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ขอมูลทั่วไป (General Information) 
สาธารณรัฐอิสลามอิหราน ตั้งอยูในภูมภิาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต ดานทิศเหนือ ติดทะเลสาบแค

สเปยน ประเทศอาเซอรไบจัน เติรกเมนิสถาน และอารเมเนีย ดานทิศตะวันตก ติดประเทศตุรกีและอรัิก ดาน
ทิศทิศตะวนัออก ติดประเทศอัฟกานิสถานและปากีสถาน สวนทิศใต ติดอาวเปอรเซียและอาวโอมาน โดยมี
พื้นที่ทั้งหมด 1,648,000 ตารางกิโลเมตร (636,296 ตารางไมล (หรือ 3.2 เทาของประเทศไทย ทั้งนี้พื้นที่
ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศเปนที่สูงและแหงแลงอยูระหวางเทือกเขาสองลูก คือ Alborz ซ่ึงทอดตัวจาก
ทิศตะวนัตกเฉยีงเหนือไปทางเหนือ และ Zagros ซ่ึงทอดตัวจากทิศตะวนัตกเฉยีงเหนือไปทางใตและ
ตะวนัตกเฉยีงใต ที่ราบที่อยูระหวางเทือกเขาทั้งสอง คือ ที่ราบสูงอิหราน ซ่ึงเปนทะเลทราย ตอนกลาง
ประเทศเปนทะเลทรายที่แหงแลงขนาดใหญ เฉพาะทางแถบตะวนัตกเฉียงเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือ
เทานั้นสามารถเพาะปลูกได ภูมิอากาศเปนแบบแหงแลง และมีอุณหภูมิเฉล่ียแตกตางกันมากอากาศจะหนาว
จัดในฤดูหนาว (ธ.ค .- มี.ค (.และรอนจัดในฤดูรอน) มิ.ย .- ก.ย (.ปหนึง่มี 4 ฤดู คือ ฤดูใบไมผลิ ฤดูรอน ฤดู
หนาว และฤดใูบไมรวง อิหรานมีเมืองหลวงคือ กรุงเตหะราน) Tehran) และมีเมืองสําคัญ ไดแก Mashad 
Isfahan และ Shiraz    

สกุลเงินคือ เรียล (Rial) โดยที่ 10 เรียล เทากับ 1 โตมาน (Toman) 

ขอมูลเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomics) 
1. อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม 

อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ ป 2548 เทากับรอยละ  6.8 โดยแยกตาม
โครงสรางเศรษฐกิจ ดังนี ้

น้ํามัน     รอยละ  14.2  
เกษตรกรรมและการประมง   รอยละ 21.2 
เหมืองแรและอุตสาหกรรม    รอยละ  19.4 
บริการ     รอยละ 35.2 
พาณิชยและอืน่ๆ    รอยละ  10.0 

ที่มา : กรมสงเสริมการสงออก, ประเทศไทย <www.depthai.go.th/go/document/67/2 > 

2. ระบบการเมอืงการปกครอง 
ตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ซ่ึงประกาศใชเมื่อเดือนธนัวาคม 1979 และแกไขเพิ่มเติมเมื่อป 1989 

กําหนดใหอิหรานเปนสาธารณรัฐอิสลาม โดยโครงสรางการเมืองการปกครองของอิหรานมีดังนี ้

http://www.depthai.go.th/go/document/67/2


ประมุขสูงสดุ เปนผูนําสูงสุดทั้งฝายศาสนจักรและอาณาจักร ไดรับเลือกโดยสภาผูชํานาญการ 
(Assembly of Expert ประกอบดวยสมาชิก 360 คน ซ่ึงไดรับเลือกโดยตรงจากประชาชนและจากนักบวช
อาวุโสในศาสนาอิสลามทั่วประเทศ) และมีอํานาจถอดถอนประธานาธิบดีได โดยประมุขคนปจจุบัน คือ 
Ayatollah Seyyed Ali Khamenei (อาลี คาเมเนอ)ี  

ประธานาธิบด ี  (Ra'is-e Jomhoor) ประธานาธิบดีคนปจจุบัน คือ Mamoud Ahmadinejad  (มาหมูด 
อาหมาดีเนจาด) ไดรับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนทกุ ๆ  4 ป และจะไดรับเลือกตั้งไดไมเกิน  2 สมัย ทํา
หนาที่หวัหนาฝายบริหาร ถึงแมประธานาธิบดีจะไดรับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนก็ตาม แตอาจถูกถอด
ถอนจากตําแหนงโดยประมุขสูงสุดได 

รองประธานาธิบดี  มีตําแหนงรองประธานาธิบดี  6 คน และคณะรฐัมนตรี  20 คน ที่ไดรับความ
เห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ  สภานิติบัญญัติแหงชาติ (Majlis) ประกอบดวยสมาชิกที่ไดรับเลือกตั้ง
โดยตรงจากประชาชนทุก ๆ  4 ป จํานวน  290 คน ทําหนาที่ออกกฎหมายและควบคุมฝายบริหาร การแบงเขต
การปกครอง 

ประเทศอิหรานแบงออกเปน  30 จังหวดั (Ostanha) แตละจังหวัดปกครองโดยผูวาราชการจังหวัดซึง่
มาจากการแตงตั้ง โดยรายชือ่จังหวดัเปนดงันี้ 

 
1. เตหะราน  
2. โกม  
3. มารกาซ ี 
4. กาซวีน  
5. กีลาน  
6. อารดาบีล  
7. ซานจาน  
8. อาซารไบจานตะวนัออก  
9. อาซารไบจานตะวนัตก  
10. เคอรดิสถาน  
11. ฮาเมดาน  
12. เกอรมานชาห  
13. อีลาม  
14. โลเรสถาน  
15. คูเซสถาน  

16. ชาฮารมาฮาลและบัคเตียรี  
17. โกหกีลูเยหและบูเยอรอาหมดั  
18. บูเชอร  
19. ฟารส  
20. โฮรโมซกอน  
21. ซิสถานและบาลูชิสถาน  
22. เกอรมาน  
23. ยัซด  
24. เอสฟาฮาน  
25. เซมนาน  
26. มาซานดารอน  
27. โกเลสถาน  
28. โคราซานเหนอื  
29. ราซาวีโคราซาน  
30. โคราซานใต  

ที่มา : กรมสงเสริมการสงออก, ประเทศไทย <www.depthai.go.th/go/document/67/2 > 
Wikipedia < http://en.wikipedia.org/wiki/Iran > 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A1&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%99&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A5&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%8C&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%8B%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit
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3. ประชากร 
3.1 จํานวนประชากร 

อิหรานมีประชากรทั้งหมด 69.515 ลานคน  โดยแบงออกเปน  5 ชาติพันธุใหญ ไดแก เปอรเซีย 
 (51%) อาเซอรไบจัน (24%) จิรากิ (8%)  เคิรด (7%) อาหรับ (3%) 

ที่มา : ขอมูลป 2005 จาก World Urbanization Prospects: The 2005 Revision Population Database  
Wikipedia < http://en.wikipedia.org/wiki/Iran > 

3.2 จํานวนประชากรในเขตเมือง/เขตชนบท  
 จํานวนประชากรในเขตเมืองและเขตชนบทของประเทศอิหรานสามารถแสดงไดดังตารางตอไปนี ้

จํานวนประชากร พันคน สัดสวน 
ในเขตเมือง 
ในเขตชนบท  

46,530 
22,985 

66.9 
33.1 

 ที่มา: ขอมูลป 2005 จาก World Urbanization Prospects: The 2005 Revision Population Database  
3.3 รายไดตอหัวตอป     

ชาวอิหรานมีรายไดตอหัว 8,100 ดอลลารตอป  
ที่มา : ขอมูลป 2005 จาก Wikipedia < http://en.wikipedia.org/wiki/Iran > 

3.4 อัตราการรูหนงัสือ 
อัตราการอานออกเขียนไดของชาวอิหรานที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป อยูที่รอยละ 79.4 โดยผูชายและ

ผูหญิงรอยละ 85.6 และ 73 สามารถอานออกเขียนไดตามลําดับ 
 ที่มา : ขอมูลประมาณการป 2003 จาก World Fact Book <www.cia.gov/pulications/factbook/geos/ir.html> 

4. รายไดหลักของประเทศ 
 รายไดหลักของประเทศ มาจากสินคาเกษตรกรรม ไดแก  ขาว  ขาวสาลี  ฝาย  ถ่ัว และ  ผลไมตาง ๆ 
และ สินคาอุตสาหกรรม  ไดแก น้ํามนั  แกสธรรมชาติ เหล็กและเหลก็กลา เคมีภัณฑ พรม และ อัญมณ ี

ที่มา : กรมสงเสริมการสงออก, ประเทศไทย <www.depthai.go.th/go/document/67/2 > 

5. ทรัพยากรธรรมชาติ 
อิหรานมีน้ํามนัดิบสํารองประมาณ 93.7 พันลานบารเรล (9% ของน้ํามันสํารองทั่วโลก) แกส

ธรรมชาติ 24 ลานลานลูกบาศกฟุต (มากเปนอันดับ 2 รองจากรัสเซีย) แรธาตุที่สําคัญอีก 5,600 ลานตัน ที่
สํารวจพบแลวไดแก แรเหล็ก 1,618 ลานตัน ทองแดง 800 ลานตัน ถานหิน 413 ลานตัน และอืน่ ๆ อีก
ประมาณ 300 ลานตนั 

ที่มา : กระทรวงการตางประเทศ, ประเทศไทย<www.mfa.go.th/web/479.php?id=354> 

http://en.wikipedia.org/wiki/Iran
http://en.wikipedia.org/wiki/Iran
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6. การสงออก 
 สินคาออกที่สําคัญของอิหราน ไดแก น้ํามนัดิบ พรม ผลไม ถ่ัวตางๆ ฝาย  อัญมณี  ทองคํา และไข

ปลาคารเวียร โดยมีตลาดสงออกที่สําคัญ คือประเทศญี่ปุน อิตาลี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ฝร่ังเศส และจีน   
ที่มา : กระทรวงการตางประเทศ, ประเทศไทย<www.mfa.go.th/web/479.php?id=354> 

7. การนําเขา 
สินคานําเขาที่สําคัญของอิหราน ไดแก ยุทโธปกรณทางทหาร เครื่องจักรกล เหล็กกลา 

เครื่องใชไฟฟา ผลิตภัณฑอาหาร เวชภัณฑ อุปกรณในการขนสง โดยมีตลาดนําเขาที่สําคัญคือ เยอรมนี 
สวิสเซอรแลนด สหรัฐอาหรบัเอมิเรตส ฝร่ังเศส และอิตาลี  

ที่มา : กระทรวงการตางประเทศ, ประเทศไทย<www.mfa.go.th/web/479.php?id=354> 

8. ระบบการขนสงในประเทศ 
ทางถนน ระยะทาง 178,152 กิโลเมตร (2002) 
ทางน้ํา  มีทาเรือสําคัญ คือ บันดารอาบัส (Bandar Abbas) คีช (Kish) ชารบาฮาร 

(Chabahar) คอรรัมชาร – อาบาดาน (Khoramshahr – Abadan)  
ทางรถไฟ ระยะทาง 7,203 กิโลเมตร (2004) 
ทางอากาศ มีทาอากาศยานสําคัญ คือ อิหมามโคไมนแีละเมอรราบดั (ทาอากาศยานนานาชาต(ิ 

ที่มา : World Fact Book <www.cia.gov/pulications/factbook/geos/ir.html> 
กรมสงเสริมการสงออก, ประเทศไทย <www.depthai.go.th/go/document/67/2 > 

9. การผลิตในอุตสาหกรรมหลัก (Supply) 
อิหรานสามารถผลิตน้ํามันดิบ ไดวนัละประมาณ 3.6 ลานบารเรล 

ที่มา : กระทรวงการตางประเทศ, ประเทศไทย<www.mfa.go.th/web/479.php?id=354> 

10.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจหลกัของแตละประเทศ 
อิหรานมีนโยบายเรงพัฒนาประเทศดานเศรษฐกิจ สงเสริมความสัมพันธกับประเทศเอกราชใหมที่

แยกตัวออกมาจากอดีตสหภาพโซเวียต (ประเทศเอเชยีกลาง) เพื่อหวังเปนประตูออกสูอาวเปอรเซีย สําหรับ
ประเทศในเอเชียกลาง  อยางไรก็ดี อิหรานถูกโดดเดี่ยวโดยประเทศตะวนัตกบางประเทศ และสหรัฐอเมริกา 
จึงจําตองหนัมาขยายความสัมพันธกับประเทศตาง ๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตตามนโยบาย Look East 
ของอิหราน โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม ฉบับที่  3) ป  2000 –  2004 ( มีสาระสําคัญดังนี้  
1. จัดตั้ง High Council of Administrative เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรมนุษย   
2. จัดตั้ง Oil Stabilization Fund เพื่อลดการพึง่พารายไดจากการสงออกน้ํามัน และสงเสริมใหภาคการผลิต

อ่ืนๆ สงออกไดมากขึ้น 

http://www.mfa.go.th/web/479.php?id=354
http://www.mfa.go.th/web/479.php?id=354
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http://www.depthai.go.th/go/document/67/2
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3. ปรับโครงสรางกิจการตางๆที่เปนของรัฐไปสูภาคเอกชน                                                              
4. The Central Bank จะสงเสริมใหมีการจัดตัง้ธนาคารพาณชิยของภาคเอกชน และปรับปรุงใหระบบอัตรา

แลกเปลี่ยนเงนิตราตางประเทศเปลี่ยนใหมีเพียงอัตราเดยีว 
5. ปรับปรุงและแกไขกฎหมายสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ 
6. จะยกเลิกมาตรการกีดกนัการคาที่มิใชภาษ ีเพื่อสงเสริมการคากับตางประเทศ 

ที่มา : กระทรวงการตางประเทศ, ประเทศไทย<www.mfa.go.th/web/479.php?id=354> 
กรมสงเสริมการสงออก, ประเทศไทย < www.depthai.go.th/go/content/download/attach?contentId=5806&name > 

ขอมูลเศรษฐกิจจุลภาค (Microeconomics) 
1. ระบบการคาและภาษีในประเทศ 

1.1 การนําเขา 
มาตรการดานภาษีและมิใชภาษี  

อิหรานมีนโยบายที่จะรกัษาดุลการคาระหวางประเทศเปนหลัก  รัฐบาลจึงมีนโยบายการตั้งกําแพง
ภาษีสําหรับสนิคาที่นําเขาจากตางประเทศในอัตราที่สูงเพื่อเปนการปกปองอุตสาหกรรม โดยรัฐบาลจะมี
การประเมินและ ปรับปรุงนโยบายการนาํเขาของประเทศทุกๆสิ้นป Iranian Calendar Year )เดือนมีนาคม (
และ จะมีผลใชในปถัดไป นโยบายดังกลาวจะจัดพมิพโดยกระทรวงพาณิชยของอิหราน กฎ และ ระเบียบ
การนําเขาสินคา หากผูสงออกตองการสงสินคาไปยังประเทศอหิราน ควรตรวจเช็คขอมูลและกฎระเบียบใน
การนําเขาใหละเอียดเสียกอน เนื่องจากรัฐบาลอิหรานมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบอยูตลอดเวลา 

สินคาที่นํามาเพื่อใชในการลงทุน และ วตัถุดิบตางๆอาจไดรับการยกเวนภาษีศุลกากรเชนเดียวกับ
สินคาเวชภณัฑ แปงสาลี และ สินคาทีจ่ําเปนตอชีวิตประจําวนัตางๆ แตอยางไรก็ตาม สินคาที่นําเขาสวน
ใหญนอกจากจะตองเสียคาธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตนําเขา และ ภาษีนําเขาแลว ยังตองเสียภาษีการคา
ตางๆ ดวย การชําระภาษนีําเขาจะตองจายในรูปเงินเรียล) Rial) และ ใชอัตราแลกเปลี่ยนที่ The Central Bank 
ของอิหรานกําหนดไวเทานัน้   

สินคาที่นําเขาจะแบงออกเปน 3 ประเภทใหญ ๆ ไดแก 
- สินคาที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวงพาณิชยของอิหรานเรียบรอยแลวสามารถนําเขาไดโดยไมมี

ขอหามใดๆ 
- สินคาที่สามารถนําเขาไดในบางชวงเวลานัน้ขึ้นอยูกับความตองการของผูบริโภคในประเทศ

ในขณะนัน้ การจะนําเขาสินคาในหมวดเหลานี้ ตองขออนุญาตจากรัฐบาล    อิหรานกอน 
- สินคาที่หามนาํเขาโดยเดด็ขาด รวมสินคาทุกชนิดที่มาจากประเทศอิสราเอล     
                                         

http://www.mfa.go.th/web/479.php?id=354
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สินคาท่ีหามนาํเขา  
สินคาที่อาจมีผลกระทบตอศาสนาอิสลาม และ สินคาที่อาจเปนภัยอันตรายตอสถานการณใน

ประเทศ ไดแก  
- สินคาที่ทําจากเนื้อหมูทุกชนดิ  
- ส่ิงพิมพที่เกี่ยวกับศาสนาและรูปปนตางๆ  
- เครื่องแบบทหาร  
- สินคาอาวุธสงครามและกระสุนปน 
- ฝนและยาเสพติดทุกประเภท  
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล  
- วัตถุโบราณ  
- วิทยุส่ือสาร  
- งานศิลปะ  
- สินคาทุกชนิดที่มาจากประเทศอิสราเอล                                              

กฎระเบียบการนําเขาและมาตรการทางการคาของอิหราน 
การออกใบอนุญาตนําเขา (Import Permit) สินคาที่นําเขามายังอิหรานทุกชนดิจะตองขออนุญาตจาก
กระทรวงพาณิชยของอิหรานกอน (ยกเวนสินคาประเภทอาวุธยุทโธปกรณตางๆ เวชภัณฑ และ สินคาของ
ชํารวย หรือ ของฝากที่นําเขามาโดยนักทองเที่ยวทัว่ไป 
ระบบภาษีนําเขา  

อัตราภาษีนําเขาอิหราน คิดเปนอัตราสวน  2 อัตราคือ ภาษีนําเขาและภาษีธุรกิจ โดยใชระบบ Ad-
valorem เปนพื้นฐาน และ มีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงทกุ ๆ ส้ินปใหมอิหราน Iranian Calendar Year (วนัที่ 

21 มีนาคม) โดยเฉลี่ยอัตราคาภาษีนําเขารวมระหวางรอยละ  10-50 สําหรับสินคาวัตถุดิบและกึง่สําเร็จรูป 
และอัตรารอยละ  40 –  120 สําหรับสินคาสําเร็จรูป รถยนตนําเขาอัตราเฉลี่ยรอยละ  140 –  250  
ระเบียบและขั้นตอนการนาํเขา   
 เอกสารประกอบการนําเขา 
1. Bill of Lading ผูสงออกตองเตรียมไวประมาณ  4 ฉบับ 
2. Certificate of Origin จะตองมีรายละเอียดของสินคา เชน ประเทศที่ผลิต ชื่อเรือที่ขนสง ชนิดของสินคา 

น้ําหนกั ชื่อบริษัทผูผลิต 
3. Commercial Invoice จะใชทั้งหมด  2 ฉบับ ควรจะมีรายละเอียดเกีย่วกับราคาสินคา เชน ราคา C.I.F  

C&F หรือ F.O.B  ราคาคาขนสง คาประกันภยัสินคา และ ประเทศผูผลิต    สินคานั้นๆ ขึ้นอยูกบัสัญญา
ระหวางผูนําเขาและ ผูสงออก  นอกจากนัน้ควรมีรหัส และ จํานวนสินคาที่สงมาทั้งหมด  



4.  Import License  สินคาทุกชนิดที่จะนําเขามาประเทศอิหราน จะตองไดรับการอนุญาตจากกระทรวง
พาณิชยของอหิรานเสียกอนที่จะลงทะเบยีนการซื้อขายกบัธนาคาร) ยกเวนสินคาประเภทยุทโธปกรณ  
เวชภณัฑ  และ สินคาของขวัญของชํารวยที่นําเขาโดยนกัทองเที่ยว( 

5. Packing List ตองใชอยางนอย   6 ชุด 
6. Preshipment Inspection สินคาทุกชนิดที่นาํเขาประเทศอหิรานโดยใชระบบการจายเงนิแบบ L/C จะตอง

ไดรับการตรวจสอบเกี่ยวคุณภาพ จํานวนสินคา และ การบรรจุหีบหอกอนนําสง 
7.  Pro-Forma Invoice ผูนําเขาจะตองมีเอกสารนี้เพื่อเปนหลักฐานในการแจงขอนําเขา     สินคาและขอ

เปด L/C โดยปกติจะตองใชอยางนอย  4 ชุด ในเอกสารดังกลาวจะตองมี    ขอมลูดังตอไปนี้ : ชื่อผู
สงออก ปริมาณการนําเขา รายละเอียดเกีย่วกับตวัสินคา ราคา   สินคาตอหนวย และ ราคา F.O.B มูลคา
การคาทั้งหมด ประมาณการขนสง ขอตกลงในการชําระคาสินคา และลายเซ็นของผูสงออก ในบางกรณี
อาจตองแจงคาประกันสินคาลงไปดวย ควรสอบถามขอมูลกับทางผูนําเขาเพื่อปองกนัขอผิดพลาด 

8. Certificate of Free Sale ในกรณนีําเขาสินคาประเภทเวชภณัฑ อาหาร และ เครื่องสําอาง ควรตองมี
เอกสารนี้แนบมาพรอมกับตวัสินคาดวย 

9. Health Certificate สําหรับสินคาที่อาจมีผลขางเคียงตอรางกาย โดยเฉพาะอยางยิง่สินคาที่ใชในการ
รักษาสัตว ตองมีเอกสารยืนยันวาสินคาดังกลาวไดมกีารผลิต และ ใชแพรหลายในประเทศผูผลิตปลอด
จากเชื้อโรคและสารพิษ เอกสารนั้นจะตองไดรับการ 

ที่มา : กรมสงเสริมการสงออก, ประเทศไทย <www.depthai.go.th/go/document/67/2 > 

1.2  อัตราภาษีเงินได (Corporate Tax) 
            ตามกฎหมายของอิหรานกําหนดใหบริษัทเสียภาษใีนอัตราคงที่อัตรารอยละ  25 หลังการหักรายจาย 
ดังนั้น บริษทัหรือองคกรตางชาติที่ลงทุนในประเทศอหิราน ทั้งทางตรงและทางออมจะเสียภาษีรายไดใน
อัตราคงที่รอยละ  25  ยกเวนรายไดจากการดําเนินธุรกจิสายการบินตางชาติ (รอยละ 5) บริษัทประกันภัยที่
ไดรับรายไดจากการประกนั Reinsured (รอยละ 2) บริษัทตางชาติที่ไดรับสัญญาวาจางจากประเทศอิหราน 
อาทิ การกอสรางทาง ระบบการขนสง การกอสรางอาคาร และประเมิน การฝกอบรมและความชวยเหลือ
ดานเทคนิค (รอยละ 12) และยกเวนภาษีสําหรับ โครงการที่ไดอนุญาตจากกกระทรวงอตุสาหกรรม 
(Ministry of Industry)  กระทรวงเหมืองแรและโลหะ (Ministry of  Mines and Metals) หรือกระทรวงเพื่อ
การสวัสดิการทางศาสนา (Ministry of Jihad e- Sazandegi)  ทั้งนี้จะไดรับสิทธิการยกเวนการเสียภาษีรายได
เปนระยะเวลา 8 6 หรือ 4 ป ตั้งแตเร่ิมการดําเนินการและตามที่กระทรวงไดอนุมัติ นอกจากนี้ รัฐฯจะ ไมเก็บ
ภาษีรายได หากเปนสินคาหรือการบริการที่ผลิตเพื่อการสงออก   รวมถึงการดําเนินธุรกิจดานการเกษตรและ
การทําฟารม การเลี้ยงสัตว และการประมง 

ที่มา : กรมสงเสริมการสงออก, ประเทศไทย <www.depthai.go.th/go/document/67/2 > 

http://www.depthai.go.th/go/document/67/2
http://www.depthai.go.th/go/document/67/2


1.3 อัตราภาษีการคา/ภาษีมูลคาเพิ่ม (Sales Tax/VAT/GST) 
ตั้งแตป 2547 เปนตนมา อิหรานมีการภาษมีูลคาเพิ่มในอตัรารอยละ 7ของมูลคาราคาสินคาและบริการ 

ที่มา : กรมสงเสริมการสงออก, ประเทศไทย <www.depthai.go.th/go/document/67/2 > 

1.4 อัตราภาษี/สิทธิประโยชนสาํหรับการคาระหวางประเทศในสหภาพศุลกากรของกลุมประเทศรัฐริม
อาว (GCC) 
อิหรานไมไดเปนสมาชิกของสหภาพศุลกากรของกลุมประเทศรัฐริมอาว (GCC) 

1.5 ภาษีซอน (Double Taxation Agreement) กับประเทศไทย 
ไทยและอิหรานไมไดมกีารตกลงวาดวยการยกเวนการเกบ็ภาษีซอน 

ที่มา : กรมสรรพากร ประเทศไทย < http://www.rd.go.th/publish/765.0.htm > 

1.6 ขอบังคับการใชภาษาราชการ (ภาษาอารบคิ) ในเอกสารตาง ๆ 
 นักธุรกิจอิหรานสวนใหญพดูภาษาฟารซี (อิหราน) เปนหลัก แตสําหรบัการคาระหวางประเทศนยิม
ใชภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส 

ที่มา : สํานักงานสงเสริมการคาในตางปะเทศ ณ กรุงเตหะราน<www.depthai.go.th/go/content/download/attach?> 

1.7  ระบบบัญชี (ใชมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานของแตละประเทศ) 
อิหรานจะนิยมขอกําหนดของตนเองเปนมาตรฐาน (Iran Term) ซ่ึงไมสอดคลองกับขอสัญญาตาม

มาตรฐานโลก  
 ที่มา : กรมสงเสริมการสงออก, ประเทศไทย <www.depthai.go.th/go/document/67/2 > 

2. ระบบการเงนิ 
ระบบการชําระเงินของอิหรานเปนระบบสากล (International System) ซ่ึงนักธุรกจิอิหรานที่ดําเนิน

ธุรกิจการคาระหวางประเทศมักจะมีความชํานาญในระบบสากล แตระบบดังกลาวยงัไมไดเปนที่ยอมรับของ
ตางประเทศรวมทั้งประเทศไทย ดังนัน้จึงจําเปนตองพึ่งธนาคารจากประเทศที่  3 เชน ดูไบ หรือ ผานระบบ
การเงินของธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย อยางไรก็ตาม อิหรานยังคงนิยมใชเงนิสดใน
การซื้อขายสินคาเปนหลัก การใชบัตรเครดิตมีจาํนวนนอยมาก 

ที่มา : กรมสงเสริมการสงออก, ประเทศไทย <www.depthai.go.th/go/document/67/2 > 
สํานักงานสงเสริมการคาในตางปะเทศ ณ กรุงเตหะราน<www.depthai.go.th/go/content/download/attach?>  

2.1 ขอจํากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ 
ประเทศอิหรานมีมาตรการควบคุมเงินตราตางประเทศ ซ่ึงตามกฎหมายระบุไววาในปรมิาณเกนิกวา 

1,000 เหรียญสหรัฐฯ ตองแจง (Declare) ใหศุลกากรทราบถึงแหลงที่มา (ในปจจุบันการดําเนินการใน
กฎระเบยีบไดผอนคลายไปมากแลว) 

ที่มา : กรมสงเสริมการสงออก, ประเทศไทย <www.depthai.go.th/go/document/67/2 > 

http://www.depthai.go.th/go/document/67/2
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2.2 ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา 
ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราของอิหรานเปนระบบลอยตวัแบบมกีารจัดการ (Managed Floating 

Exchange Rate) จะถูกควบคุมโดยธนาคารกลางของอิหราน ซ่ึงการแลกเงินจะกระทําผานธนาคารเทานั้น 
ทั้งนี้อิหรานกาํหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราตางประเทศเปน 2 ประเภท คือ 

1. อัตราแลกเปลี่ยน สําหรับนกัธุรกิจ และนกัทองเที่ยว โดยในป 2548 อัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยอยูที่
ประมาณ 8,000-9,000 เรียลตอดอลลาร 

2. อัตราแลกเปลี่ยน สําหรับภาครัฐบาลในการนําเขาสินคาที่จําเปนแกการดํารงชีพ เชน อาหาร ยา 
เวชภณัฑ สินคาที่นําเขาสําหรับโครงการของรัฐขนาดใหญ โดยอัตราแลกเปลี่ยน จะอยูที ่ 1,752 
เรียลตอดอลลาร 

ที่มา : กรมสงเสริมการสงออก, ประเทศไทย < www.depthai.go.th > 

2.3  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เงนิกู และอัตราคาธรรมเนียมธนาคารที่สําคัญ 
 

รายการ รอยละตอป 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู 

11.70 
16.65 

   ที่มา : ขอมูลป 2004 จาก IFS Statistics, ฉบับเดือนกุมภาพันธุ 2549 

2.4  บริการของธนาคาร 
การแลกเปลี่ยนเงินตราสามารถทําไดที่ ธนาคาร ทาอากาศยาน และโรงแรมที่รับการแลกเปลี่ยนซึ่ง

มีอัตราการแลกเปลี่ยนที่เทากัน แตการแลกเปลี่ยนจะตองดําเนินการฝายขั้นตอนที่ยุงยากและเสียเวลามาก 
อีกทั้งยังตองเก็บใบเสร็จการแลกเปลี่ยนไวเปนหลักฐานดวย 

ที่มา : สํานักงานสงเสริมการคาในตางปะเทศ ณ กรุงเตหะราน<www.depthai.go.th/go/content/download/attach?> 

3. ระบบการจางงานในประเทศ 
3.1 ขอกําหนดการรับคนในประเทศเขาทํางานกับบริษัทตางดาว 

อายุขั้นต่ําของการรับคนเขาทํางาน 
กฎหมายแรงงานของอิหราน หามเด็กอายุต่าํกวา  15 ปทาํงาน และมีขอบังคบเกี่ยวกบัการจางงาน

สําหรับเด็กที่มอีายุระหวาง  15-18 ป โดยกฎหมายอนญุาตใหเดก็สามารถทํางานในภาคเกษตรกรรม การ
บริการในประเทศ และบางธุรกิจขนาดเล็ก แตกฎหมายไมใหเดก็และผูหญิงทํางานที่เปนอันตราย หรือ
ทํางานเวลากลางคืน  

ที่มา : Iran: Country Reports on Human Rights Practices, U.S. Department of State 
<www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61688.htm > 

http://www.depthai.go.th/
http://www.depthai.go.th/go/content/download/attach?
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61688.htm


3.2 อัตราคาแรงขัน้ต่ํา 
Supreme Labor Council ของประเทศอิหราน จะเปนหนวยงานที่กําหนดอัตราคาแรงขั้นต่ํา ซ่ึงจะ

แตกตางกันไปตามภาคอุตสาหกรรมและเขตพื้นที่ โดยปจจุบันอยูที่  130 เหรียญดอลลารตอเดือน ซ่ึงจะไมมี
การปรับในระหวางป ยกเวนจะมีขอเรียกรองจากแรงงานวาอัตราคาจางอยูในระดับที่ต่ําเกินไป 

ที่มา : Iran: Country Reports on Human Rights Practices, U.S. Department of State 
<www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61688.htm > 

3.3 ขอบังคับขั้นต่าํเกี่ยวกับการจางงานตามที่ฎหมายทระบุไว 
จํานวนวันหยดุขั้นต่ําตามกฎหมาย 

กฎหมายแรงงานกําหนดใหลูกจางจะตองทํางานไมเกนิ  6 วัน หรือ  48 ชั่วโมงตอสัปดาหและตองมี
วันหยุดหนึ่งวนัในแตละสัปดาห ซ่ึงโดยทัว่ไปจะเปนวันศุกร 

ที่มา : Iran: Country Reports on Human Rights Practices, U.S. Department of State 
<www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61688.htm > 

3.4 วันเวลาทําการและวันหยุด 
วัน/เวลาทําการ 
- ราชการ/องคกรของรัฐ   วันเสาร - พุธ ระหวางเวลา  7.30 –  15.30 น .หรือ 1 6.30 น . 

 วันหยุด คือ วนัพฤหัส และ ศุกร 
- ธนาคาร/สถาบันการเงินตาง ๆ  วันเสาร – พุธ ระหวางเวลา  8.00 –  16.00 น . 

 วันพฤหัส จะอยู ระหวาง  8.00 –  13.00 น. 
 วันหยุด คือ วนัศุกร 

- สถาบันเอกชน   ฤดูหนาว  วันเสาร – พุธ  ระหวางเวลา  8.00 –  17.00 น . 
 ฤดูรอน  วันเสาร – พฤหัส ระหวาง  8.00 –  13.00 น .และ  16.00 –    18.00 น . 
- สถานเอกอัครรราชทูตไทยและสํานักงานสงเสริมการคาฯ ณ กรุงเตหาน 
        วันอาทิตย – พฤหัสบดี  ระหวางเวลา  8.30 –  16.30 น. 
วันหยุดราชการ    

วันหยุดของอหิรานสวนใหญจะเกีย่วของกับวันสําคัญทางศาสนา ดังตอไปนี ้
02 February     - Eid-al-Ghorban 
10 February     - Eid-al-Ghadir  

           - Islamic Revolution Memorial Day   
15 March         - New Year Day+ Tasooa 
16 March         - New Year Day+ Ashoora 

21-23 March    - Iranian New Year Day 
01 April           - Islamic Republic Day 
02 April           - Sizdeh Beh Dar (New Year Tradition)  
23 April           -  Arba’een         
01 May            - (Labour Holiday) Labour Day /  

http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61688.htm
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           - Demise of Prophet 20 September   - Birthday of Imam Ali 
02 May         - Demise of 8th Imam 24 September   - Appointment of Prophet 

12 October      - Birthday of 12th Imam 19 May         - Birthday of Prophet 
16 November   - Martyrdom of Imam Ali 04 June         - Demise of Khomeini 

05 June         - 15thKhordad Blooding Up Rising 20 December   - Martyrdom of 6th Imam 
02 August     - Demise of Hazrat Fatemeh  

การลาหยุดประจําป การลาปวย การลากิจ 
กฎหมายแรงงานกําหนดใหลูกจางสามารถลาไดอยางนอย  12 วันตอป โดยไดรับคาจางเต็มจํานวน 

ที่มา : Iran: Country Reports on Human Rights Practices, U.S. Department of State 
<www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61688.htm > 

กรมสงเสริมการสงออก, ประเทศไทย <www.depthai.go.th/go/document/67/2 >  

3.5 ภาระภาษขีองพนักงาน 
ภาระภาษขีองพนักงานในประเทศ 

ตามกฎหมาย กําหนดใหเกบ็ภาษีรายไดในอัตราระหวางรอยละ  12 –  54 ตามขั้นของรายไดตาม
ตารางดังนี ้

รายไดตอป อัตราภาษี (รอยละ) 
ถึงจํานวน 30 ลานเรียล 15 
ถึงจํานวน 100  ลานเรียล  20 
ถึงจํานวน 250 ลานเรียล  25 
ถึงจํานวน พันลานเรียล   30 
มากกวาจํานวน พันลานเรยีล  35 

   ที่มา : กรมสงเสริมการสงออก, ประเทศไทย <www.depthai.go.th/go/document/67/2 > 

4. คาใชจายดําเนินการทั่วไป 
4.1 คาใชจายในการเดินทางสาธารณะ 

การเดินทางโดยแทก็ซี ่
รถแท็กซี่สีเหลือง ยี่หอ ซามาน ซ่ึงคิดอัตราระหวาง 20,000 – 50,000 เรียล  
รถแท็กซี่ไมมีปายยีห่อเพยคาน มีราคาที่ถูกลงกวาแทก็ซี่สีเหลืองแตไมสะดวก เนือ่งจากจะเรียก

ผูโดยสารเพิ่มขึ้นตลอดเสนทาง 
รถแท็กซี่ที่เรียกจาก Taxi Counter ของโรงแรม จะเปนแทกซี่ที่ไมมีมิเตอร โดยระยะทาง 5-10 

กิโลเมตร จะเสียคาโดยสารประมาณ 25,000 – 30,000 เรียล (4-5 ดอลลาร)  
ที่มา : กรมสงเสริมการสงออก, ประเทศไทย < www.depthai.go.th/go/contact/download/attach? > 

วันที่ 11 กันยายน 2549 
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