
สปป.ลาว  

ข้อมูลทั่วไป  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เป็น
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล 
มีพรมแดนติดต่อกับจีนทางทิศเหนือ ทิศตะวันตกเฉียง
เหนือติดต่อกับพม่า ทิศตะวันออกติดต่อกับเวียดนาม ทิศ
ใต้ติดต่อกับกัมพูชา และทิศตะวันตกติดต่อกับประเทศ
ไทย ซ่ึงกั้นด้วยแม่น้้าโขงเป็นบางช่วง  

เมืองหลวง    เวียงจันทน์   
พ้ืนที่           236,800 ตารางกิโลเมตร  
ประชากร     6,695,166 คน (2556)  
สกุลเงิน       กีบ (Kip) 
การปกครอง  ระบอบสังคมนิยม (ทางการลาวใช้ค้าว่า   
                 ระบอบประชาธิปไตยประชาชน) 

 

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ  
ประเทศลาว เร่ิมปฏิรูประบบเศรษฐกิจเสรี เมื่อปี 2529 
โดยใช้“นโยบายจินตนาการใหม่” (NEM : New 
Economic Mechanism) เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจกับต่างประเทศมากขึ้น ภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศลาวมีพัฒนาการที่ดีตามล้าดับ โดยในช่วง 20 ปี
นับ ต้ังแต่ปฏิ รูประบบเศรษฐกิจ ประเทศลาวมีการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 
6.2 ต่อปี โดยปี 2558 ประเทศลาวมี GDP เป็นอันดับที่ 
124 ของโลก แต่เป็นอันดับสุดท้ายในกลุ่มประเทศเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  

  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) : 12.5 พันล้าน   
  ดอลลาร์สหรัฐฯ (2558) 
  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ : 7.5 % (2558) 
  อัตราเงินเฟ้อ : 5.3 % (2558)  

การค้าไทย-ลาว 
ไทยเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของลาว ขณะที่ลาวเป็นคู่ค้าอันดับ
ที่ 20 ของไทย โดยในช่วงปี 2554-2558 การค้าระหว่าง
ไทยกับลาว มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี ใน
ปี 2558 การค้ารวมไทย-ลาว มีมูลค่าการค้า 193,201 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 10.8 โดยไทยเป็นฝ่าย
เกินดุลการค้า 92,618 ล้านบาท 

สินค้าส่งออกที่ส้าคัญมายังประเทศไทย : เชื้อเพลิง/ไฟฟ้า 
สินแร่โลหะอื่นๆ/เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เคร่ืองจักร
ไฟฟ้าและส่วนประกอบ ผักผลไม้และของปรุงแต่งที่ท้า
จากผักผลไม้ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช ไม้ซุง/ไม้แปรรูป
และผลิตภัณฑ์ ลวดและสายเคเบิล ปุ๋ย/ยาก้าจัดศัตรูพืช 
กาแฟ/ชา/เคร่ืองเทศ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน 

สินค้าน้าเข้าที่ส้าคัญจากประเทศไทย : น้้ามันส้าเร็จรูป 
รถยนต์/อุปกรณ์และส่วนประกอบ เหล็ก/เหล็กกล้าและ
ผลิ ตภัณฑ์  เ คมี ภัณฑ์  อั ญมณีและ เค ร่ื องประ ดับ 
เคร่ืองจักรกลและส่วนประกอบ สินค้าปศุสัตว์อื่นๆ 
เค ร่ืองส้ าอาง/สบู่ /ผลิตภัณฑ์ รักษาผิว วงจรพิมพ์ 
ผลิตภัณฑ์พลาสติก 
 

การค้าไทย – ลาว (ล้านบาท) 
  2556         2557          2558 

 มูลค่าการค้า   155,235   175,508   .193,201  
 %  -    13.06   10.08  
 การส่งออกจากไทยไปลาว   113,542   129,666   142,909  
 %   -   14.20   10.21  
 การน้าเข้าจากลาวมายังไทย  41,693   45,842   50,291  
 %   -   9.95   9.71  
 ดุลการค้า   71,849   83,824   92,618  

 

ชายแดนไทย-ลาว และศุลกากร 
จังหวัดชายแดนของไทยที่มีพรมแดนทางบกติดกับ
ประเทศลาวมีจ้านวน 12 จังหวัด โดยจังหวัดที่มีจุดข้าม
พรมแดนของสินค้าที่มีสถานะเป็นด่านศุลกากร มีเพียง 8 
จังหวัด ดังนี้ 

 ด่านศุลกากรเชียงแสน และด่านศุลกากรเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย 

 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 

 ด่านศุลกากรเชียงคาน และด่านศุลกากรท่าลี่ 
จังหวัดเลย 

 ด่านศุลกากรหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

 ด่านศุลกากรบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 

 ด่านศุลกากรนครพนม จังหวัดนครพนม 

 ด่านศุลกากรมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 

 ด่านศุลกากรช่องเม็ก และด่านศุลกากรเขมราฐ 
จังหวัดอุบลราชธานี 

โดยด่านที่มีมูลค่าการค้าสูง ได้แก่ ด่านศุลกากรหนองคาย 
ด่านศุลกากรมุกดาหาร ด่านศุลกากรช่องเม็ก ด่ าน
ศุลกากรนครพนม และด่านศุลกากรเชียงของ 



 สปป.ลาว 

ความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทย-ลาว 
ไทยและลาวได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต เมื่อ
วันที่ 19 ธันวาคม 2493 ความสัมพันธ์ในปัจจุบันด้าเนิน
ไปอย่างราบร่ืน โดยมีปัจจัยเกื้อกูล ได้แก่ ความใกล้ชิด
ทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม   

โดยศุลกากรไทย-ลาว ได้หารือระดับทวิภาคีเพ่ือกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 
2552 โดยประเด็นที่ศุลกากรทั้งสองฝ่ายหารือและมีมติ  
ดังนี้ 

 การน้าระบบราคาแกตต์มาใช้ โดยท้ังสองประเทศจะ
ต้ังคณะท้างานด้านเทคนิคเพ่ือความร่วมมือและ
ช่วยเหลือกัน 

 การน้าระบบ National Single Window และ E-
Customs มาใช้ และเสนอแนะให้ทั้งสองประเทศ
ทดลองเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน 

 ความร่วมมือระหว่างศุลกากรไทยและลาวภายใต้
กรอบความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง (GMS Cross Border 
Transport Agreement: GMS-CBTA) โดยได้
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านปัญหาและอุปสรรคของการ
ด้าเนินงานภายใต้ GMS-CBTA และมีมติให้เพ่ิม
ความร่วมมือและความช่วยเหลือกันให้มากยิ่งขึ้น 

 การป้องกันและปราบปรามสินค้าละเมิดสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีมติให้เพ่ิมความร่วมมือ
และการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้มากยิ่งขึ้น 

 ความร่วมมือทวิภาคีและการให้ความช่วยเหลือทาง
วิชาการ 

 ความร่วมมือในระดับท้องถิ่นระหว่างด่านศุลกากรที่
มีเขตแดนติดกัน โดยมีมติให้สานต่อความร่วมมือใน
ระดับด่านศุลกากรของท้ังสองหน่วยงานต่อไป 

นอกจากนี้ ไทย-ลาวยังมีความร่วมมือระดับทวิภาคีท่ี
ส้าคัญและเกี่ยวเนื่องกับงานศุลกากร ดังนี้ 

ข้อตกลงทางการค้า (Trade Agreement) 
ไทยและประเทศลาว ได้ลงนามข้อตกลงทางกาค้า 
(Trade Agreement) เมื่อปี 2521 และลงนามแก้ไข
ปรับปรุงเมื่อปี 2534 ต่อมาได้จัดต้ังคณะกรรมการร่วม
ทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ระดับ

รัฐมนตรี ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว โดยในการประชุมคร้ังที่ 
6 ระหว่างวันที่  4 -5 กุมภาพันธ์ 2558 มีประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับศุลกากร คือ 

 ประเด็นเร่ืองการอ้านวยความสะดวกทางการค้าและ
การลงทุน โดยมีการเร่งรัดให้เกิดการด้าเนินการด้าน
พิธีการศุลกากรตรวจแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
(Single Stop Inspection – SSI)  

 ประเด็นการเชื่อมโยงในภูมิภาค ในเร่ืองการประสาน
ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการส่งสินค้าผ่าน
แดน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออ้านวยความสะดวกซ่ึง
กันและกัน 

บันทึกความเข้าใจว่า ด้วยความร่วมมือและความ
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันของศุลกากรไทยและลาว  
ไทยได้มีการเสนอร่างจัดท้าบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกันและกันด้านศุลกากร
ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศ CLMV (ประกอบด้วย 
กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) โดยฝ่ายไทยได้ยื่น
ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ให้ฝ่ายลาวพิจารณาเมื่อวันที่ 20 
ธันวาคม 2559 
 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง   
1 https://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศลาว 
2 http://www.dtn.go.th/index.php/asia-dtn/ 
3 http://data.worldbank.org/data-catalog/gdp-
ranking-table 
4 http://www.mfa.go.th/asean/th/code?c=j 
5 http://btsstat.dft.go.th 
6 https://en.wikipedia.org/wiki/Laos 
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