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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
  

ກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້      ເລກທ ີ            /ອຄ.ກນຄຕ 

  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ວນັທ ີ...................... 

 

ຄໍາແນະນາໍ 
 

ກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ມາດຕາ 9 ຂອງ ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍ ການປກົປອ້ງຜູຜ້ະລດິທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົ

ກະທບົຈາກການນາໍເຂົາ້ສນິຄາ້ ສະບບັເລກທ ີ27/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ30 ຕຸລາ 2017 
 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍ ການປກົປອ້ງຜູຜ້ະລດິທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກການນາໍເຂົາ້ສນິຄາ້, ສະບບັເລກທ ີ

27/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ30 ຕຸລາ 2017. 
 

ເພື່ ອຜນັຂະຫຍາຍເນືອ້ໃນ ມາດຕາ 9 ຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍ ການປກົປອ້ງຜູຜ້ະລດິທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກ

ການນາໍເຂົາ້ສນິຄາ້ ສະບບັເລກທ ີ27/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ30 ຕຸລາ 2017 ໃຫເ້ປນັອນັລະອຽດ, ແທດເໝາະກບັສະພາບ

ຕວົຈງິໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ຮບັປະກນັຄວາມເປນັເອກະພາບໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໃຫມ້ປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະ

ສດິທຜິນົສູງ. 
 

ລດັຖະມນົຕ ີກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ອອກຄໍາແນະນາໍ: 
 

I. ການກາໍນດົຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ 

  ການກາໍນດົຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກການນາໍເຂົາ້ສນິຄາ້ທີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້ ຊຶ່ ງມ ີ8 ປດັໃຈທີ່ ໄດກ້າໍນດົໃນ

ມາດຕາ 9 ແມ່ນໃຫພ້ຈິາລະນາຈາກຂໍມູ້ນປ່ຽນແປງແບບກາ້ວກະໂດດຂັນ້ ຂອງແຕ່ລະປດັໃຈ ທຽບກບັຂໍມູ້ນຍອ້ນຫຼງັ

ບ່ໍເກນີ ຫາ້ (5) ປ.ີ ຫາກພບົເຫນັວ່າ ໜຶ່ ງໃນ 8 ປດັໃຈດັ່ ງກ່າວ ມກີານປ່ຽນແປງທີ່ ກາ້ວກະໂດດຂັນ້ ແລະ ສົ່ ງຜນົ

ກະທບົຮາ້ຍແຮງຕ່ໍຜູຜ້ະລດິສນິຄາ້ພາຍໃນ ໃຫຖ້ວ່ືາເປນັປດັໃຈໃນການກາໍນດົຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໄດ ້ຊຶ່ ງມີ

ລາຍລະອຽດ ດັ່ ງນີ:້ 
 

1. ອດັຕາ ແລະ ປະລມິານການນາໍເຂົາ້ສນິຄາ້ທີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້ຢ່າງເດດັຖານ ແລະ ທຽບຖານ ແມ່ນໃຫພ້ຈິາລະນາ

ຈາກຫຼກັຖານ ແລະ ຂໍມູ້ນການປ່ຽນແປງຂອງການນາໍເຂົາ້ສນິຄາ້ນັນ້ ວ່າມປີະລມິານການນາໍເຂົາ້ທີ່ ເພີ່ ມ

ຂຶນ້ຢ່າງຊດັເຈນ ຫຼ ື ມກີານປ່ຽນແປງປະລມິານການນາໍເຂົາ້ໃນສດັສ່ວນທີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້ ເມ ື່ ອປຽບທຽບກບັ

ຜນົຜະລດິຂອງສນິຄາ້ທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ ຫຼ ືແຂ່ງຂນັໂດຍກງົ ທີ່ ຜະລດິພາຍໃນປະເທດ. 
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2. ສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດຂອງຜູຜ້ະລດິສນິຄາ້ພາຍໃນຫຸຼດລງົ ແມ່ນໃຫພ້ຈິາລະນາຈາກການປ່ຽນແປງອດັຕາ

ສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດທີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງສນິຄາ້ນໍາເຂົາ້ ທີ່ ມຕີໍ່ ຕະຫຼາດສນິຄາ້ທງັໝດົພາຍໃນປະເທດ ເມື່ ອ

ປຽບທຽບກບັອດັຕາສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດປຜ່ີານມາ ຊຶ່ ງມສູີດຄດິໄລ່ ດັ່ ງນີ:້  

ສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດ = ອດັຕາສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດປດໍີາເນນີການສບືສວນ - ອດັຕາສ່ວນແບ່ງ

ຕະຫຼາດປຜ່ີານມາ. 

ວທິຄີດິໄລ່ອດັຕາສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດ ມດີັ່ ງນີ:້ 

ອດັຕາສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດ = (ມນູຄ່າການຂາຍສນິຄາ້ນາໍເຂົາ້ ÷ ມນູຄ່າການຂາຍສນິຄາ້ທງັ

ໝດົພາຍໃນປະເທດ) x 100.  

3. ການປ່ຽນແປງຂອງລະດບັການຂາຍ ແມ່ນໃຫພ້ຈິາລະນາຈາກການຫຸຼດລງົຂອງປະລມິານ ຫຼ ືມູນຄ່າການ

ຂາຍສນິຄາ້ທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ ຫຼ ືແຂ່ງຂນັໂດຍກງົ ທີ່ ຜະລດິພາຍໃນປະເທດ ຊຶ່ ງມສູີດຄດິໄລ່ ດັ່ ງນີ:້  

ລະດບັການຂາຍ = [(ປະລມິານ ຫຼ ື ມນູຄ່າການຂາຍສນິຄາ້ປດໍີາເນນີການສບືສວນ - 
ປະລມິານ ຫຼ ືມນູຄ່າການຂາຍສນິຄາ້ປຜ່ີານມາ) ÷ (ປະລມິານ ຫຼ ືມນູຄ່າການຂາຍສນິຄາ້ປຜ່ີານມາ)] 
x 100. 

ວທິຄີດິໄລ່ປະລມິານ ຫຼ ືມູນຄ່າການຂາຍສນິຄາ້ ມດີັ່ ງນີ:້ 

ປະລມິານການຂາຍສນິຄາ້ = ປະລມິານສນິຄາ້ທີ່ ຜະລດິໄດ ້- ສນິຄາ້ທີ່ ຄງົເຫຼອື. 
ມນູຄ່າການຂາຍສນິຄາ້ = ປະລມິານສນິຄາ້ທີ່ ຂາຍໄດ ້x ລາຄາສນິຄາ້ຕໍ່ ໜ່ວຍ. 

4. ການປ່ຽນແປງຂອງລະດບັຜນົຜະລດິ ແມ່ນໃຫພ້ຈິາລະນາຈາກການຫຸຼດລງົຂອງປະລມິານການຜະລດິ

ສນິຄາ້ທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ ຫຼ ືແຂ່ງຂນັໂດຍກງົຂອງຜູຜ້ະລດິສນິຄາ້ພາຍໃນ ຊຶ່ ງມສູີດຄດິໄລ່ ດັ່ ງນີ:້ 

ລະດບັຜນົຜະລດິ = [(ຜນົຜະລດິສນິຄາ້ປດໍີາເນນີການສບືສວນ - ຜນົຜະລດິສນິຄາ້

ປຜ່ີານມາ) ÷ (ຜນົຜະລດິສນິຄາ້ປຜ່ີານມາ)] x 100. 

5. ການປ່ຽນແປງຂອງລະດບັຜະລດິຕະພາບ ແມ່ນໃຫພ້ຈິາລະນາຈາກການຫຸຼດລງົ ຂອງປະສດິທພິາບໃນ

ການຜະລດິສນິຄາ້ທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ ຫຼ ືແຂ່ງຂນັໂດຍກງົຂອງຜູຜ້ະລດິສນິຄາ້ພາຍໃນ ຊຶ່ ງມສູີດຄດິໄລ່ ດັ່ ງນີ:້ 

ລະດບັຜະລດິຕະພາບ = [(ຜະລດິຕະພາບປດໍີາເນນີການສບືສວນ - ຜະລດິຕະພາບ
ປຜ່ີານມາ) ÷ (ຜະລດິຕະພາບປຜ່ີານມາ)]  x 100. 

ວທິຄີດິໄລ່ຜະລດິຕະພາບ ມດີັ່ ງນີ:້ 

     ຜະລດິຕະພາບ = ຜນົຜະລດິທງັໝດົ ÷ ປດັໃຈການຜະລດິ. 

ສໍາລບັປດັໃຈການຜະລດິປະກອບມ:ີ ວດັສະດຸ, ແຮງງານ ແລະ ຄ່າໃຊຈ່້າຍອື່ ນໆທີ່ ປະກອບເຂົາ້ໃນ

ຂະບວນການຜະລດິສນິຄາ້.   
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6. ການປ່ຽນແປງຂອງລະດບັກໍາລງັການຜະລດິ ແມ່ນໃຫພ້ຈິາລະນາຈາກການຫຸຼດລງົຂອງອດັຕາການນໍາ

ໃຊກ້ໍາລງັການຜະລດິສນິຄາ້ທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ ຫຼ ືແຂ່ງຂນັກນັໂດຍກງົຂອງຜູຜ້ະລດິສນິຄາ້ພາຍໃນ ເມື່ ອ

ປຽບທຽບກບັອດັຕາການນາໍໃຊກ້າໍລງັການຜະລດິປຜ່ີານມາ ຊຶ່ ງມສູີດຄດິໄລ່ ດັ່ ງນີ:້   

ລະດບັກາໍລງັການຜະລດິ = ອດັຕາການນາໍໃຊກ້າໍລງັການຜະລດິປດໍີາເນນີການສບືສວນ - 

ອດັຕາການນາໍໃຊກ້າໍລງັການຜະລດິປຜ່ີານມາ. 

ວທິຄີດິໄລ່ອດັຕາການນາໍໃຊກ້າໍລງັການຜະລດິ ມດີັ່ ງນີ:້ 

ອດັຕາການນາໍໃຊກ້າໍລງັການຜະລດິ = (ຜນົຜະລດິຕວົຈງິ ÷ ຄວາມອາດສາມາດຜນົຜະລດິ

ສູງສຸດ) x 100.  

ວທິຄີດິໄລ່ຄວາມອາດສາມາດຜນົຜະລດິສູງສຸດ ມດີັ່ ງນີ:້ 

ຄວາມອາດສາມາດຜນົຜະລດິສູງສຸດ = ຊົ່ ວໂມງເຮດັວຽກຂອງເຄື່ ອງຈກັ ÷ ເວລາຕວົຈງິທີ່

ໃຊເ້ຂົາ້ໃນການຜະລດິສນິຄາ້ໜຶ່ ງຫວົໜ່ວຍ. 

ຕວົຢ່າງ: ໂຮງງານຜະລດິຕູເ້ຢນັແຫ່ງໜຶ່ ງ ມເີຄື່ ອງຈກັ 50 ໜ່ວຍ, ກາໍມະກອນໃຊເ້ຄື່ ອງຈກັ

ດັ່ ງກ່າວໄດ ້16 ຊົ່ ວໂມງຕ່ໍມື.້ ສະນັນ້, ຊົ່ ວໂມງເຮດັວຽກ ຫຼ ືຄວາມອາດສາມາດຂອງເຄື່ ອງຈກັ = 50 

ໜ່ວຍ x 16 ຊົ່ ວໂມງ = 800 ຊົ່ ວໂມງຕ່ໍມື.້ ເວລາຕວົຈງິທີ່ ນາໍໃຊເ້ຂົາ້ໃນການຜະລດິຕູເ້ຢນັໜຶ່ ງ

ໜ່ວຍແມ່ນ: 0.5 ຊົ່ ວໂມງ (ເຄິ່ ງຊົ່ ວໂມງ).  

ດັ່ ງນັນ້, ຄວາມອາດສາມາດຜນົຜະລດິສູງສຸດ = 800 ຊົ່ ວໂມງຕໍ່ ມ ື ້  ÷ 0.5 ຊົ່ ວໂມງຕໍ່

ໜ່ວຍ = 1,600 ໜ່ວຍຕໍ່ ມ ື.້  

7. ການປ່ຽນແປງຂອງລະດບັກາໍໄລ ຫຼ ື ຂາດທນຶ ໃຫພ້ຈິາລະນາຈາກການຫຸຼດລງົຂອງຜນົກາໍໄລ ຫຼ ືການ

ເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງການຂາດທນຶ ອນັເນື່ ອງມາຈາກການຜະລດິ ແລະ ຈາໍໜ່າຍສນິຄາ້ທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ ຫຼ ືແຂ່ງຂນັ

ໂດຍກງົຂອງຜູຜ້ະລດິສນິຄາ້ພາຍໃນ. ສູດຄດິໄລ່ປຽບທຽບອດັຕາການເພີ່ ມຂຶນ້ ຫຼ ື ຫຸຼດລງົຂອງລະດບັ 

ກາໍໄລ ຫຼ ືຂາດທນຶ ມດີັ່ ງນີ:້   

ລະດບັກາໍໄລ ຫຼ ືຂາດທນຶ = [(ຜນົກາໍໄລ ຫຼ ືຂາດທນຶປດໍີາເນນີການສບືສວນ - ຜນົກາໍໄລ ຫຼ ື

ຂາດທນຶປຜ່ີານມາ) ÷ (ຜນົກາໍໄລ ຫຼ ືຂາດທນຶປຜ່ີານມາ)]  x 100. 

ວທິຄີດິໄລ່ຜນົກາໍໄລ ຫຼ ືຂາດທນຶ ມດີັ່ ງນີ:້ 
ຜນົກາໍໄລ ຫຼ ື ຂາດທນຶ = [(ມນູຄ່າການຂາຍສນິຄາ້) - (ຕົນ້ທນຶການຜະລດິ + ລ່າຍຈ່າຍ

ບໍລຫິານ)]. 

8. ການປ່ຽນແປງຂອງລະດບັການຈາ້ງງານ ໃຫພ້ຈິາລະນາຈາກການຫຸຼດລງົຂອງປະລມິານການຈາ້ງແຮງ

ງານໃນການຜະລດິ ແລະ ແຮງງານທີ່ ນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນວຽກບໍລຫິານ ສນິຄາ້ທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ ຫຼ ືແຂ່ງຂນັໂດຍ

ກງົຂອງຜູຜ້ະລດິສນິຄາ້ພາຍໃນ ຊຶ່ ງມສູີດຄດິໄລ່ ດັ່ ງນີ:້ 
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ລະດບັການຈາ້ງງານ = [(ປະລມິານການຈາ້ງງານປດໍີາເນນີການສບືສວນ - ປະລມິານການ

ຈາ້ງງານປຜ່ີານມາ) ÷ (ປະລມິານການຈາ້ງງານປຜ່ີານມາ)] x 100. 

ວທິຄີດິໄລ່ປະລມິານການຈາ້ງງານ ມດີັ່ ງນີ:້ 
ປະລມິານການຈາ້ງງານ = ແຮງງານການຜະລດິ + ແຮງງານບໍລຫິານ. 

 

II. ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

  ມອບໃຫກ້ມົນະໂຍບາຍການຄາ້ຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ເປນັເຈົາ້ການໃນການ

ປະສານສມົທບົກບັພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຄໍາແນະນາໍສະບບັນີ ້ໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົສູງ.  
 

  ບດົແນະນາໍສະບບັນີ ້ມຜີນົສກັສດິ ນບັແຕ່ມືລ້ງົລາຍເຊນັ ແລະ ພາຍຫຼງັລງົຈດົໝາຍເຫດທາງລດັຖະການ 

ສບິຫາ້ວນັ (15) ວນັ. 

 

          ລດັຖະມນົຕ ີ  

 

 

 

 

 


