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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ 

     ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ        ເລກທ ີ52 / ນຍ 

   ດໍາລດັ 

   ວ່າດວ້ຍການຈດົທະບຽນເອກະສານ 

   ----------- 

ອງີຕາມລດັຖະທໍາມະນນູ ແຫ່ງສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ; 

ອງີຕາມກດົຫມາຍເລກທ ີ01/90/ສປສ ລງົວນັທ ີ27/6/90 ວ່າດວ້ຍກາໍມະສດິ; 

ອງີຕາມກດົຫມາຍເລກທ ີ02/90/ສປສ ແລະກດົຫມາຍເລກທ ີ03/90/ສປສ ລງົວນັທ ີ

27/6/90 ວ່າດວ້ຍຂໍຜູ້ກພນັໃນສນັຍາ, ມູນມລໍະດກົ ແລະພືນ້ຖານຂອງການສບືມູນມລໍະດກົ; 

ອງີຕາມມະຕຕິກົລງົ ຂອງສະພາລດັຖະມນົຕ ີເລກທ ີ47/ປສລ ລງົວນັທ ີ26/6/89 ວ່າ     

ດວ້ຍລະບອບພາສອີາກອນຂອງລດັ; 

ອງີຕາມຄໍາສະເຫນ ີຂອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງການເງນິ; 

ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີອອກດໍາລດັ : 

         ຫມວດ   I   -  ຄວາມຫມາຍ ແລະຫລກັການຈດົທະບຽນ. 

         ມາດຕາ  1  :   ການຈດົທະບຽນເອກະສານ ແມ່ນການຈດົເນືອ້ໃນຫຍໍຂ້ອງເອກະສານ ເຂົາ້     

ໃນປຶມ້ທະບຽນ ເພື່ ອຈດຸປະສງົ : 

- ເກບັກາໍສະຖຕິກິານເຄື່ ອນໄຫວທາງເສດຖະກດິ ແລະສງັຄມົ; 

- ເຮດັໃຫເ້ອກະສານມຄຸີນຄ່າທາງດາ້ນກດົຫມາຍ; 

- ຮບັປະກນັການປົກປັກຮກັສາເອກະສານ ເພື່ ອຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ການແກໄ້ຂຄະດ;ີ 

- ສາ້ງລາຍຮບັເຂົາ້ງບົປະມານ ແນ່ໃສ່ຮບັໃຊພ້າລະກດິປົກປັກຮກັສາ ແລະສາ້ງສາປະເທດຊາດ. 

ມາດຕາ  2  :   ເພື່ ອໃຫມ້ຜີນົສກັສດິ ແລະຄຸນຄ່າທາງດາ້ນກດົຫມາຍເອກະສານທຸກສະນດິ ກ່ຽວ 

ກບັການໂອນກາໍມະສດິ, ຊມົໃຊຊ້ບັ, ການໃຫສ້ດິແກ່ບຸກຄນົ ຫລນືຕິບຸິກຄນົ, ກດົລະບຽບຂອງບໍລສິດັ ແລະ 

ອງົການຈດັຕັງ້ຕ່າງໆ,   ສນັຍາ,   ຄໍາຕດັສນິຂອງສານແພ່ງ   ລວ້ນແຕ່ຕອ້ງໄດຈ້ດົທະບຽນ.   ເອກະສານທີ່  

ໄດຜ່້ານການຈດົທະບຽນແລວ້ນັນ້ ແມ່ນມຄຸີນຄ່າທາງດາ້ນກດົຫມາຍ ຈນົກວ່າຈະມຫີລກັຖານກງົກນັຂາ້ມ. 

ມາດຕາ 3 :   ເອກະສານທີ່ ນາໍມາຈດົທະບຽນນັນ້ ຕອ້ງໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມລະບຽບກດົຫມາຍ ແລະ 

ໄດຜ່້ານການຢັງ້ຢືນຈາກອງົການທີ່ ມສີດິຫນາ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
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ມາດຕາ 4 :  ເອກະສານທີ່ ຈະຕອ້ງຈດົທະບຽນ ແບ່ງອອກເປັນສອງປະເພດຄ ື: 

-  ເອກະສານທີ່ ຕອ້ງນາໍມາຈດົທະບຽນ ຕາມກາໍນດົເວລາ; 

-  ເອກະສານທີ່ ນາໍມາຈດົທະບຽນດວ້ຍຄວາມສາມກັໃຈ. 

ຄ່າຈດົທະບຽນມສີອງປະເພດ :  

-  ປະເພດຕາຍຕວົ 

-  ປະເພດຄດິໄລ່ຕາມມູນຄ່າ. 

ມາດຕາ 5 : ປະເພດເອກະສານ ທີ່ ຄດິໄລ່ຄ່າຈດົທະບຽນຕາຍຕວົ ໄດແ້ກ່ເອກະສານທີ່ ບ່ໍມ ີ: 

-  ການໂອນກາໍມະສດິ; 

-  ການໂອນສດິນາໍໃຊຊ້ບັເຄື່ ອນທີ່  ແລະຄງົທີ່ ; 

-  ການຕດັສນິໃຫຈ່້າຍເງນິ; 

-  ການເອາົຊບັເຂົາ້ມາເປັນທນຶການຄາ້; 

-  ການເອາົຊບັສ່ວນຕວົມາເຂົາ້ກນັໃນກລໍະນສີາ້ງຄອບຄວົ ເພື່ ອເປັນກາໍມະສດິລວມຂອງຄູ່ຜວົເມຍັ 

-  ການຮບັເຫມາົຂາຍສິ່ ງຂອງ; 

-  ການຮບັເຫມາົກໍ່ ສາ້ງ ແລະອື່ ນໆ ທີ່ ບົ່ ງໄວໃ້ນລະບຽບກດົຫມາຍ. 

ມາດຕາ 6 : ປະເພດເອກະສານ ທີ່ ຄດິໄລ່ຄ່າຈດົທະບຽນ ຕາມມູນຄ່າມດີັ່ ງນີ ້:  

- ເອກະສານໂອນກາໍມະສດິຊບັເຄື່ ອນທີ່    ແລະຊບັຄງົທີ່    ນບັເອກະສານທີ່ ພວົພນັເຖງິການ

ໂອນຫນໃີຫແ້ກ່ກນັ; 

- ຄໍາຕດັສນິຂອງສານແພ່ງ ທີ່ ຜູໃ້ຫເ້ສຍັຄະດຈ່ີາຍເງນິ ຫລສືົ່ ງຊບັຄນື; 

- ເອກະສານກ່ຽວກບັການເອາົຊບັມາລວມເຂົາ້ກນັ ເປັນທນຶຂອງບໍລສິດັການຄາ້, ການລວມຊບັ

ຂອງຄູ່ຜວົເມຍັ ໃນກລໍະນສີາ້ງຄອບຄວົ; 

- ເອກະສານ ກ່ຽວກບັການຢືມເງນິ ຫລຊືບັ ໂດຍມ ີຫລບ່ໍືມດີອກເບຍ້; 

- ເອກະສານ ກ່ຽວກບັການຮບັເຫມາົຂາຍສິ່ ງຂອງ, ການຮບັເຫມາົກໍ່ ສາ້ງ ແລະການບໍລກິານອື່ ນໆ; 

- ເອກະສານ ກ່ຽວກບັການເຊົ່ າຊບັ; 

- ສນັຍາປະກນັໄພ ແລະເອກະສານອື່ ນໆ. 

ມາດຕາ 7 : ຖາ້ວ່າຢູ່ໃນເອກະສານອນັດຽວກນັ ການໂອນຫາກພວົພນັເຖງິວດັຖຸສິ່ ງຂອງຫລາຍ 

ປະເພດແລວ້ ຄ່າຈດົທະບຽນແມ່ນໃຫຄ້ດິໄລ່ຕາມແຕ່ລະປະເພດ ທີ່ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນດໍາລດັສະບບັນີ.້ 

         ມາດຕາ 8 : ໃນກລໍະນທີີ່ ມກີານໂອນຊບັຄງົທີ່  ແລະຊບັເຄື່ ອນທີ່ ໃນເອກະສານອນັດຽວກນັ ແລະ 

ມມີູນຄ່າລວມເປັນອນັດຽວກນັນັນ້ ແມ່ນໃຫໃ້ຊມູ້ນຄ່າລວມເປັນພືນ້ຖານໃນການຄດິໄລ່ຄ່າຈດົທະບຽນ 

ໂດຍນາໍໃຊຄ່້າຈດົທະບຽນຂອງຊບັຄງົທີ່ . 

        ມາດຕາ 9 : ພືນ້ຖານຄດິໄລ່ຄ່າຈດົທະບຽນ ຕາມມູນຄ່າ ແມ່ນໃຫຖ້ເືອາົມູນຄ່າຂອງຊບັທີ່ ຖກືໂອນ 

ຫລມືູນຄ່າຂອງສດິນາໍໃຊທ້ີ່ ຖກືໂອນໃນເວລາມາແຈງ້ຈດົທະບຽນນັນ້. 

ຫມວດ  II   -  ຄ່າຈດົທະບຽນ. 

        ມາດຕາ 10 : ເອກະສານທີ່ ຕອ້ງເສຍັຄ່າຈດົທະບຽນຕາຍຕວົ ມດີັ່ ງນີ ້: 
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          ເອກະສານທີ່ ຕອ້ງເສຍັຄ່າຈດົທະບຽນ 1.500 ກບີ :  

- ຫນງັສມືອບສນັທະໃຫກ້ນັ ເພື່ ອທໍາກດິຈະການຕ່າງໆແທນຕນົ; 

- ຫນງັສຕືກົລງົແບ່ງປັນສນິສມົສາ້ງ; 

- ຫນງັສຢັືງ້ຢືນການຮບັເອາົເດກັມາເປັນລູກລຽ້ງ; 

- ຫນງັສມືອບກາໍມະສດິເປ່ົາ; 

- ຫນງັສສືນັຍາຫມັນ້ຫມາຍເອາົກນັເປັນຜວົເມຍັ; 

- ສນັຍາການຄາ້, ການຜະລດິ, ການບໍລຫິານ; 

- ເອກະສານອື່ ນໆ ທີ່ ບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງຈດົທະບຽນແຕ່ຜູກ່້ຽວຂອ້ງນາໍມາຂໍຈດົທະບຽນ. 

ເອກະສານທີ່ ຕອ້ງເສຍັຄ່າຈດົທະບຽນ 1.600 ກບີ : 

- ຈດົຫມາຍບນັທກຶແບ່ງປັນທນຶບໍລສິດັທີ່ ຖກືຍູບ ໃຫແ້ກ່ຜູຖ້ຫຸືນ້ ຖາ້ວ່າທນຶນັນ້ຫາກມມີູນຄ່າ

ແຕ່ 500.000 ກບີ ລງົມາ; 

- ຈດົຫມາຍບນັທກຶແບ່ງປັນຊບັລະຫວ່າງຜູມ້ກີາໍມະສດິຮ່ວມ ຖາ້ວ່າຊບັນັນ້ຫາກມມີູນຄ່າແຕ່ 

500.000 ກບີ ລງົມາ; 

- ຫນງັສຍືກົເລກີການຄໍາ້ປະກນັຫນີສ້ນິດວ້ຍຫລກັຊບັ ຖາ້ວ່າຫນີສ້ນິດວ້ຍຫລກັຊບັ ຖາ້ວ່ານີ ້

ສນິນັນ້ຫາກມມີູນຄ່າ ແຕ່ 500.000 ກບີ ລງົມາ. 

- ເອກະສານທີ່ ຕອ້ງເສຍັຄ່າຈດົທະບຽນ 2.000 ກບີ : 

- ຈດົຫມາຍບນັທກຶການແບ່ງປັນທນຶບໍລສິດັ ທີ່ ຖກືຍູບໃຫແ້ກ່ຜູຖ້ຫຸືນ້ ຖາ້ວ່າທນຶນັນ້ຫາກມີ

ມູນຄ່າເກນີ ກວ່າ 500.000 ກບີ ຂຶນ້ໄປ; 

- ຈດົຫມາຍບນັທກຶການແບ່ງປັນຊບັລະຫວ່າງ ຜູມ້ກີາໍມະສດິຮ່ວມ ຖາ້ວ່າຊບັນັນ້ຫາກມມີູນຄ່າ

ເກນີກວ່າ 500.000 ກບີ ຂຶນ້ໄປ; 

- ຫນງັສຍືກົເລກີການຄໍາ້ປະກນັຫນີສ້ນິດວ້ຍຫລກັຊບັ ຫລດືວ້ຍບຸກຄນົ ຖາ້ວ່າຫນີສ້ນິນນັຫາກ

ມມີູນຄ່າເກນີກວ່າ 500.000 ກບີ ຂຶນ້ໄປ. 

ມາດຕາ 11  :  ຫນງັສທືີ່ ຕອ້ງເສຍັຄ່າຈດົທະບຽນ ຕາມມູນຄ່າຊບັມດີັ່ ງນີ ້: 

- ຫນງັສໂືອນທີ່ ດນິ, ເຮອືນ ທີ່ ເປັນຊບັເດມີ ລະຫວ່າງຜວົເມຍັ, ຫນງັສໂືອນທີ່ ດນິ-ເຮອືນ 

ລະຫວ່າງພ່ໍແມ່ ແລະລູກ 0,5 % ຂອງມູນຄ່າ; 

- ຫນງັສໂືອນທີ່ ດນິ-ເຮອືນ ລະຫວ່າງອາ້ຍນອ້ງ 1% ຂອງມູນຄ່າ; 

- ຫນງັສໂືອນທີ່ ດນິ-ເຮອືນ ລະຫວ່າງລຸງປາ້ນາ້ອ່າວ ນາ້ສາວ ແລະຫລານ (ຍາດຊັນ້ສາມ) 2% 

ຂອງມູນຄ່າ; 

- ຫນງັສໂືອນທີ່ ດນິ-ເຮອືນ ລະຫວ່າງ ຜູອ້ ື່ ນໆ 3% ຂອງມູນຄ່າ; 

- ຫນງັສໂືອນທີ່ ດນິເປ່ົາຫວ່າງ ລະຫວ່າງ ຜູອ້ ື່ ນໆ 4% ຂອງມູນຄ່າ. 

ມາດຕາ 12 : ຄ່າຈດົທະບຽນການໂອນສດິ ເກບັກນິຜນົທີ່ ດນິ-ເຮອືນ ລະຫວ່າງ :  

- ຄູ່ຜວົເມຍັ ພ່ໍແມ່ ແລະລູກ  0,2% ຂອງມູນຄ່າ; 

- ອາ້ຍເອືອ້ຍນອ້ງ ( ຍາດຊັນ້ສອງ ) 0,3% ຂອງມູນຄ່າ; 

- ລຸງປາ້, ອາວອາ, ນາ້ບ່າວ ນາ້ສາວ 

( ຍາດຊັນ້ສາມ )   0,4% ຂອງມູນຄ່າ; 

- ຜູອ້ ື່ ນໆ    0,5% ຂອງມູນຄ່າ; 
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ມາດຕາ 13 :  ຄ່າຈດົທະບຽນໂອນສດິນາໍໃຊທ້ີ່ ດນິ-ເຮອືນ : 

- ຫນງັສໂືອນສດິຢູ່ອາໄສທີ່ ດນິ-ເຮອືນ 0,5% ຂອງມູນຄ່າການຢູ່ອາໄສ; 

- ຫນງັສໂືອນໃບອະນຸຍາດໃຫນ້າໍໃຊທ້ີ່ ດນິ-ເຮອືນຕໍ່ ໃຫຜູ້ອ້ ື່ ນ 1% ຂອງມູນຄ່າການຢູ່ອາໄສ. 

ມາດຕາ 14 :  ຄ່າຈດົທະບຽນສນັຍາເຊົ່ າທີ່ ດນິ-ເຮອືນ ທຸກປະເພດ ໄລຍະຍາວ ແຕ່ 20ປີຂຶນ້ໄປ: 

- ລະຫວ່າງເອກະຊນົດວ້ຍກນັ    1,5% ຂອງມູນຄ່າເຊົ່ າ; 

- ລະຫວ່າງລດັວສິາຫະກດິ, ການຈດັຕັງ້ລວມຫມູ່ ດວ້ຍກນັ 

ຫລກືບັເອກະຊນົ     1% ຂອງມູນຄ່າເຊົ່ າ; 

- ລະຫວ່າງລດັບໍລຫິານ ກບັເອກະຊນົ   0,5% ຂອງມູນຄ່າເຊົ່ າ. 

ມາດຕາ 15 :  ຄ່າຈດົທະບຽນສນັຍາເຊົ່ າດນິ ເຮອືນທຸກປະເພດໄລຍະຕໍ່ າກວ່າ 20 ປີ : 

- ລະຫວ່າງເອກະຊນົດວ້ຍກນັ    0,5% ຂອງມູນຄ່າເຊົ່ າ; 

- ລະຫວ່າງລດັວສິາຫະກດິ, ການຈດັຕັງ້ລວມຫມູ່ ດວ້ຍກນັ 

ຫລກືບັເອກະຊນົ     0,3% ຂອງມູນຄ່າເຊົ່ າ; 

- ລະຫວ່າງລດັບໍລຫິານ ແລະເອກະຊນົ   0,2% ຂອງມູນຄ່າເຊົ່ າ. 

ມາດຕາ 16 :  ຄ່າຈດົທະບຽນສນັຍາໂອນກາໍມະສດິຊບັເຄື່ ອນທີ່  ( ຍານພາຫະນະ, ກນົຈກັ) ມດີັ່ ງ

ນີ ້:  

- ສນັຍາຊືຂ້າຍລດົຈກັ, ລດົຍນົທຸກປະເພດ ແລະຍານພາຫະນະອື່ ນໆ ທີ່ ສັ່ ງເຂົາ້ມາໃຫມ່ 0,2% 

ຂອງມູນຄ່າ; 

- ສນັຍາຊືຂ້າຍລດົຈກັ ແລະລດົຍນົທຸກປະເພດ : ເຮອື, ກໍ່ າປ່ັນ ທີ່ ມປີາ້ຍທະບຽນຢູ່ລາວແລວ້ 1% 

ຂອງມູນຄ່າ; 

- ສນັຍາຊືຂ້າຍເຄື່ ອງຈກັຕ່າງໆ ທີ່ ສັ່ ງເຂົາ້ມາໃຫມ່ 0,2 % ຂອງມູນຄ່າ; 

- ສນັຍາຊືຂ້າຍ ເຄື່ ອງຈກັຕ່າງໆ ທີ່ ໄດນ້າໍໃຊຢູ່້ລາວມາກ່ອນແລວ້  0,5% ຂອງມູນຄ່າ; 

ມາດຕາ 17 : ຄ່າຈດົທະບຽນສນັຍາເອາົເງນິ ຫລວືດັຖຸເຂົາ້ເປັນທນຶຂອງບໍລສິດັ ມດີັ່ ງນີ:້ 

- ເປັນເຮອືນ ຫລທືີ່ ດນິ     1% ຂອງມູນຄ່າ; 

- ເປັນເງນິ ຫລວືດັຖຸ ຊຶ່ ງບ່ໍແມ່ນທີ່ ດນິ ຫລເືຮອືນ  0,5% ຂອງມູນຄ່າ; 

- ເມື່ ອບໍລສິດັຫາກຖກືຍູບ ການແບ່ງບນັທນຶທີ່ ເປັນດນິ ຫລ ື

ເຮອືນໃຫແ້ກ່ຜູຖ້ຫຸືນ້ນັນ້ ຜູຮ້ບັກໍ່ ຈະໄດເ້ສຍັຄ່າຈດົທະບຽນ 2% ຂອງມູນຄ່າຊບັ; 

- ຫນງັສແືບ່ງປັນຜນົກາໍໄລຂອງບໍລສິດັ ຖາ້ວ່າຜູທ້ີ່ ແບ່ງປັນນັນ້ຫາກເປັນທີ່ ດນິ ຫລເືຮອືນຄ່າຈດົ

ທະບຽນໂອນກາໍມະສດິໃຫຄ້ດິໄລ່ 3% ຂອງມູນຄ່າຊບັ; 

- ຖາ້ພູດກາໍໄລນັນ້ ຫາກເປັນເງນິຫລສືິ່ ງຂອງອື່ ນໆໃຫຄ້ດິໄລຄ່າຈດົທະບຽນ 0,5%ຂອງມູນຄ່າ. 

ມາດຕາ 18 : ຄ່າຈດົທະບຽນສນັຍາອື່ ນໆ ໃຫຄ້ດິໄລ່ດັ່ ງນີ ້:  

- ສນັຍາກູຢື້ມເງນິ ຫລຊືບັສິ່ ງຂອງ    0,1% ຂອງມູນຄ່າ; 

- ສນັຍາຮບັເຫມາົກໍ່ ສາ້ງ, ຂນົສົ່ ງ, ບໍລກິານ ແລະອື່ ນໆ 0,1% ຂອງມູນຄ່າ; 

- ສນັຍາຄໍາ້ປະກນັດວ້ຍຫລກັຊບັ ຫລບຸືກຄນົ  0,1% ຂອງມູນຄ່າກູຢື້ມ; 

- ຫນງັສໂືອນຫນີສ້ນິ     0,5% ຂອງຫນີສ້ນິ; 

- ກດົລະບຽບຂອງວສິາຫະກດິ   0,1% ຂອງທນຶວສິາຫະກດິ; 

- ຫນງັສໂືອນກດິຈະການການຄາ້, ການຜະລດິ, ການບໍລກິານ ແລະຂາຍຫຸນ້ 0,2% ຂອງ 
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ມູນຄ່າກດິຈະການ ຫລຫຸືນ້. 

- ສນັຍາປະກນັໄພຕ່າງໆ 0,2% ຂອງເງນິຖອກຄ່າຄໍາ້ປະກນັ. 

ຫມວດ III  -  ພືນ້ຖານຄດິໄລ່ຄ່າຈດົທະບຽນ. 

ມາດຕາ 19 : ພືນ້ຖານຄດິໄລ່ຄ່າຈດົທະບຽນໃຫປ້ະຕບິດັຕາມແຕ່ລະກລໍະນດີັ່ ງນີ ້:  

- ສໍາລບັການໂອນກາໍມະສດິ ແລະສດິຊມົໃຊຊ້ບັໃຫຖ້ເືອາົມູນຄ່າຕວົຈງິ ຂອງຊບັໃນເວລາຈດົ

ທະບຽນ; 

- ສໍາຫລບັການແລກປ່ຽນຊບັປະເພດດຽວກນັ ຖາ້ວ່າຊບັທີ່ ແລກປ່ຽນກນັນັນ້ຫາກມມີູນຄ່າບ່ໍ

ເທົ່ າກນັ ໃຫຖ້ເືອາົຊບັທີ່ ມມີູນຄ່າສູງກວ່າ ມາເປັນພືນ້ຖານຄດິໄລ່ຄ່າຈດົທະບຽນ ຖາ້ຫາກ

ແມ່ນຊບັປະເພດຕ່າງກນັນັນ້ ໃຫເ້ສຍັຄ່າຈດົທະບຽນຕາມປະເພດຊບັ; 

- ສໍາຫລບັການສບືທອດມູນມລໍະດກົ ໃຫຄ້ດິໄລ່ຕາມມູນຄ່າຂອງພູດທີ່ ຕກົມາເປັນກາໍມະສດິ

ຂອງຜູສ້ບືທອດ ຫລງັຈາກທີ່ ໄດຫ້ກັຫນີສ້ນິຂອງເຈົາ້ມູນອອກແລວ້; 

- ສໍາຫລບັການເອາົຊບັມາເຂົາ້ກນັເປັນທນຶການຄາ້ ຫລເືປັນກາໍມະສດິລວມກນັຂອງຄູ່ຜວົເມຍັ

ໃຫຖ້ເືອາົຈາໍນວນເງນິ ຫລມືູນຄ່າຊບັທີ່ ເອາົມາເຂົາ້ກນັນັນ້ ເປັນພນືຖານຄດິໄລ່; 

- ສໍາຫລບັການຮບັເໝາົກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ບໍລກິານຕ່າງໆ ໃຫຖ້ເືອາົມູນຄ່າຮບັເຫມາົກໍ່ ສາ້ງ ແລະ

ບໍລກິານໂດຍບໍນບັຄ່າອາກອນຕວົເລກ ເຂົາ້ນາໍມາເປັນພືນ້ຖານຄດິໄລ່. 

ມາດຕາ 20 :  ໃນກລໍະນຫີາກເຫນັວ່າມູນຄ່າຊບັທີ່ ນາໍມາແຈງ້ຈດົທະບຽນນັນ້ ຫາກຕໍ່ າກວ່າມູນ

ຄ່າທີ່ ປະກດົຕວົໃນເຂດນັນ້ ເຈ ົາ້ຫນາ້ທີ່ ຈດົທະບຽນມສີດິທວງໃຫເ້ຈົາ້ຂອງຫນງັສປ່ືຽນແປງມູນຄ່າໃຫຖ້ກື

ກບັມູນຄ່າຕວົຈງິ. ຖາ້ຫາກວ່າຜູກ່້ຽວບ່ໍຍອມປ່ຽນແປງມູນຄ່າຕາມຕວົຈງິແລວ້ ໃຫເ້ຈົຫ້ນາ້ທີ່ ຈດົທະບຽນ

ສະເຫນຄີະນະກາໍມະການ ຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍເຈົາ້ຫນາ້ທີ່ ຈດົທະບຽນ, ຜູຕ້າງຫນາ້ການຄາ້, ຜູຕ້າງຫນາ້ການ

ເງນິ ແລະຜູຕ້າງຫນາ້ອໍານາດການປົກຄອງ ທີ່ ໄດຢັ້ງ້ຢືນຫນງັສເືພື່ ອກາໍນດົມູນຄ່າທີ່ ຖກືຕອ້ງ. 

ມາດຕາ 21 : ຄ່າຈດົທະບຽນຕໍ່ າສຸດ ບ່ໍໃຫຫ້ລຸດ 500 ກບີ. 

ມາດຕາ 22 : ຫນງັສທຸືກປະເພດ ທີ່ ໄດເ້ຮດັຂຶນ້ກ່ອນວນັປະກາດໃຊດໍ້າລດັສະບບັນີ ້ທີ່ ຍງັບ່ໍທນັ

ໄດຈ້ດົທະບຽນ ເມື່ ອຕອ້ງການນາໍໃຊກ້ໍ່ ຕອ້ງນາໍມາຈດົທະບຽນ. 

ຫມວດ IV  -  ການຍກົເວັນ້ຄ່າຈດົທະບຽນ. 

ມາດຕາ 23 : ໃຫຍ້ກົເວັນ້ຄ່າຈດົທະບຽນເອກະສານດັ່ ງລຸ່ມນີ ້: 

- ຫນງັສກືານໂອນກາໍມະສດິຊບັທຸກປະເພດ ຢູ່ ສປປລາວ ໃຫແ້ກ່ລດັຖະບານ ຫລສືະຖານທດູ 

ແລະອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົທີ່ ຕັງ້ຢູ່ ສປປລາວ ໃນເມື່ ອມສີນັຍາຍກົເວັນ້ຊຶ່ ງກນັແລະກນັ ຫລື

ການຍກົເວັນ້ອື່ ນໆ; 

- ສນັຍາຊ່ວຍເຫລອື, ກູຢື້ມລະຫວ່າງລດັຖະບານລາວ ກບັຕ່າງປະເທດ ຫລກືບັອງົການຈດັຕັງ້

ອື່ ນໆ; 

- ຫນງັສກ່ືຽວກບັການເຫມາົຊືທ້ີ່ ດນິ ເຮອືນ ເອກະຊນົມາເປັນຂອງລດັ; 

- ຫນງັສທືີ່ ແມ່ນລດັເປັນຜູເ້ສຍັຄ່າຈດົທະບຽນ. 

 

 



- 6  - 
 

 

ຫມວດ V  -  ກາໍນດົເວລາໃຫນ້າໍເອາົເອກະສານມາຈດົທະບຽນ. 

ມາດຕາ 24 : ກາໍນດົເວລາໃຫມ້າແຈງ້ຈດົທະບຽນ ມດີັ່ ງນີ ້: 

- ນຶ່ ງເດອືນ : ສນັຍາໂອນກາໍມະສດິຊບັທີ່ ມທີະບຽນ ແລະສນັຍາທີ່ ບົ່ ງບອກເຖງີການໄດເ້ງນິ 

ຫລໄືດຊ້ບັ; 

- ສອງເດອືນ : ກດົລະບຽບຂອງວສິາຫະກດິ, ສນັຍາຮບັເຫມາົຕ່າງໆ; 

- ສາມເດອືນ : ໃບແຈງ້ຮບັມູນມລໍະດກົຢູ່ພາຍໃນປະເທດ; 

- ຫກົເດອືນ : ໃບແຈງ້ຮບັມູນມລໍະດກົຢູ່ຕ່າງປະເທດ; 

ກາໍນດົເວລາມາແຈງ້ຈດົທະບຽນໃຫນ້ບັແຕ່ມືເ້ຈ ົາ້ຫນາ້ທີ່ ໄດຢັ້ງ້ຢືນເອກະສານເປັນຕົນ້ໄປ ຖາ້ວ່າ

ວນັສຸດທາ້ຍຂອງກາໍນດົການຈດົທະບຽນນັນ້ ຫາກແມ່ນມວືນັພກັລດັຖະການແລວ້ ກໃໍຫເ້ລື່ ອນໄປໃສ່ວນັ

ລດັຖະການໃນມຖືດັໄປນັນ້; 

ນອກຈາກເອກະສານທີ່ ໄດກ່້າວໄວຂ້າ້ງເທງິນີແ້ລວ້ ການມາແຈງ້ຈດົທະບຽນແມ່ນບ່ໍມກີາໍນດົ. 

ຫມວດ VI  - ສະຖານທີ່ ແຈງ້ຈດົທະບຽນ ແລະຜູຮ້ບັຜດິຊອບເສຍັຄ່າຈດົທະບຽນ. 

ມາດຕາ 25 : ເອກະສານກ່ຽວກບັທີ່ ດນິ ແລະເຮອືນ, ທນຶການຄາ້ ແລະຊບັສິ່ ງຂອງທີ່ ມກີານຂຶນ້

ທະບຽນ ຕອ້ງເອາົໄປຈດົທະບຽນຢູ່ຫອ້ງການຄຸມ້ຄອງການຈດົທະບຽນບ່ອນຊບັ ຫລສໍືານກັງານວສິາຫະ

ກດິຕັງ້ຢູ່; 

- ສິ່ ງຂອງທີ່ ບ່ໍມກີານຂຶນ້ທະບຽນ ແລະເປັນຊບັທີ່ ເຄື່ ອນທີ່ ໄດ ້ຕອ້ງເອາົໄປຈດົທະບຽນຢູ່

ຫອ້ງການຄຸມ້ຄອງການຈດົທະບຽນບ່ອນຢູ່ຂອງຜູໃ້ຊຫ້ນງັສ;ື 

- ຈດົຫມາຍບນັທກຶການສບືທອດມູນມລໍະດກົ ທີ່ ບ່ໍກ່ຽວກບັທີ່ ດນິ ແລະເຮອືນ ຕອ້ງເອາົໄປຈດົ

ທະບຽນຢູ່ຫອ້ງການຄຸມ້ຄອງການຈດົທະບຽນ ໃນເຂດທີ່ ເຈ ົາ້ມູນມທີີ່ ຢູ່ປະຈາໍ. 

ມາດຕາ 26 : ຜູຮ້ບັຜດິຊອບເສຍັຄ່າຈດົທະບຽນ ແມ່ນຜູມ້າຮອ້ງຂໍໃຫຈ້ດົທະບຽນ. 

ຫມວດ VIII  -  ມາດຕະການຜູລ້ະເມດີ. 

ມາດຕາ 27 :  ບຸກຄນົໃດຫາກໄດລ້ະເມດີດໍາລດັສະບບັນີ ້ ຈະຖກືປະຕບິດັມາດຕະການດັ່ ງຕໍ່

ລງົໄປນີ ້:  

 -  ຈະຖກືປັບໃຫມ 5% ຂອງເງນິທີ່ ຈະຕອ້ງເສຍັ ແຕ່ລະເດອືນ ທີ່ ມກີານຊກັຊາ້ ແຕ່ບ່ໍໃຫເ້ກນີ 

100% ຂອງຄ່າຈດົທະບຽນ. ສໍາຫລບັຜູທ້ີ່ ບ່ໍເອາົຫນງັສມືາແຈງ້ຈດົທະບຽນຕາມກາໍນດົເວລາທີ່ ໄດບ້ົ່ ງໄວ ້

ໃນມາດຕາ 24 ຂອງດໍາລດັສະບບັນີ ້ຈະຖກືປັບໃຫມ 0,5% ຂອງຄ່າຈດົທະບຽນ, ສໍາຫລບັຜູທ້ີ່ ແຈງ້

ສາຍຍາດບ່ໍຖກືຕວົຈງິ ເພື່ ອຫລຸດຜ່ອນຄ່າຈດົທະບຽນຈະປັບໃຫມ 1 ເທົ່ າຂອງຄ່າຈດົທະບຽນ. 

ມາດຕາ 28 : ຜູທ້ີ່ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບຮ່ວມກນັໃນການເສຍັຄ່າຈດົທະບຽນ ແລະຄ່າປັບໃຫມທີ່

ໄດກ່້າວໄວໃ້ນດໍາລດັສະບບັນີ ້ມດີັ່ ງນີ ້: 
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- ຜູຮ້ບັມູນມລໍະດກົ; 

- ຜູຊ້ ືຊ້ບັລວມກນັ; 

- ຜູເ້ອາົຊບັແລກປ່ຽນກນັ; 

- ຜູເ້ຊົ່ າຊບັນາໍກນັ; 

- ຄູ່ສນັຍາທງັສອງຝ່າຍ.      

         

ຫມວດ VIIII  -  ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. 

 ມາດຕາ 29 :  ໃຫອໍ້ານາດການປົກຄອງ ແລະອງົການທີ່ ມຫີນາ້ທີ່ ອອກ ຫລຢັືງ້ຢືນຫນງັສທືີ່  

ຕອ້ງຈດົທະບຽນນັນ້ ຕອ້ງແນະນາໍໃຫເ້ອາົຫນງັສດືັ່ ງກ່າວໄປຈດົທະບຽນ. 

ມາດຕາ 30 :   ຫາ້ມສໍານກັງານອງົການລດັທຸກຂັນ້ ຮບັເອາົຫນງັສ ືຫລສືນັຍາທີ່ ຈະຕອ້ງຈດົທະ 

ບຽນ ແຕ່ບ່ໍທນັໄດຈ້ດົທະບຽນໄປພຈິາລະນາເປັນຫລກັຖານ. 

ມາດຕາ 31  :   ມອບໃຫກ້ະຊວງການເງນິ ສມົທບົກບັບນັດາກະຊວງ, ອງົການທຽບເທົ່ າ, 

ຄະນະກາໍມະການປົກຄອງແຂວງ ແລະກາໍແພງນະຄອນ ແລະພາກສ່ວນອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງນາໍໄປຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັຕາມຫນາ້ທີ່ ຂອງໃຜລາວ. 

ມາດຕາ 32 : ດໍາລດັສະບບັນີ ້ມຜີນົສກັສດິນບັແຕ່ມືລ້ງົລາຍເຊນັເປັນຕົນ້ໄປ. 

       

           ວຽງຈນັ, ວນັທ ີ 13 . 03 . 93 

       ເຊນັແທນ ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ

       ຮອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ,ີ 

 

 

 

        ຄໍາຜຸຍ ແກວ້ບວົລະພາ. 

                  


