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คำนำ
ปี 2560 เป็นปีที่สำคัญสำหรับประเทศจีนและประเทศต่ำงๆ ทั่วโลกก็ว่ำได้ เพรำะในเดือน
ตุลำคม ปี 2560 พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้จัดกำรประชุมสมัชชำใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้ง ที่ 19
หรือเรียกสั้นๆ ว่ำสมัชชำฯ 19 นำยสี จิ้นผิง ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นเลขำธิกำรใหญ่ของพรรคฯ อีกวำระ
หนึ่ง และได้กำหนดเป้ำหมำยพัฒนำของจีนเพื่อทำให้ควำมฝันของจีนกลำยเป็นจริง
เดือนมีนำคม ปี 2561 ประเทศจีนได้มีกำรจัดกำรประชุมสองสภำฯ ได้แก่ กำรประชุมสภำ
ผู้แทนประชำชนทั่วประเทศและกำรประชุมสภำที่ปรึกษำทำงกำรเมืองแห่งชำติจีน ในที่ประชุมมีกำร
เลือกตั้งประธำนำธิบดีและนำยกรัฐมนตรีของจีนและกำหนดเป้ำหมำยของกำรพัฒนำในวำระครบ
100 ปีแห่งกำรก่อตั้งพรรคฯ ในปีพ.ศ. 2564 และครบ 100 ปีแห่งกำรสถำปนำสำธำรณรัฐประชำชน
จีนใน ปี พ.ศ.2592
สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (Thailand Board of Investment: BOI) จัดทำ
“คู่มือกำรลงทุนในสำธำรณรัฐประชำชนจีน ” เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในประเทศจีนให้กับนักลงทุนไทยและผู้สนใจได้ใช้เป็นแนวทำงหรือเป็นข้อมูล
ประกอบในกำรศึกษำก่อนตัดสินใจไปลงทุนหรือใช้ประโยชน์ในกำรติดตำมข้อมูล นโยบำยด้ำนกำร
ลงทุนของประเทศจีน ทั้งนี้ เป็นไปตำมนโยบำยของสำนักงำนในกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อส่งเสริมกำร
ลงทุนสองทำงระหว่ำงประเทศไทยและประเทศจีน คู่มือฯ ฉบับนี้จัดทำขึ้นด้วยกำรสนับสนุนข้อมูลจำก
ศูนย์บริกำรวิชำกำร สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ภำยใต้ “โครงกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำส่งเสริมกำร
ลงทุ น ไทย-จี น ประจ ำปี 2561” มี เ นื้ อ หำครอบคลุ ม ข้ อ มู ล พื้ นฐำน สถำนภำพและนโยบำยทำง
เศรษฐกิจ กำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศในจีน เขตพัฒนำเศรษฐกิจและเขตกำรค้ำเสรี สถำนภำพ
กำรค้ำกำรลงทุนระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศจีน กฎระเบียบในกำรดำเนินธุรกิจ สิทธิประโยชน์ใน
กำรลงทุนระหว่ำงประเทศไทยกัยประเทศจีน กฎระเบียบในกำรดำเนินธุรกิจ ระบบกำรเงินกำร
ธนำคำร โอกำสทำงกำรค้ำกำรลงทุนในอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพ
อนึ่ ง ส ำนั ก งำนได้ จั ด ท ำเว็ บ ไซต์ ศู น ย์ ข้ อ มู ล จี น หรื อ China Information Center
(http://chineseinfo.boi.go.th/) สำหรับเป็นแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนระหว่ำงไทยจีน ซึ่ง
ผู้สนใจสำมำรถหำข้อมูลเพิ่มเติมได้จำกเว็บไซต์นี้ สำนักงำนหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำนักลงทุนและผู้สนใจ
ทั่วไปจะได้รับประโยชน์จำก “คู่มือกำรลงทุนในสำธำรณรัฐประชำชนจีน ประจำปี 2561”
สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
กันยำยน 2561
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บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานสาธารณรัฐประชาชนจีน
1.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ประเทศจี นหรื อชื่อเต็มว่า สาธารณรั ฐประชาชนจีน (the People’s Republic of China: PRC)
ตั้ ง อยู่ ใ นภาคตะวั น ออกของแผ่ น ดิ น ใหญ่ ยุ โ รป-เอเชี ย อยู่ บ นฝั่ ง ตะวั น ตกของมหาสมุ ท รแปซิฟิก
สถาปนาขึ้น เมื่อวัน ที่ 1 ตุล าคม ค.ศ. 1949 ภายหลั งที่พรรคคอมมิว นิส ต์จีน ได้รั บ ชัยชนะ ดังนั้น
ในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปีจึงเป็นวันชาติของประเทศจีน
สรุปข้อมูลพื้นฐานของจีน
ลาดับ

รายการ

ดัชนี

1

เนื้อที่

9.6 ล้านตารางกิโลเมตร

2

ประชากร

1,390.08 ล้านคน (ณ สิ้นปี 2017)

3

เมืองหลวง

ปักกิ่ง

4

GDP (Nominal)

12,723,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปี 2017)

GDP per Capita

9,481 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ปี 2017)

5

เขตเวลา

เวลามาตรฐานจีน (UTC+8)

6

ธงชาติ

7

ตราแผ่นดิน

8

วันชาติ

วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
1.2.1 เนื้อที่
สาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งอยู่บนทวีปเอเชียตะวันออก (บริเวณซีกโลกเหนือในทวีป
เอเชียตะวันออก และอยู ่ท างฝั่งตะวัน ตกของมหาสมุทรแปซิฟิก ) พื้น ที่ป ระเทศมีขนาดใหญ่เป็น
อัน ดับ 3 ของโลก ด้ว ยพื้น ที่ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร มีพรมแดนติดต่อกับ 15 ประเทศโดยรอบ
มีช ายฝั่งทะเลยาว 18,000 กิโ ลเมตร ครอบครองหมู่เกาะจานวน 6,536 เกาะ โดยเกาะที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุด คือ เกาะไต้หวัน รองลงมาคือ เกาะไห่หนาน
แผนที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ที่มา : https://www.mapsofworld.com/china/
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1.2.2 อาณาเขต
ทิศเหนือ

จรด คาซัคสถาน มองโกเลีย รัสเซีย

ทิศตะวันออก จรด เกาหลีเหนือ
ทิศตะวันตก

จรด คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน อัฟกานิสถาน ปากีสถาน

ทิศใต้

จรด อินเดีย รัฐสิกขิม เนปาล ภูฏาน พม่า ลาว เวียดนาม

ประเทศจีน มีส ภาพภูมิป ระเทศค่อ นข้า งซับ ซ้อ น พื้น ที่ด้า นตะวัน ตกยกตัว สูง และ
ลาดต่าลงมาทางตะวันออก มีสภาพภูมิประเทศที่มีภูเขาเป็นจานวนมาก ซึ่งคิดเป็นเนื้อที่ป ระมาณ
2 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งประเทศซึ่งประกอบด้วย ภูเขา เนินเขา และที่ราบสูง โดยที่ ราบสูงที่มีชื่อเสียง
ของจีน ได้แก่ ที่ราบสูงชิงไห่ ที่ราบสูงกุ้ยโจว และมีที่ราบสูงที่สูงกว่าระดับน้าทะเลมากถึง 1,000 เมตร
ได้แก่ ที่ราบสูงธิเบต ที่ราบสูงมองโกเลียใน ที่ราบสูงหวงถู่ และที่ราบสูงยูนนาน
ประเทศจี น ยั งมีแม่น้ ามากกว่า 50,000 สาย มีบริเวณลุ่ มน้ามากกว่า 1,000 ตาราง
กิโ ลเมตร มีแม่น้ าแยงซีเป็ น แม่น้ าสายที่ย าวที่สุ ดอันดับสามของโลก โดยมีความยาวอยู่ที่ 6,380
กิโลเมตร ในขณะที่แม่น้าสายสาคัญอื่นๆ ได้แก่ แม่น้าหวงเหอหรือแม่น้าเหลืองซึ่งมีความยาว 5,464
กิโลเมตร
แม่น้ำแยงซีเกียง
แม่น้าแยงซีเ กีย งมีต้น น้ามาจากยอดเขาหิม ะเกอลาตัน ตง ซึ่ง เป็น ยอดที่สาคัญ ของ
ภูเ ขาทัง กูล าซาน บนที ่ร าบสูง ชิง ไห่ - ธิเ บต แม่น้ าแยงซีเ กีย งไหลผ่า น มณฑล นคร และ
เขตปกครองตนเองจานวน 11 แห่ง ได้แก่ ชิงไห่ ธิเบต เสฉวน หยุนหนาน ฉงชิ่ง หูเป่ย หูหนาน เจียงซี
อัน ฮุย เจี ย งซูและเซี่ย งไฮ้ และไหลลงสู่ ทะเลจีนตะวันออก มีความยาวรวมกว่า 6,300 กิโ ลเมตร
เป็นแม่น้าที่ใหญ่ที่สุดของจีนและยาวเป็นอันดับที่ 3 ของโลก ในตอนต้นของแม่น้าแยงซีเกียงนั้นมีน้า
ไหลเชี่ยว สองฟากฝั่งเป็นภูเขาสูงชันจึงมีช่องแคบระหว่างเขาเป็นจานวนมาก บริเวณตอนกลางแม่น้า
แยงซีเกียงมีโค้งน้าและแควมากมาย มีทะเลสาบและหนองบึงหลากหลาย ในบริเวณตอนปลายแม่น้า
แยงซีเกียงมีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีความอุดมสมบูรณ์จึงถื อเป็นอู่ข้าวอู่น้าที่สาคัญ
แห่ ง หนึ่ ง นอกจากนี้ พื้ น น้ าบริ เ วณนี้ มี ค วามกว้า งใหญ่ แ ละลึ ก แม่ น้ าแยงซี เ กี ย งจึง ถื อ เป็น แม่น้า
ที่มีทรัพยากรพลังน้าที่อุดมสมบูรณ์มาก
แม่น้ำหวงเหอ
แม่น้ าหวงเหอมีต้น น้ ามาจากเชิงเขายาลาต๋าเจ๋อของภูเขาบายันฮาร์ในมณฑลชิงไห่
ไหลผ่ านมณฑลชิงไห่ เสฉวน กานซู หนิ งเซี่ย มองโกเลี ยใน ซานซี ส่ านซี เหอหนาน และซานตง
3
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รวม 9 มณฑล แล้วจึงไหลลงสู่ทะเลป๋อไห่ รวมความยาวของแม่น้าได้กว่า 5,400 กิโลเมตร ถือเป็น
แม่น้าที่ยาวเป็นอันดับที่ 2 ของจีน
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ดิน แดนของประเทศจีน ส่ว นมากอยู่ใ นเขตอบอุ่นตอนเหนือ มีภูมิอ ากาศโดยรวมที่ ไม่ร้อน
และไม่หนาว ในส่วนของฤดูกาลนั้นสามารถแยกออกเป็น 4 ฤดูได้อย่างชัดเจน
ฤดูกาลในประเทศจีน
ช่วงเวลำ

ฤดูกำล

อุณหภูมิโดยเฉลี่ย

มีนำคม-มิถุนำยน

ฤดูใบไม้ผลิ

12 ถึง 25 °C

กรกฎำคม-สิงหำคม

ฤดูร้อน

25 ถึง 36 °C

กันยำยน-พฤศจิกำยน

ฤดูใบไม้ร่วง

13 ถึง 25 °C

ธันวำคม-กุมภำพันธ์

ฤดูหนาว

-10 ถึง 12 °C

ปริมาณน้าฝนในแต่ล ะภาคมีปริ มาณที่แตกต่างกันมากเนื่องจากปริมาณน้าฝนเฉลี่ ย ในเขต
ภาคตะวัน ออกเฉีย งใต้ซึ ่ง ติด ทะเลมีป ริม าณน้ าฝนอยู ่ที ่ 1,500 มิล ลิเ มตรต่อ ปี ส่ว นใน เขต
ภาคตะวัน ตกเฉีย งเหนือ มีป ริม าณน้าฝนไม่เ กิน 200 มิล ลิเ มตร สาเหตุม าจากการที่ ภูมิประเทศ
ในภาคตะวันออกอยู่ติดทะเลจึงทาให้ได้รับผลกระทบจากลมมรสุมจากทะเลมากกว่า ภูมิป ระเทศ
ในภาคตะวัน ตกซึ ่ง ตั ้ง ห่า งออกไปจากทะเลมากและมีภ ูเ ขาและที ่ร าบสูง ปิ ด กั้ น ลมมรสุ ม จาก
ภาคตะวันออกอีกด้วย
1.4 ชนชาติ ศาสนา และภาษา
1.4.1 ชนชาติ
ประเทศจีนมีประชากรทั้งสิ้น 1,390.08 ล้านคน (ณ สิ้นปี 2017) แบ่งเป็นประชากร
เพศชายจานวน 711.37 ล้านคน และเป็นประชากรเพศหญิงจานวน 678.71 ล้านคน
ประเทศจีนเป็นประเทศเอกภาพที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆ ทั้งหมดจานวน 56 ชนเผ่า
มีชนเผ่าฮั่น ชนเผ่ามองโกล ชนเผ่าหุย ชนเผ่าธิเบต เป็นต้น ประเทศจีนใช้นโยบายที่ให้ทุกชนเผ่ ามี
ความเสมอภาคกัน โดยชนเผ่าฮั่นมีประชากรมากที่สุด คิดเป็นประมาณร้อยละ 91.59 ของประชากร
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ทั้งหมดของจีน นอกจากชนเผ่าฮั่นแล้ว 55 ชนเผ่าอื่นเรียกรวมว่า ชนเผ่าส่ ว นน้อย มีทั้งหมด 106.43
ล้า นคน คิด เป็น ร้ อ ยละ 8.41 ของประชากรทั้ง หมดของจีน หลายพันปีที่ผ่านมา ชนเผ่าต่างๆ
ดารงชีวิตในสภาพแวดล้ อมและประวัติ ศาสตร์ทางสั ง คมที่แ ตกต่างกัน ก่อให้ เกิดประเพณี ที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์ของตน
ตารางแสดงประชากรโดยแยกตามชนเผ่าของประเทศจีน
ลาดับ

ชนเผ่า

จานวนคน (ล้าน)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

จ้วง
แมนจู
หุย
ม้ง
อุยกูร์
อี๋
ถู่เจีย
มองโกล
ธิเบต
ปู้ยี

16.92
10.38
10.58
9.42
10.06
8.71
8.35
5.98
6.28
2.87

พื้นที่
เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ฯลฯ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปักกิ่ง ฯลฯ
เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย ฯลฯ
มณฑลกุ้ยโจว มณฑลยูนนาน ฯลฯ
เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ฯลฯ
มณฑลยูนนาน ฯลฯ
หูหนาน เสฉวน ฯลฯ
เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ฯลฯ
เขตปกครองตนเองธิเบต ฯลฯ
มณฑลกุ้ยโจว ฯลฯ

ที่มา : https://baike.baidu.com/item/Aladdin (ข้อมูล ณ ปี 2017)

1.4.2 ศาสนา ลัทธิ และปรัชญา
ประเทศจี น นั บ ถือลั ทธิเหล่ าจื่ อ ลั ทธิขงจื่อ ศาสนาเต๋า ศาสนาพุทธ ศาสนาอิส ลาม
และศาสนาคริสต์ โดยเฉพาะลัทธิขงจื่อและศาสนาเต๋า มีอิทธิพลหยั่งรากลึกในภาษาและวัฒนธรรม
ของจีนมานับพันปี
1) ลัทธิเหล่าจื่อกับปรัชญาศาสนาลัทธิเต๋า
เหล่าจื่อ คือผู้ก่อตั้งลัทธิเต๋าของจีนในช่วงปลายยุคชุนชิว (ก่อน ค.ศ. 551 - 479)
เหล่าจื่อ แซ่หลี่ ชื่อเอ่อร์ เคยรับราชการเป็นขุนนางดูแลหอสมุดของราชวงศ์โจว ผลงานของเหล่าจื่อ
คือ “เต้าเต๋อจิง” เหล่าจื่อเน้นในหลักสรรพสิ่งต่างๆ กับตัวตนของเราให้เกิดความสมดุลกัน ต่อมา
จวงจื่อได้สืบทอดและเผยแพร่หลักปรัชญาของเหล่าจื่อ จวงจื่อ ชื่อโจว เคยรับราชการในรัฐซ่ง ผลงาน
ที่มีความโดดเด่นได้แก่ตารา “จวงจื่อ” ซึ่งได้สืบทอดและพัฒนาจากหลักแนวคิดในเรื่องของเหล่าจื่อ
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เนื่องจากแนวคิดปรัชญาของเหล่าจื๊อและจวงจื๊อมีส่วนคล้ายกันมาก จึงทาให้คนรุ่นหลังเรียกทั้งสอง
รวมกันว่า “เหล่าจวง”
2) ลัทธิขงจื่อ
ขงจื่อ (ก่อน ค.ศ. 551-479) ชื่อชิว สมญานามจ้งหนี เป็นคนรัฐหลู่ อยู่ในยุคชุนชิว
เป็นนักปรัชญา นักการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ของจีนและเป็นผู้ก่อตั้งสานักปรัชญาขงจื่อ (หรูเจีย)
บรรพบุรุษของขงจื่อเป็นชนชั้นสูงศักดิ์ในรัฐซ่ง บิดาของขงจื่อได้เสียชีวิตลงขณะที่เขา
ยังเยาว์วัย ต่อมาฐานะทางครอบครัวเริ่มขัดสนลงเรื่อยมา แต่ขงจื่อก็ได้ตั้งปณิธานที่จะร่าเรียนวิชา
ความรู้ให้สาเร็จ ต่อมาขงจื่อก็ได้เริ่มรับนักเรียนและถ่ายทอดวิชาความรู้ที่ตนมี ศิษย์ของขงจื่อมีไม่น้อย
ที่เป็นคนยากจน จุดนี้เองทาให้ระบบการศึกษาของจีนในสมัยโบราณที่ลูกหลานขุนนางและชนชั้นสูง
ศักดิ์เท่านั้นที่จะได้เรียนหนังสือเปลี่ยนไป ช่วงปลายชีวิตขงจื่อได้รวบรวมหนังสือโบราณมากมาย ซึ่ง
เป็นการรักษาหนังสือเหล่านั้นให้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
คาสอนของขงจื่อได้ถูกรวบรวมโดยลูกศิษย์และเรียบเรียงเป็นหนังสือ ที่มีชื่อว่า
“หลุน หยู่” แนวคิดของขงจื่อได้รับการศึกษาและเผยแพร่อย่างกว้างขวาง กลายเป็นลัทธิที่ยิ่งใหญ่และ
มีอิทธิพลต่อคนส่วนมากของจีน
นอกจากนี้ลัทธิขงจื่อยังเป็นมรดกล้าค่าของโลก ดังที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือองค์การยูเนสโกได้ยกย่องให้ขงจื่อเป็นหนึ่ งในสิบบุคคลที่มีชื่อเสียง
ด้านวัฒนธรรมของโลก
3) ศาสนาพุทธ
ศำสนำพุทธ ซึ่งมีต้นกาเนิดจากประเทศอินเดียได้เริ่มเผยแผ่เข้ามาในประเทศจีน
สมัยราชวงศ์ฮั่น ราชวงศ์สุยและราชวงศ์ถัง ซึ่งถือเป็นยุครุ่งเรืองของพุทธศาสนารูปแบบจีน ในเวลานั้น
ได้มีการรวมประเทศจึงมีการแลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมภายในจีนเพิ่มขึ้น พุทธศาสนาจึง
ได้มีการพัฒนามากขึ้น กษัตริย์ในสมัยราชวงศ์ถังได้ยึดหลักปรัชญาทั้งของขงจื่อ พุทธศาสนา และเต๋า
มาใช้ในการปกครองประเทศ พุทธศาสนาที่ผ่านการหลอมรวมจากวัฒนธรรมจีนนั้นได้นาเอาปรัชญา
ของขงจื่อและเต๋ารวมเข้าด้วยกัน กลายเป็นพุทธศาสนานิกายต่างๆ ในแบบวัฒนธรรมจีน โดยพุทธ
ศาสนานิกายเซนถือเป็นนิกายที่รุ่งเรืองที่สุด
1.4.3 ภาษา
ภาษาจีนเป็นภาษาที่ชนชาวฮั่น (จีน) ใช้กัน ซึ่งมีประวัติศาสตร์มายาวนาน เมื่อสามพันปี
ก่อนก็มีตัวอักษรที่ค่อนข้างสมบูรณ์เกิดขึ้นแล้ว ภาษามาตรฐานของภาษาจีนคือ ภาษาจีนกลาง ซึ่งใน
มณฑลไต้ห วัน เรีย กว่า “กว๋อ หยู ่” (ภาษาของประเทศจีน ) ในสิง คโปร์แ ละมาเลเซีย เรีย กว่า
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“หัว หยู ่” (ภาษาของจีน ) อาณาเขตของประเทศจีน กว้า งใหญ่ไ พศาล และมีป ระชากรมาก
ถึงแม้ทุกคนจะใช้ภาษาจีน แต่ท้องถิ่นต่างๆ มีภาษาพูดที่ไม่เหมือนกัน เรียกว่า ภำษำถิ่น
คนจีนรู้จักใช้ภาษาเดียวกันในการติดต่อในสังคมมาเป็นเวลานานแล้ว หากเปรียบเทียบ
จากคาพูดที่ว่า “ห่ำงกันสิบลีส้ำเนียงก็ต่ำงกันแล้ว” ผู้คนในทุกพื้นที่ต่างสามารถเข้าใจภาษาจีนกลาง
ได้ การพูดภาษาจีนกลางทาให้ผู้คนทุกพื้น ที่ทุกชนเผ่าสามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมและข้อมูลข่าวสาร
ซึ่งกันและกันได้ ดังนั้นรัฐบาลจีนจึงให้ความสาคัญกับการเผยแพร่ ภาษาจีนกลาง โดยชักชวนให้ทุกคน
หันมาเรียนภาษาจีนกลาง
ภาษาจีนกลาง เป็นภาษาราชการของประเทศจีน แต่ชาวจีนในมณฑลต่างๆ ก็ยังคงมี
การใช้ภาษาพูดในท้อ งถิ่น ที่แ ตกต่า งกัน เช่น เสฉวน หูห นาน แต้จิ๋ว ไหหลา กวางตุ้ง ฮกเกี้ ย น
ฮักกา และเซี่ยงไฮ้ เป็นต้น การออกเสียงภาษาจีนกลางจึงมีสาเนียงเพี้ยนไปตามท้องถิ่นนั้นๆ
1.5 ระบอบการเมืองการปกครอง
1.5.1 สังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีน
นั บ แต่ การสถาปนาสาธารณรั ฐ ประชาชนจีน ในปี ค.ศ. 1949 ประธานเหมา เจ๋ อตง
ได้ใ ช้แ นวทางและทฤษฎีในการบริห ารประเทศแบบสัง คมนิยมอย่างเคร่ง ครัด โดยมีการวางแผน
จากรัฐบาลส่วนกลางไม่ว่าจะเป็น ในด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร ตลอดจน
การศึกษาวิทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี กรรมสิ ทธิ์ที่ดิน และปัจจัยการผลิ ต ล้ วนแต่ตกเป็นของรั ฐ
จนกระทั่งประธานเหมาถึงแก่อสั ญกรรม เมื่อปี ค.ศ. 1976 และเติ้ง เสี่ ยวผิ ง ได้ม าบริห ารประเทศ
เมื่อ ปี ค.ศ. 1978 ได้ดาเนิน นโยบายเปิด ประเทศและปฏิรูปเศรษฐกิจ โดยที่เติ้ง เสี่ยวผิง ได้ยึด
แนวคิดและทฤษฎีที่ว่า
“ควำมแตกต่ำงระหว่ำ งสังคมนิยมกับทุนนิยมไม่ไ ด้ อ ยู่ที่
กำรวำงแผนจำกส่ว นกลำงหรือ ระบบเศรษฐกิจกลไกกำรตลำด
สัง คมนิย มก็สำมำรถที่จ ะใช้กลไกกำรตลำดได้ ในขณะเดียวกัน
ท ุน น ิย ม ก ็ม ีก ำ ร ค ว บ ค ุม ว ำ ง แ ผ น จ ำ ก ส ่ว น ก ล ำ ง ไ ด ้
ควำมยำกจนไม่ใ ช่เ อกลัก ษณ์ข องสั ง คมนิย ม ท้ำ อย่ำ งไรให้
ประชำชนอยู่ ดี กิ น ดี ไ ด้ ย่ อ มถื อ ว่ ำ เป็ น ระบบที่ ดี ดั ง นั น ไม่ ว่ ำ
แมวขำวหรือแมวด้ำ จับหนูได้ก็ย่อมเป็นแมวที่ดี”
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1.5.2 รัฐธรรมนูญของประเทศจีน
รัฐ ธรรมนูญเป็น กฎหมายพื้น ฐานของรัฐ โดยทั่ว ไปจะระบุถึงระบอบสังคมของรัฐใด
รัฐหนึ่งและหลักการมูลฐานเกี่ยวกับระบอบของรัฐ หลักการมูลฐานเกี่ยวกับการจัดตั้งและกิจกรรมของ
หน่วยงานรัฐบาล สิทธิและหน้าที่มูลฐานของพลเมือง ตลอดจนเรื่องสาคัญอื่นๆ ที่มีส่ว นเกี่ยวข้อง
กับ รัฐ รัฐ ธรรมนูญบางฉบับ ยังได้ร ะบุเกี่ยวกับธงชาติ เพลงชาติ ตราชาติและเมืองหลวง ตลอดจน
ระบอบอื่นๆ ซึ่งชนชั้นปกครองเห็นว่า เป็นเรื่องสาคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐ รัฐธรรมนูญมีอานาจเป็น
กฎหมายสูงสุด เป็นข้ออ้างอิงในการบัญญัติกฎหมายอื่นๆ กฎหมายหรือกฎข้อบังคับทุกฉบับล้ วนมี
เนื้อหาที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้
หลักนโยบายร่วมกันของสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน ซึ่งได้ประกาศก่อนที่
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น จะท าการสถาปนาขึ้ น นั้ น ไม่ เ พี ย งแต่ เ ป็ น หลั ก นโยบายของแนวร่ ว ม
ประชาธิปไตยประชาชนจีนเท่านั้น หากยังได้ขยายบทบาทเป็นรัฐธรรมนู ญชั่วคราวด้วย หลักนโยบาย
ร่วมกันได้รับการลงมติในที่ประชุมเต็มคณะครั้งแรกของสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน และ
เมื่ อ วั น ที่ 29 กั น ยายน ค.ศ. 1949 ได้ ข ยายบทบาทเป็ น รั ฐ ธรรมนู ญชั่ ว คราว ก่ อ นการประกาศ
รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อปี ค.ศ. 1954
ก่อนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนจะได้รับการสถาปนาขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1949 นั้น
ได้มีการบัญญัติและประกาศ รัฐธรรมนูญแห่งประชาชนจีนจานวน 4 ฉบับในปี ค.ศ. 1954, 1975,
1978 และ 1982 ตามลาดับ
รัฐธรรมนูญจีนฉบับที่ 4 หรือ รัฐธรรมนูญจีนฉบับปัจจุบัน ได้รับการลงมติประกาศให้ ใช้
ในที่ประชุมของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของจีนชุดที่ 5 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ค.ศ. 1982
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้สืบทอดและพัฒนาหลักการมูลฐานของรัฐธรรมนูญจีนฉบับปี ค.ศ. 1954 โดยได้
สรุปประสบการณ์ของจีนในการพัฒนาสังคมนิยม ทั้งได้รับเอาประสบการณ์ของประเทศต่างๆ ในโลก
จึ ง นั บ ว่ า เป็ น กฎหมายมู ล ฐานที่ มี เ อกลั ก ษณ์ ข องจี น และสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของจี น
ในการสร้างสรรค์สังคมนิยมที่ทันสมัย ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งถึงระบอบการเมือง
เศรษฐกิจ สิทธิและหน้าที่ ของพลเมือง การจัดตั้ง และขอบเขตอานาจหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาล
ตลอดจนหน้าที่มูลฐานของสาธารณรัฐประชาชนจีนในอนาคต
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ภาพ : China's National People's Congress at the Great Hall of the People in Beijing

ที่มา : https://www.telegraph.co.uk/news/picturegalleries/worldnews/7360920/In-pictures-Chinas-NationalPeoples-Congress-at-the-Great-Hall-of-the-People-in-Beijing.html

ลักษณะพิเศษของรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือ ได้ระบุระบอบและหน้าที่มูลฐานของจีน กาหนด
หลั ก การพื้ น ฐาน 4 ประการและหลั ก นโยบายมู ล ฐานว่ า ด้ ว ยการปฏิ รู ป และเปิ ด ประเทศ
โดยกาหนดว่าประชาชนชนชาติต่างๆ และองค์การทุกองค์การทั่วประเทศล้วนต้องยึดถือรัฐธรรมนูญ
เป็นบรรทัดฐาน ไม่ว่าจะเป็นองค์การหรือบุคคลใดๆ ล้วนจะถืออานาจพิเศษเหนือรัฐธรรมนูญไม่ได้
รัฐธรรมนูญฉบับนี้แบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่ คานา บททั่วไป สิทธิและหน้าที่มูลฐานของ
พลเมือง องค์กรของรัฐ ธงชาติ เพลงชาติ ตราชาติ และเมืองหลวง รวม 4 บท 138 มาตรา หลังจาก
ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วจีนได้แก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม 4 ครั้ง เพื่อทาให้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น
1.5.3 พรรคการเมือง
1) พรรคคอมมิวนิสต์จีน
พรรคคอมมิ ว นิ ส ต์ จี น ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ เดื อ นกรกฎาคม ค.ศ. 1921 ปั จ จุ บั น พรรค
คอมมิวนิสต์จีนมีสมาชิกร่วม 89.44 ล้านคน (ณ 31 ธันวาคม 2017)
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นำยสี จินผิง
เลขาธิการพรรค
คอมมิวนิสต์จีน
คนปัจจุบัน

ที่มา: https://www.baidu.com/s?ie=utf-8&wd=%E4%B9%A0%E8%BF%91%E5%B9%B3

พรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นหน้าตาของชนชั้นกรรมาชีพของจีน ขณะเดียวกันก็เป็น
หน้าตาของประชาชนและประชาชาติจีน เป็นศูนย์กลางการกาหนดภารกิจสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์
ของจี น เป็ น ตั ว แทนความต้ อ งการในการพั ฒ นาก าลั ง การผลิ ต ที่ ทั น สมั ย เป็ น ตั ว แทนทิ ศ ทาง
ความก้าวหน้าของวัฒนธรรมจีนที่ทันสมัยและเป็นตัวแทนผลประโยชน์ขั้นมูลฐานของประชาชนจีนทุกคน
อุ ด มการณ์ สู ง สุ ด และเป้ า หมายของพรรคคอมมิ ว นิ ส ต์ จี น คื อ บรรลุ ซึ่ ง ลั ท ธิ
คอมมิวนิสต์ โดยธรรมนูญพรรคฯ กาหนดว่า พรรคคอมมิวนิสต์จีนยึดถือลัทธิมาร์กซ์ เลนิน ความคิด
เหมาเจ๋ อ ตง ทฤษฎี เ ติ้ ง เสี่ ย วผิ ง และความคิ ด อั น ส าคั ญ ว่ า ด้ ว ย 3 ตั ว แทน เป็ น เครื่ อ งชี้ ทิ ศ ทาง
แนวนโยบายปฏิบัติการของพรรค
พรรคคอมมิวนิสต์จีนก่อตั้งขึ้นเมื่อ เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1921 นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1921
ถึง ปี ค.ศ. 1949 พรรคคอมมิวนิส ต์จี น ได้ เป็ นแกนนาประชาชนจีน ในการต่อสู้โ ค่นล้ม ระบอบการ
ปกครองแบบจักรพรรดินิยม ศักดินานิยม และลัทธิทุนขุนนางได้ และได้สถาปนาสาธารณรัฐประชาชน
จีนขึ้น หลังจากนั้น พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้นาประชาชนชนชาติต่างๆ ทั่วประเทศ รักษาเอกราชและ
ความมั่นคงของชาติ และได้บรรลุการปรับเปลี่ยนของสังคมจีนจากลัทธิประชาธิปไตยใหม่สู่สังคมนิยม
เป็นผลสาเร็จ ได้ดาเนินการสร้างสรรค์สังคมนิยมขนานใหญ่ และมีโ ครงการที่ จ ะทาให้เ ศรษฐกิ จ
และวัฒ นธรรมของจี น ได้รั บ การพัฒ นาอย่ างที่ไ ม่เ คยมี มาก่อ นในประวัติศาสตร์
พรรคคอมมิวนิสต์จีนแสดงเจตนารมณ์ในการพัฒนาความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
อย่างแข็งขัน โดยพยายามกระตุ้นบรรยากาศระหว่างประเทศที่เป็นผลดีต่อการปฏิรูปเปิดประเทศ
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และการสร้างสรรค์กิจกรรมระหว่างประเทศที่ทันสมัยของจีน พรรคคอมมิวนิสต์จีนยืนหยัดดาเนิน
นโยบายต่างประเทศที่สั นติและอิสระ เป็นตัวของตัวเอง รักษาเอกราชและอธิปไตยของจีน คัดค้าน
ลั ทธิครองความเป็ น เจ้ า และการเมือ งที่ว างอ านาจบาตรใหญ่ รักษาสั นติภ าพของโลก ส่ง เสริม
ความก้า วหน้า ของมนุษ ยชาติ พัฒ นาความสัม พัน ธ์กับ ประเทศต่า งๆ ทั่ว โลก บนพื้นฐานหลัก 5
ประการ อันได้แก่ เคารพอธิปไตยและบูรณภาพของกันและกัน ไม่รุกล้าซึ่งกันและกัน ไม่แทรกแซง
กิจการภายในของกันและกัน เสมอภาคและอานวยประโยชน์แก่กัน ตลอดจนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
พรรคคอมมิวนิสต์จีนสถาปนาและพัฒนาความสัมพันธ์ฉัน ท์มิตรกับพรรคการเมือง
ประเทศต่างๆทั่วโลกบนพื้นฐานหลั ก 4 ประการ อันได้แก่ ความอิสระและการเป็นตัวของตัว เอง
มีความเสมอภาคทุกประการ เคารพซึ่งกันและกัน และไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน
ปัจ จุ บั น พรรคคอมมิว นิ ส ต์จี น ได้รั กษาความสั มพันธ์ฉันมิตรกับพรรคการเมือง 300 กว่าพรรคใน
ประเทศต่างๆ กว่า 120 ประเทศทั่วโลก
พรรคคอมมิ ว นิ ส ต์ จี น เป็ น องค์ ก รที่ มี เ อกภาพซึ่ ง ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ตามหลั ก นโยบายและ
ธรรมนูญของตนตลอดจนหลักการประชาธิปไตยรวมศูนย์ ธรรมนูญพรรคคอมมิวนิสต์จีนกาหนดว่า
กรรมกร ชาวนา ทหาร ปัญญาชนและบุคคลที่ก้าวหน้าในชนชั้นอื่นๆทางสังคมที่มีอายุครบ 18 ปีแล้ว
ยอมรับหลักนโยบายและธรรมนูญของพรรคฯ และยินดีที่จะเข้าร่วมองค์การของพรรค ทั้งทางานอย่าง
แข็งขันในองค์การดังกล่าว ปฏิบัติตามข้อตกลงของพรรคและยอมเสียค่าบารุงพรรคตามกาหนดเวลา
ผู้นั้นสามารถแสดงความจานงขอเข้าเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้
องค์การส่วนกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประกอบด้วย การประชุมสมัชชาผู้แทน
ทั่วประเทศของพรรคฯ คณะกรรมการกลาง กรมการเมือง คณะกรรมการประจากรมการเมือง สานัก
เลขาธิการ คณะกรรมการการทหารและคณะกรรมการตรวจสอบวินัยของคณะกรรมการกลางพรรค
คอมมิวนิสต์จีน การประชุมสมัชชาผู้แทนทั่วประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเปิดประชุม 5 ปีต่ อครั้ง
ในช่วงที่ การประชุมสมัชชาผู้แทนทั่วประเทศปิดประชุมคณะกรรมการกลางถือเป็นองค์กรนาสูงสุด
ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน
พรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้เผยรายชื่อคณะกรรมการประจากรมการเมืองชุดใหม่ ซึ่งจะ
เข้ า มาท าหน้ า ที่ บ ริ ห ารประเทศตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ ต ารงต าแหน่ ง โดยรายชื่ อ ผู้ น าพรรค
คอมมิวนิสต์จีนปี 2018 ได้แก่
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รายชื่อผู้นาพรรคคอมมิวนิสต์จีนปี 2018
ตาแหน่ง

รายชื่อ
นายสี จิ้นผิง (习近平)
นายหลี่ หยวนเฉา (李源潮)
นายหวัง ฉีซาน (王岐山)
นายหลี่ เค่อเฉียง (李克强)
นายหาน เจิ้ง (韩正)
นางซุน ชุนหลาน (孙春兰)
นายหู ชุนหวา (胡春华)
นายหลิว เฮ่อ (刘鹤)
นายเว่ย เฟิ่งเหอ (魏凤和)
นายหวัง หย่ง (王勇)
นายหวัง อี้ (王毅)
นายเซียว เจี๋ย (肖捷)
นายเจ้า เค่อจื้อ (赵克志)
นายเซียว เจี๋ย (肖捷)
นายจาง เต๋อเจียง (张德江)
นายเจียง เจ๋อหมิน (江泽民)
นายหู จิ่นเทา (胡景涛)

ประธานาธิบดี
รองประธานาธิบดี
นายกรัฐมนตรีจีน
รองนายกรัฐมนตรีจีน

มนตรีแห่งชาติ

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจีน
ประธานสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ
อดีตประธานาธิบดีคนก่อนหน้าหู จิ่นเทา
อดีตประธานาธิบดีคนก่อนหน้าสี จิ้นผิง

(ข้อมูล ณ ปี 2018)

ในประเทศจีนนอกจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้วยังมีพรรคการเมืองอื่นๆ อีกจานวน
8 พรรค ที่มีชื่อรวมว่า พรรคและกลุ่มประชาธิปไตย ได้แก่
1. คณะกรรมการปฏิวัติพรรคก๊กมินตั๋งแห่งประเทศจีน
คณะกรรมการปฏิ วั ติ พ รรคก๊ ก มิ น ตั๋ ง แห่ ง ประเทศจี น ( The Revolutionary
Committee Of The Chinese Kuomintang) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.1948 คณะผู้ก่อตั้ง
ประกอบด้วย หลี่จี้เซิน ( 李济深) ซ่งชิ่งหลิง ( 宋庆龄) จนกระทั้งถึงปลายปี ค.ศ. 2016 มีสมาชิก
พรรคทั้งหมดราว 102,000 คน
ในการก่อตั้งคณะปฏิวัติ นาโดย ซ่งชิ่งหลิง (宋庆龄) ได้รับเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ประธานกิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ หลี่ จี้ เ ซิ น ( 李济深) ได้ รั บ เลื อ กให้ ด ารงต าแหน่ ง ประธาน เหอเซี ย งหนิ ง
( 何香凝) เฝิ ง ยู่ เ สี ย ง ( 冯玉祥) หลี่ จ างต๋ า ( 李章达) จางผิ ง ซาน ( 谭平山) ด ารงต าแหน่ ง เป็ น
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คณะกรรมการประจา พร้อมทั้งประกาศการก่อตั้งอย่างเป็นทางการ โดยมีเป้าหมายโค่นล้มระบบเผด็จ
การของพรรคก๊กมินตั๋ง ผลักดันให้เกิดเอกราช ประชาธิปไตย และความสงบสุขในประเทศจีน ร่วมกัน
ต่อสู้เพื่อให้ได้รับชัยชนะ
ในเดือนมกราคม ปี ค.ศ. 1949 ผู้นาคณะปฏิวัติ พร้อมด้วยผู้นาพรรคประชาธิปไตย
อื่นๆ และกลุ่มผู้สนับสนุนประชาธิปไตยที่มิได้สังกัดพรรคใดได้ร่วมกันลงนามและเผยแพร่เอกสาร
“ควำมคิดของพวกเรำต่อกำรเมืองในปัจจุบัน” เพื่อประกาศว่า ภายใต้การนาของพรรคคอมมิวนิสต์
พร้อมยินยอมที่จะดาเนินการการปฏิวัติให้ ถึงที่สุด เข้าร่วมการประชุมอย่างเต็มรูปแบบครั้งแรกของ
สภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน เข้าร่วมการร่าง “แนวทางความร่วมมือในการประชุมสภาที่
ปรึกษาการเมืองแห่งประเทศจีน” เลือกตั้งรัฐบาลกลางของประชาชน ในช่วงการปฏิวัติประชาธิปไตย
ทั้งนี้ คณะปฏิวัติได้สร้างความปรองดองระหว่างพรรคก๊กมินตั๋งสายประชาธิปไตย กลุ่มชาตินิยมอื่นๆ
ของพรรคก๊กมิน ตั๋ง และสานต่อจิ ตวิญญาณแห่ งการปฏิวัติเพื่อความก้าวหน้าของ ดร.ซุนยัดเซ็น
ที่ส ร้ างคุณูป การที่ยิ่ งใหญ่ในการเข้าร่ ว มการปฏิวัติประชาธิปไตยของผู้ นาพรรคคอมมิว นิส ต์ แ ห่ ง
ประเทศจีน เพื่อสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน
ส าหรั บ หน้ า ที่ ทั่ ว ไปคณะกรรมการปฏิ วั ติ พ รรคก๊ ก มิ น ตั๋ ง แห่ ง ประเทศจี น
คื อ การเผยแพร่ แ นวทางขั้ น พื้ น ฐานของการขั บ เคลื่ อ นระบอบสั ง คมนิ ย ม รวมไปถึ ง นโยบาย
การสื่อสารที่เปิดเผย และการดาเนินภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้นาระดับสูง กระตุ้นให้สมาชิก
พรรคเกิดความกระตือรือร้นและความคิดสร้างสรรค์ อุทิศตนเพื่อการปฏิรูปเปิดประเทศ ผลักดันและ
จัดตั้งการศึกษาหลักการมาร์กซิสม์และเลนิน แนวคิดของเหมาเจ๋อตุง ทฤษฏีของเติ้งเสี่ยวผิง ซึ่งเป็น
ตัวแทนหลั กการและแนวคิดการพัฒนาทางวิทยาการที่สาคัญทั้ง 3 ประการ รวมถึงตรวจสอบการ
รักษาระเบียบวินัยของสมาชิกพรรค ความโปร่งใสและเที่ยงตรง สะท้อนข้อคิดเห็นและความต้องการ
ของประชาชน ต่ อ สู้ กั บ การกระท าที่ ผิ ด กฎหมายและการกระท าที่ ส่ ง ผลกระทบในทางลบต่ อ
ความสามัคคีและความสงบสุขของประชาชน
2. สันนิบาตประชาธิปไตย แห่งประเทศจีน
สันนิบาตประชาธิปไตยแห่งประเทศจีน มีชื่อย่อว่า หมินเหมิง ( 民盟) เป็นส่วนหนึ่ง
ของแนว ร่ ว มแห่ ง คว ามรั ก ชาติ ภ ายใต้ ก ารน าของพรรคคอมมิ ว นิ ส ต์ แ ห่ ง ประเทศจี น
เป็นพรรคประชาธิปไตยที่ประเทศจีนมีอยู่ในปัจจุบัน และเป็นพรรคการเมืองร่วมที่ทางานร่วมกับ
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน สมาชิกหลักจะเป็นกลุ่มปัญญาชนระดับกลางและระดับสูงที่ทางาน
ในด้านการศึกษาและวัฒนธรรมและด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 19 มี น าคม ค.ศ.1941 แนวทางการเมื อ งของสั น นิ บ าต
ประชาธิปไตยแห่งประเทศจีนนั้นแตกต่างกันไปตามยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ การประชุมตัวแทน
สันนิบาตประชาธิปไตยทั่วประเทศครั้งที่ 10 ซึ่งจัดขึ้ นในเดือนธันวาคม ค.ศ.2007 ทางพรรคยังคง
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เชิดชูความยิ่งใหญ่ต่อแนวคิดสังคมนิยมที่มีลักษณะพิเศษของประเทศจีน ยึดทฤษฎีของเหมาเจ๋อตุง
และแนวคิดสาคัญของ “สามตัวแทน” เป็นแนวทาง นาแนวคิดการพัฒนาวิทยาศาสตร์มาใช้ และ
ปฏิบัติจริง เพื่อนาไปสู่การปฏิรูปเปิด และแข็งแกร่ง ในทุกๆ ด้าน ตลอดจนเป็น ประเทศที่มีแนวคิด
สังคมนิยมสมัยใหม่ที่สงบสุขและมีความเจริญ
ในปี ค.ศ. 2007 สันนิบาตประชาธิปไตยมีสมาชิกราว 188,000 คน ในจานวนนี้มี
สมาชิกประมาณ 17,000 คนดารงตาแหน่งเป็นผู้แทนในระดับต่างๆ และคณะกรรมการที่ปรึกษา
การเมือง มี 800 คนดารงตาแหน่งระดับหัวหน้าของกระทรวงต่างๆ ในรัฐบาลของระดับเขตขึ้นไป
และยังมีสมาชิกบางคนเป็นผู้ตรวจการพิเศษ ผู้ตรวจการแผ่นดิน หัวหน้างานด้านการศึกษา ในบรรดา
สมาชิกของสันนิบาตประชาธิปไตย ยังมีอีกหลายคนที่สามารถสร้างผลงานที่ โดดเด่นในตาแหน่งงาน
ของตน และได้รับการยกย่องในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ
3. สมาคมสร้างชาติประชาธิปไตยแห่งประเทศจีน
สมาคมสร้ า งชาติ ป ระชาธิ ป ไตยแห่ ง ประเทศจี น (ชื่ อ ย่ อ คื อ หมิ น เจี้ ย น 民建)
ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ.1945 ณ เมืองฉงชิ่ง จากการรวมตัวกันของกลุ่มนักอุตสาหกรรม
นั ก ธุ ร กิ จ และกลุ่ ม ปั ญ ญาชนที่ รั ก ชาติ กล่ า วคื อ เป็ น การรวมตั ว กั น ของคนในแวดวงธุ ร กิ จ
เป็นพรรคการเมืองที่มีกลุ่มพันธมิตรทางการเมืองที่มีลักษณะพิเศษ มุ่งสร้างพรรคการเมืองในระบอบ
สังคมนิยมที่มีลักษณะพิเศษของประเทศจีน เป็น 1 ใน 8 พรรคการเมืองประชาธิปไตยที่ยังมีอยู่ใน
ระบบการเมืองของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และได้รับการยอมรับจากพรรคคอมมิวนิสต์
แห่งประเทศจีน
ในปลายเดือนธันวาคม ค.ศ. 2011 สมาคมสร้างชาติประชาธิปไตยมีมากถึง 372 แห่ง
ทั่วประเทศ มีสามาชิกกว่า 130,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคคลสาคัญในแวดวงเศรษฐกิจและแวดวง
อื่ น ๆ ส าหรั บ แนวทางทางการเมื อ งในปั จ จุ บั น ของสมาคมสร้ า งชาติ ป ระชาธิ ป ไตย คื อ เชิ ด ชู
ความยิ่งใหญ่ของแนวคิดสังคมนิยมที่มีลักษณะพิเศษของประเทศจีน มุ่งเน้นการพัฒนากาลังการผลิต
ของสั งคม ผลั กดัน และสนั บ สนุ น การสร้ า งเศรษฐกิจ การเมือง วัฒ นธรรม และสั งคมในระบอบ
สังคมนิยม ทางพรรคได้พัฒนาการศึกษาวิจัย ในการแก้ไขปัญหาสังคมรูปแบบต่างๆ อาทิ แผนการ
ในการสร้างโมเดลเพื่อประหยัดการใช้ทรัพยากรและสังคมที่เป็นมิ ตรกับสิ่งแวดล้อม การกระตุ้นและ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชน การพัฒนาทั้งในเมืองและชนบท การผลักดันการสร้าง
ชนบทรูปแบบใหม่ของสังคมนิยม การปฏิรูประบบภาษีการคลังอย่างเข้มข้น เป็นต้น ฉะนั้น คาแนะนา
และข้อคิดเห็น ในการศึกษาวิจัยจะเป็นแนวทางในการร่างนโยบาย ซึ่งสิ่ งเหล่านี้จะเป็นส่วนในการ
ผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการปฏิรูปเปิดประเทศและสร้างประเทศที่ทันสมัย
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4. สมาคมส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งประเทศจีน
China Association for Promoting Democracy : CAPD หรื อ สมาคมส่ ง เสริ ม
ประชาธิ ป ไตยแห่ ง ประเทศจี น (ชื่ อ ย่ อ คื อ หมิ น จิ้ น 民进) ก่ อ ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 30 ธั น วาคม
ค.ศ.1945 ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ เป็นพรรคการเมืองที่สมาชิกส่วนใหญ่เป็นปัญญาชนชั้นกลางและชั้นสูง
ที่ทางานด้านการศึกษา วัฒนธรรม และสิ่งพิมพ์ เป็นพรรคการเมืองที่มีลักษณะเป็ นพรรคพันธมิตร
เน้นการพัฒนาระบอบสังคมนิยมให้เป็นระบอบสังคมนิยมที่มีลักษณะเฉพาะของจีน โดยนาแนวคิด
ทฤษฎีเติ้งเสี่ยวผิง ทฤษฎีสามตัวแทนสามประการของ เจียง เจ๋อหมินและแนวคิดการพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์มาใช้แนวทาง มุ่งดาเนินการโดยยึดด้านเศรษฐกิจเป็นศูนย์กลาง ยืนหยัดในหลั กการ
พื้นฐานสี่ประการ ยืนหยัดในการปฎิรูปและเปิดประเทศ เน้นระบอบสังคมนิยม เพื่อให้ประชาชนมี
ฐานะพออยู่พอกินอย่างทั่วถึง ผลักดันให้ประเทศจีนเป็นประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่ที่มีความสมบูรณ์
ทั้งในด้านประชาธิปไตยและวัฒนธรรม
ปลายปีค.ศ. 2014 สมาคมส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งประเทศจีน มีองค์กรจัดตั้งอยู่
ใน 29 มณฑล เขตปกครองตนเองและเทศบาลนคร มีองค์กรในเขตเมืองและมณฑล 326 องค์กร
องค์กรสาขาระดับรากหญ้า 7,484 องค์กร สมาชิกองค์กร 145,000 คน มีสมาชิกอยู่ในหน่วยงาน
ต่างๆ ของประเทศจีน เช่น สมาชิกสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติทั้งหมด 2,210 คน สมาชิกการ
ประชุมปรึกษาทางด้านการเมืองของประชาชนแห่งประเทศจีนทั้งหมด 12,226 คน สมาชิกที่เป็น
ผู้แทนในสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ 55 คน อธิการบดีมหาวิทยาลัยระดับสูงในวงการการศึกษาราว
90 คน ผู้อานวยการสถาบันวิจัยแห่งชาติราว 10 คน เป็นต้น
5. พรรคประชาธิปไตยกรรมกรชาวนาแห่งประเทศจีน
พรรคประชาธิปไตยกรรมกรชาวนาแห่งประเทศจีน (ชื่อย่อ คือ พรรคกรรมกรชาวนา
หรือหนงกง 农工) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1930 ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ เป็นพรรคการเมืองที่
ประกอบด้ว ยปั ญญาชนทั้งระดับ สูงและระดับ กลางในวงการด้านการแพทย์สาธารณสุ ข กรรมกร
ชาวนา โดดเด่นในด้านพันธมิตรทางการเมือง และมุ่งสร้างระบอบสังคมนิยมที่มีลักษณะเฉพาะของจีน
ทั้งยังเป็นพรรคการเมืองที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน และ
สร้างสังคมที่มีความเข้มแข็งในทุกๆ ด้านของจีน เร่งผลักดันแผนพั ฒนาแบบใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลง
ระบบสังคมนิยมให้ทันสมัย ยืนหยัดต่อแนวทางสังคมนิยมแบบจีนและระบบทฤษฎีทางสังคมนิยมแบบ
จีน การเปิดกว้างทางความคิด แสวงหาความจริงจากข้อเท็จจริง การพัฒนาประเทศให้ทันกับยุคสมัย
การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ การรักษาไว้ซึ่งความสงบสุขและความมัน่ คง
ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2014 พรรคกรรมกรชาวนาได้ก่อตั้งองค์กรขึ้นใน 30 มณฑล
เขตปกครองตนเอง และเมืองที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาล มีสมาชิกพรรคทั้งหมด 144,000 คน
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6. พรรคจื้อกงตั่งแห่งประเทศจีน
พรรคจื้อกงตั๋งแห่งประเทศจีนเป็นหนึ่งในพรรคประชาธิปไตยของจีน มีชื่อย่อ ว่า จื้
อกงตั๋ ง ( 致公党) ก่ อ ตั้ ง โดยสมาคมชาวจี น แห่ ง อเมริ ก า เมื่ อ เดื อ นตุ ล าคม ปี ค .ศ.1925
ณ รัฐซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
พรรคจื้อกงตั๋งเป็นพรรคการเมืองที่ประกอบด้วยชาวจีนโพ้นทะเล ชาวจีนโพ้นทะเลที่
กลับสู่มาตุภูมิ บุคคลสาคัญ ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการชาวต่างชาติ เป็นพรรคการเมืองที่มีจุดเด่นใน
ด้านพันธมิตรทางการเมืองและรับใช้ระบอบสังคมนิยม ทั้งยังเป็นพรรคการเมืองร่วมที่ให้ความร่วมมือ
กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน
พรรคจื้อกงตั๋งยึดรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นกฎข้อบังคับพื้นฐาน
และดาเนินกิจกรรมของตนโดยอิสระ ภารกิจสาคัญคือการมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
เพื่อเร่งการปฏิรูปเปิดประเทศและทาให้ประเทศมีความทันสมัย มุ่งเน้นที่จะสร้างและปรับปรุงระบบ
เศรษฐกิจในตลาดสังคมนิยม รักษาสิทธิทางกฎหมายและผลประโยชน์ของชาวจีนโพ้นทะเลและชาว
จีนที่กลับสู่แผ่นดินใหญ่ ดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับชาวจีนโพ้นทะเลและชาวจีนที่
อาศัยในฮ่องกงและมาเก๊า เร่งผลักดันให้เกิดความสงบสุขและความเป็น อันหนึ่งอันเดียวกันในแผ่นดิน
แม่ ในขณะเดี ย วกัน ดาเนิ น งานด้ า นการแลกเปลี่ ย นและน านวัต กรรมใหม่ ๆ ในด้านต่างๆ อาทิ
เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษา วัฒนธรรม เป็นต้น เข้ามาประยุกต์ใช้ ขยายและ
พัฒนาการแลกเปลี่ยนและการทาความร่วมมือทางด้านวิชาการกับนานาประเทศแบบฉันท์มิตร เพื่อ
ผลักดันการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ฉันท์มิตรระหว่างประชาชนชาวจีนและประชาชนของ
ประเทศอื่นๆ
ในปลายปี ค.ศ.1990 พรรคจื้ อ กงตั๋ ง ได้ จั ด ตั้ ง องค์ ก รท้ อ งถิ่ น ขึ้ น ใน 15 มณฑล
เขตปกครองตนเองและเขตเทศบาลภายใต้รัฐบาลกลางซึ่งมีชาวจีนที่กลับสู่มาตุภูมิและชาวจีนโพ้น
ทะเลอาศัยอยู่จานวนมาก พรรคจื้อกงตั๋งมีสมาชิกกว่า 10,000 ราย และในจานวนนี้มี 504 คน ได้รับ
เลือกให้เป็นตัวแทนของสภาผู้แทนราษฏรในหลายระดับ และตารงตาแหน่งต่างๆ หลายระดับ
7. สมาคมจิ่วซาน
สมาคมจิ่ ว ซาน คื อ พรรคการเมื อ งที่ ป ระกอบไปด้ ว ยปั ญ ญาชนระดั บ กลางและ
ระดับสูงในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีความโดดเด่นในด้านของพันธมิตรทางการเมือง
อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน และเป็นพรรคการเมืองร่วมใน
ระบอบสังคมนิยมที่ลักษณะเฉพาะของประเทศจีน
หลังชนะสงครามต่อต้านญี่ปุ่นและสงครามต่อต้านลั ทธิฟาสซิสต์ของโลก วั นที่ 3
กันยายน ค.ศ. 1946 สภาวิทยาศาสตร์เพื่อประชาธิปไตยได้จัดการประชุมใหญ่ขึ้นและได้เปลี่ยนชื่อ
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ใหม่เป็นสภาจิ่วซาน ต่อมาในวันที่ 4 พฤษภาคม ค.ศ.1946 ก็ได้ก่อตั้งเป็นสมาคมจิ่วซาน โดยให้
ความสาคัญกับการสร้างความทันสมัยให้แก่ระบบสังคมนิยม เปิดโลกทัศน์ใหม่อย่างต่อเนื่อง และ
ดาเนินการตามแนวทางขั้นพื้นฐานที่ว่า “ยึดการสร้างเศรษฐกิจเป็นหัวใจสาคัญ ยืนหยัดในหลักการ
พื้นฐานทั้ง 4 ประการ ยืนหยัดในการปฏิรูปเปิดประเทศ” ให้ความร่วมมือกับพรรคการเมืองภายใต้
การน าของพรรคคอมมิว นิ ส ต์ และมีส่ ว นร่ ว มในกาหนดทิศทาง นโยบาย กฎหมายและข้อบังคั บ
ของประเทศ
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ.2017 สมาคมจิ่วซานมีหน่วยงานท้องถิ่นทั้งหมด 339
แห่ง ในจานวนนี้เป็นองค์กรระดับมณฑลจานวน 30 แห่ง เมืองในปกครองของมณฑลจานวน 280
แห่ง ในระดับเมืองจานวน 29 แห่ง จานวนสมาชิกทั้งหมดคือ 167,218 คน ในจานวนนี้ดารงตาแหน่ง
ต่างๆ ที่สาคัญ เช่น เป็นผู้แทนสภาประชาชนจานวน 2,381 คน ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการที่ปรึกษา
ทางการเมืองนระดับต่างๆ จานวน 11,885 คน เป็นต้น
8. สันนิบาตปกครองตนเองประชาธิปไตยไต้หวัน
สันนิบาตปกครองตนเองประชาธิปไตยไต้หวัน มีชื่อย่อว่า ไถเหมิง 台盟 ก่อตั้งเมื่อ
วันที่ 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 2490 ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นหนึ่งใน
พรรคประชาธิปไตยทั้ง 8 ที่มีอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งสมาชิกพรรคประกอบไปด้ว ยผู้ ใช้
แรงงานในระบอบสังคมนิยม ซึ่งเป็นชาวจีนไต้หวันและกลุ่มผู้รักชาติที่ปกป้องรักษาระบอบสังคมนิยม
เป็นหนึ่งในพรรคการเมืองที่รับใช้ลัทธิสังคมนิยม
แนวการการดาเนินงานของพรรค คือสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในแผ่นดินแม่
ต่อต้านการแยกดินแดนของไต้หวันและการรุกรานจากทุกประเทศ และมุ่งสร้างความเป็นเอกภาพ
ระหว่างไต้หวันและจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยสันติวิธีตามหลักการของ “หนึ่งประเทศสองระบบ” โดยให้
ไต้หวันเป็นเขตปกครองพิเศษ ได้รับสิทธิ์ในการปกครองตนเองโดยสูงสุด
ปลายปีค.ศ. 1990 ไถเหมิงมีองค์กร 13 แห่งกระจายในเมืองต่างๆ ของไต้หวัน มี
สมาชิกกว่า 1,200 คน โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มปัญญาชนชาวไต้หวัน ในจานวนนี้มี 424 คนได้รับเลือก
ให้เป็นผู้แทนประชาชนในระดับมณฑล เมือง และเป็นสมาชิกในคณะกรรมการที่ป รึกษาทางการเมือง
นอกจากนี้ยังมีสมาชิกบางคนดารงตาแหน่งในรัฐบาลท้องถิ่นระดับต่างๆ
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รายชื่อผู้นาพรรค 8 พรรคแห่งประเทศจีน
รายชื่อ
Mr. Wang Exiang
Mr. Ding Zhogli
Mr. Hao Mingjin
Mr. Cai Dafeng
Mr. Chen Zhu
Mr. Wang Gang
Mr. Wu Weihua
Ms. Su Hui

สังกัดพรรค
คณะกรรมการปฏิวัติพรรคก๊กมินตั๋งแห่งประเทศจีน 民革
สันนิบาตประชาธิปไตยแห่งประเทศจีน 民盟
สมาคมสร้างชาติประชาธิปไตยแห่งประเทศจีน 民建
สมาคมส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งประเทศจีน 民进
พรรคประชาธิปไตยกรรมกรชาวนาแห่งประเทศจีน 农工党
พรรคจื้อกงตั๋งแห่งประเทศจีน 致公党
สมาคมจิ่วซาน 九三学社
สันนิบาตปกครองตนเองประชาธิปไตยไต้หวัน 台盟

1.5.4 สภาผู้แทนประชาชน
1) โครงสร้างการปกครอง
คณะกรรมการประจาสมัชชาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ
ประธานาธิบดี

คณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการกลางการทหารแห่งชาติ

ศาลสูงสุด

อัยการสูงสุด

ระบอบการประชุมสภาผู้แทนประชาชน เป็นระบอบการเมืองขั้นมูลฐานของจีน การ
ประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติเป็นองค์กรอานาจสูงสุดของจีน ประกอบด้วยผู้แทนที่เลือกตั้งขึ้นโดย
มณฑล เขตปกครองตนเอง นครที่ ขึ้ น ตรงต่ อ ส่ ว นกลาง เขตบริ ห ารพิ เ ศษและกองทหารจี น
คณะกรรมการประจาสมัชชาผู้แทนประชาชนเป็นองค์กรที่ใช้อานาจนิติบัญญัติและตกลงปัญหาสาคัญ
ในวิถีทางการเมืองของรัฐ
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อานาจนิติบัญญัติ ได้แก่ อานาจนิติบัญญัติของการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ
คณะกรรมการประจาสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ อานาจนิติบัญญัติ ของคณะรัฐมนตรีตลอดจน
หน่วยงานของคณะรัฐมนตรี อานาจนิติบัญญัติ ในท้องถิ่นทั่วไป อานาจนิติบัญญัติ ของเขตปกครอง
ตนเอง เขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตบริหารพิเศษด้วย
การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติมีวาระ 5 ปี โดยจัดการประชุมปีละครั้ง เมื่อ
การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติปิดประชุม จะกาหนดให้คณะกรรมการประจาซึ่งเป็นองค์กร
ประจ าของการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่ งชาติเป็น ผู้ใช้อานาจสูงสุ ดของรัฐ คณะกรรมการ
ประจาสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติประกอบด้วย ประธาน รองประธาน และกรรมการ
สิทธิและอานาจหน้าที่ที่สาคัญของการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ คือ การ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนู ญ ควบคุมตรวจตราการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ บัญญัติและแก้ไขเพิ่ มเติม
กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายขององค์กรรัฐบาล และกฎหมายขั้นมูลฐานอื่นๆ พิจารณา
ตรวจสอบและอนุมัติรายงานเกี่ยวกับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจประชาชาติและสังคม และปฏิบัติตาม
โครงการดังกล่ าว ตลอดจนรายงานเกี่ย วกับ งบประมาณแผ่ นดินและการปฏิบัติตามงบประมาณ
แผ่นดิน การอนุมัติการตั้งมณฑล เขตปกครองตนเองและนครที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง การตั้งเขตบริหาร
พิเศษและระบอบการบริหารเขตดังกล่าว การตกลงปัญหาสันติภาพหรือสงคราม การเลือกตั้งผู้นา
องค์กรอานาจสู งสุ ดของรั ฐ เช่น เลื อกตั้งหรื อกาหนดตัว สมาชิกคณะกรรมการประจาสภาผู้ แทน
ประชาชนแห่ งชาติ เลื อ กตั้งประธานาธิบ ดี รองประธานาธิบดี การกาหนดตัว นายกรัฐมนตรีและ
สมาชิกคนอื่นๆของคณะรัฐมนตรี การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการการทหารกลางและสมาชิกคน
อื่นๆของ คณะกรรมการการทหาร การเลือกตั้งประธานศาลประชาชนสูงสุด หัวหน้าสานักอัยการ
ประชาชนสูงสุด นอกจากนี้การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของจีนยังมีสิทธิและอานาจในการ
ปลดบุคคลเหล่านี้ออกจากตาแหน่งได้อีกด้วย
ปี 2018 ที่ประชุมสภาประชาชนแห่งชาติ จีน เห็นชอบยกเลิกข้อจากัดระยะเวลาการ
ดารงตาแหน่งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีออกไปโดยไม่มีกาหนด จากเดิมที่กาหนดให้ดารง
ตาแหน่งไม่เกิน 2 วาระ (10 ปี)
รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มาตรา 79 วรรคสาม บัญญัติไว้ว่า “วาระการ
ดารงตาแหน่งแต่ละสมัยของประธานาธิบดีป ระเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและรองประธานาธิบดีมี
ระยะเวลาเหมือนกับ วาระการดารงตาแหน่งของสภาผู้ แทนประชาชนทั่วประเทศ ด ารงตาแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองสมัยไม่ได้” แก้ไขเป็น “วาระการดารงตาแหน่งแต่ละสมัยของประธานาธิบดีประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนและรองประธานาธิบดีมีระยะเวลาเหมือนกับวาระการดารงตาแหน่งของสภา
ผู้แทนประชาชนทั่วประเทศ”
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ที่มา : http://www.tibet.cn/cn/politics/tnull_5222251.html

1.5.5 รัฐบาล
คณะรัฐมนตรีจีน ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกระทรวง
ต่างๆ ประธานคณะกรรมการต่างๆ ประธานสานักงานตรวจบัญชี และเลขาธิการ

นำยหลี่ เค่อเฉียง
นายกรัฐมนตรีจนี
คนปัจจุบัน

ที่มา : http://www.workercn.cn/

20

คู่มือการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจาปี 2561

รายชื่อคณะรัฐมนตรีจีนปี 2018 ได้แก่
ลาดับ
รายชื่อ
1. นายหวัง อี้
(Wang Yi : 王毅)
2. นายเว่ย เฟิ่งเหอ
(Wei Fenghe : 魏凤和)
3. นายเหอ ลี่เฟิง
(He Lifeng : 何立峰)
4. นายเฉิน เป่าเซิง
(Chen Baosheng : 陈宝生)
5. นายหวัง จื้อกัง
(Wang Zhigang : 王志刚)
6. นายเหมียว สู
(Miao Xu : 苗圩)
7. นายปา เท่ออื่อ
(Ba Teer : 巴特尔)
8. นายจ้าว เค่อจื้อ
(Zhao Kezhi : 赵克志)
9. นายเฉิน เหวินชิง
(Chen Wenqing : 陈文清)
10. นายหวาง ซู่เซียน
(Huang Shuxian : 黄树贤)
11. นายฟู่ เจิ้งหัว
(Fu Zhenghua : 傅政华)
12. นายหลิว คุน
(Liu Kun : 刘昆)
13. นายจาง จี้หนาน
(Zhang Jinan : 张纪南)
14. นายลู่ ฮ่าว
(Lu Hao : 陆昊)
15. นายหลี่ กานเจี๋ย
(Li Ganjie : 李干杰)

สังกัด/ตาแหน่ง
รัฐมนตรีกว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
(Min. of Foreign Affairs)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจีน
(Min. of National Defense)
ผู้ อ านวยการคณะกรรมการการพั ฒ นาและปฏิ รู ป
แห่งชาติจีน
รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการจีน
(Min. of Education)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จีน (Min. of Science and Technology)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศ
(Min. of Information Industry)
รัฐมนตรีว่าการคณะกรรมาธิการกิจการชนชาติ (Min.
in Charge of State Ethnic Affairs Commission)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงตารวจ
(Min. of Public Security)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติ
(Min. of State Security)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการพลเรือน
(Min. of Civil Affairs)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
(Min. of Justice)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(Min. of Finance)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
(Min. of Labor and Public Security)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและที่ดิน
แห่งชาติ (Min. of Land and Natural Resources)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม
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16.

นายหวัง เหมิงหุย
(Wang Menghui : 王蒙徽)

17.

นายหลี่ เสี่ยวเผิง
(Li Xiaopeng : 李小鹏)
นายอื้อ จิ้งผิง
(E Jingping : 鄂竟平)
นายหาน ฉางปิน
(Han Changbin : 韩长斌)
นายจง ซาน
(Zhong Shan : 钟山)
นายโล่ว ซู่กาง
(Luo Shugang : 雒树刚)
นายหม่า เสี่ยวเว่ย
(Ma Xiaowei : 马晓伟)
นายซุน ส้าวปิน
(Sun Shaopin : 孙绍聘)
นายหวัง ยู่ผู่
(Wang Yupu : 王玉普)
นายอี้ กาง
(Yi Gang : 易纲)
นางหู เจ๋อจูน
(Hu Zejun 胡泽君)

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาที่อยู่อาศัยและการ
พัฒนาเมือง-ชนบท (Min. of Housing and UrbanRural Development)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
(Min. of Communications)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงชลประทาน (Min. of Water
Resources)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
(Min. of Agriculture)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
(Min. of Commerce)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
(Min. of Culture)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(Min. of Public Health)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทหารผ่านศึกจีน
(Min. of Veterans Affairs)
รัฐมนตรีว่าการ Min. of Emergement
Management
ผู้ว่าการธนาคารชาติ (Governor of the People’s
Bank of China)
The Auditor- General of the National Audit
Administration

คณะรั ฐ มนตรี จี น คือ รั ฐ บาลประชาชนส่ ว นกลาง เป็นองค์การบริห ารสู งสุ ดของรั ฐ
คณะรัฐมนตรีจีนมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่บัญญัติขึ้นโดยการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ
และคณะกรรมการประจ าสภาผู้แทนประชาชนแห่ งชาติ ตลอดจนรับมติที่ผ่านในการประชุมสภา
ผู้แทนประชาชนแห่งชาติและคณะกรรมการประจาสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ รับผิดชอบและ
รายงานกิจการงาน ต่อการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติและคณะกรรมการประจาสภาผู้แทน
ประชาชนแห่งชาติ คณะรัฐมนตรีจี นมีสิทธิและอานาจที่จะกาหนดมาตรการบริหารภายในขอบเขต
อานาจหน้าที่ของตน กาหนดกฎข้อบังคับทางการบริหาร ประกาศการตกลงและคาสั่ง
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1.5.6 สภาที่ปรึกษาการเมือง
สภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน เป็นองค์การแนวร่วมผู้รักชาติของประชาชนจีน
เป็นองค์กรส าคัญแห่ งความร่ว มมือกันประกอบด้วยหลายพรรคการเมืองและเป็นสภาที่ใช้ใ นการ
ปรึกษาหารือกัน ทางการเมืองซึ่งน าโดยพรรคคอมมิว นิสต์จีน โดยมีรูปแบบที่ ส าคัญ ในการเชิ ด ชู
ประชาธิป ไตยแห่ง สัง คมนิย มทางการเมือ งของจีน อัน มีป ระเด็ น ส าคัญ 2 ประการ ได้ แ ก่
ความสามัคคี และประชาธิปไตย
จีน เป็น ประเทศที่มีพ รรคการเมือ งจานวนหลายพรรค นอกจากพรรคคอมมิว นิส ต์
จีน ซึ ่ง เป็น พรรครัฐ บาลแล้ว ยัง มีพ รรคการเมือ งและกลุ ่ม ประชาธิป ไตยอื ่น ๆ อีก 8 พรรค
กลุ่มประชาธิปไตยต่างๆ ของจีนไม่ใช่พรรคนอกรัฐบาลและไม่ใช่พรรคฝ่ายค้าน หากแต่เป็นพรรคที่มี
ส่วนร่วมในการบริหาร กล่าวคือ มีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือหลักนโยบายสาคัญของรัฐ และการ
เลือกตั้งผู้นาของรัฐ มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบ้านเมือง และมีส่วนร่วมในการตกลง หรือปฏิบัติ
ตามหลักนโยบาย กฎหมาย และกฎข้อบังคับของรัฐ
1.5.7 องค์กรยุติธรรม
ศาลประชาชน เป็นองค์กรตุลาการของสาธารณรัฐประชาชนจีน อันประกอบด้วย ศาล
ประชาชนสูงสุด ศาลประชาชนระดับมณฑล ระดับเขตปกครองตนเอง และระดับนคร ซึ่งขึ้นตรงต่อ
ส่ ว นกลาง ในส่ ว นของการล าดั บ ศั ก ดิ์ ข องศาลนั้ นสามารถล าดั บ ได้ เ ป็ น ศาลประชาชนชั้นสู งสุ ด
ศาลประชาชนชั้นกลาง และศาลประชาชนชั้นล่าง
ศาลประชาชนสูงสุด เป็นองค์กรตุลาการสูงสุดของรัฐ มีอานาจหน้าที่พิพากษาคดีความ
อย่ า งอิ ส ระและเป็ น องค์ ก รที่ ค อยควบคุ ม ตรวจดูแ ลศาลประชาชนในระดั บ ต่ างๆ รวมไปถึ ง งาน
พิพากษาของศาลประชาชนพิเศษ ศาลประชาชนสูงสุดมีหน้าที่รับผิดชอบการรายงานกิจการงานต่างๆ
ต่อการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติและคณะกรรมการประจาสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ
โดยการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติเป็นผู้กาหนดการแต่งตั้งประธาน รองประธาน และ
กรรมการ คณะกรรมการพิพากษาของศาลประชาชนสูงสุด
อานาจหน้าที่ของศาลประชาชนสูงสุด คือ การดาเนินการพิพากษาต่อ คดียื่นอุทธรณ์
คดีที่จ าเลยไม่ย อมปฏิบั ติตามคาพิ พากษาของศาลท้ องถิ่น หรือคดีที่จาเลยไม่ยอมปฏิบัติ ต ามค า
พิพากษาที่เสนอขึ้นโดยสานักอัยการประชาชนสูงสุดตามระเบียบวาระการพิพากษา การพิจารณา
ตรวจสอบและอนุมัติ โทษประหารชีวิตจากคาพิพากษาและการตัดสินของศาลประชาชนระดับต่างๆ
ที่เกิดผลบังคับใช้แล้วทางกฎหมาย หากศาลประชาชนสูงสุดพบว่ามีการกระทาความผิดจริงก็ย่อมมี
อานาจที่จะนาคดีดังกล่าวมาพิพากษา หรือสั่งให้ศาลชั้นล่างดาเนินการพิพากษาใหม่ได้ มีอานาจ
อนุมานในการเปรียบเทียบหรือเทียบเคียงข้อกฎหมายต่อคดีที่มีการกระทาผิดกฎหมายอาญาแต่ในข้อ
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กฎหมายไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน มีอานาจดาเนินการพิจารณาตรวจสอบและอนุมัติหรือดาเนินการ
ตีความในรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีสบัญญัติในกระบวนการสอบสวน เป็นต้น
สานักอัยการประชาชน เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ควบคุมตรวจสอบในด้านกฎหมายของรัฐ
ซึ่งคอยปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบสานวนคดีซึ่งมีการกระทาความผิดในฐานต่างๆ อันได้แก่ ความผิดฐาน
ทรยศต่อประเทศชาติ ความผิดฐานแบ่งแยกดินแดน และคดีที่มีความสาคัญอื่นๆ นอกจากนี้ สานัก
อัยการประชาชนยังดาเนินการพิจารณาตรวจสอบสานวนคดีที่ต้องมีการออกคาสั่งจับกุม การสั่งฟ้อง
ศาล การเข้ายื่นคาฟ้องแทนรัฐ สนับสนุนคาฟ้องของรัฐต่อคดีอาญาแผ่นดิน ดาเนินการควบคุม ตรวจ
การปฏิบัติหน้าที่ของ องค์กรตารวจ ศาลประชาชน เรือนจา สถานคุมขังให้ถูกต้องตามกฎหมาย
1.5.8 การแบ่งเขตบริหาร
เขตการปกครองของจี น แบ่ งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ มณฑล อาเภอ ตาบล และ
หมู่ บ้ า น ประเทศจี น มี เ ขตการปกครองระดั บ มณฑลจ านวน 23 มณฑล (รวมไต้ ห วั น ) จ านวน
5 เขตปกครองตนเอง 4 เทศบาลนคร และ 2 เขตบริหารพิเศษ
สาธารณรัฐประชาชนจีนประกอบด้วย 23 มณฑล ได้แก่
ชื่อ

จีนตัวย่อ

เมืองเอก

พื้นที่ (km²)

ประชากร (2017)

กวางตุ้ง

广东

กวางโจว

177,900

111,690,000

กุ้ยโจว

贵州

กุ้ยหยาง

176,100

44,528,000

กานซู

甘肃

หลานโจว

454,000

26,099,500

จี๋หลิน

吉林

ฉางชุน

187,400

27,330,300

เจียงซู

江苏

หนานจิง

102,600

79,986,000

เจียงซี

江西

หนานฉาง

166,900

45,923,000

เจ้อเจียง

浙江

หังโจว

101,800

56,570,000

ส่านซี

陕西

ซีอาน

205,800

38,354,400

ซานซี

山西

ไท่หยวน

156,800

37,023,500

ซานตง

山东

จี่หนาน

156,700

100,058,300
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ชื่อ

จีนตัวย่อ

เมืองเอก

พื้นที่ (km²)

ประชากร (2017)

ชิงไห่

青海

ซีหนิง

721,000

5,983,800

เสฉวน

四川

เฉิงตู

485,000

83,020,000

ฝูเจี้ยน (ฮกเกี้ยน)

福建

ฝูโจว

121,400

39,110,000

ยูนนาน

云南

คุนหมิง

394,100

45,966,800

หูเป่ย

湖北

อู่ฮั่น

185,900

59,020,000

หูหนาน

湖南

ฉางซา

211,800

68,602,000

เหอเป่ย

河北

สือเจียจวง

187,700

75,195,200

เหอหนาน

河南

เจิ้งโจว

167,000

95,591,300

เหลียวหนิง

辽宁

เสิ่นหยาง

145,900

43,689,000

ไห่หนาน (ไหหลา)

海南

ไหโข่ว

33,920

9,257,600

อานฮุย

安徽

เหอเฝย

139,400

62,548,000

黑龙江

ฮาร์บิน

460,000

38,314,000

台湾

ไทเป

35,882

23,556,100

เฮยหลงเจียง
ไต้หวัน
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เขตปกครองตนเอง เป็นเขตการปกครองระดับมณฑล ซึ่งปกครองด้วยชนกลุ่มน้อย
ในปัจจุบันมีทั้งหมด 5 เขต ได้แก่
ชื่อ
กว่างซีจ้วง
มองโกเลียใน
หนิงเซี่ยหุย
ซินเจียง อุยกูร์
ธิเบต

จีนตัวย่อ
广西壮族自治区
内蒙古自治区
宁夏回族自治区
新疆维吾尔自治
区
西藏自治区

เมืองเอก

พื้นที่ (km²) ประชากร (2017)

หนานหนิง
โฮฮอต
หยินชวน
อุรุมชี

236,000
1,183,000
66,400
1,660,000

48,850,000
25,286,000
6,817,900
24,446,700

ลาซ่า

1,183,000

3,002,200

เทศบาลนคร คือเมืองที่มีขนาดใหญ่และมีการปกครองเทียบเท่ามณฑล ในปัจจุบัน
มี 4 เมือง ได้แก่
ชื่อ
ปักกิ่ง

จีนตัวย่อ
北京

พื้นที่ (km²)
16,808

ประชากร (2017)
21,707,000

ฉงชิ่ง

重庆

82,300

30,751,600

เซี่ยงไฮ้

上海

6,340.5

24,183,300

เทียนจิน

天津

11,920

15,568,700

เขตบริหารพิเศษ ปัจจุบันจีนมีเขตบริหารพิเศษ 2 แห่ง ซึ่งอดีตเคยเป็นอาณานิคมของ
ชาติตะวันตก ได้แก่
ชื่อ

จีนตัวเต็ม

พื้นที่ (km²)

ฮ่องกง

香港

1,104

7,409,800

อังกฤษ

มาเก๊า

澳门

32.8

622,500

โปรตุเกส
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แผนที่แสดงเขตการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ที่มา: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/China_administrative.png

1.6 การศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
1.6.1 การศึกษา
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรประมาณ 1,390.08 ล้านคน อยู่ในระบบการศึกษา
ทั้งประเทศกว่า 320 ล้านคน มีโรงเรียนจานวน 680,000 แห่ง มีเจ้าหน้าที่ผู้ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
การศึ ก ษากว่ า 16 ล้ า นคน ถื อ เป็ น จ านวนที่ สู ง ติ ด อั น ดั บ ต้ น ๆ ของโลก ดั ง นั้ น รั ฐ บาลจี น จึ ง ให้
ความสาคัญต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศเป็นอย่างยิ่ง ระบบการศึกษาของจีนถูกวางแผนโดย
รั ฐ บาลกลาง โดยมี ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจี น เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการควบคุ ม ดู แ ลและมี ห น้ า ที่
รับผิดชอบโดยตรงในการบัญญัติกฎหมายอันเกี่ยวกับการศึกษา กาหนดนโยบายแผนงานการศึกษา
และวางแผนการพัฒนาระบบการศึกษาจีน
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สรุปจานวนนักศึกษาของประเทศจีนในปี ค.ศ. 2017 (หน่วย: หมื่นคน)
ระดับการศึกษา

รับนักศึกษาใหม่

นักศึกษาที่เรียนอยู่

สาเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโท/เอก

80.5

263.9

57.8

ปริญญาตรี

761.5

2,753.6

735.8

อาชีวศึกษา

593.3

1599.1

533.7

มัธยมศึกษาปลาย

802.9

2,366.6

792.4

มัธยมศึกษาต้น

1,547.2

4,442.1

1,397.5

ประถม

1,766.6

10,093.7

1,565.9

อนุบาล

-

4,725

-

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน หมายถึ ง การศึ ก ษาในระดั บ ประถมศึ ก ษาซึ่ ง มี ระยะเวลา
6 ปี ระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้น 3 ปี และมัธ ยมศึก ษาตอนปลาย 3 ปี รวมเป็น 12 ปี นอกจากนี้
รัฐ บาลจี น ยั งสนั บ สนุ น ค่าเล่ าเรี ย นให้ แก่นั กเรี ยนที่มีฐ านะยากจนในระดับชั้นประถมศึกษาจนถึง
มัธยมศึกษาตอนต้น อันเป็นการศึกษาภาคบังคับรวมระยะเวลา 9 ปีการศึกษา
การศึกษาด้านวิชาชีพ
การศึกษาด้านวิช าชีพ หมายถึง โรงเรียนด้านวิช าชีพรวมถึงหลั กสู ตรอบรมวิ ช าชี พ
ระยะสั้ น ปั จ จุ บั น สถานการณ์การเติบโตของการศึกษาด้านวิชาชีพมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
กล่ า วคื อ การศึ ก ษาในหมวดเศรษฐกิ จ การคลั ง พลศึ ก ษา ศิ ล ปกรรม มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม สู ง ขึ้ น
ส่วนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลับมีแนวโน้มลดลง
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง การศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริ ญ ญาเอก การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของจี น มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง นั บ ตั้ ง แต่
ปี ค.ศ. 1981 เป็นต้นมาจีนได้เริ่มปรับปรุงระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ เป็นไปตามแบบสากล
ปัจ จุ บั น มหาวิทยาลั ย ในจี น มีจ านวนประมาณ 3,000 แห่ ง โดย 2 ใน 3 เป็นมหาวิทยาลั ย ของรั ฐ
และ 1 ใน 3 เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของจีนจาเป็นต้องผ่านการสอบ
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เข้ า ศึ ก ษา โดยวั ด จากระดั บ คะแนนในการสอบ มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ชื่ อ เสี ย งในจี น ส่ ว นใหญ่ จะเป็น
มหาวิทยาลัยของรัฐ
การศึกษาผู้ใหญ่
จากข้ อ มู ล ของสถาบั น วิ จั ย เศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศจี น (The Chinese
Academy of Industry Economy Research) ในหัวข้อเรื่อง รายงานการวิเคราะห์การศึกษาผู้ใหญ่
ของจีนในปี ค.ศ. 2016 ระบุว่า ในปี ค.ศ. 2012 มีสถาบันการศึกษาและการฝึกอบรมสาหรับผู้ใหญ่
จ านวน 124,000 แห่ ง มี ผู้ จ บการฝึ ก อบรมจ านวน 4.823 ล้ า นคน และจากข้ อ มู ล สถิ ติ ข อง
กรมอาชีวศึกษาและการศึกษาผู้ใหญ่กระทรวงศึกษาธิการจีนที่สารวจในพื้นที่ 28 มณฑล (เขต/ เมือง)
และ 6 พื้นที่อุตสาหกรรมนาร่องพบว่า ในปี ค.ศ. 2011 จากการสารวจกลุ่มคนงานจานวน 52.791 ล้านคน
พบว่ า มี ผู้ ที่ เ ข้ า ศึ ก ษาด้ า นวิ ช าการจ านวน 3.329 ล้ า นคน และผู้ ที่ เ ข้ า ฝึ ก อบรมประเภทต่ า งๆ
จานวน 24.137 ล้านคน มีสถาบันการศึกษาและการฝึกอบรมพนักงานจานวน 55,000 แห่ง และจาก
การสารวจเขตทดลองการศึกษาชุมชนบางส่วนทั่วประเทศจีนพบว่า มีโรงเรียนชุมชนและพื้นที่สาหรับ
กิจกรรมจานวน 84,700 แห่ง มีผู้เข้าร่วมศึกษาและฝึกอบรมรายปีจานวน 51.438 ล้านคน ทั้งนี้
จากข้อมูล สถิ ติดั ง กล่ าวข้ างต้น ทาให้ ท ราบว่า สถาบัน ฝึก อบรมประเภทต่า งๆ ทั ่ว ประเทศจีน
มีจานวนทั้งสิ้น 263,600 แห่ง และมีผู้เข้าร่วมศึกษาและฝึกอบรมรายปีจานวนทั้งสิ้น 127.14 ล้านคน
1.6.2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นับ แต่ก ารเปลี ่ย นแปลงการปกครองเป็น คอมมิว นิส ต์ใ นปี ค.ศ. 1949 นั ้น
การพัฒ นาทางวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีข องจีน ได้ถูก ปรับ เปลี่ย นโครงสร้า งองค์ก รและ การ
บริหารงาน ตามแบบอย่างสหภาพโซเวียต และใช้โครงสร้างดังกล่าวจนกระทั่งถึงปี ค.ศ. 1972 โดย
กาหนดให้หน่วยงานการวิจัยแยกออกจากการผลิตอุตสาหกรรม โดยสั่งการตามสายบังคับบัญชาที่
จัดตั้งขึ้นตามแบบคอมมิวนิสต์ หรือการตัดสินใจจากส่วนกลาง (Central Plan)
ในอดีต ประเทศจีน ได้ใ ห้ค วามสาคัญ กับ การวิจัย ในภาคอุตสาหกรรม และการวิจัย
ประยุก ต์ โดยมีก ารจัด ตั้ง หน่ว ยงานวิจ ัย เทคโนโลยีท างทหารเป็น อัน ดับ แรก ในปี ค.ศ. 2017
งบประมาณสาหรับการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนอยู่ที่ 1.75 ล้านล้าน
หยวนต่อปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.6 เมื่อเทียบกับงบประมาณในปี ค.ศ. 2016 และคิดเป็นร้อยละ 2.12
ของ GDP จนถึงสิ้นปี ค.ศ. 2017
ประเทศจี น มี ศู น ย์ วิ จั ย ส าหรั บ โครงการของรั ฐ จ านวน 131 แห่ ง มี ห้ อ งทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ 217 แห่ง มีศูนย์เทคโนโลยีของเอกชนที่ได้รับมาตรฐานที่รัฐกาหนด 1,276 แห่ง รัฐบาลได้
อุด หนุน การก่อ ตั ้ง บริษ ัท New Start Up กว่า 1,233 บริษ ัท คิด เป็น เงิน อุด หนุน จ านวนกว่า
55,700 มีผู้ทาการยื่นขอจดสิทธิบัตร 3.7 ล้านราย และจานวนผู้ได้รับ สิทธิบัตรแล้ว 1.84 ล้านราย
จนสิ ้น ปี ค.ศ. 2017 มีผู ้ถ ือ ครองสิท ธิบ ัต รทั ้ง สิ ้น 7.15 ล้า นราย ในจานวนนี้เป็นสิ ทธิบัตรของ
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ประชาชนชาวจีนที่จดทะเบียนในประเทศจีนจานวน 1.36 ล้านราย เฉลี่ยแล้วในประชากรชาวจีนทุกๆ
หนึ่งหมื่นคน จะมีผู้ได้รับสิทธิบัตรจานวน 9.8 ราย
1.7 ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค
1.7.1 ที่ดิน
กรรมสิทธิ์ในที่ดินของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นของรัฐ แต่เอกชนสามารถเช่า
ที่ดินจากรัฐเพื่อลงทุนทาประโยชน์ต่างๆ ได้โดยมีข้อกาหนดดังต่อไปนี้
ข้อ 1 บริษัทได้รับสิทธิจากการใช้ประโยชน์ในที่ดินบนพื้นฐานและราคาเดียวกัน และ
เป็นไปตามผลการพิจารณาตามที่คณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมได้พิจารณา โดยสามารถมีการ
พิจารณาเป็นกรณีพิเศษได้
ข้อ 2 ถ้าเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทการผลิตอุตสาหกรรมที่ มี ย อดการลงทุ น
จานวน 10 ล้ า นหยวนขึ้ น ไป สามารถที่ จ ะยื่ น คาร้ อ งขอเช่ า ที่ ดิ น จากการนิคมอุตสาหกรรมใน
ราคามาตรฐานได้ หากมีการเช่าที่ดินน้อยกว่า 5 ปี ราคาในการเช่าที่ดินจะมีอัตราอยู่ที่ 600 หยวนต่อ
1 หมู่ (1 ไร่เท่ากับ 2.4 หมู่) หรือ 667 ตารางเมตรต่อปี ถ้ามีระยะเวลาการเช่า 5 ปีขึ้นไปราคาการเช่า
ที่ดินจะอยู่ที่ 1,000 หยวนต่อหมู่ต่อปี ในการทาสัญญาเช่าที่ดินนั้น ระยะเวลาในการเช่าที่ดินจะต้องไม่
เกิน 15 ปี โดยต้องชาระค่าเช่าภายในงวดเดียว
ข้ อ 3 ถ้ า เป็ น บริ ษั ท ต่ า งชาติ ที่ มี ก ารลงทุ น ในโครงสร้ า งพื้ น ฐานหรื อ โครงสร้ า งการ
คมนาคม สามารถที่จะขอรับสิทธิประโยชน์แห่งการใช้ที่ดินได้ตามแนวเส้นทางโครงสร้างพื้นฐานใน
ราคาพิเศษ
ข้อ 4 บริษัทต่างชาติที่ดาเนินธุรกิจในรูปแบบของการร่วมลงทุนกับบริษัทจีนและมีการ
ลงทุนในระบบสาธารณูปโภค สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ในราคาค่าเช่าที่ดินในอัตราที่ลดลงร้อยละ
15 จากราคาปกติ
ข้อ 5 ถ้าบริษัทต่างชาติมีการลงทุนที่มียอดเงินของโครงการลงทุนอยู่ที่ 4 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ขึ้นไปภายในการลงทุนเพียงครั้งเดียว ก็จะสามารถขอรับสิทธิประโยชน์ในการลดราคาการเช่า
ที่ดินลงในอัตราร้อยละ 50 จากราคาประเมินที่ดินของรัฐบาลท้องถิ่น และถ้าหากชาระค่าเช่าที่ดิน
เสร็จสิ้นภายในงวดเดียวก็จ ะสามารถขอรับสิ ทธิประโยชน์ในการลดอัตราค่าเช่าที่ดินลงร้อยละ 5
อีกด้วย
ส่วนบริษัทสัญชาติจีนหากมีย อดการลงทุน 10 ล้านหยวนขึ้นไปก็สามารถที่ จะขอรับ
สิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆ ได้เช่นเดียวกับบริษัทต่างชาติ
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ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิการใช้ที่ดินและสิทธิ์ในการโอนที่ดินของรัฐในมาตราที่ 12 ได้
กาหนดว่าสิทธิ์ในการใช้ที่ดินหรือโอนประโยชน์ในการใช้ที่ดินโดยมีระยะเวลากาหนดดังต่อไปนี้
• ที่ดินที่อยู่อาศัย มีอายุการเช่าที่ดินไม่เกิน 70 ปี
• ทีด่ ินที่ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมการผลิต มีอายุการเช่าที่ดินไม่เกิน 50 ปี
• ที่ดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรม สาธารณสุข
การกีฬา มีอายุการเช่าที่ดินไม่เกิน 50 ปี
• ที่ ดิ น ที่ ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ เ พื่ อ ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว ก า ร พ า ณิ ช ย์ แ ล ะ ก า ร บั น เ ทิ ง
มีอายุการเช่าที่ดินไม่เกิน 40 ปี
• ที่ดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อสร้างเป็นโกดังเก็บของ มีอายุการเช่าที่ดินไม่เกิน 50 ปี
• ที่ดินเพื่อการใช้ประโยชน์อื่นๆ มีอายุการเช่าที่ดินไม่เกิน 50 ปี
สรุป ประเภทการใช้ที่ดินและอายุการเช่าที่ดิน
ประเภทการใช้ที่ดิน
ที่อยู่อาศัย
อุตสาหกรรมการผลิต
การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรม สาธารณสุข การกีฬา
การท่องเที่ยว การพาณิชย์ และการบันเทิง
สร้างเป็นโกดังเก็บของ
การใช้ประโยชน์อื่นๆ
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1.7.2 ไฟฟ้า
ประเทศจีนในแต่ละเมืองจะมีอัตราค่าไฟที่แตกต่างกันไม่มากนัก : กรณีศึกษำอัตรำค่ำ
ไฟของมหำนครเซี่ยงไฮ้
อัตราค่าไฟสาหรับพลเมืองในมหานครเซี่ยงไฮ้
ประเภท
ครัวเรือน

หน่วยงานอื่นๆ
(โรงเรียน สถาน
สงเคราะห์
สาธารณประโยชน์)

ขั้นบันได KWH/Y/House
ขั้นที่1

0-3120

ขั้นที่2

3120-4800

ขั้นที่3

4800ขึ้นไป

น้อยกว่า 1 KW
10 KW

ค่าไฟ หยวน / KWH
เวลาปกติ
ช่วงเวลา
0.617
Peak
0.617
Valley 0.307
0.667
Peak
0.677
Valley 0.337
0.917
Peak
0.977
Valley 0.487
0.641
*
0.636

1.7.3 น้าประปา
ในแต่ละเมืองของจีนจะมีอัตราค่าน้าประปาที่แตกต่างกันไม่มากนัก : กรณีศึกษำของ
มหำนครเซี่ยงไฮ้
อัตราค่าน้าประปาสาหรับพลเมืองในมหานครเซี่ยงไฮ้
(สาหรับพลเมืองค่าน้าประปาคิดในอัตราก้าวหน้า)
ขั้นบันได ลูกบาศก์เมตร
หยวน
บาบัดน้าเสีย
รวม
/ลูกบาศก์เมตร (หยวน/ลูกบาศก์เมตร) (หยวน/ ลูกบาศก์เมตร)
ขั้นที่1

0-220

1.92

1.70

3.45

ขั้นที่2

220-300

3.30

1.70

4.83

ขั้นที่3

300 ขึ้นไป

4.30

1.70

5.83
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1.7.4 พลังงาน
ในระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมาประเทศจีนพยายามพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศอย่าง
รวดเร็วโดยการเร่งรัดการลงทุนและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง ทาให้ประเทศจีนประสบ
ปัญหาสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมอย่างหนักในหลายพื้นที่ รัฐบาลจีนมิได้นิ่งนอนใจและให้ความสาคัญ
กับ การแก้ไขปั ญหาสภาพแวดล้ อมดั งกล่ าว ตลอดจนพัฒ นาเทคโนโลยีการผลิ ตให้ ส อดคล้ อ งกั บ
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในปัจจุบันประเทศจีน ได้ให้ ความส าคัญกับการมีบทบาทที่ส ร้างสรรค์ในเวทีระหว่า ง
ประเทศในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นประเด็นที่นานาประเทศรวมทั้งจีนให้ความสนใจและ
พยายามที่จะเข้ามามีบทบาท จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจที่จีนทาการส่งเสริมอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือกซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลจีนให้ความสนใจเป็นลาดับต้นๆ
(1) ความท้าทายของการพัฒนาพลังงานของจีน
1.1) มีการพึ่งพิงพลังงานต่างประเทศค่อนข้างสูง
ปี ค.ศ. 2017 ประเทศจี น มี การนาเข้าน้าดิบ อยู่ที่ 419.96 ล้ านตัน เพิ่ม ขึ้น
ร้อ ยละ 10.2 มีก ารนาเข้า น้ามัน ปิโ ตรเลีย มอยู่ที่ 418.8 ล้า นตัน เพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ10.7 คิดเป็น
สัดส่วนการพึ่งพิงน้ามันดิบจากต่างประเทศอยู่ที่ร้อยละ 68 และสัดส่วนการพึ่งพิงน้ามันปิโตรเลียมจาก
ต่า งประเทศอยู่ที่ร้อ ยละ 72.3 ทั้ง นี้ งบประมาณในการนาเข้า น้ามัน ดิบ จากต่า งประเทศอยู่ที่
162,300 ล้า นดอลลาร์ส หรัฐ ฯ เมื่อ เทีย บกับ ปี ค.ศ. 2016 อัต ราค่า ใช้จ่า ยงบประมาณเพิ่ม ขึ้น
ร้อยละ 39
1.2) โครงสร้างการบริโภคทรัพยากรพลังงานยึดถ่านหินเป็นหลัก
ในปี ค.ศ. 2017 การบริ โ ภคทรั พยากรพลั ง งานทั้ งหมดของจีน อยู่ที่ 4,490
ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 2.9 ทั้งนี้ การบริโภคทรัพยากรพลังงานจากถ่านหินลดลงร้อยละ 1.7
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.4 ของการบริโภคทรัพยากรพลั งงานทั้งหมดของจีน โดยลดลงจากเดิม
ร้อยละ 1.6
(2) มาตรการเพิ่มความสามารถในการจัดหาพลังงานของประเทศจีน
2.1) การพัฒนาถ่านหินอย่างมีระบบ
ถ่ า นหิ น ถื อ เป็ น ทรั พ ยากรพื้ น ฐานของประเทศจี น ประเทศจี น จึ ง เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการจัดหาและเพิ่มคุณภาพในการให้พลังงานจากทรัพยากรที่มีจากัด มีการปรับปรุง
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โครงสร้ า งการผลิ ต พลั ง งานจากทรั พ ยากรถ่ า นหิ น ให้ มี ค วามปลอดภัย ลดมลพิ ษ ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อม
เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร พัฒนาอุตสาหกรรมถ่านหินให้มีความทันสมัยเพื่อตอบสนองการ
พัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ
2.2) เร่งการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
ไฟฟ้าเป็นพลังงานสะอาดที่มีประสิทธิภ าพสูง ประเทศจีนจึงมีน โยบายเร่ ง
พั ฒ นาและสร้ า งระบบกระแสไฟฟ้ า ที ่ ม ี ต ้ น ทุ น ต่ าแต่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง และ มีเสถีย รภาพ
เพื่อเป็นหลักประกันในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมขั้นพื้นฐาน
2.3) เร่งการพัฒนาคุณภาพพลังงานที่ได้จากปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
ประเทศจีนมีการเน้นนโยบายการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากปิโตรเลียมและ
ก๊าซธรรมชาติควบคู่กันไป มีการส่งเสริมการผลิตน้ามันดิบอย่างมีเสถียรภาพ ในขณะเดียวกันก็เพิ่ม
การผลิตก๊าซธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง
2.4) เร่งพัฒนาพลังงานทดแทนและทรัพยากรหมุนเวียน
ทรัพยากรทดแทนถือเป็นสาขาอุตสาหกรรมที่ประเทศจีนให้ความสาคัญและ
เร่งการพัฒนาในลาดับต้นๆ การวิจัยและการพัฒนาทรัพยากรพลังงานทดแทนมีบทบาทสาคัญอย่าง
มากต่อการเพิ่มความมั่นคงด้านทรัพยากรพลังงานของจีน การปรับปรุงโครงสร้างพลังงาน และการ
ส่งเสริมพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมเป็นยุทธศาสตร์สาคัญในการสร้างหลักประกันในการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ประเทศจีนได้ประกาศกฎหมายว่าด้วยพลังงานทดแทนซึ่งกาหนดมาตรฐาน
และมาตรการในการรับซื้อพลังงานในราคาเต็มและมีการให้การอุดหนุน เป็นต้น จีนได้มีการตั้งกองทุน
เฉพาะในการทาวิจัยและการนาพลังงานทดแทนมาใช้ประโยชน์เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน และจีนได้ประกาศการวางแผนระยะยาวของการพัฒนาพลังงานทดแทนในแผนพั ฒ นา
สัง คมและเศรษฐกิจ แห่ ง ชาติ 5 ปี ฉบับ ที่ 12 เสนอต่อ ที่ ป ระชุ ม สภาผู้ แ ทนประชาชน ในปี
ค.ศ. 2010 สัดส่ว นการใช้พ ลัง งานทดแทนอยู่ที่ร้อ ยละ 10 ของการใช้พ ลัง งานทั้ง หมด จนถึง
ปี ค.ศ. 2020 การใช้พลังงานทดแทนอยู่ที่ร้อยละ 15 ของการใช้พลังงานทั้งหมด
2.5) การพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์
ประเทศจีน มีการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่า จะเป็นด้าน
เทคโนโลยีต่างๆ และขนาดของอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ถือว่าอยู่ในลาดับต้นๆ
ของโลก ในหลายปี ที่ ผ่ า นมาจี น มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย และน าเข้ า แบตเตอรี่ พ ลั ง งานแสงอาทิ ต ย์
34

คู่มือการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจาปี 2561

จากต่างประเทศเพื่อทาการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทาให้การผลิตแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์
มีความคืบหน้าเป็นที่น่าพอใจจนกลายเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพอีก อุตสาหกรรมหนึ่งในอนาคต
ของจีน คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติจีน ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า ในปี ค.ศ. 2020 จะสามารถผลิต
ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 110 ล้านกิโลวัตต์ อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมนี้ ยังคงต้องอาศัยเงิน สนับสนุน
จากทางรัฐบาล ถึงแม้จะมีการลดต้นทุนแล้วก็ตาม (ในระยะเวลาไม่กี่ปี จาก 20 หยวน/ วัตต์ ลดลง
เหลือ 7 หยวน/ วัตต์ ) ค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ยังคงสูง (0.8 หยวน/ หน่วย)
1.7.5 การคมนาคม
รัฐบาลจีนมีโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งมายาวนาน
และต่อเนื่อง ในปัจจุบันสามารถพัฒนาระบบโครงข่ายการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางบก การขนส่งทางน้า การขนส่งทางอากาศ ตลอดจนการวางระบบการขนส่ง
ในรู ป แบบอื่น ๆ ส าหรั บ การขนส่ งสิ น ค้ า และพลั งงาน อาทิ โครงการวางท่ อ ก๊า ซระหว่า งจี น และ
สหภาพพม่า เป็นต้น ด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 13 (ค.ศ. 2016 - 2020) กระทรวง
คมนาคมของจีน วางแผนที ่จ ะใช้จ ่า ยงบประมาณจ านวน 4 ล้ า นล้ า นหยวน เพื่ อ ยกระดั บ
สาธารณูปโภคด้านการขนส่ง โดยวางเป้าหมายในการก่อสร้างทางหลวงเพิ่มระยะทางเป็น 120,000
กิโลเมตร ก่อสร้างรางรถไฟความเร็วสูงเพิ่มระยะทางเป็น 12,000 กิโลเมตร และก่อสร้างเชื่อมโยงทาง
ด่วนพิเศษเพิ่มระยะทางเป็น 83,000 กิโลเมตร
1) การคมนาคมขนส่งทางบก
การคมนาคมขนส่งทางบกเป็นรูปแบบการขนส่งภายในประเทศของจีนที่ใช้ในการ
ขนส่งสินค้า รัฐบาลจึงให้ความสาคัญกับการขนส่งทางบกเป็นอย่างมาก มีการดาเนินการก่อสร้าง
สะพานขนาดใหญ่หลายแห่ง อาทิ สะพานข้ามอ่าวหางโจวเชื่อมต่อนครเซี่ยงไฮ้และเมือ งหนิง โป
เพื่อช่ว ยย่น ระยะเวลาการเดิน ทางระหว่างท่าเรือที่สาคัญทั้งสองแห่งของจีน โดยในปี ค.ศ. 2017
ประเทศจีนมีเส้นทางคมนาคมทางบกรวมทั้งสิ้น 4,773,500 กิโลเมตร เพิ่ม ขึ้น จากปี ค.ศ. 2016 ถึง
78,200 กิโ ลเมตร มีส ะพาน 832,500 แห่ ง เพิ่ม ขึ้น จากปี ค.ศ. 2016 ถึง 27,200 แห่ง
2) การคมนาคมขนส่งทางน้า
รัฐบาลจีนได้มีการพัฒนาการคมนาคมทางน้าและดาเนินการก่อสร้างท่าเรือขนส่ง
น้ามันและถ่านหิน และช่องทางเดินเรือน้าลึกหลายแห่ง โดยในปี ค.ศ. 2017 ประเทศจีนมีเส้นทาง
คมนาคมทางน้ากว่า 127,000 กิโลเมตร ลดลงจากปี ค.ศ. 2016 ร้อยละ 0.1 อย่างไรก็ตามแม้ว ่า
รัฐ บาลจีน จะมีน โยบายระหว่า งประเทศเกี ่ย วกับ เส้น ทางสายไหมทางทะเล ในศตวรรษที่ 21
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ซึ่งเน้ น แผนพัฒ นาครอบคลุ มนโยบายด้านการติดต่อสื่ อสาร การค้า การเงิน การลงทุน และการ
เชื่อมโยงของประชาชนทางทะเล
3) การคมนาคมขนส่งทางราง
การคมนาคมขนส่งทางรางหรือทางรถไฟเป็นรูปแบบการขนส่งที่สาคัญและประหยัด
อีกรู ป แบบหนึ่ งของประเทศจี น เนื่ องจากจี น เป็นเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ มีปริมาณการขนส่ ง
ผู้โดยสารและสินค้าเป็นจานวนมาก ในปี ค.ศ. 2017 ประเทศจีนมีเส้นทางรถไฟยาวถึง 127,000
กิโลเมตร เพิ่มจากปี ค.ศ. 2016 ถึงร้อยละ 2.4
ประเทศจี น รถไฟความเร็ ว สู ง เชื่ อ มโยงร้ อ ยละ 80 ของเมื อ งใหญ่ และมี
ระยะทางรถไฟกว่า 1.27 แสนกิโลเมตร ประกอบด้วยทางสาหรับรถไฟความเร็วสูงระยะทาง 2.5
หมื ่น กิโ ลเมตร คิด เป็น ร้อ ยละ 66.3 ของระยะทางของเส้น ทางรถไฟทั ่ว โลก (ณ สิ้ น ปี
ค.ศ. 2017) จีนสร้างเพิ่มขึ้นอีก 1.2 หมื่นกิโลเมตร ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 13
ของจีน (ปี ค.ศ. 2016-2020)
การให้บริการในระบบรางที่รัฐบาลจีนได้ดาเนินการสนับสนุนและพัฒนามาโดยตลอด
คือ รถไฟความเร็วสูงซึ่งสามารถทาความเร็วได้สูงถึง 380 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สามารถเชื่อมโยงพื้นที่
ต่างๆ ให้เดินทางถึงกันได้ภายในระยะเวลาอันสั้น โดยรัฐบาลจีนมีแผนในการขยายเส้นทางรถไฟ
ความเร็วสูงให้ครอบคลุมพื้นที่สาคัญทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ขยายเส้นทางเดินรถไฟ
ความเร็วสูงระหว่างประเทศ (Cross-Border Services) ไปหลายจุดหมาย เช่น ฮ่องกง คาซัคสถาน
เวียดนาม เกาหลีเหนือ รัสเซีย มองโกเลีย และโปแลนด์
4) การคมนาคมขนส่งทางอากาศ
การคมนาคมขนส่งทางอากาศ เป็นเส้นทางที่ชาวจีนเลือกใช้ในการขนส่งสินค้าน้อย
ที่สุ ดในบรรดาการขนส่ งรู ป แบบอื่น แต่มีบ ทบาทต่อการพัฒ นาความเจริญ ของประเทศและการ
เดิน ทางของประชากรและนั ก ท่องเที่ย วในจี น รัฐ บาลจีนจึงเร่งการลงทุน สร้างท่าอากาศยานทั่ ว
ประเทศเพื่อเร่ งกระจายความเจริ ญไปสู่ ท้องถิ่นต่างๆ และสอดรับกับการขยายตัว ทางเศรษฐกิ จ
ของประเทศ เพื่อรองรับปริมาณการสัญจรทางอากาศที่ เพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายในการสร้างสนามบิน
แห่งใหม่ 45 แห่ง ซึ่งทาให้จีนมีสนามบิน พลเรือนจานวน 229 แห่ง ในปี ค.ศ. 2017 เพิ่มขึ้นจานวน
11 แห่ง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
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1.7.6 โทรคมนาคมและการสื่อสาร
ปัจจุบันประเทศจีนมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยโดยมีการขยายตัว
อย่างมากในตลาดการให้บริการเครือข่าย 3G/ 4G และบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตได้รับความ
นิยมในจีนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้พบว่าจีนเป็นตลาดที่มีผู้ใช้อุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟน เป็นอันดับ 1
ของโลก โดยอุปสงค์ในสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นตามจานวนชนชั้นกลางที่มีมากขึ้น ปัจจุบัน China Mobile
มีมูลค่าทางตลาดสูงขึ้นในลักษณะต่อปีถึง 2.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าบริษัท AT&T
และ Verizon อุปสงค์ในสมาร์ทโฟนที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ประกอบกับการที่ประเทศจีนได้เริ่มเปิด
ให้บริการสัญญาณ 4G ในปี 2014 จึงส่งผลให้เทคโนโลยีการสื่อสารของประเทศจีนพัฒนาไปอย่าง
รวดเร็ว ในปี ค.ศ. 2017 รายได้ของธุรกิจโทรคมนาคมอยู่ที่ 1.262 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4
เมื่อเทีย บกับ ปี ค.ศ. 2016 ความครอบคลุ มของอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ทั้งหมดของจีนคิ ดเป็นอัตรา
ร้อยละ 55.8 มีจานวนผู้เข้าใช้อินเทอร์เน็ต 772 ล้านคน จานวนเพิ่มขึ้น 40.74 ล้านคน มียอดค่าปลีก
สินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.2 เมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 2016 มีการเติบโตเร็วกว่ายอดค้าปลีกสินค้า
อุปโภคบริโภคทางสังคมร้อยละ 20 (มียอดค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคทางสังคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2)
ตารางแสดงมูลค่าอุตสาหกรรมด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ธุรกรรมโทรคมนาคม
ธุรกรรมไปรษณีย์
ธุรกรรมการสื่อสาร
จานวนโทรศัพท์
จานวนโทรศัพท์เคลื่อนที่
Broadband คงที่
Broadband เคลื่อนที่
ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต
ผู้ใช้มือถือเข้าถึงอินเตอร์เน็ต
รายได้จากการให้บริการ ICT

27,557,000,000,000 หยวน
9,764,000,000,000 หยวน
3,549,800,000,000 หยวน
1,611,250,000 เลขหมาย
1,417,490,000 เครื่อง
293,920,000 เลขหมาย
1,131,520,000 เลขหมาย
772,000,000 คน
753,000,000 คน
5,503,700,000,000 หยวน
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1.8 แรงงาน
จนถึงสิ้นปี 2017 ผู้ที่มีงานทามีจานวน 776.4 ล้านคนในทั่วประเทศจีน เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีที่ผ่าน
มา 370,000 คน โดยมีผู้ที่มีงานทาในเมืองและตาบลจานวน 424.46 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีที่ผ่าน
มา 10.34 ล้านคน ในบรรดาผู้ที่มีงานทาในทั่วประเทศจีน สัดส่วนของผู้ที่มีงานทาในอุตสาหกรรมการ
ผลิตขั้นปฐมภูมิอยู่ที่ร้อยละ 27.0 อุตสาหกรรมการผลิตขั้นทุติยภูมิอยู่ที่ร้อยละ 28.1 และอุตสาหกรรม
การผลิตขั้นตติยภูมิอยู่ที่ร้อยละ 44.9 มี migrant worker จานวนทั้งสิ้น 286.52 ล้านคน เพิ่มขึ้นจาก
ปีที่ผ่านมา 4.81 ล้านคน โดยมีแรงงานอพยพไปยังต่างประเทศจานวน 171.85 ล้านคน
ปี 2017 ตาแหน่งงานที่เพิ่มขึ้นใหม่ในเมืองและตาบลมีแนวโน้มในการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น
และตาแหน่งงานที่เพิ่มขึ้น ใหม่ในเมืองและตาบลมีจานวน 13.51 ล้านตาแหน่ง เพิ่มขึ้น 370,000
ตาแหน่ง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และได้สร้างสถิติใหม่ในการพัฒนา จากสถิติข้อมูล
ของตาแหน่งงานที่เพิ่มขึ้นใหม่ในเมืองและตาบลของทั่วประเทศจีนตั้งแต่ปี 2556-2560 ตาแหน่งงาน
ที่เพิ่มขึ้นใหม่มีการพัฒนาและความมั่นคงในช่วงห้าปีที่ผ่านมา จากปี 2013 ตาแหน่งงานที่เพิ่มขึ้นใหม่
ในเมืองและตาบล 13.1 ล้านตาแหน่ง ภายในปี 2017 ตาแหน่งงานที่เพิ่มขึ้นใหม่ ในเมืองและตาบล
เพิ่มขึ้น 410,000 ตาแหน่ง เมื่อเทียบกับปี 2013 รัฐบาลจีนให้ความสาคัญกับตาแหน่งงาน และการ
สร้างตาแหน่งอาชีพ
จนถึงสิ้นปี 2017 ผู้ตกงานในเมืองและตาบลในทั่วประเทศจีนกลับมามีงานทาจานวน 5.58
ล้ านคน มีการเพิ่มขึ้น 5.54 ล้ านคนเมื่อเทีย บกับช่ว งเวลาเดียวกันของปีที่ผ่ านมา ตั้งแต่ปี 2013
ผู้ตกงานในเมืองและตาบลในทั่วประเทศจี นกลั บมามีงานทายังคงรักษาไปในแนวโน้มอย่างมั่น คง
และมีตาแหน่งว่างงานลดลง 80,000 ตาแหน่งในช่วงห้าปีที่ผ่านมา
ปี 2017 ผู้ ที่ มี ปั ญ หาการว่า งงานกลั บ มามี งานทาในทั่ ว ประเทศจีน มี จานวน 1.77 ล้ า นคน
เพิ่มขึ้น 80,000 คนจาก 1.69 ล้านนของปี 2016
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บทที่ 2 สถานภาพทางเศรษฐกิจของประเทศจีน
2.1 ประวัติการพัฒนาเศรษฐกิจ
ก่ อ นปี ค.ศ. 1978 จี น เป็ น ประเทศที่ ย ากจน ประชากรส่ ว นใหญ่ อ าศั ย อยู่ ใ นชนบทและ
มีร ายได้ต่า ในปี ค.ศ. 1960 มีผู้ คนอดอยากและล้ มตายเป็ นจ่ านวนมาก โดยเฉพาะช่วงการปฏิ วั ติ
วัฒนธรรมน่าโดย เหมา เจ๋อตุง ซึ่งเน้นการใช้ระบอบคอมมิวนิสต์พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรและชนบท
แต่ปรากฏว่าไม่สามารถผลิตสินค้า เกษตรเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศได้
จึงท่าให้เกิดภาวะความอดอยากกระจายไปทั่ว ในช่วงนี้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนอยู่ใน
ระดับต่่ามากเพียงแค่ร้อยละ 3-4 ต่อปี
หลั ง ปี ค.ศ. 1978 ภายหลั ง จากการถึ ง แก่ อ สั ญ กรรมของเหมา เจ๋ อ ตุ ง เลขาธิ ก ารพรรค
คอมมิว นิส ต์ข องจีน คือ ท่า นเติ้ง เสี่ย วผิง ได้ผ ลัก ดัน แนวนโยบายน่า ไปสู่ค วามทัน สมัย โดยใช้
แนวทางของนโยบายทุนนิยมควบคู่ไปกับสังคมนิยมหรือการวางแผนสู่ส่วนกลางไปด้วย นโยบายที่
ส่าคัญของการน่าประเทศไปสู่ความทันสมัย ได้แก่ การอนุญาตให้มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษรอบชายฝั่งเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยเริ่มจาก 14 เมือง
บริเ วณชายฝั่ง และพื้น ที่ 3 มณฑลรอบชายฝั่ง เพื่อ ให้เ ป็นพื้น ที่เปิด รับ การลงทุนจากต่างประเทศ
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานทางเศรษฐกิ จ เช่ น ถนนหนทาง สาธารณู ป โภค
เพื่อรองรับนักลงทุน รวมทั้งสนับสนุนให้มีการปรับปรุงระบบกฎหมาย โดยเฉพาะภาษีและแรงจูงใจ
ต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้มีการขยายตัวของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
การเติบโตของเศรษฐกิจจีนอย่างต่อเนื่องเกิดจากหลายปัจจัยส่าคัญ อาทิ บทบาทของภาครัฐ
การเข้ า เป็ น สมาชิ ก ในองค์ ก ารการค้ า โลก (WTO) ของจี น รวมทั้ ง พั ฒ นาศั ก ยภาพทางด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ เนื่องจากจีนเป็นประเทศที่ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบผสม กล่าวคือ ทั้งวางแผน
จากส่ ว นกลาง (โดยเฉพาะการควบคุ ม การใช้ที่ ดิน ซึ่ งห้ า มซื้ อ ขายกั นโดยเอกชน แต่ส ามารถเช่ า
ระยะยาว) และระบบทุนนิยมที่ใช้ระบบกลไกราคา ตลอดจนการมีบทบาทส่าคัญในรัฐวิสาหกิจหรือ
บรรษัทที่เป็นของรัฐเพื่อการพัฒนาประเทศ
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เมื่อย่างเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจของจีนได้ก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมอย่างก้าว
กระโดด ในปัจจุบันเศรษฐกิจจีนมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลกรองจากสหรัฐฯ จีนยังเป็นประเทศ
ผู้ส่งออกสินค้าเป็นอันดับหนึ่งของโลก และเป็นประเทศผู้น่าเข้าสินค้าเป็นอันดับสองของโลกอีกด้วย
ตัว เลข GDP ของจี น ตลอดปี ค.ศ. 2017 มีมูล ค่า 82.71 ล้ านล้ านหยวน ซึ่งขยายตัว สูงขึ้น
ร้อยละ 6.9 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยแบ่งเป็นไตรมาสที่ 1 เพิ่มขึ้นร้อ ยละ 6.9 ไตรมาสที่ 2 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6.9 ไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้น ร้ อยละ 6.8 ไตรมาสที่ 4 เพิ่มขี้นร้อยละ 6.8 และอุตสาหกรรม
ปฐมภูมิขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยมีมูล ค่า 6.55 ล้ านล้ านหยวน เติบโตร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกับปีก่อน
อุ ต สาหกรรมทุ ติ ย ภู มิ ข ยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น โดยมี มู ล ค่ า 33.46 ล้ า นล้ า นหยวน เติ บ โตขึ้ น ร้ อ ยละ 6.1
เมื่อเทียบกับปีก่อน อุตสาหกรรมตติยภูมิขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยมีมูลค่า 42.7 ล้านล้านหยวน เติบโตขึ้น
ร้อยละ 8.0 เมื่อเทียบกับปีก่อน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2561) 1
ในปลายปี ค.ศ. 2017 ประเทศจีนมีเงินทุนส่ารองระหว่างประเทศ 3.14 ล้านดอลลาร์สหรั ฐฯ
เพิ่มขึ้น 1.29 แสนดอลลาร์สหรัฐฯ อัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนตลอดทั้งปีอยู่ที่ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ
6.53 หยวน แข็งค่าขึ้น ร้อยละ 5.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2561) 2
2.2 เศรษฐกิจภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ
2.2.1 ภาคเกษตรกรรม
ประเทศจีนให้ความส่าคัญกับสินทรัพย์ทางการเกษตร (Farm asset) และเทคโนโลยี
ด้านอาหาร (Food technologies) เพื่อรองรับความต้องการด้านอาหารของประชากรในประเทศจีน
โดยผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่จีน ให้ความสนใจ ได้แก่ สินค้าประเภทธัญพืช เช่น ข้าว ข้าวสาลี
ถั่ว เหลือ ง มัน ส่ า ปะหลัง ข้า วโพด ถั่ว ลิ ส ง ชา ข้าวฟ่าง ข้าวบาร์เลย์ เป็นต้น ตลอดจนสิ นค้าอื่น
เช่น แอปเปิ้ล ฝ้าย น้่ามัน เนื้อหมู ปลา เป็นต้น
รัฐบาลจีนให้การสนับสนุนและให้ความส่าคัญกับการวางแผนพัฒนาการเกษตร อย่าง
เป็นระบบโดยเฉพาะมณฑลเจียงซี รัฐบาลจีนมีการวางแผนพัฒนาระบบการเกษตรอย่างเป็นขั้นตอน
และมี ก ารพั ฒ นาจากการเกษตรแบบดั้ ง เดิ ม ให้ ก ลายเป็ น การเกษตรแบบพึ่ ง พาเทคโนโลยี
เพื่อผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพสูงขึ้นและในปริมาณที่มากขึ้น มณฑลไห่หนานซึ่งเป็นมณฑลที่ได้รั บ
แนวคิดในการพัฒ นาเกษตรกรรมและเศรษฐกิจชนบทแนวใหม่ ทั้งยังมีเกษตรกรรมเขตร้ อ นที่ มี
ประสิทธิภาพสู งท่าให้ ไห่หนานกลายเป็นฐานการผลิตพืชผลเขตร้อน การเพาะเลี้ยงพืช พันธุ์ และ
การเพาะปลูกพืชผักนอกฤดูกาลของจีน นอกจากนี้ เนื่องจากจีนเป็นประเทศขนาดใหญ่และมีความ
1
2

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1589914236343558141&wfr=spider&for=pc
http://www.scio.gov.cn/
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หลากหลายทั้งทางด้านภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ ท่าให้ศักยภาพด้านการเกษตร
ของแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน ดังนี้
(1) ภาคเหนือและตะวันตก มีศักยภาพด้านปศุสัตว์ เนื่องจากมีพื้นที่เป็นทุ่งหญ้าที่มี
พื้นที่กว้างขวาง โดยเฉพาะแถบมองโกเลียใน ส่านซี หนิงเซี่ย เป็นต้น
(2) ภาคใต้แ ละภาคกลาง มีศ ัก ยภาพด้า นการเพาะปลูก พืช ผัก ผลไม้แ ละข้า ว
โดยเฉพาะใน หูหนาน หูเป่ย กวางตุ้ง เสฉวน กว่างซีจ้วง
(3) ภาคตะวั น ตกเฉี ย งใต้ มี ศั ก ยภาพในด้ า นการท่ า การเกษตรสมั ย ใหม่
ด้ า นเทคโนโลยี ชี ว ภาพ สมุ น ไพร พื ช พรรณดอกไม้ และยาสู บ เนื่ อ งจากภาค
ตะวันตกเฉียงใต้ยั งเป็น พื้น ที่ป่าเขาจึงมีความอุดมสมบูรณ์ด้านป่าไม้ พืชพรรณ
และสัตว์ป่า
(4) ภาคกลางและภาคใต้ มีศักยภาพด้านประมงน้่าจืด และได้มีการพัฒนาประมงน้่า
จืดอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความนิยมรับประทานปลาน้่าจืดของชาวจีน รวมถึงภาค
กลางและใต้ของจีนมีแม่น้่าล่าคลองมากมาย อันได้แก่ ลุ่มแม่น้่าแยงซีเกียง จูเจียง
รวมทั้ ง ทะเลสาบอื่ น ๆ เช่ น ทะเลสาบไท่ หู ต้ ง ถิ ง หู เป็ น ต้ น นอกจากนี้
ด้านตะวันออกยังมีชายฝั่งทะเลยาวจากเหนือจรดใต้ประมาณ 18,000 กิโลเมตร
(รวมไต้หวัน) อาชีพที่ส่าคัญของประชาชนในพื้นที่จึงเป็นการประมงทั้งในชายฝั่ง
ทะเลและนอกชายฝั่งทะเล
(5) ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มี ภู มิ อ ากาศค่ อ นข้ า งหนาว เช่ น เฮยหลงเจี ย ง
จี๋ ห ลิ น เหลียวหนิง เป็นต้น มณฑลเหล่านี้มีความอุดมสมบูรณ์มายาวนาน และเป็น
ต้นน้่าของแม่น้่าหลายสายจึงท่าให้มีดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว
และเป็นแหล่งปลูกป่าที่ส่าคัญของประเทศจีน
(6) พื้นที่ระหว่างเส้น 30 องศา - 40 องศา จากภาคตะวันออกเรื่อยไปถึงภาคกลางของ
จีน ได้แก่ เซี่ยงไฮ้ เหอเป่ย ซานซี เหอหนาน ส่านซี มีภูมิอากาศและภูมิประเทศที่
เหมาะสมกับการปลูกผลไม้เมืองหนาว เช่น แอปเปิล สาลี่ องุ่น ลูกพลับ ลูกพรุน
เป็นต้น
ในประเทศจีนมีพื้นที่ที่สามารถเพาะปลูกธัญพืชได้ตลอดปีจ่านวน 708 ล้านไร่ แบ่งเป็น
พื้นที่ปลูกฝ้ายจ่านวน 23.75 ล้านไร่ พื้นที่ปลูกพืชน้่ามัน 87.87 ล้านไร่ พื้นที่ปลูกพืชน้่าตาล 10.87
ล้านไร่
ปริมาณการผลิตธัญพืชตลอดทั้งปีมีจ่านวน 651,440,000 ตัน โดยมีปริมาณการผลิต
ธัญพืช ฤดูร้ อน 141,120,000 ตัน ปริ มาณการผลิตข้าวเบา 33,690,000 ตัน และปริมาณการผลิต
ธัญพืชฤดูใบไม้ร่วง 446,620,000 ตัน
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นอกจากนี้ มีปริมาณการผลิตข้าวตลอดทั้งปี 572,250,000 ตัน โดยปริมาณการผลิตข้าว
208,250,000 ตั น ปริ ม าณการผลิ ต ข้ า วโอ๊ ต 130,190,000 ตั น และปริ ม าณการผลิ ต ข้ า วโพด
224,580,000 ตัน ปริมาณการผลิตฝ้ายตลอดปีมีจ่านวน 5,610,000 ตัน ปริมาณการผลิตพืชน้่ามัน
จ่านวน 35,470,000 ตัน ปริมาณการผลิตพืชที่ให้น้่าตาลจ่านวน 125,290,000 ตัน ปริมาณการผลิต
ใบชาจ่านวน 2,240,000 ตัน
ปริ ม าณการผลิ ต เนื้ อ สั ต ว์ ร วมตลอดทั้ ง ปี มี จ่ า นวน 86,250,000 ตั น โดยมี ป ริ ม าณ
การผลิตเนื้อหมู 54,870,000 ตัน ปริมาณการผลิตเนื้อวัว 7,000,000 ตัน ปริมาณการผลิตเนื้อแพะ
4,410,000 ตัน ปริมาณการผลิตสัตว์ปีก 18,260,000 ตัน ปริมาณการผลิตไข่ 29,990,000 ตัน ปริมาณ
การผลิตนมวัว 37,550,000 ตัน ในปลายปียังมีหมูจ่านวน 451,130,000 ตัว และมีหมูเกิดใหม่จ่านวน
708,250,000 ตัว
ปริ ม าณการผลิ ต อาหารทะเลตลอดทั้ ง ปี มี จ่ า นวน 66,900,000 ตั น โดยมี ป ริ ม าณ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้่าจ่านวน 49,420,000 ตัน ปริมาณการจับสัตว์น้่า 17,480,000 ตัน และปริมาณ
การผลิตไม้ตลอดทั้งปีเท่ากับ 68,320,000 ลูกบาศก์เมตร
2.2.2 ภาคอุตสาหกรรม
อุต สาหกรรมที่จีน ให้ค วามส่า คัญ ได้แ ก่ อุต สาหกรรมด้า นเหมือ งแร่ (ถ่านหิน แร่
เหล็ก ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ปรอท ดีบุก ทังสเตน) อุตสาหกรรมเครื่องจักร อาวุธยุทธภัณฑ์ และ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นต้น นอกจากนี้จีนยั งให้ความส่าคัญมากในอุตสาหกรรมด้านการประหยัด
พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยมลพิษ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์
จากระบบนิ เ วศอย่ า งยั่ ง ยื น ตลอดจนอุ ต สาหกรรมภาคพื้ น ทะเล (อุ ต สาหกรรมการประมง
อุตสาหกรรมน้่ามันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน)
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ของจีนในปี ค.ศ. 2017 เท่ากับ 82.71 ล้านล้าน
หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 อัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 0.2 และรายได้ประชากรรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 7
มีอัตราเติบโตร้อยละ 0.1 รัฐบาลจีนเริ่มให้ความส่าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านการอยู่ดีกิ นดี
ของประชากร อัตราเงินเฟ้อ อัตราการจ้างงาน และการเพิ่มต่าแหน่งงานจากการค่านึงถึงการเติบโต
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติมากขึ้น และมีการใช้นโยบายการเงินที่ระมัดระวังมากขึ้น ทั้งยังมี
การลดอัตราดอกเบี้ย การลดเป้าหมายการขาดดุลการค้า โดยเน้นพึ่งพาสินค้าในประเทศและลดการ
น่าเข้าตามยุทธศาสตร์ Made in China 2025
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มูลค่ารวมภาคอุตสาหกรรมจีน ปี 2017
ภาคอุตสาหกรรม ปี 2017
รายละเอียด
มูลค่ารวมของอุตสาหกรรม - เท่ากับ 27.8 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 เมื่อเทียบกับ
ตลอดทั้งปี 2017
ปีก่อน
- อุ ต สาหกรรมมี ผ ลก่ า ไรตลอดทั้ ง ปี 7.5187 ล้ า นล้ า นหยวน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับปีก่อน
พิ จ ารณาตามประเภทของ - รั ฐ วิ ส าหกิ จ มี ผ ลก่ า ไร 1.665 ล้ า นล้ า นหยวน เพิ่ ม ขึ้ น
เศรษฐกิจ
ร้อยละ 45.1
- วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนมี ผ ลก่ า ไร 3.999 หมื่ น ล้ า นหยวน ลดลง
ร้อยละ 8.5
- วิ ส าหกิ จ หุ้ น ส่ ว นมี ผ ลก่ า ไร 5.24 ล้ า นล้ า นหยวน เพิ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ 23.5
- วิสาหกิจของนักลงทุนฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวันมีผลก่าไร 1.875
ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8
- ธุ ร กิ จ เอกชนมี ผ ลก่ า ไร 2.375 ล้ า นล้ า นหยวน เพิ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ 11.7
พิจารณาตามประเภทธุรกิจ - อุตสาหกรรมเหมืองแร่มีผลก่าไร 4.587 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.6
- อุ ต สาหกรรมภาคการผลิ ต มี ผ ลก่ า ไร 6.65 ล้ า นล้ า นหยวน
เพิ่มขึ้นร้อย 18.2
- ไฟฟ้ า ความร้ อ น ก๊ า ซธรรมชาติ การผลิ ต น้่ า ประปา และ
อุ ป ทานของอุ ต สาหกรรม 4.089 แสนล้ า นหยวน ลดลง
ร้อยละ 10.7
- มู ล ค่ า การก่ อ สร้ า งในสั ง คมตลอดทั้ ง ปี ค.ศ. 2017 เท่ า กั บ
5,569 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน
- จีนมีวิศวกรผู้รับเหมาที่มีคุณภาพและมีบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
ที่มีความเป็นมืออาชีพจึงสามารถสร้างก่าไรได้กว่า 766,100
ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน
- รัฐเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งมีมูลค่ากว่า 231,300 ล้านหยวน
การลงทุนด้านอุตสาหกรรม - การลงทุนในอุตสาหกรรมปฐมภูมิ 2,089,200 ล้านหยวน
- การลงทุนในอุตสาหกรรมทุติยภูมิ 23,575,100 ล้านหยวน
- การลงทุนในอุตสาหกรรมตติยภูมิ 37,504,000 ล้านหยวน
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- การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 14,000,500 ล้านหยวน
- การลงทุนสินทรัพย์ถาวรในภาคเอกชน 38,151,000 ล้านหยวน
ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนของการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรร้อยละ 60.4
- การลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีระดับสูง 6,443,000
ล้านหยวน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนของการลงทุนในสินทรัพย์ ถาวร
ร้อยละ 10.2
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561) 3

2.2.3 ภาคบริการ
จีนให้ความส่าคัญกับภาคบริการอย่างชัดเจนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 เพื่อส่งเสริมการบริโภคและการพัฒนาภายในประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
และตั้งเป้าหมายว่าภาคบริการจะมีมูลค่าเป็นร้อยละ 51.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติภายในปี
ค.ศ. 2017 โดยภาคบริการของจีนมีแนวโน้มเติบโตขึ้นโดยเฉพาะในเมืองส่าคัญ เช่น ปักกิ่ง เทียนจิน
เซี่ยงไฮ้ เจ้อเจียง เจียงซี และกวางตุ้ง เป็นต้น ธุรกิจบริการที่จีนให้ความส่าคัญ ได้แก่ บริการโลจิสติกส์
บริการทางการเงิน บริการประกันภัยและกฎหมาย บริการเพื่อสุขภาพและการแพทย์ เป็นต้น
ภาพรวมภาคบริการ ปี 2017
ภาคบริการ ปี 2017
(เทียบกับ ปี 2016)
รถยนต์

ทรัพยากรน้้า

3

รายละเอียด
- ปี ค.ศ. 2017 ประชาชนจีนเป็นเจ้าของรถยนต์จ่านวน 217.4
ล้านคัน (ประกอบด้วยรถยนต์ส ามล้ อและรถบรรทุกของที่ ขับ
ด้วยความเร็วต่่าจ่านวน 8.2 ล้านคัน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.8
- ประชาชนจีนที่เป็นเจ้าของรถยนต์ส่วนบุคคลมีจ่านวน 186.95
ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.9
- รถที่เป็นกรรมสิ ทธิ์ส่วนบุคคลจ่านวน 121.85 ล้านคัน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 12.0
- รถที่ เ ป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ข องหน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนจ่ า นวน
114.16 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5
- ปริมาณรวมของทรัพยากรน้่าตลอดปี 2017 มีจ่านวน 2.8675
ล้านล้านลูกบาศก์เมตร

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1593656271082733578&wfr=spider&for=pc
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- ปริมาณการใช้น้่าตลอดปี 6.09 แสนล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.8
- มีน้่าที่ใช้อุปโภคและบริโภคในชีวิตประจ่าวันเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8
- น้่าที่ใช้ในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2
- น้่าที่ใช้ในการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6
- ทุกๆ GDP หนึ่งหมื่นหยวนจะมีการใช้ปริมาณน้่า 78 ลูกบาศก์
เมตร ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 5.6
- ปริ ม าณการใช้ น้่ า เฉลี่ ย ต่ อ คน 439 ลู ก บาศก์ เ มตร เพิ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ 0.3
การผลิตไฟฟ้า
- ในปลายปี 2017 ก่ า ลั ง การผลิ ต ไฟฟ้ า ของจี น 1,777.03
ล้านกิโลวัตต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6
- มีก่าลังการผลิตไฟ 1,106.04 ล้านกิโลวัตต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3
- ก่ า ลั ง การผลิ ต พลั ง งานน้่ า 341.19 ล้ า นกิ โ ลวั ต ต์ เพิ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ 2.7
- ก่าลั งการผลิ ตพลั งงานนิวเคลียร์ 35.82 ล้ านกิโ ลวัตต์ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6.5
- ก่ า ลั ง การผลิ ต พลั ง งานลม 163.67 ล้ า นกิ โ ลวั ต ต์ เพิ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ 10.5
- ก่าลังการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ 130.25 ล้านกิโลวัตต์ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 68.7
การลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย์ - การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของจีนตลอดปี 2017 คือ 64.12 ล้าน
ถาวรของจี น (ตามภาค
ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0
ต่างๆ ของจีน)
- ภาคตะวั น ออกมี ก ารลงทุ น 26.58 ล้ า นล้ า นหยวน เพิ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ 8.3
- ภาคกลางมีการลงทุน 16.34 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9
- ภาคตะวั น ตกมี ก ารลงทุ น 16.66 ล้ า นล้ า นหยวน เพิ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ 8.5
- ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มี ก ารลงทุ น 3.07 ล้ า นล้ า นหยวน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8
การลงทุนด้าน
- การลงทุ น ด้ า นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ต ลอดปี ค.ศ. 2017 มี มู ล ค่ า
อสังหาริมทรัพย์
10.98 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0
- การลงทุนด้านที่พักอาศัยจ่านวน 7.51 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 9.4
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- การลงทุนอาคารส่านักงาน 6.76 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ
3.5
- การลงทุนที่พักส่าหรับท่าธุรกิจเชิงพาณิชย์ 1.56 ล้านล้านหยวน
ลดลงร้อยละ 1.2
- โครงการสนั บ สนุ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย ส่ า หรับ ผู้ มี รายได้ น้ อ ยหรื อ ขาด
แคลนที่อยู่อาศัยในเขตเมือง ซึ่งสร้างเป็นบ้านพักจ่านวน1.53
ล้านหลัง เริ่มสร้างใหม่จ่านวน 6.09 ล้านหลัง
- ปรับปรุงบ้านพักในพื้นที่สลัมจ่านวน 6.04 ล้านหลัง
(ข้อมูล ณ มกราคม 2561)

2.3 สถานภาพการค้าระหว่างประเทศ
ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของจีน ปี 2017
การค้าระหว่างประเทศ
(ปี 2017 เทียบกับปี2016)
การน้าเข้าและส่งออกสินค้า
โดยรวม

รายละเอียด

- การน่ า เข้ า และส่ งออกสิ น ค้ าตลอดทั้ ง ปี ค.ศ. 2017 มี มู ล ค่า
27.79 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.2
- ภาคการส่ ง ออกมี มู ล ค่ า 15.33 ล้ า นล้ า นหยวน เพิ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ 10.8
- ภาคการน่ า เข้ า มี มู ล ค่ า 12.46ล้ า น ล้ า นหยวน เพิ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ 18.7
- ความแตกต่างของมูล ค่า การน่า เข้า และส่ง ออกสิน ค้า 2.87
ล้านล้านหยวน ลดลง 4.73 แสนล้านหยวน
การน้ าเข้ าและส่ งออกภาค - มู ลค่ าการน่ าเข้ าและส่ งออกภาคบริ การตลอดทั้ งปี ค.ศ. 2017
บริการ
มีมูลค่า 4.70 ล้านล้านหยวน ซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8
- การส่งออกภาคบริการนั้น มีมูลค่า 1.54 ล้านล้านหยวน ขยายตัว
ร้อยละ 10.6
- การน่าเข้าในภาคบริการ มีมูลค่า 3.16 ล้านล้านหยวน ซึ่งขยายตัว
ร้อยละ 5.1
- การน่าเข้าและส่งออกภาคบริการขาดดุล 1.62 ล้านล้านหยวน
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ล ง ทุ น - การตั้งบริษัทใหม่จ่านวน 35,652 บริษัท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0
โดยตรงจากต่ า งประเทศ
27.8 ตามล่าดับ
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(ไม่รวมธนาคาร หลักทรัพย์
ประกัน)

การลงทุ น ในต่ า งประเทศ
ตลอดปี ค.ศ. 2017 (ไม่รวม
ธนาคาร หลักทรัพย์ ประกัน)
ผลประกอบการธุ ร กิ จ การ
รั บ เ ห ม า โ ค ร ง ก า ร ใ น
ต่ า งประเทศตลอดปี ค.ศ.
2017

- การใช้ เ งิ น ลงทุ น โดยตรงจากต่ า งประเทศมี มู ล ค่ า ตามจริ ง
877,600 ล้านหยวน (131,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7.9
- ส่ งเสริ ม การลงทุน โดยตรงจากประเทศที่ อ ยู่ ต ามเส้ น ทาง
“ The Belt and Road” แ ล ะ จัด ตั ้ง บ ริ ษ ั ท ใ ห ม่จ่ า น ว น
3,857 บริษัท เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.8
- การใช้ เ งิ น ลงทุ น โดยตรงจากประเทศที่ อ ยู่ ต ามเส้ น ทาง
“The Belt and Road” มีมูล ค่าตามจริง 37,400 ล้ านหยวน
(5,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
- มีมูลค่า 8.12 แสนล้านหยวน ค่านวณตามค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
เป็นเงิน 120,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งลดลงร้อยละ 29.4
- จี น ได้ ล งทุ น กั บ ประเทศต่ า งๆ ตามเส้ น ทาง “The Belt and
Road” ถึง 14,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
- มี มู ล ค่ า 1.14 ล้ านล้ านหยวน ซึ่ งค่ านวณตามค่ าเงิ นดอลลาร์
สหรัฐฯ เป็นเงินจ่านวน 168,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5.8
- ส่วนความร่วมมือด้านแรงงานนั้นมีการส่งแรงงานทุกประเภทไป
ต่างประเทศจ่านวน 520,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7
New Silk Roads

ที่มา : https://jsis.washington.edu/ellisoncenter/news/panel-sino-russian-cooperation-the-asia-pacific-dream/
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บทที่ 3 นโยบายสาคัญด้านเศรษฐกิจ
3.1 ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13
มติข้อเสนอการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี (2016-2020) ของ
พรรคคอมมิวนิสต์จีน
ตั้งแต่วันที่ 14 เดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 2014 รัฐบาลจีนมีการประเมินแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
สั งคมแห่ งชาติ 5 ปี ฉบั บ ที่ 12 และในขณะเดียวกันก็มี การตั้งคณะผู้ เชี่ยวชาญจานวน 25 คณะ
เพื่อทาการศึกษาและเสนอแนะแนวคิดเพื่อจัดทาแผนฯฉบับที่ 13
ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2015 มีการประชุมครั้งที่ 5 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน
ชุดที่ 18 ในที่ประชุมได้สรุปเป็นข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.1 แนวคิดที่ชี้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13
เพื่อบรรลุเป้าหมายการสร้างสังคมพอกินพอใช้อย่างทั่วถึงในปี ค.ศ. 2020 และผลักดัน
ให้เศรษฐกิจสังคมพัฒนาไปอย่างเข้มแข็ง แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ต้องยึดถือเป้าหมายนี้เป็นศูนย์กลาง
และปฏิบัติตามหลักการดังต่อไปนี้
(1) ยืนหยัดให้ประชาชนมีบทบาทสาคัญ ประชาชนคือพลังพื้นฐานในการผลักดันการ
พัฒนา เป้าหมายพื้นฐานในการพัฒนาคือการบรรลุ ปกป้อง และพัฒนาผลประโยชน์
พื้นฐานของประชาชน
(2) ยืนหยัดในการพัฒนาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ วางแผนการพัฒนาบนพื้นฐานที่ว่าจีน
ยังคงอยู่ในช่วงสังคมนิยมขั้นต้น และจะอยู่ในช่วงนี้ไปอีกนาน สถานการณ์พื้นฐาน
ภายในประเทศและความขัดแย้งหลักในสังคมยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง อนึ่ง เมื่อวันที่
28 กรกฎาคม ค.ศ. 2003 นาย หู จิ่นเทา เลขาธิการพรรคฯ ได้ให้ความหมายของ
การพัฒนาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ไว้ว่า
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“ยืนหยัดแนวทางการพัฒนาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์
กล่าวคือยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ส่งเสริม
การพัฒนาอย่างสมดุลและอย่างยั่งยืน”
(3) ยื น หยั ด ในการปฏิ รู ป เชิ ง ลึ ก โดยปรั บ ปรุ ง ระบบสั ง คมนิ ย มที่ มี อั ต ลั ก ษณ์ จ ีน ให้
สมบูร ณ์ พัฒ นาระบบและความสามารถในการบริหารประเทศให้ทันสมัย กลไก
ตลาดมีบทบาทในการจัดสรรทรัพยากร โดยรัฐบาลแสดงบทบาทได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจน
เร่งปรับปรุงระบบต่างๆ โดยยึดการปฏิรูประบบเศรษฐกิจเป็นหลัก
(4) ยืน หยัด ในการปกครองประเทศด้วยหลักนิติรัฐ ตามวิถีทางของระบบกฎหมาย
สั งคมนิ ย มที่มี อัตลั ก ษณ์ จี น ส่ งเสริมการบัญญัติ กฎหมายอย่า งเป็นวิ ทยาศาสตร์
บั งคับ ใช้อย่ า งเข้ม งวดและเที่ย งธรรม (ส่ ง เสริ ม การบั ญ ญั ติ ก ฎหมายอย่ า งเป็น
วิทยาศาสตร์ หมายถึง ในกระบวนการบัญญัติกฎหมายนั้นต้องเคารพและยึดถือตาม
กฎ)（科学立法：科学立法是指在立法过程中要尊重和体现规律）
(5) ยืน หยัด ในการวางแผนภาพรวมทั้งในและนอกประเทศ โดยเปิดเสรีแก่ต่างชาติ
ในทุกด้าน ส่งเสริมการพัฒนาที่เป็นประโยชน์และคานึงถึงผลประโยชน์ที่มรี ่วมกัน
(6) ยืนหยัดในการนาของพรรค โดยเข้มงวดในวินัยพรรค และยกระดับความสามารถ
ในการปกครองพรรคอย่างต่อเนื่อง
(7) ยกระดับ จิต ใจของประช าชนและความมีอ ารยะขอ งสัง คมให้เ ด่น ชัด
โดยปลูกฝังความฝันของจีน ค่านิยมหลักของสังคมนิยม ระบบคุณธรรม วิทยาศาสตร์
วัฒนธรรม และสานึกในการปกครองด้วยหลั กนิติรัฐ เข้าสู่จิตใจของผู้ คนให้ ลึ ก ซึ้ง
ยิ่งขึ้น
(8) ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวม โดยเน้นวิธีการผลิตและการดารงชีวิต ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น ลดการปล่อยสารคาร์บอน ลดปริมาณมลพิษ ตลอดจนใช้
พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(9) ปรั บ ปรุ ง ระบบและความสามารถในการบริ ห ารประเทศให้ ทั น สมั ย ยิ่ ง ขึ้ น
โดยปรับปรุงระบบพื้นฐานทุกด้านให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น พัฒนาประชาธิปไตยภาค
ประชาชนให้สมบูร ณ์ ระบบตุลาการมีความน่าเชื่อถือ สิทธิ มนุษยชนและสิ ทธิใน
ทรัพย์สินต้องได้รับการคุ้มครอง
(10) ปรั บ ปรุ ง แนวคิ ด ในการพั ฒ นาให้ ส มบู ร ณ์ โดยปลู ก ฝั ง ให้ ส มาชิ ก พรรค
คอมมิวนิสต์ทุกคนตระหนักถึงความสาคัญของแนวคิดในการพัฒนาด้วยนวัตกรรม
ความปรองดอง ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเปิดกว้าง และการร่วมแบ่งปัน
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ห้าแนวคิดใหม่ในการพัฒนา นาเศรษฐกิจจีนสู่จุดสมดุลใหม่
ข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิ ว นิ ส ต์ จี น ว่ า ด้ ว ยการ ก าหนด
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติฉ บับ ที ่ 13 ในที ่ป ระชุม เต็ม คณะครั ้ง ที ่ 5 ของ
คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ จีนชุดที่ 18 เน้นย้าว่า “การยืนหยัดพัฒนาคือภารกิจสาคัญ
อันดับหนึ่ง” โดย
จีนต้อง “ยืนหยัดพัฒนา” ต่อไป เพราะเศรษฐกิจโลกภายหลังวิกฤติการเงินของนานาชาติ
ยังไม่ฟื้นตัว และเศรษฐกิจโลกต้องการเศรษฐกิจจีนที่เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
จี น ต้ อ ง “ยื น หยั ด พั ฒ นา” ต่ อ ไป เพราะจี น เป็ น ประเทศก าลั ง พั ฒ นาที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด
ในโลกที่ติด “กับดักรายได้ปานกลาง” การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมีปัญหามากมายที่ไม่ส มดุล
ไม่สอดคล้อง และไม่ยั่งยืน
จีนต้อง “ยืนหยัดพัฒนา” ต่อไป เพื่อให้ปี ค.ศ. 2020 บรรลุเป้าหมายการสร้างสังคมพอกิน
พอใช้อย่างทั่วถึง ทาให้ผลิ ตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และรายได้ต่อหัวของประชากรในเขตเมืองและ
ชนบทเพิ่มขึ้นหนึ่งเท่าจากปี ค.ศ. 2010 โดยรักษาอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในระดับความเร็ว
ปานกลางถึงสูง และยกระดับอุตสาหกรรมสู่ระดับปานกลางถึงสูง
ที่ป ระชุมได้เสนอแนวคิดใหม่ในการพัฒ นาไว้ 5 ประการ ได้ แก่ “นวัตกรรม ปรองดอง
ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเปิดกว้าง และการร่วมแบ่งปัน ” การพัฒนาทั้งห้าประการนี้เน้น
ความเป็ นระบบ เป็ นองค์รวม และการประสานงานร่วมกัน ก่อให้ เกิดการพัฒนาที่มี คุ ณภาพสู งขึ้ น
ประสิทธิภาพดีขึ้น เน้น การรักษาความสมดุลระหว่างการเติบโตกับการอนุรักษ์ การพัฒนาเพื่อการ
ผลิ ตที่ก้าวหน้ า ความเป็ น อยู่ และระบบนิ เวศที่ดี สังคมเดินไปสู่ วิถีแห่ งความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน
และแบ่งปันผลสาเร็จจากการพัฒนาไปสู่ประชาชนจานวนมากยิ่งขึ้น
“แนวคิ ด ใหม่ ใ นการพั ฒ นา” จะน าพาเศรษฐกิ จ จี น ไปสู่ จุ ด สมดุ ล ใหม่ (New Normal)
จนบรรลุภารกิจตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 รวมทั้งเป็นพื้นฐานที่สนับสนุนการบรรลุสังคมพอกิน
พอใช้อย่างทั่วถึง อีกทั้งยังบรรลุเป้าหมายแห่งการ “ครบรอบ 100 ปี สองวาระ (ครบรอบ 100 ปีของ
การก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนในปี ค.ศ. 2021 และครบรอบ 100 ปีของการสถาปนาสาธารณรัฐ
ประชาชนจี น ในปี ค.ศ. 2049)” และบรรลุ ค วามฝั น ของจี น สู่ ก ารฟื้ น ฟู ค วามเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งแห่ ง
ประชาชาติจีน
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติระยะ5 ปีฉบับที่ 13 ประเทศจีนจะดาเนินโครงการที่
หลากหลายกว่า 100 โครงการซึง่ ทาให้จีนเกิดการพัฒนาอีกขั้น เช่น
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ภาพที่ 1 โครงข่ายรถไฟความเร็วสูงในอนาคตของประเทศจีน

ที่มา http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/interesting-facts/detail.php?SECTION_ID=532&ID=6160

รถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงร้อยละ 80 ของเมืองใหญ่ของประเทศจีน มีระยะทาง 121,000
กิ โ ลเมตร ซึ่ ง ถื อ เป็ น ระยะทางรถไฟความเร็ ว สู ง 19,000 กิ โ ลเมตร และคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 60 ของ
ระยะทางโลก (ณ วันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 2016) โดยประเทศจีนจะสร้างเส้นทางสาหรับรถไฟความเร็ว
สูงเพิ่มอีก 12,000 กิโลเมตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (ปี ค.ศ. 2016-2020)
ภาพที่ 2 รถไฟความเร็วสูงของจีน

ที่มา : http://dailymailnews.com/2017/08/21/chinas-high-speed-trains-to-reach-350-kmh-in-september/
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ภาพที่ 3 แผนผังการก่อสร้างสนามบินเพื่อการขนส่งสินค้าในอนาคต

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

ขณะนี้ประเทศจีนมีสนามบินที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 28 แห่ง และจะเพิ่มขึ้นอีก 163 แห่ง
ขณะที่สนามบินขนส่งสินค้ามีจานวน 11 แห่ง

ที่มา http://www.shobserver.com/news/detail?id=60386
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ภาพที่ 4 ผังการพัฒนากลุ่มเมืองใหม่ในอนาคต

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

การพัฒนาความเป็นเมืองรูปแบบใหม่ โดยร้อยละ 98 ของพื้นที่ในประเทศจีนมีอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง 5G ซึ่งใช้ในเชิงพาณิชย์ Big Data

ที่มา : http://www.chinatelecom-h.com/en/global/home.php
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ภาพที่ 5 ผังแบ่งประเภทการใช้พื้นที่ในอนาคต

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

อั ต ราการใช้ น้ าต่ อ หน่ ว ยการผลิ ต จะลดลงร้ อ ยละ 23 การใช้ พ ลั ง งานต่ อ หน่ ว ยผลิ ต
จะลดลงร้ อ ยละ 15 และการปล่ อ ย Carbon dioxide จะลดลงร้ อ ยละ 18 ขณะที่ อั ต ราพื้ น ที่ ป่ า
มีร้อยละ 23.04 อัตราควันพิษลดลงร้อยละ 25 จานวนวันที่มีคุณภาพอากาศได้มาตรฐานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจานวนวันในรอบปี
ความเร็วในการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะเข้าสู่ระดับกลางถึงสูง และเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติใหม่
(New Normal) เป็น ปีแ รก โดยจะรัก ษาอัต ราการขยายตัว ทางเศรษฐกิจ ที่ร้อยละ 6.5 จนถึงปี
ค.ศ. 2020 ส่วนการอุปโภคบริโภค ถือเป็นแรงขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตไปอีกขั้น โดยปัจจุบัน
ปริ ม าณการอุ ป โภคบริ โ ภคกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ได้ ถึ ง ร้ อ ยละ 59 โดยเฉพาะการอุ ป โภคบริ โ ภค
เกิดใหม่ อาทิ ด้านวัฒนธรรม สารสนเทศ บริการผู้สูงอายุ สุขภาพ และการท่องเที่ยว กาลังกลายเป็น
ปัจจัยใหม่ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ขณะที่ ภ าคการลงทุ น จะเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงครั้ ง ใหญ่ ธนาคารพั ฒ นาเอเชี ย
(Asia Development Bank: ADB) คาดการณ์ว่าอีก 10 ปีข้างหน้า กองทุนเพื่อการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิกจะขาดเงิน ทุนราว 8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อีกทั้ง การดาเนิน
ยุทธศาสตร์ “The Belt and Road” เขตเศรษฐกิจแม่น้าแยงซี และแผนประสานการพัฒนาปักกิ่ง –
เที ย นจิ น -เหอเป่ ย ท าให้ อุ ต สาหกรรมย้ า ยฐานการผลิ ต ไปยั ง เมื อ งที่ เ ป็ น จุ ด เชื่ อ มต่ อ ของ
เขตเศรษฐกิ จ ใหญ่ ทั้ ง สาม ท าให้ เ กิ ด โอกาสใหม่ ๆ ในการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และส่ง ผลให้อ ัต รา
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ความเป็น เมืองเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 55 ในปัจจุบันเป็นร้อยละ 60 ในอีก
5 ปีข้างหน้า จนกลายเป็นร้อยละ 65 และร้อยละ 70 ในปี ค.ศ. 2025 และ ค.ศ. 2030 ตามลาดับ
3.1.2 แผนยุทธศาสตร์ Made in China 2025
ในห่วงโซ่มูลค่าและห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั่วโลก โครงสร้างเศรษฐกิจจีนก้าวเข้าสู่ระดับ
Mid-High End ปัจจุบันประเทศจีนกาลังดาเนินนโยบาย “Made in China 2025” โดยตั้งเป้าเป็น
มหาอานาจอุตสาหกรรมการผลิตในอีก 10 ปีข้างหน้า และยุทธศาสตร์ “Made in China 2025”
ถือเป็นแผนดาเนินงานที่ 1 ระยะ 10 ปี ที่รัฐบาลจีนใช้เป็นยุทธศาสตร์เพื่อบรรลุการเป็นผู้นาการผลิต
ที่แข็งแกร่ง และสร้างอุตสาหกรรมการผลิตให้มีความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่ม
ความแข็งแกร่งโดยรวมของประเทศ เป็นหลักประกันความมั่ นคงของชาติ และสร้างประเทศชาติ
ให้เป็นประเทศมหาอานาจของโลก พร้อมทั้งชี้นาให้อุตสาหกรรมการผลิตก้าวสู่เส้นทางการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
รั ฐ บาลจี น จึ งประกาศแผนยุ ทธศาสตร์ Made in China 2025 (MiC 2025) ในเดื อ น
พฤษภาคม ปี 2558 ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศจีนจากการเป็นประเทศผู้รับจ้างผลิต
สินค้ารายใหญ่ที่เน้นการผลิตเชิงปริมาณไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้นนาของโลกที่เน้นคุณภาพ
ของสินค้าและบริการ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างการผลิต ของจีนที่เกิดจากการพัฒนา
อุตสาหกรรมอนาคตดังกล่าว อาจนามาซึ่งการเปลี่ยนโฉมหน้า ของการค้า การลงทุน และห่วงโซ่
อุ ป ทานภายในภู มิ ภ าคได้ แผนยุ ท ธศาสตร์ Made in China 2025 ภายใต้ 10 อุ ต สาหกรรม
แห่ งอนาคตของจี น ที่ต้องติดตาม ยุ ทธศาสตร์ Made in China 2025 ที่ได้ประกาศออกมาในช่ว ง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของจีนฉบับที่ 13 ได้แบ่งช่วงเวลาการปฏิรูปด้านการผลิตและ
อุตสาหกรรมของประเทศออกเป็น 3 ระดับขั้น ดังนี้
ขั้ น ที่ 1 (ปี 2559 - 2568) มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการผลิ ต ใน
ภาคอุตสาหกรรมและยกระดับผลิตภาพแรงงาน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ของภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยมีเป้าหมายเพิ่ มผลิตภาพแรงงาน ลดต้นทุนการผลิตและลดอัตรา
การปล่ อยของเสี ย ร้ อยละ 50 จากปั จ จุ บั น ทั้งนี้ ภายใต้ การพัฒ นาในขั้นนี้ ทางการจีนยังมีความ
พยายามในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบ การจีนสามารถริเริ่มการพัฒนาตราสินค้าผ่านการวิจัยและ
พัฒนาด้วยตนเองจนก่อให้เกิดสินค้าหรือบริการ ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในจีน หรือที่เรียกว่า Created in
China
ขั้นที่ 2 (ปี 2569 - 2578) มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างนวัตกรรมให้
สูงขึ้นอย่างมีนัย สาคัญ อันจะมีส่วนช่วยยกระดับศักยภาพโดยรวมของอุตสาหกรรมการผลิตจีนให้
เทียบเท่าประเทศ มหาอานาจของโลกภายในปี 2578
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ขั้ น ที่ 3 (ปี 2579 - 2592) มุ่ ง เน้ น การยกระดั บ ศั ก ยภาพความแข็ ง แกร่ ง ของ
อุตสาหกรรมการผลิตจีน ขึ้นสู่ระดับประเทศมหาอานาจด้านการผลิตชั้นนาของโลกในปี 2592 ซึ่งเป็น
ปีเดียวกันกับการเฉลิมฉลอง ครบรอบ 100 ปีของการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน
ทั้งนี้สามารถแบ่งเป้าหมายการพัฒนาออกเป็น 3 ช่วงย่อย ได้แก่ ช่วงปี 2559-2561
เป็นช่วงที่ทางการจีนวางรากฐานสาหรับการพัฒนาตราสินค้าและคุณภาพของสินค้าจีน ส่วนช่วงปี
2562-2564 เป็นช่วงที่วางเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนทางการตลาดของตราสินค้าจีนในประเทศ และช่วงปี
2565-2567 เป็นช่วงที่ขยับขยายตลาดตราสินค้าของจีนให้เป็นที่รู้จักและยอมรับมากขึ้นในเวทีโลก
สาหรับแผนยุทธศาสตร์ Made in China 2025 ข้างต้น อยู่บนพื้นฐานของการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ในการต่อยอดในอนาคตมากที่สุด 10 อุตสาหกรรมด้วยกัน ผ่านการให้
ความสาคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมการผลิ ต การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
การประสานเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับภาคอุตสาหกรรม รวมไปถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตรา
สินค้าของจีนในตลาดต่างประเทศ โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวไม่เพียงช่วย เพิ่มขีดความสามารถของ
อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ หากยังเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน โดยเฉพาะกลุ่ม Start-up
เข้ามามีบ ทบาทในการพั ฒ นาภาคอุต สาหกรรมมากขึ้ น และยังสามารถต่ อ ยอดการพัฒ นาไปยั ง
อุตสาหกรรม บริการที่มีความเกี่ยวข้องกับภาคการผลิตได้อีกด้วย โดย 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต
ของจีนมีดังนี้
(1) อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการผลิตที่ควบคุมด้วยระบบ Numerical Control (NC)
และหุ่นยนต์
(3) อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อากาศยานและอวกาศ
(4) อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือด้านวิศวกรรมทางทะเลและเรือที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
(5) อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ขนส่งทางรถไฟที่ทันสมัย
(6) อุตสาหกรรมยานยนต์ประหยัดพลังงานและยานยนต์พลังงานใหม่
(7) อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ด้านพลังงานไฟฟ้า
(8) อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือทางการเกษตร
(9) อุตสาหกรรมการผลิตวัสดุชนิดใหม่
(10) อุตสาหกรรมการผลิตยาชีวภาพและอุปกรณ์การแพทย์ประสิทธิภาพสูง
การที่ทางการจีนจะขับเคลื่อน 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคตและอุตสาหกรรมสนับสนุน
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้นั้น จุดเริ่มต้นที่สาคัญคงอยู่ที่ยุทธศาสตร์ในการบริการ
จัดการและการเตรียมความพร้อม ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งทรัพยากรมนุษย์และบริษัทที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมนั้นๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างการผลิตสินค้าแห่งอนาคต ซึ่งทางการจีน
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หรือภาครัฐจะเน้นการเป็น Facilitator ให้กับผู้ประกอบการจีนใน ภาคเอกชนให้สามารถก้าวเข้าสู่
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้อย่างเต็มรูปแบบ อาทิ การริเริ่มโครงการนาร่องด้านการผลิตอัจฉริยะ
ซึ่งให้ผลลัพธ์ในช่วงที่ผ่านมาเป็นที่น่าพึงพอใจ
ดังนั้น แผนยุทธศาสตร์ Made in China 2025 ภายใต้ 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคตของ
จี น นั้ น นั บ เป็ น กลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นานวั ต กรรมด้ า นอุ ต สาหกรรมการผลิ ต การประสานเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ากับภาคอุตสาหกรรม รวมไปถึงการสร้างความเชื่อมั่น ให้กับตราสินค้าของจีนในตลาด
ต่างประเทศ โดยมีแนวคิดที่จะปรับใช้กลยุทธ์การรวมกันในแนวดิ่ง (Vertical integration) ด้วยการ
สร้างห่วงโซ่การผลิต ทั้งในแง่ของการจัดหาวัตถุดิบหรือการผลิตสินค้าขั้นกลางในประเทศควบคู่ไปกับ
การพัฒนาสินค้าหรือบริการแห่งอนาคต อันจะมีส่วนช่ วยพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting
industry) ภายในประเทศจีนเองมากขึ้น
3.1.3 ครบรอบ 100 ปี ใน 2 วาระสาคัญ
นับตั้งแต่ประเทศจีนดาเนินนโยบายเปิดประเทศและปฏิรูปเมื่อ ค.ศ. 1978 จนทุกวันนี้
ครบรอบ 40 ปีในปี 2018 เศรษฐกิจ สังคมของจีนได้รับการพัฒนาอย่างมาก จนกลายเป็นประเทศ
มหาอานาจทางเศรษฐกิจอันดับ 2 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
ประธานาธิบดี สี จิ้นผิงได้บริหารประเทศสมัยแรกเมื่อปลายปี 2012 และได้ตั้งเป้าการ
สร้ างสั งคมกิ น ดี อ ยู่ ดี ถ้ว นหน้ า ในปี ค.ศ. 2020 ซึ่งเป็นวาระครบรอบ 100 ปีแห่ งการก่ อตั้ ง พรรค
คอมมิวนิสต์จีน (ปี ค.ศ.1921) นี่คือ “100 ปีวาระแรก” จีนได้ปักหมุดชัยชนะที่เด็ดขาดของการสร้าง
ชาติจีน อยู่ที่ความสาเร็จในการสร้างสังคมกินดีอยู่ดีถ้วนหน้า ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสู่การบรรลุ “100 ปี
วาระที่สอง” คือการสร้างชาติสังคมนิยมสมัยใหม่ (Modern Socialist China) ภายในกลางศตวรรษที่
21 ซึ่งตรงกับวาระครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน (เมื่อปี ค.ศ. 1949) ในปี
ค.ศ. 2049
การพัฒนาประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผน 100 ปี เพื่อฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของจีน
โดยแผน 100 ปี ดังกล่าวมีสองฉบับ กล่าวคือ ฉบับที่หนึ่ง ในปี ค.ศ.2021 (พ.ศ. 2564) ซึ่งเป็นการ
ครบรอบ 100 ปี แห่งการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน (1 กรกฎาคม ค.ศ. 1921 หรือ พ.ศ. 2464)
จะประสบความส าเร็ จ ในการสร้ า งสรรค์ สั ง คมที่ มั่ ง มี ศ รี สุ ข อย่ า งรอบด้ า น และฉบั บ สอง ในปี
ค.ศ. 2049 (พ.ศ. 2592) ซึ่งเป็นการครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรั ฐประชาชนจีน
(1 ตุลาคม ค.ศ.1949 หรือ พ.ศ. 2492) บรรลุเป้าหมายให้ประเทศจีนเป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัย
เจริญมั่งคั่งเป็นประชาธิปไตยมีอารยธรรมและความปรองดอง
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(1) วาระที่ 1 ครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์
จีนจะเป็น “Moderately Well-off Society” สังคมที่ชาวจีนมีความกินดีอยู่ดีถ้วน
หน้าและรอบด้าน
ในปี ค.ศ. 2021 (พ.ศ. 2564) ซึ่งเป็นการครบรอบ 100 ปี แห่ งการสถาปนาพรรค
คอมมิวนิสต์จีนนั้น จีนจะประสบความสาเร็จในการสร้างสรรค์สังคมที่มั่งมีศรีสุขอย่างรอบด้าน อันเป็น
ผลมาจากการประชุมเต็มคณะครั้งที่ 5 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิว นิสต์จีน (สมัยที่ 8)
กล่าวคือ ได้กาหนดแนวทางการขับเคลื่อนและปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของจีน โดยการ
พิ จ ารณาแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 13 (ค.ศ. 2016 - ค.ศ. 2020 หรื อ
พ.ศ. 2559 – 2563) เป็นแนวทางการพัฒนาประเทศจีนในช่วงระยะเวลา 5 ปี พร้อมกับตั้งเป้าหมาย
ภายในปี ค.ศ. 2020 จีนจะมี GDP และรายได้ต่อหัว เพิ่มขึ้น 1 เท่าตัวเมื่อเทียบกับปีค.ศ. 2010 ด้วย
การปรับโครงสร้างวิสาหกิจ พัฒนาเทคโนโลยี ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนาการเกษตร อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เพื่ อ ให้ เ ศรษฐกิ จ จี น เติ บ โตเชิ ง คุ ณ ภาพ สามารถขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ด้ ว ยการพึ่ ง พิ ง การบริ โ ภค
ภายในประเทศและประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้น เป้าหมายเศรษฐกิจในภาพรวมของจีนต่อจาก
นี้ จึงเน้นการขยายอุปสงค์ภายในประเทศ หรือกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศควบคู่ไปกับลดการ
พึ่งพาการส่งออก นับเป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจีนในระยะยาว และเตรียมพร้อมรับมือกับการ
ส่งออกที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง
(2) วาระที่ 2 ครบรอบ 100 ปี ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
จีนจะเป็น “A Fully Developed Nation ” ประเทศพัฒนาแล้วอย่างแท้จริง
ในปี ค.ศ. 2049 (พ.ศ. 2592) ซึ่งเป็นปีที่ครบรอบ 100 ปีของการสถาปนาสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยจีนจะกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีชนชั้นกลางเกินครึ่งของประชากรทั้งหมด
และจีนเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองตามแนวทางของสังคมนิยมที่มีลักษณะเฉพาะของจีน ทั้งนี้ ปัญหา
หลักที่ท้าทาย คือ การทาให้ประชาชน อยู่ดีกินดี ปราบคอรัปชั่ น ทาให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง
และแก้ไขปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมด้วย ถือเป็นความชอบธรรมของพรรคคอมมิวนิสต์จีน
ดังนั้น การพัฒนาประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผน 100 ปี เพื่อฟื้นฟูความรุ่งโรจน์
อั น ยิ่ ง ใหญ่ ข องจี น และเป็ น ไปตามความฝั น จี น (Chinese Dream หรื อ 中国梦 โดยตั ว เต็ ม ใน
ภาษาจี น เขี ย นว่ า 中國夢 พิ น อิ น เขี ย นว่ า Zhongguó mèng อ่ า นออกเสี ย งว่ า จงกั๋ ว เมิ่ ง )
ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง คือการบรรลุ “เป้าหมายในวาระครบรอบ 100 ปี สองวาระ” (Two 100s)
โดยเป้าหมายแรกคือ เป้าหมายทางวัตถุในการสร้างจีนเป็นสังคมมีกินมีใช้ (Moderately Well-off
Society) ในปี ค.ศ. 2021 (พ.ศ. 2564) ซึ่งเป็นปีครบรอบ 100 ปี ของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน
และเป้าหมายที่สองคือ การสร้างความทันสมัย ผลักดันให้จีนกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว อย่างเต็ม
พิ กั ด ในราวปี ค.ศ. 2049 (พ.ศ. 2592) ซึ่ ง เป็ น ปี ค รบรอบ 100 ปี ของการสถาปนาสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน โดยแบ่งออกเป็นแผน 100 ปี ฉบับที่หนึ่ง ตั้งเป้าหมายให้ประชาชนของจีนหลุดพ้นจาก
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ความยากจน อย่ า งน้ อ ยที่ สุ ด ต้ อ งมี อ ยู่ มี กิ น ส่ ว นแผน 100 ปี ฉบั บ ที่ ส อง ที่ ตั้ ง เป้ า หมายให้ จี น
เป็นสังคมที่อุดมสมบูรณ์ มั่งคั่ง และกลายเป็นประเทศที่มีการพัฒนาเจริญรุดหน้าไม่แพ้ชาติตะวันตก
3.2 นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจตามพื้นที่
หลั ง จากประเทศจี น ด าเนิ น นโยบายเปิ ดประเทศ การปฏิรูปเศรษฐกิจในระยะแรกจึ ง เน้ น
การลงทุนจากต่างประเทศโดยให้สิทธิพิเศษแก่นักลงทุนต่างชาติที่เข้าไปลงทุนในประเทศจีนเรียกว่า
“เชิญเข้ามา”
นโยบายเชิญเข้ามาแบ่งเป็น 2 มาตรการ ได้แก่ 1) มาตรการการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิ
ประโยชน์ในภาคธุรกิจ และ 2) มาตรการการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ในภาคพื้นที่
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.1 การยกระดับเศรษฐกิจชายฝั่งตะวันออก
เมืองเปิดเมืองท่าชายฝั่งทะเล (Open Coastal City) หมายถึง เมืองท่าชายฝั่งทะเลทาง
ตะวันออกที่ติดต่อกับต่างประเทศและดาเนินนโยบายพิเศษบางประการ เช่นเดียวกับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ โดย 14 เมืองแรกที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เป็นเมืองเปิดเลียบชายฝั่งทะเลในปี 1984 ได้แก่
ต้ า เหลี ย น ฉิ น หวงเต่ า เที ย นจิ น เยี ย นไถ ชิ ง เต่ า เหลี ย นอวิ๋ น กั่ ง หนานทง เซี่ ย งไฮ้ หนิ ง โป
เวินโจว ฝูโจว กว่างโจว จ้านเจียง และเป๋ยไห่
(1) ลาดับการดาเนินนโยบายเปิดประเทศ
1) เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ เริ่ ม ขึ้ น ในปี ค.ศ. 1980 โดยรั ฐ บาลจี น ได้ จั ด ตั้ ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้น 7 แห่ง ได้แก่ เซินเจิ้น จูไห่ ซ่านโถว เซี่ยเหมิน ไหหลา คอร์กาส (Khorgas)
และคาชการ์ (Kashgar)
2) เมืองเปิดเมืองท่าชายฝั่งทะเล เริ่มต้นปี ค.ศ. 1984 โดยรัฐบาลจีนประกาศเปิด
14 เมืองท่าและเกาะไหหลา ซึ่งแบ่งเป็นเขตเมืองเก่าและเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
3) เขตเศรษฐกิ จ ชายฝั่ ง ทะเล ได้ แ ก่ เขตสามเหลี่ ย มปากแม่ น้ าแยงซี
เขตสามเหลี่ ย มปากแม่ น้ าจู เ จี ย ง เขตสามเหลี่ ย มเมื อ งเซี่ ย เหมิ น –จางโจว–เฉวี ย นโจว โดย
ในปี ค.ศ. 1985 ได้เปิดเขตคาบสมุทรเหลียวตงและในปี ค.ศ. 1988 จึงเปิดเขตคาบสมุทรซานตง
(2) นโยบายขยายขอบเขตอานาจและสิทธิพิเศษในการเปิดเมืองท่าชายฝั่งทะเล
“ขยายอานาจรัฐบาลท้องถิ่นในการตรวจสอบอนุมัติโครงการที่ใช้เงินลงทุนต่างชาติ”
“ส่ ง เสริ ม การใช้ เ งิ น ตราต่ า งประเทศและเงิ น กู้ ส กุ ล เงิ น ต่ า งประเทศใน
การนาเข้าอุปกรณ์สาคัญและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า”
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“ให้การสนับสนุนการชาระดุลเงินตราต่างประเทศและภาษีต่างๆ ของโครงการที่ใช้
เงินลงทุนต่างชาติและโครงการที่ใช้เทคโนโลยีก้าวหน้ามาปรับปรุงกิจการเก่า”
นโยบายข้างต้นมุ่งส่งเสริมกิจการอุตสาหกรรมการผลิตที่มีเงินลงทุนจากต่างชาติและ
ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า รวมทั้งโครงการที่ใช้เทคโนโลยีและความรู้ ขั้นสูง โครงการที่ใช้เงินลงทุนต่างชาติ
เกิน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือโครงการด้านพลังงาน คมนาคม และการสร้างท่าเรือ โดยได้รับการ
ลดหย่อนภาษีดังนี้
ชาระภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราพิเศษร้อยละ 15 ในจานวนนี้กิจการที่ใช้เทคโนโลยี
ก้าวหน้าหรือเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ ชาระภาษีเพียงร้อยละ 10 ส่วนกิจการเงินลงทุนต่างชาติประเภท
ผู้ผลิตที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ชาระภาษี ร้อยละ 15 โดยกิจการที่ใช้เทคโนโลยี
ก้าวหน้ าหรื อเป็ น ผู้ ส่ งออกผลิ ตภัณ ฑ์ ช าระภาษี ร้อยละ 10 และหากจดทะเบีย นประกอบธุร กิจ
10 ปีขึ้น ไปนับ ตั้ง แต่ปีที่เ ริ่ม ได้กาไร จะได้รับ การยกเว้น ภาษีปีแรกถึง ปีที่ 2 และเสียภาษีกึ่งหนึ่ง
ในปีที่ 3 - 5
(3) เป้าหมายพื้นฐานของเมืองท่าชายฝั่งทะเล
ข้อได้เปรี ย บของเมื อ งเหล่ านี้ คือ เป็นพื้นที่ที่มีความเจริญ ทางเศรษฐกิ จที่ สุ ด ใน
ประเทศจีน ซึ่งมีขีดความสามารถในการบริหารกิจการสูง และมีบุคลากรที่โดดเด่นทั้งด้านเทคโนโลยี
และการบริ ห ารการคมนาคมทั้ง ทางบกและทางน้า อีกทั้ง ยังเป็นเมืองที่เชื่อมโยงเศร ษฐกิ จ และ
เทคโนโลยีระหว่างประเทศจีนกับต่างประเทศ
นอกจากนี้ เ มื อ งเปิ ด เลี ย บชายฝั่ ง ทะเลยั ง มี ข้ อ ได้ เ ปรี ย บทางทรั พ ยากร
และสามารถนาระบบเศรษฐกิจของเมืองเหล่านี้มาพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
โดยดึงดูดเงิน ลงทุน ต่า งชาติแ ละเทคโนโลยี ที่ ก้าวหน้ า เข้า มาในประเทศ อีกทั้ง ขยายการส่ ง ออก
การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการสร้างสังคมนิยมที่ทันสมัย
(4) คุณค่าของเมืองท่าชายฝั่งทะเล
1) การเพิ่ม พื้น ที่ แ ละทางเลื อ กในการลงทุน ให้ ต่ า งประเทศ เป็น การดึ ง ดู ด
เทคโนโลยี ที่ ก้าวหน้ าและเงิน ทุน มาปรั บ ปรุ งกิจการเก่า รวมทั้ง สร้างกิจการใหม่บนพื้นฐานของ
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า
2) การพัฒนาเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นการส่งออก แปรรูปสินค้าและการท่องเที่ยวของ
เมืองเหล่ านี้ ช่ว ยให้ ป ระเทศจี น ดึ งดูดเงิน ตราต่างประเทศได้มากขึ้น และเพิ่มมูล ค่าให้ ผ ลิ ตภัณฑ์
ในประเทศ
3) เทคโนโลยีและวิธีบริหารที่ก้าวหน้าของต่างประเทศ ช่วยยกระดับคุณภาพของ
แรงงานให้สูงขึ้น ทาให้ประชาชนร่ารวยขึ้น
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4) ความสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและสร้างนวัตกรรมเป็นประโยชน์ต่อ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของทั้งประเทศ
5) เศรษฐกิจ ที่พัฒ นาอย่ างรวดเร็วส่ งผลให้ รัฐ บาลจีนสามารถเก็บภาษีได้มากขึ้น
และมีสินค้าที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดในประเทศเพิ่มขึ้น
6) การปฏิรูประบบเศรษฐกิจให้สอดรับกับการเปิดเมืองเหล่านี้ เป็นตัวอย่างให้เมือง
อื่นใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป
3.2.2 การพัฒนาภาคกลาง
แผนพั ฒ นาภาคกลางของจี น (Rise of Central China) นโยบายสนั บ สนุ น ของ
รั ฐ บาลจี น ส่ ง ผลให้ พื้ น ที่ ภ าคตะวั น ออกเริ่ ม พั ฒ นาก่ อ นพื้ น ที่ อื่ น จากนั้ น จึ ง ก าหนดยุ ท ธศาสตร์
“พัฒนาภาคตะวันตก” (China Western Development) ทาให้ภาคกลางกลายเป็นพื้นที่ที่พัฒนา
เศรษฐกิ จ ล้ า หลั ง กว่ า ภู มิ ภ าคอื่ น เพื่ อ แก้ ปั ญ หานี้ น ายกรั ฐ มนตรี เ วิ น เจี ย เป่ า จึ ง เสนอแผนพั ฒ นา
ภาคกลางขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2004
จุดประสงค์ของยุทธศาสตร์ “พัฒนาภาคตะวันตก” (China Western Development)
คือการใช้กาลังการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เหลืออยู่ของพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก เพื่อยกระดับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคตะวันตก และรวมการป้องกันประเทศด้วย เป้าหมาย คือ
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ของภูมิภาคตะวันตกให้ดียิ่งขึ้น ยกระดับความสามารถในการดาเนินชีวิตของ
ประชาชน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมทางนิเวศ พื้นที่และอุตสาหกรรมที่สาคัญ
ได้พัฒนาให้ดีขึ้น และบริการสาธารณะพื้นฐาน เช่น การศึกษาและสุขภาพได้รับการยกระดับให้ดีขึ้น
และการสร้างสังคมทีป่ รองดอง มีความเป็นประชาธิปไตย
แผนพัฒ นาภาคกลางเริ่มดาเนิน การในช่ว ง 5 ปีของแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11 (ปี ค.ศ. 2006-2010) เน้นการพัฒนาโดยยึดจากพื้นฐานที่มีอยู่ ส่งเสริมการก้าวสู่
ภาคอุตสาหกรรมและความเป็นเมือง เพิ่มการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในภาคการเกษตร สร้างเขตพื้นที่
ผลิตธัญพืช ตลอดจนเพิ่มกาลังการผลิตสินค้าเกษตรและแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
(1) สถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน
1) มณฑลหูเ ป่ย มีเมืองอู่ฮั่น ซึ่งเป็นเมืองหลวง ถือ เป็นศูนย์กลางของภาคกลาง
อุตสาหกรรมหลักของมณฑล คือ รถยนต์และเหล็กกล้า การมีทรัพยากรน้าที่อุดมสมบูรณ์จึงส่งผลให้
โรงงานไฟฟ้าพลั งน้ าพัฒ นาอย่ างรวดเร็ ว อุตสาหกรรมสิ่ งทอจากผ้ าฝ้ ายและการก่อสร้างมีความ
เจริญก้าวหน้า รัฐบาลตั้งเป้าให้เป็นเขตแปรรูปสินค้าเกษตร เขตอุตสาหกรรมการผลิตที่ทันสมัย เขต
พัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง และศูนย์กลางโลจิสติกส์
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2) มณฑลเหอหนาน ดั้งเดิมเป็นมณฑลเกษตรแต่ปัจจุบันอุตสาหกรรมเติบโตอย่าง
รวดเร็ว อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ อาหาร อลูมิเนียม ถ่านหิน รัฐบาลตั้งเป้าเป็นมณฑลท่องเที่ยว มณฑล
เกษตรและปศุสัตว์แบบทันสมัย
3) มณฑลหูหนาน อุตสาหกรรมหลัก คือ ก่อสร้าง ผลิตเครื่องมืออุปกรณ์ เหล็กกล้า
และโลหะอื่นๆ บุหรี่ และสื่อบันเทิง
4) มณฑลอานฮุย อุตสาหกรรมหลักคือ รถยนต์ ผลิตเครื่องมืออุปกรณ์วัสดุโลหะ
แปรรูปสินค้าและผลพลอยได้จากการเกษตร
5) มณฑลเจียงซี อุตสาหกรรมหลักคือ วัสดุโลหะและโลหะการ ยา อาหาร วัสดุ
ก่อสร้าง และพลังงานใหม่
6) มณฑลซานซี อุตสาหกรรมหลักคือถ่านหิน มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมโลหะและการ
ผลิตเครื่องมืออุปกรณ์
7) มณฑลหจีห๋ ลิน อุตสาหกรรมหลักคือ การท่องเที่ยว ก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์
เป็นต้น
8) มณฑลเสฉวน อุ ต สาหกรรมหลั ก คื อ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โลหะ อวกาศ
นิวเคลียร์ วัสดุก่อสร้าง และอาหาร เป็นต้น
9) มณฑลกานซู อุ ต สาหกรรมหลั ก คื อ อาหาร ไฟฟ้ า โลหะ ถ่ า นหิ น และ
ผลิตเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น
10) มณฑลชิงไห่ อุตสาหกรรมหลักคือ โลหะ ถ่านหิน
11) มณฑลยูนนาน อุตสาหกรรมหลักคือ ก่อสร้าง ปูนซีเมนต์ และโลหะ เป็นต้น
12) มณฑลกุ้ยโจว อุตสาหกรรมหลักคือ ไฟฟ้า โลหะ ถ่านหิน รถยนต์ ยา เป็นต้น
13) มณฑลฉงชิ่ง อุตสาหกรรมหลักคือ รถยนต์ การผลิตเครื่องมืออุปกรณ์วัสดุ การ
ผลิตพลังงาน และสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น
14) เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง อุตสาหกรรมหลักคือ เหมืองแร่ ไฟฟ้า การผลิต
พลังงาน เป็นต้น
15) เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน อุตสาหกรรมหลักคือ ไฟฟ้า ถ่านหิน พลังงาน
ลม และอลูมิเนียม เป็นต้น
16) เขตปกครองตนเองธิเบต อุตสาหกรรมหลักคือ เหมืองแร่ ก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้า
อาหาร และยา เป็นต้น
17) เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ อุตสาหกรรมหลักคือ ถ่านหิน ไฟฟ้าสิ่งทอ
โลหะ วัสดุก่อสร้าง และยา เป็นต้น
18) เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย อุตสาหกรรมหลักคือ เหมืองแร่ ก๊าซธรรมชาติ
ไฟฟ้า และถ่านหิน เป็นต้น
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3.2.3 การฟื้นฟูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แผนฟื้ น ฟู ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของจี น (Northeast Revitalization Plan)
เพื่ อ ให้ เ ศรษฐกิ จ ระดั บ ภู มิ ภ าคพั ฒ นาสอดคล้ อ งกั น รั ฐ บาลจึ ง ก าหนดแผนเร่ ง รั ด การฟื้ น ฟู
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่มณฑลเหลียวหนิง มณฑลจี๋หลิน มณฑลเฮยหลงเจียง
และเขตเหมิ ง ตง (หมายถึ ง 5 เมื อ งในเขตปกครองตนเองมองโกเลี ย ใน ได้ แ ก่ Hulunbuir City,
Hinggan League, Tongliao City, Chifeng City, XilinGol League) โดยเน้นการฟื้นฟูในช่วง 5 ปี
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 11
(1) สถานการณ์ที่เผชิญ
สามปีของยุทธศาสตร์ฟื้นฟูฐานอุตสาหกรรมเก่า เป็นช่วงที่อัตราการเติบโตโดยรวม
ทางเศรษฐกิจของ 3 มณฑลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยกระดับขึ้นอย่างเด่นชัด ประชากรทั้งในเมือง
และชนบทได้รับประโยชน์สูงสุด โดยอีก 5-10 ปีต่อจากนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สาคัญของการฟื้นฟูอย่าง
รอบด้านของภูมิภาคนี้
ส่ว นเงื่อ นไขที่เ อื้อ ต่อ การพัฒ นา ได้แ ก่ เศรษฐกิจ จีน ที่พัฒ นาอย่า งรวดเร็ว และ
ต่อ เนื่อ ง ขีดความสามารถโดยรวมของประเทศที่สูงขึ้ นเรื่อยๆ กลไกการประสานงานกับภู มิภาคอื่น
สมบูรณ์ขึ้น และการเข้ าสู่ตลาดโลกของจีน ส่วนปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนา ได้แก่ กิจการ
เอกชนยังพัฒนาไม่เต็มที่ ระบบเศรษฐกิจ ไม่เป็นไปตามกลไกตลาด อุตสาหกรรมไฮเทคโนโลยีและ
การบริการสมัยใหม่มีสัดส่วนทีต่ ่า การจ้างงาน และระบบประกันสังคมยังมีแรงกดดันสูง ความสามารถ
ในการป้อนทรัพยากรบางประเภทลดลง บางพื้นที่ประสบปัญหามลภาวะรุนแรง เป็นต้น
(2) การยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรม
1) สร้ า งฐานการผลิ ต อุ ป กรณ์ ที่ ก้ า วหน้ า โดยเร่ ง ผลั ก ดั น ความก้ า วหน้ า ทาง
เทคโนโลยี ยกระดับความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและสร้าง System Integration ของกิจการ
เพื่อสร้างภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้กลายเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์ขนาดใหญ่และเครื่องจักรกลหนัก
ที่มีความสามารถในการแข่ง ขัน ระดับ สากล อาทิ เครื่อ ง CNC อุป กรณ์ผ ลิต และส่ง กระแสไฟฟ้า
อุป กรณ์เ กี ่ย วกับ การขนส่ง ระบบราง เป็ น ฐานการผลิ ตและส่ ง ออกรถยนต์แ ละชิ้น ส่ ว นอะไหล่
ตลอดจนเป็นฐานการต่อเรือที่มีมาตรฐานระดับโลก
2) เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใ ช้เทคโนโลยีร ะดับสูง โดยตั้งมั่นบนนวัตกรรมของ
ตนเอง ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ดาเนินโครงการเพื่อ
เข้าสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง และสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี ระดับสูง ได้แก่
อุตสาหกรรมสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมวัสดุใหม่ อุตสาหกรรมการ
บิน และอุตสาหกรรมเกิดใหม่ทางทะเล
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3) พัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานอย่างเหมาะสม โดยยืนหยัดในการพัฒนาถ่านหิน
และน้ามันควบคู่กับการใช้อย่างประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความร่วมมือทาง
พลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ พัฒนาแหล่งถ่านหินอย่างเป็นขั้นตอน รักษาเสถียรภาพ
กาลังการผลิตน้ามันดิบ ขยายการผลิตก๊าซธรรมชาติ สร้างเครือข่ายท่อส่งก๊าซและน้ามัน พัฒนาสถานี
ผลิตไฟฟ้าและเครือข่ายการจ่ายไฟฟ้า สนับสนุนอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ พลังงานทดแทน และ
โครงการประหยัดพลังงาน
4) ยกระดับอุตสาหกรรมวัตถุดิบพื้นฐาน โดยกาจัดกระบวนการผลิตที่ล้าหลัง ปรับ
โครงสร้างภายในอุตสาหกรรมให้ดีขึ้น ควบคุมปริมาณการผลิต ยกระดับคุณภาพการแปรรูป สร้างฐาน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีรูปแบบใหม่และกลายเป็นฐานการผลิตเอทิลินระดับโลก พัฒนาอุตสาหกรรม
แปรรูปถ่านหินเคมีอย่างเป็นขั้นตอน และสร้างฐานการผลิตเหล็กกล้าคุณภาพสูงของภาคเหนือ
5) เร่ ง พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมเบาที่ มี ลั ก ษณะเด่ น โดยใช้ ข้ อ ได้ เ ปรี ย บทาง
ทรั พ ยากร สร้างแบรนด์และขยายห่วงโซ่อุตสาหกรรมให้กลายเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ส่งเสริมการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน การพัฒนาอุตสาหกรรมเบาที่เน้น ได้แก่ การผลิตยาจีนและยา
พื้นบ้าน การแปรรูปสินค้าเกษตร อาหาร เนื้อสัตว์ สัตว์น้า ผลิตภัณฑ์นม สิ่งทอ เสื้อผ้า การผลิต
กระดาษ ผลิตภัณฑ์พลาสติก เครื่องเรือนและการแปรรูปไม้
6) การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่อย่า งจริ งจัง โดยใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยี และ
ระบบสมั ย ใหม่ ยกระดั บ ปริ ม าณ คุ ณ ภาพ และความปลอดภั ย ของสิ น ค้ า เกษตร ยกระดั บ ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน รักษาสถานภาพการเป็นฐานการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ประเภทธัญพืชที่
สาคัญของชาติ ส่งเสริมการพัฒนาอย่างมีเสถียรภาพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร
(3) การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ได้แก่
1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ฐานการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ประเภทธัญพืช โดย
จั ด ตั้ ง เขตส่ ง เสริ ม การผลิ ต ข้ า วโพด ถั่ ว เหลื อ ง และข้ า ว ด้ ว ยการลงทุ น ด้ า นการช ลประทาน
การปรับปรุงพันธุ์ และอุปกรณ์เครื่องจักรทางการเกษตร
2) การส่งเสริมการพัฒนาสินค้าปศุสัตว์คุณภาพสูง และจัดตั้ งเขตเพาะพันธุ์วัว แพะ
และฟาร์มโคนมขนาดใหญ่ที่ทันสมัย
3) การสร้ า งฐานการผลิ ต และส่ ง ออกสิ น ค้ า เกษตรคุ ณ ภาพสู ง ที่ เ ป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อม พัฒนาแบรนด์ของผลิตภัณฑ์จากป่า อาทิ เห็ดและโสม สร้างเขตสาธิตการเพาะพันธุ์
แปรรูปและส่งออกอาหารทะเล
4) การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาเกษตรกรรม
5) การเสริ ม สร้ า งความสามารถอย่ างรอบด้า นให้ พื้ นที่ เ กษตรกรรมที่ ใ ห้ ผ ลผลิ ต
ค่อนข้างต่า อาทิ การปรั บ ปรุ งดิน และพัน ธุ์พืช การชลประทานแบบประหยัดน้า ปรับปรุงวิธีทา

64

คู่มือการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจาปี 2561

การเกษตรแบบดั้ ง เดิ ม ให้ เ ป็ น การเกษตรแบบหมุ น เวี ย นได้ มาตรฐาน ลดการใช้ ปุ๋ ย เคมี
และมีความสามารถในการรับมือกับภัยธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้น
6) การปรับปรุงระบบสนับสนุนการเกษตร อาทิ เร่งสร้างระบบบริการด้านเกษตร
พัฒนาระบบตลาดของสินค้าเกษตร จัดตั้งเขตสาธิตเทคโนโลยีทางการเกษตร ปรับปรุงกลไกโดยผสาน
ประโยชน์ ร ะหว่างผู้ป ระกอบการกับ เกษตรกร สร้ างโมเดลความร่วมมือรูปแบบใหม่ระหว่างภาค
การเกษตร อุตสาหกรรม และพาณิชย์
(4) การเร่ ง พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมบริ ก ารเพื่ อ เพิ่ ม อั ต ราการจ้ า งงาน การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับภาคการผลิต ได้แก่
1 ) การมุ่ ง พั ฒนาอุ ตสา หก รร มโ ลจิ ส ติ กส์ ส มั ย ให ม่ โ ดยเร่ งสร้ าง ศู น ย์
โลจิสติกส์ระดับสากลที่เมืองต้าเหลียน และศูนย์โลจิสติกส์ระดับภูมิภาคที่เมืองเสิ่นหยาง ฉางชุน ฮาร์
บินและทงเหลียว
2) พัฒนาอุตสาหกรรมการเงิน โดยผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างธนาคารพาณิชย์ใน
เขตเมื อ ง ปฏิ รู ป สหกรณ์ เ ครดิ ต ยู เ นี่ ย นในชนบท และพั ฒ นาสถาบั น การเงิ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ธ นาคาร
ให้มีมาตรฐาน ขยายเงินกู้ให้แก่กิจการ SME ส่งเสริมนวัตกรรมด้านการบริการและประเภทผลิตภัณฑ์
ของธุรกิจประกันภัย
3) การส่งเสริมบริการทางธุรกิจ อาทิ บริการด้านการลงทุนและบริหารสินทรัพย์ การ
บัญชีและภาษีอากร การประเมิน มูล ค่าสิน ทรัพย์ บริการให้ คาปรึกษาด้านต่างๆ และบริการด้าน
กฎหมาย
4) สนับสนุนอุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม อาทิ การออกแบบเชิง
อุตสาหกรรม (Industrial Design) อุตสาหกรรมบันเทิง กีฬา สิ่งพิมพ์ และโฆษณา
5) ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตบริการด้าน
การค้า ส่งเสริมความหลากหลายในการดาเนินธุรกิจและการถือกรรมสิทธิ์ของกิจการ อาทิ ธุรกิจค้า
ปลีกและร้านอาหาร
6) พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วที่ มี ข้ อ ได้ เ ปรี ย บ อาทิ การท่ อ งเที่ ย วหิ ม ะ
ป่าไม้ ทุ่งหญ้า พื้นที่ชุ่มน้า ชายแดน การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงอุตสาหกรรม รวมทั้งพัฒนาสินค้า
ท่องเที่ยวให้มีความสามารถในการแข่งขันระดับสากล
3.2.4 นโยบายมุ่งตะวันตก (Go-West Policy)
(1) นโยบายการพั ฒ นาประเทศแบบ 2 ช่ ว ง คื อ ช่ ว งแรกพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ภาค
ตะวันออกให้รุ่งเรือง จากนั้นจึงเข้าสู่ช่วงที่สองคือ พัฒนาภาคตะวันตกที่สภาพเศรษฐกิจยังล้าหลังอยู่
ให้มีความเจริญก้าวหน้า
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ภาคตะวันตกของจีนประกอบด้วย 1 มหานคร 7 มณฑลและ 4 เขตปกครองตนเอง มี
เนื้ อ ที่ ร้ อ ยละ 70 ของพื้ น ที่ ทั้ ง หมดของประเทศ มี ป ระชากร 1 ใน 3 ของประชากรทั้ ง ประเทศ
และยังเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีปริมาณถ่านหินร้อยละ 35 น้ามันร้อยละ 12
และก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 53 ของปริมาณทั้งหมดของประเทศ ทั้งยังเป็นแหล่งที่มีโลหะหายากเป็น
อันดับ 1 ของประเทศ จึงถือเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าสาคัญที่ส่งให้ภาคตะวันออก เนื่องจากสามารถผลิต
ไฟฟ้าได้สูงถึงร้อยละ 50 ของพลังไฟฟ้ารวมที่ภาคตะวันออกใช้อยู่ในปัจจุบัน และยังเป็นแหล่งวัตถุดิบ
ถึงร้อยละ 60 ของปริมาณวัตถุดิบทั้งหมดที่ภาคตะวันออกใช้
นอกจากนี้ ยั ง เป็ น แหล่ ง ผลิ ต อุ ต สาหกรรมด้ า นเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมอาวุ ธ
ปิโตรเคมี อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ สิ่ง ทอ อุต สาหกรรมนิว เคลีย ร์ เทคนิค การสื่อ สาร เลเซอร์แ ละการส่ง
สัญญาณด้วยเคเบิ้ล เป็นต้น โดยมีเมืองซีอาน เมืองเฉิงตู และเมืองหลันโจวเป็นศูนย์กลางการศึกษา
รองจากกรุงปักกิ่ง
อย่างไรก็ตาม ประชากรในภาคตะวันตกของประเทศจีนยังมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีต่า
กว่าประชากรในภาคอื่นๆ เนื่องจากเป็นพื้นที่ทุรกันดารและขาดแคลนระบบโครงสร้างพื้นฐานสาคัญ
ทาให้นักลงทุนต่างชาติไม่สนใจเข้าไปลงทุน
(2) รัฐบาลจีนประกาศ “นโยบายดาเนินการมุ่งตะวันตก” (Implementation Measures
of the Go-West Policy) เมือ่ วันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 2001 เพื่อกระจายความเจริญและยกระดับการ
พัฒ นาพื้น ที่ทางภาคตะวัน ตกให้ ทัดเทียมกับ ภาคอื่นๆของประเทศ โดยรัฐ บาลจีนจะเข้าไปลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น การขนส่ง พลังงาน เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์
และการศึกษา เพื่อจูงใจนักลงทุน นอกจากนี้ยังมอบสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเพื่อกระตุ้นให้เข้ามาลงทุน
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังได้รับการยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) 2 ปีนับจากปี
แรกที่ มี ก าไร และในช่ ว ง 3 ปี ถั ด ไปจะได้ รั บ การลดหย่ อ นภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลลงจาก
ร้อยละ 15 เหลือเพียงร้อยละ 7.5 ของเงินภาษีนาเข้า (Import Duty) นอกจากนั้นยังได้รับการยกเว้น
ภาษีนาเข้าอุปกรณ์ที่นามาใช้ในกิจการ รวมทั้งได้รับการยกเว้นภาษีนาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มอีกด้วย
(3) การน าผลก าไรที่ ไ ด้ รั บ จากการลงทุ น กลั บ ไปลงทุ น ใหม่ ( Reinvestment)
นักลงทุนต่างชาติที่นาผลกาไรจากการลงทุนกลับ ไปเพิ่มทุนจดทะเบียนในโครงการลงทุนเดิม หรือ
นาไปลงทุนในกิจการใหม่ซึ่งมีระยะเวลาในการดาเนินงานอย่างน้อย 5 ปี สามารถขอคืนภาษีเงินได้นิติ
บุคคลร้อยละ 40 ของทั้งหมด และหากนาไปลงทุนในโครงการลงทุนด้านการผลิตเพื่อส่งออกหรือ
โครงการลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสามารถขอคืนภาษีได้เต็มจานวน
อย่างไรก็ตามนักลงทุนต่างชาติต้องจ่ายภาษีไปก่อน จึง สามารถขอรับเงินภาษีดังกล่าว
คืนภายหลัง ซึ่งเป็นไปตามหลัก "Pay First, Refund Later"
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3.2.5 ปากแม่น้าจูเจียง
โมเดลเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้าจูเจียง (Pearl River Delta Model) หมายถึง
ภาพรวมการพัฒนาสู่เศรษฐกิจกลไกตลาด ภายหลังการปฏิรูปเปิดประเทศของพื้นที่ลุ่มแม่น้าจูเจียง
มณฑลกว่างตง โดยมี 14 อาเภอ โดยมี กว่างโจว และเซินเจิ้นเป็นศูนย์กลาง
(1) จุดเด่นพื้นฐาน
1) รัฐ บาลท้อ งถิ่น มีอานาจหน้า ที่รับ ผิด ชอบ และมีผ ลประโยชน์ที่ค่อนข้างเป็น
เอกเทศ
นโยบายกระจายอ านาจบริ ห ารและความรั บ ผิ ด ชอบด้ า นการคลั ง ( Fiscal
Responsibility) ทาให้รัฐบาลท้องถิ่นทุกระดับในเขตนี้มีอานาจในการควบคุมรายรับ – รายจ่าย และ
จั ด สรรผลประโยชน์ ไ ด้ อ ย่ า งอิ ส ระ สามารถพั ฒ นาและปฏิ รู ป เศรษฐกิ จ ของตนโดยมี คู่ แ ข่ ง คื อ
เมืองอื่นๆ ในเขตเศรษฐกิจนี้เมื่อผลการแข่งขันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของท้องถิ่นนั้น ๆ ต้องเลือก
รูปแบบการพัฒนาและการจัดสรรทรัพยากรที่สอดคล้องกับโครงสร้างทรัพยากรในพื้นที่ ทาให้เกิด
โมเดลการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีเอกลักษณ์
รัฐบาลท้องถิ่นไม่เพียงลงทุนโดยตรงหรือ ค้าประกันเงินกู้ให้แก่วิสาหกิจชุมชน แต่ยังมี
นโยบายให้สิทธิประโยชน์แก่กิจการของเอกชน จึงทาให้เกิดการเติบโตอย่างรวดเร็ว
2) ความได้เปรียบทางด้านนโยบายและที่ตั้ง ส่งเสริมการพัฒนาของเศรษฐกิจแบบ
มุ่งเน้นการส่งออก (Export-oriented Economy)
หลั ง การปฏิ รู ป เปิ ด ประเทศ มณฑลกว่ า งตงด าเนิ น นโยบายพิ เ ศษเพื่ อ ดึ ง ดู ดเงินทุน
เทคโนโลยี การบริ ห าร และอุ ต สาหกรรมที่ ใ ช้ แ รงงานเป็ น หลั ก ของฮ่ อ งกงและมาเก๊ า มายั ง เขต
สามเหลี่ ย มปากแม่ น้ าจู เ จี ย ง จึ ง ส่ ง ผลให้ แ รงงานภาคเกษตรในท้ อ งถิ่ น และต่ า งถิ่ น ไหลเข้ า สู่
ภาคอุตสาหกรรม
การลงทุ น ของฮ่ อ งกง มาเก๊ า และต่ า งชาติ อ ยู่ ใ นรู ป แบบกิ จ การร่ ว มค้ า แบบร่ ว มทุ น
ระหว่างประเทศจีนกับต่างชาติ กิจการร่วมค้าแบบตามสัญญาระหว่างประเทศจีนกับต่างชาติ และ
กิจการที่ต่างชาติเป็นเจ้าของทั้งหมด ทาให้การพัฒนาอุตสาหกรรมของเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้าจู
เจียงมีลักษณะเป็นตลาดระหว่างประเทศตั้งแต่ แรกเริ่มและค่อยๆขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีนไปสู่ การ
มุ่งเน้นการส่งออก
3) การสร้างนวัตกรรมของวิสาหกิจชุมชนและองค์กรธุรกิจ
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนในเขตสามเหลี่ ย มปากแม่ น้ าจู เ จี ย งผั น ตั ว จากภาคการเกษตรมาสู่
ภาคอุตสาหกรรม โดยอาศัยทรัพยากรและระบบองค์กรของกิจการเงินลงทุนต่า งชาติทั้งสามรูปแบบ

67

คู่มือการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจาปี 2561

ผลั ก ดั น การแปลงสภาพและสร้ า งนวั ต กรรม โดยการแปลงสภาพสู่ อุ ต สาหกรรมเช่ น นี้
ไม่เพียงแต่ไม่ละเมิดผลประโยชน์ของเกษตรกร แต่ยังเพิ่มผลประโยชน์ให้อีกด้วย
4) ระบบตลาดที่เชื่อมโยงจีนกับต่างประเทศ
เขตสามเหลี่ยมปากแม่น้าจูเจียงไม่เพียงส่งออกสินค้าจานวนมหาศาลสู่ตลาดต่างประเทศ
โดยตรงหรือผ่านทางฮ่องกงและมาเก๊า แต่ยังกระจายสินค้าที่นาเข้าจากต่างประเทศไปทั่ว ประเทศจีน
สิ น ค้าอุตสาหกรรมการค้าเพื่อการแปรรู ป (Processing Trade) ของที่นี่ นอกจากส่ งออกแล้ ว ยัง
กระตุ้นอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้าด้วย โดยผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภคชนิดใหม่ที่
จีนขาดแคลน และกระจายสู่ตลาดภายในประเทศอย่างรวดเร็ว
(2) ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อความสาเร็จ
1) มีที่ตั้งติดกับฮ่องกง
โมเดลนี้อาศัยเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนา เนื่องจากรัฐบาล
กลางกาหนดให้เซินเจิ้นเป็นหน้าต่างในการเปิดประเทศ เป็นสถานที่ทดลองการปฏิรูประบบ และเป็น
ส ะ พ า น เ ชื่ อ ม กั บ ฮ่ อ ง ก ง ก า ร พั ฒ น า อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว ข อ ง เ ข ต เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พิ เ ศ ษ เ ซิ น เ จิ้ น
และการขยายตัวของห่วงโซ่อุตสาหกรรม ทาให้เขตสามเหลี่ยมปากแม่น้าจูเจียงกลายเป็นฐานการผลิต
ของฮ่องกงและเซินเจิ้น
2) มีเซินเจิ้นเป็นพลังขับเคลื่อนพื้นฐาน
20 ปี ที่ ผ่ า นมา เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษของเซิ น เจิ้ นท าหน้า ที่ ร องรับ เงิ น ทุ น เทคโนโลยี
และการบริหารจากพื้นที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง อย่างฮ่องกง อีกทั้งยังดูดซับเงินทุน เทคโนโลยี
และบุคลากรจากพื้น ที่อื่น ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจต่าในจีนแล้วกระจายต่อไปยังเมืองอื่นในเขต
สามเหลี่ ย มปากแม่ น้ าจู เ จี ย ง ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ พื้ น ที่ ใ นเขตสามเหลี่ ย มปากแม่ น้ าจู เ จี ย งเจริ ญ เติ บ โต
อย่างรวดเร็ว
3) มีการวางยุทธศาสตร์พื้นฐานที่มุ่งเน้นการส่งออก
เขตสามเหลี่ยมปากแม่น้าจูเหลียงอาศัย ข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์มาพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบมุ่งเน้นการส่งออก ใช้เงินลงทุนโดยตรงจากภายนอกและตลาดต่างประเทศ ทาให้เขตสามเหลี่ยม
ปากแม่น้าจูเจียงกลายเป็นพื้นที่ที่มีการเปิดการค้าเสรีมากที่สุดในจีน
3.2.6 แหลมเหลียวหนิงกับแหลมซานตง
(1) โครงการโดยสังเขป
1) แผนพั ฒ นาเขตเศรษฐกิจ สี ฟ้ า คาบสมุ ท รซานตง (Shandong Peninsula
Blue Economic Zone) เป็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับอนุมัติในปี ค.ศ. 2011 (ปีแรกของแผนพัฒ นาฯ
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ฉบับที่ 12) ถือเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับภูมิภาคที่เน้น การพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลเป็นครั้ ง
แรกของประเทศจีน โดยบูรณาการการพัฒนาทั้งทางบกและทะเลเข้าด้วยกัน และใช้ข้อได้เปรียบ
ของพื้นที่เลียบชายฝั่งกับทรัพยากรทางทะเลมาพัฒนาอุตสาหกรรมทางทะเล
2) ขอบเขต ทางทะเลครอบคลุ ม น่ า นน้ าทั้ ง หมดของมณฑลซานตง ทางบก
ครอบคลุม 6 เมือง ได้แก่ ชิงเต่า ตงอิ๋ง เยียนไถ เหวยฟาง เวยไห่ รื่อเจ้า และ 2 อาเภอเลียบชายฝั่ง
ของเมืองปินโจว ได้แก่ อาเภออู๋ตี้และอาเภอจานฮว่า
3) เป้าหมาย สร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมทางทะเลสมัยใหม่ที่มีความสามารถในการ
แข่งขัน ระดับ สากล สร้ างศูน ย์ ศึกษาเทคโนโลยีทางทะเลระดับโลก เป็น เขตนาร่องปฏิรูปเปิดเสรี
เศรษฐกิจทางทะเลระดับชาติ และเขตสาธิตระบบนิเวศทางทะเลที่สาคัญของจีน
4) คุ ณ ค่ า ช่ ว ยขยายพื้ น ที่ ก ารพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และปกป้ อ งยุ ท ธศาสตร์
ความมั่นคงของชาติ กระตุ้นการเติ บโตทางเศรษฐกิจครั้งใหม่ สร้างระบบนิเวศทางทะเลที่ดี ส่งเสริม
การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ของเศรษฐกิ จ ทางทะเล และเพิ่ ม ระดั บ ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ
ด้านเศรษฐกิจทางทะเล
(2) ยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการพัฒนา
1) การยกระดับ “หนึ่งพื้นที่หลัก”
การพั ฒ นาคลั ส เตอร์ อุ ต สาหกรรมทางทะเลชั้ นสู ง ในคาบสมุ ท รเจี ยวตง (ชิ ง เต่า
เยี ย นไถ เหวยฟาง และเวยไห่ ) โดยการเร่ งยกระดับความสามารถเชิ งนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
ทางทะเล การพัฒนาขนาดอุตสาหกรรมเกิดใหม่เชิงกลยุทธ์ เช่น ชีว ะเภสัชทางทะเล พลังงานใหม่
ทางทะเล และการผลิ ตอุป กรณ์ชั้น สู งทางทะเล เป็นต้น รวมทั้งการพัฒ นากลุ่ มอุ ตสาหกรรมที่ มี
ข้ อ ได้ เ ปรี ย บ อาทิ การประมงสมั ย ใหม่ วิ ศ วกรรมทางทะเล การอนุ รั ก ษ์ ร ะบบนิ เ วศทางทะเล
การท่องเที่ยวทะเลเชิงวัฒนธรรม และโลจิสติกส์ทางทะเล เป็นต้น
2) การขยาย “สองขั้วความเจริญเติบโต” (Growth Pole)
การพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมทางทะเลในเขตนิเวศสามเหลี่ยมปากแม่น้าเหลือง
โดยสร้างเขตเพาะพันธุ์สัตว์น้าเชิงนิเวศ การมุ่งพัฒนาการประมงสมัยใหม่ การบุกเบิกสารวจก๊าซ
น้ามัน และแร่ธาตุ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการท่องเที่ยว เป็นต้น
การพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมท่าเรือทางตอนใต้ของมณฑลซานตง การสร้างฐาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ หล็ ก คุ ณ ภาพสู ง การเร่ ง พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมโลจิ ส ติ ก ส์ ส มั ย ใหม่ แ ละการพั ฒ นา
ศูนย์โลจิสติกส์สินค้าทัณฑ์บนที่รื่อเจ้า เป็นต้น
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3) การสร้างสามเขตเพื่อการพัฒนาและการอนุรักษ์
3.1) เขตพัฒ นาและอนุร ัก ษ์ช ายฝั ่ง หมายถึง แถบพื ้น ที ่น ่า นน้ าภายใน
(Internal Water) ซึ่งเป็นเขตสาคัญที่ต้องพัฒนาเป็นลาดับแรก โดยบูรณาการการพัฒนาบนบกกับ
ทะเล และขยายการเติบโตของเศรษฐกิจทางทะเล
3.2) เขตพัฒนาและอนุรักษ์ทะเลระยะใกล้ หมายถึงแถบพื้นที่ทะเลอาณาเขต
(Territorial Sea) มุ่งสารวจและพัฒนาทรัพยากร ตลอดจนพลังงานทางทะเล เข้มงวดพื้นที่ประมง
ต้องห้าม โดยปิดช่วงฤดูกาลประมง และเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3.3) เขตพัฒนาและอนุรั กษ์ทะเลระยะไกล หมายถึงแถบพื้นที่ถัด จากทะเล
อาณาเขตจนถึงเขตเศรษฐกิจ จาเพาะ (Exclusive Economic Zone) ถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มี
ศักยภาพมากที่สุดในการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเล โดยเน้นการสารวจพัฒนาทรัพยากรและพลังงาน
ทางทะเล การรักษาสมดุลเชิงนิเวศ และการปกป้องผลประโยชน์ทางทะเลของชาติ
4) การสร้างสามกลุม่ เมือง
4.1) กลุ่มเมืองชิงเต่า–เหวยฟาง–รื่อเจ้า พัฒนาให้กลายเป็นกลุ่มเมืองสมัยใหม่ที่
มีชิงเต่าเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางน้าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ เมืองท่องเที่ยวและฐาน
กีฬาทางทะเล ขณะที่เหวยฟงเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมทางทะเลระดับ สูง ส่วนรื่อเจ้าเน้นอุตสาหกรรม
ท่าเรือสมัยใหม่
4.2) กลุ่มเมืองเยียนไถ–เวยไห่ พัฒ นาให้ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและฐาน
อุตสาหกรรมทางทะเลระดับชาติ และเน้นส่งออกไปยังญี่ปุ่นและเกาหลี
4.3) กลุ่มเมืองตงอิ๋ง–ปินโจว พัฒนาให้กลายเป็นพื้นที่เติบโตใหม่ของวงกลม
เศรษฐกิจรอบอ่าวป๋อไห่และเมืองน่าอยู่เชิงนิเวศ
5) การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการศึกษา
การบูรณาการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเลที่สาคัญ เช่น
ศู น ย์ วิ จั ย ระดั บ ชาติ การแลกเปลี่ ย นความร่ ว มมื อ กั บ นานาชาติ การสนั บ สนุ น ให้ ผู้ ป ระกอบการ
สถาบันอุดมศึกษา และศูนย์วิจัยตั้งองค์กรความร่วมมือด้านการผลิต การศึกษา และการวิจัย การออก
นโยบายทางการเงินและภาษีสนับสนุ นการคิดค้นนวัตกรรมของผู้ประกอบการ ตลอดจนการเร่งสร้าง
ฐานการทดลองและนาผลการวิจัยด้านเทคโนโลยีทางทะเลที่ประสบความสาเร็จ มาใช้งานจริง รวมทั้ง
สนับสนุนให้มหาวิทยาลั ยโอเชี่ยน (Ocean University of China) พัฒ นาสาขาวิช าที่เ กี่ยวข้อ งกับ
เศรษฐกิจทางทะเล จนกลายเป็นมหาวิทยาลัยทางทะเลครบวงจรชั้นนาของโลก พร้อมทั้งเผยแพร่
ความรู้ทางทะเลในโรงเรียนประถมและมัธยม รวมทั้งการสร้างฐานอบรมและรวบรวมบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง
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6) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
6.1) ท่า เรือ การขยายขนาดท่า เรือ และกาหนดหน้า ที่ข องแต่ล ะท่า เรือ ให้
ชัด เจน โดยให้ชิงเต่าเป็นท่าเรือศูนย์กลางการขนส่งทางน้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนื อ
ขณะทีเ่ ยียนไถเป็นท่าเรือใหญ่ของวงกลมเศรษฐกิจรอบอ่าวป๋อไห่ ด้านรื่อเจ้าเป็นท่าเรือขนถ่ายตู้สินค้า
และกระจายสิ น ค้า ประเภทเทกองและผลิ ตภัณ ฑ์น้ามัน ส่ ว นเวยไห่ เป็นท่าเรือสู่ ญี่ปุ่นและเกาหลี
และให้ท่าเรือตงอิ๋ง เหวยฟาง ปินโจว และไหลโจวเป็นท่าเรือสนับสนุน
6.2) ทางรถไฟ การขยายขอบเขตเส้น ทางรถไฟของมณฑลซานตง
การเชื่อมต่อเส้นทางระหว่างมณฑล และการเร่งสร้างทางรถไฟความเร็วสูงเลียบชายฝั่ง
6.3) ทางหลวง การเร่งสร้างทางหลวงระดับสูงและยกระดับทางหลวงทั่วไป การ
เชื่อมต่อเครือข่ายทางหลวงให้สะดวกรวดเร็ว
6.4) สนามบิน การเร่งสร้างสนามบินนานาชาติชิงเต่าแห่งใหม่ การเพิ่มจานวน
และเปิดเส้นทางบินใหม่ทั้งในและนอกประเทศ
6.5) ศูนย์กลางการขนส่งครบวงจร การบูรณาการทรัพยากรด้านคมนาคมขนส่ง
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เชื่อมต่อการขนส่งรูปแบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ การเร่งสร้างศูนย์กลางการ
ขนส่งครบวงจร และการศึกษาโครงการเส้นทางข้ามทะเลป๋อไห่
7) การมุ่ ง สร้ า งหลั ก ประกั น ด้ า นพลั ง งานที่ ส ะอาดปลอดภั ย และยกระดั บ
หลักประกันในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสีฟ้า ในคาบสมุทรซานตง โดยพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังลม 7 แห่ง
ในเมืองชายทะเลและอีก 6 แห่งในทะเล รวมทั้งการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลและการพัฒนาเชื้อเพลิงเอ
ทานอลที่ไม่ใช่ธัญพืช การพัฒนาอุตสาหกรรมโซลาร์เซลส์และการสร้างเมืองที่ใช้พลังแสงอาทิตย์เป็น
หลัก ตลอดจนการวางแผนโครงการสาธิตการผลิตไฟฟ้า จากพลังคลื่นและปรากฏการณ์น้าขึ้นน้าลง
การส่งเสริมการพัฒนาและการใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพ การสร้างฐานโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์
จานวน 2 โรงให้เสร็จภายในปี ค.ศ. 2020 และการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
ขนาดหกแสนกิโลวัตต์และหนึ่งล้านกิโลวัตต์
8) พัฒนาด้านอุตสาหกรรม
การมุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมเกิดใหม่เชิงกลยุทธ์ อาทิ อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์
น้าสมัยใหม่ อุตสาหกรรมขยายพันธุ์สัตว์น้า การประมงสมัยใหม่ในทะเลระยะไกล และอุตสาหกรรม
เกษตรชายฝั่ ง เป็ น ต้ น โดยเน้ น พั ฒ นาคลั ส เตอร์ อุ ต สาหกรรมทางทะเลที่ มี ข้ อ ได้ เ ปรี ย บ อาทิ
อุตสาหกรรมชีวภาพ การผลิตอุปกรณ์ พลังงานและแร่ธาตุ วิศวกรรมก่อสร้าง เคมี และแปรรูปสัตว์น้า
ตลอดจนผลั ก ดั น การพั ฒ นาที่ ส อดคล้ อ งกั น ของอุ ต สาหกรรมทางทะเลทั้ ง ขั้ น ปฐมภู มิ ทุ ติ ย ภู มิ
และตติยภูมิ
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นอกจากนี้ ยั ง ยกระดั บ การบริ ก ารของอุ ต สาหกรรมทางทะเลขั้ น ตติ ย ภู มิ อาทิ
อุ ต สาหกรรมขนส่ ง และโลจิ ส ติ ก ส์ ท างทะเล การท่ อ งเที่ ย วทะเลเชิ ง วั ฒ นธรรมและกี ฬ า
การบริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับทะเล การบริการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทะเล (ด้านซอฟต์แวร์
สารสนเทศ ครีเอทีฟดีไซน์ สานักงานตัวแทน)
9) พัฒนาการใช้ประโยชน์ทางทะเล
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลควบคู่ไปกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากร โดยกากับดูแลอย่างเข้มงวดและคุ้มครองแนวชายฝั่งที่สาคัญ การพัฒนาเทคโนโลยี
สิ่งปลูกสร้างลอยน้าและเทคโนโลยีก ารใช้พื้น ที่ใ ต้ส มุท ร เพื่อ สร้า งลานจอดเครื่อ งบิน สะเทิน น้า
สะเทิน บก (Amphibian) บนทะเล และการศึกษาโครงการสร้างคลังขนาดใหญ่ใต้ทะเล รวมทั้งการ
บริ ห ารเกาะต่ างๆ โดยแบ่ ง ตามพื้น ที่ และประเภท การพัฒ นาเกาะที่ ไ ม่มี ผู้ อาศัย อย่า งเหมาะสม
การสารวจทางธรณีวิทยาในเขตทะเลลึกเพื่อแสวงหาทรัพยากรใหม่และทรัพยากรสารอง
การบริหารจัดการทรัพยากรน้าอย่างเข้มงวด โดยส่งเสริมการสร้างสังคมประหยัด
น้า การจากัดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สิ้นเปลืองน้า การพัฒนาการเกษตรและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
แบบประหยัดน้า การส่งเสริมให้เขตที่พักอาศัย กิจการ และภาคอุตสาหกรรมใช้น้าจืดจากน้าทะเล
การจัดตั้งเขตอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเล เขตอนุรักษ์พิเศษทางทะเล และเขต
อนุ รั ก ษ์ พั น ธุ์ สั ต ว์ น้ า ในปี ค.ศ. 2015 มี เ ขตอนุ รั ก ษ์ ป ระเภทต่ า งๆ ราว 80 แห่ ง และภายใน
ปี ค.ศ. 2020 ได้ตั้งเป้าให้เพิ่มขึน้ อีก 50 แห่ง
การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลที่สาคัญ อาทิ การอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่
ชุ่มน้าชายฝั่งทะเลและแหล่งหญ้าทะเล การจัดตั้งธนาคารพันธุกรรมสิ่งมีชีวิต ทางทะเล รวมทั้งตั้งการ
เครือข่ายตรวจตราคุ้มครองสิ่งมีชีวิตหายากและใกล้สูญพันธุ์ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ทางทะเลและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเล
การบริหารจัดการแนวชายฝั่งแบบครบวงจร โดยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชายฝั่งควบคู่ไปกับการรักษาความเป็นธรรมชาติ การดาเนินโครงการฟื้นฟูแนวชายฝั่งที่เสื่อมโทรมและ
ถูกกัดเซาะ
การออกกฎหมายพิทักษ์เ กาะ กฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าบนเกาะและสิ่งมีชีวิตใน
ทะเลที่หายาก การห้ามทากิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับหน้าที่ของเกาะ การรักษาระบบนิเวศของเกาะ
และทะเลโดยรอบ กาหนดให้เกาะบริเวณเส้นฐาน (Baselines) เป็นเขตคุ้มครอง และห้ามทากิจกรรม
ใดๆ ที่ เ ป็ น การเปลี่ ย นแปลงภู มิ ป ระเทศและธรณี สั ณ ฐาน เช่ น ก าหนดให้ เ ขตซี ไ ห่ อ้ า น
เมืองชิงเต่า เขตปินไห่ เมืองเหวยฟาง และเขตหนานไห่ เมืองเวยไห่ เป็นเขตเศรษฐกิจทางทะเลใหม่
การส่งเสริมให้ธุรกิจขนาดกลางและใหญ่ปรับโครงสร้างหรือควบรวมกิจการแบบ Cross-regional
Cross-industry และ Cross-ownership สร้างกลไกการวางแผนและการบริหารจัดการเมือง-ชนบท
อย่างเป็นเอกภาพ และการวางแผนพัฒนาภายในเขตเศรษฐกิจสีฟ้าให้สอดคล้องกัน
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การเน้ น ความร่ วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญ อาทิ คมนาคม ชลประทาน
พลังงาน และสารสนเทศ เป็นต้น การเร่งปรับโครงสร้างการนาเข้าส่งออก การเร่งรัดโครงการความ
ร่วมมือกับต่างชาติ อาทิ Sino-German Ecopark ที่เมืองชิงเต่า International Ocean City ที่เมือง
รื่อเจ้า และสวนอุตสาหกรรมที่เขตปิน ไห่ เมืองเหวยฟาง โดยใช้เขตเศรษฐกิจสี ฟ้าเป็นเขตทดลอง
ความร่ ว มมือทางเศรษฐกิจ ระดับ ภูมิภ าคระหว่างประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น และประเทศเกาหลี
ตลอดจนเร่งผลักดันการเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมกับปักกิ่ง–เทียนจิน–เหอเป่ยและเขตเศรษฐกิจแม่น้า
แยงซี รวมทั้งแผนการสร้างทางด่วนสายฉางชุน-เซินเจิ้นในเขตมณฑลซานตง
3.2.7 แถบเศรษฐกิจแม่น้าฉางเจียง (แม่น้าแยงซี)
ระเบียงการขนส่งแบบสามมิติในเขตเศรษฐกิจแม่น้าแยงซี (ปี ค.ศ. 2014-2020)
(Three-dimensional Transport Corridor in Yangtze River Economic Belt)
(1) แนวคิดโดยรวม
การเร่ ง ผลั ก ดั น โครงการ Yangtze golden waterway โดยการขยายโครงข่ า ย
คมนาคม การปรั บ โครงสร้ า งการขนส่ ง เน้ น เชื่ อ มโยงคมนาคมขนส่ ง รู ป แบบต่ า งๆ รวมทั้ ง
การสร้ า งระเบี ย งการขนส่ ง แบบสามมิ ติ ที่ มี ก ารเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยด้ ว ยเทคโนโลยี อั จ ฉริ ย ะ
และมีมาตรฐาน เพื่อสนองนโยบายการสร้างสังคมพออยู่พอกินอย่างทั่วถึงและส่งเสริมการพัฒนาของ
เขตเศรษฐกิจแม่น้าแยงซี
(2) หลักการพื้นฐาน
การวางแผนผังและโครงสร้างอย่างเหมาะสมโดยกาหนดให้การคมนาคมระหว่าง
ภู มิ ภ าค เมื อ ง และหมู่ บ้ า นเป็ น ไปอย่ า งสะดวกรวดเร็ ว และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถของ
ช่ อ งทางการขนส่ ง หลั ก บู ร ณาการการพั ฒ นาทางน้ า เส้ น ทางรถไฟ ถนนหลวง เส้ น ทางการบิน
และท่อส่งใต้ดิน โดยพัฒนาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและอุปสงค์ด้า นการขนส่ง
มวลชนและสินค้า การยกระดับความปลอดภัย การประหยัดทรัพยากรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(3) เป้าหมายการพัฒนา
การสร้างระเบียงการขนส่งแบบสามมิติที่เชื่อมโยงกันได้ในทุกทิศทางเช่น พัฒนาการ
เชื่อมต่อแม่น้ากับทะเลให้มีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง โดยกาหนดให้เสร็จสิ้นภายในปี
ค.ศ. 2020
ส่วนโครงการ Yangtze Golden Waterway มีระยะทาง 12,000 กิโลเมตร โดยเชื่อมโยง
เครื อข่ายรถไฟความเร็ ว สู งและรถไฟธรรมดาสายหลั ก อาทิ สายเซี่ยงไฮ้ - คุนหมิง และสายเลี ยบ
แม่น้าแยงซี การเชื่อมโยงเครือข่ายทางด่วนสายหลักและทางหลวงของทุกอาเภอเมือง
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นอกจากนี้ ยั ง สร้ างถนนซีเมนต์สู่ ทุกตาบลและหมู่บ้านที่เข้าเงื่อนไขการเชื่อมโยง
ศู น ย์ ก ลางการบิ น นานาชาติ เ ซี่ ย งไฮ้ กั บ ศู น ย์ ก ลางการบิ น ระดั บ ภู มิ ภ าคอื่ น อาทิ ฉงชิ่ ง
เฉิงตู คุนหมิง กุ้ยหยาง ฉางซา อู่ฮั่น หนานจิง และหางโจว การเชื่อมโยงเครือข่ายท่อส่งก๊าซและน้ามัน
ระหว่างภูมิภาคโดยใช้แนวท่อเลียบแม่น้าแยงซีเป็นแกนกลาง บูรณาการการพัฒนาเครือข่ายคมนาคม
ระหว่างเมือง โดยเน้ น รถไฟความเร็ วสูงและทางด่ว น เพื่อให้ การเดินทางระหว่างเมืองศูนย์กลาง
กับเมืองโดยรอบใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง
3.3 นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ
หลังจากเศรษฐกิจจีนมีการพัฒนาและเจริญเติบโตมาเป็นเวลา 30 กว่าปี นับตั้งแต่ประเทศจีน
ดาเนิ น นโยบายเปิ ดประเทศ และปฏิรู ป เศรษฐกิจในปี ค.ศ. 1978 เป็นต้น มาจนถึงปี ค.ศ. 2014
ประเทศจี น ประสบปั ญ หาอั ต ราการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ลดลงจากร้ อ ยละ 10 เหลื อ ร้ อ ยละ 7
และร้อยละ 6.9 ตามลาดับ ซึ่งนายกรัฐมนตรี หลี่เค่อเฉีย งเรียกสภาวการณ์นี้ ว่า “สภาวะปกติใหม่”
หรือ “New Normal”
การที่จะทาให้เศรษฐกิจจีนเติบโตในอัตราที่เหมาะสมและมั่นคง และไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ประเทศจีนจาเป็นต้องปฏิรูปการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่ง มาตรการที่ใช้มี
ความหลากหลาย แต่ 2 มาตรการที่มีค วามโดดเด่น คือ การปฏิรูป เชิง อุป ทาน (Supply Side
Economy) และ การปฏิรูปเชิงอุปสงค์ (Demand Side Economy)
3.3.1 การปฏิรูปเชิงอุปทาน
(1) มูลเหตุที่จีนต้องดาเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจเชิงอุปทาน
ความท้าทายสาคัญที่เศรษฐกิจจีนกาลังเผชิญอยู่ในขณะนี้เป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลให้
รัฐบาลจีนต้องดาเนินการปฏิรูปเชิงอุปทาน ซึ่งขณะนี้ประเทศจีนอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างพลัง
ขับเคลื่อนเก่าสู่พลังใหม่ นอกจากนี้ อุตสาหกรรมดั้งเดิมยังมีสัดส่วนมากกว่าอุตสาหกรรมเกิดใหม่ จึง
ทาให้อุตสาหกรรมใหม่ไม่สามารถที่จะรองรับเศรษฐกิจในภาพรวมทั้งหมดได้
1) ธนาคารโลกจัด ให้ ป ระเทศจีน จีน อยู่ใ นกลุ่ม ประเทศรายได้ป านกลางถึง สูง
ในปี ค.ศ. 2010 และคาดว่าจะใกล้เคียงกับกลุ่มประเทศรายได้สูงในปี ค.ศ. 2020 โดยรายได้ที่สูงขึ้น
ย่อมมีผลให้ความต้องการของประชาชนสูง ขึ้นและหลากหลายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องการความใส่
ใจการบริการของรัฐและระบบนิเวศ เหล่านี้จึงเป็นประเด็นสาคัญที่ ประเทศจีนต้องให้ความสาคัญ
อย่างยิ่งในช่วง 5 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13
2) ปัจจุบันเศรษฐกิจจีนอยู่ในช่วงการขยายตัวอย่างรวดเร็วสูงและลดลงสู่ระดับปาน
กลาง เนื่องจากตั้งแต่ประเทศจีนปฏิรูปโดยเปิดประเทศจึงมีผลให้ เศรษฐกิจเกิดการขยายตัวเฉลี่ย
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ร้อยละ 10 มาตลอดระยะเวลา 30 กว่าปี (บางปีเติบโตทะลุเลขสองหลัก) ทว่าข้อจากัดของอุปทานกับ
อุปสงค์ที่มียอดสูงติดต่อกันมาเป็นเวลานานส่งผลให้ความเร็วในการขยายตัวลดลงจากอัตราร้อยละ
14.2 ในปี ค.ศ. 2007 เหลือร้อยละ 6.9 และร้อยละ 6.7 ในปี ค.ศ. 2017 และค.ศ. 2018 ตามลาดับ
ดังนั้น หากเศรษฐกิจจีนในช่วง 5 ปีของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 13 ยังรักษาอัตราการ
เติบโตทีค่ ่อนข้างสูงไว้จะต้องเผชิญกับความท้าทายมากมาย ขณะเดียวกันการขยายตัวที่ลดลงอาจเพิ่ม
ความเสี่ยงทางการเงิน การคลัง และแรงกดดันด้านการจ้างงานด้วย
บทเรี ย นจากต่ า งประเทศล้ ว นบ่ ง ชี้ ว่ า การลดลงของอั ต ราการการขยายตั ว ของ
เศรษฐกิจเป็นปรากฏการณ์ที่จ ะต้องเกิดขึ้น อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ประเทศญี่ปุ่น เคยเติบโตใน
อัตราเฉลี่ย ร้ อ ยละ 9.4 ในปี ค.ศ. 1946-1973 จากนั้นอัตราการเจริญเติบโตลดเหลือเพียงร้อยละ 3.2
ในปี ค.ศ. 1973-1983 เป็นต้น
3) ในปี ค.ศ. 2013 ถื อ เป็ น ครั้ ง แรกที่ สั ด ส่ ว นของมู ล ค่ า ในภาคบริ ก ารสู ง กว่ า
ภาคการผลิต ซึ่งบ่งชี้ว่า ประเทศจีนเริ่มเข้าสู่ช่วงท้ายของเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ดังนั้น การพึ่งพา
การขยายตัวของภาคการผลิตเป็นหลักยิ่งทาให้กาลังการผลิต มากเกินอัตราความต้องการ ซึ่งส่งผลให้
ประสิทธิภาพการลงทุนต่าลง
ฉะนั้นในช่วง 5 ปีของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 13 ประเทศจีนต้องเร่งผลักดันการแปลง
สภาพอุตสาหกรรมจากขั้นทุติยภูมิสู่ขั้นตติยภูมิ และปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมให้ดียิ่งขึ้น
4) นั บ ตั้งแต่ต้น ศตวรรษที่ 21 จานวนประชากรจีนเข้าสู่ ช่ว ง “อัตราการเกิ ด ต่ า
อัตราการตายต่า อัตราการเติบโตต่า” ซึ่งเป็นผลให้กาลังแรงงานรวม (Total Labor Force) ขยายตัวช้า
และเข้าขั้นลดลง ประกอบกับ ประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น ทาให้ค่าแรงที่สูงขึ้นตามไปด้วย และในช่วง
5 ปีข องแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที ่ 13 จะมี แ นวโน้ ม ที่ ท วี ค วามรุ น แรงขึ้ น ซึ่ ง บั่ น ทอนข้ อ ได้ เ ปรี ย บ
ด้านจานวนแรงงานและต้นทุนแรงงานที่ต่าของจีน รัฐบาลจีนจึงจาเป็นต้องสร้างข้อได้เปรียบใหม่
ในการแข่งขันเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วน
5) ก่อนวิกฤติการเงินโลก ประเทศจีนพึ่งพาการส่งออกสินค้าและบริการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเป็นสัดส่วนมากถึงร้อยละ 30 ของ GDP แต่หลังวิกฤติการเงินโลกการส่งออกของประเทศจีน
เติ บ โตลดลงเหลื อ ร้ อ ยละ 20 หรื อ น้ อ ยกว่ า ซึ่ ง ต่ ากว่ า การขยายตั ว ของ GDP หากในช่ ว ง
5 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เศรษฐกิจโลกยังคงเติบโตอย่างเชื่องช้า ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและการ
แข็งค่าของอัตราแลกเปลี่ยน จะส่งผลให้ สินค้าส่งออกของประเทศจีนสูญเสียความสามารถในการ
แข่งขัน จึงจาเป็นต้องพึ่งอุปสงค์ในประเทศมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจแทน
6) อุตสาหกรรมดั้งเดิม อาทิ เหล็กกล้า ซีเมนต์ โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก และกระจกแผ่น ล้วนมี
ก าลั ง การผลิ ต ที่ ม ากเกิ น ความต้ อ งการอย่ า งรุ น แรง รวมทั้ ง อุ ต สาหกรรมที่ เ พิ่ ง เกิ ด ใหม่ อ ย่ า ง
อุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์ก็ มี กาลั ง การผลิ ต ที่ ม ากเกิ น ความต้ อ งการด้ ว ยเช่ น กั น จึ ง เป็ น ปั ญ หาใน
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ระยะยาวของระบบเศรษฐกิ จ จี น ซึ่งหมายความว่าอุปทานใกล้ถึงจุดสูงสุดแล้ว และในช่วง 5 ปีของ
แผนพัฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 13 การแก้ปั ญหากาลั งการผลิ ต ที่มากเกินความต้องการยิ่งยากล าบากมาก
เพราะการรักษาการขยายตัวของเศรษฐกิจในอัตราปานกลางถึงสูงได้นั้น ต้องเพิ่มการลงทุนในระดับ
หนึ่งด้วย
7) การพั ฒ นาของแต่ ล ะภู มิ ภ าคมี อั ต ราความแตกต่ า งที่ ล ดลงเรื่ อ ยๆ ทว่ า
การไหลเวียนของแรงงาน เงินทุน และสินค้าระหว่างภูมิภาคยังมีอุปสรรคหลายด้าน ซึ่งทาให้การรวม
ตลาดแต่ละภูมิภาคให้เป็นหนึ่งเดียวยังคงเป็นเรื่องท้าทาย
8) การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศจีนกาลังเผชิญปัญหาที่ท้าทายหลายด้าน ได้แก่
ด้านทรัพยากรที่ซื้อขายได้ เช่น น้ามันดิบ ถ่านหินดิบ ซึง่ มีอัตราการพึ่งพาจากต่างประเทศสูงขึ้นเรื่อยๆ
ส่วนทรัพยากรที่ซื้อขายไม่ได้ เช่น ดินและทรัพยากรน้า ล้วนประสบปัญหามลพิษสูงจากการสารวจ
ของกระทรวงสิ่งแวดล้อม ดินทั่วประเทศจีนมีการปนเปื้อนเกินเกณฑ์ถึง ร้อยละ 16.1 และคุณภาพ
อากาศในเมืองระดับจังหวัดขึ้นไปมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพียงร้อยละ 60.7 เท่านั้น
(2) สาระสาคัญของการดาเนินการปฏิรูปเชิงอุปทาน
1) การปฏิรูปรอบใหม่จะทาให้เกิดประโยชน์ต่างๆ นับตั้งแต่ประเทศจีนปฏิรูป โดย
เปิดประเทศ นโยบายที่ผ่านมาล้วนผลักดันให้เศรษฐกิจจีนเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งสิ้น นโยบายปฏิรูป
รอบด้านในเชิงลึกซึ่งผ่านมติที่ประชุมเต็มคณะครั้งที่ 3 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ชุดที่
18 นั้น มีหลายมาตรการที่ช่วยกระตุ้นการสร้างนวัตกรรม และยกระดับประสิทธิภาพการจัดสรร
ทรัพยากรในช่วง 5 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ได้อย่างแน่นอน
2) โครงสร้ า งอายุ ป ระชากรที่ เ ปลี่ ย นไปท าให้ ป ระโยชน์ เ ชิ ง ปริ ม าณลดลง
แต่การขยายการศึกษาที่ทั่ว ถึงทาให้บุคลากรมีคุณภาพมากขึ้น ปัจจุบันมีบัณฑิต สาเร็จการศึก ษา
มากกว่า 6 ล้า นคนต่อ ปี การผลิ ต ทรั พ ยากรบุ ค คลได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว จะช่ ว ยยกระดั บ โครงสร้า ง
อุตสาหกรรมจีน และทาให้เกิดประโยชน์เชิงคุณภาพ
3) โอกาสจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3 ด้านเทคโนโลยีใหม่ อาทิ Digital
Manufacturing, Robotics และ Distributed Generation (DG) นั้น ประเทศจีนมีศักยภาพใกล้เคียง
กั บ ประเทศ ที่ พั ฒ น า และ บางสาขา อยู่ ใน ระ ดั บ แนว หน้ าข อ งโ ล ก จึ ง มี โ อกาส ส ร้ า ง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันในสาขาเหล่านี้ ได้ ซึ่งจะช่วยสร้างแรงขับเคลื่อนใหม่ให้เศรษฐกิจจีน
และผลักดันเศรษฐกิจจีนไปสู่ระดับที่สูงขึ้น
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3.3.2 การปฏิรูปเศรษฐกิจเชิงอุปสงค์
(1) สาเหตุที่ประเทศจีนต้องปฏิรูปเชิงอุปสงค์
1) การขยายตัวของเมือง (Urbanization) ในปี ค.ศ. 2017 ประเทศจีนมีอัตรา
ความเป็นเมืองเพียงร้อยละ 58 ดังนั้น ประเทศจีนจึงยังมีพื้นที่ให้เติบโตอีกมากผ่านการลงทุนในกิจการ
รถไฟความเร็ ว สู ง ที่เชื่ อมต่ อเมือ งต่ างๆ เช่น เดียวกับ รถไฟใต้ดิน ซึ่ง ทาหน้า ที่เป็น เสาหลั ก ในการ
คมนาคมภายในเมือง
2) การขยายตั ว ของประชากร ที่ มี ร ายไ ด้ ป านกลาง ซึ่ ง อาจมี ม ากถึ ง
400 ล้านคนในปี ค.ศ. 2020 ปัจจุบันประเทศจีนกลายเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของ iPhone ซึ่งแซงหน้า
ประเทศอเมริกา ขณะเดียวกันในปี ค.ศ. 2017 ยังใช้จ่ายมากเป็น ร้อยละ 73 ของนักท่องเที่ยวที่ไป
เยือนประเทศญี่ปุ่น แต่จีนจาเป็นต้องยกระดับคุณภาพสินค้าและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการกาลังซื้อ
ส่วนนี้กลับมาพยุงเศรษฐกิจในประเทศได้
3) เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศช่วยผลักดันการเติบโตของการบริโภค
รูปแบบใหม่ ในปี ค.ศ. 2014 ยอดขายออนไลน์ภายในวันเดียว (11 พฤศจิกายน) ของเว็บไซต์ร้านค้า
ออนไลน์ TMall และ TaoBao สูงกว่าร้อยละ 50 ของยอดขายปลีกสินค้าอุปโภค- บริโภคตลอดทั้งปี
จากทั่วประเทศ
4) ช่ ว ง 5 ปี ของแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 13 ประเทศจี น จะมี ป ระชากร
อายุเกิน 65 ปีเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6 ล้านคนต่อปี ซึ่งจะกระตุ้นการพัฒนาอุตสาหกรรมสาหรับผู้สูงอายุ
อาทิ การตรวจสุขภาพ คนดูแลผู้สูงอายุ การรักษาพยาบาล และการปรับปรุงที่อยู่อาศัย
5) การปรั บ โครงสร้ า งอุ ต สาหกรรมสู่ อุ ต สาหกรรมสะอาด จะกระตุ้ น ให้
อุตสาหกรรมพลังงานใหม่กับอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
6) การดาเนินยุทธศาสตร์ “The Belt and Road” จะทาให้จีนมีโอกาสเป็นฝ่าย
รุกมากขึ้นในตลาดโลก ซึ่งไม่เพียงช่วยขยายตลาดต่างประเทศ แต่ยังช่วยรักษาเสถียรภาพการเติบโต
ของอุปสงค์ในตลาดต่างประเทศอีกด้วย
(2) สาระสาคัญของการดาเนินการปฏิรูปเชิงอุปสงค์
การปฏิรูปเชิงอุปสงค์มีสาระสาคัญ ที่น่าสนใจอยู่เป็นจานวนมาก แต่มาตรการที่เป็น
รูปธรรมและส่งผลโดยตรงต่อการปฏิรูปอย่างโดดเด่นมี 2 มาตรการ ได้แก่
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1) การสร้างเมืองรูปแบบใหม่
การสร้างเมืองรูปแบบใหม่เป็นยุทธศาสตร์ อันยิ่งใหญ่ของประเทศจีนที่มีอิทธิพลต่อ
โลกในศตวรรษที่ 21 แต่ด้วยสภาวะปัจจุบัน ที่ว งล้ อเศรษฐกิจของจีนเริ่มชะลอตัว เนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป ประเทศจีนไม่สามารถพึ่งพาการ
ส่ ง ออกเหมื อ นเช่ น ที่ ผ่ า นมาได้ จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งเปลี่ ย นรู ป แบบการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
โดยยุทธศาสตร์ทสี่ าคัญคือการสร้างเมืองรูปแบบใหม่ ซึง่ ถือเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่สาคัญ
แห่งทศวรรษเนื่องจากเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนหลายร้อยล้านคน
การสร้างเมืองรูปแบบใหม่คือการผลักดันการพัฒนาความเป็นเมืองอย่างมั่นคง โดย
ยกระดับคุณภาพของความเป็นเมือง ลดช่องว่างระหว่างคนในชนบทและคนเมือง และเป็นพลังขับ
เคลื่อนที่สาคัญที่สุดในการกระตุ้นอานาจการซื้อภายในประเทศ ซึ่งทาให้เกิดการจ้างงานใหม่ เกิดอุป
สงค์ และท าให้ เ กิ ด ธุ ร กิ จ ที่ ห ลากหลาย ทั้ ง ด้ า นการค้ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ การเกษตรกรรม
การท่องเที่ย ว เทคโนโลยี และการป้ องกั น ประเทศ ซึ่งถือเป็นพลั ง ผลั กดันให้ เศรษฐกิจจีนพัฒนา
การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนับจากนี้เป็นต้นไป
ส่วนปัญหาที่เคยพบในการสร้างเมืองใหม่ในอดีตย่อมเป็นบทเรียนที่ดีต่อประเทศจีน
ในเวลานี้ ดังนั้น ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ประเทศจีนจึงไม่เร่งอัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจในเชิงตัวเลข แต่เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน แทน โดยเน้นการพัฒนา
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างทั่วถึงเป็นสาคัญ เพื่อนาไปสู่สังคม “เสี่ยวคัง” หรือ “สังคมที่กินดี
อยู่ ดี อ ย่ า งทั่ ว หน้ า ” ดั ง นั้ น การเปลี่ ย นทิ ศ ทางจากการมุ่ ง เน้ น การสร้ า งเมื อ งใหญ่ ม าสู่
การสร้างเมืองรูปแบบใหม่ คือ พัฒนาเมืองในชนบทมากขึ้น จึงเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากและจะมีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงในอีก 20 ปีข้างหน้าด้วย
เมืองในรูปแบบใหม่ยังคงดารงอารยธรรมของสังคมเกษตรกรรม การพัฒนาสู่ความ
เป็นเมืองในรูปแบบใหม่ต้องไม่ทาลายนโยบาย “3 เกษตร” (ชุมชนเกษตร การเกษตร และเกษตรกร)
และต้องมีผลต่อการแก้ไขปัญหา “3 เกษตร” เพื่อให้ประชาชนจีนที่เป็นเกษตรกรกว่า 700-800 ล้าน
คนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และพัฒนาภาคเกษตรให้ทันสมัยขึ้น โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การ
จัดการสมัยใหม่ รวมถึงการแก้ปัญหากฎหมายที่ดิน เพื่อนาพื้นที่ทาการเกษตรเข้ามารวมเป็น พื้นที่ผืน
ใหญ่ เพื่อทาเกษตรกรรมสมัยใหม่
“เครือเจริญโภคภัณฑ์” เข้ามามีบทบาทในการร่วมกับภาครัฐของประเทศจีน โดยดาเนิน
โครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมที่ทัน สมัยหลายแห่ง ซึ่งผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่ ประเทศจีนต้อ งการ
(นอกเหนือจากการพึ่งพาการส่งออก การบริโภคภายในประเทศ การลงทุนต่างประเทศแล้ว จะต้อง
เลือกลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ หรือเมกะโปรเจ็กต์เท่านั้น ) คือ เพื่อความอยู่รอดของประเทศชาติ
และการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโต
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2) ปรับภูมิทัศน์แหล่งชุมชนแออัด
การพัฒนาเศรษฐกิจของจีนทาให้ เกิดความเหลื่อมล้าในสังคมระหว่างเมืองกับชนบท
ซึ่งต้องแก้ไขโดยการสร้างเมืองใหม่ระหว่างเมืองหลวงกับชนบท ส่วนความเหลื่อมล้าระหว่างภูมิภาค
นั้นต้องใช้นโยบายมุ่งตะวันตก (Go-west Policy) ในการแก้ไขความเหลื่อมล้าระหว่างคนในเมืองที่มี
ทั้งคนรวยและคนจน ในขณะที่คนรวยอยู่คอมโดมิเนียมหรูแต่คนจนอยู่ชุมชนแออัด รัฐบาลจีนจึงต้อง
ใช้มาตรการปรับภูมิทัศน์แหล่งชุมชนแออัด
สถิติจ ากกระทรวงที่อยู่ อาศัย และการพัฒ นาเมือง-ชนบท (Ministry of Housing
and Urban-rural Development) ระบุว่า ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 เป็นต้นมา ประเทศจีนได้ดาเนินการ
ปรับปรุงพื้นที่ชุมชนแออัดแล้วราว 50 ล้านตารางเมตร และปรับปรุงที่พักอาศัยกว่า 1 ล้านหลัง รัฐบาลจีน
ได้เปลี่ยนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจจีน และปฏิรูปเชิงอุปสงค์ โดยมีการขยายและสร้างเมืองรูปแบบ
ใหม่ ทาให้ เกิด ความต้ อ งการในการก่ อสร้ า งโครงสร้ างพื้ นฐาน ตลอดจนความต้ อ งการโรงเรี ย น
โรงพยาบาล และห้ า งสรรพสิ น ค้ า ซึ่ ง หมายถึ ง โอกาสทางธุ ร กิ จ ของผู้ ที่ อ ยู่ ใ นแวดวงธุ ร กิ จ
บ้านจัดสรรและธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจสถานศึกษา ดังนั้นผู้ประกอบการไทยควรฉวยโอกาสนี้ ศึกษา
ความเป็นไปได้ในการลงทุนในเมืองที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
เมื่อรัฐบาลจีนดาเนินการปฏิรูปเชิงอุปทานทาให้ประชาชนจีนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
และความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งเห็นได้จากปรากฏการณ์ที่นักท่องเที่ยวจีน
แย่ งกัน ซื้อสิ น ค้าที่ป ระเทศญี่ปุ่ น ประเทศเกาหลี และประเทศไทย ซึ่งสิ นค้า ไทยที่ทาจากวัตถุดิบ
ธ ร ร ม ช า ติ เ ป็ น ที่ นิ ย ม ข อ ง ค น จี น เ ช่ น ห ม อ น ย า ง พ า ร า อ า ห า ร ไ ท ย ข้ า ว ห อ ม ม ะ ลิ
เครื่องปรุงต่างๆ และผลไม้อบแห้ง เป็นต้น
3.4 นโยบายส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ
3.4.1 นโยบาย Attracting foreign investment
นโยบายเปิดประเทศและปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศจีนในระยะแรกเน้นการลงทุนจาก
ต่างประเทศ โดยให้สิทธิประโยชน์พิเศษแก่นักลงทุนต่างชาติที่เข้า มาลงทุนในประเทศจีนที่เรียกว่า
“การเชิญเข้ามา” โดยแบ่งเป็น 2 มาตรการ คือ มาตรการการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์
ในภาคธุรกิจ และมาตรการการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ในภาคพื้นที่
(1) มาตรการการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ในภาคธุรกิจ
เพื่อให้เงินทุนจากต่างชาติสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
รัฐบาลจีนจึงได้ประกาศใช้“บทบัญญัติชั่วคราวแนะแนวทิศทางการลงทุนของต่างชาติ ” และ “บัญชี
รายชื่ออุตสาหกรรมแนะแนวการลงทุนของต่างชาติ ” บทบัญญัติและบัญชีรายชื่อนี้แบ่งโครงการด้าน
อุตสาหกรรมออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ได้แก่ ประเภทได้รับการส่งเสริม ได้รับอนุญาต มีข้อจากัด
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และต้องห้าม ซึ่งเป็นหน้าที่ของนักลงทุนที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนที่จะมาลงทุนใน
ประเทศจีน
(2) โครงการที่ส่งเสริมให้ต่างชาติเข้ามาลงทุน
โครงการหลักๆ ที่ส่งเสริมให้ต่างชาติเข้ามาลงทุน ได้แก่ โครงการเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ใหม่ทางการเกษตรและการพัฒนาการเกษตรอย่างรอบด้าน โครงการอุตสาหกรรมพลังงาน คมนาคม
และวั ต ถุ ดิ บ ส าคั ญ โครงการเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ขั้ น สู ง โครงการส่ ง ออกที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด รายไ ด้
จากอัตราแลกเปลี่ ย น โครงการที่ผ สานการใช้ทรัพยากร ทรัพยากรทดแทน และป้องกันการก่ อ
มลภาวะต่อสิ่ งแวดล้ อม โครงการที่แสดงศักยภาพข้อได้เปรียบของพื้น ที่ภ าคกลางและตะวั น ตก
การชักชวนให้นักลงทุนต่างชาติหันไปลงทุนในการปรับปรุงเทคโนโลยีให้ แก่อุตสาหกรรมดั้งเดิมและ
เขตอุ ต สาหกรรมเก่ า ตลอดจนการพั ฒ นาโครงการที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายด้ า นอุ ต สาหกรรม
และด้านการใช้แรงงาน
ในปัจจุบันประเทศจีนได้เปิดเสรีให้แก่ต่างชาติในด้านต่างๆ เช่น การพาณิชย์ การค้า
ระหว่างประเทศ การเงิน ประกันภัย การขนส่ง ตัวแทนรับจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ บริการทาง
กฎหมาย การท่องเที่ยว การโฆษณา การแพทย์และสาธารณสุข การบัญชี การประเมินสิ นทรัพย์
การศึกษา ธุรกิจการให้เช่าซื้อ วิศวกรรมออกแบบ การให้คาปรึกษา และอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น
(3) นโยบายด้านภาษี
ในช่ ว งเปิ ด ประเทศใหม่ ๆ รั ฐ บาลจี น ดึ ง ดู ด ให้ ต่ า งชาติ เ ข้ า มาลงทุ น โดยให้
สิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักเกณฑ์ในการใช้ที่ดินและภาษีต่างๆ ซึ่งทาให้เกิดการแข่งขัน
ที่ไม่เป็ น ธรรมระหว่า งบริ ษั ทต่ า งชาติ กั บ บริ ษั ท สั ญชาติ จี น ดัง นั้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 เป็นต้น มา
รัฐบาลจีนได้ประกาศกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคลสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013 และได้ยกเลิกสิทธิประโยชน์ทางภาษี ของบริษัทต่างชาติเพื่อให้บริษัทต่างชาติ
เสีย ภาษีเ ท่า เทีย มกับ บริษัท สัญ ชาติจ ีน การเปลี ่ย นแปลงที่เ กิด ขึ้น นั้น มี 2 กรณีที่เห็ นได้ชัดเจน
กล่าวคือ
ก่อนปี ค.ศ. 2013 ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทสัญชาติจีนถูกจัดเก็บร้อยละ 33
ขณะทีบ่ ริษัทต่างชาติเสียอัตราภาษีเพียงร้อยละ 15 และร้อยละ 24 แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ ยังยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทต่างชาติ เช่น ยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคล 2 ปีแรก และ 3 ปี หลังลด
ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งหนึ่ง หรือบางแห่งให้สิทธิประโยชน์พิเศษโดยการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
เป็นระยะเวลา 5 ปี และลดภาษีเงินได้นิติบุคคลอีก 5 ปี เป็นต้น
ต่อมารัฐบาลจีนได้ยกเลิกสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยมีการกาหนดว่า ตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม ค.ศ. 2013 เป็นต้นไปในระยะเวลา 5 ปี จะค่อยๆ ปรับภาษีเงินได้นิติบุคคลต่างชาติกับบริษัท
สั ญ ชาติ จี น ให้ มี ค วามเท่ า เที ย มกั น กล่ า วคื อ ในปี ค.ศ. 2008 หากบริ ษั ท ต่ า งชาติ เ คยได้ รั บ
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สิทธิประโยชน์พิเศษหรือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 15 จะจัดเก็บร้อยละ 18 และในปี ค.ศ. 2009
จัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ในปี ค.ศ. 2010 จัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 22 ในปี
ค.ศ. 2011 จั ด เก็ บ ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลร้ อ ยละ 24 และในปี ค.ศ. 2012 จะจั ด เก็ บ ภาษี เ งิ น ได้
นิติบุ คคลร้ อยละ 25 และหากเป็ น บริ ษั ท ต่า งชาติ ที่เ ดิม ที ถู กจั ดเก็บ ภาษีเ งิน ได้นิ ติบุ ค คลในอั ต รา
ร้อยละ 24 ตั้งแต่ปี ค.ศ.2013 เป็นต้นไปก็จะจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013 จนถึงปัจจุบันกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคลใหม่กาหนดอัตราภาษี
ตามกฎหมายร้อยละ 25 และภาษีเงินได้นิติบุคคลต่างชาติกับบริษัทสัญชาติจีนให้มีความเท่าเทียมกัน
นอกจากนี้ ในแต่ละมณฑลและแต่ละเมืองอาจมีนโยบายส่งเสริมพิเศษตามประเภท
ธุรกิจและตามพื้นที่ สามารถสรุปเป็นตารางดังต่อไปนี้
ตารางเปรียบเทียบภาษีระหว่างบริษัทสัญชาติจีนกับบริษัทต่างชาติ
ภาษี
รายได้
(ร้อยละ)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ร้อยละ)

ก่อนปี ค.ศ. 2013
บริษัทสัญชาติจีน
บริษัทต่างชาติ

33
25

0, 13 , 17
0, 13 , 17

หลังปี ค.ศ. 2013
บริษัทสัญชาติจีน

25

0, 13 , 17

บริษัทต่างชาติ

25

0, 13 , 17

บริ ษั ท ขนาดเล็ ก และขนาดกลาง
(SME)
(ทั้งบริษัทสัญชาติจีนและต่างชาติ)
บริษัทเทคโนโลยีขั้นสูง
(NEW HI-END)
(ทั้งบริษัทสัญชาติจีนและต่างชาติ)

20
15
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การยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
2 ปี และครึ่งหนึ่ง 3 ปี

รับคืนร้อยละ 30 ถึงร้อยละ
100 ของภาษีเงินได้ที่เสียแก่
รัฐบาลท้องถิ่น
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(4) สิทธิประโยชน์การใช้ที่ดินสาหรับบริษัทต่างชาติ ค.ศ.2015
1) กรณีที่ บ ริ ษัท ต่างชาติ ได้รับ สิทธิจากการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ที่ตรงกับประเภท
กิจการที่ทา จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษจากคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรม
2) กรณีที่บริษัทต่างชาติประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมที่มียอดการลงทุน 10 ล้าน
หยวนขึ้นไป สามารถยื่นคาร้องขอเช่าที่ดินจากนิคมอุตสาหกรรมในราคามาตรฐาน แต่หากเช่าที่ดิน
น้อยกว่า 5 ปี จะเสียค่าเช่า 600 หยวนต่อหมู่ (1 ไร่เท่ากับ 2.4 หมู่) หรือ 667 ตารางเมตรต่อปีหาก
เช่าตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไปจะเสียค่าเช่า 1000 หยวนต่อหมู่ต่อปี โดยการทาสัญญาระยะเวลาการเช่าต้องไม่
เกิน 15 ปี และต้องชาระค่าเช่าภายในงวดเดียว
3) ถ้าบริษัทต่างชาติมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานหรือโครงสร้างการคมนาคม
สามารถขอรับสิทธิประโยชน์การใช้ที่ดินตามแนวเส้นทางโครงสร้างพื้นฐานในราคาพิเศษ
4) บริษัทต่างชาติที่ร่วมมือกับบริษัทสัญชาติจีน และลงทุนในระบบสาธารณูปโภค
สามารถขอรับสิทธิประโยชน์พิเศษในการเช่าที่ดิน โดยได้รับส่วนลดร้อยละ 15 จากราคาปกติ
5) สาหรับบริษัทต่างชาติทลี่ งทุนครั้งเดียว และลงทุนตั้งแต่ 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขึ้นไป
สามารถขอรับสิทธิประโยชน์พิเศษลดราคาค่าเช่าที่ดินลงร้อยละ 50 จากราคาประเมินของรัฐบาล
ท้องถิ่น และหากชาระค่าเช่า ภายในงวดเดียวก็สามารถขอรับสิทธิประโยชน์พิเศษลดค่าเช่าเพิ่ม อีก
ร้อยละ 5
6) บริษัทสัญชาติจีนที่มียอดการลงทุนตั้งแต่10 ล้านหยวนขึ้นไปสามารถขอรับสิทธิ
ประโยชน์พิเศษเช่นเดียวกับบริษัทต่างชาติ
ระยะเวลาการใช้ที่ดิน
มาตราที่ 12 แห่งกฎหมายว่าด้วยสิทธิการใช้ที่ดินและสิทธิ์การโอนที่ดิน รัฐบาลจีนได้
กาหนดให้สิทธิ์ในการใช้ที่ดินหรือโอนประโยชน์ในการใช้ที่ดินดังต่อไปนี้
สรุประยะเวลาในการเช่าที่ดินโดยแบ่งตามประเภทการใช้สอย
ประเภทการใช้ที่ดิน
ที่อยู่อาศัย
อุตสาหกรรมการผลิต
การศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวัฒนธรรมสาธารณสุขการกีฬา
การท่องเที่ยว พาณิชย์ และการบันเทิง
การใช้ประโยชน์อื่นๆ
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(5) การส่งเสริมการลงทุนในภาคกลางและตะวันตก
ปั จ จุ บั น รั ฐ บาลจี น มี น โยบายส่ ง เสริ ม การลงทุ น ของบริ ษั ท ต่ า งชาติ และพั ฒ นา
ภาคกลางและภาคตะวันตก ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยมีนโยบาย ดังนี้
1) การคั ด สรรประเภทอุ ต สาหกรรมและโครงการที่ มี ศั ก ยภาพสอดคล้ อ งกั บ
สภาพการณ์ของภาคกลางและภาคตะวันตกเพื่อขออนุมัตติ ่อคณะรัฐมนตรี เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจะต้อง
ทาคู่มือรายการอุตสาหกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมให้ต่างชาติเข้ามาลงทุน ตลอดจนกาหนดเงื่อนไข
ในการถือหุ้นและเงื่อนไขอื่นๆเพื่อเป็นการดึงดูดการลงทุนจากบริษัทต่างชาติที่ลงทุนในภาคตะวันออก
2) การเพิ่มมาตรการส่งเสริมบริษัทต่างชาติสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ทั้ง
แหล่งเงินทุนต่างชาติ และแหล่งเงินทุนภายในประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ ต่อการสร้างโครงสร้ าง
พื้นฐานขนาดใหญ่ และการทาโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในภาคกลางและภาคตะวันตก และหาก
บริษัทต่างชาติลงทุนอยู่ในภาคตะวันออกแล้วมาลงทุน เพิ่มในภาคกลางหรือภาคตะวันตกโดยที่ถือหุ้น
ร้อยละ 25 ย่อมได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประเภท Outsourcing
นอกจากนี้ยังอนุญาตให้เมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ในภาคกลางและภาคตะวันตกของ
แต่ละมณฑลเลือกสถานที่เพื่อพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรม และยื่นขอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อตั้งเป็น
นิคมอุตสาหกรรมหรือนิคมนิวไฮเทคเทคโนโลยีระดับชาติ โดยรัฐบาลจีนจะส่งเสริมในด้านการเกษตร
ชลประทาน การคมนาคม พลังงาน และโครงการด้านสิ่งแวดล้ อมในภาคกลางและภาคตะวัน ตก
รวมทั้งมาตรการส่งเสริมการลงทุนของบริษัทต่างชาติและมาตรการส่งเสริมแหล่งเงินทุน
3.4.2 นโยบาย Going global
ประเทศจี น ได้ ดาเนิ นนโยบายเปิ ดประเทศ และปฏิรูปเศรษฐกิจ โดยส่ งเสริม การลงทุนจาก
ต่างประเทศซึ่งให้สิทธิประโยชน์ที่เรียกว่า เชิญเข้ามานับแต่ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา นอกจากนี้
ยังได้ประกาศ “นโยบายการก้าวออกไปของจีน (Going global policy)” และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติจีน ฉบับที่ 12 (ในปี ค.ศ. 2010 – ค.ศ. 2015) ยังส่งเสริมการลงทุนของวิสาหกิจจีน
ในต่างประเทศทั้งในภาคเอกชนและรัฐ วิสาหกิจ โดยลดมาตรการที่ยุ่งยากสาหรับนักลงทุน และเสนอ
มาตรการที่จูงใจการลงทุนต่างๆ เช่น การสนับสนุนด้านงบประมาณจาก Export-Import Bank of
China การให้ทุนกู้ยืมและการลดมาตรการทางภาษี อีกทั้งมีการออกกฎเกณฑ์เพื่อส่งเสริมการกระจาย
ตัวการลงทุนสาขาต่างๆ เพื่อลดการแข่งขันระหว่างวิสาหกิจต่างๆ ของจีนในสาขาที่มีการแข่งขันสูง
และการส่ ง เสริ ม จากรั ฐ บาลกลางในการจั ด ท าบั น ทึ ก ความเข้ า ใจฯ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น กั บ
ต่างประเทศในระดับทวิภาคี
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รัฐวิสาหกิจจีน (Chinese State-Owned Enterprise: SOEs) ถือเป็นหัวใจสาคัญในการ
ขับ เคลื่ อนเศรษฐกิจ จี น เนื่ องจากรั ฐ วิส าหกิจ จีนมีปริมาณการลงทุนร้อยละ 70 ของการลงทุนใน
ต่างประเทศทั้งหมดของจีน โดยในปี ค.ศ.2007 รัฐบาลจีนได้จัดตั้ง China Investment Corporation
(CIC) เพื่อเป็นหัวหอกในการจัดการกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ (Sovereign Wealth Fund – SWFs)
ซึง่ มีมูลค่าการลงทุนแรกเริ่ม 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และปัจจุบันมีทรัพย์สินมูลค่าถึง 941.400
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (Bloomberg 2013) (ปี ค.ศ. 2017)
3.4.3 ข้อเสนอ The Belt and Road
ตั้งแต่ข้อเสนอ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (The Belt and Road)” ถูกเสนอขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ.
2013 โดยนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีของจีน จนถึงปัจจุบันนับเป็นปีที่สี่แล้ว และการสร้ า งสรรค์
หนึ่ ง แถบหนึ่ ง เส้ น ทางประสบความสาเร็ จ อย่ า งงดงาม
หลังจากประเทศจีนริเริ่มความร่วมมือ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม โดยได้ตั้งคณะทางานเพื่อผลักดันความร่วมมือ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ขึ้น อีกทั้งได้ออก
หนังสือชื่อ “วิสัยทัศน์แ ละหลั ก ปฏิ บัติ เ พื่ อ ส่ง เสริ ม การสร้า งแถบเศรษฐกิจ เส้ น ทางสายไหมทาง
บกและเส้น ทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21” นอกจากนี้ยังก่อตั้งธนาคารเพื่อการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB) จัดตั้งกองทุน Silk Road
Fund เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของความร่วมมือ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา กว่า
100 ประเทศและองค์การระหว่างประเทศได้ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในความร่ว มมือ “หนึ่ง
แถบหนึ่งเส้นทาง” อย่างใกล้ชิด ความร่วมมือ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”ถูกหลอมรวมเป็นหนึ่งในมติที่
สาคัญของสมัชชาแห่งสหประชาชาติและคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ด้วย ประเทศจีนได้
ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศกว่า 40 องค์การ และมีความร่วมมือกับ
ประเทศต่ า งๆ มากกว่ า 30 ประเทศ เพื่ อ พั ฒ นาความร่ ว มมื อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ ในเดือนพฤษภาคมปีนี้ การประชุมสุดยอดความร่วมมือระหว่างประเทศ
ที่จัดขึ้นในกรุงปักกิ่ง ยิ่งเป็นการชี้ชัดถึงทิศทางของความร่วมมือในอนาคตและตอกย้าถึงความร่วมมือ
และเส้นทางการพัฒนาของช่วงเวลาต่อจากพฤษภาคมเกิดเป็นความสาเร็จ 5 ด้าน 76 รายการและ
270 กว่าโครงการ
การสร้างความร่วมมือ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ได้ค่อยๆ เปลี่ยนจากแนวคิดสู่การปฏิบัติ จาก
วิสัยทัศน์สู่ความเป็นจริง การสร้างระเบียงเศรษฐกิจมีความคื บอย่างต่อเนื่องและมั่นคง การเชื่อมต่อ
เครือข่ายค่อยๆ ทยอยก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างขึ้น มูลค่าการค้าการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ มี
โครงการความร่วมมือจานวนมากเกิดขึ้นใหม่ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014 ถึงปี ค.ศ. 2016 การค้าระหว่าง
ประเทศจีนกับประเทศตามแนว “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” มีมูลค่ากว่า 3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิด
เป็นร้อยละ 25 ของการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดของจีน ในปี พ.ศ. 2017 ประเทศจีนมีมูลค่าการ
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ลงทุนโดยตรงในประเทศ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ราว 8.55 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ
12.6 ของการลงทุนในต่างประเทศทั้งหมด ภาคธุรกิจของจีนได้สร้างเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการค้าจานวน 77 เขตใน 23 กว่าประเทศ คิดเป็นร้อยละ 73 ของจานวนเขตความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งสร้างรายได้จากภาษีเกือบ 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ
สร้างงานกว่า 180,000 ตาแหน่งให้แก่ประเทศเจ้าบ้าน ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย
(AIIB) ได้จัดหาเงินกู้ให้แก่โครงการในประเทศที่เกี่ยวข้องกว่า 24 โครงการ รวมมูลค่า 4.2 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ และ “กองทุนเส้นทางสายไหม (Silk Road Fund)” มีมูลค่าการลงทุน 7 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ รัฐบาลจีนยังได้จัดหาทุนการศึกษาให้แก่ประเทศที่เกี่ยวข้องปีละ 10,000
ทุน อีกทั้งจัดโครงการความร่วมมือด้านสังคมวัฒนธรรเส้นทางสายไหมอีกมากมาย เช่น ปีวัฒนธรรม
เส้นทางสายไหม ปีการท่องเที่ยวเส้นทางสายไหม เทศกาลศิลปะเส้นทางสายไหม เทศกาลภาพยนตร์
และโทรทัศน์เส้นทางสายไหม การสัมมนาและเสวนาเกี่ยวกับเส้นทางสายไหม ฯลฯ เพื่อเป็นสะพาน
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของประเทศต่างๆ
กล่าวได้ว่า ตลอดสี่ปีมานี้ ความร่วมมือ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ประสบผลสาเร็จอย่างมาก
แสดงให้ เห็ น ว่าความร่ ว มมือ “หนึ่ งแถบหนึ่ งเส้ น ทาง” เป็นความร่ว มมื อที่ ส อดคล้ อ งกับยุ ค สมั ย
สอดคล้องกับหลักแห่งการพัฒนา และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้คนในประเทศต่างๆ ดังนั้น จึงมี
อนาคตที่สดใสแน่นอน ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่า “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ย่อมมีปัญหาและความท้าทายอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ และในประเทศต่างๆ จะประสบกับปัญหาที่แตกต่างกันไป ตราบใดที่ประเทศต่างๆ ยัง
ยึดมั่นในเจตนารมณ์และวิสัยทัศน์ของ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ที่จะสร้างความร่วมมืออย่างสันติ
หลอมรวมอย่างเปิดกว้าง เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และรับผลประโยชน์ร่วมกัน ไม่ติเตียนและกล่าวหา
ระหว่างกัน ไม่ล ะทิ้งความเชื่ อมั่น ของกัน และกัน หากทาได้เช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ เชื่อว่าจะสามารถ
เอาชนะอุปสรรคไปด้วยกันได้ และทาให้ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” สามารถขยายเติบโตได้อย่างราบรื่น
มากขึ้นเรื่อยๆ
อาเซียนเป็นองค์การระดับภูมิภาคที่สาคัญ เป็นตัวแทนของการส่งเสริมการรวมกลุ่มในภูมิภาค
และการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค ในสายตาของจีน อาเซียนเป็นเพื่อนบ้านที่จีนให้
ความส าคัญ เป็ น อัน ดั บ ต้ น ๆ จี น สนั บ สนุ น การสร้ างประชาคมอาเซีย น สนับสนุนให้ อ าเซีย นเป็ น
ศูนย์กลางความร่วมมือในภูมิภาค สนับสนุนให้อาเซียนมีบทบาทในกิจการระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
และเสนอให้สร้างเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21 ที่พาดผ่านอาเซียน เพื่อร่วมกันสร้าง
ประชาคมจีน-อาเซียนให้มีความใกล้ชิดและแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น
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ประธานาธิบดีสี จิ้น ผิง เคยกล่าวไว้ว่า พันธมิตรสาคั ญอันดับแรกของการริเริ่มความร่ว มมือ
“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” คือประเทศเพื่อนบ้าน และผู้ได้รับผลประโยชน์อันดับแรกก็เป็นประเทศ
เพื่อนบ้านเช่นเดียวกัน ประเทศอาเซียนเป็นพันธมิตรและผู้รับประโยชน์ที่สาคัญในความร่วมมือ “หนึ่ง
แถบหนึ่งเส้นทาง” มาโดยตลอด โดยประเทศจีนและประเทศอินโดนีเซียได้ร่วมกันผลักดันโครงการ
รถไฟความเร็วสูงสายจากาตาร์ -บันดุง ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (AIIB) ได้จัดหา
เงินทุนสาหรับการพัฒนาพื้นที่สลัม การพัฒนาระบบเขื่อนชลประทานและการพัฒนาสาธารณูปโภค
พื้นฐานในอินโดนีเซีย รวมเป็นเงิน 440 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทาให้ประชาชนนับพันนับหมื่นชีวิตใน
200 เมืองของประเทศอินโดนีเซียได้รับประโยชน์จากความร่วมมือดังกล่าว
ประเทศจี น และประเทศมาเลเซี ย ได้ร่ ว มกัน สร้ างรูป แบบก าลั ง การผลิ ต ที่เ รีย กกว่ า “สอง
ประเทศ สองนิคม” และร่วมกันผลักดันโครงการนิคมอุตสาหกรรมหลินไห่ โครงการทางรถไฟชายฝั่ ง
ทะเลตะวันออก โครงการท่อส่งก๊าซและน้ามัน ฯลฯ รัฐวิสาหกิจจีนกาลังใช้ความพยายามในการยื่น
ซองเสนอราคาโครงการรถไฟความเร็วสูงสายมาเลเซีย-สิงคโปร์
การริเริ่มความร่วมมือ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” มีการเชื่อมโยงเข้ากับยุทธศาสตร์ “สองระเบียง
หนึ่งวงกลม” ของเวียดนาม จังหวัดทางภาคเหนือของเวียดนามและมณฑลทางภาคตะวันตกเฉียงใต้
ของจีนได้ร่วมมือกันสร้างโครงสร้างพื้นฐานและการอานวยความสะดวกด้านการค้าจนมีความคืบหน้า
อย่างมีนัยสาคัญ ในช่วงครึ่งปีแรกนี้ การส่งออกของเวียดนามไปยังจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.9 อีกทั้ง
โครงการการขนส่งระบบรางในตัวเมืองของฮานอย โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินหยงซิน โครงการนิคม
อุ ต สาหกรรมหลงเจี ย ง โครงการเขตความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ เซิ น เจิ้ น -ไฮฟอง ฯลฯ ก าลั ง ถู ก
ขับเคลื่อนอย่างแข็งขัน
ประเทศจี น และประเทศเมี ย นมาร์ ไ ด้ ร่ ว มกั น สร้ า งระเบี ย งเศรษฐกิ จ จากนครคุ น หมิ ง
ถึงเมืองย่างกุ้ง และจากเมืองรุ่ยลี่ถึงเมืองเจียวพิว (Kyaukpyu) เพื่อการันตีความราบรื่นของโครงการ
ท่อส่งก๊าซและน้ ามัน ระหว่างจีน กับเมีย นมาร์ อีกทั้งร่วมกันสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษเจียวพิ ว และ
เขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจชายแดน นอกจากนี้ ยังร่วมกันก่อสร้างระบบจัดการน้าในแม่น้าอิ รวดี
ร่วมกันสร้างเมืองใหม่ย่างกุ้ง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวเมียนมาร์ให้ดียิ่งขึ้น
ประเทศจีนและห้ าประเทศภูมิภ าคลุ่ มน้าโขงร่ว มกันสร้างกลไกความร่วมมือแห่ งลุ่ มน้ าโขง
เพื่อสนับสนุนด้านการระดมทุนในอนุภูมิภาคดังกล่าว และจัดตั้งกองทุนเพื่อความร่วมมือแห่งแม่น้าโขง
มูลค่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อีกทั้งสนับสนุนโครงการความร่วมมือขนาดย่อมและขนาดกลางเพื่อ
การดารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่
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ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ริเริ่มก่อตั้ งประชาคมอาเซียนและมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ
สองในอาเซียน อีกทั้งมีบทบาทเป็ นผู้ น าในการสร้างประชาคมอาเซียน ดังนั้น ย่อมสามารถสร้ าง
บทบาทและผลประโยชน์ระยะยาวจากความร่วมมือ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ได้เช่นเดียวกัน ความ
ร่วมมือ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนของภูมิภาคลุ่มน้าโขงอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเทศไทยมีการบูรณาการเศรษฐกิจในเชิงลึกกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ลาว กัมพูชาและเมียนมาร์
ขณะเดียวกัน ยังมีการเชื่อมโยงโดยตรงกับ ตลาดขนาดใหญ่อย่างประเทศจีน ดังนั้น ประเทศไทย
สามารถใช้ทรัพยากรทางภูมิศาสตร์ คือ แม่น้าโขง ตลาดและแรงงาน เพื่อเพิ่มการลงทุนในประเทศจีน
และดึงดูดเงินทุนจากภายนอกได้ เป็นอย่างดี ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างอุตสาหกรรมและ
ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อีกด้วย จากการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างเอเชีย กับ
ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ แ ละความร่ ว มมื อ เชิ ง ลึ ก ภายในภู มิ ภ าค ท าให้ ข้ อ ได้ เ ปรี ย บทาง
ภูมิศาสตร์ของไทยเด่นชัดยิ่งขึ้น โดยสามารถเชื่อมโยงกับเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และเอเชียใต้ มีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ ศูนย์กลางการเดินเรือ ศูนย์กลางทาง
การเงิน และเป็นฐานอุตสาหกรรมระดับไฮเอนด์ในภูมิภาค
ประเทศไทยและประเทศจีนควรเพิ่มการสื่อสารด้านนโยบายอย่างใกล้ชิด ทั้งด้าน “ยุทธศาสตร์
ไทยแลนด์ 4.0” “ยุ ท ธศาสตร์ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออก” หรื อ “ยุ ท ธศาสตร์ Digital
Thailand” ล้วนแล้วแต่สอดคล้องกับความร่วมมือ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ทัง้ นั้น ดังนั้น ทั้งสองฝ่าย
ควรเพิ่มการเชื่อมโยงในด้านนโยบายชาติและด้านกฎหมาย ผลักดั นการเพิ่มความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและองค์การที่เกี่ยวข้อง ใช้นโยบายและกฎหมายเป็นเครื่องมือสนับสนุนการขยาย
ความร่วมมือและการแก้ไขปัญหาต่างๆ
อาศัยการขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือ ในด้านการเชื่อมโยงของสาธารณูปโภค ควรผลักดัน
ความร่ ว มมือด้านรถไฟไทย-จี น ให้ ความส าคัญกับการใช้ทางรถไฟเพื่อ ขับเคลื่ อนการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ขับเคลื่อนความร่วมมือทางอุตสาหกรรม และยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชน
แก้ไขปัญหาและความล าบากบนพื้นฐานของความจริงใจระหว่างกันและได้ประโยชน์ร่ว มกัน เร่ง
ผลักดันให้เริ่มก่อสร้างโครงการทางรถไฟโดยเร็วที่สุด ในด้านความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม ประเทศ
จีนและประเทศไทยได้มีข้อตกลงในที่ประชุมคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจและการพาณิชย์ครั้งที่ 5
เมื่อเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 2016 ที่ผ่านว่า ในอีก 5 ปีข้างหน้า จะมีเป้าหมายพัฒนาอุตสาหกรรม
โครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐกิจ
ดิจิทัล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพลังงานร่วมกัน ซึ่งเป็นการชี้ชัดถึงทิศทางความร่วมมือด้าน
โครงการในอนาคต ประเทศจีนยินดีส่งเสริมให้ภาคธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งทั้งเงินทุนและเทคโนโลยี
เข้ามาร่วมก่อสร้างระเบี ยงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของไทย ในแง่ของการอานวยความสะดวกด้าน
การค้าขาย ควรสร้างระบบการรับรองมาตรฐานระหว่างกัน แก้ปัญหาการเก็บค่าธรรมเนียมซ้าซ้อน
การตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการและพิธีการศุลกากรที่ยากลาบาก เป็นต้น สนับสนุนให้วิสาหกิจขนาด
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กลางและขนาดย่อมมีโอกาสเปิดตลาด ในด้านความร่วมมือทางการเงิน ทั้งสองฝ่ายควรสนับสนุน
สถาบันการเงินเพื่อขยายธุรกิจ ส่งเสริมให้มีความร่วมมือเชิงลึกในด้านเทคโนโลยีทางการเงินและการ
ชาระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบข้ามพรมแดน เป็นต้น
ส่งเสริมการเชื่อมต่อหัวใจของประชาชน บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ ไทย – จีน ดังคากล่าว
ที่ว่า “ไทยจี น ครอบครั ว เดีย วกัน ” นั้ น ควรผลั กดันความร่ว มมือในมิติต่างๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น อาทิ
ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การท่องเที่ยว และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ทางวิทยาการ การแลกเปลี่ ย นการฝึ ก อบรมบุ คลากรและช่า งเทคนิ ค ความร่ว มมื อด้ านสื่ อ การ
แลกเปลี่ ย นระหว่ า งเยาวชนและอาสาสมั ค ร ฯลฯ เพิ่ ม จ านวนการจั ด กิ จ กรรมแลกเปลี่ ยนทาง
วัฒนธรรมสาหรับสาธารณชนอย่างต่อเนื่องและอย่างมีแ บบแผนมากขึ้น เพื่อสร้างปัจจัยพื้นฐานของ
ความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายที่หยั่งรากลึกถึงระดับประชาชน เพื่อนสมาชิกสภานิติบัญญัติทุกท่านที่นั่ง
อยู่ ณ ที่แห่งนี้ พวกท่านล้วนเป็นผู้ที่ได้รับการสนับสนุนและความไว้วางใจจากประชาชน และเป็นผู้มี
บทบาทสาคัญต่อสังคม ผมหวังว่า ท่านจะช่วยประชาสัมพันธ์ความร่วมมือ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”
ให้ กั บ ประชาชนไทย เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจและความมี ส่ ว นร่ ว มในความร่ ว มมื อ “หนึ่ ง แถบหนึ่ง
เส้นทาง” ต่อไป
หากนโยบายเส้นทางสายไหมของประเทศจีนประสบความสาเร็จ โครงสร้างทางเศรษฐกิจของ
จีนจะมีความมั่นคงทั้งในด้านเงินทุน โครงสร้างพื้นฐาน จนไม่มีชาติใดในโลกที่จะสร้างความแตกแยก
ได้อีก จีนจะผงาดขึ้นมาเป็นพญามังกรได้อย่างสง่า งามในฐานะอภิมหาอานาจทางเศรษฐกิจของโลก
แทนที่สหรัฐอเมริกา
สถาบันการเงิน ของจีน เร่ งการพัฒนาขยายกรอบความร่วมมือทางการเงินเพิ่มมากขึ้น โดย
ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศจีน (China Development Bank) และธนาคารเพื่อการส่งออก
และนาเข้าจีน (The Export – Import Bank of China หรือ China EXIM bank) ได้ปล่อยวงเงินกู้
มากกว่า 1.1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้แก่ประเทศต่างๆ ตามเส้นทาง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”
(The Belt and Road) และบริษัทประกันสินเชื่อเพื่อการส่งออกของจีน (China Export & Credit
Insurance Corporation) ได้ป ระกัน สิ น เชื่ อเป็ นวงเงินจานวนกว่า 3.2 แสนล้ านดอลลาร์ส หรัฐ ฯ
ให้แก่ประเทศต่างๆ ตามเส้นทาง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (The Belt and Road) นอกจากนี้กองทุน
เส้นทางสายไหม (Silk Road Fund) มีมูลค่าการลงทุนในต่างประเทศเกินกว่า 6 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ และจีนได้ลงนามสัญญาแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศกับ 22 ประเทศตามเส้นทาง "หนึ่ง
แถบหนึ่งเส้นทาง" (The Belt and Road) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 1 ล้านล้านหยวน
นอกจากนี้ แต่ละมณฑลต่างตอบสนองนโยบายของประธานาธิบดีสี จิ้นผิงเป็นอย่างดี มณฑลที่
มีนัยสาคัญต่อประเทศไทยมากที่สุด 3 มณฑล ได้แก่
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(1) มณฑลกว่างซี ประตูสู่อาเซียน
แผนงานร่ว มสร้า งเขตเศรษฐกิจ เส้น ทางสายไหมทางบกและเส้น ทางสายไหมทาง
ทะเล ในศตวรรษที่ 21 ของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ซึ่งเป็นมณฑลที่เชื่อมต่อกับอาเซียนทางบก
และเป็ น เขตปกครองเดีย วทางตะวัน ตกของประเทศจีนที่ติดทะเลซี จ้ ว งจึง เป็นจุดเชื่อมต่อส าคัญ
ของยุทธศาสตร์“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (The Belt and Road)
ตามแผนงานฯ รัฐบาลท้องถิ่นกวางสีจะสร้างศูนย์การขนส่งครบวงจรระดับภูมิภาคที่
เมืองหนานหนิง ศูนย์ขนส่งทางน้าระดับภูมิภาคที่อ่าวเป่ยปู้ และ “ห้าเส้นทางใหญ่” ได้แก่เส้นทาง
เชื่อมต่ออาเซียนทางทะเล เส้นทางเชื่อมต่ออาเซียนทางบก เส้นทางเชื่อมต่อยุทธศาสตร์ “หนึ่งแถบ
หนึ่งเส้นทาง” (The Belt and Road) เส้น ทางเชื่อมต่อภาคตะวันตกเฉียงใต้กับภาคกลางตอนใต้
และเส้นทางเชื่อมต่อมณฑลกวางตุ้ง ฮ่องกง และมาเก๊า โดยจะเริ่มต้นที่ “สองเส้นทางใหญ่ทางเหนือ
และทางใต้” ทางเหนือคือ เส้นทางหลันโจว – หนานหนิง – เป๋ยไห่ ส่วนทางใต้ คือ เส้นทางหนานหนิง
– เวียดนาม – ลาว – ไทย – มาเลเซีย – สิงคโปร์
นอกจากนี้ รัฐบาลท้องถิ่นยังจัดตั้งเขตทดลองการค้าเสรีอ่าวเป่ยปู้เพื่อเพิ่มความสะดวก
ในการค้าและการลงทุน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับเมืองท่าของอาเซียน ตลอดจนการสร้าง
ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมทางทะเลเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงทางทะเลกับอาเซียน
รวมทั้งบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรเลียบชายฝั่งทะเล การสร้างกลุ่มท่าเรือสมัยใหม่ การพัฒนา
อุตสาหกรรมทางทะเล อาทิ การผลิตอุปกรณ์เครื่องกลการต่อเรือเดินสมุทร การทาประมง เภสัชกรรม
การท่องเที่ยว และการบริการทางทะเล
ภายหลั ง ความส าเร็ จ ของนิ ค มอุ ต สาหกรรมชิ น โจวจี น -มาเลเซี ย (China-Malaysia
Qinzhou Industrial Park) ปัจจุบันรัฐบาลท้องถิ่นกวางสีกาลังเร่งผลักดันโครงการเขตความร่วมมือ
เศรษฐกิจการค้าจีน – อินโดนีเซียกับระเบียงเศรษฐกิจบรูไน – กว่างซี
(2) มณฑลยูน นาน ประตู สู่อนุภูมิภ าคลุ่ มแม่น้าโขงในเอเชี ยตะวัน ออกเฉีย งใต้ แ ละ
เอเชียใต้
เมื่อประเทศจีนประกาศแนวคิด “The Belt and Road” รัฐบาลท้องถิ่นได้ชูวิสัยทัศน์ที่
จะทาให้มณฑลยูนนานเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อภูมิภาคทั้ง 4 ทิศทาง ได้แก่
1) ทิศเหนือ เชื่อมเฉิงตูและซีอานสู่ Northern Silk Road
2) ทิศใต้ ออกด่านบ่อหาน ผ่านประเทศลาวแล้วมาเข้าประเทศไทยตามเส้นทาง R3A
จากนั้นไปประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ สุดท้ายสู่มหาสมุทรแปซิฟิกเชื่อม Maritime Silk
Road ทาให้มณฑลยูนนานเชื่อมกับ 10 ประเทศในอาเซียน
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3) ทิศตะวันออก เชื่อมกับเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้าเพิร์ล หรือฟ่านจูซานเจี่ยว
(Pan-Pearl River Delta (Pan-PRD) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยกวางตุ้ ง ไห่ ห นาน ฝู เ จี้ ย น หู ห นาน เจี ย งซี
เสฉวน ยูนนาน กวางสี กุ้ยโจว ฮ่องกง และมาเก๊า ครอบคลุ มพื้นที่ราว 1 ใน 5 ของประเทศจีนสู่
มหาสมุทรแปซิฟิกและเชื่อมกับเส้นทางสายไหมทางทะเลที่มณฑลกวางตุ้งและมณฑลกวางสี
4) ทิ ศ ตะวั น ตก เชื่ อ มประเทศที่ ติ ด กั บ มหาสมุ ท รอิ น เดี ย อาทิ ประเทศเมี ย นมาร์
ประเทศอินเดีย และประเทศบังกลาเทศ โดยที่มณฑลยูนนานมีแผนรื้อฟื้นเส้นทางทางหลวงเก่าที่ยังคง
ใช้การได้ (คุนหมิง–เป่าซาน–ด่านโหวเฉียว-มิตจีน่า (เมียนมาร์)-กัลกัตตา (อินเดีย)) หรือเส้นทางสาย
ไหมทิศใต้ ซึ่งไปเชื่อมกับเส้นทางสายไหมทางทะเลที่กัลกัตตาอีกด้วย
แนวคิ ด “The Belt and Road” สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ “ป้ อ มหั ว สะพาน”ของ
มณฑลยูนนานที่มีอยู่เดิม ซึ่งกาหนดให้มณฑลยูนนานเป็นประตูการค้าทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของ
ประเทศจี น ที่เชื่อมมณฑลตอนในของจี น กับ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชีย ใต้ การฟื้นฟูข อง
เส้นทางสายไหมจึงเท่ากับเป็นการตอกย้าความเป็นมณฑลที่มีจุดเด่นด้านภูมิศาสตร์ของมณฑลยูนนาน
มากยิ่งขึ้น
(3) มณฑลกวางตุ้ง มณฑลที่มีความร่วมมือกับต่างประเทศที่อยู่ตามเส้นทาง The Belt
and Road
มณฑลกวางตุ้งเป็นมณฑลที่ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลของจีน ซึ่งมีเมืองกวางโจวเป็นเมืองท่าแต่
โบราณ และเป็นเส้นทางสายไหมทางทะเลในสมัยโบราณ โดยคนจีนจะอพยพผ่านท่าเรือกวางโจวไป
พานักตามประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย
ปั จ จุ บั น มณฑลกวางตุ้ ง เป็ น มณฑลที่ ต อบสนองข้ อ เสนอ The Belt and Road
เป็นอย่างดี การตั้งกองทุนเส้นทางสายไหม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเศรษฐกิจการค้ากับต่างประเทศ
ทาให้มณฑลกวางตุ้งกลายเป็นเมืองที่มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศต่างๆ มีการแลกเปลี่ยน
และความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ สังคมกับประเทศตามเส้นทาง The Belt and Road มากที่สุด
ของจีน
ในปี ค.ศ. 2017 มณฑลกวางตุ้งมีการลงทุนโดยตรงกับ 53 ประเทศที่อยู่ในเส้น ทาง
The Belt and Road อยู่ ที่จ านวน 462,650ล้ านหยวน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.2 ซึ่งส่ ว นใหญ่ล งทุนใน
ประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย อินเดีย ไทย มาเลเซีย เวียดนาม ลาว อิหร่าน และรัสเซีย เป็นต้น มณฑล
กวางตุ้งมียอดเงินที่ได้จากการทาโครงการด้านวิศวกรรมกับต่างประเทศอยู่ที่จานวน 18,164 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 8.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน
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บทที่ 4 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศจีน1
สำหรับนักลงทุนที่จะไปลงทุนในประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน จะต้องทำควำมเข้ำใจองค์กร
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรตรำกฎหมำย ระบบกฎหมำย โครงสร้ำงกฎหมำย ประเภทและชนิดของกฎหมำย
ของประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีนก่อน เพื่อเป็นพื้นฐำนในกำรทำควำมเข้ำใจกับกฎหมำยในแต่ละ
ประเภท
องค์ ก รที่ มี อ ำนำจสู ง สุ ด ของประเทศสำธำรณรั ฐ ประชำชนจี น คื อ พรรคคอมมิ ว นิ ส ต์แห่ง
สำธำรณรัฐประชำชนจีน (共产党 ) ซึ่ง เป็นผู้กำหนดยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศ เมื่อพรรค
กำหนดยุทธศำสตร์แล้ว สภำผู้แทนประชำชนแห่งชำติ (中央人民代表大会) จะกำหนดแผนพัฒนำ
เศร ษฐกิ จและ สั ง คมของ ปร ะเทศเพื่ อ ให้ บ ร รลุ ต ำมยุ ท ธ ศำสตร์ ที่ พ รร คได้ ก ำหนดไว้
เมื่อแผนพัฒนำฯ ได้ผ่ำนกำรเห็นชอบแล้ว รัฐบำลประชำชน (中央人民政府) จะกำหนดนโยบำย
และมำตรกำรเพื่อผลักดันให้กำรบริหำรประเทศบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนพัฒนำฯ และยุทธศำสตร์ที่
กำหนดไว้ และเครื่องมือสำคัญในกำรบริหำรประเทศ นั่นก็คือ กฎหมำย (法律)
องค์กรที่มีอานาจหน้าที่บัญญัติกฎหมายของจีน มี 2 ระดับ
องค์กรที่มีอ ำนำจหน้ ำที่ บัญญั ติ กฎหมำยของจี น มี 2 ระดับ กล่ำวคือ ระดับประเทศ (中央)
และระดั บ ท้ อ งถิ่ น ( 地方) กำรออกกฎหมำยเพื่ อ ผลั ก ดั น นโยบำยระดั บ ประเทศ จะออกโดย
สภำผู้แทนประชำชนแห่งชำติ และรัฐบำลประชำชน (สำนักนำยกรัฐมนตรี และกระทรวง ทบวง
กรมต่ำงๆ) สภำผู้แทนประชำชนแห่ง ชำติ เ ป็นองค์กรสูง สุด ในกำรตรำกฎหมำย (法律) ซึ่ง ได้แก่
กฎหมำยรัฐธรรมนูญ (宪法) กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ (民商法) กฎหมำยปกครอง (行政法)
ก ฎ ห ม ำ ย เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ( 经济法) ก ฎ ห ม ำ ย สั ง ค ม ( 社会法) ก ฎ ห ม ำ ย อ ำ ญ ำ ( 刑法)
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำม (诉讼法) รวม 7 หมวด ซึ่ง ถือเป็นกฎหมำยระดับสูง สุดของประเทศ
และมีผลบังคับใช้ทั่วประเทศ
1

เนื้อหำบทที่ 4 เป็นกำรรวบรวมและสรุปจำกกฎหมำย กฎระเบียบบริหำร กฎระเบียบท้องถิ่น และกฎระเบียบบริหำรท้องถิ่นต่ำงๆ โดย
จัดเป็นหมวดหมู่เพื่อควำมเข้ำใจง่ำยสำหรับผู้ที่ไม่มีควำมรู้ด้ำนพื้นฐำนกฎหมำยจีน
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ส ำนั ก นำยกรั ฐ มนตรี แ ละกระทรวงต่ ำ งๆ ซึ่ ง เป็ น ระดั บ บริ ห ำรมี อ ำนำจหน้ ำ ที่ ใ นกำรตรำ
กฎระเบียบบริหำร (行政法规) เพื่อใช้เป็นมำตรกำรในกำรบริ หำรนโยบำยของแต่ ละกระทรวง
มีผลบังคับใช้ทั่วประเทศ กฎระเบียบบริหำรจะตรำโดยขัดหรือแย้งกับกฎหมำยที่ออกโดยสภำผู้แทน
ประชำชนแห่งชำติไม่ได้
กำรออกกฎหมำยเพื่อผลักดันนโยบำยระดับท้องถิ่นจะออกได้โดยสภำผู้แทนประชำชนระดับ
ท้องถิ่น (地方各级人民代表大会) ประกอบด้วย 3 ระดับ ได้แก่
ระดับที่ 1 ระดับมณฑล เขตปกครองตนเอง มหำนคร (省、自治区、直辖市)
ระดับที่ 2 เมือง แคว้นปกครองตนเอง และเขต (市、自治州、区)
ระดับที่ 3 ระดับอำเภอ (县) มีอำนำจหน้ำที่ตรำกฎระเบียบท้องถิ่น (地方法规) เพื่อบังคับ
ใช้ ใ นกำรผลั ก ดั น แผนพัฒนำฯ ของท้ อ งถิ่ นนั้ นๆ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ภ ำยในพื้น ที่ เ ขตปกครองของสภำ
ประชำชนท้องถิ่นนั้นๆ เท่ำนั้น
รัฐบำลประชำชนระดับท้องถิ่น (地方各级人民政府) ประกอบด้วย 3 ระดับ ได้แก่
ระดับที่ 1 ระดับมณฑล เขตปกครองตนเอง และมหำนคร (省、自治区、直辖市)
ระดับที่ 2 เมือง แคว้นปกครองตนเอง และเขตของมหำนค (市、自治州、区)
ระดับที่ 3 ระดับอำเภอ (县) มีอำนำจหน้ำที่ตรำกฎระเบียบบริหำรท้องถิ่น (地方行政
法规) เพื่อบังคับใช้ในกำรผลักดันนโยบำยของรัฐบำลของท้องถิ่นนั้นๆ มีผลบังคับใช้ภำยในพื้นที่เขต
ปกครองของรัฐบำลประชำชนท้องถิ่นนั้นๆ เท่ำนั้น
โครงสร้างและระบบกฎหมายจีนในปัจจุบัน แบ่งเป็นสองระดับ ได้แก่
(1) กฎหมำยระดับประเทศ มีผลบังคับใช้ทั่วประเทศ ซึ่งตรำโดย
➢ สภำผู้แทนประชำชนแห่งชำติ
➢ สำนักนำยกรัฐมนตรีและกระทรวงทบวงกรม
➢ คำวินิจฉัยข้อกฎหมำยของศำลประชำชนสูงสุด (司法解释) ตำมกฎหมำยจีนให้

ถือว่ำมีผลบังคับเหมือนกับกฎหมำย ทั้งนี้ เป็นกำรนำเอำหลักกฎหมำยของจำรีต
ประเพณี (Common Law) มำอุ ด ช่ อ งว่ ำ งกฎหมำยระบบลำยลั ก ษณ์ อั ก ษร
(Civil Law) ของจี น ในกรณี ที่ ก ฎหมำยลำยลั ก ษณ์ อั ก ษรที่ ต รำออกมำแล้ ว ไม่
ครอบคลุมถึงสภำพเศรษฐกิจใหม่ๆ ที่แปรเปลี่ยนไป
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➢ สนธิสัญญำระหว่ำงประเทศ (国际条约) เมื่อประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน

ได้ ท ำสนธิ สั ญ ญำ ไม่ ว่ ำ ทวิ ภ ำคี ห รื อ พหุ ภ ำคี กั บ ต่ ำ งประเทศ และได้ ผ่ ำ นควำม
เห็นชอบจำกสภำประชำชนแห่งชำติแล้ว ย่อมมีศักดิ์และสิทธิเหมือนกฎหมำย และ
สำมำรถบังคับใช้ได้ทั่วประเทศ
(2) กฎหมำยระดับท้องถิ่น มีผลบังคับใช้ในเขตปกครองพื้นที่ของท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งตรำโดย
➢
➢
➢
➢

สภำผู้แทนประชำชนระดับท้องถิ่น
รัฐบำลท้องถิ่น
กฎระเบียบของเขตเศรษฐกิจพิเศษ（经济特区法规）
กฎหมำยของเขตบริหำรพิเศษ（特别行政区的规范法律）ได้แก่ เขตบริหำร
พิเศษฮ่องกง และเขตบริหำรพิเศษมำเก๊ำ

โครงสร้างระบบยุติธรรม
(1) ศำลประชำชนสูงสุด（最高人民法院）มีแห่งเดียว ตั้งอยู่ที่มหำนครปักกิ่ง
(2) ศำลระดับท้องถิ่น（地方各级人民法院）ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ
➢ ศำลประชำชนชั้นสูง（高级人民法院）
➢ ศำลประชำชนชัน้ กลำง（中级人民法院）
➢ ศำลประชำชนพืน้ ฐำน（基层人民法院）

ศำลทั้ง 3 ระดับนี้ จะจัดตั้งขึ้นในทุกมณฑล (เขตปกครองตนเอง มหำนคร) เมือง (แคว้น
ปกครองตนเอง เขตของมหำนคร) ระดับอำเภอ
(3) ศำลประชำชนชำนำญเฉพำะด้ำน （专门人民法院）ซึ่งได้แก่ ศำลทหำร （军事
法院）ศำลคดี ป่ ำ ไม้ （森林法院）ศำลพำณิ ช ย์ น ำวี （海事法院）ศำลคดี ข นส่ ง ทำงรถไฟ
(铁路运输法院）

(4) ศำลยุ ติ ธ รรมของเขตบริ ห ำรพิ เ ศษ （特别行政区法院）ศำลยุ ติ ธ รรมประจ ำ
เขตบริหำรพิเศษฮ่องกงและเขตบริหำรพิเศษมำเก๊ำ มีอิสระในกำรพิจำรณำคดีตำมระบบกฎหมำยของ
ตนเอง คำพิพำกษำของศำลสูงสุดประจำเขตบริหำรพิเศษถือว่ำถึงที่สุด ซึ่งศำลประชำชนของประเทศ
สำธำรณรัฐประชำชนจีนไม่อำจที่จะมำทำกำรทบทวนได้
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ระบบการระงับข้อพิพาท
(1) กำรเจรจำต่อรอง（谈判）เป็นรูปแบบพื้นฐำนที่นิยมทั่วไปในวงกำรกำรทำธุรกิจของ
ชำวจีน
(2) กำรไกล่เกลี่ย（调解）เป็นระบบที่นิยมแพร่หลำยในประเทศจีน มีองค์กรไกล่เกลี่ยทุก
ระดับชั้นและหลำยรูปแบบ สำมำรถระงับข้อพิพำทก่อนเป็นคดีขึ้นสู่ศำลได้ ประเทศจีนถือว่ำเป็น
ประเทศที่มีระบบไกล่เกลี่ยที่มีประสิทธิภำพมำก
(3) กำรอนุญำโตตุลำกำร（仲裁）ประเทศจีนมีสถำบันอนุญำโตตุลำกำรทุกมณฑล และ
ทุกมหำนคร คำชี้ขำดของอนุญำโตตุ ลำกำรของทุ กสถำบัน ในจีน คู่กรณีที่เป็นประเทศสมำชิ ก ใน
ข้อตกลงว่ำด้วยกำรยอมรับบังคับปฏิบัติตำมคำชี้ขำดของอนุญำโตตุลำกำรระหว่ำงประเทศ สำมำรถ
ร้องขอต่อศำลให้บังคับตำมคำชี้ขำดได้ ซึ่งปัจจุบัน ไทยและจีนต่ำงก็เป็นสมำชิกในข้อตกลงดังกล่ำว
(4) กำรฟ้องร้องคดีทำงศำล（诉讼）ข้อพิพำทระหว่ำงคู่กรณี หำกไม่อำจไกล่เกลี่ยกันได้
สำมำรถนำคดีขึ้นฟ้องร้องต่อศำลตำมเขตอำนำจของแต่ละศำลที่บัญญัติไว้ในกฎหมำยวิธีพิจ ำรณำ
ควำมได้
กรณีที่เป็นคดีอุกฉกรรจ์ หรือเป็นที่สนใจของประชำชน ศำลประชำชนสูงสุดแห่งสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน สำมำรถนำขึ้นมำพิจำรณำเป็นกรณีเฉพำะได้ นอกจำกนี้ ศำลประชำชนสูงสุดยังมีอำนำจ
ในกำรตีควำมข้อกฎหมำยที่หน่วยงำนต่ำงๆ เสนอขึ้นมำได้ คำวินิจฉัยชี้ขำดในกำรตีควำมกฎหมำย
(司法解释）มีผลบังคับหน่วยงำนต่ำงๆ ได้
4.1 กฎหมายเกี่ย วกับ การจั ด ตั้ งองค์ ก รวิสาหกิจ ทุน ต่า งชาติใ นประเทศจีน (วิสาหกิจร่ว มทุ น
วิสาหกิจร่วมประกอบการ วิสาหกิจทุนต่างชาติ)（三资企业）
นั ก ลงทุ น ต่ ำ งชำติ ที่ ป ระสงค์ จ ะเข้ำ ไปประกอบกิ จ กำรทำงธุร กิจ และกำรลงทุ นในประเทศ
สำธำรณรัฐประชำชนจีน สำมำรถกระทำได้ทั้ง ในรูปบุคคล (个人) คณะบุคคล (合伙)และนิติ
บุคคล (法人)กำรกระทำในฐำนะคณะบุคคลสำมำรถกระทำได้ ในรูปสัญญำหุ้นส่วน (合伙合同)
กำรประกอบกิจกำรในรูปนิติบุคคล จะต้องจดทะเบียนตำมกฎหมำยต่อสำนักงำนบริหำรและกำกับ
อุ ต สำหกรรมและพำณิ ช ยกรรม ( 中华人民共和国工商行政管理局) กำรจดทะเบี ย นจั ด ตั้ง
นิติบุคคลของนักลงทุนต่ำงชำติสำมำรถทำได้ในสำมรูปแบบ ได้แก่ วิสำหกิจประเภทร่วมทุน (合资经
营企业) วิ สำหกิ จร่ ว มประก อบก ำร วิ สำหกิ จทุ น ต่ ำ ง ชำติ ( 外资企业) เมื่ อ วิ สำหกิ จ
สำมรูปแบบนี้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว จะมีลักษณะเป็นบริษัทจำกัดควำมรับผิด (有限责任公司) ซึ่ง
หมำยควำมว่ำ ผู้ร่วมทุนแต่ละฝ่ำยอยู่ ในฐำนะเป็น หุ้นส่วนกัน และจำกัดควำมรับ ผิ ดไม่ เกิน ทุน ที่
จดทะเบียนไว้ (เว้นแต่หุ้นส่วนแต่ละฝ่ำยจะไปทำกำรค้ำประกันหนี้เป็นกำรส่วนตัว) บริษัทจำกัด
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ควำมรั บ ผิ ด ดั ง กล่ ำ วนี้ มี ลั ก ษณะเป็ นห้ ำงหุ้ นส่ วนจึง ไม่ มีจ ำนวนหุ้น (股份) แต่ เ ป็ น อั ต รำสัดส่วน
กำรลงทุน บริษัทจำกัดควำมรับผิดจึงไม่สำมำรถจดทะเบียนเป็นบริษัทในตลำดหลักทรัพย์ได้
4.1.1 กฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจร่ วมทุนระหว่างจีนกับต่า งชาติของประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน (中华人民共和国外资经营企业法)
กำรจดทะเบียนเป็นบริษัทร่วมทุน （合资经营公司）จะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วย
วิสำหกิจร่วมทุนระหว่ำงจีนกับต่ำงชำติของประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน ซึ่งออกโดย สภำผู้แทน
ประชำชนแห่ง ชำติ เป็น กฎหมำยที่ใ ช้บัง คับ ทั่ว ประเทศ ประกำศใช้ค รั้ง แรกเมื่อ 1 กรกฎำคม
ค.ศ. 2009 (ปรับปรุงครั้งล่ำสุด เมื่อวันที่ 3 กันยำยน ปี ค.ศ. 2016)
กำรจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุน มีเงื่อนไขสำคัญดังนี้
(1) ผู้ร่วมทุนต่ำงชำติและผู้ร่วมทุนชำวจีนจะต้องทำสัญญำร่วมทุน (合资合同) และข้อบังคับ
ของบริษัทร่วมทุน(合资公司章程) พร้อมด้วยข้อเสนอโครงกำร (立项) ต่อหน่วยงำนที่มีอำนำจ
（主管单位）เพื่อพิจำรณำอนุ มั ติ เมื่อได้รับหนังสือ อนุมั ติโ ครงกำรแล้ ว จะต้องยื่นต่อสำนัก งำน
บริหำรและกำกับอุตสำหกรรมและพำณิชยกรรม ภำยใน 30 วัน จำกนั้น เมื่อจดทะเบียนจัดตั้งเป็น
บริษัทร่วมทุนเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะต้องยื่นขอเลขภำษีต่อกรมสรรพำกร (ระดับมณฑล) แล้วจึงจะ
สำมำรถเปิดบัญชีกับธนำคำรและดำเนินกิจกำรตำมวัตถุประสงค์ของกิจกำรได้ วิสำหกิจร่วมทุนที่ได้จด
ทะเบียนเป็นบริษัทร่วมทุนแล้ว จะมีคำต่อท้ำยชื่อบริษัทว่ำบริษัทจำกัดควำมรับผิด （有限责任公
司）

(2) ผู้ร่วมทุนต่ำงชำติจะต้องมีสัดส่วนกำรลงทุนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
ทั้งหมดของบริษัทร่วมทุน ผู้ร่วมทุนแต่ละฝ่ำยมีสิทธิหน้ำที่ อำนำจ และกำรแบ่งปันผลพร้อมทั้งควำม
รับผิดชอบตำมอัตรำส่วนของทุนที่แต่ละฝ่ำยได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งผู้ร่วมลงทุนแต่ละฝ่ำยจะจำกัด ควำม
รับผิดไม่เกินอัตรำส่วนของทุนจดทะเบียนที่ตนได้ลงทุนไว้
(3) ประธำนกรรมกำรของบริ ษัท จะเป็น ผู้ แทนโดยชอบด้วยกฎหมำยของบริษั ทร่วมทุ น
สำมำรถกระทำกำรแทนบริษัทร่วมทุนได้
(4) บริษัทร่วมทุนสำมำรถจัดตั้งสำขำของบริษัทหรือสำขำย่อยของบริษัทนอกประเทศจีนได้
(5) กำรประกอบกิจกำรของบริษัทร่วมทุน จะมีระยะเวลำเท่ำกับสัญญำร่วมทุน เมื่อครบ
กำหนดระยะเวลำตำมสัญญำร่วมทุน หำกผู้ร่วมทุนทุกฝ่ำยประสงค์จะขยำยระยะเวลำกำรร่วมทุน
ออกไป จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมสัญญำร่วมทุนและข้อบังคับของบริษัทร่วมทุน พร้อมกับยื่นคำร้องต่อ
หน่วยงำนที่มีอำนำจก่อนสัญญำร่วมทุนสิ้นสุดไม่น้อยกว่ำ 180 วัน ซึ่งหน่วยงำนที่มีอำนำจจะทำกำร
ตรวจสอบและแจ้งผลให้ผู้ยื่นคำขอทรำบภำยใน 30 วันนับจำกวันที่ได้รับหนังสือคำขอ
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4.1.2 กฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ส าหกิ จ ร่ ว มประกอบการระหว่ า งจี น กั บ ต่ า งชาติ ข องประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน（中华人民共和国中外合作经营企业法）
กำรจดทะเบียนเป็นบริษัทร่วมประกอบกำร （合作经营公司）จะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยวิสำหกิจร่วมประกอบกำรระหว่ำงจีนกับต่ำงชำติของประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน ซึ่งออก
โดยสภำผู้แทนประชำชนแห่งชำติ เป็นกฎหมำยที่ใช้บังคับทั่วประเทศ ประกำศใช้ครั้งแรกเมื่อ 13
เมษำยน ค.ศ. 1988 ปรับปรุงครั้งล่ำสุดเมื่อวันที่ 3 กันยำยน ปี ค.ศ. 2016
สำหรับวิสำหกิจร่วมประกอบกำร สำมำรถทำได้สองรูปแบบ คือ วิสำหกิจร่วมประกอบกำรใน
รูปแบบสัญญำโดยไม่ต้องจดทะเบียนซึ่งมีสถำนะเป็นคณะบุคคล กับ วิสำหกิจร่วมประกอบกำรที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งเรียกว่ำ บริษัทร่วมประกอบกำร
กำรจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมประกอบกำร มีเงื่อนไขสำคัญดังนี้
(1) ผู้ ร่ ว มทุ น ต่ ำ งชำติ แ ละผู้ ร่ ว มทุ น ชำวจี น จะต้ อ งท ำสั ญ ญำร่ ว มประกอบก ำร
（合作合同）และข้อบังคับของบริษัทร่วมประกอบกำร （合作公司章程）พร้อมด้วยข้อเสนอ
โครงกำร（立项）ต่อหน่วยงำนที่มีอำนำจ（主管单位）เพื่อพิจำรณำอนุมัติ เมื่อได้รับหนัง สือ
อนุมัติโครงกำรแล้ว จะต้องยื่นต่อสำนักงำนบริหำรและกำกับอุตสำหกรรมและพำณิชยกรรมภำยใน
30 วัน จำกนั้น เมื่อจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทร่วมประกอบกำรเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะต้องยื่นขอ
เลขภำษีต่อกรมสรรพำกร (ระดับมณฑล) แล้วจึงจะสำมำรถเปิดบัญชีกับธนำคำรและดำเนินกิจกำร
ตำมวัตถุประสงค์ของกิจกำรได้ วิสำหกิจร่วมประกอบกิจกำรที่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทร่วมประกอบ
กิจกำรแล้ว จะมีคำต่อท้ำยชื่อบริษัทว่ำบริษัทจำกัดควำมรับผิด（有限责任公司）
(2) ผู้ร่วมประกอบกำรแต่ละฝ่ำยจะต้องกำหนดวิธีกำรลงทุน ขอบเขตอำนำจหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ กำรแบ่งผลประโยชน์ไว้ชัดเจนในสัญญำร่วมประกอบกำร ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นไปตำม
อัตรำส่วนของทุนที่ได้ลงทุนไป ควำมรับผิดชอบและกำรแบ่งผลประโยชน์ก็เช่นเดียวกัน จะแบ่งตำม
ข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ในสัญญำซึ่งมิได้ยึดถืออัตรำส่วนของทุนเป็นเกณฑ์
(3) ประธำนกรรมกำรของบริ ษั ท จะเป็ น ผู้ แ ทนโดยชอบด้ ว ยกฎหมำยของบริ ษั ท ร่ ว ม
ประกอบกำร สำมำรถกระทำกำรแทนบริษัทร่วมประกอบกำรได้
(4) หำกสัญญำร่วมประกอบกำรมีข้อกำหนดให้คู่สัญญำฝ่ำยต่ำงชำติได้รับผลตอบแทนจำก
กำรลงทุนในทรัพย์สินถำวรก่อนกำรจ่ำยภำษี ข้อกำหนดดังกล่ำวจะต้องแจ้งแก่หน่วยงำนที่กำกับดู แล
ด้ำนกำรเงินและภำษีเพื่อทำกำรตรวจสอบและอนุมัติก่อน
(5) กำรประกอบกิจกำรของบริษัทร่ วมประกอบกำร จะมีระยะเวลำเท่ำกับ สัญ ญำร่ ว ม
ประกอบกำร เมื่อครบกำหนดระยะเวลำตำมสัญญำร่วมประกอบกำร หำกผู้ร่วมประกอบกำรทุกฝ่ำย
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ประสงค์จะขยำยระยะเวลำกำรร่วมประกอบกำรออกไป จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมสัญญำร่วมประกอบกำร
และข้อบังคับของบริษัทร่วมประกอบกำร พร้อ มกับยื่นคำร้องต่อ หน่วยงำนที่มีอำนำจก่อนสัญ ญำ
ร่วมประกอบกำรสิ้นสุดไม่น้อยกว่ำ 180 วัน ซึ่งหน่วยงำนที่มีอำนำจจะทำกำรตรวจสอบและแจ้ง ผล
ให้ผู้ยื่นคำขอทรำบภำยใน 30 วันนับจำกวันที่ได้รับหนังสือคำขอ
4.1.3 กฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ส าหกิ จ ทุ น ต่ า งชาติ ข องประเทศสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
（中华人民共和国外资企业法）

กำรจดทะเบียนเป็นบริษัททุนต่ำงชำติ（外资经营公司）โดยนักลงทุนต่ำงชำติเป็นผู้ลงทุน
ทั้งหมด จะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิสำหกิจทุนต่ำงชำติของประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน
ซึ่งออกโดยสภำผู้แ ทนประชำชนแห่งชำติ เป็น กฎหมำยที่ใ ช้บัง คับทั่ว ประเทศ ประกำศใช้ครั้งแรก
เมื่อวันที่ 12 เมษำยน ค.ศ. 1986 ปรับปรุงครั้งล่ำสุดเมื่อวันที่ 3 กันยำยนค.ศ. 2016
กำรจดทะเบียนจัดตั้งบริษัททุนต่ำงชำติ มีเงื่อนไขสำคัญดังนี้
(1) นักลงทุนต่ำงชำติจะต้องเสนอข้อเสนอโครงกำรต่อหน่วยงำนที่มีอำนำจ เพื่อพิจำรณำ
อนุมัติ เมื่อได้รับหนังสืออนุมัติโครงกำรแล้ว จะต้องยื่นหนังสืออนุมัติต่อสำนักงำนบริหำรและกำกับ
อุตสำหกรรมและพำณิชยกรรมภำยใน 30 วัน จำกนั้น เมื่อจดทะเบียนจัดตั้ง เป็นบริษัททุนต่ำงชำติ
เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะต้องยื่นขอเลขภำษีต่อกรมสรรพำกร (ระดับมณฑล) แล้วจึงจะสำมำรถเปิด
บั ญ ชี กั บ ธนำคำรและด ำเนิ น กิ จ กำรตำมวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกิ จ กำรได้ วิ ส ำหกิ จ ทุ น ต่ ำ งชำติ ที่ ไ ด้
จดทะเบียนเป็นบริษัททุนต่ำงชำติแล้ว จะมีคำต่อท้ำยชื่อบริษัทว่ำบริษัทจำกัดควำมรับผิด （有限责
任公司）

(2) ผู้ลงทุนต่ำงชำติจะเป็นผู้มีสิทธิ หน้ำที่ อำนำจ ควำมรับผิด และแบ่งผลกำไรแต่เพียงผู้
เดียว แต่ควำมรับผิดจะไม่เกินจำนวนทุนที่ได้ลงทุนไปทั้งหมด
(3) ประธำนกรรมกำรของบริษัทจะเป็นผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมำยของบริษัททุนต่ำงชำติ
สำมำรถกระทำกำรแทนบริษัททุนต่ำงชำติได้
(4) กำรประกอบกิ จ กำรของบริ ษั ท ทุ น ต่ ำ งชำติ จะมี ร ะยะเวลำเท่ ำ กั บ โครงกำร
ที่ได้รับอนุมัติ เมื่อครบกำหนดตำมโครงกำร หำกผู้ลงทุนต่ำงชำติ มีควำมจำเป็นจะต้องขยำยระยะเวลำ
กำรประกอบกิจกำรของบริษัททุนต่ำงชำติออกไป จะต้องยื่นคำร้องต่อหน่วยงำนที่มีอำนำจก่ อ น
โครงกำรสิ้นสุดไม่น้อยกว่ำ 180 วัน ซึ่งหน่วยงำนที่มีอำนำจจะทำกำรตรวจสอบและแจ้งผลให้ผู้ยื่นคำ
ขอทรำบภำยใน 30 วันนับจำกวันที่ได้รับหนังสือคำขอ

97

คู่มือการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจาปี 2561

4.2 กฎหมายเกี่ยวกับบริษัทจากัด
วิสำหกิจที่จัดตั้งในรูปบริษัทจำกัด （股份有限公司）มีควำมแตกต่ำงจำกวิสำหกิจที่จัดตั้ง
ในรูปบริษัทจำกัดควำมรับผิด（有限责任公司）กำรจัดตั้งบริษัทจำกัดจะต้องเป็นไปตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยบริษัทจำกัดของประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน（中华人民共和国公司法）ซึ่งตรำโดย
สภำผู้ แ ทนประชำชนแห่ ง ชำติ เ มื่ อ วั น ที่ 29 ธั น วำคม ค.ศ. 1993 และมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่
วันที่ 1 กรกฎำคม ค.ศ. 1994 และมีกำรปรับปรุงครั้งล่ำสุดในวันที่ 28 ธันวำคม ปี ค.ศ. 2013 และมีผล
บัง คับใช้ตั้ง แต่ วันที่ 1 มีนำคม ปี ค.ศ. 2014 ซึ่งบริษัทจำกัด（股份有限公司）และบริษัทจ ำกั ด
ควำมรับผิด（有限责任公司）มีลักษณะบำงส่วนที่เหมือนกันแต่มีบำงส่วนที่แตกต่ำงกัน ส่วนที่
เหมือนกันคือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัดและบริษัทจำกัดควำมรับผิดต่ำงก็จำกัดควำมรับผิดภำยใน
วงเงินที่ตนได้จดทะเบียนไว้
4.2.1 ความแตกต่างระหว่างบริษัทจากัด（股份有限公司）และบริษัทจากัดความรับ
ผิด（有限责任公司）
(1) กำรจดจัด ตั้ง บริษัท จำกัด ควำมรับ ผิด ค่อ นข้ำ งจะไม่ซับ ซ้อ นเป็นเพีย งกำรตกลง
ระหว่ำงหุ้นส่วนด้วยกันเอง
(2) กำรระดมทุนของบริษัทจำกัด สำมำรถระดมทุนจำกสำธำรณชนได้
(3) จำนวนผู้ถือหุ้น บริษัทจำกัดควำมรับผิดจะประกอบด้วยผู้ถื อหุ้นจำนวน 2 คนขึ้นไป
แต่ไม่เกิน 50 คน ส่วนบริษัทจำกัดจะไม่มีจำกัดจำนวนผู้ถือหุ้น
(4) กำรโอนหุ้น ผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดควำมรับผิดจะโอนหุ้น (อัตรำส่วนกำรลงทุน) ของ
ตนเองให้แก่บุคคลภำยนอก มักจะถูกกำหนดเงื่อนไขอย่ำงเข้มงวดในข้อบังคับของบริษัทจำกัดควำม
รับผิด เพรำะเป็นกำรร่วมลงทุนเนื่องจำกเชื่อใจกัน ส่วนกำรโอนหุ้นของผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดค่อนข้ำง
จะมีควำมยืดหยุ่นเพรำะเป็นกำรโอนระหว่ำงผู้ถือหุ้น ซึ่ง อำจจะไม่รู้จักกันก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ของกฎหมำย
(5) หลักฐำนกำรลงทุน สำหรับบริษัทจำกัดควำมรับผิดจะออกหลักฐำนกำรลงทุนให้แก่ผู้
ถือหุ้น ซึ่งไม่สำมำรถที่จะโอนเปลี่ยนมือกันได้ แต่หลักฐำนกำรลงทุนของบริษัทจำกัดจะมีลักษณะเป็น
ใบหุ้น สำมำรถโอนเปลี่ยนมือกันได้คล่องกว่ำ
(6) คณะกรรมกำรของบริษัท บริษัทจำกัดควำมรับผิด ประกอบด้วยผู้ร่วมลงทุนมีจำนวน
จำกัด ผู้ร่วมทุนมักจะดำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริษัท อำนำจของกรรมกำรและอำนำจบริหำรมักจะ
ไม่แยกจำกกัน ส่วนบริษัทจำกัดมีผู้ถือหุ้นจำนวนมำกและไม่กระจุกตัว กำรเรียกประชุมกรรมกำร กำร
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แต่ ง ตั้ ง กรรมกำรของบริ ษั ท อำจจะมิ ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง จำกผู้ ล งทุ น มั ก จะแต่ ง ตั้ ง จำกบุ ค คลภำยนอกที่ มี
ควำมสำมำรถ อำนำจกำรบริหำรมักจะไม่กระจุกตัวอยู่ที่อำนำจของผู้ลงทุน
(7) งบกำรเงินของบริษัท งบกำรเงินของบริษัทจำกัดควำมรับผิด ซึ่งประกอบด้วยผู้ลงทุน
มีจำนวนจำกัด เมื่อผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว ไม่จำเป็นต้องประกำศให้สำธำรณชน
ทรำบ สำมำรถยื่นต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง ส่วนงบกำรเงินของบริษัทจำกัดซึ่งประกอบด้วยผู้
ถือหุ้นซึ่งเป็นสำธำรณชนจำนวนมำก เมื่อผ่ำนกำรตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว จะต้องประกำศ
ให้สำธำรณชนทรำบ เมื่อไม่มีกำรโต้แย้งคัดค้ำนจึงจะสำมำรถยื่นต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้
(8) วิสำหกิจทุนต่ำงชำติที่จดทะเบียนเป็นบริษัทร่วมทุน บริษัทร่วมประกอบกำรหรือ
บริ ษั ท ทุ น ต่ ำ งชำติ โดยหลั ก กำรแล้ วจะต้ อ งปฏิ บั ติ ตำมกฎหมำยว่ ำด้ ว ยบริษั ท จ ำกั ด ของประเทศ
สำธำรณรัฐประชำชนจีนเว้นแต่กฎหมำยของวิสำหกิจประเภทนั้นๆ จะกำหนดไว้เป็นเฉพำะที่แตกต่ำง
ไปจำกกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทจำกัดก็ให้บังคับตำมกฎหมำยวิสำหกิจนั้นๆ
4.2.2 การจดจัดตั้งบริษัทจากัด
(1) ผู้ เ ริ่ ม ก่ อ กำรจะต้ อ งมี อ ย่ ำ งน้ อ ย 5 คน จ ำนวนเกิ น กึ่ ง หนึ่ ง จะต้ อ งมี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ใ น
ประเทศจีน
(2) ข้อบังคับของบริษัท ผู้เริ่มก่อกำรจะต้องร่ำงข้อบังคับของบริษัทเสนอที่ป ระชุมใหญ่
ของผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
(3) ชื่อบริษัทจะต้องไม่ขัดกับข้อกฎหมำยและกฎระเบียบบริหำร
(4) บริษัทจะต้องมีทุนจดทะเบียนและมีสถำนที่ประกอบกำรถำวรและมีเงื่อนไขที่จะ
สำมำรถประกอบกิจกำรได้ตำมที่กฎหมำยกำหนด
(5) หำกกำรประกอบธุรกิจของบริษัทจำกัดมีกฎหมำยหรือกฎระเบียบกำหนดเงื่อนไข
ต้องได้รับอนุญำตหรืออนุมัติจำกหน่วยงำนใดแล้ว ก่อนจัดตั้งบริษัท ผู้ก่อกำรจะต้องดำเนินกำรตำม
กฎระเบียบบริหำรของหน่วยงำนนั้นๆ ให้ได้รับใบอนุญำตก่อน
(6) เมื่อมีกำรชำระมู ล ค่ ำ หุ้น ครบตำมจ ำนวนแล้ ว ให้ยื่นจดทะเบี ยนต่อ หน่ว ยงำนที่
เกี่ยวข้อง ในกรณีที่กำรจดจัดตั้งบริษัทจำกัดที่ประสงค์จะระดมทุนจำกบุคคลภำยนอก จะต้องประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัทและให้กรรมกำรที่ได้รับเลือกจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นยื่นจดทะเบียนต่อหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องภำยใน 30 วัน หลังจำกได้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
(7) กำรลงทุนสำมำรถลงทุนด้วยเงิน ทรัพย์สิน สิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ สิทธิในกำร
ใช้ที่ดินสำหรับกำรลงทุนด้วยสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำและสิทธิในกำรใช้ที่ดินจะต้องมีองค์กรที่
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น่ำเชื่อถือเป็นผู้ประเมิน โดนเฉพำะกำรใช้สิทธิในทรัพย์ สินทำงปัญ ญำเป็นมูล ค่ำ ในกำรลงทุ น นั้ น
จะต้องไม่เกินกว่ำร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด (เว้นแต่กฎหมำยและกฎระเบียบบริหำรจะได้
กำหนดสิทธิในเทคโนโลยีชั้นสูงไว้เป็นกรณีพิเศษ) กำรใช้สิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำลงทุนจะต้องจด
ทะเบียนโอนสิทธิให้เป็นของบริษัท ทำนองเดียวกันกำรใช้สิทธิในกำรใช้ที่ดินเป็นกำรลงทุนก็ต้องโอน
สิทธิกำรใช้ที่ดินดังกล่ำวเป็นของบริษัทด้วย
(8) เมื่อจดจัดตั้งบริษัทแล้ว บริษัทจะต้องออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนตำมจำนวน
หุ้นที่ถือ
(9) ข้ อ จ ำกั ด ในกำรโอนหุ้ น ผู้ เ ริ่ ม ก่ อ กำรไม่ ส ำมำรถที่ จ ะโอนหุ้ น ที่ ต นถื อ อยู่ ใ ห้ แ ก่
บุคคลภำยนอกได้ ภำยใน 3 ปี นับแต่วันก่อตั้งบริษัท กรรมกำร ผู้กำกับและผู้จัดกำรก็ไม่สำมำรถ
โอนหุ้นของตนเองที่ถืออยู่ให้แก่บุคคลภำยนอกได้ในระหว่ำงที่รับตำแหน่งหน้ำที่ สำหรับผู้ถือหุ้นทั่วไป
สำมำรถที่จะโอนหุ้นให้บุคคลภำยนอกได้อย่ำงอิสระ
(10) บริษัทจำกัดควำมรับผิดสำมำรถที่จะไปลงทุนในนิติบุคคลอื่นได้ และจะลงทุนเกิน
กว่ำร้อยละ 50 ของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทไม่ได้
(11) บริษัทจำกัดสำมำรถที่จะตั้งสำขำของบริษัทหรือจะจดจัดตั้งบริษัทลูกขึ้นมำใหม่ก็ได้
บริษัทจะต้องรับผิดชอบในกำรประกอบกิจกำรของสำขำ แต่บริษัทจำกัดไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใน
กิจกำรของบริษัทลูก เนื่องจำกบริษัทลูกมีสถำนภำพเป็นนิติบุคคลต่ำงหำก
(12) กำรจัด สรรกำไร เมื่ อ บริษัท ได้กำไรสุทธิห ลัง หักภำษีแล้ว บริษัท จะต้องจัดสรร
เงิน จำนวนร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิเข้ำกองทุนสำรองตำมที่กฎหมำยกำหนด （公积金）และ
จัดสรรจำนวนร้อยละ 5-10 ของกำไรสุทธิเข้ำกองทุนสำธำรณะประโยชน์（公益金）
4.2.3 การจดจัดตั้งสาขาของบริษัทต่างประเทศในจีน
กำรจดจัดตั้ง สำขำของบริษั ท ต่ ำงประเทศในจีนจะต้ องท ำกำรยื่น ขอจดทะเบี ย นกั บ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับอนุมัติและทำกำรจดทะเบียนจนได้รับใบประกอบกิจกำร（营业执照）
จึงจะดำเนินกำรได้ สำขำของบริษัทต่ำงประเทศที่ไ ด้รับอนุญ ำตประกอบกิจกำรในประเทศจีนไม่มี
ฐำนะเป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำยจีน บริษัทต่ำงประเทศจะต้องรับผิดชอบในกำรประกอบกิจกำรต่ำงๆ
ของสำขำในประเทศจีน เมื่อบริษัทต่ำงประเทศจะยกเลิกสำขำของตน บริษัทต่ำงประเทศจะต้อง
รั บ ผิ ด ชอบ ชดใช้ ช ำระหนี้ สิ น ทั้ ง หมดที่ ส ำขำได้ ก่ อ ให้ เ กิ ด ขึ้ น ก่ อ นกำรช ำระหนี้ เ สร็ จ สิ้ น บริ ษั ท
ต่ ำ งประเทศไม่ อ ำจที่ จ ะจ ำหน่ ำ ยจ่ ำ ยโอนทรั พ ย์ สิ น หรื อ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ ดๆ ของสำขำออกนอก
ประเทศจีนได้

100

คู่มือการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจาปี 2561

4.3 กฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและกักกันโรคพืช
4.3.1 กฎหมายตรวจสอบและกักกันโรคเพื่อการนาเข้าและส่งออกของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ในกำรลงทุนทำกำรผลิตสินค้ำหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ในประเทศจีน รวมทั้งกำรนำเข้ำส่งออกสินค้ำ
ผลิตภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ใดๆ เข้ำสู่ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีนหรือส่งออกจำกประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน จะต้องอยู่ภำยใต้กฎหมำยและกฎระเบียบบริหำรดังต่อไปนี้
กฎหมำยตรวจสอบและกักกันโรคเพื่อกำรนำเข้ำและส่งออกของประเทศสำธำรณรัฐประชำชน
จี น （中华人民共和国进出口商品检验法） ซึ ่ง ตรำโดยสภำผู ้แ ทนประชำชนแห่ง ชำติ
ประกำศใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหำคม ค.ศ. 1989 และข้อกำหนดว่ำด้วยกำรบังคับใช้กฎหมำยตรวจสอบ
และกักกันโรคเพื่อกำรนำเข้ำและส่งออกซึ่งประกำศโดยสำนักนำยกรัฐมนตรีและมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่
วันที่ 1 สิงหำคม ค.ศ. 1989 และมีกำรปรับปรุงครั้งล่ำสุดในวันที่ 29 มิถุนำยน ปี ค.ศ. 2013
กฎหมำยคุณภำพผลิตภัณฑ์ของประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน (中华人民共和国产品
质量法 ) ตรำโดยสภำผู้ แ ทนประชำชนแห่ ง ชำติ ป ระกำศบั ง คั บ ใช้ เ มื่ อ วั น ที่ 1 กั น ยำยน
ค.ศ. 1993 และมีกำรปรับปรุงครั้งล่ำสุดในวันที่ 27 สิงหำคม ปี ค.ศ. 2009
กฎหมำยว่ำด้วยกำรกำหนดมำตรฐำนของสำธำรณรัฐประชำชนจีน (中华人民共和国标准
化法 ) ตรำโดยสภำผู้แทนประชำชนแห่งชำติประกำศบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เมษำยน ค.ศ. 1989 และมี
กำรปรับปรุงครั้งล่ำสุดในวันที่ 4 พฤศจิกำยน ปี ค.ศ. 2017
(1) มาตรฐานสินค้าของประเทศจีน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1) มาตรฐานแห่งชาติ (National Standards) ซึ่งแบ่งเป็น 3 ชนิด ได้แก่
1.1) มำตรฐำนบั ง คั บ ใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ GB（国家标准）ในกรณี ผู้ ที่ จ ำหน่ ำ ยสิ น ค้ ำ
ประเภทมำตรฐำนบั ง คั บ (Compulsory Standards) จะต้ อ งได้ รั บ ตรำสั ญ ลั ก ษณ์ CCC (China
Compulsory Certificate) จึงจะนำเข้ำหรือส่งออกหรือจำหน่ำยในประเทศได้
สินค้าที่ต้องมีเครื่องหมายบังคับ CCC มีทั้งสิ้น 21 กลุ่ม
➢
➢
➢
➢
➢

กลุ่มที่ 1 ลวดและเคเบิ้ล
กลุ่มที่ 2 สวิตซ์ แผงวงจรไฟฟ้ำ
กลุ่มที่ 3 อุปกรณ์เครื่องใช้แรงดันไฟฟ้ำต่ำ
ลุ่มที่ 4 เครื่องกำหนดไฟฟ้ำขนำดเล็ก
กลุ่มที่ 5 เครื่องมือไฟฟ้ำ
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➢ กลุ่มที่ 6 เครื่องเชื่อมโลหะ
➢ กลุม่ ที่ 7 เครื่องใช้ไฟฟ้ำในครัวเรือนและที่คล้ำยคลึงกัน
➢ กลุม่ ที่ 8 อุปกรณ์เครื่องเสียงและวีดีโอ (แต่ไม่รวมอุปกรณ์ป้องกันเสียงสะท้อน
ที่ใช้เพื่อกำรบริกำรกระจำยเสียงและที่ใช้ในยำนยนต์)
➢ กลุ่มที่ 9 อุปกรณ์สำรสนเทศ
➢ กลุ่มที่ 10 เครื่องอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่ำงที่ใช้ควำมดันไฟฟ้ำเกิน 36 โวลต์
➢ กลุ่มที่ 11 เครื่องอุปกรณ์โทรคมนำคมรวม
➢ กลุ่มที่ 12 ยำนพำหนะและอุปกรณ์เพื่อควำมปลอดภัย
➢ กลุ่มที่ 13 ผลิตภัณฑ์ยำงล้อรถ
➢ กลุ่มที่ 14 กระจกนิรภัย
➢ กลุ่มที่ 15 เครื่องจักรทำงกำรเกษตร
➢ กลุ่มที่ 16 ของเล่น
➢ กลุ่มที่ 17 เครื่องมือทำงกำรแพทย์
➢ กลุ่มที่ 18 อุปกรณ์ผจญเพลิง
➢ กลุ่มที่ 19 อุปกรณ์สัญญำณกันขโมย
➢ กลุ่มที่ 20 อุปกรณ์เครือข่ำยสัญญำณไร้สำย
➢ กลุ่มที่ 21 วัสดุในกำรตกแต่งและออกแบบภำยในอำคำร
1.2) มำตรฐำนสมั ค รใจ ใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ GB/ T（推荐性国家标准）ในกรณี ผู้ ที่
จำหน่ำยสินค้ำประเภทมำตรฐำนสมัครใจ (Recommended Standards) จะสำมำรถใช้สัญ ลักษณ์
CQC ได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
1.3) มำตรฐำนชี้แนะ ใช้สัญลักษณ์ GB/ Z (指导性国家标准)
2) มาตรฐานอุ ต สาหกรรม ( Professional Standards) ซึ่ ง แบ่ ง เป็ น หลำยชนิ ด
ตัวอย่ำงเช่น
2.1) ใช้สัญลักษณ์ HG ใช้กับสินค้ำในกลุ่มยำงล้อพำหนะ
2.2) ใช้สัญลักษณ์ QC ใช้กับสินค้ำในกลุ่มยำนยนต์
3) มาตรฐานท้องถิ่น (Local Standards)
ในกรณีที่ไม่มีมำตรฐำนแห่งชำติหรือมำตรฐำนอุตสำหกรรมรองรับสินค้ำประเภทใด
สำนักกำกับด้ำนคุณภำพและเทคนิคในระดับมณฑลสำมำรถออกมำตรฐำนท้องถิ่นเพื่อใช้กับสินค้ำที่
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นำเข้ำมำจำหน่ำยในท้องถิ่นนั้นๆ ได้ ซึ่งแบ่งออกเป็นมำตรฐำนบังคับของท้องถิ่น และมำตรฐำนสมัคร
ใจท้องถิ่น
4) มาตรฐานวิสาหกิจ (Enterprise Standards)
ในกรณีที่ไม่มีมำตรฐำนแห่งชำติมำตรฐำนอุตสำหกรรมหรือมำตรฐำนท้องถิ่นรองรับ
สมำคมวิสำหกิจต่ำงๆ จะกำหนดมำตรฐำนขึ้นใช้กับวิสำหกิจที่เป็นสมำชิกภำยในหน่วยงำนนั้นๆ ได้
เช่น สัญลักษณ์มำตรฐำนวิสำหกิจ
(2) การตรวจสอบมาตรฐานของสินค้าในการนาเข้าหรือส่งออกหรือจาหน่ายในท้องตลาด
ในกำรทำสัญญำสั่งซื้อสินค้ำหรือว่ำจ้ำงผลิตสินค้ำในประเทศจีนเพื่อส่งออก หรือกำรขำย
สินค้ำหรือรับจ้ำงผลิตสินค้ำเพื่อนำเข้ำไปยังประเทศจีน ในสัญ ญำจะต้องระบุข้อกำหนดเกี่ยวกั บ
มำตรฐำนสินค้ำให้ชัดเจน มิฉะนั้นอำจจะเกิดปัญหำข้อพิพำทเกี่ยวกับมำตรฐำนสินค้ำจนเป็นอุปสรรค
ต่อกำรประกอบกำรค้ำหรือผลิตสินค้ำได้ ตำมกฎหมำยของประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีนได้ว ำง
หลักเกณฑ์กำรตรวจสอบมำตรฐำนสินค้ำไว้ดังนี้
1) สินค้ำที่กฎหมำยหรือกฎระเบียบบริหำรได้กำหนดมำตรฐำนบังคับหรือมำตรฐำนกำร
ตรวจสอบไว้ ให้ตรวจสอบตำมที่กฎหมำยหรือกฎระเบียบบริหำรกำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด
2) สินค้ำใดที่กฎหมำยหรือกฎระเบียบบริหำรมิได้กำหนดมำตรฐำนบังคับหรือมำตรฐำน
กำรตรวจสอบไว้ให้ตรวจสอบตำมมำตรฐำนที่ระบุในสัญญำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กรณี มีกำรตกลง
ซื้อขำยตำมตัวอย่ำงสินค้ำที่กำหนดให้ทำกำรตรวจสอบตำมตัวอย่ำงสินค้ำนั้น
3) สินค้ำใดที่กฎหมำยหรือกฎระเบียบบริหำรได้กำหนดมำตรฐำนบังคับหรือมำตรฐำน
กำรตรวจสอบอั น พึ ง ปฏิบั ติไ ว้ แต่ ม ำตรฐำนดั ง กล่ำ วต่ำกว่ ำ มำตรฐำนที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นสั ญ ญำกำรค้ำ
ระหว่ ำ งประเทศ ให้ตรวจสอบตำมมำตรฐำนที่ระบุในสัญญำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กรณีมีกำรตกลง
ซื้อขำยตำมตัวอย่ำงสินค้ำที่กำหนด ให้ทำกำรตรวจสอบตำมตัวอย่ำงสินค้ำนั้น
4) สินค้ำใดที่กฎหมำยหรือกฎระเบียบบริหำรมิได้กำหนดมำตรฐำนบังคับหรือมำตรฐำน
กำรตรวจสอบไว้และสัญญำกำรค้ำระหว่ำงแประเทศก็มิได้กำหนดมำตรฐำนกำรตรวจสอบหรือกำหนด
ไว้แต่ไม่ชัดเจน ให้ตรวจสอบตำมมำตรฐำนของประเทศผู้ผลิตหรือตำมมำตรฐำนที่สำนักงำนควบคุม
กำรตรวจสอบสินค้ำของหน่วยงำนรัฐบำลจีนได้กำหนดไว้
(3) หน้าที่ของผู้ผลิตสินค้า
1) ผู้ผลิตจะต้ องผลิ ต สิน ค้ ำ ให้ มี คุ ณภำพและไม่ ก่อ ให้เ กิด อัน ตรำยแก่ ชีวิ ต ร่ำงกำยและ
ทรัพย์สินของผู้บริโภค และจะต้องได้มำตรฐำนตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยควำมปลอดภัยของสุขพลำนำมัย
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และทรัพย์สินของประชำชนกำหนด จะต้องได้มำตรฐำนตำมที่ปรำกฏในคำโฆษณำหรือคำแนะนำหรือ
ตัวอย่ำงที่บ่งบอกถึงลักษณะสินค้ำ
2) สัญลักษณ์หรือข้อควำมบนหีบห่อผลิตภัณฑ์ จะต้องปรำกฏหนังสือรับรองว่ำผลิตภัณฑ์ได้
ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณภำพแล้ว จะต้องปรำกฏชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อผู้ผลิตและสถำนที่ผลิตที่เป็นภำษำจีน
จะต้ อ งปรำกฏจ ำนวน ปริ ม ำณและชื่ อ ขององค์ ป ระกอบของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ชั ด เจนเป็ น ภำษำจี น
นอกจำกนี้จะต้องปรำกฏวัน เวลำผลิตและวันหมดอำยุ กำรใช้ผลิตภัณฑ์เป็นภำษำจีน จะต้องปรำกฏ
ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขกำรใช้ผลิตภัณฑ์เป็นภำษำจีน จะต้องปรำกฏคำเตือ นเป็นภำษำจีนเกี่ยวกับ
ภำวะแทรกซ้อนที่อำจเกิดขึ้นต่อสุขภำพ ชีวิต ร่ำงกำยและทรัพย์สินอันเนื่องมำจำกกำรใช้ผลิตภัณฑ์
3) ผู้ ผ ลิ ต จะต้ อ งมี ค วำมรั บ ผิ ด ชอบตำมกฎ “สำมรั บ ผิ ด ชอบกั บ หนึ่ ง ชดใช้ ” กล่ ำ วคื อ
รับผิดชอบซ่อมแซมถ้ำผลิตภัณฑ์บกพร่อง รับผิดชอบเปลี่ยนแปลงถ้ำซ่อมแซมแล้วไม่สำมำรถใช้กำรได้
ตำมปกติ รั บ ผิ ด ชอบรั บ คื น ก รณี เ ปลี่ ย น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ แ ล้ ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก็ ยั ง ไ ม่ ส ำม ำร ถ
ใช้งำนได้ตำมปกติและหนึ่งชดใช้หมำยถึง ชดใช้ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคอันเนื่องมำจำกกำร
ใช้ผลิตภัณฑ์ตำมปกติและเกิดควำมเสียหำยแก่ผู้บริโภค
4.3.2 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
กฎหมำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศของประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน （中华人民共和国
外贸法）ตรำโดยสภำผู้แทนประชำชนแห่ง ชำติ เมื่อวันที่ 12 พฤษภำคม ค.ศ. 1994 และบังคับใช้
เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม ค.ศ. 1994 มีกำรปรับปรุงแก้ไขในวันที่ 6 เมษำยน ค.ศ. 2004 และบังคับใช้ใน
วันที่ 1 กรกฎำคม ค.ศ. 2004
(1) สาระของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
1) ผู้ ที่ จ ะประกอบกำรค้ ำ ระหว่ ำ งประเทศ （对外贸易经营者）จะเป็ น บุ ค คล
องค์กรหรือนิติบุคคลใดก็ไ ด้ ที่ได้ จดทะเบี ยนไว้กับ หน่วยงำนของส ำนักนำยกรั ฐ มนตรี (กระทรวง
พำณิชย์) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะประกอบกำรค้ำระหว่ำงประเทศ เมื่อได้จดทะเบียนไว้แล้วจะต้องทำ
กำรจดแจ้งเป็นหลักฐำนไว้กับหน่วยงำนกำกับกำรค้ำระหว่ำงประเทศของสำนักนำยกรัฐมนตรี (กรม
ศุลกำกร) ผู้ประกอบกำรค้ำระหว่ำงประเทศสำมำรถนำเข้ำหรือส่งออกสินค้ำได้ตำมปกติ เว้นแต่จะมี
กฎหมำยหรือกฎระเบียบกำหนดให้สินค้ำบำงประเภทอยู่ภำยใต้กำรควบคุมกำรค้ำโดยรัฐวิสำหกิจซึ่ง
หน่วยงำนภำยใต้สังกัดนำยกรัฐมนตรีจะประกำศ ให้สำธำรณชนทรำบและอำจมีกำรแก้ไขเป็นระยะๆ
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2) กำรนำเข้ำส่งออกสินค้ำและกำรนำเข้ำส่งออกเทคโนโลยี （货物进出口与技术进
出口）

2.1) กำรนำเข้ำส่งออกสินค้ำหรือเทคโนโลยี
กำรนำเข้ำส่งออกสินค้ำหรือเทคโนโลยีสำมำรถกระทำได้อย่ำงเสรี เว้นแต่จะได้มี
กฎหมำยหรือกฎระเบียบบริหำรได้บัญญัติไว้หรือกำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น ซึ่งภำยใต้สถำนกำรณ์ที่จำเป็น
ในกรณี ที่ ต้ อ งมี ก ำรก ำกั บ กำรประเมิ น กำรน ำเข้ ำ หรื อ ส่ ง ออก หน่ ว ยงำนภำยใต้ สั ง กั ด ส ำนั ก
นำยกรัฐมนตรี สำมำรถกำหนดหรือประกำศรำยชื่อ สิน ค้ำ ที่ส ำมำรถนำเข้ำ ส่ง ออกอย่ำ งเสรีบ ำง
ประเภทให้อ ยู่ภ ำยใต้ห ลัก เกณฑ์ก ำรอนุญ ำตโดยอัต โนมัติไ ด้ （自动许可）ในกำรนำเข้ำหรือ
ส่งออกสินค้ำที่อยู่ในรำยชื่อกำรอนุญำตโดยอัตโนมัตินั้น ผู้ส่งสินค้ำและผู้รับสินค้ำจะต้องยื่นคำร้องขอ
กำรอนุญำตโดยอัตโนมัติก่อนที่จะทำพิธีศุลกำกรออกสินค้ำ
2.2) กำรนำเข้ำหรือส่งออกเทคโนโลยี
กำรนำเข้ำหรือส่งออกเทคโนโลยีสำมำรถกระทำได้อย่ำงเสรีเช่นกัน แต่ทุกครั้งที่จะ
ทำกำรนำเข้ำหรือส่งออกเทคโนโลยี ผู้เกี่ยวข้องจะต้องจดแจ้งสัญญำที่เกี่ยวกับกำรถ่ำยโอนเทคโนโลยี
ต่อหน่วยงำนกำกับกำรค้ำระหว่ำงประเทศของสำนักนำยกรัฐมนตรีไว้เป็นหลักฐำน หำกมิได้จดแจ้งไว้
เป็นหลักฐำนแล้ว อำจจะเป็นอุปสรรคต่อกำรโอนเงินเข้ำออกระหว่ำงประเทศได้
2.3) ระบบใบอนุญำตหรือระบบโควตำ
ภำยใต้สถำนกำรณ์ที่จำเป็นรัฐบำลสำมำรถจำกัดหรือสั่งห้ำมกำรนำเข้ำหรือส่งออกซึ่ง
สินค้ำหรือเทคโนโลยีได้ ในกำรนำเข้ำหรือส่งออกสินค้ำหรือเทคโนโลยีที่กฎระเบียบบริหำรจำกัดหรือ
สั่งห้ำมนั้น ผู้นำเข้ำหรือส่งออกจะต้องได้รับใบอนุญำตหรือนำเข้ำส่งออกภำยใต้จำนวนโควตำที่ได้รับ
อนุมัติเท่ำนั้น
3) กำรค้ำบริกำรระหว่ำงประเทศ
ประเทศสำธำรณประชำชนจีนจะปฏิบัติต่อภำคีหรือสมำชิกในสนธิสัญญำที่ประเทศ
จีนได้เข้ำเป็นภำคีหรือสมำชิกไว้ในด้ำนกำรเข้ำสู่ตลำดและในด้ำนกำรค้ำบริกำรระหว่ำงประเทศบน
หลักประติบัติเยี่ยงคนชำติ (National Treatment)（国民待遇）ตำมพันธะหรือคำรับรองที่จีนได้
ให้ไว้ในสนธิสัญญำหรือข้อตกลงระหว่ำงประเทศ
ภำยใต้สถำนกำรณ์ที่จำเป็น รัฐบำลสำมำรถจำกัดหรือสั่งห้ำมกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับ
กำรค้ำบริกำรระหว่ำงประเทศได้ ซึ่งจะมีกำรประกำศข้อกำหนดหรือปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดรำยกำร
กำรเข้ำสู่ตลำดและกำรค้ำบริกำรระหว่ำงประเทศให้แก่สำธำรณชนทรำบเป็นระยะๆ

105

คู่มือการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจาปี 2561

4) กำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
กรณีที่มีกำรนำเข้ำสินค้ำที่มีกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำและเป็นภัยต่อควำมเป็น
ระเบียบวินัยของกำรค้ำระหว่ำงประเทศ หน่วยงำนของสำนักนำยกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกำรกำกับ
กำรค้ำระหว่ำงประเทศสำมำรถกำหนดมำตรกำรห้ำมกำรนำเข้ำสินค้ำที่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญ ญำ
ภำยใต้ระยะเวลำใดเวลำหนึ่งได้
หำกเกิดกรณีผู้ทรงสิทธิทำงทรัพย์สินทำงปัญญำกำหนดเงื่อนไขกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิ
ด้วยกำรจำกัดข้อโต้แย้งควำมมีผลบังคับใช้ของสิทธิ หรือ กำหนดเงื่อนไขบังคับให้ผู้รับอนุญำตต้องรับ
กำรอนุญ ำตใช้สิทธิอย่ำงเบ็ดเสร็จโดยไม่มีเงื่อนไข หรือกำหนดเงื่อนไขสัญญำในลักษณะที่เป็นกำร
บังคับให้ผู้รับอนุญำตต้องปฏิเสธกำรรับอนุญำตจำกบุคคลอื่นในลักษณะที่เป็นกำรกีดกันทำงกำรค้ำ
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด และพฤติกรรมดังกล่ำวเป็นภัยต่อควำมเป็นระเบียบวินัยของกำรแข่ง ขันอย่ำงเป็น
ธรรมทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศแล้ว หน่วยงำนกำกับกำรค้ำระหว่ำงประเทศของสำนักนำยกรัฐมนตรี
สำมำรถกำหนดมำตรกำรที่จำเป็นเพื่อขจัดหรือยับยั้งพฤติกรรมนั้นได้
หำกประเทศหรือเขตเศรษฐกิจภูมิภำคใดมิได้ให้ควำมคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ
แก่บุคคล องค์กรหรือนิติบุคคลใดๆ ของประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีนตำมหลักปฏิบัติเยี่ยงคนใน
ชำติ ห รื อ ไม่ ส ำมำรถให้ ค วำมคุ้ ม ครองทรั พ ย์ สิ น ทำงปั ญ ญำของสิ น ค้ ำ เทคโนโลยี ห รื อ บริ ก ำรที่ มี
แหล่ ง ก ำเนิ ด จำกประเทศสำธำรณรั ฐ ประชำชนจี น อย่ ำ งเต็ ม ที่ แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพแล้ ว ส ำนั ก
นำยกรัฐมนตรีสำมำรถออกมำตรกำรที่จำเป็นเพื่อใช้บังคับกับกำรค้ำของประเทศหรือเขตภูมิภำคนั้นๆ
เป็นกำรตอบโต้ไ ด้ นอกจำกนี้หน่วยงำนกำกับกำรค้ำระหว่ำงประเทศของสำนักนำยกรัฐมนตรียัง
สำมำรถอำศัยอ ำนำจตำมกฎหมำยนี้ กฎหมำยอื่นหรือกฎระเบีย บบริห ำรอื่น รวมทั้ง ข้อตกลงใน
สนธิสัญญำหรือข้อตกลงระหว่ำงประเทศที่ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีนเป็นภำคีหรือสมำชิกอยู่
ด้วยทำกำรออกมำตรกำรที่จำเป็นเพื่อใช้บังคับกับกำรค้ำของประเทศหรือเขตเศรษฐกิจภูมิภำคนั้นๆ
ได้อีกด้วย
5) ควำมเป็นระเบียบวินัยของกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
กำรค้ำระหว่ำงประเทศจะต้องไม่มีพฤติกรรมดังนี้
5.1) ห้ ำ มมิ ใ ห้ มี พ ฤติ ก รรมอั น เป็ น กำรผู ก ขำดที่ เ ป็ น กำรฝ่ ำ ฝื น บทบั ญ ญั ติ ข อง
กฎหมำยหรือข้อกำหนดของกฎระเบียบบริหำร
5.2) ห้ำมมิให้มีพฤติกรรมอันเป็นกำรแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม กำรกำหนดรำคำสินค้ำต่ำ
กว่ำปกติโดยไม่มีเหตุ ผ ล หรือ กำรสมรู้ร่วมคิดในหำรประมู ล (ฮั้วประมูล) หรือ กำรโฆษณำด้ วย
ข้อควำมอันเป็นเท็จ หรือ กำรให้สินบนทำงกำรค้ำ (กำรให้ประโยชน์ที่ผู้รับไม่ได้บันทึกในงบกำรเงิน
ของตนเอง) เป็นต้น
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5.3) ห้ำมมิให้มีพฤติกรรมดังต่อไปนี้
• กำรปลอมหรื อ เลี ย นเครื่ อ งหมำยแหล่ ง ก ำเนิ ด สิ น ค้ ำ ปลอมเลี ย นหรื อ

•
•
•
•

จำหน่ำยจ่ำยโอน ซึ่งใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้ำ ใบอนุญำตนำเข้ำส่งออก
หนังสือรับรองโควตำหรือเอกสำรรับรองอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำรนำเข้ำ
ส่งออก
หลอกลวงกำรคืนภำษีส่งออก
ลักลอบหนีภำษี
หลบหลี ก หรื อ หลี ก เลี่ ย งกำรตรวจโรค กำรทดสอบ กำรรั บ รองตำม
บทบัญญัติของกฎหมำยหรือข้อกำหนดของกฎระเบียบบริหำร
พฤติกรรมอื่นใดอันเป็นกำรฝ่ำฝืนบทบัญญัติของกฎหมำยหรือข้อกำหนด
ของกฎระเบียบบริหำร

(2) สาระของกฎหมายการค้าชายแดน
กำรค้ำชำยแดนของประเทศสำธำรณรัฐประชำชำชนจีน หมำยถึง กำรทำกำรค้ำของ
ผู้ประกอบกำรของประเทศที่มีชำยแดนติดกับประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน (กำรค้ำชำยแดน
ระหว่ำงประเทศไทยและประเทศสำธำรณรัฐประชำชำชนจีนถือเป็นกำรค้ำระหว่ำงประเทศมิใช่กำรค้ำ
ชำยแดน เพรำะประเทศไทยและประเทศจีนไม่ มีเ ขตแดนที่ติ ดกัน) กำรค้ำชำยแดนของประเท ศ
สำธำรณรัฐประชำชนจีนอยู่ภำยใต้บทบัญญัติของกฎหมำยกำรค้ำ ระหว่ำ งประเทศและประกำศ
สำนักนำยกรัฐมนตรีเกี่ยวกับกำรค้ำ ชำยแดนฉบับแก้ไ ขเพิ่มเติม ลงวันที่ 1 พฤศจิกำยน ค.ศ. 2008
สำระสำคัญของกำรค้ำชำยแดน
2.1) รูปแบบกำรค้ำชำยแดน
(1) ตลำดกำรค้ำระหว่ำงคนพื้นที่ช ำยแดนสองฝั่ง เป็นตลำดกำรค้ำที่ทำงกำรจี น
อนุญำตเปิดให้คนพื้นที่ชำยแดนทั้งสองฝั่งเข้ำมำทำกำรค้ำขำยในจุดหรือบริเวณที่กำหนดโดยปกติ
แล้วจะอยู่ห่ำงจำกพรมแดนไม่เกิน 20 กิโลเมตร กำรซื้อขำยในแต่ละครำวห้ำมมิให้ซื้อขำยเป็นจำนวน
เงินหรือจำนวนสินค้ำเกินกว่ำที่กำหนด รัฐบำลมณฑลและเขตปกครองตนเองที่มีพื้นที่ชำยแดนติดกับ
ต่ ำ งประเทศจะเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในกำรควบคุ ม ตลำดกำรค้ ำ ชำยแดนให้ ป ฏิ บั ติ เ ป็ น ไปด้ ว ยควำม
เรียบร้อย
(2) กำรค้ำชำยแดนขนำดย่ อม ได้แก่ กำรค้ำที่ทำงกำรเปิ ดให้มีก ำรค้ ำขำยเล็ ก ๆ
น้อยๆ ตำมด่ำนชำยแดนทำงบก ซึ่งอยู่ในเขตปกครองตนเองของอำเภอชำยแดนหรือเทศบำลชำยแดน
วิสำหกิจที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกำรค้ำชำยแดนโดยผ่ำนด่ำนชำยแดน สำมำรถเข้ำไปติดต่อค้ำขำย
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กับผู้ประกอบกำรในเขตชำยแดนของประเทศเพื่อนบ้ำนได้ หน่วยงำนของกระทรวงพำณิชย์เป็นผู้
กำหนดนโยบำยและหลักเกณฑ์กำรควบคุมกำรค้ำชำยแดนขนำดย่อม
2.2) กำรเก็บภำษีนำเข้ำและภำษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำชำยแดน
(1) นับแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน ค.ศ. 2008 ใช้นโยบำยเปลี่ยนจำกเดิมที่เรียกเก็บภำษี
นำเข้ำครึ่งหนึ่งของอัตรำภำษีกำรค้ำปกติเป็นวิธีจ่ำยเป็นรำยกำรแทน
(2) นับแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน ค.ศ. 2008 รัฐบำลได้ปรับเพิ่มโควตำนำสินค้ำ เข้ำ ที่
ได้ รั บ กำรยกเว้ น ภำษี ใ ห้ กั บ ประชำชนที่ อ ยู่ ช ำยแดน โดยปรั บ เพิ่ ม โควตำส ำหรั บ เครื่ อ งใช้ ใ น
ชีวิตประจำวันของประชำชนที่อำศัยอยู่ชำยแดนให้เป็นวันละ 8,000 หยวนต่อคนต่อครั้ง
2.3) กำรควบคุ ม กำรเรี ย กเก็ บ ภำษี น ำเข้ ำ และภำษี ส่ ง ออกในพื้ นที่ ก ำรค้ ำ ชำยแดน
ขนำดย่อม
(1) วิสำหกิจใดที่ต้องกำรดำเนินกำรค้ำในพื้นที่กำรค้ำชำยแดนขนำดย่อมจะต้องยื่น
ขอรับใบอนุญำตต่อหน่วยงำนของมณฑลหรือเขตปกครองตนเองที่มีพื้นที่ชำยแดนติดกับประเทศเพื่อน
บ้ำน
(2) รำยชื่อวิสำหกิจที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกำรค้ำในเขตกำรค้ำชำยแดนขนำด
ย่อมที่ได้รับอนุมัติจำกรัฐบำลท้องถิ่นนั้น จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกกระทรวงพำณิชย์ก่อน จึงจะ
ประกอบกิจกำรได้
4.4 กฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม การปริ ว รรตเงิ น ตราต่ า งประเทศของประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน
กฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำรปริวรรตเงินตรำต่ำงประเทศของประเทศสำธำรณรัฐประชำชน
จีน ออกโดยคำสั่งสำนักนำยกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มกรำคม ค.ศ. 1996 และได้มีกำรแก้ไขครั้งล่ำสุด
และบังคับใช้ในวันที่ 5 สิงหำคม ค.ศ. 2008
นักลงทุนที่ไปลงทุนหรือทำกำรค้ำกับประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีนมีควำมจำเป็นต้องโอน
เงินลงทุนเข้ำไปในประเทศจีนและในระหว่ำงกำรลงทุนอำจจะมีกำรสั่งซื้อสินค้ำ วัสดุอุปกรณ์จำก
ต่ำงประเทศหรือส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกกำรลงทุนออกนอกประเทศจีน รวมทั้งเมื่อผลประกอบกำร
ได้กำไรจะต้องส่งปันผลกำไรกลับประเทศไทย ในกิจกำรดังกล่ำวข้ำงต้นจำเป็นจะต้องเกี่ยวข้องกับกำร
โอนเงินตรำจำกต่ำงประเทศเข้ำสู่ประเทศจีนและโอนเงิน RMB ของจีนออกนอกประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน รวมทั้งเกี่ยวข้องกับกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำระหว่ำงประเทศ ซึ่งกิจกำรดังกล่ำวจะต้องอยู่
ภำยใต้บัง คับของกมว่ำ ด้วยกำรควบคุ มกำรปริวรรตเงินตรำต่ ำงประเทศของประเทศสำธำรณรั ฐ
ประชำชนจีน ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เมษำยน ค.ศ. 1996 รวมทั้ง “กฎระเบียบกำรควบคุ ม
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ปริวรรตเงินตรำต่ำงประเทศสำหรับวิสำหกิจทุนจีน วิสำหกิจทุนต่ำงชำติและวิสำหกิจร่วมทุน ร่วม
ประกอบกำรระหว่ำ งชำวจี นและชำวต่ ำ งชำติ ” และ “ระเบี ย บกำรควบคุ มกำรปริวรรตเงินตรำ
ต่ำงประเทศสำหรับองค์กำรต่ำงประเทศประจำประเทศจีนและคนต่ำงชำติในองค์กำรต่ำงประเทศ
ประจำประเทศจีน”
ซึ่งสำระสำคัญของกฎหมำยและกฎระเบียบบริหำรดังกล่ำวมีดังนี้
(1) นักลงทุนต่ำงชำติที่โอนเงินลงทุนเข้ำประเทศจีนหรือวิสำหกิจทุนต่ำงชำติที่กู้ยืมเงินจำก
ต่ำงประเทศเพื่อในกิจกำรลงทุนตำมวั ตถุประสงค์ของบริษัท จะต้องจดแจ้ง ต่อสำนักงำนควบคุ ม
เงินตรำต่ำงประเทศ
(2) หน่ ว ยงำน (รั ฐ วิ ส ำหกิ จ ) หรื อ องค์ ก รธุ ร กิ จ (วิ ส ำหกิ จ ทุ น จี น วิ ส ำหกิ จ ทุ น ต่ ำ งชำติ
วิ ส ำหกิ จ ร่ ว มทุ นหรือ ร่ว มประกอบกำรระหว่ ำ งชำวจี นกั บ คนต่ ำ งชำติ ) ที่ ป ระกอบกิ จ กำรภำยใน
ประเทศจี น จะต้ อ งจดแจ้ ง รำยกำรเกี่ ย วกั บ หนี้ ต่ ำ งประเทศที่ กู้ ยื ม เงิ น มำเพื่ อ ประกอบกิ จ กำร
ในประเทศจีนต่อสำนักควบคุมเงินตรำต่ำงประเทศ
(3) ผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้ ำสิน ค้ ำระหว่ ำงประเทศจีนกับ ต่ ำงประเทศจะต้องแจ้ง รำยกำร
เกี่ยวกับเงินที่ได้รับชำระเป็นค่ำสินค้ำที่ส่งออกหรือเงินที่ต้องชำระเป็นค่ำสินค้ำที่นำเข้ำต่อสำนักงำน
ควบคุมกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
(4) ในกรณีวิสำหกิจทุนต่ำงชำติหรือวิสำหกิจร่ว มทุนหรือร่วมประกอบกำรระหว่ำงชำวจีน
กับคนต่ำงชำติไ ด้เลิกกิจกำรและได้ด ำเนินกำรช ำระกำรบัญ ชี พร้อมทั้ง ชำระภำษีและปฏิบัติ ต ำม
กฎระเบียบบริหำรที่เกี่ยวข้องครบถ้วยเรียบร้อยแล้ว ผู้ลงทุนต่ำงชำติสำมำรถนำเงินตรำสกุลเงินหยวน
ที่ ไ ด้ จ ำกกำรเลิ ก กิ จ กำร (เงิ น ลงทุ น และปั น ผล) ขำย ให้ แ ก่ ธ นำคำรที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำยจำก
สำนักควบคุมเงินตรำต่ำงประเทศเพื่อขออนุมัตินำเงินตรำต่ำงประเทศที่ได้จำกกำรขำยโอนกลับคืนไป
ยังต่ำงประเทศหรือนำออกนอกประเทศจีนได้
(5) วิสำหกิจทุนจีนหรือวิสำหกิจร่วมทุนร่วมประกอบกำรระหว่ำงชำวจีนกับชำวต่ำงชำติ
หำกมีควำมประสงค์ที่ จะไปลงทุนยังต่ำงประเทศ จะต้องยื่นคำขอต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (กรม
พำณิชย์ของมณฑล) เพื่อขออนุญำตไปลงทุนโครงกำรในต่ำงประเทศ โดยจะต้องแนบวัตถุประสงค์และ
รำยละเอียดของโครงกำรประกอบคำขอ เมื่อได้รับอนุมัติจำกหน่วยงำนดังกล่ำวแล้วสำมำรถที่จะยื่นคำ
ขอโอนเงินลงทุนไปยังต่ำงประเทศต่อสำนักงำนควบคุมเงินตรำต่ำงประเทศได้โดยสำนักงำนเงินตรำ
ต่ ำ งประเทศจะมอบหมำยให้ ธ นำคำรผู้ ยื่ น ค ำขอเปิ ด บั ญ ชี ไ ว้ เ ป็ น ผู้ ส อบถำมรวบรวมหลั ก ฐำน
ประกอบกำรพิจำรณำโดยผู้ยื่นคำขอจะต้องมีหลักฐำนแสดงถึงรำยละเอียดของโครงกำรที่ไปลงทุน
รำยละเอียดของกำรใช้เงินจำนวนที่โอนออกไปและแผนกำรดำเนินธุรกิจของโครงกำรที่ไปลงทุนให้แก่
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ธนำคำรเมื่อธนำคำรได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้วก็จะเสนอสำนักงำนควบคุมปริวรรตเงินตรำออกหนัง สือ
อนุมัติให้โอนเงินออกนอกประเทศได้ต่อไป
(6) พฤติกรรมที่ถือว่ำเป็นกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับกำรลักลอบค้ำเงินตรำต่ำงประเทศ
1) รัฐวิสำหกิจจีนที่นำเงินตรำต่ำงประเทศไปเก็บไว้ในต่ำงประเทศ
2) ผู้ประกอบกำรในประเทศจีนเมื่อได้รับเงินตรำต่ำงประเทศเป็นกำรชำระหนี้แล้ว ไม่นำ
เงินตรำต่ำงประเทศที่ได้จำกกำรทำธุรกิจขำยให้ แก่ธนำคำรที่ไ ด้รับมอบหมำยให้ประกอบกิ จ กำร
เงินตรำต่ำงประเทศตำมระเบียบที่กฎหมำยกำหนด (เว้นแต่จะได้รับอนุญ ำตให้เปิดบัญ ชีเงิ น ตรำ
ต่ำงประเทศ)
3) ผู้ประกอบกำรในประเทศจีนโอนหรือนำเงินตรำต่ำงประเทศออกนอกประเทศหรือส่ง
ธนำณัติไปยังต่ำงประเทศโดยไม่ได้รับอนุญำต
(7) พฤติกรรมที่เป็นควำมผิดเกี่ยวกับกำรเก็งกำไรในกำรซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
1) ผู้ประกอบกำรนำเงินสกุลหยวนไปชำระ (รวมทั้งวิธีกำรหักทอนด้วยของหรือสินค้ำ)
กับเงินกู้ยืมจำกต่ำงประเทศที่พึงชำระเป็นเงินตรำต่ำงประเทศหรือนำไปชำระหนี้อื่นๆ ที่คล้ำยคลึงกัน
2) ผู้ประกอบกำรในประเทศจีนใช้เงินสกุลหยวนชำระค่ำใช้จ่ำยหรือชำระหนี้ใดๆ ใน
ประเทศแทนบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดแล้วให้บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจ่ำยเงินตรำต่ำงประเทศคืน
ให้กับตน
3) ผู้ลงทุนต่ำงชำติใช้เงินสกุลหยวนหรือทรัพย์สินที่ไ ด้ในประเทศไปลงทุนในโครงกำร
ภำยในประเทศโดยไม่ได้รับอนุญำต
4) บุคคลใดซื้อเงินตรำต่ำงประเทศจำกธนำคำรที่ได้รับมอบหมำยโดยแสดงหลักฐำน
สัญญำและเอกสำรทำงกำรค้ำที่เป็นเท็จหรือไม่อำจมีผลบังคับตำมกฎหมำยได้ต่อเจ้ำหน้ำที่ธนำคำรที่
ได้รับมอบหมำย
5) พฤติกรรมอื่นใดที่มีลักษณะเป็นกำรเก็งกำไรในกำรซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ

110

คู่มือการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจาปี 2561

4.5 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
4.5.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
(1) กฎหมำยแพ่งหลักทั่วไปของประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน（中华人民共和国
民法通则）ซึ่ ง ตรำโดยสภำผู้ แ ทนประชำชนแห่ ง ชำติ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ เ มื่ อ วั น ที่ 1 มกรำคม
ค.ศ. 1987 ปรับปรุงแก้ไขครั้งล่ำสุดในวันที่ 15 มีนำคม ค.ศ. 2017 และบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลำคม
ค.ศ. 2017
(2) กฎหมำยเครื่องหมำยกำรค้ำของประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน（中华人民共和国
商标法）ซึ่งตรำโดยสภำผู้แทนประชำชนแห่งชำติ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มีนำคม ค.ศ. 1983 และ
มีกำรปรับปรุงแก้ไขครั้งล่ำสุดในวันที่ 30 สิงหำคม ค.ศ. 2013 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤษภำคม
ค.ศ. 2014
(3) กฎหมำยสิท ธิบัต รของประเทศสำธำรณรัฐ ประชำชนจีน （中华人民共和国
专利法）ซึ่ ง ตรำโดยสภำผู้ แ ทนประชำชนแห่ ง ชำติ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ เ มื่ อ วั น ที่ 1 เมษำยน
ค.ศ. 1985 และปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขครั้ ง ล่ ำ สุ ด ในวั น ที่ 30 ธั น วำคม ค.ศ. 2009 และบั ง คั บ ใช้ ใ น
วันที่ 1 กุมภำพันธ์ ค.ศ. 2010
(4) กฎหมำยลิขสิทธิ์ของประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน （中华人民共和国著作
权法）ซึ่งตรำโดยสภำผู้แทนประชำชนแห่งชำติ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนำยน ค.ศ. 1991 และ
ปรับปรุงแก้ไขครั้งล่ำสุดและบังคับใช้ในวันที่ 31 มีนำคม ค.ศ. 2012
(5) กฎหมำยต่อต้ำนกำรแข่งขันที่ไ ม่เป็นธรรมของประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจี น
（中华人民共和国反不正当竞争法）ซึ่งตรำโดยสภำผู้แทนประชำชนแห่งชำติ มีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม ค.ศ. 1993 และปรับปรุงแก้ไขครั้งล่ำสุดในวันที่ 4 พฤศจิกำยน ค.ศ. 2017 และ
บังคับใช้ในวันที่ 1 มกรำคม ค.ศ. 2018
(6) กฎหมำยคุณ ภำพผลิตภัณ ฑ์ของประเทศสำธำรณรัฐ ประชำชนจีน （中华人民
共和国产品质量法）ซึ่ ง ต ร ำ โ ด ย ส ภ ำ ผู้ แ ท น ป ร ะ ช ำ ช น แ ห่ ง ช ำ ติ มี ผ ล บั ง คั บ ใ ช้ เ มื่ อ
วันที่ 1 กันยำยน ค.ศ. 1993 และปรับปรุงแก้ไขครั้งล่ำสุดในวันที่ 8 กรกฎำคม ค.ศ. 2000 และบังคับ
ใช้ในวันที่1 กันยำยน ค.ศ. 2000
(7) ข้อกำหนดเกี่ยวกับศุลกำกรว่ำด้วยกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำของประเทศ
สำธำรณรัฐประชำชนจีน（中华人民共和国知识产权海关保护条例）ซึ่งตรำโดยสภำผู้แทน
ประชำชนแห่งชำติ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม ค.ศ. 1995 และปรับปรุงแก้ไขครั้งล่ำสุดในวันที่
24 มีนำคม ค.ศ. 2010
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(8) กฎหมำยอำญำของประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน （中华人民共和国刑法
）ซึ่งตรำโดยสภำผู้แทนประชำชนแห่งชำติ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม ค.ศ. 1997 และปรับปรุง
แก้ไขครั้งล่ำสุดและบังคับใช้ในวันที่ 4 พฤศจิกำยน ค.ศ. 2017
(9) สนธิสัญญำที่เกี่ยวกับกับทรัพย์สินทำงปัญญำที่ประเทศสำธำรณรัฐ ประชำชนจีนเป็น
ภำคีด้วย
(9.1) สนธิสัญญำกรุงปำรีส（巴黎公约）(Paris Convention)
(9.2) ข้อตกลงกรุงแมดดริดที่เกี่ยวกับกำรจดทะเบียนเครื่องหมำยระหว่ำงประเทศ（
商标国际注册马德里协定） (The Madrid Agreement Concerning The International
Registration of Marks)
(9.3) สนธิสัญญำกรุงเบอร์นเพื่อกำรคุ้มครองงำนด้ำนวรรณกรรมและศิลปกรรม （
保护文学艺术作品伯尔尼公约） (The Berne Conventional for the Protection of
literary and Artistic Works)
(9.4) สนธิ สั ญ ญำลิ ข สิ ท ธิ์ โ ลก （世界版权公约） (The Universal Copyright
Convention
(9.5) สนธิ สั ญ ญำควำมร่ ว มมื อ ด้ ำ นสิ ท ธิ บั ต ร （专利合作条约）(The Patent
Corporation Treaty)
(9.6) ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับองค์กรกำรค้ำโลก (TRIPS Agreement of the WTO)
4.5.2 การขอคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมาย
(1) การขอคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
เจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำ หำกประสงค์ที่จะได้รับควำมคุ้มครองเครื่องหมำยกำรค้ำใน
ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีนจะต้องมอบหมำยให้สำนักงำนตัวแทนที่มีสิทธิในกำรจดเครื่องหมำย
กำรค้ำระหว่ำงประเทศของจีนเป็นผู้ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนต่อกรมเครื่องหมำยกำรค้ำของประเทศ
จีนหรือจะอำศัยข้อตกลงกรุงแมดดริดฯ ด้วยกำรยื่นคำร้องขอจดทะเบียนระหว่ำงประเทศต่อแผนก
ระหว่ำงประเทศขององค์กำรทรัพย์สินทำงปัญญำโลกเพื่อขยำยกำรคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมำยกำรค้ำ
ของตนให้ครอบคลุมถึงประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน
(2) การขอคุ้มครองสิทธิบัตร
เจ้ำของหรือผู้คิดค้นสิ่งประดิ ษฐ์ใ หม่ๆ หำกประสงค์ที่จะได้รับควำมคุ้มครองสิ ท ธิ ใ น
สิทธิบัตรในประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีนจะต้องมอบหมำยให้สำนักงำนตัวแทนที่มีสิทธิในกำรจด
สิ ท ธิ บั ต รระหว่ ำ งประเทศของจี น เป็ น ผู้ ยื่ น ค ำร้ อ งขอจดทะเบี ย นต่ อ กรมสิ ท ธิ บั ต รของประเทศ
สำธำรณรัฐประชำชนจีนหรืออำศัยข้อกำหนดของสนธิสั ญญำควำมร่วมมือด้ำนสิทธิบัตรยื่นคำร้อง
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ขอจดสิทธิบัตรต่อประเทศที่กำหนดพร้อมทั้งร้องขอให้มีผลต่อกำรจดสิทธิบัตรในประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีนด้วย
(3) การขอคุ้มครองลิขสิทธิ์
เจ้ำของหรือผู้สร้ำงสรรค์งำนที่มีสัญชำติหรือถิ่นที่อยู่ถำวร หรือสถำนที่ที่มีกำรเผยแพร่
งำนสู่สำธำรณชนครั้งแรกของประเทศที่เป็นสมำชิกของ “สนธิสัญญำกรุงเบอร์นฯ” หรือ “สนธิสัญญำ
ลิ ข สิ ท ธิ์ โ ลก” ย่ อ มได้ รั บ ควำมคุ้ ม ครองลิ ข สิ ท ธิ์ ข องตนในประเทศสำธำรณรั ฐ ประชำชนจี น ตำม
“ข้อกำหนดว่ำด้วยกำรปฏิบัติตำมสนธิสัญญำลิขสิทธิ์ระหว่ำงประเทศ” ของจีน ซึ่งในขณะเดียวกัน
เจ้ำของหรือผู้สร้ำงสรรค์งำนดังกล่ำวจะจดแจ้ง ขึ้นทะเบียนต่ อ “ศูนย์คุ้มครองลิขสิทธิ์ ” ของกรม
ลิขสิทธิ์ของประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีนก็ได้ตำมแต่จะสมัครใจ
4.5.3 การปกป้องคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมาย
(1) กรณีเครื่องหมายการค้าถูกละเมิด
เมื่อเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำถูกละเมิดด้วยกำรปลอมหรือเลียนเครื่องหมำยกำรค้ำของ
ตนโดยไม่ได้รับอนุญำต เจ้ำของเรื่องหมำยกำรค้ำสำมำรถแต่งตั้งให้สำนักผู้แทนที่มีสิทธิอำนำจจด
ทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศของจีนเป็นผู้ทำกำรยื่นคำร้องต่อหน่วยงำนบริหำรกำร
พำณิช ยกรรมและอุต สำหกรรม （工商局）ระดั บ อ ำเภอ （县级）ขึ้ น ไปได้ หรื อ เจ้ ำ ของ
เครื่องหมำยกำรค้ำที่ถูกละเมิดจะยื่นฟ้องเป็นคดีต่อศำลประชำชนชั้นกลำง（中级法院） หรือศำล
ประชำชนชั้นสูง（高级法院）(ขึ้นอยู่กับจำนวนมูลค่ำที่ฟ้องร้อง) ได้โดยตรง
ในกำรยื่นคำร้องต่อฝ่ำยบริ หำรหรือกำรยื่นฟ้องต่ อศำล ผู้ที่มอบอำนำจหรือยื่ น ฟ้ อ ง
จะต้ อ งเป็ น เจ้ ำ ของเครื่ อ งหมำยกำรค้ ำ ที่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นเท่ ำ นั้ น ส่ ว นผู้ รั บ อนุ ญ ำตให้ ใ ช้ สิ ท ธิ ใ น
เครื่องหมำยกำรค้ำตำมสัญญำ ย่อมไม่มีสิทธิยื่นคำร้องหรือยื่นฟ้องในประเด็นข้อพิพำทที่เกี่ยวกับกำร
ปลอมหรือเลียนเครื่องหมำยกำรค้ำแต่อย่ำงใด
ในกรณีที่เกิดกำรละเมิดเครื่องหมำยกำรค้ำขึ้น ในระหว่ำงที่มีกำรยื่นขอจดเครื่องหมำย
กำรค้ำ ผู้ยื่นคำร้องหรือคำฟ้องจะต้องแสดงหลักฐำนกำรรับคำร้องขอจดเครื่องหมำยกำรค้ำมำพร้อม
กับคำร้องขอหรือคำฟ้องด้วย
(2) กรณีสิทธิบัตรถูกละเมิด
เมื่อเจ้ำของสิทธิบัตรถูกบุคคลภำยนอกละเมิดข้อถือสิทธิของสิทธิบัตรที่ตนได้จดทะเบียน
ไว้ ผู้ทรงสิทธิสำมำรถแต่งตั้งให้สำนักงำนตัวแทนที่มีสิทธิอำนำจในกำรจดสิทธิบัตรระหว่ำงประเทศ
ของจีนทำกำรยื่นคำร้องต่อ “หน่วยควบคุมสิทธิบัตร” ของระดับมณฑล（省）หรือเขตปกครอง
ตนเอง（自治区）มหำนคร（直辖市）หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ（特区）ได้ หรือผู้ทรงสิทธิจะ
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ยื่ น ฟ้ อ งเป็ น คดี ต่ อ ศำลประชำชนชั้ น กลำงของระดั บ มณฑล （省）หรื อ เขตปกครองตนเอง
（自治区）มหำนคร（直辖市）หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ（特区）ได้โดยตรง
ในกรณี ที่ ยื่ น ค ำร้ อ งต่ อ หน่ ว ยควบคุ ม สิ ท ธิ บั ต ร หำกคู่ ก รณี ฝ่ ำ ยหนึ่ ง ฝ่ ำ ยใด
ไม่เห็นพ้องด้วยกับคำวินิจฉัยสำมำรถอุทธรณ์ต่อศำลประชำชนได้ ซึ่งหน่วยงำนควบคุมสิทธิบัตรจะตก
เป็นจำเลยในคดีดังกล่ำว
ในกำรฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับละเมิดสิทธิบัตรประเภทกรรมวิธี หำกจำเลยกล่ำวอ้ำงว่ำกำร
กระท ำของตนไม่ เ ป็ น กำรละเมิ ด สิ ท ธิ บั ต รกรรมวิ ธี ข องโจทก์ ภำระกำรพิ สู จ น์ จ ะตกแก่ จ ำเลย
ในกำรยื่นฟ้องคดีเกี่ยวกับกำรละเมิดสิทธิบัตรประเภทแบบผลิตภัณฑ์ หำกผู้ถูกกล่ำวหำได้โต้แย้งว่ำตน
ได้ยื่นคำร้องต่อกรมสิทธิบัตรขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรที่พิพำทแล้ว ในกรณีเช่นนี้ หน่วยงำนควบคุม
สิทธิบัตรหรือศำลจะงดกำรพิจำรณำข้อพิพำทไว้ชั่วครำวจนกว่ำกรมสิทธิบัตรหรือคณะกรรมกำร
อุทธรณ์สิทธิบัตรจะได้มีคำวินิจฉัยจนถึงที่สุดแล้ว คดีพิพำทจึงจะถูกยกขึ้นมำทำกำรพิจำรณำคดีใหม่
กำรยื่นคำร้องหรือคำฟ้องทุกครั้ง ผู้ทรงสิทธิบัตรจะต้องแนบหลักฐำนใบเสร็จรับเงิน
ค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุสิทธิบัตรด้วยทุกครั้ง หนังสือมอบอำนำจหรือหนังสือรับรองฐำนะนิติบุคคล
ข อ ง ผู้ ท ร ง สิ ท ธิ บั ต ร จ ะ ต้ อ ง รั บ ร อง เ อ ก ส ำ ร จ ำ ก ร ำ ช ก ำ ร ( Notary Public) ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง
คำร้องหรือคำฟ้องคดีเกี่ยวกับสิทธิบัตรจะต้องลงชื่อโดยผู้ทรงสิทธิบัตรเท่ำนั้น ผู้รับมอบอำนำจไม่
สำมำรถที่จะลงชื่อในคำร้องหรือคำฟ้องแทนผู้ทรงสิทธิบัตรได้
(3) กรณีลิขสิทธิ์ถูกละเมิด
เมื่อเจ้ำของลิขสิทธิ์ถูกบุคคลภำยนอกละเมิดลิขสิทธิ์กำรทำซ้ำหรือเผยแพร่ลิขสิทธิ์โดย
ไม่ได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของลิขสิทธิ์ เจ้ำของลิขสิทธิ์สำมำรถแต่งตั้งให้ สำนักงำนตัวแทนที่มีสิทธิอำนำจ
ด้ำนลิขสิทธิ์ระหว่ำงประเทศของจีนยื่นคำร้องต่อสำนักงำนลิขสิทธิ์แห่งชำติ เมื่อสำนักงำนลิขสิทธิ์
แห่งชำติได้รับคำร้องจะทำกำรมอบหมำยหรือร่วมกับหน่วยงำนควบคุมลิขสิทธิ์ระดับท้องถิ่น (ตำมแต่
ข้อเท็จจริงและมูลค่ำแห่งกำรละเมิดของข้อพิพำท) ทำกำรวินิจฉัยระงับข้อพิพำทได้
(4) การร้องขอฉุกเฉินและการขอคุ้มครองชั่วคราว
ในกรณีที่มีกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ เมื่อผู้เป็นเจ้ำของสิทธิไ ด้ยื่นคำฟ้องต่อ ศำล
แล้ว หำกเจ้ำของสิทธิประสงค์จะคุ้มครองสิทธิของตนในระหว่ำงดำเนินคดี เจ้ำของสิทธิสำมำรถอำศัย
กฎหมำยแพ่งทั่วไปของสำธำรณรัฐประชำชนจีนยื่นคำร้องขอฉุกเฉินและคำร้องขอคุ้มครองชั่วครำว
ก่อนมีคำพิพำกษำต่อศำลเพื่อขอให้ศำลมีคำสั่งอำยัตหรือยึดทรัพย์ที่ทำเกิดจำกกำรทำละเมิดหรือที่ได้
จำกกำรทำละเมิดเพื่อป้องกันและเยียวยำควำมเสียหำยที่อำจเกิดกับโจทก์ได้ เมื่อศำลมีคำสั่ งเห็นชอบ
ตำมคำร้องขอของโจทก์ศำลจะกำหนดให้โจทก์วำงประกันควำมเสียหำยที่อำจเกิดกับจำเลยได้
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(5) โทษทางอาญา
กำรละเมิ ด สิ ท ธิ บั ต รหรื อ เครื่ อ งหมำยกำรค้ ำ หรื อ ลิ ข สิ ท ธิ์ ที่ มี เ หตุ ฉ กรรจ์ (จ ำนวน
ค่ำเสียหำยที่เกิดจำกกำรละเมิดมีจำนวนสูงหรือกำรละเมิดก่อให้เกิด ควำมเสียหำยแก่ สำธำรณะ)
ถือเป็นควำมผิดทำงอำญำ ผู้เป็นเจ้ำของสิทธิที่ได้รับควำมเสียหำย มีสิทธิร้องทุกข์ต่อสำนักงำนตำรวจ
เพื่อให้ทำกำรสอบสวนดำเนินคดีอำญำตำมกฎหมำยได้
กำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำนั้น หำกทุนทรัพย์ค่ำเสียหำยจำนวนมำก หรือกำรละเมิด
อำจก่อให้เกิดภยันตรำยต่อ ชีวิตหรือสุขพลำนำมัยของประชำชนหรือก่อควำมเสียหำยต่อควำมสงบ
เรียบร้อยต่อประชำชนหรือควำมมั่นคงของชำติ (เหตุฉกรรจ์) ผู้เสียหำยสำมำรถฟ้องเรียกร้องควำม
เสียหำยทำงแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอำญำได้
(6) การยับยั้งการนาเข้าสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
เพื่อยับยัง้ กำรนำเข้ำสินค้ำที่เกิดจำกกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ เจ้ำของสิทธิที่ไ ด้จด
ทะเบียนสิทธิบัตรแล้ว หรือได้จดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำแล้ว หรือได้ขึ้นทะเบียนลิขสิทธิ์ไว้กับ
หน่วยงำนของจีนแล้ว เมื่อ ได้มีกำรนำหลักฐำนกำรจดทะเบียนดัง กล่ำวจดแจ้ง เป็นหลักฐำนไว้กับ
ส ำนัก งำนศุล กำกรแห่ง ชำติแ ล้ว （海关总局） ผู้ เ ป็ น เจ้ ำ ของสิ ท ธิ ส ำมำรถอำศั ย “ข้ อ บั ง คั บ
ศุลกำกรว่ำด้วยกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ” ร้องขอให้ศุลกำกรในท้องที่ที่มีกำรนำเข้ำสินค้ำอัน
เกิดจำกกำรละเมิดสิทธิของตนทำกำรอำยัดหรือยึดสินค้ำดัง กล่ำวไว้ได้ โดยผู้ร้องขอจะต้องวำงเงิน
ประกันที่มีจำนวนเท่ำกับมูลค่ำของสินค้ำที่ร้องขอให้อำยัดหรือยึดต่อศุลกำกรท้องที่นั้นๆ เมื่อศุลกำกร
ได้ทำกำรอำยัดหรือยึดสินค้ำนำเข้ำดังกล่ำวแล้ว คู่กรณีหำกไม่เห็นด้วยกับวิธีกำรอำยัดหรือยึดสินค้ำ
ของศุลกำกรดัง กล่ำวสำมำรถอุ ทธรณ์ต่อหน่วยงำนต้นสัง กัด ของศุ ลกำกรหรือยื่นฟ้องร้องต่ อ ศำล
ประชำชนได้
(7) การยับยั้งการกระทาที่เป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
กำรเลี ย นแบบหรื อ ปลอมชื่ อ สิ น ค้ ำ รู ป แบบลวดลำยหี บ ห่ อ ของสิ น ค้ ำ ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง
แพร่หลำยอันมีลักษณะเป็นกำรประกอบกิจกำรที่เป็นกำรแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมกับเจ้ำของสินค้ ำที่มี
ชื่อเสียงแพร่หลำยนั้น เจ้ำของสินค้ำที่แพร่หลำยแม้นมิได้จดทะเบียนสิทธิบัตรหรือจดเครื่องหมำย
กำรค้ำ หรือขึ้นทะเบียนลิขสิทธิ์ในชื่อสินค้ำหรือรูปแบบลวดลำยหีบห่อของสินค้ำของตนสำมำรถอำศัย
“กฎหมำยต่อต้ำนกำรแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม” ทำกำรยื่นร้องขอต่อหน่วยงำนบริหำรกำรพำณิชยกรรม
และอุตสำหกรรม（工商局） เพื่อทำกำรสอบสวนกำรกระทำดังกล่ำวได้หรือเจ้ำของสินค้ำจะนำคดี
ฟ้องร้องต่อศำลประชำชนก็ได้
กำรที่จะวินิจฉัยว่ำสินค้ำใดเป็น “สินค้ำที่มีชื่อเสียงแพร่หลำย” หรือไม่นั้น หน่วยงำนที่
รับคำร้องและศำลที่รับค ำฟ้องจะพิจ ำรณำโดยอำศัย ข้อเท็จ จริง จำกท้องที่ที่ ถูกกล่ำวอ้ ำงว่ำ มี ก ำร
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แข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นว่ำ สินค้ำดังกล่ำวเป็นสินค้ำที่มีชื่อเสียงแพร่หลำย เป็นที่นิยมของผู้บริโภค
ในท้องถิ่นนั้นหรือไม่เป็นเกณฑ์ในกำรวินิจฉัย ดังนั้นผลประกอบกำร กำรโฆษณำต่ำงๆ จะเป็นหลักฐำน
สำคัญในกำรพิสูจน์ว่ำสินค้ำนั้นเป็น “สินค้ำที่มีชื่อเสียงแพร่หลำย” ได้
4.6 กฎหมายภาษีอากร
กฎหมำยภำษีอำกร หมำยถึง กฎหมำยที่ว่ำด้วยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองค์กรจัดเก็บภำษีของรัฐ
กั บ บุ ค คลที่ มี ภ ำระภำษี ที่ บั ญ ญั ติ ขึ้ น โดยอ ำนำจของรั ฐ หรื อ หน่ ว ยงำนของรั ฐ ที ไ ด้ รั บ มอบหมำย
ที่บัญ ญัติโดยสภำผู้แทนประชำชนแห่งชำติหรือสำนักนำยกรัฐมนตรีหรือหน่วยงำนของรัฐทีไ ด้ รั บ
มอบหมำย
นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993 เป็นต้นมำ กฎหมำยภำษีอำกรของประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีนได้
จัดหมวดหมู่ประเภทภำษีไว้เป็นระบบซึ่งมีทั้งหมด 5 หมวด ประกอบด้วยภำษี 25 ประเภท
ลักษณะของกฎหมำยภำษีอำกร สำมำรถแบ่งตำมประเภทกำรบัญญัติกฎหมำยได้ดังนี้
1) กฎหมำยภำษีอำกรที่บัญญัติโดยสภำผู้แทนประชำชนแห่งชำติ ได้แก่
(1.1) กฎหมำยภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ
(1.2) กฎหมำยภำษีเงินได้ของกิจกำรที่ลงทุนโดยชำวต่ำงชำติ (วิสำหกิจร่วมทุน วิสำหกิจ
ร่วมประกอบกำร วิสำหกิจทุนต่ำงชำติ) หรือกิจกำรของบริษัทต่ำงชำติที่มีรำยได้ในประเทศจีน
(1.3) กฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรกำรจัดเก็บภำษี
2) กฎหมำยภำษีอำกรที่ออกโดยฝ่ำยบริหำร (สำนักนำยกรัฐมนตรีและกระทรวงภำยใต้สังกัด)
หรือที่เรียกว่ำกฎระเบียบบริหำร ได้แก่
(2.1) กฎระเบียบบริหำรว่ำด้วยภำษีมูลค่ำเพิ่ม
(2.2) กฎระเบียบบริหำรว่ำด้วยภำษีบริโภค (ภำษีสรรพสำมิต)
(2.3) กฎระเบียบบริหำรว่ำด้วยภำษีธุรกิจ
(2.4) กฎระเบียบบริหำรว่ำด้วยภำษีเงินได้ธุรกิจของนิติบุคคล
4.6.1 หมวดภาษีหมุนเวียน
ภำษีหมุนเวียน หมำยถึง ภำษีที่เก็บจำกยอดจำนวนหมุนเวียนของกำรขำยสินค้ำหรือกำร
ให้บริกำร ซึ่งได้แก่ ยอดรำยรับจำกกำรขำยสินค้ำหรือกำรให้บริกำรลักษณะเฉพำะ เป็นภำระภำษีที่
เกิดขึ้นเมื่อมีกำรเปลี่ยนมือของสินค้ำหรือมีกำรให้บ ริกำร และจะเก็บภำษีต่อเมื่อได้มีกำรขำยสินค้ำ
หรือให้บริกำรแล้ว กำรคำนวณภำษี คำนวณจำกมำจรฐำนของรำคำสินค้ำหรือค่ำบริกำร ค่ำภำษี
ถือเป็นส่วนหนึ่งของรำคำสินค้ำหรือค่ำบริกำร ซึ่งหมวดภำษีหมุนเวียน แบ่งออกเป็น 9 ประเภท ดังนี้
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(1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม หมำยถึง ภำษีที่เก็บจำกยอดจำนวนมูลค่ำที่เพิ่มขึ้นจำกต้นทุนเนื่องจำก
กำรขำยสินค้ำหรือกำรให้บริกำร
1) ผู้มีหน้ำที่ต้องชำระภำษี
(1.1) บุคคลประกอบกิจกำรเกี่ยวกับกำรขำยสินค้ำ กำรรับจ้ำงทำของ กำรรับจ้ำง
แรงงำนหรือผู้นำเข้ำสินค้ำ ที่กิจกำรนั้นได้เกิดขึ้นในประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน
(1.2) บุคคลหรือผู้ประกอบกำรต่ำงประเทศที่มีกิจกำรเกี่ยวกับกำรขำยสินค้ำ กำร
รับจ้ำงทำของ กำรรับจ้ำงแรงงำนหรือกำรนำเข้ำสินค้ำในประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน แต่ยังมิได้
จัดตั้งองค์กรธุรกิจ (สำขำ) ในประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน ให้ตัวแทนผู้ประกอบกำรนั้นเป็นผู้มี
หน้ำที่หักภำษี ณ ที่จ่ำย หำกไม่มีตัวแทนให้ผู้ซื้อหรือผู้ว่ำจ้ำงมีหน้ำที่หักภำษี ณ ที่จ่ำยก่อนชำระหนี้
2) จำนวนรำยรับที่ต้องชำระภำษี ได้แก่ ยอดจำนวนมูลค่ำเพิ่มที่เกิดจำกกำรผลิต
กำรขำยส่ง กำรขำยปลีกหรือกำรนำเข้ำของผู้ประกอบกำร
3) อัตรำภำษีของภำษีมูลค่ำเพิ่มมี 3 อัตรำด้วยกัน คือ
(3.1) สินค้ำส่งออก อัตรำภำษีเท่ำกับร้อยละ 0 (เว้นแต่สินค้ำที่สำนักนำยกจะได้
ประกำศเรียกเก็บในอัตรำอื่น)
(3.2) กำรจำหน่ำยสินค้ำหรือกำรนำเข้ำสินค้ำบำงชนิด (สินค้ำเกษตร 19 จำพวก)
อัตรำภำษีเท่ำกับร้อยละ 13
(3.3) กำรให้บริกำรและกำรจ ำหน่ ำ ยสิน ค้ำ (นอกเหนือจำกสิ นค้ ำ เกษตร 19
จำพวก) อัตรำภำษีเท่ำกับร้อยละ 17
นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 กรกฎำคม ค.ศ. 2017 เป็ น ต้ น มำ จี น ได้ ป รั บ ปรุ ง อั ต รำ
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม และยกเลิกอัตรำภำษีมูลค่ำเพิ่มเท่ำกับร้อยละ 13
4) กำหนดเวลำชำระภำษี
(4.1) กรณี ก ำรค้ ำ กำรบริ ก ำรตำมปกติ หน่ ว ยงำนที่ รั บ ผิ ด ชอบกั บ ผู้ เ สี ย ภำษี
สำมำรถตกลงกำหนดระยะเวลำกำรชำระภำษีได้
(4.2) กรณีไม่อำจชำระภำษีตำมวันเวลำที่กำหนดได้ ให้ชำระภำษีเป็นรำยครั้งตำม
ธุรกรรมที่เกิดขึ้น
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(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มของที่ดิน (อสังหาริมทรัพย์)
ภำษีมูลค่ำเพิ่มของที่ดิน (อสังหำริมทรัพย์) หมำยถึง ภำษีที่เรียกเก็บจำกยอดจำนวนมูล
ค่ำที่เพิ่มขึ้น เนื่องจำกกำรโอนสิทธิในกำรใช้ที่ดินพร้อมกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้ำงบนที่ดิน รวมทั้งส่วน
ควบของอสังหำริมทรัพย์ดังกล่ำว ให้คำนวณภำษีในอัตรำก้ำวหน้ำของยอดมูลค่ำที่เพิ่มขึ้น
1) ผู้มีหน้ำที่ต้องชำระภำษี
บุคคลที่ทำกำรโอนสิทธิในสิทธิกำรใช้ที่ดิน กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้ำงและส่วนควบ
ของอสังหำริมทรัพย์ (ไม่รวมถึงกำรโอนโดยทำงมรดกหรือกำรโอนให้โดยสเน่หำ) มีหน้ำที่ต้องชำระ
ภำษี
2) จำนวนรำยรับที่ต้องชำระภำษี
ยอดจำนวนรำยรับจำกกำรโอนสิทธิหักด้วยจำนวนต้นทุนที่กฎหมำยอนุญำตให้นำมำ
หักได้เป็นจำนวนที่ต้องชำระภำษี จำนวนต้นทุนที่กฎหมำยอนุญำตให้นำมำหักได้นั้น ได้แก่
(2.1) ยอดชำระเงินที่ต้องชำระไปเพื่อให้ได้มำซึ่งสิทธิในกำรใช้ที่ดินแปลงนั้น
(2.2) ต้นทุนที่เกิดจำกกำรพัฒนำที่ดินดังกล่ำว รวมทั้งต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยที่ต้อง
ใช้ในกำรก่อสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำงพร้อมส่วนควบบนที่ดินดังกล่ำว
(2.3) รำคำประเมินหลังกำรหักค่ำเสื่อมสำหรับสิ่งปลูกสร้ำงเก่ำ
(2.4) ภำษีหรือค่ำธรรมเนีย มที่เกิ ด ขึ้นเนื่ องจำกกำรรั บโอนสิ ทธิ ในที่ดิน แปลง
ดังกล่ำวมำ
3) อัตรำภำษี ให้คำนวณอัตรำก้ำวหน้ำ 4 ระดับด้วยกัน กล่ำวคือ
(3.1) ยอดมูลค่ำเพิ่มที่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนต้นทุน (ที่กฎหมำยอนุญำตให้
นำมำหักได้) ต้องเสียภำษีร้อยละ 30
(3.2) ยอดมูลค่ำส่วนที่เกินกว่ำร้อยละ 50 แต่ไ ม่เกินร้อยละ 100 ของจำนวน
ต้นทุน (ที่กฎหมำยอนุญำตให้นำมำหักได้) ต้องเสียภำษีร้อยละ 40
(3.3) ยอดมูลค่ำส่วนที่เกินกว่ำร้อยละ 100 แต่ไม่เกินร้อยละ 200 ของจำนวน
ต้นทุน (ที่กฎหมำยอนุญำตให้นำมำหักได้) ต้องเสียภำษีร้อยละ 50
(3.4) ยอดมู ล ค่ ำ ส่ ว นที่ เ กิ น กว่ ำ ร้ อ ยละ 200 ของจ ำนวนต้ น ทุ น (ที่ ก ฎหมำย
อนุญำตให้นำมำหักได้) ต้องเสียภำษีร้อยละ 60
4) กำหนดเวลำชำระภำษี
เมื่อมีกำรโอนสิทธิในสิทธิกำรใช้ที่ดิน กรรมสิ ทธิ์ในสิ่ง ปลูกสร้ำงและส่วนควบของ
อสังหำริมทรัพย์ทุกครั้งจะต้องชำระภำษีดังกล่ำว
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(3) ภาษีบริโภค (สรรพสามิต)
ภำษีสรรพสำมิต หมำยถึง ภำษีที่เรียกเก็บจำกกิจกำรกำรผลิตหรือกำรรับจ้ำงทำของ
หรือกำรนำเข้ำซึ่งสินค้ำฟุ่มเฟือยบำงชนิด ซึ่งกำรกำหนดอัตรำภำษีและจำนวนที่ต้องชำระภำษีแต่ละชนิด
แตกต่ำงกัน
ภำษีสรรพสำมิตมีลักษณะกำรเรียกเก็บเฉพำะ ดังนี้
1) เรียกเก็บเฉพำะสินค้ำบริโภคที่ฟุ่มเฟือย เช่น เหล้ำ บุหรี่ เครื่องสำอำง รถยนต์นั่งส่วน
บุคคล รวมทั้งสิ้น 11 ประเภท
2) อัตรำภำษีกำหนดตำมมำตรฐำนกำไรของสินค้ำแต่ละประเภทและขึ้นอยู่กับนโยบำย
ของรัฐในกำรคุ้มครองกำรผลิตภำยในประเภท
3) ผู้ผลิตหรือผู้รับจ้ำงทำของหรือผู้นำเข้ำเท่ำนั้นที่ต้องรับภำระภำษี ซึ่งเป็นกำรชำระ
ครั้งเดียวในกระบวนกำรเปลี่ ยนมื อของสินค้ ำ ผู้ขำยส่ง หรื อขำยปลีกไม่มี ภ ำระที่
จะต้องชำระภำษีสรรพสำมิตอีก
1) ผู้มีหน้ำที่ต้องชำระภำษี
(1.1) ผู้ประกอบกำรภำยในประเทศที่มีกิจกำรเกี่ยวกับกำรผลิตหรือรับจ้ำงทำของ
หรือนำเข้ำสินค้ำที่กฎหมำยกำหนด
(1.2) กิจกำรลงทุนของชำวต่ำงชำติหรือกิจกำรของต่ำงประเทศที่ทำกำรผลิตหรือ
รับจ้ำงทำของหรือนำเข้ำสินค้ำที่กฎหมำยกำหนดในประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน
ผู้ประกอบกำรดังกล่ำวข้ำงต้น มีหน้ำที่ต้องชำระภำษีสรรพสำมิตตำมข้อกำหนด
ว่ำด้วยกำรเรียกเก็บภำษีสรรพสำมิต
2) สินค้ำที่ต้องรับภำระภำษีบริโภค
สิ น ค้ ำ ที่ ต้ อ งรั บ ภำระภำษี บ ริ โ ภค ได้ แ ก่ สิ น ค้ ำ 11 จ ำพวก ดั ง นี้ บุห รี ่ เหล้ำ
เครื่องสำอำง เครื่องประทินผิว เครื่องประดับอัญ มณี ประทัด แก๊ซโซลีน น้ำมันดีเซล ยำงรถยนต์
รถมอเตอร์ไซต์ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
3) อัตรำภำษี อัตรำภำษีของสินค้ำ 11 จำพวกดัง กล่ำว จะคำนวณจำกรำคำของ
สินค้ำหรือปริมำณ หรือขนำดของสินค้ำในอัตรำภำษีที่แตกต่ำงกัน
(3.1) สินค้ำจำพวกที่กำหนดให้คำนวณภำษีจำกรำคำสินค้ำ ให้คิดจำกยอดรำคำ
จำหน่ำยคูณด้วยอัตรำภำษี
(3.2) สินค้ำจำพวกที่กำหนดให้คำนวณจำกปริมำณหรือขนำด ให้คิดจำกจำนวนที่
จำหน่ำยคูณด้วยอัตรำภำษีต่อหน่วย
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4) กำหนดเวลำชำระภำษี
(4.1) ผู้ที่ทำกำรผลิตมีหน้ำที่ชำระภำษีเมื่อจำหน่ำยสินค้ำ
(4.2) ผู้รับจ้ำงทำของมีหน้ำที่ชำระภำษีเมื่อส่งมอบของ
(4.3) ผู้นำเข้ำสินค้ำมีหน้ำที่ชำระภำษีเมื่อผ่ำนด่ำนศุลกำกร
5) กำรงดเว้นหรือลดหย่อนภำษี
ผู้มีหน้ำที่ต้องรับภำระภำษีสรรพสำมิต หำกเป็นกำรผลิตหรือรับจ้ำงทำของเพื่อกำร
ส่งออก จะได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องชำระภำษีสรรพสำมิต
(4) ภาษีธุรกิจ
สำนักนำยกรัฐมนตรีของประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีนได้ออกกฎระเบียบบริหำรให้
ทดลองเปลี่ยนระบบกำรจัดเก็บภำษีธุรกิ จเป็นภำษีมู ลค่ ำเพิ่ม โดยเริ่มทดลองครั้ง แรกเมื่อวันที่ 1
มกรำคม ค.ศ. 2012 ให้มีผลบังคับใช้ครั้ง แรกเฉพำะที่ มหำนครเซี่ ยงไฮ้ และจำกัดเฉพำะธุ ร กิ จ ที่
เกี่ยวกับกำรขนส่งและธุรกิจบริกำรสมัยใหม่ ต่อมำในวันที่ 1 สิงหำคม ค.ศ. 2012 ขยำยกำรบังคั บใช้
ออกไปยัง 8 มณฑล (มหำนคร) ในวันที่ 1 สิงหำคม ค.ศ. 2013 ให้ทดลองใช้ระบบเก็บภำษีมูลค่ำเพิ่มแทน
ภำษีธุรกิจทั่วประเทศและให้รวมถึงธุรกิจกำรทำงด้ำนสื่อสำรด้วย ในวันที่ 1 มกรำคม ค.ศ. 2014
ได้เพิ่มขยำยขอบเขตกำรจัดเก็บภำษีมูลค่ำเพิ่มแทนภำษีธุรกิจให้ครอบคลุมถึงกำรขนส่งทำงรำงและ
กำรบริกำรทำงด้ำนไปรษณีย์ ครั้งล่ำสุดสำนักนำยกรัฐมนตรีได้มีมติให้ใช้ระบบจัดเก็บภำษีมูลค่ำเพิ่ม
แทนภำษีธุรกิจทั่วประเทศ และนับแต่วันที่ 1 พฤษภำคม ค.ศ. 2016 เป็นต้นไปให้ทดลองใช้ระบบกำร
จัดเก็บภำษีมูลค่ำเพิ่มแทนภำษีธุรกิจและให้ครอบคลุมธุรกิจประเภทกำรก่อสร้ำง อสังหำริมทรัพย์
กำรเงินและกำรบริกำรที่เกี่ยวกับชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชน นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกำรจัดเก็บ
ภำษีธุรกิจจะค่อยๆ ลดน้อยลงและจะเปลี่ยนเป็นกำรจัดเก็บภำษี มูลค่ำเพิ่มขึ้นมำแทนที่เรื่อยๆ ซึ่งใน
ที่ สุ ด กำรจั ด เก็ บ ภำษี มู ล ค่ ำ เพิ่ ม จะเข้ ำ มำแทนที่ ก ำรจั ด เก็ บ ภำษี ธุ ร กิ จ อย่ ำ งทั่ ว ถึ ง และอย่ ำ งถำวร
ในอนำคต
4.6.2 หมวดภาษีเงินได้
ภำษีเงินได้ หมำยถึง ภำษีที่เรียกเก็บจำกยอดรำยรับสุทธิของบุคคลหรือยอดผลกำไรจำก
กำรประกอบกำร ใช้ระบบอัตรำภำษีก้ำวหน้ำและอัตรำภำษีคงที่ โดยคิดภำษีจำกยอดรำยรับทั้งปี
แต่แบ่งชำระเป็นงวดได้ ภำษีเงินได้ แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ
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(1) ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภำษีเงินได้นิติบุคคล หมำยถึง ภำษีที่เรียกเก็บจำกผู้ประกอบกำรที่มีเงินได้จำกกำรผลิต
หรือกำรประกอบกิจกำรหรือ เงินได้ อื่นๆ ที่ได้จำกกำรผลิต หรือ กำรประกอบกำรภำยในประเทศ
สำธำรณรัฐประชำชนจีน
เมื่อประเทศจีน ปฏิ รูป และเปิ ดเสรี ในปี ค.ศ. 1980 จีนต้องกำรส่ง เสริ ม ให้นั ก ลงทุ น
ต่ำงชำติเข้ำลงทุนในประเทศจีน จึงกำหนดสิทธิพิเศษในกำรลดหย่อนภำษีเงินได้ประกอบกำรให้แก่นัก
ลงทุ น ต่ ำ งชำติ ที่ ป ระกอบกำรในพื้นที่ ที่ ส่ ง เสริ ม (เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ นิ ค มพั ฒ นำเศรษฐกิ จ และ
เทคโนโลยี นิคมเทคโนโลยีขึ้นสูงแห่งใหม่ (New Hi-tech) เมืองเอกของมณฑลตำมชำยฝั่ง ฯลฯ)
หรือลงทุนในภำคธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมสำหรับผู้ประกอบกำรทั้ง
ชำวจีนและชำวต่ำงประเทศ สภำประชำชนแห่ง ชำติจึง ได้ตรำกฎหมำยว่ำด้วยภำษีเงินได้ นิติบุคคล
ของประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน（中华人民共和国企业所得税法）ซึ่ง ประกำศเมื่อวันที่
16 มีนำคม ค.ศ. 2007 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกรำคม ค.ศ. 2008
1) สำระส ำคั ญ ของกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยภำษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลของประเทศสำธำรณรั ฐ
ประชำชนจีน
• อัตรำภำษีเงินได้ทั้งวิสำหกิจทุนจีนและวิสำหกิจทุนต่ำงชำติอยู่ในอัตรำเดียวกัน
• กำรให้สิทธิประโยชน์ด้ำนภำษีสำหรับวิสำหกิจทุนจีนและวิสำหกิจทุนต่ำงชำติจะ

อยู่บนหลักกำรเดียวกันคือ “ส่งเสริมภำคธุรกิจเป็นหลัก ” และ “ส่งเสริมกำร
ลงทุนในพื้นที่เป็นส่วนเสริม”
• อัตรำภำษีใหม่จะต่ำกว่ำอัตรำภำษีเก่ำที่เคยบังคับเรียกเก็บอยู่เดิม
• มำตรฐำนและวิธีกำรคำนวณก่อนเสียภำษีใช้มำตรฐำนเดียวกัน
2) สิทธิประโยชน์เฉพำะจำกระบบภำษีเงินได้นิติบุคคลแบบใหม่
• วิสำหกิจที่มีขนำดเล็กเสียภำษีเงินได้ในอัตรำร้อยละ 20 (ม.28)
• วิสำหกิจที่ประกอบกิจกำรเกี่ยวกั บเทคโนโลยีระดับสูง ที่อยู่ในรำยกำรที่รั ฐ บำล

ส่งเสริม เสียภำษีในอัตรำร้อยละ 15 (ม.28)
• วิสำหกิจที่ลงทุนในกิจกำรที่รัฐส่งเสริมหรือสนับสนุน สำมำรถนำจำนวนเงินตำม
อัตรำส่วนที่กฎหมำยกำหนดของเงินลงทุนทั้งหมดมำหักเป็นค่ำลดหย่อนได้ก่อน
เสียภำษี (ม.31)
• วิสำหกิจที่มีทรัพย์สินที่ได้จำกกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำมำรถหักค่ำเสื่อมได้ใน
ระยะเวลำที่สั้นขึ้น (ตำมที่กฎระเบียบบริหำรได้กำหนด) (ม.32)
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• วิสำหกิจที่ผลิตผลิตภัณฑ์ตำมที่กำหนดไว้ในรำยกำร “ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมตำม

นโยบำยของรัฐ” จะได้รับสิทธิลดหย่อนเมื่อมีกำรคำนวณเงินได้เสียภำษี (ม.33)
• วิสำหกิจที่ลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์เกี่ยวกับกำรรักษำสิ่งแวดล้อม กำรประหยัด
พลังงำนและกำรผลิตที่เกี่ยวกับควำมปลอดภัย สำมำรถนำเงินทุนบำงส่วนมำ
หักจำกรำยได้ก่อนคำนวณเสียภำษีได้ (ม.34)
สิทธิประโยชน์ด้ำนภำษีตำมที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น สำนักนำยกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ออก
กฎระเบียบบริหำรกำหนดหลักเกณฑ์ อัตรำและวิธีปฏิบัติให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำยต่อไป
(ม.35)
3) ผู้มีหน้ำที่ต้องชำระภำษี
ผู้มีหน้ำที่ต้องเสียภำษีกฎหมำยภำษีเงินได้นิติบุคคลฉบับใหม่ได้ยกเลิกกำรเก็บภำษีเงินได้
นิติบุคคลที่มีบุคคลหรือคณะบุคคลเป็นเจ้ำของตำมที่กฎหมำยเดิมได้กำหนดไว้ ทั้ง นี้ เพื่อไม่ให้เกิด
สภำพกำรเก็บภำษีเงินได้ซ้ำซ้อน กฎหมำยภำษีเงินได้นิติบุคคลฉบับใหม่ บัญญัติให้วิสำหกิจที่มีสภำพ
เป็นนิติบุคคลเท่ำนั้นมีหน้ำที่ต้องชำระภำษีเงินได้นิติบุคคล
นิติบุคคลที่มีภำระหน้ำที่ต้องชำระภำษีเงินได้นิติบุคคล ได้แก่
• นิติบุคคลที่จดจัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยจีน
• นิติบุคคลที่มิได้จดทะเบียนในประเทศสำธำรณรัฐปะชำชนจีน แต่มีองค์กรหลัก

ควบคุมกำรบริหำรกิจกำรในประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน
4) จำนวนรำยรับที่ต้องชำระภำษี
• นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศจีนให้นำรำยได้ทั้งหมด (รำยได้จำกในและนอก

ประเทศจีน) มำคำนวณเสียภำษี
• นิติบุคคลที่ มิได้จดทะเบียนในประเทศจีน ที่มีรำยรับในประเทศจีน ซึ่งต้องเสีย
ภำษีในจีน เนื่องจำกมีองค์กรหลักควบคุมกำรบริหำรกิจกำรอยู่ในประเทศจีน
ให้นำเงินได้ที่ได้ภำยในประเทศจีนเท่ำนั้นมำคำนวณเสียภำษี
5) กำรคำนวณรำยได้เพื่อชำระภำษี
รำยได้ทั้งปีหลังจำกหักด้วยรำยได้ที่กฎหมำยกำหนดให้ยกงดเว้นกำรเรียกเก็บภำษี (ม.26
และม.27) รำยได้ที่กฎหมำยกำหนดให้หักเป็นค่ำใช้จ่ำยได้ (ม.30) และจำนวนชดเชยขำดทุน ในปีที่
ผ่ำนมำตำมที่กฎหมำยกำหนด ถือเป็นยอดจำนวนเงินรำยได้ที่ต้องนำมำคำนวณจำนวนภำษีเงินได้
นิติบุคคลที่ต้องชำระ
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6) กฎหมำยภำษีเงินได้นิติบุคคลกับสนธิสัญญำที่จีนได้ทำไว้กับต่ำงประเทศ
กฎหมำยภำษีเงินได้นิติบุคคลที่จีนประกำศบังคับใช้นี้ หำกมีข้อควำมใดขัดหรือแย้งกับ
สนธิสัญญำที่รัฐบำลจีนได้ทำไว้กับนำนำประเทศอันเกี่ยวกับภำษี ให้ยึดถือและยังคงบังคับใช้ข้อควำม
ที่ปรำกฏในสนธิสัญญำที่จีนได้ทำไว้ทุกประกำร
7) สิทธิพิเศษด้ำนภำษีอำกรสำหรับกำรลงทุนในเขตส่งเสริมต่ำงๆ
เมื่ อ กฎหมำยว่ำ ด้ ว ยภำษีเ งินได้นิ ติ บุค คลฉบั บ ใหม่เ ริ่ มบั ง คั บ ใช้ ใ น วั น ที่ 1 มกรำคม
ค.ศ. 2008 แล้ว นักลงทุนที่ลงทุนโครงกำรในเขตหรือนิคมที่กฎหมำยกำหนดให้เป็นพื้นที่ส่งเสริม เช่น
เขตพั ฒ นำเศรษฐกิ จ และเทคโนโลยี (Economic and Technological Development Zones
(ETDZs)) เขตพั ฒ นำอุ ต สำหกรรมเทคโนโลยี ชั้ น สู ง (Hi-Tech Industrial Development Zones
(HIDZs)) เขตสิ น ค้ ำ ทั ณ ฑ์ บ น (Boned Area) เขตแปรรู ป เพื่ อ กำรส่ ง ออก (Export Processing
Zones) ให้วิสำหกิจนั้นยังคงได้รับสิทธิพิเศษด้ำนภำษีตำมที่รัฐได้มีนโยบำยส่งเสริมไว้เดิม เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลำลดหย่อนภำษีแล้วให้เสียภำษีตำมกฎหมำยใหม่ต่อไป ซึ่งรำยละเอียด สำนักนำยกรัฐมนตรี
จะได้ประกำศเป็นหลักเกณฑ์เพื่อให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำยต่อไป
(2) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ หมำยถึง ภำษีที่เรียกเก็บจำกบุคคลซึ่งมีถิ่นที่อยู่และมีเงินได้ใน
ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน รวมทั้งบุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน แต่มี
แหล่งเงินได้ในประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน
1) ผู้มีหน้ำที่ชำระภำษี
• ผู้มีถิ่นที่อยู่ภำยในประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน ไม่ว่ำจะเป็นชำวจีนหรือ

ชำวต่ ำ งชำติ เมื่ อ มี เ งิ น ได้ ห รื อ แหล่ ง เงิ น ได้ ภ ำยในประเทศสำธำรณรั ฐ
ประชำชนจีนตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยกำหนด มีหน้ำที่ต้องชำระภำษีเงินได้
บุคคล
• สำหรับผู้ที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีนครบ 1 ปี มีหน้ำที่
ต้องเสียภำษีจำกเงินได้ที่ไ ด้จำกภำยในและภำยนอกประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน
• สำหรับผู้ที่มีถิ่น พำนักอยู่ในประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีนไม่ครบ 1 ปี มี
หน้ ำ ที่ ต้ อ งเสี ย ภำษี เ ฉพำะเงิ น ได้ ที่ มี แ หล่ ง เงิ น ได้ ใ นประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีนเท่ำนั้น
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บุคคลธรรมดำที่มีเงินได้ในประเทศจีนจะต้องเสียภำษีตำมกฎหมำย ภำษีเงินได้บุคคล
ธรรมดำตำมกฎหมำยว่ำด้วยภำษีเงินได้บุคคลของสำธำรณรัฐประชำชนจีน (中华人民共和国个
人所得税法)ซึ่งประกำศใช้เมื่อวันที่ 10 กันยำยน ค.ศ. 1980 ได้ปรับปรุงครั้งล่ำสุดและมีผลบังคับ
ใช้เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน ค.ศ. 2011
ร่ำงกำรตัดสินใจของกำรประชุมสภำผู้แทนประชำชนแห่งชำติจีนเกี่ยวกับกำรปรับแก้
กฎหมำยภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำได้ส่งไปยังกำรประชุมสภำผู้แทนประชำชนแห่งชำติจีนชุดที่ 13 ครั้ง
ที่ 5 (The 5th session of the 13th National People's Congress) เพื่อพิจำรณำในวันที่ 27 ตำม
กำรตัดสินใจของร่ำงมำตรฐำน กำรลดต้นทุนขั้นพื้นฐำนจะกำหนดเป็น 60,000 หยวนต่อปี กล่ำวคือ
5,000 หยวนต่อเดือน และอัตรำภำษีร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 45 จะไม่เปลี่ยนแปลง
2) ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำแบ่งเป็น 2 ประเภท
2.1) ภำษีเงินได้บุคคลกรณีรำยได้จำกเงินเดือนและค่ำแรง มีจำนวนเงินได้และ
อัตรำภำษีดังนี้
•
•
•
•
•
•
•

ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ระดับที่ 5
ระดับที่ 6
ระดับที่ 7

รำยได้ไม่เกิน 1,500 หยวน/ เดือน
รำยได้ส่วนที่เกิน 1,500 - 4,500 หยวน/ เดือน
รำยได้ส่วนที่เกิน 4,500 - 9,000 หยวน/ เดือน
รำยได้ส่วนที่เกิน 9,000 - 35,000 หยวน/ เดือน
รำยได้ส่วนที่เกิน 35,000 - 55,000 หยวน/ เดือน
รำยได้ส่วนที่เกิน 55,000 - 80,000 หยวน/ เดือน
รำยได้ส่วนที่เกิน 80,000 หยวนขึ้นไป/ เดือน

อัตรำภำษีร้อยละ 3
อัตรำภำษีร้อยละ 10
อัตรำภำษีร้อยละ 20
อัตรำภำษีร้อยละ 25
อัตรำภำษีร้อยละ 30
อัตรำภำษีร้อยละ 35
อัตรำภำษีร้อยละ 45

2.2) ภำษีเงินได้บุคคลกรณีร้ำนค้ำเอกชนที่มีรำยได้จำกกำรผลิต กำรค้ำ กำรทำ
ธุรกิจจำกกำรเช่ำเหมำกิจกำร มีจำนวนเงินได้และอัตรำภำษี ดังนี้
•
•
•
•
•

ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ระดับที่ 5

รำยได้ไม่เกิน 15,000 หยวน/ ปี
รำยได้ส่วนที่เกิน 15,000-30,000 หยวน/ ปี
รำยได้ส่วนที่เกิน 30,000-60,000 หยวน/ ปี
รำยได้ส่วนที่เกิน 60,000-100,000 หยวน/ ปี
รำยได้ส่วนที่เกิน 100,000-55,000 หยวน/ ปีขึ้นไป
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4.6.3 หมวดภาษีทรัพย์สิน
ภำษี ท รั พ ย์ สิ น หมำยถึ ง ภำษี ที่ เ รี ย กเก็ บ จำกเจ้ ำ ของทรั พ ย์ สิ น ที่ ก ำหนดไว้ โ ดย
เฉพำะเจำะจงอันได้แก่ ภำษีโรงเรือน ภำษีกำรใช้ที่ดินในเมือง ซึ่งโดยปกติแล้วรัฐบำลท้องถิ่นจะเป็นผู้
กำหนดและมีหน้ำที่จัดเก็บภำษีดังกล่ำว
(1) ภำษีโรงเรือน หมำยถึง ภำษีที่เรียกเก็บจำกเจ้ำของโรงเรือนที่อยู่ในเขตกำหนด โดย
คำนวณจำกรำคำของโรงเรือนหรือรำยรับจำกกำรนำออกให้เช่ำ
1) กำรคำนวณภำษี มี 2 ลักษณะดังนี้
(1.1) คำนวณจำกยอดรำคำโรงเรือนที่หักด้วย 10-30% (หำกไม่มีรำคำที่ชัดเจน
ให้ใช้รำคำประเมินของทำงกำรตำมสภำพโรงเรือนในท้องที่เดียวกันเป็นเกณฑ์) โดยเสียภำษีในอัตรำ
ร้อยละ 1.2 ชำระปีละครั้ง
(1.2) โรงเรือนที่นำออกให้เช่ำ คำนวณจำกเงินรำยรับที่ได้จำกกำรเช่ำ ชำระอัตรำ
ภำษีในอัตรำร้อยละ 12 ของยอดรำยรับจำกกำรนำออกให้เช่ำ ชำระปีละครั้ง
2) โรงเรือนที่ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภำษี
(2.1) โรงเรือนของหน่วยรำชกำร ชุมชนท้องถิ่นและกองทัพ
(2.2) โรงเรือนที่ใช้เองของหน่วยงำนที่ได้รับงบประมำณจำกกระทรวงกำรคลัง
(2.3) โรงเรือนที่ใช้เองของวัดวำอำรำม สวนสำธำรณะ โบรำณสถำน
(2.4) โรงเรือนที่อยู่อำศัยซึ่งไม่ได้ใช้ประกอบกิจกำรค้ำ
(2.5) โรงเรือนอื่นใดที่กระทรวงกำรคลังประกำศให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภำษี
โรงเรือน
(2) ภำษีกำรใช้ที่ดินในเมือง หมำยถึง ภำษีที่เรียกเก็บจำกองค์กรหรือบุคคลที่ครอบครอง
ใช้ประโยชน์ในที่ดินในเมืองหรือเขตเหมืองแร่ โดยคิดตำมเนื้อที่ของที่ดินที่ครอบครองทำประโยชน์
1) ขอบเขตของกำรเก็บภำษี
กำรครองใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเมือง เขตอำเภอ เขตกิ่งอำเภอและเขตเหมืองแร่
จะต้องเสียภำษีกำรใช้ที่ดินในเมือง สำหรับที่ดินที่อยู่ในระดับต่ำกว่ำกิ่งอำเภอ ผู้ครอบครองไม่อยู่ใน
ข่ำยต้องเสียภำษีกำรใช้ที่ดินในเมือง
2) ผู้มีหน้ำที่ต้องชำระภำษี ได้แก่ บุคคลที่ครอบครองที่ดินตำมที่กฎหมำยก ำหนด
ต้องเสียภำษีกำรใช้ที่ดิน
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3) อัตรำภำษี แบ่งเป็น 4 ระดับ โดยคำนวณเป็นตำรำงเมตร
(3.1) เมืองขนำดใหญ่ ตำรำงเมตรละ 1.5-30 หยวน
(3.2) เมืองขนำดกลำง ตำรำงเมตรละ 1.2-24 หยวน
(3.3) เมืองขนำดเล็ก ตำรำงเมตรละ 0.9-18 หยวน
(3.4) อำเภอ กิ่งอำเภอ เขตทำเหมืองแร่ ตำรำงเมตรละ 0.6-12 หยวน
4.6.4 หมวดภาษีทรัพยากร
ภำษีทรัพยำกร หมำยถึง ภำษีที่เรียกเก็บจำกผู้ประกอบกิจกำรทำเหมืองที่มีรำยรับจำก
ทรัพยำกร
1) ผู้ มี ห น้ ำ ที่ ต้ อ งช ำระภำษี คื อ ผู้ ที่ ป ระกอบกิจ กำรที่ เ กี่ย วกับ กำรท ำเหมื องแร่ตำม
ประเภทที่กฎหมำยกำหนดหรือเกี่ยวกับกำรทำอุตสำหกรรมเกลือ
2) กำรค ำนวณภำษี กล่ ำ วคื อ ภำษี ท รั พ ยำกรค ำนวณจำกยอดผลผลิ ต และวั ต ถุ ดิ บ
เบื้องต้นที่ได้จำกกำรทำเหมือง ได้แก่ น้ำมันปิโตรเลียม แก๊สธรรมชำติ ถ่ำนหิน แร่อโลหะ โลหะและ
เกลือ เป็นต้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงผลผลิตที่ได้มีกำรปรุงแต่งแปรรูปแล้ว
3) อัตรำภำษี
(3.1) น้ำมันปิโตรเลียม ร้อยละ 5-10 ของมูลค่ำจำหน่ำย
(3.2) ก๊ำซธรรมชำติ ร้อยละ 5-10 ของมูลค่ำจำหน่ำย
(3.3) ถ่ำนหิน 0.3-5 หยวนต่อตัน
(3.4) อโลหะ 0.5-20 หยวนต่อตันหรือลูกบำศก์เมตร
(3.5) โลหะดำ 2-30 หยวนต่อตัน
(3.6) โลหะ 0.4-30 หยวนต่อตัน
(3.7) เกลือสภำพแข็ง 10-60 หยวนต่อตัน
(3.8) เกลือสภำพเหลว 2-10 หยวนต่อตัน
4.6.5 หมวดภาษีพฤติกรรม
ภำษีพฤติกรรม หมำยถึง ภำษีที่เรียกเก็บจำกพฤติกรรมบำงประเภทที่กฎหมำยกำหนด
อันได้แก่ ภำษีเฉพำะที่เกี่ยวกับอำกรแสตมป์ ภำษีพำหนะ ภำษีน้ำหนักเรือ ภำษีโรงฆ่ำสัตว์ ภำษีกำร
กลั่นน้ำมัน ภำษีปรับแต่งสำหรับกำรลงทุนในทรัพย์สินบำงประเภท
กำรเก็บภำษีพฤติกรรม ที่เก็บในรูปอำกรแสตมป์ กำหนดเป็นอัตรำดังนี้
(1) สัญญำซื้อขำย คำนวณจำกยอดซื้อขำย อัตรำภำษีร้อยละ 0.03
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(2) สัญญำรับเหมำ คำนวณจำกยอดรับเหมำ อัตรำภำษีร้อยละ 0.05
(3) สัญ ญำก่อ สร้ำ งโครงกำร กำรสำรวจ กำรออกแบบ คำนวณจำกยอดเรีย กเก็บ
อัตรำภำษี ร้อยละ 0.05
(4) สัญญำตกแต่งอำคำร คำนวณจำกยอดรับเหมำ อัตรำภำษีร้อยละ 0.03
(5) สัญญำเช่ำทรัพย์สิน คำนวณจำกค่ำเช่ำ อัตรำภำษีร้อยละ 0.1
(6) สัญญำขนส่งสินค้ำ คำนวณจำกค่ำรถขน อัตรำภำษีร้อยละ 0.05
(7) สัญญำรับฝำก คำนวณจำกค่ำรับฝำก อัตรำภำษีร้อยละ 0.1
(8) สัญญำเงินกู้ คำนวณจำกยอดเงินกู้ อัตรำภำษีร้อยละ 0.005
(9) สัญญำรับประกันภัยทรัพย์สิน คำนวณจำกเบี้ยประกัน อัตรำภำษีร้อยละ 0.1
(10) สัญญำเกี่ยวกับเทคโนโลยี สัญญำให้คำปรึกษำ สัญญำให้บริกำรต่ำงๆ คำนวณจำก
ยอดค่ำตอบแทนในสัญญำ อัตรำภำษีร้อยละ 0.03
(11) สัญญำกำรจำหน่ำ ยจ่ำ ยโอนสิท ธิในทรัพ ย์สิน คำนวณจำกยอดรำคำในสัญ ญำ
อัตรำภำษีร้อยละ 0.05
(12) สมุดบัญชีเกี่ยวกับกำรค้ำหรือกำรผลิต คำนวณจำกต้นทุนที่ระบุในบัญชี อัตรำภำษี
ร้อยละ 0.05
(13) หลักฐำนกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิหรือหนังสือยินยอม อัตรำภำษีฉบับละ 5 หยวน
4.7 กฎหมายแรงงาน
กฎหมำยแรงงำนของประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน （中华人民共和国劳动法）ตรำ
โดยสภำผู้ แ ทนประชำชนแห่ ง ชำติ ประกำศบั ง คั บ ใช้ ค รั้ ง แรกเมื่ อ วั น ที่ 1 มกรำคม ค.ศ. 1995
และกฎหมำยว่ำด้วยสัญญำแรงงำนของประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน（中华人民共和国劳动合同
法）ตรำโดยสภำผู้ แ ทนประชำชนแห่ ง ชำติ ประกำศบั ง คั บ ใช้ ค รั้ ง แรกเมื่ อ วั น ที่ 1 กรกฎำคม
ค.ศ. 2013 ซึ่งกฎหมำยทั้งสองฉบับบัญญัติเกี่ยวกับกำรคุ้มครองแรงงำนและสัญญำแรงงำน ซึ่งเนื้อหำ
ส่วนใหญ่จะเกื้อหนุนซึ่ง กันและกัน เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ใช้แรงงำนและก ำหนดสั ญ ญำ
แรงงำนที่ยุติธรรม มีสำระสำคัญดังนี้
4.7.1 บททั่วไป
(1) เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้แรงงำน และสร้ำงระบบแรงงำนที่เหมำะสมกับ
เศรษฐกิจกำรตลำดแบบสังคมนิยม
(2) สิทธิของผู้ใช้แรงงำน
• มีสิทธิเสมอภำคในกำรทำงำน
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• มีสิทธิที่จะได้รับค่ำตอบแทน วันหยุดพักผ่อน หลักประกันในควำมปลอดภัยและ

สุขภำพพลำนำมัย
• มีสิทธิที่จะได้รับกำรฝึกอบรมพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ
• มีสิทธิที่จะได้รับสวัสดิกำรและกำรประกันชีวิตจำกสังคม
• มีสิทธิที่จะ เสนอกำรระงับข้อพิพำท
• สิทธิอื่นใดตำมที่กฎหมำยกำหนด (ม.3.ว.แรก)
(3) หน้ำที่ของผู้ใช้แรงงำน
• ต้องปฏิบัติหน้ำที่ที่รับมอบหมำยอย่ำงครบถ้วน
• ต้องพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของตนเอง
• ต้องปฏิบัติตำมข้อบังคับว่ำด้วยควำมปลอดภัยและสุขพลำนำมัย
• ต้องเคำรพในกฎระเบียบแรงงำนในศีลธรรมอันดีของกำรปฏิบัติหน้ำที่

(4) หน้ำที่ของนำยจ้ำง
• กำหนดข้อบังคับแรงงำนให้สอดคล้องกับกฎหมำย
• ประกันสิทธิประโยชน์ของลูกจ้ำงและกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่ของลูกจ้ำง

(5) สหภำพแรงงำน
• ลูกจ้ำงมีสิทธิตำมกฎหมำยในกำรเข้ำร่วมเป็นสมำชิกของสหภำพแรงงำน
• สหภำพแรงงำนเป็นผู้แทนและเป็นผู้ดูแลรักษำสิทธิประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมำย

ของลูกจ้ำง
• สหภำพแรงงำนมีอิสระตำมกฎหมำยที่จะกำหนดกิจกรรมของตนเอง
(6) อำนำจเจรจำต่อรองกับนำยจ้ำง
ลูกจ้ำงสำมำรถเข้ำร่วมปรึกษำหำรือกับนำยจ้ำงในเรื่องกำรบริหำรงำนบุคลำกร (อย่ำง
ประชำธิปไตย) หรือกำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของลูกจ้ำง โดยตัวแทนของผู้ใช้แรงงำน เมื่อสหภำพ
แรงงำนมีมติภำยใต้กฎหมำยที่กำหนดไว้ (หมำยเหตุ: กำรกำหนดข้อบังคับร่วมทุนต้องพึงระวังข้อนี้)
(7) องค์กรกำกับ
• กระทรวงบริหำรแรงงำน ภำยใต้สังกัดสำนักนำยกรัฐมนตรี มีอำนำจหน้ำที่กำกับ

ดูแลกิจกรรมแรงงำนทั่วประเทศ
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• กรมบริหำรแรงงำนท้องถิ่นระดับอำเภอขึ้นไป มีอำนำจหน้ำที่ กำกับดูแลกิจกรรม

แรงงำนภำยในขอบเขตของตน
4.7.2 ความเสมอภาคในการทางาน
(1) ลูกจ้ำงจะต้องไม่ถูกแบ่งชั้นวรรณะในกำรทำงำน เพรำะเหตุต่ำงศำสนำ ต่ำงเผ่ำพันธุ์
หรือต่ำงเพศ
(2) ผู้หญิงย่อมมีสิทธิเสมอภำพเท่ ำเทียมผู้ ชำย เว้นแต่กฎหมำยจะกำหนดไว้เ ฉพำะ
เกี่ยวกับงำนหรือตำแหน่งที่ไม่เหมำะสมกับผู้หญิง
(3) ลูกจ้ำงที่เป็นคนพิกำร ชนกลุ่มน้อย ทหำรผ่ำนศึก ให้ปฏิบัติตำมกฎหมำยพิ เ ศษ
เฉพำะเป็นกรณีไป
(4) ห้ำมกำรใช้แรงงำนกับบุคคลผู้มีอำยุต่ำกว่ำ 16 ปี หน่วยงำนเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
กำรแสดงกำยกรรม และกำรแสดงหัตถกรรมพิเศษเฉพำะ หำกจำต้องใช้ผู้ใช้แรงงำนที่มีอำยุต่ำกว่ำ 16
ปี จะต้องปฏิบัติตำมกฎระเบียบที่ประกำศบังคับใช้โดยต้องยื่นขออนุมัติกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และ
มีหน้ำทีต้องประกันสิทธิในกำรศึกษำเล่ำเรียนของเด็กเหล่ำนั้น
4.7.3 สัญญาจ้างแรงงาน และสัญญาข้อบังคับแรงงาน (สัญญาแรงงานกลุ่ม)
(1) กำรว่ำจ้ำงแรงงำนจะต้องจัดทำสัญญำจ้ำงแรงงำนเสมอ
(2) สัญญำจ้ำงแรงงำนที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ตกเป็นโมฆะ
• สัญญำจ้ำงแรงงำนที่ฝ่ำฝืนกฎระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน หรือกฎหมำย
• สัญญำจ้ำงแรงงำนที่เกิดจำกกลฉ้อฉล หรือข่มขู่บังคับ

สัญญำจ้ำงแรงงำนที่ตกเป็นโมฆะ ย่อมไม่มีผลบังคับนับแต่วันที่ทำสัญญำ หำกส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของสัญญำตกเป็นโมฆะ แต่สำมำรถแยกออกจำก ส่วนอื่นได้โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสำระ
สัญญำส่วนอื่น ให้ถือว่ำสัญญำส่วนที่ไม่ตกเป็นโมฆะยังคงมีผลบังคับใช้ได้ต่อไป
ควำมเป็นโมฆะของสัญญำ ให้ชี้ขำดโดยคณะอนุญำโตตุลำกำรว่ำด้วยกำรระงับข้อพิพำท
แรงงำน หรือโดยศำลประชำชน
(3) สัญญำจ้ำงแรงงำนจะต้องทำเป็นลำยลักษณ์อักษรเท่ำนั้น และต้องมีสำระดังต่อไปนี้
• กำหนดระยะเวลำสิ้นสุดของสัญญำ
• ลักษณะสำระสำคัญของงำน
• กำรคุ้มครองแรงงำน และเงื่อนไขแรงงำน (กำรว่ำจ้ำง)
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• ผลประโยชน์ตอบแทนแรงงำน
• ข้อกำหนดสำหรับแรงงำน
• เงื่อนไขกำรบอกเลิกสัญญำ
• ควำมรับผิดในกรณีฝ่ำฝืนสัญญำ

นอกจากสาระสาคัญดังกล่าวข้ างต้น ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างสามารถปรึ กษาหารื อ
กาหนดเนื้อหาอื่นเพิ่มเติมได้
(4) ประเภทของสัญญำจ้ำงแรงงำนแบ่งได้ดังนี้
• สัญญำที่กำหนดเวลำสิ้นสุดแน่นอน
• สัญญำที่ไม่กำหนดเวลำสิ้นสุด
• สัญญำที่กำหนดเวลำสิ้นสุดตำมควำมสำเร็จของงำนใดงำนหนึ่งโดยเฉพำะ ลูกจ้ำง

ที่ได้ทำงำนกับนำยจ้ำงติดต่อกันตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป เมื่อคู่สัญญำประสงค์จะต่อ
สัญญำว่ำจ้ำง หำกลูกจ้ำงเรียกร้องให้ ต่อสัญญำใหม่โดยไม่กำหนดเวลำสิ้น สุด
แล้ว นำยจ้ำงจะต้องกำหนดเงื่อนไขดังกล่ำวไว้ในสัญญำด้วย
(5) สัญญำจ้ำงทดลองงำนจะต้องไม่เกิน 6 เดือน
(6) คู่สัญญำสำมำรถกำหนดเงื่อนไขว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับทำงกำรค้ำของนำยจ้ำงไว้
ในสัญญำได้
(7) กำรยกเลิกสัญญำจ้ำงแรงงำนกระทำได้โดยควำมยินยอมอย่ำงเอกฉันท์ของทั้งสอง
ฝ่ำยเท่ำนั้น
(8) เงื่อนไขที่นำยจ้ำงฝ่ำยเดียวสำมำรถยกเลิกสัญญำได้ (กำรเลิกจ้ำง)
• ในระหว่ำงกำรทดลองงำน หำกปรำกฏว่ำผู้รับจ้ำงไม่มีคุณสมบัติเหมำะสมกับงำน

ที่จ้ำง
• ลูกจ้ำงฝ่ำฝืน ข้อบัง คั บแรงงำนหรือ ฝ่ำ ฝืน ข้อ กำหนดของผู้ว่ ำจ้ ำงในส่ว นที่ เ ป็ น
สำระสำคัญ
• ลูกจ้ำงขำดงำน ฉ้อฉล ยักยอก หรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงใหญ่หลวงแก่
ผลประโยชน์ของนำยจ้ำง
• เมื่อลูกจ้ำงถูกดำเนินคดีทำงศำลในฐำนควำมผิดทำงอำญำ (ม.25)
(9) กรณีดังต่อไปนี้ หำกนำยจ้ำงประสงค์จะยกเลิกสัญญำ (เลิกจ้ำง) นำยจ้ำงจะต้องบอก
กล่ำวเป็นลำยลักษณ์อักษรแก่ลูกจ้ำงให้ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วัน
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• ลูกจ้ำงล้มป่ว ยเพรำะไม่ใช่เหตุจำกหน้ำที่กำรงำน เมื่อหำยป่ว ยแล้วไม่สำมำรถ

กลับเข้ำทำงำนในหน้ำที่ตำแหน่งเดิมได้
• ลูกจ้ำงไม่สำมำรถทำงำนในหน้ำที่ได้ แม้ว่ำจะได้รับกำรฝึกอบรมแล้วหรือแม้ว่ำจะ
ได้มีกำรปรับเปลี่ยนตำแหน่ง หน้ำที่แ ล้ว ลูกจ้ำงก็ยัง คงไม่สำมำรถทำงำนใน
หน้ำที่ได้
• เงื่อนไขทำงภำวะวิสัยในขณะทำสัญญำเกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงใหญ่หลวงจนไม่
สำมำรถปฏิบัติตำมสัญญำได้ และเมื่อคู่สัญญำได้ปรึกษำหำรือแล้วยังไม่อำจที่จะ
ตกลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญำกันได้ (ม.26)
(10) กำรลดจำนวนพนักงำน
เมื่อนำยจ้ำงตกอยู่ในสภำพใกล้ล้มละลำยและอยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรตำมขั้นตอนของ
กฎหมำยหรือสภำพกำรผลิตของนำยจ้ำงตกอยู่ในภำวะคับขันซึ่งมีควำมจำเป็นที่จะต้องลดจำนวน
พนักงำนแล้ว นำยจ้ำงจะต้องบอกกล่ำวแก่สหภำพแรงงำนและลูกจ้ำงทั้งหมดทรำบถึง สถำนกำรณ์
ต่ำงๆ อย่ำงน้อย 30 วั น เพื่อรับฟังควำมคิด เห็น ของสหภำพแรงงำนและลูก จ้ ำง เมื่อได้ผ่ำนกำร
เห็นชอบจำกหน่วยงำนของรำชกำรที่กำกับดูแลแรงงำนแล้ว จึง จะสำมำรถลดจำนวนพนักงำนได้
นำยจ้ำงที่ได้มีกำรลดจำนวนพนักงำนแล้ว หำกว่ำภำยในกำหนด 6 เดือน มีกำรว่ำจ้ำงใหม่ นำยจ้ำง
จะต้องว่ำจ้ำงพนักงำนที่ถูกปลดออกก่อน (ม. 27)
(11) นำยจ้ำงที่ยกเลิกสัญญำตำมมำตรำ 24, มำตรำ 26 และมำตรำ 27 จะต้องจ่ำย
ค่ำชดเชยแก่ลูกจ้ำงตำมที่กฎหมำยกำหนด (หมำยเหตุ: ข้อกำหนดว่ำด้วยกำรจ่ำยค่ำชดเชยให้เป็นไป
ตำมที่รัฐบำลท้องถิ่นประกำศ ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจำกสำนักนำยกรัฐมนตรีก่อน)
(12) ภำยใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ นำยจ้ำงไม่สำมำรถยกเลิกสัญญำโดยอ้ำงมำตรำ 26 และ
มำตรำ 27
• ลูกจ้ำงที่เจ็บป่วยหรือได้รับบำดเจ็บเพรำะเหตุกำรณ์ปฏิบัติหน้ำที่
• ลูกจ้ำงที่อยู่ร ะหว่ ำงกำรรักษำตำมระยะเวลำที่กำหนดเพรำะเหตุเจ็บป่ว ยหรือ

ได้รับบำดเจ็บ
• ลูกจ้ำงหญิงที่อยู่ระหว่ำงกำรตั้งครรภ์กำรคลอดและกำรให้นมลูก
• ลักษณะอื่น ใดที่ไ ด้ มีก ฎหมำยหรือ กฎระเบีย บบริห ำรรำชกำรแผ่น ดิน ก ำหนด
ไว้เฉพำะ
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(13) เมื่อนำยจ้ำงบอกเลิกสัญญำ หำกสหภำพไม่เห็นพ้องด้วยย่อมมีสิทธิแสดงควำม
คิดเห็นโต้แย้งได้ หำกนำยจ้ำงฝ่ำฝืนกฎหมำย กฎระเบียบ หรือสัญญำจ้ำงแรงงำนสหภำพมีสิทธิที่จะ
โต้แย้งและเรียกร้องให้มีกำรทบทวนได้
หำกลูกจ้ำงไม่เห็นพ้องด้วยกับกำรเลิกจ้ำง ลูกจ้ำงมีสิทธิที่จะเสนอข้อพิพำทต่อคณะ
อนุญำโตตุลำกำรแรงงำน หรือฟ้องร้องดำเนินคดีทำงศำลได้ ซึ่งสหภำพจะต้องให้กำรสนับสนุนและ
ช่วยเหลือตำมกฎหมำย
(14) หำกลูกจ้ำงประสงค์จะยกเลิกสัญญำจ้ำงแรงงำน ต้องบอกกล่ำวเป็นลำยลักษณ์
อักษรแก่นำยจ้ำงให้ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วัน
(15) ภำยใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ ลูกจ้ำงมีสิทธิบอกเลิกสัญญำจ้ำงได้ทันทีโดยมิพักต้องบอก
กล่ำวให้นำยจ้ำงทรำบล่วงหน้ำ
• ในระหว่ำงกำรทดลองงำน
• เมื่อนำยจ้ำงใช้กำลังประทุษร้ำย ขู่เข็ญบังคับ หรือใช้วิธีกำรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย

ในกำรหน่วยเหนี่ยวกักขังหรือทำให้เสื่อมเสียเสรีภำพเพื่อกำรใช้แรงงำนนั้น
• เมื่อนำยจ้ำงไม่จ่ำยค่ำตอบแทนตำมที่กำหนดในสัญญำ หรือไม่สนองเงื่อนไขตำม
สัญญำข้อบังคับแรงงำนที่กำหนดไว้
(16) สัญญำข้อบังคับแรงงำน (สัญญำแรงงำนกลุ่ม)
ลูกจ้ำงทั้งหมดกับนำยจ้ำงผู้ประกอบกำรสำมำรถที่จะทำสัญญำข้อบังคับแรงงำนว่ำด้วย
เรื่อง ค่ำตอบแทนแรงงำน เวลำทำงำน เวลำพักผ่อน ควำมปลอดภัยและสุขพลำนำมัยในกำรทำงำน
กำรประกันภัยและสวัสดิกำรต่ำงๆได้ด้วยกำรลงนำมในสัญญำข้อบังคับแรงงำน (สัญญำแรงงำนกลุ่ม)
ซึ่ง สัญ ญำข้อบั ง คับแรงงำนนี้จะต้องเสนอที่ประชุมใหญ่ของตัวแทนลูก จ้ำงหรือ ที่ประชุมใหญ่ ข อง
ลูกจ้ำงทั้งหมดเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
(17) กำรมีผลบังคับใช้ของสัญญำบังคับแรงงำน
เมื่อได้มีกำรลงนำมในสัญญำข้อบัง คับแรงงำนแล้ว ให้นำเสนอหน่วยงำนของรัฐบำลที่
กำกับดูแลแรงงำน และเมื่อหน่ว ยงำนดังกล่ำวได้รับสัญญำข้อบัง คับแรงงำนโดยมิได้โต้แย้งภำยใน
กำหนด 15 วัน ให้ถือว่ำสัญญำข้อบังคับแรงงำนนั้นมีผลบังคับทันที
(18) สัญญำจ้ำงแรงงำนจะต้องกำหนดเงื่อนไขไม่ต่ำกว่ำมำตรฐำนที่กำหนดไว้ในสัญญำ
ข้อบังคับแรงงำน
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4.7.4 เวลาทางาน วันพักผ่อน และวันลา
(1) เวลำทำงำนวันละไม่เกิน 8 ชั่วโมง เฉลี่ยแล้วสัปดำห์ละไม่เกิน 44 ชั่วโมง
(2) กำรกำหนดจำนวนแรงงำนและมำตรฐำนค่ำตอบแทน นำยจ้ำงจะต้องยึดมำตรำ 36
เป็นเกณฑ์ในกำรคำนวณ
(3) นำยจ้ำงจะต้องให้หลักประกันแก่ลูกจ้ำงที่จะได้มีวันพักผ่อนอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 1 วัน
(4) กิจกำรใดหำกมีสภำพกำรผลิตที่ไม่อำจปฏิบัติให้สอดคล้องกับมำตรำ 36 และมำตรำ
38 ได้ เมื่อได้รับอนุมัติจำกหน่วยงำนของรัฐบำลที่กำกับดูแลแรงงำนแล้ว สำมำรถกำหนดเวลำทำงำน
และวันพักผ่อนในรูปแบบอื่นได้
(5) นำยจ้ำงจะต้องกำหนดให้วันต่อไปนี้เป็นวันพักผ่อนอย่ำงเป็นทำงกำร คือ
• วันขึ้นปีใหม่
• วันตรุษจีน
• วันแรงงำน
• วันชำติ
• วันหยุดอื่นใดที่กฎหมำยหรือกฎระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดินประกำศให้เป็น
วันหยุดพักผ่อน
(6) กำรขยำยระยะเวลำทำงำน
เมื่อกำรประกอบกิจกำรหรือกำรผลิตของผู้ว่ำจ้ำงมีควำมจำเป็นให้นำยจ้ำงปรึกษำหำรือ
กับสหภำพและลูกจ้ำง หำกทุกฝ่ำยเห็นชอบ ให้ขยำยระยะเวลำทำงำนได้ กำรขยำยระยะเวลำทำงำน
ในแต่ละวันจะต้องไม่เกิน 1 ชั่วโมง หำกมีควำมจำเป็นพิเศษที่จะต้องขยำยเวลำทำงำนเกินกว่ำนี้ เมื่อ
นำยจ้ำงมีหลักประกันเกี่ยวกับสุขภำพพลำนำมัยของลูกจ้ำงแล้ว ให้ขยำยเวลำทำงำนออกไปได้ แต่
ต้องไม่เกิน 3 ชั่วโมง ทั้งนี้ต้องไม่เกินเดือนละ 36 ชั่วโมง (ม.41)
(7) ภำยใต้สถำนกำรณ์ดังต่อไปนี้กำรขยำยเวลำทำงำนไม่ต้องอยู่ภำยใต้ข้อกำหนดของ
มำตรำ 41 กล่ำวคือ
• กรณี เ กิ ด อุ บั ติ ภั ย หรื อ อั ค คี ภั ย หรื อ ภั ย อื่ น ใดที่ ก ระทบกระเทื อ นถึ ง ชี วิ ต หรือ
สุขภำพของลูกจ้ำง หรือกระทบกระเทือนควำมปลอดภัยแห่งทรัพย์สิน
• อุปกรณ์เครื่องจักรกำรผลิต เส้น ทำงคมนำคมขนส่ง หรือสิ่ง สำธำรณูปโภคเกิด
ปัญหำติดขัดถึงขั้นกระทบกระเทือนต่อกำรผลิตหรือผลประโยชน์สำธำรณะและ
มีควำมจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องทำกำรแก้ไข
• สถำนกำรณ์อื่นๆ ที่กฎหมำยหรือกฎระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดินได้กำหนดไว้
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(8) กำรจ่ำยค่ำตอบแทนทำงำนล่วงเวลำ
ภำยใต้สถำนกำรณ์ดังต่อไปนี้ นำยจ้ำงต้องจ่ำยค่ำตอบแทนกำรทำงำนล่วงเวลำให้ แก่
ลูกจ้ำงที่ทำงำนเกินเวลำในอัตรำที่สูงกว่ำค่ำจ้ำงปกติตำมมำตรฐำนดังนี้
• กำรจัดสรรให้ลูกจ้ำงทำงำนมำกกว่ำเวลำทำงำน นำยจ้ำงจะต้องจ่ำยค่ำตอบแทน

กำรทำงำนล่วงเวลำให้แก่ลูกจ้ำงไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 150 ของค่ำจ้ำงปกติ (1 เท่ำ
ครึ่งขอค่ำจ้ำงปกติ)
• กำรจัดสรรให้ลูกจ้ำงทำงำนล่วงเวลำในวันหยุดพักผ่อนและไม่สำมำรถจัดสรรวัน
พักผ่อนคืนให้กับลูกจ้ำง นำยจ้ำงต้องจ่ำยค่ำตอบแทนกำรทำงำนล่วงเวลำให้แก่
ลูกจ้ำง ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 200 ของค่ำจ้ำงปกติ (2 เท่ำของค่ำจ้ำงปกติ)
• กำรจัดสรรให้ลูกจ้ำงทำงำนล่ว งเวลำในวัน หยุดพักผ่อนตำมที่กฎหมำยกำหนด
นำยจ้ำงจะต้องจ่ำยค่ำชดเชยล่วงเวลำให้แก่ลูกจ้ำงไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 300 ของ
ค่ำจ้ำงปกติ (3 เท่ำของค่ำจ้ำงปกติ)
4.7.5 การหยุดพักผ่อนประจาปี
ลูกจ้ำงที่ทำงำนติดต่อกันเกินกว่ำ 1 ปีขึ้นไป มีสิทธิที่จะได้หยุดพักผ่อนประจำปี วิธีกำร
และเงื่อนไขต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมข้อกำหนดของสำนักนำยกรัฐมนตรี
4.7.6 ค่าจ้าง
(1) กำรกำหนดค่ำจ้ำง
นำยจ้ำงสำมำรถกำหนดอัตรำค่ำจ้ำงหรือรูปแบบกำรจัดสรรค่ำจ้ำงได้ด้วยตนเอง โดย
อำศัยลักษณะกำรประกอบกำรผลิตและผลตอบแทนด้ำนเศรษฐกิจเป็นปัจจัยในกำรกำหนด
(2) รัฐบำลใช้ระบบประกันอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำ มำตรฐำนอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำของแต่ละ
ท้องที่ให้รัฐบำลมณฑล รัฐบำลเขตปกครองตนเอง และรัฐบำลเมืองของท้องถิ่นนั้นๆ เป็นผู้กำหนด
และให้แจ้งข้อกำหนดนั้นไปยังสำนักนำยกรัฐมนตรีเก็บไว้เป็นหลักฐำน
ห้ามนายจ้างจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างในอัตราต่่ากว่ามาตรฐานค่าจ้างขั้นต่่าที่ก่าหนดในวรรค
ก่อน
(3) กำรจ่ำยค่ำจ้ำงจะต้องจ่ำยด้วยเงิน ห้ำมนำยจ้ำงหักกลบลบหนี้หรือชะลอ หรือค้ำง
ชำระค่ำจ้ำงแก่ลูกจ้ำง

134

คู่มือการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจาปี 2561

(4) นำยจ้ำงยังคงต้องจ่ำยค่ำจ้ำงแก่ลูกจ้ำงตำมปกติ ในกรณีที่ลูกจ้ำงหยุดทำงำนใน
ระหว่ำงวันหยุดพักผ่อนตำมที่กฎหมำยกำหนด หรือในระหว่ำงงำนแต่งงำน หรือจัดงำนศพ รวมทั้ง
ระหว่ำงที่ร่วมกิจกรรมทำงสังคมตำมที่กฎหมำยกำหนด
4.7.7 สุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง
ลูกจ้ำงมีสิทธิที่จะปฏิเสธในกำรปฏิบัติตำมคำสั่งของผู้ควบคุมงำนของนำยจ้ำง ถ้ำหำกว่ำ
คำสั่งนั้นเป็นกำรสั่งให้ปฏิบัติในกิจกรรมที่เสี่ยงต่อควำมปลอดภัย หำกมีพฤติกรรมบังคับให้ลูกจ้ำงต้อง
ทำงำนอันอำจก่อให้เกิดอันตรำยต่อชีวิตหรือสุขภำพพลำนำมัย ลูกจ้ำงย่อมมีสิทธิที่จะวิจำรณ์ รำยงำน
หรือฟ้องร้องเป็นคดีได้
4.7.8 คุ้มครองแรงงานหญิงและเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(1) แรงงำนที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ หมำยถึง ลูกจ้ำงที่มีอำยุเกินกว่ำ 16 ปี แต่ยังไม่ครบ
18 ปีบริบูรณ์
(2) ข้อห้ำมใช้แรงงำนหญิง
(2.1) ห้ำมใช้แรงงำนหญิงในงำนที่เกี่ยวกับกิจกำรเหมืองแร่ใต้ดิน หรืองำนที่ต้องใช้
แรงงำนอย่ำงหนัก ตำมที่กฎหมำยกำหนดไว้
(2.2) ห้ำมใช้แรงงำนหญิงที่มีประจำเดือนในงำนที่ต้องทำในที่สูง หรือที่อุณหภูมิต่ำ
หรืองำนเกี่ยวกับห้องเย็น (ที่อยู่กับน้ำเย็น)
(2.3) ห้ำมใช้แรงงำนหญิงที่ตั้ง ครรภ์ ในงำนที่ ต้องใช้ แรงงำนหนัก ตำมที่ก ฎหมำย
กำหนด และห้ำมใช้แรงงำนหญิงที่ตั้งครรภ์เกินกว่ำ 7 เดือน ทำงำนล่วงเวลำ หรือทำงำนในช่วงเวลำ
กลำงคืน
(3) กำหนดเวลำคลอด โดยลูกจ้ำงหญิงมีสิทธิลำพักผ่อนหลังกำรคลอดได้ไม่น้อยกว่ำ
90 วัน (กฎระเบียบในบำงท้องถิ่นอำจกำหนดให้มีสิทธิลำพักผ่อนหลังกำรคลอดได้มำกกว่ำ 90 วัน)
(4) ห้ำมใช้แรงงำนหญิงที่อยู่ระหว่ำงกำรให้นมลูกยังไม่ครบ 1 ปี เข้ำทำงำนที่ต้องใช้
แรงงำนหนักตำมที่กฎหมำยกำหนด หรือทำงำนล่วงเวลำ หรือทำงำนในช่วงเวลำกลำงคืน
(5) ห้ำมใช้แรงงำนเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะในกิจกำรเหมืองแร่ที่อยู่ใต้ดิน หรืองำนที่มี
มลพิษ หรืองำนที่ต้องใช้แรงงำนอย่ำงหนักตำมที่กฎหมำยกำหนด
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(6) นำยจ้ำงมีหน้ำที่วำงระบบกำรฝึกอบรมแก่พนักงำน กำรเรียกเก็บค่ำฝึกอบรมและ
กำรใช้ จ่ ำ ยเงิ น ที่ ไ ด้ จ ำกค่ ำ ฝึ ก อบรม ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ำมข้ อ ก ำหนดของทำงกำรและต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ
วัตถุประสงค์ของกำรฝึกอบรมอย่ำงแท้จริงเท่ำนั้น
ลูกจ้ำงที่ทำงำนในหน้ำที่ช่ำงฝีมือ ก่อนบรรจุเข้ำรับตำแหน่ง จะต้องผ่ำนกำรฝึกอบรม
ก่อน
(7) รัฐบำลต้องจำแนกประเภทของงำนและมำตรฐำนของฝีมือสำหรับงำนแต่ละประเภท
ด้วยระบบกำรทดสอบและกำรออกใบประกำศนียบัตรรับรอง
4.7.9 ประกันสังคมและสวัสดิการ
(1) รัฐบำลจะต้องพิจำรณำกิจกำรเกี่ยวกับกำรประกันสัง คม สร้ำงระบบประกันสัง คม
และจัดตั้ง กองทุนประกันสังคมขึ้น เพื่อเป็นหลักประกันว่ำ เมื่อลูกจ้ำงชรำภำพ เจ็บป่วย บำดเจ็บ
ตกงำน และคลอดบุตรจะได้รับควำมช่วยเหลือและชดเชย
(2) ลูกจ้ำงที่จะได้รับสิทธิประโยชน์จำกกองทุนประกันสังคมคือ
(2.1) เกษียณอำยุ
(2.2) ล้มป่วย บำดเจ็บ
(2.3) พิกำร หรือล้มป่วยเพรำะหน้ำที่กำรงำน
(2.4) ตกงำน
(2.5) คลอดบุตร
เมื่อลูกจ้ำงถึงแก่กรรม ทำยำทยังคงได้รับเงินช่วยเหลือตำมที่กฎหมำยกำหนด
เงื่อนไขและมำตรฐำนแห่งสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้ำงจะได้รับจำกกำรประกันสังคมให้เป็นไป
ตำมกฎหมำยกำหนด ลูกจ้ำงมีสิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือประกันสังคมทันทีและเต็มจำนวน
(3) กำรทำประกันชีวิตเสริม
รัฐบำลส่งเสริมให้นำยจ้ำงทำประกันชีวิตเพิ่มเติมแก่ลูกจ้ำงตำมสภำพควำมเหมำะสม
แห่งกิจกำรของนำยจ้ำง
รัฐบำลสนับสนุนลูกจ้ำงให้ทำประกันชีวิตแบบออมทรัพย์
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4.7.10 การระงับข้อพิพาทแรงงาน
(1) เมื่อเกิดข้อพิพำทแรงงำนระหว่ำงนำยจ้ำงและลูกจ้ำง คู่กรณีมีสิทธิตำมกฎหมำยที่จะ
เสนอข้อพิพำทเพื่อไกล่เกลี่ย กำรอนุญำโตตุลำกำร หรือกำรดำเนินคดีทำงศำลได้ คู่กรณีสำมำรถที่จะ
ประนีประนอมระงับข้อพิพำทด้วยตนเอง หลักกำรไกล่เกลี่ยสำมำรถนำไปใช้ในขบวนพิจำรณำของชั้น
อนุญำโตตุลำกำร หรือชั้นศำลได้ด้วย
(2) กำรระงับข้อพิพำทต้องตั้งบนพื้นฐำนของบทบัญญัติของกฎหมำยด้วยควำมยุติธรรม
และต้องพิจำรณำโดยเร็ว ทั้งนี้ให้คำนึงถึงสิทธิประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมำยของคู่กรณีเป็นสำคัญ
(3) ขั้นตอนกำรดำเนินกำรเพื่อระงับข้อพิพำท
เมื่อเกิดข้อพิพำทขึ้น คู่กรณีสำมำรถนำเสนอข้อพิพำทต่อคณะกรรมกำรไกล่เกลี่ยข้อ
พิพำทแรงงำนในหน่วยงำนของตนเพื่อพิจำรณำได้ หำกกรณีไกล่เกลี่ยไม่บรรลุ ผล คู่กรณีสำมำรถที่จะ
ร้องขอต่อคณะอนุญำโตตุลำกำรพิพำทแรงงำนเพื่อทำกำรชี้ขำดได้ หำกคู่กรณีฝ่ำยใดไม่เห็นพ้องด้วย
กับคำชี้ขำดก็สำมำรถนำคดีขึ้นฟ้องร้องต่อศำลประชำชนได้
(4) คณะกรรมกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทแรงงำน
นำยจ้ำงสำมำรถจัดตั้งคณะกรรมกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทแรงงำนขึ้นในหน่วยงำนของต้น
ได้ ซึ่งคณะกรรมกำรชุดดังกล่ำวต้องประกอบด้วยตัวแทนลูกจ้ำง ตัวแทนนำยจ้ำง และตัวแทนสหภำพ
โดยให้ตัวแทนสหภำพเป็นประธำนคณะกรรมกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทดังกล่ำว
ข้อพิพำทที่ระงับโดยคณะกรรมกำรฯ และบรรลุถึงข้อตกลงแล้ว คู่กรณีจะต้องปฏิบั ติ
ตำมนั้น
(5) คณะอนุญำโตตุลำกำรพิพำทแรงงำน
คณะอนุญำตตุลำกำรพิพำทแรงงำน ประกอบด้วยตัวแทนจำกหน่วยงำนกำกั บ ดู แ ล
แรงงำนของรั ฐ ตั ว แทนสหภำพในระดั บ เดี ย วกั น และตั ว แทนฝ่ ำ ยนำยจ้ ำ ง โดยให้ ตั ว แทนจำก
หน่วยงำนกำกับดู แ ลแรงงำนของรั ฐ เป็นประธำนคณะกรรมกำรอนุญ ำโตตุ ลำกำรพิพ ำทแรงงำน
ดังกล่ำว
(6) กำรเสนอข้อพิพำทและกำรพิจำรณำของอนุญำโตตุลำกำรฯ
คูก่ รณีที่ประสงค์จะใช้สิทธิทำงคณะอนุญำโตตุลำกำรฯ จะต้องเสนอเรื่องเป็นลำยลักษณ์
อักษรต่อคณะอนุญำโตตุลำกำรฯ ภำยใน 60 วัน นับแต่วันเกิดข้อพิพำท คณะอนุญำโตตุลำกำรจะต้อง
ทำกำรพิจำรณำชี้ขำดให้เสร็จสิ้นภำยใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้อง หำกไม่มีฝ่ำยใดอุทธรณ์ คำ
ชี้ขำด ให้ถือว่ำคำชี้ขำดถึงที่สุด ซึ่งคู่กรณีต้องปฏิบัติตำมนั้น
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(7) กำรอุทธรณ์คำชี้ขำด
หำกคู่กรณีฝ่ำยใดไม่เห็นพ้องด้วยกับคำชี้ขำดของอนุญำโตตุลำกำร สำมำรถที่จะอุทธรณ์
ต่อศำลภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำชี้ขำดเป็นลำยลักษณ์อักษร หำกคู่กรณีฝ่ำยใดไม่อุ ทธรณ์
ภำยในเวลำที่ ก ฎหมำยก ำหนดและไม่ ป ฏิ บั ติ ต ำมค ำชี้ ข ำด คู่ ก รณี อี ก ฝ่ ำ ยสำมำรถร้ อ งขอต่ อ ศำล
ประชำชนเพื่อบังคับตำมคำชี้ขำดได้
(8) กำรระงับข้อพิพำทเกี่ยวกับสัญญำข้อบังคับแรงงำน
หำกเกิ ด ข้ อ พิ พ ำทในกำรจั ด ท ำสั ญ ญำข้ อ บั ง คั บ แรงงำนและคู่ ก รณี ไ ม่ อ ำจที่ จ ะ
ประนี ป ระนอมกั น ได้ ให้ ห น่ ว ยงำนก ำกั บ ดู แ ลแรงงำนของรั ฐ บำลท้ อ งถิ่ น สำมำรถที่ จ ะจั ด ตั้ ง
คณะกรรมกำรซึ่งประกอบด้วยหลำยฝ่ำย เพื่อดำเนินกำรไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพำทได้
หำกเกิดข้อพิพำทอันเนื่องจำกกำรปฏิบัติตำมสัญญำข้อบังคับแรงงำนและคู่กรณีไม่อำจที่
จะประนีประนอมกันได้ ให้เสนอข้อพิพำทต่อคณะอนุญำโตตุลำกำรพิพำทแรงงำนเพื่อทำกำรชี้ ขำด
หำกฝ่ำยใดไม่เห็นพ้องด้วยกับคำชี้ขำดมีสิทธิอุทธรณ์ต่อศำลประชำชนภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้
รับคำชี้ขำดเป็นลำยลักษณ์อักษร (ม.84)
4.7.11 การกากับตรวจสอบ
(1) หน่วยงำนกำกับดูแลแรงงำนระดับอำเภอขึ้นไปมีหน้ำที่กำกับตรวจสอบให้นำยจ้ำง
ปฏิบัติตำมกฎหมำยและมีอำนำจที่จะสั่งกำรให้ผู้ฝ่ำฝืนกฎหมำยแก้ไขให้ถูกต้อง หรือสั่งห้ำมกระทำ
กำรใดๆ ได้ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ให้เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนดัง กล่ำวมีอำนำจที่จะเข้ำไปในสถำน
ประกอบกำรของนำยจ้ำงเพื่อตรวจสอบสถำนกำรณ์ ตรวจสอบสรรพเอกสำรและตรวจสอบสถำนที่
ทำงำนของลูกจ้ำงได้ ทั้งนี้ในกำรเข้ำดำเนินกำรตรวจสอบทุกครั้งต้องแสดงบัตรประจำตัวเจ้ำ หน้ำที่
และต้องปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด
(2) สหภำพแรงงำนระดับต่ำงๆ ต้องรักษำสิทธิประโยชน์ของลูกจ้ำงตำมกฎหมำยและ
ต้องทำกำรตรวจสอบกำกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยของนำยจ้ำง
หำกทรำบว่ำบุคคลใดหรือองค์กรใดฝ่ำฝืนกฎหมำยแรงงำน ย่อมมีสิทธิที่จะรำยงำนหรือ
ฟ้องร้องได้
4.7.12 บทกาหนดโทษ
(1) ข้อบังคับแรงงำนที่นำยจ้ำงทำขึ้นมำโดยฝ่ำฝืนกฎหมำยหรือกฎระเบียบบริหำรของ
รัฐบำล ให้หน่วยงำนกำกับดู แลแรงงำนมีอ ำนำจหน้ำ ที่ ตัก เตื อนหรื อ สั่ง ให้แ ก้ไ ขได้ หำกข้อบั ง คั บ
ดังกล่ำวก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ลูกจ้ำง นำยจ้ำงจะต้องรับผิดชอบในควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น
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(2) หำกนำยจ้ ำ งฝ่ ำ ฝื น กฎหมำยโดยก ำหนดให้ ลู ก จ้ ำ งท ำงำนเกิ น กว่ ำระยะเวลำที่
กฎหมำยกำหนด ให้หน่วยงำนกำกับดูแลแรงงำนมีอำนำจตักเตือนหรือสั่งให้แก้ไขได้ อีกทั้งให้มีอำนำจ
เปรียบเทียบปรับได้ด้วย
(3) หำกนำยจ้ำงละเมิดสิทธิประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของลูกจ้ำงอย่ำงใดอย่ ำง
หนึ่งดังต่อไปนี้
(3.1) หักเงินเดือนหรือชะลอชำระเงินค่ำจ้ำง
(3.2) ไม่ชำระค่ำล่วงเวลำแก่ลูกจ้ำงที่ทำงำนล่วงเวลำ
(3.3) จ่ำยค่ำจ้ำงต่ำกว่ำค่ำจ้ำงมำตรฐำนขั้นต่ำที่รัฐบำลท้องถิ่นนั้นๆ กำหนดไว้
(3.4) เมื่ อ มี ก ำรยกเลิ กสั ญญำแรงงำนแล้ ว นำยจ้ ำ งไม่ ยอมชดใช้ ค่ ำ ทดแทนทำง
เศรษฐกิจให้แก่ลูกจ้ำงตำมกฎหมำย
ให้แผนกกำกับดูแลแรงงำนจ่ำยค่ำจ้ำงเงินเดือนค่ำทดแทนทำงเศรษฐกิจให้ลูก จ้ำง
และมีอำนำจสั่งให้นำยจ้ำงจ่ำยเงินชดเชยค่ำเสียหำยได้
(4) หำกนำยจ้ ำ งฝ่ ำ ฝื นกฎหมำยไม่จั ด เตรีย มอุ ป กรณ์ ป้อ งกัน ควำมปลอดภัย หรือไม่
จัดเตรียมสิ่ง อำนวยเพื่อสุขภำพอันดี ของลู ก จ้ำง ให้หน่วยงำนกำกับดูแลแรงงำนหรือหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องมีอำนำจสั่งกำรให้แก้ไขได้ และให้มีอำนำจเปรียบเทียบปรับได้ด้วย
หำกกรณีตำมวรรคแรกก่อให้เกิดเหตุกำรณ์ร้ำยแรง ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีอำนำจร้อง
ขอต่อศำลประชำชนระดับอำเภอขึ้นไปเพื่อสั่งให้หยุดดำเนินกิจกำรและทำกำรแก้ไขได้
หำกเกิดเหตุกำรณ์ร้ำยแรงขึ้นและเจ้ำหน้ำที่ไม่ใช้มำตรกำรที่เหมำะสม จนก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่ชีวิตหรือทรัพย์สินของลูกจ้ำง บุคคลผู้มีหน้ำที่เกี่ยวข้องจะต้องมีควำมผิดทำงอำญำ
และรับโทษทำงอำญำตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 187
(5) หำกนำยจ้ำงฝ่ำฝืนกฎหมำยโดยบังคับให้ลูกจ้ำงทำงำนในงำนที่มีควำมเสี่ยงภัยและ
เป็นผลให้เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นบำดเจ็บหรือเสียชีวิตแล้ว นำยจ้ำงต้องรับโทษทำงอำญำตำมที่กฎหมำย
กำหนด
(6) หำกนำยจ้ำงฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำจ้ำงแรงงำนเด็กที่อำยุยังไม่ครบ 16 ปีให้แผนกกำกับ
ดูแลแรงงำนมีอำนำจสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขและเปรียบเทียบปรับ หำกเกิดเหตุกำรณ์ร้ำยแรงขึ้น ให้
หน่วยงำนเกี่ยวกับกำรจดทะเบียนกำรค้ำมีอำนำจเพิกถอนใบประกอบกิจกำรค้ำได้
(7) หำกนำยจ้ำงฝ่ำฝืนกฎหมำยไม่ปฏิบัติตำมกฎระเบียบว่ำด้วยคุ้มครองแรงงำนหญิง
และแรงงำนที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ อันเป็นกำรละเมิดสิทธิประโยชน์ของผู้ให้แรงงำนแล้ว ให้แผนก
กำกับดูแลแรงงำนมีอำนำจสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขและเปรียบเทียบปรับได้
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หำกกำรกระทำดังกล่ำวก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่แรงงำนหญิงหรือแรงงำนที่ยังไม่บรรลุ
นิติภำวะ นำยจ้ำงจะต้องรับผิดชดใช้ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นอีกด้วย (ม.95)
(8) หำกนำยจ้ำงมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้
(8.1) กำรใช้กำลังขู่เข็ญบังคับหรือหน่วงเหนี่ยงกักขังอันเป็นกำรเสื่อมเสียเสรีภ ำพ
ของบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย เพื่อให้บุคคลนั้นทำงำนให้ตน
(8.2) รังแก ทำร้ำยร่ำงกำย ทำโทษทุบตี หรือกักบริเวณลูกจ้ำง (ม.96) ให้ เจ้ำหน้ำที่
กรมตำรวจมีอำนำจกักขังบุคคลที่มีหน้ำที่ต้องรับผิดชอบได้ไม่เกิน 15 วัน หรือเปรียบเทียบปรับ หรือ
ว่ำกล่ำวตักเตือน หำกกำรกระทำดังกล่ำวครบองค์ประกอบควำมผิดทำงอำญำ ให้ดำเนินคดีอำญำกับ
บุคคลที่มีหน้ำที่ต้องรับผิดชอบนั้น
(9) กำรทำสัญญำแรงงำนที่ไม่มีผลบังคับอันเนื่องมำจำกสำเหตุของฝ่ำยนำยจ้ำงเป็นเหตุ
ให้ลูกจ้ำงได้รับควำมเสียหำย นำยจ้ำงต้องรับผิดในควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น
(10) หำกนำยจ้ำงยกเลิกสัญญำ หรือชะลอกำรทำสัญญำอันเป็นกำรจงใจฝ่ำฝืนกฎหมำย
แรงงำน ให้แผนกแรงงำนมีอำนำจสั่งกำรให้แก้ไข หำกกำรกระทำดังกล่ำวก่อ ให้เกิดควำมเสียหำยแก่
ลูกจ้ำง นำยจ้ำงต้องรับผิดชอบในควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น
(11) หำกนำยจ้ำงว่ำจ้ำงลูกจ้ำงที่ยังต้องผูกพันสัญญำจ้ำงแรงงำนกับนำยจ้ำงคนอื่นเข้ำ
มำทำงำนจนก่อให้เกิดควำมเสียหำยทำงเศรษฐกิจแก่นำยจ้ำงคนก่อนแล้ว นำยจ้ำงผู้นั้นจะต้องรับผิด
ชดใช้ควำมเสียหำยทำงเศรษฐกิจแก่นำยจ้ำงคนเดิม
(12) หำกนำยจ้ำงไม่ชำระเบี้ยประกันสังคมโดยไม่เจตนำ ให้หน่วยงำนกำกับดูแลแรงงำน
ตักเตือนให้ชำระภำยในกำหนดเวลำ หำกพ้นกำหนดยังไม่ชำระ ให้หน่วยงำนกำกับดูแลแรงงำนมี
อำนำจสั่งให้ชำระพร้อมค่ำปรับเงินเพิ่มของเบี้ยประกันที่ค้ำงชำระได้
(13) หำกนำยจ้ำงขัดขวำงกำรเข้ำทำกำรตรวจสอบของเจ้ำหน้ำที่โดยไม่มีเหตุผลอันควร
แล้ว ให้หน่วยงำนกำกับดูแลแรงงำนหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีอำนำจเปรียบเทียบปรับได้ หำกกำร
ขัดขวำงครบองค์ประกอบของกฎหมำยอำญำ ให้ดำเนินคดีอำญำกับบุคคลที่มีหน้ำที่รับผิดชอบได้
(14) หำกลู ก จ้ ำ งยกเลิ ก สั ญ ญำหรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ำมสั ญ ญำในเรื่อ งกำรรัก ษำควำมลับ
ทำงกำรค้ำของนำยจ้ำงอันเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยแรงงำนหรือกฎระเบียบที่ออกโดยกฎหมำยนี้จนเป็น
เหตุให้เกิดควำมเสียหำยทำงเศรษฐกิจแก่นำยจ้ำง ลูกจ้ำงนั้นจะต้องรับผิดในควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น
(15) หำกเจ้ำหน้ำที่หรือบุคคลที่ทำงำนในหน่วยงำนของรัฐใช้อำนำจหน้ำที่โดยไม่ช อบ
ให้ดำเนินคดีอำญำตำมกฎหมำย หำกกำรกระทำยังไม่ถึงขั้นควำมผิดทำงอำญำ ให้ลงโทษทำงวินัยตำม
ระเบียบ
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4.7.13 ภาคผนวก
ให้รัฐบำลมณฑล เขตปกครองตนเอง และเทศบำลเมืองในสังกัดมีอำนำจหน้ำที่กำหนด
มำตรฐำนของสัญญำจ้ำงแรงงำนรวมทั้งขั้นตอนกำรปฏิบัติต่ำงๆตำมสภำพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น
แล้วแจ้งสำนักนำยกเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐำนอ้ำงอิง
4.8 กฎหมายต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
เนื่องจำกประเทศจีนได้พัฒนำระบบเศรษฐกิจจำกเศรษฐกิ จวำงแผนสู่ เศรษฐกิจกำรตลำด
ดัง นั้นกำรลงทุนในประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีนในปัจจุบันนี้จึงไม่แตกต่ำงไปจำกกำรลงทุนใน
ประเทศที่มี ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม กำรแข่ง ขันจึง เป็นกติกำของตลำด ในขณะเดียวกันกำร
แข่งขันที่ไม่เป็นธรรมและกำรผูกขำดก็เป็นพฤติกรรมที่ต้องห้ำมในระบบเศรษฐกิจกำรตลำด ดังนั้นผู้ที่
ไปลงทุนและทำกำรค้ำในประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีนจึง ต้องอยู่ภำยใต้กฎหมำยต่อต้ ำนกำร
ผูกขำดและกำรแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
4.8.1 กฎหมายต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน（中华
人民共和国反不正当竞争法）ตราโดยสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ มีผลบังคับใช้เมื่อวั นที่
1 ธันวาคม ค.ศ. 1993
สำระของกฎหมำยมีดังนี้
(1) หลักกำรของกฎหมำย
(1.1) หลักกำรว่ำด้วยควำมสมัครใจ เสมอภำคและยุติธรรม
ในระบบเศรษฐกิจกำรตลำดผู้ประกอบกำรจะต้องไม่ใช้วิธีกำรข่มขู่ บัง คับ จูง ใจโดย
วิธีกำรหลอกลวงให้ผู้ประกอบกำรอื่นทำกำรค้ำกับตนหรือไม่ทำกำรค้ำกับตน
คู่แข่งขันทำงกำรค้ำด้วยกันจะต้องยอมรับคู่แข่งขันอีกฝ่ำยว่ำมีสถำนภำพเป็นอิสระและ
เท่ำเทียมกับตน ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งจะใช้วิธีกำรใดๆ เอำเปรียบหรือทำลำยสิทธิประโยชน์ของคู่แข่งเพื่อ
สิทธิ์ประโยชน์ของตนเองไม่ได้
คู่แข่งขันทุกฝ่ำยต้องมีโอกำสในกำรเข้ำสู่ตลำดที่เปิดกว้ำงอย่ำงเสรี โดยที่คู่แข่ง ขันที่
แข็งแรงกว่ำจะต้องไม่กระทำกำรใดๆ อันเป็นกำรกีดกัน เอำเปรียบคู่แข่ง ขันที่อ่อนแอกว่ำและกำร
แข่งขันจะต้องใช้วิธีกำรที่เปิดเผยและเป็นธรรม
(1.2) หลักกำรยึดมั่นในควำมสุจริต ควำมน่ำเชื่อถือและมีคุณธรรมในทำงกำรค้ำ
ผู้ ป ระกอบกำรจะต้ อ งกระทำกำรใดๆ ในกิ จ กรรมทำงเศรษฐกิ จ ด้ ว ยควำมซื่ อ สั ต ย์
ควำมน่ำเชื่อถือและสอดคล้องกับคุณธรรมทำงกำรค้ำ
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(1.3) หลักกำรไม่ใช้วิธีกำรแข่งขันอย่ำงไม่เป็นธรรมในทำงกำรค้ำ
ผู้ประกอบกำรจะต้องใช้วิธีกำรแข่งขันที่ชอบด้วยกฎหมำยในกำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์
ของตนเอง
(2) กำรแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
กำรแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม หมำยถึง กำรกระทำหรือพฤติกรรมใดๆ ของผู้ประกอบกำรที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมำย อันเป็นกำรละเมิดสิทธิประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมำยของผู้ ประกอบกำรอื่น รวมทั้ง
พฤติกรรมใดๆ ที่เป็นกำรสร้ำงควำมปั่นป่วนต่อระเบียบเศรษฐกิจของสังคม
(3) พฤติกรรมที่ถือว่ำเป็นกำรแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
พฤติกรรมที่ถือว่ำเป็นกำรแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม หมำยถึง พฤติกรรมที่มีผลต่อกำรท ำร้ำย
หรือทำให้ระบบกำรแข่งขันได้รับควำมเสียหำย อันได้แก่
(3.1) พฤติกรรมที่เป็นกำรจำกัดกำรแข่งขัน หมำยถึง กำรกระทำใดๆ ที่เป็นกำรกีดกัน
ปิดกั้น จำกัดหรือสร้ำงอุปสรรคต่อกำรแข่งขัน
(3.2) วิธีกำรแข่งขันที่ไม่ชอบธรรม หมำยถึง วิธีกำรค้ำของผู้ประกอบกำรที่ทำกับคู่แข่ง
ขั น ของตน ซึ่ ง วิ ธี ก ำรดั ง กล่ ำ วเป็ น กำรฝ่ ำ ฝื น หลั ก แห่ ง ควำมสุ จ ริ ต ควำมน่ ำ เชื่ อ ถื อ และคุ ณ ธรรม
ทำงกำรค้ำ
(4) พฤติกรรมหรือกำรกระทำที่ต้องห้ำมด้วยกฎหมำย
(4.1) พฤติกรรมกำรจำกัดกำรแข่งขันของรัฐวิสำหกิจ หมำยถึง พฤติกรรมที่รัฐวิสำหกิจ
ซึ่งผูกขำดกิจกำรสำธำรณูปโภคตำมนโยบำยของรัฐหรือตำมที่กฎหมำยกำหนด กระทำกำรจำกัดหรือ
กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ค้ำกับตนต้องทำกำรซื้อสินค้ำหรือใช้บริกำรของตนแต่เพียงผู้เดียวหรือกำหนด
เงื่อนไขให้ผู้ค้ำกับตนต้องซื้อสินค้ำหรือใช้บริกำรอย่ำงอื่นที่ตนกำหนดพ่วงไปด้วย หำกผู้ค้ำไม่ยอมตก
ลงด้วยตนจะไม่ทำกำรค้ำหรือให้บริกำรแก่ลูกค้ำที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขดังกล่ำว
(4.2) พฤติ ก รรมกำรจ ำกั ด กำรแข่ ง ขั นของหน่ วยงำนของรั ฐ หมำยถึ ง พฤติ ก รรมที่
หน่วยงำนของรัฐใช้อำนำจฝ่ำยฝืนกฎหมำยและไม่สมเหตุผลตำมหลักกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ทำ
กำรจำกัดผู้อื่นให้ซื้อสินค้ำกับผู้ประกอบกำรที่ตนกำหนด หรือจำกัดสินค้ำนอกเขตเข้ำสู่ท้องถิ่นของตน
หรือจำกัดสินค้ำที่ผลิตในท้องถิ่นออกไปจำหน่ำยนอกเขตท้องถิ่นของตน
กำรใช้อำนำจของหน่วยงำนรัฐดังกล่ำวถือเป็นกำรใช้อำนำจโดยมิชอบ ก่อให้เกิดควำมไม่
สมดุลในกำรจัดทรัพยำกร หรือสร้ำงควำมไม่สมดุลแก่ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอุปสงค์และอุปทำนในแต่
ละพื้นที่ อันเป็นกำรขัดขวำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประชำชำติอย่ำงมั่นคงและกระทบกระเทือนถึง
สิทธิประโยชน์ที่พึงมีพึงได้ของผู้บริโภค
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(4.3) พฤติกรรมกำรจำกัดกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำร
1) กำรกระทำกำรค้ำที่มีลักษณะหลอกลวง ได้แก่
• วิธีกำรปลอมแปลงหรือเลียนแบบเครื่องหมำยกำรค้ำของคู่แข่งขันอีกรำย
•

•
•
•
•

หนึ่งเพื่อให้ผู้บริโภคหลงเชื่อ
วิธีกำรปลอมแปลงหรือเลียนแบบเครื่องหมำยที่มีชื่อเสียงแพร่หลำยของ
บุ ค คลอื่ น ในกำรออกแบบบรรจุ หี บ ห่ อ หรื อ ใช้ ชื่ อ ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ
เครื่องหมำยที่มีชื่อเสียงแพร่หลำยในกำรกำหนดรูปแบบหีบห่อสินค้ำของ
ตนเพื่อให้บริโภคหลงเชื่อ
วิธีกำรใช้ชื่อทำงกำรค้ำหรือชื่อสกุลของบุคคลอื่นบนสินค้ำของตนเอง
เพื่อให้ผู้บริโภคหลงเชื่อ
วิธีปลอมแปลงแหล่ง กำเนิดสินค้ำบนสินค้ำของตนเองเพื่อให้ผู้บริโภค
หลงเชื่อ
วิธีกำรแอบอ้ำงชื่อทำงกำรค้ำหรือชื่อ -สกุลของบุคคลอื่นบนสินค้ำของ
ตนเองเพื่อให้ผู้บริโภคหลงเชื่อ
วิธีกำรแสดงคุณภำพสินค้ำบนตัวสินค้ำเกินกว่ำคุณภำพที่เป็นจริงเพื่อให้
ผู้บริโภคหลงเชื่อ

2) กำรให้สินบนทำงกำรค้ำ หมำยถึง กำรให้สินบนแก่ผู้เกี่ยวข้องในตลำด โดยผู้ให้
ไม่จดแจ้งในบัญ ชีและผู้รับได้แอบรับไว้โดยไม่จดแจ้ง ในบัญ ชีเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อเอื้ออำนวยให้ต น ได้มี
โอกำสหรือสิทธิประโยชน์เหนือคู่แข่งรำยอื่น สินบนที่ให้นี้อำจเป็นค่ำนำยหน้ำ ค่ำหักคืน หรือส่วนลด
รำคำ หรือเงินพิเศษก็ได้
3) กำรโฆษณำเท็จ หมำยถึง กำรโฆษณำสินค้ำของตนเองที่เกินกว่ำควำมเป็นจริง
หรือใช้ข้อควำมอันเป็นเท็จ เพื่อให้ผู้บริโภคหลงผิดในด้ำนคุณภำพ ส่วนประกอบ ประสิทธิภำพ ผู้ผลิต
แหล่งผลิตหรืออำยุกำรใช้งำนของสินค้ำ
4) กำรละเมิดควำมลับทำงกำรค้ำ หมำยถึง กำรลัก ยักยอก หลอกลวง บัง คับ
ขู่เข็ญหรือวิธีอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย เพื่อให้ตนได้มำซึ่งควำมลับทำงกำรค้ำของคู่แข่งขันอีกฝ่ำย
รวมถึงกำรกระทำใดๆ อันเป็นกำรเปิดเผย นำไปใช้ หรืออนุญำตให้บุคคลอื่นใช้ควำมลับทำงกำรค้ำ
ของคู่แข่งขันรำยอื่นที่ตนได้มำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย
5) กำรขำยสินค้ำรำคำที่ต่ำกว่ำทุน หมำยถึง กำรเสนอขำยรำคำสินค้ำในรำคำที่
ต่ำเกินสมควรโดยไม่มีเหตุผล ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทำให้คู่แข่งขันที่มีทุนรองน้อยกว่ำต้อง
เลิกกิจกำรและออกจำกตลำดไป
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แต่ไม่รวมถึงกำรขำยรำคำที่ต่ำเกินสมควรเพื่อ ส่ง เสริมกำรขำยสินค้ ำสด หรือ
สินค้ำใกล้หมดอำยุ หรือสินค้ำที่พ้นฤดูกำล
6) กำรทำสัญญำผูกมัดหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรม หมำยถึง กำรกำหนด
เงื่อนไขให้ผู้ที่ทำกำรค้ำกับตนต้องถูกผูกมัด โดยสัญญำให้ซื้อสินค้ำหรือบริกำรอื่นนอกจำกสินค้ำที่อีก
ฝ่ ำ ยประสงค์ จ ะซื้ อ รวมถึ ง กำรก ำหนดเงื่ อ นไขให้ ผู้ ค้ ำ กั บ ตนจ ำต้ อ งปฏิ บั ติ อ ย่ ำ งใดอย่ ำ งหนึ่ ง
นอกเหนือจำกกำรค้ำขำยปกติอย่ำงไม่สมแหตุผล
7) กำรขำยโดยให้รำงวัลเป็นกำรล่อใจที่ไม่สุจริต หมำยถึง
• กำรหลอกว่ ำ จะให้ ร ำงวั ล หรื อวำงแผนให้ค นภำยในของตนเองได้รับ

รำงวัล แต่กลับโฆษณำว่ำจะจับรำงวัล
• กำรเสนอขำยสินค้ำด้อยคุณภำพในรำคำสูงโดยให้รำงวัลล่อใจ
• กำรขำยสิน ค้ำโดยมีกำรจับรำงวั ลที่มีมูลค่ำของรำงวั ลเกินกว่ำ 5,000
หยวนขึ้นไป
8) กำรหมิ่นประมำททำงกำรค้ำ หมำยถึง กำรเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อเท็จจริงที่
เป็นเท็จต่อสำธำรณชน เพื่อทำลำยควำมเชื่อถือทำงกำรค้ำ หรือเพื่อทำลำยชื่อเสียงของสินค้ำของ
คู่แข่งทำงกำรค้ำกับตน
9) พฤติกรรมอันเป็นกำรฮั้วประมูล หมำยถึง พฤติกรรมที่เป็นกำรสมรู้ร่วมคิดกัน
ของผู้ประกอบกำรตั้งแต่ 2 รำยขึ้นไป เพื่อจำกัดกำรแข่งขันกำรประมูล มีได้ 2 ลักษณะ กล่ำวคือ
• พฤติกรรมกำรรวมหัว สมรู้ร่ว มคิดกัน เข้ำประมูลด้วยกำรกำหนดรำคำ

(รับซื้อ) ที่ต่ำ โดยไม่แข่ง ขันเสนอรำคำรับซื้อตำมปกติอย่ำงเป็นธรรม
ส่วนใหญ่มักจะเป็นกำรประมูลซื้อสินค้ำด้ำนเกษตร
• พฤติกรรมกำรรวมหัว สมรู้ร่ว มคิดกัน เข้ำประมูลด้วยกำรกำหนดรำคำ
(ขำย) ที่สูง โดยไม่แข่งขันเสนอรำคำขำยตำมปกติอย่ำงเป็นธรรม ส่วน
ใหญ่ มั ก จะเป็ น กำรประมู ล งำนของรั ฐ หรื อ กำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งของ
หน่วยงำนของรัฐ
4.8.2 กฎหมายป้ อ งกั น การผู ก ขาดของสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ตราโดยสภาผู้ แ ทน
ประชาชนแห่งชาติ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 2008
สำระสำคัญของกฎหมำยมีดังนี้
(1) พฤติกรรมที่ถือว่ำเป็นกำรผูกขำด
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(1.1) ผู้ประกอบกำรที่ทำสัญญำเพื่อกำรผูกขำด
(1.2) ผู้ประกอบกำรที่มีอำนำจเหนือตลำด
(1.3) พฤติกรรมใดที่ทำให้เกิดหรืออำจทำให้เกิดกำรกีดกันหรือจำกัดกำรแข่งขัน
(2) สัญญำที่มีลักษณะเป็นกำรผูกขำด หมำยถึง สัญญำที่มีควำมสัมพั นธ์ก่อให้เกิดอุปสรรค
ต่อกำรแข่งขัน หรือสัญญำที่มีข้อกำหนดในกำรกีดกันหรือจำกัดกำรแข่งขัน
(2.1) กำรผูกขำดด้วยกำรรวมหัวกันกำหนดรำคำตำยตัวหรือเปลี่ยนแปลงรำคำ
(2.2) จำกัดจำนวนกำรผลิตหรือจำนวนกำรจำหน่ำย
(2.3) แบ่งเขตกำรตลำดจำหน่ำยหรือแบ่งเขตตลำดกำรจัดหำจัดซื้อวัตถุดิบ
(2.3) จำกัดกำรซื้อเทคโนโลยีใหม่ เครื่องจักรอุปกรณ์ใหม่หรือจำกัดกำรวิจัย พั ฒ นำ
เทคโนโลยีใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่
(2.4) รวมหัวคว่ำบำตร
(2.5) สัญญำผูกขำดในลักษณะอื่นๆ ที่ต้องห้ำมตำมกฎระเบียบบริหำรที่ออกโดยสำนัก
นำยกรัฐมนตรี
(3) ข้อยกเว้นที่ไม่ถือว่ำเป็นข้อตกลงหรือสัญญำผูกขำด
(3.1) ข้อตกลงที่มีวัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำเทคโนโลยี กำรวิจัยพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่
(3.2) เพื่อยกระดับคุณภำพสินค้ำ ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภำพหรือกำรกำหนดรำคำเป็น
หนึ่งเดียวทั่วทั้งตลำดหรือเพื่อกำรแบ่งงำนตำมควำมชำนำญกำร
(3.3) เพื่อยกระดับประสิทธิภำพของผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดเล็กหรือ เพื่อ
เพิ่มขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดเล็ก
(3.4) เพื่อให้เกิดกำรประหยั ดพลัง งำนรัก ษำสิ่ง แวดล้อม บรรเทำสำธำรณภัย ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อสำธำรณะ
(3.5) เพื่อแก้ปัญหำยอดจำหน่ำยตกต่ำหรือยอดกำรผลิตเกินควำมจำเป็นในสถำนกำรณ์
ที่เศรษฐกิจตกต่ำ
(3.6) เพื่อรักษำผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมำยในกำรทำกำรค้ำกับต่ำงประเทศหรือ
ควำมร่วมมือเศรษฐกิจกับต่ำงประเทศ
(3.7) กำรกระทำอื่นใดที่กฎหมำยหรือกฎระเบียบบริหำรได้กำหนดไว้ให้กระทำได้
(4) พฤติกรรมต้องห้ำมสำหรับผู้ประกอบกำรที่มีอำนำจเหนือตลำด
(4.1) กำหนดรำคำขำยที่สูงโดยไม่ยุติธรรมในกำรจำหน่ำยสินค้ำหรือกำหนดรำคำต่ำโดย
ไม่ยุติธรรมในกำรซื้อสินค้ำ
(4.2) ขำยรำคำต่ำกว่ำทุนโดยไม่มีเหตุผลอันควร
145

คู่มือการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจาปี 2561

(4.3) กำรปฏิเสธค้ำขำยกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่มีเหตุผลอันควร
(4.4) จำกัดกำรค้ำขำยกับบุคคลที่ค้ำขำยกับตนหรือบุคคลที่ตนกำหนดโดยไม่มีเหตุผ ล
อันควร
(4.5) กำรขำยพ่วงหรือกำรขำยโดยเพิ่มเงื่อนไขผูกมัดโดยไม่มีเหตุผลอันควร
(4.6) กำรกำหนดเงื่อนไขพิเศษสำหรับผู้ที่ค้ำกับตนตำมปกติไม่เหมือนกันโดยไม่มีเหตุผล
อันควร
(4.7) พฤติกรรมอื่นที่ห้ำมผู้มีอำนำจเหนือตลำดกระทำตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบ
บริหำรของสำนักนำยกรัฐมนตรี
(5) ผู้มีอำนำจเหนือตลำด หมำยถึง ผู้ประกอบกำรที่มีอำนำจในกำรกำหนดรำคำ จำนวน
สินค้ำหรือกำหนดเงื่อนไขกำรค้ำในตลำดใดตลำดหนึ่ง หรือผู้ประกอบกำรที่มีอำนำจขัดขวำง หรือมี
อิทธิพลต่อกำรเข้ำสู่ตลำดของผู้ค้ำรำยใหม่ในตลำดใดตลำดหนึ่ง
(6) ลักษณะที่สันนิษฐำนว่ำเป็นผู้ประกอบกำรที่มีอำนำจเหนือตลำด
(6.1) ผู้ ประกอบกำรรำยเดี ยวที่ มี ส่ วนแบ่ งตลำดเท่ ำกั บจ ำนวน 1 ใน 2 ของตลำดใด
ตลำดหนึ่ง
(6.2) ผู้ประกอบกำรสองรำยที่มีส่วนแบ่งตลำดรวมกันแล้วเท่ำกับ 2 ใน 3 ของตลำดใด
ตลำดหนึ่ง
(6.3) ผู้ประกอบกำรสำมรำยที่มีส่วนแบ่งตลำดรวมกันแล้วเท่ำกับจำนวน 3 ใน 4 ของ
ตลำดใดตลำดหนึ่ง
ในกรณี (ข) และ (ค) หำกผู้ประกอบกำรรำยใดรำยหนึ่ง ในจำนวนนั้นมีส่วนแบ่ง ตลำด
ไม่ถึง 1 ใน 10 ของตลำดนั้น ไม่ถือว่ำผู้ประกอบกำรนั้นมีอำนำจเหนือตลำด
ผู้ประกอบกำรที่กฎหมำยถือว่ำมีอำนำจเหนือตลำด หำกมีหลักฐำนพิสูจน์ได้ว่ำส่วนแบ่ง
ของตลำดที่ตนครอบครองอยู่นั้นมิได้เป็นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด ไม่ถือว่ำผู้ประกอบกำรนั้นเป็นผู้มี
อำนำจเหนือตลำด
(7) กำรรวมกลุ่มของผู้ประกอบกำร หมำยถึง
(7.1) กำรควบหรือกำรรวมกิจกำร
(7.2) ผู้ประกอบกำรรำยหนึ่งเข้ำถือหุ้นหรือเข้ำถือเอำสินทรัพย์ในลักษณะที่มีอำนำจ
ครอบงำผู้ประกอบกำรรำยอื่น
(7.3) ผู้ประกอบกำรเข้ำทำสัญญำกับผู้ประกอบกำรรำยอื่นในลักษณะที่มีข้อกำหนดให้มี
อำนำจเหนือผู้ประกอบกำรรำยอื่นหรือมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจของผู้ประกอบกำรรำยอื่น
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(8) พฤติ ก รรมกำรรวมกลุ่ ม ที่ ต้ องขออนุญ ำตต่ อหน่ว ยงำนกำกั บ กำรผู ก ขำดของสำนัก
นำยกรัฐมนตรี
(8.1) ผู้ประกอบกำรที่เข้ำซื้อหุ้นหรือสินทรัพย์ของผู้ประกอบกำรอื่นในอัตรำตั้งแต่ร้อย
ละ 50 ขึ้นไป และมีอำนำจในกำรลงมติชี้ขำดกำรบริหำรของผู้ประกอบกำรรำยอื่น
(8.2) ผู้ประกอบกำรที่รวมกลุ่มกันทุกรำยที่หุ้นหรือสินทรัพย์ของตนเกินกว่ำร้อยละ 50
ถูกครอบงำโดยผู้ประกอบกำรรำยอื่นที่มิใช่ผู้ประกอบกำรรวมกลุ่ม
ผู้ ป ระกอบกำรรวมกลุ่ ม ที่ เ ข้ ำ ข่ ำ ยเงื่ อ นไขดั ง กล่ ำ วข้ ำ งต้ น จะต้ อ งยื่ น ค ำร้ อ งขอต่ อ
คณะกรรมกำรป้องกกันกำรผูกขำดของสำนักนำยกรัฐมนตรีก่อนกำรรวมกลุ่ม เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึง
จะสำมำรถรวมกลุ่มได้
คำสั่งห้ำมมิให้ผู้ประกอบกำรรวมกลุ่ม หรือ คำสั่ง อนุมัติ ให้ร วมกลุ่มโดยมี เงื่อนไขของ
หน่วยงำนกำกับกำรป้องกันกำรผูกขำดของสำนักนำยกรัฐมนตรีจะต้องประกำศให้สำธำรณชนทรำบ
(9) กำรมีอำนำจเหนือตลำดของหน่วยงำนหรือรัฐวิสำหกิจ
(9.1) ห้ำมหน่วยงำนที่ได้รับมอบอำนำจตำมกฎหมำยให้กำกับกิจกำรสำธำรณูปโภคใช้
อำนำจเหนือตลำดในกำรจำกัดไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมกับองค์กรหรือบุคคลใดในกำรประกอบกำร
กำรจัดซื้อหรือกำรจัดหำ
(9.2) ห้ำมหน่วยงำนที่ได้รับมอบอำนำจตำมกฎหมำยให้กำกับกิจกำรสำธำรณูปโภคใช้
อำนำจเหนือตลำดในกำรกระทำกำรใดอันเป็นกำรขัดขวำงกำรถ่ำยเทหมุนเวียนของสินค้ำในพื้นที่
ต่ำงๆ ดังนี้
• ก ำหนดมำตรกำรที่ มี ลั ก ษณะเป็ น กำรกี ด กั น ทำงด้ ำ นรำคำ กำรจั ด เก็ บ

ค่ำธรรมเนียม กำรจัดเก็บค่ำตรวจสอบมำตรฐำนสำหรับ สินค้ ำที่มำจำกต่ ำ ง
ท้องถิ่น
• กำหนดมำตรฐำนกำรตรวจสอบหรือข้อกำหนดทำงด้ำนเทคนิคสำหรับสินค้ำที่มำ
จำกต่ำงถิ่น ในลักษณะที่แตกต่ำงไปจำกมำตรฐำนกำรตรวจสอบ กำรกำหนด
เทคนิคสำหรับสินค้ำในลักษณะเดียวกันของท้องถิ่น หรือกระทำกำรใดๆ อัน
เป็นกำรเลือกปฏิบัติด้วยกำรใช้มำตรกำรกำรตรวจสอบซ้ำซำกสำหรับสินค้ำที่มำ
จำกต่ำงถิ่น หรือกำหนดมำตรกำรกีดกันผู้ประกอบกำรจำกต่ำงถิ่นเข้ำสู่ต ลำด
ของท้องถิ่น
• กำรใช้มำตรกำรเฉพำะกิจด้วยกำรกำหนดใบอนุญำตสำหรับสินค้ำบำงอย่ำงจำก
ต่ำงท้องถิ่นเพื่อกีดกันหรือจำกัดสินค้ำจำกต่ำงถิ่นนั้นเข้ำสู่ตลำดท้องถิ่น
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• กำหนดมำตรกำรใบอนุญำตผ่ำนด่ำนที่เป็นอุปสรรคต่อกำรเข้ำสู่ตลำดท้องถิ่นของ

สินค้ำต่ำงถิ่น หรือเป็นอุปสรรคต่อสินค้ำท้องถิ่นออกสู่ตลำดต่ำงถิ่น
• พฤติกรรมอื่นใดที่เป็นกำรขัดขวำงต่อกำรหมุนเวียนสินค้ำระหว่ำงท้องถิ่นด้วยกัน
4.9 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
กฎหมำยคุ ้ม ครองผู ้บ ริโ ภคของประเทศสำธำรณรัฐ ประชำชนจีน （中华人民共和国
消费者权益保护法）ตรำโดยสภำผู้แทนประชำชนแห่งชำติ ประกำศและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1
มกรำคม ค.ศ. 1994 ปรับปรุงครั้งล่ำสุดและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 มีนำคม ค.ศ. 2014
สำระสำคัญของกฎหมำยมีดังนี้
(1) หลักกำรของกฎหมำย
(1.1) หลักกำรว่ำด้วยควำมสุจริตและเสมอภำคของกำรค้ำระหว่ำงผู้ประกอบกำรและ
ผู้บริโภค
(1.2) หลั ก กำรคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท ำงด้ ำ นร่ ำ งกำยและทรั พ ย์ สิ น อั น ชอบด้ ว ย
กฎหมำยของผู้บริโภค
(1.3) หลักกำรให้ควำมคุ้มครองแก่ผู้บริโภคมำกกว่ำผู้ประกอบกำร
(1.4) หลักกำรว่ำด้วยควำมรับผิดร่วมกันต่อสังคมซึ่งจะต้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์อัน
ชอบด้วยกฎหมำยของผู้บริโภค
(2) หน้ำที่ของผู้ประกอบกำร
(2.1) ผู้ ป ระกอบกำรมี ห น้ ำ ที่ ต้ อ งด ำเนิ น กิจ กำรค้ ำ ตำมที่ ก ฎหมำยกำหนดและตำม
ข้อตกลงที่ได้โฆษณำหรือให้ไว้กับผู้บริโภค
(2.2) ผู้ประกอบกำรมีหน้ำที่ที่จะต้องยอมรับกำรตรวจสอบจำกผู้บริโภค
(2.3) ผู้ประกอบกำรมีหน้ำที่จะต้องรับประกันควำมปลอดภัยของผู้บริโภค ทั้งในด้ำน
ร่ำงกำยและทรัพย์สินจำกกำรใช้สินค้ำหรือบริกำรของตน
(2.4) ผู้ประกอบกำรมีหน้ำที่ต้องเสนอข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับสินค้ำหรือบริกำรที่เป็นจริง
(2.5) ผู้ประกอบกำรมีหน้ำที่ต้องเปิดเผยชื่อและเครื่องหมำยกำรค้ำหรือสัญลักษณ์ที่
ถูกต้องแท้จริง
(2.6) ผู้ประกอบกำรมีหน้ำที่จะต้องออกหลักฐำนกำรขำยสินค้ำหรือกำรให้บริกำรให้แก่
ผู้บริโภคทุกครั้ง
(2.7) ผู้ ป ระกอบกำรมี ห น้ำ ที่ ต้ องรั บประกันคุ ณ ภำพของสิ นค้ ำ และบริก ำรตำมที่ไ ด้
โฆษณำและเสนอไว้ต่อสำธำรณะหรือผู้บริโภค
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(2.8) ผู้ประกอบกำรมีหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำมกฎ “สำมรับผิดชอบกับหนึ่งชดใช้” กล่ำวคือ
• รับผิดชอบที่จะซ่อมแซมโดยไม่คิดมูลค่ำหำกสินค้ำไม่เป็นไปตำมที่โฆษณำไว้
• รับผิดชอบที่จะเปลี่ยนสินค้ำใหม่โดยไม่คิดมูลค่ำ หำกเมื่อมีกำรซ่อมแซมแล้วไม่

สำมำรถใช้งำนได้ตำมที่โฆษณำไว้
• รับผิดชอบรับคืนสินค้ำที่ชำรุดบกพร่องโดยไม่มีเงื่อนไข หำกสินค้ำที่ซื้อไปไม่อำจ
ซ่อมให้มีคุณภำพตำมที่โฆษณำไว้
• ต้ อ งชดใช้ ค วำมเสี ย หำยที่ เ กิ ด แก่ ร่ ำ งกำยและทรั พ ย์ สิ น ของผู้ บ ริ โ ภคอั น
เนื่ อ งมำจำกกำรใช้ สิ น ค้ ำ หรื อ บริ ก ำรที่ ไ ม่ มี คุ ณ ภำพตำมโฆษณำของ
ผู้ประกอบกำร
(2.9) ผู้ประกอบกำรมีหน้ำที่ต้องไม่ใช้สัญญำสำเร็จรูปในกำรกำหนดเงื่อนไขปฏิเสธควำม
รับผิดชอบของตน
(2.10) ผู้ประกอบกำรมีหน้ำที่จะไม่กระทำกำรใดๆ อันเป็นกำรละเมิดสิทธิส่วนบุค คล
ของผู้บริโภค เช่น
• กำรกระทำใดๆ อันเป็นกำรดูหมิ่นหรือเป็นกำรทำให้ผู้บริโภคอับอำยขำยหน้ำ
• กำรตรวจค้ น สั ม ภำระหรื อ ร่ ำ งกำยของผู้ บ ริ โ ภคในกำรเข้ ำ ใช้ บ ริ ก ำรของ

ผู้ประกอบกำร
• กำรจำกัดสิทธิเสรีภำพส่วนบุคคลของผู้บริโภค
(3) กำรระงับข้อพิพำทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค
(3.1) กำรเจรจำประนีประนอมระหว่ำงผู้ประกอบกำรกับผู้บริโภค
(3.2) กำรร้ อ งขอต่ อ องค์ ก รคุ้ ม ครองและไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ ำทส ำหรั บ ผู้ บ ริ โ ภค
เพื่อประนีประนอมหรือชี้ขำดข้อพิพำท
(3.3) ร้องเรียนต่อหน่วยงำนบริหำรที่รับผิดชอบกำรกำกับอุตสำหกรรมและพำณิ ชยก
รรมเพื่อจัดกำรกับปัญหำที่เกิดขึ้น
(3.4) เสนอเรื่องต่อคณะอนุญำโตตุลำกำรเพื่อชี้ขำดข้อพิพำท
(3.5) นำคดีขึ้นฟ้องร้องต่อศำลเพื่อเรียกร้องค่ำเสียหำย
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4.10 กฎหมายที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทนอกศาล
นักลงทุนที่ไปลงทุนในประเทศจีนเมื่ อเกิ ดข้อพิพำททำงแพ่งกันขึ้นมักจะใช้ระบบเจรจำต่ อรอง
(谈判) หำกไม่สำมำรถตกลงกันได้ คู่พิพำทมีแนวทำงที่จะระงับข้อพิพำทโดยบุคคลหรือองค์กรที่สำม
หลำยแนวทำง ดังนี้
4.10.1 ระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ระบบกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท หมำยถึง บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเกิดข้อพิพำททำงแพ่ง ซึ่งไม่
สำมำรถที่จะเจรจำหำข้อยุติด้วยกันเองได้ ตกลงมอบหมำยให้แก่บุคคลที่สำมเป็นผู้ทำกำรไกล่เกลี่ยหำ
ข้อยุติเพื่อระงับข้อพิพำท โดยผู้ไกล่เกลี่ยจะทำหน้ำที่เกลี้ยกล่อมและชักจูง ให้คู่กรณีตกลงยอมรับ
ข้อเสนอแนะโดยสมัครใจจนถึงขั้นทำข้อตกลงระงับข้อพิพำทโดยชอบด้วยกฎหมำย
ระบบกำรไกล่เกลี่ยในประเทศจีน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ
(1) ระบบกำรไกล่เกลี่ยทำงคณะกรรมกำรไกล่เกลี่ยของประชำชน
(2) ระบบกำรไกล่เกลี่ยทำงศำล
(3) ระบบกำรไกล่เกลี่ยของทำงปกครอง
(4) ระบบกำรไกล่เกลี่ยทำงอนุญำโตตุลำกำร
4.10.2 ระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยคณะกรรมการไกล่เกลี่ยของประชาชน
(1) ลักษณะของระบบกำรไกล่เกลี่ยโดยคณะกรรมกำรไกล่เกลี่ยของประชำชน
กฎหมำยรัฐธรรมนูญของประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน มำตรำ 111 กำหนดไว้ว่ำ
คณะกรรมกำรไกล่เกลี่ยของประชำชนเป็นองค์กรขั้นพื้นฐำนของมวลชนที่จัดตั้งขึ้นโดยชุมชนเองเพื่อ
ทำหน้ำที่ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพำททำงแพ่งของมวลชนในท้องถิ่นนั้นๆ
ระบบไกล่เกลี่ยของประชำชน เป็นระบบช่วยเหลือทำงยุติธรรม เป็นระบบที่ประชำชน
ปกครองตนเอง และเป็นระบบที่มวลชนสมัครใจในกำรระงับข้อพิพำทของตนเอง ซึ่งมีลักษณะที่เป็น
เอกลักษณ์ของระบบประชำธิปไตยแบบสังคมนิยมของจีน
(2) ภำระหน้ำที่ของคณะกรรมกำรไกล่เกลี่ยของประชำชน
ข้อกำหนดว่ำด้วยคณะกรรมกำรไกล่เกลี่ยของประชำชน ซึ่งออกโดยสำนักนำยกรัฐมนตรี
(ข้อ 5 ) กำหนดไว้ว่ำ ภำระหน้ำที่ของคณะกรรมกำรไกล่เกลี่ยของประชำชน มีหน้ำที่ในกำรไกล่เกลี่ย
ข้อพิพำทของมวลชน และทำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ควำมรู้เกี่ยวกับตัวบทกฎหมำย นโยบำยของรัฐ
รวมทั้งให้ควำมรู้แก่ประชำชนในกำรเคำรพกฎหมำยและยึดมั่นในจริยธรรมขั้นพื้นฐำนของสังคม
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(3) หลักกำรขั้นพื้นฐำนของกำรไกล่เกลี่ย
(3.1) หลักกำรว่ำด้วยควำมสมเหตุสมผลและชอบด้วยกฎหมำย
(3.2) หลักกำรสมัครใจบนพื้นฐำนที่เสมอภำคเท่ำเทียมกัน
(3.3) หลักกำรให้ควำมเคำรพในสิทธิร้องขอของบุคคลอื่น
(4) รูปแบบขององค์กรกำรไกล่เกลี่ย
(4.1) คณะกรรมกำรไกล่เกลี่ยของประชำชน
รู ป แบบ องค์ ก ร ของกำรไกล่ เ กลี่ ย ประกอบด้ ว ย คณะกรรมกำรไกล่ เ กลี่ ย ของ
ประชำชน เป็นคณะกรรมกำรที่จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมกำรชุมชนในหมู่บ้ำน หรือคณะกรรมกำรชุมชน
ผู้อยู่อำศัย (ในเมือง) ภำยใต้กำรชี้แนะของศำลประชำชนชั้นต้นและรัฐบำลประชำชนขั้นพื้น ฐำน
(ระดับหมู่บ้ำนหรือระดับเขตเมือง) คณะกรรมกำรไกล่เกลี่ยของประชำชน ประกอบด้วย กรรมกำร
อย่ำงน้อย 3 คน อย่ำงมำกไม่เกิน 9 คน โดยกรรมกำรกันเองเลือกตั้งประธำนคณะกรรมกำร 1 คน
หำกจำเป็นอำจจะเลือกตั้งรองประธำนกรรมกำรขึ้นมำได้
(4.2) คุณสมบัติของกรรมกำรไกล่เกลี่ยของประชำชน
• ต้องเป็นผู้ที่มีควำมประพฤติเป็นที่ยอมรับว่ำมีควำมยุติธรรม
• เป็นผู้ทำงำนเกำะติดอยู่กับมวลชน
• มีใจรักในงำนไกล่เกลี่ยข้อพิพำท
• มีควำมรู้พื้นฐำนด้ำนกฎหมำยและนโยบำยทำงกำรเมือง
• เป็นบุคคลบรรลุนิติภำวะ

(4.3) เจ้ำหน้ำที่สนับสนุนด้ำนยุติธรรม
ข้อกำหนดว่ำด้ว ยคณะกรรมกำรไกล่ เกลี่ยของประชำชนก ำหนดไว้ว่ำ ให้รัฐบำล
ประชนชนระดับหมู่บ้ำน ตำบล แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่เพื่อให้ข้อชี้แนะแก่คณะกรรมกำรไกล่ เกลี่ย ของ
ประชำชนภำยใต้ กำรกำกับ และชี้แนะของรั ฐ บำลประชำชนของท้องถิ่นนั้นๆ นอกจำกนี้ ให้ศ ำล
ประชำชนชั้นต้นของท้องถิ่นนั้นๆ ทำหน้ำ ที่เป็นผู้ชี้แนะคณะกรรมกำรไกล่เกลี่ยของประชำชนในด้ำน
ควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรพิจำรณำคดี กำรรับฟังพยำนหลักฐำน กำรวิเครำะห์ข้อพิพำท รวมทั้ง
ควำมรู้อื่นๆ ทำงด้ำนยุติธรรม
(4.4) วิธีกำรไกล่เกลี่ย ประกอบด้วย 4 แนวทำง คือ
• กำรไกล่เกลี่ยคู่กรณีโดยตรง
• กำรไกล่เกลี่ยอย่ำงเปิดเผยต่อสำธำรณชน
151

คู่มือการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจาปี 2561
• กำรร่วมปรึกษำหำรือกันเพื่อหำทำงไกล่เกลี่ย
• กำรไกล่เกลี่ยรวม

(4.5) แนวทำงไกล่เกลี่ย
• สอนให้เรียนรู้
• สร้ำงสำยสัมพันธ์ด้วยเยื่อใย
• รู้สำนึกในมำรยำท
• เข้ำใจในข้อกฎหมำย

4.10.3 ระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางศาล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งของประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน มำตรำ 85 กำหนดไว้ว่ำ
ในกำรพิจำรณำคดีแพ่งของศำลประชำชน ภำยใต้หลักกำรว่ำด้วยควำมสมัครใจของคู่กรณีและบน
พื้นฐำนข้อเท็จจริงที่สำมำรถแยกแยะควำมถูกผิดได้ ให้ศำลทำหน้ำที่ ไ กล่เกลี่ยคู่กรณีก่อนทำกำร
พิจำรณำคดี
(1) รูปแบบกำรไกล่เกลี่ย
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งของประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน มำตรำ 86 กำหนด
ไว้ว่ำ ในกำรดำเนินกำรไกล่เกลี่ยของศำลประชำชน สำมำรถกระทำได้โดยผู้พิพำกษำท่ำนเดียวหรือ
อำจจะครบองค์คณะก็ได้ ในกำรไกล่เกลี่ยสำมำรถใช้วิธีที่สะดวกและรวดเร็วด้วยกำรแจ้งให้คู่กรณีและ
พยำนที่เกี่ยวข้องมำศำลพร้อมกันเพื่อทำกำรไกล่เกลี่ย
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งของประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน มำตรำ 87 กำหนด
ไว้ว่ำ ในกำรไกล่เกลี่ยของศำล ศำลมีสิทธิที่จะออกหนังสือเชิญหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องหรือบุคคลอื่นใด
เพื่อให้กำรช่วยเหลือได้ ซึ่งหน่วยงำนหรือบุคคลที่ได้รับหนังสือเชิญนั้นจะต้องมำศำลเพื่อร่วมทำกำร
ไกล่เกลี่ย
(2) ข้อตกลงว่ำด้วยกำรไกล่เกลี่ย
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งของประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน มำตรำ 88 กำหนด
ไว้ว่ำ เมื่อสำมำรถไกล่เกลี่ย ได้แล้ว ให้ทำข้อตกลงระงับข้อพิพำท โดยที่คู่สัญญำจะต้องกระท ำด้วย
ควำมสมัครใจ ปลอดจำกกำรขู่ เข็ญ บังคั บ สำระของข้อตกลงกำรระงับ ข้อพิพ ำทจะต้ องไม่ ขั ด ต่ อ
กฎหมำย
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งของประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน มำตรำ 89 กำหนด
ไว้ว่ำ ในกำรจัดทำข้อตกลงระงับข้อพิพำท ศำลจะต้องทำเป็นลำยลักษณ์อักษรในข้อตกลงจะต้องระบุ
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ชัดเจนถึงข้อเรียกร้องของแต่ละฝ่ำย ข้อเท็จจริงแห่งข้อพิพำท และผลของกำรระงับข้อพิพำท ลงชื่อ
โดยผู้พิพำกษำที่ทำหน้ำที่ไกล่เกลี่ยและเลขำนุกำรพร้อมประทับตรำของศำล
(3) กรณีที่ไม่ต้องทำบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพำท
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งของประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน มำตรำ 90 กำหนด
ไว้ว่ำ กรณีต่อไปนี้ ศำลอำจไม่จำเป็นต้องทำบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพำทเป็นหนังสือได้ คือ
(3.1) กำรระงับข้อพิพำทเกี่ยวกับคดีฟ้องหย่ำที่ต่ำงฝ่ำยสมัครใจหย่ำ
(3.2) กำรระงับข้อพิพำทในคดีเลี้ยงดู
(3.4) กำรระงับข้อพิพำทในคดีที่สำมำรถปฏิบัติบังคับชำระหนี้ได้ทันที
(3.5) คดีที่ไม่มีข้อยุ่งยำกอื่นๆ ซึ่งไม่จำเป็นต้องทำบันทึกเป็นลำยลักษณ์อักษร
กำรระงับข้อพิพำทที่ไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนัง สือนั้น จะต้องบันทึกไว้ในสำนวนโดย
คู่กรณี ผู้พิพำกษำ และเจ้ำหน้ำที่หน้ำบัลลังก์ ลงชื่อกำกับพร้อมประทับตรำของศำล จึงจะมีผลบัง คับ
ได้
(4) กำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทที่ไม่ประสบควำมสำเร็จ
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งของประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน มำตรำ 91 กำหนด
ไว้ว่ำ ในกรณีที่ไ ม่สำมำรถตกลงหรื อระงับข้อพิพ ำทได้ ให้ผู้พิพำกษำดำเนินกำรพิจ ำรณำคดี แ ละ
พิพำกษำตัดสินคดีโดยเร็ว
4.10.4 ระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางปกครอง แบ่งเป็น 2 ประเภทด้วยกัน
(1) กำรไกล่เกลี่ยโดยคณะทำงำนภำยใต้กำรกำกับของรัฐบำลประชำชนท้องถิ่น กล่ำวคือ
ในรัฐบำลประชำชนท้องถิ่นตั้งแต่ระดับหมู่บ้ำนและตำบลขึ้นไป จะแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐขึ้นมำคณะ
หนึ่งเพื่อทำหน้ำที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทของประชำชน กำรไกล่เกลี่ยโดยเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครองนี้ ถือเป็น
กำรไกล่เกลี่ยนอกกระบวนกำรพิจำรณำคดีของศำล
(2) กำรไกล่เกลี่ยโดยองค์กรของรัฐตำมที่กฎหมำยกำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะ ซึ่ง ได้แก่
กำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทแรงงำน กำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำททำงเศรษฐกิจ และกำรไกล่เกลี่ยทำงด้ำนแพ่ง
ซึ่งกำรไกล่เกลี่ยโดยฝ่ำยปกครองดังกล่ำวนี้ ถือเป็นกำรไกล่เกลี่ยนอกกระบวนกำรพิจำรณำคดีของศำล
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4.10.5 ระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยทางอนุญาโตตุลาการ
(1) ระบบอนุญำโตตุลำกำร
ระบบอนุญำโตตุลำกำรหมำยถึง ระบบทำงกฎหมำยอย่ำงหนึ่งที่คู่กรณีที่เกิดข้อพิพำท
ทำงแพ่ง ได้ตกลงกันว่ำจะนำข้อพิพำทนั้นเข้ำสู่กำรพิจำรณำของบุคคลที่สำมที่ทั้งสองฝ่ำยได้แต่งตั้งขึ้น
โดยสมัครใจกัน โดยคู่กรณีทั้งสองฝ่ำยมีหน้ำที่จะต้องปฏิบัติตำมคำชี้ขำดตำมระเบียบอนุญำโตตุลำกำร
โดยทั่วไปแล้ว อนุญำโตตุลำกำรเป็นกิจกรรมภำคเอกชนที่เกิดขึ้นในวงกำรธุรกิจ เป็น
พฤติกำรณ์ที่กระทำโดยเอกชน กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นพฤติกำรณ์ที่ทำกำรตัดสินชี้ขำดโดยเอกชน
มิใช่ตัดสินชี้ข ำดโดยรัฐ อนุญำโตตุลำกำรถูก กำหนดให้ เ ป็นรูป แบบกำรแก้ไ ขข้ อพิพำททำงแพ่ ง ที่
เทียบเคียงกับกำรแก้ไขข้อพิพำทโดยกำรเจรจำ ไกล่เกลี่ยและกำรดำเนินคดีต่อศำล แต่กำรอนุญำโต
ตุ ล ำกำรอยู่ ภ ำยใต้ ก ำรควบคุ มแลของรัฐ ตำมกฎหมำย รั ฐ จะให้ ศ ำลเข้ ำ ไปแทรกแซงกิจ กำรของ
อนุ ญ ำโตตุ ล ำกำรในเรื่ อ งผลกำรบั ง คั บ ใช้ ข องข้ อ สั ญ ญำอนุ ญ ำโตตุ ล ำกำร กำรก ำหนดขั้ น ตอน
ดำเนินกำรอนุญำโตตุลำกำร กำรบังคับคำชี้ขำดของอนุญำโตตุลำกำรและในกรณีที่คู่กรณีไม่ปฏิ บัติ
ตำมคำชี้ขำดของอนุญำโตตุลำกำร กิจกรรมต่ำงๆ ของอนุญำโตตุลำกำรจึงมีลักษณะทำงยุติ ธรรมเป็น
องค์ประกอบส่วนหนึ่งในระบบยุติธรรมของจีน
“กฎหมำยว่ำด้ วยอนุญำโตตุ ลำกำรสำธำรณรั ฐประชำชนจี น ” มี ผลบั งคั บใช้ เมื่ อวั นที่ 1
กันยำยน ค.ศ. 1995 โดยยึดถือหลักกำรพื้นฐำน ระเบียบพื้นฐำนและหลักประเพณีทั่วไปทำงสำกลเป็น
บรรทัดฐำน ในกำรบัญญัติกฎหมำยดังกล่ำว ระบบอนุญำโตตุลำกำรของจีนจึงค่อนข้ำงเป็นแบบสำกล
สำมำรถนำไปปฏิบัติและเชื่อมโยงกับระบบอนุญำโตตุลำกำรสำกลได้
(1.1) หลักกำรพื้นฐำนของระบบอนุญำโตตุลำกำร
1.1.1) หลักควำมสมัครใจ
คู่กรณีที่ต้องกำรแก้ไขข้อพิพำทโดยวิถีทำงอนุญำโตตุลำกำร จะต้องเป็นไปด้วย
ควำมสมัครใจ แม้คู่กรณีจะได้ทำสัญญำโดยมีข้อสัญญำอนุญำโตตุลำกำรอยู่แล้วก็ตำม เมื่อเกิดข้อ
พิ พ ำทขึ้ น หำกไม่ มี คู่ ก รณี ฝ่ ำ ยใดฝ่ ำ ยหนึ่ ง เป็ น ผู้ เ สนอให้ น ำข้ อ พิ พ ำทสู่ ก ำรพิ จ ำรณำของ
อนุญำโตตุลำกำรแล้ว คณะกรรมกำรอนุญำโตตุลำกำรก็จะไม่รับพิจำรณำกรณีดังกล่ำว
1.1.2) หลักควำมเป็นอิสระ
กำรอนุญำโตตุลำกำรจะดำเนินกำรโดยอิสระ ไม่อยู่ภำยใต้กำรแทรกแซงของฝ่ำย
ปกครอง กลุ่มจัดตั้งหรือบุคคลใดๆ มีลักษณะควำมเป็นอิสระดังนี้
• สถำบันอนุญำโตตุลำกำรไม่ขึ้นอยู่กับองค์กรปกครองใดๆ

154

คู่มือการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจาปี 2561
• กำรจัดตั้งสถำบันอนุญำโตตุลำกำรจัดตั้งขึ้นตำมหลักท้องที่ควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงองค์กรเป็นอิสระซึ่งกันและกัน ไม่อยู่ในระบบแบ่งชั้นองค์กรและ
ไม่มีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงต้นสังกัดกับใต้สังกัดแต่อย่ำงใด
• คณะกรรมกำรอนุ ญ ำโตตุ ล ำกำร สถำบั น อนุ ญ ำโตตุ ล ำกำรและศำล
ยุ ติ ธ รรมทั้ ง สำมฝ่ ำ ยเป็ น อิ ส ระซึ่ ง กั น และกั น ในกำรพิ จ ำรณำคดี
อนุญำโตตุลำกำรจะไม่ถูกแทรกแซงโดยสถำบันอนุญำโตตุลำกำรและ
ศำลยุติธรรม
• ศำลยุ ติ ธ รรมมี ห น้ ำ ที่ ใ นกำรใช้ สิ ท ธิ์ ค วบคุ ม กำรด ำเนิ น กิ จ กรรมทำง
อนุญำโตตุลำกำรตำมกฎหมำย กระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรมิได้ขึ้นอยู่
ต่อกระบวนกำรพิจำรณำพิพำกษำ สถำบันอนุญำโตตุลำกำรก็มิได้ขึ้นต่อ
ศำลยุติธรรมเช่นกัน
1.1.3) หลักชอบด้วยกฎหมำยและหลักควำมเที่ยงธรรม
กฎหมำยว่ำด้วยอนุญำโตตุลำกำร กำหนดให้กำรอนุญำโตตุลำกำรจะต้องแก้ไขข้อ
พิพำท โดยยึดหลักพิจำรณำตำมข้อเท็จจริง ถูกต้อง ตำมข้อกำหนดของกฎหมำย และให้มีควำมเที่ยง
ธรรมต่อคู่กรณี
(1.2) สถำบันอนุญำโตตุลำกำร
สถำบันอนุญำโตตุลำกำรแห่งประเทศจีน เป็นองค์กรที่จัดตั้ง ขึ้นโดยมีจุดประสงค์
เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่อนุญำโตตุลำกำรดูแลซึ่งกันและกัน ทำหน้ำที่เป็นผู้สอดส่องดูแล กำรปฏิบัติตำมวิ นัย
ของคณะกรรมกำรอนุญำโตตุลำกำรและเจ้ำหน้ำที่อนุญำโตตุลำกำรตำมข้อบัง คับอนุญำโตตุล ำกำร
คณะกรรมกำรอนุ ญ ำโตตุ ล ำกำรเป็ น สมำชิ ก ของสมำคมอนุ ญ ำโตตุ ล ำกำร ข้ อ บั ง คั บ สถำบั น
อนุ ญ ำโตตุ ล ำกำรแห่ ง ประเทศจี น ก ำหนดขึ้ น โดยกำรประชุ ม สมำชิ ก ทั่ ว ประเทศ สมำคม
อนุญำโตตุลำกำรแห่งประเทศเป็น ผู้กำหนดระเบียบอนุญำโตตุลำกำรตำมข้อบัญญัติของกฎหมำยว่ำ
ด้วยอนุญำโตตุลำกำรและกฎหมำยว่ำด้วยวิธีพิจำรณำคดีแพ่ง
(1.3) คณะกรรมกำรอนุญำโตตุลำกำร
คณะกรรมกำรอนุญำโตตุลำกำรเป็นองค์กรอนุญำโตตุลำกำรลักษณะถำวร โดยทั่วไป
จะตั้งขึ้นในมหำนครในท้องที่อันเป็นที่ตั้ งของรัฐบำลมณฑลและเขตปกครองตนเอง คณะกรรมกำร
อนุญำโตตุลำกำรมิได้จัดแบ่งเป็นชั้นๆ เหมือนกำรจัดตั้งของกำรปกครองทั่วไป
คณะกรรมกำรอนุญำโตตุลำกำรมำจำกกำรร่วมกันจัดตั้งของหน่วยงำนและสมำคม
กำรค้ ำ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ภำยใต้ ก ำรสรรหำและรวบรวมของรั ฐ บำลประชำชนระดั บ เมื อ ง กำรจั ด ตั้ ง
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คณะกรรมกำรจะต้องไปยื่นขอจดทะเบียน ณ ที่ทำกำรด้ำนธุรกำรของหน่วยงำนยุติธรรมที่ประจำอยู่
ในมณฑล เขตปกครองตนเองและมหำนคร
คณะกรรมกำรอนุญำโตตุลำกำรประกอบด้วย ประธำน 1 คน รองประธำน 2 ถึง
4 คน และกรรมกำร 7 ถึ ง 11 คน คณะกรรมกำรอนุ ญ ำโตตุ ล ำกำรสรรหำมำจำกผู้ ท รงคุณวุฒิ
ผู้ชำนำญกำรและผู้มีประสบกำรณ์ด้ำนกฎหมำย เศรษฐกิจและกำรค้ำ คณะกรรมกำร ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกฎหมำย เศรษฐกิจและกำรค้ำจำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมส่วนของคณะกรรมกำร
ทั้งหมด
คณะกรรมกำรจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
• มีประสบกำรณ์ด้ำนอนุญำโตตุลำกำรครบ 8 ปี ขึ้นไป
• มีอำยุกำรทำงำนเป็นทนำยควำมครบ 8 ปี ขึ้นไป
• มีอำยุกำรทำงำนเป็นผู้พิพำกษำครบ 8 ปี ขึ้นไป
• มีประสบกำรณ์ด้ำนกฎหมำย กำรศึกษำ และมีวุฒิฐำนะเกี่ยวกับกำรทำงำน

ดังกล่ำวในระดับสูง
• มีควำมรู้ด้ำนกฎหมำย มีประสบกำรณ์ด้ำนเศรษฐกิจและกำรค้ ำและมี วุ ฒิ
ฐำนะหรือระดับวิชำชีพที่เทียบเท่ำ เกี่ยวกับกำรทำงำนดังกล่ำวในระดับสูง
คณะกรรมกำรอนุ ญ ำโตตุ ล ำกำรจะจั ด ท ำท ำเนี ย บอนุ ญ ำโตตุ ล ำกำรที่ มี ค วำม
เชี่ยวชำญในวิชำชีพที่ต่ำงกัน เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่คู่กรณีในกำรคัดเลือกอนุญำโตตุลำกำรตำมที่
ต้องกำร
(1.4) ศำลอนุญำโตตุลำกำร
เมื่อคณะกรรมกำรอนุญำโตตุลำกำรรับพิจำรณำและชี้ขำดข้อพิพำทดังกล่ำ วโดยตรง
แต่จะจัดตั้งศำลอนุญำโตตุลำกำรขึ้นเพื่อทำหน้ำที่ตำมอำนำจอนุญำโตตุลำกำรที่กฎหมำยกำหนดต่อไป
รูปแบบกำรจัดตั้งศำลอนุญำโตตุลำกำร จัดแบ่งกำรจัดตั้งออกเป็นสองระบบ ได้แก่
ระบบพิจำรณำคดีโดยคณะอนุญำโตตุลำกำรและระบบพิจำรณำคดีโดยอนุญ ำโตตุลำกำรคนเดียว
ระบบพิจำรณำคดีโดยคณะอนุญำโตตุลำกำรประกอบด้วย อนุญำโตตุลำกำร 3 คน โดยแต่งตั้งให้คนใด
คนหนึ่งในคณะเป็นอนุญำโตตุลำกำรอันดับที่ 1 เพื่อทำหน้ำที่รับผิดชอบดูแลกำรพิจำรณำชี้ขำดทั้งปวง
ส่วนระบบพิจำรณำคดีโดยอนุญำโตตุลำกำรคนเดียว ให้อนุญำโตตุลำกำร 1 คนประกอบขึ้นเป็นศำล
อนุญำโตตุลำกำร
ในกรณีคู่กรณีเลือกใช้ศำลอนุญำโตตุลำกำรที่ประกอบด้วย อนุญำโตตุลำกำร 3 คน
ให้คู่กรณีต่ำงฝ่ำยต่ำงเลือกหรือร่วมมอบหมำยให้ประธำนคณะกรรมกำรอนุญำโตตุลำกำรเป็นผู้แต่ง ตั้ง
ฝ่ำยละ 1 คน ส่วนอนุญำโตตุลำกำรคนที่ 3 จะทำหน้ำที่เป็นอนุญำโตตุลำกำรอันดับหนึ่ง ให้คู่กรณี
ร่วมกันเลือกหรือร่วมกันมอบให้ประธำนคณะกรรมกำรอนุญำโตตุลำกำรเป็นผู้แต่งตั้ง ในกรณีคู่กรณี
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เลือกใช้ศำลอนุญำโตตุลำกำรที่มีอนุญำโตตุลำกำร 1 คน ให้คู่กรณีร่วมกันคัดเลือกหรือร่วมกันมอบให้
ประธำนคณะกรรมกำรอนุญำโตตุลำกำรเป็นผู้แต่งตั้ง
(1.5) ระบบพื้นฐำนของกำรอนุญำโตตุลำกำร
1.5.1) ระบบเลือกกำรพิจำรณำโดยอนุญำโตตุลำกำรหรือศำลอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
กำรตั้งระบบดังกล่ำวถือว่ำเป็นกำรเคำรพต่อสิทธิของคู่กรณีในกำรเลือกหำวิธีแก้ไขข้อพิพำทที่เกิดขึ้น
โดยมีควำมหมำยดังนี้
• ในกรณีคู่กรณีได้ตกลงให้มีข้อสัญญำอนุญำโตตุลำกำรขึ้นแล้วเท่ำกับเป็น

กำรปฏิ เ สธที่ จ ะระวั ง ข้ อ พิ พ ำทด้ ว ยกำรด ำเนิ น คดี ใ นศำล คื อ คู่ ก รณี
จะต้องนำข้อพิพำทสู่กำรพิจำรณำของอนุญำโตตุลำกำรเท่ำนั้น จะนำสู่
กำรพิจำรณำของศำลมิได้
• ในกำรท ำสั ญ ญำอนุ ญ ำโตตุ ล ำกำร แม้ ว่ ำ คู่ ก รณี จ ะได้ ป ฏิ เ สธกำร
ดำเนินคดีในศำลไว้แล้วก็ตำม ในบำงกรณีที่จะกล่ำวถึงข้ำงล่ำงนี้ ศำลยัง
มีอำนำจที่จะรับพิจำรณำข้อพิพำทที่มีข้อสัญญำอนุญำโตตุลำกำรอยู่แล้ว
เช่น
▪ กรณีข้อสัญญำอนุญำโตตุลำกำรตกเป็นโมฆะหรือไม่มีผลบัง คับ ใช้
แล้ว
▪ กรณีคู่กรณีฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งยื่นฟ้องต่อศำล อีกฝ่ำยหนึ่งยอมเข้ำต่อสู้
คดีตำมกระบวนกำรพิจำรณำของศำล เมื่อไม่มีฝ่ำยใดท้วงติงเรื่อง
เขตอำนำจของศำลแต่อย่ำงใด ให้ถือว่ำคู่กรณีไม่ติดใจบังคับใช้ข้อ
สัญญำอนุญำโตตุลำกำรที่มีอยู่เดิม ศำลย่อมมีอำนำจพิจำรณำคดี
นั้นได้
1.5.2) ระบบกำรชี้ ข ำดครั้ ง แรกเป็ น กำรชี้ ข ำดถึ ง ที่ สุ ด มี ค วำมหมำยว่ ำ เมื่ อ
อนุญำโตตุลำกำรได้พิจำรณำชี้ขำดแล้วจะมีผลบังคับใช้ทำงกฎหมำยทันที แม้ว่ำคู่กรณีจะปฏิเสธกำรชี้
ขำดดัง กล่ำ แต่ไ ม่มีสิทธิที่จำนำข้อพิพำทเดียวกันนั้นไปฟ้องต่อศำลอีก และไม่มีสิทธิ์ที่จะร้องขอให้
สถำบันอนุญำโตตุลำกำรเป็นผู้พิจำรณำชี้ขำดหรือพิจำรณำใหม่ คู่กรณีจะต้องปฏิบัติตำมคำชี้ขำดโดยมิ
ต้องให้บังคับ มิฉะนั้น คู่กรณีอีกฝ่ำยหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะร้องขอให้ศำลมีคำสั่งให้บังคับคดีตำมคำชี้ขำด
อย่ำงไรก็ตำม หำกคู่กรณีเห็นว่ำคำชี้ขำดของอนุญำโตตุลำกำร มีควำมผิดพลำด
และหำกมีกำรเพิกถอนคำชี้ขำดดังกล่ ำวก็เป็นเรื่องที่ชอบด้วยกฎหมำยแล้ว คู่กรณีก็ย่อมที่จะร้องขอ
ต่อศำล ให้ศำลพิจำรณำตรวจสอบคำชี้ขำดดังกล่ำวอีก และขอให้มีคำสั่งให้เพิกถอนคำชี้ขำดดังกล่ำว
ทั้งนี้ ถือว่ำเป็นมำตรกำรเยียวยำระบบเลือกกำรพิจำรณำโดยอนุญำโตตุลำกำรหรือศำลอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่ง เพื่อเพิ่มควำมรัดกุมในกำรปฏิบัติได้อีกทำงหนึ่ง
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(1.6) คณะกรรมกำรอนุ ญ ำโตตุ ล ำกำรเศรษฐกิ จ กำรค้ ำ ระหว่ ำ งประเทศแห่ ง
ประเทศจีน
คณะกรรมกำรอนุญำโตตุลำกำรเศรษฐกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศแห่งประเทศจีน
เป็นองค์กำรอนุญำโตตุลำกำรด้ำนเศรษฐกิจและกำรค้ำที่เกี่ยวข้องกับต่ำงประเทศของประเทศจีน เป็น
องค์กรอนุญำโตตุลำกำรที่รับพิจำรณำข้อพิพำทด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศเพียงแห่งเดียวใน
ประเทศจีน มีที่ทำกำรตั้งอยู่ที่กรุงปักกิ่ง มีสำขำอยู่ 2 แห่ง ได้แก่ สำขำเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นและ
สำขำนครเซี่ยงไฮ้
4.11 หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และขั้นตอนการปฏิบัติของหน่วยงานราชการ
(1) หน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุน
(1.1) สำนักบริหำรอุตสำหกรรมและพำณิชย์ในท้องที่ (Administration for Industry and
Commerce, 工商局) หน้ำที่หลักคือ กำรกำกับดูแลตลำดที่บริห ำรโดยรัฐบำล และกำรบัง คับใช้
กฏหมำยด้ำนกำรบริหำร
(1.2) สำนักงำนสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection Bureau, 环保局) หน้ำที่หลัก
คือ กำหนดแนวทำงนโยบำยและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของประเทศ และ
ประสำนงำนและแก้ปัญหำสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในแต่ละพื้นที่ หน่วยงำน และภูมิภำค โดยรับผิดชอบใน
กำรตรวจติดตำมด้ำนสิ่งแวดล้อม
(1.3) ส ำนั ก งำนพำณิ ช ย์ ใ นท้ องที่ (Commerce Bureau, 商务局) หน้ ำ ที่ ห ลั ก คื อ กำร
ดำเนินกำรตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และนโยบำยของประเทศเกี่ยวกั บกำรค้ำ ทั้ง ในประเทศ และ
ต่ำงประเทศ กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ และควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศโดยกำหนด
เอกสำรเกี่ยวกับกำรค้ำทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศ กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ และควำมร่วมมื อ
ทำงเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ รวมถึงกำหนดแผนกำรพัฒนำธุรกิจ และกำรดำเนินงำนในทั่วเมือง
(1.4) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองประจำกรมรักษำควำมสงบภำยในในท้องถิ่น (Entry-Exit
Administrative Service Center, Public Security Bureau, 公安局出入境管理分局) หน้ ำ ที่
หลักของสำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองประจำกรมรักษำควำมสงบภำยในในมณฑล เทศบำลและเขต
ปกครองตนเอง ได้แก่ กำรปฎิบัต และดำเนินงำนตำมรัฐบำล และดำเนินงำนในกำรออกเอกสำร
เกี่ยวกับกำรเข้ำและออกนอกประเทศป และกำรอนุมัติ และกำรจัดกำรงำนในกำรเข้ำและออกนอก
ประเทศขององค์กำรเอกชน
(1.5) ส ำนั ก งำนควบคุ ม คุ ณ ภำพและเทคโนโลยี ท้ อ งถิ่ น (Quality and Technology
Supervision Bureau, 质量技术监督局 ) หน้ ำ ที่ ห ลั ก คื อ ปฏิ บั ติ ต ำมแนวทำง และนโยบำย
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เกี่ ย วกั บ กำรควบคุ ม คุ ณ ภำพ และเทคนิ ค ของรั ฐ และเทศบำลรวมถึ ง กำรบริ ห ำรจั ด กำร และ
ประสำนงำนในกำรควบคุมคุณภำพ และเทคนิคในพื้นที่
(1.6) สำนักงำนภำษีท้องถิ่น (Local Taxation Administration, 税务局) หน้ำที่หลักคือ
ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ นโยบำยในกำรจัดเก็บภำษีของรัฐ และกำรกำหนดมำตรกำร กฎระเบียบ และ
ข้อบังคับในกำรรวบรวมภำษีในท้องถิ่น
(1.7) ส ำนั ก งำนปริ ว รรตเงิ น ตรำระหว่ ำ งประเทศประจ ำท้ อ งถิ่ น (Foreign Exchange
Supervision Bureau, 外汇管理局) รับผิดชอบในกำรตรวด และควบคุมดูแลเงินตรำและตั๋วเงิน
ต่ำงประเทศตำมกฎหมำย และกำรลงโทษสำหรับกำรละเมิดกำรจัดกำรเงินตรำและตั๋วเงินต่ำงประเทศ
(1.8) สำนักงำนกำกับอำหำรและยำในท้องถิ่น (Local Food and Drug Administration,
食品药品监督管理局) รับผิดชอบด้ำนสุขอนำมัยอำหำร และกำรตรวจสอบและกำรจัดกำรควำม
ปลอดภัยด้ำนอำหำร
(1.9) ส ำนั ก งำนตรวจสอบและกั ก กั น โรคในพื้ น ที่ ( Entry-Exit Inspection and
Quarantine Bureau, 出入境检验检疫局) หน้ำที่หลักคือ กำรตรวจและกักกันสิน ค้ำ บุคลำกร
ยำนพำหนะ ภำชนะบรรจุหีบ ห่อสัมภำระในเข้ำออกประเทศ รวมถึงกำรกักกันสุขำภิบำล กำรกักกัน
สัตว์และพืช กำรตรวจสินค้ำ ฯลฯ เพื่อกำรป้องกันกำรรักษำควำมปลอดภัยและสุขภำพของบุคลำกร
สัตว์และพืช และสินค้ำโภคภัณฑ์
(1.10) สำนักงำนทะเบียนกำรค้ำ (Commercial registration Office, 商标局) หน้ำที่หลักคือ
รับผิดชอบในกำรลงทะเบียน และกำรจัดกำรตรำสินค้ำของทั่วประเทศ เพื่อกำรคุ้มครองสิทธิของตรำสินค้ำ
และตรวจสอบกำรละเมิดตรำสินค้ำตำมกฎหมำย เพื่อจัดกำรข้อพิพำทเกี่ยวกับตรำสินค้ำ และส่งเสริ มกำร
คุ้มครองตรำสินค้ำที่เป็นที่รู้จักกันดี
(1.11) ธนำคำรแห่งประเทศจีน (The People's Bank of China, 中国人民银行) หน้ำที่หลัก
คื อ ก ำหนดและปฏิ บั ตรตำมนโยบำยกำรเงิน ป้ องกั นและคลำยลงควำมเสี่ ยงทำงกำรเงิ น และรั กษำ
เสถียรภำพทำงกำรเงิน
(1.12) กรมศุลกำกร (General Administration of Customs, 海关总署) หน้ำที่หลักคือ
กำรกำกับดูแลกำรออกนอกเมือง กำรจัดเก็บภำษีศุลกำกร และภำษีต่ำง ๆ ตรวจสอบกำรค้ำของเถื่อน
ร ว บ ร ว ม ส ถิ ติ ศุ ล ก ำ ก ร แ ล ะ ด ำ เ นิ น ก ำ ร จั ด ก ำ ร ท่ ำ เ รื อ ก ำ ร ต ร ว จ ส อ บ ศุ ล ก ำ ก ร
กำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ และควำมร่วมมือด้ำนศุลกำกรระหว่ำงประเทศ เป็นต้น
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(2) ขั้นตอนกำรเข้ำไปลงทุน หรือ ด ำเนินธุร กิจ ในจีน (ขอยกตัวอย่ำงกำรเปิดร้ ำนอำหำรใน
ประเทศจีน)
(2.1) หมวดแรก – ขั้นตอนก่อนจดทะเบียนใบประกอบธุรกิจร้ำนอำหำร
1) ขั้ น แรก ยื่ น ขอจดทะเบี ย นชื่ อ ธุ ร กิ จ (Apply for A Company Name) ณ ส ำนั ก
บริหำรอุตสำหกรรมและพำณิชย์ในท้องที่ (Administration for Industry and Commerce, 工商
行政管理局) ซึ่งหำกได้รับอนุญำตให้ใช้ชื่อที่ยื่นขอจดทะเบียน สำนักงำนฯ จะให้ “หนังสือรับรอง
ทะเบี ย นชื่ อ ธุ ร กิ จ ” (Company Name Approval Notice, 名称预先核准通知书) โดยทั่ ว ไป
ขั้นตอนนี้ใช้เวลำประมำณ 15 วัน ทั้งนี้ กำรยื่นขอจดทะเบียนชื่อธุรกิจ ยังไม่ใช่กำรขอจดทะเบียนใบ
ประกอบธุรกิจ หรือพูดโดยทั่วไป คือ จะต้องเอำชื่อที่ได้จำกขั้นตอนนี้ ไปยื่นขอใบประกอบธุรกิจต่อไป
นั่นเอง
2) ขั้นที่สอง ยื่นขออนุญำตกำรก่อตั้งกิจกำรโดยทุนต่ำงชำติ (Apply for Establishment
of Foreign-funded Enterprise) ณ สำนักงำนพำณิชย์ในท้องที่ (Commerce Bureau, 商务局)
โดยหำกมีเงินลงทุนไม่เกิน 1 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ จะใช้เวลำพิจำรณำไม่เกิน 90 วันทำกำร แต่หำกเงิน
ลงทุ น เกิ น กว่ ำ นั้ น จะใช้ เ วลำนำนขึ้ น เนื่ อ งจำกส ำนั ก งำนพำณิ ช ย์ ท้ อ งถิ่ น จะต้ อ งส่ ง เรื่อ ต่ อไปยัง
หน่ ว ยงำนในระดั บ ที่ สู ง กว่ ำ เป็ น ผู้ อ นุ มั ติ ห ลั ง จำกได้ รั บ อนุ มั ติ แ ล้ ว ส ำนั ก งำนพำณิ ช ย์ จ ะออก
“ใบอนุญำตประกอบกิจกำรของธุรกิจต่ำงด้ำว” (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) ซึ่งถือว่ำสำมำรถประกอบกิจกำรในประเทศจีนได้อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยจีนยื่น ขอจด
ทะเบียนชื่อธุรกิจ (Apply for A Company Name) ณ สำนักบริหำร
3) ขั้นที่สำม ขออนุญำตกับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่มีภำรกิจเกี่ยวข้อง ได้แก่
• ขอใบอนุ ญ ำตปล่ อ ยควั น และของเสี ย (Environmental Examination and

Approval) ณ ส ำนั ก งำนสิ่ ง แวดล้ อ มท้ อ งถิ่ น (Environmental Protection
Bureau, 环保局) ซึ่งก่อนยื่นคำร้อง บริษัทจะต้องมั่นใจว่ำ กำรจัดกำรระบบ
ระบำยอำกำศ ควันและของเสียจำกกำรประกอบอำหำรมีควำมเหมำะสมและ
ไม่ ส ร้ ำ งมลภำวะต่ อ อำคำรข้ ำ งเคี ย ง หลั ง ได้ รั บ ค ำร้ อ งแล้ ว เจ้ ำ หน้ ำ ที่ จ ำก
สำนักงำนสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นจะเดินทำงมำตรวจสอบระบบดูดควันอำหำรและ
ปล่อยของเสียที่สถำนประกอบกำร หำกเหมำะสมก็จะได้รับใบอนุญำตฯ
• ขอใบอนุ ญ ำตประกอบธุ ร กิ จ บริ ก ำรร้ ำ นอำหำร (Apply for Food Service
Permit, 餐饮服务许可证) ณ ส ำนั ก งำนก ำกั บ อำหำรและยำในท้ อ งถิ่ น
(Local Food and Drug Administration, 食品药品监督管理局) หลั ง ได้
รับคำร้อง จะมีเจ้ำหน้ำที่ มำตรวจสอบทำง “กำยภำพ” ด้ำนต่ำงๆ ของร้ำน
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โดยเฉพำะควำมสะอำดและสุ ข อนำมั ย ของส่ ว นบริก ำรและส่ ว นท ำอำหำร
อุปกรณ์ประกอบอำหำร รวมถึงบรรจุภัณฑ์ต่ำงๆ หำกไม่มีปัญหำใดๆ ก็จะได้รับ
ใบอนุญำตฯ
• ขอใบอนุ ญ ำตติ ด ตั้ ง ก๊ ำซ หุ ง ต้ ม แ ละ ร ะ บบดั บเพ ลิ ง ( Fire Protection
Registration) ณ ส ำนั ก งำนดั บ เพลิ ง ท้ อ งถิ่ น (Fire Department, 消防局)
หลังได้รับคำร้อง จะมีเจ้ำหน้ำที่มำตรวจสอบระบบควำมปลอดภัยของก๊ำซหุง
ต้ม ระบบดับเพลิง และทำงหนีไฟ หำกไม่มีปัญหำควำมปลอดภัยใดๆ ก็จะได้รับ
ใบอนุญำตฯเมื่อได้ใบอนุญำตทั้งสำมข้ำงต้นนี้แล้ว จึงจะสำมำรถดำเนินกำรตำม
หมวดขั้นตอนที่เหลืออีก 2 หมวดดังต่อไปนี้ได้
(2.2) หมวดที่ ส อง – ขั้ น ตอนกำรจดทะเบี ย นใบประกอบธุ ร กิ จ (Apply for Business
License, 营业执照) เมื่ อ ได้ ใ บอนุ ญ ำต “ปล่ อ ยควั น และของเสี ย ” “ประกอบธุ ร กิ จ บริ ก ำร
ร้ำนอำหำร” และ “ติดตั้งก๊ำซหุงต้มและระบบดับเพลิง” ตำมขั้นตอนข้ำงต้นแล้ว ให้นำใบอนุญำตทั้ง
สำมไปที่ “ส ำนั ก งำนบริ ห ำรอุ ต สำหกรรมและพำณิ ช ย์ ” ในท้ อ งถิ่ น ของเขตที่ ร้ ำ นตั้ ง อยู่ เพื่ อ ยื่น
จดทะเบียนใบอนุญำตประกอบธุรกิจ
ตำมกฎหมำยจีน ทำงกำรจีนอนุญำตให้ธุรกิจทุนต่ำงชำติหรือธุรกิจร่วมทุนประกอบกิจกำร
ได้ในรูปแบบ “บริษัทจำกัด” (有限责任公司) ซึ่งจะต้องใช้ “ทุนจดทะเบียน” เท่ำใด นั้น ขึ้นอยู่
กับกำรประเมินของเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งจะพิจำรณำจำกปัจจัยหลำยอย่ำงประกอบกัน เช่น ขอบเขตกำร
ประกอบธุรกิจ และจำนวนผู้ถือ หุ้น เป็น ต้น ทั้ง นี้ โดยมีค่ำ ธรรมเนีย มกำรจดทะเบียนฯ แปรผัน
ตำมมูลค่ำของทุนจดทะเบียน หำกทุนจดทะเบียนไม่เกิน 10 ล้ำนหยวน มีค่ำธรรมเนียมในอัตรำร้อย
ละ 0.08 ของทุนจดทะเบียน หำกเกินกว่ำนั้น มีค่ำธรรมเนียมในอัตรำร้อยละ 0.04 ของทุนจดทะเบียน
กำรได้ “ใบอนุญำตประกอบธุรกิจ” ในขั้นตอนนี้ ถือเป็นกำรได้รับอนุญำตให้ “เปิด” ร้ำนอำหำรในจีน
ได้แล้ว อย่ำงไรก็ดี เปิดได้แต่ยัง “ให้บริกำร” ไม่ได้อย่ำงสมบูรณ์นัก หำกยั งไม่ได้เดินสำยจดทะเบียน
รำยกำรอื่นๆ ที่เหลืออยู่ดังต่อไปนี้
(2.3) หมวดที่สำม – ขั้นตอนหลังจดทะเบียนใบประกอบธุรกิจแล้ว
1) ขั้นแรก ยื่นขอเลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร (Tax Registration) ณ สำนักงำนภำษี
ท้องถิ่น (Local Taxation Administration, 地方税务局) หมำยเลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร มี
15 หลัก โดย 6 หลักแรกบอกถึงรหัสพื้นที่ และ 9 หลักที่เหลือเป็นรหัสประจำตัวของแต่ละบริษัท
(Code Allocation to Organization - 组织机构代码) กล่ ำ วโดยสรุ ป ธุ ร กิ จ ร้ ำ นอำหำร ซึ่ ง ถูก
จัดเป็น “ธุรกิจประเภทบริกำร” ต้องเสียภำษีต่ำงๆ ดังนี้
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ประเภทภาษี
ภำษีธุรกิจ

อัตราจัดเก็บ
ร้อยละ 5 ของรำยได้จำกกำรดำเนินงำน

ภำษีก่อสร้ำงและบำรุงเมือง อัตรำภำษีจะแตกต่ำงกันไปตำมเขตพื้นที่ที่ร้ำนอำหำรตั้งอยู่
(Urban Maintenance - ร้อยละ 7 ของภำษีธุรกิจหำกร้ำนตั้งอยู่ในเขตเมือง
and Construction Tax) - ร้อยละ 5 สำหรับร้ำนที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอ และชนบท
- ร้อยละ 1 สำหรับร้ำนที่ไม่ตั้งอยู่ในเขตเมืองและเขตอำเภอชนบท
ภำษีบำรุงกำรศึกษำ
(Educational Surtax)

ร้อยละ 3 ของภำษีธุรกิจ

ภำษีเงินได้นิติบุคคล
ร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ
(Corporate Income Tax)
หมายเหตุ ภาษีธุรกิจ ภาษีก่อสร้างและบ่ารุงเมืองและภาษีบ่ารุงการศึกษา นั้น ไม่ว่าธุรกิจจะมี
ก่าไรหรือขาดทุน ก็ต้องเสียภาษีดังกล่าว ส่วนภาษีเงินได้นิติบุคคล จะถึงเกณฑ์ต้องจ่าย ก็ต่อเมื่อ
ธุรกิจมีก่าไรสุทธิในการประกอบการ
2) ขั้นที่สอง จดทะเบียนอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่
• ยื่นขอใบทะเบียนเลขประจำตัวนิติบุคคล (Code Allocation to Organization

Certificate - 组织机构代码证) ณ ส ำ นั ก ง ำ น ค ว บ คุ ม คุ ณ ภำ พ และ
เทคโนโลยีท้องถิ่น (Quality and Technology Supervision Bureau, 质量
技术监督局)
• ยื่ น จดทะเบี ย นขออนุ ญ ำตเปิ ด บั ญ ชี ธ นำคำร (Permit for Opening Bank
Account) ณ ธนำคำรประชำชนจีน (The People's Bank of China -中国
人民银行) ประจำท้องที่ ซึ่งธนำคำรฯ จะออกใบรับรองให้เพื่ อนำไปใช้ เ ปิด
บัญชีกับธนำคำรพำณิชย์ ที่ต้องกำร สำหรับกำรทำธุรกรรมต่ำงๆ ในนำมนิติ
บุคคล
• ยื่นจดทะเบียนสถิติ ณ สำนักงำนสถิติท้องถิ่น (Statistics Registration)
• ยื่ น ขออนุ ญ ำตท ำ ธุ ร ก ร ร ม เงิ น ตร ำ ต่ ำ ง ปร ะ เ ท ศ ( Foreign Exchange
Registration) ณ สำนักงำนปริวรรตเงินตรำระหว่ำงประเทศประจ ำท้อ งถิ่ น
(Foreign Exchange Supervision Bureau, 外汇管理局) ซึ่งกำรขออนุญำต
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มี ค วำมจ ำเป็ น หำกต้ อ งกำรรั บ เงิ น โอนจำกต่ ำ งประเทศ หรื อ จะโอนเงินไป
ต่ำงประเทศ
• ยื่ น จดทะเบี ย นประกั น สั ง คมและแรงงำน ( Labor and Social Security
Registration, 劳动和社会保障登记证) ณ ส ำ นั ก ง ำ น แ ร ง ง ำน และ
ประกันสังคมประจำท้องถิ่น (Labor and Social Security Bureau, 劳动和
社会保障局) ทั้ ง นี้ ตำมกฎหมำยจี น นำยจ้ ำงจะต้ อ งจ่ ำยเงิ น ประกั น สั ง คม
ให้กับลูกจ้ำงประมำณร้อยละ 35 ของค่ำจ้ำง
• ลงทะเบียนตรวจสุขภำพและขอรับใบรับรองกำรอบรมของพนักงำน (Health
and Hygiene Examination) ณ ส ำนั ก งำนตรวจสอบและกั ก กั น โรค (CIQ)
ท้องถิ่น กฎหมำยจีนกำหนดให้พนั กงำนในร้ ำนอำหำรที่ อยู่ ในกระบวนกำร
ประกอบและแปรรูปอำหำร จะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ำยแรงตำมประกำศ
ของทำงกำร และต้ อ งผ่ ำ นกำรตรวจสุ ข ภำพก่ อ นท ำงำนโดย CIQ ซึ่ ง จะให้
“ใบรั บ รองกำรผ่ ำ นกำรตรวจสุ ข ภำพ” （食品从业人员健康证）ของ
พนักงำน ซึ่งเจ้ำของร้ำนควรนำไปติดไว้ในร้ำนเพื่อเป็นเครื่องยืนยันกับผู้บริโภค
ว่ำพนักงำนในร้ำนผ่ำนกำรตรวจสุขภำพแล้ว นอกจำกนี้ พนักงำนที่ปฏิบัติงำน
ในร้ำนจะต้องมี “ใบรับรองกำรผ่ำนกำรอบรมบริกำรและควำมปลอดภัยด้ ำน
อำหำร” （食品安全知识培训证）ด้วย โดยสำมำรถเข้ ำรับ กำรอบรม
ดังกล่ำวกับสมำคมผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรท้องถิ่นหรือสถำบันโภชนำกำรที่
เป็นองค์กรวิชำชีพที่ขึ้นทะเบียนกับทำงกำร
• ยื่นจดทะเบียนผู้จำหน่ำยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Alcohol Permit Registration)
ณ สำนักงำนพำณิชย์ท้องถิ่น หำกจะจำหน่ำยสุ รำหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อื่นๆ ภำยในร้ำนด้วย
กำรยื่นขอใบอนุญำตหรือจดทะเบียนต่ำงๆ ในหมวดนี้ ทะเบียนผู้เสียภำษี ประกันสังคม
และแรงงำน กำรขอรหัสประจำตัวนิติบุคคล โดยทั่วไป กฎหมำยกำหนดให้ดำเนินกำรแล้วเสร็จภำยใน
30 วันหลังจำกได้รับใบอนุญำตประกอบธุรกิจ (Business License)
นอกจำกขั้นตอนต่ำงๆ ที่กล่ำวมำนี้แล้ว ผู้ประกอบกำรบำงรำยอำจต้องไปติดต่อกับ
หน่วยงำนรำชกำรอื่นๆ เพื่อขอใบอนุญำตเพิ่มเติมอีกในบำงรำยกำร ขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจของ
แต่ละรำย เช่น กำรขอเปิดบัญชีธุรกิจกับธนำคำร กำรซื้อใบกำกับภำษีกับสำนักงำนภำษีท้อ งถิ่ น
กำรขอจดทะเบียนโลโก้หรือเครื่องหมำยกำรค้ำของร้ำน เป็นต้น
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(2.4) หมวดที่สี่ – ขั้นตอนกำรว่ำจ้ำงพ่อครัว/แม่ครัวชำวต่ำงชำติไปทำงำนที่จีน
1) ขั้ น แรก ยื่ น ขออนุ ญ ำตขอจ้ ำ งแรงงำนต่ ำ งด้ ำ ว (Employment of Foreigner
Permit) ณ สำนักงำนแรงงำนในท้องถิ่น หำกคำขอได้รับกำรอนุมัติ สำนักงำนฯ จะออก “หนังสือ
อนุญำตกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำว” (Employment License, 外国人就业许可证) ให้แก่นำยจ้ำง
2) ขั้นสอง นำหนังสืออนุญำตฯ พร้อมเอกสำรประกอบที่เกี่ยวข้อ ง (อำทิ สำเนำหนังสือ
เดินทำงของแรงงำนที่ว่ำจ้ำง ประวัติกำรทำงำน ฯลฯ) ไปยื่นขอหนังสือนำประกอบกำรขอวีซ่ำ (Letter
of Visa Notification - 外国人签证通知邀请函) ณ สำนักงำนกำรต่ำงประเทศในท้องถิ่น
3) ขั้นสำม ให้พ่อครัวหรือแม่ครัวชำวต่ำงชำตินำ “หนัง สือนำประกอบกำรขอวีซ่ำ ”
(ต้ น ฉบั บ ) ที่ ไ ด้ รั บ ข้ ำ งต้ น และเอกสำรที่ เ กี่ ย วข้ อ งอื่ น ๆ ไปยื่ น ขอวี ซ่ ำ ท ำงำน ( Visa Type Z)
ณ สถำนเอกอัครรำชทูตหรือสถำนกงสุลของสำธำรณรัฐประชำชนจีนประจำประเทศไทย
4) ขั้นสี่ เมื่อพ่อครัวหรือแม่ครัวชำวต่ำงชำติเดินทำงถึงประเทศจีน และได้ที่พักแล้ว ให้
ติดต่อหน่วยงำน “นิติบุคคลอำคำรชุด (Residential Juristic Person)” ของอำคำรที่พักอำศัยของพ่อ
ครัว/แม่ครัวรำยนั้นๆ เพื่อขอหนังสือรับรองกำรเข้ำพักอำศัย
5) ขั้นห้ำ นำหนังสือเดินทำงและเอกสำรต่ำงๆ ไปขึ้นทะเบียนพำนักสำหรับชำวต่ำงชำติ
( Accommodation Registration Form for Foreign Nationals, 境外人员住宿登记表 )
ณ สถำนีตำรวจในพื้นที่ (หรือที่ชำวจีนเรียกว่ำ “พ่ำย ชู่ สั่ว” 派出所)
6) ขั้นหก ไปตรวจร่ำงกำย เพื่อขอรับหนังสือรับรองกำรตรวจสุขภำพ (Certificate of
Health Examination, 健康检查证明书) ณ ส ำนั ก งำนตรวจสอบและกั กกั น โรคในพื้ น ที่
(Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau, 出入境检验检疫局)
7) ขั้นเจ็ด นำหนังสือเดินทำงและเอกสำรต่ำงๆ ไปยื่นขอหนังสืออนุญำตกำรเชิญบุคคล
ชำวต่ำงชำติ (邀请国（境）外人员来访批件) ณ สำนักงำนกำรต่ำงประเทศในท้องถิ่น
8) ขั้นแปด นำหนังสือเดินทำงและเอกสำรต่ำ งๆ ไปยื่นขอใบอนุญ ำตพำนักอำศัยใน
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 สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองประจำกรมรักษำควำมสงบภำยในใน
ท้องถิ่น (Entry-Exit Administrative Service Center, Public Security Bureau, 公安局出入境
管理分局)
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4.12 กรณีศึกษา
4.12.1 ปัญหาข้อพิพาทที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
(1) ข้อเท็จจริง
มีกำรนำเข้ำสบู่หอม LUX ที่ผลิตโดยผู้ได้รับสิทธิ์โดยชอบจำกเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำ
ให้มีสิทธิ์ผลิตและจำหน่ำยในประเทศไทยไปจำหน่ำยในตลำดจีน ซึ่งในจีนก็มีผู้ได้ รับสิทธิ์โดยชอบจำก
เจ้ำของเครื่องหมำย LUX ให้เป็นผู้มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในกำรผลิตและจำหน่ำยในจีน
ผู้ได้รับสิทธิ์ในจีนได้ร้องขอให้เจ้ำหน้ำที่ศุลกำกรประจำเมืองโฝซำนทำกำรอำยัดและยึด
สินค้ำดังกล่ำว โดยอ้ำงว่ำกำรนำเข้ำสินค้ำดังกล่ำวเข้ำมำจำหน่ำยในจีนถือเป็ นกำรละเมิดสิทธิ์ในกำร
จำหน่ำยสินค้ำ LUX แต่เพียงผู้เดียวในจีนของตน โดยตนได้ขึ้นทะเบียนสัญญำกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิ์
เครื่องหมำยกำรค้ำ LUX กับศุลกำกรไว้แล้วเมื่อ 28 พฤษภำคม 1999
(2) คำวินิจฉัย
ศำลประชำชนชั้นกลำงของเมืองกวำงโจวได้อำศัย “กฎหมำยแพ่งหลักทั่วไป” มำตรำ
134 “กฎหมำยเครื่องหมำยกำรค้ำ” และ “ข้อกำหนดของศำลประชำชนสูงสุดเกี่ยวกับกำรตอบข้อ
หำรือคดีข้อพิพำทเกี่ยวกับเครื่องหมำยกำรค้ำ” วินิจฉัยว่ำ
“โจทก์แต่เพียงผู้เดียวมีสิทธิในการผลิตและ
จ่าหน่ายสบู่ภายใต้เครื่องหมาย LUX ในประเทศจีน การน่าเข้าสบู่
LUX จากต่างประเทศเข้ามาจ่าหน่ายในจีนถือเป็นการละเมิด สิทธิ์
ของโจทก์ ให้จ่าเลยชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์จ่านวนห้าหมื่นหยวน
และลงโฆษณาขอขมาโจทก์ ใ นหนั ง สื อ พิ ม พ์ เ พื่ อ เยี ย วยาความ
เสียหายที่เกิดกับโจทก์”
(3) ข้อสังเกต
คดีนี้เป็นคดีเกี่ยวกับกำรนำเข้ำซ้ำซ้อน แต่ข้อเท็จจริงในคดีจำเลยไม่สำมำรถนำสืบพิสูจน์
ได้ว่ำสินค้ำที่ตนนำเข้ำเป็นสินค้ำที่ผลิตโดยผู้มีสิทธิ์ ในประเทศไทยจึงไม่ใช่สินค้ำที่เป็นกำรปลอมหรือ
เลียนเครื่องหมำยกำรค้ำ พยำนหลักฐำนของจำเลยจึงยังไม่อำจรับฟังได้ว่ำ สินค้ำที่จำเลยนำเข้ำนั้น
เป็นกำรนำเข้ำซ้อนซึ่งสินค้ำที่มีเครื่องหมำยกำรค้ำ LUX จริง
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4.12.2 ปัญหาข้อพิพาทที่เกี่ยวกับสัญญา
(1) ข้อเท็จจริง
นักลงทุนต่ำงชำติชำวไต้หวันประสงค์ที่จะจดทะเบียนจัดตั้งวิสำหกิจในประเทศจีนเพื่อ
ลงทุนค้นคว้ำวิจัยยำชนิดหนึ่ง แต่เห็นว่ำกำรจดทะเบียนจัดตั้งต้องใช้เวลำและมีควำมยุ่งยำก อีกทั้งต้อง
เสียค่ำใช้จ่ำยและค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ในขณะเดียวกันก็ต้องกำรที่จะดำเนินกิจกำรในประเทศจีนและ
ได้รับใบอนุญำตอำหำรและยำโดยเร็ว นักลงทุนต่ำงชำติกลุ่มนี้จึงได้ใช้ชื่อบริษัทแห่งหนึ่งในฮ่องกงไป
ร่วมเซ็นสัญญำ “ร่วมผลิตผลิตภัณฑ์ยำ” กับโรงงำนผลิตยำแห่งหนึ่งในประเทศจีน และใช้ชื่อบริษัทใน
ประเทศจีนที่เป็นคู่สัญญำเป็นผู้ยื่นคำร้องขอใบอนุญำตอำหำรและยำ ต่อมำ สำนักบริหำรและกำกับ
ผลิตภัณฑ์ยำแห่งชำติ ได้ออกใบรับรองผลิตภัณฑ์ยำและใบอนุญำตให้ผลิตยำดังกล่ำว เมื่อบริษัทที่ร่วม
เซ็นสัญญำในประเทศจีนได้รับใบรับรองผลิตภัณฑ์ยำและใบอนุญำตให้ผลิตยำแล้ว ได้ทำกำรโอนสิทธิ
ใบอนุ ญ ำตทั้ ง สองดั ง กล่ ำ วให้ แ ก่ บุ ค คลที่ ส ำม แต่ นั ก ลงทุ น ต่ ำ งชำติ ก ลุ่ ม นี้ ก ลั บ มิ ไ ด้ รั บ ส่ ว นแบ่ ง
ผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรโอนใบอนุญำต จึงได้นำคดีขึ้นฟ้องบริษัทผลิตยำในประเทศจีนและบุ ค คล
ที่สำมที่รับโอนใบอนุญำตเพื่อให้ชดใช้ค่ำโอนและค่ำเสียหำยแก่ตน
(2) คำวินิจฉัยของศำล
ศำลพิจำรณำสำนวนแห่งคดีแล้ว พิพำกษำว่ำ โจทก์มิได้มีส่วนได้เสียในสัญญำ “ร่วมผลิต
ผลิตภัณฑ์ยำ” จึงไม่ใช่ผู้ถูกโต้แย้งสิทธิและได้รับควำมเสียหำย พิพำกษำให้ยกฟ้อง
(3) ข้อสังเกต
กำรที่นักลงทุนต่ำงชำติ (ไต้หวัน) มิได้จดทะเบียนจัดตั้งวิสำหกิจทุนต่ำงชำติในประเทศ
จีนเพื่อยื่นขอใบรับรองยำเพื่อขออนุญำตผลิตยำเอง จึงไม่มีสิทธิใดๆ ในใบรับรองยำและใบอนุญ ำตให้
ผลิตยำที่ทำงกำรอนุมัติมำให้ ประกอบกับ กำรที่ใช้บริษัทในฮ่องกงไปทำสัญญำ “ร่วมผลิตผลิตภัณฑ์
ยำ” กับบริษัทในจีน ก็ไม่ทรำบว่ำเป็นบริษัทที่มีตัวตนจริงหรือไม่ หำกเป็นบริษัทที่มีตัวตนจริงก็น่ำจะ
ใช้บริษัทในฮ่องกงที่เป็นคู่สัญญำฟ้องเรียกร้องค่ำเสียหำยตำมสัญญำ “ร่วมผลิตผลิตภัณฑ์ยำ” คดีนี้
น่ำเชื่อว่ำนักลงทุนชำวไต้หวันคงไปอำศัยชื่อบริษัทของพรรคพวกในฮ่องกงมำใช้ แต่มีข้อพิพำทเกิดขึ้น
ไม่สำมำรถใช้ชื่อบริษัทในฮ่องกงมำเป็นโจทก์ฟ้องได้ จึงจำเป็นต้องฟ้องในนำมของตนเอง แต่เมื่อมิได้
เป็นคู่สัญญำจึงไม่ถูกโต้แย้งสิทธิ กำรลงทุนลงแรงที่ทำร่วมกับบริษัทในจีนจึงสูญเปล่ำและไม่ได้รับกำร
เยียวยำตำมกฎหมำย
ดัง นั้น กำรที่จะไปทำกำรค้ำในประเทศจีนควรจะจดทะเบียนวิสำหกิจทุนต่ำงชำติให้
เรียบร้อยตำมกฎหมำย และใช้ชื่อวิสำหกิจทุนต่ำงชำติเป็นผู้ยื่นคำร้องขอใบรับรองและใบอนุญำตผลิต
ยำด้ ว ยตนเอง หำกวิ ส ำหกิ จ ทุ น ต่ ำ งชำติ ที่ จ ดจั ด ตั้ ง ขึ้ น มำใหม่ ไ ม่ มี คุ ณ สมบั ติ เ พี ย งพอที่ จ ะขอรั บ
ใบอนุญำตได้ ก็สำมำรถใช้วิสำหกิจทุนต่ำงชำติเป็นคู่สัญญำใน “สัญญำร่วมผลิตผลิตภัณฑ์ยำ” กับ
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วิสำหกิจอื่น หำกเกิดข้อพิพำทขึ้นมำ วิสำหกิจทุนต่ำงชำติที่ จัด ตั้ง ขึ้น มำใหม่ แ ละเป็น คู่ สัญ ญำก็
สำมำรถใช้สิท ธิเ รีย กร้อ งค่ำ เสีย หำยจำกบริษัท ท้อ งถิ่นที่ผิด สัญ ญำได้ ทั้ง นี้ โดยอำศัยกฎหมำยว่ำ
ด้วยสัญญำและกฎหมำยวิสำหกิจทุนต่ำงชำติให้เป็นประโยชน์นั่นเอง
4.12.3 ปัญหาข้อพิพาทที่เกี่ยวกับสัญญาโอนสิทธิในหุ้นส่วนของบริษัทจากัดความรับผิด
(1) ข้อเท็จจริง
นักลงทุนชำวฮ่องกงได้ไปลงทุนร่วมกับวิสำหกิจท้องถิ่นในจีน 3 แห่ง โดยจัดตั้ง เป็ น
วิ ส ำหกิ จ ร่ ว มทุ น จี น และต่ ำ งชำติ ซึ่ ง มี ส ถำนะทำงกฎหมำยเป็ น บริ ษั ท จ ำกั ด ควำมรั บ ผิ ด ต่ อ มำ
นักลงทุนชำวไต้หวันประสงค์ที่จะรับโอนสิทธิในหุ้นส่วนของนักลงทุนชำวฮ่องกงที่มีอยู่ใน 3 บริษัท มำ
เป็นของตนเอง นักลงทุนชำวฮ่องกงและนักลงทุนชำวไต้หวันจึงได้ทำสัญญำซื้อขำยโอนสิทธิในหุ้นส่วน
ต่อกัน หลัง จำกได้ชำระเงินค่ำหุ้นส่วนตำมสัญญำกันเรียบร้อยแล้ว นักลงทุนไต้หวันจึง เข้ำไปเป็น
หุ้นส่วนใหม่ในวิสำหกิจร่วมทุนจีนกับต่ำงชำติทั้ง 3 แห่งดังกล่ำว ต่อมำเกิดข้อพิพำทระหว่ำงนักลงทุน
ชำวไต้หวันกับนักลงทุนท้องถิ่นในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร นักลงทุนชำวไต้หวันจึงอำศัยสิทธิตำมสัญญำ
โอนสิทธิในหุ้นส่วนและเข้ำสวมสิทธิแทนนักลงทุนชำวฮ่องกงในสัญญำร่วมทุนระหว่ำงชำวฮ่องกงกับ
ชำวจีนทำกำรยื่นฟ้องคดีต่อศำลให้วิสำหกิจจีนท้องถิ่นปฏิบัติตำมสัญญำร่วมทุน
(2) คำวินิจฉัยของศำล
ศำลพิจำรณำสำนวนแห่งคดีแล้ว พิพำกษำว่ำ โจทก์ (นักลงทุนชำวไต้หวัน) มิได้มีส่วนได้
เสียในวิสำหกิจร่วมทุนทั้ง 3 แห่ง เพรำะเหตุว่ำสัญญำซื้อขำยโอนสิทธิหุ้นส่วนทั้ง 3 ฉบับ มิได้รับควำม
ยินยอมจำกหุ้นส่วนฝ่ำยจีน จึงตกเป็นโมฆะ อีกทั้งทำงทะเบียนก็ไม่ปรำกฏว่ำนักลงทุนชำวไต้หวันมีชื่อ
เป็นหุ้นส่วนในวิสำหกิจทั้ง 3 แห่งดังกล่ำว โจทก์จึง ไม่ใช่ผู้ถูกโต้แย้ง สิทธิ และได้รั บควำมเสี ย หำย
พิพำกษำให้ยกฟ้อง
(3) ข้อสังเกต
“กฎหมำย วิสำหกิจร่วมทุนจีนกับต่ำงชำติ” กำหนดไว้ว่ำ วิสำหกิจร่วมทุนจีนกับต่ำงชำติ
มีสถำนะเป็นบริษัทจำกัดควำมรับผิด ผู้เป็นหุ้นส่วนหำกประสงค์จะโอนขำยสิทธิในหุ้นส่วนของตน
ให้แก่บุคคลภำยนอกจะต้องได้รับควำมยินยอมจำกหุ้นส่วนอื่นทั้งหมดก่อนจึงจะมีผลบังคับใช้ และเมื่อ
ได้ทำสัญ ญำซื้อขำยสิ ทธิ ในหุ้น ส่วนต่อ กันแล้ว จะต้องนำไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหุ้น ส่วนของ
วิสำหกิจร่วมทุนให้ถูกต้องตำมกฎหมำย จึงจะมีผลบังคับผูกพันหุ้นส่วนทุกฝ่ำย คดีนี้ นักลงทุนชำว
ไต้หวันและฮ่องกงคงเข้ำใจว่ำสิทธิในหุ้นส่วนของตนในบริษัทจำกัดควำมรับผิดเป็นหุ้นชนิดหนึ่งที่
สำมำรถเปลี่ ย นมื อ ได้ โ ดยกำรท ำสั ญญำเหมือ นกั บ หุ้ นในบริษั ท จ ำกั ด ทั่ ว ๆ ไป จึ ง มิ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ต ำม
กฎหมำยวิสำหกิจร่วมทุนจีนกับต่ำงชำติ เป็นผลทำให้สัญญำซื้อขำยสิทธิในหุ้นส่วนตกเป็นโมฆะ
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ดังนั้น หำกนักลงทุนชำวต่ำงชำติประสงค์ที่จะรับโอนสิทธิในหุ้นส่วนของวิสำหกิจ ร่วมทุนจีนต่ำงชำติ
หรือวิสำหกิจร่วมประกอบกำรจีนกับต่ำงชำติแล้ว จะต้องเข้ำใจสภำพที่แท้จริงของนิติบุคคลดังกล่ำว
และทำให้ถูกต้องตำมที่กฎหมำยจีนได้กำหนดไว้ จะใช้หลักเกณฑ์ตำมกฎหมำยของต่ำงประเทศไป
ปฏิบัติในจีนไม่ได้
4.12.4 ปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับการลงทุน
(1) ข้อเท็จจริง
นักลงทุนต่ำงชำติรำยหนึ่งประสงค์ที่จะไปลงทุนพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ในประเทศจีน จึง
ได้เข้ำเซ็นสัญญำร่วมประกอบกำรกับวิสำหกิจจีนท้องถิ่นเพื่อก่อสร้ำงอำคำรสำนักงำนขนำดใหญ่ โดย
ในสั ญ ญำร่ วมประกอบกำรระหว่ำ งทุ น จี นกับ ทุ นต่ ำ งชำติ ที่ ท ำขึ้ น ระบุ ไ ว้ ว่ำ วิ ส ำหกิ จ จี น มี หน้ำที่
รับผิดชอบจัดหำสถำนที่สำหรับก่อสร้ำงอำคำร ขออนุญำตสิทธิในกำรใช้ที่ดิน พร้อมจ่ำยค่ำตอบแทน
กำรใช้ที่ดินให้แก่หน่วยงำนของรัฐ ขออนุญำตแบบกำรก่อสร้ำง รวมทั้งหน้ำที่ในกำรประสำนงำนกับ
หน่วยงำนของรัฐเพื่อโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรดังกล่ำว ส่วนนักลงทุนต่ำ งชำติมีหน้ำที่โอนเงินลงทุน
สำหรับใช้ในกำรก่อสร้ำงอำคำรทั้งหมด เมื่อโครงกำรสำเร็จ ให้แบ่งผลประโยชน์ตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ
ร่วมประกอบกำร หำกมีข้อพิพำทที่เกี่ยวกับสัญ ญำร่วมประกอบกำร ให้นำข้อพิพำทเสนอต่อคณะ
อนุ ญ ำโตตุ ล ำกำรด้ ำ นเศรษฐกิ จ และกำรค้ ำ ระหว่ ำ งประเทศของจี น หลั งจำกท ำสั ญ ญำร่ ว ม
ประกอบกำรแล้ ว ทั้ ง 2 ฝ่ ำ ย จึ ง ได้ น ำสั ญ ญำร่ ว มประกอบกำรและข้ อ บั ง คั บ ของกิ จ กำรร่ ว ม
ประกอบกำรไปขออนุมัติจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และจดทะเบียนเป็นวิสำหกิจร่วมประกอบกำรจีน
กับต่ำงชำติ หลัง จำกได้รับใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรแล้ว วิสำหกิจจีนได้ดำเนินกำรจัด หำที่ดิน
สำหรับก่อสร้ำงและยื่นขออนุญำตสิทธิกำรใช้ที่ดินเพื่อกำรก่อสร้ำง รวมทั้งแบบกำรก่อสร้ำงเรียบร้อย
ทุนต่ำงชำติก็ไ ด้โอนเงินเข้ำทำกำรก่อสร้ำงอำคำรตำมที่กำหนดไว้ในสัญ ญำ ต่อมำ เกิดวิกฤติทำง
เศรษฐกิจทำให้นักลงทุนต่ำงชำติไม่สำมำรถหำแหล่งเงินทุนเพื่อทำกำรก่อสร้ ำงอย่ำงต่อเนื่องตำมที่ระบุ
ไว้ในสัญญำร่วมประกอบกำรได้ เมื่อนักลงทุนต่ำงชำติไม่สำมำรถปฏิบัติตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ของตนตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ แม้วิสำหกิจจีนท้องถิ่นจะได้บอกกล่ำวเร่งรัดหลำยครั้งก็ตำม จนในที่สุด
วิ ส ำหกิ จ จี น ท้ อ งถิ่ น จึ ง ได้ บ อกเลกสั ญ ญำร่ ว มประกอบกำรกั บ นั ก ลงทุ น ต่ ำ งชำติ โดยอ้ ำ งเหตุ ว่ ำ
นักลงทุนต่ำงชำติเป็นฝ่ำยผิดสัญญำและต้องรับผิดในควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น หลัง จำกวิสำหกิจจีน
ท้องถิ่นบอกเลิกสัญญำแล้ว ก็ได้แจ้งไปยังสำนักงำนพำณิชย์กรรมและอุตสำหกรรมท้องถิ่นให้ ทรำบ
เพื่อทำกำรเพิกถอนใบอนุญำตประกอบกิจกำรค้ำของวิ สำหกิจร่วมประกอบกำรจีนและทุนต่ำงชำติ
เมื่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้รับหนังสือแจ้งเลิกวิสำหกิจร่วมประกอบกำรแล้ว จึงได้มีคำสั่งให้เพิกถอน
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรค้ำของวิสำหกิจร่วมประกอบกำรจีนกับชำวต่ำงชำติดังกล่ำว เมื่อมีกำรเพิก
ถอนใบอนุญำตประกอบกิจกำรแล้ว วิสำหกิจจีนท้องถิ่นจึงได้นำสิทธิในกำรใช้ที่ดินแปลงดังกล่ำวที่ได้มี
กำรก่อสร้ำงบำงส่วนไปแล้วไปหำผู้ร่วมประกอบกำรรำยใหม่ซึ่งเป็นนักลงทุนชำวฮ่องกงพร้อมกับยื่น
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ขออนุมัติโครงกำรและใบอนุญำตประกอบกิจ กำรใหม่ และทำกำรก่อสร้ำงต่อจนโครงกำรส ำเร็ จ
ในระหว่ำงนั้น นักลงทุนต่ำงชำติรำยแรกไม่เห็นพ้องด้วยกับคำสั่งเพิกถอนใบอนุญำตประกอบกำรของ
หน่วยงำนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง จึงได้นำคดีขึ้นฟ้องร้องยังศำลประชำชนชั้นต้น แต่ศำลไม่รับคำฟ้องโดย
อ้ำงเหตุคดีมิได้อยู่ในเขตอำนำจของศำลชั้นต้นเพรำะเป็นคดีพิพำทระหว่ำงวิสำหกิจจีนกับนักลงทุน
ชำวต่ ำ งชำติ นั ก ลงทุ น ชำวต่ ำ งชำติ ร ำยนั้ น จึ ง ได้ น ำคดี ฟ้ อ งร้ อ งยั ง ศำลประชำชนชั้ น กลำง
ในขณะเดี ย วกั น วิ ส ำหกิ จ จี น ท้ อ งถิ่ น ก็ ได้ เ สนอข้ อพิ พำทตำมสั ญ ญำร่ ว มประกอบกำรไปยั ง คณะ
อนุญำโตตุลำกำรเพื่อชี้ขำดข้อพิพำท
(2) คำวินิจฉัยของศำลและคำชี้ขำดของคณะอนุญำโตตุลำกำร
หลังจำกศำลได้พิจำรณำคดีจำกพยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว มีคำพิพำกษำว่ำ
คำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่ออกโดยหน่วยงำนท้องถิ่นนั้นไม่ชอบเพรำะมิได้ปฏิบัติ
ตำมขั้นตอนของกฎหมำย กล่ำวคือ กฎหมำยว่ำด้วยกำรร่วมประกอบกำรระหว่ำงวิสำหกิจจีนกับทุน
ต่ำงชำติได้กำหนดไว้ว่ำ เมื่อกิจกำรร่วมประกอบกำรสิ้นสุดลง จะต้องมีกำรชำระบัญชีของกิจกำรก่อน
จึ ง จะมี ค ำสั่ ง ให้ เ พิ ก ถอนใบอนุ ญ ำตประกอบกิ จ กำรค้ ำ ได้ แต่ ข้ อ เท็ จ จริ ง ในคดี นี้ กลั บ ปรำกฏว่ ำ
หน่วยงำนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องได้มีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญำตประกอบกิจกำรค้ำก่อนที่จะมีกำรชำระ
บัญชี จึงเป็นคำสั่งที่ขัดกับระเบียบปฏิบัติที่กฎหมำยบัญญัติไว้ จึงพิพำกษำให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องไป
ดำเนินกำรให้ถูกต้องตำมขั้นตอนของกฎหมำย หลัง จำกศำลประชำชนชั้นกลำงมีคำพิพำกษำแล้ว
คู่กรณีไ ม่เห็นพ้องด้วย จึงได้อุทธรณ์ต่อศำลประชำชนชั้นสูง ภำยหลัง จำกที่ศำลประชำชนชั้นสูงได้
พิจำรณำพยำนหลักฐำนแล้ว เห็นว่ำ ข้อเท็จจริงชัดเจนและกำรบังคับใช้กฎหมำยของศำลประชำชน
ชั้นกลำงถูกต้อง จึงมีคำพิพำกษำยืน แต่เนื่องจำกคดีนี้เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุนต่ำงชำติที่ไป
ลงทุนในประเทศจีน ถือเป็นคดีที่มีผลกระทบต่อกำรลงทุนของนักลงทุนต่ำงชำติทั่วประเทศ ศำล
ประชำชนสูงสุดจึงได้รับคดีดังกล่ำวไปทำกำรพิจำรณำ ในที่สุด ศำลประชำชนสูงสุดก็ได้มีคำพิพำกษำ
ยืนตำมคำพิพำกษำของศำลประชำชนชั้นสูงในระดับมณฑล ในขณะที่มีกำรพิจำรณำคดีของศำล
ประชำชนนั้น คณะอนุญำโตตุลำกำรก็ได้ทำกำรพิจำรณำคดีตำมสัญญำร่วมประกอบกำรเช่นกัน ใน
ที่สุด คณะอนุญำโตตุลำกำรมีคำชี้ขำดว่ำ นักลงทุนต่ำงชำติเป็นฝ่ำยผิดสัญญำ วิสำหกิจจีนท้องถิ่นย่อม
มีสิทธิบอกเลิกสัญญำได้ และเมื่อสัญญำเลิกกันให้ชำระบัญชีของวิสำหกิจร่วมประกอบกำรและจัดสรร
แบ่งปันผลประโยชน์ตำมที่ได้ระบุไว้ในสัญญำร่วมประกอบกำร แต่เนื่องจำกนักลงทุนต่ำงชำติเป็ นฝ่ำย
ผิดสัญญำจึงต้องรับผิดชดใช้ค่ำเสียหำยจำนวนหนึ่งให้แก่วิสำหกิจจีนท้องถิ่นด้วย
(3) กำรบังคับตำมคำพิพำกษำและคำชี้ขำดของคณะอนุญำโตตุลำกำร
เมื่อศำลประชำชนสูงสุดมีคำพิพำกษำยืนตำมคำพิพำกษำของศำลประชำชนชั้นสูงระดับ
มณฑลแล้ว ถือว่ำคดีถึงที่สุด นักลงทุนต่ำงชำติจึงขอให้ศำลบังคับตำมคำพิพำกษำเพื่อขอให้ตนเข้ำไปมี
ส่วนได้เสียในอำคำรที่พิพำท แต่ไม่สำมำรถบังคับได้ เนื่องจำกคำพิพำกษำของศำลประชำชนสูงสุดเป็น
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คดีปกครองซึ่งบังคับได้เพียงให้หน่วยงำนท้องถิ่นทำคำเพิกถอนให้ถูกต้องตำมขั้นตอนของกฎหมำย
เท่ำนั้น คำพิพำกษำมิได้พิ จำรณำถึงข้อพิพำทในตัวทรัพย์ที่ทั้ง 2 ฝ่ำย ร่วมประกอบกำรแต่อย่ำงใด
ในขณะเดียวกัน วิสำหกิจจีนท้องถิ่นก็บังคับตำมคำชี้ขำดของคณะอนุญำโตตุลำกำรโดยตั้งผู้ชำระบัญชี
ท ำกำรช ำระบั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น ของกิ จ กำรร่ ว มประกอบกำร เมื่ อ ช ำระบั ญ ชี เ สร็ จ ก็ ไ ด้ จั ด กำรแบ่ ง
ผลประโยชน์ให้แก่คู่สัญญำตำมที่ระบุไว้ในสัญญำร่วมประกอบกำร แต่เนื่องจำกนักลงทุนต่ำงชำติต้อง
รับผิดชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่วิสำหกิจจีนท้องถิ่นด้วย เมื่อคำนวณแล้ว เงินที่นักลงทุนต่ำงชำติได้รับส่วน
แบ่งจำกกำรชำระบัญชีมีจำนวนน้อยกว่ำค่ำเสียหำยที่นักลงทุนต่ำงชำติต้องชดใช้ให้แก่วิสำหกิ จจีน
ท้องถิ่น เป็นผลให้วิสำหกิจจีนต่ำงชำติต้องขำดทุนในกิจกำรที่ลงทุนครั้งนี้
(4) ข้อสังเกต
คดีที่ฟ้องร้องยังศำลนั้น เป็นคดีฟ้องให้หน่วยงำนรำชกำรเพิกถอนคำสั่งที่ออกโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมำย ถือเป็นคดีปกครอง ดังนั้น กำรบังคับตำมคำพิพำกษำจึงบังคับให้หน่วยรำชกำรท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องให้ทำคำสั่งให้ถูกต้องตำมขั้นตอนของกฎหมำย กล่ำวคือ จะต้องมีกำรชำระบัญชีวิสำหกิจร่วม
ประกอบกำรเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงจะมีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญำตประกอบกิจกำรค้ำได้ ข้อเท็จจริง
ปรำกฏว่ำเมื่อศำลประชำชนสูงสุดมีคำพิพำกษำแล้ว ผู้ชำระบัญชีวิสำหกิจร่วมประกอบกำรที่ปฏิบัติ
ตำมคำชี้ขำดของคณะอนุญำโตตุลำกำรก็ได้มีกำรชำระบัญชีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงไม่มีเหตุจำเป็น
ใดๆ ที่ ห น่ ว ยรำชกำรท้ อ งถิ่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งต้ อ งออกค ำสั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ ำตประกอบกิ จ กำรใหม่
แต่อย่ำงใด
สำหรับข้อพิพำทเกี่ยวกับอำคำรที่ร่วมประกอบกำรนั้น คณะอนุญำโตตุลำกำรก็ได้มีคำชี้
ขำดให้ชำระบัญชีของวิสำหกิจร่วมประกอบกำรแล้ว เมื่อตีมูลค่ำของทรัพย์สินที่ได้ลงทุนไปและจัดสรร
แบ่งคืนตำมสัญญำร่วมประกอบกำรแล้ว นักลงทุนต่ำงชำติย่อมไม่มีสิทธิใดๆ ที่จะเข้ำไปมีส่วนได้เสียใน
อำคำรที่สร้ำงขึ้นมำใหม่โดยนักลงทุนชำวฮ่องกงกับวิสำหกิจจีนท้องถิ่นตำมสัญญำร่วมประกอบกำร
ฉบับใหม่ได้แต่อย่ำงใด ตรงกันข้ำม เมื่อมีคำชี้ขำดว่ำนักลงทุนต่ำงชำติเป็นฝ่ำยผิดสัญญำต้องชดใช้
ค่ำเสียหำยให้แก่วิสำหกิจจีนท้องถิ่น ส่วนแบ่งที่นักลงทุนต่ำงชำติทีได้จำกกำรชำระบัญชีย่อมถูกยึดไว้
เป็นกำรชำระค่ำเสียหำยให้แก่วิสำหกิจจีนท้องถิ่น
หำกนักลงทุนต่ำงชำติถือว่ำตนได้รับควำมเสียหำยอันเนื่องมำจำกกำรออกคำสั่งของ
หน่วยรำชกำรท้องถิ่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย ซึ่งอำจจะทำโดยประมำทเลินเล่อหรือจงใจก็ตำม นัก
ลงทุนต่ำงชำติสำมำรถนำคดีขึ้นฟ้องร้องต่อศำลชั้นกลำงเรียกร้องให้หน่ วยรำชกำรดังกล่ำวรับผิดทำง
แพ่งอันเนื่องมำจำกกำรกระทำของหน่วยรำชกำรท้องถิ่นเป็นกำรละเมิดต่อตนตำมกฎหมำยว่ ำด้วย
ควำมรับผิดชดใช้ค่ำเสียหำยของเจ้ำหน้ำที่รัฐ (Law of the People’s Republic of China on State
Compensation) ซึ่งประกำศบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกรำคม ค.ศ. 1995 โดยมติที่ประชุ ม ครั้ง ที่ 7 ของ
คณะกรรมำธิกำรประจำ สภำประชำชนแห่งชำติ เมื่อวันที่ 12 พฤษภำคม ค.ศ. 1994 และประกำศ
ฉบับที่ 23 ของประธำนำธิบดีประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน ฉบับลงวันที่ 12 พฤษภำคม ค.ศ. 1994
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แต่ทั้งนี้ นักลงทุนต่ำงชำติจะต้องฟ้องหน่วยงำนที่ทำละเมิ ดต่อตนภำยใน 2 ปี นับแต่วันที่กฎหมำยถือ
ว่ำกำรกระทำของหน่วยรำชกำรดังกล่ำวเป็นพฤติกรรมที่ละเมิดตน
4.12.5 ปัญหาการลงทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
(1) ข้อเท็จจริง
นักลงทุนต่ำงชำติรำยหนึ่งประสงค์ที่จะประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ในประเทศ
จีนได้ไปสำรวจสภำพแวดล้อมกำรลงทุนในเมืองที่มีควำมเจริญทำงด้ำนเศรษฐกิจ สำรวจพบว่ำมีที่ดิน
แปลงหนึ่งอยู่ชำนเมืองมหำนครเซี่ยงไฮ้ เหมำะแก่กำรพัฒนำที่ดินในเชิงธุรกิจกำรค้ำ จึงได้ไปติดต่อกั บ
หน่วยงำนรัฐบำลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับที่ดินแปลงดังกล่ำว ซึ่งหน่วยงำนท้องถิ่นก็เห็นชอบด้วยเพรำะ
จะทำให้เศรษฐกิจในชุมชนของตนมีควำมเจริญก้ำวหน้ำ แต่เนื่องจำกที่ดินแปลงดังกล่ำวเป็นที่ดิน
ปฏิรูปจัดสรรสำหรับที่อยู่อำศัยของคนงำน หน่วยงำนท้องถิ่นจึงเสนอเงื่อนไขว่ำ หำกนักลงทุนต่ำงชำติ
ประสงค์จะพัฒนำที่ดินแปลงดังกล่ำว จะต้องจ่ำยค่ำขนย้ำยและสร้ำงที่อยู่ใหม่ให้แก่คนงำนพร้อมทั้ง
จ่ำยค่ำชดเชยจำนวนหนึ่งให้แก่ชุมชนดังกล่ำวเพื่อแลกกับสิทธิในกำรใช้ที่ดินแปลงดังกล่ำว เมื่อนัก
ลงทุนต่ำงชำติคำนวณรำยละเอียดของต้นทุนแล้ว เห็นว่ำ เมื่ อรวมค่ำใช้จ่ำยที่ต้องลงทุนทั้งหมด เช่น
ค่ำก่อสร้ำง ค่ำพัฒนำที่ดิน ค่ำสำธำรณูปโภค รวมกับค่ำขนย้ำยและค่ำชดเชย พร้อมทั้งค่ำจัดกำรและ
ประสำนงำนต่ำงๆ แล้ว เห็นว่ำโครงกำรสำมำรถดำเนินกำรได้ จึงได้ตกลงทำสัญญำกับคณะกรรมกำร
ชุมชนที่เป็นผู้มีสิทธิใช้ที่ดินแปลงดังกล่ำ ว เมื่อทำสัญญำแล้ว ก็ได้ให้หน่วยรำชกำรท้องถิ่นจัดหำที่อยู่
ใหม่ให้กับคนงำนแล้วทำกำรก่อสร้ำงที่อยู่ใหม่ให้กับคนงำนพร้อมทั้งจ่ำยค่ำชดเชยตำมที่ตกลงให้แก่
ชุมชน ส่วนที่ดินสำหรับก่อสร้ำงนั้นก็ได้เริ่มทยอยทำกำรรื้อถอนและปรับหน้ำดิน ในขณะเดียวกันก็ได้
ติดต่อหน่วยรำชกำรท้องถิ่นเพื่อดำเนินเรื่องขอทำกำรจัดสรรที่ดิน หน่วยงำนท้องถิ่นแจ้งแก่นักลงทุน
ว่ำ เนื่องจำกที่ดินแปลงดังกล่ำวเป็นที่ดินที่รัฐปฏิรูปจัดสรรให้เป็นที่อยู่ของคนงำน หำกจะเปลี่ยน
สภำพกำรใช้ที่ดิน เมื่อชุมชนเห็นชอบแล้วยังต้องเสนอโครงกำรและยื่นคำร้องขอเปลี่ยนสภำพกำรใช้
ประโยชน์บนที่ดินต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหน่วยงำนท้องถิ่นก็ได้ให้ควำมช่วยเหลืออย่ำงเต็มที่ จน
ในที่สุด หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ที่ดินได้อนุมัติให้เปลี่ยนสภำพกำรใช้ประโยชน์ ที่ดินแปลง
ดังกล่ำวจำกที่ดินปฏิรูปจัดสรรเพื่อที่อยู่อำศัยของคนงำนเป็นที่ดินที่เปลี่ยนสภำพมีค่ำตอบแทนเพื่อเชิง
พำณิชย์ได้ โดยกำหนดให้นักลงทุนผู้ที่จะใช้ประโยชน์บนที่ดินดังกล่ำวต้องจ่ำยค่ำตอบแทนสำหรับกำร
เปลี่ยนสภำพกำรใช้ประโยชน์บนที่ดินดังกล่ำวให้แก่หน่วยงำนของรัฐในอัตรำเท่ำกับค่ำใช้ที่ดินในชำน
เมื อ ง มหำนครเซี่ ย งไฮ้ เมื่ อ นั ก ลงทุ น ต่ ำ งชำติ ม ำรู้ ว่ ำ ยั ง มี ต้ น ทุ น อี ก รำยกำรหนึ่ ง ที่ ต้ อ งเสี ย คื อ
ค่ำตอบแทนกำรใช้ที่ดินซึ่งเป็นจำนวนที่มำก เมื่อรวมกับต้นทุนกำรก่อสร้ำง หำกจะดำเนินโครงกำร
ต่ อ ไป โครงกำรดั ง กล่ ำ วนอกจำกจะไม่ ไ ด้ ก ำไรแล้ ว ยั ง ประสบภำวะขำดทุ น อี ก ด้ ว ย หำกจะไม่
ดำเนินกำรต่อ ก็ต้องขำดทุนเพรำะต้องจ่ำยค่ำขนย้ำย ค่ำชดเชย และค่ำพัฒนำที่ดินไปบำงส่วนแล้ว
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แต่เมื่อคำนวณแล้วจำนวนเงินที่ได้จ่ำยไปคิดเป็นจำนวนน้อยกว่ำจำนวนที่ต้องขำดทุนในกำรดำเนิน
โครงกำรต่อไป จึงต้องตัดสินใจยุติโครงกำรและประสบภำวะขำดทุนตั้งแต่โครงกำรยังไม่เริ่มดำเนินกำร
(2) ข้อสังเกต
ปัญหำดังกล่ำวข้ำงต้นเกิดขึ้นเนื่องจำกนักลงทุนต่ำงชำติที่ประสงค์จะไปลงทุนธุรกิจ
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ในประเทศจีน แต่ไม่ศึกษำระบบกำรใช้ที่ดินและระบบกฎหมำยเกี่ยวกับกำร
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ของจีนอย่ำงถ่องแท้ ทำให้เข้ำใจว่ำกำรไปตกลงกับชุมชนโดยรัฐบำลท้องถิ่น
เห็ น ชอบก็ ส ำมำรถที่ จ ะด ำเนิ น โครงกำรได้ แต่ ห ำรู้ ไ ม่ ว่ ำ ในกำรพั ฒ นำที่ ดิ น นั้น กฎหมำยจี น ได้มี
บทบัญญัติไว้เฉพำะว่ำ หำกจะใช้ประโยชน์ในที่ดินที่รัฐปฏิรูปจัดสรรให้แก่ชุมชนแล้ว นอกจำกชุมชน
ท้องถิ่นดังกล่ำวเห็นชอบแล้ว ยังจะต้องได้รับอนุมัติเปลี่ยนสภำพกำรใช้ที่ดินจำกหน่วยงำนที่เกี่ ยวข้อง
ด้วย และกำรเปลี่ยนสภำพกำรใช้ที่ดิน กฎหมำยบัญญัติไว้ว่ำจะต้องจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่หน่วยงำน
ของรัฐตำมสภำพมูลค่ำกำรตลำดในขณะนั้น ควำมไม่เข้ำใจในตัวบทกฎหมำยจึงขำดควำมรอบคอบ
และไม่ทรำบต้นทุนที่แท้จริง จนเมื่อทรำบควำมจริงแล้วจะเดินหน้ำทำโครงกำรต่อไปก็ขำดทุน จะยุติ
โครงกำรก็ขำดทุน จึงจำเป็นต้องเลือกแนวทำงที่ขำดทุนน้อยที่สุด นอกจำกปัญหำข้อกฎหมำยที่กล่ำว
แล้วข้ำงต้น ยังมีบทบัญญัติกฎหมำยอื่นอีกมำกมำย ซึ่งนักพัฒนำอสังหำริมทรัพย์จะต้องปฏิบัติอย่ำง
เคร่ง ครัดจึง จะสำมำรถดำเนินโครงกำรได้ กล่ำวคือ เมื่อนักพัฒนำอสังหำริมทรั พย์ทำกำรก่อสร้ำง
โครงกำรเสร็จแล้ว หำกประสงค์ที่จะทำกำรโอนขำยแล้ว เจ้ำของโครงกำรจะต้องชำระค่ำตอบแทนกำร
ใช้ที่ดินแก่หน่วยงำนที่อนุมัติครบถ้วนเรียบร้อยก่อน จึง จะโอนได้ หำกเป็นกำรโอนสิทธิในอำคำร
บ้ ำ นเรื อ นจะต้ อ งได้ ล งทุ น พั ฒ นำที่ ดิ น ไปแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ ำ 25 % และจะต้ อ งท ำ กำรก่ อ สร้ ำ ง
สำธำรณูปโภคให้ครบถ้วนตำมที่กฎหมำยกำหนดก่อน อีกทั้งจะต้องได้รับโฉนดกรรมสิทธิ์ในอำคำร
บ้ำนเรือนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องก่อนจึงจะโอนได้ เงื่อนไขต่ำงๆ เหล่ำนี้ล้วนแต่เป็นกำรกำหนด
ขึ้นมำเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค นักลงทุนต่ำงชำติจะใช้วิธีกำรพัฒนำแบบจับเสื อมือ
เปล่ำไปใช้กับกำรลงทุนพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ในประเทศจีนไม่ได้
4.12.6 ปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน
(1) ข้อเท็จจริง
เมื่อ วันที่ 5 กุมภำพันธ์ ค.ศ.2001 นำงสำว ก. (โจทก์) ได้เข้ำทำงำนในโรงงำนผลิต
กระดำษแห่งหนึ่งของเมืองโฝซำน มณฑลกวำงตุ้ง กำรเข้ำทำงำนได้มีกำรทำสัญญำจ้ำงแรงงำนกันไว้
โดยในสัญญำระบุว่ำลูกจ้ำง(โจทก์) มีหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำมข้อบังคับแรงงำนของโรงงำน ต้องทำงำน
ตำมขั้นตอนอย่ำงเคร่งครัด ต้องรับประกันกำรผลิตอย่ำงปลอดภัยและรับผิดชอบในหน้ำที่กำรงำน
เพื่อให้สินค้ำผลิตออกมำมีคุณภำพ อีกทั้งจะต้องปฏิบัติตำมคำสั่งและระเบียบข้อบังคับของโรงงำน ใน
สัญญำได้กำหนดให้โจทก์เป็นผู้มีหน้ำทีผลิตกระดำษม้วน ต่อมำในวันที่ 29 เมษำยน ค.ศ. 2002 เวลำ
01.00 น. ระหว่ำงที่โจทก์ทำงำนในหน้ำที่ของตนอยู่ในโรงงำน เมื่อโจทก์ทำกำรผลิตกระดำษม้วนเสร็จ
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แล้วจะทำต้องทำกำรห่อด้วยแผ่นไนล่อน แต่เนื่องจำกทุกคนต่ำงมีงำนล้นมือไม่สำมำรถช่วยทำกำรตัด
แผ่นไนล่อนที่สำหรับใช้ห่อกระดำษม้วนได้ โจทก์จึงนำไนล่อนไปยังห้องที่มีเครื่องตัดเพื่อทำกำรตัด
แผ่นไนล่อนด้วยตนเอง ในขณะเปิดเครื่องเพื่อให้เครื่องทำกำรตัดแผ่นไนล่อนนั้นได้เกิดอุบัติเหตุ ขึ้น
เครื่องจักรได้ตัดแขนซ้ำยของโจทก์ขำด หลังจำกเข้ำทำกำรรักษำในโรงพยำบำล โจทก์ต้องสูญเสียแขน
ซ้ำย โจทก์จึงได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่ำชดเชยต่อกรมแรงงำนท้องถิ่น ซึ่งกรมแรงงำนได้วินิจฉัยให้โรงงำน
ต้องจ่ำยค่ำชดเชยให้แก่โจทก์ โรงงำนปฏิเสธ อ้ำงว่ำ โจทก์ทั้งๆ ที่รู้ว่ำกำรใช้นำไนล่อนไปให้เครื่องจักร
ตัดเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎระเบียบกำรทำงำนของโรงงำน และเมื่อไม่ได้รับคำสั่งจำกหัวหน้ำงำนแต่ไ ปใช้
เครื่องจักรไปตัดแผ่นไนล่อนโดยพลกำร ถือว่ำกำรบำดเจ็บไม่ได้เกิดขึ้นในงำนหน้ำที่ของตนและมิใช่
กำรบำดเจ็บที่เกิดขึ้นตำมปกติในกำรทำงำนของตนจึงไม่อำจที่จะเรียกร้องค่ำชดเชยได้
(2) ข้อวินิจฉัยของศำล
โจทก์จึงได้นำคดีขึ้นฟ้องร้องต่อศำลประชำชนชั้นต้น ศำลชั้นต้นได้วินิจฉัยว่ำ กำรทำงำน
ของโจทก์อยู่ในช่วงเวลำทำงำนจริง แต่เนื่องจำกโจทก์แทนที่จะให้เพื่อนร่วมงำนใช้มีดตัดแผ่นไนล่อน
แต่กลับนำแผ่นไนล่อนไปให้เครื่องจักรตัด ถึงแม้กำรตัดแผ่นไนล่อนจะเป็นส่วนหนึ่งของงำนกำรผลิต
แต่เนื่องจำกไม่ได้คำสั่งจำกนำยจ้ำงให้กระทำกำรดังกล่ำวได้ ควำมบำดเจ็บที่เกิดขึ้นจึงถือไม่ได้ว่ำเป็น
กำรบำดเจ็บที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรทำงำนที่จ้ำง
โจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยของศำลชั้นต้นโดยอ้ำงว่ำ ควำมบำดเจ็บเกิดขึ้นจำกกำรทำงำน
ครั้งนี้ โจทก์มีหน้ำที่ผลิตกระดำษม้วนซึ่งจะต้องมีกำรบรรจุหีบห่อด้วยแผ่นไนล่อน แต่เนื่องจำกแผ่นไน
ล่อนเป็นม้วนกำรตัดแผ่นไนล่อนจึงถือเป็นหน้ำที่ในปกติกำรทำงำนของโจทก์ ดังนั้นกำรตัดแผ่นไนล่อน
และกำรบรรจุกระดำษม้วนที่อยู่ในหน้ำที่ของโจทก์ จึงไม่อำจแยกออกจำกกันได้ ถือเป็นงำนในหน้ำที่
ตำมปกติของโจทก์ประกอบกับข้อบังคับของโรงงำนที่โจทก์อ้ำงก็มิได้มีกำรประทับตรำและประกำศใช้
เป็นกำรทั่วไปจึงไม่สำมำรถใช้อ้ำงอิงได้
ศำลอุทธรณ์วินิจฉัยว่ำ ประเด็นข้อพิพำทมีอยู่ว่ำ กำรตัดไนล่อนถือเป็นงำนในหน้ำที่
ประจำของโจทก์หรือไม่ ศำลเห็นว่ำกำรตัดไนล่อนถือเป็นส่วนหนึ่งของงำนในหน้ำที่ของโจทก์ไม่ว่ำกำร
ตัดไนล่อนจะใช้มีดตัดหรือใช้เครื่องตัดก็ตำม พฤติกรรมกำรตัดไนล่อนจึงถือเป็นงำนประจำปกติของ
โจทก์แม้โจทก์จะฝ่ำฝืนระเบียบโดยกำรใช้เครื่องตั ดไนล่อน แทนที่จะให้คนมำช่วยตัด พฤติกรรมของ
โจทก์ยังไม่พอฟังว่ำ โจทก์มีเจตนำร้ำยที่จะฝ่ำฝืนข้อบังคับของโรงงำนโดยจงใจ ประกอบกับข้อต่อสู้
ของโรงงำนที่ว่ำ โจทก์ใช้เครื่องตัดไนล่อนเป็นกำรฝ่ำฝืนระเบียบกำรทำงำนของโรงงำน แต่โรงงำนก็ไม่
สำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำ โรงงำนได้มี คำสั่งอย่ำงชัดแจ้ง ห้ำมลูกจ้ำงทำกำรตัดไนล่อนโดยใช้เครื่องจักรแต่
อย่ำงใด แสดงถึงกำรบริหำรงำนของโรงงำนยังมีช่องว่ำงอยู่ กำรที่โจทก์ได้พยำยำมทำงำนเพื่อผลงำน
ของโรงงำนโดยไม่มีเจตนำจงใจที่จะฝ่ำฝืนข้อบังคับของโรงงำน โรงงำนจะอำศัยควำมบกพร่องในกำร
บริหำรงำนมำปฏิเสธกำรรับผิดไม่ได้
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บทที่ 5 การลงทุนโดยตรงของนักลงทุนไทยในประเทศจีน
5.1 สถานภาพการลงทุนโดยตรงของนักลงทุนไทยในประเทศจีน1
ในปี ค.ศ. 1979 จีนอนุญาตให้ต่างชาติสามารถร่วมทุนทาธุรกิจในประเทศจีนได้ไ ทยนับเป็น
ประเทศแรกๆ ที่ ไ ด้ เ ข้ า มาลงทุ น และเป็ น ประเทศที่ ล งทุ น สู ง สุ ด 10 ประเทศก่ อ นการเกิ ด วิกฤต
เศรษฐกิจในปี ค.ศ. 1997
การลงทุนหลังวิกฤตเศรษฐกิจ ในปี ค.ศ. 1997 บริษัทไทยหลายบริษัทต้องถอนการลงทุนหรือ
มี ก ารชะลอแผนการลงทุ น ในจี น เพื่ อ รั ก ษาสถานะทางการเงิ น ของบริ ษั ท แม่ ใ นประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม หลังจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนักลงทุนไทยก็ยังสนใจเข้าไปลงทุนในจีนอย่างต่อเนื่อง
แต่มีความระมัดระวังในการลงทุนมากขึ้น
ในปี ค.ศ. 2017 มีนักลงทุนต่างชาติเ ข้า มาลงทุน ทั้ง สิ้น 35,652 โครงการ เพิ่มขึ้นร้อยละ
27.8 จากปี ค.ศ. 2016 คิ ด เป็ น มู ล ค่ า การลงทุ น รวม 131,040 ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ โดยเพิ่ มขึ้น
ประมาณร้อยละ 7.9 จากปี ค.ศ. 2016
ประเทศที่มีการลงทุนในจีนมากที่สุด 10 ลาดับแรก ได้แก่
• ฮ่องกง (98,920 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
• สิงคโปร์ (4,830 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
• ไต้หวัน (4,730 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
• เกาหลีใต้ (3,690 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
• ญี่ปุ่น (3,270 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
• สหรัฐอเมริกา (3,130 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
• เนเธอร์แลนด์ (2,170 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
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), คู่มือการลงทุน ประจาปี
2558.
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• เยอรมนี (1,540 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
• สหราชอาณาจักร (1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
• เดนมาร์ก (820 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

ตามลาดับรวมมูลค่าเป็นร้อยละ 95.1 ของเงินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศทั้งหมดในจีน 2
ส่ ว นการลงทุ น ของนั ก ลงทุ น ไทยนั้ น มี รู ป แบบการลงทุ น ที่ แ ตกต่ า งจากการลงทุ น ของ
นักธุรกิจประเทศอื่นๆ เนื่องจากนักลงทุนชาวไทยเน้นการเจาะตลาดในประเทศจีนมากกว่าการผลิต
และส่งออกไปจาหน่ายในตลาดโลก โดยสามารถจาแนกรูปแบบการลงทุนของนักธุรกิจชาวไทยในจีน
ตามช่ ว งเวลาได้ เ ป็ น 4 กลุ่ ม คื อ การลงทุ น ระหว่ า งปี ค.ศ. 1979 - 1985, ค.ศ. 1985 - 1990,
ค.ศ. 1990 - 1996 และการลงทุนหลังช่วงปี ค.ศ. 1997 ถึงปัจจุบัน
1) การลงทุนในช่วงปี ค.ศ. 1979 – 1985 เป็นระยะเริ่มแรกของนักลงทุนไทย มีผลจากการ
ออกกฎหมายการร่วมทุนของรัฐบาลจีนโดยมีกลุ่มบริษัทเจริญ โภคภั ณฑ์ (ซีพี) เป็นนัก
ลงทุนไทยรายแรกที่ได้เข้าไปเปิดธุรกิจในประเทศจีนเริ่มจากธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์การ
เลี้ยงสัตว์และธุรกิจการเกษตรอื่นๆ โดยมีการเปิดโรงงานทั้งสิ้นประมาณ 10 โรงงาน ซึ่งใน
ระยะ 5 ปีแรกของการลงทุนของนักลงทุนไทยรายอื่นๆ ในช่วงนี้ส่วนมากเป็นการเข้ าไป
ศึกษาระเบียบวิธีการลงทุนในจีนและสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าชาวจีนเป็นหลัก ไม่ได้มีการ
เข้าไปทาธุรกิจเช่นเดียวกับกลุ่มบริษัทเจริญโภคภัณฑ์
2) ในช่วงปี ค.ศ. 1985 – 1990 เริ่มมีนักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนในประเทศจีนมากขึ้น แต่ต้อง
ประสบปัญหาต่างๆ หลายด้านรวมถึงเหตุการณ์ ความไม่สงบในการประท้วงที่จัตุรัสเทียน
อั น เหมิ น ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความเชื่ อ มั่ น ในตลาดจี น อย่ า งไรก็ ต าม กลุ่ ม บริ ษั ท
เจริญโภคภัณฑ์ได้เริ่มต้นขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากอาหาร เช่น
การลงทุนผลิตรถจักรยานยนต์
3) ช่ ว งปี ค.ศ. 1990 - 1996 เป็ น ช่ ว งที่ นั ก ลงทุ น ไทยเปิ ด ตลาดในจี น มากขึ้ น และมี ก าร
ขยายตั ว การลงทุ น ในจี น อย่ า งรวดเร็ ว ในหลายอุ ต สาหกรรม เช่ น การลงทุ น ผลิ ต
เครื่องนุ่งห่ม สินค้าเกษตร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาหารและเครื่องดื่ม โรงแรม ธนาคาร
ยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยัง มีบริษัทขนาดใหญ่หลายบริ ษั ท
เข้ า ไปลงทุ น เช่ น กลุ่ ม บริ ษั ท ซี เ มนต์ ไ ทยจ ากั ด (มหาชน) กลุ่ ม บริ ษั ท สหยู เ นี่ ย น และ
กลุ่มบริษัทเอ็มไทย เป็นต้น
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4) การลงทุนหลังช่วงปี ค.ศ. 1997 ถึงปัจจุบัน ข้อมูลสถิติการลงทุนของไทยในจีน 3 พบว่า
มูลค่าการลงทุนของไทยเพิ่มสูงขึ้นมากจาก ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี ค.ศ. 2012 เป็น
483.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี ค.ศ. 2013 อย่างไรก็ตามสัดส่วนการลงทุนของไทยใน
จีนเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมดพบว่าไทยมีมูลค่าการลงทุน
ในจีนค่อนข้างน้อย คิดเป็นสัดสัดส่วนต่ากว่าร้อยละ 1 ของมูลค่าการลงทุนทางตรงจาก
ต่างประเทศในจีนทั้งหมด
5.2 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและความท้าทายของไทย-จีน
SWOT Analysis
สภาพแวดล้อม
ภายใน
สภาพแวดล้อม
ภายนอก

Strength (S)
Weakness (W)
จุดแข็งจุดเด่น ข้อได้เปรียบ จุดอ่อนข้อเสียเปรียบ
Opportunities (O)
Threats (T)
โอกาส สิ่งเกื้อกูล
อุปสรรคที่จะทาให้
ที่จะดาเนินกิจกรรม
ดาเนินกิจกรรมไม่สาเร็จ

จุดแข็ง
1) ธุรกิจการบริการเป็นที่นิยมของคนจีน โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม สปา และนวดแผนไทย
เป็นธุรกิจที่มีชื่อเสียงมาก เพราะเขามองว่าคนไทยมี จิ ตใจโอบอ้ อมอารี มีความเป็นมิตร มีความ
อ่อนโยน และมีการบริการที่ดี
2) ธุรกิจอาหาร สินค้าประเภทอาหารเป็นสินค้าที่คนจีนมีความไว้วางใจว่ามีคุณภาพและ
ปลอดภัย
3) ธุรกิจสินค้าที่เน้นฝีมือและทาจากวัตถุ ดิบธรรมชาติ เช่น หมอนยางพารา ผ้าไหมไทย
กระเป๋าผ้าใบ เครื่องหนัง เป็นต้น
จุดอ่อน
1) นักลงทุนไทยมีลักษณะนิสัยรักความสงบสุข รักความสุขสบายและไม่ค่อยกล้าได้กล้าเสีย
เหมือนคนจีน ซึ่งมีความทะเยอทะยานและความอดทนสูง และเหตุผลอีกประการหนึ่งคือ ประเทศไทย
ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ คนไทยส่วนใหญ่จึงรักถิ่นกาเนิด และไม่มีความอดทนเหมือนอย่างคนจีน
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โอกาส
1) ประเทศไทยและประเทศจีน เป็น ประเทศบ้ านใกล้ เรื อนเคี ยงและมี มิต รไมตรี ต่ อ กั น
ประชาชนทั้งสองประเทศไปมาหาสู่กันเป็นเวลายาวนานคนจีนส่วนใหญ่มีความรู้สึกที่ดีต่อประเทศไทย
และนักลงทุนไทย
2) การพัฒนาเศรษฐกิจของจีนมีการเติบโตมา 30 กว่าปีทาให้รายได้ต่อหัวของคนจีนเพิ่มขึ้น
ประชาชนที่มีรายได้ระดับปานกลางหรือชนชั้นกลางมีจานวนมาก และมีเศรษฐีจานวนหนึ่ง มีกาลังซื้อ
สินค้าของประเทศไทย
3) ประเทศจีนและประเทศไทยมีภูมิ ศ าสตร์ ที่ เชื่ อมกัน ทาให้ระบบการขนส่ง และการ
เดินทางทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศสะดวกและรวดเร็ว
ความท้าทาย
1) นักลงทุนไทยไม่เชี่ยวชาญภาษาจีน กฎหมายและกฎระเบียบของประเทศจีน
2) ประเทศจีนมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ อย่างรวดเร็ว โดยแต่ละมณฑลและแต่ละ
เมืองจะมีนโยบายแตกต่างกันซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายที่นักลงทุนไทยต้องศึกษากฎระเบียบต่างๆ ของ
ประเทศจีนให้ถี่ถ้วน (หมายเหตุ : ประเทศจีนมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ อย่างรวดเร็ว โดย
แต่ละมณฑลและแต่ละเมืองจะมีนโยบายแตกต่างกัน ซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายที่นักลงทุนไทยต้อง
ศึกษากฎระเบียบต่างๆ ของประเทศจีนให้ถี่ถ้วน)
ประเทศจีนมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนโดยตรงของต่างชาติในจีน แต่ในทางปฏิบัติมีความ
เคร่งครัดหลายประการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีการกาหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่นกฎหมาย
ว่าด้วยทุนต่างชาติเป็นต้น ซึ่งได้กาหนดประเภทธุรกิจที่ส่งเสริมให้ทุนชาติลงทุน ประเภทธุรกิจที่มี
ข้อจากัดสาหรับทุนชาติ และประเภทธุรกิจห้างทุนต่างชาติ นอกจากมีการแบ่งประเภทธุรกิจแล้ว ยังมี
ข้อกาหนดว่าด้วยควบคุมเงินตราต่างประเทศในกฎหมายว่า ด้วยการควบคุม เงินตราต่างประเทศ
กฎหมายแรงงานยั ง ก าหนดคุ ณ สมบั ติ ก ารจ้ า งแรงงานต่ า งด้ า ว ถ้ า เป็ น กิ จ การบริ ก ารที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้
เทคโนโลยีสูง ไม่ได้ใช้เงินทุนสูงก็จะห้ามมิให้จ้างคนต่างด้าวทางานเลย ไม่มีการออกใบอนุญาตการ
ทางาน ฉะนั้น ด้านหนึ่งจีนได้ออกกฎหมายส่งเสริมการลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนจีน อีกด้านหนึ่งมี
ความเข้มงวด เคร่งครัดในการจ้างงาน ควบคุมเงินตราต่างประเทศ
3) คู่แข่งในประเทศจีนมีทุนมาก และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ยิ่ง ไปกว่านั้นคนท้องถิ่นของ
ประเทศจีนมีเครือข่ายและสายสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งถือเป็นคู่แข่งที่มีความเข้มแข็ง
อย่างไรก็ดีแม้จะมีอุปสรรคในการลงทุนตามที่กล่าวมาข้างต้น นักลงทุนไทยยังคงมีความ
ได้เปรียบในธุรกิจที่คนไทยมีความชานาญเป็นทุนเดิม เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร การออกแบบภายใน
ปู น ซี เ มนต์ น้ าตาล เป็ น ต้ น ซึ่ ง ประสบความส าเร็ จ ในการไปลงทุ น ในประเทศจี น เป็ น อย่ า งมาก
นอกจากนี้ยังมีธุรกิจงานบริการต่างๆ เช่น ธุรกิจการโรงแรม สปา และนวดแผนไทย ซึ่งถือเป็นประเภท
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ธุรกิจที่มีชื่อเสียงของไทย จึงทาให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน ส่วนอุตสาหกรรมด้านภาพยนตร์
และวัฒนธรรมไทย เช่น ภาพยนตร์ไทย ละครไทย การแสดงโขน และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามอื่นๆ ก็ได้รับความนิยมในหมู่คนจีนเช่นเดียวกัน
SWOT Matrix
SWOT Matrix
โอกาสที่สาคัญ
Opportunities (O)

จุดแข็งที่สาคัญ
Strength (S)
S–O Strategies
นาจุดแข็งไปเพิ่มโอกาส

จุดอ่อนที่สาคัญ
Weakness (W)
W–O Strategies
นาโอกาสไปลดจุดอ่อน

อุปสรรคที่สาคัญ
Threats (T)

S–T Strategies
นาจุดแข็งไปลดอุปสรรค

W–T Strategies
ปิดจุดอ่อนเพื่อลดอุปสรรค

การกาหนดแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT Matrix4
กลยุทธ์ 1 SO (Strength-Opportunities)
• มีทั้งจุดแข็งและโอกาส ควรเลือกแผนรุก (Aggressive) และลงทุนด้านงบประมาณ

เต็มที่เพื่อชัยชนะในการแข่งขันและยึดตลาดได้ก่อนคู่แข่ง (Competitive)
• เนื่องจากประเทศไทยมีความได้เปรียบในเรื่องการบริการ การบริหารจัดการ และ
สินค้าที่มีคุณภาพ อีกทั้งประเทศจีนก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และเปิดโอกาสให้การ
บริ ก ารและสิ น ค้ า ของไทยเข้ า ตลาด ไทยจึ ง ควรใช้ จุ ด แข็ ง และโอกาสให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด จึงควรดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับการบริการ การบริหารจัดการ เช่น
โรงแรม โรงพยาบาล ทั้งในรูปแบบการลงทุน ร่วมทุนหรือการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ 2 ST (Strength-Threats)
• มีจุดแข็งสูงแต่เจออุปสรรคแข่งขันสูง หรือผู้บริหารยังขาดความมั่นใจ ควรเลือกแผน

ทดสอบโครงการ (Pilot test) เพื่อดูความเป็นไปได้ของแผนที่คาดว่าสร้างตลาด
ใหม่ได้ (Competitive)
• ประเทศไทยมีจุดแข็งเรื่องการบริการ เช่น สปา นวดแผนไทย ร้านอาหารไทย และ
ร้านกาแฟ เป็นต้น แต่เมื่อมีปัญหาอุปสรรค เรื่องการขอใบอนุญาตการทางานยาก

4สนทนากลุ่ม

(Focus Group) นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญจีนศึกษา ผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559
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จึงอาจจะต้องทาโครงการนาร่อง เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับตลาดจีนและหาช่องทาง
เพื่อลดความเสี่ยง
กลยุทธ์ 3 WO (Weakness-Opportunities)
• มีจุดอ่อนสูงแต่โอกาสก็สูงด้วย จึงต้องคอยหลีกเลี่ยง จุดอ่อนเพื่อเพิ่มโอกาส จึงควร

เลื อ กแผนตั้ ง รั บ (Defensive) ประเทศจี น มี โ อกาสขยายการตลาด แต่
ผู้ประกอบการไทยมีจุดอ่อน คือ ไม่กล้าเสี่ยงและไม่มีความอดทนพอที่ไปแข่ง กับ
คนจีน จึงสมควรเลือกวิธีร่วมมือกับผู้ประกอบการจีนและให้ผู้ประกอบการจีนเป็น
ผู้ทาการตลาด
กลยุทธ์ 4 WT (Weakness-Threats)
• เมื่อเห็นจุดอ่อนและอุปสรรคสูงกว่าคู่แข่งขันจึง ต้องพัฒนาอีกระยะจึงจะแข่ง ขัน ได้

(กลยุทธ์ถอย) เปลี่ยนกิจการหรือเปลี่ยนตลาด ไม่ทาตลาดจีน ไปหาตลาดใหม่
5.3 ปัญหาที่พบบ่อยสาหรับนักลงทุนในประเทศจีน
5.3.1 ปัญหาที่พบบ่อยสาหรับนักลงทุนในประเทศจีน
1) การขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบต่างๆ เช่น การจดทะเบียนบริษัท การขึ้น
บัญชีเสียภาษี การนาสินค้าไปขายที่ประเทศจีน ซึ่งมักจะพบปัญหาเรื่องกฎระเบียบของแต่ละเมือง
แตกต่างกัน
2) การขอใบอนุญาตการทางาน นักลงทุนไทยที่จะไปลงทุนที่ประเทศจีนน้อยรายที่จะ
ได้ใบอนุญาตทางาน การต้องบินไปมาก็จึงทาให้ต้นทุนสูง ซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ทา
ให้สปา นวดแผนไทย และอุตสาหกรรมภาคบริการอื่นๆ ไม่สามารถที่จะไปเปิดหรือจะขยายสาขาที่
ประเทศจีนได้
3) คนจีนชอบเลียนแบบสิน ค้าไทยและเครื่องหมายการค้า จากนั้นนาไปจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าในประเทศจีนก่อนที่นักลงทุนไทยจะดาเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของ
ตน จึง ทาให้นักลงทุนไทยผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเสียเปรียบ นอกจากนั้นยัง มีปัญ หาการ
บริหารจัดการ คือ คนไทยไม่ควบคุมบัญชีและกระบวนการผลิต และมักจะให้คนจีนมาควบคุมแทน จึง
ทาให้เกิดปัญหาเงินรั่วไหล หรือการผลิตไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งทาให้ธุรกิจนั้นประสบปัญหาขาดทุน
4) ปัญหาการโอนเงินตราต่างประเทศเข้าออกประเทศจีน เนื่องจากประเทศจีน มีการ
ควบคุมการโอนเข้า-ออกเงินตราต่างประเทศ ในกรณีที่มีนักลงทุนไทยได้รับการอนุมัติโครงการจะไม่มี
ปัญหาเรื่องการได้เงินตราต่างประเทศ หรือ การเอากาไรจากการประกอบธุรกิจกลับมาประเทศไทย
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5.3.2 ข้อเสนอแนะ
1) ก่อนที่จะลงทุนทาธุรกิจในจีน นักลงทุนควรศึกษาและเรียนรู้ภาษาจีนเบื้องต้น เพื่อ
เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการสื่ อ สาร ซึ่ ง ถื อ ว่ า มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง เนื่ อ งจากในประเทศจี น นอกจาก
นักวิชาการและผู้ที่รู้ภาษาอังกฤษแล้ว คนจีนส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้ภาษาอังกฤษ
2) นักลงทุนควรศึกษากฎระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับของรัฐบาลจีน และข้อบังคับของ
แต่ละมณฑล เมืองหรือพื้นที่ที่ต้องการจะไปลงทุน ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ หรืออาจจะจ้างนักกฎหมาย
ทั้งจากประเทศจีนและจากประเทศไทยให้คาแนะนาเพื่อป้องกันความผิดพลาด
3) นักลงทุนต้องศึกษาสินค้าของทั้งสองประเทศ ว่าสินค้าของเรามีความได้เปรียบหรือไม่
เพราะถ้าสินค้าของจีนมีคุณภาพและราคาใกล้เคียงหรือถูกกว่า อีกทั้งยังมีเครือข่ายท้องถิ่น ย่อมจะทา
การตลาดได้ดีกว่าเรา
5.4 อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสาหรับนักลงทุนไทยในประเทศจีน
(1) ธุรกิจภาคบริการ
จากการวิเคราะห์ และงานวิจัยทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน เช่น งานวิจัยของสถาบัน
ระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรม
ภาคบริการที่มีศักยภาพของไทยในจีนคือ ธุรกิจนาเที่ยว ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจสปา ธุรกิจร้านอาหาร
ไทยธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจโรงพยาบาล และธุรกิจโรงแรม
➢ ธุรกิจนาเที่ยว สถิติปี ค.ศ. 2017 แสดงให้เห็น ว่าคนจีน มาเที่ยวประเทศไทยใน

ค.ศ. 2017 มากถึง 9.8 ล้านคน คาดการณ์ว่าปี ค.ศ. 2018 นักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยว
ประเทศไทยมากถึง 10 ล้านคน ดัง นั้นธุรกิจนาเที่ยวน่าจะมีอนาคตที่สดใส หาก
บริษัทนาเที่ยวของไทยร่วมมือกับบริษัทนาเที่ยวของจีนเพื่อทาการตลาดท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยก็น่าจะเป็นธุรกิจที่ดี
➢ ธุรกิจการศึกษา ปี ค.ศ. 2017 มีนักเรียนจีนสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศจีน 7.615
ล้านคน แต่มีประมาณ 4.5 ล้านคนที่สามารถสอบได้และมีโอกาสเรียนต่อในระดับ
มหาวิทยาลัย คนที่สอบไม่ได้ต้องหาทางไปศึกษาต่อต่างประเทศหรือเลิกเรียนเพื่อ
ประกอบอาชีพ สถาบันอุดมศึกษาของไทยทั้งมีคุณภาพและราคาถูก จึงถือเป็นจุด
แข็งและโอกาสของไทย ในความเป็นจริง มีนักเรียนและนั ก ศึกษาจีนมาศึ ก ษาใน
ประเทศไทยเกือบ 40,000 คน ในปี ค.ศ. 2017 ซึ่งเป็นจานวนมากที่สุดในบรรดา
นักเรียนต่างชาติที่มาเรียนในไทย และยัง มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น ดัง นั้น ธุรกิจ
การศึกษาของไทยจึงมีโอกาสดึงดูดนักเรียน นักศึกษาจีนเข้ามาศึกษา และยังสามารถ
ร่วมมือกับนักธุรกิจจีนเปิดโรงเรียนนานาชาติหรือตั้งคณะอิสระในสถานการศึกษา
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ของจีน เพื่อรองรับนักเรียน นักศึกษาที่จะต้องการแสวงหาโอกาสในการเรียนหนังสือ
ในระดับที่สูงขึ้นอีกด้วย
➢ ธุรกิจสปา ธุรกิจสปาของไทยมีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมมากของคนจีน แต่เนื่องจาก
ปัญหาการขอใบอนุญาตทางานเป็นอุปสรรค ดังนั้นนักลงทุนไทยจึง เปิดสปาในจีน
จานวนน้อยมาก นักลงทุนไทยสามารถเปลี่ยนวิธีโดยทาธุรกิจสปาในประเทศไทย
และเชิญชวนคนจีนมาใช้บริการในประเทศไทยแทน
➢ ธุรกิจร้านอาหารไทย อาหารไทยได้รับความนิยมจากชาวจีนอย่างมาก รัฐบาลไทยมี
นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก นักลงทุนไทยสามารถใช้นโยบายของไทย และใช้จุดแข็ง
ของไทยทาตลาดในประเทศจีน โดยร่วมมือกับนักธุรกิจจีนเปิดร้านอาหารไทยที่
ประเทศจีน
➢ ธุรกิจค้าปลีก สินค้าไทยเป็นที่นิยมของคนจีน เนื่องจากคุณภาพน่าเชื่อถือ และราคา
ไม่แพง ดังนั้น สินค้าไทยจึงมีโอกาสเข้า สู่ตลาดจีน โดยนักลงทุนไทยต้องร่วมมือกับ
ร้านสะดวกซื้อของจีน และการค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือ E-commerce ซึ่งกาลัง
เติบโตเป็นอย่างมากในประเทศจีน
➢ ธุรกิจบริการทางการแพทย์ คนจีนให้ความสาคัญหรือให้ความสนใจมากที่สุ ดสาม
เรื่อง เรื่องการศึกษาของลูกหลาน เรื่องที่อยู่อ าศัยและเรื่องการรักษาพยาบาล แม้
รัฐบาลจีนพยายามจะปฏิรูประบบการรักษาพยาบาลของจีน แต่เนื่องจากมีประชากร
มาก แต่ทรัพยากรน้อย สถานที่รักษาพยาบาล แพทย์ และพยาบาลมีจานวนไม่มาก
พอ อีกทั้งการบริการและการบริ หารจั ดการไม่ ดี ทาให้คนจีนมองหาบริก ารทาง
การแพทย์ที่ดี ดังนั้น จึงเป็นโอกาสของธุรกิจธุรกิจบริการทางการแพทย์ของไทย ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทย ที่จะสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทาง
การแพทย์ของภูมิภาคอาเซียน
➢ ธุรกิจโรงแรม โรงแรมในประเทศไทยมีบริการที่ดีและราคาไม่แพง เมื่อเทียบกับ
โรงแรมในจีน ดังนั้นจึงเป็นอีกธุรกิจที่ นักลงทุนไทยมีโอกาส ซึ่งอาจเป็นการลงทุนใน
หลายรูปแบบ โดยการสร้างโรงแรมเอง หรือการไปบริหารโรงแรมที่มีอยู่แล้ว ซึ่ง
โรงแรมดุสิตธานีและบริษัทในเครือ ก็ไปบริหารโรงแรมและไปสร้างโรงแรมที่ประเทศ
จีนกว่า 20 แห่ง และประสบความสาเร็จเป็นอย่างมาก
ตัวอย่างรายชื่อโรงแรมของไทยที่ลงทุนในประเทศจีน5 ได้แก่ ดุสิตเดวาราณา ฮอต สปริง แอนด์
สปา ฉงฮั่ว กวางโจว, ดุสิตดีทู ฟูดู บินฮู โฮเต็ล ฉางโจว, ดุสิตธานี ตงไถ เจียงซู, ดุสิตธานี ฟูดู ชิงเฟ่ย,
ดุสิตปริ๊นเซส เวลเนสส์ รีสอร์ท พันจือหัว เป็นต้น

5 http://www.dusit.com/th/dusit-fudu/
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(2) ธุรกิจภาคการผลิต
เนื่ อ งจากประเทศจี น ในขณะนี้ ไ ด้ มี ก ารพั ฒ นามากพอสมควร มี เ ทคโนโลยี เงิ น ทุ น
และบุคลากร แต่ในขณะเดียวกันค่าแรงและค่าวัตถุดิบก็แพงขึ้น มาตรฐานสิ่งแวดล้อมก็สูงขึ้น ดังนั้น
การเข้าไปทาธุรกิจภาคการผลิตในประเทศจีนจึงไม่ใช่เรื่องง่าย ในความเป็นจริงนั กลงทุนไทยประสบ
ความสาเร็จในภาคการผลิตค่อนข้างน้อย ยกเว้นบริษัทรายใหญ่ที่มีทุนมาก และเข้าไปทาธุรกิจใน
ช่วงแรกของการเปิดประเทศ ถ้าเป็นนักลงทุนใหม่ๆ จะเข้าไปแข่งกับบริษัทจีนได้ยากมาก เนื่องจาก
การลงทุนธุรกิจภาคการผลิตต้องใช้ทุนมาก จะต้องพิจาณาให้รอบคอบ
(3) ธุรกิจภาคการเกษตรและประมง
เนื่องจากประเทศจีนมีประชากรมาก แต่ที่ดินทาการเกษตรมีจากัด และไม่ได้เป็นธุรกิจที่รัฐบาล
ให้การส่ง เสริมนักลงทุนจากต่างประเทศให้เข้าไปประกอบธุรกิจในภาคการเกษตรและการประมง
จึงเป็นเรื่องไม่ง่ายเลยสาหรับนักลงทุนไทยที่จะเข้าไปลงทุนในภาคการเกษตรและการประมง
(4) รายชื่อบริษัทไทยที่ได้ลงทะเบียนในเมืองต่างๆ ของประเทศจีน
รายชื่อบริษัทไทยที่ได้ลงทะเบียนกับสถานกงสุลใหญ่ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
บริษัทด้านสายการบิน
บริษัท
1. Thai Airways International
Public Co. Ltd.

2.

ORIENT THAI

บริษัทด้านการเงิน/ ธนาคาร
3. Bangkok Bank Public Co.,
Ltd.

ธุรกิจหลัก
การขนส่งผู้โดยสาร การขนส่งทางไปรษณีย์ และ
การดาเนินงานด้านพื้นดินให้แก่สายการบินอื่น ๆ
เป็นต้น
Parent Company in Thailand: Thai
Airways International Public Co. Ltd.
Service: Air transport, airline
การขนส่งผู้โดยสาร การขนส่งทางไปรษณีย์ และ
บริการการบินอื่นๆ

Website/Contact
https://www.thaiairw
ays.com/en_KR/abo
ut_thai/company_pr
ofile/contact_addres
s.page

การให้กู้ยืมทั่วไป แลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ การจัดหาเงินทุนทางการค้า
Service: Full licensed bank
Parent company in Thailand: Bangkok
Bank Public Co. Ltd.

Dr. Amnuey
Lialaonitkul, General
Manager
https://www.bangko
kbank.com/
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4.

Bank of Ayudhya Public Co.
Ltd.

การให้กู้ยืมทั่วไป แลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ การจัดหาเงินทุนทางการค้า

https://www.krungsri
.com/bank/en/home
.html
5. The Siam Commercial Bank การเงิน และการลงทุน การแลกเปลี่ยนเงินตรา Mr. Santi
Public Co. Ltd.
ระหว่างประเทศ
Santikulanont,
Service: Finance & investment (exclude General Manager
banking)
https://www.scb.co.t
h/en/corporatebanki
ng/internationalnetwork/hongkong.html
6. Kasikorn Bank Public Co. Ltd. การให้กู้ยืมทั่วไป แลกเปลี่ยนเงินตรา
https://www.kasikor
ต่างประเทศ การจัดหาเงินทุนทางการค้า
nbank.com/th/perso
nal/Account/Pages/s
avings.aspx
7. Thai Military Bank Public Co. การให้กู้ยืมทั่วไป การซื้อขายและการ
Mr. Somlert
Ltd.
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การจัดหา
Wongkornkichakarn,
เงินทุนทางการค้า เป็นต้น
General Manager
Service: Restricted licensed bank
https://www.tmbban
k.com/segment/wea
lthbanking/product_
and_service
บริษัทด้านโรงพยาบาล
8. Bumrungrad International
การดูแลรักษาทางการแพทย์ ในเวลาเดียวกันมี Ms. Winky Ho,
ความจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งศึ ก ษา และฝึ ก อบรม Marketing Manager
บุค ลากรทางการแพทย์ และบุค ลากรอื่น ๆ มี Website:
งานหลักรวมถึง การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การ http://www.bumrun
ป้องกัน และการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ grad.com
บริษัทด้านโรงแรม
9. Dusit Hotels & Resorts (HK
บริการด้านที่พัก อาหาร และการบันเทิง เป็นต้น https://www.dusit.co
Office)
m/dusitthani/locatio
n/
บริษัทด้านอื่นๆ
10. Charoen Pokphand Foods
ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสด ทั้งเนื้อไก่ ไข่ Attn: Mr. Sutha
Public Company Ltd.
สด เนื้อหมู เนื้อเป็ด จนไปถึงผลิตภัณฑ์อาหาร Dansermsuk
แปรรูปต่างๆ
http://www.cpp.hk/
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11. SCT Hong Kong (Cementhai
SCT (Hong Kong) Ltd.
12. International Commercial
Co-ordination (HK) Ltd.

13. Medipharma Limited

14. Pacific Trading & Agency Co.
Ltd.

15. China Resources Siam
Trading Ltd.

16. Bangkok Mercantile (HK) Co.
Ltd.

ประกอบธุรกิจวัสดุก่อสร้าง

Website:
http://www.scttradin
g.com
ประกอบธุรกิจเสื้อผ้าเด็ก ครีมทารก โลชั่นเด็ก Attn: Ms. Janet
แชมพูความชื้นอินทรีย์ เป็นต้น
Eamkitsumrit,
Director & Deputy
Managing Director
Web:
https://www.hktdc.c
om/manufacturerssuppliers/Internation
al-CommercialCoordination-HongKongLtd/en/1X09AQJB/
ประกอบธุรกิจการเตรียมการเภสัชกรรม (รวม Khun Danai
น้าเชื่อม) ครีม ยา แท็บเล็ตและแคปซูล
Chiarapurk(Mr.
Donald Chia),
Chairman
Website:
https://www.hktdc.c
om
ประกอบธุร กิจ ผลิตสินค้าต่างๆ เช่น tobacco Mr. Wing-fai Chung,
ของขวัญ ของพรีเมี่ยม เป็นต้น
Managing Director
Mr. Wing-fai Chung, Managing Director
Web:
https://hongkong.mi
ngluji.com/Pacific_Tr
ading_%26_Agency_
Co_Ltd
ประกอบธุรกิจการประเภทการขายส่งสินค้า
Mr. C. Jantravisut,
ทั่วไป
Manager Director
http://scgweb.ceme
nthai.co.th
ประกอบธุรกิจอาหาร การค้า การนาเข้าและ
Mr. Robin Y. H.
ส่งออก
Chan, Chairman &
Managing Director
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17.

18.

19.

20.

Web:
http://www.trade2cn
.com/companyShop
/6230Xc7L715y8kp/c
ontactUs.html%3Bjs
essionid=E4146F95F
D1EAFA1E7F0C05FF0
FBDD68?0
Thomas Mendoza
ประกอบธุรกิจ Travelling Bags, Beauty
Attn: Mr. Tavisak
International Co., Ltd.
Cases, Leather Briefcases, Handbags เป็น Mahanavanont
ต้น
(Khun Tom)
http://www.chamber
.org.hk/en/members
hip/directory_detail.
aspx?id=HKT0572
Suwan Limited
ประกอบธุรกิจ Silk , Garment Accessories Shop No. 751/F,
Admiraty Centre, 18
Harcourt Rd.,
Admiraly, Hong Kong
Attn: Ms. Sayo
Ratthong, Managing
Director
Siriporn (Reflect Ltd.)
Products: tailor made clothes, handicraft 47A Basement Caine
Rd., Central, Hong
Kong
Attn: Ms. Sarah
Siriporn
Thai Tian (Asia) Development บริษัทด้านอื่นๆ
Unit 2706, 27/F.,
Co., Ltd.
West Tower, Shun
Tak Center, Hong
Kong
Tel: 2559 9280
Fax: 852-2559 7266
Website:
http://www.thailand
elite.com.hk
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21. S. Khonkaen (Hong Kong)
Co., Ltd.

22. Green Music

23. M Kap Irawan (Hong Kong)
Limited

ประกอบธุรกิจของขวัญ ผลไม้ อาหารสาเร็จรูป
อาหารอบแห้ง อาหารเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

Workshop 509-510,
5/F., Kin Fat Ind Ctr.,
Tuen Mun, N.T.
Hong Kong
Attn: Ms. Siu-Ling
Tse
ประกอบธุรกิจศิลปะและบันเทิง
97 Green Music
Shop, 1/F.,
Admiralty Centre,
Hong Kong
Tel: 25270338
Fax: 852- 25270323
ประกอบธุรกิจ Polyester, Cotton, Polyester Principal Ms Alice M
Knitted, Cvc Cotton
Y Sze-To
Principal Ms Alice M Y Sze-To
Title/Department
Title/Department Director
Director

รายชื่อบริษัทไทยที่ได้ลงทะเบียนกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว
อุตสาหกรรม / การผลิต
บริษัท
1. Chia Tai Conti Group

2.

Chia Tai Aquaculture
(Zhuhai) Co., Ltd.

3.

Chia Tai (Zhanjiang) Modern
Agricultural Investment Co.,
Ltd.

ธุรกิจหลัก
ประกอบธุรกิจการผลิต

Website/Contact
17/F XiHaiMingZhu
Building, No.1
Taoyuan Road,
Nanshan District,
Shenzhen 518059
Tel: (0755) 86069821
Fax: (0755) 86069855
ประกอบธุรกิจอาหารสัตว์ พันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง ยา http://ce.cเคมี เป็นต้น
c.com/gongshang/7a
5096af65fe4d2a8458
8fcb270fd69e.html
http://www.chiataigr
การลงทุนโครงการเกษตรกรรมที่ทันสมัยของ
oup.com/en/newsZhanjiang และภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
pressrelease-
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4.

Zhanjiang Deni Carburetor
Co., Ltd.

5.

Asian Seafoods (Zhanjiang)
Co., Ltd.

6.

I Plus Q (Guangzhou)
Cosmetics Co., Ltd.
การค้า (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเกษตร)
7. PTT Polymer Marketing Co.,
Ltd
8.
9.

PTT International Trading
PTE Ltd.
SCG Trading Guangzhou Co.,
Ltd.

detail/45/Chia-TaiSeeds
Tel: (0756) 8521-868,
8521-860
Fax: (0756) 8521898, 8521-886
ประกอบธุรกิจรถจักรยานยนต์ คาร์บูเรเตอร์
27 Chikanhaitian
เครื่องยนต์เบนซินขนาดเล็ก และผลิตภัณฑ์
Road
ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง
Zhanjiang, 524043
China
Phone: 86-759-3220714
Fax: 86-759-3314374
www.dekni.com
ประกอบธุรกิจอาหารทะเล
http://www.asiansea
foodszj.com
Tel: 86-759-3388879
Fax: 86-759-3395220
email:
asianseafoodszj@vip.
163.com
ประกอบธุรกิจน้ามันนวด น้ามันหอมระเหย
http://www.iplusq.c
มาส์ก ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกายและผิวหน้า เป็นต้น om/cn/
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ทางการตลาด และจั ด จ าหน่ า ย http://www.pttpm.c
ผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ ของกลุ่ม ปตท.
om/th/aboutus.aspx
ประกอบธุ ร กิ จ น้ ามัน ดิ บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปิ โ ตรเคมี http://www.pttถ่านหิน แร่ธาตุ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
trading.com/
ประกอบธุรกิจปูนซิเมนต์ ยานยนต์ เป็นต้น
http://www.dev.scgtrading.gooddigi.in.th
/productgroup/#agriculturalproducts
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10

Vita International Trading
(Guangzhou) Co., Ltd.

ธุรกิจเกี่ยวกับการค้า

Tel: (020) 8767-5791,
8767-6399, 87612847
Fax: (020) 8767-7386

การค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตผลและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร
11. CPF Food Trading Cp., Ltd.
ประกอบธุร กิจอาหาร และผลิตผลิตภัณฑ์ด้าน http://www.cpgroup
(Guangzhou)
การเกษตร
global.com/th/bizgroup
12. Loxley Intertrade
ประกอบธุรกิจอาหาร ขนม และข้าวหอมมะลิ
http://www.loxley.c
(Guangzhou) Co., Ltd.
o.th/business.html/
13. Guangzhou Yuanshun Food ประกอบธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตผล และ Tel: (020) 8179-9877
Co., Ltd.
ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร
Fax: (020) 8179-9835
14. Guangzhou Ciphona
ประกอบธุ ร กิจ ขายส่ง การน าเข้ า และส่ง ออก Tel: (020) 8365-2568
Commercial Co., Ltd.
กาแฟ และเครื่องดื่ม
Fax: (020) 8365-2465
15. Thai Loyalty Trade
(Guangzhou) Co., Ltd.
16. Shenzhen Fresh Fruits and
Vegetables Co., Ltd.
โลจิสติกส์
17. Thai Airways International
Public Co., Ltd

18

PS Sport Cargo

การบริการ / การเงิน
19. Guangzhou Lotus
Supermarket Chain Store
Co., Ltd.

การค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตผล และผลิตภัณฑ์ด้าน Tel: (020) 8377การเกษตร
1008, 8371-0320
Fax: (020) 8380-1125
ประกอบธุรกิจผลไม้สด ผัก เครื่องเทศ และ
Tel: (0755) 2665สมุนไพร
5055
Fax: (0755) 86545665
การขนส่งผู้โดยสาร การขนส่งทางไปรษณีย์ และ https://www.thaiairw
บริการการบินอื่นๆ
ays.com/en_KR/abo
ut_thai/company_pr
ofile/contact_addres
s.page
บริการขนส่ง
โทร 02 552 7201
http://www.pssportc
argo.com/
การบริการจาหน่ายสินค้าต่างๆ
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20. Bangkok Bank (China) Co.,
Ltd. Shenzhen Branch
21. Kasikorn Bank (Shenzhen
Branch)

การให้กู้ยืมทั่วไป การซื้อขายและการแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ การจัดหาเงินทุนทางการค้า
เป็นต้น
การให้กู้ยืมทั่วไป การซื้อขายและการ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การจัดหา
เงินทุนทางการค้า เป็นต้น

https://www.bangko
kbank.com/
https://www.kasikor
nbank.com/th/perso
nal

รายชื่อบริษัทไทยที่ได้ลงทะเบียนกับสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน
1.

2.
3.

4.

5.

บริษัท
Thai Airways International
PCL, Xiamen Office

ธุรกิจหลัก
Website
ประสานงาน และให้คาปรึกษาด้านธุรกิจขนส่ง https://www.qich
ทางอากาศพลเรือนที่เกี่ยวข้องของสานักงาน acha.com/firm_b
ใหญ่
1b4a1fe7fa2e431
2d3fe79ff2c95a8
5.html
Bangkok Bank, Xiamen
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
https://www.ban
Branch
การจัดหาเงินทุนทางการค้า เป็นต้น
gkokbank.com/
CP Groupin in Fujian, Xiamen ประกอบธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม เป็นต้น http://www.cpgr
oupglobal.com/t
- Chiatai Agriculture
ธุรกิจหลัก:ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสด h/biz-group
Co., Ltd
ทั้ ง เนื้ อ ไก่ ไข่ ส ด เนื้ อ หมู เนื้ อ เป็ ด จนไปถึ ง http://www.cpgr
ผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ
oupglobal.com/t
- Fujian C.P.
h/biz-group
Aquaculture Co.,
ธุรกิจหลัก:ประกอบธุรกิจ Pig Feed; Refined
Ltd.
Material; Duckling Feed;
https://www.cpf
- Fuzhou Dafu Co.,
worldwide.com/t
Ltd.
h/product
Day Bright Group Co., Ltd.
ประกอบธุรกิจ Soy flavor, Natural Crack, http://www.dayb
rightfoods.com/e
Soy Sauce flavor, Fried Spicy, Soy
n/About-62.html
Sauce& Fish
Fuzhou Ogihara Thai Summit ประกอบธุรกิจชิ้นส่วนรถยนต์ โลหะ
http://mj.jdjob88.
Co., Ltd.
com/company/c
m130865446916
5/
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6.

MCS Steel Xiamen Co., Ltd.

ธุรกิจหลัก:ประกอบธุรกิจเหล็ก

http://www.mcss
teel.com/WebSit
e/

รายชื่อบริษัทไทยที่ได้ลงทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง
บริษัท
Atlantic Laboratories (HN)
Corp., Ltd
Bangkok Bank Public
Company Limited (Beijing
Branch)
Beijing Lotus Supercenter
Chain Store

ธุรกิจหลัก
ธุรกิจหลัก:ประกอบธุรกิจ Antibiotics,Autimalarials,Vitamin,Cardio-vascular Drugs
ให้กู้ยืมทั่วไป การซื้อขายและการแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ การจัดหาเงินทุนทางการ
ค้า เป็นต้น
การค้าขายสินค้าต่างๆ

4.

Chia Tai (China) Investment
Co., Ltd

ประกอบธุรกิจผลิตอาหารสัตว์และอื่น ๆ

5.

Beijing Livestock Breeding
Co., Ltd

6.

Peak Pacific (China)
Investment Ltd
Thai Airways International
Public Co., Ltd.

ธุรกิจหลัก:ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
ธุรกิจค้าปลีก อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และธุรกิจการเงิน เป็นต้น
บริการด้านสาธารณูปโภค

1.
2.
3.

7.
8.
9.

Thai Farmers Bank Public
Co., Ltd. (Beijing
Representative Office)
Bangkok Airways Co., Ltd.

10. เครือกระทิงแดง

การขนส่งผู้โดยสาร การขนส่งทางไปรษณีย์
และบริการการบินอื่นๆ
บริการด้านการเงิน
การขนส่งผู้โดยสาร การขนส่งทางไปรษณีย์
และบริการการบินอื่นๆ
ประกอบธุรกิจเครื่องดื่มหลายชนิด เช่น
เครื่องดื่มเกลือแร่ ชาพร้อมดื่มและน้าผลไม้
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Website
http://www.atlanti
clab.com/
https://www.bangk
okbank.com/
https://www.tescol
otus.com/en/locati
on
http://www.chiatai
group.com/en/new
s-pressreleasedetail/45/Chia-TaiSeeds
http://www.cpbpb
c.com/
https://peakpacific
group.com/
https://www.thaiair
ways.com/en_US/i
ndex.page
https://kasikornban
k.com/en/personal
https://www.bangk
okair.com/
https://www.kratin
gdaeng.com/index.
php
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11. Beijing Dafa Chia Tai Co.,
LTD

12. Chia Tai Lotus
สานักงานใหญ่
13. Beijing chia Tai Animal
Husbandry Co., Ltd.

14. Tourism Authority of
Thailand, Beijing Office
15. Sizzler China PTE Ltd.

16. PRICE WATERHOUSE
COOPERS
17. ROUY CHAI INTERNATIONAL
GROUP

ประกอบธุรกิจด้านพันธุกรรม และพันธุ์พืช
http://www.hoover
การวิจัยและพัฒนาอาหาร การขนส่ง การผลิต s.com/companyอาหารสัตว์
information/cs/co
mpanyprofile.beijing_dafa
_chia_tai_co_ltd.7a
826f058b40bce7.ht
ml
ธุรกิจหลัก:ประกอบธุรกิจการค้าปลีก การค้า http://www.cpgrou
ขาย
pglobal.com/th/biz
-group
ประกอบธุรกิจด้านการเลี้ยงสัตว์
https://relationship
science.com/organi
zation/chia-taianimal-husbandryinvestment-beijingco-ltd-228031027
บริการด้านการท่องเที่ยง
https://www.touris
mthailand.org/
บริการด้านอาหาร และบริการให้คาปรึกษาอื่น https://relationship
ๆ
science.com/organi
zation/sizzlerchina-pte-ltd553741
บริการศุลกากรและการค้า บริการด้านภาษี
https://www.pwcc
และกฎหมาย
n.com/en/aboutus.html
บริการด้านการลงทุน การเงิน และธนาคาร
https://www.tuugo
.hk/Companies/華
彬國際投資-集
團/11600080240
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Beijing Sanyou Group
(Sammitr Motor)

19. Banpu Public Company
Limited (Zhengzhou
Representative Office)

ธุรกิจหลัก:ประกอบธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์
พาหนะเพื่อขนส่ง และยานยนต์พลังงานก๊าซ
ธรรมชาติ
ประกอบธุรกิจพลังงานแบบครบวงจร

191

http://www.sanyou
.com.cn
https://www.banp
u.com/profiles/

คู่มือการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจาปี 2561
20. Chia Tai Agro-industry (China) ประกอบธุรกิจผลิตสุกร ไก่ เนื้อ เป็ด กุ้ง และ
Oil & Fat Business
ปลา

21. TIANJIN CHIA TAI FEEDS
TECHNOLOGICAL CO., LTD.
22. SVI ELECTRONICS(TIANJIN)
CO., LTD
23. PRICE WATERHOUSE
COOPERS (Tianjin, China,)
24. Hebi Zhongtai Mining Co.,
Ltd.

ธุรกิจหลัก:ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์พรีมิกซ์
(Premix) เช่น feeds
ประกอบธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้า
ประกอบธุรกิจด้านการเงิน การลงทุน
ประกอบธุรกิจ Knife Gate Valve, Rubber
Check Valve, Linear Vibrating Screen
เป็นต้น

https://www.gov.b
m/13208/chia-taichina-agroindustrial-ltddhaninchearavanont13208
http://www.tjchina
-tai.com/
http://www.svihq.com/
https://www.pwc.c
om/th/en.html
http://www.banpu.
com.cn/en/Corpor
ate-Profile_BICCoalMines_47.html

รายชื่อนักธุรกิจ/บริษัทไทยที่ได้ลงทะเบียกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง
1.

บริษัท
ธุรกิจหลัก
ECI-Metro Machinery Services เป็นผู้แทนจาหน่ายเครื่องจักรกลหนักและ
Company Limited
เครือ่ งยนต์ของ Caterpillar (CAT)

2.

I.C.C. International Public
Company Limited

สินค้าของใช้ต่างๆ

3.

Kunming S.B. Food Products
Co., Ltd.

อาหาร

4.

Kunming Chia Tai Co., Ltd.

ประกอบธุรกิจผลิตอาหารสัตว์
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Website/Contact
Mr. Anukool
Satawan, President
http://www.ecimetro.cn/
Mrs. Woravee
Anansaringkan,
Manager
http://www.icc.co.th
/icc/index.php
Mr. Pornsak
Rudeesirichoot,
Managing Director
Mr.Paitoon Pichastvi,
General Manger

คู่มือการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจาปี 2561

5.

Kunming Guanghua Feed
Ltd.

6.

Thailand Youkang Wine
Industry Co., Ltd (Kunming)
Yunnan Banna Chia Tai BioDevelopment Co., Ltd.

7.

8.

T.P.F. Intertrade Co., Ltd.

9.

Topflight (Kunming)
Chemical Industry Co., Ltd.

10. Saha Union Public Company
Limited

11. Thai Farmers' Bank, Kunming
Representative Office

Tel: 86-871-8614315
Fax: 86-871-8614302
ธุรกิจหลัก:ประกอบธุรกิจการผลิต การแปร Mr. Somboon
รูปและจาหน่ายอาหารสัตว์
Chartrungsuntisuk,
Vice Manager
เครื่องดื่ม
Mr.Yin Jiawang,
Manager
ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์การเกษตร เช่น
http://www.likuso.co
ดอกไม้ ผลไม้ ผัก ผลิตภัณฑ์ทะเล และ
m/city1/172142.html
สินค้าที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
Mr. Lu Chengyi,
Manager
ประกอบธุรกิจนาเข้า-ส่งออก สินค้าอุปโภค https://smelink.net/
บริโภค
company/t-p-f-intertrade-coltd.html
Miss Janjira
Ananchaipattan,
Manager
การผลิตและการขายของผลิตภัณฑ์เคมี เช่น Mr. Uthai
สังกะสีออกไซด์ สังกะสีคาร์บอเนต เป็นต้น Tankongchamraskul,
Chairman
http://www.11467.c
om/kunming/co/296
0.htm
ประกอบธุรกิจสิ่งทอ พลาสติก ยางและ
http://www.sahauni
โลหะ
on.com/textile_busi
ness/
Ms. Supung
Tangsujaritpunt,
Director (Bangkok)
Ms. Nutcharat
Lutrakul,
Administrative
บริการด้านการเงิน
https://kasikornbank.
com/en/personal
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12. Thai Sawang Restaurant

13. Kunming YanLong Trading
Co., Ltd.

14. Manie Da Ming Co., Ltd.
15. BIO-GEN Feedmills Co., Ltd.

16. Bangkok Pattanan Winery
Co., Ltd.

17. Kasikorn Bank Kunming
Representative
18. บริษัทคุนหมิงปิรามิด

Mr. Suwat
Aviruttapong, Chief
Representative
บริการด้านอาหาร
https://th.tripadvisor
Mr.Han Chengfeng, Manager
.com/Restaurant_Re
view-g187807d12001518-ReviewsRistorante_Thai_Saw
angRimini_Province_of_
Rimini_Emilia_Romag
na.html
Mr.Han Chengfeng,
Manager
ประกอบธุรกิจเครื่องจักร อุปกรณ์การ
http://www.11467.c
สื่อสาร (ไม่รวมอุปกรณ์ปลายทางการสื่อสาร om/kunming/co/927
เคลื่อนที่) วัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง ชิ้นส่วน 77.htm
รถยนต์ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์
กระดาษ
ประกอบธุรกิจ Tosylmethyl Isocyanide http://www.changda
,Sodium Triacetoxyborohydride และ pharm.com/product
ไซโคลเลนท์ออกไซด์ เป็นต้น
s.html
ประกอบธุรกิจวัตถุดิบ อาหารสัตว์ ยาสัตว์ https://smelink.net/
และอุปกรณ์ทางการเกษตร
company/biogenfeedmills-coltd.html
ประกอบธุรกิจเครื่องดื่ม ผลไม้ตัดแต่ง
http://www.thaifood
พันธุกรรม
business.com/comp
any/details/9009004
9/bangkok-pattanawinery-co-ltd
การเงิน
https://kasikornbank.
com/en/personal
ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์เพชรธรรมชาติ
http://www.11467.c
และอัญมณีต่างๆ หยก และเครื่องประดับ
om/kunming/co/890
เงินทอง เป็นต้น
06.htm
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รายชื่อบริษัทไทยที่ได้ลงทะเบียนกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
กลุ่มธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม/สินค้าทั่วไป
บริษัท
ธุรกิจหลัก
1. Aeroflex Insulation
ธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม
(Shanghai) Co., Ltd.
2.

Anya Jewelry Co., Ltd.

ธุรกิจเครื่องประดับ

3.

Cementhai SCT (Guangzhou)
Limited (Shanghai Branch)

4.

Changshu Thai Summit
Ogihara Automotive Co., Ltd
D-Plans (Shanghai)
Consulting Co., Ltd.

ธุรกิจซิเมนต์ไทย
รับผิดชอบในการดาเนินธุรกิจการค้าระหว่าง
ประเทศทั้งการนาเข้า และการส่งออก
ประกอบธุรกิจเครื่องมือ

5.

Website/Contact
http://www.aeroflex
.co.th/enus/aboutus/internati
onalnetwork.aspx
http://www.anyajew
elry.com/about.htm
http://cementhaionl
ine.cementhai.co.th/
wi/about/index.htm
http://www.thaisum
mit.co.th/en
http://www.dplansc
hina.com/dplans/we
b/index.asp

ประกอบธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ การออกแบบการ
บริหารโครงการและการจัดการก่อสร้าง เช่น
ห้ า ง ส ร ร พ สิ น ค้ า อ า ค า ร ส า นั ก ง า น
นิทรรศการ ร้านอาหาร เป็นต้น
6. Double A Int'l Network
กระดาษ และอุปกรณ์อื่นๆ
http://www.doublea
(Shanghai) Co., Ltd
.com.cn/
7. Fuzhou Ogihara Thai Summit ธุรกิจเหล็ก แก๊ส และการค้า
Tel: 0591-22777979
Co., Ltd.
Fax: 0591-22777790
8. GST lifestyle service
บริการในการจัดหาผู้รับสินค้าหรือบริการ
https://www.knowy
ourgst.com/gstnumbersearch/lifestyleservices09AFBPB1158A1Z8/
9. Ocean Glass Trading
ประกอบธุรกิจแก้วเบียร์ แว่นตา
https://www.oceang
(Shanghai) Co., Ltd.
lass.com/en/index.p
hp
10. PTT Polymer Marketing
รักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดี และการ
http://www.pttpm.c
Company Limited, Shanghai พัฒนาตลาดใหม่ และผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อ om/popRepresentative Office
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
location.aspx?id=29
11. Saha-Union Investment
สิ่งทอ
http://www.sahauni
(China) Co., Ltd.
on.co.th/
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12. Shanghai Goodland
International Trading Co.,
Ltd.
13. Shanghai Lucky Trading
Company
14. TCC Group
15. Thai Rubber Latex Corp
(Thailand) Pcl.
16

TOA Paint Co., Ltd.

17. Twin Lotus Co., Ltd.
(Shanghai)
กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
18. Shanghai Pangu Realty Co.,
Ltd

ประกอบธุรกิจการค้าสาธารณูปโภค การ
ผลิต และการบริการ เป็นต้น

https://www.goodla
nd.co.th/en/aboutus
ธุรกิจอิมัลชัน และกาว
http://shanghailucky
.lookchem.com/Abo
ut.html
ธุรกิจสายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
http://www.tcc.co.t
h/index.php?control
ler=group
ผู้ผลิตน้ายางรายใหญ่
https://www.linkedi
n.com/company/tha
i-rubber-latex-groupco
ธุรกิจสีทาอาคาร เคมีภัณฑ์ และฮาร์ดแวร์ https://www.toagro
up.com/homeowner
ธุ ร กิ จ ยาสี ฟั น สมุ น ไพร แปรงสี ฟั น สบู่ http://www.thailand
สมุนไพร
trustmark.com/en/s
uccess-story/21twin-lotus-story
การวางแผนในการตลาดอสังหาริมทรัพย์

https://baike.baidu.c
om/item/上海盘
古房地产咨询有
限公司/3656817

19. Dutch Mill-Promart Food
(Hangzhou) Co., Ltd.

ธุรกิจการค้าขาย การนาเข้า

20. Danyang Heritage Foods Co.,
Ltd.
21. Tai Wei Management
(Shanghai) Co., Ltd.
22. Zhengjiang Yi Tai Foodstuffs
Trading

ประกอบธุรกิจการตลาด การค้าขาย
ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม
การค้าสินค้าเกษตร โดยเฉพาะผลไม้และ
ลาไยอบแห้ง
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https://www.diigen.c
om/company/dutch
-mill-promart-foodhangzhou-co-ltdchina-952154.html
https://panjiva.com/
platform
Tel: 021-60715206
Fax: 021-60715207
Tel: 0579-85221402
Fax: 0579-85221186
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23. Chuan Feng Food Trade
(Shanghai) Co., Ltd.

ทาหน้าที่เป็นผู้นาเข้า (Importer) และผู้
กระจายสินค้า (Distributor)

24. Qin Wei Trading (shanghai)
Co., Ltd. (ร้าน Teavase)
กลุ่มบริษัทใน้ครือเจริญโคภัณฑ์
26. E.C.I. GROUP Co., Ltd.

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม

27. CPN (Shanghai) Trading Co.,
Ltd.

ประกอบธุรกิจโภคภัณฑ์

28. Shanghai Lotus Supermarket
Chain Store Co., Ltd.
29. Shanghai Kinghill Limited

ประกอบธุรกิจโภคภัณฑ์

30. Crop Integration Business
(China area) Chia Tai BSI Int'l
Trade (Shanghai) Co., Ltd.
31. CPF Food Trading Co., Ltd.

ประกอบธุรกิจโภคภัณฑ์

บริษัทในเครือเซ็นทรัล
32. Central Department Store
Limited Shanghai
Representative Office
33. Central Retail Corporation
China Headquaters
34. Central Department Store
Limited Shanghai
Representative Office

ประกอบธุรกิจชิ้นส่วนรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์

ประกอบธุรกิจอาหาร ร้านเรือธง และการ
บันเทิง

https://www1.ilovetr
anslation.com/P9Xu
uphproZ=d/
Tel: 021-69798910
Fax: 021-69798910
Tel: 021-58701716
Fax: 021-58702806
https://cn.tradekey.
com/company/CPNShanghai-TradingCo-Ltd-50399.html
http://www.cplotus.
com/
http://www.hoovers
.com/companyinformation/cs/com
panyprofile.shanghai_king
hill_limited.b35d541
656d32fb7.html
https://www.cpcrop.
com/products/

ประกอบธุรกิจโภคภัณฑ์

http://www.cpgroup
global.com/th/bizgroup

ธุรกิจการขายสินค้าอสังหาริมทรัพย์

http://www.central.
co.th/en/store/inde
x.aspx
http://www.centralg
roup.com/
http://www.centralg
roup.com/

ประกอบธุรกิจการขายสินค้า
อสังหาริมทรัพย์
ประกอบธุรกิจการขายสินค้า
อสังหาริมทรัพย์
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35. Central Marketing Group
(Shanghai) Co., Ltd
กลุ่มธุรกิจการเงิน
36. Bangkok Bank (Shanghai)

ประกอบธุรกิจเครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์
สาหรับใช้ภายในบ้าน

http://www.centralg
roup.com/

บริการทางการเงินที่หลากหลาย

37. Kasikornthai Bank (Shanghai)

ธุรกิจค้าปลีก SME ธุรกิจองค์การ ธุรกิจ
ตลาด

https://www.bangko
kbank.com/
https://www.kasikor
nbank.com/th/perso
nal/Account/Pages/s
avings.aspx

กลุ่มธุรกิจบริการ (ร้านอาหาร / ร้านสปา / โรงแรม ฯลฯ)
38. Chiangmai Thai Cuisine (ร้าน บริการด้านอาหาร
เชียงใหม่)

39. Golden Thai Restaurant

บริการด้านอาหาร

40. Muang Thai Kitchen (ร้าน
พระราม9)

บริการด้านอาหาร

41. Shanghai Thai Pin
Management & Consulting
Company Limited

บริการด้านอาหาร

42. Thai House Restaurant (ร้าน
ถิ่นเดิม)
43. The Thai Table Restaurant

บริการด้านอาหาร
บริการด้านอาหาร

44. Kinnaree Restaurant (ร้านกินรี) บริการด้านอาหาร
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http://www.thaibizc
hina.com/thaibizchi
na/en_/thaiaffairs/companylist/index.php?ELEM
ENT_ID=334
https://www.diningci
ty.cn/zh/shanghai/2
602_the_golden_tha
i_restaurant
http://travel.cnn.co
m/shanghai/eat/mu
ang-thai-kitchen/
http://www.thaibizc
hina.com/thaibizchi
na/en_/thaiaffairs/companylist/index.php?ELEM
ENT_ID=334
http://www.thaitabl
erestaurant.com/#h
ome
https://www.edtguid
e.com/eat/64271/ki
nnaree-restaurant2
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45. Arokaya Spa

บริการสเปา และนวดไทย

46. Golden Khung Thep Imperial บริการสปา
Spa

https://www.spamel
low.com/en/venue/
122-arokaya-spa
http://www.thaibizc
hina.com/thaibizchi
na/en_/thaiaffairs/companylist/index.php?ELEM
ENT_ID=334
http://www.thaibizc
hina.com/thaibizchi
na/en_/thaiaffairs/companylist/index.php?ELEM
ENT_ID=334
https://zhidao.baidu
.com/question/5709
38106.html

47. Sukishi (Shanghai) Co., Ltd.

บริการสปา

48. Dusit Fudu Hotels & Resorts

บริการด้านที่พัก อาหาร และการบันเทิง

กลุ่มธุรกิจการตลาดและการโฆษณา
49. Neat Interactive Co., Ltd.
(บริษัท นีท อินเตอร์แอคทีฟ
จากัด)

ธุรกิจประเภทกิจกรรมให้คาปรึกษาด้านการ
จัดการตลาด

https://smelink.net/
company/neatinteractivecompanylimited.html

จัดงานแลกเปลี่ยน เพื่อให้สมาชิกของ
หอการค้าสามารถได้รับข้อมูลธุรกิจ

https://baike.baidu.c
om/item/中国泰
国商会/16962403

อื่นๆ
50. หอการค้าไทยในจีน (เซี่ยงไฮ้)

รายชื่อบริษัทไทยที่ได้ลงทะเบียนกับสานักงานกงสุล ณ นครซีอาน
1.

บริษัท
Lotus Supermarket, Xi'an

ธุรกิจหลัก
การค้าขาย การค้าปลีก เป็นต้น

2.

Bangkok Airways, Xi'an

เที่ยวบินภายในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน
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รายชื่อบริษัทไทยที่ได้ลงทะเบียนกับสานักงานกงสุล ณ นครหนานหนิง
บริษัท
Guangxi Chongzuo East Asia
Sugar Co., Ltd

ธุรกิจหลัก
การผลิตน้าตาลอ้อย

2.

C.P. AQUACULTURE (BEIHAI)
CO., LTD

เพาะเลี้ยงสัตว์น้า เช่น ปลา กุ้ง

3.

CHIA TAI GROUP OF
COMPANIES

ประกอบธุรกิจเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์

4.

Bangkok Airways Co., Ltd.

เที่ยวบินภายในประเทศ

5.

Nanning Chia Tai Livestock&
Animal Husbandry Co., Ltd

1.
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บทที่ 6 นโยบายส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในจีน
6.1 นโยบายของประเทศจีนเกี่ยวกับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
6.1.1 นโยบายภาคธุรกิจ1
กระทรวงพาณิ ช ย์ จี น ร่ ว มกั บ คณะกรรมการการปฏิ รู ป และการพั ฒ นาแห่ ง ชาติ (NDRC)
ได้ออกแนวทางการแบ่งประเภทอุต สาหกรรมการลงทุน จากต่ างชาติ ใหม่ เพื่อใช้ในการปรับ ปรุ ง
กฎระเบี ย บการลงทุ น ปี ค.ศ. 2015 (Catalogue for the Guidance of Foreign Investment
Industries (Amended in 2015)) ซึ่งใช้แทนกฎระเบียบการลงทุนฉบับปี ค.ศ. 2011 (Catalogue
for the Guidance of Foreign Investment Industries (Amended in 2011)) โ ด ย ค า นึ ง ถึ ง
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติจีนฉบับที่ 12 และแนวนโยบายเศรษฐกิจจีนที่เปิดเสรี
ทางด้านการลงทุนมากขึ้น ทั้งนี้เริ่มบังคับใช้เมื่อวันที่ 10 เมษายน ค.ศ. 2015
สาระส าคั ญ ของการปรั บ เปลี่ ย นแนวทางการลงทุ น อุ ต สาหกรรมในจี น ปี ค.ศ. 2015
(Catalogue for the Guidance of Foreign Investment Industries (Amended in 2015)) คื อ
การขยายขอบเขตการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ให้ เ ปิ ด กว้ า งขึ้ น (Further Broaden Opening - up)
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและการปฏิรูปสภาพแวดล้อมการลงทุนให้ดีขึ้น โดยประกาศกฎระเบียบการ
ลงทุนฉบับใหม่ได้เพิ่มประเภทอุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริม (Encouraged Categories) และลดการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมบางประเภทให้เป็นอุตสาหกรรมประเภทจากัด (Restricted Categories) และ
อุ ต สาหกรรมต้ อ งห้ า ม (Prohibited Categories) โดยปั จ จุ บั น มี ป ระเภทอุต สาหกรรมที ่ใ ห้ก าร
ส่ง เสริม 349 ประเภท อุต สาหกรรมประเภทจากัด 38 ประเภท ซึ่ง ลดลงจากฉบับ ปี ค.ศ. 2015
ถึง 41 ประเภท และอุตสาหกรรมต้องห้าม 36 ประเภท ซึ่งลดลงจากฉบับเดิม 2 ประเภท
กฎระเบียบการลงทุนฯ ฉบับใหม่นี้ สนับสนุนการเปิดตลาดการลงทุน และหวังอานวยความ
สะดวกให้แก่นักลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิต และด้ านการบริก ารเป็นหลัก ตลอดจนส่ง เสริ ม ให้
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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นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม (Energy-saving
and Environmental Protection) พลั ง งานใหม่ (New Energy) การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมบริ ก าร
(Promote the Development of the Service Industry) แ ล ะ ก า ร ล ง ทุ น ด้ า น ก า ร วิ จั ยและ
การพัฒนาบางสาขาอุตสาหกรรม โดยสาระสาคัญของเนื้อหาส่วนที่ปรับปรุงกฎระเบียบการลงทุน
ฉบับนี้สามารถจาแนกออกเป็นประเด็นต่างๆ ประเด็นสาคัญที่เป็นจุดเด่นของกฎระเบียบการลงทุนฯ
ฉบับใหม่ ปี ค.ศ. 2015 มี 3 ประเด็น ได้แก่
• ประเด็ น ที่ 1 การเปิ ด กว้ า งให้ นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ เ ข้ า มาลงทุ น ในภาคการเกษตร

ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ โดยเฉพาะด้านการบริการและอุตสาหกรรมการผลิต
ทั่วไปที่จะเปิดกว้างมากขึ้นและนาประสบการณ์ที่ได้รับ จากการทดสอบในเขตการค้า
เสรีเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นพื้นที่นาร่องมาปรับใช้
• ประเด็ น ที่ 2 การปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การเงิ น ลงทุ น จากต่ า งประเทศให้ มี
ประสิทธิภาพและเปิดกว้างมากขึ้ น โดยอนุญาตให้ต่างชาติสามารถลงทุนในประเภท
กิจการที่ไม่อยู่ในข้อจากัดของประเภทการลงทุนของชาวต่างชาติได้มากขึ้น
• ประเด็นที่ 3 การปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมและกฎเกณฑ์ให้มีความทันสมัย โดยให้
ความส าคั ญ กั บ นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ ใ นการลงทุ น ที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย การผลิ ต
สมัยใหม่ พลังงานใหม่ การรักษาสิ่งแวดล้อมและการบริการรูปแบบใหม่ เป็นต้น
การแบ่ ง ประเภทอุ ต สาหกรรมตามกฎระเบี ย บการลงทุ น ของอุ ต สาหกรรมต่ า งชาติ ในปี
ค . ศ . 2015 (Catalogue for the Guidance of Foreign Investment Industries (Amended in
2015)) ได้ แ บ่ ง อุ ต สาหกรรมออกเป็ น 3 ประเภท ได้ แ ก่ อุ ต สาหกรรมประเภทให้ ก ารส่ ง เสริ ม
อุตสาหกรรมประเภทจากัด และอุตสาหกรรมประเภทต้องห้าม ส่วนอุตสาหกรรมที่ไม่ไ ด้รวมอยู่ ใน
อุตสาหกรรมทั้ง 3 ประเภทนี้จะเรียกว่าอุตสาหกรรมประเภทได้รับอนุญาตซึ่งมีรายละเอียดแต่ละ
ประเภทดังนี้
(1) อุตสาหกรรมประเภทให้การส่งเสริม (Encouraged Category)
การแบ่ง ประเภทอุ ต สาหกรรมตามการลงทุน ของอุ ต สาหกรรมต่ างชาติ ปี ค.ศ. 2015 นั้น
อุตสาหกรรมประเภทให้การส่งเสริม เช่น
1.1) ภาคเกษตรกรรม ภาคป่ า ไม้ ภาคปศุ สั ต ว์ แ ละภาคประมง (Farming, Forestry,
Animal Husbandry and Fishery Industries)
1.2) อุตสาหกรรมเหมืองแร่ (Mining and Quarrying Industries)
1.3) อุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing Industries) เช่น
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• อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร (Processing Industry of Farm and Sideline

Products
• อุตสาหกรรมอาหาร (Food Manufacturing Industry)
• อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม (Manufacturing Industry of Wine, Beverages and
Refined Tea)
• อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย (Garments and Apparel Industry)
• อุ ต สาหกรรมด้ า นวั ฒ นธรรม การศึ ก ษา หั ต ถกรรม วิ จิ ต รศิ ล ป์ กี ฬ า และ
ด้ า นการบั น เทิ ง (Manufacturing Industry of Culture, Education,
Handicraft, Fine Art, Sports and Entertainment Articles)
• อุตสาหกรรมสิ่งทอ (Textile Industries)
• อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า (Leather, Fur, Feather and Its Product
and Footwear Industry)
• อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ (Lumber Processing Industry and Wood Bamboo,
Vine, Palm and Grass Products Industry)
• อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ามันปิโตรเลียมและถ่านโค้ก (ถ่านโค้กเป็นกากที่เหลือจาก
การกลั่นทาลายถ่านหินซึ้งประกอบด้วยคาร์บอนประมาณร้อยละ 80-90 ใช้
เป็นเชื้อเพลิงที่ ใช้ ในการถลุง แร่ เหล็ก หรือเป็นเชื้อเพลิง อื่น ๆ) (Petroleum
Refining and Coking)
• อุ ต สาหกรรมเคมี แ ละเคมี ภั ณ ฑ์ (Chemical Raw Material and Product
Manufacturing Industry)
• อุตสาหกรรมยา (Medical and Pharmaceutical Products Industry)
• อุตสาหกรรมเส้นใยสังเคราะห์ (Manufacturing Industry of Chemical Fiber)
• อุตสาหกรรมยางและพลาสติก (Industry of Rubber and Plastic Products)
• อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ร่ อโ ล ห ะ (Non - Metal Mineral Products Processing
Industry)
• อุ ต สาหกรรมการผลิ ตแร่โ ลหะนอกกลุ่ ม เหล็ ก (Non- Ferrous Metallurgical
Smelting and Rolling Processing Industry)
• อุตสาหกรรมแร่โลหะ (Metal Product Industry)
• อุ ต สาหก ร ร มก าร ผลิ ต อุ ปก รณ์ เ ครื่ อ งมื อ ทั่ ว ไ ป (General Equipment
Manufacturing)
• อุ ต สาหก ร ร มก าร ผลิ ต อุ ปก ร ณ์ เ ครื่ อ ง มื อ พิ เ ศษ (Special Equipment
Manufacturing)
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** หมายเหตุ : การผลิตอุปกรณ์พิเศษหมายถึงการผลิ ตอุปกรณ์ที่ เกี่ยวกับ ความปลอดภัย ของชี วิ ต
เช่นหม้อไอน้าที่เป็นอันตราย
• ภาชนะแรงดันสูง รวมทั้งถังและท่อแรงดันสูง ลิฟท์ เทาวเวอร์เครน กระเช้าผู้โดยสาร
• ยานยนต์พิเศษในสวนสนุก (หรือสนาม) ขนาดใหญ่
• อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ค ม น า ค ม แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร (Communication and

Transportation Equipment Industry)
• อุ ต สาหกรรมคอมพิ ว เตอร์ แ ละการสื่ อ สาร (Communication Equipment
Computer and Other Electronics Equipment Manufacturing)
• อุ ต สาหกรรมการผลิ ต อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ วั ด (Machinery Industry for
Instrument and Meter)
• อุตสาหกรรมยานยนต์ (Automobile Manufacturing)
• อุ ต สาหกรรมด้ า นรถไฟ เรื อ อากาศยาน และอุ ป กรณ์ ค มนาคมอื่ น ๆ
(Manufacturing Industry of Railroads, Ships, Aerospace and Other
Transportation Equipment)
• อุตสาหกรรมด้านการใช้ประโยชน์จากของเสีย (Industry of Comprehensive
Utilization of Waste Resources)
อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค (Production and Supply of power , Heating power ,
Gas and water)
1.4) บริการด้านการสื่อสารและการคมนาคม โกดังสินค้า ไปรษณีย์และโทรคมนาคม
(Communication and Transportation Storage Post and
Telecommunication Service)
1.5) อุตสาหกรรมการค้าส่งและการค้าปลีก (Wholesale and Retail Trade Industry)
1.6) บริการเช่าและบริการธุรกรรม (Rent and Business Service)
1.7) บริการวิจัยวิทยาศาสตร์และบริการเทคโนโลยี (Scientific Research and
Technology Service)
1.8) การจั ด การสาธารณู ป โภคพื้ น ฐาน สิ่ ง แวดล้ อ ม และทรั พ ยากรน้ า (Water)
(Environment and Public Facility Management Industry)
1.9) บริการการศึกษา (Education)
1.10) บริการสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ (Public Health and Social Work)
1.11) บริการด้านวัฒนธรรม กีฬา และบันเทิง (Culture Sport and Entertainment)
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การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ประเภทเหล่ า นี้ ต้ องมีช าวจี น เป็ นผู้ ถื อ หุ้ นใหญ่ ส่ ว นบริ ก ารที่ ส่ ง เสริ ม คื อ
การลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับการออกกาลังกาย ผู้ฝึกสอนกีฬาและยิม
กลุ่มอุตสาหกรรมประเภทให้การส่งเสริมจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยการยกเว้นภาษี
ศุ ล กากรและภาษี มูล ค่ า เพิ่มจากการนาเข้ าในกรณี ที่ นาเข้า อุ ป กรณ์ เ พื่อ ใช้ ในกิจ การ ตั้ ง แต่ เ ดือน
มกราคม ค.ศ. 2009 ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมไม่สามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับการจั ด ซื้ อ
อุปกรณ์ที่ผลิตภายในประเทศจีนได้
นักลงทุนต่างชาติที่ประสงค์จะลงทุนในอุตสาหกรรมประเภทให้การส่งเสริมและประเภทได้รับ
อนุญ าต (Encouraged and Permitted Industries) จะต้องได้รับการพิจารณา และรอการอนุมัติ
จากคณะกรรมการการปฏิ รู ป และพั ฒ นาประเทศ (National Development and Reform
Commission; NDRC) หรือคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระดับมณฑล (Provincial DRCs) ในกรณี
ที่มีเงินลงทุนรวมตั้งแต่ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และในกรณีการลงทุนในอุตสาหกรรมประเภทจากัด
(Restricted Industries) มีเงินลงทุนรวมตั้งแต่ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯขึ้นไป ต้องได้รับการพิจารณา
เพื่อขอการอนุมัติจากคณะกรรมการการปฏิรูปและพัฒนาประเทศ (National Development and
Reform Commission; NDRC) และคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระดับมณฑล (Provincial DRCs)
(2) อุตสาหกรรมประเภทจากัด (Restricted Category)
การแบ่ง ประเภทอุตสาหกรรมตามการลงทุนของอุตสาหกรรมต่างชาติ รัฐบาลได้กาหนดให้
อุตสาหกรรมบางประเภทจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทจากัด เพื่อควบคุมการดาเนินงานบางส่วน
ของกิ จ การ ทั้ ง นี้ รั ฐ บาลได้ ก าหนดสั ด ส่ ว นการลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมประเภทจ ากั ด ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น
สัญ ชาติจีนเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนที่มากกว่าผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยอุตสาหกรรมที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมประเภทจากัดในกฎระเบียบการลงทุนฯ ฉบับนี้ ได้แก่
• ภาคเกษตรกรรม ป่าไม้ ปศุสัตว์ และประมงบางประเภท (Farming, Forestry, Animal

Husbandry and Fishery Industry) เช่น การลงทุนในโครงการการผสมพันธุ์ พัฒนา
สายพันธุ์พืชและสัตว์ชนิดใหม่
• อุ ต สาหกรรมเหมื อ งแร่ บ างประเภท ( Mining Industry) เช่ น อุ ต สาหกรรมส ารวจ
แร่หายาก โลหะหายาก (ทอง เงิน แพลทตินัม) เป็นต้น
• อุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing Industry) เช่น อุตสาหกรรมผลิตไบโอดีเซล
• อุ ต สาหกรรมพลั ง งานและสาธารณู ป โภค (Production and Supply of Power,
Heating Power Gas and Water) เ ช่ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม พ ลั ง ง าน ถ่ า น หิ น ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพต่ ากว่ า 300,000 kW อุ ต สาหกรรมระบบเครื อ ข่ า ยสายส่ ง ไฟฟ้ า
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(Power Grid) และอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภคในเมืองที่มีประชากรจีน
อาศัยอยู่มากกว่า500,000 คน
• ด้านการคมนาคมและการสื่อสาร (Communication and Transportation, Storage,
Post and Telecommunication Service) กิจการขนส่งทางรถไฟ กิจการรถไฟ
• บริ ก ารการส่ ง ผ่ า นข้ อ มู ล ซอฟต์ แ วร์ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information
Transmission Software and Information Technology Service)
• อุ ต สาหกรรมการค้ า ปลี ก และค้ า ส่ ง (Wholesale and Retail Trade Industry)
เช่น ธุรกิจขายตรง ธุรกิจค้าส่งน้ามันและปั๊มน้ามัน ธุรกิจการค้าปลีกและการขนส่ง
สินค้าเกษตร ได้แก่ ธัญพืช ฝ้าย น้ามันพืช น้าตาล ยา ยาสูบ รถยนต์ น้ามันดิบ (กิจการ
ต่างชาติที่มีมากกว่า 30 สาขานักลงทุนสัญชาติจีนต้องถือหุ้นข้างมาก) เป็นต้น
• ภ า ค ก า ร เ งิ น ธ น า ค า ร แ ล ะ ป ร ะ กั น ภั ย (Banking and Insurance Industry)
เช่น นายหน้าขายประกันภัย เป็นต้น
• บริ ก ารสิ น เชื่ อ และบริ ก ารธุ ร กรรมต่ า งๆ (Leasing and Commercial Service
Industry) เช่น งานวิจัยตลาด (Market Research) ในรูปแบบการร่วมลงทุนเท่านั้น
• บริ ก ารวิ จั ย ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละบริ การเทคโนโลยี และการส ารวจทางธรณี วิ ทยา
(Scientific Research and Technological Service Industry) เช่น งานด้านแผนที่
(Mapping Companies) เป็นต้น
• บริการด้านการศึกษา (Education) โรงเรียนมัธยม
• บริการสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ (Public Health and Social Work)
• บริ ก าร ด้ า น ศิ ล ปะ วั ฒ น ธ ร ร ม กี ฬา และ บั น เทิ ง (Art Culture Sports and
Entertainment Industry) การผลิตภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ (ได้เฉพาะกิจการ
ต่ า งชาติ ที่ มี สั ญ ญาร่ ว มทุ น ) กิ จ การสวนสนุ ก การก่ อ สร้ า งและด าเนิ น งานด้ า น
โรงภาพยนตร์ และนายหน้าการจัดละครเวที เป็นต้น
• อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ถูกจากัดโดยกฎหมายของประเทศจีนหรือสนธิสัญญาที่ประเทศจีน
เข้าร่วม Other Industry restricted by the State or International Treaties that
China has Concluded or Taken it Part In

206

คู่มือการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจาปี 2561

นักลงทุนต่างชาติที่ประสงค์จะประกอบกิจการในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทจากัดนั้น
จะต้องยื่นคาร้องต่อหน่วยงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าตั้งแต่ระดับอาเภอขึ้นไป และยื่น
ขออนุญาตต่อหน่วยงานภายใต้สังกัดของกระทรวงที่กากับดูแลภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมนั้นๆ ใน
กรณีการอนุญ าตให้นัก ลงทุน ต่างชาติประกอบกิ จการในภาคธุร กิจ อุ ตสาหกรรมประเภทจ ากั ด นี้
หน่วยงานระดับท้องถิ่นที่รับคาขออนุญาตไม่มีอานาจในการอนุมัติ แต่ต้องส่งคาขอไปยังกระทรวงต้น
สัง กัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อนักลงทุนต่างชาติไ ด้รับการอนุมัติโครงการและอนุญ าตให้ประกอบ
กิจการในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทจากัดแล้ว จึงจะทาการจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรธุรกิ จ ทุน
ต่างชาติเพื่อดาเนินกิจการต่อไป
(3) อุตสาหกรรมประเภทต้องห้าม (Prohibited Category)
อุตสาหกรรมประเภทต้องห้ามนี้เป็นนโยบายที่รัฐบาลจีนได้กาหนดขึ้นด้วยเหตุผล 2 ประการ
คือ เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันมิให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ส่ง ผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรภายในประเทศ และเพื่อเป็นการควบคุมมิให้ผู้ลงทุนต่างชาติลงทุนในอุตสาหกรรมประเภท
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเมืองของประเทศจีน
อุตสาหกรรมสาคัญที่รัฐบาลจีนกาหนดให้เป็นอุตสาหกรรมประเภทต้องห้าม เช่น อุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม กีฬา และการบันเทิงบางประเภท เช่น การออกอากาศวิทยุ การผลิตและการ
ดาเนินรายการโทรทัศน์ การผลิตภาพยนตร์รวมถึงการให้บริการเว็บไซต์ข่าวสาร เว็บไซต์สื่อภาพและ
เสียง เป็นต้น ซึ่งนักลงทุนต่างชาติไม่สามารถยื่นขออนุมัติโครงการหรือขออนุญาตประกอบกิจการใน
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทต้องห้ามนี้ได้
จากกฎระเบียบการลงทุนฯ ฉบับใหม่ปี ค.ศ. 2015 พบว่า อุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษจากการใช้
พลังงานและทรัพยากร จะถูกเอาออกจากหมวดอุตสาหกรรมประเภทให้การส่งเสริม และถูกจัดให้
รวมอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทต้องห้าม เช่น อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ อุตสาหกรรมการผลิตสี
และการวาดภาพซึ่งมีสารประกอบที่เป็นพิษ เป็นต้น และอุตสาหกรรมการก่อสร้างและธุรกิจบ้าน
จัดสรร ถูกจัดเป็นอุต สาหกรรมประเภทต้องห้ าม ซึ่ง เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงที่ ดิน และ
ทรัพยากร ประกาศใช้ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2010 เพื่อจากัดปริมาณของที่ดิน สาหรับการก่อสร้างบ้าน
จัดสรรอย่างเคร่งครัด
(4) อุตสาหกรรมประเภทได้รับอนุญาต
อุตสาหกรรมประเภทได้รับอนุญาต หมายถึง อุตสาหกรรมที่ไ ม่อยู่ในรายการอุตสาหกรรม
ประเภทส่ง เสริม หรืออุตสาหกรรมประเภทจากัด และอุตสาหกรรมประเภทจากัด ต้องห้าม ซึ่งนัก
ลงทุนต่างชาติที่ ประสงค์ จะดาเนินกิ จการในอุต สาหกรรมประเภทได้รับ อนุญ าตนี้ สามารถยื่ น จด
ทะเบียนจัดตั้ง องค์กรธุรกิจทุนต่างชาติ เพื่อดาเนินกิจการดัง กล่าวได้โดยไม่ต้องขออนุมัติหรือ ขอ
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อนุญาตประกอบกิจการแต่อย่างใด ทั้งนี้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบ่งประเภทอุตสาหกรรมสามารถ
ศึกษาได้จากแนวทางการแบ่งประเภทอุตสาหกรรมตามการลงทุนของอุตสาหกรรมต่างชาติปี ค.ศ. 2015
(Catalogue for the Guidance of Foreign Investment Industries (Amended in 2015))
6.1.2 นโยบายภาคพื้นที่
(1) เขตพัฒนานิวไฮเทคโนโลยี
เขตพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงแห่ ง ชาติ (China National High-Tech
Industrial Development Zone หรื อ National High-tech Zone) 2 คื อ นิ ค มอุ ต สาหกรรม
เทคโนโลยีระดับชาติที่คณะรัฐมนตรีจีนอนุมัติจัดตั้ง ให้สิทธิพิเศษและออกมาตรการปฏิรูปด้านต่างๆ
เพื่อดึงดูดเงินทุน ทรัพยากร เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า กับวิธีการบริหารของต่างชาติ มาผลักดันงานวิจัยให้
กลายเป็นกาลัง การผลิ ตจริง ปี ค.ศ. 2018 จีนมี National High-tech Zone ทั้ง สิ้น 168 แห่ง มี
ผู้ประกอบการที่จัดตั้งใหม่ประมาณ 386,000 ราย เป็นกิจการเงินลงทุนต่างชาติ (รวมฮ่องกง มาเก๊า
ไต้หวัน) 8,000 ราย เป็นกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยีมากกว่าร้อยละ 40 รายได้รวม 9.52 ล้านล้าน
หยวน ผลผลิตอุตสาหกรรม 5.67 แสนล้านหยวน มูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรม 1.1 แสนล้านหยวน กาไร
สุทธิ 1.57 แสนล้านหยวน ภาษี 1.73 ล้านล้านหยวน ยอดส่งออก 7.99 แสนล้านหยวน
(2) เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และเทคโนโลยี แ ห่ ง ชา ติ ( National Economic and
Technological Development Zone) คื อ นิ ค มอุ ต สาหกรรมสมั ย ใหม่ ร ะดั บ ชาติ จั ด ตั้ ง ขึ้ น
ภายหลัง จีนดาเนินนโยบายปฏิรูปเปิดประเทศ โดยมากตั้ง อยู่ในเมืองศูนย์กลางของแต่ละมณฑล
เมือง และเขตปกครองตนเอง ในเมืองเปิดเลียบชายฝั่งทะเลและเมืองเปิดอื่นๆ เน้นการสร้างโครงสร้าง
พื้ น ฐานที่ ส มบูร ณ์ และสิ่ งแวดล้ อมในการลงทุ นที่ ไ ด้ มาตรฐานสากล เพื่ อ ดึ ง ดู ด เงินลงทุ นต่า งชาติ
มาพัฒนาโครงสร้างอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่เน้นอุตสาหกรรมไฮเทคเป็นหลัก สิ้นเดือนกุมภาพันธ์
ปี ค.ศ. 2018 ประเทศจีนมีนิคมประเภทนี้ทั้งสิ้น 168 แห่ง
(3) เขตเศรษฐกิจพิเศษใหม่
เขตเศรษฐกิจพิเศษใหม่ หรือ เขตทดลองการปฏิรูปครบวงจรแห่งชาติ คือ เขตเปิด
รูปแบบใหม่ภายใต้สภาพแวดล้อมใหม่ทางเศรษฐกิจและนโยบายการเมืองของจีน ซึ่งแตกต่างจากเขต
เศรษฐกิจพิเศษคือ การจัดตั้งเขตทดลองขึ้น มิใช่เพื่อ “ให้เงิน ให้นโยบาย” หากแต่เพื่อส่งเสริมให้เขต
ทดลองกล้าคิดริเริ่ม แสวงหาแนวทางปฏิบัติที่รัฐบาลส่วนกลาง มณฑล และเมืองร่วมกันกาหนด
2

https://zhidao.baidu.com/question/222016616.html.
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ภารกิจของเขตทดลองในอดีตคือการแสวงหาวิธีการปฏิรูป การแก้ปัญหาเรื่องการเปิดประเทศและ
ดึ ง ดู ด เงิ น ลงทุ น ต่ า งชาติ ซึ่ ง ต่ า งจากภารกิ จ ในปั จ จุ บั น ที่ เ น้ น เรื่ อ งการพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ
กลไกตลาดให้สมบูรณ์ แก้ไขความขัดแย้งในระบบ และแสวงหาวิธีใหม่เพื่อความร่วมมือ การพัฒนา
ระหว่างภูมิภาค
เมื่อเดือนมิถุนายนปี ค.ศ. 2014 คณะรัฐมนตรีจีนอนุมัติจัดตั้งเขตทดลองการปฏิรูปครบ
วงจรทั้ ง สิ้ น 12 แห่ ง ด้ า นการเปิ ด เสรี เช่ น เขตผู่ ต งเมื อ งเซี่ ย งไฮ้ เขตปิ น ไห่ เ มื อ งเที ย นจิ น
เมื อ งเซิ น เจิ้ น เซี่ ย เหมิ น และอี้ อู ในด้ า นบู ร ณาการเมื อ งกั บ ชนบท เช่ น เมื อ งฉงชิ่ ง และเฉิ ง ตู
ด้านการสร้างสังคมประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น วงกลมรอบเมืองอู่ฮั่น กลุ่มเมือง
ฉางซา-จูโจว-เซียงถาน ด้านอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ เช่น เขตเศรษฐกิจเสิ่นหยาง ในด้านการเกษตร
สมัยใหม่ เช่น ที่ราบลุ่มสองแห่งของมณฑลเฮยหลงเจียง และการปฏิรูปทรัพยากรสู่รูปแบบเศรษฐกิจ
ใหม่ เช่น มณฑลซานซี
เมื่ อ เดื อ นกั น ยายน ปี ค.ศ. 2014 จี น ประกาศจั ด ตั้ ง เขตทดลองความร่ ว มมื อ ทาง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมชาวจีนโพ้นทะเลที่เมืองซ่านโถว (ซัวเถา) และอีก 5 “เขตทดลองด้านการเงิน”
ที่เมืองเวินโจว มณฑลเจ้อเจียง เขตสามเหลี่ยมปากแม่น้าจูเจียง มณฑลกว่างตง เมืองเฉวียนโจว
มณฑลฝูเจี้ยน เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง และเมืองชิงเต่า มณฑลซานตง
(4) เขตปลอดอากร (Tariff-free Zone)
ในปี 1990 สานักนายกรัฐมนตรีอนุมัติจัดตั้งเขตปลอดอากรแห่ง แรกที่เซี่ยงไฮ้ ขณะนี้
ประเทศจีนมีเขตปลอดอากรทั้งหมด 15 แห่ง ซึ่ง ได้แก่ เขตเว่ยเกาเฉียว (เซี่ยงไฮ้) ท่าเรือเทียนจิน
ฝู่เถียน ซาโถวเจี๋ยว และเหยียนเถียน (เซินเจิ้น ) ต้าเหลียน กวางโจว ท่าเรือจาง เจียก่าง ไห่โข่ว เซี่ยง
หยู (เซี่ยเหมิน) ฝู่โจว หนิงโป ชิงเต่า ซัวเถา และจูไห่
เขตปลอดอากร (Bonded Area ; the low-tax ; tariff-free zone ; tax-protected zone) คื อ
พื้นที่ซึ่ง สานักนายกรัฐมนตรีอนุมัติให้ตั้งขึ้นสาหรับการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือ
กิ จ การอื่ น ที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ก่ เ ศรษฐกิ จ ของประเทศ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น และการค้ า
โดยผู้ประกอบการในเขตปลอดอากรจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการยกเว้นค่าภาษีอากรสาหรับสิ่งของ
ที่ น าเข้ า ไปในของเขตปลอดอากร โดยมี เ จ้ า หน้ า ที่ ศุ ล กากรคอยก ากั บ ดู แ ลตรวจสอบสิ่ ง ของ
ยานพาหนะ และบุคคลที่เข้า-ออก เขตปลอดอากร
สิทธิประโยชน์ของเขตปลอดอากร คือ การได้รับยกเว้นอากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีสรรพสามิต และภาษีอื่นที่เกี่ยวข้อง สาหรับเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ รวมทั้ง
ส่วนประกอบของสิ่งของที่ได้ระบุไว้ข้างต้นที่นาเข้าไปในเขตปลอดอากรเพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ
หรือดาเนินการอื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและส่งออกไปนอกประเทศ
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สิ่งของที่นาออกจากเขตปลอดอากรเพื่อใช้หรือบริโภคในประเทศ ต้องชาระค่าภาษี
อากร โดยคานวณตามสภาพ ราคาของ พิกัดและอัตราอากร ณ เวลาที่ปล่อยของนั้นออกจากเขต
ปลอดอากร แต่สามารถนามูลค่าของวัตถุดิบในราชอาณาจักรที่นาเข้าไปผลิตของนั้นหักออกจาก
ราคาได้
(5) เขตการค้าเสรี
เขตการค้าเสรีในปัจจุบัน ได้แก่ เขตทดลองการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ กว่างโจว เทียนจิน ฝูเจี้ยน
สงอัน เหลียวหนิง เจ้อเจียง เหอหนาน หูเป่ย ฉงฉิ่ง เสฉวน และส่านซี
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 สภาแห่งรัฐได้อนุมัติการจัดตั้งเขตการค้าเสรี (เหลียวหนิง)
เขตการค้าเสรี (เจ้อเจียง) เขตการค้าเสรี (เหอหนาน) เขตการค้าเสรี (หูเป่ย) เขตการค้าเสรี (ฉงชิ่ง)
เขตการค้าเสรี (เสฉวน) และเขตการค้าเสรี (ส่านซี) รวมเขตการค้าเสรีทั้งหมด 7 แห่ง
5.1) เขตทดลองการค้ า เสรี เ ซี่ ย งไฮ้ - China (Shanghai) Pilot Free Trade
Zone เมื่อเดือนกรกฎาคมปี ค.ศ. 2013 คณะรัฐมณตรีจีนอนุมัติให้จัดตั้งเขตทดลองการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้
ขึ้น ในเขตสินค้าทัณฑ์บน 4 แห่งของเซี่ยงไฮ้ เช่น เขตสินค้าทัณฑ์บนไว่เกาเฉียว ท่าเรือน้าลึกหยางซาน
และท่าอากาศยานผู่ตง
สถานการณ์โดยรวมของเขตทดลองการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้3 มีดังนี้
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ. 2013 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เปิด “ไฟเขียว” ให้ก่อตั้ง
เขตทดลองการค้าเสรีขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 28 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย
การบูรณาการพื้นที่สาคัญ 7 แห่ง ได้แก่ เขตสินค้าทัณฑ์บนบริเวณท่าเรือไว่เกาเฉียว ท่าเรือน้าลึกหยาง
ซาน และท่าอากาศยานผู่ตง ต่อมาในวันที่ 29 ก.ย. 2556 ทางการจีนได้จัดพิธีเปิดตัวเขตทดลองการค้า
เสรีจีน (เซี่ยงไฮ้) หรือ China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone (เรียกกันทั่วไปว่า “เขตการค้า
เสรีเซี่ยงไฮ้”) อย่างเป็นทางการ
แผนงานภาพรวมของเขตการค้ าเสรี เซี่ยงไฮ้พบว่า ทางการจีนจะเริ่มดาเนิ น การ
ทดลองการบริหารดังกล่าวใน 4 ด้านที่สาคัญ ได้แก่ การลงทุน การค้า การเงิน และระบบกฎหมาย
การบริหารงานของภาครัฐ
ในส่ ว นการเงิ น นั้ น ถื อ ว่ า เป็ น หั ว ใจส าคั ญ ของการพั ฒ นาเขตการค้ า เสรี เ ซี่ ย งไฮ้
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ค.ศ. 2016 ธนาคารแห่งชาติจีน กระทรวงพาณิชย์จีน คณะกรรมการกากับดูแล
และตรวจสอบการธนาคารจีน คณะกรรมการกากับดูแลและตรวจสอบตลาดหลักทรัพย์ กรมควบคุม
เงินตราต่างประเทศ และนครเซี่ยงไฮ้ได้ร่วมกันพิมพ์เผยแพร่ “แผนดาเนินการเร่งสร้างสรรค์ศูนย์กลาง
3

http://finance.qq.com/a/.046366/20151030html
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การเงินเซี่ยงไฮ้ภายใต้การผลักดันเขตทดลองการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ (ต่อไปนี้เรียกสั้นฯ ว่า แผนฯ)” ทั้งหมด
มี 40 มาตรา ในแผนฯ กาหนดไว้ว่า
1) จีนจะทดลองเปิดเสรีโครงการเงินทุนในรูปเงินหยวนอย่างค่อยเป็นค่อยไป สิ่ง
แ ร ก คื อ ท ด ล อ ง เ ปิ ด เ ส รี บั ญ ชี ทุ น ส กุ ล ห ย ว น ( Capital Account
Convertibility: CAC)
2) ส่ ง เสริ ม การใช้ เ งิ น หยวนในต่ า งประเทศโดยผ่ า นช่ อ งทางการค้ า ระหว่ า ง
ประเทศ การลงทุนโดยตรงในต่ างประเทศและการลงทุนภาคการเงิ น ใน
ต่างประเทศ เพื่อบรรลุเป้าหมายการขยายการใช้เงินหยวนข้ามประเทศนั้ น
อนุญาตให้นิติบุคคลสามารถดาเนินการแลกเปลี่ยนเงินหยวนได้อย่างเสรี
ภายในพื้นที่เขตการค้าเสรี
3) ผลักดันการแลกเปลี่ยนเงินหยวนอย่างเสรีไปทีละขั้นตอน หลังจากอนุญาตให้
นิติบุคคลสามารถดาเนินการแลกเปลี่ยนเงินหยวนได้อย่างเสรี ในพื้นที่เขต
การค้าเสรีแล้ว เร่งศึกษาให้บุคคลตามเงื่อนไขที่กาหนดสามารถไปลงทุนใน
ต่างประเทศได้ ปฏิรูประบบการควบคุมเงินตางต่างประเทศ ศึกษาความ
เป็นไปได้ให้บุคคลสามารถแลกเปลี่ยนเงินหยวนในจานวนที่เหมาะสมในเขต
ทดลองการค้ า เสรี เ ซี่ ย งไฮ้ นอกจากนั้ น ทางการจี น จะอนุ ญ าตให้ อ งค์ ก ร
การเงินต่างชาติตามเงื่อนไขที่กาหนดสามารถก่อสร้างธนาคารเงินทุนต่างชาติ
ในพื้นที่เขตทดลองการค้าเสรี ได้ รวมถึงอนุญาตให้กลุ่มเงินทุนเอกชนในจีน
สามารถร่วมกับองค์กรการเงินต่างชาติเปิดธนาคารทุนจีน-ต่างชาติได้
4) ในอนาคตหากจีนเข้าร่วมในกรอบความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
เอเชีย-แปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership: TPP) ซึ่งริเริ่มโดยสหรัฐอเมริกา
ด้วยแล้ว เขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ก็จะมีบทบาทเสมือนเป็นประตูแห่งแรกของ
จีนที่เปิดกว้างสู่ต่างประเทศ
5.2) เขตทดลองการค้าเสรีกว่างโจว - China (Guangzhou) Pilot Free Trade
Zone
เขตทดลองการค้าเสรีกว่างโจว จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมปี ค.ศ. 2014 ครอบคลุม
3 พื้นที่ ได้แก่ เขตการค้าเสรีหนานซา เมืองกว่างโจว เขตการค้าเสรีเฉียนไห่เสอโข่ว เมืองเซินเจิ้น
และเขตการค้าเสรีเหิงฉิน เมืองจูไห่ รวมพื้นที่ 116.2 ตารางกิโลเมตร
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ภารกิจหลักของเขตทดลองการค้าเสรีกว่างโจว มีดังนี้
1) เป็ น เขตทดลองเปิ ด เสรี บั ญ ชี ทุ น และส่ ง เสริ ม นโยบายผลั ก ดั น เงิ นหยวน
สู่สากล
2) แสวงหาหลักเกณฑ์การค้าการลงทุนระหว่างประเทศที่เปิดกว้างและสะดวก
ยิ่งขึ้น
3) เป็ น เขตทดลอง FTA มาตรฐานสู ง เพื่ อ รั บ มื อ กั บ การเปลี่ ย นแปลงของ
สถานการณ์โลกภายหลังความตกลง TPP และ TTIP
4) เป็นเขตสาธิตการพัฒนาและการรวมตัวเชิงลึกของมณฑล
5.3) เขตทดลองการค้าเสรีเทียนจิน
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ค.ศ. 2014 ได้มีกาหนดจัดตั้งพื้นที่นาร่องเขตการค้าเสรีเทียน
จิ น ซึ่ ง มี พื้ น ที่ ร วม 119.9 ตารางกิ โ ลเมตร ครอบคลุ ม 3 เขตพื้ น ที่ ได้ แ ก่ เขตท่ า เรื อ เที ย นจิ น
เขตท่าอากาศยานเทียนจิน และเขตศูนย์กลางธุรกิจปินไห่แห่งใหม่
วันที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 2015 กรมการเมืองส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้อนุมัติ
หลักการว่าด้วยการจัดตั้งพื้นที่นาร่องเขตการค้าเสรีกว่างตง เทียนจิน และฝูเจี้ยน 4
วันที่ 21 เมษายน ค.ศ. 2015 เวลา 10.00 น. มีพิธีเปิดป้ายพื้นที่นาร่องเขตการค้า
เสรีจีน (เทียนจิน) (ชื่อย่อ “เขตการค้าเสรีเทียนจิน”) อย่างเป็นทางการ
พื้นที่นาร่องเขตการค้าเสรีจีน (เทียนจิน) (ต่อไปนี้เรียกว่า “เขตการค้าเสรีเทียนจิน”)
เขตนี้เป็นเขตการค้าเสรีระดับพื้นที่ที่รัฐบาลกลางจัดตั้ง ขึ้นในเขตพื้นที่นครเทียนจิน เป็นเขตพื้นที่
นาร่องแห่งแรกทางภาคเหนือของจีน และเป็นเขตการค้าเสรีที่รัฐบาลกลางของจีนจัดตั้งขึ้นเป็นลาดับ
ที่สองรองจากเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ด้วย
กลยุทธ์ของเขตการค้าเสรีเทียนจินคือการสร้างระบบใหม่ การเน้นบทบาทพื้นที่นา
ร่ อ ง ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้เ ขตพัฒนาร่ วม “จิ ง จิ น จี้ ” (ปั ก กิ่ ง เที ย นจิ น เหอเป่ ย ) กลายเป็ น เวที ที่ เปิ ดกว้าง
สู่ภายนอก เพื่อให้เขตพัฒนาร่วม “จิงจินจี้” เป็นฐานริเริ่มทดลองระบบการบริหารแบบใหม่ เป็นพื้นที่
นาร่องแห่งใหม่นับตั้งแต่การปฏิรูปและเปิดประเทศของจีน รวมทั้งมีพื้นที่เป้าหมายครอบคลุมทั่วโลก
เป้าหมายหลักของการจัดตั้งเขตการค้าเสรีจะใช้เวลา 3-4 ปี เพื่อทดลองสร้างเขตการค้าเสรีเทียนจิน
ให้เป็นเขตการค้าเสรีสากลระดับต้นๆ ของโลก ที่มีเสรีทางการค้า มีความคล่องตัวในการลงทุน เป็น
แหล่งรวมอุตสาหกรรมชั้นสูง มีระบบบริการทางการเงินที่สมบูรณ์แบบ มีข้อกาหนดและกฎหมายที่
เป็นมาตรฐาน บริหารอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถเป็น

4http://baike.baidu.com/item/
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ต้นแบบให้เขตพัฒนาร่วม “จิงจินจี้” ได้และเตรียมพร้อมรองรับการปรับเปลี่ยนของรูปแบบเศรษฐกิจ
จีนในอนาคต
เขตการค้าเสรีเทียนจินมีพื้นที่ 119.9 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 3 เขตพื้นที่ดังนี้
1) เขตท่าเรือตงเจีย งในนครเทียนจิน มีพื้นที่ 30 ตารางกิโลเมตร (รวมท่าเรื อ
คลังสินค้าทัณฑ์บน 10 ตารางกิโลเมตร) เป็นท่าเรือขนส่งหลักทางภาคเหนือและเป็นศูนย์กลางการ
ขนส่งสากลที่สาคัญของจีน จะเน้นการพัฒนาระบบบริการรูปแบบใหม่ ทั้ง โลจิสติกส์ การค้าระหว่าง
ประเทศ การเงินและการเช่าพื้นที่ ซึ่งมีนโยบายใหม่ๆ 4 ด้าน ได้แก่ นโยบายขึ้นทะเบียนเรือ นโยบาย
จัดเก็บภาษีเรือ การเงินเพื่อการขนส่งทางเรือ บริการเช่าพื้นที่ รวม 22 รายการ นับตั้งแต่เริ่มโครงการ
“เขตนาร่องการค้าเสรี” จนถึงเดือนเมษายน ปี ค.ศ. 2017 ทาให้มีองค์กรธุรกิจเกิดใหม่ในพื้ นที่ ตง
เจี ย ง 5,289 ราย มี เ งิ น ทุ น จดทะเบี ย นรวม 4.42 แสนล้ า นหยวน ในจ านวนนี้ มี 967 ราย ที่ มี
ทุนจดทะเบียนมากกว่า 100 ล้านหยวน ซึ่งนับว่าเป็นช่วงเฟื่องฟูที่สุดนับตั้งแต่ก่อสร้างท่าเรือตงเจียง
เป็นต้นมา หากมองในแง่ของประเภทธุรกิจแล้วพบว่าธุรกิจที่มาก่อตั้งจะประกอบด้วย 5 ประเภท
หลักๆ ได้แก่ การขนส่งทางเรือ โลจิสติกส์ การเช่าพื้นที่ การชาระหนี้ และการซื้อขายบัญชีลูกหนี้
ซึ่งรวมแล้วมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 76.40 ของธุรกิจทั้งหมด
2) เขตท่าอากาศยานเทียนจิน มีพื้นที่ 43.1ตารางกิโลเมตร (รวมโซนคลัง สินค้า
ทัณฑ์บนเทียนจิน 1 ตารางกิโลเมตร และศูนย์กลางธุรกิจปินไห่ แห่งใหม่ 1.96 ตารางกิโลเมตร) เป็น
แหล่งรวมอุตสาหกรรมสมัยใหม่และแหล่งรวมองค์กรบูรณาการการใช้เทคโนโลยีที่สาคัญของเทียนจิน
จะเน้ น การพั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารด้ า นอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ได้ แ ก่ ด้ า นอุ ต สาหกรรมไฮเทค
ด้านการศึกษาค้นคว้าและการออกแบบ รวมทั้งด้านการขนส่ง ทางอากาศ เช่น การบินและอวกาศ
การผลิตอุปกรณ์เครื่องจักร เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ เป็นต้น กลายเป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ทั้ง
การบินพลเรือน การผลิตอุปกรณ์เครื่องจักร ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ยารักษาโรค สินค้าเคลื่อนที่เร็วและ
บริการสมัยใหม่ การเริ่มโครงการในระยะแรก (ปี ค.ศ. 2017) ทาให้เขตท่าอากาศยานมีธุรกิจเกิดใหม่
11,877 แห่ง มีทุนจดทะเบียนรวม 2.99 แสนล้านหยวน
3) เขตศูนย์กลางธุรกิจปินไห่แห่งใหม่ มีพื้นที่ 46.8 ตารางกิโลเมตร (รวมโซนท่าเรือ
ในคลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ นเที ย นจิ นและเขตโลจิ ส ติ ก ส์ ทั ณ ฑ์บ น 4 ตารางกิ โ ลเมตร) เป็ น แหล่ ง ปฏิรูป
นวัตกรรมของเทียนจีน และเป็นศูนย์กลางของเขตศูนย์กลางธุรกิจปินไห่ จะเน้นการพัฒนาด้านการ
บริการสมัยใหม่ ได้แก่ การบริการทางการเงินเป็นหลัก ซึ่งมีน้อยเมืองในประเทศจีนที่มีจุดเด่นด้าน
การให้บริการทางการเงิ น ปัจจุบัน พื้นที่นี้มีอาคารเพื่อประกอบธุรกิจจานวน 63 แห่งที่อยู่ระหว่างก
การก่ อ สร้ า ง โดยเปิ ด ใช้ ง านแล้ ว 10 แห่ ง ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยธุ ร กิ จ ประเภทกองทุ น การซื้ อ ขาย
บั ญ ชี ลู ก หนี้ การเช่ า พื้ น ที่ การช าระหนี้ สิ น ทางการค้ า แต่ ล ะธุ ร กิ จ ล้ ว นขยายตั ว อย่ า งรวดเร็ ว
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นับตั้ง แต่เริ่ มโครงการเป็นต้นมา ทาให้มีธุรกิจเกิดใหม่ 1.3 หมื่นแห่ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.7
ของธุรกิจในเขตการค้าเสรีเทียนจิน มีเงินทุนจดทะเบียนรวม 3.8 แสนล้านหยวน มีจานวน 1,513
องค์กรธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียนมากกว่า 50 ล้านหยวน มีธุรกิจเงินทุนต่างประเทศ 269 แห่ง เขตนี้เริ่ม
ก่ อ ตั ว เป็ น แหล่ ง รวมธุ ร กิ จ ที่ มี เ อกลั ก ษณ์ ส ามอย่ า ง คื อ 1) มี แ หล่ ง เงิ น ทุ น ใหม่ 2) ใช้ เ ทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ต 3) มีการค้าระหว่างประเทศและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบข้ามพรมแดน
เขตน าร่ อ งการค้ า เสรี เ ที ย นจิ น จะเน้ น น าร่ อ งให้ เ กิ ด การพั ฒ นาร่ ว ม “จิ ง จิ น จี้ ”
ใน 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการ การลงทุน การค้าขาย การเงิน และสร้างปัจจัยเกื้อหนุน
1. การเร่งปรับเปลี่ยนบทบาทรัฐ เป็นการปฏิรูประบบบริหารของภาครั ฐ ที่จะ
ยกระดับคุณภาพของการให้บริการ โดยจะแยกระบบตรวจรับรองงานออกจากการติดตามงาน ทั้งนี้
ยังจัดตั้งหน่วยงานตรวจรับรองกลาง ผลักดันให้การตรวจรับรองหันมาเน้นการตรวจรับรองระหว่าง
ดาเนินการและหลังดาเนินการแทนที่การตรวจรับรองก่อนดาเนินการ รวมทั้ง สร้างระบบบริการที่
สอดคล้องกับสากล สอดคล้องกับตลาด สอดคล้องกับกฎหมายและมีความสะดวกสบายในการค้า และ
การลงทุน
2. การขยายและเปิดกว้างในด้านการลงทุน เป็นการเร่งสร้างระบบกฎระเบียบ
ด้านการค้าการลงทุนที่มีมาตรฐานสูงและเชื่อมโยงกับสากล โดยจะลดกาแพงด้านเงื่อนไขใบอนุญาต
ด้ า นปริ ม าณหุ้ น ที่ ถื อ ครอง และด้ า นสั ด ส่ ว นเงิ น ทุ น ต่ า งชาติ ที่ ล งทุ น ในธุ ร กิ จ ภาคบริ ก ารและ
อุ ต สาหกรรมการผลิ ต สมั ย ใหม่ พร้ อ มทั้ ง ปฏิ รู ป รู ป แบบวิ ธี บ ริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ เงิ น ทุ น ต่ า งชาติ
มีการบริหารด้วยระบบสวัสดิการประชารัฐและกิจการต้องห้าม (Negative List) ก่อนออกใบอนุญาต
สร้างช่องทางการให้บริการเงินทุนต่างชาติแบบ “One Stop Service” เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่
นักลงทุน
3. การเร่งยกระดับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการค้า เป็นการพัฒนาการ
บริ ก ารทางการค้ า ที่ เ พิ่ ม ความเข้ ม ข้ น ของการเป็ น แหล่ ง น าร่ อ งการปฏิ รู ป การค้ า ขายสิ น ค้ า
ระหว่างประเทศ ปฏิรูปการส่งมอบสินค้า ทัณฑ์บนซื้อขายล่วงหน้า และปฏิรูปการค้าอิเล็กทรอนิกส์
ข้ามพรมแดน เป็นต้น ผลักดันให้เกิดแหล่งรวมการขนส่งทางเรือ เพื่อหารูปแบบและระบบพัฒนาการ
เดิ น เรื อ ที่ มี ศั กยภาพทางการแข่งขั นในระดั บสากล สร้ า งรู ป แบบบริห ารและบริการแบบ Single
Window สาหรับการค้าระหว่างประเทศ
4. การเพิ่มความเข้นข้นของการสร้างและค้นหาแหล่งเงินทุนใหม่ๆ เป็นการนา
ร่องระบบอัตราดอกเบี้ยตามกลไกตลาด นาร่องการใช้จ่ายเงินหยวนข้ามพรมแดน นาร่องการกาหนด
อัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น โดยจะสร้างบัญชีผู้ค้าอิสระที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ เร่งสร้างความสะดวกสบาย
ให้ แ ก่ ก ารลงทุ น ระหว่ า งประเทศและเร่ ง เปิ ด เสรี บั ญ ชี ทุ น เงิ น หยวน ( RMB capital account
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convertibility) ทั้ ง นี้ ยั ง ผลั ก ดั น ให้ ธุ ร กิ จ บริ ก ารทางการเงิ น มี ก ารเปิ ด กว้ า งอย่ า งรอบด้ า นให้ แ ก่
ทุนเอกชนและหน่วยงานทางการเงินจากต่างชาติที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์กาหนด มีนโยบายใหม่ๆ
สาหรับธุรกิจเช่าที่ สร้างพื้นที่ให้แก่แหล่งเช่าที่ในเทียนจินและพื้นที่สาหรับลงทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
การเช่าที่ในเทียนจิน เพื่อให้เชื่อมโยงกับนโยบายการเช่าซื้อของสากล โดยสร้างระบบป้องกันและ
ควบคุมความเสี่ยงทางการเงินที่มีความสมบูรณ์แบบ
5. การสร้างปัจจัยเกื่อหนุนการพัฒนาร่วม “จิงจินจี้” เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการของท่าเรือนาเข้าและส่งออก มีการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและยกระดับการผลิตภายใน
พื้นที่ มีการผลักดันให้เกิดการบูรณาการระหว่างการให้บริการทางการเงินและการตลาดเข้าด้วยกัน
สร้างนวัตกรรมใหม่และทรัพยากรณ์บุคคลระดับสู งเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยปฏิรูปการบูรณาการระบบ
ตรวจสอบผ่านแดนของ “จิงจินจี้” ตามบทบาทพื้นที่ศูนย์กลางของระเบียงเศรษฐกิจจีน มองโกเลีย
รัสเซีย และตามบทบาทศูนย์ย่อยแห่งยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางทะเล เพื่อผลักดันการสร้าง “The
Belt and Road”
5.4) เขตทดลองการค้าเสรีฝูเจี้ยน
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2014 สานักนายกรัฐมนตรีจีนได้มีกาหนดจัดตั้งพื้นที่นา
ร่องเขตการค้าเสรีฝูเจี้ยน ซึ่งเป็นเขตการค้าเสรีลาดับที่สองรองจากเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้
เขตการค้าเสรีฝูเจี้ยน มีพื้นที่ 118.ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 3 เขตพื้นที่ ได้แก่
เขตผิงถาน (43 ตารางกิโลเมตร) เขตเซี่ยเหมิน (43.78 ตารางกิโลเมตร) และเขตฝูโจว (31.26 ตาราง
กิโลเมตร)
การวิเคราะห์คุณลักษณะของพื้นที่
1) การจัดแบ่งพื้นที่ตามคุณลักษณะ
เขตผิงถานเน้น สร้างความสัมพั นธ์แ บบครอบครั วระหว่างจีน แผ่น ดิน ใหญ่ กั บ จี น
ไต้หวันและชูจุดเด่นด้านความเป็นเกาะท่องเที่ยวระดับสากล เขตเซี่ยเหมินเน้นพัฒนาเขตนาร่องกลุ่ม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ใหม่ (Emerging Industry) และอุตสาหกรรมบริการระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่
กับจีนไต้หวัน เป็นศูนย์โลจิสติกส์ทางอากาศของภาคตะวั น ออกเฉี ย งใต้ อี ก ทั้ ง เป็ น ศู น ย์ บ ริ ก าร
ทางการเงิ น และศู น ย์ ก ลางการค้ า จี น -ไต้ ห วั น ส่วนเขตฝูโจวเน้นสร้างฐานอุตสาหกรรมสมัยใหม่
เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความร่วมมือของประเทศต่างๆ ตลอดเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษ
ที่ 21 และเป็นเขตนาร่องความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมบริการและการเงินรูปแบบใหม่ระหว่างจีน
แผ่นดินใหญ่กับจีนไต้หวัน
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2) สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
มณฑลฝูเจี้ยนตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจีน ทิศตะวันออกติดกับ
เกาะไต้หวัน และอยู่ไม่ไกลจากฮ่องกงและมาเก๊า มีพื้นที่บนบก 1.214 แสนตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ทาง
ทะเล 1.36 แสนตารางกิโลเมตร เป็นหนึ่งในประตูสู่เอเชียแปซิฟิกที่สาคัญของจีน
มณฑลฝูเจี้ยนมีภูมิอากาศที่อบอุ่น ต้นไม้เขียวตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ยต่อปี 17-21
องศาเซลเซียส มีปริมาณน้าฝนมากเพียงพอ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดี มีสัดส่วนพื้นที่ป่ามากเป็น
อันดับหนึ่งของประเทศ (ร้อยละ 65.95 ของพื้นที่ทั่วมณฑล) ทรัพยากรน้า อากาศและสิ่งแวดล้อมทาง
ชีวภาพมีคุณภาพดีเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ จนถูกขนานนามว่า “ฝูเจี้ยนเมืองสะอาดแจ่มใส”
3) สิ่งแวดล้อมการลงทุน
มณฑลฝูเจี้ยนเป็นเขตใหม่ที่มีโอกาศการพัฒนาสูง มีศักยภาพในการแข่งขันมากที่สุด
ในประเทศจีน ปี ค.ศ. 2017 GDP ของฝูเจี้ยนเท่ากับ 3.23 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 มูลค่า
การค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคเท่ากับ 6.8844 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5 มูลค่าการนาเข้า
ส่งออก 1.159 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.0 เงินลงทุนจริงจากต่างชาติ 8.58 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 จน ในสิ้นเดือนมิถุนายนของปี 2560 มณฑลฝูเจี้ยนได้อนุมัติหน่วยงาน
ธุรกิจเงินทุนต่างชาติไปแล้ว 27,270 ราย มูลค่าเงินลงทุนจริง 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้
ยัง มีบ ริษัท 70 บริษัท ที่มีร ายชื่อ อยู่ใ น 500 บริษัท ที่ใ หญ่ที่สุด ในโลกเข้า มาลงทุน ตั้ง กิจ การใน
ฝูเจี้ยนอีกด้วย
4) การคมนาคมขนส่ง
มณฑลฝูเจี้ยนมีระบบการขนส่งที่บูรณาการทั้งท่าเรือขนาดใหญ่ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์
รถไฟความเร็วสูง และท่ากาอาศยานสมัยใหม่ที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ต่างๆ ทั้งในจีนแผ่นดินใหญ่ ไต้หวัน
ฮ่องกง มาเก๊า ญี่ปุ่น เกาหลีและประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไร้รอยต่อ มณฑลฝู
เจี้ยนยังเป็นหนึ่งใน 5 เมืองท่าขนาดใหญ่ที่สาคัญของจีน มีเส้นทางเดินเรือขนส่งนานาชาติกว่า 160
เส้นทางสู่ประเทศเทศต่างๆ รวมกว่า 130 ประเทศ ยอดรวมการขนส่งตู้คอนแทนเนอร์ขนาดมาตรฐาน
ในปี 2556 อยู่ที่ 11.70 ล้านตู้ มณฑลฝูเจี้ยนยัง มีสนามบินถึง 5 แห่ง มีเส้นทางการบินทั้ง ในและ
ต่างประเทศรวม 218 เส้นทาง ในปี ค.ศ. 2014 มีผู้ใช้บริการท่าอากาศยานรวมแล้วกว่า 32.15
ล้านคน5

5

http://www.china-fjftz.gov.cn/article/index/gid/8/aid/142
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5) ข้อมูลด้านปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ
มณฑลฝูเจี้ยนตั้งอยู่ระหว่าง 2 เขตเศษฐกิจที่สาคัญ ได้แก่ “เขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยม
แม่น้าจูเจียง” และ “เขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมแม่น้าฉางเจียง” จึงเป็นพื้นที่ที่มีจุดเด่น 3 ด้าน ได้แก่
1) จุดเด่นด้านอุตสาหกรรมหลัก (ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เครื่องมือ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์)
2) จุดเด่นด้านอุตสาหกรรมใหม่เชิงยุทธศาสตร์ (ยารักษาโรค พลังงานทดแทน การผลิตวัสดุสมัยใหม่
การประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม สินค้าสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม) 3) อุตสาหกรรมเบา สิ่ง
ทอ และป่าไม้ เป็นต้น
6) ข้อมูลด้านการสื่อสาร
การบริการด้านการสื่อสารของฝูเจี้ยนอยู่แถวหน้าของประเทศ ทุกอาเภอทุกตาบล
ล้วนสามารถโทรศัทพ์ระหว่างประเทศได้ ทาให้สามารถติดต่อกับประเทศต่างๆ ได้กว่า 180 ประเทศ
7) ข้อมูลด้านทรัพยากรมนุษย์
ฝูเจี้ยนเป็นหนึ่งในมณฑลที่การศึกษามี ความก้าวหน้ามากที่สุดของจีน บุคลากรใน
สถาบันวิทยาศาสตร์จีนและสถาบันวิศวะกรรมจีนที่ทางานอยู่ในพื้นที่ฝูเจี้ยน (ทั้งชาวฝูเจี้ยนและคน
ต่างถิ่น) มีจานวนมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ ทั่วมณฑลมีหน่วยงานด้านการวิจัยประเภทต่างๆ
รวม 5,200 แห่ง มีสถาบันอุดมศึกษา 85 แห่ง ผลิตบุคลากรด้านวิทยาการและด้านเทคนิคประเภท
ต่างๆ รวมปีละกว่า 178,500 คน
8) โอกาสในการเติบโต
สาหรับฝูเจี้ยน การจัดตั้งเขตนาร่องการค้าเสรี การผลักดันการสร้างระบบบริหารใหม่
การสร้างสิ่งแวดล้อมธุรกิจที่เพิ่มความเป็นสากล ตามกลไกตลาด และตามกฎหมาย ถือเป็นสิ่งที่สาคัญ
ยิ่ง เพราะจะก่อให้ เกิ ดการเร่งพัฒนาซอฟท์ เพาเวอร์ ก ารสานต่ อนโยบายปรั บ เปลี่ ยนการบริ ห าร
เศรษฐกิจของรัฐ และการผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเขตการค้าฝูเจี้ยน
เขตการค้าเสรีฝูเจี้ยนจะส่งเสริมการปฏิรูปด้วยการเปิดกว้าง ยึดมั่นในหลักการบูรณา
การระหว่างการเปิดกว้างและการปฏิรูป หลอมรวมคุณลักษณะของพื้นที่เข้ากับการบริหารใหม่ๆ
ผลักดันการปรับเปลี่ยนสถานภาพของรัฐ สร้างสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจที่เป็นสากล ตามกลไกตลาดและ
ตามกฎหมายสมกับบทบาทความเป็นพื้นที่นาร่อง
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เขตการค้าเสรีฝูเจี้ยนเน้นจุดยืนในการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับไต้หวัน
อาศัยข้อได้เปรียบของฝูเจี้ยนเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ริเริ่มการเปิดเสรีทางการค้าและอานวย
ความสะดวกแก่การเคลื่อนย้ายทรัพยากรมนุษย์ระหว่างจีนแผนดินใหญ่กับจีนไต้หวันโดยสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและลักษณะพิเศษของฝูเจี้ยน
เขตการค้ า เสรี ฝู เ จี้ ย นยั ง มี บ ทบาทส่ ง เสริ ม ยุ ท ธ์ ศ าสตร์ “The Belt and Road”
ในฐานะที่ เ ป็ น พื ้น ที ่ห ลัก ของเส้น ทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที ่ 21 ตามมติข องส านัก
นายกรัฐมนตรีจีน มณฑลฝูเจี้ยนได้ ขยายความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ตลอดเส้นทางของเส้นทาง
สายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมการเปิดกว้างของมณฑลฝูเจี้ยน
5.5) เขตทดลองการค้าเสรีเขตใหม่สงอัน
เขตใหม่ ส งอั น (Xiongan New Area) อยู่ ใ นพื้ น ที่ ม ณฑลเหอเป่ ย ระหว่ า งปั ก กิ่ ง
เทียนจิน และเป่าติ้ง ครอบคุมอาเภอสง อาเภอหรงเฉิง อาเภออันซินและบางส่วนของพื้นที่โดยรอบ
วันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2017 รัฐบาลกลางพรรคคอมมิวนิสต์และสานักนายกรัฐมนตรี
ได้พิมพ์ประกาศเรื่องการกาหนดจัดตั้งเขตใหม่สงอันขึ้นในมณฑลเหอเป่ย6
ตามรายงานของสานักข่าวซินหัว ในระยะยาวเขตใหม่สงอันจะรองรับประชากร 2 ถึง
2.5 ล้านคน
ตามมาตรฐานความเป็นตัวเมืองที่คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติประกาศ
ไว้ เมืองที่มีประชากร 1 ล้านคนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 ล้านคนจัดเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 2 ดังนั้น เขตใหม่
สงอันมิได้มีเป้าหมายที่จะสร้างให้เป็นเมืองใหญ่พิเศษ แต่สร้างเพื่อเป็นเมืองอันดับ 2 คล้ายเมืองใน
ระดับท้องถิ่นอื่นๆ7
ความเป็นมาและความสาคัญ
จานวนประชากรในนครปักกิ่งมีมากกว่า 21 ล้านคน ซึ่งใกล้เคียงกับเป้าหมายการ
ควบคุมประชากรที่ตั้งไว้ 23 ล้านคนในปี 2563 ด้วยเหตุนี้ ทาให้เกิดภาวะ “โรคมหานคร” เช่นปัญหา
การจราจรแออัด ปัญหาราคาบ้านพุ่งสูง การใช้ทรัพยากรมากเกินพอดี ฯลฯ ต้นตอของปัญหาเหล่านี้
มาจากการรับภาระที่ไม่เกี่ยวข้องกับความเป็นเมืองหลวงมากเกินไป ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้เน้นย้า
หลายครั้งว่า การกระจายภารกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับความเป็นเมืองหลวงของปักกิ่งออกไปนับเป็นเรื่อง
สาคัญที่สุดสาหรับการพัฒนาร่วม “จิงจินจี้” ที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประกาศแผนการเฉพาะ
เกี่ยวกับการพัฒนาร่วม “จิงจินจี้” แล้วรวม 12 ฉบับ ทั้งนี้ เพื่อเร่งสร้างระบบการจราจร สิ่งแวดล้อม
ชีวภาพ และอุตสาหกรรมให้เกิดขึ้นโดยเร็ว อีกทั้งเพื่อเร่งขับเคลื่อนการปฏิรูปด้วยนวัตกรรมและการ
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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ปฏิรูประบบ ผลักดันการใช้สาธารณู ปโภคพื้นฐานร่วมกัน ปักกิ่ง เทียนจินและเหอเป่ยยัง ได้ อ อก
ประกาศว่าด้วยเรื่องแผนและแนวปฏิบัติเพื่อตอบสนองนโยบายพัฒนาร่วม “จิงจินจี้” การวางแผน
และสร้างเขตใหม่สงอันนับเป็นส่วนสาคัญยิ่งของการกระจายภารกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับความเป็นเมือง
หลวงของปักกิ่งออกไป
ท่ามกลางยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป การสร้างเขตใหม่สงอันก็ยิ่งมีความสาคัญทั้ งต่อ
ปัจจุบันและต่ออนาคตมากขึ้น
• ประการที่หนึ่งคือ การกระจายภารกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับความเป็นเมืองหลวงของ

ปั ก กิ่ ง ออกไปนั้นสามารถบรรเทาอาการของ “โรคมหานคร” ของปั ก กิ่ง ได้
ซึ่งเขตใหม่สงอันและศูนย์ย่อยกลางกรุงปักกิ่งจะเป็นเมืองปีกสองข้างที่ทาให้
ปักกิ่งสามารถบินต่อไปได้
• ประการที่สองคือ การสร้างเขตใหม่สงอัน ยังส่งผลดีต่อการเติมเต็มช่องว่างในการ
พั ฒ นาพื้ น ที่ ยกระดั บ การพั ฒ นาสั ง คมและเศรษฐกิ จ ของมณฑลเหอเป่ ย
ก่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ใหม่ๆ และผลักดันการก่อสร้างในเขตจางเป่ ย ที่ จ ะ
รองรับกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งในปี ค.ศ 2022 จะเห็นว่า เมื่อสร้างเขตใหม่
สงอันแล้ว จะทาให้สงอันและจางเป่ยเป็นเหมือนปีกสองข้างของเหอเป่ยเช่นกัน
• ประการที่สาม ส่งผลดีต่อการปรับปรุงโครงสร้างเมืองในพื้นที่ “จิงจินจี้” โดยจะ
ขยายและพัฒนาพื้นที่ใหม่ๆ ค้นหาวิธีการพัฒนาพื้นที่แออัดรูปแบบใหม่ สร้าง
แรงขับเคลื่อนใหม่ด้วยนวัตกรรมทั่วประเทศ เร่งสร้างกลุ่มเมืองระดับโลกในพื้นที่
“จิงจินจี้”
นายหวังจินหยิง รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเหอเป่ยเห็นว่า บทบาท
ของเขตใหม่สงอันแตกต่างจากเซินเจิ้นและผู่ตง แต่ขณะเดียวกันการกาหนดให้เขตใหม่สงอัน มีจานวน
ประชากรจานวนน้อยถือเป็นเรื่องที่สมควรแล้ว เพราะเขตใหม่สงอันไม่ใช่เขตใหม่ในรูป แบบเขต
เศรษฐกิจ แต่เป็นพื้นที่รองรับการกระจายภารกิจของปักกิ่งในด้านที่ไม่เกี่ยวข้องกับความเป็นเมื อง
หลวง และเป็นสถานที่สาหรับการพัฒนาของอุตสาหกรรมใหม่ภายใต้แนวคิดใหม่ๆ แบบที่ไม่เคยมีมา
ก่อน8

8 http://news.163.com/17/0418/13/CIAC5JG70001875N.html?baike
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การเลือกทาเล
มองจากสภาพทั่วไป การวางแผนและก่อสร้างสถานที่รองรับแห่งนี้ จาเป็นต้องอาศัย
ทรัพยากรจากเมืองใหญ่ในปัจจุบัน คือปักกิ่ง เทียนจินและสือเจียจวง และต้องมีระบบขนส่งจราจรที่
สะดวกสบาย และมีคุณสมบัติด้านพื้นที่ที่เหมาะสม
ขอบเขตตามแผนของเขตใหม่ ส งอั น จะครอบคลุ ม อ าเภอสง อ าเภอหรงเฉิ ง
อาเภออันซินและบางส่วนของพื้นที่โดยรอบ สถานที่ตั้งอยู่ระหว่างปักกิ่ง เทียนจิน และเป่าติ้ง การ
วางแผนและก่อสร้างเขตใหม่สงอันเริ่มก่อสร้างจากพื้นที่เฉพาะบางจุด โดยช่วงเริ่มต้นมีพื้นที่ก่อสร้าง
ราว 100 ตารางกิโลเมตร ระยะที่สองจะมีพื้นที่ราว 200 ตารางกิโลเมตร ระยะยาวจะมีพื้นที่ราว
2,000 ตารางกิโลเมตร
มองโดยภาพรวมแล้ว พื้นที่นี้มีจุดเด่นที่ชัดเจน การจราจรสะดวกและเชื่อมต่อถึง ทุก
พื้นที่ ปัจจุบันมีถนนซุปเปอร์ไฮเวย์และทางรถไฟหลายเส้นทาง สามารถเดินทางถึงปักกิ่ง เทียนจิน
และสือเจียจวงได้ภายในเวลา 30 นาที ซึ่งถือว่าค่อนข้างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยัง มีสิ่ง แวดล้อมทาง
ชีวภาพที่ดี มีความเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อมและทรั พยากร มีทะเลสาบไป๋หยางเตี้ยนซึ่งเป็นทะเลสาบ
น้าจืดที่ใหญ่ที่สุดในที่ราบภาคเหนือของจีน มีทรัพยากรน้าที่ค่อนข้างสมบูรณ์ สามารถตอบสนองการ
ใช้น้าในระบบชีวภาพภายในพื้นที่ได้ เป็นพื้นที่ที่มีการบุกเบิกค่อนข้างน้อย ยังมีช่องว่างสาหรับการ
พัฒนาอย่างมหาศาล มีคุณสมบัติด้านความเป็นพื้นที่ก่อสร้างที่มีระดับและมาตรฐานสูง
การเลือกทาเลสาหรับสร้างเขตใหม่สงอันเป็นการเลือกโดยดูจากสภาพความเป็นจริง
ของพื้นที่ ซึ่งผ่านการเปรียบเทียบและคัดเลือก การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ และการร่วมอภิปรายของ
ผู้เชี่ยวชาญอย่างเข้มข้น สุดท้ายจึงกาหนดเลือกสถานที่แห่งนี้9
ขอบเขตพื้นที่ตามแผนการก่อสร้าง
ขอบเขตของพื้นที่ก่อสร้างตามแผนก่อสร้างเขตใหม่สงอันจะครอบคลุมอาเภอสง
อาเภอหรงเฉิง อาเภออันซินและบางส่วนของพื้นที่โดยรอบ สถานที่ตั้งอยู่ระหว่างปักกิ่ง เทียนจิน และ
เป่าติ้ง เป็นพื้นที่ที่มีจุดเด่นชัดเจน การจราจรสะดวกและเชื่อมต่อถึงทุกพื้นที่มีสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
ที่ดี มีความเข้มแข็งในด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรปัจจุบันยังมีการบุกเบิกพื้นที่ค่อนข้างน้อย มี
ช่ อ งว่ า งส าหรั บ การพั ฒ นาอย่ า งมหาศาล มี คุ ณ สมบั ติ ด้ า นความเป็ น พื้ น ที่ ก่ อ สร้ า งที่ มี ร ะดั บ และ
มาตรฐานสูง การวางแผนและก่อสร้างเขตใหม่สงอันเริ่มก่อสร้างจากพื้นที่เฉพาะบางจุด โดยช่วง
เริ่มต้นมีพื้นที่ก่อสร้างราว 100 ตารางกิโลเมตร ที่สองจะมีพื้นที่ราว 200 ตารางกิโลเมตร และระยะ
ยาวจะมีพื้นที่ราว 2,000 ตารางกิโลเมตร

9 http://www.gov.cn/zhengce/2017-04/04/content_5183241.htm#1
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6.2 สถานภาพการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์จีนกล่าวถึงสภาพการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ
ของจีนในเดือนมกราคม – ธันวาคม ค.ศ. 2017ว่ามูลค่าเงินลงทุนจริงจากต่างประเทศตั้งแต่เดือน
มกราคม –ธั น วาคม ค.ศ. 2017 มี มู ล ค่ า 877,560 ล้ า นหยวน (ประมาณ 131,040 ล้ า นดอลลาร์
สหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 จากปีที่แล้ว โดยมีจุดเด่นการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศดังนี้
ภาพรวมการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติของทั้งประเทศยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในเดือน
มกราคม –ธันวาคม มีบริษัทต่างชาติที่มาลงทุนจัดตั้ง บริษัทใหม่ในประเทศจีนจานวน 35,652 ราย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.8 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว มีมูลค่าเงินลงทุนจากต่างประเทศที่ใช้ได้จริง
877,560 ล้านหยวน (ประมาณ 131,040 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 จากปีที่แล้ว ทั้งนี้
เฉพาะเดือน ธันวาคม มีบริษัทต่างชาติมาลงทุนจัดตั้งบริษัทใหม่ในจีนจานวน 4,837 ราย เพิ่มขึ้นจาก
ปีที่แล้วร้อยละ 36.5 มีมูลค่าเงินลงทุนจากต่างประเทศที่ใช้ไ ด้จริง 73,940 ล้านหยวน (ประมาณ
11,130 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ลดลงร้อยละ 9.2 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
การลงทุ น จากต่ า งชาติ ใ นกิจ การด้ า นการบริ ก ารเทคโนโลยีขั้ น สู ง และการผลิ ต เทคโนโลยี
ขั้นสูงเพิ่มมากขึ้น ในเดือนมกราคม – ธันวาคม มูลค่าการลงทุนจริงจากต่างชาติในกิจการด้านการ
บริการเป็นจานวนเงิน 95,440 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 จากปีที่แล้ว คิดเป็นสัดส่วน
ร้ อ ยละ 70.4 ของปริ ม าณรวมทั้ ง ประเทศ ในจ านวนนั้ น ธุ ร กิ จ ด้ า นการบริ ก ารจั ด จ าหน่ า ย
(Distribution Services) เพิ่มขึ้นร้อยละ 212.4 และการบริการด้ านการขนส่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 76
ขณะเดียวกัน กิจการการบริการเทคโนโลยีขั้นสูง มีมูลค่าการลงทุนจริงจากต่างชาติ 184,650 ล้าน
หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 93.2 จากปีก่อนหน้า โดยการลงทุนในด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริการด้านดิจิทัล (Digital Content) และการบริการด้านการวิจัยและออกแบบมีการเติบโตอย่าง
มาก มี มู ล ค่ า การลงทุ น จริ ง เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ที่ แ ล้ ว สู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 162 ร้ อ ยละ 88 และร้ อ ยละ 33.9
ตามลาดับ
ด้านอุตสาหกรรมการผลิต มีมูลค่าการลงทุนจริงจากต่างชาติใน ปี ค.ศ. 2017 เป็นจานวนเงิน
98,860 ล้านหยวน (ประมาณ 15,520 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 3.2 คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 28.8 ของปริมาณรวมทั้งประเทศ ในจานวนนั้น อุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูง
มีมูลค่าการลงทุนจริง จากต่ างชาติ 66,590 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.3 เมื่อเทียบกับปี ที่ แ ล้ ว
อุตสาหกรรมการผลิตยา และอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ มีมูลค่าการลงทุน
จริงจากต่างชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 111.6 และร้อยละ 47.4 ตามลาดับ
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เดือนมกราคม – ธันวาคม มูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศที่ใช้ได้จริงจาก 10 อันดับประเทศ
แรกที่มาลงทุนในประเทศจีน มีมูลค่า 124,610 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 95.1 ของมูลค่า
การลงทุนจริงจากต่างชาติของทั้งประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 จากปีที่แล้ว โดยมูลค่าการลงทุนจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา อยู่ที่ 3,130 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ประเทศอังกฤษ อยู่ที่ 1,500 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ และ ประเทศเยอรมัน อยู่ที่ 1,540 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะเดียวกันการลงทุนจากกลุ่ม
ประเทศอาเซียนในประเทศจีน มีมูลค่าการลงทุนจริง 5,210 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว
ร้อยละ 9.1 และมีมูลค่าการลงทุนจริงจากสหภาพยุโรป 28 ประเทศ เป็นจานวนเงิน 5,560 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.4 จากปีที่แล้ว และมีการลงทุนจากประเทศที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
“The Belt and Road” เป็นมูลค่า 5,560 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.4 จากปีที่แล้ว
ทั้ ง นี้ พื้ น ที่ ท างภาคตะวั นตกของจี นมี การดึ ง ดู ด การลงทุ นจากต่ า งประเทศเพิ่ม สู ง ขึ้นมาก
ในขณะที่การดึงดูดการลงทุนในพื้นที่ทางภาคตะวันออกยังคงมีความสม่าเสมออย่างต่อเนื่อง ในเดือน
มกราคม – ธั น วาคมพื้ น ที่ ภ าคตะวั น ตกมี มู ล ค่ า การลงทุ น จริ ง จากต่ า งชาติ 26,250 ล้ า นหยวน
(ประมาณ 4,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.2 จากปีที่แล้ว โดยมีอัตราการเจริญเติบโต
เพิ่ ม ขึ้ น มากกว่ าพื้ นที่ อื่นๆ ของประเทศจี น พื้ น ที่ ภ าคกลางมีสั ญ ญาการลงทุ นจากต่า งชาติมูลค่า
(ประมาณ 8,300 ล้านดอลลาร์ ส หรั ฐฯ) พื้นที่ภาคตะวันตกมี สัญ ญาการลงทุน จากต่างชาติ มู ล ค่ า
49,060 ล้านหยวน (ประมาณ 7,580 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 15.2 และ
ร้ อ ยละ 26.5 ตามล าดั บ และพื้ น ที่ ภ าคตะวั น ออกมี มู ล ค่ า การลงทุ น จริ ง จากต่ า งชาติ 297,120
ล้านหยวน (ประมาณ 46,910 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 จากปีก่อนหน้า
นอกจากนี้ มูลค่าการลงทุนจริงจากต่างประเทศ โดยวิธีการควบรวบกิจการก็มีมูลค่าเพิ่ม ขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ในเดือนมกราคม – ธันวาคม มีบริษัทต่างชาติที่ลงทุนในประเทศจีนโดยวิธีการควบรวม
กิจการจานวน 544 ราย มีมูลค่าการลงทุนที่ใช้ได้จริงเป็นจานวนเงิน 71,770 ล้านหยวน (ประมาณ
11,110 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 3.2 และร้อยละ 19.9 ตามลาดับ
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บทที่ 7 วิเคราะห์และบทสรุป
7.1 ประเทศจีนกับนโยบายคุณภาพควบคู่กับประสิทธิภาพ
ปั ญ หา FDI (Foreign Direct Investment) ของจี น คื อ การดึ ง เงิ น ทุ น ต่ า งชาติ แ ละ
การควบคุมการดึงเงินทุนต่างชาติ ของภาครั ฐระดับ ท้องถิ่นบางแห่ง ซึ่ง ยัง ตกอยู่ในวัง วนแห่ง การ
แข่ง ขัน ที่ไ ม่คานึงถึงต้นทุนและใช้นโยบายส่งเสริมการลงทุน โดยเปิดเขตพัฒนาพิเศษระดับท้องถิ่น
อย่ า งพร่ าเพรื่ อ อี ก ทั้ ง อนุ ญ าตให้ ใ ช้ ที่ ดิ น อย่ า งฟุ่ม เฟื อย โครงการที่ ด าเนิ น การโดย FDI บางแห่ ง
สิ้ น เปลื อ งทรั พ ยากรเป็ น อย่ า งมาก และก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หามลพิ ษ ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งรุ น แรง
ในอดีตที่ผ่านมาการดาเนินงาน FDI ของภาครัฐระดับท้องถิ่นบางแห่ง ตลอดจนฝ่ายบริหารขององค์กร
รัฐเหล่านั้น มีการเบนความสนใจไปในทางที่ให้ความสาคัญแก่ “ผลงาน FDI” ที่เน้นแต่การดึงทุนจาก
ต่ า งชาติ เ ป็ น ส าคั ญ โดยไม่ ค านึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพ ซึ่ ง มั ก จะดึ ง เอาธุ ร กิ จ ที่ มี ลั ก ษณะใช้ แ รงงานมาก
สิ้นเปลืองทรัพยากรและสร้างมลพิษแก่สิ่งแวดล้อมเข้าสู่ท้องถิ่นของตน ทาให้จีนต้องสูญเสียทรัพยากร
มหาศาล และระบบนิ เ วศน์ ถู ก ท าลายอย่ า งรุ น แรง ทั้ ง นี้ ท าให้ ค วามยั่ ง ยื น ด้ า นยุ ท ธศาสตร์ FDI
ถู ก บั่ น ทอนลงเป็ น อย่ า งมาก นอกจากรู ป แบบการดึ ง ดู ด การลงทุ น ของรั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น
อย่างขาดเป้ าหมายและไร้ความรับผิดชอบต่อ ส่วนรวมแล้ว การดาเนินงาน FDI ที่ดาเนินการโดย
องค์ ก รในระดั บ ต่ า งๆ ที่ ซ้ าซ้ อ นกั น ขาดการรวมศู น ย์ ด้ า นทรั พ ยากรบุ ค คลและทรั พ ย์ สิ น ท าให้
การดาเนินงานของท้องถิ่นบางแห่งเป็นไปในลักษณะกระจัดกระจาย สับสนและไร้ประสิทธิภ าพ
บางแห่งมีการกันที่ดินแปลงใหญ่ไว้โดยมิได้ใช้ประโยชน์ ทาให้ที่ดินตกอยู่ในสภาพรกร้างว่างเปล่าเป็น
เวลานาน บางแห่ง ทางานด้วยการใช้กลลวงต่ างๆ นานา เพียงเพื่อให้ FDI บรรลุเป้าหมาย ทาให้
งาน FDI เบี่ยงเบนไปในทางปลุกปั่นและอาจนาไปสู่ภาวะฟองสบู่แตก ฝ่ายบริหารท้องถิ่นบางแห่งไม่มี
วิสัยทัศน์ด้าน FDI ที่ชัดเจน และมุ่งแต่งานเฉพาะหน้าโดยหวัง ผลในระยะสั้น เพื่อดึงการลงทุนจาก
ต่างประเทศโดยขาดการแยกแยะความสาคัญมากน้อยของแต่ละกรณี จึงส่งผลให้เศรษฐกิจเกิดความ
เสียหายอย่างร้ายแรง
เนื่ อ งจากในอดี ต การพั ฒ นาประเทศของจี น ยั ง ขาดแคลนเงิ น ทุ น เป็ น อย่ า งมาก จึ ง มี
ความจาเป็นที่จะต้องอาศัยแรงสนับสนุน จาก FDI แต่ปัจจุบันสถานการณ์ได้เปลี่ยนไป สังคมปัจจุบัน
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ต้องการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ที่พึ่งพาตนเองและสร้างประเทศด้วยการประหยัดพลังงาน
นโยบาย FDI ของจีนจึงได้เปลี่ยนจากการเน้นปริมาณมาสู่การเน้นคุณภาพและประสิทธิภาพ จีนมิอาจ
มุ่ง หวัง เพื่อให้ มีการเจริญเติบโตโดยไม่คานึงถึง ประสิทธิภาพ มีแต่ปริมาณโดยไม่คานึง ถึง คุณภาพ
หรือเห็นแต่เหตุการณ์เฉพาะหน้าโดยไม่คานึงถึงอนาคต
7.2 ประเทศจีนกับการปรับปรุงการรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศให้เข้าสู่แนวทางที่ถูกต้อง
จากการดาเนินนโยบาย “ตลาดแลกเทคโนโลยี (Market for technology)” อันยาวนาน เห็น
ได้ว่า เจตนาหนึ่งของการใช้เงินทุนจากต่างประเทศก็เพื่อที่จะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า
แต่จากการวิจัยพบว่า เทคโนโลยีที่มาพร้อมกับ FDI นั้น ส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยีที่ล้าสมัยหรือกาลัง จะ
ล้าสมัย การมีค่า FDI สูงมิได้ช่วยทาให้การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ของจีนเกิดการพัฒนาใน
สาระสาคัญ ตรงกันข้าม เทคโนโลยีจากต่างประเทศจานวนมากที่มาพร้อมกับ FDI กลับมีผลกระทบ
ต่อเทคโนโลยีดั้งเดิมของจีน เนื่องจากทาให้เทคโนโลยีดั้งเดิมของจีนถูก “บ่อนเซาะและล่มสลายลง”
หากมองจากมิ ติ ท างธุ ร กิ จ และการค้ า แล้ ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ม าพร้ อ มกั บ เทคโนโลยี ที่ ก้ า วหน้ า จาก
ต่ า งประเทศ แท้ จ ริ ง แล้ วเป็ นการท าลายผลิ ต ภั ณ ฑ์ที่ ผ ลิ ต โดยเทคโนโลยี ดั้ง เดิ มของจีน ท้ า ยที่ สุ ด
กลายเป็นว่าถ้าจีนคิดจะแข่งขันกับบริษัทข้ามชาติจะต้องซื้อเทคโนโลยีจากต่างชาติเรื่อยไปไม่รู้จบ การ
สร้างนวัตกรรมใหม่ของจีนจะไม่มีทางบรรลุเ ป้า หมายได้ นอกจากนี้ เทคโนโลยีที่นาเข้าก็ ใ ช่ว่ า จะ
ก้าวหน้าเสมอไป สิ่งที่จะตามมาคือตลาดในประเทศจีนถูกครอบครองโดยทุนต่างชาติ ซึ่งเห็นได้จาก
ตัวอย่างของเมืองเซินเจิ้น ตั้งแต่ต้นทศวรรษที่ ค.ศ.1980 ถึง ค.ศ. 1990 FDI ของเซินเจิ้น ส่วนใหญ่
มาจากฮ่องกง ไต้หวัน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เ คียง และเป็นการลงทุน ขนาดกลางและขนาดย่อ มจาก
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถึงแม้การลงทุนจากบริษัทในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และประเทศใน
ยุโรปตะวันตก ก็เป็นการลงทุนในโครงการขนาดกลางและขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ่ โดยทั่วไปการลงทุน
จะกระจุกตัวอยู่ในธุรกิจที่ใช้แรงงานมาก เช่น ธุรกิจสิ่งทอ เสื้อผ้าสาเร็จรูป ของเล่นเด็ก และผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไ ฟฟ้าระดับต่า ส่วนธุรกิจที่มีระดับเทคโนโลยีสูง กลับมีสัดส่วนของการลงทุนค่อนข้ า งต่ า
หากพิจารณาโดยสภาพรวม ระดับเทคโนโลยีของวิสาหกิจเหล่านั้นมิได้สูงกว่าระดับของรัฐวิสาหกิจจีน
แต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการส่งออกเทคโนโลยี ตาม FDI จะประสบความสาเร็จหรือไม่ ยังมิอาจสรุป
ได้อย่างแน่ชัด แต่มีเสียงจากประชาชนจีนจานวนมากกาลังเรียกร้องให้ปรับเปลี่ยนแนวนโยบาย FDI
เพื่อให้ “วงจรแห่งการส่งออกเทคโนโลยี ” ที่มาพร้อมกับการลงทุนจากต่างชาติสามารถปรับเข้าสู่
แนวทางที่ถูกต้อง ประเทศจีนคาดหวังในการยกระดับเทคโนโลยีจากการนาเข้าเทคโนโลยี ที่มาพร้อม
กับการลงทุนของชาวต่างชาติ แต่หาได้ประสบความสาเร็จดังที่คาดหวังไม่ หากพิจารณาการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีใต้ จะพบว่า แม้การก้าวกระโดดของเศรษฐกิจญี่ปุ่น
และเศรษฐกิ จ เกาหลี ใ ต้ ใ นอดี ต จะตั้ ง อยู่ บ นพื้ น ฐานของการน าเข้ า เทคโนโลยี จ ากต่ า งประเทศ
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แต่ประเทศญี่ปุ่นและประเทศกาหลีใต้ มิได้นาเข้าทุน ต่างชาติ และเทคโนโลยีในลักษณะที่ผูกติดกัน
หากแต่ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ยังคงเงินทุนภายในประเทศ โดยวิสาหกิจภายในประเทศจะนาเข้าและศึกษา
เทคโนโลยีที่ต้องการจากต่างประเทศเป็นกรณีๆ ไป การที่จะบรรลุเป้าหมายในการเชื่อมโยงเทคโนโลยี
จากต่างประเทศเข้ากับเงินทุนภายในประเทศนั้น โดยการรับเทคโนโลยีพร้อมกับการสร้างนวัตกรรม
ใหม่ ข องตนเองด้ ว ย กระบวนการน าเข้ า เช่ น นี้ จึ ง จะเป็ น กระบวนการที่ ท าให้ โ ครงการลงทุ น
ภายในประเทศสามารถยกระดั บ เทคโนโลยี ขึ้ น เรื่อ ยๆ และเป็ น กระบวนการเสริ มสร้ า งชื่ อ เสียง
ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของประเทศอีกด้วย ที่ผ่านมาประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีใต้
ต่างมีผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเองในธุรกิจผลิตรถยนต์ กรณีศึกษาสามารถพิสูจน์
เรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีว่าการส่งออกเทคโนโลยีของบริษัทข้ามชาติ ส่วนใหญ่บรรลุผลได้โดยวิธีการดังนี้
1) บริษัทท้องถิ่นได้รับเทคโนโลยีจ ากต่า งประเทศโดยอาศัยความสั มพันธ์ ที่ มี กั บ
บริษัทข้ามชาติ
2) บรรลุผลโดยผ่านกระบวนการเคลื่อนย้ายของทรัพยากรมนุษย์
3) บรรลุผลโดยผ่านการถ่ายทอดและเลียนแบบ
ดังนั้น ประเทศจีนจะต้องรับเอาเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาเพื่อการส่งออกเทคโนโลยี ด้วย
การเสริมสร้างศักยภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่วิสาหกิจ ภายในประเทศ โดยส่ง เสริมให้บริษั ท
ข้ามชาติมาจัดตั้งสถาบันวิจัยในจีน ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือทางธุรกิจที่ครบวงจรระหว่าง
วิสาหกิจภายในประเทศกับบริษัทข้ามชาติ
7.3 ประเทศจีนกับการสร้างสิ่งแวดล้อมทางกฎหมายที่ดี
ประเทศจีนมีปัจจัยสาคัญในการดึงดูดเงินทุนต่างชาติสองอันดับแรก คือ การผลิตต้นทุนต่าและ
ศั ก ยภาพด้ า นการตลาด นอกจากนี้ ยั งมี ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อมการลงทุ นโดยรวม ในระยะไม่ กี่ ปี ที่ผ่าน
ชาวต่างชาติเริ่มเปลี่ยนการให้ความสนใจนโยบายส่ง เสริม การลงทุน ที่ไ ด้รับ สิทธิพิเ ศษเป็นการให้
ความสนใจการปฏิบัติทางกฎหมาย ความโน้มเอียงทางธุรกิจที่ให้การส่ง เสริมมาตรฐานทางเทคนิค
การเสริ ม สร้ า งระบบกฎหมายให้ ค วามสมบู ร ณ์ การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถและการยกระดั บของ
การบังคับใช้ทางกฎหมาย การปฏิรูประบบบริหารจัดการ ตลอดจนการเร่งการสร้างระบบใหม่แ ละ
ระบบการทางานใหม่ ฯลฯ ในขณะที่การเคลื่อนไหวของทุนระหว่างประเทศมีแนวโน้มที่จะเป็นไป
ในทางที่มีเหตุผลมากขึ้น ด้านหนึ่งประเทศจีนควรที่จะเสริมสร้างระบบกฎหมายด้านการดึงดูดเงินทุน
ต่างชาติให้มีความสมบูรณ์คงด้านความมั่นคง ความยั่ง ยืน การคาดการณ์ล่วงหน้าได้ และสามารถ
นาไปสู่การปฏิบัติได้ของนโยบายและกฎหมายการลงทุนของชาวต่างชาติ ประเทศจีนจะต้องพยายาม
สร้างสิ่ง แวดล้อมทางกฎหมายและสิ่งแวดล้อมทางนโยบายที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความมั่นคง
โปร่งใส และคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เพื่อเอื้อต่อการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ อีกด้านหนึ่ง จีนจะต้อง
เสริมสร้างจิตสานึกในการบังคับใช้กฎหมาย การดาเนินการที่เป็นไปอย่างเปิดเผย เป็นธรรมและ
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โปร่ง ใส ยึดมั่นในการสร้างรัฐบาลที่บริหารประเทศตามหลักธรรมาภิบาล เน้นภาคการปฏิบัติและ
ด าเนิ น งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ สร้ า งสิ่ ง แวดล้ อ มการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายที่ ดี แ ก่ นั ก ลงทุ น
ชาวต่างชาติ ดาเนินแนวนโยบาย “กฎหมายนาหน้าการลงทุน” กล่าวคือ ควรที่จะถือแนวทางเร่งสร้าง
ระบบกฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจการตลาดและปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการลงทุนของชาวต่างชาติ
เพื่อให้มีความเชื่อมั่นวางใจในการบังคับใช้กฎหมายมากขึ้น ซึ่งถือเป็นหน้าที่สาคัญเฉพาะหน้าของ
การดาเนินงานด้านการใช้เงินทุนต่างชาติให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจหลังจากประเทศจีน
เข้าเป็น สมาชิก WTO แล้ว มีรูปแบบการลงทุนใหม่ เช่น การควบรวมกิจการและการเข้าถือหุ้นใน
บริษัทต่าง ๆ ของบริษัทข้ามชาติกลายเป็นรูป แบบการลงทุนสาคัญ ของนักลงทุน ต่างชาติ เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการควบรวมกิจการอันเป็นการเคลื่อนไหวด้านเงินทุนต่างประเทศครั้ง
สาคัญนี้ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องตรากฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ ออกบังคับใช้โดยเร็ว
เพื่อรองรับแนวโน้มการเคลื่อนไหวของทุนระหว่างประเทศ ทั้งนี้มิเพียงแต่มีความสาคัญต่อการขยาย
ขนาดการดึ ง ดู ด เงิ น ทุ น ต่ า งชาติ แ ละยกระดั บ การดึ ง ทุ น ต่ า งชาติ ใ นศตวรรษใหม่ นี้ เ ท่ า นั้ น
การมีสภาพแวดล้อมทางกฎหมายที่ดีจึงเป็นวิธีการสาคัญ ที่สุดอย่างหนึ่ง ของการปฏิรูปโครงสร้าง
รัฐวิสาหกิจอีกด้วย
ขณะเดี ย วกั น ประเทศจี น ควรที่ จ ะเร่ ง สร้ า งระบบป้ อ งกั น ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จาก
การควบรวมกิจการของทุนต่างชาติ นอกจากจะต้องเร่ง การบัง คับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกั น
การผูกขาด กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ
ปรั บ ปรุ ง ให้ มี ค วามสมบู รณ์ แ ล้ ว ยั ง จะต้ อ งสร้ า งระบบและมาตรฐานการประเมิ นพฤติ ก รรมของ
การควบรวมกิจการ มีผลกระทบต่อความมั่น คงของธุรกิจและความมั่นคงของชาติ ผลที่จะก่อให้เกิด
ภาวการณ์ ผู ก ขาดทางตลาดและผลกระทบต่ อ นโยบายยกระดั บ โครงสร้ า งภาคธุ ร กิ จ ตลอดจน
ผลกระทบต่อการรั่วไหลของสินทรัพย์ที่ถือกรรมสิทธิ์โดยรัฐอันเนื่องจากการผูกขาดของทุนต่างชาติ
7.4 ประเทศจีนต้องสร้า งมาตรฐานการแข่ ง ขันที่เป็น ธรรมระหว่า งบริษัท ทุน จีนกับ บริ ษั ท ทุ น
ต่างชาติ
ในอดีตที่ผ่านมา นโยบายส่งเสริมการลงทุนของจีนส่วนใหญ่จะใช้บังคับนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งไม่
อาจบังคับใช้กับนักลงทุนภายในประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างวิสาหกิจทุนจีนและ
วิสาหกิจทุนต่ างชาติ ทาให้เกิดการบิ ดเบือนของระบบกลไกทางตลาด ผลจากมาตรการส่ง เสริ ม
การลงทุนดังกล่าว ทาให้เกิด “วิสาหกิจทุนต่างชาติเทียม” ขึ้น กล่าวคือ บริษัททุนจีนบางแห่งได้ไ ป
จดทะเบียนเป็นบริษัทต่างชาติในต่างประเทศแล้วใช้ชื่อบริษัทต่างชาติกลับเข้ามาลงทุนในประเทศจีน
พฤติกรรมเช่นนี้ทาให้เกิดสองมาตรฐานที่ซ้อนกันอยู่ คือ ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างวิสาหกิจทุนจีน
กับวิสาหกิจทุนต่างชาติ สองมาตรฐานอีกอันคือ ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างวิสาหกิจ ทุน จี น กั บ
วิสาหกิจทุนต่างชาติเทียม เมื่อวิสาหกิจจีนได้รับสิทธิประโยชน์เท่าเทียมกับวิสาหกิจต่างชาติแล้ว ซึ่งจะ
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ทาให้วิสาหกิจท้องถิ่นมีโอกาสเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นและสามารถแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมระหว่างวิสาหกิจจีนกับวิสาหกิจต่างชาติในที่สุด ดังนั้นประเทศจีนจึงควรปรับแนวนโยบายให้
เอื้อต่อการลงทุนของบริษัทจีน และบริ ษัท ต่างชาติ บนพื้นฐานที่ เสมอภาคและปฏิบัติ เ ท่า เทีย มกั น
ทั้งด้านการอนุญาตให้เข้าสู่ตลาด สิทธิพิเศษด้านภาษี และเงื่อนไขการระดมทุน
ขณะเดี ย วกั น ภาคธุ รกิ จ ภายในประเทศที่ อ ยู่ใ นภาวการณ์ ผู ก ขาดอั นเป็ นผลมาจากระบบ
เศรษฐกิจวางแผน เนื่องจากมิได้มีคู่แข่งเป็นเวลานานจึงขาดประสิทธิภาพในการดาเนินงาน ด้วยเหตุนี้
ภาคธุรกิจเหล่านี้ควรที่จะเปิดเสรีให้กับบริษัททุนภายในประเทศก่อนที่จะเปิดเสรีให้บริษัทต่างชาติ
ประเทศจี น ควรที่ จ ะน าภาคธุ ร กิ จ ที่ มี ลั ก ษณะผู ก ขาดสู ง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ไ ม่ มี
ความสามารถในการแข่งขันเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์โดยเร็ว พร้อมทั้งกาหนดกฎหมาย กฎระเบียบว่า
ด้ ว ยการคุ้ ม ครองการแข่ ง ขั น เพื่ อ เสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของวิ ส าหกิ จ
ภายในประเทศ เมื่อองค์กรธุรกิจแข็งแกร่งขึ้นจากการแข่งขัน ก็จะสามารถรับมือกับความกดดันที่มา
พร้อมกับการเปิดประเทศอย่างกว้างขวางได้ดีขึ้น อีกทั้ง สามารถใช้โอกาสการเปิดประเทศให้เป็น
ประโยชน์ไ ด้ย่างเต็มที่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างประสิ ทธิภ าพด้านการตลาด รวมทั้ง
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของทุนชาติให้มีความแข็งแกร่ง
ยิ่ง ขึ้น ดัง นั้น การนาเข้าทุนจากต่างประเทศนอกจากจะต้องคานึง ถึง สิ ทธิประโยชน์อันพึง ได้ รั บ ที่
เท่าเทียมกันของรัฐวิสาหกิจท้องถิ่นของจีนแล้วยังจะต้องระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากการสูญเสีย
ทรัพยากรของประเทศอันเนื่องมาจากการ “รู้เห็นเป็นใจกัน” ระหว่างบริษัททุนต่างชาติกับรัฐวิสาหกิจ
ด้วย อีกทั้งจะต้องป้องกันภาวการณ์ควบรวมกิจการของทุนต่างชาติที่คุกคามความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ของชาติด้วย
แม้ ว่ า ประเทศจี น จะมี ค วามได้ เ ปรี ย บด้ า นการดึ ง ดู ด เงิน ทุ นต่ า งชาติ แต่ มี ป ระเด็ น ที่ มิ อ าจ
มองข้ามได้คือ การดึงดูดเงินทุนต่างชาติย่อมก่อให้เกิดความสูญ เสียทรัพยากรอันมหาศาลที่ไ ม่อ าจ
ทดแทนด้วยการนาเข้าหรือกลับมามีใหม่ได้ หากไม่ตระหนักถึงประเด็นนี้ ยุทธศาสตร์การดึงดูดเงินทุน
ต่างชาติของประเทศจีนย่อมมิใช่ยุทธศาสตร์แห่ง ชาติที่ยั่ง ยื น จีนจึง ควรที่จะใช้รูปแบบการพัฒนา
เศรษฐกิจเชิงบูรณาการด้วยวิสัยทัศน์การพัฒนาแบบใหม่ โดยเน้นความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชาติ
และเสริมสร้างศักยภาพในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ พร้อมทั้ง กระจายอานาจในการนาเข้าทุนจาก
ต่ า งชาติ ลดขั้ น ตอนในการตรวจสอบและอนุมั ติเ พื่ อเสริม สร้า งสิ่ ง แวดล้ อมการลงทุ นโดยเฉพาะ
สิ่งแวดล้อมด้านเทคโนโลยีให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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7.5 การลงทุนจากต่างประเทศที่เหมาะสมกับประเทศจีนในศตวรรษที่ 21
ยุครุ่งเรืองแห่งการดึงดูดเงินทุนต่างชาติของประเทศจีนกาลังจะผ่านพ้นไป เกิดจากสาเหตุหลาย
ประการ ดังนี้
• ประการแรก การเปลี่ยนแปลงของความได้เปรียบทางต้นทุนของประเทศจีน เนื่องจาก

ไม่กี่ปีที่ผ่านมา ท้องถิ่นต่างๆ ของจีนเริ่มมีการปรับขึ้นค่าจ้างต่าสุดให้แก่พนักงานใน
วิสาหกิจตลอดมา
• ประการที่สอง การปรับนโยบายและมาตรการการส่งเสริมการลงทุน ของชาวต่างชาติ
เนื่องจากประเทศจีนกาลังพิจารณาที่ จะปรับ ความได้เปรีย บทางนโยบายด้านการ
แข่งขันที่ทุนต่างชาติมีต่อวิสาหกิจท้องถิ่นลดน้อยลงเป็นลาดับ
• ประการที่ ส าม นโยบายส่ ง เสริม การลงทุ น ในประเทศญี่ปุ่ น ไทย เวี ย ดนาม อิ น เดีย
บราซิลและรัสเซีย ได้ให้สิทธิพิเศษและมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมการลงทุนที่ดี ขึ้น
ทาให้เงินทุนที่หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศจีนถูกกระจายไปสู่ประเทศดังกล่าวเป็นอย่างมาก
ประเทศจีนกาลังเผชิญกับการแข่งขันแบบสากลอย่างรุนแรง ประเทศมากมายตั้งแต่ประเทศ
อินเดีย บราซิลและรัสเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากร ตลอดจนถึงประเทศ
เวียดนามและอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศกาลังพัฒนาและล้าหลังกว่าจีน ก็กาลังอยู่ในระหว่างการปรับ
นโยบายเศรษฐกิจภายในประเทศ ทั้งยังมีการเปิดเขตเศรษฐกิ จพิเ ศษ เขตพัฒนาเทคโนโลยี เขต
อุตสาหกรรมสินค้าทัณฑ์บน และใช้นโยบายดึงดูดเงินทุนต่างชาติโดยให้สิทธิพิเศษในการลงทุนมากขึ้น
เช่นกัน แม้ว่าในอดีต ประเทศจีน จั ดเป็น ประเทศอัน ดับ แรกที่นั ก ลงทุนต่ างชาติ เ ลือ กลงทุน ก็ ต าม
แต่ความได้เปรียบของประเทศจีน กาลังจะถูกประเทศคู่แข่งเข้าแทนที่ อันเนื่องจากผู้ลงทุนมีทางเลือก
ในการลงทุนที่มากขึ้นนั่นเอง
สภาวการณ์หยุดชะงักกระทั่งเสื่อมถอยของ FDI ต้องถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ปกติ ซึ่งมิใช่
เรื่องเลวร้ายเสมอไปสาหรับประเทศจีน ที่ว่าปกตินั้น เนื่องสภาพต้นทุนจากค่าแรงที่สูงขึ้นของจีนใน
หลายปีที่ผ่านมาและต้นทุนของทรัพยากร รวมถึงต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมที่สูงขึ้น เป็นผลสืบเนื่องมาจาก
การยกระดับของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการยกระดับของจิตสานึกที่เรียกร้องสิทธิด้านการ
คุ้มครองแรงงาน รวมทั้งการยกระดับของทัศนคติ เกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ทรัพยากร
ดิน น้า อากาศ และพลังงาน ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้ไม่สามารถสนองความต้องการได้อย่างไม่มีวัน สิ้นสุด
ดังนั้น จึงควรคานึงถึงความเคารพที่พึงมีต่อมนุษย์ ความเคารพที่พึงมีต่อธรรมชาติอันยิ่งใหญ่และความ
รับผิดชอบที่พึงมีต่อชนรุ่นหลัง การพัฒนาเศรษฐกิจที่แปรทรัพยากรเป็นเงินทุน ย่อมเป็นเส้นทางที่ไม่
อาจเดินต่อไปได้ ถ้าสถานการณ์ดังกล่าวจะทาให้โรงงานที่ปล่อยมลภาวะต่างๆ หมดไปจากประเทศจีน
ก็น่าจะถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามการหยุดชะงักกระทั่งเสื่อมถอยลงของบทบาท FDI
ก็มีประโยชน์ต่อประเทศจีนหลายด้านเช่นกัน
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• ประการแรก ถ้าพิจารณาในด้านการลงทุน การที่ประเทศจีนรับบทบาทเป็นโรงงานโลก

จะทาให้ประเทศจีนอยู่ในสภาพเกินดุลการค้าอย่างมหาศาล มีเงินตราต่างประเทศ
หลั่งไหลเข้าสู่จีนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทาให้ธนาคารกลางต้องเพิ่มปริมาณเงิน ตรา
ภายในประเทศให้สอดคล้องกับมูลค่าที่เพิ่มขึ้น รัฐบาลจีนได้ใช้มาตรการต่างๆ เพื่อ
ควบคุ ม การปล่ อ ยสิ น เชื่ อ ของธนาคารอย่ า งเข้ ม งวด รวมถึ ง จ ากั ด การลงทุ นทั้ง ใน
โครงการสาธารณู ป โภคพื้ น ฐานและโครงการก่ อ สร้ า งโรงงานอุ ต สาหกรรมใหม่
แต่การเพิ่มปริมาณเงินตราจะส่งผลให้เศรษฐกิจและการลงทุนที่มีภาวะร้อนแรงอยู่แล้ว
ทวีความร้อนแรงยิ่งขึ้น
• ประการที่สอง โดยทั่วไป FDI จะมุ่งสู่ภาคการลงทุนและพื้นที่การลงทุนที่ให้ผลตอบแทน
กาไรในอัตราสูง เพราะฉะนั้น FDI จึง มีส่วนทาให้ เกิดความไม่สมดุลของการลงทุ น
ระหว่างภาคธุรกิจและความไม่สมดุลระหว่างภูมิภาคเป็นอย่างมาก รวมทั้งการจัดสรร
ทรัพยากรที่ไม่เป็นธรรมระหว่างภาคธุรกิจหนึ่งกับภาคธุรกิจอื่น ระหว่างภูมิภาคหนึ่ง
กั บ ภู มิ ภ าคอื่ น และระหว่ า งเขตเมื องกั บ เขตชนบท อี ก ทั้ ง ส่ ง ผลเสี ย ต่ อ การพัฒนา
เศรษฐกิจจีนอีกด้วย
ปัญหาเหล่านี้ ประเทศจีนได้รับบทเรียนมาแล้วหลายครั้ง เนื่องจากท้องถิ่นต่างๆ ได้ออก
นโยบายเชิญชวนชาวต่างชาติมาลงทุนโดยเอื้อประโยชน์มากเกินไปและให้สิทธิพิเศษแก่การลงทุนของ
ชาวต่างชาติมากกว่าที่ปฏิบัติกับคนในชาติ โดยเฉพาะกรณีที่ หน่วยราชการท้องถิ่นต่างๆปฏิบัติกับ
วิสาหกิจต่างชาติขนาดใหญ่ จึงมักมีการลดเงื่อนไขบังคับเกี่ยวกับการใช้ที่ดินและมีการลดหย่อนหรือ
ยกเว้นภาษีท้องถิ่นขนานใหญ่ จึงเป็นผลให้วิสาหกิจต่างชาติขนาดใหญ่เหล่านั้นได้เข้ามาครอบครอง
ทรัพยากรจานวนมาก ปัญหาสาคัญยิ่งกว่านั้นคือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของทุนท้องถิ่น
ทุนเอกชนและทุนชาติต้องเผชิญกับภาวะแวดล้อมการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม กระทั่งนาไปสู่การสูญเสีย
ความสมดุลของภาวะแวดล้อมทางธุรกิจในภูมิภาค อาจกล่าวได้ว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ของประเทศจีน ที่ดารงและเติ บโตขึ้นในวงจรการค้ าเป็นพลัง ขั บเคลื่ อนเศรษฐกิ จ ของประเทศจี น
โดยแท้จริง ภาวะพึ่งพาการลงทุนจากภายนอกที่ขาดสตินอกจากจะขัดขวางการเติบโตของวิสาหกิจ
ภาคเอกชนแล้ว ยังส่งผลต่อคุณภาพการลงทุนของผู้ลงทุน ชาวต่างชาติเองอีกด้วย โดยข้อเท็จจริงใน
ขณะที่ผู้ลงทุนชาวต่างชาติได้กาไรในอัตราสูงผิดปกติอย่างง่ายดาย แต่ประเทศจีนไม่อาจคาดหวังได้ว่า
พวกเขาจะถ่ายทอดเทคโนโลยี ทักษะการบริหารจัดการ รวมทั้ง อบรมบุคลากรให้แก่จีนตามที่จีน
ต้องการ
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ประเทศจี น ในปั จ จุ บั น นั บ วั น จะมี ช่ า งวิ ช าชี พ ที่ มี ค วามช านาญมากขึ้ น มี วิ ศ วกรที่ มี
ความสามารถมากขึ้น มีผู้บริโภคที่พิถีพิถันในการเลือกใช้สินค้ามากขึ้น รวมทั้ง มีวิสาหกิจท้องถิ่นที่
เข้มแข็ง ขึ้น หากวิสาหกิจต่างชาติค าดหวังจะแสวงหาผลก าไรในฐานที่ มั่นเศรษฐกิ จและตลาด ใน
ประเทศก็จะต้องพิสูจน์ความสามารถพิเศษกันแล้ว
ในปี ค.ศ. 2004 ทั่วโลกมีสถิติด้านค่าใช้จ่ายทางวิจัยและพัฒนาทั้งสิ้น 7.5 แสนล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ คาดว่าจะเพิ่ม สูง ขึ้น ถึง 1.1 ล้านล้านดอลลาร์ส หรั ฐ ฯ ในปี ค.ศ. 2020 ข้างหน้า ภาคการ
สื่อสาร ซอฟแวร์และโทรคมนาคมจะได้รับการพัฒนาที่รวดเร็วที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของ
รายจ่ า ยด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นาทั้ ง หมดของโลก ส่ ว นที่ ร องลงมาคื อ ภาคธุ ร กิ จ รถยนต์
อุตสาหกรรมอวกาศ และธุรกิจบริการด้านวิศวกรรม
เนื่องจากความขาดแคลนบุคลากรด้านเทคนิคในยุโรปและสหรัฐอเมริ กา คาดว่าใน 15 ปีข้างหน้านี้
การโยกย้ายเงินลงทุนด้านการวิจัยพัฒนาทั่วโลกเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 15 เท่า กล่าวคือ
จะพุ่ง สูง ขึ้นถึง 2.25 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จาก 1-1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปัจจุบัน มี
วิสาหกิจมากมายไปสร้างฐานการวิจัยพัฒนาแห่ง ใหม่ที่ประเทศจีน นับว่าประเทศจีนได้คว้าตาแหน่งที่
1 ของโลกได้อีกครั้งหนึ่งในมิติ FDI ใหม่ เมื่อถึง เวลานั้น ประเทศจีนจะต้องเฝ้าระวั ง การผูกขาดที่
อาจจะก่อตัวขึ้นจากทีมงานเทคโนโลยีจีนของบริษัทข้ามชาติบนเส้นทางการวิจัยพัฒนาของจีนโดยมิ
อาจมองข้ามได้
การแข่ง ขันทางการค้ าในอดีต จะแข่ง ขัน ทางด้ านทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละเงิน ทุนเป็น หลั ก
แต่ปัจจุบันนี้ได้พัฒนามาสู่การแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลเป็นสาคัญ ดังจะเห็นได้ว่า การประกอบ
ธุรกิจที่ได้รับความสาเร็จนั้น จะต้องอาศัยรูปแบบการตลาดและการค้าที่แปลกใหม่ การบริหารการ
จัดการที่ดี และระบบข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง สิ่ง เหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่สาคัญในการ
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้เหนือกว่าคู่แข่ง ขันด้ วยกัน สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เกิดขึ้น จาก
ปัญญาของทรัพยากรบุคคลแทบทั้งสิ้น นอกจากนี้ทรัพยากรบุคคลและภูมิปัญญาเป็นสิ่งสาคัญในการ
กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาสิ่งใหม่ๆในทางการค้า ดัง นั้นผลแห่ง ภูมิปัญ ญาเหล่านี้จึง ต้องได้รับความ
คุ้มครองโดยกฎหมาย ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาจึงเป็นกฎหมาย
ที่ให้ความคุ้มครองสิทธิพิเศษของธุรกิจแฟรนไชส์ ในการแข่งขันทางธุรกิจนั้น การแพ้ชนะของผู้แข่งขัน
ขึ้นอยู่กับจานวนทรัพย์สินทางปัญญาว่าใครมีมากน้อยกว่ากัน ผู้ที่มีทรัพย์สินทางปัญญามากย่อมทาให้
เกิดอานาจและความสามารถในการแข่งขันทางตลาดที่เหนือกว่าคู่แข่ง ด้วยกัน ด้วยเหตุนี้ การทา
ธุรกิจแฟรนไชส์ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องทาความเข้าใจกับทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทยและ
ประเทศจี น ต่ า งก็ เ ป็ น สมาชิ ก ขององค์ ก ารการค้ า โลก (WTO) ซึ่ ง มี ห ลั ก การ คื อ การเปิ ด ตลาด
การไม่เลือกปฏิบัติ การค้าขายอย่างเปิดเผย เพื่อให้บรรลุการค้าที่เสรี
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องค์การการค้าโลกก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1996 ซึ่ง นอกจากจะทาหน้าที่กากับ
การค้าแบบดั้งเดิมแล้ว ยังทาหน้าที่กากับครอบคลุมไปถึงเรื่องมาตรฐานการลงทุน การค้าที่ไม่ใช่สินค้า
(การค้าบริการ) และทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วย จะเห็นได้ว่า องค์การการค้าโลกได้ก่อกาเนิดรูปแบบ
ใหม่เพิ่มเติม คือ ข้อตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้า หรือเรียกย่อว่า TRIPs
นั้นเอง ข้อตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ ยวข้องกั บการค้ านั้น มีเนื้อหาครอบคลุมถึง เรื่ อ ง
สิทธิบัตร การออกแบบด้านอุตสาหกรรม เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า วงจรรวมและลิขสิทธิ์
ดังนั้น ในการไปทาการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศจีน นั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจ
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศจีน และข้อตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญ ญาที่
เกี่ยวกับการค้าขององค์การการค้าโลกอย่างถ่องแท้
7.6 ข้อเสนอแนะ
นักลงทุนไทยที่ต้องการทาการค้ า การลงทุนในประเทศจีน จาเป็นต้องศึกษายุทธศาสตร์
นโยบาย ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจีน รวมทั้งกฎหมายการค้าการลงทุน โดยเฉพาะต้องทา
ความเข้าใจระบบกฎหมาย กฎระเบียบบริหารของรัฐบาลกลางกับกฎระเบียบท้องถิ่นและกฎระเบียบ
บริหารท้องถิ่นของรัฐบาลท้องถิ่นอย่างถ่องแท้ โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ด้านภาษีที่รัฐบาลจีนส่งเสริม
การลงทุน ปัจจัยดังกล่าวล้วนเป็นสิ่งที่นักลงทุนจะต้องประสบหรือเกี่ยวข้องในการทาธุรกิจการค้า
การที่นักลงทุนต่างชาติประสบปัญหาด้านการค้าการลงทุนในประเทศจีน เนื่องจากไม่ได้ศึกษาข้อมูล
การค้าการลงทุน (ไม่สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้) การลงทุนในประเทศจีน หากลงทุนในภาคธุรกิจ
หรื อ อุ ต สาหกรรมที่ รั ฐ บาลส่ ง เสริ ม แล้ ว จะได้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต ามมาตรการส่ ง เสริ ม นั ก ลงทุ น จึง
จาเป็นต้องศึกษาข้อกาหนดและรายการภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่รัฐบาลส่งเสริมและสอดคล้องกับ
ความสามารถและศักยภาพของนักลงทุน
ประเทศจี น มี พื้ น ที่ ที่ ก ว้ า งใหญ่ ในแต่ ล ะท้ อ งที่ มี ค วามแตกต่ า งทางกายภาพ เศรษฐกิ จ
ทรัพยากร และแรงงาน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่สาคัญและมีผลต่อนโยบายการลงทุนของนักลงทุน
ต่างชาติ การเลือกพื้นที่ที่จะทาการค้าการลงทุน จาเป็นที่จะต้องสอดคล้องกับนโยบายพัฒนาพื้นที่
เพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศนั้น ซึ่งมีนโยบายหลักๆ ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)

นโยบายชายฝั่งตะวันออก
นโยบายชายแดน
นโยบายชายแม่นา
นโยบายภาคกลาง
นโยบายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นโยบายภาคตะวันตก
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ในขณะที่ประเทศจีนประกาศนโยบายกาหนดพื้นที่เพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศดังที่
กล่าวมาแล้ว หน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลจะออกกฎระเบียบบริหารกาหนดเขตนิคมส่งเสริมการลงทุน
ออกมารองรับนโยบายของรัฐบาล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เฉพาะในแต่ละพื้นที่ เขตนิคมนี้แยก
ประเภทได้ ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจชายแดน
เขตส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและที่พักตากอากาศ
เขตนิคมแปรรูปเพื่อการส่งออก
เขตนิคมสินค้าทัณฑ์บน
เขตนิคมพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
เขตนิคมพัฒนาอุตสาหกรรมนิวไฮเทคฯ

นักลงทุนจากประเทศไทยควรศึกษาเขตนิคมส่งเสริมการลงทุนเหล่านี้ ก่อนการตัดสินใจทา
การค้าการลงทุน โดยเฉพาะปัญหาที่นักลงทุนจากต่างชาติมักประสบ (รายละเอียดได้กล่าวไว้ใ น
รายงานฉบั บ นี้ ) เนื่ อ งจากหากการค้ า การลงทุ น ของนั กลงทุ น ไทยสอดคล้ อ งกั บ เขตนิค มส่ ง เสริม
การลงทุน จะทาให้การลงทุนได้รับความสะดวกยิ่ง ขึ้น และสิทธิประโยชน์ที่ประเทศจีน สนับสนุน
หากเข้าไปลงทุนในพื้นที่ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน หรือส่งเสริมนักลงทุนจะประสบปัญหาต่างๆ มากมาย
หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมายการลงทุน แรงงาน ตลาด ระบบขนส่ง (โลจิสติกส์) ฯลฯ
รูปแบบการลงทุนก็เป็นปัจจัยหลักในการทาการค้าการลงทุนในประเทศจีน การดาเนินการค้า
การลงทุน นักลงทุนควรคานึงถึงรูปแบบการลงทุน ไม่ว่าจะเป็น (1) กิจการร่วมทุน (ลักษณะหุ้นส่วน
จดทะเบียน) (2) กิจการร่วมประกอบการ (ลักษณะร่วมค้าในรูปสัญญา) (3) กิจการทนต่างชาติ และ
(4) บริษัทจากัด (ลักษณะถือหุ้น) นอกเหนือจาก รูปแบบการลงทุนแล้ว การร่วมลงทุนกับวิส าหกิจ
ชุมชน รัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชนของจีน ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งในการเข้าถึงตลาดผู้บริโภคในประเทศ
จีน แต่ละรูปแบบมีทั้งข้อดีและข้อจากัดที่แตกต่างกัน นักลงทุนจึงต้องพิจารณาการหาผู้ร่วมลงทุน
อย่างรอบคอบ
การที่นักลงทุนไทยต้องการทาการค้าการลงทุนในประเทศจีน ควรหาที่ปรึกษากฎหมายด้ าน
การค้ า การลงทุ น ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในประเทศจี น เพื่ อ ศึ ก ษากฎหมายและกฎระเบี ย บต่ า งๆ
อย่างถ่องแท้ก่อนการตัดสินใจที่จะทาการค้าการลงทุน ในขณะเดียวกันการมีหุ้นส่วนหรือพันธมิตรทาง
การค้า (กวนซี่) ก็สามารถช่วยให้ธุรกิจการค้าการลงทุนของนักลงทุนได้รับความสะดวก ในการดาเนิน
ธุรกิจทางด้านกฎหมาย การบริหารจัดการ แรงงาน และการขนส่งสินค้า ตลอดจนการเข้าถึง ตลาด
ผู้บริโภคในพื้นที่เป้าหมาย
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บทที่ 8 อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของจีน
8.1 อุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)
การพัฒนาของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การติดต่อสื่อสาร และการคมนาคมขนส่งที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้
เกิ ด การขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ข่ า วสาร การแลกเปลี่ ย นสิ น ค้ า และการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นปัจจัยสาคัญ
ในการกาหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ และเตรียมพร้อมในการปรับวิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของ
ประเทศ สาหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นหัวใจสาคัญในการขับเคลื่อนและทาหน้าที่ต่ างๆ
ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างหลากหลาย ซึ่งจะยิ่งทวีความสาคัญในด้านบทบาท
และมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้นต่อไปในอนาคต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่
1) กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อาทิ ชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้า ไมโครชิพเพื่อการควบคุมชุดคาสั่ง เป็นต้น และ 2) กลุ่มอุ ตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต อาทิ หุ่นยนต์ในระบบการผลิตอัตโนมัติ แขนกลประกอบเครื่องจักร
ประเทศจีนเป็นประเทศที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง แนวทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของจีนนั้นจะเน้นกลยุทธ์การรวมกันในแนวดิ่ง (Vertical integration)
ด้วยการสร้างห่วงโซ่การผลิต ทั้งในแง่ของการจัดหาวัตถุดิบหรือการผลิตสินค้าขั้นกลางในประเทศ
ควบคู่ไปกับการพัฒนาสินค้าหรือบริการแห่งอนาคต อันจะมีส่วนช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมสนับ สนุน
(Supporting industry) เพื่อสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่มูลค่าภายในจีนเอง และทดแทนการพึ่งพา
การน าเข้ า สิ น ค้ า ขั้ นกลาง อาทิ การพั ฒ นาอุต สาหกรรมกลางน้ าของผลิ ต ภั ณ ฑ์พ ลาสติ กจี นผ่าน
โครงการ Coal-to-Olefins (CTO) และ Methanol-to-Olefins (MTO) เพื่อให้ได้มาซึ่งเม็ดพลาสติก
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จาพวก PE, PVA และ EVA หรือการพัฒนาชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนยานยนต์แห่งอนาคต
ขึ้นเองในประเทศอย่าง แผงวงจรรวม (Integrated Circuits: ICs) และแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าผ่าน
การสนับสนุนด้านเงินทุน (Financial policies, funds, and subsidy) ในด้านการวิจัยและพัฒนา
สาหรับ สาธารณรัฐประชาชนจีนได้มีการการกาหนดยุทธศาสตร์์การพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้
แผนการผลิ ต ในประเทศจี น 2025 (Made in China 2025) ซึ่ ง เป็ น การมุ่ ง พัฒนาประเทศจี น จาก
ประเทศการผลิตขนาดใหญ่ ให้กลายเป็นประเทศที่มีการผลิตที่แข็งแกร่งภายใน 10 ปีข้างหน้า และ
เป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้นนาของโลก โดยมุ่ง เน้นการพัฒนาการผลิตใน 10 อุตสาหกรรมแห่ ง
อนาคตของจี น นั บ เป็ น กลยุ ท ย์ ที่ ส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นการพัฒนานวัต กรรมด้ า นอุ ต สาหกรรม
การผลิต การประสานเทคโนโลยีสารสนเทศให้เข้ากับภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับตราสินค้าของจีนในตลาดต่างประเทศอีกด้วย และ 1 ใน 10 อุตสาหกรรมที่รัฐบาลจีนมุ่งพัฒนา
คือ รัฐบาลจีนกาหนดให้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence – AI) เป็นพลัง หลักใน
การขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ โดยจะเน้นส่งเสริมให้องค์ความรู้
และงานวิจัยเกี่ยวกับด้าน AI ของจีน นาไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมและในทุกสาขาอาชีพมากยิ่งขึ้น
รัฐบาลจีนมีนโยบายชัดเจน อีกทั้งยังตระหนักว่าการที่จีนจะก้าวเป็นผู้นาโลกนั้นไม่ใช่เพียงด้าน
เศรษฐกิจพื้นฐาน ไม่ใช่เพียงแค่มีเงินสารองระหว่างประเทศสูง หรือส่งดาวเทียมไปนอกโลกมากขึ้น
เท่านั้น แต่ยังอยู่ที่การเป็นผู้นาด้านนวัตกรรมเรื่อง AI, machine-learning, robotics และสิ่งใหม่ๆ
ที่มาพร้อมกับการที่ “ปัญญาประดิษฐ์ ” สามารถทาให้ อุต สาหกรรมของจีน ล้ าหน้า กว่ า ชาติ อื่ น ๆ
และที่สาคัญ คือ ภาคเอกชนของจีนพร้อ มที่ จะก้ าวไปข้างหน้ า โดยมีรัฐบาลจีน ให้ก ารสนั บ สนุ น
ทั้งในด้านนโยบายและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน อีกทั้งระบบการศึกษาของจีน ก็สามารถพัฒนา
ให้สอดคล้องกับทิศทางนี้ด้วยเช่นกัน
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2017 ประเทศจีนประกาศ “Internet Plus” Artificial Intelligence
three-Year Action Implement Plan และเวลาถั ด มาประเทศจี น ก็ ป ระกาศ แผนนวั ต กรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันเป็นส่วนสาคัญของแผน 5 ปี ฉบับที่ 13 ซึ่งแผนนี้มีการระบุชัดเจนถึง
Megaprojects 15 โครงการ ที่จะต้องทาให้เสร็จภายในปี 2030 ซึ่ง รวมถึง Big Data, Intelligent
Manufacturing และ robotics นั่นหมายถึงจีนทุ่มเต็มที่ให้กับการก้าวกระโดดสู่การวิจัยและพัฒนา
แนวทาง “อัจฉริยะ” ที่มากับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
สาหรับการลงทุนในด้าน AI ของจีน นับตั้งแต่ปี 2555 จีนมีมูลค่าการลงทุนในด้าน AI จาก 600
ล้านหยวน เป็น 6.22 หมื่นล้านหยวน ในปัจจุบัน ซึ่งถือว่าสูงขึ้นมากกว่าร้อยเท่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกับการลงทุนในด้าน AI ของสหรัฐอเมริกา พบว่า สหรัฐอเมริกาเน้น
พั ฒ นาในด้ า นเทคโนโลยี พื้ น ฐาน เช่ น ชิ ป การเรี ย นรู้ ข องเครื่ อ ง (Machine Learning) และการ
ประมวลผลภาษาโดยธรรมชาติ (Natural Language Processing – NLP) เป็นต้น ในขณะที่จีนเน้น
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ในลงทุนในด้านการประยุกต์ใช้ เช่น คอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision) เป็นต้น 1 และจากการ
วิเคราะห์แบบจาลองผลกระทบของ AI ต่อเศรษฐกิจจีน พบว่า ในปีค.ศ. 2035 ปัญญาประดิษฐ์จะช่วย
กระตุ้นให้เศรษฐกิจจีนเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ1.6 และหากปัญญาประดิษฐ์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
แล้ ว คาดว่ า จะช่ ว ยยกระดั บ อั ต ราการผลิ ต ของประเทศจี นถึ ง ร้ อยละ27 ซึ่ ง ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์จะมี
ประโยชน์อย่างมากต่ออุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมค้าปลีกและค้าส่ง
โดยคาดการณ์ ว่าในปีค.ศ. 2035 ผลกระทบของปัญ ญาประดิษฐ์จะส่ง ผลต่ออุตสาหกรรมทั้ง 3 นี้
ให้มีอัตราเติบโตของอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ร้อยละ 1.8 และร้อยละ 1.7 ตามลาดับ 2
8.2 อุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์จีน
ห่วงโซ่อุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 1) ระดับพื้นฐาน (อุตสาหกรรม
ต้นน้า) 2) ระดับเทคโนโลยี (อุตสาหกรรมกลางน้า) และ3) ระดับการประยุกต์ใช้งาน (อุตสาหกรรม
ปลายน้ า) โดยในระดั บ พื้ น ฐานเป็ น รากฐานของอุ ต สาหกรรมปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ใ นด้ า นเครื อ ข่ า ย
อั ล กอริ ทึ่ ม (Algorithm) การออกแบบฮาร์ ด แวร์ และการเก็ บ ข้ อ มู ล ส่ ว นระดั บ เทคโนโลยี
คือการเริ่มต้นจากการจาลองคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสติปัญญาของมนุษย์ เพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้างเทคโนโลยีต่อไป สาหรับระดับการประยุกต์ใช้งาน คือการรวมระดับเทคโนโลยีและระดับพื้นฐาน
ของปัญญาประดิษฐ์ในหลากหลายสาขาเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อผลิตเป็นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สาหรับใช้
งานในสถานการณ์ที่มีความจาเป็น
8.2.1 ระดับพื้นฐาน (อุตสาหกรรมต้นน้า)
ระดับพื้นฐานจะเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการประมวลผลทางข้อมูล ซึ่งเป็นพื้นฐาน
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมปัญญาประดิ ษ ฐ์ (AI) โดยมีเทคโนโลยี ห ลัก ได้แก่ ชิปปัญ ญาประดิ ษ ฐ์
(AI Chip) อุ ป กรณ์ เ ซ็ น เซอร์ (Sensor) ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ (Big Data) และการประมว ลผล
แบบกลุ่ ม เมฆ (Cloud Computing) โดยอุ ป กรณ์ เ ซ็ น เซอร์ (Sensor) และข้ อ มู ล ขนาดใหญ่
(Big Data) เป็ น เทคโนโลยี ที่ ร วบรวมจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ส่ ว นชิ ป ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ( AI Chip) และ
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) เป็นเทคโนโลยีสาหรับการประมวลผลเป็นหลัก
ตัวอย่างดังต่อไปนี้
1) ชิปปัญญาประดิษฐ์ (AI Chip)
ชิ ป ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (AI Chip) เปรี ย บเสมื อ น “สมอง (Brain)” ในอุ ต สาหกรรม
ปัญ ญาประดิษฐ์ และขนาดทางการตลาดมีการเติ บโตอย่างรวดเร็ว ในระยะแรกการประมวลผล
1
2

http://globthailand.com/china_0125/
http://www.ditp.go.th/contents_attach/190267/190267.pdf
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ของปัญ ญาประดิษฐ์ (AI) จะต้องอาศัยการประมวลจากแพลตฟอร์ม ร่ว มกัน ของการประมวลผล
แบบกลุ่ ม เมฆ (Cloud Computing) และ CPU แบบดั้ ง เดิ ม แต่ ด้ ว ยการพั ฒ นาเทคโนโลยี แ บบ
การเรี ย นรู้ เ ชิ ง ลึ ก (Deep Learning) ควบคู่ กั บ ความต้ อ งการด้ า นการประมวลผลที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น
ทาให้เกิดการวิจัยและพัฒนาชิปปัญญาประดิษฐ์เฉพาะทาง
มีนักวิชาการคาดการณ์ว่ า ในปี ค.ศ. 2021 ขนาดตลาดของชิ ปปัญ ญาประดิ ษ ฐ์
(AI Chip) จะขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงมูลค่า 11,100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี
(CAGR) ร้อยละ 20.99
อุ ต สาหกรรมชิ ป ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ข องประเทศจี น ยั ง ถื อ ว่ า อยู่ ใ นช่ ว งเริ่ ม ต้ น
แต่มีแนวโน้มการพัฒนาที่ดี ซึ่งในปัจจุบันวิสาหกิจของจีนที่มุ่ง เน้นพัฒนาชิปปัญ ญาประดิ ษฐ์ ยั ง มี
จานวนน้อย และระดับเทคโนโลยีในภาพรวมยังมีความแตกต่างจากประเทศที่พัฒนาแล้วค่อนข้างมาก
ทั้งนี้ ยังต้องอาศัยการนาเข้าชิปปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง จากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม
ปัจจุบันมีวิสาหกิจ Start-up ของจีนที่มีความโดดเด่นในด้านชิปปัญญาประดิษฐ์ เช่น บริษัท JINGJIA
MICRO และบริ ษั ท Cambricon เป็ น ต้ น การเติ บ โตเพิ่ ม ขึ้ น ของวิ ส าหกิ จ ชิ ป ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ จี น
นอกจากจะช่วยยกระดับเทคโนโลยีด้านการประมวลผลแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อการช่วยลดต้นทุนใน
ภาคการผลิตของอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) 3
ข้อมูลวิสาหกิจด้านชิปปัญญาประดิษฐ์ (AI Chip) ของจีน4
ชื่อบริษัท
บริษัท Cambricon
Technologies

ผลิตภัณฑ์
ชิปปัญญาประดิษฐ์
เบอร์ 1 DianNao

ชิปปัญญาประดิษฐ์
เบอร์ 2 DaDianNao
ชิปปัญญาประดิษฐ์
เบอร์ 3 PuDianNao

3
4

คุณสมบัติ
โดยมีโครงสร้างแบบ
Prototype
processor สาหรับ
โครงข่ายประสาท
เทียม (Neural
Networks)
สาหรับโครงข่าย
ประสาทเทียม
(Neural Networks)
ขนาดใหญ่
สาหรับการเรียนรู้
เทคนิคการคานวณ

http://www.sohu.com/a/228377551_610479
http://www.199it.com/archives/705222.html
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เทคโนโลยีหลัก
เป็นบริษัทแรกที่เสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับ
ชุดคาสั่งสาหรับการ
ประมวลผลทางด้าน
มัลติมีเดีย
(Streaming SIMD
Extensions: SSE)
เพื่อการพัฒนาชิป
สาหรับประมวลผล
deep learning

การติดต่อ
สานักงาน
ใหญ่ : กรุง
ปักกิ่ง
ประเทศจีน
Tel: +861083030003
Email:
business@
cambricon
.com
Website:
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ของเครื่องจักรที่
หลากหลาย
บริษัท Horizon
Robotics

ชิปปัญญาประดิษฐ์
Journey 1.0
ชิปปัญญาประดิษฐ์
Sunrise 1.0

ใช้กับระบบ
Intelligent Drive
ใช้กับกล้อง IP
Camera

บริษัท Vimicro
Corporation

ชิปที่มีระบบ
การเรียนรู้และจดจา
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ใบหน้า
หรือส่วนประมวลผลที่
มีระบบประสาท
(Artificial
Intelligence Neural
Processing Unit, AI
NPU)

บริษัท DeePhi Tech

ชิปสาหรับประมวลผล การจัดการด้านเสียง
deep learning
และรูปภาพ
(DPU Chip)
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http://ww
w.cambric
on.com/
ให้ความสาคัญการ
สานักงาน
พัฒนาชิป(Chip) เพื่อ ใหญ่: กรุง
การเลียนแบบสาหรับ ปักกิ่ง
เครื่องจักร
ประเทศจีน
Wechat:
bd@hobot
.cc
Website:
http://ww
w.horizon.
ai/m/abou
t.php
เป็นชิปรุ่นแรกในจีนที่ สานักงาน
มีระบบ
ใหญ่: กรุง
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ปักกิ่ง
หรือส่วนประมวลผลที่ ประเทศจีน
มีระบบประสาท
Tel: +86(Artificial
10Intelligence Neural 68948888
Processing Unit, AI Website:
NPU)
http://ww
w.vimicro.c
om.cn/
ใช้แพลตฟอร์ม FPGA สานักงาน
สร้างชิปสาหรับ
ใหญ่ : กรุง
ประมวลผล deep
ปักกิ่ง
learning (DPU Chip) ประเทศจีน
Wechat:
partner@d
eephi.tech
Website:
http://ww
w.deephi.c
om/zh-cn/
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บริษัท JINGJIA
Micro5

หน่วยประมวลกราฟิก ใช้ในด้านกราฟิกและ
(GPU)
แสดงผลอย่าง
JM5400
แพร่หลาย

เป็นบริษัทแห่งเดียวใน
จีนที่ประสบ
ความสาเร็จในการวิจัย
และพัฒนาชิป GPU
ด้วยตนเอง

สานักงาน
ใหญ่ : เมือง
ฉางซา
มณฑลหู
หนาน
ประเทศจีน
Tel: +86073182737008
Email:
public@jin
gjiamicro.c
om
Website:
http://ww
w.jingjiamic
ro.com

2) การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)
วิ ธี ก ารส่ ง ข้ อ มู ล แบบปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (AI) คื อ การส่ ง ข้ อ มู ล จากเทอร์ มิ นั ล ไปยั ง
ระบบคลาวด์ โ ดยผ่ า นเครื อ ข่ า ย และหลั ง จากท าการประมวลผลบนระบบคลาวด์ แ ล้ ว จากนั้ น
ระบบคลาวด์จะส่งผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลกลับไปยัง เทอร์มินัลเช่นเดียวกับการให้บริการ
Siri ของ iPhone ปัจจุบันแพลตฟอร์มการประมวลผลของอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังคงเป็น
เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) เป็นหลัก และรูปแบบการให้บริการ
ของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1) IAAS (Infrastructure as a Service)6 เป็นบริการเฉพาะส่วนโครงสร้างพื้นฐาน
ได้ แ ก่ ระบบเครื อ ข่ า ย (Network), ระบบจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล (Database), ระบบ
ประมวลผล (CPU) ไปจนถึงอุปกรณ์พื้นฐาน เช่น Servers และระบบปฏิบัติการ
(OS) ที่รองรับการใช้งานร่วมกับ Software และ Application ต่าง ๆ

5
6

http://www.jingjiamicro.com/hngs/i=2&comContentId=2.html
https://www.inet.co.th/news/index.php?Page=photoDetail&id=80
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2) PAAS (Platform as a Service)7 เป็ น บริ ก ารที่ ค รอบคลุ ม โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
และ Hardware คล้ายกับ IaaS แต่พิเศษกว่าตรงที่มี Platform ที่เอื้ออานวยต่อ
การพั ฒ นา Software และ Application เช่ น Runtime หรื อ Middleware
ที่ช่วยให้นักพัฒนาโปรแกรมทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สาหรับบริการ
PaaS จึงเหมาะกับองค์กรที่มีทรัพยากรด้านไอทีน้อย แต่มีความต้องการพัฒนา
และใช้ ง านเทคโนโลยี สู ง โดยเฉพาะกลุ่ ม Startup ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ขนาดเล็ ก
แต่มีความต้องการพัฒนา Software เพื่อการทาธุรกิจสูง
3) SAAS (Software as a service)8 เป็ น บริ ก าร Software บนระบบ Cloud
ที่ผู้ให้บริการจะรับผิดชอบดูแลทุกอย่าง ตั้งแต่เรื่องของระบบเครือข่าย Server
Hardware ไปจนถึ ง การออกแบบพั ฒ นา Software ต่ า ง ๆ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารจึ ง
ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งมี ค วามรู้ ด้ า นไอที เ พื่ อ ดู แ ลระบบด้ ว ยตั ว เอง เพี ย งแค่ เ รี ย นรู้
วิธีการใช้งานเบื้องต้น ก็สามารถนามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้ เช่น บริการ Email
หรือ Software สาเร็จรูปอื่นๆ ที่สามารถเข้าใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทันที
วิสาหกิจจีนที่มีศักยภาพด้าน Cloud Computing โดยแบ่งตามรูปแบบการให้บริการ
รูปแบบการ
ให้บริการ
IAAS และ
PAAS

7
8

ชื่อบริษัท

ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

บริษัท Tencent

Tencent Cloud

ให้บริการประมวลผล
แหล่งเก็บข้อมูล
คลังข้อมูล เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น

บริษัท Alibaba

Alibaba Cloud

มีระบบประมวลผลแบบ
ยืดหยุ่น ให้บริการโดเมน
เว็บไซต์ การจัดเก็บข้อมูล
และระบบ Content
Delivery Network

http://www.netbright.co.th/?name=knowledge&file=readknowledge&id=19
http://www.trp.in.th/
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การติดต่อ
สานักงานใหญ่:
เมืองเซินเจิ้น
มณฑลกวางตุ้ง
Website:
https://www.t
encent.com/
https://cloud.
tencent.com/
Tel: (+86)
755-86013388
สานักงานใหญ่:
เมืองหางโจว
มณฑลเจ้อเจียง
Website:
https://www.
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(CDN) รวมถึงคลังข้อมูล
เป็นต้น

SAAS

บริษัท Kingsoft
Cloud

Kingsoft Cloud

บริษัท Baidu

Baidu Cloud

alibabagroup.
com
https://cn.aliy
un.com/
Tel: (+86)
571-85022088
ให้บริการ Cloud Server ที่อยู:่ กรุงปักกิ่ง
ระบบฐานข้อมูลเชิง
สาธารณรัฐ
สัมพันธ์ (relational
ประชาชนจีน
database) และ ระบบ
Website:
Object Storage
https://www.k
syun.com/
Tel: (+86) 1061124100
ให้บริการ Cloud Server สานักงานใหญ่:
ที่ชื่อ BCC (Baidu Cloud กรุงปักกิ่ง
Compute), ระบบ
สาธารณรัฐ
Object Storage ที่ชื่อว่า ประชาชนจีน
BOS (Baidu Object
Website:
Storage) และระบบเก็บ home.baidu.c
ข้อมูลแบบ Cloud Disk ที่ om/
ชื่อว่า CDS เป็นต้น
https://cloud.
baidu.com/
Tel: (+86)
105992 8888

8.2.2 ระดับเทคโนโลยี (อุตสาหกรรมกลางน้า)
ระดั บ เทคโนโลยี ถื อ เป็ น หั ว ใจส าคั ญ ของการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์
จะต้องอาศัยแพลตฟอร์มการประมวลผลและทรัพยากรข้อมูลจากระดับพื้นฐานเป็นหลัก เพื่อสร้าง
Model ส าหรั บ การฝึ ก สอน (Training) ให้ ร ะบบสามารถแยกแยะข้ อ มู ล จ านวนมหาศาล
และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในสาขาต่าง ๆ อาทิ การรับรู้
อัจฉริยะ (Perception Intelligent) การรู้คิดอัจฉริยะ (Cognition Intelligent) ซึ่งระดับเทคโนโลยี
ในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ของประเทศจีนมุ่งเน้นพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer
Vision)
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การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP) และการเรียนรู้ของเครื่ อง
Machine Learning เป็นหลัก
วิสาหกิจจีนที่มีศักยภาพในระดับเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ ได้แก่
ประเภทเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ การจารู้ภาพ
วิทัศน์
(computer
vision)

ชื่อบริษัท
บริษัท Baidu

คุณสมบัติ/ผลิตภัณฑ์
- บริการการสืบค้นภาพแบบ
อัจฉริยะ
- การจดจาใบหน้า
- ยานยนต์ไร้คนขับ
- ผู้ช่วยในการขับขี่
- การแปลภาษา
- การอ่านหนังสือออนไลน์

การติดต่อ
สานักงานใหญ่:
กรุงปักกิ่ง
ประเทศจีน
Tel: (+86
10)5992 8888
Website:
http://home.bai
du.com/
- บริการระบบการพิมพ์
สานักงานใหญ่:
ตัวอักษรด้วยเสียงพูด(Voice กรุงปักกิ่ง
Input)
ประเทศจีน
- บริการค้นหา เช่น
Tel: +86-010Sougou search, Sogou
56899999
High-Speed Browser และ Website:
Sogou Map
https://corp.sog
เป็นต้น
ou.com/
- Face++ Financial
สานักงานใหญ่:
- Face++ Security
กรุงปักกิ่ง
- Face++ BI
ประเทศจีน
เป็นผลิตภัณฑ์ใช้สาหรับ
Tel: +86-400แผนการแก้ไขปัญหา
6700-866
(Solution) ในการ
Website:
ตรวจสอบระบบการจดจา
https://megvii.c
ใบหน้าแบบแนวตั้ง
om/
- บริการระบบกล้องวงจรปิด สานักงานใหญ่:
แบบอัจฉริยะสาหรับการ
เมืองเซินเจิ้น
ตรวจจับผู้ร้าย ค้นหาคนสูญ มณฑลกวางตุ้ง
หาย และสาหรับการจราจร Email:
เป็นต้น
youtu@tencent.
- ระบบ FaceIn ตรวจสอบ com
ตัวบุคคล และการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัท Sogou

การจดจา
ใบหน้า

บริษัท Megvii
(Face++)

บริษัท Tencent
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การประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ (Natural
Language Processing:
NLP)

บริษัท IFLYTEK

บริษัท AI Speech

การเรียนรู้ด้วยเครื่อง
(Machine Learning)

9

- ระบบการพิมพ์อัจฉริยะ
ด้วยเสียง
- ระบบเพลงอัจฉริยะ
- ระบบการขับขี่อัจฉริยะ
ด้วยเสียง
- ระบบการรักษาอัจฉริยะ
ด้วยเสียง
-ระบบการประชุมอัจฉริยะ
- ระบบการขับขี่อัจฉริยะ
เช่น กล้องมองท้ายของ
รถยนต์ กล้องบันทึกการขับ
ขี่ เป็นต้น
- บ้านอัจฉริยะ เช่น ทีวี
อัจฉริยะ
- หุ่นยนต์อัจฉริยะ
- การพิมพ์ด้วยเสียง

บริษัท Unisound

- หุ่นยนต์บริการ
- บ้านอัจฉริยะ
- ขับขี่อัจฉริยะ
- การแพทย์อัจฉริยะ
- การศึกษาอัจฉริยะ

บริษัท Baidu
สถาบัน Institute of
Deep Learning
(IDL)9

- จักรยานอัจฉริยะ
“Dubike” ซึ่งมีการติดตั้ง
ประกอบไปด้วยคุณสมบัติที่
เป็นประโยชน์มากมายดังนี้
เป็นศูนย์กลางระบบนาทาง,
ระบบโซเชียล, ระบบ
ตรวจจับสุขภาพ, ระบบ
เส้นทางหลีกเลี่ยงฝูงชน,

https://developer.baidu.com/platform/s50
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Website:
https://youtu.q
q.com/#/home
สานักงานใหญ่:
เมืองเหอเฝย
มณฑลอันฮุย
Tel: +86-055165331500
Website:
http://www.iflyt
ek.com/
สานักงานใหญ่:
เมืองซูโจว มณฑล
เจียงซู
Tel: +86-051262997990
Website:
http://www.ais
peech.com/ind
ex.php
สานักงานใหญ่:
กรุงปักกิ่ง
ประเทศจีน
Tel: +86-01062369899
Website:
https://www.un
isound.com/
สานักงานใหญ่:
กรุงปักกิ่ง
ประเทศจีน
Tel: (+86 10)
5992 8888
Website:
http://home.bai
du.com/
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ระบบแนะนาเส้นทาง
อัจฉริยะ และระบบ
โปรแกรมฟิตเนสระบบ
ปฏิบัติการเทคโนโลยีล้าสมัย
"Baidu Brain"
- การเรียนรู้เชิงลึก PAI
- Elastic Compute
Service
- Database Services
- Storage & CDN
- Domains & Websites
- Networking
- Cloud Virtual Machine
- Content Delivery
Network
- Cloud Object Storage
- Cloud Database for
MySQL
- Cloud Access
Management

บริษัท Alibaba
Cloud

บริษัท Tencent
Cloud

http://ai.baidu.c
om/

สานักงานใหญ่:
เมืองหางโจว
มณฑลเจ้อเจียง
Website:
https://www.ali
babacloud.com
/zh
สานักงานใหญ่:
กรุงปักกิ่ง
ประเทศจีน
Tel: +86-4009100-100
Website:
https://cloud.te
ncent.com/

8.2.3 ระดับการประยุกต์ใช้งาน (อุตสาหกรรมปลายน้า)
ระดับการประยุกต์ใช้งานของอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ ในประเทศจีนนั้น มีแนวโน้ม
ที่ ล้ น ตลาด เนื่ อ งจากจี น ให้ ค วามสนใจในนวั ต กรรมรู ป แบบการท าธุ ร กิ จ ( Business Model
Innovation: BMI) มากกว่า ซึ่งในต่างประเทศหรื อประเทศอื่น ๆ ยัง อาศัยอุตสาหกรรมกลางน้ า
(ระดับเทคโนโลยี) เป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
วิสาหกิจปัญญาประดิษฐ์จีนในระดับการประยุกต์ใช้งานจะขึ้นอยู่กับ ความต้องการของ
ผู้ บ ริ โ ภคและการให้ บ ริ ก ารแต่ ล ะบุ ค คล ตามเทคโนโลยี ต่ า ง ๆ อาทิ การเรี ย นรู้ เ ชิ ง ลึ ก (Deep
Learning) คอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision) การรู้จาคาพูด (Speech Recognition) ซึ่งมีการ
พั ฒ นาอย่ า งรวดเร็ ว เร่ ง การบู ร ณาการระหว่ า งปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ กั บ เครื่อ งปลายทาง (Terminal)
และอุ ต สาหกรรมพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ท าให้ อุ ต สาหกรรมดั้ ง เดิ ม ต่ า งๆ เช่ น
อุตสาหกรรมในครัวเรือน หุ่นยนต์ การแพทย์ การศึกษา การเงิน และเกษตรกรรม เป็นต้น ได้รับ
การปรับเปลี่ยนอย่างรอบด้าน
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สถาบั น ที่ ป รึ ก ษาข้ อ มู ล McKinsey ได้ ค าดการณ์ ว่ า ในปี ค.ศ. 2025 ขนาดตลาด
ปัญญาประดิษฐ์จะมีการเติบโตมากขึ้นถึง 10 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยอุตสาหกรรมที่กาลังได้รับ
ความนิยม มีดังนี้
1) ปัญญาประดิษฐ์กับอุตสาหกรรมการป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ขนาดตลาดอุตสาหกรรมการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของจีนมีแนวโน้มการ
เติบโตอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 - ค.ศ. 2020 การป้องกันความปลอดภัยมีการเติบโตอย่ าง
ต่อเนื่อง โดยในปี ค.ศ. 2020 คาดการณ์ว่า ขนาดตลาดจะเติบโตมากถึง 800,000 ล้านหยวนขึ้นไป
ผลิตภัณฑ์ของปัญญาประดิษฐ์กับอุตสาหกรรมการป้อ งกันและรักษาความปลอดภัย
คือ กล้องวงจรปิด การเร่งพัฒนาจากชนบทสู่ความเป็นเมืองอย่างรวดเร็วนั้น เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของโครงสร้างทางสัง คมและการสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง ยัง เกิดเหตุการณ์ ฉุกเฉินด้ านความปลอดภั ย
และเหตุ ก่ อ การร้ า ยขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ระบบการป้ อ งกั น และรั ก ษาความปลอดภั ย อั จ ฉริ ย ะจึ ง มี
ความจาเป็นอย่างยิ่ง โดยโครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 193 แห่ง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014 - ค.ศ.
2018 ได้เข้าสู่การดาเนินงานระยะที่สองแล้ว รัฐบาลจีนมีการลงทุนเกือบ 3 ล้านล้านหยวน ซึ่ง มี
ความต้องการด้านอุตสาหกรรมการป้ องกัน และรักษาความปลอดภัยอั จฉริ ยะด้วยกล้องวงจรปิ ด
เครือข่าย HD จานวนมหาศาล
วิสาหกิจจีนที่มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของจีน
ชื่อบริษัท

ผลิตภัณฑ์

ประยุกต์ใช้งานในสาขา

บริษัท Hikvision

- กล้องวงจรปิด
- เครื่อง DVR/DVS
- แผ่น PCB
- Network Storage

- การเงิน
- การรักษาความปลอดภัย
- การคมนาคม
- การศึกษา
- กองทัพ
- สาธาณูปโภค

บริษัท ZHEJIANG
DAHUA
TECHNOLOGY

- กล้อง HDCVI
- การรักษาความปลอดภัย
- เครื่อง Digital Video - การเงิน
Recorder
- อาคารอัจฉริยะ
- พลังงาน
- คมนาคม
- สถานเรือนจา
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การติดต่อ
สานักงานใหญ่: เมือง
หางโจว มณฑลเจ้
อเจียง
Tel: +86-057188075998
Website:
http://www1.hikvisi
on.com/cn/index.h
tml
สานักงานใหญ่: เมือง
หางโจว มณฑลเจ้
อเจียง
Tel: +86-057128933188
Website:
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บริษัท SenseTime

ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ AI - การเงิน
เช่น การจดจาใบหน้า - เครือข่ายดาวเทียม
การรู้จาคาพูด การ
- เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
แยกแยะคา การเรียนรู้
เชิงลึก

บริษัท Beijing Megvii

- Face++Financial
- Face++Security
- Face++BI

- การเงิน
- การรักษาความปลอดภัย
- การค้าปลีก

http://www2.dahu
atech.com/
สานักงานใหญ่: กรุง
ปักกิ่ง ประเทศจีน
Tel: +86-400 900
5986
Website:
https://www.sense
time.com/
สานักงานใหญ่: กรุง
ปักกิ่ง ประเทศจีน
Tel: +86-400-6700866
Website:
https://megvii.com
/

2) ปัญญาประดิษฐ์กับอุตสาหกรรมการเงิน
เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทั้งบริษัทชั้นนาด้านการเงิน อินเตอร์เน็ต และบริษัท Startup
ต่ า งเริ่ ม ศึ ก ษาและใช้ ง าน “เทคโนโลยี ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ กั บ อุ ต สาหกรรมการเงิ น ” ถื อ ได้ ว่ า
ปัญญาประดิษฐ์ในอุตสาหกรรมการเงินยังมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี ซึ่งบริษัทด้านการเงินของจีนที่เป็น
ที่รู้จักกันดี คือ บริษัท Ant Financial Service โดยใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning)
ในการทาสินเชื่อ และแผนกควบคุมความเสี่ยงใช้พื้นฐานอัลกอริทึ่ม (Algorithm) ต่อต้านการปลอม
แปลงท าธุ ร กรรม และยั ง ใช้ เ ทคโนโลยี รู ป ภาพในการท าประกั นประเมิ นความเสี ย หายที่ เ กิ ดขึ้น
เป็นต้น10
ในปั จ จุ บั น เทคโนโลยี ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ กั บ อุ ต สาหกรรมการเงิ น มี ก ารพั ฒ นา
และเติบโตที่ดี ส่วนใหญ่จะนาไปประยุกต์ใช้ในด้านที่ปรึกษาการลงทุนอัจฉริยะ การให้บริการจัดการ
และควบคุมความเสี่ยงอัจฉริยะ การยืนยันตัวตนอัจฉริยะ การตลาดอัจฉริยะ เป็นต้น โดยใช้เทคโนโลยี
ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ประเภทการเรี ยนรู้ เชิ งลึ ก การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ระบบค้ นหาอั จ ฉริ ยะ
และคอมพิวเตอร์วิทัศน์ เป็นต้น

10

http://www.199it.com/archives/679898.html
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วิสาหกิจจีนที่มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมการเงินปัญญาประดิษฐ์
ชื่อบริษัท

ผลิตภัณฑ์

ประยุกต์ใช้งานใน
สาขา
- การเงิน

บริษัท Ping An Insurance

- Robo-advisor ผู้ช่วย
บริหารความมั่งคั่ง
อัจฉริยะ11
- Ping An Cloud

บริษัท Ant Financial Services
Group

- ระบบควบคุมความ
เสี่ยง
- ผู้ช่วยบริการลูกค้า
อัจฉริยะ
- สินเชื่อ “Ding Sun
Bao” 12

- การเงิน

บริษัท JD Finane

- ABS cloud
platforms
- Jing Bao Bei 2.0
- ที่ปรึกษาการลงทุน
อัจฉริยะ

- การเงิน

การติดต่อ
สานักงานใหญ่: เมือง
เซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง
Tel: +86-4008 8663
38
Website:
http://www.pingan.c
n/
สานักงานใหญ่: เมือง
หางโจว มณฑลเจ้อเจียง
Tel: (+86) 571-26888888
Website:
https://www.antfin.c
om/
สานักงานใหญ่: กรุง
ปักกิ่ง ประเทศจีน
Tel: +86-400 088
8816
Website:
https://ft.jd.com/

3) ปัญญาประดิษฐ์กับอุตสาหกรรมครัวเรือน
บ้านอัจฉริยะ (Smart Home) คือ การนาเทคโนโลยีปัญ ญาประดิษ ฐ์ เทคโนโลยี
เครือข่ายโทรคมนาคม เทคโนโลยีวงจรรวม ใช้ควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้ง ภายในและภายนอกบ้าน
เพื่อช่วยอานวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานภายในบ้าน
จากข้ อ มู ล สถิ ติ ในปี ค.ศ. 2014 อุ ต สาหกรรมบ้ า นอัจ ฉริ ยะของจี นขนาดตลาด
29,000 ล้านหยวน และในปี ค.ศ. 2015 อุตสาหกรรมบ้านอัจฉริยะมีขนาดตลาดเพิ่มขึ้นถึง 40,340
ล้านหยวน เทียบกับปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นร้อยละ 41 ต่อมาในปี ค.ศ. 2017 อุตสาหกรรมบ้านอัจฉริยะ
11

http://www.pingan.com/news/licai/3573357410286578.shtml
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มีขนาดตลาดเพิ่มขึ้น 90,8000 ล้านหยวน และคาดการณ์ว่าในอีกห้าปีข้างหน้า (ปี ค.ศ. 2017 - ค.ศ.
2021) อัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีประมาณร้อยละ 48.12 และในปี ค.ศ. 2021 จะมีขนาดตลาดมาก
ถึง 436,900 ล้านหยวน
วิสาหกิจจีนที่มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมครัวเรือนปัญญาประดิษฐ์
ชื่อบริษัท
บริษัท Haier Group

ผลิตภัณฑ์
- ตู้เย็นอัจฉริยะ
- เครื่องซักผ้า
อัจฉริยะ

ประยุกต์ใช้งานใน
สาขา
- บุคคล
- ครัวเรือน
- เชิงพาณิชย์

บริษัท Xiaomi Corporation - มือถือ Xiaomi
- ทีวี Xiaomi
- กล่องรับ
สัญญาณXiaomi

- บุคคล
- ครัวเรือน
- เชิงพาณิชย์

บริษัท Midea Group

- บุคคล
- ครัวเรือน
- เชิงพาณิชย์

- ตู้เย็นอัจฉริยะ
- หม้อหุงข้าว
อัจฉริยะ
- เครื่องกวาดพื้น
อัจฉริยะ
- Smart lock

การติดต่อ
สานักงานใหญ่: เมืองชิงเต่า
มณฑลซานตง
Tel: +86-0532-88931617
Website:
http://www.haier.net/cn/
สานักงานใหญ่: กรุงปักกิ่ง
ประเทศจีน
Tel: +86-400-100-5678
Website:
https://www.mi.com/en/
สานักงานใหญ่: เมืองฝ๋อซาน
มณฑลกวางตุ้ง
Tel: + 86-0757-22607250
Website:
http://www.cscse.edu.cn/

4) ปัญญาประดิษฐ์กับอุตสาหกรรมยานยนต์
การพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สาหรับการขับขี่อัตโนมัติกาลังจะกลายเป็นจริง
ในไม่ช้านี้ โดยบริษัทชั้นนาด้านยานยนต์ต่างมีแผนจะนาเสนอโมเดลยานยนต์อัตโนมัติอย่างสมบูรณ์
แบบภายในปี ค.ศ. 2020
ยานยนต์ไร้คนขับ คือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เรด้า กล้องวงจรปิด
และระบบที่ตั้ง ตาแหน่งทั่วโลก โดยให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทางานเองได้โดยปราศจาคการ
ควบคุมของมนุษย์ได้รถยนต์สามารถขับขี่ได้เองอย่างปลอดภัย ยานยนต์ไร้คนขับจะทาให้ยานยนต์
ดั้งเดิมกลายเป็นหุ่นยนต์ที่มีล้อ
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ทั้ ง นี้ เทคโนโลยี ที่ ส าคั ญ ของยานยนต์ ไ ร้ ค นขั บ คื อ เทคโนโลยี ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์
เปรียบเสมือนหุ่นยนต์อัจฉริยะที่มีล้อเคลื่อนที่ได้ โดยอาศัย “สมองขนาดใหญ่ (Big Brain)” ที่เกิดจาก
พื้ น ฐานเทคโนโลยี ก ารเรี ย นรู้ เ ชิ ง ลึ ก (Deep Learning) และ “ดวงตา” ที่ เ กิ ด จากเทคโนโลยี
การมองเห็น (Computer Vision) เพื่อขับขี่ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภั ย นอกจากนี้ ยานยนต์ไ ร้
คนขับยังประกอบไปด้วยเทคโนโลยีอื่นๆ อีก อาทิ การวางแผนการนาทาง การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับเครื่องจักร การควบคุมอัจฉริยะ เป็นต้น
วิสาหกิจจีนที่มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ปัญญาประดิษฐ์
ชื่อบริษัท
บริษัท Baidu

บริษัท NavInfo จากัด

บริษัท Thunder Software
Tech

ผลิตภัณฑ์
- การสืบค้นรูปภาพ
อัจฉริยะ
- เทคโนโลยีการจดจา
ใบหน้า
- ยานยนต์ไร้คนขับ
- ผู้ช่วยในการขับขี่
- การแปลหนังสือและ
เอกสาร
- หนังสือออนไลน์
- ชิปยานยนต์
- แผนที่ดิจิทัล
- ข้อมูลการจราจร
แบบไดนามิค
- บริการ
Internet of
Vehicles
-พัฒนาซอฟต์แวร์และ
เขียนโปรแกรมสาหรับ
มือถืออัจฉริยะ ยาน
ยนต์อัจฉริยะ และ
Smart Internet of
Things
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ประยุกต์ใช้งาน
ในสาขา
- การคมนาคมเชิง
พาณิชย์
- ธุรกิจการเช่า
รถยนต์

การติดต่อ
สานักงานใหญ่: กรุงปักกิ่ง
ประเทศจีน
Tel: (+86 10)5992 8888
Website:
http://home.baidu.com/

- การนาทาง
รถยนต์
- Internet of
Things
- Mobile
Internet

สานักงานใหญ่: กรุงปักกิ่ง
ประเทศจีน
Tel: +86 10 82306399
Website:
http://www.navinfo.com/

- Application
Software
- เครือข่าย
อินเตอร์เตอร์เน็ต
- โรงงานผลิตแผ่น
ชิปและอุปกรณ์
Terminal

สานักงานใหญ่: กรุงปักกิ่ง
ประเทศจีน
Tel: (86)10-62662686
Website:
https://www.thundersoft.c
om/
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บริษัท SINGULATO
MOTORS

- Big Data
- บริการ
Internet of
Vehicles

-อุตสาหกรรมยาน สานักงานใหญ่: กรุงปักกิ่ง
ยนต์
ประเทศจีน
Tel: 010-65869596
Website:
https://www.singulato.co
m/

5) ปัญญาประดิษฐ์กับอุตสาหกรรมการแพทย์
ในปัจจุบัน การขาดแคลนทรัพยากรบุคคลด้านการแพทย์ที่เป็นปัญ หาสาคัญ ของ
ผู้ป่วย โดยเฉพาะในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร แต่การแพทย์อัจฉริยะจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหา ดังกล่าวได้
การที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ได้รับการพัฒนา สามารถช่วยวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยา ช่วยจด
บันทึกประวัติของผู้ป่วย หุ่นยนต์การแพทย์ผ่าตัด พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยได้อีกด้วย
และมีการคาดการณ์ว่า ในปี ค.ศ. 2018 อุตสาหกรรมการแพทย์ปัญญาประดิษฐ์ของจีนจะมีขนาด
ตลาดมากถึง 20,00 ล้านหยวน
ปัจจุบันอุตสาหกรรมการแพทย์ปัญญาประดิษฐ์มุ่ง เน้นหุ่นยนต์การแพทย์เป็นหลัก
แต่เนื่องด้วยข้อจากัดของเทคโนโลยีและการเริ่มต้นที่ล่าช้า ส่ง ผลให้ระดับการวิจัยและพัฒนาด้าน
หุ่นยนต์การแพทย์ของจีนยังมีความล้าหลังกว่าต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ยังมีวิสาหกิจจีนที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ผ่าตัด หุ่นยนต์บาบัดฟื้นฟู
วิสาหกิจจีนที่มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ปัญญาประดิษฐ์
ชื่อบริษัท
บริษัท SIASUN Robot &
Automation จากัด

บริษัท Harbin Boshi
Automation

ผลิตภัณฑ์
- หุ่นยนต์การแพทย์
- หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
- หุ่นยนต์เฉพาะทาง
- อุปกรณ์โลจิสติกส์
อัจฉริยะ
- อุปกรณ์ขนส่งคมนาคม
อัจฉริยะ
- หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
- Smelting robot
equipment
- เครื่องชัง่ น้าหนัก
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ประยุกต์ใช้งานใน
สาขา
- ยานยนต์
- การแพทย์
- เครื่องจักร
- การเงิน
- พลังงาน
- อุตสาหกรรมเคมี
- อุตสาหกรรมเคมี
- เภสัชภัณฑ์
- โลจิสติกส์อัจฉริยะ

การติดต่อ
สานักงานใหญ่: เมือง
เสิ่นหยาง มณฑล
เหลียวหนิง
Tel: 400 800 8666
Website:
http://www.siasun
.com/
สานักงานใหญ่: เมือง
ฮาร์บิน มณฑลเฮย
หลงเจียง
Tel: 045187617799
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- อุปกรณ์ประหยัด
พลังงานและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
บริษัท SMAROBOT จากัด

- หุ่นยนต์การแพทย์
- หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
- หุ่นยนต์บริการ
- หุ่นยนต์การบิน
- หุ่นยนต์การศึกษา

Website:
http://www.boshi.
cn/
- การแพทย์
- เครื่องจักรวิศวกรรม
- การบริการ

สานักงานใหญ่: เมือง
จูไห่ มณฑลกวางตุ้ง
Tel: 0756-3618620
Website:
http://www.smaro
bot.com/

6) หุ่นยนต์อัจฉริยะ
ความต้องการของการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมและการใช้ชีวิตแบบอัจฉริยะ
ปัจจุบัน มุ่งเน้นที่การพัฒนาหุ่นยนต์สาหรับใช้ในบ้าน ผู้ช่วยในภาคอุตสาหกรรมและองค์การ และ
ผู้ช่วยอัจฉริยะ ซึ่งในทั้งสามประเภทที่กล่าวมานี้ สัดส่วนของหุ่นยนต์สาหรับใช้ในบ้านและผู้ช่วยอัจฉะ
ริยะจะมีค่อนข้างมากกว่า
ทั้งนี้ วิสาหกิจจีนต่างพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมให้เป็น
แบบอัจฉริยะมากขึ้น ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาโครงสร้างอุตสาหกรรมให้
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยวิสาหกิจที่สาคัญในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ มีดังตารางด้านล่างนี้
วิสาหกิจจีนที่มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์
ประเภท
ชื่อบริษัท
หุ่นยนต์สาหรับ บริษัท UBTECH
ใช้ในบ้าน
Robotics

13

ผลิตภัณฑ์หลัก
การใช้งาน
- หุ่ น ยนต์ เ พื่ อ การศึ ก ษา - เชิงพาณิชย์
และความบนเทิง “Alpha - การบริการ
1”
- การศึกษา
- หุ่ น ย น ต์ อั จ ฉ ริ ย ะ
“Alpha 2”13
- “Jimu Robot” หุ่นยนต์
ที่เด็กๆ สามารถประกอบ
ขึ้ น ไ ด้ ด้ ว ย ต น เ อ ง ผ่ า น
ซอฟท์แวร์สาเร็จรูป 3 มิติ
และยังบังคับให้เคลื่อนไหว
หรือทาท่าทางต่างๆ ผ่าน

https://www.ceoblog.co/ubtech-tencent-series-c/
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การติดต่อ
สานักงานใหญ่:
เมืองเซินเจิ้น
มณฑลกวางตุ้ง
Tel: 4006666-700
Website:
https://www.
ubtrobot.com
/
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บริษัท Rokid
Corporation จากัด

ผู้ช่วยอัจฉริยะ

บริษัท Xiaoi

บริษัท Turing
Robot

ผู้ช่วยในภาค บริษัท Siasun
อุตสาหกรรม Robot &
และองค์การ Automation จากัด

14

แอพพลิ เ คชั่ น ได้ ทั้ ง หมด
ช่ ว ย พั ฒ น า ทั ก ษ ะการ
เรี ย นรู้ ข องเด็ ก ได้ แ บบ
บู ร ณาการ หรื อ STEM
Education14
- หุ่นยนต์สาหรับใช้ในบ้าน - สาหรับใช้ในบ้าน สานักงานใหญ่:
- หุ่นยนต์เสียงอัจฉริยะ
และเพื่อความ
เมืองหางโจว
บันเทิง
มณฑลเจ้อเจียง
Tel: 400-1130099
Website:
https://www.r
okid.com/
- หุ่นยนต์บริการลูกค้า
- การเงิน
สานักงานใหญ่:
- อุปกรณ์นาทางอัจฉริยะ - การบริการ
มหานครเซี่ยงไฮ้
- หุ่นยนต์อัจฉริยะ
- การแพทย์
Tel: 021- เครื่องเสียงอัจฉริยะ
- อุตสาหกรรม
39518961
- เครื่องเล่านิทาน
การผลิต
Website:
- ทีวี/ เครื่องรับสัญญาณ
http://www.xi
อัจฉริยะ
aoi.com/
- หุ่นยนต์สนทนา
- สาหรับใช้งานใน สานักงานใหญ่:
- หุ่นยนต์บริการลูกค้า
บ้าน
กรุงปักกิ่ง
- หุ่นยนต์โต้ตอบเฉพาะ
- อุตสาหกรรม
Tel: 010เรื่อง
ยานยนต์
56035442
- หุ่นยนต์สาหรับเด็ก
- การบริการลูกค้า Website:
http://www.tu
ling123.com/
- หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
- อุตสาหกรรม
สานักงานใหญ่:
- หุ่นยนต์เคลื่อนที่
- ยานยนต์
เมืองเสิ่นหยาง
- หุ่นยนต์บริการ
- เชิงพาณิชย์
มณฑเหลียวหนิง
- หุ่นยนต์ใช้งานเฉพาะ
Website:
http://www.si
asun.com/

https://www.mxphone.net/
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บริษัท Harbin
- หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
- อุตสาหกรรม
Boshi Automation - อุปกรณ์ชั่งน้าหนัก
การผลิต
- ระบบการบรรจุภัณฑ์
- ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ
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สานักงานใหญ่:
เมืองฮาร์บิน
มณฑลเฮยหลง
เจียง
Tel: (86)
045184367015
Website:
http://www.b
oshi.cn/
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