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ຄໍາຖາມເພ ື່ ອເຂົ ົ້າຮື່ ວມແກ ົ້ໄຂກດົໝາຍວສິາຫະກດິ ໃນວນັທ ີ05 ພດຶສະພາ 2022 
ລ/ດ ຄໍາຖາມ ໝາຍເຫດ 
1.  ມາດຕາ 17 (ໃໝື່ ) ຂໍ ົ້ 8 ໃຫ ົ້ລະບຸຜ ົ້ຖ ຮຸ ົ້ນໃນໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ  ຫາກມຜີ ົ້ຖ ຮຸ ົ້ນຫຼາຍກວື່ າ 7 ຄນົ ຫຼ  ເປັນບໍລສິດັ

ມະຫາຊນົ ຫຼ  ບໍລສິດັທີື່ ຈດົທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກັຊບັຈະລະບຸແນວໃດ?  
 

2.  ມາດຕາ 22 (ປັບປຸງ)  ຖົ້າຕໍື່ ໄປຈະມ ີຫຼ  ບໍື່ ມກີາປະທບັກໍື່ໄດ ົ້ ຈະເກດີຄວາມສບັສນົໃນການນໍາໍໃຊ ົ້ກາປະທບັ ຫຼ  ບໍື່  ລະຫວື່ າງ
ການດໍາເນນີຕາງໜົ້າໃຫ ົ້ແກື່ ວສິາຫະກດິ ກບັໃນນາມສື່ ວນຕວົ. 

 

3.  ມາດຕາ 27 (ປັບປຸງ) ຫົ້າມຊ ື່ ວສິາຫະກດິຊໍ ົ້າກນັກບັວສິາຫະກດິອ ື່ ນ ຍກົເວັ ົ້ນ ຊ ື່ ວສິາຫະກດິສື່ ວນບຸກຄນົ ໝາຍຄວາມວື່ າຖ ົ້າ
ເປັນວສິາຫະກດິສື່ ວນບຸກຄນົຊ ື່ ຊໍ ົ້າກນັໄດ ົ້ ຫຼ   ບໍື່ ?  

 

4.  
      
ມາດຕາ 40 (ປັບປຸງ) ວກັສອງ  ມະຕກິອງປະຊຸມກື່ ຽວກບັການແກ ົ້ໄຂ, ປື່ ຽນແປງເນ ົ້ອໃນສນັຍາສ ົ້າງຕັ ົ້ງ ຫຼ   ກດົລະບຽບ
ດັື່ ງກື່ າວ ຕ ົ້ອງໄດ ົ້ນາໍໄປແຈ ົ້ງຕໍື່ ເຈ ົ ົ້າໜ ົ້າທີື່ ທະບຽນວສິາຫະກດິທີື່ ກື່ ຽວຂ ົ້ອງ ພາຍໃນກາໍນດົ ສບິວນັລດັຖະການ ນບັແຕື່ ວນັທີື່
ກອງປະຊຸມຂາຮຸ ົ້ນໄດ ົ້ມມີະຕປິື່ ຽນແປງເປັນຕົ ົ້ນໄປ. (ຕດັອອກເນ ື່ ອງຈາກເນ ົ້ອໃນສໍາຄນັໃນສນັຍາສ ົ້າງຕັ ົ້ງ ແລະ ກດົລະບຽບ 
ເປັນຕົ ົ້ນ ຂາຮຸ ົ້ນ ໄດ ົ້ເອາົເຂົ ົ້າໃນເນ ົ້ອໃນໃບທະບຽນວສິາຫະກດິແລ ົ້ວ).        
ຄໍາຖາມ: ການປື່ ຽນແປງອ ື່ ນໆ ນອກຈາກທີື່ ມເີນ ົ້ອໃນເຂົ ົ້າໃນໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ເຊັື່ ນ: ການປື່ ຽນແປງ ຫຼ  ເພີື່ ມ ຫຼ  ຫຸຼດ
ວດັຖຸປະສງົ ຫຼ  ການເພີື່ ມສາຂາ ບໍື່ ຈາໍເປັນຕ ົ້ອງນາໍໄປຈດົທະບຽນ ບໍື່ ?  ເພາະມາດຕາ 17 ບໍື່ ໄດ ົ້ມກີານລະບຸວດັຖຸປະສງົ ຫຼ  
ສາຂາ ໄວ ົ້ໃນໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ໃນກລໍະນທີີື່ ບໍື່ ຂຶ ົ້ນທະບຽນແລ ົ້ວ ຂະແໜງການຄ ົ້າຈະກວດສອບຄວາມຖ ກຕ ົ້ອງ
ແນວໃດວື່ າ ວສິາຫະກດິນັ ົ້ນ ດໍາເນນີທຸລະກດິທີື່ ຖ ກຕ ົ້ອງຕາມວດັຖຸປະສງົ ຫຼ  ມສີາຂາ ທີື່ ພາກສື່ ວນລດັຮບັຮ ົ້ແລ ົ້ວ. 

 

5.  ມາດຕາ 85 (ປັບປຸງ) ມະຕກິອງປະຊຸມຜ ົ້ຖ ຮຸ ົ້ນກື່ ຽວກບັການແກ ົ້ໄຂ ຫຼ  ປື່ ຽນແປງສນັຍາສ ົ້າງຕັ ົ້ງ ຫຼ   ກດົລະບຽບຂອງບໍລສິດັ 
ຕ ົ້ອງໄດ ົ້ນາໍໄປແຈ ົ້ງຕໍື່ ເຈ ົ ົ້າໜ ົ້າທີື່ ທະບຽນວສິາຫະກດິທີື່ ກື່ ຽວຂ ົ້ອງພາຍໃນກາໍນດົ ສບິວນັ ລດັຖະການ ນບັແຕື່ ວນັທີື່ ກອງ
ປະຊຸມຜ ົ້ຖ ຮຸ ົ້ນໄດ ົ້ມມີະຕປິື່ ຽນແປງເປັນຕົ ົ້ນໄປ. (ເນ ື່ ອງຈາກເນ ົ້ອໃນສໍາຄນັກື່ ຽວກບັວສິາຫະກດິ ເປັນຕົ ົ້ນ ຜ ົ້ຖ ຮຸ ົ້ນ, ຂາຮຸ ົ້ນ 
ໄດ ົ້ເອາົເຂົ ົ້າໃນໃບທະບຽນວສິາຫະກດິແລ ົ້ວ) 
      

ຄໍາຖາມ:  ການປື່ ຽນແປງອ ື່ ນໆ ເຊັື່ ນ: ການປື່ ຽນແປງ ຫຼ  ເພີື່ ມ ຫຼ  ຫຸຼດວດັຖຸປະສງົ ຫຼ  ການເພີື່ ມສາຂາ ບໍື່ ຕ ົ້ອງນາໍໄປຈດົ
ທະບຽນ ບໍື່ ?  ເພາະມາດຕາ 17 ບໍື່ ໄດ ົ້ມກີານລະບຸວດັຖຸປະສງົ ຫຼ  ສາຂາ ໄວ ົ້ໃນໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ໃນກລໍະນທີີື່ ບໍື່ ຂຶ ົ້ນ
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ທະບຽນແລ ົ້ວ ຂະແໜງການຄ ົ້າຈະກວດສອບຄວາມຖ ກຕ ົ້ອງແນວໃດວື່ າ ວສິາຫະກດິນັ ົ້ນ ດ າເນນີທຸລະກດິທີື່ ຖ ກຕ ົ້ອງຕາມ
ວດັຖຸປະສງົ ຫຼ  ມສີາຂາທີື່ ພາກສື່ ວນລດັຮບັຮ ົ້ແລ ົ້ວ.      

6.  ມາດຕາ 95 (ປັບປຸງ) ເຈ ົ ົ້າໜ ົ້າທີື່ ທະບຽນວສິາຫະກດິ ຕ ົ້ອງປະຕເິສດການຂຶ ົ້ນທະບຽນວສິາຫະກດິ ເມ ື່ ອກາຍກາໍນດົເວລາ
ຕາມທີື່ ກື່ າວໄວ ົ້ໃນ ຂໍ ົ້ ຫກົ ມາດຕາ 91 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ົ້ ເວັ ົ້ນເສຍັແຕື່ ການຂຶ ົ້ນທະບຽນວສິາຫະກດິຊກັຊ ົ້າ ເກດີຈາກ
ສາເຫດຈາໍເປັນ ຊຶື່ ງບໍື່ ແມື່ ນຄວາມຜດິຂອງຜ ົ້ອໍານວຍການ ຫຼ  ຜ ົ້ຖ ຮຸ ົ້ນມມີະຕໃິຫ ົ້ສ ບຕໍື່ ຂຶ ົ້ນທະບຽນວສິາຫະກດິ ດ ົ້ວຍຄະແນນ
ສຽງຫຼາຍກວື່ າ ສີື່ ສື່ ວນຫ ົ້າ ຂອງຈາໍນວນຮຸ ົ້ນທີື່ ຖອກແລ ົ້ວ. 

ໃນກລໍະນທີີື່ ບໍລສິດັຈາໍກດັ ບໍື່  ໄດ ົ້ຮບັການຂຶ ົ້ນທະບຽນວສິາຫະກດິຜ ົ້ອໍານວຍການຕ ົ້ອງສົື່ ງເງນິຄື່ າຮຸ ົ້ນທງັໝດົຄ ນ ໃຫ ົ້
ແກື່ ຜ ົ້ຖ ຮຸ ົ້ນຈນົຄບົພາຍໃນກາໍນດົ ສາມເດ ອນ ນບັແຕື່ ວນັທີື່ ເຈ ົ ົ້າໜ ົ້າທີື່ ທະບຽນວສິາຫະກດິປະຕເິສດການຂຶ ົ້ນທະບຽນວິ
ສາຫະກດິເປັນຕົ ົ້ນໄປ. 

ຖົ້າກາຍກາໍນດົເວລາ ສາມເດ ອນແລ ົ້ວ ຜ ົ້ອໍານວຍການທີື່ ກື່ ຽວຂ ົ້ອງກບັການສົື່ ງເງນິຄື່ າຮຸ ົ້ນຄ ນບໍື່ ຄບົແກື່ ຜ ົ້ຈອງຊ ົ້ຮຸ ົ້ນ 
ຕ ົ້ອງຮບັຜດິຊອບສົື່ ງເງນິຄື່ າຮຸ ົ້ນທີື່ ຍງັເຫຼ ອພ ົ້ອມດ ົ້ວຍດອກເບ ົ້ຍ ຕາມອດັຕາດອກເບ ົ້ຍເງນິກ ົ້ຂອງ ທະນາຄານໃນໄລຍະນັ ົ້ນ 
ເວັ ົ້ນເສຍແຕື່ ຜ ົ້ອໍານວຍການໃດໜຶື່ ງຫາກພສິ ດໄດ ົ້ວື່ າຕນົບໍື່ໄດ ົ້ມຄີວາມຜດິກື່ ຽວກບັການຂຶ ົ້ນທະບຽນວສິາຫະກດິຊກັຊ ົ້າ ແລະ 
ການບໍື່ ສາມາດສົື່ ງເງນິຄື່ າຮຸ ົ້ນຄ ນດັື່ ງກື່ າວ. (ຕດັອອກເນ ື່ ອງຈາກ ການຖອກຮຸ ົ້ນຂອງບໍລສິດັຈາໍກດັ ພາຍຫຼງັຂຶ ົ້ນທະບຽນວິ
ສາຫະກດິ) 

 

ຄໍາຖາມ: ທີື່ ຕດັອອກ ໝາຍຄວາມວື່ າຕໍື່ ໄປ ບໍລສິດັຈາໍກດັຈະມແີຕື່ ການຖອກທນຶຈດົທະບຽນພາຍຫຼງັຂຶ ົ້ນທະບຽນວສິາຫະ
ກດິແລ ົ້ວເທົື່ ານັ ົ້ນບໍື່  ? 

 

7.  ມາດຕາ 96 (ປັບປຸງ) ວກັໜຶື່ ງ ຮຸ ົ້ນໜຶື່ ງ ຂອງບໍລສິດັຈາໍກດັ ຕ ົ້ອງມມີ ນຄື່ າເທົື່ າກນັ ແລະ ມມີ ນຄື່ າ ບໍື່ ຕໍື່ າກວື່ າ ສອງພນັກບີ. 
 

 ຄວນລະບຸວື່ າ ຮຸ ົ້ນໜຶື່ ງ ຂອງບໍລສິດັຈາໍກດັ ຕ ົ້ອງມມີ ນຄື່ າເທົື່ າກນັ ແລະ ມມີ ນຄື່ າກາໍນດົ ບໍື່ ຕໍື່ າກວື່ າ ສອງພນັກບີ.  
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ເພ ື່ ອບໍື່ ໃຫ ົ້ສບັສນົກບັຄໍາວື່ າມ ນຄື່ າຮຸ ົ້ນ / ມ ນຄື່ າກາໍນດົ ຕາມມາດຕາ 97 ຂ ົ້າງລຸື່ ມ. 

8.  ມາດຕາ 98 (ໃໝື່ ) ການຖອກຮຸ ົ້ນ 
ຜ ົ້ຖ ຮຸ ົ້ນຂອງບໍລສິດັຈາໍກດັ ຕ ົ້ອງຖອກຮຸ ົ້ນຄບົຖົ້ວນທງັເປັນເງນິ ແລະ ເປັນວດັຖຸ ພາຍໃນກາໍນດົ ໜຶື່ ງປີ ນບັແຕື່ ວນັທີື່ ໄດ ົ້ຂຶ ົ້ນ
ທະບຽນວສິາຫະກດິເປັນຕົ ົ້ນໄປ ເວັ ົ້ນເສຍແຕື່ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ໄດ ົ້ກາໍນດົໄວ ົ້ຢື່ າງອ ື່ ນ.      

ຄໍາຖາມ: 

1. ພາຍຫຼງັກດົໝາຍສະບບັນີ ົ້ປະກາດໃຊ ົ້ ວສິາຫະກດິທີື່ ຂຶ ົ້ນທະບຽນພາຍຫຼງັປະກາດໃຊ ົ້ກດົໝາຍນີ ົ້ ມແີຕື່ ການຖອກ
ທນຶຈດົທະບຽນຫຼງັຂຶ ົ້ນທະບຽນວສິາຫະກດິເທົື່ ານັ ົ້ນບໍື່  ຈະບໍື່ ມກີານຖອກທນຶຈດົທະບຽນກື່ ອນການຂຶ ົ້ນທະບຽນ
ແລ ົ້ວ ແມື່ ນບໍື່ ? 

2. ແລ ົ້ວບໍລສິດັທີື່ ຂຶ ົ້ນທະບຽນໄປກື່ ອນທີື່ ກດົໝາຍນີ ົ້ປະກາດໃຊ ົ້ ຈະຕ ົ້ອງຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັແນວໃດ ຫາກວື່ າ ກື່ ອນກດົ
ໝາຍປະກາດໃຊ ົ້ ຍງັຖອກທນຶຈດົທະບຽນບໍື່ ຄບົຖົ້ວນ ພາກສື່ ວນລດັຈະອອກແຈ ົ້ງການໃຫ ົ້ປະຕບິດັໃຫ ົ້ຄບົກື່ ອນບໍື່  
ຫາກບໍື່ ປະຕບິດັຈຶື່ ງຈະມກີານລງົໂທດ ຫຼ  ແນວໃດ? 

3. ບໍລສິດັທີື່ ຂຶ ົ້ນທະບຽນໄປກື່ ອນທີື່ ກດົໝາຍນີ ົ້ປະກາດໃຊ ົ້  ນາໍໃຊ ົ້ຕາມກດົໝາຍເດມີໄດ ົ້ບໍື່   ເນ ື່ ອງຈາກບາງກລໍະນເີປັນ
ການຕກົລງົນາໍທນຶເຂົ ົ້າຕາມການຕກົລງົກນັຂອງຄ ື່ ສນັຍາທີື່ ຮື່ ວມລງົທນຶດ ົ້ວຍກນັ ມຕີາມແຕື່ ລະໄລຍະ ອາດຈະເກນີ
ກວື່ າ ໜຶື່ ງປີ ນບັແຕື່ ວນັທີື່ ໄດ ົ້ຂຶ ົ້ນທະບຽນວສິາຫະກດິເປັນຕົ ົ້ນໄປ.  

 

 

9.  ມາດຕາ 99 (ປັບປຸງ)  ຜ ົ້ຖ ຮຸ ົ້ນທີື່ ບໍື່ ຖອກຮຸ ົ້ນຕາມ ວກັໜຶື່ ງ ຂອງມາດຕານີ ົ້ ໃຫ ົ້ຜ ົ້ອໍານວຍການ ແຈ ົ້ງປື່ ຽນແປງເນ ົ້ອໃນ
ທະບຽນວສິາຫະກດິ ໂດຍການຫຸຼດທນຶຈົດົທະບຽນ, ປື່ ຽນແປງສດັສື່ ວນການຖ ຮຸ ົ້ນຂອງຜ ົ້ຖ ຮຸ ົ້ນ, ປື່ ຽນແປງຜ ົ້ຖ ຮຸ ົ້ນ, ປື່ ຽນ
ຮ ບແບບ ຫຼ  ຍຸບເລກີ ນາໍເຈົ ົ້າໜ ົ້າທີື່ ທະບຽນວສິາຫະກດິກື່ ຽວຂ ົ້ອງ ພາຍໃນກາໍນດົເວລາ ສາມສບິ ວນັ ນບັແຕື່ ວນັໝດົກາໍນດົ
ເວລາຖອກຮຸ ົ້ນຕາມກດົໝາຍສະບບັນີ ົ້ ເປັນຕົ ົ້ນໄປ. ຜ ົ້ຖ ຮຸ ົ້ນດັື່ ງກື່ າວ ຕ ົ້ອງຮບັຜດິຊອບຕໍື່ ໜີ ົ້ສນິ ຕາມມ ນຄື່ າຮຸ ົ້ນທີື່ ຕນົບໍື່ ທນັໄດ ົ້
ຖອກ ໃນຊື່ ວງໄລຍະເວລາ ກື່ ອນວນັປື່ ຽນແປງເນ ົ້ອໃນທະບຽນວສິາຫະກດິ ນາໍເຈົ ົ້າໜ ົ້າທີື່ ທະບຽນວສິາຫະກດິກື່ ຽວຂ ົ້ອງ. 
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ຄໍາຖາມ: ຜ ົ້ອໍານວຍການມອໍີານາດຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັໄດ ົ້ເລຍີຕາມມາດຕານີ ົ້ ຫຼ  ຕ ົ້ອງມບີດົບນັທກຶກອງປະຊ ມຜ ົ້ຖ ຮຸ ົ້ນມາ
ປະກອບການແຈ ົ້ງປື່ ຽນແປງເນ ົ້ອໃນທະບຽນວສິາຫະກດິອີກິ. 
 

10.  ມາດຕາ 100 (ປັບປຸງ) ວກັທ ົ້າຍ ສໍາລບັ ຜ ົ້ຖ ຮຸ ົ້ນແຕື່  ຫົ້າສບິສື່ ວນຮ ົ້ອຍ ຂຶ ົ້ນໄປ ຕ ົ້ອງສະເໜຊີ ົ້ຮຸ ົ້ນຕໍື່ ຜ ົ້ຖ ຮຸ ົ້ນພາຍໃນບໍລສິດັຈາໍ
ກດັ. ເຊິື່ ງລາຄາສະເໜຊີ ົ້ຮຸ ົ້ນນັ ົ້ນ ຕ ົ້ອງເປັນລາຄາທີື່ ສມົເຫດສມົຜນົ ຕາມທີື່ ໄດ ົ້ຕກົລງົກນັ ຫຼ  ຕາມລະບຽບການ. (ສຄຄຊ ສະເ
ໜ ີກາໍນດົໄວ ົ້ໃນ ໝວດບໍລສິດັມະຫາຊນົ).

 

ຄໍາເຫນັ: 

ຄວນແຍກໄປກາໍນດົໄວ ົ້ໃນນຕິກິາໍທີື່ ຄຸ ົ້ມຄອງກບັບໍລສິດັທີື່ ຈດົທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກັຊບັໂດຍສະເພາະ ຫຼ  ບໍື່ ?  

ສໍາລບັບໍລສິດັຈາໍກດັ ຫຼ  ແມ ົ້ແຕື່ ບໍລສິດັມະຫາຊນົ ຫາກບໍື່ ໄດ ົ້ຈດົທະບຽນຂາຍຮຸ ົ້ນໃນຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ຂໍ ົ້ຈາໍກດັການໂອນຮຸ ົ້ນ
ໃນແຕື່ ລະບໍລສິດັ ຄວນເປັນເລ ື່ ອງພາຍໃນຂອງແຕື່ ລະບໍລສິດັ ທີື່ ຈະກາໍນດົໃນສນັຍາສ ົ້າງຕັ ົ້ງ, ກດົລະບຽບບໍລສິດັ ຫຼ  ສນັຍາ
ຮື່ ວມທນຶ.   

 

11.  ມາດຕາ 107 ວກັທ ົ້າຍ ຜ ົ້ອໍານວຍການຂອງບໍລສິດັຈາໍກດັ ຕ ົ້ອງສົື່ ງສໍາເນາົປຶົ້ມບນັຊຜີ ົ້ຖ ຮຸ ົ້ນທຸກຄັ ົ້ງທີື່ ມກີານປື່ ຽນແປງ ຫຼ  ຢື່ າງ
ໜ ົ້ອຍປີລະຄັ ົ້ງ. ຖົ້າບໍື່ ມກີານປື່ ຽນແປງໃດໆ ໃຫ ົ້ເຈ ົ ົ້າໜ ົ້າທີື່ ທະບຽນວສິາຫະກດິທີື່ ກື່ ຽວຂ ົ້ອງຊາບ ຢື່ າງຊ ົ້າບໍື່ ໃຫ ົ້ເກນີວນັທ ີ25 
ທນັວາ ຂອງແຕື່ ລະປີ. 

 

ຄໍາຖາມ ຄ  ທີື່ ຕດັອອກ ຕໍື່ ໄປຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄ ົ້າ ຈະບໍື່ ຮບັຢັົ້ງຢ ນປ ົ້ມທະບຽນຜຸ ົ້ຖ ຮຸ ົ້ນ ຫຼ  ໃບຮຸ ົ້ນ ເລຍີ 
ແມື່ ນບໍື່ ?  

 

12.  ມາດຕາ 1   156 ຄງັສໍາຮອງ 
ຄງັສໍາຮອງ ມ ີສອງ ປະເພດ ຄ : ຄງັສໍາຮອງຕາມລະບຽບການ ແລະ ຄງັສໍາຮອງອ ື່ ນ. 
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 ຄງັສໍາຮອງຕາມລະບຽບການແມື່ ນຄງັຮບັປະກນັຄວາມສື່ ຽງ ຊຶື່ ງບໍລສິດັຈາໍກດັຕ ົ້ອງຫກັສບິສື່ ວນຮ ົ້ອຍຂອງກາໍໄລ
ສຸດທ ິພາຍຫຼງັທີື່ ໄດ ົ້ຫກັເງນິຂາດທນຶເພ ື່ ອສ ົ້າງເປັນຄງັສໍາຮອງໄວ ົ້ໃນແຕື່ ລະປີ. ເມ ື່ ອຄງັສໍາຮອງນີ ົ້ ມເີງນິສະສມົໄດ ົ້ເຄິື່ ງ
ໜຶື່ ງຂອງທນຶຈດົທະບຽນຂອງບໍລສິດັຈາໍກດັແລ ົ້ວ ບໍລສິດັຈາໍກດັສາມາດໂຈະການຫກັເງນິເຂົ ົ້າຄງັສໍາຮອງດັື່ ງກື່ າວ 
ເວັ ົ້ນເສຍແຕື່ ກດົລະບຽບຂອງບໍລສິດັຈາໍກດັໄດ ົ້ກາໍນດົໄວ ົ້ຢື່ າງອ ື່ ນ. 

ສໍາລບັຄງັສໍາຮອງອ ື່ ນນັ ົ້ນ ອາດຈະສ ົ້າງກໄໍດ ົ້ ຕາມການຕກົລງົຂອງກອງປະຊຸມຜ ົ້ຖ ຮຸ ົ້ນ.[a1]  
 

ຈາກຄໍາຖາມເຈາະຈີ ົ້ມ ຂໍ ົ້ 8 ເຫນັວື່ າ ການກາໍນດົຄງັສໍາຮອງໄວ ົ້ຕາມກດົໝາຍນັ ົ້ນ ກໍື່ ຄວນຕ ົ້ອງກາໍນດົຢ ື່ ແລ ົ້ວ ເພ ື່ ອໃຫ ົ້ແຕື່ ລະ
ບໍລສິດັ ຫາກມກີາໍໄລ ກຍໍງັຕ ົ້ອງມຄີງັເງນີສໍາຮອງ ກລໍະນ ີສຸກເສນີ ເພາະ ແມື່ ນຄງັຮບັປະກນັຄວາມສື່ ຽງ ຊຶື່ ງບໍລສິດັຈາໍກດັ
ຕ ົ້ອງຫກັ ອອກຈາກກາໍໄລສຸດທ ິພາຍຫຼງັທີື່ ໄດ ົ້ຫກັເງນິຂາດທນຶ  

ຫາກເຫນັວື່ າ ຫກັ ສບິສື່ ວນຮ ົ້ອຍ ເປັນຈາໍນວນຫຼາຍໄປ ກໍື່ ໃຫ ົ້ຫຸຼດເປີເຊນັລງົ, ແຕື່ ຫາກເປັນໄປຕາມຄວາມສະໝກັໃຈ ແລ ົ້ວ 
ບໍື່ ໄດ ົ້ຫກັໄວ ົ້ ຫາກເກດີເຫດຂາດທນຶ ເຊັື່ ນ: ມໂີຄວດິ -19 ຫຼາຍປີຕດິຕໍື່ ກນັ ການດໍາເນນີທຸລະກດິບໍື່ໄດ ົ້ ເພາະບໍື່ ເຄຍີຫກັຄງັ
ສໍາຮອງໄວ ົ້ ກໍື່ ອາດຕ ົ້ອງໄປຟົ້ອງລົ ົ້ມລະລາຍ ຫຼ  ປິດກດິຈະການເທົື່ ານັ ົ້ນ.  

13.  ມາດຕາ 159 (ໃໝື່ ) ຂໍ ົ້ 2 1.  ໄດ ົ້ແຈ ົ້ງກື່ ຽວກບັການແຍກ ໃຫ ົ້ເຈ ົ ົ້າໜີ ົ້ທງັໝດົຂອງຕນົຊາບ ແລະ ແຈ ົ້ງທາງພາຫະນະສ ື່ ມວນ
ຊນົໃດໜຶື່ ງ ຢື່ າງໜ ົ້ອຍ ໜຶື່ ງຄັ ົ້ງ ພາຍໃນກາໍນດົ ສບິວນັ ລດັຖະການ ນບັແຕື່ ວນັມມີະຕກິານແຍກເປັນຕົ ົ້ນໄປ ເພ ື່ ອສະແດງຄໍາ
ຄດັຄ ົ້ານຢື່ າງເປັນລາຍລກັອກັສອນ ພາຍໃນກາໍນດົເວລາ ສາມສບິວນັນບັແຕື່ ວນັທີື່ ເຈ ົ ົ້າໜີ ົ້ໄດ ົ້ຮບັແຈ ົ້ງເປັນຕົ ົ້ນໄປ ແລະ ເຈ ົ ົ້າໜີ ົ້
ບໍື່ ຄດັຄ ົ້ານ ຫຼ  ບໍື່ ຕອບພາຍໃນກາໍນດົເວລາດັື່ ງກື່ າວ ຖ ວື່ າບໍື່ ໄດ ົ້ຄດັຄ ົ້ານ; 

 

ຄໍາເຫນັ: 

ຈາໍນວນໄລຍະສາມສບິວນັໃຫ ົ້ສແດງຄໍາຄດັຄ ົ້ານ ໜົ້ອຍໄປ ຫຼ  ບໍື່  ເພາະບາງກລໍະນເີປັນເຈົ ົ້າໜີ ົ້ທີື່ ຢ ື່ ຕື່ າງປະເທດ ມຂີັ ົ້ນການ
ລາຍງານຫຼາຍຊັ ົ້ນ, ຫຼາຍຂັ ົ້ນ  ໜົ້າຈະປະມານ 60 ວນັ ໜົ້າຈະເໝາະສມົ.  
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14.  ມາດຕາ 215 ການເປີດເຜຍີ ແລະ ການປະຕເິສດການເປີດເຜຍີຂໍ ົ້ມ ນ[a1]         

ເຈ ົ ົ້າໜ ົ້າທີື່ ທະບຽນວສິາຫະກດິ ຫຼ  ບຸກຄນົທີື່ ກື່ ຽວຂ ົ້ອງ ຫາກໄດ ົ້ເປີດເຜຍີຂໍ ົ້ມ ນຕາມທີື່ ໄດ ົ້ກາໍນດົໄວ ົ້ໃນ ວກັ
ສອງ ມາດຕາ 24 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ົ້ ໂດຍບໍື່ ໄດ ົ້ຮບັອະນຸຍາດຈາກວສິາຫະກດິນັ ົ້ນ ຈະຖ ວື່ າເປັນການລະເມດີ
ຄວາມລບັທາງລດັຖະການ ແລະ ຈະຖ ກລງົໂທດຕາມກດົໝາຍອາຍາ ແລະ ຈະຖ ກໄລື່ ອອກຈາກລດັຖະການ. 

ເຈ ົ ົ້າໜ ົ້າທີື່ ທະບຽນວສິາຫະກດິ ຊຶື່ ງບໍື່ ອະນຸຍາດໃຫ ົ້ມວນຊນົເບິື່ ງ, ອດັເອກະສານ, ປະຕເິສດການເປີດເຜຍີຂໍ ົ້

ມ ນຕາມທີື່ ໄດ ົ້ກາໍນດົໄວ ົ້ໃນ ວກັໜຶື່ ງ ມາດຕາ 24 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ົ້ ຈະຖ ກ ລງົວໄິນ ເຊັື່ ນ: ສກຶສາອບົຮມົ, 
ຍກົຍ ົ້າຍໜົ້າທີື່ , ປົດຕໍາແໜື່ ງ ຫຼ  ໄລື່ ອອກຈາກລດັຖະການ. 

 

ຄໍາຖາມ: ຫາກຕດັມາດຕານີ ົ້ອອກແລ ົ້ວ ຕໍື່ ໄປປະຊາຊນົ ກໍື່ ສາມາດຂໍຮບັຮ ົ້ ຂໍ ົ້ມ ນຂອງວສິາຫະກດິໃດໜຶື່ ງ ໄດ ົ້ໂດຍບໍື່ ມຂໍີ ົ້ຈາໍກດັ
ແມື່ ນບໍື່  ແລະ ບໍື່ ຕ ົ້ອງໄດ ົ້ຮບັອະນຸຍາດຈາກວສິາຫະກດິຜ ົ້ກື່ ຽວ ຫຼ  ບຸກຄນົທີື່ ມສີາຍພວົພນັກບັວສິາຫະກດິນັ ົ້ນໆ ຫຼ  ບໍື່ ? 

ມຄໍີາຖາມຕ ື່ ມວື່ າ ຫາກບໍື່ ໄດ ົ້ຮບັອະນຸຍາດຈາກເຈົ ົ້າຂອງວສິາຫະກດິແລ ົ້ວບໍື່ ໃຫ ົ້ເປີດເຜຍີຂໍ ົ້ມ ນບໍລສິດັ ຈະປົກປົ້ອງປະຊາຊນົ
ແນວໃດບໍື່ ໃຫ ົ້ຕກົເປັນເຫຍ ື່ ອ ພວກຫຼອກລວງປະຊາຊນົ ຍ ົ້ອນວື່ າ ບາງຄນົໄປຫຼອກລວງວື່ າເປັນຂາຮຸ ົ້ນ ຫຼ  ຜ ົ້ຖ ຮຸ ົ້ນວສິາຫະ
ກດິໃດໜຶື່ ງ ຫ  ໄປຫຼອກວື່ າ ວສິາຫະກດິ ດໍາເນນີທຸລະກດິໃດໜຶື່ ງໃດ ທງັທ ີບໍື່ ໄດ ົ້ມວີດັຖຸປະສງົນັ ົ້ນ ຕາມຕວົຈງິ 

 ຍ ົ້ອນໃນເວບັໄຊ ບໍື່ ມຂໍີ ົ້ມ ນຂາຮຸ ົ້ນ ກບັ ວດັຖຸປະສງົໂດຍລະອຽດຊ ົ້າ.         

ໃນປະເທດໄທ ຕາມເວບັໄຊຂອງຂະແໜງທີື່
ຄຸ ົ້ມຄອງຫວົໜື່ ວຍທຸລະກດິ ກໍື່ ບໍື່ ມຊີ ື່ ຂາຮຸ ົ້ນ / 
ຜ ົ້ຖ ຮຸ ົ້ນ ແຕື່  ເພີື່ ນເປິດໂອກາດໃຫ ົ້ບຸກຄນົທົື່ ວ
ໄປຍ ື່ ນຄໍາຮ ົ້ອງຂໍກວດສອບຊ ື່ ຂາຮຸ ົ້ນ / ຜ ົ້ຖ ຮຸ ົ້ນ 
ທງັໃນອະດດີ ແລະ ປະຈບຸນັໄດ ົ້ ລວມເຖງີ 
ໃຫ ົ້ ຄດັສໍາເນາົ ເອກະສານພວກກື່ ຽວ ເຊັື່ ນ: 
ກດົລະບຽບບໍລສິດັ, ໜງັສ ສ ົ້າງຕັ ົ້ງ  

 

ຖົ້າເປັນບໍລສິດັ ມະຫາຊນົ ບໍື່ ວື່ າຈດົທະບຽນ
ໃນຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ຫຼ  ບໍື່  ຈດົ ຈະຕ ົ້ອງໃຫ ົ້
ປະຊາຊນົເຂົ ົ້າຊາບຂໍ ົ້ມ ນບໍລສິດັນັ ົ້ນ ໄດ ົ້ໂດຍ
ງື່າຍ ຍ ົ້ອນມກີານສະເໜຂີາຍຮຸ ົ້ນໃຫ ົ້ຄນົຫຼາຍ 
ຄນົເປັນການທົື່ ວໄປ. 

 


