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บทที่ 4                                                                                             

การประกอบธุรกิจในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับการประกอบธุรกิจในลาว ได๎แกํ ข๎อมูลการจดทะเบียนการค๎า ใบอนุญาต

ลงทุนตํางประเทศ การจัดตัง้องค๑กรธุรกิจ การค๎า การน าเข๎าสํงออก ภาษีตาํงๆ อัตราแลกเปลี่ยน ฯลฯ 

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

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

วิสาหกิจหุ๎นสํวน หรือ ห๎างหุ๎นสํวน และ (3) บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้ (กรมพัฒนาธุรกิจการค๎า 

กระทรวงพาณชิย๑, 2556) 

1. วิสาหกิจส่วนบุคคล (Sole-trader Enterprise)  

คือ กิจการที่จัดตั้งในรูปแบบของกิจการเจ๎าของคนเดียว โดยประกอบการภายใต๎ชื่อของ

เจ๎าของกิจการซึ่งเป็นผ๎ูรับผดิชอบตํอหนีท้ี่เกิดขึน้ ของวิสาหกิจ 

2. วิสาหกิจหุ้นส่วน หรอื ห้างหุ้นส่วน (Partnership Enterprise) 

คือ กิจการที่จัดตั้งโดยการตกลงสัญญากัน ระหวํางหุ๎นสํวนตั้งแตํ 2 คนขึ้นไป เพื่อรํวม

เงินทุนในการประกอบธุรกิจและแบํงปันผลก าไรรํวมกัน โดยแบํงเป็น  

 วิสาหกิจหุ้นส่วนสามัญ (General Partnership Enterprise) คือ กิจการที่จัดตั้ง 

โดยหุ๎นสํวน โดยรํวมลงเงินทุน และด าเนินธุรกิจรํวมกัน ซึ่งหุ๎นสํวนทุกคนต๎องรํวม

รับผิดชอบหนี้ของกิจการอยํางไมํจ ากัด 

 วิสาหกิจหุ้นส่วนจ ากัด (Limited Partnership Enterprise) คือ รูปแบบของ

วิสาหกิจหุ๎นสํวนที่ประกอบด๎วยหุ๎นสํวนสามัญ (General Partners) ซึ่งต๎องรับผิดชอบ

รํวมกันในบรรดาหนี้ของห๎างห๎ุนสวํนโดยไมํจ ากัดจ านวน 
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3. บริษัท (Company) 

คือ รูปแบบของกิจการที่จัดตัง้โดยการแบํงทุนเป็นหุ๎น และแตํละหุ๎นมีมูลคําเทํากัน โดยผู๎ถือ

หุ๎นเป็นผู๎มีความรับผิดชอบตํอหนี้ที่เกิดขึ้น ของบริษัทจ ากัดเพียงไมํเกินจ านวนเงินที่ตนยังช าระไมํครบ

ตามมูลคําหุน๎ที่ตนได๎ถืออยูํ โดยบริษัทแบํงเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

 บริษัทจ ากัด (Limited Company) จะต๎องมีผู๎ถือหุ๎นตั้งแตํ 2 คนขึ้นไป แตํไมํเกิน 30 

คน โดยมีข๎อยกเว๎นตามมาตรา 85 ของกฎหมายวิสาหกิจ ให๎บริษัทจ ากัดที่มีผู๎ถือหุ๎น

เพียงรายเดียวสามารถจดทะเบียน บริษัทจ ากัดผู๎เดียว (One-Person Limited Compa-

ny) ได๎ 

 บริษัทมหาชน (Public Company) คือ บริษัทที่จัดตั้ง โดยมีผู๎ถือหุ๎นตั้งแตํ 9 คนขึ้นไป 

โดยหุ๎นของบริษัทสามารถถํายโอนได๎อยํางอิสระ และสามารถเสนอขายหุ๎ นตํอ

สาธารณะได๎ 

 บริษัทรัฐวิสาหกิจ (State Company) คือ บริษัทที่จัดตั้งและบริหารโดยรัฐภายใต๎

ระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริษัท โดยไมํสามารถขายหุ๎นให๎เอกชนได๎มากกวําร๎อยละ 

49 

 บริษัทผสม (Joint Company) คือ บริษัทที่จัดตัง้ขึน้ระหวํางรัฐกับภาคสํวนอื่น ซึ่งอาจ

เป็นสัญชาติลาวหรอืตํางชาติก็ได๎ โดยแตํละฝาุยนั้นถือหุน๎รอ๎ยละ 50 

การยื่นค าร๎องจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจทั่วไปใน 

สปป.ลาว สามารถท าได๎โดยการยื่นจดทะเบียนด๎วยตนเองที่ 

ส านักงานจดทะเบียนวิสาหกิจ (Enterprise Registry Office: 

ERO) กระทรวงอุตสาหกรรมและการค๎า (Ministry of Indus-

try and Commerce) ในกรณีที่ธุรกิจตั้งอยูํนอกนครหลวง

เวียงจันทน๑ ให๎ยื่นค าร๎องขอจดทะเบียนวิสาหกิจที่แผนก

อุตสาหกรรมและการค๎าของแขวงนั้น ๆ 

 

 

 

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

ส าหรับเอกสารและข๎อมูลตํางๆ ทีต่๎องจัดเตรียมเพื่อใชส๎ าหรับการจดทะเบียนธุรกิจในสปป.ลาว 

จะแตกตํางกันไปตามรูปแบบของธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) วิสาหกิจส่วนบุคคล เอกสารที่ตอ๎งเตรยีม ได๎แกํ 

 ใบค ารอ๎งแจง๎ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจสวํนบุคคล 

 ส าเนาประวัติยํอและหนังสือเดินทางของผู๎ลงทุน/ผู๎ขอจดทะเบียนนิติบุคคลส าหรับ

ชาวตํางชาติ (หากผู๎ลงทุนเป็นคนลาว ต๎องมีส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาทะเบียน

บ๎าน พร๎อมรูปถํายขนาด 1 นิว้ จ านวน 6 รูป) 

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

บริษัทมหาชน/ บริษัทรัฐวิสาหกิจ/ บริษัทผสม เอกสารที่ตอ๎งเตรยีม ได๎แกํ 

 ใบจองชื่อนิตบิุคคล 

 สัญญากํอตั้งวิสาหกิจหุ๎นสํวนสามัญ (ยกเว๎นบริษัทจ ากัดผู๎เดียว) ใบค าร๎องขอขึ้น

ทะเบียนวิสาหกิจ 

 กฎระเบียบของวิสาหกิจหรอืข๎อบังคับบริษัท (ยกเว๎นบริษัทจ ากัดผูเ๎ดียว) 

 ส าเนาประวัติยํอและหนังสือเดินทางของผู๎ลงทุน/ผู๎ขอจดทะเบียนนิติบุคคลส าหรับ

ชาวตํางชาติ (หากผู๎ลงทุนเป็นคนลาว ต๎องมีส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาทะเบียน

บ๎าน พร๎อมรูปถํายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 6 รูป) 

3) นิติบุคคลที่เกี่ยวกับการสัมปทานทรัพยากรธรรมชาติ เอกสารที่ตอ๎งเตรยีม ได๎แกํ 

 แบบฟอร๑มขออนุญาตลงทุน (Completed Investment Application Form) 

 บทสรุปยํอเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ รับรองโดยประธานบริษัทหรือกรรรมการ

ผูจ๎ัดการหรอืผูท๎ี่ได๎รับการมอบสิทธิ์ 

 ประวัติและประสบการณ๑ของบริษัท ใบอนุญาต หรอืใบทะเบียนนิติบุคคลของบริษัท 

 หนังสือสัญญารวํมธุรกิจ (ในกรณีมีสองบริษัทขึ้นไป) 
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 หนังสือมอบอ านาจให๎ห๎ุนสวํนหรอืผูแ๎ทนบริษัท ในกรณีบุคคลดังกลําวไมํอยูํในต าแหนํง

สูงสุดของบริษัท 

 แผนที่สถานที่ตั้งของโครงการ 

 เอกสารเกี่ยวกับข๎อมูลทางเทคนิคของโครงการ 

 เอกสารเกี่ยวกับการรวบรวมข๎อมูลเบือ้งตน๎ของโครงการ (ถ๎ามี) 

 หนังสือสนับสนุนของสถาบันการเงิน หรอืธนาคาร (ถ๎ามี)  

 เอกสารเกี่ยวข๎องอื่น ๆ 

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทและใบอนุญาตประกอบธุรกจิ  

(Company Registration and Business Permit) 

การจดทะเบียนจัดตัง้ธุรกิจใน สปป.ลาว แบํงเป็น 3 ประเภทหลัก ได๎แกํ  

(1) การจัดตัง้ธุรกิจทั่วไปและธุรกิจที่อยูํในบัญชคีวบคุม  

(2) ธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกับการสัมปทานทรัพยากรธรรมชาติ (พลังงานไฟฟูา/เหมืองแรํ/ที่ดินเพื่อ

การเกษตร)  

(3) ธุรกิจที่อยูํในเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ โดยแตํละประเภทมีขั้นตอนการ

จดทะเบียน ดังนี้ (กรมพัฒนาธุรกิจการค๎า กระทรวงพาณชิย๑, 2556) 

  

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

ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจ 

(1) จองชื่อวิสาหกิจ โดยธุรกิจสามารถท าการจองไว๎ได๎ 3 ชื่อ และการจองชื่อนั้น จะถูก

ยกเลิกหากธุรกิจไมํได๎รับอนุมัติการจดทะเบียนนิติบุคคล 

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

กํอตั้ง เพื่อยื่นตอํส านักงานทะเบียนวิสาหกิจ โดยเนือ้หาสัญญากํอตั้งบริษัทจ ากัด ต๎องประกอบด๎วย 

 ชื่อและที่อยูํของบริษัท 

 วัตถุประสงค๑บริษัท 

 ชื่อ และที่อยูํของบริษัทส านักงานใหญํและสาขาที่ท าการทั้งหมด 

 จ านวนทุนจดทะเบียน (จ านวนหุน๎ สัดสํวนตามประเภทหุ๎น และมูลคําตํอห๎ุน) 

 ชื่อ ที่อยูํ และสัญชาติของผูก๎ํอการและจ านวนหุ๎นที่เข๎าช่ือซือ้ 

 เงื่อนไขความรับผิดของกรรมการ ซึ่งกรรมการบริษัทจะรับผิด (หนี้ที่เกิด) โดยไมํ

จ ากัดก็ได๎ 

 ชื่อและลายเซ็นของผ๎ูกํอการทุกคน 

ทั้งนี ้บริษัทจะต๎องด าเนินการหาผู๎เข๎าชื่อซื้อ

หุ๎น (Share Subscribers) เพื่อซื้อหุ๎นทั้งหมดของบริษัท 

และด าเนินการการประชุมจัดตั้งบริษัท เพื่อให๎ผู๎กํอการ

เลือกกรรมการบริษัทและมอบหมายหน๎าที่แกํกรรมการ 

โดยกรรมการบริษัทมีหน๎าที่เรียกผู๎กํอการและผู๎เข๎าชื่อ

ซื้อหุ๎นให๎ช าระคําหุ๎นทั้ งหมดเมื่อมีการช าระทุนทั้ ง

หมดแล๎ว จึงสามารถด าเนินการยื่นค าร๎องแจ๎งจด

ทะเบียนได๎ 

 
หมายเหตุ ขั้นตอน 1 และ 2 สามารถด าเนินการได้พร้อมกัน และกฎหมายไม่ได้ก าหนดระยะเวลาบังคับ 

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

ทะเบียนธุรกิจ และยื่นแกํเจ๎าหน๎าที่จดทะเบียนวิสาหกิจ ณ ส านักงานทะเบียนวิสาหกิจ ณ แขวงที่

ส านักงานใหญํของบริษัทตั้งอยูํ 

(4) ERO พิจารณาค าร้องและออกใบรับรองการจดทะเบียน เจ๎าหน๎าที่จะด าเนินการ

ตรวจสอบกํอนวําประเภทธุรกิจที่จะจดทะเบียนเป็นธุรกิจทั่วไป หรือเป็นธุรกิจที่อยูํในบัญชีควบคุม 

(Negative List/ Controlled Business)  

 กรณีธุรกิจนอกบัญชีควบคุม (Non-Negative List) การจดทะเบียนจะเป็น

แบบ Automatic Registration คือ เมื่อประชาชนแจ๎งขึ้นทะเบียนถูกต๎องแล๎ว 

เจ๎าหน๎าที่ทะเบียนวิสาหกิจต๎องออกใบทะเบียนวิสาหกิจ (ใบรับรองการจด

ทะเบียน) ใหเ๎ร็วที่สุดเทําที่จะเร็วได๎ ภายใน 10 วันท าการ 

 กรณีที่เป็นธุรกิจควบคุม (Negative List) เจ๎าหน๎าที่ ERO จะสํงค าขอจด

ทะเบียนตํอไปให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องพิจารณาตามระเบียบ โดยมีระยะเวลาใน

การพิจารณาค าร๎องไมํเกิน 10 วันท าการ หลังจากนั้นอีก 3 วันท าการเพื่อ

ด าเนนิการออกใบทะเบียนวิสาหกิจ 

เมื่ อ ได๎ รับ ใบทะเบียนนิติบุคคลจาก

ส านักงานเจ๎าหน๎าที่ทะเบียนวิสาหกิจ หรือแผนก

อุตสาหกรรมและการค๎าของแขวง หรือนครหลวง

เวียงจันทน๑แล๎ว ให๎น าใบทะเบียนนิติบุคคลที่ได๎รับไป

ออกเลขประจ าตัวผู๎ เสียภาษีที่กรมสํวยสาอากร 

กระทรวงการเงิน หรือหนํวยงานสํวยสาอากรแขวง 

หรือนครเวียงจันทน๑ จากนั้นหากกิจการดังกลําว

เกี่ยวข๎องกับหนํวยงานใด ก็ต๎องขอหนังสืออนุญาตทางเทคนิคจากหนํวยงานนั้น เชํน การด าเนินธุรกิจ

ประกันภัย ต๎องขออนุญาตดา๎นเทคนิคจากธนาคารแหงํ สปป.ลาว เป็นต๎น 

2) การจดทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวกับการสัมปทานทรัพยากรธรรมชาติ 

การจดทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวข๎องกับการสัมปทานทรัพยากรธรรมชาติ ได๎แกํ การสัมปทาน

ที่ดินเพื่อทาการเกษตร การสัมปทานเหมืองแรํ และการสัมปทานสร๎างเขื่อนผลิตพลังงานไฟฟูา ให๎ยื่น

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

การลงทุน กระทรวงแผนการและการลงทุน (สํวนกลาง) ในกรณีอยูํนอกนครเวียงจันทน๑ให๎ยื่นค าร๎องขอ

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

บุคคลเท่าน้ัน จึงสามารถยื่นค าร๎องขอลงทุนท าธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกับการสัมปทานทรัพยากรธรรมชาติ

ได๎ 

3) การจดทะเบียนนิติบุคคลในเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 

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

เศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ ต๎องยื่นค า

ร๎องขอลงทุน/จดทะเบียนนิติบุคคลผํานกองเลขา 

คณะกรรมการแหํงชาติลาวเพื่อการคุ๎มครองเขต

เศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ หรือติดตํอ

ยื่ นขอลงทุนโดยตรงที่ ส านักงานบริหาร เขต

เศรษฐกิจพิเศษและ/หรือเขตเศรษฐกิจเฉพาะที่มี

ความประสงค๑จะลงทุนด าเนินธุรกิจ ซึ่งจะมีกอง

เลขาคณะบริหารงานเขตฯ เป็นผู๎รับผิดชอบในการ

ด าเนนิเอกสารอนุมัตกิารลงทุน 

ตารางที่ 4.1 คําธรรมเนียม และคําแบบฟอร๑มค าร๎องขอจดทะเบียนวิสาหกิจ 

รายการ ค่าธรรมเนียม 

คําธรรมเนียมจดทะเบียนนิติบุคคล 

(ขึน้กับมูลคําทุนจดทะเบียน และสูงสุดไมํเกิน 5,000,000 กีบ) 

ไมํเกิน 5,000,000 กีบ 

(~20,000 บาท) 

ใบเสนอขอจองช่ือวิสาหกิจ 10,000 กีบ/ 1 ชุด 

ใบสัญญากํอตั้งนิตบิุคคล 10,000 กีบ/ 1 ชุด 

ค ารอ๎งขอขึน้ทะเบียนวิสาหกิจ ส าหรับวิสาหกิจสํวนบุคคล 30,000 กีบ/ 1 ชุด 

ค ารอ๎งขอขึน้ทะเบียนวิสาหกิจ และกฎระเบียบวิสาหกิจหุน๎สํวน และ

บริษัท รวมทั้งบริษัทรัฐวิสาหกิจ และบริษัทผสม 

70,000 กีบ/ 1 ชุด 

คําส าเนาเอกสารแจ๎งขึน้ทะเบียนวิสาหกิจ 2,000 กีบ/ 1 ใบ 

(ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค๎า กระทรวงพาณชิย๑, 2556)  

  

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

การจัดตั้งส านักงานตัวแทนใน สปป.ลาว มี

วัตถุประสงค๑เพื่อเปิดโอกาสให๎นักลงทุนจากตํางประเทศ 

สามารถเข๎าไปศึกษา และรวบรวมข๎อมูลในสาขาตํางๆ 

เพื่อประกอบการเสนอขอลงทุนโดยตรงในอนาคต ซึ่ง

การจัดตั้งส านักงานตัวแทนไมํมีวัตถุประสงค๑ในการ

ด า เนินธุ รกิจ โดยตรง  (กรมพัฒนาธุ รกิ จการค๎ า 

กระทรวงพาณชิย๑, 2556)  

เอกสารที่จะต๎องเตรียมส าหรับการจดทะเบียนแตํงตั้งส านักงานตัวแทนในสปป.ลาว 

ประกอบด๎วย 

1) ค าร๎องขอกํอตั้ง ส านักงานตัวแทน 

2) กฎระเบียบของส านักงานตัวแทนที่เสนอขอกํอตั้ง 

3) ใบแตงํตัง้ผ๎ูเป็นตัวแทน และ/หรือใบมอบสิทธิ์จากบริษัทแม ํในการขอกํอตั้งส านักงาน 

ตัวแทนใน สปป.ลาว พร๎อมทั้งส าเนาหนังสือเดินทาง และประวัติยํอของผูท๎ี่ได๎รับการแตงํตั้ง 

4) ส าเนาใบทะเบียนนิติบุคคลของบริษัทแมทํี่มกีารรับรองความถูกต๎อง และมีผลบังคับใช๎ 

5) ส าเนากฎระเบียบของบริษัทแมํ 

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

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

กฎระเบียบเกี่ยวกับการน าเข้าและส่งออก  

กรมการน าเข๎าและสํงออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค๎า ได๎ก าหนดกฎระเบียบและ

มาตรการด๎านการน าเข๎า-สํงออกสินค๎าของ สปป.ลาว ตามประกาศของกระทรวงการค๎า เลขที่ 2151/

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

ออกแบบไมํอัตโนมัติของ สปป.ลาว ดังนี้ 

สินค้าที่ห้ามน าเข้าและส่งออก 

เป็นประเภทสินค๎าที่มีผลกระทบร๎ายแรง เป็นอันตรายตํอความมั่นคง ความสงบและความ

ปลอดภัยของชาติ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของสังคม มาตรฐานการด ารงชีวิตที่ดีของประชาชน 

รักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของชาติ การปกปูองชีวิตและสุขภาพของมนุษย๑ สัตว๑ หรือพืชพันธุ๑ 

การปกปูองมรดกแหํงชาติทางด๎านศิลปะหรือคุณคําทางด๎านสถาปัตยกรรม การอนุรักษ๑

ทรัพยากรธรรมชาติ การปฏิบัติพันธะภายใต๎กฎบัตรสหประชาชาติ การปฏิบัติตามข๎อก าหนดของ

กฎหมายใดกฎหมายหนึ่งของ สปป.ลาว ที่มีผลบังคับใช๎ รายการสินค๎าที่ห๎ามน าเข๎าและห๎ามสํงออก มี

ดังนี้  

สินค้าที่ห้ามน าเข้า มี 6 รายการ ประกอบด๎วย 

1) ปืน ลูกปืน และอาวุธสงครามทุกชนิด (นอกจากสํวนผสมที่ใ ช๎ท า ระเบิดเพื่อใช๎ใน

อุตสาหกรรม) และพาหนะเพื่อใช๎ในสงคราม 

2) เมล็ดฝิน่ ดอกฝิ่น กัญชา โคเคน และสํวนประกอบ 

3) เครื่องมือหาปลาแบบดับศูนย๑ 

4) เครื่องจักรดีเซลใช๎แล๎ว 

5) ตู๎เย็น ตูท๎ าน้ าเย็น ตู๎แชํ หรอืตู๎แชํแข็งที่ใช ๎CFC 

6) สินค๎าที่ใช๎แล๎ว (สินค๎ามือสอง) ได๎แกํ  เครื่องตัดเย็บรองเท๎า เครื่องนุํงหํม , เครื่อง

อิเล็คทรอนิคส๑, เครื่องใช๎ไฟฟูา, อุปกรณ๑ตกแตํงภายในบ๎าน, เครื่องใช๎ที่ท าด๎วยเซรามิกส๑ 

โลหะเคลือบ แก๎ว โลหะ ยาง พลาสติก ยางพารา ธาตุเหลว และธาตุอื่นๆ,ผลิตภัณฑ๑

การแพทย๑ และอุปกรณ๑การแพทย๑ที่ใชแ๎ล๎ว 
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(ท่ีมา : www.asiawebdirect.com, 

สินค้าที่ห้ามส่งออก มี 4 รายการ ประกอบด๎วย 

1) เมล็ดฝิน่ ดอกฝิ่น กัญชา โคเคน และสํวนประกอบ 

2) ปืน ลูกปืน อาวุธสงครามทุกชนิด และพาหนะเพื่อใช๎ใน

สงคราม     

(นอกจากสํวนผสมที่ใช๎ท าระเบิดเพื่อใชใ๎นอุตสาหกรรม) 

3) ไม๎ซุง และไม๎แปรรูปทุกชนิดที่ตัดมาจากธรรมชาติ 

4) วัตถุโบราณที่เกําแกํ รวมทั้งพระพุทธรูป เทวรูป และสิ่งสักการะบูชา วัตถุมรดกแหํงชาติที่

มีคุณคําสูงทางดา๎นประวัติศาสตร๑ โบราณคดีและวัฒนธรรม ซึ่งมีอายุตั้งแตํ 50 ปี ขึน้ไป 

สินค้าที่ต้องขออนุญาต หรอืต้องมีใบแสดงเวลาน าเข้าและส่งออก 

สินค๎าที่ต๎องขออนุญาตน าเข๎าและสํงออก หมายถึง ต๎องมีใบอนุญาต หรือต๎องมีใบแสดงจาก

หนวํยที่เกี่ยวข๎องกํอนการน าเข๎า สงํออก เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายใดกฎหมายหนึ่งของ สปป.ลาว ที่มีผล

บังคับใช๎ ปฏิบัติตามสนธิสัญญาใดสัญญาหนึ่ง เพื่อปฏิบัติตามระเบียบขององค๑การที่ สปป.ลาว               

เป็นสมาชิก เพื่อคุ๎มครองความปลอดภัยของการน ามาใช๎ เพื่อตรวจตราคุณภาพมาตรฐาน เพื่อปูองกัน

การแพรรํะบาดของโรค 

สินค้าที่ต้องขออนุญาตน าเข้า ม ี18 รายการ ประกอบด๎วย 

1) ข๎าวเปลือก ข๎าวกล๎อง ปลายข๎าว ข๎าวที่สกีึ่งหนึ่งแล๎ว หรอืสีทั้งหมด จะขัด หรอืไมํก็ตาม 

2) ซีเมนต๑ มอร๑ตาร๑ (Mortar) คอนกรีต 

3) น้ ามันเชื้อเพลิง 

4) ก๏าซหุงตม๎ 

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

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

Tube, Detonating Line, Fuse for Explosive Device 

6) เศษ เศษตัด และสิ่งแตกหักของพลาสตกิ 

7) ยางรถยนต๑ที่ใชแ๎ล๎ว ไมํวําจะเป็นเศษแตกหัก หรอืเศษตัด หรอืไมํก็ตาม 

8) ผลติภัณฑ๑พิมพ๑จ าหนาํย (หนังสือ สิ่งพิมพ๑อเิลคทรอนิกส๑ หรอืสิ่งพิมพ๑อื่นเพื่อจาหนาํย) 

9) ทองแทํง (เฉพาะที่นานาชาติใช๎ช าระหนี้) 

10) เหล็กเส๎น และเหล็กรูปภัณฑ๑ตํางๆ 
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11) เครื่องจักรพิมพ๑เงิน กระดาษพิมพ๑ หมกึส าหรับพิมพ๑เงนิ และเครื่องจักรถลุงเงนิเหรียญ 

12) อุปกรณ๑โทรคมนาคม เครื่องรับสํงคลื่นวิทยุที่สามารถรับคลื่นความถี่ได๎ ตั้งแตํ 3 KHz. ถึง 

300 GHz. และสามารถกระจายคลื่นความถี่วิทยุที่มีความแรงตั้งแตํ 50 MW ขึ้นไป เครื่อง

เรดาร๑ เครื่องควบคุมคลื่นวทิยุระยะไกล และเครื่องวทิยุสั่งการระยะไกล 

13) เครื่องจักรตัดไม๎ เลื่อยโซํ รวมทั้งสํวนประกอบและอุปกรณ๑ 

14) รถยนต๑ที่ใชแ๎ล๎ว 

15) ปืน และลูกปืนส าหรับใช๎ในการฝึกซ๎อม และแขงํขันกีฬา 

16) เครื่องเลํนเกมส๑ 

17) สารประกอบระเบิด (ที่มีเปูาหมายใช๎ในกิจการพลเรือน) และสารประกอบระเบิด

แอมโมเนียมไนเตรต 

18) ไม๎ซุง และไม๎แปรรูปทุกชนิดที่ตัดมาจากธรรมชาติ 

 

สินค้าที่ต้องขออนุญาตส่งออก มี 9 รายการ ประกอบด๎วย 

1) ข๎าวเปลือก ข๎าวกล๎อง ปลายข๎าว ข๎าวที่สกีึ่งหนึ่งแล๎ว หรอืสีทั้งหมด จะขัด หรอืไมํก็ตาม 

2) เมล็ดพันธุ๑ขา๎ว 

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

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

Tube, Detonating Line, Fuse for Explosive Device 

4) สารประกอบระเบิด และสารประกอบระเบิดแอมโมเนียมไนเตรต 

5) ผลติภัณฑ๑ไม๎ส าเร็จรูป 

6) ทองแทํง 

7) แรธําตุ และผลติภัณฑ๑แรํธาตุ 

8) ไม๎ซุง และไม๎แปรรูปที่ได๎มาจากสวนปลูก 

9) ขีค้๎างคาว 

 

 

 

 



 

 

 

 

4-13 

คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ขั้นตอนการอนุญาตแผนการน าเข้าประจ าปี 

 

(ท่ีมา :  กรมเจรจาการค๎าระหวํางประเทศ กระทรวงพาณชิย๑, 2557) 

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

ภาษีเงินได๎และภาษีธุรกิจ ประกอบด๎วยภาษีเงินได๎นิติบุคคล ภาษีรายได๎บุคคลธรรมดา ภาษี

การค๎า ภาษีศุลกากร ภาษีมูลคําเพิ่ม และภาษีอื่นๆ ดังสรุปในตารางตํอไปนี ้

ตารางที่ 4.2 อัตราภาษีประเภทตํางๆ ของ สปป.ลาว 

ล าดับ ประเภทภาษ ี อัตราภาษ ี หมายเหต ุ

1 ภาษีเงินได้นิติบุคคล/ภาษีก าไร 

(Corporate Tax) 

35% 20% ส าหรับแขนงการท่ีได๎รับการสํงเสริมการ

ลงทุน 

2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

(Personal Income Tax) 

5 - 25% 10% ส าหรับนักลงทุนตํางประเทศ, เป็นอัตราคงท่ี

ของเงินได๎ 

3 ภาษีการค้า 

(Business Turnover Tax) 

5% และ 10% - เป็นภาษท่ีีจัดเก็บจากการขายสินค๎าตั้งแตํขาย

สํงจากโรงงานถึงผู๎ค๎าปลีก มีเพียง 2 อัตรา 

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

วิสาหกิจท่ีมีรายรับ 399,999,999 กีบ/ปี ลง

มา) 

- บริษัทตาํงประเทศก็เก็บเชนํ เดียวกัน ถ๎าไมํอยูํ

ในระบบภาษีมูลคําเพิ่ม 

- มสีินค๎าบางประเภท ไมตํอ๎งเสียภาษีการคา๎ 
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ล าดับ ประเภทภาษ ี อัตราภาษ ี หมายเหต ุ

4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 10% ใชก๎ับทุกประเภทสินค๎าไมมํกีารจ าแนก 

5 ภาษีศุลกากร 

(Import and Export Duty) 

5 - 80% - ขึน้อยูกํับประเภทสินค๎า 

- มท้ัีงภาษีน าเข๎าและสํงออก 

6 ภาษีสรรพสามติ 

 หรือภาษีชมใช้ 

12 - 90% เก็บจากการน าเข๎า หรือผลิตภายในประเทศ ใน

สินค๎าฟุมุเฟือยจากมูลคําสินค๎า 

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

2554) 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) 

ภาษีเงินได๎บุคคล (Personal Income Tax) ประชาชนลาวต๎องเสียภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดาใน

อัตราก๎าวหน๎า ตั้งแตรํ๎อยละ 5 ถึงร๎อยละ 24 ของรายได๎สุทธิกํอนหักภาษี  

ชาวตํางชาติที่เข๎าไปท างานใน สปป.ลาว ต๎องเสียภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดาในอัตราร๎อยละ 10 

ยกเว๎นกรณีที่ได๎รับการยกเว๎นตามความตกลงเพื่อการเว๎นภาษีซ๎อน โดยมีรายละเอียดอัตราภาษีเงินได๎

บุคคลธรรมดา ดังนี้ 

รายได้สุทธิ (กีบ) อัตราภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา (ร้อยละ) 

ไม่เกิน 1,00,000 0 

1,000,001 – 3,000,000 5 

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

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

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

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

40,000,001 ขึ้นไป 24 

(ท่ีมา :  กรมเจรจาการค๎าระหวํางประเทศ กระทรวงพาณชิย๑, 2557)  
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ภาษีเงินได้นิติบุคคล  

ภาษีเงนิได๎นิตบิุคคล หรอืภาษีก าไร เป็นภาษีที่เก็บจากก าไรที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจใน สปป.

ลาว ของบุคคล และนิตบิุคคล ทั้งของคนลาว และชาวตํางชาติ โดยคิดเป็นอัตราภาษีรอ๎ยละ 25 

ภาษีการบริโภค  

ภาษีการบริโภค (Consumer Tax) เป็นภาษีที่จัดเก็บจากผู๎บริโภค คล๎ายกับ VAT ของไทยซึ่งมี 4 

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

ภาษีการค้า  

เป็นการจัดเก็บภาษีการค๎า โดยจะเก็บตามชนิดของสินค๎า โดยจะช าระที่ดํานศุลกากร

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

ตามที่แจ๎งรวมภาษีศุลกากรส าหรับสินค๎าที่น าเข๎าในลักษณะขายสํง ณ จุดขาย ผู๎ขายสํงจะแจ๎งและ

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

ผูน๎ าเข๎ามาเพื่อขายตํอหรอืเพื่อผลิตตอํจะได๎รับการคืนภาษี 

 

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

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

สปป.ลาว มีสกุลเงิน “กีบ” โดยคําเงินกีบ ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีอัตราแลกเปลี่ยน

เทํ ากับ  8 ,151 .6  กีบตํอดอลลาร๑สหรัฐฯ  หรือ

ประมาณ 226.1 กีบตํอบาท  

ในชํวงต๎นปี  พ.ศ. 2556 คําเงินกีบได๎รับ

อิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของคําเงินบาทของไทย 

เนื่องจาก สปป.ลาว มีปริมาณการค๎ากับไทย (โดยใช๎

เงินบาท) จ านวนมาก เมื่อเงนิบาทแข็งคํามากขึ้น ท าให๎ประชาชนลาวมีความต๎องการเก็บสะสมเงินบาท

มากขึ้น สํงผลให๎มีความต๎องการเงินตราตํางประเทศจ านวนมาก และกระทบตํอสถาบันการเงิน ใน 

สปป.ลาว เนื่องจากไมํสามารถตอบสนองความต๎องการแลกเงินของประชาชนได๎อยํางทั่วถึง ประชาชน

จึงหันไปแลกเงินนอกระบบธนาคารมากขึ้น สํงผลให๎อัตราแลกเปลี่ยนระหวํางอัตราธนาคารและอัตรา

ตลาดมีความแตกตํางกันมากขึ้น 

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

ธนาคารธุรกิจเพิ่มความเข๎มงวดในการปลํอยสินเชื่อสกุลเงินตราตํางประเทศ และในเดือนสิงหาคม

2556 มีการจ ากัดการถอนหรือแลกเปลี่ยนเงินตราตํางประเทศของประชาชน ซึ่งถือเป็นการสํง

สัญญาณจากทางการลาววําต๎องการที่จะแก๎ปัญหา

ดังกลําวอยํางจริงจัง โดยมีการด าเนินนโยบายอัตรา

แลกเปลี่ยนตามกลไกตลาดที่มีการแทรกแซง ท าให๎

อัตราแลกเปลี่ยนกีบตํอบาทแข็งคําในชํวงครึ่งหลัง

ของปี และสํวนหนึ่งเป็นผลจากคําเงินบาทที่เริ่มอํอน

คําตั้งแตํเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 เป็นต๎นมา 

(ธนาคารแหงํประเทศไทย, 2557) 

 

 

(ท่ีมา : www.gettyimages.com, 2016) 

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

สถาบันการเงินในลาวอยูํภายใต๎การก ากับดูแลของธนาคารแหํง สปป.ลาว (Bank of The Lao 

P.D.R.) ซึ่งท าหน๎าที่รับผิดชอบการจดทะเบียนจัดตั้งการด าเนินธุรกิจทุกรูปแบบของสถาบันการเงิน

ทั้งหมด การออกระเบียบส าหรับการประกอบกิจการให๎ชัดเจนขึ้น ภายใต๎กฎหมายวําด๎วยธนาคาร

พาณิชย๑ การเชําซื้อ การก าหนดนโยบายการเงินของประเทศ การก าหนดกรอบอัตราดอกเบี้ยตํางๆ 

ของธนาคารพาณิชย๑ การดูแลเงินส ารองของแตํละธนาคาร การก าหนดหลักเกณฑ๑เกี่ยวกับการจัดตั้ง

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

การด าเนินงาน ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน (BOI) รํวมกับ สถาบันเอเชียศึกษา 

จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2554)  

 ธนาคารกลาง (Central Bank) ท าหนา๎ที่ก ากับดูแลระบบการเงนิและสถาบันการเงนิ 

 ธนาคารพาณชิย์ (Commercial Bank) แบํงออกเป็น 5 ประเภทดังนี้ 

- ธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ปัจจุบันมี 4 ธนาคาร คือ ธนาคารการค๎าตํางสปป.ลาว 

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

ธนาคารนโยบาย จ ากัด 

- ธนาคารร่วมทุน มี 3 ธนาคาร คือ ธนาคารรํวมพัฒนา จ ากัด, ธนาคารรํวมธุรกิจ

ลาว-เวียดนาม, ธนาคารลาว-ฝร่ังเศส จ ากัด 

- ธนาคารพาณิชย์ของเอกชน มี 3 ธนาคาร คือ ธนาคารเวียงจันทน๑พาณิชย๑ , 

ธนาคารพงสะหวัน, ธนาคารเอส ที จ ากัด 

- สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ เชํน สาขาของธนาคารพาณิชย๑ไทย และ

สาขาธนาคารพาณชิย๑มาเลเซีย  

- ส านักงานตัวแทนธนาคารในต่างประเทศ  มีแหํงเดียว คือ ส านักงานตัวแทน

ธนาคารสแตนดาร๑ดชาเตอร๑ 
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การส่งเงินทุน/ก าไรกลับประเทศ 

การโอนเงนิจากตํางประเทศเพื่อเข๎ามาลงทุนของชาวตํางชาติจะต๎องได๎รับอนุญาตจากธนาคาร

แหํง สปป.ลาว (BOL) ภายใต๎กฎหมายวําด๎วยการลงทุนของชาวตํางชาติ โดยที่นักลงทุนตํางชาติ                 

จะได๎รับอนุญาตให๎สํงคืนก าไรกลับประเทศตามกฎหมายของประเทศ เชํน เงินภาษีคําจ๎างแรงงาน 

อยํางไรก็ตาม เงินทุนที่จะสํงกลับจะถูกจ ากัด โดยพิจารณาจากเงินทุนที่น าเข๎ามาผํานระบบธนาคาร  

ซึ่งมีการจดบันทึกโดย BOL นอกจากนี้ กฎระเบียบของ BOL ยังก าหนดให๎บริษัทแสดงหลักฐานของทุน

จดทะเบียนที่ได๎ช าระแล๎วเพื่อขออนุญาตโอนเงินปันผลกลับประเทศได๎ การโอนทุนจดทะเบียนกลับ

ประเทศจะต๎องได๎รับอนุญาตจากเจา๎หนี้และการอนุมัตจิากรัฐบาลในการที่จะลดทุนจดทะเบียน 

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

การเป็นเจ๎าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแหํงสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ก าหนดวําที่ดินทั้งหมดใน สปป.ลาว เป็นของชาติลาว อยํางไรก็ตาม นักลงทุนตํางชาติ

สามารถเชําที่ดนิใน สปป.ลาว ได๎เป็นระยะเวลา 30-50-

80 ปี  แตํสูงสุดไมํเกิน 99 ปี ซึ่งขึ้นอยูํกับประเภทของ

การลงทุนและการเจรจากับผู๎มีอ านาจของแขวงตํางๆ 

และสามารถตํออายุได๎ ทั้งนี้ หนํวยงานที่มีอ านาจในการ

ให๎สัมปทานที่ดินแกํนักลงทุน ขึ้นอยูํกับขนาดที่ดิน ดัง

ตารางตํอไปนี้ (กรมสํงเสริมการสํงออก กระทรวง

พาณชิย๑, 2554) 

ตารางที่ 4.3 หนวํยงานที่มอี านาจอนุมัตสิัมปทานที่ดินให๎แกํนักลงทุน จ าแนกตามขนาดที่ดนิ 

ขนาดที่ดิน หน่วยงานที่มีอ านาจอนุมัติ 

1-3 เฮกตาร๑ แผนกกสิกรรมและปุาไม๎ในแขวง 

3-100 เฮกตาร๑ กระทรวงกสิกรรมและปุาไม๎ 

101-10,000 เฮกตาร๑ รัฐบาล สปป.ลาว 

ตั้งแต ํ10,001 เฮกตาร๑ สภาแหงํชาติ 

                   หมายเหต ุ: 1 เฮกตาร๑ เทํากับ 6.25 ไรํ 

(ท่ีมา: กรมสํงเสริมการสงํออก กระทรวงพาณชิย๑, 2554) 

 

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

อัตราคําเชาํ และคาํสัมปทานที่ดินของ สปป.ลาว ขึ้นอยูํกับสถานที่ตั้งทางด๎านภูมิศาสตร๑ สภาพ

เศรษฐกิจสังคมของแตํละเขต และขึ้นกับนโยบายสํงเสริมของรัฐตามโครงสร๎างเศรษฐกิจ ซึ่งแบํง

ออกเป็น 3 เขต คือ  

เขตที่ 1 เขตภูดอย ที่ราบสูง ที่ราบลุํม ที่ไมํมีโครงสร๎างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่อ านวยความ

สะดวกแกํการลงทุน 

เขตที่ 2 เขตภูดอย ที่ราบสูง ที่ราบลุํม ที่มีโครงสร๎างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สามารถรองรับ

การลงทุนได๎สํวนใดสํวนหนึ่งแล๎ว 

เขตที่ 3 เขตภูดอย ที่ราบสูง ที่ราบลุํม ที่ไมํมีโครงสร๎างพื้นฐานรองรับการลุงทุนดีมากแล๎ว 

ส าหรับอัตราคําเชําและคําสัมปทานที่ดินของรัฐเพื่อกิจการตํางๆได๎ก าหนดไว๎ 8 กิจการ              

ซึ่งในเนื้อหาคูํมือการลงทุนด๎านอุตสาหกรรมแรํเลํมนี้จะน าเสนอรายละเอียดอัตราคําเชําที่ดินของรัฐ

เฉพาะในสํวนของกิจการเหมืองแรเํทํานั้น ทั้งนีส้ามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได๎ที่ www. dtn.go.th   

1) กิจการอุตสาหกรรม  

2) กิจการในการบริการในเขตทํองเที่ยว วัฒนธรรม ธรรมชาติ และประวัติศาสตร๑ 

3) กิจการกํอสรา๎ง การบริการและที่อยูํอาศัย 

4) กิจการกํอสรา๎งสนามกีฬา 

5) กิจการเกษตรกรรม 

6) กิจการปลูกไม๎ 

7) กิจการเหมอืงแรํ 

8) กิจการคาสิโน 

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

ล าดับ ประเภทแรธ่าตุ 

อัตราค่าสัมปทานที่ดินต่อเฮกเตอร์ต่อป ี

(หน่วย : เหรียญสหรัฐ) 

ค้นหา ส ารวจ วพิากษ์ 

เศรษฐกจิ-เทคนิค 

ขุดค้น 

1 กลุ่มอัญมณีมีค่า และก่ึงอัญมณีมีค่า 

 โอปอล อะเกต อเมทิสต๑ 

 สปิเนล โกเมน โทพาส 

 เพชร ทับทิม แซฟไฟร๑ มรกต หยก 

 

1 

1 

2 

 

1 

1 

2 

 

2 

2 

3 

 

300 

500 

700 

2 กลุ่มโลหะมีค่า 

 ทองค า ทองค าขาว เงิน 

 

1 

 

2 

 

3 

 

100 

3 กลุ่มโลหะพื้นฐาน 

 ตะกั่ว  สังกะสี 

 ทองแดง 

 

1 

1 

 

2 

2 

 

3 

3 

 

60 

80 

4 กลุ่มดีบุกและทังสเตน 

 ดีบุก  ทังสเตน 

 

1 

 

2 

 

3 

 

100 

5 กลุ่มโลหะหายาก 

 พลวง โมลิบดินัม บิสมัท ปรอท อลูมิเนียม 

 

1 

 

2 

 

3 

 

60 

6 กลุ่มโลหะท่ีเกี่ยวข้องกับเหล็ก 

 เหล็ก แมงกานิส ไพไรต๑ 

 โครเมียม นิกเกิล 

 

1 

1 

 

2 

2 

 

3 

3 

 

70 

80 

7 กลุ่มแร่ธาตุอุตสาหกรรม 

 อะลูไนต๑ ใยหิน ศิลาแลง ดินขาว หินปูน หิน

ออํน 

 

1 

 

2 

 

3 

 

50 

8 หนิก่อสร้าง 

 หินทราย หินแอนดีไซต๑ หินแกรโนดิโอไรท๑ 

หินบะซอลต๑ หินแกรนิต 

 

1 

 

2 

 

3 

 

50 

9 กลุ่มแร่ธาตุเกิดด้วยการระเหย 

 โปแตช 

 เกลือ 

 ยิปซัม 

 

0.5 

0.5 

1 

 

1 

1 

2 

 

3 

3 

5 

 

20 

20 

30 

10 กลุ่มแร่ธาตุพลังงานเชื้อเพลิง 

 ถํานหินเลน ถํานหิน แอนทราไซต๑ ลิกไนต๑ 

 

1 

 

2 

 

3 

 

70 

11 น้ าใต้ดิน น้ าแร่ธาตุ น้ าร้อนธรรมชาติ 0.5 1 3 20 

12 น้ ามันและก๊าซธรรมชาติ อา๎งถึงหนังสือสัญญาที่ได๎เซ็นกันระหวํางรัฐบาลกับบริษัท 
 

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

การท าสัญญาแรงงานและการยกเลิกสัญญาแรงแรงงานมรีายละเอียดดังนี้ 

1) การท าสัญญาแรงงานถือเป็นเงื่อนไขที่จ าเป็น 

ทั้งนี้อาจท าด๎วยวาจาหรือลายลักษณ๑อักษรก็ได๎ แล๎วแตํ

ลักษณะของการวาํจา๎ง ซึ่งอาจก าหนดเวลาหรอืไมํก็ได๎ 

2) การขอใบอนุญาตท างาน (Work Permit) ใน

สปป.ลาวใช๎เวลาอยํางนอ๎ย 15 วัน 

3) การทดลองงานมีก าหนดไมํ เกิน 1 เดือน 

ส าหรับแรงงานไร๎ฝีมือ และไมํเกิน 3 เดือน ส าหรับ

แรงงานฝีมอื 

4) การยกเลิกสัญญามี 3 กรณีดังนี้ 

 กรณีตํางฝุายตํางเห็นชอบ ผูป๎ระสงค๑จะยกเลิกต๎องแจ๎งลํวงหน๎าอยํางนอ๎ย 90 วัน 

 กรณีนายจ๎างต๎องการปลดพนักงานออกจะต๎องแจ๎งลํวงหน๎า 3 เดือน พร๎อมให๎เหตุผล

ในการปลด กรณีนีผู้ถ๎ูกปลดมีสทิธิ์ได๎รับเงินชดเชย 

 กรณีลูกจา๎งกระท าความผิด นายจ๎างสามารถปลดลูกจ๎างออกจากการท างานได๎โดยไมํ

จ าเป็นต๎องจํายเงินชดเชย การกระท าผิด หมายถึง ไมํซื่อสัตย๑ ละเมิดระเบียบวินัย

บํอยครั้ง ละทิง้หน๎าที่การงาน 4 วัน ติดตอํกัน โดยไมํแจ๎งเหตุผลบํอยครั้ง และเป็นผู๎ถูก

ศาลตัดสินจ าคุก 

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

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

ก าลังซือ้มากขึ้น 

2) การเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะเป็นตัวกระตุ๎นให๎เกิดการค๎าการลงทุน

ระหวํางกัน 

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

มุํงหวังผลก าไร แตํด าเนินการเพื่อรักษาฐานตลาดสินค๎า และการกระจายสินค๎าไปสูํประเทศที่สาม

ตํอไป รวมทั้งรักษาความสัมพันธ๑กับประเทศเพื่อนบ๎าน 

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

เยาวชนของ สปป.ลาว เพื่อปลูกฝัง/สร๎างคํานิยมในการนิยมไทย น าไปสูํการขยายฐานตลาดสินค๎าไทย 

และการกระชับความสัมพันธ๑ระหวํางกันในระยะยาว 

5) สนับสนุนโครงการเมืองพี่เมืองน๎อง (Sister city) โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ซึ่งประชาชน

ทั้งสองฝั่งมีความสัมพันธ๑และคุ๎นเคยกันเป็นอยํางดีเป็นเวลาช๎านานแล๎ว โดยทางภาครัฐทั้งสํวนกลาง

และท๎องถิ่นควรเข๎าไปสนับสนุนโครงการกระชับความสัมพันธ๑ ขยายตลาดสินค๎า และย๎ายฐานการ

ลงทุน เชนํ การจัดแสดงสินค๎าชายแดน การพบปะเยี่ยมเยือน การดูงานทัศนศึกษา และการยกระดับจุด

ผอํนปรนชายแดน เป็นต๎น 

6) สนับสนุนการเชื่องโยงความรํวมมือด๎านการทํองเที่ยวขนสํง เปิดตลาดทํองเที่ยวรํวมกัน 

ขยายความรวํมมอืในการรุกเส๎นทางเปิดใหมํกับประเทศที่สาม 

 


