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ສະພາແຫ່ ງຊາດ

ເລກທີ:

/ສພຊ

ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ວັນທີ

(ຮ່ າງ)
ກົດໝາຍ
ວ່ າດ້ ວຍອາກອນຊົມໃຊ້
ພາກທີ I
ບົດບັນຍັດທ່ົ ວໄປ
ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ
ກົດໝາຍສະບັບນັ້ີ ກໍານົດ ຫັ ກການ, ລະບຽບການ, ວິທີການ ແລະ ມາດຕະການກົ່ ຽວກັບ ການຄຸ ັ້ ມ
ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ວຽກງານອາກອນຊົມໃຊັ້ ເພົ່ ອໃຫັ້ ວຽກງານດັົ່ງກົ່ າວມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະ
ສິດທິຜົນ ແນໃສົ່ ເກັບລາຍຮັບເຂົັ້າງົບປະມານ ໃຫັ້ ຖກຕັ້ ອງ ແລະ ຄົບຖັ້ ວນ, ດັດສົມການຊົມໃຊັ້ ໃນສັງຄົມ,
ປົກປັ້ ອງສຸ ຂະພາບຂອງພົນລະເມອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິົ່ງແວດລັ້ ອມ, ສັ້ າງເງົ່ ອນໄຂໃຫັ້ ແກົ່ ການເຊົ່ ອມ
ໂຍງ ເຂັ້ົ າກັບພາກພັ້ ນ ແລະ ສາກົນ ປະກອບສົ່ ວນເຂັ້ົ າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງຊາດ.
ມາດຕາ 2 ອາກອນຊົມໃຊ້
ອາກອນຊົມໃຊັ້ ແມົ່ ນ ອາກອນ ທີົ່ເກັບຈາກ ການຊົມໃຊັ້ ບາງປະເພດ ສິນຄັ້ າທີົ່ ນໍາເຂົັ້າ ຫ ຜະລິດ
ພາຍໃນ ລວມທັງ ການບໍລິການ ຢົ່ ພາຍໃນປະເທດ.
ມາດຕາ 3 ການອະທິບາຍຄໍາສັບ
ຄໍາສັບທົ່ີ ນໍາໃຊັ້ ໃນກົດໝາຍ ສະບັບນັ້ີ ມີຄວາມໝາຍ ດົ່ັ ງນັ້ີ :
ສິນຄ້ າ ໝາຍເຖິງ ສົ່ີ ງທີົ່ບໍົ່ມີຕົວຕົນ ຫ ມີຕົວຕົນ ຊຶົ່ງສາມາດເຄົ່ ອນຍັ້ າຍໄດັ້ ຫ ບໍົ່ສາມາດ
ເຄົ່ ອນຍັ້ າຍໄດັ້ ລວມທັງຊັບສົມບັດຄົງທີົ່, ກະແສໄຟຟັ້ າ, ອາຍແກັດ, ພະລັງງານ ແລະ ຊັບສົມບັດອົ່ ນ ທີົ່ໃຊັ້
1.

ເຂັ້ົ າໃນການຜະລິດ,ການຂາຍ, ການແລກປົ່ ຽນ ແລະ ການບໍລິການ;
2.

ການນໍາເຂ້ົ າ ໝາຍເຖິງ ການນໍາເອົາສິນຄັ້ າຈາກຕົ່ າງປະເທດເຂັ້ົ າມາ ສປປ ລາວ ລວມທັງ

ການນໍາເຂັ້ົ າສິນຄັ້ າ ຈາກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ;
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3.

ການສະໜອງສິນຄ້ າ ໝາຍເຖິງ ການມອບ, ການໂອນສິດຊົມໃຊັ້ ສິນຄັ້ າ ໃຫັ້ ແກົ່ ຜັ້ ອົ່ ນໂດຍ

ໄດັ້ ຮັບ ຄົ່ າຕອບແທນເປັນເງິນ ຫ ຜົນປະໂຫຍດອົ່ ນ ລວມທັງການໃຫັ້ ລັ້າ ແລະ ການຊົມໃຊັ້ ດັ້ວຍຕົນເອງ;
ການສະໜອງການບໍລິການ ໝາຍເຖິງ ການເຄົ່ ອນໄຫວທຸ ລະກິດທົ່ີ ເປັນການສະໜອງ
ແຮງງານໃຫັ້ ແກົ່ ຜັ້ ອົ່ ນໂດຍໄດັ້ ຮັບ ຄົ່ າຕອບແທນເປັນເງິນ ຫ ຜົນປະໂຫຍດອົ່ ນ ລວມທັງການໃຫັ້ ລັ້າ ແລະ
ການຊົມໃຊັ້ ດັ້ວຍຕົນເອງ ຊົ່ຶ ງອາດມີ ວັດຖປະກອນ ແລະ ພາຫະນະຮັບໃຊັ້ ;
4.

5.

ຜູ້ ທ່ີ ບ່ໍ ມີພູ ມລໍາເນົາ ໝາຍເຖິງ ຜັ້ ທົ່ີ ບົ່ໍ ມີທົ່ີ ຢົ່ ຖາວອນໃນການດໍາລົງຊີວິດ, ທໍາມາຫາກິນ ແລະ

ດໍາເນີນທຸ ລະກິດ ຢົ່ ສປປ ລາວ;
6.

ຍານພາຫະນະ ໝາຍເຖິງ ລົດຖີບ, ລົດຈັກ, ລົດຂົນສົົ່ງ, ລົດໄຟ, ເຮອ, ເຮອບິນ ແລະ ວັດຖຸ

ຫ ສົ່ິ ງປະດິດທົ່ີ ບົ່ໍ ແມົ່ ນສົ່ິ ງທົ່ີ ມີຊີວິດ, ສາມາດເຄົ່ ອນຍັ້ າຍຂົນສົ່ົ ງໄດັ້ ຊົ່ຶ ງມະນຸ ດເປັນຜັ້ ສັ້ າງ ຂັ້ຶ ນ;
ຍານພາຫະນະຂົນສ່ົ ງ ໝາຍເຖິງ ພາຫະນະຂົນສົ່ົ ງທຸ ກປະເພດ ຊົ່ຶ ງແລົ່ ນດັ້ ວຍ ເຄົ່ ອງຈັກ ທົ່ີ
ນໍາໃຊັ້ ພະລັງງານເຊັ້ ອໄຟ ຫ ພະລັງງານສະອາດ;
7.

ລົດຈັກ ໝາຍເຖິງ ຍານພາຫະນະທີົ່ຂັບເຄົ່ ອນດັ້ ວຍສອງລໍັ້ຂຶັ້ນໄປ ຊົ່ຶ ງແລົ່ ນດັ້ ວຍ ເຄົ່ ອງຈັກ ທີົ່
ນໍາໃຊັ້ ພະລັງງານເຊັ້ ອໄຟ ຫ ພະລັງງານສະອາດ;
8.

ລົດຂົນສ່ົ ງຂະໜາດນ້ອຍ ໝາຍເຖິງ ລົດຂົນສົ່ົ ງຜັ້ ໂດຍສານ ຊົ່ຶ ງມີບົ່ ອນນົ່ັ ງທັງໝົດບົ່ໍ ເກີນ
ເກັ້ົ າຄົນ ແລະ ລົດຂົນສົ່ົ ງສິນຄັ້ າ ຊົ່ຶ ງມີນໍາໜັກທັງໝົດ ບົ່ໍ ເກີນ ສາມໂຕນເຄົ່ິ ງ;
9.

10. ລົດຂົນສ່ົ ງຂະໜາດກາງ ໝາຍເຖິງ ລົດຂົນສົ່ົ ງຜັ້ ໂດຍສານ ຊົ່ຶ ງມີບົ່ ອນນົ່ັ ງແຕົ່ ສິບຄົນ ຫາ
ສາມສິບຫັ້ າຄົນ ແລະ ລົດຂົນສົ່ົ ງສິນຄັ້ າ ຊົ່ຶ ງມີນັ້ໍ າໜັກເກີນ ສາມໂຕນເຄົ່ິ ງ ຫາ ສິບຫັ້ າໂຕນ;
11. ລົດຂົນສົ່ງຂະໜາດໃຫຍ່ ໝາຍເຖິງ ລົດຂົນສົົ່ງຜັ້ ໂດຍສານ ຊຶົ່ງມີບົ່ ອນນັົ່ງທັງໝົດແຕົ່
ສາມສິບຫົກຄົນຂຶັ້ນໄປ ແລະ ລົດຂົນສົົ່ງສິນຄັ້ າ ຊຶົ່ງມີນໍັ້າໜັກເກີນ ສິບຫັ້ າໂຕນຂຶັ້ນໄປ;
12. ພະລັງງານເຊ້ ອໄຟ ໝາຍເຖິງ ນັ້ໍ າມັນເຊັ້ ອໄຟທຸ ກຊະນິດ, ອາຍແກັສ ແລະ ສົ່ິ ງອົ່ ນ ທົ່ີ ພາໃຫັ້
ເຄົ່ ອງຈັກເກີດຄວາມແຮງດັ້ ວຍການນໍາໃຊັ້ ພະລັງງານທົ່ີ ເປັນທາດແຫວ;
13. ພະລັງງານສະອາດ ໝາຍເຖິງ ພະລັງງານໄຟຟັ້ າ, ພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ພະລັງ ງານລົມ
ແລະ ພະລັງງານທົດແທນອົ່ ນ ທີົ່ບໍົ່ສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍົ່ສິົ່ງແວດລັ້ ອມ ແລະ ສັງຄົມ;
14. ຍານພາຫະນະທ່ີ ນໍາໃຊ້ ພະລັງງານສະອາດ ໝາຍເຖິງ ຍານພາຫະນະທົ່ີ ອອກ ແບບ
ສະເພາະທົ່ີ ນໍາໃຊັ້ ພະລັງງານສະອາດໂດຍກົງ ຊົ່ຶ ງບົ່ໍ ລວມເອົາຍານພາຫະນະທົ່ີ ນໍາໃຊັ້ ພະລັງງານ ສອງລະບົບ
ເປັນຕັ້ົ ນ ນັ້ໍ າມັນເຊັ້ ອໄຟ ແລະ ພະລັງງານທົດແທນອົ່ ນ (ລະບົບຮາຍບຣິດ - Hybrid, ລະບົບໄຮໂດຣເຈນHydrogen);
15. ກົນຈັກຮັບໃຊ້ ສະເພາະການຜະລິດກະສິກໍາ ໝາຍເຖິງ ລົດໄຖ, ລົດຄາດ, ລົດປັກດໍາ, ລົດ
ກົ່ ຽວ, ລົດຫວົ່ ານ, ລົດຢອດເມັດ ຫ ຢອດລໍາ ແລະ ອົ່ ນໆທົ່ີ ຄັ້ າຍຄຽງ (ບົ່ໍ ລວມລົດຂົນສົ່ົ ງຜົນຜະລິດກະສິກໍາ);
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16. ເຄ່ ອງດ່ ມສໍາເລັດຮູ ບ ໝາຍເຖິງ ຜະລິດຕະພັນເສີມສຸ ຂະພາບ ທົ່ີ ໄດັ້ ມາຈາກ ພດ, ຕັ້ົ ນໄມັ້ ,
ແຮົ່ ທາດ, ສັດ ແລະ ວິຕາມິນຕົ່ າງໆ ທົ່ີ ໄດັ້ ຜົ່ານການປຸ ງແຕົ່ ງ, ການຫຸ ັ້ ມຫົ່ໍ ແລະ ຕິດສະຫາກ ຕັ້ົ ນຕໍ ແມົ່ ນ
ເພົ່ ອໃຊັ້ ເຂັ້ົ າໃນການເສີມສັ້ າງບາງຈຸ ລັງໃນຮົ່ າງກາຍ ແຕົ່ ຫາກບົ່ໍ ແມົ່ ນນໍາໃຊັ້ ເພົ່ ອກັນພະຍາດ ແລະ ປົ່ິ ນປົວ;
17. ເຄ່ ອງດ່ ມສໍາເລັດຮູ ບອ່ ນທີ່ຄ້ າຍຄຽງ ໝາຍເຖິງ ເຄົ່ ອງດົ່ ມທີົ່ມີຄຸ ນລັກສະນະສະເພາະ
ພັ້ ນຖານ ທົ່ີ ຄກັນ ຫ ຄັ້ າຍຄກັນກັບເຄົ່ ອງດົ່ ມສໍາເລັດຮບທົ່ີ ຜະລິດໃນ ສປປ ລາວ ເປັນຕັ້ົ ນ ການນໍາໃຊັ້ , ຄຸ ນ
ນະພາບ, ອົງປະກອບດັ້ ານເຕັກນິກ ແລະ ຢົ່ ໃນເຄົ່ ອງດົ່ ມປະເພດດຽວກັນ;
18. ຜະລິດຕະພັນເຄ່ ອງສໍາອາງ ໝາຍເຖິງ ສານ ຫ ສິົ່ງປຸ ງແຕົ່ ງໃດໜຶົ່ງທີົ່ໃຊັ້ ທາ, ນວດ, ຂັດ,
ສີດພົ່ົ ນໃສົ່ ພາກສົ່ ວນໃດໜົ່ຶ ງຂອງຮົ່ າງກາຍ ເຊົ່ັ ນ ຜິວໜັງ, ຜົມ, ແຂັ້ ວ, ເລັບ, ສົບ, ປາກ ເພົ່ ອທໍາຄວາມ
ສະອາດ, ເຮັດໃຫັ້ ກົ່ິ ນຫອມ ແລະ ສວຍງາມ;
19. ອຸ ປະກອນເສີມຄວາມງາມ ໝາຍເຖິງ ເຄົ່ ອງມການແພດທົ່ີ ເປັນເຄົ່ ອງໃຊັ້ , ເຄົ່ ອງຈັກ, ວັດຖຸ
ໃນສະພາບແຫວ, ແຂງ, ເປັນອາຍ, ເປັນແສງ ທີົ່ໃຊັ້ ໃນການບົົ່ງມະຕິ ຫ ໃຊັ້ ໃນການສັນຍະກໍາຮົ່ າງກາຍຂອງ
ຄົນ;
20. ນ້ໍ າມັນເຊ້ ອໄຟ ໝາຍເຖິງ ນັ້ໍ າມັນແອັດຊັງ, ນັ້ໍ າມັນກາຊວນ, ນັ້ໍ າມັນກາດເຮອບິນ, ນັ້ໍ າມັນ
ກາດໃຕັ້ , ນັ້ໍ າມັນເຕົາ, ນັ້ໍ າມັນເຊັ້ ອໄຟຊີວະພາບ ແລະ ນັ້ໍ າມັນເຊັ້ັ້ ອໄຟອົ່ ນ ຕາມການກໍານົດຂອງອົງການຄຸ ັ້ ມ
ຄອງທຸ ລະກິດນໍັ້າມັນເຊັ້ ອໄຟ;
21. ຊ້ິ ນສ່ ວນປະກອບ ໝາຍເຖິງ ສົ່ິ ງຂອງຕົ່ າງໆ ທົ່ີ ໃຊັ້ ເພົ່ ອປະກອບ ໃສົ່

ຫ ຕົບແຕົ່ ງ

ຍານພາຫະນະ;
22. ລັດຖະການສ່ ວຍສາອາກອນ ໝາຍເຖິງ ກົມສົ່ ວຍສາອາກອນ, ສົ່ ວຍສາອາກອນປະຈໍາ
ແຂວງ, ນະ ຄອນຫວງ ແລະ ສົ່ ວຍສາອາກອນປະຈໍາເມອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ;
23. ເຈ້ົ າໜ້າທີ່ສ່ ວຍສາອາກອນ ໝາຍເຖິງ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນສົ່ ວຍສາອາກອນ ທົ່ີ ຖກ
ແຕົ່ ງຕັັ້ງໃຫັ້ ເຄົ່ ອນໄຫວ ຫ ປະຕິບັດໜັ້ າທີົ່ຢົ່ ສະຖານທີົ່ສະເພາະ ຫ ວຽກງານໃດໜຶົ່ງ;
24. ພະນັກງານສ່ ວຍສາອາກອນ ໝາຍເຖິງ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນສົ່ ວຍສາອາກອນ ທົ່ີ
ປະຕິບັດໜັ້ າທີົ່ວິຊາສະເພາະໃນວຽກງານສົ່ ວຍສາອາກອນ.
ມາດຕາ 4 ນະໂຍບາຍຂອງລັດກ່ ຽວກັບວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້
ລັດ ວາງນະໂຍບາຍກົ່ ຽວກັບອາກອນຊົມໃຊັ້ ເພົ່ ອດັດສົມການຊົມໃຊັ້ ຂອງສັງຄົມ, ປົກປັ້ ອງສຸ ຂະພາບ
ຂອງພົນລະເມອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິົ່ງແວດລັ້ ອມ, ຮັບປະກັນຄວາມຍຸ ຕິທໍາ, ໂປົ່ ງໃສ ແລະ ສາມາດ
ກວດສອບໄດັ້ .
ລັດ ສັ້ າງເງົ່ ອນໄຂ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫັ້ ແກົ່ ການຄຸ ັ້ ມຄອງວຽກງານອາກອນຊົມໃຊັ້ ດັ້ ວຍ
ການປະກອບບຸ ກຄະລາກອນ, ສະໜອງງົບປະມານ, ພັ້ ນຖານໂຄງລົ່ າງ, ພາຫະນະ ແລະ ອຸ ປະກອນຮັບໃຊັ້ ,
ພັດທະນາລະບົບການແຈັ້ ງເສຍ, ການມອບ ແລະ ການຈັດເກັບອາກອນຊົມໃຊັ້ ໃຫັ້ ມີຄວາມສະດວກ, ທັນ
ສະໄໝ.
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ລັດ ສັ້ າງສະພາບແວດລັ້ ອມທົ່ີ ດີ ໃຫັ້ ແກົ່ ຜັ້ ດໍາເນີນທຸ ລະກິດ ໃນການເສຍອາກອນຊົມໃຊັ້ .
ມາດຕາ 5 ຫັ ກການພ້ ນຖານກ່ ຽວກັບວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້
ໃນການເຄົ່ ອນໄຫວວຽກງານອາກອນຊົມໃຊັ້ ໃຫັ້ ປະຕິບັດຕາມຫັ ກການພັ້ ນຖານ ດົ່ັ ງນັ້ີ :
1.

ສອດຄົ່ ອງກັບ ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ແຫົ່ ງຊາດ;
2. ຮັບປະກັນການເກັບລາຍຮັບເຂັ້ົ າງົບປະມານແຫົ່ ງລັດ ຢົ່ າງລວມສນ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນ
ຂອບເຂດທົ່ົ ວປະເທດ;
3. ມີຄວາມ ຍຸ ຕິທໍາ, ຖກຕັ້ ອງ, ຄົບຖັ້ ວນ, ວົ່ ອງໄວ, ໂປົ່ ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດັ້ ;
4. ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫັ້ ຜັ້ ເສຍອາກອນ ຢົ່ າງສະເໝີພາບ.
ມາດຕາ 6 ພັນທະຂອງພົນລະເມອງກ່ ຽວກັບອາກອນຊົມໃຊ້
ບຸ ກຄົນ, ນິຕິບຸ ກຄົນ ຫ ການຈັດຕັັ້ງ ທົ່ີ ຊົມໃຊັ້ ບາງປະເພດສິນຄັ້ າ ແລະ ການບໍລິການຢົ່ ສປປ ລາວ
ລັ້ ວນແຕົ່ ມີພັນທະເສຍອາກອນຊົມໃຊັ້ ຕາມທົ່ີ ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນກົດໝາຍສະບັບນັ້ີ .
ມາດຕາ 7 ຂອບເຂດການນໍາໃຊ້ ກົດໝາຍ
ກົດໝາຍສະບັບນັ້ີ ນໍາໃຊັ້ ສໍາລັບ ບຸ ກຄົນ, ນິຕິບຸ ກຄົນ ຫ ການຈັດຕັ້ັ ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕົ່ າງປະເທດ
ທົ່ີ ຊົມໃຊັ້ ບາງປະເພດ ສິນຄັ້ າ ແລະ ການບໍລິການ ຕາມທົ່ີ ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນກົດໝາຍສະບັບນັ້ີ .
ມາດຕາ 8 ການຮ່ ວມມສາກົນ
ລັດ ສົ່ົ ງເສີມການພົວພັນຮົ່ ວມມກັບຕົ່ າງປະເທດ, ພາກພັ້ ນ ແລະ ສາກົນ ກົ່ ຽວກັບວຽກງານ
ອາກອນຊົມໃຊັ້ ດັ້ ວຍການແລກປົ່ ຽນບົດຮຽນ ທາງດັ້ ານເຕັກນິກ, ວິຊາການ, ຂໍັ້ມນຂົ່ າວສານ ແລະ ດັ້ ານ
ອົ່ ນ ເພົ່ ອ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸ ດ, ປະຕິບັດສັນຍາສາກົນ ແລະ ສົນທິສັນຍາ ທົ່ີ ສປປ ລາວ ເປັນ
ພາຄີ.

ພາກທີ II
ລະບົບພ້ ນຖານຂອງອາກອນຊົມໃຊ້
ມາດຕາ 9 ລະບົບພ້ ນຖານຂອງອາກອນຊົມໃຊ້
ລະບົບພັ້ ນຖານຂອງອາກອນຊົມໃຊັ້ ມີ ດົ່ັ ງນັ້ີ :
1. ການເກັບອາກອນຊົມໃຊັ້ ;
2. ການຄິດໄລົ່ ແລະ ການແຈັ້ ງເສຍ ອາກອນຊົມໃຊັ້
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ໝວດທີ 1
ການມອບອາກອນຊົມໃຊ້
ມາດຕາ 10 ຜູ້ ມອບອາກອນຊົມໃຊ້
ຜັ້ ມອບອາກອນຊົມໃຊັ້ ມີດົ່ັ ງນັ້ີ :
1. ຜັ້ ນໍາເຂັ້ົ າສິນຄັ້ າ;
2. ຜັ້ ຜະລິດສິນຄັ້ າ;
3. ຜັ້ ສະໜອງການບໍລິການ.
ມາດຕາ 11ສິນຄ້ າ ແລະ ການບໍລິການ ທ່ີ ຖກເສຍອາກອນຊົມໃຊ້
ກ. ສິນຄ້ າ ທີ່ຖກເສຍອາກອນຊົມໃຊ້ ມີ ດັ່ງນ້ີ :
1. ນໍັ້າມັນເຊັ້ ອໄຟ;
2. ພາຫະນະ: ລົດຈັກ ແລະ ລົດໃຫົ່ ຍ;
3. ເຫັ້ົ າ, ເບຍ, ເຄົ່ ອງດົ່ ມທົ່ີ ມີທາດເຫັ້ົ າ;
4. ຢາສບ: ເປັນເສັ້ັ ນ, ເປັນຊອງ, ຢາຊີກາ, ຢາສບໄຟຟັ້ າ;
5. ອາຍແກັດສ໌ໃຊັ້ ສໍາລັບຍານພາຫະນະ;
6. ເຄົ່ ອງດົ່ ມສໍາເລັດຮບ ເຊັົ່ນ ນໍັ້າອັດລົມ, ໂຊດາ, ເຄົ່ ອງດົ່ ມຊກໍາລັງ, ນໍັ້າດົ່ ມແຮົ່ ທາດ;
7. ເຄົ່ ອງແກັ້ ວຄຣິດສະຕັນທົ່ີ ເປັນເຄົ່ ອງໃຊັ້ ແລະ ປະດັບ, ໂຄມໄຟປະດັບ;
8. ຜັ້ າພົມທົ່ີ ເຮັດດັ້ ວຍຂົນແກະ ຫ ຂົນລະອຽດຂອງສັດ;
9. ນັ້ໍ າຫອມ, ອຸ ປະກອນຮັບໃຊັ້ ການເສີມສວຍ ແລະ ເສີມຄວາມງາມ;
10. ໄພັ້ ແລະ ເຄົ່ ອງຫີັ້ ນການພະນັນ ທຸ ກຊະນິດ;
11. ບັ້ັ ງໄຟ, ດອກໄມັ້ ໄຟ, ໝາກກະໂພກ;
12. ຊັ້ິ ນສົ່ ວນປະກອບ;
13. ເຮອໄວ, ເຮອຢ໊ອດ ແລະ ເຮອກິລາທົ່ີ ແລົ່ ນດັ້ ວຍເຄົ່ ອງຈັກ;
14. ອຸ ປະກອນຮັບສັນຍານໂທລະພາບຜົ່ ານດາວທຽມ

(ຈານດາວທຽມ,

ກົ່ ອງຮັບສັນຍານ),

ເຄົ່ ອງຫີັ້ ນສຽງ ແລະ ພາບ, ກັ້ ອງຖົ່ າຍຮບ, ໂທລະສັບ, ເຄົ່ ອງອັດສຽງ ແລະ ພາບ, ເຄົ່ ອງດົນຕີ;
15. ໂຕະບິນລຽດ, ໂຕະສະນຸ ກເກັ້ີ , ອຸ ປະກອນໂບລັ້ີ ງ, ໂຕະຫັ້ີ ນບານເຕະ;
16. ເຄົ່ ອງຫັ້ີ ນເກມທຸ ກປະເພດ ເຊົ່ັ ນ ເພລສະເຕຊັນ ເອັກບ໊ອກ.
17. ລົດຕັ້ ແຊົ່ ເຢັນ, ລົດຫົວລາກ-ຫາງລາກ, ລົດບັນທຸ ກນັ້ໍ າມັນ, ລົດນັ້ໍ າ, ລົດເຄຣນ, ລົດໂມັ້ ຊີມັງ,
ລົດດດສັ້ ວມ, ລົດສີດຊີມັງ, ລົດສີດພົົ່ນທຸ ກຊະນິດ ແລະ ລົດເຮອນເຄົ່ ອນທີົ່.
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ຂ. ການບໍລິການ ທ່ີ ຖກເສຍອາກອນຊົມໃຊ້ ມີ ດ່ັ ງນ້ີ :
1. ການບັນເທີງ: ໂຮງເຕັ້ັ ນລໍາ, ດິດສະໂກັ້ ເທັກ, ຄາຣາໂອເກະ;
2. ກິດຈະການໂບລິັ້ງ;
3. ກິດຈະການ ສັນຍະກໍາເສີມຄວາມງາມ;
4. ການຊົມໃຊັ້ ບໍລິການໂທລະສັບ, ສັນຍານໂທລະພາບສາຍໄຍ, ສັນຍານໂທລະພາບດິຈິຕອນ,
ອິນເຕີເນັດ;
5. ກິດຈະການກ໊ອຟ;
6. ກິດຈະການຫວຍ;
7. ກິດຈະການກາຊີໂນ ແລະ ຕັ້ ເກມກາຊີໂນ;
8. ກິດຈະການແຂົ່ ງລົດ, ແຂົ່ ງມັ້ າ;
9. ກິດຈະການບາຣລນ, ເຄົ່ ອງຖົ່ າຍພາບທາງອາກາດ, ເຄົ່ ອງບິນດັ້ ວຍຈັ້ ອງ ແລະ ເຄົ່ ອງຈັກໄອ
ພົ່ົ ນຂະ
ໜາດນັ້ ອຍ.
10. ກິດຈະການເອເລັກໂຕຣນິກທາງດັ້ ານການເງິນ (Financial Technology/ FinTech)

ມາດຕາ 12 ສິນຄ້ າ ແລະ ການບໍລິການ ທ່ີ ຖກຍົກເວ້ັ ນອາກອນຊົມໃຊ້
ສິນຄັ້ າ ແລະ ການບໍລິການ ທົ່ີ ຖກຍົກເວັ້ັ ນອາກອນຊົມໃຊັ້ ມີ ດົ່ັ ງນັ້ີ :
1. ສິນຄັ້ າ ທົ່ີ ຖກເສຍອາກອນຊົມໃຊັ້ ຕາມທົ່ີ ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນມາດຕາ 11ຂັ້ໍ ກ ຂອງກົດໝາຍ
ສະບັບນັ້ີ ທົ່ີ ນໍາເຂັ້ົ າເພົ່ ອສົ່ົ ງອອກຕົ່ໍ ຫ ຜະລິດຢົ່ ພາຍໃນ ເພົ່ ອສົ່ົ ງອອກຕົ່ າງປະເທດ;
2. ເຫັ້ົ າເກັ້ົ າສິບອົງສາ ເພົ່ ອຮັບໃຊັ້ ວຽກງານການແພດສະເພາະ;
3. ລົດ ແລະ ເຄົ່ ອງຮັບໃຊັ້ ທີົ່ນໍາເຂົັ້າໂດຍສະຖານທດ, ສະຖານກົງສນໃຫຍົ່ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງ
ສາກົນປະຈໍາຢົ່ ສປປ ລາວ ຕາມລະບຽບການ;
4. ບັ້ັ ງໄຟ, ດອກໄມັ້ ໄຟ, ໝາກກະໂພກ ທົ່ີ ການຈັດຕັ້ັ ງຂອງລັດນໍາເຂັ້ົ າມາເພົ່ ອຮັບໃຊັ້ ງານສະເຫີ ມ
ສະຫອງວັນສໍາຄັນຕົ່ າງໆ ທົ່ີ ເປັນທາງການ;
5. ກິດຈະກໍາຂອງສະມາຄົມຄົນພິການ;
6. ລົດກັ້ ໄພ, ລົດຮັບສົົ່ງຄົນເຈັບຂອງໂຮງໝ
ໍ , ລົດດັບເພີງ ແລະ ລົດຮັບໃຊັ້ ວິຊາສະເພາະຈໍາເພາະ
ຂອງຂະແໜງການລັດ;
7. ກົນຈັກຮັບໃຊັ້ ສະເພາະການຜະລິດກະສິກໍາ;
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8. ລົດກົນຈັກໜັກ ເຊົ່ັ ນ ລົດດຸ ດ, ລົດໂລ, ລົດຈົກ, ລົດຕັກ, ລົດເກດ, ລົດຕອກເສົາເຂັມ;
9. ພາຫະນະທົ່ີ ນໍາເຂັ້ົ າຊົ່ົ ວຄາວ ເພົ່ ອຮັບໃຊັ້ ໂຄງການຕາມສັນຍາການລົງທຶນ;
10. ພາຫະນະທົ່ີ ໄດັ້ ຮັບການຊົ່ ວຍເຫອລັ້ າ ຈາກຕົ່ າງປະເທດ ໃຫັ້ ແກົ່ ລັດຖະບານ ແຫົ່ ງ ສປປ ລາວ.

ໝວດທີ 2
ການຄິດໄລ່ ແລະ ການແຈ້ ງເສຍ ອາກອນຊົມໃຊ້
ມາດຕາ 13 ອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້
ອັດຕາອາກອນຊົມໃຊັ້ ໄດັ້ ກໍານົດຕາມປະເພດສິນຄັ້ າ ແລະ ການບໍລິການ ມີ ດັົ່ງນີັ້:
1. ອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ ສິນຄ້ າທົ່ວໄປ

ລ/ດ
1

ປະເພດສິນຄ້ າທ່ົ ວໄປ ທ່ີ ຖກເສຍອາກອນຊົມໃຊ້

ອັດຕາທຽບຖານ
ເປັນສ່ ວນຮ້ ອຍ (%)

ນັ້ໍ າມັນເຊັ້ ອໄຟ:
-ນໍັ້າມັນແອັດຊັງພິເສດ

39%

-ນັ້ໍ າມັນແອັດຊັງທໍາມະດາ
-ນໍັ້າມັນກາຊວນ

34%
24%

-ນັ້ໍ າມັນກາດຍົນ
-ນັ້ໍ າມັນເຕົາ

14%
5%

-ນັ້ໍ າມັນເຄົ່ ອງ, ນໍັ້າມັນໄຮໂດລິກ, ນໍັ້າມັນໜຽວ, ນໍັ້າມັນ
ຫັ້ າມລັ້ໍ

9%

ພາຫະນະ:
1. ລົດຈັກ
1.1. ລົດຈັກ ທີົ່ນໍາໃຊັ້ ພະລັງງານເຊັ້ ອໄຟ
2

ແຕົ່ 150 ເຊເຊ ລົງມາ

20 %

ແຕົ່ 151 -200 ເຊເຊ

30 %

ແຕົ່ 201- 250 ເຊເຊ

40 %

ແຕົ່ 251-500 ເຊເຊ

60 %

ແຕົ່ 501-800 ເຊເຊ
ແຕົ່ 801 ເຊເຊ ຂັ້ຶ ນໄປ

80 %

1.2. ລົດຈັກທີົ່ນໍາໃຊັ້ ພະລັງງານສະອາດ
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90 %
5%

2. ລົດຂົນສົົ່ງ
2.1. ລົດຂົນສົ່ົ ງຂະໜາດນັ້ ອຍທົ່ີ ນໍາໃຊັ້ ພະລັງງານ
ເຊັ້ ອໄຟ: ລົດເກັງ, ລົດຈິບ, ລົດຕັ້ , ລົດກະບະ
ສອງປະຕເຄິົ່ງຂຶັ້ນໄປ
ລົດທົ່ີ ໃຊັ້ ນັ້ໍ າມັນແອັດຊັງ
ບໍົ່ເກີນ 1000 ເຊເຊ
ແຕົ່ 1001-1500 ເຊເຊ
ແຕົ່ 1501-3000 ເຊເຊ
ແຕົ່ 3001ເຊເຊ ຂັ້ຶ ນໄປ

25%
30%
35%
40%

ລົດທີົ່ໃຊັ້ ນໍັ້າມັນກະຊວນ
ແຕົ່ 1500 ເຊເຊ ລົງມາ
ແຕົ່ 1501 – 2500 ເຊເຊ
ແຕົ່ 2501 ເຊເຊ ຂຶັ້ນໄປ

45%
70%
80%

2.2. ລົດບໍລິການໂດຍສານຂະໜາດນັ້ ອຍ: ລົດເກັງ,
ລົບຈິບ, ລົດຕັ້ ,ລົດກະບະ ສອງປະຕເຄິົ່ງຂຶັ້ນໄປ
ທົ່ີ ນໍາໃຊັ້ ພະລັງງານສະອາດ
2.3. ລົດຂົນສົ່ົ ງຂະໜາດນັ້ ອຍ
1. ລົດກະບະ 2 ປະຕ
1. ທົ່ີ ນໍາໃຊັ້ ພະລັງງານເຊັ້ ອໄຟ

10 %

2. ທົ່ີ ນໍາໃຊັ້ ພະລັງງານສະອາດ
2. ລົດຂົນສົົ່ງຂະໜາດນັ້ ອຍອົ່ ນ
3. ທີົ່ນໍາໃຊັ້ ພະລັງງານເຊັ້ ອໄຟ

8%

4. ທົ່ີ ນໍາໃຊັ້ ພະລັງງານສະອາດ
2.4. ລົດຂົນສົ່ົ ງຂະໜາດກາງ
5. ທົ່ີ ນໍາໃຊັ້ ພະລັງງານເຊັ້ ອໄຟ

8%

6. ທົ່ີ ນໍາໃຊັ້ ພະລັງງານສະອາດ
2.5. ລົດຂົນສົ່ົ ງຂະໜາດໃຫົ່ ຍ
7. ທີົ່ນໍາໃຊັ້ ພະລັງງານເຊັ້ ອໄຟ

6%

8. ທົ່ີ ນໍາໃຊັ້ ພະລັງງານສະອາດ

5%

6%

5%

4%

3%
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2.6 ລົດຕັ້ ແຊົ່ ເຢັນ, ລົດຫົວລາກ-ຫາງລາກ, ລົດ
ບັນທຸ ກນໍັ້າມັນ, ລົດນໍັ້າ, ລົດເຄຣນ, ລົດໂມັ້ ຊີມັງ, ລົດ

3

ດດສັ້ ວມ, ລົດສີດຊີມັງ, ລົດສີດພົົ່ນທຸ ກຊະນິດ ແລະ
ລົດເຮອນເຄົ່ ອນທົ່ີ .
ເຫັ້ົ າ ຫ ເຄົ່ ອງດົ່ ມທົ່ີ ມີທາດເຫັ້ົ າ
- ເຫັ້ົ າ ຫ ເຄົ່ ອງດົ່ ມທົ່ີ ມີທາດເຫັ້ົ າ ແຕົ່ 40 ອົງສາ ລົງມາ
- ເຫັ້ົ າ ຫ ເຄົ່ ອງດົ່ ມທົ່ີ ມີທາດເຫັ້ົ າ ເກີນ 40 ອົງສາ ຂັ້ຶ ນໄປ
- ເຫັ້ົ າແວງ ທົ່ີ ມີທາດເຫັ້ົ າບໍົ່ເກີນ 15 ອົງສາ
- ເຫັ້ົ າແວງ ທົ່ີ ມີທາດເຫັ້ົ າເກີນ 15 ອົງສາແຕົ່ ບໍົ່ເກີນ 23
ອົງສາ
- ເຫັ້ົ າແວງ ທົ່ີ ມີທາດເຫັ້ົ າເກີນ 23 ອົງສາ ຂັ້ຶ ນໄປ
ປະເພດເບຍ
-

4

4%

60 %
70 %
40 %
50 %
60 %

50 %

ອັດຕາອາກອນຊົມໃຊັ້
ອາກອນຊົມໃຊັ້ ຕົ່ໍ າສຸ ດ

3.500 ກີບຕໍົ່ລິດ

ປະເພດຢາສບ
-ຢາຊີກາ
-ຢາສບເປັນກອກ ຫ ເປັນຊອງ
-ຢາເສັັ້ນສໍາເລັດຮບ
-ຢາສບປະເພດອົ່ ນ

60%
60%
35%
60%

5

ອາຍແກັດສ໌ໃຊັ້ ສໍາລັບຍານພາຫະນະ

10 %

6

ເຄົ່ ອງດົ່ ມສໍາເລັດຮບ:
-ນໍັ້າອັດລົມ, ໂຊດາ, ນໍັ້າດົ່ ມແຮົ່ ທາດ, ນໍັ້າໝາກໄມັ້ , ເຄົ່ ອງ
ດົ່ ມປະເພດກາເຟ ແລະ ເຄົ່ ອງດົ່ ມອົ່ ນທົ່ີ ຄັ້ າຍຄຽງ

5%

7

-ເຄົ່ ອງດົ່ ມຊກໍາລັງ
ເຄົ່ ອງໃຊັ້ ຫ ເຄົ່ ອງປະດັບຄຣິດຕັນ

10 %
20 %

8

ຜັ້ າພົມທີົ່ເຮັດດັ້ ວຍຂົນແກະ ຫ ຂົນລະອຽດຂອງສັດ;

15%

9

ຊຸດໂຊຟາ ທີົ່ມີມນຄົ່ າແຕົ່ 10.000.000 ກີບ ຂັ້ ນໄປ;

15%

10

ນັ້ໍ າຫອມ, ອຸ ປະກອນຮັບໃຊັ້ ການເສີມສວຍ ແລະ ເສີມ

20 %

ຄວາມງາມ

ປັບປຸ ງຄັັ້ງວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2018

9

11

ໄພັ້ ແລະ ເຄົ່ ອງຫັ້ີ ນການພະນັນຖັ້ າຫາກໄດັ້ ຮັບອະນຸ ຍາດ
ຈາກຂະແໜງການທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ ອງ

90 %

12

ບັ້ັ ງໄຟ,

ໝາກກະໂພກຖັ້ າຫາກໄດັ້ ຮັບ
ອະນຸ ຍາດຈາກຂະແໜງການທົ່ີ ກົ່ ຽວຂັ້ ອງ

80 %

13

ຊັ້ິ ນສົ່ ວນປະກອບ

20 %

14

ເຮອໄວ, ເຮອຢ໊ອດ ແລະ ເຮອກິລາທົ່ີ ແລົ່ ນດັ້ ວຍເຄົ່ ອງຈັກ

20 %

ອຸ ປະກອນຮັບສັນຍານໂທລະພາບຜົ່ ານດາວທຽມ,
ເຄົ່ ອງຫີັ້ ນສຽງ ແລະ ພາບ, ກັ້ ອງຖົ່ າຍຮບ, ໂທລະສັບ, ເຄົ່ ອງ

20 %

1໌໌5

ດອກໄມັ້ ໄຟ,

ອັດສຽງ ແລະ ພາບ, ເຄົ່ ອງດົນຕີ
16

ໂຕະສະນຸ ກເກີ, ໂຕະບິນລຽດ , ອຸ ປະກອນໂບລັ້ິ ງ, ໂຕະຫັ້ີ ນ

30 %

ບານເຕະ
17

ຕັ້ ເກມທຸ ກປະເພດ

35 %

ອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ ສໍາລັບການບໍລິການ

2.
ລ/ດ

ການບໍລິການທ່ີ ຕ້ ອງເສຍອາກອນຊົມໃຊ້

1

ການບັນເທີງ: ໂຮງເຕັັ້ນລໍາ, ດິດສະໂກເທັກ, ຄາຣາໂອເກະ

35%

2

ກິດຈະການໂບລັ້ິ ງ

20 %

3

ກິດຈະການສັນຍາກໍາເສີມຄວາມງາມ

4

ການຊົມໃຊັ້ ບໍລິການໂທລະສັບມຖ, ສັນຍານໂທລະພາບດິຈິ

ອັດຕາ

5%

ຕອນ, ສັນຍານໂທລະພາບສາຍໄຍແກັ້ ວ,

10%

5

ອິນເຕີເນັດ

5%

6

ກີດຈະການກ໊ອຟ

10%

7

ກີດຈະການຫວຍ

25%

8

ກິດຈະການກາຊີໂນ ແລະ ກິດຈະການຕັ້ ເກມກາຊີໂນ

35%

9

ກິດຈະການ ແຂົ່ ງລົດ, ແຂົ່ ງມັ້ າ

10 %

10

ກິດຈະການ

ບາລນ,

ຍົນນັ້ ອຍ,

ເຄົ່ ອງຖົ່ າຍພາບທາງ

ອາກາດ, ເຄົ່ ອງບິນດັ້ ວຍຈັ້ ອງ ແລະ ເຄົ່ ອງຈັກໄອພົົ່ນຂະໜ
າດນັ້ ອຍ.
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10 %

ມາດຕາ 14 ພ້ ນຖານການຄິດໄລ່ ອາກອນຊົມໃຊ້
ພັ້ ນຖານການຄິດໄລົ່ ອາກອນຊົມໃຊັ້ ຈາກສິນຄັ້ າ ແລະ ການບໍລິການ ມີ ດັົ່ງນີັ້:
1. ສໍາລັບສິນຄັ້ າທົົ່ວໄປ ທີົ່ນໍາເຂົັ້າຈາກຕົ່ າງປະເທດ ເພົ່ ອຜະລິດ, ຈໍາໜົ່ າຍ ຫ ຊົມໃຊັ້ ເອງ ແມົ່ ນ
ມນຄົ່ າແຈັ້ ງເສຍພາສີ (CIF) ບວກ ຄົ່ າພາສີຂາເຂົັ້າ ແລະ ຄົ່ າທໍານຽມອຶົ່ນ (ຖັ້ າມີ);
ສໍາລັບການຄິດໄລົ່ ອາກອນຊົມໃຊັ້ ຈາກການນໍາເຂັ້ົ າເບຍ ຖັ້ າຫາກເອົາພັ້ ນຖານ ຄນກັບ ອັດຕາ
ອາກອນຊົມໃຊັ້ ສໍາລັບເບຍ (50%) ມີມນຄົ່ າສະເລົ່ ຍຕໍົ່າກວົ່ າ 3.500 ກີບຕໍົ່ລິດ ໃຫັ້ ເສຍອາກອນຊົມໃຊັ້ ໃນ
ອັດຕາເດັດຖານຕົ່ໍ າສຸ ດ 3.500 ກີບຕົ່ໍ ລິດ.
2. ສໍາລັບການສະໜອງຢົ່ ພາຍໃນປະເທດ ໃຫັ້ ປະຕິບັດ ດົ່ັ ງນັ້ີ :
- ມນຄົ່ າຕັ້ົ ນທຶນການຜະລິດສິນຄັ້ າ ແລະ/ຫ ການບໍລິການພາຍໃນ;
ມນຄົ່ າຊັ້ ສິນຄັ້ າ ແລະ/ຫ ການບໍລິການຕົວຈິງ ທີົ່ບໍົ່ລວມອາກອນຊົມໃຊັ້ ສໍາລັບການ
ສະໜອງສິນຄັ້ າ ແລະ/ຫ ການບໍລິການ ຈາກຜັ້ ບໍົ່ໄດັ້ ສັ້າງຕັັ້ງວິສາຫະກິດຢົ່ ສປປ ລາວ;
-

ມາດຕາ 15 ກໍານົດເວລາຄິດໄລ່ ເກັບອາກອນຊົມໃຊ້
ການກໍານົດເວລາຄິດໄລົ່ ເກັບອາກອນຊົມໃຊັ້ ມີ ດົ່ັ ງນັ້ີ :
- ການນໍາເຂັ້ົ າສິນຄັ້ າໃຫັ້ ຄິດໄລົ່ ເກັບອາກອນຊົມໃຊັ້ ໃນເວລາແຈັ້ ງເສຍພາສີຂາເຂັ້ົ າ;
- ການສະໜອງ ສິນຄັ້ າ ແລະ ການບໍລິການ ຢົ່ ພາຍໃນປະເທດ ໃຫັ້ ຄິດໄລົ່ ເກັບອາກອນຊົມໃຊັ້ ໃນ
ເວລາມີການສະໜອງຕົວຈິງ;
- ການຊັ້ ສິນຄັ້ າ ແລະ ການບໍລິການ ຢົ່ ພາຍໃນປະເທດ ຈາກຜັ້ ບໍົ່ມີພມລໍາເນົາ ແລະ ບໍົ່ສັ້ າງຕັ້ັ ງວິ
ສາຫະກິດ ຢົ່ ສປປ ລາວ ໃຫັ້ ຄິດໄລົ່ ເກັບອາກອນຊົມໃຊັ້ ໃນເວລາມີການຊັ້ ຕົວຈິງ.
ມາດຕາ 16 ການແຈ້ ງມອບອາກອນຊົມໃຊ້
ຜັ້ ນໍາເຂົັ້າສິນຄັ້ າ, ຜັ້ ຜະລິດສິນຄັ້ າ ແລະ ຜັ້ ສະໜອງການບໍລິການ ທົ່ີ ຖກເສຍອາກອນຊົມໃຊັ້ ທີົ່
ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນມາດຕາ 10 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນັ້ີ ມີໜັ້ າທົ່ີ ແຈັ້ ງເສຍອາກອນຊົມໃຊັ້ ດົ່ັ ງນັ້ີ :
- ຜັ້ ນໍາເຂັ້ົ າສິນຄັ້ າ ຕັ້ ອງແຈັ້ ງເສຍອາກອນຊົມໃຊັ້ ໃນເວລາແຈັ້ ງເສຍພາສີຂາເຂັ້ົ າຢົ່ ດົ່ານພາສີ;
- ຜັ້ ຜະລິດສິນຄັ້ າ ແລະ ຜັ້ ສະໜອງການບໍລິການ ຢົ່ ພາຍໃນປະເທດ ຕັ້ ອງແຈັ້ ງເສຍອາກອນ
ຊົມໃຊັ້ ທຸກເດອນ ບົ່ໍ ໃຫັ້ ກາຍ ວັນທີ ສິບຫັ້ າ ຂອງເດອນຖັດໄປ ຕົ່ໍ ຂະແໜງການສົ່ ວຍສາອາກອນບົ່ ອນ
ຕົນຂັ້ີ ນກັບ;
- ຜັ້ ຊັ້ ການບໍລິການ ທີົ່ເປັນຜັ້ ດໍາເນີນການຜະລິດທຸ ລະກິດ ຢົ່ ພາຍໃນປະເທດ ຈາກຜັ້ ບໍົ່ມີພມລໍາ
ເນົາ ແລະ ບໍົ່ສັ້ າງຕັ້ັ ງວິສາຫະກິດ ຢົ່ ສປປ ລາວ ໃຫັ້ ແຈັ້ ງມອບອາກອນຊົມໃຊັ້ ບໍົ່ໃຫັ້ ກາຍ ວັນທີ ສິບຫັ້ າ ຂອງ
ເດອນຖັດໄປ. ສໍາລັບຜັ້ ຊັ້ ທົ່ີ ເປັນບຸ ກຄົນທົ່ົ ວໄປ ໃຫັ້ ແຈັ້ ງມອບ ບົ່ໍ ໃຫັ້ ກາຍ ສິບຫັ້ າ ວັນ ນັບແຕົ່ ວັນໄດັ້ ຄິດໄລົ່
ເກັບເປັນຕົັ້ນໄປ.
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ພາກທີ III
ສິດ ແລະ ໜ້າທ່ີ ຂອງຜູ້ ເສຍອາກອນຊົມໃຊ້
ມາດຕາ 17 ສິດ ແລະ ໜ້າທ່ີ ຂອງຜູ້ ເສຍອາກອນຊົມໃຊ້
1. ຜັ້ ເສຍອາກອນຊົມໃຊັ້ ມີສິດ ດັົ່ງນີັ້:
- ໄດັ້ ຮັບຂໍັ້ມນຂົ່ າວສານ, ຊີັ້ແຈງ, ອະທິບາຍ ແລະ ໃຫັ້ ການແນະນໍາກົ່ ຽວກັບນະໂຍບາຍ, ລະບຽບ
ການເສຍອາກອນ ລວມທັງການກໍານົດພັນທະທາງດັ້ ານອາກອນຂອງຕົນ;
-

ໄດັ້ ຮັບການຮັກສາຄວາມລັບ ກົ່ ຽວກັບຂັ້ໍ ມນສົ່ ວຍສາອາກອນຂອງຕົນ;

-

ໄດັ້ ຮັບນະໂຍບາຍຍົກເວັ້ັ ນ ຫ ຫຸ ດຜົ່ ອນ ອາກອນ ຕາມກົດໝາຍ;

-

ໄດັ້ ຮັບຄນເງິນອາກອນທີົ່ມອບເກີນ ຕາມກົດໝາຍ;

-

ຮັ້ ອງທຸ ກ ກົ່ ຽວກັບການກະທໍາທົ່ີ ບໍົ່ຖກຕັ້ ອງ ແລະ ບໍົ່ສອດຄົ່ ອງ ກັບກົດໝາຍ ຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນ, ເຈັ້ົ າໜັ້ າທົ່ີ ສົ່ ວຍສາອາກອນ ຫ ການຈັດຕັ້ັ ງ;

ນໍາໃຊັ້ ສິດອົ່ ນຕາມທົ່ີ ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນກົດໝາຍ.
2. ຜັ້ ເສຍອາກອນຊົມໃຊັ້ ມີ ໜັ້ າທົ່ີ ດົ່ັ ງນັ້ີ :
-

- ຄິດໄລົ່ ເກັບ, ແຈັ້ ງ ແລະ ເສຍອາກອນ ໃຫັ້ ຖກຕັ້ ອງ, ຄົບຖັ້ ວນ ແລະ ທັນເວລາ;
- ຮັບຜິດຊອບຕໍົ່ການຄິດໄລົ່ ເກັບ, ການແຈັ້ ງ, ການຂໍຫັກ, ການຂໍຫຸ ດຜົ່ ອນ ຫ ຍົກເວັັ້ນພັນທະ
ສົ່ ວຍສາອາກອນ ໃຫັ້ ຊັດເຈນ, ຖກຕັ້ ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ;
- ສັ້ າງແຜນການ ແລະ ສະຫຸ ບ ການມອບພັນທະໃນປີ;
- ລາຍງານບັນຊີເງິນຝາກຂອງຕົນຢົ່ ທະນາຄານ, ຄັງເງິນແຫົ່ ງຊາດ ຫ ສະຖາບັນການເງິນອົ່ ນ
ໃຫັ້ ແກົ່ ຂະແໜງການສົ່ ວຍສາອາກອນ;
- ຖບັນຊີ, ນໍາໃຊັ້ ໃບເກັບເງິນ ແລະ ນໍາໃຊັ້ ເລກປະຈໍາຕົວຜັ້ ເສຍອາກອນ ຕາມກົດໝາຍ;
- ສະໜອງເອກະສານບັນຊີ, ໃບເກັບເງິນ, ໃບຢັ້ັ ງຢນຖານະການເງິນ ແລະ ເອກະສານອົ່ ນ

ທົ່ີ

ພົວພັນກັບວຽກງານອາກອນຊົມໃຊັ້ ຕາມກົດໝາຍ;
- ປະຕິບັດ ຂັ້ໍ ຕົກລົງ, ຄໍາສົ່ັ ງ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ແຈັ້ ງການ ຂອງຂະແໜງການສົ່ ວຍສາອາກອນ
ໃນການມອບອາກອນຄັ້ າງມອບ ແລະ ຄົ່ າປັບໃໝ; ຍິນຍອມໃຫັ້ ຍດ ຫ ອາຍັດຊັບຂອງຕົນ ບົ່ໍ ໃຫັ້ ຫຸ ດຈໍາ
ນວນອາກອນທົ່ີ ຄັ້ າງມອບ ຖັ້ າຫາກຕົນບົ່ໍ ເອົາໃຈໃສົ່ ຫ ບົ່ໍ ໃຫັ້ ຄວາມຮົ່ ວມມ ກັບ ຂະແໜງການສົ່ ວຍສາ
ອາກອນ;
- ຮັກສາ ແລະ ເກັບມັ້ ຽນເອກະສານການບັນຊີ ຕາມກົດໝາຍ;
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- ແຈັ້ ງຕົ່ໍ ຂະແໜງການສົ່ ວຍສາອາກອນບົ່ ອນທົ່ີ ຕົນຂັ້ຶ ນກັບ
ຕາມກົດ

ເພົ່ ອຊໍາລະອາກອນທົ່ີ ຄັ້ າງມອບ

ໝາຍ ໃນກໍລະນີ ຕົນຫາກ ຢຸ ດເຊົາ, ຂາຍ, ມອບ, ຄວບ, ແຍກ ແລະ ໂອນກິດຈະການທັງໝົ

ດ ຫ ສົ່ ວນໃດສົ່ ວນໜຶົ່ງໃຫັ້ ແກົ່ ຜັ້ ອົ່ ນ ສໍາລັບການເສຍຊີວິດຂອງຜັ້ ເສຍອາກອນນັັ້ນ ໃຫັ້ ຜັ້ ສຶບທອດຂອງ
ຜັ້ ກົ່ ຽວເປັນຜັ້ ແຈັ້ ງ;
- ປະຕິບັດໜັ້ າທົ່ີ ອົ່ ນ ຕາມທົ່ີ ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 18 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງບຸ ກຄົນ, ນິຕິບຸ ກຄົນ ຫ ການຈັດຕ້ັ ງອ່ ນທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງ
ບຸ ກຄົນ, ນິຕິບຸ ກຄົນ ຫ ການຈັດຕັັ້ງອົ່ ນທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ ອງ ມີ ສິດ ແລະ ໜັ້ າທີົ່ ດັົ່ງນີັ້:
1. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ສະໜອງຂັ້ໍ ມນ ຂົ່ າວສານ ຂອງຜັ້ ເສຍອາກອນ ແລະ ໃຫັ້ ການຮົ່ ວມມ
ຊົ່ ວຍເຫອແກົ່ ຂະແໜງການສົ່ ວຍສາອາກອນ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ;
2. ແຈັ້ ງ ແລະ ລາຍງານການລະເມີດກົດໝາຍ ກົ່ ຽວກັບສົ່ ວຍສາອາກອນຕໍົ່ຂະແໜງການສົ່ ວຍ
ສາອາກອນ ໂດຍໄດັ້ ຮັບການປົກປັ້ ອງ ແລະ ຮັກສາຄວາມລັບຕາມກົດໝາຍ.

ພາກທີ IV
ຂ້ໍ ຫ້ າມ
ມາດຕາ 19 ຂ້ໍ ຫ້ າມສໍາລັບຜູ້ ດໍາເນີນທຸ ລະກິດ
ຫັ້ າມຜັ້ ດໍາເນີນທຸ ລະກິດ ມີ ພຶດຕິກໍາ ດົ່ັ ງນັ້ີ :
1. ພົວພັນທຸ ກຮບແບບ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ໃຫັ້ ສິນບົນແກົ່ ພະນັກງານ ແລະ ເຈັ້ົ າໜັ້ າທົ່ີ ທົ່ີ
ກົ່ ຽວຂັ້ ອງ;
2. ປອມແປງເອກະສານ ຫ ຕາປະທັບ ກົ່ ຽວກັບວຽກງານອາກອນຊົມໃຊັ້ ;
3. ປິດບັງ, ຊຸກເຊົ່ ອງ, ກົດໜົ່ ວງທົ່ ວງດຶງ, ເຊົ່ ອງອໍາຂໍັ້ມນຂົ່ າວສານ ຫ ຂັດຂວາງ ການຈັດຕັ້ັ ງ
ປະຕິບັດວຽກງານຂອງເຈັ້ົ າໜັ້ າທົ່ີ ທົ່ີ ກົ່ ຽວຂັ້ ອງ;
4. ສັ້ າງ ແລະ ສະໜອງຂັ້ໍ ມນ ທົ່ີ ບົ່ໍ ຖກຕັ້ ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ ທົ່ີ ມີຜົນກະທົບຕົ່ໍ ການເກັບລາຍຮັບ
ທົ່ີ ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
5. ມີພຶດຕິກໍາອົ່ ນທີົ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 20 ຂ້ໍ ຫ້ າມສໍາລັບພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ເຈ້ົ າໜ້າທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງ.
ຫັ້ າມສໍາລັບພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ເຈົັ້າໜັ້ າທົ່ີ ກົ່ ຽວຂັ້ ອງ ມີ ພຶດຕິກໍາ ດົ່ັ ງນັ້ີ :
1. ສວຍໃຊັ້ ສິດ, ໜັ້ າທົ່ີ ແລະ ຕໍາແໜົ່ ງ ບັງຄັບ, ນາບຄົ່ ເພົ່ ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ;
2. ເປີດເຜີຍຄວາມລັບທາງດັ້ ານວິຊາການ ແລະ ຂັ້ໍ ມນດັ້ ານວິຊາສະເພາະ;
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3. ສົມຮັ້ ຮົ່ວມຄວາມຄິດ, ຂໍເອົາ, ທວງເອົາ ຫ ຮັບສິນບົນ;
4. ເມີນເສີຍຕົ່ໍ ໜັ້ າທົ່ີ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຫ ກົດໜົ່ ວງຖົ່ ວງດຶງເອກະສານ;
5. ມີພຶດຕິກໍາອົ່ ນ ທົ່ີ ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 21 ຂ້ໍ ຫ້ າມສໍາລັບບຸ ກຄົນ ແລະ ການຈັດຕ້ັ ງອ່ ນ.
ຫັ້ າມສໍາລັບບຸ ກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງອົ່ ນ ມີ ພຶດຕິກໍາ ດັົ່ງນີັ້:
1. ແຊກແຊງ ຫ ຂັດຂວາງ ການປະຕິບັດໜັ້ າທີົ່ວຽກງານຂອງພະນັກງານ, ອົງການຄຸ ັ້ ມຄອງວຽກ
ງານອາກອນຊົມໃຊັ້ ;
2. ເຂັ້ົ າຮົ່ ວມໃນການດໍາເນີນທຸ ລະກິດ ກັບຜັ້ ດໍາເນີນທຸ ລະກິດ ເພົ່ ອຫີ ກລັ້ ຽງການປະຕິບັດພັນທະ
ຊົ່ຶ ງກໍຄວາມເສຍຫາຍໃຫັ້ ແກົ່ ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ;
3. ປອມແປງ ຫ ທໍາລາຍຂັ້ໍ ມນທາງດັ້ ານວິຊາການ ແລະ ທາງດັ້ ານວິຊາສະເພາະ;
4. ລາຍງານບົ່ໍ ຖກຕັ້ ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ ຫ ປອມແປງເອກະສານ ແລະ ຕາປະທັບກົ່ ຽວກັບ
ວຽກງານອາກອນຊົມໃຊັ້ ;
5. ມີພຶດຕະກໍາ ທົ່ີ ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ.

ພາກທີ V
ການແກ້ ໄຂຂ້ໍ ຂັດແຍ່ ງ
ມາດຕາ 22 ຮູ ບການແກ້ ໄຂຂ້ໍ ຂັດແຍ່ ງ
ການແກັ້ ໄຂຂັ້ໍ ຂັດແຍົ່ ງ ສາມາດດໍາເນີນດັ້ ວຍຮບການໃດໜົ່ຶ ງ ດົ່ັ ງນັ້ີ :
1. ການແກັ້ ໄຂດັ້ ວຍການປະນີປະນອມ;
2. ການແກັ້ ໄຂທາງດັ້ ານບໍລິຫານ;
3. ການແກັ້ ໄຂໂດຍອົງການແກັ້ ໄຂຂໍັ້ຂັດແຍົ່ ງທາງດັ້ ານເສດຖະກິດ;
4. ການຮັ້ ອງຟັ້ ອງຕໍົ່ສານປະຊາຊົນ.
ມາດຕາ 23 ການແກ້ ໄຂດ້ ວຍການປະນີປະນອມ
ເມົ່ ອມີຂັ້ໍ ຂັດແຍົ່ ງກົ່ ຽວກັບວຽກງານອາກອນຊົມໃຊັ້ ຄົ່ ກໍລະນີ ຕັ້ ອງພະຍາຍາມດໍາເນີນການແກັ້ ໄຂ
ຂັ້ໍ ຂັດແຍົ່ ງນໍາກັນ ໂດຍສັນຕິວິທີ, ປະນີປະນອມ ເພົ່ ອໃຫັ້ ຕົ່າງຝົ່ າຍຕົ່ າງໄດັ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ທົ່ີ ສົມເຫດສົມ
ຜົນ ແລະ ຍຸ ຕິທໍາ.
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ມາດຕາ 24 ການແກ້ ໄຂທາງດ້ ານບໍລິຫານ
ເມົ່ ອມີຂໍັ້ຂັດແຍົ່ ງກົ່ ຽວກັບວຽກງານອາກອນຊົມໃຊັ້ ທີົ່ມີລັກສະນະບໍລິຫານ ຄົ່ ກໍລະນີ ສາມາດສະເ
ໜີຕໍົ່ອົງການທົ່ີ ກົ່ ຽວຂັ້ ອງຂອງລັດ ເພົ່ ອແກັ້ ໄຂຕາມກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 25 ການແກ້ ໄຂໂດຍຄະນະກໍາມະການແກ້ ໄຂຂ້ໍ ຂັດແຍ່ ງທາງດ້ ານເສດຖະກິດ
ເມົ່ ອມີຂັ້ໍ ຂັດແຍົ່ ງກົ່ ຽວກັບວຽກງານອາກອນຊົມໃຊັ້ ຄົ່ ກໍລະນີ ມີສິດສະເໜີຕົ່ໍ ອົງການແກັ້ ໄຂຂັ້ໍ ຂັດ
ແຍົ່ ງທາງດັ້ ານເສດຖະກິດ ຕາມການຕົກລົງກັນ ເພົ່ ອໃຫັ້ ອົງການດັົ່ງກົ່ າວ ພິຈາລະນາແກັ້ ໄຂຕາມກົດໝ
າຍ.
ມາດຕາ 26 ການຮ້ ອງຟ້ອງຕ່ໍ ສານປະຊາຊົນ
ເມົ່ ອມີຂັ້ໍ ຂັດແຍົ່ ງກົ່ ຽວກັບວຽກງານອາກອນຊົມໃຊັ້
ປະຊາຊົນ ເພົ່ ອພິຈາລະນາຕັດສິນຕາມກົດໝາຍ.

ຝົ່ າຍໃດຝົ່ າຍໜົ່ຶ ງ

ມີສິດຮັ້ ອງຟັ້ ອງຕົ່ໍ ສານ

ພາກທີ VI
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້
ໝວດທີ 1
ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້
ມາດຕາ 27 ອົງການຄຸ ້ ມຄອງວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້
ລັດຖະບານ ເປັນຜັ້ ຄຸ ັ້ ມຄອງວຽກງານອາກອນຊົມໃຊັ້ ຢົ່ າງລວມສນເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດ
ທົົ່ວປະເທດ ໂດຍມອບໃຫັ້ ກະຊວງການເງິນຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ແລະ ເປັນເຈົັ້າການ ປະສານສົມທົບກັບ
ບັນດາກະຊວງອົ່ ນ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທັ້ ອງຖົ່ິ ນ ທົ່ີ ກົ່ ຽວຂັ້ ອງ.
ອົງການຄຸ ັ້ ມຄອງວຽກງານອາກອນຊົມໃຊັ້
ສົ່ ວຍສາອາກອນ ຊົ່ຶ ງປະກອບດັ້ ວຍ:

ແມົ່ ນອົງການດຽວກັນກັບອົງການຄຸ ັ້ ມຄອງວຽກງານ

-

ກະຊວງການເງິນ;

-

ກົມສົ່ ວຍສາອາກອນ;

-

ສົ່ ວຍສາອາກອນ ປະຈໍາ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ;

-

ສົ່ ວຍສາອາກອນ ປະຈໍາ ເມອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ.

ມາດຕາ 28 ສິດ ແລະ ໜ້າທ່ີ ຂອງກະຊວງການເງິນ
ໃນການຄຸ ັ້ ມຄອງວຽກງານສາອາກອນຊົມໃຊັ້ ກະຊວງການເງິນ ມີ ສິດ ແລະ ໜັ້ າທົ່ີ ດົ່ັ ງນັ້ີ :
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1. ຄັ້ົ ນຄວັ້ າ, ສັ້ າງ ແຜນຍຸ ດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ກົ່ ຽວກັບວຽກງານອາກອນຊົມໃຊັ້
ເພົ່ ອສະ ເໜີລັດຖະບານ ພິຈາລະນາ;
2. ຜັນຂະຫຍາຍ ແຜນຍຸ ດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍ ກົ່ ຽວກັບວຽກງານອາກອນຊົມໃຊັ້
ໃຫັ້ ກາຍເປັນ ແຜນງານ ແລະ/ຫ ໂຄງການ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ;
3. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜົ່ ສຶກສາອົບຮົມ ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາອົ່ ນ ກົ່ ຽວ
ກັບວຽກງານສົ່ ວຍສາອາກອນ;
4. ຊັ້ີ ນໍາ ຄຸ ັ້ ມຄອງ ຕິດຕາມ ຊຸກຍັ້ ການຈັດຕັ້ັ ງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະ, ກົດໝາຍ ແລະ
ນິຕິກໍາອົ່ ນ ກົ່ ຽວກັບວຽກງານອາກອນຊົມໃຊັ້ ;
5. ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການຄິດໄລົ່ , ການໄລົ່ ລຽງອາກອນຂອງເຈົັ້າໜັ້ າທີົ່ສົ່ ວຍສາອາກອນ
ແລະ ຜັ້ ເສຍອາກອນ ໃຫັ້ ຖກຕັ້ ອງ ຕາມກົດໝາຍ;
6. ສັ້ າງ, ບໍາລຸ ງ, ຍົກລະດັບ, ຄຸ ັ້ ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊັ້ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ກົ່ ຽວກັບວຽກງານ
ອາກອນຊົມໃຊັ້ ;
7. ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງອົ່ ນ, ອົງການປົກຄອງທັ້ ອງຖິົ່ນ ແລະ ພາກສົ່ ວນອົ່ ນທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ ອງ
ກັບວຽກງານສົ່ ວຍສາອາກອນ;
8. ພິຈາລະນາແຕົ່ ງຕັ້ັ ງ, ຍົກຍັ້ າຍ, ສັບຊັ້ ອນ, ຍັ້ ອງຍໍ, ລົງວິໄນ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ເຈັ້ົ າ
ໜັ້ າທີົ່ສົ່ ວຍສາອາກອນ ຕາມການສະເໜີຂອງກົມສົ່ ວຍສາອາກອນ.
9. ພົວພັນ ຮົ່ ວມມກັບຕົ່ າງປະເທດ, ພາກພັ້ ນ ແລະ ສາກົນ ກົ່ ຽວກັບວຽກງານສົ່ ວຍສາອາກອນ;
10. ສະຫຸ ບ ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານ ກົ່ ຽວກັບການຈັດຕັ້ັ ງປະຕິບັດວຽກງານອາກອນຊົມໃຊັ້
ໃຫັ້ ລັດຖະບານ ຢົ່ າງເປັນປົກກະຕິ;
11. ນໍາໃຊັ້ ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜັ້ າທົ່ີ ອົ່ ນ ຕາມທົ່ີ ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 29 ສິດ ແລະ ໜ້າທ່ີ ຂອງກົມສ່ ວຍສາອາກອນ
ໃນການຄຸ ັ້ ມຄອງວຽກງານອາກອນຊົມໃຊັ້ ກົມສົ່ ວຍສາອາກອນ ມີສິດ ແລະ ໜັ້ າທີົ່ ຕາມຂອບເຂດ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດົ່ັ ງນັ້ີ :
1. ຈັດຕັ້ັ ງປະຕິບັດແຜນຍຸ ດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ແຜນງານ ຫ ໂຄງການກົ່ ຽວ
ກັບວຽກງານອາກອນຊົມໃຊັ້ ;
2. ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜົ່ ສຶກສາອົບຮົມ ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ສັນຍາສາກົນ ແລະ
ສົນທິສັນຍາ ທີົ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ ກົ່ ຽວກັບວຽກງານອາກອນຊົມໃຊັ້ ;
3. ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານຄຸ ັ້ ມຄອງສົ່ ວຍສາອາກອນ;
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4. ສະເໜີ ສັ້ າງ, ບໍາລຸ ງ, ຍົກລະດັບ, ຄຸ ັ້ ມຄອງ, ນໍາໃຊັ້ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ກົ່ ຽວກັບວຽກງານ
ອາກອນຊົມໃຊັ້ ;
5. ນໍາໃຊັ້ ລະບົບຂັ້ໍ ມນ, ຂົ່ າວສານເຕັກໂນໂລຊີ ເຂັ້ົ າໃນວຽກງານວຽກງານອາກອນຊົມໃຊັ້ ;
6. ແກັ້ ໄຂຄໍາສະເໜີ ກົ່ ຽວກັບວຽກງານອາກອນຊົມໃຊັ້ ;
7. ປະສານສົມທົບກັບພາກສົ່ ວນອົ່ ນທີົ່ກົ່ ຽວຂັ້ ອງ ກົ່ ຽວກັບວຽກງານອາກອນຊົມໃຊັ້ ;
8. ພົວພັນຮົ່ ວມມກັບຕົ່ າງປະເທດ, ພາກພັ້ ນ ແລະ ສາກົນ ກົ່ ຽວກັບວຽກງານອາກອນຊົມໃຊັ້
ຕາມການມອບໝາຍ;
9. ສະຫຸ ບ ແລະ ລາຍງານ ວຽກງານອາກອນຊົມໃຊັ້ ໃຫັ້ ກະຊວງການເງິນ ຢົ່ າງເປັນປົກກະຕິ;
10. ນໍາໃຊັ້ ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜັ້ າທີົ່ອົ່ ນ ຕາມທີົ່ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 30 ສິດ ແລະ ໜ້າທ່ີ ຂອງສ່ ວຍສາອາກອນປະຈາ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ
ໃນການຄຸ ັ້ ມຄອງວຽກງານອາກອນຊົມໃຊັ້ ສົ່ ວຍສາອາກອນປະຈໍາ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ມີສິດ
ແລະ

ໜັ້ າທົ່ີ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດົ່ັ ງນັ້ີ :
1. ຈັດຕັ້ັ ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍຸ ດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ແຜນການພັດທະນາ ແລະ ກົນ

ໄກການຄຸ ັ້ ມຄອງວຽກງານອາກອນຊົມໃຊັ້ ;
2. ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜົ່ ກົດໝາຍ, ຄໍາສັົ່ງ ແລະ ນິຕິກໍາອົ່ ນ ກົ່ ຽວກັບວຽກງານອາກອນຊົມໃຊັ້ ເພົ່ ອ
ຍົກສງຄວາມຮັ້ , ສະຕິໃນການປະຕິບັດນິຕິກໍາດົ່ັ ງກົ່ າວໃຫັ້ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸ ກຄົນ ຫ ການຈັດຕັ້ັ ງ;
3. ຊັ້ີ ນໍາ ນໍາພາ, ຕິດຕາມ ການຈັດຕັ້ັ ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ທົ່ີ ກົ່ ຽວຂັ້ ອງຢົ່ າງເປັນປົກກະຕິ ເພົ່ ອຄຸ ັ້ ມ
ຄອງລາຍຮັບອາກອນຊົມໃຊັ້ ໃຫັ້ ຖກຕັ້ ອງ ຄົບຖັ້ ວນ ແລະ ທັນເວລາ;
4. ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ຕາມສາລະບານງົບປະມານ,

ລະບອບບັນຊີແຫົ່ ງລັດ ໃນການບັນທຶກ ທຸ ກຮົ່ ວງລາຍຮັບອາກອນຊົມໃຊັ້
ສົມທົບກັບຄັງເງິນແຫົ່ ງຊາດປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ເພົ່ ອສັ້ າງບົດ

ສະຫຸ ບ ແລະ ວິໄຈຕົວເລກລາຍຮັບ;
5. ຄຸ ັ້ ມຄອງ ຕິດຕາມການຄິດໄລົ່ , ການໄລົ່ ລຽງອາກອນຂອງ ເຈັ້ົ າໜັ້ າທົ່ີ ສົ່ ວຍສາອາກອນ ແລະ
ຜັ້ ເສຍ ອາກອນ ໃຫັ້ ຖກຕັ້ ອງ ແລະ ເຂັ້ັ ມງວດ;
6. ສັບຊັ້ ອນ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນສົ່ ວຍສາອາກອນ ຕາມວຽກງານຕົວຈິງ;
7. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການອົ່ ນທົ່ີ ກົ່ ຽວຂັ້ ອງ,

ອົງການປົກຄອງຂອງແຂວງ,

ນະຄອນຫວງ ໃນການສັ້ າງແຜນບໍາລຸ ງສັ້ າງ, ຄຸ ັ້ ມຄອງ ແລະ ຈັດວາງບຸ ກຄະລາກອນ;
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8. ສະເໜີເຈົັ້າແຂວງ,

ເຈັ້ົ າຄອງນະຄອນຫວງ ເພົ່ ອນໍາສະເໜີຕໍົ່ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ

ໂດຍຜົ່ ານກົມສົ່ ວຍສາອາກອນ ພິຈາລະນາແຕົ່ ງຕັ້ັ ງ, ຍົກຍັ້ າຍ, ປົດຕໍາແໜົ່ ງ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ແລະ ລົງວິໄນ ຜັ້ ລະເມີດກົດໝາຍ;
9. ຄຸ ັ້ ມຄອງ, ນໍາໃຊັ້ ເຕັກໂນໂລຊີ, ຂັ້ໍ ມນຂົ່ າວສານ ແລະ ຫັນການເຄົ່ ອນໄຫວວຽກງານສົ່ ວຍສາ
ອາກອນ ໃຫັ້ ເປັນທັນສະໄໝ;
10. ຄຸ ັ້ ມຄອງ, ນໍາໃຊັ້ ງົບປະມານ ແລະ ເງິນບໍາເນັດ, ພາຫະນະ, ວັດຖຸປະກອນຮັບໃຊັ້ ວຽກງານ
ອາກອນຊົມໃຊັ້ ;
11. ປະສານສົມທົບກັບພະແນກການເງິນ, ພະແນກການອົ່ ນອັ້ ອມຂັ້ າງ ແລະ ອົງການປົກຄອງ
ຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ກົ່ ຽວກັບວຽກງານອາກອນຊົມໃຊັ້ ;
12. ຕິດຕາມ ຊຸກຍັ້ ການຈັດຕັ້ັ ງປະຕິບັດວຽກງານອາກອນຊົມໃຊັ້ ;
13. ພົວພັນ ຮົ່ ວມມກັບຕົ່ າງປະເທດ ພາກພັ້ ນ ແລະ ສາກົນ ກົ່ ຽວກັບວຽກງານອາກອນຊົມໃຊັ້
ຕາມການມອບໝາຍ;
14. ສະຫຸ ບ ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານ ກົ່ ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສົ່ ວຍສາອາກອນ
ໃຫັ້ ກົມສົ່ ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ, ພະແນກການເງິນແຂວງ, ນະຄອນຫວງ, ເຈົັ້າແຂວງ, ເຈົັ້າ
ຄອງນະຄອນຫວງ ຢົ່ າງເປັນປົກກະຕິ;
15. ນໍາໃຊັ້ ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜັ້ າທົ່ີ ອົ່ ນ ຕາມທົ່ີ ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນກົດໝາຍ ແລະ ຕາມການມອບ
ໝາຍຂອງຂັັ້ນເທິງ.

ມາດຕາ 31 ສິດ ແລະ ໜ້າທ່ີ ຂອງສ່ ວຍສາອາກອນປະຈາ ເມອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ
ໃນການຄຸ ັ້ ມຄອງວຽກງານອາກອນຊົມໃຊັ້ ສົ່ ວຍສາອາກອນປະຈໍາ ເມອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ມີ
ສິດ ແລະ ໜັ້ າທົ່ີ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດົ່ັ ງນັ້ີ :
1. ຈັດຕັ້ັ ງປະຕິບັດແຜນຍຸ ດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ແຜນພັດທະນາ ແລະ ກົນໄກການ
ຄຸ ັ້ ມຄອງວຽກງານອາກອນຊົມໃຊັ້ ໃຫັ້ ໄດັ້ ຮັບຜົນດີ;
2. ເຜີຍແຜົ່ ກົດໝາຍ,ຄໍາສັົ່ງ ແລະ ນິຕິກໍາອົ່ ນ ກົ່ ຽວກັບວຽກງານອາກອນຊົມໃຊັ້ ເພົ່ ອຍົກສງ
ຄວາມຮັບຮັ້ , ສະຕິໃນການປະຕິບັດນິຕິກໍາດົ່ັ ງກົ່ າວ ໃຫັ້ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸ ກຄົນ ຫ ການຈັດຕັ້ັ ງ;
3. ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ັ ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາອົ່ ນທົ່ີ ກົ່ ຽວຂັ້ ອງຢົ່ າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ເປັນ
ເອກະພາບ ເພົ່ ອຄຸ ັ້ ມຄອງລາຍຮັບອາກອນຊົມໃຊັ້ ໃຫັ້ ຖກຕັ້ ອງ ຄົບຖັ້ ວນ ແລະ ທັນເວລາ;

ປັບປຸ ງຄັັ້ງວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2018

18

4. ຈັດຕັ້ັ ງປະຕິບັດລະບົບບັນຊີແຫົ່ ງລັດ ໃນການບັນທຶກທຸ ກຮົ່ ວງລາຍຮັບອາກອນຊົມໃຊັ້ ຕາມ
ສາລະ ບານງົບປະມານ, ສົມທົບກັບຄັງເງິນແຫົ່ ງຊາດປະຈໍາເມອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ເພົ່ ອສະຫຸ ບ
ແລະ ວິໄຈຕົວເລກລາຍຮັບ;
5. ຄຸ ັ້ ມຄອງ ຕິດຕາມການຄິດໄລົ່ , ການໄລົ່ ລຽງອາກອນຂອງເຈົັ້າໜັ້ າທີົ່ສົ່ ວຍສາອາກອນ ແລະ ຜັ້
ເສຍອາກອນຊົມໃຊັ້ ໃຫັ້ ຖກຕັ້ ອງ ແລະ ເຂັັ້ມງວດ;
6. ຄຸ ັ້ ມຄອງ, ນໍາໃຊັ້ ເຕັກໂນໂລຊີ, ຂັ້ໍ ມນຂົ່ າວສານ ແລະ ຫັນການເຄົ່ ອນໄຫວວຽງງານ ອາກອນ
ຊົມໃຊັ້ ໃຫັ້ ເປັນທັນສະໄໝ;
7. ຄຸ ັ້ ມຄອງ, ນໍາໃຊັ້ ງົບປະມານ, ເງິນບໍາເນັດ, ພາຫະນະ ແລະ ວັດຖຸປະກອນຮັບໃຊັ້ ວຽກງານ
ອາກອນຊົມໃຊັ້ ;
8. ສະເໜີເຈົັ້າເມອງ, ຫົວໜັ້ າເທດສະບານ, ເຈັ້ົ ານະຄອນ ແຕົ່ ງຕັ້ັ ງ, ຍົກຍັ້ າຍ, ປົດຕໍາແໜົ່ ງ,
ຍັ້ ອງຍໍ, ລົງວິໄນຕົ່ໍ ພະນັກງານ ແລະ ເຈັ້ົ່ົ າໜັ້ າທົ່ີ ສົ່ ວຍສາອາກອນ ທົ່ີ ຢົ່ ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
9. ສັບຊັ້ ອນ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ສົ່ ວຍສາອາກອນ ຕາມວຽກງານຕົວຈິງ;
10. ປະສານສົມທົບກັບຫັ້ ອງການການເງິນ, ຫັ້ ອງການ ອົ່ ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງເມອງ,
ເທດສະບານ, ນະຄອນ ກົ່ ຽວກັບວຽກງານອາກອນຊົມໃຊັ້ ;
11. ຕິດຕາມ ການຈັດຕັ້ັ ງປະຕິບັດວຽກງານອາກອນຊົມໃຊັ້ ;
12. ສະຫຸ ບ ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານ ກົ່ ຽວກັບຈັດຕັ້ັ ງປະຕິບັດວຽກງານອາກອນຊົມໃຊັ້ ໃຫັ້
ສົ່ ວຍສາອາກອນ ປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ຫັ້ ອງການການເງິນເມອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແລະ
ເຈັ້ົ າເມອງ, ຫົວໜັ້ າເທດສະບານ, ເຈົັ້ານະຄອນ ຢົ່ າງເປັນປົກກະຕິ;
13. ນໍາໃຊັ້ ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜັ້ າທົ່ີ ອົ່ ນ ຕາມທົ່ີ ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນກົດໝາຍ ແລະ ຕາມການມອບ
ໝາຍຂອງຂັ້ັ ນເທິງ.

ໝວດທີ 2
ການກວດກາວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້
ມາດຕາ 32 ອົງການກວດກາວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້
ອົງການກວດກາວຽກງານອາກອນຊົມໃຊັ້ ປະກອບດັ້ ວຍ:
1. ອົງການກວດກາພາຍໃນ
ຊົ່ຶ ງແມົ່ ນອົງການດຽວກັນກັບອົງການຄຸ ັ້ ມຄອງວຽກງານອາກອນ
ຊົມໃຊັ້ ຕາມທົ່ີ ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນມາດຕາ 27 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີັ້;
2. ອົງການກວດກາພາຍນອກ ຊົ່ຶ ງມີ ສະພາແຫົ່ ງຊາດ, ອົງການກວດກາລັດແຕົ່ ລະຂັັ້ນ, ອົງການ
ກວດສອບແຫົ່ ງລັດ,

ອົງການປົກຄັ້ ອງທັ້ ອງຖົ່ິ ນ, ແນວລາວສັ້ າງຊາດ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກົົ່າລາວ, ອົງ
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ການຈັດຕັ້ັ ງມະຫາຊົນ, ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ັ ນແຂວງ, ອົງການຈັດຕັ້ັ ງສັງຄົມ, ສົ່ ມວນຊົນ ແລະ ພາກສົ່ ວນອົ່ ນ
ທົ່ີ ກົ່ ຽວຂັ້ ອງ.
ມາດຕາ 33 ເນ້ ອໃນການກວດກາ
ການກວດກາວຽກງານອາກອນຊົມໃຊັ້ ມີ ເນັ້ ອໃນຕົັ້ນຕໍ ດັົ່ງນີັ້:
1. ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາອົ່ ນ ກົ່ ຽວກັບວຽກງານອາກອນຊົມໃຊັ້ ;
2. ການຈັດຕັ້ັ ງ ແລະ ການເຄົ່ ອນໄຫວຂອງອົງການຄຸ ັ້ ມຄອງວຽກງານສົ່ ວຍສາອາກອນ;
3. ການນໍາໃຊັ້ ສິດ, ການປະຕິບັດໜັ້ າທີ ແລະ ການນໍາໃຊັ້ ມາດຕະການຕົ່ໍ ຜັ້ ລະເມີດ.
ມາດຕາ 34 ການກວດກາທາງດ້ ານວິຊາການ
ການກວດກາທາງດັ້ ານວິຊາການ ກົ່ ຽວກັບ ອາກອນຊົມໃຊັ້ ມີ ດົ່ັ ງນັ້ີ :
1. ແຜນການການມອບພັນທະອາກອນຂອງຜັ້ ເສຍອາກອນຊົມໃຊັ້ ;
2. ການແຈັ້ ງເສຍອາກອນຂອງຜັ້ ເສຍອາກອນຊົມໃຊັ້ ;
3. ການຂໍຫັກ ແລະ ສົ່ົ ງຄນ ອາກອນຊົມໃຊັ້ ;
4. ສະຖານທົ່ີ , ວັດຖປະກອນ ແລະ ເອກະສານກົ່ ຽວກັບການຄິດໄລົ່ ອາກອນຊົມໃຊັ້ ;
5. ການໂອນລາຄາ;
6. ບົດສະຫຸ ບລາຍງານການເງິນ;
7. ກົນໄກຄຸ ັ້ ມຄອງຄວາມສົ່ ຽງຂອງຜັ້ ເສຍອາກອນຊົມໃຊັ້ ;
8. ເນັ້ ອໃນອົ່ ນທົ່ີ ກົ່ ຽວຂັ້ ອງກັບວຽກງານອາກອນຊົມໃຊັ້ .
ມາດຕາ 35 ຮູ ບການການກວດກາ
ການກວດກາວຽກງານອາກອນຊົມໃຊັ້ ມີ ສາມ ຮບການ ດົ່ັ ງນັ້ີ :
1. ການກວດກາປົກກະຕິ;
2. ການກວດກາ ໂດຍມີການເເຈັ້ ງໃຫັ້ ຮັ້ ລົ່ວງໜັ້ າ;
3. ການກວດການແບບກະທັນຫັນ.
ການກວດກາປົກກະຕິ ແມົ່ ນ ການກວດກາທົ່ີ ດໍາເນີນຕາມແຜນການຢົ່ າງເປັນປະຈໍາ ແລະ ມີກໍາ
ນົດເວລາແນົ່ ນອນ.
ການກວດກາໂດຍມີການແຈັ້ ງໃຫັ້ ຮັ້ ລົ່ວງໜັ້ າ ແມົ່ ນ ການກວດກາແບບນອກແຜນ ເມອເຫັນວົ່ າ
ມີຄວາມຈໍາເປັນ ຊຶົ່ງຕັ້ ອງໄດັ້ ແຈັ້ ງໃຫັ້ ຜັ້ ຖຶກກວດກາ ຮັ້ ກົ່ອນລົ່ ວງໜັ້ າ.
ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ ແມົ່ ນ ການກວດກາໂດຍຮີບດົ່ ວນ ແລະ ນອກແຜນການ ຊົ່ຶ ງບໍົ່ໄດັ້
ແຈັ້ ງໃຫັ້ ຜັ້ ຖກກວດກາຮັ້ ລົ່ວງໜັ້ າ.
ການກວດກາ ໃຫັ້ ດໍາເນີນ ຢົ່ ສໍານັກງານຂອງຫົວໜົ່ ວຍວິສາຫະກິດ ຫ ຕໍົ່ເປົັ້າໝາຍໃດໜຶົ່ງ.
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ພາກທີ VI
ນະໂຍບາຍຕ່ໍ ຜູ້ ທ່ີ ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕ່ໍ ຜູ້ ລະເມີດ
ມາດຕາ 36 ນະໂຍບາຍຕ່ໍ ຜູ້ ມີຜົນງານ
ບຸ ກຄົນ, ນິຕິບຸ ກຄົນ ຫ ການຈັດຕັັ້ງ ທົ່ີ ມີຜົນງານດີເດັົ່ນໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍ ສະບັບນີັ້
ເປັນຕົັ້ນ ການເປັນແບບຢົ່ າງ, ການປະກອບສົ່ ວນຢົ່ າງຕັັ້ງໜັ້ າ ເຂັ້ົ າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ
ອາກອນຊົມໃຊັ້ ຈະໄດັ້ ຮັບການຍັ້ ອງຍໍ ຫ ນະໂຍບາຍອົ່ ນຕາມລະບຽບການ.
ຜັ້ ເສຍອາກອນຊົມໃຊັ້ ທົ່ີ ປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນຢົ່ າງຖກຕັ້ ອງ, ຄົບຖັ້ ວນ ແລະ ທັນເວລາ ຕາມທົ່ີ
ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນກົດໝາຍສະບັບນີັ້ ຈະໄດັ້ ຮັບການຍັ້ ອງຍໍ, ລາງວັນ ແລະ ຄວາມສະດວກອົ່ ນ ຢົ່ າງເໝາະສົມ
ໃນການດໍາເນີນການ ຜະລິດທຸ ລະກິດ.
ມາດຕາ 37 ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ ລະເມີດ
ບຸ ກຄົນ, ນິຕິບຸ ກຄົນ ຫ ການຈັດຕັ້ັ ງ ທົ່ີ ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນັ້ີ ຈະຖກສຶກສາອົບຮົມ, ລົງວິໄນ,
ປັບ

ໃໝ, ໃຊັ້ ແທນຄົ່ າເສຍຫາຍທາງແພົ່ ງ ຫ ຖກລົງໂທດທາງອາຍາ ຕາມແຕົ່ ກໍລະນີ ເບົາ ຫ ໜັກ.

ມາດຕາ 38 ມາດຕະການສຶກສາອົບຮົມ
ບຸ ກຄົນ, ນິຕິບຸ ກຄົນ ຫ ການຈັດຕັ້ັ ງ ທົ່ີ ລະເມີດກົດໝາຍ ກົ່ ຽວກັບວຽກງານອາກອນຊົມໃຊັ້ ຊົ່ຶ ງ
ເປັນການລະເມີດຄັັ້ງທໍາອິດ ແລະ ມີລັກສະນະເບົາ ຈະຖກກົ່ າວເຕອນ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມ.
ມາດຕາ 39 ມາດຕະການທາງດ້ ານວິໄນ
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ເຈັ້ົ າໜັ້ າທີົ່ສົ່ ວຍສາອາກອນ ທົ່ີ ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີັ້ ເປັນຕົັ້ນ ຂໍັ້
ຫັ້ າມ ທົ່ີ ບົ່ໍ ມີອົງປະກອບຂອງການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ ຈະຖຶກລົງວິໄນ ຕາມທົ່ີ ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນກົດໝາຍ ວົ່ າ
ດັ້ ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ.
ມາດຕາ 40 ມາດຕະການປັບໃໝ
ບຸ ກຄົນ, ນິຕິບຸ ກຄົນ ຫ ການຈັດຕັ້ັ ງ ທົ່ີ ລະເມີດ ມາດຕາ 39 ຂອງກົດໝາຍວົ່ າດັ້ ວຍ ການຄຸ ັ້ ມຄອງ
ສົ່ ວຍສາອາກອນ ຈະຖກປັບໃໝ.
ອັດຕາ ຫ ຄົ່ າ ປັບໃໝ ແຕົ່ ລະກໍລະນີ ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນລະບຽບການຕົ່ າງຫາກ.
ມາດຕາ 41 ມາດຕະການທາງແພ່ ງ
ບຸ ກຄົນ, ນິຕິບຸ ກຄົນ ຫ ການຈັດຕັ້ັ ງ ທົ່ີ ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນັ້ີ ຊົ່ຶ ງກົ່ໍ ຄວາມເສຍຫາຍ ໃຫັ້ ແກົ່
ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ລວມໝົ່ ຫ ບຸ ກຄົນອົ່ ນ ຕັ້ ອງໃຊັ້ ແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ຕາມທົ່ີ ຕົນໄດັ້ ກົ່ໍ ຂັ້ ນ.
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ມາດຕາ 42 ມາດຕະການທາງອາຍາ
ບຸ ກຄົນ, ນິຕິບຸ ກຄົນ ທົ່ີ ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນັ້ີ ຊົ່ຶ ງເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ ຈະຖກ
ລົງໂທດ ຕາມທີົ່ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ແລະ ກົດໝາຍອົ່ ນ ທີົ່ກໍານົດໂທດທາງອາຍາ.

ພາກທີ VII
ບົດບັນຍັດສຸດທ້ າຍ
ມາດຕາ 43 ການຈັດຕ້ັ ງປະຕິບັດ
ລັດຖະບານ ແຫົ່ ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນຜັ້ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ
ສະບັບນັ້ີ .
ມາດຕາ 44 ຜົນສັກສິດ
ກົດໝາຍສະບັບນັ້ີ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕົ່ ວັນ ປະທານປະເທດ ແຫົ່ ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ
ປະຊາຊົນລາວໄດັ້ ອອກລັດຖະດໍາລັດປະກາດໃຊັ້ ແລະ ພາຍຫັ ງ ໄດັ້ ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ສິບ
ຫັ້ າວັນ.
ຂັ້ໍ ກໍານົດ, ບົດບັນຍັດໃດ ທົ່ີ ຂັດກັບກົດໝາຍ ສະບັບນັ້ີ ລັ້ ວນແຕົ່ ຖກຍົກເລີກ.
ປະທານສະພາແຫ່ ງຊາດ
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