออาคารที่มีผลผูกพัน รวมถึงข้อบั งคับดังกล่าว
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (Government Regulation No. 34 of 2016 on Income Tax over Income 
Derived from a Transfer of Title of a Land and/or Building, and Sale and Purchase 
Binding Agreement of Land and/or Building and its Amendments) (“ข้อบังคับรัฐบาลฉบับ
ที ่34/ ค.ศ. 2016”)244  ก าหนดอัตราภาษีเงินได้ไว้ดังน้ี  

 
(ก) ร้อยละ 2.5 ของมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ซึ่งเป็นมูลค่าก่อนหักค่าใช้จ่าย (“มูลค่าในการโอน”) 

ส าหรับการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและ/หรืออาคาร ที่ไม่ใช่การโอนกรรมสิทธิในที่ดินและ/หรือ
อาคารในรูปแบบของบ้านหรือห้องชุดธรรมดาทั่วไปซึ่งกระท าโดยผู้ช าระภาษีที่ประกอบธุรกิจ
การโอนกรรมสิทธ์ิในที่ดินและ/หรืออาคารเป็นธุรกิจหลัก  

(ข) ร้อยละ 1.5 ของมูลค่าในการโอน ส าหรับการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและ/หรืออาคารในรูปแบบ
ของบ้านหรือห้องชุดธรรมดาทั่วไปซึ่งกระท าโดยผู้ช าระภาษีที่ประกอบธุรกิจการโอนกรรมสิทธิ์
ในที่ดินและ/หรืออาคาร เป็นธุรกิจหลัก  

(ค) ร้อยละ 0 ส าหรับการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและ/หรืออาคารให้แก่รัฐบาล , บริษัทที่รัฐเป็น
เจ้าของที่ได้รับมอบหมายหน้าท่ีพิเศษจากรัฐบาล, หรือบริษัทท่ีรัฐบาลเป็นเจ้าของซึ่งเป็นบริษัท
ท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายหน้าที่พิเศษจากประธานรัฐบาลท้องถิ่น, ทั้งนี้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้
ในกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการจัดหาที่ดินเพื่อการพัฒนาเพื่อประโยชน์สาธารณะ  

 
ข้อบังคับรัฐบาลฉบับท่ี 34/ ค.ศ. 2016 ยังได้ระบุว่ามูลค่าในการโอนส าหรับการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
และ/หรืออาคารนั้น ให้มีความหมายว่า 

  
(ก) มูลค่าตามที่เจ้าหน้าที่รัฐที่มีอ านาจก าหนด ในกรณีที่โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและ/หรืออาคารไป

ให้รัฐบาล 
(ข) มูลค่าตามที่ระบุในรายงานการประมูล ในกรณีที่โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและ/หรืออาคาร ด้วย

วิธีการประมูลตามข้อก าหนด Reglement Staatsblad ฉบับที่ 189 ค.ศ. 1908 (Reglement 
Staatsblad of 1908 No. 189) รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

(ค) มูลค่าที่ผู้โอนควรจะได้รับ ในกรณีที่โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและ/หรืออาคารตามธุรกรรมซื้อขาย
ที่เกิดจากความสัมพันธ์พิเศษ นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในข้อ (ก) และ (ข)  

(ง) มูลค่าที่ผู้โอนได้รับจริง ในกรณีที่โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและ/หรืออาคารตามธุรกรรมซื้อขายที่
ไม่ได้เกิดจากความสัมพันธ์พิเศษ และนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในข้อ (ก) และ (ข) หรือ 

                                                           
244 http://www.pajak.go.id/content/peraturan-pemerintah-ri-nomor-34-tahun-2016 
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 (จ) มูลค่าที่ผู้โอนควรจะได้รับโดยอิงจากมูลค่าตลาดของที่ดินและ/หรืออาคาร ในกรณีที่โอน
กรรมสิทธ์ิในที่ดินและ/หรืออาคารโดยการแลกเปลี่ยน การสละสิทธิ การยอมสละสิทธิ การให้
สิทธิและการรับมรดก หรือวิธีอื่นใดท่ีคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ก าหนด  

 
BPHTB คือภาษีที่เรียกเก็บจากการซื้อที่ดินและอาคาร (“สิ่งที่ต้องเสียภาษี”) โดยภาษี BPHTB จะ
เรียกเก็บตามราคาซื้อของสิ่งที่ต้องเสียภาษี (nilai perolehan objek pajak (“NPOP”))  
 
ในธุรกรรมการซื้อขายนั้น NPOP จะเป็นมูลค่าธุรกรรมที่แท้จริง หรือ ราคาขายของสิ่งที่ต้องเสียภาษี 
(nilai jual objek pajak หรือ “NJOP”)245 อย่างใดอย่างหนึ่ง (ขึ้นอยู่กับว่ามูลค่าใดสูงกว่า)  
 
พิกัดอัตรา BPHTB อยู่ท่ีร้อยละ 5 โดยให้ค านวณตามสูตรดังต่อไปนี้  
 
BPHTB = 5% x (NPOP-NPOPTKP) 
 
“NPOPTKP” คือ มูลค่าของ ‘สิ่งต้องเสียภาษี’ ที่ได้รับการยกเว้นไม่เรียกเก็บภาษี (nilai perolehan 
objek pajak tidak kena pajak) ซึ่งก าหนดโดยหน่วยงานราชการท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 
 

5.4 อาคารชุด (คอนโดมิเนียม)  
กฎหมายล าดับท่ี 20 ค.ศ. 2011 ว่าด้วยอาคารชุด (Law No. 20 of 2011 regarding Condominium) 
(“กฎหมายฉบับที่ 20/ ค.ศ. 2011”) เป็นกฎหมายที่ควบคุมประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาคารชุดใน
ประเทศอินโดนีเซีย   กฎหมายล าดับที่ 20/ ค.ศ. 2011 ก าหนดให้ปลูกสร้างอาคารชุดได้บน 
  
(ก) ที่ดินท่ีได้รับสิทธิในความเป็นเจ้าของหรือกรรมสิทธ์ิ 
(ข) ที่ดินของรัฐที่ได้รับสิทธิในการก่อสร้างหรือสิทธิในการใช้ที่ดิน  
(ค) ที่ดินที่ได้รับสิทธิในการก่อสร้างหรือสิทธิในการใช้ที่ดิน โดยสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิที่ให้ไว้เหนือ

สิทธิในการบริหารจัดการที่ดิน 
 
คนต่างด้าวสามารถเป็นเจ้าของห้องชุดในอาคารชุดได้ หากอาคารชุดดังกล่าวปลูกสร้างบนที่ดินได้รับ
สิทธิในการใช้ที่ดิน 

 
  

                                                           
245NJOP คือราคาทีร่ัฐบาลก าหนดให้เป็นฐานในการค านวณภาษีทีด่ินและสิ่งปลูกสร้าง โดย NJOP จะระบุไว้ในรายการแจง้ภาษีค้างช าระ (surat 
pemberitahuan pajak terutang) ที่เป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง (SPPT PBB) ของที่ดนิทีเ่กี่ยวข้อง ส านกังานภาษจีะส่งเอกสารนี้ไปยังเจ้าของ
ที่ดินในทกุๆปี 
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 นอกจากกรรมสิทธ์ิในห้องชุดแล้ว เจ้าของห้องชุดจะได้รับกรรมสิทธ์ิต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  

 กรรมสิทธิ์ร่วมในพื้นที่ส่วนกลาง:  
กฎหมายล าดับที่ 20/ ค.ศ.  2011 ให้ค านิยามค าว่าพื้นท่ีส่วนกลางไว้ว่าคือพ้ืนท่ีของอาคารชุดที่
เจ้าของห้องชุดเป็นเจ้าของร่วมกัน เพื่อใช้สอยประโยชน์พื้นที่ดังกล่าวร่วมกัน โดยถือเป็น
ประโยชน์ที่ได้รับร่วมกับห้องชุด  ค าอธิบายกฎหมายล าดับที่ 20/ ค.ศ.  2011 ได้อธิบายว่า
ตัวอย่างพื้นที่ท่ีจะได้รับการจัดสรรให้เป็นพื้นที่ส่วนกลางเช่น เสาเข็ม เสา ฉากกั้น พื้นและหลังคา  

 

 ทรัพย์สินส่วนกลาง:  
กฎหมายล าดับที่ 20/ ค.ศ.  2011 ให้นิยามค าว่าทรัพย์สินส่วนกลางไว้ว่าคือทรัพย์สินท่ีไม่ถือว่า
เป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุด แต่เป็นทรัพย์สินที่เจ้าของห้องชุดเป็นเจ้าของร่วมกันเพื่อใช้ประโยชน์
ร่วมกัน ค าอธิบายกฎหมายล าดับที่ 20/ ค.ศ.  2011 ได้อธิบายว่าตัวอย่างของทรัพย์สิน
ส่วนกลางได้แก่ห้องประชุม อาคารที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของอาคารชุด สถานท่ีบูชา และสนาม
เด็กเล่น 
 

 ที่ดินส่วนกลาง:  
ส าหรับที่ดินส่วนกลาง ให้หมายถึงที่ดินที่ตั้งของอาคารชุด 

 
เจ้าของห้องชุดจะต้องได้รับหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (“SHM Sarusun”) เพื่อเป็นหลักฐาน
แสดงกรรมสิทธ์ิในห้องชุด โดยส านักงานท่ีดินที่เกี่ยวข้องที่มีเขตอ านาจเหนือที่ตั้งอาคารชุดจะเป็นผูอ้อก 
SHM Sarusun 
 
ตามกฎหมายล าดับที่ 20/ ค.ศ.  2011 บรรดาเจ้าของห้องชุดมีหน้าที่ต้องร่วมกันจัดตั้งนิติบุคคลที่
เรียกว่า สมาคมเจ้าของและ      ผู้พักอาศัยในอาคารชุด (Association of Owners and Residents of 
Condominium/ perhimpunan pemilik dan penghuni rumah susun (“PPPSRS”)) เพื่อ
บริหารจัดการอาคารชุด   ผู้พัฒนาอาคารชุดมีหน้าที่ต้องอ านวยความสะดวกในการจัดตั้ง PPPSRS และ
ก่อนท่ี PPPSRS จะได้รับการจัดตั้ง  ผู้พัฒนาอาคารชุดมีหน้าที่ในการบริหารจัดการอาคารชุด โดย 
PPPSRS อาจจะแต่งตั้งบริษัทภายนอกให้บริหารจัดการอาคารชุด และ PPPSRS จะต้องมีข้อบังคับ 
รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อใช้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการวางระเบียบและบริหารจัดการ PPPSRS  
ตลอดจนขั้นตอนและการเป็นองค์ประชุมของการประชุม PPPSRS  

 
5.5 การก าหนดเขตพ้ืนที่ 

กฎหมายล าดับที่ 26 ค.ศ.  2007 ว่าด้วยการก าหนดเขตพื้นที่ (Law No. 26 of 2007 on Zoning) 
เป็นกฎหมายที่ก าหนดบทบัญญัติทั่วไปในเรื่องการก าหนดเขตพื้นที่ กฎหมายฉบับนี้แบ่งพื้นที่ออกเป็น

http://www.dfdl.com/


 
  
 
 

กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการค้าและการลงทุน 

  หน้า 126 

DFDL (Thailand) Ltd. 

บริษัท ดีเอฟดีแอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
No. 3 Rajanakarn Building, AA Floor, 
South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, 
Bangkok 10120 Thailand  
t: +662 059 4090 f:  +662 059 4099 
www.dfdl.com e: thailand@dfdl.com 
 

 สองประเภท กล่าวคือ พื้นที่ได้รับความคุ้มครองและพื้นที่ใช้สอยประโยชน์ ตัวอย่างพื้นที่ที่ได้รับความ
คุ้มครองได้แก่ป่าอนุรักษ์และเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นต้น ส่วนพ้ืนท่ีใช้สอยประโยชน์ครอบคลุมพื้นที่ที่
ใช้ในการผลิตและพื้นท่ีเพาะปลูกของประชาชน พื้นท่ีกสิกรรม พื้นที่ใช้ในการประมง การท าเหมือง การ
เคหะ อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การศึกษา การกลาโหมและความมั่นคง  

 
รัฐบาลกลางและรัฐบาลส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้ก าหนดเขตพื้นที่ รัฐบาลกลางมีหน้าที่จัดเตรียมและ
ก าหนดเขตพื้นที่ในระดับประเทศ ส่วนรัฐบาลส่วนภูมิภาคมีหน้าที่จัดเตรียมและก าหนดเขตพื้นที่ใน
พื้นที่ของตน โดยพิจารณาจากเขตพื้นท่ีที่รัฐบาลกลางก าหนดไว้  
 
ในการซื้อที่ดินนั้น สิ่งส าคัญที่ต้องพิจารณาคือที่ดินที่จะซื้อนั้นถูกก าหนดไว้ให้อยู่ในเขตพื้นที่ใด ทั้งนี้ 
เพื่อที่จะยืนยันว่าผู้ซื้อจะสามารถใช้ที่ดินได้ตามวัตถุประสงค์ และในการตรวจสอบเขตพื้นที่ของที่ดิน
นั้น ผู้ซื้อท่ีดินจะต้องยื่นค าขอไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องที่มีอ านาจในการก าหนดเขตพื้นที่ส่วน
ท้องถิ่น (โดยทั่วไปคือ ส านักงานวางแผนการใช้พื้นที่ในเขตเมือง หรือหน่วยงานพัฒนาที่ดินในระดับ
ภูมิภาค (Bappeda)) โดยยื่นค าขอดังกล่าวไปพร้อมกับรายละเอียดพิกัดและแผนท่ีของที่ดินท่ีจะซื้อ  
 
แต่ในทางปฏิบัติ เราอาจจะไม่ได้ข้อมูลเขตพื้นที่เสมอไป เพราะรัฐบาลของท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอาจจะ
ไม่ได้ก าหนดเขตพื้นที่ในพื้นที่ของตนไว้246  มีเหตุผลหลายประการที่รัฐบาลท้องถิ่นไม่ได้ก าหนดเขต
พื้นที่ไว้ เช่น อยู่ระหว่างการหารือในเรื่องการก าหนดเขตพื้นที่ที่ยังไม่ได้ข้อสรุปกับรัฐสภาท้องถิ่น, 
ข้อมูลที่ต้องใช้ในการก าหนดเขตพื้นที่เป็นข้อมูลที่ไม่ได้ปรับให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงการตั้งเขตปกครอง
ตนเองใหม่ๆ247   
 
นอกจากน้ี เราอาจจะพบประเด็นเรือ่งความไม่สอดคล้องกันของข้อมูลที่ได้จากการก าหนดเขตพื้นที่ของ
ที่ดินกับข้อมูลที่ได้จากแผนพัฒนาของรัฐบาลท้องถิ่น   ความไม่สอดคล้องกันของข้อมูลนี้ก่อให้เกิด
ประเด็นเรื่องความไม่แน่นอนทางกฎหมายในการออกใบอนุญาตต่างๆ และการมีผลบังคับของ
ใบอนุญาตดังกล่าว ซึ่งเป็นใบอนุญาตที่รัฐบาลออกให้ผู้ประกอบธุรกิจท่ีเป็นผู้ใช้ที่ดิน  
 
นอกจากน้ี เราขอแจ้งให้ทราบว่า ตามกฎหมายล าดับที่ 26/ ปี ค.ศ. 2007  แม้แต่ใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่
ที่ออกตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ก็อาจจะถูกรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลท้องถิ่นสั่งยกเลิกได้ ขึ้นอยู่กับว่า
หน่วยงานใดเป็นผู้ออกใบอนุญาตดังกล่าว     ในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่นั้นไม่เป็นไป

                                                           
246 กระทรวงการวางแผนพัฒนาแห่งชาติ (Minister of National Development Plan), “การจดัการพื้นที”่, ประเดน็ปัญหาและนโยบายอันเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาพืน้ที่ภมูิภาค, พฤศจิกายน ค.ศ. 2011, หน้า 3 - 4 
247  “Status RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota Seluruh 
Indonesia”,http://www.tataruangpertanahan.com/file_publikasi/942Status%20RTRW%20prov%20kab%20kota%20per%2029%20
Juli%202016.pdf, เข้าถึงขอ้มูลเมือ่วันที่ 2 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
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 ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่มีผลบังคับเรื่องการก าหนดเขตพื้นที่248  
 
6. กฎหมายแรงงาน 

กฎหมายล าดับท่ี 13 ค.ศ. 2003 (Law No. 13 of 2003) (“กฎหมายแรงงาน”) เป็นกฎหมายที่ควบคุมเรื่อง
แรงงาน กฎหมายแรงงานได้ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง ตลอดจนข้อก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
ประเด็นด้านการจ้างงานท่ีทั้งนายจ้างและลูกจ้างต้องปฏิบัติตาม ยกตัวอย่างเช่น สัญญาจ้างงาน ข้อบังคับของ
บริษัท และข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เวลาท างาน ค่าจ้าง (รวมถึงเรื่องค่าจ้างขั้นต่ า) สวัสดิการ สิทธิในการ
ลา และการเลิกจ้าง นอกจากนี้กฎหมายแรงงานยังบัญญัติบทลงโทษทั้งทางปกครองและทางอาญาในกรณีที่ไม่
ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแรงงาน 

 
6.1 สัญญาจ้างงาน 

ภายใต้กฎหมายแรงงาน ความสัมพันธ์ทางการจ้างงานจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีสัญญาจ้างงานระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้าง   สัญญาจ้างงานอาจจะกระท าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือตกลงกันทางวาจาก็ได้  
กฎหมายแรงงานก าหนดให้สัญญาจ้างงานที่ท าเป็นลายลักษณ์อักษรต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้:  

 
(1) ช่ือ ที่อยู่ และประเภทธุรกิจของนายจ้าง 
(2) ช่ือ เพศ อายุ และที่อยู่ของลูกจ้าง 
(3) ต าแหน่งงานหรือประเภทงาน 
(4) สถานท่ีท างาน 
(5) จ านวนค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง 
(6) ข้อก าหนดการจ้างงานซึ่งครอบคลุมถึงสิทธิและหน้าท่ีต่างๆของนายจ้างและลูกจ้าง 
(7) วันท่ีสัญญาจ้างมีผลบังคับและระยะเวลาที่สัญญาจ้างมีผลบังคับ 
(8) สถานท่ีและวันท่ีมีการลงนามในสัญญาจ้าง  
(9) ลายมือช่ือของคู่สัญญาในสัญญาจ้าง 
 
ในกรณีที่ตกลงจ้างงานกันด้วยวาจา นายจ้างมีหน้าที่จัดท าหนังสือจ้างงาน ซึ่งจะต้องระบุรายละเอียด
อย่างน้อยดังต่อไปนี้ ช่ือและที่อยู่ของลูกจ้าง วันท่ีเริ่มท างาน ประเภทงาน และจ านวนค่าจ้าง  

 
กฎหมายแรงงานก าหนดไว้ว่าสัญญาจ้างงานสามารถก าหนดระยะเวลาการจ้างงานที่แน่นอน (“สัญญา
จ้างที่ก าหนดระยะเวลาการจ้างงาน”) หรือไม่ก าหนดระยะเวลาการจ้างงาน (“สัญญาจ้างงานที่ไม่
ก าหนดระยะเวลาการจ้างงาน”) ก็ได้  สัญญาจ้างงานท่ีก าหนดระยะเวลาการจ้างงานเรียกกันอีกอย่าง
หนึ่งว่าสัญญาจ้างงานช่ัวคราว ส่วนสัญญาจ้างงานที่ไม่ก าหนดระยะเวลาการจ้างงานเรียกกันอีกอย่าง

                                                           
248 มาตรา 37 ของกฎหมายล าดับที่ 26/ปี ค.ศ. 2007 
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 หนึ่งว่าสัญญาจ้างงานถาวร 
 

สัญญาจ้างงานท่ีก าหนดระยะเวลาการจ้างงานต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษรและท าเป็นภาษาอินโดนีเซีย 
และสัญญาจ้างงานประเภทน้ีจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่ออิงจากเงื่อนไขดังต่อไปนี้   
 
(1) ต้องก าหนดระยะเวลาการจ้างงานที่แน่นอน (สูงสุดสองปี สามารถต่ออายุได้หนึ่งครั้ง เป็น

ระยะเวลาหนึ่งปี หรือสามารถต่ออายุได้หนึ่งครั้งเป็นระยะเวลาสูงสุดสองปี แต่การต่ออายุเช่นนี้
จะกระท าได้ ก็ต่อเมื่อพ้นระยะเวลา   30 วันหลังจากสัญญาจ้างงานสิ้นอายุลง) หรือ  

(2) เพื่อการด าเนินงานอย่างใดอย่างหน่ึงให้ลุล่วง  
 

มีงานบางประเภทเท่านั้นที่สามารถท าสัญญาจ้างงานที่ก าหนดระยะเวลาการจ้างงาน เช่น งานที่โดย
ประเภทและลักษณะของงานแล้ว สามารถท าให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่แน่นอน เช่น:  
 
(1) งานประเภทที่สามารถด าเนินการให้เสร็จสิ้นได้ในคราวเดียว หรืองานที่มีลักษณะเป็นงาน

ช่ัวคราว 
(2) งานท่ีสามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ในภายระยะเวลาอันสั้น ท้ังนี้จะต้องไม่เกินสามปี 
(3) งานตามฤดูกาล หรือ 
(4) งานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ใหม่ กิจกรรมใหม่ หรือผลิตภัณฑ์เสริมที่ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอน

การทดลองหรือข้ันตอนการส ารวจ 
 

สัญญาจ้างท่ีก าหนดระยะเวลาการจ้างงานจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดต่อไปนี้:  
 
(1) สัญญาต้องท าเป็นลายลักษณอ์ักษร และเป็นภาษาอินโดนีเซียโดยใช้ตัวอักษรโรมัน (มิฉะนั้น จะ

กลายเป็นสัญญาจ้างงานท่ีไม่ก าหนดระยะเวลาการจ้างงาน)  
(2) สัญญาจะต้องจดทะเบียนกับส านักงานแรงงานที่มีอ านาจภายในเวลาเจ็ดวันท าการหลังจากลง

นาม 
(3) สัญญาไม่สามารถก าหนดระยะเวลาทดลองงาน (มิฉะนั้นระยะเวลาทดลองงานจะถือว่าสิ้นผล

บังคับและตกเป็นโมฆะตามกฎหมาย) และ  
(4) ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาจ้างงานก่อนที่สัญญาจะครบก าหนด คู่สัญญาที่เป็น

ฝ่ายบอกเลิกสัญญาจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายในจ านวนที่เท่ากับเงินเดือนส่วน
ที่ยังไม่ได้จ่ายให้ลูกจ้างจนถึงระยะเวลาที่สัญญาครบก าหนด 
  

6.2 สวัสดิการแรงงาน 
กฎหมายแรงงานให้นิยามค าว่าสวัสดิการแรงงานไว้ว่าคือ การตอบสนองต่อความต้องการทางร่างกาย
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 และจิตใจ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการจ้างงานหรือไม่ก็ตาม ซึ่งส่งผลไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมให้ลูกจ้าง
สามารถผลิตผลงานได้มากขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ   นอกจากนี้ กฎหมายแรงงานยังได้ก าหนดว่านายจ้างสามารถให้สวัสดิการแรงงานแก่ลูกจ้างได้
หลายวิธี เช่นให้การฝึกอบรม ประกันสังคม และสิ่งอ านวยความสะดวกที่นายจ้างจัดให้ 

 
(1) การฝึกอบรมงาน 

กฎหมายแรงงานและพระราชกฤษฎีกาของกระทรวงแรงงานและการย้ายถิ่นฐาน ฉบับที่ KEP. 
261/MEN/XI / ค.ศ.  2004 ว่าด้วยบริษัทที่มีหน้าที่ต้องให้การฝึกอบรมแก่ลูกจ้าง (the 
Manpower Law and Ministry of Manpower and Transmigration Decree No. 
KEP.261/MEN/XI/2004 on Companies which are Obliged to Implement Work 
Training (“MOM ฉบับที่ 261/ ค.ศ. 2004”)) เป็นกฎหมายส าคัญที่ควบคุมเรื่องการ
ฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการท างาน  
 
โดยทั่วไป กฎหมายแรงงานบัญญัติให้ลูกจ้างทุกคนมีสิทธิได้มาซึ่งและ/หรือเพิ่มพูนทักษะ
ความสามารถในการท างานท่ีเหมาะสมกับพรสวรรค์ ความสนใจ และความสามารถของลูกจ้าง 
โดยการฝึกอบรม  นอกจากน้ี กฎหมายแรงงานยังระบุว่าการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการท างาน
จะต้องกระท า โดยค านึงถึงความต้องการของตลาดและความจ าเป็นของธุรกิจ ไม่ว่าจะอยู่
ภายในขอบเขตของแรงงานสัมพันธ์หรือไม่ก็ตาม  ในเรื่องนี้ MOM ฉบับที่ 261/ ค.ศ. 2004 
ระบุว่า บริษัทที่จ้างลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไปมีหน้าที่ต้องจัดฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้าง และ
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการฝึกอบรม นอกจากนี้ MOM ฉบับที่ 261/ ค.ศ. 2004 ยัง
ได้ก าหนดไว้ว่า ในทุกๆ ปี นายจ้างต้องจัดฝึกอบรมให้ลูกจ้างในจ านวนขั้นต่ าร้อยละห้าของ
จ านวนลูกจ้างทั้งหมดที่ท างานให้บริษัท การฝึกอบรมอาจจะด าเนินการโดยสถาบันฝึกอบรม
ของเอกชนหรือรัฐบาล และสามารถจัดอบรมได้ทั้งที่ค่ายฝึกอบรมหรือสถานที่ท างานก็ได้  
ลูกจ้างที่ผ่านการฝึกอบรมมีสิทธิขอรับประกาศนียบัตรแสดงทักษะความสามารถในการท างาน 
(certificate of competency) ที่ออกโดยสถาบันฝึกอบรม  
 

(2) โครงการประกันสังคม 
กฎหมายแรงงานก าหนดให้ลูกจ้างทุกคน รวมถึงครอบครัวของลูกจ้างดังกล่าวมีสิทธิได้รับ
ประกันสังคมแรงงาน ซึ่งในเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 2011 รัฐบาลอินโดนีเซียได้
ตรากฎหมายล าดับที่ 24 ค.ศ.  2011 ว่าด้วยหน่วยงานที่ด าเนินการด้านการประกันสังคม 
(Law No. 24 of 2011 on Social Security Administrative Body) (“กฎหมายฉบับที่ 24/ 
ค.ศ.  2011”) และรัฐบาลอินโดนีเซียยังได้แก้ไขโครงการประกันสังคมหลายโครงการที่เดิมรู้จัก
กันในช่ือว่าโครงการ “Jamsostek”  กฎหมายฉบับที่ 24/ ค.ศ.  2011 ก าหนดให้บุคคลใดก็
ตาม (รวมถึงคนต่างด้าวที่ท างานในประเทศอินโดนีเซียมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน) ต้อง
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 ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการประกันสังคมซึ่งบริหารจัดการโดยหน่วยงานประกันสังคมสอง
หน่วยงาน (“BPJS”) กล่าวคือ หน่วยงานประกันสังคมด้านสุขภาพ หรือ Health BPJS และ
หน่วยงานประกันสังคมด้านแรงงาน หรือ Manpower BPJS  
 
หน่วยงานประกันสังคมด้านสุขภาพก่อตั้งขึ้นเพื่อบริหารจัดการโครงการประกันสังคมด้าน
สุขภาพ (“โครงการประกันสังคมด้านสุขภาพ”) ส่วนหน่วยงานประกันสังคมด้านแรงงานก่อตั้ง
ขึ้นเพื่อบริหารจัดการโครงการประกันสังคมทางด้านแรงงาน ซึ่งประกอบไปด้วย (ก) ประกัน
อุบัติเหตุเนื่องจากการท างาน (ข) ประกันชีวิต  (ค) ประกันชีวิตผู้สูงอายุ (ง) กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญ 
 

6.3 ค่าจ้างขั้นต่ า 
รัฐบาลจะเป็นผู้ก าหนดค่าจ้างขั้นต่ า อิงจากความจ าเป็นในการครองชีพตามที่เหมาะสม โ ดยจะ
พิจารณาจากประสิทธิภาพในการผลิตผลงานของแรงงานและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่ง
ประกอบด้วย: 

 
(1) ค่าจ้างข้ันต่ า โดยอิงจากพ้ืนท่ีว่าอยู่ในพ้ืนท่ีท้องถิ่นหรือในพ้ืนท่ีเขตเมือง  
(2) ค่าจ้างข้ันต่ า โดยอิงจากประเภทธุรกิจว่าเป็นธุรกิจที่อยู่ในพ้ืนท่ีท้องถิ่นหรือในพ้ืนท่ีเขตเมือง 

 
ผู้ว่าราชการจังหวัด (governor of a province) มีหน้าที่ก าหนดค่าจ้างขั้นต่ า โดยพิจารณาจาก
ค าแนะน าของคณะกรรมการก าหนดค่าจ้างประจ าท้องถิ่นนั้นๆ รวมทั้งค าแนะน าของผู้ว่าการประจ า
อ าเภอ (regency)/นายกเทศมนตรี (mayor) ที่เกี่ยวข้อง  ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างต่ ากว่าอัตรา
ค่าจ้างข้ันต่ าที่ผู้ว่าราชการก าหนด 

 
6.4 เวลาท างาน 

กฎหมายแรงงาน ก าหนดเวลาท างานดังน้ี:  
(1) เจ็ดช่ัวโมงต่อวัน สี่สิบช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ส าหรับการท างานหกวันต่อสัปดาห์ หรือ 
(2) แปดช่ัวโมงต่อวัน สี่สิบช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ส าหรับการท างานห้าวันต่อสัปดาห์  

 
อย่างไรก็ตาม ข้อก าหนดเรื่องเวลาท างานนี้จะไม่ใช้บังคับกับธุรกิจหรืองานบางประเภท ตามที่
กฎกระทรวงก าหนดไว้  เช่น  การท าเหมืองแร่   
 
นายจ้างจะต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้ลูกจ้าง ในกรณีที่ลูกจ้างท างานเกินกว่าเวลาท างานที่ได้ก าหนดไว้ใน
สัญญาจ้างงาน และ/หรือเกินกว่าท่ีกฎหมายที่มีผลบังคับ ณ เวลานั้น ก าหนดไว้  แต่หน้าที่ของนายจ้าง
ในการจ่ายค่าล่วงเวลาดังกล่าวจะไม่ใช้บังคับกับธุรกิจบางประเภทหรืองานบางต าแหน่ง  
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 6.5 ระยะเวลาทดลองงาน  
สัญญาจ้างงานที่ไม่ก าหนดระยะเวลาการจ้างงานสามารถก าหนดระยะเวลาทดลองงานได้เป็น
ระยะเวลาสูงสุดสามเดือน ในระหว่างช่วงระยะเวลาทดลองงานนี้  ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างต่ ากว่า
อัตราค่าจ้างข้ันต่ าที่มีผลบังคับ ณ เวลานั้น 

 
6.6 สิทธิการลา  

กฎหมายแรงงานได้ก าหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลาดังนี้  
 

(1) ลาพักร้อน 
กฎหมายแรงงานก าหนดให้นายจ้างต้องให้ลูกจ้างมีสิทธิลาพักร้อนอย่างน้อย 12 วันท าการ
หลังจากลูกจ้างท างานมาครบ 12 เดือนติดต่อกัน  

 
(2) ลาป่วย 

ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้าง หากมีอาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ โดยมีใบรับรองแพทย์ 
นอกจากนี้ ลูกจ้างหญิงมีสิทธิลาโดยได้รับค่าจ้างในวันที่ 1 และวันที่ 2 ของการมีประจ าเดือน 
โดยที่มีใบรับรองแพทย์ 

 
(3) ลากิจ 

นายจ้างจะต้องให้ลูกจา้งลากิจเนื่องจากเหตุผลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้  
 

เหตุผล วันที่ลาได้โดยได้รับ
ค่าจ้าง 

การสมรสของลูกจ้าง 3 
การสมรสของบุตรของลูกจ้าง 2 

การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของบุตรชาย 2 
การเข้าร่วมพิธีล้างบาปของบุตรของลูกจ้าง 2 
ภรรยาของลูกจ้างคลอดบุตรหรือแท้งบุตร 2 

คู่สมรส บุตร บุตรเขยหรือสะใภ้ บดิามารดา หรือบดิามารดาของคู่
สมรสของลูกจ้างถึงแก่กรรม 

2 

สมาชิกในครอบครัวของลูกจ้างถึงแก่กรรม 1 
 

(4) ลาคลอดบุตร และลาเลี้ยงบุตรที่เพิ่งเกิด 
ลูกจ้างหญิงมีสิทธิได้รับค่าจ้างเต็มจ านวนในระหว่างที่ลาคลอดบุตร ซึ่งรวมถึงระยะเวลา 1.5 
เดือนก่อนคลอดบุตร และ 1.5 เดือนหลังจากคลอดบุตร ตามที่สูติแพทย์หรือนางพยาบาลผดุง
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 ครรภ์ให้การรับรอง 
 
(5) ลาเพื่อไปปฏิบัติหน้าท่ีต่างๆ 

ลูกจ้างจะได้รับค่าจ้างในระหว่างที่ลาเพื่อไปปฏิบัติหน้าท่ีให้รัฐบาล ปฏิบัติหน้าท่ีทางศาสนา เข้า
ร่วมโครงการด้านการศึกษาที่นายจ้างก าหนด และปฏิบัติหน้าที่ของสหภาพแรงงานโดยได้รับ
อนุญาตจากนายจ้าง  

 
6.7 สหภาพแรงงาน 

กฎหมายแรงงานก าหนดให้ลูกจ้างทุกคนมีสิทธิในการก่อตั้งและเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน กฎหมาย
ล าดับที่ 13 ปี ค.ศ.  2003 ได้ให้นิยามว่าสหภาพแรงงานคือ องค์กรที่ก่อตั้งขึ้นจาก โดย และเพื่อลูกจ้าง 
ซึ่งจะอยู่ภายในหรือภายนอกบริษัทก็ได้ และเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระ เปิดเผย เป็นเอกเทศไม่ขึ้นกับ
หน่วยงานใด เป็นประชาธิปไตย และมีความรับผิดชอบ โดยมีวัตถุประสงค์ในการต่อสู้เพื่อสิทธิและ
ผลประโยชน์ของลูกจ้าง รวมทั้งปกป้องและคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ดังกล่าวให้กับลูกจ้าง และเพิ่ม
สวัสดิการของลูกจ้างและครอบครัวของลูกจ้าง   กฎหมายล าดับที่ 21 ปี ค.ศ.  2000 ว่าด้วยสหภาพ
แรงงาน (Law No. 21 of 2000 on Labour Union) (“กฎหมายฉบับที่ 21/ ค.ศ.  2000”) เป็น
กฎหมายที่ควบคุมดูแลเรื่องสหภาพแรงงานโดยเฉพาะ ตามกฎหมายฉบับท่ี 21 / ค.ศ.  2000 สหภาพ
แรงงานจะก่อตั้งขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีลูกจ้างอย่างน้อยสิบคน นอกจากนี้ ลูกจ้างสามารถเข้าร่วมสหภาพ
แรงงานในบริษัทได้เพียงหนึ่งแห่งเท่านั้น   สหภาพแรงงานต้องรายงานการจัดตั้งสหภาพให้แก่หน่วยงาน
ท้องถิ่นของรัฐที่รับผิดชอบด้านกิจการแรงงาน ตามที่กระทรวงแรงงานและการย้ายถิ่นฐาน (Ministry of 
Manpower and Transmigration) ก าหนดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  

 
นอกจากนี้สหภาพแรงงานต้องมีข้อบังคับและกฎระเบียบที่ใช้บังคับภายในสหภาพ ซึ่งมีข้อมูลประกอบไป
ด้วยช่ือสหภาพแรงงาน หลักการและวัตถุประสงค์ วันที่ก่อตั้ง สถานท่ีตั้ง สมาชิกภาพและคณะกรรมการ 
เงินทุน และวิธีแก้ไขข้อบังคับและกฎระเบียบ 
 
ในทางปฏิบัติ สหภาพแรงงานที่ก่อตั้งนอกบริษัทมีหลายรูปแบบ อาทิเช่น สหภาพแรงงานช่างฝีมือ (craft 
union) และสหภาพอุตสาหกรรม (industrial union) 

 
6.8 การประท้วง 

ลูกจ้างมีสิทธิขั้นพื้นฐานในการประท้วง โดยการประท้วงมีความหมายว่าการด าเนินการร่วมกันของ
ลูกจ้างซึ่งได้รับการวางแผนและด าเนินการโดยสหภาพแรงงานเพื่อหยุดหรือท าให้งานล่าช้าลง   การ
ประท้วงควรด าเนินไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นไปด้วยความสงบและสันติ และควรเป็นทางเลือก
สุดท้าย ในกรณีที่นายจ้างกับลูกจ้างเจรจาต่อรองกันไม่ส าเร็จเท่านั้น ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสหภาพ
แรงงานร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทเจรจาต่อรองสองครั้งภายในระยะเวลา 14 วัน และบริษัท
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 ไม่ประสงค์ที่จะเจรจาต่อรอง หรือทั้งสองฝ่ายไม่สามารถหาทางออกร่วมกันได้ และทั้งสองฝ่ายได้ประกาศ
ร่วมกันไว้ในรายงานการเจรจาต่อรองว่าไม่สามารถหาทางออกร่วมกันได้  
 
ลูกจ้างจะต้องท าหนังสือบอกกล่าวถึงนายจ้างและส านักงานแรงงานท้องถิ่นเป็นระยะเวลาล่วงหน้าอย่าง
น้อยเจ็ดวันก่อนที่จะประท้วง โดยระบุวันที่การประท้วงเริ่มต้นและสิ้นสุด สถานที่ประท้วง และเหตุผลใน
การประท้วง 

 
6.9 การเลิกจ้าง 

(1) หลักการในการเลิกจ้าง  
ขั้นตอนในการเลิกจ้างลูกจ้างประจ านั้นมีความแตกต่างจากช้ันตอนในการเลิกจ้างลูกจ้าง
ช่ัวคราว  นายจ้างสามารถเลิกจ้างลูกจ้างประจ าได้ก็แต่โดยอาศัยเหตุเลิกจ้างที่กฎหมายแรงงาน
ก าหนดไว้เท่าน้ัน และ โดยทั่วไปแล้ว ก่อนที่จะเลิกจ้าง ท้ังฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างจะต้องเจรจา
ต่อรองกันเสียก่อน ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาสองฝ่ายระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง หรือการเจรจา
สามฝ่ายระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ไกล่เกลี่ยจากภายนอก (ในกรณีที่การเจรจาต่อรองสอง
ฝ่ายระหว่างนายจ้างลูกจ้างไม่ประสบผลส าเร็จ) จากนั้น ในกรณีที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไมเ่ห็นดว้ยกับ
ผลจากการเจรจาต่อรองสามฝ่าย จึงค่อยไปขอค าพิพากษาจากศาลอุตสาหกรรมสัมพันธ์ที่มีเขต
อ านาจ (industrial relations court)   ส่วนการเลิกจ้างลูกจ้างช่ัวคราวสามารถท าได้โดย
อาศัยเหตุใดก็ได้  แต่ทั้งนี้ฝ่ายที่เลิกจ้างจะต้องจ่ายเงินเดือนในส่วนที่ยังไม่ได้จ่ายไปจนกระทั่ง
ครบก าหนดสัญญาจ้างให้กับลูกจ้าง  

 
(2) ค่าชดเชยกรณีเลิกจ้าง  

ในการบอกเลิกสัญญาของลูกจ้างประจ านั้น นายจ้างจะต้องจ่ายเงินดังต่อไปนี้ 

 ค่าชดเชยเมื่อเลิกจ้าง (severance payment)  

 เงินเพื่อตอบแทนการท างาน (service payment)  

 ค่าชดเชยทดแทนสิทธิ (compensation of rights) และ/หรือ 

 เงินค่าเลิกจ้าง (separation payment)  
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับเหตุเลิกจ้าง  
 
ในการค านวณค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างและเงินเพื่อตอบแทนการท างานนั้น จะค านวณโดยอิงจาก
เงินเดือนและระยะเวลาการท างานของลูกจ้างโดยมีสูตรค านวณดังต่อไปนี้: 
 
ค่าชดเชยเมื่อเลิกจ้าง (severance payment) 
เงินเดือน 1 เดือน ส าหรับระยะเวลาการท างานท่ีน้อยกว่า 1 ปี 
เงินเดือน 2 เดือน ส าหรับระยะเวลาการท างานอย่างน้อย 1 ปี แต่น้อยกว่า 2 ปี 
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 เงินเดือน 3 เดือน ส าหรับระยะเวลาการท างานอย่างน้อย 2 ปี แต่น้อยกว่า 3 ปี 
เงินเดือน 4 เดือน ส าหรับระยะเวลาการท างานอย่างน้อย 3 ปี แต่น้อยกว่า 4 ปี 
เงินเดือน 5 เดือน ส าหรับระยะเวลาการท างานอย่างน้อย 4 ปี แต่น้อยกว่า 5 ปี 
เงินเดือน 6 เดือน ส าหรับระยะเวลาการท างานอย่างน้อย 5 ปี แต่น้อยกว่า 6 ปี 
เงินเดือน 7 เดือน ส าหรับระยะเวลาการท างานอย่างน้อย 6 ปี แต่น้อยกว่า 7 ป ี
เงินเดือน 8 เดือน ส าหรับระยะเวลาการท างานอย่างน้อย 7 ปี แต่น้อยกว่า 8 ปี 
เงินเดือน 9 เดือน ส าหรับระยะเวลาการท างานตั้งแต่ 8 ปีข้ึนไป 

 
เงินเพื่อตอบแทนการท างาน (service payment) 
เงินเดือน 2 เดือน ส าหรับระยะเวลาการท างานอย่างน้อย 3 ปี แต่น้อยกว่า 6 ปี 
เงินเดือน 3 เดือน ส าหรับระยะเวลาการท างานอย่างน้อย 6 ปี แต่น้อยกว่า 9 ปี 
เงินเดือน 4 เดือน ส าหรับระยะเวลาการท างานอย่างน้อย 9 ปี แต่น้อยกว่า 12 ปี 
เงินเดือน 5 เดือน ส าหรับระยะเวลาการท างานอย่างน้อย 12 ปี แต่น้อยกว่า 15 ปี 
เงินเดือน 6 เดือน ส าหรับระยะเวลาการท างานอย่างน้อย 15  ปี แต่น้อยกว่า 18 ป ี
เงินเดือน 7 เดือน ส าหรับระยะเวลาการท างานอย่างน้อย 18 ปี แต่น้อยกว่า 21 ปี 
เงินเดือน 8 เดือน ส าหรับระยะเวลาการท างานอย่างน้อย 21 ปี แต่น้อยกว่า 24 ปี 
เงินเดือน 10 เดือน ส าหรับระยะเวลาการท างานตั้งแต่ 24 ปีข้ึนไป 
 
ส่วนค่าชดเชยทดแทนสิทธ ิ(compensation of rights) ประกอบไปด้วยค่าชดเชยดังต่อไปนี้:  
(1) ค่าชดเชยส าหรับวันลาพักร้อนท่ีลูกจ้างไม่ได้ใช้ 
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับลูกจ้างและครอบครัวเพื่อเดินทางไปยังสถานที่จ้างงาน

แห่งใหม่ (ถ้ามี)  
(3) ค่าชดเชยในเรื่องที่อยู่อาศัยและค่ารักษาพยาบาล ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 15 ของค่าชดเชย

เมื่อเลิกจ้างและ/หรือเงินตอบแทนการท างานของลูกจ้าง และ 
(4) ค่าชดเชยอื่นๆตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง ข้อบังคับของบริษัท/ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพ

การจ้าง  
 
ส าหรับเงินค่าเลิกจ้าง (separation payment) นั้น กฎหมายแรงงานระบุให้เงินค่าเลิกจ้างนี้มี
ผลบังคับก็ต่อเมื่อระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท/ ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเท่านั้น  

 
6.10 ข้อบังคับบริษัท (Company regulation) 

ตามกฎหมายแรงงาน นายจ้างรายใดก็ตามที่มีลูกจ้างอย่างน้อย 10 คน จะต้องมีข้อบังคับบริษัท แต่
ข้อก าหนดนี้จะไม่มีผลบังคับกับบริษัทที่มีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง (collective labour 
agreement)   นายจ้างจะต้องเป็นผู้จัดท าและรับผิดชอบเรื่องข้อบังคับบริษัท โดยต้องค านึงถึง
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 ความเห็นของลูกจ้างด้วย  ข้อก าหนดและเง่ือนไขต่างๆ ที่ระบุในข้อบังคับบริษัทจะต้องไม่ขัดแย้งกับ
บทบัญญัติของกฎหมาย และอย่างน้อยจะต้องระบุสิทธิและหน้าท่ีของนายจ้างและลูกจ้าง 
 
สภาพการจ้าง ข้อก าหนดทางวินัยในการท างานและระยะเวลาที่ข้อบังคับบริษัทมีผลบังคับ  
 
ข้อบังคับบริษัทจะมีผลบังคับใช้เมื่อหน่วยงานราชการดังต่อไปนี้อนุมัติ:  
(1) หัวหน้าส านักงานแรงงานของอ าเภอ/เทศบาลจะเป็นผู้อนุมัติ ในกรณีที่นายจ้างมีส านักงาน

ภายในอ าเภอ (regency) / เทศบาล (municipality) นั้น 
(2) หัวหน้าส านักงานแรงงานจังหวัดที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้อนุมัติ ในกรณีที่นายจ้างมีส านักงานอยู่ใน

อ าเภอ (regency) / เทศบาล (municipality) มากกว่า 1 แห่งในจังหวัดเดียวกัน และ 
(3) อธิบดีกรมพัฒนาอุตสาหกรรมสัมพันธ์ (the Director General of Industrial Relations 

Development) จะเป็นผู้อนุมัติ ในกรณีที่นายจ้างมีส านักงานอยู่ในจังหวัดต่างๆ มากกว่า 1 
จังหวัด  

 
ข้อบังคับบริษัทมีผลบังคับสูงสุดสองปี และจะต้องต่ออายุเมื่อสิ้นผลบังคับ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็
ตามที่กระท ากับข้อบังคับบริษัทก่อนที่ข้อบังคับดังกล่าวจะสิ้นอายุจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อนายจ้างและ
ตัวแทนของลูกจ้างตกลงยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้วเท่านั้น นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากเจ้าหน้าท่ีรัฐบาลที่เกี่ยวข้องตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น  

 
6.11 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง (Collective labour agreement) 

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเป็นข้อตกลงที่จัดท าร่วมกันระหว่างสหภาพแรงงานหนึ่งแห่งหรือหลาย
แห่งซึ่งเป็นสหภาพท่ีได้จดทะเบียนไว้กับหน่วยงานที่มีอ านาจ และนายจ้างหนึ่งรายหรือหลายราย โดย
การหารือเพื่อบรรลุความเห็นชอบร่วมกัน  
 
โดยข้อตกลงกล่าวจะต้องจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นภาษาอินโดนีเซีย  ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจ้างมีผลบังคับเป็นระยะเวลาสูงสุดสองปี และสามารถต่ออายุได้สูงสุดหนึ่งปีโดยจะต้องมีสัญญาที่
เป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างนายจ้างและสหภาพแรงงาน 
 
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างจะต้องประกอบไปด้วยข้อมูลต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย สิทธิและหน้าที่ของ
นายจ้าง สหภาพแรงงาน และลูกจ้าง, ระยะเวลาและวันที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลบังคับ
และลายมือช่ือของคู่สัญญาที่ร่างข้อตกลงดังกล่าว  ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างจะมีผลบั งคับ
นับตั้งแต่วันที่ลงนาม เว้นแต่จะก าหนดไว้ในข้อตกลงเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ นายจ้างจะต้องจดทะเบียน
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างท่ีคู่สัญญาได้ลงนามแล้วกับหน่วยงานทางด้านแรงงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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 6.12 การระงับข้อพิพาททางด้านอุตสาหกรรมสัมพันธ์ (Industrial relation dispute settlement) 
กฎหมายล าดับที่ 2 ปี ค.ศ. 2004 ก าหนดไว้ว่าข้อพิพาททางด้านอุตสาหกรรมสัมพันธ์มีเนื้อหาครอบคลุม
ถึง 

 
(1) ข้อพิพาทด้านสิทธ ิ

ข้อพิพาทด้านสิทธิคือข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้นจากสิทธิที่ไม่ได้รับการตอบสนอง เนื่องจากเกิดความ
แตกต่างระหว่างการบังคับใช้และการตีความบทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อก าหนดที่ระบุใน
กฎเกณฑ์ต่างๆ, เง่ือนไขของสัญญาจ้าง ข้อก าหนดที่ระบุในข้อบังคับบริษัทหรือข้อตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจ้าง   

 
(2) ข้อพิพาทด้านผลประโยชน ์

ข้อพิพาทด้านผลประโยชน์คือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ทางด้านการจ้างงาน เนื่องจาก
เกิดความเห็นที่ไม่สอดคล้องกันในเรื่องการก าหนดและ/หรือการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขการจ้าง
งานที่ระบุในสัญญาจ้างหรือข้อบังคับบริษัท หรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง  

 
(3) ข้อพิพาทที่เกิดจากการเลิกจ้าง 

ข้อพิพาทที่เกิดจากการเลิกจ้างคือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเนื่องจากคู่สัญญามีความเห็นท่ีไม่สอดคล้อง
กันในเรื่องการเลิกจ้างที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นผู้กระท า   

 
(4) ข้อพิพาทของสหภาพแรงงาน 

ข้อพิพาทของสหภาพแรงงานคือข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้นระหว่างสหภาพแรงงานหนึ่งแห่งหรือหลาย
แห่งในบริษัท เนื่องจากเกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกันในเรื่องการเป็นสมาชิกสหภาพ การใช้สิทธิ
และหน้าที่ของสหภาพแรงงาน 
 

โดยทั่วไปแล้ว การเจรจาต่อรองระหว่างคู่พิพาททั้งสองฝ่ายเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันจะเป็นวิธีระงับข้อ
พิพาททางด้านอุตสาหกรรมสัมพันธ์  ในกรณีที่ไม่สามารถหาทางออกร่วมกันได้ คู่พิพาททั้งสองฝ่ายก็อาจ
เสนอข้อพิพาทให้ส านักงานระงับข้อพิพาทด้านแรงงานพิจารณาหาข้อยุติผ่านการเจรจาต่อรองสามฝ่าย 
(การไกล่เกลี่ย) หากการไกล่เกลี่ยยังคงไม่ได้ผลอีก คู่พิพาททั้งสองฝ่ายอาจเสนอให้ศาลอุตสาหกรรม
สัมพันธ์พิจารณาหาข้อยุติ   ทั้งนี้ คู่พิพาททั้งสองฝ่ายสามารถอุทธรณ์ค าตัดสินของศาลอุตสาหกรรม
สัมพันธ์ต่อศาลฎีกาได้  

 
7. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

ประเทศอินโดนีเซียไม่มีกฎหมายที่ควบคุมเรื่องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยสมบูรณ์ฉบับเดียว สิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละชนิดจะได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายคนละฉบับแตกต่างกัน โดยมีกฎหมาย
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 ทั้งหมดเจ็ดฉบับท่ีควบคุมสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1) ลิขสิทธิ์ (copyright) (2) 
สิทธิบัตร (patent) (3) เครื่องหมาย (mark) (4) งานออกแบบเพื่อผลิตสินค้าในเชิงอุตสาหกรรม (industrial 
design) (5) ความลับทางการค้า (trade secret) (6) แบบผังภูมิวงจรรวม (integrated circuit design) และ 
(7) การคุ้มครองพันธุ์พืช (protection of plant varieties)   

 
7.1 ลิขสิทธิ์ (Copyright) 

กฎหมายล าดับที่ 28 ปี ค.ศ. 2014 ว่าด้วยลิขสิทธิ์ (Law 28 of 2014 on Copyright)249 เป็นกฎหมาย
ที่ควบคุมเรื่องลิขสิทธิ์ โดยให้นิยามค าว่าลิขสิทธิ์ไว้ว่าคือ สิทธิที่ให้แก่เจ้าของผลงานแต่เพียงผู้เดียว โดย
เป็นสิทธิในผลงานที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติหลังจากที่ได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่าง250 
(creation is made into a real form) โดยอิงจากหลักการการประกาศความเป็นเจ้าของสิทธิ 
(declarative principle)   งานสร้างสรรค์ในสาขาวิทยาศาสตร์ ศิลปะ และวรรณกรรม ยกตัวอย่าง
เช่น   สิ่งบันทึกเสียง (phonogram) รูปภาพ หนังสือ และดนตรี จะได้รับความคุ้มครองในรูปแบบของ
ลิขสิทธิ์  เจ้าของผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับลิขสิทธิ์จะมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ทางพาณิชย์จากงาน
สร้างสรรค์ของตนแต่เพียงผู้เดียว โดยเจ้าของผลงานที่มีลิขสิทธิ์สามารถท าส าเนา แจกจ่าย หรือขาย
ผลงานสร้างสรรค์ของตนได้  

  
7.2 สิทธิบัตร (Patent) 

กฎหมายล าดับที่ 13 ปี ค.ศ. 2016 ว่าด้วยสิทธิบัตร (Law No. 13 of 2016 on Patent) (“กฎหมาย
ฉบับท่ี 13/ ค.ศ.  2016”)251 เป็นกฎหมายที่ควบคุมเรื่องสิทธิบัตร  กฎหมายฉบับที่ 13/ ค.ศ.  2016 
ได้ยกเลิกกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรฉบับก่อนหน้า ซึ่งคือ กฎหมายฉบับที่ 14 ปี ค.ศ. 2001  ว่าด้วย
สิทธิบัตร (Law No. 14 of 2001 on Patent)  
 
สิทธิบัตรได้รับการนิยามไว้ว่าคือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่รัฐให้แก่นักประดิษฐ์ส าหรับผลงานการประดิษฐ์
ทางเทคโนโลยี โดยจะให้สิทธินั้นในระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้นักประดิษฐ์ใช้ประโยชน์จากผลงานประดิษฐ์
หรือมอบอ านาจให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์อย่างเดียวกัน252  สิทธิบัตรจะคุ้มครองความคิดที่นักประดิษฐ์
ที่ได้น ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาในทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์หรือ
กระบวนการ (process)  หรือในรูปแบบการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าหรือกระบวนการให้ดียิ่งขึ้น  
สิทธิบัตรที่ให้แก่เจ้าของสิทธิบัตรนั้นแบ่งออกเป็นสิทธิบัตรส าหรับผลิตภัณฑ์และสิทธิบัตรส าหรับ
กระบวนการ  เจ้าของสิทธิบัตรส าหรับผลิตภัณฑ์จะมีสิทธิสร้าง ขาย น าเข้า และให้เช่าผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับความคุ้มครองจากสิทธิบัตร  ส่วนเจ้าของสิทธิบัตรส าหรับกระบวนการมีสิทธิใช้กระบวนการที่
ได้รับสิทธิบัตรในการสร้างผลิตภัณฑ์หรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้กระบวนการที่ได้รับสิทธิบัตรดังกล่าว 

                                                           
249 http://peraturan.go.id/uu/nomor-28-tahun-2014.html 
250 มาตรา 1 ของ GR ฉบับที่ 28 ค.ศ. 2014 
251 http://peraturan.go.id/uu/nomor-13-tahun-2016.html 
252 มาตรา 1 ของ GR ฉบับที่ 13 ค.ศ. 2016 
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 ในการขอรับสิทธิบัตร ผู้ยื่นค าขอจะต้องยื่นค าขอรับสิทธิบัตรต่อกระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชน 
(Minister of Law and Human Rights (“MOL”))  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่พิจารณาค าขอแล้ว ค าขอ
เป็นไปตามข้อก าหนดต่างๆ ที่ระบุไว้ เจ้าหน้าที่จะแจ้งวันรับค าขอ หลังจากครบก าหนด 18 เดือนนับ
จากวันที่รับค าขอ    MOL จะแจ้งประกาศค าขอดังกล่าวภายในเจ็ดวันและหลังจากการแจ้งประกาศ 
บุคคลภายนอกท่ีประสงค์จะคัดค้านค าขอมีสิทธิยื่นค าคัดค้านได้ภายใน 6 เดือนนับจากวันแจ้งประกาศ
ดังกล่าว 
 
นอกจากนี้ ผู้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรจะต้องยื่นค าขอตรวจสอบเนื้อหาสาระภายในระยะเวลาไม่เกิน 36 
เดือนนับจากวันที่ได้รับค าขอคืนมาจาก MOL  หลังจากที่ MOL ได้รับค าขอตรวจสอบเนื้อหาสาระที่
ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว   MOL ก็จะมีค าตัดสินเกี่ยวกับค าขอรับสิทธิบัตร 
 

7.3 เคร่ืองหมายและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Mark and Geographical Indication)  
กฎหมายล าดับที่ 20 ปี ค.ศ. 2016 ว่าด้วยเครื่องหมายและสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (Law No. 20 of 
2016 on Mark and Geographical Indication) (“กฎหมายฉบับที่ 20/ ค.ศ.  2016”)253 เป็น
กฎหมายที่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมาย โดยค านิยามของเครื่องหมายคือ สัญลักษณ์ในรูปแบบของ
รูปภาพ ช่ือ ค า ตัวอักษร ตัวเลข องค์ประกอบของสีต่างๆ ในรูปแบบ 2 มิติหรือ 3 มิติ เสียง ภาพฮอโล
แกรม (hologram) หรือการรวมกันขององค์ประกอบดังกล่าว  โดยเครื่องหมายดังกล่าวจะต้องมี
ลักษณะจ าเพาะเจาะจงและใช้ในการขายสินค้าหรือบริการ  เครื่องหมายแบ่งออกเป็นสองประเภท 
ได้แก่ เครื่องหมายการค้าและเครือ่งหมายการบริการ เครื่องหมายการค้า คือ เครื่องหมายที่ใช้บนสินค้า
ที่ขายโดยบุคคลคนเดียวหรือหลายคนร่วมกัน หรือโดยนิติบุคคล เพื่อจ าแนกสินค้าออกจากสินค้าอื่นๆ 
ในประเภทเดียวกัน  ในขณะที่เครื่องหมายการบริการ คือ เครื่องหมายที่ใช้ในการให้บริการที่กระท า
โดยบุคคลคนเดียวหรือหลายคนร่วมกัน หรือโดยนิติบุคคล เพื่อจ าแนกการบริการดังกล่าวออกจากการ
บริการอื่นๆ ในประเภทเดียวกัน เจ้าของเครื่องหมายมีสิทธิในการขายสินค้าหรือให้บริการโดยใช้
เครื่องหมายดังกล่าวได้  

 
7.4 งานออกแบบเพ่ือผลิตสินค้าในเชิงอุตสาหกรรม (Industrial design)  

กฎหมายล าดับที่ 31 ปี ค.ศ. 2000 ว่าด้วยงานออกแบบเพื่อผลิตสินค้าในเชิงอุตสาหกรรม (Law No. 
31 of 2000 on Industrial Design)254 เป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองงานออกแบบเพื่อผลิตสินค้า
ในเชิงอุตสาหกรรม  งานออกแบบเพื่อผลิตสินค้าในเชิงอุตสาหกรรมได้รับค านิยามไว้ว่าคือ งาน
สร้างสรรค์เพื่อให้เกิดรูปร่าง (shape) โครงแบบ (configuaration) หรือองค์ประกอบของเส้นหรือสี 
(composition of lines and colors) หรือเส้นและสี หรือการรวมกันของเส้นและสีในลักษณะสอง
หรือสามมิติ ซึ่งก่อให้เกิดความรู้สึกทางสุนทรียะ (aesthetic impression) และสามารถรับรู้ได้ทั้งใน

                                                           
253 http://peraturan.go.id/uu/nomor-20-tahun-2016.html 
254 http://peraturan.go.id/uu/nomor-31-tahun-2000.html 
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 รูปแบบสองมิติและสามมิติ และงานสร้างสรรค์ดังกล่าวใช้เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือสินค้าที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมและหัตถกรรม   ผู้ที่เป็นเจ้าของงานออกแบบเพื่อผลิตสินค้าในเชิงอุตสาหกรรมมีสิทธิแต่
เพียงผู้เดียวในการสร้างสรรค์ ใช้ ขาย หรือจ าหน่ายสินค้าท่ีออกแบบโดยงานออกแบบเพื่อผลิตสินค้าใน
เชิงอุตสาหกรรมดังกล่าว  

 
7.5 ความลับทางการค้า (Trade Secret)  

กฎหมายล าดับที่ 30 ปี ค.ศ.  2000 ว่าด้วยความลับทางการค้า 255 เป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครอง
ความลับทางการค้า  ความลับทางการค้าได้รับการให้นิยามไว้ว่าคือ ข้อมูลในทางเทคโนโลยี และ/หรือ
ในทางธุรกิจที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และข้อมูลดังกล่าวมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นประโยชน์
ในการประกอบธุรกิจ และผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลดังกล่าวเป็นผู้รักษาความลับของข้อมูลดังกล่าวไว้   ผู้ที่
เป็นเจ้าของความลับทางการค้าจะถือว่ามีสิทธิในความลับทางการค้าดังกล่าวตราบเท่าที่ความลับทาง
การค้าดังกล่าวไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ  นอกจากนี้ ผู้ที่เป็นเจ้าของความลับทางการค้าจะต้องด าเนิน
มาตรการที่เหมาะสมในการรักษาความลับทางการค้าไว้   กฎหมายมิได้ก าหนดให้ต้องจดทะเบียน
ความลับทางการค้า 

 
7.6 แบบผังภูมิวงจรรวม (Integrated Circuit Design) 

กฎหมายล าดับที่ 32 ปี ค.ศ. 2000 ว่าด้วยแบบผังภูมิวงจรรวม (Law No. 30 of 2000 on 
Integrated Circuit Design)256 เป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองแบบผังภูมิวงจรรวม โดยนิยามของ
แบบผังภูมิวงจรรวมคือ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตสมบูรณ์แล้วหรือกึ่งสมบูรณ์ (finished or half finished) ที่
ประกอบขึ้นจากองค์ประกอบต่างๆ หลายประการ โดยมีองค์ประกอบอย่างน้อยหนึ่งองค์ประกอบใน
นั้นที่ท างานอยู่ และองค์ประกอบต่างๆ ดังกล่าวทั้งหมดจะต้องเช่ือมต่อกับ (interconnected) หรือ
รวมเข้าไปใน (integrated) สารกึ่งน าไฟฟ้า (semicounductor) เพื่อท าหน้าที่ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(electronic functions)  เจ้าของแบบผังภูมิวงจรรวมจะเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ สร้าง 
หรือจ าหน่ายสินค้าที่มีแบบผังภูมิวงจรรวมอยู่ภายใน  

 
7.7 การคุ้มครองพันธุ์พืช  

กฎหมายล าดับที่ 29 ค.ศ.  2000 ว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืช (Law No. 29 of 2000 on Protection 
of Plant Variety)257 เป็นกฎหมายที่คุ้มครองพันธุ์พืชต่างๆ   การคุ้มครองพันธุ์พืชได้รับการให้นิยามไว้
ว่าคือความคุ้มครองที่รัฐบาลมอบให้ไว้เป็นการเฉพาะส าหรับพันธุ์พืชที่ผู้เพาะได้เพาะพันธุ์ไว้   การ
คุ้มครองพันธุ์พืชจะให้ความคุ้มครองประเภทหรือพันธุ์พืชใหม่, การเจริญเติบโตของพืช, ใบ, ดอก, ผล, 
เมล็ด และลักษณะส าคัญทางพันธุกรรมของพืช  

                                                           
255 http://peraturan.go.id/uu/nomor-30-tahun-2000.html 
256 http://peraturan.go.id/uu/nomor-30-tahun-2000.html 
257 http://peraturan.go.id/uu/nomor-29-tahun-2000.html 
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 7.8 การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาท าให้ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้และ
ได้รับประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากสิทธิดังกล่าว  ทั้งนี้ ผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจะต้อง
จดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตนก่อนเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองสิทธิดังกล่าว (ยกเว้น
กรณีลิขสิทธิ์และความลับทางการค้า)  โดยทั่วไป หน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา  (Directorate 
General of Intellectual Property Right) ซึ่งเป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้ MOL เป็นหน่วยงานที่
ด าเนินการในเรื่องการจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา   การคุ้มครองพันธุ์พืชเป็นสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาเพียงประเภทเดียวที่ต้องจดทะเบียนกับกระทรวงกสิกรรม (Ministry of 
Agriculture) 
 
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทมีระยะเวลาการคุ้มครองแตกต่างกันดังนี้: 

 

สิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

ระยะเวลาในการคุ้มครอง มีผลบังคับกับ 

ลิขสิทธิ์  ส าหรับบุคคลธรรมดา  ตลอดชีพของ
ผู้สร้างสรรค์ผลงาน และระยะเวลา
อีก 70 ปีหลังจากผู้สร้างสรรคผ์ลงาน
เสียชีวิต  
 
ส าหรับนิติบุคคล 50 ปีหลังจาก
ผลงานได้รับการเผยแพร่ 

ก. ห นั ง สื อ  จุ ล ส า ร แ ล ะ ง า น
สร้างสรรค์ทางสิ่งพิมพ์อื่นๆ  

ข. บทเทศน์ บทบรรยาย สุนทร
พจน์ และงานสร้างสรรค์อื่นๆ 
ในลักษณะเดียวกัน  

ค. อุปกรณ์เสริม (props) ที่ผลิต
ขึ้ น เ พื่ อ จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ ท า ง
การศึกษา  

ง. เพลงหรือดนตรีทั้งที่มีหรือไม่มี
เนื้อเพลง  

จ. งานละคร ละครเพลง  ท่าเต้น 
การออกแบบท่าเต้น งานละคร
หุ่นกระบอก และงานละครใบ้   

ฉ. งานศิลปะทุกรูปแบบ เช่นงาน
จิ ต ร ก ร รม  ภ า พวา ด  ก า ร
แกะสลัก การเขียนอักษรศิลป์ 
(calligraphy) ประติมากรรม 
รู ป ปั้ น  ห รื อ ภ า พ ป ะ ติ ด 
(collage)  

ช. งานสถาปัตยกรรม 
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 สิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

ระยะเวลาในการคุ้มครอง มีผลบังคับกับ 

ซ. แผนที่ และ 
ฌ. ผ้าบาติก (batik) หรืองาน

ศิลปะในรูปแบบอ่ืนๆ  
50 ปีตั้งแต่มีการเผยแพร่  ก. งานภาพถ่าย 

ข. ภาพเหมือน (portrait) 
ค. ก า ร ถ่ า ย ภ า พ ย น ต ร์ 

(cinematography) 
ง. วิดิโอเกม  
จ. โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ฉ. การออกแบบรูปเล่มของงาน

ว ร ร ณ ก ร ร ม เ พื่ อ ตี พิ ม พ์ 
(typographical 
arrangement of literature)  

ช. งานแปลความหมาย งานที่ต้อง
ตีความ งานแก้ไขดัดแปลง งาน
ปรับปรุง (modification) และ
ง า น อื่ น ๆ  เ กิ ด จ า ก ก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ง า น เ ดิ ม 
(transformation) 

ซ. งานแปลความหมาย งานแก้ไข
ดัดแปลง การจัดให้มีขึ้น หรือ
การเปลี่ยนแปลงการแสดงออก
ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม ดั้ ง เ ดิ ม 
(traditional culture 
expression) 

ฌ. การรวบรวมงานสร้างสรรค์หรอื
ข้อมูลดิบ ไม่ว่างานสร้างสรรค์
หรือข้อมูลดิบดังกล่าวจะอยู่ใน
รูปแบบที่สามารถอ่านได้โดย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือสื่อ
อื่นๆ  และ  

ญ. การรวบรวมงานที่แสดงออกถึง
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 สิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

ระยะเวลาในการคุ้มครอง มีผลบังคับกับ 

วัฒนธรรมดั้ งเดิม เท่าที่การ
รวบรวมงานดังกล่าวเป็นงาน
ต้นฉบับ   

25 ปีนับจากเผยแพร่ผลงาน   งานประยุกต์ศิลป์ (applied art) 
สิทธิบัตร  20 ปีนับจากวันที่ ได้รับค าขอจด

สิทธิบัตรทีเป็นไปตามข้อก าหนด
ต่ า ง ๆ  ท า ง ป ก ค ร อ ง 
(administrative requirements) 

สิทธิบัตร  

10 ปีนับจากวันท่ีได้รับค าขอจด
สิทธิบัตรทีเป็นไปตามข้อก าหนด
ต่างๆ ทางปกครอง 
(Administrative requirements) 

สิ ท ธิ บั ต ร อ ย่ า ง ง่ า ย  ( simple 
patent) 

เครื่องหมายและสิ่ ง
บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 

10 ปีนับจากวันที่ ได้รับค าขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายที่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดต่ า งๆ  ทางปกครอง 
(Administrative requirements)  
ระยะเวลาคุ้มครองสามารถขยาย
ระยะเวลาออกไปได้  
  

- 

งานออกแบบเพื่อผลิต
สิ น ค้ า ใ น เ ชิ ง
อุตสาหกรรม 

10 ปีนับจากวันที่ ได้รั บค าขอจด
ทะเบียนงานออกแบบเพื่อผลิตสินค้า
ในเชิงอุตสาหกรรมที่ เป็นไปตาม
ข้อก าหนดต่ า งๆ  ทางปกครอง 
(Administrative requirements) 

- 

ความลับทางการค้า  - - 
แบบผังภูมิวงจรรวม 10 ปีนับตั้งแต่แบบผังภูมิวงจรรวม

ได้รับการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณชิย์ 
หรือตั้งแต่วันท่ีได้รับค าขอจด
ทะเบียนแบบผังภูมิวงจรรวมที่
เป็นไปตามข้อก าหนดต่างๆ ทาง
ปกครอง (Administrative 
requirements) 

- 
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 สิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

ระยะเวลาในการคุ้มครอง มีผลบังคับกับ 

การคุ้มครองพันธุ์พืช 20  ปี ตั้ ง แ ต่ วั นที่ ใ ห้ สิ ทธิ ใ นกา ร
คุ้มครองพันธุ์พืช 

พืชที่ปลูกตามฤดูกาล (seasonal 
plant) 

25  ปี ตั้ ง แ ต่ วั นที่ ใ ห้ สิ ทธิ ใ นกา ร
คุ้มครองพันธุ์พืช 

พืชปีเดียว (yearly plant) 

 
ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิจะเป็นผู้ที่มีสิทธิแต่เพียงผู้
เดียวในทรัพย์สินทางปัญญา   กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาทุกฉบับบัญญัติมาตราการลงโทษทาง
อาญาส าหรับบุคคลที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น  

 
8. ระบบในการระงับข้อพิพาท 

การระงับข้อพิพาทในประเทศอินโดนี เซียสามารถกระท าได้ โดยผ่านศาลในประเทศอินโดนี เซีย 
อนุญาโตตุลาการ และทางเลือกอื่นๆ ในการระงับข้อพิพาท  

 
8.1. ศาลในประเทศอินโดนีเซีย 

ศาลฎีกาของประเทศอินโดนีเซียเป็นหน่วยงานท่ีมีอ านาจและด าเนินการทางตุลาการ โดยศาลฎีกาเป็น
องค์กรทางตุลาการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของศาลฎีกาและศาลรัฐธรรมนูญ258   ตามกฎหมายล าดับที่ 
48 ค.ศ. 2009  ศาลฎีกาได้รับการก าหนดให้เป็นองค์กรตุลาการที่มีอ านาจสูงสุดในบรรดาศาลสี่ประเภท
ที่มีเขตอ านาจแตกต่างกัน ดังต่อไปนี ้
  
(ก) ศาลทั่วไป (General Court)  
(ข) ศาลศาสนา (Religious Court)  
(ค) ศาลทหาร (Military Court)  
(ง) ศาลปกครอง (State Administrative Court) 

 
ศาลแต่ละประเภทนั้นประกอบด้วยศาลช้ันต้นและศาลอุทธรณ์ นอกจากนี้ ประเทศอินโดนีเซียยังยอมรับ
ศาลพิเศษที่ก่อตั้งขึ้นตามเขตอ านาจของศาลสี่ประเภทดังกล่าว  
 
แม้ว่าจะมี (ก) การแบ่งอ านาจตุลาการระหว่างศาลฎีกา องค์กรตุลาการภายใต้ศาลฎีกา และศาล
รัฐธรรมนูญ และ (ข) การแบ่งเขตอ านาจศาลภายใต้ศาลฏีกาออกเป็นสี่เขตอ านาจ   หลักการพื้นฐานของ
ศาลอินโดนีเซียภายใต้กฎหมายล าดับที่ 48/ ค.ศ. 2009 นั้นรวมถึง:  
 

                                                           
258 มาตรา 18 ของกฎหมายล าดับที่ 48/ ค.ศ. 2009 
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 (1) หลักการในการด าเนินคดีในศาลนั้นต้องอยู่บนหลักการว่าด้วยความเรียบง่าย (simple) รวดเร็ว 
และมีค่าใช้จ่ายน้อย259 

(2) ในการพิจารณาตัดสินคดี  ผู้พิพากษาจะต้องพิจารณา ปฏิบัติตาม และท าความเข้าใจหลัก
บรรทัดฐานทางกฎหมายที่ยังคงน ามาปรับใช้ ณ เวลานั้น (living legal values) รวมถึงหลัก
ความยุติธรรมโดยทั่วไป (sense of fairness) ในสังคมที่ตนพิจารณาตัดสินคดี260  ดังนั้น จึง
ห้ามมิให้ผู้พิพากษาปฏิเสธท่ีจะพิจาณา พิพากษา หรือตัดสินคดี โดยอ้างเหตุว่าไม่มีกฎหมายที่
จะน ามาปรับใช้แก่คดี หรือไม่เป็นที่ชัดเจนว่ามีกฎหมายบังคับใช้หรือไม่ 

(3) ศาลในประเทศอินโดนีเซียจะต้องยึ ดหลักในการสันนิษฐานว่าผู้ต้องหาเป็นผู้บริสุทธิ์ 
(presumption of innocence principle)261 

(4) เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น คดีความจะต้องได้รับการไต่สวน วินิจฉัย และ
ตัดสินโดยองค์คณะผู้พิพากษา ซึ่งประกอบด้วยผู้พิพากษาสามท่าน และหนึ่งในนั้นจะต้องเป็น
ประธานองค์คณะ ส่วนท่ีเหลืออีกสองท่านปฏิบัติหน้าท่ีเป็นสมาชิกขององค์คณะ262 

(5) เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น การพิจาณาคดีในศาลทุกครั้งจะต้องกระท าโดย
เปิดเผยแก่สาธารณะ263 

(6) เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  คู่ความสามารถยื่นอุทธรณ์ค าตัดสินของศาลช้ันต้น
ทุกค าตัดสินได้ โดยยื่นต่อศาลสูง (High Court)  และคู่ความสามารถอุทธรณ์ค าตัดสินของศาล
อุทธรณ์ทุกค าตัดสินได้เช่นกัน โดยยื่นต่อศาลฏีกาเพื่อให้ศาลฎีกาวินิจฉัยในฐานะศาลสูงสุดที่
วินิจฉัยเฉพาะข้อกฎหมาย264 (the Supreme Court as the cassation level court)  

(7) คู่ความสามารถขอให้ศาลฎีกาทบทวนค าตัดสินที่ถึงที่สุดและมีผลผูกพันได้ 265 (judicial 
review)  

(8) ค าตัดสินของศาลจะสมบูรณ์และมีผลผูกพัน ก็ต่อเมื่อได้มีการอ่านค าตัดสินในการพิจารณา
พิพากษาคดี ซึ่งได้กระท าอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะ266 

 
กฎหมาย Herziene Indonesisch Reglement (HIR) เป็นกฎหมายหลักท่ีใช้ควบคุมเรื่องการระงับข้อ
พิพาท โดยกฎหมายดังกล่าวเป็นมรดกตกทอดมาจากของกฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์ 

 
  

                                                           
259 มาตรา 2 ของกฎหมายล าดับที ่48/ ค.ศ. 2009 
260 มาตรา 5 ของกฎหมายล าดับที ่48/ ค.ศ. 2009 
261 มาตรา 6 ของกฎหมายล าดับที ่48/ ค.ศ. 2009 
262 มาตรา 11 ของกฎหมายล าดับที่ 48/ ค.ศ. 2009 
263 มาตรา 13 ของกฎหมายล าดับที่ 48/ ค.ศ. 2009 
264 มาตรา 23 ของกฎหมายล าดับที่ 48/ ค.ศ. 2009 
265 มาตรา 24 ของกฎหมายล าดับที่ 48/ ค.ศ. 2009 
266 มาตรา 13 ของกฎหมายล าดับที่ 48/ ค.ศ. 2009 
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 (1) เขตอ านาจของศาลทั่วไป  
กฎหมายล าดับที่ 48/ ค.ศ. 2009 ก าหนดให้ศาลทั่วไป (General Court) มีอ านาจในการไต่สวน 
มีค าพิพากษา ตัดสินและหาข้อยุติให้กับคดีแพ่งและคดีอาญาตามที่กฎหมายและข้อบังคับ
ต่างๆ267ก าหนด  เขตอ านาจของศาลทั่วไปประกอบด้วย: 
1) ศาลแขวง ท าหน้าท่ีเป็นศาลช้ันต้นในคดีอาญาและคดีแพ่ง  
2) ศาลสูง ท าหน้าท่ีเป็น  

ก. ศาลอุทธรณ์ในคดีอาญาและคดีแพ่ง  
ข. ศาลช้ันต้นและศาลฎีกา กรณีข้อโต้แย้งเรื่องเขตอ านาจระหว่างศาลแขวงที่อยู่

ภายใต้ศาลสูงนั้นๆ 
 
นอกจากน้ี ยังมีศาลพิเศษอีกหลายศาลที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้เขตอ านาจของศาลทั่วไป ได้แก่  
1) ศาลคดีเด็กและเยาวชน มีอ านาจไต่สวนและมีค าพิพากษาคดีอาญาเยาวชน  
2) ศาลพาณิชย์ มีอ านาจไต่สวนและมีค าพิพากษา   

ก. คดีล้มละลายและคดีระงับการจ่ายเงิน 
ข. คดีทรัพย์สินทางปัญญา  
ค. คดีที่เกี่ยวข้องกับการช าระบัญชี (liquidation) ของธนาคารซึ่งด าเนินการโดย

บรรษัทประกันเงินฝากแห่งอินโดนีเซีย ( Indonesian Deposit Insurance 
Corporation) 

3) ศาลสิทธิมนุษยชน มีอ านาจไต่สวนและมีค าพิพากษาคดีสิทธิมนุษยชนท่ีร้ายแรง 
4) ศาลอาญาคดีทุจริตคอร์รปัช่ัน มีอ านาจไต่สวนและมีค าพิพากษาคดีอาญาที่เกี่ยวกับการ

ทุจริตคอร์รัปชั่น  
5) ศาลอุตสาหกรรมสมัพันธ์ (Industrial Relations Court) มีอ านาจไต่สวนและพิพากษา

คดีอุตสาหกรรมสัมพันธ์  
6) ศาลประมง มีอ านาจไต่สวนและมีค าพิพากษาคดีอาญาด้านประมง  

   
(2) เขตอ านาจของศาลศาสนา  

กฎหมายล าดับที่ 48/ ค.ศ. 2009 ก าหนดให้ศาลศาสนามีอ านาจไต่สวน มีค าพิพากษา ตัดสิน
และหาข้อยุติให้กับคดีระหว่างชาวมุสลิมตามที่กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ 268 ก าหนดเขต
อ านาจศาลศาสนาประกอบด้วย: 
1) ศาลศาสนาช้ันต้น ท าหน้าท่ีเป็นศาลช้ันต้นส าหรับคดีต่างๆ ที่อยู่ภายใต้เขตอ านาจศาล

ศาสนา  
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 2) ศาลสูงทางศาสนา ท าหน้าที่เป็น  
ก. ศาลอุทธรณ์ส าหรับทุกคดีที่อยู่ภายใต้เขตอ านาจของศาลศาสนา และ  
ข. ศาลช้ันต้นและศาลฎีกาส าหรับข้อโต้แย้งเรื่องเขตอ านาจศาลระหว่างศาล

ศาสนาช้ันต้นที่อยู่ภายใต้ศาลสูงทางศาสนาดังกล่าว 
 
กฎหมายล าดับท่ี 7 ค.ศ. 1989 ว่าด้วยเขตอ านาจของศาลศาสนา (Law No. 7 of 1989 on 
Religious Court Jurisdiction) ตามที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎหมายล าดับที่ 50 ค.ศ.  
2009 (Law No. 50 of 2009) ก าหนดให้ศาลศาสนามีอ านาจไต่สวน มีค าพิพากษา ตัดสินและ
ระงับข้อพิพาทระหว่างชาวมุสลิมในเรื่องต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการสมรส 
มรดก พินัยกรรม เงินช่วยเหลือ   เงินบริจาคของชาวมุสลิมเพื่อสาธารณกุศล (waqf)   การให้
ทานประจ าปีของชาวมุสลิมที่ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ (zakat) การบริจาคทานทั้งในรูปแบบเงินตรา
และสิ่งของ (infaq)   การบริจาคทานโดยความสมัครใจ (sadaqqah) และคดีที่เกี่ยวข้องกับ
หลักเศรษฐศาสตร์ของศาสนาอิสลาม (หลักเศรษฐศาสตร์ตามหลักชารีอะฮ์ (Syariah 
economics)) 

 
(3) เขตอ านาจของศาลทหาร 

กฎหมายล าดับท่ี 31 ปี ค.ศ.  1997 ว่าด้วยเขตอ านาจของศาลทหาร  (“กฎหมายล าดับที่ 31/ 
ค.ศ.  1997”)269 บัญญัติไว้ว่าศาลทหารมีอ านาจที่จะ270  
 
1) มีค าพิพากษาคดีอาญาของบุคคล ซึ่งในขณะที่กระท าความผิดทางอาญานั้น:  

ก. เป็นทหาร 
ข. มีฐานะเทียบเท่าทหาร ตามกฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ  
ค. เป็นสมาชิกของกลุ่มหรือหน่วยงานหรือองค์กรที่ตามกฎหมายและข้อก าหนด

ต่างๆ แล้วมีฐานะเทียบเท่าหรือถือว่าเป็นทหาร (“ผู้ต้องหาที่มีฐานะเทียบเท่า
ทหาร”)   

ง. ไม่ตกเป็นบุคคลตามข้อ (ก) ถึง (ค) ข้างต้น (“ผู้ต้องหาที่ไม่ใช่ทหาร”) แต่จาก
ค าตัดสินของผู้บัญชาการกองทัพแห่งชาติอินโดนีเซีย (Commander of 
Indonesian National Soilders) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม  บุคคลดังกล่าวจะต้องถูกพิพากษาโดยศาลทหารและอยู่
ภายใต้บังคับเขตอ านาจของศาลทหาร  

2) ไต่สวน ตัดสิน และมีค าพิพากษาคดีปกครองของกองทัพอินโดนีเซีย 
3) รวบรวมรวมคดีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเข้ากับคดีอาญาที่เกี่ยวข้อง 
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 เขตอ านาจของศาลทหารประกอบด้วย271:  
1) ศาลทหารช้ันต้น (Military Court) ท าหน้าที่เป็นศาลชั้นต้น ส าหรับคดีอาญาที่ผู้ต้องหา

เป็น: 
ก. ทหารยศระดับร้อยเอก (captain)หรือต่ ากว่า 
ข. ผู้ที่มียศเทียบเท่าทหารยศระดับร้อยเอกหรือต่ ากว่า และ  
ค. ผู้ต้องหาที่ไม่ได้เป็นทหาร แต่จากค าตัดสินของผู้บัญชาการกองทัพแห่งชาติ

อินโดนีเซีย (Commander of Indonesian National Soilders) โดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  บุคคลดังกล่าวจะต้องถูก
พิพากษาโดยศาลทหารและอยู่ภายใต้บังคับเขตอ านาจของศาลทหาร 

 
2) ศาลสูงทหาร (High Military Court) ท าหน้าที่เป็น:  

ก. ศาลช้ันต้นส าหรับคดีอาญา ที่ผู้ต้องหาหรือหนึ่งในผู้ต้องหาเป็น:  
- ทหารยศพันตรี (major) หรือสูงกว่า 
- ผู้ที่มียศเทียบเท่าทหารยศพันตรีหรือสูงกว่า และ 
- ผู้ต้องหาที่ไม่ได้เป็นทหาร แต่จากค าตัดสินของผู้บัญชาการกองทัพ

แห่งชาติอินโดนีเซีย (Commander of Indonesian National Soilders) 
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  บุคคลดังกล่าว
จะต้องถูกพิพากษาโดยศาลทหารและอยู่ภายใต้บังคับเขตอ านาจของศาล
ทหาร 

ข. ศาลช้ันต้นส าหรับคดีปกครองของกองทัพอินโดนีเซีย  
ค. ศาลอุทธรณ์ส าหรับคดีอาญาที่ศาลทหารมีค าพิพากษา 
ง. ศาลช้ันต้นและศาลฎีกาส าหรับข้อโต้แย้งเรื่องเขตอ านาจศาลระหว่างศาลทหาร

ช้ันต้นที่อยู่ภายใต้ศาลสูงทหาร  
 

3) ศาลทหารหลัก (Primary Military Court) ท าหน้าที่เป็น:  
ก. ศาลอุทธรณ์ส าหรับคดีอาญาและคดีปกครองของกองทัพอินโดนีเซีย ที่ศาลสูง

ทหารในฐานะศาลช้ันต้นได้ให้ค าพิพากษาไว้  
ข. ศาลช้ันต้นและศาลฎีกาส าหรับข้อโต้แย้งเรื่องเขตอ านาจศาลระหว่าง: 

 ศาลทหารต่างๆ ที่ภายใต้ควบคุมของศาลสูงทหารที่แตกต่างกันออกไป  

 ศาลสูงทหาร และ  

 ศาลสูงทหารและศาลทหาร  
 

นอกเหนือจากนี้ ศาลทหารหลักยังมีอ านาจในการตัดสินข้อพิพาทระหว่างเจ้าหน้าที่ยื่น
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 ฟ้องคดี (Case Submitter Officer) (Perwira Penyerah Perkara) กับพนักงาน
อัยการทหาร (Military Prosecutor) (Oditur Militer) ในประเด็นเรื่องเขตอ านาจศาล
ว่าจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลทหารหรือต่อศาลทั่วไป  

 
4) ศาลคดีอาญาที่เกิดในระหว่างสงคราม (Combat Court) ท าหน้าที่เป็นศาลช้ันต้นและ

ศาลฎีกาส าหรับคดีอาญาที่ทหารเป็นผู้กระท าในพ้ืนท่ีสงคราม (combat area) 
 

(4) เขตอ านาจศาลปกครองของรัฐ 
กฎหมายล าดับที่ 48/ ค.ศ.  2009 บัญญัติให้ศาลปกครองมีอ านาจไต่สวน มีค าพิพากษา ตัดสิน
และระงับข้อพิพาททางปกครองตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ   กฎหมายล าดับที่ 5 ปี ค.ศ.  
1986 ว่าด้วยเขตอ านาจศาลปกครองของรัฐ (Law No. 5 of 1986 on State 
Administrative Court Jurisdiction)272 ตามที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุดโดยกฎหมายล าดับที่ 
51 ปี ค.ศ.  2009 (Law No. 51 of 2009)273 (“กฎหมายล าดับที่ 5/ ค.ศ.  1986”) ให้นิยาม
ค าว่าข้อพิพาททางปกครองกับหน่วยงานรัฐว่าคือ ข้อพิพาทระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลเอกชน
ที่มีกับหน่วยงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของรัฐ ไม่ว่าในระดับส่วนกลางหรือ
ส่วนภูมิภาค โดยเป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากการที่ฝ่ายปกครองมีค าวินิจฉัย รวมถึงข้อพิพาทใน
เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ ตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีมีผลบังคับก าหนด    
 
ข้อพิพาททางปกครองกับหน่วยงานรัฐนั้นเกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานหรือ
เจ้าหน้าท่ีปกครองมีค าวินิจฉัย (เป็นหนังสือ) โดยค าวินิจฉัยดังกล่าวจะต้องระบุการด าเนินการ
ทางปกครองของหน่วยงานรัฐ  (state administrative action) ตามที่กฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆ บัญญัติไว้  และจะต้องชัดเจน เป็นอิสระไม่อิงกับหน่วยงานใด และมีลักษณะ
เป็นที่สุด อีกท้ังยังต้องมีผลบังคับตามกฎหมายต่อบุคคลหรือต่อนิติบุคคลเอกชน  
กฎหมายล าดับที่ 5/ ค.ศ.  1986 บัญญัติไว้ว่ามีค าวินิจฉัยทางปกครองหลายประเภทที่ไม่
สามารถยกข้ึนมาเป็นเหตุแห่งข้อพิพาททางปกครองกับหน่วยงานรัฐได้ ตามกฎหมายฉบับที่ 5/ 
ค.ศ.  1986274 ได้แก่: 
 
1. ค าวินิจฉัยของหน่วยงานปกครองของรัฐที่ถูกจัดว่าเป็นการด าเนินการในด้านกฎหมาย

เอกชนของหน่วยงานปกครองหรือเจ้าหน้าที่ปกครองของรัฐ   
2. ค าวินิจฉัยของหน่วยงานปกครองของรัฐที่มีลักษณะเป็นกฎเกณฑ์ที่มีผลบังคับโดยทั่วไป 
3. ค าวินิจฉัยของหน่วยงานปกครองของรัฐที่ยังคงต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติต่อไปอีก    

                                                           
272 http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Undang-Undang/undang-undang-nomor-5-tahun-1986-912 
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 4. ค าวินิจฉัยของหน่วยงานปกครองของรัฐที่ออกตามประมวลกฎหมายอาญาแห่งประเทศ
อินโดนีเซีย หรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแห่งประเทศอินโดนีเซีย หรือ
กฎหมายและกฎเกณฑ์อื่นๆ ในทางอาญา  

5. ค าวินิจฉัยของหน่วยงานปกครองของรัฐที่ออกโดยอิงจากการตรวจสอบของศาล ตาม
กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ  

6. ค าวนิิจฉัยของหน่วยงานปกครองของรัฐในเรื่องทางปกครองของกองทัพอินโดนีเซีย  
7. ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะในระดับส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

ในเรื่องผลการเลือกตั้ง  
 

นอกจากน้ี กฎหมายล าดับที่ 5/ ค.ศ. 1986 ยังได้บัญญัติไว้ว่าศาลต่างๆ ที่อยู่ภายใต้เขตอ านาจ
ศาลปกครองของรัฐไม่มีอ านาจไต่สวน ตัดสิน และหาข้อสรุปให้กับค าวินิจฉัยทางปกครอง ใน
กรณีที่ค าวินิจฉัยดังกล่าวออกในสถานการณ์ดังต่อไปนี้275  

 
1) สภาวะสงคราม สถานการณ์ที่มีภยันตราย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือสถานการณ์ที่

เป็นอันตรายอื่นๆ ตามที่กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีมีผลบังคับก าหนด 
2) ในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามที่กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีมี

ผลบังคับก าหนด 
 

เขตอ านาจศาลปกครองของรัฐประกอบด้วย: 
(1) ศาลปกครองของรัฐ (State Administrative Court)  ท าหน้าที่เป็นศาลช้ันต้นในการ

ไต่สวน ตัดสิน และระงับข้อพิพาททางปกครองกับหน่วยงานรัฐ และ  
(2) ศาลปกครองของรัฐในระดับสูง (High State Administrative Court) ท าหน้าที่เป็น  

ก. ศาลอุทธรณ์ในการไต่สวน ตัดสิน และระงับข้อพิพาททางปกครองกับหน่วยงาน
รัฐ 

ข. ศาลช้ันต้นและศาลฎีกาในการไต่สวน ตัดสิน และระงับข้อพิพาทในเรื่องเขต
อ านาจศาลระหว่างศาลปกครองของรัฐที่อยู่ภายใต้ศาลปกครองของรัฐใน
ระดับสูง และ  

ค. ศาลช้ันต้นในการพิจารณาข้อพิพาททางปกครองกับหน่วยงานรัฐ ซึ่งได้
ด าเนินการทางปกครองตามแนวทางที่มีอยู่ (นอกศาล) กับข้อพิพาทดังกล่าวไป
แล้ว  

  

                                                           
275 มาตรา 49 ของกฎหมายล าดับที่ 5 ค.ศ. 1986 
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 แผนภูมิด้านล่างคือข้อมูลสรุปการแบ่งเขตอ านาจภายในระบบศาลของประเทศอินโดนีเซีย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8.2. อนุญาโตตุลาการและการระงับข้อพิพาททางเลือก 
ประเทศอินโดนีเซียมีกฎหมายล าดับที่ 30 ค.ศ.  1999 ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการและการระงับข้อพิพาท
ทางเลือก (Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolutions)276 
(“กฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ”) ซึ่งเป็นกฎหมายที่วางหลักเกณฑ์ในการระงับข้อพิพาทนอกศาล 
โดยวิธีอนุญาโตตุลาการและการระงับข้อพิพาททางเลือก 
 
กฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการได้ให้ค านิยามว่าอนุญาโตตุลาการ คือ วิธีระงับข้อพิพาททางแพ่งที่
กระท านอกเขตอ านาจของศาลทั่วไป (General court) โดยการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีดังกล่าว คู่พิพาท

                                                           
276 http://peraturan.go.id/uu/nomor-30-tahun-1999.html 

ศาลอินโดนีเซีย 

ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนญู 

ศาลปกครอง

ของรัฐ 

 

ศาลทหาร ศาล

ศาสนา 
ศาลทัว่ไป 

- ระดบั (ศาลประจ าอ าเภอและ

ศาลสงู) 

- ศาลพิเศษ (ศาลเยาวชน ศาล

พาณิชย์ ศาลสิทธิมนษุยชน 

ศาลคดีอาญาทจุริต ศาล

อตุสาหกรรมสมัพนัธ์ และศาล

ประมง) 

ศาลศาสนา

และศาลสงู

ทางศาสนา 

 

ศาลทหาร,  

ศาลสงูทหาร, 

ศาลทหารหลกั, 

ศาลคดีอาญาที่

เกิดระหวา่ง

สงคราม 

 

ศาลปกครอง

ของรัฐและศาล

ปกครองของรัฐ

ในระดบัสงู 
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 ต้องลงนามในสัญญาอนุญาโตตุลาการที่เป็นลายลักษณ์อักษร277  กฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
บัญญัติไว้ว่าข้อพิพาทท่ีสามารถระงับผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการได้นั้นจ ากัดไว้เพียงแค่ข้อพิพาท
ทางการพาณิชย์ และข้อพิพาทท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิต่างๆ ซึ่งตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ แล้วถือ
ว่าเป็นสิทธิท่ีถูกควบคุมโดยคู่พิพาทอย่างสมบูรณ์278   นอกจากนี้ กฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการยัง
ได้ก าหนดไว้อีกว่าข้อพิพาทท่ีไม่สามารถหาข้อยุติโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการได้นั้นคือข้อพิพาทที่
ตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ แล้วถือว่าคู่พิพาทไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันในลักษณะฉันมิตรได้ 
 
กฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการให้การรับรองกระบวนการอนุญาโตตุลาการสองแบบด้วยกัน ได้แก่ 
กระบวนการอนุญาโตตุลาการที่หน่วยงานอนุญาโตตุลาการ (สถาบันอนุญาโตตุลาการ) เป็น
ผู้ด าเนินการ และกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่คู่พิพาทเป็นผู้ด าเนินเอง (ad hoc arbitration) 
 
ทั้งนี้ กฎหมายอนุญาโตตุลาการยังให้การยอมรับการระงับข้อพิพาททางเลือกลักษณะอื่นๆ อีกห้า
ประเภทด้วยกันกล่าวคือ การปรึกษาหารือ (consultation) การเจรจาต่อรอง (negotiation) การไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท (mediation) การประนีประนอมยอมความ (reconciliation) การก าหนดตัดสินข้อ
พิพาทโดยผู้เชี่ยวชาญ (expert determination) 
 

8.3. การระงับข้อพิพาทด้านการลงทุน 
กฎหมายล าดับที่ 25 ค.ศ.  2007 บัญญัติไว้ว่าในกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลและนักลงทุน  
คู่พิพาททั้งสองฝ่ายจะต้องระงับข้อพิพาทโดยการเจรจาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งฉันทานุมัติหรือข้อตกลง
ร่วมกันเสียก่อน   เฉพาะกรณีข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลและนักลงทุนต่างด้าวที่คู่พิพาททั้งสองฝ่าย
จะต้องระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศตามที่คู่พิพาททั้งสองฝ่ายได้ตกลงกัน 
 
ในปี ค.ศ. 1958 ประเทศอินโดนีเซียได้เข้าเป็นสมาชิกของศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อระงับข้อพิพาท
ทางการลงทุน (International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID)) 
โดยใช้กฎหมายล าดับที่ 5 ค.ศ. 1968 ว่าด้วยการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐและคนชาติของรัฐอื่น (Law 
No. 5 of 1968 on the Dispute Settlement between the State and Nationals of other 
States) (“กฎหมายล าดับที่ 5/ ค.ศ. 1968”)   มาตรา 2 ของกฎหมายล าดับที่ 5/ ค.ศ. 1968 บัญญัติ
ไว้ว่ารัฐบาลอินโดนีเซียมีอ านาจในการให้ค ายินยอมเพื่อให้ข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการลงทุนจากต่า งชาติ
ได้รับการตัดสินตามอนุสัญญา ICSID และรัฐบาลอินโดนีเซียมีอ านาจในการเป็นตัวแทนของสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย โดยมีสิทธิในการเปลี่ยนผู้ตัดสิน (right of substitution)   

 
 

                                                           
277 มาตรา 1 ของกฎหมายว่าดว้ยอนญุาโตตุลาการ 
278 มาตรา 5 ของกฎหมายว่าดว้ยอนญุาโตตุลาการ 
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 อย่างไรก็ตาม  เราขอแจ้งให้ทราบว่า ตามข้อบังคับประธานาธิบดีฉบับที่ 31 ปี ค.ศ. 2012 ว่าด้วยข้อ
พิพาทที่ไม่ได้หาข้อยุติโดย ICSID (Presidential Decree No. 31 of 2012 on the Dispute that is 
not Settled by ICSID Jurisdiction) ระบุไว้ว่าข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากค าวินิจฉัยของหน่วยงาน
ปกครองระดับอ าเภอของประเทศอินโดนีเซียเป็นข้อพิพาทที่ถูกยกเว้นไม่ต้องผ่านกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการของ ICSID เพื่อหาข้อยุติ  
 
ในกรณีที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเลือกที่จะระงับข้อพิพาทด้านการลงทุนผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ของ ICSID กรุณาศึกษารายละเอียดขั้นตอนในการระงับข้อพิพาทตามผังในหน้าถัดไป279 

                                                           
279 ICSID, “Overview of an Arbitration under the ICSID Convention”, 
https://icsid.worldbank.org/en/Pages/process/Arbitration.aspx, เข้าถึงข้อมูลเมื่อวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ ค.ศ. 2017 
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คูก่รณียืน่ค ำขอระงับขอ้พพิำทดว้ยวธิี

อนุญำโตตลุำกำร 

ตรวจสอบค ำขอและขึน้ทะเบยีนค ำขอระงับ
ขอ้พพิำทดว้ยวธิอีนุญำโตตลุำกำร 

ก ำหนดจ ำนวนอนุญำโตตลุำกำรและวธิี
แตง่ตัง้อนุญำโตตลุำกำร 

แตง่ตัง้สมำชกิคณะอนุญำโตตลุำกำร 

คณะอนุญำโตตลุำกำรพจิำรณำขอ้พพิำท
ครัง้แรกกับคูพ่พิำท 

หลักพจิำรณำควำมดว้ยลำยลักษณ์อักษร 
(อำจพจิำรณำเขตอ ำนำจ เนือ้หำสำระ หรอื
คำ่เสยีหำยพรอ้มกันหรอืแยกกันก็ได)้ 

หลักพจิำรณำควำมดว้ยวำจำ (อำจพจิำรณำ
เขตอ ำนำจ เนือ้หำสำระ หรอืคำ่เสยีหำย

พรอ้มกันหรอืแยกกันก็ได)้ 

วนิจิฉัยกรณีพพิำท 

อนุญำโตตลุำกำรมคี ำชีข้ำด  

(จ ำหน่ำยคด)ี 

กำรเยยีวยำหลังจำกทีม่คี ำชีข้ำด  

(ค ำวนิจิฉัยและกำรแกไ้ขเพิม่เตมิ กำรยกเลกิ 
กำรทบทวน และกำรตคีวำมค ำชีข้ำด) 

ปฏเิสธไม่

ขึน้ทะเบยีน 

ค าชีข้าดชัว่คราวเรือ่ง

เขตอ านาจและ/หรอื

ความรับผดิ 

http://www.dfdl.com/


 
  
 
 

หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลทุน 

  หน้า 154 

DFDL (Thailand) Ltd. 

บริษัท ดีเอฟดีแอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
No. 3 Rajanakarn Building, AA Floor, 
South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, 
Bangkok 10120 Thailand  
t: +662 059 4090 f:  +662 059 4099 
www.dfdl.com e: thailand@dfdl.com 
 

 บทที่ 3  
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุน 

 
1. คณะกรรมการความร่วมมือด้านการลงทุน (Investment Coordinating Board (“BKPM”)) 

 
BKPM เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่กระทรวง (non-department government institution) และอยู่ภายใต้
ความรับผิดชอบโดยตรงของประธานาธิบดี  โดยมีผู้อ านวยการ BKPM เป็นหัวหน้าควบคุมดูแลการด าเนินงาน  
ข้อบังคับประธานาธิบดีฉบับที่ 90 ปี ค.ศ. 2007 ก าหนดให้ BKPM มีอ านาจในการประสานงานด้านนโยบาย
และบริการในด้านการลงทุน โดยให้เป็นไปตามที่กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ก าหนด  นอกจากนี้ 
BKPM ยังได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ให้เป็นหน่วยงานที่ด าเนินการเพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One 
Stop Service) ในระดับรัฐบาลกลาง ในฐานะที่เป็นหน่วยงานท่ีด าเนินการเพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว 
(One Stop Service) ในระดับรัฐบาลกลาง  BKPM จึงมีอ านาจในการออกใบอนุญาตหรือบริการอื่นๆ ที่ไม่ใช่
การออกใบอนุญาตทีอ่ยู่ภายใต้การด าเนินการของรัฐบาลกลาง  
 

BKPM มีอ านาจในการออกกฎเกณฑ์ข้อบังคับ ให้ใบอนุญาต และให้บริการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการออก
ใบอนุญาต โดยเป็นบริการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน  นอกจากนี้ เนื่องจาก BKPM เป็นหน่วยงานที่ให้บริการ
แบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (one stop service) ในระดับรัฐบาลกลาง   BKPM จึงได้รับมอบอ านาจจากกระทรวง
ต่างๆ ที่รับผิดชอบงานเฉพาะด้านของแต่ละกระทรวง ให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตเฉพาะด้าน  นอกจากนี้ ยังมี
กระทรวงและหน่วยงานของรัฐอีกหลายแห่งที่ส่งตัวเจ้าหน้าที่ของตน หรือที่รู้จักกันในอีกช่ือหนึ่งว่า เจ้าหน้าที่
ติดต่อประสานงาน (liaison officer) ให้ไปปฏิบัติหน้าท่ีที ่BKPM  เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของ BKPM ใน
การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียวในระดับรัฐบาลกลาง 
 
กรุณาติดต่อตามที่อยู่ด้านล่าง เพ่ือขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยงาน BKPM 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop 

Integrated Services)  
รองผู้อ านวยการ ศูนย์บริการด้านการลงทุน 

เว็บไซต์ http://www.bkpm.go.id/ 
ที่อยู่ Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, South Jakarta 

12190  Indonesia 

เบอร์โทรศัพท์/เบอร์ติดต่อศูนย์ประสานงาน
บริการ (call center)  

+6221 – 5252008/ +62 8071002576 

กรุณาศึกษาแผนผังโครงสร้างองค์กรและหน้าที่ของ BKPM ตามที่ระบุในหน้าถัดไป280 

                                                           
280 สาธารณรัฐอินโดนเีซีย, 2015, ข้อบังคับประธานาธิบดีฉบับที่ 90 ค.ศ. 2007 ว่าดว้ยคณะกรรมการความร่วมมอืด้านการลงทนุ แก้ไขเพิม่เติมโดย
ข้อบังคับประธานาธิบดี ฉบับที่ 86 ค.ศ. 2012 
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คณะกรรมการความรว่มมอืดา้นการ
ลงทนุ Investment Coordinating 

Board (BKPM) 

ผูอ้ ำนวยกำร BKPM  
Head of BKPM  

เป็นผูน้ ำในกำรปฏบิัตหินำ้ทีข่อง BKPM 

รองผูอ้ ำนวยกำร BKPM 
Head Deputy of BKPM 

ชว่ยเหลอืผูอ้ ำนวยกำร BKPM ในกำรปฏบิัตหินำ้ที่
ของ BKPM 

เลขำธกิำร 
General Secretary 

ประสำนงำนดำ้นกำรพัฒนำและงำนบรหิำรทั่วไป
ในดำ้นกำรวำงแผน โครงสรำ้งองคก์ร กำรบรหิำร
ทรัพยำกรบคุคล กำรศกึษำและกำรฝึกอบรม 

กำรเงนิ กฎหมำย กำรเก็บเอกสำร กำรด ำเนนิกำร
กับขอ้มลูทัง้ขอ้มลูดบิและขอ้มลูทีไ่ดร้ับกำร

ประมวลแลว้ อปุกรณ์ส ำนักงำน และเรือ่งภำยใน
ของ BKPM 

กองวำงแผนกำรลงทนุ 
Deputy of Investment Planning 

ออกนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่ง
กำรวำงแผนกำรลงทนุ 

กองสง่เสรมิบรรยำกำศในกำรลงทนุ 
Deputy of Investment Climate 

Development 

ออกนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่ง
กำรสง่เสรมิบรรยำกำศในกำรลงทนุ 

กองสง่เสรมิกำรลงทนุ 
Deputy of Investment Promotion 

ออกนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่ง
กำรสง่เสรมิกำรลงทนุ 

กองควำมรว่มมอืดำ้นกำรลงทนุ 
Deputy of Investment Cooperation 

ออกนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่ง
ควำมรว่มมอืดำ้นกำรลงทนุ 

กองกำรบรกิำรดำ้นกำรลงทนุ 
Deputy of Investment Service 

ออกนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่ง
กำรบรกิำรดำ้นกำรลงทนุ  

กองกำรควบคมุกำรด ำเนนิกำรลงทนุ 
Deputy of Investment 

Implementation Control 

ออกนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่ง
กำรควบคมุกำรด ำเนนิกำรลงทนุ 

กองตรวจสอบ 
Inspectorate 

ด ำเนนิกำรตรวจสอบกำรปฏบิัตหินำ้ทีภ่ำยใน 
BKPM 
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 2. กระทรวงการค้า (Ministry of Trade (“MOT”)) 
 

กระทรวงการค้าเป็นกระทรวงที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบโดยตรงของประธานาธิบดี โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการค้าเป็นผู้ควบคุมการด าเนินงานของกระทรวง   ตามข้อบังคับประธานาธิบดีฉบับที่ 48 ปี ค.ศ.  
2015 ว่าด้วยกระทรวงการค้า 281 (“ข้อบังคับประธานาธิบดีฉบับที่ 48/ ค.ศ.  2015”)  กระทรวงการค้ามี
หน้าที่ในการบริหารจัดการให้ภารกิจของรัฐบาลที ่เกี่ยวข้องกับการค้าด าเนินไปอย่างราบรื่นและให้ความ
ช่วยเหลือประธานาธิบดีในการบริหารจัดการการปกครองของรัฐให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย  
 
ข้อบังคับประธานาธิบดีฉบับท่ี 48/ ค.ศ.  2015 ระบุให้กระทรวงการค้า มีหน้าที่ดังต่อไปน้ี:  
 
(1) สร้างและก าหนดนโยบายในเรื่องการพัฒนาและการส่งเสริมให้การค้าภายในประเทศมีความแข็งแกร่ง, 

การให้อิสระแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า การท าให้การค้ามีมาตรฐานรวมทั้งการควบคุมคุณภาพ
สินค้า, การช่ังตวงวัดที่เหมาะสม ทั้งนี้ กระทรวงการค้ายังมีหน้าที่ในการน านโยบายดังกล่าวมาปฏิบัติ 
รวมถึงการให้ค าแนะน าด้านการค้าการพาณิชย์ และการควบคุมดูแลนโยบายดังกล่าว  นอกจากนี้ 
กระทรวงการค้ายังมีหน้าท่ีควบคุมดูแลสินค้าและ/หรือบริการในตลาด ควบคุมดูแลกิจกรรมทางการค้า 
พัฒนาและอ านวยความสะดวกในด้านการส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่น้ ามันและแก๊สที่มีมูลค่าและบริการ
เพิ่มเติม รวมทั้งควบคุม บริหารจัดการ และอ านวยความสะดวกในเรื่องการน าเข้าสินค้าและความ
มั่นคงปลอดภัยทางการค้า  เพ่ิมตลาดให้สินค้าและบริการในระดับสากล ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับ
สินค้า ตลาดส่งออก และผู้ส่งออก และขยาย พัฒนา และควบคุมดูแลการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์
ล่วงหน้า (Commodity futures trading) ระบบใบรับของคลังสินค้า (warehouse receipt system) 
และตลาดประมูลสินค้าโภคภัณฑ์  

(2) น าผลจากการวิจัยและพัฒนาเรื่องการค้ามาปฏิบัติ 
(3) ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทุกภาคส่วนในกระทรวงการค้าอย่างถ้วนท่ัว  
(4) พัฒนาและให้ความช่วยเหลือด้านธุรการในกระทรวงการค้า  
(5) บริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงการค้า  
(6) ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงการค้า  
 
กระทรวงการค้ามีอ านาจในการออกกฎระเบียบข้อบังคับ ใบอนุญาต และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าที่
ไม่ใช่การออกใบอนุญาต  โดยกระทรวงการค้ามีอ านาจออกใบอนุญาตทางการพาณิชย์ที่ส าคัญๆ รวมทั้งยังมี
อ านาจในการให้บริการอื่นๆ ที่ไม่ใช่การออกใบอนุญาต ดังนี้   

 
(1) หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (Company Registration Certificate) 

หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทเป็นหนังสือส าคัญที่ทุกบริษัทในประเทศอินโดนีเซียจะต้องได้รับ

                                                           
281 http://www.peraturan.go.id/perpres/nomor-48-tahun-2015.html 
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 เพื่อประกอบธุรกิจ 
 
(2) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจการค้า (Trading Business License) 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นใบอนุญาตธุรกิจที่ทุกบริษัทที่ท าการค้าต้องได้รับ 
 
(3) ใบทะเบียนของผู้จัดจ าหน่าย/ตัวแทนทางการค้า (Registration Certificate of Distributor/Agent) 

ใบทะเบียนของผู้จัดจ าหน่าย/ตัวแทนทางการค้าเป็นใบทะเบียนที่ผู้จัดจ าหน่ายทุกรายหรือบริษัท
ตัวแทนทางการค้าทุกบริษัทต้องได้รับ  

 
(4) ใบทะเบียนคลังสินค้า (Warehouse Registration Certificate) 

ใบทะเบียนคลังสินค้าเป็นใบทะเบียนที่ออกเพื่อยืนยันว่าคลังสินค้าได้ขึ้นทะเบียนเพื่อใช้เป็นสถานที่
ส าหรับกระจายสินค้า  

 
กรุณาติดต่อตามข้อมูลติดต่อด้านล่าง เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระทรวงการค้าของประเทศอินโดนีเซีย 

 
เว็บไซต์ http://www.kemendag.go.id/en 

ที่อยู่ Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5  Jakarta Pusat 11000  

เบอร์โทรศัพท์ +6221 - 3841961/62 

 
กรุณาศึกษาแผนผังโครงสร้างองค์กรและหน้าที่ของกระทรวงการค้าตามที่ระบุในหน้าถัดไป282 

                                                           
282 สาธารณรัฐอินโดนเีซีย, 2015, ข้อบังคับประธานาธิบดีฉบับที ่48 ปี ค.ศ.  2015 ว่าดว้ยกระทรวงการค้า 
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กระทรวงกำรคำ้ 
Ministry of Trade 

(MOT) 

เลขำธกิำร 
General Secretariat 

ประสำนงำนในเรือ่งกำรปฏบิัตหินำ้ทีแ่ละกำรพัฒนำ และให ้
ควำมชว่ยเหลอืดำ้นกำรบรหิำรงำนแกห่น่วยงำนทัง้หมด

ภำยใต ้MOT 

กรมกำรคำ้ภำยใน 
Directorate General of 

Domestic Trade 

ก ำหนดนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่งกำร
รับรองและกำรพัฒนำกำรคำ้ภำยในประเทศ 

กรมคุม้ครองผูบ้รโิภคและค ำสัง่
ทำงพำณชิย ์

Directorate General of 
Consumer Protection and 

Commercial Order 

ก ำหนดนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่งกำรให ้
อสิระแกผู่บ้รโิภคในกำรเลอืกซือ้สนิคำ้ กำรท ำใหก้ำรคำ้มี
มำตรฐำน และกำรควบคมุคณุภำพสนิคำ้ กำรมคี ำสัง่ในเรือ่ง
กำรชำ่ง ตวง วดัสนิคำ้ และกำรตรวจสอบกำรจัดจ ำหน่ำย
สนิคำ้ และ/หรอื บรกิำรในตลำด และกำรตรวจสอบกจิกรรม

ทำงกำรคำ้  

กรมกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ 
Directorate General of 

Foreign Trade 

ก ำหนดนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่งกำรเพิม่
กำรอ ำนวยสะดวกในกำรสง่ออกสนิคำ้ทีไ่มใ่ชน่ ้ำมัน และ

ก๊ำซ ซึง่เป็นสนิคำ้ทีม่มีลูคำ่และบรกิำรเพิม่ กำรควบคมุ กำร
บรหิำรจัดกำร และกำรอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นกำรน ำเขำ้

สนิคำ้ และควำมปลอดภัยทำงกำรคำ้  

กรมกำรเจรจำทำงกำรคำ้ระดับ
สำกล 

Directorate General of 
International Trade 

Negotation 

ก ำหนดนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่งกำรเพิม่
ตลำดใหก้ับสนิคำ้และบรกิำรในระดับสำกล 

กรมกำรพัฒนำกำรสง่ออก
แหง่ชำต ิ

Directorate General of 
National Export Development 

ก ำหนดนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่งกำร
สนับสนุน กำรพัฒนำ และกำรเพิม่สนิคำ้ ตลำดสง่ออก และ

ผูส้ง่ออก 

กองตรวจสอบ 
General Inspectorate 

ด ำเนนิกำรตรวจสอบภำยใน MOT 

คณะกรรมกำรก ำกับกำรคำ้สนิคำ้
โภคภัณฑล์ว่งหนำ้ Supervisory 
Board of Future Commodities 

Trade 

ก ำหนดนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่งกำร
พัฒนำ กำรใหค้ ำแนะน ำ และกำรควบคมุดแูลกำรคำ้สนิคำ้
โภคภัณฑล์ว่งหนำ้ ระบบใบรับของคลังสนิคำ้ (warehouse 

receipt system) และกำรประมลูสนิคำ้โภคภัณฑ ์
(commodities auction)  

คณะกรรมกำรพัฒนำและ
วเิครำะหท์ำงกำรคำ้ 

Board of Trade Analysis and 
Development 

วเิครำะหแ์ละพัฒนำกำรคำ้ 

เจำ้หนำ้ทีผู่เ้ช ีย่วชำญ 
Expert Staffs 

ใหค้ ำแนะน ำดำ้นกลยทุธใ์นกำรด ำเนนิงำนแกร่ัฐมนตร ี  

http://www.dfdl.com/


 
  
 
 

หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลทุน 

  หน้า 159 

DFDL (Thailand) Ltd. 

บริษัท ดีเอฟดีแอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
No. 3 Rajanakarn Building, AA Floor, 
South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, 
Bangkok 10120 Thailand  
t: +662 059 4090 f:  +662 059 4099 
www.dfdl.com e: thailand@dfdl.com 
 

 3. กระทรวงอุตสาหกรรม (Ministry of Industry (“MOI”)) 
 

กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นกระทรวงที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบโดยตรงของประธานาธิบดี  โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ควบคุมดูแลการด าเนินงานของกระทรวง   ตามข้อบังคับ
ประธานาธิบดีฉบับท่ี 29 ปี ค.ศ.  2015 ว่าด้วยกระทรวงอุตสาหกรรม (Presidential Regulation No. 29 of 
2015 on Ministry of Industry)283 (“ข้อบังคับประธานาธิบดีฉบับที่ 29/ ค.ศ.  2015”)  ก าหนดให้
กระทรวงอุตสาหกรรมมีหน้าที่บริหารจัดการให้ภารกิจของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด าเนินไปอย่าง
ราบรื่นและให้ความช่วยเหลือประธานาธิบดีในการบริหารจัดการการปกครองของรัฐให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย 
 
ข้อบังคับประธานาธิบดีฉบับท่ี 29/ ค.ศ.  2015 ก าหนดให้กระทรวงอุตสาหกรรมมีหน้าท่ีดังต่อไปนี้:  
(1) สร้างและก าหนดนโยบายในเรื่องการส่งเสริมและการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างอุตสาหกรรม 

การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาบรรยากาศในการลงทุน การส่งเสริม
อุตสาหกรรมและบริการทางอุตสาหกรรม การท าให้อุตสาหกรรมมีมาตรฐาน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
การพัฒนาอุตสาหกรรมในเชิงยุทธศาสตร์และอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (อุตสาหกรรมสี
เขียว) การพัฒนาและเสริมความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง การน า
ความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมมาประยุกต์ใช้ รวมถึงการการสร้างความเท่าเทียมในการประยุกต์ใช้
ความก้าวหน้าดังกล่าว ความสามารถในการฟื้นตัวของอุตสาหกรรม และการให้ความร่วมมือและการ
พัฒนาการใช้สินค้าท้องถิ่น  ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมยังมีหน้าที่ในการน านโยบายต่างๆ ตามที่กล่าว
มาแล้วมาปฏิบัติ ให้ค าแนะน าทางด้านอุตสาหกรรม และควบคุมดูแลนโยบายดังกล่าวด้วยเช่นกัน  

(2) น าผลจากการวิจัยและพัฒนาในสาขาอุตสาหกรรมมาปฏิบัติ  
(3) ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินงานของทุกภาคส่วนในกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างถ้วนท่ัว 
(4) พัฒนาและให้ความช่วยเหลือด้านธุรการภายในกระทรวงอุตสาหกรรม 
(5) บริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงอุตสาหกรรม และ 
(6) ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงอุตสาหกรรม 

 
กระทรวงอุตสาหกรรมมีอ านาจในการออกกฎระเบียบข้อบังคับ ใบอนุญาต และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การออกใบอนุญาต  โดยกระทรวงอุตสาหกรรมมีอ านาจออกใบอนุญาตทางอุตสาหกรรมที่
ส าคัญๆ รวมทั้งยังมีอ านาจในการให้บริการอื่นๆ ที่ไม่ใช่การออกใบอนุญาต ดังนี ้

 
(1) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม (Industrial Business License) 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเป็นใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ทุกบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมจะต้องได้รับ (ยกเว้นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก)  

 

                                                           
283 http://peraturan.go.id/perpres/nomor-29-tahun-2015.html 
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 (2) หนังสือรับรองการจดทะเบียนอุตสาหกรรม (Industrial Registration Certificate) 
หนังสือรับรองการจดทะเบียนอุตสาหกรรมเป็นหนังสือส าคัญที่ทุกบริษัทที่ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กจะต้องได้รับ 
 

(3) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม (Industrial Area Business License) 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจในพื้นที่อุตสาหกรรมเป็นหนังสือส าคัญที่ทุกบริษัทที่ประกอบธุรกิจในพื้นที่
อุตสาหกรรมจะต้องได้รับ  

 
กรุณาติดต่อตามข้อมูลติดต่อด้านล่างเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระทรวงอุตสาหกรรมของประเทศ
อินโดนีเซีย  

 
เว็บไซต์ http://www.kemenperin.go.id/ 

ที่อยู่ Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12950  

เบอร์โทรศัพท์ +6221 5255509 ต่อ 2666 

 
กรุณาศึกษาแผนผังโครงสร้างองค์กรและหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรมตามที่ระบุในหน้าถัดไป284 

 

                                                           
284 สาธารณรัฐอินโดนเีซีย, 2015, ค าส่ังประธานาธิบดีฉบับที ่29 ค.ศ.2015 ว่าด้วยกระทรวงอตุสาหกรรม 

http://www.dfdl.com/


 
  
 
 

หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลทุน 

  หน้า 161 

DFDL (Thailand) Ltd. 

บริษัท ดีเอฟดีแอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
No. 3 Rajanakarn Building, AA Floor, 
South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, 
Bangkok 10120 Thailand  
t: +662 059 4090 f:  +662 059 4099 
www.dfdl.com e: thailand@dfdl.com 
 

 

 
 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
Ministry of Industry 

(MOI) 

เลขำธกิำร 
General Secretariat 

ประสำนงำนในเรือ่งกำรปฏบิัตหินำ้ที ่กำรพัฒนำ และกำรใหค้วำมชว่ยเหลอืดำ้นกำร
บรหิำรงำนแกห่น่วยงำนทัง้หมดภำยใน MOI  

กรมอตุสำหกรรม
กำรเกษตร 

Directorate General of 
Agro Industry 

ก ำหนดนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่งกำรเพิม่ควำมแข็งแกรง่ให ้
โครงสรำ้งอตุสำหกรรม กำรยกระดับขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขัน กำรสง่เสรมิ

บรรยำกำศในกำรลงทนุ กำรสนับสนุนอตุสำหกรรมและบรกิำรดำ้นอตุสำหกรรม กำร
ท ำใหอ้ตุสำหกรรมมมีำตรฐำน เทคโนโลยดีำ้นอตุสำหกรรม อตุสำหกรรมในเชงิ
ยทุธศำสตรแ์ละกำรพัฒนำอตุสำหกรรมทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม (อตุสำหกรรมสี
เขยีว) รวมถงึกำรเพิม่สดัสว่นกำรใชว้ตัถดุบิทอ้งถิน่ (local content usage) ใน
อตุสำหกรรมผลติภัณฑป่์ำไมแ้ละกสกิรรม อตุสำหกรรมอำหำร อตุสำหกรรมทำง

ทะเลและประมง และอตุสำหกรรมเครือ่งดืม่และยำสบู 

กรมอตุสำหกรรมเคม ีสิง่
ทอ และอืน่ๆ 

Directorate General of 
Chemical, Textile and 

Various Industry 

ก ำหนดนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่งกำรเพิม่ควำมแข็งแกรง่ให ้
โครงสรำ้งอตุสำหกรรม กำรยกระดับขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขัน กำรสง่เสรมิ

บรรยำกำศในกำรลงทนุ กำรสนับสนุนอตุสำหกรรมและบรกิำรดำ้นอตุสำหกรรม กำร
ท ำใหอ้ตุสำหกรรมมมีำตรฐำน เทคโนโลยดีำ้นอตุสำหกรรม อตุสำหกรรมในเชงิ
ยทุธศำสตรแ์ละกำรพัฒนำอตุสำหกรรมทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม (อตุสำหกรรมสี
เขยีว) รวมถงึกำรเพิม่สดัสว่นกำรใชว้ตัถดุบิทอ้งถิน่ (local content usage) ใน

อตุสำหกรรมเคมขีัน้ตน้ อตุสำหกรรมเคมขีัน้ปลำย อตุสำหกรรมแรธ่ำตอุโลหะ และ
อตุสำหกรรมสิง่ทอ 

กรมอตุสำหกรรมโลหะ 
เครือ่งจักร อปุกรณ์ในกำร
ขนสง่และอเิล็กทรอนกิส ์
 Directorate General of 

Metal, Machine, 
Transportation Device 

and Electronics 
Industry 

ก ำหนดนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่งกำรเพิม่ควำมแข็งแกรง่ให ้
โครงสรำ้งอตุสำหกรรม กำรยกระดับขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขัน กำรสง่เสรมิ

บรรยำกำศในกำรลงทนุ กำรสนับสนุนอตุสำหกรรมและบรกิำรดำ้นอตุสำหกรรม กำร
ท ำใหอ้ตุสำหกรรมมมีำตรฐำน เทคโนโลยดีำ้นอตุสำหกรรม อตุสำหกรรมในเชงิ
ยทุธศำสตรแ์ละกำรพัฒนำอตุสำหกรรมทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม (อตุสำหกรรมสี
เขยีว) รวมถงึกำรเพิม่สดัสว่นกำรใชว้ตัถดุบิทอ้งถิน่ (local content usage) ใน
อตุสำหกรรมโลหะ อตุสำหกรรมเครือ่งจักร อตุสำหกรรมกำรขนสง่และกำรเดนิเรอื 
อตุสำหกรรมอเิล็กทรอนกิสแ์ละอตุสำหกรรมระบบสือ่สำรสองทำงระหวำ่งผูข้ับขี่

รถยนตแ์ละศนูยบ์รกิำรสำรสนเทศจรำจร (telematics)  

กรมอตุสำหกรรมขนำด
กลำงและขนำดยอ่ม 

Directorate General of 
Small and Medium 

Industry 

ก ำหนดนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่งกำรพัฒนำและเพิม่ขดี
ควำมสำมำรถ กำรท ำใหอ้ตุสำกรรมมมีำตรฐำนและเทคโนโลยดีำ้นอตุสำหกรรม 
ยกระดับขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขัน  กำรพัฒนำผูป้ระกอบกำรธรุกจิ กำรเสรมิ
ควำมแข็งแกรง่ใหห้น่วยงำนทำงธรุกจิ กำรอ ำนวยควำมสะดวก รวมถงึกำรสง่เสรมิ
อตุสำหกรรมและกำรใหบ้รกิำรทำงดำ้นอตุสำหกรรมแกอ่ตุสำหกรรมขนำดเล็กและ
ขนำดกลำง ในดำ้นกำรเกษตร เคมภัีณฑ ์สนิคำ้ทีท่ ำมำจำกแรธ่ำตทุีไ่มใ่ชโ่ลหะ    
สิง่ทอ โลหะ เครือ่งจักร อปุกรณ์ในกำรขนสง่ กำรเดนิเรอื อเิล็กทรอนกิสแ์ละ
ระบบสือ่สำรสองทำงระหวำ่งผูข้ับขีร่ถยนตแ์ละศนูยบ์รกิำรสำรสนเทศจรำจร 

(telematics)  

 

กรมกำรพัฒนำเขต
อตุสำหกรรม 

Directorate General of 
Development of 
Industrial Zoning 

ก ำหนดนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่งกำรใชป้ระโยชนจ์ำก
อตุสำหกรรม นคิมอตุสำหกรรม และกำรพัฒนำอตุสำหกรรมกำรขนำดกลำงและ
ขนำดยอ่ม กำรจัดใหม้โีครงสรำ้งพืน้ฐำนทำงดำ้นอตุสำหกรรม กำรพัฒนำควำม
รว่มมอืในดำ้นดังกลำ่วโดยเฉพำะ รวมถงึกำรสง่เสรมิศนูยก์ลำงในกำรพัฒนำ

อตุสำหกรรม ศนูยก์ลำงนคิมอตุสำหกรรม และศนูยก์ลำงของอตุสำหกรรมขนำด
กลำงและขนำดยอ่มในทกุภมูภิำคของประเทศอนิโดนเีซยี 

กรมกำรพัฒนำควำมมั่นคง
และอตุสำหกรรมจำก

ตำ่งประเทศ 
Directorate General of 

Security and 
International Industry 
Access Development 

ก ำหนดนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในดำ้นควำมมั่นคงทำงอตุสำหกรรม 
และควำมรว่มมอืดำ้นอตุสำหกรรมกับตำ่งประเทศ 

กองตรวจสอบ 
General Inspectorate 

ด ำเนนิกำรตรวจสอบภำยใน MOI 

หน่วยงำนวจัิยและพัฒนำ
อตุสำหกรรม 

Research and Industrial 
Development Agency 

จัดระเบยีบในดำ้นกำรวจัิยและพัฒนำอตุสำหกรรม 

เจำ้หนำ้ทีผู่เ้ช ีย่วชำญ 
Expert Staffs 

ใหค้ ำแนะน ำดำ้นกลยทุธใ์นกำรด ำเนนิงำนแกร่ัฐมนตร ี
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 4. กระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชน (Ministry of Law and Human Rights) (“กระทรวงกฎหมาย” 
หรือ “MOL”) 

 
กระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชนเป็นกระทรวงที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบโดยตรงของประธานาธิบดี  โดย
มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกฎหมายเป็นผู้น าในการด าเนินงานของกระทรวง  ข้อบังคับประธานาธิบดีฉบับที่ 44  
ปี ค.ศ. 2015 ว่าด้วยกระทรวงกฎหมาย (Presidential Regulation No. 44 of 2015 on the Ministry of 
Law)285 (“ข้อบังคับประธานาธิบดีฉบับที่ 44/ ค.ศ.  2015”)  ก าหนดให้กระทรวงกฎหมายและสิทธิ
มนุษยชนมีหน้าที่ในการบริหารจัดการให้ภารกิจของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและสิทธิมนุษยชนด าเนินไป
อย่างราบรื่นและให้ความช่วยเหลือประธานาธิบดีในการบริหารจัดการการปกครองของรัฐให้เป็นไปอย่าง
เรียบร้อย 
 
ข้อบังคับประธานาธิบดีฉบับท่ี 44/ ค.ศ.  2015 ก าหนดให้กระทรวงกฎหมายมีหน้าท่ีดังต่อไปนี้:  

 
(1) สร้างและก าหนดนโยบายต่างๆ ในเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ การบริหารรัฐกิจในทาง

กฎหมาย การราชทัณฑ์ คนเข้าเมือง ทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิมนุษยชน  รวมทั้งน านโยบายต่างๆ 
ดังกล่าวไปปฏิบัติ  

(2) ประสานงานในการปฏิบัติหน้าที่ การพัฒนาและการให้ความช่วยเหลือด้านธุรการแก่ทุกภาคส่วนของ
กระทรวงกฎหมาย  

(3) บริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงกฎหมาย  
(4) ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงกฎหมาย  
(5) น าค าแนะน าทางด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนไปปฏิบัติและควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ

กระทรวงกฎหมายในระดับท้องถิ่น  
(6) น าแผนการพัฒนากฎหมายแห่งชาติไปปฏิบัติ  
(7) น าผลจากการวิจัยและพัฒนาในด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนไปปฏิบัติ 
(8) น าแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไปปฏิบัติในกระทรวงกฎหมาย  
(9) ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทางด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนในระดับประเทศ  
(10) ด าเนินหน้าที่หลักของกระทรวงในทุกภาคส่วนรวมถึงระดับท้องถิ่น และ 
(11) ให้ความช่วยเหลือแก่ทุกภาคส่วนในกระทรวงกฎหมายอย่างถ้วนท่ัว 

 
กระทรวงกฎหมายมีอ านาจในการออกใบอนุญาตที่ส าคัญๆ รวมทั้งมีอ านาจในการให้บริการอื่นๆ ที่
นอกเหนือจากการออกใบอนุญาต ดังนี้ 
 

                                                           
285 http://peraturan.go.id/perpres/nomor-44-tahun-2015.html 
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 (1) อนุมัติการจัดตั้งบริษัทจ ากัด 
(2) อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทจ ากัด 
(3) ออกใบอนุญาตพ านักช่ัวคราวในประเทศให้แก่คนต่างด้าว 
(4) จดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  
(5) การจดทะเบียนหลักประกัน fidusia และ 
(6) ด าเนินการด้านการตรวจลงตรา (วีซ่า)  

 
กรุณาติดต่อตามข้อมูลติดต่อด้านล่างเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระทรวงกฎหมายของประเทศ
อินโดนีเซีย 

 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ส านักงานเลขาธิการกระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชน 

เว็บไซต์ www.kemenkumham.go.id  

ที่อยู่ Jl. HR. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, South Jakarta, 

Jakarta, Indonesia – 12940  

เบอร์โทรศัพท์ +6221 – 5253004  

 
กรุณาศึกษาแผนผังโครงสร้างองค์กรและหน้าที่ของกระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชนตามที่ระบุในหน้า
ถัดไป286 

 

                                                           
286 สาธารณรัฐอินโดนเีซีย, 2015, ค าส่ังประธานาธิบดีฉบับที ่44 ค.ศ. 2015 ว่าด้วยกระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชน 
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กระทรวงกฎหมำยและสทิธมินุษยชน
Ministry of Law and Human 

Rights (MOL) 

เลขำธกิำร 
General Secretariat 

ประสำนงำนในเรือ่งกำรปฏบิัตหินำ้ที ่พัฒนำ และให ้
ควำมชว่ยเหลอืดำ้นกำรบรหิำรงำนใหแ้กห่น่วยงำน

ทัง้หมดภำยใต ้MOL 

กรมกฎหมำยและขอ้บังคับ 
Directorate General of Laws and 

Regulations 

ก ำหนดนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่ง
กำรออกกฎหมำย โดยเป็นไปตำมกฎเกณฑท์ีม่ผีล

บังคับ ณ เวลำทีอ่อกกฎหมำย 

กรมบรหิำรงำนกฎหมำยทั่วไป 
Directorate General of General 

Law Administration 

ก ำหนดนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่ง
กำรใหบ้รกิำรงำนธรุกำรกฎหมำย โดยเป็นไปตำม

กฎเกณฑท์ีม่ผีลบังคับ ณ เวลำนัน้ 

 

กรมอำรยธรรม 
Directorate General of Civilisation 

ก ำหนดนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่ง
อำรยธรรม โดยเป็นไปตำมกฎเกณฑท์ีม่ผีลบังคับ ณ 

เวลำนัน้ 

 

กรมกำรตรวจคนเขำ้เมอืง 
Directorate General of 

Immigration 

ก ำหนดนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่ง
กำรตรวจคนเขำ้เมอืง โดยเป็นไปตำมกฎเกณฑท์ีม่ี

ผลบังคับ ณ เวลำนัน้ 

 

กรมทรัพยส์นิทำงปัญญำ 
Directorate General of Intellectual 

Property 

ก ำหนดนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่ง
ทรัพยส์นิทำงปัญญำ โดยเป็นไปตำมกฎเกณฑท์ีม่ี

ผลบังคับ ณ เวลำนัน้ 

 

กรมสทิธมินุษยชน 
Directorate General of Human 

Rights 

ก ำหนดนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่ง
สทิธมินุษยชน โดยเป็นไปตำมกฎเกณฑท์ีม่ผีล

บังคับ ณ เวลำนัน้ 

 

กองตรวจสอบ 
General Inspectorat 

ด ำเนนิกำรตรวจสอบภำยใน MOL 

คณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำยแหง่ชำต ิ
National Law Development Board 

พัฒนำกฎหมำยแหง่ชำตโิดยเป็นไปตำมกฎเกณฑท์ี่
มผีลบังคับ ณ เวลำนัน้ 

   

คณะกรรมกำรวจัิยและพัฒนำสทิธิ
มนุษยชน  

Research and Human Rights 
Development Board 

ด ำเนนิกำรวจัิยและพัฒนำกฎหมำยและสทิธิ
มนุษยชน     

สว่นงำนกฎหมำยและสทิธมินุษยชน
ของคณะกรรมกำรพัฒนำทรัพยำกร

บคุคล   

Law and Human Rights of Human 
Resources Development Board 

ด ำเนนิกำรพัฒนำทรัพยำกรบคุคลในดำ้นกฎหมำย
และสทิธมินุษยชน 

เจำ้หนำ้ทีผู่เ้ช ีย่วชำญ  
Expert Staffs 

ใหค้ ำแนะน ำดำ้นกลยทุธใ์นกำรด ำเนนิงำนแก่
รัฐมนตร ี
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 5. กระทรวงแรงงาน (Ministry of Manpower (“MOM”))  
 

กระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบโดยตรงของประธานาธิบดี โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานเป็นผู้น าในการด าเนินการของกระทรวง  ข้อบังคับประธานาธิบดีฉบับท่ี 18 ปี ค.ศ.  2015 ว่า
ด้วยกระทรวงแรงงาน (Presidential Regulation No. 18 of 2015 on Ministry of Manpower)287 
(“ข้อบังคับประธานาธิบดีฉบับที่ 18/ ค.ศ. 2015”) ก าหนดให้กระทรวงแรงงานมีหน้าที่บริหารจัดการให้
ภารกิจของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับแรงงานด าเนินไปอย่างราบรื่นและให้ความช่วยเหลือประธานาธิบดีในการ
บริหารจัดการการปกครองของรัฐให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย 
 
ข้อบังคับประธานาธิบดีฉบับท่ี 18/ ค.ศ.  2015 ก าหนดให้กระทรวงแรงงานมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 
(1) สร้างและก าหนดนโยบายต่างๆ ในเรื่องการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความสามารถ

ในการสร้างสรรค์ผลงานของแรงงาน  การเพิ่มการบรรจุพนักงานเข้าท างาน การขยายโอกาสในการจ้าง
งาน การพัฒนาบทบาทของอุตสาหกรรมสัมพันธ์และการพัฒนาระบบประกันสังคมของลูกจ้าง การ
พัฒนาการควบคุมตรวจสอบแรงงาน และสภาพแวดล้อมในการท างานที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
ทั้งนี้ รวมถึงการน านโยบายในเรื่องต่างๆ ดังกล่าวไปปฏิบัติด้วย 

(2) ประสานงานในด้านการปฏิบัติหน้าที่ การพัฒนาและการให้ความช่วยเหลือด้านธุรการแก่ทุกภาคส่วน
ของกระทรวงแรงงาน 

(3) บริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงแรงงาน 
(4) ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงแรงงาน 
(5) ให้ค าแนะน าทางด้านแรงงานและควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกระทรวงแรงงานในระดับท้องถิ่น  
(6) ด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับแรงงานในระดับประเทศ ตามที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับก าหนด และ 
(7) วางแผน วิจัย และพัฒนาในด้านแรงงาน  

 
กระทรวงแรงงานมีอ านาจในการออกข้อบังคับและใบอนุญาตต่างๆ และให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับแรงงานที่
ไม่ใช่การออกใบอนุญาต  ปัจจุบัน กระทรวงแรงงานมีอ านาจในการออกใบอนุญาตที่ส าคัญต่างๆ รวมถึง
ให้บริการอื่นๆ ท่ีไม่ใช่การออกใบอนุญาตดังนี้:  

 
(1) อนุมัติ RPTKA 
(2) IMTA 
(3) จดทะเบียนสัญญาจ้างที่มีก าหนดระยะเวลาแน่นอน  
(4) จดทะเบียนข้อบังคับของบริษัท  
(5) ออกใบอนุญาตประกอบกิจการให้กับบริษัทจัดจ้างคนภายนอก (outsourcing company)  

                                                           
287 http://peraturan.go.id/perpres/nomor-18-tahun-2015.html  
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เว็บไซต์ www.kemnaker.go.id  

ที่อยู่ Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 51 South Jakarta, Jakarta, 

Indonesia  

เบอร์โทรศัพท์ +6221 - 5255733 / 1500133  
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กระทรวงแรงงาน 
Ministry of Manpower 

(MOM) 

เลขำธกิำร 
General Secretariat 

ประสำนงำนในเรือ่งกำรปฏบิัตหินำ้ที ่พัฒนำ และใหค้วำม
ชว่ยเหลอืในดำ้นกำรบรหิำรงำนแกห่น่วยงำนตำ่งๆ ทัง้หมดที่

อยูภ่ำยใต ้MOM  

กรมกำรฝึกอบรมและใหค้ ำแนะน ำ
เพือ่เพิม่ประสทิธผิล 

 Directorate General of 
Training and Productivity 

Guidance 

ก ำหนดนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่งกำรเพิม่
ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขันและประสทิธผิลของแรงงำน 

กรมแนะแนวกำรบรรจแุรงงำน 
และกำรขยำยโอกำสดำ้นกำร

ท ำงำน 
Directorate General of 
Guidance of Manpower 
Placement and Work 

Opportunity Expansion 

ก ำหนดนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่งกำรบรรจุ
แรงงำน และกำรขยำยโอกำสในกำรท ำงำน 

กรมแนะแนวอตุสำหกรรมสมัพันธ์
และโครงกำรประกันสงัคม 
Directorate General of 
Guidance of Industrial 

Relations and Manpower 
Social Security Program 

ก ำหนดนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่ง
อตุสำหกรรมสมัพันธแ์ละโครงกำรประกันสงัคม 

กรมแนะแนวกำรดแูลแรงงำน
ควำมปลอดภัยและสขุอนำมัยใน

ทีท่ ำงำน 
Directorate General of 
Guidance of Manpower 

Supervision and Work Safety 
and Health 

ก ำหนดนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่งกำรดแูล
แรงงำน ควำมปลอดภัยและสขุอนำมัยในทีท่ ำงำน 

กองตรวจสอบ 
General Inspectorate 

ด ำเนนิกำรตรวจสอบภำยใน MOM 

คณะกรรมกำรวำงแผนและพัฒนำ
แรงงำน 

Manpower Planning and 
Development Board 

สนับสนุนกำรวำงแผนแรงงำน กำรบรหิำรจัดกำรขอ้มลูทัง้
ขอ้มลูดบิ (data) และขอ้มลูทีไ่ดร้ับกำรประมวลแลว้ 

(information) กำรพัฒนำระบบขอ้มลู และกำรวจัิยและ
พัฒนำในเรือ่งแรงงำน  

เจำ้หนำ้ทีผู่เ้ช ีย่วชำญ ใหค้ ำแนะน ำกลยทุธใ์นกำรด ำเนนิงำนแกร่ัฐมนตร ี
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 6. กระทรวงกสิกรรมและการวางแผนการใช้ที่ดิน (Ministry of Agrarian and Spatial Planning 
(“MOA”)) 

 
กระทรวงกสิกรรมและการวางแผนการใช้ที่ดินเป็นกระทรวงที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบโดยตรงของ
ประธานาธิบดี โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและการวางแผนการใช้ที่ดินเป็นผู้น าในการด าเนินงาน
ของกระทรวง   นอกจากนี้ กระทรวงกสิกรรมและการวางแผนการใช้ที่ดินยังท าหน้าที่เป็นส านักงานที่ดิน
แห่งชาติ  ดังนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและการวางแผนการใช้ที่ดินจึงด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักงานท่ีดินแห่งชาติ (Head of National Land Office) ด้วยเช่นกัน  
 
ตามข้อบังคับประธานาธิบดีฉบับที่ 17 ปี ค.ศ.  2015 ว่าด้วยกระทรวงกสิกรรมและการวางแผนการใช้ที่ดิน 
(Presidential Regulation No. 17 of 2015 on Ministry of Agrarian and Spatial Planning)289 
กระทรวงกสิกรรมและการวางแผนการใช้ที่ดินมีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการกิจการของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
กับที่ดินให้ด าเนินไปอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย   ในการท าหน้าที่ดังกล่าว กระทรวงกสิกรรมและการวาง
แผนการใช้ที่ดินจึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้:  

 
(1) สร้างและก าหนดนโยบายต่างๆ ในเรื่องการวางแผนการใช้ที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร นิติ

สัมพันธ์ในด้านการเกษตร กฎระเบียบข้อบังคับด้านการเกษตร การจัดหาที่ดิน การจัดการพื้นท่ีและการ
ควบคุมที่ดิน การด าเนินการกับประเด็นตา่งๆ ทางด้านการเกษตร การใช้สอยพ้ืนท่ีและที่ดิน รวมถึงการ
น านโยบายในเรื่องต่างๆ ดังกล่าวมาปฏิบัติ  

(2) ประสานงานในการปฏิบัติหน้าที่ พัฒนาและให้ความช่วยเหลือด้านธุรการแก่ทุกภาคส่วนในกระทรวง
กสิกรรมและการวางแผนการใช้ทีด่ิน 

(3) บริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐที่อยู่ภายใต้กระทรวงกสิกรรมและการวางแผนการใช้ที่ดิน 
(4) ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงกสิกรรมและการวางแผนการใช้ที่ดิน 
(5) ให้ค าแนะน าด้านการเกษตรและการวางแผนการใช้ที่ดิน รวมทั้งควบคุมดูแลกิจการของกระทรวงกสิกร

รมและการวางแผนการใช้ที่ดิน ทั้งในระดับส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น และ 
(6) ให้ความช่วยเหลือแก่ทุกภาคส่วนในกระทรวงกสิกรรมและการวางแผนการใช้ที่ดินอย่างถ้วนท่ัว 

 
การจดทะเบียนที่ดินและการให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นอ านาจที่ส าคัญที่สุดของกระทรวงกสิกรรมและการวาง
แผนการใช้ที่ดินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการด าเนินธุรกิจ   ในการนี้ เราขอแจ้งให้ทราบว่า กระทรวงกสิ
กรรมและการวางแผนการใช้ที่ดิน/ส านักงานท่ีดินแห่งชาติมีส านักงานหลายแห่งกระจายอยู่ทั่วทุกจังหวัด และ
ทุกอ าเภอ/เมือง ในประเทศอินโดนีเซีย (ส านักงานที่ดิน)  ดังนั้น ที่ตั้งของที่ดินจะเป็นสิ่งที่ก าหนดว่าส านักงาน
ที่ดินใดจะเป็นผู้ด าเนินการกับประเด็นเรื่องที่ดินในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุน   
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เว็บไซต์ http://www.bpn.go.id/ 

ที่อยู่ กระทรวงกสิกรรมและการวางแผนการใช้ที่ดิน/ 

ส านักงานท่ีดินแห่งชาติ  

Building No. 2 Kebayoran Baru, South 

Jakarta  12110 

เบอร์โทรศัพท์/เบอร์ติดต่อศูนย์ประสานงานบริการ 

(Call Center)  

+6221 – 7228901  

 
กรุณาศึกษาแผนผังโครงสร้างองค์กรและหน้าที่ของกระทรวงกสิกรรมและการวางแผนการใช้ที่ดิน ตามที่ระบุใน
หน้าถัดไป290 
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กระทรวงกสกิรรมและ
การวางแผนการใชท้ ีด่นิ  

Ministry of Agrarian 
and Spatial Planning 

(MOA) 

เลขำธกิำร 
General Secretariat 

ประสำนงำนในเรือ่งกำรปฏบิัตหินำ้ที ่กำรพัฒนำ และกำร
ใหค้วำมชว่ยเหลอืดำ้นกำรบรหิำรงำนแกห่น่วยงำน

ทัง้หมดทีอ่ยูภ่ำยใต ้MOA 

กรมกำรพืน้ที ่
Directorate General of 

Spatial 

ก ำหนดนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่งกำร
วำงแผนและกำรใชพ้ืน้ที ่

กรมโครงสรำ้งพืน้ฐำนทำง
กำรเกษตร Directorate 
General of Agrarian 

Infrastructure 

ก ำหนดนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่งกำร
ส ำรวจพืน้ที ่กำรวดัขนำดพืน้ที ่และกำรท ำแผนที ่ 

กรมกฎหมำยกสกิรรมสมัพันธ ์
Directorate General of 
Agrarian Law Relations 

ก ำหนดนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่งกำร
ออกขอ้บังคับและกำรก ำหนดและกำรจดทะเบยีน

กรรมสทิธิใ์นทีด่นิ กำรใหค้ ำแนะน ำแกเ่จำ้หนำ้ทีโ่ฉนด
ทีด่นิ และกำรใหค้ ำแนะน ำในเรือ่งกำรสรำ้งพลังใหก้ับ

สงัคม (society empowerment) 

กรมกำรจัดกำรดำ้นกำรเกษตร 
Directorate General of 
Agrarian Arrangement 

ก ำหนดนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่งกำรใช ้
ทีด่นิ กำรควบคมุและกำรใชพ้ืน้ทีร่มิฝ่ัง เกำะขนำดเล็ก 
รวมถงึเขตชำยแดนและดนิแดนบำงแหง่ กำรรวมทีด่นิ  

และกำรปฏริปูทีด่นิ 

กรมกำรจัดหำทีด่นิ 
Directorate General of Land 

Procurement 

ก ำหนดนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่งกำร
จัดหำทีด่นิ กำรประเมนิทีด่นิ กฎระเบยีบขอ้บังคับและกำร
ก ำหนดทีด่นิเพือ่ใชต้ำมวตัถปุระสงคเ์ฉพำะ (institutional 

land) กำรใหค้ ำแนะน ำและกำรควบคมุกำรจัดหำทีด่นิ 

กรมกำรควบคมุกำรใชพ้ืน้ทีแ่ละ
กำรครอบครองทีด่นิ 

Directorate General of 
Control of Spatial Utilisation 

and Land Possession 

ก ำหนดนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่งกำร
ควบคมุกำรใชพ้ืน้ทีแ่ละกำรครอบครองทีด่นิ 

กรมกำรตัดสนิประเด็นพพิำท
เรือ่งกำรเกษตร กำรใชพ้ืน้ที่

และทีด่นิ 
Directorate General of 
Issues Settlement of 

Agrarian, Spatial Utilisation 
and Land 

ก ำหนดนโยบำยและด ำเนนิงำนตำมนโยบำยในเรือ่งกำร
ตัดสนิขอ้พพิำท ขอ้ขัดแยง้ และคดคีวำมในเรือ่งเกีย่วกับ

ทีด่นิ กำรใชพ้ืน้ทีแ่ละทีด่นิ 

กองตรวจสอบ 
General Inspectorat 

ด ำเนนิกำรตรวจสอบภำยใน MOA 

เจำ้หนำ้ทีผู่เ้ช ีย่วชำญ 

Expert Staffs 
ใหค้ ำแนะน ำดำ้นกลยทุธใ์นกำรด ำเนนิงำนแกร่ัฐมนตร ี
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