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1. ບອະນຸຍາດດຳເນີນທີຸລະກິິດ ບອະນຸຍາດດຳເນີນທີຸລະກິິດ 

ກິິດຈະກິານກິານຄ້າກິິດຈະກິານກິານຄ້າ
ກິະຊຳວິງເສ້ດຖະກິິດກິະຊຳວິງເສ້ດຖະກິິດຈະອອກິ ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທີຸລະກິິດ ໃຫ້
ແກິ່ກິິດຈະກິານທີົ່ວິໄປ ແລະ ກິິດຈະກິານທີີ່ຈະດຳເນີນກິານເປັນ
ເວິລາຍາວິນານທີີ່ນອນຢູ່ໃນຂົງເຂດທີີ່ມີສ້ິດສ້້າງຕັ້້�ງ. ເພື່ອດຳເນີນ
ກິິດຈະກິານຕັ້່າງໆດ້່ງກິ່າວິໃນປະເທີດລຸກິຊຳຳບວິກິ, ຜູ້ສ້ະໝ້ກິ
ຕັ້້ອງໄດ້ປະຕັ້ິບ້ດບາງເງ ື່ອນໄຂໃນດ້ານຄຸນວິຸດທີິ ແລະ ຫຼ້ກິຈ້ນຍາ
ບ້ນໃນວິິຊຳາຊຳີບຂອງພວິກິເຂົາ ແລະ ສ້າມາດສ້ະແດງໃຫ້ເຫ້ນວິ່າ
 ທີຸລະກິິດຂອງພວິກິເຂົາມີສ້ະຖານທີີ່ຕັ້້�ງທີີ່ແນ່ນອນຢູ່ໃນປະເທີດ
ລຸກິຊຳຳບວິກິ. ຄຸນວິຸດທີິດ້ານວິິຊຳາຊຳີບທີີ່ຕັ້້ອງກິານແມ່ນອີງຕັ້າມ
ປະເພດລ້ກິສ້ະນະຂອງທີຸລະກິິດ ນ້ບຕັ້້�ງແຕັ້່ບໍ່ຈຳເປັນຕັ້້ອງມີ
ໃບຢັ້ງຢືນ ຈົນເຖິງ ຈຳເປັນຕັ້້ອງມີໃບປະກິາດສ້ະນີຍາບ້ດວິິຊຳາ
ສ້ະເພາະ ແລະ ປະລິນຍາຈາກິມະຫາວິິທີະຍາໄລ.
ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທີຸລະກິິດທີີ່ອອກິໃຫ້ຫຼາຍທີີ່ສຸ້ດແມ່ນ
ກິ່ຽວິຂ້ອງກິ້ບກິິດຈະກິານກິານຄ້າກິິດຈະກິານກິານຄ້າ (ກິານຂາຍຍົກິ, ກິານຂາຍ
ຍ່ອຍ, ກິານໃຫ້ບໍລິກິານດ້ານກິານຄ້າ, ກິານໃຫ້ບໍລິກິານທີີ່ໃຊຳ້ 
ຄວິາມຮູ້ສ້້ບສ້ິນທີາງປັນຍາ ແລະ ສ້ະໜອງໃຫ້ໂດຍບໍລິສ້້ດ, ແລະ 
ກິິດຈະກິານທີາງດ້ານອຸດສ້າຫະກິຳ).

ກິິດຈະກິານອື່ນໆທີີ່ຖືກິຄວິບຄຸມກິິດຈະກິານອື່ນໆທີີ່ຖືກິຄວິບຄຸມ
ກິິດຈະກິານທ່ີີຖືກິຄວິບຄຸມຈຳເປັນຕ້ັ້ອງມີໃບປະກິາດສ້ະນີຍາບ້ດ
ວິິຊຳາຊຳີບ ແລະ ກິານຂໍອະນຸຍາດເພີ່ມເຕັ້ີມ. ຍົກິຕັ້ົວິຢ່າງ, ສ້ະຖາບ້ນ
ກິານເງິນ ແລະ ບໍລິສ້້ດເຕັ້້ກິໂນໂລຊຳີກິານເງິນ ແມ່ນຖືກິຄວິບຄຸມ
ໂດຍ CSSF (“ຄະນະກິຳມະກິານຄຸ້ມຄອງຂະແໜງກິານເງິນ”“ຄະນະກິຳມະກິານຄຸ້ມຄອງຂະແໜງກິານເງິນ”). 
ບໍລິສ້້ດທີີ່ດຳເນີນກິິດຈະກິານທ່ີີສ້າມາດສ້ົ່ງຜົນກິະທົີບຕັ້ໍ່ຜູ້ໄຊຳ້
ແຮງານ, ຄົນທີົ່ວິໄປ ແລະ/ຫຼື ສ້ິ່ງແວິດລ້ອມ ຈຳເປັນຕັ້້ອງມີໃບ
ອະນຸຍາດກິານດຳເນີນງານສ້ະເພາະ - ໂດຍທີົ່ວິໄປແລ້ວິເອີ�ນວິ່າ ໃບ
ອະນຸຍາດ “commodo/incommodo”.
ສ້ະຖາບ້ນອື່ນໆ ເຊຳ້່ນ ກິະຊຳວິງສ້າທີາ ແລະ ສ້ະພາທີະນາຍຄວິາມ
ແຫ່ງລຸກິຊຳຳບວິກິ ກິໍ່ຄວິບຄຸມບາງກິິດຈະກິານສ້ະເພາະເຊຳ້່ນກິ້ນ. 
ເພ່ືອສ້ຳເລ້ດຂ້�ນຕັ້ອນກິານສ້້າງຕ້ັ້�ງທີຸລະກິິດໃນປະເທີດລຸກິຊຳຳບວິກິ, 
ບໍລິສ້້ດຈຳເປັນຕັ້້ອງຂຶ�ນທີະບຽນກິ້ບສ້ະຖາບ້ນຕັ້່າງໆທີີ່ຈຳເປັນເຊຳ້່ນ 
ຫ້ອງກິານລົງທີະບຽນທີຸລະກິິດລຸກິຊຳຳບວິກິ, ຕັ້້�ງຢູ່ ສູ້ນປະກິ້ນສ້້ງຄົມ
ຮ່ວິມ ແລະ ກິ້ບ ເຈົ�າໜ້າທີີ່ສ້່ວິຍສ້າອາກິອນ.

ທີຸກິໆທີຸລະກິິດທີີ່ສ້້າງຕັ້້�ງຢູ່ປະເທີດລຸກິຊຳຳບວິກິຕັ້້ອງໄດ້ຮ້ບໃບອະນຸຍາດທີີ່ຈຳເປັນຈາກິລ້ດຖະບານ. ກິິດຈະກິານທີຸກິໆທີຸລະກິິດທີີ່ສ້້າງຕັ້້�ງຢູ່ປະເທີດລຸກິຊຳຳບວິກິຕັ້້ອງໄດ້ຮ້ບໃບອະນຸຍາດທີີ່ຈຳເປັນຈາກິລ້ດຖະບານ. ກິິດຈະກິານ
ກິານຄ້າ, ກິິດຈະກິານທີີ່ໃຊຳ້ທີ້ກິສ້ະຝີມື ແລະ ກິິດຈະກິານອຸດສ້າຫະກິຳ  ພ້ອມທີ້ງອາຊຳີບເສ້ລີບາງປະເພດ ແມ່ນກິານຄ້າ, ກິິດຈະກິານທີີ່ໃຊຳ້ທີ້ກິສ້ະຝີມື ແລະ ກິິດຈະກິານອຸດສ້າຫະກິຳ  ພ້ອມທີ້ງອາຊຳີບເສ້ລີບາງປະເພດ ແມ່ນ
ຈຳເປັນຕັ້້ອງມີໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທີຸລະກິິດ.ຈຳເປັນຕັ້້ອງມີໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທີຸລະກິິດ.

ອ້ດຕັ້າຜົນຜະລິດຕັ້ໍ່ແຮງງານທີີ່ສູ້ງທີີ່ສຸ້ດເປັນອ້ນດ້ບທີີ 1 
ໃນໂລກິ (ລວິມຍອດຜະລິດຕັ້ະພ້ນພາຍໃນ (GDP) 
ທີີ່ສ້້າງຂຶ�ນໄດ້ຕັ້ໍ່ໜຶ່ງຊຳົ່ວິໂມງເຮ້ດວິຽກິ)
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ດ້ດສ້ະນີໂລກິາພິວິ້ດປີ 2019 ຂອງ KOF

https://guichet.public.lu/en/entreprises/creation-developpement/autorisation-etablissement/autorisation-honorabilite/autorisation-etablissement.html
https://www.cssf.lu/en/
https://guichet.public.lu/en/entreprises/urbanisme-environnement/commodo-incommodo/autorisations-commodo/commodo.html
https://guichet.public.lu/en/entreprises/urbanisme-environnement/commodo-incommodo/autorisations-commodo/commodo.html
https://www.lbr.lu/
https://guichet.public.lu/en/entreprises/creation-developpement/declarations-initiales/securite-sociale/immatriculation-employeur.html
https://guichet.public.lu/en/entreprises/creation-developpement/declarations-initiales/securite-sociale/immatriculation-employeur.html
https://guichet.public.lu/en/entreprises/fiscalite/impots-benefices/benefices-soc-capitaux/impot-revenu-collectivites.html
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2. ຮ່າງເອກິະສ້ານກິົດໝາຍ ຮ່າງເອກິະສ້ານກິົດໝາຍ 

ວິິສ້າຫະກິິດສ້່ວິນບຸກິຄົນວິິສ້າຫະກິິດສ້່ວິນບຸກິຄົນ
ກິານສ້າ້ງຕັ້ ້ � ງວິ ສິ້າຫະກິ ດິສ້ວ່ິນບກຸິຄ ນົ ແມນ່ໃຫສ້້ າ້ງຕັ້ ້ � ງ
ທີລຸະກິ ດິໃນຖານະບກຸິຄ ນົທີຳມະດາ ແທີນທີ ີ ່ຈະສ້າ້ງຕັ້ ້ � ງ
ນ ຕິັ້ ບິກຸິຄ ນົໜ ຶ ່ງແຍກິຕັ້າ່ງຫາກິ. ກິານສ້າ້ງຕັ້ ້ � ງທີລຸະກິ ດິໃນ
ຮບູແບບນ ີ � ມ ຄີວິາມຍ ດືຢ ຸນ່ມ ຄີວິາມຍ ດືຢ ຸນ່ຫ າຼຍກິວິາ່ ແລະ ມ ລີະບຽບຂ ້ � ນ
ຕັ້ອນດາ້ນກິານບລໍ ຫິານ ແລະ ຄາ່ທີຳນຽມຕັ້າ່ງໆໜອ້ຍທີ ີ ່ສ້ດຸ, 
ແຕັ້ກ່ິ ໍ ມ່ ຄີວິາມສ້ຽ່ງສ້ ງູທີ ີ ່ສ້ດຸ ເນ ື ່ອງຈາກິວິາ່ມ ນ້ຈະບ ໍມ່ ີກິານ
ໄຈແ້ຍກິກິນ້ລະຫວິາ່ງຊຳບ້ສ້ ນິສ້ວ່ິນຕັ້ ວົິຂອງຜ ູປ້ະກິອບກິານ ແລະ
 ຊຳບ້ສ້ ນິທີາງກິານຄາ້.

ບໍລິສ້້ດບໍລິສ້້ດ
ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວິາມສ້່ຽງລົງ, ຜູ້ປະກິອບກິານຫຼາຍຄົນເລືອກິທີີ່
ຈະສ້້າງຕ້ັ້�ງບໍລິສ້້ດທ່ີີໂດຍກິານສ້ະເໜີໃຫ້ແຍກິລະຫວິ່າງຊຳ້ບສ້ິນ
ສ້່ວິນຕັ້ົວິ ແລະຊຳ້ບສ້ິນຂອງບໍລິສ້້ດອອກິຢ່າງເຂ້�ມງວິດ. ໃນກິໍລະນີ
ນີ�, ໜີ�ສ້ິນຂອງຄູ່ຮ່ວິມທີຸລະກິິດ ແມ່ນຖືກິຈຳກິ້ດແມ່ນຖືກິຈຳກິ້ດຢູ່ພຽງແຕັ້່ມູນຄ່າ
ຂອງຊຳ້ບສ້ິນທີີ່ພວິກິເຂົາປະກິອບສ້່ວິນ. ບ້ນດາບໍລິສ້້ດເງິນທີຶນ ກິໍ່
ຍ້ງມີລ້ກິສ້ະນະທີີ່ບໍ່ເປັນສ້່ວິນຕັ້ົວິ ແລະ ອາໃສ້ເງິນທີຶນຈາກິບ້ນດາ
ຄູ່ຮ່ວິມທີຸລະກິິດເປັນຫຼ້ກິ. ຮູບແບບຂອງບໍລິສ້້ດທີີ່ມີໃຫ້ເຫ້ນຫຼາຍ
ທີີ່ສຸ້ດແມ່ນ:
• • ບໍລິສ້້ດມະຫາຊຳົນຈຳກິ້ດບໍລິສ້້ດມະຫາຊຳົນຈຳກິ້ດ (SA) ເຊຳິ່ງຖືກິສ້້າງຕັ້້�ງຂຶ�ນໂດຍຜ່ານ

ກິານຮ່າງເອກິະສ້ານທີາງກິານທ່ີີຖືກິຮ້ບຮອງໂດຍເຈົ�າໜ້າທ່ີີ
ທີະບຽນ. ຕັ້ົ�ນທີຶນຂ້�ນຕັ້ຳ່າມູນຄ່າ  30,000 ເອີໂຣ ຈະຕັ້້ອງ
ຖືກິຈອງ ແລະ ຖອກິສູ້ງສຸ້ດ 25% (7,500 ເອີໂຣ) ໃນເວິລາ
ທີີ່ຮວິມຕັ້ົວິຕັ້້�ງເປັນບໍລິສ້້ດ.  ບໍລິສ້້ດປະເພດ SA ອະນຸຍາດ
ໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນໃໝ່ເຂົ�າຮ່ວິມໄດ້ ພ້ອມທີ້ງອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ�າເຖິງ
ຕັ້ະຫຼາດທີຶນ.   

• • ບໍລິສ້້ດຈຳກິ້ດໜີ�ສ້ິນບໍລິສ້້ດຈຳກິ້ດໜີ�ສ້ິນ (SARL) ເຊຳິ່ງກິໍ່ຕັ້້ອງຖືກິສ້້າງຕັ້້�ງຂຶ�ນ
ໂດຍຜ່ານກິານຮ່າງເອກິະສ້ານທີາງກິານທ່ີີຖືກິຮ້ບຮອງໂດຍ
ເຈົ�າໜ້າທີີ່ທີະບຽນເຊຳ້່ນກິ້ນ. ຕັ້ົ�ນທີຶນຂ້�ນຕັ້ຳ່າມູນຄ່າ 12,000 
ເອີໂຣ ຈະຕັ້້ອງຖືກິຈອງ ແລະ ຖອກິເຕັ້້ມສ້່ວິນໃນເວິລາກິໍ່ຕັ້້�ງ
ບໍລິສ້້ດ. ຈຸດດີຂອງຮູບແບບ SARL ນີ�ແມ່ນ ຜູ້ຖືຮຸ້ນເບື�ອງຕັ້ົ�ນ
ຈະໄດ້ຮ້ບສ້ິດຫຼາຍກິວິ່າໃນກິານຄວິບຄຸມກິຳມະສິ້ດຂອງຮຸ້ນ 
ເພາະມ້ນຈະບໍ່ສ້າມາດຖືກິຊຳື�ຂາຍໄດ້ຢ່າງເສ້ລີ.

• • ບໍລິສ້້ດຈຳກິ້ດໜີ�ສ້ິນແບບລຽບງ່າຍ ບໍລິສ້້ດຈຳກິ້ດໜີ�ສ້ິນແບບລຽບງ່າຍ (SARL-S) ສ້າມາດຖືກິ
ສ້້າງຕ້ັ້�ງຂຶ�ນໄດ້ໂດຍບຸກິຄົນທີຳມະດາທ່ີີຖືໃບອະນຸຍາດດຳເນີນ
ທີຸລະກິິດຈາກິກິະຊຳວິງເສ້ດຖະກິິດເທີົ່ານ້�ນ. ກິານຮວິມຕັ້ົວິເຂົ�າ
ເປັນບໍລິສ້້ດໃນຮູບແບບນີ� ອາດຈະເກິີດຂຶ�ນໂດຍຜ່ານກິານຮ່າງ
ເອກິະສ້ານສ້່ວິນຕັ້ົວິທີີ່ບໍ່ຖືກິຮ້ບຮອງໂດຍເຈົ�າໜ້າທີີ່ກິໍ່ໄດ້. ຕັ້ົ�ນ
ທີຶນຂ້�ນຕັ້ຳ່າມູນຄ່າລະຫວິ່າງ 1 ຫາ 12,000 ເອີໂຣ ຈະຕັ້້ອງຖືກິ
ຈອງ ແລະ ຖອກິສູ້ງສຸ້ງ 100% ໃນເວິລາກິໍ່ຕັ້້�ງບໍລິສ້້ດ.   

ບໍລິສ້້ດຮູບແບບອື່ນໆກິໍ່ມີ ແຕັ້່ບໍ່ພົບເຫ້ນຫຼາຍ. ວິິສ້າຫະກິິດສ້່ວິນ
ບຸກິຄົນ ແລະ ບໍລິສ້້ດ ຕັ້້ອງຂຶ�ນທີະບຽນກິ້ບ ຫ້ອງກິານທີະບຽນ
ທີຸລະກິິດຂອງລຸກິຊຳຳບວິກິ.

ບໍ່ວິ່າທີຸລະກິິດຈະມີຂະໜາດ ແລະ ມີລ້ກິສ້ະນະແບບໃດກິໍ່ຕັ້າມ, ສ້ິ່ງທີີ່ສ້ຳຄ້ນທີີ່ຜູ້ປະກິອບກິານຕັ້້ອງເຮ້ດແມ່ນກິານບໍ່ວິ່າທີຸລະກິິດຈະມີຂະໜາດ ແລະ ມີລ້ກິສ້ະນະແບບໃດກິໍ່ຕັ້າມ, ສ້ິ່ງທີີ່ສ້ຳຄ້ນທີີ່ຜູ້ປະກິອບກິານຕັ້້ອງເຮ້ດແມ່ນກິານ
ປະກິອບ ຮ່າງປະກິອບ ຮ່າງເອກິະສ້ານກິົດໝາຍເອກິະສ້ານກິົດໝາຍ ທີີ່ແທີດເໝາະກິ້ບກິິດຈະກິານຂອງພວິກິເຂົາ (ວິິສ້າຫະກິິດສ້່ວິນບຸກິຄົນ ຫຼື ທີີ່ແທີດເໝາະກິ້ບກິິດຈະກິານຂອງພວິກິເຂົາ (ວິິສ້າຫະກິິດສ້່ວິນບຸກິຄົນ ຫຼື
 ບໍລິສ້້ດ). ບໍລິສ້້ດ).

ມີຫຼາຍກິວິ່າ 750 ບໍລິສ້້ດມະຫາຊຳົນຈຳກິ້ດ (SA) ທີີ່ຖືກິ
ສ້້າງຕັ້້�ງຂຶ�ນໃນປີ 2019
ຫ້ອງກິານທີະບຽນທີຸລະກິິດລຸກິຊຳຳບວິກິ

ມີຫຼາຍກິວິ່າ 6,500 ບໍລິສ້້ດຈຳກິ້ດໜີ�ສ້ິນ (SARL) 
ທີີ່ຖືກິສ້້າງຕັ້້�ງຂຶ�ນໃນປີ 2019
ຫ້ອງກິານທີະບຽນທີຸລະກິິດລຸກິຊຳຳບວິກິ

https://www.lbr.lu/
https://www.lbr.lu/
https://guichet.public.lu/en/entreprises/creation-developpement/forme-juridique/societe-capitaux/comparatif.html


ວິິທີີສ້້າງຕັ້້�ງທີຸລະກິິດໃນປະເທີດ ລຸກິຊຳຳາບວິກິ - ກິໍລະກິົດ 2020 

ສ້ຳລ້ບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕັ້ີມ, ກິະລຸນາຕັ້ິດຕັ້ໍ່: 
ສ້ຳນ້ກິງານຜູ້ປະກິອບກິານ (House of Entrepreneurship) 
ອີເມລ: info@houseofentrepreneurship.lu
ເບີໂທີ: +352 42 39 39 330

www.tradeandinvest.lu
www.houseofentrepreneurship.lu
www.guichet.lu

3. ກິານກິວິດຄົນເຂົ�າ-ອອກິເມືອງກິານກິວິດຄົນເຂົ�າ-ອອກິເມືອງ

ໃບອະນຸຍາດພ້ກິອາໃສ້ໃບອະນຸຍາດພ້ກິອາໃສ້
ໃບຄຳຮ້ອງຂໍອະນຸຍາດພ້ກິອາໃສ້ຕ້ັ້ອງຖືກິສ່ົ້ງໄປຫາກົິມກິວິດຄົນ
ເຂົ�າ-ອອກິເມືອງຂອງກິະຊຳວິງກິານຕັ້່າງປະເທີດ ແລະ  ເອີຣົບຂອງງກິະຊຳວິງກິານຕັ້່າງປະເທີດ ແລະ  ເອີຣົບຂອງ
ລຸກິຊຳຳບວິກິ.ລຸກິຊຳຳບວິກິ. ໃບອະນຸຍາດອາດທີີ່ຂໍນ້�ນອາດເປັນໃນນາມຂອງ
ພະນ້ກິງານ, ຜູ້ປະກິອບອາຊຳີບອິດສ້ະຫຼະ, ນ້ກິຮຽນ, ນ້ກິຮຽນ
ຝຶກິງານ, ນ້ກິຄົ�ນຄວິ້າ, ສ້ະມາຊຳິກິໃນຄອບຄົວິ ຫຼື ສ້ຳລ້ບເຫດຜົນ
ສ້່ວິນຕັ້ົວິ. 
ສ້ຳລ້ບກິານພ້ກິອາໃສ້ທີີ່ບໍ່ເກິີນສ້າມເດືອນ, ຜູ້ທີີ່ຖືສ້້ນຊຳາດຂອງ
ປະເທີດທີີສ້າມແມ່ນບໍ່ມີສິ້ດດຳເນີນກິິດຈະກິຳໃດໆໃນຖານະ
ພະນ້ກິງານ ຫຼື ຜູ້ປະກິອບອາຊຳີບອິດສ້ະຫຼະໄດ້, ຍົກິເວິ້�ນແຕັ້່ວິ່າໄດ້
ຮ້ບອະນຸຍາດຢ່າງຊຳ້ດເຈນໂດຍລ້ດຖະມົນຕັ້ີ. ຜູ້ທີີ່ຖືສ້້ນຊຳາດຂອງ
ປະເທີດທີີສ້າມທີີ່ຕັ້້ອງກິານສ້້າງຕັ້້�ງທີຸລະກິິດໃນລຸກິຊຳຳບວິກິ ດ້ວິຍ
ກິານປະກິອບອາຊຳີບອິດສ້ະຫຼະຈຳເປັນຕັ້້ອງປະຕັ້ິບ້ດຕັ້າມມເງື່ອນໄຂ
ຫລາຍດ້ານ.

ຂໍອະນຸຍາດແນວິໃດ? ຂໍອະນຸຍາດແນວິໃດ? 
ກິ່ອນທີີ່ຈະເຂົ�າມາໃນປະເທີດ,ກິ່ອນທີີ່ຈະເຂົ�າມາໃນປະເທີດ, ບຸກິຄົນໃດໜຶ່ງຕັ້້ອງ:
• ຍ່ືນໃບຄຳຮ້ອງກິ້ບກິົມກິວິດຄົນເຂົ�າ-ອອກິເມືອງຂອງກິະຊຳວິງ

ກິານຕັ້່າງປະເທີດ ແລະ ເອີຣົບ;

• ຖືໜ້ງສ້ືຜ່ານແດນທີີ່ຖືກິຕັ້້ອງ.

ຫ້ຼງຈາກິນ້�ນ ບຸກິຄົນດ່້ງກ່ິາວິຈະໄດ້ຮ້ບກິານອະນຸຍາດໃຫ້ອາໃສ້ຢູ່
ຊ່ົຳວິຄາວິ. ຕ່ໍັ້ຈາກິນ້�ນ ແມ່ນຕ້ັ້ອງໄດ້ຍ່ືນສ້ະໝ້ກິຂໍວີິຊຳາພ້ກິເຊົຳາໄລຍະ
ຍາວິ (ປະເພດ D). 

ຫຼ້ງຈາກິທີີ່ເຂົ�າມາໃນປະເທີດແລ້ວິ,ຫຼ້ງຈາກິທີີ່ເຂົ�າມາໃນປະເທີດແລ້ວິ, ຜູ້ສ້ະໝ້ກິຕັ້້ອງ:
• ແຈ້ງກິ່ຽວິກິ້ບກິານເຂົ�າປະເທີດໃຫ້ແກິ່ເຂດເທີດສ້ະບານທ່ີີຕັ້ົນ

ຈະພ້ກິອາໃສ້ຢູ່;

• ກິວິດສຸ້ຂະພາບ;

• ຍື່ນຫຼ້ກິຖານກິານຈ່າຍເງິນຄ່າບໍລິຫານມີມູນຄ່າ 80 ເອີໂຣ.

ຫຼ້ງຈາກິທີີ່ດຳເນີນຂ້�ນຕັ້ອນເຫຼົ່ານີ�ແລ້ວິ, ຜູ້ສ້ະໝ້ກິຈະໄດ້ຮ້ບ
ຈົດໝາຍແຈ້ງໃຫ້ຕັ້ົນໄປຮ້ບໃບອະນຸຍາດພ້ກິອາໃສ້ສ້ະບ້ບຈິງ. 

ຜູ້ທີີ່ຖືສ້້ນຊຳາດຂອງປະເທີດທີີສ້າມ (ຜູ້ທີີ່ບໍ່ຖືສ້້ນຊຳາດຂອງປະເທີດໃນເຂດເສ້ດຖະກິິດເອີຣົບ - ເຊຳິ່ງແມ່ນບ້ນດາລ້ດຜູ້ທີີ່ຖືສ້້ນຊຳາດຂອງປະເທີດທີີສ້າມ (ຜູ້ທີີ່ບໍ່ຖືສ້້ນຊຳາດຂອງປະເທີດໃນເຂດເສ້ດຖະກິິດເອີຣົບ - ເຊຳິ່ງແມ່ນບ້ນດາລ້ດ
ພາຄີຂອງສ້ະຫະພາບເອີຣົບ, ອິດສ້ະລ້ງ, ນອກິແວິ ແລະ ເລ້ກິເຕັ້ນສ້ະເຕັ້ນ - ຫຼື ສ້້ນຊຳາດຂອງປະເທີດໃນສ້ະມາພາຄີຂອງສ້ະຫະພາບເອີຣົບ, ອິດສ້ະລ້ງ, ນອກິແວິ ແລະ ເລ້ກິເຕັ້ນສ້ະເຕັ້ນ - ຫຼື ສ້້ນຊຳາດຂອງປະເທີດໃນສ້ະມາ
ພ້ນທີະລ້ດສ້ະວິິດ) ທີີ່ວິາງແຜນວິ່າຈະອາໃສ້ຢູ່ໃນປະເທີດລຸກິຊຳຳບວິກິເປັນເວິລາຫຼາຍກິວິ່າສ້າມເດືອນ (90 ວິ້ນ) ພ້ນທີະລ້ດສ້ະວິິດ) ທີີ່ວິາງແຜນວິ່າຈະອາໃສ້ຢູ່ໃນປະເທີດລຸກິຊຳຳບວິກິເປັນເວິລາຫຼາຍກິວິ່າສ້າມເດືອນ (90 ວິ້ນ) 
ຕັ້້ອງໄດ້ຂໍ ຕັ້້ອງໄດ້ຂໍ ໃບອະນຸຍາດພ້ກິອາໃສ້ໃບອະນຸຍາດພ້ກິອາໃສ້ ກິ່ອນທີີ່ຈະເຂົ�າມາໃນປະເທີດ.  ກິ່ອນທີີ່ຈະເຂົ�າມາໃນປະເທີດ. 

ຂໍ້ມູນສ້ຳຄ້ນ: 
ເມືອງທີີ່ໜ້າຍ້າຍໄປຢູ່ເພື່ອເຮ້ດວິຽກິອ້ນດ້ບທີີ 3 ຂອງໂລກິ
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: AIRINC, ມີນາ 2019

ສ້ະຖານທີີ່ດີທີີ່ສຸ້ດອ້ນດ້ບທີີ 3 ສ້ຳລ້ບຄົນຕັ້່າງປະເທີດໃນ
ກິານສ້້າງອາຊຳີບ
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ດ້ດສ້ະນີກິານເຮ້ດວິຽກິຢູ່ຕັ້່າງປະເທີດຂອງຄົນຕັ້່າງຊຳາດປີ 2019 
(Expat Insider Working Abroad Index 2019)

ປະເທີດທີີ່ເປັນສ້າກິົນທີີ່ສຸ້ດໃນເອີຣົບ 
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Eurostat, 2019

https://guichet.public.lu/en/citoyens/immigration/plus-3-mois/ressortissant-tiers/travailleur-independant/independant.html


ວິິທີີສ້້າງຕັ້້�ງທີຸລະກິິດໃນປະເທີດ ລຸກິຊຳຳາບວິກິ - ກິໍລະກິົດ 2020 

ສ້ຳລ້ບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕັ້ີມ, ກິະລຸນາຕັ້ິດຕັ້ໍ່: 
ສ້ຳນ້ກິງານຜູ້ປະກິອບກິານ (House of Entrepreneurship) 
ອີເມລ: info@houseofentrepreneurship.lu
ເບີໂທີ: +352 42 39 39 330

www.tradeandinvest.lu
www.houseofentrepreneurship.lu
www.guichet.lu

4. ມາດຕັ້ະກິານດ້ານກິານເງິນ  ມາດຕັ້ະກິານດ້ານກິານເງິນ  
ແລະ ກິານຊຳ່ວິຍເຫຼືອແລະ ກິານຊຳ່ວິຍເຫຼືອ

ກິານຊຳ່ວິຍເຫຼືອລ້າໃນກິານລົງທີຶນກິານຊຳ່ວິຍເຫຼືອລ້າໃນກິານລົງທີຶນ
ວິິສ້າຫະກິິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກິາງ (SMEs) ທີີ່ມໂີຄງກິານລົງທີຶນໂຄງກິານລົງທີຶນ
ທີີ່ມີວິ້ດຖຸປະສ້ົງໃນກິານສ້ົ່ງເສ້ີມກິານສ້້າງ, ກິານພ້ດທີະນາ, ກິານສ້້າງ
ຄວິາມຫຼາກິຫຼາຍ ຫຼື ສ້້າງກິານປ່ຽນແປງພື�ນຖານຂອງ ຂະບວິນກິານ
ຜະລິດ, ອາດຈະມີສ້ິດໄດ້ຮ້ບ ກິານຊຳ່ວິຍເຫຼືອລ້າໃນກິານລົງທີຶນ
ສ້ຳລ້ບ SMEs.

ກິານຄົ�ນຄວິ້າ & ກິານພ້ດທີະນາ ແລະ ນະວິ້ດຕັ້ະກິຳກິານຄົ�ນຄວິ້າ & ກິານພ້ດທີະນາ ແລະ ນະວິ້ດຕັ້ະກິຳ
ໃໝ່ໃໝ່
ກິານຊຳ່ວິຍເຫຼືອລ້າດ້ານກິານເງິນຈາກິພາກິລ້ດ ມີຄວິາມເປັນໄປໄດ້
ທີີ່ຈະໄດ້ທີຶນສ້ົມທີົບຕັ້ື່ມຈາກິພາກິເອກິະຊຳົນໃຫ້ແກິ່ບໍລິສ້້ດທີີ່ມີນະ
ວິ້ດຕັ້ະກິຳໃໝ່. ກິະຊຳວິງເສ້ດຖະກິິດຈະມອບ ເງິນອຸດໜຸນສ້ຳລ້ບ
ໂຄງກິານຄົ�ນຄວິ້າ&ພ້ດທີະນາ ແລະ ມີນະວິ້ດຕັ້ະກິຳໃໝ່ ໃຫ້
ແກິ່ບໍລິສ້້ດທີີ່ມີກິິດຈະກິຳທີີ່ໂດດເດ້່ນໃນລຸກິຊຳຳບວິກິ. ໂຄງກິານ
ສ້ະໜ້ບສ້ະໜຸນກິານຄົ�ນຄວິ້າ&ພ້ດທີະນາ ແລະ ນະວິ້ດຕັ້ະກິຳໃໝ່
ນ້�ນ ສ້າມາດຮ່ວິມສ້ະໜອງທີຶນໃຫ້ແກິ່ກິານສ້ຶກິສ້າຄວິາມເປັນໄປ
ໄດ້ ພ້ອມທີ້ງກິານຄົ�ນຄວິ້າ ແລະ ພ້ດທີະນາຜະລິດຕັ້ະພ້ນທີີ່ມີນະ
ວິ້ດຕັ້ະກິຳໃໝ່. ຄ່າໃຊຳ້ຈ່າຍຈະຖືກິແທີນຄືນໃຫ້ໂດຍອີງຕັ້າມມູນ
ຄ່າທີີ່ເກິີດຂື�ນຕັ້ົວິຈິງ.
ກິານຊຳ່ວິຍເຫືຼອອ່ືນໆຍ້ງສ້າມາດຮ່ວິມສ້ະໜອງທີຶນໃຫ້ກິ້ບກິານ
ປົກິປ້ອງຊຳ້ບສ້ິນທີາງປັນຍາດ້ານວິິຊຳາກິານ, ກິານບໍລິກິານໃຫ້ຄຳ
ປຶກິສ້າຈາກິພາຍນອກິ ທີີ່ກິ່ຽວິຂ້ອງກິ້ບນະວິ້ດຕັ້ະກິຳໃໝ່ ຫຼື ກິານ
ຈ້ດສ້້ນພະນ້ກິງານທີີ່ມີຄຸນວຸິດທິີສູ້ງໃຫ້ມາປະຕັ້ິບ້ດວິຽກິງານໃຫ້
ຊຳົ່ວິຄາວິ.

ມາດຕັ້ະກິານສ້ຳລ້ບວິິສ້າຫະກິິດໜຸ່ມນ້ອຍທີີ່ມີນະວິ້ດມາດຕັ້ະກິານສ້ຳລ້ບວິິສ້າຫະກິິດໜຸ່ມນ້ອຍທີີ່ມີນະວິ້ດ
ຕັ້ະກິຳໃໝ່ຕັ້ະກິຳໃໝ່
ແຜນກິານຊຳ່ວິຍເຫືຼອທີີ່ສ້ະເພາະເຈາະຈົງສ້ຳລ້ບວິິສ້າຫະກິິດໜຸ່ມ
ນ້ອຍທີີ່ມີນະວິ້ດຕັ້ະກິຳໃໝ່່ ສ້າມາດຮ່ວິມສ້ະໜອງທີຶນ ເພື່ອຕັ້ອບ
ສ້ະໜອງຄວິາມຕ້ັ້ອງກິານເງິນໝູນວິຽນຂອງທຸີລະກິິດທ່ີີເລີ່ມຕົັ້�ນ
ໃໝ່ໃນໄລຍະເຕັ້ີບໂຕັ້ ໂດຍກິານໃຫ້ເງິນລົງທີຶນທີຽບເທີົ່າກິ້ບມູນ
ຄ່າຂອງຮຸ້ນທີີ່ມີ.  

ກິານຄົ�ນຄວິ້າລະດ້ບປະລິນຍາເອກິ ແລະ ຫຼ້ງປະລິນຍາກິານຄົ�ນຄວິ້າລະດ້ບປະລິນຍາເອກິ ແລະ ຫຼ້ງປະລິນຍາ
ເອກິເອກິ
ແຜນກິອງທີຶນຊຳ່ວິຍເຫຼືອດ້ານກິານຝຶກິອົບຮົມ ແລະ ກິານຄົ�ນຄວິ້າ
 (AFR Grant Scheme) ຂອງ ສ້ຳນ້ກິງານກິອງທີຶນສ້ະໜ້ບ
ສ້ະໜຸນກິານຄົ�ນຄວິ້າແຫ່ງຊຳາດ ໃຫ້ກິານສ້ະໜ້ບສ້ະໜຸນໂຄງກິານ
ຝຶກິອົບຮົມກິ່ຽວິກິ້ບກິານຄົ�ນຄວິ້າໃນລະດ້ບປະລິນຍາເອກິ ແລະ 
ຫຼ້ງປະລິນຍາເອກິໃນ ແລະ ນອກິປະເທີດລຸກິຊຳຳບວິກິ.  

ບໍລິສ້້ດທີີ່ສ້້າງຕັ້້�ງ ມີຕັ້ົວິຕັ້ົນທີີ່ຍືນຍົງໃນປະເທີດລຸກິຊຳຳບວິກິແລ້ວິ ສ້າມາດໝູນໃຊຳ້ມາດຕັ້ະກິານດ້ານກິານເງິນ ແລະ ບໍລິສ້້ດທີີ່ສ້້າງຕັ້້�ງ ມີຕັ້ົວິຕັ້ົນທີີ່ຍືນຍົງໃນປະເທີດລຸກິຊຳຳບວິກິແລ້ວິ ສ້າມາດໝູນໃຊຳ້ມາດຕັ້ະກິານດ້ານກິານເງິນ ແລະ 
ກິານຊຳ່ວິຍເຫຼືອຫລາກິຫລາຍໃນກິານຊຳ່ວິຍ ຂະຫຍາຍກິິດຈະກິານຂອງພວິກິເຂົາ, ພ້ດທີະນາແນວິຄິດ ແລະ ສ້ິນຄ້າກິານຊຳ່ວິຍເຫຼືອຫລາກິຫລາຍໃນກິານຊຳ່ວິຍ ຂະຫຍາຍກິິດຈະກິານຂອງພວິກິເຂົາ, ພ້ດທີະນາແນວິຄິດ ແລະ ສ້ິນຄ້າ
ທີີ່ເປັນນະວິ້ດຕັ້ະກິຳໃໝ່ ແລະ ເສ້ີມສ້້າງຄວິາມເຂ້�ມແຂງໃຫ້ແກິ່ພວິກິເຂົາເຈົ�າໃຫ້ມີຄວິາມສ້າມາດໃນກິານແຂ່ງຂ້ນທີີ່ເປັນນະວິ້ດຕັ້ະກິຳໃໝ່ ແລະ ເສ້ີມສ້້າງຄວິາມເຂ້�ມແຂງໃຫ້ແກິ່ພວິກິເຂົາເຈົ�າໃຫ້ມີຄວິາມສ້າມາດໃນກິານແຂ່ງຂ້ນ

https://guichet.public.lu/en/entreprises/financement-aides/regime-pme/aides-generales-pme/aide-investissement.html
https://guichet.public.lu/en/entreprises/financement-aides/regime-pme/aides-generales-pme/aide-investissement.html
https://guichet.public.lu/en/entreprises/financement-aides/aides-recherche-developpement.html
https://guichet.public.lu/en/entreprises/financement-aides/aides-recherche-developpement.html
https://guichet.public.lu/en/entreprises/financement-aides/aides-recherche-developpement/rdi/aide-entreprises-innovantes.html
https://guichet.public.lu/en/entreprises/financement-aides/aides-recherche-developpement/rdi/aide-entreprises-innovantes.html
https://www.fnr.lu/funding-instruments/industrial-fellowships/
https://www.fnr.lu/funding-instruments/industrial-fellowships/
https://www.fnr.lu/funding-instruments/industrial-fellowships/
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ສ້ຳລ້ບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕັ້ີມ, ກິະລຸນາຕັ້ິດຕັ້ໍ່: 
ສ້ຳນ້ກິງານຜູ້ປະກິອບກິານ (House of Entrepreneurship) 
ອີເມລ: info@houseofentrepreneurship.lu
ເບີໂທີ: +352 42 39 39 330

www.tradeandinvest.lu
www.houseofentrepreneurship.lu
www.guichet.lu

5. ອາກິອນອາກິອນ

ກິົດໝາຍວິ່າດ້ວິຍອາກິອນນິຕັ້ິບຸກິຄົນກິົດໝາຍວິ່າດ້ວິຍອາກິອນນິຕັ້ິບຸກິຄົນ
ອາກິອນລາຍໄດ້ນິຕັ້ິບຸກິຄົນ ໄດ້ຖືກິລະບຸໄວິ້ສ້ຳລ້ບປີ 2020 ຢູ່
ລະຫວິ່າງ 15 ຫາ 17% ຂຶ�ນກິ້ບຜົນກິຳໄລຂອງບໍລິສ້້ດອີງຕັ້າມ
ໃບສ້ະຫຼຸບຊຳ້ບສ້ົມບ້ດທີາງກິານຄ້າ.  ຄ່າໃຊຳ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕັ້ີມ 7% ຈະ
ຖືກິເກິ້ບຈາກິອາກິອນລາຍໄດ້ນິຕັ້ິບຸກິຄົນ ເພື່ອເປັນກິານປະກິອບ
ສ້່ວິນເຂົ�າໃນກິອງທີຶນກິານຈ້າງງານ. ອາກິອນທີຸລະກິິດຊຳຸມຊຳົນ
ລະຫວິ່າງ 6 ຫາ 12%, ອີງຕັ້າມເຂດເທີດສ້ະບານ, ຍ້ງຈະຖືກິເກິ້ບ
ກິ້ບບໍລິສ້້ດນິຕັ້ິບຸກິຄົນເຊຳ້່ນກິ້ນ.
ນອກິຈາກິນ້�ນ, ບໍລິສ້້ດຍ້ງຈຳເປັນຕັ້້ອງໄດ້ເສ້ຍອາກິອນຄວິາມ
ມ້່ງຄ້່ງສຸ້ດທີິ ອີງຕັ້າມມູນຄ່າຂອງຊຳ້ບສ້ິນທີ້ງໝົດ ແລະ ໂຄງຮ່າງ
ຂອງໃບສ້ະຫຼຸບຊຳ້ບສ້ົມບ້ດ ນ້ບຕັ້້�ງແຕັ້່ 535 ຫາ 32,100 ເອີ
ໂຣຕັ້ໍ່ປີ (ອາກິອນຄວິາມມ້່ງຄ້່ງຈະບໍ່ຖືກິເກິ້ບກິ້ບວິິສ້າຫະກິິດສ້່ວິນ
ບຸກິຄົນ).

ອ້ດຕັ້າອາກິອນມູນຄ່າເພີ່ມໃນປະເທີດລຸກິຊຳຳບວິກິອ້ດຕັ້າອາກິອນມູນຄ່າເພີ່ມໃນປະເທີດລຸກິຊຳຳບວິກິ
ອ້ດຕັ້າອາກິອນມູນຄ່າເພີ່ມ ມາດຕັ້ະຖານ ທີີ່ຖືກິນຳໃຊຳ້ເພື່ອ
ສ້ະໜອງກິານບໍລິກິານໃນປະເທີດລຸກິຊຳຳບວິກິແມ່ນ 17% ເຊຳິ່ງ
ແມ່ນອ້ດຕັ້າທີີ່ຕັ້ຳ່າທີີ່ສຸ້ດໃນສ້ະຫະພາບເອີຣົບອ້ດຕັ້າທີີ່ຕັ້ຳ່າທີີ່ສຸ້ດໃນສ້ະຫະພາບເອີຣົບ. 
ບໍລິສ້້ດທີີ່ຕ້ັ້ອງໄດ້ເສ້ຍອາກິອນມູນຄ່າເພ່ີມຈຳເປັນຕ້ັ້ອງໄດ້ແຈ້ງ
ໜ່ວິຍງານຈ້ດເກິ້ບອາກິອນທີາງອ້ອມຕັ້້�ງແຕັ້່ເລີ່ມຕັ້ົ�ນ ເພື່ອທີີ່ຈະ
ໄດ້ຮ້ບ ເລກິປະຈຳຕັ້ົວິຜູ້ເສ້ຍອາກິອນມູນຄ່າເພີ່ມ.

ອ້ດຕັ້າອາກິອນລາຍໄດ້ສ້່ວິນບຸກິຄົນອ້ດຕັ້າອາກິອນລາຍໄດ້ສ້່ວິນບຸກິຄົນ
ຜູ້ທ່ີີເຮ້ດວິຽກິໃນປະເທີດລຸກິຊຳຳບວິກິຈະຖືກິຈ້ດໃສ້່ໝວິດອາກິອນ
ອີງຕັ້າມສ້ະຖານະພາບສ້່ວິນຕັ້ົວິຂອງພວິກິເຂົາ. ເຊຳິ່ງມີສ້າມໝວິດ
ອາກິອນດ້່ງລຸ່ມນີ�:

ໝວິດອາກິອນທີີ 1: 
• ແຕ່ັ້ງງານກ້ິບຜູ້ເສ້ຍອາກິອນທ່ີີເລືອກິຈະເສ້ຍອາກິອນແຍກິ

ຕ່ັ້າງຫາກິ; 
• ຄົນໂສ້ດ; 
• ແຕັ້່ງງານກິ້ບຜູ້ເສ້ຍອາກິອນທ່ີີບໍ່ມີພູມລຳເນົາໃນປະເທີດ

ລຸກິຊຳຳບວິກິ;
ໝວິດອາກິອນທີີ 1a: 
• ຜູ້ທີີ່ອາຍຸ 65 ປີຂຶ�ນໄປ; 
• ພໍ່/ແມ່ ລ້ຽງດ່ຽວິທີີ່ມີເດ້ກິຢູ່ພາຍໃຕັ້້ກິານປົກິຄອງ;
ໝວິດອາກິອນທີີ 2: 
• ຜູ້ເສ້ຍອາກິອນທີີ່ແຕັ້່ງງານແລ້ວິ; 
• ຜູ້ເສ້ຍອາກິອນທີີ່ເປັນໝ້າຍ (ສ້ຳລ້ບສ້າມປີທີຳອິດຫຼ້ງຈາກິ

ຜົວິ/ເມຍເສ້ຍຊຳີວິິດ); 
• ຜູ້ທີີ່ຢ່າຮ້າງ ຫຼື ແຍກິທີາງກິ້ນຢູ່ (ສ້ຳລ້ບສ້າມປີທີຳອິດ); 
• ຄູ່ທີີ່ໃຊຳ້ຊຳີວິິດຮ່ວິມກິ້ນ; 
• ແຕັ້່ງງານກິ້ບຜູ້ເສ້ຍອາກິອນທ່ີີບໍ່ມີພູມລຳເນົາໃນປະເທີດ

ລຸກິຊຳຳບວິກິ. 
ອ້ດຕັ້າອາກິອນລາຍໄດ ້ ຂອງປະເທີດລຸກິຊຳຳບວິກິສ້ຳລ້ບບຸກິຄົນ
ທີົ່ວິໄປ ແມ່ນໜຶ່ງໃນອ້ດຕັ້າທ່ີີຕັ້ຳ່າທີີ່ສຸ້ດໃນເອີຣົບແມ່ນໜຶ່ງໃນອ້ດຕັ້າທ່ີີຕັ້ຳ່າທີີ່ສຸ້ດໃນເອີຣົບ, ໂດຍສ້ະເພາະ
ສ້ຳລ້ບຄົນທີີ່ມີຄູ່. ອາກິອນລາຍໄດ້ແມ່ນອີງໃສ້່ 23 ຂ້�ນອາກິອນ23 ຂ້�ນອາກິອນ
 ແລະ ອ້ດຕັ້າອາກິອນສ້່ວິນເພີ່ມທີີ່ສູ້ງທີີ່ສຸ້ດແມ່ນ 42% ນ້ບແຕັ້່ປີ
 2017. 
ອີງຕັ້າມ OECD, ຄູ່ຜົວິເມຍທີີ່ມີລູກິສ້ອງຄົນ ແລະ ມີເງິນເດືອນ
ສ້ອງພູດ (100% ແລະ 67% ຂອງເງິນເດືອນສ້ະເລ່ຍ, ຕັ້າມ
ລຳດ້ບ) ຈະຕັ້້ອງໄດ້ເສ້ຍອາກິອນໃນອ້ດຕັ້າລວິມ 26% - ລວິມ
ທີ້ງກິານປະກິອບທີຶນເຂົ�າໃນເງິນປະກິ້ນສ້້ງຄົມ.    

ບໍລິສ້້ດໃນປະເທີດລຸກິຊຳຳບວິກິແມ່ນຕັ້້ອງໄດ້ເສ້ຍອາກິອນນິຕັ້ິບຸກິຄົນ ແລະ ຕັ້້ອງໄດ້ຄິດໄລ່ອາກິອນມູນຄ່າເພີ່ມເຂົ�າບໍລິສ້້ດໃນປະເທີດລຸກິຊຳຳບວິກິແມ່ນຕັ້້ອງໄດ້ເສ້ຍອາກິອນນິຕັ້ິບຸກິຄົນ ແລະ ຕັ້້ອງໄດ້ຄິດໄລ່ອາກິອນມູນຄ່າເພີ່ມເຂົ�າ
ໃນສ້ິນຄ້າ ແລະ ບໍລິກິານຂອງພວິກິເຂົາ. ບຸກິຄົນໃດໜຶ່ງຈະຕັ້້ອງເສ້ຍອາກິອນອີງຕັ້າມສ້ະຖານະພາບສ້່ວິນຕັ້ົວິຂອງໃນສ້ິນຄ້າ ແລະ ບໍລິກິານຂອງພວິກິເຂົາ. ບຸກິຄົນໃດໜຶ່ງຈະຕັ້້ອງເສ້ຍອາກິອນອີງຕັ້າມສ້ະຖານະພາບສ້່ວິນຕັ້ົວິຂອງ
ພວິກິເຂົາ.ພວິກິເຂົາ.

https://guichet.public.lu/en/entreprises/fiscalite/impots-benefices/benefices-soc-capitaux/impot-revenu-collectivites.html
https://guichet.public.lu/en/entreprises/fiscalite/tva/notions/tva.html
https://guichet.public.lu/en/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html
https://guichet.public.lu/en/entreprises/fiscalite/impots-benefices/benefices-entrepr-individuelle-soc-personne/impot-revenu-personnes-physiques.html
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ສ້ຳລ້ບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕັ້ີມ, ກິະລຸນາຕັ້ິດຕັ້ໍ່: 
ສ້ຳນ້ກິງານຜູ້ປະກິອບກິານ (House of Entrepreneurship) 
ອີເມລ: info@houseofentrepreneurship.lu
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www.tradeandinvest.lu
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6. ປະກິ້ນສ້້ງຄົມປະກິ້ນສ້້ງຄົມ

ລະບົບປະກິ້ນສ້້ງຄົມລະບົບປະກິ້ນສ້້ງຄົມ
ລະບົບປະກິ້ນສ້້ງຄົມຂອງລຸກິຊຳຳບວິກິ ຄຸ້ມຄອງຄວິາມສ້່ຽງຈາກິ
ກິານເຈ້ບເປັນ, ກິານເກິີດລູກິ, ຄວິາມພິກິານ, ກິານເສ້ຍຊຳີວິິດ, ກິານເຈ້ບເປັນ, ກິານເກິີດລູກິ, ຄວິາມພິກິານ, ກິານເສ້ຍຊຳີວິິດ, 
ອາຍຸສູ້ງ ແລະ ປະກິ້ນອຸບ້ດຕັ້ິເຫດອາຍຸສູ້ງ ແລະ ປະກິ້ນອຸບ້ດຕັ້ິເຫດທີ້ງໃນຊຳີວິິດສ້່ວິນຕັ້ົວິ ແລະ ໃນ
ຂອບເຂດວິິຊຳາຊຳີບເຊຳ້່ນກິ້ນ.
ທີຸກິໆບໍລິສ້້ດຈຳເປັນຕັ້້ອງໄດ້ຂຽນໃບແຈ້ງກິານດຳເນີນງານ ແລະ 
ແຈ້ງມື�ເລີ່ມຕັ້ົ�ນກິານຈ້າງງານໃຫ້ແກິ່ ສູ້ນປະກິ້ນສ້້ງຄົມຮ່ວິມ, ເຊຳິ່ງ
ເປັນຜູ້ຈ້ດເກິ້ບຂໍ້ມູນ, ຈົດທີະບຽນຜູ້ເຂົ�າຮ່ວິມ ແລະ ເກິ້ບກິຳກິານ
ປະກິອບທີຶນສ້ຳລ້ບກິອງທີຶນປະກິ້ນໄພຕັ້່າງໆ.
ພວິກິເຂົາສ້າມາດ ເຂົ�າຮ່ວິມ ແຜນປະກິ້ນໄພຮ່ວິມຂອງນາຍຈ້າງ
ດ້ວິຍຄວິາສ້ະໝ້ກິໃຈ ເພື່ອຮ້ບມືກິ້ບຄວິາມຮ້ບຜິດຊຳອບດ້ານກິານ
ເງິນທີີ່ເກິີດຈາກິກິານສູ້ນເສ້ຍລາຍໄດ້ເນື່ອງຈາກິຄວິາມເຈ້ບປ່ວິຍ.
ສ້ະມາຊຳິກິໃນຄອບຄົວິຂອງຜູ້ທ່ີີເຮ້ດອາຊີຳບອິດສ້ະຫຼະທ່ີີອາໃສ້ສ້ິດທິີ
ປະໂຫຍດສ້ຳລ້ບຜູ້ທີີ່ເຮ້ດວິຽກິອິດສ້ະຫຼະຈາກິກິານປະກິ້ນສຸ້ຂະພາບ 
ຈະຖືກິຮ່ວິມຄຸ້ມຄອງຈາກິກິານປະກິ້ນໄພເຊຳ້່ນກິ້ນ, ພາຍໃຕັ້້ເງື່ອນໄຂ
ທີີ່ວິ່າ ພວິກິເຂົາບໍ່ໄດ້ຂຶ�ນທີະບຽນເປັນກິານສ້່ວິນຕັ້ົວິກິ້ບປະກິ້ນສ້້ງຄົມ
ຮ່ວິມ. ເງື່ອນໄຂສ້ຳລ້ບກິານຂຶ�ນທີະບຽນຮ່ວິມກິ້ນພາຍໃຕັ້້ແຜນ
ປະກິ້ນໄພອ້ນດຽວິແມ່ນແຕັ້ກິຕັ້່າງກິ້ນອອກິໄປ ຂຶ�ນກິ້ບວິ່າຜູ້ທີີ່ໄດ້
ຮ້ບກິານຄຸ້ມຄອງຈາກິປະກິ້ນໄພແມ່ນຜູ້ທີີ່ມີພູມລຳເນົາຢູ່ໃນປະເທີດ
ລຸກິຊຳຳບວິກິຫຼືບໍ່.

ກິານປະກິອບທີຶນເຂົ�າໃນປະກິ້ນສ້້ງຄົມກິານປະກິອບທີຶນເຂົ�າໃນປະກິ້ນສ້້ງຄົມ
ກິານປະກິອບທີຶນເຂົ�າໃນປະກິ້ນສ້້ງຄົມກິວິມເອົາ 25% ຂອງເງີນ
ເດືອນລວິມທີ້ງຫມົດ. ກິານປະກິອບທີືນ 16% ຂອງເງິນເດືອນ
ລວິມແມ່ນສ້ຳລ້ບກິານປະກິ້ນບຳນານ. ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງກິານປະກິອບ
ທີຶນນີ� (ເຊຳິ່ງລວິມຢູ່ໃນກິານປະກິອບທີຶນເຂົ�າໃນປະກິ້ນສ້້ງຄົມ
ທີ້ງໝົດ) ແມ່ນຖືກິຈ່າຍໂດຍນາຍຈ້າງ, ໃນຂະນະທີີ່ອີກິເຄິ່ງໜຶ່ງຈະ
ຖືກິຫ້ກິໂດຍກິົງຈາກິເງີນເດືອນຂອງລູກິຈ້າງ.

ປະເທີດລຸກິຊຳຳບວິກິມີລະບົບປະກິ້ນສ້້ງຄົມທີີ່ພ້ດທີະນາ ແລະ ມີປະສ້ິດທີິພາບສູ້ງ ທີີ່ຄຸ້ມຄອງຫຼາກິຫຼາຍປະເທີດລຸກິຊຳຳບວິກິມີລະບົບປະກິ້ນສ້້ງຄົມທີີ່ພ້ດທີະນາ ແລະ ມີປະສ້ິດທີິພາບສູ້ງ ທີີ່ຄຸ້ມຄອງຫຼາກິຫຼາຍ
ສ້ະຖານະກິານຢ່າງກິວິ້າງຂວິາງ.ສ້ະຖານະກິານຢ່າງກິວິ້າງຂວິາງ.

ລະບົບຮ້ກິສ້າສຸ້ຂະພາບຂອງລຸກິຊຳຳບວິກິ ຍ້ງຄົງເປັນລະບົບ
ທີີ່ດີທີີ່ສຸ້ດໃນໂລກິ. 
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ດ້ດສ້ະນີວິ້ດແທີກິຄວິາມມ້່ງຄ້່ງຂອງປະເທີດປີ 2018  
(The Legatum Prosperity Index), Legatum Institute, 2018

ປະເທີດລຸກິຊຳຳບວິກິຖືກິຈ້ດເປັນໜຶ່ງໃນປະເທີດທີີ່ມີກິານ
ໃຊຳ້ຈ່າຍດ້ານສຸ້ຂະພາບທີີ່ສູ້ງທີີ່ສຸ້ດ
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ອົງກິານອະນາໄມໂລກິ, 2019

ອາຍຸໄຂສ້ະເລ່ຍຂອງຜູ້ທີີ່ອາໃສ້ຢູ່ປະເທີດລຸກິຊຳຳບວິກິແມ່ນ
ຢູ່ໃນກິຸ່ມທີີ່ສູ້ງທີີ່ສຸ້ດໃນເອີຣົບ: 86 ປີ ສ້ຳລ້ບແມ່ຍິງ 
ແລະ 81 ປີສ້ຳລ້ບຜູ້ຊຳາຍ
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ອົງກິານອະນາໄມໂລກິ, 2018

https://cns.public.lu/en.html
https://guichet.public.lu/en/entreprises/creation-developpement/declarations-initiales/securite-sociale/affiliation-independant.html
https://www.mde.lu/


ວິິທີີສ້້າງຕັ້້�ງທີຸລະກິິດໃນປະເທີດ ລຸກິຊຳຳາບວິກິ - ກິໍລະກິົດ 2020 
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7. ກິານຕັ້້�ງຖີ່ນຖານກິານຕັ້້�ງຖີ່ນຖານ

ກິານຊຳອກິຫາທີີ່ພ້ກິອາໃສ້ກິານຊຳອກິຫາທີີ່ພ້ກິອາໃສ້
ມີຫຼາກິຫຼາຍແຫ່ຼງທີີ່ສ້າມາດໃຫ້ຂ້ໍມູນກິ້ບທີ່ານກິ່ຽວິກິ້ບຕັ້ະຫຼາດອະ
ສ້້ງຫາລິມະຊຳ້ບ. ເວິ້ບໄຊຳ້ຂອງໜ່ວິຍງານສ້້ງເກິດກິານກິ່ຽວິກິ້ບທີີ່ຢູ່
ອາໃສ້ ຂອງປະເທີດລຸກິຊຳຳບວິກິ ສ້າມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນກິ່ຽວິກິ້ບລາຄາ
ຂອງເຮືອນອີງຕັ້າມທີີ່ຕັ້້�ງ, ທີ້ງສ້ຳລ້ບໃຫ້ເຊຳົ່າ ແລະ ຊຳື� ແລະ ຍ້ງມີອີກິ
ຫຼາຍເວິ້ບໄຊຳ້, ບໍລິສ້້ດຕັ້ົວິແທີນຊຳື�ຂາຍອະສ້້ງຫາລິມະຊຳ້ບ ແລະ ບໍລິສ້້ດ
ຕັ້ົວິແທີນໃນກິານຍົກິຍ້າຍຖິ່ນຖານ ທີີ່ສ້າມາດຊຳ່ວິຍທີ່ານຊຳອກິຫາ
ທີີ່ພ້ກິທີີ່ເໝາະສ້ົມສ້ຳລ້ບທີ່ານໄດ້. 

ບໍລິສ້້ດຕັ້ົວິແທີນໃນກິານຍົກິຍ້າຍຖິ່ນຖານບໍລິສ້້ດຕັ້ົວິແທີນໃນກິານຍົກິຍ້າຍຖິ່ນຖານ
ບໍລິສ້້ດຕັ້ົວິແທີນໃນກິານຍົກິຍ້າຍຖ່ິນຖານສ້າມາດຊຳ່ວິຍເຫືຼອ
ທີ່ານກິ່ຽວິກິ້ບລະບຽບຂ້�ນຕັ້ອນດ້ານກິານບໍລິຫານຂ້�ນຕັ້ອນດ້ານກິານບໍລິຫານ ແລະ ໃຫ້
ຄວິາມຊຳ່ວິຍເຫືຼອແກິ່ຄົນຕ່ັ້າງປະເທີດທີີ່ກິຳລ້ງຍ້າຍຖ່ີນມາປະເທີດ
ລຸກິຊຳຳບວິກິ ຕັ້າມຄວິາມຕັ້້ອງກິານສ້່ວິນບຸກິຄົນຕັ້າມຄວິາມຕັ້້ອງກິານສ້່ວິນບຸກິຄົນ. ທີີມງານຂອງ
ພວິກິເຂົາທີີ່ເວິົ�າໄດ້ຫຼາຍພາສ້າຈະໃຫ້ກິານຊຳ່ວິຍເຫືຼອດ້ານກິານ
ຂົນສ້ົ່ງ ເພື່ອເຮ້ດໃຫ້ກິານຕັ້້�ງຖີ່ນຖານໃນປະເທີດລຸກິຊຳຳບວິກິເປັນ
ໄປຢ່າງງ່າຍດາຍທີີ່ສຸ້ດເທີົ່າທີີ່ຈະເປັນໄປໄດ້. 

ຫ້ອງກິານສ້ຳລ້ບທີຸລະກິິດຂອງທີ່ານຫ້ອງກິານສ້ຳລ້ບທີຸລະກິິດຂອງທີ່ານ
ໃນປະເທີດລຸກິຊຳຳບວິກິ, ມີຫຼາຍທີາງເລືອກິຂອງຫ້ອງກິານ
ສ້່ວິນຕັ້ົວິສ້ຳລ້ບບໍລິສ້້ດຂອງທີ່ານ. ມີທີີ່ດີນ ແລະ ຕັ້ຶກິທີີ່ອອກິ
ແບບມາສ້ະເພາະສ້ຳລ້ບບໍລິສ້້ດ ໃນເຂດອຸດສ້າຫະກິຳ ແລະ ເຂດ
ທີຸລະກິິດ.
ມີຫຼາຍສູ້ນກິໍ່ສ້້າງບົ່ມເພາະທີຸລະກິິດຂອງທີ້ງພາກິລ້ດ ແລະ ເອກິະຊຳົນ 
ທີີ່ສ້ະໜອງພື�ນທີີ່ ທີີ່ສ້າມາດໃຊຳ້ເປັນຫ້ອງກິານໄດ້ເຊຳ້່ນກິ້ນ. ເຊຳິ່ງສ້່ວິນ
ຫຼາຍຈະເນ້�ນໃສ້່ກິິດຈະກິານສ້ະເພາະຂະແໜງກິານ ແລະ ກິິດຈະກິານ
ໃນດ້ານເຕັ້້ກິໂນໂລຊຳີ ແລະ ທີີ່ມີນະວິ້ດຕັ້ະກິຳໃໝ່ໃນດ້ານເຕັ້້ກິໂນໂລຊຳີ ແລະ ທີີ່ມີນະວິ້ດຕັ້ະກິຳໃໝ່. ບໍລິສ້້ດໃດທີີ່
ຕັ້້ອງກິານເຂົ�າຮ່ວິມກິານບົ່ມເພາະຈຳເປັນຕັ້້ອງໄດ້ປະຕັ້ິບ້ດຕັ້າມ
ລະບຽບຂ້�ນຕັ້ອນຂອງກິານສ້ະໝ້ກິ ເຊຳິ່ງໂດຍທີົ່ວິໄປແລ້ວິຈະລວິມ
ມີກິານຍື່ນແຜນທີຸລະກິິດ, ກິານສ້ຳພາດ ແລະ ກິານຄ້ດເລືອກິຈາກິ
ຄະນະກິຳມະກິານໃນຂ້�ນສຸ້ດທີ້າຍ.

ປະເທີດລຸກິຊຳຳບວິກິແມ່ນປະເທີດທີີ່ໜ້າຢູ່ ແລະ ໃຫ້ຄວິາມສ້ົມດຸນລະຫວິ່າງກິານໄຊຳ້ຊຳີວິິດ ແລະກິານເຮ້ດວິຽກິ ທີີ່ປະເທີດລຸກິຊຳຳບວິກິແມ່ນປະເທີດທີີ່ໜ້າຢູ່ ແລະ ໃຫ້ຄວິາມສ້ົມດຸນລະຫວິ່າງກິານໄຊຳ້ຊຳີວິິດ ແລະກິານເຮ້ດວິຽກິ ທີີ່
ດີຫຼາຍ. ກິານເດີນທີາງໄລຍະສ້້�ນຊຳ່ວິຍໃຫ້ທີ່ານມີສຸ້ຂະພາບທີີ່ດີ ມີຄວິາມສ້ົມດຸນ ແລະຫວິ່າງຊຳີວິິດຄອບຄົວິ ແລະດີຫຼາຍ. ກິານເດີນທີາງໄລຍະສ້້�ນຊຳ່ວິຍໃຫ້ທີ່ານມີສຸ້ຂະພາບທີີ່ດີ ມີຄວິາມສ້ົມດຸນ ແລະຫວິ່າງຊຳີວິິດຄອບຄົວິ ແລະ
 ສ້້ງຄົມຫມູຄູ່ ທີີ່ມີຄວິາມສຸ້ກິ. ເມືອງລຸກິຊຳຳບວິກິແມ່ນຖືກິຈ້ດຢູ່ໃນອ້ນດ້ບທີີ 1 ໃນ 230 ເມືອງ ດ້ານຄວິາມ ສ້້ງຄົມຫມູຄູ່ ທີີ່ມີຄວິາມສຸ້ກິ. ເມືອງລຸກິຊຳຳບວິກິແມ່ນຖືກິຈ້ດຢູ່ໃນອ້ນດ້ບທີີ 1 ໃນ 230 ເມືອງ ດ້ານຄວິາມ
ປອດໄພ ອີງຕັ້າມຜົນກິານສ້ຳຫຼວິດຄຸນນະພາບຊຳີວິິດຂອງເມີເຊຳີໃນປີ 2019 (Mercer’s Quality of Living ປອດໄພ ອີງຕັ້າມຜົນກິານສ້ຳຫຼວິດຄຸນນະພາບຊຳີວິິດຂອງເມີເຊຳີໃນປີ 2019 (Mercer’s Quality of Living 
Survey).Survey).

ເມືອງທີີ່ປອດໄພທີີ່ສຸ້ດອ້ນດ້ບທີີ 1 ໃນໂລກິ
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ກິານສ້ຳຫຼວິດຄຸນນະພາບຊຳີວິິດຂອງເມີເຊຳີປີ 2019

ເມືອງທີີ່ມີຄວິາມຕັ້ຶງຄຽດໜ້ອຍທີີ່ສຸ້ດອ້ນດ້ບທີີ 2 ໃນໂລກິ
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ກິານຈ້ດອ້ນດ້ບເມືອງທີີ່ມີຄວິາມຕັ້ຶງຄຽດໜ້ອຍທີີ່ສຸ້ດ ແລະ ຫຼາຍ
ທີີ່ສຸ້ດໃນໂລກິ ປີ 2017 (Zipjet The 2017 Global Least and 
Most Stressful Cities Ranking)

https://logement.public.lu/fr.html
https://logement.public.lu/fr.html


ວິິທີີສ້້າງຕັ້້�ງທີຸລະກິິດໃນປະເທີດ ລຸກິຊຳຳາບວິກິ - ກິໍລະກິົດ 2020 

ສ້ຳລ້ບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕັ້ີມ, ກິະລຸນາຕັ້ິດຕັ້ໍ່: 
ສ້ຳນ້ກິງານຜູ້ປະກິອບກິານ (House of Entrepreneurship) 
ອີເມລ: info@houseofentrepreneurship.lu
ເບີໂທີ: +352 42 39 39 330

www.tradeandinvest.lu
www.houseofentrepreneurship.lu
www.guichet.lu

8. ກິານສຶ້ກິສ້າໃນປະເທີດລຸກິຊຳຳບວິກິກິານສຶ້ກິສ້າໃນປະເທີດລຸກິຊຳຳບວິກິ

ເຮືອນລ້ຽງເດ້ກິ ແລະ ອະນຸບານເຮືອນລ້ຽງເດ້ກິ ແລະ ອະນຸບານ
ເຮືອນລ້ຽງເດ້ກິມີລາຄາທີີ່ບໍ່ແພງ ແລະ ໃຊຳ້ຫຼາຍພາສ້າ ເຊຳິ່ງໃນ
ປະຈຸບ້ນມີຫຼາຍກິວິ່າ 500 ເຮືອນລ້ຽງເດ້ກິໃນລຸກິຊຳຳບວິກິທີີ່ແມ່ນ
ທີ້ງຂອງພາກິລ້ດ ແລະ ເອກິະຊຳົນ.  ສ້ຳລ້ບເດ້ກິນ້ອຍໜຶ່ງຄົນ, ແຕັ້່ລະ
ອາທີິດຈະໄດ້ຮ້ບກິານລ້ຽງເດ້ກິ 20 ຊຳົ່ວິໂມງຟຣີ. ສ້ອງປີທີຳອິດຂອງ
ກິານສ້ຶກິສ້າພາກິບ້ງຄ້ບສ້ຳລ້ບເດ້ກິນ້ອຍອາຍຸລະ 4 ຫາ 6 ປີ ແມ່ນຢູ່
ອະນຸບານ (ຫຼື ທ່ີີເອີ�ນວິ່າ “Spillschoul”).

ໂຮງຮຽນປະຖົມ ໂຮງຮຽນປະຖົມ 
ເດ້ກິນ້ອຍທີຸກິຄົນທີີ່ຮອດອາຍຸ 6 ປີ ກິ່ອນຫຼືໃນວິ້ນທີີ 01 ກິ້ນຍາ 
ຂອງແຕັ້່ລະປີ ຈະຕັ້້ອງໄດ້ເລີ່ມຕັ້ົ�ນກິານສ້ຶກິສ້າໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ. 
ເດ້ກິນ້ອຍຈະໄດ້ຮຽນພາສ້າເຢຍລະມ້ນພາສ້າເຢຍລະມ້ນ ແລະ ເລີ່ມຮຽນພາສ້າຝຣ້່ງພາສ້າຝຣ້່ງ
ໃນປີທີີສ້ອງ. ພາສ້າອ້ງກິິດແມ່ນພາສ້າອ້ງກິິດແມ່ນຈະເລີ່ມຮຽນໃນຊຳ້�ນມ້ດທີະຍົມ
ເທີົ່ານ້�ນ.
ບາງໂຮງຮຽນຈະສ້ອນເປັນພາສ້າອ້ງກິິດເປັນຫຼ້ກິ. ທີາງເລືອກິ
ອື່ນນອກິເໜືອຈາກິກິານສ້ຶກິສ້າຈາກິພາກິລ້ດ ແມ່ນໂຮງຮຽນ
ເອກິະຊຳົນ ແລະ ໂຮງຮຽນນານາຊຳາດຫຼາຍແຫ່ງ, ແລະ ບາງບ່ອນກິໍ່
ສ້ອນເປັນພາສ້າອ້ງຕັ້້�ງແຕັ້່ເລີ່ມຕັ້ົ�ນ.
 

ກິານສ້ຶກິສ້າຊຳ້�ນມ້ດທີະຍົມກິານສ້ຶກິສ້າຊຳ້�ນມ້ດທີະຍົມ
ເນື່ອງຈາກິປະເທີດລຸກິຊຳຳບວິກິມີແຮງງານທີີ່ເປັນສ້າກິົນ ແລະ ມີ
ເອກິະລ້ກິ, ໂຮງຮຽນລ້ດ (ບໍ່ເສ້ຍຄ່າ) ແລະ ໂຮງຮຽນເອກິະຊຳົນ 
ມີກິານສ້ິດສ້ອນທີີ່ຫຼາກິຫຼາຍ ແລະ ມີພື�ນຖານທີີ່ຍາວິນານ. ນອກິ
ເໜືອຈາກິລະບົບກິານຮຽນປົກິກິະຕັ້ິແບບລຸກິຊຳຳບວິກິແລ້ວິ, 
ໂຮງຮຽນນານາຊຳາດຫຼາຍແຫ່ງກິໍ່ມີກິານສ້ິດສ້ອນເປັນພາສ້າອ້ງກິິດ
 ແລະ ຝຣ້່ງເຊຳ້່ນກິ້ນ.
 

ກິານສ້ຶກິສ້າຊຳ້�ນສູ້ງກິານສ້ຶກິສ້າຊຳ້�ນສູ້ງ 
ສ້້າງຕັ້້�ງຂຶ�ນໃນປີ 2003, ມະຫາວິິທີະຍາໄລລຸກິຊຳຳບວິກິ ແມ່ນ
ມະຫາວິິທີະຍາໄລທີີ່ໃຊຳ້ຫຼາຍພາສ້າ, ເປັນສ້າກິົນ ແລະ ມີກິານຄົ�ນ
ຄວິ້າສູ້ງຫຼາຍ. ມີສ້າມຄະນະວິິຊຳາ ແລະ ສ້າມສູ້ນສ້ະຫະວິິຊຳາກິານ 
ແລະ ຖືກິຈ້ດໃຫ້ເປັນໜຶ່ງໃນມະຫາວິິທີະຍາໄລທີີ່ເປັນສ້າກິົນທີີ່ສຸ້ດ
ໃນເອີຣົບ. ມະຫາວິິທີະຍາໄລລຸກິຊຳຳບວິກິໄດ້ສ້້າງສ້າຍສ້ຳພ້ນກິານ
ຮ່ວິມມືກິ້ບມະຫາວິິທີະຍາໄລ 78 ແຫ່ງໃນທີົ່ວິໂລກິ.

ໂຮງຮຽນໃນປະເທີດລຸກິຊຳຳບວິກິມີກິານເຕັ້ີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕັ້ົວິຢູ່ຕັ້ະຫຼອດເວິລາໃນທີົ່ວິປະເທີດ ເພື່ອຕັ້້ອນຮ້ບໂຮງຮຽນໃນປະເທີດລຸກິຊຳຳບວິກິມີກິານເຕັ້ີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕັ້ົວິຢູ່ຕັ້ະຫຼອດເວິລາໃນທີົ່ວິປະເທີດ ເພື່ອຕັ້້ອນຮ້ບ
ນ້ກິຮຽນ ແລະ ນ້ກິສ້ຶກິສ້າຕັ້່າງຊຳາດທີີ່ຫຼາຍຂຶ�ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ກິານເຂົ�າໂຮງຮຽນແມ່ນພາກິບ້ງຄ້ບສ້ຳລ້ບເດ້ກິນ້ອຍນ້ກິຮຽນ ແລະ ນ້ກິສ້ຶກິສ້າຕັ້່າງຊຳາດທີີ່ຫຼາຍຂຶ�ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ກິານເຂົ�າໂຮງຮຽນແມ່ນພາກິບ້ງຄ້ບສ້ຳລ້ບເດ້ກິນ້ອຍ
ອາຍຸ 4 ຫາ 16 ປີ ແລະ ມີໄລຍະກິານຮຽນຕັ້ຳ່າສຸ້ດ 12 ປີ, ທີີ່ແບ່ງອອກິເປັນໂຮງຮຽນຊຳ້�ນປະຖົມ ແລະ ມ້ດທີະຍົມ.ອາຍຸ 4 ຫາ 16 ປີ ແລະ ມີໄລຍະກິານຮຽນຕັ້ຳ່າສຸ້ດ 12 ປີ, ທີີ່ແບ່ງອອກິເປັນໂຮງຮຽນຊຳ້�ນປະຖົມ ແລະ ມ້ດທີະຍົມ.

ເປັນປະເທີດທີີ່ມີຈຳນວິນພາສ້າເວິົ�າໂດຍສ້ະເລ່ຍຂອງ
ປະຊຳາກິອນອ້ນດ້ບທີີ 1 ໃນບ້ນດາປະເທີດໃນສ້ະຫະພາບ
ເອີຣົບ (3.6 ພາສ້າ)
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Eurobarometer, 2019

41% ຂອງປະຊຳາກິອນທີີ່ເຮ້ດວິຽກິມີລະດ້ບກິານ
ສ້ຶກິສ້າຊຳ້�ນສູ້ງ 
OECD, 2019
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