ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ກະຊວງອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ

ເລກທີ ............../ອຄ.ກອຫ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ ........................

(ຮ່ າງ)
ຂໍຕົ
້ ກລົງວ່ າດ້ວຍ ການຄຸ ້ມຄອງຊິນສ່
້ ວນຍານພາຫະນະ
ສໍາລັບຜະລິດ ແລະ ປະກອບຢູ່ໂຮງງານໃນ ສປປ ລາວ
-

ອີງຕາມກົດຫມາຍວ່ າດ້ວຍອຸ ດສາຫະກໍາປຸ ງແຕ່ ງ (ສະບັບປັບປຸ ງ) ສະບັບເລກທີ 48/ສພຊ, ລົງວັນທີ 27/12/2013.

- ອີງຕາມດໍາລັດວ່ າດ້ວຍ ທຸລະກິດຍາານພາຫະນະ ເລກທີ.................., ລົງວັນທີ............................
-

ອີງຕາມດໍາລັດວ່ າດ້ວຍການຈັດຕັງ້ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເລກທີ ……………..

-

ອີງຕາມແຈ ້ງການວ່ າດ້ວຍມາດຕະຖານ ແລະ ເງ່ ອື ນໄຂຂອງໂຮງງານປະກອບລົດເລກທີ 136/ອຫ, ລົງວັນທີ 02/04/2002.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ອອກຂໍຕົ
້ ກລົງ:
ພາກທີ I
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ
ຂໍຕ້ ກ
ົ ລົງສະບັບນີກ
້ າໍ ນົດຫຼກ
ັ ການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ ຽວກັບການຄຸ ມ
້ ຄອງ, ກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມການ
ນໍາເຂົາ້ ຊິນ້ ສ່ ວນຍານພາຫະນະ ເພື່ອມາຜະລິດ ແລະ ປະກອບຢູ່ໂຮງງານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວຂອງໂຮງງານຖືກຕອ້ ງ ແລະ
ສອດຄ່ ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ແນ່ ໃສ່ ເພື່ອຮັບປະກັນທາງດ້ານເຕັກນິກຄວາມປອດໄພ, ຄຸ ນນະພາບ ແລະ ໄດ້
ມາດຕະຖານຕາມລະບົບເຕັກນິກການປະກອບ ແລະ ຜະລິດຍານພາຫະນະ; ຊຸ ກຍູ ້, ສົ່ງເສີມ ແລະ ດຶງດູດການລົງທຶນພາຍໃນ
ແລະ ຕ່ າງປະເທດເຂົາ້ ໃສ່ ອຸ ດສາຫະກໍາປະກອບ-ຜະລິດຊິນ້ ສ່ ວນຍານພາຫະນະຕ່ າງໆ ໃນການສ້າງເປັນໜໍ່ ແໜງອຸ ດສາຫະກໍາປະ
ກອບ ແລະ ຜະລິດຍານພາຫະນະ; ແລະ ເຊື່ອມໂຍງການຜະລິດກັບພາກພືນ້ ແລະ ສາກົນ.
ມາດຕາ 2 ການຄຸ ້ມຄອງຊິນສ່
້ ວນຍານພາຫະນະ ເພື່ອມາຜະລິດ ແລະ ປະກອບຢູ່ໂຮງງານ
ການປະກອບຍານພາຫະນະ ໝາຍເຖິງການນໍາເອົາຊິນ້ ສ່ ວນ-ອາໄຫຼ່ ຕ່ າງໆ ມາປະກອບເຂົາ້ ກັນພາຍໃນໂຮງງານ ໂດຍຜ່ານ
ເຕັກນິກ ແລະ ກໍາມະວິທຂ
ີ ອງການປະກອບເຊັ່ນ: ການເຊື່ອມຕໍ່ , ການຈັບນ໊ອດ ແລະ ອື່ນໆ; ຊຶ່ງສາມາດປະກອບເຂົາ້ ກັນໄດ້ທນ
ັ ທີ
ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ເລີຍ.
ມາດຕາ 3 ການອະທິບາຍຄໍາສັບ
3.1.

ຍານພາຫະນະ ຫມາຍເຖິງຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູ ບເຊັ່ນ: ລົດຈັກ 2 ລໍ ້ ແລະ ລົດ 4 ລໍຂ້ ນ
ຶ ້ ໄປທີ່ແລ່ ນດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ ໂດຍ
ນໍາໃຊ້ພະລັງງານເຊືອ້ ໄຟ; ພະລັງງານໄຟຟ້າ; ພະລັງງານ ອາຍແກັສ ແລະ ພະລັງງານ ອື່ນໆ.

3.2.

ຜະລິດຕະພັນຍານພາຫະນະ (Automotive Products) ຫມາຍເຖິງ ຊິນ້ ສ່ ວນຕ່ າງໆ ຂອງຍານພາຫະນະ.
1

3.3.

ຊິນ້ ສ່ ວນຫມາຍເຖິງຜະລິດຕະພັນ

ຫຼ ື

ວັດຖຸ ເຄິ່ງສໍາເລັດຮູ ບ

ທີ່ມີເປົາ້ ຫມາຍເພື່ອນໍາໃຊ້ປະກອບ-ຜະລິດໃຫ້ກາຍເປັນ

ຜະລິດຕະພັນ ເຄິ່ງສໍາເລັດຮູ ບ ຫຼ ື ສໍາເລັດຮູ ບ.
3.5.

SKD ຂຽນຫຍໍຈ້ າກພາສາ ສາກົນ "Semi Knocked Down" ຫມາຍເຖິງຊິນ້ ສ່ ວນຢູ່ໃນຮູ ບຮ່ າງລັກສະນະທີ່ແກ໋ ະ
ແລະ ແຍກອອກຈາກກັນບໍ່ ລະອຽດໂດຍປະມານ 50%, ຊຶ່ງ ເປັນຊິນ້ ສ່ ວນພໍໃຜພໍມນ
ັ ຈາກຕ່ າງປະເທດທີ່ນໍາເຂົາ້ ເພື່ອ
ປະກອບ ຢູ່ໂຮງງານໃນ ສປປ ລາວ.

3.6.

CKD ຂຽນຫຍໍຈ້ າກພາສາ ສາກົນ "Completely Knocked Down " ຫມາຍເຖິງຊິນ້ ສ່ ວນ ຢູ່ໃນຮູ ບຮ່ າງ
ລັກສະນະທີ່ແກ໋ ະ ແລະ ແຍກອອກຈາກກັນລະອຽດ, ຊຶ່ງເປັ ນຊິນ້ ສ່ ວນພໍໃຜພໍມນ
ັ (ຍົກເວັນ້ ແຕ່ ພາກສ່ ວນຈັກ ຫລື ແບດ
ເຕີລ ີ (ສໍາລັບຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ)) ຈາກຕ່ າງປະເທດທີ່ນໍາເຂົາ້ ເພື່ອປະກອບ ຢູ່ໂຮງງານໃນ ສປປ ລາວ.

3.7.

IKD ຂຽນຫຍໍຈ້ າກພາສາ ສາກົນ "Incompletely Knocked Down " ຫມາຍເຖິງຊິນ້ ສ່ ວນ ຢູ່ໃນຮູ ບຮ່ າງລັກສະນະ
ທີ່ແກ໋ ະ ແລະ ແຍກອອກຈາກກັນແບບ CKD ຈາກຕ່ າງປະເທດທີ່ນໍາເຂົາ້ ເພື່ອປະກອບຢູ່ໂຮງງານ ແຕ່ ບໍ່ ຄົບຊຸ ດ ຊຶ່ງຊິນ້ ມີ
ສ່ ວນ-ອາໄຫຼ່ ຈໍານວນໜຶ່ງແມ່ ນໄດ້ຮບ
ັ ການຜະລິດ ແລະ ຕົບແຕ່ ງຢູ່ ພາຍໃນປະເທດ.

ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດການນໍາໃຊ້
ຂໍຕ້ ກ
ົ ລົງສະບັບນີ ້ ນໍາໃຊ້ສໍາລັບຄຸ ມ
້ ຄອງ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາຍານພາຫະນະ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຍານພາຫະນະທີ່ໄດ້
ຜະລິດ-ປະກອບຢູ່ໂຮງງານ ທີ່ຕັງຢູ
້ ່ ສປປລາວ, ຊຶ່ງເປັນຍານພາຫະນະໃໜ່ 100%.

ພາກທີ II
ຮູ ບແບບ, ມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸ ນນະພາບ ຂອງຊິນສ່
້ ວນຍານພາຫະນະ
ໝວດທີ 1
ຊິນສ່
້ ວນ ສໍາລັບຍານພາຫະນະ 2 ລໍ ້
ມາດຕາ 5 ຮູ ບແບບຊິນສ່
້ ວນສໍາລັບຍານພາຫະນະ 2 ລໍ ້
ຮູ ບແບບຊິນ້ ສ່ ວນ ສໍາລັບຍານພາຫະນະ 2 ລໍ ້ ປະກອບມີ: ລົດຈັກ ແລະ ລົດໄຟຟ້າ ເພື່ອນໍາເຂົາ້ ມາຜະລິດ ແລະ/ຫຼ ື
ປະກອບເປັນຄັນຢູ່ໂຮງງານ ປະກອບດ້ວຍ 3 ຮູ ບແບບ ຄື: ເອັສເຄດີ (SKD); ຊີເຄດີ (CKD) ແລະ ໄອເຄດີ (IKD).
ການນໍາເຂົາ້ ຊິນ້ ສ່ ວນໃນຮູ ບແບບ SKD: ແມ່ ນການນໍາເຂົາ້ ຊິນ້ ສ່ ວນທີ່ໄດ້ມກ
ີ ານປະກອບແລ້ວ ໂດຍຖືກແກະ ແລະ
ແຍກອອກຈາກກັນເປັນຊິນ້ ສ່ ວນພໍໃຜລາວ ຈໍານວນເຄິ່ງໜື່ງ ຈາກຕ່ າງປະເທດທີ່ນໍາເຂົາ້ ເພື່ອປະກອບເປັນຄັນຢູ່ໂຮງງານ. ຊື່ງ
ຂະບວນການປະກອບ ບໍ່ ຫຼາຍຂັນຕອນ,
້
ມີສາຍພານສໍາລັບປະກອບໄລຍະສັນ,
້ ມີເຄື່ອງຈັກອຸ ປະກອນ ສໍາລັບການປະກອບ
ແລະ ນໍາໃຊ້ຄນ
ົ ງານຈໍານວນໜື່ງ. ສໍາລັບຈໍານວນລາຍການຊິນ້ ສ່ ວນທີ່ນໍາເຂົາ້ ມາໃນຮູ ບແບບ SKD ສາລັບຍານພາຫະນະ 2
ລໍ ້ (ລົດຈັກ ແລະ ລົດໄຟຟ້າ) ໄດ້ກາໍ ນົດໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1.
ການນໍາເຂົາ້ ຊິນ້ ສ່ ວນໃນຮູ ບແບບ CKD:

ແມ່ ນການນນໍາເຂົາ້ ຊິນ້ ສ່ ວນຢູ່ໃນຮູ ບຮ່ າງລັກ ສະນະທີ່ແກ໋ ະ ແລະ

ແຍກອອກຈາກກັນລະອຽດ, ຊຶ່ງເປັນຊິນ້ ສ່ ວນພໍໃຜ ພໍມນ
ັ (ຍົກເວັນແຕ່
້
ພາກສ່ ວນຈັກ ຫລື ແບດເຕີລ(ີ ສໍາລັບລົດໄຟຟ້າ)))
ຈາກຕ່ າງປະເທດທີ່ນໍາເຂົາ້ ເພື່ອປະກອບເປັນຄັນ ຢູ່ໂຮງງານ. ຊື່ງມີຂະບວນການປະກອບທີ່ເປັນຕ່ ອງໂສ້, ມີສາຍພານສໍາລັບ
ປະກອບຍາວ, ມີເຄື່ອງຈັກອຸ ປະກອນ ສໍາລັບການປະກອບ ແລະ ນໍາໃຊ້ຄນ
ົ ງານຈໍານວນຫຼາຍ. ສໍາລັບຈໍານວນລາຍການຊິນ້
ສ່ ວນທີ່ນໍາເຂົາ້ ມາໃນຮູ ບແບບ CKD ໄດ້ກາໍ ນົດໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2.
ການນໍາເຂົາ້ ຊິນ້ ສ່ ວນໃນຮູ ບແບບ IKD :

ແມ່ ນການນໍາເຂົາ້ ຊິນ້ ສ່ ວນທີ່ຍັງບໍ່ ທັນຄົບຊຸ ດຢູ່ໃນຮູ ບຮ່ າງລັກສະ

ນະທີ່ແກ໋ ະ ແລະ ແຍກອອກຈາກກັນລະອຽດຄືກນ
ັ ກັບການນໍາເຂົາ້ ໃນຮູ ບແບບ CKD ຊຶ່ງເປັນຊິນ້ ສ່ ວນພໍໃຜພໍມນ
ັ (ຍົກເວັນ້
ແຕ່ ພາກສ່ ວນຈັກ ຫລື ແບດເຕີລ(ີ ສໍາລັບລົດໄຟຟ້າ)) ຈາກຕ່ າງປະເທດ, ແຕ່ ໃນນີ ້ ຕອ້ ງມີຊນ
ິ ້ ສ່ ວນຈໍານວນໜຶ່ງແມ່ ນໄດ້ຮບ
ັ
ການຜະລິດ ແລະ ຕົບແຕ່ ງຢູ່ ພາຍໃນໂຮງງານ ຫລື ພາຍໃນປະເທດ ຕາມເງ່ ອື ນໄຂ ດັ່ງນີ:້
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1) ເງ່ ອື ນໄຂ ທີ 1: ບັນດາຊີນ
ິ ້ ສ່ ວນ ທີ່ສາມາດຜະລິດພາຍໃນໂຮງງານໄດ້ເອງ ຕອ້ ງມີມູນຄ່ າເທົ່າກັບ ຫລື ຫລາຍ
ກວ່ າ 15 % ຂອງມູນຄ່ າລົດຄັນໜື່ງ;
2) ເງ່ ອື ນໄຂ ທີ 2: ບັນດາຊີນ
ິ ້ ສ່ ວນ ທີ່ສາມາດຜະລິດພາຍໃນໂຮງງານໄດ້ເອງ ຕອ້ ງມີມູນຄ່ າ ເທົ່າກັບ ຫລື
ຫລາຍກວ່ າ 10 % ແລະ ຊືຊ້ ນ
ິ ້ ສ່ ວນຈໍານວນໜື່ງຈາກໂຮງງານອື່ນທີ່ຜະລິດພາຍໃນປະເທດ ທີ່ມີມູນຄ່ າ
ຫລາຍກວ່ າ 10 % ລວມຫລາຍກວ່ າ 20% ຂອງມູນຄ່ າລົດຄັນໜື່ງ; ແລະ
3) ເງ່ ອື ນໄຂ ທີ 3: ບັນດາຊີນ
ິ ້ ສ່ ວນ ທີ່ຊືຈ
້ າກໂຮງງານອື່ນທີ່ຜະລິດພາຍໃນປະເທດ ເພື່ອນໍາມາປະກອບກັບຊິນ້
ສ່ ວນທີ່ນໍາເຂົາ້ ຈາກຕ່ າງປະເທດ ເພື່ອປະກອບເປັນຄັນໃນໂຮງງານ ຕອ້ ງມີມູນຄ່ າເທົ່າກັບ ຫລື ຫລາຍກວ່ າ
30 % ຂອງມູນຄ່ າລົດຄັນໜື່ງ.
ພາຍໃນໂຮງງານ ແມ່ ນມີຂະບວນການປະກອບເປັນຕ່ ອງໂສ້, ມີສາຍພານສໍາລັບປະກອບຍາວ, ມີເຄື່ອງຈັກ
ອຸ ປະກອນ ສໍາລັບການປະກອບ ແລະ ນໍາໃຊ້ຄນ
ົ ງານຈໍານວນຫຼາຍ ຄືກນ
ັ ກັບການປະກອບພາຫະນະໃນຮູ ບແບບ
CKD ແລະ ມີຂະບວນການຜະລິດຊິນ້ ສ່ ວນໃດໜື່ງແຍກອອກເປັນອັນສະເພາະ ຢູ່ພາຍໃນໂຮງງານ.
ມາດຕາ 6 ລາຍການຊິນສ່
້ ວນ ຂອງຍານພາຫະນະ 2 ລໍ ້
ແຕ່ ລະຮູ ບແບບ

ຂອງລະບົບຊິນ້ ສ່ ວນ

ຕອ້ ງກໍານົດຈໍານວນລາຍການຂອງຊິນ້ ສ່ ວນຍານພາຫະນະຢ່າງລະອຽດ

ໂດຍ

ສອດຄ່ ອງຕາມແຕ່ ລະລະບົບຊິນ້ ສ່ ວນ ຕາມການກໍານົດໃນມາດຕາ 5 ຂອງຂໍຕ້ ກ
ົ ລົງສະບັບນີ,້ ຊື່ງລາຍການຊິນ້ ສ່ ວນແຍກ
ອອກເປັນ ສອງປະເພດ ຄື: ລາຍການຊິນ້ ສ່ ວນຍ່ ອຍ ທີ່ສາມາດຜະລິດຢູ່ພາຍໃນ ຫຼ ື ນໍາເຂົາ້ ຈາກຕ່ າງປະເທດ ເພື່ອມາຜະລິດປະກອບ ເປັນຊິນ້ ສ່ ວນໃດໜື່ງ ເພື່ອສະໜອງ ຫຼ ື ປະກອບເຂົາ້ ໃນສາຍໃຍການປະກອບຍານພາຫະນະ ແລະ ຊິນ້ ສ່ ວນເປັນຊຸ ດ
ເພື່ອປະກອບເຂົາ້ ໃນສາຍໃຍການປະກອບຍານພາຫະນະ. ບາງກໍລະນີ ຈະມີການດັດປັບຈໍານວນລາຍການຂອງຊິນ້ ສ່ ວນ ທີ່
ໄດ້ກາໍ ນົດໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1 ແລະ 2 ເພື່ອມາປະກອບໃນໂຮງງານ ໂດຍອີງຕາມແຕ່ ລະປະເພດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ຂອງຍານພາຫະນະ ຕາມແຕ່ ລະໄລຍະ.
ມາດຕາ 7 ລາຍການຊິນສ່
້ ວນ ທີ່ແຕກຕ່ າງຈາກການກໍານົດສໍາລັບຍານພາຫະນະ 2 ລໍ ້
ລາຍການຊິນ້ ສ່ ວນ ທີ່ຂໍນາໍ ເຂົາ້ ຫຼ ື ຜະລິດຢູ່ໃນໂຮງງານ ທີ່ມີຮູບແບບ ແລະ ລາຍການທີ່ແຕກຕ່ າງຈາກທີ່ໄດ້ກາໍ ນົດໄວ້ໃນຂໍ ້
ຕົກລົງສະບັບນີ,້ ໂຮງງານຕອ້ ງສະເໜີຕໍ່ຂະແໜງອຸ ດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ ພິຈາລະນາຄົນ້ ຄ້ວາເພີ່ມເຕີມຕາມແຕ່ ລະກໍລະນີ.

ໝວດທີ 2
ຊິນສ່
້ ວນ ສໍາລັບຍານພາຫະນະ 4 ລໍຂ້ ນໄປ
ື້
ມາດຕາ 8 ຮູ ບແບບຊິນສ່
້ ວນສໍາລັບຍານພາຫະນະ 4 ລໍຂ້ ນໄປ
ື້
ຮູ ບແບບຊິນ້ ສ່ ວນ ສາລັບຍານພາຫະນະ 4 ລໍຂ
້ ນ
ື ້ ໄປ ປະກອບມີ: ລົດເກງ, ລົດຈິບ, ລົກກະບະ ແລະ ລົດບັນທຸກ
ເພື່ອນໍາເຂົາ້ ມາຜະລິດ ແລະ/ຫຼ ື ປະກອບເປັນຄັນຢູ່ໂຮງງານ ປະກອບດ້ວຍ 3 ຮູ ບແບບ ຄື: ເອັສເຄດີ (SKD); ຊີເຄດີ
(CKD) ແລະ ໄອເຄດີ (IKD).
ການນໍາເຂົາ້ ຊິນ້ ສ່ ວນໃນຮູ ບແບບ SKD: ແມ່ ນການນໍາເຂົາ້ ຊິນສ່
້ ວນລົດເບົາ ແລະ ລົດບັນທຸກ ທີ່ໄດ້ມກ
ີ ານປະກອບ
ແລ້ວ ໂດຍຖືກແກະ ແລະ ແຍກອອກຈາກກັນເປັນຊິນ້ ສ່ ວນພໍໃຜລາວຈໍານວນເຄິ່ງໜື່ງ ຈາກຕ່ າງປະເທດ ແລະ ນໍາເຂົາ້ ມາເປັນ
ລັກສະນະຊິນ້ ສ່ ວນ ເພື່ອປະກອບເປັນຄັນຢູ່ໂຮງງານ. ພາຍໃນໂຮງງານ ຕອ້ ງມີຂະບວນການປະກອບ ແຕ່ ບໍ່ ຫຼາຍຂັນຕອນ,
້
ມີ
ສາຍພານສໍາລັບປະກອບໄລຍະສັນ,
້ ມີເຄື່ອງຈັກອຸ ປະກອນເຄື່ອງມື ສໍາລັບການປະກອບ ແລະ ນໍາໃຊ້ຄນ
ົ ງານຈໍານວນໜື່ງ.
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ສໍາລັບຈໍານວນລາຍການຊິນ້ ສ່ ວນທີ່ນໍາເຂົາ້ ມາໃນຮູ ບແບບ SKD ສາລັບຍານພາຫະນະ 4 ລໍຂ້ ນ
ື ້ ໄປ ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3.
ການນໍາເຂົາ້ ຊິນ້ ສ່ ວນໃນຮູ ບແບບ CKD: ແມ່ ນການນນໍາເຂົາ້ ຊິນ້ ສ່ ວນຢູ່ໃນຮູ ບຮ່ າງລັກສະນະທີ່ແກ໋ ະ ແລະ ແຍກ
ອອກຈາກກັນລະອຽດ ຊຶ່ງເປັນຊິນ້ ສ່ ວນພໍໃຜລາວ (ຍົກເວັນ້ ແຕ່ ພາກສ່ ວນຈັກ) ແລະ ຮ່ າງ ຫລື ຊັດຊີຂອງລົດ (ສໍາລັບລົດ
ບັນທຸກ)ແມ່ ນຍັງບໍ່ ທັນໄດ້ຮບ
ັ ການພົ່ນສີເທື່ອ. ພາຍໃນໂຮງງານ ຕອ້ ງມີຂະບວນການປະກອບທີ່ເປັນຕ່ ອງໂສ້, ມີສາຍພານ
ສໍາລັບປະກອບຍາວ, ມີເຄື່ອງຈັກອຸ ປະກອນ ສໍາລັບການປະກອບ, ມີຂະບວນການເຮັດສີຄບ
ົ ຊຸ ດ ແລະ ນໍາໃຊ້ຄນ
ົ ງານຈໍານວນ
ຫຼາຍ. ສໍາລັບຈໍານວນລາຍການຊິນ້ ສ່ ວນທີ່ນໍາເຂົາ້ ມາໃນຮູ ບແບບ CKD ໄດ້ການົດໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4.
ການນໍາເຂົາ້ ຊິນ້ ສ່ ວນໃນຮູ ບແບບ IKD :

ແມ່ ນການນໍາເຂົາ້ ຊິນ້ ສ່ ວນທີ່ຍັງບໍ່ ທັນຄົບຊຸ ດຢູ່ໃນຮູ ບຮ່ າງລັກສະ

ນະທີ່ແກ໋ ະ ແລະ ແຍກອອກຈາກກັນລະອຽດຄືກນ
ັ ກັບການນໍາເຂົາ້ ໃນຮູ ບແບບ CKD ຊຶ່ງເປັນຊິນ້ ສ່ ວນພໍໃຜພໍມນ
ັ (ຍົກເວັນ້
ແຕ່ ພາກສ່ ວນຈັກ ແລະ ຮ່ າງ ຫລື ຊັດຊີຂອງລົດ ຈາກຕ່ າງປະເທດ, ແຕ່ ໃນນີ ້ ຕອ້ ງມີຊນ
ິ ້ ສ່ ວນຈໍານວນໜຶ່ງແມ່ ນໄດ້ຮບ
ັ ການ
ຜະລິດ ແລະ ຕົບແຕ່ ງຢູ່ ພາຍໃນໂຮງງານ ຫລື ພາຍໃນປະເທດ ຕາມເງ່ ອື ນໄຂ ດັ່ງນີ:້
1) ເງ່ ອື ນໄຂ ທີ 1: ບັນດາຊີນ
ິ ້ ສ່ ວນ ທີ່ສາມາດຜະລິດພາຍໃນໂຮງງານໄດ້ເອງ ຕອ້ ງມີມູນຄ່ າເທົ່າກັບ ຫລື ຫລາຍ
ກວ່ າ 10 % ຂອງມູນຄ່ າລົດຄັນໜື່ງ;
2) ເງ່ ອື ນໄຂ ທີ 2: ບັນດາຊີນ
ິ ້ ສ່ ວນ ທີ່ສາມາດຜະລິດພາຍໃນໂຮງງານໄດ້ເອງ ຕອ້ ງມີມູນຄ່ າເທົ່າກັບ ຫລື ຫລາຍ
ກວ່ າ 7 % ແລະ ຊືຊ້ ນ
ິ ້ ສ່ ວນຈານວນໜື່ງຈາກໂຮງງານອື່ນທີ່ຜະລິດພາຍໃນປະເທດ ທີ່ມີມູນຄ່ າເທົ່າກັບ
ຫລາຍກວ່ າ 8 % ລວມຫລາຍກວ່ າ 15% ຂອງມູນຄ່ າລົດຄັນໜື່ງ; ແລະ
3) ເງ່ ອື ນໄຂ ທີ 3: ບັນດາຊີນ
ິ ້ ສ່ ວນ ທີ່ຊືຈ
້ າກໂຮງງານອື່ນທີ່ຜະລິດພາຍໃນປະເທດ ເພື່ອນໍາມາປະກອບກັບຊິນ້
ສ່ ວນທີ່ນໍາເຂົາ້ ຈາກຕ່ າງປະເທດ ເພື່ອປະກອບເປັນຄັນໃນໂຮງງານ ຕອ້ ງມີມູນຄ່ າເທົ່າກັບ ຫລື ຫລາຍກວ່ າ
20 % ຂອງມູນຄ່ າລົດຄັນໜື່ງ.
ພາຍໃນໂຮງງານ ແມ່ ນມີຂະບວນການປະກອບເປັນຕ່ ອງໂສ້, ມີສາຍພານສໍາລັບປະກອບຍາວ, ມີເຄື່ອງຈັກ
ອຸ ປະກອນ ສໍາລັບການປະກອບ, ມີຂະບວນການເຮັດສີຄບ
ົ ຊຸ ດ ແລະ ນໍາໃຊ້ຄນ
ົ ງານຈໍານວນຫຼາຍ ຄືກນ
ັ ກັບການ
ປະກອບພາຫະນະໃນຮູ ບແບບ CKD ແລະ ມີຂະບວນການຜະລິດຊິນ້ ສ່ ວນໃດໜື່ງແຍກອອກເປັນອັນສະເພາະ ຢູ່
ພາຍໃນໂຮງງານ.
ມາດຕາ 9 ລາຍການຊິນສ່
້ ວນ ຂອງຍານພາຫະນະ 2 ລໍ ້
ແຕ່ ລະຮູ ບແບບ

ຂອງລະບົບຊິນ້ ສ່ ວນ

ຕອ້ ງກໍານົດຈໍານວນລາຍການຂອງຊິນ້ ສ່ ວນຍານພາຫະນະຢ່າງລະອຽດ

ໂດຍ

ສອດຄ່ ອງຕາມແຕ່ ລະລະບົບຊິນ້ ສ່ ວນ ຕາມການກໍານົດໃນມາດຕາ 8 ຂອງຂໍຕ້ ກ
ົ ລົງສະບັບນີ,້ ຊື່ງລາຍການຊິນ້ ສ່ ວນ ແຍກ
ອອກເປັນ ສອງປະເພດ ຄື: ລາຍການຊິນ້ ສ່ ວນຍ່ ອຍ ທີ່ສາມາດຜະລິດຢູ່ພາຍໃນ ຫຼ ື ນໍາເຂົາ້ ຈາກຕ່ າງປະເທດ ເພື່ອມາຜະລິດປະກອບ ເປັນຊິນ້ ສ່ ວນໃດໜື່ງ ເພື່ອສະໜອງ ຫຼ ື ປະກອບເຂົາ້ ໃນສາຍໃຍການປະກອບຍານພາຫະນະ ແລະ ຊິນ້ ສ່ ວນເປັນຊຸ ດ
ເພື່ອປະກອບເຂົາ້ ໃນສາຍໃຍການປະກອບຍານພາຫະນະ. ບາງກໍລະນີ ຈະມີການດັດປັບຈໍານວນລາຍການຂອງຊິນ້ ສ່ ວນ ທີ່
ໄດ້ກາໍ ນົດໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3 ແລະ 4 ເພື່ອມາປະກອບໃນໂຮງງານ ໂດຍອີງຕາມແຕ່ ລະປະເພດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ຂອງຍານພາຫະນະ ຕາມແຕ່ ລະໄລຍະ.

ມາດຕາ 10 ລາຍການຊິນສ່
້ ວນ ທີ່ແຕກຕ່ າງຈາກການກໍານົດສໍາລັບຍານພາຫະນະ 4 ລໍຂ້ ນໄປ
ື້
ລາຍການຊິນ້ ສ່ ວນ ທີ່ຂໍອະນຸຍາດນໍາເຂົາ້ ຫຼ ື ຜະລິດຢູ່ໃນໂຮງງານ ທີ່ມີຮູບແບບ ແລະ ລາຍການທີ່ແຕກຕ່ າງຈາກທີ່ໄດ້
ກໍານົດໄວ້ໃນຂໍຕ້ ກ
ົ ລົງສະບັບນີ,້ ໂຮງງານຕອ້ ງສະເໜີຕໍ່ຂະແໜງອຸ ດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ ພິຈາລະນາຄົນ້ ຄ້ວາເພີ່ມເຕີມຕາມ
ແຕ່ ລະກໍລະນີ.
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ພາກທີ III
ມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸ ນນະພາບ ຂອງຊິນສ່
້ ວນຍານພາຫະນະ
ແລະ ການກວດກາຄຸ ນນະພາບລົດພາຍຫຼງັ ການປະກອບ
ໝວດທີ 1
ມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸ ນນະພາບ ຂອງຊິນສ່
້ ວນຍານພາຫະນະ
ມາດຕາ 11

ມາດຕະຖານ ຊີນ້ ສ່ ວນຍານພາຫະນະ

ມາດຕະຖານຊີນ້ ສ່ ວນຍານພາຫະນະ ລວມມີຍານພາຫະນະ 2 ລໍ ້ ແລະ 4 ລໍຂ້ ນ
ື ້ ໄປ ແມ່ ນເງ່ ອື ນໄຂກໍານົດດ້ານຄຸ ນ
ລັກສະນະສະເພາະຂອງຍານພາຫະນະ ທີ່ຜ່ານຂະບວນການຜະລິດ ແລະ ປະກອບ, ຈັດແບ່ ງປະເພດ, ຂະໜາດ, ນໍາໍ ້ ໜັກ
ແລະ ກໍານົດຈຸດປະສົງຂອງການນໍາໃຊ້. ສໍາລັບມາດຕະຖານຂອງແຕ່ ລະຊິນ້ ສ່ ວນຍານພາຫະນະ ຈະໄດ້ກາໍ ນົດໄວ້ໃນລະບຽບ
ການສະເພາະ.
ມາດຕາ 12

ຄຸ ນນະພາບ ຊີນ້ ສ່ ວນຍານພາຫະນະ

ຊິນ້ ສ່ ວນ ສໍາລັບມາປະກອບເປັນຍານພາຫະນະຢູ່ໃນໂຮງງານ ຕອ້ ງໄດ້ຮບ
ັ ການກວດກາຄຸ ນນະພາບ ແລະ ຢັງ້ ຢືນຈາກ
ພາກສ່ ວນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ ຢູ່ພາຍໃນ ຫລື ຕ່ າງປະເທດ. ໃນກໍລະນີ ຊິນ້ ສ່ ວນຍານພາຫະນະທີ່ມີຜນ
ົ ຕໍ່ ຄວາມປອດໄພ ຫຼ ື ລະບົບ
ປະສິດທິພາບຂອງຍານພາຫະນະ ຕອ້ ງໄດ້ຮບ
ັ ການກວດກາ, ກວດສອບດ້ານຄຸ ນນະພາບ ຈາກຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ໄດ້ຮບ
ັ
ໃບຢັງ້ ຢືນຄຸ ນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ ຈາກອົງການທີ່ສາກົນຮັບຮອງ ຢູ່ພາຍໃນ ຫລື ຕ່ າງປະເທດ.
ໝວດທີ 2
ການກວດກາຄຸ ນນະພາບ ແລະ ການອະນຸຍາດໃຊ້ຍານພາຫະນະ ພາຍຫຼງັ ການປະກອບໃນໂຮງງານ
ມາດຕາ 13. ລະບົບກວດກາຄຸນນະພາບ ສໍາລັບຍານພາຫະນະ
ໂຮງງານ ຜະລິດ ແລະ ປະກອບຍານພາຫະນະ ຕອ້ ງມີລະບົບທົດລອງ-ທົດສອບຄຸ ນນະພາບຍານພາຫະນະເປັນຂອງຕົນ
ເອງ ຫຼ ື ສູນທົດສອບ-ທົດລອງໃດໜຶ່ງ ແລະ ລະບົບກວດກາຄຸ ນນະພາບຕອ້ ງໄດ້ຮບ
ັ ການດູແລບົວລະບັດຮັກສາໃຫ້ຄງົ ຢູ່ສະພາບທີ່
ໃຊ້ງານໄດ້ປົກກະຕິ. ລະບົບກວດກາຄຸ ນນະພາບຕອ້ ງໄດ້ຮບ
ັ ການກວດສອບ-ສອບທຽບ ຫຼ ື ປັບປຸ ງ ຫລື ປ່ຽນຖ່າຍໃຫ້ສາມາດໃຊ້
ເປັນປົກກະຕິ ເມື່ອເຫັນວ່ າ ເຄື່ອງກວດກາຄຸ ນນະພາບບໍ່ ສາມາດໃຊ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິໄດ້.
1) ສໍາລັບຍານພາຫະນະ 2 ລໍ ້ ຕ ້ອງປະກອບມີ:
-

ເຄື່ອງຕັງສູ
້ ນລໍ,້ ຖ່ວງລໍ ້

-

ເຄື່ອງກວດສອບລະບົບຫ້າມລໍ ້

-

ເຄື່ອງກວດສອບລະບົບຄວາມໄວ, ລະບົບບັນຊາ

-

ເຄື່ອງກວດກາລະບົບໄຟ, ແສງສະຫວ່ າງ

2) ສໍາລັບຍານພາຫະນະ 4 ລໍຂ້ ນໄປ
ື້
ຕ ້ອງປະກອບມີ:
-

ເຄື່ອງຕັງສູ
້ ນລໍ,້ ຖ່ວງລໍ ້

-

ເຄື່ອງກວດສອບລະບົບຫ້າມລໍ ້

-

ເຄື່ອງກວດສອບລະບົບຄວາມໄວ, ລະບົບບັນຊາ

-

ເຄື່ອງກວດກາລະບົບໄຟ, ແສງສະຫວ່ າງ
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-

ເຄື່ອງກວດກາສະພາບຂອງໜ່ວຍຈັກ ແລະ ເຄື່ອງສົ່ງກໍາລັງ

ມາດຕາ 14. ການອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ຍານພາຫະນະ
ກ່ ອນນໍາເອົາຍານພາຫະນະໄປຈໍາໜ່າຍ ຫຼ ື ນໍາໄປຂຶນ້ ທະບຽນນໍາໃຊ້ຕອ້ ງໄດ້ຜ່ານການທົດສອບ-ທົດລອງ ໂດຍຜ່ານລະບົບ
ກວດກາຄຸ ນນະພາບຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນມາດຕາ 13 ຂອງຂໍຕ້ ກ
ົ ລົງສະບັບນີ.້
ເມື່ອຜົນການທົດສອບ-ທົດລອງ ສະແດງຜົນໃຫ່ເຫັນວ່ າມີຄວາມຮັບປະກັນຄຸ ນນະພາບ, ໄດ້ມາດຕະຖານ, ທັງຮັບປະກັນ
ເຕັກນິກຄວາມປອດໄພ ຈຶ່ງສາມາດນໍາອອກຈໍາໜ່າຍ ຫຼ ື ນໍາໄປຂຶນ້ ທະບຽນຕາມລະບຽບຫຼກ
ັ ການຄຸ ມ
້ ຄອງຍານພາຫະນະທີ່ຂະແໜ
ງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງກໍານົດ.

ພາກທີ IV
ການຄຸ ້ມຄອງການນໍາເຂົາຊິ
້ ນສ່
້ ວນ ແລະ ການຢັງ້ ຢືນການຜະລິດ ແລະ ປະກອບຢູ່ພາຍໃນໂຮງງານ
ໝວດທີ I
ການຄຸ ້ມຄອງການນໍາເຂົາຊິ
້ ນສ່
້ ວນ
ມາດຕາ 15 ລິຂະສິດ
ໂຮງງານປະກອບ-ຜະລິດຍານພາຫະນະ ຕອ້ ງມີໃບມອບລິຂະສິດຈາກບໍລສ
ິ ດ
ັ ແມ່ ຜູ ເ້ ປັນເຈົາຂອງລິ
້
ຂະສິດຢູ່ ຕ່ າງປະເທດ,
ຊຶ່ງເປັນເຈົາຂອງສິ
້
ດທິບດ
ັ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ປະກອບ ຫຼ ື ຜະລິດຊິນ້ ສ່ ວນ ພ້ອມທັງໃບອະນຸຍາດໃຫ້ນາໍ ໃຊ້ເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າ ຫຼ ື
ເຄື່ອງຫມາຍຜະລິດຕະພັນ ຈຶ່ງສາມາດດໍາເນີນກິດຈະການໂຮງງານໄດ້ຢ່າງຖືກຕອ້ ງຕາມລະບຽບກົດຫມາຍຂອງ ສປປ ລາວ.
ເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າທີ່ໂຮງງານປະກອບ-ຜະລິດຍານພາຫະນະນໍາໃຊ້ຕອ້ ງໄດ້ຮບ
ັ ການຈົດທະບຽນເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າ
ຕາມທີ່ໄດ້ກາໍ ນົດໃນກົດຫມາຍວ່ າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ. ໃນກໍລະນີ ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຫລື ໂຮງງານ ມີເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫລື ສ້າງລິຂະ
ສິດເປັນຂອງຕົນເອງ ຕອ້ ງປະຕິບດ
ັ ຕາມທີ່ໄດ້ກາໍ ນົດໃນກົດຫມາຍວ່ າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ.
ມາດຕາ 16 ເງ່ ອື ນໄຂການຂໍນາໍ ເຂົາຊິ
້ ນສ່
້ ວນ ເພື່ອມາຜະລິດ ຫຼ ື ປະກອບໃນໂຮງງານ
ເງ່ ອື ນໄຂການຂໍນາເຂົາ້ ຊິນ້ ສ່ ວນ ເພື່ອມາຜະລິດ ຫຼ ື ປະກອບໃນໂຮງງານ ມີຄດ
ື ່ ງນີ
ັ :້
1) ໄດ້ຮບ
ັ ໃບມອບລິຂະສິດຈາກບໍລສ
ິ ດ
ັ ແມ່ ຜູ ເ້ ປັນເຈົາຂອງລິ
້
ຂະສິດຢູ່ຕ່ າງປະເທດ ຫລື ມີເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ
ຫລື ສ້າງລິຂະສິດ ໃນກໍລະນີທ່ ເປັ
ີ ນຂອງຕົນເອງ;
2) ໄດ້ຮບ
ັ ໃບອະນຸຍາດຕ່ າງໆ ທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ;
3) ໄດ້ຮບ
ັ ການຢັ ງ້ ຢືນ ແລະ ຮັບຮອງແຜນການເຄື່ອນໄຫວປະຈໍາປີ ຂອງໂຮງງານ ຈາກຂະແໜງ ອຸ ດສາຫະກໍາ
ແລະ ການຄ້າ;
4) ມີອາຄານໂຮງງານ, ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ຂະບວນການສາຍໄຍ ສໍາລັບຜະລິດ ຫລື ແລະ ປະກອບ
ຍານພາຫະນະ.
ມາດຕາ 17 ເອກະສານສະເໜີຂນ
ໍ າໍ ເຂົາຊິ
້ ນສ່
້ ວນ
ເອກະສານ ສໍາລັບສະເໜີຂໍຢັງ້ ຢືນການນໍາເຂົາ້ ຊິນ້ ສ່ ວນແຕ່ ລະຄັງ້ ມີຄດ
ື ່ ງນີ
ັ :້
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1) ໃບສະເໜີຂໍນາໍ ເຂົາ້ ຊິນ້ ສ່ ວນ ເພື່ອມາຜະລິດ ຫລື ແລະ ປະກອບໃນໂຮງງານ ເຖິງ ກົມອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ
ຫັດຖະກໍາ, ກະຊວງ ອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ;
2) ສໍາເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ, ສໍາເນົາໃບຢັງ້ ຢືນດໍາເນີນກິດຈະການໂຮງງານ, ສໍາເນົາໃບທະບຽນພາສີ-ອາກອນ
ແລະ ສໍາເນົາໃບຢັງ້ ຢືນການຜະລິດ ແລະ ປະກອບຊິນ້ ສ່ ວນ;
3) ສໍາເນົາໃບມອບສິດຜູ ມ
້ າແລ່ ນເອກະສານ;
4) ສໍາເນົາໃບສະເໜີລາຄາ (Invoice)
5) ສໍາເນົາໃບສັ່ງຊື ້ (Purchase)
ມາດຕາ 18

ການອອກໃບຢັງ້ ຢືນການນໍາເຂົາຊິ
້ ນສ່
້ ວນ
ການຄົນ້ ຄວ້າພິຈາລະນາ ແລະ ອອກໃບຢືນການນໍາເຂົາ້ ຊິນ້ ສ່ ວນ ຕອ້ ງສໍາເລັດພາຍໃນ 2 ວັນລັດຖະການ ພາຍຫຼງັ ທີ່ກົມ

ອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ, ກະຊວງ ອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ຮບ
ັ ເອກະສານຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕອ້ ງແລ້ວ ຕາມທີ່
ລະບຸ ໄວ້ໃນມາດຕາ......ຂອງຂໍຕ້ ກ
ົ ລົງສະບັບນີ.້ ໃບຢັງ້ ຢືນການນໍາເຂົາ້ ຊິນ້ ສ່ ວນ ເພື່ອມາຜະລິດ ແລະ ປະກອບຍານພາຫະນະ
ມີອາຍຸ ນາໍ ໃຊ້ 30 ວັນ (ສາມສີບວັນ) ນັບແຕ່ ມືເຊັ
້ ນໃບຢັງ້ ຢືນການນໍາເຂົາ້ ເປັນຕົນ້ ໄປ.
ໝວດທີ II
ການຢັງ້ ຢືນການຜະລິດຊິນສ່
້ ວນ ແລະ ປະກອບ ຍານພາຫະນະຢູ່ໂຮງງານ
ມາດຕາ 19

ໃບຢັງ້ ຢືນການຜະລິດຊິນສ່
້ ວນ ແລະ ປະກອບຍານພາຫະນະໃນໂຮງງານ
ໃບຢັງ້ ຢືນ ການຜະລິດຊິນ້ ສ່ ວນ ແລະ ການປະກອບຍານພາຫະນະໃນໂຮງງານ ແມ່ ນເອກະສານຢັງ້ ຢືນຂະບວນ

ການຜະລິດ ຫລື ການປະກອບພາຍໃນໂຮງງານ ໂດຍການກໍານົດລາຍການຊິນ້ ສ່ ວນທີ່ ສາມາດຜະລິດ ຫຼ ື ແລະ ລາຍການຊິນ້
ສ່ ວນທີ່ນໍາມາປະກອບໃນໂຮງງານ. ໃບຢັງ້ ຢືນນີ ້ ແມ່ ນເພື່ອເປັ ນເອກະສານອ້າງອີງ ໃນການຄົນ້ ຄວ້າພິຈາລະນາ ການເສຍພາສີອາກອນ ແນ່ ໃສ່ ເພື່ອຊຸ ກຍູ ້ສົ່ງເສີມອຸ ດສາຫະກໍາຍານພາຫະນະ ຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ

43 ຂອງກົດໝາຍ ວ່ າດ້ວຍ

ອຸ ດສາຫະກໍາປຸ ງແຕ່ ງ.
ມາດຕາ 20

ເງ່ ອື ນໄຂການອອກໃບຢັງ້ ຢືນການຜະລິດຊິນສ່
້ ວນ ແລະ ປະກອບຍານພາຫະນະໃນໂຮງງານ
ບຸ ກຄົນ ແລະ ນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນ ທີ່ດໍາເນີນກິດຈະການ ການຜະລິດ ແລະ/ຫຼ ື ປະກອບຍານພາຫະນະ ຢູ່

ສປປລາວ ຕອ້ ງສະເໜີຕໍ່ຂະແໜງອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າ ເພື່ອອອກໃບຢັງ້ ຢືນໂດຍສອດຄ່ ອງຕາມເງ່ ອື ນໄຂ
ດັ່ງນີ:້
1. ມີໃບຢັງ້ ຢືນດາເນີນກິດຈະການໂຮງງານ ທີ່ຍັງບໍ່ ທັນໝົດອາຍຸ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ;
2. ມີເຄື່ອງຈັກ-ອຸ ປະກອນ ແລະ ຂະບວນການ ເພື່ອຜະລິດຊິນ້ ສ່ ວນ ຫຼ ື ແລະ ປະກອບຍານພາຫະນະ ທີ່ຖືກຕອ້ ງ
ແລະ ແທດເໝາະ ຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກຂອງການຜະລິດ ແລະ ການປະກອບຊິນ້ ສ່ ວນຍານພາຫະນະ.
ມາດຕາ 21

ການປະກອບເອກະສານສະເໜີອອກໃບຢັງ້ ຢືນການຜະລິດຊິນສ່
້ ວນ ແລະ ປະກອບຍານພາຫະນະ
ການສະເໜີອອກໃບຢັງ້ ຢືນການຜະລິດຊິນ້ ສ່ ວນ ແລະ /ຫຼ ື ປະກອບຍານພາຫະນະ ໃຫ້ປະກອບ

ເອກະສານດັ່ງນີ:້
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1. ໃບສະເໜີຕາມແບບພິມທີ່ຂະແໜງອຸ ດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າໄດ້ການົດ;
2. ໃບຢັງ້ ຢືນດາເນີນກິດຈະການໂຮງງານ;
3. ມີລາຍການບັນຊີຊນ
ິ ້ ສ່ ວນພາຫະນະທີ່ ຈະຜະລິດ ແລະ/ຫຼ ື ຈະນໍາມາປະກອບຢູ່ໂຮງງານ
4. ໃບຮັບຮອງຊັບສິນທາງປັນຍາ ຫຼ ື ໃບມອບສິດຈາກບໍລສ
ິ ດ
ັ ແມ່ .
ມາດຕາ 22 ຂັນຕອນການອອກໃບຢັ
້
ງ້ ຢືນການຜະລິດຊິນສ່
້ ວນ ແລະ ປະກອບຍານພາຫະນະໃນໂຮງງານ
ພາຍຫຼງັ ໄດ້ຮບ
ັ ເອກະສານຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕອ້ ງຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 14 ຂອງຂໍຕ້ ກ
ົ ລົງສະບັບນີ ້ ເຈົ!ໜ້
້ າທີ່
ຂອງຂະແໜງ ອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ຕອ້ ງລົງກວດກາ, ເຮັດບົດບັນທຶກ ພາຍໃນ 10 ວັນລັດຖະການ ໂດຍມີການ
ສົມທົບກັບຂະແໜງການອື່ນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ;
ຖ້າເຫັນວ່ າຄໍາຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບຫາກມີເນືອໃນບໍ່
້
ຖືກຕອ້ ງແລະບໍ່ ຄົບຖ້ວນ ຕອ້ ງແຈ ້ງເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນໃຫ້ຜູຮ້ ອ້ ງຂໍ ພາຍໃນ 3 ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ ວັນໄດ້ຮບ
ັ ເອກະສານເພື່ອໃຫ້ຜູຮ້ ອ້ ງຂໍແກ ້ໄຂໃຫ້ຖກ
ື ຕອ້ ງ ແລະ ຄົບ
ຖ້ວນ;
ໃນກໍລະນີບໍ່ສາມາດອອກບໍ່ ໃບຢັງ້ ຢືນໄດ້ ຕອ້ ງແຈ ້ງເຫດຜົນເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ຜູຮ້ ອ້ ງຂໍ ພາຍໃນ 3 ວັນ
ລັດຖະການນັບແຕ່ ໄດ້ຮບ
ັ ເອກະສານເປັນຕົນ້ ໄປ;
ຖ້າເຫັນວ່ າເອກະສານຄົບຖ້ວນ, ຖືກຕອ້ ງ ແລະ ໄດ້ຜ່ານການກວດກາ ເຫັນດີແລ້ວ ກະຊວງອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ
ການຄ້າ ຕອ້ ງອອກໃບຢັງ້ ຢືນການຜະລິດຊິນ້ ສ່ ວນ ແລະ ປະກອບຍານພາຫະນະຂອງໂຮງງານ ສໍາເລັດພາຍໃນ 5 ວັນລັດຖະ
ການ ນັບແຕ່ ໄດ້ຮບ
ັ ເອກະສານເປັນຕົນ້ ໄປ.
ມາດຕາ 23

ອາຍຸ ແລະ ການຕໍ່ ອາຍຸ ຂອງໃບຢັງ້ ຢືນການຜະລິດຊິນສ່
້ ວນ ແລະ ປະກອບຍານພາຫະນະ
ໃບຢັງ້ ຢືນການຜະລິດຊິນ້ ສ່ ວນ ແລະ ປະກອນຍານພາຫະນະໃນໂຮງງານ ມີອາຍຸ 01 ປີ ແລະ ສາມາດຕໍ່ ໄດ້. ກ່ ອນ

ໃບຢັງ້ ຢືນຈະໝົດອາຍຸ 30 ວັນ ເຈົາຂອງ
້
ໂຮງງານ ຫລື ບໍລສ
ິ ດ
ັ ໃຫ້ສະເໜີມາຍັງ ກະຊວງອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ (ກົມ
ອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ), ປະກອບເອກະສານຕ່ າງໆ ທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ຕາມຂັນຕອນການອອກໃບຢັ
້
ງ້ ຢືນ
ການຜະລິດຊິນ້ ສ່ ວນ ແລະ ປະກອບຍານພາຫະນະ ຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 14 ແລະ 15 ຂອງຂໍຕ້ ກ
ົ ລົງ ສະບັບນີ.້
ໃນກໍລະນີ ມີການປ່ຽນແປງຂະບວນການຜະລິດ ແລະ ປະກອບພາຫະນະ, ເພີ່ມ ຫຼ ື ຫຼຸດ ຈໍານວນລາຍການຊິນ້
ສ່ ວນ ທີ່ຜະລິດ ຫລື ປະກອບຢູ່ໂຮງງານ ເຈົາຂອງໂຮງງານ,
້
ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຕອ້ ງເຮັດໜັງສືສະເໜີມາຍັງ ກົມອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ
ຫັດຖະກໍາ ເພື່ອຄົນ້ ຄວ້າພິຈາລະນາດັດແກ ້ໃບຢັງ້ ຢືນການຜະລິດຊິນ້ ສ່ ວນ ແລະ ປະກອບຍານພາຫະນະ. ການຈັດຕັງ້
ປະຕິບດ
ັ ໃຫ້ປະຕິບດ
ັ ຄືກນ
ັ ກັບການຂໍໃບຢັງ້ ຢືນ ຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 14 ແລະ 15 ຂອງຂໍຕ້ ກ
ົ ລົງສະບັບນີດ້ .
ມາດຕາ 24

ການປ່ຽນແປງລາຍການ ການຜະລິດ ແລະ ຊີນ້ ສ່ ວນປະກອບ
ການປ່ຽນແປງລາຍການ ການຜະລິດ ແລະ ຊິນ້ ສ່ ວນປະກອບພາຫະນະ ແມ່ ນ ໃຫ້ເຈົາຂອງໂຮງງານ,ບໍ
້
ລສ
ິ ດ
ັ ເຮັດ

ໜັງສືສະເໜີມາຍັງ ກົມອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ເພື່ອຄົນ້ ຄວ້າພິຈາລະນາດັດແກ ້ ໃບຢັງ້ ຢືນລາຍການຜະລິດຊິນ້ ສ່ ວນ
ແລະ ປະກອບຍານພາຫະນະ.
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ພາກທີ V
ການກວດກາການນໍາເຂົາຊິ
້ ນສ່
້ ວນ ເພື່ອມາຜະລິດ ແລະ ປະກອບຢູ່ໂຮງງານ
ມາດຕາ 25 ການກວດກາການນໍາເຂົາຊິ
້ ນສ່
້ ວນ
ການກວດກາການນໍາເຂົາ້ ຊິນ້ ສ່ ວນ ແມ່ ນການກວດກາສະພາບເຕັກນິກຂອງຊິນ້ ສ່ ວນ ແນ່ ໃສ່ ເພື່ອຮັບປະກັນທາງດ້ານ
ເຕັກນິກ ເປັນຕົນ້ : ມາດຕະຖານ, ຄຸ ນນະພາບ ຂອງຜະລິດຕະພັນຊິນ້ ສ່ ວນ ໂດຍຖືກຕອ້ ງ ແລະ ສອດຄ່ ອງຕາມຮູ ບແບບຂອງ
ການນໍາເຂົາ້ ເພື່ອມາຜະລິດ ແລະ ປະກອບຢູ່ໃນໂຮງງານ ລວມທັງການປະຕິບດ
ັ ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ ດ້ ໍາເນີນກິດຈະການ
ໂຮງງານ ຕາມມາດຕາ 67 ຂອງກົດໝາຍວ່ າດ້ວຍອຸ ດສາຫະກາປຸ ງແຕ່ ງ ສະບັບເລກທີ 48/ສພຊ, ລົງວັນທີ 27 ທັນວາ
2013.
ມາດຕາ 26 ຮູ ບການກວດກາການນໍາເຂົາຊິ
້ ນສ່
້ ວນ
ການກວດກາການນໍາເຂົາ້ ຊິນ້ ສ່ ວນ ໄດ້ກາໍ ນົດເປັນສາມຮູ ບການ ດັ່ງນີ:້
1. ການກວດກາ ຕາມລະບົບປົກກະຕິ;
2. ການກວດກາ ໂດຍມີການແຈ ້ງໃຫ້ຮູລ້ ່ ວງໜ້າ ;
3. ການກວດກາ ແບບກະທັນຫັນ.
ມາດຕາ 27 ການກວດກາ ຕາມລະບົບປົກກະຕິ
ການກວດກາຕາມລະບົບປົກກະຕິ ແມ່ ນການກວດກາຕາມການນໍາເຂົາ້ ຊິນ້ ສ່ ວນ ມາຜະລິດ ແລະ ປະກອບພາຍໃນ
ໂຮງງານ ຕາມການນໍາເຂົາ້ ຕົວຈິງ ໂດຍກວດກາຕາມຂັນຕອນ
້
ແລະ ມີກາໍ ນົດເວລາອັນແນ່ ນອນ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍການ
ກວດກາດ້ານເອກະສານ,

ການປະຕິບດ
ັ ພັນທະພາສີ-ອາກອນ

ແລະ

ການກວດກາຂອງຈໍານວນຕາມຮູ ບແບບທີ່ໄດ້ຮບ
ັ

ອະນຸຍາດ.
ມາດຕາ 28 ການກວດກາຊິນສ່
້ ວນໂດຍມີການແຈ ້ງໃຫ້ຮູ ້ລ່ ວງໜ້າ
ການກວດກາຊິນ້ ສ່ ວນໂດຍມີການແຈ ້ງໃຫ້ຮູລ້ ່ ວງໜ້າ ແມ່ ນການກວດການອກແຜນ, ກ່ ອນລົງກວດກາແຕ່ ລະຄັງ້ ຕອ້ ງ
ແຈ ້ງໃຫ້ເປົາ້ ໝາຍທີ່ຈະລົງກວດກາຮັບຊາບກ່ ອນລ່ ວງໜ້າ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ວັນ. ການກວດການອກແຜນ ແມ່ ນການກວດກາ
ກໍລະນີທ່ ເຫັ
ີ ນວ່ າມີຄວາມຈໍາເປັ ນ ຫຼ ື ຕາມຄໍາສັ່ງ ທີ່ຕອ້ ງໄດ້ລງົ ກວດກາ ເຊັ່ນ: ການນໍາເຂົາ້ ຊິນ້ ສ່ ວນ ທີ່ບໍ່ ຖືກຕອ້ ງຕາມຮູ ບແບບ
ຂອງການຜະລິດ ຫລື ປະກອບ, ບໍ່ ໄດ້ຮບ
ັ ການຢັງ້ ຢືນ ແລະ ອະນຸຍາດ ຈາກຂະແໜງການອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ.
ມາດຕາ 29 ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ
ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ ແມ່ ນການກວດກາ ໃນເວລາທີ່ເຫັນວ່ າມີຄວາມຈໍາເປັ ນ ແລະ ຮີບດ່ ວນ ເປັນຕົນ້ ໃນ
ກໍລະນີມຄ
ີ ໍາສັ່ງຊີນ້ າໍ ຂອງຂັນເທິ
້ ງ, ຕາມແຫຼ່ ງຂ່ າວ, ຕາມການສະເໜີ, ຕາມການຮ້ອງຟ້ອງຂອງບຸ ກຄົນ ຫຼ ື ການຈັດຕັງ້ ກ່ ຽວກັບ
ມາດຕະຖານ, ຄວາມປອດໄພ, ຄຸ ນນະພາບ, ລິຂະສິດ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ ຫຼ ື ສົງໄສວ່ າອາດກໍ່ ໃຫ້ເກີດບັນຫາຕໍ່ ທີ່ເປັນຜົນ
ກະທົບຕໍ່ ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ. ການກວດກາແບບກະທັນຫັນນີ ້ ແມ່ ນລົງກວດກາໄດ້ທຸກເວລາ ໂດຍທີ່ບໍ່ ໄດ້ແຈ ້ງໃຫ້ຜູ ້
ດໍາເນີນກິດຈະການໂຮງງານຊາບ.
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ມາດຕາ 30 ຜູລ້ ງົ ກວດກາໂຮງງານ
ຜູ ທ
້ ່ ມີ
ີ ສດ
ິ ລົງກວດກາການນາເຂົາ້ ຊິນ້ ສ່ ວນຢູ່ໂຮງງານ ແມ່ ນເຈົາໜ້
້ າທີ່ກວດກາໂຮງງານຂອງຂະແໜງການອຸ ດສາຫະກາ
ແລະ ການຄ້າ ທີ່ຖືກແຕ່ ງຕັງໃຫ້
້ ເປັນເຈົາໜ້
້ າທີ່ຜູ ທ
້ ່ ມີ
ີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກງານມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ ຂອງຂະແໜງ
ອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ.
ພາກທີ VI
ຂໍຫ
້ າ້ ມ
ມາດຕາ 31 ຂໍຫ
້ າ້ ມທົ່ວໄປ
ຫ້າມບຸ ກຄົນ, ນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັງ້ ມີພດ
ຶ ຕິກາໍ ດັ່ງນີ:້
1. ອອກ ຫຼ ື ໂຈະ ຫຼ ື ຖອນ ໃບຢັງ້ ຢືນການຜະລິດຊິນ້ ສ່ ວນ ແລະ ປະກອບຍານພາຫະນະໃນໂຮງງານ ທີ່ບໍ່ ຢູ່ພາຍໃຕ ້
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
2. ສ້າງອຸ ປະສັກ, ສິ່ງກີດຂວາງ ຫຼ ື ຂັດຂວາງໃນທຸກຮູ ບແບບ ເກີນຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕໍ່ ກັບ ການ ນໍາເຂົາ້ ຊິນ້
ສ່ ວນພາຫະນະ ເພື່ອມາຜະລິດ ປລະ ປະກອບຢູ່ໂຮງງານ;
3. ອະນຸຍາດທຸກຮູ ບແບບ ໃຫ້ໂຮງງານເຄື່ອນໄຫວການນໍາເຂົາ້ ຊິນ້ ສ່ ວນ ທີ່ບໍ່ ມີໃບຢັ ງ້ ຢືນດໍາເນີນກິດຈະການໂຮງງານ,
ໃບຢັງ້ ຢືນການນໍາເຂົາ້ ຊິນ້ ສ່ ວນ, ໃບຢັງ້ ຢືນການຜະລິດ ແລະ ປະກອບຊິນ້ ສ່ ວນ ຫຼ ື ບໍ່ ລາຍງານ ກ່ ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວ
ຜະລິດ ແລະ ປະກອບຊິນ້ ສ່ ວນ ທີ່ຜິດກົດໝາຍ;
4. ມີພດ
ຶ ຕິກາໍ ອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 32 ຂໍຫ້
້ າມສໍາລັບຜູດ້ າໍ ເນີນກິດຈະການໂຮງງານ
ຫ້າມຜູ ດ້ ໍາເນີນກິດຈະການໂຮງງານ ມີພດ
ຶ ຕິກາໍ ດັ່ງນີ:້
1) ນໍາເອົາຊິນ້ ສ່ ວນທີ່ໄດ້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດໄປເຄື່ອນໄຫວກິດຈະການ

ໃນທາງທີ່ບໍ່ ຖືກຕອ້ ງຕາມຈຸດປະສົງຂອງການ

ອະນຸຍາດ ເປັນຕົນ້ : ນໍາເຂົາ້ ຊິນ້ ສ່ ວນ-ອາໄຫຼ່ ຍານພາຫະນະ ໄປຈໍາໜ່າຍໃນຮູ ບແບບຊິນ້ ສ່ ວນ-ອາໄຫຼ່ ຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ
ແລະ ທີ່ຜິດຕໍ່ ລະບຽບກົດໝາຍ;
2) ປອມແປງເອກະສານ, ປິດບັງຂໍມ
້ ູນຄວາມຈິງ, ຂັດຂວາງ ຫຼ ື ບໍ່ ໃຫ້ຄວາມຮ່ ວມມືແກ່ ເຈົາໜ້
້ າທີ່ ທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ;
3) ນໍາເຂົາ້ ຊິນ້ ສ່ ວນທີ່ບໍ່ ຖືກຕອ້ ງ

ແລະ

ສອດຄ່ ອງ

ຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນໃບຢັງ້ ຢືນການຜະລິດຊິນ້ ສ່ ວນ

ແລະ

ປະກອບຍານພາຫະນະ;
4) ມີພດ
ຶ ຕິກາໍ ອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 33 ຂໍຫ້
້ າມສໍາລັບເຈົາໜ້
້ າທີ່ ແລະ ພະນັກງານ
ຫ້າມເຈົາໜ້
້ າທີ່ ແລະ ພະນັກງານ ຂະແໜງການອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ມີພດ
ຶ ຕິກາໍ ດັ່ງນີ:້
1)

ສວຍໃຊ້ອໍານາດ, ໜ້າທີ່, ຕໍາແໜ່ງ, ສົມຮູ ຮ້ ່ ວມຄິດ ຫຼ ື ມີວທ
ິ ກ
ີ ານອື່ນທຸກຮູ ບແບບ ທີ່ຂັດຕໍ່ ຂໍຕ້ ກ
ົ ລົງສະບັບນີ ້ ຫຼ ື
ລະບຽບການອື່ນໆທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ ຢ່າງເດັດຂາດ;

2) ຮັບສິນບົນ;
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3) ເມີນເສີຍຕໍ່ ການລາຍງານ ກ່ ຽວກັບໂຮງງານ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວບໍ່ ຖືກຕອ້ ງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;
4) ເປີ ດເຜີຍເອກະສານລັບຂອງຊາດ, ຂອງລັດຖະການ ແລະ ຜູ ປ້ ະກອບການໂຮງງານ;
5) ກົດໜ່ວງ, ຖ່ວງດຶງ ເອກະສານ ຫຼ ື ປອມແປງລາຍເຊັນຜູ ມ
້ ອ
ີ ໍານາດ;
6) ມີພດ
ຶ ຕິກາໍ ອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດ ລະບຽບກົດໝາຍ.
ພາກທີ VII
ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່
ມາດຕາ 34 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງກະຊວງ ອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ
ກະຊວງ ອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ (ກົມອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ) ມີສດ
ິ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ:້
1) ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການຈັດຕັງປະຕິ
້
ບດ
ັ ຂໍຕ້ ກ
ົ ລົງສະບັບນີ ້ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
2) ອອກໃບຢັງ້ ຢືນ ການຜະລິດຊິນ້ ສ່ ວນ ແລະ ປະກອບຍານພາຫະນະ;
3) ອອກໃບຢັງ້ ຢືນ ການນໍາເຂົາ້ ຊິນ້ ສ່ ວນ ເພື່ອມາຜະລິດ ແລະ ປະກອບຢູ່ໂຮງງານ;
4) ກວດກາການນໍາເຂົາ້ ຊິນ້ ສ່ ວນ ເພື່ອມາຜະລິດ ແລະ ປະກອບຢູ່ພາຍໃນໂຮງງານ;
5) ປະສານສົມທົບກັບພະແນກອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ແລະ ຂະແໜງການກ່ ຽວຂ້ອງ ເພື່ອກວດ
ສອບລະບົບການປະກອບ-ຜະລິດ, ລະບົບກວດກາຄຸ ນນະພາບ ແລະ ກິດຈະກໍາອື່ນໆ ທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະ
ເທດ ຕາມແຕ່ ລະໄລຍະ.
ມາດຕາ 35 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ
ພະແນກອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ມີໜາ້ ທີດ່ ງນີ
ັ :້
1) ຢັງ້ ຢືນແຜນການເຄື່ອນໄຫວປະຈໍາປີ ຂອງໂຮງງານ ແລະ

ລາຍງານຕໍ່ ກົມອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ, ກະຊວງ

ອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເປັນແຕ່ ລະງວດ ຕາມທີ່ລະບຸ ໄວ້ໃນແຈ ້ງການເລກທີ 663/ ອຄ. ກອກ, ລົງວັນທີ 8 ຕຸ ລາ
2008 ຫຼ ື ຕາມແຕ່ ລະກໍລະນີ;
2) ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການຈັດຕັງປະຕິ
້
ບດ
ັ ການນໍາເຂົາ້ ຊິນ້ ສ່ ວນ ເພື່ອມາຜະລິດ ແລະ ປະກອບຢູ່ໂຮງງານ ທີ່ນອນຢູ່ໃນ
ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
3) ຄຸ ມ
້ ຄອງ, ເອືອ້ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຊຸ ກຍູ ້ໃຫ້ໂຮງງານປະກອບ-ຜະລິດຍານພາຫະນະໃຫ້ມກ
ີ ານເຄື່ອນໄຫວປົກ
ກະຕິ ແລະ ຖືກຕອ້ ງຕາມລະບຽບການທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກໍານົດ ທຸກປະການ.
ໝວດທີ VIII
ການຍ ້ອງຍໍຕຜູ
ໍ່ ມ
້ ຜ
ີ ນ
ົ ງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ ຜູລ້ ະເມີດ
ມາດຕາ 36 ການຍ ້ອງຍໍຕຜູ
ໍ່ ມ
້ ຜ
ີ ນ
ົ ງານ
ບຸ ກຄົນ, ນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນ ຫຼ ື ການຈັດຕັງ້ ທີ່ມີຜນ
ົ ງານດີເດັ່ນ ໃນການປະກອບສ່ ວນຈັດຕັງປະຕິ
້
ບດ
ັ ຂໍຕ້ ກ
ົ ລົງສະບັບນີ ້ ຈະໄດ້
ຮັບການຍ ້ອງຍໍ ຫຼ ື ນະໂຍບາຍອື່ນ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.
ບຸ ກຄົນ, ນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນ ຫລື ການຈັດຕັງໃດ
້
ທີ່ມີຜນ
ົ ງານໃນການຊອກເຫັນ ແລະ ລາຍງານ ການລະເມີດຂໍຕ້ ກ
ົ ລົງສະບັບນີ ້
ແລະ ລະບຽບການຕ່ າງໆ ກ່ ຽວກັບຍານພາຫະນະໃຫ້ແກ່ ຂະແໜງການອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ຈະໄດ້ຮບ
ັ ການຍ ້ອງຍໍ ຫຼ ື
ບໍາເນັດຕາມແຕ່ ລະກໍລະນີ.
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ມາດຕາ 37 ມາດຕະການຕໍ່ ຜູລ້ ະເມີດ
ບຸ ກຄົນ, ນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນ ຫຼ ື ການຈັດຕັງ້ ທີ່ລະເມີດຂໍຕ້ ກ
ົ ລົງສະບັບນີ ້ ຈະຖືກສຶກສາອົບຮົມ , ກ່ າວເຕືອນ, ລົງວິໄນ, ປັບ ໃ
ໝ, ໄຊ້ແທນຄ່ າເສຍຫາຍ ຫຼ ື ລົງໂທດທາງອາຍາ ຕາມແຕ່ ລະກໍລະນີ.
ຜູ ທ
້ ່ ໄດ້
ີ ຮບ
ັ ອະນຸຍາດດໍາເນີນກິດຈະການໂຮງານປະກອບ-ຜະລິດຍານພາຫະນະຫາກລະເມີດ

ຫຼ ື

ບໍ່ ປະຕິບດ
ັ ຕາມຂໍ ້

ຕົກລົງສະບັບນີ ້ ຫຼ ື ມີການປອມແປງໃບອະນຸຍາດນໍາເຂົາ້ ຊິນ້ ສ່ ວນ-ອາໄຫຼ່ ຈະຖືກກ່ າວເຕືອນ, ສຶກສາອົບຮົມ, ໃຊ້ແທນຄ່ າ
ເສຍຫາຍ, ປັບ ໃໝ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ມາດຕະການທາງອາຍາຕາມແຕ່ ລະກໍລະນີ.
ສໍາລັບເຈົາໜ້
້ າທີ່ຂອງລັດ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ ວມໃນການຄຸ ມ
້ ຄອງ ແລະ ກວດກາຊິນ້ ສ່ ວນ-ອາໄຫຼ່ ຍານພາຫະນະ ຫາກມີການ
ປະພຶດທີ່ຂັດກັບຂໍຫ
້ າ້ ມທີ່ໄດ້ກາໍ ນົດຢູ່ໃນມາດຕາ 33 ຂອງຂໍຕ້ ກ
ົ ລົງສະບັບນີຈ້ ະຕອ້ ງໄດ້ຖກ
ື ປະຕິບດ
ັ ມາດຕະການທາງວິໄນ
ຕາມທີ່ມີການກໍານົດຢູ່ໃນຫມວດທີ 14 ຂອງດໍາລັດເລກທີ 82/ນຍ, ລົງວັນທີ 10/05/2003 ວ່ າດ້ວຍລະບຽບລັດຖະກອນ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຢ່າງເຂັມງວດ.
້
ມາດຕາ 38 ມາດຕະການກ່ າວເຕືອນ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມ
ຜູ ດ້ ໍາເນີນກິດຈະການໂຮງງານ ທີ່ລະເມີດຕໍ່ ຂໍຕ້ ກ
ົ ລົງສະບັບນີ,້ ລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ ເປັນຄັງທີ
້ ່ ໜຶ່ງ ຈະຖືກ
ກ່ າວເຕືອນ ຫຼ ື ສຶກສາອົບຮົມ ຈາກເຈົາໜ້
້ າທີ່ຂະແໜງການອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໂດຍເຮັດບົດບັນທຶກກ່ າວເຕືອນໄວ້
ເປັນຫຼກ
ັ ຖານ.
ໝວດທີ IX
ບົດບັນຍັດສຸ ດທ້າຍ
ມາດຕາ 39 ການຈັດຕັງປະຕິ
້
ບດ
ັ
ມອບໃຫ້ກມ
ົ ອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ, ພະແນກອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງແລະ
ຫ້ອງການອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າເມືອງ ເປັນເຈົາການປະສານສົ
້
ມທົບກັບພາກສ່ ວນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ ເຜີຍແຜ່, ແນະນໍາ ແລະ
ຈັດຕັງປະຕິ
້
ບດ
ັ ຂໍຕ້ ກ
ົ ລົງສະບັບນີຢ້ ່ າງເຂັມງວດ
້
ຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນໃຫ້ໄດ້ຮບ
ັ ຜົນດີ ແລະ ເຂັມ
້
ງວດ ໂດຍສອດຄ່ ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ ທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ.
ມາດຕາ 40 ຜົນສັກສິດ
ຂໍຕ້ ກ
ົ ລົງສະບັບນີ ້ ມີຜນ
ົ ສັກສິດ ພາຍຫຼງັ ລົງລາຍເຊັນ ແລະ ພິມລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ 15 ວັນ.
ຂໍຂ
້ ຕ
ໍ້ ກ
ົ ລົງສະບັບນີ ້ ໃຊ້ປ່ຽນແທນໃຊ້ປ່ຽນແທນແຈ ້ງການ ສະບັບເລກທີ 062/ອຫ, ລົງວັນທີ 01/02/1999 ແລະ
ແຈ ້ງການສະບັບເລກທີ 152/ອຫ, ລົງວັນທີ 10/5/1999.
ລັດຖະມົນຕີ
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