
 
ຂ ໍ້ແນະນ ຳສ ຳລບັ ຜ ູ້ຂ ອະນຍຸຳດດ ຳເນນີທລຸະກດິ  ຂອງ 

ກະຊວງ ໂຍທຳທກິຳນ ແລະ ຂນົສົົ່ງ 2019 
 
   ຜ ູ້ຂ ອະນຍຸຳດ ດ ຳເນນີທລຸະກດິ ເຮັດຫຍງັແດ ່? 
1. ກະກຽມເອກະສຳນ ດັົ່ງນີີ້:  

1) ໃບທະບຽນວິສຳຫະກດິຈຳກກະຊວງ ອຸດສຳຫະກ ຳ ແລະ ກຳນຄູ້ຳ ທີີ່ພົວພັນເຖິງບັນດຳກດິຈະກຳນທີີ່
ຂ ີ້ນກັບ ຂະແໜງກຳນ ຍທຂ ( ຊ ີ່ວິສຳຫະກິດ ຕູ້ອງສະແດງໃຫູ້ເຫັນກິດຈະກຳນທີີ່ສະເໜີຂ ອະນຸຍຳດ 
ຕົວຢ່ຳງ: ບ ລິສດັ ຂົນສົົ່ງ ກຂຄ ຫລ  ບ ລິສດັ ກຂຄ ຂົນສົົ່ງ) ; 

2) ປະກອບຂ ໍ້ມ ນໃສ່ ແຜນກຳນດ ຳເນີນທຸລະກິດ ”ກຳນຜະລິດ ຫລ  ກຳນບ ລິກຳນ” ( ສຳມຳດດຳວ

ໂຫລດເອົຳຈຳກເວັບໄຊ www.mpwt.gov.la ), ພູ້ອມດູ້ວຍເອກະສຳນດັົ່ງລຸມ່ນີີ້: 

o ປະຫວັດຂອງຄະນະອ ຳນວຍກຳນ  
o ວິຊຳກຳນຊ ຳນຳນງຳນ ໂດຍມີໃບປະກຳດສະນີຍະບັດຂອງຫົວໜູ້ຳບ ລິສັດ ແລະ ວິຊຳກຳນ

ກ່ຽວຂູ້ອງ ກັບທລຸະກດິນັີ້ນໆ (ຖູ້ຳສະພຳວຊິຳຊີບດູ້ຳນສະຖຳປະນິກ ແລະ ວິສະວະກອນມີ
ກຳນຈັດຕັີ້ງເປັນລະບົບຄົບຊຸດແລູ້ວ ຕູ້ອງມີໃບຢັັ້ງຢນືຄວຳມຊ ຳນຳນງຳນດູ້ຳນວິຊຳຊີບ) 

o ໃບຢັັ້ງຢືນເງິນຝຳກຈຳກທະນຳຄຳນ, ໃບຢັັ້ງຢືນກ ຳມະສິດພຳຫຳນະ ແລະ ອ ີ່ນໆ ( ຊັບສິນ ທີີ່
ເປັນເງິນ ຫລ  ວດັຖຸ ຕູ້ອງໄດູ້ໂອນກ ຳມະສດິມຳເປັນຂອງນິຕິບຸກຄົນ ໂດຍອອກຊ ີ່ບ ລິສັດ 
ພູ້ອມທັງມີກຳນຢັັ້ງຢືນຊັບສິນຈຳກກົມຊັບສິນ, ກະຊວງ ກຳນເງິນ) 
ໝຳຍເຫດ: ກ ລະນ ີນັກລົງທ ນຕ່ຳງປະເທດ ຕູ້ອງໄດູ້ມີເອກະສຳນຢັັ້ງຢືນກຳນນ ຳເງິນເຂົີ້ຳມຳ
ລົງທ ນໃນ ສປປ ລຳວ ຈຳກສະຖຳບັນກຳນເງິນທີີ່ກ່ຽວຂູ້ອງ) 

3) ຮ ບຜ ູ້ອ ຳນວຍກຳນ 3x4 ຈ ຳນວນ 2ໃບ; 

 

   ຜ ູ້ຂ  (ຕ ໍ່) ອະນຍຸຳດ ດ ຳເນນີທຸລະກດິ ເຮັດຫຍງັແດ ່? 
2. ກະກຽມເອກະສຳນ ດັົ່ງນີີ້:  

1) ໃບອະນຸຍຳດສະບັບຜຳ່ນມຳ 
2) ເອກະສຳນກຳນສະຫລຸບບັນຊີປະຈ ຳປີ 
3) ໃບໄລ່ລຽງອຳກອນປະຈ ຳປີ 

 
 ຜ ູ້ຂ ອະນຍຸຳດ ໄປຂ ອະນຍຸຳດດ ຳເນນີທຸລະກດິຢ ໃ່ສ ? 
3. ເມ ີ່ອກຽມເອກະສຳນຄບົຕຳມເງ ີ່ອນໄຂຂູ້ຳງເທງິແລູ້ວ 

1) ກ ລະນ ີ ເປນັຄນົລຳວ : ສຳມຳດຍ ີ່ນຂ ອະນຍຸຳດໄດູ້ ຢ ່ພະແນກ ໂຍທຳທິກຳນ ແຂວງ ຫລ  ເມ ອງ ຕຳມ
ລະບຽບກ ຳນດົ (ຍົກເວັີ້ນບ ລິສັດລດັວິສຳຫະກິດ) 

http://www.mpwt.gov.la/


2) ກ ລະນ ີເປນັຄນົຕຳ່ງປະເທດ ແລະ ລດັວສິຳຫະກດິ : ສຳມຳດຍ ີ່ນຂ ອະນຸຍຳດໄດູ້ ຢ ່ກະຊວງ ໂຍທຳທິກຳນ 
ແລະ ຂົນສົົ່ງ 

 

 ຂັີ້ນຕອນກຳນພຈິຳລະນຳ ເປນັຄ ແນວໃດ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ປະກອບເອກະສຳນຂ ອະນຸຍຳດດ ຳເນີນທຸລະກິດ  ຫ   
ຂ ຕ ໍ່ໃບອະນຸຍຳດ 

ຄນົລຳວ : ສຳມຳດຍ ີ່ນຂ ອະນຸຍຳດໄດູ້ ຢ ່ພະແນກ ໂຍທຳທິກຳນ ແຂວງ ຫລ  ເມ ອງ ຕຳມລະບຽບກ ຳນົດ 

ຄນົຕຳ່ງປະເທດ ແລະ ລດັວສິຳຫະກດິ : ສຳມຳດຍ ີ່ນຂ ອະນຸຍຳດໄດູ້ ຢ ່ກະຊວງ ໂຍທຳທິກຳນ ແລະ ຂົນສົົ່ງ 
 

ກະຊວງ ໂຍທຳທິກຳນ ແລະ ຂົນສົົ່ງ, ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງ, ພະແນກ ຍທຂ ເມ ອງ 
ຄົີ້ນຄູ້ວຳພິຈຳລະນຳ 3-5 ວັນລັດຖະກຳນ ດັົ່ງນີີ້: 

 

1) ກວດກຳລຳຍລະອຽດ ເຊັົ່ນ: ປະຫວັດຂອງນັກລົງທ ນ, ວິຊຳກຳນ ໂດຍສມົທຽບກັບຂ ໍ້ມ ນທີີ່ມີຢ  ່
2) ກິດຈະກຳນທີີ່ສະເໜຂີ ອະນຸຍຳດດ ຳເນີນທຸລະກດິ ເຊັົ່ນ: ທຸລະກດິທົົ່ວໄປ ຕຳມກຳນແຍກປະເພດເສດຖະກິດ

ຂອງ ສປປ ລຳວ LSIC (ທຸລະກິດບ ໍ່ຄວບຄຸມ), ທຸລະກິດມີເງ ີ່ອນໄຂ (ທຸລະກິດຄວບຄມຸ ຫ   ທຸລະກິດສ ຳ

ປະທຳນ), ເປັນກຳນລົງທ ນຂອງນັກລົງທ ນພຳຍໃນ ຫລ  ຕ່ຳງປະເທດ, ຖູ້ຳເປັນກຳນລົງທ ນຂອງຕ່ຳງປະເທດ
ແມ່ນອີງໃສ່ ພັນທະກຳນເຂົີ້ຳເປັນສະມຳຊິກ WTO ແລະ ASEAN, ລະບຽບກຳນຄຸູ້ມຄອງຄົນຕ່ຳງປະເທດ.  

3) ກວດກຳເບິີ່ງລຳຍລະອຽດ ທີີ່ຕັີ້ງ, ຂະໜຳດ, ລກັສະນະ ຫລ  ມຳດຕະຖຳນກຳນດ ຳເນີນທຸລະກດິ ຕຳມກດົໝຳຍ
ກ່ຽວຂູ້ອງກັບປະເພດທຸລະກດິນັີ້ນໆ. 

4) ກ ລະນີຕ ໍ່ ແມ່ນພິຈຳລະນຳເບິີ່ງກຳນເຄ ີ່ອນໄຫວຂອງວິສຳຫະກິດ ຢ ່ໃນຂອບເຂດອະນຸຍຳດຂອງຕົນຫລ  ບ ໍ່, ມີ
ກຳນດ ຳເນີນຕຳມພັນທະບ  ເຊັົ່ນ: ກຳນຖ ບັນຊ,ີ ກຳນຊ ຳລະອຳກອນ ກຳນພະລິດແລະ ກຳນໃຫູ້ບ ລິກຳນໄປຕຳມ
ມຳດຕະຖຳນຂະແໜງວິຊຳສະເພຳະກ ຳນົດ ຫລ  ບ ໍ່ 

5) ຄ່ຳທ ຳນຽມ ແລະ ຄ່ຳບ ລິກຳນ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ບ ລິສດັມພີັນທະຫຍງັແດ ່? 
1. ຕູ້ອງໃຫູ້ມີປ້ຳຍຊ ີ່ວິສຳຫະກິດ ຖູ້ຳດ ຳເນີນທຸລະກິດປະເພດໃດ ຕູ້ອງມີຄ ຳສັບນັີ້ນໆ ໄວູ້ດູ້ຳນໜູ້ຳ 

ຫລ  ດູ້ຳນຫລັງຂອງຊ ີ່ (ລະບຽບກຳນກ່ຽວກັບກຳນຄຸູ້ມຄອງປ້ຳຍ) 
2. ຕູ້ອງໃຫູ້ມີກຳນສະແດງໃບອະນຸຍຳດດ ຳເນີນທຸລະກິດ ໄວູ້ໃນທີີ່ເປີດເຜີຍ ສັງເກດເຫັນໄດູ້ງ່ຳຍ 
3. ມີລຳຍລະອຽດ ບົດແນະນ ຳ ຂອງຂອງສິນຄູ້ຳ ແລະ ບ ລິກຳນ  
4. ມີເອກະສຳນສະແດງລຳຄຳ ສິນຄູ້ຳ ແລະ ຄຳ່ບ ລິກຳນ  
5. ຈັດໃຫູ້ມີແຜນຜັງ ແນະນ ຳກ່ຽວກັບຄວຳມປອດໄພໃຫູ້ຜ ູ້ບ ລິໂພກ ແລະ ໃຊູ້ກຳນບ ລິກຳນ 
6. ຮັກສຳຄວຳມສະອຳດ, ອຳນຳໄມ ຕຳມລະບຽບສຳທຳລະນະສຸກວຳງອອກ 
7. ຮັກສຳຕ ກ, ອຳຄຳນ ໃຫູ້ໝັີ້ນຄົງ  ພູ້ອມດູ້ວຍລະບົບປ້ອງກັນອັກຄີໄພ ຕຳມກົດໝຳຍກ ໍ່ສູ້ຳງ 
8. ຮັກສຳສິີ່ງແວດລູ້ອມ ຕຳມກດົໝຳຍສິີ່ງແວດລູ້ອມກ ຳນົດໄວູ້ 
9. ສູ້ຳງຄວຳມສະດວກໃຫູ້ແກ່ລ ກຄູ້ຳ ແລະ ຜ ູ້ໃຊູ້ບ ລິກຳນ 

 
 ຂ ໍ້ຫູ້ຳມຂອງບ ລສິດັ ມຫີຍງັແດ ່? 

 ນອກຈຳກຈຸດປະສົງສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງກຳນດ ຳເນີນທຸລະກິດໃນຂະແໜງ ໂຍທຳທິກຳນ 
ແລະ ຂົນສົົ່ງແລູ້ວ ກ ຍັງມີກຳນຄວບຄມຸ ປະເພດກດິຈະກຳນ ທີີ່ຂັດກັບຄວຳມເປັນລະບຽບຮຽບຮູ້ອຍ 
ແລະ ວດັທະນຳທ ຳອັນດີງຳມຂອງຊຳດ ເຊິີ່ງມີກຳນດ ຳເນີນງຳນດັົ່ງນີີ້: 

ອອກໃບອະນຸຍຳດດ ຳເນີນທຸລະກິດ 



➢ ກຳນສັົ່ງຢຸດເຊົຳກດິຈະກຳນ ຫລ  ດ ຳເນີນກຳນແກູ້ໄຂ ໂດຍຜ ູ້ອອກອະນຸຍຳດດ ຳເນີນ ທຸລະກດິ   
ສັົ່ງໃຫູ້ໂຈະກິດຈະກຳນ ຫ   ດ ຳເນີນກຳນແກູ້ໄຂຕຳມເຫັນສົມຄວນ ເມ ີ່ອຜ ູ້ຮັບຜດິຊອບອອກອະນຸຍຳດ
ພົບເຫັນກ ລະນີດັົ່ງນີີ້: 

1. ຝ່ຳຝຶນລະບຽບກຳນສະບັບນີີ້ ແລະ ກດົໝຳຍກຽ່ວຂູ້ອງ 
2. ບ ໍ່ປະຕິບັດຕຳມຄ ຳສັົ່ງ ຫລ  ໜັງສ ແຈູ້ງເຕ ອນ ຂອງຄະນະຮັບຜດິຊອບອອກອະນຸຍຳດ 
3. ໃນກ ລະນີ ເຈົີ້ຳຂອງທຸລະກດິ ຫລ  ຜ ູ້ຈັດກຳນ ບ ໍ່ຢຸດກຳນກະທ ຳ ຫລ  ດ ຳເນີນກຳນແກູ້ໄຂ ຕຳມ

ຄ ຳສັົ່ງຂອງຜ ູ້ອອກນຸຍຳດ ໃຫູ້ພຳກສ່ວນຮັບຜິດຊອບອອກອະນຸຍຳດ ເຮດັໜັງສ ແຈູ້ງໃຫູ້ບຸກຄົນ
ດັົ່ງກ່ຳວໃນກ ຳນົົດເວລຳ 30 ວັນ 

 
 


