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3. หลักเกณฑและเงื่อนไขการลงทุนจากตางประเทศ  
(Foreign Investment : Terms and Conditions) 

3.1 นโยบายสงเสริมการลงทุน (Investment Promotion Policy) 
รัฐบาลลาวไดมีการนํานโยบาย New Economic Mechanism (NEM) มาใชในป 1986 เพ่ือเปนการ

ปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจของประเทศไปเปนเศรษฐกิจการตลาด  การปฏิรูปเศรษฐกิจเนนไปยังการ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  การโอนกิจการของรัฐไปสูภาคเอกชน และการปรับปรุง กฎหมาย 
กฎระเบียบตางๆใหเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาประเทศ 

การลงทุนของตางชาติสามารถลงทุนไดในเกือบทุกภาคอุตสาหกรรมและในเกือบทุกพื้นที่ของ
ประเทศ ยกเวนกิจการเพื่อความมั่นคง กิจการที่มีผลกระทบตอขนบธรรมเนียมประเพณีและสิ่งแวดลอม   
รัฐบาลไดประกาศใชกฎหมายสงเสริมการลงทุน (Law on the Promotion and Management of Foreign 
Investment (1994)) และไดจัดตั้งคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ (Foreign Investment 
Management Committee : FIMC) เพ่ือทําหนาที่ออกใบอนุญาตสงเสริมการลงทุน ใหสิทธิประโยชน
ดานการลงทุน และกําหนดกฎระเบียบดานการลงทุน ตอมาเม่ือเดือนสิงหาคม 2001 รัฐบาลลาวได
เปลี่ยนชื่อ FIMC เปน Department for the Promotion and Management of Domestic and Foreign 
Investment (DDFI) สังกัดคณะกรรมแผนการรวมมือ (State Planning Committee) ซ่ึงมีฐานะเปน
กระทรวง 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 5 (ป 2001-2005) รัฐบาลมีนโยบายสงเสริม
การลงทุนจากตางประเทศ ดังน้ี 

3.1.1) สงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium-sized 
Enterprises : SMEs) โดยสงเสริมใหนักลงทุนตางชาติเขาไปลงทุนใน SMEs ของลาวมากขึ้น ภายในป 
2005 รัฐบาลมีแผนจะประกาศยกเวนภาษีเงินไดและภาษีนําเขาวัตถุดิบ ใหแกนักลงทุนตางชาติที่เขาไป
ลงทุนในอุตสาหกรรมเหลานี้ 

3.1.2) สงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแรและการแปรรูปผลิตภัณฑจากแร รัฐบาลลาว
กําหนดเปาหมายการขยายตัวของอุตสาหกรรมเหมืองแร ในชวงป 2001-2005 ใหอยูในอัตราเฉลี่ย 
14.7% ตอป นอกจากนี้ ยังมีโครงการสํารวจและจัดทําแผนที่ธรณีวิทยาและแรในเขตภาคเหนือ ตลอดจน
มีโครงการสํารวจและขุดคนบอแรประมาณ 50 โครงการ 

3.1.3) การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones : SEZs)  ในพ้ืนที่แตละภาค
ของลาว เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกนักลงทุนตางชาติที่ตองการเขาไปลงทุนในลาว รวมทั้งสงเสริม
และพัฒนาความรวมมือดานการคาและการลงทุนบริเวณชายแดน  

3.2 รูปแบบการลงทุน 
รัฐบาลลาวอนุญาตใหนักลงทุนตางชาติลงทุนในลาวได 2 รูปแบบ คือ 
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3.2.1) การรวมลงทุนกับนักลงทุนในประเทศ นักลงทุนตางชาติสามารถรวมลงทุนกับนักลงทุน
ทองถิ่นชาวลาวไดตั้งแต 30% ของเงินทุนจดทะเบียนขึ้นไป โดยเงินตราตางประเทศที่โอนเขาสูลาวตอง
ใชอัตราแลกเปลี่ยนทางการที่ธนาคารกลางของลาวกําหนดให 

3.2.2) การลงทุนโดยนักลงทุนตางชาติ 100% นักลงทุนตางชาติสามารถจดทะเบียนตั้งสาขาหรือ
สํานักงานตัวแทนในลาวไดอยางเสรี แตตองขออนุมัติจาก DFFI กอน และตองสอดคลองกับกฎหมาย
รวมทั้งกฎระเบียบตางๆของลาว 

3.3 การเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กําหนดวาที่ดินทั้งหมดใน

ลาวเปนของชาติลาว (Nation’s Communal) อยางไรก็ตาม นักลงทุนตางชาติสามารถเชาที่ดินในลาวได 
เปนระยะเวลา 30 ป 50 ป 80 ป และสามารถตออายุได 

3.4 ภาษี (สรุปภาษีที่เกี่ยวของกับการลงทุนของตางชาติ) 
3.4.1 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) 

 ชาวตางชาติจะเสียในอัตราคงที่ คือ 10% ของเงินได 

3.4.2 ภาษีเงินไดนิติบุคคล (Corporate Income Tax) 

 โดยทั่วไปจะเสียในอัตรา 35% แตหากเปนกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน จะเสียภาษีดังน้ี 
 เขตเมือง เสียภาษีในอัตรา 20% 
 เขตชนบท เสียในอัตรา 15% 
 เขตทุรกันดาร เสียภาษีในอัตรา 10% 

3.4.3 ภาษีการนําเขาและการสงออก (Import and Export Taxes) 

ภาษีการนําเขาอยูที่อัตราระหวาง 2 % - 70 % รัฐบาลกําลังจัดเตรียมนําเสนอระบบการจัดเก็บที่มี
เพียงระบบเดียวมาแทนระบบในปจจุบันนี้  หากเปนการลงทุนจากตางชาติจะจัดเก็บภาษีการนําเขา 1 % 
สําหรับเครื่องจักร เครื่องมือ อะไหล และวัสดุอ่ืน ๆ ที่ใชในการปฏิบัติการ สวนวัตถุดิบ และ วัตถุดิบขั้น
กลาง ที่ตองการสําหรับผลิตภัณฑเพ่ือการสงออก ไดรับการยกเวนภาษีการนําเขา การนําเขาเพื่อผลิต
สินคาทดแทนการนําเขาสามารถลดพิกัดอัตราภาษี ตามนโยบายสงเสริมและสิทธิประโยชนที่หลากหลาย 
การลงทุนจากตางชาติสามารถขอยกเวนภาษีอากรการสงออกในกรณีของการสงออกสินคาสําเร็จรูป 

3.5 สิทธิประโยชนดานการลงทุน 
1. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 2-4 ป ขึ้นอยูกับประเภทของโครงการ 
2. ลดหยอนภาษีนําเขาอุปกรณการผลิตและอะไหลรวมทั้งวัตถุดิบที่ใชในการผลิต เหลือ 1% 
3. ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนพิเศษสําหรับโครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน และเขา

ไปลงทุนในบางพื้นที่ เชน เขตชนบท เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 15% และพ้ืนที่ทุรกันดาร เสียภาษีเงินได
นิติบุคคลเพียง 10% ขณะที่การลงทุนในเขตเมืองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 20%  
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4. ยกเวนภาษีสงออกสําหรับสินคาสงออกหรือสงออกตอ (Re-export) 
5. ยกเวนภาษีนําเขาวัตถุดิบที่นํามาใชในการผลิตเพ่ือสงออก 
6. สําหรับโครงการขนาดใหญและโครงการที่มีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของลาว อาจ

ไดรับการยกเวนภาษีหรือลดหยอนภาษีเปนกรณีพิเศษนอกจากที่ไดกลาวมาแลว 
 

3.6 การโอนเงินกลับประเทศ และการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Repatriation 
and Convertibility) 

3.6.1 ขอกําหนดในการโอนเงินกลับประเทศ 

นักลงทุนตางชาติสามารถโอนเงินรายไดหรือเงินลงทุนกลับประเทศไดหรือโอนไปยังประเทศที่สาม
โดยผานธนาคารทองถิ่นหรือธนาคารตางชาติในอัตราแลกเปลี่ยนที่กําหนดโดยธนาคารชาติลาวในวันที่
ทําการโอน 

3.6.2 ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

การซื้อ ขาย การกูยืม และการโอนเงินตราตางประเทศจะตองดําเนินการผานธนาคารที่ดําเนิน
กิจการในประเทศลาว 

3.6.3 การเปลี่ยนสกุลเงินในการโอนเงินออกนอกประเทศ 

นักลงทุนตางชาติจะตองเปดบัญชีทั้งในรูปเงินกีบหรือคํานวณเปนสกุลเงินตางประเทศที่ธนาคาร
ทองถิ่นหรือธนาคารตางชาติที่ดําเนินกิจการในประเทศลาว  

3.7 นโยบายทางดานแรงงาน 
3.7.1 เงื่อนไขของใบอนุญาต/วีซา สําหรับชาวตางชาติ 

การจางงานจะตองใหสิทธิแกประชาชนลาวกอน นักลงทุนตางชาติมีสิทธิในการที่จะจางแรงงาน
ตางชาติไดเม่ือจําเปน โดยตองไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติโดยตรง  นักลงทุนตางชาติถูก
กําหนดใหตองพัฒนา ทักษะของ แรงงานทองถิ่น โดยการอบรมหรอืโดยวิธีการอื่น 

3.7.2 กฎหมายที่เก่ียวของกับแรงงาน  

กิจการตางๆ มีสิทธิในการที่จะจางแรงงานที่มีทักษะ หรือพนักงานตางชาติที่มีความชํานาญตาม
ความจําเปน  กฎหมายแรงงานสามารถกําหนดขอยกเวนพิเศษสําหรับการจางงานตางชาติโดยผาน
โครงการชวยเหลือระหวางประเทศ 

3.8 การปกปองการลงทุน 
3.8.1 นโยบายการแขงขัน 

รัฐบาลจะไมเขาไปแทรกแซงตลาด โดยปลอยใหมีการแขงขันเสรี 
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3.8.2 กฎหมายคุมครองสิทธิทางปญญา 

มีการลงนามในสนธิสัญญารวมกันระหวางไทยและลาวในเรื่องขอตกลงเกี่ยวกับทรัพยสินทาง
ปญญา ซ่ึงครอบคลุมถึงสิทธิบัตร สิทธิพิเศษดานอุตสาหกรรม และการแลกเปลี่ยนขอมูลดาน
อุตสาหกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เม่ือเดือนสิงหาคม 1994 

3.8.3 การเวนคืน และการชดเชย 

รัฐบาลใหความคุมครองนักลงทุนและทรัพยสินของนักลงทุนตางชาติ ทรัพยสินของนักลงทุน
ตางชาติจะไมถูกเรียกคืน หรือนําเอาไปจัดสรรใหมภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

3.8.4 การไกลเกล่ียประนีประนอม 

ไมมีขอมูล 

3.9 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการลงทุน 
 

องคการ ที่อยู 
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Tel : (856) 21 217005, 222690-1 
Fax : (856) 21 215491 
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