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18-20 September, 2020

at Amanta Hotel, Muang District, Nongkhai

Centre for ASEAN Studies, Department of Laws, Faculty of Interdisciplinary Studies 

of Khon Kaen University builds collaboration in laws with People’s Democratic 

Republic of Laos, to strengthen economy, social, law and culture. 

The institute representing Lao PDR is Faculty of Law and Political Science of Lao 

National University, while Thailand is represented by the Parliament of Thailand.



The forum featured the following interesting activities:

A forum on joint drafting of laws related to the Exclusive Economy Zone between Thailand and Lao PDR

A forum on the trend for cooperation in trading and investment in the Exclusive Economy Zone of Nongkhai

and Lao PDR

A special talk on the establishment of in the Exclusive Economy Zone of Nongkhai by the Head of Provincial 

Development Strategies Group, Office of Nongkhai Province



The forum featured the following interesting activities:

A study trip to the establishment sire of the Exclusive Economy Zone of Nongkhai – Lao PDR

A special lecture on Investment in the Exclusive Economy Zone of Nongkhai – Lao PDR: Problems and 

Obstacles in the BOI Perspective

A forum and brainstorming on the collaboration approaches in law between Thai Parliament and Lao PDR to 

set research topics together, which will be on law and will be carried out by Office of Secretary of the 

Parliament, Office of Secretary of the Senate, and ASEAN Study Center of Khon Kaen University



ประวติัการพฒันา

• สปป. ลาวไดเ้ขา้สูย่คุ Modernization ซึง่รฐับาลอา้งวา่ ทาง
ประเทศจะมีการพฒันาอยา่งมากในทกุดา้น โดยที่ สปป.ลาว จดัท า
แผน 5 ปี (ฉบบัท่ี 8) ในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (2015-
2020) 

• ความเปลี่ยนแปลงท่ีเห็นไดค้ือ การปฏิรูปกฎหมาย การมีตลาด
หลกัทรพัยล์าวเกิดขึน้ และยงัมีแผนในการพฒันาคน และพฒันา
ประเทศใหพ้น้จากความยากจนในปี 2020  



WTO Trade & Policy Review
Nov 2019



สปป.ลาว ยนืยนัวา่ไดด้  าเนินการแลว้ เช่น
เร่ืองตน้ทุนการซ้ือขาย
cost of trading

• an accelerated time-bound manner to cut 
down the cost of trading, including significant 
steps already in place such as

– the implementation of the electronic National 
Single Window for customs clearance and duty 
payment, risk management, transparency and 
advance ruling.



กฎหมาย ท่ีสอดคลอ้ง

• กฎหมายวา่ดว้ยการก าหนดมาตรฐานมาตร 2014 

• การตอบโตก้ารทุ่มตลาด (Anti-dumping: AD) และมาตรการ
ตอบโตก้ารอดุหนนุ (Countervailing Duty: CVD)

• คุม้ครองทรพัยส์นิทางปัญญา 
– joining the Madrid Protocol in 2016 

– amending the Law on Intellectual Property,  



การเขา้สู่สถานะ ของประเทศก าลงัพฒันา

• setting the ground for graduation from LDC 
status in 2024,  



สองเร่ืองท่ี สปป.ลาว สนใจ อาจแตกต่างไปจากค าแนะน า
ของ WTO อยูบ่า้ง

• policies focused on hydropower development 
and attracting foreign investment in energy, 
natural resources and tourism. 

• promote fiscal consolidation through 
modernization of tax systems and reducing 
state payroll and operating 



การใหค้วามสะดวกทางการคา้ในความเป็นจริง

• เรือ่งของความไดเ้ปรยีบของประเทศใหญ่: กรณี ไทย สปป. ลาว และ 
สาธารณรฐัประชาชนจีน

• มมุมองทกุแง่มมุน าไปสูค่วามไดเ้ปรยีบของประเทศใหญ่ และการ
ก าหนด การใหค้วามสะดวกทางการคา้ ท่ีประเทศเลก็ไมม่ีทางเลอืกมาก
นกั





โครงการกอ่สรา้งทางรถไฟลาว-จนี

ปัจจุบนัโครงการก่อสรา้งทางรถไฟลาว–จนี ด าเนินการแลว้เสรจ็รอ้ยละ 91 โดยเจาะอโุมงคไ์ดส้ าเรจ็แลว้ 71 

แห่ง จากทัง้หมด 75 แห่ง งานก่อสรา้งสะพานรถไฟแลว้เสร็จรอ้ยละ 88 การวางรางรถไฟแลว้เสร็จรอ้ยละ 

21.4 คาดว่าจะแลว้เสรจ็ภายในปี 2564



โครงการพฒันาท่าบก-ท่านาแลง้และเขตโลจสิตกส ์

ประกอบดว้ย

การสรา้งสถานีเปลีย่นถ่ายสนิคา้/ท่าบกทีเ่ช ือ่มต่อกบัทางรถไฟ

ลาว – จนีและทางรถไฟไทย – ลาว 

โดยจะชว่ยลดความแออดัและขัน้ตอนในการขนส่งสินคา้ขา้ม

แดน บรษิทั Vientiane Logistics Park จ ากดั

ซึง่เป็นผูพ้ฒันาโครงการฯ น่าจะเร ิม่ก่อสรา้งส านักงานในเดือน 

ส.ค. นีไ้ปแลว้ และคาดว่าจะเร ิม่ใหบ้รกิารในเดือน มี.ค. 2564

และ ต.ค. 2564 ส าหรบัการพฒันาเขตโลจิสติกสน์ครหลวง

เวยีงจนัทน์



โครงการพฒันาท่าบก-ท่านาแลง้และเขตโลจิ

สตกส ์









ตย.การเช่ือมต่อทางราง

• โครงการราง ทา่บก ทา่นาแลง้? “Lao Logistic State Enterprise”

• Vientiane Station. Xay Village in Xaythany District is to be 
the site of Vientiane Station, the largest station on the 
railway. 

• The station will consist of four platforms with seven track 
lines and two additional platforms with three lines 
reserved. It is expected to connect with other railway lines 
planned for Laos. The station will accommodate up to 2,500 
passengers with a total area of 14,543 square meters. 

• The railway is to be built to China's GB Grade 1 standard 
(suitable for 160 km/h passenger and 120 km/h freight 
trains).









ส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับ ความรู้เชิงลึก
ความรู้และความเขา้ใจในเร่ืองกฎหมาย และ การบงัคบัใช้

ตลอดจนการเปล่ียนแปลงท่ีไม่สามารถคาดเดาได ้

– สปป.ลาวนัน้ มีระบบกฎหมายเป็นอยา่งไร 

– มีกฎหมายท่ีส าคญัตอ่การใหค้วามสะดวกทางคา้และพาณิชยอ์ะไรบา้ง 

– มีกระบวนการยตุิขอ้พิพาท มีค าพิพากษาอธิบาย หรอืการตีความกฎหมาย 
และแนวปฏิบตัิของฝ่ายบรหิารตามกฎหมายฉบบัดงักลา่วเช่นไร คน้หาได้
อยา่งไร  



ความเป็นจริงของพ้ืนท่ี

• ตอ้งมีความเขา้ใจ และมีขอ้มลูระดบัพืน้ฐานของชมุชน ท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีวา่มี
ผลกระทบจากการพฒันามากนอ้ยเพียงไร และมีปฏิกิรยิาตอบสนอง
หรอืไม่

• ผลกระทบของพืน้ที่ขา้งเคียง เช่นการท่ีจดุหมายของนกัทอ่งเท่ียว
เปลี่ยนไป ฯลฯ

• รถไฟความเรว็สงูในประเทศไทย กรุงเทพ-หนองคาย น่าจะแลว้เสรจ็ 
หลงั รถไฟลาว สาม-สี่ ปี


