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ຂັັ້ນຕອນ ກ່ຽວກັບການຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ໃນຂະ 
ແໜງຫ ກັຊັບ ຫ ງັການຂ ັ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ 

 

 ຂຽນໂດຍ: ທາ່ນ ບວົລ າພ ູຄ າມະນວົີງ, ສ ານກັງານ ຄະນະກ າມະການຄຸຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ 

 
ຈຸດປະສົງ ຫ ຼື ປະເດັນທີີ່ສໍາຄັນຂອງຫົວຂໍໍ້ນີັ້ແມ່ນ ເພຼືີ່ອເຮັດໃຫຸ້ອ່ານ ຮັບຮູຸ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈ ກ່ຽວກັບຂັັ້ນຕອນການ

ຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດຫ ັກຊັບ ພາຍຫ ັງ ວິສາຫະກິດໄດຸ້ຂ ັ້ນທະບຽນທີີ່ຖຼືກຕຸ້ອງແລຸ້ວ. ສະນັັ້ນ, ປະເດັນຕັັ້ງຂ ັ້ນກໍ
ຄຼືວ່າ ຖຸ້າຍາກຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດຢູູ່ໃນຂະແໜງວຽກງານຫ ັກຊັບ ຫ ັງການຂ ັ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດແລຸ້ວ 
ແມ່ນປະຕິບັດຂັັ້ນຕອນຄຼືແນວໃດ?      

ພາຍຫ ັງວິສາຫະກິດໄດຸ້ຂ ັ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ເປັນທີີ່ຮຽບຮຸ້ອຍແລຸ້ວ ຫາກວິສາຫະກິດນັັ້ນມີຈຸດປະສົງເພຼືີ່ອດໍາ
ເນີນທຸລະກິດຫ ັກຊັບ ໃນຂະແໜງການຫ ັກຊັບ ເຊັັ່ນ: ເຄຼືີ່ອນໄຫວທຸລະກິດ ການບໍລິການເປັນນາຍໜຸ້າຊຼືັ້-ຂາຍຫ ັກ
ຊັບ, ການຄໍໍ້າປະກັນຫ ັກຊັບ, ການຄຸ້າຫ ັກຊັບ ແລະ ເປັນທີີ່ປຶກສາທາງການເງິນ ຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກອົງການ

ຄຸຸ້ມຄອງຫລັກຊັບ (ສໍານັກງານ ຄະນະກໍາມະການຄຸຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ “ສຄຄຊ” ຄະນະກໍາມະການຄຸຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ 

“ຄຄຊ”) ສາກ່ອນ. ເນຼືີ່ອງຈາກວ່າ ການຂ ັ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດນັັ້ນ ເປັນພຽງແຕ່ການຮັບຮອງການສຸ້າງຕັັ້ງວິສາຫະ

ກິດໃຫຸ້ຖຼືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍວິສາຫະກິດເທົັ່ານັັ້ນ, ບໍໍ່ແມ່ນການໄດຸ້ ຮັບອະນຸຍາດການດໍາເນີນທຸລະກິດຫ ັກຊັບ. ຊ ີ່ງ

ຕາມກົດໝາຍວິສາຫະກິດ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ  90 ວັນ ນັບແຕ່ວັນຂ ັ້ນທະບຽນສຸ້າງຕັັ້ງວິສາຫະກິດ  ວິສາຫະກິດ

ດັັ່ງກ່າວ ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ໄປຍຼືີ່ນເອກະສານ ເພຼືີ່ອຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດຫ ັກຊັບ ນໍາອົງການຄຸຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ ຕາມທີີ່

ໄດຸ້ລະບຸໄວຸ້ໃນ ໜັງສຼືແຈຸ້ງຈຸດປະສົງຂອງຕົນ, ຖຸ້າກໍລະນີຫາກຄົບກໍານົດເວລາ 90 ວັນ ວິສາຫະກິດ ຫາກຍັງບໍໍ່

ສາມາດຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດໄດຸ້  ວິສາຫະກິດດັັ່ງກ່າວ ຈະຕຸ້ອງເຂົັ້າໄປຊີັ້ແຈງນໍາເຈົັ້າໜຸ້າທີີ່ທະບຽນວິສາຫະ

ກິດ ພາຍໃນ 10 ລັດຖະການ ນັບແຕ່ໄດຸ້ຮັບແຈຸ້ງເປັນຕົັ້ນໄປ. ກໍລະນີຖຸ້າຫາກວ່າວິສາຫະກິດ ບໍໍ່ເຂົັ້າໄປ ຫ ຼື ເຂົັ້າໄປ

ແຕ່ອະທິບາຍ  ຫ ຼື ຊີັ້ແຈງບໍໍ່ມີເຫດຜົນພຽງພໍ ກັບເຈົັ້າໜຸ້າທີີ່ທະບຽນວິສາຫະກິດນັັ້ນແລຸ້ວ ແມ່ນທາງເຈົັ້າໜຸ້າທີີ່
ທະບຽນວິສາຫະກິດ ຈະໄດຸ້ມີການລົບລຸ້າງໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ຂອງວິສາຫະກິດດັັ່ງກ່າວ. 

 ສະນັັ້ນ, ການຂໍອະນູຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດຫ ັກຊັບ ນໍາອົງການຄຸຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ ແມ່ນຈະໄດຸ້ປະຕິບັດຜ່ານ 4 
ຂັັ້ນຕອນຄ : ໜ ີ່ງ ຂ ັ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດນໍາເຈົັ້າໜຸ້າທີີ່ທະບຽນວິສາຫະກິດ, ສອງ ຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດນໍາ
ອົງການຄຸຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ, ສາມ ການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດຫ ັກຊັບ ແລະ ສີີ່ ການແຈຸ້ງຕອບເຈົັ້າໜຸ້າທີີ່

ທະບຽນວິສາຫະກິດ ຫ ັງການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດຫ ັກຊັບຂອງອົງການຄຸຸ້ມຄອງຫລັກຊັບ. 

1. ຂ ັ້ນທະບຽນບຽນວິສາຫະກິດນໍາເຈົັ້າໜຸ້າທີີ່ທະບຽນວິສາຫະກິດ 
   ຕຸ້ອງປະກອບສໍານວນຄໍາຮຸ້ອງຕໍໍ່ເຈົັ້າໜຸ້າທີີ່ທະບຽນວິສາຫະກິດ ດັັ່ງລຸ່ມນີັ້:  

- ຊຸດສໍານວນຄໍາຮຸ້ອງຂໍແຈຸ້ງຂ ັ້ນທະບຽນ ຕາມຮູບການ ແລະ ຮູບແບບວິສາຫະກິດ; 
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- ໜັງສຼືແຈຸ້ງວັດຖຸປະສົງກ່ຽວກັບກິດຈະການຂໍອະນຸຍາດການລົງທ ນ  ຫ ຼື ຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ. 

ຕວົຢູ່າງ:  ສໍາລັບບໍລິສັດຈໍາກັດ ຕຸ້ອງປະກອບມີເອກະສານ ດັັ່ງນີັ້: 
- ໃບຄໍາຮຸ້ອງແຈຸ້ງຂ ັ້ນທະບຽນ; 

- ສັນຍາສຸ້າງຕັັ້ງບໍລິສັດ; 

- ບົດບັນທ ກຂອງກອງປະຊຸມສຸ້າງຕັັ້ງບໍລິສັດ; 

- ກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດຈໍາກັດ. 

     ຊ ີ່ງເຈົັ້າໜຸ້າທີີ່ທະບຽນວິສາຫະກິດ ຈະພິຈາລະນາ ໃນການອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ຊຸ້າຊຸດແມ່ນບໍໍ່ກາຍ 10 

ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດຸ້ຮັບສໍານວນຄໍາຮຸ້ອງແຈຸ້ງຂ ັ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ຄົບຖຸ້ວນ ແລະ ຖຼືກຕຸ້ອງ ເປັນຕົັ້ນ
ໄປ. 

2. ການຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດນໍາອົງການຄຸຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ 
 ວິສາຫະກິດຕຸ້ອງປະກອບສໍານວນຄໍາຮຸ້ອງຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ  ພາຍຫ ັງທີີ່ໄດຸ້ຂ ັ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ

ແລຸ້ວ, ວິສາຫະກິດ ຕຸ້ອງນໍາເອົາ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ໜັງສຼືແຈຸ້ງວັດຖຸປະສົງທີີ່ເຈົັ້າໜຸ້າທີີ່ທະບຽນວິສາຫະ
ກິດຮັບຮອງ (ສະບັບກາແດງ) ຍຼືີ່ນຕໍໍ່ອົງການຄຸຸ້ມຄອງວຽກງານຫ ັກຊັບ ແລະ ວິສາຫະກິດທີີ່ຈະຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນ
ທຸລະກິດ ຕຸ້ອງມີເງຼືີ່ອນໄຂ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ດັັ່ງນີັ້: 
  ສໍາລັບເງຼືີ່ອນໄຂ ຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດຫ ັກຊັບ ຂອງບໍລິສັດຫ ັກຊັບແມ່ນມີເງຼືີ່ອນໄຂ ດັັ່ງລຸ່ມນີັ້: 

- ເປັນຮູບແບບບໍລິສັດຈໍາກັດ ຍົກເວັັ້ນບໍລິສັດຈໍາກັດພຽງຜູຸ້ດຽວ; 
- ມີທ ນຈົດທະບຽນພຽງພໍ (ສໍາລັບປະເພດກິດຈະການ ຄໍໍ້າປະກັນການອອກຈໍາໜ່າຍຫ ັກຊັບແມ່ນ 100 

ຕຼືັ້ກີບ, ນາຍໜຸ້າຊຼືັ້-ຂາຍຫ ັກຊັບແມ່ນ 30 ຕຼືັ້ກີບ ແລະ  ເປັນທີີ່ປຶກສາທາງດຸ້ານການເງິນແມ່ນ 5 ຕຼືັ້ກີບ); 

- ມີແຜນການດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່າງນຸ້ອຍ 3 ປີທໍາອິດ; 

- ມີສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອໍານວຍການ ທີີ່ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການ ກ່ຽວກັບທຸລະ
ກິດຫ ັກຊັບ, ການເງິນ-ການທະນາຄານ ຫ ຼື ກົດໝາຍຢູ່າງໜຸ້ອຍ 5 ປີ; 

- ສໍາລັບ ນິຕິບຸກຄົນ ມີຖານະການເງິນດີແລະ ໄດຸ້ຮັບການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບ; 

- ສໍາລັບບຸກຄົນ ຕຸ້ອງມີຖານະການເງິນ, ຄວາມສາມາດທາງດຸ້ານການປະພ ດ, ບໍໍ່ຖຼືກ ຫ ຼື ພວມຖຼືກດໍາເນີນ
ຄະດີ  ຫ ຼື ຖຼືກຕັດສິນລົງໂທດທາງອາຍາ ເປັນຕົັ້ນ: ສະຖານສໍໍ້ໂກຸ້ງສັບ, ຍັກຍອກຊັບ ແລະ ມີການກະທໍາ
ຜິດທາງທຸລະກິດຫ ັກຊັບ. 

      ສໍາລັບເອກະສານປະກອບຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດຫ ັກຊັບ ຂອງບໍລິສັດຫ ັກຊັບ ປະກອບມີເອກະສານ ດັັ່ງ
ລຸ່ມນີັ້: 

- ຄໍາຮຸ້ອງຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ຕາມແບບພິມຂອງ ອົງການຄຸຸ້ມຄອງຫລັກຊັບ; 
- ສັນຍາຮ່ວມທ ນ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດ; 

- ສໍາເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ; 

- ໃບຢັັ້ງຢືນວຸດທິການສ ກສາ, ໃບແຈຸ້ງໂທດ, ປະຫວັດການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິ 
ຫານ ແລະ ຄະນະອໍານວຍການ; 



3 
 

- ບັນຊຼືລາຍຊຼືີ່ຜູຸ້ຖຼືຮຸຸ້ນ ແລະ ອັດຕາສ່ວນການຖຼືຮຸຸ້ນ, ປະຫວັດຫຍໍໍ້ຂອງຜູຸ້ຖຼືຮຸຸ້ນ ແລະ ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ 
ຫ ຼື ໜັງສຼືຜ່ານແດນ ສໍາລັບຜູຸ້ຖຼືຮຸຸ້ນທີີ່ເປັນນິຕິບຸກຄົນ; 

- ເອກະສານລາຍການຖານະການເງິນຂອງຜູຸ້ຖຼືຮຸຸ້ນ ທີີ່ເປັນນິຕິບຸກຄົນ ທີີ່ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດ
ກວດສອບ; 

- ແຜນການດໍາເນີນທຸລະກິດສາມປີທໍາອິດ ຫ ັງການສຸ້າງຕັັ້ງ; 

- ເອກະສານອຼືີ່ນ ຕາມກໍານົດຂອງອົງການຄຸຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ ຫ ຼື ຕາມລະບຽບການກໍານົດໄວຸ້. 

 

3. ການອອກໃບອະນຍຸາດດໍາເນີນທຸລະກິດຫ ັກຊັບ 
ອົງການຄຸຸ້ມຄອງຫລັກຊັບ ຈະພິຈາລະນາ ອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດຫ ັກຊັບພາຍໃນກໍານົດເວລາ 

30 ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີວິສາຫະກິດນັັ້ນ  ມີເງຼືີ່ອນໄຂ ແລະ ເອກະສານປະກອບຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ຄົບ

ຖຸ້ວນ ແລະ ມີຂໍໍ້ມູນຖຼືກຕຸ້ອງ ເປັນຕົັ້ນໄປ ກໍລະນີປະຕິເສດແມ່ນຈະແຈຸ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພຸ້ອມດຸ້ວຍ
ເຫດຜົນໃຫຸ້ຜູຸ້ຮຸ້ອງຂໍຊາບ. 

 

4.  ແຈຸ້ງຕອບເຈົັ້າໜຸ້າທີີ່ທະບຽນວິສາຫະກິດ ຫ ັງອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດຫ ັກຊັບຂອງອົງການຄຸຸ້ມຄອງ
ຫລັກຊັບ 
 ພາຍຫ ັງອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດໃຫຸ້ແກ່ ວິສາຫະກິດ ດັັ່ງກ່າວແລຸ້ວ ອົງການຄຸຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ 

ຕຸ້ອງນໍາສົັ່ງໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດດັັ່ງກ່າວ ໃຫຸ້ເຈົັ້າໜຸ້າທີີ່ທະບຽນວິສາຫະກິດທີີ່ອອກທະບຽນວິສາຫະກິດໃຫຸ້ 
ພາຍໃນກໍານົດເວລາ 5 ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດຸ້ເຊັນໃບອະນຸຍາດນັັ້ນເປັນຕົັ້ນໄປ, ຊ ີ່ງຈະເຮັດເປັນສະໂນດນໍາ
ສົັ່ງສະບັບກາແດງໜ ີ່ງສະບັບໃຫຸ້ເຈົັ້າໜຸ້າທີີ່ທະບຽນວິສາຫະກິດ ທີີ່ອອກທະບຽນວິສາຫະກິດໃຫຸ້ວິສາຫະກິດດັັ່ງກ່າວ 
ເພຼືີ່ອເຈົັ້າຫນຸ້າທີີ່ທະບຽນວິສາຫະກິດ ຈະໄດຸ້ເກັບມຸ້ຽນ ແລະ ປ້ອນຂໍໍ້ມູນເຂົັ້າຖານຂໍໍ້ມູນວິສາຫະກິດ. ຊ ີ່ງເນຼືັ້ອໃນຂອງ
ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງອົງການຄຸຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ ທີີ່ອອກໃຫຸ້ວິສາຫະກິດນັັ້ນປະ ກອບມີເນຼືັ້ອໃນຕົັ້ນຕໍ 
ດັັ່ງນີັ້:  

1. ຊຼືີ່ຂະແໜງອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ; 
2. ຊຼືີ່ວິສາຫະກິດທີີ່ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດ ເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ; 

3. ເລກລະຫັດວິສາຫະກິດ; 

4. ເລກປະຈໍາຕົວຜູຸ້ເສຍອາກອນ (ຖຸ້າມີ); 

5. ທີີ່ຕັັ້ງສໍານັກງານ; 

6. ລາຍຊຼືີ່ກິດຈະການທີີ່ອະນຸຍາດໃຫຸ້ດໍາເນີນທຸລະກິດ; 

7. ອາຍຸນໍາໃຊຸ້ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ (ຖຸ້າມີ); 
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ສະຫ ບຸ:  

 ຂັັ້ນຕອນ ກ່ຽວກັບການຂອໍະນຍຸາດດາໍເນນີທລຸະກິດຫ ກັຊບັ ຫ ງັໄດຸ້ຂ ັ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດແລຸ້ວ  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ເຈົັ້ັ້າໜຸ້າທີີ່ທະບຽນວສິາຫະກິດ ຂອງ
ກະຊວງອດຸສາຫະກໍາ ແລະ ການຄຸ້າ 
ທີີ່ອອກທະບຽນວິສາຫະກິດໃຫຸ້ 

ພາຍໃນ 10 ວັນລັດຖະການ 

ຜູຸ້ລງົທ ນ  
ທີີ່ມຈີດຸປະສງົຂອໍະນຍຸາດດາໍ

ເນນີທລຸະກດິຫ ກັຊບັ 

ອງົການຄຸຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ 
(ສາໍນກັງານ ຄຄຊ, ຄຄຊ) 

  ພິຈາລະນາພາຍໃນ 30 ວັນ (ອອກໃບອະນຸຍາດ

ຊົັ່ວຄາວ) + 30 ວັນ (ອອກໃບອະນຸຍາດຖາວອນ) 

ຂໍສຸ້າງຕັັ້ງ ຫ ຼື ຂ ັ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ 
  

 

1 

ຂໍໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກດິຫ ກັຊັບ 

2 

3 

ອອ
ກໃ

ບອ
ະນ
ຸຍາ
ດດ

ໍາເນ
ີນທຸ

ລະ
ກິດ

ຫ ັກ
ຊັບ
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