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คํานาํ 
 

นับแตสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ใชนโยบายจินตนาการใหมเมื่อป 
2529 เศรษฐกจิของประเทศไดปรับเปล่ียนจากระบบสังคมนิยมมาเปนเศรษฐกิจระบบตลาดอยางคอย
เปนคอยไปจนสามารถสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไดถึงรอยละ 7.6 เมื่อป 2552 พรอมทัง้
รักษาเงินกีบใหมีเสถียรภาพและควบคุมอัตราเงินเฟอไมใหเกินรอยละ 1  

สปป.ลาว มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่นาสนใจทั้งดานการคาและการลงทุน กลาวคือ ในดาน
การคา สปป.ลาว สามารถเปนตลาดสําหรับสินคาไทยและเปนผูกระจายสินคาสูประเทศอ่ืนในอนุ
ภูมิภาคโดยอาศัยโครงขายเสนทางคมนาคมในกรอบ Greater Mekong Subregion (GMS) และ
เปาหมายการเชื่อมโยงภูมิภาค (Connectivity) ในกรอบอาเซียน สวนในดานการลงทุน สปป.ลาว 
เปนประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ และไดรับสิทธิพิเศษจากหลายประเทศใหสงออก
สินคาโดยไดรับยกเวนหรือลดหยอนภาษี ในระยะที่ผานมามีบริษัทเอกชนไทยหลายแหงไดลงทุนใน 
สปป.ลาว โดยเฉพาะในสาขาพลังงาน อุตสาหกรรมเกษตร และบริการ จนเปนผูลงทุนตางประเทศราย
ใหญที่สุดดวยมูลคาการลงทุนสะสม 2.6 พันลานดอลลารสหรัฐ 

สถานเอกอัครราชทูตฯ และสํานักงานสงเสริมการคาระหวางตางประเทศ ณ เวียงจันทนได
จัดทําคูมือการลงทุนใน สปป.ลาว เม่ือป 2549 และป 2551 ตามลําดับ ซ่ึงไดรับความสนใจอยางมาก 
เมื่อ สปป.ลาว ประกาศใชกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนฉบับใหม และในโอกาสครบ 60 ป
ความสัมพันธทางการทูตระหวางประเทศไทยกับ สปป.ลาว ในป 2553 สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงเห็น
เปนโอกาสเหมาะสมที่จะพิมพคูมือดังกลาวขึ้นใหม โดยเรียบเรียงและปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัย และ
รวมคําแปลกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนฉบับใหมไวดวย สถานเอกอัครราชทูตฯ หวังวาคูมือ
เลมนี้จะเปนประโยชนแกผูสนใจทั่วไป และมีสวนสงเสริมการคาการลงทุนระหวางประเทศไทยกับ 
สปป.ลาว ในฐานะ “ญาติใกลชิด มิตรใกลบาน” กับไทยและมีผลประโยชนรวมกันอยางลึกซึ้งในทุกๆ 
ดาน  

ทั้งนี้ ผูสนใจสามารถดูขอมลูจากเว็บไซตสถานเอกอัครราชทูตฯ
www.thaiembassy.org/vientiane ไดอีกทางหน่ึง 
 
               วิทวัส ศรีวิหค 
      เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน 
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สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 
พื้นที่     236,800 ตารางกิโลเมตร  
เขตการปกครอง 1 เขตการปกครองพิเศษ คือ นครหลวงเวียงจันทน ซึ่งเปนเมืองหลวง    

และ 16 แขวง ไดแก พงสาลี หลวงน้ําทา บอแกว หัวพัน หลวงพระบาง  
เชียงขวาง อุดมไซ ไซยะบุลี เวียงจันทน บอลิคําไซ คํามวน สะหวันนะเขต 
สาละวัน จําปาสัก เซกอง อัดตะปอ แขวงที่มีพ้ืนท่ีใหญท่ีสุดคือแขวงสะหวัน
นะเขต (21,774 ตารางกิโลเมตร) แขวงที่มีพ้ืนที่เล็กท่ีสุดคือนครหลวง
เวียงจันทน (3,960 ตารางกิโลเมตร)   

เมืองหลวง    นครหลวงเวียงจันทน    
ประชากร   6.3 ลานคน (2552) แขวงที่มีประชากรมากที่สุดคือแขวงสะหวันนะเขต 

(ประมาณ 900,000 คน) แขวงที่มีประชากรนอยที่สุดคือแขวงเซกอง 
(ประมาณ 90,000 คน) สวนนครหลวงเวียงจันทนมีประชากรประมาณ 
730,000 คน      

วันชาติ    2 ธันวาคม 
วันสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับไทย  19 ธันวาคม 2493 (ค.ศ.1950) 
 
 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เปนประเทศเพ่ือนบานที่ใกลชิด
กับไทยทั้งในเชิงประวัติศาสตร ที่ต้ังทางภูมิศาสตร เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม มีเขตแดน
ติดตอกับไทยท้ังทางบกและทางนํ้าเปนแนวยาวถึง 1,810 กิโลเมตร สปป.ลาวเปนประเทศท่ีไมมี
ทางออกทางทะเล แตสามารถเปนจุดเช่ือมตอ (land link) ดานการคมนาคมขนสงจากไทยไปประเทศ
ที่สามในอนุภูมิภาค  
  เปาหมายของการสรางชาติลาวตามมติที่ประชุมสมัชชาพรรคประชาชนปฏิวัติลาว 
คร้ังที่ 8 (มีนาคม 2549) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คือ การทําใหประชาชนอยูดี    
กินดี สังคมมีความกาวหนา โดยจะขยายความรวมมือกับประเทศตางๆ รัฐบาลมีนโยบายสงเสริม
สันติภาพ เอกราช เปนมิตรกับทุกประเทศบนพ้ืนฐานของผลประโยชนรวมกัน ทั้งในกรอบอาเซียนและ
กับประเทศคูเจรจา และพรอมท่ีจะปฏิบัติตามพันธกรณีตาง ๆ1 
 
                                                 
1 บทสัมภาษณนายบัวสอน บุบผาวัน นายกรัฐมนตรีแหง สปป.ลาว เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2551 โดย ดร.สมเกยีรติ 
ออนวิมล เพื่อทาํสารคดี 40 ปอาเซียน 
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นโยบายตางประเทศของ สปป.ลาวใหความสําคัญกับสันติภาพและความรวมมือ 
กับตางประเทศ โดยมุงขยายความรวมมือกับประชาคมโลกและอาเซียนเทาที่จะทําไดเพ่ือรักษา
สันติภาพ และพยายามเปนประเทศเพื่อนบานท่ีดี โดยหลีกเล่ียงการมีขอพิพาท2 
 
1.1 การเมืองการปกครอง 
ประธานประเทศ นายจูมมาลี ไซยะสอน 
รองประธานประเทศ นายบุนยัง วอละจิด 
ประธานสภาแหงชาต ิ นายทองสิง ทํามะวง 
นายกรัฐมนตรี  นายบัวสอน บุบผาวนั 
 
   ประมุขของ สปป.ลาว คือประธานประเทศ ซึ่งมาจากการเลือกต้ังของสภาแหงชาติ
โดยไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกสภาท่ีเขาประชุม ประธานประเทศมีอํานาจ  
ลงนามประกาศใชกฎหมายที่ผานความเห็นชอบของสภาแหงชาติ แตงต้ังหรือยายเจาแขวงตามท่ี
นายกรัฐมนตรีเสนอ และใหนิรโทษกรรม เปนตน 
   รัฐธรรมนูญกําหนดใหรัฐบาลเปนผูวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ดูแลเร่ืองการปองกันประเทศ การทําความตกลงกับตางประเทศ เสนองบประมาณใหสภาแหงชาติ
พิจารณาอนุมัติ (ปงบประมาณของสปป.ลาวเร่ิมต้ังแต 1 ตุลาคม-30 กันยายนของปถัดไป) รวมทั้ง
รายงานผลการปฏิบัติงานใหสภาแหงชาติและประธานประเทศทราบ  หัวหนาฝายบริหารคือ
นายกรัฐมนตรี ซ่ึงมาจากการแตงต้ังของประธานประเทศ โดยผานความเห็นชอบของสภาแหงชาติ 
วาระของรัฐบาลเทากับวาระของสภาแหงชาติ (5 ป) 
   การบริหารทองถ่ินของ สปป.ลาว มี 3 ระดับ คือ แขวง (เทียบเทาจังหวัด) เมือง 
(เทียบเทาอําเภอ) และบาน (เทียบเทาหมูบาน) ผูบริหารสูงสุดในแตละระดับ ไดแก เจาแขวง เจาเมือง 
และนายบานตามลําดับ  

องคกรดานนิติบัญญัติของ สปป.ลาว คือ สภาแหงชาติ ซ่ึงเปนสภาเด่ียว 
(unicameral) สมาชิกสภาแหงชาติมาจากการเลือกต้ังของประชาชน วาระดํารงตําแหนง 5 ป ชุด
ปจจุบัน (ป 2553) เปนชุดที่ 6 ไดรับเลือกตั้งเม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2549 (ค.ศ. 2006) มีสมาชิก 114 

                                                 
2 บทสัมภาษณ ดร.ทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศแหง สปป.ลาว    
เมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2551 โดย ดร.สมเกยีรติ ออนวิมล เพื่อทําสารคดี 40 ปอาเซียน 

คู่มือการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

8



 8

คน ในจํานวนนี้เปนผูหญิง 29 คน ผูมีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาแหงชาติตองมีอายุ 18 ปขึ้นไป และผูมี
สิทธิไดรับเลือกต้ังตองมีอายุ 21 ปขึ้นไป 

สภาแหงชาติประชุมสมัยสามัญ (ordinary session) ปละ 2 คร้ัง ในชวงตนป (หรือ 
ปลายป) และกลางป สภาแหงชาติมีอํานาจหนาที่พิจารณารางกฎหมายที่รัฐบาลเสนอและอนุมัติ
โครงการไฟฟาพลังน้ําที่ผลิตไฟฟาไดมากกวา 50,000 กิโลวัตต และโครงการที่มีพ้ืนท่ีสัมปทาน
มากกวา 10,000 เฮคตาร 
   ในชวงที่ปดสมัยประชุม คณะกรรมการประจํา (Standing Committee) จะทํา
หนาที่แทนสภาแหงชาติ คณะกรรมการประจําชุดปจจุบันมี 9 คน โดยมีนายทองสิง ทํามะวง 
ประธานสภาแหงชาติเปนประธานโดยตําแหนง และนางปานี ยาทอตูและนายไซสมพอน พมวิหาน 
รองประธานสภาแหงชาติเปนรองประธานโดยตําแหนง คณะกรรมการประจํามีอํานาจแตงต้ังโยกยาย
ผูพิพากษาและเปดสมัยประชุมสภา 
  การบริหารประเทศของ สปป.ลาว แบงเปน 2 สายงานที่ควบคูกัน คือ พรรคและรัฐ 
พรรคหมายถึงพรรคประชาชนปฏิวัติลาว รัฐคือรัฐบาล ในสุนทรพจนและคําปราศรัยตางๆ มักจะ
กลาวถึงพรรคและรัฐคูกันเสมอ พรรคประชาชนปฏิวัติลาวเปนผูกําหนดทิศทางและนโยบายการพัฒนา
ประเทศในภาพรวม สวนรัฐบาลเปนผูบริหารจัดการตามนโยบายของพรรค อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติ   
ผูมีตําแหนงสําคัญของ สปป.ลาว มักดํารงตําแหนงทั้งในสายงานพรรคและรัฐควบกัน เชน ประธาน
ประเทศเปนเลขาธิการใหญคณะบริหารงานศูนยกลางพรรคและกรรมการกรมการเมือง ประธานสภา
แหงชาติ นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีทุกคนเปนกรรมการกรมการเมือง ในระดับแขวง       
เจาแขวงหลายแขวงเปนเลขาธิการพรรคแขวงดวย กลไกระดับสูงของพรรค ไดแก กรรมการกรมการ
เมือง (Politburo) 11 คน และคณะกรรมการศูนยกลางพรรค 55 คน ทั้งนี้ กรรมการกรมการเมืองมัก
เปนผูมีอาวุโสที่สุดของคณะกรรมการศูนยกลางพรรค นอกจากนี้ มีคณะกรรมการและองคกรอ่ืนใน
สังกัดพรรคประชาชนปฏิวัติลาว เชน  

- คณะกรรมการตรวจตราศูนยกลางพรรค 
- คณะโฆษณาอบรมศูนยกลางพรรค 
- คณะจัดต้ังศูนยกลางพรรค 
- คณะพัวพันตางประเทศศูนยกลางพรรค 
- ศูนยกลางสหพันธกรรมบาล (กรรมกร) ลาว  
- ศูนยกลางสหพันธแมหญิงลาว  
- ศูนยกลางชาวหนุมประชาชนปฏิวัติลาว  

คู่มือการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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คน ในจํานวนนี้เปนผูหญิง 29 คน ผูมีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาแหงชาติตองมีอายุ 18 ปขึ้นไป และผูมี
สิทธิไดรับเลือกต้ังตองมีอายุ 21 ปขึ้นไป 

สภาแหงชาติประชุมสมัยสามัญ (ordinary session) ปละ 2 คร้ัง ในชวงตนป (หรือ 
ปลายป) และกลางป สภาแหงชาติมีอํานาจหนาที่พิจารณารางกฎหมายที่รัฐบาลเสนอและอนุมัติ
โครงการไฟฟาพลังน้ําที่ผลิตไฟฟาไดมากกวา 50,000 กิโลวัตต และโครงการที่มีพ้ืนท่ีสัมปทาน
มากกวา 10,000 เฮคตาร 
   ในชวงที่ปดสมัยประชุม คณะกรรมการประจํา (Standing Committee) จะทํา
หนาที่แทนสภาแหงชาติ คณะกรรมการประจําชุดปจจุบันมี 9 คน โดยมีนายทองสิง ทํามะวง 
ประธานสภาแหงชาติเปนประธานโดยตําแหนง และนางปานี ยาทอตูและนายไซสมพอน พมวิหาน 
รองประธานสภาแหงชาติเปนรองประธานโดยตําแหนง คณะกรรมการประจํามีอํานาจแตงต้ังโยกยาย
ผูพิพากษาและเปดสมัยประชุมสภา 
  การบริหารประเทศของ สปป.ลาว แบงเปน 2 สายงานที่ควบคูกัน คือ พรรคและรัฐ 
พรรคหมายถึงพรรคประชาชนปฏิวัติลาว รัฐคือรัฐบาล ในสุนทรพจนและคําปราศรัยตางๆ มักจะ
กลาวถึงพรรคและรัฐคูกันเสมอ พรรคประชาชนปฏิวัติลาวเปนผูกําหนดทิศทางและนโยบายการพัฒนา
ประเทศในภาพรวม สวนรัฐบาลเปนผูบริหารจัดการตามนโยบายของพรรค อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติ   
ผูมีตําแหนงสําคัญของ สปป.ลาว มักดํารงตําแหนงทั้งในสายงานพรรคและรัฐควบกัน เชน ประธาน
ประเทศเปนเลขาธิการใหญคณะบริหารงานศูนยกลางพรรคและกรรมการกรมการเมือง ประธานสภา
แหงชาติ นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีทุกคนเปนกรรมการกรมการเมือง ในระดับแขวง       
เจาแขวงหลายแขวงเปนเลขาธิการพรรคแขวงดวย กลไกระดับสูงของพรรค ไดแก กรรมการกรมการ
เมือง (Politburo) 11 คน และคณะกรรมการศูนยกลางพรรค 55 คน ทั้งนี้ กรรมการกรมการเมืองมัก
เปนผูมีอาวุโสที่สุดของคณะกรรมการศูนยกลางพรรค นอกจากนี้ มีคณะกรรมการและองคกรอ่ืนใน
สังกัดพรรคประชาชนปฏิวัติลาว เชน  

- คณะกรรมการตรวจตราศูนยกลางพรรค 
- คณะโฆษณาอบรมศูนยกลางพรรค 
- คณะจัดต้ังศูนยกลางพรรค 
- คณะพัวพันตางประเทศศูนยกลางพรรค 
- ศูนยกลางสหพันธกรรมบาล (กรรมกร) ลาว  
- ศูนยกลางสหพันธแมหญิงลาว  
- ศูนยกลางชาวหนุมประชาชนปฏิวัติลาว  
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- ศูนยกลางแนวลาวสรางชาติ 
 

กรรมการกรมการเมืองศูนยกลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาว3 
รายชื่อ ตําแหนงในพรรค ตําแหนงในรฐับาล 

1. นายจมูมาลี ไซยะสอน เลขาธิการใหญคณะบริหารงาน
ศูนยกลางพรรค 

ประธานประเทศ 

2. นายสะหมาน วิยะเกด กรรมการกรมการเมือง อดีตประธานสภาแหงชาติ 
3. นายทองสิง ทํามะวง  กรรมการกรมการเมือง ประธานสภาแหงชาติ 
4. นายบนุยัง วอละจิด กรรมการกรมการเมืองและ

เลขาธิการศูนยกลางพรรค 
รองประธานประเทศ 

5. นายสีสะหวาด แกวบุนพัน กรรมการกรมการเมืองและ
ประธานแนวลาวสรางชาติ 

อดีตนายกรัฐมนตรี 

6. นายอาซาง ลาวลี กรรมการกรมการเมือง 
เลขาธิการศูนยกลางพรรคและ

ประธานคณะกรรมการ       
ตรวจตราศูนยกลางพรรค 

รองนายกรัฐมนตรี 

7. นายบวัสอน บุบผาวัน กรรมการกรมการเมือง นายกรัฐมนตรี 
8. นายทองลุน สีสุลิด กรรมการกรมการเมือง รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศ 

9. พลโท ดวงใจ พิจิด กรรมการกรมการเมืองและ
เลขาธิการศูนยกลางพรรค 

รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวง  

ปองกันประเทศ 
10. นายสมสะหวาด เลงสะหวัด กรรมการกรมการเมือง รองนายกรัฐมนตรี 
11. นางปานี ยาทอตู กรรมการกรมการเมือง รองประธานสภาแหงชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
3 ตามมติท่ีประชุมสมัชชาพรรค สมยัท่ี 8 เมื่อมีนาคม 2549 
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1.2 เศรษฐกจิ 
สกุลเงิน  กีบ (อัตราแลกเปล่ียนเมื่อพฤษภาคม 2553 ประมาณ 256 กีบ : 1 บาท)  
GDP   5,788 ลานดอลลารสหรัฐฯ (ขอมูล CIA World Factbook ป 2552)   
GDP per capita   ประมาณ 918 ดอลลารสหรัฐ (ขอมูล CIA World Factbook ป 2552)   
อัตราการเติบโตของ GDP  ประมาณรอยละ 7.6 (ป 2552) 
อัตราเงนิเฟอ   รอยละ 0.81 (อัตราเฉล่ียป 2552 ขอมูลจากธนาคารแหงชาติแหง สปป.ลาว)  
ทรพัยากรสําคัญ  ไม ขาว ขาวโพด เหล็ก ถานหนิ ทองคํา ทองแดง แหลงน้ําผลิตไฟฟา 
อุตสาหกรรมหลัก  โครงการผลิตกระแสไฟฟาพลังน้ํา เหมืองแร ไมแปรรูป ผลิตภัณฑไม 
สินคาสงออกที่สําคัญ  ทองคํา ทองแดง ไมแปรรูป ผลิตภัณฑไม สินแร ถานหิน เสื้อผาสําเร็จรูป  
ตลาดสงออกที่สําคญั  ไทย เวียดนาม ฝร่ังเศส ญี่ปุน เยอรมนี สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร  
สินคานาํเขาที่สําคญั   รถจักรยานยนตและสวนประกอบ เคร่ืองใชไฟฟา เคร่ืองอุปโภคบริโภค  
ตลาดนําเขาที่สําคญั   ไทย จีน เวียดนาม สิงคโปร ญ่ีปุน ออสเตรเลีย  
การลงทนุของไทยในลาว ต้ังแตป 2544-2552 ไทยยังเปนอันดับ 1 มลูคาลงทุนสะสม 2,650 ลาน 

ดอลลารสหรัฐ อันดับ 2 จีน มูลคารวม 2,585 ลานดอลลารสหรัฐ อันดับ 3 
เวียดนาม มูลคารวม 2,1563 ลานดอลลารสหรัฐ สาขาการลงทุนสาํคัญ 
ไดแก พลังงานไฟฟา ขนสง โทรคมนาคม ธุรกิจโรงแรมและการทองเทีย่ว 
ธนาคาร  

1.2.1 พฒันาการทางเศรษฐกจิ 
พัฒนาการทางเศรษฐกิจของ สปป.ลาว แบงไดเปน 2 ชวง คือ (1) จากระบบการ 

ปลดปลอยมาเปนระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม (ป 2518-2528) ซ่ึงความสัมพันธทางการคามุงเนน
ประเทศสังคมนิยมคอมมิวนิสตเปนหลัก และ (2) การเร่ิมเปล่ียนแปลงระบบเศรษฐกิจจากระบบ
เศรษฐกิจแบบสังคมนิยมมาเปนเศรษฐกิจระบบตลาด (ป 2529-ปจจุบัน) ดวยการใช "นโยบาย
จินตนาการใหม" (NEM: New Economic Mechanism) เมื่อป 2529  

สปป.ลาว เริ่มกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมฉบับแรกในป 2524 ปจจุบันอยู 
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 6 ระหวางป 2549 - 2553 ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากที่
ประชุมสมัชชาพรรคประชาชนปฏิวัติลาวครั้งที่ 8 เมื่อเดือนมีนาคม 2549 และไดรับความเห็นชอบจาก
สภาแหงชาติในเดือนมิถุนายนปเดียวกนั โดยมีประเด็นสําคัญคือ การสืบตอนโยบายเศรษฐกิจเสรี   
การบรรลุเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) ใหได
ภายในป 2558 การหลุดพนจากการเปนประเทศที่พัฒนานอยท่ีสุด (Least Developed Country: 
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LDC) ใหไดภายในป 2563 การต้ังเปาหมายอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจใหไดรอยละ 7.5-8 ตอป 
รวมถึงการสนบัสนุนการมีสวนรวมของภาคเอกชนทั้งจากในและตางประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจ
มากขึ้น   
   สปป.ลาวมีรายไดจากทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ โดยเฉพาะปาไมและแรธาตุ 
เชน ทองคํา ทองแดง และบ็อกไซต ซึ่งเปนวัตถุดิบเพ่ือผลิตอลูมิเนียม มีเขื่อนหลายแหงที่ผลิตไฟฟา   
พลังน้ําสงไปขายประเทศเพื่อนบานรวมทัง้ไทย ภาคใตของสปป.ลาวเปนที่ราบสูงทีเ่ปนแหลงปลูก
กาแฟคุณภาพดี นอกจากนี้ การทองเที่ยวก็เปนแหลงรายไดท่ีเพ่ิมความสําคัญขึ้นมาก จุดเดนของ
สปป.ลาวคือธรรมชาติที่ยังบริสุทธิ์และวฒันธรรมประเพณี สถานท่ีทองเท่ียวที่สําคัญ เชน เมืองหลวง
พระบาง (มรดกโลก) ทุงไหหนิ น้ําตกคอนพะเพ็ง น้ําตกหลี่ผี และปราสาทวัดพู (มรดกโลก)  

การเกษตรเปนภาคการผลิตหลักของ สปป.ลาว แตภาคอุตสาหกรรมก็กําลังขยายตัว 
จนมีสัดสวนใกลเคียงกัน สปป.ลาว มีปริมาณสินคาสงออกที่จํากัดและคุณภาพยังไมดีนัก จึงพยายาม 
สงเสริมการผลิตและปรับปรุงมาตรฐานสินคาใหดีขึ้น การเขาเปนสมาชิกอาเซียนของสปป.ลาวทําให
ตองเปดตลาด ซ่ึงฝายลาวเห็นวามีทั้งขอดีและขอเสีย เนื่องจากหากไมยกระดับคุณภาพสินคา สปป.
ลาว จะเสียประโยชน แตรัฐบาลลาวยังเห็นวาการปดประตูการคาไมใชแนวทางที่ถูกตอง4 
  สปป.ลาว ไดสมัครเปนสมาชิกองคการการคาโลกเมื่อเดือนตุลาคม 2547 และกําลัง
ปรับปรุงกฎระเบียบตางๆ ตามขอกําหนด รวมทั้งกําลังเตรียมเปดตลาดหลักทรัพยโดยไดรับความ
ชวยเหลือจากไทย เกาหลีใต และเวียดนาม 
 
 
1.2.2 โครงสรางพ้ืนฐานทีสํ่าคัญ 
การคมนาคมทางถนน  
 ถนนหมายเลข 1 เร่ิมจากชายแดน สปป.ลาว ที่ติดกับจีนที่แขวงพงสาลี ผานแขวงพงสาลี 

หลวงน้ําทา อุดมไซ หลวงพระบาง และเช่ือมตอกับถนนหมายเลข 6 ที่แขวงหัวพัน  
 ถนนหมายเลข 2 เชื่อม สปป.ลาว – เวียดนาม ตอจากถนนหมายเลข 3 ที่แขวงหลวงน้ําทา 

ผานแขวงพงสาลี จากนั้นเชื่อมกับถนนหมายเลข 6 ของเวียดนามที่เมืองเดียนเบียนฟู มุงสู
ฮานอยได  

                                                 
4 บทสัมภาษณ ดร.นาม วิยะเกด รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมและการคาแหง สปป.ลาว เมื่อวันที่18 
สิงหาคม 2551 โดย ดร.สมเกยีรติ ออนวิมล เพื่อทําสารคดี 40 ปอาเซียน 
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 ถนนหมายเลข 3 เปนสวนหนึ่งของโครงการ Northern Economic Corridor Project เพ่ือ
เช่ือมโยงไทย-ลาว-จีน จากอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายประเทศไทยเขาสู สปป.ลาว ที่ 
เมืองหวยซาย แขวงบอแกว ผานหลวงน้ําทา สูมณฑลยูนนาน ประเทศจีน รวมระยะทางจาก
เชียงรายสูคุนหมิงประมาณ 1,200 กิโลเมตร เฉพาะสวนที่ผานสปป.ลาวมีระยะทาง 228 
กิโลเมตร รัฐบาลลาวปรับปรุงโดยกูเงินจากไทย จีน และธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย 
(ADB) รัฐบาลไทย ลาว และจีนจะรวมมือกันสรางสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแหงที่ 4 เช่ือม
จังหวัดเชียงรายกับแขวงบอแกวเพ่ืออํานวยความสะดวกแกการสัญจรตามถนนหมายเลข 3  

 ถนนหมายเลข 4 เริ่มต้ังแตเมืองแกนทาว แขวงไซยะบุลี ซึ่งอยูตรงขามอําเภอทาลี่ จังหวัด 
เลย โดยมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาวขามแมน้ําเหืองเชื่อมทั้งสองฝง ถนนหมายเลข 4 ตัดผาน
แขวงไซยะบุลีไปบรรจบกับถนนหมายเลข 13 เหนือที่เมืองเซียงเงิน แขวงหลวงพระบาง 
เสนทางน้ีตองผานแมน้ําโขงซึ่งปจจุบันยังไมมีสะพาน แต สปป.ลาวไดรับเงินกูจากธนาคาร
เพ่ือการสงออกและนําเขาของเกาหลีใตจํานวน 18.8 ลานดอลลารสหรัฐแลว เพ่ือสราง
สะพานขามโขงเช่ือมแขวงหลวงพระบางกับแขวงไซยะบุลี (ปากคอน-ทาเดื่อ) ความยาว 620 
เมตร กวาง 10.5 เมตร และปรับปรุงถนนจากสะพานไปเมืองเซียงเงิน แขวงหลวงพระบาง 
ระยะทาง 58 กิโลเมตรเปนถนนลาดยาง เสนทางน้ีจะอํานวยความสะดวกในการเดินทาง
และขนสงระหวางจังหวัดเลยกับแขวงไซยะบุลีและแขวงหลวงพระบาง 
ถนนหมายเลข 7 เชื่อมตอถนนหมายเลข 13 กับถนนที่จะไปเมืองวินห เวียดนาม ยาว 270 
กิโลเมตร ลาดยางแลวประมาณ 170 กิโลเมตร  

 ถนนหมายเลข 8 แยกจากถนนหมายเลข 13 บริเวณตอนกลางของประเทศ เช่ือมตอจาก
ประเทศไทยสู สปป.ลาวที่เมืองปากกะด่ิง แขวงบอลิคําไซ และเช่ือมตอกับถนนหมายเลข 1 
ของเวียดนามท่ีมุงสูเมืองวินห และฮาติง เมื่อการกอสรางสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแหงที่ 3 
ขามแมนํ้าโขงระหวางจังหวัดนครพนมกับแขวงคํามวนแลวเสร็จ การเดินทางจากภาคตะวัน
นอกเฉียงเหนือสูเวียดนามสามารถใชถนนหมายเลข 8 ไดสะดวกขึ้น 
ถนนหมายเลข 9 แยกจากถนนหมายเลข 13 ที่แขวงสะหวันนะเขต เช่ือมจากจังหวัด
มุกดาหารของไทยทางสะพานมิตรภาพแหงที่ 2 มุงสูเวียดนามที่ดานลาวบาว เปนถนนสาย
เศรษฐกิจที่สําคัญในปจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะดานการทองเที่ยวและการขนสงสินคา
จากไทยเขาสู สปป.ลาวและเวียดนาม 
ถนนหมายเลข 10 เช่ือมตอกับสะพานขามแมน้ําโขงท่ีเมืองปากเซ แขวงจําปาสัก และ
เช่ือมตอกับจังหวัดอุบลราชธานีที่ชองเม็ก 
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 ถนนหมายเลข 12 เช่ือมถนนหมายเลข 13 ท่ีบริเวณแขวงคํามวน เช่ือมกับจังหวัดนครพนม 
ประเทศไทยท่ีเมืองทาแขก แขวงคํามวน ซ่ึงกําลังกอสรางสะพานมิตรภาพแหงที่ 3 และ
เช่ือมตอกับเวียดนามที่ดานนาเพา – จาลอ  

 ถนนหมายเลข 13 เช่ือมตอทางตอนใตและเหนือของ สปป.ลาว เร่ิมจากชายแดนกับ
กัมพูชาที่แขวงจําปาสัก เลาะเลียบตามแมน้ําโขงถึงนครหลวงเวียงจันทน และผานไปยัง
แขวงอุดมไซ เช่ือมกับถนนหมายเลข 7 8 และ 9  

 ถนนหมายเลข 18 แยกจากถนนหมายเลข 13 ใตที่แขวงจําปาสัก ตัดผานแขวงอัดตะปอไป
ออกชายแดนเวียดนามที่ดานพูเกือ 

การคมนาคมทางรถไฟ    
        สปป.ลาวมีทางรถไฟสายแรกที่เชื่อมจากจังหวัดหนองคาย ประเทศไทย ไปยังสถานีทา

นาแลง บานโคกโพสี เมืองหาดซายฟอง นครหลวงเวียงจันทน ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ซ่ึงสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาเปนประธานรวมกับนายบุนยัง วอละจิด รอง
ประธานประเทศแหง สปป.ลาว ในพิธีเปดใชอยางเปนทางการเม่ือวันที่ 5 มีนาคม 2552 การกอสราง
เปนความชวยเหลือของรัฐบาลไทยที่ใหแก สปป.ลาว มูลคา 197 ลานบาท ซ่ึงรอยละ 30 เปนการ
ชวยเหลือแบบใหเปลา ที่เหลือรอยละ 70 เปนเงินกูดอกเบ้ียตํ่าระยะยาว 

 รัฐบาลไทยกําลังพิจารณาใหความชวยเหลือการกอสรางทางรถไฟชวงที่  2                               
จากสถานีทานาแลงไปยังสถานีเวียงจันทน  เขตบานคําสะหวาง  (หลังสนามกีฬาซีเกมส) ระยะทาง  9  
กิโลเมตร โดยคาดวานาจะเปนความชวยเหลือในรูปแบบเดิมคือเงินใหเปลารอยละ 30 และเงินกูรอย
ละ 70  

 นอกจากนี้ รัฐบาล สปป.ลาวยังมีแผนจะสรางทางรถไฟจากเวียงจันทนไปเมืองทา
แขก  แขวงคํามวน  เขาสูชายแดนเวียดนาม  ระยะทาง  ประมาณ  400  กิโลเมตร คาดวาตองใชเวลา
อีกระยะหนึ่ง  
การคมนาคมทางนํ้า  
  สปป.ลาวมีแมน้ําโขงไหลผานตลอดประเทศ ความยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต รวม 
1,835 กิโลเมตร แตมีขอจํากัดทางดานกายภาพ เชน เกาะแกง และระดับน้ํา ทําใหมีระยะทางที่ใชใน
การขนสงเพียง 875 กิโลเมตร เดินเรือไดสะดวกเฉพาะชวงน้ําหลากในเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคม ซ่ึง
สามารถใชเรือขนาดใหญขนสงสินคาไดถึงลําละ 120 – 150 ตัน สวนชวงเดือนมกราคม – เมษายนที่
น้ํานอย ตองใชเรือขนาดเล็กขนสงสินคาไดเพียงประมาณลําละ 40 – 60 ตัน  
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แมน้ําสายสําคัญในประเทศมีดังนี้  
แมน้าํ เสนทางจาก – ถึง ความยาว 

แมน้ําอู พงสาลี – หลวงพระบาง 448 กิโลเมตร 
แมน้ํางึม เชียงขวาง – เวียงจันทน 354 กิโลเมตร 
แมน้ําเซบั้งเหียง สะหวันนะเขต 338 กิโลเมตร 
แมน้ําเซบั้งไฟ สะหวันนะเขต – คํามวน 239 กิโลเมตร 
แมน้ําทา หลวงน้ําทา – บอแกว 325 กิโลเมตร 
แมน้ําเซกอง สาละวัน – เซกอง -อัตตะปอ 320 กิโลเมตร 
แมน้ํากะด่ิง แขวงบอลิคําไซ 103 กิโลเมตร 
แมน้ําคาน หัวพัน – หลวงพระบาง 90  กิโลเมตร 
   
การคมนาคมทางอากาศ  

 สนามบินหลักของประเทศ คือ สนามบินวัดไตที่นครหลวงเวียงจันทน มีพ้ืนที่ 10  
ตารางกิโลเมตร รองรับผูโดยสารไดปละ 1.5 ลานคน ปจจุบันมีสายการบินท่ีใหบริการบินตรงจากนคร
หลวงเวียงจันทนสู 8 เมืองในตางประเทศ คือ กรุงเทพฯ ฮานอย โฮจิมินห พนมเปญ เสียมราฐ คุนหมิง 
หนานหนิง และกัวลาลัมเปอร รัฐบาลลาววางแผนจะสรางสนามบินนานาชาติแหงใหมที่กิโลเมตรที่ 21 
ทางตะวันออกเฉียงใตของนครหลวงเวียงจันทน ขนาด 24 ตารางกิโลเมตร โดยกําหนดจะศึกษาความ
เปนไปไดภายในป 2558  
  สนามบินสาํคัญอื่นๆ ในสปป.ลาว คือ 

1. สนามบินหลวงพระบาง ซ่ึงรัฐบาลจีนไดใหความชวยเหลือเพ่ือกอสราง 
สนามบินใหม มูลคา 86.4 ลานดอลลารสหรัฐ รันเวยยาว 3,000 เมตร สามารถรองรับเครื่องบินโบอ้ิง   
4 ลํา และ ATR 7 ลํา ไดพรอมกัน คาดวาจะสรางเสร็จในป 2556 ปจจุบัน การบินลาวมีเที่ยวบินจาก
หลวงพระบางไปกรุงเทพฯ เชียงใหม และอุดรธานี และสายการบินบางกอกแอรเวยมีเที่ยวบินระหวาง
กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง    

2.  สนามบินปากเซ ซึ่งรัฐบาลไทยใหความชวยเหลือขยายความยาวรันเวยจาก  
1,625 เมตรเปน 2,400 เมตร และขยายความกวางจาก 36 เมตรเปน 45 เมตร เพื่อใหสามารถรองรับ 
เคร่ืองบินโบอิ้ง 737 และแอรบัส 320 

3. สนามบินสะหวันนะเขต มีเที่ยวบินสะหวันนะเขต – กรุงเทพฯ (การบิน 
ลาว)  
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  เมืองอื่นๆ ที่มีสนามบินสําหรับเที่ยวบินในประเทศ คือ หวยซาย หลวงน้ําทา อุดมไซ    
พงสาลี เชียงขวาง ไซยะบุลี 
 
1.2.3 ระบบการเงิน 

ธนาคารแหงสปป.ลาว (Bank of the Lao PDR: BOL) เปนธนาคารกลาง ทําหนาที่ 
กําหนดและดําเนินนโยบายการเงิน พิมพธนบัตรและรักษาเสถียรภาพของคาเงินกีบ ตลอดจนควบคุม 
ดูแล และกํากับการดําเนินงานของสถาบันการเงินตางๆ ณ มิถุนายน 2553 ธนาคารพาณิชยในลาวมี
ทั้งหมด 21 ธนาคาร แบงไดเปน 5 ประเภท ดังนี้ 

• ธนาคารพาณิชยของรัฐ มี 4 ธนาคาร ไดแก  
    1) ธนาคารการคาตางประเทศ (Banque pour le Commerce Exterieur Lao: BCEL) กอต้ัง 
เมื่อป 2532 มีสาขา 14 แหง ใหบริการดานตางๆ อาทิ การรับฝากเงินและปลอยสินเช่ือแกธุรกิจตาง ๆ  
การคํ้าประกัน ตลอดจนใหบริการชําระเงินระหวางประเทศ  
    2) ธนาคารพัฒนาลาว (Lao Development Bank) เปนธนาคารที่เกิดจากการรวมกิจการของ
ธนาคารลานซาง (Lane Xang Bank) กับธนาคารลาวใหม (Lao May Bank) ในป 2547 เนนบริการรับ
ฝากเงินจากลูกคารายยอย ใหสินเช่ือแกธุรกิจ SMEs ทําธุรกรรมดานการเงินเพ่ือการคาระหวาง
ประเทศ และการคาหลักทรัพยของรัฐบาล สํานักงานใหญต้ังอยูที่นครหลวงเวียงจันทน มีสาขา 18 
แหง ในเกือบทุกแขวงทั้งในภาคเหนือ กลาง และใตของประเทศ 
    3) ธนาคารสงเสริมกสิกรรม (Agriculture Promotion Bank) กอต้ังเมื่อป 2536 มีสาขา 17 
แหง ภายหลังจากการประกาศใชกฎหมายธนาคารพาณิชยเมื่อป 2550 ธนาคารแหงชาติแหง สปป.
ลาว ไดแยกธนาคารสงเสริมกสิกรรมออกเปน 2 ธนาคาร คือ สวนที่ทําหนาท่ีธนาคารพาณิชย ใชช่ือ
เดิมคือ ธนาคารสงเสริมกสิกรรม ทําหนาที่ระดมทุน และรับฝากเงินเหมือนธนาคารพาณิชยท่ัวไป และ
อีกสวนคือธนาคารนโยบายในขอ 4)  
    4) ธนาคารนโยบาย (Nayoby Bank) กอต้ังเมื่อเดือนมกราคม 2550 (แยกออกจากธนาคาร
สงเสริมกสิกรรมเดิม) มี 5 สาขา ไมทําหนาที่รับฝากเงินเหมือนธนาคารพาณิชยทั่วไป แตจะทําหนาที่
ปลอยเงินกูเพ่ือวัตถุประสงคดานนโยบาย เชน ปลอยกูดอกเบ้ียตํ่าใหแกครัวเรือน เพ่ือแกไขปญหา
ความยากจนแกชาวลาวในพ้ืนที่ชนบท 47 เมืองท่ัวประเทศ ตามนโยบายหลุดพนความยากจนใหได
ภายในป 2563 ต้ังแตเปดดําเนินการจนถึงเดือนกันยายน 2552 ธนาคารนโยบายปลอยกูแลวประมาณ 
536 พันลานกีบ เปนหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดรอยละ 4 
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• ธนาคารรวมทนุ (Joint Venture Banks) มี 3 ธนาคาร คือ  
1) ธนาคาร ANZ (ธนาคารเวียงจันทนพาณิชยเดิม)    
2) ธนาคารรวมพัฒนา (Joint Development Bank) เปนการรวมทุนระหวางธนาคาร 

แหง สปป.ลาว กับบริษทัพรหมสุวรรณไซโลและอบพืชของไทย ในสัดสวนรอยละ 30 : 70 
3) ธนาคารรวมธรุกิจลาว - เวียด (Lao Viet Bank) เปนธนาคารรวมทุนระหวางธนาคาร 

การคาตางประเทศ (BCEL) ของลาว กับธนาคารเพ่ือการลงทุนและพัฒนาของเวียดนาม (Bank for 
Investment and Development of Vietnam) 

4) ธนาคาร Indochina เปดทําการเมื่อเดือนธันวาคม 2551 (กลุมทนุของเกาหลีใตมีหุน)     
5) ธนาคารลาว-ฝร่ังเศส เปดทําการในป 2553 
•  ธนาคารเอกชน  
ธนาคารของเอกชนลาว 

    1) ธนาคารพงสะหวัน (Phongsavahn Bank) ธนาคารพาณิชยแหงแรกที่ดําเนินการโดย
เอกชนลาว 100% เปดดําเนินการเมื่อมีนาคม 2550 มีแผนจะขยายสาขาไปทุกแขวงทั่วประเทศภายใน 
5 ป และมีแผนที่จะต้ังธนาคารสาขาในไทย เพ่ือชวยใหการคาขายระหวางกันใหมีความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น ธนาคารดังกลาวเนนปลอยสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก สินเช่ือครัวเรือน และสินเช่ือ
บุคคล 
     2) ธนาคารเอสที (ST Bank) เปดดําเนินการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2552  
 ธนาคารของเอกชนตางประเทศ 
 1) ธนาคารบูยอง (Booyoung) เปนการลงทุนของเอกชนเกาหลีใตถือหุนทั้งหมด 

•  สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ  
     มีสาขาธนาคารพาณิชยของไทย 5 ธนาคาร คือ 

1. ธนาคารกรุงเทพ 
2. ธนาคารกรุงไทย  
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
4. ธนาคารทหารไทย 
5. ธนาคารไทยพาณิชย 

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเปนธนาคารแรกที่เปดสาขาตางแขวงท่ีแขวงสะหวนันะเขตเมื่อป 2552 
และธนาคารกรุงไทยมีโครงการจะเปดสาขาท่ีแขวงหลวงพระบาง 
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      นอกจากนัน้มสีาขาของ Public Bank (มาเลเซีย) ACLEDA Bank (กัมพูชา) Sacombank 
(เวียดนาม)    

•  สํานกังานตวัแทนธนาคารพาณิชยตางประเทศ (Representative Office) มี 1 ธนาคาร  
คือ Standard Chartered Bank ของอังกฤษ 
 
1.2.4 การจัดต้ังตลาดหลักทรัพย  

สปป. ลาว มีแผนจะเปดตลาดหลักทรัพยภายในป 2553 โดยไดแตงต้ังคณะกรรมการคุมครอง
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเมื่อเดือนพฤษภาคม 2552 และเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ไดมีการ
ลงนามในบันทึกความเขาใจเร่ืองการจัดต้ังตลาดหลักทรัพยใน สปป.ลาว ระหวางธนาคารแหงชาติแหง 
สปป.ลาว ซ่ึงเปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบเร่ืองการจัดต้ังตลาดหลักทรัพย กับตลาดหลักทรัพย
เกาหลีใต (Korea Stock Exchange: KRX) โดยรัฐบาลลาวจะถือหุนรอยละ 51 และ KRX จะถือหุน 
รอยละ 49 ในตลาดหลักทรัพยท่ีจะต้ังขึ้น 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีความรวมมือกับธนาคารแหงชาติแหง สปป.ลาว ในการให
ความชวยเหลือเร่ืองการจัดต้ังตลาดหลักทรัพยเชนกัน โดยมีการลงนามในบันทึกความรวมมือเมื่อ
เดือนพฤศจิกายน 2551 เพ่ือมีความรวมมือดานการพัฒนาบุคลากร และแลกเปลี่ยนประสบการณของ
ไทย 
 
1.3 ระบบภาษี 

 การเก็บภาษีในสปป.ลาว ใชกฎหมายภาษี เลขที่ 04/สพซ. ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2548  
ซ่ึงประธานประเทศลงนามในรัฐดํารัสประกาศใชเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2548 สปป.ลาว เรียกเก็บ
ภาษี 2 ประเภท คือ ภาษีทางตรงและภาษีทางออม ดังน้ี 

ภาษีทางตรง 
1. ภาษีการคา (Business Turnover Tax) เก็บจากการจําหนายสินคาและใหบริการ มี 

อัตรารอยละ 5 และรอยละ 10 กําหนดชําระเปนรายเดือน อนึ่ง ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2553 ไดมีการ
ประกาศใชภาษีมูลคาเพ่ิม (VAT) อัตรารอยละ 10 สําหรับกิจการที่มีรายไดต้ังแต 400 ลานกีบขึ้นไป 
ในระยะยาวคาดวารัฐบาลลาวจะใชภาษีมูลคาเพ่ิมแทนภาษีการคา แตในปจจุบันยังมีภาษีทั้ง 2 ชนิด
ใชคูกัน เพ่ือใหกิจการตางๆ มีเวลาปรับตัว 
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2. ภาษีสรรพสามิต (Excise Tax) เก็บจากสินคาฟุมเฟอยและบริการบางประเภท เชน  
น้ํามนัเชื้อเพลิง เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล บุหรี่ รถยนต สถานบันเทิง กิจกรรมเกี่ยวกับสลากกินแบงและ
กาสิโน 

ภาษีทางออม 
1. ภาษีกําไร (Profit Tax) เก็บจากผลกําไรของบุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงประกอบการผลิต 

คาขาย  หรือใหบริการใน  สปป.ลาว  ผูประกอบการที่ใชระบบบัญชีแบบ  advanced/ordinary 

accounting system สามารถนําคาใชจายบางอยางไปลดหยอนภาษีกําไรได เชน คาไฟฟา คา
น้ําประปา คาโทรศัพท เงินเดือนพนักงานรวมคาประกันสังคม รวมทั้งคาเส่ือมราคาของทรัพยสิน เชน 
เคร่ืองจักรและยานพาหนะซ่ึงใชงานมาแลว 5 ป สามารถลดหยอนภาษีไดรอยละ 20 ตอป 

อัตราภาษีกําไรคือรอยละ 35 กําหนดชําระทุกไตรมาสของปปฏิทิน ผูประกอบการที่
ใชระบบบัญชีแบบ basic accounting system และผูทํางานแบบฟรีแลนซไมตองเสียภาษีกําไรหากมี
ผลกําไรไมเกิน 2.4 ลานกีบตอป แตหากไดรับผลกําไรมากกวานั้นตองเสียภาษีรอยละ 0-35 ตามอัตรา
ที่กําหนด 

2. ภาษีขั้นต่ํา (Minimum Tax) เก็บจากบุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงประกอบการใน สปป.ลาว ที่ 
ใชระบบบัญชีแบบ advanced/ordinary accounting system และมีผลกําไรตํ่ากวาระดับที่กําหนด
หรือขาดทุน ผูประกอบการผลิตเสียภาษีอัตรารอยละ 0.25 ของรายไดตอปผูประกอบการคาและ
บริการเสียภาษีอัตรารอยละ 1 ของรายไดตอป 

3. ภาษีรายได (Income Tax) เก็บจากรายได ดังนี้ 
3.1 รายไดในรปูของเงินเดือน คาจาง โบนสั เบี้ยประชุม หากไมเกนิ 1.5 ลานกีบตอปเสีย 

ภาษีรอยละ 5 หากมีรายไดเกินน้ันเสียภาษีในอัตรากาวหนาจนถึงรอยละ 25 
3.2 รายไดจากสังหาริมทรัพย เชน เงินปนผล ดอกเบี้ย รายไดจากการขายหุน อัตราภาษ ี

รอยละ 10 อาจไดรับยกเวนหากมีความตกลงระหวางรัฐบาลลาวกับบริษทัที่เกี่ยวของ  
3.3 รายไดจากอสังหาริมทรัพย เชน คาเชาบาน อัตราภาษีรอยละ 15 
3.4 รายไดจากทรัพยสินทางปญญาและสิทธิบัตร อัตราภาษีรอยละ 5 

4. คาธรรมเนยีมและคาบริการ เชน การออกใบทะเบียนวิสาหกิจ ใบอนุญาตตางๆ  
คาตรวจลงตรา (วีซา) เปนตน 
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1.4 ระบบยุติธรรม 
ศาลของ สปป.ลาว ประกอบดวยศาลประชาชนสูงสุด ศาลอุทธรณ ศาลประชาชน 

แขวง ศาลประชาชนเมือง และศาลทหาร โดยศาลประชาชนสูงสุดเปนองคกรพิพากษาสูงสุด ทําหนาที่
ตรวจตราคําตัดสินของศาลประชาชนทองถิ่นและศาลทหาร ศาลเคยเปนกรมหนึ่งในกระทรวงยุติธรรม 
และเพ่ิงแยกเปนอิสระเมื่อป 2546 การแตงต้ังประธานศาลประชาชนสูงสุดตองเสนอใหสภาแหงชาติ
เห็นชอบ คนปจจุบัน คือ นายคํามี ไซยะวง 

ในป 2552 สภาแหงชาติลาวไดอนุมัติกฎหมายปรับปรุงระบบศาล โดยใหรวมศาล 
ประชาชนเมืองบางแหงเขาดวยกันเพ่ือแกปญหาผูพิพากษาไมเพียงพอและเพ่ือใหมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น สามารถพิพากษาคดีอาญาที่มีโทษจําคุกถึง 3 ป และคดีแพงที่มีมูลคาความเสียหายถึง 35,000 
ดอลลารสหรฐั 
 ทานสามารถดูรายละเอียดกฎหมายดานเศรษฐกิจฉบับตางๆ  ไดในเว็บไซตสถาน
เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน เลือกหัวขอ “เกี่ยวกับ สปป.ลาว” หัวขอยอยกฎระเบียบ 
 
1.5 ระบบการศึกษา 
 สปป.ลาว กําหนดใหนักเรียนเรียนช้ันประถมศึกษา 5 ป มัธยมศึกษาตอนตน 4 ป และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ป รวมระยะเวลาศึกษา 12 ป เม่ือสําเร็จช้ันมัธยมศึกษาแลว นักเรียนอาจ
ศึกษาตอในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยเทคนิค ปจจุบันมีมหาวิทยาลัย 5 แหง คือ มหาวิทยาลัย
แหงชาติที่นครหลวงเวียงจันทน มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรสุขภาพ (เปนมหาวิทยาลัยท่ีกอต้ังจากการ
แยกคณะดานการแพทย เชน แพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร เภสัชศาสตร จากมหาวิทยาลัย
แหงชาติ) มหาวิทยาลัยสุพานุวง แขวงหลวงพระบาง สําหรับรองรับนักเรียนจากแขวงทางเหนือ 
มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต และมหาวิทยาลัยจําปาสัก สําหรับรองรับนักเรียนจากแขวงทางใต การเขา
มหาวิทยาลัยใชวิธีสอบคัดเลือก 
 สําหรับสายวิชาชีพ  นักเ รียนตองจบชั้น มัธยมปลายจึงจะสมัครเ รียนได  แบง เปน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันกลาง ระยะเวลาศึกษา 2 ป และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระยะเวลา
ศึกษา 3 ป สปป.ลาว มีวิทยาลัยเทคนิคในสังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 22 แหง เชน 
วิทยาลัยเทคนิคสรรพวิชา วิทยาลัยเทคนิคปากปาสัก โรงเรียนเทคนิคลาว-เยอรมนี นอกจากนี้ยังมี
วิทยาลัยที่สอนเฉพาะทาง เชน วิทยาลัยครู วิทยาลัยกฎหมาย รวมทั้งมีสถาบันการศึกษาเอกชน
จํานวนหนึ่ง เชน วิทยาลัยลาว-อเมริกัน วิทยาลัยธุรกิจลาว-สิงคโปร และสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี
ของมหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเปดสอนดานการพยาบาลและคอมพิวเตอร 
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2.1 สิทธิพิเศษทางการคาที่ สปป.ลาวไดรับ 
 สปป.ลาวเปนหนึ่งใน 48 ประเทศที่พัฒนานอยที่สุดที่กาํหนดโดยสหประชาชาติจึงไดรับสิทธิ
พิเศษทางการคาจากประเทศอ่ืน แบงไดเปน 2 กลุม ดังนี้  
 1. ระบบสิทธพิิเศษท่ัวไปทางการคาที่ใหฝายเดียว หรือ GSP จาก 35 ประเทศ  
 2. ระบบสิทธพิิเศษทางการคาที่ใหแบบเฉพาะ ซ่ึง สปป.ลาวไดรับในกรอบตาง ๆ อาทิ  
 - เขตการคาเสรีอาเซียน  
 - ไทยให สปป.ลาวในกรอบยุทธศาสตรความรวมมือ ACMECS 11 รายการ  
 - จีนใหในกรอบอาเซียน-จีน 
  
2.2 กฎระเบยีบเกี่ยวกบัการนําเขาและสงออกสินคา  

กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา สปป.ลาว ไดมีหนังสือแจงการ เลขที ่2151/อค.กขอ. 
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการนําเขาสงออกสินคา มีผลใชบังคับต้ังแตวันที่  
31 มกราคม 2553 ดังนี ้
   

สินคาหามนาํเขา 
ประเภทสินคา หนวยงานรับผิดชอบ 

1. ปน ลูกปน และอาวุธสงครามทุกชนิด
(นอกจากวัตถรุะเบิดเพ่ือใชในอุตสาหกรรม) และ
ยานพาหนะใชในสงคราม 

กระทรวงปองกันประเทศ 
(กรมใหญเสนาธิการ) 

2. เม็ดฝน ดอกฝน ฝน กัญชา โคเคน และอนุพันธุ - กระทรวงปองกันความสงบ 
- องคการตรวจตราและควบคุมยาเสพติด 

3. เคร่ืองมือหาปลาแบบดับสูญ กระทรวงกสิกรรมและปาไม (กรมการประมง) 
4. เคร่ืองจักรดีเซลใชแลว กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา (กรมการนําเขา

และสงออก) 
5. ตูเย็น ตูทําน้ําเย็น ตูแช หรือตูแชแข็งที่ใชสาร 
CFC 

กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา (กรมการนําเขา
และสงออก) 

6. สินคาใชแลวในหมวดตอไปนี ้
      - เคร่ืองตัดเย็บ รองเทา เคร่ืองนุงหม 
      - เคร่ืองอิเล็กทรอนกิส 

กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา (กรมการนําเขา
และสงออก) 

คู่มือการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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      - เคร่ืองใชไฟฟา 
      - อุปกรณตกแตงภายในบาน 
      - เคร่ืองใชที่ทาํดวยเซรามิก โลหะเคลือบ แกว  
        โลหะ พลาสติก ยางพารา 
7. ผลิตภัณฑการแพทยและอุปกรณการแพทยใช
แลว 

กระทรวงสาธารณสุข 

8. สารเคมีอันตราย กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา (กรม
อุตสาหกรรม) 

สินคาที่ตองขออนญุาตนําเขา 
ประเภทสินคา หนวยงานรับผิดชอบ 

1. ขาวเปลือก ขาวกลอง ปลายขาว ขาวทีสี่กึ่ง
หน่ึงแลวหรือสีทั้งหมด ท้ังทีข่ดัแลวและไมไดขัด 

กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา (กรมการนําเขา
และสงออก) 

2. ซีเมนต มอรทาร (mortar) คอนกรีต กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา (กรมการนําเขา
และสงออก) 

3. น้ํามนัเชื้อเพลิง กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา (กรมการนําเขา
และสงออก) 

4. แกสหุงตม กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา (กรมการนําเขา
และสงออก) 

5. เช้ือปะทุสําหรับจุดลูกระเบิด (detonator) 
     - เช้ือปะทุ (plaon detonator) 
     - เช้ือปะทุไฟฟา (electric detonator) 
     - เช้ือปะททุี่ไมใชไฟฟา (non-electric   
       detonator) 
     - ทอแตก (nonel tube) 
     - Detonating line 
     - Fuse for explosive device 

กระทรวงปองกันประเทศ (กรมอุตสาหกรรม
ปองกันชาต)ิ 

6. เศษ เศษตัด และสิ่งแตกหักของสารพลาสติก กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา (กรม
อุตสาหกรรม) 
 

คู่มือการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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7. ยางรถยนตใชแลว เศษแตกหัก และเศษตัด กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา (กรมการนําเขา
และสงออก) 

8. ผลิตภัณฑพิมพจําหนาย (หนังสือ ส่ิงพิมพ
อิเล็กทรอนิกส หรือส่ิงพิมพอื่นเพ่ือจําหนาย) 

กระทรวงแถลงขาวและวฒันธรรม (กรมพิมพ
จําหนาย) 

9. ทองคําแทงที่ใชชําระเงินระหวางประเทศ ธนาคารแหง สปป.ลาว (กรมนโยบายเงินตรา) 
10. เหล็กเสนและเหล็กรูปภัณฑ กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา (กรมการนําเขา

และสงออก) 
11. เคร่ืองจักรพิมพธนบัตร กระดาษพิมพ หมึก
สําหรับพิมพธนบัตร และเคร่ืองผลิตเหรียญ
กษาปณ 

ธนาคารแหง สปป.ลาว (กรมนโยบายเงินตรา) 

12. อุปกรณโทรคมนาคม เคร่ืองรับสงวิทยุที่
สามารถรับคล่ืนความถีไ่ดต้ังแต 3 KHz ถึง 300 
GHz และกระจายคลื่นความถี่วทิยทุี่มีความแรง
ต้ังแต 50 mW ขึน้ไป เคร่ืองเรดาร เคร่ืองควบคุม
คล่ืนวทิยุระยะไกล และเคร่ืองวิทยุส่ังการ
ระยะไกล 

องคการไปรษณียและโทรคมนาคมแหงชาติ (กรม
โทรคมนาคมและอินเทอรเน็ต) 

13. เคร่ืองจักรตัดไม เลื่อยโซ รวมทั้งสวนประกอบ
และอุปกรณ 

กระทรวงกสิกรรมและปาไม 

14. รถยนตใชแลว กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา (กรมการนําเขา
และสงออก) 

15. ปนและลูกปนสําหรับใชฝกซอมและแขงกีฬา กระทรวงปองกันประเทศ (กรมใหญเสนาธิการ) 
16. เคร่ืองเลนเกมการพนัน (gambling 
machine) 

กระทรวงแถลงขาวและวฒันธรรม (กรม
วฒันธรรมมหาชน) 

17. วัตถุระเบิดใชในกิจการพลเรือน 
       - แอมโมเนียมไนเตรท (Ammonium Nitrate 
NH4NO3) 

กระทรวงปองกันประเทศ (กรมอุตสาหกรรม
ปองกันชาต)ิ 

18. ไมซุงและไมแปรรูปทุกชนิดที่ตัดจาก
ธรรมชาติ 

- กระทรวงกสิกรรมและปาไม (กรมปาไม) 
- กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา (กรมการ
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นําเขาและสงออก) 
สินคาหามสงออก 

ประเภทสินคา หนวยงานรับผิดชอบ 
1. เม็ดฝน ดอกฝน ฝน กัญชา โคเคน และอนุพันธุ - กระทรวงปองกันความสงบ 

- องคการตรวจตราและควบคุมยาเสพติด 
2. ปน ลูกปน และอาวุธสงครามทุกชนิด
(นอกจากวัตถรุะเบิดเพ่ือใชในอุตสาหกรรม) และ
ยานพาหนะใชในสงคราม 

กระทรวงปองกันประเทศ 
(กรมใหญเสนาธิการ) 

3. ไมซุงและไมแปรรูปทกุชนิดที่ตัดจากธรรมชาติ - กระทรวงกสิกรรมและปาไม (กรมปาไม) 
- กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา (กรมการ
นําเขาและสงออก) 

4. วัตุโบราณ พระพุทธรูป เทวรูป ส่ิงสักการบูชา
โบราณวัตุของชาติท่ีมีคุณคาสูงทางประวัติศาสตร 
โบราณคดีและวัฒนธรรม ซ่ึงมีอายุต้ังแต 50 ปขึ้น
ไป 

กระทรวงแถลงขาวและวฒันธรรม (กรมมรดก) 

สินคาที่ตองขออนญุาตสงออก 
ประเภทสินคา หนวยงานรับผิดชอบ 

1. ขาวเปลือก ขาวกลอง ปลายขาว ขาวทีสี่กึ่ง
หน่ึงแลวหรือสีทั้งหมด ท้ังทีข่ดัแลวและไมไดขัด 

กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา (กรมการนําเขา
และสงออก) 

2. เมล็ดพันธุขาว กระทรวงกสิกรรมและปาไม (กรมปลูกฝง) 
3. เช้ือปะทุสําหรับจุดลูกระเบิด (detonator) 
     - เช้ือปะทุ (plaon detonator) 
     - เช้ือปะทุไฟฟา (electric detonator) 
     - เช้ือปะททุี่ไมใชไฟฟา (non-electric   
       detonator) 
     - ทอแตก (nonel tube) 
     - Detonating line 
     - Fuse for explosive device 
 

กระทรวงปองกันประเทศ (กรมอุตสาหกรรม
ปองกันชาต)ิ 

คู่มือการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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4. วัตถุระเบิดและสารระเบิดแอมโมเนียม 
ไนเตรท (Ammonium Nitrate NH4NO3) 

กระทรวงปองกันประเทศ (กรมอุตสาหกรรม
ปองกันชาต)ิ 

5. ผลิตภัณฑไมสําเร็จรูป กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา (แผนก
อุตสาหกรรมและการคาแขวง/นครหลวง) 

6. ทองคําแทง ธนาคารแหง สปป.ลาว (กรมนโยบายเงินตรา) 
7. แรธาตุและผลิตภัณฑแรธาตุ กระทรวงพลังงานและบอแร (กรมบอแร) 
8. ไมซุงและไมแปรรูปทีไ่ดจากสวนปลูก - กระทรวงกสิกรรมและปาไม (กรมปาไม) 

- กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา (กรมการ
นําเขาและสงออก) 

9. ขี้คางคาว กระทรวงกสิกรรมและปาไม (กรมปลูกฝง) 
 
2.3 การคาไทย-ลาว 

ไทยเปนประเทศคูคาอันดับหนึ่งของ สปป.ลาว การคารวมในป 2552 มีมูลคา 71,989.38  
ลานบาท (2,105.34 ลานดอลลารสหรัฐ) ลดลงจากป 2551 รอยละ 12.02  โดยเปนการสงออกจาก
ไทย 56,045.34 ลานบาท (1,642.63 ลานดอลลารสหรัฐ) และเปนการนําเขาจาก สปป.ลาว 
15,944.04 ลานบาท (462.71 ลานดอลลารสหรัฐฯ) อยางไรก็ดี สัดสวนการคาไทย-ลาวเทียบกับ
การค า ร ะหว า ง ไทยกั บต า งประ เทศทั้ ง หมด เ พ่ิมจากร อยละ  0 . 6 7  เป น ร อยละ  0 . 7 4 
  สินคาสงออกไปลาวที่สําคัญ ไดแก น้ํามันสําเร็จรูป, รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ, 
เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ, เคร่ืองจักรและสวนประกอบของเคร่ืองจักร, ผาผืน,  เคมีภัณฑ, 
ยานพาหนะอื่นๆ และสวนประกอบ, เคร่ืองด่ืม, เคร่ืองสําอาง สบู และผลิตภัณฑรักษาผิว, ผลิตภัณฑ
พลาสติก, ปูนซีเมนต, ผลิตภัณฑยาง, ผลิตภัณฑอลูมิเนียม, ผลิตภัณฑเซรามิค, เม็ดพลาสติก  
  สินคานําเขาจากลาวที่สําคัญ ไดแก สินแรโลหะอ่ืนๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ, เช้ือเพลิง,  
ไมซุง ไมแปรรูป และผลิตภัณฑ, พืชและผลิตภัณฑจากพืช, ไฟฟา, ผัก ผลไม และของปรุงแตงที่ทําจาก
ผักผลไม ,  เครื่ อ งจักรกลและสวนประกอบ ,  ถานหิน , เ ส้ือผา สํา เ ร็จรูป ,  ผลิตภัณฑ โลหะ 
  ต้ังแตป 2553 เปนตนไป โครงการเขื่อนไฟฟาพลังน้ําขนาดใหญใน สปป.ลาว จะทยอยสราง
เสร็จและผลิตไฟฟาสงไปขายไทย เชน เขื่อนนํ้าเทิน 2 และเขื่อนนํ้างึม 2 ดังน้ัน ไฟฟาจึงเปนสินคาที่จะ
สรางรายไดให สปป.ลาว เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง โดยไทยไดทําบันทึกความเขาใจที่จะรับซื้อไฟฟาจาก 
สปป.ลาว 7,000 เมกะวัตต 
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การคาระหวางไทยกับ สปป.ลาวมี  2  รูปแบบ  คือ  การคาในระบบ  เปนการนําสินคาเขา
ออกตามชายแดนโดยผานพิธีศุลกากร  และการคานอกระบบ  เปนการคาขายโดยอาศัยชองทาง
ความสะดวกของภูมิประเทศโดยไมผานดานศุลกากร 

การคาชายแดนไทย-ลาวมีชองทางการคา  46  แหง แบงเปนจุดผานแดนถาวร 15แหง  และ
จุดผอนปรน 31 แหง  
 

จุดผานแดนไทย-ลาว 
ตามกฎระเบียบของไทย จุดผานแดนที่คนไทย คนลาว และคนประเทศที่ 3 เดินทางผานได

และสามารถขนสงสินคาเขาออกได คือ จุดผานแดนถาวร ซ่ึงชายแดนไทย-ลาวมี 15 แหง จุดผาน
แดนประเภทนี้ ฝงลาวเรียกวา ดานสากล จุดผานแดนระดับรองลงมา คือ จุดผอนปรน ซ่ึงฝงลาว
เรียกวาดานทองถิ่น จุดผานแดนประเภทนี้อนุญาตใหเขาออกไดเฉพาะคนไทยและคนลาว และ
ไมไดเปดทุกวัน 

ทั้งนี้ สปป.ลาว มีดานอีกประเภทหนึ่งเรียกวาดานประเพณี ซ่ึงใหเขาออกไดเฉพาะ
ประชาชนที่อาศัยอยูในพ้ืนที่บริเวณชายแดน อาจสรุปประเภทของจุดผานแดนไทย-ลาวได ดังนี้ 

ฝงไทย ฝงลาว 
จุดผานแดนถาวร ชายแดนไทย-ลาวมี 15 แหง ดานสากล ชายแดนลาว-ไทยมี 9 แหง 
จุดผอนปรนการคา ชายแดนไทย-ลาวมี 31 
แหง 

ดานทองถิ่น
ดานประเพณี

 
ไทยมีจุดผานแดนถาวรดานชายแดนไทย-ลาว 15 แหง ดังน้ี  

ดาน หมายเหต ุ
1. ดานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 1    
    (เวียงจันทน-หนองคาย)  

เปนเสนทางคมนาคมขนสงหลักระหวางไทย
กับ สปป.ลาว 

2. ดาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย - เมืองหวยซาย      
    แขวงบอแกว  

เช่ือมโยงกับเสนทาง R3 โดยตองขามแมน้ํา
โขงโดยแพขนานยนต แตในอนาคตจะมี
สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแหงที่ 4 

3. ดานสะพานมิตรภาพน้ําเหือง (ลาว-ไทย) ระหวาง
    อ.ทาล่ี จ.เลย - แขวงไซยะบูลี  

เปดใชเมื่อวันที่ 28 ต.ค 2547 จากดานไป
เมืองหลวงพระบางมีระยะทาง 363 กม. แต
ถนนยังมีสภาพไมดี 
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4. ดาน อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย - เมืองปากซัน
    แขวงบอลิคําไซ  

เช่ือมโยงกับเสนทางหมายเลข 8 ใน สปป.ลาว
โดยตองขามแมน้ําโขงโดยแพขนานยนต  

5. ดาน อ.เมือง จ.นครพนม - เมืองทาแขก 
   แขวงคํามวน  

เช่ือมโยงกับเสนทางหมายเลข 12 ในสปป.
ลาว โดยตองขามแมนํ้าโขงโดยแพขนานยนต 
แตในอนาคตจะมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
แหงที่ 3 

6. ดานสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแหงท่ี 2               
    (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) 

เช่ือมโยงกับเสนทางหมายเลข 9 ตามแนว 
East-West Economic Corridor ไปสูทาเรือ
ในเวียดนามได 

7. ดานชองเม็ก อ.สิรินธร  
    จ.อุบลราชธานี - วังเตา แขวงจําปาสัก  
 

เปนจุดผานแดนสูแขวงภาคใตของ สปป.ลาว
และสามารถเดินทางไปเวียดนามไดทางดาน
พูเกือ แขวงอัดตะปอ 

8. ดานหวยโกน อ.เฉลิมพระเกียรติ  
จ.นาน -น้ําเงิน เมืองเงิน แขวงไซยะบูลี  

เปนเสนทางสูเมืองหลวงพระบาง และแขวง
ภาคเหนือของ สปป.ลาว รัฐบาลไทยได
สนับสนุนงบประมาณกอสรางถนนระยะทาง 
49.2 กม.จากดานไปเมืองเงิน แขวงไซยะบูลี 
ซ่ึงอยูตรงขามเมืองปากแบง แขวงอุดมไซ 
รัฐบาลลาวจะสรางสะพานขามแมน้าํโขง
เช่ือมกับถนนดังกลาวโดยกูเงินจากจีน 

9. ดานสถานีรถไฟหนองคาย-สถานีรถไฟทานาแลง
 

ณ มิถุนายน 2553 มีเฉพาะการขนสง
ผูโดยสาร ไมมีการขนสงสินคาเพราะยังไมมี
คลังสินคา 

 
ทั้งนี้ มีจุดผานแดนถาวร 6 แหงที่ดานฝงตรงขามใน สปป.ลาว เปนดานทองถิ่น คนประเทศท่ีสามจึง
เดินทางผานไมไดและไมสามารถขนสงสินคา ไดแก  

1. จุดผานแดนถาวรบานเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ตรงขามดานเมืองตนผึ้ง แขวง
บอแกว  

2. จุดผานแดนถาวร อ.เชียงคาน จ.เลย ตรงขามดานเมืองซะนะคาม แขวงเวียงจันทน  
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3. จุดผานแดนถาวรบานคกไผ อ.ปากชม จ.เลย ตรงขามดานบานวัง เมืองหมื่น แขวง
เวียงจันทน  

4. จุดผานแดนถาวรทาเสด็จ อ.เมือง จ.หนองคาย ตรงขามดานทาเด่ือ นครหลวงเวียงจันทน 
(เดิมดานทาเด่ือเปนดานสากล แตหลังเปดใชสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแหงที่ 1 เมื่อป 2537 ดาน
สากลไดยายไปที่สะพาน) 

5. จุดผานแดนถาวร อ.เมือง จ.มุกดาหาร ตรงขามดานเมืองไกสอน พมวิหาน แขวงสะหวัน
นะเขต (เดิมดานเมืองไกสอน พมวิหานเปนดานสากล แตหลังเปดใชสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแหงที่ 
2 เม่ือป 2549 ดานสากลไดยายไปที่สะพาน และทางการลาวไดลดระดับดานเปนดานทองถิ่น) 

6. จุดผานแดนถาวรบานปากแซง กิ่งอําเภอ  นาตาล จ.อุบลราชธานี ตรงขามดานบานปาก
ตะพาน แขวงสาละวัน  

สปป.ลาว มีจุดผานแดนทางบกที่เปนดานสากลกับประเทศเพ่ือนบานอ่ืนๆ คือ พมา จีน 
เวียดนาม และกัมพูชา อีก 10 ดาน และมีดานสากลในสนามบิน 4 แหง ดังนี้ 
ดานสากลลาว-พมา 
 1. ดานบานมอม แขวงบอแกว  –วังปุง ทาขี้เหล็ก 
ดานสากลลาว-จีน 

1. ดานบอเต็น แขวงหลวงน้ําทา – บอหาน (เสนทาง R3)   
ดานสากลลาว-เวียดนาม 

1. ดานน้ําโสย แขวงหัวพัน – นาแมว 
2. ดานน้ํากั่น แขวงเชียงขวาง – น้ํากั่น  
3. ดานน้ําพาว แขวงบอลิคําไซ – เกาแจว (ถนนหมายเลข 8) 
4. ดานนาเพา แขวงคํามวน – จาลอ (ถนนหมายเลข 12) 
5. ดานแดนสะหวัน แขวงสะหวันนะเขต – ลาวบาว (ถนนหมายเลข 9) 
6. ดานปางหก แขวงพงสาลี - ไตจาง 
7. ดานพูเกือ แขวงอัดตะปอ – เบออี (ถนนหมายเลข 18) 

ดานสากลลาว – กัมพูชา 
 1. ดานหนองนกเขียว – ตราเปรียงเกรียน 
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ดานสนามบนิสากล 
 1. ดานสนามบินหลวงพระบาง (แขวงหลวงพระบาง) 
 2. ดานสนามบินวัดไต (นครหลวงเวียงจันทน) 
 3. ดานสนามบินปากเซ (แขวงจําปาสัก) 
 4. ดานสนามบินสะหวันนะเขต (แขวงสะหวันนะเขต) 
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  สภาแหงชาติลาวไดเห็นชอบกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนฉบับใหมเม่ือเดือน
กรกฎาคม 2552 เพ่ือใชแทนกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนภายใน ฉบับเลขที่ 10/สพช.  
ลงวันที่ 22 ตุลาคม  2547 และกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนของตางประเทศ ฉบับเลขที่  
11/สพช. ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2547 ดังนั้น ภายใตกฎหมายฉบับใหมนี้ นักลงทุนลาวและนักลงทุน
ตางประเทศจะไดรับสิทธิประโยชนเดียวกัน 
  สาระสําคัญของกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนฉบับใหม คือ การปรับปรุงการ
อํานวยความสะดวกแกนักลงทุนผานบริการประตูเดียว (One Stop Service) เพ่ือลดขั้นตอน  
การกําหนดระยะเวลาพิจารณาอนุมติโครงการลงทุนใหชัดเจน และการเสนอมาตรการสงเสริมการ
ลงทุน เชน การยกเวนภาษีโดยพิจารณาจากประเภทกิจการและพ้ืนที่ที่ลงทุน และการอนุญาตใหนัก
ลงทุนตางชาติมีสิทธิซ้ือสิทธิใชท่ีดินเพ่ืออยูอาศัย 
 
3.1 รปูแบบการลงทนุของตางประเทศ  
  การลงทุนโดยตรงของตางประเทศใน สปป.ลาวมี 3 รูปแบบ คือ 
       1) การลงทนุฝายเดียวของผูลงทนุภายในหรือตางประเทศ  
        2) การลงทุนแบบหุนสวนระหวางผูลงทุนภายในกับตางประเทศ เปนการรวมลงทุน
ระหวางคนลาวกับคนตางประเทศโดยมีกรรมสิทธ์ิรวมกันและจัดตั้งนิติบุคคลใหมขึ้นภายใตกฎหมาย
ลาว โดยผูลงทุนตางประเทศตองถือหุนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนทั้งหมด การบริหารงานโครงการ
ลักษณะนี้ใหกําหนดไวในสัญญารวมทุนและกฎระเบียบของนิติบุคคลที่ต้ังขึ้น 
        3) การลงทุนธุรกิจรวมตามสัญญา เปนการลงทุนรวมระหวางนิติบุคคลลาวกับนิติบุคคล
ตางประเทศ โดยไมไดต้ังนิติบุคคลใหมหรือสาขาใน สปป.ลาว นิติบุคคลลาวตองแจงใหหนวยงานของ
กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา และกระทรวงแผนการและการลงทุนทราบเพื่อดําเนินการตาม
ระเบียบ และสัญญาการรวมทุนตองนําไปใหสํานักงานทะเบียนศาลรับรอง 
 
3.2 ประเภทกิจการ 

1) กิจการทั่วไป ผูลงทุนตองยื่นคํารองผานศูนยบริการ One Stop Service ของแผนก
อุตสาหกรรมและการคา เพ่ือขอขึ้นทะเบียนวิสาหกิจ ผูลงทุนตางประเทศท่ีลงทุนในกิจการทั่วไปตอง
ลงทุนไมนอยกวา 1 พันลานกีบ กิจการท่ัวไปท่ีไมใชกิจการควบคุมจะไดรับแจงผลการพิจารณาภายใน 
10 วันทําการ สําหรับกิจการควบคุมใชเวลาพิจารณาไมเกิน 13 วันทําการ เมื่อไดรับใบทะเบียน
วิสาหกิจแลวผูลงทุนสามารถดําเนินธุรกิจไดทันที 
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 2) กิจการสัมปทาน เชน สัมปทานที่ดิน เหมืองแร พลังงานไฟฟา สายการบิน โทรคมนาคม 
ประกันภัย สถาบันการเงิน ผูลงทุนตองยื่นคํารองผานศูนยบริการ One Stop Service ของแผนก
แผนการและการลงทุน เพ่ือพิจารณาและนําเสนอรัฐบาลหรือแขวง การคัดเลือกผูลงทุนอาจใชการ
เปรียบเทียบ การประมูล หรือการประเมินผล เมื่อรัฐบาลหรือแขวงอนุมัติแลว กระทรวงแผนการและ
การลงทุนหรือแผนกแผนการและการลงทุนประจําแขวง (แลวแตกรณี) จะออกใบทะเบียนสัมปทานให
ผูลงทุน และผูลงทุนตองดําเนินการภายใน 90 วัน 
 3) กิจการการพัฒนาเขตเศรษฐกิจเฉพาะ เขตเศรษฐกิจเฉพาะคือพ้ืนที่ท่ีรัฐบาลอนุมัติใหผู
ลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค เพ่ือรองรับการลงทุนและการประกอบธุรกิจใน
เขตดังกลาว จึงมีระเบียบท่ีตางจากพ้ืนท่ีทั่วไป เขตเศรษฐกิจเฉพาะมีหลายแบบ เชน เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ เขตอุตสาหกรรม เขตการผลิตเพ่ือสงออก เขตการคาปลอดภาษี เปนตน ผูประสงคจะต้ังเขต
เศรษฐกิจเฉพาะตองยื่นคํารองผานแผนกอุตสาหกรรมและการคา ซ่ึงจะเสนอใหรัฐบาลพิจารณา 
 
3.3 การสงเสริมการลงทนุ 
 ทุกโครงการของวิสาหกิจการลงทุนตางประเทศจะไดรับการสงเสริมการลงทุนเพ่ิมเติม ดังนี้  

1. กําไรที่นําไปขยายกิจการท่ีไดรับอนุญาต จะไดรับการยกเวนภาษีกําไร5ในปการบัญชีถัดไป 
2. สงผลกําไร ทุน และรายรับอ่ืน ๆ (หลังจากที่ไดเสียภาษีอากรและคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตาม

กฎหมายแลว) กลับประเทศของตน หรือผานประเทศท่ีสามได โดยผานธนาคารของ สปป.ลาว 
3. ไดรับยกเวนภาษีนําเขา และอากรที่เก็บจากการนําเขาอุปกรณ เคร่ืองอะไหล พาหนะการ

ผลิตโดยตรง วัตถุดิบที่ไมมีอยูภายในประเทศ หรือมีแตไมเพียงพอ ผลิตภัณฑกึ่งสําเร็จรูปที่นําเขามา
เพื่อแปรรูปหรือประกอบเปนผลิตภัณฑเพื่อสงออก 

4. ไดรับยกเวนภาษีขาออก สําหรับผลิตภัณฑเพ่ือการสงออก  
5. อนุญาตใหชาวตางชาติที่ลงทุนใน สปป.ลาว มากกวา 500,000 ดอลลารสหรัฐ มีสิทธิถือ

ครองที่ดินเพ่ืออยูอาศัยตามระยะเวลาของโครงการลงทุน6 
 รัฐบาลลาวสงเสริมการลงทุนในสาขาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม หัตถกรรม และบริการ โดยจะ
แบงสิทธิประโยชนเปน 3 ระดับ ตามประเภทกิจการที่รัฐบาลใหความสําคัญ เชน กิจการที่ชวย
                                                 
5 ภาษาลาวใชคําวา อากรกําไร ท้ังน้ี อากรหมายถงึภาษีที่เก็บจากรายได หนวยงานท่ีรับผิดชอบคอืกรมอากร ซึ่ง
เทียบเทากรมสรรพากร สวนพาสี (ภาษี) ในภาษาลาวหมายถึงภาษีศลุกากรซึ่งเรียกเก็บจากการนําเขาและสงออก
สินคา หนวยงานท่ีรับผิดชอบคอืกรมพาสี ซึ่งเทียบเทากรมศลุกากร 
6 เปนมาตรการใหมในกฎหมายสงเสริมการลงทนุฉบับใหมท่ีสภาแหงชาติลาวเห็นชอบเมื่อป 2552 
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แกปญหาความทุกขยากและชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กิจการโครงสรางพ้ืนฐาน และ
กิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดังนี้ 

ระดับที่ 1  กิจการที่ไดรับการสงเสริมสูงสุด 
ระดับที่ 2 กิจการที่ไดรับการสงเสริมปานกลาง 
ระดับที่ 3 กิจการที่ไดรับการสงเสริมตํ่า 
รัฐบาลลาวจะใหสิทธปิระโยชนทางดานภาษี ตามระดับสงเสริมการลงทุนและเขตการ

สงเสริมการลงทุน ดังนี้  
 

 เขตที ่1  
พ้ืนที่หางไกลทุรกันดาร
โครงสรางพ้ืนฐานไม

สะดวก  

เขตที่ 2  
พ้ืนที่ทีม่ีสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

บางสวน 

เขตที่ 3  
เขตเมืองใหญ         
มีสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานพรอม 

กิจการที่ไดรับการ
สงเสริมระดับที่ 1 

ยกเวนภาษกีําไร 10 ป ยกเวนภาษกีําไร 6 ป ยกเวนภาษกีําไร 4 ป 

กิจการที่ไดรับการ
สงเสริมระดับที่ 2 

ยกเวนภาษกีําไร 6 ป ยกเวนภาษกีําไร 4 ป ยกเวนภาษกีําไร 2 ป 

กิจการที่ไดรับการ
สงเสริมระดับที่ 3 

ยกเวนภาษกีําไร 4 ป ยกเวนภาษกีําไร 2 ป ยกเวนภาษกีําไร 1 ป 

นโยบายสงเสริมเฉพาะ  
การสรางโรงพยาบาล 
โรงเรียนอนุบาล 
โรงเรียนวิชาชีพ 
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ศูนยคนควาวจัิย 
กิจการสาธารณูปโภค
บางโครงการ 

ยกเวนคาเชาหรือคา
สัมปทาน 15 ป และ
ยกเวนภาษกีําไรเพ่ิมอีก 
5 ป 

ยกเวนคาเชาหรือคา
สัมปทาน 10 ป และ
ยกเวนภาษกีําไรเพ่ิมอีก 
5 ป 

ยกเวนคาเชาหรือคา
สัมปทาน 3 ป และ
ยกเวนภาษกีําไรเพิ่มอีก 
5 ป 
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3.4 ขัน้ตอนการกอต้ังและการจดทะเบียนวิสาหกจิ  
1) ระยะจัดเตรียมเงื่อนไขการกอต้ังวสิาหกิจ  
ผูเปนเจาของหรือผูที่ไดรับมอบหมาย จะตองจองชื่อวิสาหกิจและแจงสัญญาการจัดต้ังแก

เจาหนาที่ทะเบียนวิสาหกิจ ทั้งนี้ ตองดําเนินการใหครบทุกขั้นตอน กอนแจงขึ้นทะเบียนตามที่กําหนด
ไวสําหรับแตละรูปการ และรูปแบบวิสาหกิจ  

2) ระยะกอต้ังวิสาหกิจ หรือระยะแจงขึน้ทะเบยีนวสิาหกิจ  
 เมื่อผูแจงขึ้นทะเบียนดําเนินการตามขอ 1 เสร็จแลว ใหผูแจงขึ้นทะเบียนไปแจงขึ้นทะเบียนกับ
เจาหนาที่ทะเบียนวิสาหกิจ โดยหากเปนธุรกิจท่ีอยูนอกบัญชีควบคุม จะสามารถขึ้นทะเบียนได
ประมาณภายในไมเกิน 10 วันทําการ และหากเปนประเภทธุรกิจที่อยูในบัญชีควบคุมจะตองแจงผาน
ศูนย One Stop Service 
  
3.5 เอกสารและคาธรรมเนยีมในการจดทะเบียนนิตบิุคคล 

1) สําหรับวิสาหกิจสวนบุคคล ไดแก ใบคํารองขอจดทะเบียนวิสาหกิจสวนบุคคล  
2) สําหรับวิสาหกิจหุนสวนสามัญ ไดแก ใบจองชื่อนิติบุคคลของวิสาหกิจหุนสวนสามัญ 

สัญญากอต้ังวิสาหกิจหุนสวนสามัญ ใบคํารองขอจดทะเบียนวิสาหกิจหุนสวนสามัญ และกฎระเบียบ
ของวิสาหกิจหุนสวนสามัญ  

3) สําหรับวิสาหกิจหุนสวนจํากัด ไดแก ใบจองช่ือนิติบุคคลของวิสาหกิจหุนสวนจํากัด 
สัญญากอต้ังวิสาหกิจหุนสวนจํากัด ใบคํารองขอจดทะเบียนวิสาหกิจหุนสวนจํากัด และกฎระเบียบ
ของวิสาหกิจหุนสวนจํากัด 
 
3.6 อํานาจอนุมัตกิารลงทนุ   

สําหรับโครงการลงทุนจากตางประเทศท่ีอยูในบัญชีสงเสริม มี 4 แขวงใหญ ไดแก นครหลวง
เวียงจันทน หลวงพระบาง สะหวันนะเขต และจําปาสัก ที่มีอํานาจอนุมัติโครงการที่มีมูลคาไมเกิน 5 
ลานดอลลารสหรัฐ สําหรับแขวงอื่น ๆ สามารถอนุมัติโครงการท่ีมีมูลคาไมเกิน 3 ลานดอลลารสหรัฐ  
โครงการที่นอกเหนือจากนี้ ตองขออนุมัติจากสวนกลาง  

อนึ่ง สําหรับโครงการที่ตองขอสัมปทานพื้นท่ีขนาดใหญ เจาแขวงมีอํานาจอนุมัติสัมปทาน
พ้ืนท่ีไมเกิน 100 เฮคตาร หากเกิน  100 เฮคตาร แตไมเกิน  10,000 เฮคตาร ตองขออนุมั ติ
นายกรัฐมนตรี และหากเกิน 10,000 เฮคตาร ตองขออนุมัติจากสภาแหงชาติ นอกจากนี้ โครงการ
ไฟฟาพลังน้ําที่ผลิตไฟฟาไดมากกวา 50,000 กิโลวัตต ก็ตองขออนุมัติจากสภาแหงชาติเชนกัน 
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3.7 สาขาการลงทนุที่สําคัญ 
 ไทยเปนประเทศผูลงทุนสะสมอันดับหนึ่งใน สปป.ลาว โดยมีทั้งหมด 241 โครงการ รวมมูลคา
ประมาณ 2,650 ลานดอลลารสหรัฐฯ คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 22 โครงการขนาดใหญอยูใน
สาขาพลังงานและเหมืองแรมากที่สุด ประเทศที่มีมูลคาการลงทุนสะสมใน สปป.ลาวลําดับรองลงมา 
ไดแก จีน เวียดนาม ฝรั่งเศส ญี่ปุน เกาหลีใต  อินเดีย ออสเตรเลีย มาเลเซีย สิงคโปร แคนาดา รัสเซีย 
  สาขาที่ลาวไดรับเงินลงทุนจากตางชาติมากที่สุด คือ การผลิตพลังงานไฟฟา รองลงมา ไดแก 
สาขาเหมืองแร ภาคบริการ การเกษตร อุตสาหกรรม-หัตถกรรม การคา การกอสราง โรงแรมและ
รานอาหาร  
 

 
โครงการลงทนุตางประเทศที่ไดรบัอนมุัติ 

(แยกตามประเทศผูลงทนุ) 
 

ป 2552 2553 2543-ธันวาคม 2552 
 
 
 
 

 
 
 
ประเทศ โคร

งก
าร 

 

 
มูลคาการลงทนุ 
(ดอลลารสหรัฐ)

โคร
งก
าร 

 
มูลคาการลงทนุ 
(ดอลลารสหรฐั) 

โคร
งก
าร 

 
มูลคาการลงทนุ 
(ดอลลารสหรัฐ) 

1 ไทย 37 908,641,398 4 3,736,040 241 2,649,624,157 
2 จีน 47 932,892,867 16 344,028,084 340 2,585,616,604 
3 เวียดนาม 48 1,421,214,766 4 49,905,000 211 2,163,124,657 
4 ฝร่ังเศส 7 11,732,567 1 210,000 68 454,083,746 
5 ญี่ปุน 5 3,730,000 1 8,107,960 42 433,442,363 
6 เกาหลีใต 18 74,874,000 3 3,350,000 142 445,332,515 
7 อินเดีย 3 2,477,000 - - 6 352,807,000 
8 ออสเตรเลีย 2 666,000 1 500,000 32 334,453,528 
9 มาเลเซีย 7 10,924,582 1 150,000 43 351,317,974 
10 สิงคโปร 3 5,689,150 1 5,300,000 29 113,240,650 
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หมายเหตุ ปในตารางหมายถึงปงบประมาณของ สปป.ลาว คือ  ตุลาคม-กันยายน ปถัดไป ขอมูลของ
ป 2553 เปนขอมูลเฉพาะ 3 เดือนแรกของปงบประมาณ คือ ต้ังแตตุลาคม-ธันวาคม 2552 
 

1) พลังงาน 
 รัฐบาลลาวกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศโดยต้ังเปาหมายให สปป.ลาวเปน “แบตเตอรี่
แหงเอเชีย” หรือแหลงพลังงานสํารองในอนุภูมิภาค สปป.ลาวมีศักยภาพที่จะผลิตพลังงานไฟฟาได
ประมาณ 23,000 เมกะวัตต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของ สปป.ลาว ภายในป 2563 จะสามารถ
ดําเนินโครงการพลังงานไฟฟาขนาดใหญแลวเสร็จจํานวน 29 โครงการ และผลิตไฟฟาได 8,657 เมกะ
วัตต  

     ณ พฤษภาคม 2553 ลาวมีเขื่อนพลังน้ําเกือบ 50 แหง ผลิตไฟฟาไดรวมกันมากกวา 1,500  
เมกะวัตต มีเขื่อนที่ดําเนินการโดยเอกชน 2 แหง คือ เทินหินบูนที่บอลิคําไซ และหวยเหาะที่จําปาสัก-
อัดตะปอ 

ความรวมมือดานไฟฟาและพลังงานไทย-ลาว 
  รัฐบาลไทยและ สปป.ลาวไดลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการ
พัฒนาไฟฟาในลาวเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2536 เพ่ือรวมกันพัฒนาโครงการผลิตไฟฟาใน สปป.ลาว    
สงจําหนายใหแกไทยจํานวน 1,500 เมกะวัตตภายในป 2543 ตอมาไดมีการลงนามบันทึกความเขาใจ
ฯ ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2539 และฉบับที่ 3 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2549 ขยายการรับซื้อ
ไฟฟาจาก สปป.ลาว เปน 3,000 เมกะวัตตภายในป 2549 และ 5,000 เมกะวัตต ภายในป 2558 
ตามลําดับ 
 เน่ืองจาก สปป.ลาวมีศักยภาพที่จะพัฒนาโครงการพลังงานไฟฟาอีกหลายโครงการและ           
ตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของไทยป 2550 (Power Development Plan หรือ PDP 2007) ได
ประมาณความตองการใชไฟฟาสูงขึ้นในชวงป 2550-2554 ประมาณ 1,400 เมกะวัตตตอป  และชวงป 
2555-2559 ประมาณ 1,700 เมกะวัตตตอป รัฐบาลไทยจึงไดลงนามบันทึกความเขาใจวาดวยความ
รวมมือในการพัฒนาไฟฟาใน สปป.ลาว ฉบับที่ 4 เม่ือวันที่ 22 ธันวาคม 2550 ที่นครหลวงเวียงจันทน 
ตกลงขยายการรับซื้อไฟฟาจาก สปป.ลาวเพ่ิมจาก 5,000 เมกะวัตตเปน 7,000 เมกะวัตต ภายในหรือ
หลังป 2558   
  ปจจุบนั ลาวมีโครงการผลิตไฟฟาใหแกไทยรวม 17 โครงการ กาํลังการผลิต 9,395 – 9,890      
เมกะวัตต จําแนกประเภทเปน  

 37

(1) โครงการที่ลงนามสัญญาซ้ือขายไฟฟาแลว 6 โครงการ รวมกําลังการผลิต 3,574 เมกะ
วัตต แยกเปนโครงการท่ีจายไฟฟาเขาระบบ กฟผ. แลว 3 โครงการ ไดแก โครงการเทิน-หินบุน 
โครงการหวยเฮาะ และโครงการน้ําเทิน 2 รวมกําลังการผลิต 1,266 เมกะวัตต และโครงการที่อยู
ระหวางการกอสราง 2 โครงการ ไดแก โครงการน้ํางึม 2 โครงการเทิน-หินบูน (สวนขยาย) รวมกําลังการ
ผลิต 835 เมกะวัตต และเตรียมกอสราง 1 โครงการ คือ โครงการโรงไฟฟาพลังงานความรอนหงสา7 

กําลังการผลิต 1,473 เมกะวัตต 
(2) โครงการที่ลงนาม Tariff MOU แลว 1 โครงการ กําลังการผลิต 430 เมกะวัตต (Tariff 

MOU เปนบันทึกความเขาใจในการรับซ้ือไฟฟาซ่ึงจะมีการระบุอัตราคาไฟฟาและเง่ือนไขที่สําคัญไว

สําหรับการจัดทํา Power Purchase Agreement - PPA ตอไป)  
(3) โครงการที่ ครม. ใหความเห็นชอบรับซ้ือไฟฟาแลว และกําลังรอลงนาม Tariff MOU      

1 โครงการ กําลังการผลิต 1,220 เมกะวัตต 
(4) โครงการที่เคยลงนาม Tariff MOU ไดแลว แต MOU หมดอายุ หรือมีการยกเลิกแลว

เพ่ือขอเจรจาปรับราคาซ้ือขายไฟฟาใหม  ซ่ึงอยูระหวางเจรจา 3 โครงการ รวมกําลังผลิต 1,826 เมกะ
วัตต 

(5) โครงการที่มีศักยภาพ ซ่ึงผูพัฒนาโครงการอยูระหวางศึกษาความเหมาะสมของ

โครงการ/    อยูระหวางเขามาใหรายละเอียดโครงการแก กฟผ. 6 โครงการ กําลังการผลิตประมาณ 2,335-
2,830 เมกะวัตต 
 
 
 
 
 
   

                                                 
7 ตั้งอยูท่ีเมืองหงสา แขวงไซยะบุรี บริษัทบานปู เพาเวอร และบริษัท ราชบุรีโฮลดิ้งของไทย ถือหุนบริษัทละรอยละ 40 
และรัฐบาลลาวถือหุนรอยละ 20 ไดลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟา กับ กฟผ. ระยะเวลา    25 ป จํานวน 1,473 เมกะ
วัตต กําหนดจายไฟฟาในป 2558 ปจจุบัน บริษัทราชบุรีโฮลดิ้งมี 4 โครงการในลาว คือ    (1) โครงการนํ้างมึ 2 กําลัง
ผลติ 615 เมกะวัตต (2) โครงการหงสา กําลังผลติ 1,878 เมกะวตัต (3) โครงการนํ้างึม 3 กําลังผลิต 440 เมกะวัตต 
(4) โครงการเซเปยน-เซนํ้านอย ท่ีจําปาสักและอัดตะปอ กําลังผลิต 390 เมกะวัตต  รวมท้ังไดตัง้บริษัทราช-ลาว
เซอรวิสเพ่ือบริหารและบํารุงรักษาโครงการน้ํางึม 2 และลงทุนในการขุดคนถานหินลิกไนตท่ีหงสา 
 คู่มือการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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หมายเหตุ ปในตารางหมายถึงปงบประมาณของ สปป.ลาว คือ  ตุลาคม-กันยายน ปถัดไป ขอมูลของ
ป 2553 เปนขอมูลเฉพาะ 3 เดือนแรกของปงบประมาณ คือ ต้ังแตตุลาคม-ธันวาคม 2552 
 

1) พลังงาน 
 รัฐบาลลาวกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศโดยต้ังเปาหมายให สปป.ลาวเปน “แบตเตอรี่
แหงเอเชีย” หรือแหลงพลังงานสํารองในอนุภูมิภาค สปป.ลาวมีศักยภาพที่จะผลิตพลังงานไฟฟาได
ประมาณ 23,000 เมกะวัตต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของ สปป.ลาว ภายในป 2563 จะสามารถ
ดําเนินโครงการพลังงานไฟฟาขนาดใหญแลวเสร็จจํานวน 29 โครงการ และผลิตไฟฟาได 8,657 เมกะ
วัตต  

     ณ พฤษภาคม 2553 ลาวมีเขื่อนพลังน้ําเกือบ 50 แหง ผลิตไฟฟาไดรวมกันมากกวา 1,500  
เมกะวัตต มีเขื่อนที่ดําเนินการโดยเอกชน 2 แหง คือ เทินหินบูนที่บอลิคําไซ และหวยเหาะที่จําปาสัก-
อัดตะปอ 

ความรวมมือดานไฟฟาและพลังงานไทย-ลาว 
  รัฐบาลไทยและ สปป.ลาวไดลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการ
พัฒนาไฟฟาในลาวเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2536 เพ่ือรวมกันพัฒนาโครงการผลิตไฟฟาใน สปป.ลาว    
สงจําหนายใหแกไทยจํานวน 1,500 เมกะวัตตภายในป 2543 ตอมาไดมีการลงนามบันทึกความเขาใจ
ฯ ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2539 และฉบับที่ 3 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2549 ขยายการรับซื้อ
ไฟฟาจาก สปป.ลาว เปน 3,000 เมกะวัตตภายในป 2549 และ 5,000 เมกะวัตต ภายในป 2558 
ตามลําดับ 
 เน่ืองจาก สปป.ลาวมีศักยภาพที่จะพัฒนาโครงการพลังงานไฟฟาอีกหลายโครงการและ           
ตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของไทยป 2550 (Power Development Plan หรือ PDP 2007) ได
ประมาณความตองการใชไฟฟาสูงขึ้นในชวงป 2550-2554 ประมาณ 1,400 เมกะวัตตตอป  และชวงป 
2555-2559 ประมาณ 1,700 เมกะวัตตตอป รัฐบาลไทยจึงไดลงนามบันทึกความเขาใจวาดวยความ
รวมมือในการพัฒนาไฟฟาใน สปป.ลาว ฉบับที่ 4 เม่ือวันที่ 22 ธันวาคม 2550 ที่นครหลวงเวียงจันทน 
ตกลงขยายการรับซื้อไฟฟาจาก สปป.ลาวเพ่ิมจาก 5,000 เมกะวัตตเปน 7,000 เมกะวัตต ภายในหรือ
หลังป 2558   
  ปจจุบนั ลาวมโีครงการผลิตไฟฟาใหแกไทยรวม 17 โครงการ กาํลังการผลิต 9,395 – 9,890      
เมกะวัตต จําแนกประเภทเปน  
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(1) โครงการที่ลงนามสัญญาซ้ือขายไฟฟาแลว 6 โครงการ รวมกําลังการผลิต 3,574 เมกะ
วัตต แยกเปนโครงการท่ีจายไฟฟาเขาระบบ กฟผ. แลว 3 โครงการ ไดแก โครงการเทิน-หินบุน 
โครงการหวยเฮาะ และโครงการนํ้าเทิน 2 รวมกําลังการผลิต 1,266 เมกะวัตต และโครงการที่อยู
ระหวางการกอสราง 2 โครงการ ไดแก โครงการน้ํางึม 2 โครงการเทิน-หินบูน (สวนขยาย) รวมกําลังการ
ผลิต 835 เมกะวัตต และเตรียมกอสราง 1 โครงการ คือ โครงการโรงไฟฟาพลังงานความรอนหงสา7 

กําลังการผลิต 1,473 เมกะวัตต 
(2) โครงการที่ลงนาม Tariff MOU แลว 1 โครงการ กําลังการผลิต 430 เมกะวัตต (Tariff 

MOU เปนบันทึกความเขาใจในการรับซ้ือไฟฟาซ่ึงจะมีการระบุอัตราคาไฟฟาและเง่ือนไขที่สําคัญไว

สําหรับการจัดทํา Power Purchase Agreement - PPA ตอไป)  
(3) โครงการที่ ครม. ใหความเห็นชอบรับซ้ือไฟฟาแลว และกําลังรอลงนาม Tariff MOU      

1 โครงการ กําลังการผลิต 1,220 เมกะวัตต 
(4) โครงการที่เคยลงนาม Tariff MOU ไดแลว แต MOU หมดอายุ หรือมีการยกเลิกแลว

เพ่ือขอเจรจาปรับราคาซ้ือขายไฟฟาใหม  ซ่ึงอยูระหวางเจรจา 3 โครงการ รวมกําลังผลิต 1,826 เมกะ
วัตต 

(5) โครงการที่มีศักยภาพ ซ่ึงผูพัฒนาโครงการอยูระหวางศึกษาความเหมาะสมของ

โครงการ/    อยูระหวางเขามาใหรายละเอียดโครงการแก กฟผ. 6 โครงการ กําลังการผลิตประมาณ 2,335-
2,830 เมกะวัตต 
 
 
 
 
 
   

                                                 
7 ตั้งอยูท่ีเมืองหงสา แขวงไซยะบุรี บริษัทบานปู เพาเวอร และบริษัท ราชบุรีโฮลดิ้งของไทย ถือหุนบริษัทละรอยละ 40 
และรัฐบาลลาวถือหุนรอยละ 20 ไดลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟา กับ กฟผ. ระยะเวลา    25 ป จํานวน 1,473 เมกะ
วัตต กําหนดจายไฟฟาในป 2558 ปจจุบัน บริษัทราชบุรีโฮลดิ้งมี 4 โครงการในลาว คือ    (1) โครงการนํ้างมึ 2 กําลัง
ผลติ 615 เมกะวัตต (2) โครงการหงสา กําลังผลติ 1,878 เมกะวตัต (3) โครงการนํ้างึม 3 กําลังผลิต 440 เมกะวัตต 
(4) โครงการเซเปยน-เซนํ้านอย ท่ีจําปาสักและอัดตะปอ กําลังผลิต 390 เมกะวัตต  รวมท้ังไดตัง้บริษัทราช-ลาว
เซอรวิสเพื่อบริหารและบํารุงรักษาโครงการน้ํางึม 2 และลงทุนในการขุดคนถานหินลิกไนตท่ีหงสา 
 คู่มือการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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2) เหมืองแร 
สปป.ลาวมีทรัพยากรแรธาตุอุดมสมบูรณและเปนแหลงรายไดสําคัญของประเทศในป 2547 

รายไดจากอุตสาหกรรมเหมืองแรคิดเปนรอยละ 1.5 ของ GDP และเพ่ิมเปนรอยละ 5.3 ในป 2549 
ต้ังแตป 2545-2552 เหมืองแรเปนสาขาการลงทุนอันดับ 2 ในลาว มีมูลคา 3 พันลานดอลลารสหรัฐ 
สวนอันดับ 1 คือพลังงานไฟฟา มูลคาลงทุน 11.7 พันลานดอลลารสหรัฐ สินแรท่ีสําคัญของ สปป.ลาว 
ไดแก ทองคํา ทองแดง เงิน บ็อกไซต  
 ตางประเทศมีโครงการลงทุนทําเหมืองแรใน สปป.ลาว มากกวา 140 โครงการ ประเทศท่ี
ลงทุนมากที่สุดคือจีน โดยมีมากกวา 50 บริษัท ลงทุนใน 90 โครงการ โครงการที่ขุดคนแลว เชน 
เหมืองถานหินและเหมืองทองแดง เมืองยอดอู แขวงพงสาลี เหมืองสังกะสี เมืองนาหมอ แขวงอุดมไซ 
เปนตน  
 เหมืองทองคําที่ใหญที่สุดใน สปป.ลาว คือ เหมืองเซโปน ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนที่ในเมืองบัวละพา
และเมืองไซบัวทอง แขวงคํามวน และเมืองวีละบุลี เมืองเซโปน และเมืองอาดสะพังทอง   แขวงสะหวัน
นะเขต รวม 1,250 ตารางกิโลเมตร เดิมบริหารโดยบริษัท Oz Minerals จากออสเตรเลีย ซ่ึงตอมา
บริษัท China Minmetals จากจีนไดซื้อกิจการสวนใหญและต้ังบริษัทใหมในนาม Minerals and 
Metals Group (MMG) เมื่อป 2552 
                                                 
8 บริษัทเทินหินบูน ถือหุนโดยการไฟฟาลาว รอยละ 60  Nordic Hydropower AB รอยละ 20 และ GMS 
Lao Company Limited รอยละ 20  
9 โครงการหวยเหาะเปนการรวมทุนระหวาง Hemaraj Land and Development จากไทย ถือหุนรอยละ12.75 บริษัท 
Glow Energy ถือหุนรอยละ 67.25 และการไฟฟาลาว (EDL) ถือหุนรอยละ 20  

โครงการ ปริมาณรับซ้ือ 
(MW) 

กําหนดจาย
ไฟฟา 

โครงการทีจ่ายไฟฟาเขาระบบ กฟผ.แลว 1,266  
1. เทิน-หินบูน8 220 31 มี.ค.2541 
2. หวยเหาะ9 126 3 ก.ย. 2542
3. น้ําเทิน 2 920 15 มี.ค. 2553
โครงการทีก่าํลังกอสราง 2,308  
1. น้ํางึม 2 615 มี.ค.2554 
2. เทิน-หินบูน (สวนขยาย) 220 มี.ค. 2555 
3. โครงการโรงไฟฟาพลังงานความรอนหงสา 1,473 2558 

คู่มือการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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ณ กุมภาพันธ 2553 เหมืองเซโปนลงทุนไปแลวประมาณ 655 ลานดอลลารสหรัฐ   ในป 2552 
ผลิตทองแดงได 67,500 ตัน สวนใหญสงออกไปไทยและเวียดนาม ต้ังแตป 2546-มีนาคม 2553 
เหมืองเซโปนผลิตทองคําได 1 ลานออนซ และทองแดง 300,000 ตัน  
 เหมืองสําคัญอีกแหงหนึ่ง คือ เหมืองพูคํา แขวงเวียงจันทน บริหารโดยบริษัท Phu Bia Mining 
ซ่ึงบริษัท Pan Aust จากออสเตรเลียถือหุนรอยละ 90 และรัฐบาลลาวถือหุนรอยละ 10  เหมืองนี้อยูใน
พ้ืนที่สัมปทาน 2,636 ตารางกิโลเมตรที่แขวงเวียงจันทน ในป 2551 ผลิตทองแดงได 24,929 ตัน 
ทองคํา 25,261 ออนซ และเงิน 159,676 ออนซ สําหรับป 2553 บริษัทคาดการณวาจะผลิตทองคําได 
40,000 ออนซ เงิน 300,000 ออนซ และทองแดง 63,000 ตัน 

 บริษัท PanAust มีแผนจะลงทุนเพ่ิมอีก 150 ลานดอลลารสหรัฐในโครงการเหมืองทองและ
เงินที่บานหวยไซ ซ่ึงอยูหางจากเหมืองพูคํา 25 กิโลเมตร และมีขนาดใหญกวา โดยอาจจะจางแรงงาน
ถึง 500 คน มีปริมาณทองคําและเงินใหขุดคนได 6 ป คาดวาจะผลิตทองคําไดปละ 100,000-130,000 
ออนซ และผลิตเงินไดปละ 700,000-800,000 ออนซ นอกจากนี้ บริษัทฯ กําลังสํารวจโครงการเหมือง
ทองแดงที่เมืองโพนสะหวัน แขวงเชียงขวาง 
 นอกจากจีนและออสเตรเลีย เวียดนามเปนอีกประเทศที่มีโครงการสาขาเหมืองแรใน สปป.
ลาว เชน บริษัท Ha Tinh Trade and Mineral Corporation ซ่ึงลงทุนทําโรงงานผลิตยิปซ่ัมที่แขวงคํา
มวน คาดวาจะผลิตได 60,000 ตันตอปเมื่อดําเนนิการเต็มรูปแบบ และบริษัท Vinacomin   มีโครงการ
ทําเหมืองเหล็กท่ีแขวงเชียงขวาง สวนบริษัทเอกชนไทยที่ลงทุนดานเหมืองแร คือ บริษัท   ผาแดงอินดัส
ตรี ซ่ึงมีโครงการจะทําเหมืองสังกะสีที่แขวงเวียงจันทน 

3) การเกษตร 
โครงการลงทุนดานการเกษตรขนาดใหญใน สปป.ลาว ไดแก การทําไรกาแฟ การปลูก

ยางพารา การทําไรออย การเลี้ยงสัตว และการปลูกพืชเกษตรภายใตความรวมมือแบบ Contract 
Farming เปนตน สวนใหญเปนการผลิตเพ่ือสงออกเนื่องจากตลาดภายในประเทศมีจํากัด สวน
เกษตรกรรายยอยอาจเพาะปลูกพืชการเกษตรเพ่ือจําหนายใหผูบริโภคในทองถิ่น อุตสาหกรรมเกษตร
ที่สําคัญ ไดแก โรงงานน้ําตาล โรงงานผลิตอาหารสัตว ฟารมเล้ียงไกและสุกร เปนตน 

พ้ืนที่เพาะปลูกกาแฟที่สําคัญของ สปป.ลาว คือ ที่ราบสูงบอลิเวนในแขวงจําปาสัก ในป 
2551 ลาวผลิตกาแฟไดประมาณ 15,000 ตัน สงออกรอยละ 95 บริษัทเอกชนรายใหญที่ปลูกกาแฟคือ
กลุมบริษัทดาวเฮือง ผูผลิตกาแฟย่ีหอดาว และมีเอกชนไทยที่ลงทุนปลูกกาแฟที่แขวงจําปาสัก เชน 
บริษัทปากซอง ไฮแลนด จํากัด ของเครือไทยเจริญ คอรปอเรช่ัน บริษัททนะอินเตอรอาโกร จํากัด 
บริษัทโชคชัยคอรปอเรชั่น เทรดด้ิง บริษัทสุกสะหวันการเกษตร เปนตน  
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 การปลูกยางพาราพบมากในแขวงภาคเหนือและภาคใต  เชน หลวงนํ้าทา สะหวนันะเขต  
อัดตะปอ โครงการสวนมากไดรับพ้ืนที่สัมปทานขนาดใหญผูลงทุนรายใหญคือ จีนและเวียดนาม
สําหรับเอกชนไทยมีบริษทัไทยฮ้ัวยางพารา ซ่ึงรวมลงทุนกับเอกชนลาวท่ีแขวงสะหวนันะเขตและ 
แขวงคํามวน   สวนทีแ่ขวงจาํปาสักมี  บริษทัจาํปาสักสวนยางพารา จํากัด และบรษิทัเหลาบัณฑิต
พัฒนากสิกรรม เปนตน 

สําหรับการปลูกออยและทําโรงงานน้ําตาลพบมากที่แขวงสะหวันนะเขตและคํามวน เอกชน
ไทยที่ลงทุนใน สปป.ลาว คือ บริษัทมิตรลาว ซ่ึงเปนบริษัทในเครือบริษัทมิตรผล จํากัด เร่ิมลงทุนต้ังแต
ป 2549 ที่แขวงสะหวันนะเขต มูลคา 3,000 ลานบาท เร่ิมผลิตน้ําตาลเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2551 
สงออกไปสหภาพยุโรป 22,800 ตัน หรือรอยละ 95 สวนที่เหลือจําหนายในประเทศ บริษัทกําลังศึกษา
ความเปนไปไดที่จะขยายพ้ืนที่ปลูกออยและสรางโรงงานนํ้าตาลอีก 1 แหง  

เอกชนไทยรายใหญที่ลงทุนดานอุตสาหกรรมเกษตร คือ บริษัท ซี.พี.ลาว จํากัด มีทุนจด
ทะเบียน 3,000,000 ดอลลารสหรัฐ เมื่อป 2550 ไดเปดโรงงานอาหารสัตว กําลังการผลิตเดือนละ 
6,000 ตัน บนพ้ืนที่ 62.47 ไร ที่บานพูคํา เมืองไซทานี นครหลวงเวียงจันทน และมีฟารมเล้ียงสุกรและ
ฟารมเล้ียงไกบนพ้ืนที่ 201.41 ไร รวมทั้งมีโครงการสงเสริมการเล้ียงปลา 

4) บริการ 
ในป 2552 ลาวมีนักทองเที่ยวตางชาติ 2,008,000 คน เพ่ิมจากป 2550 รอยละ 16 สราง

รายได 263 ลานดอลลารสหรัฐ เปนแหลงรายไดอันดับ 2 รองจากเหมืองแร สปป.ลาวตั้งเปาใหจํานวน
นักทองเที่ยวจากตางประเทศเพ่ิมเปน 4 ลานคนภายในป 2563 และใหสรางรายได 600-700 ลาน
ดอลลารสหรัฐ การขยายตัวของอุตสาหกรรมทองเที่ยวของ สปป.ลาว จะชวยเพ่ิมโอกาสการลงทุนใน
อุตสาหกรรมบริการตามเมืองทองเที่ยว เชน นครหลวงเวียงจันทนและเมืองหลวงพระบาง องคการ
ทองเที่ยวแหงชาติลาวประเมินวาปจจุบันมีโรงแรม รานอาหาร  และสถานบันเทิงทั่วประเทศประมาณ 
2,291 แหง รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ชนบท สรางความยั่งยืนให
อุตสาหกรรมทองเที่ยว และสงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐ-เอกชนในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ 
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โดยทั่วไปนักลงทุนไทยมักลงทุนในกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก สวนมากเปนรานอาหาร10 
โรงแรมขนาดเล็กถึงกลาง สปา สวนกิจการอื่นๆ เชน รานดอกไม รานทําผม มินิมารท มีอยูบางท่ีนคร
หลวงเวียงจันทน กิจการภาคบริการที่รัฐบาลลาวสงเสริม คือ โรงพยาบาล โดยจะไดรับยกเวนคาเชา
ที่ดินหรือคาสัมปทานระยะเวลาหนึ่ง รวมทั้งไดรับยกเวนภาษีกําไรเพิ่มเติมจากมาตรการปกติอีก 5 ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
10 เจาของรานอาหารแหงหน่ึงใหขอมูลวาการขออนุญาตเปดรานตองตดิตอหลายหนวยงาน เชน แผนกภาษี แผนก
แถลงขาวและวัฒนธรรม แผนกการคา และแผนกทองเที่ยว จะไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการซ่ึงตองตออายุทกุป 
สวนการคํานวณภาษีใชวิธีประเมินเหมาจาย โดยพิจารณาจากจํานวนโตะ เกาอี้ วารองรับลูกคาไดเทาใด แลว
คํานวณเปนภาษีท่ีตองจาย ท้ังน้ี ตนทุนท่ีตองคาํนึงถึงอีกอยางหน่ึงคือคาเชาอาคารสถานที่ ซึ่งเจาของมักขอใหจาย
คาเชาลวงหนา 
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บทที่ 4 
 

กฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนและคําแปลภาษาไทย 
และบัญชีโครงการลงทุนที่ตองศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
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¦¾-ê¾-ì½-−½-ìñ© ¯½-§¾-êò-¯½-Äª ¯½-§¾-§ö−-ì¾¸ 
¦ñ−-ªò-²¾® Àº-¡½-ì¾© ¯½-§¾-êò-¯½-Äª Àº-¡½-²¾® ņ̃©-ê½-−½«¾-¸º−  

ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ 

¦½²¾Á¹È¤§¾©                                      Àì¡êó  02  /¦²§ 
                                                 −½£º−¹ì¸¤¸¼¤¥ñ−, ņ̃−êó 8 ¡ðì½¡ö© 2009 

 

¡ö©Ï¾¨ 

Ȩ̀¾©É¸¨¡¾−¦‰¤À¦ó´¡¾−ìö¤êô− 
 

²¾¡êó I
®ö©®ñ− ñ̈©ê‰¸Ä¯ 

 

´¾©ª¾ 1. ¥÷©¯½¦ö¤ 
¡ö©Ï¾ -̈ Ȩ̀¾-©É¸ -̈¡¾−¦‰¤À¦ó´¡¾−-ìö¤êô− ¡¿−ö© ¹ìñ¡-¡¾−, ì½®¼®¡¾− Áì½ ´¾©ª½ 

¡¾−¡È¼¸¡ ñ®¡¾−¦‰¤-À¦ó´, ¡¾−£÷É´£º¤¡¾−-ìö¤êô−êñ¤-²¾ -̈Ã− -Áì½- ªÈ¾¤¯½ -Àê© -À²ˆºÀ»ñ©-Ã¹û 
¡¾−ìö¤êô−-´ó£¸¾´¦½©¸¡, Ȩ̀º¤-Ä¸, «õ¡ªÉº¤, -Ä©É»ñ®¡¾−-¯ö¡-¯Éº¤ -©É¾−-ªÈ¾¤Å¥¾¡-ìñ©, »ñ®¯½ 
¡ñ−¦ò© Áì½ °ö−¯½-Â¹¨-©¢º¤°øÉìö¤êô−, ¢º¤-ìñ©, ¢º¤¯½§¾§ö− --Á−-Ã¦È-À²†´-ê½ ó̧ £÷−-¯½-Â¹¨-© 
-Áì-½ ®ö©®¾©¡¾−-ìö¤êô−- ªÒÀ¦©«½¡ò©-Œ¦ñ¤£ö´-¢º¤-§¾© -Ã¹É-Àªó®-Âª-, ¢½¹¨¾¨ªö¸ -μÈ¾¤ -ªÒ-À−ˆº¤ -
Áì½ ṏ−-¨ö¤, ¯½¡º®¦È¸−ºñ−¦¿£ñ− À¢í¾Ã−¡¾− ȫ¡-¯ñ¡»ñ¡¦¾ -Áì½ ²ñ©ê½−¾¯½-Àê©-§¾©Ã¹É 
À¢ñû´Á¢¤. 

 

´¾©ª¾ 2. ¡¾−¦‰¤À¦ó´¡¾−ìö¤êô− 
¡¾−¦‰¤À¦ó´¡¾−-ìö¤êô− Á´È− ¡¾−¸¾¤-−½-Â¨®¾¨, ¡¾−¦É¾¤¦½²¾®Á¸©ìÉº´ -Áì½ 

À¤ˆº−-Ä¢ -Ã−-©É¾−ªÈ¾¤Å- ---Á¡È--¡¾−-ìö¤êô−-êñ¤-²¾ -̈-Ã− -Áì½ -ªÈ¾¤¯½-Àê© -À²ˆº--Ã¹É°øÉ-ìö¤-êô−¦¾-´¾©-©¿ 
À−ó−ê÷ì½-¡ò©--  μøÈ ¦¯¯ ì¾¸ Ä©ÉμÈ¾¤-¦½©¸¡, - Ȩ̀º¤-Ä¸ -Áì½- «õ¡ªÉº¤-ª¾ -́ì½®¼®¡ö©Ï¾¨.  

 

´¾©ª¾ 3. ¡¾−º½êò®¾¨£¿¦ñ® 
£¿¦ñ®ªÈ¾¤Å ê†−¿Ã§ÉÃ−¡ö©Ï¾¨¦½®ñ®−š ó́£¸¾´Ï¾¨ ©„¤−š: 
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1. ¡¾−ìö¤êô−  Ï¾¨-À«ò¤ ¡¾−ê†°øÉìö¤êô−−¿-Àºö¾êô− ê†-´ó-ªö -̧ªö− -Áì½ ®Ò´ó-ªö -̧ªö− -À²ˆº-

©¿À−ó−ê÷ì½-¡ò© μøÈ ¦ ¯¯ ì¾¸; 
2. °øÉ-ìö¤êô− Ï¾¨À«ò¤-  ®÷¡£ö− ¹ìõ −òªò®÷¡£ö−-²¾¨Ã− -Áì½ ªÈ¾¤¯½Àê© ê†-Ä©É-ìö¤êô− 

©¿-À−ó−-ê÷ì½-¡ò©-μøÈ ¦ ¯¯ ì¾¸; 
3. °øÉ-ìö¤êô−-²¾ -̈Ã− Ï¾¨À«ò¤ ²ö−ì½À ṍº¤ì¾¸, £ö−ªÈ¾¤©É¾¸, £ö−®Ò´ó¦ñ−§¾©- -Áì½- −ò 

ªò®÷¡£ö−-¢º¤-¡÷È´-£ö−-©„¤¡È¾ -̧ ê†©¿ìö¤§ó ò̧© -Áì½ ©¿À−ó−ê÷ì½¡ò© μøÈ ¦¯¯ ì¾¸; 

4. °øÉ-ìö¤êô−-ªÈ¾¤¯½-Àê© Ï¾¨À«ò¤ ®÷¡£ö− ¹ìõ −òªò®÷¡£ö−¢º¤ªÈ¾¤¯½Àê©ê†´¾©¿À−ó− 

ê÷ì½¡ò©μøÈ ¦¯¯ ì¾¸; 

5. êô−ê†-´ó-ªö -̧ªö− Ï¾¨À«ò¤   -À¤ò−ª¾, ¦ñ¤¹¾ìò´½-§ñ®- Áì½º½¦ñ¤¹¾ìò´½-§ñ®;-  

6. êô−-ê†-®Ò´ó-ªö -̧ªö− Ï¾ -̈À«ò¤ §ñ®¦ò−ê¾¤ ñ̄−¨¾, -ì¾ -̈»ñ®-ê†-¥½-À¡-ó©¢›−-Ã−-º½−¾£ö©, 

¦ò©-À§‰¾, ¦ò©-ê¾¤-©É¾−-¡¾−-£É¾, ´ ø−£È¾-¡¾−-¦¿-¯½ê¾− -Áì½ºˆ−Å ;  

7. ¡¾−¦¿¯½ê¾− Ï¾¨À«ò¤ ¡¾−ê†-ìñ©-º½−÷¨¾©-Ã¹É−òªò®÷¡£ö−−¿Ã§É¦ò© Ã−¡¿´½¦ò© 

ªÈ¾¤Å ê†-À ñ̄−-¢º¤-ìñ© ª¾´À¤̂º−Ä¢ Áì½ ¡¿−ö©À¸ì¾ê†-Á−È−º− Â©¨ ó́¦ñ−¨¾μÈ¾¤ 
«õ¡ªÉº¤ ª¾´ì½®¼®¡ö©Ï¾¨ À²̂º²ñ©ê½−¾ Áì½ ©¿À−ó−ê÷ì½¡ò©Ã©Î‡¤; 

8. ¦ñ−¨¾¦¿¯½ê¾− Ï¾¨À«ò¤ ¦ñ−¨¾ê† ºö¤¡¾−¥ñ©ª˜¤¢º¤ìñ© Íõ ò̧¦¾¹½¡ò©¢º¤ì ñ© 

ê† Ä©É»ñ®´º®Ï¾¨¥¾¡ìñ©«½®¾− -À§ñ−¡ñ®−òªò®÷¡£ö− ¡È¼¸¡ ñ®¡¾−¦¿¯½ê¾−;  

9. ²¾¹½−½»ñ®Ã§É¡¾−°½ìò©Â©¨¡ö¤ Ï¾¨À«ò¤ -¡ö−-¥ñ¡, ìö©®ñ−ê÷¡Îñ¡ -Áì½ ºˆ−Å 

ê†−¿Ã§É-Â© -̈¡ö¤ À¢í¾Ã−¡¾−©¿À−ó−¡ò©¥½¡¾−ìö¤êô− ª¾´¡¾−¡¿−ö©¢º¤ìñ©«½ 
®¾−; 

10.¡¾−-ìö¤êô−-ê¾¤-¡ö¤ Ï¾¨À«ò¤ -¡¾−ê†-°øÉ-ìö¤ê ô− ¹ùõ ¡÷È´-°øÉ-ìö¤êô− −¿-Àºö¾-êô− ---Ä¯-©¿-À−ó−-

ê÷ì½-¡ò© §‡¤-À»ñ©-Ã¹É--ªö−À¯ñ−-À¥í¾-¢º¤- ò̧-¦¾-¹½¡ò©- Áì½ £÷É´£º¤®ðìò¹¾−- -¹ùõ ¢½¹¨¾ -̈
ò̧-¦¾-¹½¡ò©-ê†-¡È¼¸¢ Éº¤; 

11.¡¾−-ìö¤êô−-ê¾¤-ºÉº´ Ï¾¨À«ò¤ -¡¾−-ê†°øÉìö¤êô−--§œ»÷É−®ðìò¦ñ©, §œ»÷É−¥¾¡-ª½¹ì¾©»÷É−, 

ì¸´êñ¤ -¡¾−ìö¤êô−Ã¦È¡º¤êô−£Õ¯½¡ñ−¡¾−À¤ò−, ² ñ−ê½®ñ© Áì½- Àº¡½¦¾−-´ó£È¾-
ºˆ− Â©¨°øÉ-ìö¤êô−-®Ò-´ó-¦È¸−-»È¸´-Â© -̈¡ö¤ Ã−-¡¾−--®ðìò¹¾−¥ñ©¡¾− ò̧-¦¾-¹½¡ò©- ê†-¡È¼¸ 
¢Éº¤; 

12. Àº¡½¦¾−-´ó£È¾- Ï¾¨À«ò¤ Àº¡½¦¾−ê†¦¾´¾©-ªó- ǿ−-£È¾À¯ñ−À¤ ò− §‡¤¦¾´¾©§œŒ¢¾¨, 

Áì¡ È̄¼− ¹ìõ £Õ¯½¡ñ−Ä©É -À§„− -Ã®-ª¾©ò−, -Ã®-»÷É−, ²ñ−ê½®ñ©; 

13. À¢©À¦©«½¡ò©² òÀ¦© Ï¾¨À«ò¤ À¢©ê†ìñ©«½®¾− ¡¿−ö© À²̂º²ñ©ê½−¾Ã¹ÉÀ¯ñ−ªö¸-

À´õº¤-ÃÏúê†êñ−¦½ÄÏμÈ¾¤»º®©É¾−, À¯ñ−-®Èº−-©ô¤-©ø© ¡¾−-ìö¤êô−-²¾ -̈Ã− -Áì½ 
ªÈ¾¤¯½-Àê© §‡¤´ óÀ−œºê†ÁªÈÎ‡¤² ñ−À»ñ¡ª¾¢›−Ä¯, ó́-−½-Â¨®¾¨ -¦‰¤-À¦ó´-²ò-À¦© Áì½ 
´ó-ì½®ö®À¦©«½¡ò©–¡¾−À¤ò− À¯ñ−À¥í¾ªö−Àº¤, À¯ñ−¹ö¸ÎÈ¸¨®ðìò¹¾−−Éº¨Œ¦ñ¤£ö´ 
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¡ Ȩ́¾¤, - ´óì½®ö®»ñ®¯½¡ñ−£¸¾´¦½¹¤ ö®¯º©Ä² Áì½ ȫ¡-¯ñ¡»ñ¡¦¾-¦…¤-Á¸©-ìÉº -́
Ã¹É-¨õ−-¨ö¤; 

14.À¢©À¦©«½¡ò©¦½À²¾½ Ï¾¨À«ò¤ À¢©ê†ìñ©«½®¾− ¡¿−ö© Ã¹ÉÀ¯ñ−À¢©º÷©¦¾¹½ 

¡¿, À¢©¡¾−°½ìò© À²ˆº¦‰¤ºº¡, À¢©ªö¸À´õº¤êÈº¤êÈ¼¸, À¢©¡¾−£É¾¯º©²¾¦ó, 
À¢©²ñ©ê½−¾Àªñ¡Â−Âìμó Áì½ ¢Ó´ø−¢È¾¸¦¾−, À¢©À¦©«½¡ ò©§¾¨Á©− Áì½ 
ºˆ−Å; 

15. -À¢©-º÷©¦¾¹½¡¿ Ï¾ -̈À«ò¤ -À¢©-ê†-ìñ©«½®¾− -¡¿−ö©-Ã¹É-À¯ñ−-À¢©-º÷©¦¾¹½¡¿, ÷̄¤-

ÁªÈ¤-°½ìò©-ª½² ñ−-º÷©¦¾¹½¡¿, ¦½Îº¤¡¾−-®ðìò-¡¾−-Ã¹É-º÷©¦¾¹½¡¿-¯÷¤-ÁªÈ¤- À²̂º-
¦É¾¤-Ã¹É-À¯ñ−-−ò£ö´-º÷©¦¾¹½¡¿ ©É¸¨¡¾−²ñ©ê½−¾²œ−«¾−Â£¤ìÈ¾¤ê†ÀÏ¾½¦ö´ 
À²ˆº»º¤»ñ®¡¾−ìö¤êô−, À−œºê†º¾©¥½®Ò¡ Ȩ́¾¤ Àê‰¾¡ñ®À¢©À¦©«½¡ò©²òÀ¦©; 

16.À¢©¡¾−°½ìò©À²ˆº¦‰¤ºº¡ Ï¾¨À«ò¤ À¢©ê†ìñ©«½®¾− ¡¿−ö©Ã¹ÉÀ¯ñ−À¢©¡¾−-

ìö¤êô− ©É¾−¡¾−°½ìò©,  ¡¾− ÷̄¤ÁªÈ¤¦ò−£É¾ -Áì½ ¡¾−-®ðìò¡¾− -À-²ˆº¦‰¤-ºº¡-; 

17. -À¢©-ªö -̧À´õº¤-êÈº¤-êÈ¼¸ Ï¾ -̈À«ò¤ -À¢©-ê†ìñ©«½®¾− ¡¿−ö©-Ã¹É--À¯ñ−-À¢©¡¾−ìö¤êô−-

©É¾−-¡¾−êÈº¤êÈ¼¸ -Â© -̈ªò©-²ñ−-¡ñ®-¡¾−-¯ö¡-¯ñ¡»ñ¡¦¾, º½−÷-ìñ¡-§ñ®²½¨¾¡º−ê¿-
´½-§¾©, ¦…¤-Á¸©-ìÉº´, ¦‰¤-À¦ó´-êÈ¾-Á»¤¢º¤-êÉº¤-«…− -Áì½ ¢º¤-§¾© -À² ˆº-©ô¤-©ø©-
¡¾− êÈº¤êÈ¼¸ Áì½¹ñ−À¯ñ−º÷©¦¾¹½¡¿êÈº¤êú¼¸ ê†êñ−¦½ÄÏ Àê̂ºì½¡É¾ -̧; 

18.À¢©¡¾−£É¾¯º©²¾¦ó Ï¾¨À«ò¤ À¢©ê†ìñ©«½®¾− ¡¿−ö©Ã¹ÉÀ¯ñ−À¢©¡¾−ìö¤êô− 

©É¾−¡¾−£É¾, ¡¾−Áì¡ È̄¼−¦ò−£É¾ ì½¹ Ȩ̀¾¤²¾¨Ã− ¡ñ®ªÈ¾¤¯½Àê© §‡¤´ ó−½Â¨ 
®¾¨ ö̈¡À¸̃−²¾¦óμøÈ²¾¨Ã−À¢©©„¤¡ È¾¸; 

19.À¢©²ñ©ê½−¾Àªñ¡Â−Âìμó Áì½¢Ó´ø−¢È¾¸¦¾− Ï¾¨À«ò¤ À¢©ê†ìñ©«½®¾− ¡¿−ö© 

Ã¹É´ó¡¾−ìö¤êô−À¢í¾Ã¦È¡¾−¦ô¡¦¾, £í−£ Ȩ́¾, ²ñ©ê½−¾ Áì½ −¿Ã§ÉÀªñ¡Â−Âìμ ó 
ì½©ñ®¦ø¤ À²ˆº°½ìò© Áì½ ¥¿Îú¾¨°½ìò©ª½² ñ−Àª ñ¡Â−Âìμó, ¦½Îº¤ Áì½ 
®ðìò¡¾−©É¾−¢Ó´ø−¢È¾¸¦¾−Á®®£ö® ö̧¤¥º− Ã¹ÉÁ¡È¦ñ¤£ ö´©É¸¨£¸¾´¦½©¸¡ Áì½ 

Ȩ̀º¤Ä¸; 

20. -À¢©-À¦©«½¡ò©-§¾ -̈Á©− Ï¾¨-À«ò¤- À¢©-ê†ìñ©«½®¾− -¡¿−ö© À²ˆº¦‰¤À¦ó´-Ã¹É- ó́¡¾− 

§œŒ¢¾¨, Áì¡¯È¼−¦ò−£É¾ -μøÈª¾´©È¾−-§¾ -̈Á©−-; 

21.À¢©-¥ñ©-¦ñ−-ªö -̧À´õº¤ Ï¾¨À«ò¤ À¢©ê†ìñ©«½®¾− ¡¿−ö© À²ˆºº½−÷¨¾©Ã¹É´ó¡¾− 

ìö¤êô− ²ñ©ê½−¾º½¦ñ¤¹¾ìò´½§ñ® À²ˆº¦É¾¤Ã¹ÉÀ¯ñ−À¢©ê†²ñ¡²¾º¾-Ä¦¢º¤−ñ¡ìö¤ 
êô−ªÈ¾¤¯½Àê© ¹ìõ ²ö−ì½À´õº¤ê‰¸Ä¯; 

22.ªö¸À´õº¤ÃÏÈ Ï¾¨À«ò¤ À¢©ê†Ä©É»ñ®¡¾−²ñ©ê½−¾ Ã¹É¡¾¨À ñ̄−ªö¸À´õº¤êñ−¦½ 

ÄÏ, ó́²œ−«¾−À¦©«½¡ò© ê†À¢˜´Á¢¤, ņ̃©ê½−½ê¿Œ¦ñ¤£ö´ ê†¦ó ò̧Äì Áì½ ÷̈ªòê¿, 
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À¦ó´¦É¾¤º½ìò¨½ê¿ Áì½ ņ̃©ê½−½ê¿¢º¤§¾© Â©¨ªò©²ñ−¡ñ®»Èº¤»º¨¯½¹ ņ̃© 
¦¾©¢º¤À¢©ê†ª˜¤ªö¸À´ õº¤ ©„¤¡È¾¸. 

 
´¾©ª¾ 4. −½Â¨®¾¨¢º¤ìñ©¡È¼¸¡ñ®¡¾−¦‰¤À¦ó´¡¾−ìö¤êô− 

ìñ© ¦‰¤-À¦ó´-¡¾−-ìö¤êô−¢º¤-ê÷¡-²¾¡¦È¸−-À¦©«½¡ò© êñ¤-²¾ -̈Ã− -Áì½ ªÈ¾¤¯½-Àê©- ©É¸¨- 
¡¾−-¸¾¤-−½-Â¨®¾¨ -À²ˆº¦É¾¤¦½²¾®-Á¸©-ìÉº´, -À¤ˆº−--Ä¢º¿−¸¨-£¸¾ -́¦½©¸¡ªÈ¾¤Å-À¯ñ−ªí− 
¡¾−-¡¿−ö©-êò©-ê¾¤, ¡¾−-¦½Îº¤¢Ó´ø−¢È¾¸¦¾−ê†¥¿À ñ̄−, ¡¾−-Ã¹É−½Â¨®¾¨©É¾−²¾¦óŒº¾¡º−, 
-©É¾−-Á»¤¤¾−, ¡¾−-Ã¹É¦ò©-−¿-Ã§É-ê†-©ò−, ¡¾−-®ðìò¡¾−-¡¾−-ìö¤êô−-¯½ªø-©¼¸ ì¸´êñ¤ ¡¾−»ñ®»øÉ-, 
¡¾−»ñ®¯½¡ñ−- ¡¾− ȫ¡-¯Éº¤¡¿´½¦ò©-, ¦ ò©, °ö−-¯½-Â¹¨-© --Áì½ -©É¾−-ºˆ−ê†-«õ¡ª Éº¤ª¾ -́¡ö©Ï¾¨ 
¢º¤-°øÉ-ìö¤êô− ¥¾¡-ìñ©. 

ìñ©- ¦‰¤-À¦ó´-Ã¹É-ìö¤êô−-À¢í¾-Ã¦È-ê÷¡¢½-ÁÎ¤¡¾−, ¡ò©¥½¡¾− -Áì½ ê÷¡-À¢©-Á£ Ȩ́−-Ã−-ê‰¸¯½-
Àê© À¸˜−-À¦ -̈ÁªÈ- -À¢© -Áì½ ¡ò©-¥½-¡¾−- ê†-Áª½-ªÉº¤-À«ò¤- -£¸¾´Ï̃−£ö¤-  -Áì½ £¸¾´¦½¹¤ö® ¢º¤-
§¾©, ó́-°ö−-¦½-êÉº−- ºñ−-»É¾¨Á»¤ ªÒ¦…¤-Á¸©-ìÉº -́Ã− ñ̄©¥ ÷®ñ− -Áì½ ¨¾ -̧−¾−, ªÒ-¦÷¢½-²¾®¢º¤-
¯½§¾§ö− -Áì½ - ņ̃©-ê½-−½-ê¿-ºñ−©ó¤¾´ ¢º¤-§¾©.  

 

´¾©ª¾ 5. ¹ìñ¡¡¾−¡È¼¸¡ñ®¡¾−¦‰¤À¦ó´¡¾−ìö¤êô− 
¡¾−¦‰¤À¦ó´¡¾−ìö¤êô− ªÉº¤-¯½ªò®ñ©-ª¾´¹ìñ¡¡¾− ©„¤−š: 
1. ¦º©£Èº¤¡ñ®-Á−¸ê¾¤−½Â¨®¾¨, ÷̈©ê½¦¾©, Á°−²ñ©ê½−¾À¦©«½¡ò©Œ¦ñ¤£ö´, --

Á°−²ñ©ê½−¾¢½ÁÎ¤¡¾−, À¢©--Á£ Ȩ́− -Áì½ -¡¾−-¢½¹¨¾¨À¦©«½¡ò©Œ -¦ñ¤£ö´ -
Ã−-ÁªÈì½-Äì¨½, ö̈¡-ì½©ñ®-§ó ò̧©-¡¾−-À¯ñ−-μøÈ-¢º¤-¯½§¾§ö−-Ã¹É-©ó-¢›− -Áì½ «õ¡ªÉº¤-
ª¾ -́ì½®¼®¡ö©Ï¾ -̈;  

2. ¦ö´êö®ÁÎÉ− ¡ñ®-¡¾−-À² †´-ê½ ó̧-¡¾−£÷É´£º¤-¢º¤-ìñ©μÈ¾¤-ì¸´¦ø−-À¯ ñ−-Àº¡½-²¾®-Ã−-
ê‰ -̧¯½-Àê©; 

3. »ñ®¯½¡ñ−-Ã¹É-¡¾−ìö¤êô−-Ä© É-»ñ®¡¾−-®ðìò¡¾−-ê†¦½©¸¡, Ȩ̀º¤Ä¸, -Â¯È-¤-Ã¦, ÷̈ªò-ê¿-
Áì½ ¦½-ÀÏó²¾®ªÒÎû¾¡ö©Ï¾¨  ©É¸¨-¡¾−--®ðìò¡¾−-¡¾−-ìö¤êô−--¯½ªø-©¼¸; 

4. ¸¾¤-−½-Â¨®¾ -̈¦‰¤-À¦ó´--©É¾−-ªÈ¾-¤Å ê†¦¾´¾©-©ô¤-©ø© -Áì½-¨¾©-Á¨È¤¡¾−-ìö¤êô−; 
5. »ñ®»øÉ-, »ñ®¯½¡ñ−- ¡¾− ȫ¡-¯Éº¤¡¿´½¦ò©-, ¦ò©, °ö−-¯½-Â¹¨-© --Áì½ -©É¾−-ºˆ−ê†-«õ¡ 

ªÉº¤ª¾ -́¡ö©Ï¾¨ ¢º¤-°øÉ-ìö¤êô−  ¥¾¡-ìñ©;  
6. »ñ®¯½¡ñ− ¡¾− ȫ¡-¯ñ¡»ñ¡¦¾ -Áì½ ¡¾−²ñ©ê½−¾ ¦…¤Á¸©ìÉº´, £¸¾´¦½¹¤ö®-

Áì½ £¸¾´¯º©-Ä² -¢º¤-¦ñ¤£ö´ -Áì½ Ã−-À¢©¡¾−-ìö¤êô−. 
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´¾©ª¾ 6. ¢º®-À¢-©¡¾−-−¿-Ã§É-¡ö©Ï¾¨ 
¡ö©Ï¾ -̈¦½®ñ®-−š −¿-Ã§ÉÉ-¦¿ìñ® ®÷¡£ö− Íõ −òªò®÷¡£ö− ê†-²ö¸²ñ−-¡ñ®¡¾−-ìö¤êô−ê÷¡-¯½-À²© 

À²ˆº-©¿-À−ó−-¡¾−-°½ìò©-ê÷ì½-¡ò© Á−Ã¦È¦É¾¤ ǿ−£È¾À²†´ -¨ö¡-À¸̃− -ê÷ì½-¡ò©-£º®£ö¸ -Áì½ °øÉ-£É¾ 
¢¾ -̈−Éº¨. 

 

´¾©ª¾ 7. ¡¾−»È¸´´õ¦¾¡ö− 
ìñ© ¦‰¤À¦ó´¡¾−²ö̧ ²ñ−»È¸´´ õ¡ñ®ªÈ¾¤¯½Àê©, ²¾¡² œ− Áì½¦¾¡ö− ¡È¼¸¡ñ®¡¾−¦‰¤-

À¦ ó´-¡¾−ìö¤êô− ©É¸¨¡¾−Áì¡ È̄¼− ®ö©»¼−, ¢Ó´ø−¢È¾¸¦¾−, Àª ñ¡Â−Âìμó Áì½ ¯½¦ö®¡¾−Ã− 
¡¾−¦‰¤-À¦ó´ -Áì½ £÷É´£º¤¡¾−ìö¤êô−, ¡¾−ª½¹ì¾©, ¡¾−£É¾, ÁÍú¤êô−,  ¡¾−À§ˆº´Â¨¤À¢í¾ 
¡ñ®²¾¡²œ− Áì½ ¦¾¡ö−.  

 

²¾¡êó II 
»ø®¡¾−¡¾−ìö¤êô− 

 
´¾©ª¾ 8. »ø®¡¾−¡¾−ìö¤êô− 

°øÉìö¤êô− ¦¾´¾©ìö¤êô−ê¾¤¡ö¤ ¹ìõ ê¾¤ºÉº´ ©É¸¨»ø®¡¾− ©„¤−š:   
1. ¡¾−ìö¤êô−±È¾¨©¼¸¢º¤°øÉìö¤êô−²¾¨Ã− ¹ìõ ªÈ¾¤¯½Àê©; 
2. ¡¾−ìö¤êô−-Á®®-»÷û−¦È¸− ì½¹¸È¾¤ °øÉ-ìö¤êô−²¾ -̈Ã− ¡ñ® ªÈ¾¤¯½-Àê©; 
3. ¡¾−ìö¤êô−-ê÷ì½¡ò©»È¸´ª¾´¦ñ−¨¾-. 

 

´¾©ª¾ 9. ¡¾−ìö¤êô−±È¾¨©¼¸¢º¤°øÉìö¤êô−²¾¨Ã− Íõ ªÈ¾¤¯½Àê©   
¡¾−ìö¤êô−±È¾¨©¼¸¢º¤°øÉìö¤êô−²¾¨Ã− Íõ ªÈ¾¤¯½Àê© -Á È́−- ¡¾−ìö¤êô−¢º¤°øÉìö¤êô− 

²¾¨Ã− Íõ ªÈ¾¤¯½Àê©-±È¾¨©¼¸ §‡¤º¾©¥½ ó́°øÉìö¤êô−°øÉ©¼¸ Íõ Í¾¨£ö− Ã−-¡ò©¥½-¡¾−- Íõ -Â£¤ 
¡¾−Ã©Îôú¤ μøÈ ¦¯¯ ì¾¸. 

 

´¾©ª¾ 10.  ¡¾−ìö¤êô−-Á®®-»÷É−¦È¸− ì½¹¸È¾¤ °øÉ-ìö¤êô−²¾ -̈Ã− ¡ñ®ªÈ¾¤¯½-Àê© 
¡¾−ìö¤êô−-Á®®--»÷û−¦È¸− ì½¹ Ȩ̀¾¤ °øÉ-ìö¤êô−²¾ -̈Ã− ¡ñ® ªÈ¾¤¯½-Àê©- Á´ È− ¡¾−ìö¤êô− 

»È¸´ ì½¹ Ȩ̀¾¤ °øÉìö¤êô−²¾¨Ã− ¡ñ® ªÈ¾¤¯½Àê© §‡¤--©¿-À−ó−-ê÷ì½-¡ò©, ó́¡¿´½¦ò©»ú¸´¡ñ− Áì½ 
¦É¾¤À¯ñ−−òªò®÷¡£ö−ÃÏú¢›− ²¾¨ÃªÉ¡ö©Ï¾¨¢º¤ ¦¯¯ ì¾¸.  

¡¾−¥ñ©-ª˜¤, ¡¾−À£ˆº−Ä¹¸, ¡¾−-®ðìò¹¾−£÷É´£º¤, ¦ò© Áì½ ²ñ−ê½ ¢º¤-°øÉìö¤êô−-Á®® 
»÷û−¦È¸−  Ä©É¡¿−ö©-Ä Ȩ́-Ã−-¦ñ−¨¾»ú¸´êô− -Áì½ ¡ö©-ì½®¼®¢º¤−òªò®÷¡£ö−ÃÏú©„¤¡ È¾¸.   
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¦¿ìñ®-°øÉ-ìö¤êô−-ªÈ¾¤¯½Àê© ê†-ìö¤êô−-Ã−-»ø®¡¾−-©„¤¡ È¾¸ ªÉº¤¯½¡º®êô−--μÈ¾¤ -Îûº¨®Ò-Ã¹É-
ÍÐ© -¦ò®-¦È¸−-»Éº¨ (10%) ¢º¤-êô−-êñ¤Ïö©. - 

 
´¾©ª¾ 11. ¡¾−ìö¤êô−ê÷ì½-¡ò©»È¸´-ª¾ -́¦ñ−¨¾ 

¡¾−ìö¤êô−-ê÷ì½-¡ò©»È¸´ª¾ -́¦ñ−¨¾ Á´È− ¡¾−ìö¤êô−»ú¸´ ì½¹ Ȩ̀¾¤ −òªò®÷¡£ö−²¾¨ 
Ã− ¦¯¯ ì¾¸ ¡ñ® −òªò®÷¡£ö−-ªÈ¾¤¯½Àê© ê†-Ä© É-¡¿−ö©--Ä¸ÉÃ−-¦ñ−¨¾ Â©¨®ÒÄ© É¦É¾¤ª̃¤-À¯ñ−−òªò®÷¡ 
£ö−ÃÏú Íõ ¦¾¢¾-¢›− μøÈ ¦¯¯ ì¾¸. 

−òªò®÷¡£ö−²¾¨Ã−©„¤¡È¾¸ ªÉº¤-Á¥É¤-Ã¹ É-¢½ÁÎ¤¡¾−º÷©¦¾¹½¡¿ -Áì½ ¡¾−£É¾, ¢½ 
ÁÎ¤¡¾−Á°−¡¾− -Áì½ ¡¾−ìö¤êô-− À²õ-úº-£÷É´£º¤ª¾´ì½®¼®¡¾−. 

¦ñ−¨¾¢º¤¡¾−ìö¤êô−ê÷ì½-¡ò©»ú¸´ª¾´¦ñ−¨¾ ªÉº¤−¿Ä¯μ̃¤μõ−£¸¾´«õ¡ªÉº¤¥¾¡ºö¤ 
¡¾−ê½®¼−¦¾−. 

 

´¾©ª¾ 12. ¡¾−-¡¿−ö©-êô−-¥ö©-ê½®¼− 
êô−¥ö©ê½®¼−¢º¤®ñ−©¾¡ò©¥½¡¾−¦¿¯½ê¾− ªÉº¤®ÒÃ¹É¹ì÷©¦¾´¦ ò®¦È¸−»Éº¨       

(30%) ¢º¤êô−êñ¤Ïö©. ¦¿ìñ®¡ò©¥½¡¾−ê‰̧ Ä¯ Á´È− Ã¹É¯½ªò®ñ©ª¾´ê†-Ä© É¡¿−ö©Ä Ȩ́Ã−¡ö© 
Ï¾¨ Ȩ̀¾©É¸¨ ò̧¦¾¹½¡ò©. 

êô−-¥ö©-ê½®¼− ªÉº¤¦½Á©¤ºº¡À ñ̄−§ñ®¦ò− Áì½ Ã−-ª½Íº©-Äì¨½¡¾−-©¿-À−ó−-ê÷ì½-
¡ò©-−˜− ǿ−-£È¾§ñ®-¦ò−-- ªÉº¤®Ò-Ã¹É-¹ì÷©-êô−-¥ö©-ê½®¼−. -- 

   

²¾¡êó III 
¡ò©¥½-¡¾− ¡¾−ìö¤êô− 

Ï¸©ê ó 1 
¯½À²©¡ò©¥½¡¾−¡¾−ìö¤ê ô− 

 
 

´¾©ª¾ 13. ¯½-À²-©¡ò©¥½¡¾−¡¾−ìö¤êô− 
°øÉ-ìö¤êô−- ¦¾´¾©-ìö¤êô−-Ã−¡ò©¥½¡¾− ©„¤−š:    
Œ ¡ò©¥½¡¾−ê‰¸Ä¯; 
Œ ¡ò©¥½¡¾−¦¿¯½ê¾−; 
Œ ¡ò©¥½¡¾−-¡¾−-²ñ©-ê½−¾-À¢©-À¦©«½¡ò-©² òÀ¦© Áì½ À¢©À¦©«½¡ò©¦½À²¾½. 
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´¾©ª¾ 14. ¡ò©¥½-¡¾−--ê‰ -̧-Ä¯  
¡ò©¥½¡¾−ê‰̧ Ä¯ -Á´È− ¡ò©¥½¡¾−ìö¤êô−Ã−¢½ÁÎ¤¡¾−ê÷ì½¡ò©ê‰¸Ä¯ ì¸´êñ¤ ¡ ò© 

¥½¡¾−ê†−º−Ã−®ñ−§ó¯½À²©ê÷ì½¡ò©£¸®£÷´(Negative List) Áì½ ¡ò©¥½¡¾−À¹ì‰¾−˜− ®Ò 
Á´È−¡ò©¥½¡¾−-¦¿-¯½ê¾−.  

 

´¾©ª¾ 15. ¡ò©¥½-¡¾−-¦¿-¯½-ê¾− - 
¡ò©¥½¡¾−¦¿¯½ê¾− Á´È− ¡ò©¥½¡¾−ìö¤êô− ê†Ä©É»ñ®º½−÷¨¾©¥¾¡ìñ©Ã¹É−¿Ã§É¦ò© 

Ã−¡¿´½¦ò© Áì½ ¦ò©º̂−¢º¤ìñ© ª¾´ì½®¼®¡¾− À²ˆº²ñ©ê½−¾ Áì½ ©¿À−ó−ê÷ì½¡ò©Ã© 
Î‡¤ À ñ̄−ªí− ¦ò©¦¿¯½ê¾−ê†©ò−, -Á»Èê¾©, ²½ìñ¤¤¾−Ä³³É¾, ¦¾¨¡¾−®ò−, Âêì½£ö´´½−¾ 
£ö´, ¯½¡ñ−Ä², ¦½«¾®ñ−¡¾−À¤ ò−.  

®ñ−§ó¡ò©¥½¡¾−¦¿-¯½ê¾− -Á´È−  -ìñ©«½®¾− -À¯ñ−-°øÉ¡¿−ö©-. 
 

´¾©ª¾ 16. -¡ò©¥½¡¾−¡¾−-²ñ©ê½−¾ À¢©À¦©«½¡ò©²òÀ¦© Áì½ À¢©À¦©«½¡ò©¦½À²¾½ 
¡ò©¥½¡¾−¡¾−-²ñ©ê½−¾-À¢©-À¦-©«½¡ò©²òÀ¦© -Á´È− ¡ò©¥½¡¾−-ìö¤êô− Ã−À¢©À¦© 

«½¡ò©²òÀ¦© À²̂º-¦É¾¤--²œ−«¾−-Â£¤-ìÈ¾¤ -Ã¹É£ö®§÷© Áì½ ²ñ©ê½−¾ Ã¹ÉÀ¯ñ−ªö¸À´õº¤ÃÏÈ. 
¡ò©¥½¡¾−¡¾−²ñ©ê½−¾À¢©À¦©«½¡ò©¦½À²¾½ Á´È− ¡ò©¥½¡¾−ìö¤êô− Ã−À¢©À¦© 

«½¡ò©¦½À²¾½ À²ˆº¦É¾¤² œ−«¾−Â£¤ì È¾¤ Áì½ ²ñ©ê½−¾ Ã¹ÉÀ¯ñ−À¢© ªÈ¾¤Å ª¾´À¤ ˆº−Ä¢ªö¸ 
¥ò¤ Áì½ ì½®¼®¡ö©Ï¾¨ À¯ñ−ªí− À¢©º÷©¦¾¹½¡¿, À¢©¡¾−°½ìò© À²ˆº¦‰¤ºº¡, À¢©ªö¸ 
À´õº¤êÈº¤êÈ¼¸ Áì½ º̂−Å.  

¡¾−¥ñ©ª̃¤- Áì½ ¡¾−-À£ˆº−-Ä¹ -̧¢º¤--À¢©-À¦©«½¡ò©-²òÀ¦© Áì½ À¢©À¦©«½¡ò©¦½À²¾½ 
Ä©É-¡¿−ö©-Ä Ȩ́-Ã−-ì½®¼®¡¾− ªÈ¾¤¹¾¡. 

 

Ï¸©êó 2 
¡¾−ìö¤ê ô−Ã−¡ò©¥½¡¾−ê‰¸Ä¯ 

 

´¾©ª¾ 17 ¡¾−¦½ÀÎóìö¤êô−- 
°øÉìö¤êô−ê†´ó¥÷©¯½¦ö¤ìö¤êô−Ã−¡ò©¥½¡¾−ê‰̧ Ä¯ ªÉº¤¨ ˆ−£¿»Éº¤¦½-ÀÎó°È¾−¡¾−®ðìò 

¡¾−¡¾−ìö¤êô−-¯½ªø-©¼¸ ¢º¤¢½ÁÎ¤¡¾−º÷©¦¾¹½¡¿ -Áì½ ¡¾−£É¾ À²ˆº¢›−ê½®¼− ò̧¦¾ 
¹½¡ò© ª¾´ê†Ä©É¡¿−ö©Ä Ȩ́Ã−¡ö©Ï¾¨ Ȩ̀¾©É¸¨ ò̧¦¾¹½¡ò©. 

°øÉìö¤êô−---ªÈ¾¤¯½-Àê©-ê†ìö¤êô−Ã−-¡ò©¥½¡¾−-ê‰ -̧Ä¯ ªÉº¤ ó́êô−-êñ¤Ïö©®Ò-Ã¹É-ÍÐ©Î‡¤--ªœ¡ó®. 
 

คู่มือการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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´¾©ª¾ 18 - ¡¾−²ò¥¾ì½−¾ 
¢˜−ªº− Áì½ ¡¿−ö©À¸ì¾ Ã−¡¾−²ò¥¾ì½−¾¡¾−¢›−ê½®¼− ò̧¦¾¹½¡ò© ¡È¼¸¡ñ®¡¾− 

ìö¤êô−Ã−¡ò©¥½¡¾−ê‰̧ Ä¯ ê†®ÒÁ È́−¯½À²©ê÷ì½¡ò©£¸®£÷´ Ã¹Éºº¡-Ã®ê½®¼− ò̧¦¾¹½¡ò© 
μÈ¾¤§É¾ ®ÒÃ¹ÉÀ¡ó− ¦ò® ņ̃−ìñ©«½¡¾− −ñ®-ÁªÈ- ņ̃−Ä©É»ñ®£¿»ûº¤-Á¥É¤-¢›−ê½®¼− ò̧-¦¾-¹½¡ò© -À¯ñ−ªí− 
Ä¯, ¦¿ìñ®¯½À²©ê÷ì½¡ò©£¸®£÷´−̃− Ã¹Éºº¡Ã®ê½®¼− ò̧¦¾¹½¡ò©μÈ¾¤§É¾ ®ÒÃ¹ÉÀ¡ó− ¦ò®¦¾´ 

ņ̃−ìñ©«½¡¾− −ñ®-ÁªÈ- ņ̃−-Ä©É»ñ®£¿»Éº¤¢›−ê½®¼− ò̧-¦¾-¹½¡ò© --À¯ñ−ªí−-Ä¯ ª¾´ê†Ä©É¡¿−ö©Ä Ȩ́Ã− 
¡ö©Ï¾¨ Ȩ̀¾©É¸¨ ò̧¦¾¹½¡ò©. 

¦¿ìñ®¡¾−¦½ÀÎó ¢½¹¨¾¨¡ò©¥½¡¾−¢º¤°øÉìö¤êô− ê†´ó ò̧¦¾¹½¡ò©ÁìÉ¸−˜− ¡¾−¯½ 
¡º®Àº¡½¦¾− Á È́− Ã¹É¯½¡º®ÁªÈºñ−¥¿À ñ̄− ª¾´ê†Ä©É¡¿−ö©Ä Ȩ́Ã−ì½®¼®¡¾−¦½À²¾½ 
Áì½ ¡¾−²ò¥¾ì½−¾ ¡ðÃ¹É Ȩ̀º¤Ä¸¡ Ȩ̀¾ ¡¾−ìö¤êô−ÃÏú. 

 

´¾©ª¾ 19. Ã®-ê½®¼−- ò̧¦¾¹½¡ò© 
Ã®ê½®¼− ò̧¦¾¹½¡ò© Á´È− Àº¡½¦¾−»ñ®»º¤¡¾−¢›−ê½®¼− -À²ˆº-©¿-À−ó−-ê÷ì½-¡ò© μÈ¾¤ 

«õ¡ªÉº¤ª¾´¡ ö©Ï¾¨. 
Ã®ê½®¼− ò̧¦¾-¹½¡ò© ì¸ -́Àºö¾- ¡¾−º½−÷¨¾©-ìö¤êô−, -−½-Â¨®¾ -̈¦‰¤-À¦ó´,  ê½®¼−º¾ 

¡º− -Áì½ ¡¾−º½−÷¨¾©-©¿-À−ó−-¡ò©¥½¡¾−-¢º¤-¢½-ÁÎ¤¡¾−-ê†-¡È¼¸¢Éº¤. 
À´ˆº-Ä©É»ñ®-Ã®-ê½®¼− ò̧-¦¾-¹½¡ò©-ÁìÉ¸ -°øÉ-ìö¤êô−- ¦¾´¾©-©¿-À−ó−-ê÷ì½-¡ò©-Ä©É-Àìó¨. 

 

´¾©ª¾ 20. º¾ ÷̈¡¾−ìö¤êô− 
¡¾−ìö¤êô−Ã−¡ò©¥½¡¾−ê‰¸Ä¯ ®Ò¥¿¡ñ©º¾ ÷̈¡¾−ìö¤êô− À¸̃−À¦¨ÁªÈ¡ò©¥½¡¾−ìö¤êô− 

ê†Ä©É¡¿−ö©º¾ ÷̈¡¾−ìö¤êô− Ä Ȩ́Ã−ì½®¼®¡ö©Ï¾¨¦½À²¾½ ¢º¤¢½ÁÎ¤¡¾−ê†¡È¼¸¢Éº¤.  

  

Ï¸©êó 3 
¡¾−ìö¤ê ô−Ã−¡ò©¥½¡¾−¦¿¯½ê¾− - 

 

´¾©ª¾ 21. ¡¾−¦½-ÀÎóìö¤êô− 
°øÉìö¤êô−ê†´ó¥÷©¯½¦ö¤ìö¤êô−Ã−¡ò©¥½¡¾−¦¿-¯½ê¾− ªÉº¤¨̂−£¿»Éº¤¦½-ÀÎó°È¾−-¡¾−-

®ðìò¡¾−-¡¾−-ìö¤êô−¯½ªø-©¼¸ ¢º¤¢½ÁÎ¤¡¾−-Á°−¡¾− -Áì½ ¡¾−-ìö¤êô− -À²ˆº-£í−£ Ȩ́¾ ÁìÉ¸ 
−¿¦½ÀÎóìñ©«½®¾− Íõ ºö¤¡¾− ȫ¡£º¤ ¢̃−-Á¢¸¤ - ²ò¥¾ì½−¾-.  
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´¾©ª¾ 22. ¡¾−£ñ©Àìõº¡-Àºö¾°øÉìö¤êô− 
°øÉ¦½ÀÎóìö¤êô−-Ã−-¡ò©¥½¡¾−¦¿-¯½ê¾− ªÉº¤Ä©É°È¾−¡¾−£ñ©Àìõº¡ ª¾ -́ÁªÈ-¡ðì½−ó 

©É¸¨ ò̧êó¡¾−ªÈ¾¤Å À¯ ñ−ªí− ¡¾−¯¼®ê¼®, ¡¾−¯½´ø− Íõ ¡¾−¯½À´ó−°ö− Â©¨¢½ÁÎ¤¡¾− 
Á°−¡¾− -Áì½ ¡¾−ìö¤êô− ®ö−-²œ−«¾−¡¾−-¯½¦¾−-¦ö´êö®-¡ñ®¢½-ÁÎ¤-¡¾− -Áì½ -êÉº¤-«…−-ê†-
¡È¼¸¢Éº¤ ª¾´ì½®¼®¡ö©Ï¾¨. 

-Ã−¡¾−£ñ©Àìõº¡-Àºö¾°øÉìö¤êô−−˜− ªÉº¤» ñ®¯½¡ñ−£¸¾´Â È̄¤Ã¦, ¡¾−À¯ó©À°ó¨ Áì½ ¦¾ 
´¾©¡¸©¦º®Ä©É. 

ò̧êó¡¾−£ñ©Àìõº¡-Àºö¾°øÉìö¤êô−Ã−¡ò©¥½¡¾−¦¿¯½ê¾− -Ä©É¡¿−ö©-Ä¸ ÉÃ−ì½®¼®¡¾−¦½ 
À²¾½.  

 

´¾©ª¾ 23. ¡¾−-²ò¥¾ì½−¾-¡¾−-ìö¤ê ô−--Ã−¡ò©¥½¡¾−¦¿¯½ê¾−   
¢½-ÁÎ¤-¡¾−-Á°−¡¾− -Áì½ ¡¾−-ìö¤êô−- ²ò¥¾ì½−¾¡¾−ìö¤êô−Ã−¡ò©¥½¡¾−¦¿¯½ 

ê¾− -ª¾ -́¢˜−ªº−-- ©„¤−š: 
Œ  £í−£ Ȩ́¾ Áì½ ªö¡ìö¤ê¾¤©É¾−¹ìñ¡¡¾−¡È¼¸¡ñ®¡¾−ìö¤êô− Â©¨»ñ®¯½¡ñ−°ö−¯½ 

Â¹¨©¢º¤ìñ©, °øÉìö¤êô− Áì½ ¯½§¾§ö−. Ã−¡ðì½−óê†´ó¡¾−Âº−¦ò©−¿Ã§Éê†©ò− 
£õ−Ã¹Éìñ©−˜− ºö¤¡¾−£÷É´£º¤ê†©ò− ê†¡È¼¸¢Éº¤ª Éº¤£ ò©ÄìÈ£È¾êö©Áê− Ã¹É°øÉìö¤êô− 
¹ìõ ¯½§¾§ö− ê†Ä©É»ñ®£¸¾´À¦¨¹¾¨ ¥¾¡¡¾−Âº−©„¤¡È¾¸ ª¾´ì¾£¾ê Éº¤ª½ 
¹ì¾©; 

Œ  Á−½−¿Ã¹É°øÉìö¤êô−¡½¡¼´®ñ−©¾Àº¡½¦¾− ª¾´Á®®²ó´ê†Ä©É¡¿−ö©Ä Ȩ́ À¯ñ−ªí− 
®ö© ò̧²¾¡À¦©«½¡ò©ŒÀªñ¡−ò¡, ®ö©-¯½-À´ó−-°ö−-¡½êö®-ªÒ¦…¤-Á¸©-ìÉº´ -Áì½ -¦ñ¤£ö´, 
Àº¡½¦¾−®ñ−§ó²¾¹½−½, º÷¯½¡º− Áì½ ņ̃©«÷©ò®»ñ®Ã§É ¡¾−°½ìò©Â©¨¡ö¤ ê† 
¥½¦½ÀÎó¢ð¨ö¡À¸̃−²¾¦óŒº¾¡º−¡¾−−¿À¢í¾ À²ˆºÀ¯ñ−²œ−«¾−Ã¹ÉÁ¡È¡¾−£í−£ Ȩ́¾ 
²ò¥¾ì½−¾º½−÷´ñ©;  

Œ   ¢½ÁÎ¤¡¾−Á°−¡¾− -Áì½ ¡¾−ìö¤êô− Áì½ ¢½ÁÎ¤¡¾−ºˆ−ê†¡È¼¸¢Éº¤ À¯ñ−À¥í¾ 
¡¾− Ã−¡¾−À¥ì½¥¾ Áì½ ¡¾−»ú¾¤¦ñ−¨¾À®œº¤ªí−; 

Œ  −¿Àºö¾°ö−¢º¤¡¾−À¥ì½¥¾ ¢º¤Â£¤¡¾−©„¤¡ È¾¸ À¢í¾²ò¥¾ì½−¾Ã−¡º¤¯½§÷´ ê†-
¹Éº¤¡¾−®ðìò¡¾−-¡¾−-ìö¤ê ô−¯½ªø©¼¸ -À¯ñ−-°øÉ-¥ñ©-¢›−; 

Œ  −¿-¦½-ÀÎóªÒìñ©«½®¾− Íõ ºö¤¡¾−-¯ö¡£º¤¢ ˜−-Á¢¸¤ À² ˆº²ò¥¾ì½−¾ªö¡ìö¤ ² Éº´êñ¤ 
Á−½−¿Ã¹É°øÉìö¤êô−¸¾¤À¤ò−£Õ¯½¡ñ−Â£¤¡¾− ª¾´-ì½®¼®¡¾− Â©¨ºó¤ª¾´¯½-
À²© Áì½ ¢½Î¾© ¢º¤¡¾−ìö¤êô−. À¤ò−£Õ¯½¡ñ−©„¤¡ È¾¸ ªÉº¤«º¡Ä Ȩ́Ã−®ñ−§ó£ñ¤ 
À¤ò−Á¹È¤§¾© Áì½ ¥½«õ¡¦‰¤£ õ−Ã−À¸ì¾ê†Â£¤¡¾− Ä©ÉÀì†´ªí−©¿À−ó− Ã−Äì¨½ 
êóÎ‡¤-. 

คู่มือการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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´¾©ª¾ 18 - ¡¾−²ò¥¾ì½−¾ 
¢−̃ªº− Áì½ ¡¿−ö©À¸ì¾ Ã−¡¾−²ò¥¾ì½−¾¡¾−¢›−ê½®¼− ò̧¦¾¹½¡ò© ¡È¼¸¡ñ®¡¾− 

ìö¤êô−Ã−¡ò©¥½¡¾−ê‰̧ Ä¯ ê†®ÒÁ È́−¯½À²©ê÷ì½¡ò©£¸®£÷´ Ã¹Éºº¡-Ã®ê½®¼− ò̧¦¾¹½¡ò© 
μÈ¾¤§É¾ ®ÒÃ¹ÉÀ¡ó− ¦ò® ņ̃−ìñ©«½¡¾− −ñ®-ÁªÈ- ņ̃−Ä©É»ñ®£¿»ûº¤-Á¥É¤-¢›−ê½®¼− ò̧-¦¾-¹½¡ò© -À¯ñ−ªí− 
Ä¯, ¦¿ìñ®¯½À²©ê÷ì½¡ò©£¸®£÷´−̃− Ã¹Éºº¡Ã®ê½®¼− ò̧¦¾¹½¡ò©μÈ¾¤§É¾ ®ÒÃ¹ÉÀ¡ó− ¦ò®¦¾´ 

ņ̃−ìñ©«½¡¾− −ñ®-ÁªÈ- ņ̃−-Ä©É»ñ®£¿»Éº¤¢›−ê½®¼− ò̧-¦¾-¹½¡ò© --À¯ñ−ªí−-Ä¯ ª¾´ê†Ä©É¡¿−ö©Ä Ȩ́Ã− 
¡ö©Ï¾¨ Ȩ̀¾©É¸¨ ò̧¦¾¹½¡ò©. 

¦¿ìñ®¡¾−¦½ÀÎó ¢½¹¨¾¨¡ò©¥½¡¾−¢º¤°øÉìö¤êô− ê†´ó ò̧¦¾¹½¡ò©ÁìÉ¸−˜− ¡¾−¯½ 
¡º®Àº¡½¦¾− Á È́− Ã¹É¯½¡º®ÁªÈºñ−¥¿À ñ̄− ª¾´ê†Ä©É¡¿−ö©Ä Ȩ́Ã−ì½®¼®¡¾−¦½À²¾½ 
Áì½ ¡¾−²ò¥¾ì½−¾ ¡ðÃ¹É Ȩ̀º¤Ä¸¡ Ȩ̀¾ ¡¾−ìö¤êô−ÃÏú. 

 

´¾©ª¾ 19. Ã®-ê½®¼−- ò̧¦¾¹½¡ò© 
Ã®ê½®¼− ò̧¦¾¹½¡ò© Á´È− Àº¡½¦¾−»ñ®»º¤¡¾−¢›−ê½®¼− -À²ˆº-©¿-À−ó−-ê÷ì½-¡ò© μÈ¾¤ 

«õ¡ªÉº¤ª¾´¡ ö©Ï¾¨. 
Ã®ê½®¼− ò̧¦¾-¹½¡ò© ì¸ -́Àºö¾- ¡¾−º½−÷¨¾©-ìö¤êô−, -−½-Â¨®¾ -̈¦‰¤-À¦ó´,  ê½®¼−º¾ 

¡º− -Áì½ ¡¾−º½−÷¨¾©-©¿-À−ó−-¡ò©¥½¡¾−-¢º¤-¢½-ÁÎ¤¡¾−-ê†-¡È¼¸¢Éº¤. 
À´ˆº-Ä©É»ñ®-Ã®-ê½®¼− ò̧-¦¾-¹½¡ò©-ÁìÉ¸ -°øÉ-ìö¤êô−- ¦¾´¾©-©¿-À−ó−-ê÷ì½-¡ò©-Ä©É-Àìó¨. 

 

´¾©ª¾ 20. º¾ ÷̈¡¾−ìö¤êô− 
¡¾−ìö¤êô−Ã−¡ò©¥½¡¾−ê‰¸Ä¯ ®Ò¥¿¡ñ©º¾ ÷̈¡¾−ìö¤êô− À¸̃−À¦¨ÁªÈ¡ò©¥½¡¾−ìö¤êô− 

ê†Ä©É¡¿−ö©º¾ ÷̈¡¾−ìö¤êô− Ä Ȩ́Ã−ì½®¼®¡ö©Ï¾¨¦½À²¾½ ¢º¤¢½ÁÎ¤¡¾−ê†¡È¼¸¢Éº¤.  

  

Ï¸©êó 3 
¡¾−ìö¤ê ô−Ã−¡ò©¥½¡¾−¦¿¯½ê¾− - 

 

´¾©ª¾ 21. ¡¾−¦½-ÀÎóìö¤êô− 
°øÉìö¤êô−ê†´ó¥÷©¯½¦ö¤ìö¤êô−Ã−¡ò©¥½¡¾−¦¿-¯½ê¾− ªÉº¤¨̂−£¿»Éº¤¦½-ÀÎó°È¾−-¡¾−-

®ðìò¡¾−-¡¾−-ìö¤êô−¯½ªø-©¼¸ ¢º¤¢½ÁÎ¤¡¾−-Á°−¡¾− -Áì½ ¡¾−-ìö¤êô− -À²ˆº-£í−£ Ȩ́¾ ÁìÉ¸ 
−¿¦½ÀÎóìñ©«½®¾− Íõ ºö¤¡¾− ȫ¡£º¤ ¢̃−-Á¢¸¤ - ²ò¥¾ì½−¾-.  
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´¾©ª¾ 22. ¡¾−£ñ©Àìõº¡-Àºö¾°øÉìö¤êô− 
°øÉ¦½ÀÎóìö¤êô−-Ã−-¡ò©¥½¡¾−¦¿-¯½ê¾− ªÉº¤Ä©É°È¾−¡¾−£ñ©Àìõº¡ ª¾ -́ÁªÈ-¡ðì½−ó 

©É¸¨ ò̧êó¡¾−ªÈ¾¤Å À¯ ñ−ªí− ¡¾−¯¼®ê¼®, ¡¾−¯½´ø− Íõ ¡¾−¯½À´ó−°ö− Â©¨¢½ÁÎ¤¡¾− 
Á°−¡¾− -Áì½ ¡¾−ìö¤êô− ®ö−-²œ−«¾−¡¾−-¯½¦¾−-¦ö´êö®-¡ñ®¢½-ÁÎ¤-¡¾− -Áì½ -êÉº¤-«…−-ê†-
¡È¼¸¢Éº¤ ª¾´ì½®¼®¡ö©Ï¾¨. 

-Ã−¡¾−£ñ©Àìõº¡-Àºö¾°øÉìö¤êô−−˜− ªÉº¤»ñ®¯½¡ñ−£¸¾´Â È̄¤Ã¦, ¡¾−À¯ó©À°ó¨ Áì½ ¦¾ 
´¾©¡¸©¦º®Ä©É. 

ò̧êó¡¾−£ñ©Àìõº¡-Àºö¾°øÉìö¤êô−Ã−¡ò©¥½¡¾−¦¿¯½ê¾− -Ä© É¡¿−ö©-Ä¸ÉÃ−ì½®¼®¡¾−¦½ 
À²¾½.  

 

´¾©ª¾ 23. ¡¾−-²ò¥¾ì½−¾-¡¾−-ìö¤êô−--Ã−¡ò©¥½¡¾−¦¿¯½ê¾−   
¢½-ÁÎ¤-¡¾−-Á°−¡¾− -Áì½ ¡¾−-ìö¤êô−- ²ò¥¾ì½−¾¡¾−ìö¤êô−Ã−¡ò©¥½¡¾−¦¿¯½ 

ê¾− -ª¾ -́¢˜−ªº−-- ©„¤−š: 
Œ  £í−£ Ȩ́¾ Áì½ ªö¡ìö¤ê¾¤©É¾−¹ìñ¡¡¾−¡È¼¸¡ñ®¡¾−ìö¤êô− Â©¨»ñ®¯½¡ñ−°ö−¯½ 

Â¹¨©¢º¤ìñ©, °øÉìö¤êô− Áì½ ¯½§¾§ö−. Ã−¡ðì½−óê†´ó¡¾−Âº−¦ò©−¿Ã§Éê†©ò− 
£õ−Ã¹Éìñ©−˜− ºö¤¡¾−£÷É´£º¤ê†©ò− ê†¡È¼¸¢Éº¤ªÉº¤£ò©ÄìÈ£È¾êö©Áê− Ã¹É°øÉìö¤êô− 
¹ìõ ¯½§¾§ö− ê†Ä©É»ñ®£¸¾´À¦¨¹¾¨ ¥¾¡¡¾−Âº−©„¤¡È¾¸ ª¾´ì¾£¾ê Éº¤ª½ 
¹ì¾©; 

Œ  Á−½−¿Ã¹É°øÉìö¤êô−¡½¡¼´®ñ−©¾Àº¡½¦¾− ª¾´Á®®²ó´ê†Ä© É¡¿−ö©Ä Ȩ́ À ñ̄−ªí− 
®ö© ò̧²¾¡À¦©«½¡ò©ŒÀªñ¡−ò¡, ®ö©-¯½-À´ó−-°ö−-¡½êö®-ªÒ¦…¤-Á¸©-ìÉº´ -Áì½ -¦ñ¤£ ö´, 
Àº¡½¦¾−®ñ−§ó²¾¹½−½, º÷¯½¡º− Áì½ ņ̃©«÷©ò®»ñ®Ã§É ¡¾−°½ìò©Â©¨¡ö¤ ê† 
¥½¦½ÀÎó¢ð¨ö¡À¸̃−²¾¦óŒº¾¡º−¡¾−−¿À¢í¾ À²ˆºÀ¯ñ−²œ−«¾−Ã¹ÉÁ¡È¡¾−£í−£ Ȩ́¾ 
²ò¥¾ì½−¾º½−÷´ñ©;  

Œ   ¢½ÁÎ¤¡¾−Á°−¡¾− -Áì½ ¡¾−ìö¤êô− Áì½ ¢½ÁÎ¤¡¾−º−̂ê†¡È¼¸¢Éº¤ À¯ñ−À¥í¾ 
¡¾− Ã−¡¾−À¥ì½¥¾ Áì½ ¡¾−»ú¾¤¦ñ−¨¾À®œº¤ªí−; 

Œ  −¿Àºö¾°ö−¢º¤¡¾−À¥ì½¥¾ ¢º¤Â£¤¡¾−©„¤¡ È¾¸ À¢í¾²ò¥¾ì½−¾Ã−¡º¤¯½§ ÷´ ê†-
¹Éº¤¡¾−®ðìò¡¾−-¡¾−-ìö¤ê ô−¯½ªø©¼¸ -À¯ñ−-°øÉ-¥ñ©-¢›−; 

Œ  −¿-¦½-ÀÎóªÒìñ©«½®¾− Íõ ºö¤¡¾−-¯ö¡£º¤¢̃−-Á¢¸¤ À² ˆº²ò¥¾ì½−¾ªö¡ìö¤ ² Éº´êñ¤ 
Á−½−¿Ã¹É°øÉìö¤êô−¸¾¤À¤ò−£Õ¯½¡ñ−Â£¤¡¾− ª¾´-ì½®¼®¡¾− Â©¨ºó¤ª¾´¯½-
À²© Áì½ ¢½Î¾© ¢º¤¡¾−ìö¤êô−. À¤ò−£Õ¯½¡ñ−©„¤¡È¾¸ ªÉº¤«º¡Ä Ȩ́Ã−®ñ−§ó£ñ¤ 
À¤ò−Á¹È¤§¾© Áì½ ¥½«õ¡¦‰¤£õ−Ã−À¸ì¾ê†Â£¤¡¾− Ä© ÉÀì†´ªí−©¿À−ó− Ã−Äì¨½ 
êóÎ‡¤-. 

คู่มือการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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À´ˆºÄ©É»ñ®¡¾−ªö¡ìö¤ÁìÉ¸ ¢½-ÁÎ¤¡¾−Á°−¡¾− -Áì½ ¡¾−ìö¤êô− ºº¡Ã®ê½®¼− 
¦¿¯½ê¾−Ã¹ ÉÁ¡È°øÉìö¤êô− ª¾ -́ì½®¼®-¡¾−. 

 

´¾©ª¾ 24. ¡¾−ºº¡Ã®ê½®¼−¦¿¯½ê¾− 
¡½§¸¤Á°−¡¾− -Áì½ ¡¾−ìö¤êô− À¯ñ−°øÉºº¡-Ã®ê½®¼−¦¿¯½ê¾− Ã−¢º®À¢© 

£¸¾´»ñ®°ò©§º®¢º¤ªö− ²¾¨Íñ¤ê†Ä©É»ñ®¡¾−ªö¡ìö¤À¹ñ−©ó ¢º¤ìñ©«½®¾−-.   
²½Á−¡, ¹Éº¤¡¾−Á°−¡¾− -Áì½ ¡¾−ìö¤êô−- À¯ñ−°øÉºº¡-Ã®ê½®¼−-¦¿-¯½ê¾− Ã− 

¢º®À¢©£¸¾´»ñ®°ò©§º®¢º¤ªö− ²¾¨Íñ¤ê†Ä©É»ñ®¡¾−ªö¡ìö¤À¹ñ−©ó ¢º¤ºö¤¡¾− ȫ¡£º¤ 

êÉº¤-«…− ê†-¡È¼¸¢Éº¤.   
 

´¾©ª¾ 25. Ã®ê½®¼−¦¿-¯½ê¾−  
Ã®ê½®¼−¦¿¯½ê¾− Á´È− Àº¡½¦¾−»ñ®»º¤ ¡¾−Ä©É»ñ®¦ò©¦¿¯½ê¾−¢º¤°øÉìö¤êô− 

μÈ¾¤«õ¡ªÉº¤ ª¾´¡ö©Ï¾¨.  
Ã®ê½®¼−¦¿¯½ê¾− ì¸´-Àºö¾- --ê½®¼− ò̧-¦¾-¹½¡ò©, ¡¾−º½−÷¨¾©-ìö¤êô−, -−½-Â¨®¾ -̈

¦‰¤--À¦ó´, -ê½®¼−º¾¡º− -Áì½ ¡¾−º½−÷¨¾©-©¿-À−ó−-¡ò©¥½¡¾−-¢º¤-¢½-ÁÎ¤¡¾−-ê†-¡È¼¸¢ Éº¤. 
À´ˆº-Ä©É»ñ®-Ã®-ê½®¼−¦¿-¯½ê¾−-ÁìÉ¸ -°øÉ-ìö¤êô−- ¦¾´¾©-©¿-À−ó−-ê÷ì½-¡ò©-Ä©É-Àìó¨ -Áì½ °øÉ-

ìö¤êô− -ªÉº¤---À£ˆº−-Ä¹ -̧¡ò©¥½-¡¾−¢º¤ -ªö− ²¾¨Ã−¡¿−ö©-À¸ì¾ -À¡í¾-¦ò® ņ̃−, «É¾-°øÉ-ìö¤êô−¹¾¡-
®Ò©¿-À−ó−-¡ò©¥½¡¾−-Ã−-¡¿−ö©-À¸ì¾-©„¤¡È¾ -̧ ¢½-ÁÎ¤¡¾−-Á°−¡¾− -Áì½- ¡¾−-ìö¤êô− ¥½-´ó-¡¾−-
Á¥É¤-Àªõº−-À¯ñ−-ì¾ -̈ìñ¡-ºñ¡¦º−, Íñ¤¥¾¡ -−˜− ²¾ -̈Ã−-¡¿−ö©-À¸ì¾ -¹ö¡¦ò® ņ̃− « É¾-°øÉìö¤êô−-¹¾¡ 
¨ñ¤-®Ò--Àì†-´©¿-À−ó−-¡ò©¥½¡¾−-−˜− ¡ò©¥½¡¾−-©„¤¡È¾¸ -¥½-«õ¡-«º−--Ã®-ê½®¼−¦¿-¯½ê¾− ²Éº´êñ¤ -
»ò®À¤ò−-£Õ¯½¡ñ−--À¯ñ−-¢º¤-ìñ©. 

 
´¾©ª¾ 26. ¡¾−¦É¾¤¦ñ−¨¾¦¿¯½ê¾− 

¦ñ−¨¾¦¿¯½ê¾− ¦É¾¤-¢›−®ö−²œ−«¾− £¸¾´¦½Ïñ¡Ã¥ Áì½ À¹ñ−©óÀ¹ñ−²Éº´ ì½¹ Ȩ̀¾¤ 
°øÉìö¤êô− ¡ñ® ìñ©«½®¾− Íõ ºö¤¡¾−-¯ö¡£º¤¢̃−-Á¢¸¤.  

¦ñ−¨¾¦¿-¯½ê¾− ªÉº¤¡¿−ö© À í̄¾Ï¾¨, -´ø−£È¾, ¡¿−ö©À¸ì¾, -À¤ˆº−-Ä¢, ¦ò© Áì½ ² ñ− 
ê½¢º¤£øÈ¦ñ−¨¾. 

¦ñ−¨¾-¡È¼¸¡ ñ®¡¾−ìö¤êô− Â©¨¦½À²¾½ ¡¾−Âº−¦ò©¦¿¯½ê¾− Áì½ ¡¾−Âº−»÷É− 
ªÉº¤ -−¿-Ä -̄μ˜¤μõ−-£¸¾ -́«õ¡-ªÉº¤ ¥¾¡-ºö¤¡¾−ê½®¼−¦¾−.  
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´¾©ª¾ 27. ¡¾−©ñ©Á¡ÉÀ−œºÃ−¢º¤¦ñ−¨¾¦¿¯½ê¾− 
À−œºÃ−¢º¤¦ ñ−¨¾¦¿¯½ê¾− º¾©¥½«õ¡²ò¥¾ì½−¾ ©ñ©Á¡É, ¯È¼−Á¯¤ ¹ìõ À²†´Àªó´ 

®ö−²œ−«¾−¡¾−ªö¡ìö¤-À¹ ñ−-©ó-¢º¤-£øÈ-¦ñ−¨¾. «É¾ Ȩ̀¾-¡¾−-©ñ©-Á¡É, ¯ È¼−-Á¯¤ ¹ìõ -À² †´-Àªó´-−̃− ¹¾¡-
®Ò-Á´È−-®ñ−¹¾-ê†-¦¿£ñ− -Á´È−- ¢½-ÁÎ¤-¡¾−Á°−-¡¾− -Áì½¡¾−-ìö¤êô− ¦ö®-êö®-¡ñ®¢½-ÁÎ¤¡¾−-ê†-
¡È¼¸¢Éº¤ ² ò¥¾ì½−¾-Á¡É-Ä¢ ª¾ -́¡¾−¦½-ÀÎó¢º¤-£øÈ-¦ñ−¨¾ ±È¾¨-Ã©±È¾¨Î‡¤ -Áì½ ì¾ -̈¤¾−-Ã¹É-
ìñ©«½®¾−- ¹ìõ ºö¤¡¾−-¯ö¡£º¤--¢̃−-Á¢¸¤ ê†-¡È¼¸¢Éº¤§¾®.   

¡¾−©ñ©Á¡É, ¯ È¼−Á¯¤ Í õ À²†´Àªó´ ¦ñ−¨¾¦¿¯½ê¾− ©û¸¨¡¾−Âº−¦ò© Áì½ ¡¾− 
Âº−»÷É− ªÉº¤À¦¨º¾¡º− ª¾´¡ö©Ï¾¨ Ȩ̀¾©É¸¨¦È¸¨¦¾º¾¡º−. 

 

´¾©ª¾ 28. º¾ ÷̈¡¾−ìö¤êô−Ã−¡ò©¥½¡¾−¦¿¯½ê¾− 
º¾ ÷̈¡¾−ìö¤êô−Ã−¡ò©¥½¡¾−¦¿¯½ê¾− Á È́− ºó¤ª¾´ ¯½À²©, ¢½Î¾©, ǿ−£È¾¡¾− 

ìö¤êô−, À¤̂º−Ä¢ ¢º¤¡ò©¥½¡¾−¦¿¯½ê¾− -ª¾´ -ì½®¼®¡ö©Ï¾¨¢º¤¢½ÁÎ¤¡¾−ê†-¡È¼¸ 
¢Éº¤ -ÁªÈ¦ø¤¦ ÷©®Ò-Ã¹É-À¡ó−- À¡í¾¦ò®-À¡í¾¯ó Áì½ ¦¾´¾©ªÒÄ©É ª¾´¡¾−ªö¡ìö¤¢º¤ìñ©«½®¾− Íõ 
ºö¤¡¾−-¯ö¡-£º¤-¢˜−-Á¢¸¤ À¯ ñ−ªí− Ã−¡ðì½−óê†°øÉìö¤êô− Ä©É¯½ª ò®ñ©Â£¤¡¾−ê†−¿Àºö¾°ö−¯½ 
Â¹¨©¦ø¤¦ ÷©Ã¹ÉÁ¡È ¯½Àê©§¾©, -Ä©É¯½ª ò®ñ©¦ñ−¨¾ μÈ¾¤ ó́¯½¦ ò©êò°ö− -Áì½ ´ ó°ö−¤¾−Ã−¡¾− 
¯½¡º®¦È¸− ²ñ©ê½−¾êÉº¤« …−.  

 

Ï¸©ê ó 4 
¡¾−-ìö¤ê ô−Ã−-Â£¤¡¾− Íõ ¡ò©¥½¡¾−-Ã−--®ñ−§ó-»¼¡¡¾−-ìö¤ê ô− 

 

´¾©ª¾ 29. Â£¤¡¾− Íõ ¡ò©¥½¡¾−-Ã−-®ñ−§ó-»¼¡-¡¾−-ìö¤-êô− 
-Â£¤¡¾− Íõ ¡ò©¥½¡¾−Ã−®ñ−§ó»¼¡¡¾−ìö¤êô− Á´È− -¡ò©¥½¡¾−ê‰¸Ä¯ Áì½ ¡ò©¥½ 

¡¾−¦¿¯½ê¾− ê†®ñ−©¾ -¢½-ÁÎ¤¡¾− -Áì½ êÉº¤-«…−-À¯ñ−-°øÉ-©¿-À−ó−-¡¾−£í−£ Ȩ́¾ -Áì½ ¦É¾¤¢›− 
®ö−²œ−«¾−Â£¤¡¾− -Íõ ¡ò©¥½¡¾−- ê†´ó£¸¾´¦¿£ñ−ªÒÀ¦©«½¡ò©Á¹È¤§¾©- Áì½ -´ó-êÈ¾-Á»¤®‰´-
§Éº− ê¾¤-©É¾−§ñ®²½¨¾¡º−-ê¿-´½-§¾©  §‡¤ì ñ©«½®¾− Íõ ºö¤¡¾− ȫ¡£º¤¢˜−-Á¢¸¤ Ä© É»ñ® 
»º¤Àºö¾ÁìÉ¸ ÁªÈ´ó£¸¾´¥¿À ñ̄−ªÉº¤§º¡êô− À²̂º−¿´¾²ñ©ê½−¾¡ò©¥½¡¾−©„¤¡È¾¸.  

  
´¾©ª¾ 30.   À−œº-Ã−ªí−ªð-¢º¤Â£¤¡¾− Íõ ¡ò©¥½¡¾−-»¼¡¡¾−-ìö¤êô− 

-À−œº-Ã−ªí−ªð-¢º¤-Â£¤¡¾− Íõ ¡ò©¥½¡¾−»¼¡¡¾−-ìö¤êô− ¯½¡º®-©É¸¨: 
Œ -Á°−-Á´È-®ö© -Ã−-¡¾−-²ñ©ê½−¾; 
Œ ®ö©- ò̧²¾¡--À¦©«½¡ò©Œ-Àªñ¡−ò¡; 
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´¾©ª¾ 27. ¡¾−©ñ©Á¡ÉÀ−œºÃ−¢º¤¦ñ−¨¾¦¿¯½ê¾− 
À−œºÃ−¢º¤¦ ñ−¨¾¦¿¯½ê¾− º¾©¥½«õ¡²ò¥¾ì½−¾ ©ñ©Á¡É, ¯ È¼−Á¯¤ ¹ìõ À²†´Àªó´ 

®ö−²œ−«¾−¡¾−ªö¡ìö¤-À¹ ñ−-©ó-¢º¤-£øÈ-¦ñ−¨¾. «É¾ Ȩ̀¾-¡¾−-©ñ©-Á¡É, ¯ È¼−-Á¯¤ ¹ìõ -À² †´-Àªó´-−̃− ¹¾¡-
®Ò-Á´È−-®ñ−¹¾-ê†-¦¿£ñ− -Á´È−- ¢½-ÁÎ¤-¡¾−Á°−-¡¾− -Áì½¡¾−-ìö¤êô− ¦ö®-êö®-¡ñ®¢½-ÁÎ¤¡¾−-ê†-
¡È¼¸¢Éº¤ ² ò¥¾ì½−¾-Á¡É-Ä¢ ª¾ -́¡¾−¦½-ÀÎó¢º¤-£øÈ-¦ñ−¨¾ ±È¾¨-Ã©±È¾¨Î‡¤ -Áì½ ì¾ -̈¤¾−-Ã¹É-
ìñ©«½®¾−- ¹ìõ ºö¤¡¾−-¯ö¡£º¤--¢̃−-Á¢¸¤ ê†-¡È¼¸¢Éº¤§¾®.   

¡¾−©ñ©Á¡É, ¯È¼−Á¯¤ Í õ À²†´Àªó´ ¦ ñ−¨¾¦¿¯½ê¾− ©û¸¨¡¾−Âº−¦ò© Áì½ ¡¾− 
Âº−»÷É− ªÉº¤À¦¨º¾¡º− ª¾´¡ö©Ï¾¨ Ȩ̀¾©É¸¨¦È¸¨¦¾º¾¡º−. 

 

´¾©ª¾ 28. º¾ ÷̈¡¾−ìö¤êô−Ã−¡ò©¥½¡¾−¦¿¯½ê¾− 
º¾ ÷̈¡¾−ìö¤êô−Ã−¡ò©¥½¡¾−¦¿¯½ê¾− Á È́− ºó¤ª¾´ ¯½À²©, ¢½Î¾©, ǿ−£È¾¡¾− 

ìö¤êô−, À¤̂º−Ä¢ ¢º¤¡ò©¥½¡¾−¦¿¯½ê¾− -ª¾´ -ì½®¼®¡ö©Ï¾¨¢º¤¢½ÁÎ¤¡¾−ê†-¡È¼¸ 
¢Éº¤ -ÁªÈ¦ø¤¦÷©®Ò-Ã¹É-À¡ó−- À¡í¾¦ò®-À¡í¾¯ó Áì½ ¦¾´¾©ªÒÄ©É ª¾´¡¾−ªö¡ìö¤¢º¤ìñ©«½®¾− Íõ 
ºö¤¡¾−-¯ö¡-£º¤-¢˜−-Á¢¸¤ À¯ ñ−ªí− Ã−¡ðì½−óê†°øÉìö¤êô− Ä©É¯½ªò®ñ©Â£¤¡¾−ê†−¿Àºö¾°ö−¯½ 
Â¹¨©¦ø¤¦÷©Ã¹ÉÁ¡È ¯½Àê©§¾©, -Ä©É¯½ªò®ñ©¦ñ−¨¾ μÈ¾¤ ó́¯½¦ò©êò°ö− -Áì½ ´ ó°ö−¤¾−Ã−¡¾− 
¯½¡º®¦È¸− ²ñ©ê½−¾êÉº¤«…−.  

 

Ï¸©ê ó 4 
¡¾−-ìö¤ê ô−Ã−-Â£¤¡¾− Íõ ¡ò©¥½¡¾−-Ã−--®ñ−§ó-»¼¡¡¾−-ìö¤ê ô− 

 

´¾©ª¾ 29. Â£¤¡¾− Íõ ¡ò©¥½¡¾−-Ã−-®ñ−§ó-»¼¡-¡¾−-ìö¤-êô− 
-Â£¤¡¾− Íõ ¡ò©¥½¡¾−Ã−®ñ−§ó»¼¡¡¾−ìö¤êô− Á´È− -¡ò©¥½¡¾−ê‰¸Ä¯ Áì½ ¡ò©¥½ 

¡¾−¦¿¯½ê¾− ê†®ñ−©¾ -¢½-ÁÎ¤¡¾− -Áì½ êÉº¤-«…−-À¯ ñ−-°øÉ-©¿-À−ó−-¡¾−£í−£ Ȩ́¾ -Áì½ ¦É¾¤¢ ›− 
®ö−²œ−«¾−Â£¤¡¾− -Íõ ¡ò©¥½¡¾−- ê†´ó£¸¾´¦¿£ñ−ªÒÀ¦©«½¡ò©Á¹È¤§¾©- Áì½ -´ó-êÈ¾-Á»¤®‰´-
§Éº− ê¾¤-©É¾−§ñ®²½¨¾¡º−-ê¿-´½-§¾©  §‡¤ìñ©«½®¾− Íõ ºö¤¡¾− ȫ¡£º¤¢̃−-Á¢¸¤ Ä© É»ñ® 
»º¤Àºö¾ÁìÉ¸ ÁªÈ´ó£¸¾´¥¿À ñ̄−ªÉº¤§º¡êô− À²̂º−¿´¾²ñ©ê½−¾¡ò©¥½¡¾−©„¤¡È¾¸.  

  
´¾©ª¾ 30.   À−œº-Ã−ªí−ªð-¢º¤Â£¤¡¾− Íõ ¡ò©¥½¡¾−-»¼¡¡¾−-ìö¤êô− 

-À−œº-Ã−ªí−ªð-¢º¤-Â£¤¡¾− Íõ ¡ò©¥½¡¾−»¼¡¡¾−-ìö¤êô− ¯½¡º®-©É¸¨: 
Œ -Á°−-Á´È-®ö© -Ã−-¡¾−-²ñ©ê½−¾; 
Œ ®ö©- ò̧²¾¡--À¦©«½¡ò©Œ-Àªñ¡−ò¡; 
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Œ ®ö©-¯½-À´ó−-°ö−-¡½êö®-ªÒ ¦…¤-Á¸©-ìÉº´;  
Œ -À¤ˆº−-Ä¢-¢º¤-¡¾−-ìö¤êô−; 
Œ -ÁÍú¤êô−-ê†-ªÉº¤¡¾−. 

 

´¾©ª¾ 31. ¡¾−-²ò¥¾ì½−¾Â£¤¡¾− Íõ ¡ò©¥½¡¾−-»¼¡¡¾−-ìö¤êô− 
¢½-ÁÎ¤¡¾−ªÈ¾¤Å À¯ ñ−-À¥í¾-¡¾− Ã−¡¾−¦É¾¤-Â£¤¡¾− Íõ -¡ò©¥½¡¾−-»¼¡¡¾−ìö¤êô− 

ª¾´ ÷̈©ê½¦¾© -Áì½ Á°−¡¾− ¢º¤ªö−. Íñ¤-¥¾¡-−˜−- -ÁìÉ -̧¡ð¦‰¤Ã¹É-¢½-ÁÎ¤-¡¾−Á°−-¡¾− -
Áì½ ¡¾−-ìö¤êô− -À²ˆº-£í−£ Ȩ́¾, ¦ñ¤-ì¸´ --ÁìÉ¸−¿-¦½-ÀÎó-ìñ©«½®¾− -Íõ ºö¤¡¾−-¯ö¡£º¤--Á¢¸¤, 
−½£º− ²ò¥¾ì½−¾-»ñ®»º¤-. 

²¾¨Íñ¤ìñ©«½®¾−- -Íõ ºö¤¡¾−-¯ö¡£º¤- -Á¢¸¤, −½£º− Ä©É»ñ®»º¤-Àºö¾-®ñ−©¾- -Â£¤¡¾− 
Íõ ¡ò©¥½¡¾−--−˜−-ÁìÉ¸ - ¡ð¦‰¤-Ã¹É-¢½-ÁÎ¤¡¾−, êÉº¤-«…−-ê†-¡È¼¸¢Éº¤ -Áì½ ¹ Éº¤¡¾−®ðìò¡¾−-¡¾−-
ìö¤êô−¯½ªø-©¼¸ ¢º¤-¢½-ÁÎ¤¡¾−-Á°−¡¾− -Áì½ ¡¾−-ìö¤êô− -Áì½ ¢½-ÁÎ¤¡¾−º÷©¦¾¹½¡¿- -
Áì½ ¡¾−-£É¾ ì¸´êñ¤- ®ñ−©¾-¦½«¾−êø©, ¡ö¤-¦ø− --Áì½ °øÉª¾¤ÎÉ¾ê¾¤-©É¾−-¡¾−-£É¾ -À²ˆº-À¯ñ−-¢Ó-
´ø− -Á−-Ã¦È-»¼¡-¡¾−ìö¤êô− êñ¤-²¾ -̈Ã− -Áì½ ªÈ¾¤¯½-Àê©. 

¦¿ìñ®¡ò©¥½¡¾−¦¿¯½ê¾− Ã−®ñ−§ó»¼¡¡¾−ìö¤êô−−˜− ¡¾−²ò¥¾ì½−¾º½−÷´ñ© μÈ¾¤ 
§É¾ -Á´È− ®ÒÃ¹ É¡¾¨ ¦†-¦ò®-¹É¾ ņ̃−ìñ©«½¡¾− −ñ®-ÁªÈ- ņ̃−-Ä©É»ñ®£¿-¦½-ÀÎó -À¯ñ−ªí−-Ä¯. 

 
´¾©ª¾ 32. ¡¾−-º½−÷´ñ©¡¾−--ìö¤êô−Ã−Â£¤¡¾− ¹ìõ -¡ò©¥½¡¾−»¼¡-¡¾−-ìö¤êô− 

 

¡¾−--ìö¤êô−Ã−Â£¤¡¾− Íõ -¡ò©¥½¡¾−-»¼¡-¡¾−-ìö¤êô−  Á È́− Ã¹É¢½ÁÎ¤¡¾−º÷©¦¾¹½ 
¡¿ -Áì½ ¡¾−£É¾ ¹ùõ ¢½ÁÎ¤¡¾−Á°−¡¾− -Áì½ ¡¾−ìö¤êô− À ñ̄−°øÉº½−÷´ñ©Â©¨¡ö¤ ²¾¨Íñ¤ ê†-
Ä©É-£í−£ Ȩ́¾ À¤ˆº−-Ä¢ -Áì½ £¸¾ -́¦¾´¾© ¢º¤-°øÉ-ìö¤êô−- ª¾ -́ì½®¼®¡¾−. 

 

Ï¸©ê ó 5 
¡¾−ìö¤ê ô−-Ã−-¡ò©¥½¡¾−-¡¾−²ñ©ê½−¾ À¢©À¦©«½¡ò©²òÀ¦©  

Áì½ À¢©À¦©«½¡ò©¦½À²¾½ 
 
´¾©ª¾ 33. À¢©À¦©«½¡ò©²òÀ¦© 

À¢©À¦©«½¡ò©²òÀ¦© Á È́− À¢©²ñ©ê½−¾À¯ñ−ªö -̧À´õº¤-ÃÏúê†Ä©É»ñ®−½Â¨®¾¨¦‰¤À¦ó´ 
²òÀ¦© Áì½ £÷É´£º¤ ©É¸¨ì½®¼®¡ö©Ï¾¨ ¢º¤ìñ© Áì½ ì½®¼®¡¾−¦½À²¾½¢º¤À¢©ê†®Ò 
¢ñ©¡ñ®°ö−¯½Â¹¨©¢º¤ìñ© Áì½ ¦ñ¤£ ö´. 
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 ò̧¦¾¹½¡ò© ê†©¿À−ó−¡¾−À£ˆº−Ä¹¸ Ã−À¢© ©„¤¡ È¾¸ ¥½Ä©É»ñ®−½Â¨®¾¨²òÀ¦© 
Áì½ £÷É´£º¤ ©É¸¨¡ö©Ï¾¨ Áì½ ì½®¼®¡¾−¦½À²¾½ μÈ¾¤¦º©£Èº¤¡ñ®¡ö©Ï¾¨ ¢º¤ ¦¯¯ 
ì¾¸. 

ìñ©«½®¾− À¯ñ−°øÉ¸¾¤Á°− ¦É¾¤À¢©À¦©«½¡ò©²òÀ¦© Áì½ º½−÷´ñ©Ã¹É°øÉìö¤êô− 
²¾¨Ã− Áì½ ªÈ¾¤¯½Àê© ìö¤êô−À¢í¾Ã¦È¡¾−²ñ©ê½−¾ ²œ−«¾−Â£¤ìÈ¾¤¦¾ê¾ì½−÷¯½Â²¡ 
À²ˆº»º¤»ñ®¡¾−©¿À−ó−ê÷ì½¡ò© ©É¾−¢½ÁÎ¤¡¾− º÷©¦¾¹½¡¿, ¡¾−£É¾ Áì½ ¡¾−®ðìò¡¾−, 

ņ̃©ê½−½ê¿Œ¦ñ¤£ö´. 
À¢©À¦©«½¡ò©²òÀ¦© º¾©¥½¯½¡º®©É¸¨¹ì¾¨À¢©¢º¤À¢©À¦©«½¡ò©¦½À²¾½ 

À¯ ñ−ªí− À¢©º÷©¦¾¹½¡¿, À¢©¡¾−°½ìò© À²ˆº¦‰¤ºº¡, À¢©ª ö¸À´õº¤êÈº¤êÈ¼¸, À¢©¡¾−£É¾ 
¯º©²¾¦ó, À¢©²ñ©ê½−¾Àªñ¡Â−Âìμó Áì½ ¢Ó ǿ−¢È¾¸¦¾−, À¢©À¦©«½¡ò©§¾¨Á©−, À¢©¥ñ© 
¦ñ−ªö¸À´õº¤ Áì½ º̂−Å. 

Â£¤¯½¡º®¡¾−¥ñ©ª̃¤, ¡¾−-À£ˆº−-Ä¹¸ Áì½ ¡¾−£÷É´£º¤-ÁªÈì½À¢©-¢º¤À¢©À¦© 
«½¡ò©-²òÀ¦©- Áì½ À¢©À¦©«½¡ò©¦½À²¾½ Ä©É-¡¿−ö©-Ä Ȩ́-Ã−-ì½®¼®¡¾−ªÈ¾¤¹¾¡. 

 

-´¾©ª¾ 34. -¹ñù¡¡¾−¡¾−-¦É¾¤ª̃¤À¢©-À¦©-«½¡ò©-²òÀ¦© Áì½ À¢©À¦©«½¡ò©¦½À²¾½ 
À¢©À¦©«½¡ò©²òÀ¦© Áì½ À¢©À¦©«½¡ò©¦½À²¾½ ªÉº¤¦É¾¤ª̃¤ª¾´¹ùñ¡¡¾−ªí−ªð- 

©„¤−š: 
1. ¡¿−ö©-Á¥É¤ ņ̃©«÷¯½¦ö¤ -¢º¤-À¢©-À¦©«½¡ò©-²òÀ¦© Áì½ À¢©À¦©«½¡ò©¦½À²¾½; 
2. ¡¿−ö©Á¥É¤°ö−¯½Â¹¨©¢º¤ìñ©, °øÉ²ñ©ê½−¾ Áì½ ¯½§¾§ö−; 
3. -À¯ñ−-À¢©-ê†-ÀÏ¾½¦ö´¡ñ® ņ̃©«÷¯½¦ö¤¢º¤ÁªÈì½À¢©À¦©«½¡ò©²òÀ¦© Áì½ À¢©À¦© 

«½¡ò©¦½À²¾½; 
4. ¡¿−ö© -À−œºê† -Áì½ À¢©Á©−-μÈ¾¤-¥½-Á¥É¤; 
5. ´ó−½Â¨®¾¨¦‰¤À¦ó´ ê¾¤©É¾−À¦©«½¡ò©À ñ̄−ºñ−¦½À²¾½¢º¤Áª Èì½À¢©; 
6. -´óì½®ö®-¡¾− -®ðìò-¹¾−-©É¾−À¦©«½¡ò© À¢©ê†-À¯ñ−Àº¡½ì¾© ª¾´ÁªÈì½À¢©; 
7. μøÈÃªÉ¡¾−£÷É -́£º¤¢º¤ìñ©«½®¾− Íõ ºö¤¡¾− ȫ¡£º¤¢̃−-Á¢¸¤ ª¾´¡¾−ªö¡ìö¤ 

¢º¤ìñ©«½®¾−; 
8. Ã¹É£½−½®ðìò¹¾−À¢© ó́-¦ò©-Ã¹É--°øÉºˆ−À§‰¾ê†-©ò− -Áì½ ¡¿−ö©-£È¾-À§‰¾-©É¸¨-ªö−-Àº¤ Â©¨® Ò 

À¡ó−¡¿−ö©À¸ì¾¢º¤¦ñ−¨¾¦¿¯½ê¾−; 
9. Ã¹É£½−½®ðìò¹¾−À¢© -¦¾´¾©©¿À−ó−¡¾−-²ñ©-ê½−¾-À¢©-À¦©«½¡ò©-²òÀ¦© Áì½ 

À¢©À¦©«½¡ò©¦½À²¾½ ²¾ -̈Ã−-À¢©-¢º¤-ªö−; 
10. -Ã¹É£½−½-®ðìò¹¾−-À¢©- ¦¾´¾©-©ô¤-©ø© Áì½ º½−÷´ñ©-¡¾−-ìö¤êô−-¢º¤-®÷¡£ö− ¹ùõ −òªò 

®÷¡£ö−-ºˆ− êñ¤²¾¨Ã− Áì½ ªÈ¾¤¯½Àê© ²¾ -̈Ã−-À¢©-¢º¤-ªö−; 

คู่มือการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

57



 14

11.»ñ®¯½¡ñ− £¸¾´Ï̃−£ö¤, £¸¾ -́¦½¹¤ö®-, £¸¾´¯º©-Ä² -Áì½ ¡¾− ȫ¡¯ñ¡»ñ¡¦¾ 
¦…¤Á¸©ìÉº´ ²¾ -̈Ã−-À¢©. 

 

-´¾©ª¾ 35. ¢̃−ªº−¡¾−¦É¾¤ª̃¤-  
ìñ©«½®¾− -À¯ñ−-°øÉ-ªö¡ìö¤- ¡È¼¸¡ñ®-¡¾−¦É¾¤ª̃¤-À¢©--À¦©«½¡ò©-²òÀ¦© Áì½ À¢©À¦©«½ 

¡ò©¦½À²¾½Ã©Î‡¤ ª¾ -́¡¾−¦½-ÀÎó¢º¤-¡½§¸¤-Á°−¡¾− -Áì½ ¡¾−ìö¤êô− -®ö−²œ−«¾−¡¾− 
£í−£ Ȩ́¾, ¯½¦¾−-¦ö´êö®-¡ñ®¢½-ÁÎ¤¡¾−ºˆ− -Áì½ êÉº¤-«…−-ê†-¡È¼¸¢Éº¤ Â©¨¦º©£Èº¤¡ñ®Á°− 
²ñ©ê½−¾À¦©«½¡ò©Œ¦ñ¤£ö´¢º¤ ìñ©«½®¾−, êÉº¤«…− Áì½ êÈ¾Á»¤Ã−©É¾−ªÈ¾¤Å ¢º¤À¢© 
−˜−. 

--°øÉ-ê†-´ó-¥÷©¯½¦ö¤-¦É¾¤ª̃¤-À¢©-À¦©«½¡ò©-²òÀ¦© Áì½ À¢©À¦©«½¡ò©¦½À²¾½ ªÉº¤¨ˆ−-£¿-
»Éº¤-ªÒ¢½ÁÎ¤¡¾−-Á°−¡¾− -Áì½ ¡¾−ìö¤êô− -À² ˆº£í−£ Ȩ́¾ -Áì½ −¿-¦½ÀÎóìñ©«½®¾− ²ò¥¾ 
ì½−¾-. 

¡¾−-²ò¥¾ì½−¾-¡¾−-ìö¤êô−-¦É¾¤ª̃¤À¢©À¦©«½¡ò©²òÀ¦© Áì½ À¢©À¦©«½¡ò©¦½À²¾½ 
Ã¹É¯½ªò®ñ©£É¾¨£õ¡ñ−¡ñ®¡¾− ²ò¥¾ì½−¾¡¾−ìö¤êô−Ã−¡ò©¥½¡¾−¦¿¯½ê¾−. −º¡¥¾¡−˜− ñ̈¤ 
ªÉº¤ÁªÈ¤ª̃¤£½−½»ñ®°ò©§º® ¦É¾¤ª˜¤À¢©À¦©«½¡ò©² òÀ¦© Áì½ À¢©À¦©«½¡ò©¦½À²¾½. 

¦¿ìñ®¡¾−À£ˆº−Ä¹¸, ¡¾−£÷É´£º¤ -Áì½ −½Â¨®¾¨¦‰¤À¦ó´ ÁªÈì½À¢© ¢º¤À¢©À¦© 
«½¡ ò©²òÀ¦© Áì½ À¢©À¦©«½¡ò©¦½À²¾½−̃− Á È́− ìñ©«½®¾−-À¯ñ−-°øÉ-¡¿−ö©. 

 

´¾©ª¾ -36. £½−½»ñ®°ò©§º®¦É¾¤ª̃¤ 
£½−½»ñ®°ò©§º®¦É¾¤ª̃¤À¢©À¦©«½¡ò©² òÀ¦© Áì½ À¢©À¦©«½¡ò©¦½À²¾½ «õ¡ÁªÈ¤ 

ª˜¤Â©¨ìñ©«½®¾− ª¾´¡¾−¦½ÀÎó¢º¤¢½ÁÎ¤¡¾−Á°−¡¾− -Áì½ -¡¾−-ìö¤êô− -Â© -̈¯½¦¾−-
¦ö´êö®-¡ñ®êÉº¤«…−ê†¡È¼¸¢Éº¤. 

£½−½»ñ®°ò©§º®¦É¾¤ª̃¤-À¢©-À¦©«½¡ò©-²òÀ¦© Áì½ À¢©À¦©«½¡ò©¦½À²¾½ ¯½¡º® 
©É¸¨ °øÉ²ñ©ê½−¾, ®ñ−©¾ °øÉª¾¤ÎÉ¾¥¾¡¢½ÁÎ¤¡¾−, ºö¤¡¾−¯ö¡£º¤êÉº¤« …−- Áì½ Á−¸ì¾¸ 
¦É¾¤§¾© ®Èº−À¢©À¦©«½¡ò©²òÀ¦© Áì½ À¢©À¦©«½¡ò©¦½À²¾½ ª̃¤μøÈ.  

£½−½»ñ®°ò©§º®¦É¾¤ª̃¤©„¤¡ È¾¸ ÁªÈ¤ª ˜¤ÎÈ¸¨¤¾−§È¸¨¸¼¡¢º¤ªö− À²̂ºÀ ñ̄−°øÉ¯½¥¿ 
¡¾−À»ñ©¸¼¡» È¸´¡ñ®°øÉ²ñ©ê½−¾ À²̂ºÁ¡ ÉÄ¢®ñ−¹¾ªÈ¾¤Å ê†À¡ó©¢›−Ã−Äì¨½À¸ì¾¦É¾¤ª˜¤À¢© 
À¦©«½¡ò©²òÀ¦© Áì½ À¢©À¦©«½¡ò©¦½À²¾½. 
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´¾©ª¾ -37. ¦ò© Áì½ ÎÉ¾ê†¢º¤£½−½»ñ®°ò©§º®¦É¾¤ª̃¤ 

£½−½»ñ®°ò©§º®¦É¾¤ª̃¤À¢©À¦©«½¡ò©²òÀ¦© Áì½ À¢©À¦©«½¡ò©¦½À²¾½ ó́ ¦ò© 

Áì½ ÎÉ¾ê†ªí−ªð ©„¤−š :  

Œ   £ í−£ Ȩ́¾, ¦½ÀÎ ó®ñ−¹¾ Áì½ ²ö¸²ñ−¡ñ®²¾¡¦È¸−ªÈ¾¤Å ¡È¼¸¡ ñ®¡¾−¦É¾¤ª˜¤À¢© 

À¦©«½¡ò©²òÀ¦© Áì½ À¢©À¦©«½¡ò©¦½À²¾½; 

Œ   ©¿À−ó−¡¾−¦É¾¤À¢©À¦©«½¡ò©²òÀ¦© Áì½ À¢©À¦©«½¡ò©¦½À²¾½ Ã¹É¦¿Àì ñ© 

ª¾´¥÷©¯½¦ö¤, ì½©ñ®£¾©Ï¾¨ Áì½ ¡¿−ö©À¸ì¾; 

Œ  Á¡ÉÄ¢®ñ−¹¾ªÈ¾¤Åê†²ö¸²ñ− ¡ñ®¡¾−¦É¾¤ª̃¤À¢© À ñ̄−ªí− ¡ È¼¸¡ ñ®°øÉ²ñ©ê½−¾ Áì½ 

°ö−¯½Â¹¨©¢º¤¯½§¾§ö− Ã−À¢©À¦©«½¡ò©²òÀ¦© Áì½ À¢©À¦©«½¡ò©¦½ 

À²¾½ Â©¨´ ó¡¾−¯½¦¾−¦ö´êö®¡ñ®ºö¤¡¾− ȫ¡£º¤êÉº¤«…− Áì½ ¢½ÁÎ¤¡¾− 

ê†¡È¼¸¢ Éº¤. 

£½−½»ñ®°ò©§º®¦É¾¤ª̃¤À¢©À¦©«½¡ò©²òÀ¦© Áì½ À¢©À¦©«½¡ò©¦½À²¾½ À£̂º− 

Ä¹¸®ö−²œ−«¾−¤ö®¯½´¾−¢º¤ °øÉ²ñ©ê½−¾. 

£½−½»ñ®°ò©§º®¦É¾¤ª̃¤À¢©À¦©«½¡ò©²òÀ¦© Áì½ À¢©À¦©«½¡ò©¦½À²¾½ ¥½¦™−¦÷© 

ìö¤ ²¾¨¹ìñ¤ ê†ìñ©«½®¾− ºº¡©¿ìñ© Ȩ̀¾©É¸¨ ¡¾−À£ˆº−Ä¹¸ Áì½ £÷É´£º¤À¢©À¦©«½¡ò©²ò 

À¦© Áì½ À¢©À¦©«½¡ò©¦½À²¾½ −̃−. 

 
´¾©ª¾ -38. -À−œº-Ã−-¢º¤-©¿ìñ© 

À−œºÃ−ªí−ªð¢º¤©¿ìñ© Ȩ̀¾©É¸¨¡¾−À£̂º−Ä¹¸ Áì½ £÷É´£º¤À¢©À¦©«½¡ò©²òÀ¦© 

Áì½ À¢©À¦©«½¡ò©¦½À²¾½ ¯½¡º®©É¸¨:     
Œ     £½−½®ðìò¹¾−À¢©; 
Œ     ¡¾−À£̂º−Ä¹¸¢º¤À¢©; 
Œ     Íñ¡¡¾−£÷É´-£º¤-²¾ -̈Ã−-À¢©; 
Œ     ¡¾−£÷É´£º¤´½¹¾²¾¡¢º¤À¢©; 
Œ     Íñ¡¡¾−Ã−¡¾−¸¾¤−½Â¨®¾¨¦‰¤À¦ó´; 
Œ     ¡¾−-Á®È¤ ñ̄−°ö−-¯½-Â¹¨ -© ì½¹ Ȩ̀¾¤ ìñ© -Áì½ -°øÉ-²ñ©ê½−¾. 

 

´¾©ª¾ -39. ¡¾−¡¿−ö©−½Â¨®¾¨¦‰¤À¦ó́ ¡¾−ìö¤êô−²¾¨Ã−À¢©À¦©«½¡ò©²òÀ¦© Áì½ À¢©À¦© 

«½¡ ò©¦½À²¾½ 
£½−½®ðìò¹¾−À¢©À¦©«½¡ò©²òÀ¦© Áì½ À¢©À¦©«½¡ò©¦½À²¾½ À ñ̄−°øÉ£í−£ Ȩ́¾, ¡¿ 

−ö©−½Â¨®¾¨¦öú¤À¦ó´¡¾− ìö¤êô− Áì½ −½Â¨®¾¨©É¾−À¦©«½¡ò©ºˆ− ²¾¨Ã−À¢©¢º¤ªö− 
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ª¾´¢º®-À¢© ê†-ìñ©«½®¾−-¡¿−ö©ºº¡Ã−-©¿ìñ© Ȩ̀¾-©É¸¨¡¾−¥ñ©ª̃¤, ¡¾−-À£ˆº−-Ä¹¸ Áì½ 
¡¾−-£÷É´-£º¤- ¢º¤-ÁªÈì½-À¢©. 

 

´¾©ª¾ -40. Íñ¡¡¾−¡¾−À£ˆº−Ä¹¸ ¢º¤À¢©À¦©«½¡ò©²òÀ¦© Áì½ À¢©À¦©«½¡ò©¦½À²¾½ 
À¢©À¦©«½¡ò©²òÀ¦© Áì½ À¢©À¦©«½¡ò©¦½À²¾½  À£̂º−Ä¹¸ª¾´Íñ¡¡¾− ©„¤−š :  
1. -À¯ñ−Àº¡½ì¾©ê¾¤©É¾−®ðìò¹¾−À¦©«½¡ò©; 
2. μøÈ²¾¨ÃªÉ¡¾−£÷É´£º¤©É¾−´½¹¾²¾¡ ¢º¤ìñ©«½®¾− Íõ ºö¤¡¾− ȫ¡£º¤êÉº¤«…− -

§‡¤-ìñ©«½®¾− --À¯ñ−-°øÉ´º®-Ï¾¨-Ã¹É. 
 

´¾©ª¾ -41. ¡¾−²ñ©ê½−¾ 
¡¾−²ñ©ê½−¾À¢©À¦©«½¡ò©²òÀ¦© Áì½ À¢©À¦©«½¡ò©¦½À²¾½ Á È́− Àìñ¤Ã¦È¡¾− 

¡Ò¦É¾¤²œ−«¾−Â£¤ìÈ¾¤ μÈ¾¤£ö®§÷© À²ˆº¦É¾¤¦½²¾®Á¸©ìÉº´ê†Àºœºº¿−¸¨ Á¡È¡¾−©ô¤© ø© 
¡¾−ìö¤êô− Â©¨Ã¹É¦º©£Èº¤ ¡ñ® ņ̃©«÷-¯½¦ö¤ÁªÈì½À¢© ¢º¤-À¢©À¦©«½¡ò©²òÀ¦© Áì½ À¢© 
À¦©«½¡ò©¦½À²¾½  ê†-ìñ©º½−÷ ñ́©. 

 

´¾©ª¾ 42. º¾ ÷̈¡¾−ìö¤êô− -Ã−-¡ò©¥½¡¾− ¡¾−-²ñ©ê½−¾ À¢©À¦©«½¡ò©²òÀ¦© Áì½ À¢©À¦©«½ 
¡ò©¦½À²¾½ 

º¾ ÷̈¡¾−ìö¤êô− -Ã−-¡ò©¥½¡¾−¡¾−-²ñ©ê½−¾À¢©À¦©«½¡ò©²òÀ¦© Áì½ À¢©À¦©«½ 
¡ò©¦½À²¾½  Á´È− ºó¤ª¾´ ¯½À²©, ¢½Î¾©, À¤̂º−Ä¢ ÁªÈì½À¢©¢º¤-À¢©À¦©«½¡ò©²òÀ¦© 
Áì½ À¢©À¦©«½¡ò©¦½À²¾½ §‡¤¦ ø¤¦ ÷©®ÒÀ¡ó−- À¡í¾¦ò®-À¡í¾¯ó -Áì½ ¦¾´¾©-ªÒ-Ä©É- ÁìÉ -̧ÁªÈ-
ì½¡ðì½−ó ª¾´¡¾−ªö¡ìö¤¢º¤ìñ©«½®¾−- À¯ñ−ªí− Ã−¡ðì½−ó ê†°øÉìö¤êô− Ä©É¯½ªò®ñ©Â£¤¡¾− 
ê†−¿Àºö¾°ö−¯½Â¹¨©¦ø¤¦÷©Ã¹ÉÁ¡È¯½Àê©§¾©, -Ä©É¯½ªò®ñ©¦ñ−¨¾ μÈ¾¤ ó́¯½¦ò©êò°ö− -Áì½ 
´ó°ö−¤¾−Ã−¡¾−¯½¡º®¦È¸− ²ñ©ê½−¾êÉº¤«…−.  
 

´¾©ª¾ 43. ¡¾−¦½-ÀÎóìö¤êô−-Ã−-À¢©-À¦©«½¡ò©-²òÀ¦© Áì½ À¢©À¦©«½¡ò©¦½À²¾½ ¢º¤°øÉìö¤êô− 
ºˆ− 
−º¡¥¾¡ -°øÉ-²ñ©ê½−¾-ÁìÉ¸ °øÉìö¤êô−ºˆ− ê†´ó¥÷©¯½¦ö¤ì ö¤êô−Ã−-À¢©-À¦©«½¡ò©-²òÀ¦© 

Áì½ À¢©À¦©«½¡ò©¦½À²¾½  −̃− ªÉº¤¦½-ÀÎó°È¾−¡¾−-®ðìò¡¾−-¡¾−-ìö¤êô−¯½ªø-©¼¸ -¢º¤£½ 
−½-®ðìò¹¾−-À¢©-À¦©«½¡ò©-²òÀ¦© Áì½ À¢©À¦©«½¡ò©¦½À²¾½ ê†-¡È¼¸¢Éº¤ -À²ˆº-²ò¥¾ì½−¾- 
ª¾´ì½®¼®¡¾−.  
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¡¾−ìö¤êô− ¢º¤-°øÉ-ìö¤êô−-ºˆ− Ã−À¢©À¦©«½¡ò©²òÀ¦© Áì½ À¢©À¦©«½¡ò©¦½À²¾½  
Á´È− ®Ò¥¿¡ñ©º¾ ÷̈¡¾−ìö¤êô− À¸̃−À¦¨ÁªÈ ¡ò©¥½¡¾−ìö¤êô− ê†Ä©É¡¿−ö©º¾ ÷̈¡¾−ìö¤êô−Ä Ȩ́ 
Ã−ì½®¼®¡ö©Ï¾¨ ¢º¤¢½ÁÎ¤¡¾−ê†¡È¼¸¢Éº¤.  

 

Ï¸©êó 6 
¡¾−®ðìò¡¾−-¡¾−ìö¤ê ô−-¯½ªø-©¼¸ 

 

´¾©ª¾ 44. ¡¾−®ðìò¡¾−¡¾−ìö¤êô−¯½ªø©¼¸ 
¡¾−®ðìò¡¾−-¡¾−ìö¤êô−-¯½ªø-©¼¸ Á´È− -¡¾−®ðìò¡¾−ê†Àºœºº¿−¸¨£¸¾´¦½©¸¡»º® 

©É¾− Ã¹ÉÁ¡È°øÉìö¤êô−©Ȩ́ ¨ ¡¾−Ã¹É-®ðìò¡¾−-¢Ó-´ø−¢È¾¸¦¾−, ¡¾−-²ò¥¾ì½−¾-¡¾−-ìö¤êô−, ¡¾−-
ºº¡-Ã®-ê½®¼− ò̧-¦¾-¹½¡ò© -Íõ -Ã®-ê½®¼−¦¿-¯½ê¾−  Áì½ ¡¾−ºº¡Ã®-Á¥É¤-¡¾−-ªÈ¾¤Å ¡È¼¸ 
¡ñ®¡¾−ìö¤êô−.   

¹Éº¤¡¾−-®ðìò¡¾−-¡¾−-ìö¤êô−-¯½ªø-©¼¸ «õ¡-¦É¾¤ª˜¤¢›−  μøÈ : 
Œ -¢½-ÁÎ¤¡¾−-Á°−¡¾− -Áì½¡¾−-ìö¤êô− -¦¿ìñ®-¡¾−-ìö¤êô− -Ã−-¡ò©¥½¡¾−¦¿-¯½ê¾−  

Áì½ ¡ò©¥½¡¾−-¡¾−²ñ©ê½−¾À¢©-À¦©«½¡ò©-²òÀ¦© Áì½ À¢©À¦©«½¡ò©¦½À²¾½;   
Œ ¢½-ÁÎ¤¡¾−-º÷©¦¾¹½¡¿ -Áì½ ¡¾-−-£É¾ ¦¿ìñ®¡¾−-ìö¤-êô−-Ã−¡ò©¥½-¡¾−-ê‰ -̧Ä¯; -  
Œ -À¢©-À¦©«½¡ò©-²òÀ¦© Áì½ À¢©À¦©«½¡ò©¦½À²¾½  -¦¿ìñ®-¡¾−-ìö¤êô−--À¢í¾-Ã−-À¢©-

©„¤¡È¾¸. 
¡¾−¥ñ©ª̃¤ Áì½ ¡¾−À£ˆº−Ä¹¸¢º¤¹Éº¤¡¾−®ðìò¡¾−¡¾−ìö¤êô−¯½ªø©¼¸ Ä©É¡¿−ö© 

Ä Ȩ́Ã−ì½®¼®¡¾−. 
 

´¾©ª¾ 45. ¹ìñ¡¡¾− ¡¾−®ðìò¡¾−-¡¾−ìö¤êô−¯½ªø-©¼¸ 
¹ìñ¡¡¾− ¡¾−®ðìò¡¾−¡¾−ìö¤êô−¯½ªø©¼¸ ´ó ©„¤−š: 
1. °øÉìö¤êô−¦½ÀÎóìö¤êô−μøÈ®Èº−Ã© Á È́− Ä©É»ñ®£¿ªº®μøÈ®Èº−−̃−, ¡¾−Ã¹É£¿ªº® 

Á¡È°øÉìö¤êô− ªÉº¤¯½ªò®ñ©ª¾´¡¿-−ö©À¸ì¾ê†Ä© É®‰¤Ä Ȩ́ -Ã−-ì½®¼®¡¾−ê†--¯½¡¾©-Á¥É¤- 
μøÈ-¹Éº¤¡¾−-®ðìò¡¾−¡¾−-ìö¤êô−-¯½ªø-©¼¸; 

2. ¡¾−¦½ÀÎóìö¤êô− ¦¾´¾©©¿À−ó−©É¸¨°øÉìö¤êô−Àº¤ Íõ °È¾−ªö¸Áê−ê†«õ¡ªÉº¤ ª¾´ 
¡ö©Ï¾¨; 

3. ¡¾−®ðìò¡¾− ªÉº¤»ñ®¯½¡ñ−-¡¾−¦½Îº¤¢Ó´ø−¢È¾¸¦¾− Áì½ Á¡ÉÄ¢®ñ−¹¾ªÈ¾¤Å 
ê†À¡ó©¢›−¡ñ®°øÉìö¤êô−;  
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4. £È¾ê¿−¼´ Áì½ £È¾®ðìò¡¾− ªÉº¤¯½¡¾©μÈ¾¤À¯ó©À°ó¨ Áì½ ªò©μøÈ®Èº−¦½«¾−ê† 
®ðìò¡¾−¡¾−-ìö¤êô−¯½ªø©¼¸;  

5. ¡¾−®ðìò¡¾− ªÉº¤À¯ñ−Ä¯ª¾´ì½®¼®¡¾−, ó́Á®®Á°− ò̧êóÀ»ñ©¸¼¡¡½êñ©» ñ©, 
Ȩ̀º¤Ä¸, ¯½©ò©¦É¾¤, Â¯ È¤Ã¦, -À¯ó©-À°ó¨ Áì½¦¾´¾©¡¸©¦º®Ä©É; 

6.  ¡¾−-ªö¡ìö¤®ñ−¹¾-ªÈ¾¤Å ¡È¼¸¡ñ®-¡¾−-ìö¤êô− ªûº¤°È¾−-¡º¤-¯½§÷ -́ ¢º¤-¹Éº¤¡¾−-
®ðìò¡¾−-¡¾−-ìö¤êô−¯½ªø-©¼¸. 

 

´¾©ª¾ 46. ¡ö−Ä¡¡¾−¥ñ©ª̃¤¯½ªò®ñ© ¡¾−®ðìò¡¾−-¡¾−ìö¤êô−¯½ªø-©¼¸ 
¹Éº¤¡¾−®ðìò¡¾−¡¾−ìö¤êô−¯½ªø©¼¸ ªÉº¤¥ ñ©¡º¤¯½§ ÷´¯½¥¿º¾êò© §‡¤¯½¡º® 

©É¸¨ ®ñ−©¾°øÉª¾¤Îû¾ê†-Ä©É»ñ®¡¾−-ÁªÈ¤ª˜¤¥¾¡¢½ÁÎ¤¡¾− Áì½ êÉº¤«…− ê†¡È¼¸¢ Éº¤ À²ˆº£í− 
£ Ȩ́¾®ñ−¹¾ªÈ¾¤Å ¡È¼¸¡ ñ®¡¾−ìö¤êô− Â©¨¦‰¤Àº¡½¦¾−¡Èº−ìÈ¸¤Îû¾ Ã¹É®ñ−©¾°øÉª¾¤Îû¾©„¤ 
¡È¾¸ À²̂ºÃ¹É¢˜−−¿¢º¤ªö−´ó£¿À¹ñ−¡Èº−´¾À¢í¾»ú¸´¡º¤¯½§÷´. 

¢½ÁÎ¤¡¾− Áì½ êÉº¤«…− ê†¡È¼¸¢ Éº¤ -ÁªÈ¤ª˜¤ °øÉ¯½¦¾−¤¾−©É¾−¡¾−ìö¤êô−  §‡¤´ó 
Îû¾ê†-¯½¦¾−-¦ö´êö® -¡ñ®-ê÷¡-²¾¡¦È¸−-ê†-¡È¼¸¢ Éº¤ ¡È¼¸¡ ñ®-¡¾−-ìö¤êô− -À¯ñ−ªí− -Á È́− ¡¾−¦‰¤¢ Ó 
´ø−Œ¢È¾¸¦¾− ê†¥¿À¯ ñ−¡È¼¸¡ ñ®¢½ÁÎ¤¡¾− Áì½ êÉº¤«…− ¢º¤ªö− Ã¹É¹Éº¤¡¾−®ðìò¡¾−¡¾− 
ìö¤êô−¯½ªø©¼¸ À²ˆº¦½Îº¤¢Ó´ø−¢È¾¸¦¾− Ã¹ÉÁ¡È°øÉìö¤ê ô−. 

 

Ï¸©ê ó 7 
¹Éº¤¡¾−°øÉª¾¤ÎÉ¾ Áì½ ¦¾¢¾ 

 
´¾©ª¾ 47. ¹Éº¤¡¾−°øÉª¾¤ÎÉ¾ 

−òªò®÷¡£ö−ªÈ¾¤¯½Àê©ê†´ó¥÷©¯½¦ö¤¦É¾¤ª ˜¤¹Éº¤¡¾−°øÉª¾¤ÎÉ¾ μøÈ ¦¯¯ ì¾¸ ªÉº¤¦½-
ÀÎó-°È¾−-¡¾−-®ðìò¡¾−-¡¾−-ìö¤êô−¯½ªø-©¼ -̧ ¢º¤¡½§¸¤-Á°−¡¾− -Áì½ ¡¾−-ìö¤êô− À²ˆº²ò¥¾ì½ 
−¾ -Áì½- ºº¡Ã®ê½®¼−¦É¾¤ª̃¤¹ Éº¤¡¾−-°øÉª¾¤Îû¾−̃− ²¾ -̈-Ã−¡¿−ö©-À¸ì¾ ¹ É¾ ņ̃− −ñ®-ÁªÈ- ņ̃−-
Ä©É»ñ®£¿¦½-ÀÎó ¢º¤-°øÉ-ìö¤êô−-À¯ñ−ªí−-Ä¯.  

Ã®ê½®¼−©„¤¡È¾¸ »ñ®»øÉ¦ò©ê†«õ¡-ªÉº¤ª¾´¡ö©Ï¾¨ ¢º¤¹Éº¤¡¾−°øÉª¾¤ÎÉ¾ § ‡¤¦¾´¾© 
À£ ˆº−Ä¹¸ª¾´ -²¾ì½-®ö©®¾©, -¦ò© -Áì½ ÎÉ¾ê†- ¢º¤-ªö− -À¯ñ−ªí− ¡¾−À¡ñ®-¡¿-¢Ó-´ø−-ê¾¤-©É¾−-
¡¾−-ìö¤êô−-Ã¹É-Á¡È-®ðìò¦ñ©-Á´È -À² ˆº-À¯ñ−-²œ−«¾−-Ã−-¡¾−-²ò¥¾ì½−¾-¡¾−-ìö¤êô−- μøÈ ¦¯¯ ì¾¸ -
ÁªÈ¹¾¡®Ò-´ó-¦ò©-À£ˆº−-Ä¹ -̧ê÷ì½-¡ò©. 
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´¾©ª¾ 48. ¦¾¢¾¢º¤−òªò®÷¡£ö− 
−òªò®÷¡£ö−ªÈ¾¤¯½Àê© ê†´ó¥÷©¯½¦ö¤¦ É¾¤ª̃¤¦¾¢¾-¢º¤ª ö− μøÈ ¦¯¯ ì¾¸ ª Éº¤¦½-ÀÎó-

°È¾−-¡¾−-®ðìò¡¾−-¡¾−-ìö¤ê ô−¯½ª ø-©¼ -̧ ¢º¤¡½§¸¤-º÷©¦¾¹½¡¿ -Áì½ -¡¾−-£É¾ -À²ˆº-²ò¥¾-ì½−¾ 
Áì½ ºº¡-Ã®-ê½®¼−¦É¾¤ª ˜¤¦¾¢¾ ²¾ -̈Ã−- ¦ò®¹ É¾- ņ̃−- −ñ®-ÁªÈ- ņ̃−-Ä© É»ñ®£¿ -¦½-ÀÎó-À¯ñ−ªí−-Ä¯. 

Ã®ê½®¼−-©„¤¡ È¾¸ »ñ®» øû¦ò©ê†«õ¡-ªÉº¤ª¾´¡ö©Ï¾¨¢º¤¦¾¢¾ §‡¤¦¾´¾©À£̂º−Ä¹¸©¿ 
À−ó−ê÷ì½¡ ò©Ä©É ª¾´¡¾−´º®Ï¾¨¢º¤-®ðìò¦ñ©-Á´È. 

−òªò®÷¡£ö−²¾¨Ã−ê†´ó¥÷©¯½¦ ö¤¦ É¾¤ª̃¤¦¾¢¾-¢º¤ª ö− -Ã−-¡ò©¥½¡¾−-ê‰ -̧Ä¯ -Áì½ -¡ò© 
¥½¡¾−-¦¿-¯½ê¾− μúø²¾¨Ã−¯½Àê© -Ã¹ÉÉ¯½ªò®ñ©-ª¾ -́¡ö©Ï¾¨ Ȩ̀¾-©É¸¨- ò̧-¦¾ -¹½¡ ò©. 

 

²¾¡êó IV 
¡¾−¦‰¤À¦ó´ Áì½ ȫ¡ É̄º¤¡¾−ìö¤êô− 

Ï¸©êó 1 
¡¾−¦‰¤À¦ó´¡¾−ìö¤ê ô−©É¾−-²¾¦óŒº¾¡º− 

 
 

´¾©ª¾ 49. -¢½-ÁÎ¤¡¾−ê†Ä©É»ñ®¡¾−¦‰¤À¦ó´ 
¢½ÁÎ¤¡¾−ê†Ä©É»ñ®¡¾−-¦‰¤À¦ó´ ´ó ¡½¦ò¡¿, º÷©¦¾¹½¡¿, ¹ñ©«½¡¿ Áì½ ¡¾−®ðìò 

¡¾− §‡¤Á´È−ìñ©«½®¾−À¯ñ−°øÉ¡¿−ö©®ñ−§ó-ì½º¼© ¢º¤®ñ−©¾-¡ò©¥½¡¾−-- Ã−-¢½-ÁÎ¤¡¾− 
©„¤¡ È¾¸ À¯ñ−¦¾´ì½©ñ® Â©¨ºó¤-Ã¦È-¡ò©¥½¡¾−-®øìò-´½-¦ò©¢º¤-ìñ©«½®¾−,- ¡ò©¥½¡¾−ê†-ªò©² ñ−-
¡ñ®-¡¾−-Á¡É-Ä¢-£¸¾´ê÷¡-¨¾¡, ö̈¡-ì½©ñ®-§ó- ò̧©-¡¾−-À¯ñ−-μøÈ-¢º¤-¯½§¾§ö−, ¡¾−-¦É¾¤--²œ−«¾−-Â£¤ -
ìÈ¾¤,  ¡¾−²ñ©ê½−¾§ñ®²½¨¾¡º−´½−÷©,  ¡¾−-¦É¾¤-¸¼¡ -À»ñ©¤¾−-ê¿ -Áì½ º̂−Å. 

¡¾−¦‰¤À¦ó´ Á®È¤ºº¡À ñ̄−¦¾´ì½©ñ® ©„¤−š : 
Œ ì½©ñ® 1: -Á´È−- ®ñ−©¾¡ò©¥½¡¾−ê†-Ä©É»ñ®¡¾−-¦‰¤-À¦ó´-¦ø¤-¦÷©; 
Œ ì½©ñ® 2: -Á´È− -®ñ−©¾-¡ò©¥½¡¾−-ê†-Ä© É»ñ®¡¾−-¦‰¤-À¦ó´-¯¾−-¡¾¤; 
Œ ì½©ñ® 3: -Á´È−- ®ñ−-©¾-¡ò©¥½¡¾−-ê†-Ä© É»ñ®¡¾−-¦‰¤-À¦ó´-ªÔ-. 

-        
´¾©ª¾ 50. À¢©¦‰¤À¦ó´¡¾−ìö¤êô− 

À¢©¦‰¤À¦ó´¡¾−ìö¤êô− Ä©É¡¿−ö©¢›− Â©¨ºó¤ª¾´¦½²¾®²œ−«¾−Â£¤ìÈ¾¤À¦©«½¡ò©Œ 
¦ñ¤£ ö´ -Áì½ ² ø ó́-¯½-Àê© §‡¤Á®È¤ºº¡À ñ̄−¦¾´À¢© ©„¤−š:   

À¢© 1:  À¢©ê† ó́²œ−«¾−Â£¤ìÈ¾¤À¦©«½¡ ò©Œ¦ñ¤£ö´ ê†¨ñ¤®Òêñ−º¿−¸¨£¸¾´¦½©¸¡ 
Á¡È¡¾−ìö¤êô− -Áì½ -²ø ó́-¯½-Àê© ¦È¸−Ã¹ È̈À¯ñ−À¢© ²ø©-º¨ ¹È¾¤Ä¡¦º¡¹ìó¡.  À¢©©„¤¡È¾¸ 
¥½Ä©É»ñ®¡¾−¦‰¤À¦ó´¡¾−ìö¤êô− Ã−ì½© ñ®¦ø¤¦÷©; 

คู่มือการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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´¾©ª¾ 48. ¦¾¢¾¢º¤−òªò®÷¡£ö− 
−òªò®÷¡£ö−ªÈ¾¤¯½Àê© ê†´ó¥÷©¯½¦ö¤¦É¾¤ª̃¤¦¾¢¾-¢º¤ªö− μøÈ ¦¯¯ ì¾¸ ª Éº¤¦½-ÀÎó-

°È¾−-¡¾−-®ðìò¡¾−-¡¾−-ìö¤êô−¯½ªø-©¼ -̧ ¢º¤¡½§¸¤-º÷©¦¾¹½¡¿ -Áì½ -¡¾−-£É¾ -À²ˆº-²ò¥¾-ì½−¾ 
Áì½ ºº¡-Ã®-ê½®¼−¦É¾¤ª̃¤¦¾¢¾ ²¾ -̈Ã−- ¦ò®¹ É¾- ņ̃−- −ñ®-ÁªÈ- ņ̃−-Ä© É»ñ®£¿ -¦½-ÀÎó-À¯ñ−ªí−-Ä¯. 

Ã®ê½®¼−-©„¤¡È¾¸ »ñ®» øû¦ò©ê†«õ¡-ªÉº¤ª¾´¡ö©Ï¾¨¢º¤¦¾¢¾ §‡¤¦¾´¾©À£̂º−Ä¹¸©¿ 
À−ó−ê÷ì½¡ò©Ä©É ª¾´¡¾−´º®Ï¾¨¢º¤-®ðìò¦ñ©-Á´È. 

−òªò®÷¡£ö−²¾¨Ã−ê†´ó¥÷©¯½¦ö¤¦É¾¤ª̃¤¦¾¢¾-¢º¤ªö− -Ã−-¡ò©¥½¡¾−-ê‰ -̧Ä¯ -Áì½ -¡ò© 
¥½¡¾−-¦¿-¯½ê¾− μúø²¾¨Ã−¯½Àê© -Ã¹ÉÉ¯½ªò®ñ©-ª¾ -́¡ö©Ï¾¨ Ȩ̀¾-©É¸¨- ò̧-¦¾ -¹½¡ò©. 

 

²¾¡êó IV 
¡¾−¦‰¤À¦ó´ Áì½ ȫ¡ É̄º¤¡¾−ìö¤êô− 

Ï¸©êó 1 
¡¾−¦‰¤À¦ó´¡¾−ìö¤ê ô−©É¾−-²¾¦óŒº¾¡º− 

 
 

´¾©ª¾ 49. -¢½-ÁÎ¤¡¾−ê†Ä©É»ñ®¡¾−¦‰¤À¦ó´ 
¢½ÁÎ¤¡¾−ê†Ä©É»ñ®¡¾−-¦‰¤À¦ó´ ´ó ¡½¦ ò¡¿, º÷©¦¾¹½¡¿, ¹ñ©«½¡¿ Áì½ ¡¾−®ðìò 

¡¾− §‡¤Á´È−ìñ©«½®¾−À¯ñ−°øÉ¡¿−ö©®ñ−§ó-ì½º¼© ¢º¤®ñ−©¾-¡ò©¥½¡¾−-- Ã−-¢½-ÁÎ¤¡¾− 
©„¤¡ È¾¸ À¯ñ−¦¾´ì½©ñ® Â©¨ºó¤-Ã¦È-¡ò©¥½¡¾−-®øìò-´½-¦ò©¢º¤-ìñ©«½®¾−,- ¡ò©¥½¡¾−ê†-ªò©²ñ−-
¡ñ®-¡¾−-Á¡É-Ä¢-£¸¾´ê÷¡-¨¾¡, ö̈¡-ì½©ñ®-§ó- ò̧©-¡¾−-À¯ñ−-μøÈ-¢º¤-¯½§¾§ö−, ¡¾−-¦É¾¤--²œ−«¾−-Â£¤ -
ìÈ¾¤,  ¡¾−²ñ©ê½−¾§ñ®²½¨¾¡º−´½−÷©,  ¡¾−-¦É¾¤ -¸¼¡ -À»ñ©¤¾−-ê¿ -Áì½ º̂−Å. 

¡¾−¦‰¤À¦ó´ Á®È¤ºº¡À ñ̄−¦¾´ì½©ñ® ©„¤−š : 
Œ ì½©ñ® 1: -Á´È−- ®ñ−©¾¡ò©¥½¡¾−ê†-Ä©É»ñ®¡¾−-¦‰¤-À¦ó´-¦ø¤-¦÷©; 
Œ ì½©ñ® 2: -Á´È− -®ñ−©¾-¡ò©¥½¡¾−-ê†-Ä© É»ñ®¡¾−-¦‰¤-À¦ ó´-¯¾−-¡¾¤; 
Œ ì½©ñ® 3: -Á´È−- ®ñ−-©¾-¡ò©¥½¡¾−-ê†-Ä© É»ñ®¡¾−-¦‰¤-À¦ ó´-ªÔ-. 

-        
´¾©ª¾ 50. À¢©¦‰¤À¦ó´¡¾−ìö¤êô− 

À¢©¦‰¤À¦ó´¡¾−ìö¤êô− Ä© É¡¿−ö©¢›− Â©¨ºó¤ª¾´¦½²¾®²œ−«¾−Â£¤ìÈ¾¤À¦©«½¡ò©Œ 
¦ñ¤£ ö´ -Áì½ ² ø ó́-¯½ -Àê© §‡¤Á®È¤ºº¡À ñ̄−¦¾´À¢© ©„¤−š:   

À¢© 1:  À¢©ê† ó́²œ−«¾−Â£¤ìÈ¾¤À¦©«½¡ ò©Œ¦ñ¤£ö´ ê†¨ñ¤®Òêñ−º¿−¸¨£¸¾´¦½©¸¡ 
Á¡È¡¾−ìö¤êô− -Áì½ -²ø ó́-¯½-Àê© ¦È¸−Ã¹ È̈À¯ñ−À¢© ²ø©-º¨ ¹È¾¤Ä¡¦º¡¹ìó¡.  À¢©©„¤¡ È¾¸ 
¥½Ä©É»ñ®¡¾−¦‰¤À¦ó´¡¾−ìö¤êô− Ã−ì½©ñ®¦ø¤¦÷©; 

คู่มือการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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À¢© 2:  À¢©ê† ó́²œ−«¾−Â£¤ìÈ¾¤À¦©«½¡ ò©Œ¦ñ¤£ö´ ê†¦¾´¾©º¿−¸¨£¸¾´¦½©¸¡ 
Á¡È¡¾−ìö¤êô−Ä©É¦ú¸−Ã©¦È¸−Î‡¤ --Áì½ ---²ø´ó-¯½-Àê© ®Òê÷ì½¡ñ−©¾−Àê‰¾-¡ñ®-À¢© 1. À¢©©„¤ 
¡È¾¸ ¥½Ä©É»ñ®¡¾−¦‰¤À¦ó´¡¾−ìö¤êô− Ã−ì½©ñ®¡¾¤;   

-À¢©- 3:  -À¢©-ê† ó́²œ−«¾−Â£¤ìÈ¾¤À¦©«½¡ ò©Œ¦ñ¤£ö´ ê†¦¾´¾©º¿−¸¨£¸¾´¦½©¸¡ 
Á¡È¡¾−ìö¤êô−Ä©É©ó-. - À¢©©„¤¡È¾¸ ¥½Ä©É»ñ®¡¾−¦‰¤À¦ó´¡¾−ìö¤êô− Ã−ì½©ñ®ªÔ.    

®ñ−§óÁªÈì½À¢©¦‰¤À¦ó´¡¾−ìö¤êô−- Ä©É¡¿−ö©Ä Ȩ́Ã−ì½®¼®¡¾−¦½À²¾½.  
 

 

´¾©ª¾ 51. −½Â¨®¾¨©É¾−º¾¡º−¡¿Äì 
−½-Â¨®¾¨©É¾−º¾¡º−¡¿ -Äì ¯½ªò®ñ©- ©„¤−š: 
1. À¢© 1  

Œ  ¡ò©¥½¡¾−¢º¤-¢½-ÁÎ¤-¡¾−-ê†-Ä©É-»ñ®-¡¾−-¦‰¤-À¦ ó´- ì½©ñ®-- 1 ¥½-Ä©É-»ñ®¡¾−-¨ö¡-
À¸̃−º¾¡º−-¡¿-Äì 10  ó̄; 

Œ ¡ ò©¥½¡¾−¢º¤-¢½-ÁÎ¤-¡¾−-ê†-Ä©É-»ñ®-¡¾−-¦‰¤-À¦ ó´- ì½©ñ® 2 ¥½ -Ä©É-»ñ®¡¾−-¨ö¡-
À¸̃−º¾¡º−-¡¿-Äì 6 ó̄; 

Œ ¡ ò©¥½¡¾−¢º¤-¢½-ÁÎ¤-¡¾−-ê†-Ä©É-»ñ®-¡¾−-¦‰¤-À¦ ó´- ì½©ñ® 3 ¥½ -Ä©É-»ñ®¡¾−-¨ö¡-
À¸̃−º¾¡º−-¡¿-Äì 4 ó̄; 

2. À¢© 2  
Œ ¡ ò©¥½¡¾−¢º¤-¢½-ÁÎ¤-¡¾−-ê†-Ä©É-»ñ®-¡¾−-¦‰¤-À¦ ó´- ì½©ñ®-- 1 ¥½-Ä©É-»ñ®¡¾−-¨ö¡-

À¸̃−º¾¡º−-¡¿-Äì 6 ó̄; 
Œ  ¡ò©¥½¡¾−¢º¤-¢½-ÁÎ¤-¡¾−-ê†-Ä©É-»ñ®-¡¾−-¦‰¤-À¦ ó´- ì½©ñ®-- 2 ¥½-Ä©É-»ñ®¡¾−-¨ö¡-

À¸̃−º¾¡º−-¡¿-Äì 4 ó̄; 
Œ  ¡ò©¥½¡¾−¢º¤-¢½-ÁÎ¤-¡¾−-ê†-Ä©É-»ñ®-¡¾−-¦‰¤-À¦ó´ -ì½©ñ®-- 3 ¥½-Ä©É-»ñ®¡¾−-¨ö¡-

À¸̃−º¾¡º−-¡¿-Äì 2 ó̄;  
3. À¢© 3  

Œ ¡ ò©¥½¡¾−¢º¤-¢½-ÁÎ¤-¡¾−-ê†-Ä©É-»ñ®-¡¾−-¦‰¤-À¦ ó´- ì½©ñ®-- 1 ¥½-Ä©É-»ñ®¡¾−-¨ö¡-
À¸̃−º¾¡º−-¡¿-Äì  4 ó̄; 

Œ ¡ ò©¥½¡¾−¢º¤-¢½-ÁÎ¤-¡¾−-ê†-Ä©É-»ñ®-¡¾−-¦‰¤-À¦ ó´ -ì½©ñ®- 2 ¥½-Ä©É-»ñ®¡¾−-¨ö¡-
À¸̃−º¾¡º−-¡¿-Äì  2 ó̄; 

Œ ¡ò©¥½¡¾−¢º¤-¢½-ÁÎ¤-¡¾−-ê†-Ä©É-»ñ®-¡¾−-¦‰¤-À¦ ó´- ì½©ñ®-- 3 ¥½-Ä©É-»ñ®¡¾−-¨ö¡-
À¸̃−º¾¡º−-¡¿-Äì 1  ó̄. 

Äì¨½¡¾− ö̈¡À¸̃−º¾¡º−¡¿Äì Á È́− Ã¹É−ñ®ÁªÈ ņ̃−Ä©É©¿À−ó−ê÷ì½¡ò©À ñ̄−ªí−Ä¯. ¦¿ 
ìñ® ¡ò©¥½¡¾−°½ìò©¦ò−£É¾ÃÏÈ, ¡ò©¥½¡¾−£í−£ Ȩ́¾ Áì½ ¦É¾¤Àªñ¡Â−ÂìμóÃÏú−˜− ¡¾− ö̈¡ 
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À¸̃− º¾¡º−¡¿Äì Á È́− Ã¹É−ñ®ÁªÈ ņ̃−-´ó-¡¿ÄìÀ¯ñ−ªí−Ä¯. Íñ¤¥¾¡¦™−¦÷©Äì¨½ ö̈¡À¸̃−º¾ 
¡º−¡¿Äì © „¤ê†¡È¾¸´¾¢É¾¤Àêò¤−˜−ÁìÉ¸ ¡ò©¥½¡¾−©„¤¡ È¾¸ ªÉº¤Ä©ÉÀ¦¨² ñ−ê½º¾¡º−¡¿Äì 
ª¾´¡ö©Ï¾¨ Ȩ̀¾©É¸¨¦È¸¨¦¾º¾¡º−. 

¡ò©¥½¡¾−¦¿¯½ê¾−Ã−¡¾−¢÷©£í−®ÒÁ»È, ²½ìñ¤¤¾−Ä³³É¾ -Áì½ ¡ò©¥½¡¾−-¯ø¡-Ä´É-
Ã¹É-¯½ªò®ñ©- ª¾´¡ö©Ï¾¨ê†¡È¼¸¢Éº¤. 

 

´¾©ª¾ 52. −½Â¨®¾¨©É¾−²¾¦ó, º¾¡º−ºˆ− 
°øÉìö¤êô− −º¡¥¾¡- Ä©É»ñ®−½-Â¨®¾¨©É¾−º¾¡º−¡¿ÄìÁìÉ¸ ¨ñ¤¥½Ä©É»ñ®−½Â¨®¾¨ 

©É¾− ²¾¦ó, º¾¡º−º̂− ©„¤−š:  
1. Ä©É»ñ®¡¾−¨ö¡À¸̃−º¾¡º−-¡¿-Äì-Ã−-¯ó-¡¾−-®ñ−§ó-¯ó-«ñ©Ä¯ ¦¿ìñ® ¡¾−-−¿-Àºö¾À¤ò−--¡¿-

Äì¦÷©êò- ê†-Ä©É-»ñ®-¥¾¡-¡¾−-©¿-À−ó−-ê÷ì½-¡ò©-¢º¤ª-ö−Ä¯-ìö¤êô− À² ˆº¢½¹¨¾ -̈¡ò©¥½ 
¡¾−; 

2. Ä©É»ñ®¡¾−¨ö¡À¸̃−²¾¦ó−¿À¢í¾ ņ̃©«÷-©ò®,  º÷¯½¡º−  -Áì½ --²¾¹½−½ »ñ®Ã§É¡¾− 
°½ìò©Â©¨¡ö¤, ¦¿ìñ®-¡¾−-¨ö¡-À¸˜−º¾¡º−-−¿--À¢í¾ ¦…¤© „¤¡È¾¸ê†´óìñ¡¦½−½ ¦‰¤À¦ó´ 
−˜− -Ã¹É-¯½ªò®ñ©-ª¾ -́ì½®¼®¡¾−¦½-À²¾½; 

3. Ä©É»ñ®¡¾−¨ö¡À¸̃−²¾¦ó¢¾ºº¡ ¦¿ìñ®°½ìò©ª½²ñ−ê‰¸Ä¯ À² ˆº¦‰¤ºº¡. ¦È¸− 
¡¾−¦‰¤ºº¡ § ñ®²½¨¾¡º−ê¿´½§¾©, °½ìò©ª½² ñ−¥¾¡§ñ®²½¨¾¡º−ê¿´½ 
§¾© Ã¹É¯½ªò®ñ©ª¾´ì½®¼®¡ö©Ï¾¨ê†¡È¼¸¢Éº¤; 

¦¿ìñ®-¡¾−-−¿-À¢í¾-−Õ´ñ−-À§œº-Ä³ -ê÷¡¯½-À²© -Á È́− -®Ò-Ä©É-»ñ®-¡¾−¨ö¡À¸̃− ©É¾−²¾ 
¦óŒº¾¡º−;- 

4. °øÉ-ìö¤êô− -¦¾´-¾©-¨ö¡--À¤ò−-¢¾©êô−-¯½¥¿ - ó̄ -Ä¯-¹ñ¡-ºº¡-Ã−-¯ó-«ñ©-Ä¯  ¹¾¡-´ó-¡¾−-¢¾© 
êô−-¯½¥¿-¯ó- --§‡¤--À¥ í¾ÎÉ¾ê†¦È¸¨-¦¾ -º¾¡º−-Ä©É-¡¸©¡¾ -μ̃¤μõ−-ÁìÉ¸ ²¾ -̈Ã−-¡¿−ö©-À¸ 
ì¾-¦¾´ -¯ó. -À´õúºÏö©¡¿−ö©-ÁìÉ¸ -À¤ò−-¢¾©êô−-ê†-¨ñ¤-ÀÍõº¥½-®Òº½−÷¨¾©- Ã¹É-¹ñ¡-ºº¡-
¥¾¡-¡¿-Äì-ªÒ-Ä¯-ºó¡. ¦¿ìñ®-À¢©-À¦©«½¡ò©-²òÀ¦© Áì½ À¢©À¦©«½¡ò©¦½À²¾½  
Á´È− -Ã¹É-¯½ªò®ñ©-ª¾ -́©¿ìñ©- Ȩ̀¾-©É¸¨- ¡¾−-¦É¾¤ª ˜¤ -Áì½- À£ˆº−-Ä¹¸ -¢º¤-ÁªÈì½-
À¢©. 

 

 ´¾©ª¾ 53. −½Â¨®¾¨¡¾−À¢í¾À«ò¤ÁÍú¤êô− 
  °øÉ-ìö¤êô−-²¾ -̈Ã− -Áì½ ª È¾¤¯½-Àê© -¦¾´¾©-À¢í¾À«ò¤ÁÍú¤ê ô− ©É¸¨¡¾−¡øÉ-μõ´-À¤ò−-−¿ê½ 

−¾£¾−ê÷ì½¡ò© -Áì½ ¦½ -«¾-®ñ−-¡¾−-À¤ò−ºˆ− μøÈ ¦¯¯ ì¾¸ Áì½ ªÈ¾¤-¯½-Àê© ª¾ -́ì½®¼®¡ö© 
Ï¾¨. 

 

คู่มือการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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À¢© 2:  À¢©ê† ó́²œ−«¾−Â£¤ìÈ¾¤À¦©«½¡ ò©Œ¦ñ¤£ö´ ê†¦¾´¾©º¿−¸¨£¸¾´¦½©¸¡ 
Á¡È¡¾−ìö¤êô−Ä© É¦ú¸−Ã©¦È¸−Î‡¤ --Áì½ ---²ø´ó-¯½-Àê© ®Òê÷ì½¡ñ−©¾−Àê‰¾-¡ñ®-À¢© 1. À¢©©„¤ 
¡È¾¸ ¥½Ä©É»ñ®¡¾−¦‰¤À¦ó´¡¾−ìö¤êô− Ã−ì½©ñ®¡¾¤;   

-À¢©- 3:  -À¢©-ê† ó́²œ−«¾−Â£¤ìÈ¾¤À¦©«½¡ ò©Œ¦ñ¤£ö´ ê†¦¾´¾©º¿−¸¨£¸¾´¦½©¸¡ 
Á¡È¡¾−ìö¤êô−Ä©É©ó-. - À¢©©„¤¡È¾¸ ¥½Ä©É»ñ®¡¾−¦‰¤À¦ó´¡¾−ìö¤êô− Ã−ì½©ñ®ªÔ.    

®ñ−§óÁªÈì½À¢©¦‰¤À¦ó´¡¾−ìö¤êô−- Ä©É¡¿−ö©Ä Ȩ́Ã−ì½®¼®¡¾−¦½À²¾½.  
 

 

´¾©ª¾ 51. −½Â¨®¾¨©É¾−º¾¡º−¡¿Äì 
−½-Â¨®¾¨©É¾−º¾¡º−¡¿ -Äì ¯½ªò®ñ©- ©„¤−š: 
1. À¢© 1  

Œ  ¡ò©¥½¡¾−¢º¤-¢½-ÁÎ¤-¡¾−-ê†-Ä©É-»ñ®-¡¾−-¦‰¤-À¦ó´- ì½©ñ®-- 1 ¥½-Ä©É-»ñ®¡¾−-¨ö¡-
À¸̃−º¾¡º−-¡¿-Äì 10  ó̄; 

Œ ¡ò©¥½¡¾−¢º¤-¢½-ÁÎ¤-¡¾−-ê†-Ä©É-»ñ®-¡¾−-¦‰¤-À¦ó´- ì½©ñ® 2 ¥½ -Ä©É-»ñ®¡¾−-¨ö¡-
À¸̃−º¾¡º−-¡¿-Äì 6 ó̄; 

Œ ¡ò©¥½¡¾−¢º¤-¢½-ÁÎ¤-¡¾−-ê†-Ä©É-»ñ®-¡¾−-¦‰¤-À¦ó´- ì½©ñ® 3 ¥½ -Ä©É-»ñ®¡¾−-¨ö¡-
À¸̃−º¾¡º−-¡¿-Äì 4 ó̄; 

2. À¢© 2  
Œ ¡ò©¥½¡¾−¢º¤-¢½-ÁÎ¤-¡¾−-ê†-Ä©É-»ñ®-¡¾−-¦‰¤-À¦ó´- ì½©ñ®-- 1 ¥½-Ä©É-»ñ®¡¾−-¨ö¡-

À¸̃−º¾¡º−-¡¿-Äì 6 ó̄; 
Œ  ¡ò©¥½¡¾−¢º¤-¢½-ÁÎ¤-¡¾−-ê†-Ä©É-»ñ®-¡¾−-¦‰¤-À¦ó´- ì½©ñ®-- 2 ¥½-Ä©É-»ñ®¡¾−-¨ö¡-

À¸̃−º¾¡º−-¡¿-Äì 4 ó̄; 
Œ  ¡ò©¥½¡¾−¢º¤-¢½-ÁÎ¤-¡¾−-ê†-Ä©É-»ñ®-¡¾−-¦‰¤-À¦ó´ -ì½©ñ®-- 3 ¥½-Ä©É-»ñ®¡¾−-¨ö¡-

À¸̃−º¾¡º−-¡¿-Äì 2 ó̄;  
3. À¢© 3  

Œ ¡ò©¥½¡¾−¢º¤-¢½-ÁÎ¤-¡¾−-ê†-Ä©É-»ñ®-¡¾−-¦‰¤-À¦ó´- ì½©ñ®-- 1 ¥½-Ä©É-»ñ®¡¾−-¨ö¡-
À¸̃−º¾¡º−-¡¿-Äì  4 ó̄; 

Œ ¡ò©¥½¡¾−¢º¤-¢½-ÁÎ¤-¡¾−-ê†-Ä©É-»ñ®-¡¾−-¦‰¤-À¦ó´ -ì½©ñ®- 2 ¥½-Ä©É-»ñ®¡¾−-¨ö¡-
À¸̃−º¾¡º−-¡¿-Äì  2 ó̄; 

Œ ¡ò©¥½¡¾−¢º¤-¢½-ÁÎ¤-¡¾−-ê†-Ä©É-»ñ®-¡¾−-¦‰¤-À¦ó´- ì½©ñ®-- 3 ¥½-Ä©É-»ñ®¡¾−-¨ö¡-
À¸̃−º¾¡º−-¡¿-Äì 1  ó̄. 

Äì¨½¡¾− ö̈¡À¸̃−º¾¡º−¡¿Äì Á È́− Ã¹É−ñ®ÁªÈ ņ̃−Ä©É©¿À−ó−ê÷ì½¡ò©À ñ̄−ªí−Ä¯. ¦¿ 
ìñ® ¡ò©¥½¡¾−°½ìò©¦ò−£É¾ÃÏÈ, ¡ ò©¥½¡¾−£í−£ Ȩ́¾ Áì½ ¦É¾¤Àªñ¡Â−ÂìμóÃÏú−˜− ¡¾− ö̈¡ 
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À¸̃− º¾¡º−¡¿Äì Á È́− Ã¹É−ñ®ÁªÈ ņ̃−-´ó-¡¿ÄìÀ¯ñ−ªí−Ä¯. Íñ¤¥¾¡¦™−¦÷©Äì¨½ ö̈¡À¸̃−º¾ 
¡º−¡¿Äì © „¤ê†¡È¾¸´¾¢É¾¤Àêò¤−˜−ÁìÉ¸ ¡ò©¥½¡¾−©„¤¡È¾¸ ªÉº¤Ä©ÉÀ¦¨² ñ−ê½º¾¡º−¡¿Äì 
ª¾´¡ö©Ï¾¨ Ȩ̀¾©É¸¨¦È¸¨¦¾º¾¡º−. 

¡ò©¥½¡¾−¦¿¯½ê¾−Ã−¡¾−¢÷©£í−®ÒÁ»È, ²½ìñ¤¤¾−Ä³³É¾ -Áì½ ¡ò©¥½¡¾−-¯ø¡-Ä´É-
Ã¹É-¯½ªò®ñ©- ª¾´¡ö©Ï¾¨ê†¡È¼¸¢Éº¤. 

 

´¾©ª¾ 52. −½Â¨®¾¨©É¾−²¾¦ó, º¾¡º−ºˆ− 
°øÉìö¤êô− −º¡¥¾¡- Ä©É»ñ®−½-Â¨®¾¨© É¾−º¾¡º−¡¿ÄìÁìÉ¸ ¨ñ¤¥½Ä© É»ñ®−½Â¨®¾¨ 

©É¾− ²¾¦ó, º¾¡º−º̂− ©„¤−š:  
1. Ä©É»ñ®¡¾−¨ö¡À¸̃−º¾¡º−-¡¿-Äì-Ã−-¯ó-¡¾−-®ñ−§ó-¯ó-«ñ©Ä¯ ¦¿ìñ® ¡¾−-−¿-Àºö¾À¤ò−--¡¿-

Äì¦÷©êò- ê†-Ä©É-»ñ®-¥¾¡-¡¾−-©¿-À−ó−-ê÷ì½-¡ò©-¢º¤ª-ö−Ä¯ -ìö¤êô− À² ˆº¢½¹¨¾ -̈¡ò©¥½ 
¡¾−; 

2. Ä©É»ñ®¡¾−¨ö¡À¸̃−²¾¦ó−¿À¢í¾¸ñ©«÷-©ò®,  º÷¯½¡º−  -Áì½ --²¾¹½−½ »ñ®Ã§É¡¾− 
°½ìò©Â©¨¡ö¤, ¦¿ìñ®-¡¾−-¨ö¡-À¸˜−º¾¡º−-−¿--À¢í¾ ¦ …¤©„¤¡È¾¸ê†´óìñ¡¦½−½ ¦ ‰¤À¦ó´ 
−˜− -Ã¹É-¯½ªò®ñ©-ª¾ -́ì½®¼®¡¾−¦½-À²¾½; 

3. Ä©É»ñ®¡¾−¨ö¡À¸̃−²¾¦ó¢¾ºº¡ ¦¿ìñ®°½ìò©ª½²ñ−ê‰¸Ä¯ À² ˆº¦‰¤ºº¡. ¦È¸− 
¡¾−¦‰¤ºº¡ §ñ®²½¨¾¡º−ê¿´½§¾©, °½ìò©ª½² ñ−¥¾¡§ñ®²½¨¾¡º−ê¿´½ 
§¾© Ã¹É¯½ªò®ñ©ª¾´ì½®¼®¡ö©Ï¾¨ê†¡È¼¸¢Éº¤; 

¦¿ìñ®-¡¾−-−¿-À¢í¾-−Õ´ñ−-À§œº-Ä³ -ê÷¡¯½-À²© -Á È́− -®Ò-Ä© É-»ñ®-¡¾−¨ö¡À¸̃− ©É¾−²¾ 
¦óŒº¾¡º−;- 

4. °øÉ-ìö¤êô− -¦¾´ -¾©-¨ö¡--À¤ò−-¢¾©êô−-¯½¥¿ - ó̄ -Ä¯-¹ñ¡-ºº¡-Ã−-¯ó-«ñ©-Ä¯  ¹¾¡-´ó-¡¾−-¢¾© 
êô−-¯½¥¿-¯ó- --§‡¤--À¥ í¾ÎÉ¾ê†¦È¸¨ -¦¾ -º¾¡º−-Ä© É-¡¸©¡¾ -μ̃¤μõ−-ÁìÉ¸ ²¾ -̈Ã−-¡¿−ö©-À¸ 
ì¾-¦¾´ -¯ó. -À´õúºÏö©¡¿−ö©-ÁìÉ¸ -À¤ò−-¢¾©êô−-ê†-¨ñ¤-ÀÍõº¥½-®Òº½−÷¨¾©- Ã¹É-¹ñ¡-ºº¡-
¥¾¡-¡¿-Äì-ªÒ-Ä -̄ºó¡. ¦¿ìñ®-À¢©-À¦©«½¡ò©-²òÀ¦© Áì½ À¢©À¦©«½¡ò©¦½À²¾½  
Á´È− -Ã¹É-¯½ªò®ñ©-ª¾ -́©¿ìñ©- Ȩ̀¾-©É¸¨ - ¡¾−-¦É¾¤ª˜¤ -Áì½- À£ˆº−-Ä¹¸ -¢º¤-ÁªÈì½-
À¢©. 

 

 ´¾©ª¾ 53. −½Â¨®¾¨¡¾−À¢í¾À«ò¤ÁÍú¤êô− 
  °øÉ-ìö¤êô−-²¾ -̈Ã− -Áì½ ªÈ¾¤¯½-Àê© -¦¾´¾©-À¢í¾À«ò¤ÁÍú¤ê ô− ©É¸¨¡¾−¡øÉ-μõ´-À¤ò−-−¿ê½ 

−¾£¾−ê÷ì½¡ò© -Áì½ ¦½-«¾-®ñ−-¡¾−-À¤ò−ºˆ− μøÈ ¦¯¯ ì¾¸ Áì½ ªÈ¾¤-¯½-Àê© ª¾ -́ì½®¼®¡ö© 
Ï¾¨. 
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´¾©ª¾ 54. −½Â¨®¾¨¦‰¤À¦ó´¦½À²¾½ 
−½Â¨®¾¨¦‰¤À¦ó´¦½À²¾½ ó́ © „¤−š:   
1. ¡¾−ìö¤êô−¦É¾¤Â»¤¹ ð́, Â»¤»¼−º½−÷®¾−, -Â»¤»¼−¦¾´ñ−-¦ô¡¦¾-,Â»¤»¼− ò̧§¾-

§ó®, ò̧ê½¨¾Äì, ´½¹¾ ò̧ê½¨¾Äì, ¦ø−£í−£ Ȩ́¾Œ ò̧Ä¥, ®¾¤¡ò©¥½¡¾−-¦¾ê¾ì½ 
−½¯½Â¹¨© Áì½ ¦¾ê¾ì½−÷¯½-Â²¡ ¥½Ä©É»ñ®−½Â¨®¾¨ ö̈¡À¸̃−¡¾−À¡ñ®£È¾ 
À§ ‰¾ ¹ìõ ¦¿¯½ê¾−ê†©ò−¢º¤ìñ© ©„¤−š:  

Œ À¢© 1: Ä©É»ñ®¡¾− ö̈¡À¸̃−£È¾À§‰¾ ¹ì õ ¦¿¯½ê¾− 15 ó̄; 
Œ À¢© 2: Ä©É»ñ®¡¾− ö̈¡À¸̃−£È¾À§‰¾ ¹ì õ ¦¿¯½ê¾− 10 ó̄; 
Œ À¢© 3: Ä©É»ñ®¡¾− ö̈¡À¸̃−£È¾À§‰¾ ¹ì õ ¦¿¯½ê¾− 3 ó̄. 

2. ¡¾−ìö¤êô−¦É¾¤ Â»¤¹´ð,  Â»¤»¼−º½−÷®¾−, -Â»¤»¼−¦¾´ñ−-¦ô¡¦¾-,Â»¤»¼− ò̧§¾-
§ó®, ò̧ê½¨¾Äì, ´½¹¾ ò̧ê½¨¾Äì, ¦ø−£í−£ Ȩ́¾Œ¸òÄ¥ Áì½¡ò©¥½¡¾−-¦¾ê¾ì½−÷-
¯½-Â²¡ªÈ¾¤Å ¥½Ä©É»ñ®−½Â¨®¾¨ ö̈¡À¸̃−º¾¡º−¡¿ÄìÀ²†´ 5 ó̄ ¥¾¡¡¾−¦‰¤ 
À¦ó´ ê†-Ä©É¡¿−ö©Ä Ȩ́Ã− ´¾©ª¾ 51 ¢º¤-¡ö©Ï¾¨ ¦½®ñ®-−š. 

 

´¾©ª¾ 55. ¡¾−¥ñ©ª̃¤¯½ªò®ñ©¡È¼¸¡ñ®−½Â¨®¾¨©É¾−²¾¦ó Áì½ º¾¡º− 
¡¾−¥ñ©ª̃¤¯½ªò®ñ©¡ú¼¸¡ ñ®−½Â¨®¾¨©É¾−²¾¦ó Áì½º¾¡º− ´ó ©„¤−š: 
1. ¢½ÁÎ¤¡¾−¡¾−À¤ ò− À¯ñ−°øÉ¥ñ©ª ˜¤¯½ªò®ñ© ¡¾−Ã¹ É−½Â¨®¾¨¦‰¤À¦ó´ ©É¾−²¾¦óŒ 

º¾¡º− ª¾´ê†Ä©É¡¿−ö©Ä Ȩ́Ã− Ã®ê½®¼− ò̧¦¾¹½¡ò© Íõ Ã®ê½®¼−¦¿¯½ê¾−; 
2. ¦¿ìñ®¡¾−¨ö¡À¸̃−²¾¦ó−¿À¢í¾ ņ̃©«÷-©ò®, º÷¯½¡º−- Áì½ ²¾¹½−½»ñ®Ã§É¡¾−°½ 

ìò©-Â©¨¡ö¤ -Ã¹É¢½ÁÎ¤¡¾−¡¾−À¤ò− ¥ ñ©ª̃¤¯½ªò®ñ©ªö -̧¥ò¤ -Â© -̈¦º©-£Èº¤¡ñ®-¡ö© 
Ï¾¨ ¦½®ñ®-−š. 

 

Ï¸©êó 2 
 ¡¾−-¦‰¤-À¦ó -́¡¾−-ìö¤ê ô−-©É¸¨−½-Â¨®¾ -̈©É¾−-º̂−-Å 

 

´¾©ª¾ 56. ¡¾−¦‰¤À¦ó´¡¾−-ìö¤êô−-©É¸¨-−½-Â¨®¾¨-©É¾−-ºˆ−Å 
¡¾−¦‰¤À¦ó´¡¾−-ìö¤êô−-©É¸¨-−½-Â¨®¾¨-©É¾−-ºˆ−Å ´ ó- ©„¤−š: 

Œ ¡¾−¦‰¤À¦ó´©É¾−-¢Ó-´ø−-¢È¾¸¦¾−; 

Œ ¡¾−¦‰¤-À¦ ó´-©É¸¨-¦ò©−¿Ã§Éê†©ò−. 
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´¾©ª¾ 54. −½Â¨®¾¨¦‰¤À¦ó´¦½À²¾½ 
−½Â¨®¾¨¦‰¤À¦ó´¦½À²¾½ ó́ © „¤−š:   
1. ¡¾−ìö¤êô−¦É¾¤Â»¤¹ ð́, Â»¤»¼−º½−÷®¾−, -Â»¤»¼−¦¾´ñ−-¦ô¡¦¾-,Â»¤»¼− ò̧§¾-

§ó®, ò̧ê½¨¾Äì, ´½¹¾ ò̧ê½¨¾Äì, ¦ø−£í−£ Ȩ́¾Œ¸òÄ¥, ®¾¤¡ò©¥½¡¾−-¦¾ê¾ì½ 
−½¯½Â¹¨© Áì½ ¦¾ê¾ì½−÷¯½-Â²¡ ¥½Ä©É»ñ®−½Â¨®¾¨ ö̈¡À¸̃−¡¾−À¡ñ®£È¾ 
À§‰¾ ¹ìõ ¦¿¯½ê¾−ê†©ò−¢º¤ìñ© ©„¤−š:  

Œ À¢© 1: Ä©É»ñ®¡¾− ö̈¡À¸̃−£È¾À§‰¾ ¹ì õ ¦¿¯½ê¾− 15 ó̄; 
Œ À¢© 2: Ä©É»ñ®¡¾− ö̈¡À¸̃−£È¾À§‰¾ ¹ì õ ¦¿¯½ê¾− 10 ó̄; 
Œ À¢© 3: Ä©É»ñ®¡¾− ö̈¡À¸̃−£È¾À§‰¾ ¹ì õ ¦¿¯½ê¾− 3 ó̄. 

2. ¡¾−ìö¤êô−¦É¾¤ Â»¤¹´ð,  Â»¤»¼−º½−÷®¾−, -Â»¤»¼−¦¾´ñ−-¦ô¡¦¾-,Â»¤»¼− ò̧§¾-
§ó®, ò̧ê½¨¾Äì, ´½¹¾ ò̧ê½¨¾Äì, ¦ø−£í−£ Ȩ́¾Œ¸òÄ¥ Áì½¡ ò©¥½¡¾−-¦¾ê¾ì½−÷-
¯½-Â²¡ªÈ¾¤Å ¥½Ä©É»ñ®−½Â¨®¾¨ ö̈¡À¸̃−º¾¡º−¡¿ÄìÀ²†´ 5 ó̄ ¥¾¡¡¾−¦‰¤ 
À¦ó´ ê†-Ä© É¡¿−ö©Ä Ȩ́Ã− ´¾©ª¾ 51 ¢º¤-¡ö©Ï¾¨ ¦½®ñ®-−š. 

 

´¾©ª¾ 55. ¡¾−¥ñ©ª˜¤¯½ªò®ñ©¡È¼¸¡ñ®−½Â¨®¾¨©É¾−²¾¦ó Áì½ º¾¡º− 
¡¾−¥ñ©ª˜¤¯½ªò®ñ©¡ú¼¸¡ ñ®−½Â¨®¾¨©É¾−²¾¦ó Áì½º¾¡º− ´ó ©„¤−š: 
1. ¢½ÁÎ¤¡¾−¡¾−À¤ ò− À¯ñ−°øÉ¥ñ©ª ˜¤¯½ªò®ñ© ¡¾−Ã¹ É−½Â¨®¾¨¦‰¤À¦ó´ ©É¾−²¾¦óŒ 

º¾¡º− ª¾´ê†Ä© É¡¿−ö©Ä Ȩ́Ã− Ã®ê½®¼− ò̧¦¾¹½¡ò© Íõ Ã®ê½®¼−¦¿¯½ê¾−; 
2. ¦¿ìñ®¡¾−¨ö¡À¸̃−²¾¦ó−¿À¢í¾ ņ̃©«÷-©ò®, º÷¯½¡º−- Áì½ ²¾¹½−½»ñ®Ã§É¡¾−°½ 

ìò©-Â©¨¡ö¤ -Ã¹É¢½ÁÎ¤¡¾−¡¾−À¤ò− ¥ ñ©ª̃¤¯½ªò®ñ©ªö -̧¥ò¤ -Â©¨-¦º©-£Èº¤¡ñ®-¡ö© 
Ï¾¨ ¦½®ñ®-−š. 

 

Ï¸©êó 2 
 ¡¾−-¦‰¤-À¦ó -́¡¾−-ìö¤ê ô−-©É¸¨−½-Â¨®¾ -̈©É¾−-º̂−-Å 

 

´¾©ª¾ 56. ¡¾−¦‰¤À¦ó´¡¾−-ìö¤êô−-©É¸¨-−½-Â¨®¾¨-©É¾−-ºˆ−Å 
¡¾−¦‰¤À¦ó´¡¾−-ìö¤êô−-©É¸¨-−½-Â¨®¾¨-©É¾−-ºˆ−Å ´ ó- ©„¤−š: 

Œ ¡¾−¦‰¤À¦ó´©É¾−-¢Ó-´ø−-¢È¾¸¦¾−; 

Œ ¡¾−¦‰¤-À¦ ó´-©É¸¨-¦ò©−¿Ã§Éê†©ò−. 
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´¾©ª¾ 57.  ¡¾−¦‰¤À¦ó´©É¾−-¢Ó-´ø−-¢È¾¸¦¾− 
À²ˆº»ñ®¯½¡ñ−-Ã¹É-°øÉìö¤êô−Ä©É»ñ®¢Ó´ø−¢È¾¸¦¾− -¡È¼¸¡ñ®¡¾−ìö¤êô− μÈ¾¤-£ö®-«É¸−, -Àº¡½-

²¾®, Ȩ̀º¤-Ä¸, êñ−-¡¾− -Áì½ ¦¾´¾©-ªñ©¦ò−-Ã¥-ìö¤êô−-Ä©É-−˜− ªÉº¤¦É¾¤-¦ø−¢Ó-´ø−-¢È¾¸¦¾−-¡¾−-
ìö¤êô− μøÈ-Ã−-¹Éº¤¡¾−-®ðìò¡¾−¡¾−-ìö¤êô−¯½ªø-©¼¸ ê†-¡È¼¸¢Éº¤.  

¦ø−-¢Ó- ǿ−-¢È¾¸¦¾−-¡¾−-ìö¤êô− À¯ñ−-°øÉ-À¡ñ®-¡¿ -Áì½ ¦ñ¤-ì¸´®ñ−©¾-¢Ó-´ø−-¡È¼¸¡ñ®-¡¾−-ìö¤ 
êô− -À²ˆº¦É¾¤-À£õº-¢È¾¨, ¦½Îº¤ -Áì½ -Áì¡ È̄¼−¢Ó-´ø−-¢È¾¸¦¾− À¯ñ−ªí− ¡¾−-Â£¦½−¾°È¾− 
ì½®ö®À ņ̃®Ä§, ›̄´£øÈ´õ, ¸¾ì½¦¾−, Á°È−²ñ®Â£¦½−¾ Áì½ º̂−Å ¡È¼¸¡ñ®-¡¾−ìö¤êô−- Ã¹É°øÉ-ê†-´ó-
£¸¾ -́¦ö−-Ã¥, ¦½«¾−êø©, ¡ö¤-¦ø−ì¾¸ Íõ ¹Éº¤¡¾−°øÉª¾¤ÎÉ¾ê¾¤©É¾−¡¾−£É¾ì¾¸ ¯½¥¿μøÈ 
ªÈ¾¤¯½Àê© - -À² ˆº¦½Îº¤-Ã¹É-°øÉ-ê†-ªÉº¤¡¾−-´¾ìö¤êô−.   

 
´¾©ª¾ 58. ¡¾−¦‰¤-À¦ó´-©É¸¨-¦ò©−¿Ã§Éê†©ò− 

°øÉ-ìö¤êô−ªÈ¾¤¯½Àê© -ê†´¾ìö¤êô−Ã−Â£¤¡¾−ê†´óêô−¥ö©ê½®¼− -ÁªÈ ¹É¾-Á¦− -Â©-ì¾-
¦½¹½ìñ©¢›−Ä¯ ´ ó-¦ò©§œ¦ò©−¿Ã§Éê†©ò− ¥¾¡ìñ© ê†-Ä© É-´ó-¡¾−-¡¿−ö©¥ñ©-¦ñ−  ª¾´¡¿−ö©À¸ì¾ 
¢º¤¡¾−ìö¤êô− À²ˆº ÷̄¡¦É¾¤¦…¤ªÈ¾¤Å À¯ ñ−ê†μøÈº¾Ä¦ ¹ìõ ¦½«¾−ê†©¿À−ó−ê÷ì½¡ò© ©É¸¨¡¾− 
ªö¡ìö¤¢º¤ºö¤¡¾− ȫ¡£º¤êÉº¤«…− ª¾´ì½®¼®¡¾−.  

ìñ©«½®¾− À¯ñ−°øÉ¡¿−ö©ì½®¼®¡¾−, ¡ö−-Ä¡¡¾−Á®È¤¢˜−£÷É´£º¤ ¡È¼¸¡ñ®¡¾−¦‰¤À¦ó´ 
©É¸¨¦ò© −¿Ã§Éê†©ò−¢º¤°øÉìö¤êô−ªÈ¾¤¯½Àê©. 

 

´¾©ª¾ 59. ¡¾−À¯ó©¡ Ȩ́¾¤−½-Â¨®¾¨¦‰¤À¦ó´ 
−º¡¥¾¡−½Â¨®¾¨¦‰¤À¦ó´ê†Ä©É¡¿−ö©Ä Ȩ́Ã−Ï¸©êó 1 Áì½ Ï¸©êó 2 ¢º¤²¾¡êó IV  

ÁìÉ¸ «É¾À¹ñ− Ȩ̀¾ ó́£¸¾´¥¿À ñ̄−ªÉº¤´ó−½Â¨®¾¨¦‰¤À¦ó´ªˆ´ ªÒ®¾¤¢½ÁÎ¤¡¾−, À¢©ìö¤êô−, 
À¢©À¦©«½¡ò©²òÀ¦© Áì½ À¢©À¦©«½¡ò©¦½À²¾½  Ã©Î ‡¤−˜− ìñ©«½®¾− ´ ó¦ò©−¿¦½ÀÎ ó 
ªÒ¡º¤¯½§÷´¦½²¾Á¹È¤§¾© Íõ £½−½¯½¥¿¦½²¾Á¹È¤§¾© Ã−À¸ì¾ê†¦½²¾Á¹È¤§¾© ®ÒÀ¯ó© 
¡º¤¯½§÷´ À²ˆº²ò¥¾ì½−¾ Áì½ ªö¡ìö¤. 
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Ï¸©êó 3  
¡¾− ȫ¡ É̄º¤¡¾−ìö¤ê ô− 

 

´¾©ª¾ 60. ¡¾− ȫ¡ É̄º¤¡¾−ìö¤êô− 
°øÉìö¤êô− ìÉ¸−ÁªÈÄ©É»ñ®¦ò©¦½ÀÏó²¾®Ã−¡¾−ìö¤êô−, Ä©É»ñ®¡¾−-¯ö¡-¯Éº¤¦ò© -Áì½ °ö− -

¯½-Â¹¨-© ¢º¤-ªö− ²¾¨ÃªÉì½®¼®¡ö©Ï¾¨¢º¤ ¦¯¯ ì¾¸ Áì½ ¦ö−êò¦ñ−¨¾¦¾¡ö− ê† ¦¯¯ 
ì¾¸ À ñ̄−²¾£ó.  

 

´¾©ª¾ 61. »ø®¡¾− ȫ¡ É̄º¤¡¾−ìö¤êô− 
ìñ© »ñ®»øû Áì½ ȫ¡ É̄º¤¡¾−ìö¤êô−¢º¤°øÉìö¤êô−μ È¾¤Àªñ´¦È¸− Â©¨®ÒÀ¡ñ®À¡−, ¨ô© 

Áì½ Âº−´¾À ñ̄−¢º¤ìñ© ©É¸¨ ò̧êó¡¾−ê¾¤©É¾−®ðìò¹¾−.  
Ã−¡ðì½−óê†ìñ©«½®¾− -´ó£¸¾´¥¿À¯ñ−−¿Ã§É À²ˆº¦¾ê¾ì½−½¯½Â¹¨© °øÉìö¤êô− 

¥½Ä©É»ñ®£È¾êö©Áê−£õ− ª¾´ ǿ−£È¾ªö¸¥ò¤ ª¾´ì¾£¾ª½¹ì¾© Ã−À¸ì¾´º®Âº− Áì½ ©É¸¨ 
ò̧êó¡¾−§¿ì½ ê†ªö¡ìö¤¡ñ−. 

 

´¾©ª¾ 62. ¡¾− ȫ¡ É̄º¤§ñ®¦ò−ê¾¤ ñ̄−¨¾ 
ìñ© »ñ®»øÉ Áì½ ȫ¡ É̄º¤§ñ®¦ò−ê¾¤ ñ̄−¨¾¢º¤°øÉìö¤êô− ê†¥ö©ê½®¼−μÈ¾¤-«õ¡ªÉº¤ ª¾ -́

¡ö©Ï¾¨ Ȩ̀¾©É¸¨ §ñ®¦ò−ê¾¤ ñ̄−¨¾ ¢º¤ ¦¯¯ ì¾¸ ¹ìõ ¦ö−êò¦ñ−¨¾¦¾¡ö− ê† ¦¯¯ ì¾¸ À ñ̄− 
²¾£ó.  

 

²¾¡êó V
¦ò© Áì½ ²ñ−ê½ ¢º¤° øÉìö¤êô− 

 
´¾©ª¾ 63. ¦ò©¢º¤°øÉìö¤êô−  

°øÉìö¤êô− ó́¦ò©ªí−ªð ©„¤−š:  
1. ¦ò©-À ñ̄−-À¥í¾ Ã−¡¾−ìö¤êô−;  
2. ¦ò©Ã−¡¾−£÷É´£º¤Œ®ðìò¹¾− ¡ò©¥½-¡¾−-¡¾−-ìö¤êô−¢º¤ªö−; 
3. ¦ò©Ã−¡¾− Ȩ̀¾¥É¾¤Á»¤¤¾−; 
4. ¦ò©Ã−¡¾−μøÈº¾Ä¦ ¦¿ìñ®-°øÉ-ìö¤êô−-ªÈ¾¤¯½ -Àê©; 
5. ¦ò©¢º¤-°øÉ-ìö¤êô−-ªÈ¾¤¯½-Àê© Ã−¡¾−¦‰¤êô−, §ñ®¦ò− Áì½ ì¾¨»ñ®ºº¡Ä¯ªÈ¾¤¯½ 

Àê©. 
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´¾©ª¾ 64.  ¦ò©-À¯ñ−-À¥í¾ -Ã−-¡¾−-ìö¤êô−  
¦ò©-À¯ñ−-À¥í¾ Ã−¡¾−ìö¤êô− ó́ © „¤−š:  
1. --ìö¤êô−-Ã−ê÷¡---¢½ÁÎ¤-¡¾− -Áì½- ê÷¡À¢©-ìö¤êô− ê†-®Ò-¹¸¤¹É¾´ ª¾´¡ö©Ï¾¨¢º¤ 

¦¯¯ ì¾¸; 
2. ìö¤êô−ª¾´¯½-À²©,- »ø®-¡¾− Áì½- »ø®-Á®®- ò̧-¦¾-¹½¡ò© ª¾ -́ê†--Ä©É¡¿−ö©-Ä¸ÉÃ−ì½ 

®¼®-¡ö©Ï¾¨;  
3. ¢ð¦¿-¯½ê¾−Â£¤¡¾−-¥¾¡-ìñ©«½®¾− ¹ìõ ºö¤¡¾−¯ö¡£º¤êÉº¤« …− ª¾´ÁªÈ¡ðì½−ó-

À² ˆº-²ñ©ê½−¾-Â£¤¡¾−Ã©Î‡¤; 
4. -¢ð-¦¿¯½ê¾−-¦É¾¤ª̃¤-À¢©-À¦©«½¡ò©-²òÀ¦© Áì½ À¢©À¦©«½¡ò©¦½À²¾½  ¥¾¡   

ìñ©«½®¾−; 
5. -¦É¾¤ª̃¤¹ Éº¤¡¾−-°øÉ-ª¾¤-ÎÉ¾ -Íõ- ¦¾¢¾ ¢º¤-ªö− μøú- ¦¯¯ ì¾¸;  
6. ¢ð¯È¼− ņ̃©«÷¯½¦ö¤ ¹ìõ ¡ò©¥½¡¾−ìö¤êô− Ã−¡ðì½−óê† ¡¾−©¿À−ó−ê÷ì½¡ò©¢º¤ªö− 

¹¾¡®Ò´ó¯½¦ò©êò°ö− À−ˆº¤´¾¥¾¡¡¾−¯È¼−Á¯¤©É¾−−½Â¨®¾¨ ¹ìõ ì½®¼®¡ö© 
Ï¾¨¢º¤ìñ©; 

7. À¯ñ−À¥í¾¡¿´½¦ò©ªÒ§ñ®¦ò−¢º¤ªö−; 
8. Ä©É»ñ®¡¾−¯ö¡ É̄º¤©É¾−ªÈ¾¤Å ¥¾¡ìñ©, ¦ò© Áì½ °ö−¯½Â¹¨©ºñ−§º®ê¿ ê†Ä©É 

´¾¥¾¡¡¾−ìö¤êô−¢º¤ªö−; 
9. Ä©É»ñ®¡¾−º¿−¸¨£¸¾´¦½©¸¡¥¾¡ìñ©Ã−©É¾−ªÈ¾¤Å Ã−¡¾−ìö¤êô−¢º¤ªö−; 
10.  Ä©É»ñ®°ö−¯½Â¹¨©¥¾¡¡¾−À§‰¾ ¹ìõ ¡¾−¦¿¯½ê¾− À§„−: ¦ò©Ã§É, À¯ñ−¹ìñ¡§ñ®£Õ 

¯½¡ñ−−¿®÷¡£ö−º−̂ ¹ìõ ¦½«¾®ñ−¡¾−À¤ ò− ¹ìõ -Ã¹É»È¸´êô−, Ã¹ÉÀ§‰¾, §œŒ¢¾¨¦ò© 
Ã§Éê†©ò−, Ã¹É¦õ®êº©¦ñ−¨¾À§‰¾ê†©ò−ª¾´º¾ ÷̈¢º¤¦ñ−¨¾  Áì½ º̂−Å ª¾´¡ö©Ï¾¨; 

11.  ¦¿ìñ®°øÉÀ§‰¾ ¹ìõ ¦¿¯½ê¾−ê†©ò− ´ó¦ò©Ã§Éê†©ò− ª¾´º¾ ÷̈À§‰¾ ¹ìõ ¦¿¯½ê¾−, 
À¯ñ−À¥í¾¡¿´½¦ò©¡È¼¸¡ñ® ªô¡, º¾£¾− ¹ìõ ¦…¤¯÷¡¦É¾¤ Ã−ê†©ò−©„¤¡ È¾¸ -À¯ñ−ªí− ó́-
¦ò©-Âº−-Ã¹É-£ö−-²¾ -̈Ã− Íõ ªÈ¾¤¯½-Àê©-Ä©É; 

12.  À ó̄©®ñ−§óÀ¯ñ−À¤ò−¡ó® ¹ìõ À¤ò−ª¾ªÈ¾¤¯½Àê© μøÈê½−¾£¾−ê†ª˜¤μøÈ ¦¯¯ ì¾¸; 
13.  »Éº¤ê÷¡ªÒºö¤¡¾−ê†¡È¼¸¢Éº¤ Ã−¡ðì½−óê† À¹ñ− Ȩ̀¾ªö−«õ¡ºñ®¯½Â¹¨© Ã−¡¾−ìö¤êô−;  
14.  Ä©É»ñ®¦ò© Áì½ °ö−¯½Â¹¨©º̂− ª¾´ê†Ä©É¡¿−ö©Ä Ȩ́Ã−ì½®¼®¡ö©Ï¾¨. 
 

´¾©ª¾ 65.  ¦ò©Ã−¡¾−£÷É´£º¤Œ®ðìò¹¾− ¡ò©¥½-¡¾−-¡¾−-ìö¤êô−¢º¤ªö− 
¦ò©Ã−¡¾−£÷É´£º¤Œ®ðìò¹¾− ¡ò©¥½-¡¾−-¡¾−-ìö¤êô−¢º¤ªö− ó́ ©„¤−š: 
1. ¸¾¤Á°−¡¾−-Ã−-¡¾−ìö¤êô−¢º¤ªö−; 
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2. -¥ñ©¹¾ Áì½−¿Ã§É ņ̃©«÷, º÷¯½¡º−, ²¾¹½−½, ¡ö−¥ñ¡ Áì½ Àªñ¡Â−ÂìμóªÈ¾¤Å-À¢í¾-
Ã−-¡¾−-ìö¤êô−¢º¤ªö−; 

3. À¢í¾-À«ò¤-ª½Í¾©²¾ -̈Ã− -Áì½ªÈ¾¤¯½-Àê©; 
4. £÷É´£º¤Á»¤¤¾−Ã¹É ó́£¸¾´¯º©Ä² Áì½ ó́£¸¾´¦½©¸¡ Ã−¡¾−À£̂º−Ä¹¸ê÷ 

ì½-¡ò©¢º¤ªö−; 
5. ©¿À−ó−¡º¤¯½§÷´ À²̂º¯ô¡¦¾¹¾ìõ ¡È¼¸¡ñ®¡¾−ìö¤êô−¢º¤ªö−; 
6. ´º®ŒÂº−, «º−êô− ¹ìõ À²†´êô−¢º¤ ò̧¦¾¹½¡ò© Áì½ ´º®Ï¾¨Ã¹É°øÉìö¤êô−ºˆ− 

©¿À−ó−ê÷ì½¡ò©Áê−À¯ñ−¡¾−§‰¸£¾¸; 
7. ¦½ÀÎóªÒºö¤¡¾−ê†¡È¼¸¢Éº¤ À² ˆº²ò¥¾ì½−¾¡È¼¸¡ñ® ¡¾−Â¥½, ÷̈®Àìó¡ ¹ìõ ¹ñ− ò̧ 

¦¾¹½¡ò©¢º¤ªö− Ä¯¦øÈ»ø®Á®® ò̧¦¾¹½¡ò©ºˆ−; 
8. ¯½ªò®ñ©¦ò©º̂− ª¾´ê†Ä©É¡¿−ö©Ä Ȩ́Ã−ì½®¼®¡ö©Ï¾¨. 

 

´¾©ª¾ 66. ¦ò©Ã−¡¾− Ȩ̀¾¥É¾¤Á»¤¤¾− 
¦ò©Ã−¡¾− Ȩ̀¾¥É¾¤Á»¤¤¾− ó́ © „¤−š: 
1. -À§ñ−¦ñ−¨¾ Ȩ̀¾-¥É¾¤-Á»¤-¤¾−¡ñ® −ñ¡ ò̧§¾¡¾−, °øÉ§È¼¸§¾−- À²ˆº-À¢í¾´¾-À»ñ©-¸¼¡--Ã−- ò̧-

¦¾-¹½¡ò©¢º¤-ªö−. Ã−-¡ðì½−ó ¡ò©-¥½-¡¾−ìö¤êô− ¹¾¡-´ó-£¸¾ -́¥¿-À¯ñ−−¿-À¢í¾°øÉ-ºº¡-
Á»¤¤¾−-©É¾−»ú¾¤¡¾¨ -Áì½ ´ñ−¦½Ïº¤- À¡ó−-ºñ©ª¾-ê†-Ä©É-¡¿−ö©-Ä¸É-Ã−¡ö©Ï¾¨ Ȩ̀¾-
©É¸¨- Á»¤¤¾− °øÉ-ìö¤êô−-´ó-¦ò©-−¿-¦½-ÀÎóªÒìñ©«½®¾− -À²ˆº-²ò¥-¾ì½−¾- ª¾´-£¸¾ -́
ÀÏ¾½¦ö´; 

2. ¦ñ®§Éº−, ¥ñ©¸¾¤° øÉºº¡Á»¤¤¾− À¢í¾Ã−ª¿ÁÎÈ¤¤¾−ªÈ¾¤Å ª¾´£¸¾´»¼¡» Éº¤ 
ªÉº¤¡¾−¢º¤ ò̧¦¾¹½¡ò©ªö−; 

3. ¯½ªò®ñ©−½Â¨®¾¨ ¹ìõ ´¾©ª½¡¾− ªÒ°øÉºº¡Á»¤¤¾− -μÈ¾¤-¦½-ÀÏó²¾®; 
4. ¯½ªò®ñ©¦ò©º̂− ª¾´ê†Ä©É¡¿−ö©Ä Ȩ́Ã−¡ö©Ï¾¨ Ȩ̀¾-©É¸¨ --Á»¤¤¾− -Áì½ ì½®¼®¡ö© 

Ï¾¨º̂−. 
 

´¾©ª¾ 67. ¦ò©Ã−¡¾−μøÈº¾Ä¦ ¦¿ìñ®-°øÉ-ìö¤êô−-ªÈ¾¤¯½ -Àê© 

°øÉ-ìö¤êô−-ªÈ¾¤¯½-Àê© -²Éº´-©É¸¨¦½´¾§ò¡£º®£ö¸ -´ó¦ò©º¾Ä¦μøÈ©ò−Á©− ¦¯¯ ì¾¸ 
ª¾ -́Äì¨½-À¸ì¾-¢º¤-¡¾−-ìö¤êô−. −ñ¡ ò̧§¾¡¾−, °øÉ§È¼¸§¾−-ªÈ¾¤¯½-Àê© ´ó-¦ò©-º¾-Ä¦-μøÈ-©ò−-Á©−-
¢º¤ ¦¯¯ ì¾¸ ª¾ -́¦ñ−¨¾- Ȩ̀¾-¥É¾¤-Á»¤¤¾−. 

°øÉ-ìö¤êô−ªÈ¾¤¯½-Àê© ²Éº´-©É¸¨¦½´¾§ò¡£º®£ö¸, −ñ¡- ò̧§¾-¡¾−, -°øÉ-§È¼¸§¾−-ªÈ¾¤¯½-
Àê© Ä©É»ñ®£¸¾´¦½©¸¡Ã−¡¾−À¢í¾Œºº¡ ¦¯¯ ì¾¸ ì¸´êñ¤ ¡¾−¢ð ó̧§¾À¢í¾Œºº¡¹ì¾¨ 
Àê̂º §‡¤-ÁªÈì½£̃¤ ®Ò-Ã¹É-À¡ó− ¹É¾¯ó. 
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2. -¥ñ©¹¾ Áì½−¿Ã§É ņ̃©«÷, º÷¯½¡º−, ²¾¹½−½, ¡ö−¥ñ¡ Áì½ Àªñ¡Â−ÂìμóªÈ¾¤Å-À¢í¾-
Ã−-¡¾−-ìö¤êô−¢º¤ªö−; 

3. À¢í¾-À«ò¤-ª½Í¾©²¾ -̈Ã− -Áì½ªÈ¾¤¯½-Àê©; 
4. £÷É´£º¤Á»¤¤¾−Ã¹É ó́£¸¾´¯º©Ä² Áì½ ó́£¸¾´¦½©¸¡ Ã−¡¾−À£̂º−Ä¹¸ê÷ 

ì½-¡ò©¢º¤ªö−; 
5. ©¿À−ó−¡º¤¯½§÷´ À²̂º¯ô¡¦¾¹¾ìõ ¡È¼¸¡ñ®¡¾−ìö¤êô−¢º¤ªö−; 
6. ´º®ŒÂº−, «º−êô− ¹ìõ À²†´êô−¢º¤ ò̧¦¾¹½¡ò© Áì½ ´º®Ï¾¨Ã¹É°øÉìö¤êô−ºˆ− 

©¿À−ó−ê÷ì½¡ò©Áê−À¯ñ−¡¾−§‰¸£¾¸; 
7. ¦½ÀÎóªÒºö¤¡¾−ê†¡È¼¸¢Éº¤ À² ˆº²ò¥¾ì½−¾¡È¼¸¡ñ® ¡¾−Â¥½, ÷̈®Àìó¡ ¹ìõ ¹ñ− ò̧ 

¦¾¹½¡ò©¢º¤ªö− Ä¯¦øÈ»ø®Á®® ò̧¦¾¹½¡ò©º̂−; 
8. ¯½ªò®ñ©¦ò©ºˆ− ª¾´ê†Ä©É¡¿−ö©Ä Ȩ́Ã−ì½®¼®¡ö©Ï¾¨. 

 

´¾©ª¾ 66. ¦ò©Ã−¡¾− Ȩ̀¾¥É¾¤Á»¤¤¾− 
¦ò©Ã−¡¾− Ȩ̀¾¥É¾¤Á»¤¤¾− ó́ © „¤−š: 
1. -À§ñ−¦ñ−¨¾ Ȩ̀¾-¥É¾¤ -Á»¤ -¤¾−¡ñ® −ñ¡ ò̧§¾¡¾−, °øÉ§È¼¸§¾−- À²ˆº-À¢í¾´¾-À»ñ©-¸¼¡--Ã−- ò̧-

¦¾-¹½¡ò©¢º¤-ªö−. Ã−-¡ðì½−ó ¡ò©-¥½-¡¾−ìö¤êô− ¹¾¡-´ó-£¸¾ -́¥¿-À¯ñ−−¿-À¢í¾°øÉ-ºº¡-
Á»¤¤¾−-©É¾−»ú¾¤¡¾¨ -Áì½ ´ñ−¦½Ïº¤- À¡ó−-ºñ©ª¾-ê†-Ä©É-¡¿−ö©-Ä Ȩ́-Ã−¡ö©Ï¾¨ Ȩ̀¾-
©Ȩ́ ¨- Á»¤¤¾− °øÉ-ìö¤êô−-´ó-¦ò©-−¿-¦½-ÀÎóªÒìñ©«½®¾− -À²ˆº-²ò¥-¾ì½−¾- ª¾´-£¸¾ -́
ÀÏ¾½¦ö´; 

2. ¦ñ®§Éº−, ¥ñ©¸¾¤° øÉºº¡Á»¤¤¾− À¢í¾Ã−ª¿ÁÎÈ¤¤¾−ªÈ¾¤Å ª¾´£¸¾´»¼¡» Éº¤ 
ªÉº¤¡¾−¢º¤ ò̧¦¾¹½¡ò©ªö−; 

3. ¯½ªò®ñ©−½Â¨®¾¨ ¹ìõ ´¾©ª½¡¾− ªÒ°øÉºº¡Á»¤¤¾− -μÈ¾¤-¦½-ÀÏó²¾®; 
4. ¯½ªò®ñ©¦ò©ºˆ− ª¾´ê†Ä©É¡¿−ö©Ä Ȩ́Ã−¡ö©Ï¾¨ Ȩ̀¾-©É¸¨ --Á»¤¤¾− -Áì½ ì½®¼®¡ö© 

Ï¾¨º̂−. 
 

´¾©ª¾ 67. ¦ò©Ã−¡¾−μøÈº¾Ä¦ ¦¿ìñ®-°øÉ-ìö¤êô−-ªÈ¾¤¯½ -Àê© 

°øÉ-ìö¤êô−-ªÈ¾¤¯½ -Àê© -²Éº´-©É¸¨¦½´¾§ò¡£º®£ö¸ -´ó¦ò©º¾Ä¦μøÈ©ò−Á©− ¦¯¯ ì¾¸ 
ª¾ -́Äì¨½-À¸ì¾-¢º¤-¡¾−-ìö¤êô−. −ñ¡ ò̧§¾¡¾−, °øÉ§È¼¸§¾−-ªÈ¾¤¯½-Àê© ´ó-¦ò©-º¾-Ä¦-μøÈ-©ò−-Á©−-
¢º¤ ¦¯¯ ì¾¸ ª¾ -́¦ñ−¨¾- Ȩ̀¾-¥É¾¤-Á»¤¤¾−. 

°øÉ-ìö¤êô−ªÈ¾¤¯½ -Àê© ²Éº´-©É¸¨¦½´¾§ò¡£º®£ö¸, −ñ¡- ò̧§¾-¡¾−, -°øÉ-§È¼¸§¾−-ªÈ¾¤¯½-
Àê© Ä©É»ñ®£¸¾´¦½©¸¡Ã−¡¾−À¢í¾Œºº¡ ¦¯¯ ì¾¸ ì¸´êñ¤ ¡¾−¢ð ó̧§¾À¢í¾Œºº¡¹ì¾¨ 
Àê̂º §‡¤-ÁªÈì½£̃¤ ®Ò-Ã¹É-À¡ó− ¹É¾¯ó. 
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´¾©ª¾ 68. ¦ò©¢º¤-°øÉ-ìö¤êô−-ªÈ¾¤¯½-Àê© Ã−¡¾−¦‰¤ êô−, §ñ®¦ò− Áì½ ì¾¨»ñ®ºº¡Ä¯ªÈ¾¤¯½Àê©  
°øÉ-ìö¤êô−-ªÈ¾¤¯½-Àê© ´ó¦ò©-¦‰¤ -êô−, §ñ®¦ò− Áì½ ì¾¨»ñ®--¢º¤-ªö− À¯ñ−ªí− ¡¿-Äì-¥¾¡-

¡¾−-ìö¤êô−, À¤ò− -Áì½§ñ®-¦ò−-ªÈ¾¤Å ê†-À ñ̄−-¡¿´½¦ò©¦ú¸−ªö¸ ¹ìõ ¢º¤ ò̧¦¾¹½¡ò© ºº¡Ä¯ -
ªÈ¾¤¯½Àê© Â©¨°È¾−ê½−¾£¾−ê†ª˜¤μøÈ ¦¯¯ ì¾¸ Áì½ ºö¤¡¾−¥ñ©ª̃¤ì ñ©ê†¡È¼¸¢Éº¤ ²¾¨¹ùñ¤ 
ê†Ä©É¯½ªò®ñ©-²ñ−ê½--©É¾−-²¾¦óŒº¾¡º− Áì½ £È¾ê¿−¼´Ã¹É-ìñ©μÈ¾¤ -£ö®-«É¸− --ª¾´-ê†-Ä© É¡¿−ö©-Ä Ȩ́-
Ã−ì½®¼®-¡ö©Ï¾¨ ¢º¤ ¦¯¯ ì¾¸. 

 

´¾©ª¾ 69. ²ñ−ê½¢º¤°øÉìö¤êô− 
°øÉìö¤êô− ó́²ñ−ê½ªí−ªð ©„¤−š:  
1. «õ®ñ−§ó-ª¾ -́¡ö©Ï¾ -̈ Ȩ̀¾-©É¸¨-¡¾−®ñ−§ó-¢º¤ì¾¸ Ã−¡ðì½−óê†¥¿À¯ ñ− ¡ð¦¾´¾©−¿Ã§É 

ì½®ö®®ñ−§óºˆ− ê†¦¾¡ö−»ñ®»øÉ ÁªÈªÉº¤Ä©É»ñ®¡¾−À¹ñ−©ó¥¾¡¢½ÁÎ¤¡¾−¡¾−À¤ ò− 
¢º¤  ¦¯¯ ì¾¸; 

2. À¦¨²¾¦ó, º¾¡º−, £È¾ê¿−¼´ Áì½ £È¾®ðìò¡¾− - μÈ¾¤£ö®«É¸− Áì½ êñ−À¸ì¾; 
3. ¯½ªò®ñ©ì½®º® ¯½¡ñ−Ä² Áì½ ¯½¡ ñ−¦ñ¤£ ö´ ªÒ°øÉºº¡Á»¤¤¾−Ã− ò̧¦¾¹½¡ò© 

¢º¤ªö− ª¾´-ì½®¼®¡ö©Ï¾ -̈,- ¦ ‰¤À¦ó´¡¾−−¿Ã§ÉÁ»¤¤¾−ì¾¸, Àºö¾Ã¥Ã¦ÈÃ−¡¾− 
²ñ©ê½−¾¦ó´õÁ»¤¤¾−, ö̈¡ì½©ñ® ò̧§¾¦½À²¾½ -Áì½ «È¾¨êº©Àªñ¡Â−ÂìμóÃ¹ÉÁ¡È 
°øÉºº¡Á»¤¤¾−ì¾ -̧;   

4. º¿-−¸¨-£¸¾ -́¦½-©¸¡-Ã¹ÉÁ¡È-¡¾−--¥ñ©ª˜¤ Áì½ ¡¾−À£ˆº−-Ä¹ -̧¢º¤ºö¤¡¾−¥ñ©ª̃¤ 
´½¹¾§ö− Ã−- ò̧-¦¾-¹½-¡ò©-¢º¤-ªö− Â©¨¦½À²¾½Á È́−ºö¤¡¾−¥ñ©ª˜¤¡¿´½®¾−; 

5. ¯½¦¾−¤¾−¡ñ®ºö¤¡¾− ȫ¡£º¤êÉº¤«…− -Ã−-¡¾−-À£ˆº−-Ä¹ -̧¸¼¡¤¾−-ê÷-ì½-¡ò©-, êö©-
Áê−-£È¾À¦¨¹¾ -̈ê-†ê÷ì½-¡ò©-¢º¤ªö−-Ä© É-¡Ò¢›−, ¯½¡º®¦È¸− Á¡ÉÄ¢£¸¾´ê÷¡¨¾¡ 
¢º¤-¯½§¾§ö− -Áì½ ²ñ©ê½−¾êÉº¤«…−  Ã−À¢©Â£¤¡¾−¢º¤-ªö−;  

6. ¯½ªò®ñ©²ñ−ê½º̂− ª¾´ê†Ä© É¡¿−ö©Ä Ȩ́Ã−ì½®¼®¡ö©Ï¾¨. 
 

´¾©ª¾ 70. ²ñ−ê½Ã−¡¾−¯ö¡ ñ̄¡»ñ¡¦¾¦…¤Á¸©ìÉº´ 
°øÉìö¤êô− ´ó²ñ−ê½Ã−¡¾− ¯ö¡-¯ñ¡-»ñ¡-¦¾, ²ñ©ê½−¾¦ …¤-Á¸© -ìÉº´, »ñ®-¯½-¡ñ−-®Ò-Ã¹É-¡¾− 

©¿À−ó−ê÷ì½¡ò© ´ ó°ö−-¡½êö®μÈ¾¤¹ì¸¤¹ì¾¨ªÒ-¦¾-ê¾ -ì½−½§ö−, -£¸¾´¯º©Ä², £¸¾´À ñ̄−ì½ 
®¼®--»¼®»Éº¨¢º¤-¦ñ¤-£ö´ ¹ ùõ ¦÷¢½²¾®¢º¤°øÉºº¡Á»¤¤¾−. -Ã−¡ðì½−óê†--À¡ó©-®ñ−-¹¾-©É¾−-¦…¤-Á¸© -
ìÉº´ °øÉ-ìö¤êô− ó́-²ñ−ê½¯½ªò®ñ©´¾©ª½¡¾−ê†-¥¿-À¯ñ−- À²̂º-Á¡É-Ä¢-¦½²¾®-©„¤¡ È¾ -̧ μÈ¾¤-êñ−¡¾− 
ª¾ -́ì½®¼®¡ö©Ï¾¨.  
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²¾¡êó VI  
¢Ó¹É¾´ 

 

´¾©ª¾ 71. ¢Ó¹É¾´ê‰¸Ä¯ 
¹É¾ -́®÷¡£ö− Áì½¡¾−¥ñ©ª˜¤ ó́¡¾−¡½ê¿ ©„¤−š:  
1. º½−÷ ñ́©, ©¿À−ó−ê÷ì½¡ò©ê†¹¸¤-¹É¾´ -Íõ- ®Ò«õ¡ªÉº¤ ª¾ -́ì½®¼®¡ö©Ï¾¨; 
2. ¢ñ©¢¸¾¤¡¾−¦‰¤À¦ó´¡¾−ìö¤êô− μøú ¦¯¯ ì¾¸ -Ã−-ê÷¡»ø®¡¾−; 
3. ´ó¡¾−¡½ê¿º̂−ê†À¯ñ−¢Ó¹É¾´ §‡¤Ä©É¡¿−ö©Ä Ȩ́Ã−ì½®¼®¡ö©Ï¾¨. 
 

´¾©ª¾ 72. ¢Ó¹É¾´¦¿ìñ®²½−ñ¡¤¾− 
¹É¾ -́²½−ñ¡¤¾− ó́¡¾−¡½ê¿ ©„¤−š: 
1. ¦¸¨Ã§Éº¿−¾©, ÎÉ¾ê†, ª¿ÁÎÈ¤ À²̂º¹¾-°ö−¯½Â¹¨©¦È¸−ªö¸; 
2.  »ñ®¦ò−®ö−¥¾¡°øÉìö¤êô− Íõ °øÉ-ê†-¹ ņ̃¤-°ö−-¯½-Â¹¨-©¥¾¡-¡¾−-ìö¤êô−; 
3. -À¯ó©À°ó¨Àº¡½¦¾−ìñ®¢º¤§¾©, ¢º¤ìñ©«½¡¾− Áì½ ¢º¤°øÉìö¤êô−; 
4. Á¡È¨¾¸À¸ì¾Ã−¡¾−²ò¥¾ì½−¾ Àº¡½¦¾−-ªÈ¾¤Å Â©¨-®Ò´ó-À¹©°ö− Íõ ¡ö©Îú¸¤-Àº¡½ 

¦¾−-©„¤¡È¾¸ ¢º¤° øÉìö¤êô−; 
5.  ´ó¡¾−¡½ê¿º̂−ê†À¯ñ−¢Ó¹É¾´ §‡¤Ä©É¡¿−ö©Ä Ȩ́Ã−ì½®¼®¡ö©Ï¾¨.   

 

´¾©ª¾ 73. ¢Ó¹É¾´¦¿ìñ®°øÉìö¤êô− 
¹É¾´°øÉìö¤êô− ó́¡¾−¡½ê¿ ©„¤−š™:  
1.  Ã¹É¦ò−®ö−Á¡ÈÀ¥í¾ÎÉ¾ê† Áì½²½−ñ¡¤¾− »ñ®°ò©§º®¸¼¡¤¾−ê†¡È¼¸¢Éº¤; 
2.  ¹ìö®¹ìó¡¡¾−¯½ªò®ñ©²ñ−ê½, À§ˆº¤º¿ ì¾¨»ñ®, °ö−¡¿Äì ì¸´êñ¤ ªö¸Àì¡¡¾− 

À¦¨²¾¦óŒº¾¡º−;  
3. Ã¦È»É¾¨¯É¾¨¦ó ¹ìõÂ£¦½−¾êñ®«ö´¡¾−¥ñ©ª̃¤ Áì½ ²½−ñ¡¤¾−¢º¤ìñ©; 
4.  ´ó¡¾−¡½ê¿º̂−ê†À¯ñ−¢Ó¹É¾´ §‡¤Ä©É¡¿−ö©Ä Ȩ́Ã−ì½®¼®¡ö©Ï¾¨.  

 

²¾¡êó VII 
¡¾−Â¥½, È̄¼−Á¯¤, ö̈¡-Àìó¡ Áì½ ¦™−¦÷© ¡¾−ìö¤êô− 

 
´¾©ª¾ 74. ¡¾−Â¥½¡¾−ìö¤êô− 

¡¾−ìö¤êô− ¥½«õ¡Â¥½--Â© -̈ºö¤¡¾−-ê†-ºº¡-Ã®-ê½®¼−: 
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²¾¡êó VI  
¢Ó¹É¾´ 

 

´¾©ª¾ 71. ¢Ó¹É¾´ê‰¸Ä¯ 
¹É¾ -́®÷¡£ö− Áì½¡¾−¥ñ©ª˜¤ ó́¡¾−¡½ê¿ ©„¤−š:  
1. º½−÷ ñ́©, ©¿À−ó−ê÷ì½¡ò©ê†¹¸¤-¹É¾´ -Íõ- ®Ò«õ¡ªÉº¤ ª¾ -́ì½®¼®¡ö©Ï¾¨; 
2. ¢ñ©¢¸¾¤¡¾−¦‰¤À¦ó´¡¾−ìö¤êô− μøú ¦¯¯ ì¾¸ -Ã−-ê÷¡»ø®¡¾−; 
3. ´ó¡¾−¡½ê¿º̂−ê†À¯ñ−¢Ó¹É¾´ §‡¤Ä©É¡¿−ö©Ä Ȩ́Ã−ì½®¼®¡ö©Ï¾¨. 
 

´¾©ª¾ 72. ¢Ó¹É¾´¦¿ìñ®²½−ñ¡¤¾− 
¹É¾ -́²½−ñ¡¤¾− ó́¡¾−¡½ê¿ ©„¤−š: 
1. ¦¸¨Ã§Éº¿−¾©, ÎÉ¾ê†, ª¿ÁÎÈ¤ À²̂º¹¾-°ö−¯½Â¹¨©¦È¸−ªö̧ ; 
2.  »ñ®¦ò−®ö−¥¾¡°øÉìö¤êô− Íõ °øÉ-ê†-¹ ņ̃¤-°ö−-¯½-Â¹¨-©¥¾¡-¡¾−-ìö¤êô−; 
3. -À¯ó©À°ó¨Àº¡½¦¾−ìñ®¢º¤§¾©, ¢º¤ìñ©«½¡¾− Áì½ ¢º¤°øÉìö¤êô−; 
4. Á¡È¨¾¸À¸ì¾Ã−¡¾−²ò¥¾ì½−¾ Àº¡½¦¾−-ªÈ¾¤Å Â©¨-®Ò´ó-À¹©°ö− Íõ ¡ö©Îú¸¤-Àº¡½ 

¦¾−-©„¤¡È¾¸ ¢º¤° øÉìö¤êô−; 
5.  ´ó¡¾−¡½ê¿º̂−ê†À¯ñ−¢Ó¹É¾´ §‡¤Ä©É¡¿−ö©Ä Ȩ́Ã−ì½®¼®¡ö©Ï¾¨.   

 

´¾©ª¾ 73. ¢Ó¹É¾´¦¿ìñ®°øÉìö¤êô− 
¹É¾´°øÉìö¤êô− ó́¡¾−¡½ê¿ ©„¤−š™:  
1.  Ã¹É¦ò−®ö−Á¡ÈÀ¥í¾ÎÉ¾ê† Áì½²½−ñ¡¤¾− »ñ®°ò©§º®¸¼¡¤¾−ê†¡È¼¸¢Éº¤; 
2.  ¹ìö®¹ìó¡¡¾−¯½ªò®ñ©²ñ−ê½, À§ˆº¤º¿ ì¾¨»ñ®, °ö−¡¿Äì ì¸´êñ¤ ªö¸Àì¡¡¾− 

À¦¨²¾¦óŒº¾¡º−;  
3. Ã¦È»É¾¨ É̄¾¨¦ó ¹ìõÂ£¦½−¾êñ®«ö´¡¾−¥ñ©ª̃¤ Áì½ ²½−ñ¡¤¾−¢º¤ìñ©; 
4.  ´ó¡¾−¡½ê¿º̂−ê†À¯ñ−¢Ó¹É¾´ §‡¤Ä©É¡¿−ö©Ä Ȩ́Ã−ì½®¼®¡ö©Ï¾¨.  

 

²¾¡êó VII 
¡¾−Â¥½, È̄¼−Á¯¤, ö̈¡-Àìó¡ Áì½ ¦™−¦÷© ¡¾−ìö¤êô− 

 
´¾©ª¾ 74. ¡¾−Â¥½¡¾−ìö¤êô− 

¡¾−ìö¤êô− ¥½«õ¡Â¥½--Â© -̈ºö¤¡¾−-ê†-ºº¡-Ã®-ê½®¼−: 
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Œ ª¾´¡¾−¦½ÀÎó¢º¤-°øÉìö¤êô− Ã−¡ðì½−óê†¯½¦ö®®ñ−¹¾©É¾−ê÷ì½¡ò©; 
Œ -ª¾´¡¾−¦½ÀÎó¢º¤ ¢½ÁÎ¤¡¾−ê†¡È¼¸¢Éº¤ -Íõ ª¾ -́£¿-À¹ñ−-¢º¤ºö¤¡¾−-ê†-ºº¡-Ã®-

ê½®¼− Ã−-¡ðì½−ó- ê†ê÷ì½¡ò©´ó°ö−¡½êö®μÈ¾¤»É¾¨-Á»¤ ªÒ¦½²¾®Á¸©ì Éº´, À¦©«½ 
¡ò©Œ¦ñ¤£ö´ Íõ ©¿À−ó−ê÷ì½¡ò©®Ò¦º©£Èº¤¡ñ®ì½®¼®¡ö©Ï¾¨. 

¡¾−Â¥½¡¾−ìö¤êô− ªÉº¤´ ó¡¿−ö©À¸ì¾ºñ−Á−È−º− À²ˆº§º¡¹¾ ò̧êóÁ¡ÉÄ¢ Íõ ñ̄®¯÷¤ 
Ã¹É£õ−¦øÈ¦½²¾® ȫ¡¡½ªò. Ã−¡ðì½−ó ê†®Ò¦¾´¾©Á¡ÉÄ¢Ä©É ¡ò©¥½¡¾−−̃− ¡ð¥½«õ¡¨÷®Àìó¡ ª¾ -́
¡ö©Ï¾¨ Ȩ̀¾-©É¸¨ - ò̧-¦¾-¹½¡ò©.  

 

´¾©ª¾ 75. ¡¾− È̄¼−Á¯¤¡¾−ìö¤êô− 
¡¾−ìö¤êô− ¥½«õ¡ È̄¼−Á¯¤©É¸¨ ò̧êó¡¾−ªÈ¾¤Å À§ „−: ¡¾− È̄¼− ņ̃©«÷¯½¦ö¤Ã−¡¾−©¿ 

À−ó−¡ò©¥½¡¾−, °øÉ«õ»÷É−, °øÉª¾¤ÎÉ¾ê¾¤©É¾−¡ö©Ï¾¨, êô−¥ö©-ê½®¼− ª¾´¡¾−¦½ÀÎó¢º¤ 
°øÉìö¤êô− Â©¨Á È́− ºö¤¡¾−ê†-ºº¡Ã®ê½®¼−−˜− À ñ̄−°øÉ²ò¥¾ì½−¾. 

 

 
 

´¾©ª¾ 76. ¡¾− ö̈¡-Àìó¡¡¾−ìö¤êô− 
¡¾−-ìö¤êô− ¥½-«õ¡-¨ö¡-Àìó¡ -Â© -̈ºö¤¡¾−ê†-ºº¡-Ã®-ê½®-¼−: 
Œ ª¾ -́¡¾−¦½-ÀÎó¢º¤-£øÈ-¦ñ−¨¾-; 
Œ ª¾ -́¡¾−¦½-ÀÎó¢º¤£øÈ-¦ñ−¨¾±È¾¨-Ã©-±È¾¨Î‡¤ -Ã−-¡ðì½−ó ê†´ó-¡¾−--ì½-À´ó©-¢Ó-°ø¡-²ñ−¢º¤ -

ºó¡-±È¾-¨Î‡¤ ª¾ -́ê†-Ä©É-¡¿−ö©-Ä¸-û-Ã−-¦ñ−¨¾ Íõ ì½®¼®¡ö©Ï¾¨; 
Œ -À´ˆº´ó¡¾−-«º−-Ã®-ê½®¼− ò̧-¦¾-¹½¡ò© Íõ- Ã®-ê½®¼−¦¿-¯½ê¾−. 
¢˜−ªº−¡¾−²ò¥¾ì½−¾¡¾− ö̈¡Àìó¡¡¾−ìö¤êô− ´ó © „¤−š: 
1. ºö¤¡¾−-ê†-ºº¡-Ã®-ê½®¼− ¥½À¯ñ−°øÉºº¡Á¥É¤¡¾−Àªõº−°øÉìö¤êô− -Ã−-¡ðì½−óê†-À¹ñ−- Ȩ̀¾ 

-´ó-¡¾−-©¿-À−ó−-ê÷ì½-¡ò©-¢ñ©-¡ñ®¦ñ−¨¾-¦¿-¯½ê¾−, ì½®¼®¡ö©Ï¾¨, ó́°ö−-¡½êö®μÈ¾¤ 
»û¾¨Á»¤ªÒ¦…¤-Á¸©ìÉ-º´ À²ˆºÃ¹ÉÁ¡ÉÄ¢ -Áì½ ¯ñ®¯÷¤ ²¾¨Ã−¡¿−ö©À¸ì¾- À¡í¾¦ò® ņ̃− 
−ñ®ÁªÈ ņ̃−ºº¡Á¥É¤¡¾−À¯ñ−ªí−Ä¯ ²Éº´êñ¤À»ñ©®ö©®ñ−êô¡¡ñ®°øÉìö¤êô−; 

2. «É¾¹¾¡°øÉìö¤êô−®ÒÄ©ÉÁ¡ÉÄ¢ -Áì½¯ñ®¯÷¤ ²¾¨Ã−¡¿−ö©À¸ì¾©„¤¡È¾¸ÁìÉ¸ ºö¤¡¾−-ê†-
ºº¡-Ã®-ê½®¼− ¡ð¥½ºº¡Á¥ É¤¡¾−Àªõº−À¯ñ−£˜¤êó¦º¤ À² ˆºÃ¹É°øÉìö¤êô−ªÉº¤Á¡ÉÄ¢ 
-Áì½ ñ̄® ÷̄¤ ²¾¨Ã−¡¿−ö©À¸ì¾- ¹ö¡¦ò® ņ̃−; 

3. ¹ìñ¤¥¾¡−̃− «É¾¹¾¡°øÉìö¤êô− ¨ñ¤® Ò¯½ªò®ñ©²¾ -̈Ã−-¡¿−ö©-À¸ì¾-©„¤¡È¾¸ ºö¤¡¾−-ê†-
ºº¡-Ã®-ê½®¼− ¥‡¤ºº¡Á¥ É¤¡¾− ö̈¡Àìó¡¡¾−©¿À−ó−¡ò©¥½¡¾−¢º¤°øÉìö¤êô− Áì½ 
Á¥É¤Ã¹É¦ˆ´¸−§ö− À²ˆººº¡¢È¾¸ ²Éº´êñ¤- −¿-Ã§É-´¾©ª½¡¾−-ê†-¥¿-À¯ñ−-ªÒ°øÉ-ìö¤êô−-
ª¾ -́ì½®¼®¡ö©Ï¾¨. 
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´¾©ª¾ 77. ¡¾−¦™−¦÷©¡¾−ìö¤êô− 
¡¾−ìö¤êô− ¥½¦™−¦÷©ìö¤Ã−¡ðì½−ó ©„¤−š:  
1. Ïö©º¾ ÷̈¡¾−ìö¤êô− ª¾´ê†Ä©É¡¿−ö©Ä Ȩ́Ã−Ã®ê½®¼−¦¿¯½ê¾− Íõ Â£¤¡¾−ìö¤ 

êô−Ä©É¯½ªò®ñ©¦¿Àìñ©ÁìÉ¸;  
2. ´ó¡¾−«º− ¹ìõ ö̈¡-Àìó¡Ã®ê½®¼−¦¿¯½ê¾− ¹ùõ Ã®ê½®¼− ò̧-¦¾-¹½¡ò©; 
3. ´ó¡¾−£¸®À¢í¾¡ñ− ¹ùõ Á¨¡ªö¸ºº¡¥¾¡¡ñ− ¢º¤¡ ò©¥½¡¾−ìö¤êô− -À²ˆº-¦É¾¤-À¯ñ−-

−òªò®÷¡£ö−-ºˆ−; 
4. ¨÷®Àìó¡ ª¾´¡¾−¦½ÀÎó¢º¤°øÉìö¤êô− ¹ùõ £ øÈ-¦ñ−¨¾ Â©¨´ó¡¾−μ ˜¤μõ−¢º¤¢½ÁÎ¤ 

¡¾−ê†¡È¼¸¢ Éº¤; 
5. ¨ö¡-Àìó¡ª¾´£¿ªñ©¦ò−¢º¤¦¾− ¹ùõ ìöû´ì½ì¾¨.   

 

²¾¡êó VIII 

¡¾−Á¡ÉÄ¢¢Ó¢ñ©Á ú̈¤ 
 

´¾©ª¾ 78. »ø®¡¾−Á¡ÉÄ¢¢Ó¢ñ©Á È̈¤ 
                    ¡¾−Á¡ÉÄ¢¢Ó¢ñ©Á È̈¤¡È¼¸¡ñ®¡¾−ìö¤êô− ©¿À−ó−©É¸¨»ø®¡¾− © „¤−š:  

1. ¡¾−Á¡ÉÄ¢©É¸¨¡¾−¯½−ó¯½−º´¡ñ−; 
2. ¡¾−Á¡ÉÄ¢ê¾¤©É¾−®ðìò¹¾−; 
3. ¡¾−Á¡ÉÄ¢Â©¨£½−½¡¿´½¡¾−Á¡ÉÄ¢¢Ó¢ñ©Á¨È¤ê¾¤©É¾−À¦©«½¡ò©; 
4. ¡¾−»Éº¤³ Éº¤. 

 

´¾©ª¾ 79. ¡¾−-Á¡É-Ä¢-©É¸¨-¡¾−-¯½-−ó¯½−º´¡ñ− 
Ã−¡ðì½−óê†´ó¢Ó¢ñ©Á È̈¤¡È¼¸¡ñ®¡¾−ìö¤êô− £øÈ¡ðì½−ó- ªÉº¤-²½¨¾¨¾ -́Á¡É-Ä¢-¢Ó-¢ñ©-Á¨È¤-−˜− 

©É¸¨¡¾− ô̄¡¦¾¹¾ìõ Áì½ ¯½-−ó¯½−-º´−¿¡ñ− À²ˆºÃ¹Éªú¾¤±È¾¨ ªÈ¾¤Ä©É»ñ®°ö−¯½Â¹¨©.  
 

´¾©ª¾ 80. ¡¾−-Á¡É-Ä¢ê¾¤©É¾−®ðìò¹¾− 
Ã−¡ðì½−ó -À¡ó-©¢Ó-¢ñ©-Á È̈¤ê†®Ò¦¾´¾©ªö¡ìö¤¡ñ− ¹ùõ ®Ò¦¾´¾©Ä¡ÈÀ¡È¨¡ñ−Ä©É £øÈ¡ðì½−ó 

¡ð´ó¦ò©»Éº¤¢ðÃ¹É¢½ÁÎ¤¡¾−Á°−¡¾− -Áì½ ¡¾−ìö¤êô− ¹ìõ ¢½ÁÎ¤¡¾−º÷©¦¾¹½¡¿ -Áì½ 
¡¾−£É¾ -Íõ ¢½-ÁÎ¤¡¾−-º̂− ê†-¡È¼¸¢ Éº¤ ² ò¥¾ì½−¾Á¡ÉÄ¢ê¾¤©É¾−®ðìò¹¾− ª¾´²¾ì½®ö©®¾© 
¢º¤ªö−.  
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´¾©ª¾ 81. ¡¾−Á¡ÉÄ¢Â©¨£½−½¡¿´½¡¾−Á¡ÉÄ¢¢Ó¢ñ©Á¨È¤ê¾¤©É¾−À¦©«½¡ò© 
À´ˆº£øÈ¡ðì½−ó ®Ò¦¾´¾©¯½−ó¯½−º´¡ñ− ¹ùõ ®Ò¦¾´¾©Á¡ÉÄ¢ê¾¤©É¾−®ðìò¹¾−Ä©ÉÁìÉ¸ 

¡ð´ó¦ò©»Éº¤¢ðÃ¹É£½−½¡¿´½¡¾−Á¡ÉÄ¢¢Ó¢ñ©Á¨È¤ê¾¤©É¾−À¦©«½¡ò© ²ò¥¾ì½−¾ Á¡ÉÄ¢ª¾´ 
ì½®¼®¡ö©Ï¾¨ ®ö−²œ−«¾−¡¾−ªö¡ìö¤À¹ñ−©ó−¿¡ñ−.  

 

´¾©ª¾ 82. ¡¾−»Éº¤³ Éº¤ 
À´ˆº£øÈ¡ðì½−ó±È¾¨Ã©±È¾¨Î‡¤ ¹¾¡À¹ñ− Ȩ̀¾ªö−¨ñ¤® ÒÄ©É»ñ®£¸¾´ ÷̈ªòê¿Ã−¡¾−Á¡ÉÄ¢¢Ó 

¢ñ©Á¨È¤¥¾¡ºö¤¡¾−ê†¡È¼¸¢Éº¤ ¹ìõ Ä©É»ñ®£¸¾´À¦¨¹¾¨À−̂º¤¥¾¡¡¾−ìö¤êô−Ã−¡ò©¥½¡¾− 
Ã©Î‡¤ÁìÉ¸ ¡ð´ó¦ò©»Éº¤³Éº¤ªÒ¦¾−¯½§¾§ö− À²ˆºê¿¡¾−²ò¥¾ì½−¾ªñ©¦ò− ª¾´ì½®¼®¡ö© 
Ï¾¨.  

¦¿ìñ® ¢Ó¢ñ©Á È̈¤¢º¤¡¾−ìö¤êô− ê†Ä©É´ó¦ñ−¨¾¡ñ®ìñ© Ã¹É¯½ªò®ñ©ª¾´ ò̧êó¡¾−Á¡ÉÄ¢¢Ó 
¢ñ©Á¨È¤ê†Ä©É¡¿−ö©Ä Ȩ́Ã−¦ñ−¨¾. 

 

²¾¡êó  IX 
¡¾−£÷É´£º¤ Áì½ ¡¸©¡¾ 

 

Ï¸©ê ó 1 
¡¾−£÷É´£º¤ 

 
´¾©ª¾ 83. ¹ìñ¡¡¾−¢º¤¡¾−Á®È¤¢̃−£÷É´£º¤ 

¡¾−£÷É´£º¤¡¾−ìö¤êô− Ã¹É¯½ªò®ñ©ª¾´¹ìñ¡¡¾− © „¤−š: 
Œ Á®È¤£¸¾´» ñ®°ò©§º®Ã¹ÉêÉº¤«…−Í¾¨¢›−, À²†´£¸¾´»ñ®°ò©§º®Ã¹É¦ø−¡¾¤Ã−¡¾− 

£÷É´£º¤´½¹¾²¾¡, §÷¡¨øÉ, ªò©ª¾´ Áì½ ¡¸©¡¾¡¾−¥ñ©ª̃¤¯½ªò®ñ©¢º¤êÉº¤«…−; 
Œ ºö¤¡¾−Ã©, ¢̃−Ã© À ñ̄−°øÉºº¡-Ã®-ê½®¼− Á È́− ºö¤¡¾−−̃− ¢˜−−˜− À ñ̄−°øÉ£÷É´£º¤, 

ªò©ª¾´, ¡¸©¡¾ ¯½À ó́−°ö−¡È¼¸¡ñ® ¡¾−ìö¤êô− Â©¨¯½¦¾−¦ö´êö®¡ñ® ¢½ÁÎ¤ 
¡¾−º̂− Áì½ ºö¤¡¾− ȫ¡£º¤êÉº¤«…−ê†¡È¼¸¢Éº¤ ÁìÉ¸ì¾¨¤¾−Ã¹É¢˜−Àêò¤ ¢º¤ªö− 
μÈ¾¤À¯ñ− ȫ¡¡½ªò; 

Œ ¡¾−ìö¤êô−Ã−¢½ÁÎ¤¡¾−Ã© Á È́− ¢½ÁÎ¤¡¾−−̃− À¯ñ−À¥í¾¡¾−£÷É´£º¤ ê¾¤ 
©É¾− ò̧§¾¡¾−  Â©¨¯½¦¾−¦ö´êö®¡ñ®¢½ÁÎ¤¡¾−ºˆ−ê†¡È¼¸¢Éº¤ ª¾´ì½®¼®¡ö© 
Ï¾¨. 
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´¾©ª¾ 84. ¡¾−Á®È¤¢̃−£÷É´£º¤¡¾−ìö¤êô− ì½¹ Ȩ̀¾¤êÉº¤«…− Áì½¦ø−¡¾¤  
--êÉº¤«…−À¯ñ−°øÉºº¡-Ã®-ê½®¼− Áì½ £÷É´£º¤¡¾−ìö¤êô− À¯ñ−ªí−ªð-, ¦¿ìñ®¦ø−¡¾¤ Á È́− 

ºº¡-Ã®-ê½®¼− Áì½ £÷É´£º¤®ñ−©¾¡ò©¥½¡¾−ê†´ó ìñ¡¦½−½-¨÷©-ê½-¦¾© À¯ñ−ªí− ¡ò©¥½¡¾− 
ê†²ö¸²ñ−À«ò¤¹ì¾¨¢½ÁÎ¤¡¾− ¹ìõ ¹ì¾¨êÉº¤«…−, ¡ò©¥½¡¾−ê†−¿Ã§ÉÀªñ¡Â−Âìμó¦ø¤, ¦½ 
«¾®ñ−¡¾−À¤ ò−, ¡¾−¯½¡ñ−Ä², Âêì½£ö´´½−¾£ ö´, ¡¾−®ò−, ¦ò©¢º¤ìñ©, ²½ìñ¤¤¾−, 
Á»Èê¾©, −Õ´ñ−©ò®, º¾¨ Á¡ ñ¦ Áì½ºˆ−Å ª¾´¡¾−¡¿−ö©¢º¤ìñ©«½®¾−  -Â© -̈´ó-¡¾−-¦ö´êö® 
ì½¹ Ȩ̀¾¤ ºö¤¡¾−-ê†-ºº¡-Ã®-ê½®¼− ¡ñ®-¢½-ÁÎ¤¡¾−ºˆ−ê†-¡È¼¸¢ Éº¤ --Áì½ ºö¤-¡¾−-¯ö¡£º¤-êÉº¤-
«…−.  

ºö¤¡¾− ȫ¡£º¤êÉº¤«…− ´ óÎÉ¾ê†À¢í¾»ú¸´ ª¾´²¾ì½®ö©®¾©¢º¤ªö− Ã−¡¾−£÷É´£º¤ 
¡ò©¥½¡¾−ìö¤êô− ê†¦ø−¡¾¤ºº¡-Ã®-ê½®¼− §ôú¤ª̃¤μøÈêÉº¤« …−¢º¤ªö−. 

¡¾−Á®È¤¢ ˜−£÷É´£º¤ ê†Ä©É¡¿−ö©Ä Ȩ́¦½À²¾½Ã−¡ö©Ï¾¨ê†-¡È¼¸¢ Éº¤ÁìÉ¸ Ã¹ É¯½ªò®ñ© 
ª¾´¡ö©Ï¾¨©„¤¡È¾¸. 

 

Ï¸©ê ó 2 
ºö¤¡¾−£÷É´£º¤ 

 
´¾©ª¾ 85. ºö¤¡¾−£÷É´£º¤¡¾−ìö¤êô−  

ìñ©«½®¾− À¯ñ−°øÉ£÷É´£º¤μÈ¾¤ì¸´¦ø− Áì½ À¯ñ−Àº¡½²¾®Ã−¢º®À¢©ê‰¸¯½Àê© 
Â©¨´º®Ã¹É¢½ÁÎ¤¡¾−Á°−¡¾− Áì½ ¡¾−ìö¤êô− Áì½ ¢½ÁÎ¤¡¾−º÷©¦¾¹½¡¿ Áì½ 
¡¾−£É¾ À¯ñ−À¥í¾¡¾−£÷É´£º¤ Â©¨¯½¦¾−¦ö´êö®¡ñ®¢½ÁÎ¤¡¾−º̂− Áì½ ºö¤¡¾−¯ö¡£º¤ 
êÉº¤«…− ê†¡È¼¸¢Éº¤ ª¾´²¾ì½®ö©®¾©¢º¤ªö−. 

ºö¤¡¾−£÷É´£º¤¡¾−ìö¤êô− ¯½¡º®©É¸¨: 
1. ¢½ÁÎ¤¡¾−Á°−¡¾− Áì½¡¾−-ìö¤êô−; 
2. ¢½-ÁÎ¤¡¾−º÷©¦¾¹½¡¿ -Áì½ ¡¾−-£É¾; 
3. À¢©-À¦©«½¡ò©-²òÀ¦© Áì½ À¢©À¦©«½¡ò©¦½À²¾½.  

 

´¾©ª¾ 86. ¦ò© Áì½ ÎÉ¾ê† ¢º¤¡½§¸¤-Á°−¡¾− Áì½ ¡¾−ìö¤êô− Áì½ º÷©¦¾¹½¡¿ Áì½¡¾−£É¾ 
Ã−¡¾−£÷É´£º¤¡¾−ìö¤êô− ¡½§¸¤Á°−¡¾− Áì½ ¡¾−ìö¤êô− Áì½ º÷©¦¾¹½¡¿ 

Áì½ ¡¾−£É¾ ó́ ¦ò© Áì½ ÎÉ¾ê† ©„¤−š:  
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1. £í−£ û̧¾, ¦É¾¤Á°−¨÷©ê½¦¾©, −½Â¨®¾¨, ì½®¼®¡ö©Ï¾¨¡È¼¸¡ñ®¡¾−¦‰¤À¦ó´ 
¡¾−ìö¤êô− -Áì½- ¦ñ¤-ì¸´-Â£¤¡¾− Íõ ¡ò©¥½¡¾−»¼¡¡¾−-ìö¤êô− À² ˆº¦½ÀÎóÃ¹Éìñ© 
«½®¾−²ò¥¾ì½−¾;  

2. Â£¦½−¾, À°ó¨Á°È Á°−¨÷©ê½¦¾©, −½Â¨®¾¨, ì½®¼®¡ö©Ï¾¨ ¡È¼¸¡ñ®¡¾−¦‰¤ 
À¦ó´¡¾−ìö¤êô− Áì½ ¦½Îº¤¢Ó´ø−¢È¾¸¦¾− ì¸´ê ñ¤- Â£¤¡¾− Íõ ¡ò©¥½¡¾− 
»¼¡¡¾−-ìö¤êô− À²ˆº©ô¤©ø©¡¾−ìö¤êô−; 

3. Á−½−¿, ªò©ª¾´ Áì½ ¯½¦¾−¦ö´êö®¡ñ®¢½ÁÎ¤¡¾−º̂− Áì½ êÉº¤«úò−ê†¡È¼¸ 
¢Éº¤Ã−¡¾−¥ñ©ª̃¤¯½ªò®ñ©ì½®¼®¡ö©Ï¾¨ ¡È¼¸¡ñ®¡¾−¦‰¤À¦ó´¡¾−ìö¤êô−; 

4. §÷¡¨øÉ, ¦‰¤À¦ó´ Áì½ Á¡ ÉÄ¢®ñ−¹¾ªÈ¾¤Åê†À¡ó©¢›−Ã−--®ñ−©¾Â£¤¡¾−, ¡ò©¥½¡¾− 
ìö¤êô− Ã−¢º®À¢©ê‰¸¯½Àê©; 

5. ¦É¾¤À¤ˆº−Ä¢ Áì½ º¿−¸¨£¸¾´¦½©¸¡ --Ã−-¡¾−-©¿-À−ó−¡¾−®ðìò¡¾−¡¾−ìö¤êô−-
¯½ªø-©¼¸; 

6. £í−£ û̧¾²ò¥¾ì½−¾ ºº¡, Â¥½, «º−-, ¨ö¡Àìó¡ Ã®ê½®¼− Íõ ¦ñ−¨¾- ª¾´-²¾ì½ 
®ö©®¾© ¢º¤ªö− ©É¸¨¡¾−-À¹ ñ−©ó-¢º¤-ìñ©«½®¾−; 

7. ¡Ò¦É¾¤, ®¿ì÷¤,  -¨ö¡-ì½©ñ®- ²½−ñ¡¤¾− ¡È¼¸¡ñ®-¡¾−-ìö¤ê ô−; 
8. ²ö¸² ñ− -Áì½ »ú¸´´õ-¡ñ®ªÈ¾¤¯½-Àê© ¡È¼¸¡ñ®-¸¼¡¤¾−-¡¾−-ìö¤êô−; 
9. ¦½Í÷® -Áì-½ ì¾ -̈¤¾−-¡È¼¸¡ñ®-¸¼¡¤¾−-¡¾−-ìö¤êô− --ªÒìñ©«½®¾− -μÈ¾¤-À¯ñ−-¯ö¡¡½ªò; 
10.¯½ªò®ñ©-¦ò© -Áì½ ÎÉ¾ê†-º−̂ -ª¾´-ê†-Ä©É-¡¿−ö©-Ä Ȩ́-Ã−-ì½®¼®¡ö©Ï¾¨. 
 

´¾©ª¾ 87. ¦ò© Áì½ÎÉ¾ê† ¢º¤²½Á−¡Á°−¡¾− Áì½¡¾−ìö¤êô−  Áì½ º÷©¦¾¹½¡¿ Áì½¡¾−£É¾ 
Á¢¸¤, −½£º− 
Ã−¡¾−£÷É´£º¤¡¾−ìö¤êô− ²½Á−¡Á°−¡¾− -Áì½ ¡¾−ìö¤êô− Áì½ º÷©¦¾¹½¡¿ 

Áì½ ¡¾−£É¾ Á¢¸¤, −½£º− ó́ ¦ò© Áì½ ÎÉ¾ê† © „¤−š:  
1. °ñ−¢½¹¨¾¨, ¥ñ©ª̃¤¯½ªò®ñ©Á°−¨÷©ê½¦¾©, −½Â¨®¾¨, ì½®¼®¡ö©Ï¾¨¡È¼¸ 

¡ñ®¡¾−¦‰¤À¦ó´¡¾−ìö¤êô−  -Áì½ ¦É¾¤-Â£¤¡¾− Íõ ¡ò©¥½¡¾−»¼¡¡¾−-ìö¤êô− --
Ã−êÉº¤«…−¢º¤ªö−; 

2. Â£¦½−¾, À°ó¨Á°È−½Â¨®¾¨, ì½®¼®¡ö©Ï¾¨¡È¼¸¡ñ®¡¾−ìö¤êô−, ¦½Îº¤¢ Ó´ø− 
¢È¾¸¦¾− ì¸´êñ¤ -Â£¤¡¾− Íõ ¡ò©¥½¡¾−»¼¡¡¾−-ìö¤êô− Áì½ º¿−¸¨£¸¾´¦½ 
©¸¡Ã¹É-Á¡È °øÉìö¤êô− ª¾´£¸¾´»ñ®°ò©§º®¢º¤ªö−; 

3. Á−½−¿, ªò©ª¾´ Áì½ ¯½¦¾−¦ö´êö®¡ñ®¢½ÁÎ¤¡¾−º̂−ê†¡È¼¸¢ Éº¤ ²¾¨Ã−êÉº¤ 
«úò−¢º¤ªö−Ã−¡¾−¥ñ©ª˜¤¯½ªò®ñ©ì½®¼®¡ö©Ï¾¨¡È¼¸¡ñ®¡¾−¦‰¤À¦ó´¡¾−ìö¤êô−; 
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4. £í−£ Ȩ́¾²ò¥¾ì½−¾ ºº¡, Â¥½, «º−, ¨ö¡-Àìó¡ -Ã®-ê½®¼− Íõ ¦ñ−¨¾ -ª¾´-²¾ì½ 
®ö©®¾© ¢º¤ªö− ©É¸¨¡¾−-À¹ñ−©ó-¢º¤-ºö¤¡¾−-¯ö¡£º¤-êÉº¤-«…−; 

5. ¥ñ©ª̃¤¯½ªò®ñ©¡¾−®ðìò¡¾−¡¾−ìö¤êô−¯½ªø©¼¸ ª¾´¢º®À¢©£¸¾´»ñ®°ò©§º® 
¢º¤ªö−; 

6. ²ö¸²ñ− -Áì½ »ú¸´´õ-¡ñ®ªÈ¾¤¯½-Àê© ¡È¼¸¡ñ®-¸¼¡¤¾−-¡¾−-ìö¤êô− ª¾ -́¡¾−-´º® 
Ï¾¨ ¢º¤¢̃−-Àêò¤; 

7. ¦½Í÷® -Áì-½ ì¾ -̈¤¾−-¡È¼¸¡ñ®-¸¼¡¤¾−-¡¾−-ìö¤êô− -ªÒ ¢̃−-Àêò¤ μÈ¾¤-À¯ñ−-¯ö¡¡½ªò; 
8. ¯½ªò®ñ©-¦ò© -Áì½ Îû¾ê†-ºˆ− -ª¾´-ê†-Ä©É-¡¿−ö©-Ä Ȩ́-Ã−-ì½®¼®¡ö©Ï¾¨. 

 

´¾©ª¾ 88. ¦ò© Áì½ÎÉ¾ê† ¢º¤¹Éº¤¡¾−Á°−¡¾− Áì½¡¾−ìö¤êô− Áì½ º÷©¦¾¹½¡¿ Áì½ 
¡¾−£É¾ À ṍº¤, Àê©¦½®¾− 
Ã−¡¾−£÷É´£º¤¡¾−ìö¤êô− ¹Éº¤¡¾−Á°−¡¾− Áì½ ¡¾−ìö¤êô− Áì½ º÷©¦¾¹½¡¿ 

Áì½ ¡¾−£É¾ À´õº¤, Àê©¦½®¾− ó́¦ò© Áì½ ÎÉ¾ê† © „¤−š:  
1. ¥ñ©ª̃¤¯½ªò®ñ©Á°−¡¾−, --Á°−-¤¾−, -Â£¤¡¾−, ì½®¼®¡ö©Ï¾¨ ¡È¼¸¡ñ®¡¾−¦‰¤ 

À¦ó´¡¾−ìö¤êô− -Áì½ -Â£¤¡¾− Íõ ¡ò©¥½¡¾−»¼¡¡¾−-ìö¤êô− Ã−êÉº¤«…−¢º¤ªö−;  
2. À°ó¨Á°È−½Â¨®¾¨, ì½®¼®¡ö©Ï¾¨¡È¼¸¡ñ®¡¾−ìö¤êô−, ¦½Îº¤¢Ó´ø−¢È¾¸¦¾− 

ì¸´êñ¤- Â£¤¡¾− Íõ ¡ò©¥½¡¾−»¼¡¡¾−-ìö¤êô− -Áì½ º¿−¸¨£¸¾´¦½©¸¡Ã¹É-
Á¡È°øÉìö¤êô− ª¾´£¸¾´»ñ®°ò©§º® ¢º¤ªö−; 

3. ¯½¦¾−¦ö´êö®¡ñ®¢½ÁÎ¤¡¾−º̂−ê†¡È¼¸¢Éº¤ ²¾¨Ã−-À´õº¤, -Àê©¦½®¾−¢º¤ªö− 
Ã−¡¾−¥ñ©ª̃¤¯½ªò®ñ©ì½®¼®¡ö©Ï¾¨ ¡È¼¸¡ñ®¡¾−¦‰¤À¦ó´¡¾−ìö¤êô−; 

4. ¥ñ©ª̃¤¯½ªò®ñ©¡¾−®ðìò¡¾−¡¾−ìö¤êô−¯½ªø©¼¸ ª¾´¢º®À¢©£¸¾´»ñ®°ò©§º® 
¢º¤ªö−; 

5. ¦É¾¤Â£¤¡¾− Íõ ¡ò©¥½¡¾−»¼¡¡¾−ìö¤êô− ª¾ -́£¸¾´»ñ®°ò©-§º®- -¢º¤ªö−-ÁìÉ¸-
¦½-ÀÎó¢˜−-Àêò¤ê†-¡È¼¸¢Éº¤ ²ò¥¾ì½−¾-;  

6. À¡ñ®¡¿¢Ó´ø−¡È¼¸¡ñ®¡¾−ìö¤êô− ì¸´êñ¤- ¡ò©¥½¡¾−¡¾−ìö¤êô−ªÈ¾¤Å- μøÈÃ−êÉº¤«…− 
¢º¤ªö−;- 

7. §÷¡¨øÉ, ¦‰¤À¦ó´ Áì½ Á¡ÉÄ¢®ñ−¹¾ªÈ¾¤Åê†À¡ó©¢›−Ã−¡¾−ìö¤êô− Ã−¢º®À¢©£¸¾´ 
»ñ®°ò©§º®¢º¤ªö−; 

8. ¦½Í÷® -Áì-½ ì¾ -̈¤¾−-¡È¼¸¡ñ®-¸¼¡¤¾−-¡¾−-ìö¤êô− -ªÒ¢˜−-Àêò¤ μÈ¾¤-À¯ñ−-¯ö¡¡½ªò; 
9. ¯½ªò®ñ©-¦ò© -Áì½ ÎÉ¾ê†-ºˆ− -ª¾´-ê†-Ä©É-¡¿−ö©-Ä Ȩ́-Ã−-ì½®¼®¡ö©Ï¾¨. 
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´¾©ª¾ 89. £½−½®ðìò¹¾−À¢©À¦©«½¡ò©²òÀ¦© Áì½ À¢©À¦©«½¡ò©¦½À²¾½   
£½−½®ðìò¹¾−À¢©À¦©«½¡ò©²òÀ¦© Áì½ À¢©À¦©«½¡ò©¦½À²¾½ À ñ̄−ºö¤¡¾−£÷É´ 

£º¤¡¾−-ìö¤êô− -Ã−-À¢©-À¦©«½¡ò©-²òÀ¦©- Áì½ À¢©À¦©«½¡ò©¦½À²¾½  ¢º¤ -ªö−, ¦É¾¤ª˜¤¹ Éº¤ 
¡¾−-®ðìò¡¾−-¡¾−-ìö¤êô−-¯½ªø-©¼¸ -À² ˆº-©ô¤-©ø© -Áì½ ¦ ‰¤-À¦ó´-¡¾−-ìö¤êô−-êñ¤-²¾ -̈Ã− -Áì½ ªÈ¾¤¯½-
Àê© -À¢í¾-Ã−-À¢©--À¦©«½¡ò©-²òÀ¦© Áì½ À¢©À¦©«½¡ò©¦½À²¾½ ¢º¤ -ªö−. - 

ì½®¼®¡¾−-£÷É´-£º¤¡¾−-ìö¤êô−-¢º¤-£½−½-®ðìò¹¾−--À¢©-À¦©«½¡ò©-²òÀ¦© Áì½ À¢© 
À¦©«½¡ò©¦½À²¾½ Ä©É-¡¿−ö©-Ä Ȩ́--ªÈ¾¤¹¾¡.   

 
´¾©ª¾ 90. ¦ò© Áì½ÎÉ¾ê† ¢º¤-£½−½®ðìò¹¾−À¢©-À¦©«½¡ò©-²òÀ¦© Áì½ À¢©À¦©«½¡ò©¦½À²¾½   

Ã−¡¾−£÷É´£º¤¡¾−ìö¤êô− £½−½®ðìò¹¾−À¢©À¦©«½¡ò©²òÀ¦© Áì½ À¢©À¦©«½¡ò© 
¦½À²¾½  ó́ ¦ò© Áì½ ÎÉ¾ê† ©„¤−š: 

1. £í−£ Ȩ́¾ ¸¾¤−½-Â¨®¾¨-¦‰¤-À¦ó´-¡¾−-ìö¤êô− -Ã−-À¢©-¢º¤-ªö−;  
2. £í−£ Ȩ́¾ -Áì½ ¦É¾¤-Â£¤¡¾−- Íõ ¡ò©¥½¡¾−»¼¡-¡¾−-ìö¤êô− -À²ˆº-´¾-ìö¤êô−-Ã−-À¢©-¢º¤-

ªö−; 
3. ¯½ªò®ñ©-−½-Â¨®¾¨ ¦‰¤À¦ó´¡¾−ìö¤êô− -À² ˆº-©ô¤-©ø©°øÉìö¤êô−êñ¤-²¾ -̈Ã− -Áì½ ªÈ¾¤¯½-

Àê© ´¾-ìö¤êô−-Ã−-À¢©¢º¤ªö−; 
4. ¦É¾¤-À¤ˆº−-Ä¢-º¿−¸¨-£¸¾´-¦½©¸¡ -Ã¹É°øÉ-ìö¤êô− -Ã−¡¾−-©¿-À−ó−-ê÷ì½-¡ò©-μøÈ-À¢©-¢º¤-ªö−; 
5. ©¿-À−ó−-¡¾−-À¡ñ®-²¾¦óŒº¾¡º−, £È¾-ê¿−¼´, £È¾-®ðìò¡¾−, £È¾-À§‰¾ -Áì½ ºˆ−Å ª¾´ê†--

Ä©É¡¿−ö©-Ä¸É-Ã−-¦ñ−¨¾  -Áì½ ì½®¼®-¡¾−-²¾ -̈Ã−-À¢©; 
6. £÷É´£º¤ Áì½−¿Ã§É¤ö®¯½´¾− Ã¹É¦º©£Èº¤¡ñ®¦ñ−¨¾ Áì½ì½®¼®¡ö©Ï¾¨; 
7. ²ö¸²ñ−, ¯½¦¾−¤¾−-¡ñ®-ê÷¡-²¾¡¦È¸−-ê†-¡È¼¸¢Éº¤êñ¤²¾¨Ã− Áì½ ªÈ¾¤¯½Àê© À² ˆº 

®ðìò¹¾−À¢©¢º¤ª ö−-Ã¹É-´ó-¯½¦ò©êò°ö− -Áì½ «õ¡ªÉº¤-ª¾ -́ì½®¼®-¡ö©Ï¾¨; 
8. ¥ñ©¸¾¤ì½®ö®¡¾− ȫ¡¯ñ¡»ñ¡¦¾¦…¤º¿−¸¨£¸¾´¦½©¸¡ Áì½ ²œ−«¾−Â£¤ìÈ¾¤, 

»ñ®¯½¡ñ−£¸¾´¯º©Ä² Áì½ ¦…¤Á¸©ìÉº´ ²¾¨Ã−À¢©; 
9. ¦½Í÷® -Áì-½ ì¾ -̈¤¾−-¸¼¡¤¾−-¡¾−-ìö¤ê ô− -Ã−-À¢©-¢º¤-ªö− ªÒ¢˜−-Àêò¤ μÈ¾¤-À¯ñ−-¯ö¡ 

¡½ªò; 
10.¯½ªò®ñ©-¦ò© -Áì½ ÎÉ¾ê†-ºˆ− -ª¾´ -ê†-Ä©É-¡¿−ö©-Ä Ȩ́-Ã−-ì½®¼®¡ö©Ï¾¨. 

 

´¾©ª¾ 91. ¦ò© Áì½ ÎÉ¾ê† ¢º¤¢½ÁÎ¤¡¾− Áì½ ²¾¡¦È¸−ºˆ− 
¢½-ÁÎ¤¡¾− -Áì½ ²¾¡-¦È¸−-ºˆ−-ê†-¡È¼¸¢Éº¤- ´ó- ¦ò© -Áì½ ÎÉ¾ê†-£÷É´-£º¤, ¦‰¤-À¦ó´-¡¾−-ìö¤ 

êô− ª¾ -́²¾-ì½-®ö©®¾©-¢º¤-ªö−. 
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´¾©ª¾ 89. £½−½®ðìò¹¾−À¢©À¦©«½¡ò©²òÀ¦© Áì½ À¢©À¦©«½¡ò©¦½À²¾½   
£½−½®ðìò¹¾−À¢©À¦©«½¡ò©²òÀ¦© Áì½ À¢©À¦©«½¡ò©¦½À²¾½ À ñ̄−ºö¤¡¾−£÷É´ 

£º¤¡¾−-ìö¤êô− -Ã−-À¢©-À¦©«½¡ò©-²òÀ¦©- Áì½ À¢©À¦©«½¡ò©¦½À²¾½  ¢º¤ -ªö−, ¦É¾¤ª˜¤¹ Éº¤ 
¡¾−-®ðìò¡¾−-¡¾−-ìö¤êô−-¯½ªø-©¼¸ -À² ˆº-©ô¤-©ø© -Áì½ ¦‰¤-À¦ó´-¡¾−-ìö¤êô−-êñ¤-²¾ -̈Ã− -Áì½ ªÈ¾¤¯½-
Àê©-À¢í¾-Ã−-À¢©--À¦©«½¡ò©-²òÀ¦© Áì½ À¢©À¦©«½¡ò©¦½À²¾½ ¢º¤ -ªö−. - 

ì½®¼®¡¾−-£÷É´-£º¤¡¾−-ìö¤êô−-¢º¤-£½−½-®ðìò¹¾−--À¢©-À¦©«½¡ò©-²òÀ¦© Áì½ À¢© 
À¦©«½¡ò©¦½À²¾½ Ä©É-¡¿−ö©-Ä Ȩ́--ªÈ¾¤¹¾¡.   

 
´¾©ª¾ 90. ¦ò© Áì½ÎÉ¾ê† ¢º¤-£½−½®ðìò¹¾−À¢©-À¦©«½¡ò©-²òÀ¦© Áì½ À¢©À¦©«½¡ò©¦½À²¾½   

Ã−¡¾−£÷É´£º¤¡¾−ìö¤êô− £½−½®ðìò¹¾−À¢©À¦©«½¡ò©²òÀ¦© Áì½ À¢©À¦©«½¡ò© 
¦½À²¾½  ó́ ¦ò© Áì½ ÎÉ¾ê† ©„¤−š: 

1. £í−£ Ȩ́¾ ¸¾¤−½-Â¨®¾¨-¦‰¤-À¦ó´-¡¾−-ìö¤êô− -Ã−-À¢©-¢º¤-ªö−;  
2. £í−£ Ȩ́¾ -Áì½ ¦É¾¤-Â£¤¡¾−- Íõ ¡ò©¥½¡¾−»¼¡-¡¾−-ìö¤êô− -À²ˆº-́ ¾-ìö¤êô−-Ã−-À¢©-¢º¤-

ªö−; 
3. ¯½ªò®ñ©-−½-Â¨®¾¨ ¦‰¤À¦ó´¡¾−ìö¤êô− -À² ˆº-©ô¤-©ø©°øÉìö¤êô−êñ¤-²¾ -̈Ã− -Áì½ ªÈ¾¤¯½-

Àê© ´¾-ìö¤êô−-Ã−-À¢©¢º¤ªö−; 
4. ¦É¾¤-À¤ˆº−-Ä¢-º¿−¸¨-£¸¾´-¦½©¸¡ -Ã¹É°øÉ-ìö¤êô− -Ã−¡¾−-©¿-À−ó−-ê÷ì½-¡ò©-μøÈ-À¢©-¢º¤-ªö−; 
5. ©¿-À−ó−-¡¾−-À¡ñ®-²¾¦óŒº¾¡º−, £È¾-ê¿−¼´, £È¾-®ðìò¡¾−, £È¾-À§‰¾ -Áì½ ºˆ−Å ª¾´ê †--

Ä©É¡¿−ö©-Ä Ȩ́-Ã−-¦ñ−¨¾  -Áì½ ì½®¼®-¡¾−-²¾ -̈Ã−-À¢©; 
6. £÷É´£º¤ Áì½−¿Ã§É¤ö®¯½´¾− Ã¹É¦º©£Èº¤¡ñ®¦ñ−¨¾ Áì½ì½®¼®¡ö©Ï¾¨; 
7. ²ö¸²ñ−, ¯½¦¾−¤¾−-¡ñ®-ê÷¡-²¾¡¦È¸−-ê†-¡È¼¸¢Éº¤êñ¤²¾¨Ã− Áì½ ªÈ¾¤¯½Àê© À² ˆº 

®ðìò¹¾−À¢©¢º¤ªö−-Ã¹É-´ó-¯½¦ò©êò°ö− -Áì½ «õ¡ªÉº¤-ª¾ -́ì½®¼®-¡ö©Ï¾¨; 
8. ¥ñ©¸¾¤ì½®ö®¡¾− ȫ¡¯ñ¡»ñ¡¦¾¦…¤º¿−¸¨£¸¾´¦½©¸¡ Áì½ ²œ−«¾−Â£¤ìÈ¾¤, 

»ñ®¯½¡ñ−£¸¾´¯º©Ä² Áì½ ¦…¤Á¸©ìÉº´ ²¾¨Ã−À¢©; 
9. ¦½Í÷® -Áì-½ ì¾ -̈¤¾−-¸¼¡¤¾−-¡¾−-ìö¤êô− -Ã−-À¢©-¢º¤-ªö− ªÒ¢˜−-Àêò¤ μÈ¾¤-À¯ñ−-¯ö¡ 

¡½ªò; 
10.¯½ªò®ñ©-¦ò© -Áì½ ÎÉ¾ê†-ºˆ− -ª¾´ -ê†-Ä©É-¡¿−ö©-Ä Ȩ́-Ã−-ì½®¼®¡ö©Ï¾¨. 

 

´¾©ª¾ 91. ¦ò© Áì½ ÎÉ¾ê† ¢º¤¢½ÁÎ¤¡¾− Áì½ ²¾¡¦È¸−ºˆ− 
¢½-ÁÎ¤¡¾− -Áì½ ²¾¡-¦È¸−-ºˆ−-ê†-¡È¼¸¢Éº¤- ´ó- ¦ò© -Áì½ ÎÉ¾ê†-£÷É´-£º¤, ¦‰¤-À¦ó´-¡¾−-ìö¤ 

êô− ª¾ -́²¾-ì½-®ö©®¾©-¢º¤-ªö−. 

คู่มือการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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ºö¤¡¾− ȫ¡£º¤êÉº¤«…− ´ó£¸¾´»ñ®°ò©§º®Ã−¡¾−£÷É´£º¤, ªò©ª¾´¡¾−ìö¤êô− Ã− 
¡ò©¥½¡¾−ªÈ¾¤Å, »ñ®¯½¡ñ−¦ò© Áì½ °ö−¯½Â¹¨©ºñ−§º®ê¿¢º¤¯½§¾§ö−ì¾¸® ñ−©¾À°‰¾, 
¢º¤ìñ©, ¢º¤°øÉìö¤êô−, º¿−¸¨£¸¾´¦½©¸¡©É¾−ªÈ¾¤Å Ã¹ÉÁ¡È¡¾−ìö¤êô− ì¸´êñ¤ »ñ®¯½¡ñ− 
£¸¾´¦½¹¤ö® Áì½ £¸¾´À ñ̄−ì½®¼®»¼®»Éº¨ ²¾¨Ã−À¢©êÉº¤«…−¢º¤ªö− Áì½ ì¾¨¤¾− 
¡¾−À£ ˆº−Ä¹¸¡È¼¸¡ ñ®¡¾−ìö¤êô− Ã¹É¢˜−-Àêò¤.  

 

Ï¸©êó 3  
¡¾−¡¸©¡¾ 

 

´¾©ª¾ 92. ºö¤¡¾−¡¸©¡¾¡¾−-ìö¤êô− 
ºö¤¡¾−-¡¸©¡¾¡¾−-ìö¤êô− -Á´È−- ºö¤¡¾−©¼ -̧¡ñ−-¡ñ®-ºö¤¡¾−-£÷É´-£º¤¡¾−ìö¤êô− ª¾´ê†-

Ä©É-¡¿−ö©-Ä¸ÉÃ−-´¾©ª¾ 85 ¢º¤¡ö©¹´¾ -̈¦½®ñ®-−š. 
 

´¾©ª¾ 93. À−œºÃ−¡¾−¡¸©¡¾ 
ê÷¡-¡¾−-À£ˆº−-Ä¹¸¢º¤®ñ−©¾¡ò©¥½¡¾−-¡¾−-ìö¤êô− ìÉ¸−-ÁªÈ-Ä© É»ñ®-¡¾−£÷É´£º¤, ªò© 

ª¾´ Áì½ -¡¸©¡¾ ¥¾¡--¢½ÁÎ¤¡¾−ê†¡È¼¸¢ Éº¤ §‡¤-´ó-À−œº-Ã−ªí−ªð ©ñú¤−š: 
1. ¡¸©¡¾¡¾−¯½ªò®ñ© ¦ñ−¨¾¡¾−-ìö¤êô−; -- 
2.  ¡¸©¡¾ -¡¾−-¯½ªò®ñ© ¢̃−ªº−-¢º¤-¡¾−-ìö¤êô− ª¾ -́ê†-Ä©É-¡¿−ö©-Ä¸É-Ã−-®ö©- ò̧²¾¡-À¦© 

«½¡ò©Œ-Àªñ¡−ò¡;  
3.  ¡¸©¡¾- ¡¾− ȫ¡ ñ̄¡»ñ¡¦¾-¦…¤-Á¸© -ìÉº´ ª¾ -́¡¾−-¯½-À´ ó−°ö−-¡½êö®-ªÒ¦…¤-Á¸© -ìÉº´ 

ì¸´êñ¤ §ñ®¦ò−¢º¤¯½§¾§ö−, ¢º¤ìñ© Áì½ °øÉìö¤êô−; 
-4.  ¡¸©¡¾ ¡¾−¯½ªò®ñ©- ì½®¼®--¡ö©Ï¾¨ê†¡È¼¸¢ Éº¤; 
5. ¡¸©¡¾ ¡¾−-¯½ªò®ñ©´¾©ª½¡¾−£¸¾´¯º©Ä² ¢º¤-Á»¤¤¾−. 
ºö¤¡¾−¡¸©¡¾¡¾−-ìö¤êô− ó́¦ò©¦½ÀÎó´¾©-ª½¡¾−-Á¡É-Ä¢ªÒºö¤¡¾−ê†¡È¼¸¢ Éº¤ À²̂º-

²ò¥¾ì½−¾ Ã−¡ðì½−óê†²ö®À¹ñ− ¡¾−ì½À´ ó©ì½®¼®¡ö©Ï¾¨ -¡È¼¸¡ ñ®-¡¾−-ìö¤ê ô−.  
 

´¾©ª¾ 94. ¯½-À²©¡¾−-¡¸©¡¾ 
¡¾−¡¸©¡¾ ó́¦º¤ ¯½À²© ©„¤−š: 
1. ¡¾−¡¸©¡¾²¾¨Ã− §‡¤Á´È−ºö¤¡¾−£÷É´£º¤ Áì½ ¡¸©¡¾¡¾−ìö¤êô− ê†Ä©É¡¿−ö© 

Ä Ȩ́Ã−´¾©ª¾ 85 Áì½ 92 ¢º¤¡ö©Ï¾¨¦½®ñ®−š; 
2. ¡¾−¡¸©¡¾²¾¨−º¡ §‡¤Á´È−¦½²¾-Á¹È¤-§¾©, ºö¤¡¾−¡¸©¡¾ìñ©, º ö¤¡¾−-¡¸©-

¦º®-Á¹È¤-ìñ© Ã−¡¾−¡¸©¡¾¡¾−¥ñ©ª˜¤¯½ªò®ñ©¸¼¡¤¾−¦‰¤À¦ó´ Áì½ £÷É´£º¤ 

คู่มือการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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ºö¤¡¾− ȫ¡£º¤êÉº¤«…− ´ó£¸¾´»ñ®°ò©§º®Ã−¡¾−£÷É´£º¤, ªò©ª¾´¡¾−ìö¤êô− Ã− 
¡ò©¥½¡¾−ªÈ¾¤Å, »ñ®¯½¡ñ−¦ò© Áì½ °ö−¯½Â¹¨©ºñ−§º®ê¿¢º¤¯½§¾§ö−ì¾¸® ñ−©¾À°‰¾, 
¢º¤ìñ©, ¢º¤°øÉìö¤êô−, º¿−¸¨£¸¾´¦½©¸¡©É¾−ªÈ¾¤Å Ã¹ÉÁ¡È¡¾−ìö¤êô− ì¸´êñ¤ »ñ®¯½¡ñ− 
£¸¾´¦½¹¤ö® Áì½ £¸¾´À ñ̄−ì½®¼®»¼®»Éº¨ ²¾¨Ã−À¢©êÉº¤«…−¢º¤ªö− Áì½ ì¾¨¤¾− 
¡¾−À£ ˆº−Ä¹¸¡È¼¸¡ ñ®¡¾−ìö¤êô− Ã¹É¢˜−-Àêò¤.  

 

Ï¸©êó 3  
¡¾−¡¸©¡¾ 

 

´¾©ª¾ 92. ºö¤¡¾−¡¸©¡¾¡¾−-ìö¤êô− 
ºö¤¡¾−-¡¸©¡¾¡¾−-ìö¤êô− -Á´È−- ºö¤¡¾−©¼ -̧¡ñ−-¡ñ®-ºö¤¡¾−-£÷É´-£º¤¡¾−ìö¤êô− ª¾´ê†-

Ä©É-¡¿−ö©-Ä¸ÉÃ−-´¾©ª¾ 85 ¢º¤¡ö©¹´¾ -̈¦½®ñ®-−š. 
 

´¾©ª¾ 93. À−œºÃ−¡¾−¡¸©¡¾ 
ê÷¡-¡¾−-À£ˆº−-Ä¹¸¢º¤®ñ−©¾¡ò©¥½¡¾−-¡¾−-ìö¤êô− ìÉ¸−-ÁªÈ-Ä©É»ñ®-¡¾−£÷É´£º¤, ªò© 

ª¾´ Áì½ -¡¸©¡¾ ¥¾¡--¢½ÁÎ¤¡¾−ê†¡È¼¸¢ Éº¤ §‡¤-´ó-À−œº-Ã−ªí−ªð ©ñú¤−š: 
1. ¡¸©¡¾¡¾−¯½ªò®ñ© ¦ñ−¨¾¡¾−-ìö¤êô−; -- 
2.  ¡¸©¡¾ -¡¾−-¯½ªò®ñ© ¢˜−ªº−-¢º¤-¡¾−-ìö¤êô− ª¾ -́ê†-Ä©É-¡¿−ö©-Ä Ȩ́-Ã−-®ö©- ò̧²¾¡-À¦© 

«½¡ò©Œ-Àªñ¡−ò¡;  
3.  ¡¸©¡¾- ¡¾− ȫ¡¯ñ¡»ñ¡¦¾-¦…¤-Á¸© -ìÉº´ ª¾ -́¡¾−-¯½-À´ ó−°ö−-¡½êö®-ªÒ¦…¤-Á¸© -ìÉº´ 

ì¸´êñ¤ §ñ®¦ò−¢º¤¯½§¾§ö−, ¢º¤ìñ© Áì½ °øÉìö¤êô−; 
-4.  ¡¸©¡¾ ¡¾−¯½ªò®ñ©- ì½®¼®--¡ö©Ï¾¨ê†¡È¼¸¢ Éº¤; 
5. ¡¸©¡¾ ¡¾−-¯½ªò®ñ©´¾©ª½¡¾−£¸¾´¯º©Ä² ¢º¤-Á»¤¤¾−. 
ºö¤¡¾−¡¸©¡¾¡¾−-ìö¤êô− ó́¦ò©¦½ÀÎó´¾©-ª½¡¾−-Á¡É-Ä¢ªÒºö¤¡¾−ê†¡È¼¸¢ Éº¤ À²̂º-

²ò¥¾ì½−¾ Ã−¡ðì½−óê†²ö®À¹ñ− ¡¾−ì½À´ ó©ì½®¼®¡ö©Ï¾¨ -¡È¼¸¡ ñ®-¡¾−-ìö¤êô−.  
 

´¾©ª¾ 94. ¯½-À²©¡¾−-¡¸©¡¾ 
¡¾−¡¸©¡¾ ó́¦º¤ ¯½À²© ©„¤−š: 
1. ¡¾−¡¸©¡¾²¾¨Ã− §‡¤Á´È−ºö¤¡¾−£÷É´£º¤ Áì½ ¡¸©¡¾¡¾−ìö¤êô− ê†Ä©É¡¿−ö© 

Ä Ȩ́Ã−´¾©ª¾ 85 Áì½ 92 ¢º¤¡ö©Ï¾¨¦½®ñ®−š; 
2. ¡¾−¡¸©¡¾²¾¨−º¡ §‡¤Á´È−¦½²¾-Á¹È¤-§¾©, ºö¤¡¾−¡¸©¡¾ìñ©, ºö¤¡¾−-¡¸©-

¦º®-Á¹È¤-ìñ© Ã−¡¾−¡¸©¡¾¡¾−¥ñ©ª˜¤¯½ªò®ñ©¸¼¡¤¾−¦‰¤À¦ó´ Áì½ £÷É´£º¤ 
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¡¾−ìö¤êô− ª¾´ ¦ò©, ÎÉ¾ê† Áì½ ²¾ì½®ö©®¾©¢º¤ªö− ª¾´ê†Ä©É¡¿−ö©Ä Ȩ́Ã−ì½ 
®¼®¡ö©Ï¾¨. 

 

´¾©ª¾ 95. »ø®¡¾−-¡¾−¡¸©¡¾ 
¡¾−¡¸©¡¾ ó́ ¦¾´»ø®¡¾− ©„¤−š: 
1. ¡¾−¡¸©¡¾ª¾´ì½®ö®¯ö¡¡½ªò; 
2. ¡¾−¡¸©¡¾Â©¨ ó́¡¾−Á¥É¤Ã¹É»øÉìÈ¸¤ÎÉ¾; 
3. ¡¾−¡¸©¡¾Á®®¡½êñ−¹ñ−. 
¡¾−¡¸©¡¾ª¾´ì½®ö®¯ö¡¡½ªò Á È́− ¡¾−¡¸©¡¾ê†´óìñ¡¦½−½À¯ñ−¯½¥¿ Áì½ ó́¡¿ 

−ö©À¸ì¾ºñ−Á−È−º− §‡¤ªÉº¤¯½ªò®ñ©μÈ¾¤ÎÉº¨¦º¤£ ˜¤ªÒ ó̄. 
¡¾−¡¸©¡¾Â©¨ ó́¡¾−Á¥É¤Ã¹É»øÉìÈ¸¤ÎÉ¾ Á´È− ¡¾−¡¸©¡¾−º¡-Á°−¡¾− À´õúºÀ¹ñ− 

Ȩ̀¾´ó£¸¾´¥¿À¯ ñ− §‡¤-ªÉº¤Á¥ É¤Ã¹É°øÉ«õ¡-¡¸©¡¾ »øÉ¡Èº−ìÈ¸¤ÎÉ¾μÈ¾¤ÎÉº¨ §¾¸¦†§‰¸Â´¤. 
¡¾−¡¸©¡¾Á®®¡½êñ−¹ñ− Á´È− ¡¾−¡¸©¡¾Ã−À¸ì¾ê†À¹ ñ− Ȩ̀¾ ó́£¸¾´¥¿À ñ̄− Áì½ 

»ó®©È¸− Â©¨®Ò´ó¡¾−Á¥É¤Ã¹É°øÉ«õ¡-¡¸©¡¾ »øÉìÈ¸¤ÎÉ¾. 
¡¾−¡¸©¡¾ ¦¾´¾©©¿À−ó−¡¾−¡¸©¡¾©É¾−Àº¡½¦¾− Áì½ ¡¾−¯½ªò®ñ©ªö¸¥ ò¤μøÈ¦½ 

«¾−ê†¯½ªò®ñ©¤¾−. 
 

²¾¡êó X  
−½Â¨®¾¨ªÒ°øÉ´ó°ö−¤¾− Áì½ ´¾©ª½¡¾−ªÒ°øÉì½À´ó© 

 
´¾©ª¾ 96. −½Â¨®¾¨ªÒ°øÉ´ó°ö−¤¾−  

®÷¡£ö− Áì½ −òªò®÷¡£ö− ê†´ó°ö−¤¾−©óÀ©„−Ã−¡¾−¯½ªò®ñ©¡ö©Ï¾¨¦½®ñ®−š À¯ñ−ªí−  

¡¾−ìö¤êô−-ê†-´ó-¯½¦ò©êò-°ö−, - ó́-£¸¾ -´¦¿£ñ− ªÒ¡¾−²ñ©ê½−¾À¦©«½¡ò©Œ¦ñ¤£ ö´, ¡¾−-©ô¤-©ø©--

Áì½ ¡¾−-§÷-¡ ø̈É¡¾−-ìö¤êô− ¥½-Ä©É-»ñ®-¡¾−-¨Éº¤ ð̈- -Áì½ -−½-Â¨®¾¨-ºˆ− ª¾´ì½®¼®¡ö©Ï¾¨. 

 
´¾©ª¾ 97. ´¾©ª½¡¾−ªÒ°øÉì½À´ó© 

®÷¡£ö− Áì½ −òªò®÷¡£ö− ê†Ä©Éì½À´ó©ì½®¼®¡ö©Ï¾¨ ¡È¼¸¡ñ®-¡¾−-¦‰¤-À¦ó´-¡¾−-ìö¤êô− 
¥½«õ¡¯½ªò®ñ©´¾©ª½¡¾− ¦ô¡¦¾ºö®»ö´, ¯½ªò®ñ© ò̧Ä−, ¯ñ®ÃÏ, Ã§ÉÁê−ê¾¤Á²È¤ ¹ìõ ©¿ 
À−ó−£½©ó -ÁìÉ¸ÁªÈ¡ðì½−ó À®ö¾ ¹ùõ Îñ¡ ª¾´ì½®¼®¡ö©Ï¾¨. 

คู่มือการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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(คําแปลไมเปนทางการ11) 

 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

สันติภาพ  เอกราช  ประชาธิปไตย  ประชาชนลาว 
...................... 

 
สภาแหงชาติ                                                                                                          เลขท่ี 02/ สพช. 
                                                                                นครหลวงเวียงจันทน  วันที่ 8 กรกฎาคม 2552 
 

กฎหมาย 
วาดวยการสงเสริมการลงทนุ 

 
ภาคที่ 1 

บทบญัญัติทัว่ไป 
 
มาตรา  1 จุดประสงค 

กฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทนุ กําหนดหลักการ ระเบียบการ และมาตรการ
เกี่ยวกับการสงเสริม การคุมครองการลงทุนท้ังภายในและตางประเทศ  เพ่ือทําใหการลงทนุมี
ความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ไดรับการปกปองดานตางๆ จากรัฐ รับประกันสิทธิและ
ผลประโยชนของผูลงทุน ของรัฐ ของประชาชน เพ่ือเพ่ิมทวีคุณประโยชนและบทบาทการ
ลงทุนตอเศรษฐกิจสังคมของชาติใหเติบโต ขยายตัวอยางตอเนื่องและยั่งยืน และมีสวนสําคัญ
ในการปกปกรักษาและพฒันาประเทศชาติใหเขมแข็ง 

 
มาตรา  2 การสงเสริมการลงทนุ 

การสงเสริมการลงทุน เปนการวางนโยบาย  การสรางสภาพแวดลอม และเง่ือนไขใน
ดานตางๆ  แกการลงทุนท้ังภายในและตางประเทศ  เพ่ือใหผูลงทุนสามารถดําเนินธุรกิจใน 
สปป.ลาว ไดอยางสะดวก รวดเร็ว และถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 

 
                                                 

11 แปลโดยนายบัวละพา  ทองมาลาเพชร สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ เวียงจันทน 
 

คู่มือการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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มาตรา  3 การอธบิายคําศัพท 
  คําศัพทตางๆ ท่ีใชในกฎหมายฉบับนี้  มีความหมาย  ดังนี ้

 1. การลงทุน  หมายถึง  การที่ผูลงทุนนําเอาทนุท่ีมีตัวตนและไมมีตัวตน เพื่อมา   
    ดําเนินธุรกจิใน สปป.ลาว 
2.  ผูลงทุน  หมายถึง  บุคคล หรือนิติบุคคลภายใน และตางประเทศ  ที่ไดลงทนุ 
     ดําเนินธุรกิจใน สปป.ลาว 
3.  ผูลงทุนภายใน  หมายถึง  พลเมืองลาว คนตางดาว คนไมมีสัญชาติ   
     และนิติบุคคลของกลุมคนดังกลาว ที่ดํารงชีวิต และดําเนินธุรกิจใน สปป.ลาว 
4.  ผูลงทุนตางประเทศ  หมายถึง  บุคคลหรือนิติบุคคลของตางประเทศที่มาดําเนนิ 
  ธุรกิจใน สปป.ลาว 
5.  ทุนที่มีตัวตน  หมายถึง  เงินตรา  สังหาริมทรัพย และอสังหาริมทรัพย 
6. ทุนที่ไมมีตัวตน  หมายถึง  ทรัพยสินทางปญญา  รายรับที่จะเกิดขึน้ในอนาคต   

 สิทธิเชา สิทธทิางดานการคา  มูลคาการสัมปทานและอ่ืนๆ  
7. การสัมปทาน  หมายถึง  การที่รัฐอนุญาตใหนิติบุคคลใชสิทธิในกรรมสิทธ์ิตางๆ ที ่
เปนของรัฐตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาทีแ่นนอน โดยมสัีญญาอยางถกูตองตาม
ระเบียบกฎหมาย เพ่ือพัฒนาและดําเนนิธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง 

  8.  สัญญาสัมปทาน  หมายถึง  สัญญาท่ีองคการจัดต้ังของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่ไดรับ 
     มอบหมายจากรัฐบาลลงนามกับนิติบุคคลเกี่ยวกับการสัมปทาน 
9.  พาหนะที่ใชในการผลิตโดยตรง  หมายถึง จักรกล รถบรรทุกหนัก และอ่ืนๆ ที่ใช 
     ในการดําเนินกิจการลงทุนโดยตรงตามการกําหนดของรัฐบาล 
10. การลงทุนทางตรง  หมายถึง  การที่ผูลงทุน หรือกลุมผูลงทุน  นําเอาทนุไปดําเนิน 

ธุรกิจ  ซ่ึงทําใหตนเองเปนเจาของวิสาหกจิ และคุมครองบริหาร หรือขยาย 
วิสาหกิจท่ีเกี่ยวของ 

11. การลงทุนทางออม  หมายถึง  การท่ีผูลงทุนซ้ือหุนบริษทั  ซ้ือหุนจากตลาด 
      หลักทรัพย รวมทั้งการลงทุนในกองทนุคํ้าประกนัการเงิน  พันธบัตร  และเอกสาร  
      มีคาอ่ืน  โดยผูลงทุนไมมีสวนรวมโดยตรงในการบริหารจัดการวิสาหกจิที่  
      เกี่ยวของ 
12. เอกสารมีคา  หมายถึง  เอกสารท่ีสามารถประเมินมลูคาเปนเงิน ซ่ึงสามารถ 
      ซ้ือ-ขาย แลกเปล่ียน หรือคํ้าประกันได เชน โฉนดที่ดิน ใบหุน พันธบัตร 
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13. เขตเศรษฐกิจพิเศษ  หมายถึง  เขตท่ีรัฐบาลกําหนดเพื่อพัฒนาใหเปนตัวเมือง 
ใหมทีท่นัสมัยอยางรอบดาน ซ่ึงมีเนื้อที่มากกวาหนึ่งพันเฮคตารขึ้นไป มีนโยบาย
สงเสริมพิเศษ และมีระบบการบริหารเปนอิสระ พ่ึงตนเองทางดานเศรษฐกิจ ตาม
ทฤษฎีสงเสริมกิจการรายยอย12 รับประกนัความสงบปลอดภัย และปกปองรักษา
ส่ิงแวดลอมใหยั่งยืน 

14. เขตเศรษฐกิจเฉพาะ  หมายถึง  เขตที่รัฐบาลกําหนดใหเปนเขตอุตสาหกรรม   
เขตการผลิตเพ่ือสงออก เขตตัวเมืองทองเที่ยว  เขตการคาปลอดภาษ ี เขตพัฒนา
เทคโนโลยีและขอมูลขาวสาร เขตเศรษฐกิจชายแดนและอื่นๆ 

15. เขตอุตสาหกรรม  หมายถึง  เขตที่รัฐบาลกําหนดใหเปนเขตอุตสาหกรรม  แปรรูป
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  ใหบริการแกอุตสาหกรรมแปรรูป เพ่ือสรางใหเปนนิคม
อุตสาหกรรมดวยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสม  เพ่ือรองรับการลงทุน 
เนื้อที่อาจจะไมกวางเทากับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

16. เขตการผลิตเพ่ือสงออก  หมายถึง  เขตที่รัฐบาลกําหนดใหเปนเขตการลงทุนดาน  
      การผลิต การแปรรูปสินคาและการบรกิารเพื่อสงออก 
17. เขตตัวเมืองทองเที่ยว  หมายถึง  เขตที่รัฐบาลกาํหนดใหเปนเขตการลงทุนดาน

การทองเที่ยว โดยเช่ือมโยงกับการปกปองรักษา อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
ส่ิงแวดลอมสงเสริมความสามารถของทองถิ่นและของชาติเพ่ือดึงดูดการ
ทองเที่ยว และเปลี่ยนใหกลายเปนอุตสาหกรรมทองเที่ยวท่ีทันสมัยอยางคอยเปน
คอยไป 

18. เขตการคาปลอดภาษี  หมายถึง  เขตที่รัฐบาลกาํหนดใหเปนเขตการลงทุนดาน
การคา การแลกเปลี่ยนสินคาระหวางภายในประเทศกับตางประเทศ  ซึ่งมี
นโยบายยกเวนภาษีในเขตดังกลาว 

19. เขตพัฒนาเทคโนโลยีและขอมูลขาวสาร  หมายถึง  เขตที่รัฐบาลกําหนดใหมีการ
ลงทุนดานการศึกษา คนควา พัฒนา และใชเทคโนโลยีระดับสูง  เพ่ือผลิตและ
จําหนายผลิตภัณฑเทคโนโลยี  ใหบริการดานขอมูลขาวสารแบบครบวงจรใหแก
สังคมดวยความสะดวกและรวดเร็ว 

 

                                                 
12 ภาษาลาวใชวา ทฤษฎีหัวหนวยการบริหารนอยแตสังคมกวาง 
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20. เขตเศรษฐกิจชายแดน  หมายถึง  เขตที่รัฐบาลกาํหนด  เพ่ือสงเสริมใหมีการซื้อ- 
      ขาย แลกเปล่ียนสนิคาอยูตามดานชายแดน 
21. เขตจัดสรรตัวเมือง  หมายถึง  เขตที่รัฐบาลกาํหนด  เพ่ืออนุญาตใหมีการลงทุน

พัฒนาอสังหาริมทรัพย  เพ่ือสรางใหเปนเขตที่พักอาศัยของนักลงทุนตางประเทศ 
หรือพลเมืองทั่วไป 

22. ตัวเมืองใหม  หมายถึง  เขตที่ไดรับการพัฒนาใหกลายเปนตัวเมืองทันสมัย   
มีพ้ืนฐานเศรษฐกิจท่ีเขมแขง็ วัฒนธรรม - สังคมท่ีศิวิไลซและยุติธรรม เสริมสราง
อารยธรรม และวัฒนธรรมของชาติ  โดยติดพันกับรองรอยประวัติศาสตรของเขต
ท่ีต้ังตัวเมืองดังกลาว 

 
มาตรา  4 นโยบายของรัฐเกีย่วกบัการสงเสริมการลงทนุ 

รัฐสงเสริมการลงทุนของทุกภาคสวนเศรษฐกิจ  ทั้งภายในและตางประเทศ  ดวยการ
วางนโยบายเพ่ือสรางสภาพแวดลอม  เง่ือนไขอํานวยความสะดวกตางๆ เชน การกําหนด
ทิศทาง  การใหขอมูลขาวสารที่จําเปน  การใหนโยบายดานภาษี - อากร  ดานแรงงาน  การให
สิทธินําใชที่ดิน  การบริการการลงทุนประตูเดียว (One Stop Service)  รวมท้ัง การรับรู  การ
รับประกัน  การปกปองกรรมสิทธิ์ สิทธิ  ผลประโยชน และดานอื่นที่ถูกตองตามกฎหมายของผู
ลงทุนจากรัฐ 
 รัฐสงเสริมใหลงทุนในทุกสาขา กิจการ และทุกเขตแควนทั่วประเทศ  ยกเวนเขตและ
กิจการที่เกี่ยวของกับความมั่นคงและความสงบของชาติ  มีผลกระทบที่รายแรงตอส่ิงแวดลอม
ในปจจุบันและระยะยาว  ตอสุขภาพของประชาชนและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 

 
มาตรา  5 หลักการเกี่ยวกบัการสงเสริมการลงทนุ 
  การสงเสริมการลงทุน  ตองปฏิบัติตามหลักการ  ดังน้ี 
 1.  สอดคลองกับแนวทางนโยบาย  ยุทธศาสตร  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม  

แผนพัฒนาแขนงการ เขตแควน  และการขยายเศรษฐกิจ - สังคมในแตละระยะ  
ยกระดับชีวิตความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น และถูกตองตามระเบียบ
กฎหมาย 

2.  สอดคลองกับการเพ่ิมทวีการคุมครองของรัฐอยางรวมศูนยเปนเอกภาพทั่ว 
ประเทศ 
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3.  รับประกันใหการลงทุนไดรับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว  โปรงใส  ยุติธรรม  และ 
เสมอภาคภายใตกฎหมาย  ดวยการบริการการลงทุนประตูเดียว 

4.  วางนโยบายสงเสริมดานตางๆ  ที่สามารถดึงดูดและชักจูงการลงทุน 
5.  รับรู  รับรอง  การปกปองกรรมสิทธิ์  สิทธิ  ผลประโยชน และดานอ่ืนที่ถูกตองตาม 

กฎหมายของผูลงทุนจากรัฐ 
6.  รับประกันการปกปองรักษาและการพัฒนาส่ิงแวดลอม  ความสงบ  และความ 

ปลอดภัยของสังคม และเขตการลงทุน 
 
มาตรา  6 ขอบเขตการใชกฎหมาย 
  กฎหมายฉบับนี้ใชสําหรับบคุคลหรือนิติบุคคล  ที่เกี่ยวของกับการลงทนุทกุประเภท   
 เพ่ือดําเนินการผลิตธุรกิจ สรางมูลคาเพิ่ม ยกเวนธุรกิจครอบครัวและผูคารายยอย 
 
มาตรา  7 ความรวมมือระหวางประเทศ 

 รัฐสงเสริมการติดตอรวมมือกับตางประเทศ   ภูมิภาค  และสากล  เกี่ยวกับการ
สงเสริมการลงทุน  ดวยการแลกเปลี่ยนบทเรียน  ขอมูลขาวสาร  เทคโนโลยีและประสบการณ
ในการสงเสริมและคุมครองการลงทุน  การตลาด  การคา  แหลงทุน  การเช่ือมโยงเขากับ
ภูมิภาคและสากล 

 
ภาคที่  2 

รูปแบบการลงทนุ 
 
มาตรา  8 รูปแบบการลงทุน 
  ผูลงทุนสามารถลงทุนทางตรงหรือทางออมดวยรูปแบบ  ดังนี้ 
  1.  การลงทุนฝายเดียวของผูลงทุนภายในหรือตางประเทศ 
  2.  การลงทุนแบบหุนสวนระหวางผูลงทุนภายในกับตางประเทศ 
  3.  การลงทุนธุรกิจรวมตามสัญญา 
 
มาตรา  9 การลงทนุฝายเดียวของผูลงทนุภายในหรือตางประเทศ 

การลงทุนฝายเดียวของผูลงทุนภายในหรือตางประเทศ  เปนการลงทุนของผูลงทนุ
ภายในหรือตางประเทศฝายเดียว  ซึ่งอาจจะมีผูลงทุนรายเดียวหรือหลายรายในกิจการหรือ
โครงการใดโครงการหน่ึงใน สปป.ลาว 
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มาตรา  10 การลงทนุแบบหุนสวนระหวางผูลงทนุภายในกบัตางประเทศ   
การลงทุนแบบหุนสวนระหวางผูลงทุนภายในกับตางประเทศ เปนการลงทุนรวม   

ระหวางผูลงทุนภายในกับตางประเทศ ซ่ึงดําเนินธุรกิจ  มีกรรมสิทธ์ิรวมกัน  และต้ังนิติ 
บุคคลขึ้นใหมภายใตกฎหมายของ สปป.ลาว 
 การจัดต้ัง  การดําเนินการ การบริหารคุมครอง  สิทธิ  และพันธะของผูลงทุนแบบ
หุนสวน ไดกําหนดไวในสัญญารวมทนุ และกฎระเบียบของนิติบุคคลใหมดังกลาว 
 สําหรับผูลงทนุตางประเทศที่ลงทุนในรูปแบบดังกลาว  ตองลงทุนอยางนอยไม 
นอยกวารอยละสิบ (10 %) ของทุนทั้งหมด 

 
มาตรา  11 การลงทนุธุรกิจรวมตามสัญญา 
  การลงทุนธุรกิจรวมตามสัญญาเปนการลงทุนรวมระหวางนิติบุคคลภายใน สปป.ลาว 

กับนิติบุคคลตางประเทศที่ไดกําหนดไวในสัญญา  โดยไมไดต้ังเปนนิติบุคคลใหมหรือสาขาขึ้น
ใน สปป.ลาว 

นิติบุคคลภายในดังกลาวตองแจงใหหนวยงานดานอุตสาหกรรมและการคา  
หนวยงานดานแผนการและการลงทุน  เพ่ือคุมครองตามระเบียบการ 
 สัญญาของการลงทุนธุรกิจรวมตามสัญญา  ตองนําไปรับรองจากสํานักงานทะเบียน
ศาล 
 

มาตรา  12 การกําหนดทุนจดทะเบียน 
  ทุนจดทะเบียนของกิจการสัมปทานตองไมใหนอยกวา รอยละสามสิบ (30 %) ของ

ทุนทั้งหมด  สําหรับกิจการทั่วไปใหปฏิบัติตามที่ไดกําหนดไวในกฎหมายวาดวยวิสาหกิจ 
 ทุนจดทะเบียน  ตองแสดงเปนทรัพยสิน  และตลอดระยะการดําเนินธุรกิจนั้น   
มูลคาทรัพยสิน ตองไมใหนอยกวาทุนจดทะเบียน 
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ภาคที่  3 
กิจการการลงทนุ 

 
หมวดที่  1 

ประเภทกจิการการลงทนุ 
 
มาตรา  13 ประเภทกจิการการลงทนุ 
  ผูลงทุนสามารถลงทุนในกิจการ  ดังนี้ 
  -  กิจการทั่วไป 
  -  กิจการสัมปทาน 
  -  กิจการการพัฒนาเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 
 
มาตรา  14 กิจการทั่วไป 
  กิจการทั่วไปเปนกิจการลงทุนในธุรกิจทั่วไป  รวมทั้งกิจการท่ีอยูในบญัชี 

ประเภทธุรกิจควบคุม (Negative List) ที่ไมใชกิจการสัมปทาน 
 
มาตรา  15   กิจการสัมปทาน 
  กิจการสัมปทานเปนกิจการลงทุนทีไ่ดรับอนุญาตจากรัฐใหใชสิทธิในกรรมสิทธ์ิ และ 

สิทธิอ่ืนของรัฐตามระเบียบการ  เพื่อพัฒนาและดําเนินธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง อาทิ สิทธสัิมปทาน 
ที่ดิน เหมืองแร พลังงานไฟฟา  สายการบิน  โทรคมนาคม  ประกันภัย  สถาบันการเงิน 

 รัฐบาลเปนผูกําหนดบัญชกีิจการสัมปทาน 
 
มาตรา  16 กิจการการพฒันาเขตเศรษฐกจิพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 

กิจการการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เปนกิจการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  เพ่ือ
สรางโครงสรางพื้นฐานใหสมบูรณ  และพัฒนาใหเปนตัวเมืองใหม 

กิจการการพัฒนาเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  เปนกิจการลงทุนในเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  เพ่ือ
สรางโครงสรางพื้นฐาน และพัฒนาใหเปนเขตตางๆ ตามสภาพที่เปนจริงและระเบียบกฎหมาย  
อาทิ  เขตอุตสาหกรรม  เขตการผลิตเพ่ือสงออก  เขตตัวเมืองทองเที่ยวและอ่ืนๆ 

การจัดต้ังและการดําเนินการของเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  ได
กําหนดไวในระเบียบการตางหาก 
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หมวดที่  2 
การลงทนุในกิจการทั่วไป 

 
มาตรา  17 การเสนอลงทนุ 

 ผูลงทุนทีม่ีจุดประสงคลงทุนในกิจการทัว่ไป  ตองยื่นคํารองเสนอผานการบริการ 
การลงทุนประตูเดียวของแผนกอุตสาหกรรมและการคา  เพื่อขึ้นทะเบียนวิสาหกิจ  ตามทีไ่ด 
กําหนดไวในกฎหมายวาดวยวิสาหกิจ 

ผูลงทุนตางประเทศท่ีลงทุนในกิจการทัว่ไป ตองมีทุนทั้งหมดไมนอยกวาหนึ่งพันลาน 
กีบ 

 
มาตรา  18 การพจิารณา 

ขั้นตอนและกําหนดเวลา  ในการพิจารณาการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจเกี่ยวกับการลงทุน
ในกิจการท่ัวไปที่ไมใชประเภทธุรกิจควบคุม  ใหออกใบทะเบียนวิสาหกิจอยางชาไมใหเกิน 10 
วันทําการนับแตวันที่ไดรับคํารองขอขึ้นทะเบียนวิสาหกิจเปนตนไป  สําหรับประเภทธุรกิจ
ควบคุมนั้น ใหออกใบทะเบียนวิสาหกิจอยางชาไมเกิน 13 วันทําการนับแตวันไดรับคํารองขอ
ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจเปนตนไป ตามที่ไดกําหนดไวในกฎหมายวาดวยวิสาหกิจ 

สําหรับการเสนอขยายกิจการของผูลงทุนที่มีวิสาหกิจแลวนัน้  การประกอบเอกสาร   
ใหใชแตที่จําเปนตามทีไ่ดกาํหนดไวในระเบียบการเฉพาะ และการพิจารณาก็ใหรวดเร็วกวา
การลงทุนใหม 

 
มาตรา  19 ใบทะเบียนวสิาหกิจ 

 ใบทะเบียนวิสาหกจิเปนเอกสารรับรองการขึ้นทะเบียนเพ่ือดําเนินธุรกจิอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย  

ใบทะเบียนวิสาหกจิ  รวมเอาการอนุญาตลงทุน  นโยบายสงเสริม  ทะเบียนอากร  
และการอนุญาตดําเนินกิจการของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 เมื่อไดรับใบทะเบียนวิสาหกิจแลว  ผูลงทุนสามารถดําเนินธุรกิจไดทันท ี

 
มาตรา  20 อายุการลงทนุ 
  การลงทุนในกจิการทัว่ไปไมจํากัดอายุการลงทุน  ยกเวนกิจการลงทุนทีไ่ดกําหนดอายุ 

การลงทุนไวในระเบียบกฎหมายเฉพาะของหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 
 
 
 คู่มือการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

90



 52

หมวดที่  3 
การลงทนุในกิจการสัมปทาน 

 
มาตรา  21 การเสนอลงทนุ 

ผูลงทุนที่มีจุดประสงคลงทุนในกิจการสัมปทาน  ตองย่ืนคํารองเสนอผานการบริการ
การลงทุนประตูเดียวของหนวยงานดานแผนการและการลงทุน  เพ่ือคนควาแลวนําเสนอ
รัฐบาลหรือองคการปกครองระดับแขวงพิจารณา 

 
มาตรา  22 การคัดเลือกผูลงทนุ 

ผูเสนอลงทุนในกิจการสัมปทาน  ตองไดผานการคัดเลือกตามแตละกรณีดวยวิธีการ
ตางๆ  อาทิ การเปรียบเทียบ  การประมูล  หรือการประเมินผล  โดยหนวยงานดานแผนการ
และการลงทุน บนพื้นฐานการประสานงานกับหนวยงานและทองถิ่นที่เกี่ยวของตามระเบียบ
กฎหมาย 
 ในการคัดเลือกผูลงทุนนั้น ตองรับประกันความโปรงใส  การเปดเผย  และสามารถ 
ตรวจสอบได 
 วิธีการคัดเลือกผูลงทุนในกิจการสัมปทาน  ไดกําหนดไวในระเบียบการเฉพาะ 

 
มาตรา  23 การพิจารณาการลงทนุในกิจการสัมปทาน 

หนวยงานดานแผนการและการลงทุน  พิจารณาการลงทุนในกิจการสัมปทานตาม
ขั้นตอน  ดังนี้ 

-  คนควา และตกลงทางดานหลักการเกี่ยวกับการลงทุน  โดยรับประกันผลประโยชน
ของรัฐ ผูลงทุนและประชาชน  ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ์ใชที่ดินคืนใหรัฐ  นั้น  องคการ 
คุมครองท่ีดินที่เกี่ยวของตองคํานวณคาชดเชยใหผูลงทุน  หรือประชาชนท่ีไดรับความเสียหาย
จากการโอนดังกลาวตามราคาทองตลาด 

-  แนะนําใหผูลงทุนจัดเตรียมเอกสารตามแบบฟอรมที่ไดกําหนดไว อาทิ บทวิเคราะห 
เศรษฐกิจ-เทคนิค  บทประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสังคม  เอกสารบัญชีพาหนะ 
อุปกรณและวัตถุดิบที่ใชในการผลิตโดยตรงที่จะเสนอขอยกเวนภาษี - อากรการนําเขา เพ่ือ
เปนพ้ืนฐานใหแกการคนควาพิจารณาอนุมัติ 

-  หนวยงานดานแผนการและการลงทุน และหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของเปนผูรับผิดชอบ 
ในการเจรจาและการรางสัญญาเบื้องตน 
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-  นําเอาผลการเจรจาของโครงการดังกลาวเขาพิจารณาในการประชุมที่สํานักงาน
บริการการลงทุนประตูเดียวเปนผูจัดขึ้น 

-  นําเสนอตอรัฐบาลหรือองคการปกครองระดับแขวง  เพ่ือพิจารณาตกลง  พรอมทั้ง 
แนะนําใหผูลงทุนวางเงินคํ้าประกันโครงการตามระเบียบการ  โดยใหเปนไปตามประเภทและ
ขนาดของการลงทุน  เงินคํ้าประกันดังกลาวจะถูกเก็บรักษาไวในบัญชีคลังเงินแหงชาติ  และ
จะถูกสงคืนเมื่อโครงการไดเร่ิมตนดําเนินการในระยะท่ีหนึ่ง 

เมื่อไดรับการตกลงแลว  หนวยงานดานแผนการและการลงทุน  ออกใบทะเบียน
สัมปทานใหแกผูลงทุน ตามระเบียบการ 

 
 

มาตรา  24 การออกใบทะเบยีนสัมปทาน 
  กระทรวงแผนการและการลงทุน  เปนผูออกใบทะเบียนสัมปทานในขอบเขตความ 

รับผิดชอบของตน  ภายหลังจากท่ีรัฐบาลใหความเห็นชอบ 
หนวยงานดานแผนการและการลงทุนเปนผูออกใบทะเบียนสัมปทานในขอบเขต 

ความรับผิดชอบของตน  ภายหลังจากที่องคการปกครองทองถิ่นที่เกี่ยวของใหความเห็นชอบ 
 

มาตรา   25 ใบทะเบียนสัมปทาน 
ใบทะเบียนสัมปทาน  เปนเอกสารรับรองการไดรับสิทธิสัมปทานของผูลงทุนอยาง

ถูกตองตามกฎหมาย 
 ใบทะเบียนสัมปทาน  รวมเอาทะเบียนวิสาหกิจ  การอนุญาตลงทุน นโยบายสงเสริม   
ทะเบียนอากร และการอนุญาตดําเนินกิจการของหนวยงานเกี่ยวของ 

เมื่อไดรับใบทะเบียนสัมปทานแลว  ผูลงทุนสามารถดําเนินธุรกิจไดทันที  และผูลงทุน
ตองดําเนินกิจการของตนภายในกําหนดเวลา 90 วัน  ถาผูลงทุนไมดําเนินกิจการใน
กําหนดเวลาดังกลาว  หนวยงานดานแผนการและการลงทุนจะแจงเตือนเปนลายลักษณ
อักษร  หลังจากน้ันภายในกําหนดเวลา 60 วัน ถาผูลงทุนยังไมเร่ิมดําเนินกิจการนั้น  กิจการ
ดังกลาวจะถูกถอนใบทะเบียนสัมปทาน  พรอมทั้งริบเงินคํ้าประกันเปนของรัฐ 

 
มาตรา  26 การสรางสัญญาสัมปทาน 

สัญญาสัมปทานสรางขึ้นบนพ้ืนฐานความสมัครใจ  และเห็นชอบรวมกันระหวางผู
ลงทุนกับรัฐบาล หรือองคการปกครองระดับแขวง 
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สัญญาสัมปทาน ตองกําหนดเปาหมาย  มูลคา  กําหนดเวลา  เง่ือนไข  สิทธิ และ
พันธะของคูสัญญา 

สัญญาเกี่ยวกับการลงทุน  โดยเฉพาะการโอนสิทธิสัมปทาน และการโอนหุน  ตอง
นําไปรับรองความถูกตองจากสํานักงานทะเบียนศาล 
 

มาตรา  27 การแกไขเนือ้หาของสัญญาสัมปทาน 
เนื้อหาของสัญญาสัมปทาน อาจถูกพิจารณาแกไข  เปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมบน

พ้ืนฐานการตกลงเห็นชอบของคูสัญญา  หากการแกไข  เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมไมใช
ประเด็นที่สําคัญ ใหหนวยงานดานแผนการและการลงทุน รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
พิจารณาแกไขตามการเสนอของคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง  และรายงานใหรัฐบาลหรือองคการ
ปกครองระดับแขวงที่เกี่ยวของทราบ 

การแกไข  เปล่ียนแปลง  หรือเพ่ิมเติมสัญญาสัมปทาน  ดวยการโอนสิทธิและการโอน
หุน  ตองเสียอากรตามกฎหมายวาดวยสวยสาอากร 

 
มาตรา  28 อายุการลงทนุในกิจการสัมปทาน 

อายุการลงทุนในกิจการสัมปทาน  อางอิงตามประเภท  ขนาด  มูลคาการลงทุน  
เง่ือนไขของกิจการสัมปทาน  ตามระเบียบกฎหมายของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ แตสูงสุดไมให
เกิน 99 ป และสามารถตอไดตามการตกลงของรัฐบาล  หรือองคการปกครองระดับแขวง เชน 
ในกรณีที่ผูลงทุนไดดําเนินโครงการท่ีสรางผลประโยชนสูงสุดใหแกประเทศชาติ  ไดปฏิบัติตาม
สัญญาอยางมีประสิทธิผล  และมีผลงานในการประกอบสวนพัฒนาทองถิ่น 

 
หมวดที่  4 

การลงทนุในโครงการ  หรือกิจการในบญัชเีรียกการลงทนุ13 
 
มาตรา  29 โครงการ หรือกิจการในบญัชีเรียกการลงทนุ 
  โครงการ หรือกิจการในบัญชีเรียกการลงทุนคือกิจการทั่วไป และกิจการสัมปทานที่ 

หนวยงานตางๆ และทองถิ่น  เปนผูดําเนินการคนควาและสรางขึ้นบนพื้นฐานโครงการ  หรือ
กิจการที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจแหงชาติ  และมีศักยภาพทางดานทรัพยากรธรรมชาติ  ซ่ึง

                                                 
13 ใชคําวา “บัญชีเรียกการลงทุน” ตามตนฉบับภาษาลาว 
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รัฐบาลหรือองคการปกครองระดับแขวงไดรับรองแลว  แตมีความจําเปนตองหาทุนเพ่ือนํามา
พัฒนากิจการดังกลาว 

 
มาตรา  30 เนื้อหาหลักของโครงการหรือกิจการเรียกการลงทนุ 
  เนื้อหาหลักของโครงการหรือกิจการเรียกการลงทุน  ประกอบดวย: 
  -  แผนแมบทในการพัฒนา 
  -  บทวิเคราะหเศรษฐกิจ – เทคนิค  
  -  บทประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
  -  เง่ือนไขของการลงทุน 
  -  แหลงทุนที่ตองการ 
 
มาตรา  31 การพจิารณาโครงการหรอืกิจการเรียกการลงทนุ 

หนวยงานตางๆ เปนเจาภาพในการสรางโครงการหรือกิจการเรียกการลงทุนตาม
ยุทธศาสตรและแผนการของตน  หลังจากน้ันจึงสงใหหนวยงานดานแผนการและการลงทุน  
เพ่ือคนควา  รวบรวม แลวนําเสนอรัฐบาล  หรือองคการปกครองแขวงหรือนครหลวงพิจารณา
รับรอง 

เมื่อรัฐบาล  หรือองคการปกครองแขวง หรือนครหลวง  ไดรับรองโครงการหรือ       
กิจการนั้นแลว  ก็สงใหหนวยงาน, ทองถิ่นที่เกี่ยวของและสํานักงานบริการการลงทุนประตู
เดียวของหนวยงานดานแผนการและการลงทุน  และหนวยงานดานอุตสาหกรรมและการคา  
รวมทั้งบรรดาสถานทูต กงสุล  และผูแทนทางดานการคา  เพ่ือเปนขอมูลสําหรับเรียกการ
ลงทุนทั้งภายในและตางประเทศ 

สําหรับกิจการสัมปทานในบัญชีเรียกการลงทุนนั้น  การพิจารณาอนุมัติอยางชาไมให
เกิน 45 วันทําการนับแตวันท่ีไดรับคําเสนอเปนตนไป 

 
มาตรา  32 การอนุมัติการลงทนุในโครงการหรือกจิการเรียกการลงทนุ 
  การลงทุนในโครงการ หรือกิจการเรียกการลงทุน  ใหหนวยงานดานอุตสาหกรรมและ 

การคา  หรือหนวยงานดานแผนการและการลงทุน  เปนผูอนุมัติโดยตรง  หลังจากที่ไดคนควา
เง่ือนไขและความสามารถของผูลงทุนตามระเบียบการ 
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หมวดที่  5 
การลงทนุในกิจการการพัฒนาเขตเศรษฐกจิพิเศษ 

และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 
 
มาตรา  33 เขตเศรษฐกจิพิเศษ 
  เขตเศรษฐกิจพิเศษ  เปนเขตพัฒนาเปนตัวเมืองใหมที่ไดรับนโยบายสงเสริมพิเศษ  
และคุมครองดวยระเบียบกฎหมายของรัฐและระเบียบการเฉพาะของเขตที่ไมขัดกับผลประโยชนของ
รัฐและสังคม 
  วิสาหกิจที่ดําเนินการเคล่ือนไหวในเขตดังกลาว  จะไดรับนโยบายพิเศษ  และ
คุมครองดวยกฎหมายและระเบียบการเฉพาะอยางสอดคลองกับกฎหมายของ สปป.ลาว 
  รัฐบาล  เปนผูวางแผนสรางเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และอนุมัติใหผูลงทุนภายในและ 
ตางประเทศ  ลงทุนเขาในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสาธารณูปโภค เพ่ือรองรับการดําเนินธุรกิจใน
สาขาอุตสาหกรรม  การคาและการบริการ  วัฒนธรรม – สังคม 
  เขตเศรษฐกิจพิเศษ  อาจจะประกอบดวยหลายเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  อาทิ  เขต 
อุตสาหกรรม เขตการผลิตเพ่ือสงออก  เขตตัวเมืองทองเที่ยว  เขตการคาปลอดภาษี  เขตพัฒนา
เทคโนโลยีและขอมูลขาวสาร  เขตเศรษฐกิจชายแดน  เขตจัดสรรตัวเมืองและอ่ืนๆ 

 องคประกอบการจัดต้ัง  การดําเนินการ และการคุมครองแตละเขตของเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  ไดกําหนดไวในระเบียบการตางหาก 

 
 
มาตรา  34 หลักการการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 
  เขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  ตองจัดต้ังตามหลักการสําคัญ  ดังนี้ 
  1.  กําหนดวัตถุประสงคของเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะอยางชัดเจน 
  2.  กําหนดผลประโยชนของรัฐ  ผูพัฒนาและประชาชนอยางชัดเจน 
  3. เปนเขตที่เหมาะสมกับวตัถุประสงคของแตละเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขต         
                             เศรษฐกจิเฉพาะ 

4.  กําหนดเนือ้ที่และเขตแดนอยางชัดเจน 
5.  มีนโยบายสงเสริมทางดานเศรษฐกิจของแตละเขตโดยเฉพาะ 
6.  มีระบบการบริหารดานเศรษฐกิจในแตละเขตที่เปนอิสระ 
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7.  อยูใตการคุมครองของรัฐบาล  หรือองคการปกครองระดับแขวง  ตามการตกลง  
     ของรัฐบาล 
8.  ใหคณะบริหารเขต  มีสิทธิใหผูอ่ืนเชาทีดิ่น  และกําหนดคาเชาดวยตนเอง  โดยไม 
     เกินกําหนดเวลาของสัญญาสัมปทาน  
9.  ใหคณะบริหารเขต  สามารถดําเนินการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และเขต  
     เศรษฐกิจเฉพาะภายในเขตของตน 
10.ใหคณะบริหารเขตสามารถดึงดูด  และอนุมัติการลงทุนของบุคคล หรือนิติบุคคล 
      อ่ืนทั้งภายในและตางประเทศภายในเขตของตน 
11. รับประกันความมัน่คง  ความสงบ  ความปลอดภัย  และการปกปกรักษา 
      ส่ิงแวดลอมภายในเขต 

 
มาตรา  35 ขัน้ตอนการจัดตั้ง 

รัฐบาลเปนผูตกลงเกี่ยวกับการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจใดๆ  ตาม
การเสนอของกระทรวงแผนการและการลงทุน บนพ้ืนฐานการคนควาประสานงานกับ
หนวยงานอ่ืนและทองถิ่นท่ีเกี่ยวของ  โดยใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมของ
รัฐบาล  ทองถิ่น  และศักยภาพในดานตางๆ  ของเขตนั้น 

ผูที่มีจุดประสงคจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  ตองยื่นคํารองตอ
หนวยงานดานแผนการและการลงทุน  เพื่อคนควาและนําเสนอรัฐบาลพิจารณา 

การพิจารณาการลงทุนต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  ใหปฏิบัติ
คลายกับการพิจารณาการลงทุนในกิจการสัมปทาน  นอกจากนั้น  ยังตองแตงต้ังคณะ
รับผิดชอบจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 

สําหรับการดําเนินการ การคุมครองและนโยบายสงเสริมแตละเขตของเขตเศรษฐกิจ
พิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะนั้น  รัฐบาลเปนผูกําหนด 

 
มาตรา  36 คณะรับผิดชอบจัดต้ัง 

คณะรับผิดชอบจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  ไดรับการแตงต้ัง
โดยรัฐบาลตามการเสนอของหนวยงานดานแผนการและการลงทุน  โดยประสานงานกับ
ทองถิ่นที่เกี่ยวของ 
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คณะรับผิดชอบจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  ประกอบดวย
ผูพัฒนา ผูแทนหนวยงานตางๆ  องคการปกครองทองถิ่น  และแนวลาวสรางชาติ  ในพ้ืนที่ที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะตั้งอยู 

คณะรับผิดชอบจัดต้ังดังกลาว  แตงต้ังหนวยงานชวยงานของตน   เพ่ือเปนผู
ประจําการทํางานรวมกับผูพัฒนา  เพ่ือแกไขปญหาตางๆ  ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาจัดต้ังเขต
เศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 

 
 

มาตรา  37 สิทธิและหนาที่ของคณะรับผิดชอบจดัต้ัง 
คณะรับผิดชอบจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  มีสิทธิและหนาที่

หลัก  ดังนี้ 
 -  คนควา  เสนอปญหา และติดตอภาคสวนตางๆ  เกี่ยวกับการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจ 
                 พิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 

  -  ดําเนินการสรางเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะให 
   สําเร็จตามจุดประสงค  ระดับคาดหมาย และกําหนดเวลา 

 -  แกไขปญหาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดต้ังเขต เชน เกี่ยวกับผูพัฒนาและ 
               ผลประโยชนของประชาชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ   
               โดยมีการประสานงานกับองคการปกครองทองถิ่นและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

คณะรับผิดชอบจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  จะส้ินสุดลง 
ภายหลังที่รัฐบาลออกดํารสัวาดวยการดาํเนินการและคุมครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขต
เศรษฐกิจเฉพาะ นั้น 

 
 

มาตรา  38 เนื้อหาของดาํรัส 
  เนื้อหาหลักของดํารัสวาดวยการดําเนินการและคุมครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขต 

เศรษฐกิจเฉพาะ  ประกอบดวย 
 -  คณะบริหารเขต 
 -  การดําเนินการของเขต 
 -  หลักการคุมครองภายในเขต 
 -  การคุมครองมหภาคของเขต 
 -  หลักการในการวางนโยบายสงเสริม 
 -  การแบงปนผลประโยชน ระหวาง รัฐกับผูพัฒนา 
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มาตรา  39 การกาํหนดนโยบายสงเสริมการลงทนุภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขต
เศรษฐกิจเฉพาะ 
คณะบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  เปนผูคนควากําหนด

นโยบายสงเสริมการลงทุน และนโยบายดานเศรษฐกิจอ่ืนภายในเขตของตนตามขอบเขตที่
รัฐบาลกําหนดออกในดํารัสวาดวยการจัดต้ัง  การดําเนินการ  และการคุมครองของแตละเขต 

 
มาตร  40 หลักการดําเนนิการของเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 
  เขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ ดําเนินการตามหลักการ  ดังน้ี 
  1.  มีอิสระในการบริหารเศรษฐกิจ 
  2.  อยูภายใตการคุมครองดานมหภาคของรัฐบาล  หรือองคการปกครองทองถิ่น       

                 ซ่ึงรัฐบาลเปนผูมอบหมายให 
 
มาตรา  41 การพฒันา 

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  จะชวยเรงการกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐานอยางครบวงจร เพ่ือสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยแกการดึงดูดการลงทุน  
โดยใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในแตละเขตของเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจ
เฉพาะที่รัฐอนมุัติ 

 
มาตรา  42 อายุการลงทนุในกิจการการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจ

เฉพาะ 
อายุการลงทุนในกิจการการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 

กําหนดตามประเภท  ขนาด  เง่ือนไขในแตละเขตของเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจ
เฉพาะ  ซ่ึงสูงสุดไมเกิน 99 ป  และสามารถตอไดแลวแตละกรณีตามการตกลงของรัฐบาล  
เชน  ในกรณีที่ผูลงทุนไดดําเนินโครงการทีน่ําผลประโยชนสูงสุดมาสูประเทศชาติ  ไดปฏิบัติ
ตามสัญญาอยางมีประสิทธิผล และมีผลงานในการประกอบสวนพัฒนาทองถิ่น 
 

มาตรา  43 การเสนอลงทนุในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และเขตเศรษฐกิจเฉพาะของผูลงทนุ
อ่ืน 

  นอกจากผูพัฒนาแลว  ผูลงทุนอื่นที่ตองการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และเขต 
เศรษฐกิจเฉพาะ นั้น  ตองเสนอผานการบริการการลงทุนประตูเดียวของคณะบริหารเขต
เศรษฐกิจพิเศษ  และเขตเศรษฐกิจเฉพาะที่เกี่ยวของ เพ่ือพิจารณาตามระเบียบการ 
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การลงทุนของผูลงทุนอ่ืนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ ไมจํากัด
อายุการลงทุน ยกเวนกิจการลงทุนทีไ่ดกาํหนดอายุการลงทุนไวในระเบียบกฎหมายของ
หนวยงานท่ีเกีย่วของ 

 
หมวดที่  6 

การบริการการลงทนุประตูเดียว 
 
มาตรา  44 การบริการการลงทนุประตูเดียว 

การบริการการลงทุนประตูเดียว  เปนการบริการที่อํานวยความสะดวกรอบดานใหแก
ผูลงทุนดวยการใหบริการขอมูลขาวสาร  การพิจารณาการลงทุน  การออกใบทะเบียน
วิสาหกิจ  หรือใบทะเบียนสัมปทาน และการแจงประกาศตางๆ เกี่ยวกับการลงทุน 
 สํานักงานบริการการลงทุนประตูเดียวต้ังอยูที่ 

-  หนวยงานดานแผนการและการลงทุน  สําหรับการลงทุนในกิจการสัมปทานและ 
   กิจการการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 
-  หนวยงานดานอุตสาหกรรมและการคา  สําหรับการลงทุนในกิจการทั่วไป 
-  เขตเศรษฐกิจพิเศษ  และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  สําหรับการลงทุนในเขตดังกลาว 
การจัดต้ังและการดําเนินการของสํานักงานบริการการลงทุนประตูเดียว ไดกําหนดไว 

ในระเบียบการเฉพาะ 
 
มาตรา  45 หลักการการบริการการลงทุนประตูเดียว 
  หลักการการบริการการลงทุนประตูเดียว มีดังนี้ 

1.  ผูลงทุนยื่นคํารองเสนอลงทุนที่สถานที่ใด จะไดรับคําตอบที่สถานที่นั้น  การให
คําตอบแกผูลงทุนตองปฏิบัติตามกําหนดเวลาที่ไดระบุไวในระเบียบการท่ีประกาศ ณ 
สํานักงานบริการการลงทุนประตูเดียว 
2.  การยื่นคํารองเสนอลงทุน  สามารถดําเนินการโดยผูลงทุนเองหรือผานตัวแทนที่
ถูกตองตามกฎหมาย 
3.  การบริการ  ตองรับผิดชอบการใหขอมูลขาวสาร และแกไขปญหาตางๆ ที่เกิด
ขึ้นกับผูลงทุน 
4.  คาธรรมเนียมและคาบริการ  ตองประกาศอยางเปดเผย และติดอยูที่สถานที่ 
บริการการลงทุนประตูเดียว 
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5.  การบริการ  ตองเปนไปตามระเบียบการ  มีแบบแผนวิธีทาํงานที่ลดขั้นตอน  
รวดเร็ว สรางสรรค โปรงใส  เปดเผย  และสามารถตรวจสอบได 
6.  การตกลงปญหาตางๆ  เกี่ยวกับการลงทุน  ตองผานการประชุมของสํานักงาน 
บริการการลงทุนประตูเดียว 
 

 

มาตรา  46 กลไกการดําเนนิการของการบริการการลงทนุประตูเดียว 
สํานักงานบริการการลงทุนประตูเดียวตองจัดการประชุมประจําสัปดาห  ซึ่ง

ประกอบดวยผูแทนที่ไดรับการแตงต้ังจากหนวยงานและทองถ่ินที่เกี่ยวของ  เพ่ือหารือปญหา
ตางๆ  เกี่ยวกับการลงทุน  โดยสงเอกสารใหผูแทนดังกลาวลวงหนา เพ่ือใหผูบังคับบัญชาของ
ตนมีความเห็นกอนมาเขารวมการประชุม 

หนวยงานและทองถิ่นท่ีเก่ียวของ  แตงต้ังผูประสานงานดานการลงทุน  ซ่ึงมีหนาที่
ประสานงานกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการลงทุน อาทิ การสงขอมูลขาวสารที่จําเปน
เกี่ยวกับหนวยงานและทองถิ่นของตนใหสํานักงานบริการการลงทุนประตูเดียว  เพ่ือใหขอมูล
ขาวสารแกผูลงทุน 
 

หมวดที่  7 
สํานกังานตัวแทนและสาขา 

 
มาตรา  47 สํานกังานตัวแทน 

นิติบุคคลตางประเทศที่มีจุดประสงคจัดต้ังสํานักงานตัวแทนใน สปป.ลาว  ตองเสนอ
ผานการบริการการลงทุนประตูเดียวของกระทรวงแผนการและการลงทุน  เพ่ือพิจารณาและ
ออกใบทะเบียนจัดต้ังสํานักงานตัวแทนนั้น ภายในกําหนดเวลา 5 วัน นับแตวันไดรับคํารอง
ของผูลงทุนเปนตนไป ใบทะเบียนดังกลาว รับทราบ14สิทธิที่ถูกตองตามกฎหมายของ
สํานักงานตัวแทน ซ่ึงสามารถดําเนินงานตามภาระบทบาท สิทธิ และหนาที่ของตน เชน การ
รวบรวมขอมูลทางดานการลงทุนใหแกบริษัทแม  ซ่ึงไมมีสิทธิดําเนิน เพ่ือเปนพ้ืนฐานใหแกการ
พิจารณาการลงทุนใน สปป.ลาว15   

                                                 
14 ภาษาลาวใชวา รับรูสิทธิ หมายถึงใบทะเบียนจัดตั้งสํานักงานตวัแทนเปนเอกสารรับรองสิทธิของสํานักงานตัวแทน 
15 ภาษาลาวใชวา “ใบทะเบียนดังกลาว รับรูสิทธิท่ีถูกตองตามกฎหมายของหองการผูตางหนา ซึ่งสามารถเคลื่อนไหว
ตามภาระบทบาท สิทธิ และหนาที่ของตน เปนตน การเก็บกําขอมูลทางดานการลงทุนใหแกบริษัทแม เพ่ือเปน
พื้นฐานในการพิจารณาการลงทนุอยู สปป.ลาว แตหากบมสีิทธิเคลื่อนไหวธุรกิจ” 
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มาตรา  48 สาขาของนิติบุคคล 
นิติบุคคลตางประเทศ  ที่มีจุดประสงคต้ังสาขาของตนใน สปป.ลาว ตองเสนอผาน

การบริการการลงทุนประตูเดียวของกระทรวงอุตสาหกรรมและการคา  เพ่ือพิจารณาและออก
ใบทะเบียนจัดต้ังสาขาภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับคํารองเปนตนไป 
 ใบทะเบียนดังกลาวรับรูสิทธิที่ถูกตองตามกฎหมายของสาขาซึ่งสามารถ 
ดําเนินธุรกิจไดตามการมอบหมายของบริษัทแม 

นิติบุคคลภายในที่มีจุดประสงคต้ังสาขาของตนในกิจการทั่วไป  และกิจการสัมปทาน
ภายในประเทศ  ใหปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวิสาหกิจ 
 

 

ภาคที่  4 
การสงเสริมและปกปองการลงทนุ 

 
หมวดที่  1 

การสงเสริมการลงทนุดานภาษี - อากร 
 
มาตรา  49 สาขาที่ไดรับการสงเสริม 

สาขาที่ไดรับการสงเสริม ไดแก เกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  หัตถกรรม และการบริการ  
ซ่ึงรัฐบาลเปนผูกําหนดบัญชีละเอียดของกิจการในสาขาดังกลาวเปนสามระดับ โดยพิจารณา
จากการเปนกิจการที่รัฐบาลใหความสําคัญ  กิจการที่เก่ียวของกับการแกไขความทุกขยาก
และยกระดับชีวิตความเปนอยูของประชาชน  การสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย  การสรางงานและอ่ืนๆ 
 การสงเสริม  แบงออกเปนสามระดับ  ดังน้ี 
 -  ระดับ  1:   คือกิจการที่ไดรับการสงเสริมสูงสุด 
 -  ระดับ  2:  คือกิจการท่ีไดรับการสงเสริมปานกลาง 
 -  ระดับ  3:  คือกิจการท่ีไดรับการสงเสริมตํ่า 

 
มาตรา  50 เขตสงเสริมการลงทนุ 
  เขตสงเสริมการลงทุน  ไดกําหนดขึ้นตามสภาพโครงสรางพื้นฐานเศรษฐกิจ 

สังคม และภูมิประเทศ  ซ่ึงแบงออกเปนสามเขต  ดังนี้ 

คู่มือการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

101



 63

เขต  1:  เขตที่มีโครงสรางพ้ืนฐานเศรษฐกิจ - สังคม ที่ยังไมอํานวยความสะดวกแก
การลงทุน และภูมิประเทศสวนใหญเปนเขตภูดอย หางไกลทุรกันดาร  เขตดังกลาวจะไดรับ
การสงเสริมการลงทุนในระดับสูงสุด 

เขต  2:  เขตท่ีมีโครงสรางพ้ืนฐานเศรษฐกิจ - สังคม ที่สามารถอํานวยความสะดวก
แกการลงทุนไดบางสวน และภูมิประเทศไมทุรกันดารเทากับเขต 1  เขตดังกลาวจะไดรับการ
สงเสริมการลงทุนในระดับกลาง 

เขต  3:  เขตที่มีโครงสรางพ้ืนฐานเศรษฐกิจ-สังคม ที่สามารถอํานวยความสะดวกแก
การลงทุนไดดี  เขตดังกลาวจะไดรับการสงเสริมการลงทุนในระดับตํ่า 
 บัญชีแตละเขตสงเสริมการลงทุน  ไดกําหนดไวในระเบียบการเฉพาะ 

 
 
 

มาตรา  51 นโยบายดานภาษีกําไร 
  นโยบายดานภาษีกําไรปฏิบัติดังนี:้ 
  1.  เขต  1 
       -  กิจการของสาขาที่ไดรับการสงเสริมระดับ  1 จะไดรับการยกเวนภาษีกําไร 10 ป 
       -  กิจการของสาขาที่ไดรับการสงเสริมระดับ  2 จะไดรับการยกเวนภาษีกําไร 6 ป 
       -  กิจการของสาขาที่ไดรับการสงเสริมระดับ  3 จะไดรับการยกเวนภาษีกําไร  4 ป 
  2.  เขต 2 
       -  กิจการของสาขาที่ไดรับการสงเสริมระดับ  1 จะไดรับการยกเวนภาษีกําไร  6 ป 
       -  กิจการของสาขาที่ไดรับการสงเสริมระดับ  2 จะไดรับการยกเวนภาษีกําไร  4 ป 
       -  กิจการของสาขาที่ไดรับการสงเสริมระดับ  3 จะไดรับการยกเวนภาษีกําไร  2 ป 
  3.  เขต  3 
       -  กิจการของสาขาที่ไดรับการสงเสริมระดับ  1 จะไดรับการยกเวนภาษีกําไร  4 ป 
       -  กิจการของสาขาที่ไดรับการสงเสริมระดับ  2 จะไดรับการยกเวนภาษีกําไร  2 ป 
       -  กิจการของสาขาที่ไดรับการสงเสริมระดับ  1 จะไดรับการยกเวนภาษีกําไร  1 ป 

ระยะการยกเวนภาษีกําไร  ใหนับต้ังแตวันที่ไดดําเนินธุรกิจเปนตนไป  สําหรับกิจการ
ผลิตสินคาใหม  กิจการคนควา  และสรางเทคโนโลยีใหมนั้น  การยกเวนภาษีกําไร  ให
นับต้ังแตวันท่ีมีกําไรเปนตนไป  หลังจากสิ้นสุดระยะยกเวนภาษีกําไรดังท่ีกลาวมาขางตนนั้น
แลว  กิจการดังกลาวตองไดเสียภาษีกําไรตามกฎหมายวาดวยสวยสาอากร 
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กิจการสัมปทานในการขุดคนเหมืองแร  พลังงานไฟฟา  และกิจการปลูกไม  ใหปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 
มาตรา  52 นโยบายดานภาษีศุลกากรและภาษีอืน่ 

ผูลงทุนนอกจากไดรับนโยบายดานภาษกีาํไรแลว  ยังจะไดรับประโยชนจากนโยบาย
ดานภาษีอากรอื่น  ดังนี ้
 1.  ไดรับการยกเวนภาษีกาํไรในปการบัญชีปถัดไป  สําหรับการนําเอาผลกําไรสุทธท่ีิ 
                  ไดรับจากการดาํเนินธุรกิจของตนไปลงทุนเพ่ือขยายกิจการ 

2.  ไดรับการยกเวนภาษนีําเขาวัตถุดิบ  อุปกรณ และพาหนะที่ใชในการผลิตโดยตรง    
     สําหรับการยกเวนภาษนีาํเขาแกส่ิงของที่เขาเกณฑไดรับการสงเสริมนั้น  ใหปฏิบติั  
     ตามระเบียบการเฉพาะ 
3.  ไดรับการยกเวนภาษขีาออก  สําหรับผลิตภัณฑทั่วไปเพ่ือสงออก  สวนการ 
     สงออกทรัพยากรธรรมชาติ  ผลิตภัณฑจากทรัพยากรธรรมชาติ ใหปฏิบัติตาม  
     ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

สําหรับการนาํเขาน้าํมันเชื้อเพลิงทุกชนิดไมไดรับยกเวนภาษีอากร 
4.  ผูลงทุนสามารถยกเงินขาดทนุประจําปไปหกัออกในปถัดไป  หากมีการขาดทนุ 

ประจําป  ซ่ึงเจาหนาที่สวยสาอากรไดตรวจสอบรับรองแลว ภายในกําหนดเวลา
สามป  เมื่อพนกําหนดแลว  เงินขาดทนุทีย่ังคงเหลือจะไมไดรับอนุญาตใหหกั
ออกจากกําไรตอไปอีก  สําหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกจิเฉพาะ    
ใหปฏิบัติตามดํารัสวาดวยการจัดต้ังและการดําเนินการของแตละเขต 

 
มาตรา  53 นโยบายการเขาถึงแหลงทนุ 

ผูลงทุนภายในและตางประเทศ  สามารถเขาถึงแหลงทนุดวยการกูยมืเงินจาก
ธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินอ่ืนใน สปป.ลาว และตางประเทศตามระเบียบกฎหมาย 

 
มาตรา  54 นโยบายสงเสริมเฉพาะ 
  นโยบายสงเสริมเฉพาะ  มีดังนี้ 

  1.  การลงทุนสรางโรงพยาบาล  โรงเรียนอนุบาล  โรงเรียนสามัญศึกษา  
โรงเรียนวิชาชีพ วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศูนยคนควา-วิจัย กิจการสาธารณประโยชนและ
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สาธารณูปโภคบางกิจการ  จะไดรับนโยบายยกเวนการเก็บคาเชาหรือสัมปทานที่ดินของรัฐ  
ดังนี้ 

 -  เขต  1:  ไดรับยกเวนคาเชาหรือสัมปทาน 15 ป 
 -  เขต  2:  ไดรับยกเวนคาเชาหรือสัมปทาน 10 ป 
 -  เขต  3:  ไดรับยกเวนคาเชาหรือสัมปทาน 3 ป 
2.  การลงทุนสรางโรงพยาบาล  โรงเรียนอนุบาล  โรงเรียนสามัญศึกษา  โรงเรียน 

วิชาชีพ  วิทยาลัย  มหาวิทยาลัย  ศูนยคนควา-วิจัย  และกิจการสาธารณูปโภคตางๆ  จะไดรับ
นโยบายยกเวนภาษีกําไรเพ่ิม 5 ป จากการสงเสริมที่ไดกําหนดไวในมาตรา  51 ของกฎหมาย
ฉบับนี้ 

 
มาตรา  55 การจัดต้ังปฏบิัติเกี่ยวกบันโยบายดานภาษีและอากร 
  การจัดต้ังปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายดานภาษแีละอากร  มีดังนี้ 

 1.  หนวยงานดานการเงินเปนผูดําเนินการการใหนโยบายสงเสริมดานภาษี - อากร  
ตามทีไ่ดกําหนดไวในใบทะเบียนวิสาหกิจ หรือใบทะเบียนสัมปทาน 
2.  สําหรับการยกเวนภาษนีาํเขา วัตถุดิบ อุปกรณ และพาหนะที่ใชในการผลิต
โดยตรง ใหหนวยงานดานการเงิน ดําเนินการใหสอดคลองกับกฎหมายฉบับนี ้

 
 

หมวดที่  2 
การสงเสริมการลงทนุดวยนโยบายดานอืน่ๆ 

 

มาตรา  56 การสงเสริมการลงทนุดวยนโยบายดานอืน่ๆ  
  การสงเสริมการลงทุนดวยนโยบายดานอ่ืนๆ มี  ดังน้ี 
  -  การสงเสริมดานขอมูลขาวสาร 
  -  การสงเสริมดวยสิทธิใชท่ีดิน และกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยอ่ืน 
 

มาตรา  57 การสงเสริมดานขอมูลขาวสาร 
เพ่ือรับประกันใหผูลงทุนไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการลงทุนอยางครบถวน        

เปนเอกภาพ  รวดเร็ว ทันการณ  และสามารถตัดสินใจลงทุนไดนั้น ตองสรางศูนยขอมูล
ขาวสารการลงทุนที่สํานักงานบริการการลงทุนประตูเดียวที่เกี่ยวของ 

ศูนยขอมูลขาวสารการลงทุน  เปนผูรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนเพ่ือสราง
เครือขาย ใหและแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร เชน การประชาสัมพันธผานระบบเว็บไซต  หนังสือ
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สาธารณูปโภคบางกิจการ  จะไดรับนโยบายยกเวนการเก็บคาเชาหรือสัมปทานที่ดินของรัฐ  
ดังนี้ 

 -  เขต  1:  ไดรับยกเวนคาเชาหรือสัมปทาน 15 ป 
 -  เขต  2:  ไดรับยกเวนคาเชาหรือสัมปทาน 10 ป 
 -  เขต  3:  ไดรับยกเวนคาเชาหรือสัมปทาน 3 ป 
2.  การลงทุนสรางโรงพยาบาล  โรงเรียนอนุบาล  โรงเรียนสามัญศึกษา  โรงเรียน 

วิชาชีพ  วิทยาลัย  มหาวิทยาลัย  ศูนยคนควา-วิจัย  และกิจการสาธารณูปโภคตางๆ  จะไดรับ
นโยบายยกเวนภาษีกําไรเพ่ิม 5 ป จากการสงเสริมที่ไดกําหนดไวในมาตรา  51 ของกฎหมาย
ฉบับนี้ 

 
มาตรา  55 การจัดต้ังปฏบิัติเกี่ยวกบันโยบายดานภาษีและอากร 
  การจัดต้ังปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายดานภาษแีละอากร  มีดังนี้ 

 1.  หนวยงานดานการเงินเปนผูดําเนินการการใหนโยบายสงเสริมดานภาษี - อากร  
ตามทีไ่ดกําหนดไวในใบทะเบียนวิสาหกิจ หรือใบทะเบียนสัมปทาน 
2.  สําหรับการยกเวนภาษนีาํเขา วัตถุดิบ อุปกรณ และพาหนะที่ใชในการผลิต
โดยตรง ใหหนวยงานดานการเงิน ดําเนินการใหสอดคลองกับกฎหมายฉบับนี ้

 
 

หมวดที่  2 
การสงเสริมการลงทนุดวยนโยบายดานอ่ืนๆ 

 

มาตรา  56 การสงเสริมการลงทนุดวยนโยบายดานอืน่ๆ  
  การสงเสริมการลงทุนดวยนโยบายดานอ่ืนๆ มี  ดังน้ี 
  -  การสงเสริมดานขอมูลขาวสาร 
  -  การสงเสริมดวยสิทธิใชท่ีดิน และกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยอ่ืน 
 

มาตรา  57 การสงเสริมดานขอมูลขาวสาร 
เพ่ือรับประกันใหผูลงทุนไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการลงทุนอยางครบถวน        

เปนเอกภาพ  รวดเร็ว ทันการณ  และสามารถตัดสินใจลงทุนไดนั้น ตองสรางศูนยขอมูล
ขาวสารการลงทุนที่สํานักงานบริการการลงทุนประตูเดียวที่เกี่ยวของ 

ศูนยขอมูลขาวสารการลงทุน  เปนผูรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนเพ่ือสราง
เครือขาย ใหและแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร เชน การประชาสัมพันธผานระบบเว็บไซต  หนังสือ
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คูมือ  วารสาร  แผนพับประชาสัมพันธและอ่ืนๆ  เกี่ยวกับการลงทุน  ใหผูที่มีความสนใจ  
สถานทูต  กงสุลลาว หรือสํานักงานผูแทนดานการคาลาวประจําอยูตางประเทศ  เพื่อใหแกผูที่
ตองการมาลงทุน 

 

มาตรา  58 การสงเสริมดวยสิทธิใชที่ดนิ 
ผูลงทุนตางประเทศท่ีมาลงทุนในโครงการที่มีทุนจดทะเบียนตั้งแต 500,000 ดอลลาร

สหรัฐขึ้นไป  มีสิทธิซ้ือสิทธิใชที่ดิน 1 แปลง จากรัฐที่ไดมีการกําหนดจัดสรรตามกําหนดเวลา
ของการลงทุน เพ่ือปลูกสรางสิ่งตางๆ เปนที่อยูอาศัย หรือสถานที่ดําเนินธุรกิจ  ดวยการตกลง
ขององคการปกครองทองถ่ิน ตามระเบียบการ 

รัฐบาล  เปนผูกําหนดระเบียบการและกลไกการแบงระดับคุมครอง เกี่ยวกับการ
สงเสริมดวยสิทธิใชที่ดินของผูลงทุนตางประเทศ 
 

มาตรา  59 การเปดกวางนโยบายสงเสริม 
นอกจากนโยบายสงเสริมที่ไดกําหนดไวในหมวดที่ 1 และหมวดที่ 2 ของภาคที่ 4 แลว  

ถาเห็นวามีความจําเปนตองมีนโยบายสงเสริมเพ่ิมเติมในบางสาขา เขตการลงทุน เขต
เศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะแหงใดแหงหนึ่งนั้น  รัฐบาลมีสิทธินําเสนอตอที่
ประชุมสภาแหงชาติ หรือคณะประจําสภาแหงชาติในชวงท่ีสภาแหงชาติไมเปดการประชุม
เพ่ือพิจารณาและตกลง 

 
 

หมวดที่  3 
การปกปองการลงทนุ 

 
มาตรา  60 การปกปองการลงทนุ 

ผูลงทุนลวนไดรับสิทธิเสมอภาคในการลงทุน  ไดรับการปกปองสิทธแิละผลประโยชน
ของตนภายใตระเบียบกฎหมายของ สปป.ลาว และสนธสัิญญาระหวางประเทศที่ สปป.ลาว 
เปนภาคี 

 
มาตรา  61 รูปแบบการปกปองการลงทนุ 

รัฐรับรู  และปกปองการลงทุนของผูลงทุนอยางเต็มที่  โดยไมรวบรวม ยึดและโอนมา
เปนของรัฐดวยวิธีการทางดานบริหาร 

คู่มือการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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ในกรณีท่ีรัฐบาลมีความจําเปนตองใชเพ่ือสาธารณประโยชน  ผูลงทุนจะไดรับ
คาชดเชยตามมูลคาจริงตามราคาตลาดในเวลามอบโอน และดวยวิธีการชําระที่ตกลงกัน 

 
มาตรา  62 การปกปองทรัพยสินทางปญญา 

รัฐรับรู และปกปองทรัพยสินทางปญญาของผูลงทุนที่จดทะเบียนอยางถูกตองตาม
กฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญาของ สปป.ลาว หรือสนธิสัญญาระหวางประเทศที่ สปป.
ลาว เปนภาคี 

 
ภาคที่  5 

สิทธิและพนัธะของผูลงทนุ 
 
มาตรา  63 สิทธขิองผูลงทุน 
  ผูลงทุนมีสิทธิพ้ืนฐาน ดังน้ี 
  1.  สิทธิเปนเจาในการลงทุน16 
  2.  สิทธิในการคุมครอง - บริหารกิจการการลงทุนของตน 
  3.  สิทธิในการวาจางแรงงาน 
  4.  สิทธิในการอยูอาศัยสําหรับผูลงทุนตางประเทศ 
  5.  สิทธิของผูลงทุนตางประเทศ  ในการสงทุน  ทรัพยสิน และรายรับออกไป 

     ตางประเทศ 
 
มาตรา  64 สิทธิเปนเจาในการลงทนุ 
  สิทธิเปนเจาในการลงทนุมดัีงนี้ 
  1.  ลงทุนในทกุสาขาและทกุเขตลงทุนทีไ่มตองหามตามกฎหมายของ สปป.ลาว 
  2.  ลงทุนตามประเภท  รูปแบบ  และลักษณะวิสาหกิจตามทีไ่ดกาํหนดไวในระเบียบ 

     กฎหมาย 
  3.  ขอสัมปทานโครงการจากรัฐบาลหรือองคการปกครองทองถิ่นตามแตละกรณี   

     เพ่ือพัฒนาโครงการใดโครงการหนึ่ง 
4.  ขอสัมปทานจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และเขตเศรษฐกิจเฉพาะจากรัฐบาล 

                                                 
16 ภาษาลาวใชวา สิทธิเปนเจาในการลงทุน หมายถึง ผูลงทุนมสีทิธิประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาต ผูอ่ืนไมสามารถ
อางสิทธิได 

คู่มือการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

106



 68

5.  ขอจัดต้ังสํานักงานตัวแทนหรือสาขาของตนในสปป.ลาว 
6.  ขอเปล่ียนวัตถุประสงคหรือกิจการลงทนุ  ในกรณีที่การดําเนินธุรกจิของตนไมม ี
     ประสิทธิผล  เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดานนโยบายหรือระเบียบกฎหมายของ 
     รัฐ 
7.  เปนเจาของกรรมสิทธิ์ทรัพยสินของตน 
8.  ไดรับการปกปองดานตางๆ  จากรัฐ สิทธิและผลประโยชนอันชอบธรรมท่ีไดมา  
     จากการลงทุนของตน 
9.  ไดรับการอํานวยความสะดวกจากรัฐในดานตางๆ  ในการลงทุนของตน 
10. ไดรับผลประโยชนจากการเชาหรือการสัมปทาน เชน  สิทธิใช เปนหลักทรัพยคํ้า 
      ประกันกบับุคคลอ่ืน  หรือสถาบันการเงิน  หรือใหรวมทุน  ใหเชา  ซ้ือขายสิทธิใช  
      ที่ดิน ใหสืบทอดสัญญาเชาที่ดินตามอายขุองสัญญา และอ่ืนๆ ตามกฎหมาย 
11. สําหรับผูเชา หรือสัมปทานที่ดิน  มีสิทธิใชที่ดินตามอายุเชา หรือสัมปทาน  เปน 
      เจาของกรรมสิทธิ์ในตึก อาคาร หรือส่ิงปลูกสรางในทีดิ่นดังกลาว เชน มีสิทธิโอน  
      ใหคนภายในหรือตางประเทศได 
12. เปดบัญชีเปนเงินกีบหรือเงินตราตางประเทศในธนาคารท่ีต้ังอยูใน สปป.ลาว 
13. รองทุกขตอองคกรที่เกี่ยวของ  ในกรณีที่เห็นวาตนเองถูกสูญเสียประโยชนในการ  
      ลงทุน 
14. ไดรับสิทธแิละผลประโยชนอื่นตามทีไ่ดกําหนดไวในระเบียบกฎหมาย 

 
มาตรา  65 สิทธใินการคุมครอง - บริหารกจิการการลงทนุของตน 
  สิทธิในการคุมครอง - บริหารกิจการการลงทุนของตน มีดังนี้ 
  1.  วางแผนการในการลงทุนของตน 
  2.  จัดหาและใชวัตถุดิบ  อุปกรณ  พาหนะ  เคร่ืองจักร  และเทคโนโลยีตางๆ ในการ 

     ลงทุนของตน 
3.  เขาถึงตลาดภายในและตางประเทศ 
4.  คุมครองแรงงานใหมีความปลอดภัยและมีความสะดวกในการดําเนินธุรกิจของตน 
5.  ดําเนินการประชุม  เพ่ือปรึกษาหารือเก่ียวกับการลงทนุของตน 
6.  มอบ - โอน ถอนทนุ หรือเพ่ิมทุนของวิสาหกจิ  และมอบหมายใหผูลงทุนอื่นดําเนิน 
     ธุรกิจแทนเปนการช่ัวคราว 

คู่มือการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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7. เสนอตอองคกรท่ีเกี่ยวของเพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับการยติุช่ัวคราว ยุบเลิก หรือ 
     เปล่ียนวิสาหกจิของตนไปสูรูปแบบวิสาหกจิอ่ืน 
8.  ใชสิทธิอ่ืนตามทีไ่ดกําหนดไวในระเบียบกฎหมาย 

 
มาตรา  66 สิทธใินการวาจางแรงงาน 
  สิทธิในการวาจางแรงงานมดัีงนี้ 
  1. ลงนามสัญญาวาจางแรงงานกับนักวิชาการ  ผูเช่ียวชาญ เพื่อเขามาทาํงานใน 

 วิสาหกิจของตน  ในกรณีกิจการลงทุนมคีวามจําเปนตองนําเขาแรงงานดาน   
รางกาย และมันสมองเกินจาํนวนที่ไดกําหนดไวในกฎหมายวาดวยแรงงาน            
 ผูลงทุนมีสิทธินําเสนอตอรัฐบาล  เพ่ือพิจารณาตามความเหมาะสม 

2.  สับเปล่ียน  จัดวางแรงงานเขาในตําแหนงงานตางๆ  ตามความตองการ 
     ของวิสาหกิจตน 
3.  มีนโยบายหรือมาตรการตอแรงงานอยางเสมอภาค 
4.  ใชสิทธิอ่ืนตามทีไ่ดกําหนดไวในกฎหมายวาดวยแรงงานและระเบียบกฎหมายอื่น 

 
มาตรา  67 สิทธใินการอยูอาศัยสําหรบัผูลงทนุตางประเทศ 

ผูลงทุนตางประเทศพรอมดวยสมาชิกครอบครัว  มีสิทธิอาศัยในดินแดน สปป.ลาว 
ตามระยะเวลาของการลงทุน  นักวิชาการ  ผูเช่ียวชาญตางประเทศ  มีสิทธิอาศัยในดินแดน
ของ สปป.ลาวตามสัญญาวาจางแรงงาน 

ผูลงทุนตางประเทศพรอมดวยสมาชิกครอบครัว  นักวิชาการ  ผูเชี่ยวชาญ 
ตางประเทศ  ไดรับความสะดวกในการเขา - ออก สปป.ลาว รวมทั้งการขอวีซาเขา - ออก
หลายคร้ัง   ซ่ึงแตละคร้ังไมใหเกินหาป  

 
มาตรา  68 สิทธขิองผูลงทนุตางประเทศในการสงทนุ  ทรพัยสิน  และรายรบัออกไป

ตางประเทศ 
  ผูลงทุนตางประเทศ  มีสิทธิสงทุน ทรัพยสินและรายรับของตน  อาทิ กําไรจากการ 

ลงทุน เงิน และทรัพยสินตางๆ  ท่ีเปนกรรมสิทธิสวนตัวหรือของวิสาหกิจ  ออกไปตางประเทศ  
โดยผานธนาคารท่ีต้ังใน สปป.ลาว และองคการจัดต้ังของรัฐที่เกี่ยวของ  ภายหลังจากทีไ่ด
ปฏิบัติตามพันธะดานภาษี - อากร และคาธรรมเนียมใหรัฐอยางครบถวนตามที่ไดกําหนดไว
ในระเบียบกฎหมายของ สปป.ลาว 
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มาตรา  69 พนัธะของผูลงทนุ 
  ผูลงทุนมีพันธะหลัก  ดังนี้ 
  1.  ถือบัญชีตามกฎหมายวาดวยการบัญชีของลาว  ในกรณีที่จําเปน  ก็สามารถใช 

     ระบบบัญชีอ่ืนที่เปนสากล  แตตองไดรับการเห็นชอบจากหนวยงานดานการเงิน 
     ของ สปป.ลาว 

 2.  เสียภาษี  อากร  คาธรรมเนียม  และคาบริการอยางครบถวน และตามกําหนด 
 3.  ปฏิบัติตามระบบประกนัภัยและประกันสังคมตอแรงงานในวิสาหกิจของตนตาม 

     ระเบียบกฎหมาย  สงเสริมการใชแรงงานลาว  เอาใจใสในการพฒันาฝมือแรงงาน   
     ยกระดับวิชาเฉพาะ และถายทอดเทคโนโลยีใหแกแรงงานลาว 
4.  อํานวยความสะดวกใหแกการจัดต้ัง และการดําเนนิการขององคการจัดต้ังมหาชน 
     ในวิสาหกจิของตน  โดยเฉพาะองคการจัดต้ังสหภาพแรงงาน 
5.  ประสานงานกบัองคการปกครองทองถิ่นในการดําเนนิธุรกิจ  ทดแทนคาเสียหายที ่
     ธุรกิจของตนไดกอขึน้ มีสวนรวมในการแกไขความทกุขยากของประชาชน และ 
     พัฒนาทองถ่ินในเขตโครงการของตน 
6.  ปฏิบัติตามพันธะอ่ืนตามทีไ่ดกําหนดไวในระเบียบกฎหมาย 

 
มาตรา  70 พนัธะในการปกปกรักษาส่ิงแวดลอม 

ผูลงทุนมีพันธะในการปกปกรักษา  พัฒนาสิ่งแวดลอม  รับประกันไมใหการดําเนิน
ธุรกิจมีผลกระทบอยางกวางขวางตอสาธารณชน  ความปลอดภัย  ความเปนระเบียบ
เรียบรอยของสังคม  หรือสุขภาพของแรงงาน  ในกรณีที่เกิดปญหาดานส่ิงแวดลอม  ผูลงทุนมี
พันธะปฏิบัติตามมาตรการท่ีจําเปนเพ่ือแกไขสภาพดังกลาวอยางทันเวลาตามระเบียบ
กฎหมาย 

 
ภาคที่  6 
ขอหาม 

 
มาตรา  71 ขอหามทัว่ไป 
  หามบุคคลและการจัดต้ังมีการกระทําดังน้ี 
  1.  อนุมัติ  ดําเนินธุรกิจที่ตองหาม  หรือไมถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 
  2.  ขัดขวางการสงเสริมการลงทุนใน สปป.ลาว ในทกุรูปแบบ 
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  3.  มีการกระทําอ่ืนที่เปนขอหาม  ซึ่งไดกาํหนดไวในระเบียบกฎหมาย 
 
มาตรา  72 ขอหามสําหรบัพนกังาน 
  หามพนักงานมีการกระทํา  ดังนี้ 
  1.  ฉวยใชอํานาจ  หนาที่  ตําแหนง  เพ่ือหาผลประโยชนสวนตัว 
  2.  รับสินบนจากผูลงทุน  หรือผูที่หวังผลประโยชนจากการลงทุน 
  3.  เปดเผยเอกสารลับของชาติ  ของราชการ และของผูลงทุน 
  4.  การถวงเวลาในการพิจารณาเอกสารตางๆ โดยไมมีเหตุผล  หรือไมดําเนินการดาน 

     เอกสารใหผูลงทุนตามสมควร17 
  5.  มีการกระทําอ่ืนที่เปนขอหาม  ซึ่งไดกาํหนดไวในระเบียบกฎหมาย 
 
มาตรา 73 ขอหามสําหรบัผูลงทนุ 
  หามผูลงทุนมกีารกระทําดังนี ้
  1. ใหสินบนแกเจาหนาทีแ่ละพนักงานท่ีรับผิดชอบงานที่เกี่ยวของ 
  2. หลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามพันธะ ปดบังรายรับ ผลกําไร รวมทั้งตัวเลขการเสียภาษ ี

    อากร 
  3. ใสรายปายสีหรือโฆษณาใหรายหนวยงานและพนักงานของรัฐ 
  4. มีการกระทาํอ่ืนที่เปนขอหามซ่ึงไดกําหนดไวในระเบียบกฎหมาย 
 
 

ภาคที่  7 
การยุติชัว่คราว  เปล่ียนแปลง  ยกเลิก  และส้ินสุดการลงทุน 

 
มาตรา  74 การยุตกิารลงทนุช่ัวคราว 
  การลงทุนจะถกูยุติช่ัวคราวโดยองคกรที่ออกใบทะเบียน 
  -  ตามการเสนอของผูลงทนุ  ในกรณีที่ประสบปญหาดานธุรกิจ 

-  ตามการเสนอของหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือตามความเห็นขององคกรที่ออกใบ 
    ทะเบียน  ในกรณีทีธุ่รกิจมีผลกระทบอยางรายแรงตอสภาพแวดลอม  เศรษฐกิจ -   
    สังคม หรือดําเนินธุรกิจไมสอดคลองกับระเบียบกฎหมาย 

 การยุติการลงทุนชัว่คราวตองมีกําหนดเวลาทีแ่นนอน  เพ่ือเสาะหาวิธีแกไขหรือ 
                                                 
17 ภาษาลาวใชวา กดหนวงเอกสารดังกลาวของผูลงทุน 
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ปรับปรุงใหกลับสูสภาพปกติ  ในกรณีที่ไมสามารถแกไขได  กิจการน้ันก็จะถกูยุบเลิกตาม
กฎหมายวาดวยวิสาหกิจ 

 
มาตรา  75 การเปล่ียนแปลงการลงทนุ 

การลงทุน  จะถูกเปล่ียนแปลงดวยวิธีการตางๆ  เชน  การเปลี่ยนวัตถุประสงคในการ
ดําเนินกิจการ  ผูถือหุน  ผูแทนทางดานกฎหมาย  ทุนจดทะเบียน  ตามการเสนอของผูลงทุน  
โดยองคกรที่ออกใบทะเบียนนั้นเปนผูพิจารณา 

 
มาตรา  76 การยกเลิกการลงทนุ 
  การลงทุน  จะถูกยกเลิกโดยองคกรที่ออกใบทะเบียน 
  -  ตามการเสนอของคูสัญญา 

-  ตามการเสนอของคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งในกรณทีี่มีการละเมิดขอผูกพันของอีก 
   ฝายหนึ่ง ตามท่ีไดกําหนดไวในสัญญาหรือระเบียบกฎหมาย 
-  เมื่อมีการถอนใบทะเบียนวิสาหกิจ  หรือใบทะเบียนสัมปทาน 
ขั้นตอนการพิจารณาการยกเลิกการลงทุนมีดังนี้: 
1.  องคกรที่ออกใบทะเบียนจะเปนผูออกหนังสือแจงเตือนผูลงทุนในกรณีที่เห็นวามี 
การดําเนินธุรกิจขัดกับสัญญาสัมปทาน  ระบบกฎหมาย  มีผลกระทบอยางรายแรง 
ตอส่ิงแวดลอม  เพ่ือใหแกไขและปรับปรุงภายในกําหนดเวลา 90 วัน  นับแตวนัออก 
หนังสือแจงเปนตนไป  พรอมทั้งทาํบทบนัทึกกับผูลงทุน 
2.  ถาหากผูลงทุนไมไดแกไขและปรับปรุงภายในกาํหนดเวลาดังกลาวแลว  องคกรที ่
ออกใบทะเบียนก็จะออกหนงัสือแจงเตือนเปนคร้ังที่สอง  เพื่อใหผูลงทุนตองแกไข  
และปรับปรุงภายในกําหนดเวลา 60 วนั 
 

3.  หลังจากนัน้  ถาหากผูลงทุน  ยังไมปฏิบัติภายในกําหนดเวลาดังกลาว  องคกรที่ 
ออกใบทะเบียน  จึงออกหนังสือแจงการยกเลิกการดําเนินกิจการของผูลงทุน และแจง
ใหส่ือมวลชน  เพ่ือออกขาว  พรอมทั้งใชมาตรการที่จําเปนตอผูลงทุนตามระเบียบ
กฎหมาย 

 
มาตรา  77 การสิน้สุดการลงทุน 
  การลงทุนจะส้ินสุดลงในกรณี  ดังนี้ 
  1.  หมดอายุการลงทุนตามที่ไดกาํหนดไวในใบทะเบียนสัมปทาน  หรือโครงการลงทุน 
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     ไดปฏิบัติสําเร็จแลว 
  2.  มีการถอนหรือยกเลิกใบทะเบียนสัมปทานหรือใบทะเบียนวิสาหกิจ 
  3.  มีการควบรวมหรือแยกตัวออกจากกนัของกิจการลงทุน  เพ่ือสรางเปนนิติบุคคล 

     อ่ืน 
  4.  ยุบเลิก  ตามการเสนอของผูลงทุน  หรือคูสัญญา  โดยมีการรับรองของหนวยงาน 

     ที่เกี่ยวของ 
5.  ยกเลิกตามการตัดสินของศาล หรือลมละลาย 

 
ภาคที่  8 

การแกไขขอขัดแยง 
 
มาตรา  78 รูปแบบแกไขขอขัดแยง 
  การแกไขขอขดัแยงเก่ียวกับการลงทุน  ดําเนินดวยรูปแบบ  ดังน้ี 
  1.  การแกไขดวยการประนีประนอมกนั 
  2.  การแกไขทางดานบริหาร 
  3.  การแกไขโดยคณะกรรมการแกไขขอขดัแยงทางดานเศรษฐกิจ 
  4.  การฟองรอง 
 
มาตรา  79 การแกไขดวยการประนปีระนอมกนั 

ในกรณีที่มขีอขัดแยงเก่ียวกบัการลงทุน คูกรณีตองพยายามแกไขขอขัดแยงน้ันดวย
การปรึกษาหารือและประนีประนอมกัน เพ่ือใหตางฝายตางไดรับผลประโยชน 

 
มาตรา  80   การแกไขทางดานบริหาร 

ในกรณีเกิดขอขัดแยงที่ไมสามารถตกลงกนัหรือไมสามารถไกลเกล่ียกนัได  คูกรณีมี
สิทธิรองขอใหหนวยงานดานแผนการและการลงทุน  หรอืหนวยงานดานอุตสาหกรรมและ
การคา  หรือหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ  พิจารณาแกไขทางดานบริหารตามภาระบทบาทของตน 
 

 

มาตรา  81 การแกไขโดยคณะกรรมการแกไขขอขัดแยงทางดานเศรษฐกิจ 
เมื่อคูกรณีไมสามารถประนปีระนอมกนั  หรือไมสามารถแกไขทางดานบริหารไดแลว  

ก็มีสิทธิรองขอใหคณะกรรมการแกไขขอขดัแยงทางดานเศรษฐกิจพิจารณาแกไขตามระเบียบ
กฎหมายบนพ้ืนฐานการตกลงเห็นชอบรวมกัน 
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มาตรา  82 การฟองรอง 
 เมื่อคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งเห็นวาตนเองยังไมไดรับความยุติธรรมในการแกไขขอ
ขัดแยงจากองคการที่เกี่ยวของ  หรือไดรับความเสียหายเน่ืองจากการลงทุนในกิจการใด
กิจการหนึ่งแลว  ก็มีสิทธิฟองรองตอศาลประชาชน  เพ่ือทําการพิจารณาตัดสินตามระเบียบ
กฎหมาย 

สําหรับขอขัดแยงของการลงทุนที่ไดมีสัญญากับรัฐ  ใหปฏิบัติตามวิธีการแกไขขอ
ขัดแยงที่ไดกําหนดไวในสัญญา 

 
ภาคที่  9 

การคุมครองและตรวจตรา 
 

หมวดที่  1 
การคุมครอง 

 
มาตรา  83 หลักการของการแบงข้ันคุมครอง 
  การคุมครองการลงทุนใหปฏิบัติตามหลักการ  ดังน้ี 
  -  แบงความรับผิดชอบใหทองถิ่นมากขึน้  เพ่ิมความรับผิดชอบใหสวนกลางในการ 

   คุมครองมหภาค  ผลักดันและติดตามตรวจตราการจดัต้ังปฏิบัติของทองถิ่น 
-  องคการใด  ระดับใด  เปนผูออกใบทะเบียน  องคการนั้น  ระดับนั้น  เปนผูคุมครอง    
   ติดตาม ตรวจตรา ประเมินผลเกี่ยวกับการลงทุนโดยประสานงานกับหนวยงานอ่ืน 
   และองคการปกครองทองถิ่นที่เกี่ยวของแลวรายงานใหหนวยเหนือของตนตามปกติ 
-  การลงทุนในสาขาใด  ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบสาขานัน้เปนผูรับผิดชอบการ 
   คุมครองทางดานวิชาการ โดยประสานงานกบัหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของตามระเบียบ  
   กฎหมาย 
 

 

มาตรา  84 การแบงขัน้คุมครองการลงทนุระหวางทองถ่ินและสวนกลาง 
ทองถิ่นเปนผูออกใบทะเบียนและคุมครองการลงทุนเปนหลัก  สําหรับสวนกลาง  ออก

ใบทะเบียนและคุมครองกิจการตางๆ ที่มีลักษณะยุทธศาสตร อาทิ กิจการที่เกี่ยวของกับหลาย
หนวยงานหรือหลายทองถิ่น  กิจการที่ใชเทคโนโลยีสูง  สถาบันการเงิน  การประกันภัย  
โทรคมนาคม การบิน สิทธิของรัฐ  พลังงาน  แรธาตุ  นํ้ามันดิบ  กาซ และอ่ืนๆ  ตามการ
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กําหนดของรัฐบาล โดยมีการประสานงานระหวางองคกรท่ีออกใบทะเบียนกับหนวยงานอ่ืนที่
เกี่ยวของและองคการปกครองทองถิ่น 

องคการปกครองทองถิ่นมีหนาที่เขารวมตามภาระบทบาทของตนในการคุมครอง
กิจการลงทุนที่สวนกลางออกใบทะเบียน  ซึ่งต้ังอยูในทองถ่ินของตน 
 การแบงขั้นคุมครองที่ไดกําหนดไวเฉพาะในกฎหมายที่เกี่ยวของแลว ใหปฏิบัติตาม 
กฎหมายดังกลาว 
 

หมวดที่  2 
องคการคุมครอง 

 
มาตรา  85 องคการคุมครองการลงทุน 

รัฐบาลเปนผูคุมครองอยางรวมศูนยและเปนเอกภาพในขอบเขตท่ัวประเทศ  โดยมอบ
ใหหนวยงานดานแผนการและการลงทนุ  และหนวยงานดานอุตสาหกรรมและการคา  เปน
ผูรับผิดชอบคุมครอง  โดยประสานงานกับหนวยงานอื่นและองคการปกครองทองถ่ินท่ี
เกี่ยวของตามภาระบทบาทของตน 
 องคการคุมครองการลงทุน  ประกอบดวย 
 1.  หนวยงานดานแผนการและการลงทุน 
 2.  หนวยงานดานอุตสาหกรรมและการคา 
 3.  เขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 
 

มาตรา  86 สิทธิและหนาที่ของกระทรวงแผนการและการลงทนุและกระทรวง 
อุตสาหกรรมและการคา 

  ในการคุมครองการลงทุน  กระทรวงแผนการและการลงทุน และกระทรวง 
อุตสาหกรรมและการคามีสิทธแิละหนาที่  ดังนี้ 

1.  คนควา  สรางแผนยุทธศาสตร  นโยบาย  ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกบัการสงเสริม
การลงทุน และรวบรวมโครงการ  หรือกิจการเรียกการลงทุน  เพ่ือเสนอใหรัฐบาล
พิจารณา 
2.  โฆษณา  เผยแพร  แผนยุทธศาสตร  นโยบาย  ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการ
สงเสริมการลงทุน และใหขอมูลขาวสาร  รวมทั้งโครงการหรือกิจการเรียกการลงทุน  
เพื่อดึงดูดการลงทุน 

คู่มือการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

114



 76

3.  แนะนํา  ติดตาม  และประสานงานกับหนวยงานอ่ืนและทองถิ่นที่เกี่ยวของในการ 
จัดต้ังปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายเกี่ยวกบัการสงเสริมการลงทุน 
4.  ผลักดัน  สงเสริม  และแกไขปญหาตางๆ  ที่เกิดขึ้นในโครงการและกิจการลงทุนใน 
ขอบเขตท่ัวประเทศ 
5.  สรางเง่ือนไขและอาํนวยความสะดวกในการใหบริการการลงทุนประตูเดียว 
6.  คนควา  พิจารณา  ออก  ยุติช่ัวคราว  ถอน ยกเลิก  ใบทะเบียนหรือสัญญาตาม
ภาระบทบาทของตนดวยการเห็นชอบของรัฐบาล 
7.  กอสราง  บํารุง  ยกระดับพนักงานเกี่ยวกับงานการลงทุน 
8.  ติดตอและรวมมือกับตางประเทศเกี่ยวกับงานการลงทุน 
9.  สรุป และรายงานเกี่ยวกบังานการลงทุนตอรัฐบาลตามปกติ 
10. ปฏิบัติตามสิทธิและหนาที่อ่ืนตามที่ไดกําหนดไวในระเบียบกฎหมาย 

 
มาตรา  87 สิทธิและหนาที่ของแผนกแผนการและการลงทนุ และแผนกอุตสาหกรรมและ 

การคาแขวงและนคร 
ในการคุมครองการลงทุน  แผนกแผนการและการลงทุน และแผนกอุตสาหกรรมและ

การคาแขวง  นคร  มีสิทธิและหนาที่  ดังน้ี 
1.  ขยาย  จัดต้ังปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร  นโยบาย  ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการ
สงเสริมการลงทุน และสรางโครงการ หรือกิจการเรียกการลงทุนในทองถิน่ของตน 

 2.  โฆษณา  เผยแพรนโยบาย  ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกบัการลงทุน ใหขอมูลขาวสาร 
รวมทั้งโครงการ หรือกิจการเรียกการลงทุน  และอํานวยความสะดวกใหแกผูลงทนุ
ตามความรับผิดชอบของตน 
3.  แนะนํา  ติดตาม และประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของภายในทองถิน่ของ
ตนในการจัดต้ังปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมการลงทุน 
4.  คนควาพิจารณา  ออก  ยุติช่ัวคราว  ถอน  ยกเลิกใบทะเบียน  หรือสัญญาตาม
ภาระบทบาทของตนดวยการเห็นชอบขององคการปกครองทองถิ่น 
5.  ใหบริการการลงทุนประตูเดียวตามขอบเขตความรับผดิชอบของตน 
6.  ติดตอและรวมมือกับตางประเทศเกี่ยวกับงานการลงทุนตามการมอบหมายของ 
หนวยเหนือ 
7.  สรุปและรายงานเกี่ยวกบังานการลงทุนตอหนวยเหนือตามปกติ 
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8.  ปฏิบัติตามสิทธแิละหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดกําหนดไวในระเบียบกฎหมาย 
 
มาตรา  88 สิทธิและหนาที่ของสํานกังานแผนการและการลงทนุ  และสํานกังาน

อุตสาหกรรมและการคาเมือง, เทศบาล 
 ในการคุมครองการลงทุน  สํานักงานแผนการและการลงทุน  และสํานักงาน
อุตสาหกรรมและการคาเมือง, เทศบาล  มีสิทธิและหนาที่  ดังน้ี 

1.  ปฏิบัติตามแผนการ  แผนงาน  โครงการ  ระเบียบกฎหมาย  เกี่ยวกับการสงเสริม
การลงทุนและโครงการ หรือกิจการเรียกการลงทุนในทองถิ่นของตน 

  2.  เผยแพรนโยบาย  ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการลงทนุ ใหขอมูลขาวสาร  รวมทั้ง 
โครงการ  หรือกิจการเรียกการลงทุน  และอํานวยความสะดวกใหแกผูลงทุนตาม
ความรับผิดชอบของตน 

  3.  ประสานงานกบัหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของภายในเมือง, เทศบาลของตนในการ 
  ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมการลงทุน 
  4.  ใหบริการการลงทุนประตูเดียวตามขอบเขตความรับผดิชอบของตน 
  5.  สรางโครงการ  หรือกิจการเรียกการลงทุนตามความรับผิดชอบของตนแลว  เสนอ 
  หนวยเหนือที่เกี่ยวของพิจารณา 
  6.  รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการลงทุน  รวมทั้งกิจการการลงทุนตางๆ ในทองถิน่ของตน 
  7.  ผลักดัน  สงเสริม  และแกไขปญหาตางๆ  ที่เกิดขึ้นในการลงทนุในขอบเขตความ 
       รับผิดชอบของตน 
  8.  สรุปและรายงานเกี่ยวกบังานการลงทุนตอหนวยเหนือตามปกติ 
  9.  ปฏิบัติตามสิทธแิละหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดกําหนดไวในระเบียบกฎหมาย 
 

มาตรา  89 คณะบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 
  ในการคุมครองการลงทุน  คณะบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  
เปนองคการคุมครองการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และเขตเศรษฐกิจเฉพาะของตน  จัดต้ัง
สํานักงานบริการการลงทุนประตูเดียว  เพ่ือดึงดูดและสงเสริมการลงทุนท้ังภายในและ
ตางประเทศในเขตเศรษฐกจิพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะของตน 
  ระเบียบการคุมครองการลงทุนของคณะบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และเขต
เศรษฐกิจเฉพาะไดกําหนดไวตางหาก 
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มาตรา  90 สิทธิและหนาที่ของคณะบรหิารเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 
  ในการคุมครองการลงทุน  คณะบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  
มีสิทธิและหนาที่  ดังนี ้

  1.  คนควา  วางนโยบายสงเสริมการลงทุนในเขตของตน 
  2.  คนควาและสรางกิจการ, โครงการเรียกการลงทุน  เพ่ือมาลงทุนในเขตของตน 
  3.  ปฏิบัติตามนโยบายสงเสริมการลงทุน  เพ่ือดึงดูดผูลงทุนทั้งภายในและ 
  ตางประเทศมาลงทุนในเขตของตน 
  4.  สรางเง่ือนไขอํานวยความสะดวกใหผูลงทุนในการดําเนินธุรกิจในเขตของตน 
  5.  ดําเนินการเก็บภาษ-ีอากร  คาธรรมเนียม  คาบริการ  คาเชาและอ่ืนๆ  ตามท่ีได 
  กําหนดไวในสญัญา และระเบียบการภายในเขต 
  6.  คุมครองและใชงบประมาณใหสอดคลองกับสัญญาและระเบียบกฎหมาย 
  7.  ติดตอประสานงานกับทุกภาคสวนที่เกีย่วของท้ังภายในและตางประเทศ  เพ่ือ 
  บริหารเขตของตนใหมีประสิทธิผล และถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 
  8.  จัดวางระบบการปกปกรักษาส่ิงอํานวยความสะดวก และโครงสรางพื้นฐาน   
  รับประกันความปลอดภัยและส่ิงแวดลอมภายในเขต 
  9.  สรุปและรายงานงานการลงทุนในเขตของตนตอหนวยเหนือตามปกติ 
  10. ปฏิบัติตามสิทธิและหนาที่อ่ืนตามที่ไดกําหนดไวในระเบียบกฎหมาย 
 
มาตรา  91 สิทธิและหนาที่ของหนวยงานและภาคสวนอืน่ 
  หนวยงานและภาคสวนอ่ืนทีเ่กี่ยวของ  มีสิทธแิละหนาทีคุ่มครองสงเสริมการลงทุน
ตามภาระบทบาทของตน  
  องคการปกครองทองถิ่น  มีความรับผิดชอบในการคุมครอง  ติดตามการลงทุนใน
กิจการตางๆ  รับประกันสิทธิและผลประโยชนอันชอบธรรมของประชาชนลาวบรรดาเผา  ของรัฐ  ของ
ผูลงทุน  อํานวยความสะดวกดานตางๆ  ใหแกการลงทุน  รวมทั้งรับประกันความสงบ  และความ 
เปนระเบียบเรียบรอยภายในเขตทองถิ่นของตน  และรายงานการดําเนินการเกี่ยวกับการลงทุนให 
หนวยเหนือ 
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หมวดที่  3 
การตรวจตรา 

 
มาตรา  92 องคการตรวจตราการลงทนุ 
  องคการตรวจตราการลงทุน เปนองคการเดียวกนักับองคการคุมครองการลงทุนตามที่
ไดกําหนดไวในมาตรา 85 ของกฎหมายฉบับนี ้
 
มาตรา  93 เนื้อหาการตรวจตรา 

  การดําเนินการของกิจการการลงทุนตางๆ  ลวนแตไดรับการคุมครองและติดตาม   
ตรวจตราจากหนวยงานท่ีเกีย่วของ  ซ่ึงมีเนื้อหาหลัก  ดังนี้ 

  1.  ตรวจตราการปฏิบัติตามสัญญาการลงทุน 
  2.  ตรวจตราการปฏิบัติตามขั้นตอนของการลงทุนตามที่ไดกาํหนดไวในบทวิเคราะห
เศรษฐกิจ -  เทคนิค 
  3.  ตรวจตราการปกปกรักษาสิ่งแวดลอมตามการประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
       รวมทั้งทรัพยสินของประชาชน  ของรัฐ  และผูลงทุน 
  4.  ตรวจตราการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
  5.  ตรวจตราการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของแรงงาน 
  องคการตรวจตราการลงทุน  มีสิทธิเสนอมาตรการแกไขตอองคการทีเ่กี่ยวของ  เพ่ือ 
พิจารณาในกรณีท่ีพบเห็นการละเมิดระเบียบกฎหมายเก่ียวกับการลงทุน 

 
มาตรา  94 ประเภทการตรวจตรา 
  การตรวจตรามีสองประเภท  ดังนี้ 

  1.  การตรวจตราภายใน  โดยองคการคุมครองและตรวจตราการลงทนุทีไ่ดกาํหนดไว
ในมาตรา  85  และ  92  ของกฎหมายฉบบันี ้
  2.  การตรวจตราภายนอก  โดยสภาแหงชาติ  องคการตรวจตรารัฐ  องคการ
ตรวจสอบแหงรัฐ  ในการตรวจตราการปฏิบัติงานสงเสริมและคุมครองการลงทุนตามสิทธิ  
หนาที่  และภาระบทบาทของตนตามทีไ่ดกําหนดไวในระเบียบกฎหมาย 

 
มาตรา  95 รูปแบบการตรวจตรา 
  การตรวจตรามีสามรูปแบบ  ดังนี้ 
  1.  การตรวจตราตามระบบปกติ 
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  2.  การตรวจตราโดยมีการแจงใหทราบลวงหนา 
  3.  การตรวจตราแบบกะทนัหัน 

  การตรวจตราตามปกติ  เปนการตรวจตราท่ีมีลักษณะเปนประจํา  และมีกําหนดเวลา
ที่แนนอน  ซึ่งตองปฏิบัติอยางนอยสองครั้งตอป 
  การตรวจตราโดยมีการแจงใหทราบลวงหนา  เปนการตรวจตรานอกแผนการ  เมื่อ
เห็นวามีความจําเปน  ซ่ึงตองแจงใหผูถูกตรวจตราทราบกอนลวงหนาอยางนอยยี่สิบส่ีช่ัวโมง 
  การตรวจตราแบบกะทันหัน  เปนการตรวจตราในเวลาท่ีเห็นวามีความจําเปนและ
เรงดวน  โดยไมมีการแจงใหผูถูกตรวจตราทราบลวงหนา 
  การตรวจตราสามารถดําเนินการตรวจตราดานเอกสารและการปฏิบัติงานจริงที่
สถานที่ปฏิบัติงาน 

 

ภาคที่  10 
นโยบายตอผูมีผลงานและมาตรการตอผูละเมิด 

 
มาตรา  96 นโยบายตอผูมีผลงาน 

  บุคคลและนิติบุคคล  ที่มีผลงานดีเดนในการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้  อาทิ การ
ลงทุนที่มีประสิทธิผล  มีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม  การดึงดูดและการ
ผลักดันการลงทุน  จะไดรับการยกยองและนโยบายอื่นตามระเบียบกฎหมาย 

 
มาตรา  97 มาตรการตอผูละเมิด 

  บุคคลและนิติบุคคลท่ีไดละเมิดระเบียบกฎหมายเก่ียวกับการสงเสริมการลงทุน  จะ
ถูกดําเนินการตามมาตรการ  ศึกษาอบรม  ปฏิบัติวินัย  ปรับไหม ชดใชทางแพง  หรือ
ดําเนินคดีแลวแตกรณีเบาหรือหนักตามระเบียบกฎหมาย 

 
ภาคที่  11 

บทบญัญตัิสุดทาย 
 
มาตรา  98 การจัดต้ังปฏบิัต ิ

  รัฐบาล แหง สาธารณรัฐ  ประชาธิปไตย  ประชาชนลาว  เปนผูจัดต้ังปฏิบัติกฎหมาย
ฉบับนี ้
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มาตรา  99 ผลบังคับใช 
 กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใชภายหลัง  หกสิบวนั นับแตวันที่ประธานประเทศ 
แหง สาธารณรัฐ  ประชาธิปไตย  ประชาชนลาว  ออกรัฐดํารัสประกาศใช  เปนตนไป 
 กฎหมายฉบับนี้  เปล่ียนแทนกฎหมายวาดวย  การสงเสริมการลงทุนภายใน  ฉบับ
เลขที่  10/ สพช.  ลงวันที่  22  ตุลาคม  2547  และกฎหมายวาดวย  การสงเสริมการลงทุน
ของตางประเทศ  ฉบับเลขที่  11/สพช.  ลงวันที่  22  ตุลาคม  2547 
 ผลประโยชนทีว่ิสาหกิจตางๆ  ไดรับภายใตกฎหมายฉบับกอน  หรือสัญญาท่ีไดลง
นามกับรัฐกอนหนาน้ีไมมีการเปล่ียนแปลง  ในกรณีที่วสิาหกจิดังกลาวมีจุดประสงคตองการ
รับนโยบายสงเสริมการลงทุนตามกฎหมายฉบับนี้  ก็มีสิทธิเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของ  
แลวหนวยงานดังกลาวกแ็จงใหผูลงทุนปฏิบัติไดทนัที 
 
 

                                                                      ประธานสภาแหงชาติ 
 

                                                                             (ตราประทับ) 
                                                        (ลงนาม)     ทองสิง  ทํามะวง 
                                                                       (นายทองสิง  ทํามะวง) 
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บญัชโีครงการลงทนุทีต่องศึกษาดานสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน 
หรือประเมนิผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

 
องคการทรัพยากรน้าํและสิ่งแวดลอม สํานกังานนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ไดออกประกาศเมื่อ

วันที่ 12 มีนาคม 2553 กําหนดใหโครงการลงทุนบางประเภทตองศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
ไดแก โครงการลงทุนในสาขา (1) พลังงาน  (2) เกษตรกรรมและปาไม  (3) อุตสาหกรรมแปรรูป   
(4) โครงสรางพ้ืนฐานและบริการ (5) เหมืองแร โดยแบงการศึกษาผลกระทบเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ 1 
ตองดําเนินการศึกษาส่ิงแวดลอมเบื้องตน (สตต) และกลุมที่ 2 ตองประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
(ปผส)  

 
 กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 

ประเภทโครงการลงทนุ ทํารายงานการศึกษา
สิ่งแวดลอมเบือ้งตน (สตต) 

ทํารายงานการประเมินผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม (ปผส) 

1. โครงการพัฒนาในสาขาพลังงาน
1.1 โครงการสรางเขื่อน

ไฟฟาพลังนํ้า 
< 15 เมกะวัตต หรือบรรจุ
ปริมาณน้าํ < 200 ลาน
ลูกบาศกเมตร หรือมีเนื้อที่
อางเก็บนํ้า < 1,500 เฮคตาร 

≥ 15 เมกะวัตต หรือบรรจุ
ปริมาณน้าํ ≥ 200 ลาน
ลูกบาศกเมตร หรือมีเนื้อที่อาง
เก็บนํ้า ≥ 1,500 เฮคตาร 

1.2 โครงการไฟฟา
นิวเคลียร 

 ทุกขนาด 

1.3 โครงการพลังงาน
ไฟฟาจากกาซ
ธรรมชาติ 

5-50 เมกะวัตต > 50 เมกะวตัต 

1.4 โครงการพลังงาน
ความรอน 

≤10 เมกะวัตต > 10 เมกะวตัต 

1.5 โครงการพัฒนาทอสง
น้ํามนัและกาซ 

 ทุกขนาด 

1.6 โครงการกลั่นน้ํามัน 
 

 ทุกขนาด 
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 กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 
ประเภทโครงการลงทนุ ทํารายงานการศึกษา

สิ่งแวดลอมเบือ้งตน (สตต) 
ทํารายงานการประเมินผล

กระทบตอสิ่งแวดลอม (ปผส) 
1.7 โครงการสายสงไฟฟาแรงสูง 
1.7.1 โครงการสายสง

ไฟฟาแรงสูง ≥ 230 
กิโลโวลต 

≤ 50 กิโลเมตร > 50 กิโลเมตร 

1.7.2 โครงการสายสง
ไฟฟาแรงสูง < 230 
กิโลโวลต 

ทุกขนาด ในกรณีสายสงผานเขตปา
สงวนหรือเขตชุมชน 

1.7.3 สถานไีฟฟาแรงสูง < 10 เฮคตาร ≥ 10 เฮคตาร 

2. โครงการลงทุนสาขาเกษตรกรรมและปาไม 
2.1 โครงการปลูกไม

อุตสาหกรรม 
20-300 เฮคตาร > 300 เฮคตาร 

2.2 โครงการปลูกพืช
อุตสาหกรรม 

20-500 เฮคตาร > 500 เฮคตาร 

2.3 โครงการชลประทาน 100-2,000เฮคตาร > 2,000เฮคตาร 
2.4 โครงการเล้ียงสัตว

ใหญ เชน :วัว ควาย 
มา และอ่ืนๆ

≥ 500 ตัว  

2.5 โครงการเล้ียงสัตวปก ≥ 1000 ตัว  
2.6 โครงการเล้ียงสุกร ≥ 200 ตัว  
2.7 โครงการเล้ียงปลาและ

สัตวน้ําในหนองแบบ
อุตสาหกรรม 

≥ 10 เฮคตาร  

2.8 โครงการเล้ียงปลาและ
สัตวน้ําในกระชังตาม
แมนํ้า 

≥ 300 ตารางเมตร  
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 กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 
ประเภทโครงการลงทนุ ทํารายงานการศึกษา

สิ่งแวดลอมเบือ้งตน (สตต) 
ทํารายงานการประเมินผล

กระทบตอสิ่งแวดลอม (ปผส) 
2.9 โครงการเล้ียงจระเข ≥ 100 ตัว  

3. โครงการลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมแปรรูป
3.1 การผลิต,การแปรรูป

และการรักษาเนื้อสัตว 
และผลิตภัณฑ
เนื้อสัตว 

≤ 20 ตัน/วัน > 20 ตัน/วัน 

3.2 การแปรรูปปลา และ
ผลิตภัณฑที่ทาํจาก
ปลา 

≤ 20 ตัน/วัน > 20 ตัน/วัน 

3.3 การแปรรูปและการ
ถนอมอาหารที่ทาํจาก
ผลไมและผัก

ทุกขนาด  

3.4 โรงงานดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ
จากนม 

≤ 40 ตัน/วัน > 40 ตัน/วัน 

3.5 โรงงานดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับแปงและ
ผลิตภัณฑจากแปง 

50-100 ตัน/วนั > 100 ตัน/วัน 

3.6 โรงงานดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับอาหารสัตว 

ทุกขนาด  

3.7 โรงงานดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับน้าํตาล 

≤ 50 ตัน/วัน > 50 ตัน/วัน 

3.8 โรงงานดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับมักกะโรนี,เสน
หมี่,เสนเฝอ,เสน

> 1 ตัน/วัน  
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 กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 
ประเภทโครงการลงทนุ ทํารายงานการศึกษา

สิ่งแวดลอมเบือ้งตน (สตต) 
ทํารายงานการประเมินผล

กระทบตอสิ่งแวดลอม (ปผส) 
ขนมจีน และ
ผลิตภัณฑที่ทาํจาก
แปง 

3.9 โรงงานดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับเหลา ไวน 
เบียร 

≤ 5 แสนลิตร/ป > 5 แสนลิตร/ป 

3.10 โรงงานดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับเคร่ืองด่ืมไมมี
แอลกอฮอล,โซดา,
น้ําอัดลม,ผลิตภัณฑ
น้ําแร 

ทุกขนาด  

3.11 โรงงานดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับน้าํด่ืม 

ทุกขนาด  

3.12 โรงงานดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ
ยาสูบ 

ทุกขนาด  

3.13 โรงงานดําเนินกิจการ
ทอผา,เสนดาย,เสนใย 
แบบอุตสาหกรรม 

ทุกขนาด  

3.14 โรงงานดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับเคร่ืองนุงหม 
ยอมสี และขนสัตว 

ทุกขนาด  

3.15 โรงงานดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับการฟอกหนัง 

ทุกขนาด  

3.16 โรงงานดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับหีบ,กระเปา

≤ 1 ลานอัน/ป > 1 ลานอัน/ป 
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 กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 
ประเภทโครงการลงทนุ ทํารายงานการศึกษา

สิ่งแวดลอมเบือ้งตน (สตต) 
ทํารายงานการประเมินผล

กระทบตอสิ่งแวดลอม (ปผส) 
และผลิตภัณฑที่
คลายคลึงกัน เชน 
อานมาและบงัเหียน
บังคับมา 

3.17 โรงงานดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ
รองเทาหนัง 

≤ 1 ลานคู/ป > 1 ลานคู/ป 

3.18 โรงงานดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑไม, 
หวาย, ฟาง และวัตถุ
จักสาน 

ทุกขนาด  

3.19 โรงงานดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับไมที่ลอก
เปลือกออก,ไมแผน
และอ่ืนๆ 

≤ 1 แสนตารางเมตร/ป > 1 แสนตารางเมตร/ป 

3.20 โรงงานดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับเยื่อกระดาษ 
กระดาษ และกระดาษ
แข็ง 

≤ 50 ตัน/วัน > 50 ตัน/วัน 

3.21 โรงงานดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับการพิมพ 

ทุกขนาด  

3.22 โรงงานดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับน้าํมัน
เช้ือเพลิง (ปโตรเลียม) 

 ทุกขนาด 

3.23 โรงงานดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑเคมี 

≤ 500 ตัน/ป > 500 ตัน/ป 

คู่มือการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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 กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 
ประเภทโครงการลงทนุ ทํารายงานการศึกษา

สิ่งแวดลอมเบือ้งตน (สตต) 
ทํารายงานการประเมินผล

กระทบตอสิ่งแวดลอม (ปผส) 
ในขั้นพ้ืนฐาน ยกเวน
ปุยวทิยาศาสตรและ
ผลิตภัณฑที่มกีรด 

3.24 โรงงานดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับยาปราบ
ศัตรูพืช และ
ผลิตภัณฑ เคมีภัณฑ
ทางการเกษตรอ่ืนๆ 

 ทุกขนาด 

3.25 โรงงานดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับยา เคมีภัณฑ
ทางการแพทย และ
ผลิตภัณฑจากยา
พ้ืนเมือง 

≤ 500 ตัน/ป > 500 ตัน/ป 

3.26 โรงงานดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับสบูกอนและ
สบูเหลว วัตถุทําความ
สะอาด,น้ําหอม และ
เคร่ืองสําอาง 

≤ 10 ตัน/ป > 10 ตัน/ป 

3.27 โรงงานดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ
เคมีภัณฑอ่ืนๆ 

 ทุกขนาด 

3.28 โรงงานดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับยางยดื
,ยางพารา 

100-300 ตัน/ป > 300 ตัน/ป 

3.29 โรงงานดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ

≤ 500 ตัน/ป > 500 ตัน/ป 

คู่มือการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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 กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 
ประเภทโครงการลงทนุ ทํารายงานการศึกษา

สิ่งแวดลอมเบือ้งตน (สตต) 
ทํารายงานการประเมินผล

กระทบตอสิ่งแวดลอม (ปผส) 
พลาสติก 

3.30 โรงงานดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับกระจกและ
ผลิตภัณฑจากกระจก 

ทุกขนาด  

3.31 โรงงานดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑแร
ที่ไมใชโลหะอืน่ๆ 

ทุกขนาด  

3.32 โรงงานดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับซีเมนต,ปูน
ขาว,และปนูโบก 
(Plaster) 

≤ 30 ตัน/ช่ัวโมง > 30 ตัน/ชั่วโมง 

3.33 โรงงานดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับเหล็กขั้นตน ,
เหล็ก และเหล็กปรุง
แตง 

≤ 120 ตัน/วัน > 120 ตัน/วัน 

3.34 โรงงานดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับโลหะและ
โลหะที่ไมใชเหล็ก 

≤ 50 ตัน/วัน > 50 ตัน/วัน 

3.35 การหลอมและรีดเหล็ก
และเหล็กกลา 

≤ 50 ตัน/วัน > 50 ตัน/วัน 

3.36 การหลอมและรีดโลหะ
ที่ไมใชเหล็ก 

ทุกขนาด  

3.37 โรงงานดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับโครงประกอบ
ผลิตภัณฑโลหะ,ถัง, 
อาง 

ทุกขนาด  

คู่มือการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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 กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 
ประเภทโครงการลงทนุ ทํารายงานการศึกษา

สิ่งแวดลอมเบือ้งตน (สตต) 
ทํารายงานการประเมินผล

กระทบตอสิ่งแวดลอม (ปผส) 
3.38 โรงงานดําเนินกิจการ

เกี่ยวกับเคร่ืองปนไฟ 
ทุกขนาด  

3.39 โรงงานดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับเคร่ืองใชใน
ครัวเรือนทั่วไปอ่ืนๆ 
(domestic 
appliances) 

ทุกขนาด  

3.40 โรงงานดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับเคร่ืองใช
สํานักงาน,การบัญชี 
และคอมพิวเตอร 

ทุกขนาด  

3.41 โรงงานดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับเคร่ืองจักร
ไฟฟาและชุดเครื่อง
อุปกรณไฟฟาอื่นๆ
(apparatus) 

ทุกขนาด  

3.42 โรงงานดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับแบตเตอร่ีและ
ถานไฟฉาย 

≤ 100 ตัน/ป > 100 ตัน/ป 

3.43 โรงงานดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับวทิยุ,โทรทัศน,
อุปกรณส่ือสารและ
เคร่ืองมือ 

ทุกขนาด  

3.44 โรงงานดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับอุปกรณ
การแพทย เคร่ืองวัด

ทุกขนาด  

คู่มือการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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 กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 
ประเภทโครงการลงทนุ ทํารายงานการศึกษา

สิ่งแวดลอมเบือ้งตน (สตต) 
ทํารายงานการประเมินผล

กระทบตอสิ่งแวดลอม (ปผส) 
สายตา นาฬิกาขอมือ 
และนาฬิกาต้ังโตะ 

3.45 โรงงานประกอบรถเกง
รถลากและรถพวง 

ทุกขนาด  

3.46 โรงงานดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับอะไหล 
ชิ้นสวนรถยนตและ
เคร่ืองจักรท่ีเกี่ยวของ 

≤ 1000 ตัน/ป > 1000 ตัน/ป 

3.47 โรงงานผลิต
รถจักรยานและรถเข็น
สําหรับคนพิการ 

≤ 10,000 คัน/ป > 10,000 คัน/ป 

3.48 โรงงานดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับเฟอรนิเจอร 

≤ 10,000 ช้ิน/ป > 10,000 ชิ้น/ป 

3.49 การเก็บรักษาสิ่งปฏิกูล
ที่ไมเปนอันตราย 

ทุกขนาด  

3.50 การกําจัดส่ิงปฏิกูลที่
เปนอันตราย

 ทุกขนาด 

3.51 การบําบัดและการ
บริการคุมครองสิ่ง
ปฏิกูลอ่ืนๆ 

 ทุกขนาด 

3.52 โรงงานผลิตน้าํประปา ทุกขนาด  
4.โครงการลงทุนในสาขาโครงสรางพ้ืนฐานและบริการ

4.1 โครงการถมบงึ แมน้ํา 
คลองระบายน้าํที่จะ
กอใหเกิดความ
เสียหายตอสาธารณะ 

 ทุกขนาด 

คู่มือการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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 กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 
ประเภทโครงการลงทนุ ทํารายงานการศึกษา

สิ่งแวดลอมเบือ้งตน (สตต) 
ทํารายงานการประเมินผล

กระทบตอสิ่งแวดลอม (ปผส) 
4.2 โครงการกอสราง

บานพัก บานจัดสรร 
> 50 หอง  

4.3 โครงการกอสราง
สนามกอลฟ 

9 หลุม  

4.4 โครงการกอสราง
สนามกีฬาครบวงจร 

 ทุกขนาด 

4.5 โครงการสรางคลัง
น้ํามนั 

600-60,000 บาเรล  

4.6 โครงการกอสรางและ
พัฒนาเขต
อุตสาหกรรม 

 ทุกขนาด 

4.7 โครงการกอสรางและ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 

 ทุกขนาด 

4.8 โครงการกอสรางคลอง
ระบายน้ําเสีย 

ทุกขนาด  

4.9 โครงการกอสราง
โรงงานบําบัดน้ําเสีย
จากตัวเมือง 
โรงพยาบาลและ
โรงงานอุตสาหกรรม
แปรรูป 

 ทุกขนาด 

4.10 โครงการกอสรางถนน
ผานเขตปาไม (ปา
สงวน,ปาคุมครองและ
ปาผลิต) และเขต

 ทุกขนาด 

คู่มือการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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 กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 
ประเภทโครงการลงทนุ ทํารายงานการศึกษา

สิ่งแวดลอมเบือ้งตน (สตต) 
ทํารายงานการประเมินผล

กระทบตอสิ่งแวดลอม (ปผส) 
อนุรักษสัตวปาและ
พันธุพืชที่ไมมแีนวถนน 

4.11 โครงการกอสรางทาง
รถไฟ 

 ≥ 100 กิโลเมตร 

4.12 โครงการกอสราง
เสนทางใหม (ทาง
หลวงแหงชาต,ิแขวง,
เมือง,ชนบท,ทางหลวง
พิเศษ) 

 ทุกขนาด 

4.13 การปรับปรุงทางหลวง
แหงชาติ,แขวง,เมือง,
ชนบท,ทางหลวงพิเศษ 

ทุกขนาด  

4.14 การฟนฟูเสนทาง(ทาง
หลวงแหงชาต,ิแขวง) 

ทุกขนาด  

4.15 โครงการกอสราง
สนามบินที่มีรันเวย 

1,000-2,500 เมตร > 2,500 เมตร 

4.16 โรงพยาบาล ≤ 100 เตียง ≥ 100 เตียง 
4.17 โครงการกอสราง

โรงแรมหรือสถานที่พัก
ตากอากาศใกลแมน้ํา 

< 80 หอง > 80 หอง 

4.18 โครงการกอสราง
โรงแรมครบวงจร 

< 50 เฮคตาร > 50 เฮคตาร 

4.19 การพัฒนาสถานท่ี
ทองเที่ยวและพักผอน
ในอุทยานแหงชาติ 

 ทุกขนาด 

4.20 โครงการกอสราง  ทุกขนาด 

คู่มือการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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 กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 
ประเภทโครงการลงทนุ ทํารายงานการศึกษา

สิ่งแวดลอมเบือ้งตน (สตต) 
ทํารายงานการประเมินผล

กระทบตอสิ่งแวดลอม (ปผส) 
โรงงานรีไซเคิล 

4.21 โครงการกอสราง
เตาเผาส่ิงปฏิกูล 
(Incinerator) 

 ทุกขนาด 

4.22 โครงการกอสราง
เตาเผาส่ิงปฏิกูลตางๆ 

 ทุกขนาด 

4.23 โครงการที่พ้ืนที่สวน
หนึ่งหรือท้ังหมดมี
ผลกระทบตอเขต
อนุรักษธรรมชาติ สัตว
ปาและพันธุพืช เขตที่มี
ความสําคัญทาง
ประวัติศาสตรและ
วฒันธรรม เขตที่ไดรับ
อนุมัติจากองคการ
ปกครองทองถิ่น 

 ทุกขนาด 

4.24 โครงการสราง
เครือขายโทรคมนาคม 

ทุกขนาด  

4.25 โครงการคมนาคมทาง
น้ํา (การปรับปรุงทาง
เดินเรือตามแมน้ําโขง) 

≤ 200 ตัน > 200 ตัน 

4.26 โครงการกอสรางทาเรือ 
4.26.1 ทาเรือโดยสาร ≤ 500 ตัน  

(ไมรวมน้ําหนกัเรือ) 
> 500 ตัน 

(ไมรวมน้ําหนกัเรือ) 
4.26.2 ทาเรือขนสงสินคา

ทั่วไป 
≤ 500 ตัน 

(ไมรวมน้ําหนกัเรือ) 
> 500 ตัน 

(ไมรวมน้ําหนกัเรือ) 

คู่มือการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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 กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 
ประเภทโครงการลงทนุ ทํารายงานการศึกษา

สิ่งแวดลอมเบือ้งตน (สตต) 
ทํารายงานการประเมินผล

กระทบตอสิ่งแวดลอม (ปผส) 
4.26.3 ทาเรือขนสงสินคาที่

เปนอันตราย: เคมี, 
น้ํามนั, เคร่ืองจักร, 
น้ํามนัเช้ือเพลิง, ถาน
หิน 

 ทุกขนาด 

4.27 โครงการสรางเขื่อน
ปองกันตล่ิง 

 > 1 กิโลเมตร 

4.28 โครงการกอสราง
สนามท้ิงส่ิงปฏิกูล
สําหรับชุมชน

< 50 เฮคตาร > 50 เฮคตาร 

4.29 โครงการกอสรางท่ีทิ้ง
ส่ิงปฏิกูลที่เปน
อันตราย 

 ทุกขนาด 

4.30 โครงการกอสรางท่ีทิ้ง
ส่ิงปฏิกูลทาง
อุตสาหกรรม 

 ทุกขนาด 

5. โครงการลงทุนในสาขาเหมืองแร 
5.1 การนาํน้าํบาดาลมาใช

ในโรงงาน
อุตสาหกรรม,
เกษตรกรรมและตัว
เมือง 

< 4,500 ลูกบาศกเมตร/วัน > 4,500 ลูกบาศกเมตร/วัน 

5.2 โครงการดูดหิน,ทราย 
จากในน้าํ 

1,000-50,000 ลูกบาศก
เมตร/ป 

> 50,000 ลูกบาศกเมตรี (ตอ
จุด) 

5.3 การขุดเจาะหินและ
สกัดหิน 

≤ 50 ตัน/วัน > 50 ตัน/วัน 

คู่มือการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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 กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 
ประเภทโครงการลงทนุ ทํารายงานการศึกษา

สิ่งแวดลอมเบือ้งตน (สตต) 
ทํารายงานการประเมินผล

กระทบตอสิ่งแวดลอม (ปผส) 
5.4 การขุดคนวัสดุกอสราง

บนหนาดิน เชน ดิน 
หิน ทราย 

< 100,000 ลูกบาศกเมตร/ป ≥ 100,000 ลูกบาศกเมตร/ป 

5.5 โครงการขุดคนแร 
(โดยไมใชสารเคมี) 

 ทุกขนาด 

5.6 โครงการขุดคนและ
แปรรูปแรโดยใช
สารเคมีอันตราย 

 ทุกขนาด 

5.7 โครงการแปรรูปแร ≤ 50,000 ตัน/ป > 50,000 ตัน/ป 
5.8 โครงการขุดนํ้าบาดาล  > 5,000 ลูกบาศกเมตร/วัน 
5.9 โครงการนําน้าํหนาดิน

มาใช 
 > 10,000 ลูกบาศกเมตร/วนั 

5.10 โครงการขุดคนน้าํแร
ธรรมชาติ(น้ําหนาดิน
และใตดิน) เพื่อ
อุปโภคและ/หรือ
บริโภค 

 > 1,000 ลูกบาศกเมตร/วัน 

5.11 โครงการขุดคนน้าํแร
ธรรมชาติ (น้าํหนาดิน
และใตดิน) สําหรับ
อาบ,ใชบําบัดทาง
การแพทย (โรค
ผิวหนัง) และอ่ืนๆ 

 > 500 ลูกบาศกเมตร/วัน 

5.12 โครงการขุดคนแรธาตุ 
โดยใชสารเคมี 

 ทุกขนาด 

5.13 โครงการขุดคนน้าํมนั  ทุกขนาด 
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 กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 
ประเภทโครงการลงทนุ ทํารายงานการศึกษา

สิ่งแวดลอมเบือ้งตน (สตต) 
ทํารายงานการประเมินผล

กระทบตอสิ่งแวดลอม (ปผส) 
และกาซธรรมชาติ 

 
หมายเหตุ: โครงการลงทุนและอุตสาหกรรมแปรรูป (ในขอ 3) ที่ไมไดกําหนดในบัญชีนี้ ใหอางอิงบัญชี
ประเภทโรงงานของกระทรวงอุตสาหกรรมและการคา 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

135



คู่มือการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

136

พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์บ้านเหล่าการพิมพ์ 333 ถ.บ้านเหล่า ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-325938 


