
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
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ກະຊວງອດຸສາຫະກ  າ ແລະ ການຄາ້          ເລກທີ 0995 /ອຄ 

ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, ວນັທີ 19/6/08 

 

ຄ  າແນະນ  າ 

ຂອງລດັຖະມນົຕວີາ່ການ ກະຊວງອດຸສາຫະກ  າ ແລະ ການຄາ້ 

ກຽ່ວກບັການແຈງ້ຂ ນ້ທະບຽນວິສາຫະກດິຕາມກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍວສິາຫະກດິ 

 

ເຖງິ:  - ພະແນກອດຸສາຫະກ  າ ແລະ ການຄາ້ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງ; 

 - ຫອ້ງການອດຸສາຫະກ າ ແລະ ການເມອືງ; 

- ບນັດາຫວົໜວ່ຍທລຸະກດິ ແລະ ຜ ທ່ີ້ມຈີດຸປະສງົຢາກສາ້ງຕ ັງ້ວສິາຫະກດິ ຢ  ່ສ ປ ປ ລາວ. 

 

ເລ່ືອງ: ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ການແຈງ້ຂືນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິ ຕາມກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍວສິາຫະກດິ ຜາ່ນລະບບົ

ປະຕ ດຽວ. 

- ອງີຕາມກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍວິສາຫະກດິ, ສະບບັເລກທີ 11/ສພຊ, ລງົວນັທີ 9 ພະຈກິ 2005; 

- ອງີຕາມດ  າລດັ, ສະບບັເລກທີ 188/ນຍ, ລງົວນັທີ 17 ສງິຫາ 2006, ວາ່ດວ້ຍການຈດັຕ ັງ້ ແລະ

ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງ ກະຊວງອດຸສາຫະກ  າ ແລະ ການຄາ້. 

 

ເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍວສິາຫະກດິ ແລະ ບນັດານຕິິກ  າທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການແຈງ້

ຂ ນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິ ແນໃສເ່ພ່ືອເຮັດໃຫກ້ານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ການບ ລິການແຈງ້ຂ ນ້ທະບຽນວິສາຫະກດິ 

ເປັນລະບບົຜາ່ນປະຕ ດຽວ, ໃຫມ້ຄີວາມສະດວກ, ວອ່ງໄວ, ໂປ່ງໃສ, ເຂ້ົາໃຈງາ່ຍ ໃຫແ້ກກ່ານສາ້ງຕ ັງ້ວິ

ສາຫະກດິ ແລະ ການດດັແກທ້ະບຽນວສິາຫະກດິ ສ  າລບັຫວົໜວ່ຍວສິາຫະກດິ ທ່ີໄດຂ້ ນ້ທະບຽນວສິາຫະ

ກດິ ຕາມກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍທລຸະກດິໃຫໄ້ດ ້ ເຄື່ ອນໄຫວດ  າເນນີທລຸະກດິຢາ່ງເຕັມສວ່ນ  ແລະ ເຮັດໃຫ້

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັລະບຽບກດົໝາຍໃນການສ ົ່ງເສມີ, ຕດິຕາມ, ພດັທະນາ ແລະ ກະຕກຸຊຸກຍ  ້ ໃຫ້

ບນັດາຫວົໜວ່ຍວສິາຫະກດິໄດມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົ ເປັນພ້ືນຖານໃຫແ້ກກ່ານພດັທະນາເສດຖະກດິຂອງ

ຊາດຢາ່ງຕ ່ ເນື່ ອງ. 

 

 



 

ລດັຖະມນົຕວີາ່ການກະຊວງອດຸສາຫະກ  າ ແລະ ການຄາ້ ອອກຄ  າແນະນ  າ ດ ັງ່ນີ:້ 

 

I./ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັການແຈງ້ຂ ນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິ ດວ້ຍລະບບົປະຕ ດຽວ 

ເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ຜນັຂະຫຍາຍເນືອ້ໃນຈດິໃຈຂອງຄ  າສ ັ່ງເລກທີ 37/ນຍ, ລງົວນັທີ 24 ຕລຸາ 2006 

ກຽ່ວກບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍວສິາຫະກດິ ແລະ ຂ ຕ້ກົລງົເລກທີ 86/ນຍ, ລງົວນັທີ 

03/08/2007 ກຽ່ວກບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກນົໄກ “ການບ ລິການຜາ່ນປະຕ ດຽວ” ຢ ອ່ງົການບ ລິຫານລດັ. 

ການສາ້ງຕ ັງ້ກນົໄກການບ ລິການແຈງ້ຂ ນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິ ຜາ່ນລະບບົປະຕ ດຽວໃນໄລຍະ

ເບືອ້ງຕ ົນ້ ຂະແໜງອດຸສາຫະກ  າ ແລະ ການຄາ້ ໄດສ້າ້ງຕ ັງ້ ຫອ້ງການເຈົາ້ໜາ້ທ່ີທະບຽນວສິາຫະກດິ 

“ຫຈທ” ຂ ນ້ຢ ໃ່ນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ສາ້ງແບບຟອມເປັນແຕລ່ະຮ ບການ, ຮ ບແບບຂອງວສິາຫະກດິ, 

ກ  ານດົຂ ັນ້ຕອນ, ເວລາ ແລະ ຄາ່ທ  ານຽມການແຈງ້ຂ ນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິ, ແນໃສເ່ຮັດໃຫກ້ານຈດັຕ ັງ້

ປະຕິບດັ ການຂ ນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິ ສອດຄອ່ງຕາມກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍວສິາຫະກດິ ເປັນເອກະພາບໃນ

ຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດ, ສາ້ງເປັນລະບບົຖານຂ ມ້  ນຫວົໜວ່ຍທລຸະກດິແຫງ່ຊາດ (National Database) 

ແລະ ໃຫສ້າມາດເຊື່ ອມຕ ່ ກບັທກຸຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 

 

1.1  ກງົຈກັການຈດັຕ ັງ້ ຄຸມ້ຄອງ ການບ ລິການແຈງ້ຂນັທະບຽນວສັາຫະກດິ ຜາ່ນປະຕ ດຽວ 

ຂະແໜງອດຸສາຫະກ  າ ແລະ ການຄາ້ ແບງ່ຂ ັນ້ຄຸມ້ຄອງການບ ລິການແຈງ້ຂ ນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິ

ຜາ່ນລະບບົປະຕ ດຽວ ຊ ່ ງມສີາຍຕ ັງ້ແຕສ່ ນກາງລງົຮອດທອ້ງຖິ່ນ ຊ ່ ງປະກອບດວ້ຍ: 

- ຂ ັນ້ສ ນກາງ: ຫອ້ງການເຈົາ້ໜາ້ທີທະບຽນວສິາຫະກດິ “ຫຈທ” ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, ຕ ັ ້

ຢ ກ່ະຊວງ ອດຸສາຫະກ  າ ແລະ ການຄາ້ (ກມົການຄາ້ພາຍໃນ). 

- ຂ ັນ້ທອ້ງຖິ່ນ: ຫອ້ງການເຈົ້າໜາ້ທ່ີທະບຽນວສິາຫະກດິ “ຫຈທ” ຂ ັນ້ແຂວງ, ຕ ັງ້ຢ ພ່ະແນກ

ອດຸສາຫະກ  າ ແລະ ການຄາ້ແຂວງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. 

ສ  າລບັຂ ັນ້ ຫອ້ງການອດຸສາຫະກ  າ ແລະ ການຄາ້ ເມອືງ ຫ ື ເທດສະບານ ຈະ ມເີຈົາ້ໜາ້ທ່ີຂອງ 

“ຫຈທ” ຂ ັນ້ແຂວງ ໄປປະຈ  າຢ ຕ່າມເງ ື່ອນໄຂຕວົຈງິ. 

 

1.2  ການສາ້ງຕ ັງ້ວສິາຫະກດິ 

ຜ ທ່ີ້ມຈີດຸປະສງົຢາກສາ້ງຕ ັງ້ວສິາຫະກດິ ກອ່ນຈະຍື່ ນຄ  າຮອ້ງແຈງ້ຂ ນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິນ  າ 

“ຫຈທ” ແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອ້ງກະກຽມເງື່ອນໄຂພ້ືນຖານ ດ ັງ່ນີ:້ 

ກ. ການລງົທ ນຂອງລດັ100% ຫ ື ລດັປະສມົກບັພາກສວ່ນອື່ ນ ໃຫປ້ະຕິບດັຕາມ ພາກທີ VI 

ແລະ ພາກທີ VII ຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍວສິາຫະກດິ, ສວ່ນຂ ັນ້ຕອນອື່ ນໆໃນການສາ້ງຕ ັງ້ ແລະ 



ສ ົ່ງເສມີຕດິຕາມໃຫປ້ະຕິບດັຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການເງນິກ  ານດົໄວ.້ 

ຂ. ທກຸໆການລງົທ ນຂອງຕາ່ງປະເທດ ຫ ື ຮວ່ມທ ນກບັພາກສວ່ນອື່ ນ ຕອ້ງໄດຜ້າ່ນຂະແໜງ 

ແຜນການ ແລະ ການລງົທ ນ ເພ່ືອຂ ອະນຍຸາດລງົທ ນ, ຖາ້ໄດຮ້ບັໃບອະນຍຸາດ ລງົທ ນ ຂະແໜງອດຸ

ສາຫະກ  າ ແລະ ການຄາ້ ຈິ່ງຂ ນ້ທະບຽນວິສາຫະກດິໃຫຕ້າມລະບຽບການ. 

ຄ. ຜ ລ້ງົທ ນເອກະຊນົພາຍໃນ ທ່ີມຈີດຸປະສງົສາ້ງຕ ັງ້ວສິາຫະກດິ ໂດຍບກຸຄນົ ຫ ື ນຕິບິກຸຄນົ 

ຫ ື ນຕິິບກຸຄນົ ທ່ີເປັນວສິາຫະກດິສວ່ນບກຸຄນົ, ວສິາຫະກດິຮຸນ້ສວ່ນ ຫ ື ບ ລິສດັ ໃຫປ້ະກອບ

ເອກະສານແຈງ້ຂ ນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິຕາມກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍວສິາຫະກດິ. 

ສ  າລບັການສາ້ງຕ ັງ້ວສິາຫະກດິລວມໝ ,່ ຜ ຄ້າ້ຂາຍນອ້ຍ, ຈ  າໜາ່ຍ ຫ ື ຄາ້ເປັນແຕລ່ະປີ, 

ຄາ້ຂາຍຕາມລະດ ການ(ບ ່ ປກົກະຕິ) ລວມທງັທລຸະກດິການຄາ້ ການບ ລິການຂະໜາດນອ້ຍ ຫ ື ການ

ຜະລິດປງຸແຕງ່ ແບບປກົກະຕິ ຫ ື ແບບຫດັຖະກ  າແບບຄອບຄວົຂະໜາດນອ້ຍ ແມນ່ບ ່ ຢ ໃ່ນຂອບເຂດ

ການນ  າໃຊ ້ກດົໝາຍວາ່ດວຍ້ວສິາຫະກດິ ແລະ ຈະມລີະບຽບການປະກາດໃຊຕ້າ່ງຫາກ. 

ຖາ້ມກີານເຄື່ ອນໄຫວດ  າເນນີທລຸະກດິ ຕອ້ງໄດປ້ະຕິບດັພນັທະ ຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜ

ງການເງນິ. 

 

1.3  ແບບຟອມເປັນເອກະພາບໃນການແຈງ້ຂືນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິ 

ເພ່ືອເຮັດໃຫກ້ານປະກອບເອກະສານແຈງ້ຂ ນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິ ມຄີວາມສະດວກ, ງາ່ຍດາຍ,

ເຂ້ົາໃຈງາ່ຍຈິ່ງໄດກ້  ານດົການນ  າໃຊແ້ບບຟອມເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເຊ່ັນ: ໃບສະເໜີ

ຈອງຊື່ ວສິາຫະກດິ, ຄ  າຮອ້ງແຈງ້ຂ ນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິ, ສນັຍາສາ້ງຕ ັງ້ວສິາຫະກດິ ຫ ື ບ ລິສດັ ແລະ 

ກດົລະບຽບ ຂອງວສິາຫະກດິ ຫ ື ບ ລິສດັ ເປັນແຕລ່ະຮ ບການແລະຮ ບແບບໃນການສາ້ງຕ ັງ້ວສິາຫະກດິ 

(ລະອຽດໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນແຈງ້ການ ສະບບັເລກທີ 1989/ອຄ, ລງົວນັທີ 2 ພະຈກິ 2007). 

ຖາ້ການປະກອບເອກະສານຖກືຕອ້ງຄບົຖວ້ນ ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີທະບຽນວສິາຫະກດິ ຈິ່ງຮບັເອກະສານ

ການ ແຈງ້ຂ ນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິ ນບັແຕມ່ ືນ້ ັນ້ເປັນຕ ົນ້ໄປ. 

ກ. ການພວົພນັເອົາແບບຟອມ 

ບກຸຄນົ ຫ ື ນຕິິບກຸຄນົທ່ີມຈີດຸປະສງົຢາກແຈງ້ຂືນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິ ໃຫພ້ວົພນັເອົາແບບຟອມນ  າ

ບນັດາຫອ້ງການເຈົ້າໜາ້ທີທະບຽນວສິາຫະກດິ “ຫຈທ” ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ຊ ່ ງສາມາດພວົພນັເອົາ

ດວ້ຍວທີິດ ັງ່ນີ:້ 

- ຊຸດຮາ່ງແບບຟອມເປັນເຈັຍ້ ມກີາແດງ ຂອງ “ຫຈທ” ປະທບັໃສແ່ຕລ່ະໃບ. 

- ຊຸດແບບຟອມອດັເປັນແຜນ່ຊດີ ີ(CD). 

- ເຂ້ົາຫາເວບໃຊຂ້ອງ ກະຊວງອດຸສາຫະກ  າ ແລະ ການຄາ້: www.moic.gov.la ເພ່ືອໂຫລດເອົາ

ຮາ່ງແບບຟອມ. 



- ຫ ື ພວົພນັກບັ “ຫຈທ” ຕາມທ່ີຢ  ່email: ero@moic.gov.la; ໂທລ: 021 412011. 

ບນັດາແບບຟອມສາມາດ ຊື ້ແລະ ຍື່ ນ ນ  າ “ຫຈທ” ໄດທ້ກຸຂ ັນ້, ຖາ້ແບບຟອມໃດບ ່ ມກີາປະທບັ 

ແລະ ໃບບິນຮບັເງນິ ຂອງ “ຫຈທ” ຂ ັນ້ໃດໜ ່ ງ, ໃຫ ້ “ຫຈທ” ເກບັຄາ່ແບບຟອມ ແລະ ໃຫປ້ະທບັ

ກາແດງໃນເວລາຮບັແຈງ້ຂ ນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິ ຫ ື ຂ ນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິແລວ້ ໃຫເ້ກບັຄາ່ແບບຟອມ

ຄນື ໃນສວ່ນທ່ີຍງັບ ່ ທນັໄດເ້ກບັ. 

ຂ. ການຕື່ ມເນືອ້ໃນໃສຮ່າ່ງແບບຟອມ 

ການຕື່ ມເນືອ້ໃນໃສຮ່າ່ງແບບຟອມຕອ້ງເປັນພາລາວ, ຊ ່ ງສາມາດປະຕິບດັໄດ ້ ດວ້ຍ 3 ວທີິ ຄ:ື 

ການຂຽນດວ້ຍມ;ື ດວ້ຍພິມດດີ ຫ ື ການພິມດວ້ຍຄອມພິວເຕີ ້(Font: Saysettha Lao; Size:12, ນ  າ

ໃຊເ້ຈຍ້: A4). 

ຄ. ລາຄາຊຸດແບບຟອມ 

ບນັດາຊຸດແບບຟອມໄດກ້  ານດົລາຄາລະອຽດດ ັງ່ນີ:້ 

+ ວິສາຫະກດິສວ່ນບກຸຄນົ ລວມລາຄາ 40.000 ກບີ/ຊຸດ ໃນນີ:້ 

1. ໃບຄ  າຮອ້ງແຈງ້ຂ ນ້ທະບຽນລວມທງັໃບສະເໜີຈອ່ງຊື່ 10.000.ກບີ. 

2. ຄາ່ພິມໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ: 30.000 ກບີ (ເກບັໃນເວລາມອບໃບທະບຽນວິສາຫະ

ກດິ). 

+ ສ  າລບັວສິາຫະກດິຮຸນ້ສວ່ນ ແລະ ບ ລິສດັ ລວມລາຄາ 90.000 ກບີ/ຊຸດ ໃນນີ:້ 

1. ໃບສະເໜີຈອງຊື່   10.000.ກບີ 

2. ສນັຍາສາ້ງຕ ັງ້    10.000.ກບີ 

3. ໃບຄ  າຮອ້ງແຈງ້ຂ ນ້ທະບຽນ  10.000.ກບີ 

4. ກດົລະບຽບ    30.000.ກບີ 

5. ຄາ່ພິມໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ  30.000.ກບີ(ເກບັໃນເວລາມອບໃບທະບຽນວິ

ສາຫະກດິ). 

 

1.4  ການຈອງຊື່ ວິສາຫະກດິ  

ບກຸຄນົ ຫ ື ນຕິບິກຸຄນົ ທ່ີມຈີດຸປະສງົຢາກສາ້ງຕ ັງ້ວິສາຫະກດິ ຕອ້ງໄດສ້ະເໜີ ຈອງຊື່ 

ແລະ ໄດໃ້ບຮບັຮອງຊື່ ວສິາຫະກດິ ກອ່ນຈິ່ງແຈງ້ຂ ນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິ (ຕາມຂ ກ້ານດົ ວາ່ດວ້ຍ

ການຈອງ ແລະ ຮບັຮອງຊື່ ວສິາຫະກດິ ສະບບັເລກທີ 0924/ອຄ, ລງົວນັທີ 4 ມຖິນຸາ 2008). 

ຂ ັນ້ຕອນໃນການສະເໜີຂ ໃບອະນມຸດັຈອງຊື່  ແລະ ໃບຮບັຮອງຊື່  ໃຫປ້ະຕິບດັດ ັງ່ນີ:້ 

1.  “ຫຈທ” ຂ ັນ້ແຂວງ ເມ ື່ອໄດຮ້ບັໃບສະເໜີຈອງຊື່ ວສິາຫະກດິ, ຖາ້ເອກະສານຄບົຖວ້ນໃຫ້

ເຊັນ ຢັງ້ຢືນ ແລະ ປະທບັກາ ໃສໃ່ບສະເໜີ ແລວ້ສ ົ່ງໃຫ ້ “ຫຈທ" ຂ ັນ້ນະຄອນຫລວງ ພາຍໃນ 

mailto:ero@moic.gov.la


01 ວນັລດັຖະການ ພອ້ມຈດັສ ົ່ງ ທາງ ແຟກ, ອນິເຕເີນັດ ຫ ື ວທີິອື່ ນໆ. 

2. “ຫຈທ” ຂ ັນ້ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ເມ ື່ອໄດຮ້ບັໃບສະເໜີແລວ້ ຕອ້ງປະຕິບດັ ດ ັງ່ນີ:້ 

- ກວດສອບຊື່ , ກ  ານດົເລກລະຫດັ(Code) ແລະ ອອກໃບອະນມຸດັຈອງຊື່ ຫ ື ຕອບປະຕເິສດການ

ຈອງຊື່  ແລວ້ສ ົ່ງໃຫ ້“ຫຈທ” ຂ ັນ້ແຂວງ ພາຍໃນ 02 ວນັລດັຖະການ. 

- ອອກໃບຮບັຮອງຊື່ ຫ ື ໃບແຈງ້ຕອບປະຕເິສດການຈອງຊື່ ໃຫ ້ບກຸຄນົ ຫ ື ນຕິິບກຸຄນົ ທ່ີມາສະເ

ໜີ ໂດຍກງົ ພາຍໃນ 02 ວນັລດັຖະການ. 

3. “ຫຈທ” ຂ ັນ້ແຂວງ ຖາ້ໄດໃ້ບອະນມຸດັຫ ືໃບຕອບປະຕິເສດ ໃຫອ້ອກໃບຮບັຮອງຊື່ ວສິາຫະ

ກດິ ຫ ື ແຈງ້ຕອບປະຕເິສດ ໃຫແ້ກຜ່ ສ້ະເໜີຢາ່ງເປັນທາງການ ພາຍໃນ 01 ວນັລດັຖະການ. 

 

1.5  ການແຈງ້ຂືນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິ 

ກ. ການຮບັເອກະສານແລະການກ  ານດົເນືອ້ໃນໃສໃ່ບທະບຽນວສິາຫະກດິ 

+ ການຮບັແຈງ້ຂ ນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິ 

1. ຜ ທ່ີ້ມຈີດຸປະສງົຢາກແຈງ້ຂືນ້ທະບຽນວິສາຫະກດິ ຕອ້ງປະກອບເອກະສານໃຫຄ້ບົຖວນຕາມ 

ໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນໃບແຈງ້ການເລກທີ 1989/ອຄ, ລງົວນັທີ 2 ພະຈກິ 2007 ຢ່ືນຕ ່  ບນັດາຫອ້ງການເຈົາ້

ໜາ້ທ່ີທະບຽນວສິາຫະກດິ “ຫຈທ” ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍບ ່ ຜາ່ນຂ ັນ້ "ຫຈທ” ແຂວງໃນກ ລະນຢີ ່

ໃນຂ ັນ້ຄຸມ້ຄອງຂອງ “ຫຈທ” ຂ ັນ້ສ ນກາງ ຫ ື ບ ່ ຜາ່ນ ຫອ້ງການອດຸສາຫະກ  າ ແລະ ການຄາ້ ຂ ັນ້ເມອືງ 

ໃນກ ລະນຢີ ໃ່ນຂ ັນ້ຄຸມ້ຄອງຂອງ “ຫຈທ” ຂນັທອ້ງຖິ່ ນ ກ ໄດ.້ ເອກະສານທ່ີປະກອບຕອ້ງຄບົຖວ້ນຕາມທ່ີ

ໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນຂ  1.3 ເທິງນີ.້ 

ສ  າລບັການກ  ານດົປະເພດກດິຈະການດ  າເນນີທລຸະກດິ ຢ ໃ່ນຄ  າຮອ້ງ, ສນັຍາ, ກດົລະບຽບ ໃຫ້

ຖກືກບັລະຫດັເລກສາລະບານ ການຈດັແບງ່ຂະແໜງການອດຸສາຫະກ  າມາດຕະຖານສາກນົ(ISIC), ຖາ້

ປະເພດກດິຈະການດ  າເນນີທລຸະກດິໃດ ບ ່ ມເີລກລະຫດັ(ISIC), ແຕຄ່າ້ຍຄື (ISIC)ໃດໜ ່ ງ ໃຫອ້ງີໃສເ່ລກ

ລະຫດັ(ISIC) ນ ັນ້ເປັນພ້ືນຖານ, ແຕຕ່ອ້ງໄດ ້ລະບເຸນືອ້ໃນການດ  າເນນີທລຸະກດິເພ້ີມຕື່ ມ ແລະ “ຫຈທ” 

ຕອ້ງແນະນ  າຜ ປ້ະກອບການຕື່ ມໃນດາ້ນການກ  ານດົ ປະເພດທລຸະກດິ ຕາມເລກລະຫດັ (ISIC) ນ ັນ້ຕື່ ມ. 

2. ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີທະບຽນວສິາຫະກດິ ຂອງ “ຫຈທ" ຮບັເອກະສານແຈງ້ຂ ນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິ ແລະ 

ກວດເບິ່ ງປະເພດກດິຈະການດ  າເນນີທລຸະກດິ ດ ັງ່ນີ:້ 

- ຖາ້ການດ  າເນນີທລຸະກດິບ ່ ຢ ໃ່ນບນັຊຄີວບຄມຸ ຕອ້ງຂ ນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິ ຕາມລະບຽບການ, 

ໂດຍບ ່ ຕອ້ງ ລງົໄປກວດກາເບິ່ ງສະຖານທ່ີ ແລະ ຕມີ ນຄາ່ການປະກອບທ ນຈດົທະບຽນ. ສ  າລບັ

ກດິຈະການທ່ີຢ ໃ່ນການຄຸມ້ຄອງຂອງ “ຫຈທ" ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ຕອ້ງມສີະໂນດນາສ ົ່ງຈາກ “ຫຈທ” 

ຂ ັນ້ແຂວງບອ່ນທ່ີວສິາຫະກດິຕ ັງ້ຢ .່ 

- ຖາ້ການດ  າເນນີທລຸະກດິ ຢ ໃ່ນບນັຊຄີວບຄມຸ(ບນັຊກີ )ຕາມທີໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນດ  າລດັເລກທີ68/



ນຍ, ລງົວນັທີ26/8/2008 ຕອ້ງເຮັດສະໂນດນ  າສ ົ່ງຂ ຄ  າເຫັນນ  າຂະແໜງການກຽ່ວຂອ້ງໃນທນັໃດ. 

+ ການກ  ານດົເນືອ້ໃນໃສໃ່ບທະບຽນວິສາຫະກດິ 

1. ການແຈງ້ຂ ນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິ ຂອງບກຸຄນົ ຫ ື ນຕິິບກຸຄນົມສີດິຂ ອະນຍຸາດດ  າເນນີ

ທລຸະກດິໄດຫ້ າຍຂະແໜງການ, ຖາ້ມສີາຂາ ຫ ື ຮາ້ນຈ  າໜາ່ຍສນິຄາ້ຂອງວສິາຫະກດິ, ຕອ້ງລະບຸ

ສະຖານທີຕ ັງ້ ຂອງສາຂາ ແລະ ຮາ້ນຈ  າໜາ່ຍ ລງົໃສໃ່ນໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ. 

2. ກດິຈະການທ່ີອະນຍຸາດດ  າເນນີທລຸະກດິ ໃຫລ້ະບເຸລກລະຫດັການຈດັແບງ່ອດຸສາຫະ 

ກ  າມາດຕະຖານສາກນົ (ISIC), ກດິຈະການ ໜ ່ ງ ຫ ື ຫ າຍກດິຈະການກ ໄດ ້ໃສໃ່ນໃບທະບຽນວິ

ສາຫະກດິດຽວ ແລະ ບນັດາກດິຈະການ ທ່ີອະນຍຸາດດ  າເນນີທລຸະກດິ ໃຫລ້ະບໃຸສດ່າ້ນຫ ງັຂອງ

ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ. 

ຂ. ກ  ານດົເວລາການຂ ນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິ: 

ຫອ້ງການເຈົາ້ໜາ້ທ່ີທະບຽນວສິາຫະກດິ ຕອ້ງປະຕບິດັດ ັງ່ນີ:້ 

1. ຂ ນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິ ໃຫແ້ກລ່ງົທ ນຂອງລດັ, ເອກະຊນົພາຍໃນ ປະເພດການ

ດ  າເນນີທລຸະກດິທ່ີບ ່ ຢ ໃ່ນບນັຊປີະເພດທລຸະກດິ ຄວບຄມຸຢາ່ງຊາ້ບ ່ ໃຫເ້ກນີ 10 ວນັລດັຖະການ; 

2. ຂືນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິ ໃຫແ້ກຜ່ ລ້ງົທ ນຕາ່ງປະເທດ ຢາ່ງຊາ້ບ ່ ໃຫເ້ກນີ02ວນັລດັຖະ

ການ; 

3. ຂືນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິ ໃຫແ້ກປ່ະເພດການດ  າເນນີທລຸະກດິ ທ່ີຢ ໃ່ນບນັຊປີະເພດ

ທລຸະກດິຄວບຄມຸ(ບນັຊກີ ) ພາຍຫ ງັໄດຮ້ບັຄ  າຕອບເຫັນດ ີຢາ່ງຊາ້ບ ່ ໃຫເ້ກນີ 03 ວນັລດັຖະການ; 

4. ທກຸໆເອກະສານກຽ່ວກບັການແຈງ້ຂ ນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິ ທ່ີຢ ໃ່ນບນັຊປີະເພດທລຸະ

ກດິຄວບຄມຸ ແລະ ຢ ໃ່ນການຄຸມ້ຂອງຂອງ “ຫຈທ" ຂ ັນ້ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, “ຫຈທ" ຂ ັນ້

ແຂວງຕອ້ງເຮັດສະໂນດນ  າສ ົ່ງ ຢາ່ງຊາ້ບ ່ ໃຫເ້ກນີ 03 ວນັລດັຖະການ. 

5. ແຈງ້ຕອບເປັນລາຍລກັອກັສອນກຽ່ວກບັເຫດຜນົການບ ່ ຂ ນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິ ຊາ້ສດຸ

ບ ່ ໃຫເ້ກນີ 10 ວນັລດັຖະການ (ໃນກ ລະນທີ ົ່ວໄປ) ແລະ 03 ວນັ ລດັຖະການ ໃນກ ລະນຂີະແໜ

ງການກຽ່ວຂອ້ງ ຕອບບ ່ ເຫັນດ ີ(ປະເພດທລຸະກດິ ຢ ໃ່ນບນັຊປີະເພດທລຸະກດິຄວບຄມຸ). 

6. “ຫຈທ" ຂອງຂ ັນ້ແຂວງນ  າສ ົ່ງເອກະສານແຈງ້ຂ ນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິ ໃຫແ້ກຫ່ອ້ງ 

ການອດຸສາຫະກ  າ ແລະ ການຄາ້ຂ ັນ້ເມອືງ ພາຍໃນກ  ານດົຊາ້ສດຸບ ່ ໃຫເ້ກນີ 03 ວນັລດັຖະການ. 

7. ຜ ປ້ະສານງານຂອງ “ຫຈທ" ທ່ີປະຈ  າຢ ຂ່ ັນ້ຫອ້ງການອດຸສາຫະກ  າ ແລະ ການຄາ້

ເມອືງ ນ  າສ ົ່ງເອກະສານໃຫ ້ “ຫຈທ” ຂນັແຂວງ ພາຍໃນກ  ານດົຊາ້ສດຸບ ່ ໃຫເ້ກນີ 03 ວນັລດັຖະ

ການ. 

ຄ. ການມອບໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ 

ພາຍຫ ງັສ  າເລັດການຂ ນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິແລວ້ “ຫຈທ" ມອບ, ແນະນ  າການນ  າໃຊ ້



ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ແລະ ສະໂນດນ  າສ ົ່ງເອກະສານ ໃຫຜ້ ມ້າແຈງ້ຂ ນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິ 

ໄປພວົພນັນ  າ ຂະແໜງການກຽ່ວຂອ້ງ ເພ່ືອຂ ອະນຍຸາດຕາ່ງໆຕາມລະບຽບການ ເຊ່ັນ: 

1. ສ ົ່ງໃຫກ້ມົ ຫ ື ຫອ້ງການສວ່ຍສາອາກອນຂ ັນ້ນະຄອນຫລວງ ຫ ື ຂ ັນ້ແຂວງ (ຂະແໜ

ງການເງນິ) ເພ່ືອອອກໃບທະບຽນອາກອນ ແລະ ລະຫດັທະບຽນວສິາຫະກດິ ຕອ້ງ

ຕດິນ  າເລກປະຈ  າຕວົຜ ເ້ສຍອາກອນຕດິຢ ນ່  າໃບທະບຽນອາກອນທກຸໆໃບເພ່ືອໃຫໄ້ດ້

ປະກອບເປັນເລກລະຫດັ (Code) ເອກະພາບ, ສາ້ງເປັນຖານຂ ມ້  ນຫວົໜວ່ຍທລຸະ

ກດິແຫງ່ຊາດ (National Database) ແລະ ສາມາດເຊື່ ອມຕ ່ ກບັບນັດາຂະແໜ

ງການ. 

2. ສ ົ່ງໃຫຂ້ະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ເພ່ືອຄຸມ້ຄອງຕາມເງື່ອນໄຂດ ັງ່ນີ:້ 

+ ການດ  າເນນີທລຸະກດິທ່ີບ ່ ຢ ໃ່ນບນັຊປີະເພດທລຸະກດິຄວບຄມຸ. 

- ສາມາດເຄື່ ອນໄຫວດ  າເນນີທລຸະກດິຕາມປະເພດທລຸະກດິ ທ່ີໄດລ້ະບໄຸວໃ້ນໃບທະບຽນ

ວສິາຫະກດິ (ບ ່ ຈ  າເປັນຂ ໃບອະນຍຸາດດ  າເນນີທລຸະກດິ). 

- ນ  າໃຊໃ້ບທະບຽນວສິາຫະກດິເພ່ືອກະກຽມການດ  າເນນີທລຸະກດິ ຈາກນ ັນ້ໃຫປ້ະຕິບດັ

ຕາມລະບຽບ ການຂອງຂະແໜງການກຽ່ວຂອ້ງກ  ານດົໄວ.້ 

ການເຄື່ ອນໄຫວດ  າເນນີທລຸະກດິ ໃຫສ້ອດຄອ່ງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ

ສ ົ່ງເສມີ, ຄຸມ້ຄອງ, ຕດິຕາມ, ກວດກາ ຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັຕາມ ລະບຽບການຂອງຂະແໜງການ

ກ  ານດົໄວ.້ 

+ ການດ  າເນນີທລຸະກດິ ທ່ີຢ ໃ່ນບນັຊປີະເພດທລຸະກດິຄວບຄມຸ (ບນັຊ ີກ ). 

ພາຍຫລງັໄດຮ້ບັໃບທະບຽນວສິາຫະກດິແລວ້ ຕອ້ງໄດຂ້ ອະນຍຸາດດ  າເນນີທລຸະກດິ ນ  າ

ຂະແໜງ ການກຽ່ວຂອ້ງຕາມລະບຽບການ. 

3. ການແນະນ  າກຽ່ວກບັການນ  າໃຊໃ້ບທະບຽນວິສາຫະກດິ. 

ພາຍຫ ງັຜ ປ້ະກອບການທລຸະກດິໄດຮ້ບັອະນຍຸາດຂ ນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິແລວ້,"ຫຈທ” 

ທກຸຂ ັນ້ຕອ້ງໄດອ້ອກໃບແນະນ  າ, ກ  ານດົເວລາໃນການຂ ນ້ປ້າຍໃຫສ້  າເລັດພາຍໃນ20ວນັ, ໃຫ້

ລາຍງານຜນົການນ  າໃຊ ້ ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ພາຍໃນ 90 ວນັ ແລະ ລາຍງານຜນົ

ການເຄື່ ອນໄຫວ ຫ ື ບ ່ ເຄື່ ອນໄຫວ ພາຍໃນ 12 ເດອືນ ນ  າ “ຫຈທ” ບອ່ນທ່ີຂ ນ້ທະບຽນວິ

ສາຫະກດິ ເພ່ືອຕດິຕາມສງັລວມສາ້ງເປັນລະບບົໃນການຕດິຕາມ ການເຄື່ ອນໄຫວດ  າເນນີ

ທລຸະກດິຂອງບນັດາຫວົໜວ່ຍວສິາຫະກດິ. 

ງ. ການບນັທ ກ, ເກບັກ  າ, ສງັລວມສະຖຕິ ິ

ເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັການເກບັກ  າການຂ ນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິ, ສງັລວມສະຖຕິໃິຫເ້ປັນ

ລະບບົສອດຄອ່ງຕາມລະບຽບການ ແນໃສສ່ງົເສມີ, ກວດກາ ແລະ ຕດິຕາມບນັດາຫວົໜວ່ຍວິ



ສາຫະກດິ ໃຫເ້ປັນລະບບົຢາ່ງຕ ່ ເນື່ອງໃຫປ້ະຕບິດັດ ັງ່ນີ:້ 

- ສາ້ງປ້ືມຕິດຕາມເອກະສານ ຂາເຂ້ົາ-ຂາອອກ ສະເພາະ “ຫຈທ”. 

- ສາ້ງປ້ືມບນັທ ກຈດົເລກລ  າດບັຂອງການຂ ນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິ ຢາ່ງຕ ່ ເນອືງ ແລະ 

ຈດັລຽງຕາມ ລ  າດບັຂອງຫວົໜວ່ຍວສິາຫະກດິເປັນຫວົດຽວ. 

- ເກບັກ  າ, ສງັລວມ, ລາຍງານສະຖຕິເິປັນເດອືນ ແລະ ປີ (ຕາມປີສາກນົ) ເພ່ືອລາຍ

ງານໃຫ ້ “ຫຈທ” ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ທ່ີຕ ັງ້ຢ ກ່ະຊວງອດຸສາຫະກ  າ ແລະ ການຄາ້ ເພ່ືອ

ສງັລວມເປັນຖານຂ ມ້  ນຫວົໜວ່ຍ ທລຸະກດິແຫງ່ຊາດ ໂດຍນ  າໃຊແ້ບບຟອມເປັນເອກະພາບ ແລະ 

ຈດັສ ົ່ງລາຍງານເປັນປກົກະຕ.ິ 

ສ  າລບັ "ຫຈທ" ແຂວງ ທ່ີມຄີວາມພອ້ມໃນການນ  າໃຊຄ້ອມພິວເຕີ, ແມນ່ໃຫເ້ກບັຮກັສາຂ ້

ມ  ນໄວໃ້ນລະບບົຄອມພິວເຕຕີື່ ມ ຫ ື ແຂວງໃດມຄີອມພິວເຕທ່ີີສາມາດຮອງຮບັໃນການຕດິຕ ັງ້, ນ  າ

ໃຊຊ້ອບແວຣ ກ ່ໃຫຕ້ດິຕ ັງ້ຊອບແວຣກອ່ນ ຈາກນ ັນ້ຈິ່ງສາ້ງເງ ື່ອນໄຂຄວາມພອ້ມໃນການນ  າໃຊ້

ລະບບົເຊື່ ອມຕ ່ ກບັສ ນກາງ. 

ຈ. ການເກບັກ  າສ  າເນົາເອກະສານຂ ນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິ 

ຫອ້ງການເຈົາ້ໜາ້ທ່ີທະບຽນວສິາຫະກດິ ຕອ້ງໄດຈ້ດັຕ ັງ້ລະບບົການເກບັຮກັສາ, ຄຸມ້ຄອງ

ສ  ານວນ ເອກະສານ ຂອງທກຸໆຫວົໜວ່ຍທລຸະກດິໄວເ້ປັນລະບບົ, ຈດັລຽງຕາມລ  າດບັ, ເປັນ ແຕ່

ລະຂະແໜງການ ຫ ື ລຽງຕາມອກັສອນ, ໃຫມ້ຫີອ້ງ ຫ ື ຕ  ້ ເກບັມຽ້ນສະເພາະເພ່ືອຄຸມ້ຄອງ, 

ຮກັສາປະຫວດັ ຂອງ ຫວົໜວ່ຍວສິາຫະກດິ ໄປຈນົກວາ່ໝດົອາຍກຸານເຄື່ ອນໄຫວດ  າເນນີທລຸະ

ກດິຂອງວສິາຫະກດິກ  ານດົໄວ ້ຫ ື ຕາມລະບຽບກດົໝາຍ, ແນໃສກ່ຽມພອ້ມ, ຕອບສະໜອງຂ ມ້  ນ

ຂອງຫວົໜວ່ຍວສິາຫະກດິ ໃຫແ້ກສ່າທາລະນະຊນົ. 

 

1.6  ການແບງ່ຂ ັນ້ຄຸມ້ຄອງການຂ ນ້ທະບຽນວິສາຫະກດິ 

ນອກຈາກໜາ້ທ່ີ ແລະ ຂອບເຂດສິດ ທ່ີໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນ ຂ ຕ້ກົລງົ ສະບບັເລກທີ 0225/ອຄ, ລງົ

ວນັທີ 14/02/2005 ແລວ້, ຫອ້ງການເຈົາ້ໜາ້ທ່ີທະບຽນວສິາຫະກດິ “ຫຈທ” ແຕລ່ະຂ ັນ້ຍງັມໜີາ້ທ່ີດ ັງ່ນີ:້ 

ກ. ຂ ັນ້ສ ນກາງ. 

“ຫຈທ” ທ່ີຕ ັງ້ຢ ກ່ະຊວງອດຸສາຫະກ  າແລະການຄາ້ ແມນ່ລວມທງັ “ຫຈທ” ຂອງຂ ັນ້ພະແນກ

ອດຸສາຫະກ  າ ແລະ ການຄາ້ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ມໜີາ້ທ່ີຂືນ້ ແລະ ດດັແກທ້ະບຽນວສິາຫະກດິ ໃຫແ້ກ:່ 

1. ການສາ້ງຕ ັງ້ບ ລິສດັລດັ ແລະ ບ ລິສດັປະສມົ ທ່ີຂ ັນ້ສ ນກາງອະນມຸດັສາ້ງຕ ັງ້(ຂ ັນ້ກະຊວງ

ອງົການ ທຽບເທ່ົາກະຊວງແລະນະຄອນຫລວງ). 

2. ການສາ້ງຕ ັງ້ວສິາຫະກດິການລງົທ ນເອກະຊນົພາຍໃນ ເພ່ືອດ  າເນນີທລຸະກດິ ປະເພດທລຸະກດິ

ດ ັງ່ນີ:້ 



- ປະເພດທລຸະກດິບ ່ ຢ ໃ່ນບນັຊຄີວບຄມຸ ມທ່ີີຕ ັງ້ສ  ານກັງານຢ ໃ່ນຂອບເຂດນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ. 

- ປະເພດທລຸະກດິຢ ໃ່ນບນັຊຄີວບຄມຸ ມທ່ີີຕ ັງ້ສ  ານກັງານຢ ໃ່ນຂອບເຂດນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, 

ຖາ້ມທ່ີີຕ ັງ້ຢ  ່ ແຂວງອື່ ນ ໃຫ ້ “ຫຈທ” ຂນັແຂວງນ  າສ ົ່ງເອກະສານ ໃຫ ້ “ຫຈທ" ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ 

ເພ່ືອສບືຕ ່ ຂ ຄ  າເຫັນນ  າຂະແໜງການກຽ່ວຂອ້ງ, ຖາ້ເຫັນດຈີິ່ງຂ ນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິຖາ້, ບ ່ ເຫັນດໃີຫແ້ຈງ້

ຕອບ ຢາ່ງເປັນທາງການ). 

3. ການສາ້ງຕ ັງ້ວສິາຫະກດິການລງົທ ນຕາ່ງປະເທດ ແລະ ຕາ່ງປະເທດປະສມົພາຍໃນທ່ີມໃີບ

ອະນຍຸາດ ລງົທ ນ ຂອງຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລງົທ ນ ຂ ັນ້ກະຊວງແລະຂ ັນ້ພະແນກ ຢ ່

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ. 

4. ການສາ້ງຕ ັງ້ວສິາຫະກດິການລງົທ ນຂອງລດັ, ເອກະຊນົພາຍໃນ, ຕາ່ງປະເທດ ແລະ 

ຕາ່ງປະເທດປະສມົ ພາຍໃນ ມທ່ີີຕ ັງ້ ຢ ແ່ຂວງອື່ ນ, ແຕມ່ກີດິຈະການດ  າເນນີທລຸະກດິປະເພດ: 

- ໂຮງງານປງຸແຕງ່ເຄມ,ີ ຜະລິດຕະພນັເຄມ ີແລະ ການຜະລິດຢາປວົພະຍາດ, ໂຮງງານຜະລິດ 

ຫ ື ປະກອບພາຫະນະ ແລະ ເຄື່ ອງໃຊໄ້ຟຟ້າທກຸປະເພດ. 

- ການນ  າເຂ້ົາ: ນ  າ້ມນັເຊືອ້ໄຟ, ອາຍແກສ໋, ຢາສ ບ, ເຫ ົ້າ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມທ່ີມທີາດເຫ ົ້າ, 

ພາຫະນະທກຸໆປະເພດ (ຍກົເວັ້ນພາຫະນະຮບັໃຊດ້າ້ນການຜະລິດກະສິກ  າ). 

- ການສ ົ່ງອອກ: ສນິຄາ້ປະເພດໄມ ້ຜະລິດຕະພນັໄມທ້ກຸປະເພດ. 

- ການສ າຫ ວດ, ຂດຸຄ ົນ້ ແລະ ປງຸແຕງ່ແຮທ່າດ ທກຸຊະນດິ. 

- ແລະ ການດ  າເນນີທລຸະກດິທ່ີຂະແໜງການກຽ່ວຂອ້ງ ຂ ັນ້ສ ນກາງ (ກະຊວງ ຫ ື ທຽບເທ່ົາ 

ກະຊວງ) ອະນຍຸາດດ  າເນນີທລຸະກດິ. 

5. ການລງົທ ນຂອງລດັ, ເອກະຊນົພາຍໃນ, ຕາ່ງປະເທດ ແລະ ຕາ່ງປະເທດປະສມົພາຍໃນ ມ ີ

ທ່ີຕ ັງ້ຢ ແ່ຂວງອື່ ນ ແລະ ຢ ໃ່ນການຄຸມ້ຄອງການຂ ນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິ ຂອງ “ຫຈທ” ຂ ັນ້ແຂວງ, ແຕມ່ ີ

ຈດຸປະສງົຢາກແຈງ້ຂ ນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິຢ  ່“ຫຈທ" ຂ ັນ້ນະຄອນຫລວງ. 

6. ອອກໃບອະນມຸດັຈອງຊື່ , ໃບຮບັຮອງຊື່  ແລະ ໃບແຈງ້ຕອບປະຕເິສດ ການຈອງຊື່ ວສິາຫະ

ກດິ. 

7. ຈດັພິມຮາ່ງແບບຟອມທະບຽນໃບທະບຽນ, ຈດັພິມ ຈ  າໜາ່ຍແບບຟອມ, ເກບັ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະ 

ນ  າໃຊເ້ງນິຄາ່ແບບຟອມແຈງ້ຂ ນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິ ຕາມທ່ີໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນແຈງ້ການສະບບັເລກທີ 

1989/ອຄ, ລງົວນັທີ 2 ພະຈກິ ແລະ ເກບັກ  າ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນ  າໃຊເ້ງນິທ່ີໄດຈ້າກການປະຕິບດັມາດ

ຕະການຕ ່ ຫວົໜວ່ຍ ທລຸະກດິ ຕາມຂ ທີ້ (III). 

8. ສ ນລວມຖານຂ ມ້  ນຫວົໜວ່ຍທລຸະກດິແຫງ່ຊາດ (National Database). 

ສວ່ນພະແນກອດຸສາຫະກ  າ ແລະ ການຄາ້ນະຄອນຫລວງ ນອກຈາກພາລະບດົບາດ, ສິດ ແລະ 

ໜາ້ທ່ີຍງັມໜີາ້ທ່ີໄດກ້  ານດົໄວແ້ລວ້ ຍງັມໜີາ້ທ່ີຄຸມ້ຄອງ, ສ ົ່ງເສມີ, ຕດິຕາມ ແລະ ຊຸກຍ  ້ໃນການຈດັຕ ັງ້



ປະຕິບດັ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍວສິາຫະກດິ ແລະ ລະບຽບ ການກຽ່ວຂອ້ງໃນການສາ້ງຕ ັງ້ ແລະ ເຄື່ ອນໄຫວ

ຂອງວສິາຫະກດິ. 

 

ຂ. ຂ ັນ້ແຂວງ. 

ຫອ້ງການເຈົາ້ໜາ້ທ່ີທະບຽນວສິາຫະກດິ “ຫຈທ” ຂ ັນ້ແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ມໜີາ້ທ່ີ ຂ ນ້ 

ແລະ ດດັແກທ້ະບຽນວສິາຫະກດິ ໃຫແ້ກ ່: 

1. ການສາ້ງຕ ັງ້ວສິາຫະກດິການລງົທ ນຂອງລດັ ແລະ ລດັປະສມົ ທ່ີຂ ັນ້ທອ້ງຖິ່ນອະນມຸດັສາ້ງຕ ັງ້. 

2. ການສາ້ງຕ ັງ້ວສິາຫະກດິການລງົທ ນພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ທ່ີກດິຈະການດ  າເນນີທລຸະກດິ 

ບ ່ ຢ ໃ່ນການຄຸມ້ຄອງຂອງ “ຫຈທ” ຂ ັນ້ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ (ຂ  ້ ກ ຂອງ ຂ  ້1.6). 

3. ຂ ນ້ ແລະ ດດັແກທ້ະບຽນວສິາຫະກດິ ສວ່ນບກຸຄນົ ທ່ີມກີານເຄື່ ອນໄຫວດ  າເນນີທລຸະກດິການຄາ້ 

ຂາຍຍອ່ຍ, ການຜະລິດ, ປງຸແຕງ່ການບ ລິການ ແລະ ກດິຈະການອື່ ນໆ ທ່ີຢ ໃ່ນການຄຸມ້ຄອງ

ຂອງຂະແໜງກຽ່ວຂອ້ງກບັການດ  າເນນີທລຸະກດິ ຢ ຂ່ ັນ້ເມອືງ. 

4. ສ ົ່ງເສມີ, ຄຸມ້ຄອງ, ຕິດຕາມການເຄື່ ອນໄຫວດ  າເນນີທລຸະກດິ ຂອງບນັດາຫວົໜວ່ຍທລຸະກດິທ່ີ 

“ຫຈທ”  ຂ ັນ້ນະຄອນຫລວງ ອອກໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ, ອອກໃບຢັງ້ຢືນສາຂາ ແລະ ຫວົ

ໜວ່ຍວສິາຫະກດິທ່ີມກີານເຄື່ ອນໄຫວຢ ພ່າຍໃນແຂວງ. 

5. ອອກໃບຮບັຮອງຊື່ ແລະ ໃບແຈງ້ຕອບປະຕເິສດ ການຈອ່ງຊື່ ວສິາຫະກດິ ພາຍຫ ງັທ່ີໄດຮ້ບັການ

ແຈງ້ຕອບຈາກ “ຫຈທ”  ຂ ັນ້ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ. 

6. ຈດັພິມແບບຟອມແຈງ້ຂ ນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິ, ຈ  າໜາ່ຍ, ເກບັຄາ່ແບບຟອມດ ັງ່ກາ່ວ ຕາມທ່ີໄດ ້

ກ  ານດົໄວໃ້ນ ແຈງ້ການສະບບັເລກທີ 1989/ອຄ, ລງົວນັທີ 2 ພະຈກິ 2007. 

7. ເກບັກ  າສງັລວມສະຖຕິິການຂ ນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິ ແລະ ນ  າສ ົ່ງໃຫ ້ “ຫຈທ” ນະຄອນຫລວງ 

ເພ່ືອ ເອົາເຂ້ົາໃນຖານຂ ມ້  ນຫວົໜວ່ຍທລຸະກດິແຫງ່ຊາດ (National Database). 

ຄ. ຫອ້ງການອດຸສາຫະກ  າ ແລະ ການຄາ້ເມອືງ 

ນອກຈາກພາລະບດົບາດສິດ ແລະ ໜາ້ທ່ີ ຂອງບນັດາຫອ້ງການອດຸສາຫະກ  າ ແລະ ການຄາ້ 

ຂ ັນ້ເມອືງຮບັຜິດຊອບແລວ້ ຍງັມໜີາ້ທ່ີຄຸມ້ຄອງ, ສ ົ່ງເສມີ, ຕດິຕາມ ແລະ ຊຸກຍ  ້ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ 

ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍວສິາຫະກດິ ແລະ ລະບຽບການກຽ່ວຂອ້ງໃນການສາ້ງຕ ັງ້ ແລະ ເຄື່ ອນໄຫວຂອງວິ

ສາຫະກດິ ດ ັງ່ນີ:້ 

1. ບ ລິການ ຮບັ ແລະ ນ  າສ ົ່ງເອກະສານແຈງ້ຂ ນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິ ໃຫ ້ “ຫຈທ” ນະຄອນຫລວງ  

ວຽງຈນັ ຫ ື ແຂວງ ບອ່ນທ່ີວສິາຫະກດິຕ ັງ້ຢ .່ 

2. ແນະນ  າກຽ່ວກບັການນ  າໃຊ ້ ຊຸດແບບຟອມແຈງ້ຂ ນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິ ໃຫແ້ກຜ່ ມ້າແຈງ້ຂ ນ້ທະ 

ບຽນວສິາຫະກດິ. 



3. ຕດິຕາມການເຄື່ ອນໄຫວດ  າເນນີທລຸະກດິ ຂອງບນັດາຫວົໜວ່ຍທລຸະກດິ ທ່ີຕ ັງ້ຢ ຂ່ອບເຂດການ 

ຄຸມ້ຄອງຂອງເມອືງຮບັຜິດຊອບ ເຊ່ັນ : ການນ  າໃຊທ້ະບຽນວສິາຫະກດິ, ການຂ ນ້ບາ້ຍ, ການນ  າ

ໃຊຊ້ື່ , ການດ  າເນນີທລຸະກດິ, ສະຖານທ່ີ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັທລຸະກດິ. 

ໃນກ ລະນເີຫັນວາ່ການເຄື່ ອນໄຫວດ  າເນນີທລຸະກດິ ບ ່ ສອດຄອ່ງຕາມລະບຽບການກ  ານດົໄວ ້ ຕອ້ງ 

ແນະນ  າ, ຕກັເຕອືນ ພອ້ມລາຍງານໃຫ ້ “ຫຈທ” ຂ ັນ້ແຂວງ ຫ ື ຂ ັນ້ທ່ີ ອອກທະບຽນວສິາຫະກດິ ເພ່ືອ

ປະຕິບດັຕາມລະບຽບການກ  ານດົ. 

4. ຈດັພິມ, ຈ  າໜາ່ຍ, ເກບັ ແລະ ນ  າໃຊເ້ງນິ ຄາ່ແບບຟອມແຈງ້ຂ ນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິ. 

 

II./ ການດດັແກທ້ະບຽນວສິາຫະກດິ ຂອງບນັດາຫວົໜວ່ຍທລຸະກດິທ່ີໄດຂ້ ນ້ທະບຽນວິສາຫະກດິຕາມກດົ

ໝາຍວາ່ດວ້ຍທລຸະກດິໃຫປ້ະຕິບດັດ ັງ່ນີ ້: 

ບນັດາຫວົໜວ່ຍທລຸະກດິ ທີໄດຂ້ ນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິ ຕາມກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍທລຸະກດິ ໃຫມ້າດດັ 

ແກ,້ ປ່ຽນແປງໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ໃຫສ້ອດຄອ່ງຕາມກດົໝາຍວາ່ດວຍ້ວສິາຫະກດິ ເຊ່ັນ : ປບັປງຸ

ໂຄງປະກອບຂອງທລຸະກດິຄນືໃໝ ່ໃຫສ້ອດຄອ່ງຕາມ ປະເພດ, ຮ ບການ ແລະ ຮ ບແບບ ຂອງວສິາຫະ

ກດິ ຫ ື ບ ລິສດັ ຕາມທ່ີໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍວສິາຫະກດິ ແລະ ພວົພນັເອົາແບບຟອມ,

ປະກອບຄ  າຮອ້ງແຈງ້ຂ ນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິໃໝ ່ຕາມທ່ີໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນຂ  ້1.3 ແລະ 1.4 ເທິງນີ.້ 

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ໃຫແ້ບງ່ອອກເປັນ 2 ໄລຍະ ດ ັງ່ນີ:້  

+ ໄລຍະທີ 1 : 

ເປີດຮບັການແຈງ້ດດັແກທ້ະບຽນວສິາຫະກດິ ຂອງຫວົໜວ່ຍທລຸະກດິທ່ີຂ ັນ້ກະຊວງ ແລະ 

ຂ ັນ້ພະແນກອດຸສາຫະກ  າ ແລະ ການຄາ້ແຂວງ ອອກໃບທະບຽນວສິາຫະກດິໃນເມອືກອ່ນ.  

+ ໄລຍະທີ 2 : 

ເປີດຮບັການແຈງ້ດດັແກທ້ະບຽນວສິາຫະກດິ ຂອງຫວົໜວ່ຍທລຸະກດິ ທ່ີຫອ້ງການ ອດຸ

ສາຫະກ  າ ແລະ ການຄາ້ ຂ ັນ້ເມອືງ ອອກໃບທະບຽນວສິາຫະກດິໃນເມອືກອ່ນ. 

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ໃຫເ້ຮັດເປັນແຕລ່ະເມອືງ, ຖາ້ເມອືງໃດສ  າເລັດ, ຈິ່ງສບືຕ ່  ເມອືງອື່ ນ

ຕາມລ  າດບັ. ສວ່ນເມອືງທ່ີຍງັລ ຖາ້ຮບັການບ ລິການແຈງຂ ນ້ທະບຽນວິສາຫະກດິ ແມນ່ໃຫສ້ບືຕ ່ ນ  າ

ໃຊໃ້ບທະບຽນວສິາຫະກດິທ່ີມແີລວ້ ໄປຈນົກວາ່ມກີານດດັແກ ້ ແລະ ແຈງ້ໃຫຂ້ະແໜງການ

ກຽ່ວຂອ້ງຮບັຊາບ.  

III./ ການປະຕິບດັນະໂຍບາຍຕ ່ ຜ ມ້ຜີນົງານ ແລະ ມາດຕະການຕ ່ ຜ ລ້ະເມດີ. 

ອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ເຄື່ ອນໄຫວບ ່ ສອດຄອ່ງຕາມລະບຽບກດົ

ໝາຍໃຫປ້ະຕບິດັ ດ ັງ່ນີ:້ 

1. ບກຸຄນົ ຫ ື ການຈດັຕ ັງ້ ທ່ີມຜີນົງານດເີດ່ັນ ໃຫປ້ະຕິບດັ ຕາມ ມາດຕາ 232 ຫ ື ລະເມດີລະບຽບ



ກດົໝາຍໃຫປ້ະຕບິດັຕາມທ່ີໄດກ້ານດົໄວໃ້ນມາດຕາ : 230, 233, 234, 235, 238 ແລະ 

243 ຂອງກດົໝາຍ ວາ່ດວ້ຍວສິາຫະກດິ ແລະ ລະບຽບການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 

2. ຖາ້ບກຸຄນົ, ນຕິິບກຸຄນົ, ຫວົໜວ່ຍທລຸະກດິ ເຄື່ ອນໄຫວບ ່ ຖກືຕອ້ງຕາມລະບຽບ, ກດົໝາຍ ໃຫ້

ປະຕິບດັ ຕາມມາດຕາ: 236, 237, 238, 240, 241 ແລະ 243 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍວິ

ສາຫະກດິ. 

3. ຖາ້ຫວົໜວ່ຍວສິາຫະກດິໃດ ບ ່ ເຄື່ ອນໄຫວດ  າເນນີທລຸະກດິ, ບ ່ ມາລາຍງານຜນົການເຄື່ ອນໄຫວດ  າ

ເນນີທລຸະກດິ ຫ ື ເຄື່ ອນໄຫວແຕບ່ ່ ປະຕບິດັພນັທະດາ້ນພາສ,ີ ອາກອນ ເປັນເວລາ 12 ເດອືນ

ຕດິຕ ່ ກນັ ໃຫປ້ະຕິບດັຕາມ ມາດຕາ 17 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍວສິາຫະກດິ. 

4. ໃນກ ລະນທ່ີີການລະເມດີ ຫາກເປັນການກະທ  າຜິດທາງອາຍາ ຜ ລ້ະເມດີຈະຖກືລງົໂທດ ຕາມ 

ກດົໝາຍອາຍາ ແລະ ລະບຽບການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 

 

IV./ ການສ ົ່ງເສມີພດັທະນາຫວົໜວ່ຍທລຸະກດິ 

- ການປະຕບິດັພນັທະດາ້ນ ພາສີ-ອາກອນ ປະຈ  າປີ; 

- ການປະຕບິດັບນັດາລະບຽບການດ  າເນນີທລຸະກດິ ທ່ີຢ ໃ່ນການຄຸມ້ຄອງຂອງຂະແໜງການກຽ່ວ 

ຂອ້ງ ອື່ ນໆ ເພ່ືອປະສານພວົພນັຊຸກຍ ສ້ ົ່ງເສມີໃຫຫ້ວົໜວ່ຍທລຸະກດິໄດເ້ຄື່ ອນໄຫວຢາ່ງເຕັມສວ່ນ. 

 

V./ ການອະນມຸດັເຊັນໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ 

ຜ ທ່ີ້ມສີດິເຊັນໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ແລະ ນ  າໃຊກ້າປະທບັຂອງ “ຫຈທ” ສະເພາະ ປະກອບ

ດວ້ຍ: 

1. ຂ ັນ້ສ ນກາງ: ແມນ່ຄະນະກມົການຄາ້ພາຍໃນ ຜ ຊ້ີນ້ນ  າຫອ້ງການເຈົາ້ໜາ້ທ່ີທະບຽນວສິາຫະກດິ 

ເຊັນອນັດບັທີ 1. ຖດັລງົມາແມນ່ຫວົໜາ້ຫອ້ງການເຈົາ້ໜາ້ທ່ີທະບຽນວສິາຫະກດິ ເປັນຜ ເ້ຊັນອນັ

ດບັທີ 2. ຖາ້ຜ ມ້ສີິດເຊັນອນັດບັທີ 1 ແລະທີ 2 ບ ່ ຢ  ່ແມນ່ຜ ຖ້ດັລງົມາຕາມລ  າດບັຂອງຂນັເຈົາ້

ໜາ້ທີທະບຽນວສິາຫະກດິມສີດິເຊັນໂດຍອດັຕະໂນມດັ ແລະ ທກຸຄນົຕອ້ງຮບັຜິດຊອບຮວ່ມກນັຕ ່

ການເຊັນ ແລະ ໃຫລ້າຍງານຕາມລະບຽບການ. 

2. ຂ ັນ້ທອ້ງຖິ່ນ: ແມນ່ຄະນະພະແນກ ອດຸສາຫະກ  າ ແລະ ການຄາ້ ຜ ຊ້ີນ້  າວຽກງານທະບຽນວິ

ສາຫະກດິເຊັນອນັດບັທີ 1, ຫວົໜາ້ຂະແໜງການຄາ້ພາຍໃນ ເຊັນອນັດບັ 2, ຫວົໜາ້ຫອ້ງການ

ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີທະບຽນວສິາຫະກດິ ເຊັນອນັດບັທີ 3. ຖາ້ຜ ມ້ສີດິເຊັນອນັດບັທີ 1, 2 ແລະ ທີ 3 ບ ່ ຢ  ່

ແມນ່ຜ ຖ້ດັລງົມາຕາມລ  າດບັ ຂອງຂ ັນ້ເຈົ້າໜາ້ທ່ີທະບຽນວສິາຫະກດິ ມສີດິເຊັນໂດຍອດັຕະໂນມດັ 

ແລະ ທກຸຄນົຕອ້ງຮບັຜິດຊອບຮວ່ມກນັຕ ່ ການເຊັນ ແລະ ໃຫລ້າຍງານຕາມລະບຽບການ. 

 



VI./ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ 

- ມອບໃຫ ້ ກມົການຄາ້ພາຍໃນ (ຫອ້ງການເຈົາ້ໜາ້ທ່ີທະບຽນວສິາຫະກດິ), ບນັດາພະແນກ ອດຸ

ສາຫະກ  າ ແລະ ການຄາ້ ແຂວງ, ຫອ້ງການອດຸສາຫະກ  າ ແລະ ການຄາ້ ຂ ັນ້ເມອືງ ໃນຂອບ

ເຂດທົ່ວປະເທດ ພອ້ມກນັ ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ໃຫໄ້ດຮ້ບັປະສິດທິຜນົສ ງ. 

- ບນັດາຂະແໜງການທ່ີມສີວ່ນກຽ່ວຂອ້ງ ຈ ົງ່ຮບັຮ  ້ແລະ ໃຫຄ້ວາມຮວ່ມມໃືນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ. 

- ບນັດາ ບກຸຄນົ, ນຕິບິກຸຄນົ, ການຈດັຕ ັງ້ ແລະ ຫວົໜວ່ຍທລຸະກດິ ທ່ີເປັນ ການລງົທ ນ ຂອງລດັ

, ເອກະຊນົພາຍໃນ, ຕາ່ງປະເທດ ແລະ ຕາ່ງປະເທດປະສມົພາຍໃນ ຕອ້ງປະຕບິດັໃຫສ້ອດຄອ່ງ

ຕາມ ຄ  າແນະນ  າ ສະບບັນີ ້ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ຢາ່ງເຂັມ້ງວດ.  

- ບນັດານຕິກິ  າທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການຂ ນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິ ຕາມກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍທລຸະກດິ ສະບບັ

ເລກທີ 03/94/ສພຊ, ລງົວນັທີ 18/7/94 ລວ້ນແຕຖ່ກືລບົລາ້ງ. 

 

ລດັຖະມນົຕວີາ່ການ   

ກະຊວງອດຸສາຫະກ  າ ແລະ ການຄາ້  

  

 

  

  

  

  

  


