คู่มือการประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ใน สปป.ลาว
คู่มือการประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ใน สปป.ลาว เล่มนี้
สานักโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการส่งออก ใน
ฐานะหน่วยงานส่งเสริม การพัฒนาโลจิสติกส์การค้า
การประกอบธุรกิจของคนไทยในต่างประเทศ และเป็น
ฝ่ายเลขานุการคณะทางานเร่ง รัดการใช้ประโยชน์จาก
เส้นทางการค้าทางถนนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
จัดทา เพื่อเป็นข้อมูล สาหรับ นักลงทุนไทยที่ต้องการ
เข้าไปประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ใน
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป .ลาว ) หรือ
ต้องการประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ ระหว่างไทยกับลาว
โดยเฉพาะในเส้นทางกา รค้าใหม่ ได้แก่ ถนน R9
(มุกดาหาร แขวงสะหวัน นะเขต ดานัง ) และถนน R3
ฝั่งตะวันออก R3E (เชียงราย แขวงบ่อแก้ว แขวงหลวง
น้าทา มณฑลยูนนาน) ซึ่งมีศักยภาพเติบโตอีกมาก

คู่มือเล่มนี้รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและ ปฐมภูมิ ที่ได้ รับ
จากการ สัมภาษณ์ ภาคเอกชนซึ่งเป็น ผู้ประกอบการ
โดยตรง และได้จากประชุมกับหน่วยงานภาครัฐ ของไทย
และต่างประเทศ โดยได้ ปรับปรุงให้เข้าใจง่ายขึ้นเพื่อ
เป็นแนวทางในการติดต่อและประกอบธุรกิจต่อไป
ผู้จัดทาคู่มือฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลในคู่มือเล่มนี้ จะ
เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนไทยที่สนใจเข้าไปประกอบ
ธุรกิจโลจิสติกส์กับคู่ค้าในลาว
ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา
หัวหน้าคณะผู้จัดทา
สานักโลจิสติกส์การค้า
กรมส่งเสริมการส่งออก

ตอนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของลาว
1.1 สภาพภูมิศาสตร์
ในอดีต เป็นที่ทราบดีว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) ไม่มีทางออกทะเล (Land Locked
Country) ตั้งอยู่ตอนกลางของคาบสมุทรอินโดจีน แต่ปัจจุบัน
ลาวพัฒนาสู่ศูนย์กลางการขนส่งทางถนนเชื่อมกับเพื่อนบ้าน
(Land Linked Country) เนื่องจากมีถนนระหว่างประเทศ
หลายสายผ่านเข้าออก รวมทั้งรัฐได้ลงทุนพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานการขนส่งและระบบอานวยความสะดวกทางการค้าให้
เป็นสากล ทาให้มโี อกาสทาธุรกิจการค้าและโลจิสติกส์มากขึ้น
ลาวมีพื้นที่ 236,800 ตารางกิโลเมตร เกือบครึ่งหนึ่ง
ของไทย ระยะทางจากเหนือจรดใต้ยาวกว่า 1,700 กิโลเมตร
ระยะทางจากตะวันออกจรดตะวันออก 100 – 400 กิโลเมตร
แนวเขตแดนทางทิศเหนือติดจีน 505 กิโลเมตร ทิศใต้
ติดกัมพูชา 435 กิโลเมตร ทิศตะวันออกติดเวียดนาม 2,069
กิโลเมตร ทิศตะวันตกติดไทย 1,835 กิโลเมตร และทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือติดพม่า 236 กิโลเมตร
พื้นที่ 3 ใน 4 เป็นป่าไม้และที่ราบสูงและภูเขาสูง
ตั้งแต่ 200 - 2,820 เมตรจากระดับน้าทะเล ทาให้อาจเป็น
อุปสรรคต่อการขนส่งด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่ ส่วนเขตที่ราบ
ซึ่งมีอยู่ 1 ใน 4 ของลาวจะอยู่ใกล้แม่น้าโขงใกล้ฝั่งไทย

1.2 ประชากรและภาษา
ลาวมีประชากรเกือบ 6 ล้าน ความหนาแน่นประชากร 23 คนต่อตารางเมตร กึ่งหนึ่งของ
ประชากรเป็นวัยแรงงาน ส่วนใหญ่อาศัยในแขวงเวียงจันทน์ แขวงสะหวันนะเขต แขวงจาปา
สัก และแขวงหลวงพระบาง
ประชากรเกือบทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ใช้ชีวิตเรียบง่าย กว่า 80% ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เศรษฐกิจราว 50% ขึ้นกับภาคเกษตร อาหารหลัก ได้แก่ ข้าวเหนียว ปลา และผัก
มีการทานาตามฤดูกาล ทาให้เกิดการว่างงานนอกฤดูการทานา โดยเฉพาะเดือนมกราคม –
มิถุนายน มีอัตราว่างงานประมาณ 6% จากแรงงานซึ่งมีรวม 2.3 ล้านคน
ลาวมี 68 เผ่าชนกลุ่มน้อย แยกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่
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 ลาวลุ่ม (ที่ราบลุ่ม) มีประมาณ 60% ของประชากร อาศัยอยู่ตามที่ราบลุ่มแม่น้าโขง
มีวัฒนธรรมเนียมคล้ายชาวอีสานของไทยอย่างมาก
 ลาวเทิง (ที่ราบสูง) มีประมาณ 30% ของประชากร อาศัยอยู่ตามเชิงเขา ใช้ภาษา
ตระกูลมอญและเขมร
 ลาวสูง (ชาวเขา) มีประมาณ 10% ของประชากร อาศัยอยู่ตามภูเขาสูง ใช้ภาษา
ตระกูลจีนและทิเบต
ภาษาทางการที่ใช้ คือ ภาษาลาว และภาษาท้องถิ่นอื่น ได้แก่ ไทย และม้ง ส่วนภาษาที่
ใช้ติดต่อธุรกิจ ได้แก่ ภาษาลาว ไทย อังกฤษ และฝรั่งเศส

1.3 การเมืองการปกครอง
ระบบการเมืองของลาวเป็นแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ มีพรรคการเมืองพรรคเดียว คือ
พรรคประชาชนปฏิวัติลาว (พปปล.) หรือ Lao People’s Revolutionary Party (PRP) มี
อานาจสูงสุดตั้งแต่ลาวเริ่มปกครองในระบอบสังคมนิยมเมื่อปี 2518
ประธานประเทศ (President of State) เป็นผู้มีอานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ
คัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารพรรคและสภาแห่งชาติ (National Assembly) โดยประธาน
พรรคจะเป็นบุคคลเดียวกับประธานประเทศ ทาหน้าที่แต่งตั้ง สภารัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) และ
เจ้าแขวงเพื่อบริหารราชการท้องถิ่น และประกาศใช้กฎหมาย
ลาวแบ่งเขตปกครองท้องถิ่น
เป็น 16 แขวง (ในวงเล็บแสดงเมือง
หลวง) ได้แก่ (รายชื่อเจ้าแขวงแสดงใน
ภาคผนวก 1)
 แขวงพงสาลี (พงสาลี)
 แขวงหลวงน้าทา (หลวงน้าทา)
 แขวงบ่อแก้ว (ห้วยทราย)
 แขวงหลวงพระบาง (หลวงพระบาง)
 แขวงอุดมไซ (อุดมไซ)
 แขวงหัวพัน (ซาเหนือ)
 แขวงไซยบูลี (ไซยบูลี)
 แขวงเชียงขวาง (โพนสะหวัน)
 แขวงเวียงจันทน์ (เวียงจันทน์)
 แขวงบอลิคาไซ (ปากซัน)
 แขวงคาม่วน (ท่าแขก)
 แขวงสะหวันนะเขต (สะหวันนะเขต)
 แขวงสาละวัน (สาละวัน)
 แขวงเซกอง (เซกอง)
 แขวงจาปาสัก (ปากเซ)
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 แขวงอัตตะปือ (อัตตะปือ)
นอกจากนี้ ยังมี 1 นครหลวง คือ นครเวียงจันทน์ (ชื่อเดิม คือกาแพงนครเวียงจันทน์)
การปกครองในแต่ละท้องถิ่น มีคณะกรรมการปกครองแขวง 3-5 คน ผู้มีอานาจสูงสุดใน
แขวง ได้แก่ เจ้าแขวงซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากประธานประเทศมาปกครองพื้นที ทาให้การ
บริหารของรัฐบาลและรัฐบาลในส่วนภูมิภาคเป็นเอกภาพ และบรรยากาศการเมืองมั่นคง
เจ้าแขวงหลายท่านเคยดารงตาแหน่งรัฐมนตรีมาแล้ว มีอานาจเบ็ดเสร็จคล้าย CEO
โดยเฉพาะหากเจ้าแขวงเป็นดารงตาแหน่งเป็นเลขาธิการพรรคฯ ประจาแขวงด้วย ก็จะมีอานาจ
เต็มที่ทั้งการบริหารและการตรวจสอบ
การบริหารราชการแผ่นดินแบ่งเป็นกระทรวงหรือหน่วยงานอื่นที่เทียบเท่าซึ่งอยู่ภายใต้
กากับของนายกรัฐมนตรี ได้แก่
1. กระทรวงการต่างประเทศ (กระทรวงพัวพันต่างประเทศ)
2. กระทรวงกลาโหม (กระทรวงป้องกันประเทศ)
3. กระทรวงมหาดไทย (กระทรวงป้องกันความสงบ)
4. กระทรวงการคลัง (กระทรวงการเงิน)
5. กระทรวงศึกษาธิการ
6. กระทรวงวัฒนธรรมและแถลงข่าว
7. กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
8. กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
9. กระทรวงพลังงานและบ่อแร่
10. กระทรวงคมนาคม ขนส่ง ไปรษณีย์และก่อสร้าง 1
11. กระทรวงสาธารณสุข
12. กระทรวงยุติธรรม
13. กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้
14. สานักนายกรัฐมนตรี
นอกจากนี้ มีหน่วยงาน เทียบเท่ากระทรวง เช่น คณะกรรมการแผนการแห่งรัฐ (State
Planning Committee - SPC) และธนาคารแห่งประเทศลาว เป็นต้น ซึ่งการแบ่งโครงสร้างเป็น
กระทรวงฯ จะนามาใช้กับการบริหารงานในแขวง ซึ่งแบ่งเจ้าหน้าที่ดูแลงานข้างต้นในแต่ละแขวง
คล้ายโครงสร้างของรัฐบาลกลาง

1.4 เศรษฐกิจมหภาค
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) 491 เหรียญสหรัฐฯ (ปี
2548)
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กระทรวงคมนาคมฯ (MCTPC) แบ่งการบริหารออกเป็นหน่วยงานส่วนกลาง ได้แก่ กรมถนน กรมขนส่ง กรมไปรษณีย์และสื่อสาร
กรมก่อสร้างและเมือง กรมการบินพาณิชย์ คณะกรรมการน้าประปา คณะกรรมการพัฒนารถไฟ สถาบันวางผังเมื อง และแผนก
คมนาคมระดับแขวง (DCTPC) ซึ่งจะแบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็นสานักงานที่รับผิดชอบด้านถนน การจดทะเบียนและตรวจ
สภาพรถยนต์ การบิน และการวางผังเมือง เป็นต้น ทั้งนี้การประกอบธุรกิจขนส่งจะต้องได้รับอนุญาตจาก MCTPC หรือ DCTPC
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 อัตราขยายตัวของ GDP 7% (ปี 2548)
 โครงสร้างรายได้ 51% มาจากเกษตรกรรม 28% มาจากบริการและการท่องเที่ยว
และ 21% มาจากอุตสาหกรรม
 เงินเฟ้อ 9.6%

1.5 เงินตรา
เงินของลาวเรียกว่า “เงินกีบ” (Kib) และไม่มีเหรียญ
กษาปณ์ มีแต่ธนบัตร 13 ราคา 1 5 10 20 50 100 500 1,000
2,000 5,000 10,000 20,000 และ 50,000 กีบ อัตราแลกเปลี่ยน
เงินกีบโดยประมาณ 1 บาท = 280 กีบ และ 1 เหรียญสหรัฐฯ =
10,300 กีบ
เงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิ จเป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ 50% เงินบาท 40% ที่
เหลือเป็นเงินกีบ 10% และระบบบริหารอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวที่อยู่ภายใต้การบริหาร
จัดการ (Managed Floating Exchange Rate)
การใช้จ่ายโดยทั่วไปจะใช้เงินกีบ ในทางปฏิบัติ ร้านค้าและสถานที่เอกชนจะรับเงินบาท
และเงินเหรียญสหรัฐฯ แต่การจ่ายค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยสถานที่ราชการจะรับเงินกีบ
ธนาคารทั่วไปจะรับแลกเช็คเดินทาง (Traveller’s Cheques) แต่จะคิดค่าธรรมเนียม
บัตรเครดิต เช่น Visa Master Card และ American Express สามารถใช้ได้เฉพาะ
โรงแรม ภัตตาคาร และร้านค้าขนาดใหญ่ ในนครเวียงจันทน์

1.6 ธนาคาร
 ธนาคารพาณิชย์ของรัฐที่สาคัญ ได้แก่ ธนาคารการค้าต่างประเทศ ธนาคารพัฒนา
ลาว และธนาคารส่งเสริมกสิกรรม
 ธนาคารร่วมทุนของลาวกับต่างชาติ ได้แก่ ธนาคารเวียงจันทน์พาณิชย์ (ร่วมทุนลาว
กับออสเตรเลีย) ธนาคารร่วมพัฒนา (ร่วมทุนลาวกับไทย) ธนาคารร่วมธุรกิจลาวเวียด (ร่วมทุนลาวกับเวียดนาม)
 ธนาคารของไทยที่ตั้งอยู่ในลาว ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารทหารไทย ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา (สาขามีอยู่ในนคร
เวียงจันทน์เพื่อช่วยอานวยความสะดวกด้านการทาธุรกรรมระหว่างประเทศ)
นักธุรกิจที่ต้องการเข้าไปลงทุนในลาวจะต้องเปิดบัญชีไว้กับธนาคารในลาวเป็นเงินกีบ
และใช้บริการธนาคารในลาวในการโอนเงินตราต่างประเทศ
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1.7 เมืองหลวงและเมืองสาคัญ
นครเวียงจันทน์
พื้นที่ 3,920 ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ 7 แสน
คน เป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นกว่าแขวงอื่น
นครเวียงจันทน์เป็นศูนย์การปกครอง การค้า การลงทุน
อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว โดยสานักงานใหญ่และผู้บริหาร
หลักของธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์เกือบทั้งหมดอยู่ในเมืองนี้
เวียงจันทน์เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ ตั้งอยู่ริมน้าโขง มีโบราณสถาน วัดที่สวยงาม บ้านเรือนเก่า
ที่แสดงถึงสปาปัตยกรรมฝรั่งเศส ผู้คนมีอุปนิสัยยิ้มแย้ม มีน้าใจ ส่วนใหญ่ยังอยู่ในภาคเกษตร
โดยพืชที่เพาะปลูกมาก ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด เผือกมัน
ระยะทางระหว่างกรุงเทพฯ ถึงนครเวียงจันทน์ รวม 642 กิโลเมตร โดยมีระยะทาง 22
กิโลเมตรในลาว ปัจจุบัน รัฐบาลลาวส่งเสริมให้เอกชนลงทุนพัฒนาศูนย์โลจิสติกส์ในแขวง
เวียงจันทน์ โดยเฉพาะบริเวณท่านาแล้ง ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้าม จ.หนองคาย

แขวงหลวงพระบาง
มีพื้นที่ 20,026 ตารางกิโลเมตร เป็นเมืองหลวงเก่าและ
เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับประกาศเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2541 เนื่องจากมี
วัดเก่ามาก และมีบ้านเรือนเอกลักษณ์โคโลเนียลสไตล์ ตัวเมือง
หลวงพระบางตั้งอยู่ริมน้าโขงและน้าคาน มีประชากรประมาณ
460,000 คน ผู้คนมีบุคลิกยิ้มแย้ม แจ่มใส เป็นมิตร มีขนบธรรมเนียมประเพณีงดงาม ชีวิตความ
เป็นอยู่ขึ้นกับการทาเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
เมืองหลวงพระบาทตั้งอยู่ทางเหนือของนครเวียงจันทน์ประมาณ 400 กิโลเมตร เชื่อมถึง
กันด้วยถนนหมายเลข 13 ใช้เวลาเดินทาง 8-10 ชั่วโมง เนื่องจากสภาพถนนไม่ดี มีเครื่องบินจาก
นครเวียงจันทน์ถึงหลวงพระบาง โดยใช้สายการบินลาว เวลาบิน 45 นาที อย่างไรก็ตาม อนาคต
ลาวมีแผนพัฒนาแขวงหลวงพระบางเป็นแขวงยุทธศาสตร์ในเส้นทางพาณิชย์ที่จะเชื่อมต่อจีน ไทย
เวียดนาม และพม่า ได้ทั้งทางบก น้า และอากาศ

แขวงสะหวันนะเขต
มีทิศเหนือติดกับแขวงคาม่วน ทิศใต้ติดแขวงสาละวัน ทิศ
ตะวันออกติดแขวงกวางจิและกวางบิน ประเทศเวียดนาม และทิศ
ตะวันตกติด จ.มุกดาหาร ประเทศไทย
แขวงสะหวันนะเขตมีพื้นที่ 21,774 ตารางกิโลเมตร มี
ประวัติศาสตร์ยาวนาน สภาพบ้านเมืองรักษาไว้ซึ่งสถาปัตยกรรม
ฝรั่งเศส มีประชากรราว 840,000 คน
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แขวงสะหวันนะเขตเป็นแขวงขนาดใหญ่ มีเขตปกครอง 15 เมือง ได้แก่ ไกสอนพมวิหาน
อุทุมพอน อาดสะพังทอง พิน เซโปน นอง ท่าปางทอง สองคอน จาพอน ซนบุลี ไซบุ ลี วิละบุลี
อาดสะพอน ไซพูทอง และพะลานไซ
แขวงสะหวันนะเขตเป็นเมืองที่มีความสาคัญด้านการค้าสินค้าผ่านแดนระหว่างไทยกับ
เวียดนามตามถนนหมายเลข 9 (มุกดาหาร-สะหวันเขต-ดานัง) ระยะทางระหว่างกรุงเทพฯ ถึง
แขวงสะหวันนะเขต รวม 663 กิโลเมตร รวมทั้งลาวได้จัดตั้งเขตเศรษฐกิจ พิเศษสะหวัน-เซโน ขึ้น
ในแขวงสะหวันเขตเพื่อดึงดูดการค้าการลงทุนในถนนหมายเลข 9
ไทยและลาวได้เปิดใช้สะพานมิตรภาพข้ามแม่น้าโขงแห่งที่ 2 อย่างเป็นทางการเมื่อ
เดือนธันวาคม 2549 และเป็นเส้นทางท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าสาคัญระหว่างไทย ลาว และ
เวียดนาม นอกจากนี้ ลาวมีแผนพัฒนาแขวงสะหวันนะเขตเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในเส้นทาง
พาณิชย์ตามแนวเศรษฐกิจ East West Economic Corridor (EWEC) เชื่อมกับไทยและเวียดนาม
ปัจจุบัน รัฐบาลส่งเสริมให้เอกชนมีการลงทุนพัฒนาศูนย์โลจิสติกส์และบริการที่เกี่ยวเนื่อง
ในพื้นที่ตามแนวถนนหมายเลข 9 (R9)

แขวงจาปาสัก
อยู่ฝั่งตรงข้าม จ.อุบลราชธานี มีพื้นที่ 15,415 ตาราง
กิโลเมตร มีประชากรราว 630,000 คน เป็นแขวงใหญ่อันดับ 3
ของประเทศ และเป็นเมืองเอกของลาวตอนใต้ อยู่ใกล้
จังหวัดกัมปงทมของประเทศกัมพูชา
แขวงจาปาสักได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวไทยและ
ต่างชาติในการเดินทางไปท่องเที่ยวมาก เนื่องจากมีภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์และหลากหลายทั้ง
ภูเขา ที่ราบสูง และน้าตก นอกจากนี้ ยังเป็นเมืองสาคัญทางการค้าและการลงทุน มีศักยภาพใน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย ลาว และกัมพูชา
การเดินทางจากไทยไปแขวงจาปาสักต้องผ่านพรมแดนด่านช่องเม็ก จ. อุบลราชธานี เข้า
สู่ด่านปากเซ แขวงจาปาสัก ตามถนนหมายเลข 10 (R10) ซึ่งเป็นถนนลาดยาง ระยะทาง
ประมาณ 42 กิโลเมตร จนถึงสะพานมิตรภาพลาว-ญี่ปุ่น ข้ามแม่น้าโขงมาเมืองปากเซ ใช้เวลา
เดินทาง 1 ชั่วโมง ปัจจุบัน รัฐบาลส่งเสริมให้เอกชนลงทุนพัฒนาศูนย์โลจิสติกส์ในแขวงจาปา
สัก เพราะจะเชื่อมภาคใต้ของลาวกับกัมพูชา เวียดนาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

แขวงคาม่วน
เป็นเมืองสาคัญด้านการค้าระหว่างไทยกับลาว อยู่
ตรงข้ามจังหวัดนครพนม มีแม่น้าโขงเป็นพรมแดนธรรมชาติกั้น
อยู่ และอยู่ระหว่างแขวงบอลิคาไซกับแขวงสะหวันนะเขต อยู่
ห่างจากนครเวียงจันทน์ลงมาทางทิศใต้ 350 กิโลเมตร
แขวงคาม่วนมีพื้นที่ 16,315 ตารางกิโลเมตร ประชากร
ประมาณ 350,000 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาการเกษตร
เพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้สภาพโดยทั่วไป แขวงคาม่วนเป็นเขตภูเขาที่มีความสมบูรณ์ทาง
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ธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าไม้และแร่ธาตุ เช่น หินปูน ตะกั่ว ยิปซั่ม ลิกไนต์ ทองคา และทองแดง
รวมทั้งได้รับการกาหนดจากรัฐให้เป็น 1 ใน 6 เขตพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
นอกเหนือจากนครหลวงเวียงจันทน์ แขวงเวียงจันทน์ แขวงเชียงขวาง แขวงบอลิคาไซ และแขวง
สะหวันนะเขต
แขวงคาม่วนประกอบด้วย 8 เมือง คือ เมืองท่าแขก เมืองหนองบก เมืองหินปูน เมืองมหา
ไซย เมืองยมราช เมืองนากาย เมืองเซบั้งไฟ และเมืองบัวละพา โดยเมืองท่าแขกเป็นเมืองหลวง
ของแขวงคาม่วน และเป็นเมืองศูนย์กลางของการเดินทางและเป็นท่าด่านที่สาคัญอีกแห่งของลาว
แขวงคาม่วนมีอุตสาหกรรมระเบิดและย่อยหินเพื่อสร้างเขื่อนพลั งไฟฟ้าน้าเทิน 2
ไทยและลาวมีโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้าโขงแห่งที่ 3 เชื่อมจากเขต
นอกเมืองนครพนมในฝั่งไทย (ห่างจากตัวเมืองนครพนม 11 กิโลเมตร) ไปยังบริเวณบ้านเวินใต้
เมืองท่าแขก แขวงคาม่วน
ที่ผ่านมา การค้าและขนส่งระหว่างแขวงคาม่วนกับไทยต้องอาศัยเรื อแพขนานยนต์ข้าม
ฟากระหว่างท่าเทียบเรือบ้านเวินพระบาท จ.นครพนม กับท่าเทียบเรือบ้านเวินใต้ เมืองท่าแขก
(แขวงคาม่วน) โดยเรือแพขนานยนต์ประมาณ 10 ลา แต่ละลาบรรทุกน้าหนักได้ 20-30 ตัน
สภาพการขนส่งค่อนข้างแออัดมาก ท่าเทียบเรือคับแคบ เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง รวมทั้งยังมี
สิ่งของที่ต้องบรรทุกขนส่งไปด้วย โดยเฉพาะอุปกรณ์ก่อสร้างที่นาไปใช้สร้างเขื่อนน้าเทิน 2
สะพานข้ามแม่น้าโขงแห่งที่ 3 ช่วยให้การขนส่งระหว่างไทย ลาว และเวียดนาม โดยเชื่อม
ถนนหมายเลข 13 และถนนหมายเลข 12 ที่มีความยาว 145 กิโลเมตร ไปจนถึงชายแดน
เวียดนามในจังหวัดเหงะอาน (Nighe An) ภาคกลางตอนบนใกล้กรุงฮานอย นอกจากนี้ ทาให้
เกิดโอกาสการค้าใหม่ โดยจะช่วยให้ลาวสามารถส่งออกสินแร่ได้สะดวกขึ้น เช่น แร่ยิปซั่ม เหล็ก
และตะกั่ว

แขวงบ่อแก้ว
มีทิศเหนือติดแขวงหลวงน้าทา ทิศตะวันออกติดแขวงอุดม
ไซ ทิศตะวันตกติดพม่า และทิศใต้ติดเชียงราย มีพื้นที่ 6,196 ไร่
ตารางกิโลเมตร หรือ 3.87 ล้านไร่ สภาพภูมิประเทศประมาณ 90%
เป็นป่าเขา และที่เหลือเป็นพื้นที่การเกษตร
แขวงบ่อแก้วเป็นแขวงใหม่ที่แยกจากแขวงหลวงน้าทา เมื่อปี
2526 แบ่งเขตการปกครองเป็น 5 เมือง ได้แก่ เมืองห้วยทราย (ฝั่ง
ตรงข้าม อ.เชียงของ) เมืองต้นผึ้ง (ฝั่งตรงข้าม อ.เชียงแสน) เมืองเมิง เมืองผาอุดม และเมืองปาก
ทา โดยมีเมืองห้วยทรายเป็นเมืองหลวงและศูนย์บริหารราชการและการค้าของแขวบ่อแก้ว
แขวงบ่อแก้วมีชื่อเสียงด้านอัญมณี (ไพลิน) และเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่สาคัญ เช่น ข้าว
เหนียว ข้าวโพด กะหล่าปลี ถั่วเหลือง ยาสูบ อ้อย และไม้ยางพารา
แขวงบ่อแก้วมีนโยบายเปิดให้นักลงทุนต่างชาติมาลงทุนมากขึ้น โดยเศรษฐกิจนอกภาค
เกษตรเริ่มทวีความสาคัญมากขึ้นทั้งการทาเหมือง การผลิตสินค้า การก่อสร้าง การท่องเที่ยว
โดยมีนักลงทุนไทยไปลงทุนผลิตไม้แปรรูป ก่อสร้าง และทาเหมืองแร่ และจีนไปลงทุนทาธุรกิจ
ยางพารา โดยจีนเป็นผู้แนะนาวิธีการเพาะปลูกและรับซื้อผลผลิต นอกจากนี้ มีกลุ่มทุนจีนมา
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ลงทุนก่อสร้างตลาดอินโดจีนที่บริเวณกิโลเมตรที่ 5 เป็นศูนย์จาหน่ายสินค้าจีน ได้แก่ เมล็ดพันธุ์
พืช เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า และจานดาวเทียม เป็นต้น จานวนเกือบร้อย
ยูนิต ทาให้ความต้องการบริการโลจิสติกส์ในบ่อแก้วสูงขึ้น
ในเส้นทางถนนสาย R3E แขวงบ่อแก้วจะเป็นประตูการค้าของลาวในการส่งออก
และนาเข้าสินค้าระหว่างภาคเหนือตอนบนของไทย กับลาวตอนบน และจีนตอนใต้

แขวงหลวงน้าทา
เป็นแขวงที่อยู่เหนือสุดของลาว มีทิศเหนิอติดจีน
ทิศใต้ติดแขวงบ่อแก้ว ทิศตะวันออกติดแขวงอุดมไซ และ
ทิศตะวันตกติดพม่า มีพื้นที่ 9,325 ตารางกิโลเมตร
ดินแดนเป็นภูเขาสลับกับทุ่งราบกว้าง เป็นอู่ข้าวอู่น้าตอน
เหนือของลาว มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติมาก มี 5 เมือง ได้แก่ ลอง นาแล หลวงน้าทา สิง (เป็น
เมืองท่องเที่ยว) เวียงภูคา (ทาเหมืองลิกไนต์)
แขวงหลวงน้าทามีประชากร 140,000 คน 39 ชนเผ่า แต่ละกลุ่มจะมีภาษาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมแตกต่างกัน (กลุ่มใหญ่ใช้วัฒนธรรมไทลื้อ) ใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ยึดอาชีพเกษตรกรรม
เป็นหลัก เช่น ปลูก ข้าว ข้าวโพด อ้อย ถั่ว มัน ไผ่ เห็ด ยางพารา ฝ้าย และเลี้ยงสัตว์ มี
อุตสาหกรรมในครัวเรือนบ้าง เน้นผลิตผ้าฝ้ายและไหม สินค้าหัตถกรรม แปรรูปสินค้าเกษตร
และเฟอร์นิเจอร์ไม้ มีอุตสาหกรรมขนาดกลางและใหญ่ไม่มาก เช่น โรงงานมอเตอร์ไซด์ ปลูกและ
แปรรูปยางพารา สวนเกษตร สบู่ ยา ผลิตน้าแร่ และผลิตเหล็กเส้น ที่เป็นของคนลาวและคนจีน
โดยสินค้ากว่า 95% ที่จาหน่ายอยู่ในแขวงหลวงน้าทาเป็นสินค้าที่นาเข้าจากจีน
แขวงหลวงน้ากาลังอยู่ระหว่างก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ที่สามารถรองรับเครื่องบินโบอิ้ง
737 ได้ และจะเสร็จภายในปี 2552
ขณะนี้จีนกับลาวร่วมกันสร้ างอาคารเพื่อให้บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ขึ้น
บริเวณแดนบ่อเต็น (ลาว) – บ่อหาน (เขตปกครองพิเศษสิบสองปันนา จีนตอนใต้ ) โดยจีนวาง
ผังพัฒนาพื้นที่บ่อหานเป็นพื้นที่เศรษฐกิจขนาด 28 ตารางกิโลเมตร และพัฒนาด่านบ่อเต็น แขวง
หลวงน้าทาให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่ 36 ตารางกิโลเมตร ห่างชายแดนจีน 5 กิโลเมตร โดย
มีนักลงทุนจากจีน (ฮ่องกง) เป็นเจ้าของสัมปทานพื้นที่เป็นระยะเวลา 30 ปี ดาเนินการพัฒนา
โครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่ เช่น คาสิโน โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล สนามกอล์ฟ และ
ซูเปอร์มาร์เก็ต เพื่อรองรับเส้นทางถนน R3E ทั้งนี้ รัฐบาลส่งเสริมให้เอกชนมีการลงทุนพัฒนา
ศูนย์โลจิสติกส์และบริการที่เกี่ยวเนื่องในพื้นที่แขวงหลวงน้าทาตามแนวถนน R3 (บริเวณ
ชายแดนบ่อเต็น-บ่อหาน)
เนื่องจากแขวงหลวงน้าทาจะเป็นจุดศูนย์กลางที่เชื่อมโยงถนน
ระหว่างไทย ลาว กับจีนตอนใต้ (เชียงราย แขวงบ่อแก้ว แขวงหลวงน้า ทา สิบสองปันนา ) และ
ไทย ลาว กับเวียดนาม (เชียงราย แขวงบ่อแก้ว แขวงหลวงน้าทา แขวงอุดมไซย และเมืองเดียน
เบียนฟู) และไทย ลาว กับเวียดนาม (เชียงราย แขวงบ่อแก้ว แขวงหลวงน้าทา แขวงอุดมไซย
แขวงหัวพัน และเมืองฮวาบิงห์ และเมืองแทงฮวา)
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ปัจจุบัน มีคนจีนเข้ามาจัดตั้งศูนย์กระจายและเปลี่ยนถ่ายสินค้า โรงแรม คาสิโน ร้านค้า
ปลอดภาษี ร้านขายของที่ระลึก ยาจีน และเสื้อผ้าบริเวณบ่อเต็นแล้ว โดยตั้งเป็นบริษัทร่วมทุนกับ
ลาว นอกจากนี้ มีนักธุรกิจไทยเริ่มไปจัดตั้งคลังสินค้า / ศูนย์กระจายสินค้าในบริเวณดังกล่าว
(บริษัท SCC ลาว ใช้พื้นที่ ประมาณ 200 ไร่ บริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็น ทากิจการ
คลังสินค้าและบริการขนส่งสินค้าผ่านแดน) เพื่อรองรับการค้าระหว่างไทย ลาว และจีนตอนใต้ที่
เพิ่มสูงขึ้น
ในภาพรวม รัฐบาลลาวมีนโยบายผลักดันให้ แขวงเวียงจันทน์ แขวงสะหวันนะเขต
แขวงหลวงน้าทา และแขวงจาปาสัก เป็นศู นย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้า โดยยินดี
เปิดรับการลงทุนจากต่างชาติในธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ในพื้นที่ดังกล่าว

1.8 วันเวลาทางาน
ราชการและธุรกิจทั่วไป
 วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 16.00 น.
(ราชการ) และเวลา 13.00 – 17.00 น. (เอกชน)
 วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. (เฉพาะบางกิจการ)

ธนาคาร
 วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 15.30 น.

1.9 วันหยุดและวันสาคัญ
 วันที่ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่สากล
 วันที่ 8 มีนาคม วันสตรีสากล (Women’s day)
 วันที่ 12 – 14 เมษายน วันขึ้นปีใหม่ลาว
 วันที่ 1 พฤษภาคม วันกรรมกรสากล
 วันที่ 22 ตุลาคม วันเทศกาลแข่งเรือ (นครเวียงจันทน์)
 วันที่ 19 พฤศิกายน วันเทศกาลธาตุหลวง (นครเวียงจันทน์)
 วันที่ 2 ธันวาคม วันชาติ

1.10 กระแสไฟฟ้า / ปลั๊กไฟ
220 โวลต์ วงกระแสสลับ 1.3 Phase ปลัก๊ ไฟเป็นแบบขาแบนและขากลม 2 ขา
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1.11 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าเช่าที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
ทาเลที่ตั้ง
พื้นที่ชั้นดี (เมืองหลวง)
พื้นที่อื่น
ที่มา: DDFI 2004

ราคาขายที่ดินเฉลี่ย (ตร.ม.)
30–50 เหรียญสหรัฐฯ
20-30 เหรียญสหรัฐฯ

ค่าเช่าเฉลี่ย (ตร.ม.)
3 – 5 เหรียญสหรัฐฯ / ปี
ไม่เกิน 0.5 เหรียญสหรัฐฯ / ปี

ค่าเช่าสานักงานในนครเวียงจันทน์
ทาเลที่ตั้ง
พื้นที่ชั้นดี
พื้นที่อื่น
ที่มา: DDFI 2004

ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
50
50

ค่าเช่า
ประมาณ 300 เหรียญสหรัฐฯ / เดือน
ประมาณ 30 เหรียญสหรัฐฯ / เดือน

ค่าเช่าโรงงานสาเร็จรูป
ทาเลที่ตั้ง
พื้นที่ชั้นดี
พื้นที่อื่น
ที่มา: DDFI 2004

ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
1,800
1,800

ค่าเช่า
1,500 – 3,000 เหรียญสหรัฐฯ / เดือน
800 – 2,000 เหรียญสหรัฐฯ / เดือน

ค่าเช่าคลังสินค้าในนครเวียงจันทน์
ประเภทคลังสินค้า
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
ค่าเช่า
จัดเก็บสินค้าเบา
50
2,500 กีบ / วัน
จัดเก็บสินค้าหนัก
1 ตัน
2,500 กีบ / วัน
ที่มา: Trasnport Mixte du Laos ทั้งนี้ราคาที่แท้จริงขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรอง

เงินเดือนพนักงาน
ตาแหน่ง
ระดับเงินเดือนปานกลาง (เหรียญสหรัฐฯ)
ผู้จัดการระดับต้น
300 - 500
ผู้จัดการระดับกลาง
400 - 500
ผู้จัดการอาวุโส
400 - 700
สมุห์บัญชี
100 - 300
เลขานุการ
40 - 200
เสมียน
40 - 200
พนักงานรับส่งเอกสาร
100 – 350
พนักงานขับรถ
ตั้งแต่ 40 ขึ้นไป
ภารโรง
100 – 250
ที่มา: DDFI 2004
ค่าแรงขั้นต่าในลาวเท่ากับ 28 เหรียญสหรัฐฯ / เดือน (หรือ 290,000 กีบ) ในปี 2005
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ค่าไฟฟ้า
กาลังไฟฟ้า / ประเภท
0 – 50 Kwh
51 – 150 Kwh
> 150 Kwh
ธุรกิจ
พาณิชย์
บันเทิง
สถานที่ราชการ
เกษตร / ชลประทาน
อุตสาหกรรม
ทีม่ า: Enterprise d’Electricite du Laos (EDL) 2007
ประเภทลูกค้า
ที่อยู่อาศัย

อัตราค่าไฟฟ้า (กีบ / กิโลวัตถ์)
152
281
765
826
1,095
696
325
636

ค่าน้า
ประเภทลูกค้า
ที่อยู่อาศัย

ปริมาณการใช้ (ลบ.ม./เดือน)
0–5
6 – 30
> 30
ธุรกิจ
1 – 10
11 - 50
> 50
ที่มา: Lao Water Supply Enterprise 2005

อัตราค่าน้า (เหรียญ / ลบ.ม.)
0.03
0.04
0.05
0.10
0.14
0.18

ค่าก๊าซ
ประเภท
ราคาขายส่ง (กีบ/ถัง)
48 กิโลกรัม
326,000
15 กิโลกรัม
102,000
4 กิโลกรัม
27,000
ที่มา: Pasansak Gas (2005)

ราคาขายปลีก (กีบ/ถัง)
341,000
107,000
28,500

ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
ประเภท
ราคาขายส่ง (กีบ/ลิตร)
ไร้สารตะกัว่
5,830
สารตะกั่ว
6,470
ดีเซล
4,880
ที่มา: Lao State Fuel Company (2005)

ราคาขายปลีก (กีบ/ลิตร)
5,930
6,570
4,980

ค่าโทรศัพท์
ประเภท
โทรศัพท์ Fixed Line
โทรศัพท์เคลื่อนที่
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (แจ้งล่วงหน้า)
ที่มา: Lao Telecom (2005)

ค่าโทรศัพท์ (กีบ/นาที)
นครเวียงจันทน์
200
300
700
11

ค่าโทรศัพท์ (กีบ/นาที)
แขวงอื่น ๆ
360
360
900

1.12 การเดินทางไปติดต่อธุรกิจในลาว
การใช้บัตรผ่านแดน
การใช้บัตรผ่านแดนเหมาะสาหรับการเดินทางเพื่อไปติดต่อธุรกิจชั่วคราวไม่เกิน 3 วัน 2
คืนและไม่เดินทางไปแขวงอื่ น โดยบัตรผ่านแดนสามารถทาได้ที่ศาลาก ลางจังหวัดที่มีชายแดนติด
กับลาว โดยใช้หลักฐาน ได้แก่ รูปถ่าย 1 นิ้ว (2 รูป) บัตรประจาตัวประชาชนพร้อมสาเนา สาเนา
ทะเบียนบ้าน และค่าธรรมเนียม

การขอวีซ่า
เอกชนไทยที่ต้องการไปติดต่อธุรกิจเกิน 3 วัน และไม่เกิน 30 วัน ต้องนาหนังสือเดินทาง
ธรรมดาไปขอวีซ่า ณ สถานเอกอัครราชทูตลาวที่กรุงเทพฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ลาว จ. ขอนแก่น
เสียค่าธรรมเนียมวีซ่า 15 เหรียญสหรัฐฯ รายละเอียดศึกษาเพิ่มได้ที่ www.mfa.go.th
กรณีที่ขอวีซ่าไม่ทัน สามารถขอได้ที่ลาว ได้แก่ (1) ด่านห้วยทราย (ตรงข้าม อ.เชียงของ
จ.เชียงราย) (2) ด่านท่าแขก (ตรงข้าม อ.เมือง จ.นครพนม) (3) ด่านสะหวันนะเขต (ตรงข้าม อ.
เมือง จ.มุกดาหาร) (4) ด่านวังเต่า (ตรงข้าม อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี) (5) ท่าอากาศยานวัดไต
(แขวงเวียงจันทน์) และ (6) ท่าอากาศยานหลวงพระบาง
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ตอนที่ 2
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะปานกลาง (ปี 2544 - 2553) ลาวจะ
ผลักดันให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 7% ต่อปี รวมทั้งยุติการทาไร่เลื่อน
ลอย การปลูกฝิ่น และลดอัตราความยากจนลง
ในระยะยาว (ปี 2554 - 2563) ลาวจะพัฒนาประเทศให้พ้นสถานะจากประเทศที่พัฒนา
น้อยที่สุด (Least Developing Countries – LDC) เพิ่มรายได้ต่อหัวให้อยู่ในระดับปีละ 1,000
เหรียญสหรัฐฯ หรือเพิ่มจากปี 2544 ประมาณ 3 เท่า รวมทั้งจาแนกการพัฒนาภาคต่าง ๆ ใน
ลาว ดังนี้
 ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ได้แก่ แขวงอุดมไซย บ่อแก้ว หลวงน้าทา ไชยะบูลี ซึ่งติด
กับไทย จะเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป การปลูกพืช เช่น ฝ้าย ถั่ว และข้าวโพด
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ แขวงหลวงพระบาง เชียงขวาง พงสาลี ซึ่งติดกับ
ไทยและจีน จะเน้นการเลี้ยงสัตว์และปลูกพืช
 ภาคกลาง ได้แก่ แขวงคาม่วน และสะหวันนะเขต ซึ่งติดกับไทยและเวียดนาม จะเน้น
การปลูกพืชอาหารและอุตสาหกรรม
 ภาคใต้ ได้แก่ แขวงสาละวัน เซกอง จาปาสัก และอัตตะปือ ซึ่งติดกับไทย กัมพูชา
และเวียดนาม จะเน้นการปลูกกาแฟ ข้าวโพด และผัก

2.2 นโยบายการลงทุนและการค้าของลาว
ลาวใช้ระบบสังคมนิยมมาตั้งแต่ ปี 2518 อ้างอิงรูปแบบจากสหภาพโซเวียด และเริ่ม
ปฏิรูประบบเศรษฐกิจเสรีตามกลไกตลาดเมื่อปี 2529 ด้วยการใช้นโยบายจินตนาการใหม่
(New Economic Mechanism - NEM) ซึ่งส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ
มากขึ้น พร้อมทั้งเริ่มกาหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สาระสาคัญของนโยบายจินตนาการใหม่
1. กระจายอานาจการบริหารเศรษฐกิจจากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค โดยให้เจ้าแขวงมี
อานาจมากขึ้นในการจัดกาวางแผนการลงทุน การซื้อขาย การกาหนดราคา การจ้าง
พนักงาน และการกู้ยืม ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
2. ยกเลิกการผูกขาดทางการค้าของรัฐ (เดิมการส่งออกและนาเข้าของลาวจะต้อง
ดาเนินการโดยรัฐวิสาหกิจของรัฐ) และแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนให้เอกชนดาเนินการ
3. ปฏิรูประบบการเงินและธนาคารให้เป็นสากล
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4. ส่งเสริมให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนทาธุรกิจ โดยอนุญาตให้ใช้ทุนต่างชาติได้ตั้งแต่ 30 –
100% ในธุรกิจที่รัฐส่งเสริม
5. ปฏิรูประบบการใช้และการมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
6. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม ขนส่ง การสื่อสาร ตลอดจนออกระเบียบทาง
การค้าและภาษีอากรเพื่อส่งเสริมการค้าภายในประเทศและการค้ากับต่างประเทศ

2.2.1 นโยบายการลงทุน
ลาวให้หลักประกันว่าไม่ยึดกิจการของคนต่างชาติและอนุญาตให้คนต่างชาติลงทุนได้
สูงสุดเต็มตามมูลค่าลงทุน โดยการลงทุนจะเป็นบริษัทใหม่ สาขา หรือตัวแทนของบริษัทแม่ใน
ต่างประเทศก็ได้
ในภาพรวม นโยบายส่งเสริมการลงทุนของลาวมีดังนี้
 การลงทุนร่วมกับคนลาว นักลงทุนต่างชาติต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 30% ของมูลค่า
การลงทุนทั้งหมด
 นักลงทุนต่างชาติต้องเปลี่ยนมูลค่าการลงทุนเป็นเงินกีบและจดทะเบียนบริษัทตาม
กฎหมายธุรกิจของลาว
 นักลงทุนมีสิทธิได้รับยกเว้นหรือลดภาษี หากเป็นโครงการลงทุนที่รัฐบาลให้การ
ส่งเสริมการลงทุนที่ผ่านการพิจารณาของรัฐ
 นักลงทุนต่างชาติสามารถเปิดบัญชีเป็นเงินตราต่างประเทศหรือเงินกีบของลาว
รวมทั้งอนุญาตให้โอนกาไรหลังหักภาษีออกนอกประเทศผ่านธนาคารในลาวได้
 รัฐให้ความสาคัญกับการลงทุนประเภทพลังงานไฟฟ้า แร่ อุตสาหกรรมเกษตร การ
ผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้า และการผลิตเพื่อการส่งออก
ลาวตั้งหน่วยงานที่ให้บริการเบ็ดเสร็จด้านการส่งเสริมการลงทุนคล้าย BOI ของไทย คือ
Department for the Promotion and Management of Domestic and Foreign Investment
(DDFI) ซึ่งมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนของคนต่างชาติในลาว ดังนี้
1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ลงทุนต่างชาติจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 20%
จากกาไร (หากไม่ขอรับการส่งเสริม จะต้องเสียภาษีเงินได้ 35%) หรืออาจเลือกว่า
จะเสียภาษีในอัตรา 1% จากยอดขาย
2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ชาวต่างชาติต้องเสียภาษีเงินได้ในอัตรา 10%
3. ผู้ลงทุนต่างชาติต้องเสียภาษีอากรขาเข้าให้แก่รัฐบาลลาวในการนาเข้าอุปกรณ์และ
พาหนะการผลิต เครื่องอะไหล่ และอปกรณ์อื่นในอัตรา 1% สาหรับวัตถุดิบและ
สินค้าสาเร็จรูปนาเข้าเพื่อทาการปรุงแต่งหรือประกอบเป็นสินค้าส่งออก จะได้รับการ
ยกเว้นภาษีอากรขาเข้าและสินค้าที่ส่งออกก็จะได้รับยกเว้นภาษีขาออกเช่นเดียวกัน
ส่วนวัตถุดิบและสินค้าสาเร็จรูปที่นาเข้าเพื่อประกอบเป็นสิน ค้าสาเร็จรูปเพื่อเปลี่ยน
แทนสินค้าขาเข้าจะได้รับผ่อนผันภาษีอากรขาเข้าตามนโยบายของรัฐ
4. อนุญาตให้โอนเงินตราต่างประเทศออกได้เสรี
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5. อนุญาตให้ว่าจ้างแรงงานต่างชาติได้ เช่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร ช่างเทคนิค และ
แรงงานฝีมือ รวมทั้งครอบครัวของแรงงาน
6. กรณีพิเศษที่ได้รับการตกลงจากรัฐบาลลาว ผู้ลงทุนต่างชาติจะได้รับสิทธิและ
ผลประโยชน์จากการลงทุนที่ไม่มีผลกระทบหรือมีการลงทุนขนาดใหญ่และมี
ความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของลาว
7. ผู้ลงทุนต่างชาติมีสิทธิเช่าที่ดินในลาว (เป็นเวลา 20 ปี หรือ 50 ปี จากรัฐ) และมี
สิทธิโอนสิทธิและผลประโยชน์จากการเช่า นั้น ตลอดจนมีสิทธิเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
และมีสิทธิโอนทรัพย์สินต่างๆ ซึ่งได้ปรับปรุงและสร้างขึ้นในที่ดินเช่าดังกล่าว
8. ผู้ลงทุนต่างชาติมีเสรีภาพในการดาเนินธุรกิจของตนภายใต้กฎระเบียบของลาว และ
ได้รับการคุ้มครองการลงทุนจากรัฐ โดยรัฐจะไม่ริบ ยึด และโอนทรัพย์สินของผู้ลงทุน
ต่างชาติมาเป็นของรัฐ
การพิจารณาอนุมัติจะใช้เวลาไม่เกิน 60 วัน โดยกิจการโลจิสติกส์ที่ลาวเปิดรับการ
ลงทุนของต่างชาติ ได้แก่ ธุรกิจขนส่งสินค้าภายในแขวง ธุรกิจขนส่งผู้โดยสารทางบก ธุรกิจ
ให้เช่าอุปกรณ์ขนส่ง ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ธุรกิจคลังสินค้ าและรับฝากสินค้า ธุรกิจบริการ
เปลี่ยนถ่ายสินค้า และตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้า
การลงทุนของต่างชาติในลาวส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของคนไทย รองลงมา ได้แก่
สหรัฐอเมริกา เกาหลี มาเลเซีย จีน อังกฤษ ไต้หวัน และออสเตรเลีย โดยเม็ดเงินที่ต่างชาตินามา
ลงทุนส่วนใหญ่ใช้ลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงาน โทรคมนาคม เกษตร อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน
มาก และบริการท่องเที่ยว
ธุรกิจที่ไทยลงทุนในลาวมาก ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า ขนส่งและโทรคมนาคม โรงแรม การ
ท่องเที่ยว ธนาคาร อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ เครื่องนุ่งห่ม และหัตถกรรม

2.2.2 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ลาวจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อ
ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเขต
เศรษฐกิจสาคัญ ได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
สะหวันเซโน (Savan Seno Special
Economic Zone - SEZA) อยู่บนถนน
หมายเลข 9 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ East West
Economic Corridor นอกจากนี้ SEZA ยัง
เป็นจุดกึ่งกลางระหว่างการขนส่งระหว่างจีน
กับกัมพูชา ผ่านทางถนนสาย 13 ของลาว
เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวันเซโน
แบ่งเป็น 2 พื้นที่ ได้แก่
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 พื้นที่ A ขนาด 305 เฮกตาร์ (190,625 ไร่) อยู่ในเมืองไกสอนพมวิหาร แขวงสะหวัน
นะเขต ติดกับสะพานแม่น้าโขงแห่งที่ 2 ภายใต้การกากับดูแลขององค์การเขต
เศรษฐกิจพิเศษสะหวันเซโน สานักนายกรัฐมนตรี เพื่อมุ่งให้เป็น เขตอุตสาหกรรม
การผลิตเพื่อส่งออก (Export Process Zone)เช่น สิ่งทอ สินค้าแฟชั่น อาหารแปร
รูป แปรรูปไม้ วัสดุก่อสร้าง ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องจักรกลการเกษตร เป็น
ต้น อุตสาหกรรมสนับสนุน เช่น ศูนย์ขนส่งและโลจิสติกส์ และศูนย์กลางธุรกิจ
บริการ เช่น ร้านค้าปลอดภาษี ธนาคาร สถานศึกษา โรงแรม และธุรกิจท่องเที่ยว
 พื้นที่ B ขนาด 20 เฮกตาร์ (12,500 ไร่) อยู่ในเมืองเซโน อยู่ห่างจากพื้นที่ A ไปทาง
ทิศตะวันออกตามถนนหมายเลข 9 ประมาณ 30 กิโลเมตร SEZA มีแผนที่จะให้พื้นที่
B เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ (Logistics Center) ประกอบด้วยคลังสินค้า ศูนย์
กระจายสินค้า สถานีบรรจุและแยกกล่องสินค้า (Inland Container Depot) สถานี
ขนส่งสินค้า (Truck Terminal) และลานวางกองตู้สินค้า (Container Yard)

2.2.3 นโยบายการค้าระหว่างประเทศ
เศรษฐกิจลาวมีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่องปีละ 5-8% นับตั้งแต่ปี 2543 เศรษฐกิจ
ประมาณกึ่งหนึ่งขึ้นกับภาคเกษตร ได้แก่ การปลูกกาแฟ ฝ้าย ข้าวโพด ถั่ว อ้อย ถั่วเหลือง และ
ยาสูบ และการทาไม้ รองลงมา ได้แก่ ภาคการผลิตสินค้า การค้า การท่องเที่ยว การคมนาคม
ขนส่ง การผลิตพลังงาน การก่อสร้าง และการทาเหมือง ตามลาดับ
ปัญหาสาคัญการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมอยู่ที่โครงสร้างพื้นฐานยังไม่
พอเพียง พิธีการศุลกากรที่ยังไม่เอื้ออานวย ตลอดจนการกาหนดกาแพงภาษีสินค้าขาเข้าสูง
อย่างไรก็ตาม ลาวกาลังอยู่ระหว่างปรับปรุงกฎระเบียบและสภาพแวดล้อมในการประ กอบธุรกิจ
ให้มีความเป็นเสรีมากขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO)
สินค้าสาคัญที่ลาวส่งออก ได้แก่ ไม้ซุง ไม้แปรรูป เสื้อผ้าสาเร็จรูป กาแฟ สินค้าเกษตร
หัตถกรรม และแร่ โดยประเทศที่ลาวส่งออกมากที่สุด ได้แก่ เวียดนาม ไทย ฝรั่งเศส เบลเยี่ ยม
เยอรมัน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น
สินค้าสาคัญที่ลาวนาเข้า ได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้าง ชิ้นส่วนยานยนต์
เครื่องจักรกล ผ้าผืน สารเคมี น้ามันเชื้อเพลิง โดยประเทศที่ลาวนาเข้ามากที่สุด ได้แก่ ไทย
(มากกว่ากึ่งหนึ่งของการนาเข้าทั้งหมด) เวียดนาม ญี่ปุ่น และจีน

ก. นโยบายและกฎระเบียบในการนาเข้า
หน่วยงานสาคัญที่กาหนดนโยบายและระเบียบการนาเข้าของลาว ได้แก่ กระทรวง
อุตสาหกรรมและการค้า และกรมศุลกากร อยู่ภายใต้กระทรวงการเงิ น ซึ่งรัฐบาลกลางมีการ
กระจายอานาจในการบริหารการนาเข้าไปยังแขวงต่าง ๆ โดยตั้งแต่ปี 2544 รัฐบาลมีนโยบาย
ลดทอนการตรวจสอบสินค้านาเข้าและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ไม่จาเป็น โดยภาษีนาเข้า
สินค้าของลาวจะอยู่ประมาณ 5-40% ของราคา CIF
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การนาเข้าสินค้าบางประเภท ผู้นาเข้าต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(Import Permission) ดังแสดงตามตารางด้า นล่าง ผู้นาเข้าต้องแจ้งแผนนาเข้าสินค้าแต่ละชนิด
ก่อนนาเข้า 6 เดือน ถึง 1 ปีต่อเจ้าหน้าที่แผนกการค้าประจาแขวงที่นาเข้า อีกทั้งรัฐกาหนดให้
การนาเข้าสินค้าส่วนใหญ่ต้องเปิด Letter of Credit นอกจากนี้ รัฐบาลยัง จากัดโควต้านาเข้า
สินค้าบางประเภท เช่น น้ามันเชื้อเพลิงและน้ามันหล่อลื่น เหล็ก ซิเมนต์ ข้าว รถยนต์ ยาสูบ
และผลิตภัณฑ์ไม้ เป็นต้น อีกทั้ง ห้ามนาเข้าสินค้าบางประเภท เช่น วัตถุระเบิด อาวุธสงคราม
ยาเสพติด วัตถุโบราณ อาหารและยาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องห้ามนาเข้า ของเล่นที่กระทบต่อความ
สงบเรียบร้อย ของป่า สินค้ามือสองที่รัฐบาลห้าม และรถทุกประเภทที่ใช้พวงมาลัยขวา
หน่วยงานที่ต้องขอใบอนุญาตนาเข้าสาหรับสินค้าแต่ละประเภท
สินค้า
หน่วยงานของลาวที่ต้องขออนุญาตนาเข้า
เชื้อเพลิงปิโตรเลียมทุก
 กรมการค้าต่างประเทศ (กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า)
ประเภท
 กรมทรัพย์สินทางปัญญา อุตุนิยมวิทยา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม
 แผนกการค้าแขวงต่างๆ
ก๊าซ
 กรมการค้าต่างประเทศ (กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า)
 แผนกการค้าแขวงต่างๆ
ยานพาหนะทุกประเภทและ  กรมการค้าต่างประเทศ (กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า)
ชิ้นส่วน (ยกเว้นจักรยาน)  กรมการขนส่ง (กระทรวงคมนาคม ขนส่ง ไปรษณีย์ และก่อสร้าง)
วัสดุตกแต่งมีค่า
 กรมการค้าต่างประเทศ (กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า)
แร่ทุกประเภท
 กรมธรณีวิทยา (กระทรวงพลังงานและบ่อแร่)
 แผนกการค้าแขวงต่างๆ
ซิเมนต์
 กรมทรัพย์สินทางปัญญา อุตุนิยมวิทยา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีฯ
 แผนกการค้าแขวงต่างๆ
เหล็กและเหล็กกล้า
 กรมทรัพย์สินทางปัญญา อุตุนิยมวิทยา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีฯ
 แผนกการค้าแขวงต่างๆ
อาหาร เครื่องดื่ม และยา  กรมอาหารและยา (กระทรวงสาธารณสุข)
อาหารสัตว์
 กรมปศุสัตว์และประมง (กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้)
ผลิตภัณฑ์เกษตร
 กรมกสิกรรม (กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้)
 แผนกการค้าแขวงต่างๆ
วัตถุดิบและวัตถุกึ่งสาเร็จรูป  กรมอุตสาหกรรม (กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า)
ที่ใช้ในการผลิต
ปุ๋ยทุกชนิด
 กรมกสิกรรม (กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้)
 แผนกการค้าแขวงต่างๆ
เทป ซีดี วิดีโอ และเกมส์  กรมสื่อมวลชน กระทรวงวัฒนธรรมและแถลงข่าว
อุปกรณ์การแกะสลัก วาดรูป  กรมสื่อมวลชน กระทรวงวัฒนธรรมและแถลงข่าว
สิ่งพิมพ์ หนังสือ
 กรมการพิมพ์และห้องสมุด กระทรวงวัฒนธรรมและแถลงข่าว
ปืนที่ใช้เพื่อการกีฬา
 กรมกีฬา กระทรวงวัฒนธรรมและแถลงข่าว
เคมีภัณฑ์
 กรมทรัพย์สินทางปัญญา อุตุนิยมวิทยา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม
 กรมการค้าต่างประเทศ (กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า)
17

โลหะมีค่า (ทองแท่ง เงิน)
อุปกรณ์สื่อสาร






กรมอุตสาหกรรม
แผนกการค้าแขวงต่างๆ
ธนาคารแห่งประเทศลาว
กรมไปรษณีย์และสื่อสาร (กระทรวงคมนาคม ขนส่ง ไปรษณีย์ฯ)

สินค้าที่นาเข้าต้องขนส่งในเส้นทางถนนที่
กาหนด (รายละเอียดเส้นทางกาหนดในตอนที่ 4) และ
ต้องแสดงสินค้าที่นาเข้าให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรเปิดตรวจ
ณ สานักงานศุลกากรที่ใกล้ที่สุด หากผู้ขนส่งไม่ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบที่กาหนด จะถือว่าพยายามลักลอบนา
ของเข้าโดยผิดกฎหมาย
ศุลกากรได้กาหนดเอกสารที่ต้องยื่นผ่านพิธีการ
การนาเข้า โดยจะต้องแสดงเอกสารต่างๆ เพื่อขอใบขน
สินค้าขาเข้า (ใบแจ้งภาษีเป็นรายละเอียด) ได้แก่
เอกสาร
Bill of Landing / Airways Bill
หนังสือรับรองถิ่นกาเนิด (Certificate of Orign Form D)
ใบกากับสินค้า (Commercial Invoice)
ใบขนสินค้าขาเข้า (Single Administrative Docment)
ใบอนุญาตนาเข้า (Import License)
บัญชีรายการสินค้าที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ (Packing List)
ใบอนุญาตอื่น ๆ

สาเนา (ชุด)
3
2
2
3
1
2

หน่วยงาน
สายการเดินเรือ / สายการบิน
กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
ผู้นาเข้า
กรมศุลกากร
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้นาเข้า
หน่วยงานภาครัฐ

ข. นโยบายและกฎระเบียบในการส่งออก
ลาวมีนโยบายส่งเสริมการส่งออก และพยายามลดขั้นตอนการส่งออก รวมทั้งจัดการศูนย์
ให้บริการเบ็ดเสร็จตามจุดผ่านแดนที่สาคัญ
การส่งออกสินค้าบางรายการ
ผู้ส่งออกต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(Export Permission) ดังแสดงตามตารางด้านล่าง สินค้าส่งออกส่วนใหญ่จะไม่ถูกตรวจสอบมาก
นักเมื่อเทียบกับการนาเข้า
แต่หากจะตรวจสอบก่อนอนุญาตก็จะเน้นเรื่องคุณภาพบรรจุภัณฑ์ วัสดุที่ใช้ ผลิต การ
ออกแบบ และวิธีการผลิต อย่างไรก็ตาม มีสินค้าบางรายการที่รัฐ ห้ามส่งออก เช่น วัตถุระเบิด
อาวุธสงคราม ยาเสพติด วัตถุโบราณ ของป่า กล้วยไม้ป่า ไม้ซุง และไม้ที่ยังไม่แปรรูป ขี้เลื่อย
และอุปกรณ์การพิมพ์ธนบัตร เป็นต้น
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หน่วยงานที่ต้องขอใบอนุญาตส่งออกสาหรับสินค้าแต่ละประเภท
สินค้า
หน่วยงานของลาวที่ต้องขออนุญาตนาเข้า
วัตถุมีค่า (เพชร)
 กรมการค้าต่างประเทศ (กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า)
แร่ทุกประเภท
 กรมธรณีวิทยา (กระทรวงพลังงานและบ่อแร่)
 แผนกการค้าแขวงต่างๆ
เมล็ดพืช
 กรมกสิกรรม (กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้)
สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์  กรมปศุสัตว์และประมง (กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้)
 กรมอาหารและยา (กระทรวงสาธารณสุข)
ผลิตภัณฑ์ไม้
 กรมป่าไม้ (กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้)
ของจากป่า
 กรมป่าไม้ (กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้)

เนื่องจากลาวเป็นประเทศในกลุ่ม LDC จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากประเทศและ
กลุ่มประเทศต่างๆ สาหรับสินค้าที่ส่งออก เช่น
 ASEAN Integration Syste of Preference (AISP)
 GSP Scheme จากสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลี สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ รัสเซีย สวิตเซอร์แลนด์ ฯลฯ รวมไม่น้อยกว่า 30 ประเทศ
ผู้ส่งออกต้องใช้แบบฟอร์มหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าที่แตกต่างกันสาหรับการส่งออก
ไปยังแต่ละประเทศ (คล้ายของไทย) โดยแบบฟอร์มฯ สามารถขอได้จากกรมการค้าต่างประเทศ
ของลาว และสภาอุตสาหกรรมและการค้าแห่งประเทศลาว (Lao National Chamber of
Commerce andd Industry - LNCCI)
ศุลกากรกาหนดให้ผู้ส่งออกจะต้องวางเงินค้าประกันสินค้าในพื้นที่ทัณฑ์บน (Bonded
Area) ก่อนส่งเอกสารไปยังสานักงานศุลกากร โดยศุลกากรกาหนดให้ยื่นเอกสารต่างๆ เพื่อขอใบ
ขนสินค้าขาออก ได้แก่
เอกสาร
คาร้องขอใบอนุญาตส่งออก (Export Permit)
Bill of Landing / Airways Bill
ใบกากับสินค้า (Commercial Invoice)
Single Administraive Document
ใบอนุญาตส่งออก (License) (ถ้ามี)
ใบอนุญาตส่งออก
GSP Form A
บัญชีรายการสินค้าที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ (Packing List)
ใบอนุญาตอื่น ๆ

สาเนา (ชุด)
5
2
1
1
1
1
1
1
1

หน่วยงาน
ผู้ส่งออก
สายการเดินเรือ / สายการบิน
ผู้ส่งออก
กรมศุลกากร
กระทรวงการค้า / แผนกการค้าแขวง
กระทรวงการค้า / แผนกการค้าแขวง
กรมการค้าต่างประเทศ
ผู้ส่งออก
หน่วยงานภาครัฐ

2.3 ความตกลงทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ลาวมีความตกลงทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในหลายกรอบ ที่สาคัญ ๆ ได้แก่
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 กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี -เจ้าพระยา-แม่โขง
(ACMECS) โดยลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม และไทย มีข้อตกลงยกเว้นภาษีนาเข้า
สินค้าเกษตรและส่งเสริมให้เอกชนไทยไปร่วมผลิตสินค้าเกษตรและรับซื้อสินค้า
เกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านหรือเรียกว่าการทาเกษตรพันธะสัญญา (Contract
Farming) โดยส่งออกสินค้าเกษตรเข้ามาไทยโดยไม่เสียภาษี
 กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (Greater Mekong
Sub Region Economic Cooperation - GMS) เป็นความร่วมมือ 6 ประเทศ ได้แก่
ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน ทาให้ลาวเป็นศูนย์กลางขนส่งคมนาคมที่
สาคัญ โดยมีแผนงานพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจ North South Economic Corridor
(NSEC) และ East West Economic Corridor (EWEC) เชื่อมโยงการค้า การลงทุน
การท่องเที่ยว และกิจกรรมโลจิสติกส์เข้าด้วยกัน
 กรอบสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ซึ่งมีความตกลงที่
สมาชิกจะยกเลิกภาษีสินค้าและมาตรการที่มิใช่ภาษี (Non Tariff Barrier) ทาให้
การค้าระหว่างประเทศขยายตัว สินค้าทุน วัตถุดิบ และชิ้นส่วนที่นาเข้ามีราคาถูกลง
รวมทั้งการลงทุนในลาวจะเพิ่มมากขึ้น
 ASEAN Integration System of Preference (AISP) เป็นมาตรการให้สิทธิพิเศษ
ทางภาษีศุลกากรแก่ประเทศสมาชิกใหม่ ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม
ภายใต้กรอบความรร่วมมือเพื่อการรวมตัวของอาเซียน (Initiative for ASEAN
Integration - IAI) เป็นลักษณะทวิภาคีที่ให้ฝ่ายเดียวโดยไม่มีการต่อรอง ซึ่งสินค้า
สาคัญที่ให้สิทธิพิเศษกับลาว
ได้แก่ โค กระบือ ปลาสด
กะหล่าปลี พืชตระกูลถั่ว
หน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดหวาย ถั่วแขก
ลาไย ลิ้นจี่ กล้วย ข้าวโพด ถั่วลิสง
ผลไม้กระป๋อง หินแกรนิต หินอ่อน
ไม้สน ผ้าทอ สิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์ไม้
เป็นต้น

2.4 ช่องทางการส่งออกและ
นาเข้า
การค้าระหว่างไทยกับลาวมีทั้งการค้า
ในระบบและนอกระบบ มีช่องทางการนาเข้า
และส่งออก 40 แห่ง อยู่ใน 11 จังหวัด ได้แก่
หนองคาย มุกดาหาร อุบลราชธานี นครพนม
เลย น่าน พะเยา อุตรดิตถ์ เชียงราย พิษณุโลก
และอานาจเจริญ โดยแบ่งเป็นจุดผ่านแดน
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ถาวร 14 แห่ง จุดผ่อนปรน 26 แห่ง ซึ่งเชื่อมกับลาวทั้ง 9 แขวง โดยปัจจุบัน จังหวัดของไทยที่มี
ศักยภาพด้านการค้าชายแดนกับลาวส่วนใหญ่เป็นจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่
จังหวัดหนองคาย มุกดาหาร อุบลราชธานี และนครพนม ตามลาดับ
จุดผ่านแดนถาวรที่เป็นประตูการส่งออกและนาเข้าสินค้าระหว่างไทยกับลาว และสินค้าที่
จะผ่านแดนระหว่างไทยกับลาวที่ถือว่าถูกต้องตามกฎหมายและมีหลักฐานรับรองทางราชการทั้ง
สองฝ่าย ซึ่งผู้ประกอบการโลจิสติกส์ควรให้ความสนใจทาธุรกิจจะเป็นจุดผ่านแดนถาวร ซึ่งได้แก่
1. ด่านสะพานมิตรภาพไทย (อ.เมือง จ.หนองคาย) - ลาว (ท่านาแล้ง เมืองหาดทรายฟอง
นครเวียงจันทน์) ระยะทางจากนครเวียงจันทน์มายังกรุงเทพฯ ประมาณ 642 กิโลเมตร
2. ด่านท่าเสด็จ (อ.เมือง จ.หนองคาย) - ด่านท่าเดื่อ (เมืองหาดทรายฟอง นครเวียงจันทน์)
3. ด่านบึงกาฬ (อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย) – ด่านเมืองปากซัน (แขวงบอลิคาไซ)
4. ด่านช่องเม็ก (อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี) - ด่านบ้านวังเต่า (เมืองปากเซ แขวงจาปาสัก )
ระยะทางจากเมืองปากเซมายังกรุงเทพฯ ประมาณ 747 กิโลเมตร
5. ด่านบ้านปากแซง (จ.อุบลราชธานี) – ด่านบ้านปากตะพาน (เมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละ
วัน)
6. ด่านอาเภอเมือง จ.นครพนม – ด่านเมืองท่าแขก (แขวงคาม่วน)
7. ด่านอาเภอเมือง จ.มุกดาหาร – ด่านเมืองคันทะบุรี (แขวงสะหวันนะเขต)
8. ด่านอาเภอเชียงของ (จ.เชียงราย) – ด่านเมืองห้วยทราย (แขวงบ่อแก้ว)
9. ด่านบ้านเชียงแสน (อ.เชียงแสน จ.เชียงราย) – ด่านเมืองต้นผึ้ง (แขวงบ่อแก้ว)
10. ด่านบ้านปากห้วย (อ.ท่าลี่ จ.เลย) – ด่านเมืองแก่นท้าว (แขวงไซยบูล)ี โดยไทยกับลาวมี
การก่อสร้างสะพานมิตรภาพน้าเหืองไทย-ลาว (โดยฝ่ายไทยจะเก็บค่าบริการใช้สะพาน
สาหรับรถบรรทุกตั้งแต่ 40 – 100 บาท และฝ่ายลาวจะเก็บค่าบริการฯ ตั้งแต่ 8,000 –
30,000 กีบ)
11. ด่านบ้านเชียงคาน (อ.เชียงคาน จ.เลย) – ด่านสานะคาม (แขวงเวียงจันทน์)
12. ด่านบึงกาฬ (อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย) – ด่านเมืองปากซัน (แขวงบอลิคาไซ)
13. ด่านบ้านนากระเซ็ง (อ.ท่าลี่ จ.เลย) – ด่านเมืองบ้านหม้อ (เมืองแก่นท้าว แขวงไซยบูลี)
14. ด่านบ้านห้วยโก๋น (อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน) – ด่านบ้านน้าเงิน (เมืองเงิน แขวงไซยบูลี)
ทั้งนี้ สินค้าที่ขนส่งจากลาวจะผ่านแดนไทยเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยจะนาสินค้า
ขึ้นเรือทั้งหมดที่ท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือกรุงเทพฯ นอกจากนี้ ในอนาคต มีโครงการยกระดับ
จุดผ่อนปรนบางแห่งให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร
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ตอนที่ 3
โครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์
3.1 โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางบก
เศรษฐกิจการขนส่งของลาวพึ่งพาการขนส่งทางถนนเป็นหลัก โดย 98% ของปริมาณการ
ขนส่งผู้โดยสารทั้งหมด และ 86% ของปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดจะใช้บริการขนส่งทางถนน
และเนื่องจากลาวไม่มีทางออกทะเล การส่งออกและนาเข้าต้องอาศัยประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง
ได้แก่ ไทย เวียดนาม จีน และกัมพูชา เป็นทางผ่านไปยังประเทศอื่น
ลาวมีธุรกิจให้บริการขนส่งรวม 146 บริษัท โดย 67 บริษัทเป็นธุรกิจขนส่งผู้โดยสาร และ
62 บริษัท เป็นธุรกิจขนส่งสินค้า และ 17 บริษัทเป็นธุรกิจรับจัดการขนส่งและตัวแทนออกของ
ถนนในลาวมีระยะทางไม่น้อยกว่า 32,000 กิโลเมตร โดยประมาณ 23% เป็นทางหลวง
แผ่นดิน 21% เป็นทางหลวงภายในแขวง และที่เหลือเป็นถนนชนบท โดยถนนสายหลักทั่วไปจะมี
ปริมาณยานพาหนะใช้เส้นทางตั้งแต่ 250 – 540 คัน/วัน
ในภาพรวม ลาวมีถนนที่สามารถใช้ได้ทุกฤดูกาลไม่ถึงครึ่งหนึ่งของถนนทั้งหมด ส่วนใหญ่
อยู่ในสภาพที่ใช้การไม่สะดวก เป็นหลุมเป็นบ่อ เนื่องจากขาดการลงทุนเพิ่ม ขาดการซ่อมบารุง
ประกอบกับลักษณะทางกายภาพที่เป็นภูเขา ทาให้ยากต่อการสร้างถนน อย่างไรก็ตาม ลาวให้
ความสนใจพัฒนาเส้นทางขนส่งทางบกในส่วนที่อยู่ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้า
โขง (GMS) และความร่วมมือทวิภาคีซึ่งช่วยให้ลาวมีระบบโครงสร้างพื้นฐานทางถนนที่ดีขึ้น
การขนส่งทางถนนระหว่างไทยกับลาวจะผ่านสะพานข้ามแม่น้าโขงที่สาคัญ ได้แก่
 สะพานข้ามแม่น้าโขงแห่งที่ 1 ระหว่าง จ.หนองคาย กับแขวงเวียงจันทน์ ปัจจุบันเปิด
ใช้บริการแล้ว
 สะพานข้ามแม่น้าโขงแห่งที่ 2 ระหว่าง จ.มุกดาหาร กับแขวงสะหวันนะเขต เปิดใช้
บริการแล้ว เป็นสะพานคอนกรีตอัดแรงขนาดความกว้าง 12 เมตร ตัวสะพานยาว
1,600 เมตร มีจุดกลับรถอยู่ฝั่งไทย
 สะพานข้ามแม่น้าโขงแห่งที่ 3 ระหว่าง จ.นครพนม กับแขวงคาม่วน คาดว่าจะเปิดใช้
บริการปี 2553
 สะพานข้ามแม่น้าโขงแห่งที่ 4 ระหว่าง จ.เชียงราย กับแขวงบ่อแก้ว คาดว่าจะเปิดใช้
บริการปี 2554
รัฐบาลลาวให้ความสาคัญกับการพัฒนาโครงพื้นฐานทางถนนอย่างมาก และได้ตัดถนน
เพิ่มและสร้างถนนเครือข่ายไปยังพื้นที่ต่างๆ มากขึ้น โดยการสนับสนุนทางการเงินจากองค์การ
ระหว่างประเทศ
ถนนสายสาคัญในลาว ได้แก่
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 ถนนหมายเลข 1 (R1) เชื่อมทางตอนเหนือของประเทศ เริ่มจากชายแดนลาวที่ติดกับจีน
เป็นถนนมาตรฐาน กว้าง 8 เมตร ลาดยางตลอดสาย ผ่ านแขวงพงสาลี แขวงหลวงน้าทา
แขวงอุดมไซย แขวงหลวงพระบาง และเชื่อมต่อเส้นทางหมายเลข 6 ในแขวงหัวพัน
 ถนนหมายเลข 2 (R2) เชื่อมลาวกับเวียดนาม เป็นทางหลวงแขวงที่ต่อจากถนนหมายเลข 3
บริเวณแขวงหลวงน้าทา ผ่านแขวงพงสาลี เชื่อมกับถนนหมายเลข 6 ของเวียดนามที่เมือง
เดียนเบียนฟู ซึ่งถนนหมายเลข 6 ของเวียดนามเป็นถนนที่มุ่งสู่กรุงฮานอยที่เป็นเมืองหลวง
เวียดนาม
 ถนนหมายเลข 3 (R3) เชื่อมโยงประเทศไทย ลาว และจีน เป็นทางหลวงแขวงเชื่อมจากทิศ
ใต้มณฑลยูนนานผ่านแขวง
หง)
จีน เชียงรุง้ (จิ่งหง)
เวียดนาม
หลวงน้าทาและแขวงห้วยทราย
ต้าลั่ว
R3E
เมืองลา
เดียนเบี
นเบียนฟู
(รวมเส้นทางในลาว 254
กวนเหล่ย เหมิ่งล่า
เชียงตุง
บ่อหาน
บ่อเต็น
กิโลเมตร) และเข้าไปที่อาเภอ
สามแยกนาเตย
พม่า เมืองพยาค R3W
เวียงภูคา
เชียงของ จ.เชียงราย โดยรวม
หลวงน้้าทา เมืองไชย
ท่าขี้เหล็ก
R3E
ระยะทางจาก จ.เชียงราย สปป.
สปป.ลาว
เชียง
ห้วยทราย (แขวงบ่อแก้ว)
แสน
เชียง
ของ
ปากแบ่ง
นครคุนหมิง 1,200 กิโลเมตร
เชียงราย
หลวงพระบาง
เมืองเงิน
และใช้สะพานข้ามแม่น้าโขง
บ้านห้วยโก๋น
ไชยะบุรี
แห่งที่ 4 เป็นทางเชื่อมระหว่าง เชียงใหม่
พะเยา
น่าน
ไทย (อาเภอเชียงของ) กับลาว
(แขวงบ่อแก้ว)
 ถนนหมายเลข 4 (R4) ในแขวงพงสาลีทางตอนเหนือเชื่อมกับชายแดนจีน แต่ไม่ได้เชื่อมกับ
ถนนสายอื่นในลาว
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 ถนนหมายเลข 7 (R7) จากแขวงหลวงพระบางเชื่อมกับแขวงเชียงขวาง และเมืองวินห์ของ
ประเทศเวียดนามด้วยถนนหมายเลข 13 มีความยาวถนน 270 กิโลเมตร ลาดยางแล้ว 170
กิโลเมตร
 ถนนหมายเลข 8 (R8) แยกจากถนนหมายเลข 13 ทางตอนกลางของประเทศ เชื่อมต่อไป
เข้าลาวที่เมืองปากกะดิ่ง แขวงบอลิคาไซ ภาคกลางของลาว (ซึ่งเป็นจุดใกล้กับโครงการไฟฟ้า
พลังน้าของลาว หรือโครงการน้าเทิร์น 1 2 และ 3) และเชื่อมกับถนนหมายเลข 1 ของ
เวียดนาม ที่มุ่งสู่เมืองวินห์ (Cua Lo Port) และฮาตินห์
 ถนนหมายเลข 9 (R9) ทอดตามแนวตะวันออกและตะวันตก (East West Economic
Corridor) เชื่อม จ.มุกดาหาร ของไทย
(โดยใช้สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2) กับ
แขวงสะหวันเขต ถึงพรมแดนประเทศ
เวียดนาม ถนนหมายเลข 9 กับถนน
หมายเลข 13 ที่แยกเซโน และเข้าสู่
เวียดนามที่ด่านลาวบาว เมืองกวางตรี
เข้าสู่เมืองเว้ ฮอยอัน และดานัง ปัจจุบัน
การเดินทางท่องเที่ยวและขนส่งสินค้า
ของไทยนิยมใช้ถนนหมายเลข 9 มาก
เนื่องจากเป็นถนนเชื่อมตรงจากไทยไป
ยังเวียดนามได้ ระยะทางประมาณ 246
กิโลเมตร และมีสภาพดี
 ถนนหมายเลข 10 (R10) เชื่อมช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี กับเมืองปากเซ แขวงจาปาสัก
 ถนนหมายเลข 12 (R12) เป็นถนนเชื่อมถนนหมายเลข 13 บริเวณแขวงคาม่วน เมืองด่าแขก
ไปสู่ชายแดนไทยที่ จ.นครพนม และด่านนาเปา – จ๋าโหละด้านตะวันออกของลาวและ
ชายแดนเวียดนาม และเข้าสู่ท่าเรือ Vung Ang Port โดยรวมระยะทางจากเมืองท่าแขกมา
Vung Ang Port รวม 313 กิโลเมตร ทั้งนี้ฝ่ายไทยกับลาวจะก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าโขงแห่ง
ที่ 3 ที่ จ.นครพนม เพื่อเชื่อมกับเมืองท่าแขก แขวงคาม่วน
 ถนนหมายเลข 13 (R13) เป็นเส้นทางสายสาคัญที่สุด เชื่อมภาคเหนือกับภาคใต้ของลาว
ผ่านเมืองสาคัญ ได้แก่ แขวงอุดมไซย หลวงพระบาง เวียงจันทน์ จาปาสัก ถึงชายแดนกัมพูชา
(เมืองสะเตร็งตรึง) ระยะทาง 1,363 กิโลเมตร เส้นทางนี้จะเชื่อมกับถนนหมายเลข 7 8 และ
9 ทาให้ลาวมีถนนที่เชื่อมโยงกับกัมพูชาและเวียดนาม และผ่านเข้าถึงนครโฮจิมินต์ได้
Nong Khai

Mukdaharn

Savannakhet
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เชียงราย ห้วยทราย

เมืองน้าทา

เลย แก่นท้าว

ถนนสาย 13 เหนือ

ถนนสาย 3

ไชยะบูลี

Sobhoun – Taichang แขวงพงสาลี
ไซย

หลวงพระบาท

ถนนสาย 4
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
(หนองคาย-เวียงจันทน์)

Nam Kan

Nam Phao

ปากซัน

Lak Sao แขวงบอลิค้าไซ
ถนนสาย 8
Yommalath

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)

ถนนสาย 13 ใต้

แขวงค้าม่วน

วังเต่า

Peak

ถนนสาย 7
นครหลวงเวียงจันทน์

ท่าแขก

อุบลราชานี

ถนนสาย 2

Naphao

ถนนสาย 12
สะหวันนะเขต
พิน เซโปน แดนสะหวัน
ถนนสาย 9
อัตตะปือ

จ้าปาสัก

PhouKua

สาละวัน

ในปี 2549 ลาวได้ก่อสร้างเส้นทางเมืองเงิน (แขวงไชยะบูลี) -ปากแบ่ง (แขวงอุดมไซ) ซึ่ง
เป็นเส้นทางที่ติดกับจังหวัดน่าน ระยะทางรวม 52 กิโลเมตร และสะพาน 16 แห่ง เชื่อมต่อไปยัง
ประเทศจีนและเดียนเบียนฟู และกรุงฮานอย เวียดนาม
การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของลาวต้องผ่านประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะไทยกับ
เวียดนาม
 การขนส่งจากเวียงจันทน์ไปยังท่าเรือกรุงเทพฯ 640 กิโลเมตร
 การขนส่งจากเวียงจันทน์ไปยังท่าเรือดานัง ประเทศเวียดนาม 1,000 กิโลเมตร
 การขนส่งจากเวียงจันทน์ไปยังท่าเรือ Cua Lo เมืองวินห์ของประเทศเวียดนาม 400
กิโลเมตร
ตั้งแต่ปี 2547 ไทยและลาวได้เห็นชอบให้เปิดเสรีผู้ประกอบการขนส่งทางถนนผ่านแดน
ไทย-ลาว จากเดิมที่จากัดเพียง 5 ราย ได้แก่ (1) องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (2) การรถไฟ
แห่งประเทศไทย (3) บริษัท ที แอล เอ็นเตอร์ไพรส์ (1991) จากัด (4) บริษัท อาร์ ซี แอล จากัด
และ (5) บริษัท อุบลสหธรรมขนส่ง (1983) จากัด เป็นให้ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามที่
กาหนดมาขออนุญาตเป็นผู้ประกอบการขนส่งสิน ค้าไทย-ลาวได้ไม่จากัดจานวน โดยในปี 2550 มี
ผู้ประกอบการได้รับอนุญาตประมาณ 200 ราย โดยมีรายชื่อปรากฎตามภาคผนวก จานวนรถที่
ได้รับอนุญาตกว่า 7,000 คัน ทาให้ต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์ของไทยและลาวลดลง 20-30%
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3.2 โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางราง
ลาวไม่มีระบบขนส่งทางรถไฟ แต่ได้เตรียมโครงการสร้างทางรถไฟขนานไปกับสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 (จ.หนองคาย - นครเวียงจันทน์) โดยในปี 2550 ไทยและลาวได้ร่วม
ทาพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายหนองคาย–ท่านาแล้ง โดยจะก่อสร้างเส้นทางรถไฟ
จากกึ่งกลางสะพานมิตรภาพไทย- ลาวแห่งที่ 1 ไปยังสถานีท่านาแล้ง เป็นระยะทาง 3.5
กิโลเมตรจะแล้วเสร็จในปี 2551 (ก่อสร้างโดยบริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จากัด ) และจะขยาย
เส้นทางจากท่านาแล้ง–นครเวียงจันทน์เป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจาก
ฝรั่งเศส
นอกจากนี้ ลาวมีแผนสร้างเครือข่ายเส้นทางรถไฟเ ชื่อมระหว่างไทยกับมณฑลยูนนาน ซึ่ง
จะเริ่มจากนครคุนหมิงไปยังเมืองเชียงรุ้ง เมืองลา แขวงหลวงพระบาง แขวงหลวงน้าทา และแขวง
บ่อแก้วและเชื่อมต่อมา จ.เชียงราย รวมทั้งมีโครงการสารวจเส้นทางรถไฟระหว่างเวียงจันทน์ –
แขวงเชียงขวาง – กรุงฮานอย (เวียดนาม) เพื่อเป็นเส้นทางออกสู่ทะเลจีนใต้ที่ท่าเรือไฮฟอง
ระยะทางประมาณ 500 กิโลเมตร

3.3 โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางอากาศ
ลาวมีท่าอากาศยานนานาชาติที่สาคัญ 3 แห่ง ได้แก่ สนามบินวัดไตที่แขวงเวียงจันทน์
สนามบินหลวงพระบาง และสนามบินปากเซ และมีสนามบินภายในประเทศ 9 แห่งในแขวงหลัก
ทางเศรษฐกิจ เช่น เชียงขวาง หลวงน้าทา สะหวันเขต จาปาสัก อุดมไช และพงสาลี มีสายการบิน
Lao Aviation เป็นสายการบินแห่งชาติ และมีบริการบินประจาเชื่อมเมืองหลักของประเทศเพื่อน
บ้าน เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ กรุงฮานอย นครโฮจิมินต์ กรุงพนมเปญ เสียมเรียบ และคุนหมิง

3.4 โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้า
แม่น้าในลาวมีหลายสาย แต่แม่น้าหลักที่ใช้เพื่อการขนส่ง ได้แก่ แม่น้าโขง โดยจะใช้ได้ดี
ในฤดูน้าหลากตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคม อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีเกาะแก่งมาก
ทาให้การขนส่งผู้โดยสารและสินค้าไม่เป็นที่นิยม แต่มีศักยภาพสู งในการใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า
แม่น้าโขงในส่วนที่อยู่ในลาวมีความยาว 1,970 กิโลเมตร แต่สามารถเดินเรือได้เพียง 875
กิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่
 จากเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ถึงแขวงหลวงพระบาง เดินเรือได้ตลอดปี สามารถ
บรรทุกน้าหนักได้ 30 ตัน ในฤดูฝนและ 15 ตันในฤดูแล้ง
 จากแขวงหลวงพระบางถึงแขวงเวียงจันทร์เดินเรือระหว่างเดือนกรกฎาคม
–
กุมภาพันธ์ โดยบรรทุกน้าหนักเฉลี่ยได้ 30 ตัน และเพิ่มเป็น 50 ตันในฤดูฝน
 จากแขวงเวียงจันทน์ถึงแขวงสะหวันนะเขต บรรทุกน้าหนักได้ 70 – 140 ตัน
ทั้งนี้ กลุ่มประเทศจีน พม่า ไทย และลาว ได้ มีการเปิดเส้นทางเดินเรือในลาน้าโขงเพื่อ
การขนส่งและท่องเที่ยวตั้งแต่ปี 2543 โดยจะเชื่อมระหว่างเมืองเชียงรุ้ง (จีนตอนใต้) เชียงตุง
(พม่า) เชียงราย และเชียงทอง (แขวงหลวงพระบาง) โดยสภาพตั้งแต่เปิดเส้นทางเดินเรือฯ เรือ
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ขนส่งของจีนควบคุมการดาเนินธุรกรรมไว้เบ็ดเสร็ จ โดยมีเรือจีนขนาดระวาง 40 – 300 ตัน อยู่
ประมาณ 120 ลา ครอบส่วนแบ่งตลาดไว้ไม่น้อยกว่า 95% เรือส่วนที่เหลือเป็นเรือพม่าและลาว
อย่างไรก็ตาม ในปี 2551 มีผู้ประกอบการไทยเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ในการนาเรือไทยมา
ให้บริการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารในเส้นทางนี้บ้างแล้ ว
นอกจากแม่น้าโขงซึ่งเป็นแม่น้าสายหลักแล้ว ลาวยังมีแม่น้าสายอื่นๆ ที่ใช้เป็นเส้นทาง
เดินเรือ (ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยว) ได้อีก ได้แก่
 แม่น้าอู: เป็นเส้นทางเชื่อมแขวงพงสาลีกับหลวงพระบาง ระยะทาง 448 กิโลเมตร
 แม่น้างึม: เป็นเส้นทางเชื่อม อ.เชียงของ กับแขวงเวียงจันทน์ ระยะทาง 354
กิโลเมตร
 แม่น้าทา: เป็นเส้นทางเชื่อมแขวงหลวงน้าทากับบ่อแก้ว ระยะทาง 352 กิโลเมตร
 แม่น้าเซกอง: เป็นเส้นทางเชื่อมแขวงสาละวันกับเซกอง ระยะทาง 320 กิโลเมตร
 แม่น้ากะดิ่ง: เป็นเส้นทางในบริเวณแขวงบอลิคาไซ ระยะทาง 103 กิโลเมตร
 แม่น้าแคน: เป็นเส้นทางเชื่อมแขวงหัวพันกับหลวงพระบาง ระยะทาง 90 กิโลเมตร
ปัจจุบัน ลาวมีผู้ประกอบการขนส่งทางน้ารวม 35 บริษัท มีเรือให้บริการขนส่งสินค้าและ
ผู้โดยสารรวมประมาณ 2,800 ลา โดยลาวมีเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ 2 ลา ขนาดระวาง
1,500 และ 3,000 เดทเวทตัน อย่างไรก็ตาม ปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้าภายในประเทศมี
อัตราเติบโตที่ลดลง เนื่องจากรัฐได้เน้นความสาคัญกับการพัฒนาระบบถนนมากกว่า โดยเฉพาะ
การปรับปรุงสภาพถนนสาย 13 ให้มีสภาพดีขึ้น ส่งผลให้มีสินค้าหลายรายการหันไปใช้บริการ
ขนส่งทางถนน
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ตอนที่ 4
กฎระเบียบการขนส่งระหว่างไทยกับลาว
4.1 ความตกลงการขนส่งสินค้าระหว่างไทยกับลาว 2
ไทยกับลาวมีการจัดทาความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางถนนมีตั้งแต่ปี 2542 ซึ่งไม่มีการ
จากัดโควต้าการบริการขนส่ง โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้

การขนส่งสินค้า
 การขนส่งสินค้าข้ามแดนและผ่านแดนจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของลาว เช่น
กฎหมายการขนส่งทางถนน และกฎหมายศุลกากร
 การนารถเข้าไปในลาวจะอยู่ในลาวได้ไม่เกิน 15 วัน และไม่เกินที่กาหนดไว้ใน
เอกสารการเดินทาง รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายตรวจคน
เข้าเมืองด้วย
 การกาหนดราคาค่าขนส่งสินค้าให้เป็นไปตามกลไกตลาด (รัฐไม่เข้ามาควบคุมการ
คิดค่าระวางและบริการขนส่งอื่นๆ)
 ผู้ประกอบการขนส่งจะต้องเป็นกิจการที่มีคนไทยเป็นผู้ถือหุ้นข้างมาก และการ
บริหารงานจะต้องมีคนไทยเป็นข้างมาก
 ค่าธรรมเนียมในการใช้คลังสินค้า ลานสินค้า ค่าธรรมเนียมเข้าออกสถานีขนส่ง
สินค้า ค่าขนถ่ายสินค้า และค่าบริการอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ลาวและไทยขึ้นอยู่กับว่า
ผู้ใดเป็นฝ่ายให้บริการ เป็นผู้กาหนด และการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการและ
ค่าธรรมเนียมฯ จะต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า 3 เดือนก่อนเปลี่ยนแปลง

ลักษณะรถที่ใช้ประกอบการ
 รถขนส่งสินค้าที่ใช้ ได้แก่ รถบรรทุกเดี่ยว (Rigid Vehicle) ที่ไม่ความยาวสูงสุด
ไม่เกิน 12.2 เมตร และรถพ่วง (Semi Trailer) ที่มีความยาวสูงสุดไม่เกิน 16
เมตร
 ความกว้างสูงสุดของรถทุกประเภทไม่เกิน 2.5 เมตร
 ความสูงของรถทุกประเภทไม่เกิน 4.2 เมตร
 ส่วนยื่นท้าย ไม่เกิน 60% ของช่วงล้อ
 น้าหนักบรรทุกสูงสุด
o รถบรรทุกเดี่ยว 3 เพลา เพลาท้ายใช้ยางคู่ ไม่เกิน 21 ตัน
o รถบรรทุกเดี่ยว 4 เพลา เพลาท้ายใช้ยางคู่ ไม่เกิน 25 ตัน

2

รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.ltpcenter.com
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o รถที่มีการพ่วง 4 เพลา เพลาท้ายใช้ยางคู่ ไม่เกิน 32 ตัน
o รถทีม่ ีการพ่วง 5 เพลา เพลาท้ายใช้ยางคู่ ไม่เกิน 36 ตัน
o รถทีม่ ีการพ่วง 6 เพลา เพลาท้ายใช้ยางคู่ ไม่เกิน 38 ตัน

เอกสารประจายานพาหนะขนส่ง ซึ่งมีคาแปลภาษาอังกฤษ ได้แก่
 หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ (เล่มสีเขียว)
(International Transport Permit)โดยหลักฐานที่
ต้องยื่นเพื่อหนังสืออนุญาตฯ ได้แก่ สาเนาหนังสือ
แสดงการจดทะเบียนรถที่ไม่ค้างชาระภาษีประจาปี
สาเนาใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่าง
ประเทศ (รถบรรทุก) สาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือมอบอานาจ โดย
หนังสืออนุญาตมีอายุเท่ากับภาษีรถที่เหลืออยู่
 ทะเบียนรถขนส่ง ซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรถ
ขนส่งและชื่อเจ้าของรถ
 เอกสารแสดงการเสียภาษีรถที่ยังไม่หมดอายุ
 หนังสือรับรองการตรวจสภาพรถ
 ใบอนุญาตให้พาหนะผ่านแดนเข้า ออก
 กรมธรรม์ประกันภัยบุคคลที่สาม (ซึ่งมีจาหน่าย ณ จุดผ่านแดน)
 บัญชีราคาสินค้า (Cargo Manifest)
 ใบอนุญาตขับรถที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งหน่วยของไทยเป็นผู้ออกให้
 รายชื่อผู้โดยสาร ในกรณีมีผู้โดยสารเดินทางมาด้วย
 ใบตราส่ง ในกรณีสินค้าผ่านแดน
 บัญชีบรรจุหีบห่อ (Packing List) ในกรณีสินค้าผ่านแดน
 รายการอุปกรณ์ เครื่องใช้ และอะไหล่รถที่จาเป็น เช่น น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันหล่อลื่น
ซึ่งต้องแจ้งศุลกากรของลาวที่จุดผ่านแดนเพื่อขอยกเว้นภาษี

เอกสารพนักงานประจารถ ได้แก่
 หนังสือเดินทาง
 ใบอนุญาตขับขี่ พร้อมเอกสารคาแปล / ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ
 แบบฟอร์มศุลกากร
 บัตรขาเข้า / ขาออกของลาว
 บัญชีราคาสินค้า (Cargo Manifest)
 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศผู้รับ
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เส้นทางขนส่งระหว่างประเทศ ที่อนุญาตให้รถขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของไทย
และลาวที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงคมนาคม สามารถเดินรถได้มีดังนี้
ใน สปป. ลาว
 เส้นทางห้วยทราย – น้าทา เส้นทางเริ่มจากด่านห้วยทราย น้าทา บ่อเต็น
(ชายแดนลาวกับจีน) โดยใช้ถนนหมายเลข 3
 เส้นทางน้าทา – เมืองขวา เส้นทางเริ่มจากน้าทา อุดมไซ เมืองขวา (ชายแดน
เวียดนาม) โดยใช้ถนนหมายเลข 1
 เส้นทางอุดมไซ– เวินคา เส้นทางเริ่มจากอุดมไซ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ ปากซัน
ท่าแขก สะหวันนะเขต ปากเซ เวินคา (ชายแดนลาวกับกัมพูชา) โดยใช้ถนน
หมายเลข 13
 เส้นทางบอลิคาไซ– น้าพาว เส้นทางเริ่มจากบอลิคาไซ หลักซาว น้าพาว (ชายแดน
ลาวกับเวียดนาม) โดยใช้ถนนหมายเลข 8
 เส้นทางสะหวันนะเขต– แดนสะหวัน เส้นทางเริ่มจากด่านสะหวันนะเขต เซโน
เมืองพิน เซโปน แดนสะหวัน (ชายแดนลาวกับเวียดนาม) โดยใช้ถนนหมายเลข 9
 เส้นทางวังเตา– ปากเซ เส้นทางเริ่มจากวังเตา ปากเซ โดยใช้ถนนหมายเลข 10
 เส้นทางท่าแขก– จะล่อ เส้นทางเริ่มจากด่านท่าแขก มหาไซ ยมราช จะลอ
(ชายแดนลาวกับเวียดนาม) โดยใช้ถนนหมายเลข 12
 เส้นทางปากเซ– อัตตะปือ เส้นทางเริ่มจากปากเซ อัตตะปือ (ชายแดนลาวกับ
กัมพูชา) โดยใช้ถนนหมายเลข 13 และถนนหมายเลข 18
ในไทย
 เส้นทางสายแม่สาย – กรุงเทพฯ เส้นทางเริ่มจากด่านแม่สาย ผ่านเชียงราย พะเยา
ลาปาง ตาก กาแพงเพชร นครสวรรค์ สิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา ปทุมธานี และ
กรุงเทพฯ โดยใช้ทางหลวงหมาย 1 32 และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9
(วงแหวนด้านตะวันออก)
 เส้นทางสายเชียงของ – เชียงราย เส้นทางเริ่มจากด่านเชียงของจนถึงเชียงราย โดย
ใช้ทางหลวงหมาย 1020 และ 1152
 เส้นทางสายหนองคาย – กรุงเทพฯ เส้นทางเริ่มจากหนองคาย ผ่านอุดรธานี
ขอนแก่น นครราชสีมา สระบุรี ปทุมธานี และกรุงเทพฯ โดยใช้ทางหลวงหมาย 2
และ 1
 เส้นทางสายมุกดาหาร – แม่สอด เส้นทางเริ่มจากด่านมุกดาหาร ผ่านกาฬสินธุ์
ขอนแก่น พิษณุโลก สุโขทัย ตาก อาเภอแม่สอด โดยใช้ทางหลวงหมาย 2042 213
209 12 และ 105
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 เส้นทางสายหินกอง – อรัญประเทศ เส้นทางเริ่มจากหินกอง (แยกทางหลวง
หมายเลข 1) ผ่านนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว อ.อรัญประเทศ (ชายแดนกัมพูชา)
โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 33
 เส้นทางสายนครราชสีมา – มาบตาพุด เส้นทางเริ่มจากนครราชสีมา ผ่าน อ.
กบินทร์บุรี อ.พนมสารคาม มาบตาพุด โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 304 331 36 และ
3191
 เส้นทางสายกรุงเทพฯ– แหลมฉบัง เส้นทางเริ่มจากกรุงเทพฯ ผ่านชลบุรี แหลม
ฉบัง มาบตาพุด โดยใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และทางหลวง
หมายเลข 36
 เส้นทางสายกรุงเทพฯ– สุไหงโกลก เส้นทางเริ่มจากกรุงเทพฯ ผ่านสมุทรสาคร
สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร พัทลุง ปัตตานี นราธิวาส สุไหงโกลก
โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 35 4 41 43 42 4084 และ 4057
 เส้นทางสายนครราชสีมา อุบลราชธานี ช่องเม็ก เส้นทางเริ่มจากนครราชสีมา
ผ่าน อ.โชคชัย อ.เดชอุดม อุบลราชธานี ด่านช่องเม็ก โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 224
24 และ 217
 เส้นทางสาย อ.สมเด็จ สกลนคร นครพนม โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 213 และ 22

4.2 ความตกลงการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (GMS) ได้แก่ กัมพูชา พม่า ลาว เวียดนาม ไทย
และจีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน) ได้เจรจาและจัดทาความ
ตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้า
โขง (GMS Cross Border Transport Agreement) เพื่อ
ส่งเสริมและอานวยความสะดวกในการขนส่งผู้โดยสารและ
สินค้าที่มีการขนส่งข้ามแดนและผ่า นแดนระหว่างประเทศ
สมาชิก โดยสาระสาคัญของความตกลงฯ ประกอบด้วย
 การอานวยความสะดวกของหน่วยงานภาครัฐในการตรวจสอบสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ
ณ จุดผ่านแดน โดยการพัฒนาระบบการตรวจปล่อยในบริเวณเดียวกันโดยหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ณ ด่านพรมแดนของประเทศใดประเทศหนึ่ง เช่น ศุลกากร ตรวจคนเข้า
เมือง และกักกันโรคพืชและสัตว์ ปฏิบัติหน้าที่พร้อมกัน แบบบูรณาการ (Single
Window Inspection - SWI) และการตรวจแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว ซึ่งเจ้าหน้าที่ของ
ประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกันจะปฏิบัติงานตรวจร่วมกันเพื่อให้มีการตรวจเพียงครั้ง
เดียว โดยเป็นตรวจที่เน้นเฉพาะการตรวจขาเข้า ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในประเทศ
ขาออก จะไปปฏิบัติงานในประเทศขาเข้า (Single Stop Inspection - SSI)
 การอนุญาตให้มีพนักงานขับรถและผู้โดยสารมีการเดินทางข้ามแดนและผ่านแดนได้
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 การกาหนดเวลาเปิดปิดด่านให้สอดคล้องกันระหว่างประเทศ
 กติการในการผ่านแดน รวมทั้งการยกเว้นการตรวจสอบของศุลกากร การวางเงินค้า
ประกัน การตรวจสอบสินค้าพืช สัตว์ และสินค้าเน่าเสียง่าย
 ข้อกาหนดของรถและอุปกรณ์ของรถที่ใช้ในการขนส่งข้ามแดน
 การแลกเปลี่ยนสิทธิการขนส่ง และโควต้าบริการขนส่ง
 ข้อกาหนดด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น มาตรฐานการออกแบบถนนและสะพาน
สัญญลักษณ์และป้ายจราจร ที่ต้องทาความเข้าใจร่วมกัน
ภายใต้ความตกลงฯ ได้มีการจัดทารายละเอียดของการปฏิบัติเรื่องต่าง ๆ เป็นภาคผนวก
และพิธีสารจานวน 20 ฉบับ รายละเอียดศึกษาเพิ่มจาก www.adb.org/GMS/Cross-Border
ภาคผนวกและพิธีสารแนบท้าย GMS Cross Border Transport Agreement
(ในวงเล็บเป็นหน่วยงานรับผิดชอบของไทยในการปฏืบัติตามความตกลงฯ)
ภาคผนวก 1
การขนส่งสินค้าอันตราย (กรมการขนส่งทางบก)
ภาคผนวก 2
การจดทะเบียนพาหนะที่ใช้ขนส่งระหว่างประเทศ (กรมการขนส่งทางบก)
ภาคผนวก 3
การขนส่งสินค้าเน่าเสียง่าย (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
ภาคผนวก 4
การอานวยความสะดวกสาหรับการขนส่งข้ามแดน (กรมศุลกากร)
ภาคผนวก 5
การข้ามแดนของบุคคล (กระทรวงการต่างประเทศ / สานักงานตรวจคนเข้าเมือง /
กรมการขนส่งทางบก)
ภาคผนวก 6
กฎเกณฑ์การผ่านพิธีการศุลกากรสาหรับสินค้าผ่านแดน(กรมศุลกากร)
ภาคผนวก 7
ข้อบังคับการจราจรและสัญญาจราจร (กรมทางหลวง / สานักงานตารวจแห่งชาติ)
ภาคผนวก 8
การนาเข้ารถยนต์ชั่วคราว (กรมศุลกากร)
ภาคผนวก 9
หลักเกณฑ์อนุญาตผู้ประกอบการขนส่งสาหรับการขนส่งข้ามแดน (กรมการขนส่งทางบก)
ภาคผนวก 10 เงื่อนไขการขนส่ง (กรมการขนส่งทางบก)
ภาคผนวก 11 มาตรฐานและข้อบังคับสาหรับการออกแบบและก่อสร้างถนนและสะพาน (กรมทางหลวง)
ภาคผนวก 12 จุดผ่านแดนและการอานวยความสะดวกและการให้บริการผ่านแดน (กรมศุลกากร)
ภาคผนวก 13(a) ความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (กรมการขนส่งทางน้าและ
พาณิชยนาวี)
ภาคผนวก 13(b) หลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบสาหรับการขนส่งข้าม
แดน (กรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี)
ภาคผนวก 14 กฎเกณฑ์ศุลกากรสาหรับคอนเทนเนอร์ (กรมศุลกากร)
ภาคผนวก 15 ระบบการจัดแบ่งประเภทพิกัดสินค้า (กรมศุลกากร)
ภาคผนวก 16 หลักเกณฑ์เรื่องใบอนุญาตขับขี่ (กรมการขนส่งทางบก)
พิธีสาร 1
การกาหนดเส้นทางขนส่งระหว่างประเทศ จุดเข้า และออกประเทศ (กรมทางหลวง)
พิธีสาร 2
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขนส่งผ่านแดน (กรมทางหลวง)
พิธีสาร 3
โควต้าการบริการขนส่งและการออกใบอนุญาต (กรมการขนส่งทางบก)

สาระสาคัญของความตกลงฯ ที่ผู้ประกอบการขนส่งและโลจิสติกส์ของไทยควรทราบ
ได้แก่
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คุณสมบัติของผู้ประกอบการ
 กรณีใช้รถทะเบียนไทยเพื่อประกอบการขนส่งทางบกระหว่างประเทศ กิจการขนส่ง
นั้นจะต้องมีทุนมากกว่ากึ่งหนึ่งเป็นของคนไทย และการบริหารงานจะต้องมีคนไทย
เป็นข้างมาก โดยจะต้องได้รับการรับรองจาก National Transport Facilitation
Committee (NTFC) ของกระทรวงคมนาคม
 การกาหนดโควต้าจานวนรถที่ใช้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารภายใต้ความ
ตกลง GMS Cross Border Transport Agreement ได้มีการกาหนดในเบื้องต้นไว้
ประเทศละ 500 คัน ยกเว้นกัมพูชา ซึ่งกาหนดไว้ 60 คัน โดยกระทรวงคมนาคมจะ
เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับสิทธิขนส่ง

ลักษณะรถที่ใช้ประกอบการ
 ความยาวสูงสุดของรถบรรทุกเดี่ยวไม่เกิน 12 เมตร
 ความกว้างสูงสุดของรถบรรทุกเดี่ยวไม่เกิน 2.5 เมตร
 ความสูงของรถบรรทุกเดี่ยวไม่เกิน 4 เมตร
ทั้งนี้ หากต้องการใช้รถขนส่งสินค้าที่มีขนาดเกินกว่าที่กาหนด ผู้ขนส่งจะต้องขอ
อนุญาตหน่วยงานของรัฐเป็ นกรณีพิเศษไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนจะทาการขนส่ง

เอกสารที่ต้องยื่นกับเจ้าหน้าที่ในต่างประเทศเพื่อขออนุญาตขนส่งสินค้า
 เอกสารประจาสาหรับพนักงานขับรถบรรทุก ได้แก่ (1) หนังสือเดินทาง (2)
ใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษ (3) แบบฟอร์มศุลกากร (4) บัตรเข้าและ
ออกต่างประเทศ (Arrival – Departure Card) (5) บัญชีรายชื่อสินค้า และ (6)
เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบของประเทศที่จะนาสินค้าผ่านเข้าไป
 เอกสารประจายานพาหนะขนส่ง ได้แก่ (1) หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ
(International Transport Permit) (2) หนังสือจดทะเบียนรถ (3) หนังสือรับรองการ
ตรวจสภาพรถ และ (4) กรมธรรม์ประกันภัยบุคคลที่สาม

เส้นทางขนส่งระหว่างประเทศและจุดข้ามแดนที่อนุญาตให้ขนส่ง
ก. เส้นทางตามแนว North South Economic Corridor (NSEC)
 เส้นทางจีนตอนใต้ – ลาว – ไทย ได้แก่ เส้นทางที่เชื่อมระหว่างจีนตอนใต้ (คุนหมิง
ยูซี หยวนเจียง โมเฮย ซิเมา เฉียงเมิงงหยาง โมฮาน) ลาว (บ่อเต็น ห้วยทราย) กับ
ไทย (อ.เชียงของ อ.เมืองเชียงราย จ.ตาก และกรุงเทพฯ) เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า
“เส้นทางคุนมั่นกงลู่” มีจุดข้ามแดนที่ (1) ได้แก่ เมืองโมฮาน (จีนตอนใต้) – เมือง
บ่อเต็น (ลาว) และจุดข้ามแดนที่ (2) ได้แก่ เมืองห้วยทราย (ลาว) – เมืองเชียงของ
(ไทย)
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 เส้นทางพม่า – ไทย เส้นทางที่เชื่อมระหว่างพม่า (เชียงตุง ท่าขี้เหล็ก) กับไทย (อ.
แม่สาย อ.เมืองเชียงราย จ.ตาก และกรุงเทพฯ) มีจุดข้ามแดน ได้แก่ เมืองท่าขี้เหล็ก
(พม่า) – อ.แม่สาย (ไทย)
 เส้นทางจีนตอนใต้ – เวียดนาม ได้แก่ เส้นทางที่เชื่อมระหว่างจีนตอนใต้ (คุนหมิง
หมี่เหลอ หยินช่อ ไคหยวน เม่งซื้อ เฮียโคว่) กับเวียดนาม (ลาวไค ฮานอย และไฮ
ฟอง) มีจุดข้ามแดน ได้แก่ เมืองเฮียโคว่ (จีนตอนใต้) – เมืองลาวไค (เวียดนาม)

ข. เส้นทางตามแนว East West Economic Corridor (EWEC)
 เส้นทางพม่า– ไทย – ลาว – เวียดนาม ได้แก่ เส้นทางที่เชื่อมระหว่างพม่า (เมาะ
ละแหม่ง เมียวดี) ไทย (อ.แม่สอด จ.พิษณุโลก จ.ขอนแก่น จ.กาฬสินธุ์ และ จ.
มุกดาหาร) ลาว (แขวงสะหวันนะเขต เมืองแดนสะหวัน ) กับเวียดนาม (เมืองลาว
ลาว ดองฮา เว้ และดานัง) มีจุดข้ามแดนที่ (1) ได้แก่ เมืองเมียวดี (พม่า) – อ.แม่
สอด (ไทย) จุดข้ามแดนที่ (2) ได้แก่ เมืองมุกดาหาร (ไทย) – สะหวันนะเขต (ลาว)
และจุดข้ามแดนที่ (3) ได้แก่ เมืองแดนสะหวัน (ลาว) – เมืองลาวบาว (เวียดนาม)

ค. เส้นทางตามแนว Southern Economic Corridor (SEC)
 เส้นทางไทย– กัมพูชา – เวียดนาม ได้แก่ เส้นทางที่เชื่อมระหว่างไทย (เส้นทางที่ 1
จากกรุงเทพฯ กบินทร์บุรี สระแก้ว อรัญประเทศ) หรือไทย (เส้นทางที่ 2 จาก
กรุงเทพฯ แหลมฉบัง พนมสารคาม กบินทร์บุรี สระแก้ว อรัญประเทศ) กับกัมพูชา
(ปอยเปต ศรีโสภณ เปอสาต พนมเปญ นากหลวง บาเวต) กับเวียดนาม (เมืองมอค
ไบ นครโฮจิมินต์ และวังเตา) มีจุดข้ามแดนที่ (1) ได้แก่ อรัญประเทศ (พม่า) – ปอย
เปต (กัมพูชา) และจุดข้ามแดนที่ (2) ได้แก่ เมืองบาเวต (กัมพูชา) – เมืองมอคไบ
(เวียดนาม)
 เส้นทางไทย– กัมพูชา – เวียดนาม ได้แก่ เส้นทางที่เชื่อมระหว่างไทย (กรุงเทพฯ
ตราด หาดเล็ด) กับกัมพูชา (แชมเยม เกาะกง สะแรอัมเปิล กาพต ลอก) กับ
เวียดนาม (ฮาเตียน คาเมา นามคาน) มีจุดข้ามแดนที่ (1) ได้แก่ หาดเล็ก (ไทย) –
แชมเยม

ง.เส้นทางอื่นๆ
 เส้นทางจีน– พม่า ได้แก่ เส้นทางที่เชื่อมระหว่างจีนตอนใต้ (คุนหมิง ฉูฉง ต้าลี่ เป่า
ซาน หลุ่ยลี่) กับพม่า (มูเซ ลาชิโอ) มีจุดข้ามแดน ได้แก่ หลุ่ยลี่ (จีน) – มูเซ (พม่า)
 เส้นทางลาว– กัมพูชา ได้แก่ เส้นทางที่เชื่อมระหว่างลาว (เวียงจันทน์ บ้านลาว ท่า
แขก เซโน และปากเซ) กับกัมพูชา (สะตรึงเตร็ง กระตี พนมเปญ สีหนุวิลลฺ ) มีจุด
ข้ามแดน ได้แก่ ชานแดยเวียนขาม (ลาว) – ดองกระลอ (กัมพูชา)
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 เส้นทางลาว– ไทย ได้แก่ เส้นทางที่เชื่อมระหว่างลาว (นาเตย อุดมไซย ปักมอง
หลวงพระบาง เวียงจันทน์ ท่านาแล้ง) กับไทย (หนองคาย อุดรธานี ขอนแก่น และ
กรุงเทพฯ) มีจุดข้ามแดน ได้แก่ ท่านาแล้ง (ลาว) – หนองคาย (ไทย)
 เส้นทางลาว– เวียดนาม ได้แก่ เส้นทางที่เชื่อมระหว่างลาว (เวียงจันทน์ แขวงบอ
ลิคัมไซ) กับเวียดนาม (ฮาตอน) มีจุดข้ามแดน ได้แก่ นาเพา (ลาว) – เคาโทร
(เวียดนาม)
 เส้นทางลาว– ไทย ได้แก่ เส้นทางที่เชื่อมระหว่างลาว (วังเตา จาปาสัก) กับไทย
(อุบลราชธานี) มีจุดข้ามแดน ได้แก่ ปากเซ (ลาว) – ช่องเม็ก (ไทย)

4.3 กรณีศึกษาการทดสอบเดินรถบรรทุกสินค้าระหว่างไทย ลาว
และเวียดนาม
ภาคเอกชนญี่ปุ่นได้ทาการทดสอบการขนส่งสินค้า บรรจุตู้คอนเทนเทนเนอร์ ทางถนน ทั้ง
แบบเต็มตู้ (Full Container Load – FCL) และรวมตู้ (Less Than Container Load – LCL) จาก
เขตกรุงเทพฯ ไปยัง จ.มุกดาหาร – แขวงสะหวันนะเขต – เวียดนาม (โฮจิมินต์ และฮานอย) โดย
ใช้ถนนสาย 9 โดยมีผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นธุรกิจผลิตสินค้าของญี่ปุ่นในไทย เช่น ผู้ผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ ผู้ให้บริการรับจัดการขนส่ง และผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสาร
การขนส่งใช้รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เดินทางจากกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นรถทะเบียนไทย ไป
ยังแขวงสะหวันนะเขต และไปเปลี่ยนถ่ายสินค้า ณ แขวงสะหวันนะเขต เพื่อนาสินค้าบรรทุกขึ้น
รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ของเวียดนาม เนื่องจากรถบรรทุกทะเบียนไทย
(พวงมาลัยขวา)
สามารถเดินทางขนส่งเข้าลาวได้แล้ว แต่ยังไม่สามารถขนส่งต่อเนื่องผ่านไปเวียดนามได้
เนื่องจากยังติดปัญหาต่างๆ อาทิ ความแตกต่า งของพวงมาลัย และการเจรจาข้อตกลงระห ว่างรัฐ
ยังไม่แล้วเสร็จ จึง ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายสินค้าในลาว
เพื่อขึ้นรถบรรทุกทะเบียนเวียดนาม
(พวงมาลัยซ้าย) ซึ่งสามารถเข้ามาให้บริ การที่ลาวได้แล้ว เพื่อนาสินค้าที่มีจุดต้นทางจากไทยไป
ส่งยังลาว สรุปภาพรวมการทดสอบ ดังนี้
 การขนส่งจากกรุงเทพฯ ไป จ.มุกดาหาร ผ่านถนนหมายเลข 9 ไปถึงกรุงฮานอย
เวียดนาม ใช้ระยะเวลาขนส่งสินค้ารวมทั้งหมด (Total Transit Time) 82 ชั่วโมง
ในจานวนนี้ แบ่งเป็นเวลาที่ ใช้ดาเนินพิธีการผ่านแดนของไทย ลาว และเวียดนาม
รวม 30 ชั่วโมง (คิดเป็น 36.5% ของเวลาทั้งหมด) และเวลาที่ใช้เดินทางขนส่ง
เปลี่ยนถ่ายรถและตู้คอนเทนเนอร์ (ณ แขวงสะหวันนะเขต) และหยุดพักรถ รวม 52
ชั่วโมง (คิดเป็น 69.5% ของเวลาทั้งหมด) ซึ่งหากเทียบกับการขนส่งน้าจากไทยไป
กรุงฮานอย ใช้เวลา 10 – 15 วัน (รวมเวลาที่ใช้ในการออกของ) การขนส่งทาง
อากาศจากไทยไปกรุงฮานอย ใช้เวลา 2 – 5 วัน (รวมเวลาที่ใช้ในการออกของ)
ขณะที่หากเป็นการขนส่งทางถนนจากไทยไปกรุงฮานอย ใช้เวลาประมาณ 3 วัน ส่วน
หากเปรียบเทียบกับการขนส่งน้าจากไทยไปนครโฮจิมินต์ ใช้เวลา 7 – 8 วัน (รวม
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เวลาที่ใช้ในการออกของ) ใช้การขนส่งทางอากาศจากไทยไปนครโฮจิมินต์ ใช้เวลา 2
– 4 วัน (รวมเวลาที่ใช้ในการออกของ) ขณะที่หากเป็นการขนส่งทางถนนจากไทยไป
นครโฮจิมินต์ ใช้เวลาประมาณ 3 วัน
 เอกสารเพื่อใช้ทาพิธีการผ่านแดนระหว่างลาวกับเวียดนาม ต้องใช้เอกสารฉบับจริง
(Original Document) ที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลส่วนกลาง โดยในกรณีลาว Original
Document ต้องส่งจากนครเวียงจันทน์ เพื่อส่งมายังเจ้าหน้าที่ด่านแขวงสะหวันนะ
เขต และกรณีเวียดนาม Original Document ต้องส่งจากกรุงฮานอย / นครโฮจิมินต์
เพื่อส่งมายังเจ้าหน้าที่ด่านลาวบาว ทาให้เกิดภาระเวลาที่ใช้รอคอย
 สภาพอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า การขนถ่ายสินค้าจากไทยไปเวียดนามทางถนน
หมายเลข 9 ต้องทาการเปลี่ยนถ่ายรถบรรทุก ณ แขวงสะหวันนะเขต ซึ่งสภาพ
ปัจจุบันอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า เช่น Trans Loader ยังล้าสมัย บรรทุกสินค้าได้ครั้งละ
ไม่มาก เสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูง
 ถนน จากกรุงเทพฯ ถึง จ.มุกดาหารมีสภาพดี แต่ในลาวและเวียดนามสภาพไม่ดีนัก
ไม่มีไฟฟ้าสว่างริมถนน ทาให้ไม่ปลอดภัยหากเดินทางเวลากลางคืน รวมทั้งถนนบาง
ช่วงมีสภาพน้าเจิ่งนองและการจราจรติดขัดในฤดูฝน ทาให้เกิดความล่าช้าในการ
เดินทาง
 การนาระบบ Global Positioning System (GPS) ไปใช้ประโยชน์ในการตรวจ
ติดตามรถบรรทุก นั้น พบว่า ในไทยสามารถรับคลื่น GPS ได้ทุกจุด แต่ในเวียดนาม
และลาว นั้น บางช่วงยังไม่สามารถรับได้ (เนื่องจากยังรับคลื่นสัญญาณ
โทรศัพท์ไร้สายไม่ได้)
 การนาระบบ Radio Frequency Identification (RFID) ไปใช้ประโยชน์ในการ
ตรวจติดตามสินค้า นั้น พบว่า สามารถใช้ได้ทั้งในไทย ลาว และเวียดนาม
จากการทดสอบการเดินรถข้างต้น ทาให้ค้นพบอุปสรรคในการขนส่ง รวมทั้งทราบโอกาส
ในการประกอบธุรกิจโลจิสติกส์บางประเภทที่ยังไม่เพียงพอต่อการรองรับการค้าและการขนส่งใน
ถนนหมายเลข 9 ได้แก่ ธุรกิจบริการขนถ่ายสินค้าโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ (เช่น Crane
และ Forklift) ตามพื้นที่ใกล้เคียงกับจุดผ่านแดนไทย ลาว และเวียดนาม ธุรกิจคลังสินค้าทัณฑ์
บน (Bonded Warehouse) สถานีตู้สินค้า (Inland Container Depot - ICD) ศูนย์รวบรวม
และกระจายสินค้าระหว่างประเทศ จุดพักรถ และธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทางและติดตั้ง
อุปกรณ์จราจร
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ตอนที่ 5
กฎระเบียบการประกอบการโลจิสติกส์ในลาว
5.1 รูปแบบธุรกิจในลาว
กรณีที่ต้องการจัดตั้งธุรกิจในลาวเพื่อดาเนินธุรกิจบริการโลจิสติกส์ มีรูปแบบการจัดตั้ง
ธุรกิจ ดังนี้
 สานักงานผู้แทน (Representative Office) เป็นตัวแทนบริษัทแม่ในต่างประเทศ
เพื่อเก็บข้อมูล พิจารณาลู่ทางการลงทุน และประสานงานกับบริษัทแม่ แต่ ไม่สามารถ
จะทาธุรกิจได้ด้วยตนเอง โดยต้องอ้างหรืออาศัยการตัดสินใจทางธุรกิจจากบริษัทแม่
 สานักงานสาขา (Branch Office) โดยคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการ
ลงทุนภายในและต่างประเทศ (DDFI ซึ่งอดีตใช้ชื่อ FIMC)3 เป็นผู้พิจารณาอนุญาต
เป็นกรณี ส่วนใหญ่ธุรกิจต่างชาติที่จัดตั้งเป็นสานักงานสาขา ได้แก่ ธนาคาร สถาบัน
การเงิน บริษัทประกันภัย สายการบิน เป็นต้น
 เจ้าของคนเดียว (Sole Trader Enterprise) ต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่า 1 ล้านกีบ
โดยเจ้าของกิจการมอบมอบให้ผู้จัดการร้านเป็นผู้บริหารงานประจาวันของธุรกิจได้
 ห้างหุ้นส่วน (Partnership) ประกอบด้วยหุ้นส่วนที่ถือหุ้นร่วมกันตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป
โดยรัฐไม่ได้กาหนดเงินทุนขั้นต่าเพื่อจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
โดยหุ้นส่วนอาจนาเงิน
เครื่องจักร ที่ดิน สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า สูตรการผลิต และความรู้ความ
ชานาญมาลงทุนได้
 บริษัทจากัด (Limited Liability Company) ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 1 ถึง 20
คน มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 5 ล้านกีบ (470 เหรียญสหรัฐฯ) การจัดตั้งบริษัทฯ
จะทาได้เมื่อมีทุนจดทะเบียนเมื่อเรียกชาระแล้วตั้งแต่ 50% และมูลค่าทุนจดทะเบียน
ที่ยังไม่สามารถเรียกระดมได้ในช่วงแรก ขอให้ผู้ร่วมทุนนาเงินส่วนที่เหลือเพื่อชาระ
ให้ให้ได้ภายใน 2 ปี นับจากเริ่มประกอบกิจการ รวมทั้งต้องสารองเงินไว้ประมาณ 5
-10% ของกาไรสุทธิ มีการจัดประชุมใหญ่สามัญไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ กิจการ
ของคนลาวและต่างชาติในลาวจะนิยมจัดตั้งเป็นบริษัทจากัดมากที่สุด
 บริษัทมหาชน (Public Company) ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป ทุนจด
ทะเบียนไม่น้อยกว่า 50 ล้านกีบ มีคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ ตั้งแ ต่ 5 – 17 คน
มูลค่าหุ้นจาหน่ายต้องมีราคาหุ้นละไม่น้อยกว่า 10,000 กีบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถนา
หุ้นออกขายให้แก่คนนอกได้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ลาวยังไม่ได้จัดตั้งตลาด
หลักทรัพย์เพื่อการซื้อขายหุ้น ทาให้การจดทะเบียนบริษัทมหาชนไม่เป็นที่นิยม
3
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5.2 การร่วมลงทุนกับหุ้นส่วนลาว
สาหรับกรณีการลงทุนที่เป็นของคนต่างชาติ สามารถทาได้ 3 ลักษณะ ดังนี้
1. ธุรกิจร่วมสัญญา (Business Cooperation by Contract) เป็นการร่วมทาธุรกิจ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของลาวกับธุรกิจของต่างชาติ โดยไม่ได้ก่อตั้งนิติ
บุคคลใหม่ในลาว
2. วิสาหกิจผสม (Joint Venture) เป็นการจัดตั้งธุรกิจใหม่ที่อาศัยการร่วมทุนระหว่าง
คนต่างชาติกับคนลาว โดยคนต่างชาติต้องมีการลงทุนไม่น้อยกว่า 30% ของจานวน
ทุนทั้งหมด โดยต่างชาติสามารถเป็นการลงทุนในรูปเงินตรา เทคโนโลยี สิทธิบัตร
และบริการ วิสาหกิจผสมจะได้รับอนุญาตให้ทาธุรกิจได้ไม่เกิน 20 ปี จากนั้นต้องขอ
อนุญาตจากรัฐบาล (โดย DDFI) เพื่อต่ออายุใบอนุญาต
3. วิสาหกิจที่เป็นทุนของคนต่างชาติทั้งหมด (Wholly Foreign Owned Enterprise)
โดยอาจก่อตั้งธุรกิจใหม่หรือเป็นสาขาของธุรกิจต่างประเทศ โดยลาวมีข้อกาหนด
ทั่วไปว่าต้องมีเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่า 100,000 เหรียญสหรัฐฯ และให้ดาเนินธุรกิจ
ไม่เกิน 15 ปี ยกเว้นธุรกิจบางประเภท จะมีอายุการดาเนินการไม่เกิน 50 ปี และ
สามารถต่ออายุได้ตามการตกลงของรัฐ (โดย DDFI) แต่รวมอายุทั้งหมดแล้ว
วิสาหกิจประเภทนี้จะไม่สามารถดาเนินการได้เกิน 75 ปี
เมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบการลงทุนทั้งหมดแล้ว นักลงทุนไทยควรใช้การลงทุนแบบ
วิสาหกิจผสม (Joint Venture) ในการทาธุรกิจโลจิสติกส์ในลาว

5.3 การส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์
ลาวมีนโยบายส่งเสริมการลงทุน ในธุรกิจโลจิสติกส์ ได้แก่ การขนส่งสินค้าทางบก
ภายในประเทศ การขนส่งสินค้าทางบกระ หว่างประเทศ การขนส่งทางน้าภายในประเทศ กิจการ
รับฝากสินค้าและคลังสินค้าระหว่างประเทศ ไปรษณีย์ และจัดส่งพัสดุภัณฑ์ โดยการลงทุนจะต้อง
ได้รับอนุญาตจากรัฐบาล และต้องมีสัญญากับรัฐบาล
หากนักลงทุนไทยต้องการขอรับการส่งเสริมจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ เพื่อขอรับ
สิทธิประโยชน์จากรัฐบาล(กรณีที่ไม่ต้องการรับสิทธิพิเศษในการลดหย่อนภาษีจากรัฐบาล ก็
สามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องผ่านคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนภายในและ
ต่างประเทศ - DDFI)
ผู้สนใจขอรับการส่งเสริมการลงทุนสามารถติดต่อที่คณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครอง
การลงทุน (DDFI) ระดับศูนย์กลาง (นครเวียงจันทน์) และระดับท้องถิ่น (แขวงที่ต้องการไป
ลงทุน) ซึ่งจะใช้เวลาพิจารณาอนุมัติไม่เกิน 60 วัน แต่อาจใช้เวลาไม่เกิน 15 วันสาหรับกรณีการ
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ลงทุนในธุรกิจที่รัฐบาลลาวให้การส่งเสริมเป็นพิเศษ โดย
DDFI ทาหน้าที่ประสานงานกับ
หน่วยงานภาครัฐของลาวที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาให้การอนุญาตประกอบการ (เช่น การ
ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าทางบกจะต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงคมนาคมฯ การประกอบ
ธุรกิจศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศ/คลังสินค้า ต้องได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากร รวมทั้ง
ประสานงานกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพื่อจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ และกระทรวง
การเงินเพื่อจดทะเบียนเป็นผู้เสียภาษี เป็นต้น)
 โครงการลงทุนที่มีมูลค่าไม่เกิน 3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รัฐบาลมอบให้คณะกรรมการ
ส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระดับท้องถิ่น (แขวง) เป็นหน่วยงานผู้มีอานาจอนุมัติ
โดยทั่วไป คณะกรรม การฯ จะมีเจ้าแขวงเป็นประธาน และรองเจ้าแขวงที่ดูแลด้าน
เศรษฐกิจเป็นรองประธาน
 กรณี 4 แขวงใหญ่ ได้แก่ เวียงจันทน์ สะหวันนะเขต หลวงพระบาง และจาปาสัก ให้
คณะกรรมการฯ ระดับแขวงเป็นผู้มีอานาจอนุมัติหากโครงการลงทุนที่มูลค่าไม่เกิน 5
ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 กรณีการลงทุนเกิน 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จะยื่นขออนุมัติโครงการลงทุนที่ DDFI
(นครเวียงจันทน์) เพื่อขอความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี โดยใช้เวลาพิจารณา
อนุมัติและให้คาตอบเป็นลายลักษณ์อักษรเกิน 60 วัน
การลงทุนในลาวมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
ศึกษาสภาพแวดล้อมและธุรกิจโลจิสติกส์ที่สนใจลงทุน
สารวจพื้นที่จริง

ศึกษาข้อมูล

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน
คุม้ ค่า
ลงทุนเองทั้งหมด

ไม่คมุ้ ค่า (ทบทวนใหม่)
หาผู้รว่ มทุน

ขอใบอนุญาตลงทุน ใช้เอกสาร (1) คาร้องขอลงทุน (2) กฎระเบียบบริษัท (3) สัญญาร่วมลงทุน (กรณี
วิสาหกิจผสม) (4) แผนธุรกิจ/รายงานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (5) เอกสารแสดงฐานะการเงิน

คณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนฯ ระดับศูนย์กลาง/ท้องถิน่
ซึ่งให้บริการครบวงบจร ในการออกใบอนุญาตลงทุน อานวยความสะดวกในการขอใบทะเบียน
วิสาหกิจและอากร และติดต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการเงิน และกระทรวง
คมนาคม ขนส่ง ไปรษณีย์ และก่อสร้าง
• กรณีการลงทุนมูลค่าไม่เกิน 3 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ให้ยื่นที่ท้องถิ่น
• กรณีการลงทุนมูลค่าไม่เกิน 5 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ในแขวงเวียงจันทน์ สะหวันนะเขต
หลวงพระบาง และจาปาสัก ให้ยื่นที่ท้องถิ่น
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ผู้สนใจกรณีที่มีการลงทุนไม่เกิน 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ส่วนใหญ่ธุรกิจโลจิสติกส์จะ
ลงทุนไม่เกินมูลค่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เนื่องจากตลาดมีขนาดเล็ก) จะยื่นขออนุมัติโครงการ
ลงทุน โดยสิทธิประโยชน์ทั่วไปที่ได้รับจะปรากฎตามส่วนที่ 2.1
ลาวแบ่งเขตส่งเสริมการลงทุนเป็น 3 เขต เพื่อให้สิทธิประโยชน์มากกว่าสิทธิประโยชน์
ทั่วไป โดยกาหนดตามความเจริญของพื้นที่ ได้แก่
 เขต 14 เป็นพื้นที่ห่างไกลทรุกันดาร ไม่มีสาธารณูปโภคพื้นฐานทางเศรษฐกิจ จะ
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 7 ปี จากนั้นจะเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลใน
อัตรา 10%
 เขต 25 เป็นพื้นที่ที่มีสาธารณูปโภคพื้นฐานทางเศรษฐกิจบางส่วน จะได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 5 ปี หลังจากนั้น จะเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา
7.5% เป็นเวลา 3 ปี จากนั้นเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเต็มอัตรา 15%
 เขต 36 เป็นพื้นที่ที่มีสาธารณูปโภคพื้นฐานทางเศรษฐกิจสมบูรณ์ จะได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 2 ปี หลังจากนั้น จะเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลใน
อัตรา 10% เป็นเวลา 2 ปี จากนั้นเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเต็มอัตรา 20%
นอกจากการได้รับการยกเว้นและลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ
จะได้รับการยกเว้นอากรขาเข้า ภาษีสรรพสามิต (อากรชมใช้) และภาษีการค้า (อากรตัวเลข
ธุรกิจ) ในการนาเข้าอุปกรณ์และเครื่องอะไหล่ตามที่กาหนดไว้ในแผนการนาประจาปี / แผน
ธุรกิจ เช่น อุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า และรถบรรทุกสินค้า เป็นต้น ที่ต้องนาเข้าจากต่างประเทศ
ไทยยกเว้นการเก็บภาษีซ้อนที่เกิดจากกรายได้ของนักลงทุนไทยที่ได้รับจากการลงทุนใน
ลาว สาหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่หรือเป็นโครงการที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของลาว DDFI อาจยกเว้นภาษีหรือลดหย่อนภาษีเป็นกรณีพิเศษนอกจากที่ได้กล่าวมาแล้ว

4

เขต 1 ได้แก่ แขวงพงสาลี (เมืองลาพัน ยอดอู ขวง ใหม่) แขวงหลวงน้าทา (ลอง นาแล เวียงพูคา) แขวงบ่อแก้ว (เขตพิเศษน้ายู้ เมิง ผา
อุดม ปากทา) แขวงอุดมไซย (เมืองแบ่ง งา ฮุม นาหม้อ หลา ปากแบ่ง ) แขวงหัวพัน (เมืองหัวเมือง เวียงทอง ซาไต้ เวียงไซ เวียงค้อ แอด
สบเบา) แขวงหลวงพระบาง (เมืองโพนไซ เวียงคา พูคูน ปากแซง) แขวงไซยบุรี (เซียงอ่อม เงิน หงสา คอบ ไซยบุรี) แขวงเชียงขวาง (คูน
หนองแฮด คา แปก) แขวงเวียงจันทน์ (เมืองอิ่ม แมด เฟือง) นครหลวงเวียงจันทน์ (เมืองสังข์ทอง) แขวงบอลิคาไซย (เวียงทอง บอลิคา
คาเกิด) แขวงคาม่วน (เมืองบัวละพา นากาย ไซบัวทอง ยมมะราด มะหาไซย) แขวงสะหวันนะเขต (เมืองมอง เซโปน พิน วิละบุรี ท่าปาง
ทอง ท่าพะลานไซย ซนบุร)ี แขวงสาละวัน (เมืองสะมวย ตุ้มลาน ตะโอ้ย) แขวงจาปาสัก (เมืองสุขุมา บาเจียง มุนละปะโมก ปะทุมพอน)
แขวงเซกอง (เมืองกะลึม ตักจึง) แขวงอัตตะบือ (เมืองสามไซย ไซยเสดถา พูวง)
5
เขต 2 ได้แก่ แขวงพงสาลี (เมืองพงสาลี บูนเหนือ บูนใต้) แขวงหลวงน้าทา (เมืองลิง น้าทา) แขวงอุดมไซย (เมืองไซ) แขวงบ่อแก้ว (เมือง
ห้วยซาย ต้นเผิง) แขวงหัวพัน (เมืองซาเหนือ) แขวงหลวงพระบาง (เมืองเซียงเงิน นาน ปากอู น้าบาก จอดเพ็ด ) แขวงไซยบุรี (เมืองปาก
ลาย แก่นท้าว บ่อแตน ทุ่งมีไซย เพียง) แขวงเชียงขวาง (เมืองหมอกใหม่ พูกูด ผาไซ) แขวงเวียงจันทน์ (เมืองโพนโฮง วังเวียง ทุละคม กา
สี ซะนะคาม หินเทิบ) นครหลวงเวียงจันทน์ (หาดทรายฟอง ปากงึม นาทรายทอง ไซยธานี ) แขวงบอลิคาไซย (เมืองปากซัน ปากกะดิ่ง
ท่าพะบาด) แขวงคาม่วน (เมืองท่าแขก หินบู เซบั้งไฟ หนองบก) แขวงสะหวันนะเขต (เมืองอุทุมพอน สองคอน จาพอน อาดสะพังทอง
ไซบูลี อาดสะพอน ไซพูทอง) แขวงเซกอง (เมืองละมาม ท่าแตง นครเพ็ง ตะโอ้ย คงเซโตน เหล่างาม วาปี สาละวัน ) แขวงจาปาสัก
(เมืองซนะสมบูรณ์ ปากช่อง โพนทอง โขง จาปาสัก) แขวงอัตตะปือ (เมืองสามัคคีไซย สนานไซย)
6
เขต 3 ได้แก่ แขวงหลวงพระบาง (เมืองหลวงพระบาง) นครหลวงเวียงจันทน์ (จันทะบุรี ลีโคตตะบอง ไซเสดถา สีสัดตะมาก) แขวงสะหวัน
นะเขต (เมืองคันทะบุรี) แขวงจาปาสัก (เมืองปากเซ)
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หากสนใจรายละเอียดเรื่องการลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์ในลาว ติดต่อ
Investment Promotion Division, Luang Prabang Road, Vientiane, 01001, Lao PDR
โทรศัพท์ +856-21-218-377. +856-21-222-690 หรือ +856-21-219-568
E-mail: fimc@laotel.com website: www.invest.laopdr.org

5.4 การจ้างแรงงานในลาว
เมื่อมีการลงทุนในธุรกิจการค้าและโลจิสติกส์และต้องจ้างแรงงานลาว นักธุรกิจไทยต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานที่กาหนดหลักเกณฑ์การใช้แรงงาน เวลาทางาน อัตราค่าจ้าง และ
ประกันสังคม สรุปสาระสาคัญดังนี้

การจ้างและการเลิกจ้าง
 การจ้างงานต้องทาเป็นสัญญาแรงงาน ซึ่งอาจทาด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร
สัญญาแรงงานควรมีการระบุรายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่ (1) ชื่อและที่อยู่นายจ้าง (2)
ชื่อ เพศ อายุ วันเกิด และสัญชาติของลูกจ้าง (3) วันเริ่มต้นทางาน (4) เงินเดือน
ค่าจ้าง และสวัสดิการของลูกจ้าง
 การยกเลิกจ้าง
o กรณีทั้งนายจ้างและลูกจ้างต่างเห็นชอบ ผู้ประสงค์จะยกเลิกจ้างต้องแจ้งล่วงหน้า
90 วัน
o กรณีนายจ้างต้องการปลดลูกจ้าง จะต้องแจ้งล่วงหน้า 90 วัน พร้อมให้เหตุผลใน
การปลดออก โดยผู้ถูกปลอดมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุน
o กรณีที่ลูกจ้างทาความผิด เช่น ไม่ซื่อสัตย์ ละเมิดระเบียบวินัย ละทิ้งงาน
ติดต่อกันโดยไม่แจ้งเหตุผล เป็นต้น นายจ้างสามารถปลดลูกจ้างได้โดยไม่ต้องให้
เงินอุดหนุน
 กรณีลูกจ้างเป็นผู้หญิงและเด็ก
o ห้ามให้สตรีทางานหนักและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะห้ามทางาน
กลางคืนทุกประเภทตั้งแต่ 22.00 – 5.00 น.
o ห้ามใช้แรงงานหญิงที่มีครรภ์หรืออยู่ในระยะเลี้ยงลูก
o อาจรับเด็กอายุต่ากว่า 15-18 ปี เข้าทางานได้ แต่ห้ามทางานเกินวันละ 6 ชั่วโมง
และไม่เกินสัปดาห์ละ 36 ชั่วโมง
o ห้ามใช้แรงงานเด็กในงานหนักและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เวลาทางานและหยุดงาน
 งานธรรมดา เช่น งานในสานักงาน คลังสิน ค้าทั่วไป ฯลฯ ให้ทางานสัปดาห์ละไม่เกิน
6 วัน วันละไม่เกิน 8 ชั่วโมง
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 งานหนัก เช่น งานจัดเก็บสินค้าอันตราย และงานที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ ให้
ทางานสัปดาห์ละไม่เกิน 6 วัน วันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง
 ลูกจ้างลาวมีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาหากทางานนอกเวลาปกติ แต่การทางานนั้น
จะต้องไม่เกิน 3 ชั่วโมงต่อวัน (กรณีคนงานรายวัน) จะต้องไม่เกิน 30 ชั่วโมงต่อ
เดือน (กรณีคนงานรายเดือน) และไม่เกิน 2 วัน ถ้าเป็นคนงานที่ต้องทาในวันหยุด
ประจาสัปดาห์
 มีวันหยุดประจาสัปดาห์อย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์
 ลูกจ้างมีสิทธิพักงานตามวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างแรงงาน
ตามปกติ โดยวันหยุดนักขัตฤกษ์ ได้แก่
o วันขึ้นปีใหม่สากล วันที่ 1 มกราคม
o วันสตรีสากล วันที่ 8 มีนาคม
o วันขึ้นปีใหม่ลาว วันที่ 12 – 14 เมษายน
o วันกรรมกรสากล วันที่ 1 พฤษภาคม
o วันชาติ วันที่ 2 ธันวาคม
o วันบุญประเพณีของบรรดาชนเผ่า พัก 1 วัน เฉพาะผู้ที่เป็นชนเผ่านั้น
 ลาป่วยไม่เกิน 30 วันต่อปี หากเกิน 30 วัน ผู้ป่วยจะใช้กองทุนอุดหนุนแทนตาม
ระเบียบประกันสังคม ซึ่งผู้ใช้แรงงานจะได้รับเงินเดือนตามปกติ แต่ไม่เกิน 180 วัน
และจะได้เพียง 50%
 ลาพักผ่อนประจาปี (เฉพาะลูกจ้างรายเดือนที่มีอายุ งานตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป) ลาได้ปีละ
ไม่เกิน 15 วัน

เงินเดือนและค่าจ้าง
 ค่าแรงงานขั้นต่า (ตามกฎระเบียบกาหนดค่าแรงขั้นต่าของผู้ใช้แรงงานปี 2548)
กาหนดให้นักลงทุนต่างประเทศต้องจ่ายค่าแรงงาน 290,000 กีบ/ คน/ เดือน
(ประมาณ 1,100 บาท)
 การจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างให้ จ่ายเป็นเงินกีบ
 ระดับเงินเดือนของลูกจ้างต้องไม่ต่ากว่าระดับเงินเดือนขั้นต่าที่ทางการประกาศ โดย
ลูกจ้างที่ทางานเวลากลางคืน (22.00 – 6.00 น.) ต้องได้รับเงินมากกว่าลูกจ้างที่
ทางานเวลากลางวันไม่น้อยกว่า 1.1 เท่า
 ค่าล่วงเวลา
o วันทางานปกติ ตั้งแต่เวลา 17.00 – 21.00 น. จ่าย 1.5 เท่าของปกติ และตั้งแต่
เวลา 20.00 – 6.00 น. จ่าย 2 เท่าของปกติ
o วันหยุด ตั้งแต่เวลา 8.00 – 20.00 น. จ่าย 2.5 เท่าของปกติ และตั้งแต่เวลา
20.00 – 6.00 น. จ่าย 3 เท่าของปกติ
 การหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของลูกจ้างเป็นหน้าที่ของนายจ้าง
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 นายจ้างจะต้องจ่ายเงินเดือนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และกรณีของการจ้างงานเป็น
รายชั่วโมง นายจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างภายในเวลาไม่เกิน 16 วัน
 นายจ้างมีหน้าที่สร้างหลักประกันสังคมภายในสถานที่ทางาน ซึ่งจะต้องเสียค่า
สวัสดิการให้

ประกันสังคม
 รัฐกาหนดให้ลูกจ้างจ่าย 4.5% และนายจ้างจ่ายสมทบ 5% ของเงินเดือน (เฉพาะ
กรณีลูกจ้างที่มีเงินเดือนน้อยกว่า 1 ล้านกีบ/เดือน จะอยู่ภายใต้ประกันสังคม)

5.5 กฎหมายที่ดิน
คนต่างชาติไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยกฎหมายที่ดินลาวระบุว่า คนลาวสามารถยกสิทธิ
การใช้ประโยชน์ที่ดินให้คนต่างชาติได้โดยการให้เช่า ซื้อ ขาย และรับมรดก ทั้งนี้คนต่างชาติที่เข้า
มาลงทุนทาธุรกิจในลาวอาจขอใช้สิทธิในการใช้ที่ดินโดยการเช่าหรือสัมปทานแล้วแต่กรณี
กรณีทั่วไป คนต่างชาติสามารถเช่าที่ดินได้ไม่เกิน 30 ปี ยกเว้นบางกรณีที่รัฐบาล
พิจารณาเงื่อนไขการเช่าเป็นพิเศษ ดังนี้
 การเช่าที่ดินเพื่อลงทุนและประกอบธุรกิจ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 50 ปี
 การเช่าที่ดินที่อยู่ภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 75 ปี
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ นั้น รัฐบาลมอบให้กระทรวงคมนาคม
ขนส่ง ไปรษณีย์ และก่อสร้าง (MTCT) เป็นผู้วางระเบียบการใช้ที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการ
ขนส่ง และที่ดินตามแนวเส้นทางคมนาคมขนส่ง

5.6 ภาษี
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ธุรกิจโลจิสติกส์ในลาวต้องจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 35% แต่ถ้าเป็นกิจการที่
ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จาก DDFI จะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้ นิติบุคคลตามพื้นที่ที่ไป
ลงทุน
 ถ้าลงทุนในเขตเมือง เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 20%
 ถ้าลงทุนในเขตชนบท เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 15 %
 ถ้าลงทุนในเขตพื้นที่ทรุกันดาร เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 10%
หลังจากที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว ผู้ลงทุนต่างชาติในลาวจะต้องกันสารองเงินกาไร
ไว้ไม่น้อยกว่า 5% ไว้ในกองทุนสารอง (Reserve Fund) เพื่อประกันความมั่นใจแก่
รัฐบาลลาวว่าจะมีเงินเพียงพอเพื่อนาไปใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพของกิจการอย่างต่อเนื่อง
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ภาษีอากรธุรกิจ
รัฐบาลจะเก็บภาษีอากรสาหรับธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ในอัตราดังนี้
 ธุรกิจขนส่งสินค้า / ขนส่งผู้โดยสารทางบก เก็บ 5%
 ธุรกิจขนส่งสินค้า / ขนส่งผู้โดยสารทางน้า เก็บ 4%
 ธุรกิจขนส่งสินค้า / ขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ เก็บ 4%
 ธุรกิจไปรษณีย์ เก็บ 5%
 ธุรกิจบริการซ่อมอุปกรณ์ขนส่ง เก็บ 5%
 ธุรกิจโลจิสติกส์อื่น ๆ จะเก็บตั้งแต่ 4-5%

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับคนต่างชาติ
 ถ้ามีรายรับต่ากว่า 100 เหรียญสหรัฐฯ / เดือน จะเก็บในอัตรา 5% ของรายรับ
 ถ้ามีรายรับตั้งแต่ 100 เหรียญสหรัฐฯ / เดือนขึ้นไป จะเก็บในอัตรา 10% ของรายรับ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับคนลาว
 จะเก็บในอัตราก้าวหน้า โดยกรณี
 รายรับไม่เกิน 1.5 ล้านกีบ
 รายรับตั้งแต่ 1.5 – 4 ล้านกีบ
 รายรับตั้งแต่ 4 – 8 ล้านกีบ
 รายรับตั้งแต่ 8 – 15 ล้านกีบ
 รายรับตั้งแต่ 15 ล้านกีบขึ้นไป

อัตราภาษี 5%
อัตราภาษี 10%
อัตราภาษี 15%
อัตราภาษี 20%
อัตราภาษี 40%

ภาษีเครื่องจักร
 ถ้าได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก DDFI จะเก็บในอัตรา 1%
 ถ้าไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก DDFI จะเก็บในอัตรา 5%

ภาษีวัตถุดิบ
 จะเก็บภาษีนาเข้าวัตถุดิบคิดจากราคา CIF ของสินค้านาเข้าในอัตราตั้งแต่ 5-40%

5.7 กฎระเบียบศุลกากร
การประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ อาทิ การขนส่งสินค้า สถานีขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และผู้รับจ้างให้บริการโลจิสติกส์เบ็ดเสร็จ (Third
Party Logistics) ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ซึ่ง กาหนดกติกาการขนย้ายสินค้า
นาเข้า สินค้าส่งออก และสินค้าที่เคลื่อนย้ายในประเทศ (คล้ายกฎหมายศุลกากรของไทย) โดยมี
สาระที่ผู้ประกอบการฯ ควรรูเ้ กี่ยวกับกติกาที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรส่วนกลางและประจาแขวงต่างๆ
ต้องถือปฏิบัติ ดังนี้
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การเก็บภาษีอากร
 การนาเข้าและส่งออกสินค้าทุกประเภท ผู้นาเข้าและผู้ส่งออก (หรือตัวแทนออกของ
ที่ได้รับอนุญาต) จะต้องแสดงรายละเอียดของสินค้าต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ฯ อาจขอตรวจสอบสินค้าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนก็ได้
 รัฐจะเก็บเงินค่าอากรขาเข้าเป็นเงินสด
 ผู้นาเข้าต้องเสียอากรขาเข้าและภาษี เช่น ภาษีสรรพสามิต และภาษีการค้า (ยกเว้น
กรณีเป็นการนาเข้าของธุรกิจที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน สินค้าที่ได้รับสิทธิทางการทูต
สินค้าตัวอย่าง สินค้าที่นาเข้าเป็นการชั่วคราว และน้ามันเชื้อเพลิงที่อยู่ใน
ยานพาหนะที่ใชเดินทาง เป็นต้น) โดยรัฐจะเก็บอัตราอากรขาเข้าตามหลักมูลค่า
สินค้าที่แสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร (Advalorem Rate)
 การส่งออกสินค้าเกือบทุกประเภท รัฐจะไม่เก็บอากรขาออก ยกเว้นสินค้าบาง
รายการ เช่น ซุง และผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติซึ่งยังไม่ผ่านการแปรรูป
 มูลค่าสินค้าที่ระบุในใบขนสินค้าขาออกจะต้องเป็นมูลค่าสินค้าที่แท้จริงรวมกับค่า
ขนส่งจากโรงงานถึงด่านชายแดนที่ส่งออกในลาว (ราคา FOB) พร้อมทั้งใช้ใบกากับ
สินค้าฉบับจริง (Original Invoice) และใบตราส่ง (Bill of Lading / Airway Bills)
เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร
 มูลค่าสินค้าที่ระบุในใบขนสินค้าขาเข้าจะต้องเป็นมูลค่าสินค้าที่แท้จริงรวมกับค่า
ขนส่งและค่าประกันภัย (ราคา CIF) พร้อมทั้งใช้ใบกากับสินค้าฉบับจริง (Original
Invoice)เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร
 สาหรับสินค้าที่นาเข้าทางบก ผู้ขนส่งจะต้องขนส่งสินค้านั้นภายใต้เส้นทางที่กาหนด
เท่านั้น เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะไม่อนุญาตให้ใช้เส้นทางอื่นหรือเก็บสินค้าในอาคารหรือ
สถานที่ที่มิได้กาหนด

การเคลื่อนย้ายสินค้าในเขตศุลกากร
 การเคลื่อนย้ายสินค้าในควบคุมของศุลกากรจากจุดใดๆ ภายในเขตศุลกากร จะต้อง
ได้รับอนุญาต โดยผู้นาเข้า / ผู้ขนส่งจะต้องได้มีใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสินค้า
(Guaranteed Goods Removal Permit) ซึ่งเจ้าหน้าที่ศุลกากรอาจขอให้ผู้นาเข้า / ผู้
ขนส่งวางเงินค้าประกันมูลค่าเท่ากับอากรขาเข้าที่จะต้องเสีย หรือให้สถาบันการเงิน
หรือบุคคลใดเป็นผู้ค้าประกันการเคลื่อนย้ายฯ นั้น

การขนส่งสินค้าผ่านแดน
 การขนส่งสินค้าจากไทยผ่านลาวไปยังเวียดนาม จะต้องได้รับอนุญาตจากลาว และ
ต้องมีใบอนุญาตสินค้าผ่านแดน (Guaranteed Transit Goods Permit) ซึ่งออกโดย
ศุลกากร ณ จุดที่สินค้าดังกล่าวออกจากลาว โดยลาวจะยกเว้นการเก็บภาษีอากร
สาหรับสินค้าฯ ดังกล่าว โดยผู้ขนส่งสินค้าผ่านแดนจะต้องแสดงใบอนุญาต
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Guaranteed Transit Goods Transport Permit ต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรตลอดเส้นทาง
ที่ใช้ขนส่ง และด่านชายแดนที่จะทาการส่งออก

คลังสินค้า
 กฎหมายศุลกากรจะใช้บังคับกับสถานที่ที่จัดเก็บสินค้าที่ผลิตในลาว หรือสถานที่
จัดเก็บสินค้าที่นาเข้ามาเพื่อส่งออกหรือจาหน่ายภายในลาว ซึ่งการประกอบกิจการ
คลังสินค้าฯ ลักษณะดังกล่าว (หรือศูนย์พักสินค้า ศูนย์กระจายสินค้าที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน) ต้องขออนุญาตจากศุลกากร และมีเจ้ าหน้าที่ศุลกากรประจาอยู่
 คลังสินค้าเป็นแบ่ง 4 ประเภท ได้แก่
(1) คลังสินค้าจริง (Real Warehouse) เป็นคลังสินค้าทั่วไปที่เก็บสินค้าส่งออกและ
นาเข้า โดยอยู่ในกากับของศุลกากร
(2) คลังสินค้าเฉพาะกิจ (Special Warehouse) เป็นคลังสินค้าที่ใช้เก็บสิ่งมีชีวิต
สินค้าต้องกากัด และสินค้าอันตราย
(3) คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้า (Fiction Warehouse) เป็นร้านค้าปลอด
อากรเพื่อได้รับอนุญาตให้จาหน่ายสินค้าแก่นักท่องเที่ยว
(4) คลังสินค้าอุตสาหกรรม (Industrial Warehouse) เป็นคลังสินค้าที่เก็บสินค้าที่
นาเข้าเพื่อประกอบ แปรรูป หรือซ่อมแซมแล้วส่งออกภายในช่วงเวลาที่กาหนด

ความรับผิดชอบในกรณีทาผิดกฎหมาย
 เจ้าของสินค้าหรือยานพาหนะที่ทาผิดกฎหมาย จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อสินค้าหรือ
ยานพาหนะนั้น

อานาจเจ้าหน้าที่ศุลกากร
 ตรวจสอบสินค้า ยานพาหนะ ใบอนุญาตขนส่งและเดินทางของบุคคลตลอดทั้งเวลา
กลางวันหรือกลางวัน ทั้งภายในและภายนอกเขตศุลกากร (หากสงสัย)
 สั่งให้คนขับรถหรือยานพาหนะอื่นหยุดเพื่อทาการตรวจสอบ (หากสงสัย)
 ขึ้นไปบนรถหรือยานพาหนะอื่นเพื่อค้นหา ตรวจสอบ และสังเกตวิธีการขนถ่ายและ
การจัดการสินค้า ซึ่งเจ้าของหรือผู้ขับรถดังกล่าวจะต้องให้ความร่วมมือแก่ศุลกากร
 ตรวจค้นสถานที่ที่เก็บสินค้าหนีภาษี และตรวจสอบการปฏิบัติงานของคลังสินค้า
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ตอนที่ 6
โอกาสและอุปสรรคในการประกอบ
ธุรกิจโลจิสติกส์ในลาว
6.1 ทาไมต้องลงทุนในลาว
เหตุผลที่นักลงทุนไทยควรลงทุนประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ในลาว โดยเฉพ าะร่วมทุนกับ
ลาว ประกอบด้วย
 การลงทุนของต่างชาติในลาวส่วนใหญ่เป็นของไทย ซึ่งมีหลายธุรกิจของไทยขยาย
ฐานการผลิตเพื่อใช้ประโยชน์ด้านความได้เปรียบต้นทุนแรงงานและสิทธิประโยชน์ใน
การส่งออก ทาให้มีโอกาสที่คนไทยจะไปเปิดธุรกิจโลจิสติกส์เพื่อรองรับการเติบโต
ทางธุรกิจของไทยในต่างแดนและลูกค้ารายอื่นที่มีต้องการบริการโลจิสติกส์
 ธุรกิจโลจิสติกส์ที่จะเข้าไปลงทุนในลาว ควรจะมีตลาดรองรับบริการของบริษัทอยู่
แล้ว
 สาธารณูปโภคในลาวอยู่ระหว่างการพัฒนาให้ดีขึ้น มีการพัฒนาเส้นทางขนส่ง ซึ่ง
เป็นประโยชน์ต่อากรส่งผ่านสินค้ามากขึ้น
 ลาวมีพรมแดนติดกับเวียดนามและจีนตอนใต้ ทาให้ลาวเป็นวิกฤตจาก Land
Locked Country เป็น Land Linked Country เพื่อเป็นทางผ่านในการส่งสินค้าไปยัง
เวียดนามและจีนตอนใต้
 มีสัญญาทวิภาคีระหว่างไทยกับลาวที่เอื้อประโยชน์ให้ไทยได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ เช่น
สิทธิพิเศษทางการค้า (MFN)และสิทธิพิเศษด้านภาษีศุลกากร (GSP)
 ลาวมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 7% ต่อปี
ปัจจุบัน ภาคเอกชนญี่ปุ่นเริ่มให้ความสาคัญในการไปลงทุนธุรกิจขนส่ง และศูนย์เปลี่ยน
ถ่ายสินค้าในลาวมากขึ้นภายใต้การสนับสนุนของภาครัฐญี่ปุ่น โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ แถบถนน
สาย 9 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ East West Economic Corridor โดยใช้การร่วมุทนกับหุ้นส่วนลาว
โดยนักลงทุนต่างชาติถือหุ้นข้างมาก 70 – 80% และลาวถือหุ้น 20 – 30% ของทุนจดทะเบียนซึ่ง
มีมูลค่าประมาณ 3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขณะ เดียวกันนักธุรกิจจีน โดยเฉพาะจากจีนตอนใต้ ก็ให้
ความสนใจในการลงทุนธุรกิจโลจิสติกส์ในพื้นที่แถบถนนสาย 3 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ North
South Economic Corridor ลักษณะการจัดตั้งธุรกิจที่ได้ผลมากที่สุด
ดังนั้น นักลงทุนไทยควรให้ความสนใจในการเข้าไปลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์และ
ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องในลาวมากขึ้นด้วย เพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสการค้าการลงทุนที่เพิ่ม
มากขึ้น และไม่ปล่อยให้โอกาสในการทาธุรกิจและการใช้ประโยชน์จากเส้นทางการค้าผ่าน
เลยไป ขณะที่ไทยมีจุดแข็งและศักยภาพด้านความเข้าใจในวัฒนธรรม ภาษา สภาพสังคม
และเศรษฐกิจของลาวซึ่งเป็นประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงมาเป็นเวลานาน
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6.2 อุปสรรคการลงทุนในลาว
ระบบการปกครองและอานาจตัดสินใจ
 ลาวมีการกระจายอานาจให้กับเจ้าแขวง ทาให้เจ้าแขวงมีอานาจการตัดสินใจสูง
กฎหมายและระเบียบในแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกัน นักลงทุนจึงควรศึกษาข้อมูล
ท้องถิ่นอย่างรอบคอบ

กฎหมาย
 กฎหมายการลงทุนในลาวเริ่มใช้ปฏิบัติได้ไม่นาน จึงมีการตีความของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในลาวแตกต่างกัน
 กฎหมายและการเก็บภาษีในลาวมีการเปลี่ยนแปลงเร็ว ไม่แน่นอน และกฎหมายกับ
แนวปฏิบัติบางเรื่องยังไม่สอดคล้องกัน

เทคโนโลยี
 เทคโนโลยีในลาวไม่ได้รับการพัฒนาไปมากนัก นักลงทุนอาจต้องนาเข้าปัจจัยการ
ผลิตไปจากไทย เช่น อุปกรณ์ เครื่องจักร และบุคลากรตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไป

บริการทางการเงิน
 ธนาคารพาณิชย์ในลาวมีน้อย ส่วนใหญ่อยู่ในเวียงจันทน์
 ระบบธนาคารมีเงื่อนไขการใช้เช็คและไม่สามารถข้ามแขวงได้ และต้องคงเงินไว้ใน
บัญชีจานวนมาก ต้องเปิดหลายบัญชี

ความเข้าใจด้านภาษา
 เนื่องจากการเจรจาส่วนใหญ่อาจใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ทาให้เข้าใจผิดคิดว่ามี
ความเข้าใจในรายละเอียดของการลงทุนถูกต้องตรงกันทุกประการ แต่แท้จริงแล้ว ใน
รายละเอียดยังคงต้องมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบอีกครั้ง

ขนาดตลาด
 ลาวเป็นตลาดขนาดเล็ก ประชากรมีอานาจซื้อไม่มาก แต่บริการโลจิสติกส์ที่มี
คุณภาพและราคาไม่แพงยังมีโอกาสเติบโตสูง

สาธารณูปโภค
 ไฟฟ้ายังมีไม่เพียงพอ ระบบขส่งทางรถยนต์มีต้นทุนสูง เพราะนักลงทุนไม่สามารถ
ขนส่งสินค้าด้วยรถยนต์ของตนหรือต้องเสียค่าจ้างให้รถที่ขึ้นทะเบียนขนส่งเท่านั้น

พิธีการศุลกากร
 กระบวนการดาเนินการผ่านพิธีการศุลกากรเข้าสู่ไทย หรือจากไทยไปลาวมีความ
ยุ่งยาก

แรงงานท้องถิ่น
 แรงงานส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเป็นแรงงานท้องถิ่นเป็นแรงงานที่มีทักษะใน
ระดับกลางถึงล่าง ทั้งนี้การนาแรงงานต่างชาติสามารถนาเข้ามาได้เฉพาะเท่าที่
จาเป็น โดยต้องมีการศึกษากฎระเบียบให้รอบคอบ
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ระบบบัญชี
 ลาวมีระบบบัญชีเฉพาะของลาว ซึ่งแตกต่างจากของไทย ทาให้ต้องทาบัญชี 2 ระบบ
คือ ระบบบัญชีไทย และระบบบัญชีลาว

6.3 ข้อควรจาทั่วไปในการติดต่อทาธุรกิจในลาว
 การเข้าไปประกอบธุรกิจในลาวควรให้การร่วมทุน (Joint Venture) กับนักธุรกิจลาว
โดยให้นักลงทุนลาวเป็นผู้ลงทุนในรูปของที่ดินเป็นหลัก เนื่องจากต่างชาติซื้อที่ดิน
ไม่ได้
 การทาธุรกิจในลาว จะต้องให้ลาวเป็นเจ้าภาพ และไทยเป็นเจ้ามือ จะทาให้การ
พูดจาหารือคุยกันง่าย เนื่องจากคนลาวไม่มีเงินมากพอ
 นักธุรกิจไทยต้องเข้าไปเยี่ยมและสร้างความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องกับหุ้นส่วนธุรกิจลาว
และทาความเข้าใจและเข้ากันได้กันหุ้นส่วนและคู่ค้า
 การพิจารณาเอกสารขออนุญาตของเจ้าหน้าที่ลาว จะมีความละเอียดถี่ถ้วนกับภาษา
และตัวเลขมาก
 ตลาดในลาวไม่ใช่ตลาดของผู้บริโภค ดั้งนั้นควรเป็นลักษณะธุรกิจที่ให้บริการกิจการ
เพื่อการส่งออกหรือการขนส่งสินค้าข้ามแดนและผ่านแดนมากกว่าจะให้บริการ
เฉพาะสาหรับลูกค้าที่เป็นคนลาว
 ควรทาความรู้จักคุ้นเคยกับผู้หลักผู้ใหญ่ของลาว โดยเฉพาะเจ้าแขวงในการพื้นที่ที่เข้า
ไปทาธุรกิจ โดยเฉพาะการเข้าไปประมูลหรือขยายตลาดการค้าในลาว ควรสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้หลักผู้ใหญ่ของลาว ทั้งนี้รัฐบาลลาวจะพิจารณาโครงการหรือ
ช่วยเหลือกับผู้ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลลาวก่อนเสมอ รวมทั้งอาจพิจารณาให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นกรรมการที่ปรึกษาในบริษัทฯ
 กฎหมายที่เกี่ยวกับการลงทุนในลาว โดยเฉพาะการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนี ยมมี
ความไม่แน่นอนสูง เนื่องจากแต่ละแขวงจัดเก็บไม่เหมือนกันและเปลี่ยนแปลงบ่อย
และอาจไม่สอดคล้องกันได้ในทางปฏิบัติ
 นักลงทุนไทยควรวางแผนค่าใช้จ่ายอย่างครอบคลุมและยืดหยุ่นได้เพื่อรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น ค่าใช้จ่ายนอกระบบ
 การทาธุรกิจจะต้องมีเจ้าหน้าที่คนไทยที่ไว้ใจได้ไปควบคุมดูแลงานด้วย
 การทาธุรกิจในลาวต้องคานึงถึงวิถีชีวิตและแนวคิดของคนลาว เช่น ความล่าช้าใน
การทางาน การขาดความกระตือรือล้นในการทางานของเจ้าหน้าที่ และการหยุดงาน
พร้อมกันในเทศกาลสาคัญ งานบุญท้องถิ่น หรือฤดูกาลเพาะปลูก (บางครั้งอาจหยุด
นานถึง 3 เดือน)
 แรงงานท้องถิ่นเป็นแรงงานที่ทักษะในการทางานระดับกลางถึงล่าง เนื่องจากอัตรา
การรู้หนังสือโดยเฉพาะของประชากรน้อย รวมทั้งไม่ชอบทางานภายใต้ความกดดัน
ไม่ชอบให้มอบหมายงานให้ครั้งละมาก ๆ ไม่ชอบให้กาหนดภาระรับผิดชอบมาก
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 ลาวไม่อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ของรัฐในลาวปล่ อยเงินกู้แก่นักลงทุนต่างชาติราย
ใหม่ที่เข้าไปลงทุนในลาว เนื่องจากรัฐบาลลาวเห็นว่านักลงทุนต่างชาติควรนาเงินทุน
จากภายนอกเข้าไปลงทุนในลาว
 ปัจจัยพื้นฐานที่ยังไม่เพียงพอ เช่น สาธารณูปโภคท้องถิ่น รถขนส่งที่ไม่ได้มาตรฐาน
จะส่งผลต่อต้นทุนการให้บริการ (ปัจจุบัน ยังไม่มีธุรกิจโลจิสติกส์ในลาวที่ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9000)
 การประกันภัยของลาวในปัจจุบัน รัฐบาลลาวให้สัมปทานกับบริษัทฝรั่งเศส
(Assurances Geerales du Laos - AGL) เป็นเวลา 15 ปี และจะหมดระยะเวลา
สัมปทานอีก 4 ปี ทางรัฐบาลลาวจะเปิดเสรีประกันภัยหลังหมดระยะเวลาสัมปทาน
 การทาธุรกิจในลาว นักลงทุนไทยจะต้องระวังไทยหลอกไทยด้วย
--------------------------------------------------------------------------------
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ภาคผนวก 1
บัญชีรายชื่อเจ้าแขวงในลาว พร้อมทั้งที่อยู่ (ปี 2550)
1. นครเวียงจันทน์
เจ้าแขวง
นายสมบัด เยียลีเฮ่อ
ห้องว่าการปกครองนครเวียงจันทน์
ตู้ ปณ. 2792 บ้านโพนไซ เมืองไซเสดถา นครเวียงจันทน์
โทรศัพท์ 021-412-502 โทรสาร 021-412-526
2. แขวงพงสาลี
เจ้าแขวง
นายคาสาน สุวง
ห้องว่าการปกครองแขวงพงสาลี
บ้านพูฟ้า เมืองพงสาลี แขวงพงสาลี
โทรศัพท์ 088-210-037 โทรสาร 088-210-037
3. แขวงหลวงน้าทา
เจ้าแขวง
นายพิมมะสอน เลืองคามา
ห้องว่าการปกครองแขวงหลวงน้าทา
ตู้ ปณ. 047 บ้านอุดมสิน เมืองหลวงน้าทา แขวงหลวงน้าทา
โทรศัพท์ 086-312-010 โทรสาร 086-312-010
4. แขวงอุดมไซ
เจ้าแขวง
ดร.บุนปอน บุดตะนะวง
ห้องว่าการปกครองแขวงอุดมไซ
บ้านพูเขียว เมืองไซ แขวงอุดมไซ
โทรศัพท์ 081-312-103 โทรสาร 081-312-248
5. แขวงบ่อแก้ว
เจ้าแขวง
นายคาหมั้น สูนวิเลิด
ห้องว่าการปกครองแขวงบ่อแก้ว
บ้านมุงคุนสิน เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว
โทรศัพท์ 084-211-066 โทรสาร 084-211-481
6. แขวงหลวงพระบาง
เจ้าแขวง
นายบุนเฮือง ดวงพะจัน
ห้องว่าการปกครองแขวงหลวงพระบาง
ถนนเจ้าฟ้างุ่ม บ้านทาดหลวง เมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง
โทรศัพท์ 071-212-001 โทรสาร 071-212-407
7. แขวงไชยะบูลี
เจ้าแขวง
ดร.เลียน ทิแก้ว
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ห้องว่าการปกครองแขวงไชยะบูลี
ตู้ ปณ. 074 บ้านสีเมือง เมืองไชยะบูลี แขวงไชยะบูลี
โทรศัพท์ 074-211-333 โทรสาร 074-211-333
8. แขวงหัวพัน
เจ้าแขวง
ดร.พันคา วิพาวัน
ห้องว่าการปกครองแขวงหลวงหัวพัน
บ้านพันไซ เมืองซาเหนือ แขวงหัวพัน
โทรศัพท์ 064-312-005 โทรสาร 064-312-822
9. แขวงเชียงขวาง
เจ้าแขวง
นายคาสิง ดาชาวพวน
ห้องว่าการปกครองแขวงเชียงขวาง
บ้านโพนสะหว่าง เมืองแปก แขวงเชียงขวาง
โทรศัพท์ 061-312-382 โทรสาร 061-312-416
10. แขวงเวียงจันทน์
เจ้าแขวง
พล.จ.สมเพ็ด ทิบมาลา
ห้องว่าการปกครองแขวงเวียงจันทน์
บ้านท่าโพไซ เมืองเวียงคา แขวงเวียงจันทน์
โทรศัพท์ 023-431-512 โทรสาร 023-431-006
11. แขวงบอลิคาไซ
เจ้าแขวง
นายคาปาน พิลาวง
ห้องว่าการปกครองแขวงบอลิคาไซ
บ้านอานุสอนไซ เมืองปากซัน แขวงบอลิคาไซ
โทรศัพท์ 054-212-038 โทรสาร 054-212-229
12. แขวงคาม่วน
เจ้าแขวง
นายคาใบ ดาลัด
ห้องว่าการปกครองแขวงคาม่วน
บ้านโพนสะหนาม เมืองท่าแขก แขวงคาม่วน
โทรศัพท์ 051-212-088 โทรสาร 051-212-307
13. แขวงสะหวันนะเขต
เจ้าแขวง
นายวิไลวัน พมเข
ห้องว่าการปกครองแขวงสะหวันนะเขต
ตู้ ปณ. 06 บ้านนาเล่า เมืองไกสอน พมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต
โทรศัพท์ 041-212-168 โทรสาร 041-212-168
14. แขวงสาละวัน
เจ้าแขวง
นายคาปุ่น ด้วงปันยา
ห้องว่าการปกครองแขวงสาละวัน
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บ้านวัดกาง เมืองสาละวัน แขวงสาละวัน
โทรศัพท์ 034-211-270 โทรสาร 034-211-270
15. แขวงจาปาสัก
เจ้าแขวง
นายสุกัน มะหาลาด
ห้องว่าการปกครองแขวงจาปาสัก
ตู้ ปณ.003 บ้านปากเซ เมืองปากเซ แขวงจาปาสัก
โทรศัพท์ 031-212-004 โทรสาร 031-213-590
16. แขวงเซกอง
เจ้าแขวง
นายคาพัน พมมะทัด
ห้องว่าการปกครองแขวงเซกอง
บ้านเพยใหม่ เมืองละมาม แขวงเซกอง
โทรศัพท์ 038-211-013 โทรสาร 038-211-013
17. แขวงอัดตะปือ
เจ้าแขวง
นายสีไน เมียงลาวัน
ห้องว่าการปกครองแขวงอัดตะปือ
บ้านโพนสะหว่าง เมืองสามัคคีไซ แขวงอัดตะปือ
โทรศัพท์ 036-211-014 โทรสาร 036-211-373
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ภาคผนวก 2
รายชื่อธุรกิจบริการขนส่งและโลจิสติกส์ในลาว
หน่วยงานภาคเอกชนด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ที่สาคัญของลาว ได้แก่
 สมาคมตัวแทนรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศลาว (Lao International Freight
Forwarder Association - LIFFA) ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามประกาศรัฐมนตรีฉ บับที่ 2001
และ 2003
 สมาคมขนส่งผู้โดยสาร (Pax Transport Association - PTA)

ธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo)
1. Lao Air
1082 Asiane Rd Akat Vientiane Cap.
6618 Vientiane Cap., Lao PDR
Tel: +856-21 24 2896 Fax: +856-21 90 0579 Mobile Phone: +856-20 550 5284
www.lao-air.com
2. Vietnam Airlines
1008 63 Samsenthai Rd Anou Vientiane Cap., Vientiane Cap.
Tel: +856-21 21 7562
3. DHL Lao Ltd
031 WattayNoiThong Vientiane Cap., Vientiane Cap
Tel: +856-21 21 4868

4. Lao Westcoast Helicopter Co
1082 703 LuangPrabangRd Wattay Vientiane Cap., Vientiane Cap.
Tel: +856-21 51 2023

5. Schenker Thai Co Ltd
LuangPrabangRd Khounta Vientiane Cap., Vientiane Cap.
Tel: +856-21 21 9061

ธุรกิจสายการบิน (Airlines)
1. Thai Airways International Public Co Ltd
1084 70/101-?-103 LuangPrabang Rd Khounta Vientiane Cap., Lao PDR
Tel: +856-21 22 2527 Fax: +856-21 21 6143 www.thaiairways.com
2. China Eastern Airlines
108 08 LuangPrabangRd KhountaThong Vientiane Cap.
Tel: +856-21 25 2888
3. Lao Airlines
PangkhamSt XiengNyeun Vientiane Cap.
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Tel: +856-21 21 2051
4. Xiengthong Co Ltd
Hadhien LuangPrabang Pro., Luangbang Province
Tel: +856-71-253980
5. Lao Air Services Ltd
1085 074 Thatluang Rd, Phonsay, Vientiane Cap.
Tel: +856-21 90 0241
6. Vietnam Airlines
1008 63 Samsenthai Rd, Anou,Vientiane Cap.
Tel: +856-21 21 7562
7. Bangkok Airways
57/6 SisavatSt, Xiengmouan, Luang Prabang Province
Tel: +856-71 25 3334
8. Galileo Laos
1019 LaneXang Ave Rd, Hatsadi, Vientiane Cap.
Tel: +856-21 21 8796
9. Lao Japan Airport Terminal Services
103 Luang Prabang Rd, MuenangvaThong, Vientiane Cap.
Tel: +856-21 51 2165
10. Lao Air Booking Co Ltd
44/3 SetthathirathRd, XiengNyeun, Vientiane Cap.
Tel: +856-21 25 2868
11. S I T A
Sisaket, Vientiane Cap.
Tel: +856-21 25 0146

ธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศ
1. T E C Logistics Co Ltd
295 Ban DongpalanRd, Vientiane Cap.
Tel: +856-21 25 0820
Fax : 856 21 25 0821
2. Lao Japan Friendship Port
ThadeuaRd, Thaphalansay, Vientiane Cap. Tel: +856-21 314242
3. Geo Trans Logistics and Movers
24 Sokpaluang St, PhonpapaoThong,
Vientiane Cap. Tel: +856-21 31 3619
4. Lao International Logistics Co Ltd
LuangPrabang Rd, Oupmoung,
Vientiane Cap.
Tel: +856-21 263354
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5. Lanexang Service Shipping
Saphangmo St, Saphangmo, Vientiane Cap.
Tel: +856-21 21 2376
6. Lao Trans Forwarder Co Ltd
250 07 ThadeuaRd, Khoknin, Vientiane Cap.
Tel: +856-21 31 4435
7. Traget Shipping Co Ltd
Te4Rd, Phonpapao, Vientiane Cap.
Tel: +856-21 51 6435
8. Waterrway Transportation Service Enterprise
Route 9, Phonsavang Tai, Savannakhet Province
Tel: +856-41 21 2701
9. Deuansavanh Group Co Ltd
173 10 Nahae, Vientiane Cap.
Tel: +856-21 62 0936
10. Lucky Service Co Ltd
24 Donkoi, Vientiane Cap.
Tel: +856-21 48 0242
11. Soutchay Gnothchaleunxab Northern Transportation Co Ltd
052 02 Sikhay ThongNeua, Vientiane Cap.
Tel: +856-21 22 3230

บริการขนส่ง
1. SDV Lao Co Ltd
ThadeuaRd, Thaphalansay Vientiane Cap.
Tel: +856-21 31 5262 Fax: +856-21 31 5263 www.sdvlaos.com
2. Bousay Sisavath Transportation
310 19 DongnasokNeua, Vientiane Cap.
Tel: +856-21 25 0703
3. Cooperation Transport Company International (Pakse- Ubon)
Route 13, South Keosamphan Champassak Province
Tel: +856-31 21 4128
4. Enterprise of International Domestic Transportation Service
Route 13, South HouayNyangkhamNeua, Campassak Province
Tel: +856-31 21 3167
5. Khamsouk Transportation
195 17 Salakham, Vientiane Cap.
Tel: +856-20 561 5174
6. Lao Freight Forwarders
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PO Box 3145, Km3 Thadeua Road, Vientiane, Lao PDR
Tel: + 856-21-313-321 Fax + 856-21-314-831 Website: www.laoff.laopdr.com
7. Land River Transport Co Ltd
03 Phokadaut St, Phonxai, Savannakhet Province
Tel: +856-41 21 2162
8. Land Transportation and Technical Vehicle Service Center
311 40 Xainyaphoum, Savannakhet Province
Tel: +856-41 21 2056
9. Lao Transportation Service (Savannakhet Branch)
Oudomsin St, Sibounheuang, Savannakhet Province
Tel: +856-41 21 2309
10. Mercury International (Laos) Co., Ltd
100 Ban Simuang, Samseanthai Road, Muang Sisattanark, Vientian
Tel: +856-21 213054
Fax: + 856-21-231055
www.mercury-la.com
11. No.11 Transport Co Ltd
ThadeuaRd, Thanaleng, Vientiane Cap.
Tel: +856-21 83 2030
12. No. 7 Transport Service Association
074 07 LuangPrabang Rd, SithanNeua, Vientiane Cap.
Tel: +856-21 21 3340
13. SaenOudom Transport International Co / SaenOudom Trading Co
Phonphanao, Vientiane Cap.
Tel: +856-21 26 2873
14. Sengsomboun Transportation Co
151 13 Nahee, Vientiane Cap.
Tel: +856-21 25 1689
15. Sibounheuang Transportation
Phontong, Vientiane Cap.
Tel: +856-20 576 0671
16. Societe Mixte De Transport Co Ltd
17 Sisangvone Raod, Ban Hongkae, Vientiane Cap.
Tel: +856-21 41 7051 Fax: +856-21-417-056 e-mail: pchsmt@laotel.com
17. State River Transportation Co Ltd
ThadeuaRd, Thaphalansay, Vientiane Cap.
Tel: +856-21 31 3863
18. Tanchaleunsok Transportation Co Ltd
226 16 Nonniao, Vientiane Cap.
Tel: +856-21 62 0437
19. Transportation Association No.3
315/3 23 LuangPrabangRd, Wattay, Vientiane Cap.
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Tel: +856-21 5959
20. TNT Express Worldwide
1030 LuangPrabangRd, KhoutaThong, Vientiane Cap.
Tel: +856-21 26 1918
21. Blizt Logistics Co Ltd
100 18 SamsenthaiRd, Simeuang, Vientiane Cap.
Tel: +856-21 21 3054
22. Chandong Transportation
LuangPrabangRd, MeuangvaThong, Vientiane Cap.
Tel: +856-21 52 0107
23. Chitpasong Transportation
111 06 DongnasokNeua, Vientiane Cap.
Tel: +856-21 26 1905
24. Dextra Transports Laos
9/1 Mixay, Vientiane Cap.
Tel: +856-21 24 1425
25. FeDex
LaneXangAveRd, Sisaket, Vientiane Cap.
Tel: +856-21 22 3278
26. Ferry Boat Association
ThakhekKang, Kammouane Province
Tel: +856-51 21 2390
27. Global Logistics Co Ltd
Km5, Vientiane Cap.
Tel: +856-30 531 6282
28. Keophonexay Transportation Co Ltd
018 02 ChomNheun, Khammoane Province
Tel: +856-51 21 2310
29. Kriangkrai V I P Transport Co Ltd
112 Keosamphan, Champassak Province
Tel: +856-31 21 2228
30. Land Transportation Association (Bus Station)
32 02 Route 7, PhonsavanTai, Xiengkhouang Province
Tel: +856-61 31 2178
31. Lanexang International Transport Co/ Meuangluang Petroleum Co Ltd
270 14 SaphangmoSt, Saphangmo, Vientiane Cap.
Tel: +856-31 45 1088
32. Lao Freight Forwarder (Thakhet Branch)
279 07 Comphet Kahmmouane Province
Tel: +856-51 21 2414
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33. Oudom Transportation
131 08 Nahae, Vientiane Cap.
Tel: +856-21 21 8323
34. Saitay Transport
01 Tinthat Boket Province
Tel: +856-84 21 2016
35. Spate Land River Transport Enterprise
Thaphalansay, Vientiane Cap.
Tel: +856-21 35 1052
36. Thanaleng Express Forwarder Co Ltd
252 28 ViengchaleunSt, Viengchaleun, Vientiane Cap.
Tel: +856-21 45 2436
37. Thavone Transportation Co
Houayhong, Vientiane Cap.
Tel: +856-21 56 2316
38. Transport Association (Luengprabang Branch)
21 21 Meunna LuangPrabang Province
Tel: +856-71 21 2418
39. Transport Association No.1
089 05 HongkhaSt, KhoualuengNeua, Vientiane Cap.
Tel: +856-21 21 7283
40. Transport No.2 Co Ltd
Route 13North, Nongteng Tai, Vientiane Cap.
Tel: +856-21 61 2012
41. Transportation and Repair Co Ltd
Route 9, Oudomvilay, Savannaket Province
Tel: +856-41 21 2279
42. Transportation de Mixte Co Ltd
Chomphet Khammouane Province,
Tel: +856-51 21 2408
43. Truck Transportation Mixte Association
99 07 HongkhaNyom, Champassak Province
Tel: +856-31 21 4061
44. Geotrans Logistics and Movers Co Ltd
24 SokpaluangSt, PhonpapaoThong, Vientiane Cap.
Tel: +856-21 31 3619
45. Inter Transport Co Ltd
AsianeRd, Nakham, Vientiane Cap.
Tel: +856-21 22 3517
46. Lao International Logistics Co Ltd
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LuangPrabandRd, Oupmoung, Vientiane Cap.
Tel: +856-21 26 3354
47. Lao Freight Forwarder
ThadeuaRd, BeungkhaNyong, Vientiane Cap.
Tel: +856-21 31 3321
48. T L Enterprise (Laos) Co Ltd
ThadeuaRd, Thanaleng, Vientiane Cap.
Tel: +856-21 83 2006
49. JVK Indo China Movers (Laos) Ltd
353 16 Donkoi, Vientiane Cap.
Tel: +856-21 31 3505
50. Bounlum Transport Service Co
193 14 SamsenthaiRd, Simeuang, Vientiane Cap.
Tel: +856-21 21 6570
51. Samneua Transportation Co Ltd
61 03 Route 6 Nanongboua, Houaphan Province
Tel: +856-64 31 2587
52. Ngy Oudomchith Transportation
95 10 DongmiangSt, SisavatNeua, Vientiane Cap.
Tel: +856-21 21 8391
53. Transportation Service Association (Houaphan Province)
Phathy, Houaphan Province
Tel: +856-64 31 2295
54. Coach Association
Route13South, Phonsay, Bolikhamxay Province
Tel: +856-54 21 2352
55. DHL Lao Ltd
031 Wattay Noi Thong, Vientiane Cap.
Tel: +856-21 21 4868
56. Pornsakao Shipping Co Ltd
Te2Rd, Khoualuang, Vientiane Cap.
Tel: +856-21 26 2295
57. Keoudone Transportation Co
194 15 ThongpongSt, Thongpong, Vientiane Cap.
Tel: +856-2161 2069
58. PhoneThavy Transport of Passenger Co Ltd
ThakhekKang, Khammouane Province
Tel: +856-51 21 2283
59. Transport No.1 Co Ltd
09 ThangonRd, Dontiu, Vientiane Cap.
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Tel: +856-30 525 7805
60. Viengxay Sinhniyom Transport Co Ltd
Te2Rd, Nongdouang Tai, Vientiane Cap.
Tel: +856-21 21 7613
61. Lao Westcoast Helicopter
1082 703 LuangPrabangRd, Wattay, Vientiane Cap.
Tel: +856-2151 2023

บริการคลังสินค้า
1. Touy Car Storage
ThadeuaRd, Nonghay, Vientiane Cap.
Tel: +856-21 48 0033
2. T L Enterprise (Laos) Co Ltd
ThadeuaRd, Thanaleng, Vientiane Cap.
Tel: +856-21 83 2006
3. S M T (Storage0)
011 01 KaolioRd, SibounheuangTha, Vientiane Cap.
Tel: +856-21 5536
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ภาคผนวก 3
รายชื่อธุรกิจของไทยที่ได้รับอนุญาต
ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยกับลาว
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
กรุงเทพฯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

บริษัท 74 ทรานสปอร์ต เซอร์วิส จากัด
144/4 หมู่ 11 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ
บริษัท ก มุ่งพัฒนา จากัด
301/296 ซ.รามคาแหง 68 ถ.รามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
บริษัท กลอรี่โอเชี่ยนเฟรท จากัด
111/9-11ถ.ริมทางรถไฟสายปากน้า แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
บริษัท กู๊ดเวิลด์โลจิสติกส์ จากัด
135 ซ.พหลโยธิน ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
บริษัท เค เอ็น อาร์ กรุ๊พ จากัด
3597/183 ตรอกนอกเขต ถ.เจริญกรุง แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
บริษัท เคนตัน จากัด
655/7 ซ.เชื้อเพลิง ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
บริษัท จุตรทิศขนส่ง จากัด
19 ไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซ่า (อาคาร 3 ชั้น 5) ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
บริษัท ซี เค ทรานสปอร์ตแอนด์เซอร์วิส จากัด
116/15 ถ.สุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จากัด
462-472 ซ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
บริษัท ทรี ทรีส์ ทรานสปอร์ต จากัด
39/187 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
บริษัท ที เอส โลจิสติกส์ จากัด
37/1 อาคารลิ้มเจริญ 2 ชั้น 8 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
บริษัท ที อี ซี โลจิสติกส์ จากัด
116/48 ตึกเอส เอส พี 2 ชั้นที่ 14 ถ.ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
บริษัท ที เอช พี เอ็กเพรส โลจิสติค จากัด
114/38 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
บริษัท ที.เอส.ซี.ทรานสปอร์เตชั่น จากัด
31 ซอยศรีอักษร ถนนเชื้อเพลิง แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
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15. บริษัท ที.แอล.เอ็นเตอร์ไพร์ส(1991) จากัด
116/48 ตึกเอส เอส พี 2 ชั้นที่ 14 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
16. บริษัท ทีเซฟ จากัด
2024/161 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้า แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
17. บริษัท โทลล์ (ไทยแลนด์) จากัด
990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 14 ห้อง 1404 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
18. บริษัท ไทยเทรดกู๊ดเว็ลกรุ๊ป จากัด
178/17-18 หมู่ที่ 4 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
19. บริษัท ธนะทรัพย์ขนส่ง จากัด
376 ซอยจรัลสนิทวงศ์ 40 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ ขัน เขตบางพลัด
20. บริษัท นาวาอินแลนด์ทรานสปอร์ต จากัด
2303/6 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
21. บริษัท น้ามันทีพีไอ จากัด
26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
22. บริษัท เนชั่นไวด์ ดิสทริบิวชั่น เซอร์วิส (ประเทศไทย) จากัด
131-131/1 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง
23. บริษัท บี ที เซอร์วิส จากัด
159 ซอยดารงลัทธพิพัฒน์ ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
24. บริษัท พี ที แอร์ คาโก้ จากัด
201/685 หมู่ที่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
25. บริษัท พี ไทยแลนด์แมชีนเนอรี่ จากัด
1792-4 ถนนทรงวาด แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธ์วงศ์
26. บริษัท ฟินมอร์ จากัด
13/2 หมู่ที่ 9 ถนนบางนา-ตราด แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
27. บริษัท มนต์ทรานสปอร์ต จากัด
173 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
28. บริษัท รวมถาวรขนส่ง (2002) จากัด
99/78 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
29. บริษัท ลัคกี้แคริเออร์ จากัด
77 หมู่ที่ 11 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
30. บริษัท วงศ์อัครเดช จากัด
2532 พระราม 3 ทาวเวอร์ ชั้น 8 ตรอกนอกเขต ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบาง
คอแหลม
31. บริษัท วานิชเซอร์วิส จากัด
1068/1 หมู่ที่ 12 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
32. บริษัท ไวท์อินเตอร์เนชั่นแนลทรานปสอร์ตจากัด
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

114-116 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง
บริษัท ศรีไทยเฟรทฟอวัดเดอร์ จากัด
120 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
บริษัท ศิลามาศทรานสปอร์ต จากัด
118/4 หมู่ที่ 4 ซอยรามอินทรา 5 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
บริษัท สแกนอินเตอร์ จากัด
1/102 หมู่ท6ี่ ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
บริษัท สนิทภัณฑ์ทรานสปอร์ต จากัด
345/36 ตรอกต้นโพธิ์ ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตยานนาวา
บริษัท สปีดอินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
159/162 หมู่ที่ 1 ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
บริษัท สหธรรมทรานสปอร์ต (1996) จากัด
65/12 ซอยเชื้อเพลิง ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
บริษัท สหผลทรานสปอร์ต จากัด
36/33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
บริษัท อี พี ซี ขนส่งสากล (ประเทศไทย) จากัด
114-116 ซ.โชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรัวสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง
บริษัท อุดร ทีแอนด์ พี จากัด
116/48 ตึกเอส เอส พี 2 ชั้นที่ 14 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
บริษัท อุบลสหธรรมขนส่ง (1983) จากัด
301/3,301/4 หมู่ที่ 6 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
บริษัท เอ็กซเปอร์ต ทรานสปอร์ต จากัด
587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 14 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง
บริษัท เอกรัฐทรานสปอร์ต จากัด
25/25, 25/99 หมู่ที่ 9 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
บริษัท เอ็น วาย เค โลจิสติกส์ จากัด
163 ชั้น11 14 15 อาคารไทยสมุทรพาณิชย์ ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จากัด
119/42 หมู่ที่ 8 ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 3 แขวงบางนา เขตบางนา
บริษัท เอส เอ็ม แอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
120 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
บริษัท เอส เอส เค โลจิสติคส์ จากัด
947 หมู่ที่ 12 ถนนบางนา-ตราด กม.3 แขวงบางนา เขตบางนา
บริษัท แอปป้าฟอร์เวิดเดอร์ จากัด
758/2 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
บริษัท บางกอกเทอร์มินอล เซอร์วิสเซส จากัด
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127/12 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
บริษัท อาร์ ที เอ็น โลจิสติคส์ จากัด
2159 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
บริษัท สยามทรัคเซอร์วิส จากัด
30 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
บริษัท ซี โปร โลจีสติกส์ แอนด์ ดินทริบิวชั่น จากัด
29/55 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
บริษัท สหกลคาร์ เซอร์วิส จากัด
42-46 ตรอกพุด ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
บริษัท จีโอดีส โอเวอร์ซีส์ทรานสปอร์ต จากัด
39/4 ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
บริษัท ศิชาขนส่ งจากัด
14/105 หมู่ที่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
บริษัท ยูเซ็นแอร์ แอนด์ ซีเซอร์วิส (ประเทศไทย) จากัด
1010 ชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
บริษัท ไพรด์โลจีสติค จากัด
805 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
บริษัท ไทยเลตัน จากัด
1 อาคารเอสพีซี ชั้น 6 ซอยแจ่มจันทร์ สุขุมวิท 55 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
บริษัท ไทรเวย์ส โลจิสทิคส์ (ประเทศไทย) จากัด
174/34-35 หมู่ที่ 9 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
บริษัท 127 จากัด
127/7 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
บริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง คาร์ แคริเออร์ จากัด
บริษัท ก. สมบูรณ์ จากัด
บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอร์ส จากัด
บริษัท สยามคอนเทนเนอร์ทรานสปอร์ตแอนด์เทอร์มินอล จากัด
บริษัท เอกรัฐบริการ จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด ทีปพิพัฒน์
บริษัท ไอโอนิค โลจีสติกส์ จากัด

นนทบุรี
69. บริษัท น น น อินเตอร์เฟรท จากัด
125/27 หมู่ที่ 8 ถนนติวานนท์ แขวงบางกระสอ อาเภอเมือง
70. บริษัท ปากน้าโพทรานสปอร์ต จากัด
97/69 ซอยงามวงศ์วาน 24 ถนนงามวงศ์วาน ตาบลบางเขน อาเภอเมือง
71. บริษัท บี พี เอส ลอจิสติคส์ จากัด
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42 หมู่ที่ 1 ถนนประชาชื่น ตาบลบางเขน อาเภอเมือง

ปทุมธานี
72. บริษัท ก เกียรติชัยพัฒนาขนส่ง จากัด
13/11 หมู่ที่ 7 ถนนวงแหวนตะวันออก ตาบลคลองสี่ อาเภอคลองหลวง
73. บริษัท นวนครดิสตริบิวชั่นเซ็นเตอร์ จากัด (NNDC)
55/20 หมู่ที่ 13 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง www.nndc.co.th
74. บริษัท รวมสี่ธนาชัยทรานสปอร์ต จากัด
77/589 หมู่ที่ 4 ตาบลประชาธิปไตย์ อาเภอธัญญบุรี
75. บริษัท ออยล์ทรานสปอร์ต จากัด
55/18 หมู่ที่ 6 ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง
76. บริษัท ไทรที จากัด

สมุทรปราการ
77. บริษัท เคพีเอ็น เอสที ลอจีสติคส์ จากัด
117 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด ตาบลศรีษะจรเข้ใหญ่ กิ่งอาเภอบางเสาธง
78. บริษัท ชูไก จากัด
42/62 หมู่ที่ 14 ตาบลบางแก้ว อาเภอบางพลี
79. บริษัท เพิร์ล การ์เมนท์ จากัด
236/2 หมู่ที่ 4 ซอยมิตรอุดม ถนนสุขสวัสดิ์ ตาบลในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
80. บริษัท เคมทรานส์ จากัด
442 หมู่ที่ 2 ถนนตาหรุ-บางพลี ตาบลแพรกษาใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

ภาคตะวันออก
ฉะเชิงทรา
81. บริษัท บางปะกงขนส่ง จากัด
187 หมู่ที่ 1 ตาบลบางวัว อาเภอบางปะกง
82. บริษัท เกรียงชัยออยล์ขนส่ง จากัด
86/1 หมู่ที่ 8 ตาบลโพรงอากาศ อาเภอบางน้าเปรี้ยว

นครนายก
83. บริษัท จัดสรรทรานสปอร์ต จากัด
63/1 หมู่ที่ 1 ตาบลวังกระโจม อาเภอเมือง

ชลบุรี
84. บริษัท 2 ดับเบิ้ลยูโลจิสติกส์ (ปท.) จากัด
41 หมู่ที่ 10 ตาบลทุ่งสุขลา อาเภอศรีราชา
85. บริษัท กานต์อนันท์ จากัด
99 ถนนสุขุมวิท ตาบลศรีราชา อาเภอศรีราชา
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86. บริษัท ช.มงคลทรัพย์ซีแอล จากัด
67/4 หมู่ที่ 6 ตาบลบางละมุง อาเภอบางละมุง
87. บริษัท ทองทาปิโอก้า (1999) จากัด
84 ถนนชลบุร-ี บ้านบึง ตาบลบ้านบึง อาเภอบ้านบึง
88. บริษัท นานานทรานสปอร์ต จากัด
41/2 หมู่ที่ 4 ตาบลตะเคียนเตี้ย อาเภอบางละมุง
89. บริษัท ประพัฒน์พรจิตต์ขนส่ง จากัด
212/032 หมู่ที่ 6 ตาบลบางละมุง อาเภอบางละมุง
90. บริษัท ปัทมวัชร์การปิโตรเลียม จากัด
27/12 หมู่ที่ 5 แขวงนาเกลือ เขตบางละมุง
91. บริษัท พรวัฒนา ซี แอล จากัด
67/3 หมู่ที่ 6 ตาบลบางละมุง อาเภอบางละมุง
92. บริษัท สนรักษา จากัด
88/1 หมู่ที่ 7 ตาบลหนองปลาไหล อาเภอบางละมุง
93. บริษัท สหออยล์ทรานสปอร์ต จากัด
497 ถนนสุขุมวิท ตาบลเมือง อาเภอเมือง
94. บริษัท เอ็ม ซี คอนเทนเนอร์ จากัด
285/16 หมู่ที่ 6 ตาบลทุ่งสุขลา อาเภอศรีราชา
95. บริษัท โอ แอน อ่างศิลาทรานสปอร์ต จากัด
32/1 หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านปึก อาเภอเมือง
96. บริษัท วังปู จากัด
72 หมู่ที่ 10 ตาบลนาป่า อาเภอเมือง
97. บริษัท ชลบุรียางมะตอย จากัด
18/3 หมู่ที่ 5 ตาบลเหมือง อาเภอเมือง
98. บริษัท โชคอนันต์ ซี แอล จากัด
94/42 หมู่ที่ 6 ตาบลบางละมุง อาเภอบางละมุง

ระยอง
99. บริษัท โชคปรีชา (ระยอง) ไฮเวย์ จากัด
52 ถนนทางหลวงแผ่นดินสาย 36 ตาบลมาบข่า กิ่งอาเภอนิคมพัฒนา
100. บริษัท ทรีทรานส์ (1995) จากัด
101/2 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ตาบลมาบข่า กิ่งอาเภอนิคมพัฒนา
101. บริษัท บี แอนด์ เจ มามมุท จากัด
18/4 หมู่ที่ 6 ตาบลบ้านฉาง อาเภอบ้านฉาง
102. บริษัท เอส เอส เฟิร์สเวย์ ทรานสปอร์ต จากัด
129 หมู่ที่ 5 ตาบลสานักท้อน อาเภอบ้านฉาง
103. บริษัท ร่วมดี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ทรานสปอร์ต จากัด
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21/6 ถนนทางหลวงสาย 36 ตาบลมาบข่า กิ่งอาเภอนิคมพัฒนา

ตราด
104. บริษัท ทวีศักดิ์กิตติยา จากัด
73/2 หมู่ที่ 1 ตาบลคลองใหญ่ อาเภอคลองใหญ่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่น
105. บริษัท ขอนแก่นวิเชียรบริการ จากัด
177 หมู่ที่ 17 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
106. บริษัท ช.โชคชไมพรขนส่ง จากัด
71/2 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
107. บริษัท เดชาพลออยล์ 2001 จากัด
199 หมู่ที่ 3 ถนนชุมแพ-ภูเขียว ตาบลไชยสอ อาเภอชุมแพ
108. บริษัท ประยูรแก๊สแอนด์ปิโตรเลียม จากัด
199 หมู่ที่ 3 ถนนชุมแพ-ภูเขียว ตาบลไชยสอ อาเภอชุมแพ
109. บริษัท ว.ศรีประเสริฐ จากัด
271/3 หมู่ที่ 17 ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
110. บริษัท วี ดับเบิลยู โลจิสติกส์ จากัด
229 หมู่ที่ 4 ถนนมิตรภาพ ตาบลบ้านเฮด กิ่งอาเภอบ้านแฮด
111. บริษัท อาร์ ที วี ทรานสปอร์ต จากัด
306-309 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
112. บริษัท เอส เค เกียรติเจริญขนส่ง จากัด
95 ถนนชวนชื่น ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
113. บริษัท คิงส์โลจิสติกส์ จากัด
596 หมู่ที่ 6 ถนนมะลิวัลย์ ตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมือง
114. บริษัท อาร์ เอส เค ทรานสปอร์ต จากัด
168/131 หมู่ที่ 4 ถนนประชาสโมสร ตาบลในเมือง

นครพนม
115. บริษัท สหนครโลจิสติกส์ จากัด
216/59 ถนนนิตโย ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
116. บริษัท นครพนมขนส่ง (999) จากัด
176 ถนนนิตโย ตาบลในเมือง อาเภอเมือง

นครราชสีมา
117. บริษัท เชิดชัยมอเตอร์เซลส์ จากัด
1069 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
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118. บริษัท ดาวทองรุ่งเรืองขนส่ง จากัด
276-278-280 ถนนนิเวศรัตน์ ตาบลบัวใหญ่ อาเภอบัวใหญ่
119. บริษัท นพรุจทรานเทค จากัด
228 หมู่ที่ 6 ตาบลโชคชัย อาเภอโชคชัย
120. บริษัท มีโชคขนส่ง จากัด
356 หมู่ที่ 10 ตาบลโชคชัย อาเภอโชคชัย
121. บริษัท เรดสตาร์ทรานสปอร์ต จากัด
113/9 หมู่ที่ 1 ตาบลทุ่งอรุณ อาเภอโชคชัย
122. บริษัท เรืองชัยกิจออยล์แอนด์ทรัค จากัด
112 หมู่ที่ 10 ตาบลพญาเย็น อาเภอปากช่อง
123. บริษัท สันติสุขไฮเวย์ จากัด
222/4 หมู่ที่ 18 ตาบลปากช่อง อาเภอปากช่อง
124. บริษัท อาร์ ซี เค ซัพพลาย แคริเออร์ จากัด
116 หมู่ที่ 10 ตาบลพญาเย็น อาเภอปากช่อง
125. บริษัท เอ็น เอส เค ขนส่ง จากัด
419/7-8 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
126. บริษัท วีรยาออยล์ ทรานสปอร์ต จากัด
223 ถนนนิคมลาตะคอง ตาบลหนองสาหร่าย อาเภอปากช่อง

มุกดาหาร
127. บริษัท เซียสกุล จากัด
25/1 ถนนประคองพันธ์ แขวงมุกดาหาร อาเภอเมือง
128. บริษัท เด็ดดอกรัก ทรานสปอร์ต จากัด
63 ถนนชยางกูร ก ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมือง
129. บริษัท บุญรักษาขนส่ง จากัด
180 ถนนพิทักษ์พนมเขต ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมือง
130. บริษัท เกียรติณัฐฎาทรานสปอร์ต จากัด
79/4 ถนนมุกดาหาร-ดอนตาล ตาบลศรีบุญเรือง อาเภอเมือง
131. บริษัท มุกดาหารค้าไม้ จากัด
112 ถนนวิวิธสุรการ ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมือง
132. บริษัท เอส เจ เอส บิซิเนส จากัด

หนองคาย
133. บริษัท ชฎาทองการค้า (2003) จากัด
659/7 ถนนเชื่อมเมือง ตาบลมีชัย อาเภอเมือง
134. บริษัท ดาวอรุณเวศน์ จากัด
198 หมู่ที่ 4 ตาบลโพธิ์ชัย อาเภอเมือง
135. บริษัท เด่นศิริขนส่ง จากัด
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136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.

706/1 หมู่ที่ 7 ถนนประจักษ์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
บริษัท ปรางค์ฤดีขนส่ง จากัด
300/6 ถนนมิตรภาพ ตาบลโพธิ์ชัย อาเภอเมือง
บริษัท หนองคายเอ็กเพรส จากัด
236 หมู่ที่ 5 ตาบลโพธิ์ชัย อาเภอเมือง
บริษัท หนองคายณรงค์ชัยขนส่ง จากัด
235 หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภาพ ตาบลหนองกอมเกาะ อาเภอเมือง
บริษัท หนองคายธนาสิน จากัด
236 หมู่ที่ 5 ตาบลโพธิ์ชัย อาเภอเมือง
บริษัท หนองคายพัฒนา ขนส่ง
1134 ถนนมีชัย ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
บริษัท หนองคายมหาทรัพย์ขนส่ง อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จากัด
348 หมู่ที่ 5 ตาบลหาดคา อาเภอเมือง
บริษัท หนองคายโชคอาไพขนส่ง จากัด
149 หมู่ที่ 16 ตาเซกา อาเภอเซกา
บริษัท ประยูรการค้าขนส่ง (2004) จากัด
1162/7 ตาบลในเมือง อาเภอเมือง

อุดรธานี
144. บริษัท กิจเสริมทรัพย์ จากัด
232/15 ถนนอุดรดุษฎี ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง
145. บริษัท กุมภวาปีขนส่งสินค้า จากัด
249 หมู่ที่ 4 ตาบลพันดอน อาเภอกุมภวาปี
146. บริษัท เวชวงศ์ทวีทรัพย์ จากัด
159/1 หมู่ที่ 9 ถนนหน้าเมือง ตาบลวังสามหมอ อาเภอวังสามหมอ
147. บริษัท สิริสถาพร จากัด
16/4 หมู่ที่ 1 ถนนทหาร ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง

อุบลราชธานี
148. บริษัท เรืองอนันต์ขนส่ง จากัด
2/1 ถนนสุขาอุปถัมภ์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
149. บริษัท พิบูลรุ่งเรือง จากัด
64/1 ถนนสถิตย์นิมานการ ตาบลพิบูล อาเภอพิบูลมังสาหาร
150. บริษัท โชคสมบัติขนส่ง จากัด
264 หมู่ที่ 1 ตาบลกุดชมภู อาเภอพิบูลมังสาหาร
151. บริษัท อินโดจีน อินเตอร์กรุ๊ป จากัด
339/24 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาพัฒนา ตาบลขามใหญ่ อาเภอเมือง

ชัยภูมิ
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152. บริษัท ซี วาย ทรัค แอนด์ ออยล์ จากัด
90 หมู่ที่ 9 ตาบลช่องสามหมอ อาเภอแก้งคร้อ

บุรีรัมย์
153. บริษัท เอ็น เอ็ม ที 2005 จากัด

ภาคเหนือ
เชียงราย
154. บริษัท หมิงทรานสปอร์ต จากัด
392 หมู่ที่ 21 ตาบลรอบเวียง อาเภอเมือง

เชียงใหม่
155. บริษัท เจ็ทขนส่งภาคเหนือตอนบน จากัด
257/43 หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านแหวน อาเภอหางดง
156. บริษัท พงษ์ระวี จากัด
144/3 หมู่ที่ 4 ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง

ลาปาง
157. บริษัท ลาปางประกอบดั้ม จากัด
441 หมู่ที่ 1 ตาบลพระบาท อาเภอเมือง
158. บริษัท อ.ทรานสปอร์ต จากัด
250 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตาบลชมพู อาเภอเมือง

สุโขทัย
159. บริษัท เกษตรชัยขนส่ง จากัด

ภาคกลาง
นครปฐม
160. บริษัท ไทยรีเฟอร์ จากัด
12/6 หมู่ที่ 12 ตาบลไร่ขิง อาเภอสามพราน
161. บริษัท นครปญมยนตรภัณฑ์ จากัด
763 ถนนเพชรเกษม ตาบลสนามจันทร์ อาเภอเมือง
162. บริษัท สหอรพรรณ จากัด
759 ถนนเพชรเกษม ตาบลสนามจันทร์ อาเภอเมือง
163. ห้างหุ้นส่วนจากัด อรพรรณพานิช

สมุทรสาคร
164. บริษัท บุญญฤทธิ์ ทรานสปอร์ต จากัด
5/678 ถนนเพชรเกษม ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน

อยุธยา
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165. บริษัท บางปะอินซัพพลาย จากัด
79 หมู่ที่ 2 ถนนอุดมสรยุทธ ตาบลคลองจิก อาเภอบางปะอิน
166. บริษัท รัตนมงคลบางปะอินขนส่ง จากัด
135/20 หมู่ที่ 2 ซอยร่มสนธ์ ตาบลคลองจิก อาเภอบางปะอิน
167. บริษัท โรจนะดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จากัด
1/35 หมู่ที่ 5 ตาบลคานหาม อาเภออุทัย
168. บริษัท เอ แอนด์ เอฟ แอ็สโซซิเอ็ท จากัด
70 หมู่ที่ 9 ตาบลเชียงรากน้อย อาเภอบางปะอิน
169. บริษัท วัชรทรัพย์ปิโตรเลียม จากัด
135/18 หมู่ที่ 2 ตาบลคลองจิก อาเภอบางปะอิน
170. บริษัท นครหลวงเดินรถ จากัด
171. บริษัท ไฮเทค นิทท์ซู (ประเทศไทย) จากัด (Nippon Express)
129 หมูท่ ี่ 5 ถ.เอเชีย กิโลเมตรที่ 60 – 61 อาเภอบางปะอิน

เพชรบุรี
172. บริษัท เกสินี ทรานสปอร์ตเตชั่น จากัด
257/2 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตาบลเขาใหญ่ อาเภอชะอา

สระบุรี
173. บริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จากัด
175/5 หมู่ที่ 7 ถนนมิตรภาพ ตาบลทับกวาง อาเภอแก่งคอย
174. บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จากัด
20/3 หมู่ที่ 9 ถนนมิตรภาพ ตาบลทับกวาง อาเภอแก่งคอย
175. บริษัท เสริมสินไพบูลย์ จากัด
74 หมู่ที่ 1 ตาบลทับกวาง อาเภอแก่งคอย
176. บริษัท สุมนยาสระบุรี (2001) ขนส่ง จากัด
177. ห้างหุ้นส่วนจากัด อานุภาพกรุ๊ปทรานสปอร์ต สระบุรี

พิษณุโลก
178. บริษัท บีอาร์เคอินเตอร์ทรานสปอร์ต จากัด
179. บริษัท มั่นคง บี อาร์ เค กรุ๊ป จากัด
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