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งานวิจัยท่ี 3.3 

 

ปญหาเร้ือรัง การคา การลงทุนชายแดนไทย-สปป.ลาว 

Chronic Problems, Trade and Investment  

at the Border Between Thailand and Lao PDR 

 

บรรพต วิรุณราช

, ปร.ด. 

Banpot Wiroonratch 

 

บทคัดยอ 

ปญหาเรื้อรัง ระหวางการคา การลงทุนชายแดนไทย-สปป.ลาวจากการประชุมกลุม (Focus Group) 

รวมกันระหวางกรมกิจการชายแดนทหาร 5 คนนักธุรกิจไทย 3 บริษัท ผูบริหารจากสมาคมนักธุรกิจหนุม สปป.

ลาว 3 คน รวมทั้งหมด 11 คน เพื่อคนหาปญหาเรื้อรัง ที่แทจริง พบวาการคาของนักลงทุนใน สปป.ลาวน้ัน มี

นักลงทุนถูกกฎหมาย นักลงทุนที่ไมถูกกฎหมาย ล็อบบี้ยิสตและนโยบายการลดภาษี จึงทําใหมีสินคาเพิ่มข้ึน

เปนจํานวนมากใน สปป.ลาว ที่นักธุรกิจไทยจํานวนมากหาโอกาสทางธุรกิจเน่ืองจากกลุมลูกคาในสปป.ลาว มี

อํานาจการซื้อสูง และที่สําคัญมีความช่ืนชอบตราสินคาของคนไทยเปนพิเศษ เพราะเช่ือมั่นในมาตรฐานการ

ผลิตของประเทศไทย  

ผลการประชุมกลุม (Focus Group) สามารถสรุปประเด็นปญหาการคา การลงทุนชายแดนไทย-สปป.

ลาว ที่ตองปรับปรุงเรงดวน 3 อันดับแรก ไดแก 1) กฎระเบียบขอบังคับของไทยและลาวยังขาดเสถียรภาพ

ขอมูลจากการประชุมกลุมพบวา สินคาอุปโภคบางชนิดที่นําเขาถูกกฎหมายมีราคาสูงกวาสินคาลักลอบถึง 15%  

2) การอํานวยความสะดวกบริเวณดานควรมีการพัฒนาเรื่องของข้ันตอนที่ชัดเจน รวมถึงระยะเวลาที่สั้นลง 

รูปแบบที่ชัดเจนข้ึน3) ความชัดเจนในการกําหนดอัตราภาษีตองกําหนดความชัดเจนเรื่องอัตราการเก็บภาษี 

เน่ืองจากภาษี ทําใหตนทุนสินคาสูงข้ึน ขาดเสถียรภาพดานการแขงขัน 

 

คําหลัก: ปญหา, การคาการลงทุน, ชายแดนไทย – สปป.ลาว       
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Abstract 

 In the focus group to find the real chronic problems between Thai and Lao 

investment, there were 11 people consisting of 5 soldiers affiliated with Military Border Affairs 

Department, 3 businesspeople from 3 companies, 3 executives of Young Entrepreneur Club. 

The findings revealed that the problems were caused by both legal and illegal investors, 

lobbyists, and tax reduction policy. There were an increasing number of goods in Lao PDR. 

Most of Thai businesspeople searched for business opportunities because they knew that 

people in Lao PDR had high purchasing power and they were also sure that Thai products 

had very high standards.  

 Result the focus group, it was also concluded that there were three issues which 

needed improving urgently. Firstly, the regulations of Lao PDR and Thailand were not stable 

to set the fix rate of taxes. From the information of the focus group, it was found that the 

products imported legally cost 15 % higher than those imported illegally. Secondly, the 

facilities at immigration checkpoints, the officials were not aware of the businesspeople who 

took advantage by illegal smuggling which could be done easily. From the participants of the 

focus group, the stages of the import and export process should be improved and the time 

spent for the procedure should be shortened. 3) There should be clear tax rate. The tax rate 

should be set suitably because the tax made the cost of the products higher and caused the 

instability of competition.   

 

Keywords: Problems, Trading and Investment, The border between Thailand and Lao PDR 

 

บทนํา 

สปป.ลาว และไทยมีพรมแดนที่เช่ือมตอติดกันเปนระยะประมาณ 1,810 กิโลเมตร แบงเปนพรมแดน

ทางบก 702 กิโลเมตร และพรมแดนทางนํ้า 1,108 กิโลเมตร (กรมสงเสริมการลงทุน, 2558) จากการที่มี

พรมแดนติดตอกันเปนระยะทางที่ยาวน้ันทําใหปริมาณการคาชายแดนของทั้งสองประเทศเพิ่มสูงข้ึนดวยทั้งน้ี 

การคาชายแดนหมายถึง การคาที่เกิดข้ึนในรูปแบบตางๆ ของประชาชน หรือผูประกอบการที่มีภูมิลําเนาอยูใน

จังหวัด อําเภอ หมูบาน ที่มีเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบาน ทําการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินคาระหวางกัน 

การคาชายแดนลาว – ไทย สามารถแบงไดออกเปน 2 ประเภท คือ 1) การคาในระบบ หมายถึง การคาที่นํา

สินคาเขาออกตามชายแดน โดยผานพิธีศุลกากร 2) การคานอกระบบ หมายถึง การลักลอบคาขาย โดยอาศัย

ชองทางความสะดวกของภูมิประเทศ โดยไมผานพิธีศุลกากร 
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สปป.ลาวเปนประเทศที่นักลงทุนไทยควรเขาไปลงทุน เพราะมีโอกาสหลายดาน เน่ืองจากเปนประเทศ

ที่กําลังพัฒนา จึงไดสิทธิพิเศษดานภาษีจากประเทศตาง ๆ ทั้งสหรัฐ จีน ญี่ปุน และสหภาพยุโรป นักลงทุนไทย

ต้ังฐานการผลิตในลาวก็จะไดสิทธิพิเศษทางภาษีดวย ที่สําคัญลาวมีพื้นที่ติดกับไทย พมา เวียดนาม จีน และ

กัมพูชา ซึ่งถือวาเปนตลาดใหญ ขณะเดียวกันคาแรงข้ันตํ่าของลาวอยูที่ 92 บาท/วัน สวนดานกําลังซื้อพบวา 

ลาวมีรายไดตอหัวของประชากรเทากับ จังหวัดนครพนม แตจะเทากับ จังหวัดหนองคาย ในอีก 3 ปขางหนา 

เทากับ จังหวัดเลย ในอีก 7 ป และ อีก 12 ปจะเทากับ จ.ขอนแกน (เกียรติอนันต ลวนแกว, 2558)กิจการ 3 

อันดับแรกที่นาเขาไปลงทุน คือ กิจการไฟฟา กิจการธนาคาร กิจการบอแร และกิจการที่เกี่ยวกับสินคาอุปโภค

บริโภค เน่ืองจากลาวนิยมสินคาจากไทย นอกจากน้ี ยังมีกิจการยานยนต อูซอม และธุรกิจกอสราง เพื่อรองรับ

การเติบโตของเมืองที่กําลังขยายตัว ทั้งน้ี นักลงทุนไทยควรศึกษากฎหมายและวัฒนธรรมของลาวใหเขาใจอยาง

ละเอียด เพื่อไมใหเปนอุปสรรคของธุรกิจ สวนปญหาดานการติดตอราชการและภาษีมีการพัฒนาตอเน่ือง สปป.

ลาว ไดแกกฎหมายและลดภาษีเงินไดจากรอยละ 35 เหลือรอยละ 28 แลว นอกจากน้ียังมีการเปดใหสัมปทาน

ที่ดินเพื่อพัฒนาจํานวนมาก (มะลิวัลย วรเดช, 2558) สินคาที่มีแนวโนมการขยายตัวไดดีในตลาด สปป.ลาว คือ 

สินคากลุมเสื้อผา อุปกรณไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส เปนสินคาที่ผูบริโภคลาวใชบอย และมีความตองการใหมี

การจําหนายในฝง สปป.ลาว มีแนวโนมการตัดสินใจซื้องาย (ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน, 2557) 

นักลงทุนตางชาติลวนตองการเขาไปลงทุนในสปป.ลาว มากข้ึน เน่ืองจากรัฐบาลลาว มีแผนกระตุน

และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอยางจริงจัง ผานการปรับปรุงกฎหมายสงเสริมการลงทุนและนโยบายดึงดูด

การลงทุนจากตางประเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) และ

เขตเศรษฐกิจเฉพาะ (Specific Economic Zone) ข้ึนหลายแหง โดยผูลงทุนในเขตเศรษฐกิจดังกลาวจะไดรับ

สิทธิประโยชนหลายประการ ไมวาจะเปนบริการ One-stop service จากหนวยงานที่เกี่ยวของในการจด

ทะเบียนการลงทุน และการจัดการดานแรงงาน การไดรับการยกเวนภาษีนําเขาอุปกรณ ยานพาหนะและ

วัตถุดิบเพื่อการกอสราง การไดรับสิทธ์ิพิเศษทางภาษี เชน ภาษีกําไร (Profit Tax) และภาษีมูลคาเพิ่ม (Value 

Added Tax: VAT) ตามประเภทการลงทุน รวมทั้งสิทธ์ิในการพํานักใน สปป.ลาว กับครอบครัวในชวงเวลาที่

ระบุในสัญญา (ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย, 2556) 

ปญหาดานนโยบายการคาของสปป.ลาวทีผ่านมาพบวา 1) การนําเขาสินคาของลาวจะตอง 

กระทําผานหนวยงานของรัฐที่ใชช่ือวา ลาวขาเขา- ขาออก (Society Lao Import-Export) โดยกระทรวง

การคาของลาวเปนผูดูแลและกํากบั โดยนําเขาและสงออกสนิคาที่จําเปนตอการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของ

ประเทศ และผานบริษัทเอกชน (Private Company) ที่ไดรบัอนุญาตจากกระทรวงการคาใหเปนผูนําเขา-

สงออกสินคาตามประเภทหรือหมวดที่ไดรบัอนุญาตจากรัฐแลวเทาน้ัน สําหรบัผูนําเขารายยอยที่ไมมีใบอนุญาต 

จะอาศัยการนําเขา-สงออกผานบริษัทที่มีใบอนุญาต   ซึ่งตองเสียคานายหนารอยละ 1-3 ข้ึนอยูกับประเภทของ

สินคา 2) การลดและจํากัดจํานวนบริษัทผูนําเขา-สงออกของสปป.ลาว ทําใหมผีูคาขายลดลง โดยในสปป.ลาว

จะมบีริษัทที่จดทะเบียนเปนผูนําเขาและสงออกประมาณ 150 บริษัท 3) ระบบการคาระหวางประเทศของ

สปป.ลาวยังไมเปนสากลและไมมีความแนนอน  มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎระเบียบบอยครั้ง  และในแตละ
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แขวงมีการจัดเกบ็อัตราภาษีที่แตกตางกัน ทําใหผูสงออก  มีความสับสน และไมสามารถวางแผนระยะยาวได 

4) มีการเขมงวดในการนําเขาสินคา โดยกําหนดเงื่อนไขใหบริษัทผูนําเขา ตองมสีัดสวนการนําเขาตอการสงออก

เทากับ 60: 40 ทําใหผูนําเขาลาวบางรายนําเขาสินคาจากไทยลดลง เน่ืองจากไมสามารถหาสินคาสงออกได

ครบตามสัดสวนทีร่ัฐบาลกําหนด นอกจากน้ัน ยังจํากัดโควตาสินคาที่จะนําเขาบางรายการ เชน นํ้ามันเช้ือเพลิง 

ปูนซีเมนตทุกชนิด ขาวสารทกุชนิด เหลก็เสนทุกชนิด และรถบรรทุก เปนตน โดยการนําเขาปูนซีเมนตตอง

แลกเปลี่ยนเปนเงินเหรียญสหรัฐฯ 5) ข้ันตอนการนําเขา และการออกเอกสารของ สปป. ลาว มีความยุงยาก 

ซับซอน ลาชา รวมทั้งตองย่ืนขอใบอนุญาตนําเขาหลงัจากทีส่ินคามาถึงทาแลวเทาน้ัน และตองย่ืนขออนุญาต

จากหลายหนวยงาน ไดแก กรมไปรษณีย กระทรวงคมนาคม กระทรวงการเงิน การคากําแพงนครเวียงจันทน 

กรมภาษี กรมอากร เปนตน  และตองวางเงินคํ้าประกันการนําเขา-สงออก  6) การดําเนินนโยบายการคาของ

สปป.ลาว  เนนการเสริมสรางความสมัพันธและใหความสําคัญกับจีนและเวียดนามมากกวาไทย  โดยใหสิทธิ

พิเศษตางๆเชน คิดอัตราภาษีนําเขาสินคาจากจีนและเวียดนามตํ่ากวาสินคาที่นําเขาจากไทย 50 % (กรมการ

คาตางประเทศ, 2558) 

จากสถิติมูลคาการคาชายแดนไทย-สปป.ลาว ป 2554 – 2557 แยกรายจังหวัดจํานวน 8 จังหวัด 

พบวา มูลคาการสงออกสินคาไทย-สปป.ลาว ต้ังแตป 2555 เปนตนมา ลดลงอยางตอเน่ืองในหลายจังหวัด เชน 

ในป 2556 ลดลงเปนมูลคา 454.2 ลานบาท และป 2557 มูลคาการสงออกสินคาไทย-สปป.ลาว ลดลงเปน

มูลคา 45,727 ลานบาท (ศูนยบริการขอมูลการคาชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบาน กรมการคาตางประเทศ, 

2558) ประกอบกับสถานการณการคาชายแดน อาทิ จังหวัดหนองคายซึ่งเปนดานที่มีความหนาแนนมีการใช

บริการเปนจํานวนมาก พบวา มูลคาการคาชายแดนต้ังแต เดือนมกราคม 2558 เปนตนมา มีแนวโนมลดลง

อยางตอเน่ือง เดือน มกราคม ลดลงรอยละ 16.65 และเดือนกุมภาพันธ ลดลงรอยละ 5.27สอดคลองกับภาวะ

การคาชายแดนทั้งประเทศที่ลดลงทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวประกอบกับชายแดนบาง

พื้นที่ไดรับผลกระทบจากการเขมงวดกวดขันในการบังคับใชกฎหมาย (ศูนยพัฒนาการคาและธุรกิจไทยใน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, 2558) จากสถานการณดังกลาวทําใหเห็นถึงความเสียโอกาสทางการคาของ

ไทย-สปป.ลาว จึงไดมีการจัดประชุมในวันที่ 3-4 เมษายน พ.ศ.2558 เพื่อระดมความคิดเห็น (Focus Group) 

รวมกันระหวาง 1) กรมกิจการชายแดนทหาร จํานวน 5 คน 2) นักธุรกิจไทย 3 บริษัท จํานวน 3 คน และ 3) 

ผูบริหารจากสมาคมนักธุรกิจหนุม สปป.ลาวจํานวน 3 คน รวมทั้งหมด 11 คน เพื่อคนหาปญหาเรื้อรัง ที่

แทจริง กับนักลงทุนไทย และนักลงทุนลาว ณ โรงแรมเซนทาราคอนเวนชัน เซนเตอร จังหวัดอุดรธานี 

 

วัตถุประสงค 

 เพื่อศึกษาขอมูลปญหาเรื้อรัง การคาการลงทุนชายแดนไทย-สปป.ลาว 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาปญหาเรื้อรัง การคา การลงทุนชายแดนไทย-สปป.ลาวใชการวิเคราะหขอมูลระดับมหภาค

จากแหลงขอมูลทุติยภูมิ และวิเคราะหระดับจุลภาคจากแหลงขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการการวิจัยเชิงคุณภาพ

โดยการประชุมสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็น วิธีการจัดการกับปญหาการคาการลงทุน

ชายแดนไทย-สปป.ลาวกลุมผูใหขอมูล คือ ผูแทนจากหนวยงานและผูทรงคุณวุฒิที่มีบทบาทสําคัญและมีสวน

ร ว ม ใ น ป ญ ห า ก า ร ค า  ก า ร ล ง ทุ น ช า ย แ ด น ไ ท ย -ส ป ป . ล า ว ใ ช ก า ร เ ลื อ ก ก ลุ ม ตั ว อ ย า ง แ บ บ

เจาะจง (Purposive  sampling) ประกอบดวย ไดแก 1)กรมกิจการชายแดน(เปนหนวยหน่ึงที่ ข้ึนตรงกับ

กองบัญชาการกองทัพ ไทย มีหนาที่ในการเสริมสรางความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนระหวางประเทศไทยกับ 

ประเทศเพื่อนบานเปนคนกลางที่ไมมีสวนไดเสียในการคาชายแดน เปนหนวยงานที่เห็นความเคล่ือนไหวการคาชายแดนไทย-

สปป.ลาว มาตลอดจึงเหมาะสมเปนผูใหขอมูลโดยปราศจากความลําเอียง 2) นักธุรกิจไทย (ผูวิจัยเลือกนักธุรกิจที่

ดําเนินการคาชายแดนไทย-สปป.ลาวมีประสบการณมากกวา 10 ป) และ 3) ผูบริหารจากสมาคมนักธุรกิจหนุม 

สปป.ลาว (เปนตัวแทนจากสมาคมของทางสปป.ลาว ที่คัดเลือกสินคาจากไทยนําไปจําหนายที่ สปป. ลาว) 

หลักเกณฑการคัดเลือกลุมตัวอยาง รวมจํานวน 11 คน มีผูดําเนินการสนทนา (Moderator) เปนผูจุดประเด็น

ในการสนทนาชักจูงใหเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นในประเด็นตางๆ ที่กําหนดไว 

 

การทบทวนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

1. เรื่องกฎระเบียบขอบังคับ ชายแดนลาว 

    ลักษณะของผูนําเขาและสงออกสินคาของลาวแบงออกเปน 3 ประเภท 1) บริษัทของรัฐ (State-

owned Company) เปนหนวยงานของรัฐใชช่ือวา ลาวขาเขา-ขาออก (Society Lao Import-Export) 

กระทรวงการคาของลาวเปนผูรบัผิดชอบโดยจะเปนการนําเขาและสงออกสินคาที่จําเปนตอการพฒันา

โครงสรางพื้นฐานของประเทศ 2) บริษัทเอกชน (Private Company) เปนบริษัทที่จดทะเบียนเปนผูนําเขา-

สงออกสินคาตามประเภทและหมวดที่ย่ืนขอ และไดรับอนุญาตจากรัฐแลวเทาน้ัน โดยลาวมีบริษัททีจ่ดทะเบียน

เปนผูนําเขาและสงออกประมาณ 200 บริษัท 3) พอคาชายแดน (Border Merchant) เปนผูที่ทําการคาขาย

ตามแนวชายแดนทั้งที่จดทะเบียนเปนผูนําเขา-สงออก หรือเปนรานคาแผงลอยที่รบัจางขนสงสินคา พอคา

ชายแดนเหลาน้ีจะมารับใบสั่งซื้อสินคาตามรานคา และมินิมารทในกรงุเวียงจันทนทุกวันและทําการขนสินคา

จากชายแดนไทยมาให (กรมสงเสริมการลงทุน, 2558) สวนสินคาลาวท่ีไทยนําเขาน้ัน ผูดําเนินธุรกิจตองเสนอ

แผนการนําเขาของตนภายใน 6 เดือน หรือ 1 ป แจงใหแผนกอุตสาหกรรมและการคาแขวง หรือนครหลวง

เวียงจันทนรับทราบ และนําแผนดังกลาวไปแจงที่ศูนย One Stop Serviceในการนําเขาสินคาแตละครั้ง ย่ืน

เอกสารตอกระทรวงโยธาธิการและขนสง เพื่อขออนุญาตดานเทคนิค สวนอะไหลและสวนประกอบของรถตอง

ย่ืนเอกสารขออนุญาตผานกรมการนําเขาและสงออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา แลวนําเอกสาร

ดังกลาวไปย่ืนกรมภาษี (กรมศุลกากร) เพื่อเสียภาษีและอากรตาง ๆ ตามระเบียบ หลังจากน้ันนําเอกสาร

ทั้งหมดคืนไปที่กรมการนําเขาและสงออก เพื่อขอใบอนุญาตนําเขาและนําไปแจงตอศูนย One Stop Service 
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สําหรับสินคาหวงหาม  เอกสารท่ีตองใช ไดแก ใบเสนอ ใบแจงราคาสินคา (Invoice) และเอกสารแสดง

รายการบรรจหุีบหอ (Packing List) นําไปย่ืนตอกระทรวงทีเ่กี่ยวของ ซึ่งจะนําไปเสนอตอสํานักงาน

นายกรัฐมนตรีเพือ่ขออนุญาต เมือ่ไดรับอนุญาตแลว ผูนําเขาตองนําเอกสารดังกลาวไปแจงตอศูนย One Stop 

Service สินคาแขนงการคุมครองเอกสารท่ีตองใช ไดแก ใบเสนอ ใบแจงราคาสินคา (Invoice) และเอกสาร

แสดงรายการบรรจหุีบหอ (Packing List) นําไปย่ืนตอแขนงการทีเ่กี่ยวของ (กระทรวง หรอืแผนกที่เกี่ยวของ

ของแขวง หรือนครหลวงเวียงจันทน) เมื่อไดรบัอนุญาตแลวใหนําเอกสารดังกลาวไปแจงตอศูนย One Stop 

Service ประจําดาน เพือ่ขอนําเขาสินคา(สถานเอกอัครราชฑูต ประจํา สปป. ลาว, 2558) 

ขอมูลการจัดต้ังธุรกิจในสปป.ลาวน้ันตามกฎหมายสงเสริมการลงทุนของสปป.ลาวไดจัดแบงรูปแบบ

การลงทุนออกเปน 3 รูปแบบดังน้ี 1) กิจการท่ัวไป (กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา) 2)กิจการสัมปทาน 

(กระทรวงแผนการและการลงทุน) 3) กิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ/เขตเศรษฐกิจเฉพาะ(คขพส: 

คณะกรรมการแหงชาติเพื่อคุมครองเขตเศรษฐกิจพิเศษและเฉพาะ) เเมวา สปป. ลาวจะสนับสนุนใหตางชาติ

รวมลงทุนกับคนลาวอํานาจสงเสริมการลงทุนกฎหมายไดใหสิทธ์ิเเกเเขวงอํานาจในการอนุมัติการลงทุน

ตางประเทศสําหรับโครงการในบัญชีสงเสริม (Activities Promote for Foreign Investment) ที่มีมูลคาไม

เกิน 5 ลานดอลลารสหรัฐสําหรับ 4 เเขวงใหญคือนครหลวงเวียงจันทนเเขวงหลวงพระบางเขวงสะหวันนะเขต

เเละเเขวงจําปาสักสําหรับเเขวงอื่นๆใหมีมูลคาไมเกิน 3 ลานดอลลารสหรัฐ (ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน, 2557) 

การชําระเงินในการซื้อขายสินคาระหวางไทย-ลาวแบงออกเปน 4 แบบ คือ 1) ชําระเงินโดยการใช

ระบบการเปด L/C (Letter of Credit) สวนใหญเปนการชําระเงิน จากรัฐบาลไทยในการซื้อพลังงานไฟฟาจาก

ลาว 2) ชําระดวยเงินสด นิยมชําระเปนเงินบาทมากกวาเงินกีบ เน่ืองจากทางการลาวจํากัดการแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศ และคาเงินกีบไมมีเสถียรภาพ 3)ชําระเงินโดยใชระบบ T/T (Telegraphic Transfer) เปน

ระบบที่ผูสงออกไทยจะสงสินคาไปใหผูนําเขาลาวโดยใหเครดิต เมื่อครบกําหนดผูนําเขาลาวจะโอนเงินกลับมา

ใหผูสงออกของไทย 4) ชําระเงินโดยระบบ D/A (Document Against Acceptance) ผูสงออกของไทยจะ

ตรวจสอบฐานะของผูนําเขาลาวจนเปนที่พอใจแลวจึงสงสินคาไปใหผูนําเขาลาวพรอมสงเอกสารการออกสินคา 

(Shipping Documents) ใหธนาคารในลาวเพื่อชําระเงิน ผูนําเขาของลาวจะตองนําเงินมาชําระสินคาที่

ธนาคารกอน จึงจะไดรับเอกสารเพื่อนําไปออกสินคาจากคลังสินคาได (กรมสงเสริมการลงทุน, 2558) 

2. เรื่องการอํานวยความสะดวกบริเวณดานชายแดนลาว  

   จุดการคาและเสนทางการคาชายแดนไทย-ลาว มีแนวเขตแดนซึ่งใชเปนเขตติดตอกับจังหวัด

ชายแดน คือ หนองคาย มุกดาหาร อุบลราชธานี นครพนม เลย นาน พะเยา อุตรดิตถ เชียงราย พิษณุโลก 

และอํานาจเจริญ โดยผานชองทางการคาชายแดนจํานวน 40 แหง เปนจุดผานแดนถาวร 14 แหง จุดผานแดน

ช่ัวคราว 1 แหง และจุดผอนปรน 25 แหง ดังน้ี 

จุดผานแดนถาวร มี 14 แหง ไดแก1)ดานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว บานเหลาจอมมณี ตําบลมีชัย 

อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย- เมืองหาดทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน2) ดานทาเสด็จ ทาเรือหายโศก 

อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย - ดานทาเด่ือ เมืองหาดทรายฟอง3) ดานบึงกาฬ อําเภอบึงกาฬ จังหวัด
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หนองคาย-เมืองปากซัน แขวงบอลิคําไซ (เสนทางไปเวียดนาม ตามถนนหมายเลข 8) 4) ดานชองเม็ก อําเภอสิ

รินธร จังหวัดอุบลราชธานี-บานวังเตา เมืองปากเซ แขวงจําปาสัก 5) ดานบานปากแซง กิ่งอําเภอนาตาล 

จังหวัดอุบลราชธานี-บานปากตะพาน เมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน 6) ดานอําเภอเมือง จังหวัดนครพนม - 

เมืองทาแขก แขวงคํามวน 7) ดานอําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร - เมืองคันทะบุรี แขวงสะหวันนะเขต 8)ดาน

อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย - เมืองหวยทราย แขวงบอแกว 9) ดานอําเภอเชียงแสน อําเภอเชียงแสน 

จังหวัดเชียงราย - เมืองตนผึ้ง แขวงบอแกว 10) ดานบานปากหวย ตําบลหนองผือ อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย - 

เมืองแกนทาว แขวงไชยะบุรี 11)  ดานบานเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย - เมืองสานะคาม  แขวง

เวียงจันทน 12) ดานบานคกไผ ตําบลปากชม อําเภอปากชม จังหวัดเลย – บานวัง เมืองสานะคาม แขวง

เวียงจันทน 13) ดานบานนากระเซ็ง ตําบลอาฮี อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย – บานเมืองหมอ เมืองแกนทาว แขวง

ไชยะบุรี 14) ดานบานหวยโกน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน – บานนํ้าเงิน เมืองเงิน แขวงไชยะบุรี 

จุดผานแดนชั่วคราว มีจํานวน 1 แหง ดังน้ี หมูที่ 3  ตําบลทาอุเทน อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม 

- เมืองหินปูน แขวงคํามวน 

จุดผอนปรน มีจํานวน 25 แหง ดังน ี้จังหวัดเชียงราย มี 6 แหง จังหวัดพะเยา มี 1 แหงจังหวัดนาน มี 

2 แหง  จังหวัดอุตรดิตถ มี 2 แหง จังหวัดเลย มี 2 แหงจังหวัดนครพนม มี 3 แหงจังหวัดอุบลราชธาน ี มี 4 

แหงจังหวัดหนองคาย มี 5 แหง(กรมสงเสริมการลงทุน, 2558) 

3. เรื่องการกําหนดอัตราภาษีชายแดนลาว 

   ภาระทางภาษีในการดําเนินธุรกิจใน สปป. ลาว ภายใตกฎหมายภาษีอากรฉบับใหม 

  นักลงทุนทุกคนจะตองคํานึงถึงก็คือ ภาระทางภาษีที่จะเกิดข้ึนจากการประกอบธุรกิจในประเทศน้ัน 

ๆ เน่ืองจากภาษี ถือเปนตนทุนหน่ึงที่สําคัญของธุรกิจไมวาจะเปนธุรกิจประเภทใด ๆ สําหรับนักลงทุนใน สปป. 

ลาว ก็เชนกัน ดังน้ัน การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายภาษีอากรในประเทศ สปป. ลาว ยอมมีผลกระทบที่สําคัญ

สําหรับนักลงทุนที่จะไปลงทุนใน สปป. ลาวในปจจุบันไดมีการแกไขกฎหมายวาดวย สวยสาอากร (ฉบับ

ปรับปรุง) จากฉบับป 2005 ซึ่งเปนกฎหมายหลักที่ควบคุมภาระภาษีโดยทั่วไปของนักลงทุนใน สปป. ลาว 

(ยกเวนเพียงภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีศุลกากร) โดยมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ที่ผานมา ซึ่ง

กฎหมายภาษีอากรฉบับใหมยังคงแบงภาษีออกเปน 2 ประเภทเชนเดิม คือ ภาษีทางตรง และภาษีทางออม แต

ไดมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดตาง ๆ ดังน้ี 

3.1 ภาษีทางตรง 

3.1.1 การเพิ่มประเภทของภาษีทางตรงตามกฎหมายฉบับเดิมน้ัน ภาษีทางตรงประกอบดวย ภาษี

กําไร ภาษีรายได และ คาธรรมเนียม คาบริการ แตสําหรับกฎหมายฉบับน้ีไดมีการเพิ่มประเภทของภาษี

ทางตรงอีก 2 ประเภทคือ 

(ก) ภาษีสิ่งแวดลอมซึ่งจัดเก็บจากธุรกิจที่ไดรับอนุญาตใหดําเนินการผลิต นําเขา หรือใช

ทรัพยากรธรรมชาติที่กอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม และสงผลกระทบตอสุขภาพ ชีวิตของคน สัตว พืช และ

ความสมบูรณของระบบนิเวศวิทยา  
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(ข) ภาษีมอบเหมา ซึ่งจัดเก็บจากผูดําเนินธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ที่ไมอยูในขอบเขตที่

ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม โดยภาระภาษีจะเปนไปตามสัญญา ระหวางรัฐและผูเสียภาษี ซึ่งจุดประสงคของภาษี

มอบเหมาน้ีจะถูกใชแทน ภาษีข้ันตํ่าที่เคยกําหนดภายใตกฎหมายฉบับเกา 

3.1.2 การเปลี่ยนฐานภาษี 

กฎหมายฉบับใหมน้ีไดมีการเปลี่ยนฐานภาษีของภาษีมอบเหมาที่นํามาใชแทนภาษีข้ันตํ่า โดยจาก

เดิม หากรายรับตํ่ากวา 200 ลานกีบจึงจะอยูในขอบเขตที่เสียภาษีข้ันตํ่าและอัตราภาษีเปนไปตามสัญญา

ระหวาง ผูเสียภาษี และรัฐการสวยสาอากร แตสําหรับกฎหมายฉบับใหมน้ีไดแบงฐานภาษีและอัตราภาษี

ออกเปน 

1. หากรายไดของธุรกิจน้ันไมเกิน 12 ลานกีบจะไดรับการยกเวนภาษี 

2. ธุรกิจที่รายไดมากกวา 12 ลานกีบ ถึง 50 ลานกีบ จะเก็บภาษีของแตละกิจการในอัตรา 

600,000 กีบตอป และ 

3. ธุรกิจที่รายไดมากกวา 50 ลานกีบ ถึง 400 ลานกีบ จะเสียภาษีในอัตราต้ังแตรอยละ 3-

7 ตามประเภทของกิจการและจํานวนรายได 

3.1.3 การลดอัตราภาษีอากร 

สิ่งที่นาสนใจเปนอยางย่ิงอีกอยางหน่ึงในกฎหมายฉบับใหมน้ีก็คือ การปรับลดอัตราภาษีอากร เพือ่เปน 

การดึงดูดใหชาวตางชาติเขามาลงทุนในประเทศ และเปดรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไมวาจะเปนภาษีกําไร 

หรือ ภาษีรายได 

(ก) สวนของภาษีกําไร จากเดิมอัตราภาษีนิติบุคคลอยูที่รอยละ 35 และธุรกิจของ ผูลงทุน

ตางประเทศก็เปนไปตามกฎหมายสงเสริมการลงทุนในขณะน้ัน และสําหรับวิสาหกิจสวนบุคคลและ ผูประกอบ

อาชีพอิสระในอัตรารอยละ 0 - 35 แตตามกฎหมายฉบับน้ีไมวาจะเปนนิติบุคคลทั้งในหรือตางประเทศ ก็เสีย

ภาษีกําไรในอัตราที่เทากันคือรอยละ 24 และ หากเปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทดังกลาว

ยังจะไดรับสิทธิเสียภาษีในอัตราที่ตํ่ากวาบริษัทอื่นๆ ที่อัตรารอยละ 19 ในระยะเวลา 4 ปนับจากวันที่จด

ทะเบียน 

(ข) ภาษีรายไดก็มีการปรับลดลงเชนกัน โดยอัตราภาษีรายไดจากเงินเดือน คาแรง คา

ลวงเวลา เงินประจําตําแหนง เงินบําเหน็จประจําป เบี้ยประชุมสภาบริหารหรือสภาผูอํานวยการ และ

ผลประโยชนอื่นที่เปนเงินหรือวัตถุ ลดลงเปนอัตรารอยละ 0 – 24 และสวนรายไดอื่นๆ ปรับเปนรอยละ 5 และ 

รอยละ 10 ข้ึนกับลักษณะของรายได 

3.2. ภาษีทางออม 

               3.2.1. การเปลี่ยนภาษีตัวเลขธุรกิจเปนภาษีมูลคาเพิ่ม 

ตามกฎหมายฉบบัใหมน้ีไดมีการกําหนดเปลี่ยนภาษีตัวเลขธุรกิจมาเปนภาษีมูลคาเพิม่ และได

กําหนดรายละเอียดไวในกฎหมายเฉพาะตางหาก เพื่อใหเกิดความชัดเจนย่ิงข้ึนกวาเดิม 

            3.2.2. การเพิ่มประเภทของการบริการภายใตภาษีชมใช 
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สวนของภาษีชมใชยังคงมีเชนเดิม แตไดเพิ่มประเภทของการบริการเพิ่มเติมอีก จากเดิมมีเพียงแต 

1. การบริการบันเทิง เชน สถานบันเทิง คาราโอเกะ 

2. การชมใชการบริการโทรศัพทมือถือ โทรทัศนระบบสายใย โทรทัศนระบบดิจิตอล  

อินเทอรเน็ต 

3. กิจการสลากกินแบง 

4. กิจการคาสิโน โดยที่ไดมีการเพิ่มกิจการโบวลิ่ง และ การนวด การเสริมสวย  

เปนกิจการ ภายใตภาษีชมใชอีกดวย 

3.3. การเปลี่ยนอัตราเบ้ียปรับ 

นอกจากการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่กลาวมาในขางตนแลว กฎหมายฉบับน้ียังไดเปลี่ยนอัตราเบี้ยปรับ 

ซึ่งตามกฎหมายฉบับเดิมถาหากมีการละเมิดขอกําหนดเกี่ยวกับการย่ืนแบบและการเสียภาษี จะปรับในอัตรา

ต้ังแตรอยละ 5 -100 ตามลักษณะและการกระทําผิดแตละครั้ง แตในกฎหมายฉบับใหมน้ีเริ่มจากรอยละ 0.01- 

100 

อยางไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่กลาวมาในขางตนน้ี หากมีกรณีที่ใชบังคับแลวเปนโทษตอผูลงทนุที่

ไดรับอนุญาตใหลงทุนและไดรับนโยบายสงเสริมการลงทุนลดอัตราสวนภาษีอยูกอนการบังคับใชของกฎหมาย

ฉบับน้ี ซึ่งกําหนดไวอยางใชเจนวา หามใชเปนโทษตอผูไดรับสิทธิประโยชนอยูแลวเดิม เวนแตผูลงทุนดังกลาว

จะรองขอใหอยูภายใตเงื่อนไขของกฎหมายภาษีอากรฉบับใหม ดังน้ันนักลงทุนที่ไดรับการสงเสริม การลงทนุอยู

แลวจึงสามารถคลายความกังวลถึงผลกระทบในทางลบของกฎหมายฉบับใหมได 

จากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับภาษีใหมในสปป. ลาว ขางตน โดยเฉพาะการปรับลดอัตราภาษี 

อาจทําใหผูอานเกิดความสนใจอยากจะลงทุนในสปป. ลาว มากข้ึน แตอยางไรก็ดีกอนจะไปลงทุนในสปป.ลาว 

ควรศึกษาและวางแผนเกี่ยวภาษีใหดี เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินธุรกิจ(สถานเอกอัครราชฑูต 

ประจํา สปป.ลาว, 2558) 

สิทธิประโยชนดานการลงทุน มี ดังตอไปน้ี 1)ไดรับการยกเวนภาษีและอากรนําเขาสําหรับ

อุปกรณ  เครื่องอะไหล  พาหนะการผลิตโดยตรง และวัตถุดิบ2)ไดรับการยกเวนภาษีขาออกสําหรับผลิตภัณฑ

สําเร็จรูปเพื่อสงออก3)อากรกําไร แบงออกเปน 3 ประเภทคือ20% , 15%, และ 10%  และระยะยกเวนอากร

กําไรดังกลาว  ข้ึนอยูกับเขตการลงทุนและขนาดของการลงทุน  สําหรับประเภทของธุรกิจที่มีชองทางโอกาสทีดี่ 

ไดแก1. โลจิสติกส 2. กอสราง 3. วัสดุกอสราง 4. อาคารสํานักงาน หรืออาคารที่พักอาศัย 5. ธุรกิจการเกษตร 

6. ที่อยูราคาระดับลาง-กลาง 7. มืออาชีพทางดานการบริหาร ไอที วิศวกร ผูตรวจสอบบัญชี (เกียรติอนันต 

ลวนแกว, 2558) 

4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

    นอกจากน้ัน ยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวของทีส่ําคัญดังน้ี มธุรดา  สมัยกุล (2557, หนา 29-30) ศึกษาเรื่อง 

แนวทางการพฒันาเศรษฐกิจการคาชายแดน กรณีศึกษาตลาดมิตรภาพชายแดนไทย-กัมพูชา พบวา 

สภาพแวดลอมภายในและภายนอกของการคาชายแดนไทย-กัมพูชายังมีอุปสรรคทางดานของกฎหมาย 
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ระเบียบ วิธีปฏิบัติของการนําเขา-สงออกผานชายแดนทั้งสองประเทศ เน่ืองจากข้ันตอนมาก และความไม

แนนอนในวิธีการปฏิบัติของประเทศเพื่อนบาน ควรมีการปรบัปรงุเรื่องระบบภาษี และข้ันตอนการนํา

สินคาเขา-ออก ประเทศใหมีความสะดวก รวดเร็ว สอดคลองกับอําพา  แกวกํากง (2557, หนา 24) ศึกษาเรื่อง 

ชุมชนชายแดนไทย-กัมพูชาดานจันทบรุีกบัการพัฒนาในกระแสการเตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียน พบวา เน่ืองจากขาดกฎหมายและการบังคับใชที่ดีพอ ผูประกอบการบริเวณชายแดนมักลักลอบนําเขา

สินคา เพราะการผานพิธีการศุลกากรคาใชจายสูง ทัง้ระเบียบนําเขาที่กําหนดใหมกีารสุมตัวอยางจํานวนมาก

เพื่อตรวจสอบ ทําใหสินคาบางสวนไดรับความเสียหาย การคาสวนใหญยังอยูในรูปการคานอกระบบ ตัวเลข

การคาอยางเปนทางการจึงตํ่ากวาตัวเลขคาขายจรงิอยูมาก ขณะที่งานวิจัยตางประเทศ ไดพบปญหาเชน

ดวยกัน Vongpraseuth และ Choi (2015, pp. 790-799) ศึกษาเรื่อง โลกาภิวัฒน การลงทุนโดยตรงจาก

ตางประเทศและการจัดการการเจริญเติบโตของเมือง: นโยบายและความขัดแยงในเวียงจันทน สปป.ลาว พบวา 

การคาของนักลงทุนใน สปป.ลาว เปนสิง่สําคัญชวยสงเสรมิเศรษฐกิจและสนับสนุนการเจริญเติบโตของเมอืง 

ในทางตรงกันขามยังมีความขัดแยง ระหวางรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายการเจริญเติบโตของเมือง สภาพแวดลอม

ทางกายภาพ สิ่งอํานวยความสะดวก วัฒนธรรม และข้ันตอนการทํางานรวมกันสงผลใหเกิดการพฒันาที่ไม

สมดุล ดังน้ันจึงควรพิจารณาเรือ่งแผนกลยุทธระยะยาว ในดานการวางแผน การลงทุน และการบริหารจัดการ

ประเทศ ซึ่งเปนเรื่องสําคัญ สอดคลองกบั Sharifi, Chiba, Okamoto, Yokoyama และ Murayama (2014, 

pp. 1-13) ศึกษาเรื่อง ความสามารถในการควบคุม วางแผน และควบคุมการเจริญเติบโตของเมอืงเวียงจันทน 

สปป.ลาว พบวา สปป.ลาว ควรปรบัปรุงเรงดวนในดานกฎระเบียบ การบรหิารจัดการ และการจัดทําแผน

แมบท เน่ืองจากอัตราการขยายตัวของเมอืงใน สปป.ลาว ไดเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญต้ังแตประเทศเริม่

เปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจดานการตลาดต้ังแตป 2529 และ Marks (2011, pp.115-127) ศึกษาเรื่อง 

นโยบายเศรษฐกจิของ สปป.ลาว และอัตราการคุมครองที่แทจรงิ เสนอแนะวาจากภาระผูกพันของ สปป.ลาว 

ภายใตขอตกลงการคาตางๆ อาจกําหนดความชัดเจนในการจัดเกบ็ภาษี เชน จัดเก็บภาษีมูลคาการซือ้ขายจาก

ผลประกอบการของผูประกอบการ โดยภาษีนําเขารอยละ 10 ภาษีมูลคาการซื้อขายในประเทศ รอยละ 0 หรือ

รอยละ 5 และควรลดความซับซอนข้ันตอนการปฏิบัติงานในรูปแบบภาษีสรรพสามิต เพิม่อากรขาเขาเพื่อ

สนับสนุนให สปป.ลาว ผลิตสินคาในประเทศมากข้ึน 

 

ผลจากการประชุมกลุม (Focus Group) 

ในการจัดประชุมในวันที่ 3-4 เมษายน 2558 ไดมีการประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) 

รวมกันระหวาง 1) กรมกิจการชายแดนทหาร จํานวน 5 คน 2) นักธุรกิจไทย จํานวน 3 บริษัท 3) ผูบริหารจาก

สมาคมนักธุรกิจหนุม สปป. ลาว จํานวน 3 คน รวมทั้งหมด 11 คน พบประเด็นปญหาที่ตองรวมกันแกไข เพื่อ

อํานวยความสะดวกใหกับนักลงทุนไทย และนักลงทุนลาว ณ โรงแรมเซนทารา จังหวัดอุดรธานี รวม 3 ดาน 
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ตาราง 1.1 ปญหาการคาชายแดนไทย-สปป.ลาว  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคา การลงทุนชายแดนไทย-สปป.ลาว  

ที่ตองรวมกันปรับปรุงเรงดวน 

จํานวนผูที่สนับสนนุ 

ความคิดเห็น 

คิดเปนรอยละจาก

จํานวนผูเขารวม 

1). กฎระเบียบขอบังคับไมเขมแข็ง   9 81.81 

2). การอํานวยความสะดวกบริเวณดาน 5 45.45 

3). ความชัดเจนในการกําหนดอัตราภาษี 4 36.36 

 

 จากตาราง 1.1 การคาของนักลงทุนใน สปป.ลาวน้ัน มีทั้งนักลงทุนถูกกฎหมาย และนักลงทุน

ที่ไมถูกกฎหมาย ลอ็บบี้ยิสต เน่ืองจากมีนโยบายการลดภาษี จึงทําใหมีสินคาเพิม่ข้ึนเปนจํานวนมากที่แสวงหา

โอกาสทางธุรกจิเน่ืองจากพฤติกรรมการซื้อทีส่ปป.ลาว มีอํานาจการซื้อสงู และ และที่สําคัญมีความช่ืนชอบตรา

สินคาของคนไทยเปนพิเศษ เพราะเช่ือมั่นในมาตรฐานการผลิตของประเทศไทย จากการประชุมกลุม (Focus 

Group) สามารถสรปุประเด็นปญหาการคาชายแดนไทย-สปป.ลาว ที่ตองปรับปรงุเรงดวน 3 อันดับแรก 1) 

กฎระเบียบขอบังคับไมเขมแข็ง บริเวณขามแดนฝงไทย- สปป.ลาว ไมวาจะนําสินคาไทยเขาไปขายที่สปป.ลาว 

หรือ จะนําสินคาสปป.ลาวเขามาขายที่ไทยก็ตาม โดยเฉพาะการนําสินคาไทยไปขายยังสปป.ลาว น้ันหากนําเขา

ถูกกฎหมาย จะทําใหมีตนทุนที่สงูมาก จนไมสามารถทําตลาดที่ สปป.ลาวได ถึงแมจะมีขอมลูวาคนสปป.ลาว

น้ันช่ืนชอบสินคาแบรนดไทยแตหากราคาไมเหมาะ จะไมสามารถทําตลาดได ขอมลูจากการประชุมกลุมพบวา 

สินคาอุปโภคบางชนิดที่นําเขาถูกกฎหมายมีราคาสูงกวาสินคาลักลอบถึง 15% และปญหาบิลใบเสรจ็ทีผู่กระทํา

การแทนผูประกอบการ (Supplier) ใน สปป.ลาว ออกให ไมสามารถนํามาใชบันทึกบัญชีและใชในประเทศไทย

ได  2) การอํานวยความสะดวกบริเวณดาน อาจเน่ืองจากบคุลากรของรัฐยังไมทันนักธุรกิจที่ฉวยชองที่ไมถูก

กฎหมายลกัลอบแบบงายๆ อกีทั้งชองวางของการใชระเบียบของเจาหนาที่กับนักธุรกจิที่คุนเคย การสื่อสาร 

การเตรียมเอกสาร เกี่ยวของทั้งหมด กับความเรียบรอยในการเดินพิธีการตางๆ ทัง้น้ีทั้งน้ัน จากความคิดเห็น

ของผูเขารวมประชุม เห็นวา ควรมีการพฒันาเรื่องของข้ันตอนที่ชัดเจน รวมถึงระยะเวลาทีส่ั้นลง รปูแบบที่

ชัดเจนข้ึน 3) ความชัดเจนในการกําหนดอัตราภาษีตองกําหนดความชัดเจนเรือ่งอัตราการเกบ็ภาษี เน่ืองจาก

ภาษี ทําใหตนทุนสินคาสูงข้ึน ขาดเสถียรภาพดานการแขงขัน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

ปญหาการคาการลงทุนชายแดนไทย-สปป.ลาว 1) กฎระเบยีบขอบังคับไมเขมแข็ง สอดคลองกบั 

ขอมูลของ ศูนยพฒันาการคาและธุรกจิไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(2558) ที่กลาวถึงภาวะการคา

ชายแดนทั้งประเทศทีล่ดลงทัง้น้ีสบืเน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวประกอบกับชายแดนบางพื้นที่ไดรบั

ผลกระทบจากการเขมงวดกวดขันในการบังคับใชกฎหมาย สอดคลองกบั ผุสดี พลสารัมย และคณะ(2558) ได

กลาวถึงปญหาของการคาชายแดนของผูประกอบการไทยโดยมีขอคนพบวา เรื่องของนโยบายและกฎระเบียบ

ตางๆที่ปฏิบัติเปนปญหาสําคัญที่พบอยางตอเน่ืองแขวงแตละแขวงมีกฎระเบียบแนวปฏิบัติ เวลาในการทํางาน

แตกตาง ทําใหสรางความยุงยาก และ Sharifi et al (2014, pp.1-13) พบวา สปป.ลาว ควรปรับปรงุเรงดวน
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ในดานกฎระเบียบ การบรหิารจัดการ และการจัดทําแผนแมบท เน่ืองจากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกจิและ

การตลาดของเมอืงใน สปป.ลาว ไดเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญ 2) การอํานวยความสะดวกบริเวณดาน อาจ

เน่ืองจากบุคลากรของรฐัยังไมทันนักธุรกจิที่ฉวยชองที่ไมถูกกฎหมายลกัลอบแบบงายๆ อกีทั้งชองวางของการ

ใชระเบียบของเจาหนาที่กบันักธุรกจิที่คุนเคย การสื่อสาร การเตรียมเอกสาร เกี่ยวของทั้งหมด กับความ

เรียบรอยในการเดินพิธีการตางๆ ทั้งน้ีทัง้น้ัน จากความคิดเห็นของผูเขารวมประชุม เหน็วา ควรมีการพัฒนา

เรื่องของข้ันตอนที่ชัดเจน รวมถึงระยะเวลาทีส่ั้นลง รูปแบบที่ชัดเจนข้ึน สอดคลองกบั Vongpraseuth และ 

Choi (2015, pp. 790-799) พบวา การคาของนักลงทุนใน สปป.ลาว เปนสิง่สําคัญชวยสงเสรมิเศรษฐกิจและ

สนับสนุนการเจริญเติบโตของเมือง ในทางตรงกันขามยังมีความขัดแยง ระหวางรฐับาลเกี่ยวกบันโยบายการ

เจริญเติบโตของเมือง สภาพแวดลอมทางกายภาพ สิง่อํานวยความสะดวก วัฒนธรรม และข้ันตอนการทํางาน

รวมกันสงผลใหเกิดการพฒันาที่ไมสมดุล ดังน้ันจึงควรพิจารณาเรื่องแผนกลยุทธระยะยาว ในดานการวางแผน 

การลงทุน และการบรหิารจัดการประเทศ ซึง่เปนเรื่องสําคัญและอําพา  แกวกํากง (2557, หนา 24) พบวา 

ผูประกอบการบริเวณชายแดนมักลักลอบนําเขาสินคา เพราะการผานพิธีการศุลกากรคาใชจายสูง ทัง้ระเบียบ

นําเขาที่กําหนดใหมีการสุมตัวอยางจํานวนมากเพื่อตรวจสอบ ทําใหสินคาบางสวนไดรับความเสยีหาย การคา

สวนใหญยังอยูในรปูการคานอกระบบ ตัวเลขการคาอยางเปนทางการจึงตํ่ากวาตัวเลขคาขายจรงิอยูมาก 3) 

ความชัดเจนในการกําหนดอัตราภาษีความชัดเจนเรื่องอัตราการเกบ็ภาษี เน่ืองจากภาษี ทําใหตนทุนสินคา

สูงข้ึน ขาดเสถียรภาพดานการแขงขัน สอดคลองกบั สถานเอกอัครราชฑูต ประจํา สปป. ลาว (2558) ที่กลาว

วา นักลงทุนทุกคนจะตองคํานึงถึงก็คือ ภาระทางภาษีที่จะเกิดข้ึนจากการประกอบธุรกจิในประเทศน้ัน ๆ 

เน่ืองจากภาษี ถือเปนตนทุนหน่ึงทีส่ําคัญของธุรกจิไมวาจะเปนธุรกิจประเภทใด ๆ สําหรบันักลงทุนใน สปป. 

ลาว ก็เชนกัน ดังน้ัน การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายภาษีอากรในประเทศ สปป. ลาว ยอมมผีลกระทบที่สําคัญ

สําหรับนักลงทุนทีจ่ะไปลงทุนใน สปป. ลาวในปจจุบันไดมกีารแกไขกฎหมายวาดวย สวยสาอากร (ฉบับ

ปรับปรงุ) จากฉบับป 2005 ซึ่งเปนกฎหมายหลักที่ควบคุมภาระภาษีโดยทั่วไปของนักลงทุนใน สปป. ลาว 

(ยกเวนเพียงภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีศุลกากร) โดยมีผลใชบงัคับเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ที่ผานมา ซึ่ง

กฎหมายภาษีอากรฉบบัใหมยังคงแบงภาษีออกเปน 2 ประเภทเชนเดิม คือ ภาษีทางตรง และภาษี

ทางออม สอดคลองงานวิจัยของ Marks (2011, pp.115-127) ใหขอเสนอแนะวา จากภาระผูกพันของ สปป.

ลาว ภายใตขอตกลงการคาตางๆ อาจกําหนดความชัดเจนในการจัดเก็บภาษี เชน จัดเกบ็ภาษีมูลคาการซื้อขาย

จากผลประกอบการของผูประกอบการ โดยภาษีนําเขารอยละ 10 ภาษีมูลคาการซื้อขายในประเทศ รอยละ 0 

หรือรอยละ 5 และควรลดความซบัซอนข้ันตอนการปฏิบัติงานในรปูแบบภาษีสรรพสามิต เพิ่มอากรขาเขา เพื่อ

สนับสนุนให สปป.ลาว ผลิตสินคาในประเทศมากข้ึน และงานวิจัยของ มธุรดา  สมัยกลุ (2557, หนา 29-30) 

เสนอแนะวา จากอุปสรรคทางดานของกฎหมาย ระเบยีบ วิธีปฏิบัติของการนําเขา-สงออกผานชายแดนทัง้สอง

ประเทศ เน่ืองจากข้ันตอนมาก และความไมแนนอนในวิธีการปฏิบัติของประเทศเพื่อนบาน ควรมีการปรบัปรุง

เรื่องระบบภาษี และข้ันตอนการนําสินคาเขา-ออก ประเทศใหมีความสะดวก รวดเร็ว 
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ขอเสนอแนะการวิจัย 

1. เมืองที่ควรเจาะตลาดกอนคือเมืองเวียงจันทน  และหลังจากน้ันควรขยายไปเมืองอื่นๆ ที่มีศักยภาพ ไดแก 

หลวงพระบาง  ปากเซ  และสะหวันนะเขต  โดยทิศทางและโอกาสทางธุรกิจน้ัน ควรเปนธุรกิจหรือการ

ลงทุนที่อนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ตลอดจนไมขัดตอวัฒนธรรมอันดีงามของสปป.ลาว 

2. ควรจัดใหมีการประชุมเจรจาเช่ือมความสัมพันธในทุกมิติและทุกระดับ เพื่อลดอุปสรรคและเพิม่โอกาสทาง

การคาเชนขยายเวลาในการเปด-ปดดานถาวรและจุดผอนปรน 

3. ควรจัดงานแสดงสินคา จัดงานตลาดนัดการคาชายแดน จัดงานเจรจาจับคูธุรกิจ 

4. สรางความเขาใจเกี่ยวกับ กฎระเบียบ ขอปฏิบัติ กับบุคลากรผูปฏิบัติในทุกระดับ รวมทั้งผูประกอบการ 

5. การจัดต้ังศูนย AEC เพื่อใหความรูและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันแกผูประกอบการ 

6. จัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางดานการคา การลงทุน 

7. เพิ่มและเรงการใชจายเงินลงทุนภาครัฐในทุกมิติ เชน โครงการสรางสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
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