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ขอมูลทั่วไป (General Information) 

ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบยีเปนประเทศที่ใหญที่สุดในคาบสมุทรอาหรับหรือตะวนัออกกลาง 
พรมแดนดานเหนือติดกับประเทศอิรัก และจอรแดน ทศิตะวนัออกตดิกับอาวเปอรเซีย ประเทศคูเวต 
กาตาร บาหเรน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ทางทิศตะวนัตกติดกับประเทศอียิปตและทะเลแดง สวนทิศ
ใตติดกับประเทศเยเมน โอมาน  

ซาอุดิอาระเบยีมีเนื้อที่ประมาณ 1,960,582 ตารางกิโลเมตร พื้นที่สวนใหญเปนทะเลทราย มี 
กรุงริยาด (Riyadh) เปนเมืองหลวง และมเีมืองสําคัญอื่น คือ เจดดาห (Jeddah) เมกกะ (Makkah) ตาอีฟ 
(Taif) เมดินะห (Medina) และดัมมาม (Dammam)  

 

ขอมูลเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomics) 

1. อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยรวม และ แยกเปนภาคตาง ๆ  
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีแ่ทจริงรอยละ    6.5 
สัดสวนภาคอตุสาหกรรม รอยละ                              61.3 
สัดสวนภาคเกษตรรอยละ                                           3.3   
สัดสวนภาคบริการรอยละ                                         35.4  

ที่มา: ขอมูลประมาณการป 2005 จาก World Fact Book 
< www.cia.gov/cia/publications/factbook/goes/sa.html> 

2. ระบบการเมอืงการปกครอง 
ระบบการปกครองเปนแบบสมบูรณาญาสิทธิราช ทั้งนี้ตามกฎหมายหลัก (Basic Law) ซ่ึงได

ประกาศใชเมือ่ป 2543  ไดกําหนดวาราชอาณาจักรซาอุฯ ปกครองโดยพระราชโอรส หรือหลานปฐม
กษัตริยอับดุลอาซิสเทานั้น  มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขหวัหนาคณะนายกรัฐมนตรี  ผูบังคับ
การทหารสูงสุด (ไมมีพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง)  พระราชอํานาจอยูภายใตขอบเขตของกฎหมาย
อิสลาม ธรรมเนียมประเพณ ีและฉันทานุมตัิตาง ๆ จากสมาชิกราชวงศ ผูนําศาสนา และกลุมพลังตาง ๆ 
ในสังคม     

พระมหากษัตริยบริหารราชการโดยสภาคณะรัฐมนตรี มีกษัตริยเปนนายกรัฐมนตรี มีรอง
นายกรัฐมนตร ี2 คน คือ คนที่ 1 มกุฎราชกมุาร คนที่ 2 รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม นอกจากนี้ ยัง

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/goes/sa.html


มีรัฐมนตรีวาการและชวยวาการอีก 22 ตําแหนง  รัฐมนตรี 3 ตําแหนงและคณะที่ปรึกษาจากหนวยงาน
อิสระที่สําคัญอีกจํานวนหนึง่ การออกพระราชบัญญัติตองไดรับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี    
 
ผูนําคนปจจุบนั   กษัตริยอับดุลเลาะห  (The Custodian of Two Holy Mosques King Abdullah Bin 

Abdul Azia Al-Saud)  เปนประมุขของรัฐ และนายกรัฐมนตรี  
อํานาจบริหาร           กษัตริยอับดุลเลาะห 
อํานาจนิติบัญญัต ิ มีสภาที่ปรึกษา หรือ Majlis al-Shura  ประกอบดวยมีสมาชิก 120 คน ดํารง

ตําแหนงคราวละ 4 ป) 
อํานาจตุลาการ        ระบบศาลบริหารโดยระบบศาลศาสนา ผูพิพากษาแตงตั้งโดยกษัตริย  โดย

คําแนะนําของสภาศาลสูง ซ่ึงประกอบดวยผูพิพากษาอาวุโส 12 คน มีกฎหมายคุ
มครองความเปนอิสระของศาล กษัตริยทรงทําหนาที่ศาลสูงโดยตําแหนงและทรง
มีพระราชอํานาจอภัยโทษ 

ประเทศซาอุดอิาระเบีย แบงการปกครองออกเปน 13 ภาค (Region) ไดแก Al Bahah   Al 
Hudud Ash  Ha’il, jizan , Makkah, Najran, Tabuk  โดยมีกรุงริยาด (Riyadh) เปนเมืองหลวง ในแตละ
ภาคมีผูวาราชการภาคเปนผูบริหาร โดยไดรับการแตงตั้งจากกษัตริย และมีตําแหนงเทียบเทารัฐมนตร ี
ภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้ในแตละภาคยังมีจังหวัดตาง ๆ บริหารโดยผูวา
ราชการจังหวดั  

ที่มา: เว็บไวซตสถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจดดาห 
 World Fact Book < www.cia.gov/cia/publications/factbook/goes/sa.html > 

3. ประชากร     
3.1 จํานวนประชากร 

จํานวนประชากรทั่วประเทศประมาณ 27.019 ลานคน มชีาวตางชาติในประเทศประมาณ 5.576 
ลานคน รอยละ 90 เปนชาวอาหรับ ประชากรนับถือศาสนาอิสลาม สวนใหญนับถือนิกายสุหนี ่

ประชากรประมาณรอยละ 80 อาศัยอยูในเขตเมือง  (ก.ย. 2547) โดยจํานวนประชากรแยกตาม
เขตการปกครอง เปนดังตอไปนี ้
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เขตการปกครอง (ภาค) จํานวนประชากร สัดสวน 
1 Makkah  5,797,971  25.57  
2 Riyadh  5,455,363  24.06  
3 Eastern Province  3,360,157  14.82  
4 Asir  1,688,368  7.45  
5 Madinah  1,512,076  6.67  
6 Jizan  1,186,139  5.23  
7 Qasseem  1,016,756  4.48  
8 Tabuk  691,517  3.05  
9 Hail  527,033  2.32  
10 Najran  419,457  1.85  
11 Al-Baha  377,739  1.67  
12 Al-Juf  361,676  1.60  
13 Northern Borders  279,286  1.23  
TOTAL  22,673,538  100.00  

3.2 รายไดประชากร  
รายไดประชากรตอหัวประมาณ 13,100 เหรียฐสหรัฐตอป (ประมาณการป 2005) 

3.3 อัตราการรูหนงัสือ 
รอยละ 78.8 ของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป สามารถอานออกเขียนได (ประมาณการป 2005) 

ที่มา: เว็บไซตสถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจดดาห
World Fact Book < www.cia.gov/cia/publications/factbook/goes/sa.html> 

4. รายไดหลักของประเทศ 
ซาอุดิอาระเบยีเปนประเทศที่พึ่งพิงรายไดจากการคาน้ํามัน โดยมีรัฐบาลเปนผูควบคุมกิจกรรม

เศรษฐกิจหลักของประเทศ  
ซาอุดิอาระเบยีมีน้ํามันสํารองคิดเปนรอยละ 25 ของน้ํามันสํารองของโลก และถือเปนผูสงออก

ปโตรเลียมรายใหญที่สุด ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในเวทีโอเปค  
รายไดสวนใหญมาจากการคาน้ํามัน โดยคิดเปนรอยละ 75 45 และ 90 ของรายไดภาครัฐ รายได

ประชาชาติ (GDP)  และรายไดจากการสงออก ตามลําดับ  
ที่มา: World Fact Book < www.cia.gov/cia/publications/factbook/goes/sa.html> 
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5. ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของซาอุดิอาระเบียไดแก ปโตรเลียม กาซธรรมชาติ แรเหล็ก ทอง 

และทองแดง 
ที่มา: World Fact Book < www.cia.gov/cia/publications/factbook/goes/sa.html> 

6. การสงออก 
สินคาออกสําคัญของซาอุดิอาระเบีย ไดแก ปโตเลียมและผลิตภัณฑ ซ่ึงคิดเปนรอยละ 90 ของ

การสงออกของประเทศ โดยมีตลาดสงออกที่สําคัญ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เกาหลีใต จีน 
สิงคโปร และไตหวนั  

ที่มา: World Fact Book < www.cia.gov/cia/publications/factbook/goes/sa.html> 

7. การนําเขา 
สินคานําเขาสําคัญของซาอุดิอาระเบีย ไดแก เครื่องจักรและอุปกรณ อาหาร เคมีภัณฑ ยาน

ยนตร และสิ่งทอ โดยมีตลาดนําเขาที่สําคัญ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน ญี่ปุน จีน ฝร่ังเศส และ
อิตาลี  

ที่มา: ขอมูลประมาณการป 2005 จาก World Fact Book  
< www.cia.gov/cia/publications/factbook/goes/sa.html> 

8. การขนสงในประเทศ 
ทางถนน      ระยะทาง 152,044 กม. ราดยาง 45,461 กม.  ไมราดยาง 106,583  (2000) 
ทางน้ํา          มี 3 ทาเรือ คือ Ad Dammam, Al Jubay1, Jiddah และ Yanbu’ al Sinaiyah 
ทางอากาศ    มี 208 สนามบิน แตมีเพยีง 73 แหง ที่มีรันเวยที่ราดยาง  (2006)  
ทางรถไฟ   ระยะทาง 1,392 กม. 
ทอสง          มีทอกาซ 1,880 กม. ทอกาซเหลว 1,183 กม. ทอน้ํามัน 4,531 กม. (2006) 

ที่มา: World Fact Book < www.cia.gov/cia/publications/factbook/goes/sa.html> 

9. การผลิตในอุตสาหกรรมหลัก (Supply) 
อุตสาหกรรมหลักของประเทศซาอุดิอาระเบีย คือ น้ํามนัดิบ ปโตรเคมี พลาสติก  การแปรรูป

อาหาร  เสื้อผา  ปุยและซีเมนต   ซ่ึงมีการขยายตวัเพิ่มขึน้อยางมาก โดยซาอุฯสามารถผลิตน้ํามันดิบได 
9.475 ลานบารเรลตอวัน (ประมาณการป 2005) กาชธรรมชาติ 60.06 พันลานคิวบิคเมตร ในป 2003 
อยางไรก็ตามซาอุฯ มีความพยายามทีจ่ะกระจายการขยายตวัทางเศรษฐกิจไปยังอุตสาหกรรมอื่นใหมาก
ขึ้น เพราะไมตองการพึ่งพารายไดจากการสงออกน้ํามันเพียงอยางเดียว 

อุตสาหกรรมเหมืองแรไดรับการพัฒนาอยางมาก มกีารสั่งซ้ืออุปกรณการทําเหมืองปละกวา 
200 ลานเหรียญสหรัฐตอป  เหมืองแรทองคําที่สําคัญ Mohad Al-Dhahab  ประมาณ 600 แหง เปดโดย

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/goes/sa.html
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บริษัท Petromin ซ่ึงเปนรัฐวสิาหกิจของรัฐบาล สามารถขุดแรไดประมาณวนัละ 400 ตัน  นอกจากนี้ยัง
มีการสํารวจพบ  เหล็ก  ฟอสเฟต  โบไซต แตยังไมไดนําขึ้นมาใช 

อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรกรรม  รัฐบาลใหความสนใจที่จะพัฒนาพืชสําคัญ เชน  ขาวสาลี  
มะเขือเทศ รวมทั้งการขยายการเลี้ยงสัตว เชน แกะ แพะ อูฐและววั อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารขยายตวั
เพิ่มขึ้น โดยมกีารนําเขาอุปกรณการเก็บและรักษาอาหารเพิ่มขึ้นทุกป 

ที่มา: กรมสงเสริมการสงออก  
World Fact Book < www.cia.gov/cia/publications/factbook/goes/sa.html> 

10. การบริโภคในอุตสาหกรรมหลัก (Demand) 
ซาอุดิอาระเบยีมารบริโภคน้าํมันดิบในประเทศ 1.775 ลานบารเรลตอวัน (2003) 

ที่มา: World Fact Book < www.cia.gov/cia/publications/factbook/goes/sa.html> 

11. แผนพัฒนาเศรษฐกิจหลกัของประเทศ 
เนื่องจากรัฐบาลซาอุฯ เล็งเห็นวาประเทศพึ่งพิงรายไดจากน้ํามนัเปนหลัก จึงไดกําหนด

เปาหมายทางเศรษฐกิจสําคญัสองประการ คือ 1) การกระจายการผลิต ลดการพึ่งพารายไดจากน้ํามันดวย
การพัฒนาอุตสาหกรรมโรงงานและการเกษตร และ 2) ใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
โดยในวันที ่ 28 สิงหาคม 2543 สภารัฐมนตรีไดอนุมัตแิผนพัฒนาประเทศ 5 ป ระหวางป พ.ศ. 2543-
2548 ซ่ึงมีสาระสําคัญดังนี ้
- กําหนดเปาหมายการขยายตัวเศรษฐกิจ เฉล่ียรอยละ 3.16 โดยสาขาอื่นของภาคเอกชนที่ไมใชน้ํามนั

ขยายตวัรอยละ 5.04  สาขาเหมืองแรและปโตรเคมีขยายตัวกวารอยละ 8   
- จางงานคนซาอุฯ ตามแผนการ Saudization (ลดการจางแรงงานชาวตางชาติ) 
- สรางโรงพยาบาลใหม 70 แหง 
- สรางโรงเรียนระดับประถม 1,111 แหง ระดับมัธยม 819 แหง ระดับเตรียมอุดม 905 แหง และระดบั

วิทยาเทคนิค 10 แหง 
- เรงสรางโรงกลั่นน้ําทะเลเปนน้ําจืดทีก่ําลังดําเนินการอยูใหเสร็จสิ้น 3โรงและสรางโรงใหมอีก 12 โรง 
- เมื่อส้ินสุดแผน การจัดสรรงบประมาณจะเขาสูภาวะสมดุล 

สาระโดยสรุปของแผนพัฒนาซาอุ ฯ คือ ยึดหลักการคาเสรีบนพื้นฐานแหงคุณคาของศาสนา
อิสลามเนนความหลากหลายแหลงรายไดของรัฐบาลจากภาคเศรษฐกิจตาง ๆ  เพื่อลดการถึงพิงรายได
จากน้ํามัน  สรางงานใหแกคนซาอุ  ใหความสําคัญกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานของภาครัฐบาลโดยไมเพิ่มกําลังคน  พัฒนาทักษะและฝมือแรงงาน  เขาเปนสมาชิก WTO เรงรัด
การสงเสริมการลงทุน เรงพัฒนาและกอสรางปจจัยพื้นฐานรองรับการขยายตัวของประชากรและ
เศรษฐกิจ 

 ที่มา: เว็บไซตสถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจดดาห 
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ขอมูลเศรษฐกิจจุลภาค (Microeconomics) 

1. การจัดการธุรกิจ 
ซาอุ ไดจัดตั้งสํานักงานสงเสริมการลงทุน The Saudi Arabian General Investment Authority 

(SAGIA) เมื่อเมษายน 2543  และไดมีการปรับปรุงกฎหมายสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ (Foreign 
Investment) คร้ังลาสุดและมีผลบังคับใช 25 มิถุนายน 2545  เพื่อจูงใจการลงทุนจากตางชาติมากยิ่งขึ้น  

ขั้นตอนการเดินทางเขาไปทําธุรกิจในซาอุดิอาระเบีย 
 ประเทศซาอุดิอาระเบียคอนขางเขมงวดการออกวีซาใหแกชาวตางชาติคอนขางมาก 
นักทองเที่ยวหรือผูที่จะแวะผานเดินทางเขาไปโดยจะตองไดรับวีซากอนจึงจะเดินทางเขาประเทศได  
ยกเวนบุคคลสัญชาติในกลุม Gulf Cooperation Council ไดแก โอมาน  การตา  สหรัฐอาหรับอิมิเรตส 
บาหเรนและคูเวต  สามารถเดินทางเขาประเทศโดยไมตองขอวีซา  ทั้งนี้ผูที่มีสิทธิ์ยื่นขอรับวีซาได ไดแก 
นักธุรกิจ   ผูมีสัญญาจางจากบริษัทในซาอุ    ญาติใกลชิดของผูทํางานในซาอุ   และ ชาวมุสลิมผูเดินทาง
ไปแสวงบุญ 
 นักธุรกิจที่จะเดินทางเขาประเทศซาอุ จะตองมีบริษัทในซาอุหรือคูคาเปนผูดําเนินการออก
หนังสือพรอมดวยสําเนาภาพถายหนังสือเดินทางของผูรับเชิญแจงไปยังสถานเอกอัครราชทูตชาอุดิ
อาระเบียในประเทศนั้นๆ วาไดเชิญผูใดไปเยือนซาอุฯ เพื่อติดตอธุรกิจ โดยหนังสือที่แจงไปยังสถานทูต
ตองผานการรับรองจากหอการคาประจําเมืองที่บริษัทเปนสมาชิกอยู  นักธุรกิจ ที่ไดรับเชิญตองนําสําเนา
จดหมายเชิญไปเปนหลักฐานประกอบการขอวีซาจากสถานเอกอัครทูตวาอุในประเทศนั้น ๆ  โดย
รายละเอียดอื่น ๆ และขั้นตอนที่ควรพึงปฏิบัติ มีดังนี้ 

1. หนังสือเดินทางจะตองไมหมดอายุนอยกวา 6 เดือน และหนังสือเดินทางที่ เคยผานการ
ประทับตราเขาประเทศอิสราเอลจะไมรับการพิจารณานักธุรกิจที่หามตางชาติเขาไปลงทุนหรือ
ประกอบธุรกิจ 

2. หนังสือเดินทางที่มีการเพิ่มหนา จะไมไดรับการพิจารณาออกวีซาให 
3. กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอรมขอรับวีซาจํานวน 2 ฉบับ  จะตองระบุรายละเอียดบริษัทที่จะ

ไปพบหรือเปน Sponsor 
 ที่มา: เว็บไซตสถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจดดาห 

1.1 เงื่อนไขการตั้งสํานักงานสาขาของบริษัทตางดาว (Branch office) 
 การจัดตั้งสาขานักธุรกิจตางชาติสามารถเปนเจาของไดทั้งหมด   

 ที่มา: กระทรวงการตางประเทศ ประเทศไทย 
 



1.2  เงื่อนไขการตั้งบริษัทโดยการรวมทุน (Joint venture) 
นักธุรกิจตางชาติไมสามารถจัดตั้งบริษัทดวยตนเองแตจะตองมีหุนสวนเปนชาวซาอุฯโดยสวน

ใหญแลวการจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบบริษัทหางหุนสวนจํากัด บริษัทรวมทุน มีลักษณะคลายกับกฎหมาย
แพงและพาณิชยของไทยในดานองคประกอบของผูถือหุนและสัดสวนการถือหุน 

 ที่มา: กระทรวงการตางประเทศ ประเทศไทย 

1.3 เงื่อนไขการตั้งบริษัทโดยลงทุนท้ังหมด (Wholly Foreign Owned Company) 
 ซาอุดิอาระเบียไดจัดตั้งสํานักงานสงเสริมการลงทุน The Saudi Arabian General Investment 
Authority (SAGIA) เมื่อเดือนเมษายน 2543 และไดปรับปรุงกฎหมายสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ 
(Foreign Investment Law) มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2545 ซ่ึงใหชาวตางชาติสามารถลงทุนได
ถึงรอยละ 100 ภายใตเงื่อนไขที่กําหนด โดยเงินลงทุนขั้นต่ําที่ชาวตางชาติจะตองลงทุนจะแตกตางกัน
ตามแตละประเภทธุตกิจ 

- สําหรับเกษตรกรรม  ไมนอยกวา 25 ลานริยัล (6.67 ลานเหรียญสหรัฐ)  
- สําหรับอุตสาหกรรม  ไมนอยกวา 5 ลานริยัล (1.33 ลานเหรียญสหรัฐ)   
- สําหรับธุรกิจอื่น ๆ  ไมนอยกวา 2 ลานริยัล ( 0.53 ลานเหรียญสหรัฐ)   
ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอํานาจที่จะลดจํานวนเงินลงทุนลง สําหรับโครงการที่ลงทุนในเขตที่

กําหนด หรือโครงการที่ใชเทคโนโลยีช้ันสูง หรือเพื่อการสงออก 

นอกจากนี้ ชาวตางชาติสามารถเปนเจาของทรัพยสินและที่ดิน ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตจาก
กฎหมายกอน เพื่อใชในการประกอบธุรกิจ  ที่พักอาศัยของตนเองและรวมงาน 

 ที่มา: เว็บไซตสถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจดดาห 

2. ขอจํากัดของคนตางดาวในการทําธุรกิจในซาอุดิอาระเบีย 
 ธุรกิจท่ีหามตางชาติเขาไปลงทุน  หรือทําธุรกิจ 
 ภาคอุตสาหกรรม  

1. การสํารวจขุดเจาะน้ํามนัและการผลิต       
2. โรงงานอุตสาหกรรมอุปกรณและเครื่องมือทางทหารและเครื่องแบบ  
3. โรงงานอุตสาหกรรมผลิตวตัถุระเบิด) 

ภาคบริการ   
1. การจัดสงอาหารใหแกกองทพั Catering          
2. การบริการดานความปลอดภัยและนกัสืบ 
3. การประกนภัย (กําลังมีการแกไขกฎหมายที่จะใหตางชาติเขาไปลงทุนได) 
4. การลงทุนในดานอสังหาริมทรัพยที่เมืองเมกกะและเมดนิาห 
5. การบริการการเดินทางเพื่อประกอบศาสนกิจฮัจยและอมุเราะห 



6. การจัดหางาน 
7. นายหนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
8. โรงพิมพและสิ่งพิมพ 
9. การจัดจําหนายสินคา คาสง คาปลีก และตัวแทนการคา (ยกเวน ธุรกจิแฟรนไชส ของ

สินคาตามหมวด 8929 ภายใต International Industrial Classifications 
10. การกระจายเสยีงและสื่อมวลชน 
11. การสื่อสาร ยกเวนการใหบริการเทเล็กซ  โทรเลข  โทรสาร การจัดสงขอมูลอีเล็คโทร

นิคส  (Electronic Data Interchange)  อินเตอรเนท 
12. การขนสงทางบกและทางอากาศ การรถไฟ 
13. การสงสัญญาณดาวเทียม 
14. การใหบริการโดยพยาบาล นักกายภาพบําบัด และเกี่ยวกับทางการแพทย ตามหมวด 

93191 ภายใต International Industrial Classifications 
15. การประมง 
16. ธนาคารเลือด  ศูนยเซรุม และการกกักันโรค 
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3. ระบบการคาและภาษีในแตละประเทศ 
ซาอุดิอาระเบยีมีนโยบายการคาเสรีบนพื้นฐานการแขงขนั ไมมีการควบคุมการแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศ  ไมมีขอจํากัดปรมิาณและโควตาการนําเขาและไมมีการควบคุมราคา เพื่อใหมี
สินคาเขาสูตลาดอยางเสรี  เพียงพอกับความตองการภายในประเทศและมีราคาไมแพง  ยกเวนสนิคาที่
หามนําเขาบางรายการที่ขัดตอบทบัญญัติทางศาสนา และความมั่นคงของประเทศ   

 อยางไรก็ตาม ซาอุฯ ก็ยังคงเนนนโยบายพัฒนาเปนประเทศอุตสาหกรรม เพื่อลดการพึ่งพอ
รายไดจากน้ํามัน ทดแทนการนําเขา และสรางงาน ดังนั้น จึงมกีารปกปองอุตสาหกรรมบางชนิดที่ผลิต
ภายในประเทศ  ดวยการตั้งกําแพงภาษีสูงถึงรอยละ 20   

3.1 การนําเขา 
ซาอุฯ ใชมาตรการดานภาษีในการคุมครองปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศ รวมทั้งการ

บริโภคสินคาที่จะเปนโทษตอสุขภาพและอนามัยของประชาชน มีนโยบายเขมงวดการนําเขาสินคา
อาหารคอนขางสูง เพื่อคุมครองผูบริโภคภายในประเทศ โดยใชมาตรการและแนวทางของกลุมประเทศ
สหภาพยุโรปเปนหลัก  หากสหภาพยุโรปดําเนินมาตรการใดก็จะดําเนินการตามทันที แตไมมีการแจง
ลวงหนาใหทราบ  นอกจากนี้ยังสุมตรวจสอบสินคาอาหารที่นําเขาทุกรายการ  ยกเวนสินคาบางรายการ
จากบริษัทตราสินคาที่มีช่ือเสียงระดับโลก  หากตรวจพบวาสินคาที่นําเขาไมเหมาะสมตอผูบริโภคหรือ



มีสารปนเปอนเกินมาตรฐานที่กําหนด  ก็จะหามนําสินคาดังกลาวออกจําหนายและใหสงกลับคืน 
รวมทั้งประกาศหามนําเขาสินคาจากผูสงออกหรือผูผลิตรายนั้น ๆ ตอไป 
 การนําเขาสินคาจะตองเปนบริษัทซาอุฯ หรือชาวซาอุฯ ถือหุนทั้งหมด 100% และจะตองไดรับ
ใบอนุญาตในการนําเขาสินคาแตละชนิดกอนการสงออก สินคาสวนใหญสงออกไดเสรียกเวนวัตถุ
โบราณและมาอาหรับ ที่หามสงออก 

3.2 ภาษีนาํเขา 
กรมศุลกากร กระทรวงการคลังและเศรษฐกิจแหงชาติ มีหนาที่ประเมินราคาสินคาทุกชนิดที่

นําเขาไปในประเทศ เนื่องจากซาอุ ยังไมไดเปนสมาชิก WTO การประเมินราคาเพื่อจัดเก็บภาษีจะไม
เปนไปตามกฎเกณฑของ WTO กลาวคือการประเมินจะไมคํานึงมูลคาตามใบกํากับสินคา จะใชวิธีการ
กําหนดราคาขั้นต่ําเปนเกณฑ โดยพื้นฐานจากประสบการณของเจาหนาที่ ราคาทองถ่ิน และการติดตอ
สอบถามจากโรงงานโดยตรง   การอุทธรณสามารถทําไดโดยปากเปลา โดยคณะกรรมการอุทธรณ และ
รองอธิบดีกรมศุลกาการ เปนประธานคณะ 

พิกัดภาษีสินคานําเขา แตกตางกันไปตามประเภทสินคา ดังนี ้
o สินคาบริโภคที่จําเปนในชีวิตประจําวัน  สวนใหญจะไดรับการยกเวนภาษี  เชน น้ําตาล  ขาวสาร  

ชา  กาแฟดิบ กระวาน  (Cardamom) ขาวบารเลย  ขาวโพด  ปศุสัตว เนื้อสด หรือแชแข็ง 
o อัตรารอยละ 5 ของมูลคาทั้งหมดเปนสินคาประเภทอุปกรณและเครื่องใชในทางวิทยาศาสตร

การแพทย  ศัลยกรรม  ทันตกรรม  วิทยาศาสตร  สัตวแพทย และอื่น ๆ  
o อัตรารอยละ 12 ของมูลคาเปนอัตราภาษีเรียกเก็บสินคาสําหรับสินคาทั่วไปครอบคลุมทุกประเภท

สินคา ยกเวนสินคาบริโภคที่จําเปนในชีวิตประจําวัน  และ สินคาประเภทอุปกรณและเครื่องใช
ในทางวิทยาศาสตรการแพทย  ศัลยกรรม  ทันตกรรม  วิทยาศาสตร  สัตวแพทย และอื่น ๆ และ
สินคาที่มีการผลิตในประเทศ 

o อัตรารอยละ 20 ของมูลคา เปนภาษีศุลกากรที่เรียกเก็บสําหรับสินคาที่มีการผลิตในประเทศ เพื่อ
ปกปองอุตสาหกรรมในประเทศ เนื้อ เนื้อสัตวปก กระตาย ไข หมากฝรั่ง ไอศกรีม เกลือ  ปรุง
อาหาร น้ําและน้ําแรธรรมชาติ ทอฟฟ ซีเมนต น้ํามันเครื่อง กระดาษอนามัย สีทาตาง ๆ สบู หีบหรือ
กลองทําดวยไมหลอดหรือทอเหล็ก  ขอใชบนโตะอาหารและเครื่องใชในครัวทําดวยอลูมิเนียม 
สินคาพลาสติกและเครื่องใชพลาสติก เครื่องสุขภัณฑ  ตัวถังรถยนต และเฟอรนิเจอรตาง ๆ 

o อัตรารอย 100  ของมูลคา  สําหรับสินคาบุหร่ี  และใบยาสูบ  เพื่อคุมครองสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 

 ทั้งนี้ สินคานําเขาในราชอาณาจักรเพื่อทางการคาทุกประเภท  ไมวาจะมีมูลคาเทาใดขนสงทาง
ใด ตองมีเอกสารประกอบการนําเขา  ดังนี้  
 



1) ใบกํากับสินคา (Commercial Invoice) 
ดานบนเอกสารจะตองมีช่ือบริษัทผูสงออก พรอมทั้งชื่อและสถานที่ติดตอของผูสงและผูรับ

สินคา มีการระบุรายละเอียดที่ชัดเจนของสินคา สวนประกอบ เครื่องหมายการคา ช่ือเรือหรือสายการ
บิน วันขนสงสินคา เมืองทาสง เมืองทาปลายทาง นํ้ าหนักสุทธิ นํ้ าหนักรวม ปริมาณ ราคาตอหนวย 
ราคารวมของสินคาแตละกลุม/ชนิด ราคารวมทั้งหมด จํานวนบรรจุแตละหีบหอ และคอนเทนเนอร 
เงินตรา จํานวน L/C (หากมี) คาขนสงและประกันภัย 

2) หนังสือรับรองแหลงกํ าเนิดสินคา (Certificate of Origin) 
โรงงานหรือบริษัทผูสงออกจะตองเปนผูออก C/O พรอมทั้งระบุช่ือเรือหรือสายการบิน วัน

ขนสงสินคา ช่ือและสัญชาติของโรงงาน สถานที่ติดตอ และรายละเอียดของสินคา นอกจากนี้จะตอง
ออก C/O แยกเฉพาะสินคาแตละรายการออกตางหาก พรอมทั้งเซ็นรับรองเอกสาร หากสินคาไมไดมี
แหลงกํ าเนิดแหงเดียวจากประเทศสงออก จะตองแนบหนังสือช้ีแจงรายละเอียดของ C/O ไปดวย ซ่ึงจะ
รับรองเอกสารโดยสถานเอกอัคราชทูต ซาอุดิอาระเบีย นอกจากนี้ใน C/O จะตองระบุช่ือและสถานที่
ติดตอของผูนําเขาซาอุดิอาระเบีย และสถานที่ติดตอของบริษัทขนสงสินคา 

3) ใบขนสินคา (Bill of Lading or an Airway Bill) 
จะตองนํ าตนฉบับที่ไมไดใชเปนหลักฐานทางการนําไปแสดงที่ สถานเอกอัครราชทูต

ซาอุดิอาระเบีย รายละเอียดตางๆ ใน B/L จะตองสอดคลองและตรงกับรายละเอียดในใบกํากับสินคา 
4) หนั งสือรับรองจากบริษัทเดนิเรือหรือสายการบิน 

หนังสือรับรองนี้ควรออกโดยบริษัทเดินเรือหรือสายการบิน และรับรองเอกสาร โดยสถาน
เอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบีย แนบไปพรอมกับ B/L ซ่ึงจะตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทเดินเรือหรือ
สายการบิน ดังตอไปนี้ 

 ช่ือบริษัทเรือหรือสายการบนิ หรือช่ือเดิมกอนหนานี ้(หากมี) 
 สัญชาติของบริษัทเรือหรือสายการบิน 
 เจาของบริษัทเรือหรือสายการบิน 
 ช่ือทาเรือหรือทาอากาศยานที่จะจอดแวะกอนถึงซาอุดิอาระเบีย 
ก. ทาเรือหรืออากาศยานขึน้สินคา 
ข. แวะที ่…………. 
ค. แวะที ่………… 
ง. ทาเรือหรืออากาศยานลงสินคา 

นอกจากนี้ในหนังสือรับรองควรจะระบุวาเรือหรือเครื่องบินดังกลวจะไมพักแวะทาเรือหรือทา
อากาศยานอืน่ๆ ตามที่ไดระบุไวขางตน พรอมทั้งเซ็นรับรองเอกสาร แบบฟอรมมาตรฐานดังกลาวนี้สา
มารถติดตอขอไดที่สถานเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบีย 

 



5) กรมธรรมประกันภัย (Insurance Certificate) 
หากสินคาประกันโดยผูสงออก กรมธรรมประกันภัยจะตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับวงเงินประกัน 

รายละเอียดและมูลคาของสินคาที่ทําประกัน ช่ือเรือ เมืองทาขนสินคา และเมืองทาปลายทางที่
ซาอุดิอาระเบีย ช่ือและสถานที่ติดตอของผูรับประโยชน 

6) บัญชีหีบหอสินคา (Packing List) 
จะตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผูสงและรับสินคาและสถานที่ติดตอ รายละเอียดสินคาและมูลค

า นํ้าหนักสุทธิและนํ้าหนักรวม จํ านวนหีบหอและจํานวนที่ถูกบรรจุ จํานวนตูคอนเทนเนอร และ
จํานวนที่ถูกบรรจุ จํานวนผนึก (Seals) และจํานวน L/C (หากมี) 

7) เอกสารอื่นๆ 
ขึ้นอยูกับชนิดหรือประเภทของสินคาตามที่กฏระเบียบกําหนด ซ่ึงผูนําเขาจะขอใหผูสงออก

ดําเนินการขอรับเอกสารจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ พรอมทั้งรับรองความถูกตองของเอกสารดวย 
สินคาตาง ๆ ที่ตองมีเอกสารพิเศษ ไดแก 

7.1 สินคาอาหาร 
o หนังสือรับรองสวนประกอบอาหาร (Food Manufacturer' s Ingredient Certificate) ซ่ึง

จะตองมีรายละเอียดสัดสวนรอยละของสวนประกอบแตละชนิด ขอมูลทางเคมี มาตรฐานทางดาน
ชีววิทยา การจดัเก็บ และอายขุองสินคา (วนัผลิต) หากผลิตภัณฑมีสวนผสมไขมันสัตว หนังสือรับรอง
จะตองยืนยนัวาเปนไขมันจากสั ตวอะไร หรือยืนยันวาไม มีสวนผสมของเนื้อหรือไขมันของสุกร หรือ
กล่ินสังเคราะหรสสุกร หนังสือรับรองดังกลาวจะตองออกโดยหนวยงานสาธารณสุข 

o หน ังสือรับรองคุ มครองผูบริโภคดานสุขอนามัย (Consumer Protection Certificate) 
ยืนยนัถึงความปลอดภัยดานสุขอนามัย วาสินคานั้นปลอดภัยและเหมาะสมกับการบริโภคของมนุ ษย 
หนังสือรับรองดังกลาวจะตองออกโดยหนวยงานสาธารณสุข 

o บัญชีราคาสินคา (Price List) ออกโดยผูสงออกโดยมีช่ือบริษัทอยูดานบนหัวจดหมาย
ของบริษัท และใหยืนยันวาราคาสินคาที่สงออกเปนราคามาตรฐานของตลาดในประเทศ 

7.2 เนื้อสัตว 
ซาอุดิอาระเบยีใหนําเขาเฉพาะเนื้อโค (เพศผู) และเนื้อแพะ สดและแชแข็งเทานั้น ทั้งนี้ววั

จะตองมีอายไุมเกิน 5 ป และแพะไมเกิน 3 ป สินคาสงออกดังกลาวจะตองมีเอกสารประกอบเพิ่มเติม
ดังนี ้

o หนังสือรับรองฮาลาล (Certificate of Halal meat) เปนการรับรองวา เนื้อสัตวที่ ไดมา
จากการฆาจากโรงฆาที่ไดรับอนุ ญาตจากทางการและเปนไปตามกระบวนการตามหลักศาสนาอิ สลาม 
หนังสือรับรองฮาลาลจะตองไดรับการรับรองจากองคกรอิสลามในประเทศนั้นๆ 



o หนังสือรับรองดานสุขอนามัย (Health Certificate) หนังสือรับรองควรระบุวันชํ า
แหละ ชนิดของสัตวและอายุ รวมทั้งระบุวาไดมีการการตรวจสัตว 12 ช่ัวโมงกอนฆา และทันทีหลังจาก
การฆาโดยสัตวแพทย และยืนยันวาไมพบวามีโรคและปลอดภัยจากการบริโภคของมนุษย 
อนึ่ง นอกจากเนื้อโคและแพะแลว เนื้อสัตวชนิดอื่นๆ เปด ไก สัตวทะเล ปลา ผัก ผลไม ก็ตองมีหนังสือ
รับรองดานสุขอนามัยดวยเชนกัน 

7.3 ผั กและผลไม 
นอกจากหนังสือรับรองทางดานสุ ขอนามัยแลว ยังตองมี หนังสื อรับรองวาปลอดจากโรคพืช

และแมลง (Phytosanitary Certificate) ซ่ึงออกโดยหนวยงานจากกระทรวงเกษตร ประกอบการสงออก
ทุกครั้ง  

3.3 อัตราภาษีเงินได (corporate income tax) 
 ซาอุดิอาระเบีย จัดเก็บจากผลกําไรของบริษัทตางชาติ และเงินปนผลกําไรที่คนตางชาติถือหุน
หรือเปนหุนสวน  ภาษีรายไดของบริษัทจะขึ้นกับกําไรของผูถือหุนในบริษัทและจะถูกเก็บภาษีในอัตรา
ระหวาง 25-45% ของกําไร ในขณะที่บริษัทผลิตน้ํามันและผลิตภัณฑจากน้ํามันจะถูกเก็บภาษี 85% 

ของรายได โดยคาใชจายและตนทุน รวมทั้งผลขาดทุนและคาเสื่อมราคา สามารถนํามาหักจากกําไรได 
ทั้งนี้กําไรจากมูลคาหลักทรัพยที่เพิ่มขึ้น (Capital gain) จะตองนํามาคํานวณเสียภาษีดวย อยางไรก็ตาม 
อัตราจัดเก็บภาษีจากนิติบุคคลที่มีรายไดตั้งแต 1 ลานริยัลขึ้นไป ไดปรับลดลงจากรอยละ 45 เปนรอยละ 
30 เพื่อจูงใจใหมีการลงทุนเพิ่มขึ้น 

3.4 อัตราภาษีการคา/ภาษีมูลคาเพิ่ม (Sales tax/VAT/GST) 
ภาษีไมถือเปนรายไดหลักชองรัฐบาลซาอุ ภาษีนําเขา และคาธรรมเนียมใบอนุญาตตาง ๆ ไมมี

การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มภาษีรายได และภาษีขาย 

3.5 อัตราภาษี/สิทธิประโยชนสาํหรับการคาระหวางประเทศในสหภาพศุลกากรของกลุมประเทศรัฐ
ริมอาว (GCC) 
ซาอุดิอาระเบียใหสิทธิประโยชนทางการคากับประเทศในกลุมประเทศรัฐริมอาว (Gulf Co-

operation Council: GCC) โดยกําหนดอัตราภาษีศุลกากร รอยละ 5 ทั้งนี้สินคา 53 รายการสําคัญ ใน
หมวดอาหารและยารักษาโรคจะไดรับการยกเวนเก็บภาษี  

3.6 การหักภาษี ณ ท่ีจาย (Withholding Tax) 
ซาอุดิอาระเบยีเก็บภาษหีักภาษี ณ ที่จาย ในอัตรารอยละ 15 ของยอดเงนิที่ชําระ   

3.7 ภาษีซอน (Double Taxation Agreement) กับประเทศไทย 
ไทยและซาอุดิอาระเบียไดลงนามความตกลงวาดวยการยกเวนการเก็บภาษีซอนฯ เมื่อ ป 2537 

ซ่ึงความตกลงดังกลาวจะชวยใหภาคเอกชนในประเทศทั้งสองเพิ่มพูนการลงทุนและกิจการคาระหวาง



กัน นอกจากนี้ยังมีการจัดทําเอกสารพิธีการ (Proces-Verbal) เพื่อการแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารความตก
ลง เพื่อการเวนการเก็บภาษีจากกิจการขนสงทางอากาศ เมื่อเดือนเมษายน 2539 

3.8 ขอบังคับการใชภาษาราชการ (ภาษาอารบคิ) ในเอกสารตาง ๆ 
ภาษาราชการของซาอุดิอาระเบียคือ ภาษาอาหรับ แตภาษาอังกฤษจะใชกันทั่วไปในดานธุรกิจและ

การศึกษา เนื่องจากมีความสัมพันธทางดานการเมืองและการคามายาวนานกับประเทศอังกฤษและ
สหรัฐอเมริกา  

3.9 ภาษีอ่ืน ๆ 
o ภาษีซากาต (ZAKAT)  หรือภาษีทางศาสนาเปนขอกําหนดตามหลักศาสนาอิสลาม  ที่คนซาอุ 

และบริษัทหางรานที่คนซาอุ เปนเจาของ ตองจายภาษีในอัตรารอย 2.5 ของรายไดในอัตรา
คงที่ เพื่อเปนกองทุนชวยเหลือแกบุคคลผูยากจน และไมสามารถชวยเหลือตนเองได 

o ภาษีรายไดของบริษัทจะขึ้นกับกําไรของผูถือหุนในบริษทัและจะถูกเกบ็ภาษีในอัตราระหวาง 
25-45%  ของกําไร   

o บริษัทผลิตน้ํามันและผลิตภณัฑจากน้ํามันจะถูกเก็บภาษี 85% ของรายได 
 ที่มา: เว็บไซตสถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจดดาห 

4. ระบบการเงนิ 
กระทรวงการคลังและเศรษฐกิจแหงชาติ มีหนาที่รวบรวมการของบประมาณจากกระทรวงตาง 

ๆ เสนอตอสภาสูงเศรษฐกิจ (Supreme Economic Council)  เปนผูพิจารณาและทบทวนกอนเสนอสภา
คณะรัฐมนตรีเปนผูอนุมัติ ปงบประมาณเริ่ม 1มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกป  ยังมีหนวยงานกึ่ง
อิสระและสถาบัน เชน รัฐวิสาหกิจและมหาวิทยาลัย  สายการบินซาอุ และสภากาชาด มีการดําเนินการ
เอง โดยไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลในสวน นอกจากนี้ยังมีโครงการสวนพระองคของกษัตริยและ
ราชวงศระดับสูง 

Saudi Arabian Monetary Agengy (SAMA)  ทําหนาที่เปนธนาคารกลางของรัฐบาล ออก
กฎเกณฑและติดตามตรวจสอบการดําเนินกิจการของธนาคารพาณิชย  ควบคุมดูแลในดานการกันเงิน
สํารอง  การควบคุมการใหสินเชื่อแกธุรกิจตางชาติ  และควบคุมการใชสินเชื่อธุรกิจบางประเภท 
นอกจากนี้ยังทําหนาที่บริหารทรัพยสินตางประเทศของรัฐบาล  บริหารนโยบายการเงินและออกธนบัตร  
รวมท้ังมีหนาที่ออกกฎระเบียบและดําเนินการตลาดหลักทรัพย (Saudi Stock Market)  ดวย  รัฐบาล
อนุญาตใหตางชาตถือหุนในธุรกิจธนาคารไดไมเกินรอยละ 40 

4.1 ขอจํากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ 
รัฐบาลซาอุ มีนโยบายทางการเงินและการคาเสรี  ไมมีการควบคุมการโอนเงินและซื้อขาย

เงินตราเพื่อทางการคา   



4.2 ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา 
ซาอุดิอาระเบียมีระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ ผูกติดกับเงินดอลลารสหรัฐ  โดยนับตั้งแตป 

2530 เปนตนมา ซาอุดิอาระเบียไดกําหนดคาเงินไวที่ 1 ดอลลารสหรัฐ = 3.75 ริยัล การแลกเปลี่ยน
เงินตราสามารถกระทําไดอยางเสรี (Full Convertibility) ไมมีการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา (No 
Foreign Exchange Control) 

4.3 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู และ อัตราคาธรรมเนียมธนาคารที่สําคัญ 
o อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 4.807 % 
o อัตราคาธรรมเนียมบริหารจดัการ, คาธรรมเนียมใบอนญุาต  และคาลิขสิทธิ์  100% ของผลกําไร 
4.4 บริการของธนาคาร  

การบริการดานการคาระหวางประเทศ  การชําระเงินซื้อขายสวนใหญใช Irrevocable L/C การ
เปดบัญชีและการชําระเงินลวงหนา  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอตกลงของทั้ง 2 ฝาย  ไมมีกําหนดระยะเวลาขั้นสูง
และขั้นต่ําในการกําหนดเงื่อนไขการใหสินเชื่อ 

 ที่มา: เว็บไซตสถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจดดาห 

5. ระบบการจางงานในประเทศ   
กระทรวงแรงงานและกิจการสังคม และกระทรวงมหาดไทย จะรวมกําหนดระเบียบการจัดหา

แรงงานจากตางประเทศ  รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการนําเขาแรงงานคนมุสลิมจากประเทศมุสลิม
หรือจากประเทศที่มีคนมุสลิมในสัดสวนที่สูง  แรงงานตางชาติสวนใหญจะเปนคนอินเดีย อียิบต 
ปากีสถาน ฟลิปปนส และบังคลาเทศ    การนําเขาแรงงานตางชาติจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
กระทรวงแรงงานและกิจการสังคมกอน วาตําแหนงที่วางไมสามารถหาจางจากคนซาอุได  ซ่ึงไดแกงาน
กรรมกรที่ใชแรงงาน หรืองานที่จะตองใชทักษะสูง หรือชางฝมือ จากนั้นกระทรวงมหาดไทยจึงจะออก
วีซาคณะ (Bloc Visa) ให 

ซาอุ  ประกาศขึ้นเงินเดือนขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ ขาราชการพลเรือน ทหาร ตํารวจ 
และลูกจางของรัฐบาล  ไดรับการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือน 15%  รวมท้ังปรับเงินบํานาญเกษียณอายุ
และสวัสดิการอื่น ๆ โดยมีผลบังคับใชวันที่ 4 ตุลาคม 2548 
 นอกจากทางการซาอุยังเรียกรองใหนายจางเอกชนและเจาของกิจการ พิจารณาปรับขึ้นเงินเดือน
ลูกจางใหสอดคลองกันดวย  โดยใหพิจารณาตามสถานะทางการเงินของบริษัท และใหพิจารณาลูกจางที่
มีรายไดนอยกอน 

5.1 การขออนุญาตทํางานของคนตางดาว (Work Permit) 
ซาอุ ดิอาระเบียไดเปดวีซาแรงงานไทยอยางเปนทางการ  อยางไรก็ตาม การเดินทางเขาไป

ทํางานในซาอุของแรงงานไทยปจจุบันคงมีอยูเฉพาะในกลุมนายจางที่มีความใกลชิดกับรัฐบาล สามารถ



จางแรงงานไดบางเปนครั้งคราวปละไมมากนัก ทําใหแรงงานไทยที่เขาทํางานโดยถูกตองลดนอยลง
ตามลําดับ     

5.2 ขอกําหนดการรับคนในประเทศเขาทํางานกับบริษัทตางดาว 
ซาอุดิอาระเบยีมีนโยบายสิทธิแกแรงงานตางชาติในการเดินทางทั่วราชอาณาจักร โดยไมตองมี

หนังสืออนุญาตจากนายจางใหใชเฉพาะหนงัสือใบถิ่นที่อยู (IQAMA) อยางไรกต็าม รัฐบาลไดออก
นโยบาย Saudization มีวัตถุประสงคเพื่อลดการจางแรงงานตางชาติลง  โดยออกระเบียบกําหนดให
บริษัทที่มีคนงานตั้งแต 20 คนขึ้นไป  จะตองจางคนสญัชาติซาอุ เขาทํางานไมนอยกวารอยละ 5 ของ
คนงานทั้งหมด  และใหเพิม่ขึ้นทุกปในอตัราเดียวกัน  หากบริษัทไมปฏิบัติตามระเบียบทางการจะไม
ออกวีซาคนงานตางชาติรายใหมให   อยางไรก็ตามนโยบายยังไมประสบผลเทาที่ควร  เนื่องมาจาก
สาเหตุสําคัญ 2 ประการ คอื  1) คนซาอุยังไมพรอมในการทํางานในบางสาขา  2)  ตองการคาจาง
แรงงานสูงกวาแรงงานตางชาติ 

อายุขั้นต่ําของการรับคนเขาทํางาน 
  แรงงานจะตองมีอายุไมต่ํากวา 14 ป  

5.3 อัตราคาแรง 
ไมมีการกําหนดคาแรงขั้นต่ํา  อัตราคาจางแรงงานกรรมกรตามภาวะตลาด ประมาณเดือนละ 

400-500 ริยัล หรือเดือนละ 106-133 เหรียญสหรัฐ คาลวงเวลาคิดเปน 1.5 เทาของคาแรงปกต ิ

5.4 ขอบังคับขั้นต่าํเกี่ยวกับการจางงานที่กฎหมายระบุไว 

จํานวนวันหยดุขั้นต่ําตามกฎหมาย 
อนุญาตใหคนงานไดรับ “การลาหยุด” โดยไมไดรับคาจาง โดยวนัหยดุนั้นจะตองไมเกิน 10 วัน

ตอป โดยมีเงื่อนไขวาตองไดรับการอนุมัติเห็นชอบจากนายจาง 

5.5 วันเวลาทําการและวันหยุด 
วันหยุดประจําสัปดาห        ราชการ         พฤหัสบดี-ศุกร 
                                        เอกชน           พฤหัสบดีคร่ึงวัน และวนัศุกรเตม็วัน 
ช่ัวโมงทํางาน                    ราชการ          07.30-14.30 
                                        ธุรกิจ              08.30-12.00,  17.00-19.30 
                                        ธนาคาร          08.00/08.30-12.00/12.30,  16.00/16.30-19.00/19.30 
                                         รานคา           10.00-12.30,  17.00-23.00 

หนวยงานราชการ บริษัท และรานคาจะปดทําการชั่วคราว  วันละ 4 คร้ัง ๆ ละประมาณครึ่ง
ช่ัวโมง  เพื่อทําพิธีละหมาด ไดแก ชวงเวลาโดยประมาณ 12.30, 16.30, 19.30 และ 20.30 



วันหยุดประจาํป 
วันหยุดราชการ และบริษัทประจําป  มีเพียง 2 คร้ัง คร้ังละ 5-10 วัน สําหรับเอกชน   และครั้งละ 

10 วัน สําหรับหนวงานราชการ 
คร้ังแรก    หลังเสร็จสิ้นเทศกาลถือศีลอด ที่เรียกวา Eid Al-Fitr  อยูในชวงตนเดือนที่ 10 ของป

ปฏิทินอิสลาม (Hejira Calandar)   
คร้ังที่ 2     เรียกวา Eid Al-Adha  เปนการเฉลิมฉลองในชวงที่ชาวมุสลิมเขาไปชุมนุมประกอบ

พิธีฮัจยที่เมืองเมกกะ อยูในชวงวันที่ 5-13 ของเดือนที่ 12 ของปปฏิทินอิสลาม  โดยปปฏิทินของอิสลาม
เปนระบบจันทรคติ  ซ่ึงจะมีจํานวนวันนอยกวาปละ 11 วัน เมื่อเทียบกับระบบสุริยคติ (Gregorian)  
ดังนั้นชวงวันหยุดแตละปจะไมตรงกับปปฏิทินในระบบสุริยคติ 

การลาหยุดประจําป 
คนงานทุกคนที่ทํางานกับนายจางเปนเวลา 1 ปเต็ม มีสิทธิลาพักรอนประจําปเปนเวลา 15 วัน 

พรอมทั้งไดรับคาจางเต็ม (หมายถึงไดรับคาจางเต็ม 15 วันที่ไมไดทํางาน)  โดยจายใหกอนลวงหนา และ
จํานวนวนัลาพักรอนจะเพิ่มขึ้นเปน 21 วนัตอป  ถาหากคนงานทํางานกับนายจางอยางตอเนื่องเปนเวลา 
10 ปและคนงานสามารถชะลอเวลาการขอลาพักรอนออกไปอยูในปถัดไป หรือวนัอื่น ๆ ของปนั้นได  
โดยการเห็นชอบจากนายจาง และคนงานไมมีสิทธิขอยอมความในเรื่องนี้แตอยางใด และสําหรับ
นายจางจะเปนผูมีสิทธิเลือกชวงวนัที่จะใหคนงานหยุดพกัรอน ตามแตความเหมาะสมของงาน หรือหา
คนมาทําหนาที่แทนเพื่อใหงานดําเนนิไปตามปกต ิ

คนงานมีสิทธิไดรับเงินคาจางในชวงวันลาพักรอนตามสทิธิถาเขาเลิกทํางานกอนที่จะใชสิทธิ
พักรอน สําหรับระยะเวลาที่เขายังไมไดใชสิทธิลาพักรอน ดังที่คนงานมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการ
พักรอน ในเศษของปที่เขาไดทํางานไป 

อยางไรก็ตาม ไมอนุญาตใหคนงานไปทํางานกับนายจางคนอื่นในระหวางที่ลาพักรอน และ
เมื่อใดที่ถูกยืนยันแกนายจางวาลูกจางของตนเองฝาฝนในเรื่องดังกลาว  นายจางมสิทธิระงับเงินคาพัก
รอนได หรือเรียกกลับคืน เงนิคาพักรอนทีจ่ายไปแลว 

การลากิจพิเศษ 
คนงานมีสิทธิไดลาหยดุพัก 3 วันเนื่องจากการสมรส และ 1 วันพรอมไดรับคาจางเตม็ ในกรณี

หนึ่งกรณีใดจาก 2 กรณี การลาคลอด และการเสียชีวิตของคูสมรส หรือพอแม ปูยา ตายาย หรือลูกหลาน 
โดยนายจางมสิีทธิเรียกดูเอกสารหลักฐานยืนยันเรื่องดงักลาวจากคนงานได 

การลาคลอด 
สตรีมีสิทธิไดรับอนุญาตใหลาหยุดกอนการคลอด 4 สัปดาห (Maternity Leave) และลาตอได

อีก 6 สัปดาหหลังจากลาคลอดบุตรแลว  โดยไดรับเงินเดอืนคาจางครบถวน 



การลาตามหลกัศาสนา/ประเพณ ี
คนงานทุกคนมีสิทธิไดหยุดพักผอนใน “วนัอืดตาง ๆ” ตามคําส่ังของรัฐมนตรีวาการกระทรวง

แรงงานที่ออกมา  ทั้งนี้ จะตองไมเกิน 10 วันตอป โดยไดกําหนดวันหยุดอีดิลฟตริ เปนเวลา 3 วัน เร่ิม
ตั้งแตวนัที่ 29 ของเดือนรอมฎอนตามปฏิทิน “อุมมุลกุรอ”  วันหยุดอดีิลอัฏฮา เปนเวลา 4 วัน เร่ิมตั้งแต
วัน “วูกูฟ ณ ทุงอารอฟะห” เปนตนไป และหยุดเนื่องในวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย 

5.6 ภาระภาษขีองพนักงาน    
   ประเทศซาอุดอิาระเบียไมมกีารเก็บภาษีภาษีเงินไดจากลูกจาง  ทั้งคนซาอุ และคนงานตางชาติ   
แตผูประกอบอาชีพอิสระ เชน แพทย นักบญัชี นักกฎหมาย วิศวกร ฯลฯ จะตองเสียภาษีประจําป จาก
รายไดสุทธิ ตามอัตราตอไปนี้ 
                                      เงินได (ริยัล)                           อัตรา (รอยละ) 
                                     0-6,000                                         0-5% 
                                    6,001-16,000                                    5% 
                                  16,001-36,000                                   10% 
                                  36,001-66,000                                   20% 
                                  66,001  ขึ้นไป                                     30% 

5.7 ภาระภาษีและคาใชจายของนายจางในดานตาง ๆ   
ระเบียบการประกันสังคมของสํานักงานประกันสังคมซาอุ นั้น  ปจจุบันไดมีการปรับปรุงแกไข

เพิ่มเติมใหม และผานการนําออกมาใชปฏิบัติแลว 
ประกันสังคมในประเทศซาอุ เดิมไดมีการใชบังคับทั้งประชาชนชาวซาอุ และคนงานตางชาติ 

โดยเอาคนงานของตัวเองสมัครเขาเปนสมาชิกกองทุนประกันสังคม โดยไมจํากัดอายุเวลาของสัญญา
จาง ประเภทของงาน และอัตราเงินเดือน  โดยหลักจะตองจายคาประกันสังคมเปนจํานวน 13%  โดยหัก
เก็บจากเจาของสถานประกอบการนั้น จํานวน 8% และหักเก็บจากคนงานจํานวน 5% เพื่อใชเปนกองทนุ
เล้ียงชีพในยามที่คนงานนั้นหมดสภาพจากการทํางานแลวจะดวยสาเหตุใดก็ตาม   เชนอายุครบ 60 ป 
หรือออกจากสถานประกอบการ ในภาวะเชนนี้ สํานักงานประกันสังคมจะเขารับภาระอุปการะบุคคล
ดังกลาว  ซ่ึงเงินประเภทนี้เรียกวา “เงินบํานาญ”  หรือ “เงินกองทุนยังชีพ”   ตอมาทางการซาอุ  ไดมี
คําส่ังยกเลิกที่ M/43 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2530 วาดวยระเบียบการหักเก็บเงินประกันสังคมประเภท “เงิน
บํานาญ” หรือ “เงินกองทุนยังชีพ” จํานวน 5% จากคนงานตางชาติ แลวคืนเงินจํานวน 5% ที่ถูกหักเก็บ
ไปแลวคืนใหแกคนงานตางชาติ  ดังนั้นคนงานตางชาติ จึงไมถูกหักเก็บเงินคาจางการทํางานเขารวม
สมทบกองทุนประกันสังคม ในประเภท“เงินบํานาญ”  หรือ “เงินกองทุนยังชีพ”   อีกตอไป  แตระเบียบ
ดังกลาวยังคงใชกับชาวซาอุเหมือนเดิม 

 



สําหรับการประกันสังคมประเภท “ประกันอุบัติเหตุหรืออันตรายที่อาจเกิดจากตําแหนงงาน
อาชีพที่ทํางาน” ยังคงใชปฏิบัติกับประชาชนชาวซาอุและคนงานตางชาติเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน และ
สถานประกอบที่มีอัตราความเสี่ยงกับการเกิดอันตรายตอสุขภาพจะตองรับภาระจายเงินดังกลาวใหแก
สํานักงานประกันสังคม (โกซี่) จํานวน 2% แทนคนงาน  ซ่ึงจะไดรับเมื่อคนงานประสบอุบัติเหตุ 

เงินสมทบประกันสังคม 
ระเบียบการประกันสังคมของสํานักงานประกันสังคมซาอุ นั้น  ปจจุบันไดมีการปรับปรุงแกไข

เพิ่มเติมใหม และผานการนําออกมาใชปฏิบัติแลว โดยใหคนงานของสถานประกอบการสมัครเขาเปน
สมาชิกกองทุนประกันสังคม โดยไมจํากัดอายุเวลาของสัญญาจาง ประเภทของงาน และอัตราเงินเดือน  
โดยหลักจะตองจายคาประกันสังคมเปนจํานวน 13%  โดยหักเก็บจากเจาของสถานประกอบการนั้น 
จํานวน 8% และหักเก็บจากคนงานจํานวน 5% เพื่อใชเปนกองทุนเลี้ยงชีพในยามที่คนงานนั้นหมด
สภาพจากการทํางานแลวจะดวยสาเหตุใดก็ตาม   เชนอายุครบ 60 ป หรือออกจากสถานประกอบการ ใน
ภาวะเชนนี้ สํานักงานประกันสังคมจะเขารับภาระอุปการะบุคคลดังกลาว  ซ่ึงเงินประเภทนี้เรียกวา “เงิน
บํานาญ”  หรือ “เงินกองทุนยังชีพ”   ทั้งนี้ คนงานตางชาติ ไมถูกหักเก็บเงินคาจางการทํางานเขารวมสม
ทกองทุนประกันสังคมในประเภท เงินกองทุนยังชีพ หรือเงินบํานาญ  

สําหรับการประกันสังคมประเภท “ประกันอุบัติเหตุหรืออันตรายที่อาจเกิดจากตําแหนงงาน
อาชีพที่ทํางาน” ใชปฏิบัติกับประชาชนชาวซาอุและคนงานตางชาติ และสถานประกอบที่มีอัตราความ
เสี่ยงกับการเกิดอันตรายตอสุขภาพจะตองรับภาระจายเงินดังกลาวใหแกสํานักงานประกันสังคม (โกซี่) 
จํานวน 2% แทนคนงาน ซ่ึงจะไดรับเมื่อคนงานประสบอุบัติเหตุ 

5.8 การจัดตั้งสหภาพแรงงาน (จําเปนหรือไม, ตองมีเงื่อนไขการจัดตั้ง และ การเลิกอยางไร) 
กฎหมายแรงงานซาอุดิอาระเบียหามมิใหมีการชุมนุมหยดุงานประทวงเพื่อตอรอง ทั้งนี้รัฐบาล 

อนุญาตใหบริษัทที่มีแรงงานตั้งแต 100 คน ขึ้นไป สามารถตั้งกรรมการแรงงานขึ้นมาได แตจะตองเปน
คนซาอุดิอาระเบียเทานั้น อยางไรก็ตาม กระทรวงแรงงานจะตองสรางสํานักงานแรงงานเพื่อใหบริการ
ฟรีแกลูกจางและคนหางาน โดยจะรวบรวมขึ้นบัญชีคนหางานชาวซาอุ  และบริษัทตาง ๆ จะแจง
ตําแหนงงานวางเอกาไว  รวมทั้งประเภทของงาน เงื่อน การจาง สภาพการทํางาน และอัตราเงินเดือน 

  ที่มา: กระทรวงแรงงาน ประเทศไทย 

วันที่ 11 กันยายน 2549 


