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ການປູກພ ດລົັ້ມລຸກ 
 

- ນ າໃຊຸ້ເນ ັ້ອທີື່ດິນເອກະຊົນ ຫຼາຍກວ່າ 10 ເຮັກຕາ ຂ ັ້ນໄປ; 
- ປະຕິບັດຂ ໍ້ກ ານົດອ ື່ນ ຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການ
ທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

 
 
 
 

 - ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ກະສິກ າ ສະບັບເລກທີ 01/98 
ສພຊ, ລົງວັນທີ 10 ຕລຸາ 1998; 
- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ  ທີື່ດິນ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, 
ລົງວັນທ ີ21 ຕຸລາ 2003; 
- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ 
ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012; 
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 

- ຂະແໜງການ 
ກະສິກ າ ແລະ 
ປ່າໄມຸ້; 
- ຂະແໜງການ 

ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ. 
 

2 012 
 

ການປູກພ ດໄມຸ້ຢືນຕົັ້ນ  - ນ າໃຊຸ້ເນ ັ້ອທີື່ດິນເອກະຊົນ ຫຼາຍກວ່າ 10 ເຮັກຕາ ຂ ັ້ນໄປ; 

- ປະຕິບັດຂ ໍ້ກ ານົດອ ື່ນ ຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການ
ທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

 

 - ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ກະສິກ າ ສະບັບເລກທີ 01/98 
ສພຊ, ລົງວັນທີ 10 ຕລຸາ 1998; 
- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ  ທີື່ດິນ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, 
ລົງວັນທ ີ21 ຕຸລາ 2003; 
- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ 
ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012; 
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

 

- ຂະແໜງການ 

ກະສິກ າ ແລະ 
ປ່າໄມຸ້; 
- ຂະແໜງການ 
ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ. 
 

3 0162 ກິດຈະກ າສະໜັບສະໜູນການລຸ້ຽງສັດ 
 
 

- ຕຸ້ອງມີເນ ັ້ອທີື່, ທຶນ, ສ ານັກງານ, ສິື່ງປຸກສຸ້າງ, ອຸປະກອນ, 
ເຄ ື່ອງມ  ແລະ ພາຫະນະຮັບໃຊຸ້ ຢ່າງເໝາະສົມ; 
- ຕຸ້ອງມີນັກວິຊາການ ທີື່ມີຄວາມຮູຸ້ດຸ້ານການລຸ້ຽງສັດ ລະດັບ 

ຊັັ້ນກາງ ຂຶັ້ນໄປ ຫຼ  ວິຊາການສັດຕະວະແພດ ທີື່ມີໃບຢັັ້ງຢືນໄດຸ້     

ຜ່ານການປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ ສ າລັບການລຸ້ຽງສັດ, ສ່ວນ 

ທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບ ການສັດຕະວະແພດນັັ້ນ ຕຸ້ອງໃຫຸ້ມີສັດຕະວະ    
ແພດ ຫຼ  ພະຍາບານສັດ ທີື່ມີໃບຢັັ້ງຢືນປະກອບວິຊາຊີບ ຈາກ

 

 - ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການລຸ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ 
ສະບັບເລກທີ 08/ສພຊ, ລົງວັນທີ 11 ພະຈິກ 2016; 
- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ທີື່ດິນ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, 

ລົງວັນທ ີ21 ຕຸລາ 2003; 

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ 

ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012; 
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

- ຂະແໜງການ 
ກະສິກ າ ແລະ 
ປ່າໄມຸ້; 

- ຂະແໜງການ 

ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ. 
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ສະພາສັດຕະວະແພດ; 

- ໄດຸ້ຮັບການເຫັນດີຈາກຂະແໜງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງ 
ທຸ້ອງຖິື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ; 
- ປະຕິບັດເງ ື່ອນໄຂອ ື່ນທີື່ຈ າເປັນ ຕາມອົງການຄຸຸ້ມຄອງວຽກງານ 
ລຸ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດກ ານົດ. 
 

 

4 0210 ການປູກໄມຸ້ ແລະ ກິດຈະກ າປ່າໄມຸ້ 
(ສ າລັບ ISIC ນີັ້ ຄວບຄຸມສະເພາະແຕ່: ການ
ປູກໄມຸ້ອຸດສາຫະກ າ (ຍົກເວັັ້ນ ຢາງພາລາ) 
ແລະ ກິດຈະກ າ ກ່ຽວກັບປ່າໄມຸ້ ເຊັັ່ນ: ກິດຈະກ າ 
ການທ່ອງທ່ຽວທ າມະຊາດ, ຟືັ້ນຟູປ່າໄມຸ້ເຂດ 
ຊຸດໂຊມ, ສຸ້າງສວນພ ກສາຊາດ, ກິດຈະກ າ 
ອະນຸລັກສັດນ ້າ ສັດປ່າ ແລະ ພ ດທີື່ຫາຍາກ 
ແລະ ໃກຸ້ຈະສູນພັນ ແລະ ການລົງທຶນດຸ້ານ   
ສິນເຊ ື່ອກາກບອນປ່າໄມຸ້) 
 

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

 

 - ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ປ່າໄມຸ້ ສະບັບເລກທີ 06/ສພຊ,
ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2007; 
- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ສັດນ ້າ ແລະ ສັດປ່າ ສະບັບເລກທ ີ
07/ສພຊ, ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2007; 

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ທີື່ດິນ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, 
ລົງວັນທ ີ21 ຕຸລາ 2013; 
- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ 
ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012; 

- ແຈຸ້ງການ ກ່ຽວກັບການຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ສົັ່ງອອກ 
ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ໄມຸ້ຜະລິດຖ່ານ ສະບັບເລກທີ 
1355/ຫສນຍ. ກລຂ, ລົງວັນທີ 9 ກັນຍາ 2016; 
- ບົດແນະນ າ ຂອງກົມປ່າໄມຸ້ ກ່ຽວກັບການສຸ້າງບົດ

ວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ການລົງທຶນປູກໄມຸ້ອຸດສາ 
ຫະກ າ ແລະ ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ ສະບັບເລກທີ 1643/
ກປມ, ລົງວັນທີ 14 ພຶດສະພາ 2010; 
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 

- ຂະແໜງການ 
ກະສິກ າ ແລະ 
ປ່າໄມຸ້; 
- ຂະແໜງການ        

ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ. 

5 0230 ການປູກ ແລະ ເກັບກູຸ້ ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ ທີື່ປູກ 
ເພ ື່ອການຄຸ້າ (ໃນເຂດປ່າທີື່ປະຊາຊົນຄຸຸ້ມຄອງ 
ນ າໃຊຸ້) 
 

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 

 

 - ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ປ່າໄມຸ້ ສະບັບເລກທີ 06/ສພຊ, 
ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2007; 
- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ທີື່ດິນ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, 
ລົງວັນທ ີ21 ຕຸລາ 2013; 

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ 

ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012;  
- ແຈຸ້ງການ ກ່ຽວກັບການຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ສົັ່ງອອກ 
ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ໄມຸ້ຜະລິດຖ່ານ ສະບັບເລກທີ 

- ຂະແໜງການ 
ກະສິກ າ ແລະ 
ປ່າໄມຸ້; 
- ຂະແໜງການ        

ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ. 
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1355/ຫສນຍ. ກລຂ, ລົງວັນທີ 9 ກັນຍາ 2016; 

- ບົດແນະນ າ ຂອງກົມປ່າໄມຸ້ ກ່ຽວກັບການສຸ້າງບົດ
ວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ການລົງທຶນປູກໄມຸ້ອຸດສາ 
ຫະກ າ ແລະ ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ ສະບັບເລກທີ 1643/
ກປມ, ລົງວັນທີ 14 ພຶດສະພາ 2010; 

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 

ການຂດຸຄົັ້ນ ແລະ ປງຸແຕງ່ແຮທ່າດ (05 - 09) 

6 0810 ກິດຈະການຊອກຄົັ້ນ, ສ າຫຼວດແຮ່ທາດ 

 
 

- ຕຸ້ອງເປັນນິຕິບຸກຄົນ ພາຍໃນ ຫຼ  ຕ່າງປະເທດ (ດ າເນີນ  

ພາຍໃຕຸ້ຮູບການບ ລິສັດເທົັ່ານັັ້ນ); 
- ນິຕິບຸກຄົນໜຶື່ງ ສາມາດດ າເນີນການຊອກຄົັ້ນແຮ່ທາດໄດຸ້ 1 
ຕອນ ມ ີເນ ັ້ອທີື່ບ ໍ່ເກີນ 200 ກິໂລຕາແມັດ. 

 

 

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ແຮ່ທາດ ສະບັບເລກທີ 31/ສພຊ, 

ລົງວັນທ ີ3 ພະຈິກ 2017; 
- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ 
ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012;  
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 

- ຂະແໜງການ 

ພະລັງງານ ແລະ 
ບ ໍ່ແຮ່; 
- ຂະແໜງການ        
ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ. 
 

7 0990 ການບ ລິການສະໜັບສະໜູນດຸ້ານແຮ່ທາດ 
(ສ າລັບ ISIC ນີັ້ ຄວບຄຸມສະເພາະແຕ່: ການ   
ບ ລິການໃຫຸ້ຄ າປຶກສາ ດຸ້ານແຮ່ທາດ, ຊອກຄົັ້ນ, 
ສ າຫຼວດຂຸດຄົັ້ນ, ປຸງແຕ່ງ ແລະ ວິໄຈແຮ່ທາດ) 

ອງີຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 
 

  - ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ແຮ່ທາດ ສະບັບເລກທີ 31/ສພຊ, 
ລົງວັນທ ີ3 ພະຈິກ 2017; 
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 

- ຂະແໜງການ 
ພະລັງງານ ແລະ 
ບ ໍ່ແຮ່; 
- ຂະແໜງການ        

ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ. 
 

ອດຸສາຫະກ າປຸງແຕງ່ (10 - 33) 

8 1920 ການຜະລິດຜະລິດຕະພັນນ ້າມັນກັັ່ນກອງ 

 
ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 
 
  

  - ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ສະບັບເລກທີ 

48/ສພຊ, ລົງວັນທີ 27 ທັນວາ 2013; 
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

- ຂະແໜງການ 

ອຸດສາຫະກ າ 
ແລະ ການຄຸ້າ; 
- ຂະແໜງການ        
ພະລັງງານ ແລະ 

ບ ໍ່ແຮ່;  

- ຂະແໜງການ        
ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ. 
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9 2029 ການຜະລິດຜະລິດຕະພັນເຄມີອ ື່ນໆທີື່ບ ໍ່ທັນ 

ໄດຸ້ຈັດເຂົັ້າບ່ອນໃດ 
(ສ າລັບ ISIC ນີັ້ ຄວບຄຸມສະເພາະແຕ່: ການ
ແຍກ ຫຼ  ຫຼອມແຮ ື່ທາດຫາຍາກ (Rare Earth) 
ທີື່ບ ໍ່ແມ່ນແຮ່ທາດກ າມັນຕະພາບລັງສີ) 
 

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.   - ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການຄຸຸ້ມຄອງເຄມີ ສະບັບເລກທ ີ

07/ສພຊ, ລົງວັນທີ 10 ພະຈິກ 2016; 
- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ສະບັບເລກທີ 
48/ສພຊ, ລົງວັນທີ 27 ທັນວາ 2013;  
- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ 

ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012;  
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 

- ຂະແໜງການ        

ພະລັງງານ ແລະ 
ບ ໍ່ແຮ່; 
- ຂະແໜງການ 
ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ. 
 

10 2100 ການຜະລິດຢາປົວພະຍາດ, ຜະລິດຕະພັນເຄມີ
ໃຊຸ້ປຸງແຕ່ງຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການຢາຈາກ

ພ ດ 
 

- ຕຸ້ອງມທີຶນຈົດທະບຽນ 1 ຕ ກີບ ຂຶັ້ນໄປ; 
- ອັດຕາສ່ວນການຖ ຮຸຸ້ນຂອງຜູຸ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ແມ່ນບ ໍ່ໃຫຸ້

ເກີນ 49%. 

  - ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນແພດ ສະບັບ 
ເລກທີ 07/ສພຊ, ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ 2011; 

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ສະບັບເລກທີ 
48/ສພຊ, ລົງວັນທີ 27 ທັນວາ 2013; 
- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ 
ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012;  

- ແຈຸ້ງການ ກ່ຽວກັບການຄຸຸ້ມຄອງອປຸະກອນການແພດ 
ສະບັບເລກທີ 310/ກຊສ, ລົງວັນທີ 20 ມນີາ 2013; 
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 

- ຂະແໜງການ 
ສາທາລະນະສຸກ; 

- ຂະແໜງການ 
ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ. 

ການຜະລິດຜະລິດຕະພັນຢາສັດຕະວະແພດ 
ປະເພດຢາຫຼວງ 
 

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.   - ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການລຸ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ 
ສະບັບເລກທີ 08/ສພຊ, ລົງວັນທີ 11 ພະຈິກ 2016; 
- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນແພດ ສະບັບ 
ເລກທີ 07/ສພຊ, ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ 2011; 

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ສະບັບເລກທີ 
48/ສພຊ, ລົງວັນທີ 27 ທັນວາ 2013; 
- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ 
ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012;  
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 

- ຂະແໜງການ 
ກະສິກ າ ແລະ 
ປ່າໄມຸ້; 
- ຂະແໜງການ 

ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ. 

11 2394 ການຜະລິດຊີມັງ, ປູນຂາວ ແລະ ປູນຕິດເຄ ອບ 
ອ ື່ນໆ 

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 

 
 

 - ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ແຮ່ທາດ ສະບັບເລກທີ 31/ສພຊ, 
ລົງວັນທ ີ3 ພະຈິກ 2017; 
- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕງ່ ສະບັບເລກທີ 

- ຂະແໜງການ        
ພະລັງງານ ແລະ 
ບ ໍ່ແຮ່; 
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48/ສພຊ, ລົງວັນທ ີ27 ທັນວາ 2013; 

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ 
ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012;  
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 

- ຂະແໜງການ 

ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ. 
 

ນ າ້ປະປາ, ລະບບົລະບາຍນ າ້ເປືັ້ອນ ແລະ ການຟືັ້ນຟ ູ(36 - 39) 

12 3812 ການເກັບມຸ້ຽນສິື່ງເສດເຫຼ ອທີື່ເປັນອັນຕະລາຍ 
 
 

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.   - ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ 
ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012; 
- ບົດແນະນ າ ກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ສະບັບ 
ເລກທີ 0745/ກຊສ, ລົງວັນທີ 11 ກຸມພາ 2015; 

- ບົດແນະນ າ ກ່ຽວກັບການຄຸຸ້ມຄອງສິື່ງເສດເຫຼ ອ ທີື່
ເປັນພິດ ແລະ ອັນຕະລາຍ ສະບັບເລກທີ 0744/ກຊສ, 
ລົງວັນທີ 11 ກຸມພາ 2015; 
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 

- ຂະແໜງການ 
ໂຍທາທິການ 
ແລະ ຂົນສົັ່ງ; 
- ຂະແໜງການ 

ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ. 

13 3822 ການບ າບັດ ແລະ ກ າຈັດສິື່ງເສດເຫຼ ອ ທີື່ເປັນ
ອັນຕະລາຍ  
 

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.   - ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ 
ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012; 
- ບົດແນະນ າ ກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ສະບັບ 

ເລກທີ 0745/ກຊສ, ລົງວັນທີ 11 ກຸມພາ 2015; 
- ບົດແນະນ າ ກ່ຽວກັບການຄຸຸ້ມຄອງສິື່ງເສດເຫຼ ອ ທີື່
ເປັນພິດ ແລະ ອັນຕະລາຍ ສະບັບເລກທີ 0744/ກຊສ, 
ລົງວັນທີ 11 ກຸມພາ 2015; 

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

- ຂະແໜງການ 
ອຸດສາຫະກ າ 
ແລະ ການຄຸ້າ; 

- ຂະແໜງການ        
ພະລັງງານ ແລະ 
ບ ໍ່ແຮ່; 
- ຂະແໜງການ 

ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ. 
 

14 3830 ການນ າເສດວັດສະດຸມາໃຊຸ້ຄ ນ (ການຜະລິດຄ ນ 
ໃໝ່ສິື່ງເສດເຫຼ ອທຸກປະເພດ ເຊັັ່ນ: ສິື່ງເສດເຫຼ ອ 
ເອເລັກໂຕນິກ, ເຄ ື່ອງໄຟຟ້າ, ໝ ໍ້ໄຟເກົັ່າ, ປາສຕິກ 

ແລະ ສິື່ງເສດເຫຼ ອອ ື່ນໆ) 
 

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.   - ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 

- ຂະແໜງການ 
ອຸດສາຫະກ າ 
ແລະ ການຄຸ້າ; 

- ຂະແໜງການ 
ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ. 
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ການຂນົສົັ່ງ ແລະ ສາງສນິຄຸ້າ (49 - 53) 

15 5110 ການຂົນສົັ່ງໂດຍສານທາງອາກາດ ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.   - ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການບິນພົນລະເຮ ອນ ສະບັບເລກທີ
53/ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ມຖິຸນາ 2018; 
- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ
ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012; 
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.  
 

- ຂະແໜງການ 
ໂຍທາທິການ 
ແລະ ຂົນສົັ່ງ; 
- ຂະແໜງການ 

ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ. 

16 5120 ການຂົນສົັ່ງສິນຄຸ້າທາງອາກາດ ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ   - ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການບິນພົນລະເຮ ອນ ສະບັບເລກທີ
53/ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ມຖິຸນາ 2018; 
- ກົດໝາຍ ວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ

ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012; 
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.  

- ຂະແໜງການ 
ໂຍທາທິການ 
ແລະ ຂົນສົັ່ງ; 

- ຂະແໜງການ 
ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ. 
 

17 5320 ການເຄ ື່ອນໄຫວດຸ້ານບ ລິການຈັດສົັ່ງໄປສະນີ 

ແລະ ພັດສະດຸພັນ (Courier activities)  
 
 

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

 ກ)    ສ າລັບການບ ລິການຈັດສົັ່ງໄປສະນີ ແລະ ພັດສະດພັຸນ   
ລະຫວ່າງປະເທດ. 

 

  - ຂ ໍ້ຕົກລົງວ່າດຸ້ວຍ ການອະນຸຍາດດ າເນີນທຸລະກິດ

ບ ລິການໄປສະນີ ສະບັບເລກທີ 2555/ປທສ, ລົງວັນທີ 
29 ສິງຫາ 2016; 
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 

-  ຂະແໜງການ

ໄປສະນີ ໂທລະ
ຄົມມະນາຄົມ 
ແລະ ສ ື່ສານ; 
- ຂະແໜງການ 

ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ. 
 

 ຂ)    ສ າລັບການບ ລິການຈັດສົັ່ງໄປສະນີ ແລະ ພັດສະດຸພັນ  
ພາຍໃນປະເທດ. 

  

18 - ສຸ້າງຕັັ້ງສາຍການບິນ 
 

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການກ່ຽວຂຸ້ອງ  

 

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການບິນພົນລະເຮ ອນ ສະບັບເລກທີ
53/ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ມຖິຸນາ 2018; 
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

-  ຂະແໜງການ 
ໂຍທາທິການ 
ແລະ ຂົນສົັ່ງ; 

-  ຂະແໜງການ 
ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ. 
 

ການເຄ ື່ອນໄຫວ ດຸ້ານທີື່ພກັເຊົັ່າ ແລະ ບ ລກິານອາຫານ (55 - 56) 

19 5510 ທຸລະກິດໂຮງແຮມ ແລະ ຣີສອດ ລະດັບ         

4 ດາວ ຂຶັ້ັ້ນໄປ 
 
 

- ມີຖານະທາງດຸ້ານການເງິນ ຫຼ  ແຫຼງ່ທຶນ ຊຶື່ງໄດຸ້ຮັບການ

ຢັັ້ງຢືນ ຈາກສະຖາບັນການເງ ິນພາຍໃນ ຫຼ  ຕ່າງປະເທດ; 
- ມີທຶນຈົດທະບຽນ ຕ ໍ່າສຸດບ ໍ່ຫຼຸດ 30% ຂອງທຶນທງັໝົດໃນ 
ໂຄງການດັັ່ງກ່າວ. 

  

 
 

 

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການທ່ອງທ່ຽວ ສະບັບເລກທ ີ

32/ສພຊ, ລົງວັນທີ 24 ກ ລະກົດ 2013; 
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 

- ຂະແໜງການ 

ຖະແຫຼ່ງຂ່າວ 
ວັດທະນາທ າ 
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ; 
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- ຂະແໜງການ 

ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ. 
 

ຂ ໍ້ມນູຂາ່ວສານ ແລະ ການຕດິຕ ໍ່ສ ື່ສານ (58 - 63) 

20 5811 ການສຸ້າງຕັັ້ງສ ານັກພິມ, ສ ື່ສິື່ງພິມຕ່າງໆ 

 
 

- ບັນນາທິການ ຕຸ້ອງເປັນຄົນລາວ; 

- ປະຕິບັດຂ ໍ້ກ ານົດອ ື່ນ ຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການ
ທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 

  - ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການພິມຈ າໜ່າຍ ສະບັບເລກທີ 

225/ສພຊ, ລົງວັນທີ 9 ທັນວາ 2008; 
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 

-  ຂະແໜງການ      

ຖະແຫຼງຂ່າວ 
ວັດທະນະທ າ 
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ. 
 

21 5813 ການສຸ້າງຕັັ້ງອົງການສ ື່ມວນຊົນ ເຊັັ່ນ: ສະຖານີ

ວິທະຍຸ, ສະຖານີ ໂທລະພາບ, ໜັງສ ພິມ ແລະ 
ວາລະສານ 
 

- ອະນຸຍາດສະເພາະແຕໃ່ຫຸ້ຜູຸ້ລົງທຶນພາຍໃນ; 

- ປະຕິບັດຂ ໍ້ກ ານົດອ ື່ນ ຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການ 
ທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

  - ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ສ ື່ມວນຊົນ ສະບັບເລກທີ 01/ 

ສພຊ, ລົງວັນທີ 4 ພະຈິກ 2016; 
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 

 

-  ຂະແໜງການ      

ຖະແຫຼງຂ່າວ 
ວັດທະນະທ າ 
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ; 
-  ຂະແໜງການ 

ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ. 
 

ການເຄ ື່ອນໄຫວດຸ້ານການເງນິ ແລະ ການປະກນັໄພ (64 - 66) 

22 6419 ການບ ລິການເປັນສ ື່ກາງດຸ້ານການເງິນ - ການ
ບ ລິການດຸ້ານການທະນາຄານ  

(ສ າລັບ ISIC ນີັ້ ຄວບຄຸມສະເພາະແຕ່: 
ກ)   ການສຸ້າງຕັັ້ງທະນາຄານທຸລະກິດ 

- ຕຸ້ອງມທີຶນຈົດທະບຽນ ຕ ໍ່າສຸດ 300 ຕ ັ້ກີບ ຂຶັ້ນໄປ; 
- ສ າລັບບຸກຄົນ ແລະ ນຕິິບຸກຄົນ ທີື່ຕຸ້ອງການສຸ້າງຕັັ້ງທະນາຄານ 

ທຸລະກິດ ຕຸ້ອງມີ ໜຶື່ງ ຫຼ  ຫຼາຍທະນາຄານທຸລະກິດ ຖ ຮຸຸ້ນສຸ້າງຕັັ້ງ 
ຫຼາຍກວ່າ 50% ຂອງທຶນທັງໝົດ, ສ າລັບບຸກຄົນ ຜູຸ້ໜຶື່ງສາມາດ 
ຖ ຮຸຸ້ນໄດຸ້ບ ໍ່ເກີນ 10%. 
 

  - ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ທະນາຄານທຸລະກິດ ສະບັບເລກທີ 
03/ສພຊ, ລົງວັນທ ີ26 ທັນວາ 2006; 

- ຂ  ັ້ຕົກລົງວ່າດຸ້ວຍ ການສຸ້າງຕັັ້ງທະນາຄານທຸລະກິດ
ແລະ ສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດ ສະບັບເລກທີ 42/ 
ທຫລ, ລົງວັນທີ 15 ມັງກອນ 2016;  
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

-  ທະນາຄານ 
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ;  

-  ຂະແໜງການ 
ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ. 
 

ຂ)   ການສຸ້າງຕັັ້ງ ສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດ
ຕ່າງປະເທດ 

 

- ຕຸ້ອງມທີຶນທັງໝົດ ຕ ໍ່າສຸດ 100 ຕ ັ້ກີບ ຂຶັ້ນໄປ; 
- ປະຕິບັດຂ ໍ້ກ ານົດອ ື່ນ ຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການ
ທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 

  

23 66111 ການບ ລິຫານຕະຫຼາດຮຸຸ້ນ - ມຖີານະເປັນ ນິຕິບ ຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັັ້ງທີື່ມີຖານະການເງິນດ,ີ 
ມີປະສົບການສູງ ໃນການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ; 
- ມທີຶນຈົດທະບຽນຕາມການກ ານົດຂອງ ຄຄຊ; 
- ມແີຜນການດ າເນີນທຸລະກິດ 3 ປີທ າອິດ ແລະ ໂຄງຮ່າງການ 
ຈັດຕັັ້ງຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ. 

  - ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທ ີ21/ສພຊ, 

ລົງວັນທີ 10 ທັນວາ 2012;  
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

-  ທະນາຄານ 

ແຫ່ງ ສປປ ລາວ; 
-  ຂະແໜງການ 
ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ. 



8 
 

24 651 ການປະກັນໄພ 

 
 

- ຕ ັ້ອງມທີຶນຈົດທະບຽນ ຕ ໍ່າສຸດ 16 ຕ ັ້ ກີບ; 

- ຕຸ້ອງວາງເງິນຄ ໍ່າປະກັນ ຈ ານວນ 1/3 ຂອງທຶນຈົດທະບຽນ
ໄວຸ້ຢູ່ທະນາຄານໃດໜຶື່ງ ທີື່ມີຄວາມໝັັ້ນຄົງ ທາງດຸ້ານການເງິນ 
ທີື່ຕັັ້ງຢູ່ ສປປ ລາວ; 
- ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

  - ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປະກັນໄພ ສະບັບເລກທີ 06/

ສພຊ, ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ 2011; 
- ຄ າແນະນ າ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ
ວ່າດຸ້ວຍ ການປະກັນໄພ ສະບັບເລກທີ 539/ກງ, ລົງ
ວັນທີ 19 ກຸມພາ 2014; 

- ຄ າແນະນ າ ກ່ຽວກັບການອອກໃບອະນຸຍາດດ າເນີນ
ທຸລະກິດປະກັນໄພ ສະບັບເລກທີ 770/ກງ, ລົງວັນທີ 
21 ມີນາ 2016; 
- ຂ ໍ້ຕົກລົງວ່າດຸ້ວຍ ລະບຽບການບ ລິຫານຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ 

ການດ າເນີນທຸລະກິດປະກັນໄພ ສະບັບເລກທີ 3058/ກງ
, ລົງວັນທີ 27 ກັນຍາ 2018; 
- ຂ ໍ້ຕົກລົງວ່າດຸ້ວຍ ລະບຽບການລາຍງານຂ ໍ້ມູນຂອງ 
ບ ລິສັດປະກັນໄພ ແລະ ນາຍໜຸ້າປະກັນໄພ ສະບັບ 

ເລກທີ 3060/ກງ, ລົງວັນທ ີ27 ກັນຍາ 2018; 
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

 

-  ຂະແໜງການ 

ການເງິນ; 
-  ຂະແໜງການ 
ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ. 

25 - ກິດຈະການສະໜັບສະໜູນຫວຍພັດທະນາ - ຕຸ້ອງມີທຶນພຽງພ , ສ ານັກງານຫຸ້ອງການ, ອປຸະກອນເຄ ື່ອງທີື່  
ຈ າເປັນຮັບໃຊຸ້ວຽກງານການເຄ ື່ອນໄຫວຈ າໜ່າຍຫວຍ, ພາຫະນະ 

ຮັບໃຊຸ້ຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ມພີະນັກງານບັນຊີ, ພະນັກງານໄອທີ 
ປະຈ າ; 
- ຕຸ້ອງເປັນຄົນລາວ, ສັນຊາດລາວໂດຍກ າເນີດ, ອາຍຸບ ໍ່ເກີນ 
60 ປີ ແລະ ມີຄວາມສາມາດປະກອບກິດຈະການດຸ້ວຍຕົນເອງ; 

- ໄດຸ້ຮັບການເຫັນດີຈາກອົງການປົກຄອງທຸ້ອງຖິື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ; 
- ຕຸ້ອງປະກອບເອກະສານຢັັ້ງຢືນໃຫຸ້ຄົບຖຸ້ວນ ດັັ່ງນີັ້: ໃບຢັັ້ງຢືນ
ກວດສຸຂະພາບຈາກໂຮງໝ ຂອງລັດ ບ ໍ່ເກີນ 3 ເດ ອນ; ໃບຊວີະ
ປະຫວັດ; ໃບຢັັ້ງຢືນທີື່ຢູ່; ໃບຮັບປະກັນ; ໃບແຈຸ້ງໂທດຈາກ

ສານເບີ 3; ວຸດທກິານສຶກສາຈົບ ລະດັບມັດທະຍົມຕອນປາຍ

ຂ ັ້ນໄປ ຫຼ  ໃບຢັັ້ງຢືນວິຊາສະເພາະດຸ້ານການຕະຫຼາດ, ການ
ເງິນ-ບັນຊີ, ບ ລິຫານທຸລະກິດ (ຊັັ້ນສູງ) ຂ ັ້ນໄປ; ບົດວິພາກ
ເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ແລະ ແຜນການດ າເນີນທຸລະກິດແຕລ່ະ   

  - ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ວສິາຫະກິດ ສະບັບເລກທີ 46/
ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ທັນວ 2013; 

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບເລກທີ 43/ສພຊ, 
ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2013; 
- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ສ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບເລກທີ 
70/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15 ທັນວາ 2015; 

- ຂ ໍ້ຕົກລົງວ່າດຸ້ວຍ ການຄຸຸ້ມຄອງກິດຈະການຫວຍ  
ສະບັບເລກທີ 70/ນຍ, ລົງວັນທີ 1 ກ ລະກົດ 2008; 
- ຄ າສັັ່ງ ກ່ຽວກັບການຄຸຸ້ມຄອງກິດຈະການຫວຍ ສະ
ບັບ ເລກທີ 1332/ກງ, ລົງວັນທີ 17 ມິຖນຸາ 2009; 

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

-  ຂະແໜງການ 
ການເງິນ; 

- ຂະແໜງການ 
ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ. 
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ໄລຍະ; ບັນຊີສ າຮອງ (ເງິນຝາກທະນາຄານທີື່ເຄ ື່ອນໄຫວປົກກະຕິ 

3 ເດ ອນ ກ່ອນການຢືນເອກະສານ); ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ 
(ຖຸ້າມ)ີ; 
- ປະຕິບັດຕາມເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຖານອ ື່ນ ທີື່ກະຊວງການເງິນ 
ແລະ ບ ລິສັດລັດວສິາຫະກິດ ວາງອອກ.  
 

ການເຄ ື່ອນໄຫວດຸ້ານສາຍວຊິາຊບີ, ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັນກິ (69 - 75) 

26 6910 ການເຄ ື່ອນໄຫວດຸ້ານນິຕກິ າ  
(ສ າລັບ ISIC ນີັ້ ຄວບຄຸມສະເພາະແຕ່:  ການ
ສຸ້າງຕັັ້ງວິສາຫະກິດກົດໝາຍ) 
 

- ຜູຸ້ລົງທຶນຕຸ້ອງແມ່ນທະນາຍຄວາມ ຫຼ  ມີທະນາຍຄວາມເປັນ
ຂາຮຸຸ້ນຫຼ ຜູຸ້ຖ  ຮຸຸ້ນ; 
- ທຶນຈົດທະບຽນ ຢ່າງໜຸ້ອຍ 10 ລຸ້ານກີບຂຶັ້ນໄປ. 

  - ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ທະນາຍຄວາມ ສະບັບເລກທີ 
06/ສພຊ, ລົງວັນທີ 9 ພະຈິກ 2016; 
- ຂ ໍ້ຕົກລົງວ່າດຸ້ວຍ ການສຸ້າງຕັັ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວ 
ຂອງຫຸ້ອງການທີື່ປຶກສາກົດໝາຍ ສະບັບເລກທີ 178/ກຍ, 
ລົງວັນທີ 18 ກັນຍາ 2007; 
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 

- ຂະແໜງການ 
ຍຸຕທິ າ; 
-  ຂະແໜງການ 

ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ. 
 

27 6920 ເຄ ື່ອນໄຫວດຸ້ານການບັນຊີ, ການສະຫຼຸບສັງລວມ 

ແລະ ກວດສອບ; ປຶກສາດຸ້ານພາສີ-ອາກອນ 
(ສ າລັບ ISIC ນີັ້ ຄວບຄຸມສະເພາະແຕ່:  
ກ)   ການບັນຊີ  
 

- ຕຸ້ອງເປັນນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີ; 
- ຕຸ້ອງເປັນສະມາຊິກ ຂອງສະພາວິຊາຊີບນັກບັນຊີ ແລະ ນັກ
ກວດສອບ; 
- ບ ໍ່ເປັນລັດຖະກອນ, ບ ໍ່ເປັນເຈົັ້າຂອງ, ບ ໍ່ເປັນຂາຮຸຸ້ນ ຫຼ  ພະນັກ 
ງານຂອງວິສາຫະກິດໃດໜຶື່ງ; 
- ບ ໍ່ເຄີຍລົງວໄິນ ຫຼ  ຖ ກສານຕັດສິນລົງໂທດໃນຖານະສ ໍ້ໂກງ 
ຫຼ  ກ່ຽວກັບການກະທ າຜິດດຸ້ານການເງ ິນ, ການບັນຊີ; 
- ຕຸ້ອງມີພະນັກງານວິຊາການ ດຸ້ານການບັນຊີ, ການເງິນ ລະດັບ 
ຊັັ້ນສູງຂຶັ້ນໄປ ຢ່າງໜຸ້ອຍ 3 ຄົນ. 
 

  - ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການບັນຊີ ສະບັບເລກທີ 47/   

ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ທັນວາ 2013; 
- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການກວດສອບອິດສະລະ ສະບັບ
ເລກທີ 51/ສພຊ, ລົງວັນທີ 22 ກ ລະກົດ 2014; 
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

- ຂະແໜງການ 

ການເງິນ; 
-  ຂະແໜງການ 
ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ. 

ຂ)   ການກວດສອບ 
 

- ຕຸ້ອງເປັນນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີ ຫຼ  ວສິາຫະກິດກວດສອບຕ່າງ
ປະເທດ; 
- ຕຸ້ອງເປັນສະມາຊິກ ຂອງສະພາວິຊາຊີບນັກບັນຊີ ແລະ ນັກ
ກວດສອບ; 

- ບ ໍ່ເປັນລັດຖະກອນ, ບ ໍ່ເປັນເຈົັ້າຂອງ, ບ ໍ່ເປັນຂ່ຮຸຸ້ນ ຫຼ  ພະນັກ

ງານຂອງວສິາຫະກິດໃດໜຶື່ງ; 

- ບ ໍ່ເຄີຍຖ ກລົງວິໄນ ຫຼ  ຖ ກສານຕັດສິນລົງໂທດໃນຖານະສ ໍ້ໂກງ 
ຫຼ  ກ່ຽວກັບການກະທ າຜດິດຸ້ານການເງິນ, ການບັນຊີ; 
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- ມນີັກຊ່ຽວຊານບັນຊີຢ່າງໜຸ້ອຍ 2 ຄົນຂຶັ້ນໄປ ແລະ ພະນັກ 

ງານລະດັບຊັັ້ນສູງຂຶັ້ນໄປ ກ ລະນີວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ; 
- ມຂີາຮຸຸ້ນ ຢ່າງໜຸ້ອຍ 3/5 ຂອງຜູຸ້ຖ ຮຸຸ້ນທັງໝົດ ເປັນນັກຊ່ຽວ
ຊານບັນຊ ີແລະ ເປັນຜູຸ້ບ ລິຫານ ແລະ ພະນັກງານ ລະດັບສູງຂຶັ້ນໄປ 
ກ ລະນີມີຂາຮຸຸ້ນ 2 ຄົນຂຶັ້ນໄປ. 
 

28 7120 ການວິໄຈພະຍາດສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດ 
 

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ   - ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການລຸ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດ 
ຕະວະແພດ ສະບັບເລກທີ 08/ສພຊ, ລົງວັນທີ 11 
ພະຈິກ 2016; 
- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ 

ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012; 
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 

- ຂະແໜງການ 
ກະສິກ າ ແລະ 
ປ່າໄມຸ້; 
- ຂະແໜງການ        

ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ. 

29 - ການບ ລິການກັກກັນສັດ 

 

- ມີເນ ັ້ອທີື່, ທຶນ, ສ ານັກງານ, ສິື່ງປຸກສຸ້າງ, ອຸປະກອນ, ເຄ ື່ອງມ  

ແລະ ພາຫະນະຮັບໃຊຸ້ຢ່າງເໝາະສົມ; 
- ຕຸ້ອງມນີັກວິຊາການ ທີື່ມີຄວາມຮູຸ້ດຸ້ານການລຸ້ຽງສັດ ລະດັບ
ຊັັ້ນກາງ ຂຶັ້ນໄປ ຫຼ  ວິຊາການສັດຕະວະແພດ ທີື່ມີໃບຢັັ້ງຢືນໄດຸ້
ຜ່ານການປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ ສ າລັບການລຸ້ຽງສັດ, ສ່ວນ

ທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບການສັດຕະວະແພດ ຕຸ້ອງໃຫຸ້ມີສັດຕະວະ ແພດ 

ຫຼ  ພະຍາບານສັດ ທີື່ມີໃບຢັັ້ງຢືນປະກອບວິຊາຊີບ ຈາກສະພາ
ສັດຕະວະແພດ; 
- ໄດຸ້ຮັບການເຫັນດີຈາກຂະແໜງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງ 

ທຸ້ອງຖິື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ; 
- ປະຕິບັດເງ ື່ອນໄຂອ ື່ນ ທີື່ຈ າເປັນ ຕາມອົງການຄຸຸ້ມຄອງວຽກ 
ງານລຸ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດກ ານົດ. 
 

  - ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການລຸ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດ 

ຕະວະແພດ ສະບັບເລກທີ 08/ສພຊ, ລົງວັນທີ 11 
ພະຈິກ 2016; 
- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ 
ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012; 

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

 

- ຂະແໜງການ 

ກະສິກ າ ແລະ 
ປ່າໄມຸ້; 
- ຂະແໜງການ        
ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ. 

ການເຄ ື່ອນໄຫວບ ລກິານສະໜບັສະໜນູ ແລະ ຄຸຸ້ມຄອງບ ລຫິານ (77 - 82) 

30 7810 ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງອົງການຈັດຫາງານ 

(ສ າລັບ ISIC ນີັ້ ຄວບຄຸມສະເພາະແຕ່: ທຸລະກິດ      
ບ ລິການຈັດຫາງານ) 
 

- ກ ລະນີເປັນບຸກຄົນ ຫຼ  ນິຕິບ ຸກຄົນ ຕ່າງປະເທດ ຕຸ້ອງຮ່ວມ

ທຶນກັບຄົນພາຍໃນ; 
- ການຈັດຫາງານສະໜອງໃຫຸ້ຕະຫຼາດພາຍໃນ ຕຸ້ອງມີທຶນຈົດ
ທະບຽນ ແລະ ທຶນໝູນວຽນ ຕ ໍ່າສຸດບ ໍ່ຫຼຸດ 200 ລຸ້ານກີບ ພຸ້ອມ

  - ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບເລກທີ 43/ສພຊ, 

ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2013; 
- ຂ ໍ້ຕົກລົງວ່າດຸ້ວຍ ການສຸ້າງຕັັ້ງ ແລະ ຄຸຸ້ມຄອງວິສາ
ຫະກິດບ ລິການຈັດຫາງານ ສະບັບເລກທີ 043/ຫສສ, 

- ຂະແໜງການ 

ແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວັດດີການ 
ສັງຄົມ; 
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ມເີງິນສົດຄ ້າປະກັນ 2.000 ໂດລາສະຫະລັດ; 

- ການຈັດຫາງານສະໜອງໃຫຸ້ຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດ ຕຸ້ອງມີທຶນ
ຈົດທະບຽນ ແລະ ທຶນໝູນວຽນ ຕ ໍ່າສຸດບ ໍ່ຫຼຸດ 2 ຕ ັ້ກີບ ພຸ້ອມມີ
ເງິນສົດຄ ້າ (ປະກັນ 20.000 ໂດລາສະຫະລັດ; 
- ຖຸ້າເປັນບຸກຄົນ ຕຸ້ອງມອີາຍຸ 25 ປີ ຂຶັ້ນໄປ; 

- ມີປະສົບການດຸ້ານການດ າເນີນທຸລະກິດໃດໜຶື່ງມາກ່ອນ ແລະ 
ຕຸ້ອງມີວິຊາການດຸ້ານແຮງງານ. 
 

ລົງວັນທີ 12 ມັງກອນ 2010; 

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

- ຂະແໜງການ 

ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ. 
 

ການປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົສກຸ ແລະ ການກວດສອບ (80) 

31 8010 ວສິາຫະກິດຮັກສາຄວາມປອດໄພ ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

 

  - ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ 

ແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 40/ສພຊ, ລົງວັນທີ 19    
ທັນວາ 2013; 
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

- ຂະແໜງການ 

ປ້ອງກັນຄວາມ 
ສະຫງົບ;  
- ຂະແໜງການ 
ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ. 
 

ການສກຶສາ (85) 

32 8510 ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ 
 

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 ກ)   ຖຸ້າເປັນການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ຍ ື່ນຂ ອະນຸມັດ             

ຢູ່ຂັັ້ນສູນກາງ. 
 
 

  - ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 62/  
ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກ ລະກົດ 2015; 

- ຂ ໍ້ຕົກລົງວ່າດຸ້ວຍ ການຄຸຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນເອກະຊົນ
ນາໆຊາດ ຂອງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນ
ສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 1052/ສສກ.ມຍ, ລົງວັນທີ 26 
ກຸມພາ 2016;  

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 

- ຂະແໜງການ 
ສຶກສາທິການ 

ແລະ ກິລາ;  
- ຂະແໜງການ 
ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ. 
 

 ຂ)   ຖຸ້າເປັນການລົງທຶນຂອງພາຍໃນ ຍ ື່ນຂ ອະນຸມັດ      
       ຢູ່ຂັັ້ນແຂວງ. 

  

33 8521 ສາມັນສຶກສາ 
 

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 ກ)   ຖຸ້າເປັນການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ຍ ື່ນຂ ອະນຸມັດ             

ຢູ່ຂັັ້ນສູນກາງ. 
 

  - ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 62/ 
ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກ ລະກົດ 2015; 
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

- ຂະແໜງການ 
ສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ; 

- ຂະແໜງການ 

ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ. 
 

ຂ)   ຖຸ້າເປັນການລົງທຶນຂອງພາຍໃນ ຍ ື່ນຂ ອະນຸມັດ      
       ຢູ່ຂັັ້ນແຂວງ. 
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34 8522 ການສຶກສາດຸ້ານເຕັກນິກ ແລະ ວິຊາຊີບ 

(ສ າລັບ ISIC ນີັ້ ຄວບຄຸມສະເພາະແຕ່:  
ກ)  ສູນພັດທະນາສີມ ແຮງງານ 
 

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.   - ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບເລກທີ 43/ສພຊ, 

ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2013; 
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

- ຂະແໜງການ 

ແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວັດດີການ 
ສັງຄົມ; 
- ຂະແໜງການ 

ກ່ຽວຂຸ້ອງອ   ື່ນ. 
 

ຂ)  ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 ກ)   ຖຸ້າເປັນການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ຍ ື່ນຂ ອະນຸມັດ             

ຢູ່ຂັັ້ນສູນກາງ. 
 

  - ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 62/ 
ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກ ລະກົດ 2015; 
- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ອາຊີວະສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 42/ 

ສພຊ, ລົງວັນທີ 23 ທັນວາ 2013; 
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

- ຂະແໜງການ 
ສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ; 

- ຂະແໜງການ 
ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 

ຂ)   ຖຸ້າເປັນການລົງທຶນຂອງພາຍໃນ ຍ ື່ນຂ ອະນຸມັດ      
       ຢູ່ຂັັ້ນແຂວງ. 
 

  

35 8530 ການສຶກສາຊັັ້ນສູງ 

 

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.   - ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 62/ 

ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກ ລະກົດ 2015; 
- ດ າລັດວ່າດຸ້ວຍ ການສຶກສາຊັັ້ນສູງ ສະບັບເລກທີ 
177/ນຍ, ລົງວັນທີ 5 ມິຖນຸາ 2015; 
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 

- ຂະແໜງການ 

ສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ; 
- ຂະແໜງການ 
ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ. 
 

36 8541 ການສຶກສາດຸ້ານກິລາ ແລະ ການບັນເທິງ     
(ສ າລັບ ISIC ນີັ້ ຄວບຄຸມສະເພາະແຕ່: 
ກ)   ກິລາ-ກາຍະກ າ 

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 ກ)   ຖຸ້າເປັນການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ຍ ື່ນຂ ອະນຸມັດ             

ຢູ່ຂັັ້ນສູນກາງ. 
 

  - ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 62/
ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກ ລະກົດ 2015; 
- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ກິລາ-ກາຍຍະກ າ ສະບັບເລກທີ 
15/ສພຊ, ລົງວັນທີ 6 ກ ລະກົດດ 2012; 

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

- ຂະແໜງການ 
ສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ; 
- ຂະແໜງການ 

ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ. 
 

ຂ)   ຖຸ້າເປັນການລົງທຶນຂອງພາຍໃນ ຍ ື່ນຂ ອະນຸມັດ      
       ຢູ່ຂັັ້ນແຂວງ. 
 

  

ຂ)   ການສຶກສາດຸ້ານກິລາ ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ; 
 ກ)   ຖຸ້າເປັນການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ຍ ື່ນຂ ອະນຸມັດ             

ຢູ່ຂັັ້ນສູນກາງ. 
 

  

ຂ)   ຖຸ້າເປັນການລົງທຶນຂອງພາຍໃນ ຍ ື່ນຂ ອະນຸມັດ      
       ຢູ່ຂັັ້ນແຂວງ. 
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ຄ)   ການສຶກສາດຸ້ານການບັນເທິງ 
 

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

 ກ)   ຖຸ້າເປັນການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ຍ ື່ນຂ ອະນຸມັດ             
ຢູ່ຂັັ້ນສູນກາງ. 

 

  - ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 62/

ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກ ລະກົດ 2015; 
- ກົດໝາຍວ່າດ ັ້ວຍ ສິລະປະການສະແດງ ສະບັບເລກທີ 
16/ສພຊ, ລົງວັນທີ 4 ພຶດສະພາ 2017; 
- ດ າລັດວ່າດ ັ້ວຍ ສິລະປະການສະແດງ ສະບັບເລກທີ 

09/ລບ, ລົງວັນທີ 14 ມັງກອນ 2015; 
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.  

- ຂະແໜງການ 

ສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ; 
- ຂະແໜງການ 
ຖະແຫຼ່ງຂ່າວ 

ວັດທະນາທ າ 
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ; 
- ຂະແໜງການ        
ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ. 
 

ຂ)   ຖຸ້າເປັນການລົງທຶນຂອງພາຍໃນ ຍ ື່ນຂ ອະນຸມັດ      

       ຢູ່ຂັັ້ນແຂວງ. 
 

  

37 8549 ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ ຫຼ  ສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາການ
ລຸ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດ 
 

- ມີເນ ັ້ອທີື່, ທຶນ, ສ ານັກງານ, ສິື່ງປຸກສຸ້າງ, ອຸປະກອນ, ເຄ ື່ອງມ  
ແລະ ພາຫະນະຮັບໃຊຸ້ຢ່າງເໝາະສົມ; 
- ຕຸ້ອງມນີັກວິຊາການ ທີື່ມີຄວາມຮູຸ້ ດຸ້ານການລຸ້ຽງສັດ ລະດັບ
ຊັັ້ນກາງຂຶັ້ນໄປ ຫຼ  ວິຊາການສັດຕະວະແພດ ທີື່ມີໃບຢັັ້ງຢືນໄດຸ້

ຜ່ານການປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ ສ າລັບການລຸ້ຽງສັດ, ສ່ວນ
ທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບການສັດຕະວະ ແພດນັັ້ນ ຕຸ້ອງໃຫຸ້ມີສັດຕະ 
ວະແພດ ຫຼ  ພະຍາບານສັດ  ທີື່ມີໃບຢັັ້ງຢືນປະກອບວິຊາຊີບຈາກ
ສະພາສັດຕະວະແພດ; 

- ໄດຸ້ຮັບການເຫັນດີຈາກຂະແໜງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງ 
ທຸ້ອງຖິື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ; 
- ປະຕິບັດເງ ື່ອນໄຂອ ື່ນ ທີື່ຈ າເປັນ ຕາມອົງການຄຸຸ້ມຄອງວຽກງານ 
ລຸ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດກ ານົດ.  
 

  - ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການລຸ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດ 
ຕະວະແພດ ສະບັບເລກທີ 08/ສພຊ, ລົງວັນທີ 11 
ພະຈິກ 2016; 
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.  

- ຂະແໜງການ 
ສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ; 
- ຂະແໜງການ 

ກະສິກ າ ແລະ 
ປ່າໄມຸ້; 
- ຂະແໜງການ        
ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ. 

ການເຄ ື່ອນໄຫວກຽ່ວກບັສຂຸະພາບມະນດຸ ແລະ ວຽກງານທາງສງັຄມົ (86 - 88) 

38 8610 ກິດຈະການ ໂຮງໝ ເອກະຊົນ 
 

- ຕຸ້ອງມີທຶນຈົດທະບຽນຕ ໍ່າສຸດ ບ ໍ່ໃຫຸ້ຫຼຸດ 2 ຕ ັ້ກີບ; 
- ປະຕິບັດຂ ໍ້ກ ານົດອ ື່ນ ຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການ
ທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 

  - ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປ ິ່ນປົວ ສະບັບເລກທີ 58/
ສພຊ, ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2014;  
- ດ າລັດວ່າດຸ້ວຍ ໂຮງໝ ເອກະຊົນ ສະບັບເລກທ ີ151/ 
ລບ, ລົງວັນທີ 28 ເມສາ 2014; 
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 

- ຂະແໜງການ 
ສາທາລະນະສຸກ; 

- ຂະແໜງການ        

ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ. 
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39 8620 

 

ກິດຈະການທາງດຸ້ານການແພດ ແລະ ທັນຕະກ າ 
ແລະ ກິດຈະການດຸ້ານສາທາລະນະສຸກອ ື່ນໆ 
 

- ຕຸ້ອງເປັນໂຮງໝ ສະເພາະດຸ້ານ; 
- ປະຕິບັດຂ ໍ້ກ ານົດອ ື່ນ ຕາມກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປ ິ່ນປົວ 
ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

  - ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປ ິ່ນປົວ ສະບັບເລກທີ 58/
ສພຊ, ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2014; 
- ດ າລັດວ່າດຸ້ວຍ ໂຮງໝ ເອກະຊົນ ສະບັບເລກທີ 151/ 
ລບ, ລົງວັນທີ 28 ເມສາ 2014; 
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
  

- ຂະແໜງການ 

ສາທາລະນະສຸກ; 
- ຂະແໜງການ        
ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ. 

ສນິລະປະ, ການບນັເທງິ ແລະ ກດິຈະກ າພກັຜອ່ນຍອ່ນໃຈ (90 - 93) 

40 9000 
 

ການປະດດິ, ສິນລະປະ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວ
ບັນເທິງ (ສ າລັບ ISIC ນີັ້ ຄວບຄຸມສະເພາະແຕ່:  
- ດດິສະໂກເທັກ 
- ໄນຄຣັບ 
- ພຣັບ 
- ສະເນັກບາ 
- ບາ 
- ຄາຣາໂອເກະ 

 

- ຕອຸ້ງມີຖານະດຸ້ານການເງິນ ຫຼ  ແຫຼ່ງທຶນ ຊຶື່ງໄດຸ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນ
ຈາກສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນ ຫຼ  ຕ່າງປະເທດ; 
- ມີທຶນຈົດທະບຽນຕ ໍ່າສຸດ ບ ໍ່ໃຫຸ້ຫຼຸດ 30% ຂອງທຶນທງັໝົດ 

ໃນໂຄງການດັັ່ງກ່າວ; 
- ຕຸ້ອງຜ່ານຂັັ້ນຕອນ ການສຶກສາສ າຫຼວດ ແລະ ປະເມີນຄວາມ
ເປັນໄປໄດຸ້ຂອງໂຄງການ. 

  - ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການທ່ອງທ່ຽວ ສະບັບເລກທີ 
32/ສພຊ, ລົງວັນທີ 24 ກ ລະກົດ 2013;  
- ດ າລັດວ່າດຸ້ວຍ ການບັນເທິງ ສະບັບເລກທີ 

315/ລບ, ລົງວັນທີ 2 ຕຸລາ 2017; 
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 

- ຂະແໜງການ 
ຖະແຫຼ່ງຂ່າວ 
ວັດທະນາທ າ 

ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ; 
- ຂະແໜງການ        
ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ. 

ໂຮງລະຄອນສັດ 
 

- ມີເນ ັ້ອທີື່, ທຶນ, ສ ານັກງານ, ສິື່ງປຸກສຸ້າງ, ອຸປະກອນ, ເຄ ື່ອງມ  
ແລະ ພາຫະນະຮັບໃຊຸ້ຢ່າງເໝາະສົມ; 
- ຕຸ້ອງມນີັກວິຊາການ ທີື່ມີຄວາມຮູຸ້ ດຸ້ານການລຸ້ຽງສັດ ລະດັບ

ຊັັ້ນກາງຂຶັ້ນໄປ ຫຼ  ວິຊາການສັດຕະວະແພດ ທີື່ມີໃບຢັັ້ງຢືນໄດຸ້
ຜ່ານການປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ ສ າລັບການລຸ້ຽງສັດ, ສ່ວນ
ທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບການສັດຕະວະແພດນັັ້ນ ຕຸ້ອງໃຫຸ້ມີສັດຕະວະ 
ແພດ ຫຼ  ພະຍາບານສັດ ທີື່ມີໃບຢັັ້ງຢືນປະກອບວິຊາຊີບຈາກສະພາ 

ສັດຕະວະແພດ; 
- ໄດຸ້ຮັບການເຫັນດີຈາກຂະແໜງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງ 
ທຸ້ອງຖິື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ; 
- ປະຕິບັດເງ ື່ອນໄຂອ ື່ນ ທີື່ຈ າເປັນ ຕາມອົງການຄຸຸ້ມຄອງວຽກ
ງານລຸ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດກ ານົດ. 
 

  - ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການລຸ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະ
ວະແພດ ສະບັບເລກທີ 08/ສພຊ, ລົງວັນທີ 11 ພະຈິກ 
2016; 

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

- ຂະແໜງການ 
ກະສິກ າ ແລະ 
ປ່າໄມຸ້; 

- ຂະແໜງການ        
ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ. 

41 9103 ກິດຈະການສວນສັດ, ສັດຕະວິທະຍາ ແລະ   
ກິດຈະການສະຫງວນທ າມະຊາດ 
 

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ   - ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ກ່ານລຸ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະ
ແພດ ສະບັບເລກທີ  08/ສພຊ, ລົງວັນທີ 11 ພະຈິກ 
2016; 

- ຂະແໜງການ 
ກະສິກ າ ແລະ 
ປ່າໄມຸ້; 
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- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ 

ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012; 
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 

- ຂະແໜງການ        

ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ. 

42 9200 
 

ກິດຈະການ ການສ່ຽງໂຊກ ແລະ ການພະນັນ
ຕ່າງໆ ເຊັັ່ນ: 

ກ)   ກິດຈະການເກມການພະນັນທຸກປະເພດ 
ຂ)   ກິດຈະການເກມຝຶກສະໝອງລອງປັນຍາ 
ຄ)   ທຸລະກິດປະເພດເຄ ື່ອງຫິຼັ້ນເກມ  
      (Gambling Machine) 
 

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ 
 

 
 

 - ຂ ໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ  
ວັດທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ວ່າດຸ້ວຍການຄຸຸ້ມຄອງ 

ແລະ ກວດກາອະນຸມັດຫຼິັ້ນເກມທຸກປະເພດ ຢູ່ ສປປ ລາວ 
ສະບັບເລກທີ 664/ຖວ, ລ ົງວັນທ ີ22 ຕລຸາ 2013; 
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

- ຂະແໜງການ 
ຖະແຫຼ່ງຂ່າວ 

ວັດທະນາທ າ 
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ; 
- ຂະແໜງການ 
ການເງິນ; 

- ຂະແໜງການ        
ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ. 
 

43 9321 ສວນສະໜຸກທ່ອງທ່ຽວ - ຕຸ້ອງມີຖານະດຸ້ານການເງິນ ຫຼ  ແຫຼ່ງທຶນ ຊຶື່ງໄດຸ້ຮັບການ 

ຢັັ້ງຢືນຈາກສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນ ຫຼ  ຕ່າງປະເທດ; 
- ມີທຶນຈົດທະບຽນຕ ໍ່າສຸດ ບ ໍ່ໃຫຸ້ຫຼຸດ 30% ຂອງທຶນທັງໝົດ 
ໃນໂຄງການດັັ່ງກ່າວ; 
- ຕຸ້ອງຜ່ານຂັັ້ນຕອນ ການສຶກສາສ າຫຼວດ ແລະ ປະເມີນຄວາມ

ເປັນໄປໄດຸ້ຂອງໂຄງການ.  
ກ)   ຖຸ້າເປັນການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ຍ ື່ນຂ ອະນຸມັດ             

ຢູ່ຂັັ້ນສູນກາງ. 
 

 

 

 - ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການທ່ອງທ່ຽວ ສະບັບເລກທີ 

32/ສພຊ, ລົງວັນທີ 24 ກ ລະກົດ 2013; 
- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ 
ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012; 
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

 

- ຂະແໜງການ 

ຖະແຫຼ່ງຂ່າວ 
ວັດທະນາທ າ 
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ; 
- ຂະແໜງການ        

ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ. 

ຂ)   ຖຸ້າເປັນການລົງທຶນຂອງພາຍໃນ ຍ ື່ນຂ ອະນຸມັດ      

       ຢູ່ຂັັ້ນແຂວງ. 
 

  

 

44 - ກິດຈະການພັດທະນາ ການທ່ອງທ່ຽວ        
ຄົບວົງຈອນ 

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ; 
 ກ)   ຖຸ້າເປັນການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ຍ ື່ນຂ ອະນຸມັດ             

ຢູ່ຂັັ້ນສູນກາງ. 
 

 
 

 - ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການທ່ອງທ່ຽວ ສະບັບເລກທີ 
32/ສພຊ, ລົງວັນທີ 24 ກ ລະກົດ 2013; 
- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ 

ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012; 

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ທີື່ດິນ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, 
ລົງວັນທີ 21 ຕລຸາ 2003; 
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

- ຂະແໜງການ 
ຖະແຫຼ່ງຂ່າວ 
ວັດທະນາທ າ 

ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ; 

- ຂະແໜງການ        
ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ. 
 

ຂ)   ຖຸ້າເປັນການລົງທຶນຂອງພາຍໃນ ຍ ື່ນຂ ອະນຸມັດ      
       ຢູ່ຂັັ້ນແຂວງ. 
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ບັນຊ ີ02: ບັນຊກີດິຈະການສ າປະທານ 

ລ/ດ 
 
 

 

ເລກ
ລະຫດັ 
ISIC 

 

ປະເພດທລຸະກດິ 
 
 

 

ເງ  ື່ອນໄຂການລງົທນຶ 
 
 

 

ການແບງ່ຂັັ້ນ    
ຄຸຸ້ມຄອງ 

ນຕິກິ າທີື່ກຽ່ວຂຸ້ອງ 
 
 

 

ພາກສວ່ນ 
ຮບັຜດິຊອບ 

 

 

ຂັັ້ນ  

ສນູກາງ 
 

ຂັັ້ນ

ແຂວງ 
 

ຂະແໜງກະສກິ າ ແລະ ປາ່ໄມຸ້  

1 - ສ າປະທານທີື່ດິນຂອງລັດ ເພ ື່ອປູກໄມຸ້ 

(ຍົກເວັັ້ນ ຢາງພາລາ) 

- ຕຸ້ອງເປັນນິຕິບຸກຄົນ; 

- ມີປະສົບການ ແລະ ໄດຸ້ຮັບຜົນສ າເລັດທາງດຸ້ານທຸລະກິດ ໂດຍມີ
ການຢັັ້ງຢືນຈາກອົງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ; 
- ມຖີານະທາງດຸ້ານການເງິນ ຫຼ  ແຫຼງ່ທຶນ ຊຶື່ງໄດຸ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນ
ຈາກສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນ ຫຼ  ຕ່າງປະເທດ; 
- ຕຸ້ອງຜ່ານຂັັ້ນຕອນການສຶກສາສ າຫຼວດ ແລະ ປະເມີນຄວາມ

ເປັນ ໄປໄດຸ້ຂອງໂຄງການ; 
- ຕຸ້ອງມີບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ ແລະ ສັນຍາກັບລັດຖະບານ. 

  - ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ປ່າໄມຸ້ ສະບັບເລກທີ 06/ສພຊ, 

ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2007; 
- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາ ສິື່ງແວດລຸ້ອມ 
ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທ ີ18 ທັນວາ 2012; 
- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ທີື່ດນິ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, 
ລົງວັນທ ີ21 ຕຸລາ 2013; 

- ລັດຖະບັນຍັດວ່າດຸ້ວຍ ອັດຕາຄ່າເຊົັ່າ ແລະ ສ າປະທານ 
ທີື່ດິນຂອງລັດ ສະບັບເລກທ ີ 02/ປປທ, ລົງວັນທີ 
18 ພະຈິກ 2012; 
- ດ າລັດວ່າດຸ້ວຍ ການເອົາທີື່ດິນຂອງລັດ ໃຫຸ້ເຊົັ່າ ຫຼ  

ສ າປະທານ ສະບັບເລກທີ 135/ນຍ, ລົງວັນທີ 25 
ພ ດສະພາ 2009; 
- ບົດແນະນ າ ຂອງກົມປ່າໄມຸ້ ກ່ຽວກັບການ ສຸ້າງບົດ
ວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ການລົງທຶນປູກໄມຸ້ອຸດສາ 

ຫະກ າ ແລະ ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ ສະບັບເລກທີ 1643/ 
ກປມ, ລົງວັນທີ 14 ພຶດສະພາ 2010; 
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 

- ຂະແໜງການ      

ກະສິກ າ ແລະ    
ປ່າໄມຸ້; 
- ຂະແໜງການ    
ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ 
ແລະ ອົງການປົກ

ຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ. 

2 - ສ າປະທານ ຫຼ  ເຊົັ່າທີື່ດິນຂອງລັດ ເພ ື່ອປູກພ ດ

ລົັ້ມລຸກ, ພ ດສະບຽງອາຫານ, ພ ດເສດຖະກິດ, 

ພ ດສະໜູນໄພເປັນຢາ ແລະ ອ ື່ນໆ. 
 

- ຕຸ້ອງເປັນນິຕບຸິກຄົນ; 

- ມີປະສົບການ ແລະ ໄດຸ້ຮັບຜົນສ າເລັດທາງດຸ້ານທຸລະກິດ ໂດຍມີ

ການຢັັ້ງຢືນຈາກອົງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ; 
- ມຖີານະທາງດຸ້ານການເງິນ ຫຼ  ແຫຼງ່ທຶນ ຊຶື່ງໄດຸ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນ

  - ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ກະສິກ າ ສະບັບເລກທີ 01/98

ສພຊ, ລົງວັນທີ 10 ຕຸລາ 1998; 

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ 
ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012; 

- ຂະແໜງການ      

ກະສິກ າ ແລະ    

ປ່າໄມຸ້; 
- ຂະແໜງການ    
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ຈາກສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນ ຫຼ  ຕ່າງປະເທດ; 

- ຕຸ້ອງຜ່ານຂັັ້ນຕອນການສຶກສາສ າຫຼວດ ແລະ ປະເມີນຄວາມ
ເປັນໄປໄດຸ້ຂອງໂຄງການ; 
- ຕຸ້ອງມີບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ ແລະ ສັນຍາກັບລັດຖະບານ; 
- ປະຕິບັດຂ ໍ້ກ ານົດອ ື່ນ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ 

ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

ກ)   ຂອບເຂດເນ ັ້ອທີື່ດນິ 151 ເຮກັຕາ ຂຶັ້ນໄປ. 
 

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ທີື່ດິນ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, 

ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2013; 
- ລັດຖະບັນຍັດວ່າດຸ້ວຍ ອັດຕາຄ່າເຊົັ່າ ແລະ ສ າປະທານ 
ທີື່ດິນຂອງລັດ ສະບັບເລກທ ີ 02/ປປທ, ລົງວັນທີ 
18 ພະຈິກ 2012; 

- ດ າລັດວ່າດຸ້ວຍ ການເອົາທີື່ດິນຂອງລັດ ໃຫຸ້ເຊົັ່າ ຫຼ  
ສ າປະທານ ສະບັບເລກທີ 135/ ນຍ, ລົງວັນທ ີ25 
ພ ດສະພາ 2009;  
- ບົດແນະນ າ ກ່ຽວກັບການຄຸຸ້ມຄອງການດ າເນີນ

ກິດຈະການດຸ້ານການປູກຝັງ  ສະບັບເລກທີ 1393/ 
ກປຝ, ລົງວັນທີ 07 ກ ລະກົດ 2017; 
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 

ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ 

ແລະ ອົງການປົກ
ຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ. 
 

ຂ)   ຂອບເຂດເນ ັ້ອທີື່ດິນ 150 ເຮກັຕາ ລົງມາ. 
  

3 - ສ າປະທານ ຫຼ  ເຊົັ່າທີື່ດິນຂອງລັດ ເພ ື່ອປູກໄມຸ້
ໃຫຸ້ໝາກ. 
 

- ຕຸ້ອງເປັນນິຕບຸິກຄົນ; 
- ມີປະສົບການ ແລະ ໄດຸ້ຮັບຜົນສ າເລັດທາງດຸ້ານທຸລະກິດ ໂດຍມີ
ການຢັັ້ງຢືນຈາກອົງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ; 
- ມຖີານະທາງດຸ້ານການເງິນ ຫຼ  ແຫຼງ່ທຶນ ຊຶື່ງໄດຸ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນ
ຈາກສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນ ຫຼ  ຕ່າງປະເທດ; 

- ຕຸ້ອງຜ່ານຂັັ້ນຕອນການສຶກສາສ າຫຼວດ ແລະ ປະເມີນຄວາມ
ເປັນໄປໄດຸ້ຂອງໂຄງການ; 
- ຕຸ້ອງມີບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ ແລະ ສັນຍາກັບລັດຖະບານ; 
- ປະຕິບັດຂ ໍ້ກ  ານົດອ ື່ນ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ 

ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

 ກ)   ຂອບເຂດເນ ັ້ອທີື່ດິນ 151 ເຮກັຕາ ຂຶັ້ນໄປ. 
 

  - ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ກະສິກ າ ສະບັບ ເລກທີ 01/98
ສພຊ, ລົງວັນທີ 10 ຕຸລາ 1998; 
- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ 
ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012; 
- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ທີື່ດິນ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, 

ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2013; 
- ລັດຖະບັນຍັດວ່າດຸ້ວຍ ອັດຕາຄ່າເຊົັ່າ ແລະ ສ າປະທານ 
ທີື່ດິນຂອງລັດ ສະບັບເລກທ ີ 02/ປປທ, ລົງວັນທີ 
18 ພະຈິກ 2012; 

- ດ າລັດວ່າດຸ້ວຍ ການເອົາທີື່ດິນຂອງລັດ ໃຫຸ້ເຊົັ່າ ຫຼ  
ສ າປະທານ ສະບັບເລກທີ 135/ ນຍ, ລົງວັນທີ 25 
ພ ດສະພາ 2009; 
- ບົດແນະນ າ ກ່ຽວກັບການຄຸຸ້ມຄອງການດ າເນີນ

ກິດຈະການດຸ້ານການປູກຝັງ ສະບັບເລກທີ 1393/ 
ກປຝ, ລົງວັນທີ 07 ກ ລະກົດ 2017; 
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 

- ຂະແໜງການ      
ກະສິກ າ ແລະ    
ປ່າໄມຸ້; 
- ຂະແໜງການ    
ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ 

ແລະ ອົງການປົກ
ຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ. 
 

 ຂ)   ຂອບເຂດເນ ັ້ອທີື່ດນິ 150 ເຮກັຕາ ລົງມາ. 
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4 - ສ າປະທານ ຫຼ  ເຊົັ່າທີື່ດິນຂອງລັດ ເພ ື່ອການລຸ້ຽງ 

ສັດປະເພດຕ່າງໆ ເຊັັ່ນ: ຟາມລຸ້ຽງອດູ, ຟາມ 

ລຸ້ຽງນົກກະຈອກເທດ (ນົກອີື່ມູ), ຟາມລຸ້ຽງເຜີັ້ງ 

ຟາມລຸ້ຽງນົກແອ່ນ, ຟາມລຸ້ຽງງ,ູ ຟາມລຸ້ຽງກຸຸ້ງ, 

ຟ້າມລຸ້ຽງແຂຸ້, ຟາມລຸ້ຽງສັດນ ້າຈ ດ ທີື່ບ ໍ່ໄດຸ້ຈັດ

ເຂົັ້າປະເພດໃດ ແລະ ຟາມລຸ້ຽງສັດປະເພດອ ື່ນໆ. 

 

- ຕຸ້ອງເປັນນິຕບຸິກຄົນ; 

- ມີເນ ັ້ອທີື່, ທຶນ, ສ ານັກງານ, ສິື່ງປຸກສຸ້າງ, ອຸປະກອນ, ເຄ ື່ອງມ  
ແລະ ພາຫະນະຮັບໃຊຸ້ຢ່າງເໝາະສົມ; 
- ມີນັກວິຊາການ ທີື່ມີຄວາມຮູຸ້ດຸ້ານການລຸ້ຽງສັດ ລະດັບຊັັ້ນກາງ
ຂຶັ້ນໄປ ຫຼ  ວິຊາການສັດຕະວະແພດ ທີື່ມີໃບຢັັ້ງຢືນ ໄດຸ້ຜ່ານການ

ປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ ສ າລັບການລຸ້ຽງສັດ, ສ່ວນທຸລະກິດ 
ກ່ຽວກັບການສັດຕະວະແພດ ຕຸ້ອງໃຫຸ້ມີສັດຕະວະແພດ ຫຼ  ພະຍາ 
ບານສັດ ທີື່ມີໃບຢັັ້ງຢືນປະກອບວິຊາຊີບຈາກສະພາສັດຕະວະແພດ; 
- ໄດຸ້ຮັບການເຫັນດີ ຈາກຂະແໜງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງ 

ທຸ້ອງຖິື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ; 
- ປະຕິບັດຂ ໍ້ກ ານົດອ ື່ນ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

 ກ)   ຂອບເຂດເນ ັ້ອທີື່ດິນ 151 ເຮກັຕາ ຂຶັ້ນໄປ. 

 

  - ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການລຸ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດ  

ຕະວະແພດ ສະບັບເລກທີ 8/ສພຊ, ລົງວັນທີ 11 
ພະຈິກ 2016;  
- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ 
ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 

2012; 
- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ທີື່ດິນ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, 
ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2013; 
- ລັດຖະບັນຍັດວ່າດຸ້ວຍ ອັດຕາຄ່າເຊົັ່າ ແລະ ສ າປະທານ 

ທີື່ດິນຂອງລັດ ສະບັບເລກທ ີ 02/ປປທ, ລົງວັນທີ 
18 ພະຈິກ 2012; 
- ດ າລັດວ່າດຸ້ວຍ ການເອົາທີື່ດນິຂອງລັດ ໃຫຸ້ເຊົັ່າ ຫຼ  
ສ າປະທານ ສະບັບເລກທີ 135/ ນຍ, ລົງວັນທີ 25 

ພ ດສະພາ 2009;  
- ຂ ໍ້ຕົກລົງວ່າດຸ້ວຍ ການຄຸຸ້ມຄອງກິດຈະການຟາມ
ລຸ້ຽງສັດ ໃນ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 0209/ກປ, 
ລົງວັນທີ 6 ກຸມພາ 2013; 
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 

- ຂະແໜງການ      

ກະສິກ າ ແລະ    
ປ່າໄມຸ້; 
- ຂະແໜງການ    
ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ 

ແລະ ອົງການປົກ
ຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ. 
 

 ຂ) ຂອບເຂດເນ ັ້ອທີື່ດິນ 150 ເຮກັຕາ ລົງມາ. 
  

ຂະແໜງຂດຸຄົັ້ນ ແລະ ປງຸແຕງ່ແຮທ່າດ 

5 - ການຂຸດຄົັ້ນແຮ່ທາດອະໂລຫະ ສ າລັບການ

ກ ໍ່ສຸ້າງ ແລະ ອຸດສາຫະກ າ 
 

-  ຕຸ້ອງມີສັນກັບລັດຖະບານ. 

ກ)    ບ ລມິາດການຂຸດຄົັ້ນ ຫຼາຍກວ່າ 100.000 ແມັດກຸ້ອນ  
ຕ ໍ່ປີ ຂ ັ້ນໄປ. 

 

 

 

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ແຮ່ທາດ ສະບັບເລກທີ 31/ສພຊ, 

ລົງວັນທີ 3 ພະຈິກ 2017; 
- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ທີື່ດນິ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, 
ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2013; 
- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ 

ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທ ີ18 ທັນວາ 20112; 

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.  

- ຂະແໜງການ      

ພະລັງງານ ແລະ 
ບ ໍ່ແຮ່; 
- ຂະແໜງການ    
ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ 

ແລະ ອົງການປົກ

ຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ. 
 

ຂ)    ບ ລມິາດການຂຸດຄົັ້ນ ໜຸ້ອຍກວ່າ 100.000 ແມັດກຸ້ອນ     

ຕ ໍ່ປີ ລົງມາ. 
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6 - ກິດຈະການຂດຸຄົັ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮທ່າດ - ຕຸ້ອງເປັນນິຕບຸິກຄົນ; 

- ມປີະສົບການ ແລະ ໄດຸ້ຮັບຜົນສ າເລັດທາງດຸ້ານທຸລະກິດ  ກ່ຽວກັບ 
ແຮ່ທາດ ໂດຍມີການຢັັ້ງຢືນຈາກອົງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ; 
- ມຖີານະທາງດຸ້ານການເງິນ ຫຼ  ແຫຼງ່ທຶນ ຊຶື່ງໄດຸ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນ
ຈາກສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນ ຫຼ  ຕ່າງປະເທດ; 

- ຕຸ້ອງມບົີດສະຫຼຸບຜົນຂອງການສ າຫຼວດ ແລະ ບົດສຶກສາຄວາມ
ເປັນໄປໄດຸ້ທາງດຸ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ, ແຜນການຂຸດຄົັ້ນ-  
ປຸງແຕ່ງ ແລະ ແຜນປ ດບ ໍ່ ທີື່ຖ ກຮັບຮອງໂດຍຂະແໜງການ      
ພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່; 

- ຕຸ້ອງມີບົດປະເມີນຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ສິື່ງແວດລຸ້ອມ, ສັງຄົມ ແລະ   
ທ າມະຊາດຂອງໂຄງການ ທີື່ຖ ກຮັບຮອງໂດຍ ຂະແໜງການຊັບ 
ພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລຸ້ອມ; 
- ຕຸ້ອງມວີຊິາການທາງດຸ້ານເຕັກນິກ ແລະ ປະສົບການ ກ່ຽວກັບ

ການຂຸດຄົັ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮທ່າດ; 
- ຕຸ້ອງມີສັນຍາກັບລັດຖະບານ; 
- ປະຕິບັດຂ ໍ້ກ ານົດອ ື່ນ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 

 

 

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ແຮ່ທາດ ສະບັບເລກທີ 31/ສພຊ, 

ລົງວັນທີ 3 ພະຈິກ 2017; 
- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ທີື່ດນິ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, 
ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2013; 
- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ 

ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທ ີ18 ທັນວາ 20112; 
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 

- ຂະແໜງການ      

ພະລັງງານ ແລະ 
ບ ໍ່ແຮ່; 
- ຂະແໜງການ    
ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ 

ແລະ ອົງການປົກ
ຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ. 
 

7 - ກິດຈະການສ າຫຼວດ-ຂດຸຄົັ້ນນ ້າມັນດິບ ແລະ 
ອາຍແກັສ 

- ຕຸ້ອງເປັນນິຕບຸິກຄົນ; 
- ມີປະສົບການ ແລະ ໄດຸ້ຮັບຜົນສ າເລັດທາງດຸ້ານທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບ 
ແຮທ່າດ ໂດຍມີການຢັັ້ງຢືນຈາກອົງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ; 

- ມຖີານະທາງດຸ້ານການເງິນ ຫຼ  ແຫຼງ່ທຶນ ຊຶື່ງໄດຸ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນ
ຈາກສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນ ຫຼ  ຕ່າງປະເທດ; 
- ຕຸ້ອງມວີຊິາການທາງດຸ້ານເຕັກນິກ ແລະ ປະສົບການ ກ່ຽວກັບ
ການສ າຫຼວດ-ຂຸດຄົັ້ນນ ້າມັນດິບ ແລະ ອາຍແກັສ; 
- ຕຸ້ອງມີສັນຍາກັບລັດຖະບານ; 

- ປະຕິບັດຂ ໍ້ກ ານົດອ ື່ນ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ 

ລະບຽບການ ທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 

 

 

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ແຮ່ທາດ ສະບັບເລກທີ 31/ສພຊ, 
ລົງວັນທີ 3 ພະຈິກ 2017; 
- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ທີື່ດນິ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, 

ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2013; 
- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ 
ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທ ີ18 ທັນວາ 20112; 
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 

 

- ຂະແໜງການ      
ພະລັງງານ ແລະ 
ບ ໍ່ແຮ່; 

- ຂະແໜງການ    
ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ 
ແລະ ອົງການປົກ
ຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ. 
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ຂະແໜງພະລງັງນໄຟຟາ້ 

8 - ທລຸະກິດຜະລິດໄຟຟ້າສະເພາະ (ການຜະລິດ 
ໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານນ ້າ, ຖ່ານຫີນ, ລົມ, ແສງ
ຕາເວັນ, ສິື່ງເສດເຫຼ ອ ແລະ ອ ື່ນໆ) 
 

- ຕຸ້ອງເປັນນິຕບຸິກຄົນ; 
- ມີປະສົບການ ແລະ ໄດຸ້ຮັບຜົນສ າເລັດທາງດຸ້ານທຸລະກິດ ໂດຍມີ
ການຢັັ້ງຢືນຈາກອົງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ; 
- ມຖີານະທາງດຸ້ານການເງິນ ຫຼ  ແຫຼງ່ທຶນ ຊຶື່ງໄດຸ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນ

ຈາກສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນ ຫຼ  ຕ່າງປະເທດ; 
- ຕຸ້ອງຜ່ານຂັັ້ນຕອນການສຶກສາສ າຫຼວດ ແລະ ປະເມີນຄວາມ
ເປັນໄປໄດຸ້ຂອງໂຄງການ; 
- ຕຸ້ອງມີບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ ແລະ ສັນຍາກັບລັດຖະບານ; 

- ຕຸ້ອງມວີຊິາການທາງດຸ້ານເຕັກນິກ ແລະ ປະສົບການສະເພາະດຸ້ານ; 
- ປະຕິບັດຂ ໍ້ກ ານົດອ ື່ນ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ; 
 

ກ)  ສ າລັບກ າລັງການຕິດຕັັ້ງ ຂະໜາດ  5 ເມກາວດັ. 

 

 

 

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ໄຟຟ້າ ສະບັບເລກທີ 19/ສພຊ, 
ລົງວັນທີ 9 ພຶດສະພາ 2017; 
- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ທີື່ດນິ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, 
ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2013; 

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ 
ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທ ີ18 ທັນວາ 20112; 
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 

 

- ຂະແໜງການ      
ພະລັງງານ ແລະ 
ບ ໍ່ແຮ່; 
- ຂະແໜງການ    

ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ 
ແລະ ອົງການປົກ
ຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ. 
 

ຂ)  ສ າລັບກ າລັງການຕິດຕັັ້ງ ຂະໜາດ ≤ 5 ເມກາວດັ. 
 

 
 

9 - ທຸລະກິດສ າປະທານສາຍສົັ່ງໄຟຟ້າ  
 
 

- ຕຸ້ອງເປັນນິຕບຸິກຄົນ; 
- ມີປະສົບການ ແລະ ໄດຸ້ຮັບຜົນສ າເລັດທາງດຸ້ານທຸລະກິດ ໂດຍມີ
ການຢັັ້ງຢືນຈາກອົງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ; 
- ມຖີານະທາງດຸ້ານການເງິນ ຫຼ  ແຫຼງ່ທຶນ ຊຶື່ງໄດຸ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນ

ຈາກສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນ ຫຼ  ຕ່າງປະເທດ; 
- ຕຸ້ອງຜ່ານຂັັ້ນຕອນການສຶກສາສ າຫຼວດ ແລະ ປະເມີນຄວາມ
ເປັນໄປໄດຸ້ຂອງໂຄງການ; 
- ຕຸ້ອງມີບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ ແລະ ສັນຍາກັບລັດຖະບານ; 

- ຕຸ້ອງມວີຊິາການທາງດຸ້ານເຕັກນິກ ແລະ ປະສົບການສະເພາະດຸ້ານ; 

- ປະຕິບັດຂ ໍ້ກ ານົດອ ື່ນ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 

 

 

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ໄຟຟ້າ ສະບັບເລກທີ 19/ສພຊ, 
ລົງວັນທີ 9 ພຶດສະພາ 2017; 
- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ທີື່ດນິ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, 
ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2013; 

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ 
ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທ ີ18 ທັນວາ 20112; 
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 

 

- ຂະແໜງການ      
ພະລັງງານ ແລະ 
ບ ໍ່ແຮ່; 
- ຂະແໜງການ    

ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ 
ແລະ ອົງການປົກ
ຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ. 
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ລງົທນຶໃນຮບູແບບ ການລງົທນຶຮ ື່ວມ ລະຫວາ່ງ ພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ (PPP) 

10 - ໂຄງການກ ໍ່ສຸ້າງໃໝ່, ປັບປຸງພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ 
ພ ັ້ນຖານ ຫຼ  ສະໜອງການບ ລິການສາທາລະນະ 
ພາຍໃຕຸ້ຮູບແບບ ການລົງທຶນຮ່ວມ ລະຫວ່າງ 
ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ (PPP) 

 

- ຕຸ້ອງເປັນນິຕບຸິກຄົນ; 

- ມີປະສົບການ ແລະ ໄດຸ້ຮັບຜົນສ າເລັດທາງດຸ້ານທຸລະກິດ ໂດຍມີ
ການຢັັ້ງຢືນຈາກອົງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ; 
- ມຖີານະທາງດຸ້ານການເງິນ ຫຼ  ແຫຼງ່ທຶນ ຊຶື່ງໄດຸ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນ
ຈາກສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນ ຫຼ  ຕ່າງປະເທດ; 
- ຕຸ້ອງຜ່ານຂັັ້ນຕອນການສຶກສາສ າຫຼວດ ແລະ ປະເມີນຄວາມ
ເປັນໄປໄດຸ້ຂອງໂຄງການ; 
- ຕຸ້ອງມີບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ ແລະ ສັນຍາກັບລັດຖະບານ; 
- ປະຕິບັດຂ ໍ້ກ ານົດອ ື່ນ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 

 

 

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ສົັ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 
14/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ພະຈິກ 2016; 

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ທີື່ດນິ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, 

ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2013; 

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ 
ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 20112; 

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

 

- ຂະແໜງການ      
ແຜນການ ແລະ 
ການລົງທຶນ; 

- ຂະແໜງການ 
ການເງິນ; 

- ຂະແໜງການ    
ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ 
ແລະ ອົງການປົກ
ຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ. 
 

ລງົທນຶໃນຮບູແບບ ພດັທະນາເປນັເຂດເສດຖະກດິພເິສດ  

11 - ການສຸ້າງຕັັ້ງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ (ນິຄົມ      

ອຸດສາຫະກ າ, ການອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງເພ ື່ອ

ສົັ່ງອອກ, ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ  

ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການບ ລິການ, ການຄຸ້າ ແລະ 

ການທ່ອງທ່ຽວ). 

 

 
 

- ຕຸ້ອງເປັນນິຕບຸິກຄົນ; 

- ມີປະສົບການ ແລະ ໄດຸ້ຮັບຜົນສ າເລັດທາງດຸ້ານທຸລະກິດ ໂດຍມີ
ການຢັັ້ງຢືນຈາກອົງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ; 
- ມຖີານະທາງດຸ້ານການເງິນ ຫຼ  ແຫຼງ່ທຶນຊຶື່ງໄດຸ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນ
ຈາກສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນ ຫຼ  ຕ່າງປະເທດ; 
- ຕຸ້ອງຜ່ານຂັັ້ນຕອນການສຶກສາສ າຫຼວດ ແລະ ປະເມີນຄວາມ
ເປັນໄປໄດຸ້ຂອງໂຄງການ; 
- ຕຸ້ອງມີບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ ແລະ ສັນຍາກັບລັດຖະບານ; 
- ຕຸ້ອງກ ານົດແຈຸ້ງວັດຖຸປະສົງຂອງເສດຖະກິດພິເສດ; 

- ມທີີື່ຕັັ້ງທີື່ເໝາະສົມກັບວັດຖຸປະສົງ, ກ ານົດເນ ັ້ອທີື່ ແລະ ເຂດ

ແດນຢ່າງຈະແຈຸ້ງ; 

- ກ ານົດອາຍຸສ າປະທານເຂດ ທີື່ຊັດເຈນ; 

- ກ ານົດແຈຸ້ງຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ຜູຸ້ພັດທະນາ ແລະ ປະຊາຊົນ; 

- ຢູ່ພາຍໃຕຸ້ການຄຸຸ້ມຄອງຂອງລັດຖະບານ ຫຼ  ອົງການປົກຄອງ   
ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຢູ່ໃນແຜນພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ, ແຂວງ, 

ນະຄອນຫຼວງ; 

- ຮັບປະກັນຄວາມໝັັ້ນຄົງ, ຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມປອດໄພ, 
ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮຸ້ອຍຂອງສັງຄົມ ພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດ 
ພິເສດ ແລະ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ບ່ອນເຂດເສດຖະກິດຕັັ້ງຢູ;່ 

 

 

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ສົັ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 
14/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ພະຈິກ 2016; 

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ທີື່ດນິ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, 

ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2013; 

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ 
ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 20112; 

- ດ າລັດວ່າດຸ້ວຍ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະບັບເລກທີ 
188/ລບ, ລົງວັນທີ 7 ມິຖຸນາ 2018; 

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

 

- ຂະແໜງການ      
ແຜນການ ແລະ 
ການລົງທຶນ; 

- ຂະແໜງການ    
ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ 
ແລະ ອົງການປົກ
ຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ. 
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- ຮັບປະກັນ ການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ, ປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດ 
ລຸ້ອມ, ສົັ່ງເສີມ ແລະ ອະນຸລັກວັດທະນະທ າອັນດີງາມຂອງຊາດ.  

 

ສ າປະທານ ຫຼ  ເຊົັ່າທີື່ດນິຂອງລດັ ເພ ື່ອດ າເນນີກດິຈະການຕາ່ງໆ 

12 - ສ າປະທານ ຫຼ  ເຊົັ່າທີື່ດິນຂອງລັດ ເພ ື່ອພັດທະນາ 
ພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ສາທາລະນະປະໂຫຍດ, 

ກິດຈະການກ ໍ່ສຸ້າງເຄຫາສະຖານ ແລະ ການ
ບ ລິການ ເຊັັ່ນ: ສູນການຄຸ້າ, ໂຮງແຮມ, 
ເຮ ອນພັກ, ຮຸ້ານອາຫານ, ສວນສາທາລະນະ, 
ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝ , ຕະຫຼາດ, ສະຖານນີຂົນສົັ່ງ

ຜູຸ້ໂດຍສານ ຫຼ  ຂົນສົັ່ງສິນຄຸ້າ ແລະ ອ ື່ນໆ. 
 

- ຕຸ້ອງເປັນນິຕບຸິກຄົນ; 
- ມີປະສົບການ ແລະ ໄດຸ້ຮັບຜົນສ າເລັດທາງດຸ້ານທຸລະກິດ ໂດຍມີ
ການຢັັ້ງຢືນຈາກອົງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ; 
- ມຖີານະທາງດຸ້ານການເງິນ ຫຼ  ແຫຼງ່ທຶນ ຊຶື່ງໄດຸ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນ
ຈາກສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນ ຫຼ  ຕ່າງປະເທດ; 
- ຕຸ້ອງຜ່ານຂັັ້ນຕອນການສຶກສາສ າຫຼວດ ແລະ ປະເມີນຄວາມ
ເປັນໄປໄດຸ້ຂອງໂຄງການ; 
- ຕຸ້ອງມີບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ ແລະ ສັນຍາກັບລັດຖະບານ; 
- ປະຕິບັດຂ ໍ້ກ ານົດອ ື່ນ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 

 ກ)   ສ າລັບການນ າໃຊຸ້ເນ ັ້ອທີື່ດິນ ແຕ່ 15 ເຮກັຕາ - 10.000    
        ເຮກັຕາ ຕ ໍ່ໜຶື່ງໂຄງການ. 
 

 

 

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ສົັ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 
14/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ພະຈິກ 2016; 

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ 
ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 20112; 
- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ທີື່ດນິ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, 
ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2013; 

- ລັດຖະບັນຍັດວ່າດຸ້ວຍ ອັດຕາຄ່າເຊົັ່າ ແລະ ສ າປະທານ 
ທີື່ດິນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 02/ປປທ, ລົງວັນທີ 18 
ພະຈິກ 2012; 
- ດ າລັດວ່າດຸ້ວຍ ການເອົາທີື່ດິນຂອງລັດໃຫຸ້ເຊົັ່າ ຫຼ  

ສ າປະທານ ສະບັບເລກທີ 135/ນຍ, ລົງວັນທ ີ 25 
ພຶດສະພາ 2009; 
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 

- ຂະແໜງການ      
ຊັບພະຍາກອນ 

ທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິື່ງແວດລຸ້ອມ; 
- ຂະແໜງການ    
ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ 

ແລະ ອົງການປົກ
ຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ. 
 

 

 ຂ)   ສ າລັບການນ າໃຊຸ້ເນ ັ້ອທີື່ດິນ ບ ໍ່ໃຫຸ້ເກນີ 15 ເຮກັຕາ  
       ຕ ໍ່ໜຶື່ງໂຄງການ. 

 

 

 

13 - ກິດຈະການກ ໍ່ສຸ້າງ, ຂົນສົັ່ງໂດຍສານ ແລະ ຂົນ
ສົັ່ງສິນຄຸ້າທາງລົດໄຟ 

- ຕຸ້ອງເປັນນິຕບຸິກຄົນ; 
- ຕຸ້ອງຜ່ານຂັັ້ນຕອນການປະເມີນຜົນທາງດຸ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແລະ ສິື່ງແວດລຸ້ອມ; 

- ຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ; 
- ປະຕິບັດຂ ໍ້ກ ານົດອ ື່ນ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

 

  - ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການກ ໍ່ສຸ້າງ ສະບັບເລກທີ 05/ 
ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2009; 
- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ທີື່ດນິ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, 

ລົງວັນທີ 21 ຕລຸາ 2003; 
- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ 
ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 20112; 
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

- ຂະແໜງການ      
ໂຍທາທິການ 
ແລະ ຂົນສົັ່ງ; 

- ຂະແໜງການ    
ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ 
ແລະ ອົງການປົກ
ຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ. 
 

14 - ກິດຈະການ ການກ ໍ່ສຸ້າງ ແລະ ຂົນສົັ່ງທາງທ ໍ່ 
 

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ   - ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການກ ໍ່ສຸ້າງ ສະບັບເລກທີ 05/ 
ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2009; 
- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ທີື່ດນິ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, 

- ຂະແໜງການ      
ໂຍທາທິການ 
ແລະ ຂົນສົັ່ງ; 
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ລົງວັນທີ 21 ຕລຸາ 2003; 

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ 
ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 20112; 
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 

- ຂະແໜງການ    

ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ 
ແລະ ອົງການປົກ
ຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ. 
 

15 - 
 

ໂຄງການພັດທະນາ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ທ າມະ
ຊາດ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ປະຫວັດສາດ 
ລະດັບຊາດ  

- ຕຸ້ອງເປັນນິຕບຸິກຄົນ; 
- ຕຸ້ອງມີຖານະທາງດຸ້ານການເງິນ ຫຼ  ແຫຼ່ງທຶນ ຊຶື່ງໄດຸ້ຮັບການ
ຢັັ້ງຢືນຈາກສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນ ຫຼ  ຕ່າງປະເທດ; 
- ຕຸ້ອງມີທຶນຈົດທະບຽນຕ ໍ່າສຸດ ບ ໍ່ຫຼຸດ 30% ຂອງທຶນທັງໝົດ     

ໃນໂຄງການດັັ່ງກ່າວ; 
- ຕຸ້ອງຜ່ານຂັັ້ນຕອນການສຶກສາສ າຫຼວດ ແລະ ປະເມີນຄວາມ
ເປັນໄປໄດຸ້ຂອງໂຄງການ.  
 

 ກ)   ຖຸ້າເປັນການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ຍ ື່ນຂ ອະນຸມັດຢູ່ຂັັ້ນສູນກາງ 
 

  - ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການທ່ອງທ່ຽວ ສະບັບເລກທີ 
32/ສພຊ, ລົງວັນທີ 24 ກ ລະກົດ 2013; 
- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ 
ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 20112; 

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ທີື່ດນິ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, 
ລົງວັນທີ 21 ຕລຸາ 2003; 
- ລັດຖະບັນຍັດວ່າດຸ້ວຍ ອັດຕາຄ່າເຊົັ່າ ແລະ ສ າປະທານ 
ທີື່ດິນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 02/ປປທ, ລົງວັນທີ 18 

ພະຈິກ 2012; 
- ດ າລັດວ່າດຸ້ວຍ ການເອົາທີື່ດນິຂອງລັດ ໃຫຸ້ເຊົັ່າ ຫຼ  
ສ າປະທານ ສະບັບເລກທີ 135/ນຍ, ລົງວັນທີ 25 
ພຶດສະພາ 2009; 

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 

- ຂະແໜງການ      
ຖະແຫຼ່ງຂ່າວ   
ວັດທະນາທ າ 
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ; 

- ຂະແໜງການ    
ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ 
ແລະ ອົງການປົກ
ຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ. 

 

 ຂ)   ຖຸ້າເປັນການລົງທຶນພາຍໃນ ຍ ື່ນຂ ອະນຸມັດຢູຂ່ັັ້ນແຂວງ 
          

 

ໂຄງການພັດທະນາ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ທ າມະ

ຊາດ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ປະຫວັດສາດ 
ລະດັບທຸ້ອງຖິື່ນ  

- ຕຸ້ອງເປັນນິຕບຸິກຄົນ; 

- ສ າລັບການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທ າມະຊາດ, ວັດທະນະທ າ 
ແລະ ປະຫວັດສາດ ລະດັບທຸ້ອງຖິື່ນ ສະຫງວນໃຫຸ້ແຕຄ່ົນລາວ; 
- ຕຸ້ອງມີຖານະທາງດຸ້ານການເງິນ ຫຼ  ແຫຼ່ງທຶນ ຊຶື່ງໄດຸ້ຮັບການ 
ຢັັ້ງຢືນຈາກສະຖາບັນການເງິນ ພາຍໃນ ຫຼ  ຕ່າງປະເທດ; 

- ຕຸ້ອງມີທຶນຈົດທະບຽນຕ ໍ່າສຸດ ບ ໍ່ຫຼຸດ 30% ຂອງທຶນທັງໝົດ    
ໃນໂຄງການດັັ່ງກ່າວ. 
- ຕຸ້ອງຜ່ານຂັັ້ນຕອນ ການສຶກສາສ າຫຼວດ ແລະ ປະເມີນຄວາມ
ເປັນໄປໄດຸ້ຂອງໂຄງການ.  

 

 

 

16 - ສ າປະທານ ຫຼ  ເຊົັ່າທີື່ດິນຂອງລັດ ເພ ື່ອ      
ກິດຈະການກິລາ 

- ຕຸ້ອງເປັນນິຕບຸິກຄົນ; 
- ມີປະສົບການ ແລະ ໄດຸ້ຮັບຜົນສ າເລັດທາງດຸ້ານທຸລະກິດ ໂດຍມີ
ການຢັັ້ງຢືນຈາກອົງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ; 

 
 

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ກິລາ-ກາຍຍະກ າ ສະບັບເລກທີ 
15/ສພຊ, ລົງວັນທີ 6 ກ ລະກົດ 2012; 
- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ທີື່ດນິ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, 

- ຂະແໜງການ      
ສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ; 
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- ມຖີານະທາງດຸ້ານການເງິນ ຫຼ  ແຫຼງ່ທຶນ ຊຶື່ງໄດຸ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນ

ຈາກສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນ ຫຼ  ຕ່າງປະເທດ; 
- ຕຸ້ອງຜ່ານຂັັ້ນຕອນການສຶກສາສ າຫຼວດ ແລະ ປະເມີນຄວາມ
ເປັນໄປໄດຸ້ຂອງໂຄງການ; 
- ປະຕິບັດຂ ໍ້ກ ານົດອ ື່ນ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ 

ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 

ກ)   ສ າລັບການນ າໃຊຸ້ເນ ັ້ອທີື່ດິນ ແຕ ່30 ເຮກັຕາ - 10.000  
      ເຮກັຕາ ຕ ໍ່ໜຶື່ງໂຄງການ. 
 

ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2013; 

- ລັດຖະບັນຍັດວ່າດຸ້ວຍ ອັດຕາຄ່າເຊົັ່າ ແລະ ສ າປະ
ທານທີື່ດິນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 02/ປປທ, ລົງວັນ
ທີ 18 ພະຈິກ 2012; 
- ດ າລັດວ່າດຸ້ວຍ ການເອົາທີື່ດນິຂອງລັດ ໃຫຸ້ເຊົັ່າ ຫຼ  

ສ າປະທານ ສະບັບເລກທີ 135/ນຍ, ລົງວັນທີ 25 
ພຶດສະພາ 2009; 
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

- ຂະແໜງການ    

ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ 
ແລະ ອົງການປົກ
ຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ. 

 

ຂ)   ສ າລັບການນ າໃຊຸ້ເນ ັ້ອທີື່ດິນ ບ ໍ່ໃຫຸ້ເກີນ 30 ເຮກັຕາ  

      ຕ ໍ່ໜຶື່ງໂຄງການ.  

 

 

 

ການບ ລກິານອ ື່ນທີື່ພວົພນັກບັການນ າໃຊຸ້ສດິໃນກ າມະສດິຕາ່ງໆຂອງລດັ 

17 - ກ ໍ່ສຸ້າງສະໜາມບິນ ແລະ ບ ລິການພາກພ ັ້ນດິນ 
 

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ  

 

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການບິນພົນລະເຮ ອນ ສະບັບ

ເລກທີ 53/ສພຊ, ລົງວັນທ ີ26 ມຖິຸນາ 2018; 

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການກ ໍ່ສຸ້າງ ສະບັບເລກທີ 05/  

ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2009; 

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ທີື່ດນິ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, 

ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2013; 

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ 

ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012; 

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 

- ຂະແໜງການ      
ໂຍທາທິການ 

ແລະ ຂົນສົັ່ງ; 

- ຂະແໜງການ    
ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ 
ແລະ ອົງການປົກ

ຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ. 

 

18 - ກິດຈະການ ກ ໍ່ສຸ້າງທ່າເຮ ອ ແລະ ການບ ລິການ 

ທີື່ຕດິພັນກັບທ່າເຮ ອ 

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການກ່ຽວຂຸ້ອງ  

 

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການກ ໍ່ສຸ້າງ ສະບັບເລກທີ 05/  

ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2009; 

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ທີື່ດນິ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, 
ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2013; 
- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ 

- ຂະແໜງການ      

ໂຍທາທິການ 

ແລະ ຂົນສົັ່ງ; 
- ຂະແໜງການ    
ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ 
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ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012; 

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
 

ແລະ ອົງການປົກ

ຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ. 
 

19 3600 ການເກັບກັກນ ້າ, ການຜະລິດ ແລະ ການ    

ສະໜອງນ ້າປະປາ 

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.   - ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ນ ້າປະປາ ສະບັບເລກທີ 04/ ສ

ພຊ, ລົງວັນທີ 9 ກ ລະກົດ 2009; 

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ 
ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012; 
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

- ຂະແໜງການ      

ໂຍທາທິການ 

ແລະ ຂົນສົັ່ງ; 
- ຂະແໜງການ    
ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ 
ແລະ ອົງການປົກ

ຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ. 
 

20 - ກິດຈະການ ພາລາທິການຂົນສົັ່ງ ເຊັັ່ນ: ໂລຈິ
ສຕິກ, ທ່າເຮ ອບົກ (Dryport) 
 

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ  

 

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການຂົນສົັ່ງທາງບົກ ສະບັບ
ເລກທີ 24/ ສພຊ, ລົງວັນທີ 12 ທັນວາ 2012; 
- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການຂົນສົັ່ງຫຼາຍຮູບແບບ ສະບັບ 

ເລກທີ 28/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012; 
- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ທີື່ດນິ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, 
ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2013; 
- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລຸ້ອມ 

ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012; 
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

 

- ຂະແໜງການ      
ໂຍທາທິການ 
ແລະ ຂົນສົັ່ງ; 

- ຂະແໜງການ    
ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ 
ແລະ ອົງການປົກ
ຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ. 

 

21 6110 ກິດຈະການ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແບບມສີາຍ 
(ສ າລັບ ISIC ນີັ້ຄວບຄຸມສະເພາະແຕ່: 
ກ)   ການບ ລິການສາຍສົັ່ງຄວາມໄວສູງແຫ່ງ

ຊາດແບບມີສາຍ (National Fixed 
Boadband Transmission); 

ຂ)  ການບ ລິການວົງຈອນເຊົັ່າສ າລັບທົັ່ວໄປ 
(Public Lease Circuit); 

ຄ)   ການບ ລິການວົງຈອນເຊົັ່າສະເພາະອົງ
ການ (Private Lease Circuit); 

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການກ່ຽວຂຸ້ອງ  

 

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ສະບັບເລກທີ 

09/ສພຊ, ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ 2011; 
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

- ຂະແໜງການ      

ໄປສະນີ ໂທລະ 
ຄົມມະນາຄົມ 
ແລະ ການສ ື່ສານ; 
- ຂະແໜງການ    

ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ 

ແລະ ອົງການປົກ
ຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ. 
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ງ)   ການບ ລິການສ າລັບຜູຸ້ບ ໍ່ມີເຄ ື່ອຂ່າຍເປັນ
ຂອງຕົນເອງ (Virtual Network 
Operator-VNO); 

ຈ)  ການບ ລິການປະຕູເຂົັ້າ-ອອກກັບສາກົນ 
(International Gate Way); 

ສ)   ການບ ລິການໂທລະສັບເຄ ື່ອນທີື່ 
(Moblie Phone Service  
“Celler Phone”); 

ຊ)   ການໃຫຸ້ບ ລິການສາຍເຊົັ່າ (Leased 
Line Sevice). 

 

22 6120 ກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແບບບ ໍ່ມີສາຍ
(ສ າລັບ ISIC ນີັ້ຄວບຄຸມສະເພາະແຕ່: 
ກ)   ການບ ລິການສ າລັບຜູຸ້ບ ໍ່ມີເຄ ື່ອຂ່າຍເປັນ 

ຂອງຕົນເອງ (Mobile Virtual 
Network Operatior-MVNO); 

ຂ)  ການບ ລິການສາຍສົັ່ງຄວາມໄວສູງແຫ່ງ
ຊາດບ ໍ່ມີສາຍ (National Mobile 
Broadband Transmssion). 

 

- ຕຸ້ອງເປັນນິຕບຸິກຄົນ; 
- ຕຸ້ອງມຕີົັ້ນທຶນໃນການລົງທຶນ ທີື່ໜັັ້ນຄົງ; 

- ຕຸ້ອງມີແຜນການດ າເນີນ, ແຜນການຂະຫຍາຍ ແລະ ແຜນການ
ຕະຫຼາດໃນການເຄ ື່ອນໄຫວທຸລະກິດ; 
- ປະຕິບັດຂ ໍ້ກ ານົດອ ື່ນ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

 

 

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ສະບັບເລກທີ 
09/ສພຊ, ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ 2011; 

- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

- ຂະແໜງການ      
ໄປສະນີ ໂທລະ 

ຄົມມະນາຄົມ 
ແລະ ການສ ື່ສານ; 
- ຂະແໜງການ    
ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ 

ແລະ ອົງການປົກ
ຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ. 
 

23 6130 ກິດຈະການ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ດາວທຽມ ອີງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ  

 

- ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ສະບັບເລກທີ 

09/ສພຊ, ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ 2011; 
- ຂ ໍ້ຕົກລົງວ່າດຸ້ວຍ ການສ ື່ສານຜ່ານດາວທຽມ ສະບັບ 
ເລກທີ 2507/ປທສ, ລົງວັນທີ 23 ສິງຫາ 2016; 
- ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

- ຂະແໜງການ      
ໄປສະນີ ໂທລະ 
ຄົມມະນາຄົມ 
ແລະ ການສ ື່ສານ; 
- ຂະແໜງການ    
ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນ 
ແລະ ອົງການປົກ
ຄອງທຸ້ອງຖິື່ນ. 
 

 


