
ບດົນາໍສະເໜີ 

ການ ເລີີ່ ມຕ ົົ້ນທຸລະ ກດິຢ ີ່ໃນ ສປປລາວ

ໂຮງ ແຮມ - ດອນ ຈນັ ພາເລ ສ໌

ວນັ ທີ 8 ຕລຸາ 2018

ນາໍສະເໜີໂດຍ : ກມົທະບຽນ ແລະ ຄຸົ້ມຄອງວສິາຫະກດິ



ຂ ັົ້ນຕອນການເລີີ່ ມຕ ົົ້ນທລຸະກດິຕາມການປະເມນີຂອງWB
ກ. 8 ຂ ັົ້ນຕອນຕ ົົ້ນຕໍ:

1. ການ ຂ ົ້ນທະບຽນວິສາ ຫະ ກດິ

2. ການ ຂໍຈດົທະບຽນຊບັສນິ ແລະ ກດົລະ ບຽບ

3. ການຂ ົ້ນທະບຽນອາກອນ/ຂໍເລກລະຫດັປະຈາໍຕວົຜ ົ້ເສຍອາກອນ

4. ການຂໍອະນມຸດັເນ ົ້ອໃນປົ້າຍຂອງບໍລິສດັ ແລະ ການຂໍອະນຍຸາດຕດິຕ ັົ້ງປົ້າຍ

5. ການຄວັດຕາປະທບັ

6. ການຂ ົ້ນທະບຽນກາປະທບັຢ ີ່ ພະແນກ ປກສ ແຂວງ

7. ການຂ ົ້ນທະບຽນປະກນັສງັຄມົສາໍລບັພະນກັງານ

8. ການຈດົທະບຽນອາກອນມ ນຄີ່າເພີີ່ ມ.

(ຂ ັົ້ນຕອນທງັໝດົຕາມການປະເມນີຂອງ WB ແມ ີ່ນ 67 ວນັ)



ຂ ັົ້ນຕອນການຍ ີ່ ນເອກະສານຂໍລງົທ ນ 
 ຜ ົ້ລງົທ ນທີີ່ ມຈີດຸປະສງົລງົທ ນຢ ີ່ ສປປລາວ ໃນກດິຈະການທົີ່ວໄປໃຫົ້ຍ ີ່ ນຄາໍຮົ້ອງ
ແຈ ົ້ງຂ ົ້ນທະບຽນວສິາຫະກດິນາໍຂະແໜງອດຸສາຫະກາໍແລະ ການຄົ້າສາໍລບັ:

❖ ກດິຈະການບໍີ່ຢ ີ່ໃນບນັຊຄີອບຄມຸ: ເຈົົ້າໜົ້າທີີ່ ທະບຽນວສິາຫະກດິອອກໃບທະບຽນວິ
ສາຫະກດິໃຫົ້ພາຍໃນ10ວນັລດັຖະການ;

❖ ກດິຈະການຢ ີ່ໃນບນັຊຄີອບຄມຸ: ສ ົີ່ງຂໍຄາໍເຫັນນາໍຂະແໜງການກີ່ຽວຂົ້ອງມຄີາໍເຫັນ
ກີ່ອນອອກທະບຽນວສິາຫະກດິ ພາຍໃນ13ວນັລດັຖະການ;

(ແລະຖົ້າມຕີີ່າງປະເທດຕົ້ອງໄດົ້ສ ົີ່ງກວດປະຫວດັນາໍ ປກສ)

 ຫລງັຈາກໄດົ້ຮບັໃບທະບຽນວສິາຫະກດິແລົ້ວຈ ີ່ງກບັຄ ນໄປຂໍອະນນຸາໍຍາດດາໍເນນີ
ທລຸະກດິນາໍຂະແໜງ ການກີ່ຽວຂົ້ອງ- ຂໍເລກລະຫດັປະຈາໍຕວົຜ ົ້ເສຍອາກອນ-
ຂໍອະນຍຸາດປົ້າຍ-ຄວດັຕາປະທບັ , ການຂ ົ້ນທະບຽນກາປະທບັຢ ີ່ ພະແນກ ປກສ 
ແຂວງ,ການຂ ົ້ນທະບຽນປະກນັສງັຄມົ ສາໍລບັພະນກັງານ,ການຈດົທະບຽນ
ອາກອນມ ນຄີ່າເພີີ່ ມ,ຈດົທະບຽນຊບັສນິ



ຂ ັົ້ນຕອນການຈລໍະຈອນເອກະສານກີ່ອນ02/ນຍ

ຜ ົ້ລງົທ ນ
 ນອກບນັຊຄີອບຄມຸອອກ

ທະບຽນໃຫົ້ພາຍໃນ 10 ວນັ
ລດັຖະການ

 ຂະແໜງອ/ຄ

 ໃນບນັຊຄີອບຄມຸສ ົີ່ງຂໍຄາໍເຫັນນາໍຂະແໜ
ງການກີ່ຽວ ຂົ້ອງ 13 ວນັລດັຖະການ

ເຫັນດອີອກທະບຽນວສິາຫະກດິໃຫົ້

ບໍີ່ ເຫັນດຕີອບປະຕເິສດ  

ຂໍເລກລະຫດັປະ
ຈາໍຕວົຜ ົ້ເສຍ
ອາກອນ,ອມພ,

ຈດົຊບັສນິ

ຂໍອະນຍຸາດປົ້າຍ 
ແລະຜະລດິປົ້າຍວິ
ສາຫະກດິ

-ຄວັດຕາປະທບັ

-ລງົທະບຽນນາໍໃຊົ້ຢ ີ່
ແຂວງ

ຈດົທະບຽນ ຊບັສນິ

ຖົ້າເປັນຕີ່າງປະເທດຕົ້ອງສ ົີ່ງ

ກວດປະຫວດັນາໍ ປກສ

ການຂ ົ້ນທະບຽນ
ປະກນັສງັຄມົສາໍ
ລບັພະນກັງານ

ຂໍອະນຍຸາດດາໍເນນີ
ທລຸະກດິ



- ເຊິີ່ ງການຈດັຕ ັົ້ງປະຕບິດັດ ັີ່ງກ ີ່າວໃນໄລຍະຜີ່ານມາເຮັດໃຫົ້
ແກີ່ຍາວເວໃນໃນການເລີີ່ ມຕ ົົ້ນທລຸະກດິ;

- ຫລາຍຂ ັົ້ນຕອນກບັໄປກບັມາ;

- ຫລາຍເອກະສານ ,ຫລາຍຂ ັົ້ນຕອນທີີ່ ບໍີ່ ຈາໍເປັນ

- ຕວົ ຊີົ້ວດັເລີີ່ ມຕ ົົ້ນທຸລະກດິຕກົຢ ີ່ໃນອນັດບັທີ164 /190



ເນ ົ້ອໃນ ຄາໍສ ັີ່ງ 02/ນຍ
ການຂ ົ້ນທະບຽນສົ້າງ ຕ ັົ້ງ ວສ ແລະ ການອອກອະນຸຍາດ

ຂໍົ້ 1 (1.2.1) ຂອງ ຄາໍສ ັີ່ງ ນາຍກົ ເລກທີ 02/ນຍ ກາໍນດົໄວົ້ ວີ່າ:

“ປບັປງຸ ລະບຽບການ, ມາດຕະການ ໃນການບໍລິການ ແຈ ົ້ງ ຂ ົ້ນທະບຽນ 

ສົ້າງ ຕ ັົ້ງ ວິສາຫະ ກດິ (ສີ່ວນບກຸຄນົ ຫ  ນິຕິບກຸຄນົ) ໃຫົ້ມີຄວາມ ສະ ດວກ, 

ກະທດັຮດັແລະວີ່ອງ ໄວ. ພາຍຫ ງັ ຂ ົ້ນທະບຽນສົ້າງ ຕ ັົ້ງ ວິສາ ຫະ ກດິ (ສີ່ວນ 

ບກຸ ຄນົ ຫ  ນິຕິບກຸ ຄນົ) ແລົ້ວ, ກີ່ອນ ຈະ ດາໍ ເນນີທຸລະ ກດິໃດໜ ີ່ ງ  ນ ັົ້ນ

ຕົ້ອງ ຂໍອະນຸຍາດປະກອບທຸລະກດິນາໍ ຂະແໜງ ການທີີ່ ກີ່ຽວ ຂົ້ອງ ກີ່ອນ"



ໝາຍຄວາມວີ່າ ຜ ົ້ລງົທ ນທີີ່ ມຈີດຸປະສງົລງົທ ນຢ ີ່ 
ສປປລາວ ຕົ້ອງໄດົ້ຂ ົ້ນທະບຽນວສິາຫະກດິສົ້າງຕ ັົ້ງ
ເປັນວສິາຫະກດິສີ່ວນບກຸຄນົຫລ ນຕິບິກຸຄນົໂດຍ 
ສອດຄີ່ອງຕາມກດົ ໝາຍວີ່າດົ້ວຍວສິາຫະກດິກີ່ອນ



ການຂ ົ້ນທະບຽນວິສາຫະກດິ ແລະ
ການອອກອະນຸຍາດ (ຕາມ 02/ນຍ)

ກ. ຫລກັການ ພ ົ້ນຖານ ການ ເລີີ່ ມຕ ົົ້ນທຸລະກດິ (ຕາມ 02/ນຍ) 

ຂ. ການ ຂ ົ້ນທະບຽນ ວິສາ ຫະກດິ

 ໃບ ທະບຽນວິສາ ຫະ ກດິ ບໍີ່ ແມ ີ່ນໃບອະນຸຍາດ ລງົທ ນ /ໃບ ອະນຸຍາດ ດາໍ ເນນີ ທຸລະກດິ
- ແຕີ່ເປັນໃບຢັົ້ງ ຢ ນການ ສົ້າງຕ ັົ້ງວິສາ ຫະກດິ (ສີ່ວນ ບກຸ ຄນົ ຫລ ນິຕິບກຸຄນົ) ຖ ກ 
ຕົ້ອງຕາມກດົໝາຍ ຂອງລດັໜ ີ່ ງ ໆຕໍີ່ ວສ ສອດ ຄີ່ອງກບັ ຕາມມຕ 14 ແມ ີ່ນການ
ຮບັຮອງການ ສົ້າງຕ ັົ້ງວິສາ ຫະກດິ ຖ ກຕົ້ອງຕາມກດົໝາຍ.

 ໃບ ທະບຽນວິສາ ຫະ ກດິ (ຊະຕາ ກາໍ ເນດີ) ຈິີ່ງບໍີ່ ລະບຸກດິຈະການ, ວສ ຍງັບໍີ່ ທນັສາ 
ມາດດາໍ ເນນີທຸລະ ກດິ ໄດົ້ເທ ີ່ ອ. ໃບ ທະ ບຽນ ຈິີ່ງ ບໍ ກາໍ ນດົອາ ຍຸ ເພ ອ ຕໍີ່

 ເພ ີ່ ອ ຫຽັງ - ຢັົ້ງ ຢ ນການ ກາໍ ເນດີ + ຄວາມສາ ມາດທາງດົ້ານ ກດົ ໝາຍ (ສດິ ແລະ 
ພນັທະ) ໃນການ ເຄ ີ່ ອນໄຫວວຽກງານ ທີີ່ ຈາໍ ເປັນ ຕາມເງ  ີ່ອນໄຂ ເພ ອີ່ຂໍ ອະນຸຍາດ



ຂະແໜງອຄກະກຽມຈດັຕ ັົ້ງປະຕບິດັຕາມຂອງຄາໍສ ັີ່ງ02/ນຍ

 ໄດົ້ເປັນເຈົົ້າການປະສານກບັຂະແໜງການຄ :

❑ ຂະແໜງການເງນິກີ່ຽວກບັເລ ີ່ ອງເລກລະຫດັປະຈາໍຕວົຜ ົ້ເສຍອາກອນ

❑ ຂະແໜງປົ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົກີ່ຽວກບັເລ ີ່ ອງ ຕາປະທບັ ແລະ ການກວດ
ປະຫວດັຜ ົ້ລງົທ ນຕີ່າງປະເທດ

❑ ກະຊວງ ຖວທ ປົ້າຍວສິາຫະກດິ

 ໄດົ້ອອກບດົແນະນາໍ ສະບບັເລກທີ 0537/ອຄ.

 ໄດົ້ເປີດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜີ່ການກະກຽມຈດັຕ ັົ້ງປະຕບິດັການຂ ົ້ນທະບຽນວສິາຫະ
ກດິຕາມຄາໍສ ັີ່ງ02 /ນຍ ໃຫົ້ບນັດາ ຂະແໜງການກີ່ຽວຂົ້ອງທກຸຂະແໜງການ  
ແລະ ພະແນກ ອຄ ແຂວງທົີ່ວປະເທດ;

 ໄດົ້ປບັປງຸບນັດານຕິກິາໍແບບຟອມຕີ່າງໆທີີ່ ຕດິພນັເພ ີ່ ອໃຫົ້ສອດຄີ່ອງ ແລະ ແທດ 
ເໝາະ;

 ໄດົ້ສງັລວມປະເພດບນັຊກີດິຈະການ ທີີ່ ຕົ້ອງຂໍອະນຍຸາດ ແລະ ກດິຈະການທີີ່
ບໍີ່ ຈາໍເປັນຕົ້ອງຂໍອະນຍຸາດຂອງຂະແໜງ ອຄ



ຂ ັົ້ນຕອນການເລີີ່ ມຕ ົົ້ນທລຸະກດິ (ຕາມ 02/ນຍ)

ເຊີີ່ ງຈາກການມຄີາໍສ ັີ່ງ02/ນຍ ແລະ ຈາກການປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງການ
ກີ່ຽວຂົ້ອງ ທີີ່ ໄດົ້ມກີານປບັປງຸ ແລະ ລບົລົ້າງຂ ັົ້ນຕອນ ແລະ ເອກະສານ ທີີ່
ບໍີ່ ຈາໍເປັນອອກໄປ ເຮັດໃຫົ້ປະຈບຸນັ ການເລີີ່ ມຕ ົົ້ນທລຸະກດິ ຕາມຄາໍສ ັີ່ງ 02/ນຍ 
ມີ 3 ຂອດ ຄ :

ການ ຂ ົ້ນ ທະ ບຽນ ວິສາຫະ ກດິ -ການຂ ົ້ນ ທະ ບຽນ ອາກອນ (1+2+3WB)   

ການ ຄວດັ ຕາປະ ທບັ (5+6 WB)

ປົ້າຍຊ ີ່ ວິສາຫະ ກດິ (-4WB)     

(ສີ່ວນ ການຂ ົ້ນທະບຽນປະກນັສງັຄມົ ສາໍລບັພະນກັງານ,ການຈດົທະບຽນ
ອາກອນມ ນຄີ່າເພີີ່ ມ,ຈດົທະບຽນຊບັສນິ ແມ ີ່ນ ຈດົຕາມ ພາຍຫລງັຂ ັົ້ນຕອນເລີີ່ ມ
ຕ ົົ້ນ) 



 ຕາມຄາໍສ ັີ່ງ 02/ນຍ ເພ ີ່ ອຫລດຸຜີ່ອນຂ ັົ້ນຕອນ ແລະເວລາໃນການອອກອະນຍຸາດຕີ່າງໆຂອງຂະແໜງ
ການກີ່ຽວຂົ້ອງໃຫົ້ມຄີວາມວີ່ອງໄວ,ໂປີ່ງໃສ, ມຜີນົສກັສດິຫລດຸ ຜີ່ອນຕ ົົ້ນທ ນໃນການດາໍເນນີທລຸະກດິ
ຂອງພາກທລຸະກດິ ເຮັດໃຫົ້ນກັລງົທ ນມຄີວາມເຊ ີ່ ອໝ ັົ້ນໃນການມາລງົທ ນຕດິພນັກບັຂອດການເລີີ່ ມ
ຕ ົົ້ນທລຸະກດິ ບນັດາຂະແໜງການກີ່ຽວຂົ້ອງຈ ີ່ງໄດົ້ຕດັ,ປບັປງຸຂ ັົ້ນຕອນທີີ່ ບໍີ່ ຈາໍເປັນອອກ ຫລ ເອົາໄປ
ໄວົ້ເປັນຂ ັົ້ນຕອນພາຍຫລງັ ຂອງການເລີີ່ ມຕ ົົ້ນ ເຮົາຈ ີ່ງສາມາດຫລດຸໄດົ້ຫລາຍຂ ັົ້ນຕອນຄ : 

➢ ຈອງຊ ີ່ ວສິາຫະກດິ

➢ ຂໍຄາໍເຫັນນາໍຂະແໜງການກີ່ອນອອກທະບຽນ;

➢ ອະນຍຸາດຄວັດຕາປະທບັ

➢ ການຂ ົ້ນທະບຽນກາປະທບັຢ ີ່ ພະແນກ ປກສ ແຂວງ

➢ ຂໍເລກລະຫດັປະຈາໍຕວົຜ ົ້ເສຍອາກອນ;

➢ ຂໍອະນມຸດັເນ ົ້ອໃນປົ້າຍຂອງບໍລິສດັ ແລະການຂໍອະນຍຸາດຕດິຕ ັົ້ງປົ້າຍ

ສີ່ວນ  ການຂ ົ້ນທະບຽນປະກນັສງັຄມົ ສາໍລບັພະນກັງານ ແລະ ການຈດົທະບຽນອາກອນມ ນ 

ຄີ່າເພີີ່ ມ.( ເປັນຂ ັົ້ນຕອນພາຍຫລງັ )

ແລະ ຖົ້າສະເລີ່ຍຈາໍນວຍມ  ົ້ເລີີ່ ມຕ ົົ້ນດາໍເນນີທລຸະກດິຕາມການປະເມນີຂອງ WB 

(ຈາກ 67ວນັເຫລ ອປະມານດນົສດຸແມ ີ່ນ 22ວນັ)ຫລດຸລງົໄດົ້ 45ວນັ



ການຂ ົ້ນທະບຽນວິສາ ຫະກດິ ແລະ
ການອອກອະນຸຍາດ (ຕາມ 02/ນຍ - ຕໍີ່ )

1. ຂໍົ້ດີ ຂອງການ ຂ ົ້ນທະ ບຽນວິສາ ຫະກດິ ຕາມຄາໍສ ັີ່ງ02/ນຍ

 ສອດຄີ່ອງກບັຫລກັຂອງການ ກາໍເນດີ ແລະ ການ ປະກອບອາ ຊບີຂອງບກຸ ຄນົ

 ສະດວກໃຫົ້ທຸລະກດິ ໃນ ການ ປະຕິບດັ ຕາມເງ  ີ່ອນໄຂ  ຕາມ ລະບຽບກດົ ໝາຍຂອງ
ຂະແໜງການ ກີ່ອນ ໄດົ້ຮບັອະນຸຍາດ.

 ເລີີ່ ມຕ ົົ້ນທຸລະກດິ ງ ີ່າຍ - ສົ້າງປະຊາ ກອນທຸລະກດິ

 ເປັນພ ົ້ນຖານ ໃຫົ້ແກີ່ການ ຫນັເປັນທນັສະໄຫມ - ຂ ົ້ນທະບຽນ online (ຕາມ 02/
ນຍ - ທົ້າຍປີ 2019)



ຜ ົ້ລງົທ ນທີີ່ ມຈີດຸປະສງົລງົທ ນຢ ີ່ ສປປລາວ ຕົ້ອງໄດົ້ຂ ົ້ນທະບຽນວສິາຫະກດິ
ສົ້າງຕ ັົ້ງເປັນວສິາຫະກດິສີ່ວນບກຸຄນົຫລ  ນຕິ ິບກຸ ຄນົໂດຍສອດຄີ່ອງຕາມກດົ 
ໝາຍວີ່າດົ້ວຍວສິາຫະກດິກີ່ອນ,ຫລງັ ຈາກນ ັົ້ນຖົ້າ:

❖ກດິຈະການບໍີ່ຢ ີ່ໃນບນັຊຄີວບຄມຸ: ໃຫົ້ຍ ີ່ ນຄາໍຮົ້ອງຂໍອະນ ຸຍາດດາໍເນນີທລຸະກດິ
ຈາກຂະແໜງການກີ່ຽວຂົ້ອງຂ ັົ້ນສ ນກາງ ແລະ ທົ້ອງຖິີ່ນ ຕາມລະບຽບການ;

❖ກດິຈະການຢ ີ່ໃນບນັຊຄີວບຄມຸ: ໃຫົ້ຍ ີ່ ນຄາໍຮົ້ອງຂໍອະນ ຸຍາດລງົທ ນຕໍີ່ ຫົ້ອງການ
ບໍລິການປະຕ ດຽວຂອງຂະແໜງ ແຜນການແລະການລງົທ ນກດິຈະການບໍີ່ຢ ີ່ໃນ
ບນັຊຄີວບຄມຸ: ໃຫົ້ຍ ີ່ ນຄາໍຮົ້ອງຂໍອະນຍຸາດດາໍເນນີທລຸະກດິຈາກຂະແໜງການ
ກີ່ຽວຂົ້ອງ ຂ ັົ້ນສ ນກາງແລະທົ້ອງຖິີ່ນ ຕາມລະບຽບການ; 

(ແລະ ຖົ້າມຕີີ່າງປະເທດຕົ້ອງໄດົ້ສ ົີ່ງກວດປະຫວດັນາໍ ປກສ)

ການຍ ີ່ ນຄາໍຮົ້ອງຂໍລງົທ ນ(ຕາມ 02/ນຍ)



ການແບີ່ງຂ ັົ້ນອອກທະບຽນວສິາຫະກດິ

1. ຂ ັົ້ນກະຊວງ:

ສາມາດອອກທະບຽນວສິາຫະກດິໄດົ້ທກຸປະເພດ,ທກຸຮ ບການ,ທກຸຮ ບແບບ ແລະ
ສາຂາຂອງວສິາຫະກດິຕີ່າງປະເທດ ບໍີ່ ວີ່າຈະມທີີີ່ ຕ ັົ້ງສາໍນກັງານຢ ີ່ແຂວງໃດກໍີ່ຕາມ
(ຍກົເວັົ້ນວສິາຫະກດິສີ່ວນບກຸຄນົທີີ່ ແຂວງມອບໃຫົ້ເມ  ອງ);

2. ຂ ັົ້ນແຂວງ:

ສາມາດອອກທະບຽນວສິາຫະກດິໄດົ້ທກຸປະເພດ,ທກຸຮ ບການ,ທກຸຮ ບແບບ ແລະ
ສາຂາຂອງວສິາຫະກດິຕີ່າງປະເທດ; 

3. ຂ ັົ້ນເມ  ອງ:
ອອກທະບຽນໄດົ້ສະເພາະ ສະຫະກອນຕາມດາໍລດັວີ່າດົ້ວຍສະຫະກອນປີ 2010 ແລະ

ວສິາຫະກດິສີ່ວນບກຸຄນົ ທີີ່ ພະແນກ ອຄ ແຂວງມອບໃຫົ້.



ຂ ັົ້ນຕອນການຈລໍະຈອນເອກະສານຕາມ02/ນຍ

ຜ ົ້ລງົທ ນ

ຂະແໜງອຄ

ອອກທະບຽນວສິາຫະກດິໃຫົ້(ເລກລະຫດັອາກອນ)

ຄວັດຕາປະທບັ ຂ ົ້ນປົ້າຍຊ ີ່ ວສິາຫະກດິ

ຂໍອານຍຸາດດາໍເນນີທລຸະກດິຫລ ອະນຍຸາດລງົທ ນ
ຈາກຈະແໜງການກີ່ຽວຂົ້ອງ

ຈດົຊບັສນິ,ອາກອນມ ນຄີ່າເພີີ່ ມ,

ການຂ ົ້ນທະບຽນປະກນັສງັຄມົ ສາໍລບັພະນກັງານ



ການຈດັຕ ັົ້ງປະຕບິດັລະບບົການເລີີ່ ມຕ ົົ້ນ
ທລຸະກດິຕາມຄາໍສ ັີ່ງ 02/ນຍ ຊົ້າສດຸແມ ີ່ນບໍີ່
ກາຍ ວນັທີ 1 ມງັກອນ 2019





ຂໍຂອບໃຈ


