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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
 

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ      ເລກທີ        1861  /ຕປທ.ສພກ 

ຄະນະສະເພາະກິດເພ ື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ   ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 31 ກໍລະກົດ 2020 
ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 

 

ຄາໍແນະນໍາ 
ກ່ຽວກບັຂັັ້ນຕອນລະອຽດໃນການປະກອບເອກະສານຂໍອະນຸຍາດ ເຂົັ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ 

 

- ອີງຕາມຂໍໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະສະເພາະກິດເພ ື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງ
ພະຍາດອັບເສບປອດຈາກເຊ ັ້ອຈຸລະໂຣກສາຍພັນໃໝ່ ສະບັບເລກທີ 09/ນຍ, ລົງວັນທີ 03 ກຸມພາ 2020; 

- ອີງຕາມແຈ້ງການ ວ່າດ້ວຍການສ ບຕໍໍ່ປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການໃນການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ, ສະກັດກັັ້ນ ແລະ 
ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ສະບັບເລກທີ 806/ຫສນຍ, ລົງວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2020; 

- ອີງຕາມຄໍາແນະນໍາ ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ເພ ື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດ ຂອງພະຍາດອັກ 
ເສບປອດສາຍພັນໃໝ່ (COVID-19) ສະບັບເລກທີ 2336 /ສພກ, ລົງວັນທີ 31 ກໍລະກົດ 2020. 
 

ຄະນະສະເພາະກິດເພ ື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຂອງກະຊວງ
ການຕ່າງປະເທດ ຂໍຖ ເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງທ່ານ ຊາບວ່າ: ເນ ື່ອງຈາກວ່າ ລັດຖະບານລາວ ຍັງສ ບຕໍໍ່ປິດດ່ານຊາຍ
ແດນທາງບົກ ແລະ ທາງອາກາດ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ເພ ື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັັ້ນການລະບາດ ຂອງພະຍາດ 
COVID-19 ຢ ູ່ ສປປ ລາວ, ດັົ່ງນັັ້ນ, ບຸກຄົນ ຫຼ  ນິຕິບຸກຄົນໃດ ທີື່ມີຈຸດປະສົງຈະເດີນທາງເຂົັ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ 
ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂັັ້ນຕອນ ແລະ ມາດຕະການ ດັົ່ງລຸ່ມນີັ້: 
 

I. ການສະເໜຂີອໍະນຍຸາດເຂົັ້າ ສປປ ລາວ 

1. ກອ່ນຈະເດນີທາງເຂົັ້າ ສປປ ລາວ 

1.1 ກະຊວງ ແລະ ອົງການທຽບເທົົ່າ ທີື່ມີຄວາມຈໍາເປັນອັນຮີບດ່ວນຮັບເອົາຊ່ຽວຊານ, ວິຊາການ, ອາສາສະ
ໝັກ ແລະ ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ສະເໜີເປັນລາຍລັກອັກສອນເຖິງ ຄະນະສະເພາະກິດກະຊວງການ
ຕ່າງປະເທດ ໂດຍຜ່ານຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ື່ອພິຈາລະນາອະນຸມັດ (ສະຖານທີື່ປະຈໍາການ ຢ ູ່ ກົມ
ກົງສຸນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ); 

1.2 ບຸກຄົນ ຫຼ  ນິຕິບຸກຄົນ ທີື່ມີຄວາມຈໍາເປັນຈະເອົານັກລົງທຶນ ແລະ ນັກທຸລະກິດ ເຂົັ້າ ສປປ ລາວ ເພ ື່ອ
ດໍາເນີນການສຶກສາການລົງທຶນ, ເຊັນສັນຍາ ຫຼ  ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ (MOU) ຕ້ອງດ າເນີນ
ຕາມຂັັ້ນຕອນຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ອນຈະສະເໜີເປັນລາຍລັກອັກສອນເຖິງ ຄະນະສະເພາະ
ກິດກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ເອກະສານປະກອບມີ: 
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1) ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; 

2) ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ; 

3) ໃບຢັັ້ງຢືນການມອບພັນທະອາກອນປະຈໍາປີ; 

4) ໃບສະເໜີຂອງກົມສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫຼ  ພະແນກ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຂອງແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ເຖິງກົມກົງສຸນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ 
ເພ ື່ອຂໍວີຊາ ເຂົັ້າ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານກົມຕໍາຫຼວດກວດຄົນເຂົັ້າ-ອອກເມ ອງ, ກະຊວງປ້ອງກັນ

ຄວາມສະຫງົບ; 

5) ໜັງສ ສະເໜີເຖິງ ຄະນະສະເພາະກິດກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງລະບຸລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບລາຍ
ຊ ື່, ຄາດຄະເນວັນເວລາການເດີນທາງ, ດ່ານທີື່ຈະເດີນທາງເຂົັ້າ, ພາຫະນະໃນການເດີນທາງ, 
ສະຖານທີື່ຈະເຂົັ້າຈໍາກັດບໍລິເວນ, ປະເທດທີື່ຈະເດີນທາງຜ່ານ ແລະ ເຫດຜົນຄວາມຈໍາເປັນຮີບ
ດ່ວນຂອງການເດີນທາງເຂົັ້າ ສປປ ລາວ; 

6) ໃບຢັັ້ງຢືນການຈອງໂຮງແຮມ ທີື່ຄະນະສະເພາະກິດສ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ກໍານົດໄວ້. 

1.3 ບໍລິສັດ ຫຼ  ເຈົັ້າຂອງໂຄງການຢ ູ່ ສປປ ລາວ ທີື່ມີຄວາມຈໍາເປັນອັນຮີບດ່ວນນໍາເຂົັ້າແຮງງານ ແລະ ວິຊາ
ການຕ່າງປະເທດ ເພ ື່ອຮັບໃຊ້ບັນດາກິດຈະການ ແລະ ໂຄງການ, ຕ້ອງດໍາເນີນຕາມຂັັ້ນຕອນຂອງຂະ     
ແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ອນຈະສະເໜີເປັນລາຍລັກອັກສອນເຖິງ ຄະນະສະເພາະກິດ ກະຊວງການຕ່າງ     
ປະເທດ ເອກະສານປະກອບມີ: 

1) ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ; 

2) ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ; 

3) ໃບຢັັ້ງຢືນການມອບພັນທະອາກອນປະຈໍາປີ; 

4) ໃບອະນຸຍາດໂກຕານໍາໃຊ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ຈາກກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ
ສັງຄົມ; 

5) ໃບອະນຸຍາດນໍາເຂົັ້າແຮງງານຕ່າງປະເທດ ຈາກພະແນກແຮງງານນະຄອນຫຼວງ/ແຂວງ; 

6) ໃບສະເໜີຈາກຜ ້ປະກອບການ ເຖິງກົມກົງສຸນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເພ ື່ອຂໍວີຊາເຂົັ້າ ສປປ 
ລາວ ໂດຍຜ່ານກົມຕໍາຫຼວດກວດຄົນເຂົັ້າ-ອອກເມ ອງ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ; 

7) ໜັງສ ສະເໜີເຖິງ ຄະນະສະເພາະກິດກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງລະບຸລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ 
ລາຍຊ ື່, ຄາດຄະເນວັນເວລາການເດີນທາງ, ພາຫະນະໃນການເດີນທາງ, ດ່ານທີື່ຈະເດີນທາງເຂົັ້າ, 
ສະຖານທີື່ຈະເຂົັ້າຈໍາກັດບໍລິເວນ, ປະເທດທີື່ຈະເດີນທາງຜ່ານ ແລະ ເຫດຜົນຄວາມຈໍາເປັນຮີບ
ດ່ວນຂອງການເດີນທາງເຂົັ້າ ສປປ ລາວ; 

8) ໃບຢັັ້ງຢືນການຈອງສະຖານທີື່ຈໍາກັດບໍລິເວນ: ໂຮງແຮມ ຫຼ  ສະຖານທີື່ສະເພາະ ທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
ຈາກຄະນະສະເພາະກິດສ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ. 
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1.4 ສໍາລັບພົນລະເມ ອງລາວ ທີື່ມີຈຸດປະສົງຢາກເດີນທາງກັບ ສປປ ລາວ ໃຫ້ລົງທະບຽນຢ ູ່ສະຖານເອກອັກຄະ
ລັດຖະທ ດ ຫຼ  ສະຖານກົງສຸນໃຫຍ່ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຢ ູ່ປະເທດທີື່ຕົນອາໃສຢ ູ່ ໂດຍແຈ້ງຂໍໍ້ມ ນລະອຽດ
ຂອງບຸກຄົນ, ຊ ື່ ແລະ ເບີໂທລະສັບຜ ້ຕິດຕໍໍ່ປະສານງານຢ ູ່ ສປປ ລາວ, ສາເຫດການຕົກຄ້າງ, ຄາດຄະເນ
ວັນເວລາການເດີນທາງ, ພາຫະນະໃນການເດີນທາງ, ດ່ານທີື່ຈະເດີນທາງເຂົັ້າ, ສະຖານທີື່ຈະເຂົັ້າຈໍາກັດ
ບໍລິເວນ (ໂຮງແຮມ ຫຼ  ສ ນຈໍາກັດບໍລິເວນ ຕາມການກໍານົດຂອງຄະນະສະເພາະກິດສ ນກາງ ແລະ 
ທ້ອງຖິື່ນ) ເພ ື່ອຄະນະສະເພາະກິດ ຄົັ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຊອກຫາຊ່ອງທາງໃນການອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ໃນການເດີນທາງກັບ ສປປ ລາວ; 

1.5 ສໍານັກງານຜ ້ຕາງໜ້າການທ ດ, ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ທີື່ມີຄວາມຈໍາເປັນອັນຮີບດ່ວນຮັບເອົານັກ
ການທ ດ ແລະ ພະນັກງານ ເຂົັ້າມາປະຕິບັດໜ້າທີື່ທັງໄລຍະສັັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ສະ   
ເໜີເປັນລາຍລັກອັກສອນ ເຖິງກົມກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໂດຍລະບຸລາຍລະອຽດ ເຊັົ່ນ: 
ຊ ື່ ແລະ ນາມສະກຸນ, ຄາດຄະເນວັນເວລາການເດີນທາງ, ພາຫະນະໃນການເດີນທາງ, ດ່ານທີື່ຈະເດີນທາງ
ເຂົັ້າ, ທີື່ຢ ູ່ຈະເຂົັ້າຈໍາກັດບໍລິເວນ ແລະ ປະເທດທີື່ຈະເດີນທາງຜ່ານ, ຫຼັງຈາກນັັ້ນ ກົມກົງສຸນ, ກະຊວງການ
ຕ່າງປະເທດ ຈະພິຈາລະນາໄປຕາມລະບຽບການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນພາຍໃນ ຂອງ ສປປ ລາວ; 

1.6 ທຸກການສະເໜີເຂົັ້າ ສປປ ລາວ ຕ້ອງສົົ່ງ ເຖິງຄະນະສະເພາະກິດກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລ່ວງໜ້າຢູ່າງ
ໝ້ອຍ 07 ວັນລັດຖະການ ກ່ອນມ ັ້ຈະເດີນທາງເຂົັ້າ ສປປ ລາວ. 

2. ພາຍຫຼງັໄດຮ້ບັອະນຍຸາດຈາກ ຄະນະສະເພາະກດິກະຊວງການຕາ່ງປະເທດ ໃຫເ້ຂົັ້າ ສປປ ລາວ ແລວ້ຕອ້ງປະຕບິດັ
ດັົ່ງນີັ້: 

2.1 ບຸກຄົນທີື່ມີວີຊາ ທີື່ຍັງມີອາຍຸນໍາໃຊ້ ແມ່ນສາມາດເດີນທາງເຂົັ້າມາ ສປປ ລາວ ໄດ້ (ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການ
ອະນຸຍາດຈາກ ຄະນະສະເພາະກິດກະຊວງການຕ່າງປະເທດກ່ອນ); 

2.2 ສໍາລັບບຸກຄົນທີື່ຍັງບໍໍ່ທັນມີວີຊາເຂົັ້າ ສປປ ລາວ, ພາຍຫຼັງທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດປະເພດວີຊາ ຈາກກົມກົງສຸນ 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈ ື່ງສາມາດຍ ື່ນຂໍວີຊາທີື່ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທ ດ ຫຼ  ສະຖານກົງສຸນໃຫຍ ່
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຢ ູ່ປະເທດຕົັ້ນທາງ. 

 

II. ການສະເໜຂີອໍະນຍຸາດອອກຈາກ ສປປ ລາວ 

1. ສໍາລັບພົນລະເມ ອງລາວ ທີື່ມີຄວາມຈໍາເປັນຮີບດ່ວນເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ 
ອົງການຈັດຕັັ້ງທີື່ຕົນສັງກັດ ແລ້ວສະເໜີໄປຍັງຄະນະສະເພາະກິດກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເພ ື່ອອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກໃນການເດີນທາງ ແຕ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ
ປະເທດປາຍທາງ; 

2. ສໍາລັບພົນລະເມ ອງລາວ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດ ທີື່ເຈັບໜັກ ແລະ ຜ ້ທີື່ໄດ້ມີການປິິ່ນປົວເປັນປະຈໍາ (ພະຍາດ
ຮ້າຍແຮງທີື່ບໍໍ່ສາມາດປິິ່ນປົວຢ ູ່ ສປປ ລາວ) ທີື່ມີຄວາມຈໍາເປັນຮີບດ່ວນຕ້ອງໄດ້ເດີນທາງໄປປິິ່ນປົວຢ ູ່ຕ່າງ 
ປະເທດ ຕ້ອງມີໃບນໍາສົົ່ງຈາກໂຮງໝໍລັດ ຫຼ  ມີໃບນັດຈາກໂຮງໝໍປາຍທາງ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດ
ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງປະເທດປາຍທາງ; 

3. ສໍາລັບພົນລະເມ ອງຕ່າງປະເທດ ທີື່ມີຈຸດປະສົງເດີນທາງອອກຈາກ ສປປ ລາວ ຕ້ອງໄດ້ສະເໜີຜ່ານສະຖານ
ເອກອັກຄະລັດຖະທ ດຂອງປະເທດຕົນປະຈໍາ ສປປລາວ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວ ຂ້ອງຂອງປະເທດປາຍທາງ; ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທ ດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງເຮັດໜັງ




