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3. หลักเกณฑและเงื่อนไขการลงทุนจากตางประเทศ 
(Foreign Investment : Terms and Conditions) 

3.1 นโยบายสงเสริมการลงทุน (Investment Promotion Policy) 
นโยบายของรัฐ คือ การกระตุนการลงทุนภาคเอกชนและการลงทุนจากตางประเทศ ในป 1998-

1999 รัฐไดปรับปรุงกฎหมายใหเอ้ืออํานวยตอการลงทุนจากตางชาติ อยางไรก็ตามก็ยังมีการใชกฎหมาย
สงเสริมการลงทุน (Foreign Capital Investment) ป 1967 เปนหลักพื้นฐานอยู ตัวแทนจากหลาย
กระทรวงกําลังดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎหมายสงเสริมการลงทุน ซ่ึงอาจมีผลประกาศใชเร็วๆนี้ 
กฎหมายผานการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมานานกวา 3 ป วัตถุประสงคหลักอยางหนึ่งคือ การปรับปรุงให
สอดคลองกับโปรแกรมการปฏิรูปทางเศรษฐกิจของ IMF   

การลงทุนในประเทศอินโดนีเซียแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ การลงทุนของนักลงทุนในประเทศ 
(PMDN) กับการลงทุนของตางชาติ (PMA) การลงทุนที่มีการลงทุนโดยตรงจากตางชาติในสัดสวนใดๆ 
ใหถือเปน PMA คณะกรรมการประสานงานการลงทุน (The Capital Investment Coordination Board, 
BKPM) ซ่ึงอยูภายใต Board of Investment and State-Owned Enterprises (BPM-PBUMN) เปน
องคกรหลักในการสงเสริมการลงทุนจากตางชาติและการอนุมัติโครงการ กรมที่เกี่ยวของรับผิดชอบใน
การลงทุนดานน้ํามันและกาซธรรมชาติ การธนาคาร และการประกันภัย BKPM หรือ คณะกรรมการ
ระดับจังหวัด (BKPMD) เปนผูอนุมัติโครงการการลงทุนในทุกสาขา 

ขณะที่แนวนโยบายหลักของ BKPM/BKPMD คือการเปนจุดบริการในขั้นตอนเดียว อยางไรก็ตาม 
นักลงทุนยังคงตองประสานงานอยางใกลชิดกับกรม กระทรวงที่เกี่ยวของ เชนเดียวกันกับหนวยงานใน
ภูมิภาค ยกเวนการลงทุนใน Bonded Zones (Kawasan Berikat) หรือใน Integrated Economic Zones 
(KAPET) การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑครั้งลาสุดไดทําใหขั้นตอนดานเอกสารลดความยุงยากลง 
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญไดแก BKPM/BKPMD สามารถอนุมัติรายการสินคาทุนและวัสดุที่นําเขามา
สําหรับโครงการลงทุนทั้ง 2 ประเภทไดโดยไมตองผานการตรวจสอบและอนุมัติจากกรมศุลกากร 

รัฐบาลอินโดนีเซีย พยายามที่จะทําใหกระบวนการอนุมัติการลงทุนจากตางประเทศงายขึ้น 
ตัวอยางเชน โครงการลงทุนมากกวา 100 ลานเหรียญ ไมตองไดรับการอนุมัติจากประธานาธิบดี 
ประธานของ BKPM สามารถอนุมัติได ปจจุบันไมมีขีดจํากัดสําหรับ BKPMD ในการอนุมัติโครงการ   

ตั้งแตเดือนมกราคม 2000 บางจังหวัด เชน Jakarta District, West Java, West Kalimantan, 
East Kalimantan มีอํานาจในการอนุมัติการลงทุน เน่ืองจากนโยบายการกระจายอํานาจ 

ในปจจุบันสามารถรับ Initial Investment Approval (IIA) ไดภายใน 10 วันทําการ ซ่ึงตางจากใน
อดีตที่ตองใชเวลาเปนเดือน IIA จะทําหนาที่เปนใบอนุญาตชั่วคราวไดนานถึง 3 ป (สามารถตออายุได) 
ซ่ึงจะทําใหบริษัท PMA สามารถเริ่มธุรกิจได นอกจากนี้ IIA ยังชวยใหบริษัทจัดตั้งบริษัทจํากัด 
(Perseroan Terbatas, P.T.) โดยการยื่นจดทะเบียนบริษัท (Deed of Establishment) Ministry of Law 
and Legistration (MOLL) จะเปนหนวยงานอนุมัติการจดทะเบียน ปกติการอนุมัติใชเวลานานกวาที่
กําหนดในระเบียบคือ 60 วัน เม่ือไดรับอนุมัติแลวบริษัท PMAจะตองจดทะเบียนกับกรมอุตสาหกรรม



คูมือลงทุนเหมืองแรอินโดนีเซีย 

30 

และการคา (Department of Industry and Trade)  และการประกาศในเอกสารแนบทายในราชกิจจา
นุเบกษา (State Gazette) ระยะเวลาระหวาง MOLL อนุมัติกับเวลาที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช
เวลานานกวา 1 ป 

บริษัทสามารถใช IIA ไดจนกระทั่งบริษัทเริ่มการผลิตเปนการคาหรือเร่ิมธุรกิจเปนทางการ ณ จุดนี้ 
บริษัทจะตองยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจถาวร (Permanent Business License, Ijin Usaha Tetap 
หรือ IUT) จาก BKPM หรือ BKPMD กระบวนการอนุมัติใชเวลาเปนเดือน 
 นักลงทุนตางชาติอาจเปนบุคคลหรือนิติบุคคลก็ได กฎระเบียบในปจจุบันอนุญาตใหบริษัทตางชาติ
เขาซื้อกิจการในประเทศในภาคอุตสาหกรรมที่อนุญาตได แตตองไดรับการอนุมัติจาก BKPM กอน 
อยางไรก็ตามการอนุมัติของ BKPM จะมีเง่ือนไขใหคงสัดสวนหุน ของชาว     อินโดนีเซียไวเล็กนอยหรือ
เปดชองใหชาวอินโดนีเซียเขาซื้อหุนหรือใหบริษัทตางชาติเพ่ิมเงินลงทุนในกิจการนั้น กระบวนการอนุมัติ
อาจกินเวลาถึง 2 เดือน  

 ในป 1998 รัฐบาลไดประกาศใช Jakarta Initiatives เพ่ือลดอุปสรรคในการปรับโครงสรางหนี้ของ
กิจการ ในเดือนพฤษภาคม 1999 รัฐบาลไดประกาศใชกฎระเบียบที่สงเสริมและเปนแรงจูงใจในการปรับ
โครงสรางหนี้ ที่ชวยลดอุปสรรคในการลงทุนของตางชาติในกิจการที่ประสบภาวะการขาดทุน 
 อุตสาหกรรมบางประเภท ไมอนุญาตใหภาคเอกชนหรือตางชาติเขามาทําการลงทุน จากประกาศ
ของกระทรวง Investment and State-Owned Enterprise ในเดือนสิงหาคมป 2000 ในบัญชี
ภาคอุตสาหกรรมที่ไมอนุญาตใหมีการลงทุน  

หลังจากป 1990 รัฐบาลไดอนุญาตใหมีการลงทุนจากตางชาติในอุตสาหกรรมที่ขึ้นบัญชีไวที่ละเล็ก
ทีละนอย บางประเภทมีการกําหนดเงื่อนไขไว มีการเปดกวางในอุตสาหกรรมทาเรือ การผลิตไฟฟา การ
สื่อสาร การขนสงทางทะเล สายการบิน รถไฟ การประปา รัฐบาลไดมีการปรับปรุงนโยบายให
ภาคเอกชนมีสวนในการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานโดยผานทาง BOO (Built-Own-
Operate) และ BOT (Built-Operate-Transfer) การลงทุนในภาคนี้ไมอนุญาตใหตางชาติลงทุนทั้งหมด 
จะตองใหนักลงทุนชาวอินโดนีเซียมีสัดสวนในการถือหุนไมต่ํากวา 51%   

นอกเหนือจากบัญชีอุตสาหกรรมที่ไมอนุญาตใหมีการลงทุนแลว รัฐบาลอินโดนีเซียยังสงวน
อุตสาหกรรมอีกหลายประเภทไวสําหรับกิจการขนาดเล็กของประเทศ แตอนุญาตใหมีการลงทุนขนาด
กลางและขนาดใหญ แตตองมีการรวมลงทุนกับบริษัทขนาดเล็ก หรือในรูปแบบสหกรณ  President 
Decree No. 99/1998 ในหมวดกิจการขนาดเล็กระบุถึงรายละเอียดกิจการที่อนุญาตใหเปนการดําเนิน
กิจการขนาดเล็กเทานั้นและกิจการที่อนุญาตใหดําเนินกิจการขนาดกลางและขนาดใหญที่ตองรวมลงทุน
กับบริษัทขนาดเล็ก   

3.2 รูปแบบและเงื่อนไขการลงทุน 
จาก Government Regulation ฉบับที่ 20 ป1994 และ Ministry of Investment Decree No. 

15/1994 กําหนดวา 
o การลงทุนอาจอยูในรูปการรวมลงทุนระหวางนักลงทุนชาวตางชาติและนักลงทุนทองถิ่น 

การรวมลงทุนอาจเปนในรูปแบบบุคคลตอบุคคลหรือบริษัทตอบริษัทหรือบุคคลกับบริษัท
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ก็ได  ไมมีขอจํากัดดานเงินลงทุนขั้นต่ํา (เงินทุนและเงินกูยืม) ขึ้นอยูกับการตกลงของทุก
ฝาย 

o การลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน เชนทาเรือ การผลิตไฟฟา ระบบสายสง
ไฟฟาสําหรับสาธารณะ กิจการโทรคมนาคม การขนสงทางเรือ สายการบิน การประปา 
ทางรถไฟ การใชพลังงานนิวเคลียร ควรจะอยูในรูปการรวมลงทุน สัดสวนการถือหุนของ
อินโดนีเซียควรมีอยางนอย 5% 

o การลงทุนในรูปตางชาติถือหุน  100% อยางไรก็ตาม มีเง่ือนไขวา ภายในระยะเวลาไม
เกิน15 ปหลังจากเริ่มกิจการ หุนบางสวนของบริษัทประมาณ 1-5% จะตองขายใหกับคน
อินโดนีเซียหรือบริษัทของชาวอินโดนีเซีย โดยผานการซื้อขายโดยตรงหรือผานตลาดทุน
ในประเทศ หรือทั้งสองประเภท 

o บริษัทตางชาติสามารถซื้อหุนบริษัททองถิ่นได โดยมีเง่ือนไขวา ธุรกิจน้ันกฎหมาย
อนุญาตไว 

o หลังจากเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจในป 1997 มีการเปลี่ยนกฎระเบียบ กลาวคือ
บริษัทผูผลิตตางชาติไดรับอนุญาตใหขายผลิตภัณฑในตลาดในประเทศไดทั้งขายปลีก
และขายสง ซ่ึงในอดีตอนุญาตเฉพาะบริษัทรวมลงทุนเทานั้น 

o สงออกสินคาที่ผลิตโดยบริษัทอ่ืนๆ 
o เปนผูนําเขา 
o จัดตั้งธุรกิจขายปลีกเพื่อขายผลิตภัณฑของตัวเองและของบริษัทอ่ืน 

3.3 ภาษี  
ภาษีที่เกี่ยวของกับการลงทุนจากตางประเทศมีดังน้ี 

3.3.1 ภาษีเงินไดนิติบุคคล  (Corporate Income Tax) 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลในอินโดนีเซียเปนอัตรากาวหนา ซ่ึงมีอัตราภาษีดังน้ี 
 

รายไดเสียภาษี (รูเปยห) อัตราภาษี 
 50,000,000 แรก 
50,000,000 ตอไป 
มากกวา 100,000,000 

10% 
15% 
30% 
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3.3.2 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

อัตราภาษีมีดังน้ี 
 

รายไดเสียภาษี (รูเปยห) อัตราภาษี 
 25,000,000 แรก 
25,000,000 ตอไป 
50,000,000 ตอไป 
100,000,000 ตอไป 
มากกวา 200,000,000 

5% 
10% 
15% 
25% 
35% 

 

3.3.3 ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีขายสําหรับสินคาฟุมเฟอย  (Value Added Tax 
(VAT) and Sales Tax on Luxury Goods) 

ในกรณีทั่วไปเสียภาษีมูลคาเพิ่มอัตรา 10% สําหรับสินคานําเขา การบริการและสินคาทั่วไป 
นอกจากนี้ ยังมีภาษีสําหรับสินคาฟุมเฟอยอีก 10% - 35% ขึ้นอยูกับประเภทของสินคา 

3.3.4 ภาษีหัก ณ ที่จาย (Withholding Tax) 

การจายเงินปนผล ดอกเบี้ย คาภาคหลวง คาธรรมเนียมการบริการดานวิศวกรรมและการจัดการที่
เกิดขึ้นในอินโดนีเซียสําหรับผูมีถิ่นพํานักและไมมีถิ่นพํานักในอินโดนีเซีย จะตองเสียภาษีหัก ณ ที่จาย 
อัตราภาษีแตกตางกันไปดังน้ี 

1) การจายใหผูมีถิ่นพํานักในอินโดนีเซีย หักภาษี 15% ยกเวนการบริการดานวิศวกรรมและการ
จัดการ หักภาษี 9%; 

2) การจายสําหรับผูไมมีถิ่นพํานักในอินโดนีเซีย หักภาษี  20%  

3.3.5 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง (Land and Building Tax) 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางชําระเปนรายป อัตราภาษีโดยปกติไมเกิน 0.1% ของมูลคา 

3.4 การสงเสริมการลงทุนและสิทธิพิเศษ 
3.4.1)  โครงการลงทุนทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติจาก BKPM ในกรอบของการลงทุนจากตางประเทศ 

(PMA) และการลงทุนทองถิ่น (PMDN) จะไดรับสิทธิพิเศษดังน้ี 
1) ยกเวนภาษีนําเขาสําหรับ 
1.1)  สินคาทุนประเภทเครื่องจักร อุปกรณ อะไหล และอุปกรณเสริม 
1.2)  วัตถุดิบสําหรับการผลิตเปนระยะเวลา 2 ป 
2) ยกเวนคาธรรมเนียมในการโอนการจดทะเบียนเจาของเรือที่จดทะเบียนครั้งแรกในอินโดนีเซีย 

แตไมเกิน 2 ปหลังจากการเริ่มดําเนินกิจการ 
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3.4.2)  สําหรับโครงการทุกโครงการ  คาใชจายทั้งหมดสําหรับกิจกรรมการพัฒนาและการวิจัย
ในอินโดนีเซีย ทุนการศึกษาและการฝกอบรม และสิ่งปลูกสรางอุปกรณกําจัดของเสีย จะนับเปนคาใชจาย
และหักออกจากรายไดรวมเบื้องตน 

3.4.3) สําหรับการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมหรือในพื้นที่พิเศษ จะมีสิทธิพิเศษ คือ ยกยอดการ
ขาดทุนไดภายใน 8-10 ป กําหนดอัตราคาเสื่อมราคาสําหรับทรัพยสินที่หักคาเสื่อมราคาไดเปนพิเศษ 

3.4.4) การลงทุนทางภาคตะวันออกของอินโดนีเซียจะไดรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม เชน ลดหยอนภาษี
อาคารและที่ดิน (PBB) ถึง 50% เปนระยะเวลา 8 ป 

3.4.5) สําหรับบริษัทใหมในบางอุตสาหกรรมที่จัดเปนผูบุกเบิก ภาษีเงินไดของบริษัทอาจจะชําระ
โดยรัฐบาล สูงสุด 10 ป หากอยูในเกาะชวาและบาหลี และ 12 ปหากอยูนอกเกาะชวาและบาหลี   
ชวงเวลานี้เปนการสะสมของระยะเวลา 3 ปของสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานสําหรับธุรกิจบุกเบิกใน
เกาะชวาและบาหลี  5 ป สําหรับที่อยูนอกเกาะชวาและบาหลี 1 ปของสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติม 
หากสามารถดําเนินการไดตามเงื่อนไขตอไปน้ี 

1) วาจางคนงานอยางนอย 2,000 คน 
2) หุนสัดสวนอยางนอย 20% ถือโดยสหกรณนับตั้งแตเริ่มมีการผลิต 
3) ลงทุนอยางนอย 200 ลานเหรียญ ไมรวมคาที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
โครงการใหมควรมีการคืนทุนภายในระยะเวลา 5 ปนับจากวันที่ไดรับอนุมัติ หากไมสามารถคืนทุน

กอน 5 ปได เวลาที่เหลือสามารถรวมเปน basic and additional facility ได  
3.4.6 สิทธิพิเศษสําหรับการลงทุนใน  Bonded Zone: 
1)   ยกเวนภาษีนําเขา ภาษีสรรพสามิต ภาษีรายไดของมาตราที่ 22 ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีขาย 

ของสินคาฟุมเฟอยในการนําเขาของสินคาทุน อุปกรณรวมทั้งวัตถุดิบสําหรับกระบวนการผลิต 
2)   อนุญาตใหสงออกผลผลิตสําเร็จรูปถึง 50% และผลผลิตกึ่งสําเร็จรูป 100% (ในรูปของมูลคา

สงออก) ไปยัง Indonesian custom area ผานกระบวนการสงออกปกติรวมทั้งการชําระภาษีศุลกากร 
3)   กําหนดอัตราคาเสื่อมราคาพิเศษ 

3.5 การโอนเงินกลับประเทศ และการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Repatriation  and 
Convertibility) 

ไมมีขอจํากัดในเรื่องการโอนเงินทุนและกําไรกลับประเทศ นอกจากนี้อินโดนีเซียยังมีระบบการ
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศแบบเสรีและไมจํากัดสถานที่แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

3.6 นโยบายดานแรงงาน 
3.6.1 ใบอนุญาตและวีซาสําหรับชาวตางชาติ 

วีซาสําหรับคณะกรรมการบริหาร จะออกใหตลอดที่ยังไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงน้ัน  
ระยะเวลาของวีซาสําหรับทํางานในอินโดนีเซีย ขึ้นอยูกับกฎระเบียบของประเทศ ความชํานาญและ
ตําแหนงวางที่ชาวอินโดนีเซียไมมีคุณสมบัติเพียงพอ การตอวีซาขึ้นอยูกับการตอใบอนุญาตทํางานที่
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อนุญาตโดย Regional Investment Coordinating Board ที่เกี่ยวของ สํานักงานตรวจคนเขาเมืองเปนผู
อนุญาตการตออายุวีซา 

Presidential Decree No. 75 of 1995 Concerning Expatriate Utilisation 
อินโดนีเซียมีความตองการพนักงานตางชาติแตจํากัดอยูอาชีพและความชํานาญเฉพาะดาน ที่ชาว

อินโดนีเซียไมมีคุณสมบัติเพียงพอ ตําแหนงผูจัดการอาจเปนชาวตางชาติ แตหากเปนผูจัดการฝายบุคคล
จะตองมีสัญชาติอินโดนีเซีย ตําแหนงกรรมการอาจเปนชาวตางชาติในขณะที่หุนทั้งหมดหรือบางสวน
เปนของนักลงทุนชาวตางชาติ  

3.6.2 กฎหมายแรงงานที่เก่ียวของ 

Act No.22 of 1957 on Labour Disputes Settlement 
ในกรณีที่มีขอขัดแยงดานแรงงานสหภาพแรงงานจะตองปรึกษาหารือกับนายจางหากตกลงกัน

ไมได ก็จะนําขอขัดแยงไปสู Regional Committee of Dispute Settlements ตามแนวทางที่เหมาะสม 
คณะกรรมการประกอบดวย ตัวแทนจากสหภาพแรงงาน ตัวแทนจากบริษัท และจากกระทรวงแรงงาน 
(Ministry of Manpower) ในกรณีที่ขอขัดแยงอาจสงผลลุกลามไปยังความมั่นคงของประเทศ การตัดสิน
ขอขัดแยงจะดําเนินการโดย คณะกรรมการแหงชาติ จากกระทรวงแรงงาน  

3.7 การปกปองการลงทุน (Investment Protection) 
3.7.1 นโยบายการแขงขัน (Competition Policies) 

อินโดนีเซียประกาศ ใชกฎหมาย No. 5 ป 1999 เกี่ยวกับการหามการผูกขาดและการแขงขันทาง
ธุรกิจที่ไมยุติธรรม ภายใตกฎหมายนี้รัฐบาลหามการคาที่เปนระบบผูกขาดและไมเปนธรรม   ที่จะสง
ผลรายตอผลประโยชนของประชาชน โดยกฎหมายนี้เปดกวางสําหรับการลงทุนในตลาดทองถิ่น เปนที่
หวังวาธุรกิจจะมีการเจริญเติบโตท้ังในดานปริมาณและคุณภาพ มีการแขงขันกันอยางเสรี มีบรรยากาศ
การลงทุนที่ดี กฎหมายนี้มีผลบังคับใชกับบริษัททองถิ่นและบริษัทตางชาติ 

3.7.2 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property Laws) 

อินโดนีเซียไดมีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการคาในป 1997 
และสอดคลองกับสนธิสัญญา TRIPs  

Act No.6 on Patents of 1989 as amended in 1997 
มีลิขสิทธิ์ของผลิตภัณฑและวิธีการผลิต 2 ประเภท คือ ลิขสิทธิ์และอนุลิขสิทธิ์ (Patent and 

Simple Patent) กฎหมายคุมครองสิทธิ์เปนระยะเวลา 20 ปสําหรับลิขสิทธิ์ และ 10 ปสําหรับอนุลิขสิทธิ์ 
ผูจดลิขสิทธิ์จะตองชําระคาธรรมเนียมประจําป หากไมชําระคาธรรมเนียม 3 ปติดตอกัน การคุมครองจะ
ถูกยกเลิก ลิขสิทธิ์เปนการอนุญาตภาคบังคับ และจะตองจดทะเบียนที่สํานักงานทะเบียนเทานั้น  และมี
ผลบังคับใชเฉพาะตลาดภายในประเทศเทานั้น 

Act No.6 on Copyrights of 1982 as amended in 1997 
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กฎหมายคุมครองการคิดคน การประดิษฐทางดานวิทยาศาสตร ศิลปะ วัฒนธรรม อายุการ
คุมครองนานเทากับอายุนักประดิษฐและหลังจากเสียชีวิตอีก 50 ป 

Act No.19 on Trademarks of 1992 as amended in 1997 
เครื่องหมายการคามีอายุ 10 ปนับจากวันที่ไดรับอนุญาต หลังจาก 10 ปแลวสามารถยื่นขอ

อนุญาตใหมได 

3.7.3 การยึดคืนและการชดเชย (Expropriation and Compensation) 

รัฐบาลอินโดนีเซียใหคํารับรองวาจะไมมีการยึดกิจการใหตกเปนของรัฐ เวนแตมีกฎหมายประกาศ
บังคับใชและเพื่อผลประโยชนของประชาชนหรือเหตุผลดานความมั่นคงของประเทศ 

รัฐบาลมีภาระในการชดเชยในจํานวน รูปแบบ และวิธีการที่ตกลงกันทั้งสองฝาย ตามหลักการของ
กฎหมายนานาชาติ 

3.7.4 การไกลเกล่ียประนีประนอม (Dispute Settlement) 

ขอขัดแยงทั่วไปสามารถนําเรื่องเขาสู  Deputi Bidang Pengendalian BKPM (Deputy Chairman 
for Controlling) และ Peradilan Tata Usaha Negara (Court of the State”s Administration) ได  
ความขัดแยงระหวางผูถือหุนกับนักลงทุนสามารถกระทําไดที่ Badan Arbitrase Nasional 
Indonesia/BANI (Indonesian National Arbitration Board) 

อินโดนีเซียเขารวมเปนสมาชิกของ Convention on the Settlement of Investment Disputes 
ดวยเหตุน้ีเองสามารถนําขอขัดแยงเขาสูการพิจารณาของ International Centre for Settlement of 
Investment Disputes ที่กรุงวอชิงตัน ดี ซี ประเทศสหรัฐอเมริกาได 

3.8 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการลงทุน 
The Investment Coordinating Board of Indonesia (BKPM) 
JI. Gatot Subroto No. 44 Jakarta, 12190 
Tel: (62) 21 525 2008, 5256409, 21 525 4981 
Telex: 62654 BKPMIA 
Fax: (62) 21 5227609 
Email: sysad@bkpm.go.id 
Website : www.bkpm.go.id 

 
 
 
 
 




