
 

 

ກມົອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ຫດັຖະກາໍ ໂທ: 021 453491, 021 452425 1 

  
 
 

 
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
 
ກະຊວງ ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້  
ກມົອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ຫດັຖະກາໍ                           ເລກທ ີ 137/ກອຫ.ສຂອ 
               ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ວນັທ ີ31 ມງັກອນ 2019 

 
ບດົແນະນາໍ 

ກ່ຽວກບັ ການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິ ໃນກດິຈະການອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫດັຖະກາໍ 
 
- ອງີຕາມ ຂໍຕ້ກົລງົ ວ່າດວ້ຍການຂ ນ້ທະບຽນສາ້ງຕັງ້ວສິາຫະກດິ ສະບບັເລກທ ີ0023/ອຄ.ກທຄວ, ລງົວນັທ ີ09 

ມງັກອນ 2019. 
- ອງີຕາມ ຄໍາແນະນາໍ ກ່ຽວກບັການອອກອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິ ໃນກດິຈະການອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ 

ສະບບັເລກທ ີ0045/ອຄ.ກຄທວ, ລງົວນັທ ີ18  ມງັກອນ 2019. 
- ອງີຕາມ ຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍການຈດັຕັງ້ ແລະ ການເຄ ່ ອນໄຫວ ຂອງກມົອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ຫດັຖະກາໍ ສະບບັເລກທ ີ

1551/ອຄ, ລງົວນັທ ີ31  ສງິຫາ 2016. 
 

  ເພ ່ ອຜນັຂະຫຍາຍ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຄໍາແນະນາໍ ກ່ຽວກບັການອອກອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິ ໃນ
ກດິຈະການອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ສະບບັເລກທ ີ0045/ອຄ.ກຄທວ, ລງົວນັທ ີ18  ມງັກອນ 2019 ໃຫມ້ຄີວາມ
ລະອຽດ, ຈະແຈງ້ ແລະ ມຄີວາມເປນັເອກະພາບ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. 

 
ຫວົໜາ້ ກມົອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ຫດັຖະກາໍ ອອກບດົແນະນາໍ ດັ່ ງນີ:້ 

 
1.  ກດິຈະການອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫດັຖະກາໍ ທີ່ ຕອ້ງອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິ 

ກດິຈະການອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫດັຖະກໍາ ທີ່ ຕອ້ງອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິ ແມ່ນ
ກດິຈະການ ຈໍານວນໜ ່ ງທີ່ ນອນໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຫດັຖະກໍາ ຕາມລະຫດັ LSIC  ທີ່ ໄດກ້ໍານດົ
ໄວໃ້ນ ຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍການຮບັຮອງກດິຈະການອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ທີ່ ຕອ້ງອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີ
ທຸລະກດິ, ສະບບັເລກທ ີ0044/ອຄ.ກຄທວ, ລງົວນັທ ີ18  ມງັກອນ 2019 (ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1), ຊ ່ ງ
ກດິຈະການເຫຼົ່ ານີເ້ປນັກດິຈະການທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ, ຈາໍເປນັຕອ້ງໄດຄ້ວບຄຸມ ແລະ 
ໃຫຄໍ້າແນະນາໍເປນັພເິສດທາງດາ້ນເຕກັນກິ-ວຊິາການ ໃຫແ້ກ່ຜ ລ້ງົທ ນ ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມຂັນ້ຕອນ ໃນການສາ້ງຕັງ້
ໂຮງງານ. 

 
2. ການແບ່ງຂັນ້ຄຸມ້ຄອງ ໃນການອອກ ໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິ ອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫດັຖະກາໍ 

ການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫດັຖະກາໍ ແບ່ງອອກເປນັ 2 ຂັນ້ຄ : 
1. ກມົອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ຫດັຖະກາໍ; 
2. ພະແນກອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ; 
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ແຕ່ລະຂັນ້ມີສິດ ແລະ ໜາ້ທີ່  ໃນການພິຈາລະນາອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ໃນ
ກດິຈະການທີ່ ຕອ້ງອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິ ຕາມທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນ ຂໍຕ້ກົລງົ ສະບບັເລກທີ 
0044/ອຄ.ກຄທວ, ລງົວນັທ ີ18  ມງັກອນ 2019. 

 
3. ຂັນ້ຕອນດໍາເນນີການອອກໃບອະນຍຸາດດໍາເນນີທຸລະກດິ ໃນກດິຈະການອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫດັຖະກາໍ 

3.1. ເອກະສານປະກອບ ແລະ ການຍ ່ ນເອກະສານຂໍອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິ ປະກອບດວ້ຍ: 
1. ໃບຄໍາຮອ້ງຂໍດໍາເນນີທຸລະກດິ ອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫດັຖະກາໍ (ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2);   
2. ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ(ໃບສະບບັກາແດງ ຫຼ  ສໍາເນາົ) ແລະ ໜງັສ ແນະນາໍ ການຂໍອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະ

ກດິ ທີ່ ອອກໂດຍພາກສ່ວນອອກໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ(ໃບສະບບັກາແດງ ຫຼ  ສໍາເນາົ); 
3. ໃບມອບສດິ ຫຼ  ໃບມອບສນັທະຈາກຜ ລ້ງົທ ນ (ໃນກລໍະນຜີ ລ້ງົທ ນບ່ໍສາມາດມາດວ້ຍຕນົເອງ); 
4. ສໍາເນາົ ບດັປະຈາໍຕວົ ຫຼ  ສໍາມະໂນຄວົ ຫຼ  ໜງັສ ຜ່ານແດນ; 
5. ຮ ບຖ່າຍເຈົາ້ຂອງວສິາຫະກດິ (ຂະໜາດ 3x4 ພ ນ້ສຂີາວ) 2 ໃບ. 

 
3.2. ຂັນ້ຕອນການຍ ່ ນເອກະສານ, ການຄົນ້ຄວາ້ຄໍາຮອ້ງ ແລະ ການກາໍນດົເວລາພຈິາລະນາ 

 ຂັນ້ຕອນການຍ ່ ນເອກະສານ, ການຄົນ້ຄວາ້ຄໍາຮອ້ງຂໍອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິ ໃນກດິຈະການອຸດສາຫະກາໍ
ປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫດັຖະກາໍ ມດີັ່ ງນີ:້  
 ຂັນ້ຕອນທ ີ1: 

  ຜ ລ້ງົທ ນ ຍ ່ ນເອກະສານຕໍ່ ກມົອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ຫດັຖະກາໍ ຫຼ  ພະແນກອຄ ແຂວງ  ຫຼ  ນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈນັ ຕາມການແບ່ງຂັນ້ຄຸມ້ຄອງ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ຂໍຕ້ກົລງົ ສະບບັເລກທ ີ0044/ອຄ.ກຄທວ, ລງົວນັທ ີ18  
ມງັກອນ 2019. 

 ຂັນ້ຕອນທ ີ2: 
 ວຊິາການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ກວດກາຄວາມຖ ກຕອ້ງ ແລະ ຄບົຖວ້ນຂອງເອກະສານ ໂດຍປະຕບິດັດັ່ ງນີ:້ 
× ກລໍະນ ີເອກະສານບ່ໍຖ ກຕອ້ງ ຫຼ  ບ່ໍຄບົຖວ້ນ (ບ່ໍຜ່ານ) ໃຫແ້ຈງ້ໃຫຜ້ ຍ້  ່ ນຄໍາຮອ້ງທນັທ ີແລະ ແນະນາໍໃຫ ້

ນາໍໄປປບັປຸງ, ແກໄ້ຂ ໂດຍຊີໃ້ຫເ້ຫນັຈະແຈງ້ຈດຸທີ່ ຕອ້ງປບັປຸງແກໄ້ຂ ພອ້ມທງັ ແນະນາໍການປບັປຸງ
ເອກະສານດັ່ ງກ່າວຢ່າງລະອຽດ. ພາຍຫຼງັປບັປຸງແກໄ້ຂສໍາເລດັຄບົຖວ້ນ ແລະ ຖ ກຕອ້ງແລວ້ ໃຫປ້ະຕບິດັ
ຄ ນ ເລີ່ ມແຕ່ຂັນ້ຕອນ 1. 

 ກລໍະນ ີ ເອກະສານຖ ກຕອ້ງ ແລະ ຄບົຖວ້ນແລວ້ (ຜ່ານ) ວຊິາການກ່ຽວຂອ້ງຕອ້ງຮບັເອກະສານ ແລະ 
ມອບໃບນດັຮບັເອກະສານໃຫຜ້ ຍ້  ່ ນຄໍາຮອ້ງທນັທ.ີ ໃບນດັຮບັເອກະສານຕອ້ງປະກອບມວີນັເວລາຮບັ
ເອກະສານ ແລະ ມ ນ້ດັໝາຍມາຮບັ. ມ ນ້ດັໝາຍໃຫມ້າຮບັເອາົເອກະສານ (ຜນົການຄົນ້ຄວາ້ການ
ອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິ) ນັນ້ ຊາ້ສຸດບ່ໍໃຫເ້ກນີ 10 ວນັ ລດັຖະການ ນບັແຕ່ມ ອ້ອກໃບຮບັເອກະສານ
ເປນັຕົນ້ໄປ. 

 ຂັນ້ຕອນທ ີ3: 
ຄົນ້ຄວາ້ຄວາມເປນັໄປໄດທ້າງດາ້ນວຊິາການ ຫຼ  ຖາ້ກລໍະນຈີາໍເປນັຕອ້ງໄດມ້ຄໍີາເຫນັທາງດາ້ນວຊິາການຈາກ
ຂະແໜງການກ່ຽວຂອ້ງ ສາມາດຈດັກອງປະຊຸມລະຫວ່າງຂະແໜງການກ່ຽວຂອ້ງ ເພ ່ ອສງັລວມຄໍາເຫນັ ເປນັ
ບ່ອນອງີລາຍງານໃຫຂ້ັນ້ເທງິພຈິາລະນາຕກົລງົ. 
 

 ຂັນ້ຕອນທ ີ4: 
ສງັລວມຄໍາເຫນັດາ້ນວຊິາການລາຍງານຂໍທດິຊີນ້າໍຈາກຂັນ້ເທງິ ແລວ້ກມົອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ຫດັຖະກາໍ ຫຼ  ພະ

ແນກອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ແຂວງ ຫຼ  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິ ຫຼ  ໃນກລໍະນບ່ໍີ
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ເຫນັດ ີໃຫແ້ຈງ້ເຫດຜນົ (ແຈງ້ຕອບ) ໃຫຜ້ ຂໍ້ອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິເປນັລາຍລກັອກັສອນ ພາຍໃນ 10 ວນັ ລດັຖະ
ການ ນບັແຕ່ມ ຮ້ບັເອກະສານ.  
 ພາຍຫຼງັອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິແລວ້, ກມົອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຫດັຖະກໍາ ຫຼ  ຂະແໜງອຸດສາຫະ
ກໍາ ແລະ ຫດັຖະກໍາ ຂອງພະແນກ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄາ້ ແຂວງ ຫຼ  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ຕອ້ງນໍາສົ່ ງໃບ
ອະນຸຍາດດັ່ ງກ່າວ 1 ສະບບັ ໃຫຂ້ະແໜງທະບຽນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງວສິາຫະກດິ ພາຍໃນເວລາ 05 ວນັລດັຖະການ ເພ ່ ອ
ຮບັຮ  ້ແລະ ຕດິຕາມ. 

 
4. ເນ ອ້ໃນ, ອາຍຸ ແລະ ການນາໍໃຊໃ້ບອະນຍຸາດດໍາເນນີທຸລະກດິ 

4.1. ເນ ອ້ໃນ 
ໃບອະນຸຍາດ ດໍາເນນີທຸລະກດິ ອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫດັຖະກາໍ ມເີນ ອ້ໃນ ແລະ ຮ ບ

ແບບ ຕາມທີ່ ກາໍນດົໃຫ.້ 
ການກາໍນດົເລກລະຫດັ ອຸດສາຫະກາໍ ມຈີດຸປະສງົເພ ່ ອກາໍນດົ ເລກປະຈາໍຕວົຂອງຜ ດໍ້າເນນີທຸລະ

ກດິ ອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫດັຖະກາໍ ເພ ່ ອສາ້ງຄວາມສາມາດໃນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຕດິຕາມ
ກວດກາ. ເລກລະຫດັ ອຸດສາຫະກາໍ ປະກອບດວ້ຍ 24 ໂຕເລກ ມລີາຍລະອຽດດັ່ ງນີ:້  

• 4 ໂຕເລກທໍາອດິ ແມ່ນລະຫດັ ໝ ່  LSIC ຂອງກດິຈະກາໍທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ; 
• 4 ໂຕເລກຕໍ່ ມາແມ່ນ ລະຫດັ ຂອງແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ທີ່ ໂຮງງານຕັງ້ຢ ່   (ຕາມລະຫດັຂອງສ ນ

ສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ). ກໍລະນບ່ໍີທນັມທີີ່ ຕັງ້ໂຮງານ ໃຫໃ້ຊ ້ເລກທ ີໃບອະນຸຍາດ ແທນລະຫດັເມ ອງ 
ເປນັລະຫດັຊົ່ ວຄາວໄປກ່ອນ ຈນົກວ່າຈະໄດທ້ີ່ ຕັງ້ ຈ  ່ ງປ່ຽນແທນໃສ່ເປນັລະຫດັຖາວອນ; 

• 8 ໂຕເລກຕໍ່ ມາ ແມ່ນ ວນັເດ ອນປ ີຊ ່ ງເລີ່ ມຈາກ ປ ີເດ ອນ ແລະ ວນັທ:ີ (ປ ີໃຊ ້4 ໂຕເລກ, ເດ ອນ 
ໃຊ ້2 ໂຕເລກ ແລະ ວນັທ ີໃຊ ້2 ໂຕເລກ); 

• 2 ໂຕເລກຕໍ່ ມາແມ່ນ ເລກລໍາດບັທຸລະກດິ ທີ່ ອອກອະນຸຍາດໃນ LSIC ດຽວກນັ ທີ່ ອອກໃນວນັ
ດຽວກນັ (ເລີ່ ມແຕ່ 01, 02, 03 ຕາມລໍາດບັ); 

• 2 ໂຕເລກຕໍ່ ມາແມ່ນ ລະດບັການອອກໃບອະນຸຍາດ ຊ ່ ງ 00 ແມ່ນອອກຢ ່ ຂັນ້ສ ນກາງ (ກມົອຸດ
ສາຫະກາໍ ແລະ ຫດັຖະກາໍ),  01 ແມ່ນ ອອກຢ ່ ຂັນ້ແຂວງ (ໃຊ ້01 ເອກະພາບກນັທຸກແຂວງ); 

• 2 ໂຕເລກຕໍ່ ມາແມ່ນ ຂະໜາດໂຮງງານ (01 = ຂະໜາດນອ້ຍ, 02 = ຂະໜາດກາງ ແລະ 03 = 
ຂະໜາດໃຫຍ່); 

• 2 ໂຕເລກສຸດທາ້ຍ ຄ  05 ຫຼ  06 ຫຼ  56 ແມ່ນ ປະເພດຂອງກດິຈະການແຍກຕາມປະເພດການ
ລງົທ ນ (ຊ ່ ງ 05 ແມ່ນ ການລງົທ ນພາຍໃນ, 06 ແມ່ນການລງົທ ນຕ່າງປະເທດ ຫຼ  56 ແມ່ນທຸລະ
ກດິຮ່ວມທ ນ). 

 
4.2. ອາຍຸ ແລະ ການນາໍໃຊ ້

ໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິ 01 ໃບ ມອີາຍຸນາໍໃຊ ້2 ປ ີແລະ ສາມາດຕໍ່ ໄດ.້ໃນເວລາຕໍ່ ອາຍຸ
ໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິ ໃຫຮ້ກັສາລະຫດັເກົ່ າໄວຕ້ະຫຼອດ. ກໍລະນວີສິາຫະກດິບ່ໍທນັມທີີ່ ຕັງ້
ໂຮງງານທີ່ ໃຊ ້ເລກທ ີໃບອະນຸຍາດ ເປັນລະຫດັຊົ່ ວຄາວນັນ້ ເວລາມາຕໍ່ ອາຍຸໃບອະນຸຍາດ ໃຫໃ້ສ່
ລະຫດັຖາວອນໃຫ.້ 

ໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິ 01 ໃບ ສາມາດອະນຸຍາດໃຫປ້ະກອບກດິຈະການອຸດສາຫະກາໍປຸງ
ແຕ່ງ ແລະ ຫດັຖະກາໍ ໄດພ້ຽງ 01 ໝວດ ກດິຈະການ ຕາມ LSIC. 
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5. ການປະຕບິດັຂອງຜ ລ້ງົທ ນພາຍຫຼງໄດຮ້ບັ ໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິ 
ໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິ ແມ່ນ ການອະນຸຍາດໃຫເ້ຄ ່ ອນໄຫວເພ ່ ອສາ້ງຕັງ້ໂຮງງານ ແຕ່ບ່ໍທນັແມ່ນ

ອະນຸຍາດໃຫດໍ້າເນນີການຜະລດິ ຫຼ  ດໍາເນນີກດິຈະການໂຮງງານ, ພາຍຫຼງັທີ່ ໄດຮ້ບັໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິ 
ອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫດັຖະກາໍ ແລວ້ ຜ ໄ້ດຮ້ບັອະນຸຍາດ (ຜ ລ້ງົທ ນ) ຕອ້ງປະຕບິດັ ດັ່ ງນີ:້ 

1) ເຮດັບດົວພິາກເສດຖະກດິ-ເຕກັນກິ ລະອຽດ ເພ ່ ອນາໍສະເໜຕີໍ່ ຂະແໜງການກ່ຽວຂອ້ງ; 
2) ຂໍໃບຢັງ້ຢ ນດາ້ນສີ່ ງແວດລອ້ມ ນາໍຂະແໜງການຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ; 
3) ຂໍໃບອະນຸຍາດປຸກສາ້ງ ນາໍຂະແໜງການໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົ່ ງ; 
4) ພາຍຫຼງັສໍາເລດັການ ກໍ່ ສາ້ງໂຮງງານ ແລະ ຕດິຕັງ້ເຄ ່ ອງຈກັ, ແລ່ນທດົລອງແລວ້ ຈ ່ ງສະເໜຂໍີໃບຢັງ້ຢ ນດໍາ

ເນນີກດິຈະການໂຮງງານ ນໍາກມົອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຫດັຖະກໍາ ຫຼ  ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄາ້ 
ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ຫຼ  ຫອ້ງການອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄາ້ ເມ ອງ ຕາມກດົໝາຍວ່າດວ້ຍ 
ອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງ; 

5) ຜ ລ້ງົທ ນຕອ້ງລາຍງານຄວາມຄ ບໜາ້ ໃຫເ້ຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຜ ອ້ອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິ ພາຍໃນກໍານດົ
ເວລາ 180 ວນັ. ຖາ້ບ່ໍມກີານລາຍງານ ຫຼ  ບ່ໍມຄີວາມຄ ບໜາ້ ຫຼ  ບ່ໍມກີານເຄ ່ ອນໄຫວໄດໆ ເປນັຕົນ້ ການ
ຂໍອະນຸຍາດດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ຫຼ  ການຂໍປຸກສາ້ງ ຫຼ  ການເລີ່ ມລງົມ ກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ຕດິຕັງ້ເຄ ່ ອງຈກັ  ພາຍໃນ
ກໍານດົເວລາດັ່ ງກ່າວ ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຜ ອ້ອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິ ສາມາດຖອນໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີ
ທຸລະກດິ ໄດ.້ 

 
6. ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ມອບໃຫພ້ະແນກສົ່ ງເສມີອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ເຂດນຄິມົອຸດສາຫະກາໍ, ກມົອຸດສາຫະກາໍ ແລະ 
ຫດັຖະກາໍ, ແລະ ຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ຫດັຖະກາໍ, ພະແນກອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ແຂວງ, 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ພອ້ມກນັເອາົໃຈໃສ່ ໂດຍມກີານປະສານສມົທບົກນັ ເພ ່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ບດົແນະນາໍ 
ສະບບັນີໃ້ຫໄ້ດຮ້ບັຜນົເປນັຢ່າງດ.ີ ໃນໄລຍະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຫາກມບີນັຫາ ຫຼ  ພບົຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ ໃຫລ້າຍ
ງານຂັນ້ເທງິ ເພ ່ ອພຈິາລະນາ ແລະ ຊີນ້າໍ. 

 
7. ຜນົສກັສດິ 

ບດົແນະນາໍສະບບັນີມ້ຜີນົສກັສດິ ນບັແຕ່ວນັທ ີ01 ກຸມພາ 2019 ເປນັຕົນ້ໄປ.  
                                                                      

ຫວົໜາ້ກມົ 

 
 


