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การปฏิเสธขอเรียกรอง 
 
รายงานฉบับนี้ไดรับการจัดทําขึ้น เพ่ือการนําไปใชตามวัตถุประสงคของสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนเทาน้ัน นอกจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนแลว หามบุคคลอ่ืนใด
นํารายงานฉบับนี้ไปใชไมวาดวยวัตถุประสงคใดๆ ก็ตาม ไมวาจะเปนการถูกนําไปใช แจกจาย 
เผยแพร เปดเผย หรือ ถือเอาประโยชนในทางอื่นใด ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน แกบุคคลอ่ืนใด
นอกจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ไมวาดวยวัตถุประสงคใดก็ตาม ทั้งนี้ บริษัท 
ที่ปรึกษาขอปฏิเสธโดยแจงชัดตอการเรียกรองใหรับผิดใดๆ ในความสูญเสีย หรือเสียหายที่เกิดขึ้น
ไมวาในทางใดจากการที่บุคคลที่สามไดนําเน้ือหาของรายงานฉบับน้ีไปใช ไมวาจะทั้งหมดหรือ
บางสวนก็ตาม 
 
ขอมูลทั้งหลายที่ไดระบุไวในรายงานฉบับนี้ไดนํามาจากแหลงขอมูลหลายแหลงที่เชื่อถือได ทั้ง
สวนที่เปนของราชการ หนวยงานระหวางประเทศ สวนที่ไดจากการสัมภาษณ และการระดม 
ความคิดเห็น ซ่ึงขอมูลทั้งหมดเปนขอมูลที่เกิดขึ้นกอนวันที่ 30 ตุลาคม 2558 
 

อน่ึง รายงานฉบับนี้ไดทําขึ้นโดยอาศัยการตั้งสมมติฐาน พฤติการณแวดลอมตางๆ และ
กฎหมายที่เก่ียวของซึ่งเปนหรือมีอยู ณ วันที่ออกรายงาน เหตุการณตางๆ หรือการเปลี่ยนแปลง
ของกฎหมายที่เกิดขึ้นในภายหลังอาจจะทําใหจําเปนตองปรับปรุงขอสมมติฐานและขอสรุปตางๆ 
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติการณแวดลอมน้ัน นอกจากนี้ ขอเสนอในเชิงนโยบาย 
เปนการวิเคราะหของบริษัทฯ มิไดเปนขอผูกพันในการกําหนดนโยบายสําหรับรัฐบาลแตอยางใด 
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บทที่ 1 
ขอมูลพื้นฐานของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
 

1.1. บทนํา 
 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People's Democratic Republic) หรือ

สปป.ลาว เปนประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศรวมกัน
ทั้งสิ้นประมาณ 237,000 ตารางกิโลเมตร (คิดเปนประมาณรอยละ 45 ของพื้นที่ของประเทศไทย) 
มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 6.8 ลานคน และมีขนาดระบบเศรษฐกิจ กลาวคือ ขนาด GDP ของประเทศ
สูงถึง 11.71 พันลานเหรียญสหรัฐในป พ.ศ. 2557 (ในปเดียวกัน ขนาด GDP ของประเทศไทย
เทากับ 380.5 พันลานเหรียญสหรัฐ) 

 
ในดานประวัติศาสตร สปป.ลาวมีความสัมพันธที่ดีกับประเทศไทย (อาณาจักรของไทย

ในอดีต) มาอยางยาวนาน จนกระทั่งตกเปนอาณานิคมในการปกครองของฝรั่งเศส โดยหลังจากที่
สปป.ลาวไดรับเอกราชไดเขาไปมีสวนในสงครามเย็นและสงครามเวียดนาม ในดานทรัพยากร 
สปป.ลาวเปนประเทศที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติอยูมาก โดยเฉพาะสินแรและทรัพยากรน้ําซ่ึง
เหมาะแกการผลิตกระแสไฟฟา ในดานประชากร สปป.ลาวเปนประเทศที่มีจํานวนประชากรอาศัย
อยูไมมาก โดยจํานวนประชากรทั้งหมดในป พ.ศ. 2557 มีเพียง 6.8 ลานคน ในดานการเมืองและ
การปกครอง ปจจุบัน สปป.ลาวไดรับอิทธิพลจากแนวคิดคอมมิวนิสต สงผลใหการปกครองใน
ปจจุบันเปนการปกครองระบอบคอมมิวนิสต ในดานเศรษฐกิจ สปป.ลาวยังคงเปนประเทศ
เกษตรกรรม และเศรษฐกิจพ่ึงพาการสงออกและการลงทุนจากตางประเทศอยางมาก และในดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน หรือระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานตางๆ เน่ืองจาก 
สปป.ลาวเปนหนึ่งใน Least Developing Country: LDC จึงทําใหความพรอมในโครงสรางหรือ
ระบบดังกลาวยังอยูในระดับที่ตองการพัฒนาในปจจัยดังกลาวอยูอีกมาก  
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จากภาพที่ 1-1 ซ่ึงแสดงขอมูลพ้ืนฐานของสปป.ลาว พบวา สปป.ลาวมีพ้ืนที่ 236,800 
ตารางกิโลเมตร มีขนาด GDP ในป พ.ศ. 2557 เทากับ 11.71 พันลานเหรียญสหรัฐ แตหาก
พิจารณาขนาด GDP at PPP จะพบวามีขนาดเทากับ 34.48 พันลานเหรียญสหรัฐ ซ่ึงคิดเปน
อันดับที่ 116 ของโลก ในสวนของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือ Real GDP 
Growth พบวา สปป.ลาวมีการเติบโตทางเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2557 เทียบกับป พ.ศ. 2556 อยูที่
รอยละ 7.4 ประชากรในประเทศมีรายไดเฉลี่ยตอหัวอยูที่ 1,700 เหรียญสหรัฐ (และมี GDP per 
capita at PPP เทากับ 5,000 เหรียญสหรัฐ) ตัวเลขขนาดเศรษฐกิจ หรือ GDP ของประเทศ 
สามารถแบงออกเปนสัดสวนของภาคการเกษตรเทากับรอยละ 32.7 ภาคอุตสาหกรรมเทากับ 
รอยละ 25.5 และภาคบริการเทากับรอยละ 41.8 สําหรับตัวเลขอัตราเงินเฟอของประเทศ อยูที่ 
รอยละ 4.7 ตัวเลขอัตราการวางงานอยูที่ราวรอยละ 1.9 นอกจากนี้ ในดานการคาระหวางประเทศ 
สปป.ลาวมีการสงออกและนําเขาในป พ.ศ. 2557 คิดเปนมูลคา 2.79 พันลานเหรียญสหรัฐ และ 4.07 
พันลานเหรียญสหรัฐ ตามลําดับ สงผลใหสปป.ลาวเปนประเทศผูสงออกในอันดับที่ 131 ของโลก 
และเปนประเทศผูนําเขาในอันดับที่ 141 ของโลก 

 
สปป.ลาวมีประชากรจํานวนทั้งสิ้นราว 6.8 ลานคน ในขณะที่จํานวนแรงงานในระบบ

เศรษฐกิจมีจํานวนประมาณ 3.45 ลานคน แบงออกเปนแรงงานในภาคการเกษตรรอยละ 73.2 
ของแรงงานทั้งหมดในประเทศ ภาคอุตสาหกรรม รอยละ 6.2 และภาคบริการ รอยละ 20.6 
ประชากรสวนใหญของประเทศพูดภาษาลาวเปนภาษาหลัก และใชภาษาลาวและภาษาฝรั่งเศสใน
การติดตอทางราชการและทางธุรกิจ นอกจากนี้ ประชากรสวนใหญของประเทศนับถือศาสนาพุทธ 

 
เมืองหลวงของสปป.ลาว คือนครหลวงเวียงจันทน (Vientiane) โดยมีสนามบินนานาชาติ

ทั้งหมดในประเทศอยู 3 แหง  
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ภาพที่ 1-1 ขอมูลพื้นฐานของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
 
 

1.2. ขอมูลพื้นฐานของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

 รายละเอียดทางภูมิศาสตร 
 

 ลักษณะภูมิศาสตร 
 
สปป.ลาวตั้งอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเชนเดียวกับประเทศไทย โดยมี

พรมแดนติดกับหลายประเทศในภูมิภาค ไดแก ไทย เวียดนาม กัมพูชา รวมถึงประเทศนอก
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตอยางจีน ทั้งนี้ พรมแดนของสปป.ลาวที่ติดกับประเทศเพื่อนบาน 
ประกอบดวยพรมแดนทางทิศตะวันตกติดกับประเทศไทย พรมแดนทางทิศเหนือติดกับประเทศ
เมียนมา และประเทศจีน พรมแดนทางทิศตะวันออกติดกับประเทศเวียดนาม และพรมแดนทางทิศ
ใตติดกับประเทศกัมพูชา โดยพรมแดนระหวางสปป.ลาว-ไทยนั้นมีความยาวทั้งสิ้น 1,754 
กิโลเมตร พรมแดนระหวางสปป.ลาว-เมียนมา มีความยาวเทากับ 235 กิโลเมตร พรมแดนระหวาง 
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สปป.ลาว-จีน มีความยาวเทากับ 423 กิโลเมตร พรมแดนระหวางสปป.ลาว-เวียดนาม มีความยาว
เทากับ 2,130 กิโลเมตร และพรมแดนระหวางสปป.ลาว-กัมพูชา มีความยาวเทากับ 541 กิโลเมตร 
ดังแสดงในภาพที่ 1-2 

 
ภาพที่ 1-2 แผนที่ สปป.ลาว 

 
ที่มา : Nations Online (http://www.nationsonline.org) 
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สปป.ลาวมีพ้ืนที่ทั้งหมด 236,800 ตารางกิโลเมตร แบงออกเปนพ้ืนดิน 230,800  
ตารางกิโลเมตร และพ้ืนน้ํา 6,000 ตารางกิโลเมตร โดยที่สปป.ลาวน้ันไมมีพ้ืนที่ติดทะเล กลาวคือ 
เปนประเทศ Landlocked Country หรือประเทศที่ไมมีสวนใดอยูติดทะเล  

 
ภูมิประเทศสวนใหญของสปป.ลาวเปนที่ราบและหุบเขาสูง โดยทางฝงตอนเหนือของ

ประเทศเปนพ้ืนที่หุบเขาสูง ในขณะที่ทางฝงตะวันตกของประเทศซึ่งติดกับไทยจะเปนพ้ืนที่ราบ 
สลับกับที่ราบสูงไลลงมาตามแนวเสนพรมแดนของทั้งสองประเทศไปจนถึงตอนใตของประเทศ 
โดยมีแมนํ้าโขง (Mekong River) ซ่ึงเปนแมนํ้าสายหลักของประเทศไหลมาตามแนวยาวของ 
เสนพรมแดน 

 
 ลักษณะภูมิอากาศ 

 
ภูมิอากาศในสปป.ลาวมีลักษณะรอนชื้น ประกอบดวย 3 ฤดูกาล ไดแก ฤดูฝน/ฤดูมรสุม 

ฤดูหนาว/ฤดูแลง และฤดูรอน โดยฤดูฝนของสปป.ลาวเริ่มตนตั้งแตชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
ตุลาคม หลังจากน้ัน อากาศจะเริ่มแหงและเขาสูฤดูหนาวตั้งแตชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
กุมภาพันธ ในชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน จะเปนชวงฤดูรอนของประเทศ 

 
ทั้งนี้ ในชวงฤดูรอนอุณหภูมิในสปป.ลาวอาจสูงถึง 40 องศาเซลเซียส ในขณะที่ในชวง

ฤดูหนาว อุณหภูมิอาจลดต่ําลงไปที่ราว 5 องศาเซลเซียส อยางไรก็ตาม อุณหภูมิเฉลี่ยของ
ประเทศตลอดทั้งปจะอยูระหวาง 24-30 องศาเซลเซียส  

 
 เขตการปกครอง และเมืองสําคัญ 

 
 เขตการปกครอง 

 
สปป.ลาวแบงเขตการปกครองออกเปน 17 แขวง และ 1 เขตกําแพงนคร (เขตเมืองหลวง) 

คือ นครหลวงเวียงจันทน (Vientiene) นอกจากน้ี ในแตละจังหวัดยังแบงออกเปนสวนการปกครอง
ในระดับเมือง และหมูบาน ตามลําดับ 

 
 แขวงอัตตะปอ (Attapeu) 
 แขวงบอแกว (Bokeo) 
 แขวงบอลิคําไซ (Bolikhamsai) 
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 แขวงจําปาสัก (Champasak) 
 แขวงหัวพัน (Hua Phan) 
 แขวงคํามวน (Khammouane) 
 แขวงหลวงน้ําทา (Luang Namtha) 
 แขวงหลวงพระบาง (Luang Prabang) 
 แขวงอุดมไชย (Oudomxay) 
 แขวงพงสาลี (Phongsali) 
 แขวงไชยบุรี (Sayabouly) 
 แขวงสะละวัน (Salavan) 
 แขวงสะหวันนะเขต (Savannakhet) 
 แขวงเซกอง (Sekong) 
 แขวงเวียงจันทน (Vientiane) 
 นครหลวงเวียงจันทน (Vientiane Capital) 
 แขวงไชยสมบูรณ (Xaisomboun Province)1 
 แขวงเชียงขวาง (Xieng Khouang) 
 
สําหรับเมืองหลวงของสปป.ลาวดังที่ไดกลาวมาขางตน คือ นครหลวงเวียงจันทน สวน

เมืองอ่ืนที่สําคัญของสปป.ลาว ไดแก เมืองหลวงพระบาง (Luang Prabang) เมืองไกสอน พมวิหาน 
(Kaysone Phomvihane) เมืองปากเซ (Pakse) 

 
  

                                                            
1 แตเดิม แขวงไชยสมบูรณ เปนเขตปกครองพิเศษซึ่งอยูในแขวงเซียงขวาง ในวันที่ 13 ธันวาคม 2556 รัฐบาล สปป.ลาวไดมีการ
ประกาศยุบเขตปกครองพิเศษดังกลาวและจัดตั้งเปนแขวงไชยสมบูรณข้ึน 
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ภาพที่ 1-3 แผนที่ สปป.ลาว แบงตามเขตปกครอง 

 
ที่มา : Nations Online (http://www.nationsonline.org) 

 
 เมืองสําคัญ 

 
นครหลวงเวียงจันทน 

 
นครหลวงเวียงจันทน เปนเมืองหลวงของ สปป.ลาว โดยมีความสําคัญทั้งในดาน

เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ ตั้งอยูทางตะวันออกของประเทศ ติดกับชายแดน
ประเทศไทย นครหลวงเวียงจันทนมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 3,920 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรอาศัยอยู
รวมกันราว 7.8 แสนคน (คิดเปนประมาณรอยละ 11.5 ของจํานวนประชากรทั้งหมดในประเทศ) 

 
นครหลวงเวียงจันทนน้ัน มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของสปป.ลาว โดยเปนศูนยกลาง

ของภาคธุรกิจของประเทศ เปนที่ตั้งของหนวยงานราชการตางๆ เปรียบเสมือนศูนยกลางดานการ
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บริหารประเทศ และยังเปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแหงชาติลาว (National University of Laos) ซ่ึง
เปนมหาวิทยาลัยหนึ่งในสามของประเทศ 

 
นอกจากนี้ นครหลวงเวียงจันทนยังเปนเสมือนศูนยกลางการทองเที่ยวของประเทศ โดย

มีสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรและศาสนาตั้งอยูหลายแหง เชน วัดศรีเมือง (Wat Si Muang) 
วันเซียงควน (Wat Xieng Khuan) เปนตน มีสนามบินนานาชาติวัตไต (Wattay International 
Airport) ซ่ึงเปนสนามบินที่ใหญที่สุดของประเทศ (หางออกจากตัวเมืองไปประมาณ 3 กิโลเมตร) 
ทําใหการเดินทางมายังสปป.ลาวจะตองมายังนครหลวงเวียงจันทนกอนเปนแหงแรกๆ สงผลให
การทองเที่ยวของประเทศมีศูนยกลางหลักอยูที่เมืองหลวงแหงนี้ 

 
เมืองไกสอน พมวิหาร 

 
เมืองไกสอน พมวิหาน (Kaysone Phomvihane) เปนเมืองที่ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใต

ของสปป.ลาว โดยเปนเมืองหลวงของแขวงสะหวันนะเขต (Savannakhet) มีประชากรอาศัยอยูราว 
1.2 แสนคน (ประมาณรอยละ 2 ของจํานวนประชากรทั้งหมดของประเทศ) เนื่องจากตัวเมืองตัง้อยู
ติดกับชายแดนประเทศไทยในจังหวัดมุกดาหาร จึงทําใหเศรษฐกิจของเมืองเติบโตจากการคาและ
การขนสงระหวางสปป.ลาวกับไทยอยางมาก 

 
นอกจากนี้ เมืองไกสอน พมวิหาน ยังเปนเมืองที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของสปป.ลาว

ในฐานะเขตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยเมืองดังกลาว (รวมถึงพ้ืนที่แขวงสะหวันนะเขต) เปน
พ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณในแรทองคําและทองแดง สงผลใหมีนักลงทุนเขาไปทําเหมืองในพื้นที่ดังกลาว 
และสงออกสรางรายไดใหกับประเทศอยางมาก ในขณะเดียวกัน เมืองดังกลาวยังมีเขตเศรษฐกิจ-
พิเศษสะหวัน-เซโน (Savan-Seno Special Economic Zone: SASEZ) ซ่ึงเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
แหงแรกของประเทศตั้งอยู 

 
เมืองหลวงพระบาง 

 
เมืองหลวงพระบาง (Luang Prabang) เปนเมืองหลวงของแขวงหลวงพระบาง ตั้งอยูทาง

ตอนเหนือของประเทศ โดยอยูหางจากนครหลวงเวียงจันทนไปประมาณ 300 กิโลเมตรทาง 
ทิศเหนือ เมืองดังกลาวเปนเมืองที่มีขนาดไมใหญมากนัก โดยประชากรอาศัยอยูในเมืองนี้มี
ประมาณ 1.5 แสนคน (ประมาณรอยละ 2.2 ของจํานวนประชากรทั้งหมดของประเทศ เทาน้ัน) 
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ในดานความสําคัญ เมืองหลวงพระบางเปนเมืองที่โดดเดนดานการทองเที่ยว และไดขึ้น
ชื่อวาเปนเมืองมรดกโลกเมืองหนึ่ง นอกจากน้ี ในอดีต เมืองดังกลาวยังเปนเมืองหลวงเกาในสมัยที่
สปป.ลาวยังเปนราชอาณาจักรลาวกอนที่จะยายเมืองหลวงมาอยูนครหลวงเวียงจันทนพรอมกับ
การเปลี่ยนเปนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวดังปจจุบัน 

 
 สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และศาสนา 

 
 สภาพทางเศรษฐกิจ 

 
สปป.ลาวเปนประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงมีขนาดประชากรและขนาดเศรษฐกิจที่อยูใน

อันดับลางๆ ของกลุม โดยเศรษฐกิจของสปป.ลาวในภาพรวม มีภาคเกษตรกรรมเปนภาคสวนหลัก
ของประเทศและพึ่งพาการสงออกและการลงทุนจากตางประเทศอยางมาก โดยเฉพาะการลงทุน
จากไทย เวียดนาม และจีน  

 
ภาคการเกษตรซึ่งเปนภาคสวนหลักของสปป.ลาว มีการจางงานในภาคสวนดังกลาว

เกือบรอยละ 80 ของจํานวนแรงงานในประเทศ ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ยังเปน
ภาคอุตสาหกรรมที่พ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมเหมืองแร 
และภาคอุตสาหกรรมที่พ่ึงพาแรงงาน อาทิ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม หรืออุตสาหกรรม
งานฝมือ (หัตถกรรมและเครื่องหนัง) เปนสําคัญ นอกจากนี้ ภาคบริการ อันไดแก อุตสาหกรรม
ทองเที่ยว ก็เปนภาคสวนที่สรางรายไดใหกับสปป.ลาวที่มากเชนกัน โดยสัดสวนการสงออกบริการ
การทองเที่ยวของสปป.ลาวอยูที่ราวรอยละ 75 ของการสงออกบริการทั้งประเทศ 

 
สําหรับสินคาสงออกของสปป.ลาวที่สําคัญ ไดแก ทองแดง สินแร พลังงานไฟฟา และ 

ไมแปรรูป โดยมีตลาดสงออกสําคัญ ไดแก ประเทศไทย จีน เวียดนาม ญี่ปุน และสหราชอาณาจักร 
สวนสินคานําเขาที่สําคัญ ไดแก นํ้ามัน รถยนต ยานพาหนะ และเครื่องจักรทางการการกอสราง
ตางๆ โดยมีแหลงนําเขาสําคัญ ไดแก ไทย จีน เวียดนาม สาธารณรัฐเกาหลี และญี่ปุน  

 
จากขอมูลของ International Monetary Fund หรือ IMF เห็นไดชัดวา การเติบโตทาง

เศรษฐกิจของสปป.ลาวอยูในอัตราที่คอนขางสูง โดยในชวงหลายปที่ผานมา มูลคา GDP ของ
ประเทศเพิ่มสูงขึ้นจาก 2.37 พันลานเหรียญสหรัฐ ในป พ.ศ. 2547 มาเทากับ 11.71 พันลานเหรียญสหรัฐ 
ในป พ.ศ. 2557 ซ่ึงการเพ่ิมขึ้นดังกลาวคิดเปนอัดราการเติบโตเฉลี่ยสะสม (อัตราการเติบโต 
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แบบ CAGR2) ปละรอยละ 15.23 โดย IMF ได มีการพยากรณ GDP  ในป พ.ศ. 2558- 2561  
ดังแสดงในภาพที่ 1-4  

 
ภาพที่ 1-4 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ของ สปป.ลาว ป พ.ศ. 2547-2561f 

 
 
ทั้งนี้ มูลคา GDP ของสปป.ลาว แบงออกเปนสัดสวนในภาคบริการมากที่สุด คือเปน 

รอยละ 41.8 รองลงมาคือภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีสัดสวนมูลคาตอ GDP 
ประเทศเทากับรอยละ 32.7 และ 25.5 ตามลําดับ (ภาพที่ 1-5) 

 

                                                            
2 อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอป (CAGR) เปนอัตราการเติบโตที่เสมือนวาการเติบโตเกิดข้ึนเทาๆ กันทุกป โดยวัดจากมูลคาในป
แรกและปสุดทาย ซ่ึงมีสูตรการคํานวณดังตอไปน้ี 

 
    โดย V(t0) คือ มูลคาของปที่เร่ิมคํานวณ 
     V(tn) คือ มูลคาของปที่ส้ินสุดการคํานวณ 
     (tn - t0) คือ ปที่ส้ินสุดคํานวณลบดวยปที่เร่ิมคํานวณ 
 ยกตัวอยางเชน สมมติวามูลคาสงออกในป 2544 = 11,217.97 ลานเหรียญสหรัฐ และมีมูลคาการสงออกในป 2554 = 35,735.77 ลาน
เหรียญสหรัฐ ดังน้ัน อัตราการเติบโตเฉลี่ยที่จะทําใหมูลคาการคาในป 2544 โตจนถึงมูลคาการคาในป 2554 คือรอยละ 12.28 เปนตน 
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ภาพที่ 1-5 สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑ (GDP) ของสปป.ลาว ป พ.ศ. 2557 

 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด รวบรวมจาก CIA Factbook 
หมายเหตุ ซ ตัวเลขประมาณการโดย CIA factbook 

 
สําหรับระดับรายไดตอหัวของประชากรในสปป.ลาว พบวาในป พ.ศ. 2557 ระดับรายได

ดังกลาวมีมูลคาเทากับ 1,697 เหรียญสหรัฐ โดยเติบโตขึ้นจากในป พ.ศ.2547 ซ่ึงอยูที่ 417 
เหรียญสหรัฐเทาน้ัน และคิดเปนอัตราการเติบโตแบบ CAGR เทากับรอยละ 15.08 (ภาพที่ 1-6) 

 
ภาพที่ 1-6 ระดับรายไดตอหัว (GDP per capita) ของสปป.ลาว ป พ.ศ. 2547-2561f 
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สําหรับตัวเลขดัชนีทางเศรษฐกิจที่สําคัญอ่ืนๆ แสดงในตารางที่ 1-1 
 

ตารางที่ 1-1 ขอมูลดัชนีเศรษฐกิจที่สาํคัญของสปป.ลาว 
ดัชนีเศรษฐกิจท่ีสําคัญ หนวย คาดัชนี หมายเหตุ 

ดัชนีเศรษฐกิจ 
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีแทจริง (Real 
GDP growth) 

รอยละ  7.4 ขอมูล ณ ป พ.ศ. 2557 

อัตราเงินเฟอ (Inflation Rate) รอยละ  4.7 ขอมูล ณ ป พ.ศ. 2557 
อัตราการวางงาน (Unemployment Rate) รอยละ  1.9 ขอมูล ณ ป พ.ศ. 2557 
หนี้ภาครัฐ (Government Debt) รอยละ  

 ของ GDP 
46.2 ขอมูล ณ ป พ.ศ. 2557 

ดัชนีตัวชี้วัดอื่นๆ 
Global Competitiveness Index (GCI) อันดับ 93 อันดับ ณ ป พ.ศ. 2558 จาก 144 ประเทศท่ัวโลก 
Network Readiness Index (NRI) อันดับ 97 อันดับ ณ ป พ.ศ. 2558 จาก 143 ประเทศท่ัวโลก 
Doing Business Index อันดับ 148 อันดับ ณ ป พ.ศ. 2558 จาก 189 ประเทศท่ัวโลก 
Economic Freedom Index  อันดับ 150 อันดับ ณ ป พ.ศ. 2558 จาก 178 ประเทศท่ัวโลก 
Human Development Index (HDI) อันดับ 139 อันดับ ณ ป พ.ศ. 2557 จาก 187 ประเทศท่ัวโลก 
Human Capital Index อันดับ 105 อันดับ ณ ป พ.ศ. 2558 จาก 124 ประเทศท่ัวโลก 
Corruption Perceptions Index อันดับ 145 อันดับ ณ ป พ.ศ. 2557 จาก 175 ประเทศท่ัวโลก 
Travel and Tourism Competitiveness Index อันดับ 96 อันดับ ณ ป พ.ศ. 2558 จาก 141 ประเทศท่ัวโลก 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด รวบรวมจากหลายแหลงขอมูล ไดแก World Bank, Asian 
Development Bank (ADB), World Economic Forum (WEF), International Monetary Fund (IMF), Transparency 
International, The Heritage Foundation และอื่นๆ 

 
 สภาพสังคม การเมือง วัฒนธรรม และศาสนา 

 
 สภาพทางสังคม 

 
ประชากร 

 
สปป.ลาวมีประชากรทั้งสิ้น 6,803,699 คน3 โดยประกอบดวยชาวลาว (Lao) รอยละ 55 

ของประชากรทั้งประเทศ ชาวขมุ (Khmou) รอยละ 11 ชาวมง (Hmong) รอยละ 8 ชาวไท (Tai) 

                                                            
3 ขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดย US Consensus พยากรณวา ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 ประชากรของสปป.ลาว
จะเพ่ิมข้ึนเปน 6,911,544 ลานคน 
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รอยละ 3.8 และชนชาติอ่ืนอีกประมาณรอยละ 22.2 ทั้งนี้ จํานวนประชากรของ สปป.ลาวนั้น  
คิดเปนอันดับที่ 8 ในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนดวยกัน โดยมีจํานวนประชากรมากกวาสิงคโปร 
และบูรไน 

 
สําหรับโครงสรางประชากรของสปป.ลาวในป พ.ศ. 2558 พบวา ประชากรสวนใหญของ

ประเทศจะอายุไมเกิน 39 ป โดยคิดเปนสัดสวนราวรอยละ 77.7 ของจํานวนประชากรทั้งประเทศ 
สวนกลุมประชากรในกลุมอ่ืนๆ พบวา กลุมประชากรที่มีอายุในชวงตั้งแต 40 ปขึ้นไป จนถึงวัย  
59 ป มีจํานวนคิดเปนรอยละ 16.3 และประชากรในสัดสวนที่เหลือ ซ่ึงมีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป  
คิดเปนรอยละ 6 เทาน้ัน (ภาพที่ 1-7) 

 
ภาพที่ 1-7 โครงสรางประชากรของ สปป.ลาว ป พ.ศ. 2558 

 
 
ทั้งนี้ อัตราการเติบโตของประชากรชาวลาวในป พ.ศ. 2558 อยูที่รอยละ 1.6 โดยมีการ

คาดการณวาในอีก 10 ปขางหนา (ป พ.ศ. 2568) สปป.ลาวจะมีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นเปน 
7.972 ลานคน ซ่ึงสาเหตุหลักเปนผลมาจากอายุขัยเฉลี่ยของประชากรที่เพ่ิมขึ้น และเปนผลจาก
อัตราการเสียชีวิตของเด็กแรกเกิด และอัตราการตายของประชากรที่ลดต่ําลง (ตารางที่ 1-2) 
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ตารางที่ 1-2 ขอมูลพื้นฐานดานประชากรของสปป.ลาว 

ตัวเลขดัชนีท่ีสําคัญ 
ป พ.ศ. 

2538 2548 2558 2568 
จํานวนประชากร (ลานคน) 4.846 5.836 6.912 7.972 
อัตราการเติบโต (รอยละ) 2.0 1.5 1.6 1.3 
อัตราการเกิดใหม (ตอผูหญิง 1 คน) 5.0 3.7 2.8 2.3 
จํานวนเด็กเกิดใหม (ตอประชากร 1,000 คน) 37 29 24 21 
อัตราการเสียชีวิตของเด็กแรกเกิด (ตอประชากร 1,000 คน) 105 70 53 39 
อัตราการตาย (ตอประชากร 1,000 คน) 15 9 8 7 
อายุขัย (ป) 51 60 64 67 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด รวบรวมจาก US Consensus 

 
การศึกษา 

 
การศึกษาใน สปป.ลาวแบงระดับการศึกษาในชั้นตางออกเปนดังตอไปน้ี 
 
 ระดับชั้นประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาใน สปป.ลาวใชเวลาเรียน 5 ป เด็กจะเริ่ม

เขาเรียนเม่ืออายุ 6 ป โดยอยูในการศึกษาภาคบังคับของ สปป.ลาว 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ใชเวลาในการศึกษา 3 ป 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใชเวลาในการศึกษา 3 ป 
 
โดยหลังจากที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแลว นักเรียนสามารถเลือกเรียนไดใน 

2 รูปแบบ คือ การศึกษาตอในระดับชั้นอุดมศึกษา และการศึกษาตอในระดับสายอาชีพ ทั้งนี้ 
สําหรับระดับชั้นอุดมศึกษา นักเรียนจะตองมีการสอบคัดเลือกเพ่ือเสนอกระทรวงศึกษาธิการให
นักเรียนไดเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 

 
 ระดับชั้นอุดมศึกษา (รวมถึงการศึกษาดานเทคนิค สถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือ

มหาวิทยาลัย ซ่ึงอยู ในความดูแลและรับผิดชอบของกรมอาชีวศึกษาและ
มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ ยกเวนการศึกษาเฉพาะทางซึ่งอยูในความดูแล
ของกระทรวงอ่ืน) 

 ระดับสายอาชีพ ใชเวลาศึกษา 3 ป ในวิทยาลัยเทคนิคตางๆ เชน ทางดานไฟฟา 
กอสราง บัญชี ปาไม เปนตน 
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การแพทยและสาธารณสุข 
 
ระบบการแพทยและสาธารณสุขในสปป.ลาว ถือไดวามีระดับการพัฒนาที่ไมสูงนัก และ

ประสบปญหาอยางมาก ทั้งนี้ ระบบการแพทยและสาธารณสุขในสปป.ลาว เริ่มถูกพัฒนาขึ้นในชวง
ที่ฝรั่งเศสเขามาปกครองประเทศ อยางไรก็ดี หลังจากที่สปป.ลาวไดรับเอกราชจากฝรั่งเศส  
การพัฒนาในระบบดังกลาวของประเทศก็เกิดขึ้นนอยมาก โดยมีการประมาณการวางบประมาณที่
รัฐบาล สปป.ลาวใชในการพัฒนาระบบการแพทยและสาธารณสุขของประเทศอยูในระดับที่ 
นอยกวารอยละ 5 ของงบประมาณคาใชจายทั้งหมดของประเทศ 

 
ดวยสาเหตุน้ี จึงทําใหในปจจุบัน สปป.ลาวยังประสบปญหาการขาดแคลนโครงสราง-

พ้ืนฐานดานระบบการแพทยและสาธารณสุข (โรงพยาบาลและสถานพยาบาล) บุคลากรทาง
การแพทย เครื่องมือทางการแพทยตางๆ และคุณภาพของการบริการ นอกจากนี้ การสงเสริมให
ความรูและความเขาใจในดานสาธารณสุขของประชากรยังมีไมทั่วถึง จึงนําไปสูปญหาโรคระบาด 
และปญหาการขาดสารอาหารในประชาชนตามมา 

 
 สภาพทางการเมือง 

 
สปป.ลาวเปนหนึ่งใน 5 ประเทศที่ยังคงปกครองโดยใชระบอบคอมมิวนิสตรูปแบบ

สาธารณรัฐสังคมนิยม (Communist State) โดยผูปกครองสูงสุดของประเทศ คือประธานาธิบดี 
และมีนายกรัฐมนตรีเปนหัวหนารัฐบาล 

 
ทั้งนี้ การปกครองในรูปแบบดังกลาวเกิดขึ้นหลังจากการรัฐประหารโดยพรรคปฏิวัติ

ประชาชนลาว และมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาสู
ระบอบคอมมิวนิสตสังคมนิยม ในป พ.ศ. 2518 โดยเจาสุภานุวงศ (Souphanouvong) ไดรับเลือก
เปนประธานาธิบดีคนแรกของ สปป.ลาว 

 
ปจจุบัน ประธานาธิบดี (ประธานประเทศ) คนลาสุดของ สปป.ลาว คือนายจูมมะลี ไซยะสอน 

(Choummaly Sayasone) ไดรับแตงตั้งขึ้นดํารงตําแหนงในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2549 สวน
หัวหนารัฐบาล สปป.ลาวคนปจจุบัน หรือนายกรัฐมนตรีลาวน้ัน คือ นายทองสิง ทํามะวง 
(Thongsing Thammavong) ซ่ึงไดรับแตงตั้งขึ้นดํารงตําแหนงในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553 
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ภาพที่ 1-8 ประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีคนปจจุบันของ สปป.ลาว 

 
 

 วัฒนธรรมและศาสนา 
 

วัฒนธรรม 
 
วัฒนธรรมของ สปป.ลาวนั้นไดรับอิทธิพลอยางมากจากศาสนาพุทธ (นิกายเถรวาท) 

และอิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดียและวัฒนธรรมจีน ซ่ึงแพรขยายอิทธิพลเขามาตั้งแตในอดีตสมัย
ที่ลาวยังคงเปนอาณาจักรลานชาง ทั้งนี้ ลักษณะของวัฒนธรรม สปป.ลาวมีความคลายคลึงกับทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี และพิธีการตางๆ 
ไดรับอิทธิพลจากศาสนาพุทธคอนขางมาก ในขณะที่นาฏศิลป ดนตรี วรรณกรรม สถาปตยกรรม 
และศิลปะในประเทศจะไดรับอิทธิพลจากทั้งศาสนาพุทธและวัฒนธรรมอินเดียเปนหลัก 

 
ภาษา 

 
ภาษาที่ใชในการติดตอทางราชการและเปนภาษาประจําชาติของ สปป.ลาว คือ ภาษาลาว 

(Lao) โดยประชากรสวนใหญจะใชภาษาดังกลาวในการสื่อสาร แตนอกเหนือจากภาษาลาว  
ภาษาฝรั่งเศส ก็เปนภาษาที่ถูกใชในการติดตอราชการและการทําธุรกิจใน สปป.ลาวเชนกัน  
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โดยประชากรสวนใหญจะตองไดรับการศึกษาทั้งภาษาลาวและภาษาฝรั่งเศสเปนสําคัญ  
สวนภาษาอังกฤษยังไดรับการใชอยูนอยซึ่งมีการใชกันในการทําธุรกิจกับตางชาติเทาน้ัน 

 
ศาสนา 

 
ประชากรราวรอยละ 67 ของประชากรทั้งหมดในสปป.ลาว เปนผูนับถือศาสนาพุทธ  

สวนจํานวนผูนับถือศาสนาอ่ืนที่รองลงมา ไดแก ผูนับถือศาสนาคริสต ซ่ึงคิดเปนรอยละ 1.5 
อยางไรก็ตาม สําหรับประชากรสวนที่เหลือ สวนใหญยังนับถือลัทธิและความเชื่อตางๆ อยูอีก
ประมาณรอยละ 31.5 ของจํานวนประชากรทั้งประเทศ 

 
 โครงสรางพืน้ฐาน และสิง่อํานวยความสะดวกดานการลงทุน 

 
 โครงสรางพื้นฐานดานคมนาคม 

 
 การคมนาคมทางถนน 

 
ระบบการคมนาคมทางถนนของ สปป.ลาวน้ัน เริ่มถูกจัดสรางขึ้นในชวงที่ สปป.ลาว 

ถูกปกครองโดยฝรั่งเศส โดยในชวงเวลาดังกลาว มีการพัฒนาเสนทางถนนระหวางเมืองสําคัญๆ 
ของประเทศอยูหลายเสนทาง อยางไรก็ดี จากการที่ลักษณะภูมิศาสตรของ สปป.ลาวมีลักษณะ
เปนหุบเขาและที่ราบสูงเปนสวนใหญ ทําใหการพัฒนาระบบการคมนาคมทางถนนในสปป.ลาว 
ทําไดยาก และเปนความทาทายสําหรับรัฐบาล สปป.ลาวมาตั้งแตในสมัยอดีต 

 
ปจจุบัน เสนทางถนนใน สปป.ลาวมีความยาวรวมกันทั้งหมด 39,568 กิโลเมตร โดยมี

เสนทางถนนสายหลัก (National Highway) ยาวประมาณ 21,716 กิโลเมตร อยางไรก็ตาม 
เสนทางหลายสายของประเทศยังคงเปนถนนดินลูกรัง และถึงแมจะมีการลาดยางแลว แตยังขาด
การซอมบํารุง สงผลทําใหเสนทางหลายสายในประเทศ (ยกเวนพวกเสนทางสายใหมๆ ที่เพ่ิงจะ
จัดสรางแลวเสร็จ เชน เสนทางจากแขวงสะหวันนะเขตไปลาวบาว เปนตน) มีลักษณะขรุขระและ
ไมเอ้ืออํานวยตอการเดินทางดวยรถยนตเทาที่ควร (ไมสามารถเดินทางไดดวยความเร็วสูงได) 
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รายละเอียดเสนทางสายสําคัญๆ ของ สปป.ลาว มีดังนี้ 
 
 เสนทางหมายเลข 3 – วิ่งจากดานหวยทราย (Huay Xai) ซ่ึงติดกับชายแดนอําเภอ

เชียงของ จังหวัดเชียงรายของไทย ผานแขวงบอแกว และแขวงหลวงน้ําทา กอนไป
เชื่อมกับเสนทางหมายเลข 13 และ 13B เพ่ือวิ่งขึ้นไปทางทิศเหนือสุดที่พรมแดน
มณฑลยูนนานของจีน 

 เสนทางหมายเลข 6 – วิ่งแยกจากเสนทางหมายเลข 7 บริเวณเมืองคํา แขวงเชียงขวาง 
ขึ้นไปทางเหนือผานแขวงหัวพัน กอนไปสิ้นสุดที่ชายแดนเวียดนาม ซ่ึงเสนทาง
ดังกลาวสามารถวิ่งตอไปยังกรุงฮานอยได 

 เสนทางหมายเลข 7 – วิ่งออกจากเสนทางหมายเลข 13 บริเวณเมืองโพธิ์คํา  
แขวงหลวงพระบาง ออกไปทางแขวงเชียงของ กอนจะไปสุดที่พรมแดนเวียดนาม 
บริเวณดานน้ําคาน (Nam Kanh) 

 เสนทางหมายเลข 9 – วิ่งจากพรมแดนไทย บริเวณดานมุกดาหาร เขาไปใน 
แขวงสะหวันนะเขต ตัดผานเสนทางหมายเลข 13 ที่แยกเซโน แลวจึงวิ่งไปทาง 
ทิศตะวันออก (ตัดขวางแขวงสะหวันนะเขต) เพ่ือทะลุออกสูเวียดนามบริเวณ 
ดานลาวบาว 

 เสนทางหมายเลข 13 – วิ่งจากตอนเหนือของประเทศมายังตอนใตของประเทศ 
โดยเลาะตามแนวแมนํ้าโขง โดยเริ่มตนจากพรมแดนมณฑลยูนนานของจีน ไลลงมา
ผานแขวงตางๆ ไดแก แขวงหลวงพระบาง แขวงอุดมไชย แขวงเชียงของ  
แขวงไชยสมบูรณ และแขวงบอลิคําไซ กอนจะผานนครหลวงเวียงจันทน แลววิ่ง
ตอไปตามแนวแมนํ้าโขง เรียบชายแดนไทย-สปป.ลาว ทะลุจากแขวงบอลิคําไซ ไป 
แขวงคํามวน แขวงสะหวันนะเขต แขวงสาละวัน แขวงปากเซ และแขวงอัตตาปอ 
และมาจบที่พรมแดนกัมพูชาบริเวณจังหวัดสตรึงเตรง เพ่ือวิ่งตอไปยังเสนทาง
หมายเลข 7 ของกัมพูชา 
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ภาพที่ 1-9 เสนทางถนนใน สปป.ลาว 

 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด ปรับปรุงจาก Ecotourism Laos 
(http://www.ecotourismlaos.com/images/map/laos/laos_bg.jpg) 

 
 การคมนาคมทางรถไฟ 

 
ในปจจุบัน สปป.ลาวยังขาดในสวนของการคมนาคมขนสงระบบราง เนื่องจากรัฐบาล

ไมไดมีการพัฒนาในโครงสรางพ้ืนฐานในระบบรางของประเทศ ทั้งนี้ ในอดีตระบบการคมนาคม
ดังกลาวไดรับการพัฒนาและจัดสรางโดยฝรั่งเศสซึ่งเขามาปกครองประเทศ โดยมีการจัดสราง
เสนทาง Don Det – Don Khon ไว มีความยาวประมาณ 7 กิโลเมตร เพ่ือขนสงสินคาตางๆ และ
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การเดินทางจากจําปาสักสูลุมแมนํ้าโขง แตหลังจากที่ฝรั่งเศสถอนตัวออกไป เสนทางดังกลาวก็ถูก
ทิ้งรางและไมไดรับการใชงานในปจจุบัน 

 
อยางไรก็ดี ถึงแมจะไมมีระบบคมนาคมขนสงระบบรางในประเทศเหลืออยูแลว หากแต

ยังมีระบบทางรถไฟจากประเทศไทยเดินทางเขามายังสปป.ลาว โดยเสนทางรถไฟไทย-สปป.ลาว
วิ่งผานสะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาวแหงที่ 1 ในจังหวัดมุกดาหาร ขามแมนํ้าโขงเขามาถึงสถานี-
รถไฟทานาแลง ซ่ึงตั้งอยูในบานดงโพสี หาดทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน เปนระยะทางทั้งสิ้น 
3.5 กิโลเมตร 

 
 การคมนาคมทางอากาศ 

 
ในสปป.ลาว มีสนามบินนานาชาติทั้งหมด 3 สนามบิน คือสนามบินวัตไต (Wattay 

International Airport) อยู ในนครหลวงเวียงจันทน สนามบินหลวงพระบาง (Luang Prabang 
International Airport) และสนามบินปากเซ (Pakse International Airport)  

 
ภาพที่ 1-10 สนามบิน/ทาอากาศยานที่สําคัญในสปป.ลาว 

 
ที่มา : Nations Online (http://www.nationsonline.org)  
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 การคมนาคมทางน้ํา 
 
เสนทางคมนาคมขนสงทางน้ําของสปป.ลาวมีความยาวทั้งสิ้น 4,587 กิโลเมตร โดย

เสนทางสวนใหญเปนเสนทางตามลองน้ําแมนํ้าโขง (แมนํ้าของ) และแขนงของแมนํ้าโขง 
 

ภาพที่ 1-11 แมนํ้าสายสาํคัญใน สปป.ลาว 

 
ที่มา : Nations Online (http://www.nationsonline.org) 
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 โครงสรางพื้นฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกดานการลงทุน 
 

 ระบบไฟฟา 
 
สปป.ลาวถือเปนประเทศที่มีทรัพยากรทางนํ้าที่อุดมสมบูรณและเหมาะแกการผลิต

กระแสไฟฟาเปนอยางมาก ในขณะเดียวกันทรัพยากรอ่ืนๆ ก็มีมากเพียงพอตอการผลิต
กระแสไฟฟาของประเทศ อาทิ ถานหิน นํ้ามันดิบ ฯลฯ โดยการผลิตกระแสไฟฟาสวนใหญใน 
สปป.ลาว เปนการผลิตกระแสไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังงานน้ํา โดยผูผลิตกระแสไฟฟาสําคัญ 
ของประเทศ คือ Electricite du Laos ซ่ึงเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจหลักของประเทศที่ทําหนาที่
ผลิตกระแสไฟฟาแกประเทศกวารอยละ 80 นอกจากนี้ ก็มีภาคเอกชนรายใหญที่เขาไปประกอบ-
ธุรกิจโรงไฟฟาในสปป.ลาว ไดแก บริษัท Lao Holding State Enterprise ซ่ึงเปนบริษัทของ 
นักลงทุนลาว บริษัทโรงไฟฟาของไทยหลายราย เชน บริษัท Glow Energy บริษัท EGCO เปนตน 
และบริษัท Electricité de France International ซ่ึงเปนบริษัทสัญชาติฝรั่งเศสที่เขาไปลงทุนรวมกับ
รัฐบาล สปป.ลาว 

 
สําหรับปญหาที่เกิดขึ้นใน สปป.ลาวตอระบบกระแสไฟฟาของประเทศ คือปญหาความ

พรอมของโครงขายระบบไฟในประเทศซึ่งยังมีการพัฒนาที่ไมไดครอบคลุมในพ้ืนที่หางไกลหรือ
พ้ืนที่ชนบท ทําใหในบางแขวงจําเปนตองมีการซ้ือกระแสไฟฟาจากตางประเทศ เชน ไทย 
เวียดนาม หรือเมียนมา เปนตน  

 
 ระบบนํ้าประปา 

 
ปจจุบัน สําหรับหลายพื้นที่ของ สปป.ลาว ยังไมสามารถเขาถึงน้ําประปาได และตอง

อาศัยน้ําจากแหลงธรรมชาติในการอุปโภคบริโภค ซ่ึงปญหาที่ตามมาก็คือปญหาของคุณภาพและ
สุขอนามัยในน้ํา และปญหาโรคระบาดซึ่งยังเปนปญหาที่สงผลตอประชาชนในประเทศเปนอยางมาก 
แตสําหรับในพื้นที่เมืองหลวงและเมืองสําคัญๆ ระบบน้ําประปาคอนขางครอบคลุม และมี 
ความพรอมที่มากกวาในพื้นที่ชนบทคอนขางมาก 

 
 ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสาร 

 
ปจจุบัน ประชากรลาวใชบริการโทรศัพทบานในสัดสวนที่นอยมาก โดยในป พ.ศ. 2555 

จํานวนเลขหมายโทรศัพทบานอยูที่ราว 112,000 คูสายเทาน้ัน สวนหนึ่งเปนผลจากการที่ระบบ
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โครงสรางพ้ืนฐานดานโทรคมนาคมทางภาคพื้นดินของสปป.ลาวมีการพัฒนาที่นอยมาก ในขณะที่
จํานวนผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่ (โทรศัพทมือถือ) จะมีมากกวามาก โดยในป พ.ศ. 2555 จํานวน 
เลขหมายผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่ มีมากถึง 6.492 ลานเลขหมาย โดยผูใหบริการในระบบ
โทรคมนาคมและการสื่อสารในสปป.ลาว ประกอบดวยผูประกอบการ 4 รายสําคัญ ไดแก 

 
 บริษัท ลาวเทเลคอม (Lao Telecom) เปนบริษัทของรัฐบาล สปป.ลาวซ่ึงใหบริการ

โทรศัพทพ้ืนฐาน โทรศัพทเคลื่อนที่ และบริการอ่ืนๆ เชน อินเตอรเน็ต เปนตน  
มีสวนแบงตลาดในประเทศมากที่สุด (ประมาณรอยละ 70 ของผูใชทั้งหมดใน
ประเทศ) 

 บริษัท เทเลคอม ลาว (Telecom Lao) เปนบริษัทของรัฐบาลอีกรายหนึ่งซึ่งใหบริการ
โทรศัพทพ้ืนฐาน โทรศัพทเคลื่อนที่ และบริการอ่ืนๆ 

 บริษัท ลาวเอเชียเทเลคอม ( Lao Asia Telecom ) เปนบริษัทของกระทรวงปองกัน
ประเทศ สปป.ลาว ใหบริการโทรศัพทพ้ืนฐาน โทรศัพทเคลื่อนที่ และบริการอ่ืนๆ 
บางสวนในประเทศ 

 บริษัท มิลลิคอมลาว (Millicom Lao) เปนบริษัทภาคเอกชนที่รัฐบาล สปป.ลาว 
ถือหุนบางสวน ใหบริการทั้งโทรศัพทพ้ืนฐาน โทรศัพทเคลื่อนที่ และบริการอ่ืนๆ 

 
 ระบบการเงนิและการธนาคาร 

 
ธนาคารแหง สปป.ลาว (Bank of the Lao P.D.R.) เปนธนาคารกลางของ สปป.ลาว ซ่ึง

ทําหนาที่กํากับดูแลระบบการเงินและสถาบันการเงินในประเทศ นอกจากนี้ ยังเปนผูออกกฎหมาย
กฎระเบียบตางๆ ที่เก่ียวเนื่องกับระบบการเงินในประเทศ รวมถึงการจัดตั้งธนาคารและสถาบัน
การเงินในประเทศ 

 
ปจจุบัน มีธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินในสปป.ลาวทั้งสิ้น 27 ราย ดังแสดงใน

ตารางที่ 1-3 
 

ตารางที่ 1-3 รายชื่อธนาคารและสถาบันการเงินใน สปป.ลาว 
ลําดับ ธนาคาร/สถาบันการเงิน เว็บไซต 

1 Banque pour le Commerce Exterieur Lao www.bcellaos.com 
2 Lao Development Bank www.ldb.org.lar 
3 Agriculturel Promotion Bank www.apblaos.com 
4 Nayobay Bank www.nbblao.org 
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ลําดับ ธนาคาร/สถาบันการเงิน เว็บไซต 
5 Lao Viet Bank www.laovietbank.com 
6 Joint Development Bank www.jdbbank.com 
7 Phongsavanh Bank www.phongsavanhbank.com 
8 ST Bank CO., Ltd www.stbanklaos.com 
9 Indachina BANK Ltd. www.indochinabank.com 
10 Booyong Bank Ltd - 
11 Australia and New Zealand Banking Group 

Limited (ANZ) 
www.anz.com/laos 

12 ACLEDA Bank Lao Ltd. www.acledabank.com.kh/la 
13 International Comercial Bank. www.icb-lao.com 
14 Krungthai Bank.co., Ltd ww.ktb.co.th 
15 Bangkok Bank Public Company Limited www.bangkokbank.com 
16 Krungsri Ayudthaya Bank.co.,Ltd www.krungsri.com 
17 Thai Military Bank.co., Ltd www.tmbbank.com 
18 Siam Comercail Bank.co., Ltd www.scb.co.th 
19 Public Bank www.pbebank.com 
20 Sacom Bank www.sacombank.com.la 
21 VIETIN BANK www.vietinbank.vn 
22 KASIKORNTHAI BANK limited www.kasikornbank.com.la 
23 BANK OF CHINA LIMITED - 
24 First Bank LTD - 
25 BCEL Leasing CO., Ltd - 
26 MIDA (LAO) FINANCING CO., Ltd - 
27 Thanasup Leasing and Finance CO., Ltd - 

ที่มา : รวบรวมจากธนาคารแหง สปป.ลาว(Bank of the Lao P.D.R) 

 
 เขตเศรษฐกิจพิเศษ/เขตปลอดอากร/เขตสงเสริมการสงออก 

 
ในระหวาง ป พ.ศ. 2546-2554 รัฐบาล สปป.ลาว ไดอนุมัติการสรางเขตเศรษฐกิจพิเศษ/

เขตเศรษฐกิจเฉพาะ (Special Economic Zone : SEZ) รวมกันแลวทั้งสิ้น 10 แหง ดังแสดงใน
ตารางที่ 1-4 และภาพที่ 1-12 
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ตารางที่ 1-4 รายชื่อเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะใน สปป.ลาว 
ลําดับ เขตเศรษฐกิจพิเศษ/เขตเศรษฐกิจเฉพาะ ท่ีต้ัง ขนาดพ้ืนท่ี 

ป (พ.ศ.)
จัดสราง อุตสาหกรรม/ธุรกิจเปาหมาย 

1 เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน  
(Savan-Seno SEZ) 

แขวงสะหวันนะเขต 954 เฮกตาร
(5,962 ไร) 

2546 อุตสาหกรรมแปรรูป

2 เขตเศรษฐกิจพิเศษบอเต็นแดนคํา  
(Boten Beautiful Land SEZ) 

แขวงหลวงน้ําทา 1,640 เฮกตาร
(10,250 ไร) 

2553 คลังสินคา ศูนยกระจายสินคา
ศูนยการคาครบวงจร รานคา 
แหลงบันเทิง โรงแรม 

3 เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคํา 
(Golden Triangle SEZ) 

แขวงบอแกว 3,000 เฮกตาร
(18,750 ไร) 

2553 การทองเที่ยวและบริการ

4 เขตเศรษฐกิจเฉพาะภูเขียว 
(Phoukhyo Specific Economic Zone) 

แขวงคํามวน 4,850 เฮกตาร
(30,312 ไร) 

2553 อุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค 
ศูนยกระจายสินคา ศูนยการคา
ครบวงจร แหลงบันเทิง/สถานที่-
ทองเที่ยว โรงแรม สถานศึกษา 
อสังหาริมทรัพย 

5 เขตเศรษฐกิจพิเศษเวียงจันทน-ลองแทงค 
(Longthanh-Vientiane SEZ) 

นครหลวง
เวียงจันทน 

555.75 เฮกตาร
(3,486 ไร) 

2551 การบริการ การคา การทองเที่ยว 
โรงพยาบาล โรงงาน
อุตสาหกรรมและอื่นๆ 

6 เขตเศรษฐกิจเฉพาะอุตสาหกรรมและการคา
โนนทอง  
(Non Thong Trade and Industrial Park) 

นครหลวง
เวียงจันทน 

110 เฮกตาร
(687 ไร) 

2554 อุตสาหกรรมแปรรูป

7 เขตพัฒนาเศรษฐกิจไชยเชษฐา  
(Saysetha Development Zone) 

นครหลวง
เวียงจันทน 

1,000 เฮกตาร
(6,250 ไร) 

2554 อุตสาหกรรมแปรรูป

8 เขตเศรษฐกิจเฉพาะดงโพสี 
(Dongphosy Specific Economic Zone) 

นครหลวง
เวียงจันทน 

53.9 เฮกตาร
(337 ไร) 

2555 คลังสินคา รานคา ศูนยการคา
ครบวงจร แหลงบันเทิง/สถานที่-
ทองเที่ยว โรงแรม สถานศึกษา 
ศูนยการแพทย อสังหาริมทรัพย 

9 เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง  
(Thatluang Lake Specific Economic Zone) 

นครหลวง
เวียงจันทน 

365 เฮกตาร
(2,281 ไร) 

2555 อุตสาหกรรมแปรรูป

10 เขตเศรษฐกิจเฉพาะทาแขก 
(Thakhek SEZ) 

แขวงคํามวน 1,035 เฮกตาร
(6,469 ไร) 

2555 คลังสินคา รานคา ศูนยการคา
ครบวงจร แหลงบันเทิง/สถานที่-
ทองเที่ยว โรงแรม สถานศึกษา 
ศูนยการแพทย  

หมายเหตุ : 1 เฮกตาร เทากับ 6.25 ไร 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด รวบรวมจากศูนยขอมูลเพื่อธุรกิจไทยใน สปป.ลาว พ.ศ. 2555. 
และ Investment Promotion Department, Ministry of Planing and Investment, Laos 
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ภาพที่ 1-12 เขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะใน สปป.ลาว 
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นอกจากนี้ รัฐบาล สปป.ลาวไดมีการกําหนดพ้ืนที่เขตสงเสริมการลงทุน (Investment 
Promotion Zoning) โดยแบงพ้ืนที่ของประเทศออกเปน 3 เขต (Zones) ไดแก 

 
 Zone 1 – เปนเขตที่หางไกลความเจริญที่สุด โดยยังไมมีการลงทุนในโครงสราง

พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ซ่ึงนักลงทุนที่มาลงทุนพ้ืนที่เขตน้ีจะไดรับสิทธิประโยชน
คอนขางสูง เม่ือเปรียบเทียบกับเขตพื้นที่การลงทุนอ่ืนๆ 
 

 Zone 2 – เปนเขตที่อยูคอนขางหางไกลจากตัวเมือง โดยมีการลงทุนในโครงสราง
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจในบางสวนแลว ซ่ึงนักลงทุนที่มาลงทุนเขตนี้จะไดรับ 
สิทธิประโยชนในระดับปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบกับเขตพื้นที่การลงทุนอ่ืนๆ 

 
 Zone 3 – เปนเขตในตัวเมือง โดยมีระบบโครงสรางพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค

พรอม เหมาะแกการลงทุนแลว โดยนักลงทุนที่มาลงทุนพ้ืนที่ เขตนี้จะไดรับ 
สิทธิประโยชนที่คอนขางต่ํา เม่ือเปรียบเทียบกับเขตพื้นที่การลงทุนอ่ืนๆ  
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ภาพที่ 1-13 รายละเอียดเขตพ้ืนที่การลงทุน (Zone) ของ สปป.ลาว 

 
ที่มา: Investment Guide Book, Investment Promotion Department (IPD), Ministry of Planning and Investment (MPI), 2014 Edition 

 
โดยรัฐบาล สปป.ลาวยังมีนโยบายสงเสริมเฉพาะ เปนนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุน 

การลงทุนในบางกิจการ โดยเฉพาะสถานศึกษาและสถานพยาบาล ไดแก การสรางโรงพยาบาล 
โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนวิชาชีพ วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศูนยคนควาวิจัย และกิจการสาธารณูปโภค
บางโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดระยะเวลาการยกเวนอัตราภาษี Corporate Profit Tax จําแนกเปนเขต
พ้ืนที่การลงทุน (Zone) ระดับการสงเสริมกิจการ (Level) และนโยบายสงเสริมเฉพาะ เปนตามตาราง
ดังตอไปน้ี 
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ตารางที่ 1-5 รายละเอียดระยะเวลาการยกเวนอัตราภาษี Corporate Profit Tax 
จําแนกเปนเขตพื้นที่การลงทุน (Zone) ระดับการสงเสริมกิจการ (Level)  

และนโยบายสงเสริมเฉพาะ 
เขตพ้ืนท่ีการลงทุน 

(Zone) 
ระดับการสงเสริมกิจการ 

(Level)4 
ระยะเวลาท่ีไดรับการ

ยกเวน (ป)1 
นโยบายสงเสริม

เฉพาะ2 

เขตที่ 1 

การสงเสริมระดับ 1 10 ยกเวนคาเชาหรือ 
คาสัมปทาน 15 ป และ
ยกเวนภาษีกําไรเพ่ิม

อีก 5 ป 

การสงเสริมระดับ 2 6 

การสงเสริมระดับ 3 4 

เขตที่ 2 

การสงเสริมระดับ 1 6 ยกเวนคาเชาหรือ 
คาสัมปทาน 10 ป และ
ยกเวนภาษีกําไรเพ่ิม

อีก 5 ป 

การสงเสริมระดับ 2 4 

การสงเสริมระดับ 3 2 

เขตที่ 3 

การสงเสริมระดับ 1 4 ยกเวนคาเชาหรือ 
คาสัมปทาน 3 ป และ
ยกเวนภาษีกําไรเพ่ิม

อีก 5 ป 

การสงเสริมระดับ 2 2 

การสงเสริมระดับ 3 1 

หมายเหต:ุ  1สิทธิประโยชนการยกเวนภาษีดังกลาว อางอิงจาก Article 50, 51 ของกฎหมายสงเสริมการลงทุน (Investment 
Promotion Law) ของ สปป.ลาว 
2นโยบายสงเสริมเฉพาะ เปนนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนการลงทุนในบางกิจการ โดยเฉพาะสถานการศึกษาและ
สถานพยาบาล ไดแก การสรางโรงพยาบาล โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนวิชาชีพ วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศูนยคนควาวิจัย 
และกิจการสาธารณูปโภคบางโครงการ 

ที่มา: Investment Guide Book, Investment Promotion Department (IPD), Ministry of Planning and Investment (MPI), 2014 Edition 

 
 นโยบายเศรษฐกิจ นโยบายการคา และนโยบายการตางประเทศ 

 
 นโยบายเศรษฐกิจ 

 
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบดูแลและเปนศูนยกลางการวางแผนใหกับสปป.ลาว คือ 

Ministry of Planning and Investment ซ่ึงจะวางยุทธศาสตรในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ สําหรับแผนงานอ่ืนๆ ผูกําหนดนโยบายของสปป.ลาว ไดแก Ministry of Industry and 
Commerce ในการกําหนดนโยบายทางการคาและแนวทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมตางๆ  
ในสปป .ลาว  ในขณะที่  Tax Department ภายใตการกํา กับดูแลของ  Ministry of Finance  

                                                            
4 รายละเอียดอยูในหนาที่ 60 
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เปนผูจัดเก็บภาษีภายในประเทศ สําหรับ Bank of Lao PDR (BOL) จะเปนผูดําเนินนโยบาย 
ทางการเงิน รักษาเสถียรภาพทางการเงินและปจจัยเศรษฐกิจในประเทศ 

 
สปป.ลาวไดมีการใชระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมตั้งแตป พ.ศ. 2518 จากน้ันไดมีการ

ปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2529 โดยมีการผลักดันนโยบาย “จินตนาการใหม” (New 
Economic Mechanism : NEM) โดยเปนการเนนความสําคัญของระบบราคาที่เปนไปตามกลไกตลาด 
การบริหารที่ เนนแนวความคิดทางธุรกิจ และความสัมพันธ กับเศรษฐกิจตางประเทศที่ 
มากขึ้น 

 
สําหรับนโยบายการลงทุนของ สปป.ลาวน้ัน รัฐบาล สปป.ลาวไดมีการสงเสริมการลงทุน

จากตางชาติมากขึ้นโดยมีการดําเนินการในรูปแบบตางๆ เพ่ือดึงดูดนักลงทุนจากตางชาติ อาทิ 
การแกไขกฎหมายสงเสริมการลงทุนที่เอ้ือประโยชนตอนักลงทุนตางชาติใหผอนคลายมากขึ้น 
ตลอดจนการใหสิทธิประโยชนการลงทุนสําหรับการลงทุนในพ้ืนที่ที่ยังขาดระบบสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานตางๆ และพ้ืนที่นอกเมือง เพ่ือใหเกิดการจางงานและการกระจายรายไดสูทองถิ่น 

 
อยางไรก็ตาม สปป.ลาวก็ยังประสบปญหาการจัดการดานงบประมาณ ทําใหเกิดการขาดดุล

การคลังจํานวนมาก โดยนับตั้งแตป พ.ศ. 2544 รัฐบาล สปป.ลาวไดมีการใชจายงบประมาณ
จํานวนมากเพื่อดําเนินโครงการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ การสรางเสถียรภาพของเศรษฐกิจใน
ระดับประเทศ ตลอดจนการพัฒนาและแกไขโครงสรางในระดับประเทศอ่ืนๆ อาทิ การปรับ
โครงสรางรัฐวิสาหกิจ การปรับปรุงรายจายสาธารณะ การแกไขกฎหมายกฎระเบียบใน 
ภาคการเงิน การเรงพัฒนาภาคเอกชน และการปรับปรุงโครงสรางอัตราภาษีสําหรับการคาภายใน
ภูมิภาค ประกอบกับไดมีองคกรสนับสนุนการเงินดานประชากรของสหประชาชาติ (United 
Nations Population Fund: UNFPA) ที่ไดแสดงความกังวลตอสถานการณทางเศรษฐกิจของ 
สปป.ลาว ทั้งนี้เนื่องจากปญหาจํานวนประชากรวัยเจริญพันธุที่เพ่ิมสูงขึ้น แตกลับมีอัตราการตายที่
ลดลง จึงอาจทําใหเกิดปญหาการเพ่ิมขึ้นของประชากรอยางรวดเร็ว และกอใหเกิดปญหาใน
อนาคตจากการที่ สปป.ลาวมีพ้ืนที่ประเทศคอนขางจํากัด ประกอบกับระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ของลาวยังไมสามารถเขาถึงประชาชนในพื้นที่ชานเมืองได ดังนั้น รัฐบาล สปป.ลาวจึงไดตระหนัก
ถึงประเด็นดังกลาวเหลาน้ี และอยูในชวงของการวางแผนพัฒนาประชากรอยางตอเน่ือง โดยมีการ
ตั้งเปาหมายทางเศรษฐกิจที่จะขจัดความยากจนออกไปจากประเทศทั้งหมด ภายในป พ.ศ. 2563 

 
ทั้งนี้ สปป.ลาวไดมีการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพ่ือใชเปนแผน

ยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ ซ่ึงปจจุบันไดมีการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจทั้งสิ้น 7 ฉบับแลว 
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โดยมีระยะเวลาของแผนทั้งสิ้น 5 ป  สําหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2554 - 2558 (7th National Socio-Economic Development Plan: NSEDP) มีวัตถุประสงค
เพ่ือสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมุงหวังวา สปป.ลาวจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 8  
ตอป เพ่ิมรายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากรอยางต่ําที่ 1,700 เหรียญสหรัฐ สรางโครงสราง
สาธารณูปโภคพื้นฐานโดยเฉพาะในเขตพื้นที่หางไกล พัฒนาการกํากับดูแลที่ ดี (Good 
Governance) ความโปรงใส และลดอุปสรรคในการทํางานของภาครัฐ รวมถึงการเปดประเทศ
ใหกับการคาเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น รัฐบาลจึงไดสนับสนุนใหมีการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(Special Economic Zones) และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ (Specific Economic Zones) ซ่ึงจะตั้งอยูใน
พ้ืนที่ชนบทหรือพ้ืนที่ที่รัฐบาล สปป.ลาวตองการเพิ่มระดับการพัฒนา 

 
 นโยบายการคา 

 
 ภาพรวมนโยบายการคา 

 
ในดานการคาระหวางประเทศ Ministry of Industry and Commerce รวมกับ Ministry of 

Planning and Investment เปนหนวยงานหลักที่ทําหนาที่กําหนดนโยบายที่เก่ียวของกับการคา
และการลงทุนของสปป.ลาว 

 
สําหรับนโยบายการคาระหวางประเทศนั้น พบวา สปป.ลาวมีการดําเนินนโยบายการคา

ระหวางประเทศที่เนนการเปดเสรีมากขึ้นและสงเสริมการสงออกของประเทศเปนหลัก โดยมี
เปาหมายเพื่อลดการขาดดุลภาครัฐ และเพื่อขยายเศรษฐกิจของประเทศใหเติบโตขึ้นในอนาคต 
ทั้งนี้ สําหรับภาคธุรกิจน้ัน รัฐบาล สปป.ลาวไดมีการดําเนินการสงเสริมและพัฒนาในหลายรูปแบบ
ดวยกัน อาทิ การกําหนดเง่ือนไขตางๆ ของภาคธุรกิจภายในประเทศและระหวางประเทศใหเอ้ือ
ตอการสงออก การใหความสําคัญกับภาคเอกชนและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่มากขึ้น โดยใน
ปจจุบันภาคธุรกิจภายใน สปป.ลาวมีการถือครองโดยภาคเอกชนมากกวารอยละ 80 ซ่ึงสะทอนถึง
การปรับโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศที่เอ้ือตอการแขงขันและการพัฒนาศักยภาพของประเทศ
มากขึ้น ในขณะที่ภาคเศรษฐกิจมหภาคน้ัน ภาครัฐไดมีการสงเสริมใหมีการเจรจาและจัดทํา 
ความตกลงรวมมือทางการคา และความตกลงการคาเสรี กับตางประเทศที่มากขึ้น ตลอดจนมีการ
สงเสริมและขยายแผนงานที่เก่ียวของกับ การคาผานแดน (Transit Trade) การนําเขามาเพ่ือ
สงกลับออกไป (Transit Trade) พ้ืนที่การคาเสรี (Free Trade Zone)  และพ้ืนที่สําหรับการผลิต
และการแปรรูปเพ่ือการสงออกและการบริโภคภายในประเทศ (Zones of Production and 



 

 

 

1-32 โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําศูนยขอมูลการลงทุนไทยในตางประเทศ ประจําป 2558 

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310 

http://toi.boi.go.th 

Processing for Export and Domestic Consumption) เพ่ือเสริมสรางศักยภาพการสงออกและ
การพัฒนาประเทศที่มากขึ้น 

 
ทั้งนี้ จากการที่ปจจุบัน สปป.ลาวมีการพัฒนาอยูในระดับ Least Developed Countries 

(LDCS) และยังคงมีขีดความสามารถทางการแขงขันและการสงออกในระดับที่ไมสูงนัก จึงทําให 
สปป.ลาวยังคงไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีศุลกากรเปนการทั่วไป (Generalized System of 
Preferences: GSP) จากประเทศผูนําเขาจํานวน 35 ประเทศทั่วโลก อาทิ ประเทศกลุมสหภาพ-
ยุโรป และญี่ปุน ตลอดจนสหภาพยุโรปยังไดมีการขยายสิทธิ GSP ภายใตโครงการ Everything 
But Arms (EBA) ใหแก สปป .ลาว ตั้งแตป พ .ศ . 2544 โดยสหภาพยุโรปจะมีการยกเวน 
ภาษีนําเขา และยกเลิกมาตรการกําหนดโควตานําเขาสินคาทุกประเภทจาก สปป.ลาวที่ผานเกณฑ
การพิจารณาแหลงกําเนิดสินคาอีกดวย นอกจากนี้ สปป.ลาวยังไดรับสิทธิประโยชนทางการคาจาก
สห รั ฐฯ  จากการที่ สห รั ฐฯ  มี ก า รมอบสถานะ  NTR1 ให แก  สปป .ลาว  ตั้ ง แต วั นที่   
3 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ซ่ึงผลดังกลาวทําใหอัตราภาษีนําเขาเฉลี่ยที่สหรัฐฯ ที่เก็บจากสปป.ลาว 
ลดลงจากเดิมรอยละ 45 เหลือรอยละ 2.4 ซ่ึงทําใหเพ่ิมศักยภาพในการสงออกของสปป.ลาว 
เปนอยางมาก 

 
 การเจรจาความตกลงการคาเสรี (Free Trade Area : FTA) 

 
ในปจจุบัน สปป.ลาวไดมีการทําความตกลงการคาเสรีกับประเทศ/กลุมประเทศตางๆ 

โดยประเทศ/กลุมประเทศเกือบทั้งหมดที่ สปป.ลาวมีการทําความตกลงดวยนั้น เปนประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยความตกลงการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade 
Agreement) เปนความตกลงการคาเสรีเริ่มแรกของ สปป.ลาวที่ทํารวมกับกลุมประเทศสมาชิก
อาเซียน จากน้ัน สปป.ลาวไดเขารวมการเจรจาความตกลงการคาเสรีภายใตขอบเขตของอาเซียน 
เพ่ือเจรจากับประเทศคูคาที่สําคัญของภูมิภาค ไดแก จีน ญี่ปุน เกาหลีใต อินเดีย รวมถึง
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด ดังแสดงในตารางที่ 1-6 

 
สวนความตกลงการคาเสรีในระดับทวิภาคีหรือพหุภาคีกับประเทศอื่นนั้น สปป.ลาวยัง

ไมไดมีการเจรจาความตกลงกับประเทศใดเปนพิเศษ 
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ตารางที่ 1-6 ความตกลงการคาเสรีของสปป.ลาวและประเทศคูภาคี 
ความตกลงการคาเสรี ประเทศคูภาคี สถานะการเจรจา 

ASEAN Free Trade Agreement 
(AFTA) 

อาเซียน (บรูไนฯ – กัมพูชา – อินโดนีเซีย – 
สปป.ลาว-มาเลเซีย – เมียนมา – ฟลิปปนส – 

สิงคโปร – ไทย – เวียดนาม) 

มีผลบังคับใช  
28 มกราคม พ.ศ. 2535  

ASEAN – China Free Trade 
Agreement (ACFTA) 

อาเซียน – จีน 

มีผลบังคับใช  
ดานการคาสินคา 
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2548  
ดานการคาบริการ 
1 มกราคม พ.ศ. 2550  

ASEAN – Japan Free Trade 
Agreement (AJFTA) 

อาเซียน – ญี่ปุน 
มีผลบังคับใช  
1 ธันวาคม พ.ศ. 2551  

ASEAN – Republic of Korea 
Free Trade Agreement (AKFTA) 

อาเซียน – เกาหลีใต 

มีผลบังคับใช  
ดานการคาบริการ 
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2552  
ดานการคาสินคา 
1 มกราคม พ.ศ. 2553  

ASEAN – India Free Trade 
Agreement (AIFTA) 

อาเซียน – อินเดีย 
มีผลบังคับใช  
1 มกราคม พ.ศ. 2553  

ASEAN – Australia – New 
Zealand Free Trade Agreement 
(AANZFTA) 

อาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด 
มีผลบังคับใช  
1 มกราคม พ.ศ. 2553  

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด รวบรวมจาก WTO Trade Policy Review และ ARIC 

 
 โครงสรางอัตราภาษีนําเขา 

 
โครงสรางอัตราภาษีนําเขาของ สปป.ลาว แสดงไวในตารางที่ 1-7 และ 1-8 พบวากรอบ-

อัตราภาษีนําเขาสูงสุด (Simple average final bound) เฉลี่ยของ สปป.ลาว อยูที่รอยละ 18.7  
โดยในกลุมสินคาเกษตรจะมีอัตราภาษีสูงกวาในกลุมสินคาที่มิใชสินคาเกษตร  

 
ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาแยกตามรายประเภทสินคา สินคาที่มีกรอบอัตราภาษีนําเขาสูงสุดใน 

ประเทศ ไดแก กลุมสินคากาแฟและชา (Coffee, tea) กรอบอัตราภาษีนําเขาอยูที่รอยละ 41.7 
รองลงมาคือ สินคาในกลุมประมงและผลิตภัณฑ (Fish & fish products) และสินคาในกลุมไม 
กระดาษ และผลิตภัณฑ (Wood, paper, etc.) โดยกรอบอัตราภาษีนําเขาของทั้งสองสินคาจะอยูที่
รอยละ 30.7 และ 29.4 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 1-7 โครงสรางอัตราภาษีนําเขาของ สปป.ลาว 

Tariffs 
Product Groups 

Total Agricultural Non-Agricultural 
Simple average final bound 18.7  19.2  18.7  
Simple average MFN applied N/A N/A N/A 
Trade weighted average N/A N/A N/A 

ที่มา : รวบรวมจาก WTO Tariff Profile 2014 

 
ตารางที่ 1-8 โครงสรางอัตราภาษีนําเขาของ สปป.ลาว จําแนกตามประเภทสินคา 

Product Groups 
Final bond duties MFN applied duties Imports 

AVG 
Duty-free 

in % Max 
Binding 

in % AVG 
Duty-free 

in % Max 
Share 
in % 

Duty-free 
in % 

Animal products 16.7 0 50 100 N/A N/A N/A N/A N/A 
Dairy products 5 0 5 100 N/A N/A N/A N/A N/A 
Fruit, vegetables, plants 19.5 4.0 80 100 N/A N/A N/A N/A N/A 
Coffee, tea 41.7 0 60 100 N/A N/A N/A N/A N/A 
Cereals & preparations 16 15.4 90 100 N/A N/A N/A N/A N/A 
Oilseeds, fats & oils 19.4 21.9 60 100 N/A N/A N/A N/A N/A 
Sugars and confectionery 14.1 6.3 40 100 N/A N/A N/A N/A N/A 
Beverages & tobacco 17.3 0 60 100 N/A N/A N/A N/A N/A 
Cotton 9 40.0 15 100 N/A N/A N/A N/A N/A 
Other agricultural products 22.1 2.4 60 100 N/A N/A N/A N/A N/A 
Fish & fish products 30.7 0 50 100 N/A N/A N/A N/A N/A 
Minerals & metals 15.5 0 40 100 N/A N/A N/A N/A N/A 
Petroleum 6.7 0 15 100 N/A N/A N/A N/A N/A 
Chemicals 19.6 0.5 50 100 N/A N/A N/A N/A N/A 
Wood, paper, etc. 29.4 0 50 100 N/A N/A N/A N/A N/A 
Textiles 17.7 0 40 100 N/A N/A N/A N/A N/A 
Clothing 19.9 0 20 100 N/A N/A N/A N/A N/A 
Leather, footwear, etc. 25.9 0 40 100 N/A N/A N/A N/A N/A 
Non-electrical machinery 12.5 0 50 100 N/A N/A N/A N/A N/A 
Electrical machinery 13.2 0 40 100 N/A N/A N/A N/A N/A 
Transport equipment 20 0 60 100 N/A N/A N/A N/A N/A 
Manufactures, n.e.s. 22.3 0 40 100 N/A N/A N/A N/A N/A 

ที่มา : รวบรวมจาก WTO Tariff Profile 2014 
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 นโยบายการตางประเทศ 
 
สําหรับหนวยงานหลักที่ดําเนินนโยบายการตางประเทศ คือ Ministry of Foreign Affairs 

ในอดีต สปป.ลาวมักไดรับอิทธิพลดานนโยบายการตางประเทศจากเวียดนามและสหภาพโซเวียต 
เม่ือเวียดนามตัดสินใจดําเนินนโยบายปฏิรูปประเทศ ประกอบกับการลมสลายของสหภาพโซเวียต 
สปป.ลาวจึงไดหันมาพ่ึงพาตนเองมากขึ้นนับตั้งแตป พ.ศ. 2529 โดยรัฐบาล สปป.ลาวไดดําเนิน
นโยบายจินตนาการใหม (New Economic Mechanism) ซ่ึงเนนการดําเนินงานทางเศรษฐกิจที่มี
กลไกตลาดเปนปจจัยสําคัญ เปด สปป.ลาวใหนักลงทุนชาวตางชาติเขามาลงทุนเพ่ิมขึ้น รวมถึง
สรางความแข็งแกรงใหกับภาคเอกชนและสรางความม่ันคงใหกับปจจัยเศรษฐกิจมหภาคที่สําคัญ 

 
เน่ืองจากรัฐบาล สปป.ลาวมีเปาหมายที่จะยกระดับประเทศใหหลุดพนจากการเปน 

Least-Developing Country ตามเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development 
Goals) ประกอบกับการพัฒนากฎระเบียบดานการคาและการลงทุนของ สปป.ลาว เพ่ือเขาสูการ
เปนสมาชิกองคการคาโลก (World Trade Organization: WTO) ซ่ึงสปป.ลาวประสบความสําเร็จ
และไดเปนสมาชิกของ WTO ในป พ.ศ. 2556 จึงทําใหสปป.ลาวเปดประเทศมากขึ้น มีนโยบายที่
ผลักดันและสงเสริมการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) 
ประกอบกับเปาหมายของรัฐบาลที่ตองการให สปป.ลาวเปนแหลงพลังงานของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต (The Battery of Southeast Asia) โดยการจัดตั้งโรงไฟฟาพลังงานน้ํา ซ่ึงใน
ภาคอุตสาหกรรมพลังงานน้ําของ สปป.ลาวน้ัน มีนักลงทุนชาวตางชาติสนใจจํานวนมาก ไมวาจะ
เปนนักลงทุนจากไทย จีน เกาหลีใต ญี่ปุน รวมถึงฝรั่งเศส ดังนั้น นโยบายการตางประเทศของ 
สปป.ลาว จึงเนนไปที่การสรางความสัมพันธอันดีกับประเทศตางๆ เพ่ือใหนําไปสูการพึ่งพาทาง
เศรษฐกิจ เนื่องจาก สปป.ลาวยังขาดโครงสรางสาธารณูปโภคที่ดีในหลายพื้นที่ รัฐบาลจึงตองสราง
ความสัมพันธที่ดี รวมถึงออกนโยบายดึงดูดการลงทุนจากตางชาติใหเขามาลงทุนและสราง
สาธารณูปโภคพื้นฐานในประเทศนั่นเอง 

 
ในปจจุบัน สปป.ลาวมีความพยายามที่จะผลักดันความสัมพันธกับประเทศตางๆ มากขึ้น 

โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและจีน สําหรับจีนนั้น ถือไดวาเปนประเทศที่มีอิทธิพลตอ สปป.ลาว 
อยางมาก เนื่องจากจีนมีสัดสวนการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) สูงที่สุดใน สปป.ลาว  
อีกทั้ง ยังไดมีการลงนามความรวมมือและบันทึกความเขาใจ (MOU) ในประเด็นดานเศรษฐกิจและ
สังคม และยังมีโครงการสรางรถไฟความเร็วสูงรวมกัน (อยูในระหวางขั้นตอนการเจรจา) จึงแสดง
ใหเห็นไดอยางชัดเจนวา สปป.ลาวมีความสัมพันธและพึ่งพาจีนอยูไมนอย 
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สําหรับไทยนั้น ทั้งไทยและ สปป.ลาวมีบันทึกความเขาใจและความรวมมือระหวางกันใน
ดานตางๆ ไมวาจะเปนดานการเมือง ดานการทหารและความม่ันคง ดานยาเสพติด และดาน
เศรษฐกิจ ซ่ึง ทั้งไทยและ สปป.ลาวไดพัฒนาความสัมพันธระหวางประเทศทางดานเศรษฐกิจไปสู
การเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC)  

 
 สิ่งที่ควรรูเก่ียวกับการเขาไปลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
 หนวยงานสําคัญที่เก่ียวของกับดานการคาและการลงทุน 

 
 Ministry of Planning and Investment (MPI) –เปนหนวยงานหลักที่มีบทบาทในการ

วางแผนบริหารจัดการดานการลงทุนในประเทศ โดยหนาที่หลักคือการกําหนดยุทธศาสตร
และแผนการดานเศรษฐกิจและนโยบายระดับประเทศ  รวมไปถึงการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม/ภาคธุรกิจเปาหมาย 
 

 Investment Promotion Department (IPD) –หนวยงานดังกลาวทําหนาที่อํานวยความ
สะดวกแกนักลงทุนตางชาติที่เขามาลงทุนในสปป.ลาว รวมไปถึงใหบริการตางๆ อาทิ  
การใหและเผยแพรขอมูลที่จําเปน หรือการขอใบอนุญาต (Licensing) นอกจากนี้ IPD  
ยังเปนผูกําหนดและใหสิทธิประโยชนดานการลงทุนแกนักลงทุนตางชาติ 

 
 Ministry of Industry and Commerce (MOIC) –เปนหนวยงานภาครัฐหลัก มีหนาที่

เก่ียวกับการสงเสริม ควบคุม พัฒนาและดําเนินนโยบายที่เก่ียวของกับภาคอุตสาหกรรม
ของประเทศ รวมถึงภาคการผลิต การคา นําเขาและสงออก และดูแลผลประโยชนในดาน
ธุรกิจ 
 

 The Foreign Trade Policy Department (FTPD) –เปนหนวยงานที่มีหนาที่หลักในการ
วางแผนนโยบาย และการประสานงาน และ/หรือขอความรวมมือจากหนวยงานที่เก่ียวของ
กับการคาและอุตสาหกรรมในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ 
 

 Lao National Chamber of Commerce and Industry (LNCCI) –เปนหนวยงานอิสระ 
เปนตัวแทนภาคธุรกิจ สปป.ลาว กลุมตางๆ และกิจการรวมคา (Joint Venture) ทําหนาที่
เปนตัวเชื่อมระหวางรัฐวิสาหกิจและองคกรเอกชน เปนกระบอกเสียงของภาคธุรกิจ 
ตอรัฐบาล สงผลให สปป.ลาวมีมาตรการกฎระเบียบตางๆที่เก้ือหนุนการทําธุรกิจ 
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นอกจากนี้ยังมีการเจรจาธุรกิจ การคา แรงงาน เพ่ือขยายตลาดไปยังระดับภูมิภาคและ
ตางชาติปจจุบันดวยจํานวนสมาชิกกวา 1,000 สมาชิก ทําให LNCCI เปนชุมชนธุรกิจ 
ที่ใหญที่สุดใน สปป.ลาว 
 
สําหรับที่อยู เบอรโทรศัพท/โทรสาร รวมถึงอีเมลที่สามารถใชติดตอกับหนวยงาน

ดังกลาวขางตน เปนดังตารางที่ 1-9 
 

ตารางที่ 1-9 ที่อยูสําหรับติดตอของหนวยงานสําคญัดานการคาและการลงทุนของ สปป.ลาว 
หนวยงาน ท่ีอยู เบอรโทรศัพทและอีเมลติดตอ 

Ministry of Planning and 
Investment (MPI) และ 
Investment Promotion 
Department (IPD) 

Souphanouvong Avenue 
 

Tel: +856 21 217012 
Fax: +856 21 215491 
Email: ipd@investlaos.gov.la 
Website: http://www.investlaos.gov.la/ 

Ministry of Industry and 
Commerce (MOIC) 

Phon Xay Rd, P.O.Box 4107 
Vientiane, Lao People’s 
Democratic Republic 

Tel: +856 21 453493 
Fax: - 
E-mail: - 
Website: http://www.moic.gov.la/ 

The Foreign Trade Policy 
Department (FTPD) 

Saysetha district Vientiane 
municipal Lao.PDR  

Tel: +856 21 450065 
Fax: +856 21 450066 
E-mail: - 
Website: http://www.laoftpd.com/ 

Lao National Chamber of 
Commerce and Industry 
(LNCCI)  

Kayson phomvihane Ave., Ban 
Phonphanao 
Saysettha District, Vientiane 
Capital, Lao PDR P.O.Box: 
4596 

Tel: +856 21 453312 
Fax: +856 21 452580 
E-mail: lncci@laopdr.com 
Website: http://www.laocci.com/ 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด รวบรวมขอมูลจากแตละหนวยงาน 

 
 เวลาติดตอราชการ 

 
ชวงเวลาติดตอราชการของ สปป.ลาว สามารถดําเนินการติดตอไดในวันจันทรถึงศุกร 

ในชวงเวลาระหวาง 08.00-16.00 น. และมีเวลาพักเที่ยงคือ 12.00-13.00 น. โดยบางหนวยงาน
อาจเปดใหบริการในวันเสารในชวง 08.00-12.00 น.  
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สําหรับหนวยงานภาคเอกชน ชวงเวลาติดตอธุรกิจจะอยูระหวาง 08.00-17.00 น. ขึ้นอยู
กับแตละหนวยงาน และมีวันทําการเปนวันจันทรถึงศุกร (บางแหง อาจเปดทํางานในวันเสาร) 

 
 วันหยุดราชการ/วันหยุดนักขัตฤกษ 

 
วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษของ สปป.ลาว ถูกแสดงไวในตารางที่ 1-10 โดย

นอกเหนือจากวันหยุดที่แสดงในตารางดังกลาว สปป.ลาวยังมีวันหยุดทางศาสนาพุทธ ซ่ึงถูก
กําหนดตามปฏิทินจันทรคติดวยเชนกัน อาทิ วันมาฆบูชา 

 
ตารางที่ 1-10 วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษของสปป.ลาว 
วัน-เดือน วันหยุดประจําชาติ 
1 มกราคม New Year's Day 
6 มกราคม Pathet Lao Day 
20 มกราคม  Army Day 
8 มีนาคม International Women's Day 
22 มีนาคม Day of the People’s Party 

13-15 เมษายน Lao New Year 
1 พฤษภาคม Labour Day 
1 มิถุนายน Children’s Day 
2 ธันวาคม National Day 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด รวบรวมจากหลายแหลงขอมูล 

 
 ธรรมเนียมปฏิบัติในการติดตอธุรกิจ 

 
 การติดตอธุรกิจ – โดยทั่วไป การติดตอทางธุรกิจใน สปป.ลาวจะใชภาษาลาว 

หรือภาษาอังกฤษในการติดตอ โดยอาจจะไมใชทุกหนวยงานที่จะใชภาษาอังกฤษ
ในการติดตอธุรกิจ สวนภาษาฝรั่งเศสอาจมีใชบางในบางหนวยงานเทาน้ัน 
นอกจากนี้ การใชนามบัตรสําหรับการแนะนําตัวควรมีการแปลภาษาลาวเอาไวดวย 
โดยควรมอบและ/หรือรับบัตรโดยใชมือทั้ง 2 ขาง และใชเวลาเล็กนอยในการอาน
นามบัตรเพื่อแสดงการใหเกียรติ ไมควรเก็บนามบัตรทันทีโดยมิไดพิจารณาหรือให
ความสําคัญกับนามบัตร 
 



 

 

 

โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําศูนยขอมูลการลงทุนไทยในตางประเทศ ประจําป 2558 1-39 

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th 

 วันทํางาน – ภาคธุรกิจใน สปป.ลาวทั่วไป ทํางานในวันจันทรถึงศุกร โดยเฉลี่ยจะ
ทํางานวันละ 8 ชั่วโมง  

 
 การตรงตอเวลา – การตรงตอเวลาเปนสิ่งที่เหมาะสมในการติดตอธุรกิจกับ 

ภาคธุรกิจหรือผูประกอบการใน สปป.ลาว  
 

  การทักทาย/การตอนรับ – การไหวเปนการทักทายและอําลาโดยทั่วไปใน  
สปป .ลาว อยางไรก็ตาม การจับมือเริ่มกลายเปนการปฏิบัติทั่วไปมากขึ้น 
โดยเฉพาะในกรณีที่ตองติดตอกับนักธุรกิจตางชาติ 

 
 การแตงกาย – ในการติดตอธุรกิจกับผูประกอบการใน สปป.ลาว การแตงกาย

สุภาพเปนสิ่งจําเปน ทั้งนี้ การสวมเสื้อเชิ้ต สูท และเนคไทเปนที่ยอมรับในการ
พบปะทางธุรกิจตางๆ อยางไรก็ตาม ถาหากไมเปนทางการมาก สามารถใสเสื้อที่มี
ปกเสื้อและกางเกงขายาวได  

 
 อ่ืนๆ – การอานชื่อคนของลาวน้ันตองใชนามสกุลขึ้นตน ในขณะที่หากมีการให 

ของที่ระลึก ไมควรหอดวยกระดาษสีขาว เพราะคนลาวถือวาแสดงถึงความโชคราย 
 
 

1.3. ภาพรวมการคา และการลงทุนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

 ภาพรวมการคาสินคา 
 

 การสงออก 
 
สําหรับขอมูลการสงออกของ สปป.ลาว พบวามีทิศทางเพิ่มขึ้นตั้งแต ป พ.ศ. 2552  

เปนตนมา และมีการลดลงในป พ.ศ. 2557 อยางไรก็ตาม หากพิจารณาภาพรวมตั้งแต  
ป พ.ศ. 2552-2557 จะเห็นวา การสงออกของลาวยังมีทิศทางที่สูงขึ้นโดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสม
ตอป (Compound Annual Growth Rate หรือ CAGR) อยูที่รอยละ 22.03 ดังแสดงในภาพที่1-14 
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ภาพที่ 1-14 มูลคาการสงออกสินคาของ สปป.ลาวทั้งหมด ป พ.ศ. 2552-2557 
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หากพิจารณาจากตัวเลขสงออกในป พ.ศ. 2552-2557 สปป.ลาวมีการสงออกสินคาไปยัง
ไทยมากที่สุด (คิดเปนสัดสวนมูลคาการสงออกคิดเปนรอยละ 36 ของมูลคาการสงออกสินคา
ทั้งหมดของ สปป.ลาว) จีน (รอยละ 31) เวียดนาม (รอยละ 12) สหราชอาณาจักร (รอยละ 3) และ
ญี่ปุน  (รอยละ  3) ดังแสดงในภาพที่  1-15 ซ่ึงไทยเปนตลาดสงออกในอันดับที่ 1 ของ  
สปป.ลาว ดังแสดงในภาพที่ 1-16 

 
สําหรับสินคาสงออกที่สําคัญของ สปป.ลาว 5 อันดับแรก ไดแก ทองแดงบริสุทธิ์ สินแร

พลังงานไฟฟา ไมที่ยังไมแปรรูป และไมที่เลื่อยที่มีความหนาเกิน 6 มิลลิเมตร ดังแสดงในตารางที่ 1-11 
 

ภาพที่ 1-15 สัดสวนการสงออกเฉลีย่ของ สปป.ลาว ไปยังตลาดสงออกสินคาสําคัญ  
ป พ.ศ. 2552-2557 

 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด รวบรวมจาก International trade centre (ITC) 
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ภาพที่ 1-16 ตลาดสงออกสินคาที่สําคัญของสปป.ลาว ป พ.ศ. 2552-2557 
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ตารางที่ 1-11 สินคาสงออกสําคัญ 5 อันดับแรกของ สปป.ลาว 
         (หนวย: ลานเหรียญสหรัฐ) 

สินคาสงออกสําคัญของสปป.ลาว 

No Hs Code  รายการสินคา 
มูลคาสงออกท้ังหมดของ

สปป.ลาว ป 
 พ.ศ. 2552-2557 

คิดเปนสัดสวน 
(รอยละ) 

 All Products ทุกสินคา  17,493.22  100.00 

1 HS7403 ทองแดงบริสุทธิ์ และทองแดงเจือที่ยงัไมไดข้ึนรูป  2,872.52  16.42 

2 HS2603 สินแรและหัวแรทองแดง  2,067.58  11.82 

3 HS2716 พลังงานไฟฟา  1,923.17  10.99 

4 HS4403 
ไมที่ยังไมแปรรูป จะถากเปลือกหรือกระพี้ออกแลว 
หรือทําเปนส่ีเหลีย่มอยางหยาบ ๆ หรือไมก็ตาม 

 1,099.53  6.29 

5 HS4407 
ไมที่เลื่อยหรือถากตามยาว ฝานหรือลอก จะไส ขัดหรือ
ตอปลายหรือไมก็ตาม มีความหนาเกิน 6 มิลลิเมตร 

 1,505.11  8.60 

หมายเหตุ : HS ยอมาจาก Harmonized System หมายถึง ระบบพิกัดศุลกากรระบบฮารโมไนซ
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด ประมวลจาก International Trade Centre (ITC)  

 
 การนําเขา 

 
สําหรับการนําเขาสินคาของสปป.ลาว พบวาในชวงระหวางป พ.ศ. 2552-2557  

การนําเขาของ สปป.ลาวมีทิศทางเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยภาพรวมของการนําเขาดังกลาวของ 
สปป.ลาว จะเห็นวาการนําเขามีอัตราการเติบโตแบบ CAGR อยูที่รอยละ 21.11 ดังแสดง 
ในภาพที่ 1-17 
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ภาพที่ 1-17 มูลคาการนําเขาสินคาของสปป.ลาวทัง้หมด ป พ.ศ. 2552-2557 
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แหลงนําเขาที่สําคัญของสปป.ลาวในป พ.ศ. 2552-2557 ไดแก ไทย (รอยละ 61)  
จีน (รอยละ 20) เวียดนาม (รอยละ 5) เกาหลีใต (รอยละ 3) และญี่ปุน (รอยละ 2) ซ่ึงตําแหนง
การคาของประเทศไทยอยูที่อันดับ 1 ดังแสดงในภาพที่ 1-18 และ ภาพที่ 1-19  

 
สินคานําเขาที่สําคัญของ สปป.ลาว 5 อันดับ ไดแก นํ้ามันปโตรเลียม รถยนต ยานยนต

สําหรับสงของ วงจรรวมที่ ใชในทางอิเล็กทรอนิกส และบูลโดเซอร ตามลําดับ ดังแสดง 
ในตารางที่ 1-12 

 
ภาพที่ 1-18 สัดสวนการนําเขาเฉลี่ยของ สปป.ลาว จากแหลงนําเขาสําคญั ป พ.ศ. 2552-2557 

 
   ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด รวบรวมจาก International trade centre (ITC) 
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ภาพที่ 1-19 แหลงนําเขาสินคาที่สําคญัของ สปป.ลาว ป พ.ศ. 2552-2557 
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ตารางที่ 1-12 สินคานําเขาสําคัญของ สปป.ลาว 
      (หนวย: ลานเหรียญสหรัฐ) 

สินคานําเขาสําคัญของ สปป.ลาว 

No Hs Code รายการสินคา 
มูลคานําเขาท้ังหมดของ 

สปป.ลาว ป  
พ.ศ. 2552-2557 

คิดเปนสัดสวน 
(รอยละ) 

 All Products ทุกสินคา  29,379.31  100.00 

1 2710 
นํ้ามันปโตรเลียมและน้ํามันที่ไดจากแรบิทูมินัส 
นอกจากที่เปนนํ้ามันดิบ รวมทั้งส่ิงปรุงแตงที่ไมไดระบุ
หรือรวมไวในที่อื่น 

 3,564.52  12.13 

2 8703 
รถยนตและยานยนตอื่น ๆ ที่ออกแบบสําหรับขนสง
บุคคลเปนหลัก (นอกจากของตามประเภทที่ 87.02) 
รวมถึงสเตชั่นแวกอนและรถแขง 

 1,275.90  4.34 

3 8704 ยานยนตสําหรับขนสงของ  1,051.91  3.58 

4 8542 วงจรรวมที่ใชในทางอิเล็กทรอนิกส  482.03  1.64 

5 8429 
บูลโดเซอร แองเกิลโดเซอร เคร่ืองเกรด เคร่ืองเกลี่ย 
เคร่ืองขูด เคร่ืองตักเชิงกล เคร่ืองขุด เคร่ืองตักยาย 
เคร่ืองกระทุงและเคร่ืองบดถนน ชนิดขับเคลื่อนไดในตัว 

 527.68  1.80 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด ประมวลจาก International Trade Centre (ITC) 

 
 ภาพรวมการคาบริการ 

 
 การสงออก 

 
สําหรับดานการสงออกบริการของ สปป.ลาว พบวามีทิศทางสูงขึ้นอยางตอเน่ืองจาก 

397.26 ลานเหรียญสหรัฐ ในป พ.ศ. 2552 เปน 781.19 ลานเหรียญสหรัฐ ในป พ.ศ. 2556 โดยมี
อัตราการเติบโตแบบ CAGR อยูที่รอยละ 18.42 ดังแสดงในภาพที่ 1-20 

 
ทั้งนี้ สปป.ลาวเปนประเทศที่เนนการสงออกบริการเชิงพาณิชยมากกวาบริการภาครัฐ 

อันเห็นไดจากสัดสวนมูลคาการสงออกบริการเชิงพาณิชยที่สูงกวาการสงออกบริการภาครัฐอยาง
ชัดเจน โดยบริการเชิงพาณิชยที่สงออกสวนมาก ไดแก บริการดานการทองเที่ยว (Travel) บริการ
ดานการขนสง (Transportation) และบริการการสื่อสาร (Communications Services) ดังแสดงใน
ภาพที่ 1-21   
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ภาพที่ 1-20 มูลคาการสงออกบริการของ สปป.ลาว ทั้งหมด ป พ.ศ. 2552-2556 จําแนกเปนประเภทบริการ 
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ภาพที่ 1-21 สัดสวนประเภทบริการที่ สปป.ลาว สงออกเฉลี่ยป พ.ศ. 2552-2556 
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 การนําเขา 
 
สปป.ลาว มีการนําเขาบริการในทิศทางที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องเชนกัน โดยในชวงระหวาง

ป พ.ศ. 2552-2556 มูลคาการนําเขาบริการของ สปป.ลาวเพ่ิมขึ้นจาก 135.63 ลานเหรียญสหรัฐ  
ในป พ.ศ. 2551 เปน 533.78 ลานเหรียญสหรัฐ ในป พ.ศ. 2556 คิดเปนอัตราการเติบโตแบบ- 
CAGR เทากับรอยละ 40.85 ดังแสดงในภาพที่ 1-22 

 
ทั้งนี้ สปป.ลาว มีการนําเขาบริการที่มีลักษณะเดียวกันกับการสงออกบริการ คือ จะเนน

การสงออกการบริการเชิงพาณิชยมากกวาบริการภาครัฐอยางชัดเจน ซ่ึงบริการเชิงพาณิชยที่
สงออกมากที่สุด คือ บริการดานการทองเที่ยว (Travel) บริการประกัน (Insurance Services) และ
บริการดานการกอสราง (Construction Services) ดังแสดงในภาพที่ 1-23 
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ภาพที่ 1-22 มูลคาการนําเขาบริการของ สปป.ลาวทั้งหมด ป พ.ศ. 2551-2556 จําแนกเปนประเภทบรกิาร 
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ภาพที่ 1-23 สัดสวนประเภทบริการที่ สปป.ลาว นําเขาเฉลีย่ป พ.ศ. 2552-2556 
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 ภาพรวมการลงทุน 
 
สําหรับการลงทุนจากตางประเทศในสปป .ลาว ตั้งแตป พ.ศ. 2532-2557 พบวา  

มีนักลงทุนจากตางชาติเขามาลงทุนธุรกิจในประเภทตางๆ โดยธุรกิจที่นักลงทุนตางชาติเขามา
ลงทุนใน สปป.ลาว  ไดแก การทําเหมืองแร คิดเปนรอยละ 27 รองลงมา คือ ดานไฟฟา คิดเปน
รอยละ 25  การเกษตร คิดเปนรอยละ 12.00 การบริการ คิดเปนรอยละ 10.00 และการผลิต  
คิดเปนรอยละ 8.00 ดังแสดงในภาพที่ 1-24 

 
สวนประเทศที่เขามาลงทุนใน สปป.ลาว ที่สําคัญไดแก จีน คิดเปนรอยละ 33.14 

รองลงมา คือ ไทย คิดเปนรอยละ 27.36 เวียดนาม คิดเปนรอยละ 20.84 เกาหลีใต คิดเปนรอยละ 
4.61 และฝรั่งเศส คิดเปนรอยละ 3.01 ดังแสดงในภาพที่ 1-25 
 

ภาพที่ 1-24 สัดสวนมูลคาการลงทุนจากตางประเทศใน สปป.ลาว ป พ.ศ. 2532-2557  

 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด รวบรวมจาก Investment Promotion Department (IPD), Ministry 
of Planing and Investment 
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ภาพที่ 1-25 สัดสวนมูลคาการลงทุนของแตละประเทศใน สปป.ลาว ป พ.ศ. 2552-2557  

 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด รวบรวมจาก Investment Promotion Department (IPD), Ministry 
of Planing and Investment 

 
 

1.4. นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบที่เก่ียวของดานการลงทุนของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
 นโยบายดานการลงทุน 

 
ในชวงระยะเวลาที่ผานมา สปป.ลาวไดมีการปฏิรูปและพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบที่

เ ก่ียวของกับการคาและเศรษฐกิจ เ พ่ือให สปป .ลาวสามารถเขาสูการเปนสมาชิกของ 
องคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) ซ่ึงสปป.ลาวประสบความสําเร็จและได
เปนสมาชิกของ WTO ในป พ.ศ. 2556 นอกจากนี้ รัฐบาล สปป.ลาวยังประสงคที่จะทําใหประเทศ
มีการพัฒนาและมี  GDP ที่สู งขึ้น  ตามเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ  (Millennium 
Development Goals) รัฐบาลจึงไดเริ่มวางนโยบายดานการลงทุน เพ่ือดึงดูดนักลงทุนชาวตางชาติ
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ใหเขามาในประเทศ กอใหเกิดการจางงาน และการเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่ตางๆ ตั้งแต 
ป พ.ศ. 2531 ซ่ึงสังเกตไดจากการจัดตั้งกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2531 (Law 
on Investment Promotion, 1988) เปนฉบับแรก และกฎหมายฉบับดังกลาวไดวางกรอบนโยบาย 
ระเบียบการ และขั้นตอนตางๆ เก่ียวกับการลงทุน เพื่อใหนักลงทุนชาวตางชาติสามารถเขามา
ลงทุนใน สปป.ลาวไดในกิจการเกือบทุกประเภท 

 
นอกจากนี้ รัฐบาลยังไดมีการจัดตั้งแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงในปจจุบันอยู

ในระยะการดําเนินงานแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 - 2558  
(7th National Socio-Economic Development Plan: NSEDP) โดยแผนดังกลาวมีวัตถุประสงค
เพ่ือสรางอัตราการเติบโต และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สรางโครงสรางสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
โดยเฉพาะในเขตพื้นที่หางไกล พัฒนาการกํากับดูแลที่ดี ความโปรงใส และลดอุปสรรคในการ
ทํางานของภาครัฐ รวมถึงการเปดประเทศใหกับการคาเพ่ิมขึ้น ดังนั้น รัฐบาลจึงไดมีการจัดตั้ง 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones) และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ (Specific Economic 
Zones) 

 
ทั้งนี้ เขตเศรษฐกิจเฉพาะแตกตางกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตรงที่เขตเศรษฐกิจเฉพาะเปน

พ้ืนที่ที่รัฐบาลกําหนดใหมีการสงเสริมการลงทุนในสาขาใดสาขาหนึ่งเทาน้ัน เชน เขตทองเที่ยว 
เขตอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือสงออก เปนตน ในขณะที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ เขตที่รัฐบาล
ตองการพัฒนาเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจแหงใหม เพ่ือดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนในประเทศ
และตางประเทศในอุตสาหกรรมตางๆ ตามที่นักลงทุนสนใจจะลงทุน  

 
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะมีความเก่ียวของกับการพัฒนา

สาธารณูปโภคพื้นฐานของ สปป.ลาว เนื่องจาก ปจจุบัน สปป.ลาวยังขาดโครงสรางสาธารณูปโภค-
พ้ืนฐานโดยเฉพาะพื้นที่หางไกลในเขตชนบท ซ่ึงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 
จะกอใหเกิดการสรางสาธารณูปโภคพื้นฐานขึ้นภายในเขตนั้นๆ เนื่องจากกิจการที่มีการกอสราง
สาธารณูปโภคจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีที่เก่ียวของเพ่ิมเติม อีกทั้ง รัฐบาล สปป.ลาว 
ยังมุงหวังวาการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ จะทําใหเกิดการพัฒนา 
ในเขตพ้ืนที่ดอยการพัฒนาเศรษฐกิจ และพัฒนาพ้ืนที่ชายแดน สปป.ลาวใหกลายเปนพ้ืนที่ 
แหงการประกอบธุรกิจอีกดวย 
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จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 – 2558 ที่ สปป.ลาว
ตั้งเปาในอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไวที่รอยละ 8 ตอป สปป.ลาวจึงมีความจําเปนที่ตอง
พ่ึงพาการลงทุนจากตางชาติอยางมาก ทั้งนี้ สปป.ลาวไดปรับปรุงและแกไขกฎหมายที่เก่ียวของ
กับการลงทุนใหมีความทันสมัย สอดคลองกับสภาวะการลงทุนมากขึ้น น่ันคือ กฎหมายวาดวย 
การสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2552 (Investment Promotion Law 2009) เพ่ือใหเอ้ือตอการลงทุน
โดยตรงจากตางประเทศมากขึ้น (Foreign Direct Investment) โดยธุรกิจที่ไดรับการสงเสริม- 
การลงทุน ไดแก ภาคเกษตรกรรม เหมืองแร และภาคการผลิตที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูง เปนตน  
สิทธิประโยชนทางภาษีที่จะไดรับจะแตกตางกันออกไปตามแตละภาคธุรกิจและพื้นที ่
ที่ทําการลงทุน 

 
นอกจากนี้ สปป.ลาวยังเปนประเทศที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณมาก ดังนั้น  

นักลงทุนชาวตางชาติจํานวนมากเขามาลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแรและพลังงานน้ํา รัฐบาลมี
ความตั้งใจที่จะพัฒนา สปป.ลาวไปสูการเปนแหลงพลังงานของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
(The Battery of Southeast Asia) โดยการจัดตั้งโรงไฟฟาพลังงานน้ํา ซ่ึงในภาคอุตสาหกรรม
พลังงานน้ําของ สปป.ลาวน้ัน สามารถดึงดูดการลงทุนไดจากไทย จีน เกาหลีใต ญี่ปุน รวมถึง
ฝรั่งเศส  

 
จึงอาจสรุปไดวา สปป.ลาวไดมีการพัฒนาและปฏิรูปกฎระเบียบการลงทุนภายในประเทศ

เพ่ือเขาสูการเปนสมาชิก WTO และเพ่ือดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ ซ่ึงจะกอใหเกิดการ
เติบโตเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ สปป.ลาวจะตองพัฒนาโครงสรางสาธารณูปโภคพื้นฐานควบคู
ไปดวย 

 
 กฎหมายและกฎระเบียบ 

 
กฎหมายที่เก่ียวของกับการลงทุนของ สปป.ลาว ถือไดวามีการพัฒนาอยางมากใน

ทศวรรษที่ผานมา ซ่ึงสังเกตไดจากการที่สภาแหงชาติ สปป.ลาวมีความเห็นชอบในการออก
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนฉบับใหม เม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 ที่ผานมา เพ่ือใช
แทนกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนภายใน (Decree on the Implementation of Domestic 
Investment Promotion Law) และกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนของตางประเทศ (Decree 
on the Implementation of the Foreign Investment Promotion Law) ซ่ึงกฎหมายวาดวยการลงทุน
ฉบับใหม และพระราชกฤษฎีกาวาดวยการนําไปใชของกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน  
ที่ตราขึ้นเพื่อรองรับกฎหมายการลงทุนฉบับใหมน้ัน จะเปนการรวมกฎหมายการสงเสริม 
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การลงทุนเดิมไวในที่เดียวกัน พรอมกับปรับปรุงใจความของกฎหมายใหมีความทันสมัย เหมาะสม
กับสถานการณปจจุบัน เนื่องจากกฎหมายฉบับเดิมถูกตราขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2548 โดยกฎหมาย
สําคัญที่นักลงทุนไทยควรทราบเพื่อการลงทุนใน สปป.ลาว มีดังตอไปน้ี 

 
 กฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2552 (Investment Promotion Law 2009) 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยการนําไปใชของกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน 

(Decree on the Implementation of the Investment Promotion Law) 
 กฎหมายวาดวยวิสาหกิจ (Law on Enterprises 2005) 
 
สําหรับกฎหมายที่เก่ียวของกับการลงทุนจากตางประเทศของ สปป.ลาว คือ กฎหมาย 

วาดวยการสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2542 (Investment Promotion Law 2009) ซ่ึงเปนกฎหมายที่
ครอบคลุมทั้งการลงทุนภายในประเทศและการลงทุนจากนักลงทุนชาวตางชาติ โดยภายใต
กฎหมายฉบับดังกลาว ไดมีการปรับปรุงในประเด็นดานระยะเวลา กลาวคือ ยกเลิกเง่ือนไข
ระยะเวลาที่อนุญาตใหนักลงทุนดําเนินการลงทุนไดในธุรกิจทั่วไป สําหรับธุรกิจการสัมปทาน 
(พลังงานไฟฟา และเหมืองแร) จะขยายระยะเวลาดําเนินการออกไปไดสูงสุดไมเกิน 99 ป 
นอกจากนี้ กฎหมายดังกลาว ยังไดกําหนดระยะเวลาในการขอดําเนินการรองรับการลงทุนจาก
ตางประเทศ โดยหากเปนการลงทุนจากตางประเทศในธุรกิจทั่วไปจะใชเวลาในการขอรับรองสั้นลง 
คือ จากเดิม 45 วัน เหลือเพียง 10 วัน แตสําหรับธุรกิจการสัมปทานและโครงการขนาดใหญอาจ
ตองใชเวลาพิจารณานานกวาปกติ เนื่องจากตองมีการศึกษาผลกระทบตอชุมชนและสภาพแวดลอม 

 
อีกทั้ ง กฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนฉบับนี้ ยังไดกลาวถึงการจัดตั้ ง 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงการใหบริการแบบ One Stop Service เพ่ืออํานวยความสะดวกและ
เผยแพรขอมูลขาวสารแกนักลงทุน เชน ปรับปรุงกระบวนการขอและออกใบอนุญาตใหนักลงทุน
สามารถยื่นขออนุมัติการลงทุนที่จุดเดียว โดย Ministry of Industry and Commerce จะรับผิดชอบ
กํากับดูแลกิจการทั่วไป สําหรับ Ministry of Planning and Investment รับผิดชอบกิจการสัมปทาน 
สวนการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เปนความรับผิดชอบของแขวง (จังหวัด) และผูบริหารเขต
เศรษฐกิจน้ันๆ อยางไรก็ตาม สําหรับการกํากับดูแลดานสุขอนามัยพืชและสัตวซ่ึงเปนประเด็นเฉพาะ 
ยังตองประสานกับหนวยงานรับผิดชอบที่เก่ียวของนอกเหนือจากการจัดการที่ One Stop Service 
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ประเภทธุรกิจที่ชาวตางชาตหิามถือหุนทั้งหมด 
 
Ministry of Industry and Commerce ไดมีประกาศเพื่อกําหนดอาชีพสงวนไวใหกับ 

นิติบุคคลลาวหรือประชาชนลาว โดยไมอนุญาตใหนักลงทุนชาวตางชาติทําการลงทุนไวในประกาศ
ของ  Ministry of Industry and Commerce (MOIC) ซ่ึ ง เ รี ยก อีกอย า ง ได ว า  List C 01-2013 
(Notification on Reserved Business Category list for Lao People, No. 1590/DERM, 2013)   

 
สําหรับกิจกรรมที่อนุญาตใหนักลงทุนชาวตางชาติลงทุน ภายใตเง่ือนไข รัฐบาล สปป.ลาว

จะระบุเง่ือนไขไวในกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เก่ียวของกับการลงทุนแตละประเภท ทั้งนี้ กิจกรรม
ที่ มีขอจํากัดสําหรับนักลงทุนชาวตางชาติ มักจะเปนกิจกรรมที่รัฐบาลตองการปกปอง
ผูประกอบการรายยอยชาว สปป.ลาว ซ่ึงสังเกตไดจากการจํากัดเงินลงทุนขั้นต่ําในแตละกิจกรรม
และจํากัดสัดสวนการลงทุนของชาวตางชาติในกิจกรรมดังกลาว ซ่ึงรายชื่อกิจกรรมที่รัฐบาลจํากัด 
การลงทุนของตางชาติจะถูกระบุไวในประกาศของ Ministry of Industry and Commerce (MOIC) 
หรือเรียกอีกอยางไดวา List D 01-2013 (Notification on Conditioned Business Category list 
for Foreign Investor, No. 1591/DERM, 2013) มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 
1) กิจกรรมที่อนุญาตใหตางชาติลงทุนภายใตขอจํากัด 
 การผลิตยา 
 การแปรรูปอาหาร ที่ไมไดจัดประเภทไว 
 การกอสรางถนนและทางรถไฟ 
 การเตรียมพ้ืนที่กอสราง เชน การขุดดิน 
 การกอสรางอ่ืนๆ และการติดตั้ง 
 การคาปลีกและการคาสง (การซอมบํารุงรถยนต) 
 การคาสงเสื้อผาและถุงเทา 
 การขนสงผูโดยสารทางถนน 
 คลังสินคา 
 ธนาคารและสาขา 
 ที่ปรึกษาดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม ฯลฯ 

 
2) กิจการที่หามชาวตางชาติลงทุน 5 

 พลังงานและบอแร 
                                                            
5 กฎ ระเบียบดานการลงทุนใน สปป.ลาว, กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, กระทรวงพาณิชย 
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 อุตสาหกรรมและการคา (การทอผา) 
 โยธาธิการ และการขนสง (อาชีพคนขับรถขนสงสินคา ฯลฯ) 
 อาชีพที่เก่ียวของกับวัฒนธรรมและการทองเที่ยว (การผลิตรายการวทิยุและ

โทรทัศน อาชพีชางเสริมสวย มัคคุเทศก ฯลฯ) 
 สถาบันการเงินบางประเภท 
 สาธารณสุข (การขุดคนทรัพยากรธรรมชาติที่เปนยา ฯลฯ) 
 

ประเภทกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน 
 
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนของตางประเทศ (Decree on the Implementation 

of the Foreign Investment Promotion Law) ไดกําหนด 7 กิจกรรมหลักที่รัฐบาลสงเสริมใหมี 
การลงทุน ไดแก 

 
 กิจการการผลิตสินคาเพ่ือสงออก (ทุนจดทะเบียนขั้นต่ํา 300,000 เหรียญสหรัฐ และ

สงออกไมต่ํากวารอยละ 80 ของการผลิตทั้งหมด) 
 กิจการกสิกรรม -ปาไม  แปรรูปผลิตภัณฑกสิกรรมปาไมและ  หัตถกรรม  

(ทุนจดทะเบียนขั้นต่ํา 300,000 เหรียญสหรัฐ)  
 กิจการอุตสาหกรรมแปรรูป อุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีทันสมัย การคนควาวิจัย

วิทยาศาสตรและการพัฒนา การปกปกษรักษาสิ่งแวดลอมและชีวะนานาพันธุ  
(ทุนจดทะเบียนขั้นต่ํา 500,000 เหรียญสหรัฐ ขึ้นไป และใชเครื่องจักรกลใหม
ทั้งหมด ที่มีใบรับรองจากผูผลิตและสถาบันที่มีความนาเชื่อถือ ในสวนงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร จะตองมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ํา 100,000 เหรียญสหรัฐ) 

 กิจกรรมที่เก่ียวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ฝมือ แรงงาน และการปกปก
รักษาสุขภาพของพลเมือง (ทุนจดทะเบียนขั้นต่ํา 100,000 เหรียญสหรัฐ) 

 กิจการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) แตไมใชการกอสรางภายใต
สัญญา (ทุนจดทะเบียนขั้นต่ํา 500,000 เหรียญสหรัฐ)  

 กิจกรรมการผลิตวัตถุดิบ อุปกรณเพ่ือรองรับการผลิตในอุตสาหกรรมที่สําคัญ  
(ทุนจดทะเบียนขั้นต่ํา 500,000 เหรียญสหรัฐ) 

 กิจการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวและการบริการ (ทุนจดทะเบียนขั้นต่ํา 500,000 
เหรียญสหรัฐ)  
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นอกจากนี้ ภายใตกฎหมายดังกลาว ยังไดมีการกําหนดกิจกรรมที่ไดรับการสงเสริม 
การลงทุน โดยกิจกรรมที่ไดรับการสงเสริมจะถูกแบงเปน 3 ระดับ ซ่ึงแตละระดับจะไดรับการ
สงเสริมที่แตกตางกันไปตามประเภทกิจการ และพ้ืนที่ทําการลงทุน ทั้งนี้ กิจกรรมจะถูกจัดลําดับ
ความสําคัญจากความตองการของรัฐบาลที่ตองการแกไขความยากจนของประชาชน โดยระดับที่ 1 
คือกิจกรรมที่ไดรับการสงเสริมสูงสุด ระดับที่ 2 คือกิจกรรมที่ไดรับการสงเสริมปานกลาง และระดับ
ที่ 3 คือกิจการที่ไดรับการสงเสริมต่ํา ยกตัวอยางเชน 

 
ระดับที่ 1 
 การปศุสัตวฟารมเลี้ยงแพะและแกะเพื่อการสงออก 
 การปลูกทุเรียน ลองกอง ลูกทอ และองุน เปนตน 
 โรงแรมหาดาว 
 การขนสงเพื่อการทองเที่ยว ฯลฯ 
 
ระดับที่ 2 
 เรือเพ่ือการทองเที่ยวที่สามารถพักคางคืนได (15 หองขึ้นไป) 
 การผลิตแบตเตอรี่ 
 สวนสนุก ฯลฯ 
 
ระดับที่ 3 
 การผลิตเกมสและของเลน 
 โรงภาพยนตร ฯลฯ 

 
ทั้งนี้ นักลงทุนชาวตางชาติจะสามารถลงทุนในกิจกรรมที่ไดรับการสงเสริมได จะตอง

เปนไปตามกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวของดวย โดยจะตองลงทุนในกิจกรรมที่ไมไดสงวนไวใหกับ 
ชาว สปป.ลาวเทาน้ันอีกดวย 

 
กิจการที่ไดรับการสงเสริมภายใตโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones) และ
เขตเศรษฐกิจเฉพาะ (Specific Economic Zones) 

 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones) และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ (Specific 

Economic Zone)  ซ่ึงจัดตั้ งขึ้นภายใตกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน พ .ศ .  2542 
(Investment Promotion Law 2009) และกํากับดูแลโดยพระราชบัญญัติวาดวยเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ (Decree on Special Economic Zone and Specific Economic Zone in 
Lao PDR, 2010)  จะใหสิทธิประโยชนตางๆ แกกิจการที่มีการลงทุนในประเภทอิเล็กทรอนิกส 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมๆ ที่เก่ียวของกับการผลิต การผลิตเครื่องมือกอสรางรูปแบบใหม 
สาธารณูปโภคที่เอ้ือตอการทองเที่ยว การผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรชีวภาพ โรงเรียน 
โรงพยาบาล สวนสาธารณะ6 เปนตน ซ่ึงในปจจุบันไดมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและ 
เขตเศรษฐกิจเฉพาะแลวกวา 10 พ้ืนที่7 และภายในป พ.ศ. 2563 รัฐบาลมีแผนงานที่จะเพ่ิม 
เขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะเพิ่มเปน 25 แหง โดยจะเห็นไดจากตัวอยางโครงการ
เขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ ดังตอไปน้ี 

 
ตารางที่ 1-13 เขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะในสปป.ลาว 

เขตเศรษฐกิจ ท่ีต้ัง วัตถุประสงค ผูพัฒนา 

1. เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน  แขวงสะหวันนะเขต เขตการคา การบริการ อุตสาหกรรมแปรรูป รัฐบาล สปป.ลาว
2. เขตเศรษฐกิจพิเศษบอเต็นแดนคํา  แขวงหลวงน้ําทา เพื่อการพัฒนาโครงสรางทางเศรษฐกจิและ

บริการเชน คลังสินคา ศูนยกระจายสินคา
ศูนยการคาครบวงจร รานคา แหลงบันเทิง 
โรงแรม 

นักลงทุนจีน 

3. เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยม
ทองคํา  

แขวงบอแกว เพื่อในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน รวมทั้ง
รองรับการลงทุน การทองเที่ยวและบริการ 

นักลงทุนจีน 

4. เขตเศรษฐกิจเฉพาะภูเขียว  แขวงคํามวน เพื่อพัฒนาเปนตัวเมืองใหมที่ประกอบดวย 
การบริการ การคา การศึกษา การทองเที่ยว 
โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรมและอื่นๆ 

นักลงทุนลาว 

5. เขตเศรษฐกิจพิเศษเวียงจันทน -
ลองแทงค 

นครหลวงเวียงจันทน การคาและบริการ นักลงทุนเวียดนาม

6. เขตเศรษฐกิจเฉพาะอุตสาหกรรม
และการคาโนนทอง  

นครหลวงเวียงจันทน เพื่อพัฒนาเปนเขตอุตสาหกรรมแปรรูป นักลงทุนไตหวัน

7. เขตพัฒนาเศรษฐกิจไชยเศรษฐา  นครหลวงเวียงจันทน เพื่อพัฒนาเปนเขตอุตสาหกรรมเบา
อุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อการสงออก  

บริษัทรวมทุนลาว-จีน

8. เขตเศรษฐกิจเฉพาะดงโพสี  นครหลวงเวียงจันทน เพื่อพัฒนารองรับการลงทุนดานการคา
การบริการ การทองเที่ยว และการขยายตัว
ทางดานเศรษฐกิจ รวมทั้งสงเสริมการคา
บริเวณชายแดน  

นักลงทุนมาเลเซีย

9. เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง  นครหลวงเวียงจันทน เพื่อพัฒนาเปนเขตอุตสาหกรรมแปรรูป นักลงทุนจีน 
10. เขตเศรษฐกิจเฉพาะทาแขก แขวงคํามวน การคาและบริการ นักลงทุนลาวรวมทุนกับ

สิงคโปรและจีน 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด รวบรวมจากหลายแหลงขอมูล 

 
                                                            
6 http://www.investlaos.gov.la/index.php/special-economic-zone 
7 http://www.investlaos.gov.la/index.php/where-to-invest/special-economic-zone 
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ขั้นตอนการอนุมัติการลงทนุและรับสทิธปิระโยชนภายใตโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special 
Economic Zones) และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ (Specific Economic Zones) 

 
นักลงทุนที่ประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนและไดรับอนุมัติใหลงทุนใน 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones) และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ (Specific Economic) 
จะไดรับสิทธิประโยชนในการลงทุน ทั้งนี้ การขออนุมัติการลงทุนมีรายละเอียดดังตอไปน้ี  

 
 กรอกใบสมัครแจงความประสงคจะลงทุน พรอมแนบเอกสารหลกัฐานที่เก่ียวของ

กับการลงทุน 
 สํานักงานบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ จะตรวจสอบเอกสาร

กับหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ืออนุมัติการลงทุน เชน การจดทะเบยีนบริษัท 
ใบอนญุาตตางๆ การวางผังโครงสราง และการขึ้นทะเบยีนผูเสียภาษ ี

 
 กฎหมายแรงงาน  

 
กฎหมายแรงงานของ สปป.ลาว (Labor Law 2006) เปนรางกฎหมายสําคัญที่กําหนด

ขอบังคับดานการปฏิบัติตอแรงงานใน สปป.ลาว และกําหนดหนวยงานที่ปฏิบัติงานดานแรงงาน 
ไดแก Ministry of Labour and Social Welfare แผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมประจําแขวง 
(Labour and Social Welfare Division at each province) และหนวยงานเทศบาลดานแรงงานและ
สวัสดิการสังคม สําหรับขอบังคับในการปฏิบัติตอแรงงาน สามารถสรุปประเด็นสําคัญไดดังตอไปน้ี 

 
 ขอกําหนดเร่ืองเวลาการทํางานและวนัลาใน สปป.ลาว  

 
บริษัทที่จัดตั้งขึ้นในสปป.ลาวจะตองมีขอปฏิบัติตอแรงงานดานชั่วโมงการทํางาน 

คาตอบแทน และสิทธิประโยชนอ่ืนๆ ตามขอกําหนดดังตอไปน้ี 
 

 แรงงานใน สปป.ลาวจะสามารถทํางานไดไมเกินวันละ 8 ชม. ตอวัน และทํางานไดไมเกิน 
6 วัน/สัปดาห (หรือ 48 ชม.ตอสัปดาห) 

 สําหรับงานที่เปนอันตรายตอสุขภาพและมีความเสี่ยงสูง เม่ือแรงงานตองสัมผัสกับรังสี
หรือสารเคมี แรงงานจะถูกกําหนดใหทํางานไดไมเกิน 6 ชม. ตอวัน (หรือ 36 ชม.  
ตอสัปดาห) 
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 หากแรงงานทํางานในชวงเวลาตั้งแต 22.00 ถึง 05.00 น. ในภาคอุตสาหกรรม แรงงาน
จะตองมีเวลาในการพักผอนอยางนอย 11 ชม. กอนที่จะเร่ิมทํางานใหมอีกคร้ัง 

 นายจางจะตองอนุญาตใหแรงงานลาพักผอนประจําป หากทํางานมาแลวอยางนอย 1 ป 
ขึ้นไป โดยลูกจางมีสิทธิลา 15 วันตอป สําหรับลูกจางที่ทํางานที่มีความเสี่ยงตอสุขภาพ 
สามารถลาพักผอนไดปละ 18 วัน ไมนับรวมวันหยุดประจําสัปดาหและวันหยุดราชการ 
ทั้งนี้ หากลูกจางไมมีความประสงคจะลาพักผอนประจําป สามารถเรียกเงินชดเชยเทากับ
คาแรงที่ทํางานในอัตราปกติได 

 ลูกจางมีสิทธิลาปวยไดไมเกิน 30 วัน/ป หากลูกจางลาปวยเกิน 30 วันแตไมเกิน 180 วัน 
จะไดรับคาแรงตามปกติจากกองทุนอุดหนุนตามระเบียบการประกันสังคม แตหากลาปวย
เกิน 180 วัน จะไดรับคาแรงเพียงรอยละ 50 ของอัตราคาแรงปกติเทาน้ัน 
 

 การทําสัญญาการจางงาน 
 
การทําสัญญาจางงานในสปป.ลาว สามารถทําเปนลายลักษณอักษรหรือดวยวาจา ทั้งนี้ 

กฎหมายแรงงานของ สปป.ลาว กําหนดใหการจางงานที่ไมมีกําหนดระยะเวลา ลูกจางสามารถ
แจงขอสิ้นสุดการจางงานไดทุกเม่ือ โดยจะตองใหนายจางรับทราบลวงหนา 30 วันทํางาน สําหรับ
ลูกจางทั่วไป ในกรณีที่ลูกจางเปนแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ จะแจงขอสิ้นสุดการทํางานตอนายจาง
ลวงหนาอยางนอย 45 วัน สําหรับงานที่มีการกําหนดระยะเวลาจาง (Fixed-term) ลูกจางหรือ
นายจางจะตองแจงขอสิ้นสุดการทํางานอยางนอย 15 วันกอนที่สัญญาการทํางานจะหมดอายุหรือ
กอนที่ลูกจางจะขอออกจากงาน  

 
ทั้งนี้ นายจางไมสามารถยกเลิกสัญญาจางได หากลูกจางเจ็บปวยและอยูในระยะพักฟน

หรือเพ่ิงประสบภัยพิบัติ หรือลูกจางหญิงที่อยูในภาวะครรภหรือเพ่ิงคลอดลูกไดไมเกิน 1 ป ฯลฯ 
สําหรับกรณีอ่ืนๆ หากนายจางตองการปลดพนักงานออกจากการทํางานจะตองแจงลวงหนาอยางนอย 
3 เดือน และตองจายเงินอุดหนุนใหกับลูกจาง 
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 ประกันสังคม (Social Security System) 
 
สําหรับการจางงานใน สปป.ลาว นายจางจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดในเร่ืองกองทุน

ประกันสังคม ในกรณีที่นายจางมีลูกจางตั้งแต 10 คนขึ้นไป ทั้งนี้ กิจการบางประเภทจะไม
ครอบคลุมภายใตขอปฏิบัติประกันสังคม  เชน ชาวตางชาติที่ทํางานในบริษัทที่ตั้งอยูใน สปป.ลาว 
ซ่ึงบริษัทดังกลาวมีสาขาอยูในหลายประเทศ และมีระยะเวลาทํางานไมเกิน 12 เดือน รวมถึง
ลูกจางบริษัทที่ มีบริษัทในเครืออยูหลายประเทศและถูกสงไปทํางานในตางประเทศเปน
เวลา 12 เดือนขึ้นไป เปนตน สําหรับกิจการที่ตองปฏิบัติตามขอกําหนด จะตองมีสวนชวยสมทบ
เงินกองทุนประกันสังคมและกองทุนบํานาญ ในสัดสวนดังตอไปน้ี 

 
 นายจางจะตองสมทบเงินกองทุนประกันสังคมในอัตรารอยละ 5 ของอัตรา

คาตอบแทนแรงงาน 
 ลูกจางจะตองสมทบเงินกองทุนประกันสงัคมในอัตรารอยละ 4.5 ของอัตรา

คาตอบแทน 
 
ลูกจางจะไดรับสิทธิประโยชนจากการเปนสมาชิกกองทุนประกันสังคม ดังนี้ 
 
 ลูกจางมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลโดยไมเสียคาใชจาย ในโรงพยาบาลที่

หนวยงานประกันสังคมกําหนด กรณีเจ็บปวยหรือประสบอุบัติเหตุที่มิไดเกิดจาก
การทํางาน ลูกจางมีสิทธิไดรับเงินทดแทน เชน หากลูกจางประสบอุบัติเหตุ ทําให
ไมสามารถทํางานไดเต็มเวลา ลูกจางมีสิทธิไดรับเงินทดแทนสวนตางของเงินเดือน 

 ลูกจางจะไดรับเงินบํานาญจากประกันสังคมเม่ืออายุครบ 60 ป 
 ลูกจางจะไดรับเงินชวยเหลือคาคลอดบุตร หรือคารักษาพยาบาล หากลูกจางหรือ

ภรรยามีครรภ 
 

ทั้งนี้ ไทยและสปป.ลาวตางเปนสมาชิกองคการแรงงานระหวางประเทศ (International 
Labour Organization: ILO) ดังนั้น ระบบประกันสังคมของ สปป.ลาวจึงมีขอกําหนด  เง่ือนไขสิทธิ
ประโยชนตางๆ ที่คลายคลึงกันกับของไทย  
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 ใบอนุญาตใหชาวตางชาติทํางาน (Work Permit) 
 
กฎหมายแรงงานกําหนดให นายจางจะตองจางแรงงานที่มีสัญชาติลาว แตหากตองการ

จางแรงงานตางชาติ บริษัทตางชาติที่ลงทุนใน สปป.ลาวสามารถวาจางชาวตางชาติใหมา
ปฏิบัติงานในสปป.ลาวได แตจะตองยื่นขออนุญาตการใชแรงงานชาวตางชาติตอ Ministry of 
Labour and Social Welfare   

 
สําหรับแรงงานชาวตางชาติที่จะเขามาทํางานใน สปป.ลาว ตองมีเอกสารประกอบกัน 3 อยาง

คือ (1) วีซา B2 (2) ใบอนุญาตทํางาน (3) ใบอนุญาตพํานักอาศัย โดยการยื่นเรื่องขอวีซาจะตองมี
บริษัทเปนผูสนับสนุน (Sponsor) เพ่ือขอรับวีซาในรูปแบบ B2 จาก Ministry of Foreign Affairs 
จากน้ันบริษัทหรือนายจางจะตองยื่นเรื่องขอรับใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) ไดที่ Ministry of 
Labour and Social Welfareและแจงขอใบอนุญาตพํานักอาศัยถาวร (Resident Permit) หรือ
ใบอนุญาตพํานักอาศัยชั่วคราว (Temporary Stay Permit) ในสปป.ลาว ไดที่ Ministry of Public 
Security 

 
อยางไรก็ตาม รัฐบาล สปป.ลาวจํากัดจํานวนแรงงานชาวตางชาติที่เขามาปฏิบัติงานใน

ประเทศไวดวยโควตาการจางชาวตางชาติ หากบริษัทตองการจางแรงงานตางชาติที่ไรทักษะ จะ
สามารถจางไดไมเกินรอยละ 10 ของจํานวนแรงงานทั้งหมดในบริษัท สําหรับบริษัทที่ตองการจาง
แรงงานตางชาติที่มีทักษะ จะถูกกําหนดสัดสวนไวไมเกินรอยละ 20 ของจํานวนแรงงานทั้งหมดใน
บริษัท ทั้งนี้ หากบริษัทตองการจางแรงงานตางชาติเกินกวาสัดสวนที่กําหนดจะตองยื่นเรื่องขอ
อนุญาตจากรัฐบาล8 อยางไรก็ตาม แรงงานชาวตางชาติจะไดรับอนุญาตใหทํางานใน สปป.ลาว 
ไดเพียงชวงระยะเวลาหนึ่งเทาน้ัน ซ่ึงแรงงานชาวตางชาติมีหนาที่ที่ตองถายทอดความรู 
ความชํานาญใหกับแรงงานลาวดวย 
 
 ขอกําหนดเร่ืองการจายคาตอบแทนและคาแรงข้ันต่ํา 

 
ตามกฎหมายแรงงานของสปป.ลาว นายจางจะตองปฏิบตัิตามขอกําหนดดานคาตอบแทน

แรงงานดังตอไปนี้ 
 

                                                            
8 บทบัญญัติที่ 25 กฎหมายแรงงาน สปป.ลาว พ.ศ. 2549  (Labor Law, 2006) 
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 หากนายจางตองการวาจางใหแรงงานปฏิบัติงานลวงเวลา (Overtime) ตั้งแตเวลา 
17.00 ถึง 20.00 น.จะตองใหคาตอบแทนเปน 1.5 เทาของอัตราคาแรงในเวลา
ทํางานปกติ 

 หากนายจางตองการวาจางใหแรงงานปฏิบัติงานในชวงเวลาระหวาง 22.00 น.  
ถึง 5.00 น. นายจางตองจายคาแรงงานในอัตรา 2 เทาของอัตราคาแรงในเวลา
ทํางานปกติ 

 หากนายจางตองการวาจางใหแรงงานปฏิบัติงานในวันหยุดสุดสัปดาห หรือ
วันหยุดราชการ นายจางตองจายคาแรงงานในอัตรา 2.5 เทาของอัตราคาแรงในเวลา
ทํางานปกติ สําหรับการทํางานในชวงเวลา 08.00 ถึง 20.00 น. และนายจางตองจาย
คาแรงงานในอัตรา 3 เทาของอัตราคาแรงในเวลาทํางานปกติ สําหรับการทํางาน 
ในชวงเวลา 20.00 ถึง 06.00 น. 

 การทํางานนอกลวงเวลาจะตองไมเกิน 3 ชม. ตอวัน หรือไมเกิน 30 ชม./เดือน 
 กรณีที่นายจางสับเปลี่ยนใหแรงงานมาปฏิบัติในเวลากลางคืน ตั้งแตชวงเวลา

ระหวาง 22.00 น. ถึง 05.00 น. นายจางจะตองจายคาแรงเพ่ิมอยางนอยรอยละ 15 
ของอัตราคาแรงในเวลาทํางานปกติ 

 
สําหรับการจายเงินคาตอบแทนการทํางานธุรกิจหรือกิจการใน สปป.ลาวจะตองกําหนด

ระยะเวลาการจายงวดคาตอบแทนไมเกิน 1 เดือน โดยนายจางจะตองกําหนดวันจายคาตอบแทน
ใหชัดเจน ยกเวนสําหรับการจายเบี้ยเลี้ยงอ่ืนๆ หรือโบนัส นายจางสามารถตกลงกันภายในบริษัท
เก่ียวกับระยะเวลาหรือวันที่จะจายคาตอบแทนในสวนอ่ืนๆ ได อีกทั้ง หากลูกจางประสบอุบัติเหตุ 
เจ็บปวย หรือคลอดลูก ซ่ึงมีความจําเปนตองใชเงินฉุกเฉิน หากลูกจางแจงความตองการขอ 
เบิกเงินคาตอบแทนลวงหนา นายจางจะตองพิจารณาการจายคาตอบแทนดังกลาว 

 
สําหรับอัตราคาแรงขั้นต่ํา (Minimum Wage) ที่รัฐบาลกําหนดใหนายจางตองจาย คือ  

900,000 LAK ตอเดือน สําหรับชวงทดลองงานทั่วไป นายจางตองจายคาจางใหกับพนักงาน 
ไมต่ํากวารอยละ 90 ของอัตราคาแรงปกติ สําหรับตําแหนงงานที่ตองอาศัยความชํานาญทาง
วิชาชีพ กําหนดใหมีระยะเวลาในการทดลองงานไมเกิน 60 วัน ทั้งนี้ การประกันเงินเดือนหรือ 
การเลิกกิจการ นายจางจะตองจัดใหคาจางแรงงานเปนปญหาสําคัญอันดับแรกในการชําระบัญชี 
สําหรับการหักเงินคาแรงเพื่อชดเชยความเสียหายในการทํางานตองไมเกินรอยละ 20 ของคาแรงที่
ไดรับ   
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 กฎหมายที่ดิน 
 
รัฐธรรมนูญ สปป.ลาวกําหนดใหผูที่สามารถครอบครองที่ดินไดตองเปนบุคคลสัญชาติลาว 

อยางไรก็ตาม กฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2552 (Investment Promotion Law 
2009) ระบุวานักลงทุนชาวตางชาติที่ลงทุนในสปป.ลาวและมีเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ํา 500,000 
เหรียญสหรัฐ สามารถซื้อสิทธิในการใชประโยชนจากที่ดินเพ่ือสรางที่อยูอาศัย หรือสํานักงานใน
พ้ืนที่ไมเกิน 800 ตารางเมตร แมวานักลงทุนชาวตางชาติจะไมสามารถเปนเจาของที่ดินใน  
สปป.ลาวได แตนักลงทุนสามารถใชประโยชนจากท่ีดินโดยการใชเปนสินทรัพยค้ําประกันเพ่ือ 
กูเงินจากสถาบันการเงินใน สปป.ลาว สามารถสรางสิ่งปลูกสรางบนที่ดิน และใหเชาชวงที่ดินตอได  

 
ทั้งนี้ หากนักลงทุนหรือบริษัทตางชาติ ตองการสัมปทานที่ดินจากภาครัฐ ซ่ึงสวนใหญจะ

เปนการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เก่ียวของกับการโทรคมนาคม การส่ือสาร การขนสง การทําเหมืองแร 
การไฟฟา และการเพาะปลูกเกษตรกรรม โดยภาครัฐจะใหบริษัทตางชาติเชาหรือสัมปทานพื้นที่ได
สูงสุดไมเกิน 50 ป สําหรับบุคคลทั่วไปสัญชาติลาวท่ีใหบริษัทตางชาติเชาที่ดิน จะกําหนดไวสูงสุด
ไมเกิน 30 ป ในขณะที่การเชาหรือสัมปทานที่ดินเพ่ือลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special 
Economic Zones) หรือเขตเศรษฐกิจเฉพาะ (Specific Economic Zones) จะกําหนดไวสูงสุด 
ไมเกิน 75 ป สําหรับอัตราคาเชาที่ดินใน สปป.ลาว จะขึ้นอยูกับสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร ทั้งนี้  
นักลงทุนชาวตางชาติสามารถขอสัมปทานที่ดินกับหนวยงานที่มีอํานาจ โดยจะแบงความ
รับผิดชอบตามขนาดที่ดิน ดังตอไปน้ี  

 
ตารางที่ 1-14 หนวยงานที่รับผิดชอบการใหสัมปทานที่ดิน 
ขนาดท่ีดิน (เฮกตาร) หนวยงานท่ีมีอํานาจอนุมัติ 

1-3  แผนกกสิกรรมและปาไมในแขวง 
4-100 กระทรวงกสิกรรมและปาไม 
101-10,000 รัฐบาล สปป.ลาว 
ตั้งแต 10,001 ขึ้นไป สภาแหงชาติ 

ที่มา: กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย 
หมายเหตุ : 1 เฮกตารเทากับ 6.25 ไร 
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 กฎหมายวาดวยการโอนเงินระหวางประเทศ 
 
กฎหมายที่เก่ียวของกับการโอนเงินของบริษัทใน สปป.ลาว คือ กฎหมายวาดวยบัญชี-

วิสาหกิจ พ.ศ. 2533 (The Law on Enterprise Accounting, 1990) การโอนเงินจากตางประเทศ
เขามาลงทุนของนักลงทุนชาวตางชาติจะตองไดรับอนุญาตจาก Bank of Lao PDR (BOL) ทั้งนี้  
นักลงทุนตางชาติสามารถโอนกําไรหลังจากหักภาษี รายไดที่ไดจากการถายทอดเทคโนโลยี 
เงินทุน ดอกเบี้ย และคาแรงหรือเงินเดือน กลับประเทศของตนได แตบริษัทหรือนักลงทุน
ชาวตางชาติจะตองขออนุญาตจากรัฐบาล สปป.ลาวเสียกอน 

 
 ระบบภาษีใน สปป.ลาว 

 
ระบบภาษีของ สปป.ลาวถูกกํากับโดยกฎหมายวาดวยภาษี ฉบับแกไข พ.ศ. 2555 (The 

Amendment to Tax Law 2012) ซ่ึ งการ เ ก็บภาษีจะครอบคลุมถึ งนักลงทุนหรื อแรงงาน
ชาวตางชาติที่เขามาทํางานใน สปป.ลาว โดยภาษีสําคัญที่นักลงทุนตองชําระ มีดังตอไปน้ี 

 
 ภาษีกําไรทางธุรกิจ (Profit Tax) 
 ภาษีมูลคาเพ่ิม (Value Added Tax) 
 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย (Withholding Tax)  
 

 ภาษีกําไรทางธุรกิจ (Profit Tax) 
 
นิติบุคคลใน สปป.ลาว และนิติบุคคลตางชาติที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของ สปป.ลาว

จะตองชําระภาษีกําไรทางธุรกิจในอัตรารอยละ 24 เวนแตจะไดรับยกเวนหรือไดรับการลดหยอน
จากการสงเสริมการลงทุน ทั้งนี้ หากบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยลาว (Security 
Exchange) จะไดรับการลดหยอนภาษีกําไรทางธุรกิจอีกรอยละ 5 เปนระยะเวลา 4 ป อยางไรก็ตาม 
ธุรกิจที่เก่ียวของกับการผลิตบุหร่ีหรือยาสูบ (Tobacco) จะตองเสียภาษีกําไรทางธุรกิจในอัตรา- 
รอยละ 26 แตหากหนวยธุรกิจจัดตั้งในรูปแบบการเปนเจาของกิจการเอง จะเสียภาษีตามอัตรา-
กาวหนาตั้งแตรอยละ 0 ถึงรอยละ 24 ขึ้นอยูกับกําไรที่ไดรับ 
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 ภาษีมูลคาเพิม่ 
 
นิติบุคคลใน สปป.ลาวจะตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละ 10 ของมูลคาการซื้อขาย

สินคาหรือบริการ  
 
 ภาษีเงินไดบคุคลธรรมดา (Personal Income Tax)  

 
แรงงานชาวตางชาติที่ทํางานในบริษัทตางชาติใน สปป.ลาว จะตองชําระภาษีเงินได

บุคคลธรรมดาในอัตรารอยละ 10 ของเงินได ซ่ึงเปนอัตราคงที่ ยกเวนหากนักลงทุนหรือแรงงาน
ดังกลาวไดรับการยกเวนภายใตอนุสัญญาการเก็บภาษีซอน 

 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย (Withholding Tax)  

 
ตารางที่ 1-15 อัตราภาษีหัก ณ ที่จาย จําแนกตามประเภทการจายเงินของ สปป.ลาว 

ประเภทกิจกรรมทางธุรกิจ อัตราภาษีท่ีตองชําระ 
รายไดท่ีเกิดจากทรัพยสินทางปญญา 
คาลิขสิทธิ์ (Royalty) ท่ีจายใหแกนิติบุคคลนอก สปป.ลาว 

รอยละ 5 

การจายเงินปนผล รอยละ 10 
รายไดจากการใหเชาสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย รอยละ 15 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด ประมวลจากหนังสือรอบรูเร่ืองการลงทุนในอาเซียน  
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย 

 
 การจัดตั้งบริษัทใน สปป.ลาว  

 
กฎหมายสําคัญที่เก่ียวกับการจดทะเบียนจัดตั้ง  และดําเนินธุรกิจใน สปป.ลาว ไดแก 
 
 กฎหมายวาดวยวิสาหกิจ (Law on Enterprises 2005)  

มีขึ้นเพ่ือกําหนดหลักการ ขั้นตอนและวิธีการในการจัดตั้ง และกํากับดูแลวิสาหกิจ
ใน สปป.ลาว โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมภาคการผลิตและภาคการบริการ และ
เพ่ือใหเกิดการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของ สปป.ลาว ทั้งนี้ กฎหมายวาดวย
วิสาหกิจจะกลาวถึงผูมีสิทธิในการจัดตั้งนิติบุคคลเพ่ือประกอบกิจการใน สปป.ลาว 
รูปแบบธุรกิจที่สามารถจัดตั้งไดใน สปป.ลาว และหลักการในการจัดตั้งธุรกิจรูปแบบ
ตางๆ เปนตน    
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  รูปแบบการจัดตั้งบริษัทในสปป.ลาว 
 
นักลงทุนชาวต างชาติสามารถลงทุนในสปป .ลาวได ใน  3  รูปแบบ  กล าวคือ 

(1) การรวมทุน (Joint Venture) ระหวางนักลงทุนลาวและนักลงทุนชาวตางชาติ โดยนักลงทุน
ชาวตางชาติตองมีทุนในการจดทะเบียนบริษัท ไมต่ํากวารอยละ 30 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด  
ซ่ึงการลงทุนของนักลงทุนชาวตางชาติในกิจกรรมที่ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และการผลิต
พลังงาน จะดําเนินกิจการในรูปแบบการรวมทุนเทาน้ัน (2) ความรวมมือทางธุรกิจโดยการทํา
สัญญาทางธุรกิจ การลงทุนในรูปแบบน้ีไม จําเปนตองมีการจัดตั้งนิติบุคคลในสปป .ลาว  
แตจะไมสามารถประกอบกิจการที่ตองไดรับสัมปทาน และ (3) การจัดตั้งกิจการโดยชาวตางชาติ
เปนเจาของรอยละ 100 (Wholly Owned Enterprise) 

 
ทั้งนี้ กฎหมายวาดวยวิสาหกิจ กําหนดใหนักลงทุนชาวตางชาติสามารถถือหุนไดรอยละ 100 

ในรูปของวิสาหกิจ ดังตอไปน้ี 
 
 วิสาหกิจสวนบุคคล (Sole-Trader Enterprise) 
 วิสาหกิจหุนสวนสามัญ (General Partnership Enterprise) 
 วิสาหกิจหุนสวนจํากัด (Limited Partnership Enterprise) 
 บริษัทจํากัดผูเดียว (One-Person Limited Company)  
 บริษัทจํากัด (Limited Company) 
 สาขาของหางหุนสวนหรือบริษัท (วิสาหกิจตางชาติสามารถจัดตั้งสาขาใน สปป.ลาวได 

สําหรับธุรกิจประเภทธนาคาร และการประกันภัย)  
 สํานักงานสาขา/ตัวแทน (Branch or Representative Office) ทั้งนี้ ตัวแทนบริษัท 

(Representative Office) จะจํากัดอายุสูงสุดเพียง 3 ป เนื่องจากการเขามาใน
รูปแบบตัวแทนบริษัทใน สปป.ลาว มีขึ้นเพ่ือใหบริษัทแมมาศึกษาความเปนไปไดใน
การทําธุรกิจเทาน้ัน 

 
นักลงทุนชาวตางชาติสามารถยื่นจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจดวยตนเองไดที่ Department of 

Enterprises Registration and management, Ministry of Industry and Commerce หรือยื่นไดที่ 
One Stop Service ซ่ึงอยูภายใตการดําเนินงานของ Committee for Promotion and Management 
of Investment (CPMI) สําหรับธุรกิจที่ตองขอรับสัมปทาน จะตองยื่นขอจดทะเบียนและขออนุมัติ
การลงทุนที่ สํานักงาน CPMI สวนกลางเทาน้ัน สําหรับธุรกิจอ่ืนๆ สามารถยื่นจดทะเบียนไดที่ 
สํานักงาน CPMI สวนทองถิ่น  
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การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในสปป.ลาวจะมีความแตกตางตามรูปแบบธุรกิจ โดยสามารถ
แบงเปน 3 รูปแบบ ไดแก (1) การจัดตั้งธุรกิจทั่วไป (2) การจัดตั้งธุรกิจที่ตองขอสัมปทาน หรือมี
ความเก่ียวของกับทรัพยากรธรรมชาติ และ (3) การจัดตั้งธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษและ 
เขตเศรษฐกิจเฉพาะ โดยขั้นตอนการยื่นจดทะเบียนธุรกิจในสปป.ลาว มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 
 ข้ันตอนการจัดตั้งบริษัททั่วไป 

 
สําหรับบริษัทที่ดําเนินกิจการในอุตสาหกรรมที่ไมตองไดรับใบอนุญาตพิเศษใดๆ จะตอง

ดําเนินการจดทะเบียนธุรกิจตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 
 

1) จองชื่อวิสาหกิจ 
 
นักลงทุนชาวตางชาติสามารถสํารองการจองชื่อวิสาหกิจไวไดจํานวน 3 ชื่อ ซ่ึงหากธุรกิจ

ดังกลาวไมผานการอนุมัติใหจดทะเบียนวิสาหกิจได ชื่อที่จองไวจะถูกยกเลิกไป ทั้งนี้ การจองชื่อ
จะหามใชชื่อที่กอใหเกิดความสับสน เนื่องจากมีความคลายกับวิสาหกิจที่มีอยูแลวและเปนที่รูจัก
อยางกวางขวาง หรือชื่อที่ขัดแยงกับวัฒนธรรมอันดีงาม ชื่อที่มีความเก่ียวของกับประเทศอ่ืนๆ 
หรือเก่ียวของกับสถานที่ศักด์ิสิทธิ์ของชาติ และชื่อที่เหมือนหรือคลายกับรูปแบบประเภทธุรกิจ 

 
2) แจงสัญญากอตั้ง 

 
นักลงทุนจะตองทําสัญญากอตั้ง โดยจะตองมีผูกอตั้งจํานวน 2 คนขึ้นไป แลวนําไปยื่น

ตอสํานักงานทะเบียนวิสาหกิจ ซ่ึงสัญญากอตั้งจะตองระบุชื่อและที่อยูของวิสาหกิจ วัตถุประสงค 
ชื่อและที่อยูของสํานักงานใหญหรือสาขา จํานวนทุนจดทะเบียน ชื่อและที่อยูของผูกอตั้งทั้งหมด 
เง่ือนไขความรับผิดชอบของกรรมการ และลายเซ็นของผูกอตั้งทุกคน 

 
3) ยื่นคํารองขอจดทะเบียน 
 

นักลงทุนสามารถยื่นจดทะเบียนไดที่ Department of Enterprises Registration and 
management หรือยื่นไดที่ One Stop Service และสํานักงาน CPMI สวนทองถิ่นที่บริษัทตั้งอยู  
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4) เจาหนาที่พิจารณาคํารองและออกใบรับรองการจดทะเบียน 
 
หากเปนธุรกิจทั่วไป เจาหนาที่จะพิจารณาการออกใบทะเบียนวิสาหกิจ (Enterprise 

Registration Certificate) ภายใน 10 วันทําการ และจะถือวาเสร็จสิ้นขั้นตอนการขอจดทะเบียน 
 
สําหรับธุรกิจที่อยูในบัญชีควบคุม กลาวคือ ธุรกิจที่อนุญาตใหชาวตางชาติประกอบ

กิจการไดโดยมีเง่ือนไข เจาหนาที่จะสงคําขอดังกลาวไปยังกระทรวงหรือหนวยงานที่เก่ียวของกับ
ธุรกิจประเภทดังกลาว และตองขอหนังสืออนุญาตทางเทคนิคจากหนวยงานที่เก่ียวของ ซ่ึงอาจใช
เวลาในการดําเนินการนานกวา 10 วันทําการในการออกใบทะเบียนวิสาหกิจ 

 
 ข้ันตอนการจัดตัง้ธุรกิจทีต่องขอสัมปทาน หรือมีความเกีย่วของกับทรัพยากรธรรมชาต ิ

 
ธุร กิจที่ตองขอสัมปทานหรือมีความเกี่ ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติ  ไดแก   

การสัมปทานที่ดินเพ่ือทางการเกษตร การสัมปทานเหมืองแร และการสัมปทานเพ่ือสรางเขื่อน
ผลิตพลังงานไฟฟา โดยนักลงทุนจะตองยื่นคํารองขอลงทุน และจดทะเบียนวิสาหกิจที่  One Stop 
Shop Service ซ่ึ ง เปนหนวยงานของ  Investment Protection Department (IPD) อยูภายใต 
การดําเนินงานของ Committee for Promotion and Management of Investment (CPMI) หรือ
สํานักงาน CPMI สวนกลาง 

 
 การจัดตั้งธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 

 
 นักลงทุนสามารถยื่นคําขอลงทุนและจดทะเบียนวิสาหกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขต

เศรษฐกิจเฉพาะ ไดที่ National Committee for Secial Economic Zone (NSEZ Committee)9  
 

ตารางที่ 1-16 เอกสารที่ใชในการจดทะเบียน จําแนกตามประเภทการจัดตั้งธุรกิจใน สปป.ลาว 
รายการ เอกสารประกอบการจดทะเบียน 

วิสาหกิจสวนบุคคล 
 

 ใบคํารองแจงขึ้นทะเบียนวิสาหกิจสวนบุคคล 
 สําเนาประวัติยอและหนังสือเดินทางของผูลงทุน/ผูขอจดทะเบียนนิติบุคคล

สําหรับชาวตางชาติ  

                                                            
9 การจัดตั้งธุรกิจในประเทศลาว กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
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รายการ เอกสารประกอบการจดทะเบียน 
วิสาหกิจหุนสวนสามัญ/วิสาหกิจ
หุนสวนจํากัด/บริษัทจํากัด/ 
บริษัทจํากัดผูเดียว/บริษัทมหาชน/
บริษัทรัฐวิสาหกิจ/บริษัทผสม 

 ใบจองชื่อนิติบุคคล 
 สัญญากอตั้งวิสาหกิจ (ยกเวนบริษัทจํากัดผูเดียว) 
 ใบคํารองขอขึ้น ทะเบียนวิสาหกิจ 
 กฎระเบียบของวิสาหกิจหรือขอบังคับบริษัท  
 สําเนาประวัติยอและหนังสือเดินทางของผูลงทุน/ผูขอจดทะเบียนนิติบุคคล

สําหรับชาวตางชาติ  
บริษัทท่ีตองไดรับสัมปทานเพ่ือการ
ดําเนินกิจการ หรือบริษัทท่ีดําเนิน
ธุรกิจท่ีใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 แบบฟอรมขออนุญาตลงทุน (Completed Investment Application Form) 
 บทสรุปยอเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ รับรองโดยประธานบริษัทหรือ 

กรรรมการผูจัดการ 
 หรือผูท่ีไดรับการมอบสิทธิ 
 ประวัติและประสบการณของบริษัท ใบอนุญาต หรือใบทะเบียนนิติบุคคล

ของบริษัท 
 หนังสือสัญญารวมธุรกิจ (ในกรณีมีสองบริษัทขึ้นไป) 
 หนังสือมอบอํานาจใหหุนสวนหรือผูแทนบริษัท ในกรณีบุคคลดังกลาว 

ไมอยูในตําแหนงสูงสุดของบริษัท 
 แผนที่สถานท่ีตั้ง ของโครงการ 
 เอกสารเกี่ยวกับขอมูลทางเทคนิคของโครงการ 
 เอกสารเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูลเบ้ืองตนของโครงการ (ถามี) 
 หนังสือสนับสนุนของสถาบันการเงินหรือธนาคาร (ถามี) 
 เอกสารเกี่ยวของอื่นๆ 

สํานักงานตัวแทน  คํารองขอกอตั้ง สํานักงานตัวแทน 
 กฎระเบียบของสํานักงานตัวแทนท่ีเสนอขอกอตั้ง 
 ใบแตงตั้งผูเปนตัวแทน และ/หรอืใบมอบสิทธิ์จากบริษัทแมในการขอกอตั้ง

สํานักงาน 
 ตัวแทนใน สปป.ลาว พรอมท้ังสําเนาหนังสือเดินทางและประวัติยอของผูท่ี

ไดรับการแตงตั้ง 
 สําเนาใบทะเบียนนิติบุคคลของบริษัทแมท่ีมีการรับรองความถูกตอง และ 

มีผลบังคับใช 
 สําเนากฎระเบียบของบริษัทแม 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด รวบรวมจากหลายแหลงขอมูล 
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 การลงทุนที่ไดรับสิทธิประโยชนทางการลงทุน 
 
ภายใตกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน (Law on Investment 2009) ไดกลาวถึง

แนวทางการสงเสริมการลงทุนใหแกนักลงทุนภายในประเทศและนักลงทุนชาวตางชาติ ทั้งนี้ 
เพ่ือใหประโยชนสูงสุดกับสปป.ลาว กฎหมายวาดวยการลงทุนดังกลาว จึงไดกําหนดแรงจูงใจ
สําหรับนักลงทุน ไมวาจะเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน การลงทุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones) หรือการลงทุนในเขตเศรษฐกิจเฉพาะ (Specific 
Economic Zones) โดยคณะผูวิจัยจะสรุปสิทธิประโยชนทางการลงทุนทั้งหมดไวในลําดับถัดไป 

 
 สิทธิประโยชนทางการลงทุนทั่วไป 

 
ภายใตกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน (Law on Investment Promotion 2009) 

กําหนดใหกิจการที่จัดตั้งโดยนักลงทุนชาวตางชาติ ที่ไดรับการสงเสริมจาก Investment Promotion 
Department: IPD จะไดรับสิทธิประโยชนทางการลงทุน ดังนี้ 

 
 สิทธิประโยชนในการยกเวนภาษีกําไรทางธุรกิจ (Exemption from Profit Tax)  

– กิจการตางประเทศที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นใน สปป.ลาวจะไดรับการยกเวนภาษีกําไร
ในรอบปบัญชีถัดไป หากกําไรสุทธิที่ไดจากการดําเนินธุรกิจ ถูกนําไปใชเพ่ือขยาย
กิจการ 

 
 สิทธิประโยชนในการยกเวนภาษีนําเขาวัตถุ ดิบ (Raw Material Import Duty 

Exemption) – กิจการตางประเทศที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นในประเทศ สปป.ลาวจะไดรบั
ยกเวนภาษีนําเขาอุปกรณ อะไหล พาหนะที่ใชในการผลิตโดยตรง วัตถุดิบที่ไมมีอยู
ภายในประเทศ หรือมีแตไมเพียงพอตอความตองการใชผลิต ผลิตภัณฑก่ึงสําเร็จรูป
ที่นําเขามาเพ่ือแปรรูปหรือประกอบเปนผลิตภัณฑเพ่ือสงออก 
 

 สิทธิประโยชนในการยกเวนภาษีสงออก (Export Duty Exemption) – กิจการ
ตางประเทศที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นใน สปป.ลาว ที่ทําการผลิตเพ่ือสงออกสินคาทั่วไป 
จะไดรับการยกเวนภาษีอากรสงออกสินคาและผลิตภัณฑ ทั้งนี้ สําหรับการสงออก
ทรัพยากรธรรมชาติ และผลิตภัณฑที่ผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติจะตองเปนไป
ตามกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ  
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 สิทธิประโยชนในการยกยอดผลขาดทุน (Loss Carry Forward)10 – กิจการตางประเทศ
ที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นใน สปป.ลาวจะมีสิทธิในการยกยอดผลขาดทุนไดเปนเวลา
ตอเนื่องกัน 3 ป เพ่ือลดหยอนภาษีเงินไดทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได 

 
อีกทั้งภายใตกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน (Law on Investment Promotion 

2014) ยังไดระบุรายละเอียดของการงดเวนภาษีกําไรทางธุรกิจ โดยจะแบงธุรกิจออกเปน 3 หมวด
ใหญๆ ไดแก 

 
 ระดับ 1 (Level 1) คือ ธุรกิจที่ตองการการสงเสริมระดับสูง  
 ระดับ 2 (Level 2) คือ ธุรกิจที่ตองการการสงเสริมระดับกลาง 
 ระดับ 3 (Level 3) คือ ธุรกิจที่ตองการการสงเสริมระดับต่ํา 
 
ธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนที่ไดรับสิทธิประโยชนในการงดเวนภาษี แบงตามเขต

พ้ืนที่ที่กิจการตั้งอยูอีกดวย โดยมีหลักการดังนี้ 
 
 เขต 1 พ้ืนที่หางไกลทุรกันดาร ที่ขาดแคลนสาธารณูปโภคพื้นฐาน จะไดรับงดเวน

ภาษีที่เรียกเก็บจากกําไรตามประเภทธุรกิจ ดังนี้ 
 

- ระดับ 1: ไดรับงดเวนภาษีกําไรเปนระยะเวลา 10 ป  
- ระดับ 2: ไดรับงดเวนภาษีกําไรเปนระยะเวลา 6 ป  
- ระดับ 3: ไดรับงดเวนภาษีกําไรเปนระยะเวลา 4 ป  
 

 เขต 2 พ้ืนที่ที่มีสาธารณูปโภคพื้นฐานบางสวน ที่พอจะอํานวยความสะดวกตอ 
การลงทุน จะไดรับงดเวนภาษีที่เรียกเก็บจากกําไรตามประเภทธุรกิจ ดังนี้ 
 

- ระดับ 1: ไดรับงดเวนภาษีกําไรเปนระยะเวลา 6 ป  
- ระดับ 2: ไดรับงดเวนภาษีกําไรเปนระยะเวลา 4 ป  
- ระดับ 3: ไดรับงดเวนภาษีกําไรเปนระยะเวลา 2 ป  

                                                            
10 บทที่ 4 บทบัญญัติที่ 52 ขอยอยที่ 4 ภายใตกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน (Law on Investment Promotion 2014) 



 

 

 

1-76 โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําศูนยขอมูลการลงทุนไทยในตางประเทศ ประจําป 2558 

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310 

http://toi.boi.go.th 

 เขต 3 เขตตัวเมืองใหญเปนพ้ืนที่ที่มีสาธารณูปโภคพื้นฐานพรอมสําหรับการลงทุน 
จะไดรับงดเวนภาษีที่เรียกเก็บจากกําไรตามประเภทธุรกิจ ดังนี้ 
 

- ระดับ 1: ไดรับงดเวนภาษีกําไรเปนระยะเวลา 4 ป  
- ระดับ 2: ไดรับงดเวนภาษีกําไรเปนระยะเวลา 2 ป  
- ระดับ 3: ไดรับงดเวนภาษีกําไรเปนระยะเวลา 1 ป  

 
 สิทธิประโยชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 
สําหรับกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนและจัดตั้งภายใตเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special 

Economic Zones) และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ (Specific Economic Zones)  จะไดรับสิทธิประโยชนตางๆ 
เพ่ิมเติมตามพระราชบัญญัติวาดวยเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ (Decree on Special 
Economic Zone and Specific Economic Zone in Lao PDR, 2010) อยางไรก็ตาม กิจการที่ไมได
รับการสงเสริม จะไมไดรับสิทธิประโยชนแมวาจะตั้งอยูในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยสิทธิประโยชน
ภายใตเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ มีดังตอไปน้ี 

 
 สิทธิพิเศษดานภาษี – นักลงทุนตางประเทศที่จัดตั้งกิจการขึ้นในเขตเศรษฐกิจ-

พิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ จะไดรับการยกเวนหรือลดหยอนภาษีตามแตละ
ประเภทกิจการ แตสูงสุดไมเกินอัตราที่กฎหมายวาดวยภาษีกําหนด โดยสิทธิพิเศษ
ดานภาษีของแตละธุรกิจจะไดรับการพิจารณาโดยคณะบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 
 

 สิทธิประโยชนในการยกเวนภาษีนําเขา (Import Duty Exemption) – นักลงทุน
ตางประเทศที่จัดตั้งกิจการขึ้นในเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 
จะไดรับการลดหยอนภาษีนําเขานํ้ามันเชื้อเพลิง ในขณะที่กําลังกอสราง ทั้งนี้  
สิทธิประโยชนดังกลาวจะใหกับธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 
ที่ตั้งอยูในถิ่นทุรกันดาร 
 

 สิทธิประโยชนในการนําคูสมรสเขามาในประเทศ – นักลงทุนตางประเทศที่จัดตั้ง
กิจการขึ้นในเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ สามารถนําคูสมรสและ
บุตรเขามาพํานักในประเทศได ตามระยะเวลาของสัญญาการลงทุน 
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 สิทธิในการใชประโยชนที่ดิน (Land Utilization) – กิจการตางประเทศที่จัดตั้งใน 
เขตเศรษฐกิจพิเศษหรือเขตเศรษฐกิจเฉพาะ สามารถสัมปทานที่ดินจากรัฐบาลได
สูงสุดถึง 99 ป 

 
 สิทธิประโยชนในการไดรับขอมูลขาวสาร (Information Facilities) – นักลงทุน

ชาวตางชาติจะไดรับการบริการขอมูล ขาวสารที่สงผล หรือจําเปนตอการลงทุน โดย
ภาครัฐจะจัดตั้งหนวยงานเพื่อใหบริการขอมูลดังกลาว 
 

 สิทธิประโยชนในการไดเปนพลเมืองกิตติมศักด์ิ (Honorary Citizen Status)11  
– นักลงทุนชาวตางชาติจะไดเกียรติใหเปนพลเมืองกิตติมศักด์ิ โดยจะมีสิทธิเทาเทียม
นักลงทุนภายในประเทศในการเขาสูตลาด สามารถเชาที่ดินเพ่ือพักอาศัย สําหรับ
นักลงทุนชาวตางชาติที่มีการลงทุนมากกวา 500,000 เหรียญสหรัฐ เปนตน 

 
 การคุมครองการลงทุน (Investment Guarantee and Protection) 

 
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน (Law on Investment Promotion, 2009) ได

กลาวถึงการคุมครองการลงทุนของนักลงทุนชาวตางชาติใน สปป.ลาว โดยนักลงทุนชาวตางชาติ
จะไดรับความคุมครองดานสิทธิในการดําเนินธุรกิจ และดานผลประโยชนตามความตกลงวาดวย
การลงทุน (Bilateral Investment Treaties: BITs) ที่ สปป.ลาวเปนภาคี สําหรับไทยนั้น ไดจัดทํา
ความตกลงทวิภาคีวาดวยการลงทุนกับสปป.ลาว (Thailand-Lao Bilateral Investment Treaty) 
ซ่ึงหากเกิดขอพิพาทดานการลงทุนระหวางกัน คูพิพาทจะตองมีการไกลเกลี่ยและปรึกษาหารือ
เพ่ือหาทางออกที่เปนที่พอใจสําหรับทั้งสองฝายกอน หากไมสามารถตกลงกันไดภายใน 6 เดือน 
คูพิพาทสามารถยื่นเรื่องตออนุญาโตตุลาการใหทําการตัดสินขอพิพาทดังกลาวได12 อยางไรก็ตาม 
หากเกิดขอพิพาทระหวางคูพิพาทในกิจการรวมทุน หรือกิจการที่ตางชาติถือหุนทั้งหมด คูพิพาท
สามารถยุติขอพิพาทดวยการเจรจาไกลเกลี่ยกันกอน หากไมสําเร็จคูพิพาทสามารถยื่นเรื่องตอใหกับ 
Committee for Promotion and Management of Investment (CPMI) ใหทําการตัดสิน และหาก
คูพิพาทไมพอใจในคําตัดสินของ CPMI สามารถยื่นเรื่องตอไปยังอนุญาโตตุลาการไดเชนกัน  

 

                                                            
11 http://www.sncsez.gov.la/images/LegalDocuments/sez_decree_443_english.pdf 
12 สามารถดูรายละเอียดดานการลงทุนระหวางไทยและลาวไดจาก http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryBits/114 
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สําหรับการเวนคืน หรือการยึดเปนของรัฐน้ัน รัฐบาล สปป.ลาวจะกระทําก็ตอเม่ือเห็นวา
การเวนคืนดังกลาวกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม ทั้งนี้ นักลงทุนชาวตางชาติจะตองไดรับ
คาชดเชยที่เหมาะสม 

 
 สรุปตนทุนการประกอบธุรกิจ (Cost of Doing Business) ใน  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

 คาธรรมเนียมการตรวจคนเขาเมือง 
 

ตารางที่ 1-17 คาใชจายในการเริ่มดําเนินธุรกิจ 
ประเภท คาใชจาย 

คาธรรมเนียมการขอวีซาธุรกิจ 
(Business Visas) 

วีซาธุรกิจ (Business Visa – B2) – 1,400 บาท  
 (ในกรณีท่ีพํานักอยูในเมียนมาไมเกิน 30 วัน ไมตองขอวีซา) 

คาธรรมเนียมการขอใบอนุญาต
ทํางาน (Work Permit) 

 ปแรกใหใชวีซาธุรกิจ (Business Visa – B2) 
 ในปตอๆ มาใหย่ืนคําขอใบอนุญาตทํางาน และ Resident Card  

โดยมีคาใชจายประมาณ 8,400 บาท และ 3,200 บาท ตามลําดับ 
Company Registration 
(Government fee) 

770,000 กีบลาว 
(ประมาณ 3,400 บาท) 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด ประมวลจากหลายแหลงขอมูล 
หมายเหตุ : คนไทยสามารถเดินทางไปพํานักอยูที่ สปป.ลาว ได 30 วัน โดยไมตองขอวีซา 

 
 คาใชจายในการเริ่มตนประกอบกิจการ 

 
ตารางที่ 1-18 คาใชจายในการเริ่มตนประกอบกิจการ  

หนวย : กีบ (1,000 กีบ = 4.37บาท) 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา คาธรรมเนียม 
1 Apply for a Name Reservation 

Certificate and Enterprise Registration 
Certificate (ERC) 

14 Days LAK 390,000 

2 Register the Articles of Association Between 5-10 Days No Charge 
3 Apply for Tax Registration Certificate 14 Days See procedure details 
4 Obtain Approval of Content on the 

Company Signage and the Company 
Signage Building Permit 

Between 5 -14 Days, 
simultaneous with 
previous procedure 

LAK 10,000 
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ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา คาธรรมเนียม 
5 Carve a company seal 45 Days, simultaneous 

with previous 
procedure 

see procedure details 

6 Register the workers for social security 7 Days No Charge 
ที่มา: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/lao-pdr#starting-a-business/ 
หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

 
 คาใชจายในการขออนุญาตกอสราง 

 
ตารางที่ 1-19 คาใชจายในการขออนุญาตกอสราง  

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา คาธรรมเนียม 
1 Purchase the application forms for a 

building permit 
1 Day LAK 20,000 

2 Request and obtain residence 
certificate from Village Chief 

1 Day LAK 30,000 

3 Submit building permit application to 
the District Construction Division 

1 Day LAK 100,000 

4 Receive pre-approval inspection from 
the District Construction Division 

1 Day No Charge 

5 Receive pre-approval inspection from 
the Vientiane Prefecture 

1 Day No Charge 

6 Obtain building permit from Vientiane 
Capital 

30 Days LAK 320,000 

7 Receive setting-out inspection from 
Department of Urban Planning & 
Environment 

1 Day No Charge 

8 Receive foundation inspection from 
Department of Urban Planning & 
Environment 

1 Day No Charge 

9 Request and receive final inspection 
from Committee for Management of 
Construction 

1 Day No Charge 

10 Request and receive connection to 
water and sewage services 

45 Days LAK 3,000,000 



 

 

 

1-80 โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําศูนยขอมูลการลงทุนไทยในตางประเทศ ประจําป 2558 

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310 

http://toi.boi.go.th 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา คาธรรมเนียม 
11 Obtain certificate of completion of 

building works 
20 Days No Charge 

ที่มา: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/lao-pdr#dealing-with-construction-permits 

 
 อัตราภาษี 

 
ตารางที่ 1-20 อัตราภาษี 

ประเภท อัตราภาษี 
ภาษีเงินไดทางธุรกิจ  
(Cooperate Income Taxes) 

รอยละ 24 (อัตราท่ัวไป) 

ภาษีมูลคาเพ่ิม (VAT) รอยละ 10  
ภาษีชําระ ณ ท่ีจาย  
(Withholding Taxes) 

 เงินปนผล เงินกําไรจากการซื้อขายหลักทรัพย – รอยละ 10  
 ดอกเบ้ียเงินกูยืม คาคอมมิชชั่น – รอยละ 10 
 คาลิขสิทธิ์ หรือธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา – รอยละ 5 
 ธุรกรรมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย – รอยละ 5 

ภาษีเงินไดสวนบุคคล  
(Personal Income Taxes) 

อัตราภาษีกาวหนา 
 รายไดระหวาง 1 ถึง 1,500,000 กีบ – รอยละ 5 
 รายไดระหวาง 1,500,001 ถึง 4,000,000 กีบ – รอยละ 10 
 รายไดระหวาง 4,000,001 ถึง 8,000,000 กีบ – รอยละ 15 
 รายไดระหวาง 8,000,001 ถึง 15,000,000 กีบ – รอยละ 20 
 รายไดตั้งแต 15,000,000 กีบขึ้นไป – รอยละ 25 

ภาษีสรรพสามิต (Excise Taxes)  น้ํามันเชื้อเพลิง – ระหวางรอยละ 5 ถึงรอยละ 25  
 เครื่องดื่มแอลกอฮอล – ระหวางรอยละ 50 ถึงรอยละ 70 
 เครื่องดื่มอัดแกส – ระหวางรอยละ 5 ถึงรอยละ 10  
 ผลิตภัณฑยาสูบ – รอยละ 60 
 ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง – รอยละ 20 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด ประมวลจากหลายแหลงขอมูล 
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 คาที่พักอาศัย 
 

 ราคาคาเชาที่อยูอาศัย จําแนกตามพืน้ที่ 
 

ตารางที่ 1-21 อัตราคาเชาที่อยูอาศัยตอเดือน จําแนกตามพื้นที่ 
ประเภท ราคาเชา 

อพารทเมนท 1 หองนอน ในใจกลางเมือง 317.50 เหรียญสหรัฐ 
อพารทเมนท 1 หองนอน บริเวณหางจากศูนยกลางเมือง 173.33 เหรียญสหรัฐ 
อพารทเมนท 3 หองนอน ในใจกลางเมือง 973.33 เหรียญสหรัฐ 
อพารทเมนท 3 หองนอน บริเวณหางจากศูนยกลางเมือง 466.67 เหรียญสหรัฐ 

ที่มา: http://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Lao 

 
 ราคาที่อยูอาศัย จําแนกตามพื้นที่ 

 
ตารางที่ 1-22 ราคาที่อยูอาศัยใน สปป.ลาว 

ประเภท ราคา 
อพารทเมนท ตอตารางเมตร บริเวณใจกลางเมือง 715.00 เหรียญสหรัฐ 
อพารทเมนท ตอตารางเมตร บริเวณ นอกศูนยกลางเมือง 371.67 เหรียญสหรัฐ 

  ที่มา: http://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Lao 

 
 คาสาธารณูปโภค 

 
 คานํ้าประปา 

 
ตารางที่ 1-23 อัตราคานํ้าประปา 

ประเภท ปริมาณการใช (m³) อัตราคานํ้า (LAK/ m³) 
ผูใชในครัวเรือน  1-10 1,339 

11-30 1,854 
31-50 2,369 

มากกวา 51 2,884 
หนวยงานภาครัฐ   2,369 
หนวยงานธุรกิจ  2,884 

         ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด ประมวลจากwww.nampapalao.com 

 



 

 

 

1-82 โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําศูนยขอมูลการลงทุนไทยในตางประเทศ ประจําป 2558 

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310 

http://toi.boi.go.th 

 คาไฟฟา 
 

ตารางที่ 1-24 อัตราคาไฟฟา 

ประเภท ปริมาณการใช 
อัตราคาไฟฟา (LAK) 

ป พ.ศ. 
2557 2558 2559 2560 

แรงดันตํ่า 
ผูใชในครัวเรือน 0-25 KWH 334  341  348  355  
 25-150 KWH 398  405  414  422  
 มากกวา 150 KWH  960  979  999  1,019  
องคการสากล   1,338  1,365  1,392  1,420  
ธุรกิจบริการ, ไฟฟาชั่วคราว   1,037  1,058  1,079  1,101  
ธุรกิจศึกษา และกีฬา  815  831  848  865  
ธุรกิจบันเทิง  1,374  1,401  1,429  1,458  
กิจการท่ีรัฐบริหาร   815  831  848  865  
กสิกรรม, ชลประทาน  496  506  516  526  
อุตสาหกรรม  734  749  764  779  
แรงดันกลาง 
ธุรกิจบริการ,ไฟฟาชั่วคราว  881  898  916  935  
ธุรกิจศึกษา และกีฬา  692  706  720  734  
ธุรกิจบันเทิง   1,305  1,331  1,358  1,385  
กิจการท่ีรัฐบริหาร   692  706  720  734  
กสิกรรม, ชลประทาน  422  431  439  448  
อุตสาหกรรม (ต่ํากวา 5 MW)  624  636  649  622  
อุตสาหกรรม (สูงกวา 5 MW)   673  687  700  714  
แรงดันสูง 
ทุกประเภท  673  687  700  714  

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด ประมวลจากรัฐวิสาหกิจการไฟฟาลาว 
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 คาโทรคมนาคม 
 
ตารางที่ 1-25 อัตราคาใชบริการโทรศพัทมือถือ (Mobile Phone Service)  

ประเภทบริการ อัตราคาบริการ 
บริการแบบรายเดือน (Post Paid Service)  
- โทรภายในประเทศ/Domestic Call  300 กีบ/นาที 
- โทรตางประเทศ/International Call  2,000 กีบ/นาที (Zone A) 
- สง SMS ในเครือขาย (LTC)  100 กีบ/ครั้ง 
- สง SMS ภายในประเทศ  200 กีบ/ครั้ง 
- สง SMS ไปตางประเทศ  500 กีบ/ครั้ง 
- คาบริการรายเดือน 25,000 กีบ/เดือน 
บริการแบบเติมเงิน (Pre Paid Service)  
- โทรภายในประเทศ/Domestic Call  800 กีบ/นาที 

- โทรตางประเทศ/International Call 2,000 กีบ/นาที (Zone A) 

- สง SMS ในเครือขาย (LTC)  100 กีบ/ครั้ง 
- สง SMS ภายในประเทศ  200 กีบ/ครั้ง 
- สง SMS ไปตางประเทศ 500 กีบ/ครั้ง 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด ประมวลจากบริษัท รัฐวิสาหกิจลาวคมนาคม 

 
ตารางที่ 1-26 อัตราคาใชบริการโทรศพัทพื้นฐานแบบรายเดือน  

(Basic Telephone Service) 
ประเภทบริการ อัตราคาบริการ 

- โทรภายในประเทศ/Domestic Call 
    โทรภายในเครือขาย (LTC) 250 กีบ/นาที 
    โทรไปยังเครือขายอื่น 250 กีบ/นาที 
- โทรตางประเทศ/International Call  2,000 กีบ/นาที (Zone A) 
- คาบริการรายเดือน 15,000 กีบ/เดือน 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด ประมวลจากบริษัท รัฐวิสาหกิจลาวคมนาคม 
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ตารางที่ 1-27 อัตราคาใชบริการโทรศพัทพื้นฐานแบบเติมเงิน วินโฟน  
(Win Phone Service) 

ประเภทบริการ อัตราคาบริการ 

- โทรภายในประเทศ/Domestic Call   

   โทรภายในเครือขาย (LTC) 250 กีบ/นาที 

   โทรไปยังเครือขายอื่น 250 กีบ/นาที 

- โทรตางประเทศ/International Call 2,000 กีบ/นาที (Zone A) 
หมายเหต ุ: โทรตางประเทศ/International Call แบงออกเปน 5Zone ทุกบริการใชอัตราคาใชบริการเดียวกันดังน้ี Zone A =2,000 
กีบ/นาที, Zone B = 5,000 กีบ/นาที, Zone C =10,000 กีบ/นาที, Zone D =20,000 กีบ/นาที,Zone E = 50,000 กีบ/นาที 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด ประมวลจากบริษัท รัฐวิสาหกิจลาวคมนาคม 
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บทที่ 2 
โอกาสและศักยภาพการลงทุนไทยใน 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
 

2.1. การวิเคราะหเชิงลึกในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
2.1.1 ภาพรวมและความสําคัญของอุตสาหกรรม 

 
แมวาอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตของ สปป.ลาวจะไมใชอุตสาหกรรมหลักของประเทศ 

โดยมีมูลคาการสงออกเพียงรอยละ 0.24 ของมูลคาสงออกทั้งหมด แตก็เปนอุตสาหกรรมที่มี 
การขยายตัวอยางตอเน่ือง เนื่องจากระบบคมนาคมขนสงของประเทศพัฒนามากขึ้น นอกจากนี้  
การพัฒนาประเทศและการเติบโตทางเศรษฐกิจของ สปป.ลาวในชวงทีผ่านมา สงผลใหชาว สปป.ลาว
มีรายไดมากขึ้นและมีกําลังซื้อยานยนตประเภทตาง ๆ มากขึ้น 

 
หากพิจารณาตลาดยานยนตใน สปป.ลาว พบวา ในชวง 10 กวาปที่ผานมา มีการจดทะเบียน

ยานพาหนะเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง จากขอมูลดัชนีการครอบครองยานพาหนะ(Vehicle Motorization 
Index) พบวา ในป พ.ศ. 2556 จํานวนยานพาหนะที่จดทะเบียนใน สปป.ลาวตอประชากร 1,000 คน 
อยูที่ 49 คัน เพ่ิมขึ้นเพียง 9.71 คัน จากป พ.ศ. 2544 แตสูงกวาดัชนีการครอบครองยานพาหนะของ
ประเทศที่มีระดับการพัฒนาใกลเคียงกัน เชน เมียนมาและกัมพูชา ซ่ึงมีคาดัชนีการครอบครอง
ยานพาหนะในป พ.ศ. 2556 เทากับ 10.41 และ 2.5 ตามลําดับ นอกจากน้ี เฉพาะในนครหลวง
เวียงจันทน พบวา ในป พ.ศ. 2557 จํานวนยานพาหนะที่จดทะเบียนในนครหลวงเวียงจันทนสูงถึง 
690,000 คัน1 ในขณะที่นครหลวงเวียงจันทนมีประชากรอาศัยอยูเพียง 780,000  คน โดยยานพาหนะ
ที่ไดรับความนิยมสูงสุด คือ รถจักรยานยนต  

 

                                                            
1 ขอมูลจาก http://jclao.com/vehicle-registration-sees-increase-of-31000-to-june/ 
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ภาพที่ 2-1 ดัชนีการครอบครองยานพาหนะของ สปป.ลาว  
(จํานวนยานพาหนะที่จดทะเบียนตอคน 1,000 คน) ป พ.ศ. 2554-2556 

 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด รวบรวมจาก GMS Environment Operations Center 

 
ภาพที่ 2-2 ดัชนี Vehicle Motorization Index ของ 5 ประเทศในอาเซียน  

(กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม) 

 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด รวบรวมจาก GMS Environment Operations Center
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จากขอมูลการคา พบวา สปป .ลาวพ่ึงพาการนําเขาสินคาชิ้นสวนยานยนตจาก
ตางประเทศเพื่อใชในการบริโภคในประเทศเปนหลัก เห็นไดจากในป พ.ศ. 2557 สปป.ลาว 
นําเขาสินคาดังกลาวคิดเปนมูลคา 622.47 ลานเหรียญสหรัฐ หรือรอยละ 9.15 ของมูลคา 
การนําเขาสินคาทั้งหมด ในขณะที่การสงออกสินคาชิ้นสวนยานยนตในป พ.ศ. 2557 มีมูลคาเพียง  
9.17 ลานเหรียญสหรัฐเทาน้ัน หรือรอยละ 0.24 ของมูลคาการสงออกทั้งหมดของประเทศ  

 
ตารางที่ 2-1 ความสําคัญของอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต สปป.ลาว 

ประเด็นความสําคัญ 
ป พ.ศ. 

2555 2556 2557 
ดานการบริโภค 
สัดสวนยานพาหนะที่จดทะเบียนใน สปป.ลาวตอจํานวน
ประชากร (หนวย: ยานพาหนะ/1,000 คน) 

38.30 43.54 49.00 

ดานการคา 
มูลคาการสงออกสินคาชิ้นสวนยานยนตของ สปป.ลาว 
(หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ) 

16.97 17.57 9.17 

สวนแบงมูลคาการสงออกสินคาชิ้นสวนยานยนตตอ 
การสงออกท้ังหมดของ สปป.ลาว (หนวย : รอยละ) 

0.53 0.45 0.24 

มูลคาการนําเขาสินคาชิ้นสวนยานยนตของ สปป.ลาว 
(หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ) 

243.79 237.70 622.47 

สวนแบงมูลคาการนําเขาสินคาชิ้นสวนยานยนตตอการ
สงออกท้ังหมดของ สปป.ลาว (หนวย : รอยละ) 4.20 3.57 9.15 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด รวบรวมจากหลายแหลงขอมูล 

 
 ภาพรวมดานการผลิต 

 
ตลาดยานยนตของ สปป.ลาวแบงไดเปน 3 กลุมใหญ ไดแก (1) จักรยานยนต ซ่ึงคิดเปน

สัดสวนสูงสุดของตลาดยานยนตของ สปป.ลาว ประชาชนลาวนิยมใชจักรยานยนตเนื่องจากมีราคา
ถูกและสะดวกสบายในการขับขี่ในพื้นที่เมืองซึ่งเริ่มมีปริมาณรถยนตจํานวนมากและมีการจราจร
ติดขัด (2) รถที่ใชในการพาณิชย เชน รถกระบะ เพ่ือใชในการขนสงสินคา รถที่ไดรับความนิยม 
ไดแก รถกระบะ 4 ประตูของประเทศเกาหลี (เชน Hyundai และ KOLAO) และ (3) รถยนตสวน
บุคคล ซ่ึงมีทั้งรถซีดานทั่วไปและรถหรู จากการพัฒนาเศรษฐกิจที่ผานมาประชาชนลาวเร่ิมมีฐานะ
มากขึ้นและนิยมมีรถเปนของตัวเอง ซ่ึงสวนหนึ่งเปนการแสดงออกถึงฐานะในสังคม 
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รถยนตใน สปป.ลาว มาจากการนําเขาทั้งหมด เนื่องจาก สปป.ลาวไมมีโรงงานประกอบ
รถยนต ผูประกอบการในอุตสาหกรรมมีทั้งผูประกอบการรายใหญจากตางประเทศ ซ่ึงเขาไปลงทุน
จัดตั้งโชวรูม ตัวแทนจําหนาย (Dealer) ศูนยบริการ และสํานักงานขายใน สปป.ลาว ที่สําคัญ อาทิ 
โตโยตา (Toyota) ซูซูกิ (Suzuki) ไดฮัตสุ (Daihatsu) ฮอนดา (Honda) และนิสสัน (Nissan) จาก
ญี่ปุน ฮุนได (Hyundai) โคลาว (KOLAO) จากเกาหลีใต โกนาว (Go Now) ตงฟง จากจีน รวม
ถึงฟอรด (Ford) และเชฟโรเลต (Chevrolet) จากสหรัฐอเมริกา และผูประกอบการรายยอย ซ่ึงเปน
ผูแทนจําหนายอิสระ โดยนําเขาและจําหนายสินคา อาทิ รถจักรยานยนต รถกระบะ รถยนตทั่วไป 
และรถหรู ทั้งนี้ การนําเขาสินคารถยนตขางตนจะจํากัดเฉพาะรถใหมเทาน้ัน เนื่องจากเม่ือ 
ป พ.ศ. 2555 รัฐบาล สปป.ลาวไดประกาศหามการนําเขารถยนตมือสอง รวมถึงอะไหลและ
ชิ้นสวนรถยนตที่ใชแลว โดยเห็นวา การนําเขารถยนตมือสองและรถยนตที่ชํารุดแลวเขามา
ประกอบใหมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และเพื่อลดปญหาการจราจรติดขัดในนครหลวง
เวียงจันทน 

 
สําหรับสินคาจักรยานยนต นอกจากการนําเขาแลว สปป.ลาวมีโรงงานประกอบ

จักรยานยนตประมาณ 11 แหง โดยสวนใหญ ผูประกอบการจะนําเขาชิ้นสวนอุปกรณสําเร็จรูป 
(Complete Knock Down: CKD) หรื อชิ้ นส วนกึ่ งสํ า เ ร็ จ รู ป  (Semi Knock Down: SKD) จาก
ตางประเทศ เชน ไทย มาเลเซีย และจีน มาทําการประกอบชิ้นสวนเปนรถจักรยานยนตและ
พาหนะอ่ืนๆ เพ่ือจําหนายในประเทศ โดยจําหนายผานตัวแทนจําหนายและรานคาปลีกทั่วไป 
นอกจากนี้ พบวา มีผูผลิตบางรายนําเขาชิ้นสวนกึ่งสําเร็จรูป (SKD) มาใชรวมกับชิ้นสวนและ
อะไหลที่ไดจากผูจัดจําหนายในประเทศดวย  

 
จากสภาพตลาดยานยนตขางตน เห็นไดวา ตลาดชิ้นสวนยานยนตของ สปป.ลาวยังมี

ขนาดเล็ก สวนใหญเปนการผลิตเพ่ือสงใหตลาดในประเทศประกอบชิ้นสวนขึ้นเปนรถจักรยานยนต 
นอกจากนี้ มีผูประกอบการตางชาติบางรายตั้งโรงงานเพื่อผลิตชิ้นสวนรถยนตสงมาประกอบเปน
รถยนตที่ไทย  
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 ภาพรวมดานการคา 
 

 การคาของ สปป.ลาวกับตลาดโลก 
 

การสงออก 
 
ระหวางป พ.ศ. 2552-2557 สปป.ลาวมีการสงออกสินคาชิ้นสวนยานยนตเพ่ิมขึ้นจาก 

7.93 ลานเหรียญสหรัฐในป พ.ศ. 2552 เปน 9.17 ลานเหรียญสหรัฐในป พ.ศ. 2557 คิดเปนอัตรา
การเติบโตแบบ CAGR เทากับรอยละ 2.96  

 
ตลาดสงออกสินคาชิ้นสวนยานยนตของ สปป.ลาวที่สําคัญ 5 อันดับแรก ไดแก ไทย 

กัมพูชา สหรัฐอเมริกา เวียดนาม และตุรกี โดยสินคาชิ้นสวนยานยนตสงออกที่สําคัญ ไดแก  
ชุดสายไฟรถยนต สวนประกอบและอุปกรณประกอบของยานยนต ยางใน กระปุกเกียร ชิ้นสวนตางๆ 
เพลาสงกําลัง และสวนประกอบและอุปกรณประกอบอ่ืนๆ ของตัวถัง 
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ภาพที่ 2-3 มูลคาการสงออกทั้งหมดของสินคาชิ้นสวนยานยนตของ สปป.ลาว ป พ.ศ. 2552-2557  



 
 

  Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310 

http://toi.boi.go.th 
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ภาพที่ 2-4 ตลาดสงออกสําคัญสินคาชิ้นสวนยานยนตของ สปป.ลาว ป พ.ศ. 2552-2557 
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ตารางที่ 2-2 สินคาชิ้นสวนยานยนตทีส่งออก 5 อันดับแรกของ สปป.ลาว 
      (หนวย: ลานเหรียญสหรัฐ) 

สินคาชิ้นสวนยายนตท่ีสงออกเปนหลักของ สปป.ลาว 

No Hs Code รายการสินคา 
มูลคาการสงออกของ 
สปป.ลาว ท้ังหมด         
ป พ.ศ. 2552-2557 

คิดเปน
สัดสวน 
(รอยละ) 

 All Products ทุกสินคา 75.00 100.00 
1 HS854430 ชุดสายไฟรถยนต 55.82 74.43

2 HS8714 
สวนประกอบและอุปกรณประกอบของยานยนตตาม
ประเภทที่ 87.11 ถึง 87.13 

13.32 17.76 

3 HS4013 ยางใน 3.05 4.07

4 HS8483 

เพลาสงกําลัง (รวมถึงเพลาลูกเบ้ียว และเพลาขอเหว่ียง) 
และขอเหว่ียง ตุกตาและเพลนชาฟตแบร่ิง เกียรและ
เคร่ืองเกียร บอลลสกรูหรือโรลเลอรสกรู กระปุกเกียรและ
เคร่ืองเปลี่ยนความเร็วอื่น ๆ รวมถึงทอรคคอนเวอรเตอร 
ลอตุนแรงและพูลเลย รวมทั้งพูลเลยบล็อก คลัตชและ
ประกับเพลา (รวมถึงขอตอยูนิเวอรแซล) 

0.46 0.62 

5 HS870829 สวนประกอบและอุปกรณประกอบอื่นๆ ของตัวถัง 0.46 0.61

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด ประมวลจาก International Trade Centre (ITC) 

 
การนําเขา 

 
ระหวางป พ.ศ. 2552-2557 สปป.ลาวนําเขาสินคาชิ้นสวนยานยนตเพ่ิมขึ้นรอยละ 37.03 

โดย มี มู ลค ากา ร นํ า เ ข า เ พ่ิ มขึ้ น จ าก  128.86 ล าน เหรี ยญสห รั ฐ ในปพ .ศ .  2552 เ ป น  
622.47 ลานเหรียญสหรัฐในป พ.ศ. 2557 แหลงนําเขาที่สําคัญ 5 อันดับแรก ไดแก จีน ไทย 
เกาหลีใต เวียดนาม และเยอรมนี โดยมีสินคานําเขาสําคัญ ไดแก ยางนอก เครื่องอุปกรณไฟฟา 
ยางนอก เครื่องยนตสันดาป ชิ้นสวนอ่ืนๆ และสวนประกอบและอุปกรณตางๆ ของยานยนต  
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ภาพที่ 2-5 มูลคาการนําเขาทั้งหมดของสินคาชิ้นสวนยานยนตของ สปป.ลาว ป พ.ศ. 2552-2557 
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ภาพที่ 2-6 แหลงนําเขาสาํคัญสินคาชิน้สวนยานยนตของ สปป.ลาว ป พ.ศ. 2552-2557 
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ตารางที่ 2-3 สินคาชิ้นสวนยานยนตทีนํ่าเขา 5 อันดับแรกของ สปป.ลาว 
      (หนวย: ลานเหรียญสหรัฐ) 

สินคาชิ้นสวนยานยนตท่ีนําเขาเปนหลักของ สปป.ลาว 

No Hs Code รายการสินคา 
มูลคาการนําเขาของ 
สปป.ลาว ท้ังหมด          
ป พ.ศ. 2552-2557 

คิดเปนสัดสวน 
(รอยละ) 

 All Products ทุกสินคา 1,568.01 100.00 

1 HS8536 

เคร่ืองอุปกรณไฟฟาสําหรับตัดตอหรือปองกัน
วงจรไฟฟาหรือสําหรับตอกับวงจรไฟฟาหรือตอ
ภายในวงจรไฟฟา (เชน สวิตช รีเลย ฟวส เคร่ือง
กําจัดกระแสเซอรจ ปลั๊ก เตารับ กระจุบหลอดไฟฟา 
และข้ัวตออื่น ๆ กลองชุมสายไฟฟา) สําหรับ
แรงดันไฟฟาไมเกิน 1,000 V. รวมทั้งข้ัวตอสําหรับ
เสนใยนําแสง สําหรับกลุมเสนใยนําแสงหรือสําหรับ
เคเบิลเสนใยนําแสง 

439.36 28.02 

2 HS4011 ยางนอกชนิดอัดลม ที่เปนของใหม 234.15 14.93

3 HS8408 
เคร่ืองยนตสันดาปภายในแบบลูกสูบชนิดจุดระเบิด
ดวยการอัด (เคร่ืองยนตดีเซลหรือกึ่งดีเซล) 

169.80 10.83 

4 HS870899 ชิ้นสวนอื่นๆ 141.05 9.00

5 HS8714 
สวนประกอบและอุปกรณประกอบของยานยนตตาม
ประเภทที่ 87.11 ถึง 87.13 

73.68 4.70 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด ประมวลจาก International Trade Centre (ITC) 

 
 การคาของ สปป.ลาวกับประเทศไทย 

 
การสงออก 

 
ระหวางป พ.ศ. 2552-2557 สปป.ลาวมีการสงออกสินคาชิ้นสวนยานยนตมายังไทย

เพ่ิมขึ้นจาก 5 ลานเหรียญสหรัฐ ในป พ.ศ. 2552 เปน 8 ลานเหรียญสหรัฐ ในป พ.ศ. 2557  
คิดเปนอัตราการเติบโตแบบ CAGR เทากับรอยละ 9.36 ทั้งนี้ สินคาสําคัญที่ สปป.ลาวสงออก
มายังไทย ไดแก ชุดสายไฟรถยนต สวนประกอบและอุปกรณตางๆ ของยานยนต เครื่องกําเนิดไฟฟา 
หลอดไฟฟาแบบตางๆ และเครื่องอุปกรณไฟฟา  
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ภาพที่ 2-7 มูลคาการสงออกสินคาชิ้นสวนยานยนตของ สปป.ลาวไปยังไทย ป พ.ศ. 2552-2557 
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ตารางที่ 2-4 สินคาชิ้นสวนยานยนตทีส่งออกไปไทย 5 อันดับแรกของ สปป.ลาว 
      (หนวย: ลานเหรียญสหรัฐ) 

สินคาชิ้นสวนยายนตท่ีสงออกมายังไทยเปนหลักของ สปป.ลาว 

No Hs Code รายการสินคา 
มูลคาการสงออกของ 
สปป.ลาวไปยังไทย 

ท้ังหมดป พ.ศ. 2552-2557 

คิดเปน
สัดสวน 
(รอยละ) 

 All Products ทุกสินคา 57.68 100.00 
1 HS 854430 ชุดสายไฟรถยนต 53.16 0.84

2 HS 8714 
สวนประกอบและอุปกรณประกอบของยานยนตตาม
ประเภทที่ 87.11 ถึง 87.13 

3.52 0.06 

3 HS 8502 
ชุดเคร่ืองกําเนิดไฟฟา และเคร่ืองเปลี่ยนไฟฟาชนิดหมุน
(โรตาร่ีคอนเวอรเตอร) 

0.33 0.01 

4 HS 8539 
หลอดไฟฟาแบบมีไสหรือแบบดิสชารจ รวมถึง
หลอดไฟฟาแบบซีลบีม และหลอดอัลตราไวโอเลตหรือ
หลอดอินฟราเรด รวมทั้งอารกแลมป 

0.17 0.00 

5 HS 8536 

เคร่ืองอุปกรณไฟฟาสําหรับตัดตอหรือปองกัน
วงจรไฟฟาหรือสําหรับตอกับวงจรไฟฟาหรือตอภายใน
วงจรไฟฟา (เชน สวิตช รีเลย ฟวส เคร่ืองกําจัดกระแส-
เซอรจ ปลั๊ก เตารับ กระจุบหลอดไฟฟา และข้ัวตออื่นๆ 
กลองชุมสายไฟฟา) สําหรับแรงดันไฟฟาไมเกิน 1,000 
โวลต รวมทั้งข้ัวตอสําหรับเสนใยนําแสง สําหรับ 
กลุมเสนใยนําแสงหรือสําหรับเคเบิลเสนใยนําแสง 

0.12 0.00 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด ประมวลจาก International Trade Centre (ITC) 

 
การนําเขา 

 
สปป .ลาวนําเขาสินคาชิ้นสวนยานยนตจากไทยในป พ .ศ . 2557 คิดเปนมูลคา  

119 ลานเหรียญสหรัฐ ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากป พ.ศ. 2552 ที่มีมูลคาการนําเขาอยูที่ 91 ลานเหรียญสหรัฐ 
โดยอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอป (อัตราการเติบโตแบบ CAGR) ของการนําเขาดังกลาวอยูที่ 
รอยละ 5.55 สินคาชิ้นสวนยานยนตที่ สปป.ลาวนําเขาจากไทยมากที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก  
ยางนอก เครื่องยนตสันดาปภายใน ชิ้นสวนอ่ืนๆ เพลาสงกําลัง ลอและอุปกรณ 

 



 
 

  Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310 

http://toi.boi.go.th 

โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําศูนยขอมูลการลงทุนไทยในตางประเทศ ประจําป 2558 2-14 

ภาพที่ 2-8 มูลคาการนําเขาสินคาชิ้นสวนยานยนตของ สปป.ลาวจากไทย ป พ.ศ. 2552-2557 
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ตารางที่ 2-5 สินคาชิ้นสวนยานยนตทีนํ่าเขาจากไทย 5 อันดับแรกของ สปป.ลาว 
      (หนวย: ลานเหรียญสหรัฐ) 

สินคาชิ้นสวนยานยนตท่ีนําเขาจากไทยเปนหลักของ สปป.ลาว 

No Hs Code รายการสินคา 
มูลคาการนําเขาของ สปป.
ลาว จากไทย ท้ังหมดป 

พ.ศ. 2552-2557 

คิดเปน
สัดสวน 
(รอยละ) 

 All Products ทุกสินคา 676.60 100.00 
1 HS4011 ยางนอกชนิดอัดลม ที่เปนของใหม 154.53 0.86

2 HS8408 
เคร่ืองยนตสันดาปภายในแบบลูกสูบชนิดจุดระเบิดดวย
การอัด (เคร่ืองยนตดีเซลหรือกึ่งดีเซล) 

93.79 0.52 

3 HS870899 ชิ้นสวนอื่นๆ 77.87 0.43

4 HS8483 

เพลาสงกําลงั (รวมถึงเพลาลูกเบ้ียว และเพลาขอเหว่ียง)
และขอเหว่ียง ตุกตาและเพลนชาฟตแบร่ิง เกียรและ
เคร่ืองเกียร บอลลสกรูหรือโรลเลอรสกรู กระปุกเกียรและ
เคร่ืองเปลีย่นความเร็วอื่นๆ รวมถึงทอรคคอนเวอรเตอร 
ลอตุนแรงและพูลเลย รวมทั้งพูลเลยบล็อก คลัตชและ
ประกับเพลา (รวมถึงขอตอยูนิเวอรแซล) 

28.85 0.16 

5 HS870870 ลอและอุปกรณ 27.76 0.15

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด ประมวลจาก International Trade Centre (ITC) 

 
การคาชายแดน  

 
ในสวนการคาชายแดนระหวางไทยกับ สปป.ลาวน้ัน จากขอมูลการคาของกรมการคา-

ตางประเทศของไทย พบวา สินคาชิ้นสวนยานยนตเปนสินคาสงออกลําดับที่ 2 ของการคา
ชายแดนจากไทยไป สปป.ลาว โดยในชวงเดือนมกราคม-สิงหาคม พ.ศ. 2558 การคาชายแดนใน
หมวดสินคารถยนต อุปกรณและสวนประกอบมีการสงออกจากไทยไป สปป.ลาว มูลคา 9,513.01 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.26 ของมูลคาการสงออกชายแดนทั้งหมดของไทยไป สปป.ลาว สวน
การนําเขาจะเปนสินคาประเภทอ่ืนๆ  
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ตารางที่ 2-6 สถิติมูลคาการคาชายแดนไทย-สปป.ลาว (รายสินคา)  
ป พ.ศ. 2556 – 2558 (มกราคม – สิงหาคม) 

การสงออก 
หนวย : ลานบาท 

ลําดับ
ท่ี 

รายการสินคาสงออก 
 มูลคาการสงออก ปพ.ศ.  

2556 2557 
2557 2558 %  57/58  

(ม.ค. – ส.ค.) (ม.ค. – ส.ค.) 
1 นํ้ามันดีเซล 17,609.79 19,846.03 14,168.77 11,157.42 -21.25
2 รถยนต อุปกรณ และสวนประกอบ 14,376.82 15,471.21 10,136.19 9,513.01 -6.15
3 ผลิตภัณฑเหล็กและเหล็กกลา 3,260.48 6,357.63 3,770.66 5,515.03 46.26
4 นํ้ามันเบนซิน 6,419.28 6,732.39 4,491.82 3,577.86 -20.35
5 สินคาปศุสัตวอื่นๆ 2,309.80 2,754.12 1,550.44 2,471.34 59.40
6 เคร่ืองจักรที่ใชในการกอสราง 4,256.02 2,497.22 1,433.89 2,230.61 55.56
7 สินคาอุตสาหกรรมการเกษตรอื่นๆ 2,789.50 3,254.88 2,104.58 2,209.21 55.56
8 ไก 2,941.36 3,711.08 2,245.54 1939.70 -13.62
9 วงจรพิมพ 37.23 1,571.08 828.09 1,893.64 128.68
10 สินคาอุตสาหกรรมอื่นๆ 2,094.68 2,350.11 1,513.93 1,702.97 12.49

รวม 10 อันดับ 56,094.96 64,545.75 42,243.91 42,210.79 -0.08
อื่นๆ 52,510.42 59,391.46 39,491.44 42,208.12 6.88
มูลคารวม 108,605.38 123,937.21 81,735.35 84,418.91 3.28

 

การนําเขา 

ลําดับ
ท่ี รายการสินคานําเขา 

 มูลคาการสงออก ปพ.ศ. 

2556 2557 
2557 2558 %  57/58  

(ม.ค. – ส.ค.) (ม.ค. – ส.ค.) 
1 ทองแดงและผลิตภัณฑ 17,312.37 16,799.01 10,921.59 8,238.33 -24.57
2 เคร่ืองรับ-สงสัญญาณและอุปกรณ

ติดตั้ง 
190.86 4,576.97 2,245.47 5,801.23 158.35

3 เชื้อเพลิงอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 4,573.64 N/A
4 ผักและของปรุงแตงจากผัก 876.27 1,072.53 601.55 1,321.21 119.63
5 ไมแปรรูป 1,436.86 1,140.61 725.27 866.91 19.53
6 ธัญพืช 549.63 64.98 50.05 581.21 188.98
7 ใบยาสูบ 0.00 244.19 99.80 288.40 60.08
8 ผลไมและของปรุงแตงจากผลไม 307.23 228.96 169.70 271.66 241.37
9 กาแฟ ชา เคร่ืองเทศ 32.56 161.91 74.20 253.30 15.08
10 ลวด และสายเคเบิล ที่หุมฉนวน 392.15 315.07 209.96 241.62 15.08

รวม 10 อันดับ 21,097.93 24,604.23 15,097.59 22,437.51 48.62
อื่นๆ 2,433.85 2,522.25 1,544.71 2,163.65 40.07
มูลคารวม 23,531.78 27,126.48 16,642.30 24,601.16 47.82

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ืองสาร กรมการคาตางประเทศ โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 
หมายเหตุ : % หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลง 
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 ภาพรวมดานการลงทุน 
 
ดานมูลคาการลงทุนจากตางประเทศสะสมตั้งแตป พ.ศ. 2531 ถึงเดือนมีนาคม  

พ.ศ. 2558 สูงสุด 10 ประเทศแรกใน สปป.ลาว จากขอมูลพบวา จีน ไทย เวียดนาม เกาหลีใต 
และฝรั่งเศส เปนนักลงทุนรายใหญ 5 อันดับแรกใน สปป.ลาว จีนเปนประเทศที่ลงทุนใน สปป.ลาว
มากที่สุด โดยมีการลงทุนทั้งสิ้น 830 โครงการ มีมูลคารวม 5,396 ลานเหรียญสหรัฐ ในสวนของ
ไทย เปนประเทศที่ลงทุนใน สปป.ลาวสูงสุดเปนลําดับที่ 2 มีโครงการลงทุนทั้งสิ้น 746 โครงการ 
คิดเปนมูลคาการลงทุน 4,455 ลานเหรียญสหรัฐ 

 
ตารางที่ 2-7 การลงทุนจากตางประเทศสะสมระหวางป พ.ศ. 2531-เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558  

ใน สปป.ลาว สูงสุด 10 ประเทศแรก  

ลําดับท่ี ประเทศ จํานวนโครงการ 
มูลคาการลงทุน 

(ลานเหรียญสหรัฐ) 
1 จีน 830 5,396 
2 ไทย 746 4,455 
3 เวียดนาม 421 3,393 
4 เกาหลีใต 291 751 
5 ฝรั่งเศส 224 490 
6 ญี่ปุน 101 437 
7 เนเธอรแลนด 16 434 
8 มาเลเซีย 101 382 
9 นอรเวย 6 346 
10 สหราชอาณาจักร 52 197 

ท่ีมา: Investment Promotion Department, Ministry of Planning and Investment of Laos 
 

นักลงทุนจากตางประเทศเขาไปลงทุนใน สปป.ลาว ในหลายอุตสาหกรรม โดยลงทุนใน
อุตสาหกรรมเหมืองแรและอุตสาหกรรมผลิตไฟฟามากที่สุด คิดเปนรอยละ 27 และรอยละ 25 
ตามลําดับ นอกจากนั้น เปนการลงทุนในภาคเกษตรและภาคบริการ ในสวนอุตสาหกรรมชิ้นสวน
และยานยนต พบวา มีการลงทุนจากตางประเทศไมมากนัก (อุตสาหกรรมการผลิตรวม คิดเปน
รอยละ 8 ของการลงทุนจากตางประเทศทั้งหมด) โดยบริษัทตางชาติสวนใหญเปนตัวแทนจําหนาย
นําเขารถยนตที่ประกอบแลว และมีโชวรูมพรอมศูนยบริการครบวงจร ผูประกอบการรายสําคัญ 
ไดแก Toyota, Honda, Hyundai, KoLao เปนตน  
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นอกจากนี้ มีนักลงทุนตั้งโรงงานผลิตและประกอบรถจักรยานยนตดวย ปจจุบันมี
ประมาณ 11 ราย ไดแก บริษัท Suzuki Santiohab ซ่ึงเกิดจากการรวมทุนระหวางนักลงทุนลาว 
ญี่ปุน และไทย, บริษัท Samsing Lao Motor ซ่ึงเปนผูประกอบการจากประเทศแคนาดา, บริษัท 
Hojin Vientiane, บริษัท  Kolao Developing, บริษัท  Yunan Vientiane Km 48, บริษัท  Yincin, 
บริษัท Houysai Motorcycle Assemble Factory, บริษัท Hongsinseuyea, บริษัท Lao YinXieng 
และบริษัท Yunan Vientiane Km 46  

 
ในสวนนักลงทุนไทยนั้น สวนใหญเขาไปลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกับยานยนต เชน

ศูนยบริการตรวจเช็คสภาพรถ อูซอมบํารุง ตกแตงประดับยนต นําเขาและจําหนายอะไหลรถยนต 
เปนตน  

 



 
 

  Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310 

http://toi.boi.go.th 

โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําศูนยขอมูลการลงทุนไทยในตางประเทศ ประจําป 2558 2-19 

ภาพที่ 2-9 การลงทุนจากตางประเทศใน สปป.ลาว แบงตามอุตสาหกรรม ระหวางป พ.ศ. 2532-2557 

 
ที่มา: Investment Promotion Department, Ministry of Planning and Investment of Laos
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โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําศูนยขอมูลการลงทุนไทยในตางประเทศ ประจําป 2558 2-20 

ภาพที่ 2-10 การลงทุนของบริษัทตางชาติในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน สปป.ลาว 

 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด รวบรวมจากหลายแหลงขอมูล 
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โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําศูนยขอมูลการลงทุนไทยในตางประเทศ ประจําป 2558 2-21 

ภาพที่ 2-11 การลงทุนของบริษัทไทยในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน สปป.ลาว 

 
หมายเหต:ุ เนื่องจากอาจมีธุรกิจของไทยที่เปนรายยอยอยูจํานวนมากและไมสามารถนํามาแสดงไดหมดทุกราย คณะผูวิจัยจึงจะมิไดนําเสนอบริษัทรายยอยในภาคธรุกิจทั้งหมด 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด รวบรวมจากหลายแหลงขอมูล 
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2.1.2. นโยบายและมาตรการจากภาครัฐ 
 
รัฐบาล สปป.ลาวไดแกไขกฎหมายสงเสริมการลงทุน เพ่ือดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ 

โดยผอนคลายกฎระเบียบและขอบังคับเพ่ืออํานวยความสะดวกและเอื้อประโยชนแกนักลงทุน
ตางชาติมากข้ึน นอกจากนี้ ยังใหสิทธิประโยชนในการลงทุนสําหรับการลงทุนในพ้ืนที่ที่ยังขาด
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและพื้นที่นอกเมือง เพ่ือสงเสริมใหเกิดการจางงานและการกระจาย
รายไดสูทองถิ่น และสนับสนุนใหมีการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones) 
และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ (Specific Economic Zones) ซ่ึงตั้งอยูในพื้นที่ชนบทหรือพ้ืนที่ที่รัฐบาล 
สปป.ลาวตองการเพ่ิมระดับการพัฒนา กฎหมายสงเสริมการลงทุนของ สปป.ลาวแบงระดับ 
การสงเสริมการลงทุนออกเปน 3 ระดับ ซ่ึงสินคาในกลุมอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตและ
อุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องถูกจัดระดับการสงเสริมการลงทุน ดังนี้ 

 
 ระดับที่ 1 กิจการที่ไดรับการสงเสริมสูงสุด ไดแก การผลิตจักรยานและลอสําหรับ

คนพิการ  
 ระดับที่ 2 กิจการที่ไดรับการสงเสริมปานกลาง ไดแก การผลิตรถจักรยานยนต  
 ระดับที่ 3 กิจการที่ไดรับการสงเสริมต่ํา ไดแก การผลิตลอสําหรับยานยนต และ 

การผลิตชิ้นสวนและอุปกรณเสริมอ่ืนๆ สําหรับยานพาหนะ  
 

ทั้งนี้ กิจการที่ไดรับการสงเสริมในแตละระดับจะมีระยะเวลาที่ไดรับการยกเวนภาษีกําไร
แตกตางกัน 2 

 
2.1.3. SWOT ของอุตสาหกรรม 

 
 จุดแข็ง 

 
การขนสงทางถนนเปนการขนสงหลักของ สปป.ลาว เนื่องจาก สปป.ลาวไมมีทางออก 

สูทะเล ดังนั้น การขนสงทางถนนจึงเปนเสนทางขนสงที่ไดรับความนิยมมากที่สุด การพัฒนา
ประเทศและการเติบโตทางเศรษฐกิจในชวงที่ผานมาสงผลใหความตองการยานพาหนะเพิ่มมากขึ้น 
ทั้งการใชงานสวนบุคคลและเพื่อการพาณิชย นอกจากนี้ เม่ือประชาชนลาวมีรายไดมากขึ้น  
มักตองการเปนเจาของรถยนตหรือรถจักรยานยนตเพ่ือความสะดวกสบายและแสดงออกถึงฐานะ
ทางสังคม ดวยเหตุน้ี อุตสาหกรรมยานยนตและอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต มีแนวโนมขยายตัว
                                                            
2 รายละเอียดอยูในบทที่ 1 
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ไดอีกในอนาคต และแมวาตลาดในประเทศอาจจะมีขนาดเล็ก เม่ือเทียบกับตลาดในประเทศไทย 
แตเนื่องจาก สปป.ลาวตั้งอยูบนระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (Greater Mekong 
Subregion: GMS) และระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออกและตะวันตก (East-West Economic 
Corridor หรือ R9) ผูประกอบการสามารถใช สปป.ลาวเปนที่ตั้งโรงงานเพื่อสงออกไปยังประเทศ
ใกลเคียงไดดวย  

 
 จุดออน  

 
จุดออนของอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต คือ สปป.ลาวมีแรงงานนอย ผูประกอบการ

อาจประสบปญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะโรงงานขนาดใหญที่อาจตองแยงชิงแรงงาน
จากโรงงานหรือภาคอุตสาหกรรมอ่ืน นอกจากนี้ แรงงานชาวลาวยังเปนแรงงานที่ขาดทักษะดาน
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมประกอบยานยนต ซ่ึงเพ่ิงมีขึ้นไมนาน ผูประกอบการอาจ
มีตนทุนในการฝกทักษะเพิ่มเติมใหกับแรงงาน  

 
 โอกาส 

  
เนื่องจากการขยายตัวอยางตอเน่ืองของตลาดยานยนตใน สปป.ลาว ธุรกิจใหบริการ 

ซอมบํารุงรักษารถยนตและรถจักรยานยนต และธุรกิจเก่ียวเนื่อง อาทิ การตั้งศูนย ถวงลอ เคลือบสี 
ลางรถ ติดฟลมกรองแสง ยังมีไมเพียงพอตอความตองการ ดังนั้น จึงเปนโอกาสที่ดีสําหรับ
ผูประกอบการไทย ซ่ึงมีทักษะและความชํานาญในการเขาไปใหบริการซอมบํารุงรักษารถยนตและ
รถจักรยานยนตใน สปป.ลาว  

 
 อุปสรรค 

 
นอกเหนือจากการแขงขันกับผูประกอบการในตลาดยานยนตที่ยึดครองสวนแบงตลาด

มาชานานแลว อุปสรรคที่ผูประกอบการไทยอาจตองเผชิญ คือ การลักลอบนําเขายานยนตและ
อะไหลยานยนตอยางผิดกฎหมาย นอกจากน้ี ประชาชนลาวยังคงเชื่อม่ันสินคาที่ผลิตจากไทย
มากกวาสินคาที่ผลิตในประเทศ ผูประกอบการที่เขาไปจัดตั้งโรงงานใน สปป.ลาว อาจไมไดรับการ
ตอบรับที่ดีเทากับการสงออกสินคาจากไทย  
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2.1.4. โอกาสในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตสําหรับนักลงทุนไทย 
 
จากขอมูลขางตน เห็นไดวา ตลาดชิ้นสวนยานยนตและอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องของ 

สปป.ลาว ยังคงเนนการผลิตเพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดในประเทศที่ขยายตัวอยาง
ตอเน่ือง อยางไรก็ดี ตลาดยานยนตใน สปป.ลาวยังมีขนาดเล็ก นักลงทุนไทยควรลงทุนใน
อุตสาหกรรมที่มีแนวโนมที่จะขยายตัวตอเนื่องในระยะยาวและไดรับการสนับสนุนการลงทุนจาก
รัฐบาล สปป.ลาว ดังนี้ 

 
อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตเปนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการขยายตัวใน สปป.ลาว 

ผูประกอบการไทยอาจพิจารณาเขาไปลงทุนผลิตชิ้นสวนยานยนตเพ่ือปอนใหแกโรงงานประกอบ
รถจักรยานยนตใน สปป.ลาว และเพื่อเปนอะไหลใหแกศูนยซอมรถยนตใน สปป.ลาว รวมถึงผลิต
ชิ้นสวนยานยนตเพ่ือสงกลับมาประกอบเปนรถยนตที่ประเทศไทย อุตสาหกรรมที่นาสนใจ ไดแก 
อุตสาหกรรมผลิตยางลอรถ และอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนและอุปกรณเสริมอ่ืนๆ ซ่ึงไดรับ
ประโยชนทางภาษีในระดับที่ 3 (ระดับต่ําสุด) จากรัฐบาล ชิ้นสวนและอะไหลที่เปนที่ตองการของ
ตลาด ไดแก ฝาสูบ ลูกสูบ ขอเหวี่ยง ไสกรองอากาศ ไสกรองน้ํามันเครื่อง โชคอัพ ผาดิสเบรก  
จานครัชทองแดง เพลารถ 10 ลอ อุปกรณไฟฟาในรถยนต และยางผาใบ (BIAS) ของรถบรรทุก 
รวมถึงอุปกรณตกแตงรถ การเขาไปลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ นักลงทุนไทยจะไดรับสิทธิประโยชน 
โดยไดรับการยกเวนภาษีกําไรเปนเวลา 1-4 ป ขึ้นอยูกับเขตที่เขาไปทําการลงทุน  

 
นอกจากน้ี ผูประกอบการไทยรายยอยอาจพิจารณาเขาไปลงทุนในธุรกิจบริการที่

เก่ียวของกับยานยนต โดยเฉพาะอูซอมรถและศูนยคารแคร ซ่ึงไทยมีทักษะและความเชี่ยวชาญ 
โดยปจจุบัน ธุรกิจบริการในสาขานี้ยังมีไมเพียงพอตอความตองการของตลาด อยางไรก็ดี ธุรกิจ
ดังกลาวไมไดรับการสนับสนุนการลงทุนเปนพิเศษจากรัฐบาล สปป.ลาว 

 
สวนอุตสาหกรรมประกอบรถจักรยานยนตน้ัน แมวาจะเปนอุตสาหกรรมที่ไดรับการ

สงเสริมการลงทุนจากรัฐบาล สปป.ลาวในระดับกลาง แตเม่ือพิจารณาจะเห็นไดวา ในอุตสาหกรรมนี้ 
มีคูแขงรายใหญ ซ่ึงมีโชวรูม ตัวแทนจําหนายที่ใหบริการหลังการขาย ศูนยรับซอมบํารุง บริการที่
ครบวงจร และยึดครองพ้ืนที่ในตลาดมานานแลว ประกอบกับสปป.ลาวยังขาดแคลนแรงงานที่มี
ทักษะเฉพาะ นักลงทุนไทยอาจตองเผชิญกับการแขงขัน และตนทุนที่สูงในดานการฝกอบรมทักษะ
แรงงาน มากกวาการเขาไปประกอบกิจการในอุตสาหกรรมอ่ืน  
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2.1.5. พื้นที่ที่นาสนใจตอการเขาไปลงทุนสําหรับนักลงทนุไทย 
 
การเลือกพ้ืนที่ในการลงทุนขึ้นอยูกับประเภทอุตสาหกรรมและธุรกิจที่นักลงทุนสนใจ 

เขาไปลงทุน ดังนี้ 
 
อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต เชน อุตสาหกรรมผลิตยางลอรถ และอุตสาหกรรม

ผลิตชิ้นสวนและอุปกรณเสริมอ่ืนๆ เปนอุตสาหกรรมที่ตองใชเครื่องจักร นักลงทุนควรลงทุนใน
พ้ืนที่ที่มีสาธารณูปโภคที่มีความพรอม โดยเฉพาะไฟฟาและประปา พ้ืนที่ที่เหมาะสม ไดแก  
เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน แขวงสะหวันนะเขต เนื่องจากนักลงทุนไดรับสิทธิประโยชน
ทางภาษีเพ่ิมเติม มีคาไฟฟาและประปาถูก และมีระบบโครงสรางพ้ืนฐานที่คอนขางพรอมสําหรับ
โรงงานที่ใชเครื่องจักรขนาดใหญ แมวาแขวงสะหวันนะเขตจะประสบปญหาขาดแคลนแรงงาน  
แตอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต ยังเปนอุตสาหกรรมที่แรงงานลาวมีความสนใจ เนื่องจากเห็นวา 
มีความกาวหนามากกวาการทํางานในอุตสาหกรรมอ่ืน เชน อุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป  

 
สวนธุรกิจบริการที่เกี่ยวของกับยานยนต นักลงทุนควรลงทุนในเมืองใหญที่มีปริมาณ

การใชยานยนตมาก ที่สําคัญ ไดแก นครหลวงเวียงจันทน รองลงมา คือ แขวงสะหวันนะเขต 
และแขวงจําปาสัก 
 

 เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน โซน C แขวงสะหวันนะเขต 
 
แขวงสะหวันนะเขตเปนแขวงที่มีประชากรมากที่สุดของ สปป.ลาว โดยมีประชากร

ประมาณ 937,907 คน (คิดเปนรอยละ 14 ของประชากรทั้งประเทศ) มีพ้ืนที่ 21,774 ตารางกิโลเมตร 
ตั้งอยูที่ทางตอนกลางคอนไปทางใตของประเทศ มีพรมแดนทิศตะวันออกติดกับเวียดนาม  
ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดมุกดาหารของไทย นอกจากจะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโนแลว 
แขวงสะหวันนะเขตยังเปนแหลงที่มีแรทองคําและทองแดงอุดมสมบูรณ 

 
เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโนเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษแหงแรกของ สปป.ลาว  

สรางขึ้นเม่ือป พ.ศ. 2546 มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเปนแหลงอุตสาหกรรมที่ทันสมัยของประเทศ และ
เปนศูนยกลางการคา การลงทุนและการบริการที่สําคัญของภูมิภาค เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน
มีจุดเดนในดานภูมิศาสตร โดยตั้งอยูบนทางหลวงหมายเลข 9 อันเปนสวนหนึ่งของแนวระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor- EWEC) ถนนหมายเลข 9  
เปนทางหลวงที่ตอจากสะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาวแหงที่ 2 จากจังหวัดมุกดาหารของไทยผาน
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เมืองไกสอน พมวิหาร แขวงสะหวันนะเขตของ สปป.ลาว ตัดกับเสนทางหลักหมายเลข 13 ที่แยก
เซโน และเชื่อมตอไปยังดองฮา เว กวางตรี ทาเรือดานังและภาคกลางของเวียดนาม ถนน
หมายเลข 9 เปนที่นิยมเน่ืองจากเปนถนนที่เชื่อมตรงจาก สปป.ลาวไปยังเวียดนามและมีสภาพดี 
นอกจากนี้ แขวงสะหวันนะเขตยังสามารถเชื่อมไปยัง จีน กัมพูชา และทาเรือ Mawlamyine  
ของเมียนมา ดวยจุดเดนทางดานที่ตั้ง นอกจากนักลงทุนจะตั้งโรงงานที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ-
สะหวัน-เซโนเพื่อผลิตชิ้นสวนยานยนตสงใหกับผูประกอบยานยนตใน สปป.ลาวแลว ยังสามารถ
ใชเปนฐานการผลิตเพ่ือสงชิ้นสวนกลับมาประกอบที่ไทยไดดวย 

 
การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน นักลงทุนจะไดรับสิทธิประโยชนเพ่ิมเติม 

อาทิ การอํานวยความสะดวกของภาครัฐในการขอใบอนุญาตลงทุนหรือการขอใบอนุญาตสงออก
และนําเขาสินคา ไดรับการยกเวนภาษีกําไรในชวงเวลาหนึ่ง รวมถึงการเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาที่อัตรารอยละ 5 โดยนักลงทุนไทยสามารถเลือกที่จะเสียภาษีเพียงที่เดียวได เนื่องจาก
ประเทศไทยและ สปป.ลาวมีอนุสัญญาภาษีซอนระหวางกัน (Double-tax Agreement) 

 
เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโนประกอบดวย 4 โซน ไดแก 
 
1) โซน A หรือ Savan City เปนเขตศูนยกลางการคาและบริการ มีเน้ือที่ 305 เฮกตาร ตั้งอยู

ติดกับสะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาวแหงที่ 2 (ระหวางจังหวัดมุกดาหารกับ 
แขวงสะหวันนะเขต) เมืองไกสอน พมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต ในบริเวณดังกลาว
ประกอบดวยรานคาปลอดภาษี โรงพยาบาล โรงแรม รานอาหาร ศูนยประชุม และ
สวนสนุก เปนตน 

  
2) โซน B หรือ Logistic Park เปนเขตบริการจัดสงและกระจายสินคา มีเนื้อที่ 20 

เฮกตาร ตั้งอยูที่เมืองอุทุมพอน แขวงสะหวันนะเขต เปนการรวมทุนระหวางนักลงทุน
ญี่ปุนและรัฐบาล สปป.ลาว  

 
3) โซน C หรือ Savan Park เปนเขตอุตสาหกรรมและการคา ตั้งอยูที่หลัก 10 เมือง- 

ไกสอน พมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต มีเนื้อที่ 211 เฮกตาร ซ่ึงมีนักลงทุนตางชาติ
เขาไปลงทุนแลวรอยละ 50 ไดแก Toyota, Essilor, Misuzu, Arrow Work (ผลิตชิ้นสวน-
เครื่องบิน), Japan Investment (ผลิตตูคอนเทนเนอร ทําโรงงานใหเชา), Celestica 
(โดยนักลงทุนลาว ผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกส), Hongkham Concrete Eng Co. Ltd, 
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Urai Paint (โดยนักลงทุนไทย โรงงานสี) และ Denzo International ซ่ึงเปนโซนที ่
นักลงทุนควรเขาไปตั้งโรงงาน 

 
4) โซน D หรือ Resettlement เปนเขตบานจัดสรร มีเนื้อที่ 118 เฮกตาร ตั้งอยูที่หลัก 8 

เมืองไกสอน พมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต ปจจุบัน รัฐบาล สปป.ลาวไดลงทุนสราง
บานจัดสรรและโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการโยกยายของประชาชนออกจากพื้นที่
โซน A เพ่ือสราง Savan City 

 
จากการสํารวจพ้ืนที่ พบวา ระบบโครงสรางพ้ืนฐานของโซน C ซ่ึงเปนเขตนิคมอุตสาหกรรม 

เชน ระบบไฟฟา ประปา ระบบขนสง โทรคมนาคม อินเตอรเน็ต มีความพรอม คาไฟฟา 0.085 
เหรียญสหรัฐ/กิโลวัตต-ชั่วโมง คาประปาอยูที่ 0.66 เหรียญสหรัฐ/ลูกบาศกเมตร คาเชาที่ดินขึ้นอยู
กับระยะเวลาเชา  

 
ตารางที่ 2-8 อัตราคาเชาที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน โซน C 

ระยะเวลา พื้นท่ี (ตารางเมตร) ราคา (USD) /ตารางเมตร/ป 
75 ป มากกวา 20,000  0.40 

 นอยกวา 20,000  0.46 
50 ป มากกวา 20,000  0.59 

 นอยกวา 20,000  0.63 
หมายเหตุ: หากเชาระยะเวลา 75 ป และ 50 ป จะลดราคาให 12 ป 
 

 ผูประกอบการรายสําคัญในพื้นที่ 
 
 ธุรกิจในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต 

o บริษัท โตโยตาโบโชกุลาว (Toyota Boshoku Lao) ตั้งโรงงานผลิตผาหุมเบาะ
สําหรับรถยนตโตโยตา เพ่ือสงออกมายังประเทศไทย เพ่ือประกอบเปนตัวรถยนต
โดยผูผลิตรถยนตโตโยตา  

  
 ธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนต 

o ตัวแทนจําหนาย โชวรูม และศูนยบริการ Ford ของ Lao Ford City  
o ตัวแทนจําหนาย Nissan ของ Vasama Import-Export Trade Co. Ltd. 
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 นครหลวงเวียงจันทน 
 
นครหลวงเวียงจันทนเปนพ้ืนที่ที่ผูประกอบธุรกิจบริการดานยานยนตควรเขาไปลงทุน 

เน่ืองจากมีจํานวนยานพาหนะจดทะเบียนตอจํานวนประชากรสูงที่สุดใน สปป.ลาว รวมไปถึงการมี
โรงงานประกอบรถจักรยานยนต และตัวแทนจําหนายรถยนตของหลายบริษัท ตลาดยานยนตใน
นครหลวงเวียงจันทนจึงนาจะขยายตัวอยางตอเนื่อง  

 
นครหลวงเวียงจันทนเปนเมืองหลวงของ สปป.ลาว มีพ้ืนที่ 3,920 ตารางกิโลเมตร  

เปนเมืองใหญและเจริญที่สุดในประเทศ มีประชากรประมาณ 783,032 คน ซ่ึงคิดเปนประมาณ 
รอยละ 11.5 ของจํานวนประชากรทั้งหมดของประเทศ นครหลวงเวียงจันทนตั้งอยูบนระเบียง-
เศรษฐกิจตอนกลาง (Central Economic Corridor) (ถนนสาย R13) ซ่ึงถือเปนเสนทางคมนาคม 
ที่สําคัญที่สุดของ สปป.ลาว เปนศูนยกลางการคาการลงทุนของประเทศ เปนที่ตั้งของหนวยงาน-
ราชการ มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว (National University of Laos) เปนพ้ืนที่ที่มีสัดสวนประชากร
ที่มีการศึกษาสูงสุด เปนศูนยกลางการทองเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ มีระบบสาธารณูปโภคที่ดี 
เหมาะสําหรับการตั้งสํานักงานใหญ มีระบบขนสง ไปรษณียและโทรคมนาคมที่สะดวก มีสนามบิน-
นานาชาติที่สามารถเชื่อมโยงกับตางประเทศในอาเซียนและเอเชีย 

 
ตนทุนการประกอบธุรกิจในนครหลวงเวียงจันทนจะสูงกวาแขวงอ่ืนๆ เล็กนอย โดย

คาแรงเฉลี่ยของแรงงานในนครหลวงเวียงจันทนอยูที่ 132 เหรียญสหรัฐตอเดือน ในขณะที่คาแรง
ขั้นต่ําของแรงงานใน สปป.ลาวอยูที่ 111 เหรียญสหรัฐ/เดือน (ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม  
พ.ศ. 2558) สําหรับคาเชาพ้ืนที่น้ัน พบวา คาเชาพ้ืนที่รานคา/โชวรูมในนครหลวงเวียงจันทน  
มีอัตราคาเชาอยูที่ 34 เหรียญสหรัฐ/ตารางเมตร/เดือน คาเชาอาคารสํานักงาน มีอัตราคาเชาอยูที่ 
13 เหรียญสหรัฐ/ตารางเมตร/เดือน 

 
 ผูประกอบการรายสําคัญในพื้นที่ 

 
 ธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนต 

o โรงงานประกอบยานยนตของ Suzuki – บริษัท ซูซูกิ สันติภาพ (Santiphab 
Suzuki Lao)  

o ตัวแทนจําหนาย Nissan - Tan Chong Motor (Lao) Sole Co., Ltd. และ 
Vientiane Motor Market Co., Ltd. 

o ศูนยบริการ Toyota - Lao Toyota Service Co., Ltd. 
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o ตัวแทนจําหนาย โชวรูม และศูนยบริการ Ford - Lao Ford City 
o ตัวแทนจําหนาย Nissan - VasamaImport-Export Trade Co., Ltd. 
o โรงงานประกอบยานยนตของ Honda – บริษัท นิวจิบเส็ง (New Chip Seng) 

 
2.1.6. บริษัทกรณีศกึษา (Case Study) 

 
 บริษัท โตโยตา โบโชคุลาว (Toyota Boshoku Lao) 

 
บริษัท โตโยตา โบโชคุลาว (Toyota Boshoku Lao) กอตั้งขึ้นเม่ือป พ.ศ. 2556 โดยมี

บริษัท โตโยตาโบโชคุ เอเชีย เปนผูถือหุนใหญรอยละ 90 และมีบริษัท โตโยตา ทูโช เอเชีย-
แปซิฟกในสิงคโปร และบริษัท โตโยตา ทูโช คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 7 และรอยละ 3 ตามลําดับ 
มีทุนจดทะเบียน 5.6 ลานเหรียญสหรัฐ และเปนบริษัทลูกของโตโยตาโบโชคุในเอเชีย เชนเดียวกัน
กับบริษัทโตโยตาโบโชคุประเทศไทย  

 
บริษัท โตโยตาโบโชคุลาว (Toyota Boshoku Lao) ตั้งอยูที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-

เซโน แขวงสะหวันนะเขต ผลิตผาหุมเบาะสําหรับรถยนตโตโยตา เพ่ือสงปอนใหแกบริษัท โตโยตา
โบโชคุในประเทศไทยในการประกอบรถยนตที่ประเทศไทย บริษัทฯ มีศักยภาพในการผลิต 
200,000 ชิ้นตอป มีการจางงานประมาณ 350 คน และเปนบริษัทที่ผลิตชิ้นสวนยานยนตแหงแรก
ของโตโยตาใน สปป.ลาว 

 
 บริษัท ซูซูกิ สันติภาพ (Suzuki Santiphab)3 

 
บร ิษ ัท  ซ ูซ ูก ิ ส ันต ิภาพ  (Suzuki Santiphab) เป นบร ิษ ัทร วมท ุน  (Joint-Venture) 

ระหวางผู ประกอบการชาวลาว ญี ่ปุ น และไทย จัดตั ้งขึ ้นในป พ.ศ. 2534 โดยเปนบริษัท
รถจักรยานยนตรายแรกที่เขามาในตลาด สปป.ลาว และตอมา บริษัทไดตั้งโรงงานประกอบ
รถจักรยานยนตซูซูกิใน สปป.ลาว โรงงานประกอบรถจักรยานยนตของบริษัท ซูซูกิ สันติภาพ 
ตั้งอยูที่นครหลวงเวียงจันทน โดยนําเขาชิ้นสวนอุปกรณสําเร็จรูป (Complete Knock Down: 
CKD) และอะไหลจากประเทศไทยและมาเลเซียเพ่ือนํามาประกอบเปนรถจักรยานยนตใน  
สปป.ลาว กอนจําหนายในประเทศตอไป 

 
  

                                                            
3 ขอมูลจาก http://www.ide.go.jp/English/Publish/Download/Brc/pdf/05_chapter8.pdf 
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2.2. การวิเคราะหเชิงลึกในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
2.2.1. ภาพรวมและความสําคัญของอุตสาหกรรม 

 
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปเปนอุตสาหกรรมที่สําคัญของ สปป.ลาว โดยใน 

ป พ.ศ. 2557 มีผลผลิตคิดเปนรอยละ 23.7 ของมูลคาผลผลิตของประเทศ มีแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมกวา 2.5 ลานคน และมีมูลคาการสงออกและการนําเขาทั้งสิ้น 235.71 และ 
645.77 ลานเหรียญสหรัฐ ตามลําดับ 

 
สปป.ลาวเปนประเทศที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ มีภูมิประเทศและ

ภูมิอากาศท่ีเหมาะแกการทําการเกษตรพืชผลและการทําฟารมปศุสัตวที่หลากหลาย อาทิ สุกร โค 
กระบือ และสัตวปก  ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ ไดแก ขาวและธัญพืช (Grain) มันสําปะหลัง 
ผัก กาแฟ ใบยาสูบ และพืชตระกูลถั่ว สวนผลิตภัณฑจากปศุสัตวน้ัน สินคาหลัก ไดแก ไขไก เนื้อ
ไก เน้ือหมู นมสด เนื้อวัว เนื้อแพะ ขนแกะ และเนื้อแกะ นอกจากนี้ สปป.ลาว เริ่มมีการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําเพ่ือการสงออกแลว 

 
ดานความสําคัญของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปตอเศรษฐกิจของ สปป.ลาว 

ในดานการผลิต พบวา ในป พ.ศ. 2555 สปป.ลาวสามารถผลิตสินคาเกษตรที่สําคัญกวา  
5 ลานตัน/ป แบงเปน ขาวและธัญพืช ปละมากกวา 4 ลานตัน มันสําปะหลัง 1.3 ลานตัน พืชผัก
ชนิดตางๆ กวา 900 พันตัน กาแฟ 87.3 พันตัน นอกจากนี้ ยังผลิตเนื้อสัตวแปรรูปได 21,545.5 ตัน 
และสามารถผลิตเสนกวยเตี๋ยวไดมากถึง 8,222.3 ตัน/ป  

 
ในดานการคา สปป.ลาวสงออกสินคาเกษตรและอาหารแปรรูป คิดเปนมูลคา 235.71 

ลานเหรียญสหรัฐในป พ.ศ. 2557 ขณะที่มีการนําเขาสินคาเกษตรและอาหารแปรรูป คิดเปนมูลคา 
645.77 ลานเหรียญสหรัฐ 
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ตารางที่ 2-9 ความสําคัญของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปของ สปป.ลาว 

ประเด็นความสําคัญ 
ป พ.ศ. 

2555 2556 2557 
ดานการผลิต 
ปริมาณการผลิตขาว (หนวย : พันตัน) 3,489.2 N/A N/A 
ปริมาณการผลิตขาวโพด (หนวย : พันตัน) 1,125.4 N/A N/A 
ปริมาณการผลิตมันสําปะหลัง (หนวย : พันตัน) 1,315.8 N/A N/A 
ปริมาณการผลิตเมล็ดกาแฟ (หนวย : พันตัน) 87.3  N/A N/A 
ปริมาณการผลิตผักชนิดตางๆ (หนวย : พันตัน) 910.1 N/A N/A 
ปริมาณการผลิตใบยาสูบ (หนวย : พันตัน) 75.6  N/A N/A 
ปริมาณการผลิตถ่ัวลิสง (หนวย : พันตัน) 46.0  N/A N/A 
ปริมาณการผลิตออย (หนวย : พันตัน) 1,055.7  N/A N/A 
ปริมาณการผลิตเนื้อสัตวแปรรูป (หนวย : ตัน) 21,545.5 N/A N/A 
ปริมาณการผลิตขนมปงและลูกกวาด (หนวย : ตัน) 6,954.1 N/A N/A 
ปริมาณการผลิตเสนกวยเตี๋ยว (หนวย : ตัน) 8,222.3 N/A N/A 
ปริมาณการผลิตอาหารสัตว (หนวย : พันตัน) 147.5 N/A N/A 
ปริมาณการผลิตเบียร (หนวย : พันลิตร) 440,690 N/A N/A 
ปริมาณการผลิตน้ําตาล (หนวย : ตัน) 6,878.6 N/A N/A 
ดานการคา 
มูลคาการสงออกสินคาเกษตรและอาหารแปรรูปของ สปป.ลาว  
(หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ) 

 255.94   279.67   235.71 

สวนแบงมูลคาการสงออกเกษตรและอาหารแปรรูปตอการสงออกท้ังหมดของ 
สปป.ลาว (หนวย : รอยละ) 

7.97 7.13 6.12 

มูลคาการนําเขาสินคาเกษตรและอาหารแปรรูปของ สปป.ลาว  
(หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ) 

 605.37   599.05   645.77 

สวนแบงมูลคาการนําเขาสินคาเกษตรและอาหารแปรรูปตอการนําเขาท้ังหมด
ของ สปป.ลาว (หนวย : รอยละ) 

10.44 9.01 9.49 

ดานอื่นๆ 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกทางการเกษตรของประเทศ (หนวย : เฮกเตอร) 1,437,117 N/A N/A 
สัดสวนตอขนาดเศรษฐกิจของอุตสาหกรรม (หนวย : รอยละ) 26.00 N/A 23.70 
จํานวนแรงงานในภาคการเกษตร ประมง และปาไม(ประมาณการ)  
(หนวย : คน) 

N/A N/A 2,514,850 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด รวบรวมจากหลายแหลงขอมูล 
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สําหรับผูประกอบการในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปของ สปป.ลาวน้ัน พบวา 
ในดานการทําการเกษตร เกษตรกรใน สปป.ลาว สวนใหญเปนการทําการเกษตรเพื่อครัวเรือนและ
ไมไดมุงทําการเกษตรเชิงพาณิชย แตหากมีผลผลิตเหลือจากการบริโภคภายในครัวเรือนก็จะนํา
ผลผลิตมาจําหนายในตลาดตางๆ ภายในตัวเมือง อยางไรก็ดี มีเกษตรกรบางรายที่มุงทํา
การเกษตรเชิงพาณิชยในลักษณะ Contact Farming คือ ทําการเกษตรเพื่อปอนผลผลิตใหแก
โรงงานแปรรูปสินคาเกษตรในประเทศ นอกจากนี้ ยังมีกลุมบริษัทผูผลิตสินคาเกษตรแปรรูปและ
อาหารแปรรูปที่มีแปลงเพาะปลูกเองเพ่ือปอนวัตถุดิบเขาสูโรงงานผลิตของตนดวย 

 
ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแปรรูปน้ัน ผูประกอบการมีตั้งแตขนาดเล็กและ

ขนาดกลาง (SMEs) ไปจนถึงโรงงานผลิตขนาดใหญ ซ่ึงมีทั้งผูประกอบการชาวลาวและ
ผูประกอบการตางชาติ ผูประกอบการที่สําคัญ ไดแก 

 
 ธุรกิจเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว - ซี.พี.ลาว (เครือเจริญโภคภัณฑ)  
 ธุรกิจเพาะปลูกและทําสวนสม - ลาวธนาธร การเกษตร  
 ธุรกิจเพาะปลูกมันสําปะหลัง นิวเมืองทอง / อาเซียน อีโคโนมิกส  
 ธุรกิจเพาะปลูกและผลิตเมล็ดละหุง - สยามน้ํามันละหุง  
 ธุรกิจเพาะปลูกและผลิตน้ํามันปาลม - ประทุมพร โพรสเพอริตี้ การเกษตร  
 ธุรกิจเพาะปลูกและทําไรกาแฟ - สุกสะหวัน ขาออก-ขาเขา / บ .ซีเคเอส /  

บ.ลีโพธิ์เจริญ / Outspan Bolovens Limited (OBL) (สัญชาติ สิงคโปร) 
 ธุรกิจเพาะปลกูออยและผลติน้ําตาล - นํ้าตาลสะหวันนะเขต (เครือนํ้าตาลขอนแกน) 

/ บ.นํ้าตาลมิตรลาว (เครือมิตรผล) 
 ธุรกิจฟารมปศุสตัว - ซี.พี.ลาว (เครือเจรญิโภคภัณฑ) / เบทราโกร ลาว (เครือ- 

ไทยเบฟเวอเรจ) / เวียงจันทนกสิกรรม 999 / เอส เอฟ ลาว / บุญทะพานลาว 
 ธุรกิจผลติเคร่ืองด่ืม - โรงงานกลั่นเหลา แสงทอง หุนสวน / โรงงานผลติเบียรไฮเทค็ / 

โรงงานปรุงแตงพืชกสิกรรม 
 ธุรกิจรานอาหาร - เอ็กเพรส ฟูด กรุป (เครอืไมเนอร) / รานการเดนเรสเตอรรอง 
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 ภาพรวมดานการผลิต 
 

จากขอมูลของ Lao Statistics Bureau พบวา ในป พ.ศ. 2555 สปป.ลาวมีพ้ืนที่สําหรับ
ทําการเกษตรกวา 1.4 ลานเฮกเตอร โดยพ้ืนที่ที่สวนใหญถูกใชสําหรับการเพาะปลูกขาวและ
ธัญพืช ผักชนิดตางๆ มันสําปะหลัง กาแฟ ขอมูลปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญของ
ประเทศ ตั้งแตป พ.ศ. 2549-2557 พบวา แนวโนมผลผลิตทางการเกษตรของ สปป.ลาว 
บางประเภทมีการผลิตที่ลดลง อาทิ ถั่วเหลืองและฝาย ซ่ึงอาจสืบเนื่องจากการที่เกษตรกรเปลี่ยน
มาปลูกสินคาเกษตรอ่ืนแทน เชน มันสําปะหลัง ใบชา ออย  

 
พืชที่มีการเพาะปลูกมากที่สุดใน สปป.ลาว คือ ขาวและขาวโพด โดยมีปริมาณผลผลิต

ประมาณกวา 4 ลานตันตอป สวนผลผลิตทางการเกษตรอันดับ 2 คือ มันสําปะหลัง ซ่ึงมีแนวโนม
การผลิตเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จากขอมูลพบวา ในชวงป พ.ศ. 2549-2555 มีการผลิตมันสําปะหลังเพิ่มขึ้น
มากถึงรอยละ 59.59 ตอป 

 
จากขอมูลปริมาณผลผลิตสินคาเกษตรแปรรูปและอาหารแปรรูปของ สปป.ลาว ตั้งแตป 

พ.ศ. 2549-2555 พบวา ผลิตภัณฑเกษตรแปรรูปและอาหารแปรรูปเพ่ิมขึ้นทุกประเภท สินคาที่มี
อัตราการเติบโตสูง ไดแก เบียร เสนกวยเตี๋ยว นํ้าตาล ขนมปงและลูกกวาด อาหารสัตว เกลือ 
นํ้าแข็ง เนื้อสัตวแปรรูป กาแฟ โดยทั้งหมดเปนสินคาที่ มีการเติบโตเฉลี่ยสะสมระหวาง 
ป พ.ศ. 2552-2555 สูงกวารอยละ 10 ตอป  
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ตารางที่ 2-10 ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญของ สปป.ลาว ป พ.ศ. 2549-2555 
หนวย : พันตัน 

ผลผลิตทางการเกษตร 
ป พ.ศ.  อัตราการเติบโตแบบ 

CAGR  
ป พ.ศ. 2549-2555 

อัตราการเติบโตแบบ 
CAGR  

ป พ.ศ. 2552-2555 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

ธัญพืช 3,113.7 3,400.8 4,077.7 4,279.2 4,091.5 4,162.0 4,614.7 6.78% 2.55% 
ขาว 2,663.7 2,710.1 2,969.9 3,144.8 3,070.6 3,065.8 3,489.2 4.60% 3.52% 
ขาวโพด 450.0 690.8 1,107.8 1,134.4 1,020.9 1,096.2 1,125.5 16.51% -0.26% 
มันสําปะหลัง 284.2 359.9 396.3 323.7 725.9 2,051.7 1,315.8 29.10% 59.59% 
เมล็ดกาแฟ 25.3 33.2 31.1 37.2 46.3 52.0 87.3 22.98% 32.85% 
ใบชา 0.6 1.0 2.5 1.2 2.6 3.6 4.0 36.67% 50.55% 
พืชผักชนิดตางๆ 662.6 734.4 521.5 722.2 947.7 1,225.4 910.1 5.43% 8.01% 
ฝายดิบ 2.4 2.7 1.2 2.0 1.6 1.8 1.9 -3.57% -2.19% 
ใบยาสูบ 24.7 39.4 13.1 46.0 83.8 80.3 75. 6 20.49% 18.02% 
ถั่วเหลือง 12. 0 10.5 13.5 16.0 11.4 13.8 6.4 -9.98% -26.46% 
ถั่วลิสง 27.6 35.1 32.7 35.2 50.9 70.2 46.0 8.89% 9.38% 
ถั่วเขียว 3.5 2. 5 3.9 3.7 4.5 4.8 4.3 3.69% 5.47% 
ออย 217.0 323.9 749.3 856.9 818.7 1,222.0 1,055.7 30.17% 7.20% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด รวมรวมขอมูลจาก Lao Statistics Bureau 
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โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําศูนยขอมูลการลงทุนไทยในตางประเทศ ประจําป 2558 2-35 

ตารางที่ 2-11 ปริมาณการผลิตสินคาเกษตรแปรรูปและอาหารแปรรูปที่สําคัญของ สปป.ลาว ป พ.ศ. 2549-2555 
หนวย : พันตัน 

ผลผลิตทางการเกษตร 
ป พ.ศ. อัตราการเติบโต

แบบ CAGR  
ป พ.ศ. 2549-2555 

อัตราการเติบโต
แบบ CAGR  

ป พ.ศ. 2552-2555 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

เนื้อสัตวแปรรูป (หนวย : ตัน) 10,426.8 11,237.0 12,625.0 12,912.5 39,915.6 16,426.3 21,545.5 12.86% 18.61% 
ขนมปงและลูกกวาด (หนวย : ตัน) 2,516.6 2,715.0 3,012.5 3,412.5 5,207.0 4,967.2 6,954.1 18.46% 26.78% 
น้ําปลา (หนวย : พันตัน) 3.2 3.5 3.7 3.9 6.3 4.7 5.5 9.45% 12.14% 
เสนกวยเตี๋ยว (หนวย : ตัน) 2,400.1 2,448.0 2,625.0 2,912.5 6,665.0 5,831.4 8,222.3 22.78% 41.33% 
อาหารสัตว (หนวย : พันตัน) 13.5 58.5 77.5 75 12.8 113.5 147.5 48.96% 25.29% 
เกลือ (หนวย : พันตัน) 20.8 24.9 25.1 27.7 32.2 45.4 47.6 14.80% 19.78% 
อาหารดอง (หนวย : ตัน) 815.0 801.0 811.3 844.3 1,452.5 1,051.0 1,166.6 6.16% 11.38% 
น้ําแข็ง (หนวย : พันตัน) 162.6 219 231.3 249.3 381.6 364.9 417.6 17.02% 18.76% 
น้ําดื่ม (หนวย : พันลิตร) 768,980 657,800 811,250 897,970 1,272,550 1,066,900 1,154,700 7.01% 8.74% 
เบียร (หนวย : พันลิตร) 105,880 120,880 136,250 139,130 239,100 289,960 440,690 26.83% 46.86% 
เครื่องดิ่มแอลกอฮอลอื่น (หนวย : พันลิตร) 580 690 710 740 900 750 770 4.84% 1.33% 
น้ําอัดลม (หนวย : พันลิตร) 24,020 25,670 27,010 27,280 42,980 28,470 32,420 5.13% 5.92% 
กาแฟ (หนวย : ตัน) 520.0 466.0 525.0 541.3 612.5 768.4 891.4 9.40% 18.09% 
บุหรี่ (หนวย : ลานแพค) 116.6 124.3 136.1 136.6 211.8 144.7 150.5 4.35% 3.28% 
ยาเสน (หนวย : พันตัน) 3,836.3 3,991.0 4,737.5 5,063.0 5,908.3 6,063.7 6,730.7 9.82% 9.96% 
แปงมันสําปะหลัง (หนวย : ตัน) N/A N/A 7,681.5 10,275.0 27,181.3 16,263.2 19,475.6 N/A 23.76% 
ขาวขัดสี (หนวย : ตัน) N/A 579,068.0 616,000.0 638,750.0 815,407.0 767,772.3 887,384.3 N/A 11.58% 
น้ําตาล (หนวย : ตัน) N/A 1,200.0 1,612.5 3,025.0 8,436.0 4,961.4 6,878.6 N/A 31.50% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด รวมรวมขอมูลจาก Lao Statistics Bureau 
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 ภาพรวมดานการคา 
 

 การคาของ สปป.ลาวกับตลาดโลก 
 

การสงออก 
 
ระหวางป พ.ศ. 2552-2557 สปป.ลาวสงออกสินคาเกษตรและอาหารแปรรูปเพ่ิมขึ้นจาก 

140.22 ลานเหรียญสหรัฐในป พ.ศ. 2552 เปน 235.71 ลานเหรียญสหรัฐในป พ.ศ. 2557 คิดเปน
อัตราการเติบโตแบบ CAGR เทากับรอยละ 10.95  

 
ตลาดสงออกที่สําคัญของสินคาเกษตรและอาหารแปรรูปของ สปป.ลาว ไดแก ไทย จีน 

สหราชอาณาจักร เวียดนาม และญี่ปุน โดยสินคาสงออกสําคัญ ไดแก กาแฟ ขาวโพด นํ้าตาล 
โลคัสตบีนสาหรายทะเลและสาหรายอ่ืนๆ ชูการบีตและออย และขาว  
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โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําศูนยขอมูลการลงทุนไทยในตางประเทศ ประจําป 2558 2-37 

ภาพที่ 2-12 มูลคาการสงออกสินคาเกษตรและอาหารแปรรูปของ สปป.ลาว ป พ.ศ. 2552-2557 
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โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําศูนยขอมูลการลงทุนไทยในตางประเทศ ประจําป 2558 2-38 

ภาพที่ 2-13 ตลาดสงออกสําคัญของสินคาเกษตรและอาหารแปรรูปของ สปป.ลาว ป พ.ศ. 2552-2557 
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ตารางที่ 2-12 สินคาเกษตรและอาหารแปรรูปที่สงออก 5 อันดับแรกของ สปป.ลาว 
      (หนวย:ลานเหรียญสหรัฐ) 

สินคาเกษตรและอาหารแปรรูปท่ีสงออกเปนหลักของ สปป.ลาว 

No Hs Code รายการสินคา 
มูลคาการสงออกของ 
สปป.ลาว ท้ังหมด 
ป พ.ศ. 2552-2557 

คิดเปนสัดสวน 
(รอยละ) 

 All Products ทุกสินคา 1,284.07 100.00 

1 
HS0901 กาแฟ จะคั่วหรือแยกกาเฟอีนออกแลวหรือไมก็ตาม 

เปลือกและเยื่อของกาแฟ รวมทั้งของที่ใชแทนกาแฟ  
ที่มีกาแฟผสมอยูในอัตราสวนเทาใดก็ตาม 

413.16 32.18

2 HS1005 ขาวโพด 218.14 16.99

3 
HS1701 นํ้าตาลที่ไดจากออยหรือหัวบีต และซูโครสที่บริสุทธิ์

ในทางเคมี ในลักษณะของแข็ง 
165.82 12.91

4 

HS1212 โลคัสตบีน สาหรายทะเลและสาหรายอื่น ๆ ชูการบีต
และออย สด แชเย็น แชเย็นจนแข็งหรือแหง จะบด
หรือไมก็ตาม เมล็ดแข็งและ เน้ือในของเมล็ดผลไมและ
ผลิตภัณฑอื่น ๆ จากพืชผัก (รวมถึงรากชิโคร่ีพันธุ- 
ชิโคเร่ียมอินไทบัสซาติวุมที่ไมไดคั่ว) ชนิดที่ใช
ประโยชนหลักสําหรับมนุษยบริโภคและไมไดระบุหรือ
รวมไวในที่อื่น 

76.64 5.97

5 HS1006 ขาว 69.43 5.41

ที่มา:บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด ประมวลจาก International Trade Centre (ITC) 

 
การนําเขา 

 
สปป.ลาวนําเขาสินคาเกษตรและอาหารแปรรูปเพ่ิมขึ้นจาก 275.39 ลานเหรียญสหรัฐใน

ปพ.ศ. 2552 เปน 645.77 ลานเหรียญสหรัฐในป พ.ศ. 2557 หรือคิดเปนอัตราการเติบโตเทากับ
รอยละ 18.58 สปป.ลาวนําเขาสินคาเกษตรและอาหารแปรรูปจากแหลงนําเขา 5 อันดับแรก ไดแก 
ไทย สิงคโปร เวียดนาม อินเดีย และจีน และสินคาที่นําเขาสําคัญ ไดแก เนื้อสัตวปก เครื่องด่ืมและ
นํ้าอัดลม เนื้อโคกระบือ อาหารสัตว และน้ําตาล เปนตน  
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ภาพที่ 2-14 มูลคาการนําเขาสินคาเกษตรและอาหารแปรรูปของ สปป.ลาว ป พ.ศ. 2552-2557 
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โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําศูนยขอมูลการลงทุนไทยในตางประเทศ ประจําป 2558 2-41 

ภาพที่ 2-15 แหลงนําเขาสําคัญสินคาเกษตรและอาหารแปรรูปของ สปป.ลาว ป พ.ศ. 2552-2557 
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ตารางที่ 2-13 สินคาเกษตรและอาหารแปรรูปที่นําเขา 5 อันดับแรกของ สปป.ลาว 
      (หนวย:ลานเหรียญสหรัฐ) 

สินคาเกษตรและอาหารแปรรูปท่ีนําเขาเปนหลักของ สปป.ลาว 

No Hs Code รายการสินคา 
มูลคาการนําเขาของ 
สปป.ลาว ท้ังหมด 
ป พ.ศ. 2552-2557 

คิดเปนสัดสวน 
(รอยละ) 

 All Products ทุกสินคา 2,950.67 100.00 

1 HS0207 
เน้ือและสวนอื่นที่บริโภคไดของสัตวปกเลี้ยงตามประเภทที่
01.05 สด แชเย็น หรือแชเย็นจนแข็ง 

395.50 13.40 

2 HS2202 
นํ้า รวมถึงนํ้าแรและนํ้าอัดลม ที่เติมนํ้าตาลหรือสารทําใหหวาน-
อื่นๆ หรือที่ปรุงกลิน่รส และเคร่ืองด่ืมอื่นๆ ที่ไมมีแอลกอฮอล 
แตไมรวมถึงนํ้าผลไมหรือนํ้าพืชผักตามประเภทที่ 20.09 

302.43 10.25 

3 HS0202 เน้ือสัตวจําพวกโคกระบือ แชเย็นจนแข็ง 204.21 6.92
4 HS2309 ของปรุงแตงชนิดที่ใชในการเลี้ยงสัตว 177.80 6.03

5 HS1701 
นํ้าตาลที่ไดจากออยหรือหัวบีต และซูโครสที่บริสุทธิ์ในทางเคมี 
ในลักษณะของแข็ง 

155.63 5.27 

ที่มา:บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด ประมวลจาก International Trade Centre (ITC) 

 
 การคาของ สปป.ลาวกับประเทศไทย 

 
การสงออก 

 
ระหวางป พ.ศ. 2552-2557 สปป.ลาวสงออกสินคาเกษตรและอาหารแปรรูปมายังไทย

เ พ่ิ มขึ้ น จ าก  38 ล า น เห รี ยญสห รั ฐ ในป  พ .ศ .  2552 เ ป น  62 ล า น เห รี ยญสห รั ฐ ใน 
ป พ.ศ. 2557 คิดเปนอัตราการเติบโตแบบ CAGR เทากับรอยละ 10.52 ทั้งนี้ สินคาสําคัญที่  
สปป.ลาวสงออกมายังไทย ไดแก ขาวโพด พืชตระกูลกะหล่ํา มันสําปะหลัง ถั่วลิสง และบักกวีต  
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ภาพที่ 2-16 มูลคาการสงออกสินคาเกษตรและอาหารแปรรูปของ สปป.ลาวไปยังไทย ป พ.ศ. 2552-2557 
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ตารางที่ 2-14 สินคาเกษตรและอาหารแปรรูปที่สงออกไปยังไทย 5 อันดับแรกของ สปป.ลาว 
      (หนวย: ลานเหรียญสหรัฐ) 

สินคาเกษตรและอาหารแปรรูปท่ีสงออกมายังไทยเปนหลักของ สปป.ลาว 

No Hs Code รายการสินคา 
มูลคาการสงออกของ 
สปป.ลาวไปยังไทย 

ท้ังหมดป พ.ศ. 2552-2557 

คิดเปนสัดสวน 
(รอยละ) 

 All Products ทุกสินคา 341.94 100.00 
1 HS1005 ขาวโพด 92.71 27.11

2 HS0704 
กะหล่ําปลี กะหล่ําดอก กะหล่ําปม เคลและพืชที่
คลายกัน ในตระกูลบราสซิกาซ่ึงบริโภคได สดหรือ 
แชเย็น 

55.43 16.21 

3 HS0714 

มันสําปะหลัง รากสามสิบ สาเลป เยรูซาเลมอารติโชก
มันเทศ และรากหรือหัวที่คลายกัน ซ่ึงมีปริมาณของ
สตารชหรืออินูลินสูง สด แชเย็น แชเย็นจนแข็ง หรือ
แหง จะฝานหรือทําเปนเพลเลต หรือไมก็ตาม 
รวมทั้งเน้ือในของตนสาคู 

53.64 15.69 

4 HS1202 
ถ่ัวลิสง ที่ไมไดคั่วหรือทําใหสุกโดยวธิีอื่น จะเอา
เปลือกออกหรือทําใหแตกหรือไมก็ตาม 

28.87 8.44 

5 HS1008 
บักกวีต ขาวฟางนกเขาและขาวนก รวมทั้งเมล็ด
ธัญพืชอื่นๆ 

16.65 4.87 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด ประมวลจาก International Trade Centre (ITC) 

 
การนําเขา 

 
สปป.ลาวนําเขาสินคาเกษตรและอาหารแปรรูปจากประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2552-

2557 เ พ่ิมขึ้นจาก 224 ลานเหรียญสหรัฐในป พ .ศ .  2552 เปน 567 ลานเหรียญสหรัฐใน 
ป พ.ศ.2557 หรือคิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมเทากับรอยละ 20.44 โดยสินคาเกษตรและ
อาหารแปรรูปที่ สปป.ลาวนําเขาจากไทยมากที่สุด 5 อันดับแรก ในชวงป พ.ศ. 2552-2557 ไดแก 
เน้ือสัตวปก นํ้าด่ืม เนื้อโคกระบือ อาหารสัตว และน้ําตาล  
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ภาพที่ 2-17 มูลคาการนําเขาสินคาเกษตรและอาหารแปรรูปของ สปป.ลาวจากไทย ป พ.ศ. 2552-2557 
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ตารางที่ 2-15 สินคาเกษตรและอาหารแปรรูปที่นําเขาจากไทย 5 อันดับแรกของ สปป.ลาว 
      (หนวย: ลานเหรียญสหรัฐ) 

สินคาเกษตรและอาหารแปรรูปท่ีนําเขาจากไทยเปนหลักของ สปป.ลาว 

No Hs Code รายการสินคา 
มูลคาการนําเขาของ  

สปป.ลาวจากไทย ท้ังหมด
ป พ.ศ. 2552-2557 

คิดเปน
สัดสวน 
(รอยละ) 

 All Products ทุกสินคา 2,557.33 100.00 

1 HS0207 
เน้ือและสวนอื่นที่บริโภคไดของสัตวปกเลี้ยงตาม
ประเภทที่ 01.05 สด แชเย็น หรือแชเย็นจนแข็ง 

395.50 15.47 

2 HS2202 

นํ้า รวมถึงนํ้าแรและนํ้าอัดลม ที่เติมนํ้าตาลหรือสารทํา
ใหหวานอื่นๆ หรือที่ปรุงกลิ่นรส และเคร่ืองด่ืมอื่นๆ ที่
ไมมีแอลกอฮอล แตไมรวมถึงนํ้าผลไมหรือนํ้าพืชผัก
ตามประเภทที่ 20.09 

302.43 11.83 

3 HS0202 เน้ือสัตวจําพวกโคกระบือ แชเย็นจนแข็ง 204.21 7.99
4 HS2309 ของปรุงแตงชนิดที่ใชในการเลี้ยงสัตว 177.80 6.95

5 HS1701 
นํ้าตาลที่ไดจากออยหรือหัวบีต และซูโครสที่บริสุทธิ์
ในทางเคมี ในลักษณะของแข็ง 

155.63 6.09 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด ประมวลจาก International Trade Centre (ITC) 

 
 การคาชายแดน  

 
ในสวนการคาชายแดนระหวางไทยกับ สปป.ลาวน้ัน จากขอมูลการคาของกรมการคา-

ตางประเทศของไทย พบวา สินคาปศุสัตว สินคาอุตสาหกรรมการเกษตร และไก เปนสินคาสงออก
ลําดับที่ 5, 7 และ 8 ของการคาชายแดนจากไทยไป สปป.ลาว โดยในชวงเดือนมกราคม-สิงหาคม 
พ .ศ . 2558 ตามลําดับ การคาชายแดนในหมวดดังกลาวมีมูลคา 2,471.34  2,209.21 และ 
1,939.70 ลานบาท ตามลําดับ ในดานการนําเขาน้ัน สปป.ลาวนําเขาสินคาเกษตรหลายประเภท
ผานตามแนวชายแดน โดยสินคาเกษตรคิดเปนมูลคากวารอยละ 11 ของการนําเขาชายแดน
ทั้งหมด สินคานําเขาสําคัญ ไดแก ผักและของปรุงแตงจากผัก ธัญพืช ใบยาสูบ ผลไม 
และของปรุงแตงจากผลไม กาแฟ ชา เครื่องเทศ  

 
 ภาพรวมดานการลงทุน 

 
การลงทุนจากตางประเทศในอุตสาหกรรมเกษตรระหวางป พ.ศ. 2532–2557 มีมูลคา

ประมาณ 1,954.4 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนสัดสวนรอยละ 12 ของมูลคาการลงทุนจาก
ตางประเทศทั้งหมด นักลงทุนตางชาติในอุตสาหกรรมนี้ สวนใหญเปนนักลงทุนจากไทย จีน และ
เวียดนาม โดยภาคธุรกิจที่เขามาลงทุน ไดแก ธุรกิจเพาะปลูก ฟารมปศุสัตว ธุรกิจอาหารแปรรูป 
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เครื่องด่ืม และอาหารสัตว สําหรับผูประกอบการจากไทยน้ัน มีการลงทุนในธุรกิจหลายประเภทใน
หลายพ้ืนที่ สรุปไดดังนี้ 

 
 การเกษตรเพาะปลูก ที่นครหลวงเวียงจันทน แขวงจําปาสัก แขวงอัตตะปอ  

แขวงสาละวัน แขวงสะหวันนะเขต แขวงคํามวน แขวงบอแกว และแขวงไชยบุร ี
 ฟารมปศุสัตว ที่นครหลวงเวียงจันทน แขวงสะหวันนะเขต และแขวงคํามวน  
 อาหารแปรรูป ที่นครหลวงเวียงจันทน  
 เคร่ืองด่ืม ที่นครหลวงเวียงจันทน แขวงจําปาสัก และแขวงบอแกว  
 ธุรกิจผลิตน้ําประปา ที่แขวงหลวงพระบาง  
 ธุรกิจรานอาหาร ที่นครหลวงเวียงจันทนและแขวงหลวงพระบาง เปนตน 
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ภาพที่ 2-18 การลงทุนของบริษัทไทยในอุตสาหกรรมอาหาร 

 
                   หมายเหตุ: เนื่องจากอาจมีธุรกิจของไทยที่เปนรายยอยอยูจํานวนมากและไมสามารถนํามาแสดงไดหมดทุกราย คณะผูวิจัยจึงจะมิไดนําเสนอบริษัทรายยอยในภาคธุรกิจทั้งหมด 

      ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด รวบรวมจากหลายแหลงขอมูล 



 

 

 

โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําศูนยขอมูลการลงทุนไทยในตางประเทศ ประจําป 2558 2-49 

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th 

2.2.2. นโยบายและมาตรการจากภาครัฐ 
 
กฎหมายสงเสริมการลงทุนไดกําหนดใหกิจการกสิกรรมและแปรรูปผลิตภัณฑกสิกรรม 

ตองมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ํา 300,000 เหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ ไดกําหนดระดับการสงเสริมการ
ลงทุนออกเปน 3 ระดับ ซ่ึงสินคาในกลุมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปถูกจัดระดับการ
สงเสริมการลงทุน ดังนี้ 

 
1) ระดับที่ 1 กิจการที่ไดรับการสงเสริมสูงสุด  
 พืชผลทางการเกษตร เชน ชา กาแฟ มะมวง ทุเรียน ขนุน ลําไย ฝรั่ง ลิ้นจ่ี ลูกพีช 

ลูกพลัม องุน มะพราว 
 ธุรกิจปศุสัตว เชน ฟารมทําพันธุโค ฟารมแมพันธุมา ฟารมแพะและแกะเพ่ือการ

สงออก ฟารมหมูเพ่ือสงออก ธุรกิจอาหารสัตว โรงฆาสัตว แปรรูปผลิตภัณฑจาก
เนื้อสัตวและปลา ฟารมกุงน้ําจืด ฟารมกบสําหรับสงออก ฟารมจระเข  

 ผลิตภัณฑแปรรูปการเกษตร เชน เนื้อสัตว แปงขาวโพด ถนอมอาหารจําพวก
เนื้อสัตว ปลาและอาหารทะเล แปรรูปและถนอมอาหารจําพวกผักและผลไม 
ผลิตภัณฑนม ขนมปง คุกก้ี อาหารสัตว 

 
2) ระดับที่ 2 กิจการที่ไดรับการสงเสริมปานกลาง  
 พืชผลทางการเกษตร เชน ขาว ธัญพืช ออย กลวย สัปปะรด มันสําปะหลัง 

แตงกวา 
 ธุรกิจปศุสัตว เชน ฟารมโคกระบือ 
 ผลิตภัณฑแปรรูปการเกษตร เชน นํ้าตาล ผงโกโก ลูกอม เสนบะหม่ี  

เสนกวยเตี๋ยว 
 
3) ระดับที่ 3 กิจการที่ไดรับการสงเสริมต่ํา  
 พืชผลทางการเกษตร เชน ใบยาสูบ พืชตระกูลถั่ว  
 ธุรกิจปศุสัตว เชน ฟารมหมูไมนอยกวา 500 ตัวตอคอก ฟารมสัตวปกเพ่ือเนื้อ

และไข ฟารมปลา 
 ผลิตภัณฑแปรรูปการเกษตร เชน เครื่องด่ืม นํ้าอัดลม นํ้าด่ืมบรรจุขวด 

 
ทั้งนี้ กิจการที่ไดรับการสงเสริมในแตละระดับจะมีระยะเวลาที่ไดรับการยกเวนภาษีกําไร

แตกตางกัน นอกจากนี้ รัฐบาล สปป.ลาวไดยกเวนภาษีนําเขาวัตถุดิบทางการเกษตรเพ่ือนํามา
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ผลิตหรือแปรรูป แมวาจะเปนการผลิตเพื่อจําหนายในประเทศก็ตาม ทั้งนี้ เพ่ือชดเชยกับ 
ความไมแนนอนของภูมิอากาศ 

 
2.2.3. SWOT ของอุตสาหกรรม 

 
 จุดแข็ง 

 
สปป.ลาวเปนประเทศที่ยังคงความไดเปรียบในการทําการเกษตร เนื่องจากมีภูมิประเทศ

ที่มีความอุดมสมบูรณพรอมรองรับการทําเกษตรกรรมและฟารมปศุสัตวหลายประเภท โดยพ้ืนที่
เกือบทั้งหมดในประเทศเหมาะสมตอการเพาะปลูก และยังมีภูมิอากาศท่ีหลากหลาย ซ่ึงเหมาะ 
แกการปลูกพืชหลายชนิด นอกจากนี้ ทรัพยากรธรรมชาติของ สปป.ลาวยังคงความอุดมสมบูรณ 
โดยเฉพาะทรัพยากรน้ํา นํ้าในแมนํ้าสะอาด จึงเปนแหลงผลิตและเพาะพันธุสัตวนํ้าไดดี  

 
 จุดออน 

 
จุดออนสําคัญของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปของ สปป.ลาว คือ ขนาดตลาด

ในประเทศมีขนาดเล็ก จํานวนประชากรนอยและมีรายไดไมสูงนัก ทําใหกําลังซื้อและอุปสงค
ภายในประเทศไมสูงมาก ผูประกอบการจึงควรเขาไปลงทุนเพื่อสงออกสินคาไปยังประเทศอ่ืนใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และ/หรือจีน นอกจากน้ี การที่ สปป.ลาวเปนประเทศที่ไมมี
พรมแดนติดทะเล ภาคการประมงและสัตวนํ้าของ สปป.ลาวจึงมีขนาดเล็ก โดยสามารถทําประมง
นํ้าจืดไดเพียงบริเวณริมแมนํ้าโขงเทาน้ัน 
 

 โอกาส 
 
ผูประกอบทองถิ่นรายยอยยังขาดแคลนเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงในการเก็บและ 

ถนอมอาหาร รวมถึงการแชแข็งสินคา ทําใหการขนสงสินคาไปในระยะทางไกลๆ รวมถึง 
การสงออกสินคาไปยังตางประเทศยังเปนปญหาอยูมาก เนื่องจากสินคาเกษตรบูดและเนาเสีย
ระหวางการขนสง ผูประกอบการไทยซึ่งมีความเช่ียวชาญและทักษะในดานการถนอมอาหารและ
แชแข็งสินคาจึงมีโอกาสในการผลิตเพ่ือสงออกไปยังพ้ืนที่หางไกล หรือสงออกไปยังตางประเทศ   
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 อุปสรรค 
 
แรงงานใน สปป.ลาวมีจํานวนไมมากและสวนใหญเปนแรงงานที่ขาดทักษะดาน

อุตสาหกรรม การเขามาประกอบธุรกิจที่จําตองใชแรงงานจํานวนมากอยางอุตสาหกรรมเกษตร
และแปรรูปอาหาร อาจเผชิญกับความทาทายดานแรงงาน นอกจากนี้ แมวารัฐบาล สปป.ลาวจะมุง
พัฒนาเสนทางขนสง แตยังไมครอบคลุมทุกพ้ืนที่ โดยเฉพาะพื้นที่หางไกล เสนทางขนสงบางชวง
ชํารุด ขาดการซอมแซม และไมเอ้ือตอการใชความเร็วในการขนสง อาจเปนอุปสรรคหนึ่งในการ
ลงทุน 

 
2.2.4. โอกาสในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปสําหรับนักลงทุนไทย 

 
จากขอมูลขางตน จะเห็นไดวา อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป ซ่ึงเปนหนึ่งใน

อุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพและขีดความสามารถทางการแขงขันที่สูง เปนอุตสาหกรรมที่ไทยมี
โอกาสและความเปนไปไดในการเขาไปลงทุน/ประกอบธุรกิจใน สปป.ลาว  

 
สปป.ลาวเปนประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ มีพ้ืนที่เหมาะแกการทํา

การเกษตรที่หลากหลายและมีอัตราคาจางแรงงานต่ํากวาไทย นอกจากนี้ ผูประกอบการใน สปป.ลาว 
ซ่ึงสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย ขาดเงินทุนและความรูความเชี่ยวชาญในการเพาะปลูกและ
เลี้ยงสัตว รวมถึงทักษะในการเก็บรักษาผลิตภัณฑใหสดใหม ทําใหสินคาเกษตรสวนใหญที่
จําหนายในประเทศเปนผักหรือผลไมสด หรือผลิตภัณฑที่ผานการแปรรูปขั้นพ้ืนฐาน เชน การตากแหง 
การดอง เทาน้ัน สําหรับการทําฟารมปศุสัตวใน สปป.ลาว ก็ยังมีการทําในเชิงพาณิชยอยูไมมาก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการทําฟารมปศุสัตวแบบครบวงจรและการทําฟารมปศุสัตวแบบปด (สัตวปก) 
มีอยูนอยมาก ทําใหโอกาสของนักลงทุนในการเพาะปลูกเชิงพาณิชยและการทําฟารมปศุสัตว 
เชิงพาณิชยยังมีอยูอีกมาก 

 
ในสวนของการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ถึงแมผูประกอบการทองถิ่นอาจยัง

ขาดทักษะ ความชํานาญ เทคโนโลยีการผลิต และสวนใหญเปนผูประกอบการรายยอย หากแตใน 
สปป.ลาว ก็มีผูประกอบการรายใหญเชนกัน โดยสวนใหญเปนผูประกอบการตางชาติที่ไดเขาไป
ลงทุนใน สปป.ลาวมาระยะหนึ่งแลว เชน กลุมนักธุรกิจจีน เวียดนาม และสิงคโปร ซ่ึงเขาไปลงทุน
ในพื้นที่ที่เปนแหลงวัตถุดิบหลักสําคัญ ดังนั้น การเขาไปจัดตั้งโรงงานผลิตสินคาเกษตรแปรรูป  
นักลงทุนอาจจะตองเผชิญการแขงขันจากผูประกอบการในพ้ืนที่ในการหาวัตถุดิบหรือแรงงาน  
นักลงทุนไทยจึงควรเลือกลงทุนในภาคการผลิตที่ยังมีอยูนอย หรือเปนภาคการผลิตที่ใชวัตถุดิบ
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ทางการเกษตรที่แตกตางออกไปจากที่มีอยูในปจจุบัน รวมถึงธุรกิจที่ตองใชเทคโนโลยีการแปรรูป
ระดับสูงที่ยังมีอยูจํากัด เชน การผลิตอาหารแชแข็ง การผลิตอาหารแหง การผลิตอาหารแปรรูป
เพ่ือถนอมอาหาร เปนตน  

 
สินคาเกษตรและอาหารแปรรูปเปนอุตสาหกรรมที่รัฐบาล สปป.ลาวใหการสงเสริมและ

สนับสนุนในฐานะอุตสาหกรรมหลัก โดยสวนใหญไดรับการสงเสริมการลงทุนระดับสูงสุดจาก
รัฐบาล ทําใหนักลงทุนไดรับสิทธิประโยชนเพ่ิมเติมจากการลงทุน อยางไรก็ดี ผูประกอบการ/ 
นักลงทุนไทยที่สนใจจะเขาไปลงทุนใน สปป.ลาวควรคํานึงดวยวา ตลาดภายในประเทศมีขนาดเล็ก 
จึงควรตั้งเปาที่จะเขาไปลงทุนเพื่อสงออกสินคาไปยังตลาดใกลเคียงเชน อาเซียนและจีน 
นอกเหนือจากการผลิตเพ่ือขายในตลาดในประเทศเพียงอยางเดียว 

 
สินคาเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปที่นาสนใจ ไดแก การปลูกชา กาแฟ มันสําปะหลัง 

ยางพารา และพืชที่ใชเปนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว รวมไปถึงการทําปศุสัตวเพ่ือการสงออก และ
อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตรเพื่อการสงออก เชน เสนกวยเตี๋ยว ผักและผลไมดองหรือบรรจุ
กระปอง เนื้อสัตวแชแข็ง สัตวนํ้าแชแข็ง ผลิตภัณฑจากนม เปนตน 

 
2.2.5. พื้นที่ที่นาสนใจตอการเขาไปลงทุนสําหรับนักลงทนุไทย 

 
พ้ืนที่ที่นักลงทุนไทยควรเขาไปลงทุนทําการเกษตร ปศุสัตว รวมถึงการตั้งโรงงาน

อาหารแปรรูป ไดแก แขวงสะหวันนะเขต และแขวงจําปาสัก เนื่องจากเปนแหลงเพาะปลูกและ 
ทําฟารมปศุสัตวที่สําคัญของ สปป.ลาว นอกจากนี้ วัตถุดิบจากการผลิตในพื้นที่เหลาน้ี โดยเฉพาะ
ขาว ขาวโพด หาไดงายและมีราคาต่ํากวาในพ้ืนที่อ่ืนของ สปป.ลาว ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการ
เลือกที่ตั้งโรงงานแปรรูปสินคาเกษตร นอกจากนี้ พ้ืนที่ดังกลาวยังตั้งอยูบนเสนทางคมนาคมขนสง
หลักของประเทศ อยูติดกับชายแดนไทยและตั้งอยูบนริมฝงแมนํ้าโขง ทําใหการขนสงสินคาไปยัง
ไทยและประเทศใกลเคียงทําไดสะดวกและมีตนทุนคาขนสงที่ไมสูง  

 
นอกจากน้ี นครหลวงเวียงจันทนเปนอีกพ้ืนที่หน่ึงที่นาสนใจในการตั้งโรงงานแปรรูป

สินคาเกษตร เนื่องจากมีเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐานที่พัฒนา
มากกวาพ้ืนที่อ่ืนของประเทศ ซ่ึงสําคัญตอโรงงานอาหารแปรรูปอยางมาก โดยเฉพาะการแปรรูป
วัตถุดิบที่ตองอาศัยเครื่องจักร หองเย็น และกระแสไฟฟาในการผลิต รวมถึงตองอาศัยแหลง
แรงงานในประเทศจํานวนมาก ซ่ึงพ้ืนที่ในนครหลวงเวียงจันทนมีแรงงานมากกวาพ้ืนที่อ่ืนใน
ประเทศ 
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 แขวงสะหวันนะเขต 
 
แขวงสะหวันนะเขตเปนหนึ่งในพื้นที่ที่เหมาะแกการเพาะปลูกและทําปศุสัตว และแปรรูป

อาหารและผลิตภัณฑทางการเกษตรของ สปป.ลาว มีพ้ืนที่ 21,774 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูที่ทาง
ตอนกลางคอนไปทางใตของประเทศ มีพรมแดนทิศตะวันออกติดกับเวียดนาม ทิศตะวันตกติดกับ
จังหวัดมุกดาหารของไทย ตั้งอยูริมแมนํ้าโขง เปนแขวงที่มีประชากรมากที่สุดของ สปป.ลาว โดยมี
ประชากรประมาณ 937,907 คน (คิดเปนรอยละ 13.79 ของประชากรทั้งประเทศ) จึงเหมาะแกการทํา
การเกษตร ซ่ึงตองใชแรงงานมาก แขวงสะหวันนะเขตมีพืชผลทางการเกษตรที่สําคัญ ไดแก ขาว 
ออย และทําฟารมปศุสัตว นอกจากภาคการเกษตรและการเพาะปลูกแลว แขวงสะหวันนะเขตยังมี
รายไดหลักจากธุรกิจบริการ (การคาชายแดน) อัตราคาจางแรงงานขั้นต่ําของ สปป.ลาว อยูที่  
111 เหรียญสหรัฐตอเดือน (ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558) 

 
 ผูประกอบการรายสําคัญในพื้นที่ 

 
 ธุรกิจของนักลงทุนทองถิ่น 

o ธุรกิจฟารมปศุสัตว – ฟารมมีไช 
o ตลาดสะหวันไชย 

 
 ธุรกิจของนักลงทุนตางชาติ 

o ธุรกิจเพาะปลูกออยและผลิตน้ําตาล –นํ้าตาลสะหวันนะเขต (เครือนํ้าตาล
ขอนแกน) / นํ้าตาลมิตรลาว (เครือมิตรผล)  

o ธุรกิจฟารมปศุสัตว –เอส เอฟ ลาว  
o ธุรกิจโรงสีขาว –ลาวเวิลด โรงสีขาว 

 
 แขวงจําปาสัก 

 
แขวงจําปาสักมีพ้ืนที่ประมาณ 15,415 ตารางกิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยู 670,000 คน 

(คิดเปนรอยละ 9.85 ของประชากรทั้งประเทศ) เปนพ้ืนที่เพาะปลูกหลักแหงหนึ่งของ สปป.ลาว 
ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ ไดแก ขาวโพด สม มันสําปะหลัง เมล็ดละหุง ปาลม และกาแฟ 
นอกจากนี้ ยังเปนที่ตั้งของโรงงานแปรรูปสินคาทางการเกษตรและปศุสัตวหลายแหง รวมถึง 
ภาคบริการ (การทองเที่ยวและการคาชายแดน) แขวงจําปาสักถือเปนแขวงใหญแขวงหนึ่งของ  
สปป.ลาวและมีแรงงานในภาคเกษตรอยูมาก  
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 ผูประกอบการรายสําคัญในพื้นที่ 
 

 ธุรกิจของนักลงทุนทองถิ่น 
o ธุรกิจเพาะปลูกและทําไรกาแฟ –กาแฟดาว 
o ตลาดดาวเรือง 

 
 ธุรกิจของนักลงทุนตางชาติ 

o ธุรกิจเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว – ซี.พี.ลาว (เครือเจริญโภคภัณฑ)  
o ธุรกิจเพาะปลูกและทําสวนสม –ลาวธนาธร การเกษตร  
o ธุรกิจเพาะปลูกมันสําปะหลัง –นิวเมืองทอง / อาเซียน อีโคโนมิกส  
o ธุรกิจเพาะปลูกและผลิตเมล็ดละหุง –สยามน้ํามันละหุง  
o ธุรกิจเพาะปลูกและผลิตน้ํามันปาลม –ประทุมพร โพรสเพอริตี้ การเกษตร  
o ธุรกิจเพาะปลูกและทําไรกาแฟ –สุกสะหวัน ขาออก-ขาเขา / ซีเคเอส /  

ลีโพธิ์เจริญ  
o โรงงานผลิตเบียร – โรงงานผลิตเบียรไฮเท็ค 

 
 นครหลวงเวียงจันทน 

 
นครหลวงเวียงจันทนเปนอีกพ้ืนที่หน่ึงที่เหมาะแกการเขาไปลงทุนตั้งโรงงานแปรรูปสินคา

เกษตร เนื่องจากเปนเมืองที่มีความเจริญมากที่สุดใน สปป.ลาวและมีระบบสาธารณูปโภคสําหรับ 
การตั้งโรงงาน เชน ระบบไฟฟา ประปา ที่พรอม นครหลวงเวียงจันทรมีพื้นที่ 3,920 ตารางกิโลเมตร 
มีประชากร 783,032 คน ซ่ึงคิดเปนประมาณรอยละ 11.5 ของจํานวนประชากรทั้งหมดของ
ประเทศ ทั้งนี้ ตนทุนการประกอบธุรกิจในนครหลวงเวียงจันทนจะสูงกวาแขวงอ่ืนๆ เล็กนอย  
โดยคาแรงเฉลี่ยของแรงงานในนครหลวงเวียงจันทนอยูที่ 132 เหรียญสหรัฐ/เดือน ในขณะที่คาแรง
ขั้นต่ําของแรงงานใน สปป.ลาวอยูที่ 111 เหรียญสหรัฐ/เดือน  
 
 ผูประกอบการรายสําคัญในพื้นที่ 

 
 ธุรกิจของนักลงทุนทองถิ่น 

o ธุรกิจรานอาหาร - Ban Puan Restaurant, Bor Pen Yang Restaurant 
o ตลาดสด – ตลาดคัวดิน ตลาดทุงขันคํา ตลาดเชา รานนางจันหอม 
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 ธุรกิจของนักลงทุนตางชาติ 
o ธุรกิจเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว และผลิตอาหารเลี้ยงสัตว – ซี.พี.ลาว 

(เครือเจริญโภคภัณฑ) / ลาวไทยพัฒนากสิกรรม  
o ธุรกิจฟารมปศุสัตว - ซี.พี.ลาว (เครือเจรญิโภคภัณฑ) / เบทาโกร (ลาว) 

(เครือไทยเบฟเวอเรจ) / เวยีงจันทนกสิกรรม 999 
o ธุรกิจผลิตอาหารแปรรูป - ซี.พี.ลาว (เครือเจริญโภคภัณฑ) 
o ธุรกิจผลิตเครื่องด่ืม – โรงงานกลั่นเหลา แสงทอง หุนสวน  
o ธุรกิจนําเขาและคาสงอาหาร – เค เอ พี ขาออก-ขาเขา / บ.คอนแท็คอะโกร (ลาว)  
o ธุรกิจรานอาหาร – เอ็กเพรสฟูด กรุป (เครือไมเนอร) / ฯลฯ 

 
2.2.6. บริษัทกรณีศกึษา (Case Study) 

 
 บริษัท ซี. พี. ลาว จํากัด 

 
ในป พ.ศ. 2549 รัฐบาล สปป.ลาวเห็นวา ธุรกิจปศุสัตวใน สปป.ลาวยังตองมีการพัฒนา 

นอกจากนี้ ในชวงเวลาเดียวกัน สปป.ลาวประสบปญหาไขหวัดนกระบาดทําใหการทําปศุสัตวของ
ประเทศไดรับผลกระทบอยางหนัก รัฐบาล สปป.ลาวจึงไดเชิญเครือเจริญโภคภัณฑเขามาลงทุนใน 
สปป.ลาว เนื่องจากรัฐบาลเห็นวามีประสบการณดานปศุสัตวมายาวนาน 

 
ในป  พ .ศ .  2550 เครื อ เจริญโภคภัณฑ จึ ง เ ริ่ มลงทุนใน  สปป .ลาวภายใตชื่ อ 

บริษัท ซี. พี. ลาว จํากัด โดยจัดตั้งโรงงานและมีการผลิตมาตรฐานเดียวกับไทยและมีนโยบาย 
Green Farm ซ่ึงจะเนนการรักษาสิ่งแวดลอมดวย บริษัทเปดโรงงานอาหารสัตวเ ม่ือวันที่  
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 โดยไดสัมปทานเชาที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรของโรงงานอาหารสัตว
เดิมของรัฐบาล สปป.ลาว ที่มีอายุมากกวา 20 ปตอจากผูเชารายเกาที่หมดสัญญาไป สัมปทานท่ี
ไดรับมีอายุ 20 ปและสามารถตออายุไดอีก 20 ป โรงงานตั้งอยูที่บานภูคํา เขตทางอน นครหลวง-
เวียงจันทน บนพื้นที่ 10 เฮกตาร (62.5 ไร) มีกําลังการผลิตวันละ 5,000 ตัน ทั้งนี้ กอนการเปด
ดําเนินงาน บริษัทไดปรับปรุงโรงงานและเครื่องจักรใหมีมาตรฐานเดียวกันกับของบริษัทที่ประเทศ
ไทย ใชเงินทุนประมาณ 60 ลานบาท นอกจากนี้ บริษัทยังไดลงทุนสรางฟารมพอพันธุแมพันธุหมู
และไก เนิรสเซอรี่อนุบาลแมพันธุปลานิล และตั้งสาขายอย รวมแลวเปนเงินประมาณ 300 ลานบาท 
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ปจจุบัน บริษัททําธุรกิจอาหารแบบครบวงจร ตั้งแตธุรกิจเมล็ดพันธุ (ขาวโพดอาหารสัตว) 
ธุรกิจการเลี้ยงสัตว (ฟารมหมู ฟารมไก) จนถึงธุรกิจอาหารสัตวบก (ผลิตเนื้อหมูเนื้อไก)  
ในลักษณะ Contact Farming รับซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกรชาวลาวกวา 300 ราย 

 
บริษัทวางแผนใหนครหลวงเวียงจันทนเปนศูนยกลางการผลิตและศูนยกลางการกระจาย

วัตถุดิบและสินคา ผานสาขาที่มีอยู 5 แหง คือ ที่แขวงจําปาสัก แขวงสะหวันนะเขต แขวงคํามวน 
แขวงหลวงพระบาง และแขวงไชยะบุรี กลุมลูกคาหลัก คือ ประชาชนลาว (คิดเปนสัดสวนรอยละ 60 
ของยอดขาย)  

 
นอกจากน้ี บริษัทไดถายทอดเทคโนโลยีการผลิตใหแกเกษตรกรในพื้นที่ มีเกษตรกร

หลายรายรับเอาเทคโนโลยีของบริษัทไปใช เชน ที่แขวงจําปาสัก มีฟารมไกไขที่ยอมลงทุนถึงกวา 
10 ลานบาทเพื่อสรางโรงเรือนระบบปดเพ่ือผลิตไขไกสงใหกับบริษัทโดยเฉพาะ 

 
ตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปที่ผานมา บริษัทมีผลการดําเนินงานที่เติบโตปละกวารอยละ  20 

โดยเปนการเติบโตอยางสม่ําเสมอ ยกเวนในป พ.ศ. 2554 ที่มีผลการดําเนินงานสูงถึงรอยละ 30 
ปจจุบัน บริษัทตั้งเปาการผลิตอาหารสัตวที่ 100,000 ตันตอป เพ่ิมขึ้นจากการผลิตในปแรกถึง 20 เทา 
และสามารถผลิตไขไกไดวันละ 300,000 ฟอง รวมถึงมีโครงการสรางโรงงานแหงที่สอง 
ที่แขวงจําปาสักดวย  

 
ปจจุบัน บริษัทจางแรงงานทองถิ่นกวา 600 คน และมีเจาหนาที่ชาวไทยประมาณ 30 คน 

บริษัทมีมูลคาสินทรัพยราว 900 ลานบาท ในดานรายได บริษัทสามารถสรางยอดขายไดกวา  
50 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตอปและยังคงตั้งเปาหมายการเติบโตของรายไดที่ปละรอยละ 25 

 
 บริษัท นํ้าตาลมิตรลาว จาํกัด 

 
นอกเหนือจากการผลิตในประเทศไทย กลุมมิตรผลไดขยายฐานการผลิตไปที่ สปป.ลาว 

ภายใตชื่อ บริษัท นํ้าตาลมิตรลาว จํากัด โดยไดรับสัมปทานพื้นที่ปลูกออยและกอสรางโรงงาน 
ผลิตน้ําตาลที่แขวงสะหวันนะเขต เม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 มีพ้ืนที่ประมาณ 62,500 ไร  
อายุสัมปทาน 40 ป และสามารถตอสัมปทานไดอีก 20 ป ใชเงินลงทุนเบื้องตนจํานวน 2,300 ลานบาท  

 
ในป พ.ศ. 2552 บริษัทไดเปดโรงงานน้ําตาลมิตรลาวขึ้นอยางเปนทางการและสงออก

นํ้าตาลมิตรลาวไปสหภาพยุโรปเปนครั้งแรก โรงงานน้ําตาลมิตรลาวผลิตน้ําตาลดิบคุณภาพสูง
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ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเชนเดียวกับที่ใชในโรงงานผลิตน้ําตาลขนาดใหญของโลกภายใตระบบ
การจัดการมาตรฐานสากล  

 
ปจจุบัน บริษัทมีการจางแรงงานทองถิ่น 217 คน พนักงานไทย 110 คน รวมทั้งสิ้น 327 คน 

และมีแรงงานทองถิ่นในไรของบริษัทอีกประมาณ 3,000 คน มีกําลังการผลิตเฉลี่ย 500,000 ตันออย/ป 
คิดเปนผลผลิตน้ําตาลประมาณ 60,000 ตัน/ป นํ้าตาลที่ผลิตไดสวนใหญสงไปจําหนายประเทศใน
สหภาพยุโรป 

 
 

2.3. การวิเคราะหเชิงลึกในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
2.3.1. ภาพรวมและความสําคัญของอุตสาหกรรม 

 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมเปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสําคัญตอภาค

เศรษฐกิจของ สปป.ลาว โดยเปนอุตสาหกรรมสงออกที่สําคัญของประเทศมาตั้งแตป พ.ศ. 2532 
แมวาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของ สปป.ลาวจะไมไดเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญเม่ือ
เทียบกับประเทศเพื่อนบาน เชน ไทยหรือเวียดนาม แตก็เปนอุตสาหกรรมที่สรางรายไดที่สําคัญ
ใหกับประเทศ โดยมีมูลคาสงออกจํานวน 280.5 ลานเหรียญสหรัฐในป พ.ศ. 2557 คิดเปนรอยละ 22 
ของมูลคาสงออกทั้งหมดของ สปป.ลาว ดวยเหตุน้ี รัฐบาลจึงกําหนดใหอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุงหมเปนหนึ่งในเจ็ดอุตสาหกรรมที่รัฐบาล สปป.ลาวสงเสริมการลงทุน 

 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของ สปป.ลาวเกือบทั้งหมดเปนการผลิตเพ่ือการ

สงออก เนื่องจากตลาดภายในประเทศมีขนาดเล็กและมีนักลงทุนตางชาติยายฐานการผลิตมาที่ 
สปป.ลาวเพื่ออาศัยประโยชนจากสิทธิพิเศษทางศุลกากร ตลาดสงออกที่สําคัญของสินคา
เครื่องนุงหมของ สปป.ลาว ไดแก สหภาพยุโรป (รอยละ 80) ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา 
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ตารางที่ 2-16 ความสําคญัของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของ สปป.ลาว 

ประเด็นความสําคัญ 
ป พ.ศ. 

2557 2556 2557 
ดานการคา 
มูลคาการสงออกสินคาส่ิงทอและเครื่องนุงหมของ สปป.ลาว  
(หนวย: ลานเหรียญสหรัฐ) 

 275.58  276.09   280.50 

สวนแบงมูลคาการสงออกสินคาส่ิงทอและเครื่องนุงหมตอการสงออก
ท้ังหมดของประเทศ (หนวย: รอยละ) 

8.59 7.04 7.29 

มูลคาการนําเขาสินคาส่ิงทอและเครื่องนุงหมของ สปป.ลาว  
(หนวย: ลานเหรียญสหรัฐ) 

 135.56  141.26   128.19 

สวนแบงมูลคาการนําเขาสินคาส่ิงทอและเครื่องนุงหมตอการนําเขา
ท้ังหมดของประเทศ (หนวย: รอยละ) 

2.34 2.12 1.88 

ดานการผลิต 
จํานวนผูประกอบการ (หนวย: ราย) N/A N/A 100 
จํานวนแรงงานในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม (หนวย: คน) N/A N/A 30,000 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด รวบรวมจากหลายแหงขอมูล 

 
การผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปเปนอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน ซ่ึง สปป.ลาวไดเปรียบ

เน่ืองจากมีแรงงานราคาถูก อยางไรก็ดี สินคาสงออกของ สปป.ลาวไมมีมูลคาเพ่ิมมากนัก โดยเปน
การผลิตตามคําสั่งซื้อและไมใชเทคโนโลยีระดับสูง สวนอุตสาหกรรมตนน้ําและกลางน้ํา ซ่ึงเปน
ขั้นตอนการผลิตที่ใชเทคโนโลยีคอนขางสูงนั้น มีโรงงานผลิตนอยมาก เชน โรงงานฟอกยอม 
ขนาดเล็กซ่ึงรัฐบาลเปนเจาของกิจการ หรือโรงงานรวมลงทุนระหวางภาคเอกชนเวียดนามกับ
รัฐบาล สปป.ลาว นอกจากนี้ อุตสาหกรรมทอผาและอุตสาหกรรมผลิตผาถักยังเปนอุตสาหกรรมที่
รัฐบาลสงวนใหกับผูประกอบการชาวลาวเทาน้ันและยังไมมีศักยภาพในการผลิตเทาใดนัก  
ดวยขอจํากัดดังกลาว อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของ สปป.ลาวจึงตองพ่ึงพาการนําเขา
วัตถุดิบเกือบทั้งหมด โดยสวนใหญนําเขาจากไทยและจีน โดยเฉพาะผาทอ 

 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมมีการจางงานประมาณ 30,000 คน สวนใหญเปน

แรงงานหญิง ไรฝมือ ซ่ึงในชวงหลายปที่ผานมา อุตสาหกรรมประสบปญหาขาดแคลนแรงงาน 
เนื่องจากแรงงานชาวลาวนิยมไปทํางานในไทย ซ่ึงมีอัตราคาจางแรงงานที่สูงกวา นอกจากนี้ แรงงาน
หญิงเริ่มหันไปทํางานในภาคบริการ เชน ซูเปอรมารเก็ต ซ่ึงไดรับคาจางแรงงานที่สูงกวา อยางไรก็ดี 
การตั้งโรงงานผลติเครื่องนุงหมทีใ่ชแรงงานประมาณ 50-100 คน ยังสามารถทําได โดยผูประกอบการ
อาจตองจูงใจแรงงานดวยสวัสดิการและคาแรงที่สูงกวาคาแรงในอุตสาหกรรมอ่ืน  
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ปจจุบัน สปป.ลาวมีโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปกวา 100 โรงงาน สวนใหญเปนโรงงาน
ขนาดกลาง มีแรงงานประมาณ 300-500 คน โรงงานขนาดใหญที่สุด คือ โรงงาน Hi Tech Laos 
Apparel ของผูประกอบการไทย ซ่ึงมีแรงงานประมาณ 2,000 คน  โรงงานเหลาน้ีผลิตเสื้อผาเพ่ือการ
สงออก มีเจาของเปนชาวตางชาติ โดยมีทั้งเปนเจาของ 100% หรือเปนกิจการรวมทุนระหวาง 
นักลงทุนตางชาติและนักลงทุนชาวลาว นักลงทุนตางชาติสวนใหญเปนนักลงทุนไทย รองลงมาเปน
นักลงทุนจากญี่ปุนและเกาหลีใต ซ่ึงปจจุบัน มีนักลงทุนไทยกวา 40 บริษัทเขาไปลงทุนใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของ สปป.ลาว ในสวนผูประกอบการชาวลาว สวนใหญจะเปน
เจาของโรงงานขนาดเล็ก ผลิตแบบรับจางเหมาชวง (Subcontractor) และไมไดผลิตเพ่ือการสงออก 

 
 ภาพรวมดานการผลิต 

 
หวงโซการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของ สปป.ลาวยังไมครบวงจร 

กลาวคือ การผลิตเกือบทั้งหมดอยูในอุตสาหกรรมปลายน้ํา ไดแก การผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป ในขณะ
ที่อุตสาหกรรมตนน้ํา เชน การผลิตเสนใยธรรมชาติและเสนใยประดิษฐ และอุตสาหกรรมกลางน้ํา 
เชน โรงงานปนดาย โรงงานทอผา โรงงานผาถัก ยังมีอยูนอยมาก การทอผายังถือเปนหัตถกรรม
พ้ืนบานซึ่งยังไมพัฒนาขึ้นเปนอุตสาหกรรมเพื่อปอนวัตถุดิบใหแกอุตสาหกรรมปลายน้ํา ซ่ึงสวน
หน่ึงเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่สงวนใหการทอผาเปนกิจการของประชาชนลาวเทาน้ัน  

 
ระบบการผลิตเครื่องนุงหมของ สปป.ลาวเปนแบบ Original Equipment Manufacturing 

(OEM) คือ รับจางผลิตตามคําสั่งซื้อ แบงไดเปน 
 
1) แบบ CMT (Cut, Make and Trim) คือ ผูประกอบการทําการตัด เย็บ และตกแตง

เสื้อผาตามคําสั่งซื้อจากตางประเทศ โดยลูกคาจะเปนผูกําหนดและจัดหาวัตถุดิบให  
2) แบบ FOB (Free-on-board) คือ ผูประกอบการไดรับคําสั่งซื้อจากลูกคา แตเปนผูหา

วัตถุดิบ ทําการตัดเย็บและจัดสงสนิคาไปยังลูกคาเอง  
 
โรงงานที่เปนการลงทุนจากตางประเทศหรือรวมลงทุนสวนใหญจะมีระบบการผลิตแบบ 

FOB ในขณะที่โรงงานที่เปนของนักลงทุนลาวจะรับจางผลิตแบบ CMT ทั้งนี้ โดยที่ สปป.ลาวยัง 
ไมมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและแรงงานสวนใหญเปนแรงงานไรฝมือ สินคาเคร่ืองนุงหมของ สปป.
ลาวจึงเปนสินคาที่มีขั้นตอนการตัด เย็บ และประกอบเครื่องนุงหมที่ไมซับซอนและเปลี่ยนรูปแบบ 
ไมบอย เชน เสื้อเชิ้ต เสื้อยืด เสื้อโปโล และชุดยูนิฟอรม  
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 ภาพรวมดานการคา 
 

 การคาของ สปป.ลาวกับตลาดโลก 
 

การสงออก 
 
มูลคาสงออกของสินคาสิ่งทอและเครื่องนุงหมของ สปป.ลาวเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองในชวง

ป พ.ศ. 2555-2557 โดยในป พ.ศ. 2557 สินคาสงออกมีมูลคา 280.5 ลานเหรียญสหรัฐ อัตราการ
เติบโตของมูลคาสินคาสงออกแบบ CAGR ระหวางป พ.ศ. 2552-2557 เทากับรอยละ 5.67  

 
สปป.ลาวสงออกสินคาสิ่งทอและเครื่องนุงหมไปยังสหภาพยุโรปเปนหลัก โดยมีสัดสวน

ประมาณรอยละ 80 ของมูลคาสงออกทั้งหมด ญี่ปุนเปนตลาดสงออกลําดับที่ 2 สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา และอาเซียน เปนตลาดสงออกที่สําคัญในลําดับถัดมา ในสวนของสหภาพยุโรป เยอรมนี 
สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เนเธอรแลนดและอิตาลี เปนคูคาสําคัญของ สปป.ลาว  

 
จากขอมูลมูลคาสินคาสงทอและเครื่องนุงหมสงออก 5 อันดับแรก พบวาสปป.ลาวสงออก

สูท เชิ้ตของบุรุษหรือเด็กชาย ทีเชิ้ต และเชิ้ตของบุรุษหรือเด็กชาย มูลคาสงออกของสินคา  
5 อันดับแรก คิดเปนรอยละ 65.67 ของสินคาสิ่งทอและเครื่องนุงหมสงออกของ สปป.ลาว 
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โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําศูนยขอมูลการลงทุนไทยในตางประเทศ ประจําป 2558 2-61 

ภาพที่ 2-19 มูลคาการสงออกทั้งหมดของสินคาสิ่งทอและเครื่องนุงหมของ สปป.ลาว ป พ.ศ. 2552-2557 
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โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําศูนยขอมูลการลงทุนไทยในตางประเทศ ประจําป 2558 2-62 

ภาพที่ 2-20 ตลาดสงออกสินคาสิ่งทอและเครื่องนุงหมของ สปป.ลาว ป พ.ศ. 2552-2557 
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ตารางที่ 2-17 สินคาสิ่งทอและเครื่องนุงหมที่สงออก 5 อันดับแรกของ สปป.ลาว 
      (หนวย: ลานเหรียญสหรัฐ) 

สินคาสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมท่ีสงออกเปนหลักของ สปป.ลาว 

No Hs Code รายการสินคา 
มูลคาการสงออกของ 
สปป.ลาว ท้ังหมด 
ป พ.ศ. 2552-2557 

คิดเปนสัดสวน 
(รอยละ) 

 All Products ทุกสินคา 1,589.18 22.03 

1 HS6203 

สูท เคร่ืองแตงตัวเปนชุด แจ็กเก็ต เส้ือเบลเซอร 
กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง  
กางเกงขาสามสวน และกางเกงขาส้ัน  
(นอกจากชุดวายนํ้า) ของบุรุษและเด็กชาย 

489.02 30.77 

2 HS6205 เชิ้ตของบุรุษหรือเด็กชาย 188.25 11.85

3 HS6110 
เจอรซ่ี พูลโอเวอร เส้ือชนิดคารดิแกน เส้ือกั๊กและ
เส้ือที่คลายกัน ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต 

136.00 8.56 

4 HS6109 
ทีเชิ้ต เส้ือชั้นในชนิดซิงเกลต และเส้ือชั้นในอยางอื่น 
ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต 

115.76 7.28 

5 HS6105 เชิ้ตของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต 114.63 7.21

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด ประมวลจาก International Trade Centre (ITC) 

 
การนําเขา 

 
ในป พ.ศ. 2557 สปป.ลาวนําเขาสินคาสิ่งทอและเครื่องนุงหม คิดเปนมูลคา 128.19  

ลานเหรียญสหรัฐ โดยสวนใหญเปนการนําเขาวัตถุดิบ ที่สําคัญ 5 อันดับแรก ไดแก ผาทอทําดวยฝาย
ที่มีฝายตั้งแตรอยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ําหนัก และหนักไมเกิน 200 กรัมตอตารางเมตร ผาอ่ืนๆ  
ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต ผาทอทําดวยเสนใยสั้นสังเคราะหที่มีเสนใยดังกลาวนอยกวารอยละ 85 
โดยนํ้าหนักผสมกับฝายลวนหรือเปนสวนใหญและหนักเกิน 170 กรัมตอตารางเมตร ผาที่มีขน 
แบบไพลรวมถึงผามีขนแบบลองไพล และผาแบบผาขนหนูที่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต และผาทอทํา
ดวยดายใยยาวสังเคราะห ทั้งนี้ สปป.ลาวนําเขาวัตถุดิบเกือบทั้งหมดจากไทยและจีน สัดสวนสินคา
นําเขาจากไทยและจีน คิดเปนรอยละ 56.84 และ 30.40 ของการนําเขาสินคาสิ่งทอและเครื่องนุงหม
ทั้งหมด ตามลําดับ  
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โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําศูนยขอมูลการลงทุนไทยในตางประเทศ ประจําป 2558 2-64 

ภาพที่ 2-21 มูลคาการนําเขาทั้งหมดของสินคาสิ่งทอและเครื่องนุงหมของ สปป.ลาว ป พ.ศ.  2552-2557 
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โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําศูนยขอมูลการลงทุนไทยในตางประเทศ ประจําป 2558 2-65 

ภาพที่ 2-22 แหลงนําเขาสินคาสิ่งทอและเครื่องนุงหมของ สปป.ลาว ป พ.ศ. 2552-2557 
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ตารางที่ 2-18 สินคาสิ่งทอและเครื่องนุงหมที่นําเขา 5 อันดับแรกของ สปป.ลาว 
      (หนวย: ลานเหรียญสหรัฐ) 

สินคาสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมท่ีนําเขาเปนหลักของ สปป.ลาว 

No Hs Code รายการสินคา 
มูลคาการนําเขาของ 
สปป.ลาว ท้ังหมด 
ป พ.ศ. 2552-2557 

คิดเปนสัดสวน 
(รอยละ) 

 All Products ทุกสินคา 946.86 21.13 

1 HS5208 
ผาทอทําดวยฝายที่มีฝายตั้งแตรอยละ 85 ข้ึนไปโดย
นํ้าหนัก และหนักไมเกิน 200 กรัมตอตารางเมตร 

82.80 8.75 

2 HS6006 ผาอื่นๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต 76.96 8.13

3 HS5514 
ผาทอทําดวยเสนใยส้ันสังเคราะหที่มีเสนใยดังกลาว
นอยกวารอยละ 85 โดยนํ้าหนัก ผสมกับฝายลวนหรือ
เปนสวนใหญ และหนักเกิน 170 กรัมตอตารางเมตร 

65.90 6.96 

4 HS6001 
ผาที่มีขนแบบไพล รวมถึงผามีขนแบบลองไพล และ
ผาแบบผาขนหนูที่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต 

57.11 6.03 

5 HS5407 
ผาทอทําดวยดายใยยาวสังเคราะห รวมถึงผาทอที่ได
จากวัตถุตามประเภทที่ 54.04 

48.46 5.12 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด ประมวลจาก International Trade Centre (ITC) 

 
 การคาของ สปป.ลาวกับประเทศไทย 

 
การสงออก 

 
ในป พ.ศ. 2557 สปป.ลาวสงออกสินคาสิ่งทอและเครื่องนุงหมมาไทยเพียง 1 ลานเหรียญสหรัฐ  

และมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง โดยสินคาสงออกประเภทส่ิงทอและเครื่องนุงหมของ สปป.ลาว
มายังไทย มีทั้งเปนสินคาประเภทเครื่องนุงหม เชน สูท เครื่องแตงตัวเปนชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร 
กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอ๊ียมและสายโยง กางเกงขาสามสวน และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดวายน้ํา) 
ของบุรุษและเด็กชาย ทีเชิ้ต เสื้อชั้นในชนิดซิงเกลต และเสื้อชั้นในอยางอ่ืน ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต 
และสินคาประเภทวัตถุดิบ (อุตสาหกรรมตนน้ํา) เชน ปอกระเจาและเสนใยสิ่งทอจากเปลือกในของ
ตนไมอ่ืนๆ (ไมรวมถึงปานลินิน ปานแท และปานรามี) ดิบหรือผานกรรมวิธีแลวแตไมไดปน เสนใย
ที่ไมไดขนาดและเศษของเสนใยเหลาน้ี (รวมถึงเศษดายและกลุมใยที่สางจากเศษวัตถุทําดวยเสนใย
ดังกลาว) รวมถึงผลิตภัณฑจากผาที่ไมใชเครื่องนุงหม เชน มาน (รวมถึงมานชนิดจับจีบ) และ 
มานบังตา รวมทั้งกะบังมานหรือกะบังเตียง  
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โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําศูนยขอมูลการลงทุนไทยในตางประเทศ ประจําป 2558 2-67 

ภาพที่ 2-23 มูลคาการสงออกสินคาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของ สปป.ลาวไปยังไทย ป พ.ศ. 2552-2557 
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ตารางที่ 2-19 สินคาสิ่งทอและเครื่องนุงหมที่สงออกไปไทย 5 อันดับแรกของ สปป.ลาว 
      (หนวย: ลานเหรียญสหรัฐ) 

สินคาสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมท่ีสงออกมายังไทยเปนหลักของ สปป.ลาว 

No Hs Code รายการสินคา 
มูลคาการสงออกขอ  
สปป.ลาวไปยังไทย 

ท้ังหมดป พ.ศ. 2552-2557 

คิดเปน
สัดสวน 
(รอยละ) 

 All Products ทุกสินคา 18.99 100.00 

1 HS6203 

สูท เคร่ืองแตงตัวเปนชุด แจ็กเก็ต เส้ือเบลเซอร 
กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง  
กางเกงขาสามสวน และกางเกงขาส้ัน  
(นอกจากชุดวายนํ้า) ของบุรุษและเด็กชาย 

5.26 27.70 

2 HS5303 

ปอกระเจาและเสนใยส่ิงทอจากเปลือกในของตนไมอื่นๆ
(ไมรวมถึงปานลินิน ปานแท และปานรามี) ดิบหรือ 
ผานกรรมวิธีแลวแตไมไดปน เสนใยที่ไมไดขนาดและ 
เศษของเสนใยเหลาน้ี (รวมถึงเศษดายและกลุมใย 
ที่สางจากเศษวัตถุทําดวยเสนใยดังกลาว) 

1.66 8.74 

3 HS6109 
ทีเชิ้ต เส้ือชั้นในชนิดซิงเกลต และเส้ือชั้นในอยางอื่น 
ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต 

1.36 7.16 

4 HS6303 
มาน (รวมถึงมานชนิดจับจีบ) และมานบังตา รวมทั้ง
กะบังมานหรือกะบังเตียง 

1.26 6.64 

5 HS6107 
กางเกงชั้นใน กางเกงชั้นในชนิดบรีฟ ไนทเชิ้ต 
เส้ือคลุมอาบนํ้า เส้ือคลุมแตงตัวและของท่ีคลายกัน 
ของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต 

1.18 6.21 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด ประมวลจาก International Trade Centre (ITC) 

 
การนําเขา 

 
สปป.ลาวนําเขาสินคาสิ่งทอและเครื่องนุงหมจากไทย โดยเฉลี่ยปละประมาณกวา  

70 ลานเหรียญสหรัฐ สินคาที่ สปป.ลาวนําเขา 5 อันดับแรกจากไทยเปนวัตถุดิบที่ใชในการผลิต
เสื้อผาสําเร็จรูป ไดแก ผาทอทําดวยฝายที่มีฝายตั้งแตรอยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ําหนัก และ 
หนักไมเกิน 200 กรัมตอตารางเมตร ผาอ่ืนๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต ผาที่มีขนแบบไพล 
รวมถึงผามีขนแบบลองไพล และผาแบบผาขนหนูที่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต ผาถักแบบนิต
หรือแบบโครเชต มีความกวางเกิน 30 เซนติเมตร และมีดายยืดหรือดายยางตั้งแตรอยละ 5 ขึ้นไป
โดยนํ้าหนัก นอกจากของตามประเภทที่ 60.01 ดาย (นอกจากดายเย็บ) ทําดวยเสนใยสั้น-
สังเคราะห ไมไดจัดทําขึ้นเพ่ือการขายปลีก  
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โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําศูนยขอมูลการลงทุนไทยในตางประเทศ ประจําป 2558 2-69 

ภาพที่ 2-24 มูลคาการนําเขาสินคาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของ สปป.ลาวจากไทย ป พ.ศ. 2552-2557 
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ตารางที่ 2-20 สินคาสิ่งทอและเครื่องนุงหมที่นําเขาจากไทย 5 อันดับแรกของ สปป.ลาว 
      (หนวย: ลานเหรียญสหรัฐ) 

สินคาสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมท่ีนําเขาจากไทยเปนหลักของ สปป.ลาว 

No Hs Code รายการสินคา 
มูลคาการนําเขาของ 
สปป.ลาวจากไทย 

ท้ังหมดป พ.ศ. 2552-2557 

คิดเปนสัดสวน 
(รอยละ) 

 All Products ทุกสินคา 465.32 100.00 

1 HS5208 
ผาทอทําดวยฝายที่มีฝายตั้งแตรอยละ 85 ข้ึนไปโดย
นํ้าหนัก และหนักไมเกิน 200 กรัมตอตารางเมตร 

76.72 16.49 

2 HS6006 ผาอื่นๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต 68.81 14.79 

3 HS6001 
ผาที่มีขนแบบไพล รวมถึงผามีขนแบบลองไพล และ
ผาแบบผาขนหนูที่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต 

47.19 10.14 

4 HS6004 

ผาถักแบบนิตหรือแบบโครเชต มีความกวางเกิน 
30 เซนติเมตร และมีดายยืดหรือดายยางต้ังแต 
รอยละ 5 ข้ึนไปโดยน้ําหนัก นอกจากของ 
ตามประเภทที่ 60.01 

29.34 6.31 

5 HS5509 
ดาย (นอกจากดายเย็บ) ทําดวยเสนใยส้ันสังเคราะห 
ไมไดจัดทําข้ึนเพื่อการขายปลีก 

19.05 4.09 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด ประมวลจาก International Trade Centre (ITC) 

 
 การคาชายแดน  

 
ในสวนการคาชายแดนระหวางไทยกับ สปป.ลาวในสินคาสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมนั้น  

ดานการสงออก-นําเขา 10 อันดับแรก ไมพบวามีสินคาในหมวดที่เก่ียวกับสิ่งทอและเครื่องนุงหม  
 

 ภาพรวมดานการลงทุน 
 

นักลงทุนตางชาติในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม สปป.ลาวมีสัดสวนประมาณรอยละ 70 
สวนใหญเปนนักลงทุนไทย รองลงมาเปนนักลงทุนจากญี่ปุน เกาหลีใต และสหภาพยุโรป 
ผูประกอบการตางชาติใช สปป.ลาวเปนฐานการผลิตสินคา โดยมีบริษัทแมที่ตั้งอยูในตางประเทศ
รับคําสั่งซื้อและบริหารจัดการดานการตลาดและการเงิน ในขณะที่นักลงทุนไทยสวนใหญยายหรือ
ขยายฐานการผลิตไปยัง สปป.ลาวเพ่ือทําการตัด เย็บ และประกอบสินคาประเภทเสื้อยืด เสื้อเชิ้ต 
เสื้อโปโล และชุดชั้นใน เปนหลัก อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม สปป.ลาว มีการตัด เย็บ เพ่ือ
สงใหแบรนดตางประเทศ อาทิ Adidas, Reebok, Zorrel, Giorgio Armani, Calvin Klein, Tommy 
Hilfiger, Speedo, Arrow, BCBG Maxazria  
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นักลงทุนตางชาติที่จัดตั้งโรงงานเครื่องนุงหมที่ สปป.ลาวมีทั้งลงทุนเปนเจาของกิจการ
แตเพียงผูเดียว เนื่องจากเห็นวามีความคลองตัวในการบริหารงานมากกวาและไมตองแบกรับ
ความเสี่ยงในการคูคาทองถิ่นที่ไวใจได ในขณะที่สวนหนึ่งนิยมลงทุนรวมหุนกับผูประกอบกิจการ
ชาวลาว โดยเฉพาะที่มีที่ดินสําหรับตั้งโรงงานอยูแลวและผูประกอบการชาวลาวสามารถเขาถึง
ภาครัฐและหาแรงงานได ดีกวา ทั้งนี้ พบวา ผูประกอบกิจการชาวลาวนิยมรวมทุนกับ
ผูประกอบการไทยเนื่องจากมีภาษาและวัฒนธรรมที่ใกลเคียงกัน 
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โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําศูนยขอมูลการลงทุนไทยในตางประเทศ ประจําป 2558 2-72 

 ภาพที่ 2-25 การลงทุนของบริษัทตางชาติสําคัญในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม สปป.ลาว 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด รวบรวมจากหลายแหลงขอมูล 
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โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําศูนยขอมูลการลงทุนไทยในตางประเทศ ประจําป 2558 2-73 

ภาพที่ 2-26 การลงทุนของบริษัทไทยในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม สปป.ลาว 

 
หมายเหต:ุ เนื่องจากอาจมีธุรกิจของไทยที่เปนรายยอยอยูจํานวนมากและไมสามารถนํามาแสดงไดหมดทุกราย คณะผูวิจัยจึงจะมิไดนําเสนอบริษัทรายยอยในภาคธรุกิจทั้งหมด 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด รวบรวมจากหลายแหลงขอมูล 
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2.3.2. นโยบายและมาตรการจากภาครัฐ 
 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม ถือเปนกลุมอุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริมการ

ลงทุนจากรัฐบาล สปป.ลาวในฐานะอุตสาหกรรมที่ผลิตเพ่ือการสงออก โดยมีระดับการสงเสริมการ
ลงทุน จากรัฐบาล สปป.ลาว ดังนี้ 

 
 ระดับที่ 1 กิจการที่ไดรับการสงเสริมสูงสุด ไดแก อุตสาหกรรมปนดาย ทอผา 

ผลิตภัณฑที่ทําจากผายกเวนเครื่องนุงหม (เชน ผาปูที่นอน พรม กระเปาผา) 
และผาถัก  

 ระดับที่ 2 กิจการที่ไดรับการสงเสริมปานกลาง (ไมมี) 
 ระดับที่ 3 กิจการที่ไดรับการสงเสริมต่ํา ไดแก สินคาเคร่ืองนุงหม ยกเวน

เคร่ืองนุงหมจากขนสัตว และสินคาเคร่ืองนุงหมถักทอ 
 
อยางไรก็ตาม รัฐบาล สปป.ลาวไดสงวนบางอุตสาหกรรมใหกับประชาชนและนิติบุคคล

ชาวลาวเทาน้ัน ซ่ึงในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม รัฐบาลหามชาวตางชาติลงทุนใน
อุตสาหกรรมทอผาผืนและอุตสาหกรรมผลิตผาถัก   

 
2.3.3. SWOT ของอุตสาหกรรม 

 
 จุดแข็ง 

 
จุดแข็งที่สําคัญที่สุดของ สปป.ลาว คือ อัตราคาจางต่ํา ซ่ึงเปนปจจัยดึงดูดนักลงทุนจาก

ตางประเทศ อาทิ ไทย จีน ไตหวัน มาลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของ สปป.ลาว 
นอกจากนี้ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมเปนอุตสาหกรรมที่สรางรายไดใหกับ สปป.ลาวเปน
อยางมาก ผูลงทุนในอุตสาหกรรมนี้จึงไดรับการสนับสนุนและไดรับสิทธิประโยชนในการลงทุนจาก
รัฐบาล สปป.ลาว ทั้งนี้ เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนในภูมิภาค เชน กัมพูชา เมียนมา และ
เวียดนาม นโยบายสงเสริมการลงทุนของ สปป.ลาวไมซับซอนและเปดกวางสําหรับนักลงทุน
ตางชาติมากกวา  

 
สปป.ลาวมีระดับการพัฒนาประเทศอยูในกลุม Least Developed Countries (LDCs) 

และมีขีดความสามารถในการแขงขันและในการสงออกในระดับที่ทําให สปป.ลาวยังคงไดรับ 
สิทธิ พิ เศษทางศุลกากรเปนการทั่ วไป  (Generalized System of Preferences: GSP) จาก  
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42 ประเทศ ซ่ึงรวมถึงตลาดสงออกหลัก ไดแก สหภาพยุโรป ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา ในสวนของ
สหภาพยุโรป สปป.ลาวไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเปนการทั่วไปจากสหภาพยุโรปภายใต
โครงการ Everything But Arms (EBA) ตั้งแตป พ.ศ. 2544 โดยสหภาพยุโรปยกเวนการเรียกเก็บ
ภาษีนําเขาและยกเลิกการกําหนดโควตานําเขาสินคาทุกประเภทจาก สปป.ลาว (ยกเวนสินคาที่
เปนอาวุธ) ที่ผานหลักเกณฑการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคา ทั้งนี้ ในอดีต ผูสงออกสินคาเสื้อผา
สําเร็จรูปของ สปป.ลาวไมไดรับประโยชนจากสิทธิพิเศษทางศุลกากรของสหภาพยุโรปเทาใดนัก 
เนื่องจากมูลคาเพ่ิมจากการผลิตในประเทศยังต่ํากวาขอกําหนดสวนประกอบทองถิ่น (local 
content requirement) ของสหภาพยุโรปที่กําหนดไวที่รอยละ 50 เนื่องจากตองพ่ึงพาวัตถุดิบจาก
ตางประเทศในการผลิตสินคาเสื้อผาสําเร็จรูปเปนอยางมาก อยางไรก็ดี เม่ือป พ.ศ. 2540 สหภาพ-
ยุโรปไดผอนคลายกฎเกณฑขอกําหนดสวนประกอบทองถิ่นดังกลาว โดยถือวา วัตถุดิบจาก
ประเทศอาเซียน จากประเทศในกลุม South Asian Association for Regional Cooperation 
(SAARC) และจากประเทศตาม Lomé Convention ถือเปนสวนประกอบทองถิ่น กอนที่จะให 
สิทธิพิเศษตามโครงการ EBA ดังเชนในปจจุบัน 

 
ในสวนของญี่ปุน สปป.ลาวไดรับสิทธิประโยชนทางการคาและไดสิทธิพิเศษทางภาษีจาก

ญี่ปุนภายใตความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน (ASEAN-Japan Comprehensive 
Economic Partnership Agreement: AJCEP) โดยญ่ีปุนยกเวนภาษีสินคาสินคาสิ่งทอของ สปป.ลาว
และเรียกเก็บภาษีสินคาเคร่ืองนุงหมในอัตราเฉลี่ยรอยละ 0.72  

 
สปป.ลาวไดรับสิทธิประโยชนทางการคาจากสหรัฐอเมริกา โดยไดรับสถานะ NTR1 

ตั้งแตป พ.ศ. 2547 ซ่ึงสงผลใหอัตราภาษีนําเขาเฉลี่ยที่สหรัฐอเมริกาเรียกเก็บจากสินคาสงออก
ของ สปป.ลาวลดลงอยางมากจากรอยละ 45 เหลือรอยละ 2.4 อยางไรก็ดี การที่ สปป.ลาวไดรับ
สถานะดังกลาวภายหลังจากจีน กัมพูชา และเวียดนาม ซ่ึงตางมีสหรัฐอเมริกาเปนตลาดสงออก
สําคัญ ทําให สปป.ลาวยังไมสามารถเจาะตลาดสหรัฐอเมริกาไดเทาใดนัก 

 
นอกจากน้ี การที่ สปป.ลาวเปนประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจ มี

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน อัตราการเกิดอาชญากรรมต่ํา มีระบบสาธารณูปโภคคอนขาง
พรอม ไมคอยประสบปญหาภัยธรรมชาติ มีภาษาพูดและวัฒนธรรมใกลเคียงกับไทย เปนปจจัย
สงเสริมการลงทุนใหแกผูประกอบการไทย 
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 จุดออน 
 
เนื่องจาก สปป.ลาวยังมีศักยภาพในการผลิตที่จํากัด จุดออนที่สําคัญของอุตสาหกรรม 

คือ การพ่ึงพาการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ ซ่ึงถือเปนจุดออนของอุตสาหกรรมปลายน้ําอ่ืน
ของ สปป.ลาวเชนกัน  

 
ในขณะเดียวกัน เนื่องจาก สปป.ลาวเปนประเทศเล็ก มีประชากรเพียง 6.8 ลานคน และ

ขนาดแรงงานประมาณ 3 ลานคน ทําใหอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมประสบปญหา 
ขาดแคลนแรงงานอยางตอเนื่อง สวนหนึ่งเกิดจากการที่แรงงานชาวลาวยายเขามาหางานทําที่ไทย
ซ่ึงใหคาจางที่สูงกวา หรือมีการแยงชิงแรงงานกับภาคอุตสาหกรรมอ่ืน นอกจากนี้ แรงงานหญิง 
ซ่ึงเปนแรงงานสวนใหญในภาคอุตสาหกรรมเริ่มนิยมไปทํางานภาคบริการ เชน ซูเปอรมารเก็ต  
ซ่ึงไดรับคาตอบแทนที่ดีกวา ผูประกอบการขนาดใหญที่มีโรงงานขนาดมากกวา 100-150 คน 
อาจตองพิจารณารวมทุนกับนักลงทุนชาวลาว เนื่องจากสามารถมีเครือขายหาแรงงานไดอยาง
ตอเนื่อง หรือใหสวัสดิการเพ่ือจูงใจแรงงาน  

 
นอกจากนี้ แมวา สปป.ลาวจะมีคาจางแรงงานในอัตราที่ต่ํากวาประเทศใกลเคียง เชน 

กัมพูชา จีน บังคลาเทศ แตประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานก็ต่ํากวามาก เนื่องจากสวนใหญเปน
แรงงานไรฝมือ มีระดับการศึกษาไมสูงมาก สมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม สปป.ลาว
เคยประเมินศักยภาพของแรงงานตัดเย็บของ สปป.ลาว พบวา แรงงานสามารถผลิตสินคาได 
โดยเฉลี่ย 2,303 ชิ้นตอป ซ่ึงต่ํากวาแรงงานจีนที่ผลิตสินคาโดยเฉลี่ย 7,500 ชิ้น/ป ถึง 3 เทา  
นอกจากนี้ เคร่ืองจักรที่ใชในการผลิตก็ไมไดใชเทคโนโลยีขั้นสูง สวนใหญเปนจักรเย็บผาธรรมดา 

 
สปป.ลาวยังเปนประเทศท่ีตองพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 

อีกมาก อยางไรก็ดี เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนในภูมิภาค เชน เมียนมา และกัมพูชา นับวา 
สปป.ลาวเปนประเทศที่มีระบบโครงสรางพ้ืนฐานที่ดีระดับหนึ่ง โดยสามารถเขาถึงระบบโครงสราง
พ้ืนฐานของไทยได และมีตนทุนคาโครงสรางพ้ืนฐานต่ํา 

 
นอกจากนี้ การที่ สปป.ลาวเปนประเทศที่ไมมีทางออกสูทะเล การขนสงสินคาตองอาศัย

ทาเรือแหลมฉบังและทาเรือคลองเตยของไทยและทาเรือดานังของเวียดนาม ทําใหมีตนทุน 
การขนสงสูงและใชระยะเวลานานกวาสินคาจะสงถึงผูสั่งซื้อ เม่ือเทียบระยะเวลาและคาขนสง 
ของประเทศผูสงออกอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน เชน ไทย กัมพูชา หรือเวียดนาม พบวา สปป.ลาว
ใชเวลาประมาณ 7 ชั่วโมงในการขนสงทางถนนเพื่อสงออกไปยังทาเรือที่ไทยและมีคาขนสง
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ประมาณ 1,200 เหรียญสหรัฐ/ตูคอนเทนเนอร ในขณะที่กัมพูชามีคาขนสงเพียง 300 เหรียญสหรัฐ/ 
ตูคอนเทนเนอร ทั้งนี้ ประมาณรอยละ 95 ของสินคาสงออกจะออกจากทาเรือของไทย 
ผานหนองคายไปยังทาเรือคลองเตย หรือแหลมฉบัง สวนที่เหลือ (รอยละ 5) จะสงออกผานทาเรือ
ดานังของเวียดนาม เม่ือคํานึงถึงรูปแบบและการสั่งซื้อสินคาในอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วตามกระแสแฟชั่น ระยะเวลาในการขนสงสินคาที่นานกวาผูแขงขันอ่ืนถือเปนจุดออน
สําคัญที่ผูประกอบการจําเปนตองคํานึงถึง  

 
รัฐบาล สปป.ลาวไดตระหนักถึงขอจํากัดทางภูมิศาสตรของประเทศขางตนและไดเรง

พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานในการขนสงที่สําคัญไดแก ระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-
ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) หรือเสนทางหมายเลข 9 (R9) ซ่ึงเชื่อมโยง
ระหวางไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม-เมียนมา และทางหลวงหมายเลข 3 ซ่ึงเปนเสนทางเชื่อมตอ
ระหวางไทย-สปป.ลาว-จีน นอกจากน้ี รัฐบาล สปป.ลาวอยูระหวางศึกษาระบบขนสง Logistic 
Park บนเสนทางหลวง R9 ซ่ึงจะชวยใหระบบขนสงสินคามีบูรณาการมากขึ้นและมีความสะดวก
มากขึ้น 

 
 โอกาส 

 
การที่อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม ไดรับการสงเสริมจากรัฐบาล รวมถึง สปป.ลาว

ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีจากประเทศคูคาสําคัญประกอบกับคาแรงที่ไมสูงมากทําใหเปนโอกาส
สําหรับนักธุรกิจในการลงทุนที่ สปป.ลาว 

 
 อุปสรรค 

 
อุปสรรคสําคัญตออุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมใน สปป.ลาว คือ การที่แรงงานลาว

ยังขาดทักษะในการผลิตและการบริหารจัดการ นักลงทุนจะตองมีตนทุนในการฝกอบรมแรงงาน 
เนื่องจากแรงงานสวนใหญมาจากภาคเกษตรและยังไมคุนเคยกับการผลิตในภาพอุตสาหกรรม 
อยางไรก็ดี สปป.ลาวไดรับการสนับสนุนจากตางประเทศใหจัดตั้งศูนยเพ่ือชวยเหลือและพัฒนา
แรงงานในภาคตัดเย็บ ซ่ึงนาจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหแกอุตสาหกรรมในอนาคต 
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2.3.4. โอกาสในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมสําหรับนักลงทุนไทย 
 
ภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของ สปป.ลาวเปนหน่ึงในภาคอุตสาหกรรมที่

ไทยสามารถขยายหรือยายฐานการผลิตไปได โดยเปนภาคอุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริมจาก
รัฐบาล สปป.ลาว อุตสาหกรรมที่นาสนใจตอการเขาไปลงทุน ไดแก อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 
เชน การตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป และอุตสาหกรรมตนนํ้า เชน อุตสาหกรรมปนดาย  
การฟอกยอมผา เนื่องจากศักยภาพการผลิตของ สปป.ลาวยังอยูในระดับต่ํา คูแขงในสปป.ลาว
ยังมีไมมาก และเปนการผลิตที่ใชทุนเขมขน จึงไมตองมีขอหวงกังวลเรื่องการขาดแคลนแรงงาน 

 
2.3.5. พื้นที่ที่นาสนใจตอการเขาไปลงทุนสําหรับนักลงทุนไทย 

 
สําหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมน้ัน พ้ืนที่ที่จะเขาไปลงทุนขึ้นอยูกับประเภท

ของอุตสาหกรรมที่นักลงทุนสนใจจะเขาไปลงทุนเปนสําคัญ เนื่องจากประเภทของอุตสาหกรรมจะ
กําหนดความตองการดานแรงงาน ความจําเปนในดานการเลือกที่ตั้งเพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว
ในการขนสงสินคา และสิทธิประโยชนทางดานภาษี  

 
หากนักลงทุนตองการเขาไปตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม เชน การตัดเย็บ

เสื้อผาสําเร็จรูป ก็ควรพิจารณาพ้ืนที่ที่มีแรงงานเปนจํานวนมากและอยูบนเสนทางคมนาคมขนสง
ที่เชื่อมตอกับไทยสะดวก โดยควรตั้งโรงงานในพื้นที่ที่มีชายแดนเชื่อมตอกับไทย เพ่ือใหการขนสง
วัตถุดิบไปยัง สปป.ลาวและการขนสงสินคาไปยังทาเรือที่ไทยสะดวกและใชเวลาไมนาน การตั้ง
โรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนที่อยูติดกับไทยจะดีกวาการตั้งโรงงานลึกเขาไปในประเทศ 
เน่ืองจากมีคาใชจายและระยะเวลาในการขนสงสินคาที่ต่ํากวา  

 
หากผูลงทุนตองการลงทุนในอุตสาหกรรมตนนํ้าและกลางน้ํา เชน อุตสาหกรรมปนดาย 

ซ่ึงไดรับสิทธิประโยชนสูงสุดจากรัฐบาล สปป.ลาว หรืออุตสาหกรรมฟอกยอม ก็ไมจําเปนตอง
ลงทุนในพื้นที่ที่มีแรงงานราคาถูกจํานวนมาก เนื่องจากอุตสาหกรรมดังกลาวเปนอุตสาหกรรมที่ใช
เทคโนโลยีเขมขน แตควรตั้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมที่มีระบบสาธารณูโภค (ไฟฟาและประปา) 
ที่ดี และใชประโยชนจากสิทธิดานภาษีใหไดอยางเต็มที่ 

 
เม่ือไดพ้ืนที่ที่เหมาะสมแลว นักลงทุนควรพิจารณาตั้งโรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษและ

เขตเศรษฐกิจเฉพาะ โดยนอกจากจะไดรับสิทธิประโยชนจากการลงทุนเพิ่มเติมแลว ยังไดรับ
ประโยชนจากการมีศูนยบริการครบวงจร (One-Stop Service) ซ่ึงอํานวยความสะดวกใหแก 
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นักลงทุนในดานตางๆ ดวย เชน การขออนุญาตลงทุน การจดทะเบียนธุรกิจ การขอใบอนุญาต
นําเขาและสงออกสินคา การขอใบอนุญาตทํางาน การดําเนินพิธีการดานศุลกากร การขึ้นทะเบียน
ชําระภาษี  

 
พ้ืนที่ที่นาสนใจ (Attractive Area) ในการเขาไปลงทุนและประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรม

สิ่งทอและเครื่องนุงหมใน สปป.ลาว ไดแก 
 
 อุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหม ควรเขาไปลงทุนที่ นครหลวงเวียงจันน เนื่องจากมี

แรงงานจํานวนมากและราคาถูกจํานวนมาก อยูใกลกับชายแดนไทย (จังหวัดหนองคาย) 
และตั้งอยูบนเสนทางหลวงที่ เชื่อมตอกับไทยสะดวก ทําเลที่ เหมาะสมคือ  
เขตเศรษฐกิจเฉพาะอุตสาหกรรมและการคาเวียงจันทนโนนทอง ซ่ึงนักลงทุน
ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีเพ่ิมเติม อยางไรก็ตาม การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมใน
เขตพ้ืนที่ดังกลาวในบริเวณที่ติดกับชายแดนไทยอาจเหมาะสมกับผูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็กที่ไมจําเปนตองใชแรงงานมาก เนื่องจากแรงงานลาวอาจ
ยายไปทํางานที่ไทยซึ่งใหคาจางที่สูงกวา  

 
 อุตสาหกรรมตนนํ้าและกลางน้ํา ซ่ึงใชทุนและเทคโนโลยีเขมขน ควรเขาไปลงทุนที่

เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน แขวงสะหวันนะเขต เนื่องจากนักลงทุนไดรับ
สิทธิประโยชนทางภาษีเพ่ิมเติม มีคาไฟฟาและประปาถูก และมีระบบโครงสราง
พ้ืนฐานที่คอนข างพรอมสําหรับโรงงานที่ ใช เครื่ อง จักรขนาดใหญ  ทั้ งนี้   
แขวงสะหวันนะเขตไมเหมาะสําหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหม 
เนื่องจากประสบปญหาขาดแคลนแรงงานเปนอยางมาก ทั้งจากปญหาแรงงาน 
ยายไปทํางานที่ไทยหรือทํางานในภาคอุตสาหกรรมอื่น เชน อุตสาหกรรมยานยนต
และชิ้นสวน เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส หรืออาหารแปรรูป ซ่ึงแรงงานลาว
มองวา การทํางานในอุตสาหกรรมดังกลาวมีความกาวหนามากกวา 

 
 นครหลวงเวียงจันทน 

 
พ้ืนที่ที่ควรลงทุนในนครหลวงเวียงจันทนควรเปนพ้ืนที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษและ 

เขตเศรษฐกิจเฉพาะ (SEZ) เพ่ือใหไดรับประโยชนเพ่ิมเติมดานภาษี ทั้งนี้ ในนครหลวงเวียงจันทน
มีเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะรวม 5 แหง ไดแก  
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 เขตเศรษฐกิจพิเศษเวียงจันทน-ลองแทงค (Long Thanh Vientiane SEZ) มีพ้ืนที่ 
3,486 ไร พัฒนาเปนเขตบริการการคา การทองเที่ยว การบริการครบวงจร ตั้งขึ้น
เม่ือป พ.ศ. 2551 โดยกลุมบริษัทกอลฟลองแทงคจากเวียดนาม เปนผูลงทุนดวย
วงเงินราว 1,000 ลานเหรียญสหรัฐ 
 

 เขตเศรษฐกิจเฉพาะอุตสาหกรรมและการคาเวียงจันทนโนนทอง (Vientiane 
Industrial & Trade Park : VITA Park) มีพ้ืนที่ 687 ไร ตั้งอยูที่หลักกิโลเมตรที่ 22 
บานโนนทอง เมืองไชทานี นครหลวงเวียงจันทน สรางในป พ.ศ. 2554 และเปดใช
อยางเปนทางการเม่ือป พ.ศ. 2557 เปนเขตเศรษฐกิจที่รวมลงทุนระหวางนักลงทุน
จากบริษัท Nam Wei กลุมทุนไตหวันรวมกับรัฐบาล สปป.ลาวในวงเงินลงทุน  
43 ลานเหรียญสหรัฐ จุดเดนของเขตเศรษฐกิจเฉพาะนี้คือ มีระบบคมนาคมที่
สะดวกโดยรอบ ทั้งรถไฟความเร็วสูงไปจีนและเสนทางถนนไปยังเวียดนาม และมี
ระบบสาธารณูปโภคพรอม 
 

 เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง พ้ืนที่ 2,281 ไร ผูลงทุนคือกลุมอสังหาริมทรัพย 
จากจีน วงเงินลงทุน 1,600 ลานเหรียญสหรัฐ รัฐบาล สปป.ลาวตองการพัฒนา 
ใหเปนเมืองใหม 
 

 เขตเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะดงโพสี สรางเม่ือป พ.ศ. 2555 พ้ืนที่ 337 ไร เพ่ือรองรับ
การลงทุน การคา การทองเที่ยวที่จะขยายตัวบริเวณชายแดนสะพานมิตรภาพไทย-
สปป.ลาว 1 (หนองคาย-เวียงจันทน) ลงทุนโดยกลุม ยูนิเวอรซัลแปซิฟก จาก
มาเลเซีย มีทุนจดทะเบียน 50 ลานเหรียญสหรัฐ ถือหุนรอยละ 80 รวมกับรัฐบาล
ลาวในสัดสวนรอยละ 15 และนักลงทุนลาวอีกรอยละ 5 
 

 เขตพัฒนาเศรษฐกิจไชยเชษฐา สรางเม่ือป พ.ศ. 2554 พ้ืนที่ 6,250 ไร พัฒนาให
เปนเขตอุตสาหกรรมเบา อุตสาหกรรมแปรรูปเพ่ือการสงออก ลงทุนโดยบริษัทรวมทนุ 
ลาว-จีน ดวยวงเงินลงทุน 128 ลานเหรียญสหรัฐ 

 
 เขตเศรษฐกิจเฉพาะอุตสาหกรรมและการคาเวียงจันทนโนนทอง 

 
จากการพิจารณาเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะในนครหลวงเวียงจันทน

ขางตน จะเห็นไดวา เขตเศรษฐกิจเฉพาะอุตสาหกรรมและการคาเวียงจันทนโนนทองเปนพ้ืนที่ที่
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นักลงทุนในกิจการเคร่ืองนุงหมควรเขาไปลงทุนมากที่สุด เนื่องจากมีระบบโครงสรางพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภคพรอม จากขอมูลป พ .ศ . 2557 พบวา มีการลงทุนในเขตเศรษกิจเฉพาะ
อุตสาหกรรมและการคาเวียงจันทนโนนทองแลวประมาณ 32 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยเปน 
การลงทุนจากทั้ง สปป.ลาวและตางประเทศ รวม 28 บริษัท นักลงทุนตางชาติมาจากมาเลเซีย จีน 
ไตหวัน ไทย ฮองกง ญี่ปุน และเดนมารก สวนใหญเปนอุตสาหกรรมประกอบชิ้นสวน และชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสเพ่ือการสงออก และมีโรงงานผลิตเครื่องนุงหมโดยผูประกอบการเดนมารก 1 แหง มี
การจางงานแลว 800 คน ทั้งนี้ ตามแผนงาน เขตเศรษฐกิจฯ จะรองรับโรงงานได 147 แหง  
มีการจางงาน 15,000 คน เปนเขตอุตสาหกรรมที่ครบวงจรในแงการอยูอาศัย โรงเรียน โรงพยาบาล 
โรงแรม ธนาคาร ศูนยฝกอาชีพ ศูนยการคา  

 
อัตราคาเชาที่ดินของเศรษฐกิจฯ อยูที่ตารางเมตรละ 30-35 เหรียญสหรัฐ ขึ้นอยูกับ

ตําแหนงพ้ืนที่ (ดานหนา/ดานหลังของเขตเศรษฐกิจฯ) คาไฟฟา 0.085 เหรียญสหรัฐ/กิโลวัตต-
ชั่วโมง และคาประปา 0.36 เหรียญสหรัฐ/ลูกบาศกเมตร 

 
อยางไรก็ดี จากการสํารวจพื้นที่ พบวา นครหลวงเวียงจันทนประสบปญหาขาดแคลน

แรงงานในระดับหนึ่ง ผูประกอบการจึงอาจพิจารณาหาแรงงานจากพื้นที่ใกลเคียง เชน สังขทอง 
หลวงพระบาง อุดมชัย เชียงขวาง รวมดวย 

 
 ผูประกอบการสําคัญในพื้นที่  

 
 Trimax ผลิตสินคาใหแกแบรนด Zorrel 
 Scavi Laos ผลิตเสื้อยืดใหแกแบรนด Giorgio Armani 
 Great Laos Garments Manufacturing ผลิตสินคาใหแกแบรนดในเครือ PVH 

อาทิ Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Speedo และ Arrow 
 Lansang Garments Manufacturing ผลิตสินคาใหแกแบรนดในเครือ PVH อาทิ 

Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Speedo และ Arrow 
 Vision Manufacturing ผลิตสินคาใหแกแบรนดในเครื่อง BCBG Maxazria Group 

 
 เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน โซน C แขวงสะหวันนะเขต 

 
เขตเศรษฐกิจพิเศษดังกลาวเหมาะแกการจัดตั้งโรงงานในอุตสาหกรรมตนน้ํา เชน  

การปนดายและการยอมผา เนื่องจากเปนการผลิตที่ใชทุนเขมขนและไมตองใชแรงงานมาก ทั้งนี้ 
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แขวงสะหวันนะเขตเริ่มประสบปญหาขาดแคลนแรงงาน จึงไมเหมาะกับการตั้งโรงงานตัดเย็บ
เสื้อผา ซ่ึงในระยะหลัง แรงงานเริ่มสนใจไปทํางานในอุตสาหกรรมที่ใชเครื่องจักรมากขึ้น เนื่องจาก
เห็นวามีความกาวหนามากกวา  

 
 ผูประกอบการรายสําคัญในพื้นที่ 

 
พบวาในเขตพื้นที่ดังกลาว มีผูประกอบการรายสําคัญ คือ Thong Laha Sinh ผลิตกระเปา

และเสื้อผาใหแกเครือ Muji 
 

2.3.6. บริษัทกรณีศึกษา (Case Study) 
 

 Hi Tech Laos Apparel 
 
Hi Tech Laos Apparel กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2553 เปนบริษัทสาขายอยของ Hi Tech 

Apparel ของผูประกอบการไทย ผานการเขาไปซ้ือกิจการโรงงานผลิตเสื้อผาในนครหลวงเวียงจันทน
ดวยเงินทุนประมาณ 70 ลานบาท Hi Tech Laos Apparel ผลิตเสือ้ผาชุดชั้นในสตรีเพ่ือสงออกไป
ยุโรปและสหรฐัอเมริกา มีกําลังการผลิตประมาณ 20 ลานตวั/ป และจางแรงงานประมาณ 2,000 คน 

 
Hi Tech Apparel เปนบริษัทผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปสงออก กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2534  

มีสาขาอยูในไทย 7 แหง (ที่กรุงเทพ ชัยภูมิ สุพรรณบุรี และสุรินทร) และมีสาขาตางประเทศที่จีน 
สปป .ลาว กัมพูชาและเวียดนาม บริษัท Hi Tech Apparel มีพนักงานประมาณ 5,000 คน  
ผลิตเสื้อผากีฬา ชุดนอน ชุดชั้นในบุรุษ-สตรี และเสื้อผาเด็ก โดยรับจางผลิตใหกับแบรนด
ตางประเทศ อาทิ Nike, Hanes, Jockey, Target, Perry Ellis, Calvin Klein, Carter’s และ Tchibo 
เปนตน ทั้งนี้ บริษัทมีกําลังการผลิตประมาณ 70 ลานตัว/ป  

 
 Mega Lao Garment  

 
Mega Lao Garment เปนบริษัทลูกของ ทองไทยการทอ ของผูประกอบการไทย มีที่ตั้ง

อยูที่นครหลวงเวียงจันทน เปนโรงงานรับจางผลิตชุดกีฬาใหกับแบรนดในยุโรป มีกําลังการผลิต
ประมาณ 1.8 ลานตัน/ป สาเหตุที่บริษัทขยายการลงุทนใน สปป.ลาว เนื่องจากคาจางแรงงาน 
ที่สูงขึ้นของไทยและการที่ สปป.ลาวไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี (GSP) ในการสงออกไปยังสหภาพ-
ยุโรปและสหรัฐอเมริกา 
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ทองไทยการทอ กอตั้งเม่ือป พ.ศ. 2502 ดําเนินธุรกิจดานอุตสาหกรรมผาแบบครบวงจร
ตั้งแตการถักทอ การยอม และผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปเพ่ือสงสินคาออกตามคําสั่งซื้อของลูกคา โดยมี
ลูกคาที่ เปนแบรนด ดัง อาทิ Adidas, Canterburry, Decathlon, Levi’s และ Reebox เปนตน 
ปจจุบัน บริษัทมีพนักงานประมาณ 4,000 คน จาก 8 สาขา โดยมีสาขาที่ไทย 6 แหง และที่ สปป.ลาว
และเมียนมาอยางละ 1 แหง สําหรับธุรกิจผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปสงออก บริษัทมีกําลังการผลิต  
13 ลานตัว/ป 

 
2.4. บทสรุป 

 
เม่ือพิจารณาขอมูลดานภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ 

นโยบายสงเสริมการลงทุน กําลังแรงงาน รวมถึงระบบสาธารณูปโภคของ สปป.ลาวแลว เห็นไดวา 
สปป.ลาวมีจุดเดนในดานการทําเกษตรกรรม โดยมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณและมี 
ภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีเหมาะแกการทําการเกษตรและฟารมปศุสัตวที่หลากหลาย อีกทั้ง
แรงงานภาคเกษตรมีอยู เปนจํานวนมาก จุดเดนดังกลาวทําให อุตสาหกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตรของ สปป.ลาวเปนอุตสาหกรรมที่มีโอกาสในการขยายตัวและ 
เปนอุตสาหกรรมที่นักลงทุนไทยควรเขาไปลงทุน โดยควรเลือกลงทุนตั้งโรงงานแปรรูปอาหารใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ใกลแหลงวัตถุดิบ นอกจากนี้ ควรเปนการผลิตที่ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
ยังขาดแคลนใน สปป.ลาว เชน การผลิตอาหารแชแข็ง การผลิตอาหารแหง การผลิตอาหารแปรรูป
เพ่ือถนอมอาหาร และควรเนนการผลิตเพ่ือการสงออก เนื่องจากตลาดในประเทศยังมีขนาดเล็ก 

 
นอกจากนี้ แผนพัฒนาประเทศและนโยบายสงเสริมการลงทุนตลอดชวง 10 กวาปที่ผานมา 

ไดสงผลใหเศรษฐกิจของ สปป.ลาวเติบโตขึ้นมาก ประชาชนมีรายไดและกําลังซื้อที่สูงขึ้น  
ทําใหตลาดยานยนตใน สปป.ลาวขยายตัวอยางตอเนื่อง จึงเปนโอกาสสําหรับผูประกอบการราย
ยอยของไทยในการเขาไปตั้งศูนยใหบริการดานยานยนต ซ่ึงยังเปนที่ตองการใน สปป.ลาว  

 
ในสวนอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมนั้น ขอจํากัดที่สําคัญ คือ การขาดแคลน

แรงงาน โดยเฉพาะแรงงานที่มีทักษะ หากนักลงทุนไทยสามารถรวมลงทุนกับผูประกอบการ 
สปป.ลาวที่มีเครือขายในการหาแรงงานที่มีฝมือและราคาถูก หรือพรอมลงทุนฝกอบรมใหแก
แรงงาน อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปก็เปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่ผูประกอบการไทยควรเขาไปลงทุน 
เพ่ือใชประโยชนจากที่ สปป.ลาวไดรับสิทธิพิเศษทางศุลกากรเปนการทั่วไปจากสหภาพยุโรป 
ญี่ปุนและสหรัฐอเมริกา ในการเปนฐานการผลิตเพ่ือการสงออกแทนการผลิตที่ประเทศไทย 
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ประวัตศาสตรโดยสังเขปของ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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ประวัตศาสตรโดยสังเขปของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
 
หากกลาวถึงประวัติศาสตรของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สามารถ

ยอนกลับไปตั้งแตในชวงศตวรรษที่ 14 ในรัชสมัยสมเด็จพระเจาฟางุมมหาราช (Fa Ngum) ซ่ึง 
นําทัพเขายึดนครหลวงเวียงจันทน และสถาปนาเปนปฐมกษัตริยแหงลาว พรอมกอตั้งอาณาจักร-
ลานชาง (Lan Xang) ขึ้น (ซ่ึงตอมาคือสปป.ลาวในปจจุบัน)  

 
ตลอดชวง 20 ปหลังจากการจัดตั้งอาณาจักร สมเด็จพระเจาฟางุมมหาราชไดทรงขยาย

ประเทศออกไปจนถึงบริเวณเมืองจําปาสักในปจจุบัน และมีการนําศาสนาพุทธเขามาในอาณาจักร
ลานชางเปนครั้งแรก ( ซ่ึงตอมาสงผลทําใหประชาชนชาวลาวในปจจุบันสวนใหญนับถือ 
ศาสนาพุทธ) 

 
ตอมา สมเด็จพระเจาสามแสนไทไตรภูวนาท ซ่ึงเปนพระราชโอรสของสมเด็จ 

พระเจาฟางุมมหาราชไดขึ้นครองราชยเปนลําดับตอมา พระองคทรงบริหารประเทศโดยมุงเนนใน
ดานการคาอยางมาก สงผลใหอาณาจักรลานชางในชวงเวลาดังกลาวมีการคาที่รุงเรืองอยางมาก  

 
 สมเด็จพระเจาสามแสนไทไตรภูวนาทปกครองอาณาจักรจนกระทั้งพระองคสวรรคตใน

ป ค.ศ. 1421 จากน้ัน อาณาจักรลานชางก็ไมมีผูนําที่เปนหลักสําคัญเปนระยะเวลากวา 100 ป 
จนกระทั่งในป ค.ศ. 1520 พระเจาโพธิศาละราช (Photisarath) ไดขึ้นครองราชยเปนกษัตริย 
ลานชาง 

 
ในยุคสมัยของพระเจาโพธิศาละราช พระองคไดทรงทําการยายเมืองหลวงของประเทศ

ไปที่เมืองหลวงพระบาง เพ่ือหลีกเลี่ยงการรุกรานจากกองทัพพมา ไดทําการทํานุบํารุงศาสนาพุทธ
ในประเทศใหกลับมาคงเดิมอีกคร้ัง 

 
ในป ค.ศ. 1637 หลังจากการสิ้นพระชนมของพระเจาสุริยวงศาธรรมิกราช (Sourigna 

Vongsa) อาณาจักรลานชางไดถูกแตกออกเปน 3 อาณาจักร (อาณาจักรเวียงจันทน อาณาจักร
หลวงพระบาง และอาณาจักรจําปาสัก) ซ่ึงตอมากองทัพพมาไดบุกเขามาโจมตีและยึดครอง
อาณาจักรหลวงพระบางในชวงป ค.ศ. 1763-1769 สวนอาณาจักรจําปาสักถูกยึดครองโดยสยาม 
ตั้งแตในชวงป ค.ศ. 1826 
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ในชวงกอนป ค.ศ. 1893 เพียงเล็กนอย และชวงระหวางป ค.ศ. 1893-1953 เปนชวงที่
เกิดการเปลี่ยนแปลงสําคัญในประวัติศาสตรชาติลาว โดยในชวงกอนป ค.ศ. 1893 อาณาจักรลาว
ซ่ึงแตกออกเปน 3 สวน สวนหนึ่ง (หลวงพระบาง) ตกอยูภายใตการปกครองโดยชาวทมิฬ (Black 
Flag Army) สวนหนึ่ง (เวียงจันทน) ตกอยูภายใตอารักขาของฝรั่งเศส ซ่ึงเขามายึดครองดินแดน
ในพื้นที่บริเวณดังกลาวเปนอาณานิคมตั้งแตป ค.ศ. 1890 และสวนหนึ่ง (จําปาสัก) ตกอยูภายใต
การปกครองโดยสยาม 

 
ในป ค.ศ. 1885 ฝรั่งเศสไดเขายึดครองดินแดนสวนหลวงพระบางซ่ึงอยูภายใตอิทธิพล

ของชาวทมิฬ ตอมา ในป ค.ศ. 1890 สยามไดเกิดขอขัดแยงกับฝรั่งเศสในเรื่องอํานาจเหนือ
ดินแดนฝงซายของแมนํ้าโขง โดยทางการฝรั่งเศสใชเรือรบมาปดอาวไทยเพื่อบังคับใหยกดินแดนให 
และในป ค.ศ. 1907 ดินแดนลาวเกือบทั้งหมดก็ตกอยูภายใตอิทธิพลของประเทศฝรั่งเศส และถูก
รวมเปนสวนหนึ่งของอินโดจีนฝรั่งเศส (France Indo China) 

 
ในชวงป ค.ศ. 1946-1953 สงครามอินโดจีนไดปะทุขึ้น โดยกองทัพฝรั่งเศสและเวียดนาม

เหนือไดทําการรบกับเวียดนามใต โดยแมการสูรบหลักจะอยูแตบริเวณอาวตังเกี๋ย แตสงครามก็ได
แพรขยายการสูรบบางสวนเขามาในลาวและกัมพูชา  

 
ในชวงเวลาดังกลาวนี่เอง กลุมคอมมิวนิสตอินโดจีนในลาวซึ่งตอตานฝรั่งเศสไดรวมตัวกัน

จัดตั้งเปนขบวนการปะเทดลาว (Pathet Lao) ซ่ึงตอมาไดกอตั้งแนวลาวฮักซาดขึ้น และรวมมือกับ
เวียดนามใตในการตอสูกับกองทัพฝรั่งเศส-เวียดนามเหนือ 

 
ภายหลังสงครามอินโดจีนยุติลง โดยฝรั่งเศสรวมถึงฝายเวียดนามเหนือแพตอเวียดนามใต 

(กองทัพประชาชนเวียดนาม) สงผลทําใหฝรั่งเศสตัดสินใจละทิ้งดินแดนอาณานิคมในอินโดจีน
ทั้งหมด และอาณาจักรลาวก็ไดรับเอกราชจากฝร่ังเศสอีกคร้ังในวันที่ 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 1953 
หลังจากน้ัน พระเจาเจามหาชีวิตศรีสวางวงศ (Sisavang Vong) กษัตริยหลวงพระบาง ไดรวบรวม 
3 อาณาจักร คือ อาณาจักรหลวงพระบาง อาณาจักรเวียงจันทน และอาณาจักรจําปาสัก  
เขาดวยกันและกอตั้งราชอาณาจักรลาว (Kingdom of Laos) ขึ้น 

 
ในชวงระหวางการเปนราชอาณาจักรลาว อิทธิพลคอมมิวนิสตไดแพรขยายเขามาใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนอยางมาก ซ่ึงไดนําไปสูสงครามเวียดนามในป ค.ศ. 1955 
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ภายใตการแทรกแซงของชาติตางๆ ทั้งฝายคอมมิวนิสต (นําโดยสหภาพโซเวียต และ
เวียดนามเหนือ) และฝายโลกเสรี (สหรัฐอเมริกา) สงผลทําใหเกิดการรัฐประหารและสงคราม- 
กลางเมืองที่ยืดเยื้อในราชอาณาจักรลาว โดยขบวนการปะเทศลาว ภายใตการสนับสนุนจากฝาย
คอมมิวนิสต ไดจัดตั้งพรรคปฏิวัติประชาชนลาว (Lao People's Revolutionary Party) ขึ้น และ
เขาสูรบกับกองทัพราชอาณาจักรลาว เกิดสงครามกลางเมืองขึ้น และในป ค.ศ. 1975 พรรคปฏิวัติ
ประชาชนลาว ก็ไดรับชัยชนะ โดยในวันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 1975 รัฐบาลลาวไดจัดตั้งสาธารณรัฐ-
ประชาธิปไตยประชาชนลาวขึ้น 
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ล าดับ รายชือ่บริษัท สถานที ่
71 กฤษณากอล์ฟ แขวงจ าปาสัก 
72 สถานีปรับอากาศ วีไอพี ชั น 1 แขวงจ าปาสัก 
73 เฟรนชิพเทรดดิ ง แขวงจ าปาสัก 
74 อุทยานบาเจยีง แขวงจ าปาสัก 
75 โรงแรมเอราวัณ ริเวอร์ไซด์ แขวงจ าปาสัก 
76 จ าปาสักขาออก-ขาเข้า แขวงจ าปาสัก 
77 อินทราโครบอนโรนดิง (ลาว)  แขวงจ าปาสัก 
78 ชัยพฒันาขาเข้า-ขาออก แขวงจ าปาสัก 
79 จ าปาลาวการเกษตรขาออก-ขาเข้า แขวงจ าปาสัก 
80 สุขสะหวันการเกษตร (ปลูกกาแฟ) แขวงจ าปาสัก 
81 ท่องเที่ยวบอลิเวนอินเตอร์เนชั่นเนล  แขวงจ าปาสัก 
82 ผลิตสินค้ากสิกรรม  แขวงจ าปาสัก 
83 พูเขียวฟาร์มิง  แขวงจ าปาสัก 
84 สีพันดอน พัฒนา  แขวงจ าปาสัก 
85 ซีเคเอส (CKS) แขวงจ าปาสัก 
86 คูโบต้า เจริญชัยจ าปาสัก  แขวงจ าปาสัก 
87 ร่วมมือขนส่งโดยสารผ่านแดน  แขวงจ าปาสัก 
88 พูเขียวรีสอร์ท  แขวงจ าปาสัก 
89 ชัยชนะขนส่ง  แขวงจ าปาสัก 
90 แสงอรุณ ท่องเที่ยว แขวงจ าปาสัก 
91 โรงงานคัดกรองข้าวสาน (ลาวเวนิ) แขวงจ าปาสัก 
92 โรงงานผลิตภฒัฑ์ข้าว (ลาวเวิน) แขวงจ าปาสัก 
93 โรงงานราชศร ี  แขวงจ าปาสัก 
94 โรงงานผลิตปุย๋อินทรีย ์ชีวภาพ แขวงจ าปาสัก 
95 โรงงานอุตสาหกรรมปรับแตง่ไมพ้ะเพ็งส่วนบุคคล แขวงจ าปาสัก 
96 โรงงานจ าปาสัก พลาสติก แขวงจ าปาสัก 
97 โรงงานจ าปาสัก ชาโคล แขวงจ าปาสัก 
98 โรงงานปรุงแตง่ไม้สันติภาพ แขวงจ าปาสัก 
99 โรงงานผลิตรองเท้า แขวงจ าปาสัก 
100 อุตสาหกรรมไม ้ไม้สาละวัน แขวงแซกอง 
101 MMT 2005  แขวงแซกอง 
102 สุขสวรรค์การเกษตร แขวงแซกอง 
103 โรงงานทนงศักดิ์เฟอนิเจอร์ แขวงแซกอง 
104 สวิฟท์ (ลาว)  แขวงอัตตะปือ 
105 สุขสมบูรณ์อุตสาหกรรม แขวงอัตตะปือ 
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