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คํานํา
“ไทยจีนใชอื่นไกล พี่นองกัน” เปนคํากลาวที่หยั่งรากฝงลึกในใจของประชาชนทั้งสองประเทศ
ในชวงเวลาสองสามปที่ผานมา การคา การลงทุน การทองเที่ยวระหวางกันมีเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง
จีนกลายเปนคูคาสําคัญที่สุดของไทย ภายใตนโยบาย Thailand 4.0 โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออกของไทย และ “The Belt and Road”ของจีน ไทยและจีนมีโอกาสขยายความรวมมือทาง
เศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (Thailand Board of Investment: BOI) จัดทํา
“คูมือการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน” เปนประจําทุกป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรขอมูลที่
เกี่ยวของกับการลงทุนในประเทศจีนใหกับนักลงทุนไทยและผูสนใจไดใชเปนแนวทางหรือเปนขอมูล
ประกอบในการศึกษากอนตัดสินใจเขาไปลงทุน หรือใชประโยชนในการติดตามขอมูลนโยบายดานการ
ลงทุนของประเทศจีน ทั้งนี้ เปนไปตามนโยบายของสํานักงานในการใหขอมูลขาวสารเพื่อสงเสริมการ
ลงทุนสองทางระหวางประเทศไทยและประเทศจีน คูมือฯ ฉบับนี้จัดทําขึ้นดวยการสนับสนุนขอมูลจาก
ศูนยบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ภายใต “โครงการจัดจางที่ปรึกษาสงเสริมการ
ลงทุ น ไทย-จี น ประจํ า ป 2560” มี เ นื้ อ หาครอบคลุ ม ข อ มู ล พื้ น ฐาน สถานภาพและนโยบายทาง
เศรษฐกิจ การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในจีน เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเขตการคา เสรีข องจีน
สถานภาพการคา การลงทุ น ระหว า งประเทศไทยกับประเทศจีน กฎระเบีย บในการดํา เนิน ธุร กิจ
สิทธิประโยชนในการลงทุนของประเทศจีน ระบบการเงินการธนาคาร โอกาสทางการคาการลงทุนใน
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และวัฒนธรรมในการดําเนินธุรกิจของชาวจีน
อนึ่ ง สํ า นั ก งานได จั ด ทํ า เว็ บ ไซต ศู น ย ข อ มู ล จี น หรื อ China Information Center
(http://chineseinfo.boi.go.th/) สําหรับเปนแหลงขอมูลที่เกี่ยวของกับการลงทุนระหวางไทยและ
จีน ซึ่งผูสนใจสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมไดจากเว็บไซตนี้ สํานักงานหวังเปนอยางยิ่งวานักลงทุนและ
ผูสนใจทั่วไปจะไดรับประโยชนจาก “คูมือการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําป 2560”
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
กันยายน 2560
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บทที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของประเทศจีน
1.1 ขอมูลพืน้ ฐาน
ประเทศจีนหรือชื่อเต็มวา สาธารณรัฐประชาชนจีน (the People’s Republic of China: PRC)
ตั้ ง อยู ใ นภาคตะวั น ออกของแผ น ดิ น ใหญ ยุ โ รป-เอเชี ย อยู บ นฝ ง ตะวั น ตกของมหาสมุ ท รแปซิ ฟ ก
สถาปนาขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม ค.ศ. 1949 ภายหลั ง ที่ พ รรคคอมมิ ว นิ ส ต จี น มี ชั ย ชนะ ดั ง นั้ น
วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปจึงเปนวันชาติของประเทศจีน
สรุปขอมูลพืน้ ฐานของจีน
ลําดับ

รายการ

ดัชนี

1

เนื้อที่

9.6 ลานตารางกิโลเมตร

2

ประชากร

1,382.71 ลานคน (ณ 31 ธันวาคม 2016)

3

เมืองหลวง

ปกกิ่ง

4

GDP (Nominal)

10,630,300 ลานดอลลารสหรัฐฯ (ป 2016)

GDP per Capita

8,865 ดอลลารสหรัฐฯ (ป 2016)

5

เขตเวลา

เวลามาตรฐานจีน (UTC+8)

6

ธงชาติ

7

ตราแผนดิน

8

วันชาติ

วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกป
1
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
เนื้อที่
สาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งอยูบนทวีปเอเชียตะวันออก (บริเวณซีกโลกเหนือในทวีปเอเชีย
ตะวันออก และอยูทางฝงตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟก) พื้นที่ประเทศมีขนาดใหญเปนอันดับ 3
ของโลกดวยพื้นที่ 9.6 ลานตารางกิโลเมตร มีพรมแดนติดตอกับ 15 ประเทศโดยรอบ มีชายฝงทะเล
ยาว 18,000 กิโลเมตร ครอบครองหมูเ กาะจํา นวน 6,536 เกาะ โดยเกาะที่มีขนาดใหญที่สุด คือ
เกาะไตหวัน รองลงมาคือ เกาะไหหนาน
แผนที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

แหลงที่มา : https://www.mapsofworld.com/china/
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อาณาเขต
ทิศเหนือ จรด คาซัคสถาน มองโกเลีย รัสเซีย
ทิศตะวันออก จรด เกาหลีเหนือ
ทิศตะวันตก จรด คีรกซี สถาน ทาจิกิสถาน อัฟกานิสถาน ปากีสถาน
ทิศใต จรด อินเดีย รัฐสิกขิม เนปาล ภูฏาน พมา ลาว เวียดนาม
ประเทศจีนมีสภาพภูมิประเทศคอนขางซับซอน พื้นที่ดานตะวันตกยกตัวสูงและลาดต่ําลง
มาทางตะวันออก และมีสภาพภูมิประเทศที่มีภูเขาเปนจํานวนมาก ซึ่งคิดเปนเนื้อที่ประมาณ 2 ใน 3
ของพื้นที่ทั้งประเทศซึ่งประกอบดวย ภูเขา เนินเขา และที่ราบสูง โดยที่ราบสูงที่มีชื่อเสียงของจีน
ไดแก ที่ราบสูงชิงไห ที่ราบสูงกุยโจว และมีที่ราบสูงที่สูงกวาระดับน้ําทะเลมากถึง 1,000 เมตร ไดแก
ที่ราบสูงธิเบต ที่ราบสูงมองโกเลียใน ที่ราบสูงหวงถู และที่ราบสูงยูนนาน
ประเทศจีนยังมีแมน้ํามากกวา 50,000 สาย มีบริเวณลุมน้ํามากกวา 1,000 ตารางกิโลเมตร
มีแ มน้ําแยงซีเปนแมน้ําสายที่ ยาวที่ สุ ดอันดั บสามของโลก โดยมีความยาวอยูที่ 6,380 กิโลเมตร
ในขณะที่แมน้ําสายสําคัญอื่นๆ ไดแก แมน้ําหวงเหอหรือแมน้ําเหลืองซึ่งมีความยาว 5,464 กิโลเมตร
แมน้ําแยงซีเกียง
แมน้ําแยงซีเกียงมีตนน้ํามาจากยอดเขาหิมะเกอลาตันตง ซึ่งเปนยอดที่สําคัญของภูเขาทัง
กูลาซาน บนที่ราบสูงชิงไห-ธิเบต แมน้ําแยงซีเกียงไหลผาน มณฑล นคร และเขตปกครองตนเอง
จํานวน 11 แหง ไดแก ชิงไห ธิเบต เสฉวน หยุนหนาน ฉงชิ่ง หูเปย หูหนาน เจียงซี อันฮุย เจียงซูและ
เซี่ยงไฮ และไหลลงสูทะเลจีนตะวันออก มีความยาวรวมกวา 6,300 กิโลเมตร เปนแมน้ําที่ใหญที่สุด
ของจีนและยาวเปนอันดับที่ 3 ของโลก ในตอนตนของแมน้ําแยงซีเกียงนั้นมีน้ําไหลเชี่ยว สองฟากฝง
เปนภูเขาสูงชันจึงมีชองแคบระหวางเขาเปนจํานวนมาก บริเวณตอนกลางแมน้ําแยงซีเกียงมีโคงน้ํา
และแควมากมาย มีทะเลสาบและหนองบึงหลากหลาย ในบริเวณตอนปลายแมน้ําแยงซีเกียงมีลักษณะ
ภูมิประเทศเปนพื้นที่ราบลุมมีความอุดมสมบูรณจึงถือเปนอูขาวอูน้ําที่สําคัญแหงหนึ่ง นอกจากนี้ พื้น
น้ําบริเวณนี้มีความกวางใหญและลึก แมน้ําแยงซีเกียงจึงถือเปนแมน้ําที่มีทรัพยากรพลังน้ําที่อุดม
สมบูรณมาก
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แมน้ําหวงเหอ
แมน้ําหวงเหอมีตนน้ํามาจากเชิงเขายาลาตาเจอของภูเขาบายันฮารในมณฑลชิงไห ไหลผาน
มณฑลชิงไห เสฉวน กานซู หนิงเซี่ย มองโกเลียใน ซานซี สานซี เหอหนาน และซานตง รวม 9 เขต
แลวจึงไหลลงสูทะเลปอไห รวมความยาวของแมน้ําไดกวา 5,400 กิโลเมตร และถือเปนแมน้ําที่ยาว
เปนอันดับที่ 2 ของจีน
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ดินแดนของประเทศจีนสวนมากอยูในเขตอบอุนตอนเหนือ มีภูมิอากาศโดยรวมที่ไมรอน
และไมหนาว ในสวนของฤดูกาลนั้นสามารถแยกออกเปน 4 ฤดูไดอยางชัดเจน
ฤดูกาลในประเทศจีน
ชวงเวลา

ฤดูกาล

อุณหภูมิโดยเฉลี่ย

มีนาคม-มิถุนายน

ฤดูใบไมผลิ

12 ถึง 25 °C

กรกฎาคม-สิงหาคม

ฤดูรอน

25 ถึง 36 °C

กันยายน-พฤศจิกายน

ฤดูใบไมรวง

13 ถึง 25 °C

ธันวาคม-กุมภาพันธ

ฤดูหนาว

-10 ถึง 12 °C

ปริมาณน้ําฝนในแตละภาคมีปริมาณที่แตกตางกันมากเนื่องจากปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยในเขต
ภาคตะวัน ออกเฉีย งใตซึ่ง ติด ทะเลมีป ริม าณน้ํา ฝนอยูที่ 1,500 มิล ลิเ มตรตอ ป สว นในเขตภาค
ตะวั น ตกเฉีย งเหนื อ มีป ริ ม าณน้ํา ฝนไมเ กิน 200 มิล ลิเ มตร สาเหตุม าจากการที่ ภูมิประเทศใน
ภาคตะวันออกอยูติดทะเลจึงทําใหไดรับผลกระทบจากลมมรสุมจากทะเลมากกวาภูมิประเทศในภาค
ตะวันตกซึ่งตั้งหางออกไปจากทะเลมากและมีภูเขาและที่ราบสูงปดกั้นลมมรสุมจากภาคตะวันออก
อีกดวย
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1.4 ชนชาติ ศาสนา และภาษา
1.4.1 ชนชาติ
ประเทศจีนมีประชากรทั้งสิ้น 1,382.71 ลานคน (ณ 31 ธันวาคม 2016) แบงเปน
ประชากรเพศชายจํานวน 708.15 ลานคน และเปนประชากรเพศหญิงจํานวน 674.56 ลานคน
ประเทศจีนเปนประเทศเอกภาพที่ประกอบดวยชนเผาตางๆทั้งหมดจํานวน 56 ชน
เผา มีชนเผาฮั่น ชนเผามองโกล ชนเผาหุย ชนเผาธิเบต เปนตน ประเทศจีนใชนโยบายที่ใหทุกชนเผามี
ความเสมอภาคกัน โดยชนเผาฮั่นมีประชากรมากที่สุด คิดเปนประมาณรอยละ 91.59 ของประชากร
ทั้งหมดของจีน นอกจากชนเผาฮั่นแลว 55 ชนเผาอื่นเรียกรวมวา ชนเผาสวนนอย มีทั้งหมด 106.43
ล า นคน คิด เปน ร อ ยละ 8.41 ของประชากรทั้ง หมดของจี น หลายพันปที่ผานมา ชนเผาตางๆ
ดํารงชี วิตในสภาพแวดล อ มและประวั ติศ าสตรท างสั งคมที่ แ ตกต า งกั น ก อให เกิ ดประเพณีที่ เป น
เอกลักษณของตน
ตารางแสดงประชากรโดยแยกตามชนเผาของประเทศจีน
ลําดับ

ชนเผา

จํานวนคน (ลาน)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

จวง
แมนจู
หุย
มง
อุยกูร
อี๋
ถูเจีย
มองโกล
ธิเบต
ปูยี

16.92
10.38
10.58
9.42
10.06
8.71
8.35
5.98
6.28
2.87

พื้นที่
เขตปกครองตนเองกวางสีจวง ฯลฯ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปกกิ่ง ฯลฯ
เขตปกครองตนเองหุยหนิงเซี่ย ฯลฯ
มณฑลกุยโจว มณฑลยูนนาน ฯลฯ
เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร ฯลฯ
มณฑลยูนนาน ฯลฯ
หูหนาน เสฉวน ฯลฯ
เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ฯลฯ
เขตปกครองตนเองธิเบต ฯลฯ
มณฑลกุยโจว ฯลฯ

แหลงที่มา :https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E5%8F%A3/4417422?fr=Aladdin
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1.4.2 ศาสนา ลัทธิ และปรัชญา
ประเทศจีนนับถือลัทธิเหลาจื่อ ลัทธิขงจื่อ ศาสนาเตา ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม
และศาสนาคริสต โดยเฉพาะลัทธิขงจื่อและศาสนาเตามีอิทธิพลหยั่งรากลึกในภาษาและวัฒนธรรมของ
จีนมานับพันป
(1) ลัทธิเหลาจื่อกับปรัชญาศาสนาลัทธิเตา
เหลาจื่อ คือผูกอตั้งลัทธิเตาของจีนในชวงปลายยุคชุนชิว (กอน ค.ศ. 551 - 479)
เหลาจื่อ แซหลี่ ชื่อเออร เคยรับราชการเปนขุนนางดูแลหอสมุดของราชวงศโจว ผลงานของเหลาจื่อ
คือ “เตาเตอจิง” เหลาจื่อเนนในหลักสรรพสิ่งตางๆ กับตัวตนของเราใหเกิดความสมดุลกัน ตอมา
จวงจื่อไดสืบทอดและเผยแพรหลักปรัชญาของเหลาจื่อ จวงจื่อ ชื่อโจว เคยรับราชการในรัฐซง ผลงาน
ที่มีความโดดเดนไดแกตํารา“จวงจื่อ” ซึ่งไดสืบทอดและพัฒนาจากหลักแนวคิดในเรื่องของเหลาจื่อ
เนื่องจากแนวคิดปรัชญาของเหลาจื๊อและจวงจื๊อมีสวนคลายกันมาก จึงทําใหคนรุนหลังเรียกทั้งสอง
รวมกันวา “เหลาจวง”
(2) ลัทธิขงจื่อ
ขงจื่อ (กอน ค.ศ. 551-479) ชื่อชิว สมญานามจงหนี เปนคนรัฐหลู อยูในยุคชุนชิว
เปนนักปรัชญา นักการศึกษาที่ยิ่งใหญของจีนและเปนผูกอตั้งสํานักปรัชญาขงจื่อ (หรูเจีย)
บรรพบุรุษของขงจื่อเปนชนชั้นสูงศักดิ์ในรัฐซง บิดาของขงจื่อไดเสียชีวิตลงขณะที่เขา
ยังเยาววัย ตอมาฐานะทางครอบครัวเริ่มขัดสนลงเรื่อยมา แตขงจื่อก็ไดตั้งปณิธานที่จะร่ําเรียนวิชา
ความรูใหสําเร็จ ตอมาขงจื่อก็ไดเริ่มรับนักเรียนและถายทอดวิชาความรูที่ตนมี ศิษยของขงจื่อมีไมนอย
ที่เปนคนยากจน จุดนี้เองทําใหระบบการศึกษาของจีนในสมัยโบราณที่ลูกหลานขุนนางและชนชั้นสูง
ศักดิ์เทานั้นที่จะไดเรียนหนังสือเปลี่ยนไป ชวงปลายชีวิตขงจื่อไดรวบรวมหนังสือโบราณมากมาย ซึ่ง
เปนการรักษาหนังสือเหลานั้นใหสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน
คํา สอนของขงจื่อ ไดถูก รวบรวมโดยลูก ศิษ ยแ ละเรีย บเรีย งเปน หนัง สือ ที่มีชื่อ วา
“หลุน หยู” แนวคิดของขงจื่อไดรับการศึกษาและเผยแพรอยางกวางขวาง กลายเปนลัทธิที่ยิ่งใหญ
และมีอิทธิพลตอคนสวนมากของจีน
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นอกจากนี้ลัทธิขงจื่อยังเปนมรดกล้ําคาของโลก ดังที่องคการศึกษาวิทยาศาสตรและ
วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ หรือองคการยูเนสโกไดยกยองใหขงจื่อเปนหนึ่งในสิบบุคคลที่มีชื่อเสียง
ดานวัฒนธรรมของโลก
(3) ศาสนาพุทธ
ศาสนาพุทธซึ่งมีตนกําเนิดจากประเทศอินเดียไดเริ่มเผยแผเขามาในประเทศจีนสมัย
ราชวงศฮั่น ราชวงศสุยและราชวงศถัง ซึ่งถือเปนยุครุงเรืองของพุทธศาสนารูปแบบจีน ในเวลานั้นไดมี
การรวมประเทศจึงมีการแลกเปลี่ยนดานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมภายในจีนเพิ่มขึ้น พุทธศาสนาจึงไดมี
การพัฒนามากขึ้น กษัตริยในสมัยราชวงศถังไดยึดหลักปรัชญาทั้งของขงจื่อ พุทธศาสนา และเตามาใช
ในการปกครองประเทศ พุทธศาสนาที่ผานการหลอมรวมจากวัฒนธรรมจีนนั้นไดนําเอาปรัชญาของ
ขงจื่อและเตารวมเขาดวยกัน กลายเปนพุทธศาสนานิกายตางๆ ในแบบวัฒนธรรมจีน โดยพุทธศาสนา
นิกายเซนถือเปนนิกายที่รุงเรืองที่สุด
1.4.3 ภาษา
ภาษาจีนเปนภาษาที่ชนชาวฮั่น (จีน) ใชกัน ซึ่งมีประวัติศาสตรมายาวนาน เมื่อสาม
พันปกอนก็มีตัวอักษรที่คอนขางสมบูรณเกิดขึ้นแลว ภาษามาตรฐานของภาษาจีนคือ ภาษาจีนกลาง
ซึ่งในมณฑลไตหวันเรียกวา “กวอ หยู”(ภาษาของประเทศจีน) ในสิงคโปรและมาเลเซีย เรียกวา
“หัว หยู” (ภาษาของจีน) อาณาเขตของประเทศจีนกวางใหญไพศาล และมีประชากรมาก ถึงแม
ทุกคนจะใชภาษาจีน แตทองถิ่นตางๆ มีภาษาพูดที่ไมเหมือนกัน เรียกวาภาษาถิ่น
คนจี น รู จั ก ใช ภ าษาเดี ย วกั น ในการติ ด ต อ ในสั ง คมมาเป น เวลานานแล ว หาก
เปรียบเทียบจากคําพูดที่วา “หางกันสิบลี้สําเนียงก็ตางกันแลว” ผูคนในทุกพื้นที่ตางสามารถเขาใจ
ภาษาจีนกลางได การพูดภาษาจีนกลางทําใหผูคนทุกพื้นที่ทุกชนเผาสามารถถายทอดวัฒนธรรมและ
ขอมูลขาวสารซึ่งกันและกันได ดังนั้นรัฐบาลจีนจึงใหความสําคัญกับการเผยแพรภาษาจีนกลาง โดย
ชักชวนใหทุกคนหันมาเรียนภาษาจีนกลาง
ภาษาจีนกลาง เปนภาษาราชการของประเทศจีน แตชาวจีนในมณฑลตางๆ ก็ยังคง
มีการใชภาษาพูดในทอ งถิ่น ที่แ ตกตา งกัน เชน เสฉวน หูห นาน แตจิ๋ว ไหหลํา กวางตุง ฮกเกี้ย น
ฮักกา และเซี่ยงไฮ เปนตน การออกเสียงภาษาจีนกลางจึงมีสําเนียงเพี้ยนไปตามทองถิ่นนั้นๆ
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1.5 ระบอบการเมืองการปกครอง
1.5.1 สังคมนิยมที่มีเอกลักษณของจีน
นับแตการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในป ค.ศ. 1949 ประธานเหมา เจอตง
ไดใ ชแ นวทางและทฤษฎีใ นการบริห ารประเทศแบบสังคมนิยมอยางเครงครัด โดยมีการวางแผน
จากรัฐบาลสวนกลางไมวาจะเปนในดานการผลิตภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร ตลอดจน
การศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี กรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิน และปจ จัย การผลิต ลวนแตตกเปนของรัฐ
จนกระทั่งประธานเหมาถึงแกอสัญกรรม เมื่อป ค.ศ. 1976 และเติ้ง เสี่ยวผิง ไดมาบริหารประเทศเมื่อ
ป ค.ศ. 1978 ไดดําเนินนโยบายเปดประเทศและปฏิรูปเศรษฐกิจ โดยที่เติ้ง เสี่ยวผิง ไดยึดแนวคิด
และทฤษฎีที่วา
“ความแตกตางระหวางสังคมนิยมกับทุนนิยมไมไดอยูที่การวางแผนจากสวนกลาง
หรือระบบเศรษฐกิจกลไกการตลาด สังคมนิยมก็สามารถที่จะใชกลไกการตลาดได ในขณะเดียวกัน
ทุน นิย มก็มีก ารควบคุ ม วางแผนจากสว นกลางได ความยากจนไมใ ชเ อกลัก ษณข องสัง คมนิย ม
ทําอยางไรใหประชาชนอยูดีกินดีไดยอมถือวาเปนระบบที่ดี ดังนั้น ไมวาแมวขาวหรือแมวดํา จับหนูได
ก็ยอมเปนแมวที่ดี”
1.5.2 รัฐธรรมนูญของประเทศจีน
รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายพื้นฐานของรัฐ โดยทั่วไปจะระบุถึงระบอบสังคมของรัฐใด
รัฐหนึ่งและหลักการมูลฐานเกี่ยวกับระบอบของรัฐ หลักการมูลฐานเกี่ยวกับการจัดตั้งและกิจกรรมของ
หนวยงานรัฐบาล สิทธิและหนาที่มูลฐานของพลเมืองตลอดจนเรื่องสําคัญอื่นๆ ที่มีสวนเกี่ยวของกับรัฐ
รัฐธรรมนูญบางฉบับยังไดระบุเกี่ยวกับธงชาติ เพลงชาติ ตราชาติและเมืองหลวง ตลอดจนระบอบ
อื่ นๆ ซึ่ งชนชั้น ปกครองเห็ น ว า เป นเรื่ องสํ า คั ญ ที่มีส วนเกี่ย วข องกับรั ฐ รัฐ ธรรมนู ญ มี อํานาจเป น
กฎหมายสูงสุด เปนขออางอิงในการบัญญัติกฎหมายอื่นๆ กฎหมายหรือกฎขอบังคับทุกฉบับลวนมี
เนื้อหาที่ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญไมได
หลักนโยบายรวมกันของสภาปรึกษาการเมืองแหงประชาชนจีน ซึ่งไดประกาศกอนที่
สาธารณรัฐประชาชนจีนจะทําการสถาปนาขึ้นนั้นไมเพียงแตเปนหลักนโยบายของแนวรวมประชาธิป
ไตยประชาชนจีนเทานั้น หากยังไดขยายบทบาทเปนรัฐธรรมนูญชั่วคราวดวย หลักนโยบายรวมกัน
ไดรับการลงมติในที่ประชุมเต็มคณะครั้งแรกของสภาที่ปรึกษาการเมืองแหงประชาชนจีน และเมื่อวันที่
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29 กันยายน ค.ศ. 1949 ไดขยายบทบาทเปนรัฐธรรมนูญชั่วคราว กอนการประกาศรัฐธรรมนูญแหง
สาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อป ค.ศ. 1954
กอนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนจะไดรับการสถาปนาขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1949 นั้น
ไดมีการบัญญัติและประกาศ รัฐธรรมนูญแหงประชาชนจีนจํานวน 4 ฉบับในป ค.ศ. 1954, 1975,
1978 และ 1982 ตามลําดับ
รัฐธรรมนูญจีนฉบับที่ 4 หรือ รัฐธรรมนูญจีนฉบับปจจุบัน ไดรับการลงมติประกาศให
ใชในที่ประชุมของสภาผูแทนประชาชนแหงชาติของจีนชุดที่ 5 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ค.ศ. 1982
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดสืบทอดและพัฒนาหลักการมูลฐานของรัฐธรรมนูญจีนฉบับป ค.ศ. 1954 โดยได
สรุปประสบการณของจีนในการพัฒนาสังคมนิยม ทั้งไดรับเอาประสบการณของประเทศตางๆ ในโลก
จึงนับวาเปนกฎหมายมูลฐานที่มีเอกลักษณของจีนและสอดคลองกับความตองการของจีนในการ
สร า งสรรค สั ง คมนิ ย มที่ ทั น สมั ย ซึ่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ นี้ ไ ด ร ะบุ ไ ว อ ย า งชั ด แจ ง ถึ ง ระบอบการเมื อ ง
เศรษฐกิจ สิทธิและหนาที่ของพลเมือง การจัดตั้ง และขอบเขตอํานาจหนาที่ของหนวยงานรัฐบาล
ตลอดจนหนาที่มูลฐานของสาธารณรัฐประชาชนจีนในอนาคต

แหลงที่มา : http://www.gokunming.com/images/blog/7977.jpg

ลัก ษณะพิ เศษของรั ฐ ธรรมนู ญฉบั บนี้ คื อ ได ระบุ ร ะบอบและหน าที่มูล ฐานของจี น กําหนด
หลักการพื้นฐาน 4 ประการและหลักนโยบายมูลฐานวาดวยการปฏิรูปและเปดประเทศ โดยกําหนดวา
ประชาชนชนชาติตางๆ และองคการทุกองคการทั่วประเทศลวนตองยึดถือรัฐธรรมนูญเปนบรรทัดฐาน
ไมวาจะเปนองคการหรือบุคคลใดๆ ลวนจะถืออํานาจพิเศษเหนือรัฐธรรมนูญไมได
รัฐธรรมนูญฉบับนี้แบงเปน 5 หมวด ไดแก คํานํา บททั่วไป สิทธิและหนาที่
มูลฐานของพลเมือง องคกรของรัฐ ธงชาติ เพลงชาติ ตราชาติ และเมืองหลวง รวม 4 บท
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138 มาตรา หลังจากไดประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับนี้แลวจีนไดแกไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม
4 ครั้ง เพื่อทําใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
1.5.3 พรรคการเมือง
(1) พรรคคอมมิวนิสตจีน
พรรคคอมมิ วนิ ส ต จี นก อ ตั้ งขึ้ น เมื่ อ เดื อนกรกฎาคม ค.ศ. 1921 ป จ จุ บัน พรรค
คอมมิวนิสตจีนมีสมาชิกรวม 70 ลานคน

นายสี จิ้นผิง
เลขาธิการใหญคนปจจุบัน

แหลงที่มา : http://n.sinaimg.cn/news/transform/20171026/p0zR-fynfvff4205198.jpg

พรรคคอมมิวนิสตจีนเปนหนาตาของชนชั้นกรรมาชีพของจีน ขณะเดียวกันก็เปน
หนาตาของประชาชนและประชาชาติจีน เปนศูนยกลางการกําหนดภารกิจสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ
ของจี น เป น ตั ว แทนความต อ งการในการพั ฒ นากํ า ลั ง การผลิ ต ที่ ทั น สมั ย เป น ตั ว แทนทิ ศ ทาง
ความกาวหนาของวัฒนธรรมจีนที่ทนั สมัยและเปนตัวแทนผลประโยชนขั้นมูลฐานของประชาชนจีนทุกคน
อุ ด มการณ สู ง สุ ด และเป า หมายของพรรคคอมมิ ว นิ ส ต จี น คื อ บรรลุ ซึ่ ง ลั ท ธิ
คอมมิวนิสต โดยธรรมนูญพรรคฯ กําหนดวา พรรคคอมมิวนิสตจีนยึดถือลัทธิมารกซ เลนิน ความคิด
เหมาเจ อ ตง ทฤษฎี เ ติ้ ง เสี่ ย วผิ ง และความคิ ด อั น สํ า คั ญ ว า ด ว ย 3 ตั ว แทน เป น เครื่ อ งชี้ ทิ ศ ทาง
แนวนโยบายปฏิบัติการของพรรค
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พรรคคอมมิวนิสตจีนกอตั้งขึ้นเมื่อ เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1921 นับตั้งแตป ค.ศ. 1921
ถึง ป ค.ศ. 1949 พรรคคอมมิวนิสตจีนไดเปนแกนนําประชาชนจีนในการตอสูโคนลมระบอบการ
ปกครองแบบจักรพรรดินิยม ศักดินานิยม และลัทธิทุนขุนนางได และไดสถาปนาสาธารณรัฐประชาชน
จีนขึ้น หลังจากนั้น พรรคคอมมิวนิสตจีนไดนําประชาชนชนชาติตางๆ ทั่วประเทศ รักษาเอกราชและ
ความมั่นคงของชาติ และไดบรรลุการปรับเปลี่ยนของสังคมจีนจากลัทธิประชาธิปไตยใหมสูสังคมนิยม
เปนผลสําเร็จ ไดดําเนินการสรางสรรคสังคมนิยมขนานใหญ และมีโ ครงการที่จ ะทํา ให เ ศรษฐกิ จ
และวัฒ นธรรมของจี นได รั บการพั ฒ นาอย า งที่ไม เคยมีม าก อนในประวัติศาสตร
พรรคคอมมิวนิสตจีนแสดงเจตนารมณในการพัฒนาความสัมพันธกับตางประเทศ
อยางแข็งขัน โดยพยายามกระตุนบรรยากาศระหวางประเทศที่เปนผลดีตอการปฏิรูป เปดประเทศ
และการสรางสรรคกิจกรรมระหวางประเทศที่ทันสมัยของจีน พรรคคอมมิวนิสตจีนยืนหยัดดําเนิน
นโยบายตางประเทศที่สันติและอิสระ เปนตัวของตัวเอง รักษาเอกราชและอธิปไตยของจีน คัดคาน
ลั ท ธิค รองความเป น เจ า และการเมื อ งที่ ว างอํ า นาจบาตรใหญ รัก ษาสั นติ ภ าพของโลก สง เสริม
ความกา วหนา ของมนุษ ยชาติ พัฒ นาความสัม พัน ธกับ ประเทศตา งๆ ทั่ว โลกบนพื้นฐานหลัก
5 ประการ อันไดแก เคารพอธิปไตยและบูรณภาพของกันและกัน ไมรุกล้ําซึ่งกันและกัน ไมแทรกแซง
กิจการภายในของกันและกัน เสมอภาคและอํานวยประโยชนแกกัน ตลอดจนอยูรวมกันอยางสันติ
พรรคคอมมิวนิสตจีนสถาปนาและพัฒนาความสัมพันธฉันทมิตรกับพรรคการเมือง
ประเทศตางๆทั่วโลกบนพื้นฐานหลัก 4 ประการ อันไดแก ความอิสระและการเปนตัวของตัวเอง
มีความเสมอภาคทุกประการ เคารพซึ่งกันและกัน และไมแทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน
ปจจุบันพรรคคอมมิ วนิ สต จี นไดรั ก ษาความสั มพันธฉันมิตรกับพรรคการเมือง 300 กวาพรรคใน
ประเทศตางๆ กวา 120 ประเทศทั่วโลก
พรรคคอมมิ ว นิ ส ต จี น เป น องค ก รที่ มี เ อกภาพซึ่ ง ก อ ตั้ ง ขึ้ น ตามหลั ก นโยบายและ
ธรรมนูญของตนตลอดจนหลักการประชาธิปไตยรวมศูนย ธรรมนูญพรรคคอมมิวนิสตจีนกําหนดวา
กรรมกร ชาวนา ทหาร ปญญาชนและบุคคลที่กาวหนาในชนชั้นอื่นๆทางสังคมที่มีอายุครบ 18 ปแลว
ยอมรับหลักนโยบายและธรรมนูญของพรรคฯ และยินดีที่จะเขารวมองคการของพรรค ทั้งทํางานอยาง
แข็งขันในองคการดังกลาว ปฏิบัติตามขอตกลงของพรรคและยอมเสียคาบํารุงพรรคตามกําหนดเวลา
ผูนั้นสามารถแสดงความจํานงขอเขาเปนสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีนได
องคการสวนกลางของพรรคคอมมิวนิสตจีน ประกอบดวย การประชุมสมัชชาผูแทน
ทั่วประเทศของพรรคฯ คณะกรรมการกลาง กรมการเมือง คณะกรรมการประจํากรมการเมือง สํานัก
เลขาธิการ คณะกรรมการการทหารและคณะกรรมการตรวจสอบวินัยของคณะกรรมการกลางพรรค
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คอมมิวนิสตจีน การประชุมสมัชชาผูแทนทั่วประเทศของพรรคคอมมิวนิสตจีนเปดประชุม 5 ปตอครั้ง
ในชวงที่ การประชุมสมัชชาผูแทนทั่วประเทศปดประชุมคณะกรรมการกลางถือเปนองคกรนําสูงสุด
ของพรรคคอมมิวนิสตจีน
ในประเทศจีนนอกจากพรรคคอมมิวนิสตจนี แลวยังมีพรรคการเมืองอื่นๆ อีกจํานวน
8 พรรค ที่มีชอื่ รวมวา พรรคและกลุมประชาธิปไตย ไดแก
•
•
•
•
•
•
•
•

คณะกรรมการปฏิวัติพรรคกกมินตั๋งแหงประเทศจีน
สันนิบาตประชาธิปไตย แหงประเทศจีน
สมาคมสรางชาติประชาธิปไตยแหงประเทศจีน
สมาคมสงเสริมประชาธิปไตยแหงประเทศจีน
พรรคประชาธิปไตยกรรมกรชาวนาแหงประเทศจีน
พรรคจื้อกงตั่งแหงประเทศจีน
สมาคมจิ่วซาน
สันนิบาตปกครองตนเองประชาธิปไตยไตหวัน

1.5.4 สภาผูแทนประชาชน
(1) โครงสรางการปกครอง
คณะกรรมการประจําสมัชชาผูแ ทนประชาชน
ประธานาธิบดี
คณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการกลางการทหารแหงชาติ

ศาลสูงสุด

อัยการสูงสุด

ระบอบการประชุมสภาผูแทนประชาชน เปนระบอบการเมืองขั้นมูลฐานของจีน
การประชุมสภาผูแทนประชาชนแหงชาติเปนองคกรอํานาจสูงสุดของจีน ประกอบดวยผูแทนที่เลือกตั้งขึ้น
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โดยมณฑล เขตปกครองตนเอง นครที่ ขึ้ น ตรงต อ ส ว นกลาง เขตบริ ห ารพิ เ ศษและกองทหารจี น
คณะกรรมการประจําสมัชชาผูแทนประชาชนเปนองคกรที่ใชอํานาจนิติบัญญัติและตกลงปญหาสําคัญ
ในวิถีทางการเมืองของรัฐ
อํานาจนิติบัญญัติ ไดแก อํานาจนิติบัญญัติของการประชุมสภาผูแทนประชาชนแหงชาติ
คณะกรรมการประจําสภาผูแทนประชาชนแหงชาติ อํานาจนิติบัญญัติของคณะรัฐมนตรีตลอดจน
หนวยงานของคณะรัฐมนตรี อํานาจนิติบัญญัติในทองถิ่นทั่วไป อํานาจนิติบัญญัติของเขตปกครอง
ตนเอง เขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตบริหารพิเศษดวย
การประชุ ม สภาผู แ ทนประชาชนแห ง ชาติ มีว าระ 5 ป โดยจั ด การประชุ ม ป ล ะครั้ ง
เมื่อการประชุมสภาผูแทนประชาชนแหงชาติปดประชุม จะกําหนดใหคณะกรรมการประจําซึ่งเปน
องค ก รประจํ า ของการประชุ ม สภาผู แ ทนประชาชนแห ง ชาติ เ ป น ผู ใ ช อํ า นาจสู ง สุ ด ของรั ฐ
คณะกรรมการประจําสภาผูแทนประชาชนแหงชาติประกอบดวย ประธาน รองประธาน และกรรมการ
สิทธิและอํานาจหนาที่ที่สําคัญของการประชุมสภาผูแทนประชาชนแหงชาติ คือ
การแกไขเพิ่ มเติมรัฐ ธรรมนูญ ควบคุม ตรวจตราการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ บัญญัติและแกไข
เพิ่มเติมกฎหมายอาญา กฎหมายแพง กฎหมายขององคกรรัฐบาล และกฎหมายขั้นมูลฐานอื่นๆ
พิจารณาตรวจสอบและอนุมัติรายงานเกี่ยวกับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจประชาชาติและสังคม และ
ปฏิบัติตามโครงการดังกลาว ตลอดจนรายงานเกี่ยวกับงบประมาณแผนดินและการปฏิบัติตาม
งบประมาณแผนดิน การอนุมัติการตั้งมณฑล เขตปกครองตนเองและนครที่ขึ้นตรงตอสวนกลาง
การตั้งเขตบริหารพิเศษและระบอบการบริหารเขตดังกลาว การตกลงปญหาสันติภาพหรือสงคราม
การเลือกตั้งผูนําองคกรอํานาจสูงสุดของรัฐ เชน เลือกตั้งหรือกําหนดตัวสมาชิกคณะกรรมการ
ประจําสภาผูแทนประชาชนแหงชาติ เลือกตั้งประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี การกําหนดตัว
นายกรัฐมนตรีและสมาชิกคนอื่นๆของคณะรัฐมนตรี การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการการทหาร
กลางและสมาชิกคนอื่นๆของ คณะกรรมการการทหาร การเลือกตั้งประธานศาลประชาชนสูงสุด
หัวหนาสํานักอัยการประชาชนสูงสุด นอกจากนี้การประชุมสภาผูแทนประชาชนแหงชาติของจีนยัง
มีสิทธิและอํานาจในการปลดบุคคลเหลานี้ออกจากตําแหนงไดอีกดวย
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แหลงที่มา : http://photo.eastday.com/2013slideshow/20171019_2/index4.html

1.5.5 รัฐบาล
คณะรั ฐ มนตรี จี น ประกอบด ว ย นายกรั ฐ มนตรี รองนายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี
กระทรวงตางๆ ประธานคณะกรรมการตางๆ ประธานสํานักงานตรวจบัญชี และเลขาธิการ

นายหลี่ เคอเฉียง
นายกรัฐมนตรีจีนคนปจจุบัน
แหลงที่มา : http://en.mercopress.com/2015/03/06/china-lowers-2015-growth-estimate-to-7-in-2014-expansion-wasthe-slowest-in-24-years

คณะรัฐมนตรีจีน คือ รัฐบาลประชาชนสวนกลาง เปนองคการบริหารสูงสุดของรัฐ
คณะรัฐมนตรีจีนมีหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่บัญญัติขึ้นโดยการประชุมสภาผูแทนประชาชนแหงชาติ
และคณะกรรมการประจําสภาผูแทนประชาชนแหงชาติ ตลอดจนรับมติที่ผานในการประชุมสภา
ผูแทนประชาชนแหงชาติและคณะกรรมการประจําสภาผูแทนประชาชนแหงชาติ รับผิดชอบและ
รายงานกิจการงาน ตอการประชุมสภาผูแทนประชาชนแหงชาติและคณะกรรมการประจําสภาผูแทน
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ประชาชนแหงชาติ คณะรัฐมนตรีจีนมีสิทธิและอํานาจที่จะกําหนดมาตรการบริหารภายในขอบเขต
อํานาจหนาที่ของตน กําหนดกฎขอบังคับทางการบริหาร ประกาศการตกลงและคําสั่ง
1.5.6 สภาที่ปรึกษาการเมือง
สภาปรึกษาการเมืองแหงประชาชนจีน เปนองคการแนวรวมผูรักชาติของประชาชน
จีน เปนองคกรสําคัญแหงความรวมมือกันประกอบดวยหลายพรรคการเมืองและเปนสภาที่ใชในการ
ปรึกษาหารือกันทางการเมืองซึ่งนําโดยพรรคคอมมิวนิสตจีน โดยมีรูปแบบที่สํา คัญ ในการเชิด ชู
ประชาธิป ไตยแห ง สั ง คมนิ ย มทางการเมื อ งของจีน อัน มีป ระเด็น สํ า คัญ 2 ประการ ได แ ก
ความสามัคคี และประชาธิปไตย
จีน เปน ประเทศที ่ม ีพ รรคการเมือ งจํ า นวนหลายพรรค นอกจากพรรค
คอมมิว นิส ตจ ีน ซึ ่ง เปน พรรครัฐ บาลแลว ยัง มีพ รรคการเมือ งและกลุ ม ประชาธิป ไตยอื ่น ๆ
อีก 8 พรรค กลุมประชาธิปไตยตางๆ ของจีนไมใชพรรคนอกรัฐบาลและไมใชพรรคฝายคาน หากแต
เปนพรรคที่มีสวนรวมในการบริหาร กลาวคือ มีสวนรวมในการปรึกษาหารือหลักนโยบายสําคัญของรัฐ
และการเลือกตั้งผูนําของรัฐ มีสวนรวมในการบริหารกิจการบานเมือง และมีสวนรวมในการตกลง หรือ
ปฏิบัติตามหลักนโยบาย กฎหมาย และกฎขอบังคับของรัฐ
1.5.7 องคกรยุติธรรม
ศาลประชาชน เปนองคกรตุลาการของสาธารณรัฐประชาชนจีน อันประกอบดวย
ศาลประชาชนสูงสุด ศาลประชาชนระดับมณฑล ระดับเขตปกครองตนเอง และระดับนคร ซึ่งขึ้นตรง
ตอสวนกลาง ในสวนของการลําดับศักดิ์ของศาลนั้นสามารถลําดับไดเปน ศาลประชาชนชั้นสูงสุด
ศาลประชาชนชั้นกลาง และศาลประชาชนชั้นลาง
ศาลประชาชนสูงสุด เปนองคกรตุลาการสูงสุดของรัฐ มีอํานาจหนาที่พิพากษาคดี
ความอยางอิสระและเปนองคกรที่คอยควบคุมตรวจดูแลศาลประชาชนในระดับตางๆ รวมไปถึงงาน
พิพากษาของศาลประชาชนพิเศษ ศาลประชาชนสูงสุดมีหนาที่รับผิดชอบการรายงานกิจการงานตางๆ
ตอการประชุมสภาผูแทนประชาชนแหงชาติและคณะกรรมการประจําสภาผูแทนประชาชนแหงชาติ
โดยการประชุมสภาผูแทนประชาชนแหงชาติเปนผูกําหนดการแตงตั้งประธาน รองประธาน และ
กรรมการ คณะกรรมการพิพากษาของศาลประชาชนสูงสุด
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อํา นาจหน า ที่ข องศาลประชาชนสู ง สุด คือ การดําเนินการพิพากษาตอ คดียื่น
อุทธรณ คดีที่จําเลยไมยอมปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลทองถิ่น หรือคดีที่จําเลยไมยอมปฏิบัติตาม
คําพิพากษาที่เสนอขึ้นโดยสํานักอัยการประชาชนสูงสุดตามระเบียบวาระการพิพากษา การพิจารณา
ตรวจสอบและอนุมัติโทษประหารชีวิตจากคําพิพากษาและการตัดสินของศาลประชาชนระดับตางๆ
ที่เกิดผลบังคับใชแลวทางกฎหมาย หากศาลประชาชนสูงสุดพบวามีการกระทําความผิดจริงก็ยอมมี
อํานาจที่จะนําคดีดังกลาวมาพิพากษา หรือสั่งใหศาลชั้นลางดําเนินการพิพากษาใหมได มีอํานาจ
อนุมานในการเปรียบเทียบหรือเทียบเคียงขอกฎหมายตอคดีที่มีการกระทําผิดกฎหมายอาญาแตในขอ
กฎหมายไมไดระบุไวอยางชัดเจน มีอํานาจดําเนินการพิจารณาตรวจสอบและอนุมัติหรือดําเนินการ
ตีความในรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีสบัญญัติในกระบวนการสอบสวน เปนตน
สํานักอัยการประชาชน เปนองคกรที่มีหนาที่ควบคุมตรวจสอบในดานกฎหมายของ
รัฐซึ่งคอยปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบสํานวนคดีซึ่งมีการกระทําความผิดในฐานตางๆ อันไดแก ความผิด
ฐานทรยศตอประเทศชาติ ความผิดฐานแบงแยกดินแดน และคดีที่มีความสําคัญอื่นๆ นอกจากนี้
สํานักอัยการประชาชนยังดําเนินการพิจารณาตรวจสอบสํานวนคดีที่ตองมีการออกคําสั่งจับกุม การสั่ง
ฟองศาล การเขายื่นคําฟองแทนรัฐ สนับสนุนคําฟองของรัฐตอคดีอาญาแผนดิน ดําเนินการควบคุม
ตรวจการปฏิบัติหนาที่ของ องคกรตํารวจ ศาลประชาชน เรือนจํา สถานคุมขังใหถูกตองตามกฎหมาย
1.5.8 การแบงเขตบริหาร
เขตการปกครองของจีน แบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก มณฑล อําเภอ ตําบล และ
หมูบาน ประเทศจีนมีเขตการปกครองระดับมณฑลจํานวน 23 มณฑ (รวมไตหวัน) จํานวน 5 เขต
ปกครองตนเอง 4 เทศบาลนคร และ 2 เขตบริหารพิเศษ
สาธารณรัฐประชาชนจีนประกอบดวย 23 มณฑล
ชื่อ

จีนตัวยอ

เมืองหลวง

พื้นที่ (km²)

ประชากร (2016)

กวางตุง

广东

กวางโจว

177,900

109,990,000

กุยโจว

贵州

กุยหยาง

176,100

44,528,000

กานซู

甘肃

หลานโจว

454,000

26,099,500

จี๋หลิน

吉林

ฉางชุน

187,400

27,330,300
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ชื่อ

จีนตัวยอ

เมืองหลวง

พื้นที่ (km²)

ประชากร (2016)

เจียงซู

江苏

หนานจิง

102,600

79,986,000

เจียงซี

江西

หนานฉาง

166,900

45,923,000

เจอเจียง

浙江

หังโจว

101,800

55,900,000

สานซี

陕西

ซีอาน

205,800

38,126,200

ชานซี

山西

ไทหยวน

156,800

36,816,400

ชานตง

山东

จี่หนาน

156,700

99,466,400

ชิงไห

青海

ซีหนิง

721,000

5,934,600

ซื่อชวน (เสฉวน)

四川

เฉิงตู

485,000

82,620,000

ฝูเจี้ยน (ฮกเกี้ยน)

福建

ฝูโจว

121,400

38,740,000

ยูนนาน

云南

คุนหมิง

394,100

47,705,000

หูเปย

湖北

อูฮั่น

185,900

58,850,000

หูหนาน

湖南

ฉางชา

211,800

68,220,000

เหอเปย

河北

ฉือเจียจวง

187,700

74,700,500

เหอหนาน

河南

เจิ้งโจว

167,000

95,324,200

เหลียวหนิง

辽宁

เสิ่นหยาง

145,900

43,778,000

ไหนาน (ไหหลํา)

海南

ไหโขว

33,920

9,171,300

อานฮุย

安徽

เหอเฟย

139,400

61,955,000

เฮยหลงเจียง

黑龙江

ฮารบิน

460,000

37,992,000

ไตหวัน

台湾

ไทเป

35,882

23,539,816
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เขตปกครองตนเอง เปนเขตการปกครองระดับมณฑล ซึง่ ปกครองดวยชนกลุมนอย
ในปจจุบันมีทั้งหมด 5 เขต
ชื่อ

จีนตัวยอ

เมืองหลวง

พื้นที่ (km²)

ประชากร
(2016)

กวางซีจวง
(กวางสี)

广西壮族自治区

หนานหนิง

236,000

48,380,000

มองโกเลียใน

内蒙古自治区

โฮฮอต
(ฮูเหอเฮาเทอ)

1,183,000

25,201,000

หนิงเซี่ยหุย

宁夏回族自治区

หยินชวน

66,400

6,749,000

ซินเจียง อุยกูร

新疆维吾尔自治区

อุรุมชี

1,660,000

23,980,800

ธิเบต

西藏自治区

ลาซา

1,183,000

3,305,400

เทศบาลนคร คือเมืองที่มีขนาดใหญและมีการปกครองเทียบเทามณฑล ในปจจุบันมี

4 เมือง
ชื่อ

จีนตัวยอ

พื้นที่ (km²)

ประชากร (2016)

เปยจิง (ปกกิ่ง)

北京

16,808

21,729,000

ฉงชิ่ง (จุงกิง)

重庆

82,300

30,484,300

ชางไห (เซี่ยงไฮ)

上海

6,340.5

24,197,000

เทียนจิน (เทียนสิน)

天津

11,920

15,621,200
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ของชาติตะวันตก

เขตบริหารพิเศษ ปจจุบันจีนมีเขตบริหารพิเศษ 2 แหง ซึ่งอดีตเคยเปนอาณานิคม

ชื่อ

จีนตัวเต็ม

พื้นที่ (km²)

ประชากร (2016) อดีตอาณานิคม

ฮองกง

香港

1,104

7,374,900

อังกฤษ

มาเกา

澳门

32.8

644,900

โปรตุเกส

แผนที่แสดงเขตการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน

แหลงที่มา : http://s2.thingpic.com/images/4W/uxVZ6JKUendSZnXZ6nPRBV2u.jpeg
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1.6 การศึกษา วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
1.6.1 การศึกษา
ประเทศจีนเปนประเทศที่มีประชากรจํานวนมหาศาล มีจํานวนนักเรียนและนักศึกษา
ทั้งประเทศกวา 320 ลานคน มีโรงเรียนจํานวน 680,000 โรง มีเจาหนาที่ผูทําหนาที่เกี่ยวของกับ
การศึกษากวา 16 ลานคน ถือเปนจํานวนที่สูงติดอันดับตนของโลก ดังนั้น รัฐบาลจีนจึงใหความสําคัญ
ตอการพัฒนาการศึกษาของประเทศเปนอยางยิ่ง ระบบการศึกษาของจีนถูกวางแผนโดยรัฐบาลกลาง
โดยมีกระทรวงศึกษาธิการจีนเปนหนวยงานหลักในการควบคุมดูแลและมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงใน
การบัญญัติกฎหมายอันเกี่ยวกับการศึกษา กําหนดนโยบายแผนงานการศึกษา และวางแผนการพัฒนา
ระบบการศึกษาจีน
สรุปจํานวนนักศึกษาของประเทศจีนในป ค.ศ. 2016 (หนวย: หมื่นคน)
ระดับการศึกษา

รับนักศึกษาใหม

นักศึกษาทีเ่ รียนอยู

สําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโท เอก

66.7

198.1

56.4

ปริญญาตรี

748.6

2695.8

704.2

อาชีวศึกษา

593.3

1599.1

533.7

มัธยมศึกษาปลาย

802.9

2366.6

792.4

มัธยมศึกษาตน

1487.2

4329.4

1423.9

ประถม

1752.5

9913.0

1507.4

อนุบาล

-

4413.9

-
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก าร ศึ ก ษ า ขั ้ น พื ้ น ฐ า น ห ม า ย ถึ ง ก าร ศึ ก ษ า ใ น ร ะดั บ ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ซึ ่ ง มี
ระยะเวลา 6 ป ระดับ มัธยมศึกษาตอนตน 3 ป และมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ป รวมเปน 12 ป
นอกจากนี้รัฐบาลจีนยังสนับสนุนคาเลาเรียนใหแกนักเรียนที่มีฐานะยากจนในระดับชั้นประถมศึกษา
จนถึงมัธยมศึกษาตอนตน อันเปนการศึกษาภาคบังคับรวมระยะเวลา 9 ปการศึกษา
การศึกษาดานวิชาชีพ
การศึกษาดานวิชาชีพ หมายถึง โรงเรียนดานวิชาชีพรวมถึงหลักสูตรอบรมวิชาชีพ
ระยะสั้น ปจจุบันสถานการณการเติบโตของการศึกษาดานวิชาชีพมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
กล า วคื อ การศึ ก ษาในหมวดเศรษฐกิ จ การคลั ง พลศึ ก ษา ศิ ล ปกรรม มี แ นวโน ม เพิ่ ม สู ง ขึ้ น
สวนการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลับมีแนวโนมลดลง
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา หมายถึ ง การศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา ปริ ญ ญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก การศึกษาระดับอุดมศึกษาของจีนมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง นับตั้งแต
ป ค.ศ. 1981 เปนตนมาจีนไดเริ่มปรับปรุงระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหเปนไปตามแบบสากล
ปจจุบันมหาวิทยาลัยในจีนมีจํานวนประมาณ 3,000 แหง โดย 2 ใน 3 เปนมหาวิทยาลัยของรัฐ และ
1 ใน 3 เปนมหาวิทยาลัยเอกชน การเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยของจีนจําเปนตองผานการสอบเขา
ศึ ก ษา โดยวั ด จากระดั บ คะแนนในการสอบ มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ชื่ อ เสี ย งในจี น ส ว นใหญ จ ะเป น
มหาวิทยาลัยของรัฐ
การศึกษาผูใหญ
จากขอมูลของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแหงประเทศจีน (The Chinese
Academy of Industry Economy Research) ในหัวขอเรื่อง รายงานการวิเคราะหการศึกษาผูใหญ
ของจีนในป ค.ศ. 2016 ระบุวา ในป ค.ศ. 2012 มีสถาบันการศึกษาและการฝกอบรมสําหรับผูใหญ
จํ า นวน 124,000 แห ง มี ผู จ บการฝ ก อบรมจํ า นวน 4.823 ล า นคน และจากข อ มู ล สถิ ติ ข อง
กรมอาชีวศึกษาและการศึกษาผูใหญกระทรวงศึกษาธิการจีนที่สํารวจในพื้นที่ 28 มณฑล (เขต/ เมือง)
และ 6 พื้นที่อุตสาหกรรมนํารองพบวา ในป ค.ศ. 2011 จากการสํารวจกลุมคนงานจํานวน 52.791 ลานคน
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พบว า มี ผู ที่ เ ข า ศึ ก ษาด า นวิ ช าการจํ า นวน 3.329 ล า นคน และผู ที่ เ ข า ฝ ก อบรมประเภทต า งๆ
จํานวน 24.137 ลานคน มีสถาบันการศึกษาและการฝกอบรมพนักงานจํานวน 55,000 แหง และจาก
การสํารวจเขตทดลองการศึกษาชุมชนบางสวนทั่วประเทศจีนพบวา มีโรงเรียนชุมชนและพื้นที่สําหรับ
กิจกรรมจํานวน 84,700 แหง มีผูเขารวมศึกษาและฝกอบรมรายปจํานวน 51.438 ลานคน ทั้งนี้
จากข อ มูล สถิ ติ ดั งกล า วขา งต น ทํ าให ท ราบวา สถาบัน ฝก อบรมประเภทตา งๆ ทั ่ว ประเทศจีน
มีจํานวนทั้งสิ้น 263,600 แหง และมีผูเขารวมศึกษาและฝกอบรมรายปจํานวนทั้งสิ้น 127.14 ลานคน
1.6.2 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นับ แตก ารเปลี ่ย นแปลงการปกครองเปน คอมมิว นิส ตใ นป ค.ศ. 1949 นั ้น
การพัฒ นาทางวิท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีข องจีน ไดถูก ปรับ เปลี่ย นโครงสรา งองคก รและการ
บริหารงาน ตามแบบอยางสหภาพโซเวียต และใชโครงสรางดังกลาวจนกระทั่งถึงป ค.ศ. 1972 โดย
กําหนดใหหนวยงานการวิจัยแยกออกจากการผลิตอุตสาหกรรม โดยสั่งการตามสายบังคับบัญชาที่
จัดตั้งขึ้นตามแบบคอมมิวนิสต หรือการตัดสินใจจากสวนกลาง (Central Plan)
ในอดีต ประเทศจีน ไดใ หค วามสํา คัญ กับ การวิจัย ในภาคอุต สาหกรรม และการ
วิจัยประยุกต โดยมีการจัดตั้งหนวยงานวิจัยเทคโนโลยีท างทหารเปนอันดับแรก ในป ค.ศ. 2016
งบประมาณสําหรับการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของจีนอยูที่ 1.55 ลานลาน
หยวนตอป เพิ่มขึ้นรอยละ 9.4 เมื่อเทียบกับงบประมาณในป ค.ศ. 2015 และคิดเปนรอยละ 2.08
ของ GDP จนถึงสิ้นป ค.ศ. 2016
ประเทศจีนมีศูนยวิจัยสําหรับโครงการของรัฐจํานวน 132 แหง มีหองทดลองทาง
วิทยาศาสตร 158 แหง มีศูนยเทคโนโลยีของเอกชนที่ไดรับมาตรฐานที่รัฐกําหนด 1,187 แหง รัฐบาลได
อุด หนุน การกอ ตั ้ง บริษ ัท New Start Up กวา 1,233 บริษ ัท คิด เปน เงิน อุด หนุน จํ า นวนกวา
55,700 ลานหยวน มีผูทําการยื่นขอจดสิทธิบัตร 3.46 ลานราย และจํานวนผูไดรับสิทธิบัตรแลว
1.75 ลา นราย จนสิ้น ป ค.ศ. 2016 มีผูถือ ครองสิท ธิบัต รทั้ง สิ้น 6.28 ลา นราย ในจํานวนนี้เปน
สิทธิบัตรของประชาชนชาวจีนที่จดทะเบียนในประเทศจีนจํานวน 1.10 ลานราย เฉลี่ยแลวในประชากร
ชาวจีนทุกๆ 1 หมื่นคน จะมีผูไดรับสิทธิบัตรจํานวน 8.0 ราย
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1.7 คาใชจายสาธารณูปโภค
1.7.1 ที่ดิน
กรรมสิทธิ์ในที่ดินของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนของรัฐ แตเอกชนสามารถ
เชาที่ดินจากรัฐเพื่อลงทุนทําประโยชนตางๆ ไดโดยมีขอกําหนดดังตอไปนี้
ขอ 1 บริษัทไดรับสิทธิจากการใชประโยชนในที่ดินบนพื้นฐานและราคา
เดี ย วกั น และเป น ไปตามผลการพิ จ ารณาตามที่ ค ณะกรรมการนิ ค มอุ ต สาหกรรมได พิ จ ารณา
โดยสามารถมีการพิจารณาเปนกรณีพิเศษได
ขอ 2 ถาเปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทการผลิตอุตสาหกรรมที่มี ย อด
การลงทุ น จํ า นวน 10 ล า นหยวนขึ ้ น ไป สามารถที ่ จ ะยื ่ น คํ า ร อ งขอเช า ที ่ ด ิ น จากการนิ ค ม
อุตสาหกรรมในราคามาตรฐานได หากมีการเชาที่ดินนอยกวา 5 ป ราคาในการเชาที่ดินจะมีอัตราอยูที่
600 หยวนตอ 1 หมู (1 ไรเทากับ 2.4 หมู) หรือ 667 ตารางเมตรตอป ถามีระยะเวลาการเชา 5 ปขึ้นไป
ราคาการเชาที่ดินจะอยูที่ 1,000 หยวนตอหมูตอป ในการทําสัญญาเชาที่ดินนั้น ระยะเวลาในการเชา
ที่ดินจะตองไมเกิน 15 ป โดยตองชําระคาเชาภายในงวดเดียว
ข อ 3 ถ า เป น บริ ษั ท ต า งชาติ ที่ มี ก ารลงทุ น ในโครงสร า งพื้ น ฐานหรื อ
โครงสรางการคมนาคม สามารถที่จะขอรับสิทธิประโยชนแหงการใชที่ดินไดตามแนวเสนทางโครงสราง
พื้นฐานในราคาพิเศษ
ขอ 4 บริษัทตางชาติที่ดําเนินธุรกิจในรูปแบบของการรวมลงทุนกับบริษัท
จีนและมีการลงทุนในระบบสาธารณูปโภค สามารถขอรับสิทธิประโยชนในราคาคาเชาที่ดินในอัตราที่
ลดลงรอยละ 15 จากราคาปกติ
ขอ 5 ถาบริษัทตางชาติมีการลงทุนที่มียอดเงินของโครงการลงทุนอยูที่
4 ลานดอลลารสหรัฐฯ ขึ้นไปภายในการลงทุนเพียงครั้งเดียว ก็จะสามารถขอรับสิทธิประโยชนในการ
ลดราคาการเชาที่ดินลงในอัตรารอยละ 50 จากราคาประเมินที่ดินของรัฐบาลทองถิ่น และถาหาก
ชําระคาเชาที่ดินเสร็จสิ้นภายในงวดเดียวก็จะสามารถขอรับสิทธิประโยชนในการลดอัตราคาเชาที่ดิน
ลงรอยละ 5 อีกดวย
23

คูมือการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําป 2560
สว นบริษัท สัญ ชาติจีน หากมีย อดการลงทุน 10 ลา นหยวนขึ้น ไปก็ส ามารถที่จะ
ขอรับสิทธิประโยชนพิเศษตางๆ ไดเชนเดียวกับบริษัทตางชาติ
ตามกฎหมายวาดวยสิทธิการใชที่ดินและสิทธิ์ในการโอนที่ดินของรัฐในมาตราที่ 12
ไดกําหนดวาสิทธิ์ในการใชทดี่ ินหรือโอนประโยชนในการใชที่ดินโดยมีระยะเวลากําหนดดังตอไปนี้
- ที่ดนิ ที่อยูอาศัย มีอายุการเชาที่ดินไมเกิน 70 ป
- ที่ดินที่ใชประโยชนในอุตสาหกรรมการผลิต มีอายุการเชาที่ดินไมเกิน 50 ป
- ที่ดินที่ใชประโยชนเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วัฒนธรรม
สาธารณสุข การกีฬา มีอายุการเชาที่ดินไมเกิน 50 ป
- ที่ ดิน ที่ใ ช ประโยชนเพื่อการทองเที่ยว การพาณิช ย และการบัน เทิง
มีอายุการเชาที่ดินไมเกิน 40 ป
- ที่ดนิ ที่ใชประโยชนเพื่อสรางเปนโกดังเก็บของ มีอายุการเชาที่ดินไมเกิน 50 ป
- ที่ดนิ เพื่อการใชประโยชนอื่นๆ มีอายุการเชาที่ดินไมเกิน 50 ป
สรุปประเภทการใชที่ดนิ และอายุการเชาทีด่ ิน
ประเภทการใชที่ดิน

อายุการเชาทีด่ ิน

ที่อยูอาศัย

70 ป

อุตสาหกรรมการผลิต

50 ป

การศึกษา วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วัฒนธรรม สาธารณสุข การกีฬา

50 ป

การทองเที่ยว การพาณิชย และการบันเทิง

40 ป

การใชประโยชนอื่นๆ

50 ป
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1.7.2 ไฟฟา
ประเทศจีนในแตละเมืองจะมีอัตราคาไฟที่แตกตางกันไมมากนัก : กรณีศึกษาอัตรา
คาไฟของมหานครเซี่ยงไฮ
อัตราคาไฟสําหรับพลเมืองในมหานครเซี่ยงไฮ
ประเภท

ครัวเรือน

หนวยงานอื่นๆ
(โรงเรียน สถานสงเคราะห
สาธารณประโยชน)

ขั้นบันได KWH/Y/House
ขั้นที1่

0-3120

ขั้นที2่

3120-4800

ขั้นที3่

4800ขึ้นไป
นอยกวา 1 KW
10 KW

คาไฟ หยวน / KWH
เวลาปกติ
ชวงเวลา
Peak
0.617
0.617
Valley
0.307
Peak
0.06
0.667
Valley
0.03
Peak
0.36
0.917
Valley
0.18
0.641
*
0.636

1.7.3 น้ําประปา
ในแตละเมืองของจีนจะมีอัตราคาน้ําประปาที่แตกตางกันไมมากนัก : กรณีศึกษา
ของมหานครเซี่ยงไฮ
อัตราคาน้ําประปาสําหรับพลเมืองในมหานครเซี่ยงไฮ
(สําหรับพลเมืองคาน้ําประปาคิดในอัตรากาวหนา)
หยวน/ลูกบาศก
บําบัดน้ําเสีย
รวม
ขั้นบันได ลูกบาศกเมตร
(หยวน/ลูกบาศกเมตร) (หยวน/ ลูกบาศกเมตร)
เมตร
ขั้นที1่

0-220

1.92

1.70

3.62

ขั้นที2่

220-300

3.30

1.70

5.00

ขั้นที3่

300 ขึ้นไป

4.30

1.70

6.00
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1.7.4 พลังงาน
ในระยะเวลา 30 ปที่ผานมาประเทศจีนพยายามพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ
อยางรวดเร็วโดยการเรงรัดการลงทุนและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางสิ้นเปลือง ทําใหประเทศจีน
ประสบป ญ หาสภาพแวดล อ มเสื่ อ มโทรมอย า งหนั ก ในหลายพื้ น ที่ รั ฐ บาลจี น มิ ไ ด นิ่ ง นอนใจและ
ใหความสําคัญกับการแกไขปญหาสภาพแวดลอมดังกลาว ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน
ในปจจุบันประเทศจีนไดใหความสําคัญกับการมีบทบาทที่สรางสรรคในเวทีระหวาง
ประเทศในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนซึ่งเปนประเด็นที่นานาประเทศรวมทั้งจีนใหความสนใจและ
พยายามที่จะเขามามีบทบาท จึงไมเปนที่นาแปลกใจที่จีนทําการสงเสริมอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือกซึ่งเปนนโยบายที่รัฐบาลจีนใหความสนใจเปนลําดับตนๆ
(1) ความทาทายของการพัฒนาพลังงานของจีน
1.1) มีการพึ่งพิงพลังงานตางประเทศคอนขางสูง
ป ค.ศ. 2016 ประเทศจีนมีการนําเขาน้ําดิบอยูที่ 376 ลานตัน เพิ่ม ขึ้น
รอยละ 13.1 มีการนําเขาน้ํามันปโตรเลียมอยูที่ 356 ลานตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 3.3 คิดเปนสัดสวน
การพึ่งพิงน้ํามันดิบจากตางประเทศอยูที่รอยละ 65.5 และสัดสวนการพึ่งพิงน้ํามันปโตรเลียมจาก
ตา งประเทศอยูที่รอ ยละ 64.4 ทั้ง นี้ งบประมาณในการนํา เขา น้ํา มัน ดิบ จากตา งประเทศอยูที่
115,308 ลา นดอลลารส หรัฐ ฯ เมื่อ เทีย บกับ ป ค.ศ. 2015 อัต ราคา ใชจา ยงบประมาณลดลง
20,000 ลา นดอลลารส หรัฐ ฯ และเมื่อ เทีย บกับ ป ค.ศ. 2014 อัตราคา ใชจา ยงบประมาณลดลง
110,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ
1.2) โครงสรางการบริโภคทรัพยากรพลังงานยึดถานหินเปนหลัก
ในป ค.ศ. 2016 การบริโภคทรัพยากรพลังงานทั้งหมดของจีนอยูที่ 4,360
ลานตัน เพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 1.4 ทั้งนี้ การบริโภคทรัพยากรพลังงานจากถานหินลดลงรอยละ 4.7
คิดเปนสัดสวนรอยละ 62.0 ของการบริโภคทรัพยากรพลังงานทั้งหมดของจีน โดยลดลงจากเดิม
รอยละ 2.0
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(2) มาตรการเพิ่มความสามารถในการจัดหาพลังงานของประเทศจีน
2.1) การพัฒนาถานหินอยางมีระบบ
ถานหิ นถือเปนทรัพยากรพื้นฐานของประเทศจีน ประเทศจีนจึงเพิ่ม ขีด
ความสามารถในการจัดหาและเพิ่มคุณภาพในการใหพลังงานจากทรัพยากรที่มีจํากัด มีการปรับปรุง
โครงสร า งการผลิ ต พลั ง งานจากทรั พ ยากรถ า นหิ น ให มี ค วามปลอดภั ย ลดมลพิ ษ ต อ สิ่ ง แวดล อ ม
เพิ่มประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร พัฒนาอุตสาหกรรมถานหินใหมีความทันสมัยเพื่อตอบสนองการ
พัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ
2.2) เรงการพัฒนาพลังงานไฟฟา
ไฟฟาเปนพลังงานสะอาดที่มีประสิทธิภาพสูง ประเทศจีนจึงมีน โยบายเร ง
พั ฒ นาและสร า งระบบกระแสไฟฟ า ที ่ ม ี ต  น ทุ น ต่ํ า แต ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง และมี เสถีย รภาพ
เพื่อเปนหลักประกันในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมขั้นพื้นฐาน
2.3) เรงการพัฒนาคุณภาพพลังงานที่ไดจากน้ํามันและกาซ
ประเทศจีนมีการเนนนโยบายการพัฒนาการใชประโยชนจากน้ํามันและกาซ
ควบคูกันไป มีการสงเสริมการผลิตน้ํามันดิบอยางมีเสถียรภาพ ในขณะเดียวกันก็เพิ่มการผลิตกาซ
ธรรมชาติอยางตอเนื่อง
2.4) เรงพัฒนาพลังงานทดแทนและทรัพยากรหมุนเวียน
ทรัพยากรทดแทนถือเปนสาขาอุตสาหกรรมที่ประเทศจีนใหความสําคัญ
และเรงการพัฒนาในลําดับตนๆ การวิจัยและการพัฒนาทรัพยากรพลังงานทดแทนมีบทบาทสําคัญ
อยางมากตอการเพิ่มความมั่นคงดานทรัพยากรพลังงานของจีน การปรับปรุงโครงสรางพลังงาน และ
การสงเสริมพลังงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเปนยุทธศาสตรสําคัญในการสรางหลักประกันในการ
พัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน ประเทศจีนไดประกาศกฎหมายวาดวยพลังงานทดแทนซึ่งกําหนด
มาตรฐานและมาตรการในการรับซื้อพลังงานในราคาเต็มและมีการใหการอุดหนุน เปนตน จีนไดมีการ
ตั้งกองทุนเฉพาะในการทําวิจัยและการนําพลังงานทดแทนมาใชประโยชนเพื่อเปนการสงเสริมการใช
พลั ง งานทดแทน และจี น ได ป ระกาศการวางแผนระยะยาวของการพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนใน
แผนพัฒ นาสัง คมและเศรษฐกิ จ แหง ชาติ 5 ป ฉบั บ ที ่ 12 เสนอตอ ที ่ป ระชุม สภาผู แ ทน
ประชาชน ในป ค.ศ. 2010 สัดสวนการใชพ ลัง งานทดแทนอยู ที่ ร อ ยละ 10 ของการใชพ ลัง งาน
ทั้งหมด จนถึงป ค.ศ. 2020 การใชพลังงานทดแทนอยูที่รอยละ 15 ของการใชพลังงานทั้งหมด
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2.5) การพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย
ประเทศจีนมีการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตยอยางตอ เนื่อง ไมวาจะเปน
ดานเทคโนโลยีตางๆ และขนาดของอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตยที่ถือวาอยูในลําดับ
ตนๆ ของโลก ในหลายปที่ผานมาจีนมีการศึกษาวิจัยและนําเขาแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตยจาก
ตางประเทศเพื่อทําการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง ทําใหการผลิตแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย
มีความคืบหนาเปนที่นาพอใจจนกลายเปนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพอีกอุตสาหกรรมหนึ่งในอนาคต
ของจีน คณะกรรมการพลังงานแหงชาติจีนไดตั้งเปาหมายไววา ในป ค.ศ. 2020 จะสามารถผลิต
ไฟฟาพลังแสงอาทิตย 110 ลานกิโลวัตต อยางไรก็ดี อุตสาหกรรมนี้ยังคงตองอาศัยเงินสนับสนุนจาก
ทางรัฐบาล ถึงแมจะมีการลดตนทุนแลวก็ตาม (ในระยะเวลาไมกี่ป จาก 20 หยวน/ วัตต ลดลงเหลือ
7 หยวน/ วัตต ) คาใชจายในการผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตยยังคงสูง (0.8 หยวน/ หนวย)
1.7.5 การคมนาคม
รั ฐ บาลจี น มี โ ครงการพั ฒ นาระบบโครงสร า งพื้ น ฐานด า นการคมนาคมขนส ง มา
ยาวนานและตอเนื่อง ในปจจุบันสามารถพัฒนาระบบโครงขายการขนสงไดอยางมีประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว ไมวาจะเปนการขนสงทางบก การขนสงทางน้ํา การขนสงทางอากาศ ตลอดจนการวางระบบ
การขนสงในรูปแบบอื่นๆ สําหรับการขนสงสินคาและพลังงาน อาทิ โครงการวางทอกาซระหวางจีน
และสหภาพพม า เป น ต น ด ว ยแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมฉบับ ที ่ 13 (ค.ศ. 2016 - 2020)
กระทรวงคมนาคมของจีนวางแผนที่จะใชจา ยงบประมาณจํานวน 4 ลานลานหยวนเพื่อยกระดับ
สาธารณูปโภคดานการขนสง โดยวางเปาหมายในการกอสรางทางหลวงเพิ่มระยะทางเปน 120,000
กิโลเมตร กอสรางรางรถไฟความเร็วสูงเพิ่มระยะทางเปน 12,000 กิโลเมตร และกอสรางเชื่อมโยงทาง
ดวนพิเศษเพิ่มระยะทางเปน 83,000 กิโลเมตร
(1) การคมนาคมขนสงทางบก
การคมนาคมขนสงทางบกเปนรูปแบบการขนสงภายในประเทศของจีนที่ใชในการ
ขนสงสินคา รัฐบาลจึงใหความสําคัญกับการขนสงทางบกเปนอยางมาก มีการดําเนินการกอสราง
สะพานขนาดใหญหลายแหง อาทิ สะพานขามอาวหางโจวเชื่อมตอนครเซี่ยงไฮและเมืองหนิงปอ เพื่อ
ชว ยยน ระยะเวลาการเดิน ทางระหวา งทา เรือ ที่สํา คัญ ทั้ง สองแหง ของจีน โดยในป ค.ศ. 2016
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ประเทศจีนมีเสนทางคมนาคมทางบกรวมทั้งสิ้น 4,696,300 กิโลเมตร เพิ่ม ขึ้น จากป ค.ศ. 2015 ถึง
119,000 กิโลเมตร มีส ะพาน 805,300 แห ง เพิ่ม ขึ้น จากป ค.ศ. 2015 ถึง 26,100 แหง
(2) การคมนาคมขนสงทางน้ํา
รัฐบาลจีนไดมีการพัฒนาการคมนาคมทางน้ําและดําเนินการกอสรางทาเรือขนสง
น้ํามันและถานหิน และชองทางเดินเรือน้ําลึกหลายแหง โดยในป ค.ศ. 2016 ประเทศจีนมีเสนทาง
คมนาคมทางน้ํากวา 127,100 กิโลเมตร เพิ่มขึ้นจากป ค.ศ. 2015 รอยละ 0.1 อยางไรก็ตามแมวา
รัฐบาลจีนจะมีนโยบายระหวางประเทศเกี่ยวกับเสนทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเนน
แผนพัฒนาครอบคลุมนโยบายดานการติดตอสื่อสาร การคา การเงิน การลงทุน และการเชื่อมโยงของ
ประชาชนทางทะเล
(3) การคมนาคมขนสงทางราง
การคมนาคมขนสงทางรางหรือทางรถไฟเปนรูปแบบการขนสงที่สําคัญและประหยัด
อีก รูปแบบหนึ่งของประเทศจี น เนื่ องจากจี นเปนเปนประเทศที่มีขนาดใหญ มีปริม าณการขนสง
ผูโดยสารและสินคาเปนจํานวนมาก ในป ค.ศ. 2016 ประเทศจีนมีเสนทางรถไฟยาวถึง 124,000
กิโลเมตร เพิ่มจากป ค.ศ. 2015 ถึงรอยละ 2.5
ประเทศจี น รถไฟความเร็ ว สู ง เชื่ อ มโยงร อ ยละ 80 ของเมื อ งใหญ และมี
ระยะทางรถไฟกวา 1.21 แสนกิโลเมตร ประกอบดวยทางสําหรับรถไฟความเร็วสูงระยะทาง 1.9
หมื่ น กิ โ ลเมตร คิ ด เป น รอ ยละ 60 ของระยะทางของเสน ทางรถไฟทั่ว โลก (ณ วันที่ 16 มีนาคม
ค.ศ. 2016) จีนสรางเพิ่มขึ้นอีก 1.2 หมื่นกิโลเมตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 13 ของ
จีน (ป ค.ศ. 2016-2020)
การใหบริการในระบบรางที่รัฐบาลจีนไดดําเนินการสนับสนุนและพัฒนามาโดยตลอด
คือ รถไฟความเร็วสูงซึ่งสามารถทําความเร็วไดสูงถึง 380 กิโลเมตรตอชั่วโมง สามารถเชื่อมโยงพื้นที่
ตางๆให เดินทางถึงกันไดภายในระยะเวลาอันสั้น โดยรัฐบาลจีนมีแ ผนในการขยายเสนทางรถไฟ
ความเร็วสูงใหครอบคลุมพื้นที่สําคัญทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ ขยายเสนทางเดินรถไฟ
ความเร็วสูงระหวางประเทศ (Cross-border services) ไปหลายจุดหมาย เชน ฮองกง คาซัคสถาน
เวียดนาม เกาหลีเหนือ รัสเซีย มองโกเลีย และโปแลนด
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(4) การคมนาคมขนสงทางอากาศ
การคมนาคมขนสงทางอากาศ เปนเสนทางที่ชาวจีนเลือกใชในการขนสงสินคานอย
ที่สุดในบรรดาการขนสงรู ปแบบอื่ น แตมีบ ทบาทตอการพั ฒ นาความเจริญ ของประเทศและการ
เดินทางของประชากรและนั ก ท อ งเที่ ยวในจี น รัฐ บาลจีนจึงเรง การลงทุนสรางท าอากาศยานทั่ ว
ประเทศเพื่อเรงกระจายความเจริญไปสูทองถิ่นตางๆ และสอดรับกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ เพื่อรองรับปริมาณการสัญจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้น โดยมีเปาหมายในการสรางสนามบินแหง
ใหม 45 แหง ซึ่งทําใหจีนมีสนามบินพลเรือนจํานวน 218 แหง ในป ค.ศ. 2016 เพิ่มขึ้นจํานวน 8 แหง
เมื่อเทียบกับปกอน
1.7.6 โทรคมนาคมและการสื่อสาร
ป จ จุ บั น ประเทศจี น มี ก ารพั ฒ นาด า นเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย โดยมี ก าร
ขยายตัวอยางมากในตลาดการใหบริการเครือขาย 3G/ 4G และบริการบรอดแบนดอินเทอรเน็ตไดรับ
ความนิยมในจีนมากขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งนี้พบวาจีนเปนตลาดที่มีผูใชอุปกรณประเภทสมารทโฟน เปน
อันดับ 1 ของโลก โดยอุปสงคในสมารทโฟนเพิ่มขึ้นตามจํานวนชนชั้นกลางที่มีมากขึ้น ปจจุบัน China
Mobile มีมูลคาทางตลาดสูงขึ้นในลักษณะตอปถึง 2.8 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งมีมูลคาสูงกวา
บริษัท AT&T และ Verizon อุปสงคในสมารทโฟนที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ประกอบกับการที่ประเทศ
จีนไดเริ่มเปดใหบริการสัญญาณ 4G ในป 2014 จึงสงผลใหเทคโนโลยีการสื่อสารของประเทศจีน
พัฒนาไปอยางรวดเร็ว ในป ค.ศ. 2016 รายไดของธุรกิจโทรคมนาคมอยูที่ 1.1893 ลานลานหยวน
เพิ่มขึ้นรอยละ 7.6 เมื่อเทียบกับป ค.ศ. 2015 ความครอบคลุมของอินเทอรเน็ตในพื้นที่ทั้งหมดของจีน
คิดเปนอัตรารอยละ 53.2 มีจํานวนผูเขาใชอินเทอรเน็ต 730 ลานคน จํานวนเพิ่มขึ้น 42.99 ลานคน
มียอดคาปลีกสินคาออนไลนเพิ่มขึ้นรอยละ 26.2 เมื่อเทียบกับป ค.ศ. 2015 มีการเติบโตเร็วกวายอด
คาปลีกสินคาอุปโภคบริโภคทางสังคมรอยละ 15.8
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ตารางแสดงมูลคาอุตสาหกรรมดานโทรคมนาคมและการสื่อสาร
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ธุรกรรมโทรคมนาคม
ธุรกรรมไปรษณีย
ธุรกรรมการสื่อสาร
จํานวนโทรศัพท
จํานวนโทรศัพทเคลื่อนที่
Broadband คงที่
Broadband เคลื่อนที่
ผูใชอินเตอรเน็ต
ผูใชมือถือเลนเน็ต
รายไดจากการใหบริการ ICT

4,334,400,000,000
739,700,000,000
3,549,800,000,000
1,528,560,000
1,321,930,000
278,000,000
984,000,000
731,000,000
695,000,000
1,278,600,000,000
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หยวน
หยวน
หยวน
เลขหมาย
เครื่อง
เลขหมาย
เลขหมาย
คน
คน
หยวน
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บทที่ 2 สถานภาพทางเศรษฐกิจของประเทศจีน
2.1 ประวัติการพัฒนาเศรษฐกิจ
กอนป ค.ศ. 1978 จีนเปนประเทศที่ยากจน ประชากรสวนใหญอาศัยอยูใ นชนบทและ
มีรายไดต่ํา ในป ค.ศ. 1960 มีผูคนอดอยากลมตายเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะชวงการปฏิวัติวัฒนธรรม
นํ าโดย เหมา เจ อตุ ง ซึ่ ง เน น การใช ร ะบอบคอมมิ ว นิ ส ต พั ฒ นาเศรษฐกิ จ การเกษตรและชนบท
แตปรากฏวาไมสามารถผลิตสินคาเกษตรเพื่อสนองตอบความตองการของผูบริโภคภายในประเทศได
จึงทําใหเกิดภาวะความอดอยากกระจายไปทั่ว ในชวงนี้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนอยูใน
ระดับต่ํามากเพียงแครอยละ 3-4 ตอป
หลังป ค.ศ. 1978 ภายหลังจากการถึงแกอสัญกรรมของเหมา เจอตุง เลขาธิการพรรค
คอมมิว นิส ตข องจีน คือ ทา นเติ ้ง เสี่ย วผิง ไดผ ลัก ดัน แนวนโยบายนํา ไปสูค วามทัน สมัย โดยใช
แนวทางของนโยบายทุนนิยมควบคูไปกับสังคมนิยม หรือการวางแผนสูสวนกลางไปดวย นโยบายที่
สําคัญของการนําประเทศไปสูความทันสมัย ไดแก การอนุญาตใหมีการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษรอบชายฝงเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยเริ่มจาก 14 เมือง
บริเ วณชายฝง และพื้น ที่ 3 มณฑลรอบชายฝง เพื่อ ใหเ ปน พื้น ที่เปด รับการลงทุนจากตางประเทศ
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานทางเศรษฐกิ จ เช น ถนนหนทาง สาธารณู ป โภค
เพื่อรองรับนักลงทุน รวมทั้งสนับสนุนใหมีการปรับปรุงระบบกฎหมาย โดยเฉพาะภาษีและแรงจูงใจ
ตางๆ เพื่อสนับสนุนใหมีการขยายตัวของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
การเติบโตของเศรษฐกิจจีนอยางตอเนื่องเกิดจากหลายปจจัยสําคัญ อาทิ บทบาทของ
ภาครั ฐ การเข าเป นสมาชิ กในองค การการค าโลก (WTO) ของจี น รวมทั้ งพั ฒนาศั กยภาพทางด าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ เนื่องจากจีนเปนประเทศที่ใชระบบเศรษฐกิจแบบผสม กลาวคือ ทั้งวางแผน
จากสวนกลาง (โดยเฉพาะการควบคุมการใชที่ดินซึ่งหามซื้อขายกันโดยเอกชน แตสามารถเชาระยะ
ยาว) และระบบทุนนิยมที่ใชระบบกลไกราคา ตลอดจนการมีบทบาทสําคัญในรัฐวิสาหกิจหรือบรรษัท
ที่เปนของรัฐเพื่อการพัฒนาประเทศ
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เมื่อยางเขาสูศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจของจีนไดกาวเขาสูการเปนประเทศอุตสาหกรรมอยาง
กาวกระโดด ในปจจุบันเศรษฐกิจจีนมีขนาดใหญเปนอันดับที่ 2 ของโลกรองจากสหรัฐฯ จีนยังเปน
ประเทศผูสงออกสินคาเปนอันดับหนึ่งของโลก และเปนประเทศผูนําเขาสินคาเปนอันดับสองของโลก
อีกดวย
ตัวเลข GDP ของจีนตลอดป ค.ศ. 2016 มีมูลคา 74.41 ลานลานหยวน ซึ่งขยายตัวสูงขึ้น
รอยละ 6.7 เมื่อเทียบกับปกอน โดยแบงเปนไตรมาสที่ 1 เพิ่มขึ้นรอยละ 6.7 ไตรมาสที่ 2 เพิ่มขึ้นรอย
ละ 6.7 ไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้นรอยละ 6.7 ไตรมาสที่ 4 เพิ่มขี้นรอยละ 6.8 และอุตสาหกรรมปฐมภูมิ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยมีมูลคา 6.36 ลานลานหยวน เติบโตรอยละ 3.3 เมื่อเทียบกับปกอน อุตสาหกรรม
ทุติยภูมิขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยมีมูลคา 29.62 ลานลานหยวน เติบโตขึ้นรอยละ 6.1 เมื่อเทียบกับปกอน
อุ ต สาหกรรมตติย ภู มิ ข ยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น โดยมี มู ล คา 38.42 ล านล านหยวน เติบ โตขึ้ นร อ ยละ 7.8
เมื่อเทียบกับปกอน
ในปลายป ค.ศ. 2016 ประเทศจีนมีเงินทุนสํารองระหวางประเทศ 3.01 ลานดอลลารสหรัฐฯ
ลดลง 3.19 แสนดอลลารสหรัฐฯ อัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนตลอดทั้งปอยูที่ 1 ดอลลารสหรัฐ ฯ
ตอ 6.6423 หยวน ออนคาลงรอยละ 6.2 เมื่อเทียบกับปกอน
2.2 เศรษฐกิจภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ
(1) ภาคเกษตรกรรม
ประเทศจีนใหความสําคัญกับสินทรัพยทางการเกษตร (Farm asset) และเทคโนโลยี
ดานอาหาร (Food technologies) เพื่อรองรับความตองการดานอาหารของประชากรในประเทศจีน
โดยผลิตภัณฑดานการเกษตรที่จีนใหค วามสนใจ ไดแ ก สินคาประเภทธัญ พืช เชน ขาว ขาวสาลี
ถั่วเหลือง มันสําปะหลัง ขาวโพด ถั่วลิสง ชา ขาวฟาง ขาวบารเลย เปนตน ตลอดจนสินคาอื่น เชน
แอปเปล ฝาย น้ํามัน เนื้อหมู ปลา เปนตน
รั ฐ บาลจี นให ก ารสนั บสนุ น และใหความสําคัญ กับการวางแผนพัฒนาการเกษตร
อยางเปนระบบโดยเฉพาะมณฑลเจียงซี รัฐบาลจีนมีการวางแผนพัฒนาระบบการเกษตรอยางเปน
ขั้นตอน และมีการพัฒนาจากการเกษตรแบบดั้งเดิมใหกลายเปนการเกษตรแบบพึ่งพาเทคโนโลยี
เพื่อผลิตสินคาเกษตรที่มีคุณภาพสูงขึ้นและในปริมาณที่มากขึ้น มณฑลไหหนานซึ่งเปนมณฑลที่ไดรับ
แนวคิด ในการพัฒนาเกษตรกรรมและเศรษฐกิจ ชนบทแนวใหม ทั้งยั งมีเกษตรกรรมเขตรอนที่ มี
ประสิทธิภาพสูงทําใหไหหนานกลายเปนฐานการผลิตพืชผลเขตรอน การเพาะเลี้ยงพืชพันธุ และ
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การเพาะปลูกพืชผักนอกฤดูกาลของจีน นอกจากนี้ เนื่องจากจีนเปนประเทศขนาดใหญและมีความ
หลากหลายทั้งทางดานภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ ทําใหศักยภาพดานการเกษตร
ของแตละพื้นที่มีความแตกตางกัน ดังนี้
ภาคเหนือและตะวันตก มีศักยภาพดานปศุสัตว เนื่องจากมีพื้นที่เปนทุงหญา
ที่มีพื้นที่กวางขวาง โดยเฉพาะแถบมองโกเลีย สานซี หนิงเซี่ย เปนตน
ภาคใตและภาคกลาง มีศักยภาพดานการเพาะปลูกพืชผักผลไมแ ละขาว
โดยเฉพาะใน หูหนาน หูเปย กวางตุง เสฉวน กวางซีจวง
ภาคตะวั น ตกเฉี ย งใต มี ศั ก ยภาพในด า นการทํ า การเกษตรสมั ย ใหม
ดานเทคโนโลยีชีวภาพ สมุนไพร พืชพรรณดอกไม และยาสูบ เนื่องจากภาคตะวันตกเฉียงใตยังเปน
พื้นที่ปาเขาจึงมีความอุดมสมบูรณดานปาไม พืชพรรณ และสัตวปา
ภาคกลางและภาคใต มีศักยภาพดานประมงน้ําจืด และไดมีการพัฒนาประมง
น้ําจืดอยางตอเนื่อง เนื่องจากความนิยมรับประทานปลาน้ําจืดของชาวจีน รวมถึงภาคกลางและใตของ
จีนมีแมนํ้าลําคลองมากมาย อันไดแก ลุมแมน้ําแยงซีเกียง จูเจียง รวมทั้งทะเลสาบอื่นๆ เชน ทะเล
สาบไทหู ตงถิงหู เปนตน นอกจากนี้ดานตะวันออกยังมีชายฝงทะเลยาวจากเหนือจรดใตประมาณ
18,000 กิโลเมตร (รวมไตหวัน) อาชีพที่สําคัญของประชาชนในพื้นที่จึงเปนการประมงทั้งในชายฝง
ทะเลและนอกชายฝงทะเล
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนือ มีภูมิอากาศคอนขางหนาว เชน เฮยหลงเจียง
จี๋ ห ลิน เหลียวหนิง เปนตน มณฑลเหลานี้มีความอุดมสมบูรณมายาวนาน และเปนตนน้ําของแมน้ํา
หลายสายจึงทําใหมีดินที่อุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูกขาวและเปนแหลงปลูกปาที่สําคัญของ
ประเทศจีน
พื้นที่ระหวางเสน 30 องศา - 40 องศา จากภาคตะวันออกเรื่อยไปถึงภาคกลาง
ของจีน ไดแก เซี่ยงไฮ เหอเปย ซานซี เหอหนาน สานซี มีภูมิอากาศและภูมิประเทศที่เหมาะสมกับ
การปลูกผลไมเมืองหนาว เชน แอปเปล สาลี่ องุน ลูกพลับ และพรุน เปนตน
ในประเทศจี น มี พื้ น ที่ ที่ ส ามารถเพาะปลู ก ธั ญ พื ช ได ต ลอดป จํ า นวน 708 ล า นไร
แบงเปนพื้นที่ปลูกฝายจํานวน 23.75 ลานไร พื้นที่ปลูกพืชน้ํามัน 87.87 ลานไร พื้นที่ปลูกพืชน้ําตาล
10.87 ลานไร
34

คูมือการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําป 2560
ปริมาณการผลิตธัญพืชตลอดทั้งปมีจํานวน 651,440,000 ตัน โดยมีปริมาณการผลิต
ธัญพืชฤดูรอน 141,120,000 ตัน ปริมาณการผลิตขาวเบา 33,690,000 ตัน และปริมาณการผลิต
ธัญพืชฤดูใบไมรวง 446,620,000 ตัน
นอกจากนี้ มีปริมาณการผลิตขาวตลอดทั้งป 572,250,000 ตัน โดยปริมาณการผลิตขาว
208,250,000 ตั น ปริ ม าณการผลิ ต ข า วโอ ต 130,190,000 ตั น และปริ ม าณการผลิ ต ข า วโพด
224,580,000 ตัน ปริมาณการผลิตฝายตลอดปมีจํานวน 5,610,000 ตัน ปริมาณการผลิตพืชน้ํามัน
จํานวน 35,470,000 ตัน ปริมาณการผลิตพืชที่ใหน้ําตาลจํานวน 125,290,000 ตัน ปริมาณการผลิต
ใบชาจํานวน 2,240,000 ตัน
ปริ มาณการผลิ ตเนื้ อสั ตว รวมตลอดทั้ งป มี จํ านวน 86,250,000 ตั น โดยมี ปริ มาณ
การผลิตเนื้อหมู 54,870,000 ตัน ปริมาณการผลิตเนื้อวัว 7,000,000 ตัน ปริมาณการผลิตเนื้อแพะ
4,410,000 ตัน ปริมาณการผลิตสัตวปก 18,260,000 ตัน ปริมาณการผลิตไข 29,990,000 ตัน ปริมาณ
การผลิตนมวัว 37,550,000 ตัน ในปลายปยังมีหมูจํานวน 451,130,000 ตัว และมีหมูเกิดใหมจํานวน
708,250,000 ตัว
ปริมาณการผลิตอาหารทะเลตลอดทั้งปมีจํานวน 66,900,000 ตัน โดยมีปริมาณ
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจํานวน 49,420,000 ตัน ปริมาณการจับสัตวน้ํา 17,480,000 ตัน และปริมาณ
การผลิตไมตลอดทั้งปเทากับ 68,320,000 ลูกบาศกเมตร
(2) ภาคอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่จีนใหค วามสําคัญ ไดแ ก อุตสาหกรรมดานเหมืองแร (ถานหิน แร
เหล็ก ปโตรเลียม กาซธรรมชาติ ปรอท ดีบุก ทังสเตน) อุตสาหกรรมเครื่องจักร อาวุธยุทธภัณฑ และ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เปนตน นอกจากนี้จีนยังใหความสําคัญมากในอุตสาหกรรมดานการประหยัด
พลังงานและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ลดการปลอยมลพิษ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการใชประโยชน
จากระบบนิ เ วศอย า งยั่ ง ยื น ตลอดจนอุ ต สาหกรรมภาคพื้ น ทะเล (อุ ต สาหกรรมการประมง
อุตสาหกรรมน้ํามันปโตรเลียมและกาซธรรมชาติ อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน)
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ของจีนในป ค.ศ. 2016 เทากับ 74.41 ลาน
ลานหยวน เพิ่มขึ้นรอยละ 6.7 อัตราการเติบโตลดลงรอยละ 0.2 และรายไดประชากรรวมเพิ่มขึ้น
รอยละ 6.9 มีอัตราเติบโตรอยละ 0.6 รัฐบาลจีนเริ่มใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจในดาน
การอยูดีกินดีของประชากร อัตราเงินเฟอ อัตราการจางงาน และการเพิ่มตําแหนงงานจากการคํานึงถึง
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การเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติมากขึ้น และมีการใชนโยบายการเงินที่ระมัดระวังมากขึ้น
ทั้งยังมีการลดอัตราดอกเบี้ย การลดเปาหมายการขาดดุลการคา โดยเนนพึ่งพาสินคาในประเทศและ
ลดการนําเขาตามยุทธศาสตร Made in China 2025
มูลคารวมของอุตสาหกรรมตลอดทั้งป 2016 เทากับ 24.786 ลานลานหยวน เพิ่มขึ้น
รอยละ 6.0 เมื่อเทียบกับปกอน อุตสาหกรรมมีผลกําไรตลอดทั้งป 6.88 ลานลานหยวน เพิ่มขึ้น
รอยละ 8.5 เมื่อเทียบกับปกอน หากดูตามประเภทของเศรษฐกิจ รัฐวิสาหกิจมีผลกําไร 1.175 ลาน
ลานหยวน เพิ่มขึ้นรอยละ 6.7 วิสาหกิจชุมชนมีผลกําไร 4.77 หมื่นลานหยวน ลดลงรอยละ 4.2 และ
วิสาหกิจหุนสวนมีผลกําไร 4.72 ลานลานหยวน เพิ่มขึ้นรอยละ 8.3 วิสาหกิจของนักลงทุนฮองกง
มาเกา ไตหวันมีผลกําไร 1.735 ลานลานหยวน เพิ่มขึ้นรอยละ 12.1 และธุรกิจเอกชนมีผลกําไร
2.432 ลานลานหยวน เพิ่มขึ้นรอยละ 4.8 ทั้งนี้ หากดูตามประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรมเหมืองแร
มี ผ ลกํ า ไร 1.825 แสนล า นหยวน ลดลงร อ ยละ 27.5 อุ ต สาหกรรมภาคการผลิ ต มี ผ ลกํ า ไร
6.239 ลานลานหยวน เพิ่มขึ้นรอยละ 12.3 ไฟฟา ความรอน กาซธรรมชาติ การผลิตน้ําประปา และ
อุปทานของอุตสาหกรรม 4.580 แสนลานหยวน ลดลงรอยละ 14.3
มูลคาการกอสรางในสังคมตลอดทั้งป ค.ศ. 2016 เทากับ 49,522 ลานหยวน เพิ่มขึ้น
รอยละ 6.6 เมื่อเทียบกับปกอน จีนมีวิศวกรผูรับเหมาที่มีคุณภาพและมีบริษัทรับเหมากอสรางที่มี
ความเปนมืออาชีพจึงสามารถสรางกําไรไดกวา 674,500 ลานหยวน เพิ่มขึ้นรอยละ 4.6 เมื่อเทียบกับ
ปกอน โดยรัฐเปนผูถือหุนรายใหญซึ่งมีมูลคากวา 187,900 ลานหยวน
(3) ภาคบริการ
จี นให ค วามสํ าคั ญ กั บภาคบริ การอยา งชัดเจนในแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 เพื่อสงเสริมการบริโภคและการพัฒนาภายในประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และตั้ ง เป า หมายว า ภาคบริ ก ารจะมี มู ล ค า เป น ร อ ยละ 51.6 ของผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวม
ประชาชาติภายในป ค.ศ. 2016 โดยภาคบริการของจีนมีแนวโนมเติบโตขึ้นโดยเฉพาะในเมืองสําคัญ
เชน ปกกิ่ง เทียนจิน เซี่ยงไฮ เจอเจียง เจียงซี และกวางตุง เปนตน ธุรกิจบริการที่จีนใหความสําคัญ
ไดแก บริการโลจิสติกส บริการทางการเงิน บริการประกันภัยและกฎหมาย บริการเพื่อสุขภาพและ
การแพทย เปนตน
ปลายป ค.ศ. 2016 ประชาชนจี น เป น เจ า ของรถยนต จํ า นวน 194.4 ล า นคั น
(ประกอบดวยรถยนตสามลอและรถบรรทุกของที่ขับดวยความเร็วต่ําจํานวน 8.81 ลานคัน) เพิ่มขึ้น
รอยละ 12.8 เมื่อเทียบกับปกอน ประชาชนจีนที่เปนเจาของรถยนตสวนบุคคลมีจํานวน 165.59 ลานคัน
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เพิ่มขึ้นรอยละ 15.0 เมื่อเทียบกับปกอน โดยเปนรถที่เปนกรรมสิทธิ์สวนบุคคลจํานวน 108.76 ลานคัน
เพิ่มขึ้นรอยละ 14.4 เมื่อเทียบกับปกอน และเปนรถที่เปนกรรมสิทธิ์ของหนวยงานภาครัฐและเอกชน
จํานวน 101.52 ลานคัน เพิ่มขึ้นรอยละ 15.5 เมื่อเทียบกับปกอน
ปริมาณรวมของทรัพยากรน้ําตลอดป 2016 มีจํานวน 3.015 ลานลานลูกบาศกเมตร
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยทั้งป 730 มิลลิเมตร ปริมาณการใชน้ําตลอดป 6.15 แสนลานลูกบาศกเมตร
เพิ่มขึ้นรอยละ 0.8 เมื่อเทียบกับปกอน โดยมีน้ําที่ใชอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจําวันเพิ่มขึ้นรอยละ
2.7 น้ําที่ใชในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 0.4 น้ําที่ใชในการเกษตรเพิ่มขึ้นรอยละ 0.7 ทุกๆ GDP
หนึ่งหมื่นหยวนจะมีการใชปริมาณน้ํา 84 ลูกบาศกเมตร ลดลงจากปกอนรอยละ 5.6 ปริมาณการใช
น้ําเฉลี่ยตอคน 446 ลูกบาศกเมตร เพิ่มขึ้นรอยละ 0.2 เมื่อเทียบกับปกอน
ในปลายป 2016 กํ า ลั ง การผลิ ต ไฟฟ า ของจี น 1,645.75 ล า นกิ โ ลวั ต ต เพิ่ ม ขึ้ น
รอยละ 8.2 โดยมีกําลังการผลิตไฟ 1,053.88 ลานกิโลวัตต เพิ่มขึ้นรอยละ 5.3 กําลังการผลิตพลังงานน้ํา
332.11 ลานกิโลวัตต เพิ่มขึ้นรอยละ 3.9 กําลังการผลิตพลังงานนิวเคลียร 33.64 ลานกิโลวัตต เพิ่มขึ้น
รอยละ 23.8 รวมทั้งกําลังการผลิตพลังงานลม 148.64 ลานกิโลวัตต เพิ่มขึ้นรอยละ 13.2 และกําลัง
การผลิตพลังงานแสงอาทิตย 77.42 ลานกิโลวัตต เพิ่มขึ้นรอยละ 81.6
การลงทุนในสินทรัพยถาวรของจีนตลอดป 2016 คือ 60.64 ลานลานหยวน เพิ่มขึ้น
ร อ ยละ 7.9 เมื่ อ เที ย บกั บป ก อน โดยภาคตะวัน ออกมีก ารลงทุ น 24.96 ล านล านหยวน เพิ่ม ขึ้ น
รอยละ 9.1 เมื่อเทียบกับปกอน ภาคกลางมีการลงทุน 15.67 ลานลานหยวน เพิ่มขึ้นรอยละ 12.0
เมื่อเทียบกับปกอน ภาคตะวันตกมีการลงทุน 15.40 ลานลานหยวน เพิ่มขึ้นรอยละ 12.2 เมื่อเทียบ
กับปกอน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการลงทุน 3.06 ลานลานหยวน ลดลงรอยละ 23.5 เมื่อเทียบกับ
ปกอน
ด า นการลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย ถ าวร มี ก ารลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมปฐมภู มิ
1,556,100 ล า นหยวน การลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมทุ ติ ย ภู มิ 22,409,000 ล า นหยวน การลงทุ น ใน
อุตสาหกรรมตติยภูมิ 31,193,900 ลานหยวน การลงทุนโครงสรางพื้นฐาน 10,127,100 ลานหยวน
การลงทุนสินทรัพยถาวรในภาคเอกชน 35,400,700 ลานหยวน ซึ่งคิดเปนสัดสวนของการลงทุนใน
สินทรัพยถาวรรอยละ 64.2 การลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีระดับสูง 3,259,800 ลานหยวน
ซึ่งคิดเปนสัดสวนของการลงทุนในสินทรัพยถาวรรอยละ 5.9
การลงทุนดานอสังหาริมทรัพยตลอดป ค.ศ. 2016 มีมูลคา 10.25 ลานลานหยวน
เพิ่มขึ้นรอยละ 6.9 เมื่อเทียบกับปกอน โดยเปนการลงทุนดานที่พักอาศัยจํานวน 6.87 ลานลานหยวน
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เพิ่ ม ขึ้ น รอยละ 6.4 เมื่ อเที ยบกั บป กอน การลงทุ นอาคารสํ านักงาน 6.53 แสนล านหยวน เพิ่มขึ้ น
รอยละ 5.2 เมื่อเทียบกับปกอน การลงทุนที่พักสําหรับทําธุรกิจเชิงพาณิชย 1.58 ลานลานหยวน เพิ่มขึ้น
รอยละ 8.4 เมื่อเทียบกับปกอน
โครงการสนั บสนุ นที่ อยู อาศั ย สําหรับผูมี ร ายไดนอ ยหรือขาดแคลนที่อ ยูอาศัยใน
เขตเมือง ซึ่งสรางเปนบานพักจํานวน 1.58 ลานหลัง เริ่มสรางใหมจํานวน 6.06 ลานหลัง และปรับปรุง
บานพักในพื้นที่สลัมจํานวน 6.58 ลานหลัง
2.3 สถานภาพการคาระหวางประเทศ
การนําเขาและสงออกสินคาตลอดทั้งป ค.ศ. 2016 มีมูลคา 24.33 ลานลานหยวน ลดลง
ร อ ยละ 0.9 เมื่ อ เที ย บกั บ ป ที่ ผ า นมา โดยภาคการส ง ออกมี มู ล ค า 13.84 ล า นล า นหยวน ลดลง
รอยละ 1.9 และภาคการนําเขา มีมูลคา 10.49 ลานหยวน เพิ่มขึ้นรอยละ 0.6 ความแตกตางของ
มูลคาการนําเขาและสงออกสินคา 3.35 ลานลานหยวน ลดลง 3.30 แสนลานหยวน เมื่อเทียบกับ
ปที่ผานมา
มูลคาการนํ าเข าและสงออกภาคบริการตลอดทั้ งป ค.ศ. 2016 มีมู ลค า 5.34 ลานล านหยวน
ซึ่ งขยายตัวเพิ่ม ขึ้ นร อยละ 14.2 เมื่ อเที ยบกั บปที่ ผานมา โดยการสงออกภาคบริ การนั้น มี มู ล ค า
1.81 ลานลานหยวน ขยายตัวรอยละ 2.3 และการนําเขาในภาคบริการ มีมู ลคา 3.52 ลานลานหยวน
ซึ่งขยายตัวรอยละ 21.5 การนําเขาและสงออกภาคบริการขาดดุล 1.70 ลานลานหยวน
ในป ค.ศ. 2015 การสงเสริมการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (ไมรวมธนาคาร หลักทรัพย
ประกัน) โดยการตั้งบริษัทใหมจํานวน 27,900 บริษัท เพิ่มขึ้นรอยละ 5.0 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
การใชเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศมีมูลคาตามจริง 813,200 ลานหยวน (126,000 ลานดอลลาร
สหรั ฐ ฯ) เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 4.1 และส ง เสริ ม การลงทุ น โดยตรงจากประเทศที ่อ ยู ต ามเส น ทาง
“The Belt and Road” และจั ด ตั้ ง บริ ษั ท ใหมจํา นวน 2,905 บริษัท เพิ่มขึ้นรอยละ 34.1 การใช
เงิ น ลงทุ น โดยตรงจากประเทศที่ อ ยู ต ามเส น ทาง “The Belt and Road” มี มู ล ค า ตามจริ ง
45,800 ลานหยวน (7,100 ลานดอลลารสหรัฐฯ)
ยอดการลงทุนในตางประเทศตลอดป ค.ศ. 2016 (ไมรวมธนาคาร หลักทรัพย ประกัน)
มีมูลคา 1.12 ลานลานหยวน คํานวณตามคาเงินดอลลารสหรัฐฯ เปนเงิน 170,100 ลานดอลลารสหรัฐฯ
ซึ่ ง เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 44.1 เมื่ อ เที ย บกั บ ป ที่ ผ า นมา จี น ได ล งทุ น กั บ ประเทศต า งๆ ตามเส น ทาง
“The Belt and Road” ถึง 14,500 ลานดอลลารสหรัฐฯ
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ผลประกอบการธุรกิจการรับเหมาโครงการในตางประเทศตลอดป ค.ศ. 2016 มีมูลคา
1.05 ลานลานหยวน ซึ่งคํานวณตามคาเงินดอลลารสหรัฐฯ เปนเงินจํานวน 159,400 ลานดอลลาร
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 3.5 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา สวนความรวมมือดานแรงงานนั้นมีการสงแรงงาน
ทุกประเภทไปตางประเทศจํานวน 490,000 คน ลดลงรอยละ 6.8

แหลงที่มา : https://jsis.washington.edu/ellisoncenter/news/panel-sino-russian-cooperation-the-asia-pacific-dream/
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บทที่ 3 นโยบายสําคัญดานเศรษฐกิจ
3.1 ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติระยะ 5 ป ฉบับที่ 13
มติขอเสนอการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติระยะ 5 ป (2016-2020)
ของพรรคคอมมิวนิสตจีน
ตั้งแตวันที่ 14 เดือนกรกฎาคม ป ค.ศ. 2014 รัฐบาลจีนมีการประเมินแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมแห งชาติ 5 ป ฉบับที่ 12 และในขณะเดียวกันก็มี การตั้งคณะผูเชี่ยวชาญจํ านวน 25 คณะ
เพื่อทําการศึกษาและเสนอแนะแนวคิดเพื่อจัดทําแผนฯฉบับที่ 13
ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2015 มีการประชุมครั้งที่ 5 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีน
ชุดที่ 18 ในที่ประชุมไดสรุปเปนขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ซึ่งมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
3.1.1 แนวคิดที่ชี้นําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 13
เพื่อบรรลุเปาหมายการสรางสังคมพอกินพอใชอยางทั่วถึงในป ค.ศ. 2020 และ
ผลักดันใหเศรษฐกิจสังคมพัฒนาไปอยางเขมแข็ง แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ตองยึดถือเปาหมายนี้เปน
ศูนยกลางและปฏิบัติตามหลักการดังตอไปนี้
ยืนหยัดใหประชาชนมีบทบาทสําคัญ ประชาชนคือพลังพื้นฐานในการผลักดัน
การพัฒนา เปาหมายพื้นฐานในการพัฒนาคือการบรรลุ ปกปอง และพัฒนาผลประโยชนพื้นฐานของ
ประชาชน
ยืนหยัดในการพัฒนาอยางเปนวิทยาศาสตร วางแผนการพัฒนาบนพื้นฐานที่วา
จีนยังคงอยูในชวงสังคมนิยมขั้นตน และจะอยูในชวงนี้ไปอีกนาน สถานการณพื้นฐานภายในประเทศ
และความขัดแยงหลักในสังคมยังคงเดิมไมเปลี่ยนแปลง อนึ่ง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ค.ศ. 2003
นาย หู จิ่นเทา เลขาธิการพรรคฯ ไดใหความหมายของการพัฒนาอยางเปนวิทยาศาสตรไววา
“ยืนหยัดแนวทางการพัฒนาอยางเปนวิท ยาศาสตร กลาวคือยึดคนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนา สงเสริมการพัฒนาอยางสมดุลและอยางยั่งยืน”
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ยืนหยัดในการปฏิรูปเชิงลึก โดยปรับปรุงระบบสังคมนิยมที่มีอัตลักษณจีน ให
สมบูรณ พัฒนาระบบและความสามารถในการบริหารประเทศใหทันสมัย กลไกตลาดมีบทบาทใน
การจัดสรรทรัพยากร โดยรัฐบาลแสดงบทบาทไดดียิ่งขึ้น ตลอดจนเรงปรับปรุงระบบตางๆ โดยยึดการ
ปฏิรูประบบเศรษฐกิจเปนหลัก
ยืนหยัดในการปกครองประเทศดวยหลักนิติรัฐ ตามวิถีทางของระบบกฎหมาย
สังคมนิยมที่มีอัตลักษณจีน สงเสริมการบัญญัติกฎหมายอยางเปนวิทยาศาสตร บังคับใชอยางเขมงวด
และเที่ยงธรรม (สงเสริมการบัญญัติกฎหมายอยางเปนวิทยาศาสตร หมายถึง ในกระบวนการบัญญัติ
กฎหมายนั้นตองเคารพและยึดถือตามกฎ )（科学立法： 科学立法是指在立法过程中要尊
重和体现规律）

ยืน หยัด ในการวางแผนภาพรวมทั้ง ในและนอกประเทศ โดยเปด เสรีแ ก
ตางชาติในทุกดาน สงเสริมการพัฒนาที่เปนประโยชนและคํานึงถึงผลประโยชนที่มีรวมกัน
ยื น หยั ด ในการนํ า ของพรรค โดยเข ม งวดในวิ นั ย พรรค และยกระดั บ
ความสามารถในการปกครองพรรคอยางตอเนื่อง
ยกระดับ จิต ใจของประชาชนและความมีอ ารยะของสัง คมใหเ ดน ชัด
โดยปลูกฝงความฝนของจีน คานิยมหลักของสังคมนิยม ระบบคุณธรรม วิทยาศาสตรวัฒนธรรม และ
สํานึกในการปกครองดวยหลักนิติรัฐเขาสูจิตใจของผูคนใหลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยรวม โดยเนนวิธีการผลิตและการดํารงชีวิตที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมยิ่งขึ้น ลดการปลอยสารคารบอน ลดปริมาณมลพิษ ตลอดจนใชพลังงานและ
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ปรั บ ปรุ ง ระบบและความสามารถในการบริ ห ารประเทศให ทั น สมั ย ยิ่ ง ขึ้ น
โดยปรับปรุงระบบพื้นฐานทุกดานใหเปนรูปธรรมมากขึ้น พัฒนาประชาธิปไตยภาคประชาชนให
สมบูรณ ระบบตุลาการมีความนาเชื่อถือ สิทธิมนุษยชนและสิทธิในทรัพยสินตองไดรับการคุมครอง
ปรั บ ปรุ ง แนวคิ ด ในการพั ฒ นาให ส มบู ร ณ โดยปลู ก ฝ ง ให ส มาชิ ก พรรค
คอมมิวนิสตทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของแนวคิดในการพัฒนาดวยนวัตกรรม ความปรองดอง
ความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การเปดกวาง และการรวมแบงปน
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หาแนวคิดใหมในการพัฒนา นําเศรษฐกิจจีนสูจุดสมดุลใหม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีนวาดวยการกํา หนด
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแหง ชาติฉ บับ ที ่ 13 ในที ่ป ระชุม เต็ม คณะครั ้ง ที ่ 5 ของ
คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีนชุดที่ 18 เนนย้ําวา “การยืนหยัดพัฒนาคือภารกิจสําคัญ
อันดับหนึ่ง” โดย
จีนตอง “ยืนหยัดพัฒนา” ตอไป เพราะเศรษฐกิจโลกภายหลังวิกฤติการเงินของ
นานาชาติยังไมฟนตัว และเศรษฐกิจโลกตองการเศรษฐกิจจีนที่เติบโตอยางมีเสถียรภาพ
จีนตอง “ยืนหยัดพัฒนา” ตอไป เพราะจีนเปนประเทศกําลังพัฒนาที่ใหญที่สุด
ในโลกที่ติด “กับดักรายไดปานกลาง” การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมีปญหามากมายที่ไมสมดุล
ไมสอดคลอง และไมยั่งยืน
จีนตอง “ยืนหยัดพัฒนา” ตอไป เพื่อใหป ค.ศ. 2020 บรรลุเปาหมายการสราง
สังคมพอกินพอใชอยางทั่วถึง ทําใหผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และรายไดตอหัวของประชากรใน
เขตเมืองและชนบทเพิ่มขึ้นหนึ่งเทาจากป ค.ศ. 2010 โดยรักษาอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจใน
ระดับความเร็วปานกลางถึงสูง และยกระดับอุตสาหกรรมสูระดับปานกลางถึงสูง
ที่ประชุมไดเสนอแนวคิดใหมในการพัฒนาไว 5 ประการ ไดแก “นวัตกรรม ปรองดอง
ความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การเปดกวาง และการรวมแบงปน” การพัฒนาทั้งหาประการนี้เนน
ความเปนระบบ เป นองค รวม และการประสานงานรวมกั น กอให เกิดการพัฒนาที่ มี คุณภาพสู งขึ้ น
ประสิทธิภาพดีขึ้น เนนการรักษาความสมดุลระหวางการเติบโตกับการอนุรักษ การพัฒนาเพื่อการ
ผลิตที่กาวหนา ความเปนอยู และระบบนิ เวศที่ดี สังคมเดินไปสูวิถีแหงความเจริญรุงเรืองรวมกัน
และแบงปนผลสําเร็จจากการพัฒนาไปสูประชาชนจํานวนมากยิ่งขึ้น
“แนวคิดใหมในการพัฒนา” จะนําพาเศรษฐกิจจีนไปสูจุดสมดุลใหม (New Normal)
จนบรรลุภารกิจตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 รวมทั้งเปนพื้นฐานที่สนับสนุนการบรรลุสังคมพอกิน
พอใชอยางทั่วถึง อีกทั้งยังบรรลุเปาหมายแหงการ “ครบรอบ 100 ป สองวาระ (ครบรอบ 100 ปของ
การกอตั้งพรรคคอมมิวนิสตจีนในป ค.ศ. 2021 และครบรอบ 100 ปของการสถาปนาสาธารณรัฐ
ประชาชนจี น ในป ค.ศ. 2049)” และบรรลุ ค วามฝ น ของจี น สู ก ารฟ น ฟู ค วามเจริ ญ รุ ง เรื อ งแห ง
ประชาชาติจีน
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ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติระยะ5 ปฉบับที่ 13 ประเทศจีนจะดําเนิน
โครงการทีห่ ลากหลายกวา 100 โครงการซึ่งทําใหจนี เกิดการพัฒนาอีกขั้น เชน
รูปที1่ โครงขายรถไฟความเร็วสูงในอนาคตของประเทศจีน

แหลงที่มา http://bbs.dahe.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1001512479

รถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงรอยละ 80 ของเมืองใหญของประเทศจีน มีระยะทาง
121,000 กิโลเมตร ซึ่งถือเปนระยะทางรถไฟความเร็วสูง 19,000 กิโลเมตร และคิดเปนรอยละ 60
ของระยะทางโลก (ณ วันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 2016) โดยประเทศจีนจะสรางเสนทางสําหรับรถไฟ
ความเร็วสูงเพิ่มอีก 12,000 กิโลเมตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (ป ค.ศ. 2016-2020)

แหลงที่มา : http://dailymailnews.com/2017/08/21/chinas-high-speed-trains-to-reach-350-kmh-in-september/
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รูปที่ 2 แผนผังการกอสรางสนามบินเพื่อการขนสงสินคาในอนาคต

แหลงที่มา : http://www.cq.xinhuanet.com/2016-03/18/c_1118368847.html

ขณะนี้ประเทศจีนมีสนามบินที่อยูระหวางการกอสราง 28 แหง และจะเพิ่มขึ้นอีก
163 แหง ขณะที่สนามบินขนสงสินคามีจํานวน 11 แหง

แหลงที่มา http://www.shobserver.com/news/detail?id=60386
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รูปที่ 3 ผังการพัฒนากลุมเมืองใหมในอนาคต

แหลงที่มา : http://www.hxdctz.com/a/20160329/29915.html

การพั ฒ นาความเป น เมื อ งรู ป แบบใหม โดยร อ ยละ 98 ของพื้ น ที่ ใ นประเทศจี น
มีอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 5G ซึ่งใชในเชิงพาณิชย Big Data

แหลงที่มา : http://www.chinatelecom-h.com/en/global/home.php
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รูปที่ 4 ผังแบงประเภทการใชพื้นที่ในอนาคต

แหลงที่มา : http://internal.dbw.cn/system/2016/03/18/057141367.shtml

อัตราการใชน้ําตอหนวยการผลิตจะลดลงรอยละ 23 การใชพลังงานตอหนวยผลิต
จะลดลงรอยละ 15 และการปล อย Carbon dioxide จะลดลงรอยละ 18 ขณะที่อัตราพื้นที่ปามี
รอยละ 23.04 อัตราควันพิษลดลงรอยละ 25 จํานวนวันที่มีคุณภาพอากาศไดมาตรฐานไมนอยกวา
รอยละ 80 ของจํานวนวันในรอบป
ความเร็วในการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะเขาสูระดับกลางถึงสูง และเริ่มเขาสูภาวะ
ปกติใ หม (New Normal) เปนปแ รก โดยจะรักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ที่รอยละ 6.5
จนถึงป ค.ศ. 2020
ในหวงโซมูลคาและหวงโซอุตสาหกรรมทั่วโลก โครงสรางเศรษฐกิจจีนกาวเขาสูระดับ
Mid-High End ปจจุบันประเทศจีนกําลังดําเนินนโยบาย “Made in China 2025” โดยตั้งเปาเปน
มหาอํานาจอุตสาหกรรมการผลิตในอีก 10 ปขางหนา
ส ว นการอุ ป โภคบริ โ ภค ถื อ เป น แรงขั บ เคลื่ อ นให เ ศรษฐกิ จ เติ บ โตไปอี ก ขั้ น โดย
ปจจุบันปริมาณการอุปโภคบริโภคกระตุนเศรษฐกิจไดถึงรอยละ 59 โดยเฉพาะการอุปโภคบริโภค
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เกิดใหม อาทิ ดานวัฒนธรรม สารสนเทศ บริการผูสูงอายุ สุขภาพ และการทองเที่ยว กําลังกลายเปน
ปจจัยใหมในการกระตุนเศรษฐกิจ
ขณะที่ภาคการลงทุนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asia
Development Bank: ADB) คาดการณวาอีก 10 ปขางหนา กองทุนเพื่อการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกจะขาดเงินทุนราว 8 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ
การดําเนินยุทธศาสตร “The Belt and Road” เขตเศรษฐกิจแมน้ําแยงซี และแผน
ประสานการพัฒนาปกกิ่ง–เทียนจิน-เหอเปย ทําใหอุตสาหกรรมยายฐานการผลิตไปยังเมืองที่เปนจุด
เชื่อมตอของเขตเศรษฐกิจใหญทั้งสาม ทําใหเกิดโอกาสใหมๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสง ผลให
อัตราความเปนเมืองเติบโตอยางรวดเร็ว โดยจะเพิ่ม ขึ้นจากรอยละ 55 ในปจจุบันเปนรอยละ 60
ในอี ก 5 ป ข า งหน า จนกลายเป น ร อ ยละ 65 และร อ ยละ 70 ในป ค.ศ. 2025 และ ค.ศ. 2030
ตามลําดับ
3.2 นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจตามพื้นที่
หลังจากประเทศจีนดําเนินนโยบายเปดประเทศ การปฏิรูปเศรษฐกิจในระยะแรกจึงเนน
การลงทุนจากตางประเทศโดยใหสิทธิพิเศษแกนักลงทุนตางชาติที่เขาไปลงทุนในประเทศจีนเรียกวา
“เชิญเขามา”
นโยบายเชิญเขามาแบงเปน 2 มาตรการ ไดแก มาตรการการสงเสริมการลงทุนและสิทธิ
ประโยชน ใ นภาคธุ ร กิ จ และมาตรการการส ง เสริ ม การลงทุ น และสิ ท ธิ ป ระโยชน ใ นภาคพื้ น ที่
ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
3.2.1 การยกระดับเศรษฐกิจชายฝงตะวันออก
เมืองเปดเมืองทาชายฝงทะเล (Open Coastal City) หมายถึง เมืองทาชายฝง
ทะเลทางตะวันออกที่ติดตอกับตางประเทศและดําเนินนโยบายพิเศษบางประการ เชนเดียวกับเขต
เศรษฐกิจพิเศษ โดย 14 เมืองแรกที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติใหเปนเมืองเปดเลียบชายฝงทะเลในป 1984
ไดแก ตาเหลียน ฉินหวงเตา เทียนจิน เยียนไถ ชิงเตา เหลียนอวิ๋นกั่ง หนานทง เซี่ยงไฮ หนิงปอ
เวินโจว ฝูโจว กวางโจว จานเจียง และเปยไห
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(1) ลําดับการดําเนินนโยบายเปดประเทศ
1) เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ เริ่ ม ขึ้ น ในป ค.ศ. 1980 โดยรั ฐ บาลจี น ได จั ด ตั้ ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้น 4 แหง ไดแก เซินเจิ้น จูไห ซานโถว และเซี่ยเหมิน
2) เมื อ งเป ด เมื อ งท า ชายฝ ง ทะเล เริ่ ม ต น ป ค.ศ. 1984 โดยรั ฐ บาลจี น
ประกาศเปด 14 เมืองทาและเกาะไหหลํา ซึ่งแบงเปนเขตเมืองเกา และเขตพัฒนาเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยี
3) เขตเศรษฐกิ จ ชายฝ ง ทะเล ได แ ก เขตสามเหลี่ ย มปากแม น้ํ า แยงซี
เขตสามเหลี่ ย มปากแม น้ํ า จู เ จี ย ง เขตสามเหลี่ ย มเมื อ งเซี่ ย เหมิ น –จางโจว–เฉวี ย นโจว โดยใน
ป ค.ศ. 1985 ไดเปดเขตคาบสมุทรเหลียวตงและในป ค.ศ. 1988 จึงเปดเขตคาบสมุทรซานตง
(2) นโยบายขยายขอบเขตอํานาจและสิทธิพิเศษในการเปดเมืองทาชายฝงทะเล
ตางชาติ”

“ขยายอํานาจรัฐบาลทองถิ่นในการตรวจสอบอนุมัติโครงการที่ใชเงินลงทุน

“ส ง เสริ ม การใช เ งิ น ตราต า งประเทศและเงิ น กู ส กุ ล เงิ น ต า งประเทศใน
การนําเขาอุปกรณสําคัญและเทคโนโลยีที่กาวหนา”
“ให ก ารสนั บ สนุ น การชํ า ระดุ ล เงิ น ตราต า งประเทศและภาษี ต า งๆ ของ
โครงการที่ใชเงินลงทุนตางชาติและโครงการที่ใชเทคโนโลยีกาวหนามาปรับปรุงกิจการเกา”
นโยบายข างตน มุ งส งเสริ ม กิ จการอุตสาหกรรมการผลิตที่ มีเ งิน ลงทุน จาก
ตางชาติและตั้งอยูในเขตเมืองเกา รวมทั้งโครงการที่ใชเทคโนโลยีและความรูขั้นสูง โครงการที่ใชเงิน
ลงทุนตางชาติเกิน 30 ลานดอลลารสหรัฐ หรือโครงการดานพลังงาน คมนาคม และการสรางทาเรือ
โดยไดรับการลดหยอนภาษีดังนี้
ชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตราพิเศษรอยละ 15 ในจํานวนนี้กิจการที่ใช
เทคโนโลยีกาวหนาหรือเปนผูสงออกผลิตภัณฑ ชําระภาษีเพียงรอยละ 10 สวนกิจการเงินลงทุน
ตางชาติประเภทผูผลิตที่ตั้งอยูในเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ชําระภาษีรอยละ 15 โดยกิจการ
ที่ใ ชเ ทคโนโลยีก า วหน า หรื อเป น ผู ส ง ออกผลิ ต ภัณ ฑ ชํา ระภาษี รอ ยละ 10 และหากจดทะเบีย น
ประกอบธุร กิจ 10 ปขึ้น ไปนับตั้ง แตปที่เ ริ่ม ไดกําไร จะไดรับ การยกเวน ภาษีปแ รกถึงปที่ 2 และ
เสียภาษีกึ่งหนึ่งในปที่ 3 - 5
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(3) เปาหมายพื้นฐานของเมืองทาชายฝงทะเล
ขอไดเปรียบของเมืองเหลานี้ คือ เปนพื้นที่ที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจที่สุดใน
ประเทศจีน ซึ่งมีขีดความสามารถในการบริหารกิจการสูง และมีบุคลากรที่โดดเดนทั้งดานเทคโนโลยี
และการบริหารการคมนาคมทั้ งทางบกและทางน้ํ า อีกทั้ ง ยังเปนเมื องที่เชื่ อมโยงเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีระหวางประเทศจีนกับตางประเทศ
นอกจากนี้ เ มื อ งเป ด เลี ย บชายฝ ง ทะเลยั ง มี ข อ ได เ ปรี ย บทางทรั พ ยากร
และสามารถนําระบบเศรษฐกิจของเมืองเหลานี้มาพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
โดยดึ งดู ด เงิ นลงทุ น ต า งชาติ แ ละเทคโนโลยี ที่ ก าวหน า เข า มาในประเทศ อีก ทั้ ง ขยายการส ง ออก
การแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และการสรางสังคมนิยมที่ทันสมัย
(4) คุณคาของเมืองทาชายฝงทะเล
1) การเพิ ่ ม พื ้ น ที ่ แ ละทางเลือ กในการลงทุน ใหตา งประเทศ เปน การ
ดึ ง ดูด เทคโนโลยีที่กาวหนาและเงินทุนมาปรับปรุงกิจการเกา รวมทั้งสรางกิจการใหมบนพื้นฐานของ
เทคโนโลยีที่กาวหนา
2) การพัฒนาเศรษฐกิจโดยมุงเนนการสงออก แปรรูปสินคาและการทองเที่ยว
ของเมืองเหลานี้ ชวยใหประเทศจีนดึงดูดเงินตราตางประเทศไดมากขึ้น และเพิ่มมูลคาใหผลิตภัณฑ
ในประเทศ
3) เทคโนโลยีและวิธีบริหารที่กาวหนาของตางประเทศ ชวยยกระดับคุณภาพ
ของแรงงานใหสูงขึ้น ทําใหประชาชนร่ํารวยขึ้น
4) ความสามารถเรียนรูเทคโนโลยีที่กาวหนาและสรางนวัตกรรมเปนประโยชน
ตอความกาวหนาทางเทคโนโลยีของทั้งประเทศ
5) เศรษฐกิ จ ที่ พั ฒ นาอย า งรวดเร็ ว ส ง ผลให รั ฐ บาลจี น สามารถเก็ บ ภาษี
ไดมากขึ้นและมีสินคาที่มีคุณภาพออกสูตลาดในประเทศเพิ่มขึ้น
6) การปฏิรูประบบเศรษฐกิจใหสอดรับกับการเปดเมืองเหลานี้ เปนตัวอยาง
ใหเมืองอื่นใชเปนแนวทางในการพัฒนาตอไป
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3.2.2 การผงาดของภาคกลาง
แผนพัฒนาภาคกลางของจีน (Rise of Central China) นโยบายสนับสนุนของ
รั ฐ บาลจี น ส ง ผลให พื้ น ที่ ภ าคตะวั น ออกเริ่ ม พั ฒ นาก อ นพื้ น ที่ อื่ น จากนั้ น จึ ง กํ า หนดยุ ท ธศาสตร
“พัฒนาภาคตะวันตก” (China Western Development) ทําใหภาคกลางกลายเปนพื้นที่ที่พัฒนา
เศรษฐกิ จ ล า หลั ง กว า ภู มิ ภ าคอื่ น เพื่ อ แก ป ญ หานี้ น ายกรั ฐ มนตรี เ วิ น เจี ย เป า จึ ง เสนอแผนพั ฒ นา
ภาคกลางขึ้นเปนครั้งแรกในป ค.ศ. 2004
แผนพัฒนาภาคกลางเริ่มดําเนินการในชวง 5 ปของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 11 (ป ค.ศ. 2006-2010) เนนการพัฒนาโดยยึดจากพื้นฐานที่มีอยู สงเสริมการกาวสู
ภาคอุตสาหกรรมและความเปนเมือง เพิ่มการลงทุนโครงสรางพื้นฐานในภาคการเกษตร สรางเขตพื้นที่
ผลิตธัญพืช ตลอดจนเพิ่มกําลังการผลิตสินคาเกษตรและแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา
(1) สถานการณเศรษฐกิจปจจุบัน
1) มณฑลหู เ ป ย มี เ มื อ งอู ฮั่ น ซึ่ ง เป น เมื อ งหลวง ถื อ เป น ศู น ย ก ลางของ
ภาคกลาง อุตสาหกรรมหลักของมณฑล คือ รถยนตและเหล็กกลา การมีทรัพยากรน้ําที่อุดมสมบูรณ
จึงสงผลใหโรงงานไฟฟาพลังน้ําพัฒนาอยางรวดเร็ว อุตสาหกรรมสิ่งทอจากผาฝายและการกอสรางมี
ความเจริญกาวหนา รัฐบาลตั้งเปาใหเปนเขตแปรรูปสินคาเกษตร เขตอุตสาหกรรมการผลิตที่ทันสมัย
เขตพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง และศูนยกลางโลจิสติกส
2) มณฑลเหอหนาน ดั้งเดิมเปนมณฑลเกษตรแตปจจุบันอุตสาหกรรมเติบโต
อยางรวดเร็ว อุตสาหกรรมหลัก ไดแก อาหาร อลูมิเนียม ถานหิน รัฐบาลตั้งเปาเปนมณฑลทองเที่ยว
มณฑลเกษตรและปศุสัตวแบบทันสมัย
3) มณฑลหูห นาน อุตสาหกรรมหลักคือ กอสราง ผลิต เครื่องมืออุปกรณ
เหล็กกลาและโลหะอื่นๆ บุหรี่ และสื่อบันเทิง
4) มณฑลอานฮุ ย อุ ต สาหกรรมหลั ก คื อ รถยนต ผลิ ต เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ
วัสดุโลหะ แปรรูปสินคาและผลพลอยไดจากการเกษตร
5) มณฑลเจียงซี อุตสาหกรรมหลักคือ วัสดุโลหะและโลหะการ ยา อาหาร
วัสดุกอสราง และพลังงานใหม
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6) มณฑลซานซี อุตสาหกรรมหลักคือถานหิน มุงพัฒนาอุตสาหกรรมโลหะ
และการผลิตเครื่องมืออุปกรณ
3.2.3 การฟนฟูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แผนฟนฟูภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน (Northeast Revitalization Plan)
เพื่ อ ให เ ศรษฐกิ จ ระดั บ ภู มิ ภ าคพั ฒ นาสอดคล อ งกั น รั ฐ บาลจึ ง กํ า หนดแผนเร ง รั ด การฟ น ฟู
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่มณฑลเหลียวหนิง มณฑลจี๋หลิน มณฑลเฮยหลงเจียง
และเขตเหมิ ง ตง (หมายถึ ง 5 เมื อ งในเขตปกครองตนเองมองโกเลี ย ใน ได แ ก Hulunbuir City,
Hinggan League, Tongliao City, Chifeng City, XilinGol League) โดยเนนการฟนฟูในชวง 5 ป
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 11
(1) สถานการณที่เผชิญ
สามปของยุทธศาสตรฟนฟูฐานอุตสาหกรรมเกา เปนชวงที่อัตราการเติบโต
โดยรวมทางเศรษฐกิจของ 3 มณฑลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยกระดับขึ้นอยางเดนชัด ประชากรทั้ง
ในเมื อ งและชนบทได รั บ ประโยชน สู งสุ ด โดยอี ก 5-10 ปต อ จากนี้ จ ะเปน จุ ด เริ่ม ต น ที่ สํา คั ญ ของ
การฟนฟูอยางรอบดานของภูมิภาคนี้
สวนเงื่อนไขที่เอื้อตอการพัฒนา ไดแ ก เศรษฐกิจจีนที่พัฒนาอยางรวดเร็ว
และตอเนื่อง ขีดความสามารถโดยรวมของประเทศที่สูงขึ้นเรื่อยๆ กลไกการประสานงานกับภูมิภาค
อื่นสมบูรณขึ้น และการเขาสูตลาดโลกของจีน สวนปญหาที่เปนอุปสรรคในการพัฒนา ไดแก กิจการ
เอกชนยังพัฒนาไมเต็มที่ ระบบเศรษฐกิจไมเปนไปตามกลไกตลาด อุตสาหกรรมไฮเทคโนโลยีและ
การบริการสมัยใหมมีสัดสวนที่ต่ํา การจางงาน และระบบประกันสังคมยังมีแรงกดดันสูง ความสามารถ
ในการปอนทรัพยากรบางประเภทลดลง บางพื้นที่ประสบปญหามลภาวะรุนแรง เปนตน
(2) การยกระดับโครงสรางอุตสาหกรรม
1) สรางฐานการผลิตอุปกรณที่กาวหนา โดยเรงผลักดันความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี ยกระดับความสามารถในการสรางนวัตกรรมและสราง System Integration ของกิจการ
เพื่อสรางภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหกลายเปนฐานการผลิตอุปกรณขนาดใหญและเครื่องจักรกลหนัก
ที่มีความสามารถในการแขง ขัน ระดับ สากล อาทิ เครื่อ ง CNC อุป กรณผ ลิต และสง กระแสไฟฟา
อุป กรณเ กี ่ย วกับ การขนสง ระบบราง เป น ฐานการผลิ ต และส ง ออกรถยนต แ ละชิ้ น ส ว นอะไหล
ตลอดจนเปนฐานการตอเรือที่มีมาตรฐานระดับโลก
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2) เรงพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีระดับสูง โดยตั้งมั่นบนนวัตกรรม
ของตนเอง สงเสริมการรวมกลุมอุตสาหกรรม เสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศ ดําเนินโครงการ
เพื่อเขาสูอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีระดับสูง และสรางหวงโซอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีระดับสูง
ได แ ก อุ ต สาหกรรมสารสนเทศอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส อุ ต สาหกรรมชี ว ภาพ อุ ต สาหกรรมวั ส ดุ ใ หม
อุตสาหกรรมการบิน และอุตสาหกรรมเกิดใหมทางทะเล
3) พัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานอยางเหมาะสม โดยยืนหยัดในการพัฒนา
ถานหินและน้ํามันควบคูกับการใชอยางประหยัดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เสริมสรางความรวมมือ
ทางพลังงานในภู มิภาคเอเชียตะวั นออกเฉียงเหนือ พั ฒนาแหลงถ านหินอยางเปนขั้นตอน รักษา
เสถียรภาพกําลังการผลิตน้ํามันดิบ ขยายการผลิตกาซธรรมชาติ สรางเครือขายทอสงกาซและน้ํามัน
พัฒนาสถานีผลิตไฟฟาและเครือขายการจายไฟฟา สนับสนุนอุตสาหกรรมพลังงานใหม พลังงาน
ทดแทน และโครงการประหยัดพลังงาน
4) ยกระดับอุตสาหกรรมวัตถุดิบพื้นฐาน โดยกําจัดกระบวนการผลิตที่ลาหลัง
ปรับโครงสรางภายในอุตสาหกรรมใหดีขึ้น ควบคุมปริมาณการผลิต ยกระดับคุณภาพการแปรรูป
สรางฐานอุตสาหกรรมปโตรเคมีรูปแบบใหมและกลายเปนฐานการผลิตเอทิลินระดับโลก พัฒนา
อุตสาหกรรมแปรรูปถานหินเคมีอยางเปนขั้นตอน และสรางฐานการผลิตเหล็กกลาคุณภาพสูงของ
ภาคเหนือ
5) เร ง พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมเบาที่ มี ลั ก ษณะเด น โดยใช ข อ ได เ ปรี ย บ
ทางทรั พ ยากร สรางแบรนดและขยายหวงโซอุตสาหกรรมใหกลายเปนอุตสาหกรรมใหมที่สงเสริม
การเติบโตทางเศรษฐกิจและการจางงาน การพัฒนาอุตสาหกรรมเบาที่เนน ไดแก การผลิตยาจีนและ
ยาพื้นบาน การแปรรูปสินคาเกษตร อาหาร เนื้อสัตว สัตวน้ํา ผลิตภัณฑนม สิ่งทอ เสื้อผา การผลิต
กระดาษ ผลิตภัณฑพลาสติก เครื่องเรือนและการแปรรูปไม
6) การพัฒนาการเกษตรสมัยใหมอยางจริงจัง โดยใชอุปกรณ เทคโนโลยี
และระบบสมัยใหม ยกระดับปริมาณ คุณภาพ และความปลอดภัยของสินคาเกษตร ยกระดับขีด
ความสามารถในการแขงขัน รักษาสถานภาพการเปนฐานการผลิตสินคาโภคภัณฑประเภทธัญพืชที่
สําคัญของชาติ สงเสริมการพัฒนาอยางมีเสถียรภาพและเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร

52

คูมือการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําป 2560
(3) การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม ไดแก
1) การเสริมสรางความเขมแข็งใหฐานการผลิตสินคาโภคภัณฑประเภทธัญพืช
โดยจั ด ตั้ ง เขตส ง เสริ ม การผลิ ต ข า วโพด ถั่ ว เหลื อ ง และข า ว ด ว ยการลงทุ น ด า นการชลประทาน
การปรับปรุงพันธุ และอุปกรณเครื่องจักรทางการเกษตร
2) การสงเสริมการพัฒนาสินคาปศุสัตวคุณภาพสูง และจัดตั้งเขตเพาะพันธุวัว
แพะ และฟารมโคนมขนาดใหญที่ทันสมัย
3) การสรางฐานการผลิตและสงออกสินคาเกษตรคุณภาพสูงที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม พัฒนาแบรนดของผลิตภัณฑจากปา อาทิ เห็ดและโสม สรางเขตสาธิตการเพาะพันธุ
แปรรูปและสงออกอาหารทะเล
4) การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานในการพัฒนาเกษตรกรรม
5) การเสริมสรางความสามารถอยางรอบดานใหพื้นที่เกษตรกรรมที่ใหผลผลิต
คอนขางต่ํา อาทิ การปรับปรุ ง ดิ นและพั นธุพืช การชลประทานแบบประหยั ดน้ํ า ปรับปรุ งวิ ธีทํ า
การเกษตรแบบดั้ ง เดิ ม ให เ ป น การเกษตรแบบหมุ น เวี ย นได ม าตรฐาน ลดการใช ปุ ย เคมี
และมีความสามารถในการรับมือกับภัยธรรมชาติไดดียิ่งขึ้น
6) การปรับปรุงระบบสนับสนุนการเกษตร อาทิ เรงสรางระบบบริการดาน
เกษตร พัฒนาระบบตลาดของสินคาเกษตร จัดตั้งเขตสาธิตเทคโนโลยีทางการเกษตร ปรับปรุงกลไก
โดยผสานประโยชนระหวางผูประกอบการกับเกษตรกร สรางโมเดลความรวมมือรูปแบบใหมระหวาง
ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และพาณิชย
(4) การเร ง พั ฒ นาอุ ตสาหกรรมบริการเพื่อ เพิ่ม อัต ราการจา งงาน การพัฒนา
อุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวของกับภาคการผลิต ไดแก
1) การมุงพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกสสมัยใหม โดยเรงสรางศูนยโลจิสติกส
ระดับสากลที่เมืองตาเหลียน และศูนยโลจิสติกสระดับภูมิภาคที่เมืองเสิ่นหยาง ฉางชุน ฮารบินและ
ทงเหลียว
2) พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมการเงิน โดยผลั กดั นการปฏิรู ปโครงสรา งธนาคาร
พาณิชยในเขตเมือง ปฏิรูปสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในชนบท และพัฒนาสถาบันการเงินที่ไมใชธนาคาร
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ใหมีมาตรฐาน ขยายเงินกูใหแกกิจการ SME สงเสริมนวัตกรรมดานการบริการและประเภทผลิตภัณฑ
ของธุรกิจประกันภัย
3) การส ง เสริ ม บริ ก ารทางธุ ร กิ จ อาทิ บริ ก ารด า นการลงทุ น และบริ ห าร
สินทรัพย การบัญชีและภาษีอากร การประเมินมูลคาสินทรัพย บริการใหคําปรึกษาดานตางๆ และ
บริการดานกฎหมาย
4) สนั บ สนุ น อุ ต สาหกรรมความคิ ด สร า งสรรค เ ชิ ง วั ฒ นธรรม อาทิ
การออกแบบเชิงอุตสาหกรรม (Industrial Design) อุตสาหกรรมบันเทิง กีฬา สิ่งพิมพ และโฆษณา
5) ยกระดั บ มาตรฐานอุ ต สาหกรรมบริ ก ารที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การดํ า เนิ น ชี วิ ต
บริการดานการคา สงเสริมความหลากหลายในการดําเนินธุรกิจและการถือกรรมสิทธิ์ของกิจการ อาทิ
ธุรกิจคาปลีกและรานอาหาร
6) พัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่มีขอไดเปรียบ อาทิ การทองเที่ยวหิม ะ
ปาไม ทุงหญา พื้นที่ชุมน้ํา ชายแดน การทองเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงอุตสาหกรรม รวมทั้งพัฒนาสินคา
ทองเที่ยวใหมีความสามารถในการแขงขันระดับสากล
3.2.4 นโยบายมุงตะวันตก (Go-West Policy)
(1) นโยบายการพัฒนาประเทศแบบ 2 ชวง คือ ชวงแรกพัฒนาเศรษฐกิจภาค
ตะวันออกใหรุงเรือง จากนั้นจึงเขาสูชวงที่สองคือพัฒนาภาคตะวันตกที่สภาพเศรษฐกิจยังลาหลังอยู
ใหมีความเจริญกาวหนา
ภาคตะวันตกของจีนประกอบดวย 1 มหานคร 7 มณฑลและ 4 เขตปกครองตนเอง
มีเนื้อที่รอยละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ มีประชากร 1 ใน 3 ของประชากรทั้งประเทศ
และยังเปนพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ มีปริมาณถานหินรอยละ 35 น้ํามันรอยละ 12
และกาซธรรมชาติ รอยละ 53 ของปริมาณทั้งหมดของประเทศ ทั้งยังเปนแหลงที่มีโลหะหายากเปน
อันดับ 1 ของประเทศ จึงถือเปนแหลงผลิตไฟฟาสําคัญที่สงใหภาคตะวันออก เนื่องจากสามารถผลิต
ไฟฟาไดสูงถึงรอยละ 50 ของพลังไฟฟารวมที่ภาคตะวันออกใชอยูในปจจุบัน และยังเปนแหลงวัตถุดิบ
ถึงรอยละ 60 ของปริมาณวัตถุดิบทั้งหมดที่ภาคตะวันออกใช
นอกจากนี้ ยั ง เป น แหล ง ผลิ ต อุ ต สาหกรรมด า นเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมอาวุ ธ
ปโตรเคมี อิเ ล็ก ทรอนิก ส สิ่ง ทอ อุต สาหกรรมนิว เคลีย ร เทคนิค การสื่อ สาร เลเซอรแ ละการสง
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สัญญาณดวยเคเบิ้ล เปนตน โดยมีเมืองซีอาน เมืองเฉิงตู และเมืองหลันโจวเปนศูนยกลางการศึกษา
รองจากกรุงปกกิ่ง
อยางไรก็ตาม ประชากรในภาคตะวันตกของประเทศจีนยังมีรายไดเฉลี่ยตอคนตอป
ต่ํากวาประชากรในภาคอื่นๆ เนื่องจากเปนพื้นที่ทุรกันดารและขาดแคลนระบบโครงสรางพื้นฐาน
สําคัญ ทําใหนักลงทุนตางชาติไมสนใจเขาไปลงทุน
(2) รั ฐบาลจี นประกาศ “นโยบายดํ าเนิ นการมุ งตะวั นตก” (Implementation
Measures of the Go-West Policy) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 2001 เพื่อกระจายความเจริญและ
ยกระดับการพัฒนาพื้นที่ทางภาคตะวันตกใหทัดเทียมกับภาคอื่นๆของประเทศ โดยรัฐบาลจีนจะเขา
ไปลงทุ น โครงสร า งพื้ น ฐานและระบบสาธารณู ป โภคต า งๆ เช น การขนส ง พลั ง งาน เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร และการศึกษา เพื่อจูงใจนักลงทุน นอกจากนี้ยังมอบสิทธิประโยชนดานภาษีเพื่อกระตุน
ใหเขามาลงทุนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล (Corporate Income Tax)
2 ปนับจากปแรกที่มีกําไร และในชวง 3 ปถัดไปจะไดรับการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลลงจาก
รอยละ 15 เหลือเพียงรอยละ 7.5 ของเงินภาษีนําเขา (Import Duty) นอกจากนั้นยังไดรับการยกเวน
ภาษีนําเขาอุปกรณที่นํามาใชในกิจการ รวมทั้งไดรับการยกเวนภาษีนําเขาและภาษีมูลคาเพิ่มอีกดวย
(3) การนํ า ผลกํ า ไรที่ ไ ด รั บ จากการลงทุ น กลับ ไปลงทุน ใหม ( Reinvestment)
นักลงทุนตางชาติที่นําผลกําไรจากการลงทุนกลับไปเพิ่มทุนจดทะเบียนในโครงการลงทุนเดิม หรือ
นําไปลงทุนในกิจการใหมซึ่งมีระยะเวลาในการดําเนินงานอยางนอย 5 ป สามารถขอคืนภาษีเงินไดนิติ
บุคคลรอยละ 40 ของทั้งหมด และหากนําไปลงทุนในโครงการลงทุนดานการผลิตเพื่อสงออกหรือ
โครงการลงทุนที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงสามารถขอคืนภาษีไดเต็มจํานวน
อย า งไรก็ ต ามนั ก ลงทุ น ต า งชาติ ต อ งจ า ยภาษี ไ ปก อ น จึ ง สามารถขอรั บ เงิ น ภาษี
ดังกลาวคืนภายหลัง ซึ่งเปนไปตามหลัก "Pay First, Refund Later"
3.2.5 ปากแมน้ําจูเจียง
โมเดลเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแมน้ําจูเจียง (Pearl River Delta Model)
หมายถึง ภาพรวมการพัฒนาสูเศรษฐกิจกลไกตลาด ภายหลังการปฏิรูปเปดประเทศของพื้นที่ลุมแมน้ํา
จูเจียงมณฑลกวางตง โดยมี 14 อําเภอ โดยมี กวางโจว และเซินเจิ้นเปนศูนยกลาง
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(1) จุดเดนพื้นฐาน
คอนขางเปนเอกเทศ

1) รัฐ บาลทอ งถิ ่น มีอํ า นาจหนา ที ่ร ับ ผิด ชอบ และมีผ ลประโยชนที่

นโยบายกระจายอํานาจบริหารและความรับผิดชอบดานการคลัง (Fiscal
Responsibility) ทํ า ให รั ฐ บาลท องถิ่ น ทุ ก ระดั บ ในเขตนี้ มีอํ านาจในการควบคุม รายรั บ– รายจา ย
และจัดสรรผลประโยชนไดอยางอิสระ สามารถพัฒนาและปฏิรูปเศรษฐกิจของตนโดยมีคูแขง คือ
เมืองอื่นๆ ในเขตเศรษฐกิจนี้เมื่อผลการแขงขันเกี่ยวของกับผลประโยชนของทองถิ่นนั้น ๆ ตองเลือก
รูปแบบการพัฒนาและการจัดสรรทรัพยากรที่สอดคลองกับโครงสรางทรัพยากรในพื้นที่ ทําใหเกิด
โมเดลการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีเอกลักษณ
รัฐ บาลท องถิ่ นไมเพี ยงลงทุนโดยตรงหรือค้ําประกันเงินกูใ หแกวิส าหกิจ
ชุมชน แตยังมีนโยบายใหสิทธิประโยชนแกกิจการของเอกชน จึงทําใหเกิดการเติบโตอยางรวดเร็ว
2) ความได เ ปรี ย บทางด า นนโยบายและที่ ตั้ ง ส ง เสริ ม การพั ฒ นาของ
เศรษฐกิจแบบมุงเนนการสงออก (Export-oriented Economy)
หลังการปฏิรูปเปดประเทศ มณฑลกวางตงดําเนินนโยบายพิเศษเพื่อดึงดูด
เงินทุน เทคโนโลยี การบริหาร และอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเปนหลักของฮองกงและมาเกามายัง
เขตสามเหลี่ ยมปากแม น้ํ า จู เจี ย ง จึ ง ส ง ผลให แ รงงานภาคเกษตรในท อ งถิ่ น และต างถิ่ น ไหลเข า สู
ภาคอุตสาหกรรม
การลงทุนของฮองกง มาเกาและตางชาติอยูในรูปแบบกิจการรวมคาแบบ
รวมทุนระหวางประเทศจีนกับตางชาติ กิจการรวมคาแบบตามสัญญาระหวางประเทศจีนกับตางชาติ
และกิจการที่ตางชาติเปนเจาของทั้งหมด ทําใหการพัฒนาอุตสาหกรรมของเขตสามเหลี่ยมปากแมน้ํา
จูเจียงมีลักษณะเปนตลาดระหวางประเทศตั้งแตแรกเริ่มและคอยๆขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีนไปสู
การมุงเนนการสงออก
3) การสรางนวัตกรรมของวิสาหกิจชุมชนและองคกรธุรกิจ
วิสาหกิจชุมชนในเขตสามเหลี่ยมปากแมน้ําจูเจียงผันตัวจากภาคการเกษตร
มาสู ภ าคอุ ต สาหกรรม โดยอาศั ย ทรั พ ยากรและระบบองค ก รของกิ จ การเงิ น ลงทุ น ต า งชาติ ทั้ ง
สามรูปแบบ ผลักดันการแปลงสภาพและสรางนวัตกรรม โดยการแปลงสภาพสูอุตสาหกรรมเชนนี้
ไมเพียงแตไมละเมิดผลประโยชนของเกษตรกร แตยังเพิ่มผลประโยชนใหอีกดวย
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4) ระบบตลาดที่เชื่อมโยงจีนกับตางประเทศ
เขตสามเหลี่ยมปากแมน้ําจูเจียงไมเพียงสงออกสินคาจํานวนมหาศาลสู
ตลาดตางประเทศโดยตรงหรือผานทางฮองกงและมาเกา แตยังกระจายสินคาที่นําเขาจากตางประเทศ
ไปทั่วประเทศจีน สินคาอุตสาหกรรมการคาเพื่อการแปรรูป (Processing Trade) ของที่นี่ นอกจาก
สงออกแลว ยังกระตุนอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขาดวย โดยผลิตสินคาอุปโภคและ
บริโภคชนิดใหมที่จีนขาดแคลน และกระจายสูตลาดภายในประเทศอยางรวดเร็ว
(2) ปจจัยสําคัญที่สงผลตอความสําเร็จ
1) มีที่ตั้งติดกับฮองกง
โมเดลนี้อาศัยเขตเศรษฐกิ จพิ เศษเซินเจิ้นเป นจุ ดเริ่ม ตนในการพั ฒนา
เนื่องจากรัฐบาลกลางกําหนดใหเซินเจิ้นเปนหนาตางในการเปดประเทศ เปนสถานที่ทดลองการปฏิรูป
ระบบ และเปนสะพานเชื่อมกับฮ องกง การพั ฒนาอย างรวดเร็ว ของเขตเศรษฐกิ จ พิ เศษเซิน เจิ้ น
และการขยายตัวของหวงโซอุตสาหกรรม ทําใหเขตสามเหลี่ยมปากแมน้ําจูเจียงกลายเปนฐานการผลิต
ของฮองกงและเซินเจิ้น
2) มีเซินเจิ้นเปนพลังขับเคลื่อนพื้นฐาน
20 ปที่ผ านมา เขตเศรษฐกิจพิเศษของเซินเจิ้นทําหนาที่รองรับเงินทุน
เทคโนโลยี และการบริหารจากพื้นที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงอยางฮองกง อีกทั้งยังดูดซับเงินทุน
เทคโนโลยี และบุคลากรจากพื้นที่อื่นที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจต่ําในจีนแลวกระจายตอไปยังเมืองอื่น
ในเขตสามเหลี่ยมปากแมน้ําจูเจียง ซึ่งสงผลใหพื้นที่ในเขตสามเหลี่ยมปากแมน้ําจูเจียงเจริญเติบโต
อยางรวดเร็ว
3) มีการวางยุทธศาสตรพื้นฐานที่มุงเนนการสงออก
เขตสามเหลี่ยมปากแมน้ําจูเหลียงอาศัยขอไดเปรียบทางภูมิศาสตรม า
พัฒนาเศรษฐกิจแบบมุงเนนการสงออก ใชเงินลงทุนโดยตรงจากภายนอกและตลาดตางประเทศ ทําให
เขตสามเหลี่ยมปากแมน้ําจูเจียงกลายเปนพื้นที่ที่มีการเปดการคาเสรีมากที่สุดในจีน
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3.2.6 แหลมเหลียวหนิงกับแหลมซานตง
(1) โครงการโดยสังเขป
1) แผนพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ สี ฟ า คาบสมุ ท รซานตง (Shandong
Peninsula Blue Economic Zone) เปนยุทธศาสตรท่ีไดรับอนุมัติในป ค.ศ. 2011 (ปแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12) ถือเปนยุทธศาสตรการพัฒนาระดับภูมิภาคที่เนนการพัฒนาเศรษฐกิจทาง
ทะเลเปนครั้งแรกของประเทศจีน โดยบูรณาการการพัฒนาทั้งทางบกและทะเลเขาดวยกัน และใช
ขอไดเปรียบของพื้นที่เลียบชายฝงกับทรัพยากรทางทะเลมาพัฒนาอุตสาหกรรมทางทะเล
2) ขอบเขต ทางทะเลครอบคลุมนานน้ําทั้งหมดของมณฑลซานตง ทางบก
ครอบคลุม 6 เมือง ไดแก ชิงเตา ตงอิ๋ง เยียนไถ เหวยฟาง เวยไห รื่อเจา และ 2 อําเภอเลียบชายฝง
ของเมืองปนโจว ไดแก อําเภออูตี้และอําเภอจานฮวา
3) เปาหมาย สรางคลัสเตอรอุตสาหกรรมทางทะเลสมัยใหมทมี่ ีความสามารถ
ในการแขงขันระดับสากล สรางศูนยศึกษาเทคโนโลยีทางทะเลระดับโลก เปนเขตนํารองปฏิรูปเปดเสรี
เศรษฐกิจทางทะเลระดับชาติ และเขตสาธิตระบบนิเวศทางทะเลที่สําคัญของจีน
4) คุ ณ ค า ช ว ยขยายพื้ น ที่ ก ารพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และปกป อ งยุ ท ธศาสตร
ความมั่นคงของชาติ กระตุนการเติบโตทางเศรษฐกิจครั้งใหม สรางระบบนิเวศทางทะเลที่ดี สงเสริม
การพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น ของเศรษฐกิ จ ทางทะเล และเพิ่ ม ระดั บ ความร ว มมื อ ระหว า งประเทศ
ดานเศรษฐกิจทางทะเล
(2) ยุทธศาสตรที่ใชในการพัฒนา
1) การยกระดับ “หนึ่งพื้นที่หลัก”
การพั ฒ นาคลั ส เตอรอุ ต สาหกรรมทางทะเลชั้ น สู ง ในคาบสมุ ท รเจี ย วตง
(ชิงเตา เยียนไถ เหวยฟาง และเวยไห) โดยการเรงยกระดับความสามารถเชิงนวัตกรรมดานเทคโนโลยี
ทางทะเล การพัฒนาขนาดอุตสาหกรรมเกิดใหมเชิงกลยุทธ เชน ชีวะเภสัชทางทะเล พลังงานใหมทาง
ทะเล และการผลิตอุปกรณชั้นสูงทางทะเล เปนตนรวมทั้งการพัฒนากลุมอุตสาหกรรมที่มีขอไดเปรียบ
อาทิ การประมงสมัยใหม วิศวกรรมทางทะเล การอนุรักษระบบนิเวศทางทะเล การทองเที่ยวทะเลเชิง
วัฒนธรรม และโลจิสติกสทางทะเล เปนตน
58

คูมือการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําป 2560
2) การขยาย “สองขั้วความเจริญเติบโต” (Growth Pole)
การพั ฒ นาคลั ส เตอร อุ ต สาหกรรมทางทะเลในเขตนิ เ วศสามเหลี่ ย ม
ปากแมน้ําเหลืองโดยสรางเขตเพาะพันธุสัตวน้ําเชิงนิเวศ การมุงพัฒนาการประมงสมัยใหม การบุกเบิก
สํารวจกาซ น้ํามัน และแรธาตุ การพัฒนาระบบโลจิสติกสและการทองเที่ยว เปนตน
การพั ฒ นาคลั ส เตอร อุ ต สาหกรรมท า เรื อ ทางตอนใต ข องมณฑลซานตง
การสรางฐานผลิตภัณฑเหล็กคุณภาพสูง การเรงพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกสสมัยใหมและการพัฒนา
ศูนยโลจิสติกสสินคาทัณฑบนที่รื่อเจา เปนตน
3) การสรางสามเขตเพื่อการพัฒนาและการอนุรักษ
เขตพัฒ นาและอนุร ัก ษช ายฝ ง หมายถึง แถบพื ้น ที ่น า นน้ํ า ภายใน
(Internal Water) ซึ่งเปนเขตสําคัญที่ตองพัฒนาเปนลําดับแรก โดยบูรณาการการพัฒนาบนบกกับ
ทะเล และขยายการเติบโตของเศรษฐกิจทางทะเล
เขตพัฒนาและอนุรักษทะเลระยะใกล หมายถึงแถบพื้นที่ทะเลอาณาเขต
(Territorial Sea) มุงสํารวจและพัฒนาทรัพยากร ตลอดจนพลังงานทางทะเล เขมงวดพื้นที่ประมง
ตองหาม โดยปดชวงฤดูกาลประมง และเนนการอนุรักษสิ่งแวดลอม
เขตพัฒนาและอนุรักษทะเลระยะไกล หมายถึงแถบพื้นที่ถัดจากทะเล
อาณาเขตจนถึงเขตเศรษฐกิจจําเพาะ (Exclusive Economic Zone) ถือเปนพื้นที่ยุทธศาสตรที่มี
ศักยภาพมากที่สุดในการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเล โดยเนนการสํารวจพัฒนาทรัพยากรและพลังงาน
ทางทะเล การรักษาสมดุลเชิงนิเวศ และการปกปองผลประโยชนทางทะเลของชาติ
4) การสรางสามกลุมเมือง
กลุมเมืองชิงเตา–เหวยฟาง–รื่อเจา พัฒนาใหกลายเปนกลุมเมืองสมัยใหม
ที่มีชิงเตาเปนศูนยกลางการขนสงทางน้ําของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ เมืองทองเที่ยวและ
ฐานกี ฬ าทางทะเล ขณะที่ เ หวยฟงเน น พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมทางทะเลระดั บ สู ง ส ว นรื่ อ เจ า เน น
อุตสาหกรรมทาเรือสมัยใหม
กลุมเมืองเยียนไถ–เวยไห พัฒนาใหกลายเปนแหลงทองเที่ยวและฐาน
อุตสาหกรรมทางทะเลระดับชาติ และเนนสงออกไปยังญี่ปุนและเกาหลี
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กลุมเมืองตงอิ๋ง–ปนโจว พัฒนาใหกลายเปนพื้นที่เติบโตใหมของวงกลม
เศรษฐกิจรอบอาวปอไหและเมืองนาอยูเชิงนิเวศ
5) การพัฒนาดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการศึกษา
การบูรณาการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางทะเลที่สําคัญ
เชน ศูนยวิจัยระดับชาติ การแลกเปลี่ยนความรวมมือกับนานาชาติ การสนับสนุนใหผูประกอบการ
สถาบันอุดมศึกษา และศูนยวิจัยตั้งองคกรความรวมมือดานการผลิต การศึกษา และการวิจัย การออก
นโยบายทางการเงินและภาษีสนับสนุนการคิดคนนวัตกรรมของผูประกอบการ ตลอดจนการเรงสราง
ฐานการทดลองและนําผลการวิจัยดานเทคโนโลยีทางทะเลที่ประสบความสําเร็จมาใชงานจริง รวมทั้ง
สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยโอเชี่ยน (Ocean University of China) พัฒ นาสาขาวิช าที่เ กี่ยวขอ งกับ
เศรษฐกิจทางทะเล จนกลายเปนมหาวิทยาลัยทางทะเลครบวงจรชั้นนําของโลก พรอมทั้งเผยแพร
ความรูทางทะเลในโรงเรียนประถมและมัธยม รวมทั้งการสรางฐานอบรมและรวบรวมบุคลากรดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชั้นสูง
6) การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ทา เรือ การขยายขนาดทา เรือ และกํา หนดหนา ที่ข องแตล ะทา เรือ ให
ชัด เจน โดยใหชิงเตาเปนทาเรือศูนยกลางการขนสงทางน้ําในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
ขณะที่เยียนไถเปนทาเรือใหญของวงกลมเศรษฐกิจรอบอาวปอไห ดานรื่อเจาเปนทาเรือขนถายตูสินคา
และกระจายสินค าประเภทเทกองและผลิ ตภั ณฑน้ํามัน ส วนเวยไห เปนท าเรือสูญี่ปุนและเกาหลี
และใหทาเรือตงอิ๋ง เหวยฟาง ปนโจว และไหลโจวเปนทาเรือสนับสนุน
ทางรถไฟ การขยายขอบเขตเสน ทางรถไฟของมณฑลซานตง
การเชื่อมตอเสนทางระหวางมณฑล และการเรงสรางทางรถไฟความเร็วสูงเลียบชายฝง
ทางหลวง การเรงสรางทางหลวงระดับสูงและยกระดับทางหลวงทั่วไป
การเชื่อมตอเครือขายทางหลวงใหสะดวกรวดเร็ว
สนามบิน การเรงสรางสนามบินนานาชาติชิงเตาแหงใหม การเพิ่มจํานวน
และเปดเสนทางบินใหมทั้งในและนอกประเทศ
ศูนยกลางการขนสงครบวงจร การบูรณาการทรัพยากรดานคมนาคม
ขนสงที่มีอยูในปจจุบัน เชื่อมตอการขนสงรูปแบบตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ การเรงสรางศูนยกลาง
การขนสงครบวงจร และการศึกษาโครงการเสนทางขามทะเลปอไห
60

คูมือการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําป 2560
7) การมุงสรางหลักประกันดานพลังงานที่สะอาดปลอดภัย และยกระดับ
หลักประกันในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสีฟาในคาบสมุทรซานตง โดยพัฒนาโรงไฟฟาพลังลม 7 แหง
ในเมืองชายทะเลและอีก 6 แหงในทะเล รวมทั้งการสรางโรงไฟฟาชีวมวลและการพัฒนาเชื้อเพลิง
เอทานอลที่ไมใชธัญพืช การพัฒนาอุตสาหกรรมโซลารเซลสและการสรางเมืองที่ใชพลังแสงอาทิตย
เปนหลัก ตลอดจนการวางแผนโครงการสาธิตการผลิตไฟฟาจากพลังคลื่นและปรากฏการณน้ําขึ้น
น้ํา ลง การส งเสริ ม การพั ฒนาและการใช พ ลัง งานความรอ นใต พิ ภพ การสร า งฐานโรงไฟฟา พลั ง
นิวเคลียรจํานวน 2 โรงใหเสร็จภายในป ค.ศ. 2020 และการสรางโรงไฟฟาถานหินที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมขนาดหกแสนกิโลวัตตและหนึ่งลานกิโลวัตต
8) พัฒนาดานอุตสาหกรรม
การมุ ง ส ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมเกิ ด ใหม เ ชิ ง กลยุ ท ธ อาทิ อุ ต สาหกรรม
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําสมัยใหม อุตสาหกรรมขยายพันธุสัตวน้ํา การประมงสมัยใหมในทะเลระยะไกล
และอุ ต สาหกรรมเกษตรชายฝ ง เป น ต น โดยเน น พั ฒ นาคลั ส เตอร อุ ต สาหกรรมทางทะเลที่ มี
ขอไดเปรียบ อาทิ อุตสาหกรรมชีวภาพ การผลิตอุปกรณ พลังงานและแรธาตุ วิศวกรรมกอสราง เคมี
และแปรรูปสัตวน้ํา ตลอดจนผลักดันการพัฒนาที่สอดคลองกันของอุตสาหกรรมทางทะเลทั้งขั้นปฐมภูมิ
ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
นอกจากนี้ยังยกระดับการบริการของอุตสาหกรรมทางทะเลขั้นตติยภูมิ
อาทิ อุ ต สาหกรรมขนส ง และโลจิ ส ติ ก ส ท างทะเล การท อ งเที่ ย วทะเลเชิ ง วั ฒ นธรรมและกี ฬ า
การบริการทางการเงินที่เกี่ยวของกับทะเล การบริการทางธุรกิจที่เกี่ยวของกับทะเล (ดานซอฟตแวร
สารสนเทศ ครีเอทีฟดีไซน สํานักงานตัวแทน)
9) พัฒนาการใชประโยชนทางทะเล
การเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลควบคูไป
กับการอนุรักษทรัพยากร โดยกํากับดูแลอยางเขมงวดและคุมครองแนวชายฝงที่สําคัญ การพัฒนา
เทคโนโลยีสิ่งปลูกสรางลอยน้ํา และเทคโนโลยีก ารใชพื้น ที่ใ ตส มุท ร เพื่อ สรา งลานจอดเครื่อ งบิน
สะเทิน น้ํา สะเทิน บก (Amphibian) บนทะเล และการศึกษาโครงการสรางคลังขนาดใหญใตทะเล
รวมทั้ ง การบริ ห ารเกาะต า งๆ โดยแบ ง ตามพื้ น ที่ แ ละประเภท การพั ฒ นาเกาะที่ ไ ม มี ผู อ าศั ย
อยางเหมาะสม การสํารวจทางธรณีวิทยาในเขตทะเลลึกเพื่อแสวงหาทรัพยากรใหมและทรัพยากร
สํารอง
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การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางเขมงวด โดยสงเสริมการสรางสังคม
ประหยัดน้ํา การจํากัดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สิ้นเปลืองน้ํา การพัฒนาการเกษตรและการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําแบบประหยัดน้ํา การสงเสริมใหเขตที่พักอาศัย กิจการ และภาคอุตสาหกรรมใชน้ําจืดจากน้ําทะเล
การจัดตั้งเขตอนุรักษธรรมชาติทางทะเล เขตอนุรักษพิเศษทางทะเล
และเขตอนุรักษพันธุสัตวน้ํา ในป ค.ศ. 2015 มีเขตอนุรักษประเภทตางๆ ราว 80 แหง และภายใน
ป ค.ศ. 2020 ไดตั้งเปาใหเพิ่มขึ้นอีก 50 แหง
การอนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศทางทะเลที่สําคัญ อาทิ การอนุรักษและ
ฟนฟูพื้นที่ชุมน้ําชายฝงทะเลและแหลงหญาทะเล การจัดตั้งธนาคารพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตทางทะเล
รวมทั้ ง ตั้ ง การเครื อ ข า ยตรวจตราคุ ม ครองสิ่ ง มี ชี วิ ต หายากและใกล สู ญ พั น ธุ การอนุ รั ก ษ ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและความสมบูรณของระบบนิเวศทางทะเล
การบริหารจัดการแนวชายฝงแบบครบวงจร โดยการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรชายฝงควบคูไปกับการรักษาความเปนธรรมชาติ การดําเนินโครงการฟนฟูแนวชายฝงที่
เสื่อมโทรมและถูกกัดเซาะ
การออกกฎหมายพิทั ก ษเ กาะ กฎหมายคุ ม ครองสั ตวป าบนเกาะและ
สิ่งมีชีวิตในทะเลที่หายาก การหามทํากิจกรรมที่ไมสอดคลองกับหนาที่ของเกาะ การรักษาระบบนิเวศ
ของเกาะและทะเลโดยรอบ กําหนดใหเกาะบริเวณเสนฐาน (Baselines) เปนเขตคุมครอง และหามทํา
กิ จ กรรมใดๆ ที่ เ ป น การเปลี่ ย นแปลงภู มิ ป ระเทศและธรณี สั ณ ฐาน เช น กํ า หนดให เ ขตซี ไ ห อ า น
เมืองชิงเตา เขตปนไห เมืองเหวยฟาง และเขตหนานไห เมืองเวยไห เปนเขตเศรษฐกิจทางทะเลใหม
การสงเสริมใหธุรกิจขนาดกลางและใหญปรับโครงสรางหรือควบรวมกิจการแบบ Cross-regional
Cross-industry และ Cross-ownership สรางกลไกการวางแผนและการบริหารจัดการเมือง-ชนบท
อยางเปนเอกภาพ และการวางแผนพัฒนาภายในเขตเศรษฐกิจสีฟาใหสอดคลองกัน
การเน น ความร ว มมื อ ด า นโครงสร า งพื้ น ฐานที่ สํ า คั ญ อาทิ คมนาคม
ชลประทาน พลังงาน และสารสนเทศ เปนตน การเรงปรับโครงสรางการนําเขาสงออก การเรงรัด
โครงการความรวมมือกับตางชาติ อาทิ Sino-German Ecopark ที่เมืองชิงเตา International Ocean
City ที่เมืองรื่อเจา และสวนอุตสาหกรรมที่เขตปนไหเมืองเหวยฟาง โดยใชเขตเศรษฐกิจสีฟาเปน
เขตทดลองความรวมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคระหวางประเทศจีน ประเทศญี่ปุน และประเทศ
เกาหลี ตลอดจนเร งผลั ก ดั น การเชื่ อ มต อเส น ทางคมนาคมกับ ปก กิ่ง –เทีย นจิ น–เหอเป ย และเขต
เศรษฐกิจแมน้ําแยงซี รวมทั้งแผนการสรางทางดวนสายฉางชุน-เซินเจิ้นในเขตมณฑลซานตง
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3.2.7 แถบเศรษฐกิจแมน้ําฉางเจียง
ระเบียงการขนสงแบบสามมิติในเขตเศรษฐกิจแมน้ําแยงซี (ป ค.ศ. 2014-2020)
(Three-dimensional Transport Corridor in Yangtze River Economic Belt)
(1) แนวคิดโดยรวม
การเร ง ผลั ก ดั น โครงการ Yangtze golden waterway โดยการขยาย
โครงขายคมนาคม การปรับโครงสรางการขนสง เนนเชื่อมโยงคมนาคมขนสงรูปแบบตางๆ รวมทั้ง
การสร า งระเบี ย งการขนส ง แบบสามมิ ติ ที่ มี ก ารเชื่ อ มโยงเครื อ ข า ยด ว ยเทคโนโลยี อั จ ฉริ ย ะ
และมีมาตรฐาน เพื่อสนองนโยบายการสรางสังคมพออยูพอกินอยางทั่วถึงและสงเสริมการพัฒนาของ
เขตเศรษฐกิจแมน้ําแยงซี
(2) หลักการพื้นฐาน
การวางแผนผังและโครงสรางอยางเหมาะสมโดยกําหนดใหการคมนาคม
ระหว า งภู มิ ภ าค เมื อ ง และหมู บ า นเป น ไปอย า งสะดวกรวดเร็ ว และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถของ
ช อ งทางการขนส ง หลั ก บู ร ณาการการพั ฒ นาทางน้ํ า เส น ทางรถไฟ ถนนหลวง เส น ทางการบิ น
และทอสงใตดิน โดยพัฒนาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและอุปสงคดานการขนสง
มวลชนและสินคา การยกระดับความปลอดภัย การประหยัดทรัพยากรและอนุรักษสิ่งแวดลอม
(3) เปาหมายการพัฒนา
การสรางระเบียงการขนสงแบบสามมิติที่เชื่อมโยงกันไดในทุกทิศทางเชน
พัฒนาการเชื่อมตอแมน้ํากับทะเลใหมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงโดยกําหนดใหเสร็จ
สิ้นภายในป ค.ศ. 2020
สวนโครงการ Yangtze Golden Waterway มีระยะทาง 12,000 กิโลเมตร
โดยเชื่ อ มโยงเครื อ ข า ยรถไฟความเร็ ว สู ง และรถไฟธรรมดาสายหลั ก อาทิ สายเซี่ ย งไฮ - คุ น หมิ ง
และสายเลียบแมน้ําแยงซี การเชื่อมโยงเครือขายทางดวนสายหลักและทางหลวงของทุกอําเภอเมือง
นอกจากนี้ ยั ง สร า งถนนซี เ มนต สู ทุ ก ตํ า บลและหมู บ า นที่ เ ข า เงื่ อ นไข
การเชื่อมโยงศูนยกลางการบินนานาชาติเซี่ยงไฮกับศูนยกลางการบินระดับภูมิภาคอื่น อาทิ ฉงชิ่ง
เฉิงตู คุนหมิง กุยหยาง ฉางซา อูฮั่น หนานจิง และหางโจว การเชื่อมโยงเครือขายทอสงกาซและน้ํามัน
ระหวางภูมิภาคโดยใชแนวทอเลียบแมน้ําแยงซีเปนแกนกลาง บูรณาการการพัฒนาเครือขายคมนาคม
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ระหวางเมือง โดยเนนรถไฟความเร็วสูงและทางดวน เพื่อใหการเดินทางระหวางเมืองศูนยกลาง
กับเมืองโดยรอบใชเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง
3.3 นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ
หลังจากเศรษฐกิจจีนมีการพัฒนาและเจริญเติบโตมาเปนเวลา 30 กวาป นับตั้งแตประเทศ
จีนดําเนินนโยบายเปดประเทศ และปฏิรูปเศรษฐกิจในป ค.ศ. 1978 เปนตนมาจนถึงป ค.ศ. 2014
ประเทศจี น ประสบป ญ หาอั ต ราการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ลดลงจากร อ ยละ 10 เหลื อ ร อ ยละ 7
และรอยละ 6.9 ตามลําดับ ซึ่งนายกรัฐมนตรี หลี่เคอเฉียงเรียกสภาวการณนี้วา “สภาวะปกติใหม”
หรือ “New Normal”
การที่จะทําใหเศรษฐกิจจีนเติบโตในอัตราที่เหมาะสมและมั่นคง และไมสงผลกระทบตอ
สังคม และสิ่งแวดลอม ประเทศจีนจําเปนตองปฏิรูปการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งมาตรการ
ที่ใชมีความหลากหลาย แต 2 มาตรการที่มีค วามโดดเดน คือ การปฏิรูป เชิงอุป ทาน (Supply
Side Economy) และ การปฏิรูปเชิงอุปสงค (Demand Side Economy)
3.3.1 การปฏิรูปเชิงอุปทาน
(1) มูลเหตุที่จีนตองดําเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจเชิงอุปทาน
ความทาทายสําคัญที่เศรษฐกิจจีนกําลังเผชิญอยูในขณะนี้เปนปจจัยสําคัญที่
สงผลใหรัฐบาลจีนตองดําเนินการปฏิรูปเชิงอุปทาน ซึ่งขณะนี้ประเทศจีนอยูในชวงเปลี่ยนผานระหวาง
พลังขับเคลื่อนเกาสูพลังใหม นอกจากนี้อุตสาหกรรมดั้งเดิมยังมีสัดสวนมากกวาอุตสาหกรรมเกิดใหม
จึงทําใหอุตสาหกรรมใหมไมสามารถที่จะรองรับเศรษฐกิจในภาพรวมทั้งหมดได
1) ธนาคารโลกจัด ให ป ระเทศจีน จีน อยูใ นกลุม ประเทศรายไดป านกลาง
ถึ ง สูง ในป ค.ศ. 2010 และคาดวาจะใกลเคียงกับกลุมประเทศรายไดสูงในป ค.ศ. 2020 โดยรายไดที่
สูงขึ้นยอมมีผลใหความตองการของประชาชนสูงขึ้นและหลากหลายขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งตองการ
ความใส ใ จการบริ ก ารของรั ฐ และระบบนิ เ วศ เหล า นี้ จึ ง เป น ประเด็ น สํ า คั ญ ที่ ป ระเทศจี น ต อ งให
ความสําคัญอยางยิ่งในชวง 5 ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13
2) ปจจุบันเศรษฐกิจจีนอยูในชวงการขยายตัวอยางรวดเร็วสูงและลดลงสู
ระดับปานกลาง เนื่องจากตั้งแตประเทศจีนปฏิรูปโดยเปดประเทศจึงมีผลใหเศรษฐกิจเกิดการขยายตัว
เฉลี่ยรอยละ 10 มาตลอดระยะเวลา 30 กวาป (บางปเติบโตทะลุเลขสองหลัก) ทวาขอจํากัดของ
อุปทานกับอุปสงคที่มียอดสูงติดตอกันมาเปนเวลานานสงผลใหความเร็วในการขยายตัวลดลงจาก
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อัต รารอ ยละ 14.2 ในป ค.ศ. 2007 เหลือ รอ ยละ 7.7 และรอ ยละ 7.4 ในป ค.ศ. 2013
และค.ศ. 2014 ตามลําดับ
ดังนั้น หากเศรษฐกิจจีนในชวง 5 ปของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 13 ยังรักษาอัตรา
การเติบโตที่คอนขางสูงไวจะตองเผชิญกับความทาทายมากมาย ขณะเดียวกันการขยายตัวที่ลดลงอาจ
เพิ่มความเสี่ยงทางการเงิน การคลัง และแรงกดดันดานการจางงานดวย
บทเรียนจากตางประเทศลวนบงชี้วาการลดลงของอัตราการการขยายตัวของ
เศรษฐกิจเปนปรากฏการณที่จะตองเกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได เชน ประเทศญี่ปุนเคยเติบโตใน
อัตราเฉลี่ย รอยละ 9.4 ในป ค.ศ. 1946-1973 จากนั้นอัตราการเจริญเติบโตลดเหลือเพียงรอยละ 3.2
ในป ค.ศ. 1973-1983 เปนตน
3) ในป ค.ศ. 2013 ถือเปนครั้งแรกที่สัดสวนของมูลคาในภาคบริการสูงกวา
ภาคการผลิต ซึ่งบงชี้วาประเทศจีนเริ่มเขาสูชวงทายของเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ดังนั้น การพึ่งพาการ
ขยายตัวของภาคการผลิตเปนหลักยิ่งทําใหกําลังการผลิตมากเกินอัตราความตองการ ซึ่งสงผลให
ประสิทธิภาพการลงทุนต่ําลง
ฉะนั้นในชวง 5 ปของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 13 ประเทศจีนตองเรงผลักดันการ
แปลงสภาพอุตสาหกรรมจากขั้นทุติยภูมิสูขั้นตติยภูมิ และปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมใหดียิ่งขึ้น
4) นับตั้งแตตนศตวรรษที่ 21 จํานวนประชากรจีนเขาสูชวง “อัตราการเกิดต่ํา
อัตราการตายต่ํา อัตราการเติบโตต่ํา” ซึ่งเปนผลใหกําลังแรงงานรวม (Total Labor Force) ขยายตัวชา
และเขาขั้นลดลง ประกอบกับประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น ทําใหคาแรงที่สูงขึ้นตามไปดวย และในชวง
5 ปข องแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 13 จะมีแนวโนมที่ท วีความรุนแรงขึ้น ซึ่งบั่นทอนขอไดเปรียบดาน
จํานวนแรงงานและตนทุนแรงงานที่ต่ําของจีน รัฐบาลจีนจึงจําเปนตองสรางขอไดเปรียบใหมในการ
แขงขันเพื่อแกไขปญหานี้อยางเรงดวน
5) ก อนวิ ก ฤติ ก ารเงิ นโลก ประเทศจีนพึ่งพาการสงออกสินคาและบริการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเปนสัดสวนมากถึงรอยละ 30 ของ GDP แตหลังวิกฤติการเงินโลกการสงออกของ
ประเทศจีนเติบโตลดลงเหลือรอยละ 20 หรือนอยกวา ซึ่งต่ํากวาการขยายตัวของ GDP หากในชวง
5 ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เศรษฐกิจโลกยังคงเติบโตอยางเชื่องชา ตนทุนการผลิตสูงขึ้นและการ
แข็งคาของอัตราแลกเปลี่ยน จะสงผลใหสินคาสงออกของประเทศจีนสูญเสียความสามารถในการ
แขงขัน จึงจําเปนตองพึ่งอุปสงคในประเทศมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจแทน
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6) อุตสาหกรรมดั้งเดิม อาทิ เหล็กกลา ซีเมนต โลหะที่ไมใชเหล็ก และกระจกแผน
ลวนมีกําลังการผลิตที่มากเกินความตองการอยางรุนแรง รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เพิ่งเกิดใหมอยาง
อุตสาหกรรมโซลารเซลลก็ มี กํา ลั ง การผลิ ต ที่ ม ากเกิ น ความต อ งการด ว ยเช น กั น จึ ง เป น ป ญ หาใน
ระยะยาวของระบบเศรษฐกิ จ จี น ซึ่งหมายความวาอุปทานใกลถึงจุดสูงสุดแลว และในชวง 5 ปของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 การแกปญ หากํ าลั งการผลิตที่ ม ากเกิ นความต องการยิ่ งยากลํ าบากมาก
เพราะการรักษาการขยายตัวของเศรษฐกิจในอัตราปานกลางถึงสูงไดนั้น ตองเพิ่มการลงทุนในระดับ
หนึ่งดวย
7) การพั ฒ นาของแต ล ะภูมิภาคมี อัตราความแตกต างที่ล ดลงเรื่อ ยๆ ทว า
การไหลเวียนของแรงงาน เงินทุน และสินคาระหวางภูมิภาคยังมีอุปสรรคหลายดาน ซึ่งทําใหการรวม
ตลาดแตละภูมิภาคใหเปนหนึ่งเดียวยังคงเปนเรื่องทาทาย
8) การพัฒนาอยางยั่งยืนของประเทศจีนกําลังเผชิญปญหาที่ทาทายหลายดาน
ไดแก ดานทรัพยากรที่ซื้อขายได เชน น้ํามันดิบ ถานหินดิบ ซึ่งมีอัตราการพึ่งพาจากตางประเทศสูงขึ้น
เรื่อยๆ สวนทรัพยากรที่ซื้อขายไมได เชน ดินและทรัพยากรน้ํา ลวนประสบปญหามลพิษสูงจากการ
สํารวจของกระทรวงสิ่งแวดลอม ดินทั่วประเทศจีนมีการปนเปอนเกินเกณฑถึงรอยละ 16.1 และ
คุณภาพอากาศในเมืองระดับจังหวัดขึ้นไปมีคุณสมบัติผานเกณฑมาตรฐานเพียงรอยละ 60.7 เทานั้น
(2) สาระสําคัญของการดําเนินการปฏิรูปเชิงอุปทาน
1) การปฏิรูปรอบใหมจะทําใหเกิดประโยชนตางๆ นับตั้งแตประเทศจีนปฏิรูป
โดยเปดประเทศ นโยบายที่ผานมาลวนผลักดันใหเศรษฐกิจจีนเติบโตอยางรวดเร็วทั้งสิ้น นโยบาย
ปฏิ รู ป รอบด า นในเชิ ง ลึ ก ซึ่ ง ผ า นมติ ที่ ป ระชุ ม เต็ ม คณะครั้ ง ที่ 3 ของคณะกรรมการกลางพรรค
คอมมิ ว นิ ส ต ชุ ด ที่ 18 นั้ น มี ห ลายมาตรการที่ ช ว ยกระตุ น การสร า งนวั ต กรรม และยกระดั บ
ประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรในชวง 5 ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ไดอยางแนนอน
2) โครงสร า งอายุ ป ระชากรที่ เ ปลี่ ย นไปทํ า ให ป ระโยชน เ ชิ ง ปริ ม าณลดลง
แตการขยายการศึกษาที่ทั่วถึง ทําใหบุค ลากรมีคุณภาพมากขึ้น ปจ จุบันมีบัณฑิต สําเร็จ การศึกษา
มากกวา 6 ลา นคนตอ ป การผลิ ต ทรั พ ยากรบุ ค คลได อ ย า งรวดเร็ ว จะช ว ยยกระดั บ โครงสร า ง
อุตสาหกรรมจีน และทําใหเกิดประโยชนเชิงคุณภาพ
3) โอกาสจากการปฏิ วัติ อุต สาหกรรม ครั้ง ที่ 3 ด านเทคโนโลยีใ หม อาทิ
Digital Manufacturing, Robotics และ Distributed Generation (DG) นั้น ประเทศจีนมีศักยภาพ
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ใกล เ คี ย งกั บ ประเทศที่ พั ฒ นา และบางสาขาอยู ใ นระดั บ แนวหน า ของโลก จึ ง มี โ อกาสสร า ง
ความไดเปรียบทางการแขงขันในสาขาเหลานี้ได ซึ่งจะชวยสรางแรงขับเคลื่อนใหมใหเศรษฐกิจจีน
และผลักดันเศรษฐกิจจีนไปสูระดับที่สูงขึ้น
3.3.2 การปฏิรูปเศรษฐกิจเชิงอุปสงค
(1) สาเหตุที่ประเทศจีนตองปฏิรูปเชิงอุปสงค
1) การขยายตัวของเมือง (Urbanization) ในป ค.ศ. 2014 ประเทศจีน
มีอัตราความเปนเมืองเพียงรอยละ 54.77 ซึ่งยังต่ํากวาคาเฉลี่ย (รอยละ 60.6) ของประเทศที่มีรายได
ปานกลางถึงสูง ดังนั้น ประเทศจีนจึงยังมีพื้นที่ใหเติบโตอีกมากผานการลงทุนในกิจการรถไฟความเร็ว
สูงที่เชื่อมตอเมืองตางๆ เชนเดียวกับรถไฟใตดินซึ่งทําหนาที่เปนเสาหลักในการคมนาคมภายในเมือง
2) การขยายตั ว ของประชากรที่ มี ร ายได ป านกลาง ซึ่ ง อาจมี ม ากถึ ง
400 ลานคนในป ค.ศ. 2020 ปจจุบันประเทศจีนกลายเปนตลาดใหญที่สุดของ iPhone ซึ่งแซงหนา
ประเทศอเมริกา ขณะเดียวกันในป ค.ศ. 2014 ยังใชจายมากเปน 1/4 ของนักทองเที่ยวที่ไปเยือน
ประเทศญี่ปุน แตจีนจําเปนตองยกระดับคุณภาพสินคาและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการกําลังซื้อสวนนี้
กลับมาพยุงเศรษฐกิจในประเทศได
3) เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตและสารสนเทศชวยผลักดันการเติบโตของการ
บริโภครูปแบบใหม ในป ค.ศ. 2014 ยอดขายออนไลนภายในวันเดียว (11 พฤศจิกายน) ของเว็บไซต
รานคาออนไลน TMall และ TaoBao สูงกวารอยละ 50 ของยอดขายปลีกสินคาอุปโภค- บริโภค
ตลอดทั้งปจากทั่วประเทศ
4) ช ว ง 5 ป ของแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 13 ประเทศจี น จะมี ป ระชากร
อายุเกิน 65 ปเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6 ลานคนตอป ซึ่งจะกระตุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสําหรับผูสูงอายุ
อาทิ การตรวจสุขภาพ คนดูแลผูสูงอายุ การรักษาพยาบาล และการปรับปรุงที่อยูอาศัย
5) การปรับ โครงสรางอุ ตสาหกรรมสูอุตสาหกรรมสะอาด จะกระตุนให
อุตสาหกรรมพลังงานใหมกับอุตสาหกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมพัฒนาไปอยางรวดเร็ว
6) การดําเนินยุทธศาสตร “The Belt and Road” จะทําใหจีนมีโอกาส
เปนฝายรุกมากขึ้นในตลาดโลก ซึ่งไมเพียงชวยขยายตลาดตางประเทศ แตยังชวยรักษาเสถียรภาพ
การเติบโตของอุปสงคในตลาดตางประเทศอีกดวย
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(2) สาระสําคัญของการดําเนินการปฏิรูปเชิงอุปสงค
การปฏิรูปเชิงอุปสงคมีสาระสําคัญที่นาสนใจอยูเปนจํานวนมาก แตมาตรการ
ที่เปนรูปธรรมและสงผลโดยตรงตอการปฏิรูปอยางโดดเดนมี 2 มาตรการ ไดแก
1) การสรางเมืองรูปแบบใหม
การสรางเมืองรูปแบบใหมเปนยุทธศาสตรอันยิ่งใหญของประเทศจีนที่มี
อิทธิพลตอโลกในศตวรรษที่ 21 แตดวยสภาวะปจจุบันที่วงลอเศรษฐกิจของจีนเริ่มชะลอตัว เนื่องจาก
ไดรับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป ประเทศจีนไมสามารถพึ่งพา
การส ง ออกเหมื อ นเช น ที่ ผ า นมาได จึ ง มี ค วามจํ า เป น ต อ งเปลี่ ย นรู ป แบบการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
โดยยุทธศาสตรที่สําคัญคือการสรางเมืองรูปแบบใหม ซึ่งถือเปนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศที่สําคัญ
แหงทศวรรษเนื่องจากเกี่ยวของกับชีวิตความเปนอยูของผูคนหลายรอยลานคน
การสรางเมืองรูปแบบใหมคือการผลักดันการพัฒนาความเปนเมืองอยาง
มั่นคง โดยยกระดับคุณภาพของความเปนเมือง ลดชองวางระหวางคนในชนบทและคนเมือง และเปน
พลังขับเคลื่อนที่สําคัญที่สุดในการกระตุนอํานาจการซื้อภายในประเทศ ซึ่งทําใหเกิดการจางงานใหม
เกิดอุป สงค และทํ า ใหเกิ ดธุ รกิ จ ที่ หลากหลาย ทั้งด านการคา อสังหาริ ม ทรัพ ย การเกษตรกรรม
การทองเที่ยว เทคโนโลยี และการปองกันประเทศ ซึ่งถือเปนพลังผลักดันใหเศรษฐกิจจีนพัฒนา
การเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืนนับจากนี้เปนตนไป
สวนปญหาที่เคยพบในการสรางเมืองใหมในอดีตยอมเปนบทเรียนที่ดีตอ
ประเทศจีนในเวลานี้ ดังนั้น ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 ประเทศจีนจึงไมเรง
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในเชิงตัวเลข แตเนนการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืนแทน โดยเนน
การพัฒนาชีวิตความเปนอยูของประชาชนอยางทั่วถึงเปนสําคัญ เพื่อนําไปสูสังคม “เสี่ยวคัง” หรือ
“สังคมที่กินดีอยูดีอยางทั่วหนา” ดังนั้น การเปลี่ยนทิศทางจากการมุงเนนการสรางเมืองใหญมาสู
การสรางเมืองรูปแบบใหม คือ พัฒนาเมืองในชนบทมากขึ้น จึงเปนเรื่องที่ยิ่งใหญมากและจะมีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงในอีก 20 ปขางหนาดวย
เมื อ งในรู ป แบบใหม ยั ง คงดํ า รงอารยธรรมของสั ง คมเกษตรกรรม
การพั ฒ นาสู ค วามเป น เมื อ งในรู ป แบบใหม ต อ งไม ทํ า ลายนโยบาย “3 เกษตร” (ชุ ม ชนเกษตร
การเกษตร และเกษตรกร) และตองมีผลตอการแกไขปญหา “3 เกษตร” เพื่อใหประชาชนจีนที่เปน
เกษตรกรกวา 700-800 ลานคนมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นและพัฒนาภาคเกษตรใหทันสมัยขึ้น โดยใช
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วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การจัดการสมัยใหม รวมถึงการแกปญหากฎหมายที่ดิน เพื่อนําพื้นที่ทํา
การเกษตรเขามารวมเปนพื้นที่ผืนใหญ เพื่อทําเกษตรกรรมสมัยใหม
“เครือเจริญโภคภัณฑ” เขามามีบทบาทในการรวมกับภาครัฐของประเทศจีน
โดยดําเนินโครงการหมูบานเกษตรกรรมที่ทันสมัยหลายแหง ซึ่งผลประโยชนที่ยิ่งใหญที่ประเทศจีน
ตองการ (นอกเหนือจากการพึ่งพาการสงออก การบริโภคภายในประเทศ การลงทุนตางประเทศแลว
จะตอ งเลื อกลงทุนในโครงการขนาดใหญ หรื อเมกะโปรเจ็กตเ ทานั้ น) คือ เพื่อความอยูร อดของ
ประเทศชาติและการกระตุนเศรษฐกิจใหเติบโต
2) ปรับภูมิทัศนแหลงชุมชนแออัด
การพัฒนาเศรษฐกิจของจีนทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําในสังคมระหวางเมือง
กับชนบท ซึ่งตองแก ไขโดยการสร างเมืองใหมระหวางเมืองหลวงกับชนบท สวนความเหลื่อมล้ํา
ระหวางภูมิภาคนั้นตองใชนโยบายมุงตะวันตก (Go-west Policy) ในการแกไขความเหลื่อมล้ําระหวาง
คนในเมืองที่มีทั้งคนรวยและคนจน ในขณะที่คนรวยอยูคอมโดมิเนียมหรูแตคนจนอยูชุมชนแออัด
รัฐบาลจีนจึงตองใชมาตรการปรับภูมิทัศนแหลงชุมชนแออัด
สถิติจากกระทรวงที่อยูอาศัยและการพัฒนาเมือง-ชนบท (Ministry of
Housing and Urban-rural Development) ระบุวา ตั้งแตป ค.ศ. 2005 เปนตนมา ประเทศจีนได
ดําเนินการปรับปรุงพื้นที่ชุมชนแออัดแลวราว 50 ลานตารางเมตร และปรับปรุงที่พักอาศัยกวา 1 ลานหลัง
รัฐบาลจีนไดเปลี่ยนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจจีน และปฏิรูปเชิงอุปสงค โดยมีการขยายและสราง
เมืองรูปแบบใหม ทําใหเกิดความตองการในการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน ตลอดจนความตองการ
โรงเรียน โรงพยาบาล และหางสรรพสินคา ซึ่งหมายถึงโอกาสทางธุรกิจของผูที่อยูในแวดวงธุรกิจ
บานจัดสรรและธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจสถานศึกษา ดังนั้นผูประกอบการไทยควรฉวยโอกาสนี้ ศึกษา
ความเปนไปไดในการลงทุนในเมืองที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
เมื่อรัฐบาลจีนดําเนินการปฏิรูปเชิงอุปทานทําใหประชาชนจีนมีรายไดเพิ่ม
มากขึ้ น และความต อ งการสิ น ค า ที่ มี คุ ณ ภาพก็ เ พิ่ ม ขึ้ น ตามไปด ว ย ซึ่ ง เห็ น ได จ ากปรากฏการณ ที่
นักทองเที่ยวจีนแยงกันซื้อสินคาที่ประเทศญี่ปุน ประเทศเกาหลี และประเทศไทย ซึ่งสินคาไทยที่ทํา
จากวั ต ถุ ดิ บ ธรรมชาติ เ ป น ที่ นิ ย มของคนจี น เช น หมอนยางพารา อาหารไทย ข า วหอมมะลิ
เครื่องปรุงตางๆ และผลไมอบแหง เปนตน
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3.4 นโยบายสงเสริมการคาการลงทุนระหวางประเทศ
3.4.1 นโยบาย Attracting foreign investment
นโยบายเปดประเทศและปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศจีนในระยะแรกเนนการลงทุน
จากตางประเทศ โดยใหสิทธิประโยชนพิเศษแกนักลงทุนตางชาติที่เขามาลงทุนในประเทศจีนที่เรียกวา
“การเชิญเขามา” โดยแบงเปน 2 มาตรการ คือ มาตรการการสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน
ในภาคธุรกิจ และมาตรการการสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชนในภาคพื้นที่
(1) มาตรการการสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชนในภาคธุรกิจ
เพื่อใหเงินทุนจากตางชาติสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศ รัฐบาลจีนจึงไดประกาศใช“บทบัญญัติชั่วคราวแนะแนวทิศทางการลงทุนของตางชาติ” และ
“บัญชีรายชื่ออุตสาหกรรมแนะแนวการลงทุนของตางชาติ”บทบัญญัติและบัญชีรายชื่อนี้แบงโครงการ
ดานอุตสาหกรรมออกเปน 4 ประเภทใหญ ไดแก ประเภทไดรับการสงเสริม ไดรับอนุญาต มีขอจํากัด
และตองหาม ซึ่งเปนหนาที่ของนักลงทุนที่จะตองศึกษาใหเขาใจอยางถองแทกอนที่จะมาลงทุนใน
ประเทศจีน
(2) โครงการที่สงเสริมใหตางชาติเขามาลงทุน
โครงการหลักๆ ที่สงเสริมใหตางชาติเขามาลงทุน ไดแก โครงการเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีใหมทางการเกษตรและการพัฒนาการเกษตรอยางรอบดาน โครงการอุตสาหกรรมพลังงาน
คมนาคม และวัตถุดิบสําคัญ โครงการเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูง โครงการสงออกที่กอใหเกิดรายได
จากอัต ราแลกเปลี่ ยน โครงการที่ ผ สานการใช ท รัพยากร ทรั พยากรทดแทน และปองกัน การก อ
มลภาวะตอสิ่งแวดล อม โครงการที่ แ สดงศั ก ยภาพขอไดเปรียบของพื้น ที่ภาคกลางและตะวันตก
การชักชวนใหนักลงทุนตางชาติหันไปลงทุนในการปรับปรุงเทคโนโลยีใหแกอุตสาหกรรมดั้งเดิมและ
เขตอุ ต สาหกรรมเก า ตลอดจนการพั ฒ นาโครงการที่ ส อดคล อ งกั บ นโยบายด า นอุ ต สาหกรรม
และดานการใชแรงงาน
ในปจจุบันประเทศจีนไดเปดเสรีใหแกตางชาติในดานตางๆ เชน การพาณิชย
การคาระหวางประเทศ การเงิน ประกันภัย การขนสง ตัวแทนรับจัดสงสินคาระหวางประเทศ บริการ
ทางกฎหมาย การทองเที่ยว การโฆษณา การแพทยและสาธารณสุข การบัญชี การประเมินสินทรัพย
การศึกษา ธุรกิจการใหเชาซื้อ วิศวกรรมออกแบบ การใหคําปรึกษา และอสังหาริมทรัพย เปนตน
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(3) นโยบายดานภาษี
ในชวงเปดประเทศใหมๆ รัฐบาลจีนดึงดูดใหตางชาติเขามาลงทุนโดยใหสิทธิ
ประโยชนพิเศษตางๆ ไมวาจะเปนหลักเกณฑในการใชที่ดินและภาษีตางๆ ซึ่งทําใหเกิดการแขงขัน
ที่ไ ม เ ปน ธรรมระหว า งบริ ษั ท ต า งชาติ กั บ บริ ษั ท สั ญ ชาติ จีน ดั งนั้ น ตั้ งแต ป ค.ศ. 2008 เปน ต น มา
รัฐบาลจีนไดประกาศกฎหมายวาดวยภาษีรายไดนิติบุคคลสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผลบังคับใช
ตั้งแตป ค.ศ. 2013 และไดยกเลิกสิทธิประโยชนทางภาษีของบริษัทตางชาติเพื่อใหบริษัทตางชาติเสีย
ภาษีเทาเทียมกับบริษัทสัญชาติจีน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นมี 2 กรณีที่เห็นไดชัดเจน กลาวคือ
ก อ นป ค.ศ. 2013 ภาษี ร ายได นิ ติ บุ ค คลของบริ ษั ท สั ญ ชาติ จี น ถู ก จั ด เก็ บ
ร อ ยละ 33 ขณะที่ บ ริ ษั ท ต า งชาติ เ สี ย อั ต ราภาษี เ พี ย งร อ ยละ 15 และร อ ยละ 24 แล ว แต ก รณี
นอกจากนี้ ยังยกเวนภาษีรายไดนิติบุคคลของบริษัทตางชาติ เชน ยกเวนภาษีรายไดนิติบุคคล 2 ปแรก
และ 3 ป หลังลดภาษีรายไดนิติบุคคลครึ่งหนึ่ง หรือบางแหงใหสิทธิประโยชนพิเศษโดยการยกเวนภาษี
รายไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 5 ป และลดภาษีรายไดนิติบุคคลอีก 5 ป เปนตน
ตอมารัฐบาลจีนไดยกเลิกสิทธิประโยชนทางภาษีโดยมีการกําหนดวา ตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2013 เปนตนไปในระยะเวลา 5 ป จะคอยๆ ปรับภาษีรายไดนิติบุคคลตางชาติ
กับบริษัทสัญชาติจีนใหมีความเทาเทียมกัน กลาวคือ ในป ค.ศ. 2008 หากบริษัทตางชาติเคยไดรับ
สิ ท ธิ ป ระโยชน พิ เ ศษหรื อ เสี ย ภาษี ร ายได นิ ติ บุ ค คลร อ ยละ 15 จะจั ด เก็ บ ร อ ยละ 18
และในป ค.ศ. 2009 จัดเก็บภาษีรายไดนิติบุคคลรอยละ 20 ในป ค.ศ. 2010 จัดเก็บภาษีรายไดนิติ
บุ ค คลร อ ยละ 22 ในป ค.ศ. 2011 จั ด เก็ บ ภาษี ร ายได นิ ติ บุ ค คลร อ ยละ 24 และในป ค.ศ. 2012
จะจัดเก็บภาษีรายไดนิติบุคคลรอยละ 25 และหากเปนบริษัทตางชาติที่เดิมทีถูกจัดเก็บภาษีรายไดนิติ
บุค คลในอัตรารอยละ 24 ตั้ งแตป ค.ศ.2013 เป นต นไปก็จะจัดเก็บภาษีร ายไดนิติบุคคลในอั ตรา
รอยละ 25
นอกจากนี้ ในแตละมณฑลและแตละเมืองอาจมีนโยบายสงเสริมพิเศษตาม
ประเภทธุรกิจและตามพื้นที่ สามารถสรุปเปนตารางดังตอไปนี้
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ตารางเปรียบเทียบภาษีระหวางบริษัทสัญชาติจีนกับบริษัทตางชาติ
ภาษี
รายได

ภาษีมูลคาเพิม่
(รอยละ)

(รอยละ)
กอนป ค.ศ. 2013
บริษัทสัญชาติจีน

33

0, 13 , 17

บริษัทตางชาติ

25

0, 13 , 17

25

0, 13 , 17

หลังป ค.ศ. 2013
บริษัทสัญชาติจีน
บริษัทตางชาติ

25

บริษัทขนาดเล็กและกลาง
(ทั้งบริษัทสัญชาติจีนและตางชาติ)
บริษัทนิวไฮเทคโนโลยี
(ทั้งบริษัทสัญชาติจีนและตางชาติ)

0, 13 , 17

การยกเวนภาษีรายไดนิติ
บุคคล

ยกเวนภาษีรายไดนิติบุคคล
2 ป และครึ่งหนึ่ง 3 ป

รับคืนรอยละ 30 ถึงรอยละ
100 ของภาษี ร ายได ที่ เ สี ย
แกรัฐบาลทองถิ่น

20
15

(4) สิทธิประโยชนการใชที่ดินสําหรับบริษัทตางชาติ ค.ศ.2015
1) กรณี ที่ บ ริ ษั ท ต า งชาติ ไ ด รั บ สิ ท ธิ จ ากการใช ป ระโยชน ใ นที่ ดิ น ที่ ต รงกั บ
ประเภทกิจการที่ทํา จะไดรับพิจารณาเปนกรณีพิเศษจากคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรม
2) กรณีที่บริษัทตางชาติประกอบธุรกิจดานอุตสาหกรรมที่มียอดการลงทุน
10 ลานหยวนขึ้นไป สามารถยื่นคํารองขอเชาที่ดินจากนิคมอุตสาหกรรมในราคามาตรฐาน แตหากเชา
ที่ดินนอยกวา 5 ป จะเสียคาเชา 600 หยวนตอหมู (1 ไรเทากับ 2.4 หมู) หรือ 667 ตารางเมตรตอป
หากเชาตั้งแต 5 ป ขึ้นไปจะเสียคาเชา 1000 หยวนตอหมูตอป โดยการทําสัญญาระยะเวลาการเชา
ตองไมเกิน 15 ป และตองชําระคาเชาภายในงวดเดียว
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3) ถ า บริ ษั ท ต า งชาติ มี ก ารลงทุ น ในโครงสร า งพื้ น ฐานหรื อ โครงสร า ง
การคมนาคมสามารถขอรับสิทธิประโยชนการใชที่ดินตามแนวเสนทางโครงสรางพื้นฐานในราคาพิเศษ
4) บริ ษั ท ต า งชาติ ที่ ร ว มมื อ กั บ บริ ษั ท สั ญ ชาติ จี น และลงทุ น ในระบบ
สาธารณู ป โภค สามารถขอรั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน พิ เ ศษในการเช า ที่ ดิ น โดยได รั บ ส ว นลดร อ ยละ 15
จากราคาปกติ
5) สําหรับบริษัทตางชาติที่ลงทุนครั้งเดียว และลงทุนตั้งแต 4 ลานดอลลารสหรัฐฯ
ขึ้นไป สามารถขอรับสิทธิประโยชนพิเศษลดราคาคาเชาที่ดินลงรอยละ 50 จากราคาประเมินของ
รัฐบาลทองถิ่น และหากชําระคาเชาภายในงวดเดียวก็สามารถขอรับสิทธิประโยชนพิเศษลดคาเชาเพิ่ม
อีกรอยละ 5
6) บริษัทสัญชาติจีนที่มียอดการลงทุนตั้งแต10 ลานหยวนขึ้นไปสามารถขอรับ
สิทธิประโยชนพิเศษเชนเดียวกับบริษัทตางชาติ
ระยะเวลาการใชที่ดิน
มาตราที่ 12 แหงกฎหมายวาดวยสิทธิการใชที่ดินและสิทธิ์การโอนที่ดิน
รัฐบาลจีนไดกําหนดใหสิทธิ์ในการใชที่ดินหรือโอนประโยชนในการใชที่ดินดังตอไปนี้
สรุประยะเวลาในการเชาทีด่ ินโดยแบงตามประเภทการใชสอย
ประเภทการใชที่ดิน

อายุการเชาทีด่ ิน

ที่อยูอาศัย

70 ป

อุตสาหกรรมการผลิต

50 ป

การศึกษาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวัฒนธรรมสาธารณสุขการกีฬา

50 ป

การทองเที่ยว พาณิชย และการบันเทิง

40 ป

การใชประโยชนอื่นๆ

50 ป
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(5) การสงเสริมการลงทุนในภาคกลางและตะวันตก
ปจจุบันรัฐบาลจีนมีนโยบายสงเสริมการลงทุนของบริษัทตางชาติ และพัฒนา
ภาคกลางและภาคตะวันตก ขณะเดียวกันก็สงเสริมอุตสาหกรรมที่ใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โดยมีนโยบาย ดังนี้
1) การคัดสรรประเภทอุตสาหกรรมและโครงการที่มีศักยภาพสอดคลองกับ
สภาพการณของภาคกลางและภาคตะวันตกเพื่อขออนุมัตติ อคณะรัฐมนตรี เมื่อไดรับอนุมัติแลวจะตอง
ทําคูมือรายการอุตสาหกรรมหรือโครงการที่สงเสริมใหตางชาติเขามาลงทุน ตลอดจนกําหนดเงื่อนไข
ในการถือหุนและเงื่อนไขอื่นๆเพื่อเปนการดึงดูดการลงทุนจากบริษัทตางชาติที่ลงทุนในภาคตะวันออก
2) การเพิ่มมาตรการสงเสริมบริษัทตางชาติสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดงายขึ้น
ทั้งแหลงเงินทุนตางชาติ และแหลงเงินทุนภายในประเทศ เพื่อเปนประโยชนตอการสรางโครงสราง
พื้นฐานขนาดใหญ และการทําโครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมในภาคกลางและภาคตะวันตก และหาก
บริษัทตางชาติลงทุนอยูในภาคตะวันออกแลวมาลงทุนเพิ่มในภาคกลางหรือภาคตะวันตกโดยที่ถือหุน
รอยละ 25 ยอมไดรับสิทธิประโยชนตางๆ และไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจประเภท Outsourcing
น อก จ า ก นี้ ยั งอ นุ ญ าต ใ ห เ มื อ งห ล วง ห รื อเ มื องใ ห ญ ใ น ภา ค ก ล า ง
และภาคตะวันตกของแต ล ะมณฑลเลื อกสถานที่เพื่ อพัฒนาเปนนิคมอุตสาหกรรม และยื่นขอตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อตั้งเปนนิคมอุตสาหกรรมหรือนิคมนิวไฮเทคเทคโนโลยีระดับชาติ โดยรัฐบาลจีน
จะสงเสริมในดานการเกษตร ชลประทาน การคมนาคม พลังงาน และโครงการดานสิ่งแวดลอม
ในภาคกลางและภาคตะวันตก รวมทั้งมาตรการสงเสริมการลงทุนของบริษัทตางชาติและมาตรการ
สงเสริมแหลงเงินทุน
3.4.2 นโยบาย Going global
ประเทศจีนไดดําเนินนโยบายเปดประเทศ และปฏิรูปเศรษฐกิจโดยสงเสริมการลงทุน
จากต างประเทศซึ่ ง ให สิ ท ธิ ประโยชน ที่ เ รี ยกว า เชิ ญ เขา มานั บแต ตั้ ง แต ป ค.ศ. 2000 เปน ต น มา
นอกจากนี้ ยังไดประกาศ “นโยบายการกาวออกไปของจีน (Going global policy)” และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจีน ฉบับที่ 12 (ในป ค.ศ. 2010 – ค.ศ. 2015) ยังสงเสริมการลงทุนของ
วิสาหกิจจีนในตางประเทศทั้งในภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ โดยลดมาตรการที่ยุงยากสําหรับนักลงทุน
และเสนอมาตรการที่จูงใจการลงทุนตางๆ เชน การสนับสนุนดานงบประมาณจาก Export-Import
Bank of China การใหทุนกูยืมและการลดมาตรการทางภาษี อีกทั้งมีการออกกฎเกณฑเพื่อสงเสริม
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การกระจายตัวการลงทุนสาขาตางๆ เพื่อลดการแขงขันระหวางวิสาหกิจตางๆ ของจีนในสาขาที่มีการ
แขงขันสูง และการสงเสริมจากรัฐบาลกลางในการจัดทําบันทึกความเขาใจฯ เพื่อสงเสริมการลงทุนกับ
ตางประเทศในระดับทวิภาคี
รั ฐ วิ ส าหกิ จ จี น (Chinese State-Owned Enterprise: SOEs) ถื อ เป น หั ว ใจ
สํ า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ จี น เนื่ อ งจากรั ฐ วิ ส าหกิ จ จี น มี ป ริ ม าณการลงทุ น ร อ ยละ 70
ของการลงทุ น ในต า งประเทศทั้ ง หมดของจี น โดยในป ค.ศ.2007 รั ฐ บาลจี น ได จั ด ตั้ ง China
Investment Corporation (CIC) เพื่ อ เป น หั ว หอกในการจั ด การกองทุ น ความมั่ ง คั่ ง แห ง ชาติ
(Sovereign Wealth Fund – SWFs) ซึ่งมีมูลคาการลงทุนแรกเริ่ม 200,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ
และปจจุบันมีทรัพยสินมูลคาถึง 575,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ (Bloomberg 2013)
3.4.3 ขอเสนอ The Belt and Road
ตั้งแตขอเสนอ “หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง (The Belt and Road)” ถูกเสนอขึ้นครั้งแรก
ในป ค.ศ. 2013 โดยนายสี จิ้ น ผิ ง ประธานาธิ บ ดี ข องจี น จนถึ ง ป จ จุ บั น นั บ เป น ป ที่ สี่ แ ล ว
และการสร า งสรรค ห นึ่ ง แถบหนึ่ ง เส น ทางประสบความสํา เร็ จ อย า งงดงาม
หลังจากประเทศจีนริเริ่มความรวมมือ “หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง” และมุงมั่นที่จ ะ
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยไดตั้งคณะทํางานเพื่อผลักดันความรวมมือ “หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง” ขึ้น
อีกทั้งไดออกหนังสือชื่อ “วิสัยทัศนแ ละหลั ก ปฏิบัติเ พื่อ สง เสริม การสรา งแถบเศรษฐกิจ เสน ทาง
สายไหมทางบกและเสน ทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21” นอกจากนี้ยังกอตั้งธนาคารเพื่อ
การลงทุนโครงสรางพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB) จัดตั้งกองทุน
Silk Road Fund เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของความรวมมือ “หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง” ในชวงสี่ปที่
ผานมา กวา 100 ประเทศและองคการระหวางประเทศไดใหการสนับสนุนและมีสวนรวมในความ
รวมมือ “หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง” อยางใกลชิด ความรวมมือ “หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง”ถูกหลอมรวม
เปนหนึ่งในมติที่สําคัญของสมัชชาแหงสหประชาชาติและคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ
ดวย ประเทศจีนไดลงนามในขอตกลงความรวมมือกับองคการระหวางประเทศกวา 40 องคการ และมี
ความรวมมือกับประเทศตางๆ มากกวา 30 ประเทศ เพื่อพัฒนาความรวมมือเพิ่มขีดความสามารถ
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เศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยางเปนระบบ ในเดือนพฤษภาคมปนี้ การประชุมสุดยอดความรวมมือระหวาง
ประเทศที่จัดขึ้นในกรุงปกกิ่ง ยิ่งเปนการชี้ชัดถึงทิศทางของความรวมมือในอนาคตและตอกย้ําถึงความ
รวมมือและเสนทางการพัฒนาของชวงเวลาตอจากพฤษภาคมเกิดเปนความสําเร็จ 5 ดาน 76 รายการ
และ 270 กวาโครงการ
การสรางความรวมมือ “หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง” ไดคอยๆ เปลี่ยนจากแนวคิดสูการ
ปฏิบัติ จากวิสัยทัศนสูความเปนจริง การสรางระเบียงเศรษฐกิจมีความคืบอยางตอเนื่องและมั่นคง
การเชื่อมตอเครือขายคอยๆ ทยอยกอตัวเปนรูปเปนรางขึ้น มูลคาการคาการลงทุนเพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญ มีโครงการความรวมมือจํานวนมากเกิดขึ้นใหม ตั้งแตป ค.ศ. 2014 ถึงป ค.ศ. 2016 การคา
ระหวางประเทศจีนกับประเทศตามแนว “หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง” มีมูลคากวา 3 ลานลานดอลลาร
สหรัฐฯ คิดเปนรอยละ 25 ของการคาระหวางประเทศทั้งหมดของจีน ในป พ.ศ. 2016 ประเทศจีน
มีมูลคาการลงทุนโดยตรงในประเทศ “หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง” ราว 1.4 หมื่นลานดอลลารสหรัฐฯ
คิดเปนรอยละ 8.5 ของการลงทุนในตางประเทศทั้งหมด ภาคธุรกิจของจีนไดสรางเขตความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจและการคาจํานวน 56 เขตใน 20 กวาประเทศ คิดเปนรอยละ 73 ของจํานวนเขตความ
รวมมือทางเศรษฐกิจและการคาระหวางประเทศ ซึ่งสรางรายไดจากภาษีเกือบ 1.1 พันลานดอลลาร
สหรัฐฯ และสรางงานกวา 180,000 ตําแหนงใหแกประเทศเจาบาน ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสราง
พื้นฐานเอเชีย (AIIB) ไดจัดหาเงินกูใหแกโครงการในประเทศที่เกี่ยวของกวา 21 โครงการ รวมมูลคา
3.49 พันลานดอลลารสหรัฐฯ และ “กองทุนเสนทางสายไหม (Silk Road Fund)” มีมูลคาการลงทุน
4 พันลานดอลลารสหรัฐฯ นอกจากนี้ รัฐบาลจีนยังไดจัดหาทุนการศึกษาใหแกประเทศที่เกี่ยวของปละ
10,000 ทุน อีกทั้งจัดโครงการความรวมมือดานสังคมวัฒนธรรมเสนทางสายไหมอีกมากมาย เชน
ปวัฒนธรรมเสนทางสายไหม ปการทองเที่ยวเสนทางสายไหม เทศกาลศิลปะเสนทางสายไหม เทศกาล
ภาพยนตร แ ละโทรทั ศ น เส น ทางสายไหม การสั ม มนาและเสวนาเกี่ ย วกับ เส น ทางสายไหม ฯลฯ
เพื่อเปนสะพานเชื่อมความสัมพันธระหวางประชาชนของประเทศตางๆ
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กลาวไดวา ตลอดสี่ปมานี้ ความรวมมือ “หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง” ประสบผลสําเร็จ
อยางมาก แสดงใหเห็นวาความรวมมือ “หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง” เปนความรวมมือที่สอดคลองกับยุค
สมัย สอดคลองกับหลักแหงการพัฒนา และสอดคลองกับผลประโยชนของผูคนในประเทศตางๆ ดังนั้น
จึงมีอนาคตที่สดใสแนนอน ทั้งนี้ ตองยอมรับวา “หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง” ยอมมีปญหาและความทาทาย
อยางหลีกเลี่ยงไมได และในประเทศตางๆ จะประสบกับปญหาที่แตกตางกันไป ตราบใดที่ประเทศ
ตางๆ ยังยึดมั่นในเจตนารมณและวิสัยทัศนของ “หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง” ที่จะสรางความรวมมืออยาง
สันติ หลอมรวมอย างเป ดกว าง เรี ยนรู ซึ่ งกั นและกัน และรับผลประโยชนรวมกัน ไมติเตียนและ
กลาวหาระหวางกัน ไมละทิ้งความเชื่อมั่นของกันและกัน หากทําไดเชนนี้ตอไปเรื่อยๆ เชื่อวาจะ
สามารถเอาชนะอุปสรรคไปดวยกันได และทําให “หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง” สามารถขยายเติบโตได
อยางราบรื่นมากขึ้นเรื่อยๆ
อาเซียนเปนองคการระดับภูมิภาคที่สําคัญ เปนตัวแทนของการสงเสริมการรวมกลุม
ในภูมิภาคและการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค ในสายตาของจีน อาเซียนเปนเพื่อนบาน
ที่จีนใหความสําคัญเปนอันดับตนๆ จีนสนับสนุนการสรางประชาคมอาเซียน สนับสนุนใหอาเซียนเปน
ศูนยกลางความรวมมือในภูมิภาค สนับสนุนใหอาเซียนมีบทบาทในกิจการระหวางประเทศเพิ่มมากขึ้น
และเสนอใหสรางเสนทางสายไหมทางทะเลแหงศตวรรษที่ 21 ที่พาดผานอาเซียน เพื่อรวมกันสราง
ประชาคมจีน-อาเซียนใหมีความใกลชิดและแนนแฟนมากยิ่งขึ้น
ประธานาธิบดีสี จิ้น ผิง เคยกลาวไววา พันธมิตรสําคัญอันดับแรกของการริเริ่มความ
รวมมือ “หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง” คือประเทศเพื่อนบาน และผูไดรับผลประโยชนอันดับแรกก็เปน
ประเทศเพื่อนบานเชนเดียวกัน ประเทศอาเซียนเปนพันธมิตรและผูรับประโยชนที่สําคัญในความ
รวมมือ “หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง” มาโดยตลอด โดยประเทศจีนและประเทศอินโดนีเซียไดรวมกัน
ผลักดันโครงการรถไฟความเร็วสูงสายจากาตาร-บันดุง ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสรางพื้นฐานเอเชีย
(AIIB) ไดจัดหาเงินทุนสําหรับการพัฒนาพื้นที่สลัม การพัฒนาระบบเขื่อนชลประทานและการพัฒนา
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สาธารณูปโภคพื้นฐานในอินโดนีเซีย รวมเปนเงิน 440 ลานดอลลารสหรัฐฯ ทําใหประชาชนนับพันนับ
หมื่นชีวิตใน 200 เมืองของประเทศอินโดนีเซียไดรับประโยชนจากความรวมมือดังกลาว
ประเทศจีนและประเทศมาเลเซียไดรวมกันสรางรูปแบบกําลังการผลิตที่เรียกกวา
“สองประเทศ สองนิคม” และรวมกันผลักดันโครงการนิคมอุตสาหกรรมหลินไห โครงการทางรถไฟ
ชายฝงทะเลตะวันออก โครงการทอสงกาซและน้ํามัน ฯลฯ รัฐวิสาหกิจจีนกําลังใชความพยายามใน
การยื่นซองเสนอราคาโครงการรถไฟความเร็วสูงสายมาเลเซีย-สิงคโปร
การริเริ่มความรวมมือ “หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง” มีการเชื่อมโยงเขากับยุทธศาสตร
“สองระเบี ย งหนึ่ ง วงกลม” ของเวี ย ดนาม จั ง หวั ด ทางภาคเหนื อ ของเวี ย ดนามและมณฑลทาง
ภาคตะวั น ตกเฉี ย งใต ข องจี น ได ร ว มมื อ กั น สร า งโครงสร า งพื้ น ฐานและการอํ า นวยความสะดวก
ดานการคาจนมีความคืบหนาอยางมีนัยสําคัญ ในชวงครึ่งปแรกนี้ การสงออกของเวียดนามไปยังจีน
เพิ่มขึ้นรอยละ 42.9 อีกทั้งโครงการการขนสงระบบรางในตัวเมืองของฮานอย โครงการโรงไฟฟา
ถ า นหิ น หยงซิ น โครงการนิ ค มอุ ต สาหกรรมหลงเจี ย ง โครงการเขตความร ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ
เซินเจิ้น-ไฮฟอง ฯลฯ กําลังถูกขับเคลื่อนอยางแข็งขัน
ประเทศจีนและประเทศเมียนมารไดรวมกันสรางระเบียงเศรษฐกิจจากนครคุนหมิง
ถึงเมืองยางกุง และจากเมืองรุยลี่ถึงเมืองเจียวพิว (Kyaukpyu) เพื่อการันตีความราบรื่นของโครงการ
ทอสงกาซและน้ํามันระหวางจีนกับเมียนมาร อีกทั้งรวมกันสรางเขตเศรษฐกิจพิเศษเจียวพิวและ
เขตความรวมมือทางเศรษฐกิจชายแดน นอกจากนี้ ยังรวมกันกอสรางระบบจัดการน้ําในแมน้ําอิรวดี
รวมกันสรางเมืองใหมยางกุง ซึ่งจะชวยสงเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวเมียนมารใหดียิ่งขึ้น
ประเทศจีนและหาประเทศภูมิภาคลุมน้ําโขงรวมกันสรางกลไกความรวมมือแหงลุม
น้ําโขง เพื่อสนับสนุนดานการระดมทุนในอนุภูมิภาคดังกลาว และจัดตั้งกองทุนเพื่อความรวมมือแหง
แมน้ําโขงมูลคา 300 ลานดอลลารสหรัฐฯ อีกทั้งสนับสนุนโครงการความรวมมือขนาดยอมและขนาด
กลางเพื่อการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่
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ประเทศไทยเปนประเทศผูริเริ่มกอตั้งประชาคมอาเซียนและมีขนาดเศรษฐกิจใหญ
เปนอันดับสองในอาเซียน อีกทั้งมีบทบาทเปนผูนําในการสรางประชาคมอาเซียน ดังนั้น ยอมสามารถ
สรางบทบาทและผลประโยชนระยะยาวจากความรวมมือ “หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง” ไดเชนเดียวกัน
ความร ว มมื อ “หนึ่ งแถบหนึ่ ง เส นทาง” จะสง เสริ ม การแลกเปลี่ย นของภู มิ ภาคลุ ม น้ํา โขงอย า งมี
ประสิทธิภาพ ประเทศไทยมีการบูรณาการเศรษฐกิจในเชิงลึกกับประเทศเพื่อนบาน อาทิ ลาว กัมพูชา
และเมียนมาร ขณะเดียวกัน ยังมีการเชื่อมโยงโดยตรงกับตลาดขนาดใหญอยางประเทศจีน ดังนั้น
ประเทศไทยสามารถใชทรัพยากรทางภูมิศาสตร คือ แมน้ําโขง ตลาดและแรงงาน เพื่อเพิ่มการลงทุน
ในประเทศจีนและดึงดูดเงินทุน จากภายนอกไดเปนอย างดี ชวยเพิ่ม ประสิ ทธิ ภาพของโครงสร าง
อุตสาหกรรมและยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไดอีกดวย จากการเชื่อมตอเครือขาย
ระหวางเอเชียกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและความรวมมือเชิงลึกภายในภูมิภาค ทําใหขอ
ไดเปรียบทางภูมิศาสตรของไทยเดนชัดยิ่งขึ้น โดยสามารถเชื่อมโยงกับเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
เอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียใต มีศักยภาพในการเปนศูนยกลางโลจิสติกส ศูนยกลางการเดินเรือ
ศูนยกลางทางการเงิน และเปนฐานอุตสาหกรรมระดับไฮเอนดในภูมิภาค
ประเทศไทยและประเทศจีนควรเพิ่มการสื่อสารดานนโยบายอยางใกลชิด ทั้งดาน
“ยุทธศาสตรไทยแลนด 4.0” “ยุทธศาสตรระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” หรือ “ยุทธศาสตร
Digital Thailand” ลวนแลวแตสอดคลองกับความรวมมือ “หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง” ทั้งนั้น ดังนั้น ทั้ง
สองฝายควรเพิ่มการเชื่อมโยงในดานนโยบายชาติและดานกฎหมาย ผลักดันการเพิ่มความรวมมือ
ระหวางหนวยงานภาครัฐและองคการที่เกี่ยวของ ใชนโยบายและกฎหมายเปนเครื่องมือสนับสนุนการ
ขยายความรวมมือและการแกไขปญหาตางๆ
อาศัยการขับเคลื่อนโครงการความรวมมือ ในดานการเชื่อมโยงของสาธารณูปโภค
ควรผลักดันความรวมมือดานรถไฟไทย-จีน ใหความสําคัญกับการใชทางรถไฟเพื่อขับเคลื่อนการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนความรวมมือทางอุตสาหกรรม และยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน แกไขปญ หาและความลําบากบนพื้นฐานของความจริงใจระหวางกันและไดประโยชน
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รวมกัน เรงผลักดันใหเริ่มกอสรางโครงการทางรถไฟโดยเร็วที่สุด ในดานความรวมมือดานอุตสาหกรรม
ประเทศจีนและประเทศไทยไดมีขอตกลงในที่ประชุมคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจและการพาณิชย
ครั้ ง ที่ 5 เมื่ อ เดื อ นธั น วาคม ป ค.ศ. 2016 ที่ ผ า นว า ในอี ก 5 ป ข า งหน า จะมี เ ป า หมายพั ฒ นา
อุตสาหกรรมโครงสรางพื้นฐาน กลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส
เศรษฐกิจดิจิทัล วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และพลังงานรวมกัน ซึ่งเปนการชี้ชัดถึงทิศทางความ
รวมมือดานโครงการในอนาคต ประเทศจีนยินดีสงเสริมใหภาคธุรกิจที่มีความแข็งแกรงทั้งเงินทุนและ
เทคโนโลยีเขามารวมกอสรางระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของไทย ในแงของการอํานวยความ
สะดวกด า นการค า ขาย ควรสร า งระบบการรั บ รองมาตรฐานระหว า งกั น แก ป ญ หาการเก็ บ
คาธรรมเนียมซ้ําซอน การตรวจสอบทางหองปฏิบัติการและพิธีการศุลกากรที่ยากลําบาก เปนตน
สนับสนุนใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีโอกาสเปดตลาด ในดานความรวมมือทางการเงิน ทั้ง
สองฝ า ยควรสนั บ สนุ น สถาบั น การเงิ น เพื่ อ ขยายธุ ร กิ จ ส ง เสริ ม ให มี ค วามร ว มมื อ เชิ ง ลึ ก ในด า น
เทคโนโลยีทางการเงินและการชําระเงินดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแบบขามพรมแดน เปนตน
สงเสริมการเชื่อมตอหัวใจของประชาชน บนพื้นฐานของความสัมพันธไทย – จีน
ดังคํากลาวที่วา “ไทยจีนครอบครัวเดียวกัน” นั้น ควรผลักดันความรวมมือในมิติตางๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น
อาทิ ด า นการศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี การท อ งเที่ ย ว และสนั บ สนุ น การแลกเปลี่ ย น
องคความรูทางวิทยาการ การแลกเปลี่ยนการฝกอบรมบุคลากรและชางเทคนิค ความรวมมือดานสื่อ
การแลกเปลี่ยนระหวางเยาวชนและอาสาสมัคร ฯลฯ เพิ่มจํานวนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมสําหรับสาธารณชนอยางตอเนื่องและอยางมีแบบแผนมากขึ้น เพื่อสรางปจจัยพื้นฐานของ
ความรวมมือระหวางสองฝายที่หยั่งรากลึกถึงระดับประชาชน เพื่อนสมาชิกสภานิติบัญญัติทุกทานที่นั่ง
อยู ณ ที่แหงนี้ พวกทานลวนเปนผูที่ไดรับการสนับสนุนและความไววางใจจากประชาชน และเปนผูมี
บทบาทสําคัญตอสังคม ผมหวังวาทานจะชวยประชาสัมพันธความรวมมือ “หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง”
ให กั บ ประชาชนไทย เพื่ อ สร า งความเข า ใจและความมี ส ว นร ว มในความร ว มมื อ “หนึ่ ง แถบหนึ่ ง
เสนทาง” ตอไป
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หากนโยบายเสนทางสายไหมของประเทศจีนประสบความสําเร็จ โครงสรางทาง
เศรษฐกิจของจีนจะมีความมั่นคงทั้งในดานเงินทุน โครงสรางพื้นฐาน จนไมมีชาติใดในโลกที่จะสราง
ความแตกแยกไดอีก จีนจะผงาดขึ้นมาเปนพญามังกรไดอยางสงางามในฐานะอภิมหาอํานาจทาง
เศรษฐกิจของโลกแทนที่สหรัฐอเมริกา
นอกจากนี้ แตละมณฑลตางตอบสนองนโยบายของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเปนอยางดี
มณฑลที่มีนัยสําคัญตอประเทศไทยมากที่สุด 3 มณฑล ไดแก
(1) มณฑลกวางสี ประตูสูอาเซียน
แผนงานรวมสรางเขตเศรษฐกิจ เสนทางสายไหมทางบกและเสนทางสาย
ไหมทางทะเล ในศตวรรษที่ 21 ของมณฑลกวางสี ซึ่งเปนมณฑลที่เชื่อมตอกับอาเซียนทางบก และ
เปนเขตปกครองเดียวทางตะวันตกของประเทศจีนที่ติดทะเลจึง เปนจุดเชื่อมตอสําคัญของยุทธศาสตร
“หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง” (The Belt and Road)
ตามแผนงานฯ รัฐบาลทองถิ่นกวางสีจะสรางศูนยการขนสงครบวงจรระดับ
ภูมิภาคที่เมืองหนานหนิง ศูนยขนสงทางน้ําระดับภูมิภาคที่อาวเปยปู และ “หาเสนทางใหญ” ไดแก
เสนทางเชื่อมตออาเซียนทางทะเล เสนทางเชื่อมตออาเซียนทางบก เสนทางเชื่อมตอยุทธศาสตร
“หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง” (The Belt and Road) เสนทางเชื่อมตอภาคตะวันตกเฉียงใตกับภาคกลาง
ตอนใต และเสนทางเชื่อมตอมณฑลกวางตุง ฮองกง และมาเกา โดยจะเริ่มตนที่ “สองเสนทางใหญ
ทางเหนือและทางใต” ทางเหนือคือ เสนทางหลันโจว – หนานหนิง – เปยไห สวนทางใต คือ เสนทาง
หนานหนิง – เวียดนาม – ลาว – ไทย – มาเลเซีย - สิงคโปร
นอกจากนี้ รัฐบาลทองถิ่นยังจัดตั้งเขตทดลองการคาเสรีอาวเปยปูเพื่อเพิ่ม
ความสะดวกในการค า และการลงทุ น การสร า งเครื อ ข า ยความร ว มมื อ กั บ เมื อ งท า ของอาเซี ย น
ตลอดจนการสรางความรวมมือดานอุตสาหกรรมทางทะเลเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและความมั่นคงทาง
ทะเลกั บอาเซี ยน รวมทั้งบูรณาการการพั ฒ นาทรัพยากรเลียบชายฝงทะเล การสรางกลุม ทาเรือ
สมัยใหม การพัฒนาอุตสาหกรรมทางทะเล อาทิ การผลิตอุปกรณเครื่องกลการตอเรือเดินสมุทร
การทําประมง เภสัชกรรม การทองเที่ยว และการบริการทางทะเล
ภายหลั ง ความสํ า เร็ จ ของนิ ค มอุ ต สาหกรรมชิ น โจวจี น -มาเลเซี ย (ChinaMalaysia Qinzhou Industrial Park) ป จ จุ บั น รั ฐ บาลท อ งถิ่ น กวางสี กํ า ลั ง เร ง ผลั ก ดั น โครงการ
เขตความรวมมือเศรษฐกิจการคาจีน – อินโดนีเซียกับระเบียงเศรษฐกิจบรูไน – กวางสี
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และเอเชียใต

(2) มณฑลยูนนาน ประตูสูอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

เมื่อประเทศจีนประกาศแนวคิด “The Belt and Road” รัฐบาลทองถิ่นได
ชูวิสัยทัศนที่จะทําใหมณฑลยูนนานเปนศูนยกลางเชื่อมตอภูมิภาคทั้ง 4 ทิศทาง ไดแก
ทิศเหนือเชื่อมเฉิงตูและซีอานสู Northern Silk Road
ทิศใตออกดานบอหาน ผานประเทศลาวแลวมาเขาประเทศไทยตามเสนทาง
R3A จากนั้นไปประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร สุดทายสูมหาสมุทรแปซิฟกเชื่อม Maritime
Silk Road ทําใหมณฑลยูนนานเชื่อมกับ 10 ประเทศในอาเซียน
ทิศตะวันออกเชื่อมกับเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแมน้ําเพิรล หรือฟานจู
ซานเจี่ยว (Pan-Pearl River Delta (Pan-PRD) ซึ่งประกอบดวยกวางตุง ไหหนาน ฝูเจี้ยน หูหนาน
เจียงซี เสฉวน ยูนนาน กวางสี กุยโจว ฮองกง และมาเกา ครอบคลุมพื้นที่ราว 1 ใน 5 ของประเทศจีน
สูมหาสมุทรแปซิฟกและเชื่อมกับเสนทางสายไหมทางทะเลที่มณฑลกวางตุงและมณฑลกวางสี
ทิศตะวันตกเชื่อมประเทศที่ติดกับมหาสมุทรอินเดีย อาทิ ประเทศเมียนมาร
ประเทศอินเดีย และประเทศบังกลาเทศ โดยที่มณฑลยูนนานมีแผนรื้อฟนเสนทางทางหลวงเกาที่ยังคง
ใชการได (คุนหมิง–เปาซาน–ดานโหวเฉียว-มิตจีนา (เมียนมาร)-กัลกัตตา (อินเดีย)) หรือเสนทางสาย
ไหมทิศใต ซึ่งไปเชื่อมกับเสนทางสายไหมทางทะเลที่กัลกัตตาอีกดวย
แนวคิด “The Belt and Road” สอดคลองกับยุทธศาสตร “ปอมหัวสะพาน”
ของมณฑลยูนนานที่มีอยูเดิม ซึ่งกําหนดใหมณฑลยูนนานเปนประตูการคาทางภาคตะวันตกเฉียงใต
ของประเทศจีนที่เชื่อมมณฑลตอนในของจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียใต การฟนฟูของ
เสนทางสายไหมจึงเทากับเปนการตอกย้ําความเปนมณฑลที่มีจุดเดนดานภูมิศาสตรของมณฑลยูนนาน
มากยิ่งขึ้น
(3) มณฑลกวางตุง มณฑลที่มีความรวมมือกับตางประเทศที่อยูตามเสนทาง
The Belt and Road
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มณฑลกวางตุงเปนมณฑลที่ตั้งอยูชายฝงทะเลของจีน ซึ่งมีเมืองกวางโจวเปน
เมืองทาแตโบราณ และเปนเสนทางสายไหมทางทะเลในสมัยโบราณ โดยคนจีนจะอพยพผานทาเรือ
กวางโจวไปพํานักตามประเทศตางๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยดวย
ปจจุบันมณฑลกวางตุงเปนมณฑลที่ตอบสนองขอเสนอ The Belt and Road
เปนอยางดี การตั้งกองทุนเสนทางสายไหม เพื่อสงเสริมความรวมมือเศรษฐกิจการคากับตางประเทศ
ทําใหมณฑลกวางตุงกลายเปนเมืองที่มีความรวมมืออยางใกลชิดกับประเทศตางๆ มีการแลกเปลี่ยน
และความรวมมือทางดานเศรษฐกิจ สังคมกับประเทศตามเสนทาง The Belt and Road มากที่สุด
ของจีน
ในป ค.ศ. 2016 มณฑลกวางตุงมีการลงทุนโดยตรงกับ 53 ประเทศที่อยู
ในเสน ทาง The Belt and Road อยูที่จํานวน 13,350 ลานดอลลารสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 4.7 ซึ่ง
สวนใหญลงทุนในประเทศสิงคโปร อินโดนีเซีย อินเดีย ไทย มาเลเซีย เวียดนาม ลาว อิหราน และ
รัสเซีย เปนตน มณฑลกวางตุงมียอดเงินที่ไดจากการทําโครงการดานวิศวกรรมกับตางประเทศอยูที่
จํานวน 18,164 ลานดอลลารสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 8.6 เมื่อเทียบกับปกอน
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บทที่ 4 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศจีน1
สําหรับนักลงทุนที่จะไปลงทุนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จะตองทําความเขาใจองคกร
ตางๆ ที่เกี่ยวกับการตรากฎหมาย ระบบกฎหมาย โครงสรางกฎหมาย ประเภทและชนิดของกฎหมาย
ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนกอน เพื่อเปนพื้นฐานในการทําความเขาใจกับกฎหมายในแตละ
ประเภท
องค ก รที่ มี อํ า นาจสู ง สุ ด ของประเทศสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น คื อ พรรคคอมมิ ว นิ ส ต แ ห ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน （共产党） ซึ่งเปนผูกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ เมื่อพรรค
กํ า หนดยุ ท ธศาสตร แ ล ว สภาผู แ ทนประชาชนแห ง ชาติ （中央人民代表大会）จะกํ า หนด
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศเพื่ อ ให บ รรลุ ต ามยุ ท ธศาสตร ที่ พ รรคได กํ า หนดไว
เมื่อแผนพัฒนาฯ ไดผานการเห็นชอบแลว รัฐบาลประชาชน（中央人民政府）จะกําหนดนโยบาย
และมาตรการเพื่อผลักดันใหการบริหารประเทศบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาฯ และยุทธศาสตรที่
กําหนดไว และเครื่องมือสําคัญในการบริหารประเทศ นั่นก็คือ กฎหมาย（法律）
องคกรที่มีอํานาจหนาที่บัญญัติกฎหมายของจีน มี 2 ระดับ
องคกรที่มีอํานาจหนาที่บัญญัติกฎหมายของจีน มี 2 ระดับ กลาวคือ ระดับประเทศ（中央）
และระดั บ ท อ งถิ่ น （地方）การออกกฎหมายเพื่ อ ผลั ก ดั น นโยบายระดั บ ประเทศ จะออกโดย
สภาผูแทนประชาชนแหงชาติ และรัฐบาลประชาชน (สํานักนายกรัฐมนตรี และกระทรวง ทบวง กรม
ตางๆ) สภาผูแทนประชาชนแหงชาติเปนองคกรสูงสุดในการตรากฎหมาย（法律）ซึ่งไดแกกฎหมาย
รั ฐ ธรรมนู ญ （宪法）กฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย （民商法）กฎหมายปกครอง （行政法）
กฎหมายเศรษฐกิจ（经济法）กฎหมายสังคม（社会法） กฎหมายอาญา（刑法）กฎหมาย
วิ ธี พิ จ ารณาความ （诉讼法）รวม 7 หมวด ซึ่ ง ถื อ เป น กฎหมายระดั บ สู ง สุ ด ของประเทศและ
มีผลบังคับใชทั่วประเทศ

1

เนื้อหาบทที่ 4 เปนการรวบรวมและสรุปจากกฎหมาย กฎระเบียบบริหาร กฎระเบียบทองถิ่น และกฎระเบียบบริหารทองถิ่นตางๆ
โดยจัดเปนหมวดหมูเพื่อความเขาใจงายสําหรับผูที่ไมมีความรูดานพื้นฐานกฎหมายจีน
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สํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงตางๆ ซึ่งเปนระดับบริหารมีอํานาจหนาที่ในการตรา
กฎระเบียบบริหาร（行政法规）เพื่อใชเปนมาตรการในการบริหารนโยบายของแตละกระทรวง
มีผลบังคับใชทั่วประเทศ กฎระเบียบบริหารจะตราโดยขัดหรือแยงกับกฎหมายที่ออกโดยสภาผูแทน
ประชาชนแหงชาติไมได
การออกกฎหมายเพื่อผลักดันนโยบายระดับทองถิ่นจะออกไดโดยสภาผูแทนประชาชน
ระดับทองถิ่น （地方各级人民代表大会）ประกอบดวย 3 ระดับ คือระดับที่ 1 ระดับมณฑล
เขตปกครองตนเอง และมหานคร （省、自治区、直辖市）ระดับที่ 2 เมือง แควนปกครอง
ตนเอง และเขต （市、自治州、区）ระดั บ ที่ 3 ระดั บ อํ า เภอ （县） มี อํ า นาจหน า ที่ ต รา
กฎระเบียบทองถิ่น（地方法规）เพื่อบังคับใชในการผลักดันแผนพัฒนาฯ ของทองถิ่นนั้นๆ มีผล
บังคับใชภายในพื้นที่เขตปกครองของสภาประชาชนทองถิ่นนั้นๆ เทานั้น
รั ฐ บาลประชาชนระดั บ ท อ งถิ่ น （地方各级人民政府）ประกอบด ว ย 3 ระดั บ คื อ
ระดับที่ 1 ระดับมณฑล เขตปกครองตนเอง และมหานคร（省、自治区、直辖市）ระดับที่ 2
เมือง แควนปกครองตนเอง และเขตของมหานคร（市、自治州、区）ระดับที่ 3 ระดับอําเภอ
（县） มีอํานาจหน าที่ ตรากฎระเบี ยบบริ หารท องถิ่ น（地方行政法规） เพื่อบังคับใชใ นการ
ผลั ก ดั น นโยบายของรั ฐ บาลของท อ งถิ่ น นั้ น ๆ มี ผ ลบั ง คั บ ใช ภ ายในพื้ น ที่ เ ขตปกครองของรั ฐ บาล
ประชาชนทองถิ่นนั้นๆ เทานั้น
โครงสรางและระบบกฎหมายจีนในปจจุบัน แบงเปนสองระดับ คือ
(ก) กฎหมายระดับประเทศ มีผลบังคับใชทั่วประเทศ ซึ่งตราโดย
- สภาผูแทนประชาชนแหงชาติ
- สํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงทบวงกรม
- คําวินิจฉัยขอกฎหมายของศาลประชาชนสูงสุด（司法解释）ตามกฎหมายจีน
ให ถื อ ว า มี ผ ลบั ง คั บ เหมื อ นกั บ กฎหมาย ทั้ ง นี้ เป น การนํ า เอาหลั ก กฎหมายของจารี ต ประเพณี
(Common Law) มาอุ ด ช อ งว า งกฎหมายระบบลายลั ก ษณ อั ก ษร (Civil Law) ของจี น ในกรณี ที่
กฎหมายลายลักษณอักษรที่ตราออกมาแลวไมครอบคลุมถึงสภาพเศรษฐกิจใหมๆ ที่แปรเปลี่ยนไป
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- สนธิสัญญาระหวางประเทศ（国际条约）เมื่อประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได
ทําสนธิสัญญา ไมวาทวิภาคีหรือพหุภาคีกับตางประเทศ และไดผานความเห็นชอบจากสภาประชาชน
แหงชาติแลว ยอมมีศักดิ์และสิทธิเหมือนกฎหมาย และสามารถบังคับใชไดทั่วประเทศ
(ข) กฎหมายระดับทองถิ่น มีผลบังคับใชในเขตปกครองพื้นที่ของทองถิ่นนั้นๆ ซึ่งตราโดย
- สภาผูแทนประชาชนระดับทองถิ่น
- รัฐบาลทองถิ่น
- กฎระเบียบของเขตเศรษฐกิจพิเศษ（经济特区法规）
- ก ฎ ห ม า ย ข อ ง เ ข ต บ ริ ห า ร พิ เ ศ ษ （特别行政区的规范法律）ซึ่ ง ไ ด แ ก
เขตบริหารพิเศษฮองกง และเขตบริหารพิเศษมาเกา
โครงสรางระบบยุติธรรม
(ก) ศาลประชาชนสูงสุด（最高人民法院）มีแหงเดียว ตั้งอยูที่มหานครปกกิ่ง
(ข) ศาลระดับทองถิ่น（地方各级人民法院）ซึ่งแบงเปน 3 ระดับ
- ศาลประชาชนชั้นสูง（高级人民法院）
- ศาลประชาชนชั้นกลาง（中级人民法院）
- ศาลประชาชนพื้นฐาน（基层人民法院）
ศาลทั้ง 3 ระดับนี้ จะจัดตั้งขึ้นในทุกมณฑล (เขตปกครองตนเอง มหานคร) เมือง (แควน
ปกครองตนเอง เขตของมหานคร) ระดับอําเภอ
(ค) ศาลประชาชนชํานาญเฉพาะดาน（专门人民法院）ซึ่งไดแก ศาลทหาร （军事
法院）ศาลคดี ป า ไม （森林法院）ศาลพาณิ ช ย น าวี （海事法院）ศาลคดี ข นส ง ทางรถไฟ
（铁路运输法院）

(ง) ศาลยุ ติ ธ รรมของเขตบริ ห ารพิ เ ศษ （特别行政区法院）ศาลยุ ติ ธ รรมประจํ า
เขตบริหารพิเศษฮองกงและเขตบริหารพิเศษมาเกา มีอิสระในการพิจารณาคดีตามระบบกฎหมายของ
ตนเอง คําพิพากษาของศาลสูงสุดประจําเขตบริหารพิเศษถือวาถึงที่สุด ซึ่งศาลประชาชนของประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนไมอาจที่จะมาทําการทบทวนได
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ระบบการระงับขอพิพาท
ชาวจีน

(ก) การเจรจาตอรอง（谈判）เปนรูปแบบพื้นฐานที่นิยมทั่วไปในวงการการทําธุรกิจของ

(ข) การไกลเกลี่ย（调解）เปนระบบที่นิยมแพรหลายในประเทศจีน มีองคกรไกลเกลี่ย
ทุกระดับชั้นและหลายรูปแบบ สามารถระงับขอพิพาทกอนเปนคดีขึ้นสูศาลได ประเทศจีนถือวาเปน
ประเทศที่มีระบบไกลเกลี่ยที่มีประสิทธิภาพมาก
(ค) การอนุญาโตตุลาการ（仲裁）ประเทศจีนมีสถาบันอนุญาโตตุลาการทุกมณฑล และ
ทุก มหานคร คําชี้ขาดของอนุญ าโตตุ ลาการของทุกสถาบันในจีน คูกรณีที่เปนประเทศสมาชิกใน
ขอตกลงวาดวยการยอมรับบังคับปฏิบัติตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ สามารถ
รองขอตอศาลใหบังคับตามคําชี้ขาดได ซึ่งปจจุบัน ไทยและจีนตางก็เปนสมาชิกในขอตกลงดังกลาว
(ง) การฟองรองคดีทางศาล（诉讼）ขอพิพาทระหวางคูกรณี หากไมอาจไกลเกลี่ยกันได
สามารถนําคดีขึ้นฟองรองตอศาลตามเขตอํานาจของแตละศาลที่บัญญัติไวในกฎหมายวิธีพิจารณา
ความได
กรณีที่เปนคดีอุกฉกรรจ หรือเปนที่สนใจของประชาชน ศาลประชาชนสูงสุดแหงสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สามารถนําขึ้นมาพิจารณาเปนกรณีเฉพาะได นอกจากนี้ ศาลประชาชนสูงสุดยังมีอํานาจ
ในการตีความขอกฎหมายที่หนวยงานตางๆ เสนอขึ้นมาได คําวินิจฉัยชี้ขาดในการตีความกฎหมาย
（司法解释）มีผลบังคับหนวยงานตางๆ ได
4.1 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรวิสาหกิจทุนตางชาติในประเทศจีน (วิสาหกิจรวมทุน
วิสาหกิจรวมประกอบการ วิสาหกิจทุนตางชาติ)（三资企业）
นักลงทุนตางชาติที่ประสงคจะเขาไปประกอบกิจการทางธุรกิจและการลงทุนในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน สามารถกระทําไดทั้งในรูปบุคคล（个人）คณะบุคคล（合伙）และนิติ
บุคคล（法人）การกระทําในฐานะคณะบุคคลสามารถกระทําไดในรูปสัญญาหุนสวน（合伙合同）
การประกอบกิจการในรูปนิติบุคคล จะตองจดทะเบียนตามกฎหมายตอสํานักงานบริหารและกํากับ
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม（中华人民共和国工商行政管理局）การจดทะเบียนจัดตั้ง
นิติบุคคลของนักลงทุนตางชาติสามารถทําไดในสามรูปแบบ ไดแก วิสาหกิจประเภทรวมทุน（合资
经营企业）วิ ส าหกิ จ ร ว มประกอบการ วิ ส าหกิ จ ทุ น ต า งชาติ （外资企业）เมื่ อ วิ ส าหกิ จ
สามรูปแบบนี้จดทะเบียนเปนนิติบุคคลแลว จะมีลักษณะเปนบริษัทจํากัดความรับผิด（有限责任公司）
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ซึ่งหมายความวา ผูรวมทุนแตละฝายอยูในฐานะเปนหุนสวนกัน และจํากัดความรับผิดไมเกินทุน ที่
จดทะเบียนไว (เวนแตหุนสวนแตละฝายจะไปทําการค้ําประกันหนี้เปนการสวนตัว) บริษัทจํากัด
ความรับผิดดังกลาวนี้ มีลักษณะเปนหางหุนสวนจึงไมมีจํานวนหุน（股份）แตเปนอัตราสัดสวน
การลงทุน บริษัทจํากัดความรับผิดจึงไมสามารถจดทะเบียนเปนบริษัทในตลาดหลักทรัพยได
4.1.1 กฎหมายวาดวยวิสาหกิจรวมทุนระหวางจีนกับตางชาติของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน（中华人民共和国外资经营企业法）
การจดทะเบียนเปนบริษัทรวมทุน（合资经营公司）จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยวิส าหกิจร วมทุ นระหว างจี นกั บต างชาติของประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน ซึ่งออกโดย
สภาผู แ ทนประชาชนแห ง ชาติ เปน กฎหมายที ่ใ ชบ ัง คับ ทั ่ว ประเทศ ประกาศใชค รั ้ง แรก
เมื่อ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2009 ปรับปรุงครั้งลาสุดเมื่อป ค.ศ. 2013
การจดทะเบียนจัดตั้งบริษทั รวมทุน มีเงื่อนไขสําคัญดังนี้
(1) ผูรวมทุนตางชาติและผูรวมทุนชาวจีนจะตองทําสัญญารวมทุน（合资合同）
และข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ร ว มทุ น （合资公司章程）พร อ มด ว ยข อ เสนอโครงการ （立项）
ตอหนวยงานที่มีอํานาจ（主管单位）เพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อไดรับหนังสืออนุมัติโครงการแลว
จะตองยื่นตอสํานักงานบริหารและกํากับอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภายใน 30 วัน จากนั้น
เมื่อจดทะเบียนจัดตั้งเปนบริษัทรวมทุนเรียบรอยแลว บริษัทจะตองยื่นขอเลขภาษีตอกรมสรรพากร
(ระดับมณฑล) แลวจึงจะสามารถเปดบัญชีกับธนาคารและดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคของกิจการ
ได วิสาหกิจรวมทุนที่ไดจดทะเบียนเปนบริษัทรวมทุนแลว จะมีคําตอทายชื่อบริษัทวาบริษัทจํากัด
ความรับผิด（有限责任公司）
(2) ผู ร ว มทุ น ต า งชาติ จ ะต อ งมี สั ด ส ว นการลงทุ น ไม น อ ยกว า ร อ ยละ 25 ของ
ทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทรวมทุน ผูรวมทุนแตละฝายมีสิทธิหนาที่ อํานาจ และการแบงปนผล
พรอมทั้งความรับผิดชอบตามอัตราสวนของทุนที่แตละฝายไดจดทะเบียนไว ซึ่งผูรวมลงทุนแตละฝาย
จะจํากัดความรับผิดไมเกินอัตราสวนของทุนจดทะเบียนที่ตนไดลงทุนไว
(3) ประธานกรรมการของบริษัทจะเปนผูแทนโดยชอบดวยกฎหมายของบริษัท
รวมทุน สามารถกระทําการแทนบริษัทรวมทุนได
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ประเทศจีนได

(4) บริษัทรวมทุนสามารถจัดตั้งสาขาของบริษัทหรือสาขายอยของบริษัทนอก

(5) การประกอบกิจการของบริษัทรวมทุน จะมีระยะเวลาเทากับสัญญารวมทุน
เมื่อครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญารวมทุน หากผูรวมทุนทุกฝายประสงคจะขยายระยะเวลาการ
รวมทุนออกไป จะตองแกไขเพิ่มเติมสัญญารวมทุนและขอบังคับของบริษัทรวมทุน พรอมกับยื่นคํารอง
ตอหนวยงานที่มีอํานาจกอนสัญญารวมทุนสิ้นสุดไมนอยกวา 180 วัน ซึ่งหนวยงานที่มีอํานาจจะทํา
การตรวจสอบและแจงผลใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่ไดรับหนังสือคําขอ
4.1.2 กฎหมายวาดวยวิสาหกิจรวมประกอบการระหวางจีนกับตางชาติของประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน（中华人民共和国中外合作经营企业法）
การจดทะเบียนเป นบริ ษั ทร วมประกอบการ（合作经营公司）จะตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายว า ด ว ยวิ ส าหกิ จ ร ว มประกอบการระหว า งจี น กั บ ต า งชาติ ข องประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน ซึ่งออกโดยสภาผูแทนประชาชนแหงชาติ เปนกฎหมายที่ใชบังคับทั่วประเทศ ประกาศใช
ครั้งแรกเมื่อ 13 เมษายน ค.ศ. 1988 ปรับปรุงครั้งลาสุดเมื่อป ค.ศ. 2014
สํ า หรั บ วิ ส าหกิ จ ร ว มประกอบการ สามารถทํ า ได ส องรู ป แบบ คื อ วิ ส าหกิ จ ร ว ม
ประกอบการในรูปแบบสัญญาโดยไมตองจดทะเบียนซึ่งมีสถานะเปนคณะบุคคล กับ วิสาหกิจรวม
ประกอบการที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคล ซึ่งเรียกวา บริษัทรวมประกอบการ
การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทรวมประกอบการ มีเงื่อนไขสําคัญดังนี้
(1) ผู ร วมทุ นต างชาติ แ ละผู ร วมทุ นชาวจี นจะต องทํ าสั ญ ญาร วมประกอบการ
（合作合同）และขอบังคับของบริษัทรวมประกอบการ（合作公司章程）พรอมดวยขอเสนอ
โครงการ（立项）ตอหนวยงานที่มีอํานาจ（主管单位）เพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อไดรับหนังสือ
อนุมัติโครงการแลว จะตองยื่นตอสํานักงานบริหารและกํากับอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมภายใน
30 วัน จากนั้น เมื่อจดทะเบียนจัดตั้งเปนบริษัทรวมประกอบการเรียบรอยแลว บริษัทจะตองยื่นขอ
เลขภาษีตอกรมสรรพากร (ระดับมณฑล) แลวจึงจะสามารถเปดบัญชีกับธนาคารและดําเนินกิจการ
ตามวัตถุประสงคของกิจการได วิสาหกิจรวมประกอบกิจการที่ไดจดทะเบียนเปนบริษัทรวมประกอบ
กิจการแลว จะมีคําตอทายชื่อบริษัทวาบริษัทจํากัดความรับผิด（有限责任公司）
(2) ผูรวมประกอบการแตละฝายจะตองกําหนดวิธีการลงทุน ขอบเขตอํานาจ
หนาที่ความรับผิดชอบ การแบงผลประโยชนไวชัดเจนในสัญญารวมประกอบการ ซึ่งไมจําเปนจะตอง
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เปนไปตามอัตราสวนของทุนที่ไดลงทุนไป ความรับผิดชอบและการแบงผลประโยชนก็เชนเดียวกัน
จะแบงตามขอกําหนดที่ไดระบุไวในสัญญาซึ่งมิไดยึดถืออัตราสวนของทุนเปนเกณฑ
(3) ประธานกรรมการของบริษัทจะเปนผูแทนโดยชอบดวยกฎหมายของบริษัท
รวมประกอบการ สามารถกระทําการแทนบริษัทรวมประกอบการได
(4) หากสั ญ ญาร ว มประกอบการมี ข อ กํ า หนดให คู สั ญ ญาฝ า ยต า งชาติ ไ ด รั บ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพยสินถาวรกอนการจายภาษี ขอกําหนดดังกลาวจะตองแจงแก
หนวยงานที่กํากับดูแลดานการเงินและภาษีเพื่อทําการตรวจสอบและอนุมัติกอน
(5) การประกอบกิจการของบริษัทรวมประกอบการ จะมีระยะเวลาเทากับสัญญา
รวมประกอบการ เมื่อครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญารวมประกอบการ หากผูรวมประกอบการ
ทุกฝาย ประสงคจะขยายระยะเวลาการรวมประกอบการออกไป จะตองแกไขเพิ่มเติมสัญญารวม
ประกอบการและขอบังคับของบริษัทรวมประกอบการ พรอมกับยื่นคํารองตอหนวยงานที่มีอํานาจ
กอนสัญญารวมประกอบการสิ้นสุดไมนอยกวา 180 วัน ซึ่งหนวยงานที่มีอํานาจจะทําการตรวจสอบ
และแจงผลใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่ไดรับหนังสือคําขอ
4.1.3 กฎหมายว า ด ว ยวิ ส าหกิ จ ทุ น ต า งชาติ ข องประเทศสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น

（中华人民共和国外资企业法）

การจดทะเบียนเปนบริษัททุนตางชาติ（外资经营公司）โดยนักลงทุนตางชาติ
เปนผูลงทุนทั้งหมด จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวิสาหกิจทุนตางชาติของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจี น ซึ่ งออกโดยสภาผู แ ทนประชาชนแหง ชาติ เปน กฎหมายที ่ใ ชบ ัง คับ ทั ่ว ประเทศ
ประกาศใชครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 เมษายน ค.ศ. 1986 ปรับปรุงครั้งลาสุดเมื่อวันที่ 20 เมษายน ค.ศ. 2015
การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัททุนตางชาติ มีเงื่อนไขสําคัญดังนี้
(1) นั ก ลงทุ น ต า งชาติ จ ะต อ งเสนอข อ เสนอโครงการต อ หน ว ยงานที่ มี อํ า นาจ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อไดรับหนังสืออนุมัติโครงการแลว จะตองยื่นหนังสืออนุมัติตอสํานักงานบริหาร
และกํากับอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมภายใน 30 วัน จากนั้น เมื่อจดทะเบียนจัดตั้งเปนบริษัททุน
ตางชาติเรียบรอยแลว บริษัทจะตองยื่นขอเลขภาษีตอกรมสรรพากร (ระดับมณฑล) แลวจึงจะสามารถ
เปดบัญชีกับธนาคารและดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคของกิจการได วิสาหกิจทุนตางชาติที่ได
จดทะเบียนเปนบริษัททุนตางชาติแลว จะมีคําตอทายชื่อบริษัทวาบริษัทจํากัดความรับผิด（有限责
任公司）
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(2) ผูลงทุนตางชาติจะเปนผูมีสิทธิ หนาที่ อํานาจ ความรับผิด และแบงผลกําไร
แตเพียงผูเดียว แตความรับผิดจะไมเกินจํานวนทุนที่ไดลงทุนไปทั้งหมด
(3) ประธานกรรมการของบริษัทจะเปนผูแทนโดยชอบดวยกฎหมายของบริษัท
ทุนตางชาติ สามารถกระทําการแทนบริษัททุนตางชาติได
(4) การประกอบกิจการของบริษัททุนตางชาติ จะมีระยะเวลาเทากับโครงการที่
ไดรับอนุมัติ เมื่อครบกําหนดตามโครงการ หากผูลงทุนตางชาติ มีความจําเปนจะตองขยายระยะเวลา
การประกอบกิจการของบริษัททุนตางชาติออกไป จะตองยื่นคํารองตอหนวยงานที่มีอํานาจกอน
โครงการสิ้นสุดไมนอยกวา 180 วัน ซึ่งหนวยงานที่มีอํานาจจะทําการตรวจสอบและแจงผลใหผูยื่นคํา
ขอทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่ไดรับหนังสือคําขอ
4.2 กฎหมายเกี่ยวกับบริษัทจํากัด
วิสาหกิจที่จัดตั้งในรูปบริษัทจํากัด（股份有限公司）มีความแตกตางจากวิสาหกิจที่
จัดตั้งในรูปบริษัทจํากัดความรับผิด（有限责任公司）การจัดตั้งบริษัทจํากัดจะตองเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยบริษัทจํากัดของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน（中华人民共和国公司法）
ซึ่งตราโดยสภาผูแทนประชาชนแหงชาติเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ค.ศ. 1993 และมีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1994 และมีการปรับปรุงครั้งลาสุดในป ค.ศ. 2014 ซึ่งบริษัทจํากัด（股份有限
公司）และบริ ษั ท จํ า กั ด ความรั บ ผิ ด （有限责任公司）มี ลั ก ษณะบางส ว นที่ เ หมื อ นกั น แต มี
บางสวนที่แตกตางกัน สวนที่เหมือนกันคือ ผูถือหุนของบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัดความรับผิดตางก็
จํากัดความรับผิดภายในวงเงินที่ตนไดจดทะเบียนไว
4.2.1 ความแตกตางระหวางบริษัทจํากัด（股份有限公司）และบริษัทจํากัดความ

รับผิด（有限责任公司）

(1) การจดจัดตั้งบริษัทจํากัดความรับผิดคอนขางจะไมซับซอนเปนเพียงการตกลง
ระหวางหุนสวนดวยกันเอง
(2) การระดมทุนของบริษัทจํากัดสามารถระดมทุนจากสาธารณชนได
(3) จํานวนผูถือหุน บริษัทจํากัดความรับผิดจะประกอบดวยผูถือหุนจํานวน 2 คนขึ้นไป
แตไมเกิน 50 คน สวนบริษัทจํากัดจะไมมีจํากัดจํานวนผูถือหุน
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(4) การโอนหุน ผูถือหุนในบริษัทจํากัดความรับผิดจะโอนหุน (อัตราสวนการลงทุน)
ของตนเองใหแกบุคคลภายนอก มักจะถูกกําหนดเงื่อนไขอยางเขมงวดในขอบังคับของบริษัทจํากัด
ความรับผิด เพราะเปนการรวมลงทุนเนื่องจากเชื่อใจกัน สวนการโอนหุนของผูถือหุนในบริษัทจํากัด
คอนขางจะมีความยืดหยุนเพราะเปนการโอนระหวางผูถือหุน ซึ่งอาจจะไมรูจักกันก็ได แตตองเปนไป
ตามหลักเกณฑของกฎหมาย
(5) หลักฐานการลงทุน สําหรับบริษัทจํากัดความรับผิดจะออกหลักฐานการลงทุน
ใหแกผูถือหุน ซึ่งไมสามารถที่จะโอนเปลี่ยนมือกันได แตหลักฐานการลงทุนของบริษัทจํากัดจะมี
ลักษณะเปนใบหุน สามารถโอนเปลี่ยนมือกันไดคลองกวา
(6) คณะกรรมการของบริษัท บริษัทจํากัดความรับผิด ประกอบดวยผูรวมลงทุนมี
จํานวนจํากัด ผูรวมทุนมักจะดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท อํานาจของกรรมการและอํานาจ
บริหารมักจะไมแยกจากกัน สวนบริษัทจํากัดมีผูถือหุนจํานวนมากและไมกระจุกตัว การเรียกประชุม
กรรมการ การแต ง ตั้ ง กรรมการของบริ ษั ท อาจจะมิ ไ ด แ ต ง ตั้ ง จากผู ล งทุ น มั ก จะแต ง ตั้ ง จาก
บุคคลภายนอกที่มีความสามารถ อํานาจการบริหารมักจะไมกระจุกตัวอยูที่อํานาจของผูลงทุน
(7) งบการเงินของบริษัท งบการเงินของบริษัทจํากัดความรับผิด ซึ่งประกอบดวย
ผูลงทุนมีจํานวนจํากัด เมื่อผานการตรวจสอบจากผูตรวจสอบบัญชีแลว ไมจําเปนตองประกาศให
สาธารณชนทราบ สามารถยื่นตอหนวยงานที่เกี่ยวของไดโดยตรง สวนงบการเงินของบริษัทจํากัดซึ่ง
ประกอบดวยผูถือหุนซึ่งเปนสาธารณชนจํานวนมาก เมื่อผานการตรวจสอบของผูตรวจสอบบัญชีแลว
จะตองประกาศให สาธารณชนทราบ เมื่ อไมมี การโตแ ยงคัดคานจึงจะสามารถยื่นตอหนวยงานที่
เกี่ยวของได
(8) วิสาหกิจทุนตางชาติที่จดทะเบียนเปนบริษัทรวมทุน บริษัทรวมประกอบการหรือ
บริ ษัท ทุน ตา งชาติ โดยหลั กการแล วจะต องปฏิ บั ติต ามกฎหมายวา ดว ยบริษั ท จํ ากั ดของประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนเวนแตกฎหมายของวิสาหกิจประเภทนั้นๆ จะกําหนดไวเปนเฉพาะที่แตกตาง
ไปจากกฎหมายวาดวยบริษัทจํากัดก็ใหบังคับตามกฎหมายวิสาหกิจนั้นๆ
4.2.2 การจดจัดตั้งบริษัทจํากัด
ประเทศจีน

(1) ผูเริ่มกอการจะตองมีอยางนอย 5 คน จํานวนเกินกึ่งหนึ่งจะตองมีถิ่นที่อยูใน
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(2) ขอบังคับของบริษัท ผูเริ่มกอการจะตองรางขอบังคับของบริษัทเสนอที่ประชุม
ใหญของผูถือหุนเพื่ออนุมัติ
(3) ชื่อบริษัทจะตองไมขัดกับขอกฎหมายและกฎระเบียบบริหาร
(4) บริษัทจะตองมีทุนจดทะเบียนและมีสถานที่ประกอบการถาวรและมีเงื่อนไขที่จะ
สามารถประกอบกิจการไดตามที่กฎหมายกําหนด
(5) หากการประกอบธุรกิจของบริษัทจํากัดมีกฎหมายหรือกฎระเบียบกําหนดเงื่อนไข
ตองไดรับอนุญาตหรืออนุมัติจากหนวยงานใดแลว กอนจัดตั้งบริษัท ผูกอการจะตองดําเนินการตาม
กฎระเบียบบริหารของหนวยงานนั้นๆ ใหไดรับใบอนุญาตกอน
(6) เมื่อมีการชําระมูลคาหุนครบตามจํานวนแลว ใหยื่นจดทะเบียนตอหนวยงานที่
เกี่ยวของ ในกรณีที่การจดจัดตั้งบริษัทจํากัดที่ประสงคจะระดมทุนจากบุคคลภายนอก จะตองประชุม
ผูถือหุนของบริษัทและใหกรรมการที่ไดรับเลือกจากที่ประชุมผูถือหุนยื่นจดทะเบียนตอหนวยงานที่
เกี่ยวของภายใน 30 วัน หลังจากไดมีการประชุมผูถือหุนแลว
(7) การลงทุนสามารถลงทุนดวยเงิน ทรัพยสิน สิทธิในทรัพยสินทางปญญา สิทธิใน
การใชที่ดินสําหรับการลงทุนดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาและสิทธิในการใชที่ดินจะตองมีองคกรที่
นาเชื่อถือเปนผูประเมิน โดนเฉพาะการใชสิทธิใ นทรัพยสินทางปญ ญาเปนมูลคาในการลงทุนนั้น
จะตองไมเกินกวารอยละ 20 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด (เวนแตกฎหมายและกฎระเบียบบริหารจะได
กําหนดสิทธิในเทคโนโลยีชั้นสูงไวเปนกรณีพิเศษ) การใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญาลงทุนจะตองจด
ทะเบียนโอนสิทธิใหเปนของบริษัท ทํานองเดียวกันการใชสิทธิในการใชที่ดินเปนการลงทุนก็ตองโอน
สิทธิการใชที่ดินดังกลาวเปนของบริษัทดวย
หุนที่ถือ

(8) เมื่อจดจัดตั้งบริษัทแลว บริษัทจะตองออกใบหุนใหแกผูถือหุนทุกคนตามจํานวน

(9) ขอจํากัดในการโอนหุน ผูเริ่มกอการไมส ามารถที่จะโอนหุนที่ตนถืออยูใหแ ก
บุคคลภายนอกได ภายใน 3 ป นับแตวันกอตั้งบริษัท กรรมการ ผูกํากับและผูจัดการก็ไมสามารถ
โอนหุนของตนเองที่ถืออยูใหแกบุคคลภายนอกไดในระหวางที่รับตําแหนงหนาที่ สําหรับผูถือหุนทั่วไป
สามารถที่จะโอนหุนใหบุคคลภายนอกไดอยางอิสระ
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(10) บริษัทจํากัดความรับผิดสามารถที่จะไปลงทุนในนิติบุคคลอื่นได และจะลงทุน
เกินกวารอยละ 50 ของสินทรัพยสุทธิของบริษัทไมได
(11) บริษัทจํากัดสามารถที่จะตั้งสาขาของบริษัทหรือจะจดจัดตั้งบริษัทลูกขึ้นมาใหม
ก็ได บริษัทจะตองรับผิดชอบในการประกอบกิจการของสาขา แตบริษัทจํากัดไมจําเปนตองรับผิดชอบ
ในกิจการของบริษัทลูก เนื่องจากบริษัทลูกมีสถานภาพเปนนิติบุคคลตางหาก
(12) การจัด สรรกํา ไร เมื่อ บริษ ัท ไดกํา ไรสุท ธิห ลัง หัก ภาษีแ ลว บริษัท จะตอ ง
จัดสรรเงินจํานวนรอยละ 10 ของกําไรสุทธิเขากองทุนสํารองตามที่กฎหมายกําหนด（公积金）
และจัดสรรจํานวนรอยละ 5-10 ของกําไรสุทธิเขากองทุนสาธารณะประโยชน（公益金）
4.2.3 การจดจัดตั้งสาขาของบริษัทตางประเทศในจีน
การจดจัดตั้งสาขาของบริษัทตางประเทศในจีนจะตองทําการยื่นขอจดทะเบียนกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เมื่อไดรับอนุมัติและทําการจดทะเบียนจนไดรับใบประกอบกิจการ（营业执照）
จึงจะดําเนินการได สาขาของบริษัทตางประเทศที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการในประเทศจีนไมมี
ฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายจีน บริษัทตางประเทศจะตองรับผิดชอบในการประกอบกิจการตางๆ
ของสาขาในประเทศจีน เมื่อบริษัทตางประเทศจะยกเลิกสาขาของตน บริษัทตางประเทศจะตอง
รั บ ผิ ด ชอบ ชดใช ชํ า ระหนี้ สิ น ทั้ ง หมดที่ ส าขาได ก อ ให เ กิ ด ขึ้ น ก อ นการชํ า ระหนี้ เ สร็ จ สิ้ น บริ ษั ท
ต า งประเทศไม อ าจที่ จ ะจํ า หน า ยจ า ยโอนทรั พ ย สิ น หรื อ สิ ท ธิ ป ระโยชน ใ ดๆ ของสาขาออกนอก
ประเทศจีนได
4.3 กฎหมายวาดวยการตรวจสอบมาตรฐานสินคาและกักกันโรคพืช
4.3.1 กฎหมายตรวจสอบและกั ก กั น โรคเพื่ อ การนํ า เข า และส ง ออกของประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ในการลงทุนทําการผลิตสินคาหรือผลิตภัณฑใดๆ ในประเทศจีน รวมทั้งการนําเขา
สงออกสินคา ผลิตภัณฑ วัสดุอุปกรณใดๆ เขาสูประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือสงออกจาก
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จะตองอยูภายใตกฎหมายและกฎระเบียบบริหารดังตอไปนี้
- กฎหมายตรวจสอบและกั ก กั น โรคเพื่ อ การนํ า เข า และส ง ออกของประเทศ
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น（中华人民共和国进出口商品检验法） ซึ ่ง ตราโดยสภาผู แ ทน
ประชาชนแหงชาติประกาศใชเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1989 และขอกําหนดวาดวยการบังคับใช
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กฎหมายตรวจสอบและกักกันโรคเพื่อการนําเขาและสงออกซึ่งประกาศโดยสํานักนายกรัฐมนตรี
และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 2005
- กฎห ม าย คุ ณ ภาพผ ลิ ตภั ณ ฑ ข องป ร ะเ ท ศส าธาร ณ รั ฐป ร ะชาชน จี น
（中华人民共和国产品质量法）ตราโดยสภาผูแทนประชาชนแหงชาติประกาศบังคับใชเมื่อ
วันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 1993
- กฎหมายว า ด ว ยการกํ า หนดมาตรฐานของสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
（中华人民共和国标准化法）ตราโดยสภาผูแทนประชาชนแหงชาติประกาศบังคับใชเมื่อวันที่
1 เมษายน ค.ศ. 1989
(1) มาตรฐานสินคาของประเทศจีน แบงออกเปน 4 ประเภท ดังนี้
1) มาตรฐานแหงชาติ (National Standards) ซึ่งแบงเปน 3 ชนิด ไดแก
1.1) มาตรฐานบังคับ ใชสัญลักษณ GB（国家标准）ในกรณีผูที่จําหนาย
สินคาประเภทมาตรฐานบังคับ (Compulsory Standards) จะตองไดรับตราสัญลักษณ CCC (China
Compulsory Certificate) จึงจะนําเขาหรือสงออกหรือจําหนายในประเทศได
สินคาที่ตองมีเครื่องหมายบังคับ CCC มีทั้งสิ้น 21 กลุม
กลุมที่ 1 ลวดและเคเบิ้ล
กลุมที่ 2 สวิตซ แผงวงจรไฟฟา
กลุมที่ 3 อุปกรณเครื่องใชแรงดันไฟฟาต่ํา
กลุมที่ 4 เครื่องกําหนดไฟฟาขนาดเล็ก
กลุมที่ 5 เครื่องมือไฟฟา
กลุมที่ 6 เครื่องเชื่อมโลหะ
กลุมที่ 7 เครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนและที่คลายคลึงกัน
กลุมที่ 8 อุปกรณเครื่องเสียงและวีดีโอ (แตไมรวมอุปกรณปองกันเสียง
สะทอนที่ใชเพื่อการบริการกระจายเสียงและที่ใชในยานยนต)
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กลุมที่ 9 อุปกรณสารสนเทศ
กลุมที่ 10 เครื่องอุปกรณสําหรับใหแสงสวางที่ใชความดันไฟฟาเกิน 36 โวลต
กลุมที่ 11 เครื่องอุปกรณโทรคมนาคมรวม
กลุมที่ 12 ยานพาหนะและอุปกรณเพื่อความปลอดภัย
กลุมที่ 13 ผลิตภัณฑยางลอรถ
กลุมที่ 14 กระจกนิรภัย
กลุมที่ 15 เครื่องจักรทางการเกษตร
กลุมที่ 16 ถุงยางอนามัย
กลุมที่ 17 เครื่องมือทางการแพทย
กลุมที่ 18 อุปกรณผจญเพลิง
กลุมที่ 19 อุปกรณสัญญาณกันขโมย
กลุมที่ 20 อุปกรณเครือขายสัญญาณไรสาย
กลุมที่ 21 วัสดุในการตกแตงและออกแบบภายในอาคาร
1.2) มาตรฐานสมั ค รใจ ใช สั ญ ลั ก ษณ GB/ T（推荐性国家标准）
ในกรณีผูที่จําหนายสินคาประเภทมาตรฐานสมัครใจ (Recommended Standards) จะสามารถใช
สัญลักษณ CQC ไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
1.3) มาตรฐานชี้แนะ ใชสัญลักษณ GB/ Z （指导性国家标准）
ตัวอยางเชน

2) มาตรฐานอุตสาหกรรม (Professional Standards) ซึ่งแบงเปนหลายชนิด
2.1) ใชสัญลักษณ HG ใชกับสินคาในกลุมยางลอพาหนะ
2.2) ใชสัญลักษณ QC ใชกับสินคาในกลุมยานยนต
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3) มาตรฐานทองถิ่น (Local Standards)
ในกรณีที่ไ มมีม าตรฐานแหงชาติหรือมาตรฐานอุตสาหกรรมรองรับสินคา
แประเภทใด สํานักกํากับดานคุณภาพและเทคนิคในระดับมณฑลสามารถออกมาตรฐานทองถิ่นเพื่อ
ใชกับสินคาที่นําเขามาจําหนายในทองถิ่นนั้นๆ ได ซึ่งแบงออกเปนมาตรฐานบังคับของทองถิ่น และ
มาตรฐานสมัครใจทองถิ่น
4) มาตรฐานวิสาหกิจ (Enterprise Standards)
ในกรณีที่ไมมีมาตรฐานแหงชาติมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานทองถิ่น
รองรับ สมาคมวิสาหกิจตางๆ จะกําหนดมาตรฐานขึ้นใชกับวิสาหกิจที่เปนสมาชิกภายในหนวยงาน
นั้นๆ ได เชน สัญลักษณมาตรฐานวิสาหกิจ
ทองตลาด

(2) การตรวจสอบมาตรฐานของสินคาในการนําเขาหรือสงออกหรือจําหนายใน

ในการทําสัญญาสั่งซื้อสินคาหรือวาจางผลิตสินคาในประเทศจีนเพื่อสงออก หรือ
การขายสินคาหรือรับจางผลิตสินคาเพื่อนําเขาไปยังประเทศจีน ในสัญ ญาจะตองระบุขอกําหนด
เกี่ยวกับมาตรฐานสินคาใหชัดเจน มิฉะนั้นอาจจะเกิดปญหาขอพิพาทเกี่ยวกับมาตรฐานสินคาจนเปน
อุปสรรคตอการประกอบการคาหรือผลิตสินคาได ตามกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ไดวางหลักเกณฑการตรวจสอบมาตรฐานสินคาไวดังนี้
1) สิ น ค า ที่ ก ฎหมายหรื อ กฎระเบี ย บบริ ห ารได กํ า หนดมาตรฐานบั ง คั บ หรื อ
มาตรฐานการตรวจสอบไว ให ต รวจสอบตามที่ ก ฎหมายหรื อ กฎระเบี ย บบริ ห ารกํ า หนดไว อ ย า ง
เครงครัด
2) สินคาใดที่กฎหมายหรือกฎระเบียบบริหารมิไดกําหนดมาตรฐานบังคับหรือ
มาตรฐานการตรวจสอบไวใหตรวจสอบตามมาตรฐานที่ระบุในสัญญาการคาระหวางประเทศ กรณี
มีการตกลงซื้อขายตามตัวอยางสินคาที่กําหนดใหทําการตรวจสอบตามตัวอยางสินคานั้น
3) สินคาใดที่กฎหมายหรือกฎระเบียบบริหารไดกําหนดมาตรฐานบังคับหรือ
มาตรฐานการตรวจสอบอั นพึ งปฏิ บัติไว แต ม าตรฐานดั งกลาวต่ํา กว ามาตรฐานที่ร ะบุไวใ นสัญ ญา
การคา ระหวา งประเทศ ใหตรวจสอบตามมาตรฐานที่ระบุในสัญญาการคาระหวางประเทศ กรณีมี
การตกลงซื้อขายตามตัวอยางสินคาที่กําหนด ใหทําการตรวจสอบตามตัวอยางสินคานั้น
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4) สินคาใดที่กฎหมายหรือกฎระเบียบบริหารมิไดกําหนดมาตรฐานบังคับหรือ
มาตรฐานการตรวจสอบไวและสัญญาการคาระหวางแประเทศก็มิไดกําหนดมาตรฐานการตรวจสอบ
หรื อ กํ า หนดไว แ ต ไ ม ชั ด เจน ให ต รวจสอบตามมาตรฐานของประเทศผู ผ ลิ ต หรื อ ตามมาตรฐานที่
สํานักงานควบคุมการตรวจสอบสินคาของหนวยงานรัฐบาลจีนไดกําหนดไว
(3) หนาที่ของผูผลิตสินคา
1) ผูผลิตจะตองผลิตสินคาใหมีคุณภาพและไมกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกาย
และทรั พ ย สิ น ของผู บ ริ โ ภค และจะต อ งได ม าตรฐานตามที่ ก ฎหมายว า ด ว ยความปลอดภั ย ของ
สุขพลานามัยและทรัพยสินของประชาชนกําหนด จะตองไดมาตรฐานตามที่ปรากฏในคําโฆษณาหรือ
คําแนะนําหรือตัวอยางที่บงบอกถึงลักษณะสินคา
2) สัญลักษณหรือขอความบนหีบหอผลิตภัณฑ จะตองปรากฏหนังสือรับรองวา
ผลิตภัณฑไดผานการตรวจสอบคุณภาพแลว จะตองปรากฏชื่อผลิตภัณฑ ชื่อผูผลิตและสถานที่ผลิตที่
เปนภาษาจีน จะตองปรากฏจํานวน ปริมาณและชื่อขององคประกอบของผลิตภัณฑที่ชัดเจนเปน
ภาษาจีน นอกจากนี้จะต องปรากฏวั น เวลาผลิตและวันหมดอายุ การใชผ ลิตภัณฑเปนภาษาจีน
จะตองปรากฏขอกํ าหนดหรื อเงื่อนไขการใช ผ ลิ ตภั ณฑ เปนภาษาจี น จะต องปรากฏคําเตื อนเป น
ภาษาจีนเกี่ยวกับภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นตอสุขภาพ ชีวิต รางกายและทรัพยสินอันเนื่องมาจาก
การใชผลิตภัณฑ
3) ผู ผ ลิ ต จะต อ งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามกฎ “สามรั บ ผิ ด ชอบกั บ หนึ่ ง ชดใช ”
กล าวคื อ รั บผิ ดชอบซ อ มแซมถ าผลิ ตภั ณ ฑ บ กพร อง รั บ ผิ ดชอบเปลี่ ย นแปลงถ าซ อมแซมแลว ไม
สามารถใชการไดตามปกติ รับผิดชอบรับคืนกรณีเปลี่ยนผลิตภัณฑใหมแลวผลิตภัณฑก็ยังไมสามารถ
ใชงานไดตามปกติและหนึ่งชดใชหมายถึง ชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผูบริโภคอันเนื่องมาจากการ
ใชผลิตภัณฑตามปกติและเกิดความเสียหายแกผูบริโภค
4.3.2 กฎหมายการคาระหวางประเทศ
กฎหมายการคาระหวางประเทศของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน（中华人民
共和国外贸法）ตราโดยสภาผูแทนประชาชนแหงชาติเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1994 และ
บังคับใชเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1994 มีการปรับปรุงแกไขในวันที่ 6 เมษายน ค.ศ. 2004 และ
บังคับใชในวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2004
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(1) สาระของกฎหมายการคาระหวางประเทศ
1) ผู ที่ จ ะประกอบการค า ระหว า งประเทศ （对外贸易经营者）จะเป น
บุคคล องคกรหรือนิติบุคคลใดก็ไดที่ไดจดทะเบียนไวกับหนวยงานของสํานักนายกรัฐมนตรี (กระทรวง
พาณิชย) โดยมีวัตถุประสงคที่จะประกอบการคาระหวางประเทศ เมื่อไดจดทะเบียนไวแลวจะตองทํา
การจดแจ ง เป น หลั ก ฐานไว กั บ หน ว ยงานกํ า กั บ การค า ระหว า งประเทศของสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี
(กรมศุลกากร) ผูประกอบการคาระหวางประเทศสามารถนําเขาหรือสงออกสินคาไดตามปกติ เวนแต
จะมีกฎหมายหรือกฎระเบียบกําหนดใหสินคาบางประเภทอยูภายใตการควบคุมการคาโดยรัฐวิสาหกิจ
ซึ่งหนวยงานภายใตสังกัดนายกรัฐมนตรีจะประกาศ ใหสาธารณชนทราบและอาจมีการแกไขเปน
ระยะๆ
技术进出口）

2) การนําเขาสงออกสินคาและการนําเขาสงออกเทคโนโลยี（货物进出口与
2.1) การนําเขาสงออกสินคาหรือเทคโนโลยี

การนําเขาสงออกสินคาหรือเทคโนโลยีสามารถกระทําไดอยางเสรี เวนแต
จะไดมีกฎหมายหรือกฎระเบียบบริหารไดบัญญัติไวหรือกําหนดไวเปนอยางอื่น ซึ่งภายใตสถานการณ
ที่จําเปน ในกรณีที่ตองมีการกํากับการประเมินการนําเขาหรือสงออก หนวยงานภายใตสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีสามารถกําหนดหรือประกาศรายชื่อ สิน คา ที่ส ามารถนํา เขา สง ออกอยา งเสรีบ าง
ประเภทใหอ ยูภ ายใตห ลัก เกณฑก ารอนุญ าตโดยอัต โนมัติไ ด（自动许可）ในการนําเขาหรือ
สงออกสินคาที่อยูในรายชื่อการอนุญาตโดยอัตโนมัตินั้น ผูสงสินคาและผูรับสินคาจะตองยื่นคํารอง
ขอการอนุญาตโดยอัตโนมัติกอนที่จะทําพิธีศุลกากรออกสินคา
2.2) การนําเขาหรือสงออกเทคโนโลยี
การนํ า เข า หรื อ ส ง ออกเทคโนโลยี ส ามารถกระทํ า ได อ ย า งเสรี เ ช น กั น
แตทุกครั้งที่จะทําการนําเขาหรือสงออกเทคโนโลยี ผูเกี่ยวของจะตองจดแจงสัญญาที่เกี่ยวกับการ
ถายโอนเทคโนโลยีตอหนวยงานกํากับการคาระหวางประเทศของสํานักนายกรัฐมนตรีไวเปนหลักฐาน
หากมิไดจดแจงไวเปนหลักฐานแลว อาจจะเปนอุปสรรคตอการโอนเงินเขาออกระหวางประเทศได

98

คูมือการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําป 2560
2.3) ระบบใบอนุญาตหรือระบบโควตา
ภายใตสถานการณที่จําเปนรัฐบาลสามารถจํากัดหรือสั่งหามการนําเขา
หรือสงออกซึ่งสินคาหรือเทคโนโลยีได ในการนําเขาหรือสงออกสินคาหรือเทคโนโลยีที่กฎระเบียบ
บริหารจํากัดหรือสั่งหามนั้น ผูนําเขาหรือสงออกจะตองไดรับใบอนุญาตหรือนําเขาสงออกภายใต
จํานวนโควตาที่ไดรับอนุมัติเทานั้น
3) การคาบริการระหวางประเทศ
ประเทศสาธารณประชาชนจีนจะปฏิบัติตอภาคีหรือสมาชิกในสนธิสัญญาที่
ประเทศจีนไดเขาเปนภาคีหรือสมาชิกไวในดานการเขาสูตลาดและในดานการคาบริการระหวาง
ประเทศบนหลักประติบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment)（国民待遇）ตามพันธะหรือคํา
รับรองที่จีนไดใหไวในสนธิสัญญาหรือขอตกลงระหวางประเทศ
ภายใต ส ถานการณ ที่ จํ า เป น รั ฐ บาลสามารถจํ า กั ด หรื อ สั่ ง ห า มกิ จ การที่
เกี่ยวของกั บการคาบริการระหวางประเทศได ซึ่งจะมีการประกาศขอกําหนดหรือปรับปรุงแกไข
ขอกําหนดรายการการเขาสูตลาดและการคาบริการระหวางประเทศใหแกสาธารณชนทราบเปน
ระยะๆ
4) การคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวของกับการคาระหวางประเทศ
กรณีที่มีการนําเขาสินคาที่มีการละเมิดทรัพยสินทางปญญาและเปนภัยตอ
ความเปนระเบียบวินัยของการคาระหวางประเทศ หนวยงานของสํานักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับ
การกํากับการคาระหวางประเทศสามารถกําหนดมาตรการหามการนําเขาสินคาที่ละเมิดทรัพยสินทาง
ปญญาภายใตระยะเวลาใดเวลาหนึ่งได
หากเกิดกรณีผูทรงสิทธิทางทรัพยสินทางปญญากําหนดเงื่อนไขการอนุญาตให
ใชสิทธิดวยการจํากัดขอโตแยงความมีผลบังคับใชของสิทธิ หรือ กําหนดเงื่อนไขบังคับใหผูรับอนุญาต
ตองรับการอนุญาตใชสิทธิอยางเบ็ดเสร็จโดยไมมีเงื่อนไข หรือกําหนดเงื่อนไขสัญญาในลักษณะที่เปน
การบังคับใหผูรับอนุญาตตองปฏิเสธการรับอนุญาตจากบุคคลอื่นในลักษณะที่เปนการกีดกันทาง
การคาอยางหนึ่งอยางใด และพฤติกรรมดังกลาวเปนภัยตอความเปนระเบียบวินัยของการแขงขัน
อยางเปนธรรมทางการคาระหวางประเทศแลว หนวยงานกํากับการคาระหวางประเทศของสํานัก
นายกรัฐมนตรีสามารถกําหนดมาตรการที่จําเปนเพื่อขจัดหรือยับยั้งพฤติกรรมนั้นได
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หากประเทศหรือเขตเศรษฐกิจภูมิภาคใดมิไดใหความคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญาแกบุคคล องคกรหรือนิติบุคคลใดๆ ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตามหลักปฏิบัติเยี่ยง
คนในชาติหรือไมสามารถใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญาของสินคา เทคโนโลยีหรือบริการที่มี
แหล ง กํ า เนิ ด จากประเทศสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น อย า งเต็ ม ที่ แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพแล ว สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีสามารถออกมาตรการที่จําเปนเพื่อใชบังคับกับการคาของประเทศหรือเขตภูมิภาคนั้นๆ
เปนการตอบโตได นอกจากนี้หนวยงานกํากับการคาระหวางประเทศของสํานักนายกรัฐมนตรียัง
สามารถอาศัยอํานาจตามกฎหมายนี้ กฎหมายอื่นหรือกฎระเบียบบริห ารอื่น รวมทั้งขอตกลงใน
สนธิสัญญาหรือขอตกลงระหวางประเทศที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนภาคีหรือสมาชิกอยู
ดวยทําการออกมาตรการที่จําเปนเพื่อใชบังคับกับการคาของประเทศหรือเขตเศรษฐกิจภูมิภาคนั้นๆ
ไดอีกดวย
5) ความเปนระเบียบวินัยของการคาระหวางประเทศ
การคาระหวางประเทศจะตองไมมีพฤติกรรมดังนี้
5.1) หามมิใหมีพฤติกรรมอันเปนการผูกขาดที่เปนการฝาฝนบทบัญญัติของ
กฎหมายหรือขอกําหนดของกฎระเบียบบริหาร
5.2) หามมิใหมีพฤติกรรมอันเปนการแขงขันที่ไมเปนธรรม การกําหนดราคา
สินคาต่ํากวาปกติโดยไมมีเหตุผล หรือ การสมรูรวมคิดในหารประมูล (ฮั้วประมูล) หรือ การโฆษณา
ด ว ยข อ ความอั น เป น เท็ จ หรื อ การให สิ น บนทางการค า (การให ป ระโยชน ที่ ผู รั บ ไม ไ ด บั น ทึ ก ใน
งบการเงินของตนเอง) เปนตน
5.3) หามมิใหมีพฤติกรรมดังตอไปนี้
- การปลอมหรือเลียนเครื่องหมายแหลงกําเนิดสินคา ปลอมเลียนหรือ
จําหนายจายโอน ซึ่งใบรับรองแหลงกําเนิดสินคา ใบอนุญาตนําเขาสงออก หนังสือรับรองโควตาหรือ
เอกสารรับรองอื่นใดที่เกี่ยวของกับการนําเขาสงออก
- หลอกลวงการคืนภาษีสงออก
- ลักลอบหนีภาษี
- หลบหลีกหรือหลีกเลี่ยงการตรวจโรค การทดสอบ การรับรองตาม
บทบัญญัติของกฎหมายหรือขอกําหนดของกฎระเบียบบริหาร
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- พฤติ ก รรมอื่ น ใดอั น เป น การฝ า ฝ น บทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายหรื อ
ขอกําหนดของกฎระเบียบบริหาร
(2) สาระของกฎหมายการคาชายแดน
การคาชายแดนของประเทศสาธารณรัฐประชาชาชนจีน หมายถึงการทําการคา
ของผูประกอบการของประเทศที่มีชายแดนติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (การคาชายแดน
ระหวางประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชาชนจีนถือเปนการคาระหวางประเทศมิใชการคา
ชายแดน เพราะประเทศไทยและประเทศจีนไมมี เขตแดนที่ติดกัน) การค าชายแดนของประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมายการคา ระหวา งประเทศและประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการคาชายแดนฉบับแกไขเพิ่ม เติม ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 2008
สาระสําคัญของการคาชายแดน
2.1) รูปแบบการคาชายแดน
(ก) ตลาดการคาระหวางคนพื้นที่ชายแดนสองฝง เปนตลาดการคาที่ทางการ
จีนอนุญาตเปดใหค นพื้นที่ชายแดนทั้งสองฝงเขามาทําการคาขายในจุดหรือบริเวณที่กําหนดโดย
ปกติแลวจะอยูหางจากพรมแดนไมเกิน 20 กิโลเมตร การซื้อขายในแตละคราวหามมิใหซื้อขายเปน
จํานวนเงินหรือจํานวนสินคาเกินกวาที่กําหนด รัฐบาลมณฑลและเขตปกครองตนเองที่มีพื้นที่ชายแดน
ติดกับตางประเทศจะเปนผูรับผิดชอบในการควบคุมตลาดการคาชายแดนใหปฏิบัติเปนไปดวยความ
เรียบรอย
(ข) การคาชายแดนขนาดยอม ไดแก การคาที่ทางการเปดใหมีการคาขาย
เล็กๆ นอยๆ ตามดานชายแดนทางบก ซึ่งอยูในเขตปกครองตนเองของอําเภอชายแดนหรือเทศบาล
ชายแดน วิสาหกิจที่ไดรับอนุญาตใหประกอบการคาชายแดนโดยผานดานชายแดนสามารถเขาไป
ติดตอคาขายกับผูประกอบการในเขตชายแดนของประเทศเพื่อนบานได หนวยงานของกระทรวง
พาณิชยเปนผูกําหนดนโยบายและหลักเกณฑการควบคุมการคาชายแดนขนาดยอม
2.2) การเก็บภาษีนําเขาและภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการคาชายแดน
(ก) นับแตวันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 2008 ใชนโยบายเปลี่ยนจากเดิมที่เรียก
เก็บภาษีนําเขาครึ่งหนึ่งของอัตราภาษีการคาปกติเปนวิธีจายเปนรายการแทน

101

คูมือการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําป 2560
(ข) นั บ แต วั น ที่ 1 พฤศจิ ก ายน ค.ศ. 2008 รั ฐ บาลได ป รั บ เพิ่ ม โควตา
นําสินคาเขาที่ไดรับการยกเวนภาษีใหกับประชาชนที่อยูชายแดน โดยปรับเพิ่มโควตาสําหรับเครื่องใช
ในชีวิตประจําวันของประชาชนที่อาศัยอยูชายแดนใหเปนวันละ 8,000 หยวนตอคนตอครั้ง
ขนาดยอม

2.3) การควบคุมการเรียกเก็บภาษีนําเขาและภาษีสงออกในพื้นที่การคาชายแดน

(ก) วิสาหกิจใดที่ตองการดําเนินการคาในพื้นที่การคาชายแดนขนาดยอม
จะตองยื่นขอรับใบอนุญาตตอหนวยงานของมณฑลหรือเขตปกครองตนเองที่มีพื้นที่ชายแดนติดกับ
ประเทศเพื่อนบาน
(ข) รายชื่อวิสาหกิจที่ไดรับอนุญาตใหประกอบการคาในเขตการคาชายแดน
ขนาดยอมที่ไดรับอนุมัติจากรัฐบาลทองถิ่นนั้น จะตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงพาณิชยกอน
จึงจะประกอบกิจการได
4.4 กฎหมายวาดวยการควบคุมการปริวรรตเงิน ตราตางประเทศของประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน
กฎหมายว า ด ว ยการควบคุ ม การปริ ว รรตเงิ น ตราต า งประเทศของประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน ออกโดยคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มกราคม ค.ศ. 1996 และไดมีการแกไข
ครั้งลาสุดและบังคับใชในวันที่ 5 สิงหาคม ค.ศ. 2008
นักลงทุนที่ไปลงทุนหรือทําการคากับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความจําเปนตอง
โอนเงินลงทุนเขาไปในประเทศจีนและในระหวางการลงทุนอาจจะมีการสั่งซื้อสินคา วัสดุอุปกรณจาก
ตางประเทศหรือสงออกผลิตภัณฑที่ไดจากการลงทุนออกนอกประเทศจีน รวมทั้งเมื่อผลประกอบการ
ไดกําไรจะตองสงปนผลกําไรกลับประเทศไทย ในกิจการดังกลาวขางตนจําเปนจะตองเกี่ยวของกับการ
โอนเงินตราจากตางประเทศเขาสูประเทศจีนและโอนเงิน RMB ของจีนออกนอกประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน รวมทั้งเกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ ซึ่งกิจการดังกลาวจะตองอยู
ภายใตบังคับของกมว าดวยการควบคุม การปริวรรตเงินตราตางประเทศของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 1996 รวมทั้ง “กฎระเบียบการควบคุม
ปริวรรตเงินตราตางประเทศสําหรับวิสาหกิจทุนจีน วิสาหกิจทุนตางชาติและวิสาหกิจรวมทุน รวม
ประกอบการระหว า งชาวจี นและชาวต างชาติ ” และ “ระเบี ย บการควบคุ ม การปริ ว รรตเงิ นตรา
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ตางประเทศสําหรับองคการตางประเทศประจําประเทศจีนและคนตางชาติในองคการตางประเทศ
ประจําประเทศจีน”
ซึ่งสาระสําคัญของกฎหมายและกฎระเบียบบริหารดังกลาวมีดังนี้
(1) นักลงทุนตางชาติที่โอนเงินลงทุนเขาประเทศจีนหรือวิสาหกิจทุนตางชาติที่กูยืมเงิน
จากตางประเทศเพื่อในกิจการลงทุนตามวัตถุประสงคของบริษัท จะตองจดแจงตอสํานักงานควบคุม
เงินตราตางประเทศ
(2) หนวยงาน (รัฐวิสาหกิจ) หรือองคกรธุรกิจ (วิสาหกิจทุนจีน วิสาหกิจทุนตางชาติ
วิ ส าหกิ จ ร วมทุ นหรื อ ร ว มประกอบการระหว า งชาวจี นกั บ คนต า งชาติ) ที่ ประกอบกิ จการภายใน
ประเทศจี น จะต อ งจดแจ ง รายการเกี่ ย วกั บ หนี้ ต า งประเทศที่ กู ยื ม เงิ น มาเพื่ อ ประกอบกิ จ การ
ในประเทศจีนตอสํานักควบคุมเงินตราตางประเทศ
(3) ผูสงออกหรือผูนําเขาสินคาระหวางประเทศจีนกับตางประเทศจะตองแจงรายการ
เกี่ยวกับเงินที่ไดรับชําระเปนคาสินคาที่สงออกหรือเงินที่ตองชําระเปนคาสินคาที่นําเขาตอสํานักงาน
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
(4) ในกรณี วิส าหกิ จ ทุน ต างชาติ ห รื อ วิ ส าหกิจ ร วมทุ นหรื อร ว มประกอบการระหว าง
ชาวจีนกับคนตางชาติไดเลิกกิจการและไดดําเนินการชําระการบัญชี พรอมทั้งชําระภาษีและปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบบริหารที่เกี่ยวของครบถวยเรียบรอยแลว ผูลงทุนตางชาติสามารถนําเงินตราสกุลเงิน
หยวนที่ ไ ด จ ากการเลิ ก กิ จ การ (เงิ น ลงทุ น และป น ผล) ขายให แ ก ธ นาคารที่ ไ ด รั บ มอบหมายจาก
สํานักควบคุมเงินตราตางประเทศเพื่อขออนุมัตินําเงินตราตางประเทศที่ไดจากการขายโอนกลับคืนไป
ยังตางประเทศหรือนําออกนอกประเทศจีนได
(5) วิสาหกิจทุนจีนหรือวิสาหกิจรวมทุนรวมประกอบการระหวางชาวจีนกับชาวตางชาติ
หากมี ค วามประสงค ที่ จ ะไปลงทุ น ยั ง ต า งประเทศ จะต อ งยื่ น คํ า ขอต อ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง
(กรมพาณิ ช ย ข องมณฑล) เพื่ อ ขออนุ ญ าตไปลงทุ น โครงการในต า งประเทศ โดยจะต อ งแนบ
วัตถุประสงคและรายละเอียดของโครงการประกอบคําขอ เมื่อไดรับอนุมัติจากหนวยงานดังกลาวแลว
สามารถที่จะยื่นคําขอโอนเงินลงทุนไปยังตางประเทศตอสํานักงานควบคุมเงินตราตางประเทศไดโดย
สํานักงานเงินตราตางประเทศจะมอบหมายใหธนาคารผูยื่นคําขอเปดบัญชีไวเปนผูสอบถามรวบรวม
หลักฐานประกอบการพิจารณาโดยผูยื่นคําขอจะตองมีหลักฐานแสดงถึงรายละเอียดของโครงการที่ไป
ลงทุนรายละเอียดของการใชเงินจํานวนที่โอนออกไปและแผนการดําเนินธุรกิจของโครงการที่ไปลงทุน
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ใหแกธนาคารเมื่อธนาคารไดรับขอมูลครบถวนแลวก็จะเสนอสํานักงานควบคุมปริวรรตเงินตราออก
หนังสืออนุมัติใหโอนเงินออกนอกประเทศไดตอไป
(6) พฤติกรรมที่ถือวาเปนการกระทําความผิดเกี่ยวกับการลักลอบคาเงินตราตางประเทศ
(ก) รัฐวิสาหกิจจีนที่นําเงินตราตางประเทศไปเก็บไวในตางประเทศ
(ข) ผูประกอบการในประเทศจีนเมื่อไดรับเงินตราตางประเทศเปนการชําระหนี้แลว
ไมนําเงินตราตางประเทศที่ไดจากการทําธุรกิจขายใหแกธนาคารที่ไดรับมอบหมายใหประกอบกิจการ
เงินตราตางประเทศตามระเบียบที่กฎหมายกําหนด (เวนแตจะไดรับอนุญาตใหเปดบัญชีเงินตรา
ตางประเทศ)
(ค) ผูประกอบการในประเทศจีนโอนหรือนําเงินตราตางประเทศออกนอกประเทศ
หรือสงธนาณัติไปยังตางประเทศโดยไมไดรับอนุญาต
(7) พฤติกรรมที่เปนความผิดเกี่ยวกับการเก็งกําไรในการซื้อขายเงินตราตางประเทศ
(ก) ผูประกอบการนําเงินสกุลหยวนไปชําระ (รวมทั้งวิธีการหักทอนดวยของหรือ
สินคา) กับเงินกูยืมจากตางประเทศที่พึงชําระเปนเงินตราตางประเทศหรือนําไปชําระหนี้อื่นๆ ที่
คลายคลึงกัน
(ข) ผูประกอบการในประเทศจีนใชเงินสกุลหยวนชําระคาใชจายหรือชําระหนี้ใดๆ ใน
ประเทศแทนบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดแลวใหบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจายเงินตราตางประเทศคืน
ใหกับตน
(ค) ผู ล งทุ น ต า งชาติ ใ ช เ งิ น สกุ ล หยวนหรื อ ทรั พ ย สิ น ที่ ไ ด ใ นประเทศไปลงทุ น ใน
โครงการภายในประเทศโดยไมไดรับอนุญาต
(ง) บุคคลใดซื้อเงินตราตางประเทศจากธนาคารที่ไดรับมอบหมายโดยแสดงหลักฐาน
สัญญาและเอกสารทางการคาที่เปนเท็จหรือไมอาจมีผลบังคับตามกฎหมายไดตอเจาหนาที่ธนาคารที่
ไดรับมอบหมาย
(จ) พฤติกรรมอื่นใดที่มีลักษณะเปนการเก็งกําไรในการซื้อขายเงินตราตางประเทศ
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4.5 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา
4.5.1 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
(1) กฎหมายแพงหลักทั่วไปของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน（中华人民共和国
民法通则）ซึ่งตราโดยสภาผูแทนประชาชนแหงชาติ มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1987
ปรับปรุงแกไขครั้งลาสุดและบังคับใชในวันที่ 27 สิงหาคม ค.ศ. 2009
(2) กฎหมายเครื่องหมายการคาของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน（中华人民共和国
商标法）ซึ่งตราโดยสภาผูแทนประชาชนแหงชาติ มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1983 และ
มีการปรับปรุงแกไขครั้งลาสุดและมีผลบังคับใชในวันที่ 30 สิงหาคม ค.ศ. 2013
(3) กฎหมายสิท ธิบัต รของประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน （中华人民共和国
专利法）ซึ่งตราโดยสภาผูแทนประชาชนแหงชาติ มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 1985
และปรับปรุงแกไขครั้งลาสุดและบังคับใชในวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2009
(4) กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน（中华人民共和国著作
权法）ซึ่งตราโดยสภาผูแทนประชาชนแหงชาติ มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 1991 และ
ปรับปรุงแกไขครั้งลาสุดและบังคับใชในวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2010
(5) กฎหมายตอตานการแขงขันที่ไมเปนธรรมของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
（中华人民共和国反不正当竞争法）ซึ่งตราโดยสภาผูแทนประชาชนแหงชาติ มีผลบังคับใช
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 1993
(6) กฎหมายคุณ ภาพผลิตภัณ ฑข องประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน（中华人民
共和国产品质量法）ซึ่ ง ต ร า โ ด ย ส ภ า ผู แ ท น ป ร ะ ช า ช น แ ห ง ช า ติ มี ผ ล บั ง คั บ ใ ช
เมื่อวันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 1993
(7) ขอกําหนดเกี่ยวกับศุลกากรวาดวยการคุมครองทรัพยสินทางปญญาของประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน（中华人民共和国知识产权海关保护条例）ซึ่งตราโดยสภาผูแทน
ประชาชนแหงชาติ มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1995
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(8) กฎหมายอาญาของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน（中华人民共和国刑法）
ซึ่งตราโดยสภาผูแทนประชาชนแหงชาติ มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1997 และปรับปรุง
แกไขครั้งลาสุดและบังคับใชในวันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 2015
ภาคีดวย

(9) สนธิสัญญาที่เกี่ยวกับกับทรัพยสินทางปญญาที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเปน
(ก) สนธิสัญญากรุงปารีส（巴黎公约）(Paris Convention)

(ข) ขอตกลงกรุงแมดดริดที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายระหวางประเทศ
（商标国际注册马德里协定）( The Madrid Agreement Concerning The International
Registration of Marks)
(ค) สนธิ สั ญ ญากรุ ง เบอร น เพื่ อ การคุ ม ครองงานด า นวรรณกรรมและศิ ล ปกรรม
（保护文学艺术作品伯尔尼公约）( The Berne Conventional for the Protection of
literary and Artistic Works)
Convention)

(ง) สนธิสัญญาลิขสิทธิ์โลก（世界版权公约） (The Universal Copyright

(จ) สนธิสัญญาความรวมมือดานสิทธิบัตร（专利合作条约）(The Patent
Corporation Treaty)
(ฉ) ขอตกลงที่เกี่ยวของกับองคกรการคาโลก (TRIPS Agreement of the WTO)
4.5.2 การขอคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาตามกฎหมาย
(1) การขอคุมครองเครื่องหมายการคา
เจาของเครื่องหมายการคา หากประสงคที่จะไดรับความคุมครองเครื่องหมาย
การคาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจะตองมอบหมายใหสํานักงานตัวแทนที่มีสิทธิในการจด
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศของจีนเปนผูยื่นคํารองขอจดทะเบียนตอกรมเครื่องหมายการคา
ของประเทศจีนหรือจะอาศัยขอตกลงกรุงแมดดริดฯ ดวยการยื่นคํารองขอจดทะเบียนระหวางประเทศ
ต อ แผนกระหว า งประเทศขององค ก ารทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาโลกเพื่ อ ขยายการคุ ม ครองสิ ท ธิ ใ น
เครื่องหมายการคาของตนใหครอบคลุมถึงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
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(2) การขอคุมครองสิทธิบัตร
เจาของหรือผูคิดคนสิ่งประดิษฐใหมๆ หากประสงคที่จะไดรับความคุมครองสิทธิ
ในสิทธิบัตรในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจะตองมอบหมายใหสํานักงานตัวแทนที่มีสิทธิในการ
จดสิท ธิบัตรระหว างประเทศของจี นเป นผู ยื่นคํารองขอจดทะเบียนตอกรมสิท ธิบัตรของประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนหรืออาศัยขอกําหนดของสนธิสัญญาความรวมมือดานสิทธิบัตรยื่นคํารองขอ
จดสิทธิบัตรตอประเทศที่กําหนดพรอมทั้งรองขอใหมีผลตอการจดสิทธิบัตรในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนดวย
(3) การขอคุมครองลิขสิทธิ์
เจาของหรือผูสรางสรรคงานที่มีสัญชาติหรือถิ่นที่อยูถาวร หรือสถานที่ที่มีการ
เผยแพรงานสูสาธารณชนครั้งแรกของประเทศที่เปนสมาชิกของ “สนธิสัญญากรุงเบอรนฯ” หรือ
“สนธิสัญญาลิขสิทธิ์โลก” ยอมไดรับความคุมครองลิขสิทธิ์ของตนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ตาม “ข อ กํ า หนดว า ด ว ยการปฏิ บั ติ ต ามสนธิ สั ญ ญาลิ ข สิ ท ธิ์ ร ะหว า งประเทศ” ของจี น ซึ่ ง ใน
ขณะเดียวกันเจาของหรือผูสรางสรรคงานดังกลาวจะจดแจงขึ้นทะเบียนตอ “ศูนยคุมครองลิขสิทธิ์”
ของกรมลิขสิทธิ์ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ไดตามแตจะสมัครใจ
4.5.3 การปกปองคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาตามกฎหมาย
(1) กรณีเครื่องหมายการคาถูกละเมิด
เมื่อเจาของเครื่องหมายการคาถูกละเมิดดวยการปลอมหรือเลียนเครื่องหมาย
การคาของตนโดยไมไดรับอนุญาต เจาของเรื่องหมายการคาสามารถแตงตั้งใหสํานักผูแทนที่มีสิทธิ
อํานาจจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศของจีนเปนผูทําการยื่นคํารองตอหนวยงาน
บริห ารการพาณิช ยกรรมและอุต สาหกรรม （工商局）ระดับอําเภอ（县级）ขึ้นไปได หรือ
เจาของเครื่องหมายการคาที่ถูกละเมิดจะยื่นฟองเปนคดีตอศาลประชาชนชั้นกลาง（中级法院）
หรือศาลประชาชนชั้นสูง（高级法院）(ขึ้นอยูกับจํานวนมูลคาที่ฟองรอง) ไดโดยตรง
ในการยื่นคํารองตอฝายบริหารหรือการยื่นฟองตอศาล ผูที่มอบอํานาจหรือยื่น
ฟองจะตองเป นเจาของเครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนเทานั้น สวนผูรับอนุญาตใหใชสิทธิใ น
เครื่องหมายการคาตามสัญญา ยอมไมมีสิทธิยื่นคํารองหรือยื่นฟองในประเด็นขอพิพาทที่เกี่ยวกับการ
ปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการคาแตอยางใด
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ในกรณี ที่ เ กิ ด การละเมิ ด เครื่ อ งหมายการค า ขึ้ น ในระหว า งที่ มี ก ารยื่ น ขอจด
เครื่องหมายการคา ผูยื่นคํารองหรือคําฟองจะตองแสดงหลักฐานการรับคํารองขอจดเครื่องหมาย
การคามาพรอมกับคํารองขอหรือคําฟองดวย
(2) กรณีสิทธิบัตรถูกละเมิด
เมื่อเจาของสิทธิบัตรถูกบุคคลภายนอกละเมิดขอถือสิทธิของสิทธิบัตรที่ตนไดจด
ทะเบียนไว ผูทรงสิทธิสามารถแตงตั้งใหสํานักงานตัวแทนที่มีสิทธิอํานาจในการจดสิทธิบัตรระหวาง
ประเทศของจีนทําการยื่นคํารองตอ “หนวยควบคุมสิทธิบัตร” ของระดับมณฑล（省）หรือเขต
ปกครองตนเอง（自治区）มหานคร（直辖市）หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ（特区）ได หรือผู
ทรงสิทธิจะยื่นฟองเปนคดีตอศาลประชาชนชั้นกลางของระดับมณฑล（省）หรือเขตปกครองตนเอง
（自治区）มหานคร（直辖市）หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ（特区）ไดโดยตรง
ในกรณี ที่ ยื่ น คํ า ร อ งต อ หน ว ยควบคุ ม สิ ท ธิ บั ต ร หากคู ก รณี ฝ า ยหนึ่ ง ฝ า ยใด
ไมเห็นพองดวยกับคําวินิจฉัยสามารถอุทธรณตอศาลประชาชนได ซึ่งหนวยงานควบคุมสิทธิบัตรจะตก
เปนจําเลยในคดีดังกลาว
ในการฟองรองคดีเกี่ยวกับละเมิดสิทธิบัตรประเภทกรรมวิธี หากจําเลยกลาวอาง
วาการกระทําของตนไมเปนการละเมิดสิทธิบัตรกรรมวิธีของโจทก ภาระการพิสูจนจะตกแกจําเลย
ในการยื่นฟองคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิบัตรประเภทแบบผลิตภัณฑ หากผูถูกกลาวหาไดโตแยงวาตน
ไดยื่นคํารองตอกรมสิทธิบัตรขอใหเพิกถอนสิทธิบัตรที่พิพาทแลว ในกรณีเชนนี้ หนวยงานควบคุม
สิทธิบัตรหรือศาลจะงดการพิจารณาขอพิพาทไวชั่วคราวจนกวากรมสิทธิบัตรหรือคณะกรรมการ
อุทธรณสิทธิบัตรจะไดมีคําวินิจฉัยจนถึงที่สุดแลว คดีพิพาทจึงจะถูกยกขึ้นมาทําการพิจารณาคดีใหม
การยื่ น คํ า ร อ งหรื อ คํ า ฟ อ งทุ ก ครั้ ง ผู ท รงสิ ท ธิ บั ต รจะต อ งแนบหลั ก ฐาน
ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมการตออายุสิทธิบัตรดวยทุกครั้ง หนังสือมอบอํานาจหรือหนังสือรับรอง
ฐานะนิติบุคคลของผูทรงสิทธิบัตรจะตองรับรองเอกสารจากราชการ (Notary Public) ใหถูกตอง
คํารองหรือคําฟองคดีเกี่ยวกับสิทธิบัตรจะตองลงชื่อโดยผูทรงสิทธิบัตรเทานั้น ผูรับมอบอํานาจไม
สามารถที่จะลงชื่อในคํารองหรือคําฟองแทนผูทรงสิทธิบัตรได
(3) กรณีลิขสิทธิ์ถูกละเมิด
เมื่ อ เจ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ ถู ก บุ ค คลภายนอกละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ก ารทํ า ซ้ํ า หรื อ เผยแพร
ลิขสิทธิ์โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ เจาของลิขสิทธิ์สามารถแตงตั้งใหสํานักงานตัวแทนที่มี
108

คูมือการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําป 2560
สิทธิอํานาจดานลิขสิทธิ์ระหวางประเทศของจีนยื่นคํารองตอสํานักงานลิขสิทธิ์แหงชาติ เมื่อสํานักงาน
ลิขสิทธิ์แหงชาติไดรับคํารองจะทําการมอบหมายหรือรวมกับหนวยงานควบคุมลิขสิทธิ์ระดับทองถิ่น
(ตามแตขอเท็จจริงและมูลคาแหงการละเมิดของขอพิพาท) ทําการวินิจฉัยระงับขอพิพาทได
(4) การรองขอฉุกเฉินและการขอคุมครองชั่วคราว
ในกรณีที่มีการละเมิดทรัพยสินทางปญญา เมื่อผูเปนเจาของสิทธิไดยื่นคําฟองตอ
ศาลแลว หากเจาของสิทธิประสงคจะคุมครองสิทธิของตนในระหวางดําเนินคดี เจาของสิทธิสามารถ
อาศัยกฎหมายแพงทั่วไปของสาธารณรัฐประชาชนจีนยื่นคํารองขอฉุกเฉินและคํารองขอคุมครอง
ชั่วคราวกอนมีคําพิพากษาตอศาลเพื่อขอใหศาลมีคําสั่งอายัตหรือยึดทรัพยที่ทําเกิดจากการทําละเมิด
หรือที่ไดจากการทําละเมิดเพื่อปองกันและเยียวยาความเสียหายที่อาจเกิดกับโจทกได เมื่อศาลมีคําสั่ง
เห็นชอบตามคํารองขอของโจทกศาลจะกําหนดใหโจทกวางประกันความเสียหายที่อาจเกิดกับจําเลยได
(5) โทษทางอาญา
การละเมิดสิทธิบัตรหรือเครื่องหมายการคาหรือลิขสิทธิ์ที่มีเหตุฉกรรจ (จํานวน
คาเสียหายที่เกิดจากการละเมิดมีจํานวนสูงหรือการละเมิดกอใหเกิดความเสียหายแกสาธารณะ)
ถือเปนความผิดทางอาญา ผูเปนเจาของสิทธิที่ไดรับความเสียหาย มีสิทธิรองทุกขตอสํานักงานตํารวจ
เพื่อใหทําการสอบสวนดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายได
การละเมิดทรัพยสินทางปญญานั้น หากทุนทรัพยคาเสียหายจํานวนมาก หรือการ
ละเมิดอาจกอใหเกิดภยันตรายตอชีวิตหรือสุขพลานามัยของประชาชนหรือกอความเสียหายตอความ
สงบเรียบรอยตอประชาชนหรือความมั่นคงของชาติ (เหตุฉกรรจ) ผูเสียหายสามารถฟองเรียกรอง
ความเสียหายทางแพงเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาได
(6) การยับยั้งการนําเขาสินคาที่ละเมิดทรัพยสินทางปญญา
เพื่อยับยั้งการนําเขาสินคาที่เกิดจากการละเมิดทรัพยสินทางปญญา เจาของสิทธิ
ที่ไดจดทะเบียนสิทธิบัตรแลว หรือไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคาแลว หรือไดขึ้นทะเบียนลิขสิทธิ์
ไวกับหนวยงานของจีนแลว เมื่อไดมีการนําหลักฐานการจดทะเบียนดังกลาวจดแจงเปนหลักฐาน
ไวกับสํานักงานศุล กากรแหงชาติแ ลว（海关总局） ผูเปนเจาของสิทธิสามารถอาศัย “ขอบังคับ
ศุลกากรวาดวยการคุมครองทรัพยสินทางปญญา” รองขอใหศุลกากรในทองที่ที่มีการนําเขาสินคาอัน
เกิดจากการละเมิดสิทธิของตนทําการอายัดหรือยึดสินคาดังกลาวไวได โดยผูรองขอจะตองวางเงิน
ประกันที่มีจํานวนเทากับมูลคาของสินคาที่รองขอใหอายัดหรือยึดตอศุลกากรทองที่นั้นๆ เมื่อศุลกากร
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ไดทําการอายัดหรือยึดสินคานําเขาดังกลาวแลว คูกรณีหากไมเห็นดวยกับวิธีการอายัดหรือยึดสินคา
ของศุลกากรดังกลาวสามารถอุทธรณตอหนวยงานตนสังกัดของศุลกากรหรือยื่นฟองรองตอศาล
ประชาชนได
(7) การยับยั้งการกระทําที่เปนการแขงขันที่ไมเปนธรรม
การเลี ย นหรื อ ปลอมชื่ อ สิ น ค า รู ป แบบลวดลายหี บ ห อ ของสิ น ค า ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง
แพรหลายอันมีลักษณะเปนการประกอบกิจการที่เปนการแขงขันที่ไมเปนธรรมกับเจาของสินคาที่มี
ชื่อเสียงแพรหลายนั้น เจาของสินคาที่แพรหลายแมนมิไดจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือจดเครื่องหมาย
การคา หรือขึ้นทะเบียนลิขสิทธิ์ในชื่อสินคาหรือรูปแบบลวดลายหีบหอของสินคาของตนสามารถอาศัย
“กฎหมายตอตานการแขงขันที่ไมเปนธรรม” ทําการยื่นรองขอตอหนวยงานบริหารการพาณิชยกรรม
และอุตสาหกรรม（工商局） เพื่อทําการสอบสวนการกระทําดังกลาวไดหรือเจาของสินคาจะนําคดี
ฟองรองตอศาลประชาชนก็ได
การที่ จ ะวิ นิ จ ฉั ย ว า สิ น ค า ใดเป น “สิ น ค า ที่ มี ชื่ อ เสี ย งแพร ห ลาย” หรื อ ไม นั้ น
หนวยงานที่รับคํารองและศาลที่รับคําฟองจะพิจารณาโดยอาศัยขอเท็จจริงจากทองที่ที่ถูกกลาวอางวา
มีการแขงขันที่ไมเปนธรรมเกิดขึ้นวา สินคาดังกลาวเปนสินคาที่มีชื่อเสียงแพรหลาย เปนที่นิยมของ
ผูบริโภคในทองถิ่นนั้นหรือไมเปนเกณฑในการวินิจฉัย ดังนั้นผลประกอบการ การโฆษณาตางๆ จะเปน
หลักฐานสําคัญในการพิสูจนวาสินคานั้นเปน “สินคาที่มีชื่อเสียงแพรหลาย” ได
4.6 กฎหมายภาษีอากร
กฎหมายภาษีอากร หมายถึง กฎหมายที่วาดวยความสัมพันธระหวางองคกรจัดเก็บภาษีของ
รั ฐ กับบุคคลที่มีภาระภาษี ที่ บัญ ญั ติขึ้ นโดยอํ านาจของรัฐ หรือหน วยงานของรัฐ ทีไดรั บมอบหมาย
ที่บัญญัติโดยสภาผูแทนประชาชนแหงชาติหรือสํานักนายกรัฐมนตรีหรือหนวยงานของรัฐทีไดรับ
มอบหมาย
นับตั้งแตป ค.ศ. 1993 เปนตนมา กฎหมายภาษีอากรของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ไดจัดหมวดหมูประเภทภาษีไวเปนระบบซึ่งมีทั้งหมด 5 หมวด ประกอบดวยภาษี 25 ประเภท
ลักษณะของกฎหมายภาษีอากร สามารถแบงตามประเภทการบัญญัติกฎหมายไดดังนี้
(1) กฎหมายภาษีอากรที่บัญญัติโดยสภาผูแทนประชาชนแหงชาติ ไดแก
(ก) กฎหมายภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
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(ข) กฎหมายภาษี เ งิ น ได ข องกิ จ การที่ ล งทุ น โดยชาวต า งชาติ (วิ ส าหกิ จ ร ว มทุ น
วิ ส าหกิ จ ร ว มประกอบการ วิ ส าหกิ จ ทุ น ต า งชาติ ) หรื อ กิ จ การของบริ ษั ท ต า งชาติ ที่ มี ร ายได ใ น
ประเทศจีน
(ค) กฎหมายวาดวยการบริหารการจัดเก็บภาษี
(2) กฎหมายภาษีอากรที่ออกโดยฝายบริหาร (สํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงภายใต
สังกัด) หรือที่เรียกวากฎระเบียบบริหาร ไดแก
(ก) กฎระเบียบบริหารวาดวยภาษีมูลคาเพิ่ม
(ข) กฎระเบียบบริหารวาดวยภาษีบริโภค (ภาษีสรรพสามิต)
(ค) กฎระเบียบบริหารวาดวยภาษีธุรกิจ
(ง) กฎระเบียบบริหารวาดวยภาษีเงินไดธุรกิจของนิติบุคคล
4.6.1 หมวดภาษีหมุนเวียน
ภาษีหมุนเวียน หมายถึง ภาษีที่เก็บจากยอดจํานวนหมุนเวียนของการขายสินคาหรือ
การใหบริการ ซึ่งไดแก ยอดรายรับจากการขายสินคาหรือการใหบริการลักษณะเฉพาะ เปนภาระภาษี
ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนมือของสินคาหรือมีการใหบริการ และจะเก็บภาษีตอเมื่อไดมีการขายสินคา
หรือใหบริการแลว การคํานวณภาษี คํานวณจากมาจรฐานของราคาสินคาหรือคาบริการ คาภาษี
ถือเปนสวนหนึ่งของราคาสินคาหรือคาบริการ ซึ่งหมวดภาษีหมุนเวียน แบงออกเปน 9 ประเภท ดังนี้
(1) ภาษีมูลคาเพิ่ม
ภาษีมูลคาเพิ่ม หมายถึง ภาษีที่เก็บจากยอดจํานวนมูลคาที่เพิ่มขึ้นจากตนทุน
เนื่องจากการขายสินคาหรือการใหบริการ
1) ผูมีหนาที่ตองชําระภาษี
(ก) บุ ค คลประกอบกิ จ การเกี่ ย วกั บ การขายสิ น ค า การรั บ จ า งทํ า ของ
การรับจางแรงงานหรือผูนําเขาสินคา ที่กิจการนั้นไดเกิดขึ้นในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
(ข) บุคคลหรือผูประกอบการตางประเทศที่มีกิจการเกี่ยวกับการขายสินคา
การรับจางทําของ การรับจางแรงงานหรือการนําเขาสินคาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แตยัง
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มิไดจัดตั้งองคกรธุรกิจ (สาขา) ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ใหตัวแทนผูประกอบการนั้นเปน
ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย หากไมมีตัวแทนใหผูซื้อหรือผูวาจางมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายกอนชําระหนี้
2) จํ านวนรายรั บที่ตองชําระภาษี ไดแ ก ยอดจํ านวนมู ล ค าเพิ่ ม ที่เกิ ดจาก
การผลิต การขายสง การขายปลีกหรือการนําเขาของผูประกอบการ
3) อัตราภาษีของภาษีมูลคาเพิ่มมี 3 อัตราดวยกัน คือ
(ก) สินคาสงออก อัตราภาษีเทากับรอยละ 0 (เวนแตสินคาที่สํานักนายก
จะไดประกาศเรียกเก็บในอัตราอื่น)
(ข) การจําหนายสินคาหรือการนําเขาสินคาบางชนิด (สินคาเกษตร 19
จําพวก) อัตราภาษีเทากับรอยละ 13
(ค) การใหบริการและการจําหนายสินคา (นอกเหนือจากสินคาเกษตร 19
จําพวก) อัตราภาษีเทากับรอยละ 17
4) กําหนดเวลาชําระภาษี
(ก) กรณีการคาการบริการตามปกติ หนวยงานที่รับผิดชอบกับผูเสียภาษี
สามารถตกลงกําหนดระยะเวลาการชําระภาษีได
ครั้งตามธุรกรรมที่เกิดขึ้น

(ข) กรณีไมอาจชําระภาษีตามวันเวลาที่กําหนดได ใหชําระภาษีเปนราย

(2) ภาษีมูลคาเพิ่มของที่ดิน (อสังหาริมทรัพย)
ภาษีมูลคาเพิ่มของที่ดิน (อสังหาริมทรัพย) หมายถึง ภาษีที่เรียกเก็บจากยอด
จํานวนมูลคาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการโอนสิทธิในการใชที่ดินพรอมกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสรางบนที่ดิน
รวมทั้งสวนควบของอสังหาริมทรัพยดังกลาว ใหคํานวณภาษีในอัตรากาวหนาของยอดมูลคาที่เพิ่มขึ้น
1) ผูมีหนาที่ตองชําระภาษี
บุคคลที่ทําการโอนสิทธิในสิทธิการใชที่ดิน กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสรางและ
สวนควบของอสังหาริมทรัพย (ไมรวมถึงการโอนโดยทางมรดกหรือการโอนใหโดยสเนหา) มีหนาที่ตอง
ชําระภาษี
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2) จํานวนรายรับที่ตองชําระภาษี
ยอดจํ า นวนรายรั บ จากการโอนสิ ท ธิ หั ก ด ว ยจํ า นวนต น ทุ น ที่ ก ฎหมาย
อนุญาตใหนํามาหักไดเปนจํานวนที่ตองชําระภาษี จํานวนตนทุนที่กฎหมายอนุญาตใหนํามาหักไดนั้น
ไดแก
(ก) ยอดชําระเงินที่ตองชําระไปเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิในการใชที่ดินแปลงนั้น
(ข) ตนทุนที่เกิดจากการพัฒนาที่ดินดังกลาว รวมทั้งตนทุนและคาใชจายที่
ตองใชในการกอสรางสิ่งปลูกสรางพรอมสวนควบบนที่ดินดังกลาว
(ค) ราคาประเมินหลังการหักคาเสื่อมสําหรับสิ่งปลูกสรางเกา
ดังกลาวมา

(ง) ภาษีหรือคาธรรมเนียมที่เกิดขึ้นเนื่องจากการรับโอนสิทธิในที่ดินแปลง
3) อัตราภาษี ใหคํานวณอัตรากาวหนา 4 ระดับดวยกัน กลาวคือ

(ก) ยอดมู ล ค าเพิ่ ม ที่ไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนต นทุ น (ที่กฎหมาย
อนุญาตใหนํามาหักได) ตองเสียภาษีรอยละ 30
(ข) ยอดมูลคาสวนที่เกินกวารอยละ 50 แตไมเกินรอยละ 100 ของจํานวน
ตนทุน (ที่กฎหมายอนุญาตใหนํามาหักได) ตองเสียภาษีรอยละ 40
(ค) ยอดมู ล ค าส ว นที่เกินกวารอยละ 100 แตไมเกิน รอยละ 200 ของ
จํานวนตนทุน (ที่กฎหมายอนุญาตใหนํามาหักได) ตองเสียภาษีรอยละ 50
(ง) ยอดมูลคาสวนที่เกินกวารอยละ 200 ของจํานวนตนทุน (ที่กฎหมาย
อนุญาตใหนํามาหักได) ตองเสียภาษีรอยละ 60
4) กําหนดเวลาชําระภาษี
เมื่อมีการโอนสิทธิในสิทธิการใชที่ดิน กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสรางและสวน
ควบของอสังหาริมทรัพยทุกครั้งจะตองชําระภาษีดังกลาว
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(3) ภาษีบริโภค (สรรพสามิต)
ภาษีสรรพสามิต หมายถึง ภาษีที่เรียกเก็บจากกิจการการผลิตหรือการรับจางทํา
ของหรือการนําเขาซึ่งสินคาฟุมเฟอยบางชนิด ซึ่งการกําหนดอัตราภาษีและจํานวนที่ตองชําระภาษีแตละ
ชนิดแตกตางกัน
ภาษีสรรพสามิตมีลักษณะการเรียกเก็บเฉพาะ ดังนี้
- เรี ย กเก็ บ เฉพาะสิ นค า บริ โ ภคที่ ฟุ ม เฟ อ ย เช น เหล า บุ หรี่ เครื่ อ งสํา อาง
รถยนตนั่งสวนบุคคล รวมทั้งสิ้น 11 ประเภท
- อัตราภาษีกําหนดตามมาตรฐานกําไรของสินคาแตละประเภทและขึ้นอยูกับ
นโยบายของรัฐในการคุมครองการผลิตภายในประเภท
- ผูผลิตหรือผูรับจางทําของหรือผูนําเขาเทานั้นที่ตองรับภาระภาษี ซึ่งเปนการ
ชําระครั้งเดียวในกระบวนการเปลี่ยนมือของสินคา ผูขายสงหรือขายปลีกไมมีภาระที่จะตองชําระภาษี
สรรพสามิตอีก
1) ผูมีหนาที่ตองชําระภาษี
(ก) ผูประกอบการภายในประเทศที่มีกิจการเกี่ยวกับการผลิตหรือรับจางทํา
ของหรือนําเขาสินคาที่กฎหมายกําหนด
(ข) กิจการลงทุนของชาวตางชาติหรือกิจการของตางประเทศที่ทําการผลิต
หรือรับจางทําของหรือนําเขาสินคาที่กฎหมายกําหนดในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ผู ป ระกอบการดั ง กล า วข า งต น มี ห น า ที่ ต อ งชํ า ระภาษี ส รรพสามิ ต ตาม
ขอกําหนดวาดวยการเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต
2) สินคาที่ตองรับภาระภาษีบริโภค
สินคาที่ตองรับภาระภาษีบริโภค ไดแก สินคา 11 จําพวก ดังนี้
บุหรี่ เหลา เครื่องสําอาง เครื่องประทินผิว เครื่องประดับอัญมณี ประทัด
แกซโซลีน น้ํามันดีเซล ยางรถยนต รถมอเตอรไซต รถยนตนั่งสวนบุคคล
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3) อัตราภาษี อัตราภาษีของสินคา 11 จําพวกดังกลาว จะคํานวณจากราคาของ
สินคาหรือปริมาณ หรือขนาดของสินคาในอัตราภาษีที่แตกตางกัน
(ก) สินคาจําพวกที่กําหนดใหคํานวณภาษีจากราคาสินคา ใหคิดจากยอดราคา
จําหนายคูณดวยอัตราภาษี
(ข) สินคาจําพวกที่กําหนดใหคํานวณจากปริมาณหรือขนาด ใหคิดจากจํานวน
ที่จําหนายคูณดวยอัตราภาษีตอหนวย
4) กําหนดเวลาชําระภาษี
(ก) ผูที่ทําการผลิตมีหนาที่ชําระภาษีเมื่อจําหนายสินคา
(ข) ผูรับจางทําของมีหนาที่ชําระภาษีเมื่อสงมอบของ
(ค) ผูนําเขาสินคามีหนาที่ชําระภาษีเมื่อผานดานศุลกากร
(5) การงดเวนหรือลดหยอนภาษี
ผูมีหนาที่ตองรับภาระภาษีสรรพสามิต หากเปนการผลิตหรือรับจางทําของ
เพื่อการสงออก จะไดรับการยกเวนไมตองชําระภาษีสรรพสามิต
(4) ภาษีธุรกิจ
สํานักนายกรัฐมนตรีของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไดออกกฎระเบียบ
บริหารใหทดลองเปลี่ยนระบบการจัดเก็บภาษีธุรกิจเปนภาษีมูลคาเพิ่ม โดยเริ่มทดลองครั้งแรกเมื่อ
วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2012 ใหมีผลบังคับใชครั้งแรกเฉพาะที่มหานครเซี่ยงไฮ และจํากัดเฉพาะธุรกิจ
ที่เกี่ยวกับการขนสงและธุรกิจบริการสมัยใหม ตอมาในวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 2012 ขยายการบังคับใช
ออกไปยัง 8 มณฑล (มหานคร) ในวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 2013 ใหทดลองใชระบบเก็บภาษีมูลคาเพิ่มแทน
ภาษีธุรกิจทั่วประเทศและใหรวมถึงธุรกิจการทางดานสื่อสารดวย ในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2014 ได
เพิ่มขยายขอบเขตการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มแทนภาษีธุรกิจใหครอบคลุมถึงการขนสงทางรางและการ
บริการทางดานไปรษณีย ครั้งลาสุดสํานักนายกรัฐมนตรีไดมีมติใหใชระบบจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มแทน
ภาษีธุรกิจทั่วประเทศ และนับแตวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2016 เปนตนไปใหทดลองใชระบบการ
จัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มแทนภาษีธุรกิจและใหครอบคลุมธุรกิจประเภทการกอสราง อสังหาริมทรัพย
การเงินและการบริการที่เกี่ยวกับชีวิตความเปนอยูของประชาชน นับตั้งแตวันนี้เปนตนไปการจัดเก็บ
ภาษีธุรกิจจะคอยๆ ลดนอยลงและจะเปลี่ยนเปนการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มขึ้นมาแทนที่เรื่อยๆ ซึ่งใน
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ที่สุดการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจะเขามาแทนที่การจัดเก็บภาษีธุรกิจอยางทั่วถึงและอยางถาวรใน
อนาคต
4.6.2 หมวดภาษีเงินได
ภาษีเงินได หมายถึง ภาษีที่เรียกเก็บจากยอดรายรับสุทธิของบุคคลหรือยอดผลกําไร
จากการประกอบการ ใชระบบอัตราภาษีกาวหนาและอัตราภาษีคงที่ โดยคิดภาษีจากยอดรายรับทั้งป
แตแบงชําระเปนงวดได ภาษีเงินได แบงเปน 4 ประเภท คือ
(1) ภาษีเงินไดวิสาหกิจ
ภาษีเงินไดวิสาหกิจ หมายถึง ภาษีที่เรียกเก็บจากผูประกอบการที่มีเงินไดจาก
การผลิ ต หรื อ การประกอบกิ จ การหรื อ เงิ น ได อื่ น ๆ ที่ ไ ด จ ากการผลิ ต หรื อ การประกอบการ
ภายในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
เมื่อประเทศจีนปฏิรูปและเปดเสรีในป ค.ศ. 1980 จีนตองการสงเสริมใหนักลงทุน
ตางชาติเขาลงทุนในประเทศจีน จึงกําหนดสิทธิพิเศษในการลดหยอนภาษีเงินไดประกอบการใหแกนัก
ลงทุ น ต า งชาติ ที่ ป ระกอบการในพื้ น ที่ ที่ ส ง เสริ ม (เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ นิ ค มพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และ
เทคโนโลยี นิคมเทคโนโลยีขึ้นสูงแหงใหม (New Hi-tech) เมืองเอกของมณฑลตามชายฝง ฯลฯ) หรือ
ลงทุนในภาคธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อใหเกิดความเปนธรรมสําหรับผูประกอบการทั้ง
ชาวจีนและชาวตางประเทศ สภาประชาชนแหงชาติจึงไดตรากฎหมายวาดวยภาษีเงินไดวิสาหกิจของ
ป ร ะ เ ท ศ ส า ธ า ร ณ รั ฐ ป ร ะ ช า ช น จี น （中华人民共和国企业所得税法）ซึ่ ง ป ร ะ ก า ศ
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 2007 และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2008
ประชาชนจีน

1) สาระสําคัญของกฎหมายวาดวยภาษีเงินไดวิสาหกิจของประเทศสาธารณรัฐ
- อัตราภาษีเงินไดทั้งวิสาหกิจทุนจีนและวิสาหกิจทุนตางชาติอยูในอัตราเดียวกัน

- การให สิ ท ธิ ป ระโยชน ด า นภาษี สํ า หรั บ วิ ส าหกิ จ ทุ น จี น และวิ ส าหกิ จ ทุ น
ตางชาติจะอยูบนหลักการเดียวกันคือ “สงเสริมภาคธุรกิจเปนหลัก” และ “สงเสริมการลงทุนในพื้นที่
เปนสวนเสริม”
- อัตราภาษีใหมจะต่ํากวาอัตราภาษีเกาที่เคยบังคับเรียกเก็บอยูเดิม
- มาตรฐานและวิธีการคํานวณกอนเสียภาษีใชมาตรฐานเดียวกัน
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2) สิทธิประโยชนเฉพาะจากระบบภาษีเงินไดวิสาหกิจแบบใหม
(ก) วิสาหกิจที่มีขนาดเล็กเสียภาษีเงินไดในอัตรารอยละ 20 (ม.28)
(ข) วิสาหกิจที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับเทคโนโลยีระดับสูงที่อยูในรายการที่
รัฐบาลสงเสริม เสียภาษีในอัตรารอยละ 10 (ม.28)
(ค) วิสาหกิจที่ลงทุนในกิจการที่รัฐสงเสริมหรือสนับสนุน สามารถนําจํานวน
เงินตามอัตราสวนที่กฎหมายกําหนดของเงินลงทุนทั้งหมดมาหักเปนคาลดหยอนไดกอนเสียภาษี (ม.31)
(ง) วิสาหกิจที่มีทรัพยสินที่ไดจากการพัฒนาดานเทคโนโลยีสามารถหักคา
เสื่อมไดในระยะเวลาที่สั้นขึ้น (ตามที่กฎระเบียบบริหารไดกําหนด) (ม.32)
(จ)วิสาหกิจที่ผลิตผลิตภัณฑตามที่กําหนดไวในรายการ “ผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
ตามนโยบายของรัฐ” จะไดรับสิทธิลดหยอนเมื่อมีการคํานวณเงินไดเสียภาษี (ม.33)
(ฉ) วิ ส าหกิ จ ที่ ล งทุ น ในเครื่ อ งจั ก รอุ ป กรณ เ กี่ ย วกั บ การรั ก ษาสิ่ ง แวดล อ ม
การประหยัดพลังงานและการผลิตที่เกี่ยวกับความปลอดภัย สามารถนําเงินทุนบางสวนมาหักจาก
รายไดกอนคํานวณเสียภาษีได (ม.34)
สิทธิประโยชนดานภาษีตามที่กลาวมาแลวขางตน สํานักนายกรัฐมนตรีจะเปน
ผูออกกฎระเบียบบริหารกําหนดหลักเกณฑ อัตราและวิธีปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย
ตอไป (ม.35)
3) ผูมีหนาที่ตองชําระภาษี
ผูมีหนาที่ตองเสียภาษีกฎหมายภาษีเงินไดวิสาหกิจฉบับใหมไดยกเลิกการเก็บ
ภาษีเงินไดวิสาหกิจที่มีบุคคลหรือคณะบุคคลเปนเจาของตามที่กฎหมายเดิมไดกําหนดไว ทั้งนี้ เพื่อ
ไมใหเกิดสภาพการเก็บภาษีเงินไดซ้ําซอน กฎหมายภาษีเงินไดวิสาหกิจฉบับใหม บัญญัติใหวิสาหกิจที่
มีสภาพเปนนิติบุคคลเทานั้นมีหนาที่ตองชําระภาษีเงินไดวิสาหกิจ
นิติบุคคลที่มีภาระหนาที่ตองชําระภาษีเงินไดวิสาหกิจไดแก
(ก) นิติบุคคลที่จดจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายจีน
(ข) นิติบุคคลที่มิไดจดทะเบียนในประเทศสาธารณรัฐปะชาชนจีน แตมีองคกร
หลักควบคุมการบริหารกิจการในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
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4) จํานวนรายรับที่ตองชําระภาษี
(ก) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศจีนใหนํารายไดทั้งหมด (รายไดจากใน
และนอกประเทศจีน) มาคํานวณเสียภาษี
(ข) นิติบุคคลที่มิไดจดทะเบียนในประเทศจีน ที่มีรายรับในประเทศจีน ซึ่งตอง
เสียภาษีในจีน เนื่องจากมีองคกรหลักควบคุมการบริหารกิจการอยูในประเทศจีน ใหนําเงินไดที่ได
ภายในประเทศจีนเทานั้นมาคํานวณเสียภาษี
5) การคํานวณรายไดเพื่อชําระภาษี
รายไดทั้งปหลังจากหักดวยรายไดที่กฎหมายกําหนดใหยกงดเวนการเรียกเก็บ
ภาษี (ม.26และม.27) รายไดที่กฎหมายกําหนดใหหักเปนคาใชจายได (ม.30) และจํานวนชดเชย
ขาดทุนในปที่ผานมาตามที่กฎหมายกําหนด ถือเปนยอดจํานวนเงินรายไดที่ตองนํามาคํานวณจํานวน
ภาษีเงินไดวิสาหกิจที่ตองชําระ
6) กฎหมายภาษีเงินไดวิสาหกิจกับสนธิสัญญาที่จีนไดทําไวกับตางประเทศ
กฎหมายภาษีเงินไดวิสาหกิจที่จีนประกาศบังคับใชนี้ หากมีขอความใดขัดหรือ
แยงกับสนธิสัญญาที่รัฐบาลจีนไดทําไวกับนานาประเทศอันเกี่ยวกับภาษี ใหยึดถือและยังคงบังคับใช
ขอความที่ปรากฏในสนธิสัญญาที่จีนไดทําไวทุกประการ
7) สิทธิพิเศษดานภาษีอากรสําหรับการลงทุนในเขตสงเสริมตางๆ
เมื่ อ กฎหมายว า ด ว ยภาษี เ งิ น ได วิ ส าหกิ จ ฉบั บ ใหม เ ริ่ ม บั ง คั บ ใช ใ น
วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2008 แลว นักลงทุนที่ลงทุนโครงการในเขตหรือนิคมที่กฎหมายกําหนดใหเปน
พื้ น ที่ ส ง เสริ ม เช น เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และเทคโนโลยี (Economic and Technological
Development Zones (ETDZs)) เขตพั ฒนาอุ ต สาหกรรมเทคโนโลยี ชั้ นสู ง (Hi-Tech Industrial
Development Zones (HIDZs)) เขตสิ น ค า ทั ณ ฑ บ น (Boned Area) เขตแปรรู ป เพื่ อ การส ง ออก
(Export Processing Zones) ใหวิสาหกิจนั้นยังคงไดรับสิทธิพิเศษดานภาษีตามที่รัฐ ไดมีนโยบาย
ส ง เสริ ม ไว เ ดิ ม เมื่ อ สิ้ น สุ ด ระยะเวลาลดหย อ นภาษี แ ล ว ให เ สี ย ภาษี ต ามกฎหมายใหม ต อ ไป
ซึ่งรายละเอียด สํานักนายกรัฐมนตรีจะไดประกาศเปนหลักเกณฑเพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของ
กฎหมายตอไป
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(2) ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา หมายถึง ภาษีที่เรียกเก็บจากบุคคลซึ่งมีถิ่นที่อยูและมี
เงินไดในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งบุคคลที่ไมมีถิ่นที่อยูในประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน แตมีแหลงเงินไดในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
1) ผูมีหนาที่ชําระภาษี
(ก) ผูมีถิ่นที่อยูภายในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ไมวาจะเปนชาวจีน
หรือชาวตางชาติ เมื่อมีเงินไดหรือแหลงเงินไดภายในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตามมาตรฐานที่
กฎหมายกําหนด มีหนาที่ตองชําระภาษีเงินไดบุคคล
(ข) สําหรับผูที่มีถิ่นพํานักอยูในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนครบ 1 ป
มีหนาที่ตองเสียภาษีจากเงินไดที่ไดจากภายในและภายนอกประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
(ค) สําหรับผูที่มีถิ่นพํานักอยูในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไมครบ 1ป
มีหนาที่ตองเสียภาษีเฉพาะเงินไดที่มีแหลงเงินไดในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเทานั้น
บุ ค คลธรรมดาที่ มี เ งิ น ได ใ นประเทศจี น จะต อ งเสี ย ภาษี ต ามกฎหมาย
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินไดบุคคลของสาธารณรัฐประชาชนจีน（中华
人民共和国个人所得税法）ซึ่งประกาศใชเมื่อวันที่ 10 กันยายน ค.ศ. 1980 ไดปรับปรุงครั้ง
ลาสุดและมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 2011
2) ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแบงเปน 2 ประเภท
และอัตราภาษีดังนี้

2.1) ภาษีเงินไดบุคคลกรณีรายไดจากเงินเดือนและคาแรง มีจํานวนเงินได

ระดับที่ 1 รายไดไมเกิน

1,500 หยวน/ เดือน

อัตราภาษีรอยละ 3

ระดับที่ 2 รายไดสวนที่เกิน

1,500-4,500 หยวน/ เดือน

อัตราภาษีรอยละ 10

ระดับที่ 3 รายไดสวนที่เกิน

4,500-9,000 หยวน/ เดือน

อัตราภาษีรอยละ 20

ระดับที่ 4 รายไดสวนที่เกิน

9,000-35,000 หยวน/ เดือน

อัตราภาษีรอยละ 25

ระดับที่ 5 รายไดสวนที่เกิน

35,000-55,000 หยวน/ เดือน

อัตราภาษีรอยละ 30
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ระดับที่ 6 รายไดสวนที่เกิน

55,000-80,000 หยวน/ เดือน

อัตราภาษีรอยละ 35

ระดับที่ 7 รายไดสวนที่เกิน

80,000 หยวนขึ้นไป/ เดือน

อัตราภาษีรอยละ 45

2.2) ภาษี เ งิ น ได บุ ค คลกรณี ร า นค า เอกชนที่ มี ร ายได จ ากการผลิ ต การค า
การทําธุรกิจจากการเชาเหมากิจการ มีจํานวนเงินไดและอัตราภาษีดังนี้
ระดับที่ 1 รายไดไมเกิน

15,000 หยวน/ ป

อัตราภาษีรอยละ 5

ระดับที่ 2 รายไดสวนที่เกิน

15,000-30,000 หยวน/ ป

อัตราภาษีรอยละ 10

ระดับที่ 3 รายไดสวนที่เกิน

30,000-60,000 หยวน/ ป

อัตราภาษีรอยละ 20

ระดับที่ 4 รายไดสวนที่เกิน

60,000-100,000 หยวน/ ป

อัตราภาษีรอยละ 30

ระดับที่ 5 รายไดสวนที่เกิน

100,000-55,000 หยวน/ ปขึ้นไป อัตราภาษีรอยละ 35

4.6.3 หมวดภาษีทรัพยสิน
ภาษี ท รั พ ย สิ น หมายถึ ง ภาษี ที่ เ รี ย กเก็ บ จากเจ า ของทรั พ ย สิ น ที่ กํ า หนดไว โ ดย
เฉพาะเจาะจงอันไดแก ภาษีโรงเรือน ภาษีการใชที่ดินในเมือง ซึ่งโดยปกติแลวรัฐบาลทองถิ่นจะเปน
ผูกําหนดและมีหนาที่จัดเก็บภาษีดังกลาว
(1) ภาษีโรงเรือน หมายถึง ภาษีที่เรียกเก็บจากเจาของโรงเรือนที่อยูในเขตกําหนด
โดยคํานวณจากราคาของโรงเรือนหรือรายรับจากการนําออกใหเชา
1) การคํานวณภาษี มี 2 ลักษณะดังนี้
(ก) คํานวณจากยอดราคาโรงเรือนที่หักดวย 10-30% (หากไมมีราคาที่ชัดเจน
ใหใชราคาประเมินของทางการตามสภาพโรงเรือนในทองที่เดียวกันเปนเกณฑ) โดยเสียภาษีในอัตรา
รอยละ 1.2 ชําระปละครั้ง
(ข) โรงเรือนที่นําออกใหเชา คํานวณจากเงินรายรับที่ไดจากการเชา ชําระ
อัตราภาษีในอัตรารอยละ 12 ของยอดรายรับจากการนําออกใหเชา ชําระปละครั้ง
2) โรงเรือนที่ไดรับยกเวนหรือลดหยอนภาษี
(ก) โรงเรือนของหนวยราชการ ชุมชนทองถิ่นและกองทัพ
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(ข) โรงเรือนที่ใชเองของหนวยงานที่ไดรับงบประมาณจากกระทรวงการคลัง
(ค) โรงเรือนที่ใชเองของวัดวาอาราม สวนสาธารณะ โบราณสถาน
(ง) โรงเรือนที่อยูอาศัยซึ่งไมไดใชประกอบกิจการคา
(จ) โรงเรือนอื่นใดที่กระทรวงการคลังประกาศใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษี

โรงเรือน

(2) ภาษีก ารใช ที่ดิน ในเมื อง หมายถึง ภาษีที่เรียกเก็บจากองคกรหรือบุคคลที่
ครอบครองใชประโยชนในที่ดินในเมืองหรือเขตเหมืองแร โดยคิดตามเนื้อที่ของที่ดินที่ครอบครองทํา
ประโยชน
1) ขอบเขตของการเก็บภาษี
การครองครองใชประโยชนที่ดินในเขตเมือง เขตอําเภอ เขตกิ่งอําเภอและเขต
เหมืองแรจะตองเสียภาษีการใชที่ดินในเมือง สําหรับที่ดินที่อยูในระดับต่ํากวากิ่งอําเภอ ผูครอบครอง
ไมอยูในขายตองเสียภาษีการใชที่ดินในเมือง
2) ผูมีหนาที่ตองชําระภาษี ไดแก บุคคลที่ครอบครองที่ดินตามที่กฎหมายกําหนด
ตองเสียภาษีการใชที่ดิน
3) อัตราภาษี แบงเปน 4 ระดับ โดยคํานวณเปนตารางเมตร
(ก) เมืองขนาดใหญ ตารางเมตรละ 0.5-10 หยวน
(ข) เมืองขนาดกลาง ตารางเมตรละ 0.4-8 หยวน
(ค) เมืองขนาดเล็ก ตารางเมตรละ 0.3-6 หยวน
(ง) อําเภอ กิ่งอําเภอ เขตทําเหมืองแร ตารางเมตรละ 0.2-4 หยวน
4.6.4 หมวดภาษีทรัพยากร
จากทรัพยากร

ภาษีทรัพยากร หมายถึง ภาษีที่เรียกเก็บจากผูประกอบกิจการทําเหมืองที่มีรายรับ
1) ผูมีหนาที่ตองชําระภาษี
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ผูที่ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับการทําเหมืองแรตามประเภทที่กฎหมายกําหนดหรือ
เกี่ยวกับการทําอุตสาหกรรมเกลือ
2) การคํานวณภาษี
ภาษีทรัพยากรคํานวณจากยอดผลผลิตและวัตถุดิบเบื้องตนที่ไดจากการทําเหมือง
อันไดแก น้ํามันปโตรเลียม แกสธรรมชาติ ถานหิน แรอโลหะ โลหะและเกลือ เปนตน ทั้งนี้ไมรวมถึง
ผลผลิตที่ไดมีการปรุงแตงแปรรูปแลว
3) อัตราภาษี
(ก) น้ํามันปโตรเลียม 8.30 หยวนตอตัน
(ข) กาซธรรมชาติ 2-15 หยวนตอพันลูกบาศกเมตร
(ค) ถานหิน 3.5 หยวนตอตัน
(ง) อโลหะ 5-20 หยวนตอตันหรือลูกบาศกเมตร
(จ) โลหะดํา 2.3 หยวนตอตัน
(ฉ) โลหะ 4-30 หยวนตอตัน
(ช) เกลือสภาพแข็ง 10-60 หยวนตอตัน
(ซ) เกลือสภาพเหลว 2-10 หยวนตอตัน
4.6.5 หมวดภาษีพฤติกรรม
ภาษี พฤติ ก รรม หมายถึ ง ภาษีที่เรียกเก็บจากพฤติกรรมบางประเภทที่กฎหมาย
กําหนด อันไดแกภาษีเฉพาะที่เกี่ยวกับอากรแสตมป ภาษีพาหนะ ภาษีน้ําหนักเรือ ภาษีโรงฆาสัตว
ภาษีการกลั่นน้ํามัน ภาษีปรับแตงสําหรับการลงทุนในทรัพยสินบางประเภท
การเก็บภาษีพฤติกรรม ที่เก็บในรูปอากรแสตมป กําหนดเปนอัตราดังนี้
(1) สัญญาซื้อขาย คํานวณจากยอดซื้อขาย อัตราภาษีรอยละ 0.03
(2) สัญญารับเหมา คํานวณจากยอดรับเหมา อัตราภาษีรอยละ 0.05
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(3) สัญญากอสรางโครงการ การสํารวจ การออกแบบ คํานวณจากยอดเรียก
เก็บ อัตราภาษีรอยละ 0.05
(4) สัญญาตกแตงอาคาร คํานวณจากยอดรับเหมา อัตราภาษีรอยละ 0.03
(5) สัญญาเชาทรัพยสิน คํานวณจากคาเชา อัตราภาษีรอยละ 0.01
(6) สัญญาขนสงสินคา คํานวณจากคารถขน อัตราภาษีรอยละ 0.05
(7) สัญญารับฝาก คํานวณจากคารับฝาก อัตราภาษีรอยละ 0.01
(8) สัญญาเงินกู คํานวณจากยอดเงินกู อัตราภาษีรอยละ 0.005
(9) สัญญารับประกันภัยทรัพยสิน คํานวณจากเบี้ยประกัน อัตราภาษีรอยละ 0.003
(10) สั ญ ญาเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี สั ญ ญาให คํ า ปรึ ก ษา สั ญ ญาให บ ริ ก ารต า งๆ
คํานวณจากยอดคาตอบแทนในสัญญา อัตราภาษีรอยละ 0.03
(11) สัญ ญาการจําหนายจายโอนสิท ธิใ นทรัพ ยสิน คํา นวณจากยอดราคาใน
สัญญา อัตราภาษีรอยละ 0.05
ภาษีรอยละ 0.05

(12) สมุดบัญชีเกี่ยวกับการคาหรือการผลิต คํานวณจากตนทุนที่ระบุในบัญชี อัตรา
(13) หลักฐานการอนุญาตใหใชสิทธิหรือหนังสือยินยอม อัตราภาษีฉบับละ 5 หยวน

4.7 กฎหมายแรงงาน
กฎหมายแรงงานของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน（中华人民共和国劳动法）
ตราโดยสภาผูแทนประชาชนแหงชาติ ประกาศบังคับใชครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1995 และ
กฎหมายวาดวยสัญญาแรงงานของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน（中华人民共和国劳动合同法）
ตราโดยสภาผูแทนประชาชนแหงชาติ ประกาศบังคับใชครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2013
ซึ่งกฎหมายทั้งสองฉบับบัญญัติเกี่ยวกับการคุมครองแรงงานและสัญญาแรงงาน ซึ่งเนื้อหาสวนใหญจะ
เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน เพื่อคุมครองผลประโยชนของผูใชแรงงานและกําหนดสัญญาแรงงานที่ยุติธรรม
ดังมีสาระสําคัญดังนี้
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4.7.1 บททั่วไป
(1) เพื่อคุมครองสิทธิประโยชนของผูใชแรงงาน และสรางระบบแรงงานที่เหมาะสม
กับเศรษฐกิจการตลาดแบบสังคมนิยม
(2) สิทธิของผูใชแรงงาน
- มีสิทธิเสมอภาคในการทํางาน
- มีสิทธิที่จะไดรับคาตอบแทน วันหยุดพักผอน หลักประกันในความปลอดภัย
และสุขภาพพลานามัย
- มีสิทธิที่จะไดรับการฝกอบรมพัฒนาความรูความสามารถ
- มีสิทธิที่จะไดรับสวัสดิการและการประกันชีวิตจากสังคม
- มีสิทธิที่จะ เสนอการระงับขอพิพาท และ
- สิทธิอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด (ม.3.ว.แรก)
(3) หนาที่ของผูใชแรงงาน
- ตองปฏิบัติหนาที่ที่รับมอบหมายอยางครบถวน
- ตองพัฒนาความรูความสามารถของตนเอง
- ตองปฏิบัติตามขอบังคับวาดวยความปลอดภัยและสุขพลานามัย
- ตองเคารพในกฎระเบียบแรงงานในศีลธรรมอันดีของการปฏิบัติหนาที่
(4) หนาที่ของนายจาง
- กําหนดขอบังคับแรงงานใหสอดคลองกับกฎหมาย
- ประกันสิทธิประโยชนของลูกจางและการปฏิบัติตามหนาที่ของลูกจาง
(5) สหภาพแรงงาน
- ลูกจางมีสิทธิตามกฎหมายในการเขารวมเปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน
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กฎหมายของลูกจาง

- สหภาพแรงงานเป น ผู แ ทนและเป น ผูดู แ ลรั ก ษาสิ ท ธิ ป ระโยชน ที่ ช อบด ว ย
- สหภาพแรงงานมีอิสระตามกฎหมายที่จะกําหนดกิจกรรมของตนเอง

(6) อํานาจเจรจาตอรองกับนายจาง
ลูกจางสามารถเขารวมปรึกษาหารือกับนายจางในเรื่องการบริหารงานบุคลากร
(อย า งประชาธิ ป ไตย) หรื อ การคุ ม ครองสิ ท ธิ ป ระโยชน ข องลู ก จ า ง โดยตั ว แทนของผู ใ ช แ รงงาน
เมื่อสหภาพแรงงานมีมติภายใตกฎหมายที่กําหนดไว (หมายเหตุ: การกําหนดขอบังคับรวมทุนตองพึง
ระวังขอนี้)
(7) องคกรกํากับ
- กระทรวงบริหารแรงงาน ภายใตสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหนาที่
กํากับดูแลกิจกรรมแรงงานทั่วประเทศ
- กรมบริหารแรงงานทองถิ่นระดับอําเภอขึ้นไป มีอํานาจหนาที่ กํากับดูแ ล
กิจกรรมแรงงานภายในขอบเขตของตน
4.7.2 ความเสมอภาคในการทํางาน
(1) ลู ก จ า งจะต อ งไม ถู ก แบ ง ชั้ น วรรณะในการทํ า งาน เพราะเหตุ ต า งศาสนา
ตางเผาพันธุ หรือตางเพศ
(2) ผูหญิงยอมมีสิทธิเสมอภาพเทาเทียมผูชาย เวนแตกฎหมายจะกําหนดไวเฉพาะ
เกี่ยวกับงานหรือตําแหนงที่ไมเหมาะสมกับผูหญิง
(3) ลูกจางที่เปนคนพิการ ชนกลุมนอย ทหารผานศึก ใหปฏิบัติตามกฎหมายพิเศษ
เฉพาะเปนกรณีไป
(4) ห า มการใช แ รงงานกั บ บุ ค คลผู มี อ ายุ ต่ํ า กว า 16 ป หน ว ยงานเกี่ ย วกั บ
ศิลปวัฒนธรรม การแสดงกายกรรม และการแสดงหัตถกรรมพิเศษเฉพาะ หากจําตองใชผูใชแรงงานที่
มีอายุต่ํากวา 16 ป จะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ประกาศบังคับใชโดยตองยื่นขออนุมัติกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ และมีหนาทีตองประกันสิทธิในการศึกษาเลาเรียนของเด็กเหลานั้น
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4.7.3 สัญญาจางแรงงาน และสัญญาขอบังคับแรงงาน (สัญญาแรงงานกลุม)
(1) การวาจางแรงงานจะตองจัดทําสัญญาจางแรงงานเสมอ
(2) สัญญาจางแรงงานที่มีลักษณะดังตอไปนี้ตกเปนโมฆะ
- สัญญาจางแรงงานที่ฝาฝนกฎระเบียบบริหารราชการแผนดิน หรือกฎหมาย
- สัญญาจางแรงงานที่เกิดจากกลฉอฉล หรือขมขูบังคับ
สัญญาจางแรงงานที่ตกเปนโมฆะ ยอมไมมีผลบังคับนับแตวันที่ทําสัญญา หาก
สวนหนึ่งสวนใดของสัญญาตกเปนโมฆะ แตสามารถแยกออกจาก สวนอื่นไดโดยไมกระทบกระเทือน
ถึงสาระสัญญาสวนอื่น ใหถือวาสัญญาสวนที่ไมตกเปนโมฆะยังคงมีผลบังคับใชไดตอไป
ความเปนโมฆะของสัญญา ใหชี้ขาดโดยคณะอนุญาโตตุลาการวาดวยการระงับขอ
พิพาทแรงงาน หรือโดยศาลประชาชน
ดังตอไปนี้

(3) สั ญ ญาจ า งแรงงานจะต อ งทํ า เป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรเท า นั้ น และต อ งมี ส าระ
- กําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา
- ลักษณะสาระสําคัญของงาน
- การคุมครองแรงงาน และเงื่อนไขแรงงาน (การวาจาง)
- ผลประโยชนตอบแทนแรงงาน
- ขอกําหนดสําหรับแรงงาน
- เงื่อนไขการบอกเลิกสัญญา
- ความรับผิดในกรณีฝาฝนสัญญา

นอกจากสาระสํ า คั ญ ดั ง กล า วข า งต น ผู ว า จ า งและผู รั บ จ า งสามารถ
ปรึกษาหารือกําหนดเนื้อหาอื่นเพิ่มเติมได
(4) ประเภทของสัญญาจางแรงงานแบงไดดังนี้
- สัญญาที่กําหนดเวลาสิ้นสุดแนนอน
126

คูมือการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําป 2560
- สัญญาที่ไมกําหนดเวลาสิ้นสุด
- สัญญาที่กําหนดเวลาสิ้นสุดตามความสําเร็จของงานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะ
ลูกจางที่ไดทํางานกับนายจางติดตอกันตั้งแต 10 ปขึ้นไป เมื่อคูสัญญาประสงคจะตอสัญญาวาจาง หาก
ลูกจางเรียกรองใหตอสัญญาใหมโดยไมกําหนดเวลาสิ้นสุดแลว นายจางจะตองกําหนดเงื่อนไขดังกลาว
ไวในสัญญาดวย
(5) สัญญาจางทดลองงานจะตองไมเกิน 6 เดือน
ไวในสัญญาได
สองฝายเทานั้น

(6) คูสัญญาสามารถกําหนดเงื่อนไขวาดวยการรักษาความลับทางการคาของนายจาง
(7) การยกเลิกสัญญาจางแรงงานกระทําไดโดยความยินยอมอยางเอกฉันทของทั้ง
(8) เงื่อนไขที่นายจางฝายเดียวสามารถยกเลิกสัญญาได (การเลิกจาง)

งานที่จาง
สาระสําคัญ

- ในระหวางการทดลองงาน หากปรากฏวาผูรับจางไมมีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
- ลูกจางฝาฝนขอบังคับแรงงานหรือฝาฝนขอกําหนดของผูวาจางในสวนที่เปน

- ลูกจางขาดงาน ฉอฉล ยักยอก หรือกอใหเกิดความเสียหายอยางใหญหลวงแก
ผลประโยชนของนายจาง
- เมื่อลูกจางถูกดําเนินคดีทางศาลในฐานความผิดทางอาญา (ม.25)
(9) กรณีดังตอไปนี้ หากนายจางประสงคจะยกเลิกสัญญา (เลิกจาง) นายจางจะตอง
บอกกลาวเปนลายลักษณอักษรแกลูกจางใหทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน
- ลูกจางลมปวยเพราะไมใชเหตุจากหนาที่การงาน เมื่อหายปวยแลวไมสามารถ
กลับเขาทํางานในหนาที่ตําแหนงเดิมได
- ลูกจางไมสามารถทํางานในหนาที่ได แมวาจะไดรับการฝกอบรมแลวหรือ
แมวาจะไดมีการปรับเปลี่ยนตําแหนงหนาที่แลว ลูกจางก็ยังคงไมสามารถทํางานในหนาที่ได
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- เงื่อนไขทางภาวะวิสัยในขณะทําสัญญาเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางใหญหลวง
จนไม ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาได และเมื่ อ คู สั ญ ญาได ป รึ ก ษาหารื อ แล ว ยั ง ไม อ าจที่ จ ะตกลง
เปลี่ยนแปลงแกไขสัญญากันได (ม.26)
(10) การลดจํานวนพนักงาน
เมื่อนายจางตกอยูใน สภาพใกลลมละลายและอยูระหวางการดําเนินการตาม
ขั้นตอนของกฎหมายหรือสภาพการผลิตของนายจางตกอยูในภาวะคับขันซึ่งมีความจําเปนที่จะตองลด
จํ า นวนพนั ก งานแล ว นายจ า งจะต อ งบอกกล า วแก ส หภาพแรงงานและลู ก จ า งทั้ ง หมดทราบถึ ง
สถานการณตางๆ อยางนอย 30 วัน เพื่อรับฟงความคิดเห็นของสหภาพแรงงานและลูกจาง เมื่อไดผาน
การเห็นชอบจากหนวยงานของราชการที่กํากับดูแลแรงงานแลว จึงจะสามารถลดจํานวนพนักงานได
นายจางที่ไดมีการลดจํานวนพนักงานแลว หากวาภายในกําหนด 6 เดือน มีการวาจางใหม นายจาง
จะตองวาจางพนักงานที่ถูกปลดออกกอน (ม. 27)
(11) นายจางที่ยกเลิกสัญญาตามมาตรา 24, มาตรา 26 และมาตรา 27 จะตองจาย
คาชดเชยแกลูกจางตามที่กฎหมายกําหนด (หมายเหตุ : ขอกําหนดวาดวยการจายคาชดเชยใหเปนไป
ตามที่รัฐบาลทองถิ่นประกาศ ซึ่งจะตองไดรับอนุมัติจากสํานักนายกรัฐมนตรีกอน)
มาตรา 27

(12) ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้ นายจางไมสามารถยกเลิกสัญญาโดยอางมาตรา 26 และ
- ลูกจางที่เจ็บปวยหรือไดรับบาดเจ็บเพราะเหตุการณปฏิบัติหนาที่

ไดรับบาดเจ็บ

- ลูกจางที่อยูระหวางการรักษาตามระยะเวลาที่กําหนดเพราะเหตุเจ็บปวยหรือ
- ลูกจางหญิงที่อยูระหวางการตั้งครรภการคลอดและการใหนมลูก

ไวเฉพาะ

- ลักษณะอื่นใดที่ไดมีกฎหมายหรือกฎระเบียบบริหารราชการแผนดินกําหนด

(13) เมื่อนายจางบอกเลิกสัญญา หากสหภาพไมเห็นพองดวยยอมมีสิทธิแสดงความ
คิดเห็นโตแยงได หากนายจางฝาฝนกฎหมาย กฎระเบียบ หรือสัญญาจางแรงงานสหภาพมีสิทธิที่จะ
โตแยงและเรียกรองใหมีการทบทวนได
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หากลูกจางไมเห็นพองดวยกับการเลิกจาง ลูกจางมีสิทธิที่จะเสนอขอพิพาทตอ
คณะอนุญาโตตุลาการแรงงาน หรือฟองรองดําเนินคดีทางศาลได ซึ่งสหภาพจะตองใหการสนับสนุน
และชวยเหลือตามกฎหมาย
(14) หากลูกจางประสงคจะยกเลิกสัญญาจางแรงงาน ตองบอกกลาวเปนลายลักษณ
อักษรแกนายจางใหทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน
(15) ภายใตเงื่อนไขตอไปนี้ ลูกจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางไดทันทีโดยมิพักตอง
บอกกลาวใหนายจางทราบลวงหนา
- ในระหวางการทดลองงาน
- เมื่ อนายจ างใช กําลั งประทุษ ราย ขูเข็ญ บังคับ หรือใชวิธีการที่ไมชอบดวย
กฎหมายในการหนวยเหนี่ยวกักขังหรือทําใหเสื่อมเสียเสรีภาพเพื่อการใชแรงงานนั้น
- เมื่อนายจางไมจายคาตอบแทนตามที่กําหนดในสัญญา หรือไมสนองเงื่อนไข
ตามสัญญาขอบังคับแรงงานที่กําหนดไว
(16) สัญญาขอบังคับแรงงาน (สัญญาแรงงานกลุม)
ลูกจางทั้งหมดกับนายจางผูประกอบการสามารถที่จะทําสัญญาขอบังคับแรงงาน
วาดวยเรื่อง คาตอบแทนแรงงาน เวลาทํางาน เวลาพักผอน ความปลอดภัยและสุขพลานามัยในการ
ทํางานการประกันภัยและสวัสดิการตางๆไดดวยการลงนามในสัญญาขอบังคับแรงงาน (สัญญาแรงงาน
กลุม) ซึ่งสัญญาขอบังคับแรงงานนี้จะตองเสนอที่ประชุมใหญของตัวแทนลูกจางหรือที่ประชุมใหญของ
ลูกจางทั้งหมดเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(17) การมีผลบังคับใชของสัญญาบังคับแรงงาน
เมื่อไดมีการลงนามในสัญญาขอบังคับแรงงานแลว ใหนําเสนอหนวยงานของ
รัฐบาลที่กํากับดูแลแรงงาน และเมื่อหนวยงานดังกลาวไดรับสัญญาขอบังคับแรงงานโดยมิไดโตแยง
ภายในกําหนด 15 วัน ใหถือวาสัญญาขอบังคับแรงงานนั้นมีผลบังคับทันที
(18) สัญญาจางแรงงานจะตองกําหนดเงื่อนไขไมต่ํากวามาตรฐานที่กําหนดไวใน
สัญญาขอบังคับแรงงาน
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4.7.4 เวลาทํางาน วันพักผอน และวันลา
(1) เวลาทํางานวันละไมเกิน 8 ชั่วโมง เฉลี่ยแลวสัปดาหละไมเกิน 44 ชั่วโมง
(2) การกําหนดจํานวนแรงงานและมาตรฐานคาตอบแทน นายจางจะตองยึดมาตรา
36 เปนเกณฑในการคํานวณ
(3) นายจางจะตองใหหลักประกันแกลูกจางที่จะไดมีวันพักผอนอยางนอยสัปดาหละ 1 วัน
(4) กิจการใดหากมีสภาพการผลิตที่ไมอาจปฏิบัติใหสอดคลองกับมาตรา 36 และ
มาตรา 38 ได เมื่อไดรับอนุมัติจากหนวยงานของรัฐบาลที่กํากับดูแลแรงงานแลว สามารถกําหนดเวลา
ทํางานและวันพักผอนในรูปแบบอื่นได
(5) นายจางจะตองกําหนดใหวันตอไปนี้เปนวันพักผอนอยางเปนทางการ คือ
- วันขึ้นปใหม
- วันตรุษจีน
- วันแรงงาน
- วันชาติ
เปนวันหยุดพักผอน

- วันหยุดอื่นใดที่กฎหมายหรือกฎระเบียบบริหารราชการแผนดินประกาศให

(6) การขยายระยะเวลาทํางาน
เมื่ อ การประกอบกิ จ การหรื อ การผลิ ต ของผู ว า จ า งมี ค วามจํ า เป น ให น ายจ า ง
ปรึกษาหารือกับสหภาพและลูกจาง หากทุกฝายเห็นชอบ ใหขยายระยะเวลาทํางานได การขยาย
ระยะเวลาทํางานในแตละวันจะตองไมเกิน 1 ชั่วโมง หากมีความจําเปนพิเศษที่จะตองขยายเวลา
ทํางานเกินกวานี้ เมื่อนายจางมีหลักประกันเกี่ยวกับสุขภาพพลานามัยของลูกจางแลว ใหขยายเวลา
ทํางานออกไปได แตตองไมเกิน 3 ชั่วโมง ทั้งนี้ตองไมเกินเดือนละ 36 ชั่วโมง (ม.41)
(7) ภายใตสถานการณดังตอไปนี้การขยายเวลาทํางานไมตองอยูภายใตขอกําหนด
ของมาตรา 41 กลาวคือ
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- กรณีเกิดอุบัติภัย หรืออัคคีภัย หรือภัยอื่นใดที่กระทบกระเทือนถึงชีวิตหรือ
สุขภาพของลูกจาง หรือกระทบกระเทือนความปลอดภัยแหงทรัพยสิน
- อุปกรณเครื่องจักรการผลิต เสนทางคมนาคมขนสง หรือสิ่งสาธารณูปโภคเกิด
ปญหาติดขัดถึงขั้นกระทบกระเทือนตอการผลิตหรือผลประโยชนสาธารณะและมีความจําเปนเรงดวน
ที่จะตองทําการแกไข
- สถานการณอื่นๆ ที่กฎหมายหรือกฎระเบียบบริหารราชการแผนดินไดกําหนดไว
(8) การจายคาตอบแทนทํางานลวงเวลา
ภายใตสถานการณดังตอไปนี้ นายจางตองจายคาตอบแทนการทํางานลวงเวลา
ใหแกลูกจางที่ทํางานเกินเวลาในอัตราที่สูงกวาคาจางปกติตามมาตรฐานดังนี้
- การจั ด สรรให ลู ก จ า งทํ า งานมากกว า เวลาทํ า งาน นายจ า งจะต อ งจ า ย
คาตอบแทนการทํางานลวงเวลาใหแกลูกจางไมต่ํากวารอยละ 150 ของคาจางปกติ (1 เทาครึ่งขอ
คาจางปกติ)
- การจัดสรรใหลูกจางทํางานลวงเวลาในวันหยุดพักผอนและไมสามารถจัดสรร
วันพักผอนคืนใหกับลูกจาง นายจางตองจายคาตอบแทนการทํางานลวงเวลาใหแกลูกจาง ไมต่ํากวา
รอยละ 200 ของคาจางปกติ (2 เทาของคาจางปกติ)
- การจัดสรรใหลูกจางทํางานลวงเวลาในวันหยุดพักผอนตามที่กฎหมายกําหนด
นายจางจะตองจายคาชดเชยลวงเวลาใหแกลูกจางไมต่ํากวารอยละ 300 ของคาจางปกติ (3 เทาของ
คาจางปกติ)
4.7.5 การหยุดพักผอนประจําป
ลูกจางที่ทํางานติดตอกันเกินกวา 1 ปขึ้นไป มีสิท ธิที่จะไดหยุดพักผอนประจําป
วิธีการและเงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามขอกําหนดของสํานักนายกรัฐมนตรี
4.7.6 คาจาง
(1) การกําหนดคาจาง
นายจางสามารถกําหนดอัตราคาจางหรือรูปแบบการจัดสรรคาจางไดดวยตนเอง
โดยอาศัยลักษณะการประกอบการผลิตและผลตอบแทนดานเศรษฐกิจเปนปจจัยในการกําหนด
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(2) รัฐบาลใชระบบประกันอัตราคาจางขั้นต่ํา มาตรฐานอัตราคาจางขั้นต่ําของแตละ
ทองที่ใหรัฐบาลมณฑล รัฐบาลเขตปกครองตนเอง และรัฐบาลเมืองของทองถิ่นนั้นๆ เปนผูกําหนด
และใหแจงขอกําหนดนั้นไปยังสํานักนายกรัฐมนตรีเก็บไวเปนหลักฐาน
หามนายจางจายคาจางแกลูกจางในอัตราต่ํากวามาตรฐานคาจางขั้นต่ําที่
กําหนดในวรรคกอน
(3) การจายคาจางจะตองจายดวยเงิน หามนายจางหักกลบลบหนี้หรือชะลอ หรือ
คางชําระคาจางแกลูกจาง
(4) นายจางยังคงตองจายคาจางแกลูกจางตามปกติ ในกรณีที่ลูกจางหยุดทํางานใน
ระหวางวันหยุดพักผอนตามที่กฎหมายกําหนด หรือในระหวางงานแตงงาน หรือจัดงานศพ รวมทั้ง
ระหวางที่รวมกิจกรรมทางสังคมตามที่กฎหมายกําหนด
4.7.7 สุขภาพและความปลอดภัยของลูกจาง
ลูกจางมีสิทธิที่จะปฏิเสธในการปฏิบัติตามคําสั่งของผูควบคุมงานของนายจาง ถา
หากวาคําสั่งนั้นเปนการสั่งใหปฏิบัติในกิจกรรมที่เสี่ยงตอความปลอดภัย หากมีพฤติกรรมบังคับให
ลูกจางตองทํางานอันอาจกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพพลานามัย ลูกจางยอมมีสิทธิที่จะ
วิจารณ รายงาน หรือฟองรองเปนคดีได
4.7.8 คุมครองแรงงานหญิงและเด็กที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
18 ปบริบูรณ

(1) แรงงานที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ หมายถึง ลูกจางที่มีอายุเกินกวา 16 ปแตยังไมครบ
(2) ขอหามใชแรงงานหญิง

(ก) หามใชแรงงานหญิงในงานที่เกี่ยวกับกิจการเหมืองแรใตดิน หรืองานที่ตองใช
แรงงานอยางหนัก ตามที่กฎหมายกําหนดไว
(ข) หามใชแรงงานหญิงที่มีประจําเดือนในงานที่ตองทําในที่สูง หรือที่อุณหภูมิต่ํา
หรืองานเกี่ยวกับหองเย็น (ที่อยูกับน้ําเย็น)
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(ค) หามใชแรงงานหญิงที่ตั้งครรภในงานที่ตองใชแรงงานหนักตามที่กฎหมาย
กําหนด และหามใชแรงงานหญิงที่ตั้งครรภเกินกวา 7 เดือน ทํางานลวงเวลา หรือทํางานในชวงเวลา
กลางคืน
(3) กําหนดเวลาคลอด
ลูกจางหญิงมีสิทธิลาพักผอนหลังการคลอดไดไมนอยกวา 90 วัน (กฎระเบียบใน
บางทองถิ่นอาจกําหนดใหมีสิทธิลาพักผอนหลังการคลอดไดมากกวา 90 วัน)
(4) หามใชแรงงานหญิงที่อยูระหวางการใหนมลูกยังไมครบ 1 ป เขาทํางานที่ตองใช
แรงงานหนักตามที่กฎหมายกําหนด หรือทํางานลวงเวลา หรือทํางานในชวงเวลากลางคืน
(5) หามใชแรงงานเด็กที่ยังไมบรรลุนิติภาวะในกิจการเหมืองแรที่อยูใตดิน หรืองานที่
มีมลพิษ หรืองานที่ตองใชแรงงานอยางหนักตามที่กฎหมายกําหนด
(6) นายจางมีหนาที่วางระบบการฝกอบรมแกพนักงาน การเรียกเก็บคาฝกอบรมและ
การใช จ า ยเงิ น ที่ ไ ด จ ากค า ฝ ก อบรม ต อ งปฏิ บั ติ ต ามข อ กํ า หนดของทางการและต อ งเป น ไปเพื่ อ
วัตถุประสงคของการฝกอบรมอยางแทจริงเทานั้น
ฝกอบรมกอน

ลู ก จ า งที่ ทํ า งานในหน า ที่ ชา งฝ มือ ก อ นบรรจุ เ ข า รับ ตํ า แหน ง จะต อ งผ า นการ

(7) รัฐบาลตองจําแนกประเภทของงานและมาตรฐานของฝมือสําหรับงานแตละ
ประเภทดวยระบบการทดสอบและการออกใบประกาศนียบัตรรับรอง
4.7.9 ประกันสังคมและสวัสดิการ
(1) รัฐบาลจะตองพิจารณากิจการเกี่ยวกับการประกันสังคม สรางระบบประกันสังคม
และจัดตั้งกองทุนประกันสังคมขึ้น เพื่อเปนหลักประกันวา เมื่อลูกจางชราภาพ เจ็บปวย บาดเจ็บ ตก
งาน และคลอดบุตรจะไดรับความชวยเหลือและชดเชย
(2) ลูกจางที่จะไดรับสิทธิประโยชนจากกองทุนประกันสังคมคือ
(ก) เกษียณอายุ
(ข) ลมปวย บาดเจ็บ
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(ค) พิการ หรือลมปวยเพราะหนาที่การงาน
(ง) ตกงาน
(จ) คลอดบุตร
เมื่อลูกจางถึงแกกรรม ทายาทยังคงไดรับเงินชวยเหลือตามที่กฎหมายกําหนด
เงื่อนไขและมาตรฐานแหงสิทธิประโยชนที่ลูกจางจะไดรับจากการประกันสังคมใหเปนไปตามกฎหมาย
กําหนด
ลูกจางมีสิทธิที่จะไดรับเงินชวยเหลือประกันสังคมทันทีและเต็มจํานวน
(3) การทําประกันชีวิตเสริม
รั ฐ บาลส ง เสริ ม ให น ายจ า งทํ า ประกั น ชี วิ ต เพิ่ ม เติ ม แก ลู ก จ า งตามสภาพความ
เหมาะสมแหงกิจการของนายจาง
รัฐบาลสนับสนุนลูกจางใหทําประกันชีวิตแบบออมทรัพย
4.7.10 การระงับขอพิพาทแรงงาน
(1) เมื่อเกิดขอพิพาทแรงงานระหวางนายจางและลูกจาง คูกรณีมีสิทธิตามกฎหมาย
ที่จะเสนอขอพิพาทเพื่อไกลเกลี่ย การอนุญาโตตุลาการ หรือการดําเนินคดีทางศาลได คูกรณีสามารถที่
จะประนีประนอมระงับขอพิพาทดวยตนเอง หลักการไกลเกลี่ยสามารถนําไปใชในขบวนพิจารณาของ
ชั้นอนุญาโตตุลาการ หรือชั้นศาลไดดวย
(2) การระงั บข อพิ พาทต องตั้ งบนพื้นฐานของบทบัญ ญัติของกฎหมายดวยความ
ยุติธรรม และตองพิจารณาโดยเร็ว ทั้งนี้ใหคํานึงถึงสิทธิประโยชนอันชอบดวยกฎหมายของคูกรณีเปน
สําคัญ
(3) ขั้นตอนการดําเนินการเพื่อระงับขอพิพาท
เมื่อเกิดขอพิพาทขึ้น คูกรณีสามารถนําเสนอขอพิพาทตอคณะกรรมการไกลเกลี่ย
ขอพิพาทแรงงานในหนวยงานของตนเพื่อพิจารณาได หากกรณีไกลเกลี่ยไมบรรลุผล คูกรณีสามารถที่
จะรองขอตอคณะอนุญาโตตุลาการพิพาทแรงงานเพื่อทําการชี้ขาดได หากคูกรณีฝายใดไมเห็นพอง
ดวยกับคําชี้ขาดก็สามารถนําคดีขึ้นฟองรองตอศาลประชาชนได
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(4) คณะกรรมการไกลเกลี่ยขอพิพาทแรงงาน
นายจางสามารถจัดตั้งคณะกรรมการไกลเกลี่ยขอพิพาทแรงงานขึ้นในหนวยงาน
ของตนได ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกลาวตองประกอบดวยตัวแทนลูกจาง ตัวแทนนายจาง และตัวแทน
สหภาพ โดยใหตัวแทนสหภาพเปนประธานคณะกรรมการไกลเกลี่ยขอพิพาทดังกลาว
ปฏิบัติตามนั้น

ขอพิพาทที่ระงับโดยคณะกรรมการฯ และบรรลุถึงขอตกลงแลว คูกรณีจะตอง
(5) คณะอนุญาโตตุลาการพิพาทแรงงาน

คณะอนุญาโตตุลาการพิพาทแรงงานประกอบดวยตัวแทนจากหนวยงานกํากับ
ดูแลแรงงานของรัฐ ตัวแทนสหภาพในระดับเดียวกัน และตัวแทนฝายนายจาง โดยใหตัวแทนจาก
หนว ยงานกํา กับดู แ ลแรงงานของรั ฐ เป นประธานคณะกรรมการอนุญ าโตตุ ล าการพิ พาทแรงงาน
ดังกลาว
(6) การเสนอขอพิพาทและการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการฯ
คูกรณีที่ประสงคจะใชสิทธิทางคณะอนุญาโตตุลาการฯ จะตองเสนอเรื่องเปนลาย
ลักษณอักษรตอคณะอนุญาโตตุลาการฯ ภายใน 60 วัน นับแตวันเกิดขอพิพาท คณะอนุญาโตตุลาการ
จะตองทําการพิจารณาชี้ขาดใหเสร็จสิ้นภายใน 60 วัน นับแตวันที่ไดรับคํารอง หากไมมีฝายใดอุทธรณ
คําชี้ขาด ใหถือวาคําชี้ขาดถึงที่สุด ซึ่งคูกรณีตองปฏิบัติตามนั้น
(7) การอุทธรณคําชี้ขาด
หากคูกรณีฝายใดไมเห็นพองดวยกับคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ สามารถที่จะ
อุทธรณตอศาลภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับคําชี้ขาดเปนลายลักษณอักษร หากคูกรณีฝายใดไม
อุทธรณภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดและไมปฏิบัติตามคําชี้ขาด คูกรณีอีกฝายสามารถรองขอตอศาล
ประชาชนเพื่อบังคับตามคําชี้ขาดได
(8) การระงับขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาขอบังคับแรงงาน
หากเกิดขอพิพาทในการจัดทําสัญญาขอบังคับแรงงานและคูกรณีไมอาจที่จะ
ประนี ป ระนอมกั น ได ให ห น ว ยงานกํ า กั บ ดู แ ลแรงงานของรั ฐ บาลท อ งถิ่ น สามารถที่ จ ะจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการซึ่งประกอบดวยหลายฝาย เพื่อดําเนินการไกลเกลี่ยประนีประนอมขอพิพาทได
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หากเกิดขอพิพาทอันเนื่องจากการปฏิบัติตามสัญญาขอบังคับแรงงานและคูกรณี
ไมอาจที่จะประนีประนอมกันได ใหเสนอขอพิพาทตอคณะอนุญาโตตุลาการพิพาทแรงงานเพื่อทําการ
ชี้ขาด หากฝายใดไมเห็นพองดวยกับคําชี้ขาดมีสิทธิอุทธรณตอศาลประชาชนภายใน 15 วัน นับแต
วันที่ไดรับคําชี้ขาดเปนลายลักษณอักษร (ม.84)
4.7.11 การกํากับตรวจสอบ
(1) หน ว ยงานกํ า กั บ ดู แ ลแรงงานระดั บ อํ า เภอขึ้ น ไปมี ห น า ที่ กํ า กั บ ตรวจสอบให
นายจางปฏิบัติตามกฎหมายและมีอํานาจที่จะสั่งการใหผูฝาฝนกฎหมายแกไขใหถูกตอง หรือสั่งหาม
กระทําการใดๆ ได ในการปฏิบัติหนาที่ ใหเจาหนาที่ของหนวยงานดังกลาวมีอํานาจที่จะเขาไปใน
สถานประกอบการของนายจางเพื่อตรวจสอบสถานการณ ตรวจสอบสรรพเอกสารและตรวจสอบ
สถานที่ทํางานของลูกจางได ทั้งนี้ในการเขาดําเนินการตรวจสอบทุกครั้งตองแสดงบัตรประจําตัว
เจาหนาที่และตองปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายอยางเครงครัด
(2) สหภาพแรงงานระดับตางๆ ตองรักษาสิทธิประโยชนของลูกจางตามกฎหมาย
และตองทําการตรวจสอบกํากับการปฏิบัติตามกฎหมายของนายจาง
หากทราบว า บุ ค คลใดหรื อ องค ก รใดฝ า ฝ น กฎหมายแรงงาน ย อ มมี สิ ท ธิ ที่ จ ะ
รายงานหรือฟองรองได
4.7.12 บทกําหนดโทษ
(1) ขอบังคับแรงงานที่นายจางทําขึ้นมาโดยฝาฝนกฎหมายหรือกฎระเบียบบริหาร
ของรัฐบาล ใหหนวยงานกํากับดูแลแรงงานมีอํานาจหนาที่ตักเตือนหรือสั่งใหแกไขได หากขอบังคับ
ดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายแกลูกจาง นายจางจะตองรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
(2) หากนายจางฝาฝนกฎหมายโดยกําหนดใหลูกจางทํางานเกินกวาระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนด ใหหนวยงานกํากับดูแลแรงงานมีอํานาจตักเตือนหรือสั่งใหแกไขได อีกทั้งใหมีอํานาจ
เปรียบเทียบปรับไดดวย
หนึ่งดังตอไปนี้

(3) หากนายจางละเมิดสิทธิประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของลูกจางอยางใดอยาง
(ก) หักเงินเดือนหรือชะลอชําระเงินคาจาง
(ข) ไมชําระคาลวงเวลาแกลูกจางที่ทํางานลวงเวลา
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(ค) จายคาจางต่ํากวาคาจางมาตรฐานขั้นต่ําที่รัฐบาลทองถิ่นนั้นๆ กําหนดไว
(ง) เมื่ อมี ก ารยกเลิ กสั ญ ญาแรงงานแลว นายจางไม ยอมชดใช คาทดแทนทาง
เศรษฐกิจใหแกลูกจางตามกฎหมาย
ใหแผนกกํากับดูแลแรงงานจายคาจางเงินเดือนคาทดแทนทางเศรษฐกิจให
ลูกจาง และมีอํานาจสั่งใหนายจางจายเงินชดเชยคาเสียหายได
(4) หากนายจางฝาฝนกฎหมายไมจัดเตรียมอุปกรณปองกันความปลอดภัยหรือไม
จัดเตรียมสิ่งอํานวยเพื่อสุข ภาพอันดีข องลูกจาง ใหห นวยงานกํากับดูแลแรงงานหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของมีอํานาจสั่งการใหแกไขได และใหมีอํานาจเปรียบเทียบปรับไดดวย
หากกรณีตามวรรคแรกกอใหเกิดเหตุการณรายแรง ใหหนวยงานที่เกี่ยวของมี
อํานาจรองขอตอศาลประชาชนระดับอําเภอขึ้นไปเพื่อสั่งใหหยุดดําเนินกิจการและทําการแกไขได
หากเกิ ด เหตุ ก ารณ ร า ยแรงขึ้ น และเจ า หน า ที่ ไ ม ใ ช ม าตรการที่ เ หมาะสม จน
กอใหเกิดความเสียหายแกชีวิตหรือทรัพยสินของลูกจาง บุคคลผูมีหนาที่เกี่ยวของจะตองมีความผิด
ทางอาญาและรับโทษทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 187
(5) หากนายจางฝาฝนกฎหมายโดยบังคับใหลูกจางทํางานในงานที่มีความเสี่ยงภัย
และเปนผลใหเ กิ ดอุ บัติเหตุ ถึ งขั้ นบาดเจ็ บหรื อเสียชีวิตแลว นายจางตองรั บโทษทางอาญาตามที่
กฎหมายกําหนด
(6) หากนายจางฝาฝนกฎหมายวาจางแรงงานเด็กที่อายุยังไมครบ 16 ปใหแผนก
กํากับดูแลแรงงานมีอํานาจสั่งใหปรับปรุงแกไขและเปรียบเทียบปรับ หากเกิดเหตุการณรายแรงขึ้น ให
หนวยงานเกี่ยวกับการจดทะเบียนการคามีอํานาจเพิกถอนใบประกอบกิจการคาได
(7) หากนายจางฝาฝนกฎหมายไมปฏิบัติตามกฎระเบียบวาดวยคุมครองแรงงานหญิง
และแรงงานที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ อันเปนการละเมิดสิทธิประโยชนของผูใหแรงงานแลว ใหแผนก
กํากับดูแลแรงงานมีอํานาจสั่งใหปรับปรุงแกไขและเปรียบเทียบปรับได
หากการกระทําดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายแกแรงงานหญิงหรือแรงงานที่ยัง
ไมบรรลุนิติภาวะ นายจางจะตองรับผิดชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้นอีกดวย (ม.95)
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(8) หากนายจางมีพฤติกรรมดังตอไปนี้
(ก) การใชกําลังขูเข็ญบังคับหรือหนวงเหนี่ยงกักขังอันเปนการเสื่อมเสียเสรีภาพ
ของบุคคลโดยไมชอบดวยกฎหมาย เพื่อใหบุคคลนั้นทํางานใหตน
(ข) รังแก ทํารายรางกาย ทําโทษทุบตี หรือกักบริเวณลูกจาง (ม.96) ใหเจาหนาที่
กรมตํารวจมีอํานาจกักขังบุคคลที่มีหนาที่ตองรับผิดชอบไดไมเกิน 15 วัน หรือเปรียบเทียบปรับ หรือ
วากลาวตักเตือน หากการกระทําดังกลาวครบองคประกอบความผิดทางอาญา ใหดําเนินคดีอาญากับ
บุคคลที่มีหนาที่ตองรับผิดชอบนั้น
(9) การทําสัญญาแรงงานที่ไมมีผลบังคับอันเนื่องมาจากสาเหตุของฝายนายจางเปน
เหตุใหลูกจางไดรับความเสียหาย นายจางตองรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น
(10) หากนายจางยกเลิกสัญญา หรือชะลอการทําสัญญาอันเปนการจงใจฝาฝน
กฎหมายแรงงาน ใหแผนกแรงงานมีอํานาจสั่งการใหแกไข หากการกระทําดังกลาวกอใหเกิดความ
เสียหายแกลูกจาง นายจางตองรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
(11) หากนายจางวาจางลูกจางที่ยังตองผูกพันสัญญาจางแรงงานกับนายจางคนอื่น
เขามาทํางานจนกอใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจแกนายจางคนกอนแลว นายจางผูนั้นจะตอง
รับผิดชดใชความเสียหายทางเศรษฐกิจแกนายจางคนเดิม
(12) หากนายจางไมชําระเบี้ยประกันสังคมโดยไมเจตนา ใหหนวยงานกํากับดูแล
แรงงานตั กเตือนใหชําระภายในกําหนดเวลา หากพนกําหนดยังไมชําระ ใหหนวยงานกํากับดูแ ล
แรงงานมีอํานาจสั่งใหชําระพรอมคาปรับเงินเพิ่มของเบี้ยประกันที่คางชําระได
(13) หากนายจางขัดขวางการเขาทําการตรวจสอบของเจาหนาที่โดยไมมีเหตุผลอัน
ควรแลว ใหหนวยงานกํ ากั บดู แ ลแรงงานหรื อหน วยงานที่เกี่ยวของมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได
หากการขั ด ขวางครบองค ป ระกอบของกฎหมายอาญา ให ดํ า เนิ น คดี อ าญากั บ บุ ค คลที่ มี ห น า ที่
รับผิดชอบได
(14) หากลูกจางยกเลิกสัญญาหรือไมปฏิบัติตามสัญญาในเรื่องการรักษาความลับทาง
การคาของนายจางอันเปนการฝาฝนกฎหมายแรงงานหรือกฎระเบียบที่ออกโดยกฎหมายนี้จนเปนเหตุ
ใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจแกนายจาง ลูกจางนั้นจะตองรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น
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(15) หากเจาหนาที่หรือบุคคลที่ทํางานในหนวยงานของรัฐใชอํานาจหนาที่โดยไม
ชอบ ใหดําเนินคดีอาญาตามกฎหมาย หากการกระทํายังไมถึงขั้นความผิดทางอาญา ใหลงโทษทาง
วินัยตามระเบียบ
4.7.13 ภาคผนวก
ใหรัฐบาลมณฑล เขตปกครองตนเอง และเทศบาลเมืองในสังกัดมีอํานาจหนาที่กําหนด
มาตรฐานของสัญญาจางแรงงานรวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติตางๆตามสภาพแวดลอมของแตละทองถิ่น
แลวแจงสํานักนายกเพื่อเก็บไวเปนหลักฐานอางอิง
4.8 กฎหมายตอตานการผูกขาดและการแขงขันที่ไมเปนธรรม
เนื่องจากประเทศจีนไดพัฒนาระบบเศรษฐกิจจากเศรษฐกิจวางแผนสูเศรษฐกิจการตลาด
ดังนั้นการลงทุนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในปจจุบันนี้จึงไมแตกตางไปจากการลงทุนใน
ประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม การแขงขันจึงเปนกติกาของตลาด ในขณะเดียวกันการ
แขงขันที่ไมเปนธรรมและการผูกขาดก็เปนพฤติกรรมที่ตองหามในระบบเศรษฐกิจการตลาด ดังนั้นผูที่
ไปลงทุนและทําการคาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงตองอยูภายใตกฎหมายตอตานการ
ผูกขาดและการแขงขันที่ไมเปนธรรม
4.8.1 กฎหมายตอตานการแขงขันที่ไมเปนธรรมของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
（中华人民共和国反不正当竞争法）ตราโดยสภาผู แทนประชาชนแหงชาติ มีผลบังคับใช
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 1993
สาระของกฎหมายมีดังนี้
(1) หลักการของกฎหมาย
(ก) หลักการวาดวยความสมัครใจ เสมอภาคและยุติธรรม
ในระบบเศรษฐกิจการตลาดผูประกอบการจะตองไมใชวิธีการขมขู บังคับ จูง
ใจโดยวิธีการหลอกลวงใหผูประกอบการอื่นทําการคากับตนหรือไมทําการคากับตน
คูแขงขันทางการคาดวยกันจะตองยอมรับคูแขงขันอีกฝายวามีสถานภาพเปน
อิสระและเทาเทียมกับตน ฝายใดฝายหนึ่งจะใชวิธีการใดๆ เอาเปรียบหรือทําลายสิทธิประโยชนของ
คูแขงเพื่อสิทธิ์ประโยชนของตนเองไมได
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คูแขงขันทุกฝายตองมีโอกาสในการเขาสูตลาดที่เปดกวางอยางเสรี โดยที่คู
แขงขันที่แข็งแรงกวาจะตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการกีดกัน เอาเปรียบคูแขงขันที่ออนแอกวาและ
การแขงขันจะตองใชวิธีการที่เปดเผยและเปนธรรม
(ข) หลักการยึดมั่นในความสุจริต ความนาเชื่อถือและมีคุณธรรมในทางการคา
ผู ป ระกอบการจะต อ งกระทํา การใดๆ ในกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ด ว ย
ความซื่ อ สั ต ย ความนาเชื่อถือและสอดคลองกับคุณธรรมทางการคา
(ค) หลักการไมใชวิธีการแขงขันอยางไมเปนธรรมในทางการคา
ประโยชนของตนเอง

ผูประกอบการจะตองใชวิธีการแขงขันที่ชอบดวยกฎหมายในการคุมครองสิทธิ

(2) การแขงขันที่ไมเปนธรรม
การแข ง ขั น ที่ ไ ม เ ป น ธรรม หมายถึ ง การกระทํ า หรื อ พฤติ ก รรมใดๆ ของ
ผูประกอบการที่ ไม ชอบด ว ยกฎหมาย อั น เป นการละเมิด สิท ธิป ระโยชนที่ ชอบด วยกฎหมายของ
ผูประกอบการอื่น รวมทั้งพฤติกรรมใดๆ ที่เปนการสรางความปนปวนตอระเบียบเศรษฐกิจของสังคม
(3) พฤติกรรมที่ถือวาเปนการแขงขันที่ไมเปนธรรม
พฤติกรรมที่ถือวาเปนการแขงขันที่ไมเปนธรรม หมายถึง พฤติกรรมที่มีผลตอการ
ทํารายหรือทําใหระบบการแขงขันไดรับความเสียหาย อันไดแก
(ก) พฤติกรรมที่เปนการจํากัดการแขงขัน หมายถึง การกระทําใดๆ ที่เปนการกีด
กัน ปดกั้น จํากัดหรือสรางอุปสรรคตอการแขงขัน
(ข) วิธีการแขงขันที่ไมชอบธรรม หมายถึง วิธีการคาของผูประกอบการที่ทํากับ
คูแขงขันของตน ซึ่งวิธีการดังกลาวเปนการฝาฝนหลักแหงความสุจริต ความนาเชื่อถือและคุณธรรม
ทางการคา
(4) พฤติกรรมหรือการกระทําที่ตองหามดวยกฎหมาย
(ก) พฤติ ก รรมการจํ า กั ด การแข ง ขั น ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ หมายถึ ง พฤติ ก รรมที่
รัฐวิสาหกิจซึ่งผูกขาดกิจการสาธารณูปโภคตามนโยบายของรัฐหรือตามที่กฎหมายกําหนด กระทําการ
จํากัดหรือกําหนดเงื่อนไขใหผูคากับตนตองทําการซื้อสินคาหรือใชบริการของตนแตเพียงผูเดียวหรือ
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กําหนดเงื่อนไขใหผูคากับตนตองซื้อสินคาหรือใชบริการอยางอื่นที่ตนกําหนดพวงไปดวย หากผูคาไม
ยอมตกลงดวยตนจะไมทําการคาหรือใหบริการแกลูกคาที่ไมยอมรับเงื่อนไขดังกลาว
(ข) พฤติกรรมการจํากัดการแขงขันของหนวยงานของรัฐ หมายถึง พฤติกรรมที่
หนวยงานของรัฐใชอํานาจฝายฝนกฎหมายและไมสมเหตุผลตามหลักการบริหารราชการแผนดิน ทํา
การจํากัดผูอื่นใหซื้อสินคากับผูประกอบการที่ตนกําหนด หรือจํากัดสินคานอกเขตเขาสูทองถิ่นของตน
หรือจํากัดสินคาที่ผลิตในทองถิ่นออกไปจําหนายนอกเขตทองถิ่นของตน
การใชอํานาจของหนวยงานรัฐดังกลาวถือเปนการใชอํานาจโดยมิชอบ กอใหเกิด
ความไมส มดุลในการจัดทรัพยากร หรือสรางความไมส มดุล แกความสัมพันธระหวางอุปสงคและ
อุ ป ทานในแต ล ะพื้ น ที่ อั น เป น การขั ด ขวางการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประชาชาติ อ ย า งมั่ น คงและ
กระทบกระเทือนถึงสิทธิประโยชนที่พึงมีพึงไดของผูบริโภค
(ค) พฤติกรรมการจํากัดการแขงขันของผูประกอบการ
1) การกระทําการคาที่มีลักษณะหลอกลวง ไดแก
- วิ ธีก ารปลอมแปลงหรือเลียนแบบเครื่องหมายการคาของคูแ ขงขันอีก
รายหนึ่งเพื่อใหผูบริโภคหลงเชื่อ
- วิธีการปลอมแปลงหรือเลียนแบบเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพรหลายของ
บุคคลอื่นในการออกแบบบรรจุหีบหอ หรือใชชื่อที่ใกลเคียงกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพรหลายใน
การกําหนดรูปแบบหีบหอสินคาของตนเพื่อใหบริโภคหลงเชื่อ
เพื่อใหผูบริโภคหลงเชื่อ
หลงเชื่อ

- วิธีการใชชื่อทางการคาหรือชื่อสกุลของบุ คคลอื่ นบนสิ นคาของตนเอง
- วิธีปลอมแปลงแหลงกําเนิ ดสิ นคาบนสิ นค าของตนเองเพื่อใหผูบริโภค

- วิธีการแอบอางชื่อทางการคาหรือชื่อ-สกุลของบุคคลอื่นบนสินคาของ
ตนเองเพื่อใหผูบริโภคหลงเชื่อ
ผูบริโภคหลงเชื่อ

- วิธีการแสดงคุณภาพสินคาบนตัวสินคาเกินกวาคุณภาพที่เปนจริงเพื่อให
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2) การใหสินบนทางการคา หมายถึง การใหสินบนแกผูเกี่ยวของในตลาด โดย
ผูใหไมจดแจงในบัญชีและผูรับไดแอบรับไวโดยไมจดแจงในบัญชีเชนกัน ทั้งนี้เพื่อเอื้ออํานวยใหตนไดมี
โอกาสหรือสิทธิประโยชนเหนือคูแขงรายอื่น สินบนที่ใหนี้อาจเปนคานายหนา คาหักคืน หรือสวนลด
ราคา หรือเงินพิเศษก็ได
3) การโฆษณาเท็จ หมายถึง การโฆษณาสินคาของตนเองที่เกินกวาความเปน
จริงหรือใชขอความอันเปนเท็จ เพื่อใหผูบริโภคหลงผิดในดานคุณภาพ สวนประกอบ ประสิทธิภาพ
ผูผลิต แหลงผลิตหรืออายุการใชงานของสินคา
4) การละเมิดความลับทางการคา หมายถึง การลัก ยักยอก หลอกลวง บังคับ
ขูเข็ญหรือวิธีอื่นใดที่ไมชอบดวยกฎหมาย เพื่อใหตนไดมาซึ่งความลับทางการคาของคูแขงขันอีกฝาย
รวมถึงการกระทําใดๆ อันเปนการเปดเผย นําไปใช หรืออนุญาตใหบุคคลอื่นใชความลับทางการคา
ของคูแขงขันรายอื่นที่ตนไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมาย
5) การขายสินคาราคาที่ต่ํากวาทุน หมายถึง การเสนอขายราคาสินคาในราคา
ที่ต่ําเกินสมควรโดยไมมีเหตุผล ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะทําใหคูแขงขันที่มีทุนรองนอยกวาตอง
เลิกกิจการและออกจากตลาดไป
แต ไ ม ร วมถึ ง การขายราคาที่ ต่ํ า เกิ น สมควรเพื่ อ ส ง เสริ ม การขายสิ น ค า สด
หรือสินคาใกลหมดอายุ หรือสินคาที่พนฤดูกาล
6) การทํ า สั ญ ญาผู ก มั ด หรื อ กํ า หนดเงื่ อ นไขที่ ไ ม เ ป น ธรรม หมายถึ ง
การกําหนดเงื่อนไขใหผูที่ทําการคากับตนตองถูกผูกมัด โดยสัญญาใหซื้อสินคาหรือบริการอื่นนอกจาก
สินคาที่อีกฝายประสงคจะซื้อ รวมถึงการกําหนดเงื่อนไขใหผูคากับตนจําตองปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง
นอกเหนือจากการคาขายปกติอยางไมสมแหตุผล
7) การขายโดยใหรางวัลเปนการลอใจที่ไมสุจริต หมายถึง
- การหลอกวาจะใหรางวัลหรือวางแผนใหคนภายในของตนเองไดรับรางวัล
แตกลับโฆษณาวาจะจับรางวัล
- การเสนอขายสินคาดอยคุณภาพในราคาสูงโดยใหรางวัลลอใจ
หยวนขึ้นไป

- การขายสิ นค าโดยมีการจับรางวัล ที่มีมูล คาของรางวัลเกินกวา 5,000
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8) การหมิ่นประมาททางการคา หมายถึง การเปดเผยหรือเผยแพรขอเท็จจริง
ที่เปนเท็จตอสาธารณชน เพื่อทําลายความเชื่อถือทางการคา หรือเพื่อทําลายชื่อเสียงของสินคาของ
คูแขงทางการคากับตน
9) พฤติกรรมอันเปนการฮั้วประมูล หมายถึง พฤติกรรมที่เปนการสมรูรวมคิด
กันของผูประกอบการตั้งแต 2 รายขึ้นไป เพื่อจํากัดการแขงขันการประมูล
ซึ่งอาจมีได 2 ลักษณะ กลาวคือ
- พฤติ ก รรมการรวมหั ว สมรู ร ว มคิ ด กั น เข า ประมู ล ด ว ยการกํ า หนดราคา
(รับซื้อ) ที่ต่ํา โดยไมแขงขันเสนอราคารับซื้อตามปกติอยางเปนธรรม สวนใหญมักจะเปนการประมูล
ซื้อสินคาดานเกษตร
- พฤติกรรมการรวมหัวสมรูรวมคิดกันเขาประมูลดวยการกําหนดราคา (ขาย)
ที่สูง โดยไมแขงขันเสนอราคาขายตามปกติอยางเปนธรรม สวนใหญมักจะเปนการประมูลงานของรัฐ
หรือการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐ
4.8.2 กฎหมายปองกันการผูกขาดของสาธารณรัฐประชาชนจีน（中华人民共和国
反垄断法）ตราโดยสภาผูแทนประชาชนแหงชาติ มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 2008
สาระสําคัญของกฎหมายมีดังนี้
(1) พฤติกรรมที่ถือวาเปนการผูกขาด
(ก) ผูประกอบการที่ทําสัญญาเพื่อการผูกขาด
(ข) ผูประกอบการที่มีอํานาจเหนือตลาด
(ค) พฤติกรรมใดที่ทําใหเกิดหรืออาจทําใหเกิดการกีดกันหรือจํากัดการแขงขัน
(2) สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาด หมายถึง สัญญาที่มีความสัมพันธกอใหเกิด
อุปสรรคตอการแขงขัน หรือสัญญาที่มีขอกําหนดในการกีดกันหรือจํากัดการแขงขัน
(ก) การผูกขาดดวยการรวมหัวกันกําหนดราคาตายตัวหรือเปลี่ยนแปลงราคา
(ข) จํากัดจํานวนการผลิตหรือจํานวนการจําหนาย
(ค) แบงเขตการตลาดจําหนายหรือแบงเขตตลาดการจัดหาจัดซื้อวัตถุดิบ
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(ง) จํากัดการซื้อเทคโนโลยีใหม เครื่องจักรอุปกรณใหมหรือจํากัดการวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีใหม ผลิตภัณฑใหม
(จ) รวมหัวคว่ําบาตร
สํานักนายกรัฐมนตรี

(ฉ) สัญญาผูกขาดในลักษณะอื่นๆ ที่ตองหามตามกฎระเบียบบริหารที่ออกโดย

(3) ขอยกเวนที่ไมถือวาเปนขอตกลงหรือสัญญาผูกขาด
(ก) ขอตกลงที่มีวัตถุประสงคในการพัฒนาเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑใหม
(ข) เพื่อยกระดับคุณภาพสินคา ลดตนทุน เพิ่มประสิทธิภาพหรือการกําหนดราคา
เปนหนึ่งเดียวทั่วทั้งตลาดหรือเพื่อการแบงงานตามความชํานาญการ
(ค) เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กหรือ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
(ง) เพื่อใหเกิดการประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดลอม บรรเทาสาธารณภัยที่เปน
ประโยชนตอสาธารณะ
(จ) เพื่ อ แก ป ญ หายอดจํ า หน า ยตกต่ํ า หรื อ ยอดการผลิ ต เกิ น ความจํ า เป น ใน
สถานการณที่เศรษฐกิจตกต่ํา
(ฉ) เพื่อรักษาผลประโยชนที่ชอบดวยกฎหมายในการทําการคากับตางประเทศ
หรือความรวมมือเศรษฐกิจกับตางประเทศ
(ช) การกระทําอื่นใดที่กฎหมายหรือกฎระเบียบบริหารไดกําหนดไวใหกระทําได
(4) พฤติกรรมตองหามสําหรับผูประกอบการที่มีอํานาจเหนือตลาด
(ก) กําหนดราคาขายที่สูงโดยไมยุติธรรมในการจําหนายสินคาหรือกําหนดราคา
ต่ําโดยไมยุติธรรมในการซื้อสินคา
(ข) ขายราคาต่ํากวาทุนโดยไมมีเหตุผลอันควร
(ค) การปฏิเสธคาขายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไมมีเหตุผลอันควร
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(ง) จํากัดการคาขายกับบุคคลที่คาขายกับตนหรือบุคคลที่ตนกําหนดโดยไมมี

เหตุผลอันควร

(จ) การขายพวงหรือการขายโดยเพิ่มเงื่อนไขผูกมัดโดยไมมีเหตุผลอันควร
(ฉ) การกําหนดเงื่อนไขพิเศษสําหรับผูที่คากับตนตามปกติไมเหมือนกันโดยไมมี

เหตุผลอันควร

(ช) พฤติ ก รรมอื่ น ที่ ห า มผู มี อํ า นาจเหนื อ ตลาดกระทํ า ตามกฎหมายหรื อ
กฎระเบียบบริหารของสํานักนายกรัฐมนตรี
(5) ผูมีอํานาจเหนือตลาด หมายถึง ผูประกอบการที่มีอํานาจในการกําหนดราคา
จํานวนสินคาหรือกําหนดเงื่อนไขการคาในตลาดใดตลาดหนึ่ง หรือผูประกอบการที่มีอํานาจขัดขวาง
หรือมีอิทธิพลตอการเขาสูตลาดของผูคารายใหมในตลาดใดตลาดหนึ่ง
(6) ลักษณะที่สันนิษฐานวาเปนผูประกอบการที่มีอํานาจเหนือตลาด
(ก) ผูประกอบการรายเดียวที่มีสวนแบงตลาดเทากับจํานวน 1 ใน 2 ของตลาดใด

ตลาดหนึ่ง
ตลาดใดตลาดหนึ่ง

(ข) ผูประกอบการสองรายที่มีสวนแบงตลาดรวมกันแลวเทากับ 2 ใน 3 ของ

(ค) ผูประกอบการสามรายที่มีสวนแบงตลาดรวมกันแลวเทากับจํานวน 3 ใน 4
ของตลาดใดตลาดหนึ่ง
ในกรณี (ข) และ (ค) หากผูป ระกอบการรายใดรายหนึ่ง ในจํานวนนั้น มีสว น
แบงตลาดไมถึง 1 ใน 10 ของตลาดนั้น ไมถือวาผูประกอบการนั้นมีอํานาจเหนือตลาด
ผูประกอบการที่กฎหมายถือวามีอํานาจเหนือตลาด หากมีหลักฐานพิสูจนไดวา
สวนแบงของตลาดที่ตนครอบครองอยูนั้นมิไดเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ไมถือวาผูประกอบการนั้น
เปนผูมีอํานาจเหนือตลาด
(7) การรวมกลุมของผูประกอบการ หมายถึง
(ก) การควบหรือการรวมกิจการ
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(ข) ผู ป ระกอบการรายหนึ่ ง เข า ถื อหุ น หรื อ เข า ถื อ เอาสิ นทรั พย ใ นลั ก ษณะที่ มี
อํานาจครอบงําผูประกอบการรายอื่น
(ค) ผูประกอบการเขาทําสัญญากับผูประกอบการรายอื่นในลักษณะที่มีขอกําหนด
ใหมีอํานาจเหนือผูประกอบการรายอื่นหรือมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูประกอบการรายอื่น
นายกรัฐมนตรี

(8) พฤติกรรมการรวมกลุมที่ตองขออนุญาตตอหนวยงานกํากับการผูกขาดของสํานัก

(ก) ผูประกอบการที่เขาซื้อหุนหรือสินทรัพยของผูประกอบการอื่นในอัตราตั้งแต
รอยละ 50 ขึ้นไป และมีอํานาจในการลงมติชี้ขาดการบริหารของผูประกอบการรายอื่น
(ข) ผู ป ระกอบการที่ ร วมกลุ ม กั น ทุ ก รายที่ หุ น หรื อ สิ น ทรั พ ย ข องตนเกิ น กว า
รอยละ 50 ถูกครอบงําโดยผูประกอบการรายอื่นที่มิใชผูประกอบการรวมกลุม
ผูประกอบการรวมกลุมที่เขาขายเงื่อนไขดังกลาวขางตน จะตองยื่นคํารองขอตอ
คณะกรรมการปองกกันการผูกขาดของสํานักนายกรัฐมนตรีกอนการรวมกลุม เมื่อไดรับอนุมัติแลวจึง
จะสามารถรวมกลุมได
คําสั่งหามมิใหผูประกอบการรวมกลุมหรือคําสั่งอนุมัติใหรวมกลุมโดยมีเงื่อนไข
ของหนวยงานกํากับการปองกันการผูกขาดของสํานักนายกรัฐมนตรีจะตองประกาศใหสาธารณชนทราบ
(9) การมีอํานาจเหนือตลาดของหนวยงานหรือรัฐวิสาหกิจ
(ก) หามหนวยงานที่ไดรับมอบอํานาจตามกฎหมายใหกํากับกิจการสาธารณูปโภค
ใช อํ า นาจเหนื อ ตลาดในการจํ า กั ด ไม ว า ทางตรงหรื อ ทางอ อ มกั บ องค ก รหรื อ บุ ค คลใดในการ
ประกอบการ การจัดซื้อหรือการจัดหา
(ข) หามหนวยงานที่ไดรับมอบอํานาจตามกฎหมายใหกํากับกิจการสาธารณูปโภค
ใชอํานาจเหนือตลาดในการกระทําการใดอันเปนการขัดขวางการถายเทหมุนเวียนของสินคาในพื้นที่
ตางๆ ดังนี้
- กํ า หนดมาตรการที่ มี ลั ก ษณะเป น การกี ด กั น ทางด า นราคา การจั ด เก็ บ
คาธรรมเนียม การจัดเก็บคาตรวจสอบมาตรฐานสําหรับสินคาที่มาจากตางทองถิ่น
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- กําหนดมาตรฐานการตรวจสอบหรือขอกําหนดทางดานเทคนิคสําหรับสินคา
ที่มาจากตางถิ่น ในลักษณะที่แตกตางไปจากมาตรฐานการตรวจสอบ การกําหนดเทคนิคสําหรับสินคา
ในลักษณะเดียวกันของทองถิ่น หรือกระทําการใดๆ อันเปนการเลือกปฏิบัติดวยการใชมาตรการการ
ตรวจสอบซ้ําซากสําหรับสินคาที่มาจากตางถิ่น หรือกําหนดมาตรการกีดกันผูประกอบการจากตางถิ่น
เขาสูตลาดของทองถิ่น
- การใชมาตรการเฉพาะกิจดวยการกําหนดใบอนุญาตสําหรับสินคาบางอยาง
จากตางทองถิ่นเพื่อกีดกันหรือจํากัดสินคาจากตางถิ่นนั้นเขาสูตลาดทองถิ่น
- กํ า หนดมาตรการใบอนุ ญ าตผ า นด า นที่ เ ป น อุ ป สรรคต อ การเข า สู ต ลาด
ทองถิ่นของสินคาตางถิ่น หรือเปนอุปสรรคตอสินคาทองถิ่นออกสูตลาดตางถิ่น
- พฤติกรรมอื่นใดที่เปนการขัดขวางตอการหมุนเวียนสินคาระหวางทองถิ่น

ดวยกัน

4.9 กฎหมายคุมครองผูบริโภค
กฎหมายคุมครองผูบริโภคของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน（中华人民共和国
消费者权益保护法）ตราโดยสภาผู แ ทนประชาชนแห ง ชาติ ประกาศและมี ผ ลบั ง คั บ ใช
เมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1994 ปรับปรุงครั้งลาสุดและมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 15 มีนาคม ค.ศ. 2014
สาระสําคัญของกฎหมายมีดังนี้
(1) หลักการของกฎหมาย
(ก) หลักการวาดวยความสุจริตและเสมอภาคของการคาระหวางผูประกอบการและ

ผูบริโภค
ของผูบริโภค

(ข) หลักการคุมครองสิทธิประโยชนทางดานรางกายและทรัพยสินอันชอบดวยกฎหมาย
(ค) หลักการใหความคุมครองแกผูบริโภคมากกวาผูประกอบการ

(ง) หลักการวาดวยความรับผิดรวมกันตอสังคมซึ่งจะตองคุมครองสิทธิประโยชนอันชอบ
ดวยกฎหมายของผูบริโภค
(2) หนาที่ของผูประกอบการ
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(ก) ผูประกอบการมีหนาที่ตองดําเนินกิจการคาตามที่กฎหมายกําหนดและตามขอตกลง
ที่ไดโฆษณาหรือใหไวกับผูบริโภค
(ข) ผูประกอบการมีหนาที่ที่จะตองยอมรับการตรวจสอบจากผูบริโภค
(ค) ผูประกอบการมีหนาที่จะตองรับประกันความปลอดภัยของผูบริโภค ทั้งในดาน
รางกายและทรัพยสินจากการใชสินคาหรือบริการของตน
(ง) ผูประกอบการมีหนาที่ตองเสนอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่เปนจริง

แทจริง

(จ) ผูประกอบการมีหนาที่ตองเปดเผยชื่อและเครื่องหมายการคาหรือสัญลักษณที่ถูกตอง

(ฉ) ผูประกอบการมีหนาที่จะตองออกหลักฐานการขายสินคาหรือการใหบริการใหแก
ผูบริโภคทุกครั้ง
(ช) ผูประกอบการมีหนาที่ตองรับประกันคุณภาพของสินคาและบริการตามที่ไดโฆษณา
และเสนอไวตอสาธารณะหรือผูบริโภค
(ซ) ผูประกอบการมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎ “สามรับผิดชอบกับหนึ่งชดใช” กลาวคือ
- รับผิดชอบที่จะซอมแซมโดยไมคิดมูลคาหากสินคาไมเปนไปตามที่โฆษณาไว
- รับผิดชอบที่จะเปลี่ยนสินคาใหมโดยไมคิดมูลคา หากเมื่อมีการซอมแซมแลวไม
สามารถใชงานไดตามที่โฆษณาไว
- รับผิดชอบรับคืนสินคาที่ชํารุดบกพรองโดยไมมีเงื่อนไข หากสินคาที่ซื้อไปไมอาจ
ซอมใหมีคุณภาพตามที่โฆษณาไว
- ตองชดใชความเสียหายที่เกิดแกรางกายและทรัพยสินของผูบริโภคอันเนื่องมาจาก
การใชสินคาหรือบริการที่ไมมีคุณภาพตามโฆษณาของผูประกอบการ
(ฌ) ผู ป ระกอบการมี ห น า ที่ ต อ งไม ใ ช สั ญ ญาสํ า เร็ จ รู ป ในการกํ า หนดเงื่ อ นไขปฏิ เ สธ
ความรับผิดชอบของตน
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ผูบริโภค เชน

(ญ) ผูประกอบการมีหนาที่จะไมกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคลของ
- การกระทําใดๆ อันเปนการดูหมิ่นหรือเปนการทําใหผูบริโภคอับอายขายหนา

ผูประกอบการ

- การตรวจค น สั ม ภาระหรื อ ร า งกายของผู บ ริ โ ภคในการเข า ใช บ ริ ก ารของ
- การจํากัดสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลของผูบริโภค

(3) การระงับขอพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชนของผูบริโภค
(ก) การเจรจาประนีประนอมระหวางผูประกอบการกับผูบริโภค
(ข) การร อ งขอต อ องค ก รคุ ม ครองและไกล เ กลี่ ย ข อ พิ พ าทสํ า หรั บ ผู บ ริ โ ภค
เพื่อประนีประนอมหรือชี้ขาดขอพิพาท
(ค) รองเรียนตอหนวยงานบริหารที่รับผิดชอบการกํากับอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
เพื่อจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น
(ง) เสนอเรื่องตอคณะอนุญาโตตุลาการเพื่อชี้ขาดขอพิพาท
(จ) นําคดีขึ้นฟองรองตอศาลเพื่อเรียกรองคาเสียหาย
4.10 กฎหมายที่เกี่ยวกับการระงับขอพิพาทนอกศาล
นักลงทุนที่ไปลงทุนในประเทศจีนเมื่อเกิดขอพิพาททางแพงกันขึ้นมักจะใชระบบเจรจาตอรอง
（谈判）หากไมสามารถตกลงกันได คูพิพาทมีแนวทางที่จะระงับขอพิพาทโดยบุคคลหรือองคกรที่
สามหลายแนวทาง ดังนี้
4.10.1 ระบบการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ระบบการไกลเกลี่ยขอพิพาท หมายถึง บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปเกิดขอพิพาททางแพง
ซึ่งไมสามารถที่จะเจรจาหาขอยุติดวยกันเองได ตกลงมอบหมายใหแกบุคคลที่สามเปนผูทําการไกล
เกลี่ยหาขอยุติเพื่อระงับขอพิพาท โดยผูไกลเกลี่ยจะทําหนาที่เกลี้ยกลอมและชักจูงใหคูกรณีตกลง
ยอมรับขอเสนอแนะโดยสมัครใจจนถึงขั้นทําขอตกลงระงับขอพิพาทโดยชอบดวยกฎหมาย
ระบบการไกลเกลี่ยในประเทศจีน แบงออกเปน 4 ประเภท คือ
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(1) ระบบการไกลเกลี่ยทางคณะกรรมการไกลเกลี่ยของประชาชน
(2) ระบบการไกลเกลี่ยทางศาล
(3) ระบบการไกลเกลี่ยของทางปกครอง
(4) ระบบการไกลเกลี่ยทางอนุญาโตตุลาการ
4.10.2 ระบบการไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยคณะกรรมการไกลเกลี่ยของประชาชน
(1) ลักษณะของระบบการไกลเกลี่ยโดยคณะกรรมการไกลเกลี่ยของประชาชน
กฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มาตรา 111 กําหนด
ไววา คณะกรรมการไกลเกลี่ยของประชาชนเปนองคกรขั้นพื้นฐานของมวลชนที่จัดตั้งขึ้นโดยชุมชนเอง
เพื่อทําหนาที่ไกลเกลี่ยระงับขอพิพาททางแพงของมวลชนในทองถิ่นนั้นๆ
ระบบไกลเกลี่ยของประชาชน เปนระบบชวยเหลือทางยุติธรรม เปนระบบที่
ประชาชนปกครองตนเอง และเปนระบบที่มวลชนสมัครใจในการระงับขอพิพาทของตนเอง ซึ่งมี
ลักษณะที่เปนเอกลักษณของระบบประชาธิปไตยแบบสังคมนิยมของจีน
(2) ภาระหนาที่ของคณะกรรมการไกลเกลี่ยของประชาชน
ข อ กํ า หนดว า ด ว ยคณะกรรมการไกล เ กลี่ ย ของประชาชน ซึ่ ง ออกโดยสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี (ขอ 5 ) กําหนดไววา ภาระหนาที่ของคณะกรรมการไกลเกลี่ยของประชาชน มีหนาที่
ในการไกลเกลี่ยขอพิพาทของมวลชน และทําหนาที่ประชาสัมพันธความรูเกี่ยวกับตัวบทกฎหมาย
นโยบายของรัฐ รวมทั้งใหความรูแกประชาชนในการเคารพกฎหมายและยึดมั่นในจริยธรรมขั้นพื้นฐาน
ของสังคม
(3) หลักการขั้นพื้นฐานของการไกลเกลี่ย
(ก) หลักการวาดวยความสมเหตุสมผลและชอบดวยกฎหมาย
(ข) หลักการสมัครใจบนพื้นฐานที่เสมอภาคเทาเทียมกัน
(ค) หลักการใหความเคารพในสิทธิรองขอของบุคคลอื่น
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(4) รูปแบบขององคกรการไกลเกลี่ย
(ก) คณะกรรมการไกลเกลี่ยของประชาชน
รูปแบบ องคกร ของการไกลเกลี่ย ประกอบดวย คณะกรรมการไกลเกลี่ยของ
ประชาชน เปนคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการชุมชนในหมูบาน หรือคณะกรรมการชุมชน
ผูอยูอาศัย (ในเมือง) ภายใตการชี้แนะของศาลประชาชนชั้นตนและรัฐบาลประชาชนขั้นพื้นฐาน
(ระดับหมูบานหรือระดับเขตเมือง) คณะกรรมการไกลเกลี่ยของประชาชน ประกอบดวย กรรมการ
อยางนอย 3 คน อยางมากไมเกิน 9 คน โดยกรรมการกันเองเลือกตั้งประธานคณะกรรมการ 1 คน
หากจําเปนอาจจะเลือกตั้งรองประธานกรรมการขึ้นมาได
(ข) คุณสมบัติของกรรมการไกลเกลี่ยของประชาชน
- ตองเปนผูที่มีความประพฤติเปนที่ยอมรับวามีความยุติธรรม
- เปนผูทํางานเกาะติดอยูกับมวลชน
- มีใจรักในงานไกลเกลี่ยขอพิพาท
- มีความรูพื้นฐานดานกฎหมายและนโยบายทางการเมือง
- เปนบุคคลบรรลุนิติภาวะ
(ค) เจาหนาที่สนับสนุนดานยุติธรรม
ข อกํ าหนดว าด ว ยคณะกรรมการไกลเกลี่ย ของประชาชนกํ าหนดไววา ให
รัฐบาลประชนชนระดับหมูบาน ตําบล แตงตั้งเจาหนาที่เพื่อใหขอชี้แนะแกคณะกรรมการไกลเกลี่ย
ของประชาชนภายใตการกํากับและชี้แนะของรัฐบาลประชาชนของทองถิ่นนั้นๆ นอกจากนี้ ใหศาล
ประชาชนชั้นตนของทองถิ่นนั้นๆ ทําหนาที่เปนผูชี้แนะคณะกรรมการไกลเกลี่ยของประชาชนในดาน
ความรูและประสบการณในการพิจารณาคดี การรับฟงพยานหลักฐาน การวิเคราะหขอพิพาท รวมทั้ง
ความรูอื่นๆ ทางดานยุติธรรม
(ง) วิธีการไกลเกลี่ย ประกอบดวย 4 แนวทาง คือ
- การไกลเกลี่ยคูกรณีโดยตรง
- การไกลเกลี่ยอยางเปดเผยตอสาธารณชน
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- การรวมปรึกษาหารือกันเพื่อหาทางไกลเกลี่ย
- การไกลเกลี่ยรวม
(จ) แนวทางไกลเกลี่ย
- สอนใหเรียนรู
- สรางสายสัมพันธดวยเยื่อใย
- รูสํานึกในมารยาท
- เขาใจในขอกฎหมาย
4.10.3 ระบบการไกลเกลี่ยขอพิพาททางศาล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มาตรา 85
กําหนดไววา ในการพิจารณาคดีแพงของศาลประชาชน ภายใตหลักการวาดวยความสมัครใจของ
คูกรณีและบนพื้นฐานขอเท็จจริงที่สามารถแยกแยะความถูกผิดได ใหศาลทําหนาที่ไกลเกลี่ยคูกรณี
กอนทําการพิจารณาคดี
(1) รูปแบบการไกลเกลี่ย
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มาตรา 86
กําหนดไววา ในการดําเนินการไกลเกลี่ยของศาลประชาชน สามารถกระทําไดโดยผูพิพากษาทานเดียว
หรืออาจจะครบองคคณะก็ได ในการไกลเกลี่ยสามารถใชวิธีที่สะดวกและรวดเร็วดวยการแจงใหคูกรณี
และพยานที่เกี่ยวของมาศาลพรอมกันเพื่อทําการไกลเกลี่ย
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มาตรา 87
กําหนดไววา ในการไกลเกลี่ยของศาล ศาลมีสิทธิที่จะออกหนังสือเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของหรือบุคคล
อื่นใดเพื่อใหการชวยเหลือได ซึ่งหนวยงานหรือบุคคลที่ไดรับหนังสือเชิญนั้นจะตองมาศาลเพื่อรวมทํา
การไกลเกลี่ย
(2) ขอตกลงวาดวยการไกลเกลี่ย
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มาตรา 88
กําหนดไววา เมื่อสามารถไกลเกลี่ยไดแลว ใหทําขอตกลงระงับขอพิพาท โดยที่คูสัญญาจะตองกระทํา
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ดวยความสมัครใจ ปลอดจากการขูเข็ญบังคับ สาระของขอตกลงการระงับขอพิพาทจะตองไมขัดตอ
กฎหมาย
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มาตรา 89
กําหนดไววา ในการจัดทําขอตกลงระงับขอพิพาท ศาลจะตองทําเปนลายลักษณอักษรในขอตกลง
จะตองระบุชัดเจนถึงขอเรียกรองของแตละฝาย ขอเท็จจริงแหงขอพิพาท และผลของการระงับขอ
พิพาท ลงชื่อโดยผูพิพากษาที่ทําหนาที่ไกลเกลี่ยและเลขานุการพรอมประทับตราของศาล
(3) กรณีที่ไมตองทําบันทึกขอตกลงระงับขอพิพาท
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มาตรา 90
กําหนดไววา กรณีตอไปนี้ ศาลอาจไมจําเปนตองทําบันทึกขอตกลงระงับขอพิพาทเปนหนังสือได คือ
(ก) การระงับขอพิพาทเกี่ยวกับคดีฟองหยาที่ตางฝายสมัครใจหยา
(ข) การระงับขอพิพาทในคดีเลี้ยงดู
(ค) การระงับขอพิพาทในคดีที่สามารถปฏิบัติบังคับชําระหนี้ไดทันที
(ง) คดีที่ไมมีขอยุงยากอื่นๆ ซึ่งไมจําเปนตองทําบันทึกเปนลายลักษณอักษร
การระงับขอพิพาทที่ไมจําเปนตองทําเปนหนังสือนั้น จะตองบันทึกไวในสํานวน
โดยคูกรณี ผูพิพากษา และเจาหนาที่หนาบัลลังก ลงชื่อกํากับพรอมประทับตราของศาล จึงจะมีผล
บังคับได
(4) การไกลเกลี่ยขอพิพาทที่ไมประสบความสําเร็จ
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มาตรา 91
กําหนดไววา ในกรณีที่ไมสามารถตกลงหรือระงับขอพิพาทได ใหผูพิพากษาดําเนินการพิจารณาคดี
และพิพากษาตัดสินคดีโดยเร็ว
4.10.4 ระบบการไกลเกลี่ยขอพิพาททางปกครอง แบงเปน 2 ประเภทดวยกัน
(1) การไกลเกลี่ยโดยคณะทํางานภายใตการกํากับของรัฐบาลประชาชนทองถิ่น
กลาวคือ ในรัฐบาลประชาชนทองถิ่นตั้งแตระดับหมูบานและตําบลขึ้นไป จะแตงตั้งเจาหนาที่ของรัฐ
ขึ้ น มาคณะหนึ่ ง เพื่ อ ทํ า หน า ที่ ไ กล เ กลี่ ย ข อพิ พ าทของประชาชน การไกล เ กลี่ ย โดยเจ า หน า ที่ ฝ า ย
ปกครองนี้ ถือเปนการไกลเกลี่ยนอกกระบวนการพิจารณาคดีของศาล
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(2) การไกลเกลี่ยโดยองคกรของรัฐตามที่กฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะ ซึ่งไดแก
การไกลเกลี่ยขอพิพาทแรงงาน การไกลเกลี่ยขอพิพาททางเศรษฐกิจ และการไกลเกลี่ยทางดานแพง
ซึ่งการไกลเกลี่ยโดยฝายปกครองดังกลาวนี้ ถือเปนการไกลเกลี่ยนอกกระบวนการพิจารณาคดีของศาล
4.10.5 ระบบการไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยทางอนุญาโตตุลาการ
(1) ระบบอนุญาโตตุลาการ
ระบบอนุ ญ าโตตุ ล าการหมายถึ ง ระบบทางกฎหมายอย างหนึ่ง ที่คูกรณี ที่เกิดข อ
พิพาททางแพง ไดตกลงกันวาจะนําขอพิพาทนั้นเขาสูการพิจารณาของบุคคลที่สามที่ทั้งสองฝายได
แตงตั้งขึ้นโดยสมัครใจกั น โดยคู กรณี ทั้ งสองฝ ายมีหนาที่จะตองปฏิบัติตามคําชี้ข าดตามระเบียบ
อนุญาโตตุลาการ
โดยทั่วไปแลว อนุญาโตตุลาการเปนกิจกรรมภาคเอกชนที่เกิดขึ้นในวงการธุรกิจ เปน
พฤติการณที่กระทําโดยเอกชน กลาวอีกนัยหนึ่งคือ เปนพฤติการณที่ทําการตัดสินชี้ขาดโดยเอกชน
มิใ ชตัดสินชี้ขาดโดยรั ฐ อนุญ าโตตุล าการถู กกํ าหนดใหเปนรูปแบบการแกไขขอพิพาททางแพ งที่
เที ย บเคี ย งกั บ การแก ไ ขข อ พิ พ าทโดยการเจรจา ไกล เ กลี่ ย และการดํ า เนิ น คดี ต อ ศาล แต ก าร
อนุญาโตตุลาการอยูภายใตการควบคุมแลของรัฐตามกฎหมาย รัฐจะใหศาลเขาไปแทรกแซงกิจการ
ของอนุญาโตตุลาการในเรื่องผลการบังคับใชของขอสัญญาอนุญาโตตุลาการ การกําหนดขั้นตอน
ดําเนินการอนุญาโตตุลาการ การบังคับคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการและในกรณีที่คูกรณีไมปฏิบัติ
ตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ กิจกรรมตางๆ ของอนุญาโตตุลาการจึงมีลักษณะทางยุติธรรมเปน
องคประกอบสวนหนึ่งในระบบยุติธรรมของจีน
“กฎหมายวาดวยอนุญาโตตุลาการสาธารณรัฐประชาชนจีน” มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1
กันยายน ค.ศ. 1995 โดยยึดถือหลักการพื้นฐาน ระเบียบพื้นฐานและหลักประเพณีทั่วไปทางสากลเปน
บรรทัดฐาน ในการบัญญัติกฎหมายดังกลาว ระบบอนุญาโตตุลาการของจีนจึงคอนขางเปนแบบสากล
สามารถนําไปปฏิบัติและเชื่อมโยงกับระบบอนุญาโตตุลาการสากลได
(ก) หลักการพื้นฐานของระบบอนุญาโตตุลาการ
1) หลักความสมัครใจ
คูกรณีที่ตองการแกไขขอพิพาทโดยวิถีทางอนุญาโตตุลาการ จะตองเปนไป
ดวยความสมัครใจ แมคูกรณีจะไดทําสัญญาโดยมีขอสัญญาอนุญาโตตุลาการอยูแลวก็ตาม เมื่อเกิดขอ
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พิ พ าทขึ้ น หากไม มี คู ก รณี ฝ า ยใดฝ า ยหนึ่ ง เป น ผู เ สนอให นํ า ข อ พิ พ าทสู ก ารพิ จ ารณาของ
อนุญาโตตุลาการแลว คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการก็จะไมรับพิจารณากรณีดังกลาว
2) หลักความเปนอิสระ
การอนุญาโตตุลาการจะดําเนินการโดยอิสระ ไมอยูภายใตการแทรกแซงของ
ฝายปกครอง กลุมจัดตั้งหรือบุคคลใด ๆ มีลักษณะความเปนอิสระดังนี้
- สถาบันอนุญาโตตุลาการไมขึ้นอยูกับองคกรปกครองใดๆ
- การจัดตั้งสถาบันอนุญาโตตุลาการจัดตั้งขึ้นตามหลักทองที่ความสัมพันธ
ระหวางองคกรเปนอิสระซึ่งกันและกัน ไมอยูในระบบแบงชั้นองคกรและไมมีความสัมพันธระหวางตน
สังกัดกับใตสังกัดแตอยางใด
- คณะกรรมการอนุ ญ าโตตุ ล าการ สถาบั น อนุ ญ าโตตุ ล าการและศาล
ยุติธรรมทั้งสามฝายเปนอิสระซึ่งกันและกัน ในการพิจารณาคดีอนุญาโตตุลาการจะไมถูกแทรกแซงโดย
สถาบันอนุญาโตตุลาการและศาลยุติธรรม
- ศาลยุ ติ ธ รรมมี ห น า ที่ ใ นการใช สิ ท ธิ์ ค วบคุ ม การดํ า เนิ น กิ จ กรรมทาง
อนุญาโตตุลาการตามกฎหมาย กระบวนการอนุญาโตตุลาการมิไดขึ้นอยูตอกระบวนการพิจารณา
พิพากษา สถาบันอนุญาโตตุลาการก็มิไดขึ้นตอศาลยุติธรรมเชนกัน
3) หลักชอบดวยกฎหมายและหลักความเที่ยงธรรม
กฎหมายวาดวยอนุญาโตตุลาการ กําหนดใหการอนุญาโตตุลาการจะตอง
แกไขขอพิพาท โดยยึดหลักพิจารณาตามขอเท็จจริง ถูกตอง ตามขอกําหนดของกฎหมาย และใหมี
ความเที่ยงธรรมตอคูกรณี
(ข) สถาบันอนุญาโตตุลาการ
สถาบันอนุญาโตตุลาการแหงประเทศจีน เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค
เพื่อใหเจาหนาที่อนุญาโตตุลาการดูแลซึ่งกันและกัน ทําหนาที่เปนผูสอดสองดูแล การปฏิบัติตามวินัย
ของคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการและเจาหนาที่อนุญาโตตุลาการตามขอบังคับอนุญาโตตุลาการ
คณะกรรมการอนุ ญ าโตตุ ล าการเป น สมาชิ ก ของสมาคมอนุ ญ าโตตุ ล าการ ข อ บั ง คั บ สถาบั น
อนุ ญ าโตตุ ล าการแห ง ประเทศจี น กํ า หนดขึ้ น โดยการประชุ ม สมาชิ ก ทั่ ว ประเทศ สมาคม
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อนุญาโตตุลาการแหงประเทศเปนผูกําหนดระเบียบอนุญาโตตุลาการตามขอบัญญัติของกฎหมายวา
ดวยอนุญาโตตุลาการและกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดีแพง
(ค) คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ
คณะกรรมการอนุ ญ าโตตุ ล าการเป น องค ก รอนุ ญ าโตตุ ล าการลั ก ษณะถาวร
โดยทั่ ว ไปจะตั้ ง ขึ้ น ในมหานครในท อ งที่ อั น เป น ที่ ตั้ ง ของรั ฐ บาลมณฑลและเขตปกครองตนเอง
คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการมิไดจัดแบงเปนชั้นๆ เหมือนการจัดตั้งของการปกครองทั่วไป
คณะกรรมการอนุ ญ าโตตุ ล าการมาจากการร ว มกั น จั ด ตั้ ง ของหน ว ยงานและ
สมาคมการคาที่เกี่ยวของ ภายใตการสรรหาและรวบรวมของรัฐบาลประชาชนระดับเมือง การจัดตั้ง
คณะกรรมการจะตองไปยื่นขอจดทะเบียน ณ ที่ทําการดานธุรการของหนวยงานยุติธรรมที่ประจําอยู
ในมณฑล เขตปกครองตนเองและมหานคร
คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการประกอบดวย ประธาน 1 คน รองประธาน 2 ถึง
4 คน และกรรมการ 7 ถึ ง 11 คน คณะกรรมการอนุ ญ าโตตุ ล าการสรรหามาจากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ผูชํานาญการและผูมีประสบการณดานกฎหมาย เศรษฐกิจและการคา คณะกรรมการ ประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย เศรษฐกิจและการคาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามสวนของคณะกรรมการ
ทั้งหมด
คณะกรรมการจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
- มีประสบการณดานอนุญาโตตุลาการครบ 8 ป ขึ้นไป
- มีอายุการทํางานเปนทนายความครบ 8 ป ขึ้นไป
- มีอายุการทํางานเปนผูพิพากษาครบ 8 ป ขึ้นไป
ดังกลาวในระดับสูง

- มีประสบการณดานกฎหมาย การศึกษา และมีวุฒิฐานะเกี่ยวกับการทํางาน

- มีความรูดานกฎหมาย มีประสบการณดานเศรษฐกิจและการคาและมีวุฒิ
ฐานะหรือระดับวิชาชีพที่เทียบเทา เกี่ยวกับการทํางานดังกลาวในระดับสูง
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คณะกรรมการอนุ ญ าโตตุ ล าการจะจัดทําทําเนียบอนุญ าโตตุล าการที่มีความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ตางกัน เพื่ออํานวยความสะดวกแกคูกรณีในการคัดเลือกอนุญาโตตุลาการตามที่
ตองการ
(ง) ศาลอนุญาโตตุลาการ
เมื่ อคณะกรรมการอนุญ าโตตุล าการรับพิจารณาและชี้ข าดข อพิพาทดั งกลาว
โดยตรง แตจะจัดตั้งศาลอนุญาโตตุลาการขึ้นเพื่อทําหนาที่ตามอํานาจอนุญาโตตุลาการที่กฎหมาย
กําหนดตอไป
รูปแบบการจัดตั้งศาลอนุญ าโตตุ ลาการ จัดแบงการจัดตั้งออกเปนสองระบบ
ไดแก ระบบพิจารณาคดีโดยคณะอนุญาโตตุลาการและระบบพิจารณาคดีโดยอนุญาโตตุลาการคน
เดียว ระบบพิจารณาคดีโดยคณะอนุญาโตตุลาการประกอบดวย อนุญาโตตุลาการ 3 คน โดยแตงตั้ง
ใหคนใดคนหนึ่งในคณะเปนอนุญาโตตุลาการอันดับที่ 1 เพื่อทําหนาที่รับผิดชอบดูแลการพิจารณาชี้
ขาดทั้งปวง สวนระบบพิจารณาคดีโดยอนุญาโตตุลาการคนเดียว ใหอนุญาโตตุลาการ 1 คนประกอบ
ขึ้นเปนศาลอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีคูกรณีเลือกใชศาลอนุญาโตตุลาการที่ประกอบดวย อนุญาโตตุลาการ 3
คน ใหคูกรณีตางฝายตางเลือกหรือรวมมอบหมายใหประธานคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการเปนผู
แตงตั้งฝายละ 1 คน สวนอนุญาโตตุลาการคนที่ 3 จะทําหนาที่เปนอนุญาโตตุลาการอันดับหนึ่ง ให
คูกรณีรวมกันเลือกหรือรวมกันมอบใหประธานคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการเปนผูแตงตั้ง ในกรณี
คูกรณีเลือกใชศาลอนุญาโตตุลาการที่มีอนุญาโตตุลาการ 1 คน ใหคูกรณีรวมกันคัดเลือกหรือรวมกัน
มอบใหประธานคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการเปนผูแตงตั้ง
(จ) ระบบพื้นฐานของการอนุญาโตตุลาการ
1) ระบบเลือกการพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการหรือศาลอยางใดอยางหนึ่ง การ
ตั้งระบบดังกลาวถือวาเปนการเคารพตอสิทธิของคูกรณีในการเลือกหาวิธีแกไขขอพิพาทที่เกิดขึ้น โดย
มีความหมายดังนี้
- ในกรณีคูกรณีไดตกลงใหมีขอสัญญาอนุญาโตตุลาการขึ้นแลวเทากับเปนการ
ปฏิเสธที่จะระวังขอพิพาทดวยการดําเนินคดีในศาล คือคูกรณีจะตองนําขอพิพาทสูการพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการเทานั้น จะนําสูการพิจารณาของศาลมิได
157

คูมือการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําป 2560
- ในการทําสัญญาอนุญาโตตุลาการ แมวาคูกรณีจะไดปฏิเสธการดําเนินคดีใน
ศาลไวแลวก็ตาม ในบางกรณีที่จะกลาวถึงขางลางนี้ ศาลยังมีอํานาจที่จะรับพิจารณาขอพิพาทที่มีขอ
สัญญาอนุญาโตตุลาการอยูแลว เชน
• กรณีขอสัญญาอนุญาโตตุลาการตกเปนโมฆะหรือไมมีผลบังคับใชแลว
• กรณีคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งยื่นฟองตอศาล อีกฝายหนึ่งยอมเขาตอสูคดี
ตามกระบวนการพิจารณาของศาล เมื่อไมมีฝายใดทวงติงเรื่องเขตอํานาจของศาลแตอยางใด ใหถือวา
คูกรณีไมติดใจบังคับใชขอสัญญาอนุญาโตตุลาการที่มีอยูเดิม ศาลยอมมีอํานาจพิจารณาคดีนั้นได
2) ระบบการชี้ ข าดครั้ ง แรกเป น การชี้ ข าดถึ ง ที่ สุ ด มี ค วามหมายว า เมื่ อ
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาชี้ขาดแลวจะมีผลบังคับใชทางกฎหมายทันที แมวาคูกรณีจะปฏิเสธการชี้
ขาดดังกลา แตไมมีสิทธิที่จํานําขอพิพาทเดียวกันนั้นไปฟองตอศาลอีก และไมมีสิทธิ์ที่จะรองขอให
สถาบันอนุญาโตตุลาการเปนผูพิจารณาชี้ขาดหรือพิจารณาใหม คูกรณีจะตองปฏิบัติตามคําชี้ขาดโดยมิ
ตองใหบังคับ มิฉะนั้น คูกรณีอีกฝายหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะรองขอใหศาลมีคําสั่งใหบังคับคดีตามคําชี้ขาด
อยางไรก็ตาม หากคูกรณีเห็นวาคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ มีความผิดพลาด
และหากมีการเพิกถอนคําชี้ขาดดังกลาวก็เปนเรื่องที่ชอบดวยกฎหมายแลว คูกรณีก็ยอมที่จะรองขอ
ตอศาล ใหศาลพิจารณาตรวจสอบคําชี้ขาดดังกลาวอีก และขอใหมีคําสั่งใหเพิกถอนคําชี้ขาดดังกลาว
ทั้งนี้ ถือวาเปนมาตรการเยียวยาระบบเลือกการพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการหรือศาลอยางใดอยาง
หนึ่ง เพื่อเพิ่มความรัดกุมในการปฏิบัติไดอีกทางหนึ่ง
(ฉ) คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการเศรษฐกิจการคาระหวางประเทศแหงประเทศจีน
คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการเศรษฐกิจการคาระหวางประเทศแหงประเทศจีน
เปนองคการอนุญาโตตุลาการดานเศรษฐกิจและการคาที่เกี่ยวของกับตางประเทศของประเทศจีน เปน
องคกรอนุญาโตตุลาการที่รับพิจารณาขอพิพาทดานเศรษฐกิจการคาระหวางประเทศเพียงแหงเดียวใน
ประเทศจีน มีที่ทําการตั้งอยูที่กรุงปกกิ่ง มีสาขาอยู 2 แหง ไดแก สาขาเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นและ
สาขานครเซี่ยงไฮ
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4.11 หนวยงานราชการที่เกี่ยวของกับการลงทุน และขั้นตอนการปฏิบัติของหนวยงานราชการ
(1) หนวยงานราชการที่เกี่ยวของกับการลงทุน
(ก) สํานั กบริหารอุ ตสาหกรรมและพาณิชยในทองที่ (Administration for Industry
and Commerce, 工商局)
(ข) สํานักงานสิ่งแวดลอม (Environmental Protection Bureau, 环保局)
(ค) สํานักงานพาณิชยในทองที่ (Commerce Bureau, 商务局)
(ง) สํานักงานตรวจคนเขาเมืองประจํากรมรักษาความสงบภายในในทองถิ่น (Entry-Exit
Administrative Service Center, Public Security Bureau, 公安局出入境管理分局)
(จ) สํ า นั ก งานควบคุ ม คุ ณ ภาพและเทคโนโลยี ท อ งถิ่ น (Quality and Technology
Supervision Bureau, 质量技术监督局)
(ฉ) สํานักงานภาษีทองถิ่น (Local Taxation Administration, 税务局)
(ช) สํานักงานปริวรรตเงิ นตราระหว างประเทศประจํ าทองถิ่ น (Foreign Exchange
Supervision Bureau, 外汇管理局)
(ซ) สํานักงานกํากับอาหารและยาในทองถิ่น (Local Food and Drug Administration,
食品药品监督管理局)
(ฌ) สํ า นั ก งานตรวจสอบและกั ก กั น โรคในพื้ น ที่ (Entry-Exit Inspection and
Quarantine Bureau, 出入境检验检疫局)
(ญ) สํานักงานทะเบียนการคา (Commercial registration Office, 商标局)
(ฎ) ธนาคารแหงประเทศจีน (The People's Bank of China, 中国人民银行)
(ฏ) กรมศุลกากร (General Administration of Customs, 海关总署)
(2) ขั้นตอนการเขาไปลงทุนหรือดําเนินธุรกิจในจีน (ขอยกตัวอยางการเปดรานอาหารใน
ประเทศจีน)
(ก) หมวดแรก – ขั้นตอนกอนจดทะเบียนใบประกอบธุรกิจรานอาหาร
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1) ขั้ น แรก ยื่ น ขอจดทะเบี ย นชื่ อ ธุ ร กิ จ (Apply for A Company Name) ณ
สํานักบริหารอุตสาหกรรมและพาณิชยในทองที่ (Administration for Industry and Commerce,
工商行政管理局) ซึ่งหากไดรับอนุญาตใหใชชื่อที่ยื่นขอจดทะเบียน สํานักงานฯ จะให “หนังสือ
รั บ รองทะเบี ย นชื่ อ ธุ ร กิ จ ” (Company Name Approval Notice, 名称预先核准通知书)
โดยทั่วไป ขั้นตอนนี้ใชเวลาประมาณ 15 วัน ทั้งนี้ การยื่นขอจดทะเบียนชื่อธุรกิจ ยังไมใชการขอจด
ทะเบียนใบประกอบธุรกิจ หรือพูดงายๆ ก็คือ จะตองเอาชื่อที่ไดจากขั้นตอนนี้ ไปยื่นขอใบประกอบ
ธุรกิจตอไป
2) ขั้ น ที่ ส อง ยื่ น ขออนุ ญ าตการก อ ตั้ ง กิ จ การโดยทุ น ต า งชาติ (Apply for
Establishment of Foreign-funded Enterprise) ณ สํ า นั ก งานพาณิ ช ย ใ นท อ งที่ (Commerce
Bureau, 商务局) โดยหากมีเงินลงทุนไมเกิน 1 ลานดอลลารสหรัฐ จะใชเวลาพิจารณาไมเกิน 90 วัน
ทําการ แตหากเงินลงทุนเกินกวานั้น จะใชเวลานานขึ้น เนื่องจากสํานักงานพาณิชยทองถิ่นจะตองสง
เรื่อตอไปยังหนวยงานในระดับที่สูงกวาเปนผูอนุมัติหลังจากไดรับอนุมัติแลว สํานักงานพาณิชยจะออก
“ใบอนุญาตประกอบกิจการของธุรกิจตางดาว” (Certificate of Approval for Establishment of
Enterprises with Foreign Investment in the PR China, 中国人民共和国外商投资企业
批准证书) ซึ่งถือวาสามารถประกอบกิจการในประเทศจีนไดอยางถูกตองตามกฎหมายจีนยื่นขอจด
ทะเบียนชื่อธุรกิจ (Apply for A Company Name) ณ สํานักบริหาร
3) ขั้นที่สาม ขออนุญาตกับหนวยงานตางๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวของ ไดแก
- ขอใบอนุ ญ าตปล อ ยควั น และของเสีย (Environmental Examination and
Approval) ณ สํ า นั ก งานสิ่ ง แวดล อ มท อ งถิ่ น (Environmental Protection Bureau, 环保局)
ซึ่งกอนยื่นคํารอง บริษัทจะตองมั่นใจวา การจัดการระบบระบายอากาศ ควันและของเสียจากการ
ประกอบอาหารมี ความเหมาะสมและไม ส ร า งมลภาวะตออาคารขา งเคีย ง หลังไดรับคํ ารอ งแล ว
เจาหนาที่จากสํานักงานสิ่งแวดลอมทองถิ่นจะเดินทางมาตรวจสอบระบบดูดควันอาหารและปลอยของ
เสียที่สถานประกอบการ หากเหมาะสมก็จะไดรับใบอนุญาตฯ
- ขอใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ บริ ก ารร า นอาหาร (Apply for Food Service
Permit, 餐饮服务许可证) ณ สํานักงานกํากับอาหารและยาในทองถิ่น (Local Food and Drug
Administration, 食品药品监督管理局) หลั ง ได รั บ คํ า ร อ ง จะมี เ จ า หน า ที่ ม าตรวจสอบทาง
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“กายภาพ” ดานตางๆ ของราน โดยเฉพาะความสะอาดและสุขอนามัยของสวนบริการและสวน
ทําอาหาร อุปกรณประกอบอาหาร รวมถึงบรรจุภัณฑตางๆ หากไมมีปญหาใดๆ ก็จะไดรับใบอนุญาตฯ
- ขอใบอนุ ญ าตติ ด ตั้ ง ก า ซหุ ง ต ม และระบบดั บ เพลิ ง (Fire Protection
Registration) ณ สํานักงานดับเพลิงทองถิ่น (Fire Department, 消防局) หลังไดรับคํารอง จะมี
เจาหนาที่มาตรวจสอบระบบความปลอดภัยของกาซหุงตม ระบบดับเพลิง และทางหนีไฟ หากไมมี
ปญหาความปลอดภัยใดๆ ก็จะไดรับใบอนุญาตฯเมื่อไดใบอนุญาตทั้งสามขางตนนี้แลว จึงจะสามารถ
ดําเนินการตามหมวดขั้นตอนที่เหลืออีก 2 หมวดดังตอไปนี้ได
(ข) หมวดที่ ส อง – ขั้น ตอนการจดทะเบี ยนใบประกอบธุ ร กิ จ (Apply for Business
License, 营业执照) เมื่ อ ได ใ บอนุ ญ าต “ปล อ ยควั น และของเสี ย ” “ประกอบธุ ร กิ จ บริ ก าร
รานอาหาร” และ “ติดตั้งกาซหุงตมและระบบดับเพลิง” ตามขั้นตอนขางตนแลว ใหนําใบอนุญาตทั้ง
สามไปที่ “สํ า นั ก งานบริ ห ารอุ ต สาหกรรมและพาณิ ช ย ” ในท อ งถิ่ น ของเขตที่ ร า นตั้ ง อยู เพื่ อ ยื่ น
จดทะเบียนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ตามกฎหมายจีน ทางการจีนอนุญ าตให ธุรกิ จทุนตางชาติห รือธุรกิจรวมทุนประกอบกิจการไดใ น
รูปแบบ “บริษัทจํากัด” （有限责任公司) ซึ่งจะตองใช “ทุนจดทะเบียน” เทาใด นั้น ขึ้นอยูกับ
การประเมิ น ของเจา หน า ที่ ซึ่ ง จะพิ จ ารณาจากป จ จั ย หลายอย า งประกอบกั น เชน ขอบเขตการ
ประกอบธุร กิจ และจํานวนผูถือ หุน เปน ตน ทั้ง นี้ โดยมีคา ธรรมเนีย มการจดทะเบีย นฯ แปรผัน
ตามมูลคาของทุนจดทะเบียน หากทุนจดทะเบียนไมเกิน 10 ลานหยวน มีคาธรรมเนียมในอัตรารอย
ละ 0.08 ของทุนจดทะเบียน หากเกินกวานั้น มีคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 0.04 ของทุนจดทะเบียน
การได “ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ” ในขั้นตอนนี้ ถือเปนการไดรับอนุญาตให “เปด” รานอาหารในจีน
ไดแลว อยางไรก็ดี เปดไดแตยัง “ใหบริการ” ไมไดอยางสมบูรณนัก หากยังไมไดเดินสายจดทะเบียน
รายการอื่นๆ ที่เหลืออยูดังตอไปนี้
(ค) หมวดที่สาม – ขั้นตอนหลังจดทะเบียนใบประกอบธุรกิจแลว
1) ขั้นแรก ยื่นขอเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร (Tax Registration) ณ สํานักงาน
ภาษีทองถิ่น (Local Taxation Administration, 地方税务局) หมายเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร
มี 15 หลัก โดย 6 หลักแรกบอกถึงรหัสพื้นที่ และ 9 หลักที่เหลือเปนรหัสประจําตัวของแตละบริษัท
(Code Allocation to Organization - 组织机构代码) กลาวโดยสรุ ป ธุร กิ จรานอาหาร ซึ่งถู ก
จัดเปน “ธุรกิจประเภทบริการ” ตองเสียภาษีตางๆ ดังนี้
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ประเภทภาษี

อัตราจัดเก็บ

66

ภาษีธุรกิจ

66

รอยละ 5 ของรายไดจากการดําเนินงาน

66

66

ภาษีกอสรางและบํารุงเมือง อัตราภาษีจะแตกตางกันไปตามเขตพื้นที่ที่รา นอาหารตั้งอยู
(Urban Maintenance - รอยละ 7 ของภาษีธุรกิจหากรานตั้งอยูในเขตเมือง
and Construction Tax) - รอยละ 5 สําหรับรานที่ตั้งอยูในเขตอําเภอ และ ชนบท
- รอยละ 1 สําหรับรานที่ไมตั้งอยูในเขตเมืองและเขตอําเภอชนบท
66

66

66

ภาษีบํารุงการศึกษา
(Educational Surtax)
66

รอยละ 3 ของภาษีธุรกิจ

66

ภาษีเงินไดนิติบุคคล
รอยละ 25 ของกําไรสุทธิ
(Corporate Income Tax)
66

66

หมายเหตุ ภาษีธุรกิจ ภาษีกอสรางและบํารุงเมืองและภาษีบํารุงการศึกษา นั้น ไมวาธุรกิจจะมี
กําไรหรือขาดทุน ก็ตองเสียภาษีดังกลาว สวนภาษีเงินไดนิติบุคคล จะถึงเกณฑตองจาย ก็ตอเมื่อ
ธุรกิจมีกําไรสุทธิในการประกอบการ
66

2) ขั้นที่สอง จดทะเบียนอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ไดแก
- ยื่ น ข อ ใ บ ท ะ เ บี ย น เ ล ข ป ร ะ จํ า ตั ว นิ ติ บุ ค ค ล ( Code Allocation to
Organization Certificate - 组织机构代码证) ณ สํ า นั ก งานควบคุ ม คุ ณ ภาพและเทคโนโลยี
ทองถิ่น (Quality and Technology Supervision Bureau, 质量技术监督局)
- ยื่ น จดทะเบี ย นขออนุ ญ าตเป ด บั ญ ชี ธ นาคาร (Permit for Opening Bank
Account) ณ ธนาคารประชาชนจี น (The People's Bank of China - 中国人民银行) ประจํ า
ทองที่ ซึ่งธนาคารฯ จะออกใบรับรองใหเพื่อนําไปใชเปดบัญชีกับธนาคารพาณิชยที่ตองการ สําหรับ
การทําธุรกรรมตางๆ ในนามนิติบุคคล
- ยื่นจดทะเบียนสถิติ ณ สํานักงานสถิติทองถิ่น (Statistics Registration)
- ยื่ น ขออนุ ญ าตทํ า ธุ ร กรรมเงิ น ตราต า งประเทศ (Foreign Exchange
Registration) ณ สํานักงานปริวรรตเงินตราระหวางประเทศประจํ าทองถิ่น (Foreign Exchange
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Supervision Bureau, 外汇管理局) ซึ่งการขออนุญาตนี้ มีความจําเปนหากตองการรับเงินโอนจาก
ตางประเทศ หรือจะโอนเงินไปตางประเทศ
- ยื่ น จดทะเบี ย นประกั น สั ง คมและแรงงาน (Labor and Social Security
Registration, 劳动和社会保障登记证) ณ สํานักงานแรงงานและประกันสังคมประจําทองถิ่น
(Labor and Social Security Bureau, 劳动和社会保障局) ทั้ ง นี้ ตามกฎหมายจี น นายจ า ง
จะตองจายเงินประกันสังคมใหกับลูกจางประมาณรอยละ 35 ของคาจาง
- ลงทะเบียนตรวจสุขภาพและขอรับใบรับรองการอบรมของพนักงาน (Health
and Hygiene Examination) ณ สํ านั ก งานตรวจสอบและกักกันโรค (CIQ) ท องถิ่น กฎหมายจี น
กําหนดใหพนักงานในรานอาหารที่อยูในกระบวนการประกอบและแปรรูปอาหาร จะตองเปนผูที่ไมมี
โรคติดตอรายแรงตามประกาศของทางการ และต องผ านการตรวจสุข ภาพก อ นทํางานโดย CIQ
ซึ่ ง จะให “ใบรั บ รองการผ า นการตรวจสุ ข ภาพ” （食品从业人员健康证）ของพนั ก งาน
ซึ่งเจาของรานควรนําไปติดไวในรานเพื่อเปนเครื่องยืนยันกับผูบริโภควาพนักงานในรานผานการตรวจ
สุขภาพแลว
นอกจากนี้ พนักงานที่ปฏิบัติงานในรานจะตองมี “ใบรับรองการผานการอบรม
บริการและความปลอดภัยดานอาหาร” （食品安全知识培训证）ดวย โดยสามารถเขารับการ
อบรมดังกลาวกับสมาคมผูประกอบการรานอาหารทองถิ่นหรือสถาบันโภชนาการที่เปนองคกรวิชาชีพ
ที่ขึ้นทะเบียนกับทางการ
- ยื่ น จดทะเบี ยน ผู จํ าห น า ย เค รื่ อ งดื่ มแ อล กอฮอล ( Alcohol Permit
Registration) ณ สํ านั ก งานพาณิ ช ย ทอ งถิ่ น หากจะจํ า หน า ยสุ ร าหรือ เครื่ องดื่ ม แอลกอฮอลอื่ น ๆ
ภายในรานดวย
การยื่ น ขอใบอนุ ญ าตหรื อ จดทะเบี ย นต า งๆ ในหมวดนี้ ทะเบี ย นผู เ สี ย ภาษี
ประกันสังคมและแรงงาน การขอรหัสประจําตัวนิติบุคคล โดยทั่วไป กฎหมายกําหนดใหดําเนินการ
แลวเสร็จภายใน 30 วันหลังจากไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (Business License)
นอกจากขั้นตอนตางๆ ที่กลาวมานี้แลว ผูประกอบการบางรายอาจตองไปติดตอ
กับหนวยงานราชการอื่นๆ เพื่อขอใบอนุญาตเพิ่มเติมอีกในบางรายการ ขึ้นอยูกับลักษณะธุรกิจของแต
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ละราย เชน การขอเปดบัญชีธุรกิจกับธนาคาร การซื้อใบกํากับภาษีกับสํานักงานภาษีทองถิ่น การขอ
จดทะเบียนโลโกหรือเครื่องหมายการคาของราน เปนตน 2
(ง) หมวดที่สี่ – ขั้นตอนการวาจางพอครัว/แมครัวชาวตางชาติไปทํางานที่จีน
1) ขั้ น แรก ยื่ น ขออนุ ญ าตขอจ า งแรงงานต า งด า ว (Employment of Foreigner
Permit) ณ สํานักงานแรงงานในทองถิ่น หากคําขอไดรับการอนุมัติ สํานักงานฯ จะออก “หนังสือ
อนุญาตการจางแรงงานตางดาว” (Employment License, 外国人就业许可证) ใหแกนายจาง
2) ขั้นสอง นําหนังสืออนุญาตฯ พรอมเอกสารประกอบที่เกี่ยวของ (อาทิ สําเนา
หนังสือเดินทางของแรงงานที่วาจาง ประวัติการทํางาน ฯลฯ) ไปยื่นขอหนังสือนําประกอบการขอวีซา
(Letter of Visa Notification - 外国人签证通知邀请函) ณ สํ า นั ก งานการต า งประเทศใน
ทองถิ่น
3) ขั้นสาม ใหพอครัวหรือแมครัวชาวตางชาตินํา “หนังสือนําประกอบการขอวีซา”
(ต น ฉบั บ ) ที่ ไ ด รั บ ข า งต น และเอกสารที่ เ กี่ ย วข อ งอื่ น ๆ ไปยื่ น ขอวี ซ า ทํ า งาน (Visa Type Z) ณ
สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลของสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย
4) ขั้นสี่ เมื่อพอครัวหรือแมครัวชาวตางชาติเดินทางถึงประเทศจีน และไดที่พักแลว
ใหติดตอหนวยงาน “นิติบุคคลอาคารชุด (Residential Juristic Person)” ของอาคารที่พักอาศัยของ
พอครัว/แมครัวรายนั้นๆ เพื่อขอหนังสือรับรองการเขาพักอาศัย
5) ขั้ น ห า นํ า หนั ง สื อ เดิ น ทางและเอกสารต า งๆ ไปขึ้ น ทะเบี ย นพํ า นั ก สํ า หรั บ
ชาวตางชาติ (Accommodation Registration Form for Foreign Nationals, 境外人员住宿
登记表) ณ สถานีตํารวจในพื้นที่ (หรือที่ชาวจีนเรียกวา “พาย ชู สั่ว” 派出所)
6) ขั้นหก ไปตรวจรางกาย เพื่อขอรับหนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ (Certificate
of Health Examination, 健康检查证明书) ณ สํ า นั ก งานตรวจสอบและกั ก กั น โรคในพื้ น ที่
(Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau, 出入境检验检疫局)
7) ขั้นเจ็ด นําหนังสือเดินทางและเอกสารตางๆ ไปยื่นขอหนังสืออนุญาตการเชิญ
บุคคลชาวตางชาติ （邀请国（境）外人员来访批件) ณ สํานักงานการตางประเทศในทองถิ่น
2

http://www.thaibiz.net/th/situation/detail.php?ID=11856&sphrase_id=3756200
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8) ขั้นแปด นําหนังสือเดินทางและเอกสารตางๆ ไปยื่นขอใบอนุญาตพํานักอาศัยใน
ประเทศจี น (Residence Permit for Foreigner in the People’s Republic of China, 中华人
民共和国外国人居留许可) ณ สํานักงานตรวจคนเขาเมืองประจํากรมรักษาความสงบภายในใน
ทองถิ่น (Entry-Exit Administrative Service Center, Public Security Bureau, 公安局出入境
管理分局)
4.12 กรณีศึกษา
4.12.1 ปญหาขอพิพาทที่เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา
(1) ขอเท็จจริง
มีการนําเขาสบูหอม LUX ที่ผลิตโดยผูไดรับสิทธิ์โดยชอบจากเจาของเครื่องหมาย
การคาใหมีสิทธิ์ผลิตและจําหนายในประเทศไทยไปจําหนายในตลาดจีน ซึ่งในจีนก็มีผูไดรับสิทธิ์โดย
ชอบจากเจาของเครื่องหมาย LUX ใหเปนผูมีสิทธิ์แตเพียงผูเดียวในการผลิตและจําหนายในจีน
ผูไดรับสิทธิ์ในจีนไดรองขอใหเจาหนาที่ศุลกากรประจําเมืองโฝซานทําการอายัด
และยึดสินคาดังกลาว โดยอางวาการนําเขาสินคาดังกลาวเขามาจําหนายในจีนถือเปนการละเมิดสิทธิ์
ในการจําหนายสินคา LUX แตเพียงผูเดียวในจีนของตน โดยตนไดขึ้นทะเบียนสัญญาการอนุญาตใหใช
สิทธิ์เครื่องหมายการคา LUX กับศุลกากรไวแลวเมื่อ 28 พฤษภาคม 1999
(2) คําวินิจฉัย
ศาลประชาชนชั้นกลางของเมืองกวางโจวไดอาศัย “กฎหมายแพงหลักทั่วไป”
มาตรา 134 “กฎหมายเครื่องหมายการคา” และ “ขอกําหนดของศาลประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการ
ตอบขอหารือคดีขอพิพาทเกี่ยวกับเครื่องหมายการคา” วินิจฉัยวา
“โจทกแตเพียงผูเดียวมีสิทธิในการผลิตและจําหนายสบูภายใตเครื่องหมาย LUX
ในประเทศจีน การนําเขาสบู LUX จากตางประเทศเขามาจําหนายในจีนถือเปนการละเมิดสิทธิ์ของ
โจทก ให จํ า เลยชดใช ค า เสี ย หายให โ จทก จํ า นวนห า หมื่ น หยวน และลงโฆษณาขอขมาโจทก ใ น
หนังสือพิมพเพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดกับโจทก”
(3) ขอสังเกต
คดีนี้เปนคดีเกี่ยวกับการนําเขาซ้ําซอน แตขอเท็จจริงในคดีจําเลยไม สามารถนํา
สืบพิสูจนไดวาสินคาที่ตนนําเขาเปนสินคาที่ผลิตโดยผูมีสิทธิ์ ในประเทศไทยจึงไมใชสินคาที่เปนการ
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ปลอมหรือเลียนเครื่องหมาย การคา พยานหลักฐานของจําเลยจึงยังไมอาจรับฟงไดวา สินคาที่จําเลย
นําเขานั้นเปนการนําเขาซอนซึ่งสินคาที่มีเครื่องหมายการคา LUX จริง
4.12.2 ปญหาขอพิพาทที่เกี่ยวกับสัญญา
(1) ขอเท็จจริง
นักลงทุนตางชาติชาวไตหวันประสงคที่จะจดทะเบียนจัดตั้งวิสาหกิจในประเทศ
จีนเพื่อลงทุนคนควาวิจัยยาชนิดหนึ่ง แตเห็นวาการจดทะเบียนจัดตั้งตองใชเวลาและมีความยุงยาก อีก
ทั้งตองเสียคาใชจายและคาธรรมเนียมตางๆ ในขณะเดียวกันก็ตองการที่จะดําเนินกิจการในประเทศ
จีนและไดรับใบอนุญาตอาหารและยาโดยเร็ว นักลงทุนตางชาติกลุมนี้จึงไดใชชื่อบริษัทแหงหนึ่งใน
ฮองกงไปรวมเซ็นสัญญา “รวมผลิตผลิตภัณฑยา” กับโรงงานผลิตยาแหงหนึ่งในประเทศจีน และใชชื่อ
บริษัทในประเทศจีนที่เปนคูสัญญาเปนผูยื่นคํารองขอใบอนุญาตอาหารและยา ตอมา สํานักบริหาร
และกํากับผลิตภัณฑยาแหงชาติ ไดออกใบรับรองผลิตภัณฑยาและใบอนุญาตใหผลิตยาดังกลาว เมื่อ
บริษัทที่รวมเซ็นสัญญาในประเทศจีนไดรับใบรับรองผลิตภัณฑยาและใบอนุญาตใหผลิตยาแลว ไดทํา
การโอนสิทธิใบอนุญาตทั้งสองดังกลาวใหแกบุคคลที่สาม แตนักลงทุนตางชาติกลุมนี้กลับมิไดรับสวน
แบงผลประโยชนทีไดจากการโอนใบอนุญาต จึงไดนําคดีขึ้นฟองบริษัทผลิตยาในประเทศจีนและบุคคล
ที่สามที่รับโอนใบอนุญาตเพื่อใหชดใชคาโอนและคาเสียหายแกตน
(2) คําวินิจฉัยของศาล
ศาลพิจารณาสํานวนแหงคดีแลว พิพากษาวา โจทกมิไดมีสวนไดเสียในสัญญา
“รวมผลิตผลิตภัณฑยา” จึงไมใชผูถูกโตแยงสิทธิและไดรับความเสียหาย พิพากษาใหยกฟอง
(3) ขอสังเกต
การที่นักลงทุนตางชาติ (ไตหวัน) มิไดจดทะเบียนจัดตั้งวิสาหกิจทุนตางชาติใน
ประเทศจีนเพื่อยื่นขอใบรับรองยาเพื่อขออนุญาตผลิตยาเอง จึงไมมีสิทธิใดๆ ในใบรับรองยาและ
ใบอนุญาตใหผลิตยาที่ทางการอนุมัติมาให ประกอบกับ การที่ใชบริษัทในฮองกงไปทําสัญญา “รวม
ผลิตผลิตภัณฑยา” กับบริษัทในจีน ก็ไมทราบวาเปนบริษัทที่มีตัวตนจริงหรือไม หากเปนบริษัทที่มี
ตัวตนจริงก็นาจะใชบริษัทในฮองกงที่เปนคูสัญญาฟองเรียกรองคาเสียหายตามสัญญา “รวมผลิต
ผลิตภัณฑยา” คดีนี้ นาเชื่อวานักลงทุนชาวไตหวันคงไปอาศัยชื่อบริษัทของพรรคพวกในฮองกงมาใช
แตมีขอพิพาทเกิดขึ้นไมสามารถใชชื่อบริษัทในฮองกงมาเปนโจทกฟองได จึงจําเปนตองฟองในนาม
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ของตนเอง แตเมื่อมิไดเปนคูสัญญาจึงไมถูกโตแยงสิทธิ การลงทุนลงแรงที่ทํารวมกับบริษัทในจีนจึงสูญ
เปลาและไมไดรับการเยียวยาตามกฎหมาย
ดังนั้น การที่จะไปทําการคาในประเทศจีนควรจะจดทะเบียนวิสาหกิจทุนตางชาติ
ใหเรียบรอยตามกฎหมาย และใชชื่อวิสาหกิจทุนตางชาติเปนผูยื่นคํารองขอใบรับรองและใบอนุญาต
ผลิตยาดวยตนเอง หากวิสาหกิจทุนตางชาติที่จดจัดตั้งขึ้นมาใหมไมมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะขอรับ
ใบอนุญาตได ก็สามารถใชวิสาหกิจทุนตางชาติเปนคูสัญญาใน “สัญญารวมผลิตผลิตภัณฑยา” กับ
วิสาหกิจอื่น หากเกิดขอพิพาทขึ้นมา วิสาหกิจทุนตางชาติที่จัด ตั้ง ขึ้น มาใหมแ ละเปน คูส ัญ ญาก็
สามารถใชสิท ธิเ รีย กรอ งคา เสีย หายจากบริษัท ทอ งถิ่น ที่ผิด สัญ ญาได ทั้ง นี้ โดยอาศัยกฎหมายวา
ดวยสัญญาและกฎหมายวิสาหกิจทุนตางชาติใหเปนประโยชนนั่นเอง
4.12.3 ปญหาขอพิพาทที่เกี่ยวกับสัญญาโอนสิทธิในหุนสวนของบริษัทจํากัดความรับผิด
(1) ขอเท็จจริง
นักลงทุนชาวฮองกงไดไปลงทุนรวมกับวิสาหกิจทองถิ่นในจีน 3 แหง โดยจัดตั้ง
เปนวิสาหกิจรวมทุนจีนและตางชาติ ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเปนบริษัทจํากัดความรับผิด ตอมา
นักลงทุนชาวไตหวันประสงคที่จะรับโอนสิทธิในหุนสวนของนักลงทุนชาวฮองกงที่มีอยูใน 3 บริษัท มา
เปนของตนเอง นักลงทุนชาวฮองกงและนักลงทุนชาวไตหวันจึงไดทําสัญญาซื้อขายโอนสิทธิในหุนสวน
ตอกัน หลังจากไดชําระเงินคาหุนสวนตามสัญญากันเรียบรอยแลว นักลงทุนไตหวันจึงเขาไปเปน
หุนสวนใหมในวิสาหกิจรวมทุนจีนกับตางชาติทั้ง 3 แหงดังกลาว ตอมาเกิดขอพิพาทระหวางนักลงทุน
ชาวไตหวันกับนักลงทุนทองถิ่นในดานการบริหารจัดการ นักลงทุนชาวไตหวันจึงอาศัยสิทธิตามสัญญา
โอนสิทธิในหุนสวนและเขาสวมสิทธิแทนนักลงทุนชาวฮองกงในสัญญารวมทุนระหวางชาวฮองกงกับ
ชาวจีนทําการยื่นฟองคดีตอศาลใหวิสาหกิจจีนทองถิ่นปฏิบัติตามสัญญารวมทุน
(2) คําวินิจฉัยของศาล
ศาลพิจารณาสํานวนแหงคดีแลว พิพากษาวา โจทก (นักลงทุนชาวไตหวัน) มิไดมี
สวนไดเสียในวิสาหกิจรวมทุนทั้ง 3 แหง เพราะเหตุวาสัญญาซื้อขายโอนสิทธิหุนสวนทั้ง 3 ฉบับ มิได
รับความยินยอมจากหุนสวนฝายจีน จึงตกเปนโมฆะ อีกทั้งทางทะเบียนก็ไมปรากฏวานักลงทุนชาว
ไตหวันมีชื่อเปนหุนสวนในวิสาหกิจทั้ง 3 แหงดังกลาว โจทกจึงไมใชผูถูกโตแยงสิทธิและไดรับความ
เสียหาย พิพากษาใหยกฟอง
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(3) ขอสังเกต
“กฎหมาย วิสาหกิจรวมทุนจีนกับตางชาติ” กําหนดไววา วิสาหกิจรวมทุนจีนกับ
ตางชาติ มีสถานะเปนบริษัทจํากัดความรับผิด ผูเปนหุนสวนหากประสงคจะโอนขายสิทธิในหุนสวน
ของตนใหแกบุคคลภายนอกจะตองไดรับความยินยอมจากหุนสวนอื่นทั้งหมดกอนจึงจะมีผลบังคับใช
และเมื่อไดทําสัญญาซื้อขายสิทธิในหุนสวนตอกันแลว จะตองนําไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหุนสวน
ของวิสาหกิจรวมทุนใหถูกตองตามกฎหมาย จึงจะมีผลบังคับผูกพันหุนสวนทุกฝาย คดีนี้ นักลงทุนชาว
ไตหวันและฮองกงคงเขาใจวาสิทธิในหุนสวนของตนในบริษัทจํากัดความรับผิดเปนหุนชนิดหนึ่งที่
สามารถเปลี่ ย นมื อ ได โ ดยการทํ า สั ญ ญาเหมื อ นกั บ หุ น ในบริ ษั ท จํ า กั ด ทั่ ว ๆ ไป จึ ง มิ ไ ด ป ฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายวิสาหกิจรวมทุนจีนกับตางชาติ เปนผลทําใหสัญญาซื้อขายสิทธิในหุนสวนตกเปนโมฆะ
ดังนั้น หากนักลงทุนชาวตางชาติประสงคที่จะรับโอนสิทธิในหุนสวนของวิสาหกิจ
รวมทุนจีนตางชาติ หรือวิสาหกิจรวมประกอบการจีนกับตางชาติแลว จะตองเขาใจสภาพที่แทจริงของ
นิติบุคคลดังกลาวและทําใหถูกตองตามที่กฎหมายจีนไดกําหนดไว จะใชหลักเกณฑตามกฎหมายของ
ตางประเทศไปปฏิบัติในจีนไมได
4.12.4 ปญหาขอพิพาทเกี่ยวกับการลงทุน
(1) ขอเท็จจริง
นักลงทุนตางชาติรายหนึ่งประสงคที่จะไปลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพยในประเทศ
จีน จึงไดเขาเซ็นสัญญารวมประกอบการกับวิสาหกิจจีนทองถิ่นเพื่อกอสรางอาคารสํานักงานขนาด
ใหญ โดยในสัญญารวมประกอบการระหวางทุนจีนกับทุนตางชาติที่ทําขึ้น ระบุไววา วิสาหกิจจีนมี
หน าที่ รั บผิ ด ชอบจั ด หาสถานที่ สํ าหรั บก อสร างอาคาร ขออนุ ญ าตสิ ท ธิ ใ นการใช ที่ ดิ น พร อ มจ า ย
คาตอบแทนการใชที่ดินใหแกหนวยงานของรัฐ ขออนุญาตแบบการกอสราง รวมทั้งหนาที่ในการ
ประสานงานกับหนวยงานของรัฐเพื่อโครงการกอสรางอาคารดังกลาว สวนนักลงทุนตางชาติมีหนาที่
โอนเงินลงทุนสําหรับใชในการกอสรางอาคารทั้งหมด เมื่อโครงการสําเร็จ ใหแบงผลประโยชนตามที่
ระบุไวในสัญญารวมประกอบการ หากมีขอพิพาทที่เกี่ยวกับสัญญารวมประกอบการ ใหนําขอพิพาท
เสนอตอคณะอนุญาโตตุลาการดานเศรษฐกิจและการคาระหวางประเทศของจีน หลังจากทําสัญญา
รวมประกอบการแล ว ทั้ ง 2 ฝ าย จึ งได นําสั ญ ญารวมประกอบการและข อบัง คับของกิ จการรว ม
ประกอบการไปขออนุมัติจากหนวยงานที่เกี่ยวของ และจดทะเบียนเปนวิสาหกิจรวมประกอบการจีน
กับตางชาติ หลังจากไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการแลว วิสาหกิจจีนไดดําเนินการจัดหาที่ดิน
สําหรับกอสรางและยื่นขออนุญาตสิทธิการใชที่ดินเพื่อการกอสราง รวมทั้งแบบการกอสรางเรียบรอย
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ทุนตางชาติก็ไดโอนเงินเขาทําการกอสรางอาคารตามที่กําหนดไวในสัญญา ตอมา เกิดวิกฤติทาง
เศรษฐกิจทําใหนักลงทุนตางชาติไมสามารถหาแหลงเงินทุนเพื่อทําการกอสรางอยางตอเนื่องตามที่ระบุ
ไวในสัญญารวมประกอบการได เมื่อนักลงทุนตางชาติไมสามารถปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบ
ของตนตามที่ระบุไวในสัญญา แมวิสาหกิจจีนทองถิ่นจะไดบอกกลาวเรงรัดหลายครั้งก็ตาม จนในที่สุด
วิ ส าหกิ จ จี น ท อ งถิ่ น จึ ง ได บ อกเลกสั ญ ญาร ว มประกอบการกั บ นั ก ลงทุ น ต า งชาติ โดยอ า งเหตุ ว า
นักลงทุนตางชาติเปนฝายผิดสัญญาและตองรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น หลังจากวิสาหกิจจีน
ทองถิ่นบอกเลิกสัญญาแลว ก็ไดแจงไปยังสํานักงานพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมทองถิ่นใหทราบ
เพื่อทําการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการคาของวิสาหกิจรวมประกอบการจีนและทุนตางชาติ
เมื่อหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับหนังสือแจงเลิกวิสาหกิจรวมประกอบการแลว จึงไดมีคําสั่งใหเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการคาของวิสาหกิจรวมประกอบการจีนกับชาวตางชาติดังกลาว เมื่อมีการเพิก
ถอนใบอนุญาตประกอบกิจการแลว วิสาหกิจจีนทองถิ่นจึงไดนําสิทธิในการใชที่ดินแปลงดังกลาวที่ไดมี
การกอสรางบางสวนไปแลวไปหาผูรวมประกอบการรายใหมซึ่งเปนนักลงทุนชาวฮองกงพรอมกับยื่น
ขออนุมัติโครงการและใบอนุญาตประกอบกิจการใหม และทําการกอสรางตอจนโครงการสําเร็จ
ในระหวางนั้น นักลงทุนตางชาติรายแรกไมเห็นพองดวยกับคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการของ
หนวยงานทองถิ่นที่เกี่ยวของ จึงไดนําคดีขึ้นฟองรองยังศาลประชาชนชั้นตน แตศาลไมรับคําฟองโดย
อางเหตุคดีมิไดอยูในเขตอํานาจของศาลชั้นตนเพราะเปนคดีพิพาทระหวางวิสาหกิจจีนกับนักลงทุน
ชาวต า งชาติ นั ก ลงทุ น ชาวต า งชาติ ร ายนั้ น จึ ง ได นํ า คดี ฟ อ งร อ งยั ง ศาลประชาชนชั้ น กลาง
ในขณะเดี ย วกั น วิ ส าหกิ จ จี น ท อ งถิ่ น ก็ ไ ด เ สนอข อ พิ พ าทตามสั ญ ญาร ว มประกอบการไปยั ง คณะ
อนุญาโตตุลาการเพื่อชี้ขาดขอพิพาท
(2) คําวินิจฉัยของศาลและคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
หลั ง จากศาลได พิ จ ารณาคดี จ ากพยานหลั ก ฐานที่ เ กี่ ยวข อ งทั้ ง หมดแล ว มี คํ า
พิพากษาวา คําสั่งใหเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการที่ออกโดยหนวยงานทองถิ่นนั้นไมชอบเพราะ
มิไดปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย กลาวคือ กฎหมายวาดวยการรวมประกอบการระหวางวิสาหกิจ
จีนกับทุนตางชาติไดกําหนดไววา เมื่อกิจการรวมประกอบการสิ้นสุดลง จะตองมีการชําระบัญชีของ
กิจการกอนจึงจะมีคําสั่งใหเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการคาได แตขอเท็จจริงในคดีนี้ กลับปรากฏ
วา หนวยงานทองถิ่นที่เกี่ยวของไดมีคําสั่งใหเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการคากอนที่จะมีการ
ชํ า ระบั ญ ชี จึ ง เป น คํ า สั่ ง ที่ ขั ด กั บ ระเบี ย บปฏิ บั ติ ที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ไ ว จึ ง พิ พ ากษาให ห น ว ยงานที่
เกี่ยวของไปดําเนิ นการให ถูก ต องตามขั้นตอนของกฎหมาย หลังจากศาลประชาชนชั้นกลางมีคํา
พิ พ ากษาแล ว คู ก รณี ไ ม เ ห็ น พ อ งด ว ย จึ ง ได อุ ท ธรณ ต อ ศาลประชาชนชั้ น สู ง ภายหลั ง จากที่ ศ าล
170

คูมือการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําป 2560
ประชาชนชั้นสูงไดพิจารณาพยานหลักฐานแลว เห็นวา ขอเท็จจริงชัดเจนและการบังคับใชกฎหมาย
ของศาลประชาชนชั้นกลางถูกตอง จึงมีคําพิพากษายืน แตเนื่องจากคดีนี้เปนคดีที่เกี่ยวของกับนัก
ลงทุนตางชาติที่ไปลงทุนในประเทศจีน ถือเปนคดีที่มีผลกระทบตอการลงทุนของนักลงทุนตางชาติทั่ว
ประเทศ ศาลประชาชนสูงสุดจึงไดรับคดีดังกลาวไปทําการพิจารณา ในที่สุด ศาลประชาชนสูงสุดก็ไดมี
คําพิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลประชาชนชั้นสูงในระดับมณฑล ในขณะที่มีการพิจารณาคดี
ของศาลประชาชนนั้น คณะอนุญาโตตุลาการก็ไดทําการพิจารณาคดีตามสัญญารวมประกอบการ
เชนกัน ในที่สุด คณะอนุญาโตตุลาการมีคําชี้ขาดวา นักลงทุนตางชาติเปนฝายผิดสัญญา วิสาหกิจจีน
ทองถิ่นยอมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได และเมื่อสัญญาเลิกกันใหชําระบัญชีของวิสาหกิจรวมประกอบการ
และจัดสรรแบงปนผลประโยชนตามที่ไดระบุไวในสัญญารวมประกอบการ แตเนื่องจากนักลงทุน
ตางชาติเปนฝายผิดสัญญาจึงตองรับผิดชดใชคาเสียหายจํานวนหนึ่งใหแกวิสาหกิจจีนทองถิ่นดวย
(3) การบังคับตามคําพิพากษาและคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
เมื่อศาลประชาชนสูงสุดมีคําพิพากษายืนตามคํ าพิพากษาของศาลประชาชน
ชั้นสูงระดับมณฑลแลว ถือวาคดีถึงที่สุด นักลงทุนตางชาติจึงขอใหศาลบังคับตามคําพิพากษาเพื่อ
ขอใหตนเขาไปมีสวนไดเสียในอาคารที่พิพาท แตไมสามารถบังคับได เนื่องจากคําพิพากษาของศาล
ประชาชนสูงสุดเปนคดีปกครองซึ่งบังคับไดเพียงใหหนวยงานทองถิ่นทําคําเพิกถอนใหถูกตองตาม
ขั้ น ตอนของกฎหมายเท า นั้ น คํ า พิ พ ากษามิ ไ ด พิ จ ารณาถึ ง ข อ พิ พ าทในตั ว ทรั พ ย ที่ ทั้ ง 2 ฝ า ย
รวมประกอบการแตอยางใด ในขณะเดี ยวกั น วิส าหกิจจีนทองถิ่นก็บังคับตามคําชี้ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการโดยตั้งผูชําระบัญชีทําการชําระบัญชีทรัพยสินของกิจการรวมประกอบการ เมื่อชําระ
บั ญ ชี เ สร็ จ ก็ ไ ด จั ด การแบ ง ผลประโยชน ใ ห แ ก คู สั ญ ญาตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นสั ญ ญาร ว มประกอบการ
แตเนื่องจากนักลงทุนตางชาติตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกวิสาหกิจจีนทองถิ่นดวย เมื่อคํานวณ
แลว เงินที่นักลงทุนตางชาติไดรับสวนแบงจากการชําระบัญชีมีจํานวนนอยกวาคาเสียหายที่นักลงทุน
ตางชาติตองชดใชใหแกวิสาหกิจจีนทองถิ่น เปนผลใหวิสาหกิจจีนตางชาติตองขาดทุนในกิจการที่
ลงทุนครั้งนี้
(4) ขอสังเกต
คดีที่ฟองรองยังศาลนั้น เปนคดีฟองใหหนวยงานราชการเพิกถอนคําสั่งที่ออกโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย ถือเปนคดีปกครอง ดังนั้น การบังคับตามคําพิพากษาจึงบังคับใหหนวยราชการ
ทองถิ่นที่เกี่ยวของใหทําคําสั่งใหถูกตองตามขั้นตอนของกฎหมาย กลาวคือ จะตองมีการชําระบัญชี
วิสาหกิจรวมประกอบการเสร็จเรียบรอยแลวจึงจะมีคําสั่งใหเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการคาได
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ขอเท็จจริงปรากฏวาเมื่อศาลประชาชนสูงสุดมีคําพิพากษาแลว ผูชําระบัญชีวิสาหกิจรวมประกอบการ
ที่ปฏิบัติตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการก็ไดมีการชําระบัญชีเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว จึงไมมีเหตุ
จําเปนใดๆ ที่หนวยราชการทองถิ่นที่เกี่ยวของตองออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการใหม
แตอยางใด
สําหรับขอพิพาทเกี่ยวกับอาคารที่รวมประกอบการนั้น คณะอนุญาโตตุลาการก็ได
มีคําชี้ขาดใหชําระบัญชีของวิสาหกิจรวมประกอบการแลว เมื่อตีมูลคาของทรัพยสินที่ไดลงทุนไปและ
จัดสรรแบงคืนตามสัญญารวมประกอบการแลว นักลงทุนตางชาติยอมไมมีสิทธิใดๆ ที่จะเขาไปมีสวน
ไดเสีย ในอาคารที่ ส ร างขึ้ นมาใหม โดยนั ก ลงทุ นชาวฮองกงกับวิ ส าหกิ จจีนท องถิ่นตามสัญ ญารว ม
ประกอบการฉบับใหมไดแตอยางใด ตรงกันขาม เมื่อมีคําชี้ขาดวานักลงทุนตางชาติเปนฝายผิดสัญญา
ตองชดใชคาเสียหายใหแกวิสาหกิจจีนทองถิ่น สวนแบงที่นักลงทุนตางชาติทีไดจากการชําระบัญชียอม
ถูกยึดไวเปนการชําระคาเสียหายใหแกวิสาหกิจจีนทองถิ่น
หากนักลงทุนตางชาติถือวาตนไดรับความเสียหายอันเนื่องมาจากการออกคําสั่ง
ของหนวยราชการทองถิ่นโดยไมชอบดวยกฎหมาย ซึ่งอาจจะทําโดยประมาทเลินเลอหรือจงใจก็ตาม
นักลงทุนตางชาติสามารถนําคดีข้ึนฟองรองตอศาลชั้นกลางเรียกรองใหหนวยราชการดังกลาวรับผิด
ทางแพงอันเนื่องมาจากการกระทําของหนวยราชการทองถิ่นเปนการละเมิดตอตนตามกฎหมายวาดวย
ความรับผิดชดใชคาเสียหายของเจาหนาที่รัฐ (Law of the People’s Republic of China on State
Compensation) ซึ่งประกาศบังคับใชเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1995 โดยมติที่ประชุม ครั้งที่ 7 ของ
คณะกรรมาธิการประจํา สภาประชาชนแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1994 และประกาศ
ฉบับที่ 23 ของประธานาธิบดีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับลงวันที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1994
แตทั้งนี้ นักลงทุนตางชาติจะตองฟองหนวยงานที่ทําละเมิดตอตนภายใน 2 ป นับแตวันที่กฎหมายถือ
วาการกระทําของหนวยราชการดังกลาวเปนพฤติกรรมที่ละเมิดตน
4.12.5 ปญหาการลงทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
(1) ขอเท็จจริง
นักลงทุนตางชาติรายหนึ่งประสงคที่จะประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยใน
ประเทศจีนไดไปสํารวจสภาพแวดลอมการลงทุนในเมืองที่มีความเจริญทางดานเศรษฐกิจ สํารวจพบวา
มีที่ดินแปลงหนึ่งอยูชานเมืองมหานครเซี่ยงไฮ เหมาะแกการพัฒนาที่ดินในเชิงธุรกิจการคา จึงไดไป
ติดตอกับหนวยงานรัฐบาลทองถิ่นที่เกี่ยวของกับที่ดินแปลงดังกลาว ซึ่งหนวยงานทองถิ่นก็เห็นชอบ
ดวยเพราะจะทําใหเศรษฐกิจในชุมชนของตนมีความเจริญกาวหนา แตเนื่องจากที่ดินแปลงดังกลาว
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เปนที่ดินปฏิรูปจัดสรรสําหรับที่อยูอาศัยของคนงาน หนวยงานทองถิ่นจึงเสนอเงื่อนไขวา หากนัก
ลงทุนตางชาติประสงคจะพัฒนาที่ดินแปลงดังกลาว จะตองจายคาขนยายและสรางที่อยูใหมใหแก
คนงานพรอมทั้งจายคาชดเชยจํานวนหนึ่งใหแกชุมชนดังกลาวเพื่อแลกกับสิทธิในการใชที่ดินแปลง
ดังกลาว เมื่อนักลงทุนตางชาติคํานวณรายละเอียดของตนทุนแลว เห็นวา เมื่อรวมคาใชจายที่ตอง
ลงทุนทั้งหมด เชน คากอสราง คาพัฒนาที่ดิน คาสาธารณูปโภค รวมกับคาขนยายและคาชดเชย
พรอมทั้งคาจัดการและประสานงานตางๆ แลว เห็นวาโครงการสามารถดําเนินการได จึงไดตกลงทํา
สัญญากับคณะกรรมการชุมชนที่เปนผูมีสิทธิใชที่ดินแปลงดังกลาว เมื่อทําสัญญาแลว ก็ไดใหหนวย
ราชการทองถิ่นจัดหาที่อยูใหมใหกับคนงานแลวทําการกอสรางที่อยูใหมใหกับคนงานพรอมทั้งจาย
คาชดเชยตามที่ตกลงใหแกชุมชน สวนที่ดินสําหรับกอสรางนั้นก็ไดเริ่มทยอยทําการรื้อถอนและปรับ
หน า ดิ น ในขณะเดี ยวกั น ก็ ไ ด ติ ด ต อ หน วยราชการท อ งถิ่ น เพื่ อ ดํ า เนิ น เรื่ อ งขอทํ า การจั ด สรรที่ ดิ น
หนวยงานทองถิ่นแจงแกนักลงทุนวา เนื่องจากที่ดินแปลงดังกลาวเปนที่ดินที่รัฐปฏิรูปจัดสรรใหเปนที่
อยูของคนงาน หากจะเปลี่ยนสภาพการใชที่ดิน เมื่อชุมชนเห็นชอบแลวยังตองเสนอโครงการและยื่น
คํารองขอเปลี่ยนสภาพการใชประโยชนบนที่ดินตอหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งหนวยงานทองถิ่นก็ไดให
ความชวยเหลืออยางเต็มที่ จนในที่สุด หนวยงานที่เกี่ยวของกับการใชที่ดินไดอนุมัติใหเปลี่ยนสภาพ
การใชประโยชนที่ดินแปลงดังกลาวจากที่ดินปฏิรูปจัดสรรเพื่อที่อยูอาศัยของคนงานเปนที่ดินที่เปลี่ยน
สภาพมีคาตอบแทนเพื่อเชิงพาณิชยได โดยกําหนดใหนักลงทุนผูที่จะใชประโยชนบนที่ดินดังกลาวตอง
จายคาตอบแทนสําหรับการเปลี่ยนสภาพการใชประโยชนบนที่ดินดังกลาวใหแกหนวยงานของรัฐใน
อัตราเทากับคาใชที่ดินในชานเมือง มหานครเซี่ยงไฮ เมื่อนักลงทุนตางชาติมารูวายังมีตนทุนอีกรายการ
หนึ่งที่ตองเสีย คือ คาตอบแทนการใชที่ดินซึ่งเปนจํานวนที่มาก เมื่อรวมกับตนทุนการกอสราง หากจะ
ดําเนินโครงการตอไป โครงการดังกลาวนอกจากจะไมไดกําไรแลว ยังประสบภาวะขาดทุนอีกดวย
หากจะไมดําเนินการตอ ก็ตองขาดทุนเพราะตองจายคาขนยาย คาชดเชย และคาพัฒนาที่ดินไป
บางสวนแลว แตเมื่อคํานวณแลวจํานวนเงินที่ไดจายไปคิดเปนจํานวนนอยกวาจํานวนที่ตองขาดทุนใน
การดําเนินโครงการตอไป จึงตองตัดสินใจยุติโครงการและประสบภาวะขาดทุนตั้งแตโครงการยังไมเริ่ม
ดําเนินการ
(2) ขอสังเกต
ปญหาดังกลาวขางตนเกิดขึ้นเนื่องจากนักลงทุนตางชาติที่ประสงคจะไปลงทุน
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยในประเทศจีน แตไมศึกษาระบบการใชที่ดินและระบบกฎหมายเกี่ยวกับ
การพัฒนาอสังหาริมทรัพยของจีนอยางถองแท ทําใหเขาใจวาการไปตกลงกับชุมชนโดยรัฐบาลทองถิ่น
เห็ น ชอบก็ ส ามารถที่ จ ะดํ า เนิ น โครงการได แต ห ารู ไ ม ว า ในการพั ฒ นาที่ ดิ น นั้ น กฎหมายจี น ได มี
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บทบัญญัติไวเฉพาะวา หากจะใชประโยชนในที่ดินที่รัฐปฏิรูปจัดสรรใหแกชุมชนแลว นอกจากชุมชน
ทองถิ่นดังกลาวเห็นชอบแลว ยังจะตองไดรับอนุมัติเปลี่ยนสภาพการใชที่ดินจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดวย และการเปลี่ยนสภาพการใชที่ดิน กฎหมายบัญญัติไววาจะตองจายคาตอบแทนใหแกหนวยงาน
ของรัฐตามสภาพมูลคาการตลาดในขณะนั้น ความไมเขาใจในตัวบทกฎหมายจึงขาดความรอบคอบ
และไมทราบตนทุนที่แทจริง จนเมื่อทราบความจริงแลวจะเดินหนาทําโครงการตอไปก็ขาดทุน จะยุติ
โครงการก็ขาดทุน จึงจําเปนตองเลือกแนวทางที่ขาดทุนนอยที่สุด นอกจากปญหาขอกฎหมายที่กลาว
แลวขางตน ยังมีบทบัญญัติกฎหมายอื่นอีกมากมาย ซึ่งนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยจะตองปฏิบัติอยาง
เครงครัดจึงจะสามารถดําเนินโครงการได กลาวคือ เมื่อนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยทําการกอสราง
โครงการเสร็จแลว หากประสงคที่จะทําการโอนขายแลว เจาของโครงการจะตองชําระคาตอบแทนการ
ใชที่ดินแกหนวยงานที่อนุมัติครบถวนเรียบรอยกอน จึงจะโอนได หากเปนการโอนสิทธิในอาคาร
บ า นเรื อ นจะต อ งได ล งทุ น พั ฒ นาที่ ดิ น ไปแล ว ไม น อ ยกว า 25 % และจะต อ งทํ า การก อ สร า ง
สาธารณูปโภคใหครบถวนตามที่กฎหมายกําหนดกอน อีกทั้งจะตองไดรับโฉนดกรรมสิทธิ์ในอาคาร
บานเรือนจากหนวยงานที่เกี่ยวของกอนจึงจะโอนได เงื่อนไขตางๆ เหลานี้ลวนแตเปนการกําหนด
ขึ้นมาเพื่อคุมครองสิทธิประโยชนของผูบริโภค นักลงทุนตางชาติจะใชวิธีการพัฒนาแบบจับเสือมือ
เปลาไปใชกับการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพยในประเทศจีนไมได
4.12.6 ปญหาขอพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน
(1) ขอเท็จจริง
เมื่ อ วั น ที่ 5 กุ ม ภาพั น ธ ค.ศ.2001 นางสาว ก. (โจทก ) ได เ ข า ทํ า งานใน
โรงงานผลิตกระดาษแหงหนึ่งของเมืองโฝซาน มณฑลกวางตุง การเขาทํางานไดมีการทําสัญญาจาง
แรงงานกันไว โดยในสัญญาระบุวาลูกจาง(โจทก) มีหนาที่ตองปฏิบัติตามขอบังคับแรงงานของโรงงาน
ตองทํางานตามขั้นตอนอยางเครงครัด ตองรับประกันการผลิตอยางปลอดภัยและรับผิดชอบในหนาที่
การงานเพื่อใหสินคาผลิตออกมามีคุณภาพ อีกทั้งจะตองปฏิบัติตามคําสั่งและระเบียบขอบังคับของ
โรงงาน ในสัญญาไดกําหนดใหโจทกเปนผูมีหนาทีผลิตกระดาษมวน ตอมาในวันที่ 29 เมษายน ค.ศ. 2002
เวลา 01.00 น. ระหวางที่โจทกทํางานในหนาที่ของตนอยูในโรงงาน เมื่อโจทกทําการผลิตกระดาษ
มวนเสร็จแลวจะทําตองทําการหอดวยแผนไนลอน แตเนื่องจากทุกคนตางมีงานลนมือไมสามารถชวย
ทําการตัดแผนไนลอนที่สําหรับใชหอกระดาษมวนได โจทกจึงนําไนลอนไปยังหองที่มีเครื่องตัดเพื่อทํา
การตัดแผนไนลอนดวยตนเอง ในขณะเปดเครื่องเพื่อใหเครื่องทําการตัดแผนไนลอนนั้นไดเกิดอุบัติเหตุ
ขึ้นเครื่องจักรไดตัดแขนซายของโจทกขาด หลังจากเขาทําการรักษาในโรงพยาบาล โจทกตองสูญเสีย
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แขนซาย โจทกจึงไดใชสิทธิเรียกรองคาชดเชยตอกรมแรงงานทองถิ่น ซึ่งกรมแรงงานไดวินิจฉัยให
โรงงานตองจายคาชดเชยใหแกโจทก โรงงานปฏิเสธ อางวา โจทกทั้งๆ ที่รูวาการใชนําไนลอนไปให
เครื่องจักรตัดเปนการฝาฝนกฎระเบียบการทํางานของโรงงาน และเมื่อไมไดรับคําสั่งจากหัวหนางาน
แตไปใชเครื่องจักรไปตัดแผนไนลอนโดยพลการ ถือวาการบาดเจ็บไมไดเกิดขึ้นในงานหนาที่ของตน
และมิใชการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นตามปกติในการทํางานของตนจึงไมอาจที่จะเรียกรองคาชดเชยได
(2) ขอวินิจฉัยของศาล
โจทกจึงไดนําคดีขึ้นฟองรองตอศาลประชาชนชั้นตน ศาลชั้นตนไดวินิจฉัยวา การ
ทํางานของโจทกอยูในชวงเวลาทํางานจริง แตเนื่องจากโจทกแทนที่จะใหเพื่อนรวมงานใชมีดตัดแผน
ไนลอนแตกลับนําแผนไนลอนไปใหเครื่องจักรตัด ถึงแมการตัดแผนไนลอนจะเปนสวนหนึ่งของงานการ
ผลิต แตเนื่องจากไมไดคําสั่งจากนายจางใหกระทําการดังกลาวได ความบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจึงถือไมไดวา
เปนการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นระหวางการทํางานที่จาง
โจทกอุทธรณคําวินิจฉัยของศาลชั้นตนโดยอางวา ความบาดเจ็บเกิดขึ้นจากการ
ทํางานครั้งนี้ โจทกมีหนาที่ผลิตกระดาษมวนซึ่งจะตองมีการบรรจุหีบหอดวยแผนไนลอน แตเนื่องจาก
แผนไนลอนเปนมวนการตัดแผนไนลอนจึงถือเปนหนาที่ในปกติการทํางานของโจทก ดังนั้นการตัดแผน
ไนลอนและการบรรจุกระดาษมวนที่อยูในหนาที่ของโจทกจึงไมอาจแยกออกจากกันได ถือเปนงานใน
หนาที่ตามปกติของโจทกประกอบกับขอบังคับของโรงงานที่โจทกอางก็มิไดมีการประทับตราและ
ประกาศใชเปนการทั่วไปจึงไมสามารถใชอางอิงได
ศาลอุทธรณวินิจฉัยวา ประเด็นขอพิพาทมีอยูวา การตัดไนลอนถือเปนงานใน
หนาที่ประจําของโจทกหรือไม ศาลเห็นวาการตัดไนลอนถือเปนสวนหนึ่งของงานในหนาที่ของโจทกไม
วาการตัดไนลอนจะใชมีดตัดหรือใชเครื่องตัดก็ตาม พฤติกรรมการตัดไนลอนจึงถือเปนงานประจําปกติ
ของโจทกแมโจทกจะฝาฝนระเบียบโดยการใชเครื่องตัดไนลอน แทนที่จะใหคนมาชวยตัด พฤติกรรม
ของโจทกยังไมพอฟงวา โจทกมีเจตนารายที่จะฝาฝนขอบังคับของโรงงานโดยจงใจ ประกอบกับขอ
ตอสูของโรงงานที่วา โจทกใชเครื่องตัดไนลอนเปนการฝาฝนระเบียบการทํางานของโรงงาน แตโรงงาน
ก็ไมสามารถพิสูจนไดวา โรงงานไดมีคําสั่งอยางชัดแจง หามลูกจางทําการตัดไนลอนโดยใชเครื่องจักร
แตอยางใด แสดงถึงการบริหารงานของโรงงานยังมีชองวางอยู การที่โจทกไดพยายามทํางานเพื่อ
ผลงานของโรงงานโดยไมมีเจตนาจงใจที่จะฝาฝนขอบังคับของโรงงาน โรงงานจะอาศัยความบกพรอง
ในการบริหารงานมาปฏิเสธการรับผิดไมได
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บทที่ 5 การลงทุนโดยตรงของนักลงทุนไทยในประเทศจีน
5.1 สถานภาพการลงทุนโดยตรงของนักลงทุนไทยในประเทศจีน 1
ในป ค.ศ. 1979 จีนอนุญาตใหตางชาติสามารถรวมทุนทําธุรกิจในประเทศจีนไดไทยนับเปน
ประเทศแรกๆ ที่ ไ ด เ ขา มาลงทุ น และเป น ประเทศที่ ล งทุ น สู ง สุ ด 10 ประเทศก อ นการเกิ ดวิ ก ฤต
เศรษฐกิจในป ค.ศ. 1997
การลงทุนหลังวิกฤตเศรษฐกิจ ในป ค.ศ. 1997 บริษัทไทยหลายบริษัทตองถอนการลงทุน
หรื อ มี ก ารชะลอแผนการลงทุ น ในจี นเพื่ อ รั ก ษาสถานะทางการเงิ น ของบริ ษั ท แม ใ นประเทศไทย
อยางไรก็ตาม หลังจากการฟนตัวของเศรษฐกิจนักลงทุนไทยก็ยังสนใจเขาไปลงทุนในจีนอยางตอเนื่อง
แตมีความระมัดระวังในการลงทุนมากขึ้น
ในป ค.ศ. 2014 มีน ัก ลงทุน ตา งชาติเ ขา มาลงทุน ทั ้ง สิ ้น 23,778 โครงการ เพิ ่ม ขึ ้น
รอยละ 4.4 จากป ค.ศ. 2013 คิดเปนมูลคาการลงทุนรวม 119,560 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยเพิ่มขึ้น
ประมาณรอยละ 1.7 จากป ค.ศ. 2013 ซึ่งประเทศที่มีการลงทุนในจีนมากที่สุด 10 ลําดับแรก ไดแก
ฮ อ งกง (85,740 ล า นดอลลาร ส หรั ฐ ฯ) สิ ง คโปร (5,930 ล า นดอลลาร ส หรั ฐ ฯ) ไต ห วั น
(5,180 ลานดอลลารสหรัฐฯ) ญี่ปุน (4,330 ลานดอลลารสหรัฐฯ) เกาหลีใต (3,970 ลานดอลลาร
สหรั ฐ ฯ) สหรั ฐ อเมริ ก า (2,670 ล า นดอลลาร ส หรั ฐ ฯ) เยอรมนี (2,070 ล า นดอลลาร ส หรั ฐ ฯ)
สหราชอาณาจักร (1,350 ลานดอลลารสหรัฐฯ) ฝรั่งเศส (710 ลานดอลลารสหรัฐฯ) และเนเธอรแลนด
(640 ล า นดอลลาร ส หรั ฐ ฯ) ตามลํ า ดั บ รวมมู ล ค า เป น ร อ ยละ 94.2 ของเงิ น ลงทุ น ทางตรงจาก
ตางประเทศทั้งหมดในจีน
ส ว นการลงทุ น ของนั ก ลงทุ น ไทยนั้ น มี รู ป แบบการลงทุ น ที่ แ ตกต า งจากการลงทุ น ของ
นักธุรกิจประเทศอื่นๆ เนื่องจากนักลงทุนชาวไทยเนนการเจาะตลาดในประเทศจีนมากกวาการผลิต
1

http://www.cankaoxiaoxi.com/china/20150115/630378.shtml
(2014 年中国利用外资规模稳中有进 结构更趋合理 2015-01-15 21:21:35 来源：中国新闻网), คูมือการลงทุน
ประจําป 2558.
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และสงออกไปจําหนายในตลาดโลก โดยสามารถจําแนกรูปแบบการลงทุนของนักธุรกิจชาวไทยในจีน
ตามช ว งเวลาได เ ป น 4 กลุ ม คื อ การลงทุ น ระหว า งป ค.ศ. 1979 - 1985, ค.ศ. 1985 - 1990,
ค.ศ. 1990 - 1996 และการลงทุนหลังชวงป ค.ศ. 1997 ถึงปจจุบัน
การลงทุนในชวงป ค.ศ. 1979 – 1985 เปนระยะเริ่มแรกของนักลงทุนไทย มีผลจากการ
ออกกฎหมายการรวมทุนของรัฐบาลจีนโดยมีกลุม บริษัทเจริญโภคภัณฑ (ซีพี) เปนนักลงทุนไทย
รายแรกที่ไดเขาไปเปดธุรกิจในประเทศจีนเริ่มจากธุรกิจการผลิตอาหารสัตวการเลี้ยงสัตวและธุรกิจ
การเกษตรอื่นๆ โดยมีการเปดโรงงานทั้งสิ้นประมาณ 10 โรงงาน ซึ่งในระยะ 5 ปแรกของการลงทุน
ของนักลงทุนไทยรายอื่นๆ ในชวงนี้สวนมากเปนการเขาไปศึกษาระเบียบวิธีการลงทุนในจีนและสราง
ความสัมพันธกับคูคาชาวจีนเปนหลัก ไมไดมีการเขาไปทําธุรกิจเชนเดียวกับกลุมบริษัทเจริญโภคภัณฑ
ในชวงป ค.ศ. 1985 – 1990 เริ่มมีนักลงทุนไทยเขาไปลงทุนในประเทศจีนมากขึ้น แตตอง
ประสบปญหาตางๆ หลายดานรวมถึงเหตุการณความไมสงบในการประทวงที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน
ซึ่งสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นในตลาดจีน อยางไรก็ตามกลุมบริษัทเจริญโภคภัณฑไดเริ่มตนขยาย
การลงทุนในอุตสาหกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากอาหาร เชนการลงทุนผลิตรถจักรยานยนต
ชวงป ค.ศ. 1990 - 1996 เปนชวงที่นักลงทุนไทยเปดตลาดในจีนมากขึ้น และมีการขยายตัว
การลงทุนในจีนอยางรวดเร็วในหลายอุตสาหกรรม เชน การลงทุนผลิตเครื่องนุงหม สินคาเกษตร
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส อาหารและเครื่องดื่ม โรงแรม ธนาคาร ยานยนต และชิ้นสวนยานยนต เปนตน
นอกจากนี้ยังมีบริษัทขนาดใหญหลายบริษัทเขาไปลงทุนเชน กลุมบริษัทซีเมนตไทยจํากัด (มหาชน)
กลุมบริษัทสหยูเนี่ยน และกลุมบริษัทเอ็มไทย เปนตน
ขอมูลสถิติการลงทุนของไทยในจีน 2 พบวา มูลคาการลงทุนของไทยเพิ่มสูงขึ้นมากจาก
77.72 ลานดอลลาร สหรั ฐ ฯ ในป ค.ศ. 2012 เปน 483.05 ล านดอลลารส หรัฐ ฯ ในป ค.ศ. 2013
อยางไรก็ตามสัดสวนการลงทุนของไทยในจีนเมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาการลงทุนจากตางประเทศ
ทั้งหมดพบวาไทยมีมูลคาการลงทุนในจีนคอนขางนอย คิดเปนสัดสัดสวนต่ํากวารอยละ 1 ของมูลคา
การลงทุนทางตรงจากตางประเทศในจีนทั้งหมด
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5.2 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและความทาทายของนักลงทุนไทยในประเทศจีน

SWOT Analysis
สภาพแวดลอม
ภายใน
สภาพแวดลอม
ภายนอก

Strength (S)
จุดแข็งจุดเดน ขอไดเปรียบ
Opportunities (O)
โอกาส สิ่งเกื้อกูล
ที่จะดําเนินกิจกรรม

Weakness (W)
จุดออนขอเสียเปรียบ
Threats (T)
อุปสรรคที่จะทําให
ดําเนินกิจกรรมไมสําเร็จ

จุดแข็ง
1) ธุรกิจการบริการเปนที่นิยมของคนจีน โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม สปา และนวดแผนไทย
เป น ธุ ร กิ จ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งมาก เพราะเขามองว า คนไทยมี จิ ต ใจโอบอ อ มอารี มี ค วามเป น มิ ต ร
มีความออนโยน และมีการบริการที่ดี
2) ธุรกิจอาหาร สินคาประเภทอาหารเปนสินคาที่คนจีนมีความไววางใจวามีคุณภาพและ
ปลอดภัย
3) ธุรกิจสินคาที่เนนฝมือและทําจากวัตถุดิบธรรมชาติ เชน หมอนยางพารา ผาไหมไทย
กระเปาผาใบ เครื่องหนัง เปนตน
จุดออน
1) นักลงทุนไทยมีลักษณะนิสัยรักความสงบสุข รักความสุขสบายและไมคอยกลาไดกลาเสีย
เหมือนคนจีน ซึ่งมีความทะเยอทะยานและความอดทนสูง และเหตุผลอีกประการหนึ่งคือ ประเทศไทย
คอนขางอุดมสมบูรณ คนไทยสวนใหญจึงรักถิ่นกําเนิด และไมมีความอดทนเหมือนอยางคนจีน
โอกาส
1) ประเทศไทยและประเทศจี นเป นประเทศบ านใกลเ รื อนเคียงและมี มิตรไมตรี ตอกั น
ประชาชนทั้งสองประเทศไปมาหาสูกันเปนเวลายาวนานคนจีนสวนใหญมีความรูสึกที่ดีตอประเทศไทย
และนักลงทุนไทย
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2) การพัฒนาเศรษฐกิจของจีนมีการเติบโตมา 30 กวาปทําใหรายไดตอหัวของคนจีนเพิ่มขึ้น
ประชาชนที่มีรายไดระดับปานกลางหรือชนชั้นกลางมีจํานวนมาก และมีเศรษฐีจํานวนหนึ่ง มีกําลังซื้อ
สินคาของประเทศไทย
3) ประเทศจี น และประเทศไทยมี ภู มิ ศ าสตร ที่ เ ชื่ อ มกั น ทํ า ให ร ะบบการขนส ง
และการเดินทางทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศสะดวกและรวดเร็ว
ความทาทาย
1) นักลงทุนไทยไมเชี่ยวชาญภาษาจีน กฎหมายและกฎระเบียบของประเทศจีน
2) ประเทศจีนมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบตางๆ อยางรวดเร็ว โดยแตละมณฑลและแตละ
เมืองจะมีนโยบายแตกตางกันซึ่งถือวาเปนความทาทายที่นักลงทุนไทยตองศึกษากฎระเบียบตางๆ ของ
ประเทศจีนให ถี่ถวน (หมายเหตุ : ประเทศจีนมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบตางๆ อย างรวดเร็ ว
โดยแตละมณฑลและแตละเมืองจะมีนโยบายแตกตางกัน ซึ่งถือวาเปนความทาทายที่นักลงทุนไทยตอง
ศึกษากฎระเบียบตางๆ ของประเทศจีนใหถี่ถวน)
ประเทศจี น มี น โยบายส ง เสริ ม การลงทุ น โดยตรงของต า งชาติ ใ นจี น แต ใ นทางปฏิ บั ติ
มีความเครงครัดหลายประการ ซึ่งสิ่งเหลานี้มีการกําหนดไวอยางชัดเจนในกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน
กฎหมายวาดวยทุนตางชาติเปนตน ซึ่งไดกําหนดประเภทธุรกิจที่สงเสริมใหทุนชาติลงทุน ประเภท
ธุรกิจที่มีขอจํากัดสําหรับทุนชาติ และประเภทธุรกิจหางทุนตางชาติ นอกจากมีการแบงประเภทธุรกิจ
แล ว ยั ง มี ข อ กํ า หนดว า ด ว ยควบคุ ม เงิ น ตราต า งประเทศในกฎหมายว า ด ว ยการควบคุ ม เงิ น ตรา
ตางประเทศ กฎหมายแรงงานยังกําหนดคุณสมบัติการจางแรงงานตางดาว ถาเปนกิจการบริการที่
ไมไดใชเทคโนโลยีสูง ไมไดใชเงินทุนสูงก็จะหามมิใหจางคนตางดาวทํางานเลย ไมมีการออกใบอนุญาต
การทํางาน ฉะนั้น ดานหนึ่งจีนไดออกกฎหมายสงเสริมการลงทุนตางชาติเขามาลงทุนจีน อีกดานหนึ่ง
มีความเขมงวด เครงครัดในการจางงาน ควบคุมเงินตราตางประเทศ
3) คูแขงในประเทศจีนมีทุนมาก และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ยิ่งไปกวานั้นคนทองถิ่นของ
ประเทศจีนมีเครือขายและสายสัมพันธที่ดี ซึ่งถือเปนคูแขงที่มีความเขมแข็ง
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อย า งไรก็ ดี แ ม จ ะมี อุ ป สรรคในการลงทุ น ตามที่ ก ล า วมาข า งต น นั ก ลงทุ น ไทยยั ง คง
มีความไดเปรียบในธุรกิจที่คนไทยมีความชํานาญเปนทุนเดิม เชน ธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร การออกแบบ
ภายใน ปูนซีเมนต น้ําตาล เปนตน ซึ่งประสบความสําเร็จในการไปลงทุนในประเทศจีนเปนอยางมาก
นอกจากนี้ยังมีธุรกิจงานบริการตางๆ เชน ธุรกิจการโรงแรม สปา และนวดแผนไทย ซึ่งถือเปนประเภท
ธุรกิจที่มีชื่อเสียงของไทย จึงทําใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน สวนอุตสาหกรรมดานภาพยนตร
และวัฒนธรรมไทย เชน ภาพยนตรไทย ละครไทย การแสดงโขน และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามอื่นๆ ก็ไดรับความนิยมในหมูคนจีนเชนเดียวกัน
SWOT Matrix
SWOT Matrix
โอกาสที่สาํ คัญ
Opportunities (O)
อุปสรรคทีส่ ําคัญ
Threats (T)

จุดแข็งที่สําคัญ

จุดออนที่สาํ คัญ

Strength (S)

Weakness (W)

S–O Strategies

W–O Strategies

นําจุดแข็งไปเพิ่มโอกาส

นําโอกาสไปลดจุดออน

S–T Strategies

W–T Strategies

นําจุดแข็งไปลดอุปสรรค

ปดจุดออนเพื่อลดอุปสรรค

การกําหนดแผนกลยุทธจากการวิเคราะห SWOT Matrix 3
กลยุทธ 1 SO (Strength-Opportunities)
มีทั้งจุดแข็งและโอกาส ควรเลือกแผนรุก (Aggressive) และลงทุนดานงบประมาณเต็มที่
เพื่อชัยชนะในการแขงขันและยึดตลาดไดกอนคูแขง (Competitive)
เนื่องจากประเทศไทยมีความไดเปรียบในเรื่องการบริการ การบริหารจัดการ และสินคา
ที่มีคุณภาพ อีกทั้งประเทศจีนก็มีรายไดเพิ่มมากขึ้น และเปดโอกาสใหการบริการและสินคาของไทย
3สนทนากลุม

(Focus Group) นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญจีนศึกษา ผูประกอบการที่มีประสบการณเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559
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เขาตลาด ไทยจึงควรใชจุดแข็งและโอกาสใหเกิดประโยชนสูงสุด จึงควรดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับการ
บริการ การบริหารจัดการ เชน โรงแรม โรงพยาบาล ทั้งในรูปแบบการลงทุน รวมทุนหรือการบริหารจัดการ
กลยุทธ 2 ST (Strength-Threats)
มี จุ ด แข็ ง สู ง แต เ จออุ ป สรรคแข ง ขั น สู ง หรื อ ผู บ ริ ห ารยั ง ขาดความมั่ น ใจ ควรเลื อ ก
แผนทดสอบโครงการ (Pilot test) เพื่ อ ดู ค วามเป น ไปได ข องแผนที่ ค าดว า สร า งตลาดใหม ไ ด
(Competitive)
ประเทศไทยมี จุ ด แข็ ง เรื่ อ งการบริ ก าร เช น สปา นวดแผนไทย ร า นอาหารไทย
และรานกาแฟ เปนตน แตเมื่อมีปญหาอุปสรรค เรื่องการขอใบอนุญาตการทํางานยาก จึงอาจจะตอง
ทําโครงการนํารอง เพื่อสรางความคุนเคยกับตลาดจีนและหาชองทางเพื่อลดความเสี่ยง
กลยุทธ 3 WO (Weakness-Opportunities)
มีจุดออนสูงแตโอกาสก็สูงดวย จึงตองคอยหลีกเลี่ยง จุดออนเพื่อเพิ่มโอกาส จึงควรเลือก
แผนตั้งรับ (Defensive) ประเทศจีนมีโอกาสขยายการตลาด แตผูประกอบการไทยมีจุดออน คือ
ไมกลาเสี่ยงและไมมีความอดทนพอที่ไปแขงกับคนจีน จึงสมควรเลือกวิธีรวมมือกับผูประกอบการจีน
และใหผูประกอบการจีนเปนผูทําการตลาด
กลยุทธ 4 WT (Weakness-Threats)
เมื่อเห็ นจุ ดอ อนและอุ ปสรรคสู งกวาคูแ ขงขันจึงตองพัฒนาอีกระยะจึงจะแขงขันได
(กลยุทธถอย) เปลี่ยนกิจการหรือเปลี่ยนตลาด ไมทําตลาดจีน ไปหาตลาดใหม
5.3 ปญหาที่พบบอยสําหรับนักลงทุนในประเทศจีน
5.3.1 ปญหาที่พบบอยสําหรับนักลงทุนในประเทศจีน
1) การขาดความรูความเขาใจเรื่องกฎระเบียบตางๆ เชน การจดทะเบียนบริษัท
การขึ้นบัญชีเสียภาษี การนําสินคาไปขายที่ประเทศจีน ซึ่งมักจะพบปญหาเรื่องกฎระเบียบของแตละ
เมืองแตกตางกัน
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2) การขอใบอนุญาตการทํางาน นักลงทุนไทยที่จะไปลงทุนที่ประเทศจีนนอยราย
ที่จะไดใบอนุญาตทํางาน การตองบินไปมาก็จึงทําใหตนทุนสูง ซึ่งเปนปญหาและอุปสรรคอยางหนึ่งที่
ทําใหสปา นวดแผนไทย และอุตสาหกรรมภาคบริการอื่นๆ ไมสามารถที่จะไปเปดหรือจะขยายสาขาที่
ประเทศจีนได
3) คนจีนชอบเลียนแบบสินคาไทยและเครื่องหมายการคา จากนั้นนําไปจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาในประเทศจีนกอนที่นักลงทุนไทยจะดําเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ของตน จึงทําใหนักลงทุนไทยผูเปนเจาของเครื่องหมายการคาเสียเปรียบ นอกจากนั้นยังมีปญหา
การบริหารจัดการ คือ คนไทยไมควบคุมบัญชีและกระบวนการผลิต และมักจะใหคนจีนมาควบคุม
แทน จึงทําใหเกิดปญหาเงินรั่วไหล หรือการผลิตไมมีประสิทธิภาพ ซึ่งทําใหธุรกิจนั้นประสบปญหา
ขาดทุน
4) ปญหาการโอนเงินตราตางประเทศเขาออกประเทศจีน เนื่องจากประเทศจีน
มีการควบคุมการโอนเขา-ออกเงินตราตางประเทศ ในกรณีที่มีนักลงทุนไทยไดรับการอนุมัติโครงการ
จะไมมีปญหาเรื่องการไดเงินตราตางประเทศ หรือ การเอากําไรจากการประกอบธุรกิจกลับมาประเทศไทย
5.3.2 ขอเสนอแนะ
1) กอนที่จะลงทุนทําธุรกิจในจีน นักลงทุนควรศึกษาและเรียนรูภาษาจีนเบื้องตน
เพื่อเปนเครื่องมือในการสื่อสาร ซึ่งถือวามีความจําเปนอยางยิ่ง เนื่องจากในประเทศจีนนอกจาก
นักวิชาการและผูที่รูภาษาอังกฤษแลว คนจีนสวนใหญไมคอยใชภาษาอังกฤษ
2) นักลงทุนควรศึกษากฎระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับของรัฐบาลจีน และขอบังคับ
ของแต ล ะมณฑล เมื อ งหรื อ พื้ น ที่ ที่ ต อ งการจะไปลงทุ น ให เ ข า ใจอย า งถ อ งแท หรื อ อาจจะจ า ง
นักกฎหมายทั้งจากประเทศจีนและจากประเทศไทยใหคําแนะนําเพื่อปองกันความผิดพลาด
3) นักลงทุนตองศึกษาสินคาของทั้งสองประเทศ วาสินคาของเรามีความไดเปรียบ
หรือไม เพราะถาสินคาของจีนมีคุณภาพและราคาใกลเคียงหรือถูกกวา อีกทั้งยังมีเครือขายทองถิ่น
ยอมจะทําการตลาดไดดีกวาเรา

181

คูมือการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําป 2560
5.4 อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสําหรับนักลงทุนไทยในประเทศจีน
(1) ธุรกิจภาคบริการ
จากการวิเคราะห และงานวิจัยทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน เชน งานวิจัยของสถาบัน
ระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) หรือ ITD แสดงใหเห็นวาอุตสาหกรรม
ภาคบริการที่มีศักยภาพของไทยในจีนคือ ธุรกิจนําเที่ยว ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจสปา ธุรกิจรานอาหาร
ไทยธุรกิจคาปลีก ธุรกิจโรงพยาบาล และธุรกิจโรงแรม
ธุร กิจ นํ า เที ่ย ว สถิต ิป  ค.ศ. 2016 แสดงใหเ ห็น วา คนจีน มาเที ่ย วประเทศไทย
ใน ค.ศ. 2016 มากถึง 8.2 ลานคน คาดการณวาป ค.ศ. 2017 นักทองเที่ยวจีนมาเที่ยวประเทศไทย
มากถึง 10 ลานคน ดังนั้นธุรกิจนําเที่ยวนาจะมีอนาคตที่สดใส หากบริษัทนําเที่ยวของไทยรวมมือกับ
บริษัทนําเที่ยวของจีนเพื่อทําการตลาดทองเที่ยวในประเทศไทยก็นาจะเปนธุรกิจที่ดี
ธุรกิจการศึกษา ป ค.ศ. 2016 มีนักเรียนจีนสอบเขามหาวิทยาลัยในประเทศจีน 9.7 ลานคน
แตมีประมาณ 4.5 ลานคนที่สามารถสอบไดและมีโอกาสเรียนตอในระดับมหาวิทยาลัย คนที่สอบไมได
ตองหาทางไปศึกษาตอตางประเทศหรือเลิกเรียนเพื่อประกอบอาชีพ สถาบันอุดมศึกษาของไทยทั้ง
มีคุณภาพและราคาถูก จึงถือเปนจุดแข็งและโอกาสของไทย ในความเปนจริงมีนักเรียนและนักศึกษา
จีนมาศึกษาในประเทศไทยมากกวา 20,000 คน ในป ค.ศ. 2015 ซึ่งเปนจํานวนมากที่สุดในบรรดา
นักเรียนตางชาติที่มาเรียนในไทย และยังมีแนวโนมที่จะเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ธุรกิจการศึกษาของไทยจึง
มีโอกาสดึงดูดนักเรียน นักศึกษาจีนเขามาศึกษา และยังสามารถรวมมือกับนักธุรกิจจีนเปดโรงเรียน
นานาชาติหรือตั้งคณะอิสระในสถานการศึกษาของจีน เพื่อรองรับนักเรียน นักศึกษาที่จะตองการ
แสวงหาโอกาสในการเรียนหนังสือในระดับที่สูงขึ้นอีกดวย
ธุรกิจสปา ธุรกิจสปาของไทยมีชื่อเสียงและเปนที่นิยมมากของคนจีน แตเนื่องจากปญหา
การขอใบอนุ ญ าตทํ า งานเป น อุ ป สรรค ดั ง นั้ น นั ก ลงทุ น ไทยจึ ง เป ด สปาในจี น จํ า นวนน อ ยมาก
นักลงทุนไทยสามารถเปลี่ยนวิธีโดยทําธุรกิจสปาในประเทศไทย และเชิญชวนคนจีนมาใชบริการ
ในประเทศไทยแทน
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ธุ ร กิ จ ร า นอาหารไทย อาหารไทยได รั บ ความนิ ย มจากชาวจี น อย า งมาก รั ฐ บาลไทยมี
นโยบายครัวไทยสูครัวโลก นักลงทุนไทยสามารถใชนโยบายของไทย และใชจุดแข็งของไทยทําตลาดใน
ประเทศจีน โดยรวมมือกับนักธุรกิจจีนเปดรานอาหารไทยที่ประเทศจีน
ธุรกิจคาปลีก สินคาไทยเปนที่นิยมของคนจีน เนื่องจากคุณภาพนาเชื่อถือ และราคาไมแพง
ดังนั้น สินคาไทยจึงมีโอกาสเขาสูตลาดจีน โดยนักลงทุนไทยตองรวมมือกับรานสะดวกซื้อของจีน
และการคาผานทางอินเตอรเน็ตหรือ E-commerce ซึ่งกําลังเติบโตเปนอยางมากในประเทศจีน
ธุรกิจบริการทางการแพทย คนจีนใหความสําคัญหรือใหความสนใจมากที่สุดสามเรื่อง
เรื่องการศึกษาของลูกหลาน เรื่องที่อยูอาศัยและเรื่องการรักษาพยาบาล แมรัฐบาลจีนพยายามจะ
ปฏิรู ประบบการรั กษาพยาบาลของจี น แต เนื่ อ งจากมี ประชากรมาก แตท รัพยากรนอย สถานที่
รักษาพยาบาล แพทย และพยาบาลมีจํานวนไมมากพอ อีกทั้งการบริการและการบริหารจัดการไมดี
ทําใหคนจีนมองหาบริการทางการแพทยที่ดี ดังนั้น จึงเปนโอกาสของธุรกิจธุรกิจบริการทางการแพทย
ของไทย ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ นโยบายของรั ฐ บาลไทย ที่ จ ะสร า งประเทศไทยให เ ป น ศู น ย ก ลางทาง
การแพทยของภูมิภาคอาเซียน
ธุรกิจโรงแรม โรงแรมในประเทศไทยมีบริการที่ดีและราคาไมแพง เมื่อเทียบกับโรงแรม
ในจีน ดังนั้นจึงเปนอีกธุรกิจที่นักลงทุนไทยมีโอกาส ซึ่งอาจเปนการลงทุนในหลายรูปแบบ โดยการ
สรางโรงแรมเอง หรือการไปบริหารโรงแรมที่มีอยูแลว ซึ่งโรงแรมดุสิตธานีและบริษัทในเครือ ก็ไป
บริหารโรงแรมและไปสรางโรงแรมที่ประเทศจีนกวา 20 แหง และประสบความสําเร็จเปนอยางมาก
ตัวอยางรายชื่อโรงแรมของไทยที่ลงทุนในประเทศจีน 4 ไดแก ดุสิตเดวาราณา ฮอต สปริง
แอนด สปา ฉงฮั่ว กวางโจว, ดุสิตดีทู ฟูดู บินฮู โฮเต็ล ฉางโจว, ดุสิตธานี ตงไถ เจียงซู, ดุสิตธานี ฟูดู
ชิงเฟย, ดุสิตปริ๊นเซส เวลเนสส รีสอรท พันจือหัว เปนตน
(2) ธุรกิจภาคการผลิต
เนื่ อ งจากประเทศจี น ในขณะนี้ ไ ด มี ก ารพั ฒ นามากพอสมควร มี เ ทคโนโลยี เงิ น ทุ น
และบุคลากร แตในขณะเดียวกันคาแรงและคาวัตถุดิบก็แพงขึ้น มาตรฐานสิ่งแวดลอมก็สูงขึ้น ดังนั้น
การเขาไปทําธุรกิจภาคการผลิตในประเทศจีนจึงไมใชเรื่องงาย ในความเปนจริงนักลงทุนไทยประสบ
4 http://www.dusit.com/th/dusit-fudu/
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ความสําเร็จในภาคการผลิตคอนขางนอย ยกเวนบริษัทรายใหญที่มีทุนมาก และเขาไปทําธุรกิจใน
ชวงแรกของการเปดประเทศ ถาเปนนักลงทุนใหมๆ จะเขาไปแขงกับบริษัทจีนไดยากมาก เนื่องจาก
การลงทุนธุรกิจภาคการผลิตตองใชทุนมาก จะตองพิจาณาใหรอบคอบ
(3) ธุรกิจภาคการเกษตรและประมง
เนื่องจากประเทศจีนมีประชากรมาก แตที่ดินทําการเกษตรมีจํากัด และไมไดเปนธุรกิจที่
รั ฐ บาลให ก ารส ง เสริ ม นั ก ลงทุ น จากต า งประเทศให เ ข า ไปประกอบธุ ร กิ จ ในภาคการเกษตรและ
การประมง จึ ง เป น เรื่ อ งไม ง า ยเลยสํ า หรั บ นั ก ลงทุ น ไทยที่ จ ะเข า ไปลงทุ น ในภาคการเกษตรและ
การประมง
(4) รายชื่อบริษัทไทยที่ไดลงทะเบียนในเมืองตางๆ ของประเทศจีน
รายชื่อบริษัทไทยที่ไดลงทะเบียนกับสถานกงสุลใหญ ณ เขตบริหารพิเศษฮองกง
1. บริษัทดานสายการบิน
1.1 Thai Airways International Public Co. Ltd.
15th Floor, Flat B, United Centre, 95 Queensway, Admiralty, Hong Kong
Tel: (852) 28766189
Fax: (852) 28654121
Parent Company in Thailand: Thai Airways International Public Co. Ltd.
Service: Air transport, airline
1.2 ORIENT THAI
1/f., China Hong Kong Centre, No. 122-126 Canton Rd., Kowloon, Hong Kong
Tel: 23666869
Fax: 2366 8646
2. บริษัทดานการเงิน/ ธนาคาร
2.1 Bangkok Bank Public Co., Ltd.
28 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong
Dr. Amnuey Lialaonitkul, General Manager
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Service: Full licensed bank
Parent company in Thailand: Bangkok Bank Public Co. Ltd.
2.2 Bank of Ayudhya Public Co. Ltd.
Room 1708-1709, Jardine House,1 Connaught Road Central, Hong Kong
Mr. Pornchai Wongsonvanee, General Manager
Service: Restricted licensed bank
2.3 The Siam Commercial Bank Public Co. Ltd.
Edinburgh Tower, Room 703, The Landmark, 15 Queen’s Road Central,
Hong Kong
Mr. Santi Santikulanont, General Manager
Service: Finance & investment (exclude banking)
2.4 Kasikorn Bank Public Co. Ltd.
Portion A, 61/Fl., Bang of China Tower,1 Garden Road, Central, Hong Kong
Tel: (852) 25266811
Fax: (852) 28684342
Service: Restricted licensed bank T
2.5 Thai Military Bank Public Co. Ltd.
16/F., 1601, New World Tower I,18 Queen’s Road, Central, Hong Kong
Mr. Somlert Wongkornkichakarn, General Manager
Service: Restricted licensed bank
3. บริษัทดานโรงพยาบาล
3.1 Bumrungrad International
Ms. Winky Ho, Marketing Manager
22/F., Euro Trade Centre, 21-23 Des Voeux Rd., Central, Hong Kong
Website: http://www.bumrungrad.com
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4. บริษัทดานโรงแรม
4.1 Dusit Hotels & Resorts (HK Office)
2108, Progress Comm Bldg.,9 IRVING St., Causeway Bay, Hong Kong
Mr. Cary Wong, Director
Service: Hotel reservation
5. บริษัทดานอื่นๆ
5.1 Charoen Pokphand Foods Public Company Ltd.
Far East Finance Centre, 21st Floor, 16 Harbour Road, Central, Hong Kong
Website: scf.co.th
Attn: Mr. Sutha Dansermsuk
5.2 SCT Hong Kong (Cementhai SCT (Hong Kong) Ltd.
Flat B, 20/F Winner Commercial Bldg., 401-403 Lockhart Rd., Causeway Bay,
Hong Kong
Website: http://www.scttrading.com
Attn: Mr. Somnuk Santvinyoo, Managing Director
5.3 International Commercial Co-ordination (HK) Ltd.
Rm.408, 4/F Hope Sea Industrial Centre, 26 Lam Hing St. Kowloon Bay,
Kowloon, Hong Kong
Website: http://www.sahaexport.com
Attn: Ms. Janet Eamkitsumrit, Director & Deputy Managing Director
5.4 Medipharma Limited
Khun Danai Chiarapurk(Mr. Donald Chia), Chairman
Unit 2409, Tsuen Wan Industrial Centre, 220-248 Texaco Rd., Tsuen Wan,
Hong Kong
5.5 Pacific Trading & Agency Co. Ltd.
2nd Floor, Lee Wah Mansion, 171-177 Hollywood Road, Central, Hong Kong
Mr. Wing-fai Chung, Managing Director
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Parent company in Thailand : Adams International Ltd.
Product handled: tobacco
5.6 China Resources Siam Trading Ltd.
20th Floor, Flat B, Winner Commercial Bldg., 401-403 Lockhart Road, Wanchai,
Hong Kong
Mr. C. Jantravisut, Manager Director
Parent company in Thailand: SCT Co. Ltd.
Product handled: Sanitaryware
5.7 Bangkok Mercantile (HK) Co. Ltd.
68 Bonham Strand West, Sheung Wan, Hong Kong
Mr. Robin Y. H. Chan, Chairman & Managing Director
Product handled: Rice, trading company
5.8 Thomas Mendoza International Co., Ltd.
15/F., Chung Kiu Bldg., 63-71 Lei Muk Rd., Kwai Chung, Hong Kong
Product handled: Bag (Mendoza, Carlton, Timberland, Neil Pryde, Barbie
Attn: Mr. Tavisak Mahanavanont ( Khun Tom)
5.9 Suwan Limited
Shop No. 751/F, Admiraty Centre, 18 Harcourt Rd., Admiraly, Hong Kong
Attn: Ms. Sayo Ratthong, Managing Director
Products: silk , garment accessories
5.10 Siriporn (Reflect Ltd.)
47A Basement Caine Rd., Central, Hong Kong
Attn: Ms. Sarah Siriporn
Products: tailor made clothes, handicraft
5.11 Thai Tian(Asia) Development Co., Ltd.
Unit 2706, 27/F., West Tower, Shun Tak Center, Hong Kong
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Tel: 2559 9280
Fax: 852-2559 7266
Website: http://www.thailandelite.com.hk
5.12 S. Khonkaen (Hong Kong) Co., Ltd.
Workshop 509-510, 5/F., Kin Fat Ind Ctr., Tuen Mun, N.T. Hong Kong
Attn: Ms. Siu-Ling Tse
5.13 Green Music
97 Green Music Shop, 1/F., Admiralty Centre, Hong Kong
Tel: 25270338
Fax: 852- 25270323
5.14 Giffarine(Hong Kong) Company Ltd.
Rm. 1312, One Grand Tower, 639 Nathan Rd., Mongkok, Kowloon, HK
Attn: Mr.George Ng.
5.15 M Kap Irawan (Hong Kong) Limited
Principal Ms Alice M Y Sze-To
Title/Department Director
Company Address: Unit 1303, 13/F, Lippo Sun Plaza, 28 Canton Road, Tsim
Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
Overview: The Bangkok Phaisarn Group is founded in year 1970 with over 35
years of experiences. Subsidiary of The Bangkok Phaisarn Group, we have two
garment factories to produce 70% of knits and 30% of woven items.
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รายชื่อบริษัทไทยที่ไดลงทะเบียนกับสถานกงสุลใหญ ณ นครกวางโจว
1. อุตสาหกรรม/การผลิต

1.1 Chia Tai Conti Group
17/F XiHaiMingZhu Building, No.1 Taoyuan Road, Nanshan District,
Shenzhen 518059
Tel: (0755) 8606-9821
Fax: (0755) 8606-9855
1.2 Chia Tai Aquaculture (Zhuhai) Co., Ltd.
No.777 Jinji Road,XiangZhou,Zhuhai 519060
Tel: (0756) 8521-868, 8521-860
Fax: (0756) 8521-898, 8521-886
1.3 Chia Tai (Zhanjiang) Modern Agricultural Investment Co., Ltd.
14/F Zhanjiang Branch of Agricultural Back of China, No.51 Renmin Dadao
Zhong, Zhanjiang, Guangdong
Tel: (0759) 821-5006
Fax: (0759) 821-5004
1.4 Zhanjiang Deni Carburetor Co.,Ltd.
No.27 Haitian Road, Chikan, Zhanjiang, Guangdong
Tel: (0759) 315-0917
Fax: (0759) 331-4374
1.5 Asian Seafoods (Zhanjiang) Co.,Ltd.
5 S, Yongping Road, Zhanjiang Economic Zone, Guangdong 524022
Tel: (0759) 339-5955
Fax: (0759) 339-7300
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1.6 I Plus Q (Guangzhou) Cosmetics Co.,Ltd.
48 Shamian South Street, Guangzhou
Tel: (020) 8117-3108
Fax: (020) 8117-3178
2. การคา (ที่ไมเกี่ยวของกับการเกษตร)
2.1 PTT Polymer Marketing Co., Ltd.
Unit 3802, 38th floor, Tower A, China Shine Plaza, No.9 Linhe Xi Road, Tianhe
District, Guangzhou, 510620
Tel: (020) 8384-8420
Fax: (020) 3848-8499
2.2 PTT International Trading PTE Ltd.
Unit 3802, 38th floor, Tower A, China Shine Plaza, No.9 Linhe Xi Road, Tianhe
District, Guangzhou, 510620
Tel: (020) 8384-8420
Fax: (020) 3848-8499
2.3 SCG Trading Guangzhou Co.,Ltd.
Room 1711, Yi An Plaza, No. 33 Jianshe Liu Road, Yuexiu
District Guangzhou, 510060
Tel: (020) 8365-2559, 8363-3809
Fax: (020) 8365-2595
2.4 Vita International Trading (Guangzhou) Co., Ltd.
Room 901-905 Guangliang Plaza, 486 Huanshi Dong Road, Guangzhou,
Guangdong 510075
Tel: (020) 8767-5791, 8767-6399, 8761-2847
Fax: (020) 8767-7386
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3. การคาที่เกีย่ วของกับผลิตผลและผลิตภัณฑดานการเกษตร
3.1 CPF Food Trading Cp., Ltd. (Guangzhou)
Suite 1007B T.P. Plaza 9/109, Liuhua Road, Yuexiu Distruct, Guangzhou
Tel: (020) 3631-5143
Fax: (020) 3631-5261
3.2 Loxley Intertrade (Guangzhou) Co., Ltd.
Room 2011, 20th Floor, 33 Yian Plaza, Jianshe Liu Road, Yuexie District,
Guangzhou
Tel: (020) 8363-4055
Fax: (020) 8363-4002
3.3 Guangzhou Yuanshun Food Co., Ltd.
B24-25, No.868, Zengcha Road, Baiyun District, Guangzhou
Tel: (020) 8179-9877
Fax: (020) 8179-9835
3.4 Guangzhou Ciphona Commercial Co., Ltd.
Room 1040, The Garden Tower, 368 Huanshi Dong Road, Guanzghou 510064
Tel: (020) 8365-2568
Fax: (020) 8365-2465
3.5 Thai Loyalty Trade (Guangzhou) Co., Ltd.
Room No. 0719, Cathay Building 376, Huanshi Dong road., Guangzhou, 510060
Tel: (020) 8377-1008, 8371-0320
Fax: (020) 8380-1125
3.6 Shenzhen Fresh Fruits and Vegetables Co., Ltd.
E22, Building 2, Nanguang Chengshi Huayuan,Nanshan Ave., Nanshan District,
Shenzhen
Tel: (0755) 2665-5055
Fax: (0755) 8654-5665
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4. โลจิสติกส
4.1 Thai Airways International Public Co., Ltd.
G3, West Wing, The Garden Hotel, 368 Huanshi Dong Road, Guangzhou 510064
Tel: (020) 8365-2333
Fax: (020) 8365-2300
4.2 PS Sport Cargo
Room 13 F, G Yuxingge, Guolong Building, 276 Huanshizhong Road, Guangzhou
Tel: (020) 6120-5096
Fax: (020) 8355-5840
5. การบริการ/ การเงิน
5.1 Guangzhou Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.
No.1 Huayuan, Sanyuanli Ave., Guangzhou 510400
Tel: (020) 2825-6688
Fax: (020) 2825-6689
5.2 Bangkok Bank (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Hua Rong Building, 1st Floor, Unit 12, 178 Mintian Road, Futian District,
Shenzhen 518048
Tel: (0755) 3396-5855
Fax: (0755) 3396-5844
5.3 Kasikorn Bank (Shenzhen Branch)
Unit B03-B05, 7 Fl., Anlian Plaza, 4018 Jintian Road, Futian district, Shenzhen
518026
Tel: (0755) 8828-5786
Fax: (0755) 8222-7150

192

คูมือการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําป 2560
รายชื่อบริษัทไทยที่ไดลงทะเบียนกับสถานกงสุลใหญ ณ เมืองเซี่ยเหมิน
1. Thai Airways International PCL, Xiamen Office
23C, International Plaza Building, No.8 Lujiang Rd., Xiamen Fujian 361001
Tel: 86 (592) - 2261688
Fax: 86 (592) - 2261678
2. Bangkok Bank, Xiamen Branch
1-2/F, Xiamen Top Plaza, No. 2 Zhenhai Rd., Xiamen, Fujian, 361001
Tel: 86 (592) - 2979889
Fax: 86 (592) - 2979810
3. CP Groupin in Fujian, Xiamen
3.1) Chiatai Agriculture Co., Ltd.
No.27 Torch Hi-tech Industrial Development Zone, Xiamen, Fujian
361009
Tel: 86 (592) - 5773173
Fax: 86 (592) - 5773530
3.2) Fujian C.P. Aquaculture Co., Ltd.
Qianting, Zhangpu county Zhangzhou Fujian 363207
Tel: 86 (596) - 3648919
Fax: 86 (596) – 3648919
3.3) Fuzhou Dafu Co., Ltd.
No.44 Luoxing Rd. Mawei,Fuzhou, Fujian
Tel: 86 (591) - 83684403
Fax: 86 (591) - 83684401
4. Day Bright Group Co., Ltd.
No.29 Fanghu Rd., Huli District, Xiamen, Fujian Province 361009
Tel: 86 (592) - 5778888
Fax: 86 (592) - 5772368
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5. Fuzhou Ogihara Thai Summit Co., Ltd.
Yangxia Village, Xiangqian Town, Minhou County, Fuzhou, Fujian Province 350112
Tel: 86 (591) - 2277790
Fax: 86 (591) – 2277790
6. MCS Steel Xiamen Co., Ltd.
No.68 Shanbian Rd., Dongfu Town, Haicang District, Xiamen, Fujian Province
361027
Tel: 86 (592) - 6511711
Fax: 86 (592) -6511143
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รายชื่อบริษทั ไทยที่ไดลงทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง
1. Atlantic Laboratories (HN) Corp., Ltd
ECI-Metro Machinery Services Company Limited
Add: Rm 2-102 Building 9, Huiyuan Huaqiao Gongyu, Block 3, Anhuili,
Chaoyang District, Beijing, 100101
http://www.atlanticlab.com/
2. Bangkok Bank Public Company Limited (Beijing Branch)
No.12A Jianguomenwai Avenue, NCI Tower, 100022, Beijing
3. Beijing Lotus Supercenter Chain Store
2nd floor of Lotus Shifoying Store, No.1 Shilipu Beili, Chaoyang District, Beijing
Tel: 6557-5353
Fax: 6558-6900
4. Chia Tai (China) Investment Co., Ltd
12th Floor, Tower R 1, Guanghuachangan Building, No.7 Jianguomennei Street,
Beijing 100005
Tel: 6510-1888-1157
Fax: 6510-1212
5. Beijing Livestock Breeding Co., Ltd
D7 Building Jianxiangshanzhuang, Bei hua Yan Bei Li Jia, Ma Dian Qiao 1,
Chaoyang District, China, 100029
Tel: 86(10)-62051469 62029651
Fax: 86(10)-62049594
http://www.cpbpbc.com/
6. Peak Pacific (China) Investment Ltd
2nd floor , Sun flower Tower, Chaoyang District, Beijing 100026
7. Thai Airways International Public Co., Ltd.
Unit 303-4, Level 3 office Tower W3, Oriental Plaza, No.1 East Chang An
Avenue, Dongcheng District, Beijing 100738
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Tel: 8515-0088
Fax: 8515-1135
8. Thai Farmers Bank Public Co., Ltd. (Beijing Representative Office)
22-C CITIC Building, 19 Jianguomenwai Street, Beijing, 100004
Tel: 6500-8333
Fax: 6500-7899
9. Bangkok Airways Co., Ltd.
Room 412, No.6 Lidu Building, Jiangtai Road, Beijing 100004
Tel: 6430-1232, 6430-1206
Fax: 6430-1519
10. เครือกระทิงแดง
Ruoy Chai International Club, 1 Fl., No.8 Huabin Building , Yong An Dongli,
Chaoyang District, Beijing 100027
Tel: 8528-8038, 8528-8866
Fax: 8528-8044
11. Beijing Dafa Chia Tai Co., LTD
Yang Zhen Industry Development Area, Shunyi Districe, Beijing, China, 101309
Tel: 010-61458688
Fax: 010-64994067
12. Chia Tai Lotus
สํานักงานใหญ
12th Floor, Tower 1, Guanghua Changan Tower, No.7 Jianguomen Nei Street,
Beijing, China,100005
Tel: 010-65101888
Fax: 010-65101212
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สาขาสถานีรถไฟปกกิ่ง
2nd Floor East Side of Beijing Railway Station, Beijing, China
Tel: 010-51834795
13. Beijing chia Tai Animal Husbandry Co.,Ltd.
Niu Lan Mountain, Shunyi District, Beijing, China, 101301
Tel: 010-60411777,89608994
Fax: 010-69418085
14. Tourism Authority of Thailand, Beijing Office
Room 902 Office Tower E1, Oriental Plaza, No.1 East Chang An Ave.
Tel: 010-85183526
Fax: 010-85183530
http://www.tatbjs.org.cn
15. Sizzler China PTE Ltd.
No.102, North Lishi Road, Xi Cheng District, Beijing, 100037
Tel: 010-68350888
Fax: 010-68350616
16. PRICE WATERHOUSE COOPERS
26/F Office Tower A Beijing Fortune Plaza, 7Dongsanhuan Zhong Road,
Chaoyang District, Beijing, China,100020
Tel:010-65338888
Fax:010-65338800
http://www.pwccn.com
17. ROUY CHAI INTERNATIONAL GROUP
Room 510-514, Hua Bin International Building, No.8 Yong An Dong Li, Jian Guo
Men Wai, Chaoyang District, Beijing, China, 100022
Tel: 010-65660663
Fax: 010-65665153
http://www.dayedesign.com
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18. Beijing Sanyou Group (Sammitr Motor)
สํานักงานใหญ
16th Floor, Block A, Corporate Square, No.35 Jinrong Street , Beijing, China,
100032
Tel:010-89700843
Fax:010-88091643
http://www.sanyou.com.cn
โรงงานผลิต
5 Chaoqian Road, Changping, Beijing, China ,102200
Tel: 010-69705504, 69745844, 69745845
Fax: 010-69702732, 69719840
19. Banpu Public Company Limited (Zhengzhou Representative Office)
Room 1004-1005, 10th floor, Weilai Building, No. 69 Weilai Rd., Zhengzhou,
Henan, China 450008
20. Chia Tai Agro-industry (China) Oil & Fat Business
149 Dong Ting Road, TEDA, Tianjin, China, 300457
21. TIANJIN CHIA TAI FEEDS TECHNOLOGICAL CO., LTD.
17, 7th Street, Dongting Road, TEDA, Tianjin China, 300457
Tel: 86(22)-25324550
Fax: 86(22)-25328454
http://www.tjchina-tai.com/
22. SVI ELECTRONICS(TIANJIN) CO.,LTD
6-C&D, Zhong Xiao Yuan, Jingang Road, Micro-Electronics Park, TEDA, Tianjin,
China, 300385
Tel: 86(22)-23885699
Fax: 86(22)-23885686
23. PRICE WATERHOUSE COOPERS
17th Floor The Exchange Tower One 189 Nanjing Road, Heping Districe, Tianjin,
China, 300051
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Tel: 86(22)-23183300
Fax: 86(22)-23183333
24. Hebi Zhongtai Mining Co., Ltd.
He Jiu road, Hebi City, Henan Province China 458010
รายชื่อนักธุรกิจ/บริษัทไทยที่ไดลงทะเบียกับสถานกงสุลใหญ ณ นครคุนหมิง
1. Mr. Anukool Satawan, President
ECI-Metro Machinery Services Company Limited
Kunming E T D Z, No.6 Jinghuaroad, Kunming, Yunnan 650217 CHINA
2. Mrs. Woravee Anansaringkan, Manager
I.C.C. International Public Company Limited
Room 101, Unite 1, Building 10-F, Xinying Nort District Kunming, Yunnan
650031 CHINA
3. Mr. Pornsak Rudeesirichoot, Managing Director
Kunming S.B. Food Products Co., Ltd.
No. 384 Yejiacun,Liujia, Guandu District, Kunming, Yunnan 650031 CHINA
4. Mr.Paitoon Pichastvi, General Manger
Kunming Chia Tai Co., Ltd.
Taiping Town, Anning City, Kunming, Yunnan 650301 CHINA
5. Mr. Somboon Chartrungsuntisuk, Vice Manager
Kunming Guanghua Feed Ltd.
No.7 Jilong Road, Dapuji, Xishan District,Kunming, Yunnan 650102 CHINA
6. Mr.Yin Jiawang, Manager
Thailand Youkang Wine Industry Co., Ltd (Kunming)
No.11 Zhangjia Garden, Yongding Town, Fuming County, Kunming, Yunnan
6500224 CHINA
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7. Mr. Lu Chengyi, Manager
Yunnan Banna Chia Tai Bio-Development Co., Ltd.
No. 53 Longhua Road, Kunming, Yunnan 650224 CHINA
8. Miss Janjira Ananchaipattan, Manager
T.P.F. Intertrade Co., Ltd.Jincheng Town, Jinning County,
Kunming, Yunnan 650000 CHINA
9. Mr. Uthai Tankongchamraskul, Chairman
Topflight (Kunming) Chemical Industry Co., Ltd.
托富莱（昆明）化工有限公司

Jincheng Town, Jinning County, Kunming, Yunnan 650000 CHINA
10. Mrs. Kalayanee Rudrakanchana, President
Manie Da Guang Co.,Ltd.
Room 101, Building M., Weilong Garden, Xinying North Road, Kunming, Yunnan
650224 CHINA
11. Ms. Taksaporn Thuansukhee, Executive Secretary
BIO-GEN Company Limited
泰国百物晶有限公司

94 Dong Yuan Building Room 1606, Tuodong Road, Kunming, Yunnan 650011
CHINA
12. Ms. Supung Tangsujaritpunt, Director (Bangkok)
Ms. Nutcharat Lutrakul, Administrative
Saha Union Public Company Limited
Kunming Hotel, South Building Room No. 2504 52 Dong Feng Dong Road,
Kunming, Yunnan 650051
13. Mr. Suwat Aviruttapong, Chief Representative
Thai Farmers' Bank, Kunming Representative Office
King world hotel, 28 Beijing Road, Kunming,Yunnan650011 CHINA
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14. Mr.Han Chengfeng, Manager
Thai Sawang Restaurant
No. 2-4 Huguo Road, Kunming, Yunnan 650021 CHINA
15. Kunming YanLong Trading Co., Ltd.
昆明雁龙经贸有限公司

Floor 4, Wujing Hotel, No.176, Wujing Road, Kunming, Yunnan, CHINA 650011
16. Manie Da Ming Co., Ltd.
曼尼有限公司

Main Building Of Guan Du Real Estate Trade Center Beside Rixin Overpass, C213 Area, West Development Area, Chuncheng Road, Kunming, Yunnan,
17. BIO-GEN Feedmills Co., Ltd.
泰国百物晶有限公司昆明办事处

338 Dongshi Road, Hongtai Building Room No.D-902, Kunming, Yunnan, CHINA
650032
18. Bangkok Pattanan Winery Co., Ltd.
No.170 Jinshi District, Jinqiu Road, Kunming, Yunna, CHINA 650000
19. Kunming Lloydton Co., Ltd.
昆明李彤商贸有限公司

No.301,Unit 2,Chunyili Building 10, Xihua District, Kunming, Yunnan,
China 650032
20. Da You Holding Co., Ltd.
大有集团有限公司

No.10, Floor 5, Building 24-4, Shuguang District, Kunming, Yunnan, China 650000
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21. Kasikorn Bank Kunming Representative
泰华农民银行昆明分部

No.2708, Floor 27, Shibo Building, No.45 Tuodong Road, Kunming, Yunnan, 650011
22. Yunnan Energy Qujing-Union Power Co., Ltd.
Yunnan Energy Lulian-Union Power Co., Ltd.
昆明市人民中路 98 号都市明园富春节 A 座 1007 号 房间转吕姗姗 650031
23. บริษัทคุนหมิงปรามิด
皮勒米德公司
昆明市经济技术开发区昌宏路 8-1 号 650217

รายชื่อบริษทั ไทยที่ไดลงทะเบียนกับสถานกงสุลใหญ ณ นครเซี่ยงไฮ
1. กลุมธุรกิจสินคาอุตสาหกรรม / สินคาทั่วไป
1.1 Aeroflex Insulation (Shanghai) Co., Ltd.
No.251 Minyi Rd., Songjiang Industry Park, Shanghai 201612
Tel: 021-57686198
Fax: 021-57686693
1.2 Anya Jewelry Co., Ltd.
No.2102, 413 Lane, Lu Jia Bang road, Shanghai
Tel: 021-22348738
Fax: 021-33161159, 021-22366609
1.3 Cementhai SCT(Guangzhou) Limited (Shanghai Branch)
Room3122, 31/F Jinmao Tower, 88 Shiji Avenue, Pudong Shanghai 200120
Tel: 021-28909732
Fax: 021-51782962, 021-28909132
1.4 Changshu Thai Summit Ogihara Automotive Co., Ltd
Xingang road, Changshu road, Jiangsu
Tel: 0512-52192808, 021-53027221
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1.5 Double A Int'l Network (Shanghai) Co., Ltd
Fl.30, Guangming Building, No.2 East JinLing Rd., Shanghai 200002
Tel: 021-63297325
Fax: 021-63297387
1.6 D-Plans (Shanghai) Consulting Co., Ltd.
18B B1Floor Super BrandMall, No.168 Lujiazuixi Rd, Pudong New Area, Shanghai,
200120
Tel: 021-50479188, 021-50479189
Fax: 021-50479190
1.7 Fuzhou Ogihara Thai Summit Co., Ltd.
Yangxia Village, Xiangqian Town, Minhou County, Fuzhou, Fujian, China 350112
Tel: 0591-22777979
Fax: 0591-22777790
1.8 GST lifestyle service
3-3101 Rui Hong Xin Cheng Phase 1, 333 Lin Ping Road, Shanghai
Tel: 021-65073271
Fax: 021-62489903
1.9 Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd.
Room 1904, 83 Wan Hang Du Road, Jian An District,Shanghai, China 200040
Tel: 021-61359505
Fax: 021-61359428, 021-61359505
1.10 PTT Polymer Marketing Company Limited, Shanghai Representative
Office
Room no. 13-012, 13th floor, HangSeng Bank Tower 1000 Lujiazui Ring Road,
Pudong New Area, Shanghai 200120 China
Tel: 021-20252811
Fax: 021-20252808
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1.11 Saha-Union Investment (China) Co., Ltd.
31C, 18# Caoxi road (north), Shanghai 200030
Tel: 021-54590678, 021-54590378
Fax: 021-64279117
1.12 Shanghai Goodland International Trading Co., Ltd.
No. 460 Gubei Rd. Shanghai 200336
Tel: 021-53866566
Fax: 021-62109963
1.13 Shanghai Lucky Trading Company
Shanghai City, Huangpu district, South Zhongshan road 1088 Room 313
Tel: 021-33313750
Fax: 021-33316155
1.14 TCC Group
Rom 709, Citigroup Tower, 33 Hua Yuan Shi Qiao Rd., Pudong New District,
Shanghai, 200120
Tel: 021-68880381
Fax: 021-68880391
1.15 Thai Rubber Latex Corp (Thailand) Pcl.
Shanghai Greentown Room 601, Unit 1, Jinhe Rd., Lane 99, Pudong, Shanghai, 200127
Tel: 021-50454067, 021-50454365
1.16 TOA Paint Co., Ltd.
2F, No.57, Lane 118, Sui De Rd., Pu Tuo District, Shanghai, 201101
Tel: 021-66083506
Fax: 021-66083505
1.17 Twin Lotus Co., Ltd. (Shanghai)
518 C Building, Lane 58, East Xinjiang Road, Shanghai
Tel: 021-64601676, 021-64388236, 021-54060019
Fax: 021-64607540
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2. กลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
2.1 Shanghai Pangu Realty Co., Ltd
2F Pangu Tiandi Sales Building, No.1188 Yun Ping Rd. Jiading District, Shanghai
Tel: 021-51691399, 021-69169031
Fax: 021-59160808
3. กลุมธุรกิจผลิตภัณฑอาหาร / เครื่องดื่ม
3.1 Dutch Mill-Promart Food(Hangzhou) Co., Ltd.
Room 208 No.319 Qiutao road, Hangzhou, 310008
Tel: 0571-81950551, 0571-87077870
Fax: 0571-87066860, 0571-81950553
3.2 Danyang Heritage Foods Co., Ltd.
B818 Sunshine Building, No.1718 of Daduhe road, Shanghai, China
Tel: 021-52829778
Fax: 021-52829779
3.3 Tai Wei Management (Shanghai) Co., Ltd.
Room 101-103 Building 4 No.738 Guang Ji Road Hongkou District, Shanghai
Tel: 021-60715206
Fax: 021-60715207
3.4 Zhengjiang Yi Tai Foodstuffs Trading
101 Unit1, Building 15 Xiuhe District, Yiwu City, Zhejiang, 322000
Tel: 0579-85221402
Fax: 0579-85221186
3.5 Chuan Feng Food Trade (Shanghai) Co., Ltd.
7th floor no.86, Maoxing road, Pudon New Area, Shanghai 200127
Tel: 021-58392922, 021-58812965
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3.6 Qin Wei Trading (shanghai) Co., Ltd. (ราน Teavase)
Room 202-203, Block D, JiaSongZhong Road 4528, Qingpu District, Shanghai,
201700
Tel: 021-69798910
Fax: 021-69798910
4. บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ

4.1 E.C.I.GROUP Co., Ltd.
Superbrand mall 9FL Suit 01, 168 West Lu Jia Zui road, Pudong, Shanghai
200122
Tel: 021-58701716
Fax: 021-58702806
4.2 CPN (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Far-East International Plaza Building B, Rm 2408, No.317 Xianxia Rd., Shanghai
200051
Tel: 021-62350767, 021-62350260
Fax: 021-62350267
4.3 Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.
BLD 1/Floor 5 ,2128 Yang Gao Zhong RD., Shanghai 200135
Tel: 021-51358888
Fax: 021-51357812
4.4 Shanghai Kinghill Limited
168 Lujiazui Rd., Pudong Shanghai 200120
Tel: 021-68877888, 021-58771853
Fax: 021-50495108
4.5 Crop Integration Business (China area) Chia Tai BSI Int'l Trade (Shanghai) Co., Ltd.
Longwu rd. 3188, Room no. 157, Minhang district, Shanghai 201108
Tel: 021-51357972
Fax: 021-51357970
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4.6 CPF Food Trading Co., Ltd.
25B YongHua Building, 138 Pu Dong Avenue, Shanghai 200120
Tel: 021-58358683, 021-58353958
Fax: 021-58355655
5. บริษัทในเครือเซ็นทรัล
5.1 Central Department Store Limited Shanghai Representative Office
Unit 1202-1208, Ascendas Cross Tower, 318 Fuzhou road, Huangpu district,
Shanghai 200001
Tel: 021-61907200
Fax: 021-61907233
5.2 Central Retail Corporation China Headquaters
Unit 1202-1208, Ascendas Cross Tower, 318 Fuzhou road, Huangpu district,
Shanghai 200001
Tel: 021-61907200
Fax: 021-61907233
5.3 Central Department Store Limited Shanghai Representative Office
Unit 1202-1208, Ascendas Cross Tower, 318 Fuzhou road, Huangpu district,
Shanghai 200001
Tel: 021-61907207, 021-61907200
Fax: 021-61907211
5.4 Central Marketing Group (Shanghai) Co., Ltd
12/F, Ascendas Cross Tower, No. 318 Fuzhou road, Huangpu road, Shanghai
200001
Tel: 021-60758680
Fax: 021-60758676
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6. กลุมธุรกิจการเงิน
6.1 Bangkok Bank (Shanghai)
No. 7, Zhongshan East-1 Road, Shanghai 200002
Tel: 021-23290100, 021-23290259
Fax: 021-23290169
6.2 Kasikornthai Bank (Shanghai)
Suite 2708, China Insurance Building 166 Lujiazui Road (East), Pudong Shanghai
200120, China
Tel: 021-68419528, 021-68419529
Fax: 021 6841-9530
7. กลุมธุรกิจบริการ (รานอาหาร / รานสปา / โรงแรม ฯลฯ)
7.1 Chiangmai Thai Cuisine (รานเชียงใหม)
1019 Kang Ding Road (Near Wu Ning Nan Road)
Tel: 021-52281588, 021-52134968
7.2 Golden Thai Restaurant
103 No.1050 Wuzhong road, Minhang district, Shanghai
Tel: 021-64066986
Fax: 021-64066986
7.3 Muang Thai Kitchen (รานพระราม9)
841 North Yan An Zhong road, Shanghai, China
Tel: 021-62897003
7.4 Shanghai Thai Pin Management & Consulting Company Limited
3rd floor, Building no.22 Block no.197 (Gubai Community) Fu-Min road, Jing'an
district, Shanghai
Tel: 021-54049902
Fax: 021-54049902
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7.5 Thai House Restaurant (รานถิ่นเดิม)
512 jiashan lu by jian guo xi lu & zhao jia bang lu
Tel: 021-64315607
7.6 The Thai Table Restaurant
664 Baole Lu, Huacao Town
Tel: 021-62212953
7.7 Kinnaree Restaurant (รานกินรี)
350-2 Huang Hua road, Ming hang district Putuo District
Tel: 021-34150393
Fax: 021-6449076
7.8 Arokaya Spa
Tel: 021-62303055
7.9 Golden Khung Thep Imperial Spa
4F, Zongyi Building 3, Circle west Rd., Nantong City, Jiangsu
Tel: 0513-80108592, 0513-80108598
7.10 Sukishi (Shanghai) Co., Ltd.
Room 216, No. 1007 of South Zhongshan 2 road, Shanghai 200030
Tel: 021-64226165
Fax: 021-54362787
7.11 Dusit Fudu Hotels & Resorts
Rm.01-03, 11/F, Citic Square, No. 1168 Nanjing West Road, Jing'an district
Shanghai 200041
Tel: 021-62877108
Fax: 021-62877103
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8. กลุมธุรกิจการตลาดและการโฆษณา
8.1 Neat Interactive Co., Ltd. (บริษัท นีท อินเตอรแอคทีฟ จํากัด)
Suite 5, No. 43, Changle Lu, Huangpu District, Shanghai 200020
7th Floor, Suite 13, No.1359 Zhonghua Lu, Huangpu District, Shanghai 200010
Tel: 021-61037343
9. อื่นๆ
9.1 หอการคาไทยในจีน (เซี่ยงไฮ)
168 West Lujiazui road, Pudong new areas, Shanghai 200120
Tel: 021-68877888, 021-50471727
Fax: 021-50470756, 021-50470930
รายชื่อบริษัทไทยที่ไดลงทะเบียนกับสํานักงานกงสุล ณ นครซีอาน
1. Lotus Supermarket, Xi'an
Tangyian Rd., 3 Xi'an Hi-Tech Development Zone, Xi'an, Shaanxi
Province 710075 PRC.
Tel: 86 29 88319788 ตอ 665
Fax: 86 29 88310757
2. Bangkok Airways, Xi'an
No. 48 (No. B105 Pioneering Square) Keji Rd., Xi'an Hi-Tech Development
Zone, Xi'an Hi-Tech Development Zone Xi'an, Shaanxi Province 710075 PRC.
Tel: 86 29 88350085
Fax: 86 29 88350083
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รายชื่อบริษัทไทยที่ไดลงทะเบียนกับสํานักงานกงสุล ณ นครหนานหนิง
1. Guangxi Chongzuo East Asia Sugar Co., Ltd
Add: 14-16th Floor, Investment Building, 109 Minzu Avenue, Nanning,
Guangxi 530022
2. C.P. AQUACULTURE (BEIHAI) CO., LTD
Add: Hong Kong Road, Bei Hai City, Guangxi (Bei Hai Industrial Zone) 536005
3. CHIA TAI GROUP OF COMPANIES
Add: No. 232 Yinhai Road, Da-Sha-Tian Area, Nanning, Guangxi 530219
4. Bangkok Airways Co., Ltd.
Add: International Airport (Room 103, 2nd Terminal), Guilin, China 541001
Tel: 86-773-2844291-2
Fax: 86-773-2844290
5. Nanning Chia Tai Livestock& Animal Husbandry Co., Ltd
Add: Shatian Economic Development Area, Nanning, Guangxi, China 5

5 http://www.thaiembbeij.org/thaiembbeij/cn/republic-of-china/thai-relations-china/
สถานเอกอัครราชทูตไทยประจํา ณ กรุงปกกิ่ง
http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/thai-affairs/company-list/
ศูนยขอมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน
http://www.boc.cn/big5/aboutboc/ab8/201705/t20170522_9465955.html
เว็บไซต Bank of China
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บทที่ 6 นโยบายสงเสริมการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในจีน
6.1 นโยบายของประเทศจีนเกี่ยวกับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ
6.1.1 นโยบายภาคธุรกิจ 1
กระทรวงพาณิชย จีนร วมกั บคณะกรรมการการปฏิรูปและการพัฒนาแหงชาติ (NDRC)
ไดออกแนวทางการแบ งประเภทอุตสาหกรรมการลงทุนจากตางชาติใ หม เพื่อใชในการปรับปรุง
กฎระเบี ย บการลงทุ น ป ค.ศ. 2015 (Catalogue for the Guidance of Foreign Investment
Industries (Amended in 2015)) ซึ่งใชแทนกฎระเบียบการลงทุนฉบับป ค.ศ. 2011 (Catalogue
for the Guidance of Foreign Investment Industries (Amended in 2011)) โดยคํานึงถึงความ
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติจีนฉบับที่ 12 และแนวนโยบายเศรษฐกิจจีนที่เปดเสรี
ทางดานการลงทุนมากขึ้น ทั้งนี้เริ่มบังคับใชเมื่อวันที่ 10 เมษายน ค.ศ. 2015
สาระสํ า คั ญ ของการปรั บ เปลี่ ย นแนวทางการลงทุ น อุ ต สาหกรรมในจี น ป ค.ศ. 2015
(Catalogue for the Guidance of Foreign Investment Industries (Amended in 2015)) คื อ
การขยายขอบเขตการส ง เสริ ม การลงทุ น ให เ ป ด กว า งขึ้ น (Further broaden opening - up)
เพื่อสงเสริมการพัฒนาและการปฏิรูปสภาพแวดลอมการลงทุนใหดีขึ้น โดยประกาศกฎระเบียบการ
ลงทุนฉบับใหมไดเพิ่มประเภทอุตสาหกรรมที่ใหการสงเสริม (Encouraged categories) และลดการ
สงเสริมอุตสาหกรรมบางประเภทใหเปนอุตสาหกรรมประเภทจํากัด (Restricted categories) และ
อุตสาหกรรมตองหาม(Prohibited categories) โดยปจจุบันมีประเภทอุตสาหกรรมที่ใหการสงเสริม
349 ประเภท อุต สาหกรรมประเภทจํ า กัด 38 ประเภท ซึ ่ง ลดลงจากฉบับ ป ค.ศ. 2015 ถึ ง
41 ประเภท และอุตสาหกรรมตองหาม 36 ประเภท ซึ่งลดลงจากฉบับเดิม 2 ประเภท
กฎระเบียบการลงทุนฯ ฉบับใหมนี้ สนับสนุนการเปดตลาดการลงทุน และหวังอํานวยความ
สะดวกใหแกนักลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตและดานการบริการเปนหลัก ตลอดจนสงเสริมใหนัก
ลงทุนตางชาติเขามาลงทุนในอุตสาหกรรมประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดลอม (Energy-saving
and environmental protection) พลั งงานใหม (New Energy) การพั ฒนาอุ ต สาหกรรมบริก าร
1 http://www.fdi.gov.cn/1800000121_23_72150_0_7.html

(外商投资产业指导目录(2015 年修订) 国家发展和改革委员会、商务部令第 22 号)
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(Promote the development of the service industry) และการลงทุ น ด า น การวิ จั ย แล ะ
การพัฒนาบางสาขาอุตสาหกรรม โดยสาระสําคัญของเนื้อหาสวนที่ปรับปรุงกฎระเบียบการลงทุน
ฉบับนี้สามารถจําแนกออกเปนประเด็นตางๆ ประเด็นสําคัญที่เปนจุดเดนของกฎระเบียบการลงทุนฯ
ฉบับใหม ป ค.ศ. 2015 มี 3 ประเด็น ไดแก
ประเด็ น ที่ 1 การเป ด กว า งให นั ก ลงทุ น ต า งชาติ เ ข า มาลงทุ น ในภาคการเกษตร
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ โดยเฉพาะดานการบริการและอุตสาหกรรมการผลิตทั่วไปที่จะ
เปดกวางมากขึ้นและนําประสบการณที่ไดรับจากการทดสอบในเขตการคาเสรีเซี่ยงไฮ ซึ่งเปนพื้นที่
นํารองมาปรับใช
ประเด็นที่ 2 การปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการเงินลงทุนจากตางประเทศใหมีประสิทธิภาพ
และเปดกวางมากขึ้น โดยอนุญาตใหตางชาติสามารถลงทุนในประเภทกิจการที่ไมอยูในขอจํากัดของ
ประเภทการลงทุนของชาวตางชาติไดมากขึ้น
ประเด็ น ที่ 3 การปรั บ ปรุ ง โครงสร า งอุ ต สาหกรรมและกฎเกณฑ ใ ห มี ค วามทั น สมั ย
โดยใหค วามสํา คั ญ กั บนั กลงทุ นต างชาติ ใ นการลงทุ นที่ ใ ชเ ทคโนโลยีท่ี ทั นสมั ย การผลิ ตสมัยใหม
พลังงานใหม การรักษาสิ่งแวดลอมและการบริการรูปแบบใหม เปนตน
การแบ ง ประเภทอุ ต สาหกรรมตามกฎระเบี ย บการลงทุ น ของอุ ต สาหกรรมต า งชาติ
ป ค.ศ. 2015 (Catalogue for the Guidance of Foreign Investment Industries (Amended in
2015)) ได แ บ ง อุ ต สาหกรรมออกเป น 3 ประเภท ได แ ก อุ ต สาหกรรมประเภทให ก ารส ง เสริ ม
อุตสาหกรรมประเภทจํากัด และอุตสาหกรรมประเภทตองหาม สวนอุตสาหกรรมที่ไมไดรวมอยูใน
อุตสาหกรรมทั้ง 3 ประเภทนี้จะเรียกวาอุตสาหกรรมประเภทไดรับอนุญาตซึ่งมีรายละเอียดแตละ
ประเภทดังนี้
(1) อุตสาหกรรมประเภทใหการสงเสริม (Encouraged Category)
การแบงประเภทอุตสาหกรรมตามการลงทุนของอุตสาหกรรมตางชาติ ป ค.ศ. 2015
นั้นอุตสาหกรรมประเภทใหการสงเสริม เชน
• ภาคเกษตรกรรม ภาคปาไม ภาคปศุสัตวและภาคประมง (Farming, Forestry, Animal
Husbandry and Fishery Industries)
• อุตสาหกรรมเหมืองแร (Mining and Quarrying Industries)
• อุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing Industries) เชน
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Products

- อุ ต สาหกรรมแปรรู ป การเกษตร (Processing Industry of Farm and Sideline

- อุตสาหกรรมอาหาร (Food Manufacturing Industry)
- อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งดื่ ม (Manufacturing Industry of Wine, Beverages and
Refined Tea)
- อุตสาหกรรมเครื่องแตงกาย (Garments and Apparel Industry)
- อุ ต สาหกรรมด า นวั ฒ นธรรม การศึ ก ษา หั ต ถกรรม วิ จิ ต รศิ ล ป กี ฬ า และด า น
การบั น เทิ ง (Manufacturing Industry of Culture, Education, Handicraft, Fine Art, Sports and
Entertainment Articles)
- อุตสาหกรรมสิ่งทอ (Textile Industries)
- อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งหนั ง และรองเท า (Leather, Fur, Feather and Its Product
and Footwear Industry)
- อุ ต สาหกรรมแปรรู ป ไม (Lumber Processing Industry and Wood Bamboo,
Vine, Palm and Grass Products Industry)
- อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ํามันปโตรเลียมและถานโคก (ถานโคกเปนกากที่เหลือจากการ
กลั่นทําลายถานหินซึ้งประกอบดวยคารบอนประมาณรอยละ 80-90 ใชเปนเชื้อเพลิงที่ใชในการถลุง
แรเหล็ก หรือเปนเชื้อเพลิงอื่นๆ) (Petroleum Refining and Coking)
- อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ค มี แ ล ะ เ ค มี ภั ณ ฑ ( Chemical Raw Material and Product
Manufacturing Industry)
- อุตสาหกรรมยา (Medical and Pharmaceutical Products Industry)
- อุตสาหกรรมเสนใยสังเคราะห (Manufacturing Industry of Chemical Fiber)
- อุตสาหกรรมยางและพลาสติก (Industry of Rubber and Plastic Products)
- อุตสาหกรรมแรอโลหะ (Non - Metal Mineral Products Processing Industry)
- อุ ต สาหกรรมการผลิ ต แร โ ลหะนอกกลุ ม เหล็ ก (Non- Ferrous Metallurgical
Smelting and Rolling Processing Industry)
- อุตสาหกรรมแรโลหะ (Metal Product Industry)
- อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ผ ลิ ต อุ ป ก ร ณ เ ค รื่ อ ง มื อ ทั่ ว ไ ป ( General Equipment
Manufacturing)
- อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ผ ลิ ต อุ ป ก ร ณ เ ค รื่ อ ง มื อ พิ เ ศ ษ ( Special Equipment
Manufacturing)
หมายเหตุ : การผลิตอุปกรณพิเศษหมายถึงการผลิตอุปกรณที่เกี่ยวกับความปลอดภัย
ของชีวิต เชนหมอไอน้ําที่เปนอันตราย
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- ภาชนะแรงดันสูง รวมทั้งถังและทอแรงดันสูง ลิฟท เทาวเวอรเครน กระเชาผูโดยสาร
- ยานยนตพิเศษในสวนสนุก (หรือสนาม) ขนาดใหญ
- อุตสาหกรรมการคมนาคมและการสื่อสาร (Communication and Transportation
Equipment Industry)
- อุ ต สาหกรรมคอมพิ ว เตอร แ ละการสื่ อ สาร (Communication Equipment
Computer and Other Electronics Equipment Manufacturing)
- อุ ต สาหกรรมการผลิ ต อุ ป กรณ แ ละเครื่ อ งมื อ วั ด (Machinery Industry for
Instrument and Meter)
- อุตสาหกรรมยานยนต (Automobile Manufacturing)
- อุตสาหกรรมดานรถไฟ เรือ อากาศยาน และอุปกรณคมนาคมอื่นๆ (Manufacturing
Industry of Railroads, Ships, Aerospace and Other Transportation Equipment)
- อุ ต สาหกรรมด า นการใช ป ระโยชน จ ากของเสี ย (Industry of Comprehensive
Utilization of Waste Resources)
• อุ ต สาหกรรมพลั ง งานและสาธารณู ป โภค (Production and Supply of power ,
Heating power , Gas and water)
• บริ ก ารด า นการสื่ อ สารและการคมนาคม โกดั ง สิ น ค า ไปรษณี ย แ ละโทรคมนาคม
(Communication and Transportation Storage Post and Telecommunication
Service)
• อุตสาหกรรมการคาสงและการคาปลีก (Wholesale and Retail Trade Industry)
• บริการเชาและบริการธุรกรรม (Rent and Business Service)
• บริ การ วิ จั ย วิ ท ย าศ าสตร แล ะบริ ก าร เ ทค โนโล ยี ( Scientific Research and
Technology Service)
• การจั ด การสาธารณู ป โภคพื้ น ฐาน สิ่ ง แวดล อ ม และทรั พ ยากรน้ํ า (Water)
(Environment and Public Facility Management Industry)
• บริการการศึกษา (Education)
• บริการสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห (Public Health and Social Work)
• บริการดานวัฒนธรรม กีฬา และบันเทิง (Culture Sport and Entertainment)
การดําเนินธุรกิจประเภทเหลานี้ตองมีชาวจีนเปนผูถือหุนใหญ สวนบริการที่สงเสริม คือ
การลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับการออกกําลังกายผูฝกสอนกีฬาและยิม
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กลุมอุตสาหกรรมประเภทใหการสงเสริมจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี โดยการยกเวน
ภาษี ศุ ล กากรและภาษี มู ล ค า เพิ่ ม จากการนํ า เข า ในกรณี ที่ นํ า เข า อุ ป กรณ เ พื่ อ ใช ใ นกิ จ การ ตั้ ง แต
เดือนมกราคม ค.ศ. 2009 ทั้งนี้ ผูที่ไดรับการสงเสริมไมสามารถขอคืนภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับการจัดซื้อ
อุปกรณที่ผลิตภายในประเทศจีนได
นักลงทุนตางชาติที่ประสงคจะลงทุนในอุตสาหกรรมประเภทใหการสงเสริมและประเภท
ไดรับอนุญาต (Encouraged and Permitted Industries) จะตองไดรับการพิจารณา และรอการ
อนุมัติจากคณะกรรมการการปฏิรูปและพัฒนาประเทศ (National Development and Reform
Commission; NDRC) หรือคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระดับมณฑล (Provincial DRCs) ในกรณี
ที่มีเงินลงทุนรวมตั้งแต 300 ลานดอลลารสหรัฐฯ และในกรณีการลงทุนในอุตสาหกรรมประเภทจํากัด
(Restricted Industries) มีเงินลงทุนรวมตั้งแต 50 ลานดอลลารสหรัฐฯขึ้นไป ตองไดรับการพิจารณา
เพื่อขอการอนุมัติจากคณะกรรมการการปฏิรูปและพัฒนาประเทศ (National Development and
Reform Commission; NDRC) และคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระดับมณฑล (Provincial DRCs)
(2) อุตสาหกรรมประเภทจํากัด (Restricted Category)
การแบงประเภทอุตสาหกรรมตามการลงทุนของอุตสาหกรรมตางชาติ รัฐบาลไดกําหนดให
อุตสาหกรรมบางประเภทจัดอยูในกลุมอุตสาหกรรมประเภทจํากัด เพื่อควบคุมการดําเนินงานบางสวน
ของกิจการ ทั้งนี้รัฐบาลไดกําหนดสัดสวนการลงทุนในอุตสาหกรรมประเภทจํากัดใหผูถือหุนสัญชาติ
จี น เป น ผู ถื อ หุ น ในสั ด ส ว นที่ ม ากกว า ผู ถื อ หุ น ต า งชาติ โดยอุ ต สาหกรรมที่ ถู ก จั ด ให อ ยู ใ น
กลุมอุตสาหกรรมประเภทจํากัดในกฎระเบียบการลงทุนฯ ฉบับนี้ ไดแก
• ภาคเกษตรกรรม ปาไม ปศุสัตว และประมงบางประเภท (Farming, Forestry, Animal
Husbandry and Fishery Industry) เชน การลงทุนในโครงการการผสมพันธุ พัฒนา
สายพันธุพืชและสัตวชนิดใหม
• อุตสาหกรรมเหมืองแรบางประเภท ( Mining Industry) เชน อุตสาหกรรมสํารวจ แรหา
ยาก โลหะหายาก (ทอง เงิน แพลทตินัม) เปนตน
• อุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing Industry) เชน อุตสาหกรรมผลิตไบโอดีเซล
เปนตน
• อุ ต สาหกรรมพลั ง งานและสาธารณู ป โภค (Production and Supply of power,
Heating power Gas and Water) เชน อุตสาหกรรมพลังงานถานหิน ที่มีประสิทธิภาพ
ต่ํากว า 300,000 kW อุตสาหกรรมระบบเครื อขายสายสงไฟฟา (Power Grid) และ
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•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

อุตสาหกรรมพลั งงานและสาธารณูปโภคในเมืองที่มี ประชากรจี นอาศัย อยู ม ากกว า
500,000 คน
ดานการคมนาคมและการสื่อสาร (Communication and Transportation, Storage,
Post and Telecommunication Service) กิจการขนสงทางรถไฟ กิจการรถไฟ
บริ ก ารการส ง ผ า นข อ มู ล ซอฟต แ วร และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information
Transmission Software and Information Technology Service)
อุต สาหกรรมการค า ปลีก และค าส ง (Wholesale and Retail Trade Industry) เช น
ธุรกิจขายตรง ธุรกิจคาสงน้ํามันและปมน้ํามัน ธุรกิจการคาปลีกและการขนสงสินคา
เกษตรตอไปนี้ ธัญพืช ฝาย น้ํามันพืช น้ําตาล ยา ยาสูบ รถยนต น้ํามันดิบ (กิจการ
ตางชาติที่มีมากกวา 30 สาขานักลงทุนสัญชาติจีนตองถือหุนขางมาก) เปนตน
ภาคการเงิ น ธนาคาร และประกั น ภั ย (Banking and insurance Industry) เช น
นายหนาขายประกันภัย
บริการสินเชื่อและบริการธุรกรรมตางๆ (Leasing and Commercial Service Industry
) เชน งานวิจัยตลาด(Market Research) ในรูปแบบการรวมลงทุนเทานั้น
บริ ก ารวิ จั ย ด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละบริ ก ารเทคโนโลยี และการสํ า รวจทางธรณี วิ ท ยา
(Scientific Research and Technological Service Industry) เช น งานด า นแผนที่
(Mapping Companies) เปนตน
บริการดานการศึกษา (Education) โรงเรียนมัธยม
บริการสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห (Public Health and Social Work)
บริ ก ารด าน ศิ ล ป ะ วั ฒ น ธรร ม กี ฬ า แ ละบั น เทิ ง ( Art Culture Sports and
Entertainment Industry) การผลิต ภาพยนตร รายการโทรทั ศ น (ได เฉพาะกิ จ การ
ต า งชาติ ที่ มี สั ญ ญาร ว มทุ น ) กิ จ การสวนสนุ ก การก อ สร า งและดํ า เนิ น งานด า นโรง
ภาพยนตร และนายหนาการจัดละครเวที เปนตน
อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ถูกจํากัดโดยกฎหมายของประเทศจีนหรือสนธิสัญญาที่ประเทศจีน
เขารวม Other Industry restricted by the State or international treaties that
China has concluded or taken it part in

นักลงทุนตางชาติที่ประสงคจะประกอบกิจการในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทจํากัดนั้น
จะตองยื่นคํารองตอหนวยงานความรวมมือทางเศรษฐกิจและการคาตั้งแตระดับอําเภอขึ้นไป และ
ยื่นขออนุญาตตอหนวยงานภายใตสังกัดของกระทรวงที่กํากับดูแลภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมนั้นๆ
ในกรณีการอนุญาตใหนักลงทุนตางชาติประกอบกิจการในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทจํากัดนี้
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หนวยงานระดับทองถิ่นที่รับคําขออนุญาตไมมีอํานาจในการอนุมัติ แตตองสงคําขอไปยังกระทรวง
ตนสังกัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อนักลงทุนตางชาติไดรับการอนุมัติโครงการและอนุญาตใหประกอบ
กิ จการในภาคธุรกิ จ อุ ตสาหกรรมประเภทจํ า กัดแลว จึงจะทําการจดทะเบีย นจัดตั้ง องคก รธุร กิ จ
ทุนตางชาติเพื่อดําเนินกิจการตอไป
(3) อุตสาหกรรมประเภทตองหาม (Prohibited Category)
อุ ต สาหกรรมประเภทต อ งห า มนี้ เ ป น นโยบายที่ รั ฐ บาลจี น ได กํ า หนดขึ้ น ด ว ยเหตุ ผ ล
2 ประการ คื อ เพื่ อ เป น การควบคุ ม และป อ งกั น มิ ใ ห มี ก ารลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมที่ ส ง ผลเสี ย ต อ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรภายในประเทศ และเพื่อเปนการควบคุม มิใหผูลงทุนตางชาติลงทุนใน
อุตสาหกรรมประเภทที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางการเมืองของประเทศจีน
อุ ต สาหกรรมสํ า คั ญ ที่ รั ฐ บาลจี น กํ า หนดให เ ป น อุ ต สาหกรรมประเภทต อ งห า ม เช น
อุต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรม กี ฬ า และการบั น เทิ ง บางประเภท เช น การออกอากาศวิ ท ยุ
การผลิตและการดําเนินรายการโทรทัศน การผลิตภาพยนตรรวมถึงการใหบริการเว็บไซตขาวสาร
เว็บไซตสื่อภาพและเสียง เปนตน ซึ่งนักลงทุนตางชาติไมสามารถยื่นขออนุมัติโครงการหรือขออนุญาต
ประกอบกิจการในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทตองหามนี้ได
จากกฎระเบียบการลงทุนฯ ฉบับใหมป ค.ศ. 2015 พบวา อุตสาหกรรมที่กอมลพิษจาก
การใชพลังงานและทรัพยากร จะถูกเอาออกจากหมวดอุตสาหกรรมประเภทใหการสงเสริม และถูกจัด
ใหรวมอยูในอุตสาหกรรมประเภทตองหาม เชน อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงนิวเคลียร อุตสาหกรรมการ
ผลิตสีและการวาดภาพซึ่งมีสารประกอบที่เปนพิษ เปนตน และอุตสาหกรรมการกอสรางและธุรกิจ
บานจัดสรร ถูกจัดเปนอุตสาหกรรมประเภทตองหาม ซึ่งเปนไปตามนโยบายของกระทรวงที่ดินและ
ทรัพยากร ประกาศใชในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2010 เพื่อจํากัดปริมาณของที่ดิน สําหรับการกอสรางบาน
จัดสรรอยางเครงครัด
(4) อุตสาหกรรมประเภทไดรบั อนุญาต
อุตสาหกรรมประเภทไดรับอนุญาต หมายถึง อุตสาหกรรมที่ไมอยูในรายการอุตสาหกรรม
ประเภทสงเสริม หรืออุตสาหกรรมประเภทจํากัด และอุตสาหกรรมประเภทจํากัดตองหาม ซึ่งนัก
ลงทุนตางชาติที่ประสงค จะดํ าเนิ นกิ จการในอุตสาหกรรมประเภทไดรับอนุญ าตนี้ส ามารถยื่นจด
ทะเบียนจัดตั้งองคกรธุรกิจทุนตางชาติ เพื่อดําเนินกิจการดังกลาวไดโดยไมตองขออนุมัติหรือขอ
อนุญาตประกอบกิจการแตอยางใด ทั้งนี้ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบงประเภทอุตสาหกรรมสามารถ
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ศึกษาไดจากแนวทางการแบงประเภทอุตสาหกรรมตามการลงทุนของอุตสาหกรรมตางชาติป ค.ศ. 2015
(Catalogue for the Guidance of Foreign Investment Industries (Amended in 2015))
6.1.2 นโยบายภาคพื้นที่
(1) เขตพัฒนานิวไฮเทคโนโลยี
เขตพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมเทคโนโลยี ขั้ น สู ง แห ง ชาติ (China National High-Tech
Industrial Development Zone ห รื อ ย อ ว า National High- tech Zone) 2 คื อ นิ ค ม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับชาติที่คณะรัฐมนตรีจีนอนุมัติจัดตั้ง ใหสิทธิพิเศษและออกมาตรการ
ปฏิรูปดานตางๆ เพื่อดึงดูดเงินทุน ทรัพยากร เทคโนโลยีที่กาวหนา กับวิธีการบริหารของตางชาติ
มาผลักดันงานวิจัยใหกลายเปนกําลังการผลิตจริงป ค.ศ. 2005 จีนมี National High-tech Zone
ทั้งสิ้น 54 แหง มีผูประกอบการประมาณ 45,000 ราย เปนกิจการเงินลงทุนตางชาติ (รวมฮองกง
มาเกา ไตหวัน) 8,000 ราย เปนกิจการใหบริการดานเทคโนโลยีมากกวารอยละ 40 รายไดร วม
3.38 ล า นล า นหยวน ผลผลิ ต อุ ต สาหกรรม 2.84 ล า นล า นหยวน มู ล ค า เพิ่ ม อุ ต สาหกรรม
7.09 แสนล า นหยวน กํ า ไรสุ ท ธิ 1.57 แสนล า นหยวน ภาษี 1.47 แสนล า นหยวน ยอดส ง ออก
1.04 แสนลานหยวน
(2) เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
เ ข ต พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี แ ห ง ช า ติ ( National Economic and
Technological Development Zone) คื อ นิ ค มอุ ต สาหกรรมสมั ย ใหม ร ะดั บ ชาติ จั ด ตั้ ง ขึ้ น
ภายหลังจีนดําเนินนโยบายปฏิรูปเปดประเทศ โดยมากตั้งอยูในเมืองศูนยกลางของแตละมณฑล
เมือง และเขตปกครองตนเอง ในเมืองเปดเลียบชายฝงทะเลและเมืองเปดอื่นๆ เนนการสรางโครงสราง
พื้นฐานที่ ส มบู ร ณ แ ละสิ่ งแวดล อ มในการลงทุ นที่ ไ ด ม าตรฐานสากล เพื่ อดึ ง ดู ดเงิ นลงทุ น ตางชาติ
มาพัฒนาโครงสรางอุตสาหกรรมสมัยใหมที่เนนอุตสาหกรรมไฮเทคเปนหลัก สิ้นเดือนพฤษภาคม
ป ค.ศ. 2011 ประเทศจีนมีนิคมประเภทนี้ทั้งสิ้น 128 แหง
(3) เขตเศรษฐกิจพิเศษใหม
เขตเศรษฐกิจพิ เศษใหม หรือ เขตทดลองการปฏิรูปครบวงจรแหงชาติ คือ เขตเปด
รูปแบบใหมภายใตสภาพแวดลอมใหมทางเศรษฐกิจและนโยบายการเมืองของจีน ซึ่งแตกตางจาก
2

https://zhidao.baidu.com/question/222016616.html.
http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/subject/tzmy/subjecta/200509/20050900387908.html, (商务部发布《中国国
家级经济技术开发区发展报告(2005)》)
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เขตเศรษฐกิจพิเศษคือ การจัดตั้งเขตทดลองขึ้น มิใชเพื่อ “ใหเงิน ใหนโยบาย” หากแตเพื่อสงเสริมให
เขตทดลองกลาคิดริเริ่ม แสวงหาแนวทางปฏิบัติที่รัฐบาลสวนกลาง มณฑล และเมืองรวมกันกําหนด
ภารกิจของเขตทดลองในอดีตคือการแสวงหาวิธีการปฏิรูป การแกปญหาเรื่องการเปดประเทศและ
ดึ ง ดู ด เงิ น ลงทุ น ต า งชาติ ซึ่ ง ต า งจากภารกิ จ ในป จ จุ บั น ที่ เ น น เรื่ อ งการพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ
กลไกตลาดใหสมบูรณ แกไขความขัดแยงในระบบ และแสวงหาวิธีใหมเพื่อความรวมมือการพัฒนา
ระหวางภูมิภาค
เมื่ อ เดื อ นมิ ถุ น ายนป ค.ศ. 2014 คณะรั ฐ มนตรี จี น อนุ มั ติ จั ด ตั้ ง เขตทดลองการปฏิ รู ป
ครบวงจรทั้ ง สิ้ น 12 แห ง ด า นการเป ด เสรี เช น เขตผู ต งเมื อ งเซี่ ย งไฮ เขตป น ไห เ มื อ งเที ย นจิ น
เมื อ งเซิ น เจิ้ น เซี่ ย เหมิ น และอี้ อู ในด า นบู ร ณาการเมื อ งกั บ ชนบท เช น เมื อ งฉงชิ่ ง และเฉิ ง ตู
ดานการสรางสังคมประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชน วงกลมรอบเมืองอูฮั่น กลุมเมือง
ฉางซา-จูโจว-เซียงถาน ดานอุตสาหกรรมรูปแบบใหม เชน เขตเศรษฐกิจเสิ่นหยาง ในดานการเกษตร
สมัยใหม เชน ที่ราบลุมสองแหงของมณฑลเฮยหลงเจียง และดานการแปลงเศรษฐกิจแบบทรัพยากร
เชน มณฑลซานซี
เมื่อเดือนกันยายน ป ค.ศ. 2014 จีนประกาศจัดตั้งเขตทดลองความรวมมือทางเศรษฐกิจ
และวั ฒ นธรรมชาวจี น โพ น ทะเลที่ เ มื อ งซ า นโถว (ซั ว เถา) และอี ก 5 “เขตทดลองด า นการเงิ น ”
ที่เมืองเวินโจว มณฑลเจอเจียง เขตสามเหลี่ยมปากแมน้ําจูเจียง มณฑลกวางตง เมืองเฉวียนโจว
มณฑลฝูเจี้ยน เขตปกครองตนเองกวางซีจวง และเมืองชิงเตา มณฑลซานตง
(4) เขตปลอดอากร (Tariff-free Zone)
ในป 1990 สํ านั ก นายกรั ฐ มนตรี อนุ มัติจัดตั้ งเขตปลอดอากรแหงแรกที่เ ซี่ยงไฮ ขณะนี้
ประเทศจีนมีเขตปลอดอากรทั้งหมด 15 แหง ซึ่งไดแก เขตเวยเกาเฉียว (เซี่ยงไฮ) ทาเรือเทียนสิน
ฝูเถียน ซาโถวเจี๋ยว และเหยียนเถียน (เซินเจิ้น ) ตาเหลียน กวางโจว ทาเรือจาง เจียกาง ไหโขว
เซี่ยงหยู (เซี่ยเหมิน) ฝูโจว หนิงโป ชิงเตา ซัวเถา จูไหเปนตนทั้งหมด 15 แหง
เขตปลอดอากร (Bonded Area ; the low-tax ; tariff-free zone ; tax-protected zone) คื อ
พื้นที่ซึ่งสํานักนายกรัฐมนตรีอนุมัติใหตั้งขึ้นสําหรับการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือ
กิ จ การอื่ น ที่ เ ป น ประโยชน แ ก เ ศรษฐกิ จ ของประเทศ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ส ง เสริ ม การลงทุ น และการค า
โดยผูประกอบการในเขตปลอดอากรจะไดรับสิทธิประโยชนดานการยกเวนคาภาษีอากรสําหรับสิ่งของ
ที่ นํ า เข า ไปในของเขตปลอดอากร โดยมี เ จ า หน า ที่ ศุ ล กากรคอยกํ า กั บ ดู แ ลตรวจสอบสิ่ ง ของ
ยานพาหนะ และบุคคลที่เขา-ออก เขตปลอดอากร
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สิ ท ธิ ป ระโยชน ข องเขตปลอดอากร คื อ การได รั บ ยกเว น อากรขาเข า ภาษี มู ล ค า เพิ่ ม
ภาษีสรรพสามิต และภาษีอื่นที่เกี่ยวของ สําหรับเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ และเครื่องใช รวมทั้ง
สวนประกอบของสิ่งของที่ไดระบุไวขางตนที่นําเขาไปในเขตปลอดอากรเพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ
หรือดําเนินการอื่นใด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตและสงออกไปนอกประเทศ
สิ่งของที่นําออกจากเขตปลอดอากรเพื่อใชหรือบริโภคในประเทศ ตองชําระคาภาษีอากร
โดยคํานวณตามสภาพ ราคาของ พิกัดและอัตราอากร ณ เวลาที่ปลอยของนั้นออกจากเขตปลอดอากร
แตสามารถนํามูลคาของวัตถุดิบในราชอาณาจักรที่นําเขาไปผลิตของนั้นหักออกจากราคาได
(5) เขตการคาเสรี
และสงอัน

เขตการคาเสรีในปจจุบัน ไดแก เขตทดลองการคาเสรีเซี่ยงไฮ กวางโจว เทียนจิน ฝูเจี้ยน
เขตทดลองการคาเสรีเซี่ยงไฮ - China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

เมื่อเดือนกรกฎาคมป ค.ศ. 2013 คณะรัฐมณตรีจีนอนุมัติใหจัดตั้งเขตทดลองการคาเสรี
เซี่ยงไฮขึ้น ในเขตสินคาทัณฑบน 4 แหงของเซี่ยงไฮ เชน เขตสินคาทัณฑบนไวเกาเฉียว
สถานการณโดยรวมของเขตทดลองการคาเสรีเซี่ยงไฮ3 มีดังนี้
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ. 2013 ที่ ประชุม คณะรัฐ มนตรีได เป ด “ไฟเขียว” ใหกอตั้ง
เขตทดลองการคาเสรีขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 28 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย
การบูรณาการพื้นที่สํ าคัญ 3 แหง ได แ ก เขตสินคาทัณฑบนบริเวณทาเรือไวเกาเฉียว ทาเรือน้ําลึก
หยางซาน และทาอากาศยานผูตง ตอมาในวันที่ 29 ก.ย. 2556 ทางการจีนไดจัดพิธีเปดตัวเขตทดลอง
การค า เสรี จี น (เซี่ ย งไฮ ) หรื อ China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone (เรี ย กกั น ทั่ ว ไปว า
“เขตการคาเสรีเซี่ยงไฮ”) อยางเปนทางการ
แผนงานภาพรวมของเขตการคาเสรีเซี่ยงไฮพบวา ทางการจีนจะเริ่มดําเนินการทดลอง
การบริ ห ารดั ง กล า วใน 4 ด า นที่ สํ า คั ญ ได แ ก การลงทุ น การค า การเงิ น และระบบกฎหมาย
การบริหารงานของภาครัฐ
ในส ว นการเงิ น นั้ น ถื อ ว า เป น หั ว ใจสํ า คั ญ ของการพั ฒ นาเขตการค า เสรี เ ซี่ ย งไฮ
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ค.ศ. 2016 ธนาคารแหงชาติจีน กระทรวงพาณิชยจีน คณะกรรมการกํากับดูแล
3

http://finance.qq.com/a/.046366/20151030html
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และตรวจสอบการธนาคารจีน คณะกรรมการกํากับดูแลและตรวจสอบตลาดหลักทรัพย กรมควบคุม
เงินตราตางประเทศ และนครเซี่ยงไฮไดรวมกันพิมพเผยแพร “แผนดําเนินการเรงสรางสรรคศูนยกลาง
การเงินเซี่ยงไฮภายใตการผลักดันเขตทดลองการคาเสรีเซี่ยงไฮ (ตอไปนี้เรียกสั้นฯ วา แผนฯ)” ทั้งหมด
มี 40 มาตรา ในแผนฯ กําหนดไววา
1) จีนจะทดลองเปดเสรีโครงการเงินทุนในรูปเงินหยวนอยางคอยเปนคอยไป สิ่งแรกคือ
ทดลองเปดเสรีบัญชีทุนสกุลหยวน (Capital Account Convertibility: CAC)
2) ส งเสริ ม การใชเงินหยวนในตางประเทศโดยผ านชองทางการคาระหวางประเทศ
การลงทุนโดยตรงในตางประเทศและการลงทุนภาคการเงินในตางประเทศ เพื่อบรรลุเปาหมายการ
ขยายการใชเงินหยวนขามประเทศนั้น อนุญาตใหนิติบุคคลสามารถดําเนินการแลกเปลี่ยนเงินหยวนได
อยางเสรีภายในพื้นที่เขตการคาเสรี
3) ผลั ก ดั น การแลกเปลี่ ย นเงิ น หยวนอย า งเสรี ไ ปที ล ะขั้ น ตอน หลั ง จากอนุ ญ าตให
นิติบุคคลสามารถดําเนินการแลกเปลี่ยนเงินหยวนไดอยางเสรีในพื้นที่เขตการคาเสรีแลว เรงศึกษาให
บุค คลตามเงื่ อนไขที่ กํ าหนดสามารถไปลงทุ นในตา งประเทศได ปฏิรูป ระบบการควบคุม เงิน ตาง
ตางประเทศ ศึกษาความเปนไปไดใหบุคคลสามารถแลกเปลี่ยนเงินหยวนในจํานวนที่เหมาะสมในเขต
ทดลองการคาเสรีเซี่ยงไฮ นอกจากนั้นทางการจีนจะอนุญาตใหองคกรการเงินตางชาติตามเงื่อนไขที่
กําหนดสามารถกอสรางธนาคารเงินทุนตางชาติในพื้นที่เขตทดลองการคาเสรีได รวมถึงอนุญาตใหกลุม
เงินทุนเอกชนในจีนสามารถรวมกับองคกรการเงินตางชาติเปดธนาคารทุนจีน-ตางชาติได
4) ในอนาคตหากจี น เข า ร ว มในกรอบความตกลงหุ น ส ว นยุ ท ธศาสตร เ ศรษฐกิ จ
เอเชีย-แปซิฟก (Trans-Pacific Partnership: TPP) ซึ่งริเริ่มโดยสหรัฐอเมริกาดวยแลว เขตการคาเสรี
เซี่ยงไฮก็จะมีบทบาทเสมือนเปนประตูแหงแรกของจีนที่เปดกวางสูตางประเทศ
เขตทดลองการคาเสรีกวางโจว - China (Guangzhou) Pilot Free Trade Zone
เขตทดลองการคาเสรีกวางโจว จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมป ค.ศ. 2014 ครอบคลุม 3 พื้นที่
ไดแ ก เขตการคาเสรี หนานซา เมืองกว างโจว เขตการคาเสรี เฉียนไหเสอโข ว เมืองเซิ นเจิ้ น และ
เขตการคาเสรีเหิงฉินเมืองจูไห รวมพื้นที่ 116.2 ตารางกิโลเมตร
ภารกิจหลักของเขตทดลองการคาเสรีกวางโจว มีดังนี้
1) เปนเขตทดลองเปดเสรีบัญชีทุน และสงเสริมนโยบายผลักดันเงินหยวนสูสากล
2) แสวงหาหลักเกณฑการคาการลงทุนระหวางประเทศที่เปดกวางและสะดวกยิ่งขึ้น
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3) เปนเขตทดลอง FTA มาตรฐานสูง เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก
ภายหลังความตกลง TPP และ TTIP
4) เปนเขตสาธิตการพัฒนาและการรวมตัวเชิงลึกของมณฑล
เขตทดลองการคาเสรีเทียนจิน
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ค.ศ. 2014 ไดมีกําหนดจัดตั้งพื้นที่นํารองเขตการคาเสรีเทียนจิน ซึ่งมี
พื้นที่รวม 119.9 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 3 เขตพื้นที่ ไดแก เขตทาเรือเทียนจิน เขตทาอากาศยาน
เทียนจิน และเขตศูนยกลางธุรกิจปนไหแหงใหม
วันที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 2015 กรมการเมืองสวนกลางพรรคคอมมิวนิสตจีนไดอนุมัติหลักการ
วาดวยการจัดตั้งพื้นที่นํารองเขตการคาเสรีกวางตง เทียนจิน และฝูเจี้ยน 4
วันที่ 21 เมษายน ค.ศ. 2015 เวลา 10.00 น. มีพิธีเปดปายพื้นที่นํารองเขตการคาเสรีจีน
(เทียนจิน) (ชื่อยอ “เขตการคาเสรีเทียนจิน”) อยางเปนทางการ
พื้นที่นํารองเขตการคาเสรีจีน (เทียนจิน) (ตอไปนี้เรียกวา “เขตการคาเสรีเทียนจิน”) เขตนี้
เปนเขตการคาเสรีระดับพื้นที่ที่รัฐบาลกลางจัดตั้งขึ้นในเขตพื้นที่นครเทียนจิน เปนเขตพื้นที่นํารองแหง
แรกทางภาคเหนือของจีน และเปนเขตการคาเสรีที่รัฐบาลกลางของจีนจัดตั้งขึ้นเปนลําดับที่สองรอง
จากเขตการคาเสรีเซี่ยงไฮดวย
กลยุทธของเขตการคาเสรีเทียนจินคือการสรางระบบใหม การเนนบทบาทพื้นที่นํารอง ทั้งนี้
เพื่อใหเขตพัฒนารวม “จิงจินจี้” (ปกกิ่ง เทียนจิน เหอเปย) กลายเปนเวทีที่เปดกวางสูภายนอก เพื่อให
เขตพัฒนารวม “จิงจินจี้” เปนฐานริเริ่มทดลองระบบการบริหารแบบใหม เปนพื้นที่นํารองแหงใหม
นับตั้งแตการปฏิรูปและเปดประเทศของจีน รวมทั้งมีพื้นที่เปาหมายครอบคลุมทั่วโลก เปาหมายหลัก
ของการจัดตั้งเขตการคาเสรีจะใชเวลา 3-4 ปเพื่อทดลองสรางเขตการคาเสรีเทียนจินใหเปนเขตการคา
เสรี ส ากลระดั บ ต น ๆ ของโลกที่ มี เ สรี ท างการค า มี ค วามคล อ งตั ว ในการลงทุ น เป น แหล ง รวม
อุ ต สาหกรรมชั้ น สู ง มี ร ะบบบริ ก ารทางการเงิ น ที่ ส มบู ร ณ แ บบ มี ข อ กํ า หนดและกฎหมายที่ เ ป น
มาตรฐาน บริหารอยางมีประสิทธิภาพและเปนตนแบบใหกับพื้นที่อื่นๆ ไดเปนอยางดี สามารถเปน
4http://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%EF%BC%88%E5%A4%A9%E6%B4%A5%EF%BC%89%E8

%87%AA%E7%94%B1%E8%B4%B8%E6%98%93%E8%AF%95%E9%AA%8C%E5%8C%BA/16478503?fromtitle=%E5
%A4%A9%E6%B4%A5%E8%87%AA%E8%B4%B8%E5%8C%BA&fromid=12022898
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ตนแบบใหเขตพัฒนารวม “จิงจินจี้” ไดและเตรียมพรอมรองรับการปรับเปลี่ยนของรูปแบบเศรษฐกิจ
จีนในอนาคต
เขตการคาเสรีเทียนจินมีพื้นที่ 119.9 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 3 เขตพื้นที่ดังนี้
1) เขตทาเรือตงเจียงในนครเทียนจิน มีพื้นที่ 30 ตารางกิโลเมตร (รวมทาเรือคลังสินคา
ทัณฑบน 10 ตารางกิโลเมตร) เปนทาเรือขนสงหลักทางภาคเหนือและเปนศูนยกลางการขนสงสากลที่
สําคัญของจีน จะเน นการพัฒนาระบบบริการรูปแบบใหม ทั้งโลจิส ติกส การคาระหวางประเทศ
การเงินและการเชาพื้นที่ ซึ่งมีนโยบายใหมๆ 4 ดาน ไดแก นโยบายขึ้นทะเบียนเรือ นโยบายจัดเก็บ
ภาษีเรือ การเงินเพื่อการขนสงทางเรือ บริการเชาพื้นที่ รวม 22 รายการ นับตั้งแตเริ่ม โครงการ
“เขตนํารองการคาเสรี” จนถึงเดือนเมษายน ป ค.ศ. 2017 ทําใหมีองคกรธุรกิจเกิดใหมในพื้นที่
ตงเจียง 5,289 ราย มีเงินทุนจดทะเบียนรวม 4.42 แสนลานหยวน ในจํานวนนี้ มี 967 รายที่มีทุนจด
ทะเบียนมากกว า 100 ล า นหยวน ซึ่ งนั บ ว า เปน ชวงเฟ องฟู ที่สุ ดนับ ตั้ง แตก อสร างทาเรือ ตงเจีย ง
เปนตนมา หากมองในแงของประเภทธุรกิจแลวพบวาธุรกิจที่มากอตั้งจะประกอบดวย 5 ประเภท
หลักๆ ไดแกการขนสงทางเรือ โลจิสติกส การเชาพื้นที่ การชําระหนี้ และการซื้อขายบัญชีลูกหนี้ ซึ่ง
รวมแลวมีสัดสวนเทากับรอยละ 76.40 ของธุรกิจทั้งหมด
2) เขตท า อากาศยานเที ย นจิ น มี พื้ น ที่ 43.1ตารางกิ โ ลเมตร (รวมโซนคลั ง สิ น ค า
ทัณฑบนเทียนจิน 1 ตารางกิโลเมตร และศูนยกลางธุรกิจปนไหแหงใหม 1.96 ตารางกิโลเมตร) เปน
แหลงรวมอุตสาหกรรมสมัยใหมและแหลงรวมองคกรบูรณาการการใชเทคโนโลยีที่สําคัญของเทียนจิน
จะเน น การพั ฒ นาการให บ ริ ก ารด า นอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ได แ ก ด า นอุ ต สาหกรรมไฮเทค
ดานการศึกษาคนควาและการออกแบบ รวมทั้งดานการขนสงทางอากาศ เชน การบินและอวกาศ
การผลิตอุปกรณเครื่องจักร เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม เปนตน กลายเปนแหลงรวมผลิตภัณฑท้ัง
การบินพลเรือน การผลิตอุปกรณเครื่องจักร ขอมูลอิเล็กทรอนิกส ยารักษาโรค สินคาเคลื่อนที่เร็วและ
บริการสมัยใหม การเริ่มโครงการในระยะแรก (ป ค.ศ. 2017) ทําใหเขตทาอากาศยานมีธุรกิจเกิดใหม
11,877 แหง มีทุนจดทะเบียนรวม 2.99 แสนลานหยวน
3) เขตศูนยกลางธุรกิจปนไหแหงใหม มีพื้นที่ 46.8 ตารางกิโลเมตร (รวมโซนทาเรือใน
คลังสินคาทัณฑบนเทียนจินและเขตโลจิสติกสทัณฑบน 4 ตารางกิโลเมตร) เปนแหลงปฏิรูปนวัตกรรม
ของเทียนจีน และเปนศูนยกลางของเขตศูนยกลางธุรกิจปนไห จะเนนการพัฒนาดานการบริการ
สมั ยใหม ไดแ ก การบริการทางการเงินเปนหลัก ซึ่งมีนอยเมืองในประเทศจีนที่มีจุดเดนดา นการ
ใหบริการทางการเงิน ปจจุบัน พื้นที่น้ีมีอาคารเพื่อประกอบธุรกิจจํานวน 63 แหงที่อยูระหวางกการ
กอสราง โดยเปดใชงานแลว 10 แหง ซึ่งประกอบดวยธุรกิจประเภทกองทุน การซื้อขายบัญชีลูกหนี้
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การเชาพื้นที่ การชําระหนี้สินทางการคา แตละธุรกิจลวนขยายตัวอยางรวดเร็ว นับตั้งแตเริ่มโครงการ
เปนตนมา ทําใหมีธุรกิจเกิดใหม 1.3 หมื่นแหง คิดเปนสัดสวนรอยละ 45.7 ของธุรกิจในเขตการคาเสรี
เที ย นจิ น มี เ งิ น ทุ น จดทะเบี ย นรวม 3.8 แสนล า นหยวน มี จํ า นวน 1,513 องค ก รธุ ร กิ จ ที่ มี
ทุนจดทะเบียนมากกวา 50 ลานหยวน มีธุรกิจเงินทุนตางประเทศ 269 แหง เขตนี้เริ่มกอตัวเปน
แหลงรวมธุรกิ จที่มีเอกลักษณส ามอยาง คือ 1) มีแ หลงเงินทุนใหม 2) ใชเทคโนโลยีอินเตอรเน็ต
3) มีการคาระหวางประเทศและการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแบบขามพรมแดน
เขตนํารองการคาเสรีเทียนจินจะเนนนํารองใหเกิดการพัฒนารวม “จิงจินจี้” ใน 5 ดาน
ไดแก การบริหารจัดการ การลงทุน การคาขาย การเงิน และสรางปจจัยเกื้อหนุน
1. การเรงปรับเปลี่ยนบทบาทรัฐ เปนการปฏิรูประบบบริหารของภาครัฐที่จะยกระดับ
คุณภาพของการใหบริการ โดยจะแยกระบบตรวจรับรองงานออกจากการติดตามงาน ทั้งนี้ ยังจัดตั้ง
หนวยงานตรวจรับรองกลาง ผลักดันใหการตรวจรับรองหันมาเนนการตรวจรับรองระหวางดําเนินการ
และหลังดําเนินการแทนที่การตรวจรับรองกอนดําเนินการ รวมทั้งสรางระบบบริการที่สอดคลองกับ
สากล สอดคลองกับตลาด สอดคลองกับกฎหมายและมีความสะดวกสบายในการคาและการลงทุน
2. การขยายและเปดกวางในดานการลงทุน เปนการเรงสรางระบบกฎระเบียบดาน
การคาการลงทุนที่มีมาตรฐานสูงและเชื่อมโยงกับสากล โดยจะลดกําแพงดานเงื่อนไขใบอนุญาต ดาน
ปริมาณหุนที่ถือครอง และดานสัดสวนเงินทุนตางชาติที่ลงทุนในธุรกิจภาคบริการและอุตสาหกรรม
การผลิตสมัยใหม พรอมทั้งปฏิรูปรูปแบบวิธีบริหารจัดการธุรกิจเงินทุนตางชาติ มีการบริหารดวย
ระบบสวัสดิการประชารัฐและกิจการตองหาม (Negative List) กอนออกใบอนุญาต สรางชองทางการ
ใหบริการเงินทุนตางชาติแบบ “One Stop Service” เพื่อเพิ่มความมั่นใจใหแกนักลงทุน
3. การเรงยกระดับการปรับเปลี่ยนโครงสรางทางการคา เปนการพัฒนาการบริการ
ทางการคาที่เพิ่มความเขมขนของการเปนแหลงนํารองการปฏิรูปการคาขายสินคาเทกองระหวาง
ประเทศ ปฏิรูปการส งมอบสิ นคาทั ณ ฑ บนซื้ อขายลวงหนา และปฏิรูปการคาอิเล็กทรอนิกสขาม
พรมแดน เปนตน ผลักดันใหเกิดแหลงรวมการขนสงทางเรือ เพื่อหารูปแบบและระบบพัฒนาการ
เดิน เรื อที่ มีศั กยภาพทางการแข งขั นในระดั บสากล สรา งรู ปแบบบริ ห ารและบริก ารแบบ Single
Window สําหรับการคาระหวางประเทศ
4. การเพิ่มความเขนขนของการสรางและคนหาแหลงเงินทุนใหมๆ เปนการนํารอง
ระบบอัตราดอกเบี้ยตามกลไกตลาด นํารองการใชจายเงินหยวนขามพรมแดน นํารองการกําหนดอัตรา
แลกเปลี่ยน เปนตน โดยจะสรางบัญชีผูคาอิสระที่มีเอกลักษณเฉพาะ เรงสรางความสะดวกสบายใหแก
การลงทุนระหวางประเทศและเรงเปดเสรีบัญชีทุนเงินหยวน (RMB capital account convertibility
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) ทั้ ง นี้ ยั ง ผลั ก ดั น ให ธุ ร กิ จ บริ ก ารทางการเงิ น มีก ารเป ด กว า งอย า งรอบด า นให แ ก ทุน เอกชนและ
หนวยงานทางการเงินจากตางชาติที่มีคุณสมบัติตามเกณฑกําหนด มีนโยบายใหมๆ สําหรับธุรกิจเชาที่
สรางพื้นที่ใหแกแหลงเชาที่ในเทียนจินและพื้นที่สําหรับลงทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์การเชาที่ในเทียนจิน
เพื่อใหเชื่อมโยงกับนโยบายการเชาซื้อของสากล โดยสรางระบบปองกันและควบคุมความเสี่ยงทาง
การเงินที่มีความสมบูรณแบบ
5. การสรางปจจัยเกื่อหนุนการพัฒนารวม “จิงจินจี้” เปนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใหบริการของทาเรือนําเขาและสงออก มีการสงเสริมการปรับเปลี่ยนและยกระดับการผลิตภายในพื้นที่
มีการผลักดันใหเกิดการบูรณาการระหวางการใหบริการทางการเงินและการตลาดเขาดวยกัน สราง
นวั ต กรรมใหม แ ละทรั พ ยากรณ บุ ค คลระดั บ สู ง เพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่ โดยปฏิ รู ป การบู ร ณาการระบบ
ตรวจสอบผานแดนของ “จิงจินจี้” ตามบทบาทพื้นที่ศูนยกลางของระเบียงเศรษฐกิจจีน มองโกเลีย
รั ส เซี ย และตามบทบาทศู น ย ย อ ยแห ง ยุ ท ธศาสตร ค วามร ว มมื อ ทางทะเล เพื่ อ ผลั ก ดั น การสร า ง
“The Belt and Road”
เขตทดลองการคาเสรีฝูเจี้ยน
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2014 สํานักนายกรัฐมนตรีจีนไดมีกําหนดจัดตั้งพื้นที่นํารองเขต
การคาเสรีฝูเจี้ยน ซึ่งเปนเขตการคาเสรีลําดับที่สองรองจากเขตการคาเสรีเซี่ยงไฮ
เขตการค า เสรี ฝู เ จี้ ย น มี พื้ น ที่ 118.ตารางกิ โ ลเมตร ครอบคลุ ม 3 เขตพื้ น ที่ ได แ ก
เขตผิงถาน(43 ตารางกิโลเมตร) เขตเซี่ยเหมิน (43.78 ตารางกิโลเมตร) และเขตฝูโจว (31.26 ตาราง
กิโลเมตร)
การวิเคราะหคุณลักษณะของพื้นที่
1) การจัดแบงพื้นที่ตามคุณลักษณะ
เขตผิงถานเนนสรางความสัมพันธแบบครอบครัวระหวางจีนแผนดินใหญกับจีนไตหวัน
และชูจุดเดนดานความเปนเกาะท องเที่ ยวระดั บสากล เขตเซี่ ยเหมิ นเนนพั ฒนาเขตนํ าร องกลุ ม
อุตสาหกรรมสรางสรรคใหม (Emerging Industry) และอุตสาหกรรมบริการระหวางจีนแผนดินใหญ
กับจีนไตหวัน เปนศูนยโลจิสติกสทางอากาศของภาคตะวั น ออกเฉี ย งใต อี ก ทั้ ง เป น ศู น ย บ ริ ก าร
ทางการเงิ น และศู น ย ก ลางการค า จี น -ไต ห วั น สวนเขตฝูโจวเนนสรางฐานอุตสาหกรรมสมัยใหม
เปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนความรวมมือของประเทศตางๆ ตลอดเสนทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษ
ที่ 21 และเปนเขตนํารองความรวมมือดานอุตสาหกรรมบริการและการเงินรูปแบบใหมระหวางจีน
แผนดินใหญกับจีนไตหวัน
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2) สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
มณฑลฝูเจี้ยนตั้งอยูบริเวณชายฝงดานตะวันออกเฉียงใตของจีน ทิศตะวันออกติดกับ
เกาะไตหวัน และอยูไมไกลจากฮองกงและมาเกา มีพื้นที่บนบก 1.214 แสนตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ทาง
ทะเล 1.36 แสนตารางกิโลเมตร เปนหนึ่งในประตูสูเอเชียแปซิฟกที่สําคัญของจีน
มณฑลฝู เ จี้ ย นมี ภู มิ อ ากาศที่ อ บอุ น ต น ไม เ ขี ย วตลอดป อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย ต อ ป
17-21 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ําฝนมากเพียงพอ คุณภาพอากาศอยูในระดับดี มีสัดสวนพื้นที่ปา
มากเปนอันดับหนึ่ งของประเทศ (ร อยละ 65.95 ของพื้นที่ทั่ วมณฑล) ทรั พยากรน้ํา อากาศและ
สิ่งแวดลอมทางชีวภาพมีคุณภาพดีเปนอันดับตนๆ ของประเทศ จนถูกขนานนามวา “ฝูเจี้ยนเมือง
สะอาดแจมใส”
3) สิ่งแวดลอมการลงทุน
มณฑลฝูเจี้ยนเปนเขตใหมที่มีโอกาศการพัฒนาสูง มีศักยภาพในการแขงขันมากที่สุดใน
ประเทศจีน ป ค.ศ. 2014 GDP ของฝูเจี้ยนเทากับ 2.4 ลานลานหยวน เพิ่มขึ้นรอยละ 9.9 มูลคา
การคาปลีกสินคาอุปโภคบริโภคเทากับ 9.2055 แสนลานหยวน เพิ่มขึ้นรอยละ 12.9 มูลคาการนําเขา
สงออก 1.77 แสนลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้นรอยละ 4.8 เงินลงทุนจริงจากตางชาติ 7.11 พันลาน
ดอลลารสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 6.5 จนสิ้นป 2557 มณฑลฝูเจี้ยนไดอนุมัติหนวยงานธุรกิจเงินทุน
ตางชาติไปแลว 48,681 ราย มูลคาเงินลงทุนจริง 1 แสนลานดอลลารสหรัฐฯ นอกจากนี้ ยังมีบริษัท
70 บริษัทที่มีรายชื่ออยูใน 500 บริษัทที่ใหญที่สุดในโลกเขามาลงทุนตั้งกิจการในฝูเจี้ยนอีกดวย
4) การคมนาคมขนสง
มณฑลฝูเจี้ยนมีระบบการขนสงที่บูรณาการทั้งทาเรือขนาดใหญ ถนนซุปเปอรไฮเวย
รถไฟความเร็วสูง และทากาอาศยานสมัยใหมที่เชื่อมตอกับพื้นที่ตางๆ ทั้งในจีนแผนดินใหญ ไตหวัน
ฮ อ งกง มาเก า ญี่ ปุ น เกาหลี แ ละประเทศต า งๆ ในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต อ ย า งไร ร อยต อ
มณฑลฝูเจี้ยนยังเปนหนึ่งใน 5 เมืองทาขนาดใหญที่สําคัญของจีน มีเสนทางเดินเรือขนสงนานาชาติ
กวา 160 เสนทางสูประเทศเทศตางๆ รวมกวา 130 ประเทศ ยอดรวมการขนสงตูคอนแทนเนอรขนาด
มาตรฐานในป 2556 อยูที่ 11.70 ลานตู มณฑลฝูเจี้ยนยังมีสนามบินถึง 5 แหง มีเสนทางการบินทั้งใน
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และต า งประเทศรวม 218 เส น ทาง ในป ค.ศ. 2014 มี ผู ใ ช บ ริ ก ารท า อากาศยานรวมแล ว กว า
32.15 ลานคน 5
5) ขอมูลดานปจจัยสนับสนุนอื่นๆ
มณฑลฝูเจี้ยนตั้งอยูระหวาง 2 เขตเศษฐกิจที่สําคัญ ไดแก “เขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยม
แมน้ําจูเจียง” และ “เขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมแมน้ําฉางเจียง” จึงเปนพื้นที่ที่มีจุดเดน 3 ดาน ไดแก
1) จุดเดนดานอุตสาหกรรมหลัก (ปโตรเคมี อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณเครื่องมือ ขอมูลอิเล็กทรอนิกส)
2) จุดเดนดานอุตสาหกรรมใหมเชิงยุทธศาสตร (ยารักษาโรค พลังงานทดแทน การผลิตวัสดุสมัยใหม
การประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดลอม สินคาสรางสรรคเชิงวัฒนธรรม) 3) อุตสาหกรรมเบา
สิ่งทอ และปาไม เปนตน
6) ขอมูลดานการสื่อสาร
การบริการดานการสื่อสารของฝูเจี้ยนอยูแถวหนาของประเทศ ทุกอําเภอทุกตําบลลวน
สามารถโทรศัทพระหวางประเทศได ทําใหสามารถติดตอกับประเทศตางๆ ไดกวา 180 ประเทศ
7) ขอมูลดานทรัพยากรมนุษย
ฝูเ จี้ ย นเป น หนึ่ ง ในมณฑลที่ ก ารศึ กษามี ค วามก า วหน า มากที่ สุ ด ของจี น บุ ค ลากรใน
สถาบันวิทยาศาสตรจีนและสถาบันวิศวะกรรมจีนที่ทํางานอยูในพื้นที่ฝูเจี้ยน (ทั้งชาวฝูเจี้ยนและคน
ตางถิ่น) มีจํานวนมากเปนอันดับ 3 ของประเทศ ทั่วมณฑลมีหนวยงานดานการวิจัยประเภทตางๆ
รวม 5,200 แหง มีสถาบันอุดมศึกษา 85 แหง ผลิตบุคลากรดานวิทยาการและดานเทคนิคประเภท
ตางๆ รวมปละกวา 178,500 คน
8) โอกาสในการเติบโต
สําหรับฝูเจี้ยน การจัดตั้งเขตนํารองการคาเสรี การผลักดันการสรางระบบบริหารใหม
การสรางสิ่งแวดลอมธุรกิจที่เพิ่มความเปนสากล ตามกลไกตลาด และตามกฎหมาย ถือเปนสิ่งที่
สําคัญยิ่ง เพราะจะกอใหเกิดการเรงพัฒนาซอฟทเพาเวอรการสานตอนโยบายปรับเปลี่ยนการบริหาร
เศรษฐกิจของรัฐ และการผลักดันการพัฒนาอยางยั่งยืนของเขตการคาฝูเจี้ยน
เขตการคาเสรีฝูเจี้ยนจะสงเสริมการปฏิรูปดวยการเปดกวาง ยึดมั่นในหลักการบูรณา
การระหวางการเปดกวางและการปฏิรูป หลอมรวมคุณลักษณะของพื้นที่เขากับการบริหารใหมๆ
5 http://www.china-fjftz.gov.cn/article/index/gid/8/aid/142
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ผลักดันการปรับเปลี่ยนสถานภาพของรัฐ สรางสิ่งแวดลอมทางธุรกิจที่เปนสากล ตามกลไกตลาดและ
ตามกฎหมายสมกับบทบาทความเปนพื้นที่นํารอง
เขตการคาเสรีฝูเจี้ยนเนนจุดยืนในการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจกับไตหวัน อาศัย
ข อได เปรี ย บของฝู เ จี้ ยนเพิ่ ม ความร วมมื อทางเศรษฐกิ จ ริ เริ่ม การเปดเสรีท างการคาและอํ านวย
ความสะดวกแกการเคลื่อนยายทรัพยากรมนุษยระหวางจีนแผนดินใหญกับจีนไตหวันโดยสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติและลักษณะพิเศษของฝูเจี้ยน
เขตการคาเสรีฝูเจี้ยนยังมีบทบาทสงเสริมยุทธศาสตร “The Belt and Road” ในฐานะ
ที่เปนพื้นที่หลักของเสนทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21 ตามมติของสํานักนายกรัฐมนตรีจีน
มณฑลฝูเจี้ยนได ขยายความรวมมือกับประเทศตางๆ ตลอดเสนทางของเสนทางสายไหมทางทะเลใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อสงเสริมการเปดกวางของมณฑลฝูเจี้ยน
เขตทดลองการคาเสรีเขตใหมสงอัน
เขตใหมสงอัน (Xiongan New Area) อยูในพื้นที่มณฑลเหอเปย ระหวางปกกิ่ง เทียนจิน
และเปาติ้ง ครอบคุมอําเภอสง อําเภอหรงเฉิง อําเภออันซินและบางสวนของพื้นที่โดยรอบ
วันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2017 รัฐบาลกลางพรรคคอมมิวนิสตและสํานักนายกรัฐมนตรีไดพิมพ
ประกาศเรื่องการกําหนดจัดตั้งเขตใหมสงอันขึ้นในมณฑลเหอเปย 6
ตามรายงานของสํ านั ก ขาวซิ นหั ว ในระยะยาวเขตใหมส งอันจะรองรับประชากร 2 ถึง
2.5 ลานคน
ตามมาตรฐานความเปนตัวเมืองที่คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแหงชาติประกาศไว เมือง
ที่มีประชากร 1 ลานคนขึ้นไป แตไมเกิน 3 ลานคนจัดเปนเมืองใหญอันดับที่ 2 ดังนั้น เขตใหมสงอัน
มิไดมีเปาหมายที่จะสรางใหเปนเมืองใหญพิเศษ แตสรางเพื่อเปนเมืองอันดับ 2 คลายเมืองในระดับ
ทองถิ่นอื่นๆ 7

6 http://baike.baidu.com/item/%E9%9B%84%E5%AE%89%E6%96%B0%E5%8C%BA
7 http://news.163.com/17/0418/13/CIAC5JG70001875N.html?baike
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ความเปนมาและความสําคัญ
จํานวนประชากรในนครปกกิ่งมีมากกวา 21 ลานคน ซึ่งใกลเคียงกับเปาหมายการควบคุม
ประชากรที่ตั้งไว 23 ล านคนในป 2563 ด วยเหตุนี้ ทํา ใหเกิดภาวะ “โรคมหานคร” เชนปญ หา
การจราจรแออัด ปญหาราคาบานพุงสูง การใชทรัพยากรมากเกินพอดี ฯลฯ ตนตอของปญหาเหลานี้
มาจากการรับภาระที่ไมเกี่ยวของกับความเปนเมืองหลวงมากเกินไป ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไดเนนย้ํา
หลายครั้งวา การกระจายภารกิจที่ไมเกี่ยวของกับความเปนเมืองหลวงของปกกิ่งออกไปนับเปนเรื่อง
สําคัญที่สุดสําหรับการพัฒนารวม “จิงจินจี้” ที่ผานมา หนวยงานที่เกี่ยวของไดประกาศแผนการเฉพาะ
เกี่ยวกับการพัฒนารวม “จิงจินจี้” แลวรวม 12 ฉบับ ทั้งนี้ เพื่อเรงสรางระบบการจราจร สิ่งแวดลอม
ชีวภาพ และอุตสาหกรรมใหเกิดขึ้นโดยเร็ว อีกทั้งเพื่อเรงขับเคลื่อนการปฏิรูปดวยนวัตกรรมและ
การปฏิรูประบบ ผลักดันการใชสาธารณูปโภคพื้นฐานรวมกัน ปกกิ่ง เทียนจินและเหอเปยยังไดออก
ประกาศวาดวยเรื่องแผนและแนวปฏิบัติเพื่อตอบสนองนโยบายพัฒนารวม “จิงจินจี้” การวางแผน
และสรางเขตใหม ส งอั นนั บเป นส วนสํ า คั ญ ยิ่ งของการกระจายภารกิ จที่ไมเกี่ ยวของกับ ความเป น
เมืองหลวงของปกกิ่งออกไป
ทามกลางยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป การสรางเขตใหมสงอันก็ยิ่งมีความสําคัญทั้งตอปจจุบัน
และตออนาคตมากขึ้น
ประการที่หนึ่งคือ การกระจายภารกิจที่ไม เกี่ยวของกับความเปนเมืองหลวงของปกกิ่ง
ออกไปนั้นสามารถบรรเทาอาการของ “โรคมหานคร” ของปกกิ่งได ซึ่งเขตใหมสงอันและศูนยยอย
กลางกรุงปกกิ่งจะเปนเมืองปกสองขางที่ทําใหปกกิ่งสามารถบินตอไปได
ประการที่สองคือ การสรางเขตใหมสงอัน ยังสงผลดีตอการเติมเต็มชองวางในการพัฒนา
พื้นที่ ยกระดับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของมณฑลเหอเปย กอใหเกิดการพัฒนาพื้นที่ใหมๆ และ
ผลักดันการกอสรางในเขตจางเปยที่จะรองรับกีฬาโอลิมปกฤดูหนาวปกกิ่งในป ค.ศ 2022 จะเห็นวา
เมื่อสรางเขตใหมสงอันแลว จะทําใหสงอันและจางเปยเปนเหมือนปกสองขางของเหอเปยเชนกัน
ประการที่สาม สงผลดีตอการปรับปรุงโครงสรางเมืองในพื้นที่ “จิงจินจี้” โดยจะขยายและ
พัฒนาพื้นที่ใหมๆ คนหาวิธีการพัฒนาพื้นที่แออัดรูปแบบใหม สรางแรงขับเคลื่อนใหมดวยนวัตกรรม
ทั่วประเทศ เรงสรางกลุมเมืองระดับโลกในพื้นที่ “จิงจินจี้”
นายหวังจินหยิง รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยเหอเปยเห็นวา บทบาทของเขต
ใหม ส งอั น แตกต า งจากเซิ น เจิ้ น และผู ต ง แต ข ณะเดี ย วกั น การกํ า หนดให เ ขตใหม ส งอั น มี จํ า นวน
ประชากรจํานวนนอยถือเปนเรื่องที่สมควรแลว เพราะเขตใหมสงอันไมใชเขตใหมในรูปแบบเขต
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เศรษฐกิ จ แต เ ป น พื้ น ที่ ร องรั บ การกระจายภารกิ จ ของป ก กิ่ ง ในด า นที่ ไ ม เ กี่ ย วข อ งกั บ ความเป น
เมืองหลวง และเปนสถานที่สําหรับการพัฒนาของอุตสาหกรรมใหมภายใตแนวคิดใหมๆ แบบที่ไมเคย
มีมากอน 8
การเลือกทําเล
มองจากสภาพทั่ ว ไป การวางแผนและก อ สร า งสถานที่ ร องรั บ แห ง นี้ จํ า เป น ต อ งอาศั ย
ทรัพยากรจากเมืองใหญในปจจุบัน คือปกกิ่ง เทียนจินและสือเจียจวง และตองมีระบบขนสงจราจรที่
สะดวกสบาย และมีคุณสมบัติดานพื้นที่ที่เหมาะสม
ขอบเขตตามแผนของเขตใหมสงอันจะครอบคลุมอําเภอสง อําเภอหรงเฉิง อําเภออันซินและ
บางสวนของพื้นที่โดยรอบ สถานที่ตั้งอยูระหวางปกกิ่ง เทียนจิน และเปาติ้ง การวางแผนและกอสราง
เขตใหม ส งอั น เริ่ ม ก อ สร า งจากพื้ น ที่ เ ฉพาะบางจุ ด โดยช ว งเริ่ ม ต น มี พื้ น ที่ ก อ สร า งราว
100 ตารางกิ โ ลเมตร ระยะที่ ส องจะมี พื้ น ที่ ร าว 200 ตารางกิ โ ลเมตร ระยะยาวจะมี พื้ น ที่ ร าว
2,000 ตารางกิโลเมตร
มองโดยภาพรวมแลว พื้นที่นี้มีจุดเดนที่ชัดเจน การจราจรสะดวกและเชื่อมตอถึงทุกพื้นที่
ปจจุบันมีถนนซุปเปอรไฮเวยและทางรถไฟหลายเสนทาง สามารถเดินทางถึงปกกิ่ง เทียนจินและ
สือเจียจวงไดภายในเวลา 30 นาที ซึ่งถือวาคอนขางรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมีสิ่งแวดลอมทางชีวภาพที่ดี
มีความเขมแข็งดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากร มีทะเลสาบไปหยางเตี้ยนซึ่งเปนทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ
ที่สุดในที่ราบภาคเหนือของจีน มีทรัพยากรน้ําที่คอนขางสมบูรณ สามารถตอบสนองการใชน้ําในระบบ
ชีวภาพภายในพื้นที่ได เปนพื้นที่ที่มีการบุกเบิกคอนขางนอย ยังมีชองวางสําหรับการพัฒนาอยาง
มหาศาล มีคุณสมบัติดานความเปนพื้นที่กอสรางที่มีระดับและมาตรฐานสูง
การเลือกทําเลสําหรับสรางเขตใหมสงอันเปนการเลือกโดยดูจากสภาพความเปนจริงของ
พื้นที่ ซึ่งผานการเปรียบเทียบและคัดเลือก การศึกษาทางวิทยาศาสตร และการรวมอภิปรายของ
ผูเชี่ยวชาญอยางเขมขน สุดทายจึงกําหนดเลือกสถานที่แหงนี้ 9
ขอบเขตพื้นที่ตามแผนการกออสราง
ขอบเขตของพื้นที่กอสรางตามแผนกอสรางเขตใหมสงอันจะครอบคลุมอําเภอสง อําเภอ
หรงเฉิง อําเภออันซินและบางสวนของพื้นที่โดยรอบ สถานที่ตั้งอยูระหวางปกกิ่ง เทียนจิน และเปาติ้ง
เปนพื้นที่ที่มีจุดเดนชัดเจน การจราจรสะดวกและเชื่อมตอถึงทุกพื้นที่มีสิ่งแวดลอมทางชีวภาพที่ดี
8 http://news.163.com/17/0418/13/CIAC5JG70001875N.html?baike

9 http://www.gov.cn/zhengce/2017-04/04/content_5183241.htm#1
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มีความเขมแข็งในดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรปจจุบันยังมีการบุกเบิกพื้นที่คอนขางนอย มีชองวาง
สําหรับการพัฒนาอยางมหาศาล มีคุณสมบัติดานความเปนพื้นที่กอสรางที่มีระดับและมาตรฐานสูง
การวางแผนและกอสรางเขตใหมสงอันเริ่มกอสรางจากพื้นที่เฉพาะบางจุด โดยชวงเริ่มตนมีพื้นที่
กอสรางราว 100 ตารางกิโลเมตร ที่สองจะมีพื้นที่ราว 200 ตารางกิโลเมตร และระยะยาวจะมีพื้นที่
ราว 2,000 ตารางกิโลเมตร
6.2 สถานภาพการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ
ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของกระทรวงพาณิ ช ย จี น กล า วถึ ง สภาพการดึ ง ดู ด การลงทุ น จาก
ตางประเทศของจีนในเดือนมกราคม – พฤษภาคม ค.ศ. 2016 วามูลคาเงินลงทุนจริงจากตางประเทศ
ตั้งแตเดือนมกราคม – พฤษภาคม ค.ศ. 2016 มีมูลคา 343,550 ลานหยวน (ประมาณ 54,190 ลาน
ดอลลารสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นรอยละ 3.8 จากปที่แลว โดยมีจุดเดนการดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ
ดังนี้
ภาพรวมการดึงดูดการลงทุนจากตางชาติของทั้งประเทศยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในเดือน
มกราคม – พฤษภาคม มีบริษัทตางชาติที่มาลงทุนจัดตั้งบริษัทใหมในประเทศจีนจํานวน 10,871 ราย
เพิ่มขึ้นรอยละ 13.5 จากชวงเวลาเดียวกันของปที่แลว มีมูลคาเงินลงทุนจากตางประเทศที่ใชไดจริง
343,550 ลานหยวน (ประมาณ 54,190 ลานดอลลารสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นรอยละ 3.8 จากปที่แลว ทั้งนี้
เฉพาะเดือนพฤษภาคมมีบริษัทตางชาติมาลงทุนจัดตั้งบริษัทใหมในจีนจํานวน 2,573 ราย เพิ่มขึ้นจาก
ปที่แลวรอยละ 43.6 มีมูลคาเงินลงทุนจากตางประเทศที่ใชไดจริง 56,770 ลานหยวน (ประมาณ
8,890 ลานดอลลารสหรัฐฯ) ลดลงรอยละ 1 จากชวงเวลาเดียวกันของปที่แลว
การลงทุนจากตางชาติในกิจการดานการบริการเทคโนโลยีขั้นสูงและการผลิตเทคโนโลยี
ขั้นสูงเพิ่มมากขึ้น ในเดือนมกราคม – พฤษภาคม มูลคาการลงทุนจริงจากตางชาติในกิจการดาน
การบริการเปนจํานวนเงิน 241,800 ลานหยวน (ประมาณ 38,220 ลานดอลลารสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้น
ร อ ยละ 7 จากป ที่ แ ล ว คิ ด เป น สั ด ส ว นร อ ยละ 70.4 ของปริ ม าณรวมทั้ ง ประเทศ ในจํ า นวนนั้ น
ธุรกิจดานการบริการจัดจําหนาย (Distribution Services) เพิ่มขึ้นรอยละ 212.4 และการบริการดาน
การขนสง เพิ่มขึ้นรอยละ 76 ขณะเดียวกัน กิจการการบริการเทคโนโลยีขั้นสูงมีมูลคาการลงทุนจริง
จากตางชาติ 40,380 ลานหยวน (ประมาณ 6,370 ลานดอลลารสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นรอยละ 94.7 จากป
กอนหนา โดยการลงทุ นในด านการบริก ารเทคโนโลยีส ารสนเทศ การบริการดานดิจิทัล (Digital
Content) และการบริการดานการวิจัยและออกแบบมีการเติบโตอยางมาก มีมูลคาการลงทุนจริง
เพิ่มขึ้นจากปที่แลวสูงถึงรอยละ 238.3 รอยละ 88 และรอยละ 33.9 ตามลําดับ
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ดานอุตสาหกรรมการผลิต มีมูลคาการลงทุนจริงจากตางชาติในเดือนมกราคม – พฤษภาคม
เป น จํ า นวนเงิ น 98,860 ล า นหยวน (ประมาณ 15,520 ล า นดอลลาร ส หรั ฐ ฯ) ลดลงจากป ที่ แ ล ว
รอยละ 3.2 คิดเปนสัดสวนรอยละ 28.8 ของปริมาณรวมทั้งประเทศ ในจํานวนนั้น อุตสาหกรรม
ก า ร ผ ลิ ต เ ท ค โ น โ ล ยี ขั้ น สู ง มี มู ล ค า ก า ร ล ง ทุ น จ ริ ง จ า ก ต า ง ช า ติ 25,880 ล า น ห ย ว น
(ประมาณ 4,060 ล า นดอลลาร ส หรั ฐ ฯ) เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 2.3 เมื่ อ เที ย บกั บ ป ที่ แ ล ว อุ ต สาหกรรม
การผลิตยา และอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณเครื่องมือทางการแพทย มีมูลคาการลงทุนจริงจาก
ตางชาติเพิ่มขึ้นรอยละ 111.6 และรอยละ 47.4 ตามลําดับ
เดือนมกราคม – พฤษภาคม มูลคาการลงทุนจากตางประเทศที่ใชไดจริงจาก 10 อันดับ
ประเทศแรกที่มาลงทุนในประเทศจีน มีมูลคา 51,220 ลานดอลลารสหรัฐฯ คิดเปนรอยละ 94.5 ของ
มูลคาการลงทุนจริงจากตางชาติของทั้งประเทศ เพิ่มขึ้นรอยละ 1.3 จากปที่แลว โดยเปนการลงทุน
จากประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นรอยละ 140.2 ประเทศอังกฤษเพิ่มขึ้นรอยละ 110 และ ประเทศ
เยอรมันเพิ่มขึ้นรอยละ 20.6 ขณะเดียวกันการลงทุนจากกลุมประเทศอาเซียนในประเทศจีน มีมูลคา
การลงทุนจริง 2,980 ลานดอลลารสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปที่แลวรอยละ 13.3 และมีมูลคาการลงทุนจริง
จากสหภาพยุโรป 28 ประเทศ เปนจํานวนเงิน 4,120 ลานดอลลารสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 24.5 จากป
ที่แลว และมีการลงทุนจากประเทศที่เกี่ยวของกับนโยบาย “The Belt and Road” เปนมูลคา 3,050
ลานดอลลารสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 1.3 จากปที่แลว
ทั้งนี้ พื้นที่ทางภาคตะวันตกของจีนมีการดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศเพิ่มสูงขึ้นมาก
ในขณะที่การดึงดูดการลงทุนในพื้นที่ทางภาคตะวันออกยังคงมีความสม่ําเสมออยางตอเนื่อง ในเดือน
มกราคม – พฤษภาคม พื้นที่ภาคตะวันตกมีมูลคาการลงทุนจริงจากตางชาติ 26,250 ลานหยวน
(ประมาณ 4,100 ลานดอลลารสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นรอยละ 31.2 จากปที่แลว โดยมีอัตราการเจริญเติบโต
เพิ่ม ขึ้ นมากกว าพื้ น ที่อื่น ๆ ของประเทศจี น พื้ นที่ภ าคกลางมี สัญ ญาการลงทุน จากต างชาติ มู ล ค า
73,970 ลานหยวน (ประมาณ 11,350 ลานดอลลารสหรัฐฯ) พื้นที่ภาคตะวันตกมีสัญญาการลงทุนจาก
ตางชาติมูลคา 49,060 ลานหยวน (ประมาณ 7,580 ลานดอลลารสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นจากปกอนหนารอย
ละ 15.2 และรอยละ 26.5 ตามลําดับ และพื้นที่ภาคตะวันออกมีมูลคาการลงทุนจริงจากตางชาติ
297,120 ลานหยวน (ประมาณ 46,910 ลานดอลลารสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นรอยละ 4.7 จากปกอนหนา
นอกจากนี้ มูลคาการลงทุนจริงจากตางประเทศ โดยวิธีการควบรวบกิจการก็มีมูลคาเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง ในเดือนมกราคม – พฤษภาคม มีบริษัทตางชาติที่ลงทุนในประเทศจีนโดยวิธีการควบ
รวมกิ จ การจํ า นวน 544 ราย มี มู ล ค า การลงทุ น ที่ ใ ช ไ ด จ ริ ง เป น จํ า นวนเงิ น 71,770 ล า นหยวน
(ประมาณ 11,110 ลานดอลลารสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นจากปที่แลวรอยละ 3.2 และรอยละ 19.9 ตามลําดับ
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บทที่ 7 วิเคราะหและบทสรุป
7.1 ประเทศจีนกับนโยบายคุณภาพควบคูกับประสิทธิภาพ
ป ญ หา FDI (Foreign Direct Investment) ของจี น คื อ การดึ ง เงิ น ทุ น ต า งชาติ แ ละ
การควบคุมการดึงเงินทุนตางชาติของภาครัฐระดับทองถิ่นบางแหงซึ่งยังตกอยูในวังวนแหงการแขงขัน
ที่ ไ ม คํ า นึ ง ถึ ง ต น ทุ น และใช น โยบายส ง เสริ ม การลงทุ น โดยเป ด เขตพั ฒ นาพิ เ ศษระดั บ ท อ งถิ่ น
อย า งพร่ํ า เพรื่ อ อี ก ทั้ ง อนุ ญ าตให ใ ช ที่ ดิ น อย า งฟุม เฟ อ ย โครงการที่ ดํ า เนิ น การโดย FDI บางแห ง
สิ้ น เปลื อ งทรั พ ยากรเป น อย า งมาก และก อ ให เ กิ ด ป ญ หามลพิ ษ ต อ สิ่ ง แวดล อ มอย า งรุ น แรง
ในอดีตที่ผานมาการดําเนินงาน FDI ของภาครัฐระดับทองถิ่นบางแหง ตลอดจนฝายบริหารขององคกร
รัฐ เหลานั้น มีก ารเบี่ ยงเบนไปในทางที่ ใ ห ความสําคัญ แก “ผลงาน FDI” ที่เนนแตการดึงทุนจาก
ต า งชาติ เ ป น สํ า คั ญ โดยไม คํ า นึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพ ซึ่ ง มั ก จะดึ ง เอาธุ ร กิ จ ที่ มี ลั ก ษณะใช แ รงงานมาก
สิ้นเปลืองทรัพยากรและสรางมลพิษแกสิ่งแวดลอมเขาสูทองถิ่นของตน ทําใหจีนตองสูญเสียทรัพยากร
มหาศาล และระบบนิ เ วศน ถู ก ทํ า ลายอย า งรุ น แรง ทั้ ง นี้ ทํ า ให ค วามยั่ ง ยื น ด า นยุ ท ธศาสตร FDI
ถู ก บั่ น ทอนลงเป น อย า งมาก นอกจากรู ป แบบการดึ ง ดู ด การลงทุ น ของรั ฐ บาลท อ งถิ่ น
อยางขาดเปาหมายและไรความรับผิดชอบตอสวนรวมแลว การดําเนินงาน FDI ที่ดําเนินการโดย
องค ก รในระดั บ ต า งๆ ที่ ซ้ํ า ซ อ นกั น ขาดการรวมศู น ย ด า นทรั พ ยากรบุ ค คลและทรั พ ย สิ น ทํ า ให
การดําเนินงานของทองถิ่นบางแหงเปนไปในลักษณะกระจัดกระจาย สับสนและไรประสิทธิภาพ
บางแหงมีการกันที่ดินแปลงใหญไวโดยมิไดใชประโยชน ทําใหที่ดินตกอยูในสภาพรกรางวางเปลาเปน
เวลานาน บางแหงทํางานดวยการใชกลลวงตางๆ นานา เพียงเพื่อให FDI เขาเปา ทําใหงาน FDI
เบี่ยงเบนไปในทางปลุกปนและอาจนําไปสูภาวะฟองสบูแตก ฝายบริหารทองถิ่นบางแหงไมมีวิสัยทัศน
ดาน FDI ที่ชัดเจน และมุงแตงานเฉพาะหนาโดยหวังผลในระยะสั้น เพื่อดึงทุนจากตางประเทศโดย
ขาดการแยกแยะความสําคัญมากนอยของแตละกรณี จึงสงผลใหเศรษฐกิจเกิดความเสียหายอยาง
รายแรง
เนื่ อ งจากในอดี ต การพั ฒ นาประเทศของจี น ยั ง ขาดแคลนเงิ น ทุ น เป น อย า งมาก จึ ง มี
ความจําเปนที่จะตองอาศัยแรงสนับสนุนจาก FDI แตปจจุบันสถานการณไดเปลี่ยนไป สังคมปจจุบัน
ตองการสรางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมที่พึ่งพาตนเองและสรางประเทศดวยการประหยัดพลังงาน
นโยบาย FDI ของจีนจึงไดเปลี่ยนจากการเนนปริมาณมาสูการเนนคุณภาพและประสิทธิภาพ จีนมิอาจ
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มุงหวังเพื่อใหมีการเจริญเติบโตโดยไมคํานึงถึงประสิทธิภาพ มีแตปริมาณโดยไมคํานึงถึงคุณภาพ
หรือเห็นแตเหตุการณเฉพาะหนาโดยไมคํานึงถึงอนาคต
7.2 ประเทศจีนกับการปรับปรุงการรับเทคโนโลยีจากตางประเทศใหเขาสูแนวทางที่ถูกตอง
จากการดําเนินนโยบาย “ตลาดแลกเทคโนโลยี” อันยาวนาน เห็นไดวา เจตนาหนึ่งของ
การใชเงินทุนจากตางประเทศก็เพื่อที่จะไดรับการถายทอดเทคโนโลยีที่กาวหนา แตจากการวิจัยพบวา
เทคโนโลยีที่มาพรอมกับ FDI นั้น สวนใหญเปนเทคโนโลยีที่ลาสมัยหรือกําลังจะลาสมัย การมีคา FDI
สู ง มิ ไ ด ช ว ยทํ า ให ก ารสร า งเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมใหม ข องจี น เกิ ด การพั ฒ นาในสาระสํ า คั ญ
ตรงกันขาม เทคโนโลยีจากตางประเทศจํานวนมากที่มาพรอมกับ FDI กลับมีผลกระทบตอเทคโนโลยี
ดั้งเดิมของจีน เนื่องจากทําใหเทคโนโลยีดั้งเดิมของจีนถูก “บอนเซาะและลมสลายลง” หากมองจาก
มิติทางธุรกิจและการคาแลว ผลิตภัณฑที่มาพรอมกับเทคโนโลยีที่กาวหนาจากตางประเทศ แทจริง
แลวเปนการทําลายผลิตภัณฑที่ผลิตโดยเทคโนโลยีดั้งเดิมของจีน ทายที่สุดกลายเปนวาถาจีนคิดจะ
แขงขันกับบริษัทขามชาติจะตองซื้อเทคโนโลยีจากตางชาติเรื่อยไปไมรูจบ การสรางนวัตกรรมใหมของ
จีนจะไมมีทางบรรลุเปาหมายได มิหนําซ้ําเทคโนโลยีที่นําเขาก็หาใชวาจะกาวหนาเสมอไป สิ่งที่จะ
ตามมาก็คือตลาดในประเทศจีนถูกครอบครองโดยทุนตางชาติ ซึ่งเห็นไดจากตัวอยางของเมืองเซินเจิ้น
ตั้งแตตนทศวรรษที่ ค.ศ.1980 ถึง ค.ศ. 1990 FDI ของเซินเจิ้น สวนใหญมาจากฮองกง ไตหวัน ซึ่งอยู
ในพื้นที่ใกลเคียง และเปนการลงทุนขนาดกลางและขนาดยอมจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ถึงแมการลงทุนจากบริษัทในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และประเทศในยุโรปตะวันตก ก็เปนการลงทุนใน
โครงการขนาดกลางและขนาดเล็กเปนสวนใหญ โดยทั่วไปการลงทุนจะกระจุกตัวอยูในธุรกิจที่ใช
แรงงานมาก เชน ธุรกิจสิ่งทอ เสื้อผาสําเร็จรูป ของเลนเด็ก และผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาระดับต่ํา สวน
ธุรกิจที่มีระดับเทคโนโลยีสูงกลับมีสัดสวนของการลงทุนคอนขางต่ํา หากพิจารณาโดยสภาพรวม
ระดับเทคโนโลยีของวิสาหกิจเหลานั้นมิไดสูงกวาระดับของรัฐวิสาหกิจจีนแตอยางไร
อยางไรก็ตาม แมวาการสงออกเทคโนโลยี ตาม FDI จะประสบความสําเร็จหรือไม ยังมิอาจ
สรุปไดอยางแนชัด แตมีเสียงจากประชาชนจีนจํานวนมากกําลังเรียกรองใหปรับเปลี่ยนแนวนโยบาย
FDI เพื่อให “วงจรแหงการสงออกเทคโนโลยี” ที่มาพรอมกับการลงทุนจากตางชาติสามารถปรับเขาสู
แนวทางที่ถูกตอง ประเทศจีนคาดหวังในการยกระดับเทคโนโลยีจากการนําเขาเทคโนโลยีที่มาพรอม
กับการลงทุนของชาวตางชาติ แตหาไดประสบความสําเร็จดังที่คาดหวังไม หากพิจารณาการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศญี่ปุนและประเทศเกาหลีใต จะพบวา แมการกาวกระโดดของเศรษฐกิจญี่ปุน
และเศรษฐกิ จ เกาหลี ใ ต ใ นอดี ต จะตั้ ง อยู บ นพื้ น ฐานของการนํ า เข า เทคโนโลยี จ ากต า งประเทศ
แตประเทศญี่ปุนและประเทศกาหลีใตมิไดนําเขาทุนตางชาติและเทคโนโลยีในลักษณะที่ผูกติดกัน
หากแตตั้งอยูบนพื้นฐานที่ยังคงเงินทุนภายในประเทศ โดยวิสาหกิจภายในประเทศจะนําเขาและศึกษา
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เทคโนโลยีที่ตองการจากตางประเทศเปนกรณีๆ ไป การที่จะบรรลุเปาหมายในการเชื่อมโยงเทคโนโลยี
จากตางประเทศเขากับเงินทุนภายในประเทศนั้น โดยการรับเทคโนโลยีพรอมกับการสรางนวัตกรรม
ใหมของตนเองดวย กระบวนการนําเขาเชนนี้ จึงจะเปนกระบวนการที่ทําใหโครงการลงทุนภายใน
ประเทศสามารถยกระดับเทคโนโลยีขึ้นเรื่อยๆ และเปนกระบวนการเสริมสรางชื่อเสียงผลิตภัณฑ
ภายใตเครื่องหมายการคาของประเทศอีกดวย ที่ผานมาประเทศญี่ปุนและประเทศเกาหลีใตตางมี
ผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาของตนเองในธุรกิจผลิตรถยนต กรณีศึกษาสามารถพิสูจนเรื่องนี้ได
เปนอยางดีวาการสงออกเทคโนโลยีของบริษัทขามชาติ สวนใหญบรรลุผลไดโดยวิธีการดังนี้
(1) บริษัททองถิ่นไดรับเทคโนโลยีจากตางประเทศโดยอาศัยความสัมพันธที่มีกับ
บริษัทขามชาติ
(2) บรรลุผลโดยผานกระบวนการเคลื่อนยายของทรัพยากรมนุษย
(3) บรรลุผลโดยผานการถายทอดและเลียนแบบ
ดังนั้น ประเทศจีนจะตองรับเอาเทคโนโลยีจากตางประเทศมาเพื่อการสงออกเทคโนโลยีดวย
การเสริมสรางศักยภาพการถายทอดเทคโนโลยีแกวิสาหกิจภายในประเทศ โดยสงเสริมใหบริษัท
ขามชาติมาจัดตั้งสถาบันวิจัยในจีน ตลอดจนเสริมสรางความรวมมือทางธุรกิจที่ครบวงจรระหวาง
วิสาหกิจภายในประเทศกับบริษัทขามชาติ
7.3 ประเทศจีนกับการสรางสิ่งแวดลอมทางกฎหมายทีด่ ี
ประเทศจีนมีปจจัยสําคัญในการดึงดูดเงินทุนตางชาติสองอันดับแรก คือ การผลิตตนทุนต่ํา
และศักยภาพดานการตลาด นอกจากนี้ยังมีดานสิ่งแวดลอมการลงทุนโดยรวม ในระยะไมกี่ปที่ผาน
ชาวตางชาติเริ่มเปลี่ยนการใหความสนใจนโยบายสงเสริมการลงทุนที่ไดรับสิทธิพิเศษเปนการให
ความสนใจการปฏิบัติทางกฎหมาย ความโนมเอียงทางธุรกิจที่ใหการสงเสริมมาตรฐานทางเทคนิค
การเสริ ม สร า งระบบกฎหมายให ค วามสมบู ร ณ การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถและการยกระดั บ ของ
การบังคับใชทางกฎหมาย การปฏิรูประบบบริหารจัดการ ตลอดจนการเรงการสรางระบบใหมและ
ระบบการทํางานใหม ฯลฯ ในขณะที่การเคลื่อนไหวของทุนระหวางประเทศมีแนวโนมที่จะเปนไป
ในทางที่มีเหตุผลมากขึ้น ดานหนึ่งประเทศจีนควรที่จะเสริมสรางระบบกฎหมายดานการดึงดูดเงินทุน
ตางชาติใหมีความสมบูรณคงดานความมั่นคง ความยั่งยืน การคาดการณลวงหนาได และสามารถ
นําไปสูการปฏิบัติไดของนโยบายและกฎหมายการลงทุนของชาวตางชาติ ประเทศจีนจะตองพยายาม
สรางสิ่งแวดลอมทางกฎหมายและสิ่งแวดลอมทางนโยบายที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความมั่นคง
โปรงใส และคาดการณลวงหนาได เพื่อเอื้อตอการลงทุนของนักลงทุนตางชาติ อีกดานหนึ่ง จีนจะตอง
เสริมสรางจิตสํานึกในการบังคับใชกฎหมาย การดําเนินการที่เปนไปอยางเปดเผย เปนธรรมและ
โปรงใส ยึดมั่นในการสรางรัฐบาลที่บริหารประเทศตามหลักธรรมาภิบาล เนนภาคการปฏิบัติและ
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ดํ า เนิ น งานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ สร า งสิ่ ง แวดล อ มการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายที่ ดี แ ก นั ก ลงทุ น
ชาวตางชาติ ดําเนินแนวนโยบาย “กฎหมายนําหนาการลงทุน” กลาวคือ ควรที่จะถือแนวทางเรงสราง
ระบบกฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจการตลาดและปรับปรุงกฎหมายวาดวยการลงทุนของชาวตางชาติ
เพื่อใหมีความเชื่อมั่นวางใจในการบังคับใชกฎหมายมากขึ้น ซึ่งถือเปนหนาที่สําคัญเฉพาะหนาของ
การดําเนินงานดานการใชเงินทุนตางชาติใหเปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจหลังจากประเทศจีน
เขาเปนสมาชิก WTO แลว มีรูปแบบการลงทุนใหม เชน การควบรวมกิจการและการเขาถือหุนใน
บริษัทตาง ๆ ของบริษัทขามชาติกลายเปนรูปแบบการลงทุนสําคัญของนักลงทุนตางชาติ เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณที่มีการควบรวมกิจการอันเปนการเคลื่อนไหวดานเงินทุนตางประเทศครั้ง
สําคัญนี้ จึงมีความจําเปนที่จะตองตรากฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของตางๆ ออกบังคับใชโดยเร็ว
เพื่อรองรับแนวโนมการเคลื่อนไหวของทุนระหวางประเทศ ทั้งนี้มิเพียงแตมีความสําคัญตอการขยาย
ขนาดการดึ ง ดู ด เงิ น ทุ น ต า งชาติ แ ละยกระดั บ การดึ ง ทุ น ต า งชาติ ใ นศตวรรษใหม นี้ เ ท า นั้ น
การมีสภาพแวดลอมทางกฎหมายที่ดีจึงเปนวิธีการสําคัญที่สุดอยางหนึ่งของการปฏิรูปโครงสราง
รัฐวิสาหกิจอีกดวย
ขณะเดี ย วกั น ประเทศจี น ควรที่ จ ะเร ง สร า งระบบป อ งกั น ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จาก
การควบรวมกิจการของทุนตางชาติ นอกจากจะตองเรงการบังคับใชกฎหมายวาดวยการปองกัน
การผูกขาด กฎหมายวาดวยการตอตานการแขงขันที่ไมเปนธรรม รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวของ และ
ปรั บ ปรุ ง ใหมี ค วามสมบู ร ณ แ ล ว ยั ง จะต อ งสร า งระบบและมาตรฐานการประเมิน พฤติ ก รรมของ
การควบรวมกิจการ มีผลกระทบตอความมั่นคงของธุรกิจและความมั่นคงของชาติ ผลที่จะกอใหเกิด
ภาวการณ ผู ก ขาดทางตลาดและผลกระทบต อ นโยบายยกระดั บ โครงสร า งภาคธุ ร กิ จ ตลอดจน
ผลกระทบตอการรั่วไหลของสินทรัพยที่ถือกรรมสิทธิ์โดยรัฐอันเนื่องจากการผูกขาดของทุนตางชาติ
7.4 ประเทศจีนตองสรางมาตรฐานการแขงขันทีเ่ ปนธรรมระหวางบริษทั ทุนจีนกับบริษัททุน
ตางชาติ
ในอดีตที่ผานมา นโยบายสงเสริมการลงทุนของจีนสวนใหญจะใชบังคับนักลงทุนตางชาติ ซึ่ง
ไมอาจบังคับใชกับนักลงทุนภายในประเทศ ซึ่งกอใหเกิดความไมเทาเทียมกันระหวางวิสาหกิจทุนจีน
และวิสาหกิจทุนตางชาติ ทําใหเกิดการบิดเบือนของระบบกลไกทางตลาด ผลจากมาตรการสงเสริม
การลงทุนดังกลาว ทําใหเกิด “วิสาหกิจทุนตางชาติเทียม” ขึ้น กลาวคือ บริษัททุนจีนบางแหงไดไป
จดทะเบียนเปนบริษัทตางชาติในตางประเทศแลวใชชื่อบริษัทตางชาติกลับเขามาลงทุนในประเทศจีน
พฤติกรรมเชนนี้ทําใหเกิดสองมาตรฐานที่ซอนกันอยู คือ ความไมเทาเทียมกันระหวางวิสาหกิจทุนจีน
กับวิสาหกิจทุนตางชาติ สองมาตรฐานอีกอันคือ ความไมเทาเทียมกันระหวางวิสาหกิจทุนจีนกับ
วิสาหกิจทุนตางชาติเทียม เมื่อวิสาหกิจจีนไดรับสิทธิประโยชนเทาเทียมกับวิสาหกิจตางชาติแลว ซึ่งจะ
ทําใหวิสาหกิจทองถิ่นมีโอกาสเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันมากขึ้นและสามารถแขงขันอยางเปน
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ธรรมระหวางวิสาหกิจจีนกับวิสาหกิจตางชาติในที่สุด ดังนั้นประเทศจีนจึงควรปรับแนวนโยบายให
เอื้อตอการลงทุนของบริษัทจีนและบริษัท ตางชาติบนพื้นฐานที่เสมอภาคและปฏิบัติเทาเทียมกัน
ทั้งดานการอนุญาตใหเขาสูตลาด สิทธิพิเศษดานภาษี และเงื่อนไขการระดมทุน
ขณะเดียวกัน ภาคธุรกิจภายในประเทศที่อยูในภาวการณผูกขาดอันเปนผลมาจากระบบ
เศรษฐกิจวางแผน เนื่องจากมิไดมีคูแขงเปนเวลานานจึงขาดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ดวยเหตุนี้
ภาคธุรกิจเหลานี้ควรที่จะเปดเสรีใหกับบริษัททุนภายในประเทศกอนที่จะเปดเสรีใหบริษัทตางชาติ
ประเทศจี น ควรที่ จ ะนํ า ภาคธุ ร กิ จ ที่ มี ลั ก ษณะผู ก ขาดสู ง โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ไ ม มี
ความสามารถในการแขงขันเขาสูตลาดหลักทรัพยโดยเร็ว พรอมทั้งกําหนดกฎหมาย กฎระเบียบวา
ด ว ยการคุ ม ครองการแข ง ขั น เพื่ อ เสริ ม สร า งขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ของวิ ส าหกิ จ
ภายในประเทศ เมื่อองคกรธุรกิจแข็งแกรงขึ้นจากการแขงขัน ก็จะสามารถรับมือกับความกดดันที่มา
พรอมกับการเปดประเทศอยางกวางขวางไดดีขึ้น อีกทั้งสามารถใชโอกาสการเปดประเทศใหเปน
ประโยชนได ยางเต็มที่ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการเสริมสรางประสิทธิภาพดานการตลาด รวมทั้ง
สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของทุนชาติใหมีความแข็งแกรง
ยิ่งขึ้น ดังนั้น การนําเขาทุนจากตางประเทศนอกจากจะตองคํานึงถึงสิทธิประโยชนอันพึงไดรับที่
เทาเทียมกันของรัฐวิสาหกิจทองถิ่นของจีนแลวยังจะตองระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากการสูญเสีย
ทรัพยากรของประเทศอันเนื่องมาจากการ “รูเห็นเปนใจกัน” ระหวางบริษัททุนตางชาติกับรัฐวิสาหกิจ
ดวย อีกทั้งจะตองปองกันภาวการณควบรวมกิจการของทุนตางชาติที่คุกคามความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ของชาติดวย
แมวาประเทศจีนจะมีความไดเปรียบดานการดึงดูดเงินทุนตางชาติ แตมีประเด็นที่มิอาจ
มองขามไดคือ การดึงดูดเงินทุนตางชาติยอมกอใหเกิดความสูญเสียทรัพยากรอันมหาศาลที่ไมอาจ
ทดแทนดวยการนําเขาหรือกลับมามีใหมได หากไมตระหนักถึงประเด็นนี้ ยุทธศาสตรการดึงดูดเงินทุน
ตางชาติของประเทศจีนยอมมิใชยุทธศาสตรแหงชาติที่ยั่งยืน จีนจึงควรที่จะใชรูปแบบการพัฒนา
เศรษฐกิจเชิงบูรณาการดวยวิสัยทัศนการพัฒนาแบบใหม โดยเนนความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชาติ
และเสริมสรางศักยภาพในการสรางสรรคสิ่งใหมๆ พรอมทั้งกระจายอํานาจในการนําเขาทุนจาก
ตา งชาติ ลดขั้ นตอนในการตรวจสอบและอนุ มัติ เ พื่อ เสริ ม สร างสิ่ง แวดล อ มการลงทุน โดยเฉพาะ
สิ่งแวดลอมดานเทคโนโลยีใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
7.5 การลงทุนจากตางประเทศที่เหมาะสมกับประเทศจีนในศตวรรษที่ 21
ยุครุงเรืองแหงการดึงดูดเงินทุนตางชาติของประเทศจีนกําลังจะผานพนไป เกิดจากสาเหตุ
หลายประการ ดังนี้
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ประการแรก การเปลี่ยนแปลงของความไดเปรียบทางตนทุนของประเทศจีน เนื่องจากไมกี่
ปที่ผานมา ทองถิ่นตางๆ ของจีนเริ่มมีการปรับขึ้นคาจางต่ําสุดใหแกพนักงานในวิสาหกิจตลอดมา
ประการที่ ส อง การปรับนโยบายและมาตรการการส งเสริม การลงทุ นของชาวตางชาติ
เนื่องจากประเทศจีนกําลังพิจารณาที่จะปรับความไดเปรียบทางนโยบายดานการแขงขันที่ทุนตางชาติ
มีตอวิสาหกิจทองถิ่นลดนอยลงเปนลําดับ
ประการที่สาม นโยบายสงเสริมการลงทุนในประเทศญี่ปุน ไทย เวียดนาม อินเดีย บราซิล
และรัสเซีย ไดใหสิทธิพิเศษและมีการพัฒนาสภาพแวดลอมการลงทุนที่ดีขึ้น จึงทําใหเงินทุนที่หลั่งไหล
เขาสูประเทศจีนถูกกระจายไปสูประเทศดังกลาวเปนอยางมาก
ประเทศจีน กําลังเผชิญ กับ การแขงขัน ทางสากลอยา งรุ นแรง ประเทศมากมายตั้งแต
ประเทศอินเดีย บราซิลและรัสเซีย ซึ่งเปนประเทศที่มีความอุดมสมบูรณทางทรัพยากร ตลอดจนถึง
ประเทศเวียดนามและอินโดนีเซีย ซึ่งเปนประเทศกําลังพัฒนาและลาหลังกวาจีน ก็กําลังอยูในระหวาง
การปรับนโยบายเศรษฐกิจภายในประเทศ ทั้งยังมีการเปดเขตเศรษฐกิจพิเศษ เขตพัฒนาเทคโนโลยี
เขตอุตสาหกรรมสินคาทัณฑบน และใชนโยบายดึงดูดเงินทุนตางชาติโดยใหสิทธิพิเศษในการลงทุน
มากขึ้นเชนกัน แมวาในอดีตประเทศจีนจัดเปนประเทศอันดับแรกที่นักลงทุนตางชาติเลือกลงทุนก็ตาม
แตความไดเปรียบของประเทศจีนกําลังจะถูกประเทศคูแขงเขาแทนที่ อันเนื่องจากผูลงทุนมีทางเลือก
ในการลงทุนที่มากขึ้นนั่นเอง
ภาวการณหยุดชะงักกระทั่งเสื่อมถอยของ FDI ตองถือวาเปนปรากฏการณที่ปกติ ซึ่งมิใช
เรื่องเลวรายเสมอไปสําหรับประเทศจีน ที่วาปกตินั้น เนื่องสภาพตนทุนจากคาแรงที่สูงขึ้นของจีนใน
หลายปที่ผานมาและตนทุนของทรัพยากร รวมถึงตนทุนทางสิ่งแวดลอมที่สูงขึ้น เปนผลสืบเนื่องมาจาก
การยกระดับของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการยกระดับของจิตสํานึกที่เรียกรองสิทธิดานการ
คุมครองแรงงาน รวมทั้งการยกระดับของทัศนคติเกี่ยวกับการคุมครองสิ่งแวดลอม ไดแก ทรัพยากร
ดิน น้ํา อากาศ และพลังงาน ซึ่งทรัพยากรเหลานี้ไมสามารถสนองความตองการไดอยางไมมีวันสิ้นสุด
ดังนั้นจึงควรคํานึงถึงความเคารพที่พึงมีตอมนุษย ความเคารพที่พึงมีตอธรรมชาติอันยิ่งใหญและความ
รับผิดชอบที่พึงมีตอชนรุนหลัง การพัฒนาเศรษฐกิจที่แปรทรัพยากรเปนเงินทุน ยอมเปนเสนทางที่ไม
อาจเดินตอไปได ถาสถานการณดังกลาวจะทําใหโรงงานที่ปลอยมลภาวะตางๆ หมดไปจากประเทศจีน
ก็นาจะถือวาเปนสิ่งที่นายินดีอยางยิ่ง อยางไรก็ตามการหยุดชะงักกระทั่งเสื่อมถอยลงของบทบาท FDI
ก็มีประโยชนตอประเทศจีนหลายดานเชนกัน
ประการแรก ถาพิจารณาในดานการลงทุน การที่ประเทศจีนรับบทบาทเปนโรงงานโลกจะ
ทําใหประเทศจีนอยูในสภาพเกินดุลการคาอยางมหาศาล มีเงินตราตางประเทศหลั่งไหลเขาสูจีนมาก
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ขึ้นอยางตอเนื่องทําใหธนาคารกลางตองเพิ่มปริมาณเงินตราภายในประเทศใหสอดคลองกับมูลคาที่
เพิ่มขึ้น รัฐบาลจีนไดใชมาตรการตางๆ เพื่อควบคุมการปลอยสินเชื่อของธนาคารอยางเขมงวด รวมถึง
จํากัดการลงทุนทั้งในโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานและโครงการกอสรางโรงงานอุตสาหกรรมใหม
แตการเพิ่ มปริ มาณเงินตราจะสงผลใหเศรษฐกิจและการลงทุนที่มีภาวะรอนแรงอยูแลวทวีค วาม
รอนแรงยิ่งขึ้น
ประการที่สอง โดยทั่วไป FDI จะมุงสูภาคการลงทุนและพื้นที่การลงทุนที่ใหผลตอบแทน
กําไรในอัตราสูง เพราะฉะนั้น FDI จึงมีสวนทําใหเกิดความไมสมดุลของการลงทุนระหวางภาคธุรกิจ
และความไมสมดุลระหวางภูมิภาคเปนอยางมาก รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรที่ไมเปนธรรมระหวาง
ภาคธุรกิจหนึ่งกับภาคธุรกิจอืน่ ระหวางภูมิภาคหนึ่งกับภูมิภาคอื่น และระหวางเขตเมืองกับเขตชนบท
อีกทั้งสงผลเสียตอการพัฒนาเศรษฐกิจจีนอีกดวย
ปญหาเหลานี้ ประเทศจีนไดรับบทเรียนมาแลวหลายครั้ง เนื่องจากทองถิ่นตางๆ ไดออก
นโยบายเชิญชวนชาวตางชาติมาลงทุนโดยเอื้อประโยชนมากเกินไปและใหสิทธิพิเศษแกการลงทุนของ
ชาวตางชาติมากกวาที่ปฏิบัติกับคนในชาติ โดยเฉพาะกรณีที่หนวยราชการทองถิ่นตางๆปฏิบัติกับ
วิสาหกิจตางชาติขนาดใหญ จึงมักมีการลดเงื่อนไขบังคับเกี่ยวกับการใชที่ดินและมีการลดหยอนหรือ
ยกเวนภาษีทองถิ่นขนานใหญ จึงเปนผลใหวิสาหกิจตางชาติขนาดใหญเหลานั้นไดเขามาครอบครอง
ทรัพยากรจํานวนมาก ปญหาสําคัญยิ่งกวานั้นคือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของทุนทองถิ่น
ทุนเอกชนและทุนชาติตองเผชิญกับภาวะแวดลอมการแขงขันที่ไมเปนธรรม กระทั่งนําไปสูการสูญเสีย
ความสมดุลของภาวะแวดลอมทางธุรกิจในภูมิภาค อาจกลาวไดวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ของประเทศจี นที่ดํารงและเติบโตขึ้นในวงจรการคาเปนพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศจี น
โดยแทจริง ภาวะพึ่งพาการลงทุนจากภายนอกที่ขาดสตินอกจากจะขัดขวางการเติบโตของวิสาหกิจ
ภาคเอกชนแลว ยังสงผลตอคุณภาพการลงทุนของผูลงทุนชาวตางชาติเองอีกดวย โดยขอเท็จจริงใน
ขณะที่ผูลงทุนชาวตางชาติไดกําไรในอัตราสูงผิดปกติอยางงายดาย แตประเทศจีนไมอาจคาดหวังไดวา
พวกเขาจะถายทอดเทคโนโลยี ทักษะการบริหารจัดการ รวมทั้งอบรมบุคลากรใหแกจีนตามที่จีน
ตองการ
ประเทศจี น ในป จ จุ บั น นั บ วั น จะมี ช า งวิ ช าชี พ ที่ มี ค วามชํ า นาญมากขึ้ น มี วิ ศ วกรที่ มี
ความสามารถมากขึ้น มีผูบริโภคที่พิถีพิถันในการเลือกใชสินคามากขึ้น รวมทั้งมีวิสาหกิจทองถิ่นที่
เขมแข็งขึ้น หากวิสาหกิจตางชาติคาดหวังจะแสวงหาผลกําไรในฐานที่มั่นเศรษฐกิจและตลาดใน
ประเทศก็จะตองพิสูจนความสามารถพิเศษกันแลว
ในป ค.ศ. 2004 ทั่วโลกมีสถิติดานคาใชจายทางวิจัยและพัฒนาทั้งสิ้น 7.5 แสนลานดอลลาร
สหรัฐฯ คาดวาจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 1.1 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ ในป ค.ศ. 2020 ขางหนา ภาคการ
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สื่อสาร ซอฟแวรและโทรคมนาคมจะไดรับการพัฒนาที่รวดเร็วที่สุด คิดเปนสัดสวนรอยละ 30 ของ
รายจ า ยด า นการวิ จั ย และพั ฒ นาทั้ ง หมดของโลก ส ว นที่ ร องลงมาคื อ ภาคธุ ร กิ จ รถยนต
อุตสาหกรรมอวกาศ และธุรกิจบริการดานวิศวกรรม
เนื่องจากความขาดแคลนบุคลากรดานเทคนิคในยุโรปและสหรัฐอเมริกา คาดวาใน 15 ป
ขางหนานี้การโยกยายเงินลงทุนดานการวิจัยพัฒนาทั่วโลกเขาสูภูมิภาคเอเชียจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 15 เทา
กลาวคือจะพุงสูงขึ้นถึง 2.25 แสนลานดอลลารสหรัฐฯ จาก 1-1.5 หมื่นลานดอลลารสหรัฐฯ ใน
ปจจุบัน มีวิสาหกิจมากมายไปสรางฐานการวิจัยพัฒนาแหงใหมที่ประเทศจีน นับวาประเทศจีนไดควา
ตํ า แหนง ที่ 1 ของโลกได อี กครั้ ง หนึ่ งในมิติ FDI ใหม เมื่อ ถึง เวลานั้ น ประเทศจี นจะต อ งเฝ า ระวั ง
การผูกขาดที่อาจจะกอตัวขึ้นจากทีมงานเทคโนโลยีจีนของบริษัทขามชาติบนเสนทางการวิจัยพัฒนา
ของจีนโดยมิอาจมองขามได
การแขงขันทางการคาในอดีตจะแขงขันทางดานทรัพยากรธรรมชาติและเงินทุนเปนหลัก
แตปจจุบันนี้ไดพัฒนามาสูการแขงขันดานทรัพยากรบุคคลเปนสําคัญ ดังจะเห็นไดวา การประกอบ
ธุรกิจที่ไดรับความสําเร็จนั้น จะตองอาศัยรูปแบบการตลาดและการคาที่แปลกใหม การบริหารการ
จัดการที่ดี และระบบขอมูลขาวสารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนองคประกอบที่สําคัญในการ
ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันใหเหนือกวาคูแขงขันดวยกัน สิ่งเหลานี้ลวนแตเกิดขึ้นจาก
ปญญาของทรัพยากรบุคคลแทบทั้งสิ้น นอกจากนี้ทรัพยากรบุคคลและภูมิปญญาเปนสิ่งสําคัญในการ
กระตุนใหเกิดการพัฒนาสิ่งใหมๆในทางการคา ดังนั้นผลแหงภูมิปญญาเหลานี้จึงตองไดรับความ
คุมครองโดยกฎหมาย ซึ่งไดแก ทรัพยสินทางปญญานั่นเอง กฎหมายทรัพยสินทางปญญาจึงเปน
กฎหมายที่ใหความคุมครองสิทธิพิเศษของธุรกิจแฟรนไชส ในการแขงขันทางธุรกิจนั้น การแพชนะของ
ผูแขงขันขึ้นอยูกับจํานวนทรัพยสินทางปญญาวาใครมีมากนอยกวากัน ผูที่มีทรัพยสินทางปญญามาก
ยอมทําใหเกิดอํานาจและความสามารถในการแขงขันทางตลาดที่เหนือกวาคูแขงดวยกัน ดวยเหตุนี้
การทําธุรกิจแฟรนไชสยอมหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองทําความเขาใจกับทรัพยสินทางปญญา ประเทศไทย
และประเทศจีนตางก็เปนสมาชิกขององคการการคาโลก (WTO) ซึ่งมีหลักการ คือ การเปดตลาด
การไมเลือกปฏิบัติ การคาขายอยางเปดเผย เพื่อใหบรรลุการคาที่เสรี
องคการการคาโลกกอตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1996 ซึ่งนอกจากจะทําหนาที่กํากับ
การคาแบบดั้งเดิมแลว ยังทําหนาที่กํากับครอบคลุมไปถึงเรื่องมาตรฐานการลงทุน การคาที่ไมใชสินคา
(การคาบริการ) และทรัพยสินทางปญญาอีกดวย จะเห็นไดวา องคการการคาโลกไดกอกําเนิดรูปแบบ
ใหมเพิ่มเติม คือ ขอตกลงวาดวยทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวของกับการคา หรือเรียกยอวา TRIPs
นั้นเอง ขอตกลงวาดวยทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวของกับการคานั้น มีเนื้อหาครอบคลุมถึงเรื่อง
สิทธิบัตร การออกแบบดานอุตสาหกรรม เครื่องหมายการคา ความลับทางการคา วงจรรวมและลิขสิทธิ์
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ดังนั้น ในการไปทําการลงทุนธุรกิจแฟรนไชสในประเทศจีน นั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
เขาใจกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาของประเทศจีน และขอตกลงวาดวยทรัพยสินทางปญญา
ที่เกี่ยวกับการคาขององคการการคาโลกอยางถองแท
7.6 ขอเสนอแนะ
นักลงทุนไทยที่ตองการทําการคาการลงทุนในประเทศจีน จําเปนตองศึกษายุทธศาสตร
นโยบาย ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจีน รวมทั้งกฎหมายการคาการลงทุน โดยเฉพาะตองทํา
ความเขาใจระบบกฎหมาย กฎระเบียบบริหารของรัฐบาลกลางกับกฎระเบียบทองถิ่นและกฎระเบียบ
บริหารทองถิ่นของรัฐบาลทองถิ่นอยางถองแท โดยเฉพาะสิทธิประโยชนดานภาษีท่ีรัฐบาลจีนสงเสริม
การลงทุน ปจจัยดังกลาวลวนเปนสิ่งที่นักลงทุนจะตองประสบหรือเกี่ยวของในการทําธุรกิจการคา
การที่นักลงทุนตางชาติประสบปญหาดานการคาการลงทุนในประเทศจีน เนื่องจากไมไดศึกษาขอมูล
การคาการลงทุน (ไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได) การลงทุนในประเทศจีน หากลงทุนในภาคธุรกิจ
หรื อ อุ ต สาหกรรมที่ รั ฐ บาลส ง เสริ ม แล ว จะได สิ ท ธิ ป ระโยชน ต ามมาตรการส ง เสริ ม นั ก ลงทุ น จึ ง
จําเปนตองศึกษาขอกําหนดและรายการภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่รัฐบาลสงเสริมและสอดคลองกับ
ความสามารถและศักยภาพของนักลงทุน
ประเทศจี น มี พื้นที่ ที่ กว างใหญ ในแตละทองที่มีความแตกตางทางกายภาพ เศรษฐกิจ
ทรัพยากร และแรงงาน สิ่งเหลานี้ลวนเปนปจจัยที่สําคัญและมีผลตอนโยบายการลงทุนของนักลงทุน
ตางชาติ การเลือกพื้นที่ที่จะทําการคาการลงทุน จําเปนที่จะตองสอดคลองกับนโยบายพัฒนาพื้นที่
เพื่อสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศนั้น ซึ่งมีนโยบายหลักๆ ดังนี้
(1) นโยบายชายฝงตะวันออก
(2) นโยบายชายแดน
(3) นโยบายชายแมน้ํา
(4) นโยบายภาคกลาง
(5) นโยบายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(6) นโยบายภาคตะวันตก
ในขณะที่ประเทศจีนประกาศนโยบายกําหนดพื้นที่เพื่อสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ
ดังที่กลาวมาแลว หนวยงานตางๆ ของรัฐบาลจะออกกฎระเบียบบริหารกําหนดเขตนิคมสงเสริม
การลงทุน ออกมารองรับนโยบายของรัฐบาล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เฉพาะในแตละพื้นที่
เขตนิคมนี้แยกประเภทได ดังนี้
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(1) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
(2) เขตความรวมมือทางเศรษฐกิจชายแดน
(3) เขตสงเสริมแหลงทองเที่ยวและที่พักตากอากาศ
(4) เขตนิคมแปรรูปเพื่อการสงออก
(5) เขตนิคมสินคาทัณฑบน
(6) เขตนิคมพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
(7) เขตนิคมพัฒนาอุตสาหกรรมนิวไฮเทคฯ
นักลงทุนจากประเทศไทยควรศึกษาเขตนิคมสงเสริมการลงทุนเหลานี้ กอนการตัดสินใจทํา
การคาการลงทุน โดยเฉพาะปญหาที่นักลงทุนจากตางชาติมักประสบ (รายละเอียดไดกลาวไวใน
รายงานฉบับ นี้) เนื่ องจากหากการค า การลงทุ นของนั ก ลงทุ นไทยสอดคล องกั บเขตนิ ค มส ง เสริ ม
การลงทุน จะทําใหการลงทุนไดรับความสะดวกยิ่งขึ้น และสิทธิประโยชนที่ประเทศจีน สนับสนุน
หากเขาไปลงทุนในพื้นที่ที่ไมไดรับการสนับสนุน หรือสงเสริมนักลงทุนจะประสบปญหาตางๆ มากมาย
หลายดาน ไมวาจะเปนดานกฎหมายการลงทุน แรงงาน ตลาด ระบบขนสง (โลจิสติกส) ฯลฯ
รูปแบบการลงทุนก็เปนปจจัยหลักในการทําการคาการลงทุนในประเทศจีน การดําเนินการ
คาการลงทุน นักลงทุนควรคํานึงถึงรูปแบบการลงทุน ไมวาจะเปน (1) กิจการรวมทุน (ลักษณะ
หุนสวนจดทะเบียน) (2) กิจการรวมประกอบการ (ลักษณะรวมคาในรูปสัญญา) (3) กิจการทนตางชาติ
และ (4) บริษัท จํ ากั ด (ลั ก ษณะถือหุ น) นอกเหนือจาก รูปแบบการลงทุนแลว การรวมลงทุนกับ
วิสาหกิจชุมชน รัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชนของจีน ก็จะเปนทางเลือกหนึ่งในการเขาถึงตลาดผูบริโภคใน
ประเทศจีน แตละรูปแบบมีทั้งขอดีและขอจํากัดที่แตกตางกัน นักลงทุนจึงตองพิจารณาการหาผูรวม
ลงทุนอยางรอบคอบ
การที่นักลงทุนไทยตองการทําการคาการลงทุนในประเทศจีน ควรหาที่ปรึกษากฎหมายดาน
การค า การลงทุ น ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในประเทศจี น เพื่ อ ศึ ก ษากฎหมายและกฎระเบี ย บต า งๆ
อยางถองแทกอนการตัดสินใจที่จะทําการคาการลงทุน ในขณะเดียวกันการมีหุนสวนหรือพันธมิตรทาง
การคา (กวนซี่) ก็สามารถชวยใหธุรกิจการคาการลงทุนของนักลงทุนไดรับความสะดวก ในการดําเนิน
ธุรกิจทางดานกฎหมาย การบริหารจัดการ แรงงาน และการขนสงสินคา ตลอดจนการเขาถึงตลาด
ผูบริโภคในพื้นที่เปาหมาย
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