
 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

                   ເລກທີ 03 /ສປປ 
              ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ວນັທີ 16 ມງັກອນ 2007 
 

ລດັຖະດາໍລດັ 
ຂອງປະທານປະເທດ 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ກຽ່ວກບັການປະກາດໃຊກ້ດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ 

____________ 
 

 - ອີງຕາມລດັຖະທາໍມະນນູ ແຫງ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ໝວດທີ VI ມາດ
ຕາ 67 ຂໍ ້ 1 ກຽ່ວກບັການປະກາດໃຊ ້ ລດັຖະທາໍມະນນູ ແລະ ກດົໝາຍ ທ່ີສະພາແຫງ່ຊາດ 
ໄດຕ້ກົລງົຮບັຮອງເອົາ ແລວ້; 
 - ອີງຕາມມະຕິຕກົລງົ ຂອງສະພາແຫງ່ຊາດ ແຫງ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສະບບັເລກທີ 04/ສພຊ, ລງົວນັທີ 26 ທນັວາ 2007 ກຽ່ວກບັການຕກົລງົຮບັຮອງເອົາ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ 
ອາກອນ ມນູຄາ່ເພ່ີມ; 
 - ອີງຕາມໜງັສືສະເໜີ ຂອງຄະນະປະຈາໍສະພາແຫງ່ຊາດ ສະບບັເລກທີ 03/ຄປຈ, ລງົວນັທີ 10    
ມງັກອນ 2007. 
 

ປະທານປະເທດ 
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ອອກລດັຖະດາໍລດັ: 

 
 ມາດຕາ 1:  ປະກາດໃຊກ້ດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ. 
 ມາດຕາ 2:  ລດັຖະດາໍລດັສະບບັນີ ້ມຜີນົສກັສິດນບັແຕວ່ນັລງົລາຍເຊັນເປັນຕ ົນ້ໄປ. 
             
       ປະທານປະເທດແຫງ່ ສປປ ລາວ 
         ຈມູມາລີ ໄຊຍະສອນ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 
ສະພາແຫງ່ຊາດ             ເລກທີ 04 /ສພຊ 
 

ມະຕິຕກົລງົ 
ຂອງ 

ສະພາແຫງ່ຊາດ ແຫງ່ 
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ກຽ່ວກບັການຕກົລງົຮບັຮອງເອົາກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ 
___________ 

    

ອີງຕາມມາດຕາ 53 ຂໍທີ້ 2 ຂອງລດັຖະທາໍມະນນູ ແລະ ມາດຕາ 3 ຂໍທີ້ 2 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ 
ສະພາແຫງ່ຊາດ ແຫງ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ, ກຽ່ວກບັ ສິດ ແລະ ໜາ້ທີ 
ຂອງສະພາ ແຫງ່ຊາດ; 
 ພາຍຫລງັທ່ີກອງປະຊຸມສະໄໝສາມນັເທ່ືອທີ 2 ຂອງສະພາແຫງ່ຊາດຊຸດທີ VI ໄດຄ້ ົນ້ຄວາ້ພິຈາລະນາ
ຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິ່ ງ ກຽ່ວກບັເນືອ້ໃນ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ໃນວາລະປະຊຸມຕອນ
ແລງ ຂອງວນັທີ 26 ທນັວາ 2006. 

 

ກອງປະຊຸມໄດຕ້ກົລງົ: 
 

ມາດຕາ 1:  ຮບັຮອງເອົາ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ດວ້ຍຄະແນນສຽງເຫັນດເີປັນສວ່ນຫຼາຍ. 
ມາດຕາ 2:  ມະຕິຕກົລງົສະບບັນີ ້ມຜີນົສກັສິດ ນບັແຕມ່ ືລ້ງົລາຍເຊັນເປັນຕ ົນ້ໄປ. 
 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ວນັທີ 26 ທນັວາ 2006 
ປະທານສະພາແຫງ່ຊາດ 
  ທອງສິງ ທາໍມະວງົ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

---------------------- 
ສະພາແຫງ່ຊາດ               ເລກທີ 04 / ສພຊ 
                ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, ວນັທີ 26 ທນັວາ 2006 
 

ກດົໝາຍ 
ວາ່ດວ້ຍອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ 

 

ພາກທີ I 
ບດົບນັຍດັທົ່ວໄປ 

 

ມາດຕາ 1. ຈດຸປະສງົ 
ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ກາໍນດົ ຫລກັການ, ລະບຽບການ, ວທີິການ, ມາດ

ຕະການ ກຽ່ວກບັອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ເພ່ືອເກບັພນັທະຈາກຜູຊ້ມົໃຊເ້ຂ້ົາງບົປະມານແຫງ່ລດັ ແນໃສຊຸ່ກຍູ້
ການຜະລິດ, ທລຸະກດິ, ເປີດກວາ້ງການຈລໍະຈອນ ສິນຄາ້ ແລະການບໍລິການ ໃຫໄ້ປຕາມ
ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັ ຄມົແຫງ່ຊາດ ແລະເຊື່ ອມໂຍງເຂ້ົາກບັພາກພ້ືນ ແລະສາກນົ. 

 

ມາດຕາ 2. ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ  
 ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ແມນ່ອາກອນທາງອອ້ມ ທ່ີຄດິໄລເ່ກບັຕາມພດູສວ່ນມນູຄາ່ເພ່ີມຂຶນ້ ຂອງ

ສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ແລະ ການບໍລິການ ຊຶ່ ງເກດີຂຶນ້ໃນທກຸຂະບວນການ ນບັແຕຂ່ອດການຜະລິດ, ການ
ຈລໍະຈອນ, ການສະໜອງບໍລິການ ໄປຈນົເຖງິການຊມົໃຊ ້  ແລະເກບັຕາມມນູຄາ່ສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ 
ແລະການບໍລິການທ່ີນາໍເຂ້ົາມາໃນດນິແດນຂອງ ສປປ ລາວ. 
 

ມາດຕາ 3. ການອະທິບາຍຄາໍສບັ 
ຄາໍສບັຕາ່ງໆທ່ີນາໍໃຊໃ້ນກດົໝາຍສະບບັນີ ້ມຄີວາມໝາຍ ດ ັງ່ນີ ້: 

1. ເປ້ົາໝາຍສິ່ ງທ່ີຖກືເສຍອາກອນ  ໝາຍເຖງິ ສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ແລະການບໍລິການ 
ທ່ີນາໍ ໃຊເ້ຂ້ົາສູກ່ານຜະລິດ, ທລຸະກດິ ແລະ ຊມົໃຊ,້ ທ່ີຈ¿ໜາ່ຍ ຫລື ສະໜອງ ຢູ ່
ສປປ ລາວ;  
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2. ເປ້ົາໝາຍຜູທ່ີ້ຕອ້ງມອບອາກອນ ໝາຍເຖງິ ການຈດັຕ ັງ້ ຫລື ນຕິິບກຸຄນົ ແລະບກຸຄນົ 
ທ່ີດາໍເນນີທລຸະກດິ ຊຶ່ ງເກບັຈາກຜູຊ້ມົໃຊສ້ດຸທາ້ຍ ຕອ້ງມອບອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ 
ເຂ້ົາງບົ ປະມານແຫງ່ລດັ; 

3. ການຈາໍໝາ່ຍສິນຄາ້ເຄື່ ອງຂອງ ໝາຍເຖງິ ການມອບ-ໂອນສິດຊມົໃຊສ້ິນຄາ້, ເຄື່ ອງ
ຂອງ ໃຫຜູ້ອ້ື່ ນ ໂດຍມຄີາ່ຕອບແທນ ເປັນເງນິ ຫລື ຜນົປະໂຫຍດຢາ່ງອື່ ນ; 

4. ການບໍລິການ ໝາຍເຖງິ ການເຄື່ ອນໄຫວເສດຖະກດິທ່ີເປັນການສະໜອງແຮງງານ ຫລື 
ວດັຖ,ຸ ອປຸະກອນ, ພາຫະນະ ໃຫແ້ກຜູ່ອ້ື່ ນ ແລະ ໄດຮ້ບັຄາ່ຕອບແທນ ເຊ່ັນ : ການ
ຂນົສ ົ່ງ, ການໂທລະຄມົມະນາຄມົ, ການກໍ່ສາ້ງ, ການສອ້ມແປງ, ການຮບັເໝາົຄຸມ້ຄອງ
ຕະຫຼາດ, ການພດັທະນາທ່ີດນິເພ່ືອຂາຍສິດນາໍໃຊ,້ ກດິຈະການໂຮງແຮມ, ການທອ່ງ
ທຽ່ວ, ການກນິດື່ ມ, ການບນັເທີງ, ການໃຫຄ້າໍປຶກສາ, ການເປັນນາຍໜາ້ ຫລື ຕວົ
ແທນ ແລະ ກດິຈະການອື່ ນໆ; 

5. ການນາໍເຂ້ົາ  ໝາຍເຖງິ ການນາໍເອົາສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ຫລື ການບໍລິການ ລວມທງັ
ການບໍລິການທ່ີຕິດພນັກບັການນາໍເຂ້ົາຈາກຕາ່ງປະເທດ ເຂ້ົາມາໃນ ສປປ ລາວ;  

6. ການສ ົ່ງອອກ ໝາຍເຖງິ ການນາໍເອົາສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ຫລື ການບໍລິການ ລວມທງັ 
ການບໍລິການ ທ່ີຕິດພນັກບັການສ ົ່ງອອກ ອອກຈາກ ສປປ. ລາວ;  

7. ກດິຈະການ ຫລື ຂະແໜງວຊິາຊບີທລຸະກດິ ໝາຍເຖງິ ການດາໍເນນີທລຸະກດິໃນຂງົ
ເຂດການຜະລິດ ແລະການບໍລິການ ໃນຂະແໜງການຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ : ຂະແໜງການກະ
ສິກຳ-ປ່າໄມ,້ ຫດັຖະກາໍ, ອດຸສາຫະກຳ-ການຄາ້, ການຂດຸຄ ົນ້, ການຂນົສ ົ່ງ, ການທະ
ນາຄານ ແລະອື່ ນໆ; 

8. ຕວົແທນ ຫລື ຜູຕ້າງໜາ້ ໝາຍເຖງິ ບກຸຄນົ ຫລື ນຕິິບກຸຄນົ ຊຶ່ ງເປັນຜູໄ້ດຮ້ບັມອບສິດ 
ຈາກບກຸຄນົ ຫລື ນຕິິບກຸຄນົອື່ ນ ເພ່ືອທາໍການຕກົລງົ, ເຈລະຈາ ແລະເຊັນສນັຍາຕາງ 
ກຽ່ວກບັທລຸະກດິໃດໜ່ຶງ; 

9. ສະຖານທ່ີດາໍເນນີທລຸະກດິຖາວອນ ໝາຍເຖງິ ສະຖານທ່ີຕ ັງ້ຂອງກດິຈະການ ຊຶ່ ງຜູ້
ເສຍ ອາກອນໄດນ້າໍໃຊເ້ພ່ືອເຄື່ ອນໄຫວທລຸະກດິຢາ່ງເປັນປກົກະຕິ.ຖວືາ່ແມນ່ສະຖານທ່ີ
ດາໍເນນີ ທລຸະກດິຖາວອນ: ຫອ້ງການບໍລິຫານ, ສາຂາ, ໂຮງງານ, ສະຖານທ່ີຂດຸຄ ົນ້, 
ສະໜາມການກໍ່ສາ້ງ ຫລື ສະຖານທ່ີ ຊຶ່ ງມກີານກໍ່ສາ້ງ ແລະທກຸສະຖານທ່ີ ຊຶ່ ງມ ີ
ການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຕາ່ງໆ; 

10. ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມໃນເບື້ອງສ ົນ້ເຂ້ົາ ( ຫລື ສິນເຊື່ ອອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ) ໝາຍເຖງິ 
ຈາໍນວນເງນິອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມທ່ີຜູເ້ສຍອາກອນໄດຈ້າ່ຍ ໃນເວລາຊືສ້ິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ 
ຫລື ການບໍລິການ ທ່ີນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນການເຄື່ ອນໄຫວທລຸະກດິ ຂອງຜູດ້າໍເນນີກດິຈະການ 
ທ່ີຖກື ເສຍອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ; 

11. ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມໃນເບື້ອງສ ົນ້ອອກ ໝາຍເຖງິ ຈາໍນວນເງນິອາກອນທ່ີຄດິໄລຈ່າກມນູ
ຄາ່ຂາຍຂອງ ສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ແລະການບໍລິການ ສ ົນ້ອອກ ທ່ີຖກືເສຍອາກອນມນູ 
ຄາ່ເພ່ີມ; 
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12. ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມຕອ້ງຈາ່ຍ ໝາຍເຖງິ ຈາໍນວນເງນິອາກອນໃນເບື້ອງສ ົນ້ອອກ ລບົ
ຈຳ ນວນເງນິອາກອນໃນເບື້ອງສ ົນ້ເຂ້ົາ ຫລື ໝາຍເຖງິ ຈຳນວນເງນິອາກອນທ່ີຄດິໄລ່
ຈາກສວ່ນເພ່ີມຂອງມນູຄາ່ຂາຍສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ແລະການບໍລິການທ່ີຖກື
ເສຍອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ; 

13. ໄລຍະແຈງ້ເສຍອາກອນ  ໝາຍເຖງິ ໄລຍະການບນັຊປີະຈາໍແຕລ່ະເດອືນ; 
14. ຜູທ່ີ້ບ່ໍມພີມູລາໍເນົາ ໝາຍເຖງິ ຜູທ່ີ້ບ່ໍມທ່ີີຢູຖ່າວອນ ເພ່ືອດາໍລງົຊວີດິ, ທາໍມາຫາກນິ 

ແລະ ດາໍເນນີທລຸະກດິ ຢູ ່ສປປ ລາວ. 
 

ມາດຕາ 4. ນະໂຍບາຍຂອງລດັກຽ່ວກບັອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ 
ລດັວາງນະໂຍບາຍ ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ໄປຄຽງຄູກ່ບັນະໂຍບາຍອາກອນອື່ ນໆ ເພ່ືອແກໄ້ຂບນັ

ຫາການເກບັອາກອນຊ ໍາ້ຊອ້ນ, ສະກດັກ ັນ້ການຮ ົ່ວໄຫລລາຍຮບັງບົປະມານ, ດາໍເນນີໄປເປັນແຕລ່ະບາດ
ກາ້ວແຕຕ່ ໍາ່ຫາສງູ ແນໃສຊຸ່ກຍູ ້ການຜະລິດ ແລະການບໍລິການ, ການສ ົ່ງອອກ, ສ ົ່ງເສີມການລງົທຶນພາຍ
ໃນ ແລະຕາ່ງປະເທດ ເຮັດໃຫງ້ບົປະມານແຫງ່ລດັເຂັມ້ແຂງ ປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການພດັທະນາເສດຖະ 
ກດິ-ສງັຄມົ ໃຫມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົ ຢາ່ງຕ່ໍເນື່ ອງ. 
 

ມາດຕາ 5. ພນັທະຂອງບກຸຄນົ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ກຽ່ວກບັອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ 
ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ແມນ່ພນັທະຂອງຜູຊ້ມົໃຊສ້ດຸທາ້ຍ ສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ແລະການບໍລິການ.  

ຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິເປັນຜູຄ້ດິໄລອ່າກອນມນູຄາ່ເພ່ີມໃສໃ່ນລາຄາ ເມ ື່ອຂາຍສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ແລະການບໍ 
ລິການ ໃຫຜູ້ຊ້ມົໃຊເ້ສຍ ແລວ້ມອບເຂ້ົາງບົປະມານແຫງ່ລດັ. 

ບກຸຄນົ, ການຈດັຕ ັງ້ ແລະນຕິິບກຸຄນົ ທ່ີຊມົໃຊ ້ຫລື ນ¿ເຂ້ົາສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ແລະການບໍລິ 
ການ ຕອ້ງປະຕິບດັພນັທະເສຍອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມໃຫລ້ດັຕາມລະບຽບກດົໝາຍຢາ່ງຖກືຕອ້ງ ແລະຄບົ
ຖວ້ນ.  

 

ມາດຕາ 6. ຂອບເຂດການນາໍໃຊກ້ດົໝາຍວາ່ດວ້ຍອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ 
ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ນາໍໃຊຕ່ໍ້ບກຸຄນົ, ການຈດັຕ ັງ້ ແລະນຕິິບກຸຄນົ ທງັພາຍໃນ 

ແລະຕາ່ງປະເທດ ທ່ີດາໍເນນີທລຸະກດິ, ການຜະລິດ ແລະການບໍລິການ ຢູດ່ນິແດນຂອງ ສປປ ລາວ ຕາມ
ທ່ີກດົໝາຍສະບບັນີໄ້ດກ້າໍນດົໄວ.້  
 

ມາດຕາ 7. ການພວົພນັຮວ່ມມສືາກນົ 
ລດັຖະບານເປີດກວາ້ງ ແລະສ ົ່ງເສີມໃຫມ້ກີານພວົພນັຮວ່ມມກືບັຕາ່ງປະເທດ ແລະສາກນົ ກຽ່ວ

ກບັວຽກງານອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ເພ່ືອພດັທະນາຂງົເຂດວຽກງານອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ດວ້ຍການແລກປ່ຽນ
ບດົ ຮຽນທາງດາ້ນເຕັກນກິ, ວຊິາການ, ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ, ການແລກປ່ຽນຂໍມ້ນູ
ຂາ່ວສານ, ການອາໍນວຍຄວາມສະດວກດາ້ນອື່ ນໆ ຕາມສນັຍາ ຫລື ສນົທິສນັຍາສາກນົ ທ່ີ ສປປ ລາວ 
ໄດລ້ງົນາມ ຫລື ໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມເປັນພາຄ.ີ 
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ພາກທີ II 
 ລະບຽບການກຽ່ວກບັອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ 

 

ໝວດທີ 1 
ເປ້ົາໝາຍສິ່ ງທ່ີຖກືເສຍ ແລະ ເປ້ົາໝາຍຜູທ່ີ້ຕອ້ງມອບອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ 

  
ມາດຕາ 8. ເປ້ົາໝາຍສິ່ ງທ່ີຖກືເສຍອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ  

ສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ແລະ ການບໍລິການ ທ່ີນາໍໃຊເ້ຂ້ົາສູກ່ານຜະລິດ, ທລຸະກດິ ແລະການຊມົໃຊຢູ້ ່
ສປປ ລາວ ລວມທງັການຊມົໃຊດ້ວ້ຍຕນົເອງ, ການນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນກດິຈະການທ່ີບ່ໍແມນ່ທລຸະກດິ ແລະມອບ 
ໃຫແ້ກບ່ກຸຄນົອື່ ນ ແລະຄນົງານຂອງຕນົ ໂດຍບ່ໍຄດິໄລມ່ນູຄາ່ ແມນ່ເປ້ົາໝາຍສິ່ ງທ່ີຖກືເສຍອາກອນມນູຄາ່ 
ເພ່ີມ ຍກົເວັນ້ກລໍະນທ່ີີກາໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 10 ຂອງກດົໝາຍສະ ບບັນີ.້  

 
ມາດຕາ 9. ເປ້ົາໝາຍຜູທ່ີ້ຕອ້ງມອບອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ  

ເປ້ົາໝາຍຜູທ່ີ້ຕອ້ງມອບອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ແມນ່ບກຸຄນົ, ການຈດັຕ ັງ້ ແລະ ນຕິິບກຸຄນົ ດ ັງ່ນີ:້  
1. ຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິ ຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍຜູດ້າໍເນນີການຜະລິດ ສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ແລະການ

ບໍລິການ  ຊຶ່ ງມລີາຍຮບັທລຸະກດິປະຈາໍປີ ສງູກວາ່ ຫລື ເທ່ົາກບັ ລະດບັທ່ີກາໍນດົໃຫເ້ຂ້ົາ
ໃນລະບບົອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ດ ັງ່ທ່ີໄດບ້ ົ່ງໄວໃ້ນວກັທີ 1 ຂອງມາດຕາ 13 ຫລື ມລີາຍ
ຮບັທລຸະກດິປະຈາໍປີ ຕ ໍາ່ກວາ່ລະດບັທ່ີກາໍນດົໄວ ້ ແຕຂໍ່ເຂ້ົາໃນລະບບົອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ 
ດວ້ຍຄວາມສະໝກັໃຈ ຕາມມາດຕາ 15 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ;້ 

2. ຜູນ້າໍເຂ້ົາສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ແລະການບໍລິການ ທ່ີຖກືເສຍອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ໂດຍບ່ໍ
ຈາໍແນກວາ່ແມນ່ເພ່ືອຈດຸປະສງົຂອງການດາໍເນນີທລຸະກດິ ຫລື ການຊມົໃຊສ້ວ່ນຕວົ ຊຶ່ ງມ ີ
ລກັສະນະຕ່ໍເນື່ ອງ ຫລື ເປັນບາງຄ ັງ້ຄາວ; 

3. ຜູທ່ີ້ບ່ໍມພີມູລາໍເນົາ ແລະບ່ໍໄດຂ້ຶນ້ທະບຽນອາກອນຢູ ່ສປປ ລາວ ທ່ີມກີານສະໜອງການບໍ
ລິການທກຸໆເທ່ືອໃຫແ້ກລ່ກູຄາ້ ຢູ ່ສປປ ລາວ ລວ້ນແຕຕ່ອ້ງເສຍອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມຕາມ 
ມາດຕາ 29 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້  ດວ້ຍວທີິການກາໍນດົຕວົເລກລາຍຮບັທລຸະກດິ 
ເພ່ືອຄດິໄລມ່ນູຄາ່ທ່ີຖກືເສຍອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ສະເພາະໃນພດູສວ່ນທ່ີດາໍເນນີການຜາ່ນ
ສະ ຖານທ່ີປະກອບທລຸະກດິຖາວອນ ຢູ ່ ສປປ ລາວ. 

 
ມາດຕາ 10. ການຍກົເວັ້ນອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ 

ສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ແລະການບໍລິການຕາ່ງໆຂາ້ງລຸມ່ນີ ້ລວ້ນແຕຖ່ກືຍກົເວັນ້ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ: 
1. ຜນົຜະລິດກະສິກາໍ ທ່ີຍງັບ່ໍທນັຜາ່ນການປງຸແຕງ່, ຜະລິດຕະພນັຫດັຖະກາໍ ໂດຍຊາວກະ

ສິ ກອນ, ລດັຖະກອນ ແລະສະມາຊກິສະຫະກອນຕາ່ງໆ ທ່ີຜະລິດ ແລະຂາຍດວ້ຍຕນົ
ເອງ;  
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2. ແນວພນັພືດ, ແນວພນັສດັ, ຢາປາບສດັຕພືູດ, ຢາປວົພະຍາດສດັ, ຝຸນ່ຊວີະພາບ ແລະ
ຝຸນ່ ວທິະຍາສາດ;  

3. ການກາ້ເບຍ້ໄມ,້ ປກູຕ ົນ້ໄມເ້ປັນປ່າ, ປກູຕ ົນ້ໄມອ້ດຸສາຫະກາໍ, ປກູຕ ົນ້ໄມໃ້ຫໝ້າກ ແລະ 
ຕ ົນ້ໄມເ້ປັນຢາ; 

4. ການນາໍເຂ້ົາວດັຖ,ຸ ອປຸະກອນ ແລະເຄມ ີທ່ີພາຍໃນປະເທດບ່ໍສາມາດຜະລິດໄດ ້ເພ່ືອຮບັ 
ໃຊກ້ານຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະການວໄິຈວທິະຍາສາດ ຂອງອງົການບໍລິຫານວຊິາການ;   

5. ການນາໍເຂ້ົາຄາໍເປັນແທງ່ເພ່ືອຄ ໍາ້ປະກນັການພິມຈາໍໜາ່ຍທະນະບດັ ແລະການນາໍເຂ້ົາທະ 
ນະບດັເປັນເຈຍ້ ຫລື ເປັນໂລຫະ; 

6. ການນາໍເຂ້ົາ ຫລື ກດິຈະການກຽ່ວກບັສະແຕມອາກອນ ຫລື ສະແຕມໄປສະນ ີ ທ່ີນາໍໃຊ້
ທາງລດັຖະການ; 

7. ການນາໍເຂ້ົາເຮອືບິນ ແລະອປຸະກອນຮບັໃຊກ້ານຂນົສ ົ່ງທາງອາກາດ. ສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ
, ນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟ ແລະນ ໍາ້ມນັອື່ ນໆ ເພ່ືອຮບັໃຊກ້ານບໍລິການຂນົສ ົ່ງສາກນົທາງອາກາດ; 

8. ການນາໍເຂ້ົາສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ເພ່ືອຈາໍໜາ່ຍໃຫແ້ກນ່ກັການທດູ, ສະຖານທດູ ແລະອງົ 
ການຈດັຕ ັງ້ສາກນົຢູ ່ສປປ ລາວ ຕາມການອະນຍຸາດຂອງກະຊວງການຕາ່ງປະເທດ; 

9. ເຄື່ ອງຂອງສວ່ນຕວົຂອງນກັການທດູລາວ, ລດັຖະກອນ, ນກັສຶກສາ ແລະນກັຮຽນ ທ່ີນາໍ
ເຂ້ົາມາ ພາຍຫລງັສິ້ນສດຸການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານທາງລດັຖະການຢູຕ່າ່ງປະເທດ, ການ
ຝຶກອບົຮມົ ຫລື ການສຶກສາ ແຕສ່າມເດ◌ອືນຂຶນ້ໄປ ແລະເປັນວດັຖ,ຸ ເຄື່ ອງຂອງ ທ່ີບ່ໍມ ີ
ລກັສະນະການຄາ້. ສາໍລບັລດົ ແລະຍານພາຫະນະອື່ ນ ແມນ່ບ່ໍຍກົເວັນ້; 

10. ການຜະລິດ ແລະການຂາຍ ປ້ືມຕາໍລາຮຽນ, ປ້ືມຕາໍລາສອນ, ໜງັສືພິມ, ວາລະສານ
ການເມອືງທ່ີໄດຮ້ບັອະນຍຸາດ, ລາຍການໂທລະພາບ, ວທິະຍກຸະຈາຍສຽງ ຊຶ່ ງເຜີຍແຜ່
ແນວ ທາງ ນະໂຍບາຍ ຮບັໃຊໜ້າ້ທ່ີການເມອືງ ທ່ີບ່ໍມລີກັສະນະທລຸະກດິ; 

11. ກດິຈະການກຽ່ວກບັການສຶກສາ ເຊ່ັນ:ໂຮງລຽ້ງເດັກ, ໂຮງຮຽນອະນບຸານ, ປະຖມົ, ມດັທະ 
ຍມົ, ວທິະຍາໄລ, ມະຫາວທິະຍາໄລ, ໂຮງຮຽນວຊິາຊບີ ແລະສນູຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີ;  

12. ກດິຈະການບໍລິການ ທະນາຄານ, ສະຖາບນັການເງນິ, ການປະກນັສຂຸະພາບ, ການປະ 
ກນັຊວີດິ, ການປະກນັສດັລຽ້ງ ແລະການປະກນັຕ ົນ້ໄມປ້ກູ; 

13. ການບໍລິການປ່ິນປວົ: ການກວດພະຍາດ, ການປ່ິນປວົ, ການວໄິຈພະຍາດ, ຢາພ້ືນເມອືງ
, ອະໄວຍະວະປ່ຽນຖາ່ຍ ແລະອປຸະກອນຮບັໃຊຄ້ນົເຈບັ ແລະຄນົພິການ.  

14. ລດົວຊິາສະເພາະ: ລດົດບັເພີງ, ລດົພະຍາບານ, ລດົສອ້ມແປງ, ລດົຖາ່ຍທອດໂທລະ 
ພາບ-ວດິທະຍ ຸແລະອື່ ນໆ ທ່ີຮບັໃຊວ້ຽກງານບໍລິຫານລດັ,ວຽກງານປ້ອງກນັຊາດ-ປ້ອງກນັ 
ຄວາມສະຫງບົ; 

15. ສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ແລະການບໍລິການ ທ່ີສະໜອງໃຫແ້ກໂ່ຄງການຊວ່ຍເຫລືອລາ້ ຊຶ່ ງ
ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນສນັຍາ, ສນົທິສນັຍາ, ຂໍຜ້ກູພນັທ່ີລດັຖະບານເຊັນກບັຕາ່ງປະເທດ.  
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ໝວດທີ 2 
ລະບບົ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂໃນການປະຕິບດັ ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ 

 
ມາດຕາ 11. ອງົປະກອບຂອງລະບບົອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ 

ລະບບົອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ແມນ່ລະບບົໜ່ຶງຢູໃ່ນລະບບົລວມສວ່ຍສາອາກອນ ຊຶ່ ງປ່ຽນແທນສະ
ເພາະອາກອນຕວົເລກທລຸະກດິຕາມລະບຽບການ.  

ລະບບົອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມປະກອບດວ້ຍ ຫລກັການ, ລະບຽບການ ກຽ່ວກບັການຂຶນ້ທະບຽນ, 
ການຄດິໄລ,່ ການຫກັ-ການສ ົ່ງຄນື, ການແຈງ້ເສຍ ແລະ ການຊາໍລະອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ.  

 
ມາດຕາ 12 . ເງ ື່ອນໄຂຂອງການເຂ້ົາໃນລະບບົອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ 

ການເຂ້ົາໃນລະບບົອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ປະກອບດວ້ຍເງື່ອນໄຂ ດ ັ່ງນີ ້: 
- ລາຍຮບັທລຸະກດິປະຈາໍປີຂອງຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິ; 
- ມາດຕະຖານການຖບືນັຊ ີແລະ ການນາໍໃຊໃ້ບເກບັເງນິ. 

 
ມາດຕາ 13. ລາຍຮບັທລຸະກດິປະຈາໍປີຂອງຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິ  

ຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິ ດ ັງ່ທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນຂໍ ້1 ມາດຕາ 9 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ທ່ີມລີາຍຮບັທຸ
ລະກດິປະຈາໍປີ ແຕ ່400.000.000 ກບີ ຂຶນ້ໄປ ຕອ້ງໄດຂ້ຶນ້ທະບຽນເຂ້ົາໃນລະບບົອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ 
ນາໍລດັຖະການສວ່ຍສາອາກອນ ແລະເປັນເປ້ົາໝາຍຜູທ່ີ້ຕອ້ງມອບອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ນບັແຕມ່ ືທ່ີ້ໄດເ້ຂ້ົາ
ໃນລະ ບບົອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມເປັນຕ ົນ້ໄປ.  

ໃນກລໍະນທ່ີີລາຄາສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ແລະ ການບໍລິການ ມກີານເໜັງຕີງແຕ ່ 20% ຂຶນ້ໄປ 
ຫລື ຖາ້ມຄີວາມຈາໍເປັນ ລດັຖະບານຈະເປັນຜູດ້ດັປບັລະດບັລາຍຮບັທລຸະກດິປະຈາໍປີ ທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ
ຂາ້ງເທິງ ນີ ້ ແລະໃນມາດຕາ 15ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ເພ່ືອເຂ້ົາໃນລະບບົອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ໃຫ້
ສອດຄອ່ງກບັສະ ພາບຕວົຈງິ ແລະລາຍງານຕ່ໍກອງປະຊຸມສະພາແຫງ່ຊາດໃນຄ ັງ້ຖດັໄປເພ່ືອຮບັຮອງເອົາ. 

       
ມາດຕາ 14. ມາດຕະຖານການຖບືນັຊ ີແລະ ການນ¿ໃຊໃ້ບເກບັເງນິ 

ຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິ ທ່ີເຂ້ົາຢູໃ່ນລະບບົອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ຕອ້ງຖບືນັຊແີບບຂະຫຍາຍຕວົ ຫລື
ແບບທ¿ມະດາ  ຕາມລະບຽບກດົໝາຍການບນັຊວີສິາຫະກດິ ທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວ ້ແລະໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢືນທາງ
ດາ້ນມາດຕະຖານ ຈາກອງົການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຂອງລດັ ຫລື ທລຸະກດິທ່ີປຶກສາການບນັຊ ີ ທ່ີສາ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້ຢາ່ງ
ຖກື ຕອ້ງ ຕາມລະບຽບກດົໝາຍ ພອ້ມກນັນ ັນ້ ຕອ້ງນາໍໃຊໃ້ບເກບັເງນິທ່ີລດັປະກາດໃຊໃ້ຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມ
ລະບຽບການ.  

 

ມາດຕາ 15. ຄວາມສະໝກັໃຈເຂ້ົາໃນລະບບົອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ   
ຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິ ຊຶ່ ງມລີາຍຮບັທລຸະກດິປະຈາໍປີ ຕ ໍາ່ກວາ່ 400.000.000 ກບີ ທ່ີປະຕິບດັການ

ຖ ືບນັຊ,ີ ນາໍໃຊໃ້ບເກບັເງນິ ແລະໃບຢັງ້ຢືນອື່ ນໆ ຢາ່ງຖກືຕອ້ງນ ັນ້ ສາມາດຍື່ ນຄາໍຮອ້ງເພ່ືອຂໍຂຶນ້ທະບຽນ
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ເຂ້ົາໃນລະບບົອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ດວ້ຍຄວາມສະໝກັໃຈນາໍລດັຖະການສວ່ຍສາອາກອນ ແລະເປັນເປ້ົາ  
ໝາຍ ຜູທ່ີ້ຕອ້ງມອບອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມໃນເດອືນຖດັໄປ ນບັແຕມ່ ືທ່ີ້ໄດຮ້ບັອະນມຸດັເຂ້ົາໃນລະບບົອາກອນ
ມນູຄາ່ເພ່ີມເປັນຕ ົນ້ໄປ. 

 

ໝວດທີ 3 
ການຄິດໄລອ່າກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ 

 

ມາດຕາ 16. ວທີິການຄິດໄລອ່າກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ   
ວທີິການຄດິໄລອ່າກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ແມນ່ເອົາມນູຄາ່ຂອງສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ແລະການບໍລິການ 

ທ່ີຖກືເສຍອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ຄນູກບັອດັຕາອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ. 
  

ມາດຕາ 17. ພ້ຶນຖານການຄິດໄລອ່າກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ 
ພ້ືນຖານການຄດິໄລອ່າກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ກຄໍມືນູຄາ່ຂອງສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ແລະການບໍລິການ 

ທ່ີຖກືເສຍອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ໃນແຕລ່ະກລໍະນ ີແມນ່ຄດິໄລດ່ ັງ່ນີ ້:  
1. ສາໍລບັສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ທ່ີນາໍເຂ້ົາຈາກຕາ່ງປະເທດ ແມນ່ມນູຄາ່ແຈງ້ເສຍພາສີຂາເຂ້ົາ

ບວກ ຄາ່ພາສີຂາເຂ້ົາ, ອາກອນຊມົໃຊ ້( ຖາ້ມ ີ) ແລະຄາ່ບໍລິການ ທ່ີຕິດພນັກບັການນາໍເຂ້ົາ
ສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງນ ັນ້; 

2. ສາໍລບັສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ແລະການບໍລິການ ທ່ີຖກືເກບັອາກອນຊມົໃຊ ້ ຢູຂ່ອດການຜະລິດ 
ພາຍໃນປະເທດ ແລະຈາກການນາໍເຂ້ົາທ່ີຂາຍຢູພ່າຍໃນປະເທດ ແມນ່ມນູຄາ່ຂາຍທ່ີມ ີ
ອາກອນ ຊມົໃຊຢູ້ນ່າໍ ( ຖາ້ມ ີ) ແຕບ່ໍ່ທນັມອີາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ;  

3. ສາໍລບັສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ແລະການບໍລິການ ທ່ີນາໍໃຊເ້ພ່ືອການແລກປ່ຽນ, ຊມົໃຊຢູ້ພ່າຍໃນ 
ລວມທງັການຊມົໃຊດ້ວ້ຍຕນົເອງ, ບກຸຄນົອື່ ນ ແລະຄນົງານຂອງຕນົ, ການມອບໃຫລ້າ້ ແມນ່
ໃຫເ້ອົາລາຄາຂາຍໃນທອ້ງຕະຫລາດຂອງສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ແລະການບໍລິການດ ັງ່ກາ່ວ ທ່ີ
ບ່ໍທນັມອີາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ຫລື ລາຄາທຽບເທ່ົາ ຢູບ່ອ່ນທ່ີມກີານເຄື່ ອນໄຫວນ ັນ້;  

4. ສາໍລບັການໃຫເ້ຊ່ົາຊບັສມົບດັຂອງຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິ ແມນ່ຄາ່ເຊ່ົາທ່ີໄດຮ້ບັໃນແຕລ່ະໄລຍະ 
ຕາມທ່ີໄດບ້ ົ່ງໄວໃ້ນສນັຍາ; 

5. ສາໍລບັການບໍລິການມອບເໝົາແຮງງານ ແມນ່ຄາ່ບໍລິການ ລວມອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ທ່ີໄດຮ້ບັ 
ຕາມສນັຍາ, ສາໍລບັທລຸະກດິການຈດັຫາງານ ແມນ່ຄາ່ບໍລິການທ່ີໄດຮ້ບັ ທ່ີບ່ໍລວມອາກອນມນູ
ຄາ່ເພ່ີມ;  

6. ສາໍລບັສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ແລະການບໍລິການ ທ່ີຂາຍດວ້ຍວທີິການຜອ່ນຊາໍລະ ແມນ່ມນູຄາ່ 
ຂາຍທງັໝດົ ທ່ີບ່ໍລວມອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ຊຶ່ ງກາໍນດົໃຫຊ້າໍລະໃນເທ່ືອດຽວ ແລະບ່ໍໃຫລ້ວມ 
ດອກເບຍ້ເຂ້ົານາໍ ; 

7. ສາໍລບັສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ແລະ ການບໍລິການອື່ ນໆ ທ່ີມລີກັສະນະສະເພາະ ເຊ່ັນ : ການບໍ
ລິ ການທອ່ງທຽ່ວ, ກດິຈະການໂທລະຄມົມະນາຄມົ, ອິນເຕີແນັດ, ກດິຈະການຫວຍ, 
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ກດິຈະການ ຕວົແທນ, ນາຍໜາ້ ແລະກດິຈະການອື່ ນໆ ທ່ີມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການກາໍນດົ 
ພ້ືນຖານການຄດິໄລອ່າກອນມນູຄາ່ເພ່ີມນ ັນ້ ແມນ່ໃຫລ້ດັຖະບານເປັນຜູກ້າໍນດົລະບຽບການ
ລະອຽດ. 

ພ້ືນຖານການຄດິໄລອ່າກອນມນູຄາ່ເພ່ີມສາໍລບັສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ແລະການບໍລິການ ທ່ີໄດກ້າໍນດົ 
ໄວໃ້ນມາດຕານີ ້ຖາ້ມລີາຍຮບັເພ່ີມ ກໃໍຫລ້ວມເຂ້ົາໃນການຄດິໄລອ່າກອນມນູຄາ່ເພ່ີມຂອງຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິ. 

ໃນກລໍະນທ່ີີຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິ ມລີາຍຮບັທລຸະກດິເປັນສະກນຸເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ ຕອ້ງຄດິໄລເ່ປັນ
ເງນິກບີ ຕາມອດັຕາແລກປ່ຽນຂອງທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ ໃນແຕລ່ະໄລຍະເວລາທ່ີມກີານຊື-້ຂາຍ 
ແລະ ບໍລິການນ ັນ້ໄດເ້ກດີຂຶນ້ ເພ່ືອກ¿ນດົພ້ືນຖານການຄດິໄລອ່າກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ. 

 

ມາດຕາ 18.  ການດດັແກພ້ື້ນຖານການຄິດໄລອ່າກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ  
 ພ້ືນຖານການຄດິໄລອ່າກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ຈະຖກືດດັແກໃ້ນກລໍະນ ີດ ັງ່ນີ ້: 

1. ເມ ື່ອລກູຄາ້ສ ົ່ງສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ຫລື ຄາ່ບໍລິການ ຄນືເປັນບາງສວ່ນ ຫລື ທງັໝດົ; 
2. ເມ ື່ອມກີານຍກົເລີກການຂາຍ ຫລື ການບໍລິການຕາມພາຍຫລງັ; 
3. ເມ ື່ອມກີານຫລດຸລາຄາສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ຫລື ການບໍລິການ. 

ການດດັແກພ້ື້ນຖານການຄດິໄລອ່າກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ໃນກລໍະນທ່ີີໄດກ້າ່ວໄວຂ້າ້ງເທິງນີ ້ຈະຖກືປະ 
ຕິບດັ ກຕ່ໍໍເມ ື່ອຜູຂ້າຍໄດອ້ອກໃບເກບັເງນິທ່ີມອີາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ແລະໄດແ້ຈງ້ຈາໍນວນເງນິອາກອນມນູຄາ່ 
ເພ່ີມ ຢູໃ່ນໃບແຈງ້ເສຍອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມແລວ້. 

 

ມາດຕາ 19. ອດັຕາອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ 
ອດັຕາອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ປະກອບມດີ ັງ່ນີ ້ : 

1. ອດັຕາ 10% ສາໍລບັສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ແລະການບໍລິການ ທ່ີນາໍເຂ້ົາ, ຜະລິດ ແລະຊມົ
ໃຊ ້ຢູພ່າຍໃນ ທ່ີຖກືເສຍອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ;  

2. ອດັຕາສນູ (0%) ສາໍລບັສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ແລະການບໍລິການ ທ່ີສ ົ່ງອອກຕາ່ງປະເທດ. 
 

ມາດຕາ 20. ການຄິດໄລອ່າກອນມນູຄາ່ເພ່ີມທ່ີຕອ້ງມອບ   
ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມທ່ີຕອ້ງມອບ ແມນ່ເທ່ົາກບັອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມທ່ີເກບັໄດ ້ ໃນເວລາຂາຍ (ໃນ 

ເບື້ອງສ ົນ້ອອກ) ລບົອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມທ່ີໄດຈ້າ່ຍແລວ້ໃນເວລາຊື ້ (ໃນເບື້ອງສ ົນ້ເຂ້ົາ) ທ່ີເປັນສິນເຊື່ ອ ຊຶ່ ງ
ໄດຮ້ບັອະນຍຸາດໃຫຫ້ກັອອກ ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 22  ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ.້ 

ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມທ່ີເກບັໄດໃ້ນເວລາຂາຍ(ໃນເບື້ອງສ ົນ້ອອກ) ແມນ່ເທ່ົາກບັລາຄາສິນຄາ້, ເຄື່ ອງ 
ຂອງ ຫລື ການບໍລິການ ທ່ີຂາຍອອກຕວົຈງິ ຄນູກບັອດັຕາອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ຊຶ່ ງຂຽນຢູໃ່ນໃບເກບັເງນິ
ໃນ ເວລາຂາຍສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ແລະການບໍລິການ. 

ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມໃນເວລາຊື ້(ໃນເບື້ອງສ ົນ້ເຂ້ົາ)ທ່ີເປັນສິນເຊື່ ອຊຶ່ ງຈະອະນຍຸາດ ໃຫຫ້ກັອອກນ ັນ້ 
ແມນ່ເທ່ົາກບັລວມຍອດອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມທ່ີໄດຈ້າ່ຍແລວ້ ຕາມໃບເກບັເງນິທ່ີບ ົ່ງອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ໃນເວ 
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ລາຊືສ້ິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ແລະການບໍລິການ ຫລື ຕາມເອກະສານຢັງ້ຢືນການມອບອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ໃນ 
ເວລານາໍເຂ້ົາສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ແລະການບໍລິການ ຈາກຕາ່ງປະເທດ. 

ສາໍລບັກລໍະນກີານຊື-້ຂາຍ ທ່ີນາໍໃຊໃ້ບເກບັເງນິປະເພດອື່ ນໆ (ປ້ີ, ບດັ...) ຊຶ່ ງມລີາຄາຄງົຕວົໃສ່
ແລວ້ນ ັນ້ ໂດຍບ່ໍໄດແ້ຍກໃຫເ້ຫັນອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມຕາ່ງຫາກ (ອາກອນມນູເພ່ີມ ແມນ່ລວມຢູໃ່ນລາຄາ
ແລວ້),  ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມໃນເບື້ອງສ ົນ້ອອກ ຫລື ໃນເບື້ອງສ ົນ້ເຂ້ົາ ແມນ່ໃຫຄ້ດິໄລດ່ວ້ຍການຊອກຫາ
ລາ ຄາ ທ່ີບ່ໍລວມອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມຄນືໃໝ ່ແລວ້ຄນູກບັອດັຕາອາກອນ. 

 

ມາດຕາ 21.  ເວລາຄິດໄລກ່ານເກບັອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ 
ເວລາຄດິໄລກ່ານເກບັອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ໄດກ້າໍນດົລະອຽດຕາມແຕລ່ະກລໍະນ ີດ ັງ່ນີ ້: 
1. ສາໍລບັສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ທ່ີນາໍເຂ້ົາຈາກຕາ່ງປະເທດ ແມນ່ເວລາດຽວກນັກບັການຍື່ ນໃບ 

ແຈງ້ພາສີຂາເຂ້ົາ; 
2. ສາໍລບັການຂາຍສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ທ່ີນາໍເຂ້ົາຈາກຕາ່ງປະເທດ ຫລື ທ່ີຜະລິດພາຍໃນປະ

ເທດ ແລະການໃຫບໍ້ລິການ ໂດຍບ່ໍຈາໍແນກວາ່ຜູຊ້ືໄ້ດຊ້າໍລະ ຫລື ບ່ໍທນັໄດຊ້າໍລະເງນິ 
ແມນ່ປະຕິບດັຕາມແຕລ່ະກລໍະນ ີດ ັງ່ນີ ້: 
ກ.  ໃນກລໍະນທ່ີີຜູຂ້າຍໄດອ້ອກໃບເກບັເງນິ ແລະໄດໂ້ອນມອບກາໍມະສິດສິນຄາ້, ເຄື່ ອງ 

ຂອງແລວ້ ເວລາຄດິໄລກ່ານເກບັອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ແມນ່ເວລາອອກໃບເກບັເງນິ 
ແລະໄດໂ້ອນມອບກາໍມະສິດນ ັນ້;   

ຂ. ໃນກລໍະນທ່ີີຜູຂ້າຍໄດສ້ ົ່ງມອບສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ, ສະໜອງການບໍລິການໃຫແ້ກຜູ່ຊ້ື ້
ແລວ້ ແຕບ່ໍ່ທນັໄດອ້ອກໃບເກບັເງນິນ ັນ້ ເວລາຄດິໄລກ່ານເກບັອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ 
ແມນ່ເວລາສ ົ່ງມອບສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ຫລື ສະໜອງການບໍລິການ ຫລື ເວລາທ່ີມ ີ
ການຂນົສ ົ່ງສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ; 

ຄ. ໃນກລໍະນທ່ີີຜູຊ້ືໄ້ດຈ້າ່ຍເງນິລວ່ງໜາ້ໃຫແ້ກຜູ່ຂ້າຍຕາມສນັຍາຊື-້ຂາຍ ແຕຜູ່ຂ້າຍບ່ໍທນັ
ໄດອ້ອກໃບເກບັເງນິນ ັນ້ ເວລາຄດິໄລກ່ານເກບັອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ແມນ່ເວລາທ່ີຜູ້
ຂາຍ ໄດຮ້ບັເງນິຕວົຈງິ; 

ງ. ໃນກລໍະນທ່ີີມກີານຊຳລະເງນິເປັນຫລາຍເທ່ືອ ສາໍລບັລາຍການໜ່ຶງນ ັນ້ ເວລາຄດິໄລ ່
ການເກບັອາກອນມນູຄາເພ່ີມ ແມນ່ເວລາທ່ີມກີານສ ົ່ງມອບສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ແລະ 
ການບໍລິການຕວົຈງິ ໃຫແ້ກຜູ່ຊ້ື ້ຕາມມນູຄາ່ທງັໝດົທ່ີຕອ້ງຊາໍລະ.  

3. ສາໍລບັສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ແລະການບໍລິການ ທ່ີມກີານຊມົໃຊດ້ວ້ຍຕນົເອງ, ບກຸຄນົອື່ ນ 
ແລະຄນົງານຂອງຕນົນ ັນ້ ແມນ່ເວລາທ່ີມກີານຊມົໃຊ ້ຫລື ການສະໜອງໄດເ້ກດີຂຶນ້ຕວົຈງິ. 
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ໝວດທີ 4 
ການຫກັ ແລະ ການສ ົ່ງຄືນອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ 

 

ມາດຕາ 22. ການຫກັອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ   
ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ໃນເບື້ອງສ ົນ້ເຂ້ົາທ່ີຖກືອະນຍຸາດໃຫຫ້ກັອອກໄດ ້ ແມນ່ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ 

ຊຶ່ ງໄດຈ້າ່ຍແລວ້ຕາມໃບເກບັເງນິໃນເວລາຊືສ້ິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ແລະການບໍລິການ ຫລື ໃນເອກະສານຢັງ້ 
ຢືນ ການເສຍອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມຢູບ່ອ່ນນາໍເຂ້ົາ ຂອງຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິທ່ີຢູໃ່ນລະບບົອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ 
ເປັນແຕລ່ະກລໍະນດີ ັງ່ນີ ້:   

1. ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມໃນເບື້ອງສ ົນ້ເຂ້ົາຂອງສິນຄາ້,ເຄື່ ອງຂອງ ແລະການບໍລິການ ທ່ີນາໍໃຊເ້ຂ້ົາ 
ໃນການຜະລິດ, ທລຸະກດິ ແລະການບໍລິການ ຊຶ່ ງຖກືເສຍອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ແມນ່
ອະນຍຸາດ ໃຫຫ້ກັອອກທງັໝດົ; 

2. ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມໃນເບື້ອງສ ົນ້ເຂ້ົາ ຂອງສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ແລະການບໍລິການ ທ່ີໄດນ້າໍ
ໃຊ ້ລວມເຂ້ົາໃນການຜະລິດ ທລຸະກດິ ແລະການບໍລິການ ຊຶ່ ງຖກືເສຍອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ 
ແລະຖກືຍກົເວ ັນ້ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມນ ັນ້ ແມນ່ອະນຍຸາດໃຫຫ້ກັອອກສະເພາະແຕພ່ດູສວ່ນ
ຂອງ ສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ແລະການບໍລິການ ທ່ີໄດນ້າໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນການເຄື່ ອນໄຫວທລຸະກດິ 
ທ່ີຖກືເສຍອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມເທ່ົານ ັນ້;  

3. ສະເພາະອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມໃນເບື້ອງສ ົນ້ເຂ້ົາຂອງຊບັສມົບດັຄງົທ່ີ ທ່ີໄດນ້າໍໃຊລ້ວມເຂ້ົາໃນ 
ການຜະລິດ ທລຸະກດິ ສິນຄາ້,ເຄື່ ອງຂອງ ແລະການບໍລິການ ຊຶ່ ງຖກືເສຍອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ 
ແລະຖກືຍກົເວັນ້ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ແມນ່ສາມາດຫກັອອກໄດທ້ງັໝດົ;  

4. ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມໃນເບື້ອງສ ົນ້ເຂ້ົາຂອງສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ແລະການບໍລິການ ທ່ີສ ົ່ງອອກ 
ລວມທງັສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ແລະການບໍລິການທ່ີຖກືຍກົເວັນ້ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ທ່ີສ ົ່ງອອກ  
ແມນ່ສາມາດຫກັອອກໄດ ້ແຕຕ່ອ້ງປະຕິບດັຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະເອກະສານຢັງ້ຢືນ ດ ັງ່ນີ ້:  
ກ. ສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ, ການບໍລິການທ່ີຖກືສ ົ່ງອອກຢາ່ງແທຈ້ງິ ຊຶ່ ງຕອ້ງມກີານຢັງ້ຢືນຂອງ

ລດັຖະການພາສີ; 
ຂ. ມສີນັຍາຊື-້ຂາຍ; 
ຄ. ປະຕິບດັການຊາໍລະຜາ່ນທະນາຄານ ແລະການຊາໍລະ ດວ້ຍຮບູການອື່ ນ ເຊ່ັນ:ການແລກ 

ປ່ຽນສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ, ການບໍລິການ ແລະການຊາໍລະແບບພິເສດອື່ ນໆ ຕາມທ່ີລະ 
ບຽບ ກດົໝາຍໄດກ້າໍນດົໄວ.້  

.ການຫກັອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມໃນເບື້ອງສ ົນ້ເຂ້ົາ ສາໍລບັສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ແລະການ
ບໍລິການ ທ່ີສ ົ່ງອອກຕາ່ງປະເທດ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ.  
5.  ຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິຢູໃ່ນລະບບົອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ທ່ີອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມໃນເບື້ອງສ ົນ້ເຂ້ົາ ຊຶ່ ງ 

ໄດຮ້ບັອະນຍຸາດໃຫຫ້ກັອອກ ຫາກສງູກວາ່ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມໃນເບື້ອງສ ົນ້ອອກ ທ່ີໄດແ້ຈງ້ 
ມອບຢູພ່າຍໃນເດອືນນ ັນ້ ສວ່ນຜິດດຽ່ງສາມາດຍກົໄປຫກັອອກຈາກອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ໃນ 
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ເດອືນຖດັໄປ ແຕບ່ໍ່ໃຫກ້າຍຫກົເດອືນ ເວັນ້ເສຍແຕກ່ລໍະນທ່ີີມກີານສ ົ່ງຄນືອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ 
ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 24 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ.້  

ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມໃນເບື້ອງສ ົນ້ເຂ້ົາທ່ີອະນຍຸາດໃຫຫ້ກັ ແມນ່ຕອ້ງສະເໜີຂໍຫກັໃນເວລາຄດິໄລອ່າ 
ກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ໃສໃ່ນໃບແຈງ້ເສຍຢູພ່າຍໃນເດອືນຢາ່ງເປັນລາຍລກັອກັສອນ ນບັແຕເ່ດອືນທ່ີມອີາກອນ 
ມນູຄາ່ເພ່ີມໃນເບື້ອງສ ົນ້ເຂ້ົາ ຢູນ່າໍລດັຖະການສວ່ຍສາອາກອນ ແຕບ່ໍ່ໃຫກ້າຍຫກົເດອືນ. 

 

ມາດຕາ 23. ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມໃນເບື້ອງສ ົນ້ເຂ້ົາ ທ່ີບ່ໍອະນຍຸາດໃຫຫ້ກັ 
 ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມໃນເບື້ອງສ ົນ້ເຂ້ົາ  ທ່ີບ່ໍອະນຍຸາດໃຫຫ້ກັອອກຈາກອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ໃນ

ເບື້ອງ ສ ົນ້ອອກ ມກີລໍະນດີ ັງ່ນີ ້: 
1. ສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ແລະການບໍລິການ ທ່ີຖກືຍກົເວັນ້ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົ

ໄວໃ້ນມາດຕາ 10 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ;້ 
2. ສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ແລະການບໍລິການ ທ່ີມເີອກະສານຢັງ້ຢືນການຈາ່ຍອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ

ໃນ ເບື້ອງສ ົນ້ເຂ້ົາ ໃນເວລາຊື ້ຫລື ນາໍເຂ້ົາ  ບ່ໍຖກືຕອ້ງ ແລະບ່ໍຄບົຖວ້ນ; 
3. ສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ແລະການບໍລິການ ທ່ີບ່ໍນ¿ໃຊເ້ຂ້ົາໃນກດິຈະການຕ ົນ້ຕໍຂອງຜູດ້າໍເນນີທ ຸ

ລະກດິ ຊຶ່ ງຖກືເສຍອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ເຊ່ັນ: ອາຫານ, ການພກັເຊົາ, ການທອ່ງທຽ່ວ, 
ການບນັເທີງ, ງານລຽ້ງຕອ້ນຮບັ, ການສງົເຄາະ ຫລື ການບໍລິຈາກເປັນວດັຖສຸິ່ ງຂອງ, ການ
ສະ ໜອງສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ແລະການບໍລິການ ໂດຍບ່ໍມຄີາ່ຕອບແທນ ໃຫແ້ກຕ່ນົເອງ 
ຫລື ຄນົງານ ທ່ີຢູໃ່ນການຈດັຕ ັງ້ທລຸະກດິຂອງຕນົ; 

4. ນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟ ແລະນ ໍາ້ມນັລ່ໍລ້ືນ ຊຶ່ ງນາໍໃຊລ້ວມເຂ້ົາໃນ ການດາໍເນນີທລຸະກດິ, ຜະລິດສິນ 
ຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ແລະການບໍລິການ ທ່ີຖກືເສຍອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ແລະຖກືຍກົເວັນ້ອາກອນ
ມນູຄາ່ເພ່ີມ;  

5. ຄາ່ໂທລະສບັ, ນ ໍາ້ປະປາ, ໄຟຟ້າ ທ່ີບ່ໍໄດນ້າໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນກດິຈະການຕ ົນ້ຕໍຂອງຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິ; 
6. ຄາ່ເຊ່ົາວດັຖ,ຸ ອປຸະກອນ, ພາຫະນະ ຫລື ຊບັສິນອື່ ນໆ;  
7. ການຂາຍພາຫະນະ ລວມທງັສວ່ນປະກອບ ແລະເຄື່ ອງອາໄຫລຂ່ອງພາຫະນະດ ັງ່ກາ່ວ ທ່ີບ່ໍ

ແມນ່ກດິຈະການຕ ົນ້ຕໍຂອງທລຸະກດິ.  
 

ມາດຕາ 24. ການສ ົ່ງຄືນອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ 
 ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມຈະຖກືສ ົ່ງຄນື ໃນກລໍະນ ີດ ັງ່ນີ ້: 

1. ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມໃນເບື້ອງສ ົນ້ເຂ້ົາ ຂອງສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ແລະການບໍລິການ ທ່ີສ ົ່ງ
ອອກ ລວມທງັສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ແລະການບໍລິການ ທ່ີຖກືຍກົເວັນ້ ຕາມມາດຕາ 10 
ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ທ່ີຖກືສ ົ່ງອອກ ຕອ້ງຖກືສ ົ່ງຄນືເປັນແຕລ່ະເດອືນ ຍກົເວັນ້ຜະລິດຕະ
ພນັໄມທ້າໍມະຊາດ ແລະຊບັພະຍາກອນບ່ໍແຮ ່ຊຶ່ ງລດັຖະບານສະຫງວນສິດ;   

2. ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມທ່ີຫກັບ່ໍໝດົ ຫລື ໄດຈ້າ່ຍເກນີຈາໍນວນທ່ີຕອ້ງມອບຕວົຈງິ ໃນເວລາມ ີ
ການຄວບກດິຈະການ, ແຍກກດິຈະການ ຫລື ລ ົມ້ລະລາຍ ຕາມກດົໝາຍ; 
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3. ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມທ່ີຕອ້ງສ ົ່ງຄນື ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ແລະສນັຍາສາ 
ກນົ;  

4. ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມໃນເບື້ອງສ ົນ້ເຂ້ົາ ທ່ີຫກັບ່ໍໝດົຢູພ່າຍໃນເດອືນຂອງຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິ 
ຊຶ່ ງ ມລີາຍຮບັທລຸະກດິທງັຢູພ່າຍໃນ ແລະສ ົ່ງອອກໄປຕາ່ງປະເທດ ສາໍລບັໄລຍະການບນັຊີ
ໜ່ຶງ ຈະໄດຮ້ບັການສ ົ່ງຄນືສະເພາະໃນພດູທ່ີສ ົ່ງອອກເທ່ົານ ັນ້. 

ຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິ ຕອ້ງຍື່ ນຄາໍຮອ້ງຢາ່ງເປັນລາຍລກັອກັສອນ ເພ່ືອຂໍຄນືອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມຕ່ໍ
ລດັ ຖະການສວ່ຍສາອາກອນບອ່ນທ່ີຕນົຂຶນ້ກບັ. 

ຂອບເຂດສິດ, ກາໍນດົເວລາ, ເອກະສານ ແລະແຫລງ່ທຶນເພ່ືອສາ້ງກອງທຶນ ໃນການສ ົ່ງຄນືອາ 
ກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ. 
  

ພາກທີ III 
ທະບຽນອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ  

 

ໝວດທີ 1 
ຫລກັການລວມກຽ່ວກບັທະບຽນອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ 

 

ມາດຕາ 25. ຫລກັການລວມ 
 ຫລກັການລວມ ກຽ່ວກບັທະບຽນອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ມດີ ັງ່ນີ ້: 

- ການຂືນ້ທະບຽນອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ; 
- ການຍກົເລີກອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ. 

 

ມາດຕາ 26.  ການຂຶນ້ທະບຽນອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ 
ການຂຶນ້ທະບຽນອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ແມນ່ການບນັທຶກຂໍມ້ນູທ່ີສາໍຄນັຕ ົນ້ຕໍຂອງຜູມ້ອບອາກອນ 

ຢາ່ງເປັນລະບບົຕ່ໍເນື່ ອງ ເຂ້ົາໃນບນັຊຄີຸມ້ຄອງຂອງລດັຖະການສວ່ຍສາອາກອນ. 
ການຂໍຂຶນ້ທະບຽນອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ຕອ້ງດາໍເນນີດວ້ຍການຍື່ ນຄາໍຮອ້ງ ຕາມແບບພິມທ່ີໄດປ້ະ 

ກາດໃຊຢູ້ຫ່ອ້ງການຂອງລດັຖະການສວ່ຍສາອາກອນ  ບອ່ນທ່ີສາໍນກັງານຂອງຕນົຕ ັງ້ຢູ.່  
ພາຍຫລງັໄດຮ້ບັຄາໍຮອ້ງຂໍຂຶນ້ທະບຽນອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມແລວ້ ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີສວ່ຍສາອາກອນຕອ້ງພິ 

ຈາລະນາ ແລະອອກໃບຢັງ້ຢືນການຂຶນ້ທະບຽນອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ພອ້ມດວ້ຍເລກປະຈາໍຕວົໃຫຜູ້ມ້ອບອາ 
ກອນ ພາຍໃນກາໍນດົສິບຫາ້ວນັລດັຖະການ. 

ຜູທ່ີ້ໄດຂ້ຶນ້ທະບຽນອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມແລວ້ ຕອ້ງນາໍໃຊເ້ລກປະຈາໍຕວົຂອງຕນົ ເພ່ືອຢ ັງ້ຢືນໃນທກຸ
ການພວົພນັທລຸະກດິ ແລະວຽກງານທາງລດັຖະການ ຕາມທ່ີລະບຽບກດົໝາຍໄດກ້າໍນດົໄວ.້  

ໃນກລໍະນທີ່ີມກີານຄວບກດິຈະການ, ການແຍກກດິຈະການ ຫລື ປ່ຽນແປງກດິຈະການນ ັນ້ ຜູດ້າໍ
ເນນີທລຸະກດິ ຕອ້ງແຈງ້ໃຫລ້ດັຖະການສວ່ຍສາອາກອນບອ່ນທ່ີຕນົຂຶນ້ກບັຊາບ ພາຍໃນກາໍນດົ ສາມສິບວນັ
ລດັຖະການ ນບັແຕວ່ນັທ່ີມກີານຄວບ, ການແຍກ ຫລື ປ່ຽນແປງດ ັງ່ກາ່ວເປັນຕ ົນ້ໄປ. 
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ຂ ັນ້ຕອນ ແລະລະບຽບການລະອຽດ ກຽ່ວກບັການຂຶນ້ທະບຽນອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ໄດກ້າໍນດົໄວ້
ໃນລະບຽບການສະເພາະ.  

 

ມາດຕາ 27. ການຂຶນ້ທະບຽນອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມສາໍລບັຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິ 
 ຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິມາແລວ້ ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນວກັ 1 ມາດຕາ 13 ແລະມາດຕາ 15 ຂອງ

ກດົໝາຍສະບບັນີ ້ຕອ້ງປະກອບຄາໍຮອ້ງຂໍຂຶນ້ທະບຽນເຂ້ົາໃນລະບບົອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ນາໍລດັຖະການສວ່ຍ
ສາອາກອນບອ່ນທ່ີຕນົຂຶນ້ກບັ.  

ສາໍລບັຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິໃໝ ່ ຕອ້ງສະເໜີີແຜນລາຍຮບັທລຸະກດິປະຈາໍປີ ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ
ວກັ 1 ມາດຕາ 13 ແລະມາດຕາ 15 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ,້ ຕອ້ງປະກອບຄາໍຮອ້ງຂໍຂຶນ້ທະບຽນ
ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ນາໍລດັຖະການສວ່ຍສາອາກອນ ບອ່ນສະຖານທ່ີດາໍເນນີທລຸະກດິຂອງຕນົຕ ັງ້ຢູ ່ ແລະ 
ຈະຖກືຈດັເຂ້ົາໃນລະບບົອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ພອ້ມດວ້ຍເລກປະຈາໍຕວົໃຫຜູ້ມ້ອບອາກອນ ພາຍໃນກາໍນດົ
ສາມສິບວນັລດັຖະການ. 

ການຂຶນ້ທະບຽນອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕານີ ້ ແມນ່ມຜີນົສກັສິດນບັແຕວ່ນັທ່ີ 
ໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢືນການຂຶນ້ທະບຽນອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມເປັນຕ ົນ້ໄປ. 
 

ມາດຕາ 28. ການຍກົເລີກທະບຽນອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ 
ຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິທ່ີຕອ້ງການຢດຸເຊົາການເຄື່ ອນໄຫວທລຸະກດິນ ັນ້ ຕອ້ງປະກອບຄາໍຮອ້ງ ເພ່ືອຂໍ

ຍກົເລີກທະບຽນອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ນ¿ລດັຖະການສວ່ຍສາອາກອນບອ່ນທ່ີຕນົໄດຂ້ຶນ້ທະບຽນ; ລດັຖະການ
ສວ່ຍສາອາກອນ ຕອ້ງຄ ົນ້ຄວາ້ອອກໃບຢັງ້ຢືນໃຫ ້ ພາຍໃນກາໍນດົສາມສິບວນັລດັຖະການ ນບັແຕວ່ນັທ່ີໄດ້
ຮບັຄາໍຮອ້ງເປັນຕ ົນ້ໄປ. ຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິຕອ້ງສືບຕ່ໍເສຍອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ຈນົກວາ່ຈະໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢືນ
ການຍກົເລີກ. 

 

ໝວດທີ 2 
ຫລກັການສະເພາະກຽ່ວກບັທະບຽນອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ 

 

ມາດຕາ 29. ຜູທ່ີ້ບ່ໍມພີມູລາໍເນົາ ແລະ ບ່ໍໄດຂ້ຶນ້ທະບຽນອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມຢູ່ ສປປລາວ  
ຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິທ່ີຢູໃ່ນລະບບົອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ຫາກໄດຮ້ບັການສະໜອງການບໍລິການ ຈາກ

ຜູທ່ີ້ບ່ໍມພີມູລາໍເນົາ ແລະບ່ໍໄດຂ້ຶນ້ທະບຽນອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ຢູ ່ ສປປ ລາວ ຕາມທ່ີໄດບ້ ົ່ງໄວໃ້ນມາດຕາ 
9 ຂໍ ້ 3 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ຕອ້ງຫກັອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມອອກໄວ ້ ໃນເວລາທ່ີຈະມກີານຊາໍລະເງນິໃຫ້
ແກຜູ່ ້ ທ່ີບ່ໍມພີມູລາໍເນົາ ແລະບ່ໍໄດຂ້ຶນ້ທະບຽນອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ຢູ ່ ສປປ ລາວ ແລະໃຫມ້ອບເງນິ
ອາກອນພອ້ມ ດຽວກນັກບັເວລາແຈງ້ມອບອາກອນປກົກະຕິ ຕາມໄລຍະການບນັຊ ີຊຶ່ ງໄດບ້ ົ່ງໄວໃ້ນມາດຕາ 
32 ຂອງກດົ ໝາຍສະບບັນີ.້ 

ຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິທ່ີບ່ໍໄດຢູ້ໃ່ນລະບບົອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ຫາກໄດຮ້ບັການສະໜອງການບໍລິການ 
ຈາກຜູທ່ີ້ບ່ໍມພີມູລາໍເນົາ ແລະບ່ໍໄດຂ້ຶນ້ທະບຽນອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ຢູ ່ສປປ ລາວ ຕອ້ງຫກັອາກອນມນູຄາ່
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ເພ່ີມອອກໄວ ້ແລວ້ມອບໃຫແ້ກລ່ດັ ພາຍໃນກາໍນດົສາມສິບວນັ ນບັແຕວ່ນັທ່ີໄດຊ້າໍລະເງນິໃຫແ້ກຜູ່ທ່ີ້ບ່ໍມພີມູ 
ລາໍເນົາ ແລະບ່ໍໄດຂ້ຶນ້ທະບຽນອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ຢູ ່ສປປ ລາວ. 

 

ມາດຕາ 30. ຕວົແທນ ຫລື ຜູຕ້າງໜາ້ 
ການສະໜອງສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ຫລື ການບໍລິການ ໂດຍບກຸຄນົໃດໜ່ຶງ ໃນນາມເປັນຕວົແທນ 

ຫລື ຜູຕ້າງໜາ້ໃຫແ້ກບ່ກຸຄນົອື່ ນ ຊຶ່ ງເປັນເຈົາ້ຂອງກດິຈະການທ່ີຢູໃ່ນລະບບົອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ຖວືາ່ແມນ່
ການດາໍເນນີກດິຈະການ ທ່ີຕອ້ງເສຍອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍສະບບັນີ.້ 

 

ມາດຕາ 31. ຜູທ່ີ້ບ່ໍຢູ່ໃນລະບບົອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ 
 ຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິ ທ່ີບ່ໍຖກືຈດັເຂ້ົາໃນລະບບົອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ຕາມກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ຈະຖກື 

ເສຍອາກອນຕວົເລກທລຸະກດິ ຈາກການຂາຍສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ແລະການບໍລິການ ຕາມກດົໝາຍວາ່
ດວ້ຍ ສວ່ຍສາອາກອນ.  

 

ພາກທີ IV 
ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ 

 

ໝວດທີ 1 
ການແຈງ້ມອບ ແລະການມອບ ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ  

 

ມາດຕາ 32. ການແຈງ້ມອບອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ  
 ການແຈງ້ມອບອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ໃຫປ້ະຕິບດັດ ັງ່ນີ ້:  

- ຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິ ຕອ້ງຍື່ ນໃບແຈງ້ມອບອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມເປັນແຕລ່ະເດອືນ ແລະບ່ໍໃຫ ້
ກາຍວນັທີ 15 ຂອງເດອືນຖດັໄປ ນ¿ລດັຖະການສວ່ຍສາອາກອນບອ່ນທ່ີຕນົຂຶນ້ກບັ;   

- ໃນກລໍະນທ່ີີບ່ໍມອີາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມໃນເບື້ອງສ ົນ້ເຂ້ົາ ແລະເບື້ອງສ ົນ້ອອກ ຜູດ້າໍເນນີທລຸະ
ກດິ ກຕໍອ້ງຍື່ ນໃບແຈງ້ມອບອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ຊຶ່ ງຕອ້ງປະກອບຂໍມ້ນູໃຫຄ້ບົຖວ້ນ ແລະ
ຖກືຕອ້ງ ໃສແ່ບບພິມໃບແຈງ້ ໃຫແ້ກລ່ດັຖະການສວ່ຍສາອາກອນຕາມລະບຽບການ; 

- ໃນກລໍະນທ່ີີຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິ ຖກືຈດັເຂ້ົາໃນລະບບົອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ຕອ້ງຍື່ ນໃບແຈງ້ 
ມອບອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ນບັແຕວ່ນັທ່ີໄດເ້ຂ້ົາໃນລະບບົອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມນ ັນ້ ມຜີນົໃຊ້
ໄດ;້ 

- ຜູນ້າໍເຂ້ົາສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ແລະການບໍລິການ ຈະຕອ້ງແຈງ້ມອບອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ 
ໃນ ແຕລ່ະຄ ັງ້ທ່ີມກີານນາໍເຂ້ົາ ໃນເວລາດຽວກນັກບັການແຈງ້ເສຍພາສີຂາເຂ້ົາ.  

ວທີິການແຈງ້ມອບລະອຽດ ແລະແບບພິມໃບແຈງ້ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການ 
ສະເພາະ. 
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ມາດຕາ 33. ການມອບອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ 
ຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິທ່ີຕອ້ງມອບອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ໃຫປ້ະຕິບດັດ ັງ່ນີ ້: 

- ໃນກລໍະນຈີາໍໜາ່ຍສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ແລະການບໍລິການນ ັນ້ ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ຕອ້ງ
ມອບເປັນແຕລ່ະເດອືນ ກອ່ນວນັທີ 15 ຂອງເດອືນຖດັໄປ;  

- ໃນກລໍະນນີາໍເຂ້ົາສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງຈາກຕາ່ງປະເທດນ ັນ້ ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ຕອ້ງມອບ 
ໃຫຄ້ບົຖວ້ນໃນເວລາດຽວກນັກບັການມອບຄາ່ພາສີຂາເຂ້ົາ; 

- ຖາ້ວາ່ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມໃນເບື້ອງສ ົນ້ເຂ້ົາ ໃນໄລຍະການບນັຊໃີດໜ່ຶງ ຫາກສງູກວາ່ອາ 
ກອນມນູຄາ່ເພ່ີມໃນເບື້ອງສ ົນ້ອອກ ສວ່ນຜິດດຽ່ງຈະຖກືຍກົໄປຫກັອອກໃນໄລຍະແຈງ້ມອບ 
ອາກອນໃນຄ ັງ້ຕ່ໍໄປ; 

- ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ຕອ້ງມອບເປັນເງນິກບີເຂ້ົາງບົປະມານແຫງ່ລດັ. 
 

ໝວດທີ 2  
ການຖບືນັຊ ີແລະໃບເກບັເງນິ  

 

ມາດຕາ 34. ການຖບືນັຊ ີ 
 ການຖບືນັຊແີມນ່ຂະບວນການບນັທຶກທກຸການເຄື່ ອນໄຫວທລຸະກດິ ຊຶ່ ງໃນນ ັນ້ ໃຫຈ້ດົກາ່ຍຂໍມ້ນູທ່ີ

ສາໍຄນັຕ ົນ້ຕໍ ຢູໃ່ນໃບເກບັເງນິຂອງຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິຢາ່ງເປັນລະບບົ ແລະຕ່ໍເນື່ ອງ ເຂ້ົາໃນປ້ຶມບນັຊ ີຕາມ
ລະບຽບກດົໝາຍ.  

ຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິທ່ີຢູໃ່ນລະບບົອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ຕອ້ງຖບືນັຊເີພ່ືອຕິດຕາມ, ບນັທຶກ, ຈດົກາ່ຍ 
ແລະເກບັຮກັສາສາໍນວນໃບເກບັເງນິ, ໃບຢັງ້ຢືນ, ປ້ຶມບນັຊທ່ີີມສີວ່ນກຽ່ວພນັກບັອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ໃຫຖ້ກື 
ຕອ້ງ ແລະຄບົຖວ້ນ. 

ທກຸເອກະສານການບນັຊທ່ີີນາໍໃຊແ້ລວ້ ຕອ້ງເກບັຮກັສາໄວພ້າຍໃນກາໍນດົສິບປີ ແລະໃຫນ້າໍສະເໜີ 
ໄດທ້ກຸເວລາ ຖາ້ຫາກມກີານກວດກາຂອງເຈົາ້ໜາ້ທ່ີກວດກາ.  

 

ມາດຕາ 35. ໃບເກບັເງນິ  
 ໃບເກບັເງນິແມນ່ເອກະສານຢັງ້ຢືນ ການຊື-້ຂາຍສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ແລະການບໍລິການ, ການ

ຈາ່ຍອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມໃນເວລາຊື,້ ການເກບັອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມໃນເວລາຂາຍ, ການຫກັ ແລະການຂໍຄນື
ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ.  

ທກຸການຊື-້ຂາຍສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ແລະການບໍລິການ ຕອ້ງມໃີບເກບັເງນິ ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວ້
ໃນລະບຽບ ກດົໝາຍ ດ ັງ່ນີ ້:  

1. ຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິທ່ີຢູໃ່ນລະບບົອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ຕອ້ງອອກໃບເກບັເງນິທ່ີມອີາກອນມນູຄາ່ 
ເພ່ີມ ແລະຕອ້ງປະກອບຂໍມ້ນູໃສໃ່ຫຄ້ບົຖວ້ນ, ຖກືຕອ້ງ ຕາມເນືອ້ໃນທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນແບບ
ພິມໃບເກບັເງນິ  ຊຶ່ ງໃນນ ັນ້ ໃຫຂ້ຽນແຈງ້ລາຄາຂາຍທ່ີບ່ໍທນັມອີາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ, ຄາ່
ທາໍນຽມ ທ່ີໄດຮ້ບັ (ຖາ້ມ)ີ, ຈາໍນວນເງນິອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ແລະລາຄາຂາຍລວມອາກອນ
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ມນູຄາ່ເພ່ີມ ໃຫແ້ກລ່ກູຄາ້ຂອງຕນົ. ໃນກລໍະນທ່ີີຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິ ບ່ໍຂຽນຈາໍນວນເງນິອາ 
ກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ໃສໃ່ບເກບັເງນິໃນເວລາຂາຍ ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີສວ່ຍສາອາກອນຕອ້ງຖເືອົາມນູຄາ່
ຂາຍ ຢູໃ່ນໃບເກບັເງນິນ ັນ້ ເພ່ືອເປັນພ້ືນຖານຄດິໄລອ່າກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ; 

2. ຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິທ່ີບ່ໍຢູໃ່ນລະບບົອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ກຕໍອ້ງໄດອ້ອກໃບເກບັເງນິ ແຕບ່ໍ່ມສີິດ
ຂຽນຈາໍນວນເງນິອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມໃສໃ່ນໃບເກບັເງນິ ໃຫແ້ກລ່ກູຄາ້ຂອງຕນົ;  

3. ໃນກລໍະນທ່ີີຜູຂ້າຍບ່ໍອອກໃບເກບັເງນິໃຫ ້ ຜູຊ້ືຕ້ອ້ງທວງເອົາໃບເກບັເງນິໃນເວລາຊືຈ້າກຜູ້
ຂາຍ; 

4. ສາໍລບັສະແຕມ, ປ້ີ, ບດັ ທ່ີໄດພິ້ມມນູຄາ່ໃສພ່ອ້ມແລວ້ນ ັນ້ ໃຫຖ້ວືາ່ແມນ່ໃບເກບັເງນິທ່ີຢ ັງ້ຢືນ 
ການຊາໍລະ ຊຶ່ ງລວມມຈີາໍນວນເງນິອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມຢູນ່າໍແລວ້.  

 
ມາດຕາ 36. ສິນຄາ້ຄາ້ງສາງ ແລະການຫກັອາກອນ    

 ຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິທ່ີມສີິນຄາ້ຄາ້ງສາງ ຮອດມືທ່ີ້ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມມຜີນົບງັຄບັ
ໃຊ ້ແລະຈະຖກືຈດັເຂ້ົາໃນລະບບົອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ຕອ້ງດາໍເນນີການກວດກາຈາໍນວນ, ປະເພດ, ມນູຄາ່ 
ຂອງສິນຄາ້ຄາ້ງສາງ ແລະຈາໍນວນເງນິອາກອນຕວົເລກທລຸະກດິ ທ່ີໄດຈ້າ່ຍໃນເວລາຊືສ້ິນຄາ້ດ ັງ່ກາ່ວ ເພ່ືອ 
ລາຍງານ  ແລະແຈງ້ຕ່ໍລດັຖະການສວ່ຍສາອາກອນບອ່ນທ່ີຕນົຂຶນ້ກບັ. 

 ຈາໍນວນເງນິອາກອນຕວົເລກທລຸະກດິທ່ີໄດຈ້າ່ຍໃນເວລາຊືສ້ິນຄາ້ດ ັງ່ກາ່ວ ຈະຖກືອະນຍຸາດໃຫຫ້ກັ 
ອອກຈາກອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມທ່ີຕອ້ງຈາ່ຍພາຍໃນເດອືນ ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 22 ຂອງກດົໝາຍ
ສະບບັນີ ້ນບັແຕວ່ນັທ່ີມຜີນົບງັຄບັໃຊເ້ປັນຕ ົນ້ໄປ. 

 

ມາດຕາ 37. ການກວດກາບນັຊ ີ
 ການກວດກາບນັຊຂີອງຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິ ທ່ີຖກືເສຍອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ແມນ່ເພ່ືອຮບັປະກນັ 

ການປະຕິບດັພນັທະ ໃຫຖ້ກືຕອ້ງ, ຄບົຖວ້ນ ແລະທນັເວລາ. 
 ການກວດກາ ສາມາດດາໍເນນີການ ຢູໃ່ນສະຖານທ່ີ ດ ັງ່ນີ ້: 
• ການກວດກາເອກະສານການບນັຊ ີຂອງຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິຢູຫ່ອ້ງການສວ່ຍສາອາກອນ; 
• ການກວດກາການບນັຊກີບັທ່ີຢູສ່າໍນກັງານຂອງຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິ; 
• ການກວດກາຕວົຈງິຢູສ່ະຖານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ເຊ່ັນ: ການກວດກາ ສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງຢູໃ່ນ

ສາງ, ການກວດກາການເຄື່ ອນຍາ້ຍ ສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງຢູພ່າຍໃນປະເທດ. 
ການກວດກາ ສາມາດດາໍເນນີການຕາມຮບູການ ປກົກະຕິ, ແຈງ້ໃຫຮູ້ລ້ວ່ງໜາ້ ແລະກະທນັຫນັ. 
ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີກວດກາ ຕອ້ງປະຕິບດັຕາມລະບຽບກດົໝາຍ ແລະຜູຖ້ກືກວດກາຕອ້ງໃຫຄ້ວາມຮວ່ມມ.ື 

ພາຍຫລງັທ່ີສາໍເລັດການກວດກາທກຸໆຄ ັງ້ ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີກວດກາຕອ້ງເຮັດບດົບນັທຶກການກວດກາເປັນລາຍລກັ
ອກັສອນ ໂດຍຊອ້ງໜາ້ຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິທ່ີຖກືກວດກາ, ຫລງັຈາກນ ັນ້ ຕອ້ງອາ່ນໃຫຜູ້ກ້ຽ່ວຟງັທກຸຂໍຄ້ວາມ 
ແລະ ພອ້ມກນັລງົລາຍເຊັນໃສບ່ດົບນັທຶກດ ັງ່ກາ່ວໄວເ້ປັນຫລກັຖານ.  
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ໝວດທີ 3 
ການແກໄ້ຂຄາໍສະເໜີ ກຽ່ວກບັອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ 

 

ມາດຕາ 38. ການສະເໜີຂອງຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິ  
ຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິທ່ີຖກືເສຍອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ມສີິດຍື່ ນຄາໍສະເໜີກຽ່ວກບັການປະຕິບດັອາກອນ

ມນູຄາ່ເພ່ີມ ທ່ີຕນົເຫັນວາ່ບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ. ຄາໍສະເໜີຕອ້ງຍື່ ນຕ່ໍລດັຖະການສວ່ຍສາອາກອນ 
ບອ່ນທ່ີຕນົຂຶນ້ກບັໂດຍກງົ ພາຍໃນກາໍນດົສາມສິບວນັ ນບັແຕວ່ນັທ່ີໄດຮ້ບັໃບສ ັ່ງມອບ ຫລື ໃບແຈງ້ການ 
ຂອງລດັຖະການສວ່ຍສາອາກອນ ຫລື ທ່ີໄດພ້ບົເຫັນເຫດການທ່ີຕນົເຫັນວາ່ບ່ໍຖກືຕອ້ງນ ັນ້ ເປັນຕ ົນ້ໄປ.  

ໃນໄລຍະລໍຖາ້ການແກໄ້ຂຄາໍສະເໜີກຽ່ວກບັການເສຍອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມນ ັນ້ ຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິ 
ຕອ້ງມອບເງນິເປັນການຄ ໍາ້ປະກນັ ຫາ້ສິບສວ່ນຮອ້ຍຂອງຈາໍນວນເງນິອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ຕາມໃບສ ັ່ງມອບ 
ນ ັນ້ ໄວນ້າໍກອງທຶນສ ົ່ງຄນືອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ຊ ົ່ວຄາວ. 

ຖາ້ວາ່ຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິ ຫາກຍື່ ນຄາໍສະເໜີບ່ໍຖກືຕາມກາໍນດົເວລາດ ັງ່ກາ່ວ ລດັຖະການສວ່ຍສາ 
ອາກອນ ຈະບ່ໍຮບັພິຈາລະນາແກໄ້ຂຄາໍສະເໜີນ ັນ້.   
 

ມາດຕາ 39. ການພິຈາລະນາແກໄ້ຂຄາໍສະເໜີ 
 ຄາໍສະເໜີຂອງຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິ ຈະຖກືພິຈາລະນາແກໄ້ຂດ ັງ່ນີ ້: 
1. ເມ ື່ອລດັຖະການສວ່ຍສາອາກອນໄດຮ້ບັຄາໍສະເໜີ ກຽ່ວກບັການປະຕິບດັອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ 

ຈາກຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິ ຕອ້ງພິຈາລະນາແກໄ້ຂພາຍໃນກາໍນດົສິບວນັລດັຖະການ ນບັແຕວ່ນັ 
ທ່ີໄດຮ້ບັຄາໍສະເໜີນ ັນ້ ເປັນຕ ົນ້ໄປ, ສາໍລບັກລໍະນອີື່ ນທ່ີມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກສບັສນົ ກສໍາມາດ 
ຕ່ໍເວລານ ັນ້ໄດ ້ແຕບ່ໍ່ໃຫເ້ກນີສາມສິບວນັລດັຖະການ;  

2. ຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິຕອ້ງປະຕິບດັຕາມການຕກົລງົແກໄ້ຂຂອງລດັຖະການສວ່ຍສາອາກອນ, 
ຖາ້ຫາກບ່ໍເຫັນດ ີ ນ¿ການຕກົລງົແກໄ້ຂນ ັນ້ ກມໍສີິດສະເໜີພາຍໃນກາໍນດົສິບວນັລດັຖະການ 
ໃຫ ້ລດັຖະການສວ່ຍສາອາກອນຂ ັນ້ເທິງຖດັນ ັນ້ ພິຈາລະນາແກໄ້ຂເປັນຂ ັນ້ສດຸທາ້ຍ; 

3. ສາໍລບັບນັຫາໃດທ່ີບ່ໍຂຶນ້ກບັສິດໜາ້ທ່ີໃນການແກໄ້ຂຢູຂ່ ັນ້ຂອງຕນົ ລດັຖະການສວ່ຍສາອາ 
ກອນຕອ້ງນາໍສ ົ່ງສາໍນວນເອກະສານ ຫລື ລາຍງານໃຫແ້ກຂ່ ັນ້ເທິງຂອງຕນົຖດັນ ັນ້ ພິຈາລະ 
ນາ ແກໄ້ຂເຊ່ັນດຽວກນັ; 

4. ລດັຖະການສວ່ຍສາອາກອນທ່ີໄດຮ້ບັຄາໍສະເໜີ ມສີິດທວງໃຫຜູ້ສ້ະເໜີສະໜອງບນັດາເອກະ 
ສານ, ຂໍມ້ນູຕາ່ງໆ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການສະເໜີນ ັນ້, ຖາ້ບ່ໍມກີານສະໜອງເອກະສານຂໍມ້ນູນ ັນ້
ແລວ້ ລດັຖະການສວ່ຍສາອາກອນກມໍສີິດປະຕິເສດການພິຈາລະນາແກໄ້ຂຄາໍສະເໜີ
ດ ັງ່ກາ່ວ; 

5. ຖາ້ລດັຖະການສວ່ຍສາອາກອນຂ ັນ້ເທິງຖດັທ່ີມສີິດໜາ້ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໄດຕ້ກົລງົວາ່ ການ
ປະຕິບດັ ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ເປັນຕ ົນ້ ການຄດິໄລ ່ ແລະຄາ່ປບັໃໝ ບ່ໍຖກືຕອ້ງແລວ້ 
ລດັຖະການ ສວ່ຍສາອາກອນ ຕອ້ງແກໄ້ຂ ໂດຍສະເພາະສ ົ່ງຈາໍນວນເງນິທ່ີຄດິໄລເ່ກບັເອົາ
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ບ່ໍຖກືຕອ້ງຄນື ໃຫຜູ້ດ້າໍເນນີທລຸະກດິ ພາຍໃນກາໍນດົ ສິບຫາ້ ວນັ ລດັຖະການ ນບັແຕວ່ນັທ່ີ
ໄດມ້ກີານຕກົລງົເປັນຕ ົນ້ໄປ. 

ໃນກລໍະນທ່ີີຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິ ຍງັບ່ໍເຫັນດນີາໍການແກໄ້ຂຄາໍສະເໜີ ຂອງລດັຖະການສວ່ຍສາອາ 
ກອນຂ ັນ້ສດຸທາ້ຍ ກມໍສີິດດາໍເນນີຕາມກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການແກໄ້ຂຄາໍຮອ້ງທກຸ. 

 

ພາກທີ V 
ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ 

 

ໝວດທີ 1 
ການຄຸມ້ຄອງວຽກງານອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ 

  

ມາດຕາ 40. ອງົການຄຸມ້ຄອງອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ 
ອງົການຄຸມ້ຄອງອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ແມນ່ອງົການຈດັຕ ັງ້ລວມສນູເປັນເອກະພາບ ຕາມຂະແໜງ 

ການສາຍຕ ັງ້ແຕສ່ນູກາງລງົຮອດທອ້ງຖິ່ນ ເພ່ືອຄຸມ້ຄອງ ແລະເກບັອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະ
ເທດ.  

 ອງົການຄຸມ້ຄອງອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ປະກອບດວ້ຍ :  
- ກະຊວງການເງນິ; 
- ລດັຖະການສວ່ຍສາອາກອນແຕລ່ະຂ ັນ້ :  

+ ກມົສວ່ຍສາອາກອນ; 
+ ພະແນກສວ່ຍສາອາກອນ ປະຈາໍແຂວງ, ນະຄອນ; 
+ ຫອ້ງການສວ່ຍສາອາກອນ ປະຈາໍເມອືງ, ເທດສະບານ. 

 
ມາດຕາ 41. ສິດ ແລະໜາ້ທ່ີ ຂອງກະຊວງການເງນິ   

ໃນການຄຸມ້ຄອງວຽກງານອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ກະຊວງການເງນິ ມສີິດ ແລະໜາ້ທ່ີ ຕ ົນ້ຕໍ ດ ັງ່ນີ:້  
1. ຄ ົນ້ຄວາ້, ສາ້ງແຜນຍດຸທະສາດ, ແຜນນະໂຍບາຍ, ລະບຽບກດົໝາຍ ກຽ່ວກບັອາກອນມນູ

ຄາ່ເພ່ີມ ເພ່ືອສະເໜີລດັຖະບານພິຈາລະນາ; 
2. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜກ່ດົໝາຍ ແລະນຕິິກາໍອື່ ນໆ ກຽ່ວກບັອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ຕາມພາລະບດົ 

ບາດຂອງຕນົ; 
3. ຊີນ້າໍ,ຕິດຕາມ ແລະກວດກາການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກດົໝາຍ ແລະນຕິິກາໍອື່ ນໆ ກຽ່ວກບັ

ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ; 
4. ຊີນ້າໍວຽກງານວຊິາສະເພາະ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະສາ້ງບກຸຄະລາກອນ, ແຕງ່ຕ ັງ້, ຍກົຍາ້ຍ, ປດົ

ຕາໍແໜງ່, ປະຕິບດັນະໂຍບາຍ ຫລື ວໄິນ ຕ່ໍພະນກັງານທ່ີຮບັຜິດຊອບວຽກງານອາກອນມນູ
ຄາ່ເພ່ີມ, ສະໜອງງບົປະມານ ແລະປະກອບພາຫະນະ, ອປຸະກອນເຕັກນກິ ຮບັໃຊກ້ງົຈກັອາ 
ກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ; 
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5. ປະສານສມົທບົ ກບັບນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງລດັ ແລະອງົການຈດັຕ ັງ້ອື່ ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັ
ວຽກງານອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ; 

6. ພວົພນັຮວ່ມມກືບັຕາ່ງປະເທດ, ພາກພ້ືນ ແລະສາກນົ ກຽ່ວກບັວຽກງານອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ; 
7. ຮບັຜິດຊອບຕ່ໍລດັຖະບານໃນການຄຸມ້ຄອງ, ກວດກາການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັວຽກງານອາກອນມນູ

ຄາ່ເພ່ີມ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ; 
8. ສະຫລບຸ ແລະລາຍງານຕ່ໍລດັຖະບານ ກຽ່ວກບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັວຽກງານອາກອນມນູຄາ່

ເພ່ີມ. 
 
ມາດຕາ 42. ສິດ ແລະໜາ້ທ່ີ ຂອງກມົສວ່ຍສາອາກອນ 

 ກມົສວ່ຍສາອາກອນ  ເປັນເສນາທິການໃຫກ້ະຊວງການເງນິ ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັສິດ ແລະໜາ້
ທ່ີ ຂອງກະຊວງການເງນິ ທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 41 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ,້ ນອກຈາກນີກ້ຍໍງັມສີິດ 
ແລະໜາ້ທ່ີໃນການຈດັຕ ັງ້, ຄຸມ້ຄອງ, ເກບັ ແລະຕກົລງົການສ ົ່ງຄນື ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ. 

 
ມາດຕາ 43. ສິດ ແລະໜາ້ທ່ີ ໃນການຄຸມ້ຄອງວຽກງານອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ຂອງພະແນກສວ່ຍສາອາກອນປະ 

ຈາໍແຂວງ, ນະຄອນ 
ໃນການຄຸມ້ຄອງວຽກງານອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ພະແນກສວ່ຍສາອາກອນ ປະຈ¿ແຂວງ, ນະຄອນ ມ ີ

ສິດ ແລະໜາ້ທ່ີ ຕ ົນ້ຕໍ ດ ັງ່ນີ ້: 
1. ຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະປະກອບຄາໍເຫັນ ໃສຮ່າ່ງແຜນຍດຸທະສາດ, ແຜນນະໂຍບາຍ, ລະບຽບກດົ  

ໝາຍ ກຽ່ວກບັອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ; 
2. ສາ້ງແຜນເກບັລາຍຮບັອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມປະຈາໍປີ ຂອງແຂວງ, ນະຄອນ; 
3. ຮບັຜິດຊອບຕ່ໍກະຊວງການເງນິໃນການຄຸມ້ຄອງ ແລະກວດກາການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັການເກບັ

ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມໃຫຄ້ບົຖວ້ນ ຖກືຕອ້ງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ; 
4. ຊີນ້າໍ, ຄຸມ້ຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະກວດກາ ການປະຕິບດັໜາ້ທ່ີຂອງຫອ້ງການສວ່ຍສາອາກອນ 

ປະຈາໍເມອືງ, ເທດສະບານ ແລະພະນກັງານທ່ີຮບັຜິດຊອບອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ທ່ີຂຶນ້ກບັຕນົ; 
5. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜນ່ະໂຍບາຍ, ລະບຽບກດົໝາຍ ແລະນຕິິກາໍອື່ ນໆ ທ່ີພວົພນັກບັວຽກງານ

ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຕນົ; 
6. ສະເໜີເຈົາ້ແຂວງ, ເຈົາ້ຄອງນະຄອນ ເພ່ືອນາໍສະເໜີຕ່ໍລດັຖະມນົຕີວາ່ການກະຊວງການເງນິ 

ພິຈາລະນາຍອ້ງຍໍ ຜູມ້ຜີນົງານ ແລະປະຕິບດັວໄິນ ຕ່ໍຜູລ້ະເມດີລະບຽບກດົໝາຍ; 
7. ສະເໜີເຈົາ້ແຂວງ, ເຈົາ້ຄອງນະຄອນ ເພ່ືອສະເໜີຕ່ໍລດັຖະມນົຕີວາ່ການກະຊວງການເງນິ ພິ 

ຈາລະນາກຽ່ວກບັການແຕງ່ຕ ັງ້, ຍກົຍາ້ຍ, ປດົຕາໍແໜງ່ ພະນກັງານທ່ີຮບັຜິດຊອບອາກອນ
ມນູຄາ່ເພ່ີມ ທ່ີຂຶນ້ກບັຕນົ; 

8. ສະຫລບຸ ແລະລາຍງານ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ວຽກງານອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ໃຫກ້ະຊວງການ
ເງນິຊາບ; 
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ມາດຕາ 44. ສິດ ແລະໜາ້ທ່ີ ໃນການຄຸມ້ຄອງວຽກງານອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ຂອງຫອ້ງການສວ່ຍສາອາກອນ 
ປະຈາໍເມອືງ, ເທດສະບານ 
 ໃນການຄຸມ້ຄອງວຽກງານອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ຫອ້ງການສວ່ຍສາອາກອນ ປະຈາໍເມອືງ, 

ເທດສະບານ ມສີິດ ແລະໜາ້ທ່ີຕ ົນ້ຕໍ ດ ັງ່ນີ ້: 
1. ຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະປະກອບຄາໍເຫັນ ໃສຮ່າ່ງແຜນຍດຸທະສາດ, ແຜນນະໂຍບາຍ, ລະບຽບກດົ  

ໝາຍ ກຽ່ວກບັອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ; 
2. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜນ່ະໂຍບາຍ, ລະບຽບກດົໝາຍ ແລະນຕິິກາໍອື່ ນໆ ທ່ີພວົພນັກບັວຽກງານ

ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຕນົ; 
3. ເປັນເຈົາ້ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະເກບັອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ໃນຂອບເຂດເມອືງ, 

ເທດສະບານຂອງຕນົຮບັຜິດຊອບ; 
4. ຊີນ້າໍ, ຄຸມ້ຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະກວດກາ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໜາ້ທ່ີ ຂອງພະນກັງານທ່ີຮບັ

ຜິດ ຊອບອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ທ່ີຂຶນ້ກບັຕນົ; 
5. ສະຫລບຸ ແລະລາຍງານ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ວຽກງານອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ໃຫພ້ະແນ

ກສວ່ຍສາອາກອນຊາບ. 
 

ໝວດທີ 2 
ການກວດກາວຽກງານອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ 

 

ມາດຕາ 45. ອງົການກວດກາ  
ອງົການກວດກາ ປະກອບດວ້ຍ : ອງົການກວດກາພາຍໃນ ແລະ ອງົການກວດກາພາຍນອກ. 

1. ອງົການກວດກາພາຍໃນ ມດີ ັງ່ນີ ້: 
- ກະຊວງການເງນິ; 
- ລດັຖະການສວ່ຍສາອາກອນແຕລ່ະຂ ັນ້. 

2. ອງົການກວດກາພາຍນອກ ມດີ ັງ່ນີ ້: 
- ຄະນະກາໍມະການກວດກາ; 
- ອງົການກວດສອບແຫງ່ລດັ. 

ອງົການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນ, ແນວລາວສາ້ງຊາດ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ມະຫາຊນົ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ສງັຄມົ, 
ສື່ ມວນຊນົ ແລະພາກສວ່ນອື່ ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ມໜີາ້ທ່ີເຂ້ົາຮວ່ມໃນການກວດກາການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັອາກອນມນູ 
ຄາ່ເພ່ີມ ຕາມພາລະບດົບາດຂອງຕນົ. 

 

ມາດຕາ 46. ສິດ ແລະ ໜາ້ທ່ີ ຂອງອງົການກວດກາພາຍໃນ 
 ອງົການກວດກາພາຍໃນ ມສີິດ ແລະ ໜາ້ທ່ີ ກວດກາຢາ່ງເປັນລະບບົປກົກະຕິໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິ 

ບດັ ລະບຽບ ກດົໝາຍ, ການປະຕິບດັສິດ ແລະໜາ້ທ່ີ ຂອງພະນກັງານທ່ີຮບັຜິດຊອບອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມແຕ່
ລະຂ ັນ້ ເປັນຕ ົນ້ກຽ່ວກບັການຄດິໄລ,່ ການເກບັ, ການຫກັ ແລະການສ ົ່ງຄນື ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ. 
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ມາດຕາ 47. ສິດ ແລະໜາ້ທ່ີ ຂອງອງົການກວດກາພາຍນອກ 
 ອງົການກວດກາພາຍນອກ ມສີິດ ແລະໜາ້ທ່ີ ກວດກາການປະຕິບດັໜາ້ທ່ີຂອງພະນກັງານທ່ີຮບັຜິດ 

ຊອບອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ລວມທງັກວດກາການປະຕິບດັອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ຂອງອງົການ ແລະການຈດັຕ ັງ້
ທ່ີ ກຽ່ວຂອ້ງ ເພ່ືອເຮັດໃຫວ້ຽກງານອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມມປີະສິດທິພາບ, ມຄີວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຕຸິທາໍ. 

 
ມາດຕາ 48. ຮບູການກວດກາ  

ການກວດກາ ມສີາມຮບູການ ດ ັງ່ນີ ້:ການກວດກາ ມສີາມຮບູການ ດ ັງ່ນີ ້:  

--  ການກວດກາຕາມລະບບົປກົກະຕິການກວດກາຕາມລະບບົປກົກະຕິ;;  

--  ການກວດກາໂດຍແຈງ້ໃຫຮູ້ລ້ວ່ງໜາ້ການກວດກາໂດຍແຈງ້ໃຫຮູ້ລ້ວ່ງໜາ້;;  

--  ການກວດກາແບບກະທນັຫນັການກວດກາແບບກະທນັຫນັ..  

ການກວດກາຕາມລະບບົປກົກະຕິ ແມນ່ການກວດກາທ່ີດາໍເນນີໄປຕາມແຜນການ ຢາ່ງເປັນການກວດກາຕາມລະບບົປກົກະຕິ ແມນ່ການກວດກາທ່ີດາໍເນນີໄປຕາມແຜນການ ຢາ່ງເປັນ

ປະຈາໍ ແລະ ມກີາໍນດົເວລາອນັແນນ່ອນ.ປະຈາໍ ແລະ ມກີາໍນດົເວລາອນັແນນ່ອນ.  

ການກວດກາໂດຍແຈງ້ໃຫຮູ້ລ້ວ່ງໜາ້ ແມນ່ການກວດການອກແຜນການ ເມ ື່ອເຫັນວາ່ມຄີວາມຈາໍ ການກວດກາໂດຍແຈງ້ໃຫຮູ້ລ້ວ່ງໜາ້ ແມນ່ການກວດການອກແຜນການ ເມ ື່ອເຫັນວາ່ມຄີວາມຈາໍ 

ເປັນ ຊຶ່ ງຕອ້ງແຈງ້ໃຫຜູ້ຖ້ກືກວດກາຊາບລວ່ງໜາ້.ເປັນ ຊຶ່ ງຕອ້ງແຈງ້ໃຫຜູ້ຖ້ກືກວດກາຊາບລວ່ງໜາ້.  

ການກວດກາແບບການກວດກາແບບກະທນັຫນັ ແມນ່ການກວດກາໂດຍຮບີດວ່ນກະທນັຫນັ ແມນ່ການກວດກາໂດຍຮບີດວ່ນ  ຊຶ່ ງບ່ໍໄດແ້ຈງ້ໃຫຜູ້ຖ້ກືກວດກາຊຶ່ ງບ່ໍໄດແ້ຈງ້ໃຫຜູ້ຖ້ກືກວດກາ

ຊາບຊາບລວ່ງໜາ້.ລວ່ງໜາ້.  
 

ພາກທີ VI 
ນະໂຍບາຍຕ່ໍຜູມ້ຜີນົງານ ແລະມາດຕະການຕ່ໍຜູລ້ະເມດີ 

 

ໝວດທີ 1 
ນະໂຍບາຍຕ່ໍຜູມ້ຜີນົງານ 

 
ມາດຕາ 49. ນະໂຍບາຍຕ່ໍຜູມ້ຜີນົງານ  

 ບກຸຄນົ ແລະການຈດັຕ ັງ້ ທ່ີໄດປ້ະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ໃຫມ້ ີ
ປະສິດທິຜນົ ຈະໄດຮ້ບັການຍອ້ງຍໍ ຫລື ນະໂຍບາຍອື່ ນໆ ຕາມລະບຽບການ. 

 
ມາດຕາ 50. ນະໂຍບາຍຕ່ໍຜູມ້ອບອາກອນ 

 ຜູມ້ອບອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ທ່ີປະຕິບດັພນັທະຂອງຕນົຢາ່ງຖກືຕອ້ງ, ຄບົຖວ້ນ ແລະທນັເວລາ 
ຈະ ໄດຮ້ບັການຍອ້ງຍໍ ແລະຄວາມສະດວກຕາ່ງໆ ຢາ່ງເໝາະສມົໃນການເຄື່ ອນໄຫວທລຸະກດິ ຕາມ
ລະບຽບກດົ ໝາຍ. 
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ໝວດທີ 2 
ມາດຕະການຕ່ໍຜູລ້ະເມດີ 

 

ມາດຕາ 51 . ມາດຕະການຕ່ໍຜູລ້ະເມດີ 
 ຜູລ້ະເມດີລະບຽບກດົໝາຍ ກຽ່ວກບັອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ຈະຖກືສຶກສາອບົຮມົ, ປບັໃໝ, ປະຕິບດັ

ວໄິນ, ໃຊແ້ທນທາງແພງ່ ຫລື ລງົໂທດທາງອາຍາ ຕາມແຕລ່ະກລໍະນ ີເບົາ ຫລື ໜກັ. 
 
ມາດຕາ 52 . ມາດຕະການຕ່ໍຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິ ແລະ ບກຸຄນົອື່ ນ 

 ຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິທ່ີຕອ້ງມອບອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ຊຶ່ ງໄດລ້ະເມດີຂໍກ້າໍນດົກຽ່ວກບັການຂຶນ້ທະບຽນ 
ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ, ການຍື່ ນໃບແຈງ້ ແລະການມອບອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ຈະຖກືປະຕິບດັມາດຕະການເປັນ
ແຕລ່ະກລໍະນ ີດ ັງ່ນີ ້:  

1. ຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິ ທ່ີມລີາຍຮບັທລຸະກດິເກນີລະດບັທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນວກັທີ 1 ມາດຕາ 13 
ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ແຕບ່ໍ່ປະກອບຄາໍຮອ້ງເພ່ືອຂຶນ້ທະບຽນອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ຕາມທ່ີໄດ້
ກາໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 26 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ຈະຖກືສຶກສາອບົຮມົ. ໃນກລໍະນທ່ີີບ່ໍປະຕິ 
ບດັຕາມການສຶກສາອບົຮມົ ຈະຖກືປບັໃໝໃນອດັຕາ ຫາ້ສິບສວ່ນຮອ້ຍ ຂອງຄາ່ທາໍນຽມຂຶນ້
ທະບຽນອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ;  

2. ຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິ ທ່ີບ່ໍນາໍໃຊເ້ລກປະຈາໍຕວົຜູມ້ອບອາກອນ ທ່ີລດັຖະການສວ່ຍສາອາກອນ 
ອອກໃຫ ້ໃສໃ່ນເອກະສານຂອງຕນົ ຈະຖກືປບັໃໝ 200.000 ກບີ ຕ່ໍຄ ັງ້; 

3. ຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິ ທ່ີຍື່ ນໃບແຈງ້ ຫລື ມອບອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ໂດຍບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມກາໍນດົ
ເວລາທ່ີໄດບ້ ົ່ງໄວໃ້ນກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ຈະຖກືປບັໃໝໃນອດັຕາ ຫາ້ສວ່ນຮອ້ຍ ຂອງອາກອນ 
ມນູຄາ່ເພ່ີມ ທ່ີຕອ້ງມອບໃນແຕລ່ະເດອືນ ທ່ີຊກັຊາ້. ບ່ໍວາ່ໃນກລໍະນໃີດ ຄາ່ປບັໃໝນ ັນ້ ແມນ່
ບ່ໍໃຫເ້ກນີຈາໍນວນເງນິອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມທ່ີຕອ້ງມອບ; 

4. ຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິທ່ີບ່ໍຍື່ ນໃບແຈງ້ ຫລື ແຈງ້ມອບອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ບ່ໍຄບົຖວ້ນ ລດັຖະການ
ສວ່ຍສາອາກອນ ຕອ້ງເລ່ັງທວງໃຫປ້ະຕິບດັ.ໃນກລໍະນທ່ີີບ່ໍໄດປ້ະຕິບດັ ໃຫນ້າໍໃຊມ້າດຕະການ 
ດ ັງ່ນີ ້: 
- ຄ ັງ້ທີໜ່ຶງ ຕອ້ງມອບອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມຄນືໃຫຄ້ບົຖວ້ນ ແລະຖກືປບັໃໝໃນອດັຕາ ສາມ

ສິບ ສວ່ນຮອ້ຍ  ຂອງຈາໍນວນເງນິອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມທ່ີຕອ້ງມອບ; 

--      ຄ ັງ້ຄ ັງ້ທີທີສອງ ສອງ ຕອ້ງຕອ້ງມອບອາມອບອາກອນມນູກອນມນູຄາ່ຄາ່ເພ່ີມຄນືເພ່ີມຄນືໃຫ້ໃຫ້ຄບົຄບົຖວ້ນຖວ້ນ  ແລະ ຖກືແລະ ຖກືປບັປບັໃໝໃໝໃນໃນອດັຕາ ຫກົອດັຕາ ຫກົ

ສິບສິບສວ່ນສວ່ນຮອ້ຍ ຂອງຮອ້ຍ ຂອງຈາໍນວນຈາໍນວນເງນິອາເງນິອາກອນມນູກອນມນູຄາ່ຄາ່ເພ່ີມທ່ີຕອ້ງມອບເພ່ີມທ່ີຕອ້ງມອບ;; 
- ຖາ້ຍງັບ່ໍມາຍື່ ນໃບແຈງ້ ຫລື ແຈງ້ມອບອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ບ່ໍຄບົຖວ້ນ ຫລງັຈາກໝດົກາໍ 

ນດົຂອງໃບເລ່ັງທວງຄ ັງ້ທີສອງ ໃຫຢ້ດຸເຊົາກດິຈະການ ແລະຖອນໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ, 
ໃບທະບຽນອາກອນ ໄວເ້ປັນການຊ ົ່ວຄາວໃນກາໍນດົໜ່ຶງເດອືນ; ຖາ້ໝດົກາໍນດົໜ່ຶງເດອືນນີ້

ແລວ້ ໃຫປ້ະຕິບດັຕາມຂໍ ້5 ລຸມ່ນີ;້ 
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5. ຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິທ່ີບ່ໍມອບອາກອນ, ຄາ່ປບັໃໝ ພາຍຫລງັທ່ີໄດຮ້ບັໃບສ ັ່ງມອບອາກອນມນູຄາ່
ເພ່ີມ ຈະຖກືປະຕິບດັມາດຕະການ  ດ ັງ່ນີ ້: 
- ປບັໃໝໃນອດັຕາ ຫາ້ສວ່ນຮອ້ຍ ຂອງຈາໍນວນເງນິອາກອນທ່ີຕອ້ງມອບ ສາໍລບັການອອກ

ໃບເລ່ັງທວງຄ ັງ້ທີໜ່ຶງ, ສິບສວ່ນຮອ້ຍ ສາໍລບັການອອກໃບເລ່ັງທວງຄ ັງ້ທີສອງ ແລະສິບຫາ້
ສວ່ນຮອ້ຍ ສາໍລບັການອອກໃບເລ່ັງທວງຄ ັງ້ທີສາມ. ສາໍລບັການອອກໃບເລ່ັງທວງແຕລ່ະ
ຄ ັງ້ນ ັນ້ ຕອ້ງໃຫກ້າໍນດົເວລາມອບອາກອນພາຍໃນສິບວນັ; 

-  ຖາ້ຍງັບ່ໍມາມອບອາກອນ ຫລງັຈາກໝດົກາໍນດົຂອງໃບເລ່ັງທວງຄ ັງ້ທີສາມ ໃຫຢ້ດຸເຊົາກດິ 
ຈະການ ແລະຖອນໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ,ໃບທະບຽນອາກອນ ໄວເ້ປັນການຊ ົ່ວຄາວໃນກາໍ 
ນດົໜ່ຶງເດອືນ; ເມ ື່ອໝດົກາໍນດົໜ່ຶງເດອືນນີແ້ລວ້ ຖາ້ຫາກຍງັບ່ໍມາມອບອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ 
ໃຫຢ້ດຸເຊົາກດິຈະການຢາ່ງຖາວອນ ພອ້ມທງັປະກອບສາໍນວນແລະຍື່ ນຄາໍຮອ້ງຟ້ອງຕ່ໍສານ; 

- ຫກັເອົາເງນິຂອງຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິຢູໃ່ນບນັຊທີະນາຄານ,ຄງັເງນິແຫງ່ຊາດ ແລະສະຖາບນັ 
ການເງນິ(ສິນເຊື່ ອ)ເພ່ືອເປັນການຊາໍລະແທນການມອບອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ແລະຄາ່ປບັໃ
ໝ. 
ທະນາຄານ, ຄງັເງນິ ແລະສະຖາບນັການເງນິ (ສິນເຊື່ ອ) ມໜີາ້ທ່ີຫກັເອົາເງນິໃນບນັຊເີງນິ 

ຝາກຂອງຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິ ທ່ີບ່ໍມອບອາກອນ ແລະຄາ່ປບັໃໝ ເພ່ືອຊາໍລະເຂ້ົາງບົປະມານແຫງ່ 
ລດັ ຕາມການຕກົລງົຂອງລດັຖະການສວ່ຍສາອາກອນ ຫລື ອງົການທ່ີມສີິດໜາ້ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 

ໃນກລໍະນທ່ີີບ່ໍມເີງນິ ຫລື ມເີງນິບ່ໍພຽງພໍ ຢູໃ່ນບນັຊເີງນິຝາກທະນາຄານ, ຄງັເງນິ ແລະ 
ສະຖາບນັການເງນິ (ສິນເຊື່ ອ) ຄບົຕາມຈາໍນວນນ ັນ້ ລດັຖະການສວ່ຍສາອາກອນຕອ້ງສະເ
ໜີແຕງ່ ຕ ັງ້ຄະນະກາໍມະການ ເພ່ືອຍຶດ ຫລື ອາຍດັຊບັສິນຂອງຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິ ເພ່ືອ
ຄ ໍາ້ປະກນັການເກບັກູຄ້ນືອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ແລະ ຄາ່ປບັໃໝ ໃຫຄ້ບົຖວ້ນ. 
6. ໃນກລໍະນທ່ີີມກີານລກັໂລບອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ, ບ່ໍຖບືນັຊ,ີ ຂາຍສິນຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ຫລື ໃຫ ້

ການບໍລິການ ໂດຍບ່ໍອອກໃບເກບັເງນິ, ປອມແປງໃບເກບັເງນິ ຫລື ເອກະສານການບນັຊ ີ
ອື່ ນໆ, ບ່ໍຍອມໃຫເ້ຈົາ້ໜາ້ທ່ີກວດກາ, ບ່ໍສະເຫນເີອກະສານການບນັຊ,ີ ບ່ໍໃຫຄ້າໍຕອບຕາມ
ກາໍນດົເວລາແກລ່ດັຖະການສວ່ຍສາອາກອນທ່ີສະເໜີໃຫສ້ະແດງຫລກັຖານ, ຄາໍອະທິບາຍ,ຂໍ້

ມນູຂາ່ວ ສານຕາ່ງໆ ຈະຖກືປະຕິບດັມາດຕະການ ດ ັງ່ນີ:້ 
- ຄ ັງ້ທີໜ່ຶງ ໃຫມ້ອບອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມຄນືໃຫຄ້ບົຖວ້ນ, ປບັໃໝໃນອດັຕາຫາ້ສິບສວ່ນຮອ້ຍ 
ຂອງຈາໍນວນອາກອນທ່ີຄດິໄລໃ່ຫມ້ອບ ແລະເສຍຄາ່ປບັໃໝ ຕາມລະບຽບການບນັຊວີສິາ
ຫະ ກດິ;  

--  ຄ ັງ້ຄ ັງ້ທີທີສອງ ນອກສອງ ນອກຈາກຈາກຈະຈະຕອ້ງຕອ້ງມອບອາມອບອາກອນມນູກອນມນູຄາ່ຄາ່ເພ່ີມເພ່ີມຄນືຄນືໃຫ້ໃຫ້ຄບົຄບົຖວ້ນຖວ້ນແລວ້ ຍງັຕອ້ງເສຍແລວ້ ຍງັຕອ້ງເສຍຄາ່ຄາ່

ປບັປບັໃໝໃໝໃນໃນອດັຕາ ຮອ້ຍອດັຕາ ຮອ້ຍສວ່ນສວ່ນຮອ້ຍ ຂອງຮອ້ຍ ຂອງຈາໍຈາໍນວນນວນອາອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມທ່ີກອນມນູຄາ່ເພ່ີມທ່ີຄດິຄດິໄລ່ໄລ່ໃຫ້ໃຫ້ມອບ ມອບ ແລະ ແລະ 

ເສຍເສຍຄາ່ຄາ່ປບັປບັໃໝຕາມໃໝຕາມລະບຽບລະບຽບການການບນັຊີບນັຊີວິວິສາສາຫະຫະກດິກດິ  ທງັທງັໃຫ້ໃຫ້ຢດຸຢດຸເຊົາເຊົາກດິຈະການກດິຈະການ  ແລວ້ແລວ້ອອກອອກ

ແຈງ້ແຈງ້ການການທາງທາງສືສ່ື່ ມວນມວນຊນົຊນົ;; 
- ໃນກລໍະນທ່ີີຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິບ່ໍປະຕິບດັມາດຕະການທ່ີກາ່ວມາຂາ້ງເທິງນີ ້ກຈໍະຖກືດາໍເນນີ
ຄະດຕີາມລະບຽບກດົໝາຍ. 
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7. ໃນກລໍະນທ່ີີມກີານສມົຮູຮ້ວ່ມຄດິ ໃນການຫກັອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມທ່ີບ່ໍຖກືຕອ້ງ ຈະຖກືປະຕິບດັ 
ມາດຕະການ ດ ັງ່ນີ ້: 
- ຕອ້ງສ ົ່ງອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມຄນື ໃຫງ້ບົປະມານຢາ່ງຄບົຖວ້ນ; 
- ຕອ້ງເສຍຄາ່ປບັໃໝໃນອດັຕາ ຮອ້ຍສວ່ນຮອ້ຍ ຂອງຈາໍນວນອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ທ່ີໄດຫ້ກັ 
ໄປແລວ້ນ ັນ້ ທງັຈະຖກືດາໍເນນີຄະດຕີາມລະບຽບກດົໝາຍ. 

9. ໃນກລໍະນທ່ີີຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິ ຫລື ບກຸຄນົອື່ ນ ຫາກໄດຂ້ດັຂວາງການປະຕິບດັໜາ້ທ່ີຂອງລດັ 
ຖະການສວ່ຍສາອາກອນ ຫລື ມພຶີດຕິກາໍອື່ ນໆ ທ່ີເປັນການກະທາໍຜິດທາງອາຍາ ກຈໍະຖກືດາໍ
ເນນີຄະດຕີາມລະບຽບກດົໝາຍ. 

 
ມາດຕາ 53. ມາດຕະການຕ່ໍພະນກັງານທ່ີຮບັຜິດຊອບອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ 

 ພະນກັງານທ່ີຮບັຜິດຊອບອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ຊຶ່ ງມພຶີດຕິກາໍທ່ີເປັນການລະເມດີ ຈະຖກືປະຕິບດັ 
ມາດຕະການ ດ ັງ່ນີ ້: 

1. ໃນກລໍະນທ່ີີການກະທາໍນ ັນ້ ຫາກບ່ໍສ ົ່ງຜນົສະທອ້ນຢາ່ງຮາ້ຍແຮງຕ່ໍລະບຽບກດົໝາຍ, ລາຍຮບັ 
ແລະກຽດສກັສີ ຂອງລດັຖະການສວ່ຍສາອາກອນ ແມນ່ຈະຖກືສຶກສາອບົຮມົ ແລະກາ່ວເຕືອນ; 

2. ໃນກລໍະນທ່ີີມກີານຂາດສະຕິຮບັຜິດຊອບ ຫລື ເລ່ີນເລ້ີໃນການປະຕິບດັໜາ້ທ່ີ ຊຶ່ ງກໍ່ໃຫ ້ ເກດີ
ຜນົ ເສຍຫາຍແກຜ່ນົປະໂຫຍດຂອງລດັ ຫລື ແກຜູ່ມ້ອບອາກອນ ແມນ່ຈະຕອ້ງໃຊແ້ທນຄນື
ຄາ່ເສຍ ຫາຍນ ັນ້ ພອ້ມທງັຈະຖກືດາໍເນນີຄະດ ີຕາມກລໍະນເີບົາ ຫລື ໜກັ; 

3. ໃນກລໍະນທ່ີີມກີານສວຍໃຊໜ້າ້ທ່ີຕາໍແໜງ່ເພ່ືອສມົຮູຮ້ວ່ມຄດິ, ປກົປິດການກະທາໍຜິດ ຫລື ມ ີ
ການກະທາໍອື່ ນໆ ທ່ີເປັນການລະເມດີລະບຽບກດົໝາຍ ແມນ່ຈະຖກືດາໍເນນີຄະດ ີ ຕາມກລໍະນີ
ເບົາ ຫລື ໜກັ; 

4. ໃນກລໍະນທ່ີີມກີານສວຍໃຊໜ້າ້ທ່ີຕາໍແໜງ່, ໃຊສ້ິດອາໍນາດເກນີຂອບເຂດ, ປະຕິບດັບ່ໍຖກືຕອ້ງ 
ຕາມກດົໝາຍ, ລກັໂລບເອົາເງນິອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ແລະຄາ່ປບັໃໝ ແມນ່ຈະຕອ້ງໃຊແ້ທນ 
ເງນິອາກອນ ແລະຄາ່ປບັໃໝ ຄນືໃຫລ້ດັຢາ່ງຄບົຖວ້ນ ພອ້ມທງັຈະຖກືດາໍເນນີຄະດທີາງ
ອາຍາ. 

 

ພາກທີ VII 
ບດົບນັຍດັສດຸທາ້ຍ 

 
ມາດຕາ 54. ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ   

 ລດັຖະບານ ແຫງ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ເປັນຜູຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກດົ  
ໝາຍສະບບັນີ.້  
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ມາດຕາ 55. ຜນົສກັສິດ 
 ກດົໝາຍສະບບັນີມ້ຜີນົສກັສິດພາຍຫລງັ ສິບແປດ ເດອືນ ນບັແຕວ່ນັປະທານປະເທດ ແຫງ່ 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ໄດອ້ອກລດັຖະດາໍລດັປະກາດໃຊເ້ປັນຕ ົນ້ໄປ.  
ກດົໝາຍສະບບັນີ ້ປ່ຽນແທນ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍສວ່ຍສາອາກອນ ສະບບັປບັປງຸ ເລກທີ 04/ສພຊ 

ລງົວນັທີ 19 ພຶດສະພາ 2005 ກຽ່ວກບັອາກອນຕວົເລກທລຸະກດິເທ່ົານ ັນ້ ສາໍລບັຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິທ່ີຢູໃ່ນ
ລະບບົອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ.  
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