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บทที่ 1  

ข้อมูลทั่วไป: สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 

การส ารวจ รวบรวม และทบทวนข๎อมูลด๎านการจัดหาวัตถุดิบและการลงทุนด๎านแรํของ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได๎รวบรวมข๎อมูลปฐมภูมิและข๎อมูลทุติยภูมิเพิ่มเติมที่มีความ

ทันสมัย โดยการรวบรวมข๎อมูลที่มีอยูํในประเทศ จากการค๎นคว๎าเอกสารและผํานสื่ออิเล็กโทรนิกส๑ 

ตลอดจนการสัมภาษณ๑หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และการเดินทางไปส ารวจรวบรวมข๎อมูลในประเทศนั้นๆ 

โดยตรงผํานหนวํยงานที่มกีารประสานสายสัมพันธ๑ไว๎ 

 

รูปที ่1.1 แผนที่ภูมปิระเทศแสดงต าแหนํงที่ตั้งของ สปป.ลาว 
(ท่ีมา : The University of Texas at Austin, 2016) 
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1.1 ข้อมูลพื้นฐาน.................................................................................... 

ประเทศลาว มีชื่ออยํางเป็นทางการวํา สาธรณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : สปป.ลาว  

(The Lao People’s Democratic Republic: Lao PDR) มีข๎อมูลทั่วไปประกอบด๎วยสภาพทางภูมิศาสตร๑ 

สังคมและประชากร การเมอืงการปกครอง และข๎อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ดังตารางที่ 1.1 และ 1.2 

ข๎อมูลโครงสร๎างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของ สปป.ลาว ได๎แกํ การคมนาคม ทําเรือ 

พลังงาน และระบบสื่อสาร สรุปได๎ดังตารางที่ 1.3 

ตารางที่ 1.1 ข๎อมูลทั่วไปของ สปป.ลาว 
 

ข๎อมูล รายละเอียด 

พื้นที ่ มีพืน้ที่ทั้งหมด 236,800 ตารางกิโลเมตร โดยที่ลาวเป็นประเทศที่ไมมีํทางออกสํูทะเล 

สภาพภูมิประเทศ แบํงออกได๎เป็น 3 เขต คือ เขตภูเขาสูง เขตที่ราบสูง และเขตที่ราบลํุม โดยพื้นที่ของเขตภูเขาสูง

และเขตที่ราบสูงของประเทศรวมกันจะมากถึง 3 ใน 4 ของพื้นที่ สปป.ลาวทั้งหมด โดยจุดที่สูง

ที่สุดของ สปป.ลาวอยูํที่ภูเบีย้ ในแขวงเชียงขวาง วัดความสูงได๎ 2,817 เมตร 

 เขตภูเขาสูง เป็นพื้นที่ที่สูงกวําระดับน้ าทะเลโดยเฉล่ีย 1,500 เมตรขึ้นไป พื้นที่นี้อยูํในเขต

ภาคเหนือของประเทศ 

 เขตที่ราบสูง คือพื้นที่ซึ่งสูงกวําระดับน้ าทะเลเฉล่ีย 1,000 เมตร ปรากฏต้ังแตํทางทิศ

ตะวันออกเฉียงใต๎ของที่ราบสูงเมืองพวน ไปจนถึงชายแดนกัมพูชา เขตที่ราบสูงนี้มีที่ราบสูง

ขนาดใหญํอยูํ 3 แหงํ ได๎แกํ ที่ราบสูงเมืองพวน (แขวงเชียงขวาง), ที่ราบสูงนากาย (แขวงค า

มํวน) และที่ราบสูงบริเวณภาคใต๎ 

 เขตที่ราบลุ่ม เป็นเขตที่ราบตามแนวฝั่งแมํน้ าโขงและแมํน้ าตํางๆ เป็นพื้นที่ที่มีความอุดม

สมบูรณ๑มากที่สุดในเขตพื้นที่ทั้ง 3 เขต นับเป็นพื้นที่อูํข๎าวอูํน้ าที่ส าคัญของประเทศ แนวที่

ราบลํุมเหลําน้ีเริ่มปรากฏต้ังแตํบริเวณตอนใต๎ของแมํน้ างึม เรียกวํา ที่ราบลํุมเวียงจันทน๑ 

ผํานที่ราบลํุมสะหวันนะเขต ซึ่งอยูํตอนใต๎เซบั้งไฟและเซบั้งเหียงและที่ราบจ าปาสัก ทาง

ภาคใตข๎องลาว ซึ่งปรากฏตามแนวแมํน้ าโขงเรื่อยไปจนจรดชายแดนประเทศกัมพูชา 

สภาพภูมิอากาศ ภูมิอากาศเป็นแบบภูมิอากาศเขตร๎อน มีลมมรสุมแตํไมํมีลมพายุ ส าหรับเขตภูเขาภาคเหนือและ

เขตเทือกเขา อากาศมีลักษณะกึ่งร๎อนกึ่งหนาว อุณหภูมิสะสมเฉล่ียประจ าปีสูงถึง 15-30 องศา

เซลเซียส แบํงเป็น 2 ฤดูกาล คือ ฤดูฝน (พฤษภาคม-พฤศจิกายน) และฤดูแล๎ง (ธันวาคม-

เมษายน) อุณหภูมิเฉล่ียที่นครหลวงเวียงจันทน๑ 25 องศาเซลเซียส (ม.ค.) และ 36-37 องศา

เซลเซียส (เม.ย.) ปริมาณฝนเฉล่ีย 1,715 มิลลิเมตรตํอปี 

ทรัพยากร 

ธรรมชาติ 
 ทรัพยากรป่าไม้ มีพืน้ที่ปุาไม๎ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 11 ล๎านเฮกตาร๑ หรือคิดเป็นสัดสํวน

ร๎อยละ 47 ของพืน้ที่ประเทศ 

 ทรัพยากรน้ า แมํน้ าที่ส าคัญ คอื แมํน้ าโขง 

 ทรัพยากรแร่ธาตุ  
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ข๎อมูล รายละเอียด 

- สินแร่  มีแรํธาตุตํางๆ แทบทุกชนิด เชํน แรํเหล็ก ถํานหินลิกไนต๑ ดีบุก ตะกั่ว ทองแดง 

ถาํนหนิ สังกะสี ทองค า หินอํอน ยิปซัม บอกไซต๑  เป็นต๎น 

- อัญมณี มีแหลํงแรํรัตนชาติที่ยังไมํมีการน ามาใช๎ประโยชน๑ เชํน ทองค า แซฟไฟร๑ เงิน 

เป็นต๎น 

- น้ ามันและก๊าซธรรมชาติ มีแหลํงอยูํทางภาคกลางและภาคใตข๎องประเทศ 

ภัยธรรมชาติ ไมํมี 

ประชากร จ านวน 6.9 ลา๎นคน มอีัตราการเติบโต 1.55% (ข๎อมูล ปี พ.ศ. 2558) 

การปกครอง ระบอบสังคมนิยม มีพรรคปฏิวัติประชาชนลาว (The Lao People’s Revolutionary Party : LPRP) 

เป็นพรรคการเมืองที่บริหารประเทศเพียงพรรคเดียวมาโดยตลอด และคาดวําจะยังคงรักษา

อ านาจทางการเมืองใน สปป.ลาว ได๎ตํอไป 

เขตการปกครอง แบํงเป็น 16 แขวง และ 1 เขตปกครองพเิศษ (นครหลวงเวียงจันทน๑) แขวงตํางๆ ประกอบด๎วย เซ

กอง อัตตะปือ สาละวัน จ าปาสัก สะหวันนะเขต ค ามํวน บอลิค าไซ เวียงจันทน๑ ไชยะบุลี หลวง

พระบาง เชียงขวาง หัวพัน พงสาลี อุดมไช หลวงน้ าทา และบํอแกว๎ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ประชาชาติ (GDP) 

12.55 พันล๎านเหรยีญสหรัฐ เฉล่ีย 5,400 ลา๎นเหรยีญสหรัฐตํอคน มอีัตราการเติบโตตํอปี 7.5 % 

(ข๎อมูล ปี พ.ศ. 2558) 

อัตราการว่างงาน 1.3 % (ข๎อมูล ปี พ.ศ. 2558) 

อัตราเงินเฟ้อ อัตราเงินเฟอูเฉล่ีย อยูํที่ร๎อยละ 1.3% ลดลงจากปีกํอน (ขอ๎มูล ปี พ.ศ. 2558) 

ปีงบประมาณ 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน 

สถานะทางการเงิน

การคลัง  

ในปี พ.ศ. 2558 สปป.ลาว ขาดดุลการค๎า จ านวน 1,797 ล๎านดอลลาร๑สหรัฐฯ มีเงินทุนส ารอง

ระหวํางประเทศ 976 ล๎านเหรยีญสหรัฐ และมีหนี้ตํางประเทศ 9,552 ล๎านเหรียญสหรัฐ (ข๎อมูล 

ปี พ.ศ. 2558) 

มูลค่าการส่งออก ในปี พ.ศ.2558 มีมูลคาํการสํงออกสินค๎า 3,115 ล๎านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีกํอนร๎อยละ 17 

(ข๎อมูล ปี พ.ศ. 2558) 

สินค้าส่งออกและ

ประเทศคู่ค้า 

ผลติภัณฑ๑จากไม๎, กาแฟ, ไฟฟูา, ดีบุก, ทองแดง, ทองค า, มันส าปะหลัง     

ประเทศสํงออกที่ส าคัญคอื จีน 34.2%, ไทย 27.4%, เวียดนาม 15.7% (ข๎อมูล ปี พ.ศ. 2558) 

มูลค่าการน าเข้า ในปี พ.ศ.2558 การน าเข๎ามีมูลคําประมาณ 4,912 ล๎านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีกํอนร๎อยละ 

15 (ข๎อมูล ปี พ.ศ. 2558) 

สินค้ าน า เ ข้าและ

ประเทศคู่ค้า 

เครื่องจักรและอุปกรณ๑, ยานพาหนะ, น้ ามันเชือ้เพลิง, สินคา๎อุปโภคบริโภค   

ประเทศน าเข๎าที่ส าคัญคอื ไทย 55.2%, จนี 25.6%, เวียดนาม 6.6% (ข๎อมูล ปี พ.ศ. 2558) 
 

(ท่ีมา: Central Inteligence Agency : CIA, 2016 และ กรมสํงเสริมการสงํออก กระทรวงพาณชิย๑, 2554) 
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รูปที่ 1.2 แสดงจ านวนประชากรจ าแนกตามเพศในแตํละชํวงอายุ 

(ท่ีมา : Central Inteligence Agency : CIA, 2016)  
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ตารางที่ 1.2 เครื่องช้ีวัดเศรษฐกิจของ สปป.ลาว  

เคร่ืองชี้วัดเศรษฐกิจท่ีส าคัญของ สปป.ลาว 

  2556 2557 2558 

  ประชากร (ล๎านคน) 6.7 6.8 6.9 

  อัตราการเจรญิเติบโตของประชากร (%) 1.63 1.59 1.55 

  อัตราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ (%) 8.0 7.4 7.5 

  อัตราเงินเฟูอ (%) 6.4 4.1 1.3 

ภาคต่างประเทศ (ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 

  มูลคําการค๎า 5,900 6,933 8,027 

  (% การเปลี่ยนแปลง) 24.8 17.5 15.8 

  การสํงออก 2,448 2,662 3,115 

  (% การเปลี่ยนแปลง) 23.4 8.7 17.0 

  การน าเข๎า 3,452 4,271 4,912 

  (% การเปลี่ยนแปลง) 25.8 23.7 15.0 

  ดุลการค๎า -      1,004 -      1,609  -     1,797  

  เงินส ารองระหวํางประเทศ (ล๎านดอลลาร๑สหรัฐฯ) 644 890 976 

  หนี้ตาํงประเทศ (ล๎านดอลลาร๑สหรัฐฯ) 6,861 8,6515 9,552 

อัตราดอกเบี้ย คิดเป็น % ต่อปี (สกุลเงนิดอลลาร์สหรัฐฯ) 

  เงินฝาก 8.7 8.7 8.7 

  สินเชื่อ 23.2 19.2 19.0 

อัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นปี (กีบ : Kips) 

  กีบ/ดอลลาร๑สหรัฐฯ 7,852.7 8,049.0 8,151.6 

  กีบ/บาท 245.5 246.1 226.1 
  

(ท่ีมา : Central Inteligence Agency : CIA, 2016) 
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 รูปที ่1.3 เขตการปกครองของ สปป.ลาว 
(ท่ีมา: www.commons.wikimedia.org, 2012) 
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ตารางที่ 1.3 โครงสรา๎งพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของสปป.ลาว 

ข๎อมูล รายละเอียด 

ระบบคมนาคมทางบก 

 

ถนนใน สปป.ลาว มีระยะทางยาวรวม 39,586 กิโลเมตร แบํงเป็นถนนลาดยาง 

5,415 กม. และถนนท่ีไมํได๎ลาดยาง 34,171 กิโลเมตร 

การคมนาคมทางน้ า สปป.ลาวมแีมนํ้ าโขงไหลผํานตลอดประเทศ ความยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต๎ รวม 

1,835 กิโลเมตร แตํมขี๎อจ ากัดทางดา๎นกายภาพ เชํน เกาะแกํง และระดับน้ า ท าให๎

มีระยะทางท่ีใช๎ใน การขนสํงเพียง 875 กิโลเมตร เดินเรือได๎สะดวกเฉพาะชํวงน้ า

หลากในเดอืนพฤษภาคมถึงธันวาคม ซึ่งสามารถใช๎เรือขนาดใหญํขนสํงสินค๎าได๎ถึง

ล าละ 120 – 150 ตัน สํวนชวํงเดอืนมกราคม – เมษายนท่ี น้ าน๎อย ต๎องใช๎เรือขนาด

เล็กขนสงํสินค๎าได๎เพยีงประมาณล าละ 40 – 60 ตัน 

แม่น้ าสายส าคัญใน สปป.ลาว มดีังนี้ 

1. แมนํ้ าอู พงสาลี – หลวงพระบาง 448 กิโลเมตร  

2. แมนํ้ างึม เชยีงขวาง – เวยีงจันทน๑ 354 กิโลเมตร 

3. แมนํ้ าเซบ้ังเหียง สะหวันนะเขต 338 กิโลเมตร 

4. แมนํ้ าเซบ้ังไฟ สะหวันนะเขต – ค ามํวน 239 กิโลเมตร 

5. แมนํ้ าทา หลวงน้ าทา – บํอแก๎ว 325 กิโลเมตร 

6. แมนํ้ าเซกอง สาละวัน – เซกอง -อัตตะปือ 320 กิโลเมตร 

7. แมนํ้ ากะดิ่ง แขวงบอลคิ าไซ 103 กิโลเมตร 

8. แมนํ้ าคาน หัวพัน – หลวงพระบาง 90 กิโลเมตร 

การคมนาคมทางรถไฟ ปัจจุบัน สปป.ลาว มีทางรถไฟยาว 3.5 กิโลเมตร เชื่อมตํอกับประเทศไทยท่ีสะพาน

มิตรภาพไทย - ลาว 1 นครหลวงเวียงจันทน๑ – จังหวัดหนองคาย (สร๎างด๎วยเงิน

ชวํยเหลอืจากรัฐบาลไทย ทัง้ในรูปเงินให๎เปลําและเงินกู๎ดอกเบ้ียต่ าระยะยาว) 

การคมนาคมทางอากาศ ทางอากาศ มสีนามบินวัดไต เป็นสนามบินนานาชาติในเวียงจันทน๑ และสนามบินใน

เมอืงหลักๆ เชนํ เวยีงจันทน๑ หลวงพระบาง สะหวันนะเขต ปากเซ ห๎วยทราย หลวง

น้ าทา อุดมไซ พงสาลี เชียงขวาง ไชยบุรี โดยสํวนใหญํและเท่ียวบินในประเทศจะ

บินผํานเวยีงจันทน๑ มีสายการบินของ สปป.ลาว คือ Lao Airline มเีท่ียวบินประจ าไป

ยังเมืองส าคัญของประเทศเพื่อบ๎าน เชํน กรุงเทพฯ เชียงใหมํ ฮานอย โฮจิมินห๑ซิตี้ 

พนมเปญ คุนหมิง 

ท่าเรือ ใชทํ๎าข๎ามระหวํางไทย-ลาวตามเมอืงทําตาํงๆ 

พลังงาน รัฐบาลลาวก าหนดวิสัยทัศน๑การพัฒนาประเทศโดยตั้งเปูาหมายให๎ สปป.ลาวเป็น 

“แบตเตอร่ีแหํงเอเชีย” หรือแหลํงพลังงานส ารองในอนุภูมิภาค สปป.ลาวมี

ศักยภาพท่ีจะผลิตพลังงานไฟฟูาได๎ ประมาณ 23,000 เมกะวัตต๑ ตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจของ สปป.ลาว ภายในปี พ.ศ. 2563 จะสามารถ ด าเนนิโครงการพลังงาน

ไฟฟาูขนาดใหญํแล๎วเสร็จจ านวน 29 โครงการ และผลิตไฟฟาูได๎ 8,657 เมกะ วัตต๑ 

ณ พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ลาวมีเขื่อนพลังน้ าเกือบ 50 แหํง ผลิตไฟฟูาได๎รวมกัน
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ข๎อมูล รายละเอียด 

มากกวาํ 1,500 เมกะวัตต๑ มีเขื่อนท่ีด าเนินการโดยเอกชน 2 แหํง คือ เทินหินบูน ท่ี

บอลิค าไซ และห๎วยเหาะท่ีจ าปาสัก- อัดตะปือ นับตั้งแตํเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 

2548 รัฐบาลลาวด าเนินการกํอสร๎างสายสํงกระแสไฟฟูาไปท่ัวประเทศ ตามแผน

นโยบายขจัดความยากจนภายในปี พ.ศ. 2563 ปัจจุบันท่ัวท้ังประเทศมีบ๎านเรือน

ร๎อยละ 44 ที่มไีฟฟาูใช ๎ปัจจุบัน สปป.ลาว ผลิตกระแสไฟฟูาได๎ 3 พันล๎านกิโลวัตต๑

ตอํปีโดยแบํงใชภ๎ายในประเทศประมาณ 800 ล๎านกิโลวัตต๑ชั่วโมง ในขณะท่ีสํงออก

กระแสไฟฟูาประมาณ 229 ล๎านกิโลวัตต๑ชั่วโมง ซึ่งท าให๎ สปป.ลาว สามารถ

สํงออกกระแสไฟฟูาให๎ไทย 72.11 ล๎านเหรียญสหรัฐฯ และน าเข๎าจากไทย 27.87 

ล๎านเหรียญสหรัฐฯ 

ระบบสื่อสารและ

โทรคมนาคม 

การให๎บริการด๎านโทรคมนาคมเปลี่ยนจากการให๎บริการโดยผํานระบบดาวเทียมมา

ใชร๎ะบบสายใยแก๎ว ซึ่งเชื่อมตอํทุกแขวงและเมอืงตํางๆ ระบบสายใยแก๎วได๎เชื่อมตํอ

กับประเทศใกล๎เคียง เชํน ไทย เวียดนาม และจีน  บริการโทรศัพท๑มือถือมี

ครอบคลุมเกือบทุกพื้นท่ีใน สปป.ลาว ปัจจุบันมี 5 บริษัท ได๎รับอนุญาตให๎บริการ

โทรศัพท๑พื้นฐานและมือถือ บริษัทสํวนใหญํมีรัฐรํวมทุนอยูํด๎วยในสัดสํวน ดังนี้ 

บริษัท ลาวโทรคมนาคม จ ากัด (LTC รัฐ 51 :บริษัทชินวัตร 49) บริษัท อีทีแอล 

มหาชน จ ากัด (ETL รัฐ 100) บริษัทลาวเอเชีย (LATกระทรวงปูองกันประเทศ 100) 

บริษัทมิลิคอม อินเตอร๑เนชันนอลเซลลูลาร๑ (MLL รัฐ 22 : มิลิคอม 78) และลาว

สกาย คอมมินนิเคชั่น (รัฐ 30 : สกาย 70) ในขณะท่ีความสามารถและจ านวนผู๎

ให๎บริการด๎านนี้ได๎เพิ่มสูงขึ้น จ านวนประชากรท่ีใช๎บริการเพิ่มขึ้นอยํางรวดเร็ว เห็น

ได๎จากสถิติของผู๎ใช๎บริการโทรศัพท๑มือถือในปี พ.ศ. 2558 มีจ านวน 4.6 ล๎าน

หมายเลข หรือคิดเป็นร๎อยละ 68 สํวนผู๎ใช๎บริการอินเตอร๑เน็ท มีจ านวน 300,000 

ราย หรอืคดิเป็นร๎อยละ 5.8 
 

(ท่ีมา: กรมสํงเสริมการสงํออก กระทรวงพาณชิย๑, 2554 และ Central Inteligence Agency : CIA, 2016) 



 

 

 

 

1-9 

คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

  

รูปที่ 1.4 เส๎นทางคมนาคมใน สปป.ลาว 
(ท่ีมา : www.ecotourismlaos.com, 2012) 
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1.2 การเข้าร่วมองค์กรระหว่างประเทศ..................................................... 

ปี พ.ศ. 2495 : องค๑การสหประชาชาต ิ

ปี พ.ศ. 2504 : กองทุนการเงนิระหวํางประเทศ 

ปี พ.ศ. 2507 : กลุํมประเทศไมํฝักใฝฝุาุยใด 

ปี พ.ศ.2535 : ความรวํมมอืทางเศรษฐกิจในอนุ

ภูมภิาคลุํมแมํน้ าโขง (GMS) 

ปี พ.ศ. 2540 : สมาชิกอาเซียน 

ปี พ.ศ. 2541 : สปป.ลาว สมัครเข๎าเป็นสมาชิก

องค๑การการค๎าโลก (WTO) แตํขณะนี้ยังไมํได๎เป็นสมาชิกแตํอยูํระหวํางการ

เตรียมความพร๎อมในด๎านตํางๆ โดยเฉพาะการปรับปรุงระบบเศรษฐกิจให๎เป็น

สากล 

ปี พ.ศ. 2546 : ยุทธศาสตร๑ความรวํมมอืทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ๎าพระยา-แมํโขง (ACMECS)  

1.3 ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน....................................................... 

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) หรือ

สมาคมประชาชาติแหํงเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ กํอตั้งขึ้น

เมื่อปี พ.ศ. 2510 สมาชิกเริ่มแรกมี 5 ประเทศ ตํอมา

ประเทศบรูไนฯ ได๎เข๎ารํวมเป็นประเทศที่ 6 ในปี พ.ศ. 

2527 เรียกเป็นประเทศสมาชิกเดิม ประกอบด๎วย  

1. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of In-

donesia)   

2. สหพันธรัฐมาเลเซีย (Republic of Malaysia)   

3. สาธารณรัฐฟิลิปปินส๑ (Republic of the Philippines)   

4. สิงคโปร๑ (Republic of Singapore)  

5. ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand) 

6. บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) 

  

(ท่ีมา : AsiaPacific Daily website, 2014) 

(ท่ีมา : ส านักประชาสัมพันธ๑เขต 4, 2559) 
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ในระหวํางปี พ.ศ. 2538-2542 ได๎มสีมาชิกเพิ่มขึ้นอกี 4 ประเทศ รวมเป็น 10 ประเทศ เรียก

เป็นประเทศ CLMV คือ 

1. ราชอาณาจักรกัมพูชา (The Kingdom of Cambodia)  

2. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (The Lao People’s Democratic Republic) 

3. สาธารณรัฐแหงํสหภาพเมียนมา (Republic of Union of Myanmar)  

4. สาธารณรัฐสังคมนยิมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam) 

 

 

อาเซียนกํอตั้งขึน้โดยมีวัตถุประสงค๑เริ่มแรกเพื่อสร๎างสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต๎ อันจะน ามาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญก๎าวหน๎าทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม และตํอมาเมื่อการค๎าระหวํางประเทศในโลกมีแนวโน๎มกีดกันการค๎ารุนแรงขึ้น ท าให๎อาเซียน

ได๎มุงํเน๎นการรวมกลุํมเพื่อขยายความรํวมมือดา๎นเศรษฐกิจการคา๎ระหวํางกันมากขึ้น โดยการจัดท าเขต

การค๎าเสรีอาเซียน (AFTA) ในล าดับถัดมา 

อาเซียนได๎จัดท าพิมพ๑เขียวเพื่อจัดตั้ ง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) หรือ

แผนปฏิ บั ติ ก า ร  ซึ่ งป ระกอบด๎ วยแผนงาน

เศรษฐกิจในด๎านตํางๆ โดยก าหนดทิศทางและ

แผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนที่ประเทศสมาชิกจะต๎อง

ด าเนนิงานตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดจนบรรลุ

เปูาหมายของการจัดตั้ง AEC ในปี พ.ศ. 2558 

(ส านักอาเซียน, 2550) โดยอาเซียนได๎ก าหนด

ยุทธศาสตร๑การก๎าวไปสูํประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนที่ส าคัญ 4 ประการ โดยมีรายละเอียด 

AEC Blueprint ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ 

(ท่ีมา : www.library.stou.ac.th, 2016) 
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ผลกระทบเชงิบวก ผลกระทบเชงิลบ 

 ผู๎ประกอบการสามารถขยายชํองทางและเพิ่มโอกาสในการ

ได๎ประโยชน๑จากตลาดอาเซียนที่มีขนาดใหญํข้ึน 

 ขยายโอกาสด๎านการค๎าการลงทุนระหวํางประเทศสมาชิก 

เน่ืองจากการยกเลกิมาตรการกดีกันทางการค๎า (NTMs) 

 เพิ่มโอกาสของผู๎ประกอบการในการใช๎ประโยชน๑จากหํวงโซํ

อุปทานในอาเซียนเพื่อลดต๎นทุนการผลติ 

 ได๎รับประโยชน๑จากการลดภาษีสินคา๎น าเข๎า 

 สามารถเข๎าไปจัดต้ังกิจการการให๎บริการในประเทศสมาชิก

อาเซียนได๎สะดวกยิ่งข้ึน 

 เป็นปัจจัยดึงดูดเงินลงทุนจากตํางชาติเขา๎มาลงทุนในประเทศ

ไทยมากข้ึน เน่ืองจากการผํอนคลายกฎระเบียบตํางๆ 

 เอือ้ประโยชน๑ให๎นักลงทุนไทยย๎ายฐานการผลิตไปยังประเทศ

สมาชิกที่มีแรงงานราคาถูก และมีทรัพยากรในการผลิตที่

สมบูรณ๑ 

 จ านวนคูํแขํงและสภาพการแขํงขันในตลาดเพิ่ม

สูงขึ้น 

 อาจมีการเคลื่อนย๎ายแรงงานฝีมือของไทยไปยัง

ประเทศที่ให๎คําตอบแทนสูงกวํา 

 อาจกระทบตํอเศรษฐกิจและความม่ันคงของ

ประเทศในบางสาขาที่ มีความอํอนไหว เชํน 

การเกษตร ปศุสัตว๑ และประมง เป็นต๎น 

 อาจเกิดการแยํงชิงเงินลงทุนระหวํางอาเซียนด๎วย

กันเอง 

สรุปโอกาสและผลกระทบท่ีจะได๎รับจากการเขา๎สํูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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(ที่มา : ศูนย๑ข๎อมูลอาเซียน กรมประชาสัมพันธ๑, 2557) 

นโยบายเชิงรุก นโยบายเชิงรับ 

 ต๎องเรียนรู๎ในโอกาสและความท๎าทายที่ก าลังเกิดขึ้นทั้งใน

ด๎านการเปิดเสรีและการอ านวยความสะดวกทางการค๎าและ

การลงทุน เพื่อหามาตรการในการรับมือในอนาคต 

 เพิ่ ม ขีดความสามารถในการแขํง ขันโดยใช๎ความคิด

สร๎างสรรค๑  

 ควรด าเนินกลยุทธ๑การตลาดเชิงรุกโดยการใช๎ประโยชน๑จาก

การลดภาษีน าเข๎า โดยการขยายชํองทางการตลาดให๎เข๎าถึง

ผู๎บริโภคในตํางประเทศโดยตรงมากข้ึน  

 ควรใหค๎วามส าคัญกับการผลติสินคา๎ที่รักษาส่ิงแวดล๎อมและ

ลดภาวะโลกรอ๎น รวมถงึการด าเนินธุรกิจเพื่อสังคม  (CSR)  

 ควรศึกษากฎระเบียบและเงื่อนไขด๎านการน าเข๎าของประเทศ

คูํค๎าเพื่อลดการแขํงขันกันเองและสามารถก าหนดกลยุทธ๑

ธุรกิจที่สอดคล๎องและสนับสนุนซึ่งกันและกันได๎ 

 ควรศึกษาแนวทางในการสร๎างพันธมิตร หรือหุ๎นสํวน และ

สร๎างเครอืขํายธุรกิจในประเทศอาเซียอื่นๆ 

 ควรศึกษาพฤติกรรม รสนิยม และความต๎องการในตลาด

อาเซียนอยํางรอบด๎าน เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่ครบถ๎วนและ

สามารถน าไปใช๎ในการวางแผนธุรกิจตํอไปได๎ 

 ศึกษาและเรียนรู๎คูํแ ขํงทั้ งในประเทศและใน

อาเซียนอยํางรอบด๎าน เพื่อให๎ทราบถึงสถานการ

แขํงขัน นโยบาย เพื่อเตรียมพร๎อมการแขํงขันที่จะ

เพิ่มขึน้ 

 ควรปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ลดต๎นทุน 

และพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจ 

 ต๎องพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร๎อมของ

บุคลากร เพื่อให๎มีความรู๎ความเชี่ยวชาญ เพื่อ

รองรับการแขํงขันที่เพิ่มขึน้ 

(ท่ีมา :  กรมเจรจาการค๎าระหวํางประเทศ กระทรวงพาณชิย๑, 2557) 

1.4 ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ACIA)…..................................... 

ความตกลง ACIA มีขอบเขตครอบคลุมมิติการ

ลงทุนทั้ง 4 ด๎าน ได๎แกํ 

1) การเปิดเสรี (Liberalization)  

2) การคุ๎มครอง (Protection) 

3) การสํงเสริม (Promotion) 

4) การอ านวยความสะดวก (Facilitation) 
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วัตถุประสงค๑หลักของ ความตกลง ACIA คือ ต๎องการสร๎างให๎ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต๎

เป็นภูมิภาคมีทีกฎระเบียบด๎านการลงทุน (Investment Regime) ที่เปิดกว๎างและเสรี (Open & Free) และ

ในขณะเดียวกันเพื่อสํงเสริมให๎เกิดการบูรณาการ (Integration) ระหวํางประเทศสมาชิกอาเซียนในด๎าน

การลงทุน โดยสรุปความครอบคลุมในความตกลงได๎ดังนี้ 

การเปิดเสรีการลงทุนภายใต้ ACIA ครอบคลุม สิ่งท่ีความตกลง ACIA ไม่ครอบคลุม 

1. ประเภทของการลงทุน 

- การลงทุนโดยตรงจากตํางประเทศ (FDI) 

- การลงทุนในตลาดหลักทรัพย๑หรือการถือ

หุน๎น๎อยกวํา 10 % (Portfolio) 

1. มาตรการทางภาษี ยกเว๎นมาตรการภาษีที่

เกี่ยวข๎องกับบทการโอนเงินและการเวนคืน 

2. สาขาการลงทุน 5 กลุํม 

- อุตสาหกรรมการผลิต, เกษตร,ประมง 

ปุาไม๎, เหมืองแรํ แล บริการที่เกี่ยวข๎องกับ

ทั้ง 5 ภาคข๎างตน๎ 

2. การอุดหนุนโดยรัฐ (Subsidies) 

3. การจัดซือ้จัดจา๎ง 

4. การบริการโดยรัฐ 

5. การเปิดเสรีกิจการบริการเนื่องจากมาตรการ

ทางภาษี การอุดหนุน การจัดซื้อจัดจ๎าง และ

การบริการโดยรัฐ 

(ท่ีมา :  กรมเจรจาการค๎าระหวํางประเทศ กระทรวงพาณชิย๑, 2557) 

1.5 ความสัมพันธ์ระหว่าง สปป.ลาว กับประเทศไทย.................................. 

 

ไทยเป็นประเทศคูํค๎าอันดับต๎นๆ ของ สปป.ลาว โดยสินค๎าที่ไทยสํงออกไปลาวที่ส าคัญ ได๎แกํ 

น้ ามันดีเซล/เบนซิน รถยนต๑และอุปกรณ๑ เหล็กและเหล็กกล๎า และเครื่องจักรที่ใช๎ในการกํอสร๎าง เป็น

ต๎น สํวนสินค๎าน าเข๎าจากลาวที่ส าคัญ ได๎แกํ ทองแดงและผลิตภัณฑ๑ เครื่องรับ-สํงสัญญาณและ

อุปกรณ๑ติดตั้ง (โทรทัศน๑ วิทยุ โทรศัพท๑) สํวนสินค๎าอื่นๆ มูลคําน าเข๎าไมํมาก ได๎แกํ ไม๎แปรรูป ผักและ

ผลไม๎ เป็นต๎น 

วัตถุประสงค์ 

ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้า 
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ในปี พ.ศ.2558 มูลคําการค๎าโดยรวมระหวํางไทยกับลาว โดยรวมมีมูลคํา 193,200.3 ล๎าน

บาท ซึ่งคิดเป็นมูลคําการสํงออก จ านวน 142,909.3 ล๎านบาท และมูลคําการน าเข๎า 50,291.3 ล๎าน

บาท (กรมการค๎าตํางประเทศ, 2558) 

ตารางที่ 1.4 มูลคําการค๎าระหวํางประเทศไทย-สปป.ลาว 

 

(ท่ีมา :  กรมการค๎าตาํงประเทศ, 2558) 

การค๎าชายแดนระหวํางไทย-สปป.ลาว ใน ปี พ.ศ. 2558 มีมูลคํา 176,474.5 ล๎านบาท เพิ่มขึ้น

ร๎อยละ 16.8 จากปีกํอน หรือคิดร๎อยละ 91.34 ของการค๎าระหวํางไทยกับลาว โดยมีมูลคําการสํงออก 

จ านวน 132,733.5 ล๎านบาท เพิ่มขึ้นร๎อยละ 7.1 โดยสํวนใหญํเป็นการสํงออกสินค๎าน้ ามันเชื้อเพลิง 

อุปโภคบริโภค รถยนต๑และอุปกรณ๑ และผลิตภัณฑ๑เหล็ก เป็นต๎น สํวนมูลคําการน าเข๎า จ านวน 

43,741.1 ล๎านบาท เพิ่มขึ้นร๎อยละ 61.25 สํวนใหญํเป็นการน าเข๎าสินแรํทองแดง เครื่องรับสํงสัญญาณ

และอุปกรณ๑ ผลติภัณฑ๑ไม๎ผัก-ผลไม ๎และปุ๋ย เป็นต๎น (กรมการค๎าตํางประเทศ, 2558) 

  

2556 2557 2558

การสง่ออกไป สปป.ลาว 113,542.1      129,666.3     142,909.3     

% การขยายตัว 2.5              14.2             10.2             

การน าเขา้จาก สปป.ลาว 41,693.4       45,842.0      50,291.3       

% การขยายตัว 7.8              10.0             9.7              

มูลค่าการค้า 155,235.4     175,508.3     193,200.6     

% การขยายตัว 6.0              13.1             10.1             

มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไทยกับ สปป.ลาว (หน่วย : ลา้นบาท)

(ท่ีมา : www.เท่ียวเชียงใหมํ.com, 2557) 
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ประเทศไทยและลาวได๎สถาปนาความสัมพันธ๑

ท างการทู ตระหวํ า งกั น  เมื่ อ วั นที่  1 9  ธั น วาคม             

พ.ศ. 2493 หรือเมื่อ 60 ปีที่แล๎ว อยํางไรก็ดี สาย

สัมพันธ๑ไทย-ลาว ฉัน “ญาติใกล๎ชิด มิตรใกล๎บ๎าน” ได๎

ปรากฏอยูํในชีวิตของผู๎คนและชุมชนสองฝั่งโขงมา

ยาวนานตั้งแตํยังไมํมีเส๎นเขตแดนแบํงสังคมออกเป็น

ประเทศเชนํทุกวันนี ้ 

บนรากฐานของมรดกแหํงอดีตที่ใกล๎ชิด และทุนทางสังคมวัฒนธรรมที่มีรํวมกัน ตลอดจนความ

เคารพที่ตํางฝุายตํางมีให๎ตํอกัน ความสัมพันธ๑ระหวํางประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในปัจจุบันจึงด าเนินไปด๎วยความราบรื่นใกล๎ชิด ผู๎น าและเจ๎าหน๎าที่ระดับสูง

ของไทยได๎กลําวไว๎ในหลาย ๆ โอกาสวํา “ความมั่นคง มั่งคั่งของลาว คือความมั่นคง มั่งคั่งของไทย” 

ด๎วยเหตุนี้ ไทยจึงได๎ด าเนินนโยบายให๎การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของลาวใน

หลากหลายสาขา อาทิเชํน การเชื่อมโยงเครือขํายคมนาคมเพื่อลาวจะกลายเป็นจุดเชื่อมตํอส าคัญใน

อนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง การสนับสนุนให๎ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจของไทยไปลงทุนในลาวอยํางมีความ

รับผิดชอบเพื่อสร๎างรายได๎ให๎กับทางการลาวไปพร๎อมๆ กับการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมและการพัฒนา

คุณภาพชีวิตประชาชนชาวลาว การให๎ความรํวมมือเพื่อการพัฒนาด๎านเกษตรกรรม สาธารณสุข และ

การศกึษาของชาวลาว โดยในสํวนของภาครัฐ มีกลไกทั้งในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาคจ านวนมากที่

ชํวยสํงเสริมความรํวมมือไทย-ลาว ให๎สนองตอบตํอผลประโยชน๑รํวมกันของสองฝุาย เชํน 

คณ ะก ร ร ม า ธิ ก า ร รํ ว ม วํ า ด๎ ว ย ค ว า ม รํ ว ม มื อ 

คณะกรรมการรํวมมือรักษาความสงบเรียบร๎อยตาม

ชายแดนทั่วไป คณะกรรมาธิการเขตแดนรํวม กรอบ

ความรํวมมือตําง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาอนุภูมิภาค

ลุํมน้ าโขง กรอบความรํวมมือตําง ๆ ภายใต๎อาเซียน 

(กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการตํางประเทศ, 

2552)  

  

ความสัมพันธ์ทางด้านการทูต 

 

(ที่มา : สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน๑, 2552) 

(ท่ีมา : www.manager.co.th, 2557) 
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1.6 สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่…………. 

1) สปป.ลาว เป็นประเทศเพื่อนบ๎านที่ใกล๎ชิดกับไทยทั้งในเชิงประวัติศาสตร๑ที่ตั้งทางภูมิศาสตร๑ 

เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม มีเขตแดนติดตํอกับไทยทั้งทางบก และทางน้ าเป็นแนวยาวถึง 

1,810 กิโลเมตร แม๎วํา สปป.ลาวจะไมํมีทางออกทางทะเล แตํสามารถเป็นจุดเชื่อมตํอ ด๎านการ

คมนาคมขนสํงจากไทย ไปประเทศที่สามในอนุภูมิภาค ผํานสะพานมิตรภาพไทย-ลาวข๎ามแมํน๎าโขง           

ทั้ง 3 แหํง ได๎แกํ หนองคาย-เวียงจันทน๑, มุกดาหาร-สะหวันนะเขต และนครพนม-ค ามํวน การขนสํง

สินค๎าเข๎าและออกผํานประเทศไทย เส๎นทางคมนาคมเชื่อมตํอระหวํางประเทศเหลํานี้เป็นเส๎นทางหลัก

และจ าเป็นตอํการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

2) สปป.ลาวมีศักยภาพด๎านทรัพยากรธรรมชาติอยูํมาก ทั้งทรัพยากรน้ า แรํธาตุ ปุาไม๎ ท าให๎

เกิดการดงึดูดการลงทุนจากตํางประเทศ โดยเฉพาะจากจีน ที่มกีารลงทุนมากเป็นอันดับหนึ่ง 

3) ตลอดแนวชายแดนของ สปป.ลาว ซึ่งมีความยาวรวม 5,083 กิโลเมตร ล๎อมรอบด๎วย

ชายแดนของประเทศเพื่อนบ๎าน 5 ประเทศ ดังนี้ ประเทศจีน ประเทศไทย ประเทศกัมพูชา ประเทศ

เวียดนาม สปป.ลาว  ท าให๎ในอดีตจากประเทศ Land lock กลายเป็น Land link มีเส๎นทางเชื่อมตํอไปยัง

ประเทศเพื่อนบ๎านโดยรอบผํานเส๎นทางระเบียงเศรษฐกิจ (Economic corridor) 

4) นโยบายด๎านพลังงานของการจะเป็น Battery of Asia ซึ่งอาศัยศักยภาพทางธรรมชาติที่มีอยูํ 

ประกอบกับประชากรที่มีคํอนข๎างน๎อย และการเมืองเป็นระบบสังคมนิยม ท าให๎ลาวสามารถผลิต

พลังงานไฟฟูา และสํงออกไปยังประเทศเพื่อนบ๎าน โดยเฉพาะจากพลังงานน้ า น ารายได๎เข๎าสูํประเทศ

อยํางมากมายและยั่งยืน (Sustainable) ส าหรับประเทศไทย สปป.ลาว มีโครงการผลิตกระแสไฟฟูาให๎

ไทยรวม 17 โครงการ ผลติกระแสไฟฟูา 9,395-9,890 เมกะวัตต๑ 

5) ระบบการขนสงํภายในประเทศ ใช๎เส๎นทางถนนเป็นหลัก เนื่องจากยังไมํมีระบบขนสํงทางราง 

และเป็นลักษณะผูกขาด เส๎นทางคมนาคมยังทุรกันดาร ต๎องใช๎เวลานาน เป็นอุปสรรคตํอการขนสํง

สินค๎า 
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บทที ่2 ธรณีวิทยาและแหล่งแร่:                                    

สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 

2.1 ข้อมูลธรณีวทิยา……………….………………………………………………………… 

ลักษณะธรณีวิทยาของ สปป.ลาวโดยสังเขป  ประกอบด๎วยหินแปรอยูํในยุคโพรเทอโรโซอิค 

โผลํขึ้นมาทางภาคตะวันตกเฉียงเหนอืและภาคตะวันออกของประเทศ หินปกคลุมยุคพาลีโอโซอิคและมี

โซโซอิค ประกอบด๎วยธารทวีปและตะกอนมหาสมุทรในระดับตื้นและระดับลึกกระจัดกระจายไปทั่วทั้ง

ประเทศ พร๎อมทั้งมีการแซกซอนของ granitoid plutons ที่ประกอบด๎วยหินเนื้อดอกของหินแกรโนไดโอ

ไรต๑ มอนโซไนต๑ และควอร๑ตในยุคดีโวเนียนถึงไทรแอสซิค หินอัคนีพุ ยุคเพอโม-ไทรแอสซิคประกอบ

ด๎วยหินไรโอไรต๑ เดไซต๑ พบมากทางภาคใต๎ของประเทศ ช้ันหินแดงยุคมีโซโซอิคปกคลุมทั่วไปทางตอน

ใต๎ของประเทศ หนิเกิดการคดโค๎งอยํางรุนแรงในยุคพาลโีอโซอิคตอนตน๎ พาลีโอโซอิคตอนกลางถึงตอน

ปลาย และยุคไทรแอสซิค แผนที่ธรณีวทิยาของ สปป.ลาว แสดงดังรูปที ่2.1  

ธรณีวิทยาโครงสร๎างที่ส าคัญของ สปป.ลาว (รูปที่ 2.2) ประกอบด๎วยช้ันหินแนวสุโขทัย (Su-

khothai fold belt) ที่ประกอบด๎วยหินยุคพาลีโอโซอิคตอนกลางและตอนต๎นและหินแกรนิตยุคพาลีโอ

โซอิคตอนปลาย ช้ันหินแนวเลย (Loei fold belt) 

ประกอบด๎วยหินยุคพาลีโอโซอิคตอนกลางและตอนต๎น 

หินยุคมีโซโซอิคตอนปลาย ช้ันหินแนว Troungson 

(Troungson fold belt) ประกอบด๎วยหินยุคพาลีโอโซอิค

ตอนกลางและตอนต๎น และหินแกรนิตยุคพาลีโอโซอิค

ตอนปลายและช้ันหินที่ราบสูงโคราช (Khorat Plateau) 

ประกอบด๎วยหินยุคมีโซโซอิคถึงพาลีโอจีน  

 
(ท่ีมา : Mary Ann Scheuer, 2012) 
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รูปที่ 2.1 แผนที่ธรณีวิทยาของ สปป.ลาว 

(ท่ีมา: Department of Mines, Ministry of Energy and Mines, Lao PDR.) 
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รูปที่ 2.2 ธรณีวิทยาโครงสร๎างของ สปป.ลาว 
(ท่ีมา: Department of Mines, Ministry of Energy and Mines, Lao PDR.) 
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2.2 ข้อมูลแหล่งทรัพยากรแร่………………………………………………………… 

จากการส ารวจทรัพยากรแรํจนถึงปัจจุบัน  พบศักยภาพด๎านแหลํงทรัพยากรแรํ (Occurrences) 

อยํางน๎อย 500 แหลํง กระจายตัวอยูํในพื้นที่ตํางๆ ของประเทศ (รูปที่ 2.3) จากลักษณะธรณีวิทยาที่

หลากหลาย ท าให๎เกิดศักยภาพด๎านแหลํงแรํหลายชนิด เชํน ทองค า เงิน ทองแดง บอกไซต๑ โปแตช 

ถํานหิน อัญมณี และรองลงมาคือ ตะกั่ว สังกะสี และแรํอุตสาหกรรม เชํน ยิปซัม พื้นที่เหลํานี้บางสํวน

ก าลังอยูํในระหวํางการส ารวจแรํ บางพื้นที่เป็นพืน้ที่ที่มกีารท าเหมอืงแรํแล๎ว  

 

รูปที่ 2.3 แผนที่แหลํงทรัพยากรแรํของ สปป.ลาว 
(ท่ีมา: Department of Mines, Ministry of Energy and Mines, Lao PDR.) 
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แหล่งแร่ทองค า 

แรํทองค าเกิดอยูํในสามแนวช้ันหิน คือ ช้ันหินแนว Sukhothai , Loei  และ Troungson (รูปที่ 

2.4) แหลงํแรํทองค าปฐมภูมทิี่ค๎นพบมีทั้งหมด 35 แหลํง และแหลํงทุติยภูมิ (ลานแรํ) 115 แหลํง  แหลํง

แรํกระจายตัวไปทั้งประเทศ ส าหรับแหลํงลานแรํสํวนใหญํพบในพื้นที่ที่ราบสูงโคราช ใกล๎เมือง

เวียงจันทน๑ แตตํ๎นก าเนิดมาจากชั้นหินแนวเลย 

เป็นที่คาดการณ๑วํา สปป.ลาว มีศักยภาพด๎านแรํทองค าคํอนข๎างสูง ในปัจจุบันปริมาณส ารอง

แรํทองค ามีถึงประมาณ 72 ตัน และหากพิจารณาจากการกระจายตัวของแหลํงแรํ โครงสร๎าง

ธรณีวิทยา ทรัพยากรแรํทองค าของ สปป.ลาวอาจมากถึง 500-600 ตัน 

 

รูปที่ 2.4 แหลํงแรํทองค า 
(ท่ีมา: DGM, Ministry of Natural Resources and Environment, Lao PDR) 
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แหล่งแร่ทองแดง 

แหลํงแรํทองแดงสํวนใหญํพบในสามช้ันหินแนวเดียวกับแหลํงแรํทองค า คือ Sukhothai, Loei 

และ Troungson fold belts แหลํงแรํทองแดงที่ค๎นพบทั้งหมด จ านวน 45 แหลํง ลักษณะแหลํงแรํที่พบมี

อยูํ 2 ลักษณะ คือ แหลํง porphyry ในหินแกรนิตและแหลํงสการ๑น แหลํง Khanong ที่เซโปนเป็นแหลํง

สการ๑นที่ปริมาณทรัพยากรแรํที่ 1.68 ล๎านตัน แหลํง Phu Kham ที่ภูเบี้ย เป็นแหลํง porphyry ปริมาณ

ทรัพยากรแรํที่ 144 ล๎านตันที่ 0.56 % Cu (หรอืเทํากับ 810,000 ตันทองแดง) (รูปที่ 2.5) 

จากการประเมิน ปริมาณส ารองทรัพยากรแรํมีมากถึง 3.3 ล๎านตัน อยํางไรก็ตามหาก

พิจารณาจากการก าเนิดแรํแล๎ว ศักยภาพโลหะทองแดงอาจมมีากถึง 8-10 ล๎านตัน 

 

รูปที่ 2.5 แหลงํแรทํองแดง 
(ท่ีมา: DGM, Ministry of Natural Resources and Environment, Lao PDR) 
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แหล่งแร่ตะกั่ว และสังกะสี 

แหลํงแรํตะกั่วสังกะสีพบกระจายตัวในช้ันหินแนวเลย ในแขวงเวียงจันทน๑และหลวงพระบาง 

และทางทิศเหนือของช้ันหินแนว Troungson (แขวงเชียงขวางและหัวพัน) ลักษณะของแหลํงแรํแบํงออก

ได๎เป็น 2 ลักษณะคือ แบบสการ๑นและแบบ Mississipi valley ปริมาณส ารองทรัพยากรแรํประเมินที่ 0.8 

ล๎านตัน (รูปที่ 2.6) 

 

รูปที่ 2.6 แหลงํแรตํะกั่วสังกะสี 
(ท่ีมา: DGM, Ministry of Natural Resources and Environment, Lao PDR) 
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แหล่งแร่ดีบุก 

แหลํงแรํดีบุกพบในพื้นที่ทางเหนือและใต๎ของช้ันหินแนว Troungson พบในแขวงเวียงจันทน๑ 

เชียงขวาง หัวพัน ค ามํวน และจ าปาสัก แหลํงแรํดีบุกมีความสัมพันธ๑กับหินแกรนิตในยุคพาลิโอโซอิค

ตอนปลาย ลักษณะแหลํงแรํที่พบมี 3 ลักษณะ ได๎แกํ แรํดีบุกในสายควอร๑ต (Quartz veins)  Quartz 

network และแหลงํลานแร ํ(รูปที่ 2.7) 

ปริมาณส ารองทรัพยากรแรํของประเทศอยูํที่ประมาณ 45 ล๎านตัน หากมีการส ารวจเพิ่มเติม

ปริมาณส ารองแรํนําจะเพิ่มมากกวํานี้ 

 

รูปที่  2.7 แหลงํแรํดีบุกในประเทศลาว 
(ท่ีมา: DGM, Ministry of Natural Resources and Environment, Lao PDR) 
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แหล่งแร่โปแตช 

แรโํปแตชมีศักยภาพในการพัฒนาสูง พบในสองพื้นที่ คือ พื้นที่เวียงจันทน๑และค ามํวน แหลํงแรํ

นี้เป็นแหลํงเดียวกับของประเทศไทย แหลํงเวียงจันทน๑ใกล๎เมืองหลวงมีปริมาณส ารองที่ประมาณ 50 

ล๎านตัน ที่ 15% K2O ที่ความลึกระหวําง 25-200 เมตร ความหนาช้ันแรํอาจมีมากถึง 100 เมตร แหลํง

แรนํีเ้ริ่มมกีารผลิตแล๎วโดยบริษัทจากมณฑลยูนาน ประเทศจนี แหลํงค ามํวน (แหลํงหนองลม ใกล๎เมือง

ทําแขก) เป็นแหลํงที่ความหนาของช้ันแรํประมาณ 46 เมตร สายแรํเอียงตัวเล็กน๎อยที่ 5-10 องศา                 

แรํประกอบด๎วยแรํ  Sylvinite, Carnallite และ Halite ความสมบูรณ๑ของ KCl ในแหลํงแรํอยูํที่ 14.78 - 

29.15% สัมประสิทธิ์การแปรเปลี่ยนของปริมาณ KCI อยูํที่ 26% และ MgCl ที่ 56%. ปริมาณส ารอง

ทรัพยากรแรํในพืน้ที่ 13,440 ตารางกิโลเมตร ที่ 450,000 ล๎านตันของ sylvinite-carnallite. (รูปที่ 2.8) 

 
รูปที่ 2.8 แหลงํแรโํปแตช 

(ท่ีมา: DGM, Ministry of Natural Resources and Environment, Lao PDR) 

 

แหลํงเวียงจันทน๑ 

แหลงํค ามํวน 
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แหล่งถ่านหนิ 

พบในหลายพื้นที่ สํวนใหญํอยูํทางตอนเหนือของประเทศ แหลํงแรํมี 2 ลักษณะ คือ แรํแอน 

ทราไซต๑ยุดพาลโีอโซอิคถึงมโีซโซอิค อยูํในแขวงสาละวันและพงสาล ีและลกิไนต๑ยุคเทอเชียรี่ อยูํในแอํง

หงสา เวียงภูคาและ Khangphaniang (รูปที่ 2.9) 

ปริมาณส ารองทรัพยากรแรํของประเทศอยูํที่ประมาณ 900 ล๎านตัน แหลํงหงสาเป็นแหลํงที่

ใหญํที่สุดของประเทศ ที่ปริมาณส ารองที่ 700 ล๎านตัน  ปัจจุบันก าลังอยูํในระหวํางเตรียมการผลิตเพื่อ

ปูอนโรงไฟฟูาในพืน้ที่ 

 

รูปที่ 2.9 แหลงํถํานหนิ 
(ท่ีมา: DGM, Ministry of Natural Resources and Environment, Lao PDR) 
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แหล่งแร่บอกไซต์ 

แหลํงแรํมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นเหมืองขนาดกลาง พบในที่ราบสูง Bolaven และ Sanxay  

ในหินอลัคาไลด๑บะซอลต๑ผุ ปริมาณทรัพยากรแรํของแหลงํที่ราบสูง Bolaven อยูํที่ประมาณ 1,053 ล๎าน

ตัน ในขณะที่แหลงํที่ราบสูง Sanxay  มีปริมาณทรัพยากรแรํที่ประมาณ 735 ล๎านตัน (รูปที่ 2.10) 

 

รูปที่ 2.10 แหลํงแรํบอกไซต๑ 
(ท่ีมา: DGM, Ministry of Natural Resources and Environment, Lao PDR) 
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แหล่งแร่และการท าเหมืองแร่ที่ส าคัญๆ ของสปป.ลาว 

แหล่งแร่ทองค า เหมืองแรํทองค าที่ใหญํที่สุด

ในสปป.ลาว คือ เหมืองเซโปน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ใน

เมืองบัวละพาและเมืองไซบัวทอง แขวงค ามํวน และ

เมืองวีละบุลี เมืองเซโปน และเมืองอาดสะพังทอง แขวง

สะหวันนะเขต รวม 1,250 ตารางกิโลเมตร เดิมบริหาร

โดยบริษัท Oz Minerals จากออสเตรเลียซึ่งตํอมาบริษัท 

China MinMetals จากจีนได๎ซื้อกิจการสํวนใหญํและตั้ง

บริษัทใหมํในนาม Minerals and Metals Group (MMG) 

เมื่อปี พ.ศ. 2552 

ณ. เดือนกุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2553 เหมืองเซโปนลงทุนไปแล๎วประมาณ 655 ล๎านดอลลาร๑สหรัฐ 

ในปี พ.ศ. 2552 ผลิตทองแดงได๎ 67,500 ตัน สํวนใหญํสํงออกไปไทยและเวียดนามตั้งแตํปี พ.ศ.2546-

มีนาคม พ.ศ. 2553 เหมอืงเซโปนผลิตทองค าได๎ 1 ล๎านออนซ๑ และทองแดง 300,000 ตัน  

เหมืองส าคัญอีกแหํงหนึ่ง คือ เหมืองพูค า แขวงเวียงจันทน๑ บริหารโดยบริษัท Phu Bia Mining  

ซึ่งบริษัท Pan Aust จากออสเตรเลียถือหุ๎นร๎อยละ 90 และรัฐบาลลาวถือหุ๎นร๎อยละ 10 เหมืองนี้อยูํใน

พื้นที่สัมปทาน 2,636 ตารางกิโลเมตรที่แขวงเวียงจันทน๑ ในปี พ.ศ.2551 ผลิตทองแดงได๎ 24,929 ตัน 

ทองค า 25,261 ออนซ๑ และเงิน 159,676 ออนซ๑ ส าหรับปี  พ.ศ.2553 บริษัทคาดการณ๑วําจะผลิต

ทองค าได๎ 40,000 ออนซ๑ เงิน 300,000 ออนซ๑ และทองแดง 63,000 ตัน 

บริษัท Pan Aust มีแผนจะลงทุนเพิ่มอีก 150 

ล๎านดอลลาร๑สหรัฐในโครงการเหมืองทองและเงินที่บ๎าน

ห๎วยไซ ซึ่งอยูํหํางจากเหมืองพูค า 25 กิโลเมตรและมี

ขนาดใหญํกวําโดยอาจจะจ๎างแรงงานถึง 500 คน มี

ปริมาณทองค าและเงินให๎ขุดค๎นได๎ 6 ปี คาดวําจะผลิต

ทองค าได๎ปีละ 100,000-130,000 ออนซ๑ นอกจากนี ้

บริษัทฯ ก าลังส ารวจโครงการเหมืองทองแดงที่เมืองโพน

สะหวัน แขวงเชียงขวาง 

Sepon Mine, Ha Tinh, Laos PDR. 

(ท่ีมา : Khanh DMC-VTS, 2013) 

Phu Kham Copper-Gold Mine, Laos PDR. 

(ท่ีมา : www.metso.com, 2015) 
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รูปที่ 2.11 เหมอืงแรํทองค า 
(ท่ีมา: Department of Mines, Ministry of Energy and Mines, Laos PDR’s  presentation, 2013) 

นอกจากจีนและออสเตรเลีย เวียดนามเป็นอีกประเทศที่มีโครงการท าเหมืองแรํใน สปป.ลาว

เชนํ บริษัท Ha Tinh Trade and Mineral ซึ่งลงทุนท าโรงงานผลิตยิปซัม ที่แขวงค ามํวน คาดวําจะผลิตได๎ 

60,000 ตันตํอปีเมื่อด าเนินการเต็มรูปแบบ และบริษัท Vinacomin มีโครงการท าเหมืองเหล็กที่แขวง

เชียงขวาง สํวนบริษัทเอกชนไทยที่ลงทุนด๎านเหมืองแรํ คือ บริษัทผาแดงอินดัสตรี ซึ่งมีโครงการจะท า

เหมอืงสังกะสีที่แขวงเวียงจันทน๑ 

แหล่งแร่อื่นๆ 

แหล่งแร่โปแตช ประกอบด๎วย เหมอืงและโครงการเหมืองแรํ 4 แหํง ด าเนินกิจการในแหลํงแรํ

ในเขตนครหลวงเวียงจันทน๑ และแขวงค ามํวน คือ บริษัท Sino-Lao Potash Mining จ ากัด ก าลังการ

ผลิต 50,000 ตัน/ปี บริษัท Sino-Hydro Potash Mining จ ากัด ก าลังการผลิต 250,000 ตัน/ปี บริษัท 

Lao Khaiyuan Potash Mining จ ากัด ก าลังการผลิต 250,000 ตัน/ปี บริษัท Sino-Agri Potash Mining 

จ ากัด ก าลังการผลิต 150,000 ตัน/ปี 
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รูปที่ 2.12 แหลํงแรโํปแตช 
ท่ีมา: Department of Mines, Ministry of Energy and Mines, Laos PDR’s  presentation, 2013 

แหล่งถ่านหิน ประกอบด๎วยเหมืองแรํและโครงการเหมืองแรํ 4 แหํง คือ บริษัท Vieng Phou-

kha Lignite จ ากัด บริษัท Hongsa Lignite จ ากัด ซึ่งเป็นโครงการที่ผลิตถํานหินเพื่อปูอนโรงไฟฟูาของ

ตัวเอง เป็นโครงการที่ใหญํที่สุดของประเทศ บริษัท Lao-Agriculture จ ากัด และบริษัท Phone sack 

group จ ากัด ผลติถํานแอนทราไซต๑ 

 

รูปที่ 2.13 เหมอืงแรถํํานหนิ 
ท่ีมา: Department of Mines, Ministry of Energy and Mines, Laos PDR’s  presentation, 2013 
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2.3 แหล่งแร่เป้าหมายส าหรับนักลงทุนไทย............................................... 

เมื่อพิจารณาศักยภาพ และความต๎องการใช๎ในประเทศ แหลํงแรํเปูาหมายของนักลงทุนไทย

ประกอบด๎วย (กรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแรํ กระทรวงอุตสาหกรรม, 2556 รายงานฉบับ

สมบูรณ๑โครงการการสํงเสริมการจัดหาวัตถุดิบและการลงทุนด๎านเหมอืงแรํ) 

 แหลงํแรํถํานหนิ นอกจากแหลํงหงสาแล๎ว คาดวําแหลํงถํานหินของ สปป.ลาว มีขนาดเล็ก 

แตบํางแหลํงอาจมคีุณภาพสูง บางแหลํงก็มีการเปิดเหมอืงไปหมดแล๎ว 

 แหลงํแรํสังกะสี บริษัท ผาแดง จ ากัด ให๎ความสนใจเป็นอยํางมาก มีการขอสัมปทานพื้นที่ 

เพื่อท าการส ารวจแรํ 

 แรํดีบุก จ าเป็นต๎องมีการส ารวจแรํเพิ่มเติม โดยเฉพาะในพื้นที่ศักยภาพด๎านแรํดีบุก และ

โดยเฉพาะที่เป็นแหลํงปฐมภูม ิทั้งนีแ้หลงํในปัจจุบัน (แขวงค ามํวน) มีผ๎ูด าเนินการอยูํแล๎ว 

 แหลงํหินกํอสรา๎งตามแนวชายแดนไทย-ลาว เป็นพืน้ที่ที่มศีักยภาพสูงส าหรับนักลงทุนไทย

เข๎าไปลงทุนผลิตหนิปูอนอุตสาหกรรมกํอสร๎างในประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไทยขาด

แคลนหนิกํอสร๎าง ซึ่งในปัจจุบันก็มีนักลงทุนไทยเข๎าไปท าการผลิตหินกํอสรา๎งในสปป.ลาว 

2.4 สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลธรณีวทิยาและแหล่งแร่…………..…………………… 

1) ลักษณะทางธรณีวิทยาที่กํอให๎เกิดศักยภาพแหลํงแรํหลายชนิดทั้งแ รํโลหะ และแรํ

อุตสาหกรรม มีการเปิดการท าเหมืองแรํในหลายชนิดแรํ ทั้งที่เป็นเหมืองแรํขนาดใหญํจนถึงเหมืองแรํ

ขนาดเล็ก นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ศักยภาพอีกหลายพื้นที่ที่ก าลังรอการส ารวจแรํ ซึ่งมีโอกาสค๎นพบแหลํง

แรอํีกมาก 

2) แหลํงแรํของลาวโดยเฉพาะแหลํงแรํชายแดนไทย-ลาว เป็นแหลํงแรํที่เป็นประโยชน๑ตํอไทย

เป็นอยํางมาก เชํนเดียวกับแหลํงแรํชายแดนไทย-เมียนมา เป็นจุดแข็งของประเทศ เพราะสามารถ

น ามาใช๎ประโยชน๑ได๎โดยตรงในไทย ในทางกลับกันแหลํงแรํเหลํานี้ไมํสามารถน าไปใช๎ใน สปป.ลาว ได๎ 

เนื่องจากคําใช๎จํายในการคมนาคมขนสํงที่สูงจนอาจไมํคุ๎มคํา ดังนั้นประเทศไทยควรเน๎นไปยังศักยภาพ

แหลงํแรํเหลาํนี ้

3) การให๎ความชํวยเหลือด๎านวิชาการ โดยเฉพาะการส ารวจธรณีวิทยาแกํ  สปป.ลาว ที่กรม

ทรัพยากรธรณีมีการด าเนินการอยูํ การให๎การฝึกอบรมเจ๎าหน๎าที่ลาวของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน

และการเหมืองแรํ เป็นแนวทางที่ดีส าหรับการประสานความสัมพันธ๑ระหวํางกัน อันจะน าไปสูํความ

รํวมมือดา๎นการลงทุนด๎านแรใํนอนาคตได๎ 
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บทที่ 3                                                                                       

กฎระเบียบการลงทุนจากต่างประเทศ 

ข๎อมูลที่ เกี่ยวข๎องประกอบด๎วยนโยบายสํงเสริมการลงทุน กฎระเบียบด๎านการลงทุน 

สถานการณ๑ลงทุนจากตํางประเทศ 

3.1 นโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ……………………………………… 

รัฐสํงเสริมการลงทุนของทุกภาคสํวนเศรษฐกิจ 

ทั้งภายในและตํางประเทศ ด๎วยการวางนโยบายเพื่อ

สร๎างสภาพแวดล๎อม เงื่อนไขอ านวยความสะดวกตํางๆ 

เชํน การก าหนดทิศทาง การให๎ข๎อมูลขําวสารที่จ าเป็น 

การให๎นโยบายด๎านภาษี - อากร ด๎านแรงงาน การให๎

สิทธิ์ใช๎ที่ดิน การบริการการลงทุนประตูเดียว (One 

Stop Service) รวมทั้ง การรับรู๎ การรับประกัน การ

ปกปูองกรรมสิทธิ์ สิทธิ ผลประโยชน๑ และด๎านอื่นที่

ถูกต๎องตามกฎหมายของผูล๎งทุนจากรัฐ 

รัฐสํงเสริมให๎ลงทุนในทุกสาขา กิจการ และทุกเขตแคว๎นทั่วประเทศ ยกเว๎นเขตและกิจการที่

เกี่ยวข๎องกับความมั่นคงและความสงบของชาติ มีผลกระทบที่ร๎ายแรงตํอสิ่งแวดล๎อมในปัจจุบันและ

ระยะยาว ตํอสุขภาพของประชาชนและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ  

3.2 กฎหมายการส่งเสริมการลงทุน……………………………………………………… 

สภาแหํงชาติลาวได๎เห็นชอบกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริมการลงทุนฉบับใหมํเมื่อเดือน

กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เพื่อใช๎แทนกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริมการลงทุนภายในฉบับเลขที่ 10/สพช.  

ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2547 และกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริมการลงทุนของตํางประเทศฉบับเลขที่ 

11/สพช. ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ดังนั้นภายใต๎กฎหมายฉบับใหมํนี้นักลงทุนลาวและนักลงทุน

ตํางประเทศจะได๎รับสิทธิประโยชน๑เดียวกัน 

(ท่ีมา : www.carriermanagement.com, 2016) 
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(ท่ีมา : www.GrowthBusiness.co.uk, 2012) 

สาระส าคัญของกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริมการ

ลงทุนฉบับใหมํคือ การปรับปรุงการอ านวยความสะดวกแกํ

นักลงทุนผํานบริการประตูเดียว (One Stop Service) เพื่อลด

ขั้นตอนการก าหนดระยะเวลาพิจารณาอนุมัติโครงการลงทุน

ให๎ชัดเจนและการเสนอมาตรการสํงเสริมการลงทุนเชํน การ

ยกเว๎นภาษีโดยพิจารณาจากประเภทกิจการและพื้นที่ที่ลงทุน 

และการอนุญาตให๎นักลงทุนตํางชาติมีสิทธิ์ ใช๎ที่ดินเพื่ออยูํ

อาศัย 

สรุปเนื้อหาสาระของกฎหมายส่งเสริมการลงทุน 

 การก าหนดทุนจดทะเบียนของกิจการสัมปทานต๎องไมํให๎น๎อยกวํา 30 % ของทุนทั้งหมด 

ส าหรับกิจการทั่วไปให๎ปฏิบัติตามที่ได๎ก าหนดไว๎ในกฎหมายวําดว๎ยวิสาหกิจ 

 ประเภทกิจการการลงทุน ผูล๎งทุนสามารถลงทุนในกิจการ ดังนี้  

 กิจการทั่วไป เป็นกิจการลงทุนในธุรกิจทั่วไป รวมทั้งกิจการที่อยูํในบัญชปีระเภทธุรกิจ

ควบคุม (Negative List) ที่ไมํใชกํิจการสัมปทาน  

 กิจการสัมปทาน กิจการสัมปทานเป็นกิจการลงทุนที่ได๎รับอนุญาตจากรัฐให๎ใช๎สิทธิ์ใน

กรรมสิทธิ์ และสิทธิ์อื่นของรัฐตามระเบียบการ เพื่อพัฒนาและด าเนินธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง อาทิ 

สิทธิ์สัมปทานที่ดิน เหมืองแรํ พลังงานไฟฟูา สายการบิน โทรคมนาคม ประกันภัย สถาบัน

การเงนิ รัฐบาลเป็นผ๎ูก าหนดบัญชกีิจการสัมปทาน 

 กิจการการพัฒนาเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  กิจการการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็น

กิจการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อสร๎างโครงสร๎างพื้นฐานให๎สมบูรณ๑ และพัฒนาให๎เป็นตัว

เมืองใหมํกิจการการพัฒนาเขตเศรษฐกิจเฉพาะ เป็นกิจการลงทุนในเขตเศรษฐกิจเฉพาะ เพื่อ

สร๎างโครงสร๎างพื้นฐาน และพัฒนาให๎เป็นเขตตํางๆ ตามสภาพที่เป็นจริงและระเบียบกฎหมาย 

อาทิ เขตอุตสาหกรรม เขตการผลิตเพื่อสํงออก เขตตัวเมืองทํองเที่ยวและอื่นๆ การจัดตั้งและ

การด าเนินการของเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ ได๎ก าหนดไว๎ในระเบียบการ

ตํางหาก  
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3.3 การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิพิเศษ………………………………………………. 

สปป.ลาว มีหนํวยงานที่รับผิดชอบตํอการลงทุนด าเนินการธุรกิจ คือ คณะกรรมการสํงเสริม

การลงทุน (Committee for Promotion and Management of Investment: CPMI) โดยทุกๆ การลงทุน

ของวิสาหกิจลงทุนตํางประเทศจะได๎รับการสํงเสริมการลงทุนเพิ่มเติม ดังนี้ (กรมสํงเสริมการสํงออก 

กระทรวงพาณชิย๑, 2554)  

1) ก าไรที่น าไปขยายกิจการที่ได๎รับอนุญาต จะ

ได๎รับการยกเว๎นอากรก าไรในปีการบัญชี 

2) สํงผลก าไร ทุน และรายรับอื่นๆ (ภายหลังที่

ได๎ปฏิบัติพันธะทางดา๎นภาษีอากร และคําธรรมเนียมอื่นๆ 

ตามระเบียบกฎหมายแล๎ว) กลับประเทศของตน หรือ

ประเทศที่สาม โดยผํานธนาคารที่ตั้งอยูํใน สปป.ลาว 

3) ได๎รับการยกเว๎นภาษีน าเข๎า และอากรที่เก็บ

จากการน าเข๎าอุปกรณ๑ เครื่องอะไหลํ พาหนะการผลิต

โดยตรง วัตถุดิบที่ไมํมีอยูํภายในประเทศ หรือมีแตํไมํเพียงพอ ผลิตภัณฑ๑กึ่งส าเร็จรูปที่

น าเข๎ามาเพื่อแปรรูปหรอืประกอบเป็นผลิตภัณฑ๑เพื่อสํงออก 

4) ได๎รับยกเว๎นภาษีขาออก ส าหรับผลิตภัณฑ๑เพื่อการสํงออกด๎วย 

5) อนุญาตให๎ชาวตํางชาติที่ลงทุนใน สปป.ลาว มากกวํา 500,000 ดอลลาร๑สหรัฐ มีสิทธิ์ถือ

ครองที่ดินเพื่ออยูํอาศัยตามระยะเวลาของโครงการลงทุน (เป็นมาตรการใหม)ํ 

 

 

 

 

 

 

(ท่ีมา : www.asia.nikkei.com, 2015) 

(ท่ีมา : www.nature.org.vn, 2011) 



 

 

 

 

3-4 

คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

สทิธิประโยชน์การลงทุน 

โครงการของวิสาหกิจตาํงชาติจะได๎รับการสํงเสริมการลงทุนดังตํอไปนี้ 

1) ก าไรของวิสาหกิจที่น าไปขยายกิจการที่ได๎รับอนุญาต จะได๎รับการยกเว๎นอากรก าไรในปี

บัญชนีั้นๆ 

2) วิสาหกิจตํางชาติสามารถสํงผลก าไร ทุน และรายรับอื่นๆ กลับประเทศของตน หรือ

ประเทศที่สาม โดยผาํนธนาคารที่ตั้งอยูํใน สปป.ลาวได๎ ภายหลังที่ได๎ปฏิบัติตามพันธะทาง

ภาษีอากร และคําธรรมเนียมตํางๆ ตามระเบียบกฎหมายแล๎ว 

3) ได๎รับยกเว๎นภาษีน าเข๎าและอากรที่เก็บจากการน าเข๎าอุปกรณ๑ เครื่องอะไหลํ พาหนะการ

ผลิตโดยตรง วัตถุดิบที่ไมํมีอยูํภายใน สปป.ลาว หรือมีแตํไมํเพียงพอ ผลิตกึ่งส าเร็จรูปที่

น าเข๎ามาเพื่อแปรรูปหรอืประกอบเป็นผลิตภัณฑ๑เพื่อสํงออก 

4) ได๎รับยกเว๎นภาษีขาออก ส าหรับผลิตภัณฑ๑เพื่อสํงออก 

สทิธิประโยชน์ด้านภาษีของกิจการลงทุนใน 7 รายการ  

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2547 กระทรวงแผนการ

และลงทุน ประกาศใช๎กฎหมายสํงเสริมและบริหาร

การลงทุนจากตํางประเทศใน สปป.ลาว ของกิจการ

ลงทุนใน 7 รายการ ที่ได๎รับการสํงเสริมการลงทุน 

จะได๎รับสิทธิประโยชน๑ด๎านภาษี ดังตํอไปนี ้

1)    ย ก เ ว๎ น ภ าษี น า เ ข๎ า ย า นพ าหน ะ 

เครื่องจักร และอุปกรณ๑ที่ใช๎ในการผลิต 

รวมทั้งวัตถุดิบ 

2) ยกเว๎นภาษีสงํออกส าหรับสินค๎าสํงออก หรอืสินค๎าสํงออกตํอ (Re-export) 

3) ลดอัตราภาษีก าไรใหก๎ับธุรกิจที่ตัง้อยูํหํางไกล โดยพิจารณาตามเขตพืน้ที่การลงทุน 

 

(ท่ีมา : www.truck2hand.com, 2016) 
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หลักประกันและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่มิใช่ภาษี 

หลักประกันและสิทธิประโยชน๑อื่นๆ ที่มิใชํภาษีในการเข๎าไปลงทุนใน สปป.ลาว มีรายละเอียด

ดังตอํไปนี ้ 

1) การให๎ความคุ๎มครองแกํนักลงทุนและทรัพย๑สินของนักลงทุนตํางชาติ รวมถึงอนุญาตให๎นัก

ลงทุนสามารถเชําที่ดนิ และโอนสิทธิและผลประโยชน๑จากการเชาํที่ดนิได๎ 

2) ทรัพย๑สินของนักลงทุนตํางชาติจะไมํถูกเรียกคืน หรือน าเอาไปจัดสรรใหมํภายใต๎กฎหมาย

รัฐธรรมนูญของ สปป.ลาว 

3) นักลงทุนสามารถสํงรายได๎และเงินทุน

กลับไปยังประเทศของตน หรือประเทศอื่น

ได๎อยํางเสรี 

4) การอนุญาตให๎น าเข๎าแรงงานตํางชาติได๎ไมํ

เกินร๎อยละ 10 ของแรงงานทั้งหมด 

5) การยกเลิกการเก็บเงินค้ าประกันการลงทุนจากนักลงทุนตํางชาติ 

6) รัฐบาล สปป.ลาว จะไมํเข๎าแทรกแซงตลาด แตจํะปลํอยให๎มีการแขงํขันอยํางเสรี 

7) รัฐบาล สปป.ลาว ไมํแบํงแยกเรื่องเชื้อชาติหรอืสัญชาติของนักลงทุน 

8) การอ านวยความสะดวกในการเดินทางเข๎า-ออกนอกประเทศให๎แกํนักลงทุนตํางชาติ อาทิ 

การให๎วีซําเข๎าออกหลายครั้ง (Multiple Entry Visas) และสิทธิ์ในการพักอาศัยระยะยาวใน 

สปป.ลาว รวมถึงมีสทิธิ์ขอสัญชาติลาว ตามขอบเขตที่บัญญัติไว๎ในกฎหมาย 

9) นักลงทุนตํางชาติจะได๎รับสิทธิประโยชน๑ด๎านภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalized 

System of Preferences : GSP) ส าหรับสินค๎าที่ลงทุนผลิตใน สปป.ลาว เพื่อสํงออกไปยัง 

EU และญี่ปุุน 

10) สปป.ลาว เป็นสมาชิกของกลุํมอาเซียนตั้งแตํเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 โดย สปป.ลาว มี

พันธกรณีที่ตอ๎งเริ่มลดภาษีภายใต๎กรอบ AFTA ในปี พ.ศ. 2541 และจะต๎องลดและยกเลิก

มาตรการกีดกันทางการค๎าทั้งที่เป็นภาษีและมิใชํภาษีให๎แกํสมาชิกอาเซียนให๎แล๎วเสร็จ

(ท่ีมา : www.sea-globe.com, 2013) 
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ภายในปี พ.ศ. 2558 ขณะเดียวกันสินค๎าที่สํงออกจาก สปป.ลาว ไปยังประเทศในกลุํม

อาเซียนก็จะได๎รับสิทธิประโยชน๑ด๎านภาษีดว๎ย 

11) สปป.ลาว ลงนามในอนุสัญญาเพื่อยกเว๎นการเก็บภาษีซ๎อน (The Avoidance of Double 

Taxation) กับไทย ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช๎ตั้งแตํ 1 มกราคม พ.ศ. 2541 ท าให๎รายได๎ตํางๆ ที่

นักลงทุนไทยได๎รับจากการลงทุนใน สปป.ลาวไมํมีปัญหาภาษีซ๎อน 

3.4 รูปแบบของการลงทุนจากต่างประเทศ................................................ 

รูปแบบการลงทุนจากตํางประเทศ มี 3 รูปแบบ คือ ธุรกิจรํวมสัญญา วิสาหกิจรํวมทุน 

วิสาหกิจลงทุนจากตํางประเทศทั้งหมด (กรมสํงเสริมการสํงออก กระทรวงพาณชิย๑, 2554) 

1. ธุรกิจร่วมสัญญา เป็นการรํวมธุรกิจกันระหวํางนิติบุคคลลงทุนภายในกับฝุายตํางประเทศ 

โดยไมํได๎กํอตัง้นติิบุคคลใหมํใน สปป.ลาว 

2. วิสาหกิจร่วมทุน เป็นวิสาหกิจที่กํอตั้งและ

ขึ้นทะเบียนตามระเบียบกฎหมายของ สปป.ลาว ซึ่งมี

การด าเนินธุรกิจและเป็นกรรมสิทธิ์รํวมระหวํางผู๎

ลงทุนตํางประเทศและผู๎ลงทุนในประเทศ โดยผู๎ลงทุน

ตํางประเทศต๎องลงทุนอยํางน๎อยไมํต่ ากวํา 30% ของ

ทุนจดทะเบียน การลงทุนเป็นเงินตราตํางประเทศต๎อง

คิดเป็นเงินกีบ ตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแหํง 

สปป.ลาว. แม๎วํา สปป.ลาว จะสนับสนุนให๎ตํางชาติ

รํวมลงทุนกับคนลาว แตํก็ได๎จ ากัดการลงทุนของตํางชาติ ในธุรกิจสถานีโทรทัศน๑-วิทยุ หรือการ

คมนาคมขนสํงไมํให๎เกินร๎อยละ 49 และธุรกิจด๎านการประกันภัยไมํให๎เกินร๎อยละ 51 

3. วิสาหกิจลงทุนต่างประเทศทั้งหมด 100% เป็นวิสาหกิจของตํางประเทศลงทุนฝุายเดียว 

ซึ่งกํอตั้งใน สปป.ลาว การกํอตั้งวิสาหกิจดังกลําว อาจจะกํอตั้งเป็นนิติบุคคลใหมํหรือเป็นสาขาของ

วิสาหกิจตํางประเทศ ทุนจดทะเบียนของวิสาหกิจลงทุนตํางประเทศ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 10 ของทุน

ทั้งหมดตลอดระยะเวลาด าเนินธุรกิจ ทรัพย๑สินของวิสาหกิจ ไมํให๎ต่ ากวําทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ อายุของ

วิสาหกิจลงทุนตํางประเทศ เป็นการลงทุนตามลักษณะ ขนาด และเงื่อนไขของวิสาหกิจ กิจการ หรือ

โครงการ ไมํให๎เกิน 50 ปี และสามารถตํออายุได๎ตามการตกลงของรัฐบาล แตํอายุของวิสาหกิจลงทุน

ตํางประเทศสูงสุดไมํใหเ๎กิน 99 ปี 

(ท่ีมา : www.craigstravels.com, 2016) 
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กฎหมายวําด๎วยวิสาหกิจ (Enterprise Law) 

ไมํได๎ก าหนดจ านวนสัดสํวนขั้นสูงในการถือหุ๎นโดย

ผู๎ประกอบการตํางชาติไว๎ในเกือบทุกสาขาการลงทุน 

ยกเว๎นในกรณีของการจัดตั้งวิสาหกิจที่เอกชนลาว หรือ

รัฐบาลมีสวํนรํวมดว๎ยในกิจการที่เกี่ยวกับการทํองเที่ยว 

ด๎ า น ก า ร ท า เ ห มื อ ง แ รํ แ ล ะ ด๎ า น ไ ฟฟู า  ดั ง นั้ น 

ผู๎ประกอบการตํางชาติสามารถถือหุ๎นธุรกิจใน สปป.

ลาว ได๎ถึง 100% โดยกฎหมายวิสาหกิจได๎อนุญาตให๎

ผู๎ประกอบการตํางชาติสามารถถือหุ๎นได๎ 100% ในรูปแบบของวิสาหกิจ (กรมพัฒนาธุรกิจการค๎า 

กระทรวงพาณชิย๑, 2556 การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใน สปป.ลาว.) 

นโยบายการถือหุ้นของต่างชาติ 

สปป.ลาว มีการจ ากัดสัดสํวนการถือหุ๎นของตํางชาติไมํเกินร๎อยละ 49 ในธุรกิจสถานโทรทัศน๑

และวิทยุ การคมนาคมขนสํง สํวนธุรกิจประกันภัยตํางชาติสามารถถือห๎ุนได๎ไมํเกินร๎อยละ 51 

นอกจากนี้ สปป.ลาว ได๎สงวนอาชีพบางประเภทไว๎ส าหรับคนลาวเทํานั้น ห๎ามมิให๎มีการขึ้น

ทะเบียนวิสาหกิจให๎ผู๎ลงทุนตํางชาติ หรือบริษัทตํางชาติเพื่อด าเนินธุรกิจที่เป็นอาชีพสงวนส าหรับคน

ลาวโดยเฉพาะ โดยมีการก าหนดไว๎ในบัญชี ก.แนบท๎ายประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค๎า

แหงํ สปป.ลาว ซึ่งสามารถแยกเป็นประเภทธุรกิจได๎ 6 ประเภท ดังนี้ 

ตารางที่ 3.1 ประเภทธุรกิจที่สงวนไว๎ส าหรับคนลาวโดยเฉพาะ 

ประเภทธุรกจิ รายละเอียด 

พลังงานและบ่อแร ่ ได๎แกํ การขุนค๎นแรํธาตุแบบหัตกรรม การขุดค๎นแรํหนิอุตสาหกรรม เป็นต๎น 

อุตสาหกรรมและการค้า ได๎แกํ การทอผ๎า เป็นต๎น 

โยธาธิการ และขนส่ง ได๎แกํ อาชีพคนขับรถขนสํงสินค๎า หรือขับรถโดยสาร อาชีพนายชํางและกรรมกร

กํอสร๎าง อาชีพการออกแบบสถาปัตยกรรมลาว ธุรกิจโกดังสินค๎า การขนสํง

โดยสารระหวํางประเทศ สถานีขนสํงโดยสาร เป็นต๎น 

แถลงข่าว วัฒนธรรม และ

การท่องเที่ยว 

ได๎แกํ การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน๑ การตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน๑ ส านักพิมพ๑ 

ห๎องอัดเสียง ห๎องคาราโอเกะ อาชีพชํางเสริมสวย ชํางตัดผม พนักงานน าเท่ียว 

ธุรกิจทอํงเท่ียวภายใน เป็นต๎น 

ธนาคารแห่ง สปป. ลาว ได๎แกํ การจัดตั้งสถาบันการเงินจุลภาคท่ีรับฝากเงิน การจัดตั้งสถาบันการเงิน

จุลภาคที่ไมรัํบฝากเงนิ การตัง้สหกรณ๑สนิเชื่อและเงนิฝากประหยัด เป็นต๎น 

(ท่ีมา : www.jclao.com, 2014) 
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ประเภทธุรกจิ รายละเอียด 

สาธารณสุข ได๎แกํ การขุดค๎นทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นยา การขึ้นทะเบียนวิชาชีพด าเนินธุรกิจ

การแพทย๑-การยาพื้นเมือง การขึ้นทะเบียนวิชาชีพด าเนินธุรกิจโรงงานผลิตยา 

บริษัทการยา อุปกรณ๑การแพทย๑ สาขา จ าหนาํย และรา๎นขายยายํอย เป็นต๎น 

ท่ีมา :  กรมเจรจาการค๎าระหวํางประเทศ กระทรวงพาณชิย๑, 2557 

3.5 ขั้นตอนการเข้าไปลงทุนใน สปป.ลาว ................................................. 

ขั้นตอนการขออนุญาตลงทุน 
 

 

(ท่ีมา :  กรมเจรจาการค๎าระหวํางประเทศ กระทรวงพาณชิย๑, 2557) 
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ขั้นตอนการพิจารณาค าขออนุญาตลงทุนภายใต้กลไกของ OSU  

(กิจกรรมที่ได้รับอนุญาตโดยมีเงื่อนไขบางประการ) 

 

(ท่ีมา :  กรมเจรจาการค๎าระหวํางประเทศ กระทรวงพาณชิย๑, 2557)  
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ขั้นตอนการพิจารณาค าขออนุญาตลงทุน (โครงการที่เกี่ยวกับสัมปทาน) 

 

(ท่ีมา :  กรมเจรจาการค๎าระหวํางประเทศ กระทรวงพาณชิย๑, 2557)  
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ขั้นตอนและระยะเวลาการจดทะเบียนและขั้นตอนการลงทุน 

รัฐบาลลาวได๎ก าหนดให๎กระทรวงแผนการ

และการลงทุน (Ministry of Planning and Invest-

ment: MPI) เป็นหนํวยงานกลางที่รับผิดชอบ

ประสานงานกับหนํวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง เพื่อ

เชื่อมโยงนักลงทุนที่จะเข๎ามาลงทุนกับหนํวยงาน

ภาครัฐทั้งหมดไว๎ด๎วยกัน ในลักษณะของ One-stop 

service หนวํยงาน MPI นีจ้ะมีลักษณะที่ใกล๎เคียงกับ 

BOI ของประเทศไทย แตํจะมีขอบเขตอ านาจที่กว๎าง

กวํา เนื่องจากอ านาจของ MPI ไมํได๎ถูกจ ากัดเพียงในด๎านของการสํงเสริมการลงทุนตํางประเทศ แตํ

ครอบคลุมนักลงทุนทุกคน แม๎วํานักลงทุนดังกลําวจะไมํได๎รับการสํงเสริมการลงทุนตามกฎหมาย แตํ

นักลงทุนดังกลําวก็ต๎องมาเสนอแผนการในการด าเนินธุรกิจกับทาง MPI กํอนเสมอ (กรมสํงเสริมการ

สํงออก กระทรวงพาณชิย๑, 2554) 

การยื่นขอใบอนุญาตลงทุน (Investment Permit) ในสปป.ลาว มีขัน้ตอนดังตอํไปนี้ 

1. ติดตอํ Ministry of Planning and Investment หรอื MPI เพื่อด าเนนิการขออนุญาตลงทุน 

2. กรอกแบบฟอร๑มข๎อเสนอขอใบอนุญาตลงทุน Unified Investment Application Form in Lao 

P.D.R. ในครบถ๎วน สํงให๎กับ MPI พร๎อมกับแนบเอกสารส าคัญดังตอํไปนี ้เพื่อเป็นประโยชน๑

ในขั้นตอนการพจิารณา 

- ข๎อมูลของผูล๎งทุน ได๎แกํ ชีวประวัติโดยยํอ รายละเอียดการจดทะเบียนบริษัท และ

ข๎อมูล financial statement ของนักลงทุนย๎อนหลัง 3 ปี 

- ข๎อมูลเกี่ยวข๎องกับบริษัทหรือกิจการที่จะลงทุนโดยตรง เชํน ข๎อมูลการถือหุ๎น 

ข๎อมูลการจัดการบริหาร ข๎อมูลเกี่ยวกับที่ดินที่จะใช๎ในการประกอบกิจการ ความ

เป็นไปได๎ในการด าเนินธุรกิจ หรือที่เรียกกันวํา บทวิพากษ๑เศรษฐกิจและสังคม 

(Feasibility Study) ซึ่งจะต๎องรวบรวม ระบุเกี่ยวกับลักษณะโดยรวมของการลงทุน

ของนักลงทุน แผนงานทางด๎านธุรกิจ ข๎อมูลละเอียดในสํวนของการใช๎วัตถุดิบของ

โครงการ วําจะมีสัดสํวนการใช๎ภายในประเทศเทําใด น าเข๎าเทําใด สัดสํวนการใช๎

(ท่ีมา : www.finsecpartners.com.au, 2015) 
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แรงงานคนลาวและคนตํางประเทศตํางๆ แผนการรายรับรายจํายที่คาดการณ๑ไว๎ 5 

ปีหลังจากการด าเนินการ เป็นต๎น 

- รายงานผลกระทบสิ่งแวดล๎อม (ถ๎ามี) 

3. ทาง MPI ด าเนินการสํงเอกสารฉบับดังกลําวไปขอความเห็นจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับ

ธุรกิจที่นักลงทุนจะลงทุนเอง และเมื่อได๎รับความเห็นชอบจากหนํวยงานตํางๆ อยําง

ครบถ๎วนแล๎ว ทาง MPI จะออกใบอนุญาต FIL ให๎แกํนักลงทุน สํวนระยะเวลาในการออก

ใบอนุญาตจะเร็วหรือช๎านั้นขึ้นอยูํกับรายละเอียดที่สํงไปและความเห็นจากหนํวยงานที่

เกี่ยวข๎อง แตโํดยทั่วไปจะใช๎เวลาประมาณ 21 วันท าการ 

 

รูปที่ 3.1 ขั้นตอนการขออนุญาตการลงทุน 
(ท่ีมา:  Department of Planning and Investment (DPI), Lao PDR. , 2015) 
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3.6 หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการลงทุนจากต่างประเทศ.............................. 

 กระทรวงสารสนเทศและวัฒนธรรม (Ministry of Information and Culture) 

 กรมการคลัง (Financial Department) 

 กรมต ารวจ (Police Department)  

 กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ (Ministry of Public Security) 

 กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (Ministry of Lab our and Social Welfare) 

 หนวํยงานภาษีอากรที่มอี านาจ (Competent Tax Authority) 

 กรมเคหะ และที่ดนิ (Department of Housing and Lands) 

 กระทรวงการคลัง (Ministry of Finance) 

 กระทรวงอุตสาหกรรมและพาณชิย๑ (Ministry of Industry and Commerce) 

 Lao National Chamber of Commerce and Industry (LNCCI) กํอตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1989 เป็น

หนวํยงานอสิระที่เป็นตัวแทนองค๑กรธุรกิจใน สปป.ลาว และเป็นองค๑กรกลางระหวํางภาครัฐ

และภาคเอกชน และเป็นตัวแทนนายจ๎าง กลุํมคน และการรํวมลงทุนของบริษัทตํางๆ ที่จด

ทะเบียนใน สปป.ลาว ปัจจุบันมีสมาชิกมากกวํา 1,000 คน ใน 13 จังหวัด ปัจจุบัน LNCCI 

เป็นองค๑กรตัวแทนด๎านธุรกิจที่ใหญํที่สุดใน สปป.ลาว  

 คณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน Committee for Promotion and Management of Invest-

ment (CPMI) เป็นหนํวยงานที่อนุมัติธุรกิจที่ต๎องมีสัมปทานเทํานั้น รัฐบาล สปป.ลาว ได๎ตั้ง 

CPMI ขึ้นมา2 สํวน คือ สํวนกลางและในสํวนท๎องถิ่นหรือแขวง เพื่อท าหน๎าที่ดูแล             

นักลงทุนตํางประเทศ อนุญาตการลงทุน พิจารณาความเป็นไปได๎ของโครงการ พิจารณา

เงินกู๎และเงินชํวยเหลือตํางประเทศ และอนุมัติโครงการ โดยมีโครงสร๎างหนํวยงานดังรูปที่ 

3.1 

o CPMI ส่วนกลาง มี Ministry of Planning and Investment เป็นประธานโดย

ต าแหนํงของ CPMI และมี Investment Promotion Department : IPD* เป็น

ส านักงานประจ า 
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*IPD ชื่อเดิม (Department for Promotion and Management of Domestic and 

Foreign Investment : DDF)  เป็นหนํวยงานกลางของรัฐบาลภายใต๎การก ากับดูแล

ของ CPMI ซึ่งอยูํในสังกัดของ Ministry of Planning and Investment (MPI) IPD มี

อ านาจในการประเมินค าขออนุญาตการลงทุนและรายงานไปยัง CPMI เพื่อให๎การ

อนุมัติ นอกจากนี้ IPD ยังมีหน๎าที่ในการก ากับดูแลโครงการการลงทุนที่ได๎รับ

ใบอนุญาตจาก CPMI และให๎สิทธิประโยชน๑ในการลงทุนภายในประเทศและการ

ลงทุนจากตํางชาติ 

o CPMI ส่วนท้องถิ่น กรมสํงเสริมการลงทุน (Investment Promotion Department : 

IPD) ท าหน๎าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการและปฏิบัติงานในรูปแบบครบวงจร 

(One Stop Service Unit : OSU) สํวนภูมิภาคหรือแขวงมีเจ๎าแขวง (The Provincial 

Governor) หรอืเจ๎าแขวงนครหลวงเวียงจันทน๑เป็นประธาน โดยต าแหนํงมี Provincial 

Department for Planning and Investment เป็นส านักงานประจ าที่ให๎บริการ One 

Stop Service Unit  โดยตั้งอยูํใน Investment Unit ของ Department for Planning 

and Investment : PDI และมีแผนกแผนการและการลงทุนแขวง ท าหน๎าที่เลขานุการ

คณะกรรมการในรูปแบบครบวงจร มีส านักงานที่ตั้งอยูํ

ในทุกแขวงของประเทศ นอกจากนี้แล๎วรัฐบาล สปป.

ลาว อนุญาตให๎เจ๎าแขวงทุกแขวงมีอ านาจอนุมัติ

โครงการลงทุนที่มีมูลคําไมํเกิน 3 ล๎านเหรียญสหรัฐฯ 

และอนุญาตให๎เจ๎าแขวงใหญํ 4 แขวง ได๎แกํ นครหลวง

เวียงจันทน๑หลวงพระบาง จ าปาสัก และสะหวันนะเขต 

สามารถอนุมัติโครงการลงทุนที่มีมูลคําการลงทุนไมํ

เกิน 5 ล๎านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อให๎แขวงสามารถสร๎าง

บรรยากาศให๎เอือ้อ านวยตํอการลงทุนได๎อสิระมากขึ้น 
(ท่ีมา : www.gotomanager.com, 2013) 
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รูปที่  3.2 โครงสร๎างหนํวยงานคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน CPMI 

ตารางที่ 3.2 หนวํยงานที่เกี่ยวข๎องกับการยื่นค าขออนุญาตลงทุน 

ชื่อหน่วยงาน ที่อยู ่

1. Laos National Chamber of Commerce 

and Industry (LNCCI) 

MINISTRY OF NATIONAL PLANNING AND 

ECONOMIC DEVELOPMENT 

Kayson phomvihane Ave., Ban Phonphanao 

Saysettha District, Vientiane Capital, Lao PDR 

P.O Box: 4596 

Tel: (+856 - 21) 453 312 (ext 136)    

Fax: (+856 - 21) 452 580 

Email: lncci@laopdr.com 

2. Investment Promotion Department, Min-

istry of Planning and Investment 

(ส่วนกลาง) 

Ban Sithan Neua, Luangprabang Rd.,  

Sikhottabang District, Vientiane Capital, Lao PDR 

Tel: (856-21) 222 690, 219 568,218 377    

Fax: (856-21) 215 491 

Email: investinlao@gmail.com 

Website: www.investlaos.gov.la 

3. Department for Planning and Investment  

(ในนครหลวงเวียงจันทน์) 

 

 

นครหลวงเวยีงจันทน๑ 

Administration Office 

Tel: 021-415941, 412527   

Fax: 021-413134 

Email: amphayvan@hotmail.com 

4. Department for Planning and Investment  

(ในไซยะบุรี) 

บ๎านสเีมอืง เมอืงไซยะบุรี แขวงไซยะบุรี 

Tel: 074-211445, 211702 

mailto:lncci@laopdr.com
http://www.investlaos.gov.la/
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ชื่อหน่วยงาน ที่อยู ่

Fax: 074-211041, 211262 

5. Department for Planning and Investment  

(ในเชียงขวาง) 

บ๎านโพนสวําง เมืองแปก แขวงเชยีงขวาง 

Tel: 061-312023 

Fax: 061-312133 

6. Department for Planning and Investment  

(ในบ่อแก้ว) 

บ๎านเมอืงแกว๎ เมืองห๎วยทราย แขวงบํอแก๎ว 

Tel/ Fax: 084-211490 

7. Department for Planning and Investment  

(ในพงสาลี) 

บ๎านภูฟาู เมอืงพงสาลี แขวงพงสาลี 

Tel: 088-210846  Fax: 088-210713 

8. Department for Planning and Investment  

(ในหัวพัน) 

บ๎านพันไซ ถนนผาไท เมอืงสามเหนอื แขวงหัวพัน 

Tel: 064-312065 

Fax: 064-312140 

9. Department for Planning and Investment  

(ในหลวงพระบาง) 

บ๎านฟงขาม เมอืงหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง 

Tel: 071-212331  Fax: 071-212781 

10. Department for Planning and Investment  

(ในหลวงน้ าทา) 

บ๎านไชยสมบูรณ๑ เมอืงหลวงน้ าทา แขวงหลวงน้ าทา 

Tel: 086-312165  Fax: 086-211741 

11. Department for Planning and Investment  

(ในอดุมไชย) 

บ๎านภูเขียว เมืองไชย แขวงอุดมไชย 

Tel: 081-312036  Fax: 081-312347 

12. Department for Planning and Investment  

(ในค าม่วน) 

บ๎านนาโบ เมอืงทําแขก แขวงค ามวํน 

Tel: 051-212288  Fax: 051-212289 

13. Department for Planning and Investment  

(ในจ าปาศักดิ์) 

 

ส านักงานแขวงจ าปาศักดิ ์

Tel/ Fax: 031-212541  

14. Department for Planning and Investment  

(ในสุวรรณเขต) 

บ๎านโพนสวํางไท เมืองไกสอน พมวหิาน แขวงสุวรรณเขต 

Tel: 041-212163, 215042 

E-mail: savacms2@laotel.com 

15. Department for Planning and Investment  

(ในสาละวัน) 

บ๎านส านักงานแขวนสาละวัน 

Tel: 034-2114477   

Fax: 034-211028 

16. Department for Planning and Investment  

(ในเซกอง) 

บ๎านไม๎หัวเมอืง เมอืงละมาน แขวงเซกอง 

Tel/ Fax: 038-211015 

17. Department for Planning and Investment  

(ในอัตปอื) 

บ๎านโพนสวําง เมืองสามัคคีไซย แขวงอัตปือ 

Tel: 036-211120 

Fax: 036-211019 
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ชื่อหน่วยงาน ที่อยู ่

18. Department for Planning and Investment  

(ในบริค าไชย) 

บ๎านอนุสรณ๑ เมอืงปากซัน แขวงบริค าไชย 

Tel/ Fax: 054-212204 

(ท่ีมา :  กรมเจรจาการค๎าระหวํางประเทศ กระทรวงพาณชิย๑, 2557)  

ตารางที่ 3.3 หนวํยงานดา๎นการสงํเสริมการลงทุน 

ชื่อหน่วยงาน ที่อยู ่

1. Department for the Promotion and Man-

agement of Domestic and Foreign Invest-

ment (DDFI) 

Luang-Prabang Road, Ban Sithantay, Sikhottabong Dis-

trict, Vientiane 0101 Lao PDR 

Tel: 007 856 21 222691, 007 856 21 217005    

Website: http://invest.laopdr.org 

2. กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป.

ลาว  

(Ministry of Industry and Trade) 

Phon Xay Road, Phon Xay Village, Vientiane Lao PDR 

Tel: 007 856 21 412009    

Fax: (856-21) 215 491 

Website: www.moic.gov.la 

3. Enterprise Registration Office (ERO) 

 

Enterprise Registration and Management Department 

(ERM)  

Tel: 007 856 21 412001 

Website: www.moc.gov.la  

 

 

4. คณะกรรมการเขตเศรษฐกจิพิเศษ  

 

(Lao National Committee for Special Economic Zone) 

Tel: 007 856 21 254474 

Email: sez@sncsez.gov.la 

Website: www. sncsez.gov.la  

5. ส านักงานส่งเสริมหารค้าระหว่างประเทศ ณ 

นครเวียงจันทน ์

 

Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy 028 

Ban Phonsay, Kaysone Phomvihane Avenue, Saysettha 

District, Vientiane Capital, Lao PDR P.O Box: 128 

Tel: 007 856 21 412001 

Email: vtdepthai@laotel.com 

6. สถานกงสลุใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต 

 

Royal Thai Consulate-General, Suvannaket 229 Thahae 

Road Ban Thameuang, Kaysone Phomvihane District, Su-

vannaket Province, Lao PDR 

Tel: (856-41) 212 373, (856-41) 252 080 

Fax: (856-41) 252 078, (856-41) 212 370 

http://invest.laopdr.org/
http://www.moic.gov.la/
http://www.investlaos.gov.la/
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ชื่อหน่วยงาน ที่อยู ่

Email:thaisvk@mfa.go.th 

7. กรมส่งเสริมการลงทุน ณ นครเวียงจันทน ์

 

Investment Promotion Department (IPD), Ministry of Plan-

ning and Investment (MPI) , Souphanouvong Avenue, 

Vientiane 01001l, Lao PDR 

Tel: (856-21) 222 690, 216 958, 218 377 

Fax: (856-21) 215 491 

Email: investinlao@gmail.com 

Website: www.investlaos.gov.la 

8. สถานเอกอัครราชทูต ณ นครเวียงจันทน์ Avenue Kaysone Phomvihane, Saysettha District, Vienti-

ane Capital, Lao PDR P.O Box: 128 Consular Section, Unit 

15 Bourichane Road, Ban Phone si Nuan, Muang Si Sat-

tanak, Vientiane, Lao PDR 

Tel: (856-21) 214 581-2 

Fax: (02) 3546194 

Email: thaivte@mfa.go.th 

Website: www.vientiane.thaiembassy.org 

9. สภาธุรกจิไทย-ลาว (สภาหอการค้าแห่ง

ประเทศไทย 

150/2 ถนนราชบพธิ แขวงวัดราชบพธิ เขตพระนคร 

กรุงเทพฯ 10200 

Tel: 02 662 1860 ตํอ 519 

Fax: 02 662 1879ม 02 225 3372 

 

  

http://www.investlaos.gov.la/
http://www.vientiane.thaiembassy.org/
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3.7 สถานการณ์การลงทุนจากต่างประเทศ............................................... 

ในปี พ.ศ. 2556 มีมูลคําการลงทุนที่ได๎รับอนุมัติทั้งสิ้น 4,792.41 ล๎านดอลลาร๑สหรัฐฯ มียอด

การโอนเงินลงทุนฯ ผาํนระบบธนาคาร 426.67 ลา๎นดอลลาร๑สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 294.44 ล๎านดอลลาร๑

สหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2555 หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 44.9 สํวนใหญํเข๎ามาลงทุนในภาคอุตสาหกรรม อาทิ 

เหมอืงแรํ ไฟฟูา และการค๎า เป็นต๎น ประเทศที่โอนเงินลงทุนเข๎ามามากที่สุดคือ จีน (ร๎อยละ 35.1 ของ

การลงทุนทั้งหมด) รองลงมาคือ ออสเตรเลีย (ร๎อยละ 30.2) และยุโรป (ร๎อยละ 11.7)  

การลงทุนโดยตรงของไทยใน สปป.ลาว 

ปัจจุบัน สปป.ลาว เป็นประเทศที่นักลงทุน

ไทยเข๎าไปลงทุนมากเป็นอันดับ 7 ของประเทศใน

อาเซียน รองจาก สิงคโปร๑ อินโดนีเซีย มาเลเซีย 

เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมา โดยในปี พ.ศ. 2556 

มีมูลคําการลงทุน 1,069.7 ล๎านดอลลาร๑สหรัฐฯ 

ลดลงร๎อยละ 0.6 จากระยะเดียวกันของปีกํอน (ปี 

พ.ศ. 2555 ขยายตัวร๎อยละ 70.1) ซึ่งสํวนหนึ่งเป็นผล

จากภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่ชะลอลง อยํางไรก็ตาม การลงทุนโดยตรงของไทยใน สปป.

ลาว มีแนวโน๎มดีขึ้นในปี พ.ศ. 2557 โดยในชํวงไตรมาสแรกของปีมีมูลคํา 324.3 ล๎านดอลลาร๑สหรัฐฯ 

ขยายตัวร๎อยละ 35.7 จากชํวงเดียวกันของปีกํอน 

ส าหรับประเภทธุรกิจที่นักลงทุนไทยเข๎าไปลงทุนสํวนใหญํเป็น (1) ภาคบริการทางการเงิน  

(รวมธุรกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการจัดตั้งบริษัท Holding Company) (2) ภาคอุตสาหกรรมการผลิตด๎าน

ผลิตภัณฑ๑อาหารและเครื่องดื่ม อิเล็กทรอนิกส๑ ยางและพลาสติก และ (3) ภาคการกํอสร๎าง โดยในปี 

พ.ศ. 2556 มีมูลคําการลงทุนในธุรกิจ 3 ประเภทนี้ 124.5 ดอลลาร๑สหรัฐฯ 43.1 ดอลลาร๑สหรัฐฯ และ 

23.9 ดอลลาร๑สหรัฐฯ ตามล าดับ 

ทั้งนี้ กลุํมนักลงทุนที่ส าคัญของไทยที่เข๎าไปลงทุนใน สปป.ลาว ได๎แกํ การไฟฟูาฝุายผลิตแหํง

ประเทศไทย บมจ.บ๎านปู บมจ.ราชบุรีโฮลดิ้ง กลุํมเครือซีเมนต๑ไทย กลุํมเครือเจริญโภคภัณฑ๑และกลุํม

สถาบันการเงิน ได๎แกํ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย๑ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.

ทหารไทย และบมจ.กรุงศรีอยุธยา เป็นต๎น 

  

(ท่ีมา : www.worklivelaos.com, 2012) 
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3.8 สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกฎระเบยีบการลงทุนจากต่างประเทศ…..... 

1) ความมั่นคงทางการเมือง ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย๑สินสูง คําแรงไมํแพงมากนัก ปัจจัย

เหลํานีล้๎วนมสีํวนสนับสนุนการลงทุนใน สปป.ลาว 

2) สปป.ลาว ออกกฎหมายการสํงเสริมการลงทุนฉบับใหมํ (กรกฎาคม พ.ศ. 2552) โดยเน๎น

การอ านวยความสะดวกแกํนักลงทุนผํานบริการประตูเดียว (One Stop Service) เพื่อลดขั้นตอนการ

ก าหนดระยะเวลาพิจารณาอนุมัติโครงการลงทุนให๎ชัดเจน พร๎อมทั้งออกมาตรการสํงเสริมการลงทุน

เพิ่มเติม เชํน การยกเว๎นภาษีโดยพิจารณาจากประเภทกิจการและพื้นที่ที่ลงทุน และการอนุญาตให๎นัก

ลงทุนตํางชาติมีสทิธิ์ใช๎ที่ดินเพื่ออยูํอาศัย เป็นต๎น 

3) การขออนุญาตลงทุนในแขวงตํางๆ ของ สปป.ลาว เจ๎าแขวงมีอ านาจในการอนุญาตตาม

มูลคําเงินลงทุน และขนาดพื้นที่ ซึ่งเพิ่มความสะดวกให๎กับนักลงทุนขนาดกลางที่ต๎องการใช๎วัตถุดิบใน

ท๎องถิ่นเป็นฐานการผลิต หรอืการลงทุนตามแนวชายแดนที่ประหยัดคําใช๎จํายด๎านโลจิสติกส๑ 

4) นักลงทุนไทยลงทุนเป็นอันดับ 7 ของนักลงทุนตํางชาติทั้งหมด ซึ่งในอดีตไทยเคยเป็นอันดับ 

1 แสดงให๎เห็นวําประเทศอื่นๆ เล็งเห็นผลประโยชน๑ที่จะได๎รับอยํางมาก โดยเฉพาะประเทศจีน ท าให๎มี

การเรํงรุกขยายการลงทุนเข๎ามาในสปป.ลาวเพิ่มมากขึ้นในทุกปี ดังนั้นรัฐบาลไทยควรมีการกระตุ๎น 

สนับสนุนสํงเสริมให๎นักลงทุนไทยเข๎าไปแขงํขันลงทุนเพิ่มมากขึ้น และในหลากหลายสาขา 
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บทที่ 4                                                                                             

การประกอบธุรกิจในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับการประกอบธุรกิจในลาว ได๎แกํ ข๎อมูลการจดทะเบียนการค๎า ใบอนุญาต

ลงทุนตํางประเทศ การจัดตัง้องค๑กรธุรกิจ การค๎า การน าเข๎าสํงออก ภาษีตาํงๆ อัตราแลกเปลี่ยน ฯลฯ 

4.1 การจดทะเบยีนก่อตั้งบริษัท…………………………………………………………… 

รูปแบบองค๑กรทางธุรกิจใน สปป.ลาว แบํงออกเป็น 3 รูปแบบ คือ (1) วิสาหกิจสํวนบุคคล (2) 

วิสาหกิจหุ๎นสํวน หรือ ห๎างหุ๎นสํวน และ (3) บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้ (กรมพัฒนาธุรกิจการค๎า 

กระทรวงพาณชิย๑, 2556) 

1. วิสาหกิจส่วนบุคคล (Sole-trader Enterprise)  

คือ กิจการที่จัดตั้งในรูปแบบของกิจการเจ๎าของคนเดียว โดยประกอบการภายใต๎ชื่อของ

เจ๎าของกิจการซึ่งเป็นผ๎ูรับผดิชอบตํอหนีท้ี่เกิดขึน้ ของวิสาหกิจ 

2. วิสาหกิจหุ้นส่วน หรอื ห้างหุ้นส่วน (Partnership Enterprise) 

คือ กิจการที่จัดตั้งโดยการตกลงสัญญากัน ระหวํางหุ๎นสํวนตั้งแตํ 2 คนขึ้นไป เพื่อรํวม

เงินทุนในการประกอบธุรกิจและแบํงปันผลก าไรรํวมกัน โดยแบํงเป็น  

 วิสาหกิจหุ้นส่วนสามัญ (General Partnership Enterprise) คือ กิจการที่จัดตั้ง 

โดยหุ๎นสํวน โดยรํวมลงเงินทุน และด าเนินธุรกิจรํวมกัน ซึ่งหุ๎นสํวนทุกคนต๎องรํวม

รับผิดชอบหนี้ของกิจการอยํางไมํจ ากัด 

 วิสาหกิจหุ้นส่วนจ ากัด (Limited Partnership Enterprise) คือ รูปแบบของ

วิสาหกิจหุ๎นสํวนที่ประกอบด๎วยหุ๎นสํวนสามัญ (General Partners) ซึ่งต๎องรับผิดชอบ

รํวมกันในบรรดาหนี้ของห๎างห๎ุนสวํนโดยไมํจ ากัดจ านวน 
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3. บริษัท (Company) 

คือ รูปแบบของกิจการที่จัดตัง้โดยการแบํงทุนเป็นหุ๎น และแตํละหุ๎นมีมูลคําเทํากัน โดยผู๎ถือ

หุ๎นเป็นผู๎มีความรับผิดชอบตํอหนี้ที่เกิดขึ้น ของบริษัทจ ากัดเพียงไมํเกินจ านวนเงินที่ตนยังช าระไมํครบ

ตามมูลคําหุน๎ที่ตนได๎ถืออยูํ โดยบริษัทแบํงเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

 บริษัทจ ากัด (Limited Company) จะต๎องมีผู๎ถือหุ๎นตั้งแตํ 2 คนขึ้นไป แตํไมํเกิน 30 

คน โดยมีข๎อยกเว๎นตามมาตรา 85 ของกฎหมายวิสาหกิจ ให๎บริษัทจ ากัดที่มีผู๎ถือหุ๎น

เพียงรายเดียวสามารถจดทะเบียน บริษัทจ ากัดผู๎เดียว (One-Person Limited Compa-

ny) ได๎ 

 บริษัทมหาชน (Public Company) คือ บริษัทที่จัดตั้ง โดยมีผู๎ถือหุ๎นตั้งแตํ 9 คนขึ้นไป 

โดยหุ๎นของบริษัทสามารถถํายโอนได๎อยํางอิสระ และสามารถเสนอขายหุ๎ นตํอ

สาธารณะได๎ 

 บริษัทรัฐวิสาหกิจ (State Company) คือ บริษัทที่จัดตั้งและบริหารโดยรัฐภายใต๎

ระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริษัท โดยไมํสามารถขายหุ๎นให๎เอกชนได๎มากกวําร๎อยละ 

49 

 บริษัทผสม (Joint Company) คือ บริษัทที่จัดตัง้ขึน้ระหวํางรัฐกับภาคสํวนอื่น ซึ่งอาจ

เป็นสัญชาติลาวหรอืตํางชาติก็ได๎ โดยแตํละฝาุยนั้นถือหุน๎รอ๎ยละ 50 

การยื่นค าร๎องจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจทั่วไปใน 

สปป.ลาว สามารถท าได๎โดยการยื่นจดทะเบียนด๎วยตนเองที่ 

ส านักงานจดทะเบียนวิสาหกิจ (Enterprise Registry Office: 

ERO) กระทรวงอุตสาหกรรมและการค๎า (Ministry of Indus-

try and Commerce) ในกรณีที่ธุรกิจตั้งอยูํนอกนครหลวง

เวียงจันทน๑ ให๎ยื่นค าร๎องขอจดทะเบียนวิสาหกิจที่แผนก

อุตสาหกรรมและการค๎าของแขวงนั้น ๆ 

 

 

 

(ท่ีมา : www.anthillonline.com, 2015) 
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เอกสารที่ต้องการส าหรับการจดทะเบียนบริษัท (Company Registration) 

ส าหรับเอกสารและข๎อมูลตํางๆ ทีต่๎องจัดเตรียมเพื่อใชส๎ าหรับการจดทะเบียนธุรกิจในสปป.ลาว 

จะแตกตํางกันไปตามรูปแบบของธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) วิสาหกิจส่วนบุคคล เอกสารที่ตอ๎งเตรยีม ได๎แกํ 

 ใบค ารอ๎งแจง๎ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจสวํนบุคคล 

 ส าเนาประวัติยํอและหนังสือเดินทางของผู๎ลงทุน/ผู๎ขอจดทะเบียนนิติบุคคลส าหรับ

ชาวตํางชาติ (หากผู๎ลงทุนเป็นคนลาว ต๎องมีส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาทะเบียน

บ๎าน พร๎อมรูปถํายขนาด 1 นิว้ จ านวน 6 รูป) 

2) วิสาหกิจหุ้นส่วนสามัญ/วิสาหกิจหุ้นส่วนจ ากัด/บริษัทจ ากัด/บริษัทจ ากัดผู้เดียว/

บริษัทมหาชน/ บริษัทรัฐวิสาหกิจ/ บริษัทผสม เอกสารที่ตอ๎งเตรยีม ได๎แกํ 

 ใบจองชื่อนิตบิุคคล 

 สัญญากํอตั้งวิสาหกิจหุ๎นสํวนสามัญ (ยกเว๎นบริษัทจ ากัดผู๎เดียว) ใบค าร๎องขอขึ้น

ทะเบียนวิสาหกิจ 

 กฎระเบียบของวิสาหกิจหรอืข๎อบังคับบริษัท (ยกเว๎นบริษัทจ ากัดผูเ๎ดียว) 

 ส าเนาประวัติยํอและหนังสือเดินทางของผู๎ลงทุน/ผู๎ขอจดทะเบียนนิติบุคคลส าหรับ

ชาวตํางชาติ (หากผู๎ลงทุนเป็นคนลาว ต๎องมีส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาทะเบียน

บ๎าน พร๎อมรูปถํายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 6 รูป) 

3) นิติบุคคลที่เกี่ยวกับการสัมปทานทรัพยากรธรรมชาติ เอกสารที่ตอ๎งเตรยีม ได๎แกํ 

 แบบฟอร๑มขออนุญาตลงทุน (Completed Investment Application Form) 

 บทสรุปยํอเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ รับรองโดยประธานบริษัทหรือกรรรมการ

ผูจ๎ัดการหรอืผูท๎ี่ได๎รับการมอบสิทธิ์ 

 ประวัติและประสบการณ๑ของบริษัท ใบอนุญาต หรอืใบทะเบียนนิติบุคคลของบริษัท 

 หนังสือสัญญารวํมธุรกิจ (ในกรณีมีสองบริษัทขึ้นไป) 
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 หนังสือมอบอ านาจให๎ห๎ุนสวํนหรอืผูแ๎ทนบริษัท ในกรณีบุคคลดังกลําวไมํอยูํในต าแหนํง

สูงสุดของบริษัท 

 แผนที่สถานที่ตั้งของโครงการ 

 เอกสารเกี่ยวกับข๎อมูลทางเทคนิคของโครงการ 

 เอกสารเกี่ยวกับการรวบรวมข๎อมูลเบือ้งตน๎ของโครงการ (ถ๎ามี) 

 หนังสือสนับสนุนของสถาบันการเงิน หรอืธนาคาร (ถ๎ามี)  

 เอกสารเกี่ยวข๎องอื่น ๆ 

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทและใบอนุญาตประกอบธุรกจิ  

(Company Registration and Business Permit) 

การจดทะเบียนจัดตัง้ธุรกิจใน สปป.ลาว แบํงเป็น 3 ประเภทหลัก ได๎แกํ  

(1) การจัดตัง้ธุรกิจทั่วไปและธุรกิจที่อยูํในบัญชคีวบคุม  

(2) ธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกับการสัมปทานทรัพยากรธรรมชาติ (พลังงานไฟฟูา/เหมืองแรํ/ที่ดินเพื่อ

การเกษตร)  

(3) ธุรกิจที่อยูํในเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ โดยแตํละประเภทมีขั้นตอนการ

จดทะเบียน ดังนี้ (กรมพัฒนาธุรกิจการค๎า กระทรวงพาณชิย๑, 2556) 

  

(ท่ีมา : www.mollaeilaw.com, 2015) 
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1) การจัดตั้งธุรกจิทั่วไป และธุรกิจที่อยู่ในบัญชีควบคุม 

ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจ 

(1) จองชื่อวิสาหกิจ โดยธุรกิจสามารถท าการจองไว๎ได๎ 3 ชื่อ และการจองชื่อนั้น จะถูก

ยกเลิกหากธุรกิจไมํได๎รับอนุมัติการจดทะเบียนนิติบุคคล 

(2) แจ้งสัญญาก่อตั้ง (ข้อบังคับบริษัท) โดยผู๎กํอการ 2 คนขึ้นไป ต๎องจัดท าสัญญา

กํอตั้ง เพื่อยื่นตอํส านักงานทะเบียนวิสาหกิจ โดยเนือ้หาสัญญากํอตั้งบริษัทจ ากัด ต๎องประกอบด๎วย 

 ชื่อและที่อยูํของบริษัท 

 วัตถุประสงค๑บริษัท 

 ชื่อ และที่อยูํของบริษัทส านักงานใหญํและสาขาที่ท าการทั้งหมด 

 จ านวนทุนจดทะเบียน (จ านวนหุน๎ สัดสํวนตามประเภทหุ๎น และมูลคําตํอห๎ุน) 

 ชื่อ ที่อยูํ และสัญชาติของผูก๎ํอการและจ านวนหุ๎นที่เข๎าช่ือซือ้ 

 เงื่อนไขความรับผิดของกรรมการ ซึ่งกรรมการบริษัทจะรับผิด (หนี้ที่เกิด) โดยไมํ

จ ากัดก็ได๎ 

 ชื่อและลายเซ็นของผ๎ูกํอการทุกคน 

ทั้งนี ้บริษัทจะต๎องด าเนินการหาผู๎เข๎าชื่อซื้อ

หุ๎น (Share Subscribers) เพื่อซื้อหุ๎นทั้งหมดของบริษัท 

และด าเนินการการประชุมจัดตั้งบริษัท เพื่อให๎ผู๎กํอการ

เลือกกรรมการบริษัทและมอบหมายหน๎าที่แกํกรรมการ 

โดยกรรมการบริษัทมีหน๎าที่เรียกผู๎กํอการและผู๎เข๎าชื่อ

ซื้อหุ๎นให๎ช าระคําหุ๎นทั้ งหมดเมื่อมีการช าระทุนทั้ ง

หมดแล๎ว จึงสามารถด าเนินการยื่นค าร๎องแจ๎งจด

ทะเบียนได๎ 

 
หมายเหตุ ขั้นตอน 1 และ 2 สามารถด าเนินการได้พร้อมกัน และกฎหมายไม่ได้ก าหนดระยะเวลาบังคับ 

(ท่ีมา : www.talkvietnam.com, 2016) 
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(3) ยื่นค าร้องขอจดทะเบียน ผู๎ประกอบการต๎องจัดเตรียมเอกสารและค าร๎องขอจด

ทะเบียนธุรกิจ และยื่นแกํเจ๎าหน๎าที่จดทะเบียนวิสาหกิจ ณ ส านักงานทะเบียนวิสาหกิจ ณ แขวงที่

ส านักงานใหญํของบริษัทตั้งอยูํ 

(4) ERO พิจารณาค าร้องและออกใบรับรองการจดทะเบียน เจ๎าหน๎าที่จะด าเนินการ

ตรวจสอบกํอนวําประเภทธุรกิจที่จะจดทะเบียนเป็นธุรกิจทั่วไป หรือเป็นธุรกิจที่อยูํในบัญชีควบคุม 

(Negative List/ Controlled Business)  

 กรณีธุรกิจนอกบัญชีควบคุม (Non-Negative List) การจดทะเบียนจะเป็น

แบบ Automatic Registration คือ เมื่อประชาชนแจ๎งขึ้นทะเบียนถูกต๎องแล๎ว 

เจ๎าหน๎าที่ทะเบียนวิสาหกิจต๎องออกใบทะเบียนวิสาหกิจ (ใบรับรองการจด

ทะเบียน) ใหเ๎ร็วที่สุดเทําที่จะเร็วได๎ ภายใน 10 วันท าการ 

 กรณีที่เป็นธุรกิจควบคุม (Negative List) เจ๎าหน๎าที่ ERO จะสํงค าขอจด

ทะเบียนตํอไปให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องพิจารณาตามระเบียบ โดยมีระยะเวลาใน

การพิจารณาค าร๎องไมํเกิน 10 วันท าการ หลังจากนั้นอีก 3 วันท าการเพื่อ

ด าเนนิการออกใบทะเบียนวิสาหกิจ 

เมื่ อ ได๎ รับ ใบทะเบียนนิติบุคคลจาก

ส านักงานเจ๎าหน๎าที่ทะเบียนวิสาหกิจ หรือแผนก

อุตสาหกรรมและการค๎าของแขวง หรือนครหลวง

เวียงจันทน๑แล๎ว ให๎น าใบทะเบียนนิติบุคคลที่ได๎รับไป

ออกเลขประจ าตัวผู๎ เสียภาษีที่กรมสํวยสาอากร 

กระทรวงการเงิน หรือหนํวยงานสํวยสาอากรแขวง 

หรือนครเวียงจันทน๑ จากนั้นหากกิจการดังกลําว

เกี่ยวข๎องกับหนํวยงานใด ก็ต๎องขอหนังสืออนุญาตทางเทคนิคจากหนํวยงานนั้น เชํน การด าเนินธุรกิจ

ประกันภัย ต๎องขออนุญาตดา๎นเทคนิคจากธนาคารแหงํ สปป.ลาว เป็นต๎น 

2) การจดทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวกับการสัมปทานทรัพยากรธรรมชาติ 

การจดทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวข๎องกับการสัมปทานทรัพยากรธรรมชาติ ได๎แกํ การสัมปทาน

ที่ดินเพื่อทาการเกษตร การสัมปทานเหมืองแรํ และการสัมปทานสร๎างเขื่อนผลิตพลังงานไฟฟูา ให๎ยื่น

ค าร๎องขอลงทุน/จดทะเบียนนิติบุคคลที่หนํวยงานบริการ ณ จุดเดียว (One Stop Service) กรมสํงเสริม

การลงทุน กระทรวงแผนการและการลงทุน (สํวนกลาง) ในกรณีอยูํนอกนครเวียงจันทน๑ให๎ยื่นค าร๎องขอ

(ท่ีมา : www.jclao.com, 2015) 
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ลงทุน/จดทะเบียนนิติบุคคลที่แผนกแผนการและการลงทุนของแขวง โดยมีเงื่อนไข คือ ต้องเป็นนิติ

บุคคลเท่าน้ัน จึงสามารถยื่นค าร๎องขอลงทุนท าธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกับการสัมปทานทรัพยากรธรรมชาติ

ได๎ 

3) การจดทะเบียนนิติบุคคลในเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 

ผู๎ ที่ มี ค ว ามปร ะส งค๑ จ ะล งทุ น ใ น เ ข ต

เศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ ต๎องยื่นค า

ร๎องขอลงทุน/จดทะเบียนนิติบุคคลผํานกองเลขา 

คณะกรรมการแหํงชาติลาวเพื่อการคุ๎มครองเขต

เศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ หรือติดตํอ

ยื่ นขอลงทุนโดยตรงที่ ส านักงานบริหาร เขต

เศรษฐกิจพิเศษและ/หรือเขตเศรษฐกิจเฉพาะที่มี

ความประสงค๑จะลงทุนด าเนินธุรกิจ ซึ่งจะมีกอง

เลขาคณะบริหารงานเขตฯ เป็นผู๎รับผิดชอบในการ

ด าเนนิเอกสารอนุมัตกิารลงทุน 

ตารางที่ 4.1 คําธรรมเนียม และคําแบบฟอร๑มค าร๎องขอจดทะเบียนวิสาหกิจ 

รายการ ค่าธรรมเนียม 

คําธรรมเนียมจดทะเบียนนิติบุคคล 

(ขึน้กับมูลคําทุนจดทะเบียน และสูงสุดไมํเกิน 5,000,000 กีบ) 

ไมํเกิน 5,000,000 กีบ 

(~20,000 บาท) 

ใบเสนอขอจองช่ือวิสาหกิจ 10,000 กีบ/ 1 ชุด 

ใบสัญญากํอตั้งนิตบิุคคล 10,000 กีบ/ 1 ชุด 

ค ารอ๎งขอขึน้ทะเบียนวิสาหกิจ ส าหรับวิสาหกิจสํวนบุคคล 30,000 กีบ/ 1 ชุด 

ค ารอ๎งขอขึน้ทะเบียนวิสาหกิจ และกฎระเบียบวิสาหกิจหุน๎สํวน และ

บริษัท รวมทั้งบริษัทรัฐวิสาหกิจ และบริษัทผสม 

70,000 กีบ/ 1 ชุด 

คําส าเนาเอกสารแจ๎งขึน้ทะเบียนวิสาหกิจ 2,000 กีบ/ 1 ใบ 

(ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค๎า กระทรวงพาณชิย๑, 2556)  

  

(ท่ีมา : www.prachachat.net, 2014) 
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การแต่งต้ังตัวแทนธุรกิจ 

การจัดตั้งส านักงานตัวแทนใน สปป.ลาว มี

วัตถุประสงค๑เพื่อเปิดโอกาสให๎นักลงทุนจากตํางประเทศ 

สามารถเข๎าไปศึกษา และรวบรวมข๎อมูลในสาขาตํางๆ 

เพื่อประกอบการเสนอขอลงทุนโดยตรงในอนาคต ซึ่ง

การจัดตั้งส านักงานตัวแทนไมํมีวัตถุประสงค๑ในการ

ด า เนินธุ รกิจ โดยตรง  (กรมพัฒนาธุ รกิ จการค๎ า 

กระทรวงพาณชิย๑, 2556)  

เอกสารที่จะต๎องเตรียมส าหรับการจดทะเบียนแตํงตั้งส านักงานตัวแทนในสปป.ลาว 

ประกอบด๎วย 

1) ค าร๎องขอกํอตั้ง ส านักงานตัวแทน 

2) กฎระเบียบของส านักงานตัวแทนที่เสนอขอกํอตั้ง 

3) ใบแตงํตัง้ผ๎ูเป็นตัวแทน และ/หรือใบมอบสิทธิ์จากบริษัทแม ํในการขอกํอตั้งส านักงาน 

ตัวแทนใน สปป.ลาว พร๎อมทั้งส าเนาหนังสือเดินทาง และประวัติยํอของผูท๎ี่ได๎รับการแตงํตั้ง 

4) ส าเนาใบทะเบียนนิติบุคคลของบริษัทแมทํี่มกีารรับรองความถูกต๎อง และมีผลบังคับใช๎ 

5) ส าเนากฎระเบียบของบริษัทแมํ 

         (ท่ีมา : www.aecnews.co.th, 2016) (ท่ีมา : www.manager.co.th, 2015) 

(ท่ีมา : www.eslgold.com, 2016) 
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รูปที่  4.1 ขั้นตอนการจดทะเบียนองค๑กรทางธุรกิจ 
(ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค๎า กระทรวงพาณชิย๑, 2556 การจดทะเบียนจัดตัง้ธุรกิจใน สปป.ลาว) 
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(ท่ีมา : www.krd.in.th, 2016) 

กฎระเบียบเกี่ยวกับการน าเข้าและส่งออก  

กรมการน าเข๎าและสํงออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค๎า ได๎ก าหนดกฎระเบียบและ

มาตรการด๎านการน าเข๎า-สํงออกสินค๎าของ สปป.ลาว ตามประกาศของกระทรวงการค๎า เลขที่ 2151/

อค. กขอ. ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เกี่ยวกับสินค๎าควบคุมที่ต๎องขออนุญาตน าเข๎า และสํง

ออกแบบไมํอัตโนมัติของ สปป.ลาว ดังนี้ 

สินค้าที่ห้ามน าเข้าและส่งออก 

เป็นประเภทสินค๎าที่มีผลกระทบร๎ายแรง เป็นอันตรายตํอความมั่นคง ความสงบและความ

ปลอดภัยของชาติ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของสังคม มาตรฐานการด ารงชีวิตที่ดีของประชาชน 

รักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของชาติ การปกปูองชีวิตและสุขภาพของมนุษย๑ สัตว๑ หรือพืชพันธุ๑ 

การปกปูองมรดกแหํงชาติทางด๎านศิลปะหรือคุณคําทางด๎านสถาปัตยกรรม การอนุรักษ๑

ทรัพยากรธรรมชาติ การปฏิบัติพันธะภายใต๎กฎบัตรสหประชาชาติ การปฏิบัติตามข๎อก าหนดของ

กฎหมายใดกฎหมายหนึ่งของ สปป.ลาว ที่มีผลบังคับใช๎ รายการสินค๎าที่ห๎ามน าเข๎าและห๎ามสํงออก มี

ดังนี้  

สินค้าที่ห้ามน าเข้า มี 6 รายการ ประกอบด๎วย 

1) ปืน ลูกปืน และอาวุธสงครามทุกชนิด (นอกจากสํวนผสมที่ใ ช๎ท า ระเบิดเพื่อใช๎ใน

อุตสาหกรรม) และพาหนะเพื่อใช๎ในสงคราม 

2) เมล็ดฝิน่ ดอกฝิ่น กัญชา โคเคน และสํวนประกอบ 

3) เครื่องมือหาปลาแบบดับศูนย๑ 

4) เครื่องจักรดีเซลใช๎แล๎ว 

5) ตู๎เย็น ตูท๎ าน้ าเย็น ตู๎แชํ หรอืตู๎แชํแข็งที่ใช ๎CFC 

6) สินค๎าที่ใช๎แล๎ว (สินค๎ามือสอง) ได๎แกํ  เครื่องตัดเย็บรองเท๎า เครื่องนุํงหํม , เครื่อง

อิเล็คทรอนิคส๑, เครื่องใช๎ไฟฟูา, อุปกรณ๑ตกแตํงภายในบ๎าน, เครื่องใช๎ที่ท าด๎วยเซรามิกส๑ 

โลหะเคลือบ แก๎ว โลหะ ยาง พลาสติก ยางพารา ธาตุเหลว และธาตุอื่นๆ,ผลิตภัณฑ๑

การแพทย๑ และอุปกรณ๑การแพทย๑ที่ใชแ๎ล๎ว 
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(ท่ีมา : www.asiawebdirect.com, 

สินค้าที่ห้ามส่งออก มี 4 รายการ ประกอบด๎วย 

1) เมล็ดฝิน่ ดอกฝิ่น กัญชา โคเคน และสํวนประกอบ 

2) ปืน ลูกปืน อาวุธสงครามทุกชนิด และพาหนะเพื่อใช๎ใน

สงคราม     

(นอกจากสํวนผสมที่ใช๎ท าระเบิดเพื่อใชใ๎นอุตสาหกรรม) 

3) ไม๎ซุง และไม๎แปรรูปทุกชนิดที่ตัดมาจากธรรมชาติ 

4) วัตถุโบราณที่เกําแกํ รวมทั้งพระพุทธรูป เทวรูป และสิ่งสักการะบูชา วัตถุมรดกแหํงชาติที่

มีคุณคําสูงทางดา๎นประวัติศาสตร๑ โบราณคดีและวัฒนธรรม ซึ่งมีอายุตั้งแตํ 50 ปี ขึน้ไป 

สินค้าที่ต้องขออนุญาต หรอืต้องมีใบแสดงเวลาน าเข้าและส่งออก 

สินค๎าที่ต๎องขออนุญาตน าเข๎าและสํงออก หมายถึง ต๎องมีใบอนุญาต หรือต๎องมีใบแสดงจาก

หนวํยที่เกี่ยวข๎องกํอนการน าเข๎า สงํออก เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายใดกฎหมายหนึ่งของ สปป.ลาว ที่มีผล

บังคับใช๎ ปฏิบัติตามสนธิสัญญาใดสัญญาหนึ่ง เพื่อปฏิบัติตามระเบียบขององค๑การที่ สปป.ลาว               

เป็นสมาชิก เพื่อคุ๎มครองความปลอดภัยของการน ามาใช๎ เพื่อตรวจตราคุณภาพมาตรฐาน เพื่อปูองกัน

การแพรรํะบาดของโรค 

สินค้าที่ต้องขออนุญาตน าเข้า ม ี18 รายการ ประกอบด๎วย 

1) ข๎าวเปลือก ข๎าวกล๎อง ปลายข๎าว ข๎าวที่สกีึ่งหนึ่งแล๎ว หรอืสีทั้งหมด จะขัด หรอืไมํก็ตาม 

2) ซีเมนต๑ มอร๑ตาร๑ (Mortar) คอนกรีต 

3) น้ ามันเชื้อเพลิง 

4) ก๏าซหุงตม๎ 

5) เชื้อประทุส าหรับจุดลูกระเบิด (Detonator) ได๎แกํ เชื้อประทุ (Plain Detonator), เชื้อประทุ

ไฟฟูา (Electric Detonator), เชื้อประทุที่ไมํได๎ใช๎ไฟฟูา (Nonelectric Detonator), Nonel 

Tube, Detonating Line, Fuse for Explosive Device 

6) เศษ เศษตัด และสิ่งแตกหักของพลาสตกิ 

7) ยางรถยนต๑ที่ใชแ๎ล๎ว ไมํวําจะเป็นเศษแตกหัก หรอืเศษตัด หรอืไมํก็ตาม 

8) ผลติภัณฑ๑พิมพ๑จ าหนาํย (หนังสือ สิ่งพิมพ๑อเิลคทรอนิกส๑ หรอืสิ่งพิมพ๑อื่นเพื่อจาหนาํย) 

9) ทองแทํง (เฉพาะที่นานาชาติใช๎ช าระหนี้) 

10) เหล็กเส๎น และเหล็กรูปภัณฑ๑ตํางๆ 



 

 

 

 

4-12 

คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

11) เครื่องจักรพิมพ๑เงิน กระดาษพิมพ๑ หมกึส าหรับพิมพ๑เงนิ และเครื่องจักรถลุงเงนิเหรียญ 

12) อุปกรณ๑โทรคมนาคม เครื่องรับสํงคลื่นวิทยุที่สามารถรับคลื่นความถี่ได๎ ตั้งแตํ 3 KHz. ถึง 

300 GHz. และสามารถกระจายคลื่นความถี่วิทยุที่มีความแรงตั้งแตํ 50 MW ขึ้นไป เครื่อง

เรดาร๑ เครื่องควบคุมคลื่นวทิยุระยะไกล และเครื่องวทิยุสั่งการระยะไกล 

13) เครื่องจักรตัดไม๎ เลื่อยโซํ รวมทั้งสํวนประกอบและอุปกรณ๑ 

14) รถยนต๑ที่ใชแ๎ล๎ว 

15) ปืน และลูกปืนส าหรับใช๎ในการฝึกซ๎อม และแขงํขันกีฬา 

16) เครื่องเลํนเกมส๑ 

17) สารประกอบระเบิด (ที่มีเปูาหมายใช๎ในกิจการพลเรือน) และสารประกอบระเบิด

แอมโมเนียมไนเตรต 

18) ไม๎ซุง และไม๎แปรรูปทุกชนิดที่ตัดมาจากธรรมชาติ 

 

สินค้าที่ต้องขออนุญาตส่งออก มี 9 รายการ ประกอบด๎วย 

1) ข๎าวเปลือก ข๎าวกล๎อง ปลายข๎าว ข๎าวที่สกีึ่งหนึ่งแล๎ว หรอืสีทั้งหมด จะขัด หรอืไมํก็ตาม 

2) เมล็ดพันธุ๑ขา๎ว 

3) เชื้อประทุส าหรับจุดลูกระเบิด (Detonator) ได๎แกํ เชื้อประทุ (Plain Detonator), เชื้อประทุ

ไฟฟูา (Electric Detonator), เชื้อประทุที่ไมํได๎ใช๎ไฟฟูา (Nonelectric Detonator), Nonel 

Tube, Detonating Line, Fuse for Explosive Device 

4) สารประกอบระเบิด และสารประกอบระเบิดแอมโมเนียมไนเตรต 

5) ผลติภัณฑ๑ไม๎ส าเร็จรูป 

6) ทองแทํง 

7) แรธําตุ และผลติภัณฑ๑แรํธาตุ 

8) ไม๎ซุง และไม๎แปรรูปที่ได๎มาจากสวนปลูก 

9) ขีค้๎างคาว 
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ขั้นตอนการอนุญาตแผนการน าเข้าประจ าปี 

 

(ท่ีมา :  กรมเจรจาการค๎าระหวํางประเทศ กระทรวงพาณชิย๑, 2557) 

4.3 ภาษีเงินได้และภาษีธุรกจิ……………………………………………………………… 

ภาษีเงินได๎และภาษีธุรกิจ ประกอบด๎วยภาษีเงินได๎นิติบุคคล ภาษีรายได๎บุคคลธรรมดา ภาษี

การค๎า ภาษีศุลกากร ภาษีมูลคําเพิ่ม และภาษีอื่นๆ ดังสรุปในตารางตํอไปนี ้

ตารางที่ 4.2 อัตราภาษีประเภทตํางๆ ของ สปป.ลาว 

ล าดับ ประเภทภาษ ี อัตราภาษ ี หมายเหต ุ

1 ภาษีเงินได้นิติบุคคล/ภาษีก าไร 

(Corporate Tax) 

35% 20% ส าหรับแขนงการท่ีได๎รับการสํงเสริมการ

ลงทุน 

2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

(Personal Income Tax) 

5 - 25% 10% ส าหรับนักลงทุนตํางประเทศ, เป็นอัตราคงท่ี

ของเงินได๎ 

3 ภาษีการค้า 

(Business Turnover Tax) 

5% และ 10% - เป็นภาษท่ีีจัดเก็บจากการขายสินค๎าตั้งแตํขาย

สํงจากโรงงานถึงผู๎ค๎าปลีก มีเพียง 2 อัตรา 

จัดเก็บ 2 อัตรา คือ 5% และ 10% (ส าหรับ

วิสาหกิจท่ีมีรายรับ 399,999,999 กีบ/ปี ลง

มา) 

- บริษัทตาํงประเทศก็เก็บเชนํ เดียวกัน ถ๎าไมํอยูํ

ในระบบภาษีมูลคําเพิ่ม 

- มสีินค๎าบางประเภท ไมตํอ๎งเสียภาษีการคา๎ 
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ล าดับ ประเภทภาษ ี อัตราภาษ ี หมายเหต ุ

4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 10% ใชก๎ับทุกประเภทสินค๎าไมมํกีารจ าแนก 

5 ภาษีศุลกากร 

(Import and Export Duty) 

5 - 80% - ขึน้อยูกํับประเภทสินค๎า 

- มท้ัีงภาษีน าเข๎าและสํงออก 

6 ภาษีสรรพสามติ 

 หรือภาษีชมใช้ 

12 - 90% เก็บจากการน าเข๎า หรือผลิตภายในประเทศ ใน

สินค๎าฟุมุเฟือยจากมูลคําสินค๎า 

(ท่ีมา: ส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน (BOI) รํวมกับ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 

2554) 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) 

ภาษีเงินได๎บุคคล (Personal Income Tax) ประชาชนลาวต๎องเสียภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดาใน

อัตราก๎าวหน๎า ตั้งแตรํ๎อยละ 5 ถึงร๎อยละ 24 ของรายได๎สุทธิกํอนหักภาษี  

ชาวตํางชาติที่เข๎าไปท างานใน สปป.ลาว ต๎องเสียภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดาในอัตราร๎อยละ 10 

ยกเว๎นกรณีที่ได๎รับการยกเว๎นตามความตกลงเพื่อการเว๎นภาษีซ๎อน โดยมีรายละเอียดอัตราภาษีเงินได๎

บุคคลธรรมดา ดังนี้ 

รายได้สุทธิ (กีบ) อัตราภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา (ร้อยละ) 

ไม่เกิน 1,00,000 0 

1,000,001 – 3,000,000 5 

3,000,001 - 6,000,000 10 

6,000,001 - 12,000,000 12 

12,000,001 - 24,000,000 15 

24,000,001 - 40,000,000 20 

40,000,001 ขึ้นไป 24 

(ท่ีมา :  กรมเจรจาการค๎าระหวํางประเทศ กระทรวงพาณชิย๑, 2557)  
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ภาษีเงินได้นิติบุคคล  

ภาษีเงนิได๎นิตบิุคคล หรอืภาษีก าไร เป็นภาษีที่เก็บจากก าไรที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจใน สปป.

ลาว ของบุคคล และนิตบิุคคล ทั้งของคนลาว และชาวตํางชาติ โดยคิดเป็นอัตราภาษีรอ๎ยละ 25 

ภาษีการบริโภค  

ภาษีการบริโภค (Consumer Tax) เป็นภาษีที่จัดเก็บจากผู๎บริโภค คล๎ายกับ VAT ของไทยซึ่งมี 4 

อัตรา คือ 3% 5% 10% และ 15% ขึน้อยูํกับประเภทของสินค๎า 

ภาษีการค้า  

เป็นการจัดเก็บภาษีการค๎า โดยจะเก็บตามชนิดของสินค๎า โดยจะช าระที่ดํานศุลกากร

เชํนเดียวกับที่ช าระภาษีศุลกากร ซึ่งค านวณจากราคา CIF (Cost, Insurance and Freight) ของสินค๎า

ตามที่แจ๎งรวมภาษีศุลกากรส าหรับสินค๎าที่น าเข๎าในลักษณะขายสํง ณ จุดขาย ผู๎ขายสํงจะแจ๎งและ

ช าระภาษีเดือนละครั้งตามชนิดของสินค๎า คือ ร๎อยละ 3, 5, 10, 15 และร๎อยละ 20 ตามลาดับ ส าหรับ

ผูน๎ าเข๎ามาเพื่อขายตํอหรอืเพื่อผลิตตอํจะได๎รับการคืนภาษี 

 

(ท่ีมา : ส านักแผนภาษ ีสํวนยุทธศาสตร๑ภาษตีาํงประเทศ, 2016)  
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4.4 กฎระเบยีบทางการเงิน.........……………………………………………………….. 

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

สปป.ลาว มีสกุลเงิน “กีบ” โดยคําเงินกีบ ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีอัตราแลกเปลี่ยน

เทํ ากับ  8 ,151 .6  กีบตํอดอลลาร๑สหรัฐฯ  หรือ

ประมาณ 226.1 กีบตํอบาท  

ในชํวงต๎นปี  พ.ศ. 2556 คําเงินกีบได๎รับ

อิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของคําเงินบาทของไทย 

เนื่องจาก สปป.ลาว มีปริมาณการค๎ากับไทย (โดยใช๎

เงินบาท) จ านวนมาก เมื่อเงนิบาทแข็งคํามากขึ้น ท าให๎ประชาชนลาวมีความต๎องการเก็บสะสมเงินบาท

มากขึ้น สํงผลให๎มีความต๎องการเงินตราตํางประเทศจ านวนมาก และกระทบตํอสถาบันการเงิน ใน 

สปป.ลาว เนื่องจากไมํสามารถตอบสนองความต๎องการแลกเงินของประชาชนได๎อยํางทั่วถึง ประชาชน

จึงหันไปแลกเงินนอกระบบธนาคารมากขึ้น สํงผลให๎อัตราแลกเปลี่ยนระหวํางอัตราธนาคารและอัตรา

ตลาดมีความแตกตํางกันมากขึ้น 

ในการนี้ ธนาคารแหํง สปป.ลาว จึงได๎ออกมาตรการในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ก าหนดให๎

ธนาคารธุรกิจเพิ่มความเข๎มงวดในการปลํอยสินเชื่อสกุลเงินตราตํางประเทศ และในเดือนสิงหาคม

2556 มีการจ ากัดการถอนหรือแลกเปลี่ยนเงินตราตํางประเทศของประชาชน ซึ่งถือเป็นการสํง

สัญญาณจากทางการลาววําต๎องการที่จะแก๎ปัญหา

ดังกลําวอยํางจริงจัง โดยมีการด าเนินนโยบายอัตรา

แลกเปลี่ยนตามกลไกตลาดที่มีการแทรกแซง ท าให๎

อัตราแลกเปลี่ยนกีบตํอบาทแข็งคําในชํวงครึ่งหลัง

ของปี และสํวนหนึ่งเป็นผลจากคําเงินบาทที่เริ่มอํอน

คําตั้งแตํเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 เป็นต๎นมา 

(ธนาคารแหงํประเทศไทย, 2557) 

 

 

(ท่ีมา : www.gettyimages.com, 2016) 

(ท่ีมา : www.activetravellaos.com, 2016) 
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ระบบธนาคาร  

สถาบันการเงินในลาวอยูํภายใต๎การก ากับดูแลของธนาคารแหํง สปป.ลาว (Bank of The Lao 

P.D.R.) ซึ่งท าหน๎าที่รับผิดชอบการจดทะเบียนจัดตั้งการด าเนินธุรกิจทุกรูปแบบของสถาบันการเงิน

ทั้งหมด การออกระเบียบส าหรับการประกอบกิจการให๎ชัดเจนขึ้น ภายใต๎กฎหมายวําด๎วยธนาคาร

พาณิชย๑ การเชําซื้อ การก าหนดนโยบายการเงินของประเทศ การก าหนดกรอบอัตราดอกเบี้ยตํางๆ 

ของธนาคารพาณิชย๑ การดูแลเงินส ารองของแตํละธนาคาร การก าหนดหลักเกณฑ๑เกี่ยวกับการจัดตั้ง

และบริหารกองทุน คุ๎มครองเงินฝาก ณ สิ้นปี พ.ศ. 2553 โดยระบบธนาคารของ สปป.ลาว มีลักษณะ

การด าเนินงาน ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน (BOI) รํวมกับ สถาบันเอเชียศึกษา 

จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2554)  

 ธนาคารกลาง (Central Bank) ท าหนา๎ที่ก ากับดูแลระบบการเงนิและสถาบันการเงนิ 

 ธนาคารพาณชิย์ (Commercial Bank) แบํงออกเป็น 5 ประเภทดังนี้ 

- ธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ปัจจุบันมี 4 ธนาคาร คือ ธนาคารการค๎าตํางสปป.ลาว 

จ ากัด มหาชน, ธนาคารสํงเสริมกสิกรรม จ ากัด, ธนาคารพัฒนาลาว จ ากัด และ

ธนาคารนโยบาย จ ากัด 

- ธนาคารร่วมทุน มี 3 ธนาคาร คือ ธนาคารรํวมพัฒนา จ ากัด, ธนาคารรํวมธุรกิจ

ลาว-เวียดนาม, ธนาคารลาว-ฝร่ังเศส จ ากัด 

- ธนาคารพาณิชย์ของเอกชน มี 3 ธนาคาร คือ ธนาคารเวียงจันทน๑พาณิชย๑ , 

ธนาคารพงสะหวัน, ธนาคารเอส ที จ ากัด 

- สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ เชํน สาขาของธนาคารพาณิชย๑ไทย และ

สาขาธนาคารพาณชิย๑มาเลเซีย  

- ส านักงานตัวแทนธนาคารในต่างประเทศ  มีแหํงเดียว คือ ส านักงานตัวแทน

ธนาคารสแตนดาร๑ดชาเตอร๑ 
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การส่งเงินทุน/ก าไรกลับประเทศ 

การโอนเงนิจากตํางประเทศเพื่อเข๎ามาลงทุนของชาวตํางชาติจะต๎องได๎รับอนุญาตจากธนาคาร

แหํง สปป.ลาว (BOL) ภายใต๎กฎหมายวําด๎วยการลงทุนของชาวตํางชาติ โดยที่นักลงทุนตํางชาติ                 

จะได๎รับอนุญาตให๎สํงคืนก าไรกลับประเทศตามกฎหมายของประเทศ เชํน เงินภาษีคําจ๎างแรงงาน 

อยํางไรก็ตาม เงินทุนที่จะสํงกลับจะถูกจ ากัด โดยพิจารณาจากเงินทุนที่น าเข๎ามาผํานระบบธนาคาร  

ซึ่งมีการจดบันทึกโดย BOL นอกจากนี้ กฎระเบียบของ BOL ยังก าหนดให๎บริษัทแสดงหลักฐานของทุน

จดทะเบียนที่ได๎ช าระแล๎วเพื่อขออนุญาตโอนเงินปันผลกลับประเทศได๎ การโอนทุนจดทะเบียนกลับ

ประเทศจะต๎องได๎รับอนุญาตจากเจา๎หนี้และการอนุมัตจิากรัฐบาลในการที่จะลดทุนจดทะเบียน 

4.5 การครอบครองที่ดินใน สปป.ลาว....................................................... 

การเป็นเจ๎าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแหํงสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ก าหนดวําที่ดินทั้งหมดใน สปป.ลาว เป็นของชาติลาว อยํางไรก็ตาม นักลงทุนตํางชาติ

สามารถเชําที่ดนิใน สปป.ลาว ได๎เป็นระยะเวลา 30-50-

80 ปี  แตํสูงสุดไมํเกิน 99 ปี ซึ่งขึ้นอยูํกับประเภทของ

การลงทุนและการเจรจากับผู๎มีอ านาจของแขวงตํางๆ 

และสามารถตํออายุได๎ ทั้งนี้ หนํวยงานที่มีอ านาจในการ

ให๎สัมปทานที่ดินแกํนักลงทุน ขึ้นอยูํกับขนาดที่ดิน ดัง

ตารางตํอไปนี้ (กรมสํงเสริมการสํงออก กระทรวง

พาณชิย๑, 2554) 

ตารางที่ 4.3 หนวํยงานที่มอี านาจอนุมัตสิัมปทานที่ดินให๎แกํนักลงทุน จ าแนกตามขนาดที่ดนิ 

ขนาดที่ดิน หน่วยงานที่มีอ านาจอนุมัติ 

1-3 เฮกตาร๑ แผนกกสิกรรมและปุาไม๎ในแขวง 

3-100 เฮกตาร๑ กระทรวงกสิกรรมและปุาไม๎ 

101-10,000 เฮกตาร๑ รัฐบาล สปป.ลาว 

ตั้งแต ํ10,001 เฮกตาร๑ สภาแหงํชาติ 

                   หมายเหต ุ: 1 เฮกตาร๑ เทํากับ 6.25 ไรํ 

(ท่ีมา: กรมสํงเสริมการสงํออก กระทรวงพาณชิย๑, 2554) 

 

(ท่ีมา : www.prachachat.net, 2014) 
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ค่าเช่าที่ดิน 

อัตราคําเชาํ และคาํสัมปทานที่ดินของ สปป.ลาว ขึ้นอยูํกับสถานที่ตั้งทางด๎านภูมิศาสตร๑ สภาพ

เศรษฐกิจสังคมของแตํละเขต และขึ้นกับนโยบายสํงเสริมของรัฐตามโครงสร๎างเศรษฐกิจ ซึ่งแบํง

ออกเป็น 3 เขต คือ  

เขตที่ 1 เขตภูดอย ที่ราบสูง ที่ราบลุํม ที่ไมํมีโครงสร๎างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่อ านวยความ

สะดวกแกํการลงทุน 

เขตที่ 2 เขตภูดอย ที่ราบสูง ที่ราบลุํม ที่มีโครงสร๎างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สามารถรองรับ

การลงทุนได๎สํวนใดสํวนหนึ่งแล๎ว 

เขตที่ 3 เขตภูดอย ที่ราบสูง ที่ราบลุํม ที่ไมํมีโครงสร๎างพื้นฐานรองรับการลุงทุนดีมากแล๎ว 

ส าหรับอัตราคําเชําและคําสัมปทานที่ดินของรัฐเพื่อกิจการตํางๆได๎ก าหนดไว๎ 8 กิจการ              

ซึ่งในเนื้อหาคูํมือการลงทุนด๎านอุตสาหกรรมแรํเลํมนี้จะน าเสนอรายละเอียดอัตราคําเชําที่ดินของรัฐ

เฉพาะในสํวนของกิจการเหมืองแรเํทํานั้น ทั้งนีส้ามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได๎ที่ www. dtn.go.th   

1) กิจการอุตสาหกรรม  

2) กิจการในการบริการในเขตทํองเที่ยว วัฒนธรรม ธรรมชาติ และประวัติศาสตร๑ 

3) กิจการกํอสรา๎ง การบริการและที่อยูํอาศัย 

4) กิจการกํอสรา๎งสนามกีฬา 

5) กิจการเกษตรกรรม 

6) กิจการปลูกไม๎ 

7) กิจการเหมอืงแรํ 

8) กิจการคาสิโน 

  
(ท่ีมา : www.manager.co.th, 2013) 
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ตารางที่ 4.4 อัตราคําเชาํและคําสัมปทานที่ดินของรัฐเพื่อกิจการเหมอืงแรํ 

ล าดับ ประเภทแรธ่าตุ 

อัตราค่าสัมปทานที่ดินต่อเฮกเตอร์ต่อป ี

(หน่วย : เหรียญสหรัฐ) 

ค้นหา ส ารวจ วพิากษ์ 

เศรษฐกจิ-เทคนิค 

ขุดค้น 

1 กลุ่มอัญมณีมีค่า และก่ึงอัญมณีมีค่า 

 โอปอล อะเกต อเมทิสต๑ 

 สปิเนล โกเมน โทพาส 

 เพชร ทับทิม แซฟไฟร๑ มรกต หยก 

 

1 

1 

2 

 

1 

1 

2 

 

2 

2 

3 

 

300 

500 

700 

2 กลุ่มโลหะมีค่า 

 ทองค า ทองค าขาว เงิน 

 

1 

 

2 

 

3 

 

100 

3 กลุ่มโลหะพื้นฐาน 

 ตะกั่ว  สังกะสี 

 ทองแดง 

 

1 

1 

 

2 

2 

 

3 

3 

 

60 

80 

4 กลุ่มดีบุกและทังสเตน 

 ดีบุก  ทังสเตน 

 

1 

 

2 

 

3 

 

100 

5 กลุ่มโลหะหายาก 

 พลวง โมลิบดินัม บิสมัท ปรอท อลูมิเนียม 

 

1 

 

2 

 

3 

 

60 

6 กลุ่มโลหะท่ีเกี่ยวข้องกับเหล็ก 

 เหล็ก แมงกานิส ไพไรต๑ 

 โครเมียม นิกเกิล 

 

1 

1 

 

2 

2 

 

3 

3 

 

70 

80 

7 กลุ่มแร่ธาตุอุตสาหกรรม 

 อะลูไนต๑ ใยหิน ศิลาแลง ดินขาว หินปูน หิน

ออํน 

 

1 

 

2 

 

3 

 

50 

8 หนิก่อสร้าง 

 หินทราย หินแอนดีไซต๑ หินแกรโนดิโอไรท๑ 

หินบะซอลต๑ หินแกรนิต 

 

1 

 

2 

 

3 

 

50 

9 กลุ่มแร่ธาตุเกิดด้วยการระเหย 

 โปแตช 

 เกลือ 

 ยิปซัม 

 

0.5 

0.5 

1 

 

1 

1 

2 

 

3 

3 

5 

 

20 

20 

30 

10 กลุ่มแร่ธาตุพลังงานเชื้อเพลิง 

 ถํานหินเลน ถํานหิน แอนทราไซต๑ ลิกไนต๑ 

 

1 

 

2 

 

3 

 

70 

11 น้ าใต้ดิน น้ าแร่ธาตุ น้ าร้อนธรรมชาติ 0.5 1 3 20 

12 น้ ามันและก๊าซธรรมชาติ อา๎งถึงหนังสือสัญญาที่ได๎เซ็นกันระหวํางรัฐบาลกับบริษัท 
 

(ท่ีมา :  กรมเจรจาการค๎าระหวํางประเทศ กระทรวงพาณชิย๑, 2557)  
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4.6 การจ้างแรงงานจากต่างประเทศ……………………………………………………. 

การท าสัญญาแรงงานและการยกเลิกสัญญาแรงแรงงานมรีายละเอียดดังนี้ 

1) การท าสัญญาแรงงานถือเป็นเงื่อนไขที่จ าเป็น 

ทั้งนี้อาจท าด๎วยวาจาหรือลายลักษณ๑อักษรก็ได๎ แล๎วแตํ

ลักษณะของการวาํจา๎ง ซึ่งอาจก าหนดเวลาหรอืไมํก็ได๎ 

2) การขอใบอนุญาตท างาน (Work Permit) ใน

สปป.ลาวใช๎เวลาอยํางนอ๎ย 15 วัน 

3) การทดลองงานมีก าหนดไมํ เกิน 1 เดือน 

ส าหรับแรงงานไร๎ฝีมือ และไมํเกิน 3 เดือน ส าหรับ

แรงงานฝีมอื 

4) การยกเลิกสัญญามี 3 กรณีดังนี้ 

 กรณีตํางฝุายตํางเห็นชอบ ผูป๎ระสงค๑จะยกเลิกต๎องแจ๎งลํวงหน๎าอยํางนอ๎ย 90 วัน 

 กรณีนายจ๎างต๎องการปลดพนักงานออกจะต๎องแจ๎งลํวงหน๎า 3 เดือน พร๎อมให๎เหตุผล

ในการปลด กรณีนีผู้ถ๎ูกปลดมีสทิธิ์ได๎รับเงินชดเชย 

 กรณีลูกจา๎งกระท าความผิด นายจ๎างสามารถปลดลูกจ๎างออกจากการท างานได๎โดยไมํ

จ าเป็นต๎องจํายเงินชดเชย การกระท าผิด หมายถึง ไมํซื่อสัตย๑ ละเมิดระเบียบวินัย

บํอยครั้ง ละทิง้หน๎าที่การงาน 4 วัน ติดตอํกัน โดยไมํแจ๎งเหตุผลบํอยครั้ง และเป็นผู๎ถูก

ศาลตัดสินจ าคุก 

4.7 สรุปและวิเคราะห์การประกอบธุรกจิ................................................... 

1) เศรษฐกิจของ สปป.ลาว มอีัตราการเติบโตในระดับสูง GDP Growth ร๎อยละ 7 ประชาชนมี

ก าลังซือ้มากขึ้น 

2) การเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะเป็นตัวกระตุ๎นให๎เกิดการค๎าการลงทุน

ระหวํางกัน 

3) ยุทธศาสตร๑การค๎ากับ สปป.ลาว คือ การที่ไทยให๎ความชํวยเหลือแกํ สปป.ลาว แบบไมํ

มุํงหวังผลก าไร แตํด าเนินการเพื่อรักษาฐานตลาดสินค๎า และการกระจายสินค๎าไปสูํประเทศที่สาม

ตํอไป รวมทั้งรักษาความสัมพันธ๑กับประเทศเพื่อนบ๎าน 

(ท่ีมา : www.pep-net.org, 2012) 
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4) สํงเสริมการให๎การศึกษาและการเข๎าถึงสื่อบันเทิงทั้งวิทยุ โทรทัศน๑ และสิ่งพิมพ๑ตํางๆ กับ

เยาวชนของ สปป.ลาว เพื่อปลูกฝัง/สร๎างคํานิยมในการนิยมไทย น าไปสูํการขยายฐานตลาดสินค๎าไทย 

และการกระชับความสัมพันธ๑ระหวํางกันในระยะยาว 

5) สนับสนุนโครงการเมืองพี่เมืองน๎อง (Sister city) โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ซึ่งประชาชน

ทั้งสองฝั่งมีความสัมพันธ๑และคุ๎นเคยกันเป็นอยํางดีเป็นเวลาช๎านานแล๎ว โดยทางภาครัฐทั้งสํวนกลาง

และท๎องถิ่นควรเข๎าไปสนับสนุนโครงการกระชับความสัมพันธ๑ ขยายตลาดสินค๎า และย๎ายฐานการ

ลงทุน เชนํ การจัดแสดงสินค๎าชายแดน การพบปะเยี่ยมเยือน การดูงานทัศนศึกษา และการยกระดับจุด

ผอํนปรนชายแดน เป็นต๎น 

6) สนับสนุนการเชื่องโยงความรํวมมือด๎านการทํองเที่ยวขนสํง เปิดตลาดทํองเที่ยวรํวมกัน 

ขยายความรวํมมอืในการรุกเส๎นทางเปิดใหมํกับประเทศที่สาม 
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บทที่ 5                                                                                    

กฎระเบียบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านแร่ 

ข๎อมูลประกอบด๎วย นโยบายด๎านแรํของภาครัฐ กฎหมายแรํและระเบียบที่เกี่ยวข๎อง การส ารวจ

แร ํการท าเหมอืงแรํ ภาษีที่เกี่ยวข๎อง และข๎อมูลหนํวยงานด๎านแรํ  

5.1 นโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรแร่และการท าเหมืองแร่............................... 

รัฐบาล สปป.ลาว มีนโยบายสนับสนุนสํงเสริม

การท าเหมอืงแรํในประเทศ โดยมีนโยบายหลัก ดังนี้ คือ  

1. สํงเสริมการลงทุนด๎านเหมืองแรํ ทั้งการ

ลงทุนภายในและตํางประเทศ ลดการน าเข๎า 

และสํงเสริมการสํงออก  

2. สนับสนุนการท าเหมืองแรํที่มีการเพิ่มมูลคํา

แรใํนประเทศ เพื่อการสํงออก 

3. สนับสนุนการส ารวจแรํเพื่อการรู๎ถึงข๎อมูลที่แท๎จริงส าหรับการศึกษาค๎นคว๎าวิจัย และการ

ผลติสินแรํใหเ๎ป็นเงินทุน 

4. กลั่นกรองบริษัทเหมืองแรํทั้งในและตํางประเทศที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแรํของ

ประเทศ ทั้งนีข้ึน้อยูํกับความสามารถทางดา๎นเทคนิคและการเงนิ 

5.2 กฎหมายแร่………………………………………………………………………………… 

กฎหมายเหมืองแรํฉบับแรกของประเทศมีการประกาศใช๎เมื่อ ค.ศ. 1997 ในปี ค.ศ. 2008 

รัฐบาลได๎มีการปรับปรุงกฎหมายใหมํ โดยเปลี่ยนกฎหมายเหมืองแรํ (Mining Law) ไปเป็นกฎหมายแรํ 

(Mineral Law) และมีการปรับปรุงเปลี่ยนเนื้อหาสาระของกฎหมาย กฎหมายนี้เป็นกฎหมายหลักในการ

บริหารจัดการกิจกรรมด๎านแรทํั้งหมดของประเทศ โดยมีเนือ้หาสาระที่ส าคัญดังนี้  

 

(ที่มา : www.new.abb.com, 2015) 
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กิจกรรมด้านแร่ 

กิจกรรมด๎านแรํ คือ การส ารวจแรํเบื้องต๎น การเจาะส ารวจแรํ การศึกษาความเป็นไปได๎ของ

โครงการ การท าเหมืองแรํ การแตํงแรํ (รวมถึงการถลุงแรํ) การซื้อและขายแรํ และผลิตภัณฑ๑จากแรํ 

การขนสงํแรํและผลิตภัณฑ๑จากแรํ การฟื้นฟูพืน้ที่เหมอืงแรํ แผนการปิดเหมือง การคืนพืน้ที่เหมอืงแรํ 

เขตทรัพยากรแร่ (Mineral Resources Areas)   

เขตทรัพยากรแรํ (Mineral Resources Areas)  แบํงออกเป็น 4 พื้นที่ คือ 1) เขตอนุญาตให้

ด าเนินกิจการเกี่ยวกับแร่ (Areas licensed for mineral activities) 2) เขตสงวน (Reserved 

areas) 3) เขตหวงห้าม (Restricted Areas) และ 4) เขตที่มีแร่อันตราย (Toxic areas)  ซึ่งเขต

อนุญาตให๎ด าเนินกิจการเกี่ยวกับแรํจะเป็นเขตเดียวที่ผู๎ลงทุนสามารถด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับแรํได๎ตาม

เงื่อนไขและมาตรการตํางๆ ที่ก าหนดไว๎ในใบอนุญาตที่ผู๎ลงทุนได๎รับ สํวนเขตอื่นๆ นั้นรัฐบาลอาจสงวน

ไว๎เพื่อด าเนินการท าเหมืองแรํใดแรํหนึ่งโดยเฉพาะ 

ห รื อ ส ง ว น ไ ว๎ เ พื่ อ เ ป็ น แ ห ลํ ง ส า ร อ ง ข อ ง

ทรัพยากรธรรมชาติ หรือส าหรับกิจการทํองเที่ยว 

หรอือาจเป็นเขตที่มอีันตรายเต็มไปด๎วยมลพิษ สารพิษ

และกับระเบิด จึงไมํอาจอนุญาตให๎ด าเนินกิจการ

เกี่ยวกับแรํได๎ 

การท าสัญญากับรัฐบาล 

การท าสัญญากับรัฐบาล นักลงทุนตํางชาติที่จะด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการส ารวจและการท า

เหมอืงแรํ การแตํงแร ํจะต๎องตํอรองเพื่อท าสัญญากับรัฐบาล ขอบเขตและเงื่อนไขตํางๆ ในสัญญายังไมํ

มีการระบุไว๎ชัดเจนในกฎหมายแรํ อยํางไรก็ตาม MEM อาจแนะน าให๎ใช๎สัญญาในทางปฏิบัติที่เป็น

มาตรฐาน  

  

(ที่มา : www.new.abb.com, 2015) 
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การเข้าถอืหุ้นของรัฐบาล ภายใต้กฎหมายแร่ 

ทางเลือกของการเข๎าถือหุ๎นของรัฐบาล ภายใต๎กฎหมายแรํ รัฐบาลมีสิทธิ์ ในการเข๎าถือหุ๎น                

ในบริษัทเหมืองแรํได๎ รัฐบาลจะแจ๎งความประสงค๑ให๎ทราบภายใน 120 วัน นับจากวันที่ได๎รับรายงาน

ศึกษาความเป็นไปได๎ การช าระคําหุ๎นอาจเป็นเงินสด หรือหักจากเงินปันผลที่จะต๎องช าระให๎รัฐบาล 

หรอืแล๎วแตํตกลงกันในสัญญา 

สทิธิ์ในการท าเหมือง 

สิทธิ์ในการท าเหมือง ภายใต๎กฎหมายแรํ สิทธิ์ ในการท าเหมืองไมํเป็นสิทธิ์อัตโนมัติส าหรับ             

นักลงทุนที่มีใบอนุญาตส ารวจแรํ และพบแรํในปริมาณที่มีความคุ๎มคําทางเศรษฐศาสตร๑ในพื้นที่นั้น                

นักลงทุนจะต๎องท าการตํอรองกับรัฐบาล กํอนการส ารวจแรํ สิทธิ์ ในสัญญาจะเป็นหลักประกันในการ

ท าเหมอืงในแหลงํแรํที่ค๎นพบนั้น  

ภาษีด้านแร่ 

ภาษี ยกเว๎นคําภาคหลวงแรํ ภาษีตํางๆ ที่

นักลงทุนด๎านเหมืองแรํจะต๎องช าระนั้นอยูํ ใน

กฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีอยูํแล๎ว ไมํวําจะเป็นภาษี

ก าไร ภาษีเงนิได๎ ภาษีมูลคําเพิ่ม ภาษีขาเข๎า/ขาออก 

และอากรแสตมป์ นักลงทุนจะต๎องหาทางก าหนด

หลักเกณฑ๑ เงื่อนไขด๎านภาษีที่มีผลกระทบตํอการ

ด า เนินกิจการ โดยเฉพาะการลดหยํอยภาษี 

ระยะเวลาการยกเว๎นภาษี ไว๎ในสัญญาที่ท ากับ

รัฐบาล ข๎อยกเว๎นตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องจากกฎหมาย

ภาษีของประเทศจะต๎องได๎รับการอนุมัติจากสภา

ผูแ๎ทนราษฎร 

 

 

 

(ท่ีมา : www.prachachat.net, 2556) 
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การส่งมอบกิจการเหมืองแร่ให้ภาครัฐ 

การสํงมอบกิจการเหมืองแรํให๎ภาครัฐ ภายหลังสิ้นสุดใบอนุญาตท าเหมืองแรํ เครื่องจักร 

อุปกรณ๑ ขอ๎มูลทางธรณีวิทยา และทรัพย๑สินตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง จะต๎องสํงมอบให๎กับรัฐบาลโดยไมํมีการ

ชดเชยให ๎ ซึ่งต๎นทุนเหลํานีถ้ือวํานักลงทุนได๎ประเมินไว๎แล๎วในการศกึษาความเป็นไปได๎ของโครงการ 

ผลบังคับต่อโครงการเหมืองแร่เดิม 

ผลบังคับตํอโครงการเหมืองแรํเดิม ใบอนุญาตเหมืองแรํหรือสัญญาที่อนุญาตให๎ตามกฎหมาย

แรํปี 1997 สามารถด าเนินกิจกรรมได๎ตามหลักเกณฑ๑และเงื่อนไขเดิม หากนักลงทุนต๎องการให๎

ใบอนุญาตเดิมไปอยูํภายใต๎กฎหมายแรํใหมํ จะต๎องแจ๎ง MEM ภายใน 120 วันหลังจากกฎหมายแรํใหมํ

มีผลบังคับใช๎ (18 มนีาคม ค.ศ. 2009) อยํางไรก็ตาม กฎหมายแรํฉบับใหมํมีผลบังคับใช๎ในปลายปี ค.ศ. 

2009 ดังนัน้ จึงพ๎นระยะเวลาที่ก าหนดไว๎ ในทางปฏิบัติก็ไมํได๎บังคับอยํางจริงจัง ดังนั้น หากนักลงทุนมี

ความประสงค๑ที่จะอยูํภายใต๎กฎหมายแรํฉบับใหมํ ควรแจง๎ MEM ให๎เร็วที่สุดเทําที่จะเป็นไปได๎   

การระงับการออกใบอนุญาตส ารวจแร่ชั่วคราว 

การไมํออกใบอนุญาตส ารวจแรํช่ัวคราว ในวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2009 รัฐบาลระงับการออก

ใบอนุญาตส ารวจแรํช่ัวคราว เนื่องการเกิดการทับซ๎อนของพื้นที่อนุญาต แตํก็ไมํมีผลตํอการออก

กฎหมายแรํฉบับใหมํ 

ใบอนุญาตด้านแร่ 

ใบอนุญาตดา๎นแรทํี่เกี่ยวข๎องกับการลงทุนจากตํางประเทศ มีดังนี้ 

1) ใบอนุญาตส ารวจแรํเบื้องต๎น (Reconnaissance permit)  

2) ใบอนุญาตส ารวจแรํ (Mineral prospecting license)  

3) ใบอนุญาตเจาะส ารวจแร ํ(Mineral exploration license)  

4) ใบอนุญาตท าเหมืองแร ํ(Mining license)  
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การแก้ไขกฎหมายแร่ 

กฎหมายเหมอืงแรํฉบับแรกของ สปป.ลาว มีการประกาศใช๎เมื่อ ค.ศ. 1997 และทางรัฐบาลได๎

มีการปรับปรุงกฎหมายแรํฉบับใหมํมาอยํางตํอเนื่อง ในปี ค.ศ. 2008 ได๎เปลี่ยนชื่อจากเดิมเรียกวํา 

กฎหมายเหมืองแรํ (Mining Law) เปลี่ยนไปเป็น กฎหมายแรํ (Mineral Law) แทน ซึ่งกฎหมายแรํฉบับ

ปัจจุบัน เป็นฉบับที่ถูกปรับปรุงลาํสุด โดยประกาศใช ๎ณ วันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ.2011 

กิจการด้านเหมืองแร่ที่อนุญาตให้ลงทุนจากต่างประเทศ 

ในกฎหมายแรํของ สปป.ลาว ได๎มีการแบํง

ประเภทธุรกิจที่เกี่ยวกับแรํ ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1. ธุรกิจเกี่ยวกับการส ารวจแร่  

ธุรกิจเกี่ยวกับการส ารวจแรํ หมายถึง กิจการ

เกี่ยวกับการส ารวจแรํและการศึกษาความเป็นไปได๎

ทางด๎านเศรษฐกิจ-เทคนิค  ซึ่ งผู๎ ล งทุนสามารถ

ด าเนินการส ารวจแรํในพื้นที่ได๎ไมํเกิน 300 ตาราง

กิโลเมตร ส าหรับระยะเวลาเกี่ยวกับใบอนุญาตส ารวจแรํเบื้องต๎นรัฐบาลอนุญาตให๎ระยะเวลาไมํเกิน 2 

ปีและสามารถตํออายุได๎อกี 1 ปี สํวนใบอนุญาตเจาะส ารวจแร ํมีระยะเวลาไมํเกิน 3 ปี และสามารถตํอ

อายุได๎อกีไมํเกิน 2 ปี 

   หลังจากสิน้สุดการส ารวจแรํแล๎ว นักลงทุนจะต๎องจัดท ารายงานศึกษาความเป็นไปได๎เพื่อยื่น

ขอใบอนุญาตท าเหมืองแร ํและตํอรองสัญญาท าเหมอืงแรํกับรัฐบาล 

2. ธุรกิจเกี่ยวกับการท าเหมืองแร่  

ธุรกิจเกี่ยวกับการท าเหมืองแรํ หมายถึง การขุดเจาะ การแตํงแรํ การซื้อขายแรํ การขนสํงแรํ 

การฟื้นฟูพืน้ที่ที่ผํานการท าเหมือง และการปิดเหมือง เป็นต๎น ซึ่งภายหลังจากการสิ้นสุดการท าเหมือง

แล๎ว หากผู๎ลงทุนเห็นวํามีความเป็นไปได๎ในการด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับเหมืองแรํตํอ ผู๎ลงทุนจะต๎อง

ท าการศึกษาความเป็นไปได๎ทางด๎านเศรษฐกิจ-เทคนิคอีกครั้งโดยละเอียด อีกทั้งท าแผนการขุดเจาะ 

แผนการแตํงแรํ และการประเมินผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมและสังคม เพื่อใช๎เป็นเอกสารประกอบการ

(ท่ีมา : Challenger survey service co.,ltd, 2015) 
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ขออนุญาตท าเหมืองแรํจากรัฐบาล ทั้งนี้ ใบอนุญาตท าเหมืองแรํมีระยะเวลาไมํเกิน 20 ปีและสามารถ

ตํออายุได๎อกีไมํเกิน 5 ปี ส าหรับการท าเหมอืงแรํขนาดใหญํสภาผูแ๎ทนจะเป็นผ๎ูอนุมัติ 

ในกรณีที่นักลงทุนไมํสามารถศึกษาความเป็นไปได๎ของโครงการให๎แล๎วเสร็จได๎ เนื่องจาก

ผลกระทบจากสถานการณ๑ภายนอก เชํน ราคาแรํตกต่ า นักลงทุนสามารถสงวนสิทธิ์ ในพื้นที่ที่จะขอ

อนุญาตได๎ 2 ปี  

3. ธุรกิจเกี่ยวกับแร่เฉพาะ  

ธุรกิจเกี่ยวกับแรํเฉพาะ หมายถึง การด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับแรํในพื้นที่ๆ ไมํใหญํมาก ไมํได๎ใช๎

เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีสูง และใช๎แรงงานคนไมํมากนัก โดยประเภทธุรกิจเกี่ยวกับแรํเฉพาะแบํง

ออกเป็น 3 ประเภท กลําวคือ การท าเหมืองแบบดั้งเดิม (Artisanal mining) ที่มีการใช๎ก าลังคนไมํเกิน 

10 คน แรงม๎าเครื่องจักรไมํเกิน 5 แรงม๎า การท าเหมืองแรํขนาดเล็ก (Small scale mining) ขนาดพื้นที่

ไมํเกิน 10 แฮกตาร๑ และการท าเหมืองแรํ และหินอุตสาหกรรม (Extraction of industrial minerals and 

rocks) ซึ่งทั้ง 3 ประเภทนี้ถือได๎วําเป็นอาชีพสงวนส าหรับประชาชน สปป.ลาว เทํานั้น นักลงทุนตํางชาติ

ไมํสามารถท าธุรกิจดังกลําวได๎ 

รูปแบบของการลงทุนจากต่างประเทศในการท าเหมอืงแร่ 

สืบเนื่องจากกฎหมาย Enterprise Law ของ สปป.ลาวที่ได๎ระบุวํารูปแบบการลงทุนจาก

ตํางประเทศสามารถเป็นได๎ทั้งบุคคลธรรมดา บริษัท หรอืหา๎งห๎ุนสวํน ในธุรกิจด๎านแรกํ็เชํนเดียวกัน 

ตามที่ได๎ระบุไว๎ในกฎหมายแรํ บุคคล หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งใน สปป.ลาว หรือในตํางประเทศก็

ตาม สามารถที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแรํได๎ทั้งสิ้น โดยที่รัฐบาลแหํง สปป ลาว จะพิจารณาผู๎

ลงทุนในกิจการที่เกี่ยวกับแร ํโดยมีเงื่อนไขโดยสังเขปดังตอํไปนี ้ 

1) ต๎องเป็นบุคคล ห๎างหุ๎นสํวน หรือบริษัทที่ได๎รับการจัดตั้ง และจดทะเบียนด าเนินธุรกิจ

เกี่ยวกับแรธําตุอยํางถูกต๎อง 

2) มีฐานะทางด๎านการเงินที่มั่นคง มีแหลํงเงินทุนส ารองที่เพียงพอ และมีหลักทรัพย๑ค้ า

ประกันครบถ๎วน 

3) มีประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจที่ด ีและนําเชื่อถือ 

4) มีเทคนิคและประสบการณ๑เกี่ยวกับการด าเนินกิจการที่เกี่ยวกับแรตํํางๆ 
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5.3 ขั้นตอนและเงื่อนไขการขออนุญาตด้านแร่………………………….…………… 

ขั้นตอนการออกใบอนุญาตด้านแร่ 

หนวํยงานภาครัฐที่เกี่ยวข๎องกับการขอใบอนุญาต

ด๎านแรํใน สปป.ลาว ประกอบด๎วยหลายหนํวยงาน ได๎แกํ 

กรมวางแผนและการลงทุน (Department of Planning 

and Investment, DPI) กระทรวงวางแผนและการลงทุน 

(Ministry of Planning and Investment, MPI) กรมเหมือง

แรํ (Department of Mines, DOM) กระทรวงพลังงานและ

เหมืองแรํ (Ministry of Energy and Mines, MEM) กรม

ธรณีวิทยาและแรํ (Department of Geology and Minerals, 

DGM) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม (Ministry of Natural Resources and Environ-

ment, MONRE) และ ส านักนายกรัฐมนตร ี(Prime Ministry Office, PMO)  

ขั้นตอนการขออนุญาตส ารวจแร่ 

ขั้นตอนในการขออนุญาตส ารวจแร ํแสดงดังรูปที่ 5.1 โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี ้ 

1) ในการขออนุญาตผูล๎งทุนจะต๎องยื่นขออนุญาตไปยังที่หนํวยงานด๎านการสํงเสริมการลงทุน

เป็นหนํวยงานหลัก หนํวยงานนี้จะเป็นหนํวยงานกลางที่จะประสานไปยังหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งหมด 

เพื่อให๎ความเห็นชอบ หากทุกฝุายเห็นชอบ MPI จะแจ๎งให๎เป็นลายลักษณ๑อักษรให๎นักลงทุนมารํวม             

ลงนามในสัญญาส ารวจแรํ 

2) เมื่อมีการรํวมลงนามในสัญญาระหวําง DFFI กับนักลงทุนแล๎ว รัฐบาลโดยกรมเหมืองแรํ

จะออกใบอนุญาตส ารวจแรํให๎กับนักลงทุน  

3) หลังจากได๎รับใบอนุญาตส ารวจแรํแล๎ว บริษัทจะต๎องจัดท าและสํงแผนงานส ารวจแรํให๎กับ

กรมเหมืองแร ํพิจารณาและรับรอง    

4) เมื่อกรมฯ พิจารณาอนุมัติแล๎ว กระทรวงเจ๎าสังกัดจะเป็นผู๎ออกข๎อก าหนดและเงื่อนไขที่

บริษัทต๎องปฏิบัติตามในการส ารวจแรํ 

(ท่ีมา : KPMG Africa blog, 2012) 
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5) หลังจากนั้น บริษัทเริ่มการส ารวจแรํได๎ตามเงื่อนไขในสัญญา แผนงาน และข๎อก าหนด             

ในระหวํางนี้จะต๎องมีการสํงรายงานผลการส ารวจแรํเป็นระยะๆ เมื่อการส ารวจสิ้นสุดแล๎วก็จะต๎อง

จัดท ารายงานสรุปการส ารวจแรํยื่นตํอกรมฯ 

 

รูปที่ 5.1 ขั้นตอนการขออนุญาตส ารวจแรํ 
(ท่ีมา:  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแรํ กระทรวงอุตสาหกรรม รวํมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร๑ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหมํ , 2556) 

ขั้นตอนการขออนุญาตท าเหมอืงแร่ 

การขออนุญาตท าเหมอืงแรํ แสดงดังรูปที่ 5.2 โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

1) หากมีการค๎นพบแรํในปริมาณที่มีคุณคําทางเศรษฐกิจ บริษัทฯ จะต๎องจัดท าแผนการ

พัฒนาและท าเหมืองแรํ เสนอตํอ MPI  แล๎ว MPI จะสํงเรื่องไปยังหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งในระดับแขวง 

กรม กระทรวงที่เกี่ยวข๎อง เพื่อขอความเห็นชอบ  ซึ่งในขั้นตอนนี้จะมีการเจรจาตํอรองกับบริษัท เพื่อให๎

ได๎บทสรุปในทุกด๎าน และโดยเฉพาะผลประโยชน๑ตอบแทนให๎กับภาครัฐ  ส าหรับการอนุมัติสัญญา             

ท าเหมอืงแรํตํอไป     

2) หลังจากสามารถสรุปการเจรจา และข๎อเสนอของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องแล๎ว  MPI จะสรุป

รายละเอียดเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัตลิงนามในสัญญาท าเหมอืงแรํ  
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3) หากได๎รับอนุมัติลงมา MPI จะท าการลงนามในสัญญาท าเหมอืงแรํกับนักลงทุนตํอไป  

4) กรมเหมืองแรํจะออกใบอนุญาตท าเหมืองแรํให๎กับนักลงทุนตํอไป ซึ่งอาจมีการก าหนด

เงื่อนไขใหน๎ักลงทุนปฏิบัติตามประกอบใบอนุญาต 

5) บริษัทจะต๎องสํงแผนการท าเหมืองไปยังกรมเหมืองแรํ พิจารณารับรอง จากนั้นก็เป็น

ขั้นตอนของการท าเหมอืงตามแผนงานฯ ที่ได๎รับความเห็นชอบ 

 

รูปที่ 5.2 ขั้นตอนการขออนุญาตท าเหมือง 
(ท่ีมา:  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแรํ กระทรวงอุตสาหกรรม รวํมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร๑ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหมํ , 2556) 
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5.4 ภาษีและค่าธรรมเนียมด้านแร่……………………………………………………….. 

ภาษีและคําธรรมเนียมภายใต๎กฎหมายเหมืองแรํ ประกอบด๎วย คําเชําพื้นที่ส าหรับการส ารวจ

แร ํคําเชาํพืน้ที่ส าหรับท าเหมอืง และคําภาคหลวงแร ํ 

ตารางที่ 5.1 ภาษีและคําธรรมเนียมที่เกี่ยวข๎องด๎านแรํ 

รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 

คําเชาํพื้นที่ส าหรับการส ารวจแรํ 3-12   เหรยีญสหรัฐ/แฮกตาร๑/ปี 

คําเชาํพื้นที่ส าหรับท าเหมอืง 0.5-1  เหรียญสหรัฐ/แฮกตาร๑/ปี 

คําภาคหลวงแรํ 1-7 %  ขึน้อยูํกับชนิดแรํ 

ภาษีเงนิได๎นิตบิุคคล 25-35 % ขึน้อยูํกับขนาดและชนิดแรํ 

(ท่ีมา:  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแรํ กระทรวงอุตสาหกรรม รวํมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร๑ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหมํ , 2556)  

5.5 การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน…………………………… 

องค๑การทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล๎อม ส านักงานนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ได๎ออกประกาศ            

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2553 ก าหนดให๎โครงการลงทุนบางประเภทต๎องศึกษาผลกระทบตํอ

สิ่งแวดล๎อม อันได๎แกํโครงการลงทุนใน 5 สาขา ดังนี้ คือ (1) สาขาพลังงาน (2) สาขาเกษตรกรรมและ

ปุาไม๎ (3) สาขาอุตสาหกรรมแปรรูป (4) สาขาโครงสร๎าง

พื้นฐานและบริการ และ(5)  สาขาเหมืองแรํ  โดย

ก าหนดใหแ๎บํงการศกึษาผลกระทบเป็น 2 กลุํม คือ กลุํม

ที่ 1 ต๎องด าเนินการศึกษาสิ่งแวดล๎อมเบื้องต๎น และกลุํม

ที่  2 ต๎องประเมินผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม (สถาน

เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน๑ และส านักงานสํงเสริม

การค๎าระหวํางประเทศ ณ เวียงจันทน๑, 2553) 

ส าหรับข๎อก าหนดในการศึกษาผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมในโครงการลงทุนในสาขาเหมืองแรํมี

รายละเอียดดังตารางตอํไปนี้ 

 

 

(ท่ีมา : www.mining.com, 2016) 



 

 

 

 

5-11 

คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ตารางที่ 5.2 ข๎อก าหนดการท ารายงานผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม ส าหรับโครงการลงทุนเหมอืงแรํ 

ล าดับ ประเภทโครงการลงทุน 

กลุ่มที1่ 

ท ารายงานการศึกษา

สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

กลุ่มที่ 2 

ท ารายงานการประเมินผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

1 การน าน้ าบาดาลมาใชใ๎นโรงงาน 

อุตสาหกรรม, เกษตรกรรมและตัวเมอืง 

< 4,500 ลูกบาศก๑เมตร/วัน > 4,500 ลูกบาศก๑เมตร/วัน 

2 โครงการดูดหนิ, ทรายจากในน้ า 1,000-50,000 ลูกบาศก๑ 

เมตร/ปี 

> 50,000 ลูกบาศก๑เมตร(ตํอ

จุด) 

3 การขุดเจาะหินและสกัดหิน ≤ 50 ตัน/วัน > 50 ตัน/วัน 

4 การขุดค๎นวัสดุกํอสร๎างบนหน๎าดิน เชํน 

ดิน หิน ทราย 

< 100,000 ลูกบาศก๑เมตร/ปี ≥ 100,000 ลูกบาศก๑เมตร/ปี 

5 โครงการขุดค๎นแรํ (โดยไมใํชส๎ารเคมี)  ทุกขนาด 

6 โครงการขุดค๎นและแปรรูปแรํโดยใช๎

สารเคมีอันตราย 

 ทุกขนาด 

7 โครงการแปรรูปแรํ ≤ 50,000 ตัน/ปี > 50,000 ตัน/ปี 

8 โครงการขุดน้ าบาดาล  > 5,000 ลูกบาศก๑เมตร/วัน 

9 โครงการน าน้ าหนา๎ดินมาใช ๎  > 10,000 ลูกบาศก๑เมตร/วัน 

10 โครงการขุดค๎นน้ าแรธํรรมชาติ (น้ าหน๎า

ดินและใตด๎ิน) เพื่ออุปโภคและ/หรือ

บริโภค 

 > 1,000 ลูกบาศก๑เมตร/วัน 

11 โครงการขุดค๎นน้ าแรธํรรมชาติ (น้ าหน๎า

ดินและใตด๎ิน) ส าหรับอาบ, ใชบ๎ าบัด

ทางการแพทย๑ (โรคผิวหนัง) และอื่นๆ 

 > 500 ลูกบาศก๑เมตร/วัน 

12 โครงการขุดค๎นแรํธาตุ โดยใชส๎ารเคมี  ทุกขนาด 

13 โครงการขุดค๎นน้ ามัน และก๏าซ

ธรรมชาติ 

 ทุกขนาด 

(ท่ีมา :  สถานเอกอัครราชทูต ณ เวยีงจันทน๑ และส านักงานสงํเสริมการค๎าระหวํางประเทศ ณ เวยีงจันทน๑, 2553) 
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5.6 หน่วยงานด้านแร่ สปป.ลาว........……………..……………………………… 

 

1) กรมธรณีวทิยาและแร่ 

กรมธรณีวิทยาและแรํ (Department of Geology and Minerals, DGM) เป็นหนํวยงานสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม (Ministry of Natural Resources and Environment, 

MONRE) มีหน๎าที่หลักคือ การออกใบอนุญาตและตํออายุใบอนุญาตส าหรับการส ารวจแรํ การเจาะ

ส ารวจแรํ และการอนุญาตให๎มีการศึกษาความเป็นไปได๎ของโครงการเบื้องต๎น (Pre- feasibility stud-

ies) ของนักลงทุน และรํวมในการเจรจาตํอรองและการลงนามในสัญญาลงทุนด๎านการส ารวจแรํ การ

เจาะส ารวจแรตํามที่ได๎รับมอบหมายจากรัฐบาล 

ที่อยู่ติดต่อหน่วยงาน: 

Department of Geology and Mines (DGM),  

Ministry of Natural Resources and Environment 

Khounboulom Road, Vientiane Municipality, Lao PDR  

Tel : +856-21-212080 

Fax : +856 21-222539 

Website: http://dgm.monre.gov.la/ 

2) กรมเหมืองแร ่

กรมเหมืองแรํ (Department of Mines, DOM) เป็นหนํวยงานสังกัดกระทรวงเหมืองแรํและ

พลังงาน (Ministry of Energy and Mines, MEM) มีหน๎าที่หลักคือ การออกใบอนุญาตและการตํอ

ใบอนุญาตส าหรับการท าเหมืองแรํ การแตํงแรํ และโรงถลุงแรํ และการอนุญาตการซื้อ การขาย และ

การขนสํงแรํ และรํวมในการเจรจาตํอรองและการลงนามในสัญญาลงทุนด๎านเหมืองแรํตามที่ได๎รับ

มอบหมายจากรัฐบาล 

ที่อยู่ติดต่อหน่วยงาน: 

Department of Mines (DOM) , Ministry of Energy and Mines  

Xaysetha District, Vientiane, Lao PDR  

Tel : +856 21 452539-41   

Fax : +856 21 415626, 415442 

หน่วยงานภาครัฐ 

http://dgm.monre.gov.la/
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Lao Mining Association 

เป็นสมาคมด๎านเหมอืงแรํของ สปป.ลาว ซึ่งปัจจุบันเป็นสมาชิกของ Asean Federation on Min-

ing Associations (AFMA) อยํางไรก็ตามข๎อมูลเกี่ยวกับสมาคมจ าเป็นต๎องมีการค๎นคว๎าเพิ่มเติม 

เนื่องจากยังไมํมขี๎อมูลเผยแพรํทางอนิเตอร๑เน็ต 

5.7 สถานการณ์อุตสาหกรรมแร่………………………………………..……………….. 

การขออนุญาตสัมปทานด๎านแรํในปัจจุบัน (ค.ศ. 

2012) มทีั้งหมด 290 โครงการ แบํงเป็นโครงการส ารวจ

แรํเบื้องต๎น (Prospecting) จ านวน 107 โครงการ 

โครงการส ารวจอยํางละเอียด (Exploration) จ านวน 125 

โครงการ และโครงการท าเหมือง (Mining) จ านวน 58 

โครงการ บริษัทที่เกี่ยวข๎องกับกิจการส ารวจและท า

เหมอืงแรํมีทั้งหมด 61 บริษัท โดยแบํงเป็นบริษัทท๎องถิ่น

จ านวน 14 บริษัท บริษัทตํางชาติจ านวน 12 บริษัท 

บริษัทรํวมกิจการจ านวน 35 บริษัท (รูปที่ 5.3) 

การผลติแร่ 

ข๎อมูลการผลิตแรํของ สปป.ลาว ในปี ค.ศ. 2013 

มีการผลิตแรํหลายชนิด ที่ส าคัญได๎แกํ แบไรต๑ ทองค า 

ทองแดง เหล็ก ตะกั่ว ซึ่งมีการผลิตแรํเพิ่มขึ้นอยํางเห็นได๎

ชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตในปี ค.ศ. 2012 ใน

ขณะเดียวกัน ผลผลิตแรํถํานแอนทราไซต๑ ยิปซัม มี

ผลผลิตลดลงคํอนข๎างมาก ดังตารางที่ 5.3 

 

 

 

ภาคเอกชนและผู้ประกอบการ : 

(ท่ีมา : www.mining.com, 2016) 

) 

(ท่ีมา : www.arionlegal.la, 2016) 
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ตารางที่ 5.3 ผลผลิตแรํของ สปป.ลาว ระหวํางปี ค.ศ. 2009-2013 

 

ท่ีมา:  USGS, 2016 Minerals Yearbook: Laos 
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รูปที่  5.3 แผนที่แสดงจ านวนและพืน้ที่ขอสัมปทานด๎านแรขํอง สปป.ลาว 
(ท่ีมา : DGM, Ministry of Natural Resources and Environment, Lao PDR) 
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5.8 สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านแร่……………………… 

1) รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการท าเหมืองแรํใน

ประเทศ อุตสาหกรรมเหมืองแรํของประเทศสามารถท า

รายได๎เข๎าสูํประเทศถึง 7% ของ GDP 

2) การปรับปรุงกฎหมายแรํใหมํ (2011) มุํงเน๎น

ให๎การท าเหมืองแรํมีประสิทธิภาพ ปกปูองสิ่งแวดล๎อม 

ชุมชน และสร๎างความเจริญเติบโตให๎เศรษฐกิจของ

ประเทศ  มีการสงวนอาชีพเหมืองแรํ โดยเฉพาะเหมือง

แรขํนาดเล็ก แรอํุตสาหกรรม ส าหรับคนท๎องถิ่น ความเข๎มงวดด๎านผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและชุมชน 

3) กฎหมายใหมํอนุญาตให๎นักลงทุนชาวลาวเทํานั้น ที่สามารถท าเหมืองแรํอุตสาหกรรมได๎ 

โดยเจา๎แขวงสามารถอนุญาตให๎มกีารท าเหมืองแรํอุตสาหกรรมได๎ในขนาดพื้นที่ไมํเกิน 5 แฮกตาร๑ และ

ระยะเวลาไมํเกิน 5 ปี 

4) สปป.ลาว ชะลอการออกใบอนุญาตดา๎นเหมอืงแรํทั้งหมด (ค.ศ. 2009) เนื่องจากปัญหาการ

ท าเหมอืงแรํมีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม และชุมชน ปัญหาความซ้ าซ๎อนของพื้นที่อนุญาต ปัญหาผู๎ได๎รับ

อนุญาตและไมํมีการด าเนนิการ และปัญหารายได๎ที่ได๎รับจากโครงการเหมืองแรนํ๎อยเกินไป รัฐบาลอาจ

มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในด๎านนี้ โดยเล็งที่จะหา

รายได๎เพิ่มขึ้นจากการอนุญาตท าเหมืองแรํ รัฐบาลมีการ

ตรวจสอบและประเมินการท างานของเหมืองแรํทั้งหมด

ใน 8 ดา๎นรวมทั้ง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การปูองกัน

และแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อม การชํวยเหลือชุมชน 

เป็นต๎น เหมืองแรํที่ได๎รับการประเมินเกรดต่ าสุด (เกรด 

D) อาจมกีารเรียกคืนพืน้ที่ (ท่ีมา : www.mmbiztoday.com, 2014) 

(ท่ีมา : www.mining.com, 2015) 
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บทที่ 6                                                                                 

อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่ 

อุตสาหกรรมตํอเนื่องจากแรํที่ส าคัญ คือ อุตสาหกรรมปูนซิเมนต๑และกํอสร๎าง อุตสาหกรรม

เครื่องประดับอัญมณี และอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะพืน้ฐาน 

6.1 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และก่อสร้าง.................................................... 

อุตสาหกรรมตํอเนื่องจากแรํของ สปป.ลาว ที่ส าคัญคือ อุตสาหกรรมซิเมนต๑ ปัจจุบัน  สปป.

ลาวมโีรงงานผลิตปูนซีเมนต๑ทั้งหมด 10 โรงงาน แยกเป็น 2 แหํงในนครหลวงเวียงจันทน๑ 3 แหํงในแขวง

เวียงจันทน๑ และแขวงหลวงพระบาง เชียงขวาง ค ามํวน สะหวันนะเขต สาระวัน อีกแขวงละ 1 แหํง 

ก าลังการผลิตรวมกันประมาณ 3.84 ล๎านตัน/ปี  

 โรงงานผลิตปูนซีเมนต๑ที่ส าคัญได๎แกํ  

 บริษัท Lao Cement จ ากัด เป็นบริษัทรํวมทุนระหวําง China Yunnan Corp. for Inter-

national Techno-economic Cooperation และ Lao State Agricultural Industry Devel-

opment Enterprise Imp & Exp & General Service โรงงาน 2 แหํง อยูํที่วังเวียง แขวง

เวียงจันทน๑ ก าลังการผลิตโรงงานที่ 1 ที่ประมาณ 100,000 ตัน/ปี โรงงานที่ 2 ก าลัง

การผลิตที่ประมาณ 240,000 ตัน/ปี  

 บริษัท Lao Cement Industry จ ากัด โรงงานปูนซีเมนต๑ทําแขก แขวงค ามํวน ก าลังการ

ผลติประมาณ 850,000 ตัน/ปี 

 บริษัท Luang Prabang Cement จ ากัด โรงงานปูนซีเมนต๑หลวงพระบาง แขวงหลวง

พระบาง ก าลังการผลิตประมาณ 100,000 ตัน/ปี 

 บริษัท Wanrong Cement จ ากัด เป็นบริษัทรํวมทุนระหวําง Yunnnan Industrial Eco-

nomic Co., 60% และ Agricultural and Forestry Development and Service Co. of 

Lao 40% โรงงานที่ 1 ก าลังการผลิตประมาณ 78,000 ตัน/ปี โรงงานที่ 2 ก าลังการ

ผลิตประมาณ 200,000 ตัน/ปี ทั้ง 2 โรงานอยูํที่เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน๑ และ

โรงงานที่ 3 อยูํที่แขวงสะหวันนะเขต ก าลังการผลิตประมาณ 200,000 ตัน/ปี 
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 บริษัท Zhongyayici จ ากัด โรงงานปูนซีเมนต๑สาระวัน แขวงสาระวัน ก าลังการผลิต

ประมาณ 450,000 ตัน/ปี 

 โรงงานซิเมนต๑อุดมไซ สปป.ลาว มี

บริษัท Oudomxay Cement Co., Ltd. เป็นเจ๎าของ

โครงการ ตัง้อยูํที่แขวงอุดมไซ ทางตอนเหนือ ของ สปป.

ลาว หํางจากชายแดนจีนประมาณ 50 กม. เริ่มการ

กํอสร๎างเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ใช๎ระยะเวลา

กํอสร๎างรวม 24 เดือน งบประมาณทั้งหมดของโครงการ 

85 ล๎านเหรียญสหรัฐ เมื่อกํอสร๎างแล๎วเสร็จ โรงงานซิ

เมนต๑อุดมไซจะสามารถผลิตปูนเม็ดได๎วันละ 2,000 ตัน 

หรอืปีละ 700,000 ตัน 

นอกจากนี้บริษัท ปูนซิเมนต๑ไทย จ ากัด มีแผนการกํอสร๎างโรงปูนซีเมนต๑ใน สปป.ลาว                   

โดยรัฐบาล สปป.ลาว ได๎อนุญาตให๎บริษัทเข๎าท าการส ารวจพื้นที่ในพื้นที่อ าเภอ Bouslapha แขวงค า

มํวน เพื่อการกํอสร๎างโรงปูนซีเมนต๑ 

6.2 อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ............................................... 

สปป.ลาว เป็นประเทศหน่ึงในเขตภูมิภาคอาเซียนที่มีแหลํงแรํธาตุและสายแรํอัญมณีที่มีคุณคํา

หลายชนิดกระจายอยูํทั่วทุกภาคของประเทศตั้งแตํเหนือสุดถึงใต๎สุด ส าหรับวัตถุดิบที่ใช๎ในการผลิต

เครื่องประดับของผ๎ูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับลาว ประกอบด๎วย 2 สํวน ได๎แกํ 

 วัตถุดบิภายในประเทศ ได๎แกํ ทองค า เงิน นาค ทอง 18K และ 24K อัญมณี พลอย หยก 

และอื่นๆ 

 วัตถุดิบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ได๎แกํ แมกกาไซด๑ ทองค าขาว ทองค าแทํง เม็ดเงิน 

เพชรพลอย ในสํวนของเพชรสํวนใหญํเป็นการน าเข๎ามาเจียระไน ขึ้นรูปเครื่องประดับเพื่อ

สํงออก 

สปป.ลาว เป็นประเทศที่ผลิตทองค าสํงออกมาเป็นเวลาหลายปี นับตั้งแตํปี พ.ศ. 2549 – 2556 

สามารถขุดเจาะเหมืองแรํและถลุงทองค า แทํงได๎มากกวํา 40 ล๎านตัน แตํผู๎ประกอบการ

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับภายในประเทศยังไมํสามารถซื้อวัตถุดิบที่เป็นทองค าแทํงที่ผลิต

ได๎ภายในประเทศเพื่อน ามาแปรรูปเป็นเครื่องประดับ ต๎องสั่งซื้อและน าเข๎าทองค าแทํงจากตํางประเทศ

(ท่ีมา: www.laosinvestmentreview.com, 2014) 
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มาผลิตเป็นทองค ารูปพรรณ ท าให๎สินค๎ามีต๎นทุนสูง ราคาแพง และไมํสามารถแขํงขันกับตลาดโลกได๎ 

การผลิตเครื่องประดับของสมาคมผู๎ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับลาว สํวนใหญํยังเป็นการ

ผลติแบบครอบครัว โรงงานขนาดยํอม 

ปัจจุบันมีโรงงานผลิตและขึ้นรูปเครื่องประดับ

ภายใน สปป.ลาว ทั้งหมด 84 แหํง กระจายอยูํในเมือง

ตํางๆ ซึ่งเป็นการลงทุนของผู๎ประกอบการภายในประเทศ 

80 แหงํ และของนักลงทุนตํางประเทศ 4 แหํง (ร๎อยละ 95 

เป็นโรงงานขนาดเล็ก ใช๎แรงงานภายในครอบครัวใน

กระบวนการผลิต แตํละโรงงานมีแรงงานไมํเกิน 10 คน) 

และยังไมํได๎ใชเ๎ทคโนโลยีที่ทันสมัยเข๎ามาใช๎ในสายการผลิต 

(ส านักพัฒนาตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย 

กรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ, 2557) 

 

(ท่ีมา: www.goldd52.wordpress.com, 2014) 
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บทที่ 7                                                                            

ระบบคมนาคมขนส่งและโลจสิติกส์ :   

สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 

7.1 บทน า............................................................................................... 

เนื่องจากการบริการโลจิสติกส๑ ถูกก าหนดให๎

เป็นสาขาที่เรํงรัดการเปิดเสรี ตามแผนการจัดตั้ง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) จึงต๎องเปิด

เสรีภายในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งจะท าให๎ผู๎ประกอบการโลจิ

สติกส๑ของอาเซียนสามารถเข๎าไปลงทุนท าธุรกิจโลจิ

สติกส๑ในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นได๎ และจะถือหุ๎นใน

ธุรกิจได๎ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 70 โดยมีเงื่อนไขการเปิดเสรี

ในธุรกิจภาคบริการที่เกี่ยวข๎องกับโลจิสติกส๑ ครอบคลุม

ถึงบริการขนสงํทางทะเล ถนน ราง อากาศ การจัดสงํพัสดุ บริการยกขนสินค๎าที่ขนสํงทางทะเล บริการ

คลังสินค๎า ตัวแทนรับจัดการขนสงํสนิค๎า บริการบรรจุภัณฑ๑ บริการรับจัดการพิธีการศุลกากร 

แผนแมํบทวําด๎วยความเชื่อมโยงระหวํางอาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity) 

ครอบคลุมการเชื่อมโยงด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ทั้งการคมนาคมขนสํง เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

โครงขํายพลังงาน โครงการที่ส าคัญ เชํน โครงขํายทางหลวงอาเซียน เส๎นทางรถไฟสิงคโปร๑–คุนหมิง 

โครงการพัฒนาศักยภาพทําเรือในภูมิภาค โครงการเชื่อมตํอเครือขํายพลังงานไฟฟูาและทํอก๏าซ              

เป็นต๎น รวมถึงและความเช่ือมโยงดา๎นกฎระเบียบและสถาบัน (Institution) เพื่ออ านวยความสะดวกด๎าน

การค๎าและการขนสํง ได๎แกํ การจัดตั้งระบบอ านวยความสะดวกด๎านศุลกากร ณ จุดเดียวใน

ระดับประเทศและอาเซียน เป็นต๎น 

ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต๎องเรํงพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านการขนสํง เชํน ถนน รถไฟ 

ทําเรือ ศูนย๑กระจายสินค๎า เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน 

โดยเชื่อมโยงเครือขํายการขนสํงที่เชื่อมโยงปัจจัยการผลิต ระบบการผลิต หํวงโซํการผลิตระหวําง

ประเทศ และประตูสํงออกตามมาตรฐานสากล ปรับปรุงกฎหมายและประสิทธิภาพการจัดการ ซึ่งจะ

น าไปสูํการลดตน๎ทุนโลจิสตกิส๑  

(ท่ีมา : www.skhdt.binhdinh.gov.vn, 2016) 
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7.2 ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในลุ่มแม่น้ าโขง………………….. 

เป็นความรํวมมอืสาขาคมนาคมขนสํงภายใต๎ความรํวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง 

(Greater Mekong Subregion Cooperation: GMS) เริ่มตน๎จากประเทศไทย-ลาว-เวียดนาม ได๎ลงนามใน

ความตกลงวําด๎วยการอ านวยความสะดวกในการขนสํงสินค๎าและผู๎โดยสารระหวํางประเทศไทย-ลาว-

เวียดนาม เมื่อ 26 พ.ย. 2542 ตํอมาประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุํมแมํน้ าโขงที่เหลือคือ กัมพูชา พมํา 

และจีน ได๎เข๎ารํวมเป็นภาคีความตกลงฯ และเปลี่ยนชื่อเป็น ความตกลงวําด๎วยการขนสํงข๎ามพรมแดน

ในอนุภูมิภาคลุํมแมํน้ าโขง (GMS Cross-Border Transport Agreement: CBTA) ครอบคลุมการขนสํง

สินค๎า ผู๎โดยสาร และสํงเสริมการขนสํงตํอเนื่องหลายรูปแบบ โดย GMS ได๎มีการพัฒนาแนวระเบียง

เศรษฐกิจ (Economic Corridor) ที่มคีวามส าคัญในการเชื่อมโยงกับประเทศไทย ดังนี้ 

 ระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต๎ (North-South Economic Corridor: NSEC) ก าหนดเป็น

เส๎นทางหลัก R3 ที่เชื่อมโยงจีนตอนใต๎-เมียนมา-สปป.ลาว-ไทย แยกเป็นเส๎นทาง R3A 

จากคุนหมิง-เชียงรุํง-บํอเต๎น-หลวงน้ าทา-ห๎วยทราย/เชียงของ-กรุงเทพฯ และเส๎นทาง 

R3B จากคุนหมงิ-เชยีงรุํง-ต๎าหลั่ว-เชียงตุง-ทําขีเ้หล็ก/แมสําย-กรุงเทพฯ 

 ระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) 

ก าหนดเป็นเส๎นทางหลัก R9 ซึ่งเชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม ระยะทาง 

1,500 กิโลเมตร ซึ่งเชื่อมโยงจากเมาะละแหมํง-ยํางกุ๎ง-เมียวดี–แมํสอด-มุกดาหาร–

สะหวันนะเขต-แดนสะหวัน-ลาวบาว(เวียดนาม)–ดองฮา–ดานัง จึงเป็นเส๎นทางที่เชื่อมโยง

ระหวํางทะเลจนีใต๎กับทะเลอันดามัน 

 ระเบียงเศรษฐกิจแนวตอนใต๎ (South Economic Corridor: SEC) ก าหนดเป็นเส๎นทางหลัก 

R1 เชื่อมโยงจากทวาย (เมียนมา)-กรุงเทพฯ-พนมเปญ (กัมพูชา)-โฮจิมินห๑ และตํอไปยัง

ทําเรือวุงเตํา (เวียดนาม) โดยเส๎นนี้จะเชื่อมตํอกับอีกแนวยํอยส าคัญ คือ แนวระเบียง

เศรษฐกิจชายฝั่งทะเลตอนใต๎ (Southern Coastal Economic Corridor) หรือเส๎นทางหลัก 

R10 เป็นเส๎นเลียบชายฝั่งทะเลอําวไทยจากเมืองกามูทางตอนใต๎สุดของเวียดนาม ผํานที่

ราบปากแมํน้ าโขง เข๎าสูํกัมพูชาที่จังหวัดกัมปอต ไปยังเมืองชายทะเลสีหนุวิลล๑ สูํเกาะกง 

เข๎าสูํประเทศไทยที่ตราด ผาํนเมืองพัทยา ทําเรือแหลมฉบัง เข๎ากรุงเทพฯ  

 ระเบียงเศรษฐกิจตอนกลาง (Central Economic Corridor: CEC) เป็นเส๎นที่เชื่อมโยงระหวําง

แนวพืน้ที่เศรษฐกิจทั้งหมดไว๎ด๎วยกัน โดยเส๎นที่ 1 เริ่มจากสัตหีบ-นครราชสีมา-ขอนแกํน-

หนองคาย-เวียงจันทน๑-หลวงพระบาง-และไปบรรจบกับเส๎น NSEC ที่บํอเต็น เส๎นที่ 2 

เชื่อมจากสีหนุวิลล๑-พนมเปญ-ปากเซ-ทําแขก-และบรรจบกับเส๎นที่ 1 ที่เวียงจันทน๑ 
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รูปที่  7.1 โครงขาํยเส๎นทางเชื่อมโยงกลุํมประเทศลุํมน้ าโขง  
(ท่ีมา : BOI, 2015 และพชิัย อุทัยเชฏฐ๑, 2558) 

  

รูปที่  7.2 เส๎นทางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่เช่ือมโยงประเทศไทยไปยัง CMLV และจีนตอนใต๎ 
(ท่ีมา : Asian Development Bank, 2011) 
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เส้นทาง R3A ที่เชื่อมโยงไทย-ลาว-จีนตอนใต ้

เส๎นทาง R3A เชื่อมไทย-ลาว-จีนตอนใต๎ (เชียงของ-ห๎วยทราย-หลวงน้ าทา-บํอเต็น–คุนหมิง) 

เส๎นทางนี้ หลังจากที่มีการเปิดใช๎สะพานมิตรภาพไทยลาวแหํงที่ 4 (เชียงของ-ห๎วยทราย) เสร็จแล๎วได๎

ชํวยใหก๎ารขนสงํระหวํางกันสะดวกมากขึน้ ไมํต๎องขนถํายสินค๎าลงเรอื เส๎นทางนี้มศีักยภาพในการขนสํง

ผักและผลไม๎ จากประเทศไทยและลาว 

 

 

รูปที่  7.3 เส๎นทางระเบียงเศรษฐกิจ R3A 
(ท่ีมา: มหาวทิยาลัยหอการคา๎ไทย, 2555) 
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เส้นทางแนวตะวันออก-ตะวันตก R9 

เส๎นทางแนวตะวันออก-ตะวันตก R9 เชื่อมตํอจากทะเลจีนตอนใต๎ไปยังทะเลอันดามัน ผําน

เมียนมา-ไทย-ลาว-เวียดนาม (เมาะละแมํง-เมียวดี-แมํสอด-มุกดาหาร–สะหวันนะเขต-ลาวบาว-

ดานัง) สามารถเชื่อมตํอไปยังฮานอย ของเวียดนาม  

 

รูปที่  7.4 เส๎นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก R9 

เส้นทางหมายเลข 12 และเส้นทาง AH13 

เส๎นทางหมายเลข 12 เชื่อมโยงนครพนม–ทําแขก-ค ามํวน-เวียดนามตอนกลาง ไปยังทําเรือ

วินห๑ (Vinh) จังหวัดฮาเตียน และเส๎นทาง AH13 จาก อ.ทําลี่ จ.เลย ผํานหลวงพระบาง สปป.ลาว ดําน

เดียนเบียนฟู หลําวกาย ฮานอย ประเทศเวียดนาม ถึงนครกวางโจว นครหนานหนิง ประเทศจีน                

แตเํส๎นทาง AH13 นี้ยังไมํเหมาะขนสํงสินค๎าเนื่องจากเส๎นทางคดเคี้ยวและกํอสร๎างไมํเสร็จ 

ปัญหาเส้นทางการค้าตามถนนระเบียงเศรษฐกิจ 

 รัฐบาลประเทศตาํงๆ มีการควบคุมความเร็วของรถบรรทุก 

 ศุลกากรในบางประเทศให๎รถบรรทุกสินค๎าผํานแดนท าการถํายสินค๎าที่เป็นพื้นที่ของ

เอกชน มีการเก็บคําใช๎จํายเพิ่มในการขนถํายสินคา๎ 

 บางเส๎นทาง มีดํานตรวจ 3-4 ดําน อยูํใกล๎กันมาก เป็นการเพิ่มต๎นทุน และเสียเวลานาน 

ถ๎าจะต๎องผํานแขวงใน สปป.ลาว หลายแขวง แตํละแขวงมีกฎระเบียบแนวปฏิบัติ 

มาตรการดา๎นระบบภาษีและเวลาในการท างานแตกตํางกัน  
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7.3 ช่องทางการขนส่งในสปป.ลาว........................................................... 

ชํองทางในการขนสํงสินค๎าของ สปป.ลาว 

เพื่อการสํงออกไปตํางประเทศ โดยเน๎นสินค๎าที่มี

ขนาดใหญํและ มีปริมาณมาก เชํน การขนสํงแรํ

หรือผลิตภัณฑ๑ตํอเนื่อง นิยมสํงออก 4 ชํองทาง 

ได๎แกํ 1) การขนสํงทางถนน 2) การขนสํงทาง

รถไฟ 3) การขนสํงทางน้ า และ 4) การขนสํงทาง

ทะเล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) การขนส่งทางถนนในประเทศ 

เส๎นทางคมนาคมขนสํงทางบกสายที่ส าคัญในประเทศ สปป.ลาว คือ  

1) เส้นทางหมายเลข 1 เริ่มจากชายแดนลาว–จนี ผํานแขวงพงสาล ีหลวงน้ าทา อุดมไซ หลวง

พระบาง  

2) เส้นทางหมายเลข 4 จากเมืองแกํนท๎าว แขวงไชยบุรี ซึ่งอยูํตรงข๎าม อ.ทําลี่ จ.เลย โดยมี

สะพานข๎ามแมํน้ าเหือง เชื่อมทั้งสองฝั่ง เส๎นทางนี้ตัดผํานแขวงไชยบุรีไปบรรจบกับเส๎นทาง

หมายเลข 13 ที่เมอืงเชียงเงนิ แขวงหลวงพระบาง 

3) เส้นทางหมายเลข 7  เริ่มจาก

เส๎นทางหมายเลข 13 ที่สามแยกศาลาพูคูน ผําน

แขวงเชียงขวางไปยังชายแดน ลาว–เวียดนาม เพื่อ

ออกสูํทะเลทางทิศตะวันออก โดยเชื่อมตํอเส๎นทาง

ที่จะไปทําเรือเมืองวินห๑ในเวียดนาม และเชื่อมตํอ

เส๎นทางหมายเลข 6 ในแขวงหัวพัน 

4) เส้นทางหมายเลข 8  เริ่มจาก

หมายเลข 13 ที่บ๎านเวียงค า แขวงบอลิค าไซ ผํานเมืองค าเกิด ไปยังดํานน้ าพ๎าวของลาว ที่

ติดกับดํานกาวแจวของเวียดนาม  

(ท่ีมา : www.fact.fti.or.th, 2016) 

(ท่ีมา : www.ramblelust.wordpress.com, 2011) 
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5) เส้นทางหมายเลข 9 เริ่มจากทําเรือแกํงกะเบาในแขวงสะหวันนะเขต ตรงข๎ามดําน

มุกดาหาร ผํานเส๎นทางเลข 13 ไปที่ดํานชายแดนบ๎านแดนสะหวัน เมืองเซโปนของลาว 

สิน้สุดที่ดาํนลาวบาวของเวียดนาม 

6) เส้นทางหมายเลข 10 จากเมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก เชื่อมตํอกับสะพานข๎ามแมํน้ าโขงที่

ดํานวังเตํา-ชํองเม็ก อ.สิรนิธร จ.อุบลราชธานี  

7) เส้นทางหมายเลข 12 เป็นเส๎นทางที่แยกจากเส๎นทางหมายเลข 13 ที่เมืองทําแขก แขวงค า

มํวน ตรงขา๎มดําน จ.นครพนม ของไทย เป็นเส๎นทางที่ตํอเชื่อมไปยังดํานบ๎านนาเพาของลาว

ที่ตดิกับดํานจาลอของเวียดนาม 

8) เส้นทางหมายเลข 13 เป็นเส๎นทางหลักเชื่อมตํอภาคเหนือและใต๎ของลาว เนื่องจากมี

เส๎นทางแยกที่เป็นจุดเริ่มต๎นของเส๎นทางหมายเลข 7 8 9 และ 12 ปลายทางไปสิ้นสุดที่

ชายแดนกัมพูชา สามารถใช๎ผํานเข๎าสูํกรุงพนมเปญ และนครโฮจมิินห๑ในเวียดนาม  

 

รูปที่  7.5 เส๎นทางขนสํงทางถนนใน สปป.ลาว 
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สะพานข้ามแม่น้ าโขง (สะพานมิตรภาพ) 

ปัจจุบันมสีะพานข๎ามแมํน้ าโขง (สะพานมติรภาพ) ระหวํางไทย-ลาว 4 แหงํ ประกอบด๎วย 

1) สะพานข๎ามแมํน้ าโขงแหํงที่ 1 หนองคาย-เวียงจันทน๑ รัฐบาลออสเตรเลียออกคําใช๎จํายใน

การกํอสร๎าง เปิดใช๎สะพานเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2537  

2) สะพานข๎ามแมํน้ าโขงแหํงที่ 2 มุกดาหาร-สะหวันนะเขต รัฐบาลไทยและรัฐบาลลาวออก

คําใช๎จํายฝุายละครึ่ง โดยกู๎เงินจากธนาคารเพื่อความรํวมมือระหวํางประเทศแหํงญี่ปุุน เปิด

ใช๎สะพานเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549 

3) สะพานข๎ามแมํน้ าโขงแหํงที่ 3 นครพนม-ค ามํวน รัฐบาลไทยออกคําใช๎จํายทั้งหมด เปิดใช๎

สะพานเมื่อวันที่ 11 พฤศจกิายน 2554 

4) สะพานข๎ามแมํน้ าโขงแหํงที่  4 เ ชียงของ-ห๎วยทราย เป็นสํวนหนึ่งของเส๎นทาง R3 

(กรุงเทพฯ-คุนหมิง) รัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนออกคําใช๎จํายฝุายละครึ่งหนึ่ง เปิดใช๎สะพาน

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 

เส้นทางสายรองที่เชื่อมต่อระหว่างเมือง 

เส๎นทางสายรองเชื่อมตอํระหวํางเมอืง ดังนี้ 

1) เส๎นทางเชื่อมตํอจากถนนสายที่ 7 เชียงขวาง-บ๎านทําเวียง-ทําทม-บริคัณฑ๑-เมืองใหมํ-

ปากซัน  

2) เส๎นทางเชื่อมตํอจากถนนสายที่ 7 บ๎านบาน-หัวเมือง-ซ าเหนือ-เมืองเลียด-บ๎านสบเสา              

ติดพรมแดนเวียดนาม  

3) เส๎นทางสายเมืองเลียด-เมืองฮอยชวน เริ่มต๎นจากทางแยกของเส๎นทางสายที่ 6 ที่เมือง

เลยีด-เมืองเชยีงหลวง-เมืองชอย ไปยังเมืองฮอยชวน ในเวียดนาม  

4) เส๎นทางห๎วยโก๐น-ปากห๎วยแคน-ปากแบํง-เมืองฮุน-แขวงอุดมไช-แขวงหลวงน้ าทา-บํอ

เต็น-สิบสองปันนา(จีน) และมีเส๎นทางแยกจากแขวงอุดมไช-เมืองขัว-เดียนเบียนฟู

(เวียดนาม) 
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5) เส๎นทางห๎วยโก๐น (นําน)-ปากแบํง (อุดมไซ) แล๎วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน 2553 สํงผลให๎

จังหวัดนําน สามารถติดตํอเชื่อมโยงทางด๎านการค๎า การลงทุนและการทํองเที่ยวกับแขวง

ไชยบุรี และตํอเชื่อมไปยังหลวงพระบาง ตามเส๎นทางหงสา-หลวงพระบางที่ก าลังมี

โครงการพัฒนา และสามารถใช๎เป็นทางผํานไปยังจังหวัดทางภาคเหนือของเวียดนามได๎อีก

ด๎วย โดยเดินทางผํานเส๎นทางจังหวัดเดียนเบียนฟู ซึ่งตั้งอยูํหํางจากชายแดน สปป.ลาว 35 

กิโลเมตร และหาํงจากกรุงฮานอย 200 กิโลเมตร 

2) การขนส่งทางรถไฟ 

รัฐบาลไทยได๎ให๎ความชํวยเหลือรัฐบาลลาวใน

การกํอสร๎างทางรถไฟเชื่อมตํอระหวํางหนองคาย-

เวียงจันทน๑ จากจุดกึ่งกลางสะพานมิตรภาพไปยังสถานี

ทํานาแล๎ง ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร และกํอสร๎างทาง

รถไฟสายทํานาแล๎ง–เวียงจันทน๑ โดยรัฐบาลไทยให๎

ความชํวยเหลือทางการเงินเพื่อกํอสร๎างระบบรางรถไฟ 

มีระยะทางรวม 7.75 กิโลเมตร ระยะเวลาในการ

กํอสร๎าง 18 เดือน เสร็จสิน้เดือนพฤศจิกายน 2558 

สปป.ลาว ยังไมมีเครือขํายระบบการคมนาคมทางรถไฟ แตรัฐบาล สปป.ลาว มีแผนสราง              

เสนทางรถไฟ เชื่อมระหวางไทยกับยูนนานของจีน รัฐบาล สปป.ลาว ไดก าหนดเส๎นทางสัมปทาน              

เพื่อกอสร๎างทางรถไฟ มีความยาวทั้งสิ้น 1,500 กิโลเมตร มีเส๎นทาง ดังนี้ 

1) เสนทางเวียงจนัทน๑-หลวงพระบาง ระยะทาง 200 กิโลเมตร 

2) เสนทางหลวงพระบาง-บอเต็น ระยะทาง 220 กิโลเมตร 

3) เสนทางเวียงจนัทน๑-ค ามวน ระยะทาง 337 กิโลเมตร 

4) เสนทางค ามวน-จ าปาสัก ระยะทาง 352 กิโลเมตร 

5) เสนทางจ าปาสัก-ชองเม็ก ระยะทาง 60 กิโลเมตร 

6) เสนทางบอลิค าไช-เมืองวิน ระยะทาง 60 กิโลเมตร 

7) เสนทางเชียงของ-สายปะทาน ระยะทาง 120 กิโลเมตร 

(ท่ีมา : www.thaibizchina.com, 2013) 
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การสร๎างเส๎นทางรถไฟในสปป.ลาว ต๎องเสียคําใช๎จํายสูง เนื่องจากภูมิประเทศสํวนใหญํเป็น

ภูเขา ตอ๎งมกีารเจาะอุโมงค๑หลายแหํง และจะต๎องกํอสร๎างสะพานข๎ามแมํน้ าอีกหลายสาย จึงต๎องอาศัย

ความชํวยเหลือและเงินกู๎จากตํางประเทศ โดยลาวจะรํวมมือพัฒนาระบบรถไฟกับประเทศจีนใน

เส๎นทางดังกลําว ซึ่งจะเป็นการพัฒนาเสนทางรถไฟคูขนานกับเสนทางรถยนตคุนหมิง-เชียงรุง-                    

บอหาน-บอเต็น-หลวงน้ าทา ในสวนของประเทศไทยเองก็มีแผนพัฒนาเสนทางรถไฟจากเดนชัย-แพร-

พะเยา-เชียงค า-เทิง-เชียงราย-แมจัน-เชียงแสน และจากจังหวัดเชียงรายมายังอ าเภอเชียงของ               

เพื่อตํอเช่ือมไปยังเมืองหวยทรายของลาว 

 

รูปที่  7.6 โครงการเส๎นทางรถไฟจากเวียงจันทน๑ไปยังชายแดนจีน 

3) การขนส่งทางน้ า 

การคมนาคมขนสํงทางน้ า สปป.ลาว มีแมํน้ าสายใหญํคือ แมํน้ าโขง เส๎นทางคมนาคมขนสํง

ทางน้ าภายในประเทศจึงใช๎แมํน้ าโขงเป็นหลัก แมํน้ าโขงไหลผํานตั้งแตํตอนเหนือของประเทศ ด๎าน

ตะวันตก ตลอดไปถึงทางตอนใต๎ของประเทศ สํวนใหญํของแมํน้ าเป็นเส๎นกั้นเขตแดนกับประเทศไทย 

แมนํ้ าโขง มีเกาะแกํงอยูํมากมายตลอดสาย บางแหงํไมํสามารถเดินเรือได๎ เพราะกระแสน้ าไหลเช่ียวจัด 

และเต็มไปด๎วยโขดหิน มตีลิ่งที่สูงมาก และบางแหํงเป็นหน๎าผาสูงชัน นอกจากนั้นยังไมํสามารถก าหนด

แนวเขตแดนได๎แนชัํด 
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นอกจากแมํน้ าโขงแล๎ว ลาวยังมีแมํน้ าสาย

ส าคัญอื่นๆ อีก เชํน ล าน้ าอุ ล าน้ าทา ล าน้ างึม ล า

น้ ากระดิ่ง ล าน้ าเซบั้งไฟ และเซบังเหยีง เป็นต๎น  

แมํน้ าโขงจึงนับวําเป็นทางคมนาคมขนสํง

ทางน้ าที่ส าคัญมากของลาว โดยเฉพาะอยํางยิ่งใน

ฤดูฝน เส๎นทางคมนาคมทางบกท าได๎ยากล าบาก 

เมืองใหญํ ๆ ของลาวก็ตั้งอยูํบริเวณริมฝั่งแมํน้ าโขง

เกือบทั้งสิ้น ทางคมนาคมในล าน้ าโขงสามารถ

กระท าได๎ เป็นชํวงๆ คือ  

1) จากพรมแดนด้านที่ติดต่อกับจีน ถึงหลวงพระบาง มีกระแสน้ าไหลเช่ียว และมีเกาะแกํง 

การเดินเรอืมีความยากล าบากโดยเฉพาะฤดูแล๎ง ระหวํางเมืองห๎วยทรายกับเมืองหลวงพระ

บาง ใช๎เรอืขนาดเล็กเดินทางได๎ตลอดปี  

2) จากหลวงพระบาง ถึงเวียงจันทน์ มีกระแสน้ าแรง สามารถใช๎ในการเดินเรือได ในฤดูที่

ระดับน้ าขึ้นสูงปานกลาง โดยใช๎เรือที่กินน้ าลึก 1.2 เมตร ส าหรับเรือที่กินน้ าลึกน๎อยกวํา 

ใช๎ได๎ตลอดปี  

3) จากเวียงจันทน์ ถึงสะหวันนะเขต ความเร็วของกระแสน้ าลดลง และมีเกาะแกํงน๎อย              

ในฤดูที่น้ ามีระดับสูง และระดับน้ าปานกลาง ประมาณ 10 เดือน เรือกินน้ าลึก 1.2 เมตร             

ใช๎เดินเรอืได๎ ในขณะที่ระดับน้ าต่ า เรือกินน้ าลึกน๎อยกวําจะใช๎เดินได๎ตลอดระยะทาง  

4) จากสะหวันนะเขต ถึงปากเซ กระแสน้ าไหลเช่ียว มีเกาะแกํงน๎อย ในฤดูที่ระดับน้ าขึ้นสูง 

เรือที่กินน้ าลึก 1.75 เมตร ใช๎เดินได๎ ถ๎าระดับน้ าปานกลาง เรือที่กินน้ าลึก 1.2 เมตร                

ใช๎เดินเรอืได๎ ถ๎าระดับน้ าต่ า เรือกินน้ าลึกน๎อยกวํานี ้ใช๎เดินเรือได๎ตลอดปี 

5) จากปากเซ ถึงเมืองโขง มีน้ าตกและเกาะแกํง เรือสามารถใช๎เดินเรือได๎ตลอดปี ในฤดูที่

ระดับน้ าขึ้นสูง และปานกลาง เรือกินน้ าลึก 1.75 เมตร ใช๎เดินได๎เมื่อระดับน้ าต่ าเรือกินน้ า

ลึกไมํเกิน 1.2 เมตร ใช๎เดินเรอืได๎ 

(ท่ีมา : www.ramblelust.wordpress.com, 2011) 
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รูปที่  7.7 เส๎นทางขนสํงระหวํางประเทศตามล าแมนํ้ าโขง 

การใชเ๎ส๎นทางเรือในแมํน้ าโขงขนสํงระหวํางไทย-ลาว จากดํานเชียงของ-ห๎วยทราย ขนสํงทาง

เรือไปยังเมืองปากแบง ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใช๎เวลาเดินทาง 5–6 ช่ัวโมง การขนสํงทางเรือจากห๎วย

ทราย–ปากแบง–หลวงพระบาง ระยะทาง 260 กิโลเมตร ใช๎เวลาเดินทาง 12 ช่ัวโมง จากนั้นกระจาย

สินค๎าไปยังแขวงตํางๆ ในภาคเหนือของลาว โดยทางรถยนต๑ เชํน จากเมืองปากแบงขนสํงตํอโดยทาง

รถยนต๑ไปยังแขวงอุดมไช ระยะทาง 144 กิโลเมตร ใช๎เวลา 6 ช่ัวโมง แขวงอุดมไชย จะเป็นแหลํง                 

สต๏อกสินค๎าเพื่อกระจายไปยังแขวงหลวงน้ าทา แขวงพงสาลี และตํอไปยังชายแดนจีน โดยใช๎เส๎นทาง

อุดมไช–นาเตย–หลวงน้ าทา เส๎นทางอุดมไชย–นาเตย–บํอเต็น–พงสาลี และเส๎นทางอุดมไชย–นาเต –บํอ

เต็น–เมืองลํา จากอุดมไชยังมีเส๎นทางขนสํงทางรถยนต๑ตํอไปยังแขวงเชียงขวาง แขวงหัวพันและตํอไป

ยังเวียดนาม เที่ยวกลับอาจจะบรรทุกสินค๎าที่รับซื้อกลับทางเรือมายังเมืองห๎วยทราย และอาจจะสํงตํอ

ทางเรือไปยังเมียนมา โดยใช๎เรือเล็กขนาด 10–20 ตัน เรือขนาดกลาง 20–30 ตัน และเรือขนาดใหญํ 

50–70 ตัน การขนสํงสินค๎าทางเรือนีจ้ะไมํมกีารประกันภัยสินค๎าที่บรรทุก  
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การเดินเรอืในแมํน้ าโขง จะมีปัญหาน้ าขึ้นลงเร็ว และระดับน้ ามีความแตกตํางกันมากในชํวงน้ า

หลากกับฤดูแล๎ง คือ ฤดูฝนระดับน้ าจะสูงประมาณ 8 – 9 เมตร ฤดูแล๎งจะเหลือเพียง 1 – 2 เมตร ท า

ให๎มีเกาะแกํงมาก ท าให๎สามารถเดินเรือได๎ประมาณ 6 เดือนในรอบปี ในฤดูแล๎งจะใช๎ได๎เฉพาะเรือเล็ก

ขนาด 10–20 ตัน 

4) การขนส่งทางทะเล 

สปป. ลาว ไมํมีพื้นที่สํวนใดติดทะเล จึงไมํมีทําเรือเดินทะเลส าหรับสํงสินค๎าเข๎าออกเป็นของ

ตนเอง จึงต๎องอาศัยการขนสํงผํานไปยังทําเรือประเทศเพื่อนบ๎าน คือ เวียดนามและไทย เชํน ออกสูํ

ทะเลด๎านตะวันออกซึ่งมีทําเรือหวุงอัน (Vung Ang) ในจังหวัด Ha Tinh หํางจากเมืองวินห๑ (Vinh) 134 

กิโลเมตร และทําเรือน้ าลึกที่นครดานัง (Danang) เป็นทําเรือน้ าลึกที่ตั้งอยูํตอนกลางของประเทศ

เวียดนาม แตํส าหรับการค๎าขายกับประเทศไทยและอาเซียนด๎านทิศใต๎แล๎ว การสํงสินค๎าเข๎าออกผําน

ไทยโดยทางถนนหรอืรถไฟมาที่ทําเรือของไทยจะเป็นทางเลอืกที่ใกล๎กวํา 

 

รูปที่  7.8 เส๎นทางขนสํงจากไทยผํานแดน สปป.ลาว ไปยังทําเรือเวียดนาม 

(ท่ีมา : ศูนย๑ข๎อมูลการคา๎และการลงทุนฯ กรมการค๎าตาํงประเทศ, 2559) 

 

 



 

 

 

 

 7-14 

คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

7.4 การเชื่อมโยงกับระบบขนส่งระหว่างประเทศเข้ากับประเทศไทย............ 

สปป.ลาว มีชายแดนติดตํอกับไทยเป็นระยะทาง 1,835 กม. โดยมี 12 จังหวัดชายแดน รัฐบาล

ไทยมีการพัฒนาและมีโครงการเช่ือมโยงระบบขนสํง ได๎แกํ (จุฬา สุขมานพ, 2557 และ BOI, 2015) 

1) เส้นทางสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย-ทํานาแล๎ง) ถนนสายหนองคาย-เวียงจันท๑ 25 

กม. มีทางรถไฟขนานไปกับสะพานข๎ามแมํน้ าโขง 

2) เส้นทางสะพานมิตรภาพ 2 ข๎ามแมํน้ าโขง (มุกดาหาร -สะหวันนะเขต) เส๎นทาง R9 จาก

มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-ลาวบาว จากมุกดาหาร ข๎ามแมํน้ าโขง สูํสะหวันนะเขตของลาว 

ไปตามเส๎นทาง R9 เข๎าสูํดํานบ๎านสะหวันที่ชายแดนลาว และดํานลาวบาวของเวียดนาม 

3) เส้นทางสะพานมิตรภาพ 3 ข๎ามแมํน้ าโขง (นครพนม-ค ามํวน) ใช๎ถนนจากนครพนม–ทํา

แขก–เมืองวินน๑ จากฝั่งไทยข๎ามแมํน้ าโขง เข๎าสูํเมืองทําแขก ค ามํวน ไปตามเส๎นทาง R12 

ตํอเช่ือมไปยังดํานชายแดนบ๎านนาเพาของลาวที่ตดิตํอกับดํานจาลอของเวียดนาม 

4) เส้นทางสะพานมิตรภาพ 4 ข๎ามแมํน้ าโขง (เชียงของ-ห๎วยทราย) ใช๎ถนนสายห๎วยทราย-

หลวงน้ าทา-บํอเต็น 

5) ถนนสายห้วยโก๋น–ปากแบ่ง-บ่อเต็น รัฐบาลไทยให๎ความชํวยเหลือแบบให๎เปลําร๎อยละ 

30 และเงินกู๎รอ๎ยละ 70 เริ่มต๎นจากดํานห๎วยโก๐น จ.นําน - เมืองเงิน แขวงไชยบุรี สิ้นสุดที่

บ๎านปากแบํง แขวงอุดมไชย กํอสร๎างแล๎วเสร็จเดือนมกราคม 2553 

6) ถนนเส้นเมืองหงสา-บ.เชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) รัฐบาลไทยลง

นามในสัญญาให๎ความชํวยเหลือเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2557 อยูํในขั้นตอนการกํอสรา๎ง 

7) ถนนสายภูดู่–ปากลาย เริ่มต๎นจากดํานถาวรภูดูํ จ.อุตรดิตถ๑ สิ้นสุดที่ บ.แกํงสาว เมือง

ปากลายของลาว โดยรัฐบาลไทยให๎ความชํวยเหลือแบบให๎เปลําร๎อยละ 20 และเงินกู๎ร๎อย

ละ 80 กํอสร๎างแล๎วเสร็จเดือนมถิุนายน 2557 

8) ถนนสาย 11 ใน สปป.ลาว (บ.ตาดทอง-เมืองสังข๑ทอง-บ.น้ าสัง) และเชื่อมจากเส๎นทาง

หลักที่บ๎านปากตอน ไปยังเมืองสังทอง  และจากเมืองสังทองกลับมาบรรจบถนนเส๎นทาง

หลักที่บ๎านโคกแห๎ รัฐบาลไทยให๎ความชํวยเหลือในการกํอสร๎างแล๎วเสร็จเมื่อมิถุนายน 

2557 
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9) เส้นทางสะพานข้ามแม่น้ าเหือง ที่ อ.ทําลี่ จ.เลย ไปยังเมืองแกํนท๎าว แขวงไชยบุรี ใช๎

เส๎นทางหมายเลข 4 ไปบรรจบกับเส๎นทางหมายเลข 13 ที่เมืองเชียงเงิน แขวงหลวงพระ

บาง 

10) ถนนเชื่อมท่าเทยีบเรอืบ้านเวินใต้ ไปเชื่อมถนนสายเหนือหมายเลข 13 ของลาว 

11) ถนนสายอุบลราชธานี–จ าปาสัก-ปากเซ ที่ชายแดนเวียดนาม 

 

รูปที่  7.9 โครงการเชื่อมโยงระบบขนสํงชายแดนของไทยเข๎ากับประเทศเพื่อนบ๎าน                              
(ท่ีมา : จุฬา สุขมานพ, 2557) 

 



 

 

 

 

 7-16 

คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

รูปที่  7.10 เส๎นทางขนสงํทางบกเชื่อมโยงไทย-ลาว ไทย-เมียนมา  
(ท่ีมา : จุฬา สุขมานพ, 2557) 

 

รูปที่ 7.11 เส๎นทางคมนาคมเชื่อมโยง ไทย-สปป.ลาว 
(ท่ีมา : ศูนย๑ข๎อมูลการคา๎และการลงทุนฯ กรมการค๎าตาํงประเทศ, 2559) 
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รูปที่  7.12 เส๎นทางขนสํงจากไทยผํานแดน สปป.ลาว ไปเวียดนาม 
(ท่ีมา :  กรมการขนสํงทางบก, 2556) 
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การเชื่อมโยงโครงขํายเส๎นทางรถไฟในอนุภูมิภาคลุํมแมํน้ าโขง การด าเนินงานภายใต๎กรอบ

ยุทธศาสตร๑การเชื่อมโยงโครงขํายเส๎นทางรถไฟในอนุภูมิภาคลุํมแมํน้ า โขง ทั้งนี้ยุทธศาสตร๑การ

เชื่อมโยงโครงขํายเส๎นทางรถไฟในอนุภูมิภาคลุํมแมํน้ าโขง ได๎ก าหนดเส๎นทางที่ส าคัญกับ สปป.ลาว คือ 

เส๎นทางกรุงเทพฯ-เวียงจันทน๑-คุนหมิง (ผํานบํอเต๎น-โมฮั่น หรือบํอหาร)-หนานหนิง โดยภาพรวมจะ

เป็นเครือขาํยเส๎นทางรถไฟเชื่อมโยงจากสิงคโปร๑ผํานกรุงเทพฯ ไปยังหนานนิงในประเทศจีนตอนใต๎ จีน

ได๎เข๎ามามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเส๎นทางเชื่อมโยงทางรถไฟจากจีนไปยัง สปป.ลาว โดยจีนได๎เข๎า

มามีสํวนรํวมในการพัฒนาเส๎นทางรถไฟในลาวที่ส าคัญได๎แกํ (1) เส๎นบํอเต็น-หลวงพระบาง-วังเวียง-

เวียงจันทน๑เพื่อใช๎ขนสํงทั้งสินค๎าและผู๎โดยสาร โดยเส๎นทางรถไฟสายนี้จะเชื่อมตํอกับทางรถไฟสาย 

กรุงเทพ-หนองคาย ของไทย (2) เส๎นทําแขก-มูเกีย (ดํานชายแดนลาว-เวียดนาม) ซึ่งเป็นเส๎นทางที่

เชื่อมไปสูํทะเลที่สัน้ที่สุดของลาว 

 

รูปที่  7.13 โครงขาํยเส๎นทางรถไฟอาเซียน 

(ท่ีมา : Jones Lang LaSalle 2013) 

ประเทศไทยมีทําเรอืที่มคีวามส าคัญในการค๎าขายกับ สปป.ลาว เชํน ทําเรือเชียงแสน ตั้งอยูํริม

แมนํ้ าโขงจังหวัดเชียงราย ตรงขา๎มชายแดน สปป.ลาว ส าหรับขนสํงสนิค๎ากับลาว จีน และเมียนมา และ

ทําเรือเชียงของ ตั้งอยูํริมแมนํ้ าโขงจังหวัดเชียงราย ที่มขีนาดเล็กกวําทําเรอืเชยีงแสน 
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รูปที่  7.14 การขนสํงในล าน้ าโขง: การพัฒนาทําเรือพาณิชย๑เชียงแสน  

(ท่ีมา : จุฬา สุขมานพ, 2557) 

การขนสํงสินค๎าตามเส๎นทางแมํน้ าโขงมีต๎นทุนคําขนสํง และการบริหารจัดการด๎านโลจิสติกส๑

ต่ ากวําการขนสํงสินค๎าทางบก และไมํต๎องประสบปัญหาการค๎าผํานแดนประเทศเพื่อนบ๎าน แตํจะมี

ปัญหาการขนสํง คือ ในชํวงฤดูแล๎งอาจไมํสามารถขนสํงได๎ เนื่องจากระดับรํองน้ าตื้นมาก  

7.5  พื้นที่การลงทุนสปป.ลาว............................................................... 

สปป.ลาว ให๎อ านาจเจ๎าแขวงที่ส าคัญ เชํน แขวงสะหวันนะเขต จ าปาสัก  หลวงพระบาง 

สามารถอนุมัติการลงทุนได๎ หากไมํเกิน 5 ล๎านเหรียญสหรัฐ  พื้นที่สํงเสริมการลงทุนของลาว             

แบํงเป็น 3 โซน ประกอบด๎วย  

เขต 1  เป็นพืน้ที่ยากจนและปุาเขา สามารถยกเว๎นภาษีรายได๎ 5 ปี  

เขต 2  เป็นพืน้ที่รองลงมา ได๎แกํ เขตไกรสรพรมวิหาร ได๎ยกเว๎นภาษีไมํเกิน 2 ปี 

เขต 3  อยูํในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เขตลงทุนที่ส าคัญ ได๎แกํ 

1) เขตก าแพงนครเวียงจันทน์ เพิ่งเริ่มจัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมและอยูํระหวํางการ

พัฒนา พืน้ที่แหงํนี้สามารถเชื่อมโยงกับจุดส าคัญตําง ๆ ทั้งเมืองคุนหมิง ในจีนตอนใต๎ และทําเรือแหลม

ฉบังของไทย ทั้งนี้ สปป.ลาว ใช๎เส๎นทางขนสํงทางบกเป็นหลัก สํวนการสัญจรทางน้ ามีน๎อยมาก 

เนื่องจากแมํน้ าโขงไมํสามารถรองรับเรือขนสํงสินค๎าได๎ตลอดทั้งปี  สํวนความพร๎อมในด๎าน

สาธารณูปโภคนั้นคํอนขา๎งด ีทั้งระบบไฟฟูาที่มแีผนเพิ่มก าลังการผลิตจากโครงการกํอสร๎างเขื่อนหลาย

แหงํระบบโทรคมนาคมครอบคลุมทั่วทั้งพืน้ที่ เป็นเขตที่เหมาะสมแกํการลงทุนด๎านค๎าขาย รวมทั้งธุรกิจ
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ตัวแทนน าเข๎า-สํงออก ธุรกิจร๎านอาหาร ธุรกิจร๎านเสริมสวย สํวนด๎านอุตสาหกรรมจะเป็นด๎าน

อุตสาหกรรมเครื่องนุงํหํม แปรรูปอาหาร เป็นต๎น 

2) แขวงค าม่วน อยูํทางภาคกลางตอนใต๎ พื้นที่นี้สํวนใหญํเป็นเขตปุาไม๎และภูเขา 60% พื้นที่

เป็นปุาอุดมสมบูรณ๑มีโครงการเหมาะในด๎านการทํองเที่ยว 

3) แขวงสะหวันนะเขต พื้นที่สํวนใหญํเป็นที่ราบ มีเนื้อที่ใหญํเป็นอันดับ 1 ของประเทศ เป็น

แหลํงเกษตรที่ส าคัญในการปลูกข๎าวเลี้ยงประชากรลาวทั้งประเทศ และสํงรายได๎คําภาษีให๎กับรัฐบาล

กลางได๎สูงที่สุดในประเทศ จึงเป็นเขตที่มีศักยภาพสูง การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน               

บนเส๎นทางหลักที่เป็นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ติดกับสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแหํงที่ 2 

พื้นที่แหํงนี้เชื่อมโยงกับจุดส าคัญ ทั้งเวียงจันทน๑ ทําเรือดานังของเวียดนาม และทําเรือแหลมฉบังของ

ไทย มีเส๎นทางหลักคือถนนหมายเลข 9 และ 13 มีทําอากาศยานนานาชาติสะหวันนะเขตอยูํไมํไกลจาก

เขตเศรษฐกิจพิเศษ สํวนระบบไฟฟูาและน้ าประปายังคงขาดแคลน โดยมีแผนเพิ่มก าลังการผลิตไฟฟูา

และน้ าประปาให๎ครอบคลุมกวําร๎อยละ 80 สํวนระบบสื่อสารครอบคลุมทั่วทั้งพืน้ที่ 

4) แขวงจ าปาสัก อยูํทางภาคใต๎โดยมีเขตสํงเสริมการลงทุนที่ “ภูเพียง” เหมาะในการปลูก

กาแฟ ข๎าว ยางพารา และพืชปลอดสารพิษ นอกจากนี้ยังเป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิ งธรรมชาติและ

ประวัติศาสตร๑ ท าให๎เหมาะในด๎านการลงทุนธุรกิจด๎านทํองเที่ยว โรงแรม และรา๎นอาหาร 

นอกจากนี้ยังมีพื้นที่บํอแก๎ว มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษหลายแหํงทั้งของนักลงทุนจีนและ

จากการรํวมมือของไทย-เกาหลีที่เข๎ามารับสัมปทานพื้นที่ ส าหรับเมืองห๎วยทรายจะติดกับสะพาน

มิตรภาพไทย-ลาวแหํงที่ 4 และเส๎นทาง R3A เชื่อมโยงระหวํางอ.เชียงของ จ.เชียงราย – ห๎วยทราย – 

คุนหมิง เพื่อกระจายสินค๎าไปยังภูมิภาคตําง ๆ การ

สัญจรทางน้ าจะมีเพียงทําเรือเชียงแสน ในปัจจุบัน

สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแหํงที่ 4 ได๎เปิดให๎บริการ

แล๎วท าให๎การขนสํงทางบกสะดวกยิ่งขึ้น สํวนด๎าน

ระบบไฟฟูาและน้ าประปายังคงขาดแคลนอยูํ 

อยํางไรก็ตาม รัฐบาลลาวมีแผนการกระจายไฟฟูา

และน้ าประปาให๎เพียงพอตํอความต๎องการของ

ประชาชนและอุตสาหกรรมในพื้นที่  สํวนการ

คมนาคมสื่อสารนัน้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ 

พื้นที่ปากเซ เริ่มจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ติดกับ จ.อุบลราชธานี สามารถเชื่อมโยงไปยัง

ทําเรือดานัง หรือทําเรือแหลมฉบังได๎โดยใช๎เส๎นทางถนนเป็นหลัก ทั้งนี้  ปากเซก าลังอยูํในชํวงพัฒนา

King’s Romans Casino, Bokeo province 

 (ท่ีมา : www.atimes.com, 2015) 
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เส๎นทางรถบรรทุกและเส๎นทางรถไฟ รวมทั้งสะพานข๎ามแมํน้ าโขงแหํงใหมํที่จะชํวยบรรเทาความแออัด

ลงไปได๎ ส าหรับการสัญจรทางน้ าจะมีเพียงทําเรือแมํน้ าทั่วไปเทํานั้น สํวนความพร๎อมด๎านไฟฟูาและ

น้ าประปายังขาดแคลนในบริเวณชานเมือง สํวนด๎านการคมนาคมสื่อสารนั้นคอํนข๎างครอบคลุม 

ตามกฎหมายของ สปป.ลาว (Lao PDR Decree on Specific Economic Zone) เขตเศรษฐกิจ

พิเศษ คือ พืน้ที่ที่รัฐบาลได๎ก าหนดให๎เป็นพืน้ที่ที่มตี าแหนํงที่ตัง้และสภาพแวดล๎อมที่ให๎การสนับสนุนเชิง

โครงสร๎างและมีอ านาจพิเศษที่อ านวยการประกอบธุรกิจมากกวําพื้นที่อื่นๆของประเทศ โดยมี

โครงสร๎างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคมและการบริหารจัดการที่เพิ่มขีดความสามารถการแขํงขันและ

เป็นแรงจูงใจที่จะดึงดูดนักลงทุนและภาคสํวนอื่นๆเข๎ามาในพื้นที่ เพื่อให๎กิจกรรมทางเศรษฐกิจในเขต

เศรษฐกิจพิเศษมีการพัฒนาเร็วกวําพืน้ที่อื่นๆ 

7.6 ด่านชายแดนไทย-ลาว................................................................... 

1) ด่านศุลกากรหนองคาย–เวียงจันทน์ เป็นดํานหลักทั้งด๎านสินค๎าและการทํองเที่ยว มีทาง

รถไฟขนานไปกับสะพานข๎ามแมํน้ าโขงแหงํที่ 1  

2) ด่านมุกดาหาร มีสะพานข๎ามแมํน้ าโขงแหํงที่ 2 เชื่อมโยงกับแขวงสะหวันนะเขต โดยมี

เส๎นทาง R9 เชื่อมโยงไปยังดํองฮา จังหวัดกวํางตรี ประเทศเวียดนาม และมีถนนไปถึงนคร

ฮานอย และดํานโยวยี้กวําน–นครหนานหนงิ ประเทศจนี  

3) ด่านนครพนม จุดผํานแดนถาวร มีสะพานข๎ามแมํน้ าโขงแหํงที่ 3 เป็นเขตติดตํอกับบ๎านเวิน

ใต๎ เมอืงทําแขก แขวงค ามํวน มีเส๎นทาง R12 เชื่อมโยงไปสูํทําเรือวินห๑ของประเทศเวียดนาม 

ซึ่งจุดนี้ถือเป็นจุดแคบที่สุดของ สปป.ลาว มีระยะทางไมํเกิน 140 กิโลเมตร รวมระยะทาง

จากเมอืงทําแขกไปยังทําเรือวินห๑ไมํเกิน 300 กิโลเมตร 

4) ด่านช่องแม็ก–ปากเซ  

5) ด่านเชียงของ–บ่อแก้ว มีสะพานข๎ามแมํน้ าโขงแหํงที่ 4 โดยมีเส๎นทาง R3EA เชื่อมโยงกับ

ประเทศจนีตอนใต๎ไปถึงเมอืงจิงหงและนครคุนหมงิ  
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รูปที่  7.15 จุดผํานแดนไทย-ลาว  
(ท่ีมา : กรมการขนสํงทางบก, 2556) 

7.7 เขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษชายแดนของไทย.................................... 

รัฐบาลไทยมีนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2 รูปแบบ ได๎แกํ (อัฐพล จริวัฒน๑จรรยา,2558) 

1) เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ ส าหรับธุรกิจที่ไมํเหมาะกับชายแดน และธุรกิจที่

เป็นอุตสาหกรรมแหํงอนาคต เชนํ กิจการวิจัยและพัฒนา กิจการที่ใช๎เทคโนโลยีขั้นสูงและใช๎

แรงงานน๎อย เป็นต๎น เพื่อเชื่อมโยงกับผู๎ผลิตต๎นน้ า-กลางน้ า-ปลายน้ า อุตสาหกรรม

สนับสนุน สถาบันการศึกษา สถาบันเฉพาะทาง และเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจท๎องถิ่น 

2) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ทีม่ีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงการค๎า/การลงทุน/การ

ผลิตกับประเทศในภูมิภาค เน๎นธุรกิจที่ใช๎แรงงานจ านวนมาก ใช๎วัตถุดิบจากท๎องถิ่นบริเวณ

ชายแดนหรอืประเทศเพื่อนบ๎าน และธุรกิจด๎านโลจิสติกส๑ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณ

ชายแดนไทยจะสํงเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ๎าน โดยเฉพาะระหวําง

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้งสองประเทศ 
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รัฐบาลมีแผนพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและดํานศุลกากรเพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษชายแดน จึงใช๎กฎหมายพิเศษเพื่ออนุมัติโครงการนิคมอุตสาหกรรม การสํงเสริมการลงทุน 

โดยเฉพาะเรื่องการให๎สิทธิประโยชน๑การลงทุน การใช๎แรงงานตํางด๎าว ศูนย๑ One stop service ที่มี

ประสิทธิภาพ และ มีคลังสนิค๎าช่ัวคราวซึ่งได๎รับอนุญาตจากดํานศุลกากร  

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษยังท าให๎เกิดการเชื่อมโยงในด๎านวัตถุดิบและหํวงโซํอุปทานทางการ

ผลิต (Supply Chain) ชํวยสร๎างตลาดผู๎บริโภคในพื้นที่ที่เชื่อมตํอระหวํางประเทศไทยกับประเทศเพื่อน

บ๎าน นักธุรกิจที่เข๎าไปลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษยังได๎รับสิทธิประโยชน๑ด๎านภาษีอากร และ

ได๎รับประโยชน๑จากการใช๎แรงงานตํางด๎าวที่จะสามารถเข๎ามาท างานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ได๎ 

 

รูปที่  7.16 เขตพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนไทย 
(ท่ีมา : อาคม เติมพทิยาไพสิฐ, 2558) 
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รัฐบาลไทยได๎วางนโยบายพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน เพื่อสํงเสริม

ศักยภาพเมืองประตูการค๎าชายแดนและเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยก าหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 

จังหวัด 12 พื้นที่  

 

7.8 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทยที่เชื่อมโยงกับสปป.ลาว……………… 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย 

เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย ตั้งอยูํบนระเบียงเศรษฐกิจตอนกลาง (Central Economic 

Corridor) มีสะพานมิตรภาพไทย–ลาว และโครงการรถไฟทางคูํ สายหนองคาย-ขอนแกํน- 

นครราชสีมา-แกํงคอย อยูํใกล๎นครหลวงเวียงจันทน๑ ศูนย๑กลางการปกครอง การค๎าการลงทุน                 

ของ สปป.ลาว ที่เชื่อมโยงตอํไปยังคุนหมิง จีนตอนใต๎ เป็นดํานการค๎าชายแดนที่มูลคําการสํงออกสินค๎า

ระหวํางไทยกับ สปป.ลาว สูงสุด เหมาะส าหรับ

พัฒนาเป็นศูนย๑กลางการค๎าสํง-ค๎าปลีก การค๎า

ระหวํางประเทศ ศูนย๑โลจิสติกส๑และคลังสินค๎า 

อุตสาหกรรมแปรรูปการ เกษตร เป็น  Hub 

เชื่อมโยงการคมนาคมขนสํงด๎วยระบบราง (Pan 

Asia Railway Route) มีจุดผํานแดนถาวรที่ดําน

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ตรงข๎ามเมืองหาด

ทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน๑  

 ระยะแรก 6 พื้นที่ (ปี 2557 - 2558) : 1) แมส่อด จ.ตาก 2) จ.มุกดาหาร 3) อรัญประเทศ จ.

สระแก้ว 4) จ.ตราด 5) อ.สะเดา จ.สงขลา 6) จ.หนองคาย 

 ระยะที่สอง 6 พื้นที่ (ปี 2559 เป็นต้นไป) : 1) แมส่าย จ.เชยีงราย 2) เชียงแสน จ.เชียงราย 3) 

เชยีงของ จ.เชียงราย 4) จ.นครพนม 5) จ.กาญจนบุรี 6) จ.นราธิวาส 

 (ท่ีมา : www.esanguide.com, 2557) 



 

 

 

 

 7-25 

คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

รูปที่  7.17 เขตพัฒนาพืน้ที่เศรษฐกิจชายแดน จ.หนองคาย 

(ท่ีมา : พิชัย อุทัยเชฏฐ๑, 2558) 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยูํบนแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-

ตะวันตก จงึเป็นเมืองหนา๎ดํานที่ส าคัญในการขนสํงสินค๎าไปยังเวียดนามและจีนตอนใต๎ เป็นดํานการค๎า

ชายแดนทีม่ีมูลคําการค๎าระหวํางไทยกับ สปป.ลาว 

เป็นอันดับสอง เหมาะส าหรับท าเป็นศูนย๑กลางโลจิ

สติกส๑การกระจายสินค๎าเกษตร เชื่อมโยงเขต

เศรษฐกิจพิเศษสะหวันนะเขต–เซโน อุตสาหกรรม

การผลิตและแปรรูป การค๎า และโลจิสติกส๑ มี

ระยะทางถนนตํอไปยังเมืองทําดานังของเวียดนาม

ใกล๎ที่สุด  (ท่ีมา : ศูนย๑ข๎อมูลขาํวอาเซียน, 2557) 
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รูปที่  7.18 เขตพัฒนาพืน้ที่เศรษฐกิจชายแดน จ.มุกดาหาร และ จ.นครพนม 
(ท่ีมา : อัฐพล จิรวัฒน๑จรรยา, 2558) 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม สามารถพัฒนาเป็นแหลํงธุรกิจการค๎าชายแดน 

และพืน้ที่บริการโลจิสติกส๑ เนื่องจากเป็นดํานการค๎าชายแดนที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเวียดนามและจีน

ตอนใต๎ และเป็นชํองทางการขนสํงผํานทําเรือหวุงอัน

และทําเรือไฮฟอง ไปยังประเทศแถบเอเซียตะวันออก 

(ญี่ปุุน เกาหลี และไต๎หวัน) โดยมีศักยภาพของพื้นที่อัน

เป็นข๎อได๎เปรียบ คือ ในอนาคตจะมีเส๎นทางรถไฟสาย

บ๎านไผํ-ขอนแกํน-มหาสารคาม-มุกดาหาร-นครพนม 

ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกับเส๎นทางรถไฟสายหลักของ

ประเทศ นับเป็นโอกาสของบริการทางด๎านโลจิสติกส๑ทั้ง

ในประเทศและระหวํางประเทศ 

 

 (ท่ีมา : www.travel.mthai.com, 2556) 
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7.9 เส้นทางขนส่งแร่จาก สปป.ลาว มายังประเทศไทย……………………………. 

แหลงํแรํเปูาหมายส าหรับผูล๎งทุนไทย ประกอบด๎วย 

1) แหล่งแร่ถ่านหิน นอกจากแหลํงหงสาแล๎ว จะ

เป็นแหลํงขนาดเล็ก สํวนใหญํอยูํทางตอนเหนือ

ของประเทศ ในแขวงพงสาลี 

2) แหล่งแร่โลหะ เชํน สังกะสี ทองแดง เหล็ก ใน

แขวงเวียงจันทน๑ หลวงพระบาง และทางทิศ

เหนอืของแขวงเชยีงขวางและหัวพัน 

3) แหล่งแร่ดีบุก พบในแขวงเวียงจันทน๑ เชยีงขวาง หัวพัน ค ามวํน และจ าปาสัก 

4) แหล่งหินอุตสาหกรรมและหินที่เป็นวัสดุก่อสร้าง ตามแนวชายแดนไทย-ลาว  

ช่องทางการขนส่งแร่ 

การขนส่งแร่ถ่านหิน จากทางภาคเหนือของลาวนั้น ในอดีตประเทศไทยเคยใช๎เส๎นทางสาย

บํอเต็น-หลวงน้ าทา-ห๎วยทราย ขนสํงถํานหินจากแหลํงเวียงภูคามาข๎ามแพขนานยนต๑ ในปัจจุบัน

สามารถใช๎สะพานมติรภาพ 4 ข๎ามแมํน้ าโขง (เชยีงของ-หว๎ยทราย) 

การขนส่งแร่โลหะ จากแหลํงแรํที่พบในแขวงเวียงจันทน๑ หลวงพระบาง แขวงเชียงขวางและ

หัวพัน อาจจะใช๎เส๎นทางดังนี้ 

1) เส๎นทางหมายเลข 1 จากแขวงพงสาลี-หลวงน้ าทา-อุดมไซ-หลวงพระบาง มาเชื่อมกับ

เส๎นทางหลวงน้ าทา-ห๎วยทราย มาที่ อ.เชียงของ หรือเชื่อมเส๎นทาง หลวงพระบาง-หงสา-

หว๎ยโก๐น มาที่ จ.นาํน 

2) เส๎นทางหมายเลข 4 จากเมอืงเชียงเงนิ แขวงหลวงพระบาง มายังเมืองแกํนท๎าว แขวงไชยบุรี 

ซึ่งอยูํตรงขา๎ม อ.ทําลี่ จ.เลย ใช๎สะพานขา๎มแมํน้ าเหืองที่เช่ือมทั้งสองฝัง่ไทย-ลาว 

3) เส๎นทางหมายเลข 13 จากหลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน๑ มาข๎ามสะพานมิตรภาพที่

หนองคาย  

 (ท่ีมา : www.prachachat.net, 2556) 
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4) เส๎นทางหมายเลข 7 จากแขวงเชียงขวาง ที่อยูํทางทิศตะวันออกของแขวงเวียงจันทน๑ มา

บรรจบกับเส๎นทางหมายเลข 13 ที่สามแยกศาลาพูคูน 

5) เส๎นทางหมายเลข 6 จากแขวงหัวพันที่อยูํทางทิศตะวันออกของหลวงพระบาง มาเชื่อมตํอ

เส๎นทางหมายเลข 7  

การขนส่งแร่ดีบุก แหลํงแรํดีบุกที่พบในแขวงค ามํวน และแขวงจ าปาสักในภาคใต๎ สามารถ

ใช๎เส๎นทางหมายเลข 12 ที่มาจากดํานบ๎านนาเพาของลาวที่ติดกับชายแดนเวียดนาม มาตัดกับเส๎นทาง

หมายเลข 13 กํอนมาสิ้นสุดที่เมืองทําแขก แขวงค ามํวน แล๎วข๎ามสะพานมิตรภาพที่ดําน จ.นครพนม 

ของไทย และใช๎เส๎นทางหมายเลข 10 จากเมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก มาที่สะพานข๎ามแมํน้ าโขงที่ดําน

วังเตํา-ชํองเม็ก จ.อุบลราชธานี 

7.10 บทสรุป-ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………. 

สภาพเส๎นทางและระบบสาธารณูปโภคของถนนที่อยูํในลาวมขี๎อจ ากัด ดังนี้ 

1) การขนสงํสนิค๎าทางถนนในลาวมีขดีความสามารถจ ากัดเนื่องจากขาดการลงทุนขยายระบบ

ทางกายภาพ การคมนาคมขนสํงทางรถยนต๑ในบางเส๎นทางระหวํางเมืองไปยังแขวงตํางๆ 

ของ สปป.ลาว ไมํสะดวก ขนสํงได๎เฉพาะฤดูแล๎ง การปรับปรุงตอ๎งใชเ๎งินลงทุนมาก  

2) เส๎นทางตามแนวระเบียงในชํวงสปป.ลาวมี 2 ชํองจราจร ถนนมีลักษณะคํอนข๎างคดเคี้ยว 

ท าให๎คําขนสํงคํอนขา๎งสูง และการขนสงํสวํนใหญํในเส๎นทางชํวงลาวไปยังชายแดนเวียดนาม

ยังเป็นของผู๎ให๎บริการขนสํงเวียดนาม และเนื่องจากความตกลงวําด๎วยการขนสํงสินค๎าข๎าม

พรมแดน (CBTA) ยังไมํมีผลบังคับใช๎บนเส๎นทางในชํวงของลาว ท าให๎ต๎องเสียคําผํานดํานใน

การขนสงํสนิค๎า ซึ่งถือเป็นการเพิ่มตน๎ทุนสินค๎า 

3) การใชร๎ะบบเส๎นทางจราจรตาํงกัน โดยไทยใช๎รถพวงมาลัยขวา ในขณะที่ลาวใช๎รถพวงมาลัย

ซ๎าย ท าให๎ต๎องเปลี่ยนถํายรถบรรทุกสินค๎า หรือเปลี่ยนหัวลากตู๎คอนเทนเนอร๑ ณ จุด

พรมแดน มปีัญหาปูายจราจร ปูายจราจรยังไมํได๎มาตรฐานและเพียงพอ 

4) การบริการคลังสินค๎ามีจ านวนน๎อย มีขนาดเล็ก ขาดระบบอ านวยความสะดวกในการขน

ถํายสินคา๎ ยังขาดระบบสํงตํอเพื่อกระจายสินค๎าไปยังพืน้ที่อื่น 
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5) มีปัญหาเส๎นทางถนนเชื่อมตํอดํานชายแดน มีการใช๎งานเต็มความสามารถและเสื่อมสภาพ 

ปัญหาการจราจรแออัด ณ บริเวณพื้นที่บริเวณรอบประตูการค๎า ขาดการอ านวยความ

สะดวกด๎านการขนสงํขา๎มแดน การปรับปรุงกฎระเบียบ การแลกเปลี่ยนสิทธิจราจร 

6) สปป.ลาว ยังไมมีเครือขํายระบบการคมนาคมทางรถไฟ ยกเว๎นเส๎นทางหนองคาย-

เวียงจันทน๑ แตรัฐบาล สปป.ลาว มแีผนสรางเสนทางรถไฟ เชื่อมระหวางไทยกับยูนนานของ

จีน คือเส๎นทาง เวียงจันทน๑-หลวงพระบาง-หลวงน้ าทา-บอเต็น-บอหาน-เชียงรุง-คุนหมิง 

ซึ่งในอนาคตจะมีความส าคัญในการเชื่อมตํอกับสายอาเซียนไปยังกรุงเทพฯ และสิงคโปร๑ 

7) การคมนาคมในแมํน้ าโขงสามารถใช๎เรือสินค๎าที่มีระวางบรรทุกไมํมาก และใช๎ขนสินค๎าได๎

เพียง 6 เดือน คือในชํวงน้ ามากระหวํางเดือนกรกฎาคม–ธันวาคม เพราะการเดินเรือใน

แมนํ้ าโขงจะมีปัญหาน้ าขึน้ลงเร็ว และระดับน้ ามีความแตกตํางกันมากในชํวงน้ าหลากกับฤดู

แล๎ง มีเกาะแกํงมาก ในฤดูแล๎งจะใชไ๎ด๎เฉพาะเรือเล็กขนาด 10–20 ตัน 

8) สปป. ลาว ไมํมพีืน้ที่สํวนใดติดทะเล จงึไมํมทีําเรือเดินทะเลส าหรับสํงสินค๎าเข๎าออกเป็นของ

ตนเอง จงึตอ๎งอาศัยการขนสํงผาํนไปยังทําเรือประเทศเพื่อนบ๎าน คือ เวียดนามและไทย 

ข้อเสนอแนะ 

1) การพัฒนาพื้นที่ชายแดนรํวมกันและการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษรํวมจะเป็นประโยชน๑ตํอการ

เชื่อมโยงฐานการผลิตมากยิ่งขึ้น ควรสนับสนุนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษรํวมในพื้นที่

ชายแดน เพื่อให๎เกิดการแลกเปลี่ยนทางการค๎า เชํน บริเวณพื้นที่ จ.หนองคาย-เวียงจันทน๑ 

จ.มุกดาหาร จ.นครพนม เป็นต๎น 

2) รัฐบาลไทยควรมีกลยุทธ๑ในการพัฒนาจุดผํานแดนถาวร/ช่ัวคราว/จุดผํอนปรนที่มีศักยภาพ

ทางการค๎าให๎เป็นดํานถาวรที่ได๎มาตรฐานสากล (Standardize CIQ) ดํานชายแดนควรได๎รับ

การจัดสรรพื้นที่ให๎เป็นสัดสํวน แยกชํองทางการจราจรระหวํางรถทํองเที่ยวและรถบรรทุก 

แยกจุดตรวจการผํานแดนของคนและสินค๎าออกจากกัน เพื่อสร๎างชํองทางการค๎าที่ถูก

กฎหมายบริเวณชายแดน สนับสนุนใหม๎ีการท าพิธีการทางศุลกากรแบบครบวงจร พร๎อมทั้ง

ชํวยยกระดับพิธีดํานศุลกากรของประเทศเพื่อนบ๎านให๎มีระบบมากขึ้น รวมทั้งจัดตั้ง 

"หนํวยงานสํงเสริมการคา๎และโลจสิติกส๑" ที่จุดผาํนแดน ท๎าหนา๎ที่รวบรวมองค๑ความรู๎ 
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3) จัดท าคูํมือสํงเสริมการค๎าและระเบียบพิธีการและกระบวนการค๎าการขนสํงที่ดํานชายแดน

กับแตลํะประเทศเพื่อนบ๎าน  

4) ต๎องยกระดับผูป๎ระกอบการไทยใหเ๎ป็นผ๎ูประกอบการขา๎มชาติ จากการเป็นผู๎ผลิตสินค๎าสูํนัก

ธุรกิจ ซึ่งมคีวามรูเ๎รื่องลูกค๎า ตลาด และอื่นๆ มีความเป็นสากลและมืออาชีพ ซึ่งจ าเป็นต๎อง

ปรับทั้งในแงํของทัศนคติ ทักษะ องค๑ความรู๎และความเข๎าใจในกลุํมลูกค๎า รวมถึงสร๎าง

โอกาสในการเข๎าถึงแหลํงเงินทุนสนับสนุนตาํงๆ 

5) ผู๎ประกอบการไทยไมํมีเครือขํายในการขนสํงหลายรูปแบบที่ เชื่อมโยงตํอกันเหมือน

ตํางประเทศ รัฐบาลต๎องออก พ.ร.บ.สํงเสริมการจัดตั้งเครือขํายและการรวมกลุํมของ

ผูป๎ระกอบการ แตเํชื่อมโยงในการให๎บริการ การพัฒนาเครือขาํย จะเป็นปัจจัยส าคัญในการ

เพิ่มศักยภาพในการแขํงขัน 

6) ผูป๎ระกอบการไทยยังขาดความสามารถและความพร๎อมในการออกไปลงทุนในตํางประเทศ 

เพราะถ๎าจะแขํงขันในเชิงรุกจ าเป็นต๎องสร๎างศักยภาพของผู๎ประกอบการไทยไปขยาย

เครือขาํยกิจการลงทุนในตํางประเทศ 
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