
ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງລັດວິສາຫະກິດໂຮງພິມສຶກສາ 

 
 ໃນປ ີ ຄ.ສ 1 9 6 3 ,  ໂຮງພມິແຫ່ງນີເ້ປນັຂະແໜງວຽກໜຶ່ ງທີ່ ຂຶນ້ກບັກມົພດັສະດຸ ແລະ ອຸປະກອນການສກຶສາຂອງ

ລດັຖະບານປະສມົໃນລະບອບເກົ່ າ ຊຶ່ ງລເິລີ່ ມມກີານສາ້ງຕັງ້ເປນັຫອ້ງການການພມິຂຶນ້. ເບືອ້ງຕົນ້ມນີາຍຊ່າງ 05 ຄນົ ແລະ ຜູຊ່້ວຍ

ວຽກ ຈາໍນວນ 06 ຄນົ, ລວມທງັໝດົ 11 ຄນົ, ມເີຄື່ ອງຈກັພມິອບົແຊດຂະໜາດນອ້ຍຍີ່ ຫໍ ້MULTILITH 02 ໜ່ວຍ, ຈກັຖ່າຍຮູບ

ນອ້ຍ 01 ໜ່ວຍ, ຈກັພມິປຶມ້ 01 ໜ່ວຍ ແລະ ຈກັຕດັເຈຍ້ 01 ໜ່ວຍ. ການຜະລດິເວລານັນ້ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນພມິເອກະສານຮບັໃຊ ້

ຫອ້ງການ ແລະ  ພມິທດົລອງປຶມ້ແບບຮຽນ ແລະ ຈດັຕົນ້ສະບບັ ເພີ່ ອສົ່ ງໄປພມິຕໍ່ ຢູ່ຕ່າງປະເທດເຊັ່ ນ: ປະເທດໄທ ແລະ  ຟລິປິນິ. 

 ໃນວນັທ ີ02 ທັນວາ ປ ີ 1975 (ປະເທດຊາດໄດ້ຮັບການສະຖາປານາເປັນ ສປປ ລາວ)  ພາຍໃຕກ້ານຊີນ້າໍ ແລະ ນາໍພາ

ຂອງຄະນະພກັ, ຄະນະນາໍກມົຄົນ້ຄວ້າ-ຮຽບຮຽງ ແລະ ກະຊວງສກຶສາ ກລິາ ແລະ ທໍາມະການ, ໄລຍະຕ່ໍມາໂຮງພມິກະຊວງສສຶາ 

ຖກືແຕ່ງຕັງ້ໃຫເ້ປນັພະແນກໂຮງພມິສກຶສາຕາມໜງັສແືຕ່ງຕັງ້ ສະບບັລງົວນັທ ີ 28 ທນັວາ 1976 ເພຶ່ ອໃຫພ້ະແນກໂຮງພມິໄດກ້າໍ 

ນດົສາ້ງແຜນຂະຫຍາຍກດິຈະການຂຶນ້ຕື່ ມ, ຊຶ່ ງມໜີາ້ທີ່ ສໍາຄນັໃຫໂ້ຮງພມິ ຮບັຜດິຊອບ 03 ວຽກງານໃຫຍ່ ດັ່ ງນີຄ້:ື  

1. ຮບັເອາົຕົນ້ສະບບັທີ່ ພາກສ່ວນຄົນ້ຄວ້າ - ຮຽບຮຽງແລວ້ ມາອອກແບບເປນັ ປຶມ້ຕວົຢ່າງ, ຕດີວ້ຍ ຈກັພມິດດີ, ແຕມ້ຮູບ

ປະກອບ, ກວດແກ ້ແລະ ສາ້ງເປນັຕົນ້ສະບບັສມົບູນ ເພື່ ອສົ່ ງໄປພມິ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສົ່ ງໄປພມິຢູ່ປະເທດເພື່ ອນ 

ມດິ ເຊັ່ ນ: ສະຫະພາບ ໂຊຫວຽດ ແລະ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ເຢຍລະມນັ. 

2. ດໍາເນນີການຈດັພມິເອກະສານສກຶສາທີ່ ຈາໍເປນັ ແລະ ຮບີດ່ວນ ເພຶ່ ອແກໄ້ຂໃຫຄູ້ອາຈານ ແລະ ນກັຮຽນ, ນກັສກຶສາໃນ 

ທົ່ ວປະເທດ. 

3. ດໍາເນນີການກະກຽມກໍ່ ສາ້ງພືນ້ຖານວດັຖຸເຕກັນກິ ໂ ດຍເລັ່ ງໃສ່ການຂະຫຍາຍໂຮງພມິຕາມການ ຊີນ້າໍ ຂອງຂັນ້ເທງິດວ້ຍ 

ຄວາມເຫນັດອີະນຸມດັຈາກທ່ານລດັຖະມນົຕວ່ີາການກະຊວງສກຶສາ, ກລິາ ແ ລະ ທໍາມະການ ໃ ຫສ້າ້ງແຜນການຂໍຄວາມ 

ຮ່ວມມຊ່ືວຍເຫລອືຈາກອງົການສງົເຄາະແມ່ ແລະ ເດກັ ຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ (Unicef) ປີ 1977. 

 ນບັແຕ່ປ ີ1975 ເຖງິປີ 1980 ພະແນກໂຮງພມິ ແລະ ພະແນກການພມິ ທັງສອງພະແນກນີມ້ວີຽກເກາະກ່າຍຕດິພນັກນັ, 

ພະແນກການພມິມໜີາ້ທີ່ ຈດັຕົນ້ສະບບັສົ່ ງໃຫໂ້ຮງພມິ ແລະ ພະແນກໂຮງພມິມໜີາ້ທີ່ ຈດັພມິ ສະນັນ້, ເພື່ ອເຮດັໃຫວ້ຽກກະທດັ

ຮດັ ແລະ ມກີານປະສານງານສອດຄ່ອງວ່ອງໄວບ່ໍຟູມເຟອືຍເກືອ້ກນູຫລາຍ, ຈຶ່ ງໄດລ້ວມພະແນກການພມິເຂົາ້ກນັເປນັພະແນກໂຮງ 

ພມິນບັແຕ່ຕົນ້ປ ີ1981 ເປນັຕົນ້ມາ. 

 ໃນຕົນ້ປ ີ 1986 ຄະນະພະແນກໂຮງພມິໄດຂ້ຶນ້ແຜນສາ້ງໂຄງຮ່າງໃຫໂ້ຮງພມິສກຶສາຫນັເປນັລດັວສິາຫະກດິເພື່ ອສະເໝຕີໍ່

ຂັນ້ເທງິໃຫແ້ຕ່ງຕັງ້ຄະນະອໍານວຍການລດັວສິາຫາກດິໂຮງພມິສກຶສາໃຫມ້ລີະບບົຄບົຊຸດ, ຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍພະນກັງານ ບຸກຄະລາ 

ກອນ ສະມາ ຊກິພກັ, ພະນກັງານວຊິາການ ທີ່ ກາໍແໜນ້ທດັສະນະພືນ້ຖານກ່ຽວກບັກນົໄກການຄຸມ້ຄອງເສດຖະກດິຕະຫຼາດ.ກະ 

ຊວງສກຶສາທກິານ ໄດມ້ຂໍີຕ້ກົລງົ ຂອງທ່ານລດັຖະມນົຕວ່ີາການກະຊວງສກຶສາ ສະບບັເລກທ ີ727/ສສ-86 ລງົວນັທ ີ30/10/1986 

ວ່າດວ້ຍການສາ້ງຕັງ້ວສິາຫະກດິຈາໍໜ່າຍສກຶສາ, ຊຶ່ ງມຖີານະນຕິບຸິກຄນົ, ນບັແຕ່ວນັທ ີ01 ພະຈກິ ປ ີ1986 ເປນັຕົນ້ມາ. 

− ຊື່ ຫຍໍເ້ປນັຕວົອກັສອນວ່າ: ພສສ 

− ຊື່  ແລະ ທີ່ ຢູ່ທາງໂທລະເລກວ່າ: ການພມິຈາໍໜ່າຍສກຶສາ 

− ສໍານກັງານຕັງ້ຢູ່ ຖະໜນົ ມະໂຫສດົ, ຄຸມ້ ວດັສສີະເກດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 

− ຕູໄ້ປສະນ ີ7489 ໂທລະສບັ 215357, 215356, 212983 ແຟກັ 219527  

 ລດັວສິາຫະກດິການພມິຈາໍໜ່າຍສກຶສາແມ່ນ ເປນັຫວົໜ່ວຍການຜະລດິ ແລະ ຄຸມ້ຄອງເສດຖະກດິຂອງລດັທີ່ ຂຶນ້ກບັກະ 

ຊວງສກຶສາ ດໍາເນນີການເຄື່ ອນໄຫວຕາມຂໍກ້າໍນດົ, ກດົລະບຽບການຄຸມ້ຄອງວສິາຫະກດິຂອງພກັ ແລະ ລດັຖະບານທີ່ ພວມປະກາດ 

ໃຊແ້ຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ພາຍໃຕກ້ານຊີນ້າໍ, ການຄຸມ້ຄອງ ບໍລຫິານເສດຖະກດິຂອງ ລດັຖະມນົຕກີະຊວງສກຶສາ ແລະ ມໜີາ້ທີ່ ພວົ 

ພນັສາຍຂວາງຕາມລະບຽບຫຼກັການກບັ ບນັດາກມົ, ສະຖາບນັການສກຶສາ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງງານຕ່າງໆ ທີ່ ຂຶນ້ກບັກະຊວງສສຶາ 

ກ່ຽວກບັທດິທາງການຜະລດິທຸລະກດິໄລຍະຍາວ, ແຜນການປ ີຫຼ ືແຜນການ 05 ປ.ີ 

 ລດັວສິາຫະກດິການພມິຈາໍໜ່າຍສກຶສາ ຍງັ ເປນັຕວົແທນໃຫແ້ກ່ພກັ-ລດັ ໃນການຈດັພມິບນັດາປຶມ້ແບບຮຽນ ແລະສິ່ ງພມິ

ອື່ ນໆ ທີ່ ກະຊວງສກຶສາທກິານໄດກ້າໍນດົໃຫໃ້ຊໃ້ນລະບບົປະຊາສກຶສາ, ບໍາລຸງວດັທະນະທໍາ, ລະບບົອະນຸບານສກຶສາ,ລະບບົສາມນັ

ສກຶສາ, ລະບບົສາ້ງຄູ, ລະບບົອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ເພື່ ອຮບັໃຊໜ້າ້ທີ່ ການເມອືງຂອງພກັໃນການຂະຫຍາຍການ 

ສກຶສາ ສະໜອງຄວາມຕອ້ງການດາ້ນປຶມ້ຕໍາລາແບບຮຽນໃຫແ້ກ່ຄູອາຈານ, ນກັຮຽນ ແລະ ສງັຄມົ. 

 ລດັວສິາຫະກດິການພມິຈາໍໜ່າຍສກຶສາ ມຜູີອໍ້ານວຍການ 01 ຄນົ ແລະ ຮອງອໍານວຍການ 02 ຄນົ ໂດຍແມ່ນລດັຖະມນົ

ຕກີະຊວງສກຶສາເປນັຜູແ້ຕ່ງຕັງ້. ນອກຈາກນ້ັນ ລັດວິສາຫະກິດ 

ຍັງເປັນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໜ່ຶງທ່ີມີຄວາມຮັບຜິດຊອບກຸ້ມຕົນເອງທາງດ້ານງົບປະມານ-ການເງິນ, ເງິນເດືອນ ແລະ ສະຫວັດດີການ - 

ສັງຄົມ ແລະ ອ່ືນໆ ຢ່າງຮອບດ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທ່ີກຸ້ມຕົນເອງ 100%. 


