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ข"าวเด"นประจำสัปดาห0 

********************************************************************************** 

กฎหมาย Omnibus Law ของอินโดนีเซียว>าด?วยบทบัญญัติของเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

สรุปข>าว 

  ระเบียบราชการ Government Regulation No. 40 of 2021 (GR 40/2021) สำหรับเขตเศรษฐกิจ

พิเศษในประเทศ (SEZ) ฉบับลXาสุด มุXงเน]นในการให]แรงจูงใจทางด]านภาษีตXาง ๆ เพื่อดึงดูดนักลงทุนตXางชาติ

ให]เข]ามาประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยให]สิทธิพิเศษลดหยXอนภาษีเงินได]นิติบุคคล(CIT) การไมXจัดเก็บ

ภาษีมูลคXาเพ่ิม (VAT) และการยกเว]นอากรขาเข]า  

 ปqจจุบันอินโดนีเซียมีเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดำเนินการแล]ว 12 แหXง และอยูXระหวXางการพัฒนาอีก 6 

แหXง โดยอินโดนีเซียพยายามกระตุ]นเศรษฐกิจผXานการลงทุน โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษเหลXานี้กระจายอยูXท่ัว

ประเทศเพื่อชXวยแก]ไขปqญหาความไมXสมดุลของภูมิภาคในการพัฒนาเศรษฐกิจ เชXนการกรุจุกตัวในเกาะชวาท่ีมี

ประชากรร]อยละ 60 ของประชากรทั้งหมด โดยเปxนเกาะที่มีประชากรมากที่สุดในโลก และมีผลิตภัณฑ{มวล

รวมคิดเปxนร]อยละ 58 ของประเทศ 
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ข?อเสนอของเศรษฐกิจพิเศษ 

 ภาคธุรกิจอินโดนีเซียหรือรัฐบาลท]องถิ่น สามารถเสนอพื้นเพื่อพัฒนาเปxนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตาม

เกณฑ{ตXอไปน้ี 

§ ที่ดินที่นำเสนอไมXอยูXในพื้นที่คุ]มครอง ไมXกระทบตXอพื้นที่คุ]มครอง และต]องเปxนไปตามแผนพัฒนา

พ้ืนท่ีระดับภูมิภาค 

§ ท่ีดินท่ีนำเสนอได]รับความยินยอมจากเจ]าของท่ีดินไมXน]อยกวXาร]อยละ 50  

§ ท่ีดินมีอาณาเขตอยXางชัดเจน 

เขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ดังน้ี 

1. การผลิตและการแปรรูป 

2. โลจิสติกส{และการจัดจำหนXาย 

3. การวิจัย เศรษฐกิจดิจิทัล และการ

พัฒนาเทคโนโลยี 

4. การทXองเท่ียว 

5. การพัฒนาพลังงาน 

6. การศึกษา 

7. สาธารณสุข 

8. กีฬา 

9. การบริการทางการเงิน 

10. อุตสาหกรรมสร]างสรรค{ 

11. การพัฒนาและการบริหารจัดการ

เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

12. การจัดซื ้อโครงสร]างพื ้นฐานเขต

เศรษฐกิจพิเศษ

ข?อเสนอพิเศษด?านการเงิน ประกอบด?วย 

ผลประโยชน*จากภาษีเงินได6 

 โดยกฎหมายรัฐบาลอินโดนีเซีย GR 40/2021 กำหนดให]นิติบุคคลที่ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะ

ได]รับการลดหยXอนภาษีเงินได]นิติบุคคลสำหรับรายได]ตXาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากกิจการ  

 ท้ังน้ี กิจการท่ีไมXได]รับการลดหยXอนภาษีเงินได]นิติบุคคล จะได]รับสิทธิพิเศษทดแทนดังตXอไปน้ี 

§ ลดภาษีรายได] โดยคำนวณจากร]อยละ 30 ของจำนวนเงินลงทุน 

§ รXนระยะเวลาในการคำนวณคXาเส่ือมราคาและสินทรัพย{ 

§ กำหนดอัตราภาษีเงินปqนผลร]อยละ 10 เว]นแตXจได]รับสิทธิอ่ืนท่ีมีอัตราต่ำกวXา 

§ ชดเชยการขาดทุนสูงสุด 10 ป� 

นอกจากนี้ชาวตXางชาติที่มีทักษะพิเศษโดยทำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษมีและพำนักในอินโดนรีเซีย

เปxนเวลามากกวXา 183 วันในรอบ 12 เดือนสามารถใช]อัตราคำนวณภาษีของอินโดนีเซีย ได]เปxนเวลา 4 ป� 
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ผลประโยชน*ด6านภาษีมูลค;าเพ่ิม 

 ภาษีมูลคXาเพ่ิมได]รับการยกเว]นจากกิจกรรมดังตXอไปน้ี 

• การจัดสXงสินค]าที่ต]องเสียภาษีจากเขตศุลกากร เขตการค]าเสรี และ คลังสินค]าทัณฑ{บน ให]องค{กร

ธุรกิจ 

• การนำเข]าสินค]าท่ีต]องเสียภาษีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยองค{กรธุรกิจ 

• การนำเข]าสินค]าอุปโภคบริโภคเข]าสูXเขตเศรษฐกิจพิเศษด]านการทXองเท่ียว 

• การจัดสXงบริการและสินค]าที่ต]องเสียภาษี รวมถึงที่ดินและสิ่งกXอสร]าง ระหวXางองค{กรธุรกิจในเขต

เศรษฐกิจพิเศษเดียวกันหรือเขตเศรษฐกิจอ่ืน 

ตอนน้ียังไมXได]ทำการจัดเก็บภาษีมูลคXาเพ่ิมสำหรับวัตถุดิบท่ีจำเปxนในการผลิตสำหรับสินค]าและบริการ

ท่ีต]องเสียภาษีท่ีเก่ียวข]องกับกิจการดูแลเรือและเคร่ืองบิน การซXอมแซม และการบำรุงรักษา 

ผลประโยชน*ด6านภาษีนำเข6าและภาษีศุลกากร 

 การนำเข]าสินค]าอุปโภคบริโภคไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษ กิจการมีสิทธิ์ได]รับการยกเว]นภาษีนำเข]าและ

ภาษีสินค]าฟุ�มเฟ�อย โดยผลประโยชน{ที่ได]รับจะแตกตXางกันตามกิจกรรมทางธุรกิจที่กำลังดำเนินการอยูX เชXน 

การกXอสร]าง การพัฒนา หรืออื่น ๆ นอกเหนือจากที่ได]รับสิทธิจากต]นกำเนิดหรือปลายทางของสินค]าที่เข]าหรือ

ออกจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ อีกทั้งมีการลดหยXอนภาษีเพิ่มเติมสำหรับธุรกิจที่นำเข]าวัตถุดิบหรือสินค]าทุนที่ใช]

เกี่ยวกับกิจกรรมการทXองเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เชXน คXาที่พัก คXาบริการอาหารและเครื่องดื่ม บริการ

บันเทิง และอ่ืน ๆ  

 นอกจากน้ีสินค]าท่ีนำเข]ามายังเขตเศรษฐกิจพิเศษไมXถูกบังคับโดยระบบมาตรฐานของอินโดนีเซีย (SNI)  

ผลประโยชน*ด6านภาษีท6องถ่ิน 

 ธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีสิทธิได]รับการลดหยXอนหรือการยกเว]นภาษีท]องถิ่น จากรัฐบาลท]องถ่ิน

ในอัตราร]อยละ 50 – 100 

ผลประโยชนRในการตรวจคนเข?าเมือง 

 ชาวตXางชาติท่ีเข]ามาเยือนเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือการทXองเท่ียว การศึกษา การวิจัยและพัฒนา บุคคล

ในครอบครัว อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข]อง หรือตัวแทนของรัฐบาล สามารถได]รับวีซXานักทXองเที่ยว วีซXาพำนักแบบ

จำกัด ใบอนุญาตให]พำนักแบบจำกัด และใบอนุญาตพำนักถาวร 
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วิเคราะหRผลกระทบ โอกาส/แนวทางการปรับตัวของภาครัฐ/ภาคเอกชน/ผู?ประกอบการไทย 

 นโยบายหลักของรัฐบาลอินโดนีเซียในปqจจุบัน คือ เพิ่มการสXงออก ลดการนำเข]า โดยเรXงพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษในประเทศ เพื่อดึงดูดการลงทุนทั้งจากในประเทศและจากตXางประเทศ เพื่อสร]างโอกาสในการ

จ]างงาน และพัฒนาทักษะแรงงานในประเทศ เปxนคูXแขXงทางตรงกับ โครงการ EEC ของไทย นอกจากนั้นยังมี

การออกกฎหมาย Omnibus Law เพื่อคลายอุปสรรคการลงทุน ควบคูXกับการลดการนำเข]า ด]วยอุปสรรคของ

โ ร ค ร ะ บ า ด  COVID-19 ท ำ ใ ห ] ร ั ฐ บ า ล

อินโดนีเซียยิ่งเรXงออกกฎหมายและมาตรการท่ี

เก ี ่ยวข ]อง ก ับภาคการผลิตทั ้งหมด อาทิ 

กฎหมายแรงงาน การกำหนดคXาแรงขั ้นต่ำ 

เปxนต]น สำหรับนักลงทุนที ่สนใจลงทุนใน

อินโดนีเซียควรศึกษากฎระเบียบ สิ่งจูงใจ ส่ิง

อำนวยความสะดวก ที ่เสนอให]แกXนักลงทุน 

ตลอดจนข]อห ]ามต Xาง ๆ จากกฎระเบ ียบ

ราชการที ่ยุ Xงยากซับซ]อน ซึ ่งอาจกลายเปxน

อุปสรรคหากการดำเนินการไมXเปxนไปในทิศทางเดียวกับนโยบายของรัฐบาล 

     ท่ีมา : ASEAN Briefing ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2564  

กฎหมาย Omnibus law ว>าด?วยบทบัญญัติเร่ืองค>าแรงข้ันต่ำ 

สรุปข>าว 

 รัฐบาลอินโดนีเซียออกระเบียบราชการ Government Regulation No.36 of 2021 (GR 36/2021) 

เพื่อยกเลิกคXาแรงขั้นต่ำของแตXละภาคฉบับเดิมและกำหนดบทบัญญัติคXาจ]างรายชั่วโมงสำหรับการทำงานนอก

เวลา โดยภายใต] GR 36/2021 คXาแรงขั้นต่ำของแตXละจังหวัดถูกกำหนดเปxนมาตรฐานหลักสำหรับธุรกิจ และ

ผู]วXาราชการจังหวัดสามารถกำหนดคXาแรงข้ันต่ำหากเศรษฐกิจของเมืองน้ันเติบโตข้ึนตXอเน่ืองเปxนเวลา 3 ป� 

แม]วXาอัตราคXาแรงขั้นต่ำรายสาขาจะถูกยกเลิก แตXระเบียบคXาจ]างที่ออกกXอน GR 36/2021 ยังคงมีผล

บังคับใช]จนกวXาจะถึงวันหมดอายุ 

กXอน GR 36/2021 บังคับใช] การกำหนดอัตราคXาแรงข้ันต่ำ กำหนดโดยอุตสาหกรรมช้ันนำของจังหวัด

หรือท่ีเรียกกันวXา Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 

เพื่อให]การกำหนดราคาคXาจ]างมีความสอดคล]องกัน กระทรวงแรงงานจึงได]รวบรวมข]อมูลเพื่อกำหนด

ลักษณะอุตสาหกรรมช้ันนำของแตXละจังหวัด โดยมีเกณฑ{ดังน้ี 
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§ อุตสาหกรรมเฉพาะท่ีสามารถสร]างมูลคXาเพ่ิมให]แกXเศรษฐกิจในท]องถ่ิน 

§ พนักงานได]รับคXาแรงสูงกวXาข้ันต่ำของจังหวัด (ตามปกติร]อยละ 5 ข้ึนไป) 

§ อุตสาหกรรมเก่ียวข]องกับธุรกิจจำนวนมาก 

§ อุตสาหกรรมท่ีต]องใช]แรงงานจำนวนมาก 

§ อุตสาหกรรมท่ีมุXงเน]นด]านการสXงออก 

§ สหภาพแรงงานและสหภาพการค]าท่ีเก่ียวข]องเห็นชอบตามข]อเสนอ 

อุตสาหกรรมท่ีได]รับการพิจารณาให]เปxนอุตสาหกรรมชั้นนำของจังหวัด  สภาคXาแรงจังหวัดจะรXวมมือ

กับสหภาพแรงงานและการค]าในท]องถิ่น และเจ]าของธุรกิจจากอุตสาหกรรมดังกลXาวมากำหนดคXาแรงขั้นต่ำ

และเสนอไปยังผู]วXาราชการจังหวัดเพ่ือขออนุมัติ 

วิธีการคำนวณค>าแรงข้ันต่ำ 

 คXาแรงขั้นต่ำรายเดือนคำนวณโดยสภาคXาแรงจังหวัดหรืออำเภอ โดยรัฐบาลท]องถิ่นจะกำหนดคXาแรง

ข้ันต่ำตามสภาพเศรษฐกิจและการจ]างงาน ประกอบด]วยปqจจัยตXางๆ ดังตXอไปน้ี 

- ความสามารถของกำลังซ้ือ 

- ระดับการรองรับแรงงาน 

- คXาเฉลี่ยคXาแรง (อยูXระหวXางร]อยละ 50 ของคXาแรงสูงสุดและร]อยละ 50 ของคXาแรงต่ำสุดสำหรับ

พนักงานในตำแหนXงเดียวกัน) 

โดยจะทำการประเมินข]อมูลในชXวง 3 ป�ที่ผXานมา นอกจากนี้สภาคXาแรงจะคำนึงถึงการเติบโตทาง

เศรษฐกิจหรืออัตราเงินเฟ�อ ตลอดจนการบริโภคตXอหัวของสมาชิกในครัวเรือนที่ทำงาน หากคXาแรงขั้นต่ำของ

จังหวัดหรือเมืองใดสูงกวXาคXาแรงขั้นต่ำรายภาค ธุรกิจต]องใช]คXาแรงขั้นต่ำระดับจังหวัดหรือเมือง ซึ่งคXาแรงข้ัน

ต่ำนี้จะใช]กับพนักงานทุกคนที่ทำงานในบริษัทน]อยกวXา 1 ป� หลังจากครบ 1 ป�แล]วพนักงานมีสิทธิ์ได]รับคXาแรง

ตามขนาดของคXาแรงในบริษัท 

นอกจากนี้ธุรกิจตXางๆ ไมXได]รับอนุญาตให]เลื่อนการจXายคXาแรงขั้นต่ำสำหรับพนักงานอีกตXอไป ยกเว]น

ธุรกิจขนาดยXอมและขนาดเล็ก 

ค>าแรงรายช่ัวโมงสำหรับการทำงานนอกเวลา 

 GR36/2021 กำหนดวXาผู]ที่ทำงานนอกเวลามีสิทธิ์ได]รับคXาแรงรายชั่วโมง เปxนครั้งแรกที่อินโดนีเซียมี

การกำหนดคXาแรงรายช่ัวXโมงสำหรับคนท่ีทำงานนอกเวลา 

 วิธีการคำนวณคXาแรงรายช่ัวโมง = คXาแรงรายเดือน/126 
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 วิธีการคำนวณคXาแรงรายวัน (ทำงานสัปดาห{ละ 6 วัน) = คXาแรงรายเดือน/25 

 วิธีการคำนวณคXาแรงรายวัน (ทำงานสัปดาห{ละ 5 วัน) = คXาแรงรายเดือน/21 

ทั้งนี้นายจ]างและลูกจ]างสามารถตกลงคXาแรงกันเองได] แตXสุดท]ายแล]วเงินเดือนต]องไมXต่ำกวXาวิธีการ

คำนวณคXาแรงดังกลXาว ซึ่งโครงสร]างของคXาจ]างที่ตกลงกันจะต]องแจ]งตXอกระทรวงแรงงาน โดยคXาแรงต]องจXาย

เปxนเงินรูเป�ยห{หรือเทียบเทXารูเป�ยห{สำหรับเงินตราตXางประเทศ สXวนการจXายเงินที่ไมXใชXเงินสดต]องไมXเกินร]อย

ละ 25 ของคXาแรงท้ังหมด 

ค>าแรงข้ันต่ำสำหรับธุรกิจขนาดย>อมและขนาดเล็ก 

 ธุรกิจขนาดยXอมและขนาดเล็กได]รับการยกเว]นไมXต]องจXายคXาแรงขั้นต่ำตามที่กำหนด อยXางไรก็ตาม

ลูกจ]างควรได]รับคXาจ]างอยXางน]อยร]อยละ 50 ของคXาสาธารณูปโภคโดยเฉล่ีย หรือร]อยละ 25 สูงกวXาระดับความ

ยากจนของจังหวัด 

การหักเงิน 

 การหักเงินเดือนพนักงานจะต]องเข]าขXายดังตXอไปน้ี 

§ การชำระคXาปรับ 

§ การชดใช]คXาเสียหายท่ีเกิดจากลูกจ]าง (ต]องไมXเกินร]อยละ 50 ของเงินเดือน) 

§ เงินเดือนจXายลXวงหน]า 

§ คXาเชXาอสังหาริมทรัพย{ท่ีนายจ]างเชXาให]แกXลูกจ]าง 

§ หน้ีท่ีลูกจ]างยืมหรือการผXอนชำระ 

§ การจXายเงินเกินเงินเดือน 

บทลงโทษ 

 หากนายจ]างไมXจXายคXาแรงให]แกXลูกจ]างภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถูกปรับร]อยละ 5 ของคXาแรงตXอ

วันเริ่มจากวันที่ 4 หลังจากวันครบกำหนด ซึ่งหากหลังจากวันที่ 8 ยังไมXจXายคXาแรง นายจ]างจะถูกปรับในอัตรา

ร]อยละ 1 ของคXาแรงตXอวัน  

นอกจากน้ีหากนายจ]างไมXจัดทำโครงสร]างคXาแรงและระดับคXาแรงของลูกจ]าง จะถูกลงโทษดังน้ี 

§ จดหมายเตือนเปxนลายลักษณ{อักษร 

§ ข]อจำกัดในกิจกรรมทางธุรกิจ 

§ ระงับการดำเนินธุรกิจช่ัวคราว 

§ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 



Thai Trade Center, Jakarta 	 P a g e  7 | 7 

Disclaimer: ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล

แก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ.กรุงจาการ์ตา จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มี

บุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด  

 

วิเคราะหRผลกระทบ โอกาส/แนวทางการปรับตัวของภาครัฐ/ภาคเอกชน/ผู?ประกอบการไทย 

 นโยบายหลักของรัฐบาลอินโดนีเซียในปqจจุบัน คือ เพิ่มการสXงออก ลดการนำเข]า โดยเรXงพัฒนาเขต

เศรษฐกิจในประเทศ เพื่อดึงดูดการลงทุนทั้งจากในประเทศและจากตXางประเทศ เพื่อสร]างโอกาสในการจ]าง

งาน และพัฒนาทักษะแรงงานในประเทศ เปxนคูXแขXงทางตรงกับ โครงการ EEC ของไทย นอกจากนั้นยังมีการ

ออกกฎหมาย Omnibus Law เพื่อคลายอุปสรรคการลงทุน ควบคูXกับการลดการนำเข]า ด]วยอุปสรรคของโรค

ระบาด COVID-19 ทำให]รัฐบาลอินโดนีเซียยิ่งเรXงออกกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข]อง กับภาคการผลิต

ทั้งหมด อาทิ กฎหมายแรงงาน การกำหนดคXาแรงขั้นต่ำ เปxนต]น สำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในอินโดนีเซีย

ควรศึกษากฎระเบียบ สิ่งจูงใจ สิ่งอำนวยความสะดวก ที่เสนอให]แกXนักลงทุน ตลอดจนข]อห]ามตXาง ๆ จาก

กฎระเบียบราชการที่ยุXงยากซับซ]อน ซึ่งอาจกลายเปxนอุปสรรคหากการดำเนินการไมXเปxนไปในทิศทางเดียวกับ

นโยบายของรัฐบาล 

 ท่ีมา : ASEAN Briefing  ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2564 

 


