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เรื่ อง: ข้ อมูลกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ ยาในประเทศพม่ า

อ้ างอิงจากเอกสารชุดคาถามที่สานักงานได้ รับจากศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเมียนมาร์ ทางสานักงานขอให้
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับแง่มมุ ทางกฎหมาย ดังต่อไปนี ้
1. ขัน้ ตอนทั่วไปของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องในการขออนุญาตผลิตและจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ ยาในประเทศ
พม่ า
ภายใต้ กฎหมาย National Drug Law 1992 หน่วยงานที่มีอานาจหน้ าที่เกี่ยวข้ องในการขออนุญาตผลิตและ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาในประเทศพม่า ได้ แก่ กระทรวงสาธารณสุข หรื อ Ministry of Health (“กระทรวง”)
และ Department of Health’s Food and Drug Administration (“FDA”) ภายใต้ การกากับดูแลของ the
Myanmar Food and Drug Board of Authority ("MFDBA") โดยกาหนดขันตอนในการขึ
้
้นทะเบียนขอ
อนุญาตเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาในประเทศพม่า ดังต่อไปนี ้
1). การจดทะเบียนตัวยา (Applying for Drug Registration)
ภายใต้ ประกาศกระทวงสาธารณสุข (“ประกาศกระทรวง”) ฉบับที่ 3/1993 ได้ กาหนดรายละเอียดขันตอน
้
ในการขึ ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาในประเทศพม่า โดยสังเขป ดังต่อไปนี ้
 ผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาในประเทศพม่า ในกรณีที่เจ้ าของผลิตภัณฑ์
เป็ นชาวต่างชาติ ต้ องตังตั
้ วแทนที่มีภมู ิลาเนาอยู่ในประเทศพม่า (ไม่จาเป็ นต้ องมีสญ
ั ชาติพม่า) ในการยื่น
ขออนุญาตดังกล่าว
 ผู้ยื่นขอต้ องส่งเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวยาให้ ทาง FDA พิจารณา โดย FDA จะตรวจสอบความถูกต้ อง
ให้ เป็ นไปตาม “ข้ อกาหนดด้ านมาตรฐานชุดเอกสารการขึน้ ทะเบียนตัวยา” หรื อ ASEAN Common
Technical Dossier format พร้ อมส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ยาให้ ทาง FDA ตรวจสอบเบื อ้ งต้ น ใน
ห้ องปฏิบตั ิการ
 หาก FDA อนุมตั ิผลการตรวจสอบ ผู้ยื่นขอมีหน้ าที่ชาระค่าจดทะเบียนตัวยาภายในระยะเวลาที่กาหนด
และจะได้ รับ “ใบรั บรองการขึน้ ทะเบียนยา” หรื อ Registration Certificate ไว้ เป็ นหลักฐาน ทัง้ นี ้
ใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุการบังคับใช้ เป็ นระยะเวลา 5 ปี โดยต้ องมีการต่ออายุภายใน 90 ก่อนครบ
กาหนดวันหมดอายุ
 แต่หาก FDA ไม่อนุมตั ิผลการตรวจสอบ ผู้ยื่นขอมีสิทธิอทุ ธรณ์ผลดังกล่าวต่อ MFDBA ได้ ภายใน 60 วัน
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 นอกจากนี ้ ภายใต้ ประกาศกระทรวง ฉบับที่ 7/1993 ได้ กาหนดให้ ยาทุกชนิดที่จดทะเบียนในประเทศ
พม่ า ต้ อ งมี ก ารติ ด ฉลากยาก ากั บ ไว้ ที่ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง ฉลากยานั น้ อาจจะระบุ เ ป็ นภาษาพม่ า หรื อ
ภาษาอังกฤษหรื อทังสองภาษาก็
้
ได้ บรรจุภณ
ั ฑ์ของยาทุกชนิดจะต้ องระบุข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับยา
ชนิดนัน้ ไม่ว่าจะเป็ นชื่อของตัวยา ส่วนประกอบของยา วันเดือนปี ที่ผลิต วันหมดอายุ รวมไปถึงเลขที่จด
ทะเบียนที่ได้ รับจาก FDA อย่างชัดเจน นอกจากนัน้ หากเป็ นยาที่จะต้ องใช้ ภายใต้ คาแนะนาของแพทย์
หรื อยาที่ต้องใช้ เฉพาะทาง จะต้ องระบุข้อความดังกล่าวบนฉลากอีกด้ วย
2.) การขอใบอนุญาตเพื่อดาเนินการผลิตยาในประเทศพม่ า (Applying for Manufacturer License)
ภายใต้ ประกาศกระทรวง ฉบับที่ 4/1993 เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการขอใบอนุญาตเพื่อดาเนินการผลิตยา
ในประเทศพม่า มีขนตอนและรายละเอี
ั้
ยดโดยสังเขป ดังต่อไปนี ้
 ผู้ยื่นขอจะต้ องยื่นแบบคาร้ องพร้ อมด้ วยเอกสารที่เกี่ยวข้ องต่อ Township Supervisory Committee ใน
ท้ องที่ ที่ ผ้ ูนัน้ มีภูมิล าเนา ซึ่งจะส่งผ่ านคาร้ องไปยัง FDA และ FDA จะส่งเรื่ องต่อไปให้ MFDBA
ตามล าดับ เพื่ อ พิ จ ารณาออกใบอนุ ญ าต ทัง้ นี ้ หลัก เกณฑ์ ก ารยื่ น ขอใบอนุ ญ าตในการผลิ ต ยาจะ
กาหนดให้ ผ้ ูยื่นต้ องระบุข้อมูลที่ เกี่ ยวข้ องในการประกอบธุรกิ จผลิตยาโดยละเอี ยด อาทิ แบบโรงงาน
รายการเครื่ องมือและอุปกรณ์ ที่ใช้ ในการผลิต ตลอดจนประวัติของบุคลากรที่เกี่ยวข้ องในกระบวนการ
ผลิต ซึง่ หาก MFDA พิจารณาแล้ วพบว่าข้ อมูลครบถ้ วน รวมทังเป็
้ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด MFDBA
จะส่งเรื่ องกลับไปให้ FDA ออกใบอนุญาตในการผลิตยาให้ แก่ผ้ ยู ื่นต่อไป
 ในกรณีผ้ ยู ื่นขอประสงค์จะดาเนินการผลิตยาในพื ้นที่อื่น นอกเหนือจากที่ได้ ยื่นขอไปในคาขอครัง้ แรกนัน้
ผู้ยื่นจะต้ องดาเนินการยื่นขอใบอนุญาตผลิตยาแยกเป็ นอีกหนึ่งคาขออีกด้ วย ทังนี
้ ้ ใบอนุญาตผลิตยาจะ
มีอายุ 3 ปี โดยที่จะต้ องต่ออายุภายใน 90 วัน ก่อนวันหมดอายุ มิฉะนันใบอนุ
้
ญาตนันจะไม่
้
สามารถใช้ ได้
และจะต้ องยื่นขอใบอนุญาตใหม่อีกครัง้
 ผู้ที่ได้ รับใบอนุญาตการผลิตยาจะมีสิทธิในการจาหน่ายยาที่ผลิตอีกด้ วย โดยจะต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
และหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดย FDA ทังนี
้ ้ผู้ได้ รับใบอนุญาตจะต้ องรับผิดชอบในคุณภาพและประสิทธิ ภาพ
ของยาที่ผลิต โดยสอดคล้ องกับคุณสมบัติของยาดังที่ได้ แจ้ งไว้ กบั FDA อีกด้ วย
2. รู ปแบบการจัดตัง้ นิตบิ ุคคลเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ ยาในประเทศพม่ า
ภายใต้ กฎหมายและกฎการลงทุน แห่งประเทศพม่า ประกาศคณะกรรมการการลงทุนแห่งประเทศพม่า
ฉบับที่ 49/2014 กาหนดให้ นกั ลงทุนต่างชาติที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาใน
ประเทศพม่า ต้ องขออนุญาตประกอบธุรกิจกับทางคณะกรรมการการลงทุน แห่งประเทศพม่า (“MIC”) โดย
ต้ องจัดตังองค์
้ กรธุรกิจในรู ปแบบของ “กิจการร่ วมค้ า (Joint Venture)” และต้ องได้ รับหนังสือรับรองจาก
กระทรวงอุตสาหกรรม (Ministry of Industry) ทังนี
้ ้ จะต้ องมีอตั ราส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็ นชาวพม่าไม่ต่ากว่า
ร้ อยละ 20
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3. สิทธิป ระโยชน์ และข้ อกาหนดการลงทุนที่เกี่ย วข้ องกับธุ รกิจผลิตและจาหน่ า ยผลิ ตภัณ ฑ์ ยาใน
ประเทศพม่ า
เมื่อนักลงทุนได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (MIC Permit) และได้ จดั ตังองค์
้ กรธุรกิจตามรู ปแบบที่ MIC
กาหนด กล่าวคือ กิจการร่ วมค้ า หรื อ Joint Venture รวมถึงได้ รับหนังสือรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม
แล้ ว นักลงทุนที่ประสงค์จะผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ยา ย่อมมีสิทธิ ประโยชน์ และการลดหย่อนทางภาษี
ดังต่อไปนี ้
 สิทธิประโยชน์ และการลดหย่ อนทางทางภาษีเงินได้ นิติบุคคล (Income Tax) และภาษีการค้ า
(Commercial Tax)
ภายใต้ กฎหมายการลงทุนแห่งประเทศพม่า มาตรา 27 กาหนดให้ MIC มีดุลพินิจในการยกเว้ นภาษี
ให้ แก่นกั ลงทุนต่างชาติได้ หากเห็นว่าเป็ นไปเพื่อประโยชน์ตอ่ การส่งเสริ มการลงทุนในประเทศพม่า โดย
อาจยกเว้ นการจัดเก็บภาษี เงินได้ (Income tax) แก่นกั ลงทุนผู้ผลิตสินค้ าและบริ การที่เพิ่งเริ่ มต้ นประกอบ
กิจการ เป็ นระยะเวลาสูงสุดถึง 5 ปี นอกจากนี ้ นักลงทุนยังอาจได้ รับการยกเว้ นหรื อลดหย่อนภาษี การค้ า
(Commercial Tax) สาหรั บสินค้ าที่ ผลิตเพื่ อ วัตถุป ระสงค์ ในการส่งออก อย่างก็ดี ไม่ปรากฎสิท ธิ
ประโยชน์ และการลดหย่อนทางภาษี หัก ณ ที่จ่าย ทัง้ นี ้ ภาษี มูลค่าเพิ่มและภาษี พิเศษธุรกิจเฉพาะไม่
ปรากฎในระบบภาษี ของประเทศพม่าแต่อย่างใด
 การลดหย่ อนภาษีอากรนาเข้ าอุปกรณ์ และเครื่ องจักร
นักลงทุนมีสิทธิ ได้ รั บการยกเว้ นหรื อลดหย่อนภาษี ศุลกากรหรื อภาษี ภายในอื่น ๆ สาหรั บการนาเข้ า
อุปกรณ์และเครื่ องจักร รวมถึงส่วนประกอบและอะไหล่ของเครื่ องจัก รนัน้ ๆ ที่จะนามาใช้ ในการก่อสร้ าง
สถานประกอบการของตน
 การลดหย่ อนภาษีอากรนาเข้ าวัตถุดบิ และบรรจุภัณฑ์ ท่ ไี ม่ สามารถจัดหาได้ ในประเทศ\
นักลงทุนมีสิทธิ ได้ รับการยกเว้ นหรื อลดหย่อนภาษี ศลุ กากรหรื อภาษี อื่นสาหรั บการนาเข้ าวัตถุดิบเพื่อใช้
ในการผลิ ตสิ น ค้ า เป็ นระยะเวลาไม่ เกิ น 3 ปี แรกนับ จากการเสร็ จ สิ น้ ของระยะเวลาก่ อสร้ างสถาน
ประกอบการ
 การลดหย่ อนการนาเงินตราต่ างประเทศออกจากประเทศพม่ า
การท าธุ รกรรมนาเงิ น ตราต่างประเทศออกจากประเทศพม่า ตกอยู่ภายใต้ ก ฎหมายการจัดการการ
แลกเปลี่ยนเงินตราประเทศพม่า (The Foreign Exchange Management Law 2012) นักลงทุนมีสิทธิที่
จะส่งเงินสกุลต่างประเทศที่นาเข้ ามาลงทุนรวมถึงกาไรสุทธิ ภายหลังการหักภาษี และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้ องเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว (หากมี) รวมทังเงิ
้ นปั นผลในแต่ละปี ออกจากประเทศพม่าได้ โดยต้ องกระทา
ผ่ า นธนาคารที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ท าธุ ร กรรมการเงิ น ต่ า งประเทศจากธนาคารแห่ ง ชาติ พ ม่ า เท่ า นั น้
นอกจากนี ้ หากเป็ นนักลงทุนภายใต้ การอนุญาตให้ ประกอบกิจการจาก MIC (MIC Permit) และประสงค์
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จะโอนเงินตราต่างประเทศ นักลงทุนจะต้ องขออนุญาต MIC อีกด้ วย ทังนี
้ ้ ไม่ปรากฏการลดหย่อนการนา
เงินตราออกจากประเทศพม่า ภายใต้ บงั คับกฎหมายข้ างต้ นแต่อย่างใด
 สิทธิประโยชน์ สาหรั บการขาดทุนสะสมยกมาเพื่อเป็ นการลดหย่ อนภาษีนิตบิ ุคคล
ภายใต้ กฎหมายการลงทุนแห่งประเทศพม่า นักลงทุนมีสิทธิยกการขาดทุนสะสมสูงสุด 3 ปี ติดต่อกัน นับ
จากปี ที่เริ่ มขาดทุน มาหักออกจากผลกาไรสุทธิที่เกิดจากการประกอบกิจการได้ ภายใน 2 ปี
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