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ວາດວຍການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ (ສະບັບປັບປຸງ)
ພາກທີ I
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1 (ປັບປຸງ) ຈຸດປະສົງ
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ການົດ ຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຄະດີແພງ,
ຄະດີອາຍາ ກຽວກັບຄາເສຍຫາຍທາງແພງ, ໂທດປບໃໝ, ໂທດຮິບຊັບ ຫຼື ວັດຖຸສິ່ງຂອງ ແລະ ໂທດດັດສາງ
ໂດຍບໍຕັດອິດສະຫຼະພາບ
ເພື່ອເຮັດໃຫຄາຕັດສີນຂອງສານໄດຮັບການປະຕິບັດຢາງເຂັ້ມງວດ, ຖືກຕອງ,
ວອງໄວ ແລະ ເປນເອກະພາບ ແນໃສເພີ່ມທະວີຄວາມສັກສິດຂອງອານາດລັດ ແລະ ຂອງກົດໝາຍ, ປກປອງ
ສິດ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທາ ຂອງບກຄົນ, ລວມໝ, ການຈັດຕັ້ງ, ປະກອບສວນ
ເຮັດໃຫສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ, ເປນລະບຽບຮຽບຮອຍ ແລະ ຍຕິທາ.
ມາດຕາ 2 (ປັບປຸງ) ການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
ການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ແມນການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
ເພື່ອນາເອົາຄາຕັດສີນຂອງສານ ທີ່ໃຊໄດຢາງເດັດຂາດ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນ ມາດຕາ 7 ຂອງກົດໝາຍ
ສະບັບນີ້ ມາປະຕິບັດໃຫຖືກຕອງ ແລະ ປາກົດຜົນເປນຈິງ ເພື່ອຟນຟສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ລວມໝ
ແລະ ພົນລະເມືອງທີ່ຖືກລະເມີດ ຫຼື ສນເສຍໄປ.
ມາດຕາ 3 (ປັບປຸງ) ການອະທິບາຍຄາສັບ
ຄາສັບຕາງໆ ທີ່ນາໃຊໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັງນີ້:
1. ຄາຕັດສີນຂອງສານ ໝາຍເຖິງ ຄາຕົກລົງຂອງສານ ຊຶງ່ ປະກອບດວຍ: ຄາສັງ, ຄາຊີ້ຂາດ, ຄາ
ຕັດສີນຂອງສານຂັ້ນຕົ້ນ ທີ່ໃຊໄດຢາງເດັດຂາດ ແລະ ຄາພິພາກສາຂອງສານ;
- ຄາສັ່ງຂອງສານ ໝາຍເຖິງ ຄາຕົກລົງ ປະເພດໜຶ່ງຂອງສານ ໃຫປະຕິບັດບົດບັນທຶກຜົນການ
ໄກເກຍຂອງສານ;
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- ຄາຊີ້ຂາດຂອງສານ ໝາຍເຖິງ ຄາຕົກລົງ ປະເພດໜຶ່ງຂອງສານ ໃຫປະຕິບັດຜົນຂອງການແກ
ໄຂຂໍຂັດແຍງທາງດານເສດຖະກິດ;
- ຄາຕັດສີນຂອງສານ ໝາຍເຖິງ ຄາຕົກລົງ ປະເພດໜຶ່ງຂອງສານ ທີ່ຕັດສີນເປນຂັ້ນຕົ້ນ;
- ຄາພິພາກສາຂອງສານ ໝາຍເຖິງ ຄາຕົກລົງ ປະເພດໜຶ່ງຂອງສານ ທີ່ຕັດສີນເປນຂັ້ນອທອນ
ຫຼື ຂັ້ນລົບລາງ;
2. ບົດບັນທຶກການໄກເກຍຂອງສານ ໝາຍເຖິງ ເອກະສານຢງຢນຜົນຂອງການໄກເກຍຂອງ
ສານ;
3. ບົດບັນທຶກການໄກເກຍ ຂອງອົງການແກໄຂຂ້ຂັດແຍງທາງດານເສດຖະກິດ ໝາຍ
ເຖິງ ເອກະສານຢງຢນຜົນຂອງການໄກເກຍ ຂອງອົງການແກໄຂຂໍຂັດແຍງທາງດານເສດຖະກິດ;
4. ຄາຕັດສີນຂອງກາມະການຕັດສີນ ໝາຍເຖິງ ຄາຕັດສີນຂອງຜຕັດສີີນ ຫຼື ຄາຕັດສີນຂອງ
ຄະນະກາມະການຕັດສີນ;
5. ຜູຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ໝາຍເຖິງ ຜມີພັນທະປະຕິບັດສິ່ງໃດໜຶ່ງ ຕາມທີ່ການົດ
ໄວໃນຄາຕັດສີນຂອງສານ;
6. ການຍຶດຊັບ ໝາຍເຖິງ ການເອົາຊັບເຄື່ອນທີໄ່ ວເປນຂອງກາງ ຕາມຄາສັງຂອງອົງການໄອຍະ
ການປະຊາຊົນ, ສານປະຊາຊົນ ແລະ ອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
7. ການອາຍັດຊັບ ໝາຍເຖິງ ການບໍອະນຍາດໃຫຊື້, ຂາຍ, ມອບ, ໂອນ, ແລກປຽນ, ຊວດຈາ,
ຄາປະກັນ, ຕໍເຕີມ, ສອມແປງ, ທາລາຍ ຫຼື ປຽນແປງ ແລະ ອື່ນໆ ກຽວກັບຊັບເຄື່ອນທີ່ ຫຼື ຊັບຄົງທີ່ ລວມທັງ
ບັນຊີເງິນຝາກໃນທະນາຄານ ທີ່ພົວພັນກັບຄະດີ ຕາມຄາສັງຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ, ສານປະຊາຊົນ
ແລະ ອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
8. ການຮິບຊັບ ໝາຍເຖິງ ການເອົາຊັບທັງໝົດ ຫຼື ສວນໃດສວນໜຶ່ງ ທີ່ເປນກາມະສິດຂອງຜກະ
ທາຜິດມາເປນຂອງລັດ ຕາມຄາຕັດສີນຂອງສານ ໂດຍບໍມີການໃຊແທນ;
9. ການຮິບວັດຖຸສິ່ງຂອງ ໝາຍເຖິງ ການເອົາຊັບ, ວັດຖຸສິ່ງຂອງ ທີ່ພົວພັນກັບການກະທາຜິດ,
ນາໃຊໃນການກະທາຜິດ ຫຼື ໄດມາຈາກການກະທາຜິດມາເປນຂອງລັດ ຫຼື ທາລາຍຖິ້ມ ຕາມຄາຕັດສີນຂອງ
ສານ;
10. ການໂຈະການປະຕິບັດຄາຕັດສີນ ໝາຍເຖິງ ການຢດ ການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
ໄວຊົວຄາວ ເມື່ອໝົດສາເຫດຂອງການໂຈະແລວກໍຕອງສືບຕໍປະຕິບັດ;
11. ການປຽນແປງການປະຕິບດ
ັ ຄາຕັດສີນ ໝາຍເຖິງ ການປຽນແປງການປະຕິບັດຄາຕັດ
ສີນຂອງສານ ສວນໃດສວນໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ທີ່ເຫັນວາບໍຖືກຕອງ, ບໍສອດຄອງກັບຄາຕັດສີນຂອງສານ ຫຼື ກົດ
ໝາຍ;
12. ການຍົກເລີກການປະຕິບັດຄາຕັດສີນ ໝາຍເຖິງ ການຢດເຊົາໂດຍບໍໃຫສືບຕໍປະຕິບັດຄາ
ຕັດສີນຂອງສານ;
13. ການລົບລາງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນ ໝາຍເຖິງ ການຍົກເລີກທັງໝົດການປະຕິບັດຄາ
ຕັດສີນຂອງສານ ຜານມາແຕຕົ້ນຕະຫຼອດປາຍ;
14. ການປະຕິບັດພາງ ໝາຍເຖິງ ການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ສວນໃດສວນໜຶ່ງ ທີ່ເຫັນ
ວາມີຄວາມຈາເປນຮີບດວນກອນຄາຕັດສີນ ຫຼື ຄາພິພາກສານັ້ນ ໃຊໄດຢາງເດັດຂາດ ຕາມຄາຕັດສີນຂອງສານ
ຂັ້ນຕົ້ນ ຫຼື ຂັ້ນອທອນ.
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ມາດຕາ 4 (ໃໝ) ນະໂຍບາຍ ກຽວກັບການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
ລັດ ສາງເງື່ອນໄຂອານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫແກການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ດວຍການວາງ
ນະໂຍບາຍ, ການົດລະບຽບການ, ສະໜອງງົບປະມານ, ປະກອບບກຄະລາກອນ, ພາຫະນະ ແລະ ອປະກອນຮັບ
ໃຊ ເພື່ອເຮັດໃຫວຽກງານດັງກາວ ມີຄວາມວອງໄວ, ຖືກຕອງ ແລະ ເປນທາ.
ລັດ ສົງເສີມການໂຄສະນາ, ສຶກສາອົບຮົມ ໃຫພົນລະເມືອງບັນດາເຜົາ, ການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ, ຂອງ
ສັງຄົມ, ວິສາຫະກິດຮັບຮ, ເຂົາ້ ໃຈ ແລະ ໃຫການຮວມມືໃນການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ.
ມາດຕາ 5 (ປັບປຸງ) ຫຼັກການ ໃນການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
ຫຼັກການ ໃນການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ມີດັງນີ້:
1. ຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍ, ຄາຕັດສີນຂອງສານ ແລະ ຄວາມເປນຈິງ;
2. ສະເໝີພາບ;
3. ສຶກສາອົບຮົມ;
4. ເຂັ້ມງວດ, ວອງໄວແລະຍຕິທາ;
5. ປະສານສົມທົບ;
6. ໂປງໄສ.
ມາດຕາ 6 (ປັບປຸງ) ຄາຕັດສີນຂອງສານ ທີ່ໃຊໄດຢາງເດັດຂາດ
ຄາຕັດສີນຂອງສານ ທີ່ໃຊໄດຢາງເດັດຂາດ ແມນ ຄາຕັດສີນ ຫຼື ຄາພິພາກສາ ຊຶງ່ ຄຄວາມ, ບກຄົນ
ທີສາມ ບໍໄດຂໍອທອນ, ບໍໄດຂໍລົບລາງ ຫຼື ຫົວໜາອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ບໍໄດສະເໜີຄັດຄານ; ຄາຊີຂ
້ າດ
, ຄํາພິພາກສາຂອງສານປະຊາຊົນສງສດ; ຄາສັງໃຫປະຕິບັດຜົນການໄກເກຍຂອງສານ; ຄາຊີ້ຂາດກຽວກັບການ
ປະຕິບັດບົດບັນທຶກການໄກເກຍ ຫຼື ຄາຕັດສີນຂອງກາມະການຕັດສີນ ພາຍໃນ; ຄາຕັດສີນ ຮັບຮຄາຕັດສີນ
ຂອງສານຕາງປະເທດ ຫຼື ຄາຕັດສີນຢງຢນ ຄາຕັດສີນຂອງກາມະການຕັດສີນຕາງປະເທດ.
ມາດຕາ 7 (ປັບປຸງ) ຄາຕັດສີນຂອງສານ ທີນ
່ າມາປະຕິບັດ
ຄາຕັດສີນຂອງສານ ທີ່ນາມາປະຕິບັດ ມີດັງນີ້:
1. ຄາຕັດສີນ ແລະ ຄາພິພາກສາຄະດີແພງ ທີ່ໃຊໄດຢາງເດັດຂາດ;
2. ຄາຕັດສີນ ແລະ ຄາພິພາກສາຄະດີອາຍາ ທີ່ໃຊໄດຢາງເດັດຂາດ ກຽວກັບຄາເສຍຫາຍທາງແພງ,
ໂທດປບໃໝ, ໂທດຮິບຊັບ ຫຼື ວັດຖຸສິ່ງຂອງ ແລະ ໂທດດັດສາງໂດຍບໍຕັດອິດສະຫຼະພາບ;
3. ຄາຊີ້ຂາດ ແລະ ຄາພິພາກສາຄະດີແພງ ຂອງສານປະຊາຊົນສງສດ ທີ່ບໍສົງຄະດີໃຫສານຂັ້ນລມ
ພິຈາລະນາຄືນໃໝ;
4. ຄາຊີ້ຂາດ ແລະ ຄາພິພາກສາຄະດີອາຍາ ຂອງສານປະຊາຊົນສງສດ ທີ່ບໍສົງຄະດີໃຫສານຂັ້ນລມ
ພິຈາລະນາຄືນໃໝ ກຽວກັບຄາເສຍຫາຍທາງແພງ, ໂທດປບໃໝ, ໂທດຮິບຊັບ ຫຼື ວັດຖຸສິ່ງຂອງ ແລະ ໂທດ
ດັດສາງໂດຍບໍຕັດອິດສະຫຼະພາບ;
5. ຄາຕັດສີນ ຫຼື ຄາພິພາກສາຂອງສານ ໃຫປະຕິບັດພາງ;
6. ຄາສັງໃຫປະຕິບັດບົດບັນທຶກການໄກເກຍຂອງສານ;
7. ຄາຊີ້ຂາດຂອງສານ ໃຫປະຕິບດ
ັ ບົດບັນທຶກການໄກເກຍ ແລະ ຄາຕັດສີນ ຂອງອົງການແກໄຂ
ຂໍຂັດແຍງທາງດານເສດຖະກິດ;
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8. ຄາຕັດສີນ ຮັບຮຄາຕັດສີນຂອງສານຕາງປະເທດ;
9. ຄາຕັດສີນ ຢງຢນຄາຕັດສີນ ຂອງກາມະການຕັດສີນຕາງປະເທດ ຫຼື ສາກົນ ຕາມສົນທິສັນຍາ
ລະຫວາງປະເທດ ທີ່ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໄດເຂົ້າຮວມເປນພາຄີ.
ມາດຕາ 8 (ປັບປຸງ) ຜົນບັງຄັບປະຕິບັດຂອງຄາຕັດສີນຂອງສານ
ຄາຕັດສີນຂອງສານ ທີ່ໄດການົດໄວໃນ ມາດຕາ 7 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ມີຜົນບັງຄັບຕໍບກຄົນ
ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກຽວຂອງ ຊຶ່ງຕອງໄດປະຕິບັດຢາງເຂັ້ມງວດ.
ທກອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພັກ, ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ, ແນວລາວສາງຊາດ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກົາ
ລາວ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ພົນລະເມືອງທກຄົນ ຕອງເຄົາລົບ
ພອມທັງມີພັນທະໃຫການຮວມມື, ຊວຍເຫຼືອອັນຈາເປນ ຕໍການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ.
ມາດຕາ 9 (ປັບປຸງ) ການສົ່ງຄາຕັດສີນຂອງສານ
ຄາຕັດສີນຂອງສານ ທີ່ໃຊໄດຢາງເດັດຂາດນັ້ນ ສານປະຊາຊົນ ຕອງສົງໃຫອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນ
ຂອງສານ ຕາມທີ່ການົດໄວໃນກົດໝາຍວາດວຍການດາເນີນຄະດີແພງ.
ພາຍຫຼັງໄດຮັບຄາຕັດສີນແລວ ໃຫອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ສົງຄາຕັດສີນໃຫຄຄວາມໄປ
ປະຕິບັດ ດວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ພາຍໃນການົດເວລາ ຫາວັນລັດຖະການ ພອມທັງແນະນາສິດໃນການຮອງຂໍ ໃຫ
ປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ.
ມາດຕາ 10 (ໃໝ) ຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ ການຮອງຂ ປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
ຄາຕັດສີນຂອງສານ ທີ່ໃຊໄດຢາງເດັດຂາດແລວ ໃຫຄຄວາມນາໄປປະຕິບັດ ດວຍຄວາມສະໝັກໃຈ
ພາຍໃນການົດເວລາ ສິບຫາວັນ ນັບແຕວັນໄດຮັບຊາບຄາຕັດສີນຂອງສານ ເປນຕົ້ນໄປ.
ໃນໄລຍະເວລາການປະຕິບັດດວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ຄຄວາມ ມີສິດສະເໜີຕໍອົງການປະຕິບັດຄາຕັດ
ສີນຂອງສານ ນາໃຊມາດຕະການ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນ ມາດຕາ 37 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.
ໃນກໍລະນີ ຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ບໍສະໝັກໃຈປະຕິບັດ ຜໄດຮັບຄວາມອັບປະໂຫຍດ ມີ
ສິດຮອງຂໍຕໍອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ເພື່ອບັງຄັບປະຕິບັດ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍສະບັບ
ນີ້.
ມາດຕາ 11 (ໃໝ) ພາສາ ທີ່ນາໃຊເຂົ້າໃນການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
ການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຕອງນາໃຊພາສາລາວ, ໃນກໍລະນີ ທີ່ມີເອກະສານເປນພາສາ
ຕາງປະເທດ, ພາສາເຜົາ ຫຼື ມີຜເຂົ້າຮວມໃດໜຶງ່ ໃນການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຫາກບໍຮພາສາລາວ ກໍ
ໃຫແປເປນພາສາລາວ ຫຼື ມີຜແປພາສາ.
ມາດຕາ 12 (ໃໝ) ການປົກປອງ
ພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ລວມທັງຜເຂົ້າຮວມໃນການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
ຕອງໄດຮັບການປກປອງຕາມກົດໝາຍ ຈາກການຂົມຂຕໍຊີວິດ, ສຂະພາບ, ກຽດ ຊື່ສຽງ ຊັບສິນສວນຕົວ ຫຼື
ຂອງຄອບຄົວ.
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ມາດຕາ 13 (ໃໝ) ການຮວມມືສາກົນ
ລັດສົງເສີມການພົວພັນຮວມມືກັບຕາງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ກຽວກັບການປະຕິບດ
ັ ຄາຕັດ
ສີນຂອງສານ ດວຍການແລກປຽນບົດຮຽນ, ຂໍມນຂາວສານ, ເຕັກໂນໂລຍີ, ຍົກລະດັບຄວາມຮ, ຄວາມ
ສາມາດ ໃຫແກພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ໂດຍສອດຄອງກັບສັນຍາ ແລະ ສົນທິສັນຍາ ທີ່ ສປປ
ລາວ ເຂົ້າຮວມເປນພາຄີ.

ພາກທີ II
ການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຄະດີແພງ
ໝວດທີ 1
ການຮອງຂ
ມາດຕາ 14 (ປັບປຸງ) ບອນປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
ບອນປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ມີດັງນີ້:
1. ກົມຄມຄອງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ກະຊວງຍຕິທາ;
2. ກອງປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
3. ໜວຍປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ.
ກອງປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ສາມາດປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານປະຊາຊົນເມືອງ, ເທດສະ
ບານ, ນະຄອນ ໃນກໍລະນີ ບໍມີໜວຍປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຫຼື ຕາມການສະເໜີຂອງໜວຍປະຕິບັດຄາ
ຕັດສີນຂອງສານ.
ມາດຕາ 15 (ໃໝ) ຄາຮອງຂ ໃຫປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
ອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຈະນາເອົາ ຄາຕັດສີນຂອງສານ ທີ່ໃຊໄດຢາງເດັດຂາດ ມາປະຕິບັດ
ກໍຕໍເມື່ອມີຄາຮອງຂໍ ຂອງຄຄວາມຝາຍໃດໜຶ່ງ, ບກຄົນທີສາມ ຫຼື ຜໄດຮັບມອບສິດ ຍົກເວັ້ນການປະຕິບັດຄາຕັດ
ສີນຂອງສານ ກຽວກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ເດັກ ແລະ ການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ.
ຜທີ່ມີຈດປະສົງ ຮອງຂໍໃຫປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ສາມາດຍື່ນຄາຮອງຂໍຕໍອົງການປະຕິບັດຄາ
ຕັດສີນຂອງສານທີ່ກຽວຂອງ ໂດຍກົງ ຫຼື ຜານທາງໄປສະນີ.
ມາດຕາ 16 (ໃໝ) ອາຍຸຄວາມ ໃນການຮອງຂໃຫປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
ອາຍຄວາມໃນການຮອງຂໍໃຫປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ມີການົດເວລາ ສາມເດືອນ ນັບແຕວັນທີ່
ຮວາຕົນໄດຮັບຄວາມອັບປະໂຫຍດ ເປນຕົ້ນໄປ.
ໃນກໍລະນີ ມີສະພາບການ ຫຼື ເຫດສດວິໄສໃດໜຶ່ງເກີດຂຶ້ນ ເຮັດໃຫບໍສາມາດຍື່ນຄາຮອງຂໍໃຫ
ປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານໄດ, ໄລຍະເວລາດັງກາວ ບໍໃຫນັບເຂົ້າໃນອາຍຄວາມໃນການຮອງຂໍ.
ມາດຕາ 17 (ໃໝ) ເອກະສານປະກອບ
ເອກະສານປະກອບຄາຮອງຂໍ ໃຫປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ມີດັງນີ້:
1. ຄາຮອງຕາມແບບພິມທີ່ກະຊວງຍຕິທາ ການົດ;
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2. ຄາຕັດສີນຂອງສານ ທີ່ໃຊໄດຢາງເດັດຂາດ;
3. ຂໍມນຂອງຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ລວມທັງຊັບສິນຂອງຜກຽວ;
4. ເອກະສານອື່ນທີ່ກຽວຂອງ.
ມາດຕາ 18 (ໃໝ) ການກວດກາຄາຮອງຂ
ພາຍຫຼັງໄດຮັບຄາຮອງຂໍແລວ ອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຕອງກວດກາເອກະສານປະກອບ
ແລວຈົດເຂົ້າປມບັນທຶກ, ອອກໜັງສືຮັບໃຫແກຜຍື່ນຄາຮອງ ແລະ ມອບໃຫພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນ
ຂອງສານ ຜໃດໜຶ່ງ ຮັບຜິດຊອບກວດກາເນື້ອໃນ ຄາຮອງຂໍ, ເອກະສານປະກອບ, ຂໍມນຄາຕັດສີນຂອງສານ
ໃນຖານຂໍມນ ພາຍໃນການົດເວລາ ສອງວັນລັດຖະການ. ຖາເຫັນວາ ຄາຮອງຂໍ ແລະ ເອກະສານປະກອບນັ້ນ
ຫາກຖືກຕອງ ແລະ ຄົບຖວນແລວ ໃຫຜຮອງຂໍຈາຍຄາທານຽມ ແລະ ຄາບໍລິການ ຕາມລະບຽບການ ພອມທັງ
ລາຍງານ ໃຫຫົວໜາກົມ, ກອງ ແລະ ໜວຍປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ເພື່ອອອກຄາສັງປະຕິບັດ.
ໃນກໍລະນີ ຄາຮອງຂໍ ແລະ ເອກະສານປະກອບນັ້ນ ຫາກບໍຖືກຕອງ, ບໍຄົບຖວນ ກໍໃຫແນະນາຜຮອງ
ຂໍເພື່ອໄປປບປງແກໄຂ.
ມາດຕາ 19 (ໃໝ) ການບ່ຮັບຄາຮອງຂ
ອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຈະບໍຮັບຄາຮອງມາພິຈາລະນາ ໃນກໍລະນີໃດໜຶ່ງ ດັງນີ້:
1. ຜຮອງຂໍ ບໍກຽວຂອງກັບຄະດີ ຫຼື ບໍໄດຮັບມອບສິດໃຫຮອງຂໍ;
2. ການຮອງຂໍ ບໍກຽວຂອງກັບເນືອ
້ ໃນຂອງຄາຕັດສີນຂອງສານ ທີ່ໃຊໄດຢາງເດັດຂາດ;
3. ອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ທີ່ຮັບຄາຮອງຂໍ ບໍມີສິດອານາດໃນການປະຕິບັດຄາຕັດສີນ
ຂອງສານນັ້ນ;
4. ອາຍຄວາມ ໃນການຮອງຂໍໝົດການົດ.
ໃນກໍລະນີ ບໍຮັບຄາຮອງຂໍມາພິຈາລະນານັ້ນ ອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານທີ່ກຽວຂອງ ຕອງ
ໄດແຈງເຫດຜົນຢາງເປນລາຍລັກອັກສອນ ພອມທັງແນະນາຜຮອງຂໍ.
ມາດຕາ 20 (ໃໝ) ການອອກຄາສັ່ງປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
ຫົວໜາກົມ, ກອງ, ໜວຍປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຕອງອອກຄາສັງປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
ພາຍໃນການົດເວລາ ສາມວັນລັດຖະການ ນັບແຕວັນໄດຮັບການລາຍງານ ຈາກພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນ
ຂອງສານ ຜຮັບຜິດຊອບກວດກາເນື້ອໃນຄາຮອງຂໍ ເປນຕົ້ນໄປ.
ຄາສັງປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຕອງສົງໃຫຄຄວາມ, ບກຄົນທີສາມ ແລະ ອົງການໄອຍະການ
ປະຊາຊົນທີ່ກຽວຂອງ.

ໝວດທີ 2
ການຄົ້ນຄວາຄາຕັດສີນຂອງສານ
ມາດຕາ 21 (ປັບປຸງ) ການຄົ້ນຄວາຄາຕັດສີນຂອງສານ ທີ່ໃຊໄດຢາງເດັດຂາດ
ພາຍຫຼັງມີຄາສັງປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານແລວ ພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຕອງ
ຄົ້ນຄວາຄາຕັດສີນຂອງສານ ໃຫລະອຽດ, ເຂົ້າໃຈ ພາຍໃນການົດເວລາ ຫາວັນ ລັດຖະການ ພອມກັນນັ້ນ ກໍ
ກະກຽມເງື່ອນໄຂຕາງໆ ເພື່ອປະຕິບັດ ດັງນີ້:
- ສະຫຼຸບເນື້ອໃນຄາຕັດສີນຂອງສານ ທີ່ຈະນາມາປະຕິບັດ;
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-

ສາງແຜນການ ກຽວກັບການປະຕິບັດ;
ເງື່ອນໄຂອື່ນທີ່ເຫັນວາຈາເປນ.

ມາດຕາ 22 (ປັບປຸງ) ການຖອນຕົວ ແລະ ການຄານຕົວ
ພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ມີສິດຖອນຕົວອອກຈາກການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
ຖາຫາກເຫັນວາຕົນເປນ ຍາດພີ່ນອງ, ມີຜົນປະໂຫຍດຮວມ ຫຼື ມີຂໍຂັດແຍງກັບຄຄວາມຝາຍໃດໜຶງ່ .
ພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ທີ່ຈະຖອນຕົວຕອງສະເໜີເຈດຈານົງຂອງຕົນ ພອມດວຍເຫດຜົນຢາງ
ເປນລາຍລັກອັກສອນ ຕໍຫົວໜາກົມ, ກອງ ແລະ ໜວຍປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ.
ຄຄວາມ ມີສິດຄານຕົວພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຖາຫາກເຫັນວາມີສາເຫດຕາມທີ່ໄດ
ການົດໄວໃນ ວັກໜຶ່ງ ຂອງມາດຕານີ.້ ການຄານຕົວ ຕອງສະເໜີເຈດຈານົງຂອງຕົນພອມດວຍເຫດຜົນ ຢາງ
ເປນລາຍລັກອັກສອນ ຕໍອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ເພື່ອພິຈາລະນາ.
ພາຍຫຼັງໄດຮັບການສະເໜີຖອນຕົວ ຫຼື ຄານຕົວ ອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຕອງ
ພິຈາລະນາ ພາຍໃນການົດເວລາ ສິບຫາວັນ, ຖາວາການສະເໜີຖອນຕົວ ຫຼື ຄານຕົວ ຫາກມີເຫດຜົນພຽງພໍ ກໍ
ໃຫຖອນຕົວ ແລວມອບຄະດີໃຫຜໃໝສືບຕໍປະຕິບັດ.
ມາດຕາ 23 (ປັບປຸງ) ການແຈງໃຫປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
ການແຈງໃຫປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ປະຕິບັດ ດັງນີ້:
1. ຮຽກຄຄວາມເຂົາ້ ມາ ອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ພາຍໃນການົດ ຫາວັນ ລັດຖະການ
ນັບແຕວັນໄດຄົ້ນຄວາຄາຕັດສີນສາເລັດ ເພື່ອແຈງເນື້ອໃນຄາຕັດສີນຂອງສານ ທີ່ໃຊໄດຢາງເດັດຂາດ ໃຫຊາບ
ພອມທັງແນະນາ ແລະ ຊຸກຍໃຫປະຕິບັດ. ໃນເວລາຄຄວາມ ຫຼື ຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນ ເຂົ້າມາຮັບຊາບການ
ແຈງນັ້ນ ຕອງເຮັດບົດບັນທຶກທກຄັ້ງ ແລະ ລົງລາຍເຊັນ ຫຼື ແປະໂປມື, ຖາຜກຽວຫາກບໍຍອມລົງລາຍເຊັນໃນ
ບົດບັນທຶກ ພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຕອງຂຽນລົງໃນບົດບັນທຶກນັ້ນໄວ;
2. ໃນກໍລະນີ ຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນ ບໍເຂົ້າມາອົງການປະຕິບດ
ັ ຄາຕັດສີນຂອງສານ ຕາມໝາຍ
ຮຽກ. ພາຍໃນການົດເວລາ ຫາວັນລັດຖະການ ພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຕອງລົງໄປແຈງກຽວ
ກັບການປະຕິບັດຄາຕັດສີນ ຕາມທີ່ຢຂອງຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນ ໂດຍແຈງໃຫຍາດໃກຊິດຜໃດໜຶ່ງ ທີອ
່ າໄສ
ຢຮວມກັນກັບຜກຽວ ເຊັນ ຜົວ, ເມຍ, ພໍ, ແມ ຫຼື ລກ ແລະ ໃຫຜຖືກແຈງນັ້ນ ເຊັນຮັບຮ;
3. ໃນກໍລະນີ ບໍສາມາດແຈງໂດຍກົງ ຫຼື ໃຫຍາດໃກຊິດໄດ ໃຫຕິດຄາສັງປະຕິບັດຄາຕັດສີນ ຢ
ອົງການປກຄອງບານ ແລະ ບອນຢສດທາຍ ຂອງຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນ ແລວເຮັດບົດບັນທຶກຮວມກັບ
ອົງການປກຄອງບານ;
4. ໃນກໍລະນີ ຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ມີທີ່ຢບໍແນນອນ ຫຼື ບໍຮທີ່ຢຂອງຜກຽວ ບົນ
ພື້ນຖານການສະເໜີຂອງຄຄວາມໃດໜຶ່ງ ໃຫແຈງຜານພາຫະນະສື່ມວນຊົນ ຕາມກົດໝາຍທີ່ກຽວຂອງ.
ການແຈງຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນຂໍ 3 ແລະ ຂໍ 4 ເທິງນີ້ ໃຫຖືວາຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນ ໄດຮັບ
ຊາບ ຫຼັງຈາກ ສິບວັນ ນັບແຕມື້ໄດແຈງ ເປນຕົ້ນໄປ.

ໝວດທີ 3
ການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
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ມາດຕາ 24 (ປັບປຸງ) ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
ພາຍຫຼັງໄດແຈງໃຫປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນ ມາດຕາ 23 ຂອງກົດໝ
າຍສະບັບນີ້ ໃຫຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະຕາງໆຕາມຄາຕັດສີນຂອງສານ ພາຍໃນການົດ
ສາມສິບວັນ ນັບແຕວັນໄດຮັບການແຈງ ເປນຕົ້ນໄປ. ໃນການົດເວລາດັງກາວ ຖາຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງ
ສານ ຫາກມີເຈດຕະນາຫຼົບຫຼີກການປະຕິບັດນັ້ນ ອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ກໍສາມາດ ກວດກາ, ຂຶ້ນ
ບັນຊີຊັບສິນຂອງຜກຽວ, ອອກຄາສັງອາຍັດຊັບ ຫຼື ຍຶດຊັບ ຖາວາມາດຕະການດັງກາວ ຫາກຍັງບໍທັນໄດນາໃຊ
ມາກອນ.
ໃນກໍລະນີ ຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຫາກບໍປະຕິບັດ ຫຼື ປະຕິບັດບໍຄົບຖວນ ພາຍໃນການົດ
ເວລາທີ່ການົດໄວໃນ ວັກໜຶ່ງ ຂອງມາດຕານີ້ ອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ສາມາດນາໃຊມາດຕະການ
ໃນການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນ ມາດຕາ 36 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.
ມາດຕາ 25 (ໃໝ) ການກວດກາ ແລະ ຂຶ້ນບັນຊີຊັບ
ໃນກໍລະນີ ຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນ ຫາກບໍປະຕິບັດ ຫຼື ປະຕິບັດຍັງບໍທັນຄົບຖວນ ຕາມຄາຕັດສີນ
ຂອງສານ ໃຫອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ອອກຄາສັງກວດກາ ແລະ ຂຶ້ນບັນຊີຊັບ ຂອງຜຖືກປະຕິບັດ
ຄາຕັດສີນຂອງສານ.
ພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຕອງປະສານສົມທົບພາກສວນກຽວຂອງ ລົງກວດກາຊັບ ຢ
ສະຖານທີ່ສົງໄສວາມີຊັບຂອງຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນ ເຊັນ ບານ, ສະຖາບັນການເງິນ ຫຼື ບອນອື່ນທີ່ກຽວຂອງ.
ເຈົ້າໜີ້ມີພັນທະສະໜອງຂໍມນເປນລາຍລັກອັກສອນ ກຽວກັບຊັບຂອງຜປະຕິບັດຄາຕັດສີນ ໃຫ
ອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ.
ໃນການກວດກາຊັບ ພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຕອງເຮັດບົດບັນທຶກ ພອມທັງຂຽນ
ລາຍລະອຽດຂອງຊັບທີ່ກວດພົບ ໂດຍການເຂົ້າຮວມຂອງເຈົາ້ ຂອງຊັບ ແລະ ອົງການປກຄອງ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່
ກຽວຂອງ. ພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຕອງລາຍງານຜົນຂອງການລົງກວດກາ ຕໍຫົວໜາອົງການ
ປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ໃນກໍລະນີ ຈາເປນຕອງສະເໜີອອກຄາສັງອາຍັດ ຫຼື ຍຶດຊັບທີ່ກວດພົບນັ້ນໄວ.
ມາດຕາ 26 (ໃໝ) ການຕີລາຄາຊັບ
ຊັບ ທີ່ອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ໄດອອກຄາສັງອາຍັດ, ຍຶດ ຫຼື ຊັບທີເ່ ປນຫຼັກຊັບ
ຄາປະກັນ ຕາມທີ່ການົດໄວໃນຄາຕັດສີນຂອງສານ ອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ສາມາດດາເນີນການຕີ
ລາຄາຊັບ ດວຍຮບການ ດັງນີ້:
1. ຮຽກຄຄວາມ ມາຕົກລົງລາຄາຊັບ ແລວປະກາດຂາຍຊັບຕາມລາຄາທີ່ຄຄວາມຕົກລົງກັນ;
2. ໃຫຄຄວາມ ສະເໜີອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ເພື່ອແຕງຕັ້ງຜຊຽວຊານ, ຜຊານານ
ງານ ຫຼື ນິຕິບກຄົນໃດໜຶ່ງ ໃຫຕີລາຄາຊັບ ແລວໃຫຖືເອົາລາຄານັ້ນ ເປນລາຄາປະກາດຂາຍ;
3. ໃນກໍລະນີ ຄຄວາມບໍສາມາດຕົກລົງກັນໄດ ຕາມ ຂໍ 1 ແລະ ຂໍ 2 ໃຫອົງການປະຕິບັດຄາຕັດ
ສີນຂອງສານ ແຕງຕັ້ງຄະນະກາມະການຕີລາຄາຊັບ ຊຶ່ງປະກອບມີ ຜຊຽວຊານ ຫຼື ຜຊານານງານ ຈາກຂະແໜ
ງການທີ່ກຽວຂອງ. ຄຄວາມ ມີສິດສະເໜີຄັດຄານ ການຕີລາຄາຊັບ ຕໍອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານຂັ້ນ
ເທິງຖັດໄປ ພາຍໃນການົດເວລາ ເຈັດວັນລັດຖະການ ນັບແຕວັນໄດຮັບແຈງຜົນການແຈງຕີລາຄາຊັບ. ອົງການ
ປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານທີ່ກຽວຂອງ ຕອງພິຈາລະນາການສະເໜີຄັດຄານ ພາຍໃນການົດເວລາ ສິບວັນ ນັບ
ແຕວັນໄດຮັບຄາສະເໜີຄັດຄານ ເປນຕົ້ນໄປ.
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ມາດຕາ 27 (ໃໝ) ການຍົກຍາຍ
ຊັບ ທີ່ຈະຂາຍ ຫຼື ມອບ ເພື່ອໄລລຽງໃຊແທນໜີ້ສິນ ຊຶ່ງມີຜອາໄສຢ ອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງ
ສານ ຕອງອອກຄາສັງ ໃຫຜຢອາໄສຍົກຍາຍອອກຈາກຊັບດັງກາວ ໃນການົດເວລາບໍໃຫເກີນ ເກົ້າສິບວັນ ນັບ
ແຕວັນໄດຮັບຄາສັງຍົກຍາຍ ເປນຕົ້ນໄປ.
ໃນກໍລະນີ ທີ່ຜຢອາໄສ ຫາກບໍຍົກຍາຍຕາມຄາສັງ ໃຫປະຕິບັດ ດັງນີ້:
1. ສາງແຜນການຍົກຍາຍ;
2. ແຕງຕັ້ງຄະນະກາມະການຍົກຍາຍ;
3. ດາເນີນການຍົກຍາຍ;
4. ສະຫຼຸບລາຍງານ ການຍົກຍາຍຕໍອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ, ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ
ອົງການປກຄອງທອງຖິ່ນຂັ້ນຂອງຕົນ.
ກໍລະນີ ຜຖືກຍົກຍາຍ ບໍມີບອນຢ ຫຼື ບອນເກັບມຽນວັດຖຸສງິ່ ຂອງ ກອນການຍົກຍາຍ ເຈົ້າໜີ້ຕອງ
ຊອກ ຫຼື ເຊົາບອນຢ ໃຫຜຖືກຍົກຍາຍຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແຕບໍໃຫເກີນ ໜຶ່ງປ.
ໃນກໍລະນີ ຜຖືກຍົກຍາຍ ຫຼື ເຈົ້າຂອງຊັບ ບໍເຂົາ້ ຄມຄອງ ຫຼື ຮັບເອົາຊັບ ທີ່ຖືກຍົກຍາຍຢສະຖານທີ່
ເຊົາ ພາຍໃນການົດເວລາ ເກົ້າສິບວັນ ນັບແຕວັນຍົກຍາຍ ເປນຕົ້ນໄປ ໃຫອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
ແຈງໃຫຜຖືກຍົກຍາຍ ຫຼື ເຈົາ້ ຂອງຊັບ ເຂົາ້ ຄມຄອງ ຫຼື ຮັບເອົາຊັບ ພາຍໃນການົດເວລາ ສາມສິບວັນ ນັບແຕ
ວັນອອກແຈງການ ເປນຕົ້ນໄປ. ຖາຜກຽວບໍເຂົາ້ ຄມຄອງ ຫຼື ຮັບເອົາຊັບດັງກາວ ໃຫອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນ
ຂອງສານ ຂາຍຊັບຕາມລະບຽບການ ແລະ ນາເງິນທີ່ຂາຍນັ້ນໄປຝາກໄວຢທະນາຄານ ແລວແຈງຜກຽວມາຮັບ
ເອົາເງິນ.
ໃນການປະຕິບັດຄາຕັດສິນຂອງສານ ກຽວກັບການມອບ ຫຼື ການສົງຊັບຄົງທີ່ຄືນ ຕາມຄາຕັດສີນ
ຂອງສານ ຖາຊັບດັງກາວຍັງມີຜຄອບຄອງ ຫຼື ຜຢອາໄສ ອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສິນຂອງສານ ຕອງດາເນີນຕາມ
ວັກໜຶ່ງ, ສອງ ແລະ ສາມ ຂອງມາດຕານີ.້
ມາດຕາ 28 (ໃໝ) ການຂາຍຊັບ
ພາຍຫຼັງອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ໄດອອກແຈງການໃຫຜຖືກປະຕິບັດ ຫຼື ເຈົ້າຂອງຊັບ
ຂາຍຊັບແລວ ແລະ ມີຜສະເໜີຊື້ຊັບດັງກາວ ແຕຜກຽວບໍຍິນຍອມປະຕິບັດ ໃຫອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງ
ສານ ອອກຄາສັງຂາຍຊັບ.
ການຂາຍຊັບ ສາມາດດາເນີນໄດດວຍ ສອງ ວິທີດັງນີ້:
1. ການຂາຍຊັບ ໂດຍເຈົ້າຂອງຊັບ ຊຶ່ງຕອງແຈງຕໍອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ແລະ ການ
ຂາຍນັ້ນ ຕອງບໍໃຫຫຼຸດລາຄາທີ່ໄດຕີລາຄາ ຫຼື ຫຼຸດ ແຕໃຫພຽງພໍກັບໜີ້ສິນ, ຄາທານຽມສານ ແລະ ຄາໃຊຈາຍ
ໃນການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນ ມາດຕາ 26 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້;
2. ການຂາຍຊັບ ໂດຍອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຊຶ່ງສາມາດດາເນີນການຂາຍໃນວົງ
ແຄບ ຫຼື ປະມນເປດກວາງ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍທີ່ກຽວຂອງ.
ຜຊື້ຈະໄດກາມະສິດຕໍຊັບ ກໍຕໍເມື່ອໄດຊາລະເງິນຄົບຕາມຈານວນ ຫຼື ໄດຂຶ້ນທະບຽນຊັບ ເປນຕົ້ນໄປ.
ອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຕອງສາງເງື່ອນໄຂ ແລະ ອານວຍຄວາມສະດວກໃຫຜຊື້ ໃນການເຂົ້າຄອບ
ຄອງ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນຊັບດັງກາວ.
ມາດຕາ 29 (ໃໝ) ການມອບຊັບ
ຊັບ ທີ່ໄດຜານການຕີລາຄາ, ປະກາດຂາຍແລວ ແຕຊັບດັງກາວບໍໄດຂາຍ ໃຫປະຕິບັດຕາມກໍລະນີ
ດັງນີ້:
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1. ຊັບ ທີ່ເປນຫຼັກຊັບຄາປະກັນ ທີ່ມີມນຄາເທົາກັບ ຫຼື ຫຼຸດໜີສ
້ ນ
ິ ອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງ
ສານ ຕອງອອກຄາສັງມອບຊັບດັງກາວໃຫເຈົ້າໜີ.້໊ ຖາຊັບຄາປະກັນນັ້ນ ຫາກມີມນຄາສງກວາໜີ້ສິນ ແຕ
ສາມາດແບງໄດ ໃຫອອກຄາສັງແບງເອົາຊັບດັງກາວ ຕາມມນຄາໜີ້ສິນ ເພື່ອມອບໃຫແກເຈົາ້ ໜີ້ ຫຼື ໃນກໍລະນີ
ເຈົ້າໜີ້ເຫັນດີຮັບເອົາ ແລະ ສົງເງິນທີ່ເຫຼືອຄືນໃຫລກໜີ້ ກໍໃຫອອກຄາສັງມອບໃຫແກເຈົ້າໜີ,້ ຊັບຄາປະກັນທີ່
ມີມນຄາສງ ຊຶ່ງບໍສາມາດປະຕິບັດໄດໃນສອງກໍລະນີທີ່ກາວມາຂາງເທິງນີ້ ໃຫອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງ
ສານສືບຕໍປະກາດຂາຍ;
2. ຊັບ ທີ່ບໍເປນຫຼັກຊັບຄາປະກັນ ແຕເຈົ້າໜີ້ເຫັນດີຮັບເອົາຊັບດັງກາວ ເພື່ອໃຊແທນໜີ້ສນ
ິ
ອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຕອງອອກຄາສັງມອບຊັບດັງກາວໃຫເຈົ້າໜີ.້ ຖາຫາກວາເຈົ້າໜີ້ບໍເຫັນດີ
ເອົາຊັບດັງກາວກໍໃຫສືບຕໍຂາຍ ຕາມກົດໝາຍ;
3. ຊັບ ທີ່ສານຕັດສີນໃຫລັດຄມຄອງ ອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຕອງຂຶ້ນບັນຊີ ແລະ
ປະສານສົມທົບກັບພາກສວນທີ່ກຽວຂອງ ເພື່ອກວດກາ ແລະ ມອບຊັບດັງກາວ ໃຫຂະແໜງການທີ່ກຽວຂອງ
ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 30 (ໃໝ) ການສົງ່ ເອກະສານ
ຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຕອງສົງເອກະສານທີ່ກຽວຂອງກັບຊັບ ເປນຕົ້ນ ໃບທະບຽນ, ໃບ
ຕາດິນ, ພັນທະບັດ ໃຫບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ຕາມຄາຕັດສີນຂອງສານ.
ໃນກໍລະນີ ຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຫາກບໍສົງເອກະສານດັງກາວ ໃຫອົງການປະຕິບັດຄາ
ຕັດສີນຂອງສານ ອອກຄາສັງໃຫສົງເອກະສານນັ້ນ. ແຕຖາຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຍັງບໍປະຕິບັດ
ຕາມຄາສັງ ກໍໃຫອົງການປະຕິບດ
ັ ຄາຕັດສີນຂອງສານ ສະເໜີຕໍອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີສິດອານາດກຽວຂອງລົບ
ລາງ ແລວອອກເອກະສານໃໝ ຕາມແຕລະກໍລະນີ.
ມາດຕາ 31 (ໃໝ) ການມອບເງິນ ທີ່ອົງການປະຕິບດ
ັ ຄາຕັດສີນຂອງສານຮັກສາ
ໃນກໍລະນີ ອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ໄດຮັບເງິນ ຫຼື ຮັກສາເງິນ ຂອງຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດ
ສີນຂອງສານ ເພື່ອໃຊແທນໃຫແກເຈົ້າໜີ້ ແຕເຈົ້າໜີ້ດັງກາວຍັງມີພັນທະປະຕິບັດຄາຕັດສີນຄະດີອື່ນ ຊຶ່ງຜກຽວ
ຍັງບໍທັນໄດປະຕິບັດ ໃຫອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ອອກຄາສັງມອບເງິນດັງກາວນັນ
້ ໃຫເຈົ້າໜີ້ຂອງ
ຜກຽວຕາມຄາຕັດສີນຂອງສານ.
ພາຍຫຼັງໄດຮັບຄາສັງແລວ ພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ທີ່ຮັບຜິດຊອບຄະດີ ຕອງແຈງ
ໃຫເຈົ້າໜີ້ ທີ່ມີພັນທະປະຕິບັດຄາຕັດສີນຄະດີອື່ນນັ້ນຊາບ ແລະ ເຂົ້າຮວມໃນການປະຕິບັດ, ຖາຜກຽວບໍເຂົາ້
ຮວມໂດຍບໍມີເຫດຜົນ ອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຕອງມອບເງິນໃຫເຈົ້າໜີຂ
້ ອງຜກຽວ.
ມາດຕາ 32 (ປັບປຸງ) ການປະຕິບັດແທນ
ໃນກໍລະນີ ທີ່ຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຫາກຍົກຍາຍໄປຢບອນອື່ນກອນການປະຕິບັດຄາ
ຕັດສີນຂອງສານ ຫຼື ການປະຕິບັດຍັງບໍທັນສິ້ນສດນັ້ນ ອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານທີ່ກຽວຂອງ
ສາມາດໂອນການປະຕິບັດຄາຕັດສີນດັງກາວ ໄປໃຫອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ບອນຜຖືກປະຕິບັດ
ຄາຕັດສີນຂອງສານຍາຍໄປຢນັ້ນ ເປນຜປະຕິບັດແທນ.
ຖາວາຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຫາກມີຊັບຢຫຼາຍເມືອງ ຫຼື ຢຫຼາຍແຂວງ ອົງການປະຕິບັດ
ຄາຕັດສີນຂອງສານ ທີ່ຮັບຜິດຊອບປະຕິບັດຄາຕັດສີນດັງກາວ ສາມາດສະເໜີໃຫອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນ
ຂອງສານ ບອນມີຊັບຢນັ້ນປະຕິບັດແທນຕົນກໍໄດ ຈົນກວາຈະຄົບຈານວນໜີ້ສິນຕາມຄາຕັດສີນຂອງສານ.
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ມາດຕາ 33 (ປັບປຸງ) ຄາທານຽມສານ ແລະ ຄາໃຊຈາຍ ໃນການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
ຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຕອງຮັບຜິດຊອບຈາຍຄາທານຽມສານ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນ
ຄາຕັດສີນຂອງສານ ຊຶ່ງຕອງມອບໃຫອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ໃນເວລາປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງ
ສານ ເພື່ອມອບເຂົ້າງົບປະມານຂອງລັດ. ໃນກໍລະນີ ຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຫາກບໍຈາຍທານຽມ
ສານ ໃຫອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ນາໃຊມາດຕາການໃດໜຶ່ງຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນ ມາດຕາ 35
ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.
ຄາໃຊຈາຍໃນການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ແມນຄາສິ້ນເປອງ ໃນການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງ
ສານ ເຊັນ ຄາໃຊຈາຍໃຫແກຜເຂົ້າຮວມ, ຄາໃຊຈາຍໃນການປະກາດຂາຍຊັບ, ຄາໃຊຈາຍໃນການພາຕົວ, ຄາ
ໃຊຈາຍໃນການຍົກຍາຍ, ຄາສາເນົາເອກະສານ ແມນຕົກຢໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດ
ສີນ. ໃນກໍລະນີ ຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນ ຫາກບໍຍິນຍອມຈາຍຄາໃຊຈາຍດັງກາວ ໃຫຜຮອງຂໍຈາຍກອນ ແລວ
ໃຫອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
ນາໃຊມາດຕາການໃດໜຶ່ງ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນ ມາດຕາ 35
ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ເພື່ອຄິດໄລທົດແທນຄືນ. ໃນກໍລະນີ ຜຖືກປະຕິບັດ ຫາກບໍມີເງື່ອນໄຂປະຕິບັດ ຕາມທີ່
ໄດການົດໄວໃນ ມາດຕາ 34 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ໃຫເປນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜຮອງຂໍ.
ມາດຕາ 34 (ໃໝ) ຄາຕັດສີນຂອງສານ ທີ່ບມ
່ ີເງື່ອນໄຂປະຕິບັດ
ຄາຕັດສີນຂອງສານ ທີ່ບໍມີເງື່ອນໄຂປະຕິບັດ ມີດັງນີ:້
1. ຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ບໍມີຊັບສິນ ຫຼື ບໍມີລາຍຮັບ, ມີລາຍຮັບຕາ ພຽງແຕພໍ
ຮັບປະກັນການດາລົງຊີວິດຂອງຕົນເທົານັ້ນ;
2. ບໍຮບອນຢທີ່ແນນອນ ຂອງຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຫຼື ກັບຄືນປະເທດ.
ເງື່ອນໄຂທີ່ບໍສາມາດປະຕິບັດໄດ ຕອງມີການຢງຢນຈາກພາກສວນທີ່ກຽວຂອງ.
ຜານການປະຕິບັດ ຫາກເຫັນວາຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ບໍມີເງື່ອນໄຂປະຕິບັດ ຕາມຂໍ 1
ແລະ ຂໍ 2 ເທິງນີ້ ອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຕອງອອກຄາສັງຊັດມຽນຄາຮອງ ແລວແຈງໃຫຜຮອງຂໍ
ຊາບ ພາຍໃນການົດເວລາ ເຈັດວັນລັດຖະການ ນັບແຕວັນອອກຄາສັງເປນຕົ້ນໄປ.
ຜຮອງຂໍ ມີສິດຮອງຂໍໃຫປະຕິບັດຄືນໃໝ ຫາກວາຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນ ມີເງື່ອນໄຂປະຕິບັດ.

ໝວດທີ 4
ມາດຕະການປະຕິບັດ
ມາດຕາ 35 (ໃໝ) ມາດຕະການ ໃນການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
ມາດຕະການ ໃນການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ມີດັງນີ້:
1. ການພາຕົວ;
2. ການຍຶດ ຫຼື ອາຍັດຊັບ;
3. ການປບໃໝ;
4. ການຫັກເງິນ ໃນບັນຊີຂອງຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
5. ການຫັກລາຍຮັບ ຂອງຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
6. ການຫັກລາຍໄດຈາກການດາເນີນທລະກິດ ຂອງຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
7. ການມອບເງິນ ທີ່ບກຄົນອື່ນຮັກສາ ຫຼື ມີໜີ້ຕອງສົງ;
8. ມາດຕະການອື່ນ.
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ມາດຕາ 36 (ໃໝ) ການພາຕົວ
ໃນກໍລະນີ ທີ່ຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຫາກໄດຮັບໝາຍຮຽກເຖິງສາມຄັງ້ ແລວ ແຕບໍເຂົ້າ
ມາຕາມໝາຍຮຽກ ໂດຍບໍມີເຫດຜົນພຽງພໍນັ້ນ ອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຈະອອກຄາສັງໃຫພາຕົວ
ຜກຽວ.
ການພາຕົວ ໃຫປະຕິບັດໄດແຕເວລາ ຫົກໂມງ ຫາ ສິບແປດໂມງ ເວັ້ນເສຍແຕ ໃນກໍລະນີ ທີ່ຜຖືກ
ປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຈະເອົາຕົວຫຼົບໜີ ຫຼື ບໍຮບອນຢທີແ
່ ນນອນ.
ອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ປະສານສົມທົບກັບເຈົ້າໜາທີ່ຕາຫຼວດ ເພື່ອພາຕົວຜຖືກ
ປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ເຂົ້າມາພົບພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຕາມທີກ
່ ານົດໄວໃນຄາສັງ.
ກອນການພາຕົວ ເຈົ້າໜາທີ່ຕອງອານຄາສັງ ໃຫຜຖືກພາຕົວ ຊາບ.
ມາດຕາ 37 (ໃໝ) ການຍຶດ ຫຼື ອາຍັດຊັບ
ໃນກໍລະນີ ທີ່ໄດຮແຈງກຽວກັບ ປະເພດ, ຈານວນ, ບັນຊີຊັບ ຫຼື ສະຖານທີ່ເກັບມຽນ ວັດຖຸສິ່ງ
ຂອງ, ສິນຄາ ຫຼື ປະເພດສັງຫາລິມະຊັບ ທີ່ເປນປະໂຫຍດໃຫແກການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ໃຫອົງການ
ປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ອອກຄາສັງຍຶດຊັບດັງກາວ ມາຮັກສາໄວໃນສະຖານທີ່ເໝາະສົມ. ໃນກໍລະນີ ຊັບ
ທີ່ກວດພົບນັ້ນ ເປນບັນຊີເງິນຝາກ, ອະສັງຫາລິມມະຊັບ ໃຫອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ອອກຄາສັງ
ອາຍັດຊັບດັງກາວໄວ.
ພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ປະສານສົມທົບກັບເຈົ້າໜາທີ່ຕາຫຼວດທີ່ກຽວຂອງ ເພື່ອ
ປະຕິບັດຄາສັງຍຶດນັ້ນ.
ຖາຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຖືກ ອາຍັດ ຫຼື ຍຶດນັ້ນ ຫາກມີຄວາມຈາເປນຕອງມີການຄມຄອງ ຫຼື ແກໄຂຢາງຮີບ
ດວນ ເນື່ອງຈາກວາຊັບສິ່ງຂອງດັງກາວ ຈະມີການປຽນຮບ ຫຼື ເສື່ອມຄນນະພາບ, ອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນ
ຂອງສານ ຕອງຄມຄອງ, ປກປກຮັກສາ ຫຼື ຂາຍເອົາເງິນມາໄວ ເພື່ອປະຕິບັດຄາຕັດສິນຂອງສານ ໃນຂັ້ນຕໍໄປ.
ຊັບທີ່ບໍອານຍາດໃຫ ຍຶດ ຫຼື ອາຍັດ ມີດັງນີ:້
1. ສິ່ງສັກກາລະບຊາ ຂອງຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
2. ອາຫານສາລັບກິນປະຈາວັນ ແລະ ຢາປວພະຍາດ ຂອງຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
3. ວັດຖຸສິ່ງຂອງ ທີ່ໃຊເປນປະຈາຂອງຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ແລະ ຂອງບກຄົນ ຊຶ່ງຢ
ພາຍໃຕການດແລລຽງດຂອງຜກຽວ ເຊັນ ເຄື່ອງນງຫົມ, ເຄື່ອງນອນ, ເຄື່ອງຄົວກິນ ແລະ ເຄື່ອງຫຼິ້ນເດັກນອຍ;
4. ວັດຖຸສງິ່ ຂອງທີ່ຈາເປນ ສາລັບການປະກອບອາຊີບ ຂອງຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ.
ມາດຕາ 38 (ປັບປຸງ) ການປັບໃໝ
ພາຍຫຼັງ ອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ໄດອອກຄາສັງ ຍຶດຊັບ ຫຼື ອາຍັດຊັບແລວ ແຕຜຖືກ
ປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ບໍຍອມປະຕິບັດຕາມຄາຕັດສີນຂອງສານ ທັງໆທີ່ມີຄວາມສາມາດໃຊແທນໄດ ແຕ
ມີເຈດຕະນາບໍປະຕິບັດ ຊຶ່ງແກຍາວເວລາເກີນ ສາມສິບວັນ ນັ້ນ ຈະຖືກປບໃໝ ໜຶ່ງສວນຮອຍ ຂອງມນຄາທີ່
ຍັງບໍທັນໄດໃຊແທນ, ຖາຫາກກາຍການົດເກີນ ຫົກສິບວັນ ຈະຖືກປບໃໝ ສາມສວນຮອຍ ຂອງມນຄາທີ່ຍງັ
ບໍທັນໄດໃຊແທນ ນັບແຕວັນອອກຄາສັງ ເປນຕົ້ນໄປ.
ເງິນຄາປບໃໝ ກຽວກັບການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານທັງໝົດ ໃຫມອບເຂົ້າງົບປະມານຂອງລັດ.
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ມາດຕາ 39 (ໃໝ) ການຫັກເງິນໃນບັນຊີ ຂອງຜູຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
ໃນກໍລະນີ ມີຄາສັງອາຍັດບັນຊີເງິນຂອງຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ແຕຜກຽວຍັງບໍປະຕິບັດ
ຫຼື ປະຕິບັດບໍຄົບຖວນ ໃຫອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ອອກຄາສັງຫັກເງິນໃນບັນຊີດັງກາວ ໃນ
ຈານວນຍັງຄາງປະຕິບັດ ເພື່ອປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ.
ອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ຄມຄອງບັນຊີເງິນທີ່ກຽວຂອງ ຕອງຫັກ ແລະ ໂອນເງິນ ຕາມຈານວນທີ່ການົດໄວ
ໃນຄາສັງ ເຂົາ້ ບັນຊີຂອງອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຫຼື ບັນຊີຂອງເຈົ້າໜີ້ຕາມຄາສັງ ພາຍໃນການົດ
ເວລາ ເຈັດວັນລັດຖະການ ນັບແຕວັນໄດຮັບຄາສັງ ເປນຕົ້ນໄປ.
ມາດຕາ 40 (ໃໝ) ການຫັກລາຍຮັບ ຂອງຜູຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
ໃນກໍລະນີ ຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ບໍມີຊັບທີ່ຈະນາມາປະຕິບັດ ແຕຜກຽວມີລາຍຮັບ
ເປນຕົ້ນ ເງິນເດືອນ, ຄາແຮງງານ, ເງິນອດໜນ ໃຫອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ອອກຄາສັງຫັກເອົາ
ລາຍຮັບດັງກາວ ເພື່ອປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ.
ການຫັກລາຍຮັບ ຂອງຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນ ສງສດບໍໃຫເກີນ ສາມສິບ ສວນຮອຍ ຂອງລາຍຮັບ
ທັງໝົດໃນແຕລະເດືອນ, ຍົກເວັ້ນຄຄວາມໄດຕົກລົງກັນ ຫຼື ຕາມຄາຕັດສີນຂອງສານ.
ສາລັບຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນ ທີ່ມີລາຍໄດບໍປກກະຕິ ແມນໃຫຫັກໂດຍອີງໃສລາຍໄດຕົວຈິງ ແຕ
ຕອງຮັບປະກັນເງື່ອນໄຂການດາລົງຊີວິດຂອງຜກຽວ ແລະ ບກຄົນທີ່ຢໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບລຽງດ.
ອົງການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ບກຄົນ ບອນທີ່ຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ມີລາຍຮັບ ຕອງປະຕິບັດ
ຕາມຄາສັງດັງກາວ ແລະ ມອບເງິນທີ່ຫັກນັ້ນ ໃຫອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານທີ່ກຽວຂອງ.
ມາດຕາ 41 (ໃໝ) ການຫັກລາຍໄດ ຈາກການດາເນີນທຸລະກິດ ຂອງຜູຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງ
ສານ
ໃນກໍລະນີ ຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນ ຫາກແມນວິສາຫະກິດ ຊຶ່ງມີລາຍໄດຈາກການດາເນີນທລະກິດ
ແລະ ມີເງື່ອນໄຂສືບຕໍດາເນີນທລະກິດ ແຕບໍປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ໃຫອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງ
ສານ ອອກຄາສັງຫັກລາຍໄດດັງກາວ ໂດຍອີງໃສເງື່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງການດາເນີນທລະກິດ ແລະ ຄາໃຊຈາຍ
ບໍລິຫານວິສາຫະກິດ ເພື່ອປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ.
ອົງການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ບກຄົນ ທີ່ມີພັນທະມອບລາຍໄດໃຫຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນ ຕອງປະຕິບັດ
ຕາມຄາສັງດັງກາວ ແລະ ມອບ ຫຼື ໂອນເງິນທີ່ຫັກນັ້ນ ໃຫອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານທີ່ກຽວຂອງ.
ມາດຕາ 42 (ໃໝ) ການມອບເງິນ ທີ່ບຸກຄົນອືນ
່ ຮັກສາ ຫຼື ມີໜີ້ຕອງສົ່ງ
ໃນກໍລະນີ ມີຫຼັກຖານຢາງຈະແຈງຢງຢນວາບກຄົນອື່ນ ໄດຮັກສາເງິນ ຫຼື ມີໜີ້ຕອງສົງ ໃຫຜຖືກ
ປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ໃຫອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ອອກຄາສັງໃຫບກຄົນດັງກາວມອບເງິນ
ໃຫອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ.
ຜຮັກສາເງິນ ຫຼື ມີໜີ້ຕອງສົງ ຕອງມອບເງິນ ໃຫອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຕາມຈານວນ
ແລະ ການົດເວລາທີ່ໄດການົດໄວໃນຄາສັງ.
ກອນການມອບເງິນໃຫເຈົ້າໜີ້ ອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຕອງແຈງໃຫຜຖືກປະຕິບັດຄາ
ຕັດສີນຂອງສານຊາບ ແລະ ເຂົ້າຮວມໃນການປະຕິບັດ, ຖາຜກຽວບໍເຂົາ້ ຮວມໂດຍບໍມີເຫດຜົນ ອົງການ
ປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຕອງມອບເງິນໃຫເຈົ້າໜີຂ
້ ອງຜກຽວ.
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ມາດຕາ 43 (ປັບປຸງ) ຜົນບັງຄັບປະຕິບັດຂອງຄາສັ່ງ ຂອງອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
ຄາສັງຂອງອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ທີ່ອອກຢາງຖືກຕອງ ໃນຂອບເຂດ ສິດ ແລະ ໜາທີ່
ຂອງຕົນ ເພື່ອປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນ ມາດຕາ 7 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ໃຫຖືຄື
ກັນກັບຄາສັງຂອງສານ ແລະ ມີຜົນບັງຄັບປະຕິບັດ ສາລັບບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ຕາມທີ່ໄດ
ການົດໄວໃນ ມາດຕາ 8 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.
ການຫຼີກລຽງບໍປະຕິບັດຕາມຄາສັງດັງກາວ ໂດຍເຈດຕະນາ ຫຼື ຂັດຂວາງການປະຕິບັດໜາທີ່ີຂອງ
ພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຈະຖືກດາເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ.

ໝວດທີ 5
ການສີິ້ນສຸດການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
ມາດຕາ 44 (ປັບປຸງ) ການສິ້ນສຸດການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
ການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຈະສິ້ນສດລົງ ໃນກໍລະນີ ດັງນີ້:
1. ຄາຕັດສີນຂອງສານ ໄດປະຕິບັດຢາງຄົບຖວນແລວ;
2. ເຈົ້າໜີ້ ໄດສະລະສິດ, ໃນກໍລະນີ ທີ່ເຈົ້າໜີ້ໄດຮັບໝາຍຮຽກສາມຄັ້ງແລວ ແຕບໍເຂົາ້ ມາສະເໜີ
ຕົວ ຕໍພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ໂດຍບໍມີເຫດຜົນພຽງພໍ ກໍໃຫຖືວາເປນການສະລະສິດເຊັນດຽວ
ກັນ;
3. ຄຄວາມ ມີການຕົກລົງເຫັນດີ ສະລະສິດບໍປະຕິບັດຕາມຄາຕັດສີນຂອງສານ ຊຶ່ງການຕົກລົງນັ້ນ
ບໍແຕະຕອງເຖິງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງອື່ນ;
4. ຜຖືກປະຕິບັດ ໄດເສຍຊີວິດໂດຍບໍມີຊັບ, ບໍມີສິດ ໃຫຜອື່ນສືບທອດ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນ
ກົດໝາຍ;
5. ເຈົ້າໜີ້ ໄດເສຍຊີວິດ ຊຶງ່ ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງບກຄົນດັງກາວ ທີ່ໄດຮັບຕາມຄາຕັດສີນ
ຂອງສານ ບໍສາມາດມອບໃຫຜສືບທອດ ຫຼື ບໍມີຜສືບທອດມນມໍຣະດົກ;
6. ຄາຕັດສີນ ຫຼື ຄາພິພາກສາຂອງສານ ໄດຖືກປຽນແປງ, ຍົກເລີກ ຫຼື ລົບລາງ ໂດຍບໍໃຫຄຄວາມ
ມີພັນທະປະຕິບັດ;
7. ມີຄາຕັດສີນ ໃຫຍົກເລີກພັນທະການປະຕິບັດຄາຕັດສີນກຽວກັບ ຄາທານຽມສານ, ຄາປບໃໝ
ແລະ/ຫຼື ເງິນຮິບ.
ມາດຕາ 45 (ໃໝ) ການປິດຄະດີ
ເມື່ອການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານໄດສິ້ນສດແລວ ພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຕອງ
ສະຫຼຸບລາຍງານ ໃຫຫົວໜາກົມ, ກອງ, ໜວຍປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ເພື່ອອອກຄາສັງປດຄະດີ.
ມາດຕາ 46 (ໃໝ) ການແຈງຄາສັ່ງປິດຄະດີ
ພາຍຫຼັງອອກຄາສັງປດຄະດີແລວ ອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຕອງສົງຄາສັງດັງກາວໃຫຄ
ຄວາມ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ, ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ອົງການປກຄອງທອງຖິ່ນ ພາຍໃນ
ການົດເວລາ ຫາວັນລັດຖະການ ນັບແຕວັນອອກຄາສັງ ເປນຕົ້ນໄປ.
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ມາດຕາ 47 (ໃໝ) ການຂລົບລາງຄາສັ່ງປິດຄະດີ
ໃນກໍລະນີ ຄຄວາມ, ບກຄົນທີ່ກຽວຂອງ ມີຂໍມນຫຼັກຖານຢງຢນວາການປະຕິບັດ ບໍຖືກຕອງຕາມ
ກົດໝາຍ ຫຼື ບໍສອດຄອງຕາມຄາຕັດສີນຂອງສານ ກໍມີສິດຮອງຂໍ, ສະເໜີຕໍອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງ
ສານຂັ້ນເທິງຖັດໄປ ເພື່ອພິຈາລະນາລົບລາງຄາສັງປດຄະດີ ພາຍໃນການົດເວລາ ສິບວັນ ນັບແຕວັນໄດຮັບຄາ
ສັງປດຄະດີ ເປນຕົ້ນໄປ, ອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານທີ່ກຽວຂອງ ຕອງພິຈາລະນາການສະເໜີນັ້ນ ພາຍ
ໃນການົດເວລາ ສິບວັນ ນັບແຕວັນໄດຮັບຄາຮອງ, ຄາສະເໜີ ເປນຕົ້ນໄປ.
ມາດຕາ 48 ການຮັກສາສານວນຄະດີ
ສານວນຄະດີທີ່ໄດປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານສິ້ນສດແລວ ໃຫຮັກສາໄວ ຊາວປ ນັບແຕວັນອອກ
ຄາສັງປດສານວນຄະດີເປນຕົ້ນໄປ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຈຶ່ງທາລາຍຖິ້ມ.

ພາກທີ III
ການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຄະດີອາຍາ ກຽວກັບຄາເສຍຫາຍທາງແພງ,
ໂທດປັບໃໝ, ໂທດຮິບຊັບ ຫຼື ວັດຖຸສງິ່ ຂອງ ແລະ ໂທດດັດສາງໂດຍບ່ຕັດ
ອິດສະຫຼະພາບ
ມາດຕາ 49 (ໃໝ) ການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຄະດີອາຍາ
ການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຄະດີອາຍາ ກຽວກັບໂທດປບໃໝ, ໂທດຮິບຊັບ ຫຼື ໂທດຮິບວັດຖຸສິ່ງຂອງ
ແລະ ໂທດດັດສາງໂດຍບໍຕັດອິດສະຫຼະພາບ ໃຫອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ດາເນີນການປະຕິບັດ
ໂດຍບໍມີຄາຮອງຂໍໃຫປະຕິບັດ.
ມາດຕາ 50 (ປັບປຸງ) ການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຄະດີອາຍາ ກຽວກັບການໃຊແທນຄາເສຍຫາຍທາງ
ແພງ
ການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຄະດີອາຍາ ກຽວກັບການໃຊແທນຄາເສຍຫາຍທາງແພງ ໃຫປະຕິບດ
ັ ຕາມ
ພາກທີ II ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.
ສາລັບຜທີ່ຍັງປະຕິບັດໂທດຢ, ຜທີ່ໄດຮັບການອະໄພຍະໂທດ ຫຼື ພົ້ນໂທດແລວ ກໍຕອງປະຕິບັດຄາ
ຕັດສີນຂອງສານ ກຽວກັບການໃຊແທນຄາເສຍຫາຍທາງແພງ ເຊັນດຽວກັນ.
ມາດຕາ 51 (ປັບປຸງ) ການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຄະດີອາຍາ ກຽວກັບໂທດປັບໃໝ
ການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຄະດີອາຍາ ກຽວກັບໂທດປບໃໝ ໃຫປະຕິບັດຕາມ ໝວດທີ 3 ຫາ ໝວດ
ທີ 5 ໃນພາກທີ II ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.
ສາລັບຜທີ່ຍັງປະຕິບັດໂທດຢ, ຜທີ່ໄດຮັບການອະໄພຍະໂທດ ຫຼື ພົ້ນໂທດແລວ ກໍຕອງປະຕິບັດຄາ
ຕັດສີນຂອງສານ ກຽວກັບໂທດປບໃໝ ເຊັນດຽວກັນ.
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ມາດຕາ 52 (ປັບປຸງ) ການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຄະດີອາຍາ ກຽວກັບໂທດຮິບຊັບ ແລະ ຮິບວັດຖຸສິ່ງ
ຂອງ
ການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຄະດີອາຍາ ກຽວກັບໂທດຮິບຊັບ ແລະ ຮິບວັດຖຸສິ່ງຂອງ ໃຫດາເນີນຕາມທີ່
ໄດການົດໄວໃນຄາຕັດສີນທີ່ກຽວຂອງນັ້ນທກປະການ ເຖິງວາຜຖືກຕັດສີນຍັງປະຕິບັດໂທດຢ, ໄດຮັບການ
ອະໄພຍະໂທດ ຫຼື ພົ້ນໂທດແລວກໍຕາມ.
ຊັບ ຫຼື ວັດຖຸສິ່ງຂອງ ທີ່ສານຕັດສີນຮິບເປນຂອງລັດນັ້ນ ອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຕອງ
ສົງບັນຊີ ຊັບ ຫຼື ວັດຖຸສິ່ງຂອງ ແລະ ຂໍມນທັງໝົດກຽວກັບຊັບ ຫຼື ວັດຖຸສິ່ງຂອງນັ້ນ ໃຫຂະແໜງການ ການ
ເງິນ ພາຍໃນການົດເວລາ ສິບຫາວັນ ນັບແຕວັນໄດຮັບຄາຕັດສີນ ເປນຕົ້ນໄປ ເພື່ອຂຶ້ນບັນຊີ ແລະ ຈົດທະບຽນ
ເປນຊັບສິນຂອງລັດ.
ສາລັບ ຊັບ ຫຼື ວັດຖຸສິ່ງຂອງ ທີ່ສານຕັດສີນໃຫຮິບແລວທາລາຍຖິ້ມນັ້ນ ໃຫອົງການປະຕິບັດຄາຕັດ
ສີນຂອງສານ ປະສານສົມທົບກັບອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກຽວຂອງ ແລະ ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ຄອບ
ຄອງຊັບ ເພື່ອທາລາຍຊັບ ຫຼື ວັດຖຸສິ່ງຂອງດັງກາວ ຍົກເວັ້ນຊັບ ຫຼື ວັດຖຸສິ່ງຂອງບາງປະເພດ ເຊັນ ຢາເສບຕິດ,
ສານເຄມີ, ວັດຖຸລະເບີດ ໃຫປະຕິບັດຕາມລະບຽບການທີ່ກຽວຂອງ.

ມາດຕາ 53 (ປັບປຸງ) ການປະຕິບັດໂທດດັດສາງ ໂດຍບ່ຕັດອິດສະລະພາບ
ການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຄະດີອາຍາ ກຽວກັບໂທດດັດສາງໂດຍບໍຕັດອິດສະລະພາບ ໃຫປະຕິບັດຕໍ
ພະນັກງານ ຫຼື ບກຄົນ ທີ່ມີລາຍໄດເທົານັ້ນ.
ພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຕອງແຈງຄາຕັດສີນຂອງສານດັງກາວ ໄປຍັງອົງການບອນທີ່
ຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານສັງກັດຢ ເພື່ອຫັກເອົາເງິນຄາແຮງງານ ແລວມອບເຂົ້າງົບປະມານຂອງລັດ,
ນອກຈາກນີ້ຜກຽວຍັງຈະຕອງໃຊແທນຄາເສຍຫາຍທາງແພງຕາມຄາຕັດສີນຂອງສານອີກ.
ມາດຕາ 54 (ໃໝ) ການສົງ່ ຊັບ ຫຼື ວັດຖຸສິ່ງຂອງຄືນ
ໃນກໍລະນີ ສານໄດຕັດສີນໃຫສົງ ຊັບ ຫຼື ວັດຖຸສິ່ງຂອງຄືນ ແກເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຜມີສິດຄອບຄອງແລວ
ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ຄອບຄອງຊັບ ຫຼື ວັດຖຸສິ່ງຂອງນັ້ນ ຕອງມອບໃຫອົງການປະຕິບັດຄາຕັດ
ສີນຂອງສານ ພາຍໃນການົດເວລາ ສາມສິບວັນ ນັບແຕວັນ ໄດຮັບແຈງການເປນຕົ້ນໄປ. ຖາບກຄົນ,
ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ຄອບຄອງຊັບ ຫຼື ວັດຖຸສິ່ງຂອງນັນ
້ ຫາກບໍຍອມສົງຕາມການົດເວລາ ໃຫອົງການ
ປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ນາໃຊມາດຕະການຕາມແຕລະກໍລະນີ.
ພາຍຫຼັງໄດຮັບ ຊັບ ຫຼື ວັດຖຸສິ່ງຂອງແລວ ອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຕອງມອບໃຫເຈົ້າ
ຂອງ ຫຼື ຜມີສິດຄອບຄອງ ຕາມຄາຕັດສີນຂອງສານ ພາຍໃນການົດເວລາ ສິບຫາວັນ ນັບແຕວັນໄດຮັບຊັບ ຫຼື
ວັດຖຸສິ່ງຂອງ ເປນຕົ້ນໄປ.
ໃນກໍລະນີ ເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຜມີສິດຄອບຄອງຊັບ ຕາມຄາຕັດສີນຂອງສານ ຫາກຍັງມີພັນທະປະຕິບັດ
ຕາມຄາຕັດສີນຂອງສານ, ອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຕອງເອົາມາໄລລຽງ, ຕີລາຄາ ຫຼື ຂາຍ ຕາມແຕ
ລະກໍລະນີ ເພື່ອປະຕິບັດພັນທະດັງກາວ.
ຖາວາ ເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຜມີສິດຄອບຄອງ ບໍມາຮັບເອົາຊັບ ຫຼື ວັດຖຸສິ່ງຂອງດັງກາວ ພາຍໃນການົດເວລາ
ເກົ້າສິບວັນ ນັບແຕວັນໄດຮັບການແຈງເປນຕົ້ນໄປ ໃຫອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ອອກຄາສັງໃຫ
ຂາຍຊັບ ຫຼື ວັດຖຸສິ່ງຂອງດັງກາວ ແລວນາເງິນທີຂ
່ າຍໄດໄປຝາກໄວຢທະນາຄານທລະກິດ ແລວແຈງໃຫເຈົ້າ
ຂອງ ຫຼື ຜມີສິດຄອບຄອງຊາບ. ໃນກໍລະນີ ເປນເງິນ ຫາກເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຜມີສິດຄອບຄອງບໍມາຮັບເອົາ ພາຍໃນ
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ການົດເວລາ ສາມສິບວັນ ນັບແຕວັນໄດຮັບການແຈງເປນຕົນ
້ ໄປ ໃຫອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ນາ
ເງິນດັງກາວໄປຝາກໄວຢທະນາຄານທລະກິດ ແລວແຈງໃຫເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຜມີສິດຄອບຄອງຊາບ.
ຖາເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຜມີສິດຄອບຄອງ ຫາກບໍມາເອົາເງິນ ໂດຍບໍມີເຫດຜົນ ພາຍໃນການົດເວລາ ຫາປ
ນັບແຕວັນໄດຮັບການແຈງເປນຕົ້ນໄປ ໃຫອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ມອບເງິນຈານວນດັງກາວ
ພອມດວຍດອກເບຍເຂົາ້ ງົບປະມານຂອງລັດ.
ໃນກໍລະນີ ຊັບ ຫຼື ວັດຖຸສິ່ງຂອງ ທີ່ໃຫສົງຄືນນັ້ນ ຫາກບໍສາມາດນາໃຊໄດ ແລະ ບໍມີມນຄາ ໂດຍມີ
ການຢງຢນຈາກຄະນະກາມະການທີ່ກຽວຂອງ ໃຫອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ອອກຄາສັງທາລາຍ.
ມາດຕາ 55 ບຸລມ
ິ ະສິດໃນການໃຊແທນຄາເສຍຫາຍທາງແພງ, ໂທດປັບໃໝ, ໂທດຮິບຊັບ ຫຼື ຮິບ
ວັດຖຸສິ່ງຂອງ
ໃນການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຄະດີອາຍາ ກຽວກັບການໃຊແທນຄາເສຍຫາຍທາງແພງ, ໂທດປບໃໝ,
ໂທດຮິບຊັບ ຫຼື ໂທດຮິບວັດຖຸສິ່ງຂອງນັ້ນ ຖາຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຫາກບໍສາມາດໃຊແທນຄາ
ເສຍຫາຍທາງແພງ, ໂທດປບໃໝ, ໂທດຮິບຊັບ ຫຼື ໂທດຮິບວັດຖຸສິ່ງຂອງ ພອມກັນໄດນັ້ນ ແມນໃຫປະຕິບັດ
ການໃຊແທນຄາເສຍຫາຍທາງແພງກອນ ແລວຈຶ່ງປະຕິບັດໂທດປບໃໝ, ໂທດຮິບຊັບ ຫຼື ໂທດຮິບວັດຖຸສິ່ງ
ຂອງຕາມຫຼັງ.
ມາດຕາ 56 (ປັບປຸງ) ການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຄະດີອາຍາ ກຽວກັບໂທດຕັດອິດສະລະພາບ
ຫຼັກການ, ລະບຽບການ, ວິທກ
ີ ານ ແລະ ມາດຕະການ ໃນການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຄະດີອາຍາ ກຽວ
ກັບໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ໃຫປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວາດວຍການດາເນີນຄະດີອາຍາ.
ໃນກໍລະນີ ຄາຕັັດສີນສົງໃຫອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານແລວ ແຕຈາເລີຍຍັງບໍທັນໄດ
ປະຕິບັດໂທດຕັດອິດສະລະພາບຕາມຄາຕັດສີນ ໃຫອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ແຈງໃຫອົງການໄອຍະ
ການປະຊາຊົນ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ.

ພາກທີ IV
ການໂຈະ, ການປຽນແປງ, ການຍົກເລີກ
ແລະ ການລົບລາງ ການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
ມາດຕາ 57 (ປັບປຸງ) ການໂຈະການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
ການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຈະຖືກໂຈະ ໃນກໍລະນີໃດໜຶ່ງ ດັງນີ້:
1. ຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ໄດເປນຄົນບາເສຍຈິດ ຫຼື ຕົກຢໃນສະພາບຈາເປນ ເຊັນ ເຈັບ
ປວຍໜັກ ໂດຍມີການຢງຢນຈາກການຈັດຕັ້ງທີ່ກຽວຂອງ;
2. ສະພາແຫງຊາດ ສະເໜີໃຫໂຈະຢາງເປນລາຍລັກອັກສອນ ບົນພື້ນຖານການປະສານສົມທົບກັບ
ອົງການຄມຄອງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ແລະ ໃນໄລຍະເວລາຄົ້ນຄວາຄາຮອງຂໍຄວາມເປນທາ ຕາມ
ທີ່ການົດໄວໃນກົດໝາຍ ວາດວຍການແກໄຂຄາຮອງທກ;
3. ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສງສດ ສະເໜີໂຈະ ຢາງເປນລາຍລັກອັກສອນ ໃນກໍລະນີ ມີການຮື້
ຟນຄະດີ ຕາມການົດເວລາ ທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ;
4. ຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ໄດອອກຈາກສະຖານທີ່ຢອາໄສ ໂດຍບໍຮບອນຢທີ່ແນນອນ
ຊຶ່ງມີການຢງຢນຈາກການຈັດຕັ້ງທີ່ກຽວຂອງ;
5. ຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ໄດເສຍຊີວິດ ແຕຜກຽວຍັງມີຜສືບທອດຢ;
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6. ຄາຕັດສີນຂອງສານ ທີບ
່ ໍກົງກັບຕົວຈິງ ເຮັດໃຫບໍສາມາດປະຕິບັດໄດ ຊຶ່ງອົງການປະຕິບັດຄາ
ຕັດສີນຂອງສານ ໄດສະເໜີໃຫສານປະຊາຊົນ ມີຄາເຫັນ;
7. ຄາຕັດສີນຂອງສານ
ປະຊາຊົນ ອະທິບາຍ;

ບໍຈະແຈງ

ຊຶ່ງອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານໄດສະເໜີໃຫສານ

8. ເຈົ້າໜີ້ ເຫັນດີໃຫຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ໂຈະການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
9. ຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ບໍມີຄວາມສາມາດຈາຍ ຄາທານຽມສານ, ຄາປບໃໝ ຫຼື
ເງິນຮິບ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນ ມາດຕາ 60 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້;
10. ຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ພວມຖືກດາເນີນຄະດີລົ້ມລະລາຍ.
ເມື່ອສາເຫດທີ່ພາໃຫໂຈະການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຫາກໝົດໄປແລວກໍໃຫສືບຕໍປະຕິບັດ.
ມາດຕາ 58 (ປັບປຸງ) ການປຽນແປງ, ຍົກເລີກ ຫຼື ລົບລາງ ການປະຕິບັດຄາຕັນສີນຂອງສານ
ການປຽນແປງ, ຍົກເລີກ ຫຼື ລົບລາງ ການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ມີສາເຫດ ດັງນີ້:
1. ປະຕິບັດບໍຖືກຕອງຕາມຄາຕັດສີນຂອງສານ;
2. ປະຕິບັດບໍຖືກຕອງຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແລະ

ລະເມີດລະບຽບການທີ່

ກຽວຂອງ.
ໃນກໍລະນີ ການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຫາກຖືກປຽນແປງ, ຍົກເລີກ ຫຼື ລົບລາງແລວ ສິ່ງທີ່ໄດ
ປະຕິບັດຕໍກັນນັ້ນ ຕອງໄດສົງຄືນ, ຟນຟ, ໃຊແທນ ຫຼື ແກໄຂຄືນ ໃຫຖືກຕອງຕາມສະພາບຄວາມເປນຈິງ ແລວ
ດາເນີນການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານຄືນໃໝ ຕາມແຕລະກໍລະນີ.
ມາດຕາ 59 (ປັບປຸງ) ວິທີການ ໂຈະ, ການປຽນແປງ, ການຍົກເລີກ ຫຼື ລົບລາງ ການປະຕິບັດຄາ
ຕັດສີນຂອງສານ
ເມື່ອກະຊວງຍຕິທາ, ອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ໄດຮັບຄາຮອງ, ຄາສະເໜີ ໂຈະ,
ປຽນແປງ, ຍົກເລີກ ຫຼື ລົບລາງ ການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຕອງໄດພິຈາລະນາ ແລະ ຄົ້ນຄວາ ພາຍໃນ
ການົດເວລາ ສາມສິບວັນ ຖາເຫັນວາມີເຫດຜົນ ຫຼື ມີສາເຫດ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນ ມາດຕາ 57 ແລະ 58
ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ກໍຕອງອອກ ຄາສັງໂຈະ, ປຽນແປງ, ຍົກເລີກ ຫຼື ລົບລາງ ການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງ
ສານ.
ພາຍຫຼັງອອກ ຄາສັງໂຈະ, ປຽນແປງ, ຍົກເລີກ ຫຼື ລົບລາງແລວ ຕອງແຈງໃຫອົງການປະຕິບດ
ັ ຄາຕັດ
ສີນຂອງສານຂັ້ນລມຂອງຕົນ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະ ຄຄວາມ ພາຍໃນການົດເວລາ ສິບວັນ ນັບ
ແຕວັນອອກຄາສັງ ເປນຕົ້ນໄປ.
ໃນກໍລະນີ ການຮອງຂໍ ຫຼື ການສະເໜີ ໂຈະ, ປຽນແປງ, ຍົກເລີກ ຫຼື ລົບລາງ ການປະຕິບັດຄາຕັດ
ສີນຂອງສານນັ້ນ ຫາກບໍມີເຫດຜົນ ກະຊວງຍຕິທາ, ອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຕອງແຈງໃຫອົງການ
ປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານຂັ້ນລມຂອງຕົນ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະ ຄຄວາມ ພາຍໃນການົດ ສາມ
ສິບວັນ ເຊັນດຽວກັນ ແລະ ໃຫສືບຕໍປະຕິບັດຄາຕັດສີນດັງກາວ.
ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພັກ, ຂອງລັດ, ແນວລາວສາງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ຫຼື ບກຄົນ ບໍມີສິດ
ສັງໂຈະ, ປຽນແປງ, ຍົກເລີກ ຫຼື ລົບລາງ ການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ.

18

ພາກທີ V
ການຍົກເລີກການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
ກຽວກັບຄາທານຽມສານ, ຄາປັບໃໝ ແລະ/ຫຼື ການຮິບເງິນ
ມາດຕາ 60 (ໃໝ) ການຍົກເລີກການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
ໃນກໍລະນີ ຜທີ່ຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ບໍມີຄວາມສາມາດຈາຍຄາທານຽມສານ, ຄາປບໃໝ
ແລະ/ຫຼື ເງິນຮິບ ຕາມຄາຕັດສີນຂອງສານ ຫຼື ໄດປະຕິບັດສວນໃດສວນໜຶ່ງແລວ ແຕບໍສາມາດສືບຕໍປະຕິບັດ
ໃຫອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ສະເໜີອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນຂັ້ນຂອງຕົນ ຕາມເງື່ອນໄຂ ເພື່ອ
ຖະແຫຼງໃຫສານປະຊາຊົນພິຈາລະນາຕັດສີນ.
ເງື່ອນໄຂການຍົກເລີກ ມີດັງນີ້:
1. ຫາປ ນັບຕັ້ງແຕວັນທີ່ໄດອອກຄາສັງໂຈະການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຫຼື ວັນທີ່ຈາຍຄັ້ງສດ
ທາຍເປນຕົ້ນໄປ ສາລັບ ຄາທານຽມສານ, ຄາປບໃໝ ແລະ/ຫຼື ເງິນຮິບ ທີ່ມີມນຄາບໍເກີນ 5.000.000 ກີບ;
2. ສິບປ ນັບຕັ້ງແຕວັນທີ່ໄດອອກຄາສັງໂຈະການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຫຼື ວັນທີ່ຈາຍຄັງ້ ສດ
ທາຍເປນຕົ້ນໄປ ສາລັບ ຄາທານຽມສານ, ຄາປບໃໝ ແລະ/ຫຼື ເງິນຮິບ ທີ່ມີມນຄາແຕ 5.000.001 ກີບ ເຖິງ
100.000.000 ກີບ;
3. ສິບຫາປ ນັບຕັ້ງແຕວັນທີ່ໄດອອກຄາສັງໂຈະການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຫຼື ວັນທີ່ຈາຍຄັ້ງ
ສດທາຍເປນຕົ້ນໄປ ສາລັບ ຄາທານຽມສານ, ຄາປບໃໝ ແລະ/ຫຼື ເງິນຮິບ ທີ່ມີມນຄາແຕ 100.000.001
ກີບ ຂຶ້ນໄປ.
ໃນກໍລະນີ ຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຕອງໄດປະຕິບັດຕາມຄາຕັດສີນຂອງສານ ກຽວກັບຄາ
ທານຽມສານ, ຄາປບໃໝ ແລະ/ຫຼື ເງິນຮິບ ຫຼາຍຄາຕັດສີນທີ່ຕາງກັນ, ຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຈະ
ຖືກພິຈາລະນາຍົກເລີກການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ໃນແຕລະຄະດີ.
ມາດຕາ 61 (ໃໝ) ການສະເໜີ ຍົກເລີກການປະຕິບດ
ັ ຄາຕັດສີນຂອງສານ
ໃນກໍລະນີ ຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ມີເງື່ອນໄຂຍົກເລີກການປະຕິບັດພັນທະ ຕາມທີ່ການົດ
ໄວໃນ ມາດຕາ 60 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຕອງປະກອບເອກະສານສະເ
ໜີຍົກເລີກ ຕໍອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ພາຍໃນການົດເວລາ ສາມສິບວັນ ນັບແຕວັນຄົບເງື່ອນໄຂເປນຕົ້ນ
ໄປ.
ເອກະສານປະກອບ ສະເໜີຍົກເລີກການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ມີດັງນີ້:
1. ໜັງສືສະເໜີ ຂອງອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ທີ່ຮັບຜິດຊອບປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງ
ສານ;
2. ຄາຕັດສີນຂອງສານ, ຄາສັງຕາງໆຂອງອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
3. ບົດບັນທຶກການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ, ເອກະສານອື່ນ ທີ່ອາງອີງເຖິງເງື່ອນໄຂບໍສາມາດ
ປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຊຶ່ງມີໄລຍະເວລາບໍເກີນ ສາມເດືອນ.
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ມາດຕາ 62 (ໃໝ) ຄາຖະແຫຼງ ຍົກເລີກການປະຕິບດ
ັ ຄາຕັດສີນຂອງສານ
ພາຍຫຼັງໄດຮັບ ເອກະສານສະເໜີຍົກເລີກແລວ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ຕອງຄົ້ນຄວາ ແລະ
ອອກຄາຖະແຫຼງ ພາຍໃນການົດເວລາ ຊາວວັນ ນັບແຕວັນໄດຮັບໜັງສືສະເໜີເປນຕົ້ນໄປ ແລວສົງສານວນ
ເອກະສານໃຫສານປະຊາຊົນ ເພື່ອພິຈາລະນາຕັດສີນ.
ໃນກໍລະນີ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ບໍເຫັນດີຕໍການສະເໜີຍົກເລີກການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງ
ສານ ກໍໃຫແຈງເປນລາຍລັກອັກສອນພອມດວຍເຫດຜົນ ຕໍອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານທີ່ກຽວຂອງ
ພາຍໃນການົດເວລາທີ່ກາວມາຂາງເທິງນີ້.
ຖາອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ເຫັນວາການປະຕິເສດອອກຄາຖະແຫຼງ ຂອງອົງການໄອຍະ
ການປະຊາຊົນບໍມີເຫດຜົນ ກໍສາມາດສະເໜີຕໍອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນຂັ້ນເທິງຖັດໄປ.
ມາດຕາ 63 (ໃໝ) ການຕັດສີນຍົກເລີກການປະຕິບດ
ັ ຄາຕັດສີນຂອງສານ
ພາຍຫຼັງໄດຮັບ ຄາຖະແຫຼງ ແລະ ສານວນເອກະສານ ການຍົກເລີກການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
ແລວ ສານປະຊາຊົນ ຕອງພິຈາລະນາຕັດສີນ ພາຍໃນການົດເວລາ ຊາວວັນ ນັບແຕວັນໄດຮັບສານວນ ເປນຕົ້ນ
ໄປ.
ຜເຂົ້າຮວມ ໃນການດາເນີນຄະດີ ມີດັງນີ:້
1. ຜຕາງໜາຂອງອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
2. ຜຕາງໜາຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ;
3. ຜຕາງໜາຂອງຂະແໜງການການເງິນ.
ສານປະຊາຊົນ ຕອງສົງຄາຕັດສີນກຽວກັບ ການຍົກເລີກການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ໃຫ
ອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ, ຂະແໜງການການເງິນ, ຜຖືກຍົກເລີກ
ແລະ ການຈັດຕັ້ງບອນທີ່ຜກຽວ ຖືກຄມຂັງ-ດັດສາງ ຫຼື ສັງກັດຢ ພາຍໃນການົດເວລາ ສິບຫາວັນ ນັບແຕວັນ
ລົງຄາຕັດສີນ ເປນຕົ້ນໄປ.
ພາຍຫຼັງ ຄາຕັດສີນ ມີຜົນບັງຄັບປະຕິບັດແລວ ແຕມີຂໍມນຢງຢນວາ ຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນ ໄດ
ຊຸກເຊື່ອງ, ເຊື່ອງອາ, ມອບ, ໂອນ ຊັບສິນ ເພື່ອຫຼົບຫຼີກການປະຕິບັດ ໃຫອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
ສະເໜີຂໍຮື້ຟນຕໍອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສງສດ ເພື່ອພິຈາລະນາ ແລະ ດາເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ.

ພາກທີ VI
ອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
ມາດຕາ 64 (ປັບປຸງ) ທີ່ຕງັ້ ແລະ ພາລະບົດບາດ ຂອງອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
ອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ

ແມນ

ການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງຍຕິທາ,

ບົດບາດປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນ ມາດຕາ 7 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.
ມາດຕາ 65 (ໃໝ) ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
ອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ມີໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ດັງນີ້:
1. ກົມຄມຄອງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
2. ກອງປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ປະຈາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
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3. ໜວຍປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ປະຈາເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ.

ມາດຕາ 66 (ໃໝ) ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງກົມຄຸມຄອງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
ກົມຄມຄອງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບຂອງຕົນ ດັງນີ້:
1. ຊີ້ນາ, ຄມຄອງ ແລະ ກວດກາດານວິຊາການ ກຽວກັບການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ໃນ
ຂອບເຂດທົວປະເທດ;
2. ປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ທີ່ມີຄວາມຫຍງຍາກ, ພົວພັນກັບຫຼາຍແຂວງ ບົນພື້ນຖານການ
ສະເໜີຢາງມີເຫດຜົນ ຂອງກອງປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
3. ມອບຄະດີໃຫພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ເພື່ອປະຕິບັດ ຫຼື ຖອນຄະດີຄືນຈາກ
ພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
4. ອອກ ຂໍຕົກລົງ, ຄາສັງ, ຄາແນະນາ, ໝາຍຮຽກ ແລະ ແຈງການ ກຽກັບການປະຕິບັດຄາຕັດ
ສີນຂອງສານ;
5. ທວງເອົາຂອງກາງຄະດີ ທີ່ຍັງບໍທັນໄດຮັບຈາກພາກສວນທີ່ກຽວຂອງ ເພື່ອນາມາປະຕິບັດ;
6. ສະເໜີໃຫສານປະຊາຊົນ ທີ່ໄດອອກຄາຕັດສີນທີ່ໃຊໄດຢາງເດັດຂາດນັ້ນ ອະທິບາຍ ຫຼື ມີຄາ
ເຫັນ ຢາງເປນລາຍລັກອັກສອນ ກຽວກັບບັນຫາໃດບັນຫາໜຶ່ງ ທີ່ຍັງບໍທັນຈະແຈງ ຫຼື ບໍກົງກັບຕົວຈິງ ເຮັດໃຫ
ບໍສາມາດປະຕິບັດໄດ;
7. ສະເໜີຕໍອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ຫຼື ເຈົ້າໜາທີ່ຕາຫຼວດ ນາໃຊມາດຕະການຕໍຜຖືກ
ປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ທີ່ມີເຈດຕະນາບໍປະຕິບັດ ຫຼື ຫຼບ
ົ ຫຼີກການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
8. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຕິທາ ພິຈາລະນາສະເໜີ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສງສດ ເພື່ອ
ຮື້ຟນຄະດີກຽວກັບຄາຕັດສີນທີບ
່ ໍສອດຄອງກັບຄວາມເປນຈິງ;
9. ຮັບ ແລະ ແກໄຂຄາຮອງ ກຽວກັບການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
10. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຕິທາ ກຽວກັບການແຕງຕັ້ງ, ຍົກຍາຍ, ປດຕາແໜງ, ສັບຊອນ ຫຼື
ລົງວິໄນ ບກຄະລາກອນ;
11. ສັງໂຈະການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຕາມທີ່ການົດໄວໃນ ມາດຕາ 57 ກົດໝາຍສະບັບ
ນີ;້
12. ປຽນແປງ, ຍົກເລີກ ຫຼື ລົບລາງ ນິຕິກາຂອງກອງປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ ທີ່ບໍຖືກຕອງຕາມຄາຕັດສີນ ຫຼື ຕາມກົດໝາຍ;
13. ຄມຄອງ, ນາໃຊ ລະບົບຖານຂໍມນສະຖິຕິຄາຕັດສີນຂອງສານ, ເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົ້າໃນການ
ປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
14. ປະສານສົມທົບກັບພາກສວນອື່ນທີ່ກຽວຂອງ ກຽວກັບການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
15. ພົວພັນຮວມມືກັບຕາງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ກຽວກັບການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງ
ສານ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງຍຕິທາ;
16. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ໃຫກະຊວງຍຕິທາ ຢາງເປນປກກະຕິ;
17. ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ.
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ມາດຕາ 67 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງກອງປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ
ກອງປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັງນີ:້
1. ປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ທີ່ສານປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຕັດສີນເປນຂັ້ນຕົ້ນ;
2. ປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ທີ່ມີຄວາມຫຍງຍາກ, ພົວພັນກັບຫຼາຍເມືອງ ບົນພື້ນຖານການ
ສະເໜີຢາງມີເຫດຜົນ ຂອງໜວຍປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ;
3. ມອບຄະດີໃຫພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ເພື່ອປະຕິບັດ ຫຼື ຖອນຄະດີຄືນຈາກ
ພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
4. ຊີ້ນາທາງດານວິຊາການ ແລະ ກວດກາການປະຕິບັດໜາທີ່ ຂອງໜວຍປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງ
ສານ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ;
5. ທວງເອົາຂອງກາງຄະດີ ທີ່ຍັງບໍທັນໄດຮັບຈາກພາກສວນທີ່ກຽວຂອງ ເພື່ອນາມາປະຕິບັດ;
6. ສະເໜີໃຫສານປະຊາຊົນ ທີ່ໄດອອກຄາຕັດສີນທີ່ໃຊໄດຢາງເດັດຂາດນັ້ນ ອະທິບາຍ ຫຼື ມີຄາ
ເຫັນ ຢາງເປນລາຍລັກອັກສອນ ກຽວກັບບັນຫາໃດບັນຫາໜຶ່ງ ທີ່ຍັງບໍທັນຈະແຈງ ຫຼື ທີບ
່ ໍກົງກັບຕົວຈິງ ເຮັດ
ໃຫບໍສາມາດປະຕິບັດໄດ;
7. ສະເໜີຕໍອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ຫຼື ເຈົ້າໜາທີ່ຕາຫຼວດ ນາໃຊມາດຕະການຕໍຜຖືກປະຕິບັດ
ຄາຕັດສີນຂອງສານ ທີ່ມີເຈດຕະນາບໍປະຕິບັດ ຫຼື ຫຼົບຫຼີກການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
8. ອອກໝາຍຮຽກ, ຄາສັງອາຍັດ, ຄາສັງຍຶດຊັບ, ຄາສັງຍົກຍາຍ, ຄາສັງພາຕົວ, ຄາສັງປບໃໝ, ຄາ
ສັງປດສານວນຄະດີ ແລະ ຄາສັງອື່ນ ກຽວກັບການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
9. ສັງໂຈະການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຕາມທີ່ການົດໄວໃນ ຂໍ 1, 4, 5, 7, 8, 9 ແລະ 10
ມາດຕາ 57 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້;
10. ປຽນແປງ, ຍົກເລີກ ຫຼື ລົບລາງນິຕິກາ ຂອງໜວຍປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ເມືອງ,
ເທດສະບານ, ນະຄອນ ທີ່ບໍຖືກຕອງຕາມຄາຕັດສີນ ຫຼື ຕາມກົດໝາຍ;
11. ຮັບ ແລະ ແກໄຂຄາຮອງ ກຽວກັບການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
12. ຄມຄອງ, ນາໃຊ ລະບົບຖານຂໍມນສະຖິຕິຄາຕັດສີນຂອງສານ, ເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົ້າໃນການ
ປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
13. ປະສານສົມທົບກັບ ພະແນກການ ແລະ ພາກສວນອື່ນ ກຽວກັບການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງ
ສານ;
14. ລາຍງານ ການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ໃຫອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນຂັ້ນຂອງຕົນ ຢາງ
ເປນປກກະຕິ ຫຼື ຕາມການສະເໜີ;
15. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ໃຫອົງການປກຄອງຂັ້ນແຂວງ ແລະ
ກົມຄມຄອງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຢາງເປນປກກະຕິ;
16. ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 68 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງໜວຍປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ເມືອງ, ເທດສະບານ
ນະຄອນ
ໜວຍປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ມີສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຕາມຂອບ
ເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັງນີ້:
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1. ປະຕິບັດຄາຕັດສີນ ແລະ ນິຕິກາອື່ນ ທີ່ສານປະຊາຊົນເຂດ ຕັດສີນເປນຂັ້ນຕົ້ນ;
2. ມອບຄະດີໃຫພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ເພື່ອປະຕິບັດ ຫຼື ຖອນຄະດີຄືນຈາກ
ພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
3. ທວງເອົາຂອງກາງຄະດີ ທີ່ຍັງບໍທັນໄດຮັບຈາກພາກສວນທີ່ກຽວຂອງ ເພື່ອນາມາປະຕິບັດ;
4. ສະເໜີໃຫສານປະຊາຊົນ ທີ່ໄດອອກຄາຕັດສີນທີ່ໃຊໄດຢາງເດັດຂາດນັ້ນ ອະທິບາຍ ຫຼື ມີຄາ
ເຫັນ ຢາງເປນລາຍລັກອັກສອນ ກຽວກັບບັນຫາໃດບັນຫາໜຶ່ງ ທີ່ຍັງບໍທັນຈະແຈງ ຫຼື ທີບ
່ ໍກົງກັບຕົວຈິງ ເຮັດ
ໃຫບໍສາມາດປະຕິບັດໄດ;
5. ສະເໜີຕໍອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ຫຼື ເຈົ້າໜາທີ່ຕາຫຼວດ ນາໃຊມາດຕະການຕໍຜຖືກ
ປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ທີ່ມີເຈດຕະນາບໍປະຕິບັດ ຫຼື ຫຼບ
ົ ຫຼີກການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
6. ອອກໝາຍຮຽກ, ຄາສັງອາຍັດ, ຄາສັງຍຶດຊັບ, ຄາສັງຍົກຍາຍ, ຄາສັງພາຕົວ, ຄາສັງປບໃໝ,
ຄາສັງປດສານວນຄະດີ ແລະ ຄາສັງອື່ນ ກຽວກັບການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
7. ສັງໂຈະການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຕາມທີ່ການົດໄວໃນ ຂໍ 1, 4, 5, 7, 8, 9 ແລະ 10
ມາດຕາ 57 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້;
8. ປະສານສົມທົບກັບ ຫອງການ ແລະ ພາກສວນອື່ນກຽວກັບການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
9. ຄມຄອງ, ນາໃຊ ລະບົບຖານຂໍມນສະຖິຕິຄາຕັດສີນຂອງສານ, ເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົ້າໃນການ
ປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
10. ລາຍງານ ການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ໃຫອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນຂັ້ນຂອງຕົນຢາງ
ເປນປກກະຕິ ຫຼື ຕາມການສະເໜີ;
11. ສະຫຼຸບ, ລາຍງານ ການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ໃຫອົງການປກຄອງຂັ້ນເມືອງ ແລະ ກອງ
ປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຢາງເປນປກກະຕິ;
12. ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 69 (ປັບປຸງ) ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ
ອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ມີ ໂຄງປະກອບບກຄະລາກອນ ດັງນີ:້
1. ກົມຄມຄອງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
-

ຫົວໜາກົມ, ຮອງຫົວໜາກົມ;

-

ຫົວໜາພະແນກ, ຮອງຫົວໜາພະແນກ;

-

ພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;

-

ວິຊາການ ແລະ ພະນັກງານບໍລິຫານ ຈານວນໜຶ່ງ.

2. ກອງປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ປະຈາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
-

ຫົວໜາ, ຮອງຫົວໜາກອງ;

-

ຫົວໜາ, ຮອງຫົວໜາຫອງ;

-

ພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;

-

ວິຊາການ ແລະ ພະນັກງານບໍລິຫານ ຈານວນໜຶ່ງ.

3. ໜວຍປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ປະຈາເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ
-

ຫົວໜາ, ຮອງຫົວໜາໜວຍ;
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-

ຫົວໜາ, ຮອງຫົວໜາຈ;

-

ພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;

-

ວິຊາການ ແລະ ພະນັກງານບໍລິຫານ ຈານວນໜຶ່ງ.

ມາດຕາ 70 (ໃໝ) ຫົວໜາ, ຮອງຫົວໜາ ອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
ຫົວໜາ, ຮອງຫົວໜາກອງ ແລະ ໜວຍປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຖືກແຕງຕັ້ງ ແລະ ປດຕາແໜງ
ໂດຍລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຕິທາ.
ຜທີ່ຈະເປນ ຫົວໜາ, ຮອງຫົວໜາກອງ ແລະ ໜວຍປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຕອງມີມາດຕະຖານ
ແລະ ເງື່ອນໄຂ ຕາມແຕລະກໍລະນີ ດັງນີ້:
1. ຫົວໜາກອງປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ປະຈາແຂວງ,
ປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຂັ້ນສາມ ຢາງໜອຍ ສາມປ;

ນະຄອນຫຼວງ

ຕອງເປນພະນັກງານ

2. ຮອງຫົວໜາກອງປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ປະຈາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຕອງເປນພະນັກງານ
ປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຂັ້ນສອງ ຢາງໜອຍ ສາມປ;
3. ຫົວໜາໜວຍປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ປະຈາເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ຕອງເປນ
ພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຂັ້ນສອງ ຢາງໜອຍ ສາມປ;
4. ຮອງຫົວໜາໜວຍປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ປະຈາເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ຕອງເປນ
ພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຂັ້ນສອງ ຢາງໜອຍ ໜຶ່ງປ.
ສາລັບມາດຕະຖານ, ເງື່ອນໄຂຂອງຫົວໜາ, ຮອງຫົວໜາກົມ ແລະ ຕາແໜງບໍລິຫານ ຂອງບກຄາລະ
ກອນ ຂອງອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ໄດການົດໄວໃນລະບຽບການຕາງຫາກ.
ມາດຕາ 71 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີ່ຂອງຫົວໜາ, ຮອງຫົວໜາ ອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນ
ຂອງສານ
ຫົວໜາກົມ, ກອງ ແລະ ໜວຍປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ມີສິດ ແລະ ໜາທີ່ ໃນການຊີ້ນາ, ນາ
ພາ ແລະ ກວດກາ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງອົງການຕົນ ພອມກັນນັ້ນ ກໍມີໜາທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ ກະຊວງ
ຍຕິທາ, ອົງການປກຄອງຂັ້ນແຂວງ ຫຼື ອົງການປກຄອງຂັ້ນເມືອງ ກຽວກັບການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນ ມາດຕາ 67 ແລະ 68 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.
ຮອງຫົວໜາກົມ, ກອງ ແລະ ໜວຍປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ເປນຜຊວຍວຽກຫົວໜາ ແລະ
ຮັບຜິດຊອບວຽກງານໃດໜຶ່ງ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜາ. ໃນກໍລະນີ ຫົວໜາຕິດຂັດ ຍອນເຫດຜົນໃດ
ໜຶ່ງ ຮອງຫົວໜາຜທີ່ໄດຮັບມອບໝາຍນັ້ນ ເປນຜວາການແທນ.
ມາດຕາ 72 (ໃໝ) ພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
ພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ແມນຜປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ທີ່ມີມາດຕະຖານ ແລະ
ເງື່ອນໄຂ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນ ມາດຕາ 73 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແລະ ຖືກແຕງຕັ້ງໂດຍລັດຖະມົນຕີກະຊວງ
ຍຕິທາ.
ພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຈັດແບງຕາມຂັ້ນ ດັງນີ້:
1. ພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຂັ້ນໜຶ່ງ;
2. ພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຂັ້ນສອງ;
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3. ພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຂັ້ນສາມ.
ມາດຕາ 73 (ປັບປຸງ) ມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ຂອງພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
ພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຂັ້ນໜຶ່ງ ມີມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ດັງນີ້:
1. ເປນພົນລະເມືອງລາວ ທີ່ມີອາຍແຕ 25 ປ ຂຶ້ນໄປ;
2. ມີທັດສະນະຫຼັກໝັ້ນຊົນຊັ້ນ ແລະ ມີຄວາມໜັກແໜນທາງດານການເມືອງ;
3. ມີຄນສົມບັດ ຈັນຍາບັນ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍໜາທີ່ວຽກງານ, ມີຄວາມສັດຊື່ບໍລິສດຕໍ
ປະເທດຊາດ, ຕໍຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ລວມໝ ແລະ ຂອງພົນລະເມືອງ, ມີມະນດສາພັນດີ;
4. ມີລະດັບການສຶກສາກົດໝາຍ ຊັ້ນສງຂຶ້ນໄປ ແລະ ໄດຜານການຝກອົບຮົມວຽກງານປະຕິບັດຄາ
ຕັດສີນຂອງສານ;
5. ມີປະສົບການເຮັດວຽກກຽວກັບກົດໝາຍ ຢາງໜອຍ ສາມປ;
6. ໄດຜານການສອບເສັງ ເຂົ້າເປນພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຂັ້ນໜຶ່ງ;
7. ມີສຂະພາບດີ.
ພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຂັ້ນສອງ ມີມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ດັງນີ້:
1. ເປນພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຂັ້ນໜຶ່ງ ຢາງໜອຍ 5 ປ;
2. ໄດຜານການສອບເສັງ ເປນພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຂັ້ນສອງ.
ພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຂັ້ນສາມ ມີມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ດັງນີ້:
1. ເປນພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຂັ້ນສອງ ຢາງໜອຍ 5 ປ;
2. ໄດຜານການສອບເສັງເປນພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສິນຂອງສານ ຂັ້ນສາມ.
ມາດຕາ 74 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
ພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ມີສິດ ແລະ ໜາທີ່ ດັງນີ້:
1. ຄົ້ນຄວາຄາຕັດສີນຂອງສານ ທີ່ໃຊໄດຢາງເດັດຂາດ ເພື່ອຂຶ້ນແຜນ ແລະ ກະກຽມເງື່ອນໄຂຕາງໆ
ໃນການປະຕິບັດ;
2. ສະເໜີ ຫົວໜາກົມ, ກອງ ແລະ ໜວຍປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ເພື່ອນາສະເໜີຕໍສານ
ປະຊາຊົນ ທີ່ໄດລົງຄາຕັດສີນທີ່ໃຊໄດຢາງເດັດຂາດນັ້ນ ອະທິບາຍ ຫຼື ມີຄາເຫັນ ຢາງເປນລາຍລັກອັກສອນ
ກຽວກັບບັນຫາໃດບັນຫາໜຶ່ງ ທີ່ຍັງບໍທັນຈະແຈງ ຫຼື ບໍກົງກັບຕົວຈິງ ເຮັດໃຫບໍສາມາດປະຕິບັດໄດ;
3. ແຈງເນື້ອໃນຄາຕັດສີນຂອງສານ ໃຫຄຄວາມຊາບ ພອມທັງແນະນາ, ສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ຊຸກຍ
ໃຫປະຕິບັດ;
4. ເກັບກາຂໍມນ ກຽວກັບຊັບສິນ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕາງໆ ຂອງຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນ ເພື່ອປະຕິບັດ
ຄາຕັດສີນຂອງສານ;
5. ນາໃຊ ລະບົບຖານຂໍມນສະຖິຕິຄາຕັດສີນຂອງສານ, ເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດຄາຕັດ
ສີນຂອງສານ;
6. ປະສານສົມທົບກັບພາກສວນທີ່ກຽວຂອງ ເພື່ອປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
7. ສະເໜີໃຫຫົວໜາກົມ, ກອງ ແລະ ໜວຍປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ອອກຄາສັງອາຍັດ, ຄາ
ສັງຍຶດຊັບ, ຄາສັງຍົກຍາຍ, ຄາສັງພາຕົວ, ຄາສັງປບໃໝ ຫຼື ມາດຕະການອື່ນ;
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8. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ທີ່ຕນ
ົ ຮັບຜິດຊອບຕໍຫົວໜາກົມ, ກອງ
ແລະ ໜວຍປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
9. ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ.

ພາກທີ VII
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
ມາດຕາ 75 (ປັບປຸງ) ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງສະພາແຫງຊາດ
ໃນການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ສະພາແຫງຊາດ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັງນີ້:
1. ຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດກົດໝາຍ ກຽວກັບການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍວາດວຍການຕິດຕາມກວດກາ ຂອງສະພາແຫງຊາດ;
2. ຄົ້ນຄວາ ຄາຮອງຂໍຄວາມເປນທາ ກຽວກັບການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
3. ສະເໜີໂຈະການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຢາງເປນລາຍລັກອັກສອນ ບົນພື້ນຖານການ
ປະສານສົມທົບກັບ ອົງການຄມຄອງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ແລະ ໃນໄລຍະເວລາຄົ້ນຄວາຄາຮອງຂໍ
ຄວາມເປນທາ ຕາມທີ່ການົດໄວໃນກົດໝາຍວາດວຍການແກໄຂຄາຮອງທກ;
4. ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບອື່ນ ຕາມທີ່ການົດໄວໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 76 (ໃໝ) ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງລັດຖະບານ
ໃນການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ລັດຖະບານ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັງນີ້:
1. ພິຈາລະນາອອກນະໂຍບາຍ, ນິຕິກາ ກຽວກັບການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຕາມຂອບເຂດ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
2. ຄມຄອງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ

ໃຫມີຄວາມເປນເອກະພາບ

ໃນຂອບເຂດທົວ

ປະເທດ;
3. ຊີ້ນາ-ນາພາ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ອົງການປກຄອງທອງຖິ່ນ
ໃຫມີສວນຮວມ ແລະ ຮວມມື ໃນການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
4. ປະສານສົມທົບກັບ ອົງການນິຕິບັນຍັດ ແລະ ອົງການຕລາການ ກຽວກັບການປະຕິບັດຄາຕັດ
ສີນຂອງສານ;
5. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ຕໍສະພາແຫງຊາດ ກຽວກັບການປະຕິບດ
ັ ຄາຕັດສີນຂອງສານ;
6. ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບອື່ນ ຕາມທີ່ການົດໄວໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 77 (ໃໝ) ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງສານປະຊາຊົນ
ໃນການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ສານປະຊາຊົນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັງນີ້:
1. ຮັບປະກັນການອອກຄາຕັດສີນ ໃຫມີເນື້ອໃນຊັດເຈນ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດໄດ;
2. ອະທິບາຍ ຄາຕັດສີນທີ່ບໍຈະແຈງ ຢາງເປນລາຍລັກອັກສອນ ພາຍໃນການົດເວລາ ຊາວວັນ ນັບ
ແຕວັນໄດຮັບການສະເໜີ ຂອງອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ເປນຕົ້ນໄປ;
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3. ມີຄາເຫັນຕໍຄາຕັດສີນຂອງສານ ທີ່ໃຊໄດຢາງເດັດຂາດ ທີບ
່ ໍກົງກັບຕົວຈິງເຮັດໃຫບໍສາມາດ
ປະຕິບັດໄດ ຢາງເປນລາຍລັກອັກສອນ ພາຍໃນການົດເວລາ ຊາວວັນ ນັບແຕວັນໄດຮັບການສະເໜີ ຂອງ
ອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ເປນຕົ້ນໄປ;
4. ພິຈາລະນາຕັດສີນຍົກເລີກການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
ປບໃໝ ແລະ/ຫຼື ການຮິບເງິນ;

ກຽວກັບຄາທານຽມສານ, ຄາ

5. ຮວມມືດານອື່ນຕາມການສະເໜີ ຂອງອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
6. ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບອື່ນ ຕາມທີ່ການົດໄວໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 78 (ປັບປຸງ) ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ
ໃນການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັງນີ້:
1. ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງຍຕິທາ
ສານ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;

ເພື່ອອອກນິຕິກາທີ່ກຽວກັບການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງ

2. ຄົ້ນຄວາອອກຄາຖະແຫຼງຍົກເລີກການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ກຽວກັບຄາທານຽມສານ,
ຄາປບໃໝ ແລະ/ຫຼື ການຮິບເງິນ;
3. ສັງຟອງ ຜຂັດຂວາງ, ຜບໍຍິນຍອມປະຕິບັດຕາມຄາຕັດສີນຂອງສານ;
4. ຮວມມືດານອື່ນຕາມການສະເໜີ ຂອງອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
5. ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບອື່ນ ຕາມທີ່ການົດໄວໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 79 (ໃໝ) ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຂະແໜງການປອງກັນຄວາມສະຫງບ
ໃນການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຂະແໜງການປອງກັນຄວາມສະຫງົບ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ດັງນີ້:
1. ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງຍຕິທາ ເພື່ອອອກນິຕິກາໃຕກົດໝາຍ ກຽວກັບການປະຕິບັດຄາຕັດ
ສີນຂອງສານ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
2. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ, ສຶກສາອົບຮົມ ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກາອື່ນ ໃຫເຈົ້າໜາທີ່ຕາຫຼວດ
ແລະ ຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ທີ່ພວມປະຕິບັດໂທດຢຄາຍຄມຂັງ-ດັດສາງ ລວມທັງ ຜົວ ຫຼື ເມຍ,
ລກ, ພໍ, ແມ ຂອງຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ເພື່ອເຂົ້າຮວມ ແລະ ໃຫການຮວມມື ໃນການປະຕິບັດຄາ
ຕັດສີນຂອງສານ;
3. ເປນເຈົ້າການປະຕິບັດ ມາດຕະການທາງດານກົດໝາຍ ໃນການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
4. ປະສານສົມທົບກັບອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ໃນການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
ກຽວກັບການໃຊແທນຄາເສຍຫາຍທາງແພງ, ໂທດປບໃໝ. ໃນກໍລະນີ ມີການສະເໜີອະໄພຍະໂທດ, ການ
ປອຍຕົວກອນການົດໂດຍມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ກໍລະນີອື່ນ ຕາມກົດໝາຍ;
5. ສະໜອງຂໍມນກຽວກັບການປະຕິບັດໂທດ, ການໃຊແທນຄາເສຍຫາຍທາງແພງ, ໂທດປບໃໝ
ຂອງຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນ ທີ່ພວມປະຕິບັດໂທດ ຢຄາຍຄມຂັງ-ດັດສາງ, ທີ່ຢອາໄສ ຂອງຜຖືກປະຕິບັດຄາ
ຕັດສີນ ທີ່ໄດຮັບການປອຍຕົວແລວ ຕາມການສະເໜີຂອງອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
6. ຮວມມືດານອື່ນຕາມການສະເໜີ ຂອງອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
7. ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບອື່ນ ຕາມທີ່ການົດໄວໃນກົດໝາຍ.
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ມາດຕາ 80 (ໃໝ) ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຂະແໜງການການເງິນ
ໃນການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຂະແໜງການການເງິນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັງນີ້:
1. ສະໜອງຂໍມນ ກຽວກັບແຫຼງລາຍຮັບຈາກງົບປະມານຂອງລັດ ຂອງຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນ
ຂອງສານ ຕາມການສະເໜີຂອງອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
2. ປະຕິບັດຕາມ ຄາສັງ, ໜັງສືສະເໜີ ຂອງອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
3. ເຂົ້າຮວມການພິຈາລະນາຕັດສີນຍົກເລີກການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ກຽວກັບຄາທານຽມ
ສານ, ຄາປບໃໝ ແລະ/ຫຼື ການຮິບເງິນ;
4. ຂຶ້ນບັນຊີ, ຕິດຕາມ ຫຼື ທວງຊັບສິນ ທີ່ສານຕັດສີນຮິບເປນຂອງລັດ ຫຼື ໃຫລັດຄມຄອງ ຕາມ
ການແຈງຂອງອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
5. ຮວມມືດານອື່ນຕາມການສະເໜີ ຂອງອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
6. ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບອື່ນ ຕາມທີ່ການົດໄວໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 81 (ໃໝ) ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ສິ່ງແວດລອມ
ໃນການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ
ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັງນີ້:
1. ສະໜອງຂໍມນ ກຽວກັບທີ່ດິນ ຕາມການສະເໜີຂອງອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
2. ດາເນີນການຈົດທະບຽນ ຊັບສິນ, ສິດນາໃຊທີ່ດິນ ຕາມການສະເໜີຂອງອົງການປະຕິບັດຄາຕັດ
ສີນຂອງສານ;
3. ອອກ, ຖອນ, ຍົກເລີກ ຫຼື ລົບລາງ ເອກະສານຢງຢນກາມະສິດ, ສິດນາໃຊທີ່ດິນ ຕາມການ
ສະເໜີຂອງອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
4. ຮວມມືດານອື່ນຕາມການສະເໜີ ຂອງອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
5. ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບອື່ນ ຕາມທີ່ການົດໄວໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 82 (ໃໝ) ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຂະແໜງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົ່ນສົ່ງ
ໃນການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຂະແໜງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ດັງນີ້:
1. ສະໜອງຂໍມນ ກຽວກັບສິ່ງປກສາງ, ສິ່ງກໍສາງ, ຍານພາຫະນະ ຕາມການສະເໜີຂອງອົງການ
ປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
2. ດາເນີນການຕີລາຄາສິ່ງປກສາງ, ສິ່ງກໍສາງ; ຈົດທະບຽນ ຍານພາຫະນະ ຕາມການສະເໜີຂອງ
ອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
3. ອອກ, ຖອນ, ຍົກເລີກ ຫຼື ລົບລາງ ເອກະສານຢງຢນກາມະສິດຍານພາຫະນະ, ໃບອານຍາດປກ
ສາງ ຕາມການສະເໜີຂອງອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
4. ຮວມມືດານອື່ນຕາມການສະເໜີ ຂອງອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
5. ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບອື່ນ ຕາມທີ່ການົດໄວໃນກົດໝາຍ.
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ມາດຕາ 83 (ໃໝ) ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງທະນາຄານ ແຫງ ສປປ ລາວ
ໃນການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ທະນາຄານ ແຫງ ສປປ ລາວ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັງນີ້:
1. ຊີ້ນາທະນາຄານທລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ ໃຫສະໜອງຂໍມນ ກຽວກັບບັນຊີຂອງຜ
ຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຕາມການສະເໜີຂອງອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
2. ຊີ້ນາທະນາຄານທລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ ໃຫປະຕິບັດຕາມ ຄາສັງ, ໜັງສືສະເໜີ
ຂອງອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
3. ຮວມມືດານອື່ນຕາມການສະເໜີ ຂອງອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
4. ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບອື່ນ ຕາມທີ່ການົດໄວໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 84 (ໃໝ) ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງອົງການປົກຄອງທອງຖິ່ນ
ໃນການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ອົງການປກຄອງທອງຖິ່ນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕາມຂອບ
ເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັງນີ້:
1. ຊຸກຍການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ໃຫມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ;
2. ຊີ້ນາບັນດາພະແນກການ, ຫອງການ ແລະ ການຈັດຕັ້ງໃນທອງຖິ່ນຕົນ ໃຫເຂົ້າຮວມ ແລະ
ຮວມມື ໃນການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
3. ມີຄາເຫັນຕໍການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ທີ່ມີຄວາມຫຍງຍາກ, ມີຜົນສະທອນຕໍຄວາມ
ສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປນລະບຽບຮຽບຮອຍຂອງສັງຄົມ ຢໃນທອງຖິ່ນຂອງຕົນ ຕາມການສະເໜີຂອງອົງການ
ປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
4.

ມີຄາເຫັນເປນລາຍລັກອັກສອນ ກຽວກັບການສະເໜີແຕງຕັງ້ , ໂຍກຍາຍ ຫຼື ປດຕາແໜງຫົວ

ໜາ, ຮອງຫົວໜາກອງ ແລະ ໜວຍປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
5. ແຈງໃຫອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
ພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;

ກວດກາການປະຕິບັດໜາທີວ
່ ຽກງານ

ຂອງ

6. ແຈງອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ລາຍງານກຽວກັບການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
7. ຮວມມືດານອື່ນຕາມການສະເໜີ ຂອງອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
8. ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບອື່ນ ຕາມທີ່ການົດໄວໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 85 (ໃໝ) ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ອົງການປົກຄອງບານ
ໃນການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ອົງການປກຄອງບານ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັງນີ້:
1. ແຈງຄາສັງປະຕິບັດ, ສົງໝາຍຮຽກ, ໝາຍເຊີນ ໃຫຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ແລະ
ບກຄົນອື່ນທີ່ກຽວຂອງຕາມຄາຕັດສີນຂອງສານ;
2. ສະໜອງຂໍມນ ດານຕາງໆຂອງຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ທີ່ອາໄສຢໃນຂອບເຂດບານ
ຂອງຕົນ;
3. ເຂົ້າຮວມ ແລະ ອານວຍຄວາມສະດວກໃນການນາໃຊມາດຕະການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
ທີ່ກຽວຂອງກັບຜຖືກປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
4. ຮວມມືດານອື່ນຕາມການສະເໜີ ຂອງອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
5. ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບອື່ນ ຕາມທີ່ການົດໄວໃນກົດໝາຍ.
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ມາດຕາ 86 (ໃໝ) ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງການ ແລະ ພາກສວນອືນ
່
ຂະແໜງການ ແລະ ພາກສວນອື່ນທີ່ກຽວຂອງ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ປະສານສົມທົບ ແລະ ໃຫ
ຄວາມຮວມມືກບ
ັ ອົງການຄມຄອງ ແລະ ອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ກຽວກັບການປະຕິບັດຄາຕັດສີນ
ຂອງສານ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.

ພາກທີ VIII
ຂ້ຫາມ
ມາດຕາ 87 (ປັບປຸງ) ຂ້ຫາມ ສາລັບພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
ຫາມພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ກະທາ ດັງນີ້:
1. ກົດໜວງຖວງດຶງ, ເຂົ້າຂາງອອກຂາ, ເລືອກປະຕິບັດ ຄາຕັດສີນຂອງສານ ທີ່ໃຊໄດຢາງ
ເດັດຂາດ;
2. ເມີນເສີຍ, ລະເຫຼີງ ແລະ ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການປະຕິບັດໜາທີ່ວຽກງານ;
3. ໃຊທາທີບໍເໝາະສົມ ໃນການປະຕິບັດໜາທີ່ວຽກງານ;
4. ປະຕິບັດເກີນຂອບເຂດ, ສວຍໃຊອານາດ, ຕາແໜງ, ໜາທີ່ ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດສວນຕົວ;
5. ຮັບສິນບົນ;
6. ເຈດຕະນາ ບໍປະຕິບັດຕາມເນື້ອໃນຄາຕັດສີນຂອງສານ;
7. ມີພຶດຕິກາອື່ນ ທີ່ເປນການລະເມີດກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 88 (ປັບປຸງ) ຂ້ຫາມ ສາລັບຄູຄວາມ
ຫາມຄຄວາມ ກະທາ ດັງນີ້:
1. ຫຼົບຫຼີກການປະຕິບັດ ຄາຕັດສີນຂອງສານ ທີ່ໃຊໄດຢາງເດັດຂາດ;
2. ຊຸກເຊື່ອງ, ມອບ-ໂອນຊັບສິນ ເພື່ອຫຼີກລຽງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
3. ແອບອາງບກຄົນທີ່ມີສິດອານາດ ເພື່ອຂົມຂ, ຖວງດຶງ ແກຍາວເວລາ ໃນການປະຕິບັດຄາຕັດສີນ
ຂອງສານ;
4. ໃຫສິນບົນ ແກພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
5. ຂົມຂ, ຂັດຂວາງ ການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
6. ງັດແງະ, ມາງເພ ແລະ ທາລາຍຊັບສິນ ທີ່ຖືກອາຍັດ ຫຼື ຍຶດ;
7. ທາຮາຍ, ໃສຮາຍປາຍສີ ພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
8. ມີພຶດຕິກາອື່ນ ທີ່ເປນການລະເມີດກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 89 (ປັບປຸງ) ຂ້ຫາມ ສາລັບບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງອື່ນ
ຫາມບກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງອື່ນ ກະທາ ດັງນີ້:
1. ຍຍົງຄຄວາມ ບໍໃຫປະຕິບັດ ຄາຕັດສີນຂອງສານ ທີ່ໃຊໄດຢາງເດັດຂາດ;
2. ຂັດຂວາງ ໃນການປະຕິບັດ ຄາຕັດສີນຂອງສານ ທີ່ໃຊໄດຢາງເດັດຂາດ;
3. ເປນສື່ກາງ ໃນການໃຫ ແລະ ຮັບສິນບົນ ແກພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
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4. ຮັບໂອນຊັບສິນ ທີ່ຕົນຮ ຫຼື ຄວນຮວາຊັບສິນດັງກາວຈະນາໃຊເຂົ້າໃນການປະຕິບັດຄາຕັດສີນ
ຂອງສານ;
5. ນາໃຊຊັບສິນ ຫຼື ວັດຖຸສິ່ງຂອງ ທີ່ເປນຂອງກາງຄະດີ, ສານຕັດສີນຮິບເປນຂອງລັດ ຫຼື ໃຫລັດ
ຄມຄອງ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດໃນທາງທີບ
່ ໍຖືກຕອງ;
6. ມີພຶດຕິກາອື່ນ ທີ່ເປນການລະເມີດກົດໝາຍ.

ພາກທີ IX
ການຄຸມຄອງ ແລະ ກວດກາ ການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
ໝວດທີ 1
ການຄຸມຄອງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
ມາດຕາ 90 (ປັບປຸງ) ອົງການຄຸມຄອງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
ລັດຖະບານ ເປນຜຄມຄອງວຽກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຢາງລວມສນ ແລະ ເປນເອກະ
ພາບ ໃນຂອບເຂດທົວປະເທດ ໂດຍມອບໃຫກະຊວງຍຕິທາ ເປນຜຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ແລະ ເປນເຈົ້າການ
ປະສານສົມທົບກັບ ສານປະຊາຊົນສງສດ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສງສດ, ບັນດາກະຊວງ, ອົງການ
ປກຄອງທອງຖິ່ນ ແລະ ພາກສວນອື່ນທີ່ກຽວຂອງ.
ມາດຕາ 91 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງກະຊວງຍຸຕິທາ
ໃນການຄມຄອງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ກະຊວງຍຕິທາ ມີສິດ ແລະ ໜາທີ່ ດັງນີ້:
1. ຄົ້ນຄວາ, ສາງນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກາອື່ນ ກຽວກັບການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
ເພື່ອສະເໜີລັດຖະບານ ພິຈາລະນາ;
2. ຜັນຂະຫຍາຍ ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກາອື່ນ ກຽວກັບການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງ
ສານ ໃຫກາຍເປນ ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ແລວປະຕິບັດ;
3. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມ ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກາອື່ນ ກຽວກັບການ
ປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
4. ຄມຄອງທາງດານການຈັດຕັ້ງ, ງົບປະມານ, ລາຍຮັບ-ລາຍຈາຍ ຂອງອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນ
ຂອງສານ;
5. ຕົກລົງສາງຕັ້ງ ຫຼື ຍົກເລີກ ອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ແຕລະຂັ້ນ, ແຕງຕັ້ງ, ຍົກຍາຍ,
ສັບຊອນ ຫຼື ປດຕາແໜງ ບກຄະລາກອນ ຂອງອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຕາມຂອບເຂດຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
6. ສະເໜີອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສງສດ ພິຈາລະນາຮື້ຟນຄະດີກຽວກັບຄາຕັດສີນຂອງສານ ທີ່
ບໍສອດຄອງກັບຄວາມເປນຈິງ;
7. ສະເໜີບັນຫາກຽວກັບການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
ພິຈາລະນາແກໄຂ;
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ຕໍພາກສວນທີ່ກຽວຂອງ

ເພື່ອ

8. ປຽນແປງ, ຍົກເລີກ ຫຼື ລົບລາງ ນິຕິກາຂອງກົມ ກຽວກັບການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ທີ່
ບໍຖືກຕອງຕາມຄາຕັດສີນ ຫຼື ຕາມກົດໝາຍ;
9. ສະເໜີໃຫຂະແໜງການ, ອົງການປກຄອງທອງຖິ່ນທີ່ກຽວຂອງ ລົບລາງນິຕິກາຂອງຕົນ ທີ່ບໍ
ສອດຄອງກັບກົດໝາຍ, ຄາຕັດສີນ ແລະ ນິຕກ
ິ າ ທີ່ກຽວຂອງກັບການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
10. ກໍສາງ, ບາລງ, ຍົກລະດັບ ບກຄະລາກອນ ຂອງອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ທາງດານ
ການເມືອງ-ແນວຄິດ, ຄນສົມບັດ, ຈັນຍາທາ ແລະ ວິຊາສະເພາະ;
11. ປະສານສົມທົບກັບອົງການປກຄອງທອງຖິ່ນ ແລະ ພາກສວນອື່ນທີ່ກຽວຂອງ ໃນການຄມຄອງ
ການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
12. ພົວພັນຮວມມືກັບຕາງປະເທດ ກຽວກັບການຄມຄອງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
13. ສະຫຼບ
ຸ
ແລະ ລາຍງານ ການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ໃນຂອບເຂດທົວປະເທດໃຫ
ລັດຖະບານຊາບ ຢາງເປນປກກະຕິ;
14. ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ.

ໝວດທີ 2
ການກວດກາ ການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
ມາດຕາ 92 (ປັບປຸງ) ອົງການກວດກາ ການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
ອົງການກວດກາ ມີດັງນີ້:
1. ອົງການກວດກາພາຍໃນ ແມນອົງການດຽວກັນກັບ ອົງການຄມຄອງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນ
ຂອງສານ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນ ມາດຕາ 91 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້;
2. ອົງການກວດກາພາຍນອກ ແມນ ສະພາແຫງຊາດ, ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ອົງການໄອ
ຍະການປະຊາຊົນ.
ມາດຕາ 93 (ປັບປຸງ) ເນືອ
້ ໃນການກວດກາ
ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍຂອງການກວດກາ ມີດັງນີ້:
1. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກຽວກັບການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
2. ຄາຮອງຂອງບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ກຽວກັບການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
3. ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
4. ການຄມຄອງ ແລະ ການນາໃຊລາຍຮັບ-ລາຍຈາຍ ກຽວກັບການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
5. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການປະພຶດ ຂອງພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ.
ມາດຕາ 94 (ໃໝ) ຮູບການກວດກາ
ການກວດກາ ການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ມີ ສາມ ຮບການ ດັງນີ້:
1. ການກວດກາ ຕາມລະບົບປກກະຕິ ຊຶ່ງແມນ ການກວດກາຕາມແຜນການຢາງເປນປະຈາ ແລະ
ມີການການົດເວລາອັນແນນອນ;
2. ການກວດກາ ໂດຍມີການແຈງໃຫຮລວງໜາ ຊຶ່ງແມນ ການກວດການອກແຜນການ ເມື່ອເຫັນ
ວາມີຄວາມຈາເປນ ຊຶ່ງຕອງແຈງໃຫຜຖືກກວດກາຊາບລວງໜາ;
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3. ການກວດກາ ແບບກະທັນຫັນ ຊຶ່ງແມນ ການກວດກາໂດຍຮີບດວນ ຊຶ່ງບໍໄດແຈງໃຫຜຖືກ
ກວດກາຊາບລວງໜາ.
ໃນການກວດກາ ການປະຕິບດ
ັ ຄາຕັດສີນຂອງສານ ຕອງປະຕິບັດໃຫຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ
ລະບຽບການຢາງເຂັ້ມງວດ.

ພາກທີ X
ງບປະມານ, ເຄືອ
່ ງແບບ, ເຄືອ
່ ງໝາຍ ແລະ ຕາປະທັບ
ມາດຕາ 95 (ປັບປຸງ) ງບປະມານ
ອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ມີງົບປະມານ ຂຶ້ນກັບກະຊວງຍຕິທາ ຊຶ່ງຕອງໄດຂຶ້ນແຜນ, ຄມ
ຄອງ ແລະ ນາໃຊ ໂດຍສອດຄອງກັບກົດໝາຍວາດວຍງົບປະມານແຫງລັດ.
ຫົວໜາ, ຮອງຫົວໜາ ແລະ ພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ມີດັດຊະນີຊັ້ນ-ຂັ້ນເງິນເດືອນ
ແລະ ນະໂຍບາຍອດໜນສະເພາະ ຊຶ່ງໄດການົດໄວໃນລະບຽບການຕາງຫາກ.
ມາດຕາ 96 (ປັບປຸງ) ເຄື່ືອງແບບ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍ
ອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ມີ ເຄື່ອງແບບ ແລະ ເຄືອ
່ ງໝາຍສະເພາະ ຊຶ່ງໄດຮັບອານຍາດ
ຈາກລັດຖະບານ ຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຕິທາ.
ພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຕອງນງເຄື່ອງແບບ ແລະ ຕິດເຄື່ອງໝາຍສະເພາະ ໃນເວລາ
ປະຕິບັດໜາທີ່ທາງລັດຖະການ.
ມາດຕາ 97 (ປັບປຸງ) ຕາປະທັບ
ອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ມີຕາປະທັບ ເພື່ອນາໃຊໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທາງ
ລັດຖະການ.
ຕາປະທັບ ຂອງອົງການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ໄດການົດໄວໃນລະບຽບການຕາງຫາກ.

ພາກທີ XI
ນະໂຍບາຍຕ່ຜມີ
ູ ຜນ
ົ ງານ ແລະ ມາດຕະການຕ່ຜູລະເມີດ
ມາດຕາ 98 (ປັບປຸງ) ນະໂຍບາຍ ຕ່ຜູມີຜົນງານ
ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີມ
່ ີຜົນງານດີເດັນໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີ້ ເປນຕົ້ນ
ໃຫການຮວມມື, ສະໜອງຂໍມນ ແລະ ປະກອບສວນ ໃນການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ຈະໄດຮັບການ
ຍອງຍໍ ຫຼື ນະໂຍບາຍອື່ນ ຕາມລະບຽບການ.
ມາດຕາ 99 (ປັບປຸງ) ມາດຕະການ ຕ່ຜູລະເມີດ
ພະນັກງານປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ, ບກຄົນ, ນິຕບ
ິ ກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດລະເມີດກົດໝາຍ
ສະບັບນີ້ ເປນຕົ້ນ ຂໍຫາມ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນ ມາດຕາ 87, 88 ແລະ 89 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຈະຖືກ
ສຶກສາອົບຮົມ, ລົງວິໄນ, ປບໃໝ, ໃຊແທນຄາເສຍຫາຍທາງແພງ ແລະ ຖືກລົງໂທດທາງອາຍາ ຕາມກໍລະນີເບົາ
ຫຼື ໜັກ.
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ພາກທີ XII
ບົດບັນຍັດສຸດທາຍ
ມາດຕາ 100 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ລັດຖະບານ ແຫງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປນຜຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ
ສະບັບນີ້.
ມາດຕາ 101 (ປັບປຸງ) ຜົນສັກສິດ
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດ ພາຍຫຼັງປະທານປະເທດ ແຫງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ
ປະຊາຊົນລາວ ອອກລັດຖະດາລັດ ປະກາດໃຊ ແລະ ໄດລົງຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ສິບຫາວັນ.
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ປຽນແທນກົດໝາຍວາດວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ສະບັບເລກ
ທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2008.
ຂໍການົດ, ບົດບັນຍັດໃດ ທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍສະບັບນີ້ ລວນແຕຖືກຍົກເລີກ.
ປະທານສະພາແຫງຊາດ
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