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ขอมูลทั่วไป (General Information) 

รัฐสุลตานโอมานตั้งอยูทางทิศตะวนัออกของคาบสมุทรอาระเบีย ตดิกับทะเลอาระเบียและอาว
โอมาน ใกลชอแคบ Hormuz ซ่ึงเปนทางเขาสูอาวเปอรเซีย พรมแดดานตะวันตกติดกับซาอุดิอาระเบีย 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และเยเมน โอมานมีเนื้อที่ประมาณ 212, 460 ตารางกิโลเมตร มี กรุงมัสกัต 
(Muscat) เปนเมืองหลวง และมีเมืองสําคัญอื่น คือ เมือง Matrah Ruwi Nizwa Salalah และ Sohar 
ลักษณะพื้นทีส่วนใหญเปนทะเลทรายและภูเขา ภูมิอากาศรอนชื้นแถบชายฝง ภายในประเทศจะรอน
และแหง และมีมรสุมในชวงหนารอนในแถบตอนใตของประเทศ  

ขอมูลเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomics) 

1. อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยรวม และ แยกเปนภาคตาง ๆ  
ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ          11,817.4  ลานริยัล (4,543 ลานดอลลาร) 

ภาคอุตสาหกรรม                              7,260.8  ลานริยัล 
ดานปโตรเลียม                   5,796.2   ลานริยัล 
ดานอื่น ๆ                           1,464.6   ลานริยัล 

ภาคเกษตร                                          172.1   ลานริยัล  
ภาคบริการ                                       4,554.1  ลานริยัล 

ที่มา: ขอมูลป 2005 จาก Ministry of National Economy, Oman <www.moneoman.gov.om > 

2. ระบบการเมอืงการปกครอง 
ระบบการปกครองเปนแบบราชาธิปไตย (Monarchy) โดยสุลตานแหงรัฐเปนประมุขของ

ประเทศและมอํีานาจสูงสุด  
สุลตานองคปจจุบัน   สุลตาน H.M. Sultan Qaboos Bin Said  
อํานาจบริหาร            ประกอบดวยมีองคสุลตานเปนหวัหนารัฐบาล (นายกรัฐมนตร)ี 
อํานาจนิติบัญญัต ิ    มีสภาโอมาน (Council of Oman) ที่เปรียบเสมอืนรัฐสภา ประกอบดวยสองสภา 

(Bicameral System) คือ สภาสูง (Majlis al-Dawla) สมาชิกมาจากการแตงตั้งจาก
องคสุลตานจํานวน 58 คน และสภาลาง (Majlis al-Shura) สมาชิกมาจากการ
เลือกตั้ง 83 คน ดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป  

อํานาจตุลาการ           มีศาลสูง (Supreme Court) และมีการริเร่ิมจัดตั้งระบบศาลแพง  



การปกครองภายในประเทศแบงออกเปน 5 regions คือ Ad Dakhiliyah, Al Batinah, Al Wusta, 
Ash Sharqiyah, Az Zahirah และมี 3 governorates คือ Masqat, Musandam, Zufar (Dhofar) มีเมืองหลวง
คือ Muscat 

ที่มา: World Fact Book <www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/mu.html> 
กระทรวงการตางประเทศ, ประเทศไทย <www.mfa.go.th/web/479.php?id=363> 

3. ประชากร     
3.1 จํานวนประชากร 

จํานวนประชากรทั่วประเทศประมาณ 2.567 ลานคน รอยละ 88 เปนชาวอาหรับ ประชากรสวน
ใหญนับถือศาสนาอิสลามนิกาย Ibadhi และซุนนีห (รอยละ 75) รองลงมา นับถือนิกายชีอะห (รอยละ 7
โดยจํานวนประชากรในเขตเมืองและเขตชนบท เปนดังนี ้

จํานวนประชากร พันคน สัดสวน 
ในเขตเมือง 
ในเขตชนบท  

1,835 
732 

71.5 
28.5 

ที่มา: ขอมูลป 2005 จาก World Urbanization Prospects: The 2005 Revision Population Database 
กระทรวงตางประเทศ, ประเทศไทย <www.mfa.go.th/web/479.php?id=363> 

3.2 รายไดประชากร  
รายไดประชากรตอหัวประมาณ 4,669.98 ริยัล (Riyal) ตอป 

ที่มา: คํานวณจากขอมูลป 2005 ของ Ministry of National Economy, Oman <www.moneoman.gov.om > 
3.3 อัตราการรูหนงัสือ 

รอยละ 74 ของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป สามารถอานออกเขียนได 
ที่มา: ขอมูลป 2004 จาก UNICEF <www.unicef.org/infobycountry/oman_statistics.html> 

4. รายไดหลักของประเทศ 
รายไดสวนใหญมาจากการคาน้ํามัน โดยคิดเปนรอยละ 75 50 และ 70.5 ของรายไดจากการ

สงออก รายไดประชาชาติ (GDP)  และรายไดภาครัฐ ตามลําดับ 
ที่มา: ขอมูลป 2005 จาก กระทรวงการตางประเทศ, ประเทศไทย <www.mfa.go.th/web/479.php?id=363> 

รายงานประจําป 2005 ของธนาคารกลางโอมาน (Central Bank of Oman)  

5. ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของโอมานไดแก น้ํามัน กาซธรรมชาติ หินออน สังกะส ีเหล็ก และ

ทองแดง 
ที่มา: กระทรวงการตางประเทศ, ประเทศไทย <www.mfa.go.th/web/479.php?id=363> 



6. การสงออก 
สินคาออกสําคัญของโอมาน ไดแก ปโตรเลียม Re-Export ปลา โลหะ และสิ่งทอ โดยมีตลาด

สงออกที่สําคัญ คือ ประเทศจีน เกาหลีใต ญี่ปุน ไทย และสหรัฐอาหรบัเอมิเรตส 
  ที่มา: World Fact Book <www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/mu.html> 

กระทรวงการตางประเทศ, ประเทศไทย <www.mfa.go.th/web/479.php?id=363> 

7. การนําเขา 
สินคานําเขาสําคัญของโอมาน ไดแก อุปกรณเครื่องจักรและการขนสง อาหาร ปศสัุตว โดยมี

ตลาดนําเขาทีสํ่าคัญ คือ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ญี่ปุน อังกฤษ สหรัฐ และเยอรมนี 
  ที่มา: World Fact Book <www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/mu.html> 

กระทรวงการตางประเทศ, ประเทศไทย <www.mfa.go.th/web/479.php?id=363> 

8. การขนสงในประเทศ 
ทางถนน      ระยะทาง 34,965 กม. ราดยาง 9,673 กม.  ไมราดยาง 25,292 กม.  (2001) 
ทางน้ํา          มี 2 ทาเรือ คือ Mina’ Qabus, Salalah  (2006) 
ทางอากาศ    มี 137 สนามบิน แตมีเพยีง 6 แหง ที่มีรันเวยที่ราดยาง  (2005)  
ทางรถไฟ   -ไมมี- 
ทอสง          มีทอน้ํามัน 3,212 กม. ทอกาซ 3,454 กม.  (2004)  

  ที่มา: World Fact Book <www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/mu.html> 

9. การผลิตในอุตสาหกรรมหลัก (Supply) 
การผลิตในอุตสาหกรรมหลักไดแก น้ํามันดิบและกลัน่  แกสธรรมชาติและแกสเหลว   ซีเมนต 

เคมีภัณฑ  ประมง  โดยในป 2005 โอมานผลิตน้ํามันได 282.6 ลานบารเรล แกส 917.7 พันลานลูกบาศก
ฟุต  ผลิตทองได 9005 ออนซ เงิน 2,803 ออนซ โคไมท 30,000 ตัน และเหล็ก 166,000 ตัน สวนใน
อุตสาหกรรมประมง ในป 2003 โอมานจับปลาได 144,421 ตัน  

 ที่มา: ขอมูลจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต  

10. การบริโภคในอุตสาหกรรมหลัก (Demand) 
   ในป 2005 โอมานใชน้ํามนัที่ผลิตไดในประเทศ 20 ลานบารเรล  สวนแรธาตุที่ผลิตไดนั้น ทอง 
เงินและโครไมท สงออกตางประเทศทั้งหมด ในขณะที่รอยละ 82 ของเหล็กที่ขุดไดนาํมาใชในประเทศ 

 ที่มา: ขอมูลจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต  

 
 



11. แผนพัฒนาเศรษฐกิจหลกัของประเทศ 
โอมานมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรี การคาสวนใหญดําเนินการโดยภาคเอกชน อยางไรก็ตาม 

รายไดสวนใหญของประเทศมาจากการคาน้ํามัน ซ่ึงโอมานก็ตระหนักถึงผลเสียของการพึ่งพารายไดจาก
น้ํามันในอัตราสูงเชนนี้ ดังนัน้ นับตั้งแตทศวรรษที่ 70 เปนตนมา โอมานจึงมีนโยบายกระจายเศรษฐกจิ 
(Diversification)  เปนเปาหมายหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจ เชน การเนนกลยุทธการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ โดยอาศัยสินคาออกเปนตวันํา (Export-led Growth) การพัฒนาอุตสาหกรรมสาขาอื่นที่มิใช
น้ํามัน โดยเฉพาะกาซธรรมชาติ สงเสริมใหเอกชนเขามาดําเนินกิจการของรัฐ (Privatization) รวมถึง 
การสงเสริมการลงทุนจากตางชาติ (Foreign Direct Investment) ทั้งนี้เพื่อลดการพึ่งพิงรายไดจากน้ํามัน 
(Diversify the country’s oil-dependency economy)  

องคสุลตานกาบูสใหความสําคัญกับนโยบายการผลักดันใหโอมานเปนประเทศทันสมัย มีความ
มั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจอยางตอเนื่องนับตั้งแตขึ้นปกครองประเทศเมื่อป 2513 ซ่ึงนับเปนการเริ่ม
ยุคการฟนฟูของโอมานไปสูการพัฒนา (Renaissance) โดยผานแผนพัฒนาประเทศระยะเวลาหาป
ตอเนื่องกันเริ่มตั้งแตป 2519 ซ่ึงรัฐบาลไดวางรากฐานเศรษฐกิจที่กาวหนาและสามารถค้ําจุนตนเองได 
(self - sustainability)   โดยในปจจุบัน โอมานกําลังอยูในแผนพัฒนาประเทศฉบับที่เจ็ด ป 2549 - 2553 
       แผนพฒันาประเทศฉบบัท่ี 7 (ป 2549 – 2553) 
  แผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 7 (ป 2549 - 2553) ยังคงมีหลักการตอเนื่องจากแผนพัฒนาฉบับ
กอนๆ โดยใหความสําคัญในลําดับตนๆ กับการรักษาระดับรายไดเฉล่ียบุคคล     เพื่อบรรลุเปาหมาย
ดังกลาว แผนพัฒนาฉบับนี้มุงเสริมความสามารถในการแขงขันของเศรษฐกิจแหงชาติ การพัฒนาการ
ผลิต เพิ่มการลงทุน ในดานโครงการทองเที่ยวและปโตรเคมีขนาดใหญ ทั้งนี้ แผนดังกลาวเนนที่จะ
รักษาเสถียรภาพดานราคา โดยมีการนํานโยบายทางการเงินและการคลังที่เหมาะสมมาใช เพื่อควบคุม
ผลลบของภาวะเงินเฟอตอการเติบโตและสภาพชีวิตของพลเมือง  โครงสรางดานการเงินของแผน
ดังกลาวอยูบนพื้นฐานของการใชจายอยางยั่งยืน ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การพยายามเพิ่มรายไดจาก
ภาคที่มิใชน้ํามัน การใหความสําคัญในลําดับแรกๆ กับการโอนกิจการดานการผลิตใหเปนของเอกชน 
เพื่อสนับสนุนโครงสรางการผลิตในการทําใหเศรษฐกิจมีความหลากหลาย 

ดานนโยบายแรงงาน รัฐบาลโอมานสงเสริมใหมีการใชแรงงานของคนชาติ (Omanization) 
โดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรมภาคบริการ เชน การทองเที่ยว การโรงแรม การธนาคาร เปนตน เพื่อลด
ปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่อาจเปนผลมาจากอัตราการเพิ่มของประชากรที่อยูในระดับสูง และมี
ประชากรในวัยเรียนและวัยทํางาน ประมาณรอยละ 50 ของประชากรทั้งประเทศ 

 ที่มา: ขอมูลจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต  
กระทรวงการตางประเทศ, ประเทศไทย <www.mfa.go.th/web/479.php?id=363> 

The Omani Center for Investment Promotion and Export Development (OCIPED) 
 



ขอมูลเศรษฐกิจจุลภาค (Microeconomics) 

1. การจัดการธุรกิจ 
โอมานไดช่ือวาเปนประเทศที่มีนโยบายสงเสริมการลงทุนจากตางชาติ ในปจจุบันรัฐบาล

โอมานพยายามมุงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงเปนปจจัยหลักของยุทธศาสตรในการพัฒนาภาคเอกชน 
และดึงดูดการลงทุนจากตางชาติ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมตางๆ โดยมุงหวังที่จะลดการพึ่งพารายไดหลัก
จากการสงออกน้ํามัน และบรรลุเปาหมายการกระจายฐานเศรษฐกิจของประเทศ  การสรางโอกาสการ
จางงาน การถายโอนเทคโนโลยี และการพัฒนาทักษะดานการตลาด การจัดการและเทคนิค  ในการนี้ 
รัฐบาลโอมานไดออกกฎระเบียบตางๆ เพื่อเอ้ือตอการลงทุนตางชาติ  ไดแก  

- การยกเวนภาษีเปนระยะเวลา 5 ป (อาจตอสัญญาไดอีก 5 ป ) สําหรับบริษัทอุตสาหกรรมซึ่งมีสวน
เกื้อกูลตอเศรษฐกิจโอมาน 

- อนุญาตใหนักลงทุนตางชาติสามารถมีหุนสวนรอยละ 49 ซ่ึงอาจเพิ่มขึ้นได ภายใตสภาวะผอนปรน 
- สามารถไดรับการสนับสนุนดานเงินทุน โดยผานกระทรวงพาณิชยและอุตสาหกรรม และธนาคาร
เพื่อการพัฒนาแหงโอมาน 

- เครือขายดานกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและชัดเจน ซ่ึงใหคําแนะนําเกี่ยวกับกฎหมายบริษัท 
กฎหมายลิขสิทธิ์ การตดัสินคดีความ และกฎหมายบริษัทตัวแทน 

- มีการกระตุนการโอนกิจการดานโครงสรางสาธารณูปโภคพื้นฐานและบริการใหเปนของเอกชน  
- อัตราแลกเปลี่ยนที่มั่นคง สามารถแลกเปลี่ยนเปนสกุลเงินอื่นไดอยางเต็มที่ 
- ไมมีการเรียกเก็บภาษีรายไดสวนบุคคล รวมทั้งการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
- มีการยกเวนภาษีนําเขาสําหรับสินคาบางประเภท 
- มีการปลอยเงินกูระยะยาวปลอดดอกเบี้ยใหโครงการดานการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมซึ่งตางชาติ
เปนเจาของบางสวน 

การทําธุรกิจในโอมานจะเกีย่วของกับกฎหมายหลัก 2 กฎหมาย คือ กฎหมายการลงทุนและการ
ดําเนินธุรกจิของตางชาติ (Foreign Business and Investment Law) และกฎหมายบริษัท (Commercial 
Law) 

•  กฎหมายการลงทุนและการดําเนินธุรกิจของตางชาติ  
 (Foreign Business and Investment Law) 

โอมานกระตุนการมีสวนรวมการดําเนินธุรกิจของตางชาติ โดยกําหนดใหการจัดตั้งบริษัท
สอดคลองกับกฎหมายการลงทุนและการดําเนินธุรกิจตางชาติป 1974  

 
 



รูปแบบตางๆ ของการจัดตั้งบริษัทตางชาตใินโอมาน 
- กลุมบริษัท โดยรวมบรษิัททองถ่ินหรือหนวยงานดานการคาอ่ืน (Incorporation of a Local 

Company Or Other Commercial Entity) 
- สํานักงานสาขาของบริษัทตางชาติ  (Branch Office) 
- สํานักงานที่ปรึกษา (Consultancy) 
- การแตงตั้งตวัแทนการคา (Commercial Agent)  

หมายเหต ุ
- กฎหมายดังกลาวไมครอบคลุมสํานักงานธุรกิจขนสงและสายการบิน รวมทั้งบริษัทที่มีธุรกิจเฉพาะ

กาล (Company with Occasional Business) 
- กําหนดใหนักลงทุนตางชาติยื่นใบสมัครขอรับใบอนุญาตตอคณะกรรมการการลงทุนตางชาติ ที่

กระทรวงพาณิชยและอุตสาหกรรมโอมาน โดยแนบเอกสารแจกแจงการรวมกลุมของบริษัท และ
ขอมูลที่เกี่ยวของอื่นๆ     กระทรวงฯ อาจกําหนดเงื่อนไขบางประการในการดําเนินกิจกรรมตางๆ 
ของบริษัท หรือเรียกขอหลักประกันธนาคาร   ทั้งนี้  การนําเงินทุนเขาหรือออกสามารถดําเนินการ
ไดโดยปราศจากขอจํากัด 

- การดําเนินธุรกิจในโอมาน  โดยไมไดรับอนุญาตถือวาผิดกฎหมาย   ซ่ึงกฎหมายไดกําหนด
บทลงโทษอยางหนักสําหรับผูที่ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่วางไว 

การเปนเจาของบริษัทในโอมาน  
 ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทตางชาติในโอมานโดยไมมีสปอนเซอรทองถ่ินอาจเผชิญกับอุปสรรค
อยางมาก  กฎหมายการลงทุนและการดําเนินธุรกิจตางชาติกําหนดใหบริษัทพาณิชยทั้งหมดมีสมาชิก
สัญชาติโอมานหนึ่งคน โดยบุคคลสัญชาติโอมานถือครองกรรมสิทธิ์อยางนอยรอยละ 35 ของกําไรและ
เงินทุน   สําหรับภาคการบริการสาธารณูปโภค อสังหาริมทรัพย และการขนสงมวลชน กําหนดการถือ
ครองกรรมสิทธิ์โดยชาวโอมานอยางต่ํารอยละ  51  ในภาคการบริการสารสนเทศสาธารณชน 
กําหนดการถือครองกรรมสิทธิ์ฯ รอยละ 33  และนับตั้งแตป ค.ศ. 1982  โอมานหามตางชาติลงทุนใน
บริษัทพาณิชยซ่ึงใหบริการและดําเนินการคาตางๆ   ทั้งนี้ ตางชาติสามารถลงทุนไดรอยละ 25 ใน
โครงการดานกอสราง การประมง และการเกษตร หรือรอยละ 49 หากโครงการดังกลาวจําเปนตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
 นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชยและอุตสาหกรรมโอมานกําหนดใหบริษัทซึ่งมีหุนสวนการ
ลงทุนของตางชาติตองมีเงินทุนขั้นต่ํา 150,000 ริยัล อยางไรก็ตาม ขอกําหนดดังกลาวอาจลดลงเหลือ 
30,000 ริยัล หากไดรับความเห็นชอบ  
หมายเหต ุ    

 1. บริษัทที่ไดรับการยกเวนจากกฎขางตนไดแก  
- บริษัทซึ่งดําเนนิการภายใตสัญญาสถาบันของรัฐหรือสาธารณชน  



- บริษัทที่ดําเนนิกิจการ ซ่ึงกระทรวงพาณชิยและอุตสาหกรรมโอมานเห็นวาเปน 
- โครงการที่จําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
- บริษัทที่ไดรับใบอนุญาต 
- ปจเจกชนหรือบริษัทซึ่งใหบริการดานวิชาชีพเฉพาะทาง  เชน สถาปนิก ทนายความ นักบัญชี 

วิศวกร และผูใหคําปรึกษา   
 2.   ตางชาติสามารถลงทุนไดถึงรอยละ 60 – 70 อันเปนสวนหนึ่งของแผนการโอนกิจการใหเปน

ของเอกชน ซ่ึงมุงกระจายฐานเศรษฐกิจของประเทศ นอกเหนือจากการพึ่งพาอุตสาหกรรมน้ํามัน เพื่อ
ดึงดูดการลงทุนของตางชาติ สรางบรรยากาศการแขงขัน และการสรางงาน  

• กฎหมายบรษิัท (Commercial Law) 
  กฎหมายบริษัทการคา ป ค.ศ. 1974 ระบุวาบริษัทตางชาติสามารถรวมในการเปนหุนสวนทั่วไป 
(General Partnerships ) หุนสวนจํากัด (Limited Partnerships) บริษัทหุนสวนรวม (Joint Stock 
Company ) และบริษัทจํากัด (Limited Liability Company)    โดยมีการกําหนดใหเงินทุนขั้นต่ําสําหรับ
บริษัทหุนสวนรวมเทากับ 50,000 ริยัลโอมาน สําหรับบริษัทซึ่งไมปลอยหุนใหบุคคลทั่วไป หากบริษัท
ปลอยหุนใหบุคคลทั่วไป  กําหนดเงินทุนขั้นต่ําเทากับ 150,000 ริยัล ทั้งนี้ บริษัทใหมซ่ึงมีเงินทุนเกินกวา 
500,000 ริยัล จะตองเสนอหุนขั้นต่ํารอยละ 40 ใหบุคคลทั่วไป  โดยผูกอตั้งบริษัทสามารถถือครองไดถึง
รอยละ 30   ปจเจกชนไมสามารถถือครองไดมากกวารอยละ 20  

 ที่มา: ขอมูลจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต  

1.1 เงื่อนไขการตั้งสํานักงานตัวแทนการคา (Representative Office) 
  ตัวแทนการคา คือบุคคลซึ่งไดรับมอบอํานาจจากผูคาโดยการทําสัญญาวาจางใหดําเนินกิจกรรม
เกี่ยวของกับธุรกิจในนามของผูคา ไมวาจะเปนการไปทํางานในที่ตางๆ หรือในสถานที่ประกอบธุรกิจ
ของผูคาหรือสถานอื่น 
ความรับผิดชอบของตัวแทนการคา 

- ดําเนินกิจกรรมดานการคาตามที่ไดรับมอบหมายในนามของผูคา  โดยมีการระบุช่ือเต็ม
ของผูคาขางชื่อเต็มของตัวแทนการคา พรอมกับอํานาจในการเปนตัวแทนการคา เมื่อลง
นามสัญญา หากไมมีการระบุดังกลาว ตัวแทนการคาจะตองรับผิดชอบการจัดการธุรกิจใดๆ 
ซ่ึงตนไดดําเนินการ   

- เปนตัวแทนผูคาในการจดัการธุรกิจใดๆ ซ่ึงผูคาดําเนินการ 
- ตัวแทนการคาไมสามารถดําเนินกิจกรรมการคาใดๆ เพื่อตนเอง หรือฝายที่สาม  โดยไมได

รับการยินยอมจากผูคา 
- ตัวแทนการคารับผิดชอบรวมกับผูคา ในการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายซึ่ง

เกี่ยวของกับการฟองรอง / ความบกพรอง  



ความรับผิดชอบของผูคา 
ผูคารับผิดชอบการจัดการและสัญญา ซ่ึงตัวแทนการคาเปนผูดําเนินการ ภายในขอบเขตของ

อํานาจที่ผูคามอบหมาย  
 อํานาจของตัวแทนการคาโดย ท่ัวไป 

- ตัวแทนการคาประจําในที่ตางๆ ของผูคาจะรับคําสั่งซื้อจากฝายที่สามในนามผูคา และจะ
ดําเนินมาตรการตางๆ ที่จําเปนเพื่อปกปองสิทธิ์ของผูคา 

- ตัวแทนการคาอาจไดรับมอบอํานาจจากผูคาหลายคน ซ่ึงจะตองรับผิดชอบรวมกันหากมี
การรองเรียนความรับผิดชอบของบุคคลหลักตอการดําเนินการของลูกนอง 

- หากไมมีการระบุขอบเขตอํานาจของตัวแทนการคา  อํานาจของตัวแทนการคา 
- ครอบคลุมการจัดการธุรกิจตางๆ ทั่วไป ซ่ึงเกี่ยวของกับประเภทของการคาที่ตัวแทนไดรับ

มอบหมายใหดําเนินการ   
- ผูคาอาจมอบอํานาจใหลูกจางขายสินคาในราน   และรับเงินคาสินคาโดยตรง ใบเสร็จการ

ขายในรานใชเปนหลักฐานตอผูคา  หรืออาจชําระราคาสินคานอกราน หากลูกจางไดรับ
มอบอํานาจจากผูจางซึ่งระบุเปนลายลักษณอักษรใหทําเชนนั้น 

 ที่มา: ขอมูลจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต  

1.2  เงื่อนไขการตัง้สํานักงานสาขาของบริษัทตางดาว (Branch office) 
 บริษัทตางชาตไิมสามารถจัดตั้งสาขาในโอมาน หรือประกอบการคา โดยไมมีตวัแทนทองถ่ิน
ชาวโอมานเปนผูคา โดยโอมานกําหนดใหปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนตางๆ ในการจัดตั้งสํานกังาน
สาขาดังนี้  
1. กรอกใบสมัคร พรอมแนบเอกสารตอไปนี้  

- สําเนาใบรับรองการจดทะเบียนของสํานกังานใหญ ซ่ึงระบุสภาพการมีอยูจริงของ 
- บริษัท / สํานักงาน ในเวลาที่ยื่นใบสมัคร และสําเนาใบรับรองการรวมกลุมบริษัท หรือ

ใบรับรองอื่น  
- ซ่ึงยืนยันประสบการณของบริษัท 10 ป  
- เอกสารจากสํานักงานใหญแสดงความรับผิดชอบอยางเตม็ที่ตอสํานักงานสาขาในโอมาน  
- การมอบอํานาจใหตวัแทนในโอมาน เพื่อลงนามในนามของสํานักงานใหญ 
- แนบสําเนาหรือตัวจริงใบรับรองคุณสมบัติ ระบุประสบการณไมนอยกวา 10 ป และสําเนา

หนังสือเดินทาง 
- รายละเอียดประสบการณและโครงการตางๆ กอนหนานีท้ี่สํานักงานใหญ 
- ไดดําเนินการ 
- สําเนาเอกสารการรวมกลุมบริษัทหรือสมาคมของสํานักงานใหญ 



- รายการงบดุลประจําปลาสุดของสํานักงานใหญ 
- เอกสารขางตนตองผานการรับรองโดยหนวยงานผูมีอํานาจในประเทศของ 
- สํานักงานใหญและสถานเอกอัครราชทูตโอมาน หรือสถานเอกอัครราชทูตประเทศอาหรับใดก็

ตามซึ่งเปนสมาชิกสมาพันธอาหรับ  
- เอกสารจากธนาคารรับรองเงินทุนขั้นต่ํา 20,000 ริยัล 

2. หุนสวนชาวโอมานจะตองยืน่เอกสารดังตอไปนี้  
- คุณสมบัติการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ไมต่ํากวาปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพที่สอดคลองกับ

กิจกรรมของสํานักงานสาขา หรือเทียบเทาซึ่งไดรับการยอมรับ รวมทั้งรายการหลักสตูร 
- ประสบการณไมนอยกวา 5 ป ในสาขาที่เชีย่วชาญ ภายหลังการสําเร็จการศึกษา   
- สําเนาหนังสือเดินทาง / บัตรประชาชน  
- เอกสารระบุการไมเคยถูกตดัสินวากระทําความผิดหรือการละเมิดความเชื่อถือ 
- เอกสารระบุการมีสวนรวมของโอมานในบริษัทไมต่ํากวารอยละ 35  
- หุนสวนโอมานรวมทํางานในบริษัทเต็มเวลา 
- คุณสมบัติการศึกษามหาวิทยาลัย โดยไมตองมีเอกสารรับรองประสบการณกอนหนานี ้ 

3. จดทะเบียนกับสภาหอการคาและอุตสาหกรรมโอมาน 
4. ยื่นใบสมัครตอเทศบาล พรอมกับสัญญาเชาสํานักงานสาขา 

 ที่มา: ขอมูลจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต  

1.3  เงื่อนไขการตั้งบริษัทโดยการรวมทุน (Joint venture) 
โอมานอนุญาตใหมีการจัดตัง้บริษัท Joint Stock Companies 2 ประเภท คือ 

- Closed Joint Stock Companies  ( เงินทุนขัน้ต่ํา 50,000 ริยัล ) 
- Public Joint Stock Companies  ( เงินทุนขัน้ต่ํา 150,000 ริยัล ) 

  อยางไรก็ตาม หากมีการรวมลงทุนของตางชาติ บริษัททั้งสองประเภทจะตองมเีงินทุนขั้นต่ํา
เทากับ 150,000 ริยัล โดยมูลคาขั้นต่ําตอหุนเทากับ 1 ริยัล และขั้นสูงสุดเทากับ 5 ริยัล ทั้งนี้ Joint Stock 
Companies ไมสามารถรวมเขาเปนรูปบริษัท หากไมไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงพาณชิยและ
อุตสาหกรรม ซ่ึงรับผิดชอบในการออกใบอนุญาตเพื่อประกอบการดังกลาว 

 ที่มา: ขอมูลจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต  

1.4 เงื่อนไขการตั้งบริษัทโดยลงทุนท้ังหมด (Wholly Foreign Owned Company) 
 ชาวตางชาติไดรับอนุญาตใหถือครองกรรมสิทธิ์ถึงรอยละ 100  ภายใตเงื่อนไขในการดําเนิน
โครงการดานการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงไดรับความเหน็ชอบจากสภาการพฒันาแหงชาติ  โดย
มีเงินทุนขั้นต่ํา  500,000 ริยัล  

 ที่มา: ขอมูลจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต  



2. ขอจํากัดของคนตางดาวในการทําธุรกิจในโอมาน 
 ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทตางชาติในโอมานโดยไมมีสปอนเซอรทองถ่ินอาจเผชิญกับอุปสรรค
อยางมาก  กฎหมายการลงทุนและการดําเนินธุรกิจตางชาติกําหนดใหบริษัทพาณิชยทั้งหมดมีสมาชิก
สัญชาติโอมานหนึ่งคน (Minimum Ownership by Omani nationals) โดยเงื่อนไขการลงทุนหรือจัดตั้ง
บริษัทจะแตกตางไปตามสาขาธุรกิจ ดังนี้ 

1. สําหรับการจัดตั้งบริษัทพาณชิยทั่วไป ชาวโอมานจะตองถือครองกรรมสิทธิ์อยางนอยรอยละ 
35 ของกําไร (Profit ) และเงนิทุน (Capital) ของบริษัทนัน้ ๆ  

2. กิจการดานการบริการสาธารณูปโภค การขนสงมวลชน อสังหาริมทรัพย และการบริการ
สาธารณะอื่น ๆ (Public Service) จะตองมีสัดสวนความเปนเจาของของคนโอมาน ไมต่ํากวา
รอยละ 51 อีกนัยหนึ่งก็คือ ชาวตางชาติสามารถมีหุนไดสูงสุดไมเกินรอยละ 49 

3. กิจการดานการบริการขอมูลขาวสารสาธารณะ (public information service) จะตองมีสัดสวน
ความเปนเจาของของคนโอมาน ไมต่ํากวารอยละ 33 

4. โครงการเกี่ยวกับการเกษตร ประมง และกอสราง สามารถมีการลงทุนจากตางชาตไิดถึงรอยละ 
25 และอาจสูงถึงรอยละ 49 ถาโครงการนั้น มีความจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ
โอมาน และไดรับการอนุมตัิจากรัฐบาล 

5. นับตั้งแตป 1982 เปนตนมา มีการหามการลงทุนจากตางประเทศ ในกิจการการคาที่เกี่ยวกบั 
Trading and services 

6. บริษัทที่มีการลงทุนจากตางชาติจะตองมีเงนิทุนขั้นต่ํา (Minimum Capital) 150,000 ริยัล แต
อาจจะลดลงเหลือ 30,000 ริยัลไดเมื่อไดรับการอนุมัต ิ
อยางไรก็ตาม การดําเนินการลงทุนของบริษัทของชาวโอมานและชาวตางชาติมีเงื่อนไขไม

แตกตางกัน กลาวคือ นักลงทุนไมวาจะเปนชาวโอมานหรือตางชาติ สามารถเขาไปลงทุนในกจิการได 
โดยไมมีเงื่อนไขถาสัดสวนการถือหุนมีไมเกินรอยละ 10 แตถานักลงทุนตองการถือหุนตั้งแตรอยละ 10-
25 จะตองรายงานให Capital Market Authority (CMA) รับรู และถาตองการถือหุนมากกวารอยละ 25 
จะตองไดรับการอนุมัติจาก CMA กอน  

นอกจากนี้ กจิการตาง ๆ ทัง้กิจการทองถ่ินและตางชาต ิ จะตองลงทะเบียนการคากับหอการคา
และอุตสาหกรรม (Camber of Commerce and Industry) และตองไดรับใบอนุญาตจากเทศบาลที่ตั้ง
บริษัท โดยกจิกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ เชน ดานการศกึษา สุขภาพ ประมง เปนตน จะตองไดรับการ
อนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของ และบางกิจการอาจจะตองไดรับใบอนุญาตมาตรฐานสิ่งแวดลอมอีก
ดวย 

ที่มา : The Omani Center for Investment Promotion and Export Development (OCIPED)  
 



3. ระบบการคาและภาษีในแตละประเทศ 
3.1 อัตราภาษีนําเขา 
อัตราภาษีนําเขาสินคาของประเทศโอมานแตกตางกันตามประเภทสินคาและประเทศผูสงออกดังนี้ 

สินคาท่ีไดรับยกเวนภาษ ี
โอมานยกเวนการเก็บภาษีนาํเขาสินคาตางๆ ดังนี้ 
- ปศุสัตว  เครื่องในปศุสัตวสดหรือแชแข็ง (ไมรวมสุกร)  
- อาหารปศุสัตว ปุย 
- นมประเภทตางๆ ไดแก นมพาสเจอรไรสและนมผง  (ไมรวมนมปรุงแตงรส)  
- ไขมันประเภท Ghee  
- เมล็ดพันธุ  ตนพืชออน และกิ่งตัด  
- ผักสด ผลไมสด ยกเวนกลวยและอินทผลัม  
- ชา  
- ขาวเจา ขาวสาลี แปงสาลี ขาวโพด น้ําตาล 
-  ซีเมนต  
- ผลผลิตจากน้ํามันปโตรเลียม  
- ยาฆาแมลง     
- หนังสือทุกประเภท หนังสือพิมพ แมกกาซนี วารสารที่ออกตามกําหนดเวลา (periodical )  
- แผนภูมิ แผนที่ และภาพวาด  
- เครื่องมือและอุปกรณทางการเกษตร  
- เงินตราที่ถูกตองตามกฎหมาย ทองแทงและเหรยีญ  
- สินคานําเขาของรัฐบาล  

อัตราภาษีสําหรับสินคาจากกลุมประเทศ GCC   
  ไมมีการเรียกเก็บภาษีนําเขาสินคาจากประเทศสมาชิก นับตั้งแตมีการจัดตั้งสหภาพศุลกากร

ของกลุมประเทศรัฐริมอาว (Gulf Countries Co-operation : GCC) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2546 เปนตนมา 
อัตราภาษีสําหรับสินคาจากกลุมประเทศอาหรับ 

 จากความตกลงในการเอื้ออํานวยและพฒันาการแลกเปลี่ยนการคาระหวางประเทศอาหรับ ได
ระบุการลดภาษีประจําปสําหรับสินคาซ่ึงผลิตในประเทศอาหรับ โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2541 ใน
อัตราสวนลดตอปรอยละ 10 และลดลงเหลือ 0 ตั้งแตวนัที่ 1 มกราคม 2548   ทั้งนี้สินคานําเขาดังกลาว
ตองมีใบรับรองการจัดตั้งอุตสาหกรรมอยางเปนทางการ  อยางไรก็ตาม ความตกลงดังกลาวไม
ครอบคลุมสินคาตอไปนี้  

- ผลิตภัณฑยาสูบ สินคาแอลกอฮอล และผลิตภัณฑจากสุกร  



- สินคาเกษตรตามฤดูกาล ตามโครงการดานการเกษตร 

สินคาท่ีอยูภายใตการคุมกันภาษีศุลกากร  
- มะนาวแหง รอยละ 100  
- อินทผลัม รอยละ 20 
- กลวยสด รอยละ 25  

สินคานาํเขาท่ีตองเสียภาษีพเิศษ 
- เนื้อสัตวประเภทเฉพาะและผลิตภัณฑ ( สุกร รอยละ 100 )  
- เครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกประเภท ( รอยละ 100 ) 

สินคานาํเขาตองหามและจํากัดการนําเขา 
- อาวุธ กระสุน ปนสั้น ฯลฯ 
- อาวุธเลียนแบบ ซ่ึงสามารถดัดแปลงเปนอาวุธจริง 
- ดอกไมไฟ ประทัด อาวุธและปนของเดก็ 
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล 
- วิทยกุระจายเสยีงและอุปกรณสงสัญญาณไรสาย 
- ส่ิงตีพิมพ ภาพวาด หนังสือ ไพ เทป ปากกา ดินสอ ของเลน ของเลียนแบบที่มีลักษณะ

อนาจาร 
- ใบสั่งจายเงนิหรือใบเสร็จรับเงินที่ไมไดระบุจํานวนทกุประเภท 
- ธนบัตรหรือเหรียญปลอม 
- ส่ิงทอที่มีรูปวาดหรือเลียนแบบธนบัตรของรัฐบาลโอมานหรือรัฐบาลของประเทศอื่นๆ  
- อาวุธซึ่งสามารถดัดแปลงเปนมีดหรือดาบ  
- ปนยาวซึ่งออกแบบโดยซอนลักษณะที่แทจริง 
- ยาเสพติด และอุปกรณอ่ืนๆ ซ่ึงที่ประชุมระหวางประเทศวาดวยฝนและยาเสพตดิประกาศหาม 
- ใบ ดอก เมล็ดและตนกัญชา  
- ฝนดิบหรือที่ผลิตสําเร็จแลว  
- วัตถุตางๆ ซ่ึงกฎหมายอืน่ประกาศหาม 

การนําเขาสินคาอ่ืนๆ ที่ไมไดระบุขางตนตองเสียภาษีศุลกากรรอยละ 5 ของราคาสินคา รวมทั้งคา
ประกันและคาขนสง  

ทั้งนี้ การนําเขาสินคาจะตองลงทะเบียนกับ กระทรวงพาณิชยและอุตสาหกรรมกอน โดยสินคา
ประเภทตองหามและจํากัดการนําเขาจะตองไดรับใบอนญุาตพิเศษ และการนําเขาส่ือจะตองไดรับการ
ตรวจสอบกอน (Censorship) 

ที่มา : ขอมูลจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมัสกัต 
Trade Information Center TIC <www.ita.doc.gov> 



3.2 อัตราภาษีสงออก 
   ไมมี  

3.3 อัตราภาษีเงินได (corporate income tax) 
บริษัทจะตองเสียภาษีเงนิไดในอัตรารอยละ 12 โดยคิดจากสวนที่มกีําไรสุทธิเกิน 30,000 ริยัล  

ที่มา : ขอมูลจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมัสกัต 

3.4 อัตราภาษีการคา/ภาษีมูลคาเพิ่ม (Sales tax/VAT/GST) 
ประเทศโอมานไมเก็บภาษใีด ๆ ภายในประเทศเลย ไมวาจะเปน ภาษีมูลคาเพิ่ม หรือ ภาษี

สรรพสามิต จะมีแตเพียงรายไดที่เก็บจากกาํไรจากการดําเนินธุรกิจเทานั้น 
ที่มา: กระทรวงการตางประเทศ, ประเทศไทย <www.mfa.go.th/web/479.php?id=363> 

3.5 อัตราภาษี/สิทธิประโยชนสาํหรับการคาระหวางประเทศในสหภาพศุลกากรของกลุมประเทศรัฐ
ริมอาว (GCC) 
ขอตกลงสําคัญของสหภาพศุลกากรของกลุมประเทศรัฐริมอาวหรือ GCC คือ จะไมมีการเก็บ

ภาษีระหวางประเทศสมาชิก ดังนัน้ผลผลิตจากประเทศโอมานจะไดรับการยกเวนอากรเมื่อสงออกไปยัง
กลุมประเทศ GCC และผลผลิตจากกลุมประเทศ GCC จะไดรับยกเวนอากรขาเขา (Duty Free) 

ที่มา : Trade Information Center TIC <www.ita.doc.gov> 

3.6 การหักภาษี ณ ท่ีจาย (Withholding Tax) 
พระราชกฤษฎีกา ที่  89 / 96 ระบุวา บริษทัตางชาติซ่ึงไมมีตัวตนอยูในโอมาน และไดรับรายได

จากสัญญาการจัดการ สัญญาเชาเครื่องมือและอุปกรณ ภาษีสัมปทาน ทกัษะดานเทคนคิ และ / หรือการ
วิจัยและการพฒันา ตองชําระภาษี ณ ทีจ่ายรอยละ 10 ของรายไดที่ไดรับ  

ที่มา : ขอมูลจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมัสกัต 

3.7 ภาษีซอน (Double Taxation Agreement) กับประเทศไทย 
ไทยและโอมานไดลงนามความตกลงวาดวยการยกเวนการเก็บภาษีซอนฯ เมื่อวันที ่ 13 เดือน

ตุลาคม 2546 ซ่ึงความตกลงดังกลาวจะชวยใหภาคเอกชนในประเทศทั้งสองเพิ่มพูนการลงทนุและ
กิจการคาระหวางกัน 

ที่มา : ขอมูลจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมัสกัต 

3.8 การจัดทํารายงานทางบัญชี/ภาษ ีท่ีตองรายงานภาครัฐ  
กําหนดใหยื่นรายงานการจดัการดานการเงนิตอกระทรวงการคลังโอมาน 6 เดือนกอนสิ้นป  

ที่มา : ขอมูลจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมัสกัต 

 



3.9  ขอบังคับการใชภาษาราชการ (ภาษาอารบคิ) ในเอกสารตาง ๆ 
ภาษาราชการของโอมานคือ ภาษาอารบิค แตการติดตอธุรกิจสวนใหญจะใชภาษาอังกฤษ อยางไร

ก็ตาม หากมหีนังสือถึงหนวยราชการโอมาน ตองมีคําแปลภาษา อารบิค 
ที่มา : ขอมูลจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมัสกัต 

Ministry of Information, Oman <www.omanet.om > 

3.10 ระบบบัญชี  
ระบบบัญชีของประเทศโอมานเปนไปตามมาตรฐานสากล  

ที่มา : ขอมูลจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมัสกัต 

3.11 การตรวจสอบบัญชี 
ประเทศโอมานมีการกําหนดขอบังคับในการตรวจสอบบัญชีสําหรับบริษัทที่มีเงินทุนมากกวา 

20,000 ริยัล  
ที่มา : ขอมูลจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมัสกัต 

3.12 รูปแบบ และ ระยะเวลา ในการยื่นภาษี และ รายงาน ประเภทตาง ๆ ตอภาครัฐ 
ปภาษี หมายถงึ ระยะเวลา 12 เดือน เร่ิมจากวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุก

ป  มีการกําหนดใหยื่นรายงานการเงินตอกระทรวงการคลัง  6 เดือน กอนการสิ้นสดุของป โดยมวีิธีการ
ตางๆ ดังนี้  

- ทุกบริษัทซึ่งมีเงินทุนเกิน 20,000 ริยัล ตองยื่นการแจงรายไดในแตละปภาษี พรอมกับบัญชีที่
ผานการตรวจสอบลาสุด โดยไดรับการรับรองจากผูตรวจสอบบัญชีที่ถูกตองตามกฎหมาย 

- การยืนยันจากบริษัท วาการแจงรายไดดังกลาวแสดงถึงรายไดจริงของบริษัทที่จะตองหักภาษี 
- การคํานวณรายไดที่จะตองหักภาษีตองสอดคลองกับวิธีการทําบัญชีการคาที่ไดรับการยอมรับ
โดยทั่วไป   

- บริษัทซึ่งเตรียมบัญชีเปนระยะเวลา 12 เดือน ที่ส้ินสุดในวันอื่นนอกจากวันที่ 31 ธันวาคม  ให
คิดรายไดที่จะหักภาษีสําหรับบริษัทดังกลาวภายหลังการแกไขตางๆ ที่จําเปน 

- ระยะเวลาการทําบัญชีสําหรับภาษีคร้ังแรกไมนอยกวา 12 เดือน และไมนานกวา 18 เดือน 
- หากบริษัทเตรียมบัญชีสําหรับระยะเวลาการทําบัญชีที่นานกวาหรือนอยกวา 12 เดือน  ภายหลัง
การแกไข ใหคํานวณรายไดที่จะหักภาษีสําหรับระยะเวลาการทําบัญชีดังกลาววาเปนรายไดที่
ตองหักภาษีสําหรับปภาษี ซ่ึงระยะเวลาการทําบัญชีส้ินสุดลงและจึงมีการประเมินภาษี  

- อาจมีการคํานวณรายไดที่จะตองหักภาษีเปนหนวยเงินตราตางประเทศ หากไดรับความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ และถามีการบันทึกเปนหนวยเงินตราตางประเทศ   



- รายไดที่ตองหักภาษีของบริษัทในปภาษีคํานวณจากการหักรายจายจริงทั้งหมดระหวางปภาษี 
สําหรับการสิ้นสุดระยะเวลาการทําบัญชี ในวันที่อ่ืนนอกเหนือจากวันที่ 31 ธันวาคม ใหถือวา
รายจายใดที่เกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการสรางรายไดทั้งหมดระหวางระยะเวลาการทําภาษี
นั้นเปนรายจายจริงที่เกิดขึ้นระหวางปภาษีซ่ึงระยะเวลาการทําบัญชีส้ินสุดลงในชวงดังกลาว 

ที่มา : ขอมูลจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมัสกัต 

4. ระบบการเงนิ 
4.1 ขอจํากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ 

โอมานไมมีการควบคุมการโอนและแลกเปลี่ยนเงินตรา 
ที่มา : Ministry of Information, Oman <www.omanet.om > 

4.2 ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา 
โอมานมีระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที ่ ผูกติดกับเงนิดอลลารสหรัฐ  โดย 1 ดอลลารสหรัฐ = 

0.3845 ริยัล การแลกเปลี่ยนเงินตราสามารถกระทําไดอยางเสรี (Full Convertibility) ไมมีการควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงินตรา (No Foreign Exchange Control) 

ที่มา : IFS Statistics, ฉบับเดือน กุมภาพันธ 2549  

4.3 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู และ อัตราคาธรรมเนียมธนาคารที่สําคัญ 
 

รายการ รอยละตอป* 
อัตราดอกเบี้ยเงนิฝาก         

- Regulars Saving Plan    
- Notice Account 
- ฝากประจํา 3 เดือน 
- ฝากประจํา 6 เดือน 
- ฝากประจํา 12 เดือน 
- ฝากประจํา 24 เดือน 
- ฝากประจํา 36 เดือน 

อัตราดอกเบี้ยเงนิกู**          

 
6 

อาจสูงถึง 3.5 
3 

3.5 
3.75 

4 
4.25 
7.10 

       หมายเหตุ * อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได  ** ธนาคารทองถิ่นจะใหเงินกูภายใตหลักประกัน 
ที่มา : ขอมูลจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมัสกัต 

อัตราดอกเบี้ยเงินกูจาก IFS Statistics, ฉบับเดือน กุมภาพันธ 2549  

4.4 บริการของธนาคาร  
ธนาคารมีการบริการตาง ๆ ใหแกลูกคาเชน การฝาก-ถอน การบริการดานการคา 

ที่มา : ขอมูลจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมัสกัต 



5. การประกันภัย 
5.1 ประกันขนสง  

ระบบประกนัการนําสินคาจากไทยมาโอมาน จําแนกตามประเภทสินคาตางๆ ดังนี้  
ก)  เคร่ืองจักร และเครื่องกล  
เอกสารที่จําเปน  

- รายงานสถานะการขนสงลวงหนา (Pre shipment status report) ซ่ึงผูขนสงจัดหาใหกับบรษิัท
ประกัน  

- สําเนาใบเรียกเก็บเงินคาสินคาเพื่อดําเนนิงานดานการประกันกอนการขนสง  
เงื่อนไขตางๆ ที่จําเปนในการไดรับใบรับรองการประกันสําหรับการขนสง 

ยอดทั้งหมดทีไ่ดรับการประกัน : มูลคารายการสินคาที่ขายให (Invoice Value) + คาขนสงจากสถานที่
ขนสงมายังปลายทาง + รอยละ 10 ของคาขนสงจากสถาน
ประกอบการมายังสถานที่ขนสง 

เบี้ยประกัน   
 ทางทะเล     : เทากับรอยละ 0.45 ของมูลคารายการสินคาที่ขายให + คาขนสงจากสถานที่

ขนสงมายังปลายทาง   +   รอยละ 10 ของคาขนสงจากสถานประกอบการมายัง
สถานที่ขนสง 

   บวก          : เบี้ยประกันสงคราม และเหตุการณความวุนวายของการเมืองภายใน การจราจล  
การประทวง (Strike, Riot, Civil Commotion - SRCC ) เทากับรอยละ 0.05 ของ
ยอดที่ไดรับการประกัน 

    บวก  :  คาธรรมเนียมของรัฐ รอยละ 1.6 ของเบี้ยประกนัทั้งหมด  
  เบี้ยประกันขั้นต่ํา    : 35 ริยัล + เบี้ยประกนัเหตกุารณสงคราม + คาธรรมเนียมตอการขนสงแตละครั้ง  

ข ) ทรัพยสินสวนบุคคล 
ขอบเขตที่การประกันครอบคลุม : ความเสี่ยงทุกประเภท ตามที่ระบุไวใน Institute Cargo Clause (ICC) 
เงื่อนไขที่จําเปน : การระบุรายการบรรจุสินคาในกลองกระดาษแข็ง พรอมคําอธิบาย และมูลคา 
อัตราเบี้ยประกัน  
ทางทะเล : รอยละ 1.5 ของยอดทั้งหมดที่ไดรับประกัน  
บวก                   : เบี้ยประกนัสงคราม และเบี้ยประกนั SRCC เทากับรอยละ 0.05 ของยอดที่ไดรับ

การประกัน 
บวก  :  คาธรรมเนียมของรัฐ รอยละ 1.6 ของเบี้ยประกนัทั้งหมด  
เบี้ยประกันขั้นต่ํา   :  25 ริยัล + เบี้ยประกนัสงคราม + คาธรรมเนียมตอการขนสงแตละครั้ง  
 



ค) สินคาอาหาร  
 ขอบเขตที่การประกันครอบคลุม   :  ความเสี่ยงทกุประเภท ตามที่ระบุไวใน ICC  
เงื่อนไขที่จําเปน  :  รายการบรรจุสินคา และสาํเนารายการสนิคาที่ขายให  
 
อัตราเบี้ยประกัน   

 ทางทะเล    : รอยละ 0.3 ของยอดทั้งหมดที่ไดรับการประกัน สําหรับสินคาที่ไมแตกงาย และ
ไมเปนอันตราย  

  :  รอยละ 0.45 ของยอดที่ไดรับการประกันทั้งหมด สําหรับสินคาแตกงาย  
บวก  :  เบี้ยประกันสงคราม และเหตุการณ SRCC เทากับรอยละ 0.05 ของยอดที่ไดรับ

การประกัน 
บวก  :  คาธรรมเนียมของรัฐรอยละ 1.6 ของเบี้ยประกันทั้งหมด  
เบี้ยประกันขั้นต่ํา  : 25 ริยัล + เบี้ยประกนัสงคราม + คาธรรมเนียมการขนสงในแตละครัง้  

หมายเหต ุ  
อัตรา / เงื่อนไขดังกลาวเปนลักษณะชีแ้นะ (Indicative)   ทั้งนี ้ จําเปนตองมีประกาศแจงเปนลาย

ลักษณอักษร 7 วันกอนการขนสงเพื่อดําเนนิการจัดการประกันในแตละกรณ ี

5.2 ประกันวินาศภัย  
  บุคคล / กลุม หรือบริษัทใดก็ตามอาจประกันทรพัยสินในโอมาน ภายใตการประกันภัย
ธรรมชาติ    เบี้ยประกันประเภทนี้เทากับรอยละ 0.5 ของมูลคาสินทรัพยทั้งหมด   ในกรณกีารเกิดภยั
พิบัติใดๆ เชน  อัคคีภัย อุทกภัย  บริษัทประกนัจะจายคาทรัพยสินที่มีการประกันไวตามรายงานของ
สํานักงานตํารวจแหงราชสํานักโอมาน โดยเปนการจายบางสวนหรือจายเต็ม  

5.3 ประกันสวนบคุคล 
  บริษัทประกันในโอมานบรกิารประกันรักษาพยาบาลสําหรับบุคคลหรือกลุม จากอบุัติเหตุหรือ
โรคภัยไขเจ็บ   เบี้ยประกนัเทากับ 15 ริยัล ตอป  ซ่ึงผูทําประกนัสามารถไดรับสิทธิ์คาใชจายในการ
รักษาพยาบาลถึง 500 ริยัล ตอป 

5.4 ประกันการคา 
ขึ้นอยูกับประเภทธุรกิจ   

6. ระบบการจางงานในประเทศ   
6.1 การขออนุญาตทํางานของคนตางดาว (Work Permit) 
การขออนุญาตทํางานของคนตางดาว ตองมีคํารองขอจาก Local Sponsor (นายจาง) ซ่ึงจะเปน

ผูรับผิดชอบแรงงานชาวตางชาติ โดย Sponsor นั้นตองดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 



1. ยื่นใบสมัครการขออนุญาตตอกรมแรงงาน โดยระบุจํานวนและสาขาอาชีพของแรงงานตาง
ดาวที่ตองการ พรอมทั้งแนบสําเนาทะเบียนการคา หลักฐานการเปนสมาชิกสภาหอการคาและ
อุตสาหกรรมโอมาน และใบรับรองการไมคัดคาน (No Objection Certificate) จาก
กระทรวงการคลัง ทั้งนี้นายจางควรเปนผูจายเงินคาธรรมเนียม Work Permit สําหรับแรงงาน
ตางชาติเปนเงินคนละ 210 ริยัล 

2. เมื่อกรมแรงงานไดรับเอกสารขางตนพรอมดวยคาธรรมเนียม และออกใบอนุญาตทํางานให
นายจางแลว นายจางจะนําใบอนุญาตทํางานดังกลาว พรอมดวยใบสมัครวีซาไปยื่นตอ
สํานักงานตรวจคนเขาเมืองโอมาน ซ่ึงจะออกวีซาให โดยวีซาดังกลาวมีอายุ 6 เดือนจากวันที่
ออก และจะทําใหแรงงานตางดาวสามารถทํางานไดอยางถูกตองตามกฎหมายในโอมานเปน
เวลา 2 ป ในลักษณะเขา-ออกประเทศไดหลายครั้ง 

 ที่มา: ขอมูลจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต  

6.2 ขอกําหนดการรับคนในประเทศเขาทํางานกับบริษัทตางดาว 
 รัฐบาลโอมานสงเสริมใหมีการใชแรงงานของคนชาติ (Omanization) ที่พยายามกระตุนให
บริษัทจางแรงงานทองถ่ิน เร่ิมขยายการบังคับใหสถานประกอบการจางชาวโอมานในสัดสวนทีสู่งขึ้น 
ดังนั้นจึงไมมขีอจํากัดดานการใหคนในประเทศเขาทํางานกับบริษัทตางดาว แตผลกระทบจากนโยบายนี้
จะตกอยูกับแรงงานตางดาวที่ตองการทํางานในประเทศโอมาน อยางไรก็ตาม ตลาดแรงงานในสาขา
อาหารไทย ชางซอมรถยนต นวดแผนไทย และการบริการ ยังมีแนวโนมที่ดี 

ที่มา : กระทรวงแรงงาน, ประเทศไทย <www.mol.go.th> 
ขั้นตอนการรับคนเขาทํางาน 
  ขั้นตอนการรบัคนเขาทํางาน (ชาวโอมาน) เปนดังนี ้
1. บริษัท/ผูประกอบการตางดาวยื่นใบสมัครตอกรมการจางงาน โดยแจงความจาํนงขอรับสมัคร

แรงงาน พรอมแจงจํานวนแรงงานที่ตองการ สถานที่ทํางาน ลักษณะงาน เงินเดือน และเงินเพิ่มอ่ืนๆ 
ที่จะจายใหคนงานโอมาน  

2. กรมการจางงานพิจารณาคณุสมบัติของผูสมัคร และจัดสงไปใหบริษทั/ผูประกอบการที่แสดงความ
จํานงขางตนสมัภาษณและคดัเลือก หากไมผาน กรมการจดัหางานจะสงผูสมัครไปใหคัดเลือกใหม 

3. บริษัท/ผูประกอบการทําการคัดเลือก หากพอใจกจ็ะตองทําหนังสือแจงกรมการจางงานเกีย่วกับวัน
เร่ิมจางงาน ลงทะเบียนและใหกรมการจัดหางานออก ID Card ใหแรงงานรายนั้นตอไป  ทั้งนี้โดยมี
ระยะเวลาทดลองงานประมาณ 3 เดือนหรือมากกวาขึน้อยูกับสัญญาจางงาน 

 ที่มา: ขอมูลจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต  
 
 



อายุขั้นต่ําของการรับคนเขาทํางาน 
  แรงงานจะตองมีอายุไมต่ํากวา 15 ป สําหรับธุรกิจทั่วไป  และไมต่ํากวา 18 ปสําหรับงานที่เปน
อันตราย ทั้งนีไ้มใหเด็กที่มีอายุระหวาง 15-18 ปทํางานเวลากลางคืนและวันหยุด  

ที่มา :  Oman:  Country Reports on Human Rights Practices, U.S. Department of State 
<www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61696.htm> 

6.3 อัตราคาแรง 
แรงงานโอมานมีอัตราคาแรงประมาณ 165 ริยัล โดยอัตราคาแรงจะแตกตางกันไปตามลักษณะ

งาน คุณวฒุิ และคุณภาพของแรงงาน ดังนี ้
ประเภทแรงงาน อัตราคาแรง 

แรงงานระดับไรฝมือ หรือ กรรมกร (Unskilled) 120 โอมานรยิลั / เดือน 

แรงงานระดับกึ่งฝมือ (Semi-killed) 150 โอมานรยิลั / เดือน 
แรงงานระดับฝมือ (Skilled) 180 โอมานรยิลั / เดือน 
คาทํางานลวงเวลา 0.76 โอมานริยลั / ชม. 
แรงงานระดับปริญญาตรีและโท เริ่มตนที่ประมาณ 250-450 ริยลั / เดือน 

ที่มา :  กระทรวงแรงงาน, ประเทศไทย <www.mol.go.th> 
ขอมูลอัตราคาแรงปริญญาตรีและโท จาก สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมัสกัต 

6.4 ขอบังคับขั้นต่าํเกี่ยวกับการจางงานที่กฎหมายระบุไว 
การจางแรงงานชาวโอมาน 

กฎหมายมีขอกําหนดใหจางชาวโอมาน 100 % ในธุรกิจดังตอไปนี ้
1.  พนักงานขาย 
2.  พนักงานตอนรับ 
3.  พนักงานรับโทรศัพท 
4.  พนักงานบัญชี 
5. เจาหนาที่บริหาร 
6. พนักงานขับรถของรถบรรทุกขนาดกลาง(ขนาดต่ํากวา 7 ตัน) และขนาดเล็ก รถขนสงของ รถ

ติดเครื่องทําความเยน็ รถพยาบาล รถรานคายอยเคลื่อนที่ได รถบรรทุกน้ํามัน รถบรรทุกน้ํา 
รถบรรทุกแกส รถบรรทุกขยะ รถงานขจดัฝุน รถบรรทุกสารเคมี รถสงแกส รถบรรทุกวัสดุ
ใชแลว 

7. เจาหนารักษาความปลอดภยั 
8. ชาวประมง 
9. การจําหนายรถใชแลว 



10. การจําหนายแกซหุงตม 
11. การจําหนายน้าํดื่ม 
12. การขนสง  
13. รานจําหนาย-ใหเชาแผนเสยีงวีดีโอ 
14. รานขายหนังสือ 
15. งานเสมียน 
16. การจําหนายขนมหวานพื้นเมืองโอมาน 
17. บริการรับจางลางและทําความสะอาดรถยนต 
18. รถขนสงของ 
19. สถานีใหบริการน้ํามัน 
20. การจําหนายปลา/อาหารทะเล 
นอกจากนี้ กฎหมายยังกําหนดใหจางชาวโอมานอยางนอย 50 % ในงานโรงแรม และ 30 % ใน

งานกอสรางอีกดวย 
 ที่มา: ขอมูลจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต  

จํานวนวันหยดุขั้นต่ําตามกฎหมาย 
ลูกจางจะตองทํางานไมเกนิ 8 ช่ัวโมงตอวนั หรือ 48 ช่ัวโมงตอสัปดาห (ไมรวมเวลาพัก) โดยมี

เวลาหยดุพกั และไมใหทํางานติดตอกนัเกนิ 6 ช่ัวโมง หากเกินกําหนดนายจางตองจายคาลวงเวลาเพิ่ม 
25 % ของอัตราคาจางปกติ หรือใหวันหยดุชดเชยเพิ่ม (ในฤดู Ramadhan เวลาทํางานของลูกจางมสุลิม
จะตองไมเกิน 6 ช่ัวโมงตอวนัหรือ 36 ช่ัวโมงตอสัปดาห) ทั้งนี้ในแตละสัปดาห ลูกจางจะตองมีชวงเวลา
พักผอนหรือหยุดติดตอกันไมนอยกวา 24 ช่ัวโมง  

 ที่มา: Ministry of Information, Oman <www.omanet.om > 
6.5 วันเวลาทําการและวันหยุด 

วันหยุดราชการ/วันหยุดธุรกิจ 
1. วันขึ้นปใหมของศาสนาอิสลาม 1 วัน 
2. วันประสูติของพระศาสดาโมฮัมเหม็ด 1 วัน 
3. วันเสดจ็ขึ้นสูสวรรคของพระศาสดาโมฮัมเหม็ด 1 วัน 
4. วันเทศกาล Eid Al Fitr 3-4 วัน 
5. วันชาต ิ 2 วัน 
6. วันเทศกาล Eid Al Adha 3-4 วัน 
7. วัน Renaissance Day 1 วัน 
*  ภาครัฐจะมวีันหยุดเพิ่มมากกวาภาคเอกชนอีก 1 วนัในแตละโอกาส 

 ที่มา: ขอมูลจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต  



การลาหยุดประจําป, การลาปวย, การลากิจ 
การลาหยุดประจําป 

ลูกจางมีสิทธิลาพักรอนโดยไดรับคาแรงในปแรก 15 วนั และเพิ่มเปน 30 วันในปตอ ๆ ไป  
การลาปวย 

การลาปวยตองมีใบรับรองแพทยมาแสดงตอนายจาง และสามารถลาปวยไดโดยมเีงื่อนไขดังนี ้
- 1-2 สัปดาหแรก  รับเงินเดือนเตม็ 
- สัปดาหที่ 3-4   รับ 3 ใน 4 ของเงินเดือน 
- สัปดาหที่ 5-6    รับครึ่งหนึ่งของเงินเดือน 
- สัปดาหทื่ 7-10    รับ 1 ใน 4 ของเงินเดือน   

การลากิจพิเศษ 
- ลาเพื่อแตงงานได 3 วัน โดยลาไดเพยีง 1 คร้ังตลอดอายุการทํางาน  
- ลาในโอกาสการเสียชีวิตของบุตร บิดา มารดา และภรยิาได 3 วนั  
- ลาในโอกาสการเสียชีวิตของปูยา ตายาย พี่นองได 2 วนั 
- ลาในโอกาสการเสียชีวิตของลุง ปา หรือลูกพี่ลูกนองได 1 วัน 
- ลาในโอกาสการเสียชีวิตของสามีได 130 วัน 

*  ทั้งนี้การลาในโอกาสเสียชีวิต จะตองมใีบมรณบัตรมาแสดงตอนายจาง 
การลาคลอด 

ลูกจางสามารถลาคลอดได 30 วันโดยรับเงินเดือนเต็ม  
การลาตามหลักศาสนา/ประเพณ ี
ตลอดอายุการจางงาน ลูกจาง (มุสลิม) สามารถลาเพื่อเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจได 1 คร้ังเปน

ระยะเวลา 15 วัน  
 ที่มา: กระทรวงแรงงาน, ประเทศไทย < www.mol.go.th > 

ขอมูลจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต  

6.6 ภาระภาษขีองพนักงาน    
   ประเทศโอมานไมมีการเก็บภาษีรายไดหรือภาษีการจางงานในโอมาน 

 ที่มา: ขอมูลจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต  

6.7 ภาระภาษีและคาใชจายของนายจางในดานตาง ๆ   
เงินสมทบประกันสังคม 

นายจางตองจายคาประกนัสังคมใหแกคนงานชาวโอมานในอัตรา 16% ของเงินเดือน (หัก 6.5% 
จากเงินเดือนของลูกจาง และเก็บอีก 9.5% จากนายจาง) โดยจายใหกับกรมค้ําประกันสังคมทุกๆ เดือน 

 ที่มา: ขอมูลจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต  



สวัสดิการตามกฎหมาย 
นายจางตองจดัหาที่พกั หรือจายคาเชาทีพ่ักตามตําแหนง (อาจหกัคาอาหารจากคาจางแลวแต

เงื่อนไขสัญญาจาง) และจะตองมีตั๋วเครื่องบินกลับประเทศใหกับคนงานตางดาว เมือ่หมดสัญญา 
 ที่มา: ขอมูลจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต  
กระทรวงแรงงาน, ประเทศไทย <www.mol.go.th> 

6.8 กฎหมายเกี่ยวกับการเลิกจาง  
ขั้นตอนและเงื่อนไขการเลิกจาง 

- นายจางมีสิทธยิกเลิกจาง โดยไมตองบอกลวงหนาหรือใหเงินชดเชยในกรณีฉอโกง ละเลยเรื่อง
ความปลอดภยั เปดเผยความลับบริษัท และเมาสุราขณะปฏิบัติหนาที ่

- ลูกจางมีสิทธิยกเลิกสัญญา หากนายจางไมปฏิบัติตามสัญญาหรือไดรับการปฏิบัติที่ไมชอบ
ธรรมโดยมีสิทธิที่จะไดรับเงินชดเชย  

- ในกรณีขอยกเลิกสัญญาหรือลาออกตองบอกกลาวลวงหนา 2 เดือน โดยชวงทดลองงาน (ไม
เกิน 3 เดือน) นายจางหรือลูกจางสามารถยกเลิกสัญญาวาจางไดโดยแจงลวงหนา 7 วนั 

- นายจางจะตองจายเงินติดคางตางๆ ตามกฎหมายโอมาน และแจงกรมการวาจางงาน และ
หนวยงานดานประกันสังคมของโอมานของกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับการเลิกจาง พรอมดวย
เอกสารวาไดรับเงินติดคางตางๆ ครบถวนโดยมีลายเซ็นของผูวาจางดวย 

- ลูกจางไมมีสิทธิตามกฎหมายที่จะไดรับเงินพิเศษจากนายจาง นอกจากนายจางจะจายใหเอง 
 ที่มา: ขอมูลจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต  
กระทรวงแรงงาน, ประเทศไทย <www.mol.go.th> 

6.9 การจัดตั้งสหภาพแรงงาน (จําเปนหรือไม, ตองมีเงื่อนไขการจัดตั้ง และ การเลิกอยางไร) 
ประกาศพระราชกําหนด มีผลบังคับใชไดเมื่อวันที ่ 8 กรกฎาคม ค.ศ.2006 ไดมีการแกไข

กฎหมายแรงงาน โดยอนุญาตใหมีการรวมตัวกันจัดตั้งสหภาพแรงงานเพื่อรักษาผลประโยชน ปกปอง
สิทธิ และปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน รวมถึงเปนตัวแทนของแรงงานเขารวมการประชมุทั้ง
ในระดบัทองถ่ิน ภูมิภาค และระดับนานาชาติ อนึ่ง ในปจจุบันยังไมมีการจดัตั้งสหภาพแรงงานใน
โอมาน 

 ที่มา: ขอมูลจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต  

7. คาใชจายดําเนินการทั่วไป 
7.1 อัตราคาเชาสํานักงาน    

ประมาณ 4-7 ริยัลโอมานตอตารางฟุต 
 ที่มา: ขอมูลจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต  

 



7.2 อัตราคาเชาบานพัก    
หองพัก 1 หองนอน  ประมาณ 150-195 ริยัลโอมาน 
หองพัก 2 หองนอน  ประมาณ 180-225 ริยัลโอมาน 
หองพัก 3 หองนอน  ประมาณ 200-275 ริยัลโอมาน 
บาน 3 หองนอน   ประมาณ 400-550 ริยัลโอมาน 

 ที่มา: ขอมูลจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต  

7.3 อัตราคาเชารถ    
อัตราคาเชารถข้ึนอยูกับคณุภาพของรถดวย และโดยปกตจิะมีคนขับพรอมเติมน้ํามันใหเสร็จ 
รถยนตเกงขนาดเล็ก (4 ที่นั่ง)  ประมาณ 10-30 ริยัลโอมานตอวัน 
รถยนตความจขุนาดกลาง (9-25 ที่นั่ง) ประมาณ 40-50 ริยัลโอมานตอวัน  
รถยนตความจขุนาดใหญ (30-40 ที่นั่ง) ประมาณ 60-110 ริยัลโอมานตอวัน  

 ที่มา: ขอมูลจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต  

7.4 อัตราคาไฟฟา 
คาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียมการตอกระแสไฟฟา (Fee of Connection of Electric Current) 
ประเภทของการตอ และกําลังไฟฟา คาธรรมเนียม (ริยัล) 

มิเตอรไฟฟาแบบ 1 เฟส  
มิเตอรไฟฟาแบบ 3 เฟส  
มิเตอรไฟฟาแบบ 3 เฟส  
พรอมดวยหมอแปลงไฟฟาขนาดไมเกิน 500 กิโลวัตต / ชม. 
มิเตอรไฟฟาแบบ 3 เฟส  
พรอมดวยหมอแปลงไฟฟาขนาดมากกวา 500 กิโลวัตต / ชม. ข้ึนไป 

10 
40 

400 
 

500 

หมายเหตุ: คาธรรมเนียมเหลานี้ไมรวมคาดําเนินการติดตั้งมิเตอร ฟวส สายไฟฟา จากมิเตอรถึงแหลงจายพลังงาน 
 

คาธรรมเนียมการตัดกระแสไฟฟา (Fee of Disconnection of Electric Current) 
ประเภทของการตอ และกําลังไฟฟา คาธรรมเนียม (ริยัล) 

มิเตอรไฟฟาแบบ 1 เฟส  
มิเตอรไฟฟาแบบ 3 เฟส  

10 
30 

 

ภาษีการใชไฟฟา  
สําหรับการใชในภาครัฐและครัวเรือน 

ปริมาณการใช (กิโลวัตต / ชม.) ริยัล / กิโลวัตต-ชม. 
0-3,000 0.010 



3,001-5,000 
5,001-7,000 
7,001-10,000 
มากกวา 10,000 

0.015 
0.020 
0.025 
0.030 

สําหรับการใชในภาคธุรกิจ 
คิดอัตรา 0.020 ริยัลตอกโิลวัตต-ช่ัวโมง โดยไมจํากัดปริมาณการใชงาน 

สําหรับการใชในอุตสาหกรรม (คิดตามฤดูกาล) 
 ฤดูกาล ริยัล / กิโลวัตต-ชม. 

ฤดูรอน (พฤษภาคม – สิงหาคม) 
ฤดูหนาว (กันยายน – เมษายน) 

0.024 
0.012 

สําหรับการใชในสาขาเกษตรและประมง 
 ปริมาณการใช (กิโลวัตต / ชม.) ริยัล / กิโลวัตต-ชม. 

0-3,000 
มากกวา 7,000 

0.010 
0.020 

สําหรับการใชในสาขาการโรงแรมและทองเทีย่ว 
 ปริมาณการใช (กิโลวัตต / ชม.) ริยัล / กิโลวัตต-ชม. 

0-3,000 
3,001-5,000 
มากกวา 5,000 

0.010 
0.015 
0.020 

ที่มา :   Ministry of Electric and Water < www.mhew.gov.om  > 

7.5 อัตราคาน้าํ 
คาธรรมเนียมการติดตั้งทอประปา 

 

ขนาดทอประปา (นิ้ว) 1/2 3/4 1 2 3 4 6 8 10 12 14 
คาธรรมเนียม (ริยัล) 10 20 40 100 200 300 400 500 600 700 800 

หมายเหตุ : คาธรรมเนียมนี้ไมรวมมิเตอรน้ําและทอสงน้ําที่เช่ือมระหวางอาคารกับจุดจายน้ํา ผูขอรับบริการจะตองจาย
คาตอ หลังจากทําสัญญากับผูใหบริการที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวงไฟฟาและประปา โดยคุณสมบัติของมิเตอร ทอสง
น้ําและอุปกรณอื่น ๆ จะตองตรงกับขอกําหนดของกระทรวง  

 

ภาษีการใชน้ําประปา 
 ปริมาณการใช (แกลลอน.) ริยัล / แกลลอน 

สําหรับการใชในภาครัฐและครัวเรือน 
1-5,000 

มากกวา 5,000 
0.002 

0.0025 



สําหรับการใชในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
ต้ังแต 1 ข้ึนไป 0.003 

ที่มา :   Ministry of Electric and Water < www.mhew.gov.om  > 

7.6 อัตราคาโทรศพัท  
คาโทรศัพทภายในประเทศขึน้อยูกับระยะทางและชวงเวลา รวมถึงคาโทรทางไกลตางประเทศ 

โดยอัตราคาโทรศัพททางไกลมายังประเทศไทยเปนดังนี้ 
ชวงเวลาที่มกีารใชงานมาก   (06.00 น.-19.00 น.)                0.350 ริยัลโอมาน/1 นาที 
ชวงเวลาปกติ       (19.00 น.-06.00 น.)  0.275 ริยัลโอมาน/ 1 นาท ี

 ที่มา: ขอมูลจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต  

7.7 คาใชจายในการเดินทางสาธารณะ   
คาใชจายในการเดินทางสาธารณะในตัวเมือง เปนดังนี ้

- รถบัสประจําทาง (ไมคอยม)ี  คิดตามระยะทางในอัตราตั้งแต 100 ไบซาร (0.1 ริยัล 
หรือ ประมาณ 10 บาท) จนถงึ 2 ริยัลโอมาน 

- แท็กซี่ (พอมีบาง)  แตราคาคอนขางแพง ขึน้อยูกับการตอรอง ไมมีมิเตอร 
 ที่มา: ขอมูลจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต  

7.8 คาใชจายครองชีพท่ัวไป (คาอาหาร เคร่ืองดื่ม เคร่ืองใชประจําวัน)  
อาหารจําพวกผัก ผลไม เนื้อสัตว  เสื้อผา เครื่องนุงหม ฯลฯ คอนขางแพงเมื่อเทียบกบัประเทศ

ไทย เนื่องจากตองนําเขาเปนสวนใหญ 
 ที่มา: ขอมูลจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต  

 
 

วันที่ 11 กันยายน 2549 


