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ท่ีมา: U.S. Census Bureau, International 
Program.http://www.census.gov/population 
/international/data/idb/country.php 

1.1 โครงสร้างประชากร 

อตัราการขยายตวัของประชากร 1.68% 
จ ำนวนประชำกร  6.47 ลา้นคน (พ.ศ. 25541) 
โครงสรำ้งอำยปุระชำกร    
0-14 ปี รอ้ยละ 36.7    
(ชาย 1,197,579คน/หญงิ 1,181,523) 
15-64 ปี รอ้ยละ 59.6           
(ชาย 1,908,176คน/หญงิ 1,950,544คน)     
65 ปี ขึน้ไป รอ้ยละ 3.7  
(ชาย 107,876คน/หญงิ 131,513คน) 
                  
1.2 เมอืงส าคญัทางเศรษฐกิจ 

ช่ือเมือง/จงัหวดั ลกัษณะความส าคญั 

นครหลวงเวยีงจนัทน์  เป็นเมอืงหลวง เดมิเรยีกว่าก าแพงนครเวยีงจนัทน์ มพีื้นที่ 3.9 พนั
ตารางกโิลเมตร ตัง้อยูบ่นทีร่าบลุ่มน ้าท่วมถงึ บรเิวณรมิฝ ัง่แม่น ้าโขง
ตรงข้ามกับจงัหวดัหนองคายประเทศไทย เป็นศูนย์กลางด้าน
การเมอืง วฒันธรรม และเศรษฐกิจของประเทศตัง้แต่ที่ยงัไม่เป็น
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ปจัจุบนัในหลายพื้นที่เป็น
สถานที่ท่องเที่ยว มยี่านไชน่าทาวน์ และห้างสรรพสนิค้าซึ่งเป็น
ตลาดสนิคา้จาก ไทย จนี เวยีดนาม วางจ าหน่ายเป็นจ านวนมาก ถอื
ไดว้า่เป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัทางธุรกจิสงู 

แขวงหลวงพระบาง  เป็นแขวงส าคญัทางตอนเหนือของประเทศ มพีื้นที่ 1.7 หมื่นตาราง
กโิลเมตร ตัง้อยู่ทางเหนือของนครเวยีงจนัทน์ ระยะทางประมาณ 
400 กโิลเมตร เชื่อมต่อถึงกนัด้วยทางหลวงหมายเลข 13 ใช้เวลา
เดนิทางราว 8-10 ชัว่โมง ถนนอยูใ่นสภาพทีไ่ม่ดนีกั มเีครื่องบนิจาก
นครเวยีงจนัทน์ถึงหลวงพระบางโดยสายการบินลาว ใช้เวลาบิน
ประมาณ 45 นาท ีได้รบัการประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 
2541 จากองคก์ารยเูนสโก (UNESCO) ซึ่งท าให้หลวงพระบางเป็น
ที่รู้จกัแพร่หลายทัว่โลกเกี่ยวกบัการอนุรกัษ์โบราณสถาน  และสิ่ง
ปลูกสร้างส าคญัทางประวตัศิาสตร์ รวมทัง้ธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมที่
งดงาม ปจัจุบนัเป็นแหล่งท่องเทีย่วส าคญัของประเทศ  

                                                
1ทีม่า: CIA World Factbook, 2011 
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ช่ือเมือง/จงัหวดั ลกัษณะความส าคญั 

แขวงสะหวนันะเขต  มชีื่ออยา่งเป็นทางการเมื่อครัง้ไดร้บัการก่อตัง้เป็นแขวงวา่ “สุวนันะ
เขต” มคีวามหมายว่าแผ่นดนิทอง หรอืตคีวามหมายได้ถึงดนิแดน
อนัอุดมสมบรูณ์ แต่ปจัจุบนั มกีารตคีวามสะหวนันะเขตว่าหมายถึง 
“เมอืงแห่งสวรรค์” (City of Paradise) ซึ่งมคีวามหมายคล้ายกบั 
นครสวรรคแ์ละกรุงเทพมหานครของประเทศไทย เป็นแขวงส าคญั
ทางภาคใต้ของประเทศ มีพื้นที่ 21,774 ตารางกิโลเมตร จึงเป็น
แขวงที่ใหญ่อนัดบั 2 ของ สปป. ลาว อยู่ห่างจากท่าแขก แขวงค า
ม่วน ลงไปทางใต้ ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 13 ประมาณ 80 
กโิลเมตร และเป็นเมอืงคู่แฝดกบัจงัหวดัมุกดาหารของประเทศไทย 
โดยมสีะพานมติรภาพ 2 เป็นสะพานเชื่อม ทัง้ 2 เมอืงเขา้สู่เส้นทาง
หมายเลข 9 สู่ดองฮา และ ดานัง ในเวยีดนาม ด้วยเหตุนี้แขวง
สะหวนันะเขตจงึเป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัดา้นการค้า และรวมไปถึง
สินค้าผ่านแดน จากพม่า (เมืองเมาะล าไย) สู่เวียดนาม (ดานัง) 
1,450 กโิลเมตร อนัเป็นเส้นทางคมนาคม East-West Economic 
Corridor หรอื EWEC ภายใต้ กรอบพฒันาเศรษฐกิจสงัคม 6 
ประเทศลุ่มแม่น ้าโขง หรอื GMS ซึง่เป็นทางบกที่ส ัน้ที่สุดที่สามารถ
เชื่อมทะเลอนัดามนั กบั ทะเลจนีใต้ เป็นจุดเชื่อมเส้นทางคมนาคม
ทางบก ทางน ้า และทางอากาศ  

 เป็นที่ตัง้ของเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวนั -เซโน (Savan-Seno 
Special Economic Zone: SASEZ) ซึง่เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษแห่ง
แรกของลาว จดัตัง้ขึน้เมื่อปี 2546 ที่จดัตัง้ขึน้เพื่อดงึดูดการลงทุน
จากต่างประเทศ และในประเทศ ในภาคการผลติ การค้า บรกิาร 
และ logistics ตามนโยบายของรฐับาล สปป. ลาว ซึ่งทางรฐับาลได้
ตัง้เป้าหมายให้เขตเศรษฐกจิพเิศษสะหวนั – เซโน เป็นศูนยก์ลาง
การค้าและบรกิารของ EWEC ที่จะช่วยให้สปป. ขจดัความยากจน
และสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมและความทนัสมยั ภายใน พ.ศ. 
2563 (ค.ศ. 2020) ตามที่รฐับาลคาดหวงัไว้ โดยมบีรษิทั TAGS 
ของไทยไดร้บัสมัปทานใน zone A  

 เป็น 1 ใน 4 แขวง (นครหลวงเวยีงจนัทน์ แขวงหลวงพระบาง 
แขวงจ าปาสกั) ทีเ่จา้แขวงมอี านาจอนุมตั ิโครงการลงทุนในแขวงทีม่ี
มลูค่าไม่เกนิ 5 ลา้นดอลลารส์หรฐั และใช้พื้นที่ไม่เกนิ 100 เฮกตาร ์
โดยไม่ต้องรบัความเหน็ชอบจากส่วนกลาง (เฉพาะในโครงการที่
รฐับาลลาวส่งเสรมิ เช่น การก่อสร้าง การขุดค้นทรพัยากร) ส่วน
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ช่ือเมือง/จงัหวดั ลกัษณะความส าคญั 

แขวงอื่น ๆ สามารถอนุมตัิโครงการลงทุนได้เองไม่เกนิ 3 ล้าน
ดอลลารส์หรฐั 

 เป็นแขวงเกษตรกรรม เนื่องจากพืน้ทีก่วา้งขวางและอุดมบรูณ์ หลาย
ประเทศรวมทัง้ไทยจงึเขา้ไป ลงทุนดา้นเกษตรอุตสาหกรรมกนัมาก  

 เป็นแหล่งทรพัยากรธรรมชาติ ป่าไม้ แหล่งน ้า และแร่ธาตุ ได้แก่ 
หนิอ่อน หินแกรนิต แร่ลกิไนต์ แร่เหลก็ ทองค า ทองแดง ยปิซมั 
โดยมบีรษิทั Minerals and Metals Group or MMG ของจนี เป็นผู้
ลงทุนผลติทองค า และทองแดงส่งออก (ซือ้กจิการต่อจากบรษิทั OZ 
minerals ของออสเตรเลีย) แขวงสะหวนันะเขตมีธุรกรรมทาง
เศรษฐกจิสูงเป็นอนัดบัสองรองจาก นครหลวงเวยีงจนัทน์ เป็นจุด
ศนูยก์ลางในการกระจายสนิคา้ไปยงัแขวงใกล้เคยีง รวมถึงประเทศ
เพื่อนบา้นทัง้เวยีดนาม และไทย สนิค้าที่วางจ าหน่ายส่วนใหญ่เป็น
สนิคา้ไทย จนี และเวยีดนาม ซึง่น าเขา้ผ่านด่านมุกดาหาร ด่านลาว
บาว และจากนครหลวงเวยีงจนัทน์ 

แขวงค าม่วน  เสน้ทางหมายเลข 12 ช่วยท าให้การคมนาคมขนส่งระหว่างไทย-
แขวงค าม่วน-เวยีดนาม  

 สะพานมติรภาพ 3 (นครพนม-ค าม่วน) จะแลว้เสรจ็ในปี 2555 และ
จะเป็นจุดเชื่อมต่อไทย-ลาวแห่งใหม่ ที่ส่งผลให้การขนส่งและการ
ท่องเทีย่วขยายตวั 

 พชืที่ปลูกมากที่สุด คอื ขา้วโพด ยาสูบ พรกิ พชืผกัและแตงกวา 
พื้นที่ปลูกไม้ทัง้แขวงมปีระมาณ 15,000 เฮกตาร์ ส่วนใหญ่ได้แก่ 
ยางพารา ไมก้ฤษณา ไมอุ้ตสาหกรรมทีโ่ตเรว็ และไมผ้ล 

 ที่ท าไร่ท ัง้แขวง 1,143 เฮกตาร์ ส่วนใหญ่ปลูกข้าวและไม้
อุตสาหกรรม มทีรพัยากรธรรมชาต ิอุดมสมบรูณ์มาก โดยเฉพาะป่า
ไม้ที่เป็นต้นก าเนิดแหล่งน ้า เช่น ป่าสงวนแห่งชาตินากาย ที่เป็น
แหล่งน ้ามายงัเขื่อนน ้าเทนิ 2 แขวงค าม่วนมเีนื้อที่ป่าไม้ร้อยละ 47 
แบ่งเป็น มปีา่สงวนแห่งชาต ิ3 แห่ง มเีนื้อที่ 577,000 เฮกตาร์ และ
ปา่ผลติ มเีนื้อที ่282,000 เฮกตาร ์โดยรฐับาลมแีผนที่จะเสนอให้ป่า
สงวนพหูนิหนามหน่อเป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิ

 ปจัจุบนั มีบริษทัขุดแร่ในแขวงค าม่วนทัง้หมด 38 บริษทั โดย
สนิแร่ที่ขุดพบในเมอืงต่างๆ อาทิ ตะกัว่ ยปิซมั หินปูน หินทราย 
โพแทสเซียม (เมืองหนองบก) เหลก็ (เมืองบวัละพา เมอืงหินปูน 
และเมอืงมะหาไซ) และถ่านหนิ (เมอืงบวัละพา) และมโีรงงานผลติ
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ช่ือเมือง/จงัหวดั ลกัษณะความส าคญั 

ปนูซเีมนต ์(บ.อุตสาหกรรมซเีมนตล์าวตราสงิห ์ของจนี) มกี าลงัการ
ผลติ 800,000 ตนั/ปี ได้ผลติปูนซีเมนต์ออกจ าหน่ายได้ในเดอืน
เมษายน 2550 

แขวงสาละวนั  แขวงสาละวนัมีเขื่อนไฟฟ้าและอ่างเกบ็น ้าซึ่งอาจผลติไฟฟ้าและ
เป็นแหล่งน ้าจ านวนมาก และมแีร่ธาตุได้แก่ บ่อถ่านหนิ บ่อเหล็ก
เมอืงตุม้ลาน (50 กม. จากตวัเมอืงสาละวนัด้านใกล้สะหวนันะเขต) 
บ่อหนิปนูส าหรบัท าโรงงานซเีมนต ์บรษิทัจนีขอเขา้มาเริม่ผลติในปี 
2006 คาดวา่จะมผีลผลติ 2 – 3 แสนตนัต่อปี  

แขวงจ าปาสกั 
 

 เป็นแขวงที่ส าคญัอยู่ทางตอนใต้ของ สปป. ลาว มเีนื้อที่ 15,415 
ตารางกโิลเมตร อยูต่ดิกบัจงัหวดัอุบลราชธานีของไทย อาณาเขตทัง้
สองประเทศตดิกนัเป็นพื้นดนิ ซึ่งในการเดนิทาง เขา้-ออก จะต้อง
ผ่านทางด่านช่องเมก็ ทีอ่ าเภอสรินิธร การขา้มเดนิทางขา้มไป สปป. 
ลาว จ าเป็นตอ้งตดิต่อส านกังานศาลากลางจงัหวดัอุบลราชธานี 

 ปจัจุบนัเป็นแขวงส าคญัของ สปป.ลาว เพราะร ่ารวยไปด้วย
ทรพัยากรทางธรรมชาติที่ส าคญั ด้วยสภาพภูมปิระเทศที่มีแนว
เทอืกเขาสงูอยูด่า้นทศิเหนือและทศิตะวนัออกของแขวง ส่วนบรเิวณ
ตอนกลางเป็นพืน้ทีลุ่่มแม่น ้าโขงซึง่ไหลผ่านกลางแขวงและแม่น ้าเซ
โตน บรเิวณทางด้านทิศตะวนัออกเป็นที่ราบสูงโบโลเวน พื้นที่
โดยทัว่ไปมคีวามสูงไม่เกนิ 1,000 เมตร จงึท าให้บรเิวณนี้มฝีนตก
ชุก และอากาศชุ่มเยน็ตลอดทัง้ปี อกีทัง้พืน้ดนิมคีุณภาพด ีเนื่องจาก
เป็นบรเิวณแนวภูเขาไฟเก่า จงึเหมาะแก่การประกอบเกษตรกรรม 
ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคญั ได้แก่ กล้วยไม้ ยางพารา ถัว่
เหลอืง ขา้วเหนียว กาแฟซึ่งสามารถส่งออกจ าหน่ายทัง้ภายในและ
ภายนอกประเทศโดยเฉพาะในแถบยุโรป  นอกจากนี้ยงัมีพืช
สมุนไพรทีเ่ป็นสนิคา้ส่งออกทีส่ าคญัอย่าง "หมากแหน่ง" ที่สามารถ
สกดัท ายารกัษาโรคประเภทยาแก้ปวด ยาดม และยาบ ารุง โดย
ญี่ปุน่เป็นตลาดส าคญัส าหรบัสนิคา้ชนิดนี้ ขณะทีท่รพัยากรปา่ไม้นัน้ 
ทางรฐับาล สปป.ลาวใหส้มัปทานในการตดัและส่งออกมายงัประเทศ
ไทย อกีทัง้ในบรเิวณทางตอนใต้ของแขวง มเีกาะแก่งมากมาย อนั
เป็นที่มาของค าว่า "สี่พนัดอน" ท าให้มปีลามากมายอุดมสมบูรณ์ 
เช่น ปลาเพีย ปลากด ปลาหอน ปลาเคงิ ปลาแข้ รวมทัง้ปลาข่า 
หรอืปลาโลมาน ้าจดื ซึง่มแีห่งเดยีวในแม่น ้าโขง และก าลงัจะสญูพนัธุ์ 

 เป็นจุดเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมทางบกระหว่างไทย -ลาว-
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ช่ือเมือง/จงัหวดั ลกัษณะความส าคญั 

กมัพูชา ตามเส้นทาง อุบลราชธานี-จ าปาสกั-อตัตะปือ- สตรงึเตรง
(กมัพชูา) และจุดเชื่อมต่อไทย-ลาว-เวยีดนามโดยเชื่อมต่อไทย กบั 
ทะเลจีนใต้ ตามเส้นทางอุบลราชธานี -จ าปาสัก-ดานัง-เว้ หรือ 
เชื่อมต่อไทยไปยงัปาก แม่น ้าโขง ตามเส้นทางอุบลราชธานี-จ าปา
สกั-โฮจมินิห-์คุช-ิวงุเตา (เวยีดนาม) มศีกัยภาพที่จะพฒันาทางด้าน
เศรษฐกจิ ใหเ้ป็นเมอืงส าคญัดา้นการคา้การลงทุนและอุตสาหกรรม 

 มแีหล่งท่องเทีย่วทีน่่าสนใจ เช่น ปราสาทหนิวดัพูซึ่งเป็นปราสาท
ในอาณาจกัรขอมโบราณ น ้าตกคอนพะเพง็ ซึ่งนับได้ว่าเป็นน ้าตก
ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   อุทยานบา
เจยีง  น ้าตกผาสว้ม น ้าตกหลีผ่ ีเป็นตน้  

แขวงค าม่วน  เป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัดา้นการค้าไทย-ลาว  เป็นเมอืงคู่แฝดกบั
จงัหวดันครพนมในประเทศไทย มเีมอืงหลวงของแขวงชื่อเมอืงท่า
แขก ตัง้อยู่ตอนกลางของ สปป. ลาว และเป็นส่วนที่แคบที่สุดของ
ประเทศซึ่งมคีวามกวา้งประมาณ 280 กโิลเมตร อยู่ห่างจากนคร
หลวงเวยีงจนัทน์ประมาณ 320 กโิลเมตรไปทางใต้ มพีื้นที่ท ัง้หมด 
16,315 ตารางกโิลเมตร ทศิเหนือตดิกบัแขวงบอลคิ าไซ ทศิใต้ตดิ
กบัแขวงสะหวนันะเขต ทิศตะวนัตกติดกบันครพนม ส่วนทางทิศ
ตะวนัออกตดิกบัเวยีดนามซึง่เชื่อมไปเมอืงวนิออกสู่ทะเลได้โดยผ่าน
เสน้ทางหลวงหมายเลข 12 ซึง่บรเิวณชายแดนลาว-เวยีดนามมโีกดงั
เก็บสินค้าข้ามแดนขนาดใหญ่หลายแห่ง มกีารค้าที่คึกคกั ท าให้
แขวงค าม่วนมคีวามส าคญัอยา่งยิง่ต่อเศรษฐกจิในประเทศ  

 มคีวามอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มเีขตป่าสงวนที่ส าคญัถึง 2 
แห่งดว้ยกนั คอื ภหูนิป ัน้ และนากาย-น ้าเทนิ ซึง่เป็นปา่สงวนที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศ ซึ่งล าน ้าเทนิในที่ราบสูงนากาย เป็นสถานที่ผลติ
กระแสไฟฟ้าพลังงานน ้ าขนาดใหญ่ที่สุดในแถบอาเซียน มี
อุตสาหกรรมระเบดิและย่อยหินเพื่อการสร้างเขื่อนพลงังานไฟฟ้า 
(Hydroelectric Project) คอืเขื่อนน ้าเทนิ 2 นอกจากนี้ บนที่ราบสูง
นาแปและนากาย พบวา่เป็นแหล่งตะกัว่ทีส่ าคญั รวมทัง้มไีมก้ฤษณา 
ไมแ้ปก และตน้ไมม้คี่าอื่นๆ อกีมากมาย 

 เป็นพื้นที่ส าคัญด้านการท่องเที่ยว  โดยมีโบราณสถาน 
สถาปตัยกรรมแบบฝรัง่เศสหลายแห่ง สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคญั 
ได้แก่ พระธาตุสโีคดตะบอง ถ ้าพระหรอืถ ้าผาช้าง ซึ่งเป็นสถานที่
ท่องเทีย่วทางวฒันธรรม และท่าฝรัง่หรอืวงัสนัตภิาพ ถ ้าเชยีงเลยีบ 
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ถ ้านางแอ่น ซึง่เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีส่วยงาม 
 มตีลาดทีส่ าคญั 2 แห่ง คอื ตลาดหลกัสอง ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ มี

สนิคา้ประเภทเสือ้ผา้ ของใชส้่วนตวั ทอง เครื่องเงนิ รวมไปถงึสนิคา้
สดและของป่าหายาก และตลาดสุกสมบูน สินค้าส่วนใหญ่เป็น
อุปกรณ์ไฟฟ้า และเป็นอู่รถสองแถวใหบ้รกิารไปแขวงสะหวนันะเขต
ซึง่อยูท่างตอนใต ้

แขวงอุดมไชย  ตัง้อยูบ่นทางหลวงหมายเลข 1 ตดักบัหมายเลข 4 ซึง่ถนนหมายเลข 
1 ได้รบัการสนับสนุนจากรฐับาลจนีในการก่อสร้างและยงัคงอยู่ใน
สภาพทีใ่ชง้านไดด้แีละสามารถเชื่อมกบัคุนหมงิในจนีได้ โดยสปป.
ลาว ตอบแทนรฐับาลจีนด้วยการให้สมัปทานป่าไม้ในเขตหุบเขา
แขวงอุดมไชย ส่งผลใหป้า่ไมใ้นแขวงนี้ถูกท าลายลงไปมาก 

แขวงอตัตะปือ 
 

 สนิค้าส าคญัของแขวงฯได้แก่ ไม้แปรรูป ปศุสตัว์ (ววั ควาย แพะ 
หม)ู ขา้ว ของปา่ สงักะส ีรวมทัง้มอุีตสาหกรรมทีส่ าคญั คอื การแปร
รปูไม ้

แขวงเซกอง  เนื้อทีส่่วนใหญ่เป็นทีส่งูและภเูขา จงึอุดมสมบูรณ์ด้านธรรมชาต ิป่า
ไม้ แร่ธาตุ แม่น ้าล าธาร ที่เหมาะแก่การสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลงัน ้า 
และมชีายแดนตดิต่อกบัเวยีดนามที่จงัหวดักว่างนาม และมเีส้นทาง
ออกสู่ทะเลที่ดานังและบิงดิง สินค้าทางการเกษตรส าคญั คือ 
ยางพารา กาแฟ เร่ว (หมากแหน่ง) ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ขา้วโพด 
มนัส าปะหลงั ถัว่เหลอืง ถัว่เขยีว ถัว่ลสิง 
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2. ข้อมลูทางเศรษฐกิจ 
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สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชดิกบัไทยทัง้
ในเชงิประวตัศิาสตร ์ทีต่ ัง้ทางภมูศิาสตร ์เชือ้ชาต ิศาสนา ภาษา และวฒันธรรม มเีขตแดนตดิต่อกบัไทย
ทัง้ทางบก และทางน ้าเป็นแนวยาวถงึ 1,810 กโิลเมตร แม้ว่า สปป.ลาวเป็นประเทศที่ไม่มทีางออกทาง
ทะเล แต่สามารถเป็นจุดเชื่อมต่อ (land link) ด้านการคมนาคมขนส่งจากไทย ไปประเทศที่สามในอนุ
ภมูภิาค ผ่านสะพานมติรภาพไทย-ลาวขา้มแม่น ้าโขงทัง้ 3 แห่ง ไดแ้ก่ หนองคาย-เวยีงจนัทน์ มุกดาหาร-
สะหวนันะเขต และนครพนม-ค าม่วน โดย สปป.ลาว มรีายได้จากทรพัยากรธรรมชาตทิี่อุดมสมบูรณ์ 
โดยเฉพาะปา่ไมแ้ละแร่ธาตุ มเีขื่อนหลายแห่งที่ผลติไฟฟ้า พลงัน ้าส่งไปขายประเทศเพื่อนบ้านรวมทัง้
ไทย นอกจากนี้ การท่องเทีย่วกเ็ป็นแหล่งรายไดท้ีเ่พิม่ความส าคญัขึน้มาก  

2.1 ผลผลิตภายในประเทศ  

 ปลายปี 2551 เศรษฐกจิ สปป.ลาว ชะลอตวัเพราะไดร้บัผลกระทบจากภาวะวกิฤตทิางเศรษฐกจิ
ทัว่โลก แต่หลังจากนัน้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน สปป.ลาว เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราการ
เจรญิเตบิโตของ GDP ตามภาคการผลติ พบว่า อตัราการเจรญิเตบิโตของ สปป.ลาวจะเพิม่ขึน้ในภาค
บริการ โดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม และมีแนวโน้มปรบัตวัสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้
เนื่องจาก สปป.ลาว ไดม้นีโยบายส่งเสรมิการท่องเทีย่วในประเทศเพิม่ขึน้    

ตารางท่ี 1 สดัส่วน GDP ตามการผลิต ภาคการเกษตร, อตุสาหกรรม และบริการ ปี 2552 
                                                                                                   (หน่วย: ร้อยละ) 

ปี รายได้ของประเทศ 

เกษตรกรรม อตุสาหกรรม บริการ อ่ืน ๆ  
2548 44.4 29.2 25.5 0.9 

2549 42.2 31.5 25.4 0.9 

2550 31.2 26.5 35.8 6.5 

2551 30.1 25.9 37.4 6.6 

2552 30.5 24.5 38.7 6.3 

ทีม่า : ADB Key Indicators for Asia and the Pacific, 2011 

อยา่งไรกต็าม เมื่อพจิารณาการเจรญิเตบิโตของ GDP ในแต่ละภาคการผลติในปี 2553 พบว่า 
ภาคอุตสาหกรรมมอีตัราการเตบิโตสูงสุด คดิเป็นร้อยละ 17.7 ซึ่งอุตสาหกรรมสาขาส าคญัที่ สปป.ลาว
ไดร้บัเงนิลงทุนจากต่างประเทศมากทีสุ่ด คอื พลงังานไฟฟ้า มที ัง้หมด 44 โครงการ มลูค่า 3,940.3 ล้าน
ดอลลารส์หรฐัฯ คดิเป็นรอ้ยละ 35.5 ของมูลค่าการลงทุนทัง้หมด รองลงมา ได้แก่ สาขาเหมอืงแร่  โดย
รฐับาลมนีโยบายให ้สปป.ลาวเป็น “แบตเตอรีแ่ห่งเอเชยี” หรอืแหล่งพลงังานส ารองในอนุภมูภิาค ภายใน
ปี 2563 มศีกัยภาพทีจ่ะผลติพลงังานไฟฟ้าไดป้ระมาณ 23,000 เมกะวตัต ์ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิของ 
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สปป.ลาว จะสามารถด าเนินโครงการพลงังานไฟฟ้าขนาดใหญ่แลว้เสรจ็จ านวน 29 โครงการ ผลติไฟฟ้า
ได้ 8,657 เมกะวตัต์ สปป.ลาวมเีขื่อนที่ด าเนินการโดยเอกชน 2 แห่ง คอื เทนิหนิบุนที่บอลคิ าไซ และ
หว้ยเหาะทีจ่ าปาสกั-อดัตะปือ 

ตารางท่ี  2  อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจของสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว  ปี 2553 

ภาคการผลิต อตัราการเติบโตของ GDP ณ ราคาคงท่ี ปี 2553 

 -  ภาคการเกษตร 3.0 
 -  ภาคอุตสาหกรรม 17.7 
 -  ภาคบรกิาร 6.7 
ทีม่า : ADB Key Indicators for Asia and the Pacific, 2011 

2.2 ดชันีทางเศรษฐกิจ 

 ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศของ สปป.ลาว เพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่อง อนัเนื่องมาจากนโยบาย
ทางเศรษฐกจิทีเ่น้นส่งเสรมิการลงทุน ประกอบกบัมกีารพฒันาเครอืข่ายคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรบัการลงทุนทัง้จากนักลงทุนในประเทศ และนักลงทุนจากต่างประเทศ เช่น การปรบัปรุง
สนามบนิ การปรบัปรุงถนนและเส้นทางคมนาคม เช่น ทางรถไฟ จะเหน็ได้จากขอ้มูลมูลค่าการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ทีเ่พิม่มากขึน้อยา่งต่อเนื่องเช่นกนั 

ตารางท่ี 3 ตวัเลขทางเศรษฐกิจท่ีส าคญั 

รายการ หน่วย 2549 2550 2551 2552 2553 

1. GDP 
(ราคาตลาดปจัจุบนั ) 

พนัลา้นกบี 35,981 39,346 44,778 47,225 54,283 

2. GDP (ราคาคงที)่2 พนัลา้นกบี 23,314 24,645 26,610 28,624 30,899 
3. อตัราขยายตวัทาง
เศรษฐกจิ (GDP growth) 

รอ้ยละ 8.6 5.9 7.8 7.6 7.9 

4. GDP Per Capita 
(ราคาตลาดปจัจุบนั ) 

พนักบี 6,261 6,704 7,463 7,706 8,713 

5. อตัราเงนิเฟ้อ รอ้ยละ 6.8 4.5 7.6 - 6.0 
6. อตัราแลกเปลีย่น 
ณ สิน้ปี 

กบีต่อ 1 USD 3,377 4,388 4,955 5,539 - 

                                                
2
 ปีพ.ศ. 2533 เป็นปีฐาน 
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รายการ หน่วย 2549 2550 2551 2552 2553 

7. การลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ (FDI) 

ลา้น USD 2,700 1,137 1,441 4,313 - 

8. การส่งออก ลา้น USD 882 923 1,092 1,053 1,746 
9. การน าเขา้ ลา้น USD 1,060 1,665 1,403 1,461 2,060 
ทีม่า : ADB Key Indicators for Asia and the Pacific, 2011 

 อนึ่ง จากการประชุมสมชัชาพรรคประชาชนปฏวิตัลิาว สมยัที่ 9 ระหว่างวนัที่ 17-21 มนีาคม 
2554 ไดม้กีารเสนอแผนพฒันาเศรษฐกจิ-สงัคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2554-2558) ซึ่งมสีาระส าคญัว่า การ
พฒันาเศรษฐกจิจะเป็นแกนหลกัของการพฒันาประเทศในระยะ  5 ปีข้างหน้า โดยเน้นการพฒันา
ทรพัยากรมนุษย ์ ปรบัปรุงหลกัธรรมาภบิาล และอ านวยความสะดวกให้ภาคเศรษฐกจิ ภาครฐั และ
ภาคเอกชนมสี่วนร่วมในการพฒันาเศรษฐกจิแห่งชาต ิ 
 นอกจากนี้ การพฒันาตอ้งมลีกัษณะยัง่ยนื ใหก้ารพฒันาทางสงัคมวฒันธรรมด าเนินควบคู่ไปกบั
การพัฒนาเศรษฐกิจและการรักษาสิ่งแวดล้อม  มีปจัจยัพื้นฐานส าหรับการเปลี่ยนเป็นประเทศ
อุตสาหกรรมและทนัสมัย (Industrialization and modernization) โดยแผนดังกล่าวนี้ ได้มีการ
ตัง้เป้าหมายในการพฒันาเศรษฐกิจปี 2554-2558 ไว้ โดยเน้นการเพิ่มรายได้ประชากรต่อหวั การ
ควบคุมภาวะเงนิเฟ้อใหต้ ่า และการขยายตวัทางเศรษฐกจิในทุกภาคส่วน ในระยะ 5 ปีขา้งหน้า ดงันี้ 
 - ภาคเกษตรกรรมและปา่ไม ้ขยายตวัรอ้ยละ 3.2 ต่อปี มสีดัส่วนรอ้ยละ 23 ของ GDP สร้างงาน
ได ้210,000 ต าแหน่ง 
 - ภาคอุตสาหกรรม ขยายตวัร้อยละ 15 ต่อปี มสีดัส่วนร้อยละ 39 ของ GDP สร้างงานได ้
14,000 ต าแหน่ง 
 - ภาคบรกิาร ขยายตวัร้อยละ 6.5 ต่อปี มสีดัส่วนร้อยละ 38 ของ GDP สร้างงานได้ 53,000 
ต าแหน่ง 

ตารางท่ี 4  เป้าหมายทางเศรษฐกิจของสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ปี  2554-2558 
 

ประเดน็ เป้าหมาย 

 การขยายตวัทางเศรษฐกจิ ( GDP growth) 
 รายไดต่้อหวั 
 อตัราเงนิเฟ้อ 
 เงนิออมของเอกชน 
 การลงทุนทัง้หมด 

รอ้ยละ 8 
1,700 ดอลลารส์หรฐัฯ 
รอ้ยละ 8  
รอ้ยละ 25 ต่อปี 
รอ้ยละ 32 ของ GDP 

ทีม่า: แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่7 (2554-2558) 
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2.3 การค้าระหว่างประเทศ 

 สดัส่วนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของ สปป.ลาว ซึ่งอยู่ในช่วงของการพัฒนาประเทศตาม
แผนพฒันาเศรษฐกิจสงัคมฉบบัใหม่ มีความต้องการน าเขา้สนิค้าที่จ าเป็นต่อภาคการผลิต ท าให้การ
น าเขา้มอีตัราขยายตวัสูงและเกิดการขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2553 สปป.ลาว มกีารขาด
ดุลการค้าถึง 1.007 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เนื่ องจากการส่งออกสินค้าของลาวในครึ่งหลังของ
ปีงบประมาณ 2552 ลดลง เพราะได้รบัผลกระทบจากปญัหาเศรษฐกจิโลก การส่งออกไม้แปรรูปลดลง
รอ้ยละ 72.51 การส่งออกผลติภณัฑไ์มล้ดลงรอ้ยละ 44.9 การส่งออกเสือ้ผา้ลดลงรอ้ยละ 65.08 

ตารางท่ี  5  การค้าระหว่างประเทศของสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว                
 (หน่วย:  ล้านเหรียญสหรฐัฯ) 

รายการ 2550 2551 2552 2553 

การส่งออก 882 923 1,092 1,053 

การน าเขา้ 1,665 1,403 1,461 2,060 

ดุลการคา้ -783 -480 - 369 -1,007 
ทีม่า : ADB Key Indicators for Asia and the Pacific, 2011 

2.4 การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ 

ปี 2552 และ 2553 มลูค่าการลงทุนจากต่างประเทศหรอื Foreign Direct Investment ใน สปป.
ลาวมแีนวโน้มเพิม่มากขึน้ จากการทีร่ฐับาลไดม้กีารปรบัปรุงกฎหมายวา่ด้วยการลงทุนของชาวต่างชาติ
ใน สปป.ลาว เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักลงทุนมากขึ้น  จะเห็นได้จากสัดส่วนเงินลงทุนจาก
ต่างประเทศในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2543-2553) มสีดัส่วนถึงร้อยละ 84.1 ของมูลค่าการลงทุน
สะสมทัง้หมด โดยธุรกจิทีน่กัลงทุนใหค้วามสนใจลงทุนในลาว ไดแ้ก่ พลงังานไฟฟ้า ขนส่ง โทรคมนาคม 
ธุรกจิโรงแรมและการท่องเทีย่ว ธนาคาร เป็นตน้ 

เมื่อพิจารณาประเทศที่มกีารลงทุนใน สปป.ลาวในปจัจุบนั พบว่า ในปี 2552 เวยีดนามเป็น
ประเทศที่มีจ านวนเงินเขา้มาลงทุนในลาวมากที่สุด (48 โครงการ) และมีมูลค่าการลงทุนจ านวนรวม 
1,421,214,766 เหรียญสหรัฐฯ ขณะที่ใน ปี 2553 มูลค่าการลงทุนของเวียดนามลดลงอย่างมาก 
เช่นเดยีวกบัประเทศไทย แต่จนีมแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่การลงทุนมากขึน้ ซึ่งรายละเอยีดประเทศที่มกีารลงทุน
โดยตรง10 อนัดบัแรก ดงัตารางที ่6   
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ตารางท่ี 6 การลงทุนโดยตรงในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวแยกตามประเทศผู้ลงทุน 
ปี 2552 - 2553               

 (หน่วย: เหรียญสหรฐัฯ) 

ท่ี ประเทศ 
ปี 2552 ปี 2553 

โครงการ มลูค่าการลงทุน โครงการ มลูค่าการลงทุน 

1  ไทย  37  908,641,398  4  3,736,040  
2  จนี  47  932,892,867  16  344,028,084  
3  เวยีดนาม  48  1,421,214,766  4  49,905,000  
4  ฝรัง่เศส  7  11,732,567  1  210,000  
5  ญี่ปุน่  5  3,730,000  1  8,107,960  
6  เกาหลใีต ้ 18  74,874,000  3  3,350,000  
7  อนิเดยี  3  2,477,000  -  -  
8  ออสเตรเลยี  2  666,000  1  500,000  
9  มาเลเซยี  7  10,924,582  1  150,000  
10  สงิคโปร ์ 3  5,689,150  1  5,300,000  
หมายเหตุ ปี หมายถงึปีงบประมาณของ สปป.ลาว คอื ตุลาคม-กนัยายน ปีถดัไป  

ขอ้มลูของปี 2553 เป็นขอ้มลูเฉพาะ 3 เดอืนแรกของปีงบประมาณ คอื ตุลาคม-ธนัวาคม 
2552 

ทีม่า : http://www.boi.go.th/       

 หากพจิารณามลูค่าการลงทุนสะสม ตัง้แต่ พ.ศ.2543-2553 (ณ เดอืนมถุินายน) พบว่า จนีเป็น
ประเทศผู้ลงทุนสะสมอนัดบัหนึ่งใน สปป.ลาว โดยมทีัง้หมด 356 โครงการ มูลค่าประมาณ 2,929.64 
ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 23.15 ส าหรบัประเทศไทยเป็นประเทศผูล้งทุนสะสม
อนัดบัสองรองจากประเทศจนี โดยมทีัง้หมด 245 โครงการ มูลค่าประมาณ 2,653.36 ล้านดอลลาร์
สหรฐัฯ คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 20.97 รองลงมา ไดแ้ก่ เวยีดนาม ฝรัง่เศส ญี่ปุน่  
 อนึ่ง สาขาการผลติที ่สปป.ลาวไดร้บัเงนิลงทุนจากต่างชาตมิากทีสุ่ด คอื การผลติพลงังานไฟฟ้า 
รองลงมา ไดแ้ก่ สาขาเหมอืงแร่ ภาคบรกิาร การเกษตร อุตสาหกรรม หตัถกรรม การค้า การก่อสร้าง 
โรงแรมและรา้นอาหาร 
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ตารางท่ี 7 การลงทุนโดยตรงสะสมจากต่างประเทศ 5 อันดับแรก ตัง้แต่ พ.ศ.2543-2553 
(มิถนุายน)        

(หน่วย: เหรียญสหรฐัฯ) 
ล าดบัท่ี ประเทศ จ านวนโครงการ มลูค่าการลงทุน ร้อยละ 

1 จนี 356 2,929,644,688 23.15 
2 ไทย 245 2,653,360,197 20.97 
3 เวยีดนาม 215 2,213,029,657 17.49 
4 ฝรัง่เศส 69 454,293,746 3.59 
5 ญี่ปุน่ 43 441,550,323 3.49 

อื่นๆ - 1,950,224,996 15.41 
รวม - 10,705,170,572 84.1 

เงนิลงทุนของ สปป.ลาว  2,013,291,961 15.90 

รวมทัง้ส้ิน 1,426 12,655,395,568 100 
ทีม่า :  กรมส่งเสรมิการลงทุน กระทรวงแผนการและการลงทุน สปป.ลาว / สคต. ณ เวยีงจนัทน์ 
รวบรวม 

2.5 การค้ากบัประเทศไทย 

 ไทยเป็นประเทศคู่คา้อนัดบัตน้ๆ ของ สปป.ลาว โดยสนิค้าส่งออกไปลาวที่ส าคญั ได้แก่ น ้ามนั
ส าเรจ็รปู รถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบ เหลก็ เหลก็กลา้และผลติภณัฑ์ เครื่องจกัรและส่วนประกอบ
ของเครื่องจกัร ผา้ผนื เคมภีณัฑ ์ยานพาหนะอื่นๆ ส่วนสนิค้าน าเขา้จากลาวที่ส าคญั ได้แก่ สนิแร่โลหะ
อื่นๆ เศษโลหะและผลติภณัฑ ์เชือ้เพลงิอื่น ๆ ไมซุ้ง ไมแ้ปรรปู และผลติภณัฑ ์พชืและผลติภณัฑจ์ากพชื 
ลวดและสายเคเบลิ ผกั ผลไม ้และของปรุงแต่งทีท่ าจากผกัผลไม ้เป็นตน้ 
 ส าหรบักลไกความร่วมมอืทางการคา้ไทย-ลาวทีส่ าคญั ไดแ้ก่ คณะกรรมการร่วมทางการคา้ไทย-
ลาว (Joint Trade Committee) ซึ่งต่อมากลไกนี้ได้ปรบัเปลี่ยนเป็นการประชุมแผนความร่วมมอืทาง
เศรษฐกจิการค้าไทย-ลาว โดยไทยมนีโยบายสนับสนุนการน าเขา้สนิค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้าน
รวมทัง้ลาว โดยใหส้ทิธพิเิศษด้านภาษีศุลกากรในการน าเขา้สนิค้าทัง้ในกรอบอาเซยีน และ ACMECS 
เพื่อช่วยพฒันาศกัยภาพทางเศรษฐกจิของประเทศเพื่อนบ้าน ในปี 2547 ไทยได้ให้สทิธพิเิศษด้านภาษี
ศุลกากรในการน าเขา้สินค้าเกษตรจาก สปป.ลาวทัง้ในรูปของการให้สทิธพิิเศษทางภาษีศุลกากรแก่
ประเทศสมาชกิอาเซยีนใหม่ (ASEAN Integration System of Preferences – AISP) และยกเวน้อากร
ขาเขา้สนิคา้ในลกัษณะ One Way Free Trade รวมจ านวน 187 รายการและเพิม่เป็น 300 รายการในปี 
2548-2549 และ 301 รายการ ในปี 2550-2552  
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 ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2553 เขตการค้าเสรอีาเซยีน (AFTA) เริม่มผีลบงัคบัใช้ สปป.ลาว
สามารถส่งสนิค้าไปประเทศสมาชกิอาเซยีนเดมิรวมทัง้ไทยได้โดยไม่ต้องเสยีภาษี (ยกเวน้สนิค้าบาง
รายการ) ส่วน สปป.ลาว และประเทศสมาชกิอาเซยีนใหม่อื่นๆ คอื พม่า กมัพูชา และเวยีดนามจะลด
ภาษสีนิคา้น าเขา้ตามขอ้ก าหนดของเขตการค้าเสรอีาเซยีนภายในปี 2558 นอกจากนี้ สปป.ลาว ก าลงั
ปรบัปรุงกฎระเบยีบต่างๆ เพื่อเตรยีมสมคัรเป็นสมาชกิองคก์ารการคา้โลก 

ตารางท่ี  8 การค้าระหว่างสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวกบัประเทศไทย ปี 2550 – 
2553        

(หน่วย: ล้านเหรียญสหรฐัฯ) 
 2550 2551 2552 2553 

  มลูค่าการคา้  1,781.1 2,388.9 2,105.3 1,408.2 
  การส่งออกมาไทย 1,311.1 1,776.2 1,642.6 1,097.7 
  การน าเขา้จากไทย 470.0 612.7 462.7 310.5 
  ดุลการคา้ 841.1 1,163.5 1,179.9 787.2 
ทีม่า: ส านกังานส่งเสรมิการคา้ในต่างประเทศ ณ เวยีงจนัทร,์ 2553 
หมายเหตุ : ขอ้มลูของปี 2553 เป็นขอ้มลูเฉพาะ 3 เดอืนแรกของปีงบประมาณ คอื ตุลาคม-ธนัวาคม 
2552 

 การค้าระหว่างสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวกบัประเทศไทยโดยรวมในปี 2552 มี
มูลค่าสูงถึง 2,105.3 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 12.02 โดยเป็นการส่งออกมาไทย
จ านวน 1,642.6 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ และเป็นการน าเขา้จากไทยจ านวน 462.7 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ โดย 
สปป.ลาวมดุีลการคา้เกนิดุล 1,179.9 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ส าหรบัปี 2553 จากขอ้มูลในช่วง 3 เดอืนแรก
จะเหน็วา่มมีลูค่าการคา้ในสดัส่วนสงูและมแีนวโน้มมมีลูค่าเกนิดุลมากขึน้ เมื่อเทยีบเป็นสดัส่วนระยะเวลา  

 2.5.1 การส่งออก 

 สินค้าส าคญัที่ สปป.ลาว ส่งออกมาไทย ได้แก่ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภณัฑ์ 
เชือ้เพลงิอื่น ๆ ไมซุ้ง ไมแ้ปรรปูและผลติภณัฑ์ ซึง่จากขอ้มลูการส่งออก ปี 2550-2553 พบว่า สปป.ลาว
ส่งออกเชื้อเพลิงมายงัประเทศไทยในสดัส่วนที่เพิม่ขึน้อย่างมาก โดยเฉพาะในปี 2553 มมีูลค่าสูงถึง 
272.1 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ  

ตารางท่ี 9 การส่งออกสินค้ามายงัประเทศไทย             
 (หน่วย: ล้านเหรียญสหรฐัฯ) 

สินค้า 2550 2551 2552 2553 

สนิแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลติภณัฑ ์ 286  357.7  230.1  310.6 
เชือ้เพลงิอื่น ๆ 76.1  109.1  92.8  272.1 
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สินค้า 2550 2551 2552 2553 

ไมซุ้ง ไมแ้ปรรปูและผลติภณัฑ ์ 60  63.9  56.9  51.0 
พชืและผลติภณัฑจ์ากพชื 9.7  18.4  31.0  29.5 
เครื่องจกัรกลและส่วนประกอบ 4.6  8.9  6.6  13.3 
ถ่านหนิ  6.6  8.3  9.9  12.3 
ลวดและสายเคเบลิ  5.3  9.3  5.8  11.7 
ผกั ผลไมแ้ละของปรุงแต่งทีท่ าจากผกั ผลไม ้ 2.5  8.9  7.6  10.7 
เครื่องจกัรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 4.7  4.9  4.1  7.4 
สิง่พมิพ ์ 0.5  0.8  0.8  4.3 

รวม 10 รายการ  455.9  590.1  445.5  722.7 

อื่นๆ 14.1  26.7  17.2  26.7 
รวมทัง้ส้ิน 470  616.8  462.7  749.4 

ทีม่า : ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์โดยความร่วมมอืจาก
กรมศุลกากร 2553 

 2.5.2 การน าเข้า 
สนิคา้ส าคญัที ่สปป.ลาว น าเขา้จากไทย คอื น ้ามนัส าเรจ็รูป รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 

เครื่องจกัรกลและส่วนประกอบของเครื่องจกัรกล และเหลก็ เหลก็กล้าและผลติภณัฑ์ โดยสนิค้าทัง้ 4 
รายการข้างต้นมแีนวโน้มเพิ่มมูลค่าการน าเข้าไปยงั สปป.ลาว อย่างต่อเนื่องในระยะ 4 ปีที่ผ่านมา 
ขณะทีส่นิคา้อื่นๆ มมีลูค่าการน าเขา้จากไทยค่อนขา้งคงที ่รายละเอยีดดงัตาราง 

ตารางท่ี 10 การน าเข้าสินค้าจากประเทศไทย                 
(หน่วย: ล้านเหรียญสหรฐัฯ) 

สินค้า 2550 2551 2552 2553 

น ้ามนัส าเรจ็รปู  276.0  395.9  308.0  440.1 
รถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบ 138.6  187.8  186.5  206.6 
เครื่องจกัรกลและส่วนประกอบของเครื่องจกัรกล  82.0  104.9  97.4  168.6 
เหลก็ เหลก็กลา้และผลติภณัฑ ์  100.7  158.8  115.9  144.8 
เคมภีณัฑ ์  39.9  59.3  60.5  69.9 
ผา้ผนื  55.9  69.3  56.7  65.5 
ยานพาหนะอื่น ๆ และส่วนประกอบ  40.2  46.6  33.6  49.9 
เครื่องส าอาง สบู่ และผลติภณัฑร์กัษาผวิ 28.9  37.1  42.8  45.8 
เครื่องดื่ม 30.9  41.4  46.7  37.8 
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สินค้า 2550 2551 2552 2553 

ปนูซเิมนต ์  24.4  30.2  27.9  36.0 
รวม 10 รายการ 817.5  1,131.3  976.1 1,264.90 
อื่นๆ 493.6  644.9  666.6  871.0 
รวมทัง้สิน้ 1,311.10  1,776.2  1,642.6  2,135.9 
ทีม่า : ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์โดยความร่วมมอืจาก
กรมศุลกากร, 2553 

 2.5.3 การค้าชายแดน 

 การค้าชายแดนระหว่างไทยกบัสปป.ลาว มแีนวพรมแดนต่อเนื่องถึง 1,760 กโิลเมตร จงัหวดั
ชายแดนไทยที่มีพรมแดนติดกบั สปป.ลาวมีทัง้สิ้น 12 จงัหวดั ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา 
อุตรดติถ์ เลย หนองคาย บงึกาฬ นครพนม มุกดาหาร อ านาจเจรญิ และอุบลราชธานี  

 ปี 2553 การค้าชายแดนไทย-ลาว มมีูลค่าการค้ารวม 87,191.1 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2552 
รอ้ยละ 21.6 โดยไทยไดเ้ปรยีบดุลการคา้ 41,043.9 ลา้นบาท ตามตารางที ่11 

ตารางท่ี 11 มลูค้าการค้าระหว่างไทยกบัสปป.ลาว  

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 2551 2552 2553 
มลูค่าการคา้รวม 77,672.2 71,699.6 87,191.0 
ส่งออก 56,030.2 53,740.9 64,117.4 
น าเขา้ 21,642.0 17,958.7 23,073.6 
ดุลการคา้ 34,388.2 35,782.2 41,043.8 

 ทีม่า : กองเทคโนโลยสีารสนเทศ กรมการคา้ต่างประเทศ โดยความร่วมมอืของกรมศุลกากร 

 ทัง้นี้การส่งออกตามเขตชายแดนไทยสนิคา้ทีส่่งออกมาก ได้แก่ น ้ามนัดเีซล และเบนซนิเพื่อใช้
เป็นเชื้อเพลิงแก่ยานพาหนะ โดยรวมกว่าร้อยละ 20 รวมทัง้สปป.ลาวมีการน าเข้ารถยนต์ต่างๆ 
เครื่องจกัร และเหลก็กล้าในปี 2553 รองลงมา ส่วนการน าเขา้ สนิค้าที่ไทยน าเขา้จาก สปป.ลาว คือ 
ทองแดง รองลงมา เป็น ไมแ้ปรรปู รวมถงึมกีารน าเขา้ผลผลติทางการเกษตร ได้แก่ มนัส าปะหลงั และ
ขา้วโพด 
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ตารางท่ี 12 การส่งออกสินค้าจากไทยไปยงัสปป.ลาว ตามแนวชายแดน ปี 2551-2553 

หน่วย : ลา้นบาท 

สินค้า 2551 2552 2553 
น ้ามนัดเีซล 9,284.9 7,388.8 9,931.4 
รถยนต์ อุปกรณ์ และ
ส่วนประกอบ 

6,181.4 6,350.7 6,533.7 

น ้ามนัเบนซนิ 3,253.7 2,785.2 3,626.2 
เครื่องจักรที่ใช้ในการ
ก่อสรา้ง 

1,892.8 2,087.9 4,004.3 

เหลก็และเหลก็กลา้ 2,709.1 2,308.4 2,695.5 
อื่นๆ 32,708.3 32,819.9 37,326.3 
รวม 56,030.2 53,740.9 64,117.4 

ทีม่า : กองเทคโนโลยสีารสนเทศ กรมการคา้ต่างประเทศ โดยความร่วมมอืของกรมศุลกากร 

ตารางท่ี 13 การน าเข้าสินค้าจากสปป.ลาว มายงัไทย ตามแนวชายแดน ปี 2551-2553 

หน่วย : ลา้นบาท 
สินค้า 2551 2552 2553 

ทองแดงและผลติภณัฑ ์ 11,623.0 8,021.4 10,122.1 
ไมแ้ปรรปู 1,846.2 1,777.3 1,536.5 
เสือ้ผา้ส าเรจ็รปู  1,119.2 1,071.9 1,294.0 
มนัส าปะหลงั 164.1 827.2 1,017.9 
ธญัพชื (ขา้วโพด) 626.3 784.0 687.5 
อื่นๆ    
รวม 21,642.0 17,958.7 23,073.6 
 

 จงัหวดัทีป่รมิาณการคา้ขายตามแนวชายแดนมากที่สุด คอื หนองคาย รองลงมาเป็นมุกดาหาร 
อุบลราชธานี และเชยีงราย โดยหนองคาย อุบลราชธานี เป็นจงัหวดัทีไ่ดเ้ปรยีบดุลการคา้คอืมกีารส่งออก
มากกวา่การน าเขา้ ส่วนมุกดาหาร เชยีงราย มกีารน าเขา้มากกวา่การส่งออกตามแนวชายแดน 
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ตารางท่ี 14 การค้าแนวชายแดนไทย-ลาว ตามรายจงัหวดั 

หน่วย : ลา้นบาท 

จงัหวดั ประเภท 2552 2553 

เชียงราย มลูค่ารวม 4,285.40 6,379.47 
ส่งออก 1,993.69 3,477.13 
น าเขา้ 2,291.71 2,902.34 

ดุลการคา้ -298.02 574.78 
นครพนม มลูค่ารวม 4,424.01 4,323.10 

ส่งออก 2,921.41 2,776.36 
น าเขา้ 1,502.60 1,546.74 

ดุลการคา้ 1,418.80 1,229.61 
น่าน มลูค่ารวม 517.68 871.52 

ส่งออก 250.92 548.73 
น าเขา้ 266.77 322.79 

ดุลการคา้ -15.85 225.94 
บึงกาฬ มลูค่ารวม 4,250.90 3,468.00 

ส่งออก 3,974.43 3,267.58 
น าเขา้ 276.46 200.42 

ดุลการคา้ 3,697.97 3,067.16 
มกุดาหาร มลูค่ารวม 15,692.00 22,300.97 

ส่งออก 6,757.74 9,276.54 
น าเขา้ 8,934.26 13,024.43 

ดุลการคา้ -2,176.52 -3,747.88 
เลย มลูค่ารวม 2,941.60 2,791.99 

ส่งออก 1,560.83 1,741.10 
น าเขา้ 1,380.77 1,050.89 

ดุลการคา้ 180.06 690.21 
หนองคาย มลูค่ารวม 33,167.18 38,039.96 

ส่งออก 30,814.51 35,140.34 
น าเขา้ 2,352.67 2,899.62 

ดุลการคา้ 28,461.83 32,240.72 
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จงัหวดั ประเภท 2552 2553 

อ านาจเจริญ มลูค่ารวม 898.76 1,449.04 
ส่งออก 832.6 1,444.74 
น าเขา้ 66.15 4.3 

ดุลการคา้ 766.45 1,440.44 
อบุลราชธานี มลูค่ารวม 5,522.04 7,566.93 

ส่งออก 4,634.73 6,444.85 
น าเขา้ 887.31 1,122.07 

ดุลการคา้ 3,747.42 5,322.78 
รวม มลูค่ารวม 71,699.58 87,190.97 

ส่งออก 53,740.87 64,117.37 
น าเขา้ 17,958.71 23,073.60 

ดุลการคา้ 35,782.16 41,043.76 
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3. ต้นทุนธรุกิจ 
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3.1 ภาษี (Tax) 

 อตัราภาษทีีม่กีารจดัเกบ็ใน สปป.ลาว มดีงันี้ 

ล าดบั ประเภทภาษี อตัราภาษี หมายเหต ุ
1 ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคล 

(ก าไร) 
Corporate Tax 

35% 20% ส าหรบัแขนงการที่ได้รบัการส่งเสรมิการ
ลงทุน 

2 ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา 
Personal Income Tax 

5-25% 10% ส าหรบันักลงทุนต่างประเทศ,เป็นอัตรา
คงทีข่องเงนิได ้

3 ภาษกีารคา้ 
Business Turnover Tax 

5% และ 10% - เป็นภาษีที่จ ัดเก็บจากการขายสินค้าตัง้แต่
ขายส่งจากโรงงานถึงผู้ค้าปลีก มีเพียง 2 
อัตรา จัดเก็บ 2 อัตรา คือ 5% และ 10% 
(ส าหรบัวสิาหกจิทีม่รีายรบั 399,999,999 กบี/
ปี ลงมา) 

- บรษิทัต่างประเทศกเ็ก็บเช่น เดยีวกนั ถ้าไม่
อยูใ่นระบบภาษมีลูค่าเพิม่ 

- มสีนิคา้บางประเภท ไม่ตอ้งเสยีภาษกีารคา้ 
4 ภาษมีลูค่าเพิม่ VAT 10% ใชก้บัทุกประเภทสนิคา้ไม่มกีารจ าแนก 
5 ภาษศีุลกากร 

Import and Export Duty 
5-80% - ขึน้อยูก่บัประเภทสนิคา้ 

- มที ัง้ภาษนี าเขา้และส่งออก 
6 ภาษีสรรพสามิต หรือภาษี

ชมใช ้
12-90% เกบ็จากการน าเขา้ หรอืผลติภายในประเทศ ใน

สนิคา้ฟุม่เฟือยจากมลูค่าสนิคา้ 
 

3.1.1 ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Tax)   

 เป็นภาษีที่เกบ็จากก าไรที่เกิดจากการด าเนินธุรกจิใน สปป.ลาว ของบุคคล และนิตบุิคคล ทัง้
ของคนลาว และชาวต่างชาต ิมอีตัราภาษ ีดงันี้ 
 1)  ผูป้ระกอบการทัว่ไป จ่ายในอตัรา 35%  

2)  กจิกรรมทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน 
 เขตที ่1 พืน้ทีห่่างไกลธุระกนัดาร (ภดูอย) 

 ไดร้บัการยกเวน้ภาษเีป็นเวลา 7 ปี  
 หลงัจากนัน้เสยีภาษใีนอตัรา 10% 

เขตที ่2 พืน้ทีท่ ีม่สีาธารณูปโภคพืน้ฐานทางเศรษฐกจิบางส่วน 
 ไดร้บัการยกเวน้ภาษเีป็นเวลา 5 ปี  
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 3 ปีถดัมา เสยีภาษใีนอตัรา 7.5% 
 หลงัจากนัน้เสยีภาษใีนอตัรา 15% 

เขตที ่3 พืน้ทีต่วัเมอืงใหญ่ มสีาธารณูปโภคพืน้ฐานทางเศรษฐกจิสมบรูณ์ 
 ไดร้บัการยกเวน้ภาษเีป็นเวลา 2 ปี  
 2 ปีถดัมา เสยีภาษใีนอตัรา 10% 
 หลงัจากนัน้เสยีภาษใีนอตัรา 20% 

 
3.1.2 ภาษีเงินได้บุคคล (Personal Income Tax)  

เสยีภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาจดัเกบ็ในอตัรากา้วหน้า ดงันี้ 
 ฐานเงินเดือนในแต่ละขัน้ (กีบ) อตัราภาษี (%) 

เงนิไดสุ้ทธไิม่เกนิ 300,000  0 
เงนิไดสุ้ทธสิ่วนเกนิ 300,000 แต่ไม่เกนิ 1,500,000 5 
เงนิไดสุ้ทธสิ่วนทีเ่กนิ 1,500,000 แต่ไม่เกนิ 4,000,000 10 
เงนิไดสุ้ทธสิ่วนทีเ่กนิ 4,000,000 แต่ไม่เกนิ 8,000,000 15 
เงนิไดสุ้ทธสิ่วนทีเ่กนิ 8,000,000 แต่ไม่เกนิ 15,000,000 20 
เงนิไดสุ้ทธสิ่วนทีเ่กนิ 15,000,000  25 
 

3.1.3 ภาษีศลุกากร 

สปป.ลาวไดป้ระกาศอตัราภาษขีาเขา้ส าหรบัสนิคา้ขาเขา้ จ านวน 3,552 รายการ แบ่งการจดัเกบ็
ตามประเภทสนิคา้ได ้ดงันี้ 

1)  สนิคา้อุปโภคทีจ่ าเป็นต่อการครองชพีและสนิคา้ทัว่ไป เช่น อาหาร ของใชป้ระจ าวนั 
เครื่องใชไ้ฟฟ้า น ้ามนัเชือ้เพลงิม ี6 อตัรา คอื รอ้ยละ 5, 10, 15, 20, 30, และ 40 

2)  ยานพาหนะ ม ี5 อตัรา คอื รอ้ยละ 50, 60, 80, 100 และ 150 
3)  บุหรี ่เสยีภาษรีอ้ยละ 60 
4)  เหลก็และเบยีรเ์สยีภาษรีอ้ยละ 80 

 3.1.4 ภาษีสรรพสามิต (Excise Tax) 

          จดัเกบ็จากตวัสนิคา้โดยก าหนดใหเ้กบ็สนิคา้ประเภทต่าง ๆ ดงันี้ 
ประเภทสินค้า รายการ  อตัราภาษี (%) 

น ้ามนัเชือ้เพลงิ น ้ามนัเบนซนิพเิศษ 23% 
น ้ามนัเบนซนิธรรมดา 20% 
น ้ามนัดเีซล 10% 
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น ้ามนัเครื่องบนิ 10% 
น ้ามนัเครื่อง, น ้ามนัไฮโดลกิ, น ้ามนัหล่อลื่น, น ้ามนัเบรค  2% 

แอลกอฮอลล ์หรอื
เครื่องดื่มทีม่ ี
แอลกอฮอลล ์

แอลกอฮอล์ หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ตัง้แต่ 90 
ดกีรขี ึน้ไป 

40% 

เบยีร ์เหลา้ ไวน์ และเครื่องดื่มอื่น ๆ ทีม่แีอลกอฮอล์ ต ่า
กวา่ 50 ดกีร ี

30% 

น ้าอดัลม และเครื่องดื่มบ ารุงก าลงั 20% 
บุหรีส่ าเรจ็รปูเป็นเสน้ เป็นซอง ซกิาร์ 30% 
น ้าหอม และเครื่องส าอาง 10% 
ไพ่ และเครื่องประเภทคลา้ยเคยีง พลุ ดอกไมไ้ฟ 50% 

 

3.1.5 ภาษีการบริโภค (Consumer Tax)  

 ภาษีที่จดัเกบ็จากผู้บรโิภค คล้ายกบั VAT ของไทยซึ่งม ี4 อตัรา คอื 3% 5% 10% และ 15% 
ขึน้อยูก่บัประเภทของสนิคา้ โดย สปป.ลาว ได้ออกรฐับญัญัต ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงอตัราภาษีน าเขา้ และ
เพิม่เตมิอตัราภาษสีรรพสามติเฉพาะสนิคา้ฟุม่เฟือยหมวดยานพาหนะ เบยีร ์บุหรี ่เครื่องใชไ้ฟฟ้า ดงันี้ 
  1)  กลุ่มสนิค้าที่ลดอตัราภาษีน าเขา้สนิค้าที่มอีตัราภาษีน าเขา้สูงกว่า 40% ให้เหลือ 
40% และเกบ็ภาษสีรรพสามติแทนการลดภาษนี าเขา้ จากสนิคา้ในหมวดยานพาหนะจ านวน 18 รายการ 
ในอตัรา 12% 14% 19% 30% 51% 60% และ 90% 
  2) กลุ่มสนิค้าที่ลดอตัราภาษีน าเขา้สนิค้าที่มอีตัราภาษีน าเขา้สูงกว่า 40% เหลอื 40% 
และเกบ็ภาษสีรรพสามติเท่าเดมิ ในสนิคา้ 3 รายการ ไดแ้ก่ ซกิาร ์บุหรี ่เบยีร ์
  3) กลุ่มสนิคา้ทีม่อีตัราภาษนี าเขา้คงเดมิ และเกบ็ภาษีสรรพสามติเพิม่เตมิจากสนิค้าใน
หมวดเครื่องใชไ้ฟฟ้า และกลอ้งถ่ายรปู รวมจ านวน 18 รายการ ในอตัรา 5% จากเดมิที่ไม่ต้องเสยีภาษี
สรรพสามติ 

 3.1.6 ภาษีการค้า 

 การจดัเกบ็ภาษกีารคา้จะเกบ็ตามชนิดของสนิคา้ โดยจะช าระทีด่่านศุลกากรเช่นเดยีวกบัที่ช าระ
ภาษีศุลกากร ซึ่งค านวณจากราคา CIF (Cost, Insurance and Freight) ของสนิค้าตามที่แจ้งรวมภาษี
ศุลกากรส าหรบัสนิค้าที่น าเขา้ในลกัษณะขายส่ง ณ จุดขาย ผู้ขายส่งจะแจ้งและช าระภาษีเดอืนละครัง้ 
ตามชนิดของสนิค้า คอื ร้อยละ 3, 5, 10, 15 และร้อยละ 20 ตามล าดบั ส าหรบัผู้น าเขา้มาเพื่อขายต่อ
หรอืเพื่อผลติต่อจะไดร้บัการคนืภาษี 
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 3.1.7 การเกบ็ภาษีน าเข้าเพ่ิมเติม (Special Tariff) 

สนิคา้ต่อไปนี้การน าเขา้ตอ้งเสยีภาษเีพิม่เตมิก่อนทีจ่ะไดร้บัอนุญาตใหน้ าเขา้ โดยมอีตัราภาษี
น าเขา้ทีเ่รยีกเกบ็สรุปไดด้งันี้ 

ประเภทสินค้า อตัราภาษี (%) 
สนิคา้แอลกอฮอล ์และบุหรี ่ 40% 
จกัรยานยนตข์นาดกระบอกสบูมากกวา่ 50 cc 40% 
รถยนตข์นส่งน ้าหนกัมากกวา่ 5 ตนั รถยนตท์ัว่ไป 40% 
จกัรยานยนตข์นาดกระบอกสบูไม่เกนิ 50 cc  30% 
รถยนตข์นส่งน ้าหนกัไม่เกนิ 5 ตนั 30% 
อุปกรณ์ไฟฟ้า 10-20% 
เครื่องจกัร อาหารแปรรปู 10% 
 
3.2  ค่าจ้างแรงงานและค่าล่วงเวลา (Labor Cost and Overtime) 

ค่าจา้งแรงงานต่อเดอืนตามทีร่ฐับาลลาวประกาศส าหรบัลกูจา้งในรฐัวสิาหกจิ บรษิทัเอกชน อยู่ที่
60 เหรียญสหรฐัฯ ต่อเดือนต่อคน โดยอตัราเงินเดือนแรงงานในบริษทัเอกชนของ สปป.ลาว ส าหรบั
แรงงานในบรษิทัเอกชน ดงันี้ 

ตารางท่ี 11 ค่าตอบแทนและอตัราค่าจ้างขัน้ต า่ของบริษทัเอกชนของลาว 
(หน่วย: เหรียญสหรฐัฯ) 

ต าแหน่ง ระดบัเงินเดือน 
ผูจ้ดัการระดบัอาวโุส  500 - 800 
ผูจ้ดัการระดบักลาง  450 – 600 
ผูจ้ดัการระดบัล่าง  400 – 600 
สมุหบ์ญัช ี 200 – 400 
เลขานุการ  80 – 200 
เสมยีน  80 – 200 
พนกังานขบัรถ  100 -200 
พนกังานรกัษาความปลอดภยั 80 -200 
แรงงานขัน้ต ่า (Unskilled Labor)  60 
ที่มา : ปรบัปรุงตารางจาก Department of Domestic and Foreign Investment LAOS และส านักงาน
ส่งเสรมิการคา้ในต่างประเทศ ณ เวยีงจนัทน์ 
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3.3 ค่าเช่าท่ีดิน (Land Cost) 
 

ค่าเช่าอาคาร   

 พืน้ทีเ่มอืงหลวง 
 พืน้ทีท่ ัว่ไป 

 
1,500 – 3,000  เหรยีญสหรฐัฯ/ตารางเมตร/เดอืน 
800 – 2,000  เหรยีญสหรฐัฯ/ตารางเมตร/เดอืน 

ค่าเช่าท่ีดินท่ีเขตอตุสาหกรรม 

 พืน้ทีเ่มอืงหลวง 
 พืน้ทีท่ ัว่ไป 

 
30 – 50 เหรยีญสหรฐัฯ/ตารางเมตร/เดอืน 
20 – 30 เหรยีญสหรฐัฯ/ตารางเมตร/เดอืน 

ทีม่า : Department of Domestic and Foreign Investment LAOS 

3.4 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (Utility Expense) 

ค่าไฟฟ้า   
หน่วย : กีบต่อ KWh 

ประเภทลกูค้า 2551 2552 2553 2554 
ประเภททีอ่ยูอ่าศยัใชไ้ฟแรงต ่า        
0 – 25 KWh 177   203 234 269 
26 – 150 KWh 293    301 310 320 
ตัง้แต่ 150 KWh ขึน้ไป 773    773 773 773 
ประเภทอื่น ๆ ทีไ่มใ่ชท่ีอ่ยูอ่าศยัทีใ่ชไ้ฟแรงต ่า        
ชลประทาน  345    362 380 399 
ส านกังาน องคก์รของรฐั  684    674 665 656 
อุตสาหกรรม  616   607 599 591 
ทตูและองคก์รสากล  1,077  1,077 1,077 1,077 
ธุรกจิทัว่ไป 835   835 835 835 
ประเภทอื่น ๆ ทีไ่ม่ใช่ทีอ่ยูอ่าศยัทีใ่ชไ้ฟแรงสงู (22 KV)     
ชลประทาน  293    308 323 340 
อุตสาหกรรม  524  516 509 502 

ประเภทลกูค้า 2551 2552 2553 2554 
ส านกังาน องคก์รของรฐั  581    573 563 557 
ธุรกจิทัว่ไป  709    709 709 709 
ทีม่า : Electricite du Laos (EDL) 
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ค่าน ้า   
หน่วย : กีบ ต่อ ลกูบาศกเ์มตร 

ลกัษณะการใช้ ราคา 

ทีอ่ยูอ่าศยัและสถานทีร่าชการ 603  
บรษิทั โรงงาน และอุตสาหกรรม โรงแรม เกสตเ์ฮา้ส ์ 3641  
องคก์รต่างประเทศ สถานทตู 6747  

อตัราค่าโทรศพัท์มือถือ        

หน่วย : กีบ ต่อ นาที 
ประเภทการโทร โทรหาเบอรล์าวเทเลคอม โทรหาหมายเลข

เครือข่ายอ่ืน โทรศพัท์บ้าน/ส านักงาน มือถือ 
โทรภายในทอ้งที ่ 300 400 500 
โทรทางไกลต่างแขวง 400 400 
โทรต่างประเทศ 2,000 กบี/นาท ีทุกประเทศทัว่โลก 
ทีม่า : .LAO TELECOMMUNICATIONS (www.laotel.com) 
 
ค่าโทรศพัทร์ปูแบบอ่ืนๆ 

ลกัษณะการใช้ ราคา 
PSTN (Fix Phone) Service  
Air Time Fee 

1.5 US$/เดอืน 
210 กบี/นาท ี

e-Call 188 Service (International Calls) 1.999 กบี/นาท ี
 ทีม่า : Enterprise of Telecommunications Lao 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.laotel.com/
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ค่าบริการอินเตอรเ์นต ADSL 
Speed Monthly charge One time Charge for 

installation (KIP) Down link Up link 
128 Kbps 64 Kbps 660,000 Kip  650,000 
256 Kbps 128 Kbps 1,150,000 Kip  650,000  
512 Kbps 256 Kbps 1,550,000 Kip  650,000  
768 Kbps 384 Kbps 1,950,000 Kip  650,000  
1024  Kbps 512  Kbps 2,500,000 Kip  650,000 
1536  Kbps 512  Kbps 3,200,000 Kip  650,000 
 
HIL (Hi-speed Internet lease line) 

Speed Monthly Fee Installation 
128 Kbps 3,600,000 Kip  7,500,000 Kip 
256 Kbps 4,300,000 Kip  7,500,000 Kip 
512 Kbps 5,800,000 Kip  7,500,000 Kip 
1  Mbps 11,700,000 Kip  7,500,000 Kip 
2  Mbps 17,500,000 Kip  7,500,000 Kip 
ทีม่า : Enterprise of Telecommunications Lao 
 
ค่าเช้ือเพลิง 

หน่วย : กีบต่อลิตร 
 พื้นท่ี ประเภท 

เบนซิน ดีเซล 
1 Vientiane Capital 8,660 7,430 
2 Bokeo 8,770 7,520 
3 Luangnamtha 8,990 7,740 
4 Udomxay 9,000 7,770 
5 Phongsaly 9,270 8,040 
6 Xiangkhuang 8,960 7,740 
7 Huaphan 9,060 7,840 
8 Luangprabang 9,090 7,860 
9 Xayabuly 9,160 7,930 
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10 Xaysomboun 8,840 7,610 
11 Bolikhamxay 8,780 7,550 
12 Khammuan 8,710 7,470 
13 Savannakhet 8,720 7,470 
14 Pakse 8,710 7,480 
15 Salavan 8,860 7,630 
16 Sekong 8,890 7,660 
17 Attapue 8,930 7,700 

ทีม่า : Lao State Fuel Company (ราคาโดยประมาณ ณ เดอืนตุลาคม 2553) 
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 Lao PDR 

4. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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แผนทีแ่สดงพืน้ทีส่ง่เสรมิการลงทุนในสปป.ลาว 
□ สเีหลอืง  คอื เขต 1  
□ สเีขยีว   คอื เขต 2  
□ สแีดง    คอื เขต 3 
 

4.1 สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี  

 ก าหนตามระดบัส่งเสรมิการลงทุนและเขตการส่งเสรมิการลงทุน ดงันี้ 
 

ลกัษณะกิจการ 

เขต 

เขตท่ี 1 พื้นท่ีห่างไกล
ทุรกนัดารโครงสร้าง
พื้นฐานไม่สะดวก 

เขตท่ี 2 พื้นท่ีท่ีมี
สาธารณูปโภคพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจบางส่วน 

เขตท่ี 3 เขตเมืองใหญ่ 
มีสาธารณูปโภค
พื้นฐานพร้อม 

กจิการทีไ่ดร้บัการ
ส่งเสรมิระดบัที ่1 
ลงทุนดา้นเกษตร 

ยกเวน้ภาษกี าไร 10 ปี  ยกเวน้ภาษกี าไร 8 ปี  ยกเวน้ภาษกี าไร 6 ปี  

กจิการทีไ่ดร้บัการ
ส่งเสรมิระดบัที ่2 
ลงทุนดา้น
อุตสาหกรรม 
 

ยกเวน้ภาษกี าไร 6 ปี  ยกเวน้ภาษกี าไร 4 ปี  ยกเวน้ภาษกี าไร 2 ปี  

 

 



 

   

 - 35 - 

ลกัษณะกิจการ 

เขต 

เขตท่ี 1 พื้นท่ีห่างไกล
ทุรกนัดารโครงสร้าง
พื้นฐานไม่สะดวก 

เขตท่ี 2 พื้นท่ีท่ีมี
สาธารณูปโภคพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจบางส่วน 

เขตท่ี 3 เขตเมืองใหญ่ 
มีสาธารณูปโภค
พื้นฐานพร้อม 

กจิการทีไ่ดร้บัการ
ส่งเสรมิระดบัที ่3 
ลงทุนภาคบรกิาร 

ยกเวน้ภาษกี าไร 4 ปี  ยกเวน้ภาษกี าไร 2 ปี  ยกเวน้ภาษกี าไร 1 ปี  

นโยบายส่งเสริมเฉพาะ 

การสรา้งโรงพยาบาล 
โรงเรยีนอนุบาล 
โรงเรยีนวชิาชพี 
วทิยาลยั 
มหาวทิยาลยั  
ศนูยค์น้ควา้วจิยั 
กจิการสาธารณูปโภค
บางโครงการ 

ยกเวน้ค่าเช่าหรอืค่า
สมัปทาน 15 ปี และ
ยกเวน้ภาษกี าไรเพิม่อกี 
5 ปี  

ยกเวน้ค่าเช่าหรอืค่า
สมัปทาน 10 ปี และ
ยกเวน้ภาษกี าไรเพิม่อกี 
5 ปี  

ยกเวน้ค่าเช่าหรอืค่า
สมัปทาน 3 ปี และ
ยกเวน้ภาษกี าไรเพิม่อกี 
5 ปี  

ทีม่า : http://www.thaiembassy.org/vientiane 

4.2 เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวนั – เซโน3  

 4.2.1 ลกัษณะพิเศษท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการลงทุน 
  1) เป็นจุดทีข่นส่งต่อเนื่องและหลายรปูแบบเนื่องจากตัง้อยูบ่นศนูยก์ลางของ East-West 
Economic Corridor (EWEC)  รวมทัง้ตดิกบัสะพานมติรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 รวมทัง้สามารถขนส่ง
สนิค้าทางถนนไปยงัจนี และประเทศต่างๆในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิง่การ
ขนส่งสนิค้าผ่านด่านมุกดาหาร-สะหวนันะเขต ที่ใช้ระบบ Single Stop Inspection Service ซึ่งลดเวลา
และขัน้ตอนใหน้้อยลง ท าใหเ้กดิความรวดเรว็และสะดวกมากและสามารถส่งต่อมายงัท่าเรอืเพื่อส่งต่อไป
ยงัประเทศที ่3 นอกจากนี้ยงัเขตเศรษฐกจิพเิศษยงัสามารถขนส่งทางเรอืไปยงัท่าดานังและแหลมฉบงั
เพื่อต่อไปยงัประเทศคู่ค้าทัว่โลก มเีส้นทาง R13 เชื่อมจากทางเขตทางเหนือไปยงัเขตทางใต้ และเมื่อ 
รฐับาลสปป. ลาว ไทย และ ญี่ปุน่ ปรบัปรุงท่าอากาศยานสะหวนันะเขตส าเรจ็ตามแผนการ จะสามารถ
ขนส่งทางอากาศไปยงัประเทศอื่นๆได ้เช่น ไทย เวยีดนาม สงิคโปร ์ฮ่องกง  
 
 
 
                                                
3
 www.dpisavan.com 
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  2) องค์กรที่ท าหน้าที่บรหิารเขตคอื Savan Seno Special Economic Zone Authority 
(SEZA) เป็น one stop service มอี านาจในการพจิารณาอนุมตักิารลงทุนและใบอนุญาตการลงทุน ใช้
เวลาด าเนินการเพยีง 5 วนั ท าใหน้กัลงทุนไดร้บัความสะดวกในการตดิต่อขออนุญาตลงทุน 
  3) ในแขวงสะหวนันะเขตมแีรงงานประมาณ 479,759 คน หรอืรอ้ยละ 54 ของประชาชน
ในพืน้ที ่ค่าแรงข ัน้ต ่าอยูท่ ี ่70 ดอลล่ารส์หรฐัต่อเดอืน 
  4) สปป. ลาว ไม่เพียงจะร ่ารวยด้วยทรพัยากรทางธรรมชาต ิแต่ยงัมเีสถียรภาพทาง
การเมอืง และความปลอดภยัสงู 
  5) สปป. ลาว มแีหล่งผลติไฟฟ้ามาก ที่ส าคญัคอื เขื่อนน ้าเทนิ 2 ซึ่งเป็นเขื่อนไฟฟ้าที่
ใหญ่ทีสุ่ดใน สปป. ลาว ตัง้อยูใ่นแขวงบอรคิ าไซย ซึง่ช่วยเรื่องพลงังานไฟฟ้าใหก้บัเขตโดยค่า 
สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน แบ่งออกเป็นดงันี้ 

ค่าไฟฟ้า       ค่าน ้าประปา 

ประชาชนทัว่ไป กบีต่อ Kwh ต่อเดอืน  ประชาชนทัว่ไป กบีต่อลกูบาศกเ์มตร 
- 0-25 Kw 234  - 0-30 m3 2,700 
- 26-150 310  - 31-40 m3 3,600 
- 150 ขึน้ไป 773  สถาบนัของรฐั 2,500 
อุตสาหกรรม 599  ธุรกจิ 4,300 
การคา้บรกิาร 835  การผลติน ้าแขง็ 5,500 
สถานบรกิาร 1,106    
เขือ่น 888    
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ค่าเช่าท่ีดิน 

+ พื้นท่ีเลี้ยงสตัว ์  ค่าเช่า (หน่วย : เหรียญสหรฐัต่อเฮกตารต่์อปี) 

 Zone 1   5-10 
 Zone 2   10-20 
 Zone 3   15-30 

+ พื้นท่ีโรงงาน   ค่าเช่า 

 Zone 1   8-30 
 Zone 2   15-40 
 Zone 3   25-50 

+พื้นท่ีเหมืองแร่  ค่าเช่า 

วจิยั    5-10  
การส ารวจ (Survey)  10-20 
การศกึษาความเป็นไปได ้ 15-30 
การคน้หา (Exploration)  20-700 

 6) ยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลเป็นเวลา 2 – 10 ปี เสยีอากรก าไรในอตัราร้อยละ 8 และ 10 ตาม
สาขาและเงนิลงทุนทีร่ฐัก าหนด และเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคล รอ้ยละ 5 โดยแบ่งตามสาขา ดงันี้ 

  6.1 ภาคการผลติ 
สดัส่วนการส่งออก ระยะเวลา Tax holiday Profit Tax หลงั holiday 

มากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 70 10 ปี รอ้ยละ 8 
ระหว่างร้อยละ 30-69 7 ปี รอ้ยละ 8 
ต า่กว่าร้อยละ 30 5 ปี รอ้ยละ 8 
 
  6.2 การคา้ 

กิจกรรมทางการค้า ระยะเวลา Tax holiday Profit Tax หลงั holiday 
การส่งออกสินค้าท่ีผลิตทัง้ในและ
นอกเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

5 ปี รอ้ยละ 10 

สินค้า Re-export  3 ปี รอ้ยละ 10 
ธรุกิจการค้าอ่ืนๆ 2 ปี รอ้ยละ 10 
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  6.3 การบรกิาร 
จ านวนเงินลงทุน ระยะเวลา Tax holiday Profit Tax หลงั holiday 

มากกว่าหรือเท่ากบั 2 ล้าน
เหรียญสหรฐั 

10 ปี รอ้ยละ 8 

ระหว่าง 0.5-2.0 ล้านเหรียญ
สหรฐั 
 

8 ปี รอ้ยละ 8 

ระหว่าง 0.3-0.5 ล้านเหรียญ
สหรฐั 

6 ปี รอ้ยละ 10 

ระหว่าง 0.15-0.3 ล้านเหรียญ
สหรฐั 

4 ปี รอ้ยละ 10 

ระหว่าง 0.05-0.15 ล้านเหรียญ
สหรฐั 

2 ปี รอ้ยละ 10 

 
 4.2.2 การแบง่พื้นท่ีส่งเสริมอุตสาหกรรม 

 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงันี้ 

พื้นท่ี   ขนาด ลกัษณะ 

ส่วน A เนื้อที ่305 เฮกตาร ์ รฐับาลมแีผนจะพฒันาพืน้ทีส่่วนนี้เป็นเขตอุตสาหกรรมผลติเพื่อ
ส่งออก (Export Processing Zone) รวมถงึเป็นทีต่ ัง้ของ
อุตสาหกรรมสนบัสนุน (Supporting Industry) และศนูยก์ลางของ
ธุรกจิบรกิาร 

ส่วน B เนื้อที ่20 เฮกตาร ์ ห่างจากพืน้ทีส่่วน A ไปทางทศิตะวนัออกตามเสน้ทางถนน
หมายเลข 9 ราว 30 กโิลเมตร รฐัมแีผนจะพฒันาพืน้ทีส่ว่นนี้เป็น
ศนูยก์ลางการขนสง่สนิคา้ ประกอบดว้ย คลงัสนิคา้ ศนูยร์วบรวม
และกระจายสนิคา้ สถานีบรรจุและแยกสนิคา้กล่อง และสถานีพกัตู้
คอนเทนเนอร ์และโรงจอดรถบรรทุกสนิคา้ 

 
 ธุรกจิที่ได้รบัการสนับสนุนในเขตฯ ได้แก่ การแปรรูปเพื่อการส่งออก  การค้า การบรกิารและ 
Logistics โดยธุรกจิที่เป็นไปได้มาก ได้แก่ เกษตรแปรรูป หตัถกรรม การหีบห่อ ผลติภณัฑ์จากไม ้
รองเทา้ อเิลก็ทรอนิกส ์และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ เสือ้ผา้เครื่องนุ่งห่ม ซึง่นกัลงทุนทีเ่ขา้ไปลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากสทิธพิเิศษทางภาษศีุลกากร ที ่ทาง สปป. ลาวไดร้บัมาจากประเทศทีพ่ฒันาแลว้ 

อยา่งไรกต็าม การพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสะหวนั-เซโนของลาว อาจตอ้งเผชญิกบัคู่แขง่ส าคญัคอื 
เขตเศรษฐกจิพเิศษลาวบาว ในจงัหวดักวางตรขีองเวยีดนาม ซึง่อยูต่ดิกบัแขวงสะหวนันะเขตของลาว มี
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ความกา้วหน้าไปมากในปจัจุบนัและพรอ้มรองรบัการเขา้มาตัง้ฐานการผลติของนัก ลงทุนได้ทนัท ีอกีทัง้
ยงัอยูใ่กลก้บัท่าเรอืดานงั ซึง่ช่วยใหต้น้ทุนการขนส่งสนิค้าต ่ากว่าการผลติในลาว ปจัจยัดงักล่าวอาจท า
ใหน้กัลงทุนต่างชาตเิลอืกลงทุนในเวยีดนามแทนลาว 

 4.2.3 ขัน้ตอนการตัง้บริษทัใน Savan-SENO Special Economic Zone 

 ขัน้ตอนแรก นกัลงทุนรบัใบ Foreign Investment License and Enterprise Registration 
   Certification จาก SEZA (Savan-SENO Special Economic Zone) 

 

  
 

 
 
 
 เอกสารทีใ่ชป้ระกอบไดแ้ก่  
  1. Investment Application Form จาก SEZA กรอกรายละเอยีดเกีย่วกบับรษิทั 
  2. Certificate of Company Registration 
  3. Company Brochure 
  4. Bank statement  
  5. Articles of Association/By law of company 
  6. Joint Venture Agreement (กรณีท าธุรกจิแบบ Joint Venture) 
  7. Office/Land lease contract 
  8. Investor’s Curriculum Vitae, passport copy, Photo passport size (4 รปู) 
  9. Letter of Authorization/Power of Attorney 
  10. Resident Certificate (กรณีนกัลงทุนทอ้งถิน่) 
  11. Criminal Declaration (กรณีนกัลงทุนทอ้งถิน่) 
 ขัน้ตอนท่ีสอง รบัและกรอกขอ้มลู Tax Registration Certification โดยมเีอกสารดงันี้ 
  1. เอกสารจาก Tax Department  
  2. งบการเงนิบรษิทั 
  3. เอกสาร Investment License จากขัน้ตอนแรก 
  4. เอกสาร Enterprise Registration  
  5. Bank statement จากธนาคารใน สปป.ลาว 
  6. รายชื่อบุคลากรในบรษิทั 
 

นกัลงทุน SEZA 

- Investment License and Enterprise 
Registration (ภายใน 5 วนั) 
- Tax Registration (ภายใน 3 วนั) 
- Company seal (ภายใน 7 วนั) 

บรษิทัท าการ
ตามกฎหมาย 
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 ขัน้ตอนท่ีสาม รบัตราบรษิทั และกรอกขอ้มลูตามเอกสาร ดงันี้ 
  1. เอกสารอนุมตัจิาก SEZA 
  2. เอกสาร Investment License  
  3. เอกสาร Enterprise Registration  
  4. เอกสาร Tax Registration Certification 
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 Lao PDR 

5. คู่มือการลงทุน 
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5.1 รปูแบบการลงทุน  
 นกัลงทุนต่างชาตสิามารถลงทุนใน สปป.ลาว ได ้3 รปูแบบ คอื 

รปูแบบ รายละเอียด 

ธุรกจิร่วมตามสญัญา  
(Business Cooperation by Contract) 

คอืการร่วมท าธุรกจิกนัระหวา่งนิตบุิคคลลงทุนภายใน 
สปป.ลาวกบัต่างประเทศ โดยไม่ได้ก่อตัง้นิตบุิคคล
ใหม่ใน สปป.ลาว 

วสิาหกจิร่วมทุนระหวา่งนกัลงทนุ
ต่างประเทศกบันกัลงทุนภายใน  
(Joint Venture between Foreign and 
Domestic Investor) 

ซึ่งอตัราส่วนของนักลงทุนต่างประเทศต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนทัง้หมด) เป็น
กรรมสทิธิร์่วมกนัระหว่างนักลงทุนต่างประเทศ กบั
นักลงทุนภายในของ สปป.ลาว การลงทุนเป็น
เงินตราต่างประเทศต้องคิดเป็นเงนิกบี ตามอตัรา
แลกเปลีย่นของธนาคารแห่ง สปป.ลาว 

วสิาหกจิลงทุนต่างประเทศ 100 %  
(100 % Foreign-Owned Enterprise) 

เป็นวสิาหกจิของต่างประเทศที่ลงทุนฝ่ายเดยีว โดย
วสิาหกจิลงทุนของต่างประเทศมอีายุไม่เกนิ 50 ปี 
และสามารถต่ออายไุดไ้ม่เกนิ 75 ปี 

 
 5.1.2 สดัส่วนการถอืหุ้นสูงสุดของต่างชาติในแต่ละประเภทธุรกิจ 
 

ล าดบั ประเภทธรุกิจ สดัส่วนถือหุ้น (ร้อยละ) 

1 ธนาคาร 30 – 100 
2 สถานโีทรทศัน์  และวทิย ุ 30 – 49 
3 โทรคมนาคม 30 – 100 
4 สื่อ สิง่พมิพ ์/ โรงพมิพ ์ 30 – 100 
5 ผลติภณัฑย์า และเครื่องมอืทางการแพทย ์ 30 – 100 
6 ประกนัภยั 30 – 51 
7 อสงัหารมิทรพัย ์ 30 – 100 
8 โรงแรม 30 – 100 
9 ท่องเทีย่ว 30 – 100 
10 การคมนาคมขนสง่ 30 – 49 
11 ขายปลกี 30 – 100 
12 ขายส่ง 30 – 100 

หมายเหตุ: ส าหรบัอตัราการถอืหุน้ในสาขาอื่นๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุไวอ้ยูท่ ีร่อ้ยละ 30 – 100 
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 5.1.3 ประเภทกิจการ 
  1) กิจการทัว่ไป ผูล้งทุนต้องยื่นค าร้องผ่านศูนยบ์รกิาร One Stop Service ของแผนก
อุตสาหกรรมและการค้า เพื่อขอขึน้ทะเบยีนวสิาหกจิ ผู้ลงทุนต่างประเทศที่ลงทุนในกจิการทัว่ไปต้อง
ลงทุนไม่น้อยกวา่ 1 พนัลา้นกบี กจิการทัว่ไปที่ไม่ใช่กจิการควบคุมจะได้รบัแจ้งผลการพจิารณาภายใน 
10 วนัท าการ ส าหรบักจิการควบคุมใชเ้วลาพจิารณาไม่เกนิ 13 วนัท าการ เมื่อไดร้บัใบทะเบยีนวสิาหกจิ
แลว้ผูล้งทุนสามารถด าเนินธุรกจิไดท้นัท ี

  2) กิจการสมัปทาน เช่น สมัปทานที่ดิน เหมืองแร่ พลงังานไฟฟ้า สายการบิน 
โทรคมนาคม ประกนัภยั สถาบนัการเงนิ ผูล้งทุนตอ้งยืน่ค ารอ้งผ่านศนูยบ์รกิาร One Stop Service ของ
แผนกแผนการและการลงทุน เพื่อพจิารณาและน าเสนอรฐับาลหรอืแขวง การคดัเลอืกผู้ลงทุนอาจใช้การ
เปรยีบเทยีบ การประมลู หรอืการประเมนิผล เมื่อรฐับาลหรอืแขวงอนุมตัแิลว้ กระทรวงแผนการและการ
ลงทุนหรอืแผนกแผนการและการลงทุนประจ าแขวง (แลว้แต่กรณี) จะออกใบทะเบยีนสมัปทานใหผู้ล้งทนุ 
และผูล้งทุนตอ้งด าเนินการภายใน 90 วนั 
  3) กิจการการพฒันาเขตเศรษฐกิจเฉพาะ เขตเศรษฐกจิเฉพาะคอืพืน้ทีท่ ีร่ฐับาลอนุมตัิ
ใหผู้ล้งทุนพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน ระบบสาธารณูปโภค เพื่อรองรบัการลงทุนและการประกอบธุรกจิใน
เขตดงักล่าว จงึมรีะเบยีบทีต่่างจากพืน้ทีท่ ัว่ไป เขตเศรษฐกจิเฉพาะมหีลายแบบ เช่น เขตเศรษฐกจิพเิศษ 
เขตอุตสาหกรรม เขตการผลติเพื่อส่งออก เขตการค้าปลอดภาษี เป็นต้น ผู้ประสงค์จะตัง้เขตเศรษฐกจิ
เฉพาะตอ้งยืน่ค ารอ้งผ่านแผนกอุตสาหกรรมและการคา้ ซึง่จะเสนอใหร้ฐับาลพจิารณา 

5.2 กฎหมายว่าด้วยการลงทุนจากต่างประเทศ 

 สปป.ลาวไดม้กีารออกกฎหมายวา่ดว้ยการลงทุนจากต่างประเทศฉบบัแรกเมื่อปี 2521 หลงัจาก
นัน้สภาแห่งชาตขิองลาวไดม้กีารปรบัปรุงแก้ไขกฎหมายดงักล่าว และประกาศใชใ้นชื่อ “กฎหมายว่าด้วย
การส่งเสรมิและคุ้มครองการลงทุนของต่างประทศ (Law on the Promotion and Management of 
Foreign Investment in the Lao People’s Democratic Republic)” เมื่อวนัที่ 14 มนีาคม 2537 โดย
ปรบัปรุงกฎหมายการลงทุนแห่งชาต ิเช่น กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศ กฎหมายภาษีอากร 
กฎหมายที่ดนิ เป็นต้น เพื่อให้เป็นสากลและเอื้ออ านวยให้นักลงทุนต่างชาตมิัน่ใจที่จะเขา้มาลงทุนใน
ประเทศมากขึน้ 
 สาระส าคญัของกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิการลงทุนฉบบัใหม่ คอื การปรบัปรุงการอ านวย
ความสะดวกแก่นักลงทุนผ่านบริการประตูเดยีว (One Stop Service) เพื่อลดขัน้ตอน การก าหนด
ระยะเวลาพจิารณาอนุมตโิครงการลงทุนให้ชดัเจน และการเสนอมาตรการส่งเสรมิการลงทุน เช่น การ
ยกเวน้ภาษโีดยพจิารณาจากประเภทกจิการและพืน้ทีท่ ีล่งทุน และการอนุญาตใหน้กัลงทุนต่างชาตมิสีทิธิ
ซือ้สทิธใิชท้ีด่นิเพื่ออยูอ่าศยั 
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 5.2.1 สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  
  1) การใหค้วามคุม้ครองแก่นกัลงทุนและทรพัยส์นิของนกัลงทุนต่างชาต ิจะไม่ถูกยดึ รบิ 
หรอื โอนไปเป็นของรฐั เวน้แต่มคีวามจ าเป็นเพื่อสาธารณประโยชน์ ซึ่งนักลงทุนจะได้รบัค่าทดแทนคนื
โดยเรว็อยา่งสมเหตุสมผลและเป็นจรงิ นอกจากนัน้ รฐับาลยงัรบัประกนัจะไม่เขา้แทรกแซงการด าเนิน
ธุรกจิ 
  2) นกัลงทุนต่างชาตไิม่มสีทิธถิอืครองทีด่นิ แต่สามารถเช่าทีด่นิ (ระยะเวลาเช่าไดถ้งึ 20 
ปี และ 30 ปี จากรฐั) และสามารถโอนสทิธิและผลประโยชน์จากการเช่าที่ดนิได้ อย่างไรกต็าม ในปี 
2542 ลาวได้ออกกฎหมายว่าด้วยการวางผงัเมอืง (The Town Planning Law) โดยก าหนดเขตการใช้
ที่ดินเพื่อวตัถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น เขตที่อยู่อาศยั เขตส านักงาน เขตการค้า เขตอุตสาหกรรม เขต
สวนสาธารณะ เป็นตน้ ท าใหน้กัลงทุนต่างชาต ิตอ้งค านึงถงึแหล่งทีต่ ัง้โครงการลงทุนให้ถูกต้องตามเขต
ทีก่ าหนด 
  3) นักลงทุนต่างชาติต้องให้สิทธิแรงงานลาวก่อนแรงงานชาติอื่นในการคดัเลือกเข้า
ท างาน และสามารถจา้งแรงงานต่างชาตไิดก้รณีทีต่อ้งการแรงงานที่มฝีีมอืและความช านาญเฉพาะ และ
สามารถโอนรายไดข้องตนกลบัประเทศไดภ้ายหลงัช าระภาษรีายไดใ้นอตัรารอ้ยละ 10 
  4) นกัลงทุนต่างชาตสิามารถด าเนินธุรกจิไดใ้นทุกสาขาการลงทุนทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย 
แต่มขีอ้ยกเวน้บางสาขา ดงันี้ 
   - สาขาทีถู่กควบคุมและตดิตามอยา่งใกลช้ดิจากรฐับาลลาว ไดแ้ก่ สาขา 
     การพลงังาน เหมอืงแร่ กาน าเขา้-ส่งออก การค้า การโทรคมนาคม และด้าน
     สุขภาพ 
   - สาขาทีร่ฐับาลใหก้ารสนบัสนุนมากเป็นพเิศษ ไดแ้ก่ โครงการผลติ 
     กระแสไฟฟ้า อุตสาหกรรมทีใ่ชแ้รงงานจ านวนมาก อุตสาหกรรมเพื่อการ 
     ส่งออกการเกษตร ป่าไม้และผลติภณัฑ์จากป่า เหมอืงแร่ การท่องเที่ยวเชิง
     อนุรกัษ์อุตสาหกรรมเบา และการบรกิาร 
   - สาขาทีร่ฐับาลลาวห้ามนักลงทุนต่างชาติลงทุน โดยสงวนไวส้ าหรบันักลงทุน
     ลาว ได้แก่ การบรกิารด้านการท าบญัชี การบรกิารการท่องเที่ยว ขายปลีก 
     และท าปา่ไม ้

5.3 สิทธิพิเศษทางการค้าท่ีสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รบั 

 สปป. ลาว เป็นประเทศทีจ่ดัอยูใ่นกลุ่มประเทศดอ้ยพฒันา (Least Development Countries) ท า
ใหไ้ดร้บัสทิธพิเิศษทางการคา้จากประเทศทีพ่ฒันาแลว้ และก าลงัพฒันา โดยสามารถแบ่งสทิธปิระโยชน์
ทางการคา้ที ่สปป.ลาว ได้รบัออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ระบบการให้สทิธพิเิศษทางภาษีศุลกากรเป็น
การทัว่ไป (Generalized System of Preferences) และ ระบบสทิธพิเิศษทางภาษีที่ให้เป็นการเฉพาะ
ตามกรอบ หรอืกลุ่มต่าง ๆ ที ่สปป.ลาวเป็นสมาชกิ 
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ประเทศ/กลุ่มประเทศท่ีให้สิทธิ สิทธิพิเศษทางการค้า 

ประเทศสมาชกิใหม่อาเซยีน (AISP : 
ASEAN Integration System of 
Preferences) 

การใหส้ทิธพิเิศษทางภาษศีุลกากรแก่ประเทศสมาชกิใหม่
อาเซยีน เป็นการใหส้ทิธพิเิศษในลกัษณะทวภิาค ีซึง่เป็นการ
ใหฝ้า่ยเดยีวจากประเทศผูใ้หโ้ดยไม่มกีารเจรจาต่อรอง ซึง่
ประเทศสมาชกิใหม่อาเซยีนไดแ้ก่ กมัพชูา สปป.ลาว สหภาพ
พม่า และเวยีดนาม จะสง่รายการสนิคา้ทีต่อ้งการขอรบัสทิธิ
พเิศษดงักล่าวใหป้ระเทศไทยพจิารณาและประเทศไทยจะ
พจิารณาทบทวนรายการสนิคา้ทีจ่ะให ้AISP ทุกปี 

ออสเตรเลยี ไดอ้นุญาตใหส้นิคา้อุตสาหกรรม หรอืทีผ่ลติในประเทศดอ้ย
พฒันา (Least development countries) ไม่ตอ้งเสยีภาษี
น าเขา้ ตัง้แต่วนัที ่1 มถุินายน 2546 แต่สนิคา้อุตสาหกรรมที่
จะขอรบัสทิธิ ์น าเขา้ตอ้งมกีระบวนการผลติข ัน้ตอนสุดทา้ยใน
ประเทศดอ้ยพฒันา และตน้ทุนการผลติสนิคา้ในโรงงานของ
ประเทศดอ้ยพฒันาจะตอ้งไม่ต ่ากวา่ 50 % ของตน้ทุนการผลติ
สนิคา้ทัง้โรงงาน จงึขอรบัสทิธดิงักล่าวได ้ทัง้นี้จ าเป็นจะตอ้ง
แสดงหลกัฐานรบัรองตามมาตรฐานแหล่งก าเนิดสนิคา้ (Rule 
of Origin) วา่มาจากประเทศดอ้ยพฒันา จงึจะไดร้บัสทิธิ
ดงักล่าว 

แคนนาดา  แคนนาดาไดป้ระกาศลดภาษศีุลกากร และโควตา ใหก้บั
ประเทศดอ้ยพฒันาจ านวน 48 ประเทศ โดยรฐับาล สปป.ลาว
ไดล้งนามในบนัทกึความเขา้ใจ (MOU) เรื่องการเขา้สู่ตลาด 
กบัรฐับาลแคนนาดา ในเดอืนมนีาคม 2546 

สหภาพยโุรป (European Union) ใหส้ทิธพิเิศษทางภาษแีก่ สปป.ลาวในการส่งสนิคา้เขา้สู่
สหภาพยโุรปดว้ยสทิธพิเิศษทางภาษ ีและขอ้ตกลงหลายฉบบั 
เช่น การใชอ้ตัราภาษภีายใตส้ทิธ ิGSP  ขอ้ตกลงการคา้สนิคา้
ประเภทเครื่องนุ่งห่มระหวา่ง สปป.ลาว และสหภาพยโุรป (EU 
– Lao People’s Democratic Republic agreement on trade 
in textiles) สทิธปิระโยชน์แก่องคก์รระดบัภมูภิาค (The 
Regional accumulation advantage) ซึง่สหภาพยโุรปไดใ้ห้
สทิธพิเิศษนี้แก่อาเซยีน ท าให ้สปป.ลาวไดร้บัประโยชน์ดว้ย 
และ Everything but Arms initiative (EBA) ซึง่เป็นขอ้ตกลงที่
ทางสหภาพยโุรปไดร้เิริม่ในเดอืนมนีาคม 2543    โดยจะลด
ภาษศีุลกากรขาเขา้ และไม่จ ากดัโควตาในการส่งสนิคา้เขา้สู่
สหภาพยโุรปจากประเทศดอ้ยพฒันา ทุกชนิดยกเวน้ อาวธุ
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สงคราม และสมัภาระทหาร 
ญี่ปุน่ ใหส้ทิธพิเิศษ GSP แก่ สปป.ลาว ในการส่งออกสนิคา้

หตัถกรรม เหด็ธรรมชาต ิเสือ้ผา้ และผลติภณัฑจ์ากไม ้
สหรฐัอเมรกิา ไดร้บัสถานะเป็นคู่คา้ปกต ิ(Normal Trade Relations : NTR) 

กบัสหรฐัอเมรกิาเมื่อวนัที ่4 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2548 และออก
กฎหมาย Lao People’s Democratic Republic – United 
States of America Bilateral Trade Agreement  ซึง่ลงนามใน
วนัที ่18 กนัยายน 2546 ทัง้นี้เพื่อเป็นขจดัอุปสรรค และขอ้กดี
กดัทีม่ใิช่ภาษขีองทัง้สองประเทศ ซึง่สาระส าคญัของขอ้ตกลง
ดงักล่าวจะเน้นไปที ่การเขา้สู่ตลาด และการไดร้บัความ
อนุเคราะหอ์ยา่งยิง่ แก่ สปป.ลาว ในการสง่สนิคา้ไป
สหรฐัอเมรกิาดว้ยอตัราภาษพีเิศษ 

ขอ้ตกลงการคา้เอเชยี – แปซฟิิค 
(Asia – Pacific Trade Agreement : 
APTA) 

สปป.ลาว ไดเ้ขา้เป็นสมาชกิ ท าใหส้ามารถใชส้ทิธพิเิศษใน
การคา้ต่าง ๆ กบัประเทศสมาชกิ เช่น อนิเดยี  บงัคลา
เทศ  จนี  เกาหลใีต ้เป็นตน้ 

 
5.4 ขัน้ตอนการลงทุนในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 รฐับาลลาวไดก้ าหนดใหม้กีารจดัตัง้คณะกรรมการส่งเสรมิและร่วมมอืดา้นการลงทุน (Committee 
for Investment Management and Cooperation : CIC) ขึน้ เพื่อเป็นหน่วยงานเอกเทศแห่งเดยีวที่ท า
หน้าทีด่แูลการลงทุนจากต่างประเทศ ทัง้นี้ คณะกรรมการส่งเสรมิและร่วมมอืด้านการลงทุน (CIC) ได้
แต่งตัง้คณะรฐัมนตรคีุม้ครองการลงทุนจากต่างประเทศ (Foreign Investment Management Cabinet : 
FIMC) ขึน้ มหีน้าทีพ่จิารณาขัน้ตอนการขออนุญาตของนกัลงทุนใหม้คีวามสะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้ และ
ใหบ้รกิารแบบครบวงจรเบด็เสรจ็ ณ จุดเดยีว (One-Stop Service) กล่าวคอื โครงการทีม่มีูลค่าต ่ากว่า 1 
ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ จะทราบผลการพจิารณาภายใน 3 สปัดาห ์มลูค่า 1 – 5 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ จะทราบ
ผลการพจิารณาภายใน 4 สปัดาห ์และมลูค่า 5 – 50 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ จะทราบผลการพจิารณาภายใน 
12 สปัดาห ์

 5.4.1 จดัหาท่ีตัง้ส านักงานหรือโรงงาน  

 ธุรกจิไทยทีส่นใจการลงทุนใน สปป.ลาว ท าการส ารวจลู่ทางการลงทุน เพื่อเลอืกท าเลการลงทุน
ที่เหมาะสมที่สุดส าหรบัประเภทการลงทุนของธุรกจิตนเอง ซึ่งหากผู้ลงทุนมโีอกาสเขา้ไปส ารวจด้วย
ตนเอง จะเป็นการเปิดโอกาสใหไ้ดส้ ารวจตลาดสนิคา้ของ สปป.ลาว และช่วยใหไ้ดท้ าความรูจ้กักบัผู้แทน
หน่วยงานราชการ และนกัธุรกจิ สปป.ลาวทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
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 5.4.2 ขออนุญาตลงทุน 

 เมื่อตดัสนิใจเลอืกท าเล และรปูแบบการลงทุนไดแ้ลว้ ธุรกจิไทยสามารถยืน่ขออนุญาตการลงทุน
จากหน่วยงานเวยีดนามทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่การลงทุนจากต่างประเทศในลาว จะถูกตอ้งตามกฎหมาย และจะ
เริม่ด าเนินกจิการได ้ต่อเมื่อไดร้บัอนุมตัเิป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคณะกรรมการคุ้มครองการลงทุนจาก
ต่างประเทศ (FIMC) และท าการจดทะเบยีนบรษิทักบักระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า และได้รบัใบจด
ทะเบยีนบรษิทัตามขอ้ก าหนดในกฎหมายธุรกจิแลว้  

5.4.3 การจดัตัง้และจดทะเบียนวิสาหกิจ  

 1) ระยะจดัเตรียมเงื่อนไขการก่อตัง้วิสาหกิจ 
  ผูเ้ป็นเจา้ของหรอืผู้ที่ได้รบัมอบหมาย จะต้องจองชื่อวสิาหกจิและแจ้งสญัญาการจดัตัง้

แก่เจา้หน้าทีท่ะเบยีนวสิาหกจิ ทัง้นี้ ตอ้งด าเนินการใหค้รบทุกขัน้ตอน ก่อนแจง้ขึน้ทะเบยีนตามทีก่ าหนด
ไวส้ าหรบัแต่ละรปูการ และรปูแบบวสิาหกจิ 

 2) ระยะก่อตัง้วิสาหกิจ หรือระยะแจ้งขึ้นทะเบียนวิสาหกิจ 
 เมื่อผู้แจ้งขึน้ทะเบยีนด าเนินการตามข้อ 1 เสร็จแล้ว ให้ผู้แจ้งขึ้นทะเบยีนไปแจ้งขึ้น

ทะเบยีนกบัเจา้หน้าทีท่ะเบยีนวสิาหกจิ โดยหากเป็นธุรกจิทีอ่ยูน่อกบญัชคีวบคุม จะสามารถขึน้ทะเบยีน
ไดป้ระมาณภายในไม่เกนิ 10 วนัราชการ และหากเป็นประเภทธุรกจิทีอ่ยูใ่นบญัชคีวบคุมจะต้องแจ้งผ่าน
คณะคน้ควา้ทีศ่นูย ์One Stop Service 

5.4.4 เอกสารในการทดทะเบียนนิติบุคคล4  

การประกอบเอกสารเพื่อแจง้ขึน้ทะเบยีนนิตบุิคคล  

ประเภทวิสาหกิจ เอกสาร 

1. วิสาหกิจส่วนบคุคล (1) ใบค ารอ้งแจง้ขึน้ทะเบยีนวสิาหกจิส่วนบุคคล 

2. วิสาหกิจหุ้นส่วนสามญั (1) ใบเสนอจองชื่อนิตบุิคคลของวสิาหกจิหุน้ส่วนสามญั 
(2) สญัญาก่อตัง้วสิาหกจิหุน้ส่วนสามญั 
(3) ใบค ารอ้งขอขึน้ทะเบยีนวสิาหกจิของวสิาหกจิหุน้ส่วน
สามญั 
(4) กฎระเบยีบของวสิาหกจิหุน้ส่วนสามญั 

3. วิสาหกิจหุ้นส่วนจ ากดั (1) ใบเสนอขอจองชื่อนิตบุิคคลของวสิาหกจิหุน้ส่วนจ ากดั 
(2) สญัญาก่อตัง้วสิาหกจิหุน้ส่วนจ ากดั 
(3) ใบค ารอ้งขอขึน้ทะเบยีนวสิาหกจิของวสิาหกจิหุน้ส่วน
จ ากดั 

                                                
4
 (รายละเอยีดแบบฟอรม์ต่างๆ สมารถ DOWNLOAD ไดจ้าก www.moc.gov.la) 

http://www.moc.gov.la/
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(4) กฎระเบยีบของวสิาหกจิหุน้ส่วนจ ากดั 
4. บริษทั จ ากดั (1) ใบเสนอขอจองชื่อวสิาหกจิของบรษิทัจ ากดั 

(2) สญัญาก่อตัง้บรษิทัจ ากดั 
(3) ใบค ารอ้งขอขึน้ทะเบยีนวสิาหกจิของบรษิทัจ ากดั 
(4) กฎระเบยีบของบรษิทัจ ากดั 

5. บริษทัจ ากดัผู้เดียว (1) ใบเสนอขอจองชื่อวสิาหกจิของบรษิทัจ ากดัผูเ้ดยีว 
(2) ใบค ารอ้งขอแจง้ขึน้วสิาหกจิของบรษิทัจ ากดัผูเ้ดยีว 
(3) กฎระเบยีบของบรษิทัจ ากดัผูเ้ดยีว 

6. บริษทัมหาชน (1) ใบเสนอจองชื่อวสิาหกจิของบรษิทัมหาชน 
(2) สญัญาก่อตัง้บรษิทัมหาชน 
(3) ใบค ารอ้งขอขึน้ทะเบยีนวสิาหกจิของบรษิทัมหาชน 
(4) กฎระเบยีบของบรษิทัมหาชน 

7. บริษทัรฐัวิสาหกิจ (1) ใบเสนอจองชื่อวสิาหกจิของบรษิทัรฐัวสิาหกจิ 
(2) สญัญาก่อตัง้บรษิทัรฐัวสิาหกจิ 
(3) ใบค ารอ้งขอขึน้ทะเบยีนวสิาหกจิรฐัวสิาหกจิ 
(4) กฎระเบยีบของบรษิทัรฐัวสิาหกจิ 
 
 

ประเภทวิสาหกิจ เอกสาร 

8. บริษทัผสม (1) ใบเสนอขอจองชื่อวสิาหกจิของบรษิทัผสม 
(2) สญัญาก่อตัง้บรษิทัผสม 
(3) ใบค ารอ้งขอขึน้ทะเบยีนวสิาหกจิของบรษิทัผสม 
(4) กฎระเบยีบของบรษิทัผสม 

 
 5.4.5 ค่าธรรมเนียมและค่าแบบฟอรม์ 

ค่าธรรมเนียม หรอืค่าแบบฟอรม์เอกสารแจง้ขึน้ทะเบยีนวสิาหกจิ มดีงันี้ 

 ใบเสนอขอจองชื่อวสิาหกจิ 10,000 กบี/ 1 ชุด 
 ใบสญัญาก่อตัง้นิตบุิคคล 10,000 กบี/ 1 ชุด 
 ค ารอ้งขอขึน้ทะเบยีนวสิาหกจิ ส าหรบัวสิาหกจิส่วนบุคคล 30,000 กบี/ 1 ชุด 
 ค ารอ้งขอขึน้ทะเบยีนวสิาหกจิ และกฎระเบยีบวสิาหกจิหุน้ส่วน และบรษิทั  
 รวมทัง้บรษิทัรฐัวสิาหกจิ ละบรษิทัผสม 70,000 กบี/ 1 ชดุ 
 ค่าธรรมเนียมส าหรบัใบทะเบยีนวสิาหกจิและอากร ใหป้ฏบิตัติามรฐัด ารสั 
 เลขที ่02/สปป. ลงวนัที ่27 พฤศจกิายน 2545 
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 ค่าส าเนาเอกสารแจง้ขึน้ทะเบยีนวสิาหกจิ 2,000 กบี/ 1 ใบ 

 5.4.6 อ านาจอนุมติัการลงทุน 

ส าหรบัโครงการลงทุนจากต่างประเทศที่อยู่ในบญัชสี่งเสรมิ แขวงมอี านาจอนุมตัไิด้ตามมูลค่า
ต่อไปนี้ 

มลูค่าการลงทุน อ านาจอนุมติั 

โครงการทีม่มีลูค่าเกนิกวา่ 5 ลา้นดอลลาร์
สหรฐัฯ 

ขออนุมตัจิากส่วนกลาง 

โครงการทีม่มีลูค่าไม่เกนิ 5 ลา้นดอลลาร์
สหรฐัฯ 

นครหลวงเวยีงจนัทน์ หลงพระบาง สะหวนันะเขต และ
จ าปาสกั 

โครงการทีม่มีลูค่าไม่เกนิ 3 ลา้นดอลลาร์
สหรฐัฯ 

แขวงอื่น ๆ 

 
5.5 การน าเข้าและส่งออกสินค้าในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 5.5.1 วิธีการส าหรบัสินค้าขาเข้า 

  (1) สนิคา้ทัว่ไปตามแผนการน าเขา้ 
 ผูด้ าเนินธุรกจิตอ้งเสนอแผนการน าเขา้ของตนภายใน 6 เดอืน หรอื 1 ปี  
 แจง้ใหแ้ผนกอุตสาหกรรมและการคา้แขวง หรอืนครหลวงเวยีงจนัทน์รบัทราบ 
 น าแผนดงักล่าวไปแจง้ทีศ่นูย ์One Stop Service ในการน าเขา้สนิคา้แต่ละครัง้ 

(2) รถและส่วนประกอบของรถ  
 ยืน่เอกสารต่อกระทรวงโยธาธกิารและขนส่ง เพื่อขออนุญาตดา้นเทคนิค  
 ส่วนอะไหล่และส่วนประกอบของรถต้องยื่นเอกสารขออนุญาตผ่านกรมการ

 น าเขา้และส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา้  
 แล้วน าเอกสารดงักล่าวไปยื่นกรมภาษี (กรมศุลกากร) เพื่อเสยีภาษีและอากร

 ต่าง ๆ ตามระเบยีบ  
 หลงัจากนัน้น าเอกสารทัง้หมดคืนไปที่กรมการน าเข้าและส่งออก เพื่อขอ

 ใบอนุญาตน าเขา้และน าไปแจง้ต่อศนูย ์One Stop Service 
(3) สนิคา้หวงหา้ม  
 เอกสารทีต่อ้งใช ้ไดแ้ก่ ใบเสนอ ใบแจง้ราคาสนิค้า (Invoice) และเอกสารแสดง

 รายการบรรจุหบีห่อ (Packing List)  
 น าไปยื่นต่อกระทรวงที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งจะน าไปเสนอต่อส านักงานนายกรฐัมนตรี

 เพื่อขออนุญาต 
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 เมื่อไดร้บัอนุญาตแลว้ ผูน้ าเขา้ตอ้งน าเอกสารดงักล่าวไปแจ้งต่อศูนย ์One Stop 
 Service 

(4) สนิคา้แขนงการคุม้ครอง 
 เอกสารทีต่อ้งใช ้ไดแ้ก่ ใบเสนอ ใบแจง้ราคาสนิค้า (Invoice) และเอกสารแสดง

 รายการบรรจุหบีห่อ (Packing List) 
 น าไปยื่นต่อแขนงการที่เกี่ยวขอ้ง (กระทรวง หรอืแผนกที่เกี่ยวข้องของแขวง 

 หรอืนครหลวงเวยีงจนัทน์) 
 เมื่อได้รบัอนุญาตแล้วให้น าเอกสารดงักล่าวไปแจ้งต่อศูนย ์One Stop Service 

 ประจ าด่าน เพื่อขอน าเขา้สนิคา้ 
 

5.5.2 วิธีการส าหรบัสินค้าขาออก 
(1) สนิคา้ทัว่ไป 
 ผูด้ าเนินธุรกจิตอ้งเสนอแผนการน าเขา้ของตนภายใน 6 เดอืน หรอื 1 ปี  
 แจง้ใหแ้ผนกอุตสาหกรรมและการคา้แขวง หรอืนครหลวงเวยีงจนัทน์รบัทราบ  
 น าแผนดงักล่าวไปแจง้ทีศ่นูย ์One Stop Serviceในการน าเขา้สนิคา้แต่ละครัง้ 

(2) สนิคา้คุม้ครองโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและการคา้ 
 ไดแ้ก่ เพชรหยาบ และเพชรทีเ่จยีระไนแลว้  
 ใหน้ าเอกสารไปยืน่ต่อกระทรวงอุตสาหกรรมและการคา้ เพื่อขอใบอนุญาต 

 ส่งออก  
 จากนัน้จงึน าเอกสารดงักล่าวไปยืน่ต่อศนูย ์One Stop Service ประจ าด่าน เพื่อ

 ขอตรวจตราและปล่อยสนิคา้ 
(3) สนิคา้หวงหา้ม 
 เอกสารทีต่อ้งใช ้ไดแ้ก่ ใบเสนอ ใบแจง้ราคาสนิค้า (Invoice) และเอกสารแสดง

 รายการบรรจุหบีห่อ (Packing List)  
 น าไปยืน่ต่อกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้ง  
 กระทรวงที่เกี่ยวขอ้งน าไปเสนอต่อห้องว่าการส านักงานนายกรฐัมนตรเีพื่อขอ

 อนุญาต 
 เมื่อไดร้บัอนุญาตแลว้ ผูน้ าเขา้ตอ้งน าเอกสารดงักล่าวไปแจ้งต่อศูนย์ One Stop 

 Service ประจ าด่าน เพื่อขอตรวจตราและปล่อยสนิคา้ 
(4) สนิคา้แขนงการคุม้ครอง 
 เอกสารทีต่อ้งใช ้ไดแ้ก่ ใบเสนอ ใบแจง้ราคาสนิค้า (Invoice) และเอกสารแสดง

 รายการบรรจุหบีห่อ (Packing List) 
 น าไปยืน่ต่อแขนงการที่เกี่ยวขอ้ง (กระทรวง หรอืแผนกการของแขวงหรอืนคร

 หลวงเวยีงจนัทน์) 
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 เมื่อได้รบัอนุญาตแล้วให้น าไปแจ้งต่อศูนย ์One Stop Service เพื่อตรวจตรา
 และปล่อยสนิคา้ขาออก 

ขัน้ตอนการน าเข้าและส่งออก 
 

              ข ัน้ตอนการส่งออกสินค้า            ข ัน้ตอนการน าเข้าสินค้า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. การขอ “ใบอนุญาตการส่งออก” 
(Export Permission) 

2. การตรวจสอบการส่งออก 
(Export Inspection) 

3. การผ่านด่านศุลกากร 
 

4. การส่งสนิคา้ออก 
 

1.1 การขอ “ใบอนุญาตการน าเขา้
สนิคา้” (Import Permission) 

1.2 การขอ “เอกสารสนิเชื่อ” 
(Letter of Credit) 

1.3 การจดัท า 
“เอกสารการรบัรอง” 
เพื่อรบัสนิคา้ล่วงหน้า 
ถ้ายงัไมไ่ดร้บั 
“รายละเอยีดการ
ขนส่ง” แต่สนิคา้มาถงึ
แลว้ 

1.3 การรบั 
“รายละเอยีดการ
ขนส่ง” เพื่อรบั
สนิคา้ 

2. การน าสนิคา้ไปยงัขอบเขตที่
ศุลกากรก าหนดเพื่อตรวจสอบและ
ช าระภาษจีากนัน้จงึสามารถน า

สนิคา้ออกมาจากเขตได ้
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5.6 ระบบสถาบนัการเงิน 

 สถาบนัการเงนิในลาวอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของธนาคารแห่ง  สปป.ลาว (Bank of The Lao 
P.D.R.) ซึง่ท าหน้าที่ รบัผดิชอบการจดทะเบยีนจดัตัง้ การด าเนินธุรกจิทุกรูปแบบของสถาบนัการเงนิ
ทัง้หมด การออกระเบยีบส าหรบัการประกอบกจิการให้ชดัเจนขึ้น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยธนาคาร
พาณิชย ์การเช่าซื้อ การก าหนดนโยบายการเงนิของประเทศ การก าหนดกรอบอตัราดอกเบี้ยต่าง ๆ 
ของธนาคารพาณิชย ์การดแูลเงนิส ารองของแต่ละธนาคาร การก าหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการจดัตัง้และ
บรหิารกองทุน คุม้ครองเงนิฝาก ณ สิน้ปี 2553 ธนาคารพาณิชยใ์น สปป.ลาว มจี านวน 23 แห่ง แบ่งเป็น 
5 ประเภท ไดแ้ก่ 
 5.6.1 ธนาคารพาณิชยข์องรฐั (State-owned Commercial Banks : SCBs) มี 4 ธนาคาร 
ได้แก่ 

 ธนาคารการค้าต่างประเทศลาว (Banque pour le Commerce Exterieur Lao : BCEL) 
เป็นธนาคารพาณิชยข์องรฐัทีใ่หญ่ที่สุดในสปป.ลาว ก่อตัง้เมื่อปี2532 ให้บรกิารด้านต่าง ๆ เช่น การรบั
ฝากเงนิและการปล่อยสนิเชื่อแก่ธุรกจิต่าง ๆ การค ้าประกนั ตลอดจนใหบ้รกิารช าระเงนิระหว่างประเทศ 
ฯลฯ นอกจากนี้ธนาคารการค้าต่างประเทศลาว ยงัได้มกีารด าเนินธุรกจิอื่น ๆ อกีได้แก่ การร่วมทุนกบั
ธนาคารลงทุนและพฒันาจากประเทศเวยีดนาม เพื่อก่อตัง้ธนาคารธุรกจิลาว-เวยีด ก่อตัง้บรษิทัร่วมธุรกจิ 
ประกนัภยัลาว-เวยีด ร่วมทุนกบัธนาคารBred Bank จากประเทศฝรัง่เศส ก่อตัง้ธนาคารลาว-ฝรัง่เศส 
และคาดว่าจะก่อตัง้ธนาคารร่วมทุนกบัประเทศจนีได้ในปี 2554 ต่อไป และยงัมกีารร่วมทุนกบับรษิทั
หลกัทรพัย ์KTZMICO ของไทย เพื่อบรกิารประชาชนในการซื้อขายหุ้น ในตลาดหลกัทรพัย์ของ สปป.
ลาว ทีเ่พิง่เปิดด าเนินการในตน้ปี 2554 
 ธนาคารพฒันาลาว (Lao Development Bank) 
เป็นธนาคารทีเ่กดิขึน้จากการรวมกจิการของธนาคารลา้นชา้ง จ ากดั กบัธนาคารลาวใหม่ จ ากดั เน้นการ
บรกิารรบัฝากเงนิจากลกูคา้รายยอ่ย ใหส้นิเชื่อแก่ธุรกจิSMEs ท าธุรกรรมดา้นการเงนิเพื่อการคา้ระหว่าง
ประเทศ และการคา้หลกัทรพัยข์องรฐับาล 
 ธนาคารส่งเสริมกสิกรรม(The Agriculture Promotion Bank) 
ก่อตัง้เมื่อปี 2536 ให้บรกิารรบัฝากเงนิ ระดมทุน และปล่อยกู้เฉพาะแก่ภาคเกษตรกรรม เช่นการ
เพาะปลกู การเลีย้งสตัวอ์ยา่งไรกต็าม ทางการลาว ไม่อนุญาตใหธ้นาคารพาณิชยข์องรฐั 2 แห่ง คอื 
ธนาคารพฒันาลาว และธนาคารการค้าต่างประเทศลาว ปล่อยกู้แก่นักลงทุนต่างชาตริายใหม่ที่เขา้ไป
ลงทุนใน สปป.ลาว เนื่องจากรฐับาล สปป.ลาว เหน็วา่ นกัลงทุนต่างชาตริายใหม่ควรน าเงนิทุนจากนอก
ประเทศเขา้ไปลงทุนใน สปป.ลาว ทัง้นี้ ธนาคารพาณิชยข์องรฐัสามารถปล่อยกูใ้หแ้ก่นกัลงทุนต่างชาตไิด้
เฉพาะในโครงการลงทุนเดมิที่ต้องการขยายการลงทุนใน สปป.ลาว นอกจากนี้ รฐับาล สปป.ลาว ยงัมี
ขอ้ก าหนดว่า เงินโอนที่สปป.ลาว ได้รบัจากองค์กรระหว่างประเทศจะต้องโอนผ่านธนาคารการค้า
ต่างประเทศเท่านัน้ 
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 ธนาคารนโยบาย (Nayobay Bank) 
มวีตัถุประสงคเ์พื่อปล่อยกูอ้ตัราดอกเบีย้ต ่าใหแ้ก่ภาคครวัเรอืน เพื่อแกไ้ขปญัหาความยากจนแก่ชาวลาว
ในพืน้ทีช่นบท 47 อ าเภอทัว่ประเทศ เพื่อทีจ่ะท าใหล้าวพ้นสถานะจากการเป็นประเทศพฒันาน้อยที่สุด 
ภายในปี 2563 

 5.6.2 ธนาคารร่วมทุนกบัเอกชน( Joint Venture Banks) มี 2 ธนาคาร ได้แก่ 

 ธนาคารลาว-เวียด (Lao-Viet Bank) 
เปิดด าเนินการเมื่อเดอืนมถุินายน 2542 เป็นธนาคารร่วมทุนระหวา่งธนาคารการค้าต่างประเทศลาว กบั
ธนาคารเพื่อการลงทุนและพฒันาของเวยีดนาม(Bank for Investment and Development of Vietnam: 
BIDV) ซึ่งเป็นธนาคารของรฐับาลเวยีดนามเน้นการปล่อยสนิเชื่อให้กบักจิการร่วมทุนระหว่างลาวและ
เวยีดนาม สนบัสนุนความร่วมมอืทางการคา้การลงทุนระหวา่ง 2 ประเทศ รวมถึงการให้บรกิารต่าง ๆ ที่
ทนัสมยั ปจัจุบนัธนาคารมสี านกังานใหญ่ทีน่ครหลวงเวยีงจนัทน์และอกี 4 สาขาทีฮ่านอย โฮจมินิห ์จ าปา
สกัและสะหวนันะเขต ธนาคารถอืเป็นศนูยก์ลางการบรกิารทางการเงนิในการแลกเปลี่ยนเงนิกบีและเงนิ
ด่อง 
 ธนาคารลาว-ฝรัง่เศส (Banque Franco-Lao Bank) 
เปิดด าเนินการเมื่อเดอืนกนัยายน 2553 เป็นธนาคารร่วมทุนระหวา่งธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว และ 
Cofibred : ซึ่งเป็นบรษิทัในเครอืของบรษิทั French Banque Populaire Banking ซึ่ง เป็นธนาคาร
ทอ้งถิน่ขนาดใหญ่ในประเทศฝรัง่เศส ดว้ยเงนิลงทุน 36 ลา้นดอลลารส์หรฐั 

 5.6.3. ธนาคารเอกชน (Private Banks) มี 8 ธนาคารได้แก่ 

 ธนาคารพงสะหวนั (Phongsavanh Bank) 
เป็นธนาคารพาณิชยแ์ห่งแรกทีด่ า เนินการโดยเอกชนลาวทัง้หมดเปิดด าเนินการเมื่อเดอืนมนีาคม 2550 
เป็นธนาคารทีม่อีตัราการเตบิโตสงูมาก โดยยอดทรพัยส์นิ เมื่อเริม่ก่อตัง้เพยีง 10 ล้านดอลล่าร์สหรฐั แต่
เมื่อถงึสิน้มนีาคม 2553 ธนาคาร มทีรพัยส์นิเพิม่ขึน้กว่า 90 ลา้นดอลล่าร์สหรฐั หรอืเพิม่ กว่า 9 เท่าใน
ระยะเวลาไม่ถึง 3 ปี ทรพัยส์นิของธนาคารคดิเป็นร้อยละ 10 ของทรพัยส์ินระบบธนาคารทัง้หมด 
ธนาคารได้เร่งขยายสาขาและหน่วยบรกิารครอบคลุมพื้นที่ 17 แขวงทัว่ประเทศ ขยายตู้เอทเีอม็ให้ได้ 
100 เครื่องทัว่ประเทศ ธนาคารมแีผนที่จะเพิม่ยอดเงนิฝากและสนิเชื่อภายในปี 2553 ให้เพิม่ขึน้ 2 
เท่าตวัจากปี 2552 รวมถงึการเปิดหน่วยบรกิารในพื้นที่ด่านชายแดนต่าง ๆ ที่ตดิกบัประเทศเพื่อนบ้าน 
เพื่อที่จะอ านวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการใช้บริการของลูกค้าที่มีธุรกิจระหว่างกนั 
นอกจากนัน้ยงัไดเ้ปิดส านกังานตวัแทนในประเทศไทยรวมถึงการเชื่อมต่อบรกิารกบัธนาคารชัน้น าของ
ไทย เพื่อช่วยใหก้ารคา้ขายระหวา่งกนัมคีวามสะดวกมากยิง่ขึน้ รวมถึงเตรยีมเปิดส านักงานตวัแทนใน
ประเทศเวยีดนาม จนี มาเลเซยี และออสเตรเลยีต่อไป 
  ธนาคารอินโดไชน่า (Indochina Bank) 
เปิดด าเนินการเมื่อเดอืนธนัวาคม 2551 เป็นธนาคารของนกัลงทุนจากประเทศเกาหลใีต้ ธนาคารเน้น 
ใหบ้รกิารสนิเชื่อส่วนบุคคล ไดแ้ก่ สนิเชื่อเพื่อการศกึษาสนิเชื่อแต่งงาน สนิเชื่อซือ้รถ ซือ้บา้น ก่อสรา้งที ่
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อยูอ่าศยั และซ่อมแซมบา้น 
 ธนาคารเอสที ( S.T. Bank) 
เปิดด าเนินการเมื่อเดอืนกรกฎาคม 2552 เป็นธนาคารพาณิชยท์ี่เป็นของเอกชนลาวรายที่ 2 ต่อจาก
ธนาคารพงสะหวนั เป็นธนาคารทีด่ าเนินการโดยกลุ่มเอสที ซึ่งมกีจิการค้าขายและลงทุนหลายอย่างใน 
สปป.ลาว รวมทัง้ร้านค้าปลอดภาษีด้วย มเีงนิทุนจดทะเบยีน 1 แสนล้านกบี (ประมาณ 400 ล้านบาท) 
และมแีผนจะขยายสาขาหรอืส านกังานใหบ้รกิารทัง้หมดหมด 8 แห่ง ในนครหลวงเวยีงจนัทน์ ภายในปี 
2553 
 ธนาคารร่วมพฒันา (Joint Development Bank) 
 เป็นธนาคารพาณิชยไ์ทยแห่งแรกใน สปป.ลาว มบีรกิารธุรกจิครบวงจร ทัง้รบัเงนิฝาก ปล่อย
สนิเชื่อ บรกิารดา้นต่างประเทศ และธุรกจิรายยอ่ย (retail banking) เปิดด าเนินการเมื่อวนัที ่25 ธนัวาคม 
2545 ธนาคารร่วมพฒันาเป็นธนาคารพาณิชย์ แห่งแรกที่น าบตัรเครดติเขา้ไปให้บรกิารใน สปป.ลาว 
โดยเป็นตวัแทนของบรษิทัวซี่าและมาสเตอร์ ให้บรกิารทัง้ธุรกจิธนาคารผู้ออกบตัร (Issuer Banking) 
และธุรกจิธนาคารผูร้บับตัร (Acquirer Banking) รวมถงึการน าเครื่อง ATM ไปใหบ้รกิารเป็นรายแรกในปี 
2547 และเริม่ใหบ้รกิารบตัรเดบติ ในปี 2548 เมื่อเดอืนตุลาคม 2550 ธนาคารร่วมพฒันาได้เซน็สญัญา
ความร่วมมอืกบัธนาคารพฒันาลาว ที่มสีาขาอยู่ทุกแขวงทัว่ประเทศ ในการน าเครื่อง EDC ไปตดิตัง้ไว้
ตามสาขาของธนาคารพฒันาลาวทุกแห่ง ลูกค้าของทัง้ 2 ธนาคารสามารถน าบตัรไปรูดเงนิสดผ่านทาง
เครื่อง EDC ทีต่ดิตัง้เอาไวใ้นสาขาของธนาคารพฒันาลาวได้ปี 2551 เป็นปีแรกที่ธนาคารร่วมพฒันามี
การขยายสาขา โดยการเปิดสาขาพระธาตุหลวงขึน้เป็นแห่งแรก และในปีถดัมาเมื่อเดอืนกรกฎาคม 2552 
กไ็ดเ้ปิดสาขาหลวงพระบางขึน้ เป็นสาขาที ่2 ตามแผนในปีนี้ ธนาคารร่วมพฒันาตัง้ใจจะเปิดสาขาขึน้อกี 
3 แห่ง ในนครหลวงเวยีงจนัทน์ 1 แห่ง ทีว่งัเวยีง และเมอืงปากเซอกีทีล่ะ 1 แห่ง 
 ธนาคาร ANZ เวียงจนัทน์พาณิชย ์(Vientiane ANZ Bank) 
เป็นธนาคารร่วมทุนระหว่างนักธุรกจิลาว ธนาคาร ANZ จากประเทศออสเตรเลีย และบรรษทัการเงนิ
ระหวา่งประเทศIFC (International Finance Corporation) ซึง่เป็นหน่วยงานของธนาคารโลก ในสดัส่วน 
30:60:10 ถือเป็นธนาคารแห่งแรกที่รฐับาลอนุญาตให้เอกชนถือหุ้นได้มากกว่าร้อยละ  49 ภายหลงัมี
กฎหมายระบบธนาคารพาณิชยปี์ 2550 ทัง้นี้ เพื่อรองรบัการลงทุนของประเทศออสเตรเลยีและ
นิวซแีลนด ์โดยเฉพาะการลงทุนในเหมอืงแร่ขนาดใหญ่หลายแห่งในลาวธนาคารมเีป้าหมายที่จะเพิม่ขดี
ความสามารถในการให้บรกิารธุรกรรมรายย่อย รวมถึงการปรบัปรุงการบรหิารความเสี่ยงภายในของ
ธนาคาร 
 ธนาคารเอซิลิด้า(ACleda Bank) 
เป็นธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ในประเทศกมัพชูาทีม่าขยายสาขาในสปป.ลาว ก่อตัง้ในเดอืนกรกฎาคม  
2551 โดยเป็นการร่วมหุน้ระหวา่งธนาคารเอซลิดิา้ประเทศกมัพชูา FMO. Triodos-Doen. TriodosFair  
Share Fund. ประเทศเนเธอรแ์ลนดแ์ละ IFC เน้นบรกิารแก่ลกูคา้รายยอ่ย SMEs 
 ธนาคารบหูยง (Booyoung Lao Bank) 
ธนาคารของกลุ่มบรษิทับหูยง ซึง่เป็นบรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ีม่ชี ื่อเสยีงของประเทศเกาหลใีต้ ถอื 
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เป็นธนาคารแห่งที ่2 ของเกาหลใีต้ที่ลงทุนในลาวเปิดด าเนินการเมื่อเดอืนกนัยายน 2552 ธนาคารเน้น
บรกิารปล่อยสนิเชื่อเพื่อสรา้งบา้นหรอืซื้อบ้านใหม่ในอตัราดอกเบี้ยต ่า ธนาคารยงัมแีผนที่จะร่วมลงทุน
กบัรฐับาลลาวในการสรา้งอพารท์เมนทเ์พื่อจ าหน่ายหรอืใหเ้ช่าแก่ประชาชนทีม่รีายไดต้ ่า ในระยะต่อไป 
 ธนาคารการค้าสากล (International Commercial Bank) 
เปิดด าเนินการเมื่อเดอืนตุลาคม 2551 ซึ่งเป็นธนาคารในกลุ่มของ ICB Financial Group Holdings AG 
เป็นสาขาที ่3 ในเอเชยี ต่อจาก สาขาทีป่ระเทศอนิโดนีเซยีและบงัคลาเทศ 

 5.6.4 สาขาธนาคารต่างประเทศ (Foreign Bank Branches) มี 8 ธนาคาร แบ่งเป็น 

 สาขาธนาคารพาณิชยไ์ทย 
จ านวน 5 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชยธ์นาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทย 
และธนาคารกรุงศรอียธุยา มสี านกังานใหญ่ตัง้อยู่ที่นครหลวงเวยีงจนัทน์ ส าหรบัธนาคารกรุงศรอียุธยา 
เปิดสาขาแห่งที ่2 ทีแ่ขวงสะหวนันะเขต 
 สาขาธนาคารจากประเทศอ่ืนๆ อกี 3 ธนาคารไดแ้ก่ 
 ธนาคารหุ้นส่วนการค้าไซ่ง่อน หรือธนาคารซาคอม (Sacom Bank) 
หรอืธนาคารไซ่ง่อนพาณิชยเ์ดมิ เป็นธนาคารขนาดใหญ่จากประเทศเวยีดนาม เขา้มาเปิดสาขาใน สปป.
ลาว เพื่อรองรบัการลงทุนจากเวยีดนาม ซึง่ถอืเป็นประเทศที่เขา้มาลงทุนล าดบัต้นๆ ในลาว เปิดด าเนิน 
การเมื่อเดอืนธนัวาคม 2551 ธนาคารมบีรกิารสนิเชื่อเงนิหลายสกุลทัง้ดอลล่าร์สหรฐั กบี บาท และด่อง 
ไดร้บัอนุญาตใหท้ าธุรกจิโอนเงนิระหว่างประเทศต่าง ๆ ในภูมภิาคนี้ รวมถึงการโอนเงนิไปยงัประเทศ
สหรฐัอเมรกิาและสหภาพยโุรปดว้ย 
 ธนาคารพลบับลิค (Public Bank) 
เป็นสาขาของธนาคาร Public ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ของประเทศมาเลเซยีธนาคารมสีาขาที่นคร
หลวงเวยีงจนัทน์ 2 สาขา และทีแ่ขวงสะหวนันะเขต 1 สาขา  
 ธนาคารทหารเวียดนาม (Vietnam Military Bank) 
เปิดด าเนินการเมื่อช่วงปลายปี 2553 โดยเป็นสาขาของธนาคารทหารเวยีดนามซึ่ง เป็นธนาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่ของประเทศเวยีดนาม นับเป็นธนาคารพาณิชยข์องประเทศเวยีดนามแห่งที่ 2 ที่เปิดด าเนิน 
การ ใน สปป.ลาว ด้วยเงนิลงทุน 12 ล้านดอลลาร์สหรฐั เพื่อสนับสนุนนักลงทุน ผู้ประกอบการ และ
ประชาชนชาวเวยีดนามทีอ่ยูใ่น สปป.ลาว เป็นส าคญั  

 5.6.5 ส านักงานตวัแทน 

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ ของประเทศองักฤษ 

5.7 ระบบการช าระเงิน 

 ระบบการช าระเงนิของ สปป.ลาว อยูภ่ายใตก้ารควบคุมดแูลของธนาคารแห่ง สปป.ลาว (ธหล.) 
โดย ธหล.จะเป็นผูอ้อกกฎ ระเบยีบ และวธิปีฏบิตั ิเพื่อใหก้ารด าเนินงานของธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนั 
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การเงนิมรีะบบการช าระเงิน ระหว่างกนัที่มวีามสะดวก รวดเรว็ได้มาตรฐานสากล และเชื่อมโยงไปยงั
ประเทศต่างๆ ระบบการช าระเงนิ แบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ระบบการช าระเงนิระหวา่งธนาคารพาณิชยท์ี่ม ี
การหกับญัชรีะหว่างกนั และระบบการช าระเงนิรายย่อย ซึ่ง เป็นการช าระเงินผู้ประกอบการและ
ประชาชนทัว่ไป 

ส่ือการช าระเงิน (Payment Instruments) 
 1.Paper Based ไดแ้ก่ เงนิสด และเชค็ผู้ประกอบการและประชาชนนิยมใช้เงนิสดในการช าระ
เงนิ การใชเ้ชค็ยงัใชไ้ม่มาก มเีพยีงเฉพาะในกลุ่มนกัธุรกจิบางส่วนเท่านัน้ 
 2.Electronic Based ได้แก่ บตัรเอทเีอม็ บตัรเครดติ และบตัรเดบติการช าระเงนิ แบบ
อเิลก็ทรอนิกส์ เพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ตามการเตบิโตของธนาคารพาณิชยใ์น สปป.
ลาว ที่มกีารตัง้ ธนาคารพาณิชยท์้องถิ่น และธนาคารพาณิชยต่์างประเทศเพิม่ขึน้หลายแห่ง ธนาคาร
พาณิชยต่์างๆ ไดน้ าเทคโนโลยกีารช าระเงนิทีท่นัสมยัมาใช ้ประกอบกบัการประกาศใชก้ฎหมายธนาคาร
พาณิชยฉ์บบัปี 2550 ที่อนุญาตให้ธนาคารพาณิชยท์ าธุรกรรมด้าน Electronic Banking ได้ ท าให้
ธนาคารต่าง ๆ มกีารออกผลติภณัฑบ์ตัรอเิลก็ทรอนิกสใ์หป้ระชาชนใชก้นัมากขึน้ 
 บตัรเอทีเอม็ เป็นบตัรทีป่ระชาชนนิยมใชก้นัมาก และมแีนวโน้มการเตบิโตอยา่งต่อเนื่อง จาก 
รายงานของ ธหล. ณ สิน้ปี 2552 มจี านวนผูใ้ชบ้ตัรเอทเีอม็ใน สปป.ลาว ประมาณ 160,000 ใบ และคาด
วา่ในปี อตัราการเตบ ิโตของการใชบ้ตัรเอทเีอม็จะสงูถงึรอ้ยละ 40.0 สาเหตุส าคญัประการหนึ่ง
ทีท่ าใหก้ารใชบ้ตัรขยายตวัมาก เป็นเพราะภาครฐับาล ภาคธุรกจิการคา้มกีารจ่ายเงนิเดอืน ค่าจา้ง ใหก้บั 
พนกังานโดยผ่านบญัชธีนาคารเพิม่ขึน้ 
 บตัรเครดิต/บตัรเดบิต ธนาคารพาณิชยห์ลายแห่งไดม้บีรกิารบตัรเครดติ และบตัรเดบติ เพื่อใช ้
แทนเงนิสดและเชค็ ในการซื้อสนิค้าบรกิารรวมถึงยงัสามารถใช้ถอนเงนิสดจากตู้ ATM แต่การใช้บตัร
เครดติ และบตัรเดบติ ยงัไม่แพร่หลายมากนัก โดยเฉพาะบตัรเครดิต เนื่องจากความเขม้งวดของ
ธนาคารพาณิชยใ์นการพจิารณาอนุมตับิตัรรวมถงึ การใชบ้ตัรจะต้องมหีลกัประกนัประมาณ  1 เท่าของ
วงเงนิสนิเชื่อทีไ่ดร้บั 

ช่องทางการช าระเงิน(Payment Channels) 
 1. สาขาและหน่วยบริการของธนาคารพาณิชย์ เป็นช่องทางการช าระเงนิที่ได้รบัความนิยม
ทีสุ่ดสาขาธนาคารพาณิชย ์มจี านวน 63 สาขา หน่วยบรกิารของธนาคารพาณิชย ์มจี านวน 129 หน่วย 
(ณ ธนัวาคม 2552) กระจายอยู ่17 แขวงทัว่ประเทศ ส่วนใหญ่เป็นธนาคารและหน่วยบรกิารของธนาคาร 
พาณิชยข์องรฐั ส าหรบัธนาคารพาณิชยข์องเอกชนมสีาขากระจายอยูต่ามแขวงส าคญั ไดแ้ก่เวยีงจนัทน์   
สะหวนันะเขต หลวงพระบาง และจ าปาสกั โดยแต่ละธนาคารต่างมโีครงการทีจ่ะเปิดสาขาใหค้รอบคลุม 
ไปยงัทุกแขวงทัว่ประเทศส าหรบั การช าระเงนิทีส่าขาหรอืหน่วยบรกิาร ม ี2 ประเภท 
 -การช าระเงนิ ภายในประเทศ เช่น การช าระเงนิสดทีธ่นาคาร การโอนเงนิ ระหวา่งบญัชภีาย 
ในธนาคารเดยีวกนั การโอนเงนิใหผู้ท้ ีไ่ม่มบีญัชกีบัธนาคาร และการโอนเงนิระหวา่งธนาคาร 
 -การช าระเงนิ/โอนเงนิระหวา่งประเทศ เพื่อช าระค่าสนิคา้และบรกิาร ค่าธรรมเนียมการศกึษา ค่า
รกัษาพยาบาล และอื่นๆ ผ่านเครอืขา่ยธนาคารตวัแทนทีม่อียูห่ลายประเทศ การโอนเงนิไปต่างประเทศ
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สามารถโอนเงนิได้หลายสกุล ผ่านระบบ Swift หรอืใช้บรกิารโอนเงนิของMoney Gram และ Western 
Union 
 2. ช่องทางอิเลก็ทรอนิกส ์
 -เครื่อง ATM จ านวน 189 เครื่อง (ณ ธนัวาคม 2552) ผูโ้อนสามารถโอนเงนิในบญัชเีงนิฝากออม
ทรพัยแ์ละบญัชเีงนิฝากกระแสรายวนัของตนเอง ไปยงับญัชเีงนิฝากของผูร้บัโอน โดยสามารถโอนเงนิใน
สกุลเดยีวกนัเท่านัน้ไม่วา่จะเป็นสกุลเงนิกบี สกุลเงนิบาท และสกุลเงนิดอลล่ารส์หรฐั เนื่องจากทางสปป.
ลาวยงัไม่มรีะบบ ATM Pool การโอนเงนิดว้ยเครื่องATM จะโอนไดเ้ฉพาะภายใน ธนาคารเดยีวกนั กรณี
ทีเ่ป็นบตัรเอทเีอม็ บตัรเดบติ และบตัรเครดติ เครอืขา่ยของต่างประเทศ สามารถใช้บรกิารถอนเงนิสดตู้
เอทเีอม็ของธนาคารไดบ้างแห่ง บตัรที่สามารถใช้ได้ใน สปป.ลาว ได้แก่ Visa ,MasterCard , Maestro, 
Diners Club และ JCB Cards โดยจะอา้งองิ ตามอตัราแลกเปลีย่นประจ าวนั 
 -เครื่อง EFTPOS (Electronic Funds Transfer at The Point of Sales) หรอืระบบการโอนเงนิ 
อตัโนมตัทิีจุ่ดซือ้ขาย ซึง่เริม่ มใีชใ้น สปป.ลาว แต่การใชร้ะบบนี้ยงัไม่เป็นทีแ่พรห่ลาย 

5.8 หน่วยงานส่งเสริมทางด้านการลงทุน 

หน่วยงาน ท่ีตัง้ 
Department for the Promotion and 
Management of Domestic and Foreign 
Investment (DDFI) 

Luang-Prabang Road , Ban Sithantay, 
Sikhottabong district,Vientiane 0101 Lao PDR 
โทรศพัท ์007-856-21-222691 และ 007-856-21-
217005 
โทรสาร 007-856-21-215491และ 007-856-21-222691 
http://invest.laopdr.org 

สถานเอกอัครราชทูตไทย  ประจ านคร
เวยีงจนัทน์ สปป.ลาว 

ถนนไกสอน พมวหิาน เมอืงไซเสดถา นครหลวง
เวยีงจนัทน์  
โทรศพัท ์021-214-581 ถงึ 2 โทรศพัทด์าวเทยีม (02) 
354-6196 ถงึ 97 
โทรสาร 021-214-580 โทรสารดาวเทยีม (02) 354-
6194 
Email: thaivte@mfa.go.th 
 

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวนันะเขต 299 ถนนท่าแฮ่ บา้นท่าเมอืง เมอืงไกสอน พมวหิาน 
แขวงสะหวนันะเขต สปป.ลาว 
โทรศพัท:์ 041-212-373 และ 041-252-080 
โทรสาร: 041-212-370 และ 041-252-078 
Email: thaisvk@mfa.go.th 

mailto:thaivte@mfa.go.th
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ส านกังานส่งเสรมิการคา้ในต่างประเทศ 
ประจ านครหลวงเวยีงจนัทน์ 

028 ถนนไกสอน พมวหิาน บา้นโพนไซ เมอืงไซเสดถา 
นครหลวงเวยีงจนัทน์ 
โทรศพัท ์021-413-704, 021-413-706 โทรสาร 021-
412-089 
Email: vtdepthai@laoskytelecom.com 
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ภาคผนวก ก 
 

กฎหมายการลงทุนของ 
ประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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กฎหมายการลงทุน5 
ของประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 

เลขท่ี 02/ สพช. นครหลวงเวียงจนัทน์ วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2552 
 

กฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 
ภาคท่ี 1 บทบญัญติัทัว่ไป 

 
มาตรา 1  จดุประสงค ์ 
  กฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิการลงทุน ก าหนดหลกัการ ระเบยีบการ และมาตรการ 
เกี่ยวกบัการส่งเสรมิ การคุ้มครองการลงทุนทัง้ภายในและต่างประเทศ เพื่อท าให้การลงทุนม ี ความ
สะดวก รวดเรว็ ถูกตอ้ง ไดร้บัการปกป้องดา้นต่างๆ จากรฐั รบัประกนัสทิธแิละ ผลประโยชน์ของผูล้งทุน 
ของรฐั ของประชาชน เพื่อเพิม่ทวคีุณประโยชน์และบทบาทการ ลงทุนต่อเศรษฐกจิสงัคมของชาตใิห้
เตบิโต ขยายตวัอยา่งต่อเนื่องและยัง่ยนื และมสี่วนส าคญั ในการปกปกัรกัษาและพฒันาประเทศชาตใิห้
เขม้แขง็ 
 
มาตรา 2  การส่งเสริมการลงทุน  
  การส่งเสรมิการลงทุน เป็นการวางนโยบาย การสร้างสภาพแวดล้อม และเงื่อนไขใน 
ดา้นต่างๆ แก่การลงทุนทัง้ภายในและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถด าเนินธุรกจิใน สปป.ลาว ได้
อยา่งสะดวก รวดเรว็ และถูกตอ้งตามระเบยีบกฎหมาย 
 
มาตรา 3  การอธิบายค าศพัท์  
  ค าศพัทต่์างๆ ทีใ่ชใ้นกฎหมายฉบบันี้ มคีวามหมาย ดงันี้  
  1. การลงทุน หมายถงึ การทีผู่้ลงทุนน าเอาทุนที่มตีวัตนและไม่มตีวัตน เพื่อมา ด าเนิน
ธุรกจิใน สปป.ลาว  
  2. ผู้ลงทุน หมายถึง บุคคล หรอืนิตบุิคคลภายใน และต่างประเทศ ที่ได้ลงทุน ด าเนิน
ธุรกจิใน สปป.ลาว  
  3. ผูล้งทุนภายใน หมายถงึ พลเมอืงลาว คนต่างดา้ว คนไม่มสีญัชาต ิและนิตบุิคคลของ
กลุ่มคนดงักล่าว ทีด่ ารงชวีติ และด าเนินธุรกจิใน สปป.ลาว  
  4. ผูล้งทุนต่างประเทศ หมายถงึ บุคคลหรอืนิตบุิคคลของต่างประเทศที่มาด าเนิน ธุรกจิ
ใน สปป.ลาว  
  5. ทุนทีม่ตีวัตน หมายถงึ เงนิตรา สงัหารมิทรพัย ์และอสงัหารมิทรพัย ์ 

                                                
5 เอกสารจาก สถานกงสลุใหญ่ ณ แขวงสะหวนันะเขต http://www.thaisavannakhet.com/savannakhet/th/data-
service/rules/  
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  6. ทุนทีไ่ม่มตีวัตน หมายถงึ ทรพัยส์นิทางปญัญา รายรบัทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต สทิธเิช่า 
สทิธทิางดา้นการคา้ มลูค่าการสมัปทานและอื่นๆ  
  7. การสมัปทาน หมายถงึ การทีร่ฐัอนุญาตใหน้ิตบุิคคลใชส้ทิธใินกรรมสทิธิต่์างๆ ที ่เป็น
ของรฐัตามเงื่อนไขและก าหนดเวลาที่แน่นอน โดยมสีญัญาอย่างถูกต้องตาม ระเบยีบกฎหมาย เพื่อ
พฒันาและด าเนินธุรกจิใดธุรกจิหนึ่ง  
  8. สญัญาสมัปทาน หมายถึง สญัญาที่องค์การจดัตัง้ของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิที่ได้รบั 
มอบหมายจากรฐับาลลงนามกบันิตบุิคคลเกีย่วกบัการสมัปทาน  
  9. พาหนะทีใ่ชใ้นการผลติโดยตรง หมายถึง จกัรกล รถบรรทุกหนัก และอื่นๆ ที่ใช้ ใน
การด าเนินกจิการลงทุนโดยตรงตามการก าหนดของรฐับาล  
  10. การลงทุนทางตรง หมายถึง การที่ผู้ลงทุน หรอืกลุ่มผู้ลงทุน น าเอาทุนไปด าเนิน 
ธุรกจิ ซึง่ท าใหต้นเองเป็นเจา้ของวสิาหกจิ และคุม้ครองบรหิาร หรอืขยาย วสิาหกจิทีเ่กีย่วขอ้ง  
  11. การลงทุนทางอ้อม หมายถึง การที่ผู้ลงทุนซื้อหุ้นบริษัท ซื้อหุ้นจากตลาด 
หลกัทรพัย ์รวมทัง้การลงทุนในกองทุนค ้าประกนัการเงนิ พนัธบตัร และเอกสาร มคี่าอื่น โดยผูล้งทุนไม่มี
ส่วนร่วมโดยตรงในการบรหิารจดัการวสิาหกจิที่ เกีย่วขอ้ง  
  12. เอกสารมคี่า หมายถงึ เอกสารทีส่ามารถประเมนิมลูค่าเป็นเงนิ ซึง่สามารถ ซื้อ-ขาย 
แลกเปลีย่น หรอืค ้าประกนัได ้เช่น โฉนดทีด่นิ ใบหุน้ พนัธบตัร 
  13. เขตเศรษฐกจิพเิศษ หมายถงึ เขตทีร่ฐับาลก าหนดเพื่อพฒันาให้เป็นตวัเมอืง ใหม่ที่
ทนัสมยัอยา่งรอบด้าน ซึ่งมเีนื้อที่มากกว่าหนึ่งพนัเฮคตาร์ขึน้ไป มนีโยบาย ส่งเสรมิพเิศษ และมรีะบบ
การบรหิารเป็นอสิระ พึ่งตนเองทางด้านเศรษฐกจิ ตาม ทฤษฎีส่งเสรมิกจิการรายย่อย 12 รบัประกนั
ความสงบปลอดภยั และปกป้องรกัษา สิง่แวดลอ้มใหย้ ัง่ยนื  
  14. เขตเศรษฐกจิเฉพาะ หมายถงึ เขตทีร่ฐับาลก าหนดใหเ้ป็นเขตอุตสาหกรรม เขตการ
ผลติเพื่อส่งออก เขตตวัเมอืงท่องเที่ยว เขตการค้าปลอดภาษี เขตพฒันา เทคโนโลยแีละขอ้มูลข่าวสาร 
เขตเศรษฐกจิชายแดนและอื่นๆ  
  15. เขตอุตสาหกรรม หมายถึง เขตที่รฐับาลก าหนดให้เป็นเขตอุตสาหกรรม แปรรูป 
ผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม ให้บรกิารแก่อุตสาหกรรมแปรรูป เพื่อสร้างให้เป็นนิคม อุตสาหกรรมด้วยการ
พฒันาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม เพื่อรองรบัการลงทุน เนื้อที่อาจจะไม่กวา้งเท่ากบัเขตเศรษฐกจิ
พเิศษ  
  16. เขตการผลติเพื่อส่งออก หมายถึง เขตที่รฐับาลก าหนดให้เป็นเขตการลงทุนด้าน 
การผลติ การแปรรปูสนิคา้และการบรกิารเพื่อส่งออก  
  17. เขตตวัเมอืงท่องเทีย่ว หมายถงึ เขตทีร่ฐับาลก าหนดให้เป็นเขตการลงทุนด้าน การ
ท่องเที่ยว โดยเชื่อมโยงกบัการปกป้องรกัษา อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมส่งเสริม
ความสามารถของท้องถิ่นและของชาตเิพื่อดงึดูดการ ท่องเที่ยว และเปลี่ยนให้กลายเป็นอุตสาหกรรม
ท่องเทีย่วทีท่นัสมยัอยา่งค่อยเป็น ค่อยไป  
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  18. เขตการค้าปลอดภาษี หมายถึง เขตที่รฐับาลก าหนดให้เป็นเขตการลงทุนด้าน 
การค้า การแลกเปลี่ยนสนิค้าระหว่างภายในประเทศกบัต่างประเทศ ซึ่งม ีนโยบายยกเวน้ภาษีในเขต
ดงักล่าว  
  19. เขตพฒันาเทคโนโลยแีละขอ้มูลข่าวสาร หมายถึง เขตที่รฐับาลก าหนดให้มกีาร 
ลงทุนด้านการศกึษา ค้นควา้ พฒันา และใช้เทคโนโลยรีะดบัสูง เพื่อผลติและ จ าหน่ายผลติภณัฑ์
เทคโนโลย ีใหบ้รกิารดา้นขอ้มลูขา่วสารแบบครบวงจรใหแ้ก่ สงัคมดว้ยความสะดวกและรวดเรว็  
  20. เขตเศรษฐกจิชายแดน หมายถงึ เขตทีร่ฐับาลก าหนด เพื่อส่งเสรมิให้มกีารซื้อ- ขาย 
แลกเปลีย่นสนิคา้อยูต่ามด่านชายแดน  
  21. เขตจดัสรรตวัเมอืง หมายถึง เขตที่รฐับาลก าหนด เพื่ออนุญาตให้มกีารลงทุน 
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์เพื่อสรา้งใหเ้ป็นเขตทีพ่กัอาศยัของนกัลงทุนต่างประเทศ หรอืพลเมอืงทัว่ไป  
  22. ตวัเมอืงใหม่ หมายถึง เขตที่ได้รบัการพฒันาให้กลายเป็นตวัเมอืงทนัสมยั มพีื้น
ฐานเศรษฐกจิที่เขม้แขง็ วฒันธรรม สงัคมที่ศวิไิลซ์และยุตธิรรม เสรมิสร้าง อารยธรรม และวฒันธรรม
ของชาต ิโดยตดิพนักบัร่องรอยประวตัศิาสตรข์องเขต ทีต่ ัง้ตวัเมอืงดงักล่าว  
 
มาตรา 4  นโยบายของรฐัเก่ียวกบัการส่งเสริมการลงทุน  
  รฐัส่งเสรมิการลงทุนของทุกภาคส่วนเศรษฐกจิ ทัง้ภายในและต่างประเทศ ด้วยการ วาง
นโยบายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อม เงื่อนไขอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น การก าหนด ทศิทาง การให้
ขอ้มลูขา่วสารที่จ าเป็น การให้นโยบายด้านภาษีอากร ด้านแรงงาน การให้ สทิธนิ าใช้ที่ดนิ การบรกิาร
การลงทุนประตเูดยีว (One Stop Service) รวมทัง้ การรบัรู ้การ รบัประกนั การปกป้องกรรมสทิธิ ์สทิธ ิ
ผลประโยชน์ และด้านอื่นที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้ ลงทุนจากรฐั รฐัส่งเสรมิให้ลงทุนในทุกสาขา 
กจิการ และทุกเขตแควน้ทัว่ประเทศ ยกเวน้เขตและ กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัความมัน่คงและความสงบของ
ชาติ มีผลกระทบที่ร้ายแรงต่อสิง่แวดล้อม ในปจัจุบนัและระยะยาว ต่อสุขภาพของประชาชนและ
วฒันธรรมอนัดงีามของชาต ิ 
 
มาตรา 5  หลกัการเก่ียวกบัการส่งเสริมการลงทุน  
  การส่งเสรมิการลงทุน ตอ้งปฏบิตัติามหลกัการ ดงันี้  
  1. สอดคลอ้งกบัแนวทางนโยบาย ยทุธศาสตร ์แผนพฒันาเศรษฐกจิ-สงัคม แผนพฒันา
แขนงการ เขตแคว้น และการขยายเศรษฐกจิสงัคมในแต่ละระยะ ยกระดบัชีวติความเป็นอยู่ของ
ประชาชนใหด้ขี ึน้ และถูกตอ้งตามระเบยีบ กฎหมาย  
  2. สอดคลอ้งกบัการเพิม่ทวกีารคุม้ครองของรฐัอยา่งรวมศนูยเ์ป็นเอกภาพทัว่ ประเทศ  

 3. รบัประกนัใหก้ารลงทุนไดร้บัการบรกิารทีส่ะดวก รวดเรว็ โปร่งใส ยตุธิรรม และ เสมอ
ภาคภายใตก้ฎหมาย ดว้ยการบรกิารการลงทุนประตเูดยีว  

 4. วางนโยบายส่งเสรมิดา้นต่างๆ ทีส่ามารถดงึดดูและชกัจงูการลงทุน  
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 5. รบัรู้ รบัรอง การปกป้องกรรมสทิธิ ์ สทิธ ิ ผลประโยชน์ และด้านอื่นที่ถูกต้องตาม 
กฎหมายของผูล้งทุนจากรฐั  

 6. รบัประกนัการปกป้องรกัษาและการพฒันาสิ่งแวดล้อม ความสงบ และความ 
ปลอดภยัของสงัคม และเขตการลงทุน  

 
มาตรา 6  ขอบเขตการใช้กฎหมาย  
  กฎหมายฉบบันี้ใชส้ าหรบับุคคลหรอืนิตบุิคคล ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนทุกประเภท เพื่อ
ด าเนินการผลติธุรกจิ สรา้งมลูค่าเพิม่ ยกเวน้ธุรกจิครอบครวัและผูค้า้รายยอ่ย  
 
มาตรา 7  ความร่วมมือระหว่างประเทศ  
  รฐัส่งเสรมิการตดิต่อร่วมมอืกบัต่างประเทศ ภมูภิาค และสากล เกีย่วกบัการ ส่งเสรมิการ
ลงทุน ด้วยการแลกเปลี่ยนบทเรยีน ขอ้มูลข่าวสาร เทคโนโลยแีละประสบการณ์ ในการส่งเสรมิและ
คุม้ครองการลงทุน การตลาด การคา้ แหล่งทุน การเชื่อมโยงเขา้กบั ภมูภิาคและสากล  
 

ภาคท่ี 2 รปูแบบการลงทุน 
 

มาตรา 8  รปูแบบการลงทุน  
  ผูล้งทุนสามารถลงทุนทางตรงหรอืทางออ้มดว้ยรปูแบบ ดงันี้  
  1. การลงทุนฝา่ยเดยีวของผูล้งทุนภายในหรอืต่างประเทศ  
  2. การลงทุนแบบหุน้ส่วนระหวา่งผูล้งทุนภายในกบัต่างประเทศ  
  3. การลงทุนธุรกจิร่วมตามสญัญา  
 
มาตรา 9  การลงทุนฝ่ายเดียวของผู้ลงทุนภายในหรือต่างประเทศ  
  การลงทุนฝ่ายเดียวของผู้ลงทุนภายในหรือต่างประเทศ เป็นการลงทุนของผู้ลงทุน 
ภายในหรอืต่างประเทศฝา่ยเดยีว ซึง่อาจจะมผีูล้งทุนรายเดยีวหรอืหลายรายในกจิการหรอื โครงการใด
โครงการหนึ่งใน สปป.ลาว  
 
มาตรา 10  การลงทุนแบบหุ้นส่วนระหว่างผู้ลงทุนภายในกบัต่างประเทศ  
  การลงทุนแบบหุ้นส่วนระหว่างผู้ลงทุนภายในกบัต่างประเทศ เป็นการลงทุนร่วม 
ระหว่างผู้ลงทุนภายในกบัต่างประเทศ ซึ่งด าเนินธุรกจิ มกีรรมสทิธิร์่วมกนั และตัง้นิต ิ บุคคลขึน้ใหม่
ภายใต้กฎหมายของ สปป.ลาว การจดัตัง้ การด าเนินการ การบรหิารคุ้มครอง สทิธ ิและพนัธะของผู้
ลงทุนแบบ หุน้ส่วน ไดก้ าหนดไวใ้นสญัญาร่วมทุน และกฎระเบยีบของนิตบุิคคลใหม่ดงักล่าว ส าหรบัผู้
ลงทุนต่างประเทศทีล่งทุนในรปูแบบดงักล่าว ตอ้งลงทุนอยา่งน้อยไม่ น้อยกวา่รอ้ยละสบิ (10 %) ของทุน
ทัง้หมด  
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มาตรา 11  การลงทุนธรุกิจร่วมตามสญัญา  
  การลงทุนธุรกจิร่วมตามสญัญาเป็นการลงทุนร่วมระหวา่งนิตบุิคคลภายใน สปป.ลาว กบั
นิตบุิคคลต่างประเทศทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นสญัญา โดยไม่ไดต้ัง้เป็นนิตบุิคคลใหม่หรอืสาขาขึน้ ใน สปป.ลาว 
นิตบุิคคลภายในดงักล่าวตอ้งแจง้ใหห้น่วยงานดา้นอุตสาหกรรมและการค้า หน่วยงานด้านแผนการและ
การลงทุน เพื่อคุม้ครองตามระเบยีบการ สญัญาของการลงทุนธุรกจิร่วมตามสญัญา ตอ้งน าไปรบัรองจาก
ส านกังานทะเบยีน ศาล  
 
มาตรา 12  การก าหนดทุนจดทะเบียน  
  ทุนจดทะเบยีนของกจิการสมัปทานต้องไม่ให้น้อยกว่า ร้อยละสามสบิ (30 %) ของ ทุน
ทัง้หมด ส าหรบักจิการทัว่ไปให้ปฏบิตัติามที่ได้ก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าด้วยวสิาหกจิ  ทุนจดทะเบยีน 
ต้องแสดงเป็นทรพัย์สนิ และตลอดระยะการด าเนินธุรกจินัน้ มูลค่าทรพัยส์นิ ต้องไม่ให้น้อยกว่าทุนจด
ทะเบยีน  
 

ภาคท่ี 3 กิจการการลงทุน 
หมวดท่ี 1 ประเภทกิจการการลงทุน 

 
มาตรา 13  ประเภทกิจการการลงทุน  
  ผูล้งทุนสามารถลงทุนในกจิการ ดงันี้  
  - กจิการทัว่ไป  
  - กจิการสมัปทาน  
  - กจิการการพฒันาเขตเศรษฐกจิเฉพาะ  
 
มาตรา 14  กิจการทัว่ไป  
 
  กจิการทัว่ไปเป็นกจิการลงทุนในธุรกจิทัว่ไป รวมทัง้กจิการที่อยู่ในบญัชี ประเภทธุรกจิ
ควบคุม (Negative List) ทีไ่ม่ใช่กจิการสมัปทาน 
 
มาตรา 15  กิจการสมัปทาน  
  กจิการสมัปทานเป็นกจิการลงทุนทีไ่ดร้บัอนุญาตจากรฐัใหใ้ชส้ทิธใินกรรมสทิธิ ์และ สทิธิ
อื่นของรฐัตามระเบยีบการ เพื่อพฒันาและด าเนินธุรกจิใดธุรกจิหนึ่ง อาท ิสทิธสิมัปทาน ที่ดนิ เหมอืงแร่ 
พลงังานไฟฟ้า สายการบนิ โทรคมนาคม ประกนัภยั สถาบนัการเงนิ รฐับาลเป็นผู้ก าหนดบญัชกีจิการ
สมัปทาน  
 
มาตรา 16  กิจการการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  
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  กจิการการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ เป็นกจิการลงทุนในเขตเศรษฐกจิพเิศษ เพื่อ สรา้ง
โครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มบรูณ์ และพฒันาใหเ้ป็นตวัเมอืงใหม่ กจิการการพฒันาเขตเศรษฐกจิเฉพาะ เป็น
กจิการลงทุนในเขตเศรษฐกจิเฉพาะ เพื่อ สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน และพฒันาใหเ้ป็นเขตต่างๆ ตามสภาพ
ทีเ่ป็นจรงิและระเบยีบกฎหมาย อาท ิเขตอุตสาหกรรม เขตการผลติเพื่อส่งออก เขตตวัเมอืงท่องเที่ยว
และอื่นๆ การจดัตัง้และการด าเนินการของเขตเศรษฐกจิพเิศษ และเขตเศรษฐกจิเฉพาะ ได ้ก าหนดไวใ้น
ระเบยีบการต่างหาก  
 

หมวดท่ี 2 การลงทุนในกิจการทัว่ไป 
 

มาตรา 17  การเสนอลงทุน  
  ผู้ลงทุนที่มจีุดประสงค์ลงทุนในกจิการทัว่ไป ต้องยื่นค าร้องเสนอผ่านการบรกิาร การ
ลงทุนประตูเดยีวของแผนกอุตสาหกรรมและการค้า เพื่อขึน้ทะเบยีนวสิาหกจิ ตามที่ได้ ก าหนดไวใ้น
กฎหมายวา่ดว้ยวสิาหกจิ ผูล้งทุนต่างประเทศทีล่งทุนในกจิการทัว่ไป ต้องมทีุนทัง้หมดไม่น้อยกว่าหนึ่ง
พนัลา้น กบี  
 
มาตรา 18  การพิจารณา  
  ขัน้ตอนและก าหนดเวลา ในการพจิารณาการขึน้ทะเบยีนวสิาหกจิเกีย่วกบัการลงทุน ใน
กจิการทัว่ไปทีไ่ม่ใช่ประเภทธุรกจิควบคุม ใหอ้อกใบทะเบยีนวสิาหกจิอยา่งชา้ไม่ใหเ้กนิ 10 วนัท าการนับ
แต่วนัที่ได้รบัค าร้องขอขึน้ทะเบียนวสิาหกจิเป็นต้นไป ส าหรบัประเภทธุรกิจ ควบคุมนัน้ ให้ออกใบ
ทะเบยีนวสิาหกจิอยา่งชา้ไม่เกนิ 13 วนัท าการนับแต่วนัได้รบัค าร้องขอ ขึน้ทะเบยีนวสิาหกจิเป็นต้นไป 
ตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยวสิาหกจิ ส าหรบัการเสนอขยายกจิการของผูล้งทุนที่มวีสิาหกจิแลว้
นัน้ การประกอบเอกสาร ใหใ้ชแ้ต่ทีจ่ าเป็นตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นระเบยีบการเฉพาะ และการพจิารณากใ็ห้
รวดเรว็กวา่ การลงทุนใหม่  
 
มาตรา 19  ใบทะเบียนวิสาหกิจ  
  ใบทะเบียนวสิาหกจิเป็นเอกสารรบัรองการขึน้ทะเบียนเพื่อด าเนินธุรกจิอย่างถูกต้อง  
ตามกฎหมาย ใบทะเบยีนวสิาหกจิ รวมเอาการอนุญาตลงทุน นโยบายส่งเสรมิ ทะเบยีนอากร และการ
อนุญาตด าเนินกจิการของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง  เมื่อได้รบัใบทะเบยีนวสิาหกจิแล้ว ผู้ลงทุนสามารถ
ด าเนินธุรกจิไดท้นัท ี 
 
มาตรา 20  อายกุารลงทุน  
  การลงทุนในกจิการทัว่ไปไม่จ ากดัอายุการลงทุน ยกเวน้กจิการลงทุนที่ได้ก าหนดอายุ 
การลงทุนไวใ้นระเบยีบกฎหมายเฉพาะของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  
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หมวดท่ี 3 การลงทุนในกิจการสมัปทาน 
 

มาตรา 21  การเสนอลงทุน  
  ผูล้งทุนทีม่จีุดประสงคล์งทุนในกจิการสมัปทาน ตอ้งยืน่ค ารอ้งเสนอผ่านการบรกิาร การ
ลงทุนประตเูดยีวของหน่วยงานดา้นแผนการและการลงทุน เพื่อคน้ควา้แลว้น าเสนอ รฐับาลหรอืองค์การ
ปกครองระดบัแขวงพจิารณา  
 
มาตรา 22  การคดัเลือกผู้ลงทุน  
  ผู้เสนอลงทุนในกจิการสมัปทาน ต้องได้ผ่านการคดัเลือกตามแต่ละกรณีด้วยวธิีการ 
ต่างๆ อาท ิการเปรยีบเทยีบ การประมลู หรอืการประเมนิผล โดยหน่วยงานดา้นแผนการ และการลงทุน 
บนพืน้ฐานการประสานงานกบัหน่วยงานและทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งตามระเบยีบ กฎหมาย ในการคดัเลอืกผู้
ลงทุนนัน้ ตอ้งรบัประกนัความโปร่งใส การเปิดเผย และสามารถ ตรวจสอบได ้วธิกีารคดัเลอืกผู้ลงทุนใน
กจิการสมัปทาน ไดก้ าหนดไวใ้นระเบยีบการเฉพาะ  
 
มาตรา 23  การพิจารณาการลงทุนในกิจการสมัปทาน  
  หน่วยงานด้านแผนการและการลงทุน พิจารณาการลงทุนในกิจการสมัปทานตาม 
ขัน้ตอน ดงันี้  
  - ค้นควา้ และตกลงทางด้านหลกัการเกี่ยวกบัการลงทุน โดยรบัประกนัผลประโยชน์ 
ของรฐั ผู้ลงทุนและประชาชน ในกรณีที่มกีารโอนสทิธิใ์ช้ที่ดนิคนืให้รฐั นัน้ องค์การ คุ้มครองที่ดนิที่
เกีย่วขอ้งตอ้งค านวณค่าชดเชยใหผู้ล้งทุน หรอืประชาชนทีไ่ดร้บัความเสยีหาย จากการโอนดงักล่าวตาม
ราคาทอ้งตลาด  
  - แนะน าให้ผู้ลงทุนจดัเตรยีมเอกสารตามแบบฟอร์มที่ได้ก าหนดไว้ อาท ิบทวเิคราะห ์
เศรษฐกจิ-เทคนิค บทประเมนิผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสงัคม เอกสารบญัชพีาหนะ อุปกรณ์และ
วตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติโดยตรงทีจ่ะเสนอขอยกเวน้ภาษี  
  - อากรการน าเขา้ เพื่อ เป็นพืน้ฐานใหแ้ก่การคน้ควา้พจิารณาอนุมตั ิ 
  - หน่วยงานด้านแผนการและการลงทุน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้งเป็นผู้รบัผดิชอบ 
ในการเจรจาและการร่างสญัญาเบือ้งตน้ 
  - น าเอาผลการเจรจาของโครงการดงักล่าวเข้าพิจารณาในการประชุมที่ส านักงาน  
บรกิารการลงทุนประตเูดยีวเป็นผูจ้ดัขึน้ 
  - น าเสนอต่อรฐับาลหรอืองค์การปกครองระดบัแขวง เพื่อพจิารณาตกลง พร้อมทัง้ 
แนะน าใหผู้ล้งทุนวางเงนิค ้าประกนัโครงการตามระเบยีบการ โดยให้เป็นไปตามประเภทและ ขนาดของ
การลงทุน เงินค ้าประกนัดงักล่าวจะถูกเก็บรกัษาไวใ้นบญัชีคลงัเงนิแห่งชาติ และ จะถูกส่งคืนเมื่อ
โครงการได้เริม่ต้นด าเนินการในระยะที่หนึ่ง เมื่อได้รบัการตกลงแล้ว หน่วยงานด้านแผนการและการ
ลงทุน ออกใบทะเบยีน สมัปทานใหแ้ก่ผูล้งทุน ตามระเบยีบการ  
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มาตรา 24  การออกใบทะเบียนสมัปทาน  
  กระทรวงแผนการและการลงทุน เป็นผู้ออกใบทะเบียนสมัปทานในขอบเขตความ 
รบัผดิชอบของตน ภายหลงัจากที่รฐับาลให้ความเหน็ชอบ หน่วยงานด้านแผนการและการลงทุนเป็นผู้
ออกใบทะเบยีนสมัปทานในขอบเขต ความรบัผดิชอบของตน ภายหลงัจากที่องค์การปกครองท้องถิ่นที่
เกีย่วขอ้งใหค้วามเหน็ชอบ  
 
มาตรา 25  ใบทะเบียนสมัปทาน  
  ใบทะเบียนสมัปทาน เป็นเอกสารรบัรองการได้รบัสิทธิสมัปทานของผู้ลงทุนอย่าง 
ถูกตอ้งตามกฎหมาย ใบทะเบยีนสมัปทาน รวมเอาทะเบยีนวสิาหกจิ การอนุญาตลงทุน นโยบายส่งเสรมิ 
ทะเบยีนอากร และการอนุญาตด าเนินกจิการของหน่วยงานเกีย่วขอ้ง เมื่อไดร้บัใบทะเบยีนสมัปทานแล้ว 
ผูล้งทุนสามารถด าเนินธุรกจิได้ทนัที และผู้ลงทุน ต้องด าเนินกจิการของตนภายในก าหนดเวลา 90 วนั 
ถ้าผูล้งทุนไม่ด าเนินกจิการใน ก าหนดเวลาดงักล่าว หน่วยงานด้านแผนการและการลงทุนจะแจ้งเตอืน
เป็นลายลกัษณ์ อกัษร หลงัจากนัน้ภายในก าหนดเวลา 60 วนั ถ้าผู้ลงทุนยงัไม่เริม่ด าเนินกจิการนัน้ 
กจิการ ดงักล่าวจะถูกถอนใบทะเบยีนสมัปทาน พรอ้มทัง้รบิเงนิค ้าประกนัเป็นของรฐั  
 
มาตรา 26  การสร้างสญัญาสมัปทาน  
  สญัญาสมัปทานสรา้งขึน้บนพืน้ฐานความสมคัรใจ และเหน็ชอบร่วมกนัระหว่างผู้ ลงทุน
กบัรฐับาล หรอืองคก์ารปกครองระดบัแขวง  
  สญัญาสมัปทาน ต้องก าหนดเป้าหมาย มูลค่า ก าหนดเวลา เงื่อนไข สทิธ ิและ พนัธะ
ของคู่สญัญา สญัญาเกี่ยวกบัการลงทุน โดยเฉพาะการโอนสทิธสิมัปทาน และการโอนหุ้น ต้อง น าไป
รบัรองความถูกตอ้งจากส านกังานทะเบยีนศาล  
 
มาตรา 27  การแก้ไขเน้ือหาของสญัญาสมัปทาน  
  เนื้อหาของสญัญาสมัปทาน อาจถูกพจิารณาแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรอืเพิม่เติมบน 
พืน้ฐานการตกลงเหน็ชอบของคู่สญัญา หากการแกไ้ข เปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิไม่ใช่ ประเดน็ที่ส าคญั 
ใหห้น่วยงานดา้นแผนการและการลงทุน ร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง พจิารณาแก้ไขตามการเสนอของ
คู่สญัญาฝา่ยใดฝา่ยหนึ่ง และรายงานให้รฐับาลหรอืองค์การ ปกครองระดบัแขวงที่เกี่ยวขอ้งทราบ การ
แกไ้ข เปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิสญัญาสมัปทาน ด้วยการโอนสทิธแิละการโอน หุ้น ต้องเสยีอากรตาม
กฎหมายวา่ดว้ยส่วยสาอากร  
 
มาตรา 28  อายกุารลงทุนในกิจการสมัปทาน  
  อายกุารลงทุนในกจิการสมัปทาน อ้างองิตามประเภท ขนาด มูลค่าการลงทุน เงื่อนไข
ของกจิการสมัปทาน ตามระเบยีบกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง แต่สูงสุดไม่ให้ เกนิ 99 ปี และ
สามารถต่อไดต้ามการตกลงของรฐับาล หรอืองคก์ารปกครองระดบัแขวง เช่น ในกรณีทีผู่ล้งทุนไดด้ าเนิน
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โครงการที่สร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ประเทศชาติ ได้ปฏบิตัติาม สญัญาอย่างมปีระสทิธผิล และมี
ผลงานในการประกอบส่วนพฒันาทอ้งถิน่  

 
หมวดท่ี 4 การลงทุนในโครงการ หรือกิจการในบญัชีเรียกการลงทุน 

 
มาตรา 29  โครงการ หรือกิจการในบญัชีเรียกการลงทุน  
  โครงการ หรอืกจิการในบญัชเีรยีกการลงทุนคอืกจิการทัว่ไป และกจิการสมัปทานที่ 
หน่วยงานต่างๆ และทอ้งถิน่ เป็นผูด้ าเนินการค้นควา้และสร้างขึน้บนพื้นฐานโครงการ หรอื กจิการที่มี
ความส าคญัต่อเศรษฐกจิแห่งชาติ และมศีกัยภาพทางด้านทรพัยากรธรรมชาติ ซึ่งรฐับาลหรอืองค์การ
ปกครองระดบัแขวงไดร้บัรองแลว้ แต่มคีวามจ าเป็นตอ้งหาทุนเพื่อน ามา พฒันากจิการดงักล่าว 
 
มาตรา 30  เน้ือหาหลกัของโครงการหรือกิจการเรียกการลงทุน  
  เนื้อหาหลกัของโครงการหรอืกจิการเรยีกการลงทุน ประกอบดว้ย: 
  - แผนแม่บทในการพฒันา  
  - บทวเิคราะหเ์ศรษฐกจิ  
  - เทคนิค  
  - บทประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม  
  - เงื่อนไขของการลงทุน  
  - แหล่งทุนทีต่อ้งการ  
 
มาตรา 31  การพิจารณาโครงการหรือกิจการเรียกการลงทุน 
  หน่วยงานต่างๆ เป็นเจ้าภาพในการสร้างโครงการหรือกิจการเรียกการลงทุนตาม 
ยทุธศาสตรแ์ละแผนการของตน หลงัจากนัน้จงึส่งให้หน่วยงานด้านแผนการและการลงทุน เพื่อค้นควา้ 
รวบรวม แลว้น าเสนอรฐับาล หรอืองคก์ารปกครองแขวงหรอืนครหลวงพจิารณา รบัรอง เมื่อรฐับาล หรอื
องคก์ารปกครองแขวง หรอืนครหลวง ไดร้บัรองโครงการหรอื กจิการนัน้แลว้ กส็่งให้หน่วยงาน, ท้องถิ่น
ที่เกี่ยวขอ้งและส านักงานบรกิารการลงทุนประตู เดยีวของหน่วยงานด้านแผนการและการลงทุน และ
หน่วยงานดา้นอุตสาหกรรมและการคา้ รวมทัง้บรรดาสถานทตู กงสุล และผูแ้ทนทางดา้นการคา้ เพื่อเป็น
ขอ้มลูส าหรบัเรยีกการ ลงทุนทัง้ภายในและต่างประเทศ ส าหรบักจิการสมัปทานในบญัชเีรยีกการลงทุน
นัน้ การพจิารณาอนุมตัอิยา่งชา้ไม่ให ้เกนิ 45 วนัท าการนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค าเสนอเป็นตน้ไป  
 
มาตรา 32  การอนุมติัการลงทุนในโครงการหรือกิจการเรียกการลงทุน  
  การลงทุนในโครงการ หรอืกจิการเรยีกการลงทุน ให้หน่วยงานด้านอุตสาหกรรมและ 
การคา้ หรอืหน่วยงานดา้นแผนการและการลงทุน เป็นผูอ้นุมตัโิดยตรง หลงัจากทีไ่ดค้น้ควา้ เงื่อนไขและ
ความสามารถของผูล้งทุนตามระเบยีบการ  
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หมวดท่ี 5  
การลงทุนในกิจการการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 

 
มาตรา 33  เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
  เขตเศรษฐกจิพเิศษ เป็นเขตพฒันาเป็นตวัเมอืงใหม่ที่ได้รบันโยบายส่งเสรมิพเิศษ และ
คุม้ครองดว้ยระเบยีบกฎหมายของรฐัและระเบยีบการเฉพาะของเขตที่ไม่ขดักบัผลประโยชน์ของ รฐัและ
สงัคม วสิาหกจิที่ด าเนินการเคลื่อนไหวในเขตดงักล่าว จะได้รบันโยบายพเิศษ และ คุ้มครองด้วย
กฎหมายและระเบยีบการเฉพาะอยา่งสอดคลอ้งกบักฎหมายของ สปป.ลาว รฐับาล เป็นผู้วางแผนสร้าง
เขตเศรษฐกจิพเิศษ และอนุมตัใิห้ผู้ลงทุนภายในและ ต่างประเทศ ลงทุนเขา้ในการพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานสาธารณูปโภค เพื่อรองรบัการด าเนินธุรกิจใน สาขาอุตสาหกรรม การค้าและการบรกิาร 
วฒันธรรม – สงัคม เขตเศรษฐกจิพเิศษ อาจจะประกอบด้วยหลายเขตเศรษฐกจิเฉพาะ อาท ิ เขต 
อุตสาหกรรม เขตการผลิตเพื่อส่งออก เขตตวัเมอืงท่องเที่ยว เขตการค้าปลอดภาษี เขตพฒันา 
เทคโนโลยแีละขอ้มลูขา่วสาร เขตเศรษฐกจิชายแดน เขตจดัสรรตวัเมอืงและอื่นๆ องคป์ระกอบการจดัตัง้ 
การด าเนินการ และการคุม้ครองแต่ละเขตของเขตเศรษฐกจิ พเิศษ และเขตเศรษฐกจิเฉพาะ ได้ก าหนด
ไวใ้นระเบยีบการต่างหาก  
 
มาตรา 34  หลกัการการจดัตัง้เขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  
  เขตเศรษฐกจิพเิศษและเขตเศรษฐกจิเฉพาะ ตอ้งจดัตัง้ตามหลกัการส าคญั ดงันี้  
  1. ก าหนดวตัถุประสงคข์องเขตเศรษฐกจิพเิศษและเขตเศรษฐกจิเฉพาะอยา่งชดัเจน  
  2. ก าหนดผลประโยชน์ของรฐั ผูพ้ฒันาและประชาชนอยา่งชดัเจน  
  3. เป็นเขตทีเ่หมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องแต่ละเขตเศรษฐกจิพเิศษ และเขต เศรษฐกจิ
เฉพาะ  
  4. ก าหนดเนื้อทีแ่ละเขตแดนอยา่งชดัเจน  
  5. มนีโยบายส่งเสรมิทางดา้นเศรษฐกจิของแต่ละเขตโดยเฉพาะ  
  6. มรีะบบการบรหิารดา้นเศรษฐกจิในแต่ละเขตทีเ่ป็นอสิระ  
  7. อยูใ่ต้การคุ้มครองของรฐับาล หรอืองค์การปกครองระดบัแขวง ตามการตกลง ของ
รฐับาล  
  8. ใหค้ณะบรหิารเขต มสีทิธใิหผู้อ้ื่นเช่าทีด่นิ และก าหนดค่าเช่าด้วยตนเอง โดยไม่ เกนิ
ก าหนดเวลาของสญัญาสมัปทาน  
  9. ใหค้ณะบรหิารเขต สามารถด าเนินการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ และเขต เศรษฐกจิ
เฉพาะภายในเขตของตน  
  10.ใหค้ณะบรหิารเขตสามารถดงึดดู และอนุมตักิารลงทุนของบุคคล หรอืนิตบุิคคล อื่น
ทัง้ภายในและต่างประเทศภายในเขตของตน  
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  11. รบัประกนัความมัน่คง ความสงบ ความปลอดภยั และการปกปกัรกัษา สิง่แวดล้อม
ภายในเขต  
 
มาตรา 35  ขัน้ตอนการจดัตัง้  
  รฐับาลเป็นผู้ตกลงเกี่ยวกบัการจดัตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษ  และเขตเศรษฐกจิใดๆ ตาม 
การเสนอของกระทรวงแผนการและการลงทุน บนพืน้ฐานการค้นควา้ประสานงานกบั หน่วยงานอื่นและ
ทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิ-สงัคมของ รฐับาล ทอ้งถิน่ และศกัยภาพใน
ดา้นต่างๆ ของเขตนัน้ ผูท้ีม่จีุดประสงคจ์ดัตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษ และเขตเศรษฐกจิเฉพาะ ตอ้งยืน่ค ารอ้ง
ต่อ หน่วยงานด้านแผนการและการลงทุน เพื่อค้นควา้และน าเสนอรฐับาลพจิารณา การพจิารณาการ
ลงทุนตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษ และเขตเศรษฐกจิเฉพาะ ให้ปฏบิตั ิ คล้ายกบัการพจิารณาการลงทุนใน
กจิการสมัปทาน นอกจากนัน้ ยงัตอ้งแต่งตัง้คณะ รบัผดิชอบจดัตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษและเขตเศรษฐกจิ
เฉพาะ ส าหรบัการด าเนินการ การคุ้มครองและนโยบายส่งเสรมิแต่ละเขตของเขตเศรษฐกจิ พเิศษและ
เขตเศรษฐกจิเฉพาะนัน้ รฐับาลเป็นผูก้ าหนด  
 
มาตรา 36  คณะรบัผิดชอบจดัตัง้  
  คณะรบัผดิชอบจดัตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษ และเขตเศรษฐกจิเฉพาะ ได้รบัการแต่งตัง้ 
โดยรฐับาลตามการเสนอของหน่วยงานด้านแผนการและการลงทุน  โดยประสานงานกบั ท้องถิ่นที่
เกีย่วขอ้ง  
  คณะรบัผิดชอบจดัตัง้เขตเศรษฐกิจพิเศษ  และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ ประกอบด้วย 
ผูพ้ฒันา ผูแ้ทนหน่วยงานต่างๆ องคก์ารปกครองทอ้งถิน่ และแนวลาวสรา้งชาต ิในพืน้ทีท่ ี ่เขตเศรษฐกจิ
พเิศษ และเขตเศรษฐกจิเฉพาะตัง้อยู่ คณะรบัผดิชอบจดัตัง้ดงักล่าว แต่งตัง้หน่วยงานช่วยงานของตน 
เพื่อเป็นผู้ ประจ าการท างานร่วมกบัผู้พฒันา เพื่อแก้ไขปญัหาต่างๆ ที่เกดิขึน้ในระยะเวลาจดัตัง้เขต 
เศรษฐกจิพเิศษ และเขตเศรษฐกจิเฉพาะ  
 
มาตรา 37  สิทธิและหน้าท่ีของคณะรบัผิดชอบจดัตัง้  
  คณะรบัผดิชอบจดัตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษ และเขตเศรษฐกจิเฉพาะ มสีทิธแิละหน้าที ่
หลกั ดงันี้  
  - คน้ควา้ เสนอปญัหา และตดิต่อภาคส่วนต่างๆ เกีย่วกบัการจดัตัง้เขตเศรษฐกจิ พเิศษ 
และเขตเศรษฐกจิเฉพาะ  
  - ด าเนินการสรา้งเขตเศรษฐกจิพเิศษ และเขตเศรษฐกจิเฉพาะให ้ส าเรจ็ตามจุดประสงค ์
ระดบัคาดหมาย และก าหนดเวลา  
  - แก้ไขปญัหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการจดัตัง้เขต เช่น เกี่ยวกบัผู้พัฒนาและ 
ผลประโยชน์ของประชาชนในเขตเศรษฐกจิพเิศษ และเขตเศรษฐกจิเฉพาะ โดยมกีารประสานงานกบั
องค์การปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง คณะรบัผดิชอบจดัตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษ และเขต
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เศรษฐกจิเฉพาะ จะสิน้สุดลง ภายหลงัทีร่ฐับาลออกด ารสัวา่ดว้ยการด าเนินการและคุม้ครองเขตเศรษฐกจิ
พเิศษ และเขต เศรษฐกจิเฉพาะ นัน้  
มาตรา 38  เน้ือหาของด ารสั  
 
  เนื้อหาหลกัของด ารสัว่าด้วยการด าเนินการและคุ้มครองเขตเศรษฐกจิพเิศษ  และเขต 
เศรษฐกจิเฉพาะ ประกอบดว้ย  
  - คณะบรหิารเขต  
  - การด าเนินการของเขต  
  - หลกัการคุม้ครองภายในเขต  
  - การคุม้ครองมหภาคของเขต  
  - หลกัการในการวางนโยบายส่งเสรมิ  
  - การแบ่งปนัผลประโยชน์ ระหวา่ง รฐักบัผูพ้ฒันา  
มาตรา 39  การก าหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุนภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขต 
เศรษฐกิจเฉพาะ  
 
  คณะบรหิารเขตเศรษฐกจิพเิศษ และเขตเศรษฐกจิเฉพาะ เป็นผูค้น้ควา้ก าหนด นโยบาย
ส่งเสรมิการลงทุน และนโยบายดา้นเศรษฐกจิอื่นภายในเขตของตนตามขอบเขตที ่รฐับาลก าหนดออกใน
ด ารสัวา่ดว้ยการจดัตัง้ การด าเนินการ และการคุม้ครองของแต่ละเขต  
 
มาตรา 40  หลกัการด าเนินการของเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 
  เขตเศรษฐกจิพเิศษ และเขตเศรษฐกจิเฉพาะ ด าเนินการตามหลกัการ ดงันี้  
  1. มอีสิระในการบรหิารเศรษฐกจิ  
  2. อยู่ภายใต้การคุ้มครองด้านมหภาคของรฐับาล หรอืองค์การปกครองท้องถิ่น ซึ่ง
รฐับาลเป็นผูม้อบหมายให ้ 
 
มาตรา 41  การพฒันา   
  การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ จะช่วยเร่งการก่อสร้าง 
โครงสรา้งพื้นฐานอย่างครบวงจร เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยแก่การดงึดูดการลงทุน โดยให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นแต่ละเขตของเขตเศรษฐกจิพเิศษและเขตเศรษฐกจิ เฉพาะทีร่ฐัอนุมตั ิ 
 
มาตรา 42  อายกุารลงทุนในกิจการการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 
  อายกุารลงทุนในกจิการการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ และเขตเศรษฐกจิเฉพาะ ก าหนด
ตามประเภท ขนาด เงื่อนไขในแต่ละเขตของเขตเศรษฐกจิพเิศษและเขตเศรษฐกจิ เฉพาะ ซึ่งสูงสุดไม่
เกนิ 99 ปี และสามารถต่อได้แล้วแต่ละกรณีตามการตกลงของรฐับาล เช่น ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้ด าเนิน
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โครงการทีน่ าผลประโยชน์สงูสุดมาสู่ประเทศชาต ิไดป้ฏบิตั ิตามสญัญาอยา่งมปีระสทิธผิล และมผีลงาน
ในการประกอบส่วนพฒันาทอ้งถิน่  
 
มาตรา 43  การเสนอลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะของผู้ลงทุนอ่ืน  
  นอกจากผู้พฒันาแล้ว ผู้ลงทุนอื่นที่ต้องการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขต 
เศรษฐกจิเฉพาะ นัน้ ตอ้งเสนอผ่านการบรกิารการลงทุนประตเูดยีวของคณะบรหิารเขต เศรษฐกจิพเิศษ 
และเขตเศรษฐกจิเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อพจิารณาตามระเบยีบการ  
  การลงทุนของผูล้งทุนอื่นในเขตเศรษฐกจิพเิศษ และเขตเศรษฐกจิเฉพาะ ไม่จ ากดั อายุ
การลงทุน ยกเว้นกิจการลงทุนที่ได้ก าหนดอายุการลงทุนไวใ้นระเบยีบกฎหมายของ  หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง  
 

หมวดท่ี 6 
การบริการการลงทุนประตเูดียว 

 
มาตรา 44  การบริการการลงทุนประตเูดียว  
  การบรกิารการลงทุนประตเูดยีว เป็นการบรกิารที่อ านวยความสะดวกรอบด้านให้แก่ ผู้
ลงทุนด้วยการให้บรกิารขอ้มูลข่าวสาร การพจิารณาการลงทุน การออกใบทะเบยีน วสิาหกจิ หรอืใบ
ทะเบยีนสมัปทาน และการแจง้ประกาศต่างๆ เกีย่วกบัการลงทุน ส านักงานบรกิารการลงทุนประตูเดยีว
ตัง้อยูท่ ี ่ 
  - หน่วยงานดา้นแผนการและการลงทุน ส าหรบัการลงทุนในกจิการสมัปทานและ กจิการ
การพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ และเขตเศรษฐกจิเฉพาะ 
  - หน่วยงานดา้นอุตสาหกรรมและการคา้ ส าหรบัการลงทุนในกจิการทัว่ไป  
  - เขตเศรษฐกจิพเิศษ และเขตเศรษฐกจิเฉพาะ ส าหรบัการลงทุนในเขตดงักล่าว การ
จดัตัง้และการด าเนินการของส านกังานบรกิารการลงทุนประตเูดยีว ไดก้ าหนดไว ้ในระเบยีบการเฉพาะ  
 
มาตรา 45 หลกัการการบริการการลงทุนประตเูดียว  
  หลกัการการบรกิารการลงทุนประตเูดยีว มดีงันี้  
  1. ผู้ลงทุนยื่นค าร้องเสนอลงทุนที่สถานที่ใด จะได้รบัค าตอบที่สถานที่นัน้ การให ้
ค าตอบแก่ผูล้งทุนตอ้งปฏบิตัติามก าหนดเวลาที่ได้ระบุไวใ้นระเบยีบการที่ประกาศ ณ ส านักงานบรกิาร
การลงทุนประตเูดยีว  
  2. การยื่นค าร้องเสนอลงทุน สามารถด าเนินการโดยผู้ลงทุนเองหรอืผ่านตวัแทนที่ 
ถูกตอ้งตามกฎหมาย  
  3. การบรกิาร ตอ้งรบัผดิชอบการใหข้อ้มลูขา่วสาร และแก้ไขปญัหาต่างๆ ที่เกดิ ขึน้กบั
ผูล้งทุน  
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  4. ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิาร ต้องประกาศอย่างเปิดเผย และตดิอยู่ที่สถานที่ บรกิาร
การลงทุนประตเูดยีว  
  5. การบรกิาร ต้องเป็นไปตามระเบยีบการ มแีบบแผนวธิที างานที่ลดขัน้ตอน รวดเรว็ 
สรา้งสรรค ์โปร่งใส เปิดเผย และสามารถตรวจสอบได ้ 
  6. การตกลงปญัหาต่างๆ เกีย่วกบัการลงทุน ตอ้งผ่านการประชุมของส านักงาน บรกิาร
การลงทุนประตเูดยีว  
 
มาตรา 46  กลไกการด าเนินการของการบริการการลงทุนประตเูดียว  
  ส านกังานบรกิารการลงทุนประตเูดยีวตอ้งจดัการประชุมประจ าสปัดาห์ ซึง่ ประกอบดว้ย
ผู้แทนที่ได้รบัการแต่งตัง้จากหน่วยงานและท้องถิ่นที่เกี่ยวขอ้ง  เพื่อหารอืปญัหา ต่างๆ เกี่ยวกบัการ
ลงทุน โดยส่งเอกสารใหผู้แ้ทนดงักล่าวล่วงหน้า เพื่อใหผู้บ้งัคบับญัชาของ ตนมคีวามเหน็ก่อนมาเขา้ร่วม
การประชุม หน่วยงานและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง แต่งตัง้ผู้ประสานงานด้านการลงทุน ซึ่งมีหน้าที ่
ประสานงานกบัทุกภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งเกี่ยวกบัการลงทุน อาท ิการส่งขอ้มูลข่าวสารที่จ าเป็น เกี่ยวกบั
หน่วยงานและทอ้งถิน่ของตนใหส้ านกังานบรกิารการลงทุนประตเูดยีว เพื่อใหข้อ้มลู ขา่วสารแก่ผูล้งทุน  
 

หมวดท่ี 7 
ส านักงานตวัแทนและสาขา 

 
มาตรา 47  ส านักงานตวัแทน  
  นิตบุิคคลต่างประเทศที่มีจุดประสงค์จดัตัง้ส านักงานตวัแทนใน สปป.ลาว ต้องเสนอ 
ผ่านการบรกิารการลงทุนประตูเดยีวของกระทรวงแผนการและการลงทุน  เพื่อพจิารณาและ ออกใบ
ทะเบยีนจดัตัง้ส านกังานตวัแทนนัน้ ภายในก าหนดเวลา 5 วนั นบัแต่วนัไดร้บัค ารอ้ง ของผู้ลงทุนเป็นต้น
ไป ใบทะเบียนดงักล่าว รบัทราบสทิธทิี่ถูกต้องตามกฎหมายของ ส านักงานตวัแทน ซึ่งสามารถ
ด าเนินงานตามภาระบทบาท สทิธ ิและหน้าที่ของตน เช่น การ รวบรวมขอ้มูลทางด้านการลงทุนให้แก่
บรษิทัแม่ ซึง่ไม่มสีทิธดิ าเนิน เพื่อเป็นพืน้ฐานใหแ้ก่การ พจิารณาการลงทุนใน สปป.ลาว 
 
มาตรา 48  สาขาของนิติบคุคล  
  นิตบุิคคลต่างประเทศ ที่มจีุดประสงค์ตัง้สาขาของตนใน สปป.ลาว ต้องเสนอผ่าน การ
บรกิารการลงทุนประตูเดยีวของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า เพื่อพจิารณาและออก ใบทะเบยีน
จดัตัง้สาขาภายใน 15 วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค าร้องเป็นต้นไป ใบทะเบยีนดงักล่าวรบัรู้สทิธทิี่ถูกต้องตาม
กฎหมายของสาขาซึ่งสามารถ ด าเนินธุรกจิได้ตามการมอบหมายของบรษิทัแม่ นิตบุิคคลภายในที่มี
จุดประสงคต์ัง้สาขาของตนในกจิการทัว่ไป และกจิการสมัปทาน ภายในประเทศ ให้ปฏบิตัติามกฎหมาย
วา่ดว้ยวสิาหกจิ  
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ภาคท่ี 4 
การส่งเสริมและปกป้องการลงทุน 

หมวดท่ี 1 
การส่งเสริมการลงทุนด้านภาษี – อากร 

 
มาตรา 49  สาขาท่ีได้รบัการส่งเสริม  
  สาขาทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ ได้แก่ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม หตัถกรรม และการบรกิาร 
ซึง่รฐับาลเป็นผู้ก าหนดบญัชลีะเอยีดของกจิการในสาขาดงักล่าวเป็นสามระดบั  โดยพจิารณา จากการ
เป็นกจิการทีร่ฐับาลใหค้วามส าคญั กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแกไ้ขความทุกขย์าก และยกระดบัชวีติความ
เป็นอยูข่องประชาชน การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การพฒันา ทรพัยากรมนุษย ์การสร้างงานและอื่นๆ 
การส่งเสรมิ แบ่งออกเป็นสามระดบั ดงันี้  
  - ระดบั 1: คอืกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิสงูสุด  
  - ระดบั 2: คอืกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิปานกลาง  
  - ระดบั 3: คอืกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิต ่า  
 
มาตรา 50  เขตส่งเสริมการลงทุน  
  เขตส่งเสรมิการลงทุน ไดก้ าหนดขึน้ตามสภาพโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกจิ สงัคม และ
ภมูปิระเทศ ซึง่แบ่งออกเป็นสามเขต ดงันี้  
  เขต 1: เขตทีม่โีครงสรา้งพืน้ฐานเศรษฐกจิ - สงัคม ทีย่งัไม่อ านวยความสะดวกแก่ การ
ลงทุน และภมูปิระเทศส่วนใหญ่เป็นเขตภดูอย ห่างไกลทุรกนัดาร เขตดงักล่าวจะได้รบั การส่งเสรมิการ
ลงทุนในระดบัสงูสุด  
  เขต 2: เขตทีม่โีครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกจิ - สงัคม ที่สามารถอ านวยความสะดวก แก่
การลงทุนไดบ้างส่วน และภูมปิระเทศไม่ทุรกนัดารเท่ากบัเขต 1 เขตดงักล่าวจะได้รบัการ ส่งเสรมิการ
ลงทุนในระดบักลาง  
  เขต 3: เขตทีม่โีครงสรา้งพืน้ฐานเศรษฐกจิ-สงัคม ทีส่ามารถอ านวยความสะดวกแก่ การ
ลงทุนไดด้ ีเขตดงักล่าวจะได้รบัการส่งเสรมิการลงทุนในระดบัต ่า บญัชแีต่ละเขตส่งเสรมิการลงทุน ได้
ก าหนดไวใ้นระเบยีบการเฉพาะ  
 
มาตรา 51  นโยบายด้านภาษีก าไร  
  นโยบายดา้นภาษกี าไรปฏบิตัดิงันี้:  
  1. เขต 1  
  - กจิการของสาขาทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิระดบั 1 จะไดร้บัการยกเวน้ภาษกี าไร 10 ปี  
  - กจิการของสาขาทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิระดบั 2 จะไดร้บัการยกเวน้ภาษกี าไร 6 ปี  
  - กจิการของสาขาทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิระดบั 3 จะไดร้บัการยกเวน้ภาษกี าไร 4 ปี  
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  2. เขต 2  
  - กจิการของสาขาทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิระดบั 1 จะไดร้บัการยกเวน้ภาษกี าไร 6 ปี  
  - กจิการของสาขาทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิระดบั 2 จะไดร้บัการยกเวน้ภาษกี าไร 4 ปี  
  - กจิการของสาขาทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิระดบั 3 จะไดร้บัการยกเวน้ภาษกี าไร 2 ปี  
  3. เขต 3  
  - กจิการของสาขาทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิระดบั 1 จะไดร้บัการยกเวน้ภาษกี าไร 4 ปี  
  - กจิการของสาขาทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิระดบั 2 จะไดร้บัการยกเวน้ภาษกี าไร 2 ปี  
  - กจิการของสาขาที่ได้รบัการส่งเสรมิระดบั 1 จะได้รบัการยกเวน้ภาษีก าไร 1 ปี ระยะ
การยกเวน้ภาษกี าไร ใหน้บัตัง้แต่วนัที่ได้ด าเนินธุรกจิเป็นต้นไป ส าหรบักจิการ ผลติสนิค้าใหม่ กจิการ
คน้ควา้ และสรา้งเทคโนโลยใีหม่นัน้ การยกเวน้ภาษีก าไร ให้ นับตัง้แต่วนัที่มกี าไรเป็นต้นไป หลงัจาก
สิ้นสุดระยะยกเวน้ภาษีก าไรดงัที่กล่าวมาขา้งต้นนัน้ แล้ว กจิการดงักล่าวต้องได้เสยีภาษีก าไรตาม
กฎหมายวา่ดว้ยส่วยสาอากร  
  - กจิการสมัปทานในการขุดค้นเหมอืงแร่ พลงังานไฟฟ้า และกจิการปลูกไม้ ให้ปฏบิตั ิ
ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
มาตรา 52  นโยบายด้านภาษีศลุกากรและภาษีอ่ืน  
  ผู้ลงทุนนอกจากได้รบันโยบายด้านภาษีก าไรแล้ว ยงัจะได้รบัประโยชน์จากนโยบาย 
ดา้นภาษอีากรอื่น ดงันี้  
  1. ได้รบัการยกเวน้ภาษีก าไรในปีการบญัชปีีถดัไป ส าหรบัการน าเอาผลก าไรสุทธทิี่ 
ไดร้บัจากการด าเนินธุรกจิของตนไปลงทุนเพื่อขยายกจิการ  
  2. ได้รบัการยกเวน้ภาษีน าเขา้วตัถุดบิ อุปกรณ์ และพาหนะที่ใช้ในการผลติโดยตรง 
ส าหรบัการยกเวน้ภาษีน าเขา้แก่สิง่ของที่เขา้เกณฑ์ได้รบัการส่งเสรมินัน้  ให้ปฏบิตั ิ ตามระเบยีบการ
เฉพาะ  
  3. ได้รบัการยกเวน้ภาษีขาออก ส าหรบัผลติภณัฑ์ทัว่ไปเพื่อส่งออก ส่วนการ ส่งออก
ทรพัยากรธรรมชาติ ผลติภณัฑ์จากทรพัยากรธรรมชาติ ให้ปฏบิตัติาม ระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 
ส าหรบัการน าเขา้น ้ามนัเชือ้เพลงิทุกชนิดไม่ไดร้บัยกเวน้ภาษอีากร  
  4. ผู้ลงทุนสามารถยกเงนิขาดทุนประจ าปีไปหกัออกในปีถดัไป  หากมีการขาดทุน 
ประจ าปี ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่วยสาอากรได้ตรวจสอบรบัรองแล้ว ภายในก าหนดเวลา สามปี เมื่อพ้นก าหนด
แลว้ เงนิขาดทุนทีย่งัคงเหลอืจะไม่ไดร้บัอนุญาตใหห้กั ออกจากก าไรต่อไปอกี ส าหรบัเขตเศรษฐกจิพเิศษ 
และเขตเศรษฐกจิเฉพาะ ใหป้ฏบิตัติามด ารสัวา่ดว้ยการจดัตัง้และการด าเนินการของแต่ละเขต  
 
มาตรา 53  นโยบายการเข้าถึงแหล่งทุน  
  ผูล้งทุนภายในและต่างประเทศ สามารถเขา้ถึงแหล่งทุนด้วยการกู้ยมืเงนิจาก ธนาคาร
ธุรกจิและสถาบนัการเงนิอื่นใน สปป.ลาว และต่างประเทศตามระเบยีบกฎหมาย  
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มาตรา 54  นโยบายส่งเสริมเฉพาะ  
  นโยบายส่งเสรมิเฉพาะ มดีงันี้  
  1. การลงทุนสรา้งโรงพยาบาล โรงเรยีนอนุบาล โรงเรยีนสามญัศกึษา โรงเรยีนวชิาชพี 
วทิยาลยั มหาวทิยาลยั ศูนยค์้นควา้-วจิยั กจิการสาธารณประโยชน์และสาธารณูปโภคบางกจิการ จะ
ไดร้บันโยบายยกเวน้การเกบ็ค่าเช่าหรอืสมัปทานทีด่นิของรฐั ดงันี้  
  - เขต 1: ไดร้บัยกเวน้ค่าเช่าหรอืสมัปทาน 15 ปี  
  - เขต 2: ไดร้บัยกเวน้ค่าเช่าหรอืสมัปทาน 10 ปี  
  - เขต 3: ไดร้บัยกเวน้ค่าเช่าหรอืสมัปทาน 3 ปี  
  2. การลงทุนสรา้งโรงพยาบาล โรงเรยีนอนุบาล โรงเรยีนสามญัศกึษา โรงเรยีน วชิาชพี 
วทิยาลยั มหาวทิยาลยั ศนูยค์น้ควา้-วจิยั และกจิการสาธารณูปโภคต่างๆ จะได้รบั นโยบายยกเวน้ภาษี
ก าไรเพิม่ 5 ปี จากการส่งเสรมิทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นมาตรา 51 ของกฎหมาย ฉบบันี้  
 
มาตรา 55  การจดัตัง้ปฏิบติัเก่ียวกบันโยบายด้านภาษีและอากร  
  การจดัตัง้ปฏบิตัเิกีย่วกบันโยบายดา้นภาษแีละอากร มดีงันี้  
  1. หน่วยงานดา้นการเงนิเป็นผูด้ าเนินการการใหน้โยบายส่งเสรมิด้านภาษีอากร ตามที่
ไดก้ าหนดไวใ้นใบทะเบยีนวสิาหกจิ หรอืใบทะเบยีนสมัปทาน  
  2. ส าหรบัการยกเวน้ภาษนี าเขา้ วตัถุดบิ อุปกรณ์ และพาหนะที่ใช้ในการผลติ โดยตรง 
ใหห้น่วยงานดา้นการเงนิ ด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายฉบบันี้  
 

หมวดท่ี 2 
การส่งเสริมการลงทุนด้วยนโยบายด้านอ่ืนๆ 

 
มาตรา 56  การส่งเสริมการลงทุนด้วยนโยบายด้านอ่ืนๆ  
  การส่งเสรมิการลงทุนดว้ยนโยบายดา้นอื่นๆ ม ีดงันี้  
  - การส่งเสรมิดา้นขอ้มลูขา่วสาร  
  - การส่งเสรมิดว้ยสทิธใิชท้ีด่นิ และกรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัยอ์ื่น  
 
มาตรา 57  การส่งเสริมด้านข้อมลูข่าวสาร  
  เพื่อรบัประกนัให้ผู้ลงทุนได้รบัขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกบัการลงทุนอย่างครบถ้วน  เป็น
เอกภาพ รวดเรว็ ทนัการณ์ และสามารถตดัสนิใจลงทุนได้นัน้ ต้องสร้างศูนยข์อ้มูล ข่าวสารการลงทุนที่
ส านักงานบรกิารการลงทุนประตูเดยีวที่เกี่ยวขอ้ง ศูนยข์อ้มูลข่าวสารการลงทุน เป็นผู้รวบรวมขอ้มูล
เกี่ยวกบัการลงทุนเพื่อสร้าง เครอืข่าย ให้และแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสาร เช่น การประชาสมัพนัธ์ผ่าน
ระบบเวบ็ไซต ์หนงัสอื คู่มอื วารสาร แผ่นพบัประชาสมัพนัธ์และอื่นๆ เกี่ยวกบัการลงทุน ให้ผู้ที่มคีวาม
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สนใจ สถานทูต กงสุลลาว หรอืส านักงานผู้แทนด้านการค้าลาวประจ าอยู่ต่างประเทศ เพื่อให้แก่ผู้ที ่
ตอ้งการมาลงทุน  
 
มาตรา 58  การส่งเสริมด้วยสิทธิใช้ท่ีดิน  
  ผู้ลงทุนต่างประเทศที่มาลงทุนในโครงการที่มทีุนจดทะเบยีนตัง้แต่ 500,000 ดอลลาร ์
สหรฐัขึน้ไป มสีทิธซิื้อสทิธใิช้ที่ดนิ 1 แปลง จากรฐัที่ได้มกีารก าหนดจดัสรรตามก าหนดเวลา ของการ
ลงทุน เพื่อปลูกสร้างสิง่ต่างๆ เป็นที่อยู่อาศยั หรอืสถานที่ด าเนินธุรกจิ ด้วยการตกลง ขององค์การ
ปกครองท้องถิ่น ตามระเบยีบการ รฐับาล เป็นผู้ก าหนดระเบยีบการและกลไกการแบ่งระดบัคุ้มครอง 
เกีย่วกบัการ ส่งเสรมิดว้ยสทิธใิชท้ีด่นิของผูล้งทุนต่างประเทศ  
 
มาตรา 59  การเปิดกว้างนโยบายส่งเสริม  
  นอกจากนโยบายส่งเสรมิที่ได้ก าหนดไวใ้นหมวดที่ 1 และหมวดที่ 2 ของภาคที่ 4 แล้ว 
ถ้าเหน็วา่มคีวามจ าเป็นตอ้งมนีโยบายส่งเสรมิเพิม่เตมิในบางสาขา เขตการลงทุน เขต เศรษฐกจิพเิศษ 
และเขตเศรษฐกจิเฉพาะแห่งใดแห่งหนึ่งนัน้ รฐับาลมสีทิธนิ าเสนอต่อที่ ประชุมสภาแห่งชาติ หรอืคณะ
ประจ าสภาแห่งชาตใินช่วงทีส่ภาแห่งชาตไิม่เปิดการประชุม เพื่อพจิารณาและตกลง  
 

หมวดท่ี 3 
การปกป้องการลงทุน 

 
มาตรา 60  การปกป้องการลงทุน  
  ผู้ลงทุนล้วนได้รบัสทิธเิสมอภาคในการลงทุน ได้รบัการปกป้องสทิธแิละผลประโยชน์ 
ของตนภายใตร้ะเบยีบกฎหมายของ สปป.ลาว และสนธสิญัญาระหวา่งประเทศที่ สปป.ลาว เป็นภาค ี 
 
มาตรา 61  รปูแบบการปกป้องการลงทุน  
  รฐัรบัรู ้และปกป้องการลงทุนของผูล้งทุนอยา่งเตม็ที ่โดยไม่รวบรวม ยดึและโอนมา เป็น
ของรฐัดว้ยวธิกีารทางดา้นบรหิาร ในกรณีทีร่ฐับาลมคีวามจ าเป็นตอ้งใชเ้พื่อสาธารณประโยชน์ ผูล้งทุนจะ
ไดร้บั ค่าชดเชยตามมลูค่าจรงิตามราคาตลาดในเวลามอบโอน และดว้ยวธิกีารช าระทีต่กลงกนั  
 
มาตรา 62  การปกป้องทรพัยสิ์นทางปัญญา  
  รฐัรบัรู้ และปกป้องทรพัย์สินทางปญัญาของผู้ลงทุนที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตาม 
กฎหมายวา่ดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญาของ สปป.ลาว หรอืสนธสิญัญาระหว่างประเทศที่ สปป. ลาว เป็น
ภาค ี 
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ภาคท่ี 5 
สิทธิและพนัธะของผูล้งทุน 

 
มาตรา 63  สิทธิของผู้ลงทุน  
  ผูล้งทุนมสีทิธพิืน้ฐาน ดงันี้  
  1. สทิธเิป็นเจ้าในการลงทุน (หมายถึง ผู้ลงทุนมสีทิธปิระกอบกจิการที่ได้รบัอนุญาต 
ผูอ้ื่นไม่สามารถ อา้งสทิธไิด)้ 
  2. สทิธใินการคุม้ครอง บรหิารกจิการการลงทุนของตน  
  3. สทิธใินการวา่จา้งแรงงาน  
  4. สทิธใินการอยูอ่าศยัส าหรบัผูล้งทุนต่างประเทศ  
  5. สทิธขิองผูล้งทุนต่างประเทศ ในการส่งทุน ทรพัยส์นิ และรายรบัออกไป ต่างประเทศ  
 
มาตรา 64  สิทธิเป็นเจ้าในการลงทุน  
  สทิธเิป็นเจา้ในการลงทุนมดีงันี้  
  1. ลงทุนในทุกสาขาและทุกเขตลงทุนทีไ่ม่ตอ้งหา้มตามกฎหมายของ สปป.ลาว  
  2. ลงทุนตามประเภท รูปแบบ และลกัษณะวสิาหกิจตามที่ได้ก าหนดไวใ้นระเบยีบ 
กฎหมาย  
  3. ขอสมัปทานโครงการจากรฐับาลหรอืองค์การปกครองท้องถิ่นตามแต่ละกรณี  เพื่อ
พฒันาโครงการใดโครงการหนึ่ง  
  4. ขอสมัปทานจดัตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษ และเขตเศรษฐกจิเฉพาะจากรฐับาล  
  5. ขอจดัตัง้ส านกังานตวัแทนหรอืสาขาของตนใน สปป.ลาว  
  6. ขอเปลี่ยนวตัถุประสงค์หรอืกจิการลงทุน ในกรณีที่การด าเนินธุรกิจของตนไม่มี 
ประสทิธผิล เนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงดา้นนโยบายหรอืระเบยีบกฎหมายของรฐั  
  7. เป็นเจา้ของกรรมสทิธิท์รพัยส์นิของตน  
  8. ไดร้บัการปกป้องด้านต่างๆ จากรฐั สทิธแิละผลประโยชน์อนัชอบธรรมที่ได้มา จาก
การลงทุนของตน  
  9. ไดร้บัการอ านวยความสะดวกจากรฐัในดา้นต่างๆ ในการลงทุนของตน  
  10. ได้รบัผลประโยชน์จากการเช่าหรอืการสมัปทาน เช่น สทิธใิช้ เป็นหลกัทรพัยค์ ้า 
ประกนักบับุคคลอื่น หรอืสถาบนัการเงนิ หรอืให้ร่วมทุน ให้เช่า ซื้อขายสทิธใิช้ ที่ดนิ ให้สบืทอดสญัญา
เช่าทีด่นิตามอายขุองสญัญา และอื่นๆ ตามกฎหมาย  
  11. ส าหรบัผู้เช่า หรอืสมัปทานที่ดนิ มสีทิธใิช้ที่ดนิตามอายุเช่า หรอืสมัปทาน เป็น 
เจ้าของกรรมสทิธิใ์นตกึ อาคาร หรอืสิง่ปลูกสร้างในที่ดนิดงักล่าว เช่น มสีทิธโิอน ให้คนภายในหรอื
ต่างประเทศได ้ 
  12. เปิดบญัชเีป็นเงนิกบีหรอืเงนิตราต่างประเทศในธนาคารทีต่ ัง้อยูใ่น สปป.ลาว  
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  13. ร้องทุกขต่์อองค์กรที่เกี่ยวขอ้ง ในกรณีที่เหน็ว่าตนเองถูกสูญเสยีประโยชน์ในการ 
ลงทุน  
  14. ไดร้บัสทิธแิละผลประโยชน์อื่นตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นระเบยีบกฎหมาย  
 
มาตรา 65  สิทธิในการคุ้มครอง - บริหารกิจการการลงทุนของตน  
  สทิธใินการคุม้ครอง - บรหิารกจิการการลงทุนของตน มดีงันี้  
  1. วางแผนการในการลงทุนของตน  
  2. จดัหาและใชว้ตัถุดบิ อุปกรณ์ พาหนะ เครื่องจกัร และเทคโนโลยต่ีางๆ ในการ ลงทุน
ของตน  
  3. เขา้ถงึตลาดภายในและต่างประเทศ  
  4. คุม้ครองแรงงานใหม้คีวามปลอดภยัและมคีวามสะดวกในการด าเนินธุรกจิของตน  
  5. ด าเนินการประชุม เพื่อปรกึษาหารอืเกีย่วกบัการลงทุนของตน  
  6. มอบ - โอน ถอนทุน หรอืเพิม่ทุนของวสิาหกจิ และมอบหมายให้ผู้ลงทุนอื่นด าเนิน 
ธุรกจิแทนเป็นการชัว่คราว  
  7. เสนอต่อองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อพจิารณาเกีย่วกบัการยตุชิ ัว่คราว ยุบเลกิ หรอื เปลี่ยน
วสิาหกจิของตนไปสู่รปูแบบวสิาหกจิอื่น  
  8. ใชส้ทิธอิื่นตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นระเบยีบกฎหมาย  
 
มาตรา 66  สิทธิในการว่าจ้างแรงงาน  
  สทิธใินการวา่จา้งแรงงานมดีงันี้  
  1. ลงนามสญัญาว่าจ้างแรงงานกบันักวชิาการ ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเข้ามาท างานใน 
วสิาหกจิของตน ในกรณีกจิการลงทุนมคีวามจ าเป็นต้องน าเขา้แรงงานด้าน ร่างกาย และมนัสมองเกนิ
จ านวนที่ได้ก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าด้วยแรงงาน ผู้ลงทุนมสีทิธนิ าเสนอต่อรฐับาล เพื่อพจิารณาตาม
ความเหมาะสม  
  2. สบัเปลีย่น จดัวางแรงงานเขา้ในต าแหน่งงานต่างๆ ตามความต้องการ ของวสิาหกจิ
ตน  
  3. มนีโยบายหรอืมาตรการต่อแรงงานอยา่งเสมอภาค  
  4. ใชส้ทิธอิื่นตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยแรงงานและระเบยีบกฎหมายอื่น 
  
มาตรา 67  สิทธิในการอยู่อาศยัส าหรบัผู้ลงทุนต่างประเทศ  
  ผูล้งทุนต่างประเทศพรอ้มดว้ยสมาชกิครอบครวั มสีทิธอิาศยัในดนิแดน สปป.ลาว ตาม
ระยะเวลาของการลงทุน นกัวชิาการ ผูเ้ชีย่วชาญต่างประเทศ มสีทิธอิาศยัในดนิแดน ของ สปป.ลาวตาม
สญัญาว่าจ้างแรงงาน ผู้ลงทุนต่างประเทศพร้อมด้วยสมาชิกครอบครวั นักวชิาการ ผู้เชี่ยวชาญ 
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ต่างประเทศ ไดร้บัความสะดวกในการเขา้ - ออก สปป.ลาว รวมทัง้การขอวซี่าเขา้ - ออก หลายครัง้ ซึ่ง
แต่ละครัง้ไม่ใหเ้กนิหา้ปี  
 
มาตรา 68  สิทธิของผู้ลงทุนต่างประเทศในการส่งทุน ทรพัย์สิน และรายรบัออกไป 
ต่างประเทศ  
  ผูล้งทุนต่างประเทศ มสีทิธสิ่งทุน ทรพัยส์นิและรายรบัของตน อาท ิก าไรจากการ ลงทุน 
เงนิ และทรพัยส์นิต่างๆ ทีเ่ป็นกรรมสทิธิส์่วนตวัหรอืของวสิาหกจิ ออกไปต่างประเทศ โดยผ่านธนาคาร
ที่ตัง้ใน สปป.ลาว และองค์การจดัตัง้ของรฐัที่เกี่ยวขอ้ง ภายหลงัจากที่ได้ ปฏบิตัติามพนัธะด้านภาษี - 
อากร และค่าธรรมเนียมใหร้ฐัอยา่งครบถ้วนตามทีไ่ดก้ าหนดไว ้ในระเบยีบกฎหมายของ สปป.ลาว  
 
มาตรา 69  พนัธะของผู้ลงทุน  
  ผูล้งทุนมพีนัธะหลกั ดงันี้  
  1. ถอืบญัชตีามกฎหมายวา่ดว้ยการบญัชขีองลาว ในกรณีที่จ าเป็น กส็ามารถใช้ ระบบ
บญัชอีื่นทีเ่ป็นสากล แต่ตอ้งไดร้บัการเหน็ชอบจากหน่วยงานดา้นการเงนิ ของ สปป.ลาว  
  2. เสยีภาษ ีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าบรกิารอยา่งครบถ้วน และตามก าหนด  
  3. ปฏิบตัติามระบบประกนัภยัและประกนัสงัคมต่อแรงงานในวสิาหกิจของตนตาม 
ระเบยีบกฎหมาย ส่งเสรมิการใชแ้รงงานลาว เอาใจใส่ในการพฒันาฝีมอืแรงงาน ยกระดบัวชิาเฉพาะ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยใีหแ้ก่แรงงานลาว  
  4. อ านวยความสะดวกใหแ้ก่การจดัตัง้ และการด าเนินการขององคก์ารจดัตัง้มหาชน ใน
วสิาหกจิของตน โดยเฉพาะองคก์ารจดัตัง้สหภาพแรงงาน  
  5. ประสานงานกบัองค์การปกครองท้องถิ่นในการด าเนินธุรกจิ ทดแทนค่าเสยีหายที่ 
ธุรกจิของตนได้ก่อขึน้ มสี่วนร่วมในการแก้ไขความทุกขย์ากของประชาชน และ พฒันาท้องถิ่นในเขต
โครงการของตน  
  6. ปฏบิตัติามพนัธะอื่นตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นระเบยีบกฎหมาย  
 
มาตรา 70  พนัธะในการปกปักรกัษาส่ิงแวดล้อม  
  ผูล้งทุนมพีนัธะในการปกปกัรกัษา พฒันาสิง่แวดลอ้ม รบัประกนัไม่ให้การด าเนิน ธุรกจิ
มผีลกระทบอยา่งกวา้งขวางต่อสาธารณชน ความปลอดภยั ความเป็นระเบยีบ เรยีบร้อยของสงัคม หรอื
สุขภาพของแรงงาน ในกรณีทีเ่กดิปญัหาดา้นสิง่แวดล้อม ผู้ลงทุนม ีพนัธะปฏบิตัติามมาตรการที่จ าเป็น
เพื่อแกไ้ขสภาพดงักล่าวอยา่งทนัเวลาตามระเบยีบ กฎหมาย  
 

ภาคท่ี 6 
ข้อห้าม 
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มาตรา 71  ข้อห้ามทัว่ไป  
  หา้มบุคคลและการจดัตัง้มกีารกระท าดงันี้  
  1. อนุมตั ิด าเนินธุรกจิทีต่อ้งหา้ม หรอืไม่ถูกตอ้งตามระเบยีบกฎหมาย  
  2. ขดัขวางการส่งเสรมิการลงทุนใน สปป.ลาว ในทุกรปูแบบ  
  3. มกีารกระท าอื่นทีเ่ป็นขอ้หา้ม ซึง่ไดก้ าหนดไวใ้นระเบยีบกฎหมาย  
 
มาตรา 72  ข้อห้ามส าหรบัพนักงาน  
  หา้มพนกังานมกีารกระท า ดงันี้  
  1. ฉวยใชอ้ านาจ หน้าที ่ต าแหน่ง เพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตวั  
  2. รบัสนิบนจากผูล้งทุน หรอืผูท้ ีห่วงัผลประโยชน์จากการลงทุน  
  3. เปิดเผยเอกสารลบัของชาต ิของราชการ และของผูล้งทุน  
  4. การถ่วงเวลาในการพจิารณาเอกสารต่างๆ โดยไม่มเีหตุผล หรอืไม่ด าเนินการด้าน 
เอกสารใหผู้ล้งทุนตามสมควร 
  5. มกีารกระท าอื่นทีเ่ป็นขอ้หา้ม ซึง่ไดก้ าหนดไวใ้นระเบยีบกฎหมาย  
 
มาตรา 73  ข้อห้ามส าหรบัผู้ลงทุน  
  หา้มผูล้งทุนมกีารกระท าดงันี้  
  1. ใหส้นิบนแก่เจา้หน้าทีแ่ละพนกังานทีร่บัผดิชอบงานทีเ่กีย่วขอ้ง  
  2. หลกีเลี่ยงการปฏบิตัติามพนัธะ ปิดบงัรายรบั ผลก าไร รวมทัง้ตวัเลขการเสยีภาษี 
อากร  
  3. ใส่รา้ยป้ายสหีรอืโฆษณาใหร้า้ยหน่วยงานและพนกังานของรฐั  
  4. มกีารกระท าอื่นทีเ่ป็นขอ้หา้มซึง่ไดก้ าหนดไวใ้นระเบยีบกฎหมาย  
 

ภาคท่ี 7 
การยติุชัว่คราว เปล่ียนแปลง ยกเลิก และส้ินสดุการลงทุน 

 
มาตรา 74  การยติุการลงทุนชัว่คราว  
  การลงทุนจะถูกยตุชิ ัว่คราวโดยองคก์รทีอ่อกใบทะเบยีน  
  - ตามการเสนอของผูล้งทุน ในกรณีทีป่ระสบปญัหาดา้นธุรกจิ  
  - ตามการเสนอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือตามความเห็นขององค์กรที่ออกใบ 
ทะเบยีน  
  ในกรณีที่ธุรกจิมผีลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสภาพแวดล้อม เศรษฐกจิ - สงัคม หรอื
ด าเนินธุรกจิไม่สอดคล้องกบัระเบยีบกฎหมาย การยุตกิารลงทุนชัว่คราวต้องมกี าหนดเวลาที่แน่นอน 
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เพื่อเสาะหาวธิแีกไ้ขหรอื ปรบัปรุงใหก้ลบัสู่สภาพปกต ิในกรณีทีไ่ม่สามารถแกไ้ขได ้กจิการนัน้กจ็ะถูกยบุ
เลกิตาม กฎหมายวา่ดว้ยวสิาหกจิ  
 
มาตรา 75  การเปล่ียนแปลงการลงทุน  
  การลงทุน จะถูกเปลี่ยนแปลงด้วยวธิกีารต่างๆ เช่น การเปลี่ยนวตัถุประสงค์ในการ 
ด าเนินกจิการ ผูถ้อืหุน้ ผูแ้ทนทางดา้นกฎหมาย ทุนจดทะเบยีน ตามการเสนอของผู้ลงทุน โดยองค์กรที่
ออกใบทะเบยีนนัน้เป็นผูพ้จิารณา  
 
มาตรา 76  การยกเลิกการลงทุน  
  การลงทุน จะถูกยกเลกิโดยองคก์รทีอ่อกใบทะเบยีน  
  - ตามการเสนอของคู่สญัญา  
  - ตามการเสนอของคู่สญัญาฝา่ยใดฝา่ยหนึ่งในกรณีทีม่กีารละเมดิขอ้ผูกพนัของอกี ฝ่าย
หนึ่ง ตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นสญัญาหรอืระเบยีบกฎหมาย  
  - เมื่อมกีารถอนใบทะเบยีนวสิาหกจิ หรอืใบทะเบยีนสมัปทาน ขัน้ตอนการพจิารณาการ
ยกเลกิการลงทุนมดีงันี้:  
  1. องคก์รทีอ่อกใบทะเบยีนจะเป็นผูอ้อกหนงัสอืแจง้เตอืนผูล้งทุนในกรณีที่เหน็ว่ามี การ
ด าเนินธุรกจิขดักบัสญัญาสมัปทาน ระบบกฎหมาย มผีลกระทบอย่างร้ายแรง ต่อสิง่แวดล้อม เพื่อให้
แก้ไขและปรบัปรุงภายในก าหนดเวลา 90 วนั นับแต่วนัออก หนังสอืแจ้งเป็นต้นไป พร้อมทัง้ท าบท
บนัทกึกบัผูล้งทุน  
  2. ถ้าหากผู้ลงทุนไม่ได้แก้ไขและปรบัปรุงภายในก าหนดเวลาดงักล่าวแล้ว องค์กรที ่
ออกใบทะเบยีนกจ็ะออกหนังสอืแจ้งเตอืนเป็นครัง้ที่สอง เพื่อให้ผู้ลงทุนต้องแก้ไข และปรบัปรุงภายใน
ก าหนดเวลา 60 วนั  
  3. หลงัจากนัน้ ถ้าหากผูล้งทุน ยงัไม่ปฏบิตัภิายในก าหนดเวลาดงักล่าว องค์กรที่ ออก
ใบทะเบยีน จงึออกหนงัสอืแจง้การยกเลกิการด าเนินกจิการของผูล้งทุน และแจ้ง ให้สื่อมวลชน เพื่อออก
ขา่ว พรอ้มทัง้ใชม้าตรการทีจ่ าเป็นต่อผูล้งทุนตามระเบยีบ กฎหมาย  
 
มาตรา 77  การส้ินสดุการลงทุน  
  การลงทุนจะสิน้สุดลงในกรณี ดงันี้  
  1. หมดอายกุารลงทุนตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นใบทะเบยีนสมัปทาน หรอืโครงการลงทุนได้
ปฏบิตัสิ าเรจ็แลว้  
  2. มกีารถอนหรอืยกเลกิใบทะเบยีนสมัปทานหรอืใบทะเบยีนวสิาหกจิ  
  3. มกีารควบรวมหรอืแยกตวัออกจากกนัของกจิการลงทุน เพื่อสรา้งเป็นนิตบุิคคล อื่น  
  4. ยุบเลกิ ตามการเสนอของผู้ลงทุน หรอืคู่สญัญา โดยมกีารรบัรองของหน่วยงาน ที่
เกีย่วขอ้ง  
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  5. ยกเลกิตามการตดัสนิของศาล หรอืลม้ละลาย  
 

ภาคท่ี 8 
การแก้ไขข้อขดัแย้ง 

 
มาตรา 78  รปูแบบแก้ไขข้อขดัแย้ง  
  การแกไ้ขขอ้ขดัแยง้เกีย่วกบัการลงทุน ด าเนินดว้ยรปูแบบ ดงันี้  
  1. การแกไ้ขดว้ยการประนีประนอมกนั  
  2. การแกไ้ขทางดา้นบรหิาร  
  3. การแกไ้ขโดยคณะกรรมการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ทางดา้นเศรษฐกจิ  
  4. การฟ้องรอ้ง  
 
มาตรา 79  การแก้ไขด้วยการประนีประนอมกนั  
  ในกรณีที่มขีอ้ขดัแยง้เกี่ยวกบัการลงทุน คู่กรณีต้องพยายามแก้ไขข้อขดัแย้งนัน้ด้วย 
การปรกึษาหารอืและประนีประนอมกนั เพื่อใหต่้างฝา่ยต่างไดร้บัผลประโยชน์  
 
มาตรา 80  การแก้ไขทางด้านบริหาร  
  ในกรณีเกดิขอ้ขดัแยง้ที่ไม่สามารถตกลงกนัหรอืไม่สามารถไกล่เกลี่ยกนัได้ คู่กรณีม ี
สทิธริอ้งขอใหห้น่วยงานด้านแผนการและการลงทุน หรอืหน่วยงานด้านอุตสาหกรรมและ การค้า หรอื
หน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง พจิารณาแกไ้ขทางดา้นบรหิารตามภาระบทบาทของตน  
 
มาตรา 81  การแก้ไขโดยคณะกรรมการแก้ไขข้อขดัแย้งทางด้านเศรษฐกิจ  
  เมื่อคู่กรณีไม่สามารถประนีประนอมกนั หรอืไม่สามารถแกไ้ขทางดา้นบรหิารไดแ้ล้ว กม็ี
สทิธริอ้งขอใหค้ณะกรรมการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ทางดา้นเศรษฐกจิพจิารณาแก้ไขตามระเบยีบ กฎหมายบน
พืน้ฐานการตกลงเหน็ชอบร่วมกนั  
 
มาตรา 82  การฟ้องร้อง  
  เมื่อคู่กรณีฝา่ยใดฝา่ยหนึ่งเหน็วา่ตนเองยงัไม่ไดร้บัความยตุธิรรมในการแกไ้ขขอ้ ขดัแยง้
จากองคก์ารทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืไดร้บัความเสยีหายเนื่องจากการลงทุนในกจิการใด กจิการหนึ่งแลว้ กม็สีทิธิ
ฟ้องรอ้งต่อศาลประชาชน เพื่อท าการพจิารณาตดัสนิตามระเบยีบ กฎหมาย ส าหรบัขอ้ขดัแยง้ของการ
ลงทุนทีไ่ดม้สีญัญากบัรฐั ใหป้ฏบิตัติามวธิกีารแกไ้ขขอ้ ขดัแยง้ทีไ่ดก้ าหนดไวในสญัญา  
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ภาคท่ี 9 
การคุ้มครองและตรวจตรา 
หมวดท่ี 1 การคุ้มครอง 

 
มาตรา 83  หลกัการของการแบ่งขัน้คุ้มครอง  
  การคุม้ครองการลงทุนใหป้ฏบิตัติามหลกัการ ดงันี้  
  - แบ่งความรบัผิดชอบให้ท้องถิ่นมากขึ้น เพิม่ความรบัผดิชอบให้ส่วนกลางในการ       
คุม้ครองมหภาค ผลกัดนัและตดิตามตรวจตราการจดัตัง้ปฏบิตัขิองทอ้งถิน่  
  - องค์การใด ระดบัใด เป็นผู้ออกใบทะเบยีน องค์การนัน้ ระดบันัน้ เป็นผู้คุ้มครอง 
ตดิตาม ตรวจตรา ประเมนิผลเกีย่วกบัการลงทุนโดยประสานงานกบัหน่วยงานอื่น และองค์การปกครอง
ทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งแลว้รายงานใหห้น่วยเหนือของตนตามปกต ิ 
  - การลงทุนในสาขาใด ใหห้น่วยงานทีร่บัผดิชอบสาขานัน้เป็นผูร้บัผดิชอบการ คุ้มครอง
ทางดา้นวชิาการ โดยประสานงานกบัหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งตามระเบยีบ กฎหมาย  
 
มาตรา 84  การแบ่งขัน้คุ้มครองการลงทุนระหว่างท้องถ่ินและส่วนกลาง  
  ทอ้งถิน่เป็นผูอ้อกใบทะเบยีนและคุม้ครองการลงทุนเป็นหลกั ส าหรบัส่วนกลาง ออก ใบ
ทะเบยีนและคุม้ครองกจิการต่างๆ ที่มลีกัษณะยุทธศาสตร์ อาท ิกจิการที่เกี่ยวขอ้งกบัหลาย หน่วยงาน
หรอืหลายทอ้งถิน่ กจิการทีใ่ชเ้ทคโนโลยสีงู สถาบนัการเงนิ การประกนัภยั โทรคมนาคม การบนิ สทิธิ
ของรฐั พลงังาน แร่ธาตุ น ้ามนัดบิ ก๊าซ และอื่นๆ ตามการก าหนดของรฐับาล โดยมกีารประสานงาน
ระหว่างองค์กรที่ออกใบทะเบยีนกบัหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องและองค์การปกครองท้องถิ่น องค์การ
ปกครองทอ้งถิน่มหีน้าทีเ่ขา้ร่วมตามภาระบทบาทของตนในการคุม้ครอง กจิการลงทุนทีส่่วนกลางออกใบ
ทะเบยีน ซึ่งตัง้อยู่ในท้องถิ่นของตน การแบ่งข ัน้คุ้มครองที่ได้ก าหนดไวเ้ฉพาะในกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง
แลว้ ใหป้ฏบิตัติาม กฎหมายดงักล่าว  
 

หมวดท่ี 2 
องคก์ารคุ้มครอง 

 
มาตรา 85  องคก์ารคุ้มครองการลงทุน  
  รฐับาลเป็นผูคุ้ม้ครองอยา่งรวมศนูยแ์ละเป็นเอกภาพในขอบเขตทัว่ประเทศ โดยมอบ ให้
หน่วยงานด้านแผนการและการลงทุน และหน่วยงานด้านอุตสาหกรรมและการค้า เป็น ผู้รบัผดิชอบ
คุม้ครอง โดยประสานงานกบัหน่วยงานอื่นและองค์การปกครองท้องถิ่นที่ เกี่ยวขอ้งตามภาระบทบาท
ของตน องคก์ารคุม้ครองการลงทุน ประกอบดว้ย  
  1. หน่วยงานดา้นแผนการและการลงทุน  
  2. หน่วยงานดา้นอุตสาหกรรมและการคา้  
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  3. เขตเศรษฐกจิพเิศษและเขตเศรษฐกจิเฉพาะ  
 
มาตรา 86  สิทธิและหน้าท่ีของกระทรวงแผนการและการลงทุนและกระทรวง อตุสาหกรรม
และการค้า  
  ในการคุม้ครองการลงทุน กระทรวงแผนการและการลงทุน และกระทรวง อุตสาหกรรม
และการคา้มสีทิธแิละหน้าที ่ดงันี้  
  1. คน้ควา้ สร้างแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย ระเบยีบกฎหมายเกี่ยวกบัการส่งเสรมิ การ
ลงทุน และรวบรวมโครงการ หรอืกจิการเรยีกการลงทุน เพื่อเสนอใหร้ฐับาล พจิารณา  
  2. โฆษณา เผยแพร่ แผนยทุธศาสตร์ นโยบาย ระเบยีบกฎหมายเกี่ยวกบัการ ส่งเสรมิ
การลงทุน และใหข้อ้มลูขา่วสาร รวมทัง้โครงการหรอืกจิการเรยีกการลงทุน เพื่อดงึดดูการลงทุน  
  3. แนะน า ตดิตาม และประสานงานกบัหน่วยงานอื่นและท้องถิ่นที่เกี่ยวขอ้งในการ 
จดัตัง้ปฏบิตัติามระเบยีบกฎหมายเกีย่วกบัการส่งเสรมิการลงทุน  
  4. ผลกัดนั ส่งเสรมิ และแก้ไขปญัหาต่างๆ ที่เกดิขึน้ในโครงการและกจิการลงทุนใน 
ขอบเขตทัว่ประเทศ  
  5. สรา้งเงื่อนไขและอ านวยความสะดวกในการใหบ้รกิารการลงทุนประตเูดยีว  
  6. ค้นควา้ พจิารณา ออก ยุตชิ ัว่คราว ถอน ยกเลกิ ใบทะเบยีนหรอืสญัญาตาม ภาระ
บทบาทของตนดว้ยการเหน็ชอบของรฐับาล  
  7. ก่อสรา้ง บ ารุง ยกระดบัพนกังานเกีย่วกบังานการลงทุน  
  8. ตดิต่อและร่วมมอืกบัต่างประเทศเกีย่วกบังานการลงทุน  
  9. สรุป และรายงานเกีย่วกบังานการลงทุนต่อรฐับาลตามปกต ิ 
  10. ปฏบิตัติามสทิธแิละหน้าทีอ่ื่นตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นระเบยีบกฎหมาย  
 
มาตรา 87  สิทธิและหน้าท่ีของแผนกแผนการและการลงทุน และแผนกอตุสาหกรรมและ 
การค้าแขวงและนคร  
  ในการคุ้มครองการลงทุน แผนกแผนการและการลงทุน และแผนกอุตสาหกรรมและ 
การคา้แขวง นคร มสีทิธแิละหน้าที ่ดงันี้  
  1. ขยาย จดัตัง้ปฏบิตัติามแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย ระเบยีบกฎหมายเกี่ยวกบัการ 
ส่งเสรมิการลงทุน และสรา้งโครงการ หรอืกจิการเรยีกการลงทุนในทอ้งถิน่ของตน  
  2. โฆษณา เผยแพร่นโยบาย ระเบยีบกฎหมายเกี่ยวกบัการลงทุน ให้ขอ้มูลข่าวสาร 
รวมทัง้โครงการ หรอืกจิการเรยีกการลงทุน และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน ตามความรบัผดิชอบ
ของตน  
  3. แนะน า ตดิตาม และประสานงานกบัหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้งภายในท้องถิ่นของ ตน
ในการจดัตัง้ปฏบิตัติามระเบยีบกฎหมายเกีย่วกบัการส่งเสรมิการลงทุน  
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  4. ค้นควา้พจิารณา ออก ยุตชิ ัว่คราว ถอน ยกเลกิใบทะเบยีน หรอืสญัญาตาม ภาระ
บทบาทของตนดว้ยการเหน็ชอบขององคก์ารปกครองทอ้งถิน่  
  5. ใหบ้รกิารการลงทุนประตเูดยีวตามขอบเขตความรบัผดิชอบของตน  
  6. ตดิต่อและร่วมมือกบัต่างประเทศเกี่ยวกบังานการลงทุนตามการมอบหมายของ 
หน่วยเหนือ  
  7. สรุปและรายงานเกีย่วกบังานการลงทุนต่อหน่วยเหนือตามปกต ิ 
  8. ปฏบิตัติามสทิธแิละหน้าทีอ่ื่นตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นระเบยีบกฎหมาย  
 
มาตรา 88  สิทธิและหน้าท่ีของส านักงานแผนการและการลงทุน  และส านักงาน 
อตุสาหกรรมและการค้าเมือง, เทศบาล  
  ในการคุม้ครองการลงทุน ส านกังานแผนการและการลงทุน และส านกังาน อุตสาหกรรม
และการคา้เมอืง, เทศบาล มสีทิธแิละหน้าที ่ดงันี้  
  1. ปฏบิตัติามแผนการ แผนงาน โครงการ ระเบยีบกฎหมาย เกี่ยวกบัการส่งเสรมิ การ
ลงทุนและโครงการ หรอืกจิการเรยีกการลงทุนในทอ้งถิน่ของตน  
  2. เผยแพร่นโยบาย ระเบยีบกฎหมายเกี่ยวกบัการลงทุน ให้ขอ้มูลข่าวสาร รวมทัง้ 
โครงการ หรอืกจิการเรยีกการลงทุน และอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูล้งทุนตาม ความรบัผดิชอบของตน  
  3. ประสานงานกบัหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งภายในเมอืง, เทศบาลของตนในการ ปฏบิตัิ
ตามระเบยีบกฎหมายเกีย่วกบัการส่งเสรมิการลงทุน  
  4. ใหบ้รกิารการลงทุนประตเูดยีวตามขอบเขตความรบัผดิชอบของตน  
  5. สร้างโครงการ หรอืกจิการเรยีกการลงทุนตามความรบัผดิชอบของตนแล้ว เสนอ 
หน่วยเหนือทีเ่กีย่วขอ้งพจิารณา  
  6. รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัการลงทุน รวมทัง้กจิการการลงทุนต่างๆ ในทอ้งถิน่ของตน  
  7. ผลกัดนั ส่งเสรมิ และแก้ไขปญัหาต่างๆ ที่เกดิขึน้ในการลงทุนในขอบเขตความ 
รบัผดิชอบของตน  
  8. สรุปและรายงานเกีย่วกบังานการลงทุนต่อหน่วยเหนือตามปกต ิ 
  9. ปฏบิตัติามสทิธแิละหน้าทีอ่ื่นตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นระเบยีบกฎหมาย  
 
มาตรา 89  คณะบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  
  ในการคุม้ครองการลงทุน คณะบรหิารเขตเศรษฐกจิพเิศษ และเขตเศรษฐกจิเฉพาะ เป็น
องค์การคุ้มครองการลงทุนในเขตเศรษฐกจิพเิศษ และเขตเศรษฐกจิเฉพาะของตน จดัตัง้ ส านักงาน
บรกิารการลงทุนประตเูดยีว เพื่อดงึดดูและส่งเสรมิการลงทุนทัง้ภายในและ ต่างประเทศในเขตเศรษฐกจิ
พเิศษและเขตเศรษฐกจิเฉพาะของตน ระเบยีบการคุม้ครองการลงทุนของคณะบรหิารเขตเศรษฐกจิพเิศษ 
และเขต เศรษฐกจิเฉพาะไดก้ าหนดไวต่้างหาก  
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มาตรา 90  สิทธิและหน้าท่ีของคณะบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  
  ในการคุม้ครองการลงทุน คณะบรหิารเขตเศรษฐกจิพเิศษ และเขตเศรษฐกจิเฉพาะ มี
สทิธแิละหน้าที ่ดงันี้  
  1. คน้ควา้ วางนโยบายส่งเสรมิการลงทุนในเขตของตน  
  2. คน้ควา้และสรา้งกจิการ, โครงการเรยีกการลงทุน เพื่อมาลงทุนในเขตของตน  
  3. ปฏบิตัติามนโยบายส่งเสรมิการลงทุน เพื่อดงึดูดผู้ลงทุนทัง้ภายในและ ต่างประเทศ
มาลงทุนในเขตของตน  
  4. สรา้งเงื่อนไขอ านวยความสะดวกใหผู้ล้งทุนในการด าเนินธุรกจิในเขตของตน  
  5. ด าเนินการเกบ็ภาษ-ีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร ค่าเช่าและอื่นๆ ตามทีไ่ด ้ก าหนด
ไวใ้นสญัญา และระเบยีบการภายในเขต  
  6. คุม้ครองและใชง้บประมาณใหส้อดคลอ้งกบัสญัญาและระเบยีบกฎหมาย  
  7. ตดิต่อประสานงานกบัทุกภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภายในและต่างประเทศ เพื่อ บรหิาร
เขตของตนใหม้ปีระสทิธผิล และถูกตอ้งตามระเบยีบกฎหมาย  
  8. จดัวางระบบการปกปกัรกัษาสิง่อ านวยความสะดวก และโครงสรา้งพืน้ฐาน รบัประกนั
ความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้มภายในเขต  
  9. สรุปและรายงานงานการลงทุนในเขตของตนต่อหน่วยเหนือตามปกต ิ 
  10. ปฏบิตัติามสทิธแิละหน้าทีอ่ื่นตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นระเบยีบกฎหมาย  
 
มาตรา 91  สิทธิและหน้าท่ีของหน่วยงานและภาคส่วนอ่ืน  
  หน่วยงานและภาคส่วนอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง มสีทิธแิละหน้าที่คุ้มครองส่งเสรมิการลงทุน ตาม
ภาระบทบาทของตน องค์การปกครองท้องถิ่น มคีวามรบัผดิชอบในการคุ้มครอง ตดิตามการลงทุนใน 
กจิการต่างๆ รบัประกนัสทิธแิละผลประโยชน์อนัชอบธรรมของประชาชนลาวบรรดาเผ่า ของรฐั ของ ผู้
ลงทุน อ านวยความสะดวกด้านต่างๆ ให้แก่การลงทุน รวมทัง้รบัประกนัความสงบ และความ เป็น
ระเบยีบเรยีบร้อยภายในเขตท้องถิ่นของตน และรายงานการด าเนินการเกี่ยวกบัการลงทุนให้ หน่วย
เหนือ  
 

หมวดท่ี 3 
การตรวจตรา 

 
มาตรา 92  องคก์ารตรวจตราการลงทุน  
  องคก์ารตรวจตราการลงทุน เป็นองค์การเดยีวกนักบัองค์การคุ้มครองการลงทุนตามที่ 
ไดก้ าหนดไวใ้นมาตรา 85 ของกฎหมายฉบบันี้  
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มาตรา 93  เน้ือหาการตรวจตรา  
  การด าเนินการของกจิการการลงทุนต่างๆ ล้วนแต่ได้รบัการคุ้มครองและตดิตาม ตรวจ
ตราจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่มเีนื้อหาหลกั ดงันี้  
  1. ตรวจตราการปฏบิตัติามสญัญาการลงทุน  
  2. ตรวจตราการปฏิบตัติามขัน้ตอนของการลงทุนตามที่ได้ก าหนดไวใ้นบทวเิคราะห์ 
เศรษฐกจิ - เทคนิค  
  3. ตรวจตราการปกปกัรกัษาสิ่งแวดล้อมตามการประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
รวมทัง้ทรพัยส์นิของประชาชน ของรฐั และผูล้งทุน  
  4. ตรวจตราการปฏบิตัติามระเบยีบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  
  5. ตรวจตราการปฏบิตัติามมาตรการความปลอดภยัของแรงงาน องค์การตรวจตราการ
ลงทุน มสีทิธเิสนอมาตรการแก้ไขต่อองค์การที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อ พจิารณาในกรณีที่พบเหน็การละเมดิ
ระเบยีบกฎหมายเกีย่วกบัการลงทุน  
 
มาตรา 94  ประเภทการตรวจตรา  
  การตรวจตรามสีองประเภท ดงันี้  
  1. การตรวจตราภายใน โดยองคก์ารคุม้ครองและตรวจตราการลงทุนที่ได้ก าหนดไว้ ใน
มาตรา 85 และ 92 ของกฎหมายฉบบันี้  
  2. การตรวจตราภายนอก โดยสภาแห่งชาต ิองค์การตรวจตรารฐั องค์การ ตรวจสอบ
แห่งรฐั ในการตรวจตราการปฏบิตังิานส่งเสรมิและคุม้ครองการลงทุนตามสทิธ ิหน้าที่ และภาระบทบาท
ของตนตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นระเบยีบกฎหมาย  
 
มาตรา 95  รปูแบบการตรวจตรา  
  การตรวจตรามสีามรปูแบบ ดงันี้  

1. การตรวจตราตามระบบปกต ิ
  2. การตรวจตราโดยมกีารแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  
  3. การตรวจตราแบบกะทนัหนั  
  การตรวจตราตามปกต ิเป็นการตรวจตราที่มลีกัษณะเป็นประจ า และมกี าหนดเวลา ที่
แน่นอน ซึง่ตอ้งปฏบิตัอิยา่งน้อยสองครัง้ต่อปี การตรวจตราโดยมกีารแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า เป็นการตรวจ
ตรานอกแผนการ เมื่อ เหน็ว่ามคีวามจ าเป็น ซึ่งต้องแจ้งให้ผู้ถูกตรวจตราทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย
ยีส่บิสีช่ ัว่โมง การตรวจตราแบบกะทนัหนั เป็นการตรวจตราในเวลาที่เหน็ว่ามคีวามจ าเป็นและ เร่งด่วน 
โดยไม่มกีารแจง้ใหผู้ถู้กตรวจตราทราบล่วงหน้า การตรวจตราสามารถด าเนินการตรวจตราด้านเอกสาร
และการปฏบิตังิานจรงิที ่สถานทีป่ฏบิตังิาน  
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ภาคท่ี 10 
นโยบายต่อผู้มีผลงานและมาตรการต่อผู้ละเมิด 

 
มาตรา 96  นโยบายต่อผู้มีผลงาน  
  บุคคลและนิตบุิคคล ทีม่ผีลงานดเีด่นในการปฏบิตัติามกฎหมายฉบบันี้ อาท ิการ ลงทุน
ที่มปีระสทิธผิล มคีวามส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิ-สงัคม การดงึดูดและการ ผลกัดนัการลงทุน จะ
ไดร้บัการยกยอ่งและนโยบายอื่นตามระเบยีบกฎหมาย  
 
มาตรา 97  มาตรการต่อผู้ละเมิด  
  บุคคลและนิตบุิคคลทีไ่ดล้ะเมดิระเบยีบกฎหมายเกี่ยวกบัการส่งเสรมิการลงทุน จะ ถูก
ด าเนินการตามมาตรการ ศกึษาอบรม ปฏบิตัวินิยั ปรบัไหม ชดใช้ทางแพ่ง หรอื ด าเนินคดแีล้วแต่กรณี
เบาหรอืหนกัตามระเบยีบกฎหมาย  
 

ภาคท่ี 11 
บทบญัญติัสดุท้าย 

 
มาตรา 98  การจดัตัง้ปฏิบติั  
 รฐับาล แห่ง สาธารณรฐั ประชาธปิไตย ประชาชนลาว เป็นผูจ้ดัตัง้ปฏบิตักิฎหมาย ฉบบันี้  
 
มาตรา 99  ผลบงัคบัใช้  
  กฎหมายฉบบันี้มผีลบงัคบัใช้ภายหลงั หกสบิวนั นับแต่วนัที่ประธานประเทศ แห่ง 
สาธารณรฐั ประชาธปิไตย ประชาชนลาว ออกรฐัด ารสัประกาศใช ้เป็นตน้ไป  
  กฎหมายฉบบันี้ เปลีย่นแทนกฎหมายวา่ดว้ย การส่งเสรมิการลงทุนภายใน ฉบบั เลขที ่
10/ สพช. ลงวนัที ่22 ตุลาคม 2547 และกฎหมายว่าด้วย การส่งเสรมิการลงทุน ของต่างประเทศ ฉบบั
เลขที ่11/สพช. ลงวนัที ่22 ตุลาคม 2547 ผลประโยชน์ทีว่สิาหกจิต่างๆ ได้รบัภายใต้กฎหมายฉบบัก่อน 
หรอืสญัญาทีไ่ดล้ง นามกบัรฐัก่อนหน้านี้ไม่มกีารเปลีย่นแปลง  
  ในกรณีที่วสิาหกจิดงักล่าวมีจุดประสงค์ต้องการ รบันโยบายส่งเสรมิการลงทุนตาม
กฎหมายฉบบันี้ กม็สีทิธเิสนอต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง แลว้หน่วยงานดงักล่าวกแ็จ้งให้ผู้ลงทุนปฏบิตัไิด้
ทนัท ี 

ประธานสภาแห่งชาต ิ 
(ตราประทบั)  

(ลงนาม) ทองสงิ ท ามะวง  
(นายทองสงิ ท ามะวง)  
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ภาคผนวก ข  
 

ตวัอย่างค าขอการลงทุน 
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£¿»Éº¤-¢ð-ìö¤-êô- 

 µøÈ ¦.¯.¯.ì¾¸ 

 

 

Unified Investment Application Form 

in Lao P.D.R. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡½§¸¤ -¡¾-Á°-¡¾ -Áì½ -¡¾-ìö¤êô 

¡ö -́¦‣¤ -À¦ó -́¡¾-ìö¤-êô 

Ministry for Planning and Investment ,Investment Promotion Department 
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£¿-Á½-¿ 

(Instruction for filling out Investment Application Form) 

 

 ¡½-ì÷-¾-¯½-¡º®--£¿-»Éº¤¢ðìö¤êôÃ¹É-£ö®-«É¸ Áì½ «õ¡-ªÉº¤ 

(Please read every question carefully and answer correctly, 

to the best of your knowledge and legibly (Print or block 

letters) 

 «É¾-¹¾¡-§Èº¤-¹¸È¾¤-®Èº-¯½-¡º®-£¿-»Éº¤-®Ò-²ð Ã¹É-À»ñ©-Àº-¡½-¦¾-§Éº-

êÉ¾ -̈£ñ©-ªò©-´¾²Éº´ (If the space provided for your answer is  

not sufficient, please use separate sheets and attach) 

 ì½-®÷-À ñ̄¦½-¡÷-À¤ò US$ (Â©-ì¾-¦½-¹½-ìñ©) Ã-¡¾-¢¼-£¿-»Éº¤ 

(Please use US dollars as a reference) 

 «É¾-¹¾¡- ó́-Àº-¡½-¦¾-º•Åê† -¡È¼¸-¢Éº¤- ¡½-ì÷-¾-£ñ©-ªò©-´¾-²Éº -́©É¸¨ 

(Please attach any document(s) that you think is (are) 

relevant) 

 À²•º-£¸¾ -́¡½-¥È¾¤-Á¥É¤ ¡½-ì÷-¾-ªò©-ªÒÂ© -̈¡ö¤ (For more information 

please contact us)-: Âê (by phone): (856 Œ - 21) 219568, 

222690, Áì½ (and) 215636 Í-ó (or) Á³ï¡ (by fax): (856 Œ - 21) 

215491.  

 ¥¿-¸£¿»Éº¤-ê†-ªÉº¤- •̈ ªÒ -¡ô´¦‣¤À¦ñ´ Áì½ -£÷É -́£º¤-¡¾-ìö¤-êô²¾¨Ã 

Áì½ ªÈ¾¤¯½Àê© ¥¿-¸ 8 §÷©. (Please submit  8 copies of your 

application form) 

 À¡ñ®-¦¿-Àö¾-£¿-»Éº¤-¢ð-ìö¤-êô Áì½ Ã®-»ñ®-£¿-»Éº¤-µÈ¾¤-ì½ 1 ¦½-®ñ® Ä¸É-

À ñ̄-Íñ¡-«¾. (An extra copy of your application form should 

be kept for your reference) 
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¦¾ê¾ì½½ìñ© ¯½§¾êò¯½Äª ¯½§¾§öì¾¸ 

¦ñªò²¾® Àº¡½ì¾© ¯½§¾êò¯½Äª Àº¡½²¾® ¸ñ©ê½¾«¾¸º 

            

¡ô´¦‣¤À¦ñ´ Áì½ £õÉ´£º¤¡¾ìô¤êò²¾¨Ã Áì½ ªÈ¾¤¯½Àê©      Àì¡êó 

Department for Promotion and Management    Reference No. 

of Domestic and Foreign Investment 

«½Îö ¹ì¸¤²½®¾¤, ¸¼¤¥ñ 01001, ¦¯¯ ì¾¸. 

Luangprabang Road, Vientaine 01001, Lao PDR. 

 

 

£¿»Éº¤¢ðìö¤êô 

À²•º¢îº½õ¨¾©ìô¤êò,¥ô©ê½®¼¸ð¦¾¹½¡ð© Áì½ 

ê½®¼º¾¡º  

 

Unified Investment Application Form 

for Investment approval, Business registration 

and  

Tax registration 

(FORM .A.) 
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¢É¾²½À¥í¾¢îª¾¤ÎÉ¾Ã¹É®ï©¾¢¾»õÉ ¢î •̈£¿»Éº¤¢îìô¤êò ´¾ ï̈¤êÈ¾À²•º²ð¥¾ì½¾º½÷ ñ́© 

Ã®º½õ¨¾©ìô¤êò©„¤ìõÈ´š: 

On behalf of all shareholders I apply this application form for your consideration 

for the following approvals 

1. Ã®º½÷¨¾©ìö¤êô 

        Investment License 

2. Ã®ê½®¼¸ò¦¾¹½¡ò© 

     Enterprise License 

3. Ã®ê½®¼º¾¡º 

     Tax Registration 

 

¢Ó ö́ì¾¨ì½º¼©Á È́Ä©Éì½®õÄ¸É©„¤ìõÈ´š 

The particular required information are provided as below 

 

²¾¡ ¡ ¢Ó ö́ê†¦¿£ï (Part A Essential Information) 

 

 

I. ¢Ó´ø¡È¼¸¡ñ®ñ¡ìö¤êô/°øÉ¦½Ïñ¡  

(Information concerning investors / Applicants) 

a. §•......................................................¾´¦½¡÷................................................... 

First Name ................................ ……..Last Name........... ...................  ........................  

b. ï̧À©óº ñ̄À¡ñ©....................................¦½«¾ê†À¡ñ©............................................... 

Date of birth .............................. ..........Place of birth ...................  ........................  

c. ¦ñ§¾©..............................................º¾§ó®.......................................................... 

Nationality ................................. .......... Occupation  ....................  ........................  

d. ê†µöÈ®É¾................................................................................................................ 

Home Address ..........................  .........................  ........................  ........................  

e. Îñ¤¦õ°È¾Á©Àì¡êó............................ºº¡Ã¹É¸ñêó................................................. 

Passport No .............................. ..........Date of Issued .................  ........................  

f. ºº¡Ã¹Éê†............................................ ņ̃êóÏö©º¾ ÷̈................................................ 

Place of Issued ......................... ...........Valid Until .......................  ........................  
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II. ¢Ó´ö¡È¼¸¡ï®®îìð¦ï© ê†¥½¦É¾¤ª̃¤ (Information concerning the  

       company to be established) 

 

2.1. ñ́¦†»ö®¡¾¸ð¦¾¹½¡ð©; 3 »ø®Á®®¸ò¦¾¹½¡ò© Áì½ 2 ¯½À²©»÷É¦È¸ Áì½ 2 ¯½À²© 

®ðìò¦ñ© (There are 4 types of enterprise; 3 forms of Enterprise and 2 Kinds of 

partnership and 2 Kinds of Company). 

 

2.1.1.     ¯½À²©¸ò¦¾¹½¡ò© (Type of Enterprise): 

 ò̧¦¾¹½¡ò©¦È¸®÷¡£ö (Private Enterprise)    

 ìñ©¸ò¦¾¹½¡ò© (State Enterprise) 

 ò̧¦¾¹½¡ò©¯½¦ö´ (Joint Venture Enterprise) 

 ò̧¦¾¹½¡ò©ì¸´ÏøÈ (Cooperative Enterprise) 

 

2.1.2. »ø®Á®®¸ò¦¾¹½¡ò© (Forms of Enterprise) 

 ò̧¦¾¹½¡ò©¦È¸®÷¡£ö (Individual Enterprise) 

 ò̧¦¾¹½¡ò©¹÷É¦È¸ (Partnership Enterprise) 

 ®ðìò¦ñ© (Company) 

 

2.1.3. ¯½À²©¢º¤¸ò¦¾¹½¡ò©¹÷É¦È¸ (Kinds of Partnership) 

 ò̧¦¾¹½¡ò©¹÷É¦È¸¦¾ ñ́ (Ordinary Partnership)  

 ò̧¦¾¹½¡ò©¹÷É¦È¸¥¿¡ñ© (Limited Partnership) 

 

2.1.4.      ¯½À²©®ðìò¦ñ©:  

 ®ðìò¦ñ©¥¿¡ñ©ì¸´êñ¤®ðìò¦ñ©¥¿¡ñ©°øÉ©¼¸ (Limited Company Including sole 

limited company)   

 ®ðìò¦ñ©´½¹¾§ö (Public Company) 

 

2.2.  êô-êñ¤-Ïö© (Total Capital) 

êô-êñ¤-Ïö©(Total Capital):.....................................................................................$ 

 êô-Ïø¸¼(Working Capital):.....................................................................$ 

 êô-£ö¤-ê†(Fixed Capital):................................................................................$ 
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2.3. êô¥ö©ê½®¼ (Registered Capital) 

êô¥ö©ê½®¼ (Registered Capital): ......................................................................$ 

(®ÒÃ¹ÉÍÐ© 30 % ¢º¤êôêñ¤Ïö© No less than 30% of the total capital ) 

§ï®¦ð£ô¤ê† (Fixed Assets):....................................................................................$ 

§ñ®¦òÏø¸¼ (Current  Asset): ...................................................................$ 

 

III. ¢Ó´ø¡È¼¸¡ñ®¦ñ®¦ò¢º¤®ðìò¦ñ© (ª¾´êô¥ö©ê½®¼) 

       Information concerning the company’s assets ( By registered capital) 

 

Àì¡êó 

No 

-§ñ®¦ò 

Assets 

¥¿¸ 

Unit 

¥¿¸À¤ò 

Amount 

1 §ï®¦ð£ô¤ê† (FixedAssets) 

-Â»¤¤¾ (Plant) 

-ªô¡º¾£¾ (Building) 

-²¾¹½½ (Vehicles) 

-º÷¯½¡º (Equipment) 

-§ï®¦ðº•Å (Others) 

  

2 -§ñ®¦òÏø¸¼(Current Assets) 

-À¤ò¦ö© (Cash) 

-À¤ò±¾¡ê½¾£¾ (Bank Statement) 

-º•Å(Others) 

  

 TOTAL   

 

IV. ¢Ó´ø¡È¼¸¡ï®®îìð¦ï©ê†¥½¦É¾¤ª̃¤  

     Information concerning the company to be established 

A.- §•¢º¤®îìð¦ï©ê†¥½¦É¾¤ª̃¤ (Proposed name of the company to be incorporated) 

À ñ̄²¾¦¾ì¾¸ 

(In Lao language): ....................  ...........................................................................  

 

À ï̄²¾¦¾ºï¤¡ð©/²¾¦¾±ë„¤ 

(In English/French):............................................. .................................................  

B. ¢½ÁÎ¤ê÷ì½¡ò© (Business Sector) 



 

   

 - 97 - 

 ê÷ì½¡ò©©É¾¡½¦ò¡¿ (Agri-business)  ¡¾°½ìò© (Manufacturing) 

 ²½ìñ¤¤¾ (Energy)    ®ÒÁ»È (Mining)   

 êÈº¤êÈ¼¸ (Tourism)   Â»¤Á»´ (Hotel)   

 ¡¾¢ô¦‣¤ (Transportation)   Âêì½£ö´ (Telecom)  

 ¡¾¡Ò¦É¾¤ (Construction)   ¡¾£É¾ (Trading)  

 ê† ò̄¡¦¾ (Consultancy)    ¡¾®ðìò¡¾(Services) 

ì¾¨ì½º¼©¢º¤¡ò©¥½¡¾ ( Descriptions of Business Activities) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C. ¹÷ï¡¡¾¡¾®ï§ñê†¥½¿Ã§É  

     The Accounting Principle to be Applied 

 

 Á®®ê¿´½©¾ (Conventional)  Á®®¢½¹¨¾¨ªö¸ (Extended) 

  

D. ¦½«¾ê†ª̃¤®Èºê†®îìð¦ï©¥½¦É¾¤ª̃¤¢œ 

The proposed location where the company is to be established 

¦¿ñ¡¤¾Ã¹È¨ (Head office): 

Á¢¸¤ (Province) ................  .............................À ṍº¤ (District) ................................   

®É¾ (Village) .....................  .............................ÎÈ¸¨ (Unit) ....................................   

À»õºÀì¡êó (House No)..........................«½Îö (Road/Street) ...............................  

Âêì½¦ñ® (Phone No). ........  .............................Á³ñ¡ (Fax No). ...............................   

ºóÀ´ì (EŒmail) ...................  .........................................  .........................................  

 

¦¿ñ¡¤¾¦¾¢¾ Branch office («É¾ ó́/ If any): 

Á¢¸¤ (Province) ................  .............................À ṍº¤ (District) ................................   

®É¾ (Village) .....................  .............................ÎÈ¸¨ (Unit) ....................................   

À»õºÀì¡êó (House No)..........................«½Îö (Road/Street) ...............................  

Âêì½¦ñ® (Phone No). ........  .............................Á³ñ¡ (Fax No). ...............................   

ºóÀ´ì (Email) .....................  .........................................  .........................................  

 

ê†ª̃¤ / ¦½«¾ê†ê¿¡¾°½ìð©  (Production site): 

Á¢¸¤ (Province) ................  .............................À ṍº¤ (District) ................................   

®É¾ (Village) .....................  .............................ÎÈ¸¨ (Unit) ....................................   

À»õºÀì¡êó (House No)........................................«½Îö (Road/Street) .................  
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Âêì½¦ñ® (Phone No). ........  .............................Á³ñ¡ (Fax No). ...............................   

ºóÀ´ì (Email) .....................  .........................................  .........................................  

 

¦¾¤¦ð£É¾/¦½«¾ê†À¡ï® É́¼ Íó »ï¡¦¾¦ð£É¾ 

 (Warehouse/stock if different from production site): 

Á¢¸¤ (Province) ................  .............................À ṍº¤ (District) ................................   

®É¾ (Village) .....................  .............................ÎÈ¸¨ (Unit) ....................................   

À»õºÀì¡êó (House No).......................... ..........«½Îö (Road/Street) .....................  

Âêì½¦ñ® (Phone No). ........  .............................Á³ñ¡ (Fax No). ...............................   

ºóÀ´ì (Email) .....................  .........................................  .........................................  

 

E. §•¢º¤®õ¡£ôê†¥½¦½Á©¤µöÈÃÃ®º½õ¨¾©ìô¤êò  

Names of Persons to be Appeared on an Investment License 

 

ñ¡ìö¤êô²¾¨Ã (Domestic investors) 

ì/© 

No 

§•  

Name 

¦ñ§¾© 

Nationality 

% ¢º¤êô 

% of Equity 

1    

2    

3    

4    

 

°øÉìö¤êôªÈ¾¤¯½Àê© (Foreign investors) 

ì/© 

No 

§• 

 Name 

¦ñ§¾© 

Nationality 

% ¢º¤êô 

% of Equity 

1    

2    

3    

4    
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V. ¢Ó´ø¡È¼¸¡ñ®®ñ©¾°øÉ«õ»÷É  

     Information concerning the shareholders 

A. °øÉìö¤êô²¾¨Ã (Domestic investors) 

ì/© 

No 

§•  

Name 

¦ñ§¾© 

Nationality 

¥¿¸»÷É 

Number of 

share 

ǿ£È¾ 

Value 

% ¢º¤êô 

% of Equity 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

B. °øÉìö¤êôªÈ¾¤¯½Àê© (Foreign investors) 

ì/© 

No 

§•  

Name 

¦ñ§¾© 

Nationality 

¥¿¸»÷É 

Number of 

share 

ǿ£È¾ 

Value 

% ¢º¤êô 

% of Equity 

1      

2      

3      

4      

5      

 

¢Ó´ö¡È¼¸¡ï® ¡¾¥ï©ª˜¤£½½®îìð¹¾  

             Information concerning the Management 

 

A. £½½®ðìò¹¾ (Management) 

ì/© 

No 

§• 

Name 

¦ñ§¾© 

Nationality 

ª¿ÁÎÈ¤ 

Title 

£¸¾´»ñ®°ò©§º® 

Responsibility 

1     

2     

3     
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4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

 

B. £¸¾´ªÉº¤¡¾Á»¤¤¾/ ®÷¡£½ì¾¡º (Manpower Requirement) 

ì/© 

No 

¯½À²© 

Category 

²¾¨Ã 

Local 

ªÈ¾¤¯½Àê© 

Foreigner 

ì¸´ 

Total 

Ï¾¨À¹© 

Remarks 

1 ²½ñ¡¤¾®ðìò¹¾ 

Management Personnel 

    

2 ²½ñ¡¤¾¹Éº¤¡¾/°øÉ§¸È¨¸¼¡ 

Office Staff/Clerical 

    

3 ¸ò¦½¸½¡º/¸ò§¾¡¾ 

Engineers/Technicians 

    

4 ¡¿´½¡º 

Workers 

    

5 º•Å... 

Others (Please specify)... 

    

ì¸´êñ¤Ïö© 

Grand Total 

    

 

C. Á°±ô¡ºö®»ö´²½ñ¡¤¾²¾¨Ã  

Training Plan for Local Staff 

 

 ±ô¡ºö®»ö´µøÈ²¾¨Ã (Domestic Training) 
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 ±ò¡ºô®»ô´µöÈ¦½«¾ê†À»ï©¸¼¡ (On the Job Training) 

 ±ô¡ºö®»ö´µøÈªÈ¾¤¯½Àê© (Overseas Training) 

 Ã¹É¡¾¦½Îñ®¦½Îø©É¾¡¾¦ô¡¦¾ (Educational Supports) 

 º•Å (Others)… 

 

VII. ¢Ó´ø¡È¼¸¡ñ®Á°¡¾ìö¤êô  

         Information Concerning the Investment Plans 

A. Ã®¦½¹÷õ®§ï®¦ð (Performa Balance Sheet as of 01/01/20… (in USD) 

 

 §ñ®¦ò 

Assets: 

  Î™¦ð Áì½ êò 

Liabilities & Shareholders Equity: 

1 §ñ®¦òÏø¸¼ 

Current Assets: 

 1 Îš¦ðÏö¸¼ 

Curent Liabilities 

 

 À¤ò¦ö© 

Cash 

  Îš¦ðÄì¨½¦̃ 

Short Term Loan 

 

 ÎšªÉº¤»ï® 

Account Receivable 

  ÎšªÉº¤¦‣¤ 

Account Payable 

 

 À£•º¤Ã¦¾¤ 

Inventories 

  Îš¦ðÏö¸¼º•Å 

Other Current Liabilities 

 

 §ï®¦ðÏö¸¼º•Å 

Other Current 

Assets 

    

2 §ï®¦ô´®ï©£ô¤ê† 

Fixed Assets: 

 2 Îš¦ðÄì¨½¨¾¸ 

Long Term Debt 

 

 Â»¤¥ñ¡, Â»¤¤¾ 

Plant/ Factory 

    

 ªô¡º¾£¾ 

Building 

 3 êô¢º¤°øÉìö¤êô 

Investors' Equity 

 

 ²¾¹½½ 

Vehicles 

  °øÉìö¤êô  ¡  

Investor A 

 

 À£•º¤ºõ¯½¡º 

Equipment 

  °øÉìö¤êô  ¢ 

Investor B 
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 §ï®¦ô´®ï©£ô¤ê†º•Å 

Others 

  °øÉìö¤êô  £ 

Investor C 

 

3 §.£.ê. ®Ò ó́ªö¸ªö 

Intangible Assets: 

  °øÉìö¤êô  ¤ 

Investor D 

 

 £¸¾´»øÉ©É¾Àªñ¡ò¡ 

Technical Skills 

  °øÉìö¤êô  ¥ 

Investor E 

 

 §ñ®¦òê¾¤ ñ̄¨¾ 

Intellectual 

properties 

  °øÉìö¤êô  ¦ 

Investor F 

 

    °øÉìö¤êô  § 

Investor G 

 

1+2

+3 

ì¸´¨º©§ñ®¦ò 

Total Assets 

 1+2+

3 

ì¸´¨º©Îš¦ð 

Total Liabilities 

 

 

B.£¾©£½À,Ã®ì¾¨¤¾°öÄ©É»ñ® (À ñ̄Â©ì¾¦½¹½ìñ©)  

   Estimated Income Statement (in USD) 

  ó̄êó 1 ó̄êó 2 ó̄êó 3 ó̄êó 4 ó̄êó 5 ó̄êó ... 

 ¯½ìð´¾¡¾¦‣¤ºº¡ 

Export Quantity 

      

 ì¾£¾ªÒ¹ö¸ÎÈ¸¨ 

Unit Price 

      

A ì¾¨»ï®¥¾¡¡¾¦‣¤ºº¡ 

Export Revenues 

      

 ¯½ìò´¾¢¾¨²¾¨Ã 

Local Quantity Sale 

      

 ì¾£¾ªÒ¹ö¸ÎÈ¸¨ 

Unit Price 

 

      

B ì¾¨»ñ®²¾¨Ã 

Local Revenues 

      

1=A+B ì¸´¨º©ì¾¨»ñ® 

Total Revenues 
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2 ªíêò¦ð£É¾ê†Ä©É¢¾¨ 

Cost of Goods Sold: 

      

 ¸ñ©«÷©ò® 

Raw Materials 

      

 Á»¤¤¾ 

Labor 

      

 ®ðìò¹¾ 

Overhead 

      

3=1-2 °ò©©È¼¤ªíêôì¸´ 

Gross Margin 

      

4 ì¾¨¥È¾¨Ã¡¾©¿Àó¤

¾ 

Operating Expenses 

      

 ì¾¨¥È¾¨Ã¡¾¢¾¨ 

Selling expenses 

      

 ¡¾®îìð¹¾ê‣¸Ä¯ 

General 

Administrative 

      

 º¾¡º¡¾¢¾¨ 

Sales Tax 

      

 £È¾§ñ®²½¨¾¡º/£È¾²¾

¡¹ù¸¤ 

Royalties 

      

5=3-4 ì¾¨»ñ®¡ÈºÀ¦ñ¨º¾¡º 

Income Before Tax 

      

6=5*20

% 

ºñ©ª¾º¾¡º¡¿Äì 

(20%) 

Income Tax (20%) 

      

7=5-6 ¡¿Äì¦÷©êò 

Net Income 
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C. ¦½Á©¤À ñ̄À ó̄À§ñ (Expressed in Percentages (%)) 

  ó̄êó1 ó̄êó 2 ó̄êó 3 ó̄êó 4 ó̄êó 5 ó̄êó ... 

1 ì¾¨»ñ®(Revenues)       

        

2 ªíêô¦ò£É¾Ä©É¢¾¨(Co

st of Goods Sold): 

      

 ¸ñ©«÷©ò®(Materials)       

 Á»¤¤¾(Labor)       

 ì¾¨¥È¾¨®ðìò¹¾(Overh

ead) 

      

3=1-2 °ò©©È¼¤ì¸´(Gross 

Margin) 

      

4 ì¾¨¥È¾¨Ã¡¾©¿Àó¤

¾ 

Operating Expenses 

      

 ì¾¨¥È¾¨Ã¡¾¢¾¨ 

Selling expenses 

      

 ì¾¨¥È¾¨®ðìò¹¾ê‣¸Ä¯ 

General 

Administrative 

      

 º¾¡º¡¾¢¾¨ 

Sales Tax 

      

 £È¾§ñ®²½¨¾¡º/£È¾²¾

¡¹ù¸¤ 

Royalties 

      

        

5=3-4 ì¾¨»ñ®¡ÈºÀ¦ñ¨º¾¡º 

(Income Before Tax) 

      

6=5*@

% 

º¾¡º¡¿Äì(@%) 

Profit Tax (@%) 

      

7=5-6 ¡¿Äì¦÷©êò 

Net Income 
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@ : ºñ©ª¾º¾¡º¡¿Äì (10%, 15%, 20%, 35%) ¢œ¡ï®À¢© Áì½ 

¯½À²©¡ò©¥½¡¾ 

@: Profit Tax rate (10%, 15%, 20%, 35%) depending on investment zone 

and activities as specified in the Investment Law 

 

D. £¾©£½ÀÃ®ì¾¨¤¾¡½Á¦À¤ò¦ö© 

      Estimated Cash Flow Statement 

 in USD As of 

01/01/20… 

   

 ¥¾¡¡¾©¿Àóê÷ì½¡ò© 

From Operating Activities 

    

1 À¤ð¦ô©ê†Ä©É¥¾¡¡ð©¥½¡¿¡¾©¿Àñ¤¾ 

Cash Provided by Operating Activities 

                       

+ ì¾¨»ñ®¥¾¡¡¾©¿Àó¤¾(Operating 

Revenue) 

                        

+ ©º¡À®̃¨ê†Ä©É»ï®(Interest Received)                         

+ ì¾¨»ï®º•Å(Others)                         

      

2 ì¾¨¥È¾¨À¤ò¦ö©¦¿ìñ®¡¾©¿Àó¤¾ 

Cash Disbursed  for Operating 

Activities 

    

+ À¤òÀ©õº(Salaries)                         

+ £È¾§ñ®²½¨¾¡º/£È¾²¾¡ìö¤Royalty                         

+ º¾¡º¡¾¢¾¨ê†Ä©É¥È¾¨(Sales Tax 

Paid) 

                        

+ ì¾¨¥È¾¨©º¡À®̃¨(Interests Paid)                         

+ ì¾¨¥È¾¨º•Å(Others)                         

      

3=

1-2 

¡½Á¦À¤ò¦ö©¥¾¡¡¾©¿Àó¤¾¦÷©êò 

(Net Cash Flow from Operating 

Activities) 
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 ¥¾¡¡¾ìö¤êô 

From Investing Activities 

    

4 ¡½Á¦À¤ð¦ô©¦õ©êðê†Ä©É¥ï©Ã¹É 

Net Cash Provided by Investing 

Activities 

               

- ¦¿ìï®§œÂ»¤¤¾, §ï®¦ô´®ï© & ºõ¯½¡º 

Purchase of Plant, Property & 

Equipment 

               

+ ¡¾©¿Àó¡¾¥¾¡ ¡¾¦½¦¾¤Â»¤¤¾, 

§ï®¦ô´®ï© & À£•º¤ºõ¯½¡º. 

Proceeds from Disposal of Plant, 

Property & Equipment 

                        

 ¥¾¡¡ò©¥½¡¿©É¾¡¾À¤ò 

From Financing Activities 

    

5 ¡½Á¦À¤ð¦ô©¦õ©êðê†Ä©É¥ï©Ã¹É¥¾¡¡ð©¥½¡¿

¡¾À¤ò 

Net Cash Provided by Financing 

Activities 

                 

+ ¡¾©¿Àñ¡¾¡È¼¸¡ï®ÎœÄì¨½¦̃ 

Proceeds of Short Term Debt 

                 

- ¥È¾¨¦¿ì½¦½¦¾¤Îš¦ðÄì¨½¦̃ 

Payment for Settle Short Term debt 

                        

+ êòÀ²š´¢œ 

Capital Increase 

                 

- ¥È¾¨À¤ò ñ̄°ö 

Dividends Paid 

                        

6=

3+

4+

5 

ì¸´¨º©À¤ð¦ô©À²š´¢œ¦õ©êð 

Net Increase in Cash and Cash 

Equivalent 

                 

7 À¤ð¦ô© Áì½ ê¼®Àê‣¾À¤ðªíêò 

Cash and Cash Equivalent at the 
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Beginning 

8=

6+

7 

À¤ð¦ô© Áì½ ê¼®Àê‣¾À¤ðêÉ¾¨¦½ÄÏ 

Cash and Cash Equivalent at the End 

                 

 

E. £¸¾´ªÉº¤¡¾Àœºê†ê†©ðÀ ï̄ Á ḯ©¡¾ÀìÉ ¹÷ó À ï̄À»ï¡ªÉ¾ 

        Land Requirement expressed in m
2 
or ha 

1. ¦¿ìï®¹Éº¤¡¾/For Office……………………………………………………… 

2. ¦¿ìï®Â»¤¤¾ For Factory/Operation………………………………………….. 

3. ¦¿ìï®¡¾¡Ò¦É¾¤ /For other construction……………………………………..… 

 

¢Ó´ø¡È¼¸¡ñ®°½ìò©ª½²ñ/¡¾®ðìò¡¾/ª½¹ù¾© 

              Information Concerning Products/Services/Market 

 

a. Ã¹É¦½Îº¤ìñ¡¦½½®¾¤µÈ¾¤¡È¼¸¡ñ®¦ò£É¾/¡¾®ðìò¡¾, ªö¸µÈ¾¤: ¯½À²©, ¢½ 

Î¾©, £÷½²¾®, ´¾©ª½«¾ (Provide some characteristics of the 

products/services, e.g. type, size, quality, standard, etc.) 

 ...  ............................................................................................................ 

 ...  ............................................................................................................ 

 ...  ............................................................................................................ 

 ...  ............................................................................................................ 

 ...  ............................................................................................................ 

 ... ……………………………………………………………………………….. 

 

b. ì¾¨ì½º¼©¡È¼¸¡ï®¡¾°½ìð©/¢̃ªº¡¾¥ï©¦‣¤ 

(Describe the Production/Delivery/Distribution procedures) 

 ...  ............................................................................................................ 

 ...  ............................................................................................................ 

 ...  ............................................................................................................ 

 ...  ............................................................................................................ 

 ...  ............................................................................................................ 

 ... ………………………………………………………………………………. 
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c. ì¾¨ì½º¼©¡È¼¸¡ñ®À í̄¾Ï¾¨¡¾ª½¹ù¾© (Describe Targeted Markets) 

 ...  ............................................................................................................ 

 ...  ............................................................................................................ 

 ...  ............................................................................................................ 

 ...  ............................................................................................................ 

 ...  ............................................................................................................ 

 ... ……………………………………………………………………………… 

 

£¸¾´ªÉº¤¡¾ ņ̃©«÷©ò® 

Information Concerning the Inputs Requirements 

 

ì¾¨¡¾ 

Description 

ºñ©ª¾ 

Percent 

ó̄-êó 1 

year 1 

ó̄-êó 2 

year 2 

ó̄-êó 3 

year 3 

 % ¯½-ìò-

´¾ 

(Qty) 

ǿ-£È¾ 

(Price) 

¯½-ìò-

´¾ 

(Qty) 

ǿ-£È¾ 

(Price) 

¯½-ìò-

´¾ 

(Qty) 

ǿ-£È¾ 

(Price) 

¡. ¸ñ©-«÷-©ò®²¾ -̈Ã¯½-

Àê© 

(Domestic input 

factors) 

1..-..-..-...-..-..-..-..-..-..-..-..--..-..-

..--...-..-

.......................... 

2..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-

..-...-………………... -.. 

3.............................

...............................

... 

4.............................

...............................

.. 

5.............................
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...............................

.. 

6.............................

...............................

.. 

¢.¸ñ©-«÷-©ò®-¥¾¡ªÈ¾¤-¯½-

Àê© 

(Imported input factors) 

1..-..-..-..-..-..-..-..-..-...  .-..-..-

...…………..….... -..-.. 

2..-..-..-..-..-..-...-..-..-..-..-..-..-..-

..-.-………………...-..-. 

3.............................

...............................

.. 

4.............................

...............................

.. 

5.............................

...............................

.. 

6.............................

...............................

.. 

       

ì¸´ (Total)        

 

X.  £¸¾´ªÉº¤¡¾¿À¢í¾ ¸ï©«õ ºõ¯½¡º, À£•º¤¥ï¡ 

Information about Machinery/Plant/Equipment to be Imported 
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ì/© 

ì¾ -̈¡¾ 

Item 

¥¿-¸ 

Qty 

¦½-²¾®À£•º¤ -¥ñ¡ 

Condition ªí-¡¿-Àó© 

Origin 

ǿ-£È¾À£•º¤ -¥ñ¡ 

Current Value ÃÏÈ 

New 

Ã§É-¤¾-ÁìÉ¸ 

Used 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

If this table is insufficient, new sheets should be provided 

 

XI. Á°©¿Àó¡¾  

        Information about Implementation Schedule 

 

 ¥ö©-ê½-®¼ (Register the company)  ²¾ -̈Ã(within):..-..-..-..-..-. ņ̃ 

(days). 

 ¥ñ©-¹¾-¦½-«-¾-ê† (Settlement of Location)  ²¾ -̈Ã(within):..-..-..-..-..-

.¸ñ (days). 

 Àìš -́¡Ò-¦É¾¤(«É¾- ó́):Construction Startup  ²¾ -̈Ã(within):..-..-..-..-..-. ņ̃ 

(days). 

 ¦¿-Àìñ©-¡¾-ªò©-ª̃¤ -À£•º¤ -¥ñ¡    ²¾ -̈Ã(within):..-..-..-..-..-. ņ̃ 

(days). 

(Complete installation of Machinery) 

 ©¿-Àó-¡¾-°½-ìò©-/®ð-ìò-¡¾êö©-ìº¤:  ²¾ -̈Ã(within):..-..-..-..-..-. ņ̃ 

(days). 

 (Test run) 

 À ó̄©-¡ò©-¥½-¡¾-À ñ̄-ê¾¤-¡¾   ²¾ -̈Ã(within):..-..-..-..-..-. ņ̃ 

(days). 

(Official opening) 
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 -°½-ìò©/®ð-ìò-¡¾-Ä©É-Àªñ -́£¸¾ -́-¦¾-´¾©:  ²¾ -̈Ã(within):..-..-..-..-..-. ņ̃ 

(days). 

 (Full operation) 

 

¢É¾-²½-À¥í¾ ¢ð-µ̃¤-µõ-¸È¾-ê÷¡-¢Ó-£¸¾´ Áì½ ¢Ó-´ø-ªÈ¾¤Å-ê†-Ä©É-ì½-®÷-´¾-¢É¾¤-

Àêò¤-̃ Á´È-«õ¡- Áì½/Íõ À -̄ñ-¡¾-£¾©-£½-À-ê† -Ã¡É-£-¼¤-¡ñ®-£¸¾´-À ñ̄-¥ò¤-

ê÷¡-µÈ¾¤. 

(I certify that the statements made by me in this form are true, complete and 
correct to the best of my knowledge.) 

¦½-̃, ¢É¾-²½-À¥í¾-¥‡¤ -»¼-¦½-ÀÎó-´¾- ñ̈¤-êÈ¾ À²•º²ð -¥¾-ì½-¾-ª¾ -́ê†-À¹ñ-¦ö´£¸-©É¸¨. 

(Your consideration and approval will be highly appreciated) 

 

©É¸ -̈£¸¾- -́ñ®-«õ-µÈ¾¤-¦ø¤, 

Yours sincerely, 

¸ñ-êó/date,..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-.. 

 

ì¾ -̈À§ñ- Áì½ §• -Á¥É¤/signature and full name 
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ภาคผนวก ค 
 

ค าขอจดัตัง้บริษทั 
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             ¡½§¸¤Á°¡¾ Áì½ ¡¾ìö¤êô 

             ¡ô´¦‣¤À¦ñ´¡¾ìô¤êò 

             Ministry of Planning and Investment 

            Investment Promotion Department  

 
 

 
 

Àº¡¡½¦¾¯½¡º®£¿»Éº¤ 

¢î¦É¾¤ª̃¤¹Éº¤¡¾°öÉª¾¤¹É¾ 

Application for Opening of a Representative Office 

in Lao P.D.R 
(FORM .) 
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£¿¿ 

 

ìñ©«½®¾Á¹È¤ ¦¯¯ì¾¸ Ä©ÉÀ¯ó©Âº¡¾©Ã¹É °øÉìö¤êôªÈ¾¤¯½Àê© 

ê†À ï̄ºô¤¡¾¥ï©ª̃¤,®îìð¦ï©¹ì¦½´¾£ö´§‡¤«ó¡¦É¾¤ª̃¤¢œ²¾¨ÃªÉ¡ô©Ï¾¨

¢º¤¯½Àê©º • ¹ìó ¢Óªô¡ìô¤ º•Å ì½¹¸È¾¤ ¦º¤ ¹ìó ¹ì¾¨¯½Àê© 

¦¾´¾©¦É¾¤ª˜¤¹Éº¤¡¾°öÉª¾¤¹É¾¢º¤ªôµöÈ ¦¯¯ì¾¸ Â©¨¦º©£Èº¤¡ï® 

©¿ìï© ¡È¼¸¡ï®¡¾¥ï©ª˜¤¯¯½ªð®ï© ¡ô©Ï¾¨ ¸È¾©É¸¨¡¾¦‣¤À¦ñ´ 

¡¾ìö¤êôªÈ¾¤¯½Àê© µøÈ ¦¯¯ ì¾¸ ¦½®ñ®Àì¡êó 301/¨, ìö¤¸ñêó 

12/10/2005 

 ¡¾¦É¾¤ª̃¤¹Éº¤¡¾°öÉª¾¤¹É¾µ¦¯¯ì¾¸ ñ¥õ©¯½¦ô¤À²•ºÀ ñ̄©Âº¡¾

©Ã¹É°øÉìö¤êôªÈ¾¤¯½Àê© ¦¾´¾©À¢í¾´¾¦ô¡¦¾ Áì½ À¡ñ¨¡¿¢Ó´ø 

Ã¢½ÁÎ¤¡¾ªÈ¾¤Åê†¥¿À¯ïÀ²•º¡¾¦½À¹ñ¢îìô¤êòÂ©¨¡ô¤Ãº¾¾

£ô©.¡¾¦É¾¤ª˜¤¹Éº¤¡¾ª¾¤¹É¾®ÒÁ´ÈÀ²•º¥õ©¯½¦ô¤Ã¡¾©¿Àñêõì

½¡ð©Â©¨¡ô¤ À§…¤¥½ªÉº¤¦º©£Èº¤ ª¾´´¾©ª¾ 13 ¢º¤ ©¿ìï©ê†Ä©É¡È¾¸ 

´¾¢É¾¤Àêò¤ 

 °öÉìô¤êòªÈ¾¤¯½Àê© ê†¥½¦½À¹ñ¢î¦É¾¤ª˜¤¹Éº¤¡¾°öÉª¾¤¹É¾ µöÈ 

¦¯¯ì¾¸ ¥½ªÉº¤Ä©É¯½¡º®Àº¡½¦¾©„¤ìõÈ´š : 

 

1. £¿»Éº¤¢î¦É¾¤ª̃¤¹Éº¤¡¾°öÉª¾¤¹É¾. 

2. ¡ô©ì½®¼®¢º¤¹Éº¤¡¾°öÉª¾¤¹É¾ê†¦½ÀÎñ¢î¦É¾¤ª̃¤. 

3. Ã®ÁªÈ¤ª̃¤°öÉª¾¤¹É¾ Áì½/¹ìó Ã®´º®¦ð©¥¾¡®îìð¦ï©Á È́ 

Ã¡¾¢î¦É¾¤ª̃¤¹Éº¤ 

   ¡¾°øÉª¾¤¹É¾ µøÈ ¦¯¯ì¾¸ ²Éº´êñ¤¦¿Àö¾¹ñ¤¦õ°È¾Á© Áì½ 

§ó¸½¯½¹ ņ̃© 
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   ¹ Ó̈¢º¤°öÉê†«ò¡ÁªÈ¤ª̃¤. 

4. ¦¿Àô¾Ã®ê½®¼¢º¤®îìð¦ï©Á´È ê† ñ́¡¾µ̃¤µó£¸¾´«ò¡ªÉº¤ 

Áì½ ó́°ö®ñ¤£ñ®Ã§ÉÄ©É 

5. ¦¿Àö¾¡ö©ì½®¼®¢º¤®ðìò¦ñ©Á È́. 
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Foreword 

 

 

The Government of Lao PDR enables foreign institutions, corporations, and associations, which exist in 
legal form in other countries, establish a representative office in the Lao PDR in accordance with the 
Decree No. 301/PM, dated  12/10/2005  regarding the implementation of the Law on the Promotion  of 
foreign Investment in the Lao PDR. 

 

The establishment of a representative office in the Lao PDR is to enable foreign investors to conduct 
studies and gather information that are necessary for future direct investments, All activities of a 
representative office must be in compliance with Article  13 of the Decree mentioned above. 

 

To complete your application, the following documents are required. 

 

1. Application form for opening of a representative office. 
2. Article of Association of a to-be-established representative office. 
3. Letter of Authorization from parent company including a copy of passport and C.V. of a nominee 
4. A copy of a valid business license of parent company and any other relevant documents. 
5. A copy of Article of Association of parent company. 
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¦¾ê¾ì½½ìñ© ¯½§¾êò¯½Äª ¯½§¾§öì¾¸ 

¦ñªò²¾® Àº¡½ì¾© ¯½§¾êò¯½Äª Àº¡½²¾® ¸ñ©ê½¾«¾¸º 

***************************** 

¡ô´¦‣¤À¦ñ´¡¾ìô¤êò 

Investment Promotion Department 

 

 

 

 

£¿»Éº¤¢î¦É¾¤ª̃¤¹Éº¤¡¾°öÉª¾¤¹É¾ 

Application for opening of a Representative Office 

 

»¼ :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 (To :) 

 

 Àìœº¤ : ¢î¦É¾¤ª̃¤¹Éº¤¡¾°öÉª¾¤ÎÉ¾¢º¤   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             

 (Subject  : Proposal for an establishment of representative office of) 

 

 ¢É¾²½À¥í¾ êÈ¾ (I. Mr/Ms) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 º¾ ÷̈(age) :  . . . ... ó̄,  ¦ñ§¾©(Nationality) : . . . . . . .  .  . . . Ã¾´°øÉª¾¤¹É¾ 

 ¢º¤®îìð¦ï©Á È́,  ¢î«óÀ ï̄¡¼©¦½ÀÎñ´¾ ï̈¤êÈ¾  À²•º¢î¦É¾¤ª̃¤¹Éº¤¡¾°öÉª¾¤¹É¾ µöÈ  

 ¦¯¯ ì¾¸ ©„¤ì¾¨ì½º¼©ìõÈ´š (have a proposal  for  the establishment  of a  

 representative office in Lao PDR with the following detailed description)  

1. §•¢º¤®îìð¦ï©Á È́ (Name of parent company) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ¦½«¾ê†¥ô©ê½®¼¢º¤®îìð¦ï©Á È́ (Place of registration) : . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ¡ð©¥½¡¾¹ìï¡¢º¤®îìð¦ï©Á È́ê†©¿ÀñµöÈÃÄì¨½ 1 ñ̄ ¹ìï¤ À«ð¤¯½¥õ®ï : 

 (Main activities of the parent company during  the past one year) 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2.       ¥õ©¯½¦ô¤¢º¤¡¾¦É¾¤ª̃¤ À²•ºÀ¡ï®¡¿¢Ó ö́ Áì½ ¯½¦¾¤¾Ã¢½Á¹¤¡¾ : 

(Proposed  Activities : Gathering  of  information  and  Coordinating  with 

various institutions and organizations concerned) 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.        ¦½«¾êñª̃¤¦¿ï¡¤¾(Office location): 

 À»õºÀì¡êó(House  No ): . . . . . . . . .  «½ö(Street) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ®É¾(village) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . À ṍº¤(District) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Á¢¸¤(Province) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 (¡îì½ñªÉº¤¡¾ È̄¼Á¯¤¦½«¾ê† ªÉº¤Á¥É¤²¾¨Ã 15 ï̧ ¹ìï¤¥¾¡ œ́ •̈£¿»Éº¤) 

 (Notification of change of address must be given  within 15 days  from      

           the Date of submission of  this application form) 

4. êô¥ö©ê½®¼(Registered Capital) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . US$ 

 Ã̃, À ï̄¸ï©«õ ´ö£È¾(Fixed Asset): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . US$ 

  À ñ̄À¤ò¦ö© (Liquid Asset) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . US$ 

5. ¤ö®¯½´¾ £È¾Ã§É¥È¾¨ ¢º¤¹Éº¤¡¾°øÉª¾¤¹É¾ µøÈ ¦¯¯ ì¾¸ : 

 (Operating Costs) 

1. £È¾À§‣¾¹Éº¤¡¾(Office rent) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . US$ 

2. £È¾º÷¯½¡º»ñ®Ã§ÉªÈ¾¤Å(Office equipments) : . . . . . . . . . . . . . . . . .  . US$ 

3. £È¾Á»¤¤¾(Salaries/wages) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . US$ 

4. £È¾Ã§É¥È¾¨º•Å(Other expenses) : . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  .  . . .  . . . US$ 

6. Á°¡¾¿Ã§ÉÁ»¤¤¾ ¥¿¸ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . £ö 

 (Manpower  requirement) 

 Á»¤¤¾ ì¾¸      : . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . £ö 

 (Local staff) 

 Á»¤¤¾ ªÈ¾¤¯½Àê©     : . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . £ö 

 (Foreign staff) 

  ©„¤̃, ¥‡¤»¼¦½À¹ñ´¾ ï̈¤êÈ¾ À²•º²ð¥¾ì½¾ª¾´ê†À¹ï¦ô´£¸©É¸¨. 

  (Your consideration and approval will be highly appreciated) 
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      ©É¸¨£¸¾´ñ®«õµÈ¾¤¦ø¤. 

      (Faithfully yours) 

        

 

 

 

¸¼¤¥ñ, ¸ñêó  . . . . . . . . . . . .  

       (Vientiane, dated) 

 

 

       ì¾¨À§ï Áì½ §•Á¥É¤ 

       (Applicant’s Name and Signature) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹´¾¨À¹© (Note): 

 ®îìð¦ï©Á È́ªÉº¤ ñ́«¾½À ï̄ðªð®õ¡£ôª¾´¡ô©¹´¾¨¢º¤ªÈ¾¤¯½Àê© 2 ñ̄¢›Ä¯. 

 (The parent company must be exist and in operation for not less than two years) 

 

 

 

 




