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ภาคผนวก ค. 

ข้อมูลสนับสนุนการลงทุนด้านแร่ในสปป.ลาว 

การส ารวจ รวบรวม และทบทวนข้อมูลด้านการจัดหาวัตถุดิบและการลงทุนด้านแร่ของ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิเพิ่มเติมที่มีความ

ทันสมัย โดยการรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ในประเทศ จากการค้นคว้าเอกสารและผ่านสื่ออิเล็กโทรนิกส์ 

ตลอดจนการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการเดินทางไปส ารวจรวบรวมข้อมูลในประเทศนั้นๆ 

โดยตรงผ่านหนว่ยงานที่มกีารประสานสายสัมพันธ์ไว้ 

 

รูปที่ ค.1 แผนที่ภูมปิระเทศแสดงต าแหน่งที่ตั้งของสปป.ลาว 

(ท่ีมา : http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/burma_rel_96.jpg) 
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ค.1 ข้อมูลท่ัวไป 

ประเทศลาว มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธรณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : สปป.ลาว  

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

สังคมและประชากร การเมอืงการปกครอง และข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ดังตารางที่ ค.1  

ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของสปป.ลาว ได้แก่ การคมนาคม ท่าเรือ 

พลังงาน และระบบสื่อสาร สรุปได้ดังตารางที่ ค.3 

ตารางที่ ค.1 ข้อมูลทั่วไปของสปป.ลาว 

ข้อมูล รายละเอียด 

พื้นที่ มพีืน้ที่ทั้งหมด 236,800 ตารางกิโลเมตร โดยที่ลาวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออก

สู่ทะเล 

สภาพภูมิประเทศ แบ่งออกได้เป็น 3 เขต คือ เขตภูเขาสูง เขตที่ราบสูง และเขตที่ราบลุ่ม โดย

พื้นที่ของเขตภูเขาสูงและเขตที่ราบสูงของประเทศรวมกันจะมากถึง 3 ใน 4 

ของพื้นที่สปป.ลาวทั้งหมด โดยจุดที่สูงที่สุดของสปป.ลาวอยู่ที่ภูเบี้ย ในแขวง

เชยีงขวาง วัดความสูงได้ 2,817 เมตร 

 เขตภูเขาสูง เป็นพื้นที่ที่สูงกว่าระดับน้ าทะเลโดยเฉลี่ย 1,500 เมตรขึ้นไป 

พืน้ที่นีอ้ยู่ในเขตภาคเหนือของประเทศ 

 เขตที่ราบสูง คือพื้นที่ซึ่งสูงกว่าระดับน้ าทะเลเฉลี่ย 1,000 เมตร ปรากฏ

ตั้งแต่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ราบสูงเมืองพวน ไปจนถึงชายแดน

กัมพูชา เขตที่ราบสูงนี้มทีี่ราบสูงขนาดใหญ่อยู่ 3 แห่ง ได้แก่ ที่ราบสูงเมือง

พวน (แขวงเชียงขวาง), ที่ราบสูงนากาย (แขวงค าม่วน) และที่ราบสูง

บริเวณภาคใต้ 

 เขตที่ราบลุ่ม เป็นเขตที่ราบตามแนวฝ่ังแม่น้ าโขงและแมน่้ าต่างๆ เป็นพื้นที่

ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในเขตพื้นที่ทั้ง 3 เขต นับเป็นพื้นที่อู่ข้าวอู่

น้ าที่ส าคัญของประเทศ แนวที่ราบลุ่มเหล่านี้เริ่มปรากฏตั้งแต่บริเวณตอน

ใต้ของแม่น้ างึม เรียกว่า ที่ราบลุ่มเวียงจันทน์ ผ่านที่ราบลุ่มสะหวันนะเขต 

ซึ่งอยู่ตอนใต้เซบั้งไฟและเซบั้งเหียงและที่ราบจ าปาสัก ทางภาคใต้ของลาว 

ซึ่งปรากฏตามแนวแมน่้ าโขงเรื่อยไปจนจรดชายแดนประเทศกัมพูชา 
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ข้อมูล รายละเอียด 

สภาพภูมิอากาศ ภูมิอากาศเป็นแบบภูมิอากาศเขตร้อน มีลมมรสุมแต่ไม่มีลมพายุ ส าหรับเขต

ภูเขาภาคเหนือและเขตเทือกเขา อากาศมีลักษณะกึ่งร้อนกึ่งหนาว อุณหภูมิ

สะสมเฉลี่ยประจ าปีสูงถึง 15-30 องศาเซลเซียส แบ่งเป็น 2 ฤดูกาล คือ ฤดู

ฝน (พฤษภาคม-พฤศจกิายน) และฤดูแล้ง (ธันวาคม-เมษายน) อุณหภูมิเฉลี่ย

ที่นครหลวงเวียงจันทน์ 25 องศาเซลเซียส (ม.ค.) และ 36-37 องศาเซลเซียส 

(เม.ย.) ปริมาณฝนเฉลี่ย 1,715 มิลลิเมตรต่อปี 

ทรัพยากร 

ธรรมชาติ 

 ทรัพยากรป่าไม้ มีพื้นที่ปุาไม้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 11 ล้านเฮกตาร์ 

หรอืคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47 ของพื้นที่ประเทศ 

 ทรัพยากรน้้า แมน่้ าที่ส าคัญ คือ แมน่้ าโขง 

 ทรัพยากรแร่ธาตุ  

- สินแร่  มแีรธ่าตุตา่งๆ แทบทุกชนิด เชน่ แร่เหล็ก ถ่านหินลิกไนต์ ดีบุก 

ตะกั่ว ทองแดง ถ่านหิน สังกะสี ทองค า หินอ่อน ยิปซัม บอกไซต์  

เป็นต้น 

- อัญมณี มีแหล่งแร่รัตนชาติที่ยังไม่มีการน ามาใช้ประโยชน์ เช่น 

ทองค า แซฟไฟร์ เงิน เป็นต้น 

- น้้ามันและก๊าซธรรมชาติ มีแหล่งอยู่ทางภาคกลางและภาคใต้ของ

ประเทศ 

ภัยธรรมชาติ ไม่มี 

ประชากร จ านวน 6.81 ล้านคน มีอัตราการเติบโต 1.59% (2014 est.)  

การปกครอง ระบอบสังคมนิยม มีพรรคปฏิวัติประชาชนลาว (The Lao People’s 

Revolutionary Party : LPRP) เป็นพรรคการเมืองที่บริหารประเทศเพียงพรรค

เดียวมาโดยตลอด และคาดว่าจะยังคงรักษาอ านาจทางการเมืองใน สปป.ลาว

ได้ตอ่ไป 

เขตการปกครอง แบ่งเป็น 16 แขวง และ 1 เขตปกครองพิเศษ (นครหลวงเวียงจันทน์) แขวง

ต่างๆ ประกอบด้วย เซกอง อัตตะปือ สาละวัน จ าปาสัก สะหวันนะเขต               

ค าม่วน บอลิค าไซ เวียงจันทน์ ไชยะบุลี หลวงพระบาง เชียงขวาง หัวพัน พง

สาล ีอุดมไช หลวงน้ าทา และบ่อแก้ว 
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ข้อมูล รายละเอียด 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ประชาชาต ิ(GDP) 

20.78 พันล้านเหรียญสหรัฐ (2013 est.) ต่อประชากร 3,100 พันล้านเหรียญ

สหรัฐ (2013 est.) มีอัตราการเติบโตต่อปี 8.3% (2013 est.)  

อัตราการว่างงาน 1.9% (2013 est.) 

อัตราเงนิเฟ้อ อัตราเงินเฟูอเฉลี่ย อยู่ที่รอ้ยละ 6.5% (2013 est.) สูงกว่าปีก่อน เนื่องจากการ

ขึน้ราคาของสินค้าอุปโภค โดยเฉพาะเนือ้สัตว์และผักผลไม้สด 

ปีงบประมาณ 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน 

สถานะทางการเงิน

การคลัง  

เงินทุนส ารอง 666  ล้านเหรียญสหรัฐ (2013)  หนี้ต่างประเทศ 3 ,037 ล้าน

เหรียญสหรัฐ (2013) ขาดดุลการค้า (Trade balance) 12.4% ของ GDP (2014 

est.) 

มูลค่าการส่งออก 2.313 พันล้านเหรียญสหรัฐ (2013 est.) 

สินค้าส่งออกและ

ประเทศคู่ค้า 

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

ประเทศส่งออกที่ส าคัญคือ ไทย 34%, จีน 21.5%, เวียดนาม 12.2% (2012 

est.) 

มูลค่าการน้าเข้า 3.238 พันล้านเหรียญสหรัฐ (2013 est.) 

สินค้า น้าเข้ าและ

ประเทศคู่ค้า 

เครื่องจักรและอุปกรณ์, ยานพาหนะ, น้ ามันเชื้อเพลิง, สินค้าอุปโภคบริโภค  

ไทย 62.1%, จนี 16.2%, เวียดนาม 7.3% (2012 est.) 

ประเทศน าเข้าที่ส าคัญคือ ไทย 62.1%, จีน 16.2%, เวียดนาม 7.3% (2012 

est.) 
 

ท่ีมา:  ฐานขอ้มูล Index Mundi: World Factbook, www.indexmundi.com, 2014 

ธนาคารแหง่ประเทศไทย,2557 รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ สปป.ลาว ปี 2556 และแนวโน้มปี 2557 

กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, 2554 คู่มือการค้าและการลงทุนสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว  
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รูปที่ ค.2 แสดงจ านวนประชากรจ าแนกตามเพศในแต่ละช่วงอายุ 

(ท่ีมา : Index mundi, 2014, World Factbook, www.indexmundi.com) 

ตารางที่ ค.2 เครื่องช้ีวัดเศรษฐกิจของ สปป.ลาว ปี พ.ศ.2552-2556 

 
ท่ีมา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย,2557 รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ สปป.ลาว ปี 2556 และแนวโน้มปี 2557 
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 รูปที่ ค.3 เขตการปกครองของสปป.ลาว 

(ท่ีมา:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Laos,_administrative_divisions_-_de_-_colored.svg) 
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ตารางที่ ค.3 โครงสรา้งพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของสปป.ลาว 

ข้อมูล รายละเอียด 

ระบบคมนาคมทางบก ถนนใน สปป.ลาว มีระยะทางยาวรวม 21 ,716 กิโลเมตร แบ่งเป็น

ถนนลาดยาง 9,664 กม. และถนนที่ไม่ได้ลาดยาง 12,052 กิโลเมตร 

การคมนาคมทางน้้า สปป.ลาวมีแม่น้ าโขงไหลผ่านตลอดประเทศ ความยาวจากทิศเหนือจรด

ทิศใต้ รวม 1,835 กิโลเมตร แต่มีข้อจ ากัดทางด้านกายภาพ เช่น เกาะ

แก่ง และระดับน้ า ท าให้มีระยะทางที่ใชใ้น การขนส่งเพียง 875 กิโลเมตร 

เดินเรือได้สะดวกเฉพาะช่วงน้ าหลากในเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคม              

ซึ่งสามารถใช้เรือขนาดใหญ่ขนส่งสินค้าได้ถึงล าละ 120 – 150 ตัน ส่วน

ช่วงเดือนมกราคม – เมษายนที่ น้ าน้อย ต้องใช้เรือขนาดเล็กขนส่งสินค้า

ได้เพียงประมาณล าละ 40 – 60 ตัน 

แมน่้ าสายส าคัญในสปป.ลาวมีดังนี ้

1. แมน่้ าอู พงสาลี – หลวงพระบาง 448 กิโลเมตร  

2. แมน่้ างมึ เชยีงขวาง – เวียงจันทน์ 354 กิโลเมตร 

3. แมน่้ าเซบั้งเหียง สะหวันนะเขต 338 กิโลเมตร 

4. แมน่้ าเซบั้งไฟ สะหวันนะเขต – ค ามว่น 239 กิโลเมตร 

5. แมน่้ าทา หลวงน้ าทา – บ่อแก้ว 325 กิโลเมตร 

6. แมน่้ าเซกอง สาละวัน – เซกอง -อัตตะปือ 320 กิโลเมตร 

7. แมน่้ ากะดิ่ง แขวงบอลิค าไซ 103 กิโลเมตร 

8. แมน่้ าคาน หัวพัน – หลวงพระบาง 90 กิโลเมตร 

การคมนาคมทางรถไฟ ปัจจุบัน สปป.ลาว มีทางรถไฟยาว 3.5 กิโลเมตร เชื่อมต่อกับประเทศ

ไทยที่สะพานมิตรภาพไทย - ลาว 1 นครหลวงเวียงจันทน์ – จังหวัด

หนองคาย (สร้างด้วยเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลไทย ทั้งในรูปเงินให้เปล่า

และเงินกู้ดอกเบีย้ต่ าระยะยาว) 

การคมนาคมทางอากาศ ทางอากาศ มีสนามบินวัดไต เป็นสนามบินนานาชาติในเวียงจันทน์ และ

สนามบินในเมืองหลักๆ เช่น เวียงจันทน์ หลวงพระบาง สะหวันนะเขต 

ปากเซ ห้วยทราย หลวงน้ าทา อุดมไซ พงสาลี เชียงขวาง ไชยบุรี โดย

ส่วนใหญ่และเที่ยวบินในประเทศจะบินผ่านเวียงจันทน์ มีสายการบินของ 

สปป.ลาว คือ Lao Airline มีเที่ยวบินประจ าไปยังเมืองส าคัญของประเทศ

เพื่อบ้าน เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม ่ฮานอย โฮจมิินหซ์ิตี้ พนมเปญ คุนหมงิ 
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ข้อมูล รายละเอียด 

ท่าเรอื ใช้ท่าข้ามระหว่างไทย-ลาวตามเมอืงท่าต่างๆ 

พลังงาน รัฐบาลลาวก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศโดยตั้งเปูาหมายให ้

สปป.ลาวเป็น “แบตเตอรี่แห่งเอเชีย” หรือแหล่งพลังงานส ารองในอนุ

ภูมิภาค สปป.ลาวมีศักยภาพที่จะผลิตพลังงานไฟฟูาได้ ประมาณ 

23,000 เมกะวัตต์ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของ สปป.ลาว ภายในปี 

พ.ศ. 2563 จะสามารถ ด าเนินโครงการพลังงานไฟฟูาขนาดใหญ่แล้ว

เสร็จจ านวน 29 โครงการ และผลิตไฟฟูาได้ 8,657 เมกะ วัตต์ ณ 

พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ลาวมีเขื่อนพลังน้ าเกือบ 50 แห่ง ผลิตไฟฟูาได้

รวมกันมากกว่า 1,500 เมกะวัตต์ มีเขื่อนที่ด าเนินการโดยเอกชน 2 แห่ง 

คือ เทินหินบูนที่บอลิค าไซ และห้วยเหาะที่จ าปาสัก- อัดตะปือ นับตั้งแต่

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 รัฐบาลลาวด าเนินการก่อสร้างสายส่ง

กระแสไฟฟูาไปทั่วประเทศ ตามแผนนโยบายขจัดความยากจนภายในปี 

พ.ศ. 2563 ปัจจุบันทั่วทั้งประเทศมีบ้านเรือนร้อยละ 44 ที่มีไฟฟูาใช้ 

ปัจจุบัน สปป.ลาว ผลิตกระแสไฟฟูาได้ 3 พันล้านกิโลวัตต์ต่อปีโดยแบ่ง

ใช้ภายในประเทศประมาณ 800 ล้านกิโลวัตต์ช่ัวโมง ในขณะที่ส่งออก

กระแสไฟฟูาประมาณ 229 ล้านกิโลวัตต์ช่ัวโมง ซึ่งท าให้ สปป.ลาว 

สามารถส่งออกกระแสไฟฟูาให้ไทย 72.11 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ

น าเข้าจากไทย 27.87 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ระบบสือ่สารและ

โทรคมนาคม 

การโทรคมนาคมของ สปป.ลาว มีการขยายตัวรวดเร็ว การให้บริการ

ด้านโทรคมนาคมเปลี่ยนจากการให้บริการโดยผ่านระบบดาวเทียมมาใช้

ระบบสายใยแก้ว ซึ่งเช่ือมต่อทุกแขวงและเมืองต่างๆ ระบบสายใยแก้วได้

เชื่อมต่อกับประเทศใกล้เคียง เช่น ไทย เวียดนาม และจีน  บริการ

โทรศัพท์มือถือมีครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ใน สปป.ลาว ปัจจุบันมี 5 

บริษัท ได้รับอนุญาตให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานและมือถือ บริษัทส่วน

ใหญ่มีรัฐร่วมทุนอยู่ด้วยในสัดส่วน ดังนี้ บริษัท ลาวโทรคมนาคม จ ากัด 

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

100) บริษัทลาวเอเชีย (LATกระทรวงปูองกันประเทศ 100) บริษัทมิลิ

คอม อินเตอร์เนชันนอลเซลลูลาร์ (MLL รัฐ 22 : มิลิคอม 78) และลาว

สกาย คอมมินนิเคช่ัน (รัฐ 30 : สกาย 70) ในขณะที่ความสามารถและ
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ข้อมูล รายละเอียด 

จ านวนผูใ้ห้บริการด้านนีไ้ด้เพิ่มสูงขึน้ จ านวนประชากรที่ใช้บริการเพิ่มขึ้น

อย่างรวดเร็ว เห็นได้จากสถิติของผู้ใช้มือถืออัตราส่วน(ต่อ 1 ,000 คน)  

ได้สูงขึน้ประมาณ 210 คนในปี พ.ศ. 2549 เมื่อเทียบกับ 156 คนในกลาง

ปี พ.ศ. 2548 หรอืคิดอัตราการเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 35 นอกจากนี้มี

ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตได้เพิ่มจาก 2 บริษัท ในปี พ.ศ. 2533 เป็น 10 

บริษัทในปัจจุบัน 

ท่ีมา:  กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, 2554 คู่มือการค้าและการลงทุนสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว  

กรมส่งเสริมการสง่ออก, 2554 คู่มอืการคา้การลงทุน สปป.ลาว  

สถานเอกอัครราชทูต ณ เวยีงจันทน,์ 2553 คู่มอืสง่เสริมการค้าการลงทุนในสปป.ลาว 

ส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2554 คู่มอืการคา้และการลงทุนสปป.ลาว  

การเข้าร่วมองค์กรระหว่างประเทศ 

ปี พ.ศ. 2495 : องค์การสหประชาชาติ 

ปี พ.ศ. 2504 : กองทุนการเงนิระหว่างประเทศ 

ปี พ.ศ. 2507 : กลุ่มประเทศไม่ฝักใฝุฝุายใด 

ปี พ.ศ. 2535 : ความรว่มมอืทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) 

ปี พ.ศ. 2540 : สมาชิกอาเซียน 

ปี พ.ศ. 2541 : สปป.ลาว สมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) แต่ขณะนี้ยังไม่ได้

เป็นสมาชิกแตอ่ยู่ระหว่างการเตรยีมความพร้อมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการปรับปรุงระบบเศรษฐกิจให้

เป็นสากล 

ปี พ.ศ. 2546 : ยุทธศาสตรค์วามรว่มมอืทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS)  
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รูปที่ ค.4 เส้นทางคมนาคมใน สปป.ลาว 

(ท่ีมา : http://www.ecotourismlaos.com/images/map/laos/laos_bg.jpg) 
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ความสัมพันธ์กับประเทศไทย 

1) ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้า 

ไทยเป็นประเทศคู่ค้าอันดับต้นๆ ของ สปป.ลาว โดยสินค้าที่ไทยส่งออกไปลาวที่ส าคัญ ได้แก่ 

น้ ามันดีเซล/เบนซิน รถยนต์และอุปกรณ์ เหล็กและเหล็กกล้า และเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง เป็น

ต้น ส่วนสินค้าน าเข้าจากลาวที่ส าคัญ ได้แก่ ทองแดงและผลิตภัณฑ์ เครื่องรับ-ส่งสัญญาณและ

อุปกรณ์ติดตั้ง (โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์) ส่วนสินค้าอื่นๆ มูลค่าน าเข้าไม่มาก ได้แก่ ไม้แปรรูป ผักและ

ผลไม้ เป็นต้น 

มูลค่าการค้าชายแดนของไทยกับ สปป.ลาว ในชว่งที่ผา่นมาสูงขึ้นอย่างตอ่เนื่อง โดยการค้าในปี 

พ.ศ. 2556 มีมูลค่าประมาณ 130,000 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วนเกือบร้อยละ 90.0 ของการค้า

ระหว่างประเทศไทย-ลาว) ซึ่งมูลค่าการส่งออกปีละ 108,600 ล้านบาท โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งส่งออก

ผา่นทางด่านหนองคาย เนื่องจากสามารถเชื่อมต่อไปยังนครหลวงเวียงจันทน์ได้สะดวก และมูลค่าการ

น าเข้าปีละ 23,500 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าสินแร่ทองแดงผา่นทางด่านมุกดาหาร  

ประเทศไทยยังคงได้ดุลการค้าค่อนข้างสูงจาก สปป.ลาว ปีละประมาณ 85 ,000 ล้านบาท 

เนื่องจากทาง สปป.ลาว มีความต้องการสินค้าทุน และสินค้าอุปโภคบริโภคจากไทย โดยเพิ่มขึ้น

ต่อเนื่องตามการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ ขณะที่ สปป.ลาว เองก็ยังไม่สามารถผลิตสินค้าเพื่อ

ใช้เองภายในประเทศได้ (ธนาคารแห่งประเทศไทย,2557 รายงานสรุปภาวะการค้าชายแดนไทย-ลาว  

พ.ศ. 2556 และไตรมาสแรก พ.ศ. 2557) 

2) ความสัมพันธ์ทางด้านการทูต 

ประเทศไทยและลาวได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม             

พ.ศ. 2493 หรือเมื่อ 60 ปีที่แล้ว อย่างไรก็ดี สายสัมพันธ์ไทย-ลาว ฉัน “ญาตใิกล้ชิด มิตรใกล้บ้าน” ได้

ปรากฏอยู่ในชีวิตของผู้คนและชุมชนสองฝั่งโขงมายาวนานตั้งแต่ยังไม่มีเส้นเขตแดนแบ่งสังคมออกเป็น

ประเทศเชน่ทุกวันนี ้ 

บนรากฐานของมรดกแห่งอดีตที่ใกล้ชิด และทุนทางสังคมวัฒนธรรมที่มีร่วมกัน ตลอดจนความ

เคารพที่ต่างฝุายต่างมีให้ต่อกัน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
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ประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในปัจจุบันจึงด าเนินไปด้วยความราบรื่นใกล้ชิด ผู้น าและเจ้าหน้าที่ระดับสูง

ของไทยได้กล่าวไว้ในหลาย ๆ โอกาสว่า “ความมั่นคง มั่งคั่งของลาว คือความมั่นคง มั่งคั่งของไทย” 

ด้วยเหตุนี้ ไทยจึงได้ด าเนินนโยบายให้การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของลาวใน

หลากหลายสาขา อาทิเช่น การเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมเพื่อลาวจะกลายเป็นจุดเชื่อมต่อส าคัญใน

อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง การสนับสนุนให้ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจของไทยไปลงทุนในลาวอย่างมีความ

รับผิดชอบเพื่อสร้างรายได้ให้กับทางการลาวไปพร้อมๆ กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา

คุณภาพชีวิตประชาชนชาวลาว การให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านเกษตรกรรม สาธารณสุข และ

การศกึษาของชาวลาว โดยในส่วนของภาครัฐ มีกลไกทั้งในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาคจ านวนมากที่

ช่วยส่งเสริมความร่วมมือไทย-ลาว ให้สนองตอบต่อผลประโยชน์ร่วมกันของสองฝุาย เช่น 

คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตาม

ชายแดนทั่วไป คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาอนุ

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ภายใต้อาเซียน (กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการ

ต่างประเทศ, 2552 บทความ “60 ปี สายสัมพันธ์การทูตไทย-ลาว”) 

สรุปและวิเคราะห์ 

1) สปป.ลาว เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับไทยทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 

เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม มีเขตแดนติดต่อกับไทยทั้งทางบก และทางน้ าเป็นแนวยาวถึง 

1,810 กิโลเมตร แม้ว่า สปป.ลาวจะไม่มีทางออกทางทะเล แต่สามารถเป็นจุดเชื่อมต่อ ด้านการ

คมนาคมขนส่งจากไทย ไปประเทศที่สามในอนุภูมิภาค ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาวข้ามแม่น้าโขงทั้ง 

3 แห่ง ได้แก่ หนองคาย-เวียงจันทน์, มุกดาหาร-สะหวันนะเขต และนครพนม-ค าม่วน การขนส่ง

สินค้าเข้าและออกผ่านประเทศไทย เส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างประเทศเหล่านี้เป็นเส้นทางหลัก

และจ าเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

2) สปป.ลาวมีศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติอยู่มาก ทั้งทรัพยากรน้ า แร่ธาตุ ปุาไม้ ท าให้

เกิดการดงึดูดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากจีน ที่มกีารลงทุนมากเป็นอันดับหนึ่ง 

3) ตลอดแนวชายแดนของประเทศลาว ซึ่งมีความยาวรวม 5,083 กิโลเมตร ล้อมรอบด้วย

ชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน 5 ประเทศ ดังนี้ ประเทศจีน ประเทศไทย ประเทศกัมพูชา ประเทศ

เวียดนาม สปป.ลาว  ท าให้ในอดีตจากประเทศ Land lock กลายเป็น Land link มีเส้นทางเชื่อมต่อไปยัง

ประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบผา่นเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ (Economic corridor) 
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4) นโยบายด้านพลังงานของการจะเป็น Battery of Asia ซึ่งอาศัยศักยภาพทางธรรมชาติที่มีอยู่ 

ประกอบกับประชากรที่มีค่อนข้างน้อย และการเมืองเป็นระบบสังคมนิยม ท าให้ลาวสามารถผลิต

พลังงานไฟฟูา และส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะจากพลังงานน้ า น ารายได้เข้าสู่ประเทศ

อย่างมากมายและยั่งยืน (Sustainable) ส าหรับประเทศไทย สปป.ลาว มีโครงการผลิตกระแสไฟฟูาให้

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

5) ระบบการขนสง่ภายใยประเทศ ใช้เส้นทางถนนเป็นหลัก เนื่องจากยังไม่มีระบบขนส่งทางราง 

และเป็นลักษณะผูกขาด เส้นทางคมนาคมยังทุรกันดาร ต้องใช้เวลานาน เป็นอุปสรรคต่อการขนส่ง

สินค้า 

ค.2 ข้อมูลธรณีวทิยาและแหล่งแร่ 

ขอ้มูลที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยข้อมูลธรณีวิทยา ข้อมูลแหล่งแร ่และสถานการณ์ผลติแร ่

ธรณีวทิยา 

ลักษณะธรณีวิทยาของ สปป.ลาวโดยสังเขป  ประกอบด้วยหินแปรอยู่ในยุคโพรเทอโรโซอิค 

โผล่ขึ้นมาทางภาคตะวันตกเฉียงเหนอืและภาคตะวันออกของประเทศ หินปกคลุมยุคพาลีโอโซอิคและมี

โซโซอิค ประกอบด้วยธารทวีปและตะกอนมหาสมุทรในระดับตื้นและระดับลึกกระจัดกระจายไปทั่วทั้ง

ประเทศ พร้อมทั้งมีการแซกซอนของ granitoid plutons ที่ประกอบด้วยหินเนื้อดอกของหินแกรโนไดโอ

ไรต์ มอนโซไนต์ และควอร์ตในยุคดีโวเนียนถึงไทรแอสซิค หินอัคนีพุ ยุคเพอโม-ไทรแอสซิคประกอบ

ด้วยหินไรโอไรต์ เดไซต์ พบมากทางภาคใต้ของประเทศ ช้ันหินแดงยุคมีโซโซอิคปกคลุมทั่วไปทางตอน

ใต้ของประเทศ หนิเกิดการคดโค้งอย่างรุนแรงในยุคพาลโีอโซอิคตอนตน้ พาลีโอโซอิคตอนกลางถึงตอน

ปลาย และยุคไทรแอสซิค แผนที่ธรณีวทิยาของ สปป.ลาว  แสดงดังรูปที ่ค.5  

ธรณีวิทยาโครงสร้างที่ส าคัญของ สปป.ลาว (รูปที่ ค.6) ประกอบด้วยช้ันหินแนวสุโขทัย 

(Sukhothai fold belt) ที่ประกอบด้วยหินยุคพาลีโอโซอิคตอนกลางและตอนต้นและหินแกรนิตยุคพาลีโอ

โซอิคตอนปลาย ช้ันหนิแนวเลย (Loei fold belt) ประกอบด้วยหินยุคพาลีโอโซอิคตอนกลางและตอนต้น 

หินยุคมีโซโซอิคตอนปลาย ช้ันหินแนว Troungson (Troungson fold belt) ประกอบด้วยหินยุคพาลีโอ

โซอิคตอนกลางและตอนต้น และหินแกรนิตยุคพาลีโอโซอิคตอนปลาย และช้ันหินที่ราบสูงโคราช 

(Khorat Plateau) ประกอบด้วยหินยุคมีโซโซอิคถึงพาลีโอจีน  
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 รูปที่ ค.5 แผนที่ธรณีวิทยาของสปป.ลาว 

ท่ีมา: Department of Mines, Ministry of Energy and Mines, Lao PDR. 
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รูปที่ ค.6 ธรณีวิทยาโครงสร้างของ สปป.ลาว 

ท่ีมา: Department of Mines, Ministry of Energy and Mines, Lao PDR. 
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แหล่งทรัพยากรแร่ 

เท่าที่มีการส ารวจทรัพยากรแร่จนถึงปัจจุบัน  พบศักยภาพด้านแหล่งทรัพยากรแร่ 

(Occurrences) อย่างนอ้ย 500 แหล่ง กระจายตัวอยู่ในพืน้ที่ต่างๆ ของประเทศ (รูปที่ ค.7) จากลักษณะ

ธรณีวิทยาที่หลากหลาย ท าให้เกิดศักยภาพด้านแหล่งแรห่ลายชนดิ เชน่ ทองค า เงิน ทองแดง บอกไซต์ 

โปแตช อัญมณ ี ยิปซัม ถ่านหนิ และรองลงมาคือ ตะกั่ว สังกะสี และแร่อุตสาหกรรม เช่น ยิปซัม พื้นที่

เหล่านีบ้างสว่นก าลังอยู่ในระหว่างการส ารวจแร่ในขั้นตอนต่างๆ บางพื้นที่เป็นพื้นที่ที่มีการท าเหมืองแร่

แล้ว  

 

รูปที่ ค.7 แผนที่แหล่งทรัพยากรแร่ของสปป.ลาว 

ท่ีมา: Department of Mines, Ministry of Energy and Mines, Lao PDR. 
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แหลง่แร่ที่ส าคัญของ สปป.ลาว ดังนี้ 

1. แหล่งแร่ทองค้า 

แร่ทองค าเกิดอยู่ในสามแนวช้ันหิน คือ ช้ันหินแนว Sukhothai , Loei  และ Troungson (รูปที่ ค.

8) แหล่งแร่ทองค าปฐมภูมิที่ค้นพบมีทั้งหมด 35 แหล่ง และแหล่งทุติยภูมิ (ลานแร่) 115 แหล่ง  แหล่ง

แร่กระจายตัวไปทั้งประเทศ ส าหรับแหล่งลานแร่ส่วนใหญ่พบในพื้นที่ที่ราบสูงโคราช ใกล้เมือง

เวียงจันทน์ แตต่้นก าเนิดมาจากชั้นหินแนวเลย 

เป็นที่คาดการณ์ว่า สปป.ลาว มีศักยภาพด้านแร่ทองค าค่อนข้างสูง ในปัจจุบันปริมาณส ารอง

แร่ทองค ามีถึงประมาณ 72 ตัน และหากพิจารณาจากการกระจายตัวของแหล่งแร่ โครงสร้าง

ธรณีวิทยา ทรัพยากรแร่ทองค าของสปป.ลาวอาจมากถึง 500-600 ตัน 

 

รูปที่ ค.8 แหล่งแร่ทองค า 

ท่ีมา: DGM, Ministry of Natural Resources and Environment, Lao PDR 
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2. แหล่งแร่ทองแดง 

แหล่งแร่ทองแดงส่วนใหญ่พบในสามช้ันหินแนวเดียวกับแหล่งแร่ทองค า คือ Sukhothai, Loei 

และ Troungson fold belts แหล่งแร่ทองแดงที่ค้นพบทั้งหมด จ านวน 45 แหล่ง ลักษณะแหล่งแร่ที่พบมี

อยู่ 2 ลักษณะ คือ แหล่ง porphyry ในหินแกรนิตและแหล่งสการ์น แหล่ง Khanong ที่เซโปนเป็นแหล่ง

สการ์นที่ปริมาณทรัพยากรแร่ที่ 1.68 ล้านตัน แหล่ง Phu Kham ที่ภูเบี้ย เป็นแหล่ง porphyry ปริมาณ

ทรัพยากรแร่ที่ 144 ล้านตันที่ 0.56 % Cu (หรอืเท่ากับ 810,000 ตันทองแดง) (รูปที่ ค.9) 

จากการประเมิน ปริมาณส ารองทรัพยากรแร่มีมากถึง 3.3 ล้านตัน อย่างไรก็ตามหาก

พิจารณาจากการก าเนิดแร่แล้ว ศักยภาพโลหะทองแดงอาจมมีากถึง 8-10 ล้านตัน 

 

รูปที่ ค.9 แหล่งแร่ทองแดง 

ท่ีมา: DGM, Ministry of Natural Resources and Environment, Lao PDR 
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3. แหล่งแรต่ะกั่วสังกะสี  

แหล่งแร่ตะกั่วสังกะสีพบกระจายตัวในช้ันหินแนวเลย ในแขวงเวียงจันทน์และหลวงพระบาง 

และทางทิศเหนือของช้ันหินแนว Troungson (แขวงเชียงขวางและหัวพัน) ลักษณะของแหล่งแร่แบ่งออก

ได้เป็น 2 ลักษณะคือ แบบสการ์นและแบบ Mississipi valley ปริมาณส ารองทรัพยากรแร่ประเมินที่ 0.8 

ล้านตัน (รูปที่ ค.10) 

 

รูปที่ ค.10 แหลง่แร่ตะกั่วสังกะสี 

ท่ีมา: DGM, Ministry of Natural Resources and Environment, Lao PDR 
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4. แหล่งแรด่ีบุก 

แหล่งแร่ดีบุกพบในพื้นที่ทางเหนือและใต้ของช้ันหินแนว Troungson พบในแขวงเวียงจันทน์ 

เชียงขวาง หัวพัน ค าม่วน และจ าปาสัก แหล่งแร่ดีบุกมีความสัมพันธ์กับหินแกรนิตในยุคพาลิโอโซอิค

ตอนปลาย ลักษณะแหล่งแร่ที่พบมี 3 ลักษณะ ได้แก่ แร่ดีบุกในสายควอร์ต (Quartz veins)  Quartz 

network และแหลง่ลานแร ่(รูปที่ ค.11) 

ปริมาณส ารองทรัพยากรแร่ของประเทศอยู่ที่ประมาณ 45 ล้านตัน หากมีการส ารวจเพิ่มเติม

ปริมาณส ารองแร่น่าจะเพิ่มมากกว่านี้ 

 

รูปที่ ค.11 แหล่งแร่แร่ดบีุก 

ท่ีมา: DGM, Ministry of Natural Resources and Environment, Lao PDR 
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5. แหล่งแรโ่ปแตช   

แรโ่ปแตชมีศักยภาพในการพัฒนาสูง พบในสองพื้นที่ คือ พื้นที่เวียงจันทน์และค าม่วน แหล่งแร่

นี้เป็นแหล่งเดียวกับของประเทศไทย แหล่งเวียงจันทน์ใกล้เมืองหลวงมีปริมาณส ารองที่ประมาณ 50 

ล้านตัน ที่ 15% K2O ที่ความลึกระหว่าง 25-200 เมตร ความหนาช้ันแร่อาจมีมากถึง 100 เมตร แหล่ง

แรน่ีเ้ริ่มมกีารผลิตแล้วโดยบริษัทจากมณฑลยูนาน ประเทศจนี แหล่งค าม่วน (แหล่งหนองลม ใกล้เมือง

ท่าแขก) เป็นแหล่งที่ความหนาของช้ันแร่ประมาณ 46 เมตร สายแร่เอียงตัวเล็กน้อยที่ 5-10 องศา                 

แร่ประกอบด้วยแร่  Sylvinite, Carnallite และ Halite ความสมบูรณ์ของ KCl ในแหล่งแร่อยู่ที่ 14.78 - 

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

ทรัพยากรแร่ในพืน้ที่ 13,440 ตารางกิโลเมตร ที่ 450,000 ล้านตันของ sylvinite-carnallite. (รูปที่ ค.12) 

 
รูปที่ ค.12 แหลง่แรโ่ปแตช 

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

แหลง่เวียงจันทน์ 

แหลง่ค าม่วน 
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6. แหล่งถ่านหนิ 

พบในหลายพื้นที่ ส่วนใหญ่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ แหล่งแร่มี 2 ลักษณะ คือ แร่แอน 

ทราไซต์ยุดพาลโีอโซอิคถึงมโีซโซอิค อยู่ในแขวงสาละวันและพงสาล ีและลกิไนต์ยุคเทอเชียรี่ อยู่ในแอ่ง

หงสา เวียงภูคาและ Khangphaniang (รูปที่ ค.13) 

ปริมาณส ารองทรัพยากรแร่ของประเทศอยู่ที่ประมาณ 900 ล้านตัน แหล่งหงสาเป็นแหล่งที่

ใหญ่ที่สุดของประเทศ ที่ปริมาณส ารองที่ 700 ล้านตัน  ปัจจุบันก าลังอยู่ในระหว่างเตรียมการผลิตเพื่อ

ปูอนโรงไฟฟูาในพืน้ที่ 

 

รูปที่ ค.13 แหล่งถ่านหนิ 

ท่ีมา: DGM, Ministry of Natural Resources and Environment, Lao PDR 
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7. แหล่งแรบ่อกไซต์  

แหล่งแร่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นเหมืองขนาดกลาง พบในที่ราบสูง Bolaven และ Sanxay  

ในหินอัคาไลด์บะซอลต์ผุ ปริมาณทรัพยากรแร่ของแหล่งที่ราบสูง Bolaven อยู่ที่ประมาณ 1,053 ล้าน

ตัน ในขณะที่แหลง่ที่ราบสูง Sanxay  มีปริมาณทรัพยากรแร่ที่ประมาณ 735 ล้านตัน (รูปที่ ค.14) 

 

รูปที่ ค.14 แหล่งแรบ่อกไซต์ 

ท่ีมา: DGM, Ministry of Natural Resources and Environment, Lao PDR 
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แหล่งแร่และการท้าเหมืองแร่ท่ีส้าคัญๆ ของสปป.ลาว  

แหล่งแร่ทองค ำ เหมืองแร่ทองค าที่ใหญ่ที่สุดในสปป.ลาว คือ เหมืองเซโปน ซึ่งครอบคลุม

พื้นที่ในเมืองบัวละพาและเมืองไซบัวทอง แขวงค าม่วน และเมืองวีละบุลี เมืองเซโปน และเมืองอาด

สะพังทอง แขวงสะหวันนะเขต รวม 1,250 ตารางกิโลเมตร เดิมบริหารโดยบริษัท Oz Minerals จาก

ออสเตรเลียซึ่งต่อมาบริษัท China Minmetals จากจีนได้ซื้อกิจการส่วนใหญ่และตั้งบริษัทใหม่ในนาม 

Minerals and Metals Group (MMG) เมื่อปี 2552 

ณ. เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เหมืองเซโปนลงทุนไปแล้วประมาณ 655 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ในปี พ.ศ. 2552 ผลิตทองแดงได้ 67,500 ตัน ส่วนใหญ่ส่งออกไปไทยและเวียดนามตั้งแต่ปี พ.ศ.2546-

มีนาคม พ.ศ. 2553 เหมอืงเซโปนผลิตทองค าได้ 1 ล้านออนซ์ และทองแดง 300,000 ตัน  

เหมืองส าคัญอีกแห่งหนึ่ง คือ เหมืองพูค า แขวงเวียงจันทน์ บริหารโดยบริษัท Phu Bia Mining  

ซึ่งบริษัท Pan Aust จากออสเตรเลียถือหุ้นร้อยละ 90 และรัฐบาลลาวถือหุ้นร้อยละ 10 เหมืองนี้อยู่ใน

พื้นที่สัมปทาน 2,636 ตารางกิโลเมตรที่แขวงเวียงจันทน์ ในปี พ.ศ.2551 ผลิตทองแดงได้ 24,929 ตัน 

ทองค า 25,261 ออนซ์ และเงิน 159,676 ออนซ์ ส าหรับปี  พ.ศ.2553 บริษัทคาดการณ์ว่าจะผลิต

ทองค าได้ 40,000 ออนซ์ เงิน 300,000 ออนซ์ และทองแดง 63,000 ตัน 

บริษัท Pan Aust มีแผนจะลงทุนเพิ่มอกี 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐในโครงการเหมืองทองและเงิน

ที่บ้านห้วยไซ ซึ่งอยู่ห่างจากเหมืองพูค า 25 กิโลเมตรและมีขนาดใหญ่กว่าโดยอาจจะจ้างแรงงานถึง 

500 คน มีปริมาณทองค าและเงินให้ขุดค้นได้ 6 ปี คาดว่าจะผลิตทองค าได้ปีละ 100,000-130,000 

ออนซ์ นอกจากนี ้บริษัทฯ ก าลังส ารวจโครงการเหมอืงทองแดงที่เมอืงโพนสะหวัน แขวงเชียงขวาง 
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รูปที่ ค.15 เหมอืงแรท่องค า 

ท่ีมา: Department of Mines, Ministry of Energy and Mines, Laos PDR’s  presentation, 2013 

นอกจากจีนและออสเตรเลีย เวียดนามเป็นอีกประเทศที่มีโครงการท าเหมืองแร่ใน สปป.ลาว

เชน่ บริษัท Ha Tinh Trade and Mineral ซึ่งลงทุนท าโรงงานผลิตยิปซัม ที่แขวงค าม่วน คาดว่าจะผลิตได้ 

60,000 ตันต่อปีเมื่อด าเนินการเต็มรูปแบบ และบริษัท Vinacomin มีโครงการท าเหมืองเหล็กที่แขวง

เชียงขวาง ส่วนบริษัทเอกชนไทยที่ลงทุนด้านเหมืองแร่ คือบริษัทผาแดงอินดัสตรี ซึ่งมีโครงการจะท า

เหมอืงสังกะสีที่แขวงเวียงจันทน์ 

แหล่งแร่อื่นๆ  

แหล่งแร่โปแตช ประกอบด้วยเหมืองและโครงการเหมืองแร่ 4 แห่งด าเนินกิจการในแหล่งแร่

ในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ และแขวงค าม่วน 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 ค.16 แหล่งแรโ่ปแตช 

ท่ีมา: Department of Mines, Ministry of Energy and Mines, Laos PDR’s  presentation, 2013 

แหล่งถ่ำนหิน ประกอบด้วยเหมืองแร่และโครงการเหมืองแร่ 4 แห่ง คือ บริษัท Vieng 

Phoukha Lignite จ ากัด บริษัท Hongsa Lignite จ ากัด ซึ่งเป็นโครงการที่ผลิตถ่านหินเพื่อปูอนโรงไฟฟูา

ของตัวเอง เป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ บริษัท Lao-Agriculture จ ากัด และบริษัท Phone sack 

group จ ากัด ผลติถ่านแอนทราไซต์ 

 

รูปที่ ค.17 เหมอืงแร่ถ่านหนิ 

ท่ีมา: Department of Mines, Ministry of Energy and Mines, Laos PDR’s  presentation, 2013 
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การผลิตแร ่

ข้อมูลการผลติแรข่องสปป.ลาว ในปี ค.ศ. 2012 มีการผลิตแร่หลายชนิด ที่ส าคัญได้แก่ แบไรต์ 

ทองค า ทองแดง เหล็ก ตะกั่ว ซึ่งมีการผลิตแร่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิต            

ในปี ค.ศ. 2011 ในขณะเดียวกัน ผลผลิตแร่ถ่านแอนทราไซต์ ยิปซัม มีผลผลิตลดลงค่อนข้างมาก                

ดังตารางตอ่ไปนี ้

ตารางที่ ค.4 ผลผลิตแร่ของสปป.ลาว ระหว่างปี ค.ศ. 2008-2012 

 
ท่ีมา:  USGS, 2012 
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แหล่งแร่เป้าหมายส้าหรับนักลงทุนไทย 

เมื่อพิจารณาศักยภาพ และความต้องการใช้ในประเทศ แหล่งแร่เปูาหมายของนักลงทุนไทย

ประกอบด้วย (กรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม, 2556 รายงานฉบับ

สมบูรณ์โครงการการส่งเสริมการจัดหาวัตถุดิบและการลงทุนด้านเหมอืงแร่) 

 แหล่งแร่ถ่านหิน นอกจากแหล่งหงสาแล้ว คาดว่าแหล่งถ่านหินของสปป.ลาว มีขนาดเล็ก 

แตบ่างแหล่งอาจมคีุณภาพสูง บางแหล่งก็มีการเปิดเหมอืงไปหมดแล้ว 

 แหล่งแร่สังกะสี บริษัท ผาแดง จ ากัด ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก มีการขอสัมปทานพื้นที่ 

เพื่อท าการส ารวจแร่ 

 แร่ดีบุก จ าเป็นต้องมีการส ารวจแร่เพิ่มเติม โดยเฉพาะในพื้นที่ศักยภาพด้านแร่ดีบุก และ

โดยเฉพาะที่เป็นแหล่งปฐมภูม ิทั้งนีแ้หลง่ในปัจจุบัน (แขวงค าม่วน) มีผู้ด าเนินการอยู่แล้ว 

 แหลง่หินก่อสรา้งตามแนวชายแดนไทย-ลาว เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงส าหรับนักลงทุนไทย

เข้าไปลงทุนผลิตหนิปูอนอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไทยขาด

แคลนหนิก่อสร้าง ซึ่งในปัจจุบันก็มีนักลงทุนไทยเข้าไปท าการผลิตหินก่อสรา้งในสปป.ลาว 

สรุปและวิเคราะห์ 

1) ลักษณะทางธรณีวิทยาที่ก่อให้เกิดศักยภาพแหล่งแร่หลายชนิดทั้งแร่โลหะ และแร่

อุตสาหกรรม มีการเปิดการท าเหมืองแร่ในหลายชนิดแร่ ทั้งที่เป็นเหมืองแร่ขนาดใหญ่จนถึงเหมืองแร่

ขนาดเล็ก นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ศักยภาพอีกหลายพื้นที่ที่ก าลังรอการส ารวจแร่ ซึ่งมีโอกาสค้นพบแหล่ง

แรอ่ีกมาก 

2) แหล่งแร่ของลาวโดยเฉพาะแหล่งแร่ชายแดนไทย-ลาว เป็นแหล่งแร่ที่เป็นประโยชน์ต่อไทย

เป็นอย่างมาก เช่นเดียวกับแหล่งแร่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ เป็นจุดแข็งของประเทศ เพราะสามารถ

น ามาใช้ประโยชน์ได้โดยตรงในไทย ในทางกลับกันแหล่งแร่เหล่านี้ไม่สามารถน าไปใช้ใน สปป.ลาว ได้ 

เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการคมนาคมขนส่งที่สูงจนอาจไม่คุ้มค่า ดังนั้นประเทศไทยควรเน้นไปยังศักยภาพ

แหลง่แร่เหลา่นี ้

3) การให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ โดยเฉพาะการส ารวจธรณีวิทยาแก่สปป.ลาว ที่กรม

ทรัพยากรธรณีมีการด าเนินการอยู่ การให้การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ลาวของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน

และการเหมืองแร่ เป็นแนวทางที่ดีส าหรับการประสานความสัมพันธ์ระหว่างกัน อันจะน าไปสู่ความ

ร่วมมือดา้นการลงทุนด้านแรใ่นอนาคตได้  
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ค.3 ข้อมูลด้านกฎระเบียบการลงทุนจากต่างประเทศ 

ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องประกอบด้วยนโยบายส่งเสริมการลงทุน กฎระเบียบด้านการลงทุน 

สถานการณล์งทุนจากต่างประเทศ 

นโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ  

รัฐส่งเสริมการลงทุนของทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ ทั้งภายในและต่างประเทศ ด้วยการวาง

นโยบายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อม เงื่อนไขอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น การก าหนดทิศทาง การให้

ข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็น การให้นโยบายด้านภาษี - อากร ด้านแรงงาน การให้สิทธิ์ใช้ที่ดิน การบริการ

การลงทุนประตูเดียว (One Stop Service) รวมทั้ง การรับรู้ การรับประกัน การปกปูองกรรมสิทธิ์ สิทธิ 

ผลประโยชน์ และด้านอื่นที่ถูกต้องตามกฎหมายของผูล้งทุนจากรัฐ 

รัฐส่งเสริมให้ลงทุนในทุกสาขา กิจการ และทุกเขตแคว้นทั่วประเทศ ยกเว้นเขตและกิจการที่

เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและความสงบของชาติ มีผลกระทบที่ร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและ

ระยะยาว ต่อสุขภาพของประชาชนและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ  

กฎหมายการลงทุน 

สภาแห่งชาติลาวได้เห็นชอบกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนฉบับใหม่เมื่อเดือน

กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เพื่อใชแ้ทนกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมการลงทุนภายในฉบับเลขที่ 10/สพช. ลง

วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2547 และกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนของต่างประเทศฉบับเลขที่ 11/

สพช. ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ดังนั้นภายใต้กฎหมายฉบับใหม่นี้นักลงทุนลาวและนักลงทุน

ต่างประเทศจะได้รับสิทธิประโยชนเ์ดียวกัน 

สาระส าคัญของกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนฉบับใหม่คือ การปรับปรุงการอ านวย

ความสะดวกแก่นักลงทุนผ่านบริการประตูเดียว (One Stop Service) เพื่อลดขั้นตอนการก าหนด

ระยะเวลาพิจารณาอนุมัติโครงการลงทุนให้ชัดเจนและการเสนอมาตรการส่งเสริมการลงทุนเช่น การ

ยกเว้นภาษีโดยพิจารณาจากประเภทกิจการและพื้นที่ที่ลงทุน และการอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติมี

สิทธิใ์ช้ที่ดินเพื่ออยู่อาศัย 
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เนือ้หาสาระของกฎหมายส่งเสริมการลงทุนสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 การก าหนดทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียนของกิจการสัมปทานต้องไม่ให้น้อยกว่า ร้อยละ

สามสิบ (30 %) ของทุนทั้งหมด ส าหรับกิจการทั่วไปให้ปฏิบัติตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย

วิสาหกิจ 

 ประเภทกิจการการลงทุน ผูล้งทุนสามารถลงทุนในกิจการ ดังนี้  

กิจการทั่วไป เป็นกิจการลงทุนในธุรกิจทั่วไป รวมทั้งกิจการที่อยู่ในบัญชีประเภทธุรกิจควบคุม 

(Negative List) ที่ไม่ใชก่ิจการสัมปทาน  

 กิจการสัมปทาน กิจการสัมปทานเป็นกิจการลงทุนที่ได้รับอนุญาตจากรัฐให้ใช้สิทธิ์ ใน

กรรมสิทธิ์ และสิทธิ์อื่นของรัฐตามระเบียบการ เพื่อพัฒนาและด าเนินธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง อาทิ สิทธิ์

สัมปทานที่ดิน เหมืองแร่ พลังงานไฟฟูา สายการบิน โทรคมนาคม ประกันภัย สถาบันการเงิน  รัฐบาล

เป็นผู้ก าหนดบัญชกีิจการสัมปทาน 

กิจการการพัฒนาเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  กิจการการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นกิจการลงทุน

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ และพัฒนาให้เป็นตัวเมืองใหม่กิจการการ

พัฒนาเขตเศรษฐกิจเฉพาะ เป็นกิจการลงทุนในเขตเศรษฐกิจเฉพาะ เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และ

พัฒนาให้เป็นเขตต่างๆ ตามสภาพที่เป็นจริงและระเบียบกฎหมาย อาทิ เขตอุตสาหกรรม เขตการผลิต

เพื่อส่งออก เขตตัวเมืองท่องเที่ยวและอื่นๆ การจัดตั้งและการด าเนินการของเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ

เขตเศรษฐกิจเฉพาะ ได้ก าหนดไว้ในระเบียบการตา่งหาก 

การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิพเิศษ 

สปป.ลาว มีหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการลงทุนด าเนินการธุรกิจ คือ คณะกรรมการส่งเสริม

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

ของวิสาหกิจลงทุนต่างประเทศจะได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติม ดังนี้ (กรมส่งเสริมการส่งออก 

กระทรวงพาณชิย์, 2554 คู่มอืการค้าและการลงทุนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)  

1. ก าไรที่น าไปขยายกิจการที่ได้รับอนุญาต จะได้รับการยกเว้นอากรก าไรในปีการบัญชี 

2. ส่งผลก าไร ทุน และรายรับอื่นๆ (ภายหลังที่ได้ปฏิบัติพันธะทางด้านภาษีอากร และ

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามระเบียบกฎหมายแล้ว) กลับประเทศของตน หรือประเทศที่สาม โดยผ่าน

ธนาคารที่ตัง้อยู่ใน สปป.ลาว 
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3. ได้รับการยกเว้นภาษีน าเข้า และอากรที่เก็บจากการน าเข้าอุปกรณ์ เครื่องอะไหล่ พาหนะ

การผลิตโดยตรง วัตถุดิบที่ไม่มีอยู่ภายในประเทศ หรือมีแต่ไม่เพียงพอ ผลิตภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูปที่น าเข้า

มาเพื่อแปรรูปหรอืประกอบเป็นผลิตภัณฑเ์พื่อส่งออก 

4. ได้รับยกเว้นภาษีขาออก ส าหรับผลิตภัณฑเ์พื่อการส่งออกด้วย 

5. อนุญาตให้ชาวต่างชาติที่ลงทุนใน สปป.ลาว มากกว่า 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ มีสิทธิ์ถือ

ครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัยตามระยะเวลาของโครงการลงทุน (เป็นมาตรการใหม)่ 

นอกจากนี ้กระทรวงแผนการและลงทุน ประกาศใช้กฎหมายส่งเสริมและบริหารการลงทุนจาก

ต่างประเทศใน สปป.ลาว ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2547 กิจการลงทุนใน 7 รายการ ที่ได้รับการ

ส่งเสริมการลงทุน จะได้รับสิทธิประโยชนด์้านภาษี ดังนี้ 

1. ยกเว้นภาษีน าเข้ายานพาหนะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใชใ้นการผลิต รวมทั้งวัตถุดิบ 

2. ยกเว้นภาษีสง่ออกส าหรับสินค้าส่งออก หรอืสินค้าส่งออกต่อ (Re-export) 

3. ลดอัตราภาษีก าไรให้กับธุรกิจที่ตั้งอยู่ห่างไกล โดยพิจารณาตามเขตพืน้ที่การลงทุน 

ส่วนทางด้านหลักประกันและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่มิใช่ภาษีในการเข้าไปลงทุนใน สปป.ลาว                  

มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ 

1. การให้ความคุ้มครองแก่นักลงทุนและทรัพย์สินของนักลงทุนต่างชาติ รวมถึงอนุญาตให้นัก

ลงทุนสามารถเช่าที่ดนิ และโอนสิทธิและผลประโยชน์จากการเชา่ที่ดนิได้ 

2. ทรัพย์สินของนักลงทุนต่างชาติจะไม่ถูกเรียกคืน หรือน าเอาไปจัดสรรใหม่ภายใต้กฎหมาย

รัฐธรรมนูญของ สปป.ลาว 

3. นักลงทุนสามารถส่งรายได้และเงินทุนกลับไปยังประเทศของตน หรอืประเทศอื่นได้อย่างเสรี 

4. การอนุญาตให้น าเข้าแรงงานต่างชาติได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของแรงงานทั้งหมด 

5. การยกเลิกการเก็บเงินค้ าประกันการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ 

6. รัฐบาล สปป.ลาว จะไม่เข้าแทรกแซงตลาด แตจ่ะปล่อยใหม้ีการแขง่ขันอย่างเสรี 

7. รัฐบาล สปป.ลาว ไม่แบ่งแยกเรื่องเชื้อชาติหรอืสัญชาติของนักลงทุน 
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8. การอ านวยความสะดวกในการเดินทางเข้า-ออกนอกประเทศให้แก่นักลงทุนต่างชาติ อาทิ 

การให้วีซ่าเข้าออกหลายครั้ง (Multiple Entry Visas) และสิทธิ์ในการพักอาศัยระยะยาวใน สปป.ลาว 

รวมถึงมสีิทธิ์ขอสัญชาติลาว ตามขอบเขตที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย 

9.นักลงทุนต่างชาติจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalized 

System of Preferences : GSP) ส าหรับสินค้าที่ลงทุนผลิตใน สปป.ลาว เพื่อส่งออกไปยัง EU และญี่ปุุน 

10. สปป.ลาว เป็นสมาชิกของกลุ่มอาเซียนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 โดย สปป.ลาว มี

พันธกรณีที่ตอ้งเริ่มลดภาษีภายใต้กรอบ AFTA ในปี พ.ศ. 2541 และจะต้องลดและยกเลิกมาตรการกีด

กันทางการค้าทั้งที่เป็นภาษีและมิใช่ภาษีให้แก่สมาชิกอาเซียนให้แล้วเสร็จภายในปี  พ.ศ. 2558 

ขณะเดียวกันสินค้าที่ส่งออกจาก สปป.ลาว ไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ด้าน

ภาษีดว้ย 

11. สปป.ลาว ลงนามในอนุสัญญาเพื่อยกเว้นการเก็บภาษีซ้อน (The Avoidance of Double 

Taxation) กับไทย ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2541 ท าให้รายได้ต่างๆ ที่นักลงทุนไทย

ได้รับจากการลงทุนใน สปป.ลาวไม่มีปัญหาภาษีซ้อน 

รูปแบบของการลงทุนจากต่างประเทศ 

รูปแบบการลงทุนจากต่างประเทศ มี 3 รูปแบบ คือ ธุรกิจร่วมสัญญา วิสาหกิจร่วมทุน 

วิสาหกิจลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมด (กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์. คู่มือการค้าและ

การลงทุนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, 2554) 

1. ธุรกิจร่วมสัญญา เป็นการร่วมธุรกิจกันระหว่างนิติบุคคลลงทุนภายในกับฝุายต่างประเทศ 

โดยไม่ได้ก่อตัง้นติิบุคคลใหม่ใน สปป.ลาว 

2. วิสาหกิจร่วมทุน เป็นวิสาหกิจที่ก่อตั้งและขึ้นทะเบียนตามระเบียบกฎหมายของ สปป.ลาว 

ซึ่งมีการด าเนินธุรกิจและเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมระหว่างผู้ลงทุนต่างประเทศและผู้ลงทุนในประเทศ โดยผู้

ลงทุนต่างประเทศต้องลงทุนอย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 30% ของทุนจดทะเบียน การลงทุนเป็นเงินตรา

ต่างประเทศต้องคิดเป็นเงินกีบ ตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่ง สปป.ลาว. แม้ว่า สปป.ลาว จะ

สนับสนุนให้ตา่งชาติร่วมลงทุนกับคนลาว แต่ก็ได้จ ากัดการลงทุนของต่างชาติ ในธุรกิจสถานีโทรทัศน์-

วิทยุ หรอืการคมนาคมขนส่งไม่ให้เกินร้อยละ 49 และธุรกิจด้านการประกันภัยไม่ให้เกินร้อยละ 51 
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3. วิสาหกิจลงทุนต่างประเทศทั้งหมด 100% เป็นวิสาหกิจของต่างประเทศลงทุนฝุายเดียว 

ซึ่งก่อตั้งใน สปป.ลาว การก่อตั้งวิสาหกิจดังกล่าว อาจจะก่อตั้งเป็นนิติบุคคลใหม่หรือเป็นสาขาของ

วิสาหกิจต่างประเทศ ทุนจดทะเบียนของวิสาหกิจลงทุนต่างประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน

ทั้งหมดตลอดระยะเวลาด าเนินธุรกิจ ทรัพย์สินของวิสาหกิจ ไม่ให้ต่ ากว่าทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ อายุของ

วิสาหกิจลงทุนต่างประเทศ เป็นการลงทุนตามลักษณะ ขนาด และเงื่อนไขของวิสาหกิจ กิจการ หรือ

โครงการ ไม่ให้เกิน 50 ปี และสามารถต่ออายุได้ตามการตกลงของรัฐบาล แต่อายุของวิสาหกิจลงทุน

ต่างประเทศสูงสุดไม่ใหเ้กิน 99 ปี 

กฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจ (Enterprise Law) ไม่ได้ก าหนดจ านวนสัดส่วนขั้นสูงในการถือหุ้นโดย

ผูป้ระกอบการตา่งชาติไว้ในเกือบทุกสาขาการลงทุน ยกเว้นในกรณีของการจัดตั้งวิสาหกิจที่เอกชนลาว 

หรอืรัฐบาลมีสว่นร่วมดว้ยในกิจการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ด้านการท าเหมืองแร่และด้านไฟฟูา ดังนั้น 

ผูป้ระกอบการตา่งชาติสามารถถือหุ้นธุรกิจใน สปป.ลาว ได้ถึง 100% โดยกฎหมายวิสาหกิจได้อนุญาต

ให้ผู้ประกอบการต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ 100% ในรูปแบบของวิสาหกิจ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณชิย์, 2556 การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใน สปป.ลาว.) 

ขั้นตอนการจดทะเบียนขอส่งเสริมการลงทุน 

รัฐบาลลาวได้ก าหนดให้กระทรวงแผนการและการลงทุน (Ministry of Planning and 

Investment: MPI) เป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง                   

เพื่อเชื่อมโยงนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนกับหนว่ยงานภาครัฐทั้งหมดไว้ด้วยกัน ในลักษณะของ One-stop 

service หน่วยงาน MPI นี้จะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับ BOI ของประเทศไทย แต่จะมีขอบเขตอ านาจที่

กว้างกว่า เนื่องจากอ านาจของ MPI ไม่ได้ถูกจ ากัดเพียงในด้านของการส่งเสริมการลงทุนต่างประเทศ 

แต่ครอบคลุมนักลงทุนทุกคน แม้ว่านักลงทุนดังกล่าวจะไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมาย 

แต่นักลงทุนดังกล่าวก็ต้องมาเสนอแผนการในการด าเนินธุรกิจกับทาง MPI ก่อนเสมอ (กรมส่งเสริม

การส่งออก กระทรวงพาณิชย์. คู่มือการค้าและการลงทุนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว , 

2554) 
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การยื่นขอใบอนุญาตลงทุน (Investment Permit) ในสปป.ลาว มขีั้นตอนดังตอ่ไปนี้ 

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

2. กรอกแบบฟอร์มข้อเสนอขอใบอนุญาตลงทุน Unified Investment Application Form in Lao 

P.D.R. ในครบถ้วน ส่งให้กับ MPI พร้อมกับแนบเอกสารส าคัญดังตอ่ไปนี้ เพื่อเป็นประโยชน์

ในขั้นตอนการพจิารณา 

- ขอ้มูลของผู้ลงทุน ได้แก่ ชีวประวัติโดยย่อ รายละเอียดการจดทะเบียนบริษัท และ

ข้อมูล financial statement ของนักลงทุนย้อนหลัง 3 ปี 

- ข้อมูลเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือกิจการที่จะลงทุนโดยตรง เช่น ข้อมูลการถือหุ้น 

ข้อมูลการจัดการบริหาร ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินที่จะใช้ในการประกอบกิจการ ความ

เป็นไปได้ในการด าเนินธุรกิจ หรือที่เรียกกันว่า บทวิพากษ์เศรษฐกิจและสังคม 

(Feasibility Study) ซึ่งจะต้องรวบรวม ระบุเกี่ยวกับลักษณะโดยรวมของการลงทุน

ของนักลงทุน แผนงานทางด้านธุรกิจ ข้อมูลละเอียดในส่วนของการใช้วัตถุดิบของ

โครงการ ว่าจะมีสัดส่วนการใช้ภายในประเทศเท่าใด น าเข้าเท่าใด สัดส่วนการใช้

แรงงานคนลาวและคนต่างประเทศต่างๆ แผนการรายรับรายจ่ายที่คาดการณ์ไว้ 5 

ปีหลังจากการด าเนินการ เป็นต้น 

- รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี) 

3. ทาง MPI ด าเนินการส่งเอกสารฉบับดังกล่าวไปขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจที่นักลงทุนจะลงทุนเอง และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต่างๆ อย่าง

ครบถ้วนแล้ว ทาง MPI จะออกใบอนุญาต FIL ให้แก่นักลงทุน ส่วนระยะเวลาในการออก

ใบอนุญาตจะเร็วหรือช้านั้นขึ้นอยู่กับรายละเอียดที่ส่งไปและความเห็นจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง แตโ่ดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 21 วันท าการ 
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รูปที่ ค.18 ขั้นตอนการขออนุญาตการลงทุน 

ท่ีมา : Department of Planning and Investment (DPI), Lao PDR. (http://www.dpia.gov.la/en/investors-

guide/invest-consideration-procedure.html) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนจากต่างประเทศ 

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนจากต่างประเทศ ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน ได้แก่ 

หน่วยงานส่งเสรมิการลงทุน:  

1) คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Committee for Promotion and Management of 

Investment: CPMI) ทั้งในส่วนกลาง และภูมิภาคหรือแขวง ท าหน้าที่ดูแลนักลงทุนต่างประเทศ อนุญาต
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การลงทุน พิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ พิจารณาเงินกู้และเงินช่วยเหลือต่างประเทศ และ

อนุมัตโิครงการด้วย 

นอกจากนีแ้ล้วรัฐบาล สปป.ลาว อนุญาตให้เจา้แขวงทุกแขวงมีอ านาจอนุมัติโครงการลงทุนที่มี

มูลค่าไม่เกิน 3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และอนุญาตให้เจ้าแขวงใหญ่ 4 แขวง ได้แก่ นครหลวงเวียงจันทน์

หลวงพระบาง จ าปาสัก และสะหวันนะเขต สามารถอนุมัติโครงการลงทุนที่มีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 5 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อให้แขวงสามารถสร้างบรรยากาศใหเ้อือ้อ านวยต่อการลงทุนได้อสิระมากขึ้น 

2) กรมส่งเสริมการลงทุน 

กรมส่งเสริมการลงทุน (Investment Promotion Department : IPD) ท าหน้าที่เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการและปฏิบัติงานในรูปแบบครบวงจร (One Stop Service Unit : OSU) ส่วนภูมิภาคหรือ

แขวงมีเจ้าแขวง (The Provincial Governor) หรือเจ้าแขวงนครหลวงเวียงจันทน์เป็นประธานและมีแผนก

แผนการและการลงทุนแขวง ท าหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการในรูปแบบครบวงจร มีส านักงานที่

ตั้งอยู่ในทุกแขวงของประเทศ  

ที่อยู่ตดิต่อหน่วยงาน: 

Investment Promotion Department, Ministry of Planning and Investment 

Ban Sithan Neua, Luangprabang Rd.,  

Sikhottabang District, Vientiane Capital, Lao PDR 

Tel: 007-856-21-21666664    

Fax: 007-856-21-2266664 

Website: www.investlaos.gov.la 

3) Lao National Chamber of Commerce and Industry 

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

หน่วยงานอิสระที่เป็นตัวแทนองค์กรธุรกิจใน สปป.ลาว และเป็นองค์กรกลางระหว่างภาครัฐและ

ภาคเอกชน และเป็นตัวแทนนายจ้าง กลุ่มคน และการรว่มลงทุนของบริษัทต่างๆ ที่จดทะเบียนใน สปป.

ลาว ปัจจุบันมสีมาชิกมากกว่า 1,000 คน ใน 13 จังหวัด ปัจจุบัน LNCCI เป็นองค์กรตัวแทนด้านธุรกิจที่

ใหญ่ที่สุดใน สปป.ลาว  

  

http://www.investlaos.gov.la/
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ที่อยู่ตดิต่อหน่วยงาน: 

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 

สถานการณ์การลงทุนจากต่างประเทศ 

ในปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่าการลงทุนที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น 4,792.41 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มียอด

การโอนเงินลงทุนฯ ผา่นระบบธนาคาร 426.67 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 294.44 ล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2555 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.9 ส่วนใหญ่เข้ามาลงทุนในภาคอุตสาหกรรม อาทิ 

เหมอืงแร่ ไฟฟูา และการค้า เป็นต้น ประเทศที่โอนเงินลงทุนเข้ามามากที่สุดคือ จีน (ร้อยละ 35.1 ของ

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

การลงทุนโดยตรงของไทยใน สปป.ลาว 

ปัจจุบัน สปป.ลาว เป็นประเทศที่นักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนมากเป็นอันดับ 7 ของประเทศใน

อาเซียน รองจาก สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมาร์โดยในปี  พ.ศ. 2556 

มีมูลค่าการลงทุน 1,069.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 0.6 จากระยะเดียวกันของปีก่อน             

(ปี พ.ศ. 2555 ขยายตัวร้อยละ 70.1) ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่

ชะลอลง อย่างไรก็ตาม การลงทุนโดยตรงของไทยใน สปป.ลาว มีแนวโน้มดีขึ้นในปี  พ.ศ. 2557 โดย

ในช่วงไตรมาสแรกของปีมีมูลค่า 324.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 35.7 จากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน 

ส าหรับประเภทธุรกิจที่นักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนส่วนใหญ่เป็น (1) ภาคบริการทางการเงิน (รวม

ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งบริษัท Holding Company) (2) ภาคอุตสาหกรรมการผลิตด้าน

ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม อิเล็กทรอนิกส์ ยางและพลาสติก และ (3) ภาคการก่อสร้าง โดยในปี 

พ.ศ. 2556 มีมูลค่าการลงทุนในธุรกิจ 3 ประเภทนี้ 124.5 ดอลลาร์สหรัฐฯ 43.1 ดอลลาร์สหรัฐฯ และ 

23.9 ดอลลารส์หรัฐฯ ตามล าดับ 

mailto:lncci@laopdr.com
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ทั้งนี้ กลุ่มนักลงทุนที่ส าคัญของไทยที่เข้าไปลงทุนใน สปป.ลาว ได้แก่ การไฟฟูาฝุายผลิตแห่ง

ประเทศไทย บมจ.บ้านปู บมจ.ราชบุรีโฮลดิ้ง กลุ่มเครือซีเมนต์ไทย กลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่ม

สถาบันการเงิน ได้แก่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.

ทหารไทย และบมจ.กรุงศรีอยุธยา เป็นต้น 

สรุปและวิเคราะห์ 

1) ความมั่นคงทางการเมือง ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินสูง ค่าแรงไม่แพงมากนัก ปัจจัย

เหล่านีล้้วนมสี่วนสนับสนุนการลงทุนใน สปป.ลาว 

2) สปป.ลาว ออกกฎหมายการส่งเสริมการลงทุนฉบับใหม่ (กรกฎาคม พ.ศ. 2552) โดยเน้น

การอ านวยความสะดวกแก่นักลงทุนผ่านบริการประตูเดียว (One Stop Service) เพื่อลดขั้นตอนการ

ก าหนดระยะเวลาพิจารณาอนุมัติโครงการลงทุนให้ชัดเจน พร้อมทั้งออกมาตรการส่งเสริมการลงทุน

เพิ่มเติม เช่น การยกเว้นภาษีโดยพิจารณาจากประเภทกิจการและพื้นที่ที่ลงทุน และการอนุญาตให้นัก

ลงทุนต่างชาติมีสทิธิ์ใช้ที่ดินเพื่ออยู่อาศัย เป็นต้น 

3) การขออนุญาตลงทุนในแขวงต่างๆ ของ สปป.ลาว เจ้าแขวงมีอ านาจในการอนุญาตตาม

มูลค่าเงินลงทุน และขนาดพื้นที่ ซึ่งเพิ่มความสะดวกให้กับนักลงทุนขนาดกลางที่ต้องการใช้วัตถุดิบใน

ท้องถิ่นเป็นฐานการผลิต หรอืการลงทุนตามแนวชายแดนที่ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ 

4) นักลงทุนไทยลงทุนเป็นอันดับ 7 ของนักลงทุนต่างชาติทั้งหมด ซึ่งในอดีตไทยเคยเป็นอันดับ 

1 แสดงให้เห็นว่าประเทศอื่นๆ เล็งเห็นผลประโยชน์ที่จะได้รับอย่างมาก โดยเฉพาะประเทศจีน ท าให้มี

การเร่งรุกขยายการลงทุนเข้ามาในสปป.ลาวเพิ่มมากขึ้นในทุกปี ดังนั้นรัฐบาลไทยควรมีการกระตุ้น 

สนับสนุนส่งเสริมให้นักลงทุนไทยเข้าไปแขง่ขันลงทุนเพิ่มมากขึ้น และในหลากหลายสาขา 

ค.4 ข้อมูลกฎระเบียบด้านแร่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลประกอบด้วย นโยบายด้านแร่ของภาครัฐ กฎหมายแร่และระเบียบที่เกี่ยวข้อง การส ารวจ

แร ่การท าเหมอืงแร่ ภาษีที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลหน่วยงานด้านแร ่ 

นโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรแร่และการท้าเหมืองแร่ 

รัฐบาล สปป.ลาว มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการท าเหมืองแร่ในประเทศ โดยมีนโยบายหลัก 

ดังนี้ คือ  
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1. ส่งเสริมการลงทุนด้านเหมืองแร่ ทั้งการลงทุนภายในและต่างประเทศ ลดการน าเข้า และ

ส่งเสริมการสง่ออก  

2. สนับสนุนการท าเหมอืงแร่ที่มกีารเพิ่มมูลค่าแรใ่นประเทศ เพื่อการส่งออก 

3. สนับสนุนการส ารวจแร่เพื่อการรู้ถึงข้อมูลที่แท้จริงส าหรับการศึกษาค้นคว้าวิจัย และการ

ผลติสินแร่ใหเ้ป็นเงินทุน 

4. กลั่นกรองบริษัทเหมืองแร่ทั้งในและต่างประเทศที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ของ

ประเทศ ทั้งนีข้ึน้อยู่กับความสามารถทางดา้นเทคนิคและการเงนิ 

กฎหมายแร่ 

กฎหมายเหมืองแร่ฉบับแรกของประเทศมีการประกาศใช้เมื่อ ค.ศ. 1997 ในปี ค.ศ. 2008 

รัฐบาลได้มีการปรับปรุงกฎหมายใหม่ โดยเปลี่ยนกฎหมายเหมืองแร่ (Mining Law) ไปเป็นกฎหมายแร่ 

(Mineral Law) และมีการปรับปรุงเปลี่ยนเนื้อหาสาระของกฎหมาย กฎหมายนี้เป็นกฎหมายหลักในการ

บริหารจัดการกิจกรรมด้านแรท่ั้งหมดของประเทศ โดยมีเนือ้หาสาระที่ส าคัญดังนี้  

ส ำหรับกิจกรรมด้ำนแร่ คือ การส ารวจแร่เบื้องต้น การเจาะส ารวจแร่ การศึกษาความเป็นไป

ได้ของโครงการ การท าเหมืองแร่ การแต่งแร่ (รวมถึงการถลุงแร่) การซื้อและขายแร่ และผลิตภัณฑ์

จากแร่ การขนส่งแร่และผลิตภัณฑ์จากแร่ การฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ แผนการปิดเหมือง การคืนพื้นที่

เหมอืงแร ่

เขตทรัพยำกรแร่ (Mineral Resources Areas)  แบ่งออกเป็น 4 พื้นที่ คือ เขตอนุญาตให้

ด าเนินกิจการเกี่ยวกับแร่ (Areas licensed for mineral activities) เขตสงวน (Reserved areas)  เขตหวง

หา้ม (Restricted Areas) และเขตที่มีแร่อันตราย (Toxic areas)  ซึ่งเขตอนุญาตให้ด าเนินกิจการเกี่ยวกับ

แร่จะเป็นเขตเดียวที่ผู้ลงทุนสามารถด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับแร่ได้ตามเงื่อนไขและมาตรการต่างๆ ที่

ก าหนดไว้ในใบอนุญาตที่ผู้ลงทุนได้รับ ส่วนเขตอื่นๆ นั้นรัฐบาลอาจสงวนไว้เพื่อด าเนินการท าเหมืองแร่

ใดแร่หนึ่งโดยเฉพาะ หรือสงวนไว้เพื่อเป็นแหล่งส ารองของทรัพยากรธรรมชาติ หรือส าหรับกิจการ

ท่องเที่ยว หรืออาจเป็นเขตที่มีอันตรายเต็มไปด้วยมลพิษ สารพิษและกับระเบิด จึงไม่อาจอนุญาตให้

ด าเนนิกิจการเกี่ยวกับแรไ่ด้ 

กำรท ำสัญญำกับรัฐบำล นักลงทุนต่างชาติที่จะด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการส ารวจและการ

ท าเหมืองแร่ การแต่งแร่ จะต้องต่อรองเพื่อท าสัญญากับรัฐบาล ขอบเขตและเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญา
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ยังไม่มีการระบุไว้ชัดเจนในกฎหมายแร่ อย่างไรก็ตาม MEM อาจแนะน าให้ใช้สัญญาในทางปฏิบัติที่เป็น

มาตรฐาน  

ทำงเลือกของกำรเข้ำถือหุ้นของรัฐบำล ภายใต้กฎหมายแร่ รัฐบาลมีสิทธิ์ในการเข้าถือหุ้น 

ในบริษัทเหมืองแร่ได้ รัฐบาลจะแจ้งความประสงค์ให้ทราบภายใน 120 วัน นับจากวันที่ได้รับรายงาน

ศึกษาความเป็นไปได้ การช าระค่าหุ้นอาจเป็นเงินสด หรือหักจากเงินปันผลที่จะต้องช าระให้รัฐบาล 

หรอืแล้วแต่ตกลงกันในสัญญา 

สิทธิ์ในกำรท ำเหมือง ภายใต้กฎหมายแร่ สิทธิ์ในการท าเหมืองไม่เป็นสิทธิ์อัตโนมัติส าหรับ 

นักลงทุนที่มีใบอนุญาตส ารวจแร่ และพบแร่ในปริมาณที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในพื้นที่นั้น                

นักลงทุนจะต้องท าการต่อรองกับรัฐบาล ก่อนการส ารวจแร่ สิทธิ์ ในสัญญาจะเป็นหลักประกันในการ

ท าเหมอืงในแหลง่แร่ที่ค้นพบนั้น  

ภำษ ียกเว้นค่าภาคหลวงแร ่ภาษีตา่งๆ ที่นักลงทุนด้านเหมืองแร่จะต้องช าระนั้นอยู่ในกฎหมาย

ที่เกี่ยวกับภาษีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นภาษีก าไร ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีขาเข้า/ขาออก และอากร

แสตมป์ นักลงทุนจะต้องหาทางก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขด้านภาษีที่มีผลกระทบต่อการด าเนินกิจการ 

โดยเฉพาะการลดหย่อยภาษี ระยะเวลาการยกเว้นภาษี ไว้ในสัญญาที่ท ากับรัฐบาล ข้อยกเว้นต่างๆ             

ที่เกี่ยวข้องจากกฎหมายภาษีของประเทศจะต้องได้รับการอนุมัตจิากสภาผู้แทนราษฎร 

กำรส่งมอบกิจกำรเหมืองแร่ให้ภำครัฐ ภายหลังสิ้นสุดใบอนุญาตท าเหมืองแร่ เครื่องจักร 

อุปกรณ์ ขอ้มูลทางธรณีวิทยา และทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะต้องส่งมอบให้กับรัฐบาลโดยไม่มีการ

ชดเชยให ้ ซึ่งต้นทุนเหล่านีถ้ือว่านักลงทุนได้ประเมินไว้แลว้ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

ผลบังคับต่อโครงกำรเหมืองแร่เดิม ใบอนุญาตเหมืองแร่หรือสัญญาที่อนุญาตให้ตาม

กฎหมายแร่ปี 1997 สามารถด าเนินกิจกรรมได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเดิม หากนักลงทุนต้องการ

ให้ใบอนุญาตเดิมไปอยู่ภายใต้กฎหมายแร่ใหม่ จะต้องแจ้ง MEM ภายใน 120 วันหลังจากกฎหมายแร่

ใหม่มผีลบังคับใช้ (18 มีนาคม ค.ศ. 2009) อย่างไรก็ตาม กฎหมายแร่ฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ในปลายปี 

ค.ศ. 2009 ดังนั้น จึงพ้นระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ในทางปฏิบัติก็ไม่ได้บังคับอย่างจริงจัง ดังนั้น หากนัก

ลงทุนมีความประสงค์ที่จะอยู่ภายใต้กฎหมายแร่ฉบับใหม่ ควรแจง้ MEM ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้   

กำรไม่ออกใบอนุญำตส ำรวจแร่ชั่วครำว ในวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2009 รัฐบาลระงับการ

ออกใบอนุญาตส ารวจแร่ช่ัวคราว เนื่องการเกิดการทับซ้อนของพื้นที่อนุญาต แต่ก็ไม่มีผลต่อการออก

กฎหมายแร่ฉบับใหม่ 
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ใบอนุญาตด้านแร ่

ใบอนุญาตดา้นแรท่ี่เกี่ยวข้องกับการลงทุนจากต่างประเทศ มีดังนี้ 

1) ใบอนุญาตส ารวจแร่เบื้องต้น (Reconnaissance permit)  

2) ใบอนุญาตส ารวจแร่ (Mineral prospecting license)  

3) ใบอนุญาตเจาะส ารวจแร่ (Mineral exploration license)  

4) ใบอนุญาตท าเหมืองแร่ (Mining license)  

การแก้ไขกฎหมายแร่ 

กฎหมายเหมอืงแร่ฉบับแรกของ สปป.ลาว มีการประกาศใช้เมื่อ ค.ศ. 1997 และทางรัฐบาลได้

มีการปรับปรุงกฎหมายแร่ฉบับใหม่มาอย่างต่อเนื่อง ในปี ค.ศ. 2008 ได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมเรียกว่า 

กฎหมายเหมืองแร่ (Mining Law) เปลี่ยนไปเป็น กฎหมายแร่ (Mineral Law) แทน ซึ่งกฎหมายแร่ฉบับ

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

กิจการด้านเหมืองแรท่ี่อนุญาตให้ลงทุนจากต่างประเทศ 

ในกฎหมายแร่ของ สปป.ลาว ได้มีการแบ่งประเภทธุรกิจที่เกี่ยวกับแร่ ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1. ธุรกิจเกี่ยวกับการส้ารวจแร่  

ธุรกิจเกี่ยวกับการส ารวจแร่ หมายถึง กิจการเกี่ยวกับการส ารวจแร่และการศึกษาความเป็นไป

ได้ทางด้านเศรษฐกิจ-เทคนิค ซึ่งผู้ลงทุนสามารถด าเนินการส ารวจแร่ในพื้นที่ได้ไม่เกิน 300 ตาราง

กิโลเมตร ส าหรับระยะเวลาเกี่ยวกับใบอนุญาตส ารวจแร่เบื้องต้นรัฐบาลอนุญาตให้ระยะเวลาไม่เกิน 2 

ปีและสามารถต่ออายุได้อกี 1 ปี ส่วนใบอนุญาตเจาะส ารวจแร ่มีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี และสามารถต่อ

อายุได้อกีไม่เกิน 2 ปี 

   หลังจากสิน้สุดการส ารวจแร่แล้ว นักลงทุนจะต้องจัดท ารายงานศึกษาความเป็นไปได้เพื่อยื่น

ขอใบอนุญาตท าเหมืองแร ่และต่อรองสัญญาท าเหมอืงแร่กับรัฐบาล 
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2. ธุรกิจเกี่ยวกับการท้าเหมืองแร่  

ธุรกิจเกี่ยวกับการท าเหมืองแร่ หมายถึง การขุดเจาะ การแต่งแร่ การซื้อขายแร่ การขนส่งแร่ 

การฟื้นฟูพืน้ที่ที่ผ่านการท าเหมือง และการปิดเหมือง เป็นต้น ซึ่งภายหลังจากการสิ้นสุดการท าเหมือง

แล้ว หากผู้ลงทุนเห็นว่ามีความเป็นไปได้ในการด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับเหมืองแร่ต่อ ผู้ลงทุนจะต้อง

ท าการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐกิจ-เทคนิคอีกครั้งโดยละเอียด อีกทั้งท าแผนการขุดเจาะ 

แผนการแต่งแร่ และการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการ

ขออนุญาตท าเหมืองแร่จากรัฐบาล ทั้งนี้ ใบอนุญาตท าเหมืองแร่มีระยะเวลาไม่เกิน 20 ปีและสามารถ

ต่ออายุได้อกีไม่เกิน 5 ปี ส าหรับการท าเหมอืงแร่ขนาดใหญ่สภาผูแ้ทนจะเป็นผู้อนุมัติ 

ในกรณีที่นักลงทุนไม่สามารถศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการให้แล้วเสร็จได้ เนื่องจาก

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก เช่น ราคาแร่ตกต่ า นักลงทุนสามารถสงวนสิทธิ์ ในพื้นที่ที่จะขอ

อนุญาตได้ 2 ปี  

3. ธุรกิจเกี่ยวกับแร่เฉพาะ  

ธุรกิจเกี่ยวกับแร่เฉพาะ หมายถึง การด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับแร่ในพื้นที่ๆ ไม่ใหญ่มาก ไม่ได้ใช้

เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีสูง และใช้แรงงานคนไม่มากนัก โดยประเภทธุรกิจเกี่ยวกับแร่เฉพาะแบ่ง

ออกเป็น 3 ประเภท กล่าวคือ การท าเหมืองแบบดั้งเดิม (Artisanal mining) ที่มีการใช้ก าลังคนไม่เกิน 

10 คน แรงม้าเครื่องจักรไม่เกิน 5 แรงม้า การท าเหมืองแร่ขนาดเล็ก (Small scale mining) ขนาดพื้นที่

ไม่เกิน 10 แฮกตาร์ และการท าเหมืองแร่ และหินอุตสาหกรรม (Extraction of industrial minerals and 

rocks) ซึ่งทั้ง 3 ประเภทนี้ถือได้ว่าเป็นอาชีพสงวนส าหรับประชาชน สปป.ลาว เท่านั้น นักลงทุนต่างชาติ

ไม่สามารถท าธุรกิจดังกล่าวได้ 

รูปแบบของการลงทุนจากต่างประเทศในการท้าเหมืองแร่ 

สืบเนื่องจากกฎหมาย Enterprise Law ของสปป.ลาวที่ได้ระบุว่ารูปแบบการลงทุนจาก

ต่างประเทศสามารถเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดา บริษัท หรอืหา้งหุ้นสว่น ในธุรกิจด้านแรก่็เช่นเดียวกัน 

ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎหมายแร่ บุคคล หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งใน สปป.ลาว หรือในต่างประเทศก็

ตาม สามารถที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ได้ทั้งสิ้น โดยที่รัฐบาลแห่ง สปป ลาว จะพิจารณาผู้

ลงทุนในกิจการที่เกี่ยวกับแร ่โดยมีเงื่อนไขโดยสังเขปดังตอ่ไปนี ้ 
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1. ต้องเป็นบุคคล ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทที่ได้รับการจัดตั้ง และจดทะเบียนด าเนินธุรกิจ

เกี่ยวกับแรธ่าตุอย่างถูกต้อง 

2. มีฐานะทางด้านการเงินที่มั่นคง มีแหล่งเงินทุนส ารองที่เพียงพอ และมีหลักทรัพย์ค้ าประกัน

ครบถ้วน 

3. มีประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการด าเนนิธุรกิจที่ด ีและน่าเชื่อถือ 

4. มีเทคนิคและประสบการณ์เกี่ยวกับการด าเนินกิจการที่เกี่ยวกับแรต่่างๆ 

ขั้นตอนการออกใบอนุญาตด้านแร่ 

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาตด้านแร่ใน สปป.ลาว ประกอบด้วยหลาย

หน่วยงาน ได้แก่ กรมวางแผนและการลงทุน (Department of Planning and Investment, DPI) 

กระทรวงวางแผนและการลงทุน (Ministry of Planning and Investment, MPI) กรมเหมืองแร่ 

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

กรมธรณีวิทยาและแร่ (Department of Geology and Minerals, DGM) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (Ministry of Natural Resources and Environment, MONRE) และ ส านักนายกรัฐมนตรี 

(Prime Ministry Office, PMO)  

ขั้นตอนกำรขออนุญำตส ำรวจแร่ 

ขั้นตอนในการขออนุญาตส ารวจแร ่มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้และแสดงดังรูปที่ ค.19 

1. ในการขออนุญาตผู้ลงทุนจะต้องยื่นขออนุญาตไปยังที่หน่วยงานด้านการส่งเสริมการลงทุน

เป็นหน่วยงานหลัก หน่วยงานนี้จะเป็นหน่วยงานกลางที่จะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

เพื่อให้ความเห็นชอบ หากทุกฝุายเห็นชอบ MPI จะแจ้งให้เป็นลายลักษณ์อักษรให้นักลงทุนมาร่วมลง

นามในสัญญาส ารวจแร่ 

2. เมื่อมีการร่วมลงนามในสัญญาระหว่าง DFFI กับนักลงทุนแล้ว รัฐบาลโดยกรมเหมืองแร่จะ

ออกใบอนุญาตส ารวจแร่ให้กับนักลงทุน  

3. หลังจากได้รับใบอนุญาตส ารวจแร่แล้ว บริษัทจะต้องจัดท าและส่งแผนงานส ารวจแร่ให้กับ

กรมเหมืองแร ่พิจารณาและรับรอง    
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รูปที่ ค.19 ขั้นตอนการขออนุญาตส ารวจแร่ 

ท่ีมา: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม,2556 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ

ส่งเสริมการจัดหาวัตถุดิบและการลงทุนดา้นเหมอืงแร่ 

4. เมื่อกรมฯ พิจารณาอนุมัติแล้ว กระทรวงเจ้าสังกัดจะเป็นผู้ออกข้อก าหนดและเงื่อนไขที่

บริษัทต้องปฏิบัติตามในการส ารวจแร่ 

5. หลังจากนั้น บริษัทเริ่มการส ารวจแร่ได้ตามเงื่อนไขในสัญญา แผนงาน และข้อก าหนด  ใน

ระหว่างนี้จะต้องมีการส่งรายงานผลการส ารวจแร่เป็นระยะๆ เมื่อการส ารวจสิ้นสุดแล้วก็จะต้องจัดท า

รายงานสรุปการส ารวจแร่ยื่นต่อกรมฯ 

ขั้นตอนกำรขออนุญำตท ำเหมืองแร่ 

ส าหรับการขออนุญาตท าเหมอืงแร่ มีขัน้ตอนดังตอ่ไปนี้ (รูปที่ ค.20) 

1. หากมีการค้นพบแร่ในปริมาณที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ บริษัทฯ จะต้องจัดท าแผนการพัฒนา

และท าเหมืองแร่ เสนอต่อ MPI  แล้ว MPI จะส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับแขวง กรม 

กระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความเห็นชอบ  ซึ่งในขั้นตอนนี้จะมีการเจรจาต่อรองกับบริษัท เพื่อให้ได้
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บทสรุปในทุกด้าน และโดยเฉพาะผลประโยชน์ตอบแทนให้กับภาครัฐ  ส าหรับการอนุมัติสัญญาท า

เหมอืงแร่ต่อไป     

2. หลังจากสามารถสรุปการเจรจา และข้อเสนอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว  MPI จะสรุป

รายละเอียดเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัตลิงนามในสัญญาท าเหมอืงแร่  

3. หากได้รับอนุมัติลงมา MPI จะท าการลงนามในสัญญาท าเหมอืงแร่กับนักลงทุนต่อไป  

 

รูปที่ ค.20 ขั้นตอนการขออนุญาตท าเหมอืง 

ท่ีมา: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม,2556 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ

ส่งเสริมการจัดหาวัตถุดิบและการลงทุนดา้นเหมอืงแร่ 

4. กรมเหมืองแร่จะออกใบอนุญาตท าเหมืองแร่ให้กับนักลงทุนต่อไป ซึ่งอาจมีการก าหนด

เงื่อนไขใหน้ักลงทุนปฏิบัติตามประกอบใบอนุญาต 

5. บริษัทจะต้องส่งแผนการท าเหมอืงไปยังกรมเหมืองแร ่พิจารณารับรอง จากนั้นก็เป็นขั้นตอน

ของการท าเหมืองตามแผนงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ 
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ภาษีและคา่ธรรมเนียมด้านแร่ 

ภาษีและค่าธรรมเนียมภายใต้กฎหมายเหมืองแร่ ประกอบด้วย ค่าเช่าพื้นที่ส าหรับการส ารวจ

แร ่ค่าเชา่พืน้ที่ส าหรับท าเหมอืง และค่าภาคหลวงแร ่ 

ตารางที่ ค.5 ภาษีและคา่ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องด้านแร่ 

รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 

ค่าเชา่พืน้ที่ส าหรับการส ารวจแร่  3-12   เหรียญสหรัฐ/แฮกตาร/์ปี 

ค่าเชา่พืน้ที่ส าหรับท าเหมอืง 0.5-1  เหรยีญสหรัฐ/แฮกตาร/์ปี 

ค่าภาคหลวงแร ่ 1-7 %  ขึ้นอยู่กับชนิดแร่ 

ภาษีเงนิได้นิตบิุคคล 25-35 % ขึน้อยู่กับขนาดและชนิดแร่ 

ท่ีมา: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม,2556 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ

ส่งเสริมการจัดหาวัตถุดิบและการลงทุนดา้นเหมอืงแร่  

การวเิคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

องค์การทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อม ส านักงานนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ได้ออกประกาศเมื่อ

วันที่ 12 มนีาคม พ.ศ. 2553 ก าหนดใหโ้ครงการลงทุนบางประเภทต้องศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

อันได้แก่โครงการลงทุนใน 5 สาขา ดังนี้ คือ (1) สาขาพลังงาน (2) สาขาเกษตรกรรมและปุาไม้ (3) 

สาขาอุตสาหกรรมแปรรูป (4) สาขาโครงสร้างพื้นฐานและบริการ และ(5) สาขาเหมืองแร่ โดย

ก าหนดใหแ้บ่งการศึกษาผลกระทบเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ต้องด าเนินการศึกษาสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

และกลุ่มที่ 2 ต้องประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์และ

ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เวียงจันทน์, 2553 คู่มือส่งเสริมการค้าการลงทุนใน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) 

ส าหรับข้อก าหนดในการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในโครงการลงทุนในสาขาเหมืองแร่มี

รายละเอียดดังตารางตอ่ไปนี้ 
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ตารางที่ ค.6 ข้อก าหนดในการท ารายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการลงทุนในสาขา

เหมอืงแร ่

ล้าดับ ประเภทโครงการลงทุน 

กลุ่มที1่ 

ท้ารายงานการศึกษา

สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

กลุ่มที่ 2 

ท้ารายงานการประเมินผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

1 การน าน้ าบาดาลมาใชใ้นโรงงาน 

อุตสาหกรรม, เกษตรกรรมและตัว

เมอืง 

< 4,500 ลูกบาศก์เมตร/วัน > 4,500 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

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

เมตร/ปี 

> 50,000 ลูกบาศก์เมตร์(ต่อ

จุด) 

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

4 การขุดค้นวัสดุก่อสร้างบนหน้าดิน เช่น 

ดิน หิน ทราย 

< 100,000 ลูกบาศก์เมตร/ปี ≥ 100,000 ลูกบาศก์เมตร/ปี 

5 โครงการขุดค้นแร่ (โดยไมใ่ชส้ารเคมี)  ทุกขนาด 

6 โครงการขุดค้นและแปรรูปแร่โดยใช้

สารเคมีอันตราย 

 ทุกขนาด 

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

8 โครงการขุดน้ าบาดาล  > 5,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

9 โครงการน าน้ าหนา้ดินมาใช ้  > 10,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

10 โครงการขุดค้นน้ าแรธ่รรมชาติ 

(น้ าหน้าดนิและใต้ดนิ) เพื่ออุปโภค

และ/หรือบริโภค 

 > 1,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

11 โครงการขุดค้นน้ าแรธ่รรมชาติ 

(น้ าหน้าดนิและใต้ดนิ) ส าหรับอาบ, ใช้

บ าบัดทางการแพทย ์(โรคผิวหนงั) 

และอื่นๆ 

 > 500 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

12 โครงการขุดค้นแร่ธาตุ โดยใชส้ารเคมี  ทุกขนาด 

13 โครงการขุดค้นน้ ามัน และกา๊ซ

ธรรมชาติ 

 ทุกขนาด 

ท่ีมา :  สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์และส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เวียงจันทน์, 2553 

คู่มอืสง่เสริมการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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หน่วยงานด้านแรข่องสปป.ลาว 

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องด้านแรข่อง สปป.ลาว ประกอบด้วย 

หน่วยงานภาครัฐ :  

1) กรมธรณีวทิยาและแร่ 

กรมธรณีวิทยาและแร่ (Department of Geology and Minerals, DGM)  เป็นหน่วยงานสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Ministry of Natural Resources and Environment, 

MONRE) มีหน้าที่หลักคือ การออกใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตส าหรับการส ารวจแร่ การเจาะ

ส ารวจแร่ และการอนุญาตให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเบื้องต้น (Pre- feasibility 

studies) ของนักลงทุน และร่วมในการเจรจาต่อรองและการลงนามในสัญญาลงทุนด้านการส ารวจแร่ 

การเจาะส ารวจแรต่ามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล 

ที่อยู่ตดิต่อหน่วยงาน: 

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 ่

กรมเหมืองแร่ (Department of Mines, DOM) เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงเหมืองแร่และ

พลังงาน (Ministry of Energy and Mines, MEM) มีหน้าที่หลักคือ การออกใบอนุญาตและการต่อ

ใบอนุญาตส าหรับการท าเหมืองแร่ การแต่งแร่ และโรงถลุงแร่ และการอนุญาตการซื้อ การขาย และ

การขนส่งแร่ และร่วมในการเจรจาต่อรองและการลงนามในสัญญาลงทุนด้านเหมืองแร่ตามที่ได้รับ

มอบหมายจากรัฐบาล 

  

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

Department of Mines (DOM) , 
Ministry of Energy and Mines  
Xaysetha District, Vientiane, Lao PDR  
Tel : +856 21 452539-41   
Fax : +856 21 415626, 415442 

ภาคเอกชนและผู้ประกอบการ 

1) Lao Mining Association 

เป็นสมาคมด้านเหมืองแร่ของสปป.ลาว ซึ่งปัจจุบันเป็นสมาชิกของ Asean Federation on 

Mining Associations (AFMA) อย่างไรก็ตามข้อมูลเกี่ยวกับสมาคมจ าเป็นต้องมีการค้นคว้าเพิ่มเติม 

เนื่องจากยังไม่มขี้อมูลเผยแพร่ทางอนิเตอร์เน็ต 

สถานการณ์อุตสาหกรรมแร่ 

การขออนุญาตสัมปทานด้านแร่ในปัจจุบัน (ค.ศ. 2012) มีทั้งหมด 290 โครงการ แบ่งเป็น

โครงการส ารวจแร่เบื้องต้น (Prospecting) จ านวน 107 โครงการ โครงการส ารวจอย่างละเอียด 

(Exploration) จ านวน 125 โครงการ และโครงการท าเหมือง (Mining) จ านวน 58 โครงการ บริษัทที่

เกี่ยวข้องกับกิจการส ารวจและท าเหมืองแร่มีทั้งหมด 61 บริษัท โดยแบ่งเป็นบริษัทท้องถิ่นจ านวน 14 

บริษัท บริษัทต่างชาติจ านวน 12 บริษัท บริษัทร่วมกิจการจ านวน 35 บริษัท (รูปที่ ค.21)  
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รูปที่ ค.21 แผนที่แสดงจ านวนและพืน้ที่ขอสัมปทานด้านแรข่อง สปป.ลาว 

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

1) รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการท าเหมืองแร่ในประเทศ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ของประเทศ

สามารถท ารายได้เข้าสู่ประเทศถึง 7% ของ GDP 

2) การปรับปรุงกฎหมายแร่ใหม่ (2011) มุ่งเน้นให้การท าเหมืองแร่มีประสิทธิภาพ ปกปูอง

สิ่งแวดล้อม ชุมชน และสร้างความเจริญเติบโตให้เศรษฐกิจของประเทศ  มีการสงวนอาชีพเหมืองแร่ 

โดยเฉพาะเหมืองแร่ขนาดเล็ก แร่อุตสาหกรรม ส าหรับคนท้องถิ่น ความเข้มงวดด้านผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

3) กฎหมายใหม่อนุญาตให้นักลงทุนชาวลาวเท่านั้น ที่สามารถท าเหมืองแร่อุตสาหกรรมได้ 

โดยเจา้แขวงสามารถอนุญาตให้มกีารท าเหมืองแร่อุตสาหกรรมได้ในขนาดพื้นที่ไม่เกิน 5 แฮกตาร์ และ

ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี 

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

ท าเหมอืงแร่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน ปัญหาความซ้ าซ้อนของพื้นที่อนุญาต ปัญหาผู้ได้รับ

อนุญาตและไม่มีการด าเนนิการ และปัญหารายได้ที่ได้รับจากโครงการเหมืองแรน่้อยเกินไป รัฐบาลอาจ

มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในด้านนี ้โดยเล็งที่จะหารายได้เพิ่มขึ้นจากการอนุญาตท าเหมืองแร่ รัฐบาลมี

การตรวจสอบและประเมินการท างานของเหมืองแร่ทั้งหมดใน 8 ด้านรวมทั้ง การปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ การปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม การช่วยเหลือชุมชน เป็นต้น เหมืองแร่ที่ได้รับ

การประเมนิเกรดต่ าสุด (เกรด D) อาจมกีารเรียกคืนพืน้ที่ 

ค.5 ข้อมูลการประกอบธุรกิจ 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจในลาว ได้แก่ ข้อมูลการจดทะเบียนการค้า ใบอนุญาต

ลงทุนต่างประเทศ การจัดตัง้องค์กรธุรกิจ การค้า การน าเข้าส่งออก ภาษีตา่งๆ อัตราแลกเปลี่ยน ฯลฯ 

การจดทะเบียนก่อตั้งบรษิัท 

รูปแบบองค์กรทางธุรกิจใน สปป.ลาว แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ (1) วิสาหกิจส่วนบุคคล (2) 

วิสาหกิจหุ้นส่วน หรือ ห้างหุ้นส่วน และ (3) บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์, 2556 การจดทะเบียนจัดตัง้ธุรกิจในสปป.ลาว) 
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1. วิสาหกิจส่วนบุคคล (Sole-trader Enterprise) 

คือ กิจการที่จัดตั้งในรูปแบบของกิจการเจ้าของคนเดียว โดยประกอบการภายใต้ชื่อของ

เจ้าของกิจการซึ่งเป็นผู้รับผดิชอบต่อหนีท้ี่เกิดขึน้ ของวิสาหกิจ 

2. วิสาหกิจหุ้นส่วน หรอื ห้างหุ้นส่วน (Partnership Enterprise) 

คือ กิจการที่จัดตั้งโดยการตกลงสัญญากัน ระหว่างหุ้นส่วนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อร่วมเงินทุน

ในการประกอบธุรกิจและแบ่งปันผลก าไรร่วมกัน โดยแบ่งเป็น  

- วิสำหกิจหุ้นส่วนสำมัญ (General Partnership Enterprise) คือ กิจการที่จัดตั้ง 

โดยหุ้นสว่น โดยร่วมลงเงินทุน และด าเนินธุรกิจร่วมกัน ซึ่งหุ้นสว่นทุกคนต้องร่วมรับผิดชอบหนี้

ของกิจการอย่างไม่จ ากัด 

- วิสำหกิจหุ้นส่วนจ ำกัด (Limited Partnership Enterprise) คือ รูปแบบของ

วิสาหกิจหุ้นส่วนที่ประกอบด้วยหุ้นส่วนสามัญ (General Partners) ซึ่งต้องรับผิดชอบร่วมกันใน

บรรดาหนี้ของห้างหุ้นสว่นโดยไม่จ ากัดจ านวน 

3. บริษัท (Company) 

คือ รูปแบบของกิจการที่จัดตัง้โดยการแบ่งทุนเป็นหุ้น และแต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่ากัน โดยผู้ถือหุ้น

เป็นผู้มคีวามรับผดิชอบต่อหนี้ที่เกิดขึ้น ของบริษัทจ ากัดเพียงไม่เกินจ านวนเงินที่ตนยังช าระไม่ครบตาม

มูลค่าหุน้ที่ตนได้ถืออยู่ โดยบริษัทแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

- บริษัทจ ำกัด (Limited Company) จะต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 

30 คน โดยมีข้อยกเว้นตามมาตรา 85 ของกฎหมายวิสาหกิจ ให้บริษัทจ ากัดที่มีผู้ถือหุ้นเพียง

รายเดียวสามารถจดทะเบียน บริษัทจ ากัดผูเ้ดียว (One-Person Limited Company) ได้ 

- บริษัทมหำชน (Public Company) คือ บริษัทที่จัดตั้ง โดยมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 9 คนขึ้น

ไป โดยหุน้ของบริษัทสามารถถ่ายโอนได้อย่างอิสระ และสามารถเสนอขายหุ้นตอ่สาธารณะได้ 

- บริษัทรัฐวิสำหกิจ (State Company) คือ บริษัทที่จัดตั้งและบริหารโดยรัฐภายใต้

ระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริษัท โดยไม่สามารถขายหุ้นให้เอกชนได้มากกว่าร้อยละ 49 
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- บริษัทผสม (Joint Company) คือ บริษัทที่จัดตั้งขึ้นระหว่างรัฐกับภาคส่วนอื่น ซึ่ง

อาจเป็นสัญชาติลาวหรอืต่างชาติก็ได้ โดยแต่ละฝาุยนั้นถือหุน้รอ้ยละ 50 

การยื่นค าร้องจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจทั่วไปใน สปป.ลาว สามารถท าได้โดยการยื่นจดทะเบียน

ด้วยตนเองที่ ส านักงานจดทะเบียนวิสาหกิจ (Enterprise Registry Office: ERO) กระทรวงอุตสาหกรรม

และการค้า (Ministry of Industry and Commerce) ในกรณีที่ธุรกิจตั้งอยู่นอกนครหลวงเวียงจันทน์ ให้

ยื่นค าร้องขอจดทะเบียนวิสาหกิจที่แผนกอุตสาหกรรมและการค้าของแขวงนั้น ๆ 

เอกสารที่ต้องการส้าหรับการจดทะเบียนบริษัท (Company Registration) 

ส าหรับเอกสารและข้อมูลต่างๆ ทีต่้องจัดเตรียมเพื่อใช้ส าหรับการจดทะเบียนธุรกิจในสปป.ลาว 

จะแตกต่างกันไปตามรูปแบบของธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) วิสาหกิจส่วนบุคคล เอกสารที่ต้องเตรียม ได้แก่ 

- ใบค ารอ้งแจง้ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจสว่นบุคคล 

- ส าเนาประวัติย่อและหนังสือเดินทางของผู้ลงทุน/ผู้ขอจดทะเบียนนิติบุคคลส าหรับ

ชาวต่างชาติ (หากผู้ลงทุนเป็นคนลาว ต้องมีส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้าน 

พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิว้ จ านวน 6 รูป) 

2) วิสาหกิจหุ้นส่วนสามัญ/วิสาหกิจหุ้นส่วนจ้ากัด/บริษัทจ้ากัด/บริษัทจ้ากัดผู้เดียว/

บริษัทมหาชน/ บริษัทรัฐวิสาหกิจ/ บริษัทผสม เอกสารที่ตอ้งเตรยีม ได้แก่ 

- ใบจองชื่อนิตบิุคคล 

- สัญญาก่อตั้งวิสาหกิจหุ้นส่วนสามัญ (ยกเว้นบริษัทจ ากัดผู้เดียว) ใบค าร้องขอขึ้น

ทะเบียนวิสาหกิจ 

- กฎระเบียบของวิสาหกิจหรอืข้อบังคับบริษัท (ยกเว้นบริษัทจ ากัดผูเ้ดียว) 

- ส าเนาประวัติย่อและหนังสือเดินทางของผู้ลงทุน/ผู้ขอจดทะเบียนนิติบุคคลส าหรับ

ชาวต่างชาติ (หากผู้ลงทุนเป็นคนลาว ต้องมีส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้าน 

พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 6 รูป) 
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3) นิติบุคคลที่เกี่ยวกับการสัมปทานทรัพยากรธรรมชาติ เอกสารที่ตอ้งเตรยีม ได้แก่ 

- แบบฟอร์มขออนุญาตลงทุน (Completed Investment Application Form) 

- บทสรุปย่อเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ รับรองโดยประธานบริษัทหรือกรรรมการ

ผูจ้ัดการหรอืผูท้ี่ได้รับการมอบสิทธิ์ 

- ประวัติและประสบการณข์องบริษัท ใบอนุญาต หรอืใบทะเบียนนิติบุคคลของบริษัท 

- หนังสือสัญญารว่มธุรกิจ (ในกรณีมีสองบริษัทขึ้นไป) 

- หนังสือมอบอ านาจให้หุ้นส่วนหรือผู้แทนบริษัท ในกรณีบุคคลดังกล่าวไม่อยู่ใน

ต าแหน่งสูงสุดของบริษัท 

- แผนที่สถานที่ตั้งของโครงการ 

- เอกสารเกี่ยวกับข้อมูลทางเทคนิคของโครงการ 

- เอกสารเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเบือ้งตน้ของโครงการ (ถ้ามี) 

- หนังสือสนับสนุนของสถาบันการเงิน หรอืธนาคาร (ถ้ามี) 

- เอกสารเกี่ยวข้องอื่น ๆ 

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทและใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (Company Registration and 

Business Permit) 

การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใน สปป.ลาว แบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ (1) การจัดตั้งธุรกิจ

ทั่วไปและธุรกิจที่อยู่ในบัญชีควบคุม (2) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสัมปทานทรัพยากรธรรมชาติ 

(พลังงานไฟฟูา/เหมืองแร่/ที่ดินเพื่อการเกษตร) และ (3) ธุรกิจที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขต

เศรษฐกิจจ าเพาะ โดยแตล่ะประเภทมีขั้นตอนการจดทะเบียน ดังนี้ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณชิย์, 2556 การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในสปป.ลาว) 
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1) ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจทั่วไป และธุรกิจที่อยู่ในบัญชีควบคุม 

ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังตอ่ไปนี้ 

(1) จองชื่อวิสาหกิจ โดยธุรกิจสามารถท าการจองไว้ได้ 3 ชื่อ และการจองชื่อนั้น จะถูก

ยกเลิกหากธุรกิจไม่ได้รับอนุมัติการจดทะเบียนนิติบุคคล 

(2) แจ้งสัญญาก่อตั้ง (ข้อบังคับบริษัท) โดยผู้ก่อการ 2 คนขึ้นไป ต้องจัดท าสัญญา

ก่อตั้ง เพื่อยื่นต่อส านักงานทะเบียนวิสาหกิจ โดยเนื้อหาสัญญาก่อตั้งบริษัทจ ากัด ต้อง

ประกอบด้วย 

- ชื่อและที่อยู่ของบริษัท 

- วัตถุประสงค์บริษัท 

- ชื่อ และที่อยู่ของบริษัทส านักงานใหญ่และสาขาที่ท าการทั้งหมด 

- จ านวนทุนจดทะเบียน (จ านวนหุน้ สัดส่วนตามประเภทหุ้น และมูลค่าต่อหุ้น) 

- ชื่อ ที่อยู่ และสัญชาติของผูก้่อการและจ านวนหุ้นที่เข้าช่ือซือ้ 

- เงื่อนไขความรับผิดของกรรมการ ซึ่งกรรมการบริษัทจะรับผิด (หนี้ที่เกิด) โดยไม่

จ ากัดก็ได้ 

- ชื่อและลายเซ็นของผู้ก่อการทุกคน 

ทั้งนี ้บริษัทจะต้องด าเนนิการหาผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น (Share Subscribers) เพื่อซื้อหุ้นทั้งหมด

ของบริษัท และด าเนินการการประชุมจัดตั้งบริษัท เพื่อให้ผู้ก่อการเลือกกรรมการบริษัทและ

มอบหมายหน้าที่แก่กรรมการ โดยกรรมการบริษัทมีหน้าที่เรียกผู้ก่อการและผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นให้

ช าระค่าหุ้นทั้งหมดเมื่อมีการช าระทุนทั้งหมดแล้ว จึงสามารถด าเนินการยื่นค าร้องแจ้งจด

ทะเบียนได้ 

หมำยเหตุ ขั้นตอน 1 และ 2 สามารถด าเนินการได้พร้อมกัน และกฎหมายไม่ได้ก าหนด

ระยะเวลาบังคับ 

(3) ยื่นค้าร้องขอจดทะเบียน ผู้ประกอบการต้องจัดเตรียมเอกสารและค าร้องขอจด

ทะเบียนธุรกิจ และยื่นแก่เจ้าหน้าที่จดทะเบียนวิสาหกิจ ณ ส านักงานทะเบียนวิสาหกิจ ณ แขวง

ที่ส านักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ 
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(4) ERO พิจารณาค้าร้องและออกใบรับรองการจดทะเบียน  เจ้าหน้าที่จะ

ด าเนนิการตรวจสอบก่อนว่าประเภทธุรกิจที่จะจดทะเบียนเป็นธุรกิจทั่วไป หรือเป็นธุรกิจที่อยู่ใน

บัญชคีวบคุม (Negative List/ Controlled Business)  

- กรณีธุรกิจนอกบัญชีควบคุม (Non-Negative List) การจดทะเบียนจะ

เป็นแบบ Automatic Registration คือ เมื่อประชาชนแจ้งขึ้นทะเบียนถูกต้องแล้ว 

เจ้าหน้าที่ทะเบียนวิสาหกิจต้องออกใบทะเบียนวิสาหกิจ (ใบรับรองการจดทะเบียน) ให้

เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ ภายใน 10 วันท าการ 

- กรณีที่เป็นธุรกิจควบคุม (Negative List) เจ้าหน้าที่ ERO จะส่งค าขอจด

ทะเบียนต่อไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามระเบียบ โดยมีระยะเวลาในการ

พิจารณาค ารอ้งไม่เกิน 10 วันท าการ หลังจากนั้นอีก 3 วันท าการเพื่อด าเนินการออกใบ

ทะเบียนวิสาหกิจ 

เมื่อได้รับใบทะเบียนนิติบุคคลจากส านักงานเจ้าหน้าที่ทะเบียนวิสาหกิจ หรือแผนก

อุตสาหกรรมและการค้าของแขวง หรือนครหลวงเวียงจันทน์แล้ว ให้น าใบทะเบียนนิติบุคคลที่

ได้รับไปออกเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีที่กรมส่วยสาอากร กระทรวงการเงิน หรือหน่วยงานส่วย

สาอากรแขวง หรอืนครเวียงจันทน์ จากนั้นหากกิจการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใด ก็ต้อง

ขอหนังสืออนุญาตทางเทคนิคจากหน่วยงานนั้น เช่น การด าเนินธุรกิจประกันภัย ต้องขอ

อนุญาตดา้นเทคนิคจากธนาคารแหง่ สปป.ลาว เป็นต้น 

2) การจดทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวกับการสัมปทานทรัพยากรธรรมชาติ 

การจดทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสัมปทานทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ การสัมปทาน

ที่ดินเพื่อทาการเกษตร การสัมปทานเหมืองแร่ และการสัมปทานสร้างเขื่อนผลิตพลังงานไฟฟูา ให้ยื่น

ค าร้องขอลงทุน/จดทะเบียนนิติบุคคลที่หน่วยงานบริการ ณ จุดเดียว (One Stop Service) กรมส่งเสริม

การลงทุน กระทรวงแผนการและการลงทุน (ส่วนกลาง) ในกรณีอยู่นอกนครเวียงจันทน์ให้ยื่นค าร้องขอ

ลงทุน/จดทะเบียนนิติบุคคลที่แผนกแผนการและการลงทุนของแขวง โดยมีเงื่อนไข คือ ต้องเป็นนิติ

บุคคลเท่ำน้ัน จึงสามารถยื่นค าร้องขอลงทุนท าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสัมปทานทรัพยากรธรรมชาติ

ได้ 
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3) การจดทะเบียนนิติบุคคลในเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 

ผู้ที่มีความประสงค์จะลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ ต้องยื่นค าร้องขอ

ลงทุน/จดทะเบียนนิติบุคคลผ่านกองเลขา คณะกรรมการแห่งชาติลาวเพื่อการคุ้มครองเขตเศรษฐกิจ

พิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ หรือติดต่อยื่นขอลงทุนโดยตรงที่ส านักงานบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ

และ/หรือเขตเศรษฐกิจเฉพาะที่มีความประสงค์จะลงทุนด าเนินธุรกิจ ซึ่งจะมีกองเลขาคณะบริหารงาน

เขตฯ เป็นผู้รับผดิชอบในการด าเนินเอกสารอนุมัตกิารลงทุน 

ตารางที่ ค.7 ค่าธรรมเนียม และค่าแบบฟอร์มค าร้องขอจดทะเบียนวิสาหกิจ 

รายการ ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติบุคคล 

(ขึน้กับมูลค่าทุนจดทะเบียน และสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 กีบ) 

ไม่เกิน 5,000,000 กีบ 

(~20,000 บาท) 

ใบเสนอขอจองช่ือวิสาหกิจ 10,000 กีบ/ 1 ชุด 

ใบสัญญาก่อตั้งนิตบิุคคล 10,000 กีบ/ 1 ชุด 

ค ารอ้งขอขึน้ทะเบียนวิสาหกิจ ส าหรับวิสาหกิจส่วนบุคคล 30,000 กีบ/ 1 ชุด 

ค ารอ้งขอขึน้ทะเบียนวิสาหกิจ และกฎระเบียบวิสาหกิจหุน้ส่วน และ

บริษัท รวมทั้งบริษัทรัฐวิสาหกิจ และบริษัทผสม 

70,000 กีบ/ 1 ชุด 

ค่าส าเนาเอกสารแจ้งขึน้ทะเบียนวิสาหกิจ 2,000 กีบ/ 1 ใบ 

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณชิย์, 2556 การจดทะเบียนจัดตัง้ธุรกิจในสปป.ลาว. 
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รูปที่ ค.22 ขั้นตอนการจดทะเบียนองค์กรทางธุรกิจ 

ท่ีมา: กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณชิย์, 2556 การจดทะเบียนจัดตัง้ธุรกิจในสปป.ลาว. 
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การแต่งตั้งตัวแทนธุรกิจ 

การจัดตั้งส านักงานตัวแทนในสปป.ลาว มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนจาก

ต่างประเทศ สามารถเข้าไปศึกษา และรวบรวมข้อมูลในสาขาต่างๆ เพื่อประกอบการเสนอขอลงทุน

โดยตรงในอนาคต ซึ่งการจัดตั้งส านักงานตัวแทนไม่มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจโดยตรง (กรม

พัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณชิย์, 2556 การจดทะเบียนจัดตัง้ธุรกิจในสปป.ลาว) 

เอกสารที่จะต้องเตรียมส าหรับการจดทะเบียนแต่งตั้งส านักงานตัวแทนในสปป.ลาว 

ประกอบด้วย 

1) ค าร้องขอก่อตั้ง ส านักงานตัวแทน 

2) กฎระเบียบของส านักงานตัวแทนที่เสนอขอก่อตั้ง 

3) ใบแตง่ตัง้ผูเ้ป็นตัวแทน และ/หรือใบมอบสิทธิ์จากบริษัทแม ่ในการขอก่อตั้งส านักงาน 

ตัวแทนใน สปป.ลาว พร้อมทั้งส าเนาหนังสือเดินทาง และประวัติย่อของผูท้ี่ได้รับการแตง่ตั้ง 

4) ส าเนาใบทะเบียนนิติบุคคลของบริษัทแมท่ี่มกีารรับรองความถูกต้อง และมีผลบังคับใช้ 

5) ส าเนากฎระเบียบของบริษัทแม่ 

การน้าเข้าและส่งออก 

กรมการน าเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ได้ก าหนดกฎระเบียบและ

มาตรการด้านการน าเข้า-ส่งออกสินค้าของ สปป.ลาว ตามประกาศของกระทรวงการค้า เลขที่ 2151/

อค. กขอ. ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เกี่ยวกับสินค้าควบคุมที่ต้องขออนุญาตน าเข้า และส่ง

ออกแบบไม่อัตโนมัติของ สปป.ลาว ดังนี้ 

สินค้าที่ห้ามน้าเข้าและส่งออก 

เป็นประเภทสินค้าที่มีผลกระทบร้ายแรง เป็นอันตรายต่อความมั่นคง ความสงบและความ

ปลอดภัยของชาติ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม มาตรฐานการด ารงชีวิตที่ดีของประชาชน 

รักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของชาติ การปกปูองชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ หรือพืชพันธุ์ 

การปกปูองมรดกแห่งชาติทางด้านศิลปะหรือคุณค่าทางด้านสถาปัตยกรรม การอนุรักษ์
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ทรัพยากรธรรมชาติ การปฏิบัติพันธะภายใต้กฎบัติสหประชาชาติ การปฏิบัติตามข้อก าหนดของ

กฎหมายใดกฎหมายหนึ่งของ สปป.ลาว ที่มีผลบังคับใช้ รายการสินค้าที่ห้ามน าเข้าและห้ามส่งออก                

มีดังนี ้ 

สินค้ำที่ห้ำมน ำเข้ำ มี 8 รายการ ประกอบด้วย 

1. ปืน ลูกปืน และอาวุธสงครามทุกชนิด (นอกจากส่วนผสมที่ ใ ช้ท า ระเบิดเพื่อใ ช้ใน

อุตสาหกรรม) และพาหนะเพื่อใช้ในสงคราม 

2. เมล็ดฝ่ิน ดอกฝิ่น กัญชา โคเคน และส่วนประกอบ 

3. เครื่องมือหาปลาแบบดับศูนย์ 

4. เครื่องจักรดีเซลใช้แล้ว 

5. ตู้เย็น ตูท้ าน้ าเย็น ตู้แช่ หรอืตู้แช่แข็งที่ใช ้CFC 

6. สินค้าที่ ใช้แล้ว (สินค้ามือสอง) ได้แก่  เครื่องตัดเย็บรองเท้า เครื่องนุ่งห่ม , เครื่อง

อิเล็คทรอนิคส์, เครื่องใช้ไฟฟูา, อุปกรณ์ตกแต่งภายในบ้าน, เครื่องใช้ที่ท าด้วยเซรามิกส์ โลหะเคลือบ 

แก้ว โลหะ ยาง พลาสติก ยางพารา ธาตุเหลว และธาตุอื่นๆ,ผลิตภัณฑ์การแพทย์ และอุปกรณ์

การแพทย์ที่ใชแ้ล้ว 

สินค้ำที่ห้ำมส่งออก มี 4 รายการ ประกอบด้วย 

1. เมล็ดฝิ่น ดอกฝิ่น กัญชา โคเคน และส่วนประกอบ 

2. ปืน ลูกปืน และอาวุธสงครามทุกชนิด (นอกจากส่วนผสมที่ ใ ช้ท า ระเบิดเพื่อใช้ใน

อุตสาหกรรม) และพาหนะเพื่อใช้ในสงคราม 

3. ไม้ซุง และไม้แปรรูปทุกชนิดที่ตัดมาจากธรรมชาติ 

4. วัตถุโบราณที่เก่าแก่ รวมทั้งพระพุทธรูป เทวรูป และสิ่งสักการะบูชา วัตถุมรดกแห่งชาติที่มี

คุณค่าสูงทางดา้นประวัติศาสตร์ โบราณคดีและวัฒนธรรม ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึน้ไป 
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สินค้าที่ต้องขออนุญาต หรอืต้องมีใบแสดงเวลาน้าเข้าและส่งออก 

สินค้าที่ต้องขออนุญาตน าเข้าและส่งออก หมายถึง ต้องมีใบอนุญาต หรือต้องมีใบแสดงจาก

หนว่ยที่เกี่ยวข้องก่อนการน าเข้า ส่งออก เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายใดกฎหมายหนึ่งของ สปป.ลาวที่มีผล

บังคับใช้ ปฏิบัติตามสนธิสัญญาใดสัญญาหนึ่ง เพื่อปฏิบัติตามระเบียบขององค์การที่ สปป.ลาว เป็น

สมาชิก เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของการน ามาใช้ เพื่อตรวจตราคุณภาพมาตรฐาน เพื่อปูองกันการ

แพร่ระบาดของโรค 

สินค้ำที่ต้องขออนุญำตน ำเข้ำมี 18 รายการ ประกอบด้วย 

1. ขา้วเปลือก ข้าวกล้อง ปลายข้าว ข้าวที่สกีึ่งหนึ่งแล้ว หรอืสีทั้งหมด จะขัด หรอืไม่ก็ตาม 

2. ซีเมนต ์มอรต์าร ์(Mortar) คอนกรีต 

3. น้ ามันเชื้อเพลิง 

4. ก๊าซหุงตม้ 

5. เชื้อประทุส าหรับจุดลูกระเบิด (Detonator) ได้แก่ เชื้อประทุ (Plain Detonator), เชื้อประทุ

ไฟฟูา (Electric Detonator), เชื้อประทุที่ไม่ได้ใช้ไฟฟูา (Nonelectric Detonator), Nonel Tube, Detonating 

Line, Fuse for Explosive Device 

6. เศษ เศษตัด และสิ่งแตกหักของพลาสติก 

7. ยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเศษแตกหัก หรอืเศษตัด หรอืไม่ก็ตาม 

8. ผลติภัณฑ์พิมพ์จ าหนา่ย (หนังสือ สิ่งพิมพ์อเิลคทรอนิกส์ หรอืสิ่งพิมพ์อื่นเพื่อจาหนา่ย) 

9. ทองแท่ง (เฉพาะที่นานาชาติใช้ช าระหนี้) 

10. เหล็กเส้น และเหล็กรูปภัณฑ์ต่างๆ 

11. เครื่องจักรพิมพ์เงนิ กระดาษพิมพ์ หมกึส าหรับพิมพ์เงนิ และเครื่องจักรถลุงเงนิเหรียญ 

12. อุปกรณ์โทรคมนาคม เครื่องรับส่งคลื่นวิทยุที่สามารถรับคลื่นความถี่ได้ ตั้งแต่ 3  KHz. ถึง 

300 GHz. และสามารถกระจายคลื่นความถี่วิทยุที่มีความแรงตั้งแต่ 50 mW ขึ้นไป เครื่องเรดาร์ เครื่อง

ควบคุมคลื่นวิทยุระยะไกล และเครื่องวทิยุสั่งการระยะไกล 
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13. เครื่องจักรตัดไม้ เลื่อยโซ่ รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ 

14. รถยนต์ที่ใชแ้ล้ว 

15. ปืน และลูกปืนส าหรับใช้ในการฝึกซ้อม และแขง่ขันกีฬา 

16. เครื่องเล่นเกมส์ 

17. สารประกอบระเบิด (ที่มีเปูาหมายใช้ในกิจการพลเรือน) และสารประกอบระเบิด

แอมโมเนียมไนเตรต 

18. ไม้ซุง และไม้แปรรูปทุกชนิดที่ตัดมาจากธรรมชาติ 

สินค้ำที่ต้องขออนุญำตส่งออก มี 9 รายการ ประกอบด้วย 

1. ขา้วเปลือก ข้าวกล้อง ปลายข้าว ข้าวที่สกีึ่งหนึ่งแล้ว หรอืสีทั้งหมด จะขัด หรอืไม่ก็ตาม 

2. เมล็ดพันธุ์ขา้ว 

3. เชื้อประทุส าหรับจุดลูกระเบิด (Detonator) ได้แก่ เชื้อประทุ (Plain Detonator), เชื้อประทุ

ไฟฟูา (Electric Detonator), เชื้อประทุที่ไม่ได้ใช้ไฟฟูา (Nonelectric Detonator), Nonel Tube, Detonating 

Line, Fuse for Explosive Device 

4. สารประกอบระเบิด และสารประกอบระเบิดแอมโมเนียมไนเตรต 

5. ผลติภัณฑ์ไม้ส าเร็จรูป 

6. ทองแท่ง 

7. แร่ธาตุ และผลติภัณฑ์แร่ธาตุ 

8. ไม้ซุง และไม้แปรรูปที่ได้มาจากสวนปลูก 

9. ขี้ค้างคาว 

ภาษเีงนิได้และภาษีธุรกิจ 

ประกอบด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีรายได้บุคคลธรรมดา ภาษีการค้า ภาษีศุลกากร 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ ดังสรุปในตารางต่อไปนี ้
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ตารางที่ ค.8 อัตราภาษีประเภทต่างๆ ของสปป.ลาว 

ล้าดับ ประเภทภาษี อัตราภาษี หมายเหตุ 

1 ภาษีเงินได้นิติบุคคล/ภาษี

ก้าไร (Corporate Tax) 

35% 20% ส าหรับแขนงการที่ได้รับการส่งเสริม

การลงทุน 

2 ภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา 

(Personal Income Tax) 

5 - 25% 10% ส าหรับนักลงทุนต่างประเทศ , เป็น

อัตราคงที่ของเงนิได้ 

3 ภาษีการค้า 

(Business Turnover Tax) 

5% และ 10% - เป็นภาษีที่จัดเก็บจากการขายสินค้า

ตั้งแต่ขายส่งจากโรงงานถึงผู้ค้าปลีก มี

เพียง 2 อัตรา จัดเก็บ 2 อัตรา คือ 5% 

และ 10% (ส าหรับวิสาหกิจที่มีรายรับ 

399,999,999 กีบ/ปี ลงมา) 

- บริษัทต่างประเทศก็เก็บเช่น เดียวกัน 

ถ้าไม่อยู่ในระบบภาษีมูลคา่เพิ่ม 

- มีสินค้าบางประเภท ไม่ต้องเสียภาษี

การค้า 

4 ภาษีมูลค่าเพิม่ VAT 10% ใช้กับทุกประเภทสินคา้ไม่มกีารจ าแนก 

5 ภาษีศุลกากร 

(Import and Export Duty) 

5 - 80% - ขึน้อยู่กับประเภทสินคา้ 

- มีทั้งภาษีน าเข้าและส่งออก 

6 ภาษีสรรพสามิต 

 หรอืภาษีชมใช้ 

12 - 90% เก็บจากการน าเข้า หรือผลิตภายในประเทศ 

ในสินค้าฟุุมเฟือยจากมูลค่าสินค้า 

ท่ีมา:  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมกับสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

ดัชนแีละคู่มอืการลงทุน สปป.ลาว, 2554 

ภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา  

ภาษีเงินได้บุคคล (Personal Income Tax) เรียกเก็บร้อยละ 5 ส าหรับบริษัทที่มีผู้ร่วมทุน

มากกว่า 1 ราย (ต้องจา่ยหลังสิน้สุดระยะยกเว้นภาษี) ภาษีเงนิเดือน (ส าหรับลูกจ้าง) 
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ภาษีเงนิได้นติิบุคคล  

ภาษีเงนิได้นิตบิุคคล หรอืภาษีก าไร เป็นภาษีที่เก็บจากก าไรที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจใน สปป.

ลาว ของบุคคล และนิตบิุคคล ทั้งของคนลาว และชาวต่างชาติ โดยคิดเป็นอัตราภาษีรอ้ยละ 25 

ภาษีการบริโภค  

ภาษีการบริโภค (Consumer Tax) เป็นภาษีที่จัดเก็บจากผู้บริโภค คล้ายกับ VAT ของไทยซึ่งมี 4 

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

ภาษีการค้า  

เป็นการจัดเก็บภาษีการค้า โดยจะเก็บตามชนิดของสินค้า โดยจะช าระที่ด่านศุลกากร

เช่นเดียวกับที่ช าระภาษีศุลกากร ซึ่งค านวณจากราคา CIF (Cost, Insurance and Freight) ของสินค้า

ตามที่แจ้งรวมภาษีศุลกากรส าหรับสินค้าที่น าเข้าในลักษณะขายส่ง ณ จุดขาย ผู้ขายส่งจะแจ้งและ

ช าระภาษีเดือนละครั้งตามชนิดของสินค้า คือ ร้อยละ 3, 5, 10, 15 และร้อยละ 20 ตามลาดับ ส าหรับ

ผูน้ าเข้ามาเพื่อขายต่อหรอืเพื่อผลิตตอ่จะได้รับการคืนภาษี 

อัตราการแลกเปลี่ยนเงนิตรา 

สปป.ลาวมีสกุลเงิน “กีบ” โดยค่าเงินกีบ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558 มีอัตราแลกเปลี่ยน

เท่ากับ 8,132 กีบต่อดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 248.97  กีบต่อบาท (Bank of the Lao P.D.R., 

2015)  

ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2556 ค่าเงินกีบได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทของไทย 

เนื่องจาก สปป.ลาว มีปริมาณการค้ากับไทย (โดยใช้เงินบาท) จ านวนมาก เมื่อเงินบาทแข็งค่ามากขึ้น 

ท าให้ประชาชนลาวมีความต้องการเก็บสะสมเงินบาทมากขึ้น ส่งผลให้มีความต้องการเงินตรา

ต่างประเทศจ านวนมาก และกระทบต่อสถาบันการเงิน ใน สปป.ลาว เนื่องจากไม่สามารถตอบสนอง

ความต้องการแลกเงินของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ประชาชนจึงหันไปแลกเงินนอกระบบธนาคารมาก

ขึน้ ส่งผลใหอ้ัตราแลกเปลี่ยนระหว่างอัตราธนาคารและอัตราตลาดมีความแตกต่างกันมากขึ้น 



รายงานฉบับสมบรูณ์ (final report) 2015 

 

 

โครงการการเพิ่มศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพืน้ฐานของไทย  

เพื่อการเป็นศูนยก์ลางในภมูิภาคอาเซียน ค-65 

ในการนี้ ธนาคารแห่ง สปป.ลาว จึงได้ออกมาตรการในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ก าหนดให้

ธนาคารธุรกิจเพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อสกุลเงินตราต่างประเทศ และในเดือนสิงหาคม

2556 มีการจ ากัดการถอนหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของประชาชน ซึ่งถือเป็นการส่ง

สัญญาณจากทางการลาวว่าต้องการที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยมีการด าเนินนโยบาย

อัตราแลกเปลี่ยนตามกลไกตลาดที่มกีารแทรกแซง ท าให้อัตราแลกเปลี่ยนกีบต่อบาทแข็งค่าในช่วงครึ่ง

หลังของปี และส่วนหนึ่งเป็นผลจากค่าเงินบาทที่เริ่มอ่อนค่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้น

มา (ธนาคารแห่งประเทศไทย,2557 รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ สปป.ลาว ปี 2556 และแนวโน้มปี 

2557) 

ระบบธนาคาร 

สถาบันการเงินในลาวอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของธนาคารแห่ง สปป.ลาว (Bank of The Lao 

P.D.R.) ซึ่งท าหน้าที่รับผิดชอบการจดทะเบียนจัดตั้งการด าเนินธุรกิจทุกรูปแบบของสถาบันการเงิน

ทั้งหมด การออกระเบียบส าหรับการประกอบกิจการให้ชัดเจนขึ้น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยธนาคาร

พาณิชย์ การเช่าซื้อ การก าหนดนโยบายการเงินของประเทศ การก าหนดกรอบอัตราดอกเบี้ยต่างๆ 

ของธนาคารพาณิชย์ การดูแลเงินส ารองของแต่ละธนาคาร การก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้ง

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

การด าเนินงาน ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมกับสถาบันเอเชียศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 ดัชนคีู่มอืการลงทุนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) 

 ธนาคารกลาง (Central Bank) ท าหนา้ที่ก ากับดูแลระบบการเงนิและสถาบันการเงนิ 

 ธนาคารพาณชิย์ (Commercial Bank) แบ่งออกเป็น 5 ประเภทดังนี้ 

- ธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ปัจจุบันมี 4 ธนาคาร คือ ธนาคารการค้าต่างสปป.ลาว 

จ ากัด มหาชน, ธนาคารส่งเสริมกสิกรรม จ ากัด, ธนาคารพัฒนาลาว จ ากัด และธนาคาร

นโยบาย จ ากัด 

- ธนาคารร่วมทุน มี 3 ธนาคาร คือ ธนาคารร่วมพัฒนา จ ากัด, ธนาคารร่วมธุรกิจ

ลาว-เวียดนาม, ธนาคารลาว-ฝร่ังเศส จ ากัด 
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- ธนาคารพาณิชย์ของเอกชน มี 3 ธนาคาร คือ ธนาคารเวียงจันทน์พาณิชย์ , 

ธนาคารพงสะหวัน, ธนาคารเอส ที จ ากัด 

- สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ เช่น สาขาของธนาคารพาณิชย์ไทย และ

สาขาธนาคารพาณชิย์มาเลเซีย  

- ส้านักงานตัวแทนธนาคารในต่างประเทศ มีแห่งเดียว คือ ส านักงานตัวแทน

ธนาคารสแตนดาร์ดชาเตอร์ 

การครอบครองท่ีดนิ 

ส าหรับการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ก าหนดว่าที่ดินทั้งหมดใน สปป.ลาว เป็นของชาติลาว อย่างไรก็ตาม นักลงทุนต่างชาติ

สามารถเช่าที่ดินในสปป.ลาว ได้เป็นระยะเวลา 30-50-80 ปี ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของการลงทุนและ

การเจรจากับผู้มีอ านาจของแขวงต่างๆ และสามารถต่ออายุได้ ทั้งนี้ หน่วยงานที่มีอ านาจในการให้

สัมปทานที่ดินแก่นักลงทุน ขึ้นอยู่กับขนาดที่ดิน ดังตารางต่อไปนี้ (กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวง

พาณชิย์, 2554 คู่มอืการค้าและการลงทุนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) 

ตารางที่ ค.9 หนว่ยงานที่มอี านาจอนุมัตสิัมปทานที่ดินให้แก่นักลงทุน จ าแนกตามขนาดที่ดนิ 

ขนาดที่ดิน หน่วยงานที่มีอ้านาจอนุมัติ 

1-3 เฮกตาร์ แผนกกสิกรรมและปุาไม้ในแขวง 

3-100 เฮกตาร์ กระทรวงกสิกรรมและปุาไม้ 

101-10,000 เฮกตาร์ รัฐบาล สปป.ลาว 

ตั้งแต ่10,001 เฮกตาร์ สภาแหง่ชาติ 

                   หมายเหต ุ: 1 เฮกตาร์ เท่ากับ 6.25 ไร่ 

ท่ีมา:  กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, 2554 คู่มือการค้าและการลงทุนสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 
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สรุปและวิเคราะห์ 

1) เศรษฐกิจของสปป.ลาว มีอัตราการเติบโตในระดับสูง GDP Growth ร้อยละ 7 ประชาชนมี

ก าลังซือ้มากขึ้น 

2) รัฐบาลไทยก าหนดนโยบายและทิศทางความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านที่ชัดเจนและ

จรงิจัง 

3) การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุน

ระหว่างกัน 

4) ยุทธศาสตรก์ารค้ากับสปป.ลาว คือ การที่ไทยใหค้วามช่วยเหลือแก่สปป.ลาว แบบไม่มุ่งหวัง

ผลก าไร แต่ด าเนินการเพื่อรักษาฐานตลาดสินค้า และการกระจายสินค้าไปสู่ประเทศที่สามต่อไป 

รวมทั้งรักษาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 

5) ส่งเสริมการให้การศึกษาและการเข้าถึงสื่อบันเทิงทั้งวิทยุ โทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ กับ

เยาวชนของสปป.ลาว เพื่อปลูปฝัง/สร้างค่านิยมในการนิยมไทย น าไปสู่การขยายฐานตลาดสินค้าไทย 

และการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันในระยะยาว 

6) สนับสนุนโครงการเมืองพี่เมืองน้อง (Sister city) โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ซึ่งประชาชนทั้ง

สองฝั่งมีความสัมพันธ์และคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเป็นเวลาช้านานแล้ว โดยทางภาครัฐทั้งส่วนกลางและ

ท้องถิ่นควรเข้าไปสนับสนุนโครงการกระชับความสัมพันธ์ ขยายตลาดสินค้า และย้ายฐานการลงทุน 

เช่น การจัดแสดงสินค้าชายแดน การพบปะเยี่ยมเยือน การดูงานทัศนศึกษา และการยกระดับจุดผ่อน

ปรนชายแดน เป็นต้น 

7) สนับสนุนการเชื่องโยงความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวขนส่ง เปิดตลาดท่องเที่ยวร่วมกัน 

ขยายความรว่มมอืในการรุกเส้นทางเปิดใหม่กับประเทศที่สาม 
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ค.6 ข้อมูลอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่ที่ส าคัญ คือ อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์และก่อสร้าง อุตสาหกรรม

เครื่องประดับอัญมณี และอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะพืน้ฐาน 

อุตสาหกรรมปูนซเีมนต์และก่อสร้าง 

อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่ของสปป.ลาว ที่ส าคัญคือ อุตสาหกรรมซิเมนต์ ปัจจุบัน สปป.ลาว

มีโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ทั้งหมด 10 โรงงาน แยกเป็น 2 แห่งในนครหลวงเวียงจันทน์ 3 แห่งในแขวง

เวียงจันทน์ และแขวงหลวงพระบาง เชียงขวาง ค าม่วน สะหวันนะเขต สาระวัน อีกแขวงละ 1 แห่ง 

ก าลังการผลิตรวมกันประมาณ 3.84 ล้านตัน/ปี  

 โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ที่ส าคัญได้แก่  

 บริษัท Lao Cement จ ากัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง China Yunnan Corp. for 

International Techno-economic Cooperation และ Lao State Agricultural Industry 

Development Enterprise Imp & Exp & General Service โรงงาน 2 แห่ง อยู่ที่วังเวียง 

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

ก าลังการผลิตที่ประมาณ 240,000 ตัน/ปี  

 บริษัท Lao Cement Industry จ ากัด โรงงานปูนซีเมนต์ท่าแขก แขวงค าม่วน ก าลังการ

ผลติประมาณ 850,000 ตัน/ปี 

 บริษัท Luang Prabang Cement จ ากัด โรงงานปูนซีเมนต์หลวงพระบาง แขวงหลวง

พระบาง ก าลังการผลิตประมาณ 100,000 ตัน/ปี 

 บริษัท Wanrong Cement จ ากัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง Yunnnan Industrial 

Economic Co., 60% และ Agricultural and Forestry Development and Service Co. 

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

การผลิตประมาณ 200,000 ตัน/ปี ทั้ง 2 โรงานอยู่ที่เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน์ 

และโรงงานที่ 3 อยู่ที่แขวงสะหวันนะเขต ก าลังการผลิตประมาณ 200,000 ตัน/ปี 
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 บริษัท Zhongyayici จ ากัด โรงงานปูนซีเมนต์สาระวัน แขวงสาระวัน ก าลังการผลิต

ประมาณ 450,000 ตัน/ปี   

นอกจากนี้บริษัท ปูนซิ เมนต์ไทย จ ากัด มีแผนการก่อสร้างโรงปูนซี เมนต์ในสปป.ลาว                   

โดยรัฐบาลสปป.ลาว ได้อนุญาตให้บริษัทเข้าท าการส ารวจพื้นที่ในพื้นที่อ าเภอ Bouslapha แขวงค าม่วน 

เพื่อการก่อสร้างโรงปูนซีเมนต์ 

อุตสาหกรรมอัญมณแีละเคร่ืองประดับ 

สปป.ลาว เป็นประเทศหน่ึงในเขตภูมิภาคอาเซียนที่มีแหล่งแร่ธาตุและสายแร่อัญมณีที่มีคุณค่า

หลายชนิดกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศตั้งแต่เหนือสุดถึงใต้สุด ส าหรับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

เครื่องประดับของผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับลาว ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 

- วตัถุดิบภายในประเทศ ได้แก่ ทองค า เงิน นาค ทอง 18K และ 24K อัญมณี พลอย หยก และ

อื่นๆ 

 - วัตถุดิบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ แมกกาไซด์ ทองค าขาว ทองค าแท่ง เม็ดเงิน เพชร

พลอย ในส่วนของเพชรส่วนใหญ่เป็นการน าเข้ามาเจียระไน ขึน้รูปเครื่องประดับเพื่อส่งออก 

สปป.ลาว เป็นประเทศที่ผลิตทองค าส่งออกมาเป็นเวลาหลายปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – 2556 

สามารถขุดเจาะเหมืองแร่และถลุงทองค า แท่งได้มากกว่า 40 ล้านตัน แต่ผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับภายในประเทศยังไม่สามารถซื้อวัตถุดิบที่เป็นทองค าแท่งที่ผลิต

ได้ภายในประเทศเพื่อน ามาแปรรูปเป็นเครื่องประดับ ต้องสั่งซื้อและน าเข้าทองค าแท่งจากต่างประเทศ

มาผลิตเป็นทองค ารูปพรรณ ท าให้สินค้ามีต้นทุนสูง ราคาแพง และไม่สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ 

การผลิตเครื่องประดับของสมาคมผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับลาว ส่วนใหญ่ยังเป็นการ

ผลติแบบครอบครัว โรงงานขนาดย่อม 

ปัจจุบันมีโรงงานผลิตและขึ้นรูปเครื่องประดับภายในสปป.ลาวทั้งหมด 84 แห่ง กระจายอยู่ใน

เมืองต่างๆ ซึ่งเป็นการลงทุนของผู้ประกอบการภายในประเทศ 80 แห่ง และของนักลงทุนต่างประเทศ 

4 แหง่ (ร้อยละ 95 เป็นโรงงานขนาดเล็ก ใชแ้รงงานภายในครอบครัวในกระบวนการผลิต แต่ละโรงงาน

มีแรงงานไม่เกิน 10 คน) และยังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในสายการผลิต (ส านักพัฒนา

ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย (สออ.) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, 2557 

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับใน สปป.ลาว)  
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