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กฎหมาย 
ว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 

 

ภาคท่ี 1 
บทบัญญัติท่ัวไป 

 

มาตรา  1 จุดประสงค์ 
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ก าหนดหลั กการ ระเบียบการ และมาตรการเกี่ยวกับ

การส่งเสริม การคุ้มครองการลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศ  เพื่อท าให้การลงทุนมีความสะดวก 
รวดเร็ว ถูกต้อง ได้รับการปกป้องด้านต่างๆ จากรัฐ รับประกันสิทธิ์ และผลประโยชน์ของผู้ลงทุน 
ของรัฐ ของประชาชน เร่งใส่เพิ่มทวีคุณประโยชน์และบ ทบาทการลงทุนต่อเศรษฐกิจสังคมของชาติ
ให้เติบโต ขยายตัวอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน ประกอบส่วนอันส าคัญเข้าในการปก ษ์ปักรักษาและ
พัฒนาประเทศชาติให้เข้มแข็ง 

 

มาตรา  2 การส่งเสริมการลงทุน 

การส่งเสริมการลงทุน เป็นการวางนโยบาย  การสร้างสภาพแวดล้อม และเงื่อนไขในด้าน
ต่างๆ  แก่การลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศ  เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถด าเนินธุรกิจอยู่ สปป .ลาว ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

 

มาตรา  3 การอธิบายค าศัพท์ 
  ค าศัพท์ต่างๆ ที่น าใช้ในกฎหมายฉบับนี้  มีความหมาย  ดังนี้ 
  1.  การลงทุน  หมายถึง  การที่ผู้ลงทุนน าเอาทุนที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน เพื่อด าเนินธุรกิจอยู่  

     สปป.ลาว 
2.  ผู้ลงทุน  หมายถึง  บุคคล หรือนิติบุคคลภายใน และต่างประเทศ  ที่ได้ลงทุนด าเนินธุรกิจ 
     อยู่ สปป.ลาว 
3.  ผู้ลงทุนภายใน  หมายถึง  พลเมืองลาว คนต่างด้าว คนไม่มีสัญชาติ  และนิติบุคคลของ 
     กลุ่มคนดังกล่าว ที่ด ารงชีวิต และด าเนินธุรกิจอยู่ สปป.ลาว 



 2 
 

4.  ผู้ลงทุนต่างประเทศ  หมายถึง  บุคคลหรือนิติบุคคลของต่างประเทศที่มีด าเนินธุรกิจอยู่  
     สปป.ลาว 
5.  ทุนที่มีตัวตน  หมายถึง  เงินตรา  สังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ 
6.  ทุนที่ไม่มีตัวตน  หมายถึง  ทรัพย์สินทางปัญญา  รายรับที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  สิทธิเช่า  
     สิทธิทางด้านการค้า  มูลค่าการสัมปทานและอ่ืนๆ  
7.  การสัมปทาน  หมายถึง  การที่รัฐอนุญาตให้นิติบุคคลน าใช้สิทธิในกรรมสิทธิ์ต่างๆ ที่ 
     เป็นของรัฐตามเงื่อนไข และก าหนดเวลาที่แน่นอน โดยมีสัญญาอย่างถูกต้องตามระเบียบ 

     กฎหมาย เพื่อพัฒนาและด าเนินธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง 
  8.  สัญญาสัมปทาน  หมายถึง  สัญญาที่องค์การจัดตั้งของรัฐ หรือวิสาหกิจของรัฐที่ได้รับ  

     มอบหมายจากรัฐบาลเซ็นต์กับนิติบุคคลเกี่ยวกับการสัมปทาน 

9.  พาหนะรับใช้การผลิตโดยตรง  หมายถึง จักรกล รถบรรทุกหนัก และอื่นๆ ที่น าใช้ 
     โดยตรงเข้าในการด าเนินกิจการลงทุนตามการก าหนดของรัฐบาล 

10. การลงทุนทางตรง  หมายถึง  การที่ผู้ลงทุน หรือกลุ่มผู้ลงทุน  น าเอาทุนไปด าเนินธุรกิจ   
      ซึ่งท าให้ตนเองเป็นเจ้าของวิสาหกิจ และคุ้มครองบริหาร หรือขยายวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง 
11. การลงทุนทางอ้อม  หมายถึง  การที่ผู้ลงทุนซื้อหุ้นบริษัท  ซื้อหุ้นจากตลาดหุ้น รวมทั้ง 
      การลงทุนในกองทุนค้ าประกันการเงิน  พันธะบัตร  และเอกสารมีค่าอ่ืน  โดยผู้ลงทุนไม่ 
      มีส่วนร่วมโดยตรง  ในการบริหารจัดการวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง 
12. เอกสารมีค่า  หมายถึง  เอกสารที่สามารถประเมินมูลค่าเป็นเงิน ซึ่งสามารถซื้อ-ขาย  
      แลกเปลี่ยน หรือค้ าประกันได้ เช่น โฉนดที่ดิน ใบหุ้น พันธะบัตร 
13. เขตเศรษฐกิจพิเศษ  หมายถึง  เขตที่รัฐบาลก าหนดเพื่อพัฒนาให้เป็นตัวเมืองใหม่ที่  
      ทันสมัยอย่างรอบด้าน เป็นสถานที่ดึงดูดการลงทุนภายในและต่างประเทศ  ซึ่งมีเนื้อที่ 
      ตั้งแต่หนึ่งพันเฮกตาร์ขึ้นไป มีนโยบายส่งเสริมพิเศษ และมีระบบเศรษฐกิจ-การเงิน เป็น 

      เจ้าตนเอง เป็นหน่วยบริหารเล็ก-สังคมกว้าง  มีระบบรับประกันความสงบปลอดภัย และ 
      ปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

14. เขตเศรษฐกิจเฉพาะ  หมายถึง  เขตที่รัฐบาลก าหนดให้เป็นเขตอุตสาหกรรม  เขตการ 
      ผลิตเพื่อส่งออก เขตตัวเมืองท่องเที่ยว  เขตการค้าปลอดภาษี  เขตพัฒนาเทคโนโลยีและ 
      ข้อมูลข่าวสาร เขตเศรษฐกิจชายแดนและอ่ืนๆ 

15. เขตอุตสาหกรรม  หมายถึง  เขตที่รัฐบาลก าหนดให้เป็นเขตอุตสาหกรรม  ปรุงแต่ง 
      ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  สนองการบริการให้อุตสาหกรรมปรุงแต่ง  เพื่อสร้างให้เป็น  

      นิคมอุตสาหกรรมด้วยการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างที่เหมาะสม  เพื่อรองรับการลงทุน   
      เน้ือที่อาจจะไม่กว้างเท่ากับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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16. เขตการผลิตเพื่อส่งออก  หมายถึง  เขตที่รัฐบาลก าหนดให้เป็นเขตการลงทุนด้านการ  

      ผลิต การปรุงแต่งสินค้าและการบริการเพื่อส่งออก 

17. เขตตัวเมืองท่องเที่ยว  หมายถึง  เขตที่รัฐบาลก าหนดให้เป็นเขตการลงทุนด้านการ 
      ท่องเที่ยว โดยเชื่อมโยงกับการปกป้องรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม   
      ส่งเสริมความอาจสามารถของท้องถิ่นและของชาติ  เพื่อดึงดูดการท่องเที่ยว และเปลี่ยน 

      ให้กลายเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ทันสมัยอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

18. เขตการค้าปลอดภาษี  หมายถึง  เขตที่รัฐบาลก าหนดให้เป็นเขตการลงทุนด้านการค้า   
      การแลกเปลี่ยนสินค้า ระหว่างภายในประเทศ กับ ต่างประเทศ  ซึ่งมีนโยบายยกเว้นภาษี 
      อยู่ในเขตดังกล่าว 
19. เขตพัฒนาเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสาร  หมายถึง  เขตที่รัฐบาลก าหนดให้มีการลงทุน 

      เข้าใส่การศึกษา ค้นคว้า พัฒนา และน าใช้เทคโนโลยีระดับสูง  เพื่อผลิตและจ าหน่าย 
      ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี  สนองและบริการด้านข้อมูลข่าวสารแบบครบวงจรให้แก่สังคม 

      ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว 
20. เขตเศรษฐกิจชายแดน  หมายถึง  เขตที่รัฐบาลก าหนด  เพื่อส่งเสริมให้มีการซื้อ-ขาย  
      แลกเปลี่ยนสินค้าอยู่ตามด่านชายแดน 

21. เขตจัดสรรตัวเมือง  หมายถึง  เขตที่รัฐบาลก าหนด  เพื่ออนุญาตให้มีการลงทุนพัฒนา  
      อสังหาริมทรัพย์  เพื่อสร้างให้เป็นเขตที่พักอาศัยของนักลงทุนต่างประเทศ หรือพลเมือง 
      ทั่วไป 

22. ตัวเมืองใหม่  หมายถึง  เขตที่ได้รับการพัฒนาให้กลายเป็นตัวเมืองทันสมัย  มีพื้น 

      ฐานเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง วัฒนธรรม - สังคมที่ศรีวิไลและยุติธรรม เสริมสร้างอริยะธรรม  
      และวัฒนธรรมของชาติ  โดยติดพันกับรองรอยประวัติศาสตร์ของเขตที่ต้ังตัวเมือง 
      ดังกล่าว 

 

มาตรา  4 นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน 

รับส่งเสริมการลงทุนของทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ  ทั้งภายในและต่างประเทศ  ด้วยการวาง
นโยบาย  เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม  เงื่อนไขอ านวยความสะดวกต่างๆ เป็นต้น  การก าหนดทิศทาง  
การสนองข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็น  การให้นโยบายด้านภาษี -  อากร  ด้านแรงงาน  การให้สิทธิน าใช้
ที่ดิน  การบ ริการการลงทุนประตูเดียว  รวมทั้ง  การรับรู้  การรับประกัน  การปกป้องกรรมสิทธิ์ 
สิทธิ  ผลประโยชน์ และด้านอ่ืนที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้ลงทุน  จากรัฐ 

  รัฐ  ส่งเสริมให้ลงทุนเข้าในทุกแขนงการ  กิจการ และทุกเขตแคว้นในทั่วประเทศ   
เว้นเสียแต่เขตและกิจการที่แตะต้องถึงความมั่นคงและความสงบของชาติ  มีผลกระทบที่ร้ายแรงต่อ 
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สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและระยะยาว  ต่อสุขภาพของประชาชนและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 
 

มาตรา  5 หลักการเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน 

  การส่งเสริมการลงทุน  ต้องปฏิบัติตามหลักการ  ดังนี้ 
  1.  สอดคล้องกับแนวทางนโยบาย  ยุทธศาสตร์  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม  แผนพัฒนา 

     แขนงการ เขตแคว้น  และการขยายเศรษฐกิจ - สังคมในแต่ละระยะ  ยกระดับชีวิตการ 
     เป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น และถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
2.  สมทบแน่นกับการเพิ่มทวีการคุ้มครองของรัฐอย่างรวมศูนย์เป็นเอกภาพในทั่วประเทศ 
3.  รับประกันให้การลงทุนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว  โปร่งใส  ยุติธรรม  และเสมอ 
     ภาคต่อหน้ากฎหมาย  ด้วยการบริการการลงทุนประตูเดียว 
4.  วางนโยบายส่งเสริมด้านต่างๆ  ที่สามารถดึงดูด และแก่งแย่งการลงทุน 

5.  รับรู้  รับรอง  การปกป้องกรรมสิทธิ์  สิทธิ  ผลประโยชน์ และด้านอ่ืนที่ถูกต้องตาม 

      กฎหมายของผู้ลงทุน  จากรัฐ 
6.  รับประกันการปกป้องรักษาและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ความสงบ  และความปลอดภัย 
      ของสังคม และเขตการลงทุน 

 

มาตรา  6 ขอบเขตการน าใช้กฎหมาย 
  กฎหมายฉบับนี้  น าใช้ส าหรับ  บุคคล หรือนิติบุคคล  ที่พัวพันกับการลงทุนทุกประเภท   
  เพื่อด าเนินการผลิตธุรกิจ  เร่งใส่สร้างมูลค่าเพิ่ม  ยกเว้นธุรกิจครอบครัวและผู้ค้าขายเล็ก 
 

มาตรา  7 การร่วมมือสากล 
  รัฐ  ส่งเสริมการพัวพันร่วมมือกับต่างประเทศ   ภูมิภาค  และสากล  เกี่ยวกับการส่งเสริม 

การลงทุน  ด้วยการแลกเปลี่ยนบทเรียน  ข้อมูลข่าวสาร  เทคโนโลยีและประสบการณ์ในการส่งเสริม 

และคุ้มครองการลงทุน  การตลาด  การค้า  แหล่งทุน  การเชื่อมโยงเข้ากับภูมิภาคและสากล 

 

ภาคท่ี  2 
รูปการการลงทุน 

 

มาตรา  8 รูปการลงทุน 

  ผู้ลงทุน  สามารถลงทุนทางตรง  หรือทางอ้อม  ด้วยรูปการ  ดังนี้ 
  1.  การลงทุนฝ่ายเดียวของผู้ลงทุนภายใน  หรือต่างประเทศ 

  2.  การลงทุนแบบหุ้นส่วน  ระหว่าง  ผู้ลงทุนภายใน  กับ  ต่างประเทศ 

  3.  การลงทุนธุรกิจร่วมตามสัญญา 
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มาตรา  9 การลงทุนฝ่ายเดียวของผุ้ลงทุนภายใน  หรือต่างประเทศ 

การลงทุนฝ่ายเดียวของผุ้ลงทุนภายใน  หรือต่างประเทศ  เป็นการลงทุนของผู้ลงทุนภายใน  
หรือต่างประเทศฝ่ายเดียว  ซึ่งอาจจะมีผู้ลงทุนผู้เดียว  หรือหลายคนในกิจการ  หรือโครงการใด
โครงการหนึ่งอยู่ สปป.ลาว 

 

มาตรา  10 การลงทุนแบบหุ้นส่วน  ระหว่าง  ผู้ลงทุนภายใน กับ ต่างประเทศ   
การลงทุนแบบหุ้นส่วน  ระหว่าง  ผู้ลงทุนภายใน กับ ต่างประเทศ เป็นการลงทุนร่วม   

ระหว่าง  ผู้ลงทุนภายใน กับ ต่างประเทศ  ซึ่งด าเนินธุรกิจ  มีกรรมสิทธิ์ร่วมกัน  และสร้างเป็นนิติ 

บุคคลใหม่ขึ้นภายใต้กฎหมายของ สปป.ลาว 
 การจัดตั้ง  การเคลื่อนไหว  การบริหารคุ้มครอง  สิทธิ  และพันธะของผู้ลงทุนแบบหุ้นส่วน  
ได้ก าหนดไว้ในสัญญาร่วมทุน และก าระเบียบของนิติบุคคลใหม่ดังกล่าว 
 ส าหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ  ที่ลงทุนในรูปการดังกล่าว  ต้องประกอบทุนอย่างน้อยไม่ให้ 
น้อยกว่าร้อยละสิบ (10 %) ของทุนทั้งหมด 

 

มาตรา  11 การลงทุนธุรกิจร่วมตามสัญญา 
  การลงทุนธุรกิจร่วมตามสัญญา เป็นการลงทุนร่วม  ระหว่าง  นิติบุคคลภายใน สปป.ลาว กับ  

นิติบุคคลต่างประเทศ  ที่ได้ก าหนดไว้ในสัญญา  โดยไม่ได้สร้างตั้งเป็นนิติบุคคลใหม่ หรือสาขา 
ขึ้นอยู่ สปป.ลาว 
 นิติบุคคลภายในดังกล่าว  ต้องแจ้งให้แขนงการอุตสาหกรรมและการค้า  แขนงการแผนการ 
และการลงทุน  เพื่อคุ้มครองตามระเบียบการ 
 สัญญาของการลงทุนธุรกิจร่วมตามสัญญา  ต้องน าไปรับรองความถูกต้องจากองค์การ 
ทะเบียนศาล 
 

มาตรา  12 การก าหนดทุนจดทะเบียน 

  ทุนจดทะเบียนของบรรดากิจการสัมปทาน  ต้องไม่ให้น้อยกว่า ร้อยละสามสิบ (30 %) ของ 
ทุนทั้งหมด  ส าหรับกิจการทั่วไป  ให้ปฏิบัติตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจ 
 ทุนจดทะเบียน  ต้องแสดงออกเป็นทรัพย์สิน  และในตลอดระยะการด าเนินธุรกิจ  นั้น   
มูลค่าทรัพย์สิน ต้องไม่ให้น้อยกว่าทุนจดทะเบียน 
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ภาคท่ี  3 
กิจการการลงทุน 

หมวดท่ี  1 
ประเภทกิจการการลงทุน 

 

มาตรา  13 ประเภทกิจการการลงทุน 

  ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกิจการ  ดังน้ี 

  -   กิจการทั่วไป 

  -   กิจการสัมปทาน 

  -   กิจการการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 
 

มาตรา  14 กิจการท่ัวไป 

  กิจการทั่วไป  เป็นกิจการลงทุนในแขนงการธุรกิจทั่วไป  รวมทั้งกิจการที่อยู่ในบัญชี 
ประเภทธุรกิจควบคุม (Negative List) และกิจการเหล่านั้นไม่ใช่กิจการสัมปทาน 

 

มาตรา  15   กิจการสัมปทาน 

  กิจการสัมปทาน  เป็นกิจการลงทุนที่ได้รับอนุญาตจากรัฐให้น าใช้สิทธิในกรรมสิทธิ์  และ 

สิทธิอ่ืนของรัฐตามระเบียบการ  เพื่อพัฒนาและด าเนินธุรกิจใดธุรกิจหน่ึง เป็นต้น  สิทธิสัมปทาน 

ที่ดิน  แร่ธาตุ  พลังงานไฟฟ้า  สายการบิน  โทรคมนาคม  ประกันภัย  สถาบันการเงิน 

บัญชีกิจการสัมปทาน  รัฐบาลเป็นผู้ก าหนด 
 

มาตรา  16 กิจการการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 
  กิจการการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นกิจการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  เพื่อสร้าง 

พื้นฐานโครงสร้างให้ครบชุด  และพัฒนาให้เป็นตัวเมืองใหม่ 
 กิจการการพัฒนาเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  เป็นกิจการลงทุนในเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  เพื่อสร้าง  
พื้นฐานโครงสร้าง และพัฒนาให้เป็นเขตต่างๆ ตามเงื่อนไขตัวจริงและระเบียบกฎหมาย   เป็นต้น   
เขตอุตสาหกรรม  เขตการผลิตเพื่อส่งออก  เขตตัวเมืองท่องเที่ยวและอ่ืนๆ  

 การจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  ได้ก าหนด  

ไว้ในระเบียบการต่างหาก 
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หมวดท่ี  2 
การลงทุนในกิจการท่ัวไป 

 

มาตรา  17 การเสนอลงทุน 

 ผู้ลงทุนที่มีจุดประสงค์ลงทุนในกิจการทั่วไป  ต้องยื่นค าร้องเสนอผ่านการบริการ 
การลงทุนประตูเดียวของแขนงการอุตสาหกรรมและการค้า  เพื่อขึ้นทะเบียนวิสาหกิจ  ตามที่ได้ 
ก าหนดไว้ในกฎหมาย  ว่าด้วยวิสาหกิจ 

ผู้ลงทุนต่างประเทศที่ลงทุนในกิจการทั่วไป ต้องมีทุนทั้งหมดไม่ให้น้อยกว่าหนึ่งพันล้านกีบ 
 

มาตรา  18 การพิจารณา 
  ขั้นตอนและก าหนดเวลา  ในการพิจารณาการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจ  เกี่ยวกับการลงทุนใน 

กิจการทั่วไปที่ไม่ใช่ประเภทธุรกิจควบคุม  ให้ออกใบทะเบียนวิสาหกิจอย่างช้า  ไม่ให้เกินสิบวัน 

ราชการ นับแต่วันที่ได้รับค าร้องขึ้นทะเบียนวิสาหกิจเป็นต้นไป  ตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎหมายว่า 
ด้วยวิสาหกิจ 
 ส าหรับการเสนอขยายกิจการของผู้ลงทุน  ที่มีวิสาหกิจแล้ว  นั้น  การประกอบเอกสาร  ให้ 
ประกอบแต่สิ่งที่จ าเป็น  ตามที่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบการเฉพาะ  และการพิจารณาก็ให้รวดเร็วกว่า  
การลงทุนใหม่ 

 

มาตรา  19 ใบทะเบียนวิสาหกิจ 
  ใบทะเบียนวิสาหกิจ  เป็นเอกสารรับรองการขึ้นทะเบียนเพื่อด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตาม 

กฎหมาย  
 ใบทะเบียนวิสาหกิจ  รวมเอาการอนุญาตลงทุน  นโยบายส่งเสริม  ทะเบียนอากร  และการ 
อนุญาตด าเนินกิจการของแขนงการที่เกี่ยวข้อง 
 เมื่อได้รับใบทะเบียนวิสาหกิจแล้ว  ผู้ลงทุนสามารถด าเนินธุรกิจได้เลย 

 

มาตรา  20 อายุการลงทุน 

  การลงทุนในกิจการทั่วไป  ไม่จ ากัดอายุการลงทุน  เว้นเสียแต่กิจการลงทุนที่ได้ก าหนดอายุ 
การลงทุนไว้ในระเบียบกฎหมายเฉพาะของแขนงการที่เกี่ยวข้อง 
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หมวดท่ี  3 
การลงทุนในกิจการสัมปทาน 

 

มาตรา  21 การเสนอลงทุน 

 ผู้ลงทุนที่มีจุดประสงค์ลงทุนในกิจการสัมปทาน  ต้องยื่นค าร้องเสนอผ่านการ 
 

บริการการลงทุนประตูเดียวของแขนงการแผนการและการลงทุน  เพื่อค้นคว้าแล้วน าเสนอรัฐบาล   
หรือองค์การปกครองขั้นแขวง  พิจารณา 

 

มาตรา  22 การคัดเลือกเอาผู้ลงทุน 

  ผู้เสนอลงทุนในกิจการสัมปทาน  ต้องได้ผ่านการคัดเลือกตามแต่ละกรณีด้วยวิธีการต่างๆ   
เป็นต้น  การเปรียบเทียบ  การประมูล  หรือการประเมินผล  โดยแขนงการแผนการและการลงทุน   
บนพื้นฐานการประสานสมทบกับแขนงการและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องตามระเบียบกฎหมาย 
 ในการคัดเลือกเอาผู้ลงทุน  นั้น ต้องรับประกันความโปร่งใส  การเปิดเผย  และสามารถ 

ตรวจสอบได้ 
 วิธีการคัดเลือกเอาผู้ลงทุนในกิจการสัมปทาน  ได้ก าหนดไว้ในระเบียบการเฉพาะ 

 

มาตรา  23 การพิจารณาการลงทุนในกิจการสัมปทาน 

  แขนงการแผนการและการลงทุน  พิจารณาการลงทุนในกิจการสัมปทานตามขั้นตอน  ดังนี้ 
  -   ค้นคว้า และตกลงทางด้านหลักการเกี่ยวกับการลงทุน  โดยรับประกันผลประโยชน์ของรัฐ 

       ผู้ลงทุนและประชาชน  ในกรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์น าใช้ที่ดินคืนให้รัฐ  นั้น  องค์การ 
   คุ้มครองที่ดิน  ที่เกี่ยวข้องต้องคิดไล่ค่าทดแทนให้ผู้ลงทุน  หรือประชาชนที่ได้รับความ 

   เสียหายจากการโอนดังกล่าวตามราคาท้องตลาด 

-  แนะน าให้ผู้ลงทุนจัดเตรียมเอกสารตามแบบพิมพ์ที่ได้ก าหนดไว้  เป็นต้น  บทวิภาคย์ 
   เศรษฐกิจ-เทคนิค  บทประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม  เอกสารบัญชีพาหนะ   
   อุปกรณ์และวัตถุดิบรับใช้การผลิตโดยตรงที่จะเสนอขอยกเว้นภาษี - อากรการน าเข้า เพื่อ 

   เป็นพื้นฐานให้แก่การค้นคว้าพิจารณาอนุมัติ 
-  แขนงการแผนการและการลงทุน และแขนงการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  เป็นเจ้าการในการเจรจา  
    และการร่างสัญญาเบื้องต้น 

  -   น าเอาผลของการเจรจาของโครงการดังกล่าวเข้าพิจารณาในการประชุมที่ห้องการบริหาร  

    การลงทุนประตูเดียว  เป็นผู้จัดขึ้น 

-  น าเสนอต่อรัฐบาล  หรือองค์การปกครองขั้นแขวง  เพื่อพิจารณาตกลง  พร้อมทั้งแนะน า  
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    ให้ผู้ลงทุนวางเงินค้ าประกันโครงการตามระเบียบการ  โดยให้เป็นไปตามแต่ละประเภท 

    และขนาดของการลงทุน  เงินค้ าประกันดังกล่าว  ต้องถอกไว้ในบัญชีคลังเงินแห่งชาติ   
    หรือจะถูกส่งคืนในเวลาที่โครงการได้เร่ิมต้นด าเนินในระยะที่หนึ่ง 

  เมื่อได้รับการตกลงแล้ว  แขนงการแผนการและการลงทุน  ออกใบทะเบียนสัมปทานให้แก่ 
ผู้ลงทุน ตามระเบียบการ 

 
 

มาตรา  24 การออกใบทะเบียนสัมปทาน 

  กระทรวงแผนการและการลงทุน  เป็นผู้ออกใบทะเบียนสัมปทานในขอบเขตความ 

รับผิดชอบของตนเอง  ภายหลังที่ได้รับการตกลงเห็นดีขององค์การปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง  
 

มาตรา   25 ใบทะเบียนสัมปทาน 

  ใบทะเบียนสัมปทาน  เป็นเอกสารรับรอง  การได้รับสิทธิสัมปทานของผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง 
ตามกฎหมาย 
 ใบทะเบียนสัมปทาน  รวมเอาทะเบียนวิสาหกิจ  การอนุญาตลงทุน นโยบายส่งเสริม   
ทะเบียนอากร และการอนุญาตด าเนินกิจการของแขนงการที่เกี่ยวข้อง 
 เมื่อได้รับใบทะเบียนสัมปทานแล้ว  ผู้ลงทุนสามารถด าเนินธุรกิจได้เลย  และผู้ลงทุนต้อง 
เคลื่อนไหวกิจการของตนเอง ภายในก าหนดเวลาเก้าสิบวัน  ถ้าผู้ลงทุนหากไม่ด าเนินกิจการใน 

ก าหนดเวลาดังกล่าว  แขนงการแผนการและการลงทุน  จะมีการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร   
หลังจากนั้นภายในก าหนดเวลา หกสิบวัน ถ้าผุ้ลงทุนหากยังไม่เร่ิมด าเนินกิจการนั้น  กิจการดังกล่าว   
จะถูกถอนใบทะเบียนสัมปทาน  พร้อมทั้งริบเงินค้ าประกันเป็นของรัฐ 

 

มาตรา  26 การสร้างสัญญาสัมปทาน 

  สัญญาสัมปทานสร้างขึ้นบนพื้นฐานความสมัครใจ  และเห็นดีเห็นพร้อม  ระหว่างผู้ลงทุน  
กับ รัฐบาล หรือองค์การปกครองขั้นแขวง 
 สัญญาสัมปทาน  ต้องก าหนดเป้าหมาย  มูลค่า  ก าหนดเวลา  เงื่อนไข  สิทธิ และพันธะของ 
คู่สัญญา 
 สัญญาเกี่ยวกับการลงทุน  โดยเฉพาะ  การโอนสิทธิสัมปทาน และการโอนหุ้น  ต้องน าไป 

รับรองความถูกต้องจากองค์การทะเบียนศาล 
 

มาตรา  27 การดัดแก้เนื้อหาของสัญญาสัมปทาน 

 เน้ือหาของสัญญาสัมปทาน อาจถูกพิจารณา ดัดแก้  เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมบนพื้นฐาน 
การตกลงเห็นดีของคู่สัญญา  ถ้าว่าการดัดแก้  เปลี่ยนแปลง  หรือเพิ่มเติมนั้นหากไม่ใช่ปัญหาที่ส าคัญ  
ให้แขนงการแผนการและการลงทุน สมทบกับแขนงการที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแก้ไขตามการเสนอของ 
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คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  และรายงานให้รัฐบาล  หรือองค์การปกครองขั้นแขวง  ที่เกี่ยวข้องทราบ 

 การดัดแก้  เปลี่ยนแปลง  หรือเพิ่มเติมสัญญาสัมปทาน  ด้วยการโอนสิทธิและการโอนหุ้น   
ต้องเสียอากร  ตามกฎหมายว่าด้วยส่วยสาอากร 

 

มาตรา  28 อายุการลงทุนในกิจการสัมปทาน 

  อายุการลงทุนในกิจการสัมปทาน  อิงตามประเภท  ขนาด  มูลค่าการลงทุน  เงื่อนไขของ 
 กิจการสัมปทาน  ตามระเบียบกฎหมายของแขนงการที่เกี่ยวข้อง  แต่สูงสุดไม่ให้เกินเก้าสิบเก้าปี 
 และสามารถต่อได้ตามการตกลงของรัฐบาล  หรือองค์การปกครองขั้นแขวง  เป็นต้น  ในกรณีที่ผู้ลง 
 ทุนได้ปฏิบัติโครงการที่น าเอาผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ประเทศชาติ  ได้ปฏิบัติสัญญาอย่างมีประ  
 สิทธิผล  และมีผลงานในการประกอบส่วนพัฒนาท้องถิ่น 

 

หมวดท่ี  4 
การลงทุนในโครงการ  หรือกิจการในบัญชีเรียกการลงทุน 

 

มาตรา  29 โครงการ หรือกิจการในบัญชีเรียกการลงทุน 

  โครงการ หรือกิจการในบัญชีเรียกการลงทุน  เป็นกิจการทั่วไป และกิจการสัมปทานที่ 
 บรรดาแขนงการและท้องถิ่น  เป็นผู้ด าเนินการค้นคว้าและสร้างขึ้นบนพื้นฐานโครงการ  หรือกิจการ  

 ที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจแห่งชาติ  และมีศักยภาพทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ  ซึ่งรัฐบาล  หรือ  

 องค์การปกครองขั้นแขวง  ได้รับรองเอาแล้ว  แต่มีความจ าเป็นต้องหาทุนเพื่อน ามาพัฒนากิจการ  

 ดังกล่าว 
 

มาตรา  30 เนื้อหาหลักของโครงการ  หรือกิจการเรียกการลงทุน 

  เน้ือหาหลักของโครงการ  หรือกิจการเรียกการลงทุน  ประกอบด้วย: 
  -   แผนแม่บทในการพัฒนา 
  -   บทวิพากษ์เศรษฐกิจ – เทคนิค  
  -   บทประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

  -   เงื่อนไขของการลงทุน 

  -   แหล่งทุนที่ต้องการ 
 

มาตรา  31 การพิจารณาโครงการ  หรือกิจการเรียกการลงทุน 

  แขนงการต่างๆ เป็นเจ้าการในการสร้างโครงการ  หรือกิจการเรียกการลงทุนตามยุทธศาสตร์  

 และแผนการของตนเอง  หลังจากนั้นแล้วก็ส่งให้แขนงแผนการและการลงทุน  เพื่อค้นคว้า  รวบรวม  
 แล้วน าเสนอรัฐบาล  หรือองค์การปกครองแขวง  นคร  พิจารณารับรอง 
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  ภายหลังรัฐบาล  หรือองค์การปกครองแขวง  นคร  ได้รับรองเอาบรรดาโครงการ หรือกิจ  
 การนั้นแล้ว  ก็ส่งให้แขนงการ  ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและห้องการบริการการลงทุนประตูเดียวของ 
 แขนงการแผนการและการลงทุน  และแขนงการอุตสาหกรรมและการค้า  รวมทั้งบรรดาสถานทูต  
 กงสุล  และผู้ต่างหน้าทางด้านการค้า  เพื่อเป็นข้อมูล  เร่งใส่เรียกการลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศ 

  ส าหรับกิจการสัมปทาน  ในบัญชีเรียกการลงทุน  นั้น  การพิจารณาอนุมัติอย่างช้าไม่ให้เกิน 

 สี่สิบห้าวันราชการ  นับตั้งแต่วันที่ได้รับค าเสนอเป็นต้นไป 
 

มาตรา  32 การอนุมัติการลงทุนในโครงการ หรือกิจการเรียกการลงทุน 

  การอนุมัติการลงทุนในโครงการ หรือกิจการเรียกการลงทุน  ให้แขนงการอุตสาหกรรมและ  

 การค้า  หรือแขนงการแผนการและการลงทุน  เป็นผู้อนุมัติโดยตรง  ภายหลังที่ได้ค้นคว้าเงื่อนไข  

 และความสามารถของผู้ลงทุนตามระเบียบการ 
 

หมวดท่ี  5 
การลงทุนในกิจการการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 
 

มาตรา  33 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

  เขตเศรษฐกิจพิเศษ  เป็นเขตพัฒนาเป็นตัวเมืองใหม่ที่ได้รับนโยบายส่งเสริมพิเศษ  และ  

 คุ้มครองด้วยระเบียบกฎหมายของรัฐและระเบียบการเฉพาะของเขตที่ไม่ขัดกับผลประโยชน์ของรัฐ 
 และสังคม 

  วิสาหกิจที่ด าเนินการเคลื่อนไหวในเขตดังกล่าว  จะได้รับนโยบายพิเศษ  และคุ้มครองด้วย 
 กฎหมายและระเบียบการเฉพาะอย่างสอดคล้องกับกฎหมายของ สปป.ลาว 
  รัฐบาล  เป็นผู้วางแผนสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และอนุมัติให้ผู้ลงทุนภายในและ 
 ต่างประเทศ  ลงทุนเข้าในการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างสาธารณูปโภค เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจ 
 ด้านแขนงการอุตสาหกรรม  การค้าและการบริการ  วัฒนธรรม – สังคม 

  เขตเศรษฐกิจพิเศษ  อาจจะประกอบด้วยหลายเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  เป็นต้น  เขต  

อุตสาหกรรม เขตการผลิตเพื่อส่งออก  เขตตัวเมืองท่องเที่ยว  เขตการค้าปลอดภาษี  เขตพัฒนา  
เทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสาร  เขตเศรษฐกิจชายแดน  เขตจัดสรรตัวเมืองและอื่นๆ  

 โครงประกอบการจัดต้ัง  การเคลื่อนไหว และการคุ้มครองแต่ละเขตของเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  ได้ก าหนดไว้ในระเบียบการต่างหาก 
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มาตรา  34 หลักการการสร้างตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 
  เขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  ต้องสร้างตั้งตามหลักการหลัก  ดังนี้ 
  1.  ก าหนดแจ้งวัตถุประสงค์ของเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 

  2.  ก าหนดแจ้งผลประโยชน์ของรัฐ  ผู้พัฒนาและประชาชน 

  3.  เป็นเขตที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของแต่ละเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจ 

     เฉพาะ 
4.  ก าหนดเน้ือที่และเขตแดนอย่างชัดเจน 

5.  มีนโยบายส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจเป็นเฉพาะของแต่ละเขต 

6.  มีระบบการบริหารด้านเศรษฐกิจ เขตที่เป็นเอกราชตามแต่ละเขต 
7.  อยู่ใต้การคุ้มครองของรัฐบาล  หรือองค์การปกครองขั้นแขวง  ตามการตกลงของรัฐบาล

 8.  ให้คณะบริหารเขต  มีสิทธิให้ผู้อื่นเช่าที่ดิน  และก าหนดค่าเช่าด้วยตนเอง  โดยไม่เกิน 

      ก าหนดเวลาของการสัมปทาน  
9.  ให้คณะบริหารเขต  สามารถด าเนินการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และเขตเศรษฐกิจ 
      เฉพาะภายในเขตของตนเอง 
10.ให้คณะบริหารเขต  สามารถดึงดูด  และอนุมัติการลงทุนของบุคคล  หรือนิติบุคคลอ่ืน 

      ทั้งภายในและต่างประเทศภายในขอบเขตของตนเอง 
11. รับประกันความมั่นคง  ความสงบ  ความปลอดภัย  และการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม 

       ภายในเขต 
 

มาตรา  35 ขั้นตอนการสร้างตั้ง 
  รัฐบาล  เป็นผู้ตกลงเกี่ยวกับการสร้างตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะใด 

เฉพาะหนึ่ง  ตามการเสนอของกระทรวงแผนการและการลงทุน  บนพื้นฐานการค้นคว้าประสาน 

สมทบกับแขนงการอ่ืนและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมของ 
รัฐบาล  ท้องถิ่น  และความอาจสามารถในด้านต่างๆ  ของเขตน้ัน 

 ผู้ที่มีจุดประสงค์สร้างตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  ต้องยื่นค าร้องต่อ 
แขนงการแผนการและการลงทุน  เพื่อค้นคว้าและน าเสนอรัฐบาลพิจารณา 
 การพิจารณาการลงทุนสร้างตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  ให้ปฏิบัติคล้าย 
คือกันกับการพิจารณาการลงทุนในกิจการสัมปทาน  นอกจากนั้น  ยังต้องแต่งต้ังคณะรับผิดชอบ   
สร้างตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 
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 ส าหรับการเคลื่อนไหว  การคุ้มครองและนโยบายส่งเสริมแต่ละเขตของเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

และเขตเศรษฐกิจเฉพาะนั้น  รัฐบาลเป็นผู้ก าหนด 
 

มาตรา  36 คณะรับผิดชอบสร้างตั้ง 
  คณะรับผิดชอบสร้างตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  ถูกแต่งตั้งโดยรัฐบาล  

ตามการเสนอของแขนงการแผนการและการลงทุน  โดยประสานสมทบกับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง  
 คณะรับผิดชอบสร้างตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  ประกอบด้วยผู้พัฒนา  
บรรดาผู้ต่างหน้าจากแขนงการ  องค์การปกครองท้องถิ่น  และแนวลาวสร้างชาติ  ในเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะตั้งอยู่ 
 คณะรับผิดชอบสร้างตั้งดังกล่าว  แต่งตั้งหน่วยงานช่วยงานของตน  เพื่อเป็นผู้ประจ าการ 
ท างานร่วมกับผู้พัฒนา  เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ  ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาสร้างตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ  

เขตเศรษฐกิจเฉพาะ 
 
 

มาตรา  37 สิทธิและหน้าท่ีของคณะรับผิดชอบสร้างตั้ง 
  คณะรับผิดชอบสร้างตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  มีสิทธิและหน้าที่หลัก   

ดังนี้ 
 -   ค้นคว้า  เสนอปัญหา และพัวพันกับภาคส่วนต่างๆ  เกี่ยวกับการสร้างตั้งเขตเศรษฐกิจ 
                 พิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 
 -   ด าเนินการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะให้ส าเร็จตามจุดประสงค์   
                 ระดับคาดหมาย และก าหนดเวลา 
 -   แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พัวพันกับการสร้างตั้งเขต เป็นต้น เกี่ยวกับผู้พัฒนาและผลประโยชน์ 
    ของประชาชน  ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  โดยมีการประสานสมทบ 

   กับองค์การปกครองท้องถิ่นและแขนงการที่เกี่ยวข้อง 
คณะรับผิดชอบสร้างตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  จะสิ้นสุดลงภายหลังที่

รัฐบาลออกด ารัสว่าด้วยการเคลื่อนไหวและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  นั้น  
 
 

มาตรา  38 เนื้อหาของด ารัส 

  เน้ือหาหลักของด ารัสว่าด้วยการเคลื่อนไหวและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขต 

เศรษฐกิจเฉพาะ  ประกอบด้วย 
 -   คณะบริหารเขต 

 -   การเคลื่อนไหวของเขต 

 -   หลักการคุ้มครองภายในเขต 
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 -   การคุ้มครองมหาภาคของเขต 

 -   หลักการในการวางนโยบายส่งเสริม 

 -   การแบ่งปันผลประโยชน์ ระหว่าง รัฐกับผู้พัฒนา 
 

มาตรา  39 การก าหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุนภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 
  คณะบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  เป็นผู้ค้นคว้าก าหนดนโยบาย  

ส่งเสริมการลงทุน และนโยบายด้านเศรษฐกิจอ่ืนภายในเขตของตนเองตามขอบเขตที่รัฐบาลก าหนด  

ออกในด ารัสว่าด้วยการจัดต้ัง  การเคลื่อนไหว  และการคุ้มครองของแต่ละเขต  
 

มาตร  40 หลักการเคลื่อนไหวของเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 

  เขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  เคลื่อนไหวตามหลักการ  ดังนี้ 
  1.  เป็นเอกราชทางด้านบริหารเศรษฐกิจ 
  2.  อยู่ภายใต้การคุ้มครองด้านมหาภาคของรัฐบาล  หรือองค์การปกครองท้องถิ่น  ซึ่งรัฐบาล 

     เป็นผู้มอบหมายให้ 
 

มาตรา  41 การพัฒนา 
  การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  เร่งใส่การก่อสร้างพื้นฐานโครงสร้าง  

อย่างครบชุด  เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยแก่การดึงดุดการลงทุน  โดยให้สอดคล้องกับ  

วัตถุประสงค์แต่ละเขตของเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  ที่รัฐอนุมัติ 
 

มาตรา  42 อายุการลงทุนในกิจการการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 

  อายุการลงทุนในกิจการการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ ตามแต่ละ 

ประเภท  ขนาด  เงื่อนไขแต่ละเขตของเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  ซึ่งสูงสุดไม่เกิน 

เก้าสิบเก้าปี  และสามารถต่อได้แล้วแต่ละกรณีตามการตกลงของรัฐบาล  เป็นต้น  ในกรณีที่ผู้ลงทุน 

ได้ปฏิบัติโครงการที่น าเอาผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ประเทศชาติ  ได้ปฏิบัติสัญญาอย่างมี 
ประสิทธิผล และมีผลงานในการประกอบส่วนพัฒนาท้องถิ่น 
 

มาตรา  43 การเสนอลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และเขตเศรษฐกิจเฉพาะของผู้ลงทุนอื่น 

  นอกจากผู้พัฒนาแล้ว  ผู้ลงทุนอื่นที่มีจุดประสงค์ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และเขต 

เศรษฐกิจเฉพาะ นั้น  ต้องเสนอผ่านการบริการการลงทุนประตูเดียวของคณะบริหารเขตเศรษฐกิจ  

พิเศษ  และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อพิจารณาตามระเบียบการ 
 การลงทุนของผู้ลงทุนอ่ืนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ ไม่จ ากัดอายุการ 

ลงทุน เว้นเสียแต่กิจการลงทุนที่ได้ก าหนดอายุการลงทุนไว้ในระเบียบกฎหมายของแขนงการที่ 
เกี่ยวข้อง 
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หมวดท่ี  6 
การบริการการลงทุนประตูเดียว 

 

มาตรา  44 การบริการการลงทุนประตูเดียว 
  การบริการการลงทุนประตูเดียว  เป็นการบริการที่เอ้ืออ านวยความสะดวกรอบด้านให้แก่ผู้  

ลงทุนด้วยการให้บริการข้อมูลข่าวสาร  การพิจารณาการลงทุน  การออกใบทะเบียนวิสาหกิจ  หรือ 

ใบทะเบียนสัมปทาน และการออกใบแจ้งการต่างๆ เกี่ยวกับการลงทุน 

 ห้องการบริการการลงทุนประตูเดียวถูกสร้างตั้งขึ้นอยู่ 
 -   แขนงการแผนการและการลงทุน  ส าหรับการลงทุนในกิจการสัมปทานและกิจการการ 

    พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 
-  แขนงการอุตสาหกรรมและการค้า  ส าหรับการลงทุนในกิจการทั่วไป 

-  เขตเศรษฐกิจพิเศษ  และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  ส าหรับการลงทุนเข้าในเขตดังกล่าว 
การจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของห้องการบริการการลงทุนประตูเดียว ได้ก าหนดไว้ใน

ระเบียบการ 
 

มาตรา  45 หลักการการบริการการลงทุนประตูเดียว 
  หลักการการบริการการลงทุนประตูเดียว มีดังนี้ 
  1.  ผู้ลงทุนเสนอลงทุนอยู่สถานที่ใด  ได้รับค าตอบอยู่สถานที่นั้น  การให้ค าตอบแก่ผู้ลงทุน   

                   ต้องปฏิบัติตามก าหนดเวลาที่ได้ระบุไว้ในระเบียบการที่ประกาศแจ้งอยู่ห้องการบริการ 
                   การลงทุนประตูเดียว 
 2.  การเสนอลงทุน  สามารถด าเนินด้วยผู้ลงทุนเอง  หรือผ่านตัวแทนที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
 3.  การบริการ  ต้องรับประกันการสนองข้อมูลข่าวสาร และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ 

     ลงทุน 

4.  ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ  ต้องประกาศอย่างเปิดเผย และติดอยู่สถานที่บริการการ 
     ลงทุนประตูเดียว 
5.  การบริการ  ต้องเป็นไปตามระเบียบการ  มีแบบแผนวิทีท างานที่กะทัดรัด รวดเร็ว  
     สร้างสรรค์ โปร่งใส  เปิดเผย  และสามารถตรวดสอบได้ 
6.  การตกลงปัญหาต่างๆ  เกี่ยวกับการลงทุน  ต้องผ่านการประชุมของห้องการบริการการ 
     ลงทุนประตูเดียว 
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มาตรา  46 กลไกรการจัดตั้งปฏิบัติการบริการการลงทุนประตูเดียว 
  ห้องการบริการการลงทุนประตูเดียว  ต้องจัดการประชุมประจ าสัปดาห์   ซึ่งประกอบด้วย 

บรรดาผู้ต่างหน้าที่ได้รับการแต่งต้ังจากแขนงการและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง   เพื่อค้นคว้าบันหาต่างๆ   
เกี่ยวกับการลงทุน  โดยส่งเอกสารก่อนล่วงหน้าให้บรรดาผู้ต่างหน้าดังกล่าว  เพื่อให้หน่วยเหนือของ 
ตนเองมีค าเห็นก่อนมาเข้าร่วมการประชุม 

 แขนงการและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง  แต่งต้ังผุ้ประสานงานด้านการลงทุน  ซึ่งมีหน้าที่ประสาน 

สมทบกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  เกี่ยวกับการลงทุน  เป็นต้น  การส่งข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นเกี่ยวกับ 

แขนงการและท้องถิ่นของตนเองให้ห้องการบริการการลงทุนประตูเดียว  เพื่อสนองข้อมูลข่าวสาร  

ให้แก่ผู้ลงทุน 
 

หมวดท่ี  7 
ห้องการผู้ต่างหน้าและสาขา 

 

มาตรา  47 ห้องการผู้ต่างหน้า 
  นิติบุคคลต่างประเทศที่มีจุดประสงค์สร้างตั้งห้องการผู้ต่างหน้าอยู่ สปป .ลาว  ต้องเสนอผ่าน 

การบริการการลงทุนประตูเดียวของกระทรวงแผนการและการลงทุน  เพื่อพิจารณาและออกใบ 

ทะเบียนสร้างตั้งห้องการผู้ต่างหน้า  นั้น ภายในก าหนดเวลา ห้า วัน นับแต่วันได้รับค าเสนอของผู้ 
ลงทุนเป็นต้นไป 

 ใบทะเบียนดังกล่าว  รับรู้สิทธิที่ถูกต้องตามกฎหมายของห้องการผู้ต่างหน้า  ซึ่งสามารถ 
เคลื่อนไหวตามภาระบทบาท สิทธิ และหน้าที่ของตนเอง  เป็นต้น  การรวบรวมข้อมูลทางด้านการ  

ลงทุนให้แก่บริษัทแม่  เพื่อเป็นพื้นฐานให้แก่การพิจารณาการลงทุนอยู่ สปป .ลาว  แต่หากไม่มีสิทธิ 
เคลื่อนไหวธุรกิจ 

 

มาตรา  48 สาขาของนิติบุคคล 
  นิติบุคคลต่างประเทศ  ที่มีจุดประสงค์สร้างตั้งสาขาของตนเองอยู่ สปป.ลาว ต้องเสนอผ่าน 

การบริการการลงทุนประตูเดียวของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า   เพื่อพิจารณาและออกใบ 

ทะเบียนสร้างตั้งสาขาภายใน สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับค าเสนอเป็นต้นไป 

 ใบทะเบียนดังกล่าว  รับรู้สิทธ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของสาขา  ซึ่งสามารถเคลื่อนไหว 
ด าเนินธุรกิจได้ตามการมอบหมายของบริษัทแม่ 
 นิติบุคคลภายในที่มีจุดประสงค์สร้างตั้งสาขาของตนเองในกิจการทั่วไป  และกิจการ 
สัมปทานอยู่ภายในประเทศ  ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจ 
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ภาคท่ี  4 
การส่งเสริมและปกป้องการลงทุน 

 

หมวดท่ี  1 
การส่งเสริมการลงทุนด้านภาษี - อากร 

 

มาตรา  49 แขนงการท่ีได้รับการส่งเสริม 

  แขนงการที่ได้รับการส่งเสริม มี  กสิกรรม  อุตสาหกรรม  หัตถกรรม และการบริการ  ซึ่ง  
รัฐบาลเป็นผู้ก าหนดบัญชีละเอียดของบรรดากิจการในแขนงการดังกล่าว เป็นสามระดับ  โดยอ้างถึง 
กิจการบุรมสิทธ์ของรัฐบาล  กิจการที่เกี่ยวโยงกับการแก้ไขความทุกข์จน  ยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ 
ของประชาชน  การสร้างพื้นฐานโครงสร้าง  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การสร้างงานท าและอ่ืนๆ 

 การส่งเสริม  แบ่งออกเป็นสามระดับ  ดังนี้ 
 -   ระดับ  1:   เป็นบรรดากิจการที่ได้รับการส่งเสริมสูง 
 -   ระดับ  2:  เป็นบรรดากิจการที่ได้รับการส่งเสริมปานกลาง 
 -   ระดับ  3:  เป็นบรรดากิจการที่ได้รับการส่งเสริมต่ า 

 

มาตรา  50 เขตส่งเสริมการลงทุน 

  เขตส่งเสริมการลงทุน  ได้ก าหนดขึ้น  โดยเป็นไปตามสภาพพื้นฐานโครงสร้างเศรษฐกิจ - 
สังคม และภูมิประเทศ  ซึ่งแบ่งออกเป็นสามเขต  ดังนี้ 
 เขต  1:  เขตที่มีพื้นฐานโครงสร้างเศรษฐกิจ - สังคม ที่ยังไม่อ านวยความสะดวกแก่การ 
ลงทุน และภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเขตภูดอย ห่างไกลธุรกันดาร  เขตดังกล่าวจะได้รับการส่งเสริม 

การลงทุนสูงสุด 
 เขต  2:  เขตที่มีพื้นฐานโครงสร้างเศรษฐกิจ - สังคม ที่สามารถอ านวยความสะดวกแก่การ 
ลงทุนได้ส่วนใดส่วนหน่ึง และภูมิประเทศไม่ธุระกันดารเท่ากับเขต 1  เขตดังกล่าว  จะได้รับการ 
ส่งเสริมการลงทุนระดับกลาง 
 เขต  3:  เขตที่มีพื้นฐานโครงสร้างเศรษฐกิจ-สังคม ที่สามารถอ านวยความสะดวกแก่การ 
ลงทุนได้ดี  เขตดังกล่าว  จะได้รับการส่งเสริมการลงทุนในระดับต่ า 
 บัญชีแต่ละเขตส่งเสริมการลงทุน  ได้ก าหนดไว้ในระเบียบการเฉพาะ 
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มาตรา  51 นโยบายด้านอากรก าไร 
  นโยบายด้านอากรก าไร  ปฏิบัติ  ดังนี้: 
  1.  เขต  1 
       -  กิจการของแขนงการที่ได้รับการส่งเสริม  ระดับ  1 จะได้รับการยกเว้นอากรก าไร 10 ปี 
       -  กิจการของแขนงการที่ได้รับการส่งเสริม  ระดับ  2 จะได้รับการยกเว้นอากรก าไร   6 ปี 
       -  กิจการของแขนงการที่ได้รับการส่งเสริม  ระดับ  3 จะได้รับการยกเว้นอากรก าไร   4 ปี 
  2.  เขต 2 
       -  กิจการของแขนงการที่ได้รับการส่งเสริม  ระดับ  1 จะได้รับการยกเว้นอากรก าไร   6 ปี 
       -  กิจการของแขนงการที่ได้รับการส่งเสริม  ระดับ  2 จะได้รับการยกเว้นอากรก าไร   4 ปี 
       -  กิจการของแขนงการที่ได้รับการส่งเสริม  ระดับ  3 จะได้รับการยกเว้นอากรก าไร   2 ปี 
  3.  เขต  3 
       -  กิจการของแขนงการที่ได้รับการส่งเสริม  ระดับ  1 จะได้รับการยกเว้นอากรก าไร   4 ปี 
       -  กิจการของแขนงการที่ได้รับการส่งเสริม  ระดับ  2 จะได้รับการยกเว้นอากรก าไร   2 ปี 
       -  กิจการของแขนงการที่ได้รับการส่งเสริม  ระดับ  1 จะได้รับการยกเว้นอากรก าไร   1 ปี 
  ระยะการยกเว้นอากรก าไร  ให้นับตั้งแต่วันท่ีได้ด าเนินธุรกิจเป็นต้นไป  ส าหรับกิจการผลิต 

สินค้าใหม่  กิจการค้นคว้า  และสร้างเทคโนโลยีใหม่  นั้น  การยกเว้นอากรก าไร  ให้นับตั้งแต่วันที่มี  
ก าไรเป็นต้นไป  หลังจากสิ้นสุดระยะยกเว้นอากรก าไรดังที่กล่าวมาข้างบนนั้นแล้ว  กิจการดังกล่าว   
ต้องได้เสียพันธะอากรก าไรตามกฎหมายว่าด้วยส่วยสาอากร 
 กิจการสัมปทานในการขุดค้นบ่อแร่  พลังงานไฟฟ้า  และกิจการปลูกไม้  ให้ปฏิบัติตาม 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

มาตรา  52 นโยบายด้านภาษี อากรอื่น 

  ผู้ลงทุน  นอกจากได้รับนโยบายด้านอากรก าไรแล้ว  ยังจะได้รับนโยบายด้านภาษี อากรอ่ืน   
ดังนี้ 
 1.  ได้รับการยกเว้นอากรก าไรในปีการบัญชีปีถัดไป  ส าหรับการน าเอาเงินก าไรสุทธิที่ 
                   ได้รับจากการด าเนินธุรกิจของตนเองไปลงทุนเพื่อขยายกิจการ 
 2.  ได้รับการยกเว้นภาษีน าเข้าวัตถุดิบ  อุปกรณ์ และพาหนะรับใช้การผลิตโดยตรง  ส าหรับ 

                    การยกเว้นอากรน าเข้า  สิ่งดังกล่าวที่มีลักษณะส่งเสริม  นั้น  ให้ปฏิบัติตามระเบียบการ 
      เฉพาะ 
3.  ได้รับการยกเว้นภาษีขาออก  ส าหรับผลิตภัณฑ์ทั่วไปเพื่อส่งออก  ส่วนการส่งออก 
      ทรัพยากรธรรมชาติ  ผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรธรรมชาติ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย 
      ที่เกี่ยวข้อง 
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4.  ผู้ลงทุน  สามารถยกเงินขุดทุนประจ าปีไปหักออกในปีถัดไป  หากมีการขาดทุนประจ าปี   
     ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่วยสาอากรได้ตรวจตรารับรองแล้ว ภายในก าหนดเวลาสามปี  เมื่อหมด 
     ก าหนดแล้ว  เงินขาดทุนที่ยังเหลือจะไม่อนุญาตให้หักออกจากก าไรต่อไปอีก  ส าหรับ 

     เขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  ให้ปฏิบัติตามด ารัสว่าด้วยการสร้างต้ังและ 
     การเคลื่อนไหวของแต่ละเขต 

 

มาตรา  53 นโยบายการเข้าถึงแหล่งทุน 

  ผู้ลงทุนภายในและต่างประเทศ  สามารถเข้าถึงแหล่งทุนด้วยการกู้ยืมเงินจากธนาคารธุรกิจ 
และสถาบันการเงินอ่ืนอยู่ สปป.ลาว และต่างประเทศตามระเบียบกฎหมาย 

 

มาตรา  54 นโยบายส่งเสริมเฉพาะ 
  นโยบายส่งเสริมเฉพาะ  มีดังนี้ 
  1.  การลงทุนสร้างโรงพยาบาล  โรงเรียนอนุบาล  โรงเรียนสามัญศึกษา  โรงเรียนวิชาชีพ   

     วิทยาลัย  มหาวิทยาลัย  ศูนย์ค้นคว้า-วิจัย  บางกิจการสาธารณะประโยชน์  และสาธารณู 
     ประโภค  จะได้รับนโยบายยกเว้นการเก็บค่าเช่า  หรือสัมปทานท่ีดินของรัฐ  ดังนี้ 
 -   เขต  1:  ได้รับการยกเว้นค่าเช่า  หรือสัมปทาน  15 ปี 
 -   เขต  2:  ได้รับการยกเว้นค่าเช่า  หรือสัมปทาน 10 ปี 
 -   เขต  3:  ได้รับการยกเว้นค่าเช่า  หรือสัมปทาน  3 ปี 
2.  การลงทุนสร้างโรงพยาบาล  โรงเรียนอนุบาล  โรงเรียนสามัญศึกษา  โรงเรียนวิชาชีพ   
     วิทยาลัย  มหาวิทยาลัย  ศูนย์ค้นคว้า-วิจัย  และกิจการสาธารณูประโภคต่างๆ  จะ 
     ได้รับนโยบายยกเว้นอากรก าไรเพิ่ม 5 ปี จากการส่งเสริมที่ได้ก าหนดไว้ใน  มาตรา  51 
     ของกฎหมายฉบับนี้ 

 

มาตรา  55 การจัดตั้งปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายด้านภาษีและอากร 
  การจัดตั้งปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายด้านภาษีและอากร  มี  ดังนี้ 
  1.  แขนงการการเงิน  เป็นผู้จัดต้ังปฏิบัติ  การให้นโยบายส่งเสริมด้านภาษี - อากร ตามที่ได้ 
                                 ก าหนดไว้ใน ใบทะเบียนวิสาหกิจ หรือใบทะเบียนสัมปทาน 

  2.  ส าหรับการยกเว้นภาษีน าเข้า วัตถุดิบ อุปกรณ์ และพาหนะรับใช้การผลิตโดยตรง  ให้ 
                   แขนงการการเงิน จัดตั้งปฏิบัติตัวจริง  โดยสอดคล้องกับกฎหมายฉบับนี้ 
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หมวดท่ี  2 
การส่งเสริมการลงทุนด้วยนโยบายด้านอื่นๆ 

 

มาตรา  56 การส่งเสริมการลงทุนด้วยนโยบายด้านอื่นๆ  
  การส่งเสริมการลงทุนด้วยนโยบายด้านอ่ืนๆ มี  ดังนี้ 
  -   การส่งเสริมด้านข้อมูลข่าวสาร 
  -   การส่งเสริมด้วยสิทธิ์น าใช้ที่ดิน 
 

มาตรา  57 การส่งเสริมด้านข้อมูลข่าวสาร 
  เพื่อรับประกันให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนอย่างครบถ้วน  เอกภาพ   

รวดเร็ว ทันการ  และสามารถตัดสินใจลงทุนได้  นั้น  ต้องสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารการลงทุนอยู่ใน 

ห้องการบริการการลงทุนประตูเดียวที่เกี่ยวข้อง 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการลงทุน  เป็นผู้เก็บก าและรวบรวมบรรดาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน  เพื่อ 

สร้างเครือข่าย สนองและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น  การโฆษณาผ่านระบบเว็บไซท์  หนังสือ 

คู่มือ  วารสาร  แผ่นพับโฆษณา และอ่ืนๆ  เกี่ยวกับการลงทุน  ให้ผู้ที่มีความสนใจ  สถานทูต  กงสุล 
ลาว หรือห้องการผู้ต่างหน้าด้านการค้าลาวประจ าอยู่ต่างประเทศ  เพื่อสนองให้ผู้ที่ต้องการมาลงทุน  

 

มาตรา  58 การส่งเสริมด้วยสิทธ์น าใช้ท่ีดิน 

  ผู้ลงทุนต่างประเทศที่มาลงทุนในโครงการที่มีทุนจดทะเบียนแต่ ห้าแสนดอลลาร์สหรัฐฯ 

 ขึ้นไป  มีสิทธิ์ซื้อสิทธิ์น าใช้ท่ีดินจากรัฐท่ีได้มีการก าหนดจัดสรร  ตามก าหนดเวลาของการลงทุน 

เพื่อปลูกสร้างสิ่งต่างๆ เป็นที่อยู่อาศัย หรือสถานที่ด าเนินธุรกิจ  ด้วยการตกลงขององค์การปกครอง 
ท้องถิ่น ตามระเบียบการ 
 รัฐบาล  เป็นผู้ก าหนดระเบียบการ  กลไกรการแบ่งขั้นคุม้ครอง เกี่ยวกับการส่งเสริมด้วย 
สิทธิ์น าใช้ที่ดินของผู้ลงทุนต่างประเทศ 
 

มาตรา  59 การเปิดกว้างนโยบายส่งเสริม 

  นอกจากนโยบายส่งเสริมที่ได้ก าหนดไว้ในหมวดที่ 1 และหมวดที่ 2 ของภาคที่ 4 แล้ว  ถ้า 
เห็นว่ามีความจ าเป็นต้องมีนโยบายส่งเสริมอีกต่อบางแขนงการ เขตลงทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และ 
เขตเศรษฐกิจเฉพาะแห่งใดแห่งหนึ่ง นั้น  รัฐบาลมีสิทธิ์น าเสนอต่อการประชุมสภาแห่งชาติ หรือ  

คณะประจ าสภาแห่งชาติ  ในเวลาที่สภาแห่งชาติไม่เปิดการประชุม  เพื่อพิจารณาและตกลง 
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หมวดท่ี  3 
การปกป้องการลงทุน 

 

มาตรา  60 การปกป้องการลงทุน 

ผู้ลงทุน  ล้วนแต่ได้รับสิทธิ์เสมอภาพในการลงทุน  ได้รับการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์
ของตนเอง  ภายใต้ระเบียบกฎหมายของ สปป.ลาว และสนธิสัญญาสากลที่ สปป.ลาว เป็นภาคี 

 

มาตรา  61 รูปการปกป้องการลงทุน 

  รัฐรับรู้  และปกป้องการลงทุนของผู้ลงทุนอย่างเต็มส่วน  โดยไม่เก็บเกณฑ์ ยึดและโอนมา 
 

เป็นของรัฐด้วยวิธีการทางด้านบริหาร 
 ในกรณีที่รัฐบาล  มีความจ าเป็นน าใช้  เพื่อสาธารณะประโยชน์  ผู้ลงทุนจะได้รับค่าทดแทน 

คืนตามมูลค่าตัวจริง  ตามราคาตลาด ในเวลามอบโอน และด้วยวิธีการช าระที่ตกลงกัน 
 

มาตรา  62 การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา 
  รัฐรับรู้ และปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ลงทุนที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

ว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของ สปป.ลาว หรือสนธิสัญญาสากลที่ สปป.ลาว เป็นภาคี 
 

ภาคท่ี  5 
สิทธิและพันธะของผู้ลงทุน 

 

มาตรา  63 สิทธิของผู้ลงทุน 

  ผู้ลงทุน  มีสิทธิหลักๆ  ดังนี ้
  1.  สิทธิเป็นเจ้าในการลงทุน 

  2.  สิทธิในการคุ้มครอง - บริหารกิจการการลงทุนของตน 
  3.  สิทธิในการว่าจ้างแรงงาน 

  4.  สิทธิในการอยู่อาศัยส าหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ 

  5.  สิทธิของผู้ลงทุนต่างประเทศ  ในการส่งทุน  ทรัพย์สิน และรายรับออกไปต่างประเทศ 
 

มาตรา  64 สิทธิเป็นเจ้าในการลงทุน 

  สิทธิเป็นเจ้าในการลงทุน  มี  ดังนี้ 
  1.  ลงทุนในทุกแขนงการและทุกเขตลงทุนที่ไม่หวงห้ามตามกฎหมายของ สปป.ลาว 
  2.  ลงทุนตามประเภท  รูปการ  และรูปแบบวิสาหกิจตามที่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบกฎหมาย 
  3.  ขอสัมปทานโครงการจากรัฐบาล  หรือองค์การปกครองท้องถิ่นตามแต่ละกรณี  เพื่อ 
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     พัฒนาโครงการใดโครงการหนึ่ง 
4.  ขอสัมปทานสร้างตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และเขตเศรษฐกิจเฉพาะจากรัฐบาล 

5.  ขอสร้างต้ังห้องการผู้ต่างหน้า  หรือสาขาของตนเองอยู่ สปป .ลาว 
6.  ขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์  หรือกิจการลงทุน  ในกรณีที่การด าเนินธุรกิจของตนหากไม่มี 
     ประสิทธิผล  เน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย  หรือระเบียบกฎหมายของรัฐ 

7.  เป็นเจ้ากรรมสิทธิ์ต่อทรัพย์สินของตน 

8.  ได้รับการปกป้องด้านต่างๆ  จากรัฐ สิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมที่ได้มาจากการ 
      ลงทุนของตน 

9.  ได้รับการอ านวยความสะดวกจากรัฐในด้านต่างๆ  ในการลงทุนของตน 

10. ได้รับผลประโยชน์จากการเช่า  หรือการสัมปทาน เช่น  สิทธิใช้ เป็นหลักทรัพย์ค้ า 
      ประกันน าบุคคลอ่ืน  หรือสถาบันการเงิน  หรือให้ร่วมทุน  ให้เช่า  ซื้อขายสิทธิใช้ที่ดิน  
      ให้สืบทอดสัญญาเช่าที่ดินตามอายุของสัญญา และอื่นๆ ตามกฎหมาย 
11. ส าหรับผู้เช่า หรือสัมปทานที่ดิน  มีสิทธิใช้ที่ดินตามอายุเช่า หรือสัมปทาน  เป็นเจ้า 
      กรรมสิทธิ์เกี่ยวกับตึก อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างในที่ดินดังกล่าว เป็นต้น  มีสิทธิ์โอนให้ 
      คนภายใน หรือต่างประเทศได้ 
12. เปิดบัญชีเป็นเงินกีบ  หรือเงินตราต่างประเทศอยู่ธนาคารที่ตั้งอยู่ สปป .ลาว 
13. ร้องทุกข์ต่อองค์การที่เกี่ยวข้อง  ในกรณีที่เห็นว่าตนเองถูกสูญเสียประโยชน์ในการ 
      ลงทุน 

14. ได้รับสิทธิ์และผลประโยชน์อ่ืนตามที่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบกฎหมาย 
 

มาตรา  65 สิทธิ์ในการคุ้มครอง - บรหิารกิจการการลงทุนของตน 

  สิทธิ์ในการคุ้มครอง - บริหารกิจการการลงทุนของตน มี  ดังนี้ 
  1.  วางแผนการในการลงทุนของตน 

  2.  จัดหาและน าใช้วัตถุดิบ  อุปกรณ์  พาหนะ  กลจักร  และเทคโนโลยีต่างๆ เข้าในการ 
     ลงทุนของตน 

3.  เข้าถึงตลาดภายใน  และต่างประเทศ 

4.  คุ้มครองแรงงานให้มีความปลอดภัย  และมีความสะดวกในการเคลื่อนไหวธุรกิจของตน 

5.  ด าเนินการประชุม  เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการลงทุนของตน 

6.  มอบ - โอน ถอนทุน หรือเพิ่มทุนของวิสาหกิจ  และมอบหมายให้ผู้ลงทุนอ่ืนด าเนิน 

     ธุรกิจแทนเป็นการชั่วคราว 
7.  เสนอต่อองค์การที่เกี่ยวข้อง  เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการยุติ ยุบเลิก หรือหันวิสาหกิจของตน 

     ไปสู่รูปแบบวิสาหกิจอื่น 
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8.  ปฏิบัติสิทธิอ่ืน  ตามที่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบกฎหมาย 
 

มาตรา  66 สิทธิในการว่าจ้างแรงงาน 

  สิทธิในการว่าจ้างแรงงาน  มี  ดังนี้ 
  1.  เซ็นสัญญาว่าจ้างแรงงานกับนักวิชาการ  ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเข้ามาท างานในวิสาหกิจของตน  

     ในกรณีกิจการลงทุนหากมีความจ าเป็นน าเข้าแรงงานด้านร่างกาย และมันสมองเกินอัตรา 
      ที่ได้ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยแรงงาน  ผู้ลงทุนมีสิทธิน าเสนอต่อรัฐบาล  เพื่อ 

      พิจารณาตามความเหมาะสม 

2.  สับเปลี่ยน  จัดวางแรงงานเข้าในต าแหน่งงานต่างๆ  ตามความเรียกร้องต้องการ 
     ของวิสาหกิจตน 

3.  ปฏิบัตินโยบาย  หรือมาตรการต่อแรงงานอย่างเสมอภาค 

4.  ปฏิบัติสิทธิอ่ืนตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยแรงงานและระเบียบกฎหมายอ่ืน 
 

มาตรา  67 สิทธิในการอยู่อาศัยส าหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ 

  ผู้ลงทุนต่างประเทศ  พร้อมด้วยสมาชิกครอบครัว  มีสิทธิอาศัยอยู่ดินแดน สปป .ลาว ตาม 

ระยะเวลาของการลงทุน  นักวิชาการ  ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ  มีสิทธิอาศัยอยู่ดินแดนของ สปป .ลาว  
ตามสัญญาว่าจ้างแรงงาน 

ผู้ลงทุนต่างประเทศ  พร้อมด้วยสมาชิกครอบ ครัว  นักวิชาการ  ผู้เชียวชาญต่างประเทศ  
ได้รับความสะดวกในการเข้า -  ออก สปป .ลาว รวมทั้ งการขอวีซ่าเข้า -  ออกหลายคร้ัง  ซึ่งแต่ละคร้ัง
ไม่ให้เกินห้าปี 

 

มาตรา  68 สิทธิของผุ้ลงทุนต่างประเทศในการส่งทุน  ทรัพย์สิน  และรายรับออกไปต่างประเทศ  

  ผู้ลงทุนต่างประเทศ  มีสิทธิส่งทุน ทรัพย์สินและรายรับของตน  เป็นต้น  ก าไรจากการ 
ลงทุน เงิน และทรัพย์สินต่างๆ  ที่เป็นกรรมสิทธิ์ส่วนตัว  หรือของวิสาหกิจ  ออกไปต่างประเทศ  
โดยผ่านธนาคารท่ีตั้งอยู่ สปป.ลาว และองค์การจัดตั้งรัฐท่ีเกี่ยวข้อง  ภายหลังที่ได้ปฏิบัติพันธะด้าน 
 

ภาษี - อากร และค่าธรรมเนียมให้รัฐอย่างครบถ้วนตามที่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบกฎหมายของ สปป .
ลาว 

 

มาตรา  69 พันธะของผู้ลงทุน 
  ผู้ลงทุนมีพันธะหลัก  ดังนี้ 
  1.  ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีของลาว  ในกรณีที่จ าเป็น  ก็สามารถน าใช้ระบบ 

                  บัญชีอ่ืนที่สากลรับรู้  แต่ต้องได้รับการเห็นชอบจากแขนงการเงินของ สปป .ลาว 
 2.  เสียภาษี  อากร  ค่าธรรมเนียม  และค่าบริการอย่างครบถ้วน และตามเวลา 
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 3.  ปฏิบัติระบอบประกันภัย และประกันสังคมต่อแรงงานในวิสาหกิจของตนตามระเบียบ 

                   กฎหมาย  ส่งเสริมการน าใช้แรงงานลาว  เอาใจใส่ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน  ยกระดับ 

     วิชาเฉพาะด้าน และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่แรงงานลาว 
4.  อ านวยความสะดวกให้แก่การจัดต้ัง และการเคลื่อนไหวขององค์การจัดต้ังมหาชนใน 

     วิสาหกิจของตน  โดยเฉพาะองค์การจัดต้ังสหภาพแรงงาน 

5.  ประสานงานกับองค์การปกครองท้องถิ่นในการเคลื่อนไหวงานธุรกิจ  ทดแทนค่าเสียหาย 
      ที่ธุรกิจของตนได้ก่อขึ้น  ประกอบส่วนแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชน และพัฒนา 
      ท้องถิ่นในเขตโครงการของตน 

6.  ปฏิบัติพันธะอ่ืนตามที่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบกฎหมาย 
 

มาตรา  70 พันธะในการปกปักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม 

  ผู้ลงทุนมีพันธะในการปกปักษ์รักษา  พัฒนาสิ่งแวดล้อม  รับประกันไม่ให้การด าเนินธุรกิจมี 
ผลกระทบอย่างหลวงหลายต่อสาธารณชน  ความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม   
หรือสุขภาพของแรงงาน  ในกรณีที่เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  ผู้ลงทุนมีพันธะปฏิบัติมาตรการที่ 
จ าเป็นเพื่อแก้ไขสภาพดังกล่าวอย่างทันเวลาตามระเบียบกฎหมาย 

 

ภาคท่ี  6 
ข้อห้าม 

 

มาตรา  71 ข้อห้ามทั่วไป 

  ห้ามบุคคลและการจัดตั้ง  มีการกระท า  ดังนี้ 
  1.  อนุมัติ  ด าเนินธุรกิจที่หวงห้าม  หรือไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
  2.  ขัดขวางการส่งเสริมการลงทุนอยู่ สปป.ลาว ในทุกรูปการ 
  3.  มีการกระท าอื่นที่เป็นข้อห้าม  ซึ่งได้ก าหนดไว้ในระเบียบกฎหมาย 
 

มาตรา  72 ข้อห้ามส าหรับพนักงาน 

  ห้ามพนักงานมีการกระท า  ดังนี้ 
  1.  ฉวยใช้อ านาจ  หน้าที่  ต าแหน่ง  เพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว 
  2.  รับสินบนจากผู้ลงทุน  หรือผู้ที่หวังผลประโยชน์จากการลงทุน 

  3.  เปิดเผยเอกสารลับของชาติ  ของราชการ และของผู้ลงทุน 

  4.  การถ่วงเวลาในการพิจารณาเอกสารต่างๆ โดยไม่มีเหตุผล  หรือยึดยื้อเอกสารดังกล่าว 
                                ของผู้ลงทุน 

  5.  มีการกระท าอื่นที่เป็นข้อห้าม  ซึ่งได้ก าหนดไว้ในระเบียบกฎหมาย 
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ภาคท่ี  7 
การยุติชั่วคราว  เปลี่ยนแปลง  ยกเลิก  และสิ้นสุดการลงทุน 

 

มาตรา  74 การยุติการลงทุนชั่วคราว 
  การลงทุนจะถูกยุติชั่วคราวโดยองค์การที่ออกใบทะเบียน 

  -   ตามการเสนอของผู้ลงทุน  ในกรณีที่ประสบปัญหาด้านธุรกิจ 
  -   ตามการเสนอของแขนงการที่เกี่ยวข้อง หรือตามค าเห็นขององค์การที่ออกใบทะเบียน  ใน 

กรณีที่ธุรกิจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสภาพแวดล้อม  เศรษฐกิจ -  สังคม หรือด าเนินธุรกิจไม่
สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย 
 การยุติการลงทุนชั่วคราว  ต้องมีก าหนดเวลาที่แน่นอน  เพื่อเซาะหาวิธีแก้ไข หรือปรับปรุง
ให้คืนสู่สภาพปกติ  ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้  กิจการนั้นก็จะถูกยุบเลิกตามกฎหมายว่าด้วย
วิสาหกิจ 

 

มาตรา  75 การเปลี่ยนแปลงการลงทุน 

การลงทุน  จะถูกเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น  การเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการด าเนิน
กิจการ  ผู้ถือหุ้น  ผู้ต่างหน้าทางด้านกฎหมาย  ทุนจ ดทะเบียน  ตามการเสนอของผู้ลงทุน  โดย
องค์การที่ออกใบทะเบียนนั้น เป็นผู้พิจารณา 

 

มาตรา  76 การยกเลิกการลงทุน 

  การลงทุน  จะถูกยกเลิกโดยองค์การที่ออกใบทะเบียน 

  -   ตามการเสนอของคู่สัญญา 
  -   ตามการเสนอของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในกรณีที่มีการละเมิดข้อผูกพันของอีกฝ่ายหนึ่ง 

   ตามที่ได้ก าหนดไว้ในสัญญา หรือระเบียบกฎหมาย 
-  เมื่อมีการถอนใบทะเบียนวิสาหกิจ  หรือใบทะเบียนสัมปทาน 

ขั้นตอนการพิจารณาการยกเลิกการลงทุน  มี  ดังนี้: 
1.  องค์การที่ออกใบทะเบียน  จะเป็นผู้ออกหนังสือแจ้งเตือนผู้ลงทุนในกรณีที่เห็นว่ามีการ  

     ด าเนินธุรกิจขัดกับสัญญาสัมปทาน  ระบบกฎหมาย  มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อ 

     สิ่งแวดล้อม  เพื่อให้แก้ไขและปรับปรุงภายในก าหนดเวลา เก้าสิบวัน  นับแต่วันออก 

     หนังสือแจ้งเป็นต้นไป  พร้อมทั้งท าบทบันทึกกับผู้ลงทุน 

2.  ถ้าหากผู้ลงทุนไม่ได้แก้ไขและปรับปรุงภายในก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว  องค์การที่ออก 

     ใบทะเบียนก็จะออกหนังสือแจ้งเตือนเป็นคร้ังที่สอง  เพื่อให้ผู้ลงทุนต้องแก้ไข และ 
      ปรับปรุงภายในก าหนดเวลา  หกสิบวัน 
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3.  หลังจากนั้น  ถ้าหากผู้ลงทุน  ยังไม่ปฏิบัติภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  องค์การที่ออกใบ 

     ทะเบียน  จึงออกหนังสือแจ้งการยกเลิกการด าเนินกิจการของผุ้ลงทุน และแจ้งให้สื่อ 

     มวลชน  เพื่อออกข่าว  พร้อมทั้งน าใช้มาตรการที่จ าเป็นต่อผู้ลงทุนตามระเบียบกฎหมาย  
 

มาตรา  77 การสิ้นสุดการลงทุน 

  การลงทุน  จะสิ้นสุดลงในกรณี  ดังนี้ 
  1.  หมดอายุการลงทุน  ตามที่ได้ก าหนดไว้ในใบทะเบียนสัมปทาน  หรือโครงการลงทุนได้ 
                                ปฏิบัติส าเร็จแล้ว 
  2.  มีการถอน  หรือยกเลิกใบทะเบียนสัมปทาน  หรือใบทะเบียนวิสาหกิจ 
  3.  มีการควบเข้ากัน  หรือยกตัวออกจากกันของกิจการลงทุน  เพื่อสร้างเป็นนิติบุคคลอ่ืน 

  4.  ยุบเลิก  ตามการเสนอของผู้ลงทุน  หรือคู่สัญญา  โดยมีการรับรองของแขนงการที่  
     เกี่ยวข้อง 
5.  ยกเลิกตามการตัดสินของศาล หรือล้มละลาย 

 

ภาคท่ี  8 
การแก้ไขข้อขัดแย้ง 

 

มาตรา  78 รูปการแก้ไขข้อขัดแย้ง 
  การแก้ไขข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการลงทุน  ด าเนินด้วยรูปการ  ดังนี้ 
  1.  การแก้ไขด้วยการประนีประนอมกัน 

  2.  การแก้ไขทางด้านบริหาร 
  3.  การแก้ไขโดยคณะกรรมการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจ 
  4.  การฟ้องร้อง 
 

มาตรา  79 การแก้ไขด้วยการประนีประนอมกัน 

  ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งที่ไม่สามารถตกลงกัน  หรือไม่สามารถไกล่เกลี่ยกันได้ คู่กรณีก็มีสิทธ ิ
ร้องขอให้แขนงการแผนการและการลงทุน หรือแขนงการอุตสาหกรรมและการค้า  หรือแขนงการ  

อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  พิจารณาแก้ไขทางด้านบริหารตามภาระบทบาทของตน 
 

มาตรา  80   การแก้ไขทางด้านบริหาร 
  ในกรณีเกิดข้อขัดแย้งที่ไม่สามารถตกลงกันได้  หรือไม่สามารถไกล่เกลี่ยกันได้  คู่กรณีก็มี 

สิทธิร้องขอให้แขนงการแผนการและการลงทุน  หรือแขนงการอุตสาหกรรมและการค้า  หรือแขนง  

การอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  พิจารณาแก้ไขทางด้านบริหารตามภารบทบาทของตน 



 27 
 
 

 

มาตรา  81 การแก้ไขโดยคณะกรรมการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจ 

เมื่อคู่กรณี  ไม่สามารถประนีประนอมกัน  หรือไม่สามารถแก้ไขทางด้านบริหารได้แล้ว  ก็มี
สิทธิร้องขอให้คณะกรรมการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจ  พิจารณาแก้ไขตามระเบียบกฎหม าย  
บนพื้นฐานการตกลงเห็นชอบร่วมกัน 

 

มาตรา  82 การฟ้องร้อง 
  เมื่อคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  หากเห็นว่าตนเองยังไม่ได้รับความยุติธรรมในการแก้ไขข้อ 

ขัดแย้งจากองค์การที่เกี่ยวข้อง  หรือได้รับความเสียหายเน่ืองจากการลงทุนในกิจการใดกิจการหนึ่ง 
แล้ว  ก็มีสิทธิฟ้องร้องต่อศาลประชาชน  เพื่อท าการพิจารณาตัดสินตามระเบียบกฎหมาย 
 ส าหรับข้อขัดแย้งของการลงทุนที่ได้มีสัญญากับรัฐ  ให้ปฏิบัติตามวิธีการแก้ไขข้อขัดแย้งที่ 
ได้ก าหนดไวในสัญญา 
 

ภาคท่ี  9 
การคุ้มครองและตรวจตรา 

 

หมวดท่ี  1 
การคุ้มครอง 

 

มาตรา  83 หลักการของการแบ่งขั้นคุ้มครอง 
  การคุ้มครองการลงทุน  ให้ปฏิบัติตามหลักการ  ดังนี้ 
  -   แบ่งความรับผิดชอบให้ท้องถิ่นมากขึ้น  เพิ่มความรับผิดชอบให้ส่วนกลางในการ 

   คุ้มครองมหาภาค  ผลักดัน  ติดตาม  และตรวจตราการจัดต้ังปฏิบัติของท้องถิ่น 

-  องค์การใด  ขั้นใด  เป็นผู้ออกใบทะเบียน  องค์การนั้น  ขั้นนั้น  เป็นผู้คุ้มครอง  ติดตาม   
   ตรวจตรา ประเมินผลเกี่ยวกับ  การลงทุน  โดยประสานสมทบกับแขนงการอ่ืนและ 
   องค์การปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง  แล้วรายงานให้หน่วยเหนือของตนอย่างเป็นปกติ 
-  การลงทุนในแขนงการใด  แขนงการนั้นเป็นเจ้าการคุ้มครองทางด้านวิชาการ  โดย  

   ประสานสมทบกับแขนงการอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบกฎหมาย 
 

 

มาตรา  84 การแบ่งขั้นคุ้มครองการลงทุน ระหว่างท้องถิ่นและส่วนกลาง 
  ท้องถิ่นเป็นผู้ออกใบทะเบียน และคุ้มครองการลงทุนเป็นหลัก  ส าหรับส่วนกลาง  ออกใบ 

ทะเบียนและคุ้มครองบรรดากิจการที่มีลักษณะยุทธศาสตร์ เป็นต้น  กิจการที่พัวพันถึงหลายแขนง 
การ หรือหลายท้องถิ่น  กิจการที่น าใช้เทคโนโลยีสูง  สถาบันการเงนิ  การประกันภัย  โทรคมนาคม 
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การบิน สิทธิของรัฐ  พลังงาน  แร่ธาตุ  น้ ามันดิบ  ก๊าซ และอ่ืนๆ  ตามการก าหนดของรัฐบาล 

โดยมีการสมทบ ระหว่าง องค์การที่ออกใบทะเบียน กับ แขนงการอ่ืนที่เกี่ยวข้องและองค์การ 
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การปกครองท้องถิ่น  มีหน้าที่เข้าร่วมตามภาระบทบาทของตนในการคุ้มครองกิจการ 
ลงทุนที่ศูนย์กลางออกใบทะเบียน  ซึ่งตั้งอยู่ท้องถิ่นของตน 

 การแบ่งขั้นคุ้มครองที่ได้ก าหนดไว้เฉพาะในกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว  ให้ปฏิบัติตาม 

กฎหมายดังกล่าว 
 

หมวดท่ี  2 
องค์การคุ้มครอง 

 

มาตรา  85 องค์การคุ้มครองการลงทุน 

  รัฐบาล  เป็นผู้คุ้มครองอย่างรวมศูนย์  และเป็นเอกภาพในขอบเขตทั่วประเทศ  โดยมอบให้ 
แขนงการแผนการและการลงทุน  และแขนงการอุตสาหกรรมและการค้า  เป็นเจ้าการคุ้มครอง   โดย 
ประสานสมทบกับแขนงการอ่ืนและองค์การปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องตามภาระบทบาทของตน 

 องค์การคุ้มครองการลงทุน  ประกอบด้วย 
 1.  แขนงการแผนการและการลงทุน 

 2.  แขนงการอุตสาหกรรมและการค้า 
 3.  เขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 
 

มาตรา  86 สิทธิและหน้าที่ของกระทรวงแผนการและการลงทุน และอุตสาหกรรมและการค้า  
  ในการคุ้มครองการลงทุน  กระทรวงแผนการและการลงทุน และอุตสาหกรรมและการค้า  มี 

สิทธิและหน้าที่  ดังนี้ 
 1.  ค้นคว้า  สร้างแผนยุทธศาสตร์  นโยบาย  ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน  
                   และรวบรวมโครงการ  หรือกิจการเรียกการลงทุน  เพื่อเสนอให้รัฐบาลพิจารณา  
 2.  โฆษณา  เผยแพร่  แผนยุทธศาสตร์  นโยบาย  ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการ 

      ลงทุน และสนองข้อมูลข่าวสาร  รวมทั้งโครงการ  หรือกิจการเรียกการลงทุน  เพื่อดึงดูด  

      การลงทุน 

3.  แนะน า  ติดตาม  และประสานสมทบกับแขนงการอ่ืน  และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการ 
     จัดตั้งปฏิบัติระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน 

4.  ผลักดัน  ส่งเสริม  และแก้ไขปัญหาต่างๆ  ที่เกิดขึ้นในบรรดาโครงการ  กิจการลงทุนใน 

     ขอบเขตทั่วประเทศ 
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5.  สร้างเงื่อนไขและอ านวยความสะดวกในการด าเนินการบริการการลงทุนประตูเดียว 
6.  ค้นคว้า  พิจารณา  ออก  ยุติชั่วคราว  ถอน ยกเลิก  ใบทะเบียน  หรือสัญญาตามภาระ 
     บทบาทของตนด้วยการเห็นชอบของรัฐบาล 

7.  ก่อสร้าง  บ ารุง  ยกระดับพนักงานเกี่ยวกับงานการลงทุน 

8.  พัวพัน  และร่วมมือกับต่างประเทศ  เกี่ยวกับงานการลงทุน 

9.  สรุป และรายงานเกี่ยวกับงานการลงทุนต่อรัฐบาลอย่างเป็นปกติ 
10. ปฏิบัตสิิทธิและหน้าที่อ่ืนตามที่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบกฎหมาย 

 

มาตรา  87 สิทธิและหน้าท่ีของแผนกแผนการและการลงทุน และอุตสาหกรรมและการค้าแขวง  นคร  

  ในการคุ้มครองการลงทุน  แผนกแผนการและการลงทุน และอุตสาหกรรมและการค้าแขวง   
นคร  มีสิทธิ และหน้าที่  ดังนี้ 
 1.  ผันขยาย  จัดตั้งปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์  นโยบาย  ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริม 

                   การลงทุน และสร้างโครงการ หรือกิจการเรียกการลงทุนในท้องถิ่นของตน 

 2.  โฆษณา  เผยแพร่นโยบาย  ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน  สนองข้อมูลข่าวสาร   
      รวมทั้งโครงการ หรือกิจการเรียกการลงทุน  และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนตาม 

      ความรับผิดชอบของตน 

3.  แนะน า  ติดตาม และประสานสมทบกับแขนงการอ่ืนที่เกี่ยวข้องภายในท้องถิ่นของตน 

     ในการจัดต้ังปฏิบัติระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน 

4.  ค้นคว้าพิจารณา  ออก  ยุติชั่วคราว  ถอน  ยกเลิกใบทะเบียน  หรือสัญญาตามภาระ 
     บทบาทของตนด้วยการเห็นชอบขององค์การปกครองท้องถิ่น 

5.  จัดตั้งปฏิบัติการบริการการลงทุนประตูเดียวตามขอบเขตความรับผิดชอบของตน  

6.  พัวพันและร่วมมือกับต่างประเทศ  เกี่ยวกับงานการลงทุนตามการมอบหมายของหน่วย 
     เหนือ 
7.  สรุปและรายงานเกี่ยวกับงานการลงทุนต่อหน่วยเหนืออย่างเป็นปกติ 
8.  ปฏิบัติสิทธิและหน้าที่อ่ืนตามที่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบกฎหมาย 

 

มาตรา  88 สิทธิและหน้าท่ีของห้องการแผนการและการลงทุน  และอุตสาหกรรมและการค้าเมือง   
 เทศบาล 
 ในการคุ้มครองการลงทุน  ห้องการแผนการและการลงทุน  และอุตสาหกรรมและการค้า 
 เมือง  เทศบาล  มีสิทธิและหน้าที่  ดังนี้ 
  1.  จัดตั้งปฏิบัติแผนการ  แผนงาน  โครงการ  ระเบียบกฎหมาย  เกี่ยวกับการส่งเสริมการ 
                  ลงทุนและโครงการ หรือกิจการเรียกการลงทุนในท้องถิ่นของตน 
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  2.  เผยแพร่นโยบาย  ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน  สนองข้อมูลข่าวสาร  รวมทั้ง 
  โครงการ  หรือกิจการเรียกการลงทุน  และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนตามความ 

                  รับผิดชอบของตน 

  3.  ประสานสมทบกับแขนงการอ่ืนที่เกี่ยวข้องภายในเมือง  เทศบาลของตนในการจัดตั้ง 
       ปฏิบัติระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน 

  4.  จัดตั้งปฏิบัติการบริการการลงทุนประตูเดียวตามขอบเขตความรับผิดชอบของตน  

  5.  สร้างโครงการ  หรือกิจการเรียกการลงทุนตามความรับผิดชอบของตนแล้ว  เสนอหน่วย  

                                 เหนือที่เกี่ยวข้อง  พิจารณา 
  6.  เก็บก าข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน  รวมทั้งกิจการการลงทุนต่างๆ  อยู่ในท้องถิ่นของตน 

  7.  ผลักดัน  ส่งเสริม  และแก้ไขปัญหาต่างๆ  ที่เกิดขึ้นในการลงทุนในขอบเขตความ 

       รับผิดชอบของตน 

  8.  สรุปและรายงานเกี่ยวกับงานการลงทุนต่อหน่วยเหนืออย่างเป็นปกติ 
  9.  ปฏิบัติสิทธิและหน้าที่อ่ืนตามที่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบกฎหมาย 
 

มาตรา  89 คณะบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 
  ในการคุ้มครองการลงทุน  คณะบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  เป็น 

 องค์การคุ้มครองการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และเขตเศรษฐกิจเฉพาะของตน  สร้างตั้งห้อง 
 การบริหารการลงทุนประตูเดียว  เพื่อดึงดูด และส่งเสริมการลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศเข้าใน 

 เขตเศรษฐกิจพิเศษ  และเขตเศรษฐกิจเฉพาะของตน 

  ระเบียบการคุ้มครองการลงทุนของคณะบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ   
 ได้ก าหนดไว้ต่างหาก 
 

มาตรา  90 สิทธิและหน้าท่ีของคณะบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  

  ในการคุ้มครองการลงทุน  คณะบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  มีสิทธิ 
 และหน้าที่  ดังนี้ 
 1.  ค้นคว้า  วางนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตของตน 

 2.  ค้นคว้าและสร้างโครงการ  หรือกิจการเรียกการลงทุน  เพื่อมาลงทุนในเขตของตน 

 3.  ปฏิบัตินโยบายส่งเสริมการลงทุน  เพื่อดึงดูดผู้ลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศมาลงทุนในเขต 

      ของตน 

 4.  สร้างเงื่อนไขอ านวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนในการด าเนินธุรกิจอยู่เขตของตน 

 5.  ด าเนินการเก็บภาษี-อากร  ค่าธรรมเนียม  ค่าบริการ  ค่าเช่าและอื่นๆ  ตามที่ได้ก าหนดไว้ใน 

      สัญญา และระเบียบการภายในเขต 



 31 
 

 6.  คุ้มครองและน าใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับสัญญาและระเบียบกฎหมาย 
 7.  พัวพัน ประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ  เพื่อบริหารเขตของ 
      ตนให้มีประสิทธิผล และถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
 8.  จัดวางระบบการปกปักษ์รักษาสิ่งอ านวยความสะดวก และพื้นฐานโครงสร้าง  รับประกันความ 

      ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมภายในเขต 

 9.  สรุปและรายงานงานการลงทุนในเขตของตนต่อหน่วยเหนืออย่างเป็นปกติ 
 10. ปฏิบัตสิิทธิและหน้าที่อ่ืนตามที่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบกฎหมาย 
 

มาตรา  91 สิทธิและหน้าท่ีของแขนงการและภาคส่วนอื่น 

  แขนงการและภาคส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  มีสิทธิและหน้าที่คุ้มครองส่งเสริมการลงทุนตาม 

 ภาระบทบาทของตน  

  องค์การปกครองท้องถิ่น  มีความรับผิดชอบในการคุ้มครอง  ติดตามการลงทุนในกิจการ 
 ต่างๆ  รับประกันสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของประชาชนลาวบรรดาเผ่า  ของรัฐ  ของผู้  
 ลงทุน  อ านวยความสะดวกด้านต่างๆ  ให้แก่การลงทุน  รวมทั้งรับประกันความสงบ  และความ 

 เป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตท้องถิ่นของตน  และรายงานการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการลงทุนให้ 
 หน่วยเหนือ 

 

หมวดท่ี  3 
การตรวจตรา 

 

มาตรา  92 องค์การตรวจตราการลงทุน 

  องค์การตรวจตราการลงทุน เป็นองค์การเดียวกันกับองค์การคุ้มครองการลงทุนตามที่ได้  
 ก าหนดไว้ในมาตรา 85 ของกฎหมายฉบับนี้ 
 

มาตรา  93 เนื้อหาการตรวจตรา 
  ทุกการเคลื่อนไหวของบรรดากิจการการลงทุน  ล้วนแต่ได้รับการคุ้มครอง  ติดตาม  และ
ตรวจตราจากแขนงการที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีเนื้อหาหลัก  ดังนี้ 
  1.  ตรวจตราการปฏิบัติสัญญาการลงทุน 

  2.  ตรวจตราการปฏิบัติขั้นตอนของการลงทุนตามที่ได้ก าหนดไว้ในบทวิพากษ์เศรษฐกิจ -   
                   เทคนิค 
  3.  ตรวจตราการปกปักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมตามการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

       รวมทั้งทรัพย์สินของประชาชน  ของรัฐ  และผู้ลงทุน 

  4.  ตรวจตราการปฏิบัติระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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  5.  ตรวจตราการปฏิบัติมาตรการความปลอดภัยของแรงงาน 

  องค์การตรวจตราการลงทุน  มีสิทธิเสนอมาตรการแก้ไขต่อองค์การที่เกี่ยวข้อง  เพื่อ 

พิจารณาในกรณีที่พบเห็นการละเมิดระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน 
 

มาตรา  94 ประเภทการตรวจตรา 
  การตรวจตรา  มีสองประเภท  ดังนี้ 
  1.  การตรวจตราภายใน  ซึ่งเป็นองค์การคุ้มครองและตรวจตราการลงทุนที่ได้ก าหนดไว้ใน 

       มาตรา  85  และ  92  ของก าหมายฉบับนี้ 
  2.  การตรวจตราภายนอก  ซึ่งเป็นสภาแห่งชาติ  องค์การตรวจตรารัฐ  องค์การตรวจสอบ  

       แห่งรัฐ  ในการตรวจตราการจัดต้ังปฏิบัติงานส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนตามสิทธิ   
       หน้าที่  และภาระบทบาทของตนตามที่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบกฎหมาย 
 

มาตรา  95 รูปการการตรวจตรา 
  การตรวจตรา  มีสามรูปการ  ดังนี้ 
  1.  การตรวจตราตามระบบปกติ 
  2.  การตรวจตราโดยมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
  3.  การตรวจตราแบบกะทันหัน 

  การตรวจตราตามปกติ  เป็นการตรวจตราที่มีลักษณะเป็นประจ า  และมีก าหนดเวลาที่ 
 แน่นอน  ซึ่งต้องปฏิบัติอย่างน้อยสองครั้งต่อปี 
  การตรวจตราโดยมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  เป็นการตรวจตรานอกแผนการ  เมื่อเห็นว่ามี  
 ความจ าเป็น  ซึ่งต้องแจ้งให้ผู้ถูกตรวจตราทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อยยี่สิบสี่ชั่วโมง 
  การตรวจตราแบบกะทันหัน  เป็นการตรวจตราในเวลาที่เห็นว่ามีความจ าเป็นและเร่งด่วน   
 โดยไม่มีการแจ้งให้ผู้ถูกตรวจตราทราบล่วงหน้า 
  การตรวจตรา  สามารถด าเนินการตรวจตราด้านเอกสาร  และการปฏิบัติจริงอยู่สถานที่  
 ปฏิบัติงาน 
 

ภาคท่ี  10 
นโยบายต่อผู้มีผลงาน  และมาตรการต่อผู้ละเมิด 

 

มาตรา  96 นโยบายต่อผู้มีผลงาน 

  บุคคลและนิติบุคคล  ที่มีผลงานดีเด่นในการปฏิบัติกฎหมายฉบับนี้  เป็นต้นการลงทุนที่มี 
 ประสิทธิผล  มีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม  การดึงดูดและการผลักดันการลงทุน  จะ 
 ได้รับการยกย่องและนโยบายอ่ืนตามระเบียบกฎหมาย 
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มาตรา  97 มาตรการต่อผู้ละเมิด 

  บุคคลและนิติบุคคลที่ได้ละเมิดระเบียบก าหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน  จะถูกปฏิบัติ 
 มาตรการ  ศึกษาอบรม  ปฏิบัติวินัย  ปรับไหม ใช้แทนทางแพ่ง  หรือด าเนินคดีแล้วแต่กรณีเบาหรือ 

 หนักตามระเบียบกฎหมาย 
 

ภาคท่ี  11 
บทบัญญัติสุดท้าย 

 

มาตรา  98 การจัดตั้งปฏิบัติ 
  รัฐบาล แห่ง สาธารณรัฐ  ประชาธิปไตย  ประชาชนลาว  เป็นผู้จัดต้ังปฏิบัติกฎหมายฉบับนี้ 
 

มาตรา  99 ผลศักดิ์สิทธิ์ 
 กฎหมายฉบับนี้มีผลศักดิ์สิทธิ์ภายหลัง  หกสิบวัน นับแต่วันท่ีประธานประเทศ 

แห่ง สาธารณรัฐ  ประชาธิปไตย  ประชาชนลาว  ออกรัฐด ารัสประกาศใช้  เป็นต้นไป 

 กฎหมายฉบับนี้  เปลี่ยนแทนกฎหมายว่าด้วย  การส่งเสริมการลงทุนภายใน  ฉบับเลขที่  10/ 
สพช.  ลงวันที่  22  ตุลาคม  2547  และกฎหมายว่าด้วย  การส่งเสริมการลงทุนของต่างประเทศ  
ฉบับเลขที่  11/สพช.  ลงวันที่  22  ตุลาคม  2547 
 ผลประโยชน์ที่บรรดาวิสาหกิจ  ได้ รับภายใต้กฎหมายฉบับก่อน  หรือสัญญาที่ได้เซ็น ต์กับ
รัฐก่อนหน้านี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  ในกรณีที่บรรดาวิสาหกิจดังกล่าวหากมีจุดประสงค์ต้องการรับ
นโยบายส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายฉบับนี้  ก็มีสิทธิเสนอต่อแขนงการที่เกี่ยวข้อง  แล้วแขนง
การดังกล่าวก็แจ้งให้ผู้ลงทุนปฏิบัติได้ทันที 
 

                                                                                   ประธานสภาแห่งชาติ 
 

                                                                                          (ตราประทับ) 
                                                                       (ลงชื่อ)     ทองสิง  ท ามะวง 
                                                                                   (ท่านทองสิง  ท ามะวง) 
 
 

.............................. 
                                                                                   ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เวียงจันทน ์

18  มีนาคม  2553/  บัวละพา  ทองมาลาเพชร  รวบรวมเป็นภาษาไทย 
 

 

 

หมายเหตุ:  - แปลจากต้นฉบับภาษาลาว                     
             - เป็นการแปลเบื้องต้น  ไม่ได้เป็นหลักฐานการแปลที่สมบูรณแ์ละเป็นทางการ 


