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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) 
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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) 

 

 



 

 

 

 

3-13 

คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

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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คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

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 

 


