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ຮ່າງ

ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຍານພາຫະນະທາງບົກ
(ສ້າງໃໝ່)

ພາກທີ I
ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ
ກົດໝາຍສະບັບນີີ້ກໍານົດ ຫ ັກການ, ລະບຽບການ, ມາດຕະການກ່ຽວກັບການ ຄຸຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ,
ກວດກາວຽກງານກ່ຽວກັບຍານພາຫະນະທາງບົກ ເປັນຕົີ້ນ ການ ກໍານົດມາດຕະຖານເຕັກນິກ , ນໍາເຂົີ້າ, ຂີ້ນ
ທະບຽນ ແລະ ການນໍາໃຊຸ້, ເພື່ອເຮັດໃຫຸ້ວຽກງານດັື່ງກ່າວ ມີ ປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແນໃສ່ຮັບປະກັນ
ໃຫຸ້ມ ີຄວາມ ສະດວກ, ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ໂປ່ງໃສ, ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ປົກ ປຸ້ອງ ຊີວິດ , ຊັບສິນ , ຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງບຸກຄົນ ແລະ ສາທາລະນະ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພີ້ນ ແລະ ສາກົນ, ປະກອບສ່ວນເຂົີ້າ
ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ.
ມາດຕາ 2 ຍານພາຫະນະທາງບົກ
ຍານພາຫະນະທາງບົກ ແມ່ນລົດທຸກປະເພດທີື່ແລ່ນດ້ວຍເຄື່ອງຈັກຕາມທາງຫວງ, ຖະໜົນທີື່ມີ ສອງລໍີ້
ຂີ້ນໄປ ຊື່ງໄດຸ້ອອກແບບ, ປະກອບ ແລະ ຜະລິດ ຕາມມາດຕະຖານທາງດ້ານວິສະວະກໍາ ໂດຍນໍາໃຊຸ້ນໍີ້າມັນ
ເຊີ້ອໄຟ, ອາຍແກັດ, ແສງອາທິດ, ໄຟຟຸ້າ ແລະ ໄນໂຕຣເຈນ ເປັນພະລັງງານຂັບເຄື່ອນ ຫ ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຕົ ວ
ມັນເອງ.
ມາດຕາ 3 ການອະທິບາຍຄໍາສັບ
ຄໍາສັບ ທີື່ນໍາໃຊຸ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັື່ງນີີ້:
1. ລົດໄຟຟຸ້າ ໝາຍເຖິງ ລົດທີື່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍພະລັງງານໄຟຟຸ້າ ລວມທັງ ໝໍີ້ໄຟ;
2. ລົດໄນໂຕຣເຈນ ໝາຍເຖິງ ລົດທີຂ
ື່ ັບເຄີື່ອນດ້ວຍທາດແຫວ ໄນໂຕຣເຈນ;
3. ລົດຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຕົວມັນເອງ ໝາຍເຖິງ ລົດທີື່ຂັບເຄື່ອນໂດຍບໍື່ມີຄົນຂັບ;
4. ລົ ດ ພະລັ ງ ງານແສງອາທິ ດ ໝາຍເຖິ ງ ລົ ດ ທີ ື່ ຜ ່ າ ນການອອກແບບດ້ າ ນວິ ສ ະວະກໍ າ ທີ ື່ ນ ໍ າ ໃຊຸ້
ພະລັງງານແສງອາທິດ ໃນການຂັບເຄື່ອນ;
5. ລົດໄຮບຣິດ Hybrid Vehicle ໝາຍເຖິງ ລົດທີື່ໃຊຸ້ພະລັງງານໃນຂັບເຄ ື່ອນສອງລະບົບ ຄ ນໍີ້າ
ມັນເຊີ້ອໄຟ ແລະ ໝໍີ້ໄຟຟຸ້າ ບໍື່ສາມາດສາກໄຟຟຸ້າ;
6. ລົດປັກອິນໄຮບຣິດ Plug in Hybrid Electric Vehicle ໝາຍເຖິງ ລົດທີື່ໃຊຸ້ພະລັງງານຂັບ
ເຄື່ອນສອງລະບົບ ຄ ນໍີ້າມັນເຊີ້ອໄຟ ແລະ ໝໍີ້ໄຟຟຸ້າ ສາມາດສາກໄຟຟຸ້າໄດຸ້;
7. ລົດຮັບໃຊຸ້ວຽກງານວິຊາສະເພາະຈໍາເພາະ ໝາຍເຖິງ ລົດທີື່ຮັບໃຊຸ້ໃນວຽກງານຂອງກາລັງປຸ້ອງ
ກັນຊາດ ແລະ ປຸ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ;
8. ລົດເບົາ ໝາຍເຖິງ ລົດ ເກັງ, ກະບະ, ຈິບ ແລະ ລົດຕຸ້ ບໍື່ເກີນ ເກົີ້າ ບ່ອນນັື່ງ ແລະ ມີນໍີ້າໜັກ ບໍື່ເກີນ
3,500 ກິໂລກຣາມ;
9. ຊິີ້ນສ່ວນ ໝາຍເຖິງ ຜະລິດຕະພັນ ຫ ອົງປະກອບຕ່າງໆ ທີື່ຈະນໍາມາປະກອບລົດໃນໂຮງງານໂດຍ
ໄດຸ້ຮັບການອອກແບບ ແລະ ຜະລິດຈາກໂຮງງານໂດຍກົງ;
10. ຊີບີຢ CBU (Completely Built Unit) ໝາຍເຖິງ ຍານພາຫະນະທາງບົກທີນ
ື່ ໍາເຂົີ້າເປັນຄັນ;
11. ຊີເຄດີ CKD (Completely Knocked Down) ໝາຍເຖິງ ຊິີ້ນສ່ວນຍານພາຫະນະທາງບົກ
ເປັນຊຸດທີື່ນໍາເຂົີ້າເພື່ອມາປະກອບລົດເປັນຄັນ;
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12. ໄອເຄດີ IKD (Incompletely Knocked Down) ໝາຍເຖິງ ຊິີ້ນສ່ວນຍານພາຫະນະທາງບົກ
ທີື່ນໍາເຂົີ້າເພ ື່ອມາປະກອບຕ ື່ມ ໃສ່ກ ັບຊິີ້ນສ່ວນທີື່ຜະລິດຢ ່ພາຍໃນປະເທດ ໃຫຸ້ເປັນຍານພາຫະນະທາງບົກ
ສໍາເລັດຮບ;
13. ເອັສເຄດີ SKD (Semi Knocked Down) ໝາຍເຖິງ ຊິີ້ນສ່ວນຍານພາຫະນະທາງບົກທີື່ນາໍ ເຂົີ້າ
ແບບເຄິື່ງສໍາເລັດຮບ ລວມທັງຊິີ້ນສ່ວນທີື່ຜະລິດພາຍໃນປະເທດ ເພື່ອມາປະກອບລົດເປັນຄັນຢ່ໂຮງງານ;
14. ອາໄຫ ື່ ໝາຍເຖິງ ຜະລິດຕະພັນ ຫ ອົງປະກອບຕ່າງໆ ສໍາລັບປ່ຽນຖ່າຍ ຂອງລົດທີື່ໄດຸ້ຮັບອອກ
ແບບຈາກໂຮງງານຜຸ້ຜະລິດ;
15. ການຮັບຮອງແບບ ວີທີເອ VTA (Vehicle Type Approval) ໝາຍເຖິງ ຂັີ້ນຕອນການຢັີ້ງຢນ
ການອອກແບບ, ຮບແບບລົດ ກ່ອນຜະລິດ ແລະ ປະກອບເປັນຄັນ ຕາມລະບຽບການຂອງສາກົນ;
16. ທີເອ TA (Type Approval) ໝາຍເຖິງ ຂັີ້ນຕອນການຢັີ້ງຢນ ການອອກແບບຊິີ້ນສ່ວນເພື່ອມາ
ປະກອບລົດເປັນຄັນ ຕາມລະບຽບການຂອງສາກົນ;
17. ຊີໂອພີ COP (Conformity of Production) ໝາຍເຖິງ ການກວດກາ ແລະ ຢັີ້ງຢນ ຄວາມ
ຖກຕ້ອງຂອງຂະບວນການຜະລິດ;
18. ເລກຈັກ ໝາຍເຖິງ ຕົວເລກ ຫ ລະຫັດປະຈໍາໜ່ວຍຈັກ;
19. ຖັງລົດ ໝາຍເຖິງ ໂຄງສ້າງຫັກຂອງລົດ;
20. ເລກຖັງ ໝາຍເຖິງ ຕົວເລກ ຫ ລະຫັດປະຈໍາໂຄງສ້າງຫັກຂອງລົດ;
21. ໃບທະບຽນລົດ ໝາຍເຖິງ ເອກະສານປະຈໍາລົດ ທີື່ລະບຸຂໍີ້ມ ນທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງລົດ ແລະ
ເລກປຸ້າຍທະບຽນລົດ;
22. ເອກະສານລົດ ໝາຍເຖິງ ໃບອະນຸຍາດນໍາເຂົີ້າ ຈາກຂະແໜງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ , ໃບ
ອະນຸຍາດທາງດ້ານເຕັກນິກນໍາຍານພາຫະນະກົນຈັກເຂົີ້າ ແລະ ຂ ີ້ນທະບຽນ, ໃບຢັີ້ງຢ ນການເສຍພາສີ, ໃບ
ທະບຽນ, ປີ້ມຕິດຕາມການຂີ້ນທະບຽນ, ໃບຢັີ້ງຢນການກວດກາເຕັກນິກ ລົດ ແລະ ໃບເສຍຄ່າທໍານຽມທາງ;
23. ຄາບອນໂມນ໋ອກໄຊ໌ (CO) ໝາຍເຖິງ ອາຍພິດທີື່ບໍື່ມີສີ ແລະ ບໍື່ມີກີື່ນຊື່ງເກີດມາຈາກການເຜົາໄໝຸ້
ຂອງເຄື່ອງຈັກທີື່ນໍາໃຊຸ້ພະລັງງານນໍີ້າມັນເຊີ້ອໄຟ ຊື່ງມີຜົນກະທົບຕໍື່ສຸຂະພາບ;
24. ໄຮໂດຣຄາບອນ (HC) ໝາຍເຖິງ ອາຍພິດທີື່ບໍື່ມີສີ ແລະ ບໍື່ມີກີື່ນຊື່ງເກີດມາຈາກການເຜົາ ໄໝຸ້
ຂອງເຄື່ອງຈັກທີື່ນໍາໃຊຸ້ພະລັງງານນໍີ້າມັນເຊີ້ອໄຟ ຊື່ງມີຜົນກະທົບຕໍື່ສຸຂະພາບ;
25. ຜະລິດຕະພັນ ໝາຍເຖິງ ລົດ, ຊິີ້ນສ່ວນ ແລະ ອາໄຫື່ປ່ຽນຖ່າຍ;
26. ແວ່ນລົດ ໝາຍເຖິງ ວັດສະດຸທີື່ເຮັດມາຈາກແກຸ້ວ ແລະ ສານ ຊິລິຄອນ ທີື່ສາມາດຫອມເປັນຮບ
ໄດຸ້ ເມື່ອເຢັນໂຕແລຸ້ວມີລັກສະນະໃສ ແລະ ແຂງ ຊື່ງນໍາໄປປະກອບໃສ່ດ້ານ ໜ້າ , ຂ້າງ ແລະ ຫັງ ລົດ ເພື່ອ
ຈຸດປະສົງໃນການແນມເຫັນ, ປຸ້ອງກັນ ລົມ, ນໍາີ້ , ຝຸ່ນ ແລະ ອື່ນໆ;
27. ກະຈົກລົດ ໝາຍເຖິງ ວັດສະດຸທີື່ມີຄວາມສາມາດໃນການສະທ້ອນຮບພາບເພື່ອໃຫຸ້ແນມເຫັນພາບ
ສະທ້ອນໄດຸ້ຊັດເຈນ ຊື່ງນໍາໄປປະກອບໃສ່ໃນຫ້ອງໂດຍສານ ແລະ ດ້ານຂ້າງ, ທ້າຍ ລົດ ເພື່ອຈຸດປະສົື່ງໃນ
ການແນມເຫັນທາງຫັງ.
ມາດຕາ 4 ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການຄຸມ
ຸ້ ຄອງຍານພາຫະນະທາງບົກ
ລັດສົື່ງເສີມ ບຸກຄົນ , ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລົງທ ນກ່ຽວກັບ
ການ ປະກອບ, ຜະລິດ, ນໍາເຂົີ້າ, ສົື່ງອອກ ແລະ ຈໍາໜ່າຍ ຍານພາຫະນະທາງບົກ.
ລັດສົື່ງເສີມການ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ, ທົດສອບ ແລະ ວິໄຈ, ນໍາໃຊຸ້ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນ
ໂລຊີ ທີື່ກ້າວໜ້າ ແລະ ທັນສະໄໝ ເຂົີ້າໃນວຽກງານຍານພາຫະນະທາງບົກ.
ລັດສົື່ງເສີມການນໍາໃຊຸ້ຍານພາຫະນະທາງບົກ ທີື່ນໍາໃຊຸ້ພະລັງງານສະອາດ ແລະ ຮັກສາສິື່ງແວດລ້ອມ.
ມາດຕາ 5 ຫກ
ັ ການກ່ຽວກັບການຄຸມ
ຸ້ ຄອງຍານພາຫະນະທາງບົກ
ວຽກງານການຄຸຸ້ມຄອງຍານພາຫະນະທາງບົກ ໃຫຸ້ປະຕິບັດຕາມຫັກການ ດັື່ງນີີ້:
1. ສອດຄ່ອງ ກັບ ແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມ ຂອງຊາດ,
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ແຜນ ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານຄວາມປອດໄພທາງຫວງ;
2. ຄຸຸ້ມຄອງຢ່າງລວມສນເປັນເອກະພາບລະຫວ່າງສນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ບົນພີ້ນຖານການປະສານ
ສົມທົບກັບຂະແໜງການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ;
3. ຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການໃຫຸ້ມີຄວາມ ຖກຕ້ອງ, ວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ, ທັນສະໄໝ ແລະ ສາມາດກວດ
ສອບໄດຸ້;
4. ຖ ກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກຍານພາຫະນະທາງບົກຂອງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ
ປະຊາຊົນລາວ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານເຕັກນິກຂອງພາກພີ້ນ ແລະ ສາກົນ ຕາມ ສົນທິສັນຍາ ແລະ
ສັນຍາສາກົນ ທີື່ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນພາຄີ.
ມາດຕາ 6 ພັນທະຂອງຜຸ້ນາໍ ໃຊຸ້ ແລະ ຜຸ້ດາໍ ເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຍານພາຫະນະທາງບົກ
ພົນລະເມອງລາວ, ຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄົນບໍື່ມີສັນຊາດ ທີື່ນໍາໃຊຸ້ລົດ ແລະ ດໍາເນີນ
ທຸລະກິດກ່ຽວກັບຍານພາຫະນະທາງບົກ ຢ່ໃນດິນແດນ ຂອງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ຕ້ອງເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ ກົດໝາຍສະບັບນີີ້ , ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເຂັີ້ມ
ງວດ, ປະກອບສ່ວນໃນການຮັກສາຄວາມ ສະຫງົບ, ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ປອດໄພ, ການປົກປັກຮັກສາ
ສິື່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງການປະຕິບັດພັນທະອື່ນກ່ຽວກັບວຽກງານຍານພາຫະນະທາງບົກ.
ມາດຕາ 7 ຂອບເຂດການນໍາໃຊຸ້ກດ
ົ ໝາຍ
ກົດໝາຍສະບັບນີີ້ນໍາໃຊຸ້ສໍາລັບ ບຸກຄົນ , ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
ທີື່ພົວພັນ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ກ່ຽວກັບວຽກງານຍານພາຫະນະທາງບົກທຸກປະເພດ ໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ.
ມາດຕາ 8 ການຮ່ວມມສາກົນ
ລັດ ເປີດກວ້າງ ແລະ ສົື່ງເສີມ ການພົວພັນ , ຮ່ວມມ ກັບ ຕ່າງປະເທດ, ພາກພີ້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວ
ກັບວຽກງານຍານພາຫະນະທາງບົກ ດ້ວຍການ ແລກປ່ຽນ ບົດຮຽນ, ຂໍີ້ມນ ຂ່າວສານ, ວິທະຍາສາດ, ເຕັກນິກ
ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ , ການ ສ້າງ, ບໍາລຸງ, ຍົກລະດັບດ້ານວິຊາການໃຫຸ້ແກ່ ບຸກຄະລາກອນທັງ ພາກລັດ ແລະ
ເອກະຊົນ , ການຮ່ວມມ ດ້າ ນການລົງທ ນ, ປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ທີື່ ສາທາລະນະລັດ
ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນພາຄີ.

ພາກທີ II
ຍານພາຫະນະທາງບົກ
ໝວດທີ 1
ປະເພດຂອງຍານພາຫະນະທາງບົກ
ມາດຕາ 9 ການກໍານົດປະເພດຍານພາຫະນະທາງບົກ
ຍານພາຫະນະທາງບົກ ຢ່ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ມີ ຫ້າ ປະເພດ ດັື່ງນີີ້:
1. ລົດຈັກ;
2. ລົດເບົາ;
3. ລົດຂົນສົື່ງ;
4. ລົດກົນຈັກໜັກ;
5. ລົດກົນຈັກ ຮັບໃຊຸ້ສະເພາະ ແລະ ການຜະລິດກະສິກໍາ.
ມາດຕາ 10 ລົດຈັກ
ລົດຈັກ ຢ່ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ມີ ສາມ ຊະນິດ ດັື່ງນີີ້:
1. ສອງ ລໍີ້;
2. ສາມ ລໍີ້;
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3. ສີື່ ລໍີ້.
ມາດຕາ 11 ລົດເບົາ
ລົດເບົາ ຢ່ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ປະກອບມີ ສີື່ ປະເພດ ດັື່ງນີີ້:
1. ລົດເກັງ ແມ່ນ ລົດ ສີື່ລໍີ້ ມີ ສອງ ຫາ ຫ້າ ປະຕ, ບໍື່ເກີນຫ້າ ບ່ອນນັື່ງ ລວມທັງຜຸ້ຂັບຂີື່ ແລະ ມີນໍີ້າ
ໜັກ ບໍື່ເກີນ ສອງພັນຫ້າຮ້ອຍ ກິໂລກຣາມ;
2. ລົດກະບະ ແມ່ນ ລົດ ສີື່ລໍີ້ ມີ ສອງ ຫາ ສີື່ ປະຕ, ທ້າຍລົດເປົື່າຫວ່າງສໍາລັບບັນທຸກ , ບໍື່ເກີນ ຫ້າ
ບ່ອນນັື່ງ ລວມທັງຜຸ້ຂັບຂີື່ ແລະ ມີນໍີ້າໜັກບໍື່ເກີນ ສາມພັນຫ້າຮ້ອຍ ກິໂລກຣາມ;
3. ລົດຈິບ ແມ່ນ ລົດ ສີື່ລໍີ້ ທີື່ຍົກພີ້ນສງ ມີ ສອງ ຫາ ຫ້າ ປະຕ, ບໍື່ເກີນ ສິບ ບ່ອນນັື່ງ ລວມທັງຜຸ້ຂັບ
ຂີື່ ແລະ ມີນໍີ້າໜັກບໍື່ເກີນ ສາມພັນຫ້າຮ້ອຍ ກິໂລກຣາມ ສາມາດແລ່ນຕາມທາງຫວງ ແລະ ເຂດທຸລະກັນດານ;
4. ລົດຕຸ້ ແມ່ນ ລົດຂົນສົື່ງຜຸ້ໂດຍສານຂະໜາດນ້ອຍ, ບໍື່ເກີນ ຫ້າປະຕ ໃນນັີ້ນ ມີ ໜື່ງ ຫ ສອງປະຕ
ທາງຫັງດ້ານຂ້າງຫ້ອງໂດຍສານ ເປັນບານເລື່ອນ, ມີບ່ອນນັື່ງບໍື່ເກີນ ສິບຫ້າ ບ່ອນ ລວມທັງຜຸ້ຂັບຂີື່ ແລະ ມີນໍີ້າ
ໜັກບໍື່ເກີນ ສາມພັນຫ້າຮ້ອຍ ກິໂລກຣາມ.
ມາດຕາ 12 ລົດຂົນສົງື່
ລົດຂົນສົື່ງ ຢ່ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ມີ ສອງ ປະເພດ ດັື່ງນີີ້:
1. ລົດຂົນສົື່ງຜຸ້ໂດຍສານ ມີ ສາມ ຂະໜາດ ຄ ຂະໜາດນ້ອຍ ບໍື່ເກີນ ເກົີ້າບ່ອນນັື່ງ , ຂະໜາດກາງ ບໍື່
ເກີນ ສາມສິບຫ້າ ບ່ອນນັື່ງ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່ ມີ ສາມສິບຫົກ ບ່ອນນັື່ງຂີ້ນໄປ;
2. ລົດຂົນສົື່ງ ສິນ ຄ້ າ ມີ ສາມ ຂະໜາດ ຄ ຂະໜາດນ້ອຍມີນໍ ີ້າ ໜັກ ບໍ ື່ ເກີ ນ ສາມພັນຫ້າ ຮ້ ອຍ ກິ
ໂລກຣາມ, ຂະໜາດກາງ ມີນໍີ້າໜັກບໍື່ເກີນ ສິບຫ້າພັນ ກິໂລກຣາມ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່ ມີນໍີ້າໜັກເກີນ ສິບຫ້າ
ພັນ ກິໂລກຣາມ ຂີ້ນໄປ.
ມາດຕາ 13 ລົດກົນຈັກໜັກ
ລົດກົນຈັກໜັກ ຢ່ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ມີ ຫົກ ປະເພດຕົີ້ນຕໍ ດັື່ງນີີ້:
1. ລົດກົນຈັກໜັກທີື່ຮບ
ັ ໃຊຸ້ທວ
ົື່ ໄປ
ລົດ ດຸດ, ໂລ, ໂລສັື່ນສະເທອນ, ຈົກ, ຕັກ, ກວາດ, ຕອກເສົາເຂັມ, ຊີເຈາະ, ສີດຢາງ, ປຢາງ, ເປົື່າ
ລົມ, ຍົກຍໍ, ຈົກຕັກ, ຖອກເທ, ສີດເບຕົງ, ຊີມັງຜົງ, ຍົກ, ໂມຸ້ເບຕົງ ແລະ ອື່ນໆ;
2. ລົດກົນຈັກໜັກອຸດສາຫະກໍາຂຸດຄົນ
ີ້ ແຮ່
ລົດ ບັນທຸກແຮ່ທາດ, ບັນທຸກສະໜາມ, ຊີເຈາະ, ຂົນສົື່ງວັດສະດຸພາກສະໜາມ, ເຄ ື່ອງຈັກຂົບ
ແລະ ແຍກວັດສະດຸ, ເຄື່ອງປຸ້ອນວັດສະດຸ ແລະ ເຄື່ອງຮ່ອນວັດສະດຸ;
3. ລົດກົນຈັກບໍລິການຂົນສົື່ງ
ລົດ ຫົວລາກ, ຫາງລາກ, ເຄິງື່ ຫາງລາກ, ຫາງລາກແບບ ດ້າມຍົກ, ຕິດຖັງ, ຄໍຍົກ, ຮາບພຽງ, ທ້າຍ
ຍົກ, ຖອກເທ, ບັນທຸກຕຸ້ສິນຄ້າ, ບັນທຸກສິນຄ້າແຊ່ເຢັນ, ເກັບກຸ້ຊາກລົດ, ບັນທຸກ, ບັນທຸກ ຕິດເຄື່ອງຍົກ ,
ນໍີ້າມັນ, ອາຍແກ໊ສ, ສານເຄມີ, ຂອງແຫວ, ນໍີ້າ;
4. ລົດອຸດສາຫະກໍາໄມຸ້ ແລະ ປຸງແຕ່ງ
ລົດ ໄຖ ແລະ ຄີບໄມຸ້, ລໍາລຽງ, ເຄື່ອງຈັກຕັດຕົີ້ນໄມຸ້, ຈັກຕັດໄມຸ້ທ່ອນ, ລົດລາກ, ລົດຄີບ, ຍົກ
ແລະ ອື່ນໆ;
5. ລົດກົນຈັກສໍາລັບບໍລກ
ິ ານສາທາລະນະ
ລົດ ບັນທຸກຂີີ້ເຫຍີ້ອ, ອັດຂີີ້ເຫຍີ້ອ, ປັດຝຸ່ນ, ດດຝຸ່ນ, ດດນີ້າເປີ້ອນ, ສີດນໍາີ້ ລ້າງທາງ, ກວາດຕີນ
ຢາງ, ຕັກຕີນຢາງ, ອັດແໜຸ້ນຕີນໜາມ ແລະ ອື່ນໆ;
6. ລົດກົນຈັກໜັກສະເພາະ
ລົດ ກຸ້ໄພຈະລາຈອນ, ຮັບສົື່ງຄົນເຈັບ, ມອດໄຟ, ຂົນສົື່ງວັດຖຸອັນຕະລາຍ, ເຄື່ອງຈັກປວັດສະດຸ,
ສີດພົື່ນທຸກຊະນິດ, ຮັບໃຊຸ້ວຽກງານໄຟຟຸ້າ, ເຮອນເຄື່ອນທີື່, ລົດສົື່ງສັນຍານຖ່າຍທອດວິທະຍຸ -ໂທລະພາບ,
ລົດກວດວັດຖຸລະເບີດ ແລະ ອື່ນໆ.
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ມາດຕາ 14 ລົດກົນຈັກ ຮັບໃຊຸ້ສະເພາະ ແລະ ການຜະລິດກະສິກາໍ
ລົດກົນຈັກຮັບໃຊຸ້ສະເພາະຢ່ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ປະກອບມີ ລົດ ກ໋ອຟ
, ຮັບໃຊຸ້ສະໜາມກ໋ອຟ, ທ່ຽວຊົມສະເພາະໃນແຫື່ງທ່ອງທ່ຽວ, ບັກກີີ້ (Buggy), ຈັກສີື່ລໍີ້ (ATV), ໂກຄາດ
(Gokart), ອັອຟໂຣດ (Off Road) ແລະ ອື່ນໆ.
ລົດກົນຈັກການຜະລິດກະສິກໍາ ຢ່ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ປະກອບມີ ລົດ
ໄຖນາທຸກຊະນິດ , ຄາດ, ປັກດໍາ, ຫວ່ານເມັດ, ຢອດເມັດ, ປັື່ນ, ມ້ວນຫຍ້າ, ມ້ວນເຟ ອງ, ກ່ຽວເຂົີ້າ, ເກັບ
ຜົນລະປກ, ຕັດຫຍ້າ ແລະ ກົນຈັກອື່ນທີື່ຄ້າຍຄຽງ ຊື່ງບໍື່ລວມລົດຂົນສົື່ງຜົນຜະລິດກະສິກໍາ.
ລົດກົນຈັກ ທັ ງສອງປະເພດຂ້າ ງເທິ ງ ບໍື່ອະນຸຍາດໃຫຸ້ ແ ລ່ນ ຕາມທາງຫ ວງ, ໃຫຸ້ນໍ າ ໃຊຸ້ຕາມພ ີ້ ນ ທີື່
ສະເພາະ.

ໝວດທີ 2
ການນໍາເຂົາີ້ ຍານພາຫະນະທາງບົກ
ມາດຕາ 15 ການນໍາເຂົາີ້ ຍານພາຫະນະທາງບົກ
ການນໍາເຂົີ້າຍານພາຫະນະທາງບົກ ມີ ສອງ ຮບແບບ ດັື່ງນີີ້:
1. ການນໍາເຂົີ້າແບບຖາວອນ;
2. ການນໍາເຂົີ້າແບບຊົື່ວຄາວ.
ມາດຕາ 16 ການນໍາເຂົາີ້ ຍານພາຫະນະທາງບົກແບບຖາວອນ
ການນໍາເຂົີ້າຍານພາຫະນະທາງບົກແບບຖາວອນແມ່ນ ການນໍາເຂົີ້າເພ ື່ອມາ ຈໍາໜ່າຍ, ຂ ີ້ນທະບຽນ
ແລະ ນໍາໃຊຸ້ຖາວອນ ຢ່ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ.
ຍານພາຫະນະທາງບົກທີື່ນໍາ ເຂົີ້າແບບຖາວອນຕ້ອງເປັນລົດໃໝ່ , ມີ ໃບຢັີ້ງຢ ນດ້າ ນ ຄຸນນະພາບ,
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ ຈາກໂຮງງານຜະລິດ ຫ ແຫື່ງກໍາເນີດສິນຄ້າ ຂອງ ປະເທດຕົີ້ນທາງ.
ຍານພາຫະນະທາງບົກທີື່ນໍາເຂົີ້າທຸກປະເພດ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂທາງດ້ານເຕັກນິກຕາມ ມາດຕາ 18 ຂອງ
ກົດໝາຍສະບັບນີີ້, ໃນກໍລະນີຫາກມີຄວາມຈໍາເປັນນໍາເຂົີ້າຍານພາຫະນະທາງບົກ ນອກຈາກທີື່ໄດຸ້ກ່າວມານັີ້ນ
ລັດຖະບານຈະພິຈາລະນາຕາມການສະເໜີຂອງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ.
ມາດຕາ 17 ການນໍາເຂົາີ້ ຍານພາຫະນະທາງບົກແບບຊົື່ວຄາວ
ການນໍາເຂົີ້າຍານພາຫະນະທາງບົກແບບຊົື່ວຄາວມີ ສອງ ຮບແບບ ດັື່ງນີີ້:
1. ການນໍາ ເຂົີ້າຍານພາຫະນະທາງບົກ ແບບຊົື່ວຄາວທີື່ ບໍື່ປ່ຽນປຸ້າຍທະບຽນແມ່ນ ການນໍາ ເຂົີ້າເພື່ອ
ທ່ອງທ່ຽວ, ຢຸ້ຽມຢາມ, ວາງສະແດງ, ຄົີ້ນຄວ້າ, ວິໄຈ, ທົດລອງ, ທົດສອບ, ສໍາຫ ວດ, ອອກແບບ, ຂົນສົື່ງ
ສິນຄ້າ ແລະ ຜ ຸ້ໂດຍສານ. ຍານພາຫະນະທີື່ເຂົີ້າມາຊົື່ວຄາວ ຕ້ອງຮັບປະກັນມາດຕະຖານເຕັກນິກ , ຄວາມ
ປອດໄພ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ ບົນພີ້ນຖານການປະຕິບັດຕາມສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ກ່ຽວກັບການ
ຂົນສົື່ງທາງບົກ ລະຫວ່າງປະເທດ ທີື່ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ ລາວ ເປັນພາຄີ. ຖ້າບໍື່ນໍາ
ອອກຄນ ຈະຖກປັບໃໝຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
2. ການນໍາເຂົີ້າຍານພາຫະນະທາງບົກແບບຊົື່ວຄາວທີື່ປ່ຽນປຸ້າຍທະບຽນມີ ດັື່ງນີີ້:
1). ການນໍາເຂົີ້າ ລົດເພ ື່ອຮັບໃຊຸ້ ສໍານັກງານຜ ຸ້ຕາງໜ້າ ຕ້ອງໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ກະຊວງການ
ຕ່າງປະເທດ ຊື່ງມີກໍານົດນໍາໃຊຸ້ ສອງ ປີ ແລະ ສາມາດຕໍື່ອາຍຸໄດຸ້;
2). ການນໍາເຂົີ້າລົດເພື່ອນໍາໃຊຸ້ເຂົີ້າໃນໂຄງການກໍື່ສ້າງທີື່ເປັນບລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ ລວມທັງ
ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ໃນເວລານໍາເຂົີ້າ ຕ້ອງມີການຮັບຮອງແຜນນໍາເຂົີ້າຈາກ
ຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຍານພາຫະນະທາງບົ ກ ທີ ື່ ນໍ າ ເຂົ ີ້ າ ແບບຊົື່ ວ ຄາວ ຕ້ ອ ງມີ ສ ະພາບເຕັກ ນິ ກ ດີ , ພາຍຫ ັ ງ ສໍ າ ເລັດການ
ປະຕິບັດ ໜ້າທີື່ວຽກງານແລຸ້ວໃຫຸ້ນໍາລົດດັື່ງກ່າວອອກຄນ, ຖ້າບໍື່ນໍາອອກຄນ ຈະຖກປັບໃໝ ຕາມກົດໝາຍ
ແລະ ລະບຽບການ.
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ມາດຕາ 18 ເງອ
ື່ ນໄຂທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງຍານພາຫະນະທາງບົກທີື່ຈະອະນຸຍາດໃຫຸ້ນາໍ ເຂົາີ້
ຍານພາຫະນະທາງບົກທຸກປະເພດທີື່ຈະອະນຸຍາດໃຫຸ້ນໍາເຂົີ້າມາ ຈໍາໜ່າຍ ແລະ ຂີ້ນທະບຽນ ຕ້ອງມີ
ເງື່ອນໄຂທາງດ້ານເຕັກນິກ ດັື່ງນີີ້:
1. ປະເພດ;
2. ພວງມະໄລຊ້າຍ;
3. ຄວາມແຮງຂອງລົດ, ສໍາລັບ ລົດຈັກ ຄວາມແຮງບໍື່ເກີນ ໜື່ງພັນຫົກຮ້ອຍ ຊີຊີ;
4. ຂະໜາດ, ນໍີ້າໜັກລົດ ແລະ ນໍີ້າໜັກບັນທຸກສງສຸດ;
5. ຄວາມປອດໄພ;
6. ການປ່ອຍມົນລະພິດ;
7. ການນໍາໃຊຸ້ພະລັງງານ.
ສໍາລັບຍານພາຫະນະທາງບົກ ທີື່ມີ ລະບົບໄຟສະຫວ່າງດ້ານໜ້າ ເປີດອັດຕະໂນມັດຕາມມາດຕະຖານ
ຂອງໂຮງງານຜະລິດ ສາມາດນໍາໃຊຸ້ໄດຸ້ໃນເວລາກາງເວັນ.
ກ່ອນການນໍາເຂົີ້າ ຍານພາຫະນະທາງບົກ ທຸກ ປະເພດແຕ່ລະຄັີ້ງ ຕ້ອງຜ່ານການອະນຸຍາດທາງດ້ າ ນ
ເຕັກນິກ, ຮັບຮອງ ແລະ ຮັບຮຸ້ແບບ ຈາກ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ ຈື່ງອະນຸຍາດໃຫຸ້ນໍາເຂົີ້າໄດຸ້.
ມາດຕາ 19 ແຜນການນໍາເຂົາີ້ ຍານພາຫະນະທາງບົກ
ການກໍານົດແຜນການນໍາເຂົີ້າຍານພາຫະນະທາງບົກ ທຸກປະເພດເພື່ອມາຈໍາໜ່າຍ ເປັນຕົີ້ນ ແຜນການ
ປະຈໍາປີ ແລະ ຫ້າປີ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ ເປັນເຈົີ້າການຄົີ້ ນຄວ້າ ແລະ ປະສານງານສົມທົບກັບ
ຂະແໜງການອ ື່ນທີື່ກ ່ຽ ວຂ້ອ ງ ເພ ື່ອຂ ີ້ນແຜນນໍາ ເຂົີ້າ ຍານພາຫະນະທາງບົກ ທຸກ ປະເພດແລຸ້ ວນໍາ ສະເໜີ ຕໍື່
ລັດຖະບານເພື່ອພິຈາລະນາ.
ນອກຈາກ ແຜນການປະຈໍ າ ປີ ແລະ ຫ້ າ ປີ , ລັ ດ ຖະບານ ຈະພິ ຈ າລະນາອະນຸ ມ ັ ດ ໃຫຸ້ ນ ໍ າ ເຂົີ້ າ
ຍານພາຫະນະທາງບົກສໍາລັບ ໂຄງການ ຊ່ວຍເຫອລ້າ, ເຫດການສຸກເສີນ, ເຫດການໄພພິບັດ ແລະ ສະເພາະ
ຕາມການສະເໜີຂອງບັນດາ ຂະແໜງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໝວດທີ 3
ຊິນ
ີ້ ສ່ວນ ແລະ ອາໄຫປ
ື່ ຽ່ ນຖ່າຍ
ມາດຕາ 20 ການນໍາເຂົາີ້ ຊິນ
ີ້ ສ່ວນຍານພາຫະນະທາງບົກເພອ
ື່ ມາປະກອບເປັນຄັນ
ຊິີ້ນສ່ວນຍານພາຫະນະທາງບົກທີື່ອະນຸຍາດໃຫຸ້ນໍາເຂົີ້າມາປະກອບລົດເປັນຄັນ ປະກອບມີ ສາມ ຮບ
ແບບ ດັື່ງນີີ້:
1. ການນໍາ ເຂົີ້າ ຊິີ້ນສ່ວນທັງໝົດ ຕາມຮ ບແບບ ຊີເຄດີ (CKD) ເພ ື່ອມາປະກອບລົດເປັນຄັ ນ ຢ່
ໂຮງງານພາຍໃນປະເທດ;
2. ການນໍາເຂົີ້າຊິີ້ນສ່ວນແບບເຄິື່ງສໍາ ເລັດຮ ບ ຕາມຮ ບແບບ ເອັສເຄດີ (SKD) ເປັນຕົີ້ນ ຕົວຖັງ ,
ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ຊິີ້ນສ່ວນອື່ນ ເພື່ອມາປະກອບເພີື່ມເຕີມກັບຊິີ້ນສ່ວນທີື່ຜະລິດຢ່ພາຍໃນປະເທດ;
3. ການນໍາເຂົີ້າຊິີ້ນສ່ວນຍ່ອຍ ແລະ ວັດຖຸ ມາເພີື່ມເຕີມໃສ່ຊິີ້ນສ່ວນ ແລະ ອາໄຫ ື່ຈໍານວນໜ ື່ງ ທີື່
ສາມາດຜະລິດຢພ
່ າຍໃນປະເທດ ຕາມຮບແບບ ໄອເຄດີ (IKD) ເພື່ອມາປະກອບລົດເປັນຄັນ.
ການນໍາເຂົີ້າຊິີ້ນສ່ວນ ເພ ື່ອມາປະກອບລົດເປັນຄັນຕ້ອງມີໃບຢັີ້ງຢ ນຄຸນນະພາບຕາມມາດຕະຖານ
ໂຮງງານຂອງປະເທດຜະລິ ດ ບົ ນ ພ ີ້ ນ ຖານ ສົ ນ ທິ ສ ັ ນ ຍາ ແລະ ສັ ນ ຍາສາກົ ນ ທີ ື່ ສາທາລະນະລັ ດ
ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນພາຄີ.
ຊິີ້ນສ່ວນຍານພາຫະນະທາງບົກທີື່ນໍາເຂົີ້າຕ້ອງຮັບໃຊຸ້ສະເພາະໂຮງງານປະກອບລົດທີື່ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດ
ເທົື່ານັີ້ນ.
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ມາດຕາ 21 ການຢັີ້ງຢນຄຸນນະພາບຊິນ
ີ້ ສ່ວນຍານພາຫະນະທາງບົກ
ການ ນໍາເຂົີ້າ ແລະ ຜະລິດ ຊິີ້ນສ່ວນຍານພາຫະນະທາງບົກ ເພື່ອມາປະກອບລົດເປັນຄັນ ຢ່ພາຍໃນ
ປະເທດ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂ ດັື່ງນີີ້:
1. ເປັນຊິີ້ນສ່ວນໃໝ່ ແລະ ມີໃບຢັີ້ງຢນຄຸນນະພາບຈາກໂຮງງານຜະລິດ;
2. ຊິີ້ນສ່ວນທີື່ຜະລິດຢ່ພາຍໃນປະເທດ ຕ້ອງໄດຸ້ຜ່ານການທົດສອບ ແລະ ຢັີ້ງຢ ນຄຸນນະພາບຈາກ
ສນທົດສອບທີື່ຮັບຮຸ້ຈາກສາກົນ;
3. ຊິີ້ນສ່ວນທີື່ນໍາເຂົີ້າຈາກຕ່າງປະເທດ, ໃນກໍລະນີທີື່ບໍື່ມີການຢັີ້ງຢນຈາກໂຮງງານຜະລິດ ຫ ບໍື່ມີຂໍີ້
ຕົກ ລົງຮັບຮ ຸ້ຊ ື່ງກັນ ແລະ ກັນ , ປະເທດທີື່ນໍາ ເຂົີ້າ ມີສິດໄປກວດກາຂະບວນການຜະລິດຂອງໂຮງງານຈາກ
ປະເທດຕົີ້ນທາງ ເພື່ອຮັບຮຸ້ ແລະ ຢັີ້ງຢນຄຸນນະພາບ ຊີໂອພີ (COP) ຈື່ງອະນຸຍາດໃຫຸ້ນໍາເຂົີ້າໄດຸ້.
ມາດຕະຖານດ້ານເຕັກນິກກ່ຽວກັບການທົດສອບຊິີ້ນສ່ວນຍານພາຫະນະທາງບົກໃຫຸ້ປະຕິບັດຕາມ
ລະບຽບການຂອງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ
ກ່ຽວກັບມາດຕະຖານເຕັກນິກຍານພາຫະນະທາງບົກ ທີື່ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ ລາວ
ເປັນພາຄີ.
ມາດຕາ 22 ການຢັີ້ງຢນຄຸນນະພາບອາໄຫປ
ື່ ຽ່ ນຖ່າຍຍານພາຫະນະທາງບົກ
ອາໄຫ ື່ທີື່ຜະລິດຢ ່ ພາຍໃນ ຫ ນໍາເຂົີ້າ ມາຈໍາໜ່າຍໃນ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ
ລາວ ຕ້ອງປະຕິບັດ ດັື່ງນີີ້:
1. ອາໄຫ ື່ທີື່ຜະລິດຢ ່ພາຍໃນປະເທດຕ້ອງໄດຸ້ຜ່ານການທົດສອບ ແລະ ຢັີ້ງຢ ນຄຸນນະພາບຈາກສນ
ທົດສອບທີື່ຮັບຮຸ້ຈາກສາກົນ;
2. ອາໄຫື່ໃໝ່ທີື່ນໍາເຂົີ້າ ຕ້ອງມີໃບຢັີ້ງຢນຄຸນນະພາບຈາກໂຮງງານຜະລິດ ບົນພີ້ນຖານ ສົນທິສັນຍາ
ແລະ ສັນຍາສາກົນ ທີື່ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນພາຄີ;
3. ອາໄຫ ື່ທີື່ນໍາ ເຂົີ້າ ຈາກຕ່າ ງປະເທດ, ໃນກໍລະນີທີື່ບໍື່ມ ີກ ານຢັີ້ ງຢ ນຈາກໂຮງງານຜະລິດ ຫ ບໍື່ມີ
ສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາ ຮັບຮ ຸ້ຊ ື່ງກັນ ແລະ ກັນ ກ່ຽວກັບມາດຕະຖານເຕັກນິກຍານພາຫະນະທາງບົກ ,
ປະເທດທີື່ນາໍ ເຂົີ້າມີສິດໄປຕິດຕາມກວດກາຂະບວນການຜະລິດຂອງໂຮງງານຈາກປະເທດຕົີ້ນທາງ;
4. ອາໄຫື່ ເກົື່າ ຫ ນໍາໃຊຸ້ແລຸ້ວ ທີື່ນໍາເຂົີ້າເພື່ອມາຈໍາໜ່າຍ ຕ້ອງໄດຸ້ຂໍອະນຸຍາດນໍາເຂົີ້າຈາກ ກະຊວງ
ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ;
ນອກຈາກນີີ້, ຖ້າຫາກມີຄວາມຈໍາເປັນນໍາ ເຂົີ້າ ຕົວຖັງ ແລະ ຊາຊີ ເພື່ອມາປ່ຽນຖ່າຍໃສ່ລົດທີື່ເປ່ເພ
ເສຍຫາຍ ຕ້ອງໄດຸ້ຜ່ານການຢັີ້ງຢນຈາກການກວດກາຕົວຈິງ ແລະ ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ກະຊວງໂຍທາທິການ
ແລະ ຂົນສົື່ງ.

ພາກທີ III
ການ ທົດສອບ ແລະ ຢັີ້ງຢນ ມາດຕະຖານຍານພາຫະນະທາງບົກ
ໝວດທີ 1
ການທົດສອບ ຍານພາຫະນະທາງບົກ ແລະ ຊິນ
ີ້ ສ່ວນ
ມາດຕາ 23 ຫກ
ັ ການທົດສອບຍານພາຫະນະທາງບົກ
ຍານພາຫະນະທາງບົກທີື່ຜະລິດ ແລະ ປະກອບ ຢ່ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ,
ກ່ອນການນໍາໃຊຸ້ຕ້ອງໄດຸ້ຜ່ານການ ທົດສອບ ແລະ ຢັີ້ງຢນ ມາດຕະຖານເຕັກນິກດ້ານ ຄວາມປອດໄພ ແລະ
ສິື່ງແວດລ້ອມ ຂອງຍານພາຫະນະທາງບົກ ຈາກ ກະຊວງໂຍທາທິກ ານ ແລະ ຂົນສົື່ງ ໂດຍສອດຄ່ອງກັ ບ
ມາດຕະຖານສາກົນ.
ລົດທີື່ຜະລິດ ແລະ ປະກອບໃນ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຕ້ອງໃສ່ລະຫັດຖັງ
ລົດ (Vehicle Identification Number “VIN”) ຈໍານວນທັງໝົດ ສິບເຈັດ ຕົວ ຕາມສາກົນກໍານົດ ISO
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3779:2009, ສະເພາະ ຢ່ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແມ່ນ ຂີ້ນຕົີ້ນດ້ວຍຕົວອັກສອນ
ສາກົນ (RP).
ມາດຕາ 24 ການທົດສອບຍານພາຫະນະທາງບົກ
ການທົດສອບຍານພາຫະນະທາງບົກ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລາຍການ ດັື່ງນີີ້:
1. ໂຄງສ້າງ, ຂະໜາດ ແລະ ນໍີ້າໜັກ;
2. ລະບົບການທໍາງານ ເປັນຕົີ້ນ ໜ່ວຍຈັກ , ຊ່ວງລ່າງ, ບັງຄັບລ້ຽວ, ໄຟສະຫວ່າງ ແລະ ໄຟເຕ ອນ
ອັນຕະລາຍ, ສັື່ນສະເທອນ;
3. ລະບົບຄວາມປອດໄພ ເປັນຕົີ້ນ ຫ້າມລໍີ້, ຄັນເລັື່ງ, ຄວາມຫງ່ຽງຂອງລົດ, ສາຍຮັດນິລະໄພ ແລະ
ຖົງລົມ;
4. ການປ່ອຍ ຄວັນ ແລະ ສຽງ.
ມາດຕາ 25 ການທົດສອບມາດຕະຖານເຕັກນິກຂອງຊິນ
ີ້ ສ່ວນ
ຊິີ້ນສ່ວນຍານພາຫະນະທາງບົກ ທີື່ຜະລິດຢພ
່ າຍໃນປະເທດ ຫ ນໍາເຂົີ້າ ເພື່ອມາປະກອບລົດ ໃຫຸ້ທົດ
ສອບມາດຕະຖານເຕັກນິກ ດັື່ງນີີ້:
1. ລົດຈັກ ສອງ, ສາມ ແລະ ສີື່ ລໍີ້ ໃຫຸ້ທົດສອບ ໜ່ວຍຈັກ, ຖັງລົດ, ໜ່ວຍວັດແທກຄວາມໄວ, ແວ່ນ
, ກະຈົກ, ຢາງຕີນລົດ, ຖັງບັນຈຸພະລັງງານ, ຂອບຢາງຕີນລົດ, ໝໍີ້ໄຟລົດ ແລະ ທໍື່ອາຍເສຍ;
2. ລົດເບົາ ສີື່ລໍີ້ ຂ ີ້ນໄປ ໃຫຸ້ທົດສອບ ລະບົບ ໄຟສະຫວ່າ ງ ແລະ ໄຟເຕ ອນອັນຕະລາຍ , ແວ່ນ ,
ກະຈົກ, ໜ່ວຍວັດແທກຄວາມໄວ, ຢາງຕີນ, ຂອບຢາງຕີນ, ໝໍີ້ໄຟ, ທໍື່ອາຍເສຍ, ຖັງບັນຈຸພະລັງງານ ລົດ
ແລະ ອື່ນໆ;
3. ລົດຈັກ ແລະ ລົດເບົາ ທີື່ນໍາໃຊຸ້ພະລັງງານໄຟຟຸ້າ ໃຫຸ້ທົດສອບ ມໍເຕີໄຟຟຸ້າ, ສາຍສາກ ແລະ ໝໍີ້
ໄຟ.

ໝວດທີ 2
ການຢັງີ້ ຢນຜົນການທົດສອບ
ມາດຕາ 26 ປະເພດການຢັງີ້ ຢນຜົນການທົດສອບ
ການຢັີ້ງຢນຜົນການທົດສອບມີ ສອງ ປະເພດ ດັື່ງນີີ້:
1. ການຢັີ້ງຢນຜົນການທົດສອບລົດເປັນຄັນ ວີທີເອ (VTA);
2. ການຢັີ້ງຢນຜົນການທົດສອບຊິີ້ນສ່ວນ ທີເອ (TA).
ມາດຕາ 27 ໃບຢັງີ້ ຢນຜົນການທົດສອບ ລົດເປັນຄັນ ແລະ ຊິນ
ີ້ ສ່ວນ
ກ່ອນອອກໃບຢັີ້ງຢນການທົດສອບ ລົດເປັນຄັນ ແລະ ຊິີ້ນສ່ວນ ຕ້ອງປະຕິບັດ ດັື່ງນີີ້:
1. ກວດກາບົດລາຍງານຜົນການທົດສອບຈາກສນທົດສອບ;
2. ລົງກວດກາຕົວຈິງ ຢ່ໂຮງງານຜະລິດ ແລະ ປະເມີນຜົນ.
ຖ້າ ປະຕິບັດຖ ກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານທີື່ກ ໍາ ນົ ດ , ກະຊວງໂຍທາທິກ ານ ແລະ ຂົນສົື່ງ ຈະອອກ
ໃບຢັີ້ງຢນຜົນການທົດສອບ ລົດເປັນຄັນ ແລະ ຊິີ້ນສ່ວນ ພ້ອມທັງ ຮັບຮອງ ແລະ ຮັບຮຸ້ ໃບຢັີ້ງຢນຜົນການ
ທົດສອບຈາກປະເທດທີື່ຜະລິດ ຕາມສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາ ສາກົນ ທີື່ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ
ປະຊາຊົນລາວ ເປັນພາຄີ.
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ພາກທີ IV
ການຂນ
ີ້ ທະບຽນ ແລະ ປຸ້າຍທະບຽນ ຍານພາຫະນະທາງບົກ
ໝວດທີ 1
ການຂນ
ີ້ ທະບຽນ
ມາດຕາ 28 ການຂນ
ີ້ ທະບຽນ
ຍານພາຫະນະທາງບົກທຸກຊະນິດ ລວມທັງ ຫາງລາກ ແລະ ເຄິື່ງຫາງລາກ ທີື່ນໍາໃຊຸ້ ຢ່ ສາທາລະນະ
ລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ ລາວ ຕ້ອງຂ ີ້ນທະບຽນ, ຕິດປຸ້າຍທະບຽນ ຕາມແຕ່ລະປະເພດ ໃຫຸ້ຖ ກຕ້ອງ
ຕາມລະບຽບການຂອງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ ກໍານົດ.
ມາດຕາ 29 ເອກະສານປະກອບການຂນ
ີ້ ທະບຽນລົດ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທີື່ມີຈຸດປະສົງຂ ີ້ນທະບຽນລົດທຸກປະເພດ ຕ້ອງປະກອບ
ເອກະສານ ດັື່ງນີີ້:
1. ຄໍາຮ້ອງຂໍຂີ້ນທະບຽນ;
2. ສໍາເນົາໃບສໍາມະໂນຄົວ ຫ ບັດປະຈໍາຕົວ;
3. ໃບຢັີ້ງຢນຊ-ີ້ ຂາຍ;
4. ໃບອະນຸຍາດນໍາສິນຄ້າເຂົີ້າຈາກຂະແໜງການອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ;
5. ໃບອະນຸຍາດນໍາເຂົີ້າທາງດ້ານເຕັກນິກຈາກ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ;
6. ໃບແຈຸ້ງພາສີ, ໃບຢັີ້ງຢນການເສຍພາສີ ເວັີ້ນເສຍແຕ່ ມີການຍົກເວັີ້ນເສຍພາສີ -ອາກອນຕາມການ
ຕົກລົງຂອງ ລັດຖະບານ.
ສໍາລັບ ລົດບໍລິຫານຂອງລັດ ຕ້ອງມີໃບສະເໜີຂີ້ນບັນຊີຍານພາຫະນະທາງບົກຈາກຂະແໜງການເງິນ
ສ່ວນລົດສໍານັກງານຜຸ້ຕາງໜ້າ ຕ້ອງມີໃບສະເໜີຈາກ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.
ມາດຕາ 30 ປະເພດການຂນ
ີ້ ທະບຽນ
ການຂີ້ນທະບຽນຍານພາຫະນະທາງບົກ ມີ ແປດ ປະເພດ ດັື່ງນີີ້:
1. ບໍລິຫານຂອງລັດ;
2. ເອກະຊົນລາວ;
3. ເອກະຊົນຕ່າງດ້າວ;
4. ທຸລະກິດ 100%;
5. ທຸລະກິດ 1%;
6. ສໍານັກງານຜຸ້ຕາງໜ້າ;
7. ຊົື່ວຄາວ;
8. ກົນຈັກໜັກ ແລະ ກົນຈັກກະສິກໍາ.
ມາດຕາ 31 ຮບແບບການຂນ
ີ້ ທະບຽນ
ການຂີ້ນທະບຽນຍານພາຫະນະທາງບົກ ມີ ສອງ ຮບແບບ ດັື່ງນີີ້:
1. ການຂີ້ນທະບຽນລົດແບບຖາວອນ;
2. ການຂີ້ນທະບຽນລົດແບບຊົື່ວຄາວ.
ມາດຕາ 32 ການຂນ
ີ້ ທະບຽນລົດແບບຖາວອນ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທີື່ມີຈຸດປະສົງຂີ້ນທະບຽນລົດແບບຖາວອນ ຕ້ອງຍື່ນຄໍາຮ້ອງ
ພ້ອມດ້ວຍເອກະສານຄົບຊຸດ ຕໍື່ກອງທະບຽນຍານພາຫະນະທາງບົກ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ເພື່ອຂີ້ນທະບຽນ
ເປັນກໍາມະສິດຂອງຕົນ ຊື່ງມີອາຍຸທະບຽນ ຫ້າປີ ແລະ ສາມາດຕໍື່ໄດຸ້.
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ໃນກໍລະນີ ລົດ ທີື່ໄ ດຸ້ຂ ີ້ນທະບຽນແລຸ້ວ ຫາກບໍື່ມ າຕໍື່ທະບຽນ ສອງເທ ື່ອລຽນຕິດ ຫ ສິບປີ , ກອງ
ທະບຽນຍານພາຫະນະທາງບົກ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ຈະລົບລ້າງລົດດັື່ງກ່າວ ອອກຈາກລະບົບບັນຊີການຂີ້ນ
ທະບຽນ.
ມາດຕາ 33 ການຂນ
ີ້ ທະບຽນລົດແບບຊົວ
ື່ ຄາວ
ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ມີຈຸດປະສົງນໍາລົດເຂົີ້າມານໍາໃຊຸ້ເຂົີ້າໃນ
ໂຄງການທີື່ມີອາຍຸ ໜື່ງ ປີ ຂີ້ນໄປ ຊື່ງໄດຸ້ຮັບອະນຸຸມັດຈາກລັດຖະບານ ຕ້ອງຂີ້ນທະບຽນລົດແບບຊົື່ວຄາວນໍາ
ກອງທະບຽນຍານພາຫະນະທາງບົ ກ ແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ ທີ ື່ ມ ີ ອ າຍຸ ກ ານນໍ າ ໃຊຸ້ທ ະບຽນ ໜ ື່ ງ ປີ ແລະ
ສາມາດຕໍື່ໄດຸ້.
ສໍານັກງານຜ ຸ້ຕາງໜ້າ ມີຈຸດປະສົງນໍາລົດເຂົີ້າມານໍາໃຊຸ້ເຂົີ້າໃນວຽກງານຂອງຕົນ ຕ້ອງຂ ີ້ນທະບຽນ
ລົດຊົື່ວຄາວ ມີອາຍຸນໍາ ໃຊຸ້ ສອງ ປີ ແລະ ສາມາດຕໍື່ໄ ດຸ້ ຕາມລະບຽບການຂອງ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ
ກໍານົດ.
ມາດຕາ 34 ການຄຸມ
ຸ້ ຄອງສໍານວນເອກະສານລົດ
ສໍາ ນວນເອກະສານລົ ດ ທີື່ຜ່າ ນການຂ ີ້ນ ທະບຽນຢ ່ກ ອງທະບຽນຍານພາຫະນະທາງບົກ ແຂວງ ,
ນະຄອນຫວງ ຕ້ອງເກັບຮັກສາໄວຸ້ ໃນກໍານົດ ສິບ ປີ, ຫັງຈາກນັີ້ນ ສາມາດທໍາລາຍໄດຸ້ ແຕ່ຂໍີ້ມນເອກະສານລົດ
ຕ້ອງເກັບຮັກສາໄວຸ້ໃນລະບົບຖານຂໍີ້ມນເອກະສານເອເລັກໂຕຣນິກ.
ມາດຕາ 35 ການຂນ
ີ້ ທະບຽນຍານພາຫະນະທາງບົກຂອງກໍາລັງປຸ້ອງກັນຊາດ-ປຸ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ຍານພາຫະນະທາງບົກທີື່ນໍາໃຊຸ້ເຂົີ້າໃນວຽກງານວິຊາສະເພາະຈໍາເພາະ ຂອງກໍາລັງປຸ້ອງກັນຊາດ-ປຸ້ອງ
ກັນຄວາມສະຫງົບ, ຂະໜາດ, ສີ ປຸ້າຍທະບຽນລົດ ໃຫຸ້ຂີ້ນທະບຽນ ແລະ ຕິດປຸ້າຍທະບຽນນໍາ ກະຊວງປຸ້ອງ
ກັນປະເທດ ຫ ກະຊວງປຸ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
ຍານພາຫະນະທາງບົກທີື່ຮັບໃຊຸ້ວຽກງານບໍລິຫານ ແລະ ບຸກຄົນ ຂອງກໍາລັງປຸ້ອງກັນຊາດ-ປຸ້ອງກັນ
ຄວາມສະຫງົບ ຕ້ອງຂີ້ນທະບຽນ ແລະ ຕິດປຸ້າຍທະບຽນ ໃຫຸ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງ
ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ ກໍານົດ.

ໝວດທີ 2
ປຸ້າຍທະບຽນລົດ
ມາດຕາ 36 ມາດຕະຖານປຸ້າຍທະບຽນລົດ
ປຸ້າຍທະບຽນລົດທຸກປະເພດຕ້ອງມີ ມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ລັກສະນະ, ຂະໜາດ, ສີ, ຮບແບບ ຕົວ
ອັກສອນ, ຕົວເລກ, ລະຫັດ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍ ຄົບຖ້ວນ ຕາມການກໍານົດຂອງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ
ຂົນສົື່ງ.
ມາດຕາ 37 ການຜະລິດ ປຸ້າຍທະບຽນລົດ
ການຜະລິດປຸ້າຍທະບຽນລົດ ໃຫຸ້ປະຕິບັດ ດັື່ງນີີ້:
1. ນໍາໃຊຸ້ເຕັກໂນໂລຊີທີື່ທັນສະໄໝເຂົີ້າໃນການຜະລິດ;
2. ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ, ສາມາດກວດສອບ ແລະ ກວດກາໄດຸ້ຢ່າງທັນການ;
3. ການຜະລິດປຸ້າຍທະບຽນລົດ ຕ້ອງຜະລິດ ຢ່ກອງທະບຽນກາງຍານພາຫະນະທາງບົກ , ມີລະບົບ
ແຈກຢາຍໃຫຸ້ ກອງທະບຽນຍານພາຫະນະທາງບົກ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ.
ມາດຕາ 38 ການຕິດ ປຸ້າຍທະບຽນລົດ
ປຸ້າຍທະບຽນລົດ ຕ້ອງຕິດໃສ່ໂຄງສ້າງຕົວຖັງບ່ອນໂຮງງານຜະລິດກໍານົດ ໂດຍບໍື່ໃຫຸ້ມີວັດຖຸອື່ນໆມາ
ປິດບັງ ຊ ື່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫຸ້ບໍື່ສາມາດແນມເຫັນຊັດເຈນ, ການຕິດປຸ້າ ຍທະບຽນລົດ ຕ້ອງຕິດ ຢ ່ກ ອງ
ທະບຽນຍານພາຫະນະທາງບົກ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ.
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ໝວດທີ 3
ການປະມນປຸ້າຍທະບຽນລົດ
ມາດຕາ 39 ການກໍານົດປຸ້າຍທະບຽນເລກງາມ
ການກໍານົດປຸ້າຍທະບຽນເລກງາມ ປະກອບມີ ສິບ ກຸ່ມ ດັື່ງນີີ້:
1. ເລກໂຕດຽວ;
2. ເລກສອງໂຕຄກັນ;
3. ເລກສາມໂຕ ຄກັນ;
4. ເລກສີື່ໂຕ ຄກັນ;
5. ເລກຫັກພັນ;
6. ເລກລຽງສາມໂຕ;
7. ເລກລຽງສີື່ໂຕ;
8. ເລກຄ່ ຄກັນ;
9. ເລກຄ່ຫາມ;
10. ເລກຄ່ ສະລັບ.
ມາດຕາ 40 ການປະມນປຸ້າຍທະບຽນເລກງາມ
ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ທີື່ຕ້ອງການປຸ້າຍທະບຽນເລກງາມ ຕາມທີື່ກໍານົດໄວຸ້ໃນ ມາດຕາ 39 ຂອງ
ກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ຕ້ອງຜ່ານການປະມນຕາມລະບຽບການຂອງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ ກໍານົດ.
ລາຍຮັບທີື່ໄດຸ້ຈາກການປະມນປຸ້າຍທະບຽນເລກງາມແມ່ນ ມອບເຂົີ້າກອງທນທາງ.
ມາດຕາ 41 ຄະນະກໍາມະການປະມນປຸ້າຍທະບຽນເລກງາມ
ຄະນະກໍາມະການປະມ ນປຸ້າຍທະບຽນເລກງາມ ປະກອບດ້ວຍ ຜ ຸ້ຕາງໜ້າ ຂະແໜງການໂຍທາທິ
ການ ແລະ ຂົນສົື່ງ, ຂະແໜງການການເງິນ, ຂະແໜງການອື່ນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ກອງທນທາງ.

ໝວດທີ 4
ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຖານຂໍມ
ີ້ ນ ກ່ຽວກັບການຂນ
ີ້ ທະບຽນຍານພາຫະນະທາງບົກ
ມາດຕາ 42 ເຕັກໂນໂລຊີໃນການຂນ
ີ້ ທະບຽນຍານພາຫະນະທາງບົກ
ລັດອະນຸຍາດໃຫຸ້ນໍາໃຊຸ້ເຄື່ອງມ , ອຸບປະກອນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ທັນສະໄໝ ເຂົີ້າໃນຂະບວນການ
ຂີ້ນທະບຽນ, ຜະລິດ ແລະ ຕິດປຸ້າຍທະບຽນລົດ ເພື່ອໃຫຸ້ເຈົີ້າໜ້າທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ສາມາດກວດກາ ແລະ ກວດ
ສອບ ຂໍີ້ມ ນລົດ ແລະ ໃບທະບຽນ ໄດຸ້ທັນເວລາ ແນໃສ່ ເຮັດໃຫຸ້ກ ານຄຸຸ້ມ ຄອງຍານພາຫະນະທາງບົກ ມີ
ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສງ.
ມາດຕາ 43 ຖານຂໍມ
ີ້ ນກ່ຽວກັບການຂນ
ີ້ ທະບຽນຍານພາຫະນະທາງບົກ
ການສ້າງຖານຂໍີ້ມນ ແລະ ເກັບກໍາສະຖິຕິ ກ່ຽວກັບການຂີ້ນທະບຽນຍານພາຫະນະທາງບົກ ມີເປົີ້າ
ໝາຍນໍາໃຊຸ້ຕົີ້ນຕໍ ດັື່ງນີີ້:
1. ຄວບຄຸມ, ຕິດຕາມ ກວດກາ ການເຄື່ອນໄຫວຍານພາຫະນະທາງບົກຕາມທາງຫວງ , ຖະໜົນ,
ການຈະລາຈອນໃນຕົວເມອງ, ລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ຜ່ານແດນ;
2. ເກັບ ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບຍານພາຫະນະທາງບົກ;
3. ຄຸຸ້ມຄອງມາດຕະຖານເຕັກນິກຍານພາຫະນະທາງບົກ;
4. ກວດກາເຕັກນິກລົດ.
ການສ້າງຖານຂໍີ້ມນ ແລະ ເກັບກໍາສະຖິຕິກ່ຽວກັບຍານພາຫະນະທາງບົກດ້ວຍລະບົບອີເລັກໂຕຣນິກ
ແບບລວມສ ນໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມຖ ກຕ້ອງ ແລະ ປອດໄພ ເພ ື່ອນໍາໃຊຸ້ເຂົີ້າໃນ
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ການ ຄົີ້ນຄວ້າ , ວາງແຜນ, ວິໄຈ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຊ ື່ງຢ ່ພາຍໃຕຸ້ການຄຸຸ້ມຄອງຂອງ ກະຊວງໂຍທາທິການ
ແລະ ຂົນສົື່ງ.

ພາກທີ V
ສນກວດກາເຕັກນິກຍານພາຫະນະທາງບົກ
ໝວດທີ 1
ການສ້າງຕັງີ້ ສນກວດກາເຕັກນິກຍານພາຫະນະທາງບົກ
ມາດຕາ 44 ເງອ
ື່ ນໄຂການສ້າງຕັງີ້ ສນກວດກາເຕັກນິກຍານພາຫະນະທາງບົກ
ການສ້າງຕັີ້ງສນກວດກາເຕັກນິກຍານພາຫະນະທາງບົກ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂ ດັື່ງນີີ້:
1. ມີທີື່ຕັີ້ງເໝາະສົມຕາມແຜນຜັງລວມ, ມີເນີ້ອທີື່ດິນຕາມຂະໜາດທີື່ກໍານົດໄວຸ້ເພື່ອປຸກສ້າງອາຄານ
, ສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ບ່ອນຈອດລົດ ຢ່າງພຽງພໍ;
2. ອາຄານຕ້ອງມີ ໂຄງສ້າງແໜຸ້ນໜາ, ຫັງຄາປົກຄຸມພີ້ນທີື່ຕິດຕັີ້ງອຸບປະກອນກວດກາ, ມີລະບົບ
ແສງສະຫວ່ າ ງພຽງພໍ , ສຸ ຂ າພິ ບ ານ, ຮ່ ອ ງລະບາຍນໍີ້ າ , ລະບາຍອາກາດ, ຄວັ ນ ລົ ດ , ເກັ ບ ສຽງ ແລະ
ສິື່ງແວດລ້ອມທີື່ດີ;
3. ມີວິສະວະກອນກົນຈັກ ຫ ນາຍຊ່າງຊໍານານງານຢ່າງໜ້ອຍສອງຄົນ;
4. ມີເຄ ື່ອງມ ແລະ ອຸບປະກອນ ການກວດກາເຕັກນິກຄົບຊຸດ ເປັນຕົີ້ນ ລະບົບ ຈັກ , ຊ່ວງລ່າງ,
ຫ້າມລໍີ້, ໄຟ, ຄວັນ, ຢາງຕີນລົດ ແລະ ອື່ນໆ ພ້ອມທັງບົວລະບັດຮັກສາເຄື່ອງມອຸ ບປະກອນໃຫຸ້ຢ່ໃນສະພາບ
ໃຊຸ້ງານດີຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
5. ກ່ອນຈະດໍາເນີນກິດຈະການ ສນກວດກາເຕັກນິກຍານພາຫະນະທາງບົກ ຕ້ອງໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດ
ຈາກ ຂະແໜງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ , ພາຍຫັງທີື່ໄດຸ້ຮັບໃບທະບຽນວິສາຫະກິດຈາກ ຂະແໜງການ
ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ.
ສໍາລັບອຸບປະກອນການກວດກາເຕັກນິກຍານພາຫະນະທາງບົກ ທີື່ອະນຸຍາດນໍາເຂົີ້າເພື່ອມາຮັບໃຊຸ້
ພາຍໃນສນຂອງຕົນ ຕ້ອງຜ່ານການຮັບຮອງຈາກ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ.
ມາດຕາ 45 ຂະໜາດ ແລະ ມາດຕະຖານ ຂອງສນກວດກາເຕັກນິກ
ສນກວດກາເຕັກນິກຍານພາຫະນະທາງບົກມີ ສາມ ຂະໜາດ ດັື່ງນີີ້:
1. ຂະໜາດນ້ອຍປະກອບມີ ໜື່ງ ຊ່ອງກວດກາ ສໍາລັບລົດຈັກທຸກປະເພດ ແລະ ໜື່ງຊ່ອງກວດ ສໍາ
ລັບລົດເບົາ;
2. ຂະໜາດກາງປະກອບມີ ໜື່ງ ຊ່ອງກວດກາ ສໍາລັບລົດຈັກທຸກປະເພດ ແລະ ສອງຊ່ອງກວດກາ
ສໍາລັບລົດເບົາ;
3. ຂະໜາດໃຫ່ຍປະກອບມີ ໜື່ງ ຊ່ອງກວດກາ ສໍາລັບລົດຈັກທຸກປະເພດ, ສອງ ຊ່ອງກວດກາ ສໍາ
ລັບລົດເບົາ ແລະ ໜື່ງ ຊ່ອງກວດກາ ສໍາລັບລົດຂົນສົື່ງຜຸ້ໂດຍສານ ແລະ ລົດຂົນສົື່ງສິນຄ້າ ທຸກປະເພດ.
ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ ກໍານົດລາຍລະອຽດມາດຕະຖານຂອງສນກວດກາເຕັກນິກ.

ໝວດທີ 2
ການກວດກາເຕັກນິກຍານພາຫະນະທາງບົກ
ມາດຕາ 46 ຮອບວຽນການກວດກາເຕັກນິກຍານພາຫະນະທາງບົກ
ການກວດກາເຕັກນິກຍານພາຫະນະທາງບົກ ໃຫຸ້ປະຕິບັດຕາມຮອບວຽນ ດັື່ງນີີ້:
1. ລົດຈັກ ແລະ ລົດເບົາ ທຸກ ປະເພດ ທີື່ເປັນລົດໃໝ່ ກ່ອນຂ ີ້ນທະບຽນ ຕ້ອງຜ່າ ນການ ຢັີ້ງຢນ
ເຕັກນິກ ໃຫຸ້ຖກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານຂອງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ ຊື່ງມີກໍານົດການນໍາໃຊຸ້ ສອງ
ປີ, ຫັງຈາກນັີ້ນ ໃຫຸ້ກວດກາເຕັກນິກຄນທຸກໆປີ;
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2. ລົດຂົນຜຸ້ສົື່ງໂດຍສານ ແລະ ລົດຂົນສົື່ງສິນຄ້າ ທຸກປະເພດ ທີື່ເປັນລົດໃໝ່ກ່ອນຂີ້ນທະບຽນ ຕ້ອງ
ຜ່ານການຢັີ້ງຢນເຕັກນິກ ໃຫຸ້ຖກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານຂອງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ ຊື່ງມີກໍານົດ
ການນໍາໃຊຸ້ ໜື່ງປີ, ຫັງຈາກນັີ້ນ ໃຫຸ້ກວດກາເຕັກນິກຄນທຸກໆ ຫົກ ເດອນ.
ຜຸ້ດໍາເນີນກິດຈະການສນກວດກາເຕັກນິກ ຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍື່ຜົນການກວດກາເຕັກນິກຂອງ
ລົດແຕ່ລະຄັນ ທີື່ໄດຸ້ຜ່ານການກວດກາ ແລະ ຢັີ້ງຢນຈາກສນຂອງຕົນ.
ມາດຕາ 47 ການກວດກາເຕັກນິກຍານພາຫະນະທາງບົກ
ການກວດກາເຕັກນິກຍານພາຫະນະທາງບົກທຸກປະເພດ ໃຫຸ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຕົີ້ນຕໍ ດັື່ງນີີ້:
1) ລະບົບສົື່ງທິດ (ບັງຄັບລ້ຽວ);
2) ລະບົບ ຫ້າມລໍີ້ລົດ, ຄວາມທ່ຽງສນລໍີ້, ຄວາມໄວ;
3) ລະບົບຂັບເຄື່ອນ (ຢາງ ແລະ ລໍີ້);
4) ລະບົບເຄື່ອງຈັກ;
5) ທາດອາຍຄາບອນໂມນ໋ອກໄຊ໌ (CO), ໄຮໂດຣຄາບອນ (HC), ສຽງທໍື່ອາຍເສຍ (ຄວັນລົດ);
6) ລະບົບ ໄຟຫ້າມລໍີ້, ໄຟລີື່, ໄຟຕາ, ແກລົດ;
7) ລະບົບກວດກາຄວາມປອດໄພ ແວ່ນຂ້າງ ຊ້າຍ, ຂວາ ແລະ ຫັງ, ສາຍຮັດນິລະໄພ.
ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ ເປັນຜຸ້ກໍານົດມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ລະບຽບການກວດກາ
ເຕັກນິກລົດ.
ມາດຕາ 48 ຄ່າມາດຕະຖານການກວດກາເຕັກນິກລົດດ້ານສິງື່ ແວດລ້ອມ
ມາດຕະຖານຄວບຄຸມ ການປ່ອຍມົນລະພິດທາງອາກາດ ແລະ ສຽງ ຈາກຍານພາຫະນະທາງບົກ
ຕ້ ອ ງໃຫຸ້ ຢ ່ ໃ ນຄ່າ ມາດຕະຖານການຄວບຄຸ ມ ມົນ ລະພິດ ທີ ື່ ໄ ດຸ້ ກ ໍາ ນົ ດ ໄວຸ້ ໃນລະບຽບການຂອງ ກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ.

ພາກທີ VI
ການດັດແປງ ຮບຮ່າງ ແລະ ເຕັກນິກ ລົດ
ມາດຕາ 49 ການດັດແປງຮບຮ່າງລົດ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທີື່ມີຈຸດປະສົງດັດແປງ ຫ/ແລະ ຕໍື່ເຕີມ ຮ ບຮ່າງຂອງລົດ
ຕ້ອງຍື່ນຄໍາຮ້ອງພ້ອມດ້ວຍເອກະສານຄົບຊຸດຕໍື່ຂະແໜງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ.
ສ່ວນມາດຕະຖານການດັດແປງ ຫ/ແລະ ຕໍື່ເຕີມຮບຮ່າງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ ກໍານົດ.
ພາຍຫັງໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຂະແໜງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ ແລຸ້ວ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັີ້ນ
ຕອນ ດັື່ງນີີ້:
1. ນໍາ ເອົາ ລົດໄປດັດແປງ ຫ/ແລະ ຕໍື່ເຕີມ ຮ ບຮ່າ ງຂອງລົດຢ ່ອ ່ສ້ອມແປງທີື່ໄ ດຸ້ມ າດຕະຖານ ຫ
ສະຖານທີື່ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດ;
2. ນໍາລົດມາກວດກາຄນ ພາຍຫັງ ທີື່ມີການດັດແປງ ຫ/ແລະ ຕໍື່ເຕີມ;
3. ນໍາລົດໄປຂີ້ນທະບຽນໃໝ່.
ມາດຕາ 50 ການດັດແປງເຕັກນິກລົດ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທີື່ມີຈຸດປະສົງດັດແປງເຕັກນິກລົດ ຕ້ອງຍື່ນຄໍາຮ້ອງພ້ອມ
ດ້ວຍເອກະສານຄົບຊຸດ ຕໍື່ຂະແໜງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ.
ພາຍຫັງໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຂະແໜງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ ແລຸ້ວ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັີ້ນ
ຕອນ ດັື່ງນີີ້:
1. ດັດແປງເຕັກນິກລົດ ຢ່ອ່ສ້ອມແປງ ທີື່ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດ;
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2. ນໍາລົດມາກວດກາຄນ ພາຍຫັງ ທີື່ມີການດັດແປງເຕັກນິກລົດ;
3. ນໍາລົດໄປຂີ້ນທະບຽນໃໝ່.
ລົດທີື່ດັດແປງໂດຍບໍື່ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດ ແຕ່ຖກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກຈາກອ່ສ້ອມແປງທີື່ໄດຸ້
ມາດຕະຖານ ຈະຖກປັບໃໝ ແລຸ້ວຈື່ງຈະສາມາດຂີ້ນທະບຽນໄດຸ້ ບົນພີ້ນຖານການປະກອບເອກະສານຕາມ
ມາດຕາ 29 ຂອງ ກົດໝາຍສະບັບນີີ້.
ສ່ ວ ນລົ ດ ທີ ື່ ດ ັ ດ ແປງໂດຍບໍ ື່ ໄ ດຸ້ ຮ ັ ບ ອະນຸ ຍ າດ ແລະ ບໍ ື່ ຖ ກຕ້ ອ ງຕາມມາດຕະຖານເຕັ ກ ນິ ກ
ຍານພາຫະນະທາງບົກຂອງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ, ກອງທະບຽນຍານພາຫະນະທາງບົກ ແຂວງ,
ນະຄອນຫວງ ຈະປັບໃໝ ແລະ ບໍື່ຂີ້ນທະບຽນໃຫຸ້ ຕາມກົດໝາຍສະບັບນີ.ີ້
ມາດຕາ 51 ການດັດແປງເພອ
ື່ ຟນ
ີ້ ຟສະພາບຂອງລົດ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທີື່ມີຈຸດປະສົງຟີ້ນຟລົດ ເກົື່າແກ່ , ບຮານ ຫ ເປ່ເພເສຍຫາຍ
ຈາກອຸບປະຕິເຫດ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດຸ້ປ່ຽນ ໜ່ວຍຈັກ ຫ/ແລະ ຕົວຖັງ ໃຫຸ້ປະຕິບັດ ດັື່ງນີີ້:
1. ໃນກໍລະນີ ເລກຈັກ ຫ ເລກຖັງ ບໍື່ມີ ຫ ມີຕົວເລກບໍື່ຈະແຈຸ້ງ ຕ້ອງໄດຸ້ສັບ ເລກຈັກ ຫ ເລກຖັງ
ໃໝ່;
2. ໃນກໍລະນີ ມີເລກຈັກ ຫ ເລກຖັງແລຸ້ວ ແມ່ນໃຫຸ້ຮັກສາເລກເກົື່າໄວຸ້;
ໃນສອງກໍລະນີຂ້າງເທິງນີີ້ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານຢ່າງຖກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ເພື່ອຂີ້ນທະບຽນ
ລົດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ.

ພາກທີ VII
ການ ຊຂ
ີ້ າຍ, ມອບໂອນ, ເຊົາື່ ຊີ້, ຢຸດນາໃຊຸ້ ລົດ
ໝວດທີ 1
ການ ຊຂ
ີ້ າຍ ແລະ ມອບໂອນກໍາມະສິດຍານພາຫະນະທາງບົກທີມ
ື່ ທ
ີ ະບຽນແລຸ້ວ
ມາດຕາ 52 ການປະກອບເອກະສານຊຂ
ີ້ າຍຍານພາຫະນະທາງບົກ
ການຊີ້ຂາຍຍານພາຫະນະທາງບົກ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານ ດັື່ງນີີ້:
1. ມີໃບຢັີ້ງຢນການຊີ້ຂາຍ;
2. ໃບຢັີ້ງຢນທີື່ຢ່, ສໍາມະໂນຄົວ ຫ ບັດປະຈໍາຕົວ ຂອງຜຸ້ຊີ້ ແລະ ຜຸ້ຂາຍ;
3. ໃບຮັບປະກັນໂດຍການຮັບຮຸ້ຈາກອົງການປົກຄອງບ້ານ;
4. ໃບທະບຽນລົດຕົີ້ນສະບັບ;
5. ປີ້ມຕິດຕາມການຂີ້ນທະບຽນລົດ.
ມາດຕາ 53 ການປະກອບເອກະສານມອບໂອນກໍາມະສິດຍານພາຫະນະທາງບົກ
ການມອບໂອນກໍາມະສິດຍານພາຫະນະທາງບົກ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານ ດັື່ງນີີ້:
1. ໃບມອບໂອນກໍາມະສິດຈາກອົງການປົກຄອງບ້ານສະບັບຕົີ້ນ;
2. ໃບຢັີ້ງຢນທີື່ຢ່, ສໍາມະໂນຄົວ ຫ ບັດປະຈໍາຕົວ ຂອງຜຸ້ໂອນ ແລະ ຜຸ້ຮັບ;
3. ໃບຮັບປະກັນໂດຍການຮັບຮຸ້ຈາກອົງການປົກຄອງບ້ານ;
4. ໃບທະບຽນລົດຕົີ້ນສະບັບ;
5. ປີ້ມຕິດຕາມການຂີ້ນທະບຽນລົດ.
ມາດຕາ 54 ການຈົດທະບຽນໂອນກໍາມະສິດລົດ
ການຈົດທະບຽນໂອນກໍາມະສິດລົດ ຕ້ອງໄດຸ້ນໍາລົດໄປກວດກາຕົວຈິງຢ່ ກອງທະບຽນຍານພາຫະນະ
ທາງບົກ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ເພື່ອເສຍ ຄ່າ ທໍານຽມ ແລະ ບໍລິການຕ່າງໆ ພ້ອມທັງ ແຈຸ້ງຈົດ ທະບຽນສານ,
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ຊັບສິນ ແລະ ຄ່າອາກອນຂີ້ນທະບຽນ ຫັງຈາກນັີ້ນ ຈື່ງອອກໃບທະບຽນໃຫຸ້ຜຸ້ຖກໍາມະສິດໃໝ່ ພາຍໃນ ສິບ
ຫ້າ ວັນລັດຖະການ ແຕ່ຕ້ອງນໍາໃຊຸ້ປີ້ມຕິດຕາມການຂີ້ນທະບຽນ ແລະ ປຸ້າຍທະບຽນລົດເດີມ.
ມາດຕາ 55 ການຍົກຍ້າຍລົດ
ການຍົກ ຍ້າ ຍລົດ ແມ່ນການຍົກ ຍ້າ ຍເອກະສານລົດທັງໝົດທີື່ ໄ ດຸ້ຂ ີ້ນທະບຽນຢ ່ແ ຂວງໜ ື່ງ ແລຸ້ວ
ຍົກຍ້າຍໄປຂີ້ນທະບຽນໃໝ່ຢ່ແຂວງອື່ນ.
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທີື່ມຈ
ີ ຸດປະສົງຍົກຍ້າຍລົດ ຕ້ອງດໍາເນີນຕາມຂັີ້ນຕອນ ດັື່ງນີີ້:
1. ການແຈຸ້ງຍົກຍ້າຍລົດອອກ
1) ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍຍົກຍ້າຍອອກຕາມແບບຟອມ ພ້ອມດ້ວຍປີ້ມຕິດຕາມການຂີ້ນທະບຽນລົດ ແລະ
ເອກະສານປະກອບ;
2) ເສຍຄ່າ ທໍານຽມ ແລະ ບໍລິການ;
3) ສໍ າ ລັ ບ ລົ ດ ສ່ ວ ນບຸ ກ ຄົ ນ , ບໍ ລ ິ ສ ັ ດ ຫ ສາຂາ ຕ້ ອ ງມີ ໃ ບຊ ີ້ ຂ າຍ, ໃບມອບສິ ດ ພ້ ອ ມດ້ ວ ຍ
ໃບຢັີ້ງຢ ນທີື່ຢ່ ຂອງຜ ຸ້ຂາຍ ແລະ ຜ ຸ້ຊີ້, ໃບຮັບປະກັນ ແລະ ໃບສະເໜີ ຈາກອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ແລະ
ອົງການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫ ມີເອກະສານຢັີ້ງຢນ ກ່ຽວກັບການຍົກຍ້າຍພມລໍາເນົາໄປຢ່ແຂວງອື່ນ;
4) ສໍາລັບລົດບໍລິຫານຂອງລັດ ຕ້ອງມີ ຂໍີ້ຕົກລົງຍົກຍ້າຍ ຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ລົ ດ ທີ ື່ ຍ ົ ກ ຍ້ າ ຍອອກ ອົ ງ ການຄຸ ຸ້ ມ ຄອງວຽກງານກ່ ຽ ວກັ ບ ຍານພາຫະນະທາງບົ ກ ຕ້ ອ ງລົ ບ ລ້ າ ງ
ເອກະສານອອກຈາກ ລະບົບການຂີ້ນທະບຽນຢ່ແຂວງຕົີ້ນທາງ, ປົດປຸ້າຍທະບຽນ ພ້ອມທັງທໍາລາຍຖິີ້ມ.
2. ການແຈຸ້ງຍົກຍ້າຍລົດເຂົາີ້
1) ຍ ື່ນຄໍາ ຮ້ອງຂໍຍົກ ຍ້າ ຍເຂົີ້າ ຕາມແບບຟອມ ພ້ອມທັງເອກະສານຫ ັກຖານທັງຫມົດຂອງລົດ
ແລະ ປີ້ມຕິດຕາມການຂີ້ນທະບຽນລົດ ທີື່ມາຈາກແຂວງທີື່ຍົກຍ້າຍອອກ;
2) ນໍາລົດໄປກວດກາຕົວຈິງ ສົມທຽບກັບເອກະສານເດີມ;
3) ເສຍຄ່າທໍານຽມ, ບໍລິການຕ່າງໆ ແລະ ຄ່າແຜ່ນປຸ້າຍລົດໃຫມ່;
ລົດທີື່ຍົກຍ້າຍເຂົີ້າ ອົງການຄຸຸ້ມຄອງວຽກງານກ່ຽວກັບຍານພາຫະນະທາງບົກ ຕ້ອງບັນທກຂໍີ້ມນລົດ
ເຂົີ້າ ລະບົບການຂີ້ນທະບຽນ, ອອກໃບທະບຽນ, ປີ້ມຕິດຕາມການຂີ້ນທະບຽນ ພ້ອມທັງ ຕິດປຸ້ າຍທະບຽນ
ໃໝ່.

ໝວດທີ 2
ການເຊົາື່ ຊລ
ີ້ ດ
ົ ຜ່ານລະບົບການເຊົາື່ ສິນເຊອ
ື່
ມາດຕາ 56 ສັນຍາເຊົາື່ ຊີ້ລດ
ົ
ສັນຍາເຊົື່າຊີ້ລົດແມ່ນ ການຕົກລົງຂອງຄ່ສັນຍາ, ຊື່ງຜຸ້ໃຫຸ້ເຊົື່າຊີ້ລົດຂອງຕົນ ໃຫຸ້ຜຸ້ເຊົື່າຊີ້ ເຊົື່າ ແລະ ຜຸ້
ເຊົື່າຊີ້ຈະໄດຸ້ກໍາມະສິດ ເມື່ອຕົນໄດຸ້ຈ່າຍຄ່າລົດນັນ
ີ້ ຢ່າງຄົບຖ້ວນຕາມຈໍານວນງວດ ທີື່ໄດຸ້ຕົກລົງກັນ. ລາຄາເຊົື່າ
ຊີ້ລົດ ໃຫຸ້ປະຕິບັດຕາມທີື່ໄດຸ້ຕົກລົງກັນ ໃນເວລາເຮັດສັນຍາເຊົື່າຊີ້ນັີ້ນ ແລະ ສັນຍາເຊົື່າຊີ້ລົດ ຕ້ອງເຮັດເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ.
ມາດຕາ 57 ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜໃຸ້ ຫຸ້ເຊົາື່ ຊລ
ີ້ ດ
ົ
ຜຸ້ໃຫຸ້ເຊົື່າຊີ້ລົດ ມີ ສິດ ດັງື່ ນີີ້:
1. ທວງເອົາຄ່າເຊົື່າຊີ້ລົດຕາມງວດທີື່ໄດຸ້ຕົກລົງກັນ;
2. ຍົກເລີກສັນຍາ ແລະ ທວງເອົາລົດນັີ້ນຄນ ໃນກໍລະນີທີື່ຜຸ້ເຊົື່າຊີ້ໄດຸ້ຄ້າງຈ່າຍ ເປັນເວລາສາມງວດ
ລຽນຕິດ ແລະ ພາຍຫັງທີື່ຜຸ້ເຊົື່າຊີ້ໄດຸ້ສົື່ງໜັງສທວງ ແລະ ຜຸ້ເຊົື່າຊີ້ທີື່ຄ້າງຈ່າຍນັີ້ນບໍື່ໄດຸ້ປະຕິບັດຕາມກໍານົດເວລາ
ສາມສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດຸ້ຮັບໜັງສທວງເປັນຕົີ້ນໄປ, ສ່ວນເງິນຄ່າເຊົື່າຊີ້ລົດ ທີື່ໄດຸ້ຈ່າຍໄປແລຸ້ວນັີ້ນ ຈະບໍື່ສົື່ງ
ຄນ; ໃນກໍລະນີທີື່ລົດ ມີການເປ່ເພ ເສຍຫາຍ ຍ້ອນຄວາມຜິດຂອງຜຸ້ເຊົື່າຊີ້, ຜຸ້ໃຫຸ້ເຊົື່າຊີ້ ມີສິດທວງເອົາຄ່າເສຍ
ຫາຍ.
ຜຸ້ໃຫຸ້ເຊົື່າຊີ້ລົດ ມີ ພັນທະ ດັື່ງນີີ້:
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1. ມອບລົດໃຫຸ້ຜຸ້ເຊົື່າຊີ້ ຕາມການຕົກລົງ;
2. ໂອນກໍາມະສິດລົດນັນ
ີ້ ໃຫຸ້ຜຸ້ເຊົື່າຊີ້ ເມື່ອຜຸ້ກ່ຽວໄດຸ້ຈ່າຍເງິນຄົບຖ້ວນແລຸ້ວ;
3. ຮັບຜິດຊອບຕໍື່ຄຸນນະພາບຂອງລົດ ທີື່ໃ ຫຸ້ເຊົື່າ ຊ ີ້ ຕາມທີື່ ໄ ດຸ້ກໍ າ ນົດໄວຸ້ໃ ນ ມາດຕາ 407 ຂອງ
ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ.
ມາດຕາ 58 ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜເຸ້ ຊົາື່ ຊລ
ີ້ ົດ
ຜຸ້ເຊົື່າຊີ້ລົດ ມີສິດ ດັງື່ ນີ:ີ້
1. ທວງເອົາລົດ ຕາມການຕົກລົງຈາກ ຜຸ້ໃຫຸ້ເຊົື່າຊີ້ລົດ;
2. ໄດຸ້ຮັບໝາກຜົນໃດໜື່ງທີື່ເກີດຈາກລົດທີື່ໄດຸ້ເຊົື່າຊີ້ ນັບແຕ່ເວລາໄດຸ້ຄອບຄອງ ເປັນຕົີ້ນໄປ;
3. ໄດຸ້ຮັບລົດທີື່ເຊົື່າຊີ້ ເປັນກໍາມະສິດ ເມື່ອໄດຸ້ຊໍາລະຄ່າເຊົື່າຊີ້ລົດນັີ້ນຄົບຖ້ວນແລຸ້ວ;
4. ທວງໃຫຸ້ ຜຸ້ໃຫຸ້ເຊົື່າຊີ້ລົດ ຮັບຜິດຊອບຕໍື່ຄຸນນະພາບຂອງລົດ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 407
ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ;
5. ຍົກເລີກສັນຍາເວລາໃດກໍໄດຸ້ ຕາມການເຫັນດີຂອງຜຸ້ໃຫຸ້ເຊົື່າຊີ້ ລົດ ແຕ່ຕ້ອງໄດຸ້ສົື່ງລົດນັີ້ນຄນ ໃນ
ສະພາບທີື່ໃຊຸ້ການໄດຸ້ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຕໍື່ການເປ່ເພ ເສຍຫາຍ ທີື່ເກີດຂີ້ນກັບລົດນັີ້ນ.
ຜຸ້ເຊົື່າຊີ້ລົດ ມີ ພັນທະ ດັື່ງນີີ້:
1. ຈ່າຍຄ່າລົດເປັນງວດຕາມການຕົກລົງ;
2. ນໍາໃຊຸ້ ແລະ ປົກປັກຮັກສາລົດ ໃຫຸ້ຢ່ໃນສະພາບປົກກະຕິ;
3. ມອບລົດຄນໃຫຸ້ແກ່ຜຸ້ໃຫຸ້ເຊົື່າຊີ້ລົດ ໃນກໍລະນີຄ້າງຈ່າຍເງິນສາມງວດລຽນຕິດ;
4. ບໍື່ມີສິດ ຂາຍ, ໂອນ, ແລກປ່ຽນ ຫ ຊວດຈໍາ ຍົກເວັີ້ນຫາກໄດຸ້ມີການຕົກລົງເຫັນດີຈາກຜຸ້ໃຫຸ້ເຊົື່າ
ຊ.ີ້

ໝວດທີ 3
ການ ຢຸດນໍາໃຊຸ້ລດ
ົ , ລົດສນຫາຍ ແລະ ປມ
ີ້ ຕິດຕາມການຂນ
ີ້ ທະບຽນ, ໃບທະບຽນລົດ ເສຍຫາຍ
ຫ ສນຫາຍ
ມາດຕາ 59 ການແຈຸ້ງຢຸດນໍາໃຊຸ້ລດ
ົ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັີ້ງ ທີື່ມີຈຸດປະສົງຢຸດນໍາໃຊຸ້ລົດ ຕ້ອງປະຕິບັດ ດັື່ງນີີ້:
1. ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍແຈຸ້ງເຫດຜົນຢຸດນໍາໃຊຸ້ລົດ;
2. ສົື່ງປີ້ມຕິດຕາມການຂີ້ນທະບຽນ, ໃບທະບຽນ ແລະ ປຸ້າຍທະບຽນ ລົດ;
3. ອອກໃບຢັີ້ງຢນການຢຸດຕິນໍາໃຊຸ້ລົດຄັນດັື່ງກ່າວຢ່າງຖາວອນ.
ການແຈຸ້ງຢຸດນໍາໃຊຸ້ລົດ ຕ້ອງແຈຸ້ງຕໍື່ກອງທະບຽນຍານພາຫະນະທາງບົກ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ.
ມາດຕາ 60 ການແຈຸ້ງ ລົດສນຫາຍ
ໃນກໍ ລ ະນີ ລົ ດ ສ ນຫາຍ ເຈົ ີ້ າ ຂອງລົ ດ ຕ້ ອ ງແຈຸ້ ງ ແລະ ປະກອບຄໍ າ ຮ້ ອ ງຕາມແບບຟອມທີ ື່ ຂ ະ
ແໜງການ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ ກໍານົດ ໂດຍເຊັນຢັີ້ງຢນຈາກອົງການປົກຄອງບ້ານ ຫ ອົງການຈັດຕັີ້ງທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ ຍື່ນຕໍື່ ກອງທະບຽນຍານພາຫະນະທາງບົກ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ແລຸ້ວຍື່ນຕໍື່ ຂະແໜງການປຸ້ອງ
ກັນຄວາມສະຫງົບ.
ມາດຕາ 61 ການແຈຸ້ງ ປມ
ີ້ ຕິດຕາມການຂນ
ີ້ ທະບຽນ, ໃບທະບຽນ ແລະ ປຸ້າຍທະບຽນ ລົດ ເສຍຫາຍ ຫ ສນຫາຍ
ໃນກໍລະນີ ປີ້ມຕິດຕາມການຂີ້ນທະບຽນ, ໃບທະບຽນ ແລະ ປຸ້າຍທະບຽນ ລົດ ເສຍຫາຍ ຫ/ແລະ
ສ ນຫາຍ ເຈົີ້າຂອງລົດ ຕ້ອງແຈຸ້ງ ແລະ ປະກອບຄໍາຮ້ອງຕາມແບບຟອມທີື່ຂະແໜງການໂຍທາທິການ ແລະ
ຂົນສົື່ງ ກໍານົດ ໂດຍເຊັນຢັີ້ງຢນຈາກອົງການປົກຄອງບ້ານ ຫ ອົງການຈັດຕັີ້ງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຍື່ນຕໍື່ ກອງທະບຽນ
ຍານພາຫະນະທາງບົກ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ພ້ອມທັງນໍາເອົາລົດໄປກວດກາຕົວຈິງ ຖ້າເຫັນວ່າ ຖກຕ້ອງຄົບ
ຖ້ວນ ກອງທະບຽນຍານພາຫະນະທາງບົກ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ຕ້ອງອອກໃບຢັີ້ງຢນການຂີ້ນທະບຽນໃຫຸ້
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ຜຸ້ກ່ຽວ ເພື່ອນໍາໄປຍື່ນຕໍື່ ຂະແໜງການປຸ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເພື່ອອອກໃບຢັີ້ງຢນການ ເສຍຫາຍ ຫ/ແລະ
ສນຫາຍ.

ພາກທີ VIII
ກອງທະບຽນຍານພາຫະນະທາງບົກ
ມາດຕາ 62 ການສ້າງຕັີ້ງກອງທະບຽນຍານພາະນະທາງບົກ
ກອງທະບຽນຍານພາຫະນະທາງບົກມີສອງຂັີ້ນ ດັື່ງນີີ້:
1. ກອງທະບຽນກາງຍານພາຫະນະທາງບົກ;
2. ກອງທະບຽນຍານພາຫະນະທາງບົກ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ.
ມາດຕາ 63 ກອງທະບຽນກາງຍານພາຫະນະທາງບົກ
ກອງທະບຽນກາງຍານພາຫະນະທາງບົກ ແມ່ນຫົວໜ່ວຍວິຊາການລະດັບໜື່ງ ເປັນກົງຈັກໜື່ງຂອງ
ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ ມີພາລະບົດບາດໃນການຄຸຸ້ມຄອງວຽກງານ ຍານພາຫະນະ ແລະ ການຂັບ
ຂີື່ ທາງບົ ກ ໃນຂອບເຂດທົ ື່ ວ ປະເທດ ພ້ ອ ມທັ ງ ຮັ ບ ປະກັ ນ ຄວາມ ສະດວກ, ວ່ ອ ງໄວ, ໂປ່ ງ ໃສ, ເປັ ນ
ລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ຖກຕ້ອງ ຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກ. ສ່ວນດ້ານວິຊາການແມ່ນຂີ້ນກັບກົມຂົນສົື່ງ
ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ.
ມາດຕາ 64 ກອງທະບຽນຍານພາຫະນະທາງບົກ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ
ກອງທະບຽນຍານພາຫະນະທາງບົກ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ແມ່ນຫົວໜ່ວຍວິຊາການທີື່ຂີ້ນກັບກອງ
ທະບຽນກາງຍານພາຫະນະທາງບົກ ມີພາລະບົດບາດໃນ ການ ຂ ີ້ນທະບຽນ, ສອບເສັງການຂັບຂີື່ , ພິມໃບ
ທະບຽນ, ໃບຂັບຂີື່ ແລະ ກວດກາເຕັກນິກ ຍານພາຫະນະທາງບົກ ພ້ອມທັງ ຮັບປະກັນການບໍລິການໃຫຸ້ມີ
ຄວາມ ສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ, ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ຖກຕ້ອງ ຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກ.
ມາດຕາ 65 ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງກອງທະບຽນກາງຍານພາຫະນະທາງບົກ
ກອງທະບຽນກາງຍານພາຫະນະທາງບົກ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ
ຕົນ ດັື່ງນີີ້:
1. ວາງແຜນ, ຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ຍານພາຫະນະ ແລະ ການຂັບຂີື່
ທາງບົກ ໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ;
2. ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ກ່ຽວ
ກັບວຽກງານ ຍານພາຫະນະ ແລະ ການຂັບຂີື່ ທາງບົກ;
3. ສ້າງແຜນ ບໍາລຸງ, ກໍື່ສ້າງ, ສັບຊ້ອນ, ຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ສະເໜີປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍື່ ພະນັກງານຂອງ
ຕົນໃຫຸ້ຖກຕ້ອງ ຕາມນະໂຍບາຍຂອງພັກ;
4. ສົື່ງເສີມ ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ນໍາໃຊຸ້ ເຕັກນິກວິຊາການ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃໝ່ ທີື່ເໝາະສົມເຂົີ້າ
ໃນວຽກງານວິຊາສະເພາະກ່ຽວກັບການຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການ ການ ຂີ້ນທະບຽນ, ສອບເສັງການຂັບຂີື່
ແລະ ກວດກາເຕັກນິກ ຍານພາຫະນະທາງບົກ;
5. ສ້າ ງ ແລະ ປັບປຸງ ກົດລະບຽບພາຍໃນ, ປ ີ້ມ ຄ ່ມ ເພ ື່ອຄຸຸ້ມ ຄອງ ແລະ ບໍລິກ ານ ວຽກງານ ຂີ້ນ
ທະບຽນຍານພາຫະນະ ແລະ ການຂັບຂີື່ ທາງບົກ;
6. ຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊຸ້ ຖານຂໍີ້ມນ ການ ຂີ້ນທະບຽນ, ສອບເສັງການຂັບຂີື່ ແລະ ກວດກາເຕັກນິກ
ຍານພາຫະນະທາງບົກ;
7. ຄຸຸ້ມ ຄອງ ແລະ ນໍາ ໃຊຸ້ ຍານພາຫະນະທາງບົກ , ວັດຖປະກອນ, ທີື່ດິນ , ສິື່ງປຸກ ສ້າ ງ ແລະ ສິື່ງ
ອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ;
8. ສະໜອງ ວັດຖປະກອນ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ຍານພາຫະນະ ແລະ ການຂັບຂີື່ ທາງບົກ;
9. ຜະລິດປຸ້າຍທະບຽນຍານພາຫະນະທາງບົກ;
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10. ເກັບຄ່າ ທໍານຽມ ແລະ ບໍລິການ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ຍານພາຫະນະ ແລະ ການຂັບຂີື່ ທາງບົກ;
11. ເປັນໃຈກາງພົວພັນຮ່ວມມ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະກັບ ຂະແໜງການອື່ນ
ແລະ ອົ ງ ການປົ ກ ຄອງທ້ ອ ງຖິ ື່ ນ ທີ ື່ ກ ່ ຽ ວຂ້ ອ ງກັ ບ ການ ຂ ີ້ ນ ທະບຽນ, ຂັ ບ ຂີື່ ແລະ ກວດກາເຕັ ກ ນິ ກ
ຍານພາຫະນະທາງບົກ;
12. ລະດົມ, ນໍາໃຊຸ້ ແລະ ຄຸຸ້ມຄອງທນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົີ້າໃນວຽກງານ ການ ຂີ້ນ
ທະບຽນ, ຂັບຂີື່ ແລະ ກວດກາເຕັກນິກ ຍານພາຫະນະທາງບົກ;
13. ເປັນເຈົີ້າການແກຸ້ໄຂຂໍີ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບການຂີ້ນທະບຽນຍານພາຫະນະ ແລະ ການຂັບຂີື່ ທາງບົກ
ໃຫຸ້ຖກຕ້ອງ, ໂປ່ງໃສ, ຍຸຕິທໍາ, ສະດວກ, ແລະ ວ່ອງໄວ;
14. ສັື່ງໃຫຸ້ຢຸດເຊົາຊົື່ວຄາວການຂີ້ນທະບຽນທີື່ບໍື່ຖກຕ້ອງ ແລະ ນໍາໃຊຸ້ທຸກມາດຕະການເພື່ອແກຸ້ໄຂ
ບັນຫາດັື່ງກ່າວ;
15. ສະຫຼຸ ບ ລາຍງານການຈັ ດ ຕັ ີ້ ງ ປະຕິ ບ ັ ດ ວຽກງານຍານພາຫະນະ ແລະ ການຂັ ບ ຂີື່ ທາງບົ ກ ຕໍື່
ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
16. ນໍາໃຊຸ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອື່ນ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 66 ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງກອງທະບຽນຍານພາຫະນະທາງບົກ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ
ກອງທະບຽນຍານພາຫະນະທາງບົກ ແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ ມີສິດ ແລະ ໜ້າ ທີື່ ຕາມຂອບເຂດ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັື່ງນີີ້:
1. ຂ ີ້ ນ ທະບຽນ, ສອບເສັ ງ ການຂັ ບ ຂີື່ , ພິ ມ ໃບທະບຽນ, ໃບຂັ ບ ຂີ ື່ ແລະ ກວດກາເຕັ ກ ນິ ກ
ຍານພາຫະນະທາງບົກ;
2. ຕິດປຸ້າຍທະບຽນຍານພາຫະນະທາງບົກ;
3. ຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊຸ້ ຍານພາຫະນະ ທາງບົກ, ວັດຖຸປະກອນ, ສິື່ງປຸກສ້າງ, ສິື່ງອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກຕ່າງໆ ແລະ ທີື່ດິນຂອງກອງທະບຽນຍານພາຫະນະທາງບົກ ໃຫຸ້ຢ່ສະພາບໃຊຸ້ງານໄດຸ້ເພື່ອຮັບປະກັນ
ການບໍລິການ ຢ່າງຕໍື່ເນື່ອງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສງ;
4. ເກັບຄ່າ ທໍານຽມ ແລະ ບໍລິການ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ຍານພາຫະນະ ແລະ ການຂັບຂີື່ ທາງບົກ
ຕາມກົດໝາຍ;
5. ພົວພັນກັບຂະແໜງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂີ້ນທະບຽນຍານພາຫະນະ ແລະ ການຂັບຂີື່ ທາງບົກ ຢ່
ພາຍໃນ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ຂອງຕົນ;
6. ຄຸຸ້ມ ຄອງ ແລະ ນໍາ ໃຊຸ້ ທ ນ ເຂົີ້າ ໃນວຽກງານຍານພາຫະນະ ແລະ ການຂັບຂີື່ ທາງບົກ ໃຫຸ້ມີ
ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສງ;
7. ເປັນເຈົີ້າ ການແກຸ້ໄ ຂຂໍີ້ ຂັ ດແຍ່ງກ່ຽ ວກັບ ຍານພາຫະນະທາງບົກ ໃຫຸ້ທັນການພາຍໃນ ແຂວງ,
ນະຄອນຫວງ ຂອງຕົນ;
8. ສະເໜີ ກອງທະບຽນກາງຍານພາຫະນະທາງບົກ ເພື່ອສັື່ງໃຫຸ້ຢຸດເຊົາຊົື່ວຄາວການຂີ້ນທະບຽນ ຫ
ບັນຫາໃດບັນຫາໜື່ງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຍານພາຫະນະ ແລະ ການຂັບຂີື່ ທາງບົກ ທີື່ເຫັນວ່າບໍື່ຖກຕ້ອງ;
9. ສະຫຼຸບ ລາຍງານການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຍານພາຫະນະ ແລະ ການຂັບຂີື່ ທາງບົກ ຕໍື່ ກອງ
ທະບຽນກາງຍານພາຫະນະທາງບົກ, ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ;
10.ນໍາໃຊຸ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອື່ນ ຕາມທີື່ກໍານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ.
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ພາກທີ IX
ທຸລະກິດ ແລະ ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບຍານພາຫະນະທາງບົກ
ໝວດທີ 1
ທຸລະກິດກ່ຽວກັບຍານພາຫະນະທາງບົກ
ມາດຕາ 67 ການດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບຍານພາຫະນະທາງບົກ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທີື່ມີຈຸດປະສົງດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັ ບຍານພາຫະນະທາງບົກ
ໃຫຸ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍອະນຸຍາດນໍາຫ້ອງການບໍລິການການລົງທນປະຕດຽວ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການສົື່ງ ເສີມການລົງທນ ຫ ຂະແໜງການອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ວິສາຫະກິດ ແລະ ຕ້ອງໄດຸ້ ຂໍອະນຸຍາດທາງດ້ານວິຊາການນໍາຂະແໜງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ ໂດຍ
ສົມທົບກັບຂະແໜງການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຂະແໜງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ ຕ້ອງພິຈາລະນາໃຫຸ້ຄໍາເຫັນຕາມກໍານົດເວລາ ທີື່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້
ໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 68 ເງອ
ື່ ນໄຂໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບຍານພາຫະນະທາງບົກ
ການດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບຍານພາຫະນະທາງບົກ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຕົີ້ນຕໍ ດັື່ງນີີ້:
1. ທ ນ, ສໍ າ ນັ ກ ງານ ຫ ສິ ື່ ງ ປຸ ກ ສ້ າ ງ, ວັ ດ ຖ ປະກອນ ແລະ ພາຫະນະຮັ ບ ໃຊຸ້ ທີ ື່ ຖ ກຕ້ ອ ງຕາມ
ມາດຕະຖານເຕັກນິກ;
2. ນັກວິຊາການທີື່ມີປະສົບການ ແລະ ວິຊາສະເພາະ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸລະກິດຂອງຕົນ;
3. ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ;
4. ໃບຢັີ້ງຢນທີື່ຕັີ້ງຂອງສໍານັກງານ;
5. ມີຈັນຍາບັນວິຊາຊີບກ່ຽວກັບຍານພາຫະນະທາງບົກ;
6. ເງື່ອນໄຂອື່ນທີື່ຈໍາເປັນ.
ມາດຕາ 69 ປະເພດທຸລະກິດກ່ຽວກັບຍານພາຫະນະທາງບົກ
ປະເພດທຸລະກິດກ່ຽວກັບຍານພາຫະນະທາງບົກປະກອບດ້ວຍ:
1. ການນໍາເຂົີ້າ ແລະ ສົື່ງອອກ;
2. ການຈໍາໜ່າຍ;
3. ການ ຜະລິດ ຫ/ແລະ ປະກອບ;
4. ສນທົດສອບ;
5. ສນກວດກາເຕັກນິກ;
6. ອ່ສ້ອມແປງລົດ;
7. ທຸລະກິດອື່ນ.
ມາດຕາ 70 ທຸະກິດນໍາເຂົາີ້ ແລະ ສົງື່ ອອກຍານພາຫະນະທາງບົກ
ຜ ຸ້ ນ ໍ າ ເຂົ ີ້ າ ແລະ ສົ ື່ ງ ອອກຍານພາຫະນະທາງບົ ກ ແມ່ ນ ດໍ າ ເນີ ນ ທຸ ລ ະກິ ດ ກ່ ຽ ວກັ ບ ການນໍ າ ເຂົີ້ າ
ຍານພາຫະນະທາງບົກ ເພື່ອຂາຍຍົກໃຫຸ້ຜຸ້ດໍາເນີນທຸລະກິດການຈໍາໜ່າຍຍານພາຫະນະທາງບົກ , ສົື່ງອອກຕໍື່,
ເປັນຕົວແທນ ຫ ຊີ້ ຍານພາຫະນະທາງບົກຈາກຜຸ້ຜະລິດ, ປະກອບຍານພາຫະນະທາງບົກ ຢ່ ສາທາລະນະລັດ
ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເພື່ອຈໍາໜ່າຍຢ່ພາຍໃນ ຫ ສົື່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ.
ຜຸ້ດໍາເນີນທຸລະກິດນໍາເຂົີ້າ ແລະ ສົື່ງອອກຍານະພາຫະນະທາງບົກ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ຕາມຂອບເຂດ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັື່ງນີີ້:
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1. ນໍາເຂົີ້າຍານພາຫະນະທາງບົກທີື່ຕົນເປັນຕົວແທນ ຫ ນໍາເຂົີ້າຍານພາຫະນະທາງບົກທີື່ຍັງບໍື່ທັນມີ
ຕົວແທນຈໍາໜ່າຍຢ່ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເພື່ອຂາຍຍົກໃຫຸ້ຜຸ້ຈໍາໜ່າຍຍານພາຫະນະ
ທາງບົກຢ່ພາຍໃນ, ສົື່ງອອກ ແລະ ສົື່ງອອກຕໍື່;
2. ຊີ້ຍານພາຫະນະທາງບົກຈາກຜຸ້ຜະລິດ ຫ/ແລະ ປະກອບຍານພາຫະນະທາງບົກເພື່ອຈໍາ ໜ່າ ຍຢ່
ພາຍໃນ ແລະ ສົື່ງອອກ;
3. ໄດຸ້ຮັບຂໍີ້ມນຂ່າວສານທີື່ຈໍາເປັນໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຍານພາຫະນະທາງບົກ;
4. ນໍາໃຊຸ້ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ອື່ນ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ.
ຜຸ້ດໍາເນີນທຸລະກິດນໍາເຂົີ້າ ແລະ ສົື່ງອອກຍານພາຫະນະທາງບົກ ມີ ພັນທະ ດັື່ງນີີ້:
1. ຖບັນຊີຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີ ໂດຍແຍກບັນຊີລະອຽດຕາມກິດຈະການ;
2. ຮັບປະກັນທາງດ້າ ນຄຸນນະພາບ, ມາດຕະຖານເຕັກ ນິກຂອງຍານພາຫະນະທາງບົກ ທີື່ນໍາ ເຂົີ້າ
ແລະ ຈໍາໜ່າຍ;
3. ຮັບຜິດຊອບຕໍື່ຜົນເສຍຫາຍທີື່ເກີດຂີ້ນ ຫ ຮຽກເກັບຄນຍານພາຫະນະທາງບົກທີື່ຕົນນໍາເຂົີ້າ ທີື່ບໍື່
ໄດຸ້ຄຸນນະພາບ, ມາດຕະຖານເຕັກນິກທີື່ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງວາງອອກ;
4. ຊຸກຍຸ້ ສົື່ງເສີມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃນການໃຫຸ້ບໍລິການຫັງການຂາຍ;
5. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃຫຸ້ມວນຊົນຮັບຮຸ້ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊຸ້ຍານພາຫະນະທາງບົ ກ ແລະ ການຂັບຂີື່
ຢ່າງປອດໄພ;
6. ໃຫຸ້ຄວາມຮ່ວມມ ກັບເຈົີ້າ ໜ້າ ທີື່ຂອງລັດໃນການກວດກາການດໍາ ເນີນທຸລະກິດຍານພາຫະນະ
ທາງບົກ;
7. ເສຍພາສີ, ອາກອນ ແລະ ພັນທະອື່ນໃຫຸ້ລັດຕາມກົດໝາຍ;
8. ລາຍງານການນໍາເຂົີ້າ, ການຈໍາໜ່າຍລົດ ປະຈໍາງວດ ແລະ ປີ ໃຫຸ້ຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ;
9. ປະຕິບັດພັນທະອື່ນ ຕາມທີື່ກໍານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 71 ທຸລະກິດການຈໍາໜ່າຍຍານພາຫະນະທາງບົກ
ທຸລະກິດການຈໍາໜ່າຍຍານພາຫະນະທາງບົກ ແມ່ນການດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບ ການຂາຍຍົກ ,
ຂາຍຍ່ອຍ ຍານພາຫະນະທາງບົກໃໝ່ ຫ /ແລະ ຍານພາຫະນະທາງບົກທີື່ນໍາໃຊຸ້ແລຸ້ວທີື່ສາມາດຂາຍ ຫ ເປັນ
ຕົວແທນຈໍາໜ່າຍຍານພາຫະນະທາງບົກ ຍີື່ຫໍີ້ໃດໜື່ງ ຫ ຫາຍຍີື່ຫໍີ້ ຊື່ງບໍື່ສາມາດນໍາເຂົີ້າ ແລະ ສົື່ງອອກໄດຸ້.
ຜ ຸ້ດໍາ ເນີນ ທຸລະກິດການຈໍາ ໜ່າຍຍານພາຫະນະທາງບົກ ມີສິດ ແລະ ໜ້າ ທີື່ຕາມຂອບເຂດຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັື່ງນີີ້:
1. ຊີ້ ຫ ເປັນຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ ຍານພາຫະນະທາງບົກ ໃຫຸ້ແກ່ທຸລະກິດນໍາເຂົີ້າ ແລະ ສົື່ງອອກ, ຜຸ້
ຜະລິດ, ປະກອບ ຍານພາຫະນະທາງບົກພາຍໃນ ເພື່ອຈໍາໜ່າຍ;
2. ຊ,ີ້ ຂາຍ ຫ ແລກປ່ຽນ ຍານພາຫະນະທາງບົກ ທີື່ຜ່ານການນໍາໃຊຸ້ແລຸ້ວ;
3. ໄດຸ້ຮັບຂໍີ້ມນຂ່າວສານທີື່ຈໍາເປັນ ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຍານພາຫະນະທາງບົກ;
4. ນໍາໃຊຸ້ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ອື່ນ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ.
ຜຸ້ດໍາເນີນທຸລະກິດການຈໍາໜ່າຍຍານພາຫະນະທາງບົກ ມີ ພັນທະ ດັື່ງນີີ້:
1. ຖບັນຊີຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີ;
2. ໃຫຸ້ບໍລິການຫັງການຂາຍແກ່ລກຄ້າຂອງຕົນ ຕາມກໍານົດເວລາ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີື່ກໍານົດໄວຸ້ໃນ
ສັນຍາ;
3. ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງຍານພາຫະນະທາງບົກ ທີື່ຕົນຈໍາໜ່າຍໃຫຸ້ລກຄ້າ;
4. ໃຫຸ້ຄວາມຮ່ວມມກັບເຈົີ້າໜ້າທີື່ຂອງລັດ ໃນການກວດກາການດໍາເນີນທຸລະກິດຍານພາຫະນະທາງ
ບົກ;
5. ເສຍພາສີ, ອາກອນ ແລະ ພັນທະອື່ນ ໃຫຸ້ລັດຕາມກົດໝາຍ;
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6. ປະຕິບັດພັນທະອື່ນ ຕາມທີື່ກໍານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 72 ຮ້ານຈໍາໜ່າຍຍານພາຫະນະທາງບົກ
ຜຈ
ຸ້ ໍາໜ່າຍຍານພາຫະນະທາງບົກ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂ ດັື່ງນີີ້:
1. ມີຮ້າ ນວາງສະແດງ ຫ ຮ້າ ນຈໍາ ໜ່າ ຍລົດທີື່ໄ ດຸ້ມ າດຕະຖານເຕັກນິກ ຊ ື່ງໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດຢ່າງ
ຖກຕ້ອງຈາກຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ;
2. ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງຍານພາຫະນະທາງບົກ ຕາມເວລາ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີື່ສອງຝ່າຍຕົກລົງ
ກັນ;
3. ມີສນບໍລິການຫັງການຂາຍຄົບຊຸດ ຖກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກ ເປັນຕົີ້ນ ມີ ຫ້ອງກວດກາ
ເຕັກນິກ, ຫ້ອງສ້ອມແປງ ພ້ອມທັງ ນາຍຊ່າງໃຫຸ້ຄໍາແນະນໍາ;
4. ປະຕິບັດພັນທະອື່ນ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນ ກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 73 ຮ້ານຈໍາໜ່າຍອາໄຫື່ປຽ່ ນຖ່າຍ
ຜຸ້ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດຈໍາໜ່າຍອາໄຫື່ປ່ຽນຖ່າຍ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂ ດັື່ງນີີ້:
1. ມີສາງເກັບມ້ຽນອາໄຫື່ປ່ຽນຖ່າຍ;
2. ມີຮ້ານວາງສະແດງ ແລະ ຈໍາໜ່າຍ;
3. ມີພະນັກງານແນະນໍາ ແລະ ພະນັກງານຂາຍ;
4. ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ.
ມາດຕາ 74 ການຮຽກຄນລົດທີື່ບໄໍື່ ດຸ້ມາດຕະຖານ
ລົດທີື່ເກີດຂໍີ້ບົກຜ່ອງທາງດ້ານມາດຕະຖານເຕັກນິກໃນລະບົບໃດໜ ື່ງຈາກການນໍາໃຊຸ້ ທີື່ຜ່ານການ
ກວດກາ, ພິສດ ແລະ ມີຫັກຖານຢັີ້ງຢນຈາກວິສະວະກອນແລຸ້ວ ຜຸ້ຜະລິດຕ້ອງຮຽກຄນ (Recall) ຈໍານວນ
ລົດທີື່ຢ່ໃນສາຍການຜະລິດຂອງລຸຸ້ນດັື່ງກ່າວນັີ້ນ ພ້ອມທັງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການສ້ອມແປງ, ປ່ຽນຖ່າຍ,
ປ່ຽນແທນ ໃຫຸ້ແກ່ຜຸ້ນໍາໃຊຸ້.
ມາດຕາ 75 ທຸລະກິດການຜະລິດ ຫ/ແລະ ການປະກອບຍານພາຫະນະທາງບົກ
ທຸລະກິດການຜະລິດ ຫ /ແລະ ການປະກອບຍານພາຫະນະທາງບົກ ແມ່ນ ການດໍາເນີນທຸລະກິດ
ກ່ຽວກັບການຜະລິດ ຫ ປະກອບ ຫ ທັງຜະລິດ ແລະ ປະກອບຍານພາຫະນະທາງບົກ ໂດຍຜະລິດ, ນໍາເຂົີ້າ
ຫ ຊ ີ້ ຊິີ້ນສ່ວນ ຈາກຜ ຸ້ຜະລິດຢ ່ພາຍໃນ ຈໍານວນໜ ື່ງ ຫ ທັງໝົດ ເພ ື່ອປະກອບເປັນຍານພາຫະນະທາງບົກ
ສົມບນ ແລຸ້ວຈໍາໜ່າຍຢ່ພາຍໃນ ຫ ສົື່ງອອກຕ່າງປະເທດ.
ຜ ຸ້ດໍາເນີນທຸລະກິດການຜະລິດ ຫ /ແລະ ການປະກອບຍານພາຫະນະທາງບົກ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່
ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັື່ງນີ:ີ້
1. ນໍາເຂົີ້າຊິີ້ນສ່ວນ ຫ ວັດຖຸດິບ ເພື່ອມາຜະລິດ ຫ/ແລະ ປະກອບຢ່ໃນໂຮງງານຂອງຕົນ;
2. ໄດຸ້ຮັບນະໂຍບາຍສົື່ງເສີມ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ;
3. ຈໍາໜ່າຍໃຫຸ້ຜຸ້ດໍາເນີນທຸລະກິດຍານພາຫະນະທາງບົກ ຢ່ພາຍໃນ ຫ ສົື່ງອອກຕ່າງປະເທດ;
4. ໄດຸ້ຮັບຂໍີ້ມນຂ່າວສານທີື່ຈໍາເປັນ ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຍານພາຫະນະທາງບົກ;
5. ນໍາໃຊຸ້ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ອື່ນ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ.
ຜຸ້ດໍາເນີນທຸລະກິດການຜະລິດ ຫ/ແລະ ການປະກອບຍານພາຫະນະທາງບົກ ມີ ພັນທະ ດັື່ງນີີ້:
1. ຖບັນຊີຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີ;
2. ໃຫຸ້ບໍລິການຫັງການຂາຍແກ່ລກຄ້າຂອງຕົນ;
3. ຮັບຜິດຊອບຕໍື່ຜົນເສຍຫາຍທີື່ເກີດຂ ີ້ນ ຫ ຮຽກເກັບຄ ນຍານພາຫະນະທາງບົກ ທີື່ຜະລິດຈາກ
ໂຮງງານຕົນ ທີື່ບໍື່ໄດຸ້ຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານ ທີຂ
ື່ ະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງວາງອອກ;
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4. ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ໃຫຸ້ມວນຊົນຮັບຮຸ້ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊຸ້ຍານພາຫະນະທາງບົກ ແລະ ການຂັບ
ຂີື່ຢ່າງປອດໄພ;
5. ໃຫຸ້ຄວາມຮ່ວມມກັບເຈົີ້າໜ້າທີື່ຂອງລັດ ໃນການກວດກາການດໍາເນີນທຸລະກິດຍານພາຫະນະທາງ
ບົກ;
6. ເສຍພາສີ, ອາກອນ ແລະ ພັນທະອື່ນໃຫຸ້ລັດ ຕາມກົດໝາຍ;
7. ລາຍງານການຜະລິດ ຫ/ແລະ ການປະກອບຍານພາຫະນະທາງບົກ ປະຈໍາງວດ ແລະ ປີ ໃຫຸ້ຂະ
ແໜງການອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ;
8. ປະຕິບັດພັນທະອື່ນ ຕາມທີື່ກໍານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 76 ທຸລະກິດສນທົດສອບຍານພາຫະນະທາງບົກ
ສນທົດສອບຍານພາຫະນະທາງບົກ ແມ່ນສະຖານປະກອບການກ່ຽວກັບການທົດສອບ ລົດເປັນຄັນ,
ຊິ ີ້ ນ ສ່ ວ ນ, ວັ ດ ສະດຸ ທີ ື່ ນ ໍ າ ມາຜະລິ ດ ແລະ ປະກອບ ເພ ື່ ອ ຢັ ີ້ ງ ຢ ນຄຸ ນ ະພາບ, ປະສິ ດ ທິ ພ າບ ກ່ ຽ ວກັ ບ
ຍານພາຫະນະທາງບົກ ຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກຂອງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ ກໍາ ນົດ ໂດຍ
ສອດຄ່ອງ ກັບມາດຕະຖານສາກົນ ທາງດ້ານ ຄຸນນະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ.
ສນທົດສອບຍານພາຫະນະທາງບົກ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ
ດັງື່ ນີີ້:
1. ສົື່ງເສີມ ແລະ ຍົກລະດັບ ອຸດສາຫະກໍາລົດໃຫຸ້ມີຄຸນນະພາບສງ;
2. ໃຫຸ້ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ປກສາກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດລົດໃຫຸ້ແກ່ຜຸ້ປະກອບການ;
3. ວິໄຈດ້ານວິສາວະກໍາລົດເພື່ອຍົກລະດັບຜະລິດຕະພັນໃຫຸ້ໄດຸ້ມາດຕະຖານສາກົນ;
4. ພັດທະນາທາງດ້ານວິຊາການໃຫຸ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນຂອງຕົນຢ່າງຕໍື່ເນື່ອງ;
5. ທົດສອບຜະລິດຕະພັນໃຫຸ້ໄດຸ້ຕາມມາດຕະຖານຂອງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ ກໍານົດ
ໂດຍສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນ;
6. ອອກໃບຢັີ້ງຢນຜົນການທົດສອບຍານພາຫະນະທາງບົກ;
7. ສ້າງລະບົບຂໍີ້ມນກ່ຽວກັບຍານພາຫະນະທາງບົກ ເພື່ອນໍາໃຊຸ້ເຂົີ້າໃນການພັດທະນາ;
8. ນໍາໃຊຸ້ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ອື່ນ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ.
ສນທົດສອບຍານພາຫະນະທາງບົກ ມີ ພັນທະ ດັື່ງນີີ້:
1. ຮັບຜິດຊອບຕໍື່ຜົນການທົດສອບຂອງຕົນ;
2. ໃຫຸ້ຄວາມຮ່ວມມ ກັບເຈົີ້າ ໜ້າທີື່ຂອງລັດ ໃນການກວດກາການດໍາເນີນທຸລະກິດ ສ ນທົດສອບ
ຍານພາຫະນະທາງບົກ;
3. ເສຍພາສີ, ອາກອນ ແລະ ພັນທະອື່ນໃຫຸ້ລັດ ຕາມກົດໝາຍ;
4. ລາຍງານຜົນການທົດສອບ ປະຈໍາງວດ ແລະ ປີ ໃຫຸ້ຂະແໜງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ;
5. ປະຕິບັດພັນທະອື່ນ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 77 ທຸລະກິດສນກວດກາເຕັກນິກ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ສ້າງຕັີ້ງສນກວດກາເຕັກນິກເພື່ອກວດກາເຕັກນິກລົດ, ກວດ
ສອບລົດ, ພິສດຄວາມຖກຕ້ອງຂອງລົດ ແລະ ປະເມີນຄວາມປອດໄພ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອກວດກາລົດ
ທີື່ຜ່ານການນໍາໃຊຸ້ມາແລຸ້ວ ໃຫຸ້ມີຄວາມໝັີ້ນຄົງ , ແຂງແຮງ, ຖກຕ້ອງ ແລະ ປອດໄພ. ຫຼຸດຜ່ອນການເກີດອຸບ
ປະຕິເຫດຈາກລົດ ແລະ ສິື່ງປະກອບຂອງລົດ. ຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດ ແລະ ສຽງ ທີື່ຈາກ
ສະພາບລົດ ໃຫຸ້ຖກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານຂອງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ ກໍານົດ.
ຜຸ້ດໍາເນີນທຸລະກິດສນກວດກາເຕັກນິກ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ
ຕົນ ດັື່ງນີີ້:
1. ກວດກາເຕັກນິກລົດໃຫຸ້ໄດຸ້ຕາມມາດຕະຖານຂອງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ ກໍານົດ;
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2. ໃຫຸ້ຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານເຕັກນິກລົດແກ່ເຈົີ້າຂອງລົດ;
3. ພັດທະນາທາງດ້ານວິຊາການໃຫຸ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນຂອງຕົນຢ່າງຕໍື່ເນື່ອງ;
4. ອອກໃບຢັີ້ງຢນຜົນການກວດກາເຕັກນິກຂອງລົດ;
5. ເກັບກໍາສະຖິຕິກ່ຽວກັບການກວດກາເຕັກນິກລົດ;
6. ນໍາໃຊຸ້ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ອື່ນ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ.
ສນກວດກາເຕັກນິກ ມີ ພັນທະ ດັື່ງນີີ້:
1. ຮັບຜິດຊອບຕໍື່ຜົນການກວດກາເຕັກນິກລົດ;
2. ມອບ-ຮັບລົດໃຫຸ້ຜຸ້ເຂົີ້າມາກວດກາເຕັກນິກຕາມສັນຍາ;
3. ໃຊຸ້ແທນຄ່າ ເປ່ເພ, ເສຍຫາຍ ທີື່ຕົນໄດຸ້ກໍື່ຂີ້ນໃນເວລາກວດກາເຕັກນິກ;
4. ຮັບປະກັນທາງດ້ານ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ;
5. ປະຕິບັດພັນທະອື່ນ ຕາມທີື່ກໍານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 78 ທຸລະກິດອສ
່ ອ
້ ມແປງລົດ
ບຸກຄົນ ຫ ນິຕິບຸກຄົນ ສ້າງຕັີ້ງ ອ່ສ້ອມແປງລົດ ເພື່ອສ້ອມແປງ, ຟີ້ນຟ ແລະ ຕົບແຕ່ງລົດ ໃຫຸ້ຢ່ໃນ
ສະພາບດີ ໃ ຊຸ້ ງ ານໄດຸ້ ຖ ກຕ້ ອ ງຕາມມາດຕະຖານເຕັ ກ ນິ ກ ດ້ າ ນຄຸ ນ ນະພາບ , ຄວາມປອດໄພ ແລະ
ສິື່ງແວດລ້ອມ.
ຜຸ້ດໍາເນີນທຸລະກິດອ່ສ້ອມແປງລົດ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ
ດັື່ງນີີ້:
1. ສ້ອມແປງ, ຟີ້ນຟ, ຕົບແຕ່ງລົດ;
2. ເກັບຄ່າບໍລິການ;
3. ພັດທະນາອ່ສ້ອມແປງຂອງຕົນ;
4. ນໍາໃຊຸ້ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ອື່ນ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ.
ອ່ສ້ອມແປງລົດ ມີ ພັນທະ ດັື່ງນີີ້:
1. ມອບ-ຮັບລົດໃຫຸ້ຜຸ້ມາສ້ອມແປງຕາມສັນຍາ;
2. ຮັບປະກັນຜົນການສ້ອມແປງລົດ;
3. ໃຊຸ້ແທນຄ່າ ເປ່ເພ, ເສຍຫາຍ ທີື່ເກີດຈາກຄວາມປະໝາດ ເລີນເລີີ້ຂອງຕົນໃນເວລາສ້ອມແປງ ຫ
ຟີ້ນຟ;
4. ຮັບປະກັນທາງດ້ານ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ;
5. ປະຕິບັດພັນທະອື່ນ ຕາມທີື່ກໍານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ.

ໝວດທີ 2
ການ ໂຈະ ແລະ ຍົກເລີກ ທຸລະກິດກ່ຽວກັບຍານພາຫະນະທາງບົກ
ມາດຕາ 79 ການໂຈະດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບຍານພາຫະນະທາງບົກ
ການດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບຍານພາຫະນະທາງບົກ ຈະຖກໂຈະ ໃນກໍລະນີ ດັື່ງນີີ້:
1. ຕາມການສະເໜີຂອງ ຜຸ້ດໍາເນີນທຸລະກິດ;
2. ຕາມການສັື່ງໂຈະ ຂອງຂະແໜງການທີື່ຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານຍານພາຫະນະທາງບົກ
ດ້ວຍເຫດຜົນ ດັື່ງນີີ້:
- ດໍາເນີນທຸລະກິດ ບໍື່ໄປຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົີ້າໝາຍ ທີື່ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດ;
- ດໍາເນີນທຸລະກິດ ບໍື່ຖກຕ້ອງ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ;
- ສ້າງຜົນເສຍຫາຍ ຕໍື່ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ;
- ບໍດ
ື່ ໍາເນີນທຸລະກິດຕໍື່ເນື່ອງ ເປັນເວລາ ສອງປີ.
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ການໂຈະການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຕ້ອງມີກໍານົດເວລາອັນແນ່ນອນ ເພື່ອຊອກຫາວິທີແກຸ້ໄຂ ຫ ປັບປຸງ ໃຫຸ້
ຄນສ່ສະພາບປົກກະຕິ, ຖ້າຜຸ້ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຫາກບໍື່ແກຸ້ໄຂ ຫ ປັບປຸງ ໃຫຸ້ຖກຕ້ອງຕາມການແຈຸ້ງເຕອນ ສອງ
ຄັີ້ງ, ຄັີ້ງລະ ສາມສິບວັນ, ຂະແໜງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ ແລະ ຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະສັື່ງໂຈະ
ກິດຈະການດັື່ງກ່າວ ຈົນກວ່າຜຸ້ດໍາເນີນທຸລະກິດມີການແກຸ້ໄຂ ຫ ປັບປຸງ ຕາມການແຈຸ້ງເຕ ອນ ແລະ ແຈຸ້ງໃຫຸ້
ຂະແໜງການທີື່ອະນຸຍາດ ແລະ ອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ຮັບຊາບ.
ມາດຕາ 80 ການຍົກເລີກການດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບຍານພາຫະນະທາງບົກ
ການດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບຍານພາຫະນະທາງບົກ ຈະຖກຍົກເລີກ ໃນກໍລະນີ ດັື່ງນີີ້:
1. ຜຸ້ດໍາເນີນທຸລະກິດ ສະເໜີ ຂໍຍົກເລີກ ໂດຍມີເຫດຜົນພຽງພໍ;
2. ຂະແໜງການຄຸຸ້ມຄອງທຸລະກິດກ່ຽວກັບຍານພາຫະນະທາງບົກ ສັື່ງໃຫຸ້ຍົກເລີກ ດ້ວຍເຫດຜົນ ດັື່ງນີີ້:
- ຜຸ້ດໍາເນີນທຸລະກິດ ລະເມີດ ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບຍານພາຫະນະທາງບົກ ແລະ ສ້າງ
ຜົນເສຍຫາຍ ຕໍື່ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ;
- ຜຸ້ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຖກສັື່ງໂຈະ ເຖິງສອງຄັີ້ງຕິດຕໍກ
ື່ ັນ ໂດຍບໍື່ມີການແກຸ້ໄຂ ຫ ປັບປຸງ;
- ສານຕັດສີນ ຖອນໃບອະນຸຍາດ ຫ ໃຫຸ້ລົີ້ມລະລາຍ;
- ບໍດ
ື່ ໍາເນີນທຸລະກິດພາຍຫັງໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດ ເປັນເວລາ ສອງປີ;
- ຊີ້, ຂາຍ ແລະ ໃຫຸ້ເຊົື່າ ໃບອະນຸຍາດດໍ າເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບຍານພາຫະນະທາງບົກຂອງຕົນໃຫຸ້
ແກ່ບຸກຄົນອື່ນ.

ພາກທີ X
ສະມາຄົມຍານພາຫະນະທາງບົກ
ມາດຕາ 81 ສະມາຄົມຍານພາຫະນະທາງບົກ
ສະມາຄົມຍານພາຫະນະທາງບົກແມ່ນ ອົງການຈັດຕັີ້ງສັງຄົມໜື່ງທີື່ຂີ້ນກັບຂະແໜງການໂຍທາທິການ
ແລະ ຂົນສົື່ງ ສ້າງຕັີ້ງຂີ້ນຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 82 ພາລະບົດບາດຂອງສະມາຄົມຍານພາຫະນະທາງບົກ
ສະມາຄົ ມ ຍານພາຫະນະທາງບົ ກ ມີ ພ າລະບົ ດ ບາດເຕົ ີ້ າ ໂຮມຄວາມສາມັ ກ ຄີ , ສະຕິ ປ ັ ນ ຍາຂອງ
ນັກວິຊາການ, ຜຸ້ດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບຍານພາຫະນະທາງບົກ , ເຄື່ອນໄຫວຢ່ພາຍໃຕຸ້ລັດຖະທໍ າມະນ ນ,
ກົດໝາຍ, ກົດລະບຽບ ແລະ ຈັນຍາບັນຂອງຕົນ ເພ ື່ອປົກປຸ້ອງ, ສົື່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວິຊາຊີບຂອງຕົນ
ປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນການສ້າງຄຸນປະໂຫຍດໃຫຸ້ແກ່ສັງຄົມ ແລະ ການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ.
ມາດຕາ 83 ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງສະມາຄົມຍານພາຫະນະທາງບົກ
ສະມາຄົມຍານພາຫະນະທາງບົກ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັື່ງນີີ້:
1. ສ້ າ ງກົ ດ ລະບຽບຂອງສະມາຄົ ມ ແຜນການເຄ ື່ ອ ນໄຫວວຽກງານຂອງຕົ ນ , ໂຄສະນາເຜີ ຍ ແຜ່
ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ ປະກອບສ່ວນເຂົີ້າ
ໃນການພັດທະນາວຽກງານຍານພາຫະນະທາງບົກ;
2. ຊ່ວຍເຫ ອ, ສ້າ ງ, ສົື່ງເສີມ ສະມາຊິກ ຂອງຕົນ , ແລະ ແກຸ້ໄ ຂຄໍາ ສະເໜີຂອງສະມາຊິກ ໃນການ
ປະຕິບັດໜ້າທີື່ວຽກງານກໍຄ ການປະກອບອາຊີບໃຫຸ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;
3. ຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປຸ້ອງຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງສະມາຊິກບົນພ ີ້ນຖານນະໂຍບາຍ, ກົດ
ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
4. ສະເໜີໃຫຸ້ມີການນໍາໃຊຸ້ວິທະຍາສາດ, ເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຊີທີື່ທັນສະໄໝກ່ຽວກັບຍານພາຫະນະ
ທາງບົກ;
5. ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ປະສົບການກ່ຽວກັບຍານພາຫະນະທາງບົກເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮຸ້ , ຄວາມ
ສາມາດຂອງສະມາຊິກ;
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6. ລະດົມ ທ ນຈາກທຸກ ພາກສ່ວ ນທັ ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າ ງປະເທດເຂົີ້າ ໃນວຽກງານຍານພາຫະນະ
ທາງບົກ;
7. ເພີື່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີເປັນເອກະພາບພາຍໃນສະມາຄົມ ແລະ ບັນດານັກວິຊາການດ້ວຍກັນ
ແລະ ພົວພັນຮ່ວມມກັບສະມາຄົມອື່ນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຕາມການມອບໝາຍ;
8. ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນໃຫຸ້ ຂະແໜງການໂຍທາທິການ ແລະ
ຂົນສົື່ງ ແລະ ຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
9. ປະຕິບັດ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ອື່ນໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ພາກທີ XI
ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລກ
ິ ານ
ມາດຕາ 84 ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລກ
ິ ານ ກ່ຽວກັບຍານພາຫະນະທາງບົກ
ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ກ່ຽວກັບຍານພາຫະນະທາງບົກ ແມ່ນຄ່າການອອກໃບອະນຸຍາດ ແລະ
ໃບຢັີ້ງຢນຕ່າງໆ ຄ:
1. ໃບອະນຸຍາດທາງດ້ານເຕັກນິກນໍາຍານພາຫະນະ, ຊິີ້ນສ່ວນ ແລະ ອາໄຫື່;
2. ໃບອະນຸຍາດຂີ້ນທະບຽນ ແລະ ປຸ້າຍທະບຽນ ຍານພາຫະນະ;
3. ໃບຢັີ້ງຢນທາງດ້ານເຕັກນິກຕໍື່ອາຍຸນໍາໃຊຸ້ຍານພາຫະນະຊົື່ວຄາວ;
4. ໃບອະນຸຍາດຍານພາຫະນະ, ກົນຈັກ ອອກນອກປະເທດ ຖາວອນ ແລະ ຊົື່ວຄາວ;
5. ຄ່າປັບໃໝລົດນໍາເຂົີ້າຊົື່ວຄາວບໍື່ອອກຄນ;
6. ໃບອະນຸຍາດປ່ຽນທະບຽນລົດ;
7. ໃບສັນຍາປ່ຽນ ແລະ ລົບລ້າງ ພວງມະໄລ;
8. ໃບອະນຸຍາດສັບເລກຈັກ, ເລກຖັງ;
9. ຂີ້ນທະບຽນ, ຕໍື່ທະບຽນ, ຍົກຍ້າຍ, ລົບລ້າງ, ໂອນກໍາມະສິດ ຍານພາຫະນະ;
10. ດັດແປງເຕັກນິກຍານພາຫະນະ;
11. ການກວດກາເຕັກນິກຍານພາຫະນະ;
12. ການທົດສອບຍານພາຫະນະ
13. ອ່ສ້ອມແປງ;
14. ແລະ ອື່ນໆ.
ມາດຕາ 85 ການຄຸມ
ຸ້ ຄອງ ແລະ ການນໍາໃຊຸ້ຄາ່ ທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລກ
ິ ານ
ອົງການຂອງລັດທີື່ກ່ຽວຂອ້ງເປັນຜຸ້ເກັບ ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບຍານພາຫະນະ
ທາງບົກຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ.
ການຄຸ ຸ້ ມ ຄອງ, ການນໍ າ ໃຊຸ້ ຄ ່ າ ທໍ າ ນຽມ ແລະ ຄ່ າ ບໍ ລ ິ ກ ານ ໃຫຸ້ ປ ະຕິ ບ ັ ດ ຕາມກົ ດ ໝາຍ ວ່ າ ດ້ ວຍ
ງົບປະມານແຫ່ງລັດ.

ພາກທີ XII
ຂໍຫ
ີ້ ້າມ
ມາດຕາ 86 ຂໍຫ
ີ້ າ້ ມທົວ
ື່ ໄປ
ຫ້າມ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ມີພດຕິກໍາ ດັື່ງນີີ້:
1. ດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບຍານພາຫະນະທາງບົກໂດຍບໍື່ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ຂະແໜງການທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ;
2. ປອມແປງໃບອະນຸຍາດ ຫ ໃຫຸ້ສິນບົນແກ່ເຈົີ້າໜ້າທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອໃຫຸ້ໄດຸ້ໃບອະນຸຍາດດໍາ ເນີນ
ທຸລະກິດກ່ຽວກັບຍານພາຫະນະທາງບົກ;
3. ປອມແປງ ເອກະສານລົດ ນໍາເຂົີ້າ, ຂີ້ນທະບຽນ;
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4. ປອມແປງ, ປິດບັງ, ປ່ຽນ, ສັບປ່ຽນ ປຸ້າຍທະບຽນລົດ;
5. ຂັດຂວາງ, ບໍື່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ບໍື່ໃຫຸ້ການຮ່ວມມໃນການກວດກາຂອງເຈົີ້າ ໜ້າທີື່ ແລະ
ພະນັກງານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ;
6. ທໍາລາຍ ຫ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫຸ້ແກ່ ໂຄງລ່າງພ ີ້ນຖານທາງ ດ້ານຄົມມະນາຄົມຂົນສົື່ງ ແລະ
ສິື່ງແວດລ້ອມ;
7. ນໍາໃຊຸ້ລົດທຸກປະເພດທີື່ບໍື່ທັນໄດຸ້ ຂີ້ນທະບຽນ ແລະ ຕິດປຸ້າຍ ແລ່ນຕາມທາງຫວງ ແລະ ຖະໜົ
ນ;
8. ຕໍື່ເຕີມ ແລະ ດັດແປງເຕັກນິກລົດ ໂດຍບໍື່ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດ;
9. ນໍາໃຊຸ້ຍານພາຫະນະທາງບົກທຸກປະເພດ ຂົນສົື່ງຢາເສບຕິດ ແລະ ສິື່ງອື່ນໆທີື່ຜິດກົດໝາຍ;
10. ນໍາໃຊຸ້ລົດປຸ້າຍທະບຽນເອກະຊົນລາວເຮັດທຸລະກິດ;
11. ມີພດຕິກໍາອື່ນທີື່ລະເມີດ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 87 ຂໍຫ
ີ້ າ້ ມສໍາລັບຜດ
ຸ້ າໍ ເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບຍານພາຫະນະທາງບົກ
ຫ້າມ ຜຸ້ດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບຍານພາຫະນະທາງບົກ ມີພດຕິກໍາ ດັື່ງນີີ້:
1. ດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບຍານພາຫະນະທາງບົກ ບໍື່ຖກຕ້ອງຕາມປະເພດທີື່ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດ, ບໍື່ມີ
ໃບອະນຸຍາດ ແລະ ໃບອະນຸຍາດໝົດອາຍຸ;
2. ນໍາເຂົີ້າ ຍານພາຫະນະທາງບົກ ທີື່ບໍື່ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບໍື່ໄດຸ້
ມາດຕະຖານເຕັກນິກຂອງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ ກໍານົດ;
3. ຈໍາໜ່າຍ ຍານພາຫະນະທາງບົກ ບໍື່ຖກຕ້ອງຕາມປະເພດທີື່ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດ;
4. ຜະລິດ ຊິີ້ນສ່ວນ ຫ/ແລະ ປະກອບຍານພາຫະນະທາງບົກໂດຍບໍື່ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຂະ
ແ
ໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບໍື່ໄດຸ້ມາດຕະຖານເຕັກນິກຂອງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ;
5. ທໍາ ລາຍຂໍີ້ມ ນຫ ັກ ຖານ, ປອມແປງເອກະສານ, ແຈຸ້ງຂໍີ້ມ ນກ່ຽ ວກັບຍານພາຫະນະທາງບົ ກ ບໍື່
ຖກຕ້ອງ;
6. ປະກອບເອກະສານທີື່ບໍື່ຖ ກຕ້ອງ, ສົມຮ ຸ້ຮ່ວມຄິດ , ໃຫຸ້ສິນບົນແກ່ເຈົີ້າໜ້າທີື່ ແລະ ພະນັກງານ
ຂອງລັດ ເພື່ອໃຫຸ້ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດນໍາເຂົີ້າ ແລະ ສົື່ງອອກ ຍານພາຫະນະທາງບົກ;
7. ບໍື່ໃຫຸ້ຄວາມຮ່ວມມ, ປິດບັງ, ປອມແປງ, ບິດເບອນ ແລະ ທໍາລາຍ ຂໍີ້ມນກ່ຽວກັບບັນ ຊີການນໍາ
ເຂົີ້າ ແລະ ສົື່ງອອກ ຍານພາຫະນະທາງບົກ ຕໍື່ການກວດກາຂອງເຈົີ້າໜ້າທີື່ ແລະ ພະນັກງານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ;
8. ໝິື່ນປະໝາດ, ນາບຂ່ ແລະ ທໍາຮ້າຍຮ່າງກາຍເຈົີ້າໜ້າທີື່ຄຸຸ້ມຄອງຍານພາຫະນະທາງບົກ;
9. ມີພດຕິກໍາອື່ນທີື່ເປັນການລະເມີດ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 88 ຂໍຫ
ີ້ າ້ ມສໍາລັບເຈົາີ້ ໜ້າທີື່ ແລະ ພະນັກງານກ່ຽວກັບວຽກງານຍານພາຫະນະທາງບົກ
ຫ້າມເຈົີ້າໜ້າທີື່ ແລະ ພະນັກງານທີື່ກ່ຽວກັບວຽກງານຍານພາຫະນະທາງບົກ ມີພດຕິກໍາ ດັື່ງນີີ້:
1. ດໍາ ເນີນທຸລະກິ ດ , ເປັນທີື່ປ ກສາ, ເປັນນັກ ວິຊາການໃຫຸ້ ວິ ສາຫະກິ ດກ່ຽ ວກັບ ຍານພາຫະນະ
ທາງບົກ ທີື່ພົວພັນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
2. ເປີດເຜີຍຂໍີ້ມນກ່ຽວກັບການປະມນປຸ້າຍທະບຽນເລກງາມ, ການຈັດຊີ້ລົດ;
3. ສົມຮຸ້ຮ່ວມຄິດ, ທວງເອົາ, ຂໍເອົາ, ຮັບສິນບົນ, ໃຊຸ້ອໍານາດເກີນຂອບເຂດ, ກົດໜ່ວງ, ຖ່ວງດງ,
ປອມແປງເອກະສານກ່ຽວກັບຍານພາຫະນະທາງບົກ , ສວຍໃຊຸ້ໜ້າທີື່ຕໍາແໜ່ງເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດແກ່ຕົນ ,
ຄອບຄົວ ແລະ ພັກພວກ;
4. ຂີ້ນທະບຽນໃຫຸ້ລົດທີື່ບໍື່ເອກະສານຖກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ;
5. ຂີ້ນທະບຽນໃຫຸ້ລົດທີື່ດັດແປງເຕັກນິກໂດຍບໍື່ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດ;
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6. ເມີນເສີຍຕໍື່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຕໍື່ການກະທໍາທີື່ບໍື່ຖກຕ້ອງຂອງຜຸ້ດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວ
ກັບຍານພາຫະນະທາງບົກ;
7. ໝີື່ນປະໝາດ, ໃຊຸ້ວາຈາ, ທ່າທີ ບໍື່ສຸພາບ ແລະ ນາບຂ່;
8. ມີພດຕິກໍາອື່ນທີື່ເປັນການລະເມີດ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ພາກທີ XIII
ການ ຄຸມ
ຸ້ ຄອງ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານຍານພາຫະນະທາງບົກ
ໝວດທີ 1
ການຄຸມ
ຸ້ ຄອງວຽກງານຍານພາຫະນະທາງບົກ
ມາດຕາ 89 ອົງການຄຸມ
ຸ້ ຄອງວຽກງານຍານພາຫະນະທາງບົກ
ລັດຖະບານເປັນຜຸ້ຄຸຸ້ມຄອງວຽກງານຍານພາຫະນະທາງບົກ ຢ່າງລວມສນ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນ
ຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ ໂດຍມອບໃຫຸ້ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ ເປັນ ໃຈກາງປະສານສົມ ທົ ບກັບ
ກະຊວງອື່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ອົງການຄຸຸ້ມຄອງວຽກງານຍານພາຫະນະທາງບົກ ປະກອບດ້ວຍ:
1. ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ ແລະ ກະຊວງອື່ນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ;
2. ພະແນກໂຍທາທິ ກ ານ ແລະ ຂົ ນ ສົ ື່ ງ ແລະ ພະແນກການອ ື່ ນ ແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ ທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ;
3. ຫ້ອງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ ແລະ ຫ້ອງການອື່ນ ເມອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ;
4. ອົງການປົກຄອງບ້ານ.
ມາດຕາ 90 ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງື່
ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ
ດັື່ງນີີ້:
1. ຄົີ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບຍານພາຫະນະທາງບົກເພື່ອ
ສະເໜີລັດຖະບານພິຈາລະນາ;
2. ຜັນຂະຫຍາຍ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານຍານພາຫະນະທາງບົກ
ເປັນນິຕິກໍາໃຕຸ້ກົດໝາຍ, ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ;
3. ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ນິຕິກ ໍາ ໃຕຸ້ ກ ົດໝາຍ, ແຜນການ,
ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ກ່ຽວກັບວຽກງານຍານພາຫະນະທາງບົກ ພ້ອມທັງປກຈິດສໍານກ ໃຫຸ້ທົື່ວປວງຊົນ
ຮັບຮຸ້ ແລະ ເຂົີ້າໃຈ;
4. ບໍ າ ລຸ ງ ສ້ າ ງ ແລະ ຄຸ ຸ້ ມ ຄອງນໍ າ ໃຊຸ້ຊ ັ ບພະຍາກອນມະນຸດ ກ່ ຽ ວກັ ບວຽກງານຍານພາຫະນະ
ທາງບົກ ໂດຍປະສານງານສົມທົບກັບຂະແໜງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ;
5. ກໍານົດ ມາດຕະຖານ ເຕັກນິກ ແລະ ເລອກເຟັີ້ນເຕັກໂນໂລຊີ ທີື່ເໝາະສົມກ່ຽວກັບວຽກງານ
ຍານພາຫະນະທາງບົກ ພ້ອມທັງອອກຄໍາແນະນໍາໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ;
6. ຄຸ ຸ້ ມ ຄອງ ແລະ ຢັ ີ້ ງ ຢ ນ ຜົ ນ ການທົ ດ ສອບ ຍານພາຫະນະທາງບົ ກ , ຊິ ີ້ ນ ສ່ ວ ນ, ວັ ດ ສະດຸ
ອຸບປະກອນ ທີື່ຜະລິດ ແລະ ປະກອບ ຢ່ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ;
7. ກໍາ ນົດ ມາດຕະຖານເຕັກ ນິກ , ໃບທະບຽນ, ປຸ້າ ຍທະບຽນ, ສ ນກວດກາເຕັກ ນິກ ແລະ ອ່
ສ້ອມແປງ ລົດ ລວມທັງ ຄຸຸ້ມ ຄອງຖານຂໍີ້ມ ນ, ສະຖິຕິ ກ່ຽ ວກັບການຂ ີ້ນທະບຽນລົດ ໃນຂອບເຂດທົື່ ວ
ປະເທດ;
8. ປະສານງານສົມທົບກັບຂະແໜງການອື່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບ
ວຽກງານຍານພາຫະນະທາງບົກ;
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9. ອອກລະບຽບການຄຸຸ້ມຄອງ ຍານພາຫະນະທາງບົກ, ໃບທະບຽນ, ປຸ້າຍທະບຽນ, ຜະລິດ ແລະ
ຕິດປຸ້າຍທະບຽນລົດ, ລົບລ້າງປຸ້າຍທະບຽນລົດທີື່ໄດຸ້ສະສາງອອກ ລວມທັງສະໜອງປຸ້າຍທະບຽນໃຫຸ້ບັນດາ
ແຂວງ;
10.ພົວພັນ , ຮ່ວມມ ກັບ ຕ່າ ງປະເທດ, ອານຸພາກພ ີ້ນ , ພາກພ ີ້ນ ແລະ ສາກົນກ່ຽວກັບວຽກງານ
ຍານພາຫະນະທາງບົກ;
11.ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານຍານພາຫະນະທາງບົກໃຫຸ້ລັດຖະບານຢ່າງເປັນ
ປົກກະຕິ;
12.ນໍາໃຊຸ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ ອື່ນຕາມກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 91 ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງ ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງື່ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ
ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ ແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຕາມຂອບເຂດ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັື່ງນີີ້:
1. ຜັນຂະຫຍາຍ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານຍານພາຫະນະທາງບົກ
ເປັນນິຕິກໍາ ໃຕຸ້ກົດໝາຍ, ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ;
2. ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ນິຕິກ ໍາ ໃຕຸ້ກ ົດໝາຍ, ແຜນການ,
ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ກ່ຽວກັບວຽກງານຍານພາຫະນະທາງບົກ ພ້ອມທັງປກຈິດສໍານກ ໃຫຸ້ທົື່ວປວງຊົນ
ຮັບຮຸ້ ແລະ ເຂົີ້າໃຈ;
3. ສະເໜີ ບ ໍ າ ລຸ ງ ກໍື່ ສ ້ າ ງ ແລະ ຄຸ ຸ້ ມ ຄອງນໍ າ ໃຊຸ້ ຊັ ບ ພະຍາກອນມະນຸ ດ ກ່ ຽ ວກັ ບ ວຽກງານ
ຍານພາຫະນະທາງບົກ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ;
4. ຄຸຸ້ມຄອງ ໂຮງຮຽນສອນການຂັບຂີື່, ສນຝກການຂັບຂີື່, ການສອບເສັງໃບຂັບຂີື່, ສນກວດກາ
ເຕັກນິກ, ອ່ສ້ອມແປງຍານພາຫະນະທາງບົກ ແລະ ກິດຈະການອື່ນທີື່ກ່ຽວກັບຍານພາຫະນະທາງບົກ;
5. ຊີີ້ນໍາ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ການ ຂ ີ້ນທະບຽນ, ຕິດປຸ້າຍທະບຽນ, ສອບເສັງການຂັບຂີື່ ແລະ
ກວດກາເຕັກນິກ ຍານພາຫະນະທາງບົກ;
6. ຄຸຸ້ມຄອງ ສະຖິຕິການ ຂີ້ນທະບຽນ, ຂັບຂີື່ ແລະ ກວດກາເຕັກນິກ ຍານພາຫະນະທາງບົກ;
7. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການອ ື່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບ
ວຽກງານຍານພາຫະນະທາງບົກ;
8. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນທີື່ຕິດພັນກັບວຽກງານຍານ
ພາຫະນະທາງບົກ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັີ້ນເທິງ;
9. ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານຍານພາຫະນະທາງບົກໃຫຸ້ ກະຊວງໂຍທາທິ
ການ ແລະ ຂົນສົື່ງ, ອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
10. ນໍາໃຊຸ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ ອື່ນຕາມກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 92 ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງ ຫ້ອງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ ເມອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ
ຫ້ອງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ ເມອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຕາມຂອບ
ເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັື່ງນີີ້:
1. ຈັດຕັີ້ງ ແລະ ປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາໃຕຸ້ກົດໝາຍ, ແຜນການ,
ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ກ່ຽວກັບວຽກງານຍານພາຫະນະທາງບົກ;
2. ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ນິຕິກ ໍາ ໃຕຸ້ກ ົດໝາຍ, ແຜນການ,
ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ກ່ຽວກັບວຽກງານຍານພາຫະນະທາງບົກ ພ້ອມທັງປກຈິດສໍານກ ໃຫຸ້ທົື່ວປວງຊົນ
ຮັບຮຸ້ ແລະ ເຂົີ້າໃຈ;
3. ສະເໜີບໍາລຸງສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຍານພາຫະນະທາງບົກ ໂດຍປະສານ
ສົມທົບກັບຂະແໜງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ;
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4. ຈັດຕັີ້ງ ແລະ ຄຸຸ້ມຄອງ ການ ຂີ້ນທະບຽນ, ສອບເສັງໃບຂັບຂີື່ ປະເພດລົດສອງລໍີ້ , ລົດໄຖນາ,
ລົດດຕ໋ອກໆພາຍໃນເມອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ຂອງຕົນ;
5. ປະກອບຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບອະນຸຍາດອອກດໍາເນີນທຸລະກິດ ເຊັື່ນ ຮ້ານສ້ອມແປງລົດ, ຮ້ານເຄາະ
ແລະ ພົື່ນສີລົດ, ຮ້ານຈອດຢາງລົດ, ຮ້ານລ້າງລົດ, ໂຮງຊ່ຽນ, ໂຮງກງ, ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງອາໄຫື່, ຮ້ານຕົບແຕ່ງ
ລົດ ແລະ ກິດຈະການອື່ນກ່ຽວກັບຍານພາຫະນະທາງບົກ;
6. ຄຸຸ້ມຄອງອ ່ສ້ອມແປງຍານພາຫະນະທາງບົກ , ການກວດກາເຕັກນິ ກລົດຈັກ ແລະ ລົດໄຖນາ
ຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
7. ເກັບກໍາຂໍີ້ມນ, ສະຖິຕິຂອງລົດຈັກ ແລະ ລົດໄຖນາ;
8. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການອ ື່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບ
ວຽກງານຍານພາຫະນະທາງບົກ;
9. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມ ກັບຕ່າ ງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ ທີ ື່ຕິ ດພັນກັ ບວຽກງານ
ຍານພາຫະນະທາງບົກ;
10. ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານຍານພາຫະນະທາງບົກໃຫຸ້ ພະແນກ ໂຍທາ
ທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ ແຂວງ ນະຄອນຫວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງເມອງ, ເທດສະບານ ແລະ ນະຄອນ ຢ່າງ
ເປັນປົກກະຕິ;
11. ນໍາໃຊຸ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ ອື່ນຕາມກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 93 ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງ ກະຊວງປຸ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ກະຊວງປຸ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ
ດັື່ງນີີ້:
1. ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວ
ກັບວຽກງານຍານພາຫະນະທາງບົກ ແລຸ້ວສົື່ງຄນໃຫຸ້ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ;
2. ຜັນຂະຫຍາຍ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກ
ງານຍານພາຫະນະທາງບົກມາເປັນ ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ລະອຽດຂອງຕົນ;
3. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານ
ຍານພາຫະນະທາງບົກ ແນໃສ່ປກຈິດສໍານກໃຫຸ້ຜຸ້ປະກອບການ ແລະ ຜຸ້ນໍາໃຊຸ້ລົດປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນການ
ສົື່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຍານພາຫະນະທາງບົກ;
4. ປະສານງານສົມທົບກັບກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ , ຂະແໜງການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ
ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນໃນການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນ
ດໍາເນີນງານ ກ່ຽວກັບວຽກງານຍານພາຫະນະທາງບົກ;
5. ຊີີ້ນໍາ, ຕິດຕາມ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຄວບຄຸມການຈະລາຈອນຕາມເສັີ້ນທາງ;
6. ກວດກາຂໍີ້ມນຍານພາຫະນະທາງບົກທີື່ຈະນໍາໄປຜະລິດປຸ້າຍທະບຽນລົດ;
7. ຄຸຸ້ມຄອງ, ຜະລິດ ປຸ້າຍທະບຽນລົດ;
8. ຕິ ດ ຕາມ ແລະ ປະເມີ ນ ຜົ ນ ການຈັ ດ ຕັ ີ້ ງ ປະຕິ ບ ັ ດ ກົ ດ ໝາຍ, ລະບຽບການກ່ ຽ ວກັ ບ
ຍານພາຫະນະທາງບົກ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ;
9. ກວດກາຂໍີ້ມນລົດບໍລິຫານຂອງລັດທີື່ຈະນໍາໄປຕິດປຸ້າຍທະບຽນລົດ, ຮັບຜິດຊອບຜະລິດ ແລະ
ຕິດປຸ້າຍທະບຽນລົດ, ກວດກາການ ສວມສິດນໍາໃຊຸ້ປຸ້າຍທະບຽນລົດຂອງລັດ, ນໍາໃຊຸ້ລົດ ແລະ ປຸ້າຍທະບຽນ
ລົດ ທີື່ບໍື່ຖ ກຕ້ອງຕາມເປົີ້າ ໝາຍ, ນໍາ ໃຊຸ້ ແລະ ປຸ້າ ຍທະບຽນທີື່ໄ ດຸ້ຕົກ ລົງສະສາງອອກແລຸ້ວແຕ່ບໍື່ປົດປຸ້າຍ
ທະບຽນລົດບໍລິຫານຂອງລັດ;
10. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ຜົນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນໃຫຸ້ລັດຖະບານຢ່າ ງເປັນ
ປົກກະຕິ;
11. ນໍາໃຊຸ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ ອື່ນຕາມກົດໝາຍ.
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ມາດຕາ 94 ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງກອງບັນຊາການປຸ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຂັນ
ີ້ ແຂວງ
ກອງບັນຊາການປຸ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຂັີ້ນແຂວງ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າ ທີື່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັື່ງນີີ້:
1. ຈັ ດ ຕັ ີ້ ງ ນະໂຍບາຍ ແຜນຍຸ ດ ທະສາດ, ແຜນດໍ າ ເນີ ນ ງານ ກ່ ຽ ວກັ ບ ວຽກງານຍານພາຫະນະ
ທາງບົກ;
2. ປະສານງານສົມທົບກັບ ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ , ພະແນກການອື່ນຂອງຂັີ້ນແຂວງ
ໃນການ ສ ກສາອົບຮົມ , ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ເພ ື່ອປ ກຈິດສໍາ ນ ກໃຫຸ້ແ ກ່ ຜ ຸ້ປະກອບການ ແລະ ຜ ຸ້ນໍາ ໃຊຸ້
ຍານພາຫະນະທາງບົກ;
3. ຕິດຕາມການປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ ການຄຸຸ້ມຄອງປຸ້າຍທະບຽນລົດ
ຢ່າງເຂັີ້ມງວດ;
4. ກວດກາຂໍີ້ມນຍານພາຫະນະທາງບົກກ່ອນການຜະລິດ ແລະ ຕິດ ປຸ້າຍທະບຽນລົດ;
5. ຕິດປຸ້າຍທະບຽນລົດຕາມການມອບໝາຍຂອງ ກະຊວງປຸ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ;
6. ຄົີ້ນຄວ້າ, ວິໄຈຂໍີ້ມນ, ສະຖິຕິກ່ຽວກັບ ຕິດປຸ້າຍທະບຽນລົດ;
7. ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານຍານພາຫະນະທາງບົກໃຫຸ້ ກະຊວງປຸ້ອງກັນ
ຄວາມສະຫງົບ, ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
8. ນໍາໃຊຸ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ ອື່ນຕາມກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 95 ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງກອງບັນຊາການປຸ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຂັນ
ີ້ ເມອງ
ໃນການຄຸຸ້ມຄອງວຽກງານຍານພາຫະນະທາງບົກ ກອງບັນຊາການປຸ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຂັີ້ນເມອງ
ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັື່ງນີີ້:
1. ຈັດຕັີ້ງນະໂຍບາຍ ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນດໍາເນີນງານ ກ່ຽວກັບວຽກງານຍານພາຫະນະ
ທາງບົກ;
2. ປະສານງານສົມທົບກັບ ຫ້ອງການ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ, ຫ້ອງການອື່ນຂອງຂັີ້ນເມອງ ໃນ
ການສ ກສາອົ ບ ຮົ ມ , ໂຄສະນາ, ເຜີ ຍ ແຜ່ ເພ ື່ ອ ປ ກຈິ ດ ສໍ າ ນ ກໃຫຸ້ ແ ກ່ ຜ ຸ້ ປ ະກອບການ ແລະ ຜ ຸ້ ນ ໍ າ ໃຊຸ້
ຍານພາຫະນະທາງບົກ;
3. ປະສານງານສົມທົບກັບ ຫ້ອງການ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ, ຫ້ອງການອື່ນຂອງຂັີ້ນເມອງ ໃນ
ການກວດກາເອກະສານລົດ ແລະ ໃບຂັບຂີ;ື່
4. ຕິດຕາມການປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ ການຄຸຸ້ ມຄອງປຸ້າຍທະບຽນລົດ
ຢ່າງເຂັີ້ມງວດ;
5. ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານຍານພາຫະນະທາງບົກໃຫຸ້ ກອງບັນຊາການ
ປຸ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຂັີ້ນແຂວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງ ຂັີ້ນເມອງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
6. ນໍາໃຊຸ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ ອື່ນຕາມກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 96 ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງອົງການປົກຄອງບ້ານ
ໃນການຄຸຸ້ມຄອງວຽກງານຍານພາຫະນະທາງບົກ , ອົງການປົກຄອງບ້ານ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຕາມ
ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັື່ງນີີ້:
1. ເຜີຍແຜ່ ຄໍາສັື່ງ, ຂໍີ້ຕົກລົງ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບວຽກງານຍານພາຫະນະທາງບົກໃຫຸ້ແກ່
ປະຊາຊົນພາຍໃນຂອບເຂດບ້ານຂອງຕົນ;
2. ອໍ າ ນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໃຫຸ້ ກ ານຮ່ ວ ມມ ກັ ບ ເຈົ ີ້ າ ໜ້ າ ທີື່ ທີື່ ກ ່ ຽ ວຂ້ ອ ງກັ ບ ວຽກງານ
ຍານພາຫະນະທາງບົກ;
3. ເກັບກໍາ ຂໍີ້ມນ ແລະ ສະຖິຕິ ຍານພາຫະນະທາງບົກ ໃນຂອບເຂດບ້ານຂອງຕົນ;
4. ນໍາໃຊຸ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ ອື່ນຕາມກົດໝາຍ.
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ມາດຕາ 97 ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງຂະແໜງການອນ
ື່ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນທີກ
ື່ ຽ່ ວຂ້ອງ
ຂະແໜງການອ ື່ ນ ແລະ ອົ ງ ການປົ ກ ຄອງທ້ ອ ງຖິ ື່ ນທີ ື່ ກ ່ ຽ ວຂ້ ອ ງ ມີ ສ ິ ດ ແລະ ໜ້ າ ທີ ື່ ຕິ ດ ຕາມ ,
ກວດກາ, ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊຸ້ຍານພາຫະນະທາງບົກ
ທີື່ຢ່ພາຍໃຕຸ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນໃຫຸ້ຂະແໜງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.

ໝວດທີ 2
ການກວດກາ
ມາດຕາ 98 ອົງການກວດກາວຽກງານຍານພາຫະນະທາງບົກ
ອົງການກວດກາວຽກງານຍານພາຫະນະທາງບົກ ປະກອບດ້ວຍ:
1. ອົງການກວດກາພາຍໃນແມ່ນອົງການດຽວກັນກັບອົງການຄຸຸ້ມຄອງຍານພາຫະນະທາງບົກ ຕາມ
ທີື່ກໍານົດໄວຸ້ ໃນ ມາດຕາ 97 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້;
2. ອົງການກວດກາພາຍນອກແມ່ນ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງ, ອົງການກວດກາ
ລັດແຕ່ລະຂັີ້ນ, ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກົື່າລາວ, ອົງການຈັດຕັີ້ງ
ມະຫາຊົນ, ປະຊາຊົນ, ສື່ມວນຊົນ ແລະ ໜ່ວຍງານກວດສອບອິດສະຫະສະເພາະດ້ານ.
ມາດຕາ 99 ເນອ
ີ້ ໃນການກວດກາວຽກງານຍານພາຫະນະທາງບົກ
ການກວດກາວຽກງານຍານພາຫະນະທາງບົກ ມີເນີ້ອໃນ ດັື່ງນີີ້:
1. ກວດກາການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນການລົງທນ ແລະ ການພັດທະນາ,
ກົດໝາຍ, ການ ສ້າງຕັີ້ງ, ກໍື່ສ້າງ, ບລະນະຮັກສາ ແລະ ສ້ອງແປງ ໂຄງລ່າງພີ້ນຖານ ແລະ ສິື່ງອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກ ກ່ຽວກັບວຽກງານຍານພາຫະນະທາງບົກ;
2. ກວດກາການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜຸ້ດໍາເນີນ ທຸລະກິດ ແລະ ການບໍລິການ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ທຸລະກິດ
ຍານພາຫະນະທາງບົກ;
3. ກວດກາມາດຕະຖານເຕັກນິກຍານພາຫະນະທາງບົກທາງດ້ານ ຄຸນນະພາບ, ຄວາມປອດໄພ,
ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ;
4. ກວດກາຜົນກະທົບຕໍື່ສິື່ງແວດລ້ອມ ເນ ື່ອງຈາກການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງວຽກງານຍານພາຫະນະ
ທາງບົກ.
ມາດຕາ 100 ຮບການກວດກາຍານພາຫະນະທາງບົກ
ການກວດກາຍານພາຫະນະທາງບົກ ມີ ສາມ ຮບການ ດັື່ງນີີ້:
1. ກວດກາຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
2. ກວດກາໂດຍມີການແຈຸ້ງໃຫຸ້ຮຸ້ລ່ວງໜ້າ;
3. ກວດກາແບບກະທັນຫັນ.
ການກວດກາຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແມ່ນການກວດກາທີື່ດໍາເນີນໄປຕາມແຜນການຢ່າງເປັນປະຈໍາ ແລະ
ມີກໍານົດເວລາອັນແນ່ນອນ.
ການກວດກາໂດຍມີການແຈຸ້ງໃຫຸ້ຮ ຸ້ລ່ວງໜ້າ ແມ່ນການກວດການອກແຜນການ ເມ ື່ອເຫັນວ່າ ມີ
ຄວາມຈໍາເປັນຊື່ງແຈຸ້ງໃຫຸ້ຜຸ້ຈະຖກກວດກາຊາບລ່ວງໜ້າ.
ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ ແມ່ນການກວດກາໂດຍຮີບດ່ວນ ຊື່ງບໍື່ໄດຸ້ໃຫຸ້ຜຸ້ຈະຖກກວດກາຊາບ
ລ່ວງໜ້າ.
ໃນການດໍາເນີນການກວດກາ ເຈົີ້າໜ້າທີື່ຂອງອົງການກວດກາຍານພາຫະນະທາງບົກ ຕ້ອງປະຕິບັດ
ໃຫຸ້ຖກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຢ່າງເຂັີ້ມງວດ.
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ພາກທີ XIV
ງົບປະມານ, ເຄອ
ື່ ງແບບ ແລະ ກາໝາຍ
ມາດຕາ 101 ງົບປະມານ
ລັດ ມີງົບປະມານເພື່ອໃຊຸ້ຈ່າຍເຂົີ້າໃນການຄຸຸ້ມຄອງບໍລິຫານວຽກງານຂອງຕົນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ.
ມາດຕາ 102 ເຄອ
ື່ ງແບບ ແລະ ກາໝາຍ
ລັດ ມີເຄ ື່ອງແບບ ແລະ ກາໝາຍ ສະເພາະ ທີື່ໄດຸ້ຮັບອະນຸມັດຈາກ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ
ຂົນສົື່ງ. ເຈົີ້າໜ້າທີື່ລັດຕ້ອງ ນຸ່ງເຄື່ອງແບບ, ຖບັດປະຈໍາໜ້າທີື່, ຕິດກາໝາຍ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍສະເພາະ ໃນ
ເວລາປະຕິບັດໜ້າທີື່ທາງລັດຖະການ.

ພາກທີ XV
ນະໂຍບາຍຕໍຜ
ື່ ທ
ຸ້ ມ
ີື່ ຜ
ີ ນ
ົ ງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍຜ
ື່ ລ
ຸ້ ະເມີດ
ມາດຕາ 103 ນະໂຍບາຍຕໍຜ
ື່ ທ
ຸ້ ມ
ີື່ ຜ
ີ ນ
ົ ງານ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງທີື່ມີຜົນງານດີເດັື່ນ ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີີ້
ຈະໄດຸ້ຮັບການຍ້ອງຍໍ ຫ ຮັບນະໂຍບາຍ ຕາມກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 104 ມາດຕະການຕໍຜ
ື່ ລ
ຸ້ ະເມີດ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທີື່ລະເມີດ ກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ຈະຖກປະຕິບັດມາດຕະການ
ກ່າວເຕອນ, ສກສາອົບຮົມ, ລົງວິໄນ, ປັບໃໝ, ໃຊຸ້ຄ່າເສຍຫາຍທາງແພ່ງ ຫ ລົງໂທດທາງອາຍາ ຈະຖກກ່າວ
ເຕອນ ແລະ ສກສາອົບຮົມ ພ້ອມທັງເຮັດບົດບັນທກໄວຸ້.

ພາກທີ XVI
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ
ມາດຕາ 105 ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບດ
ັ
ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນຜຸ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ
ສະບັບນີີ້.
ມາດຕາ 106 ຜົນສັກສິດ
ກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ມີຜົນສັກສິດ ພາຍຫັງ ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ
ປະຊາຊົນລາວ ໄດຸ້ອອກລັດຖະດໍາລັດ ປະກາດໃຊຸ້ ແລະ ໄດຸ້ລົງຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ສິບຫ້າວັນ.

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ

32

