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ຄານາ
ເພື່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັນລຸ 3 ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນດາເນີນງານ ຂອງກະຊວງກະສິກາ
ແລະ ປ່າໄມ້ ວາງອອກ ກຄ 3 ເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ VIII ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຕ່ນີັ້ຮອດປີ 2020
ໂດຍຖເອົານະໂຍບາຍ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນລົງເທື່ອລະກ້າວ, ນາພາປະເທດຊາດ ໃຫ້
ຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການສ້າງສາປະເທດຊາດ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດ
ອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ, ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຖເອົາວຽກງານ ການກື່ສ້າງຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນວຽກງານບຸລິມະສິດໜື່ງທີມ
ື່ ີຄວາມສາຄັນ ໃນການພັດທະນາຂະແໜງ
ການກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ
ປະຈຸບັນເຫັນໄດ້ວ່າ ພະນັກງານວິຊາການດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນລະດັບຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ
ທົື່ວປະເທດ ຍັງບທ
ື່ ັນມີຄຸນນະພາບດີເທົື່າທີຄ
ື່ ວນ ແລະ ມີຈານວນບື່ພຽງພ ນັບແຕ່ຂັັ້ນສູນກາງລົງຮອດທ້ອງ
ຖິື່ນ. ສະນັັ້ນ ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ການົດຍຸດທະສາດການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການ
ສກສາດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຕ່ນີັ້ຫາ ປີ 2020 ເຊິງື່ ຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕຂອງຍຸດທະສາດ ແມ່ນການ
ພັດທະນາສີມແຮງງານຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມີການເຊື່ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ເຂົັ້າກັບ
ລະບົບການສົື່ງເສີມ ແລະ ຕະຫາດແຮງງານ, ການສ້າງຫັກສູດທີື່ເນັັ້ນຄວາມຊານານ, ການສິດສອນທີື່ເນັັ້ນເອົາ
ຜູ້ຮຽນເປັນສູນກາງ. ດັື່ງນັັ້ນ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈື່ງມີຄວາມ
ຈາເປັນຕ້ອງໄດ້ມກ
ີ ານປັບປຸງ ແລະ ກື່ສ້າງໃໝ່ ດ້ວຍຮູບການຝກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບໄລຍະສັັ້ນ, ໄລຍະກາງ
ແລະ ໄລຍະຍາວ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ນັກວິຊາການທີື່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຊານານ ແລະ ມີ
ຄຸນສົມບັດທີື່ເໝາະສົມ. ເພື່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ທ່ວງທັນກັບສະພາບການດັື່ງກ່າວ, ທາງວິທະຍາໄລກະສິກາ
ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜອ ຈື່ງໄດ້ພັດທະນາຫກ
ັ ສູດຊັັ້ນສູງ ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງຂັ້ນ ເຊິື່ງປະກອບ
ດ້ວຍ 4 ສາຂາວິຊາ ເຊັື່ນ: ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກາ. ຫັກສູດນີັ້ ໄດ້
ເນັັ້ນຄວາມຊານານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫາດແຮງງານ ເພື່ອກື່ສ້າງພະນັກງານວິຊາການດ້ານການ
ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ອອກຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜອ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດ
ຕາມຂຕ
ັ້ ົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫັກສູດແຫ່ງຊາດ
ລະດັບຊັັ້ນສູງທຸກປະການ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຮຽນການສອນໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ມີຄວາມສະດວກ, ຈະຕ້ອງມີການພັດທະນາ
ບັນດາເອກະສານທີື່ສາຄັນຂອງຫັກສູດ ເຊັື່ນ: ເອກະສານຫັກສູດ, ຄາອະທິບາຍເນັ້ອໃນຫຍັ້ຂອງແຕ່ລະວິຊາ,
ແຜນການຮຽນການສອນ ແລະ ເນັ້ອໃນການສິດສອນລະອຽດຂອງແຕ່ລະວິຊາ ຫ ເອີັ້ນວ່າ: ປັ້ມຄູ່ມການ
ຮຽນການສອນ. ສະນັັ້ນ ຈື່ງໄດ້ມີການພັດທະນາປັ້ມຄູ່ມຂອງແຕ່ລະວິຊາທີື່ມີໃນຫັກສູດດັື່ງກ່າວນີັ້ ເພື່ອຕອບ
ສະໜອງຈຸດປະສົງຂອງຫັກສູດ ທີື່ເນັັ້ນໃສ່ 5 ອົງປະກອບຫັກດັື່ງນີັ້: 1). ການສ້າງຄວາມຊານານ, 2). ການ
ພັດທະນາແບບຍນຍົງ, 3). ຕິດພັນກັບການຜະລິດກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງ, 4). ເນັັ້ນການເຮັດ
ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ແລະ 5). ການມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ
ໃນການພັດທະນາປັ້ມຄູ່ມເຫົື່ານີັ້ ໄດ້ມີການມອບໝາຍໃຫ້ອາຈານຮັບຜິດຊອບສິດສອນຫັກ ແລະ
ອາຈານຊ່ວຍເປັນຜູ້ຂຽນຂັ້ນ ໂດຍໄດ້ຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນທີື່ຈາເປັນຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ການຝກ
ອົບຮົມກ່ຽວກັບຫັກການ, ການໄປທັດສະນະສກສາ, ການຄົັ້ນຄວ້າເອກະສານ ແລະ ຂັ້ມູນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການ
ແລກປ່ຽນຄາຄິດເຫັນ ແລະ ຂຄາປກສາຈາກບັນດາຜູ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ຈາກສະຖາບັນການສກ
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ສາ ແລະ ໜ່ວຍງານອື່ນໆ. ຫັງຈາກນັັ້ນ ກໄດ້ມີການກວດແກ້ເນັ້ອໃນ ໂດຍຄະນະຊີັ້ນາ ແລະ ຄະນະກາມະ
ການພັດທະນາຫັກສູດຂອງວິທະຍາໄລ, ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ: ທ່ານ ຄາຜຸຍ ພອນໄຊ, ທ່ານ ເພັດສະໝອນ
ຖານະສັກ, ທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມາສອນ, ທ່ານ ອາໄພວັນ ສຸກສັນຕິ, ທ່ານ ທອງເພັດ ຈິດຕະບຸບຜາ, ທ່ານ
ສີສຸກ ວິລະບຸດ, ທ່ານ ນ. ໜື່ຄາ ວິລະວົງສາ, ທ່ານ ພູທອນ ຈັນທະວົງສາ, ທ່ານ ອຸທອງ ວົງແສນເມອງ, ທ່ານ
ມຸນິຊາ ພົງບັນດິດ, ທ່ານ ຈັນທອນ ທອງສະໄໝ, ແລະ ທ່ານ ນິກອນ ສຸດທິວົງ. ນອກຈາກນັັ້ນ ກຍັງມີ ທ່ານ
ນາງ Andrea Schroeter ແລະ ທ່ານ ນາງ Silvia Junt ຫົວໜ້າໂຄງການປັບປຸງວິທະຍາໄລກະສິກາ
ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜອ (SURAFCO) ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຊ່ຽວຊານທີື່ປກສາທາງດ້ານເຕັກນິກ ທັງພາຍໃນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດອີກຈານວນໜື່ງ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງໃກ້ຊິດ
ວຽກງານພັດທະນາຫັກສູດ ແມ່ນຈຸດປະສົງໜື່ງທີື່ສາຄັນຂອງໂຄງການ SURAFCO ທີື່ໄດ້ຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບດ
ັ ໂດຍ ອົງການ HELVETAS Swiss Intercooperation ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທນ
ຈາກອົງການຮ່ວມ ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ (SDC) ຕັັ້ງແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕົັ້ນມາ, ແລະ
ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກ ໃນການພັດທະນາໂຄງສ້າງຂອງຫັກສູດ ຈາກຄະນະກະເສດສາດ,
ປ່າໄມ້ ແລະ ວິທະຍາສາດອາຫານ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ (HAFL)
ວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜອ ຂສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນນາທຸກ
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ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງນັັ້ນ, ຖ້າຫາກພົບເຫັນຂັ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ແລະ ຄວາມບື່ສອດຄ່ອງເໝາະສົມ
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ຊາບ ເພື່ອຈະໄດ້ນາໄປປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີກວ່າເກົື່າໃນອະນາຄົດ
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ບົດນາ
ປັ້ມຄູ່ມກ່ຽວກັບ “ກົດໝາຍທຸລະກິດ” ເຫັັ້ມນີັ້ຜູ້ຂຽນໄດ້ຂຽນຂັ້ນ, ໂດຍມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອແນໃສ່ຮັບ
ໃຊ້ການຮຽນການສອນ ໃນລະບົບໃນລະບົບຊັັ້ນສູງ ຂອງວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜອ. ຜູ້
ຂຽນໄດ້ຮວບຮວມ ແລະ ຮຽບຮຽງຂັ້ນມາຈາກເອກະສານ ແລະ ປັ້ມຄູ່ມທີື່ເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາ
ຕ່າງປະເທດ, ສັງລວມເອົາບັນດາລະບຽບຫັກການ ແລະ ກົດໝາຍຕ່າງໆ ແລະ ຈາກການສອບຖາມນາຜູ້
ປະສົບຜົນສາເລັດໃນການດາເນີນທຸລະກິດໃນໄລຍະຜ່ານມາ
ຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕແຕ່ລະບົດຮຽນໃນປັ້ມເຫັັ້ມນີັ້ ແມ່ນເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ແລະ ເປັນທິດທາງອັນໜື່ງໃຫ້
ແກ່ບັນດານັກວິຊາການ ແລະ ນັກສກສາ ພ້ອມຊາວກະສິກອນຜູ້ທີື່ມັກອາຊີບໃນການດາເນີນທຸລະກິດດ້ານ
ກະສິກາ ະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ເຂົັ້າໃຈເຖິງລະບຽບການຕ່າງໆ ໃນການດາເນີນທຸລະກິດ.
ໃນປັ້ມເຫັັ້ມນີັ້ ຈະໄດ້ເວົັ້າເຖິງບັນດານິຕິກາຕ່າງໆ, ບົດບັນຍັດ, ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ໃນການປະກອບການ
ດ້ານທຸລະກິດ ລວມທັງກົດໝາຍກ່ຽວກັບການດາເນີນທຸລະກິດ, ພາສີ ອາກອນທຸລະກິດຕ່າງໆ
ປມ
ັ້ ເຫັັ້ມນີໄັ້ ດ້ຈັດພິມຂັ້ນເທື່ອທາອິດ, ຍ່ອມມີຂຂ
ັ້ າດຕົກບົກຜ່ອງຫາຍດ້ານ ຈະເປັນດ້ານເນັ້ອໃນ
ແລະ ຄາສັບ ຫ ສານວນ, ເພາະສະນັັ້ນ ໃນນາມຜູຂ
້ ຽນຂສະແດງຄວາມຍິນດີຮັບເອົາຄາຕານິຕຊ
ິ ົມ ແລະ ຂ
ຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງ ຕື່ຄາແນະນາຈາກຜູອ
້ ່ານທຸກໆທ່ານດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ, ເພື່ອຈະໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂ
ເນັ້ອໃນທີຍ
ື່ ັງບທ
ື່ ັນຄົບຖ້ວນ ແລະ ແກ້ໄຂເພີື່ມເຕີມ ໄປຕາມການປ່ຽນແປງວິວັດທະນາການຂອງຍຸກສະໄໝ
ໃຫ້ຄົບຖ້ວນສົມບູນຍິື່ງຂັ້ນ
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1

ພາກທີ I ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກິດ
ບົດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົວ
ື່ ໄປ, ເງອ
ື່ ນໄຂການດາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ໃບຢັັ້ງຢນການຄ້າ
ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອໃຫ້ນກ
ັ ສກສາ ສາມາດກາໄດ້ບັນດາເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂັນ
ັ້ ຕອນໃນການປະກອບເອກກະສານ
ໃນການຂດາເນີນທຸລະກິດໃດໜື່ງຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.

ເນອ
ັ້ ໃນ
1.1

ຈຸດປະສົງຂອງກົດໝາຍທຸລະກິດ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ການົດຫັກການລະບຽບການ, ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັັ້ງ,
ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອສົື່ງເສີມການຜະລິດທຸລະກິດ ແລະ
ການບລິການຂອງທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດ ແນ່ໃສ່ຂະຫຍາຍກາລັງການຜະລິດ, ການພົວພັນການຜະລິດ,
ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ມີການເຕີບໃຫ່ຍ ເຂັັ້ມແຂງ, ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາປະ
ເທດຊາດ, ຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູຂ
່ ອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົື່າໃຫ້ດີຂັ້ນ

1.2

ບັນດາຂະແໜງການທຸລະກິດ

ນັກທຸລະກິດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີື່ລົງທນດາເນີນທຸລະກິດໃນບັນດາຂະແໜງການ ການ
ຜະລິດ, ການຂົນສົື່ງ, ການກື່ສ້າງ, ການຄ້າ ແລະ ການບລິການອື່ນໆໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະ
ໂຫຍດຕາມກົດໝາຍຂອງສາທາລະນະ ລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ.

1.3

ທນ

ທນຂອງບລິສັດ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກການປະກອບສ່ວນຂອງຂາຮຸ້ນ ແລະ ຜູ້ຖຮຸ້ນ ທນຂອງບລິດສັດ
ປະກອບດ້ວຍ: ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ແລະ ທນໝູນວຽນ

1.4

ນັກທຸລະກິດ
ນັກທຸລະກິດແມ່ນຜູທ
້ ີື່ທາການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ໂດຍກິດຈະການມາເປັນອາຊີບ

1.5

ເງອ
ື່ ນໄຂການດາເນີນທຸລະກິດ

ນັກທຸລະກິດທີື່ເກອດຫ້າມ ແມ່ນທຸລະກິດທີື່ຂັດກັບລະບຽບກົດໝາຍຂອງສາທາລະນະລັດ ປະຊາ
ທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ. ບາງຂະແໜງທຸລະກິດທີື່ມີຄວາມສາຄັນຕຄ
ື່ ວາມປອດໄພຂອງຊາດ, ຕເື່ ສດຖະກິດ
ຫ ສັງຄົມຕ້ອງການຄວບຄຸມຢ່າງໃກ້ຊິດຈາກລັດເຊັື່ນ: ທຸລະກິດກ່ຽວກັບນັ້າມັນເຊັ້ອໄຟ, ພະລັງງານໄຟຟ້າ,
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ນັ້າປະປາ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຈາກໄມ້, ບແ
ື່ ຮ່ ແລະ ແຮ່ທາດ, ສະບຽງອາຫານ
,ຢາປົວພະຍາດ, ທາດເຄມີ, ເຫົັ້າ ແລະ ຢາສູບ. ນອກຈາກນີັ້ແລ້ວ ລັດຖະບານອາດຈະໄດ້ການົດຂະແໜງທຸ
ລະກິດທີື່ມີການຄວບຄຸມຕື່ມອີກໃນແຕ່ລະໄລຍະ
ຂະແໜງທຸລະກິດທີື່ສະຫງວນໄວ້ໃຫ້ສະເພາະພົນລະເມອງລາວນັັ້ນ ລັດຖະບານຈະເປັນຜູກ
້ ານົດ
ຕ່າງຫາກ

1.6

ໃບຢັງັ້ ຢນການຄ້າ

ແມ່ນເອກະສານທີື່ເປັນພັ້ນຖານ ໃນການຊາລະເງິນຕາມລະບຽບການ ຂອງສະຖາບັນການເງິນ
ເຊິື່ງສາມາດປ່ຽນມໄດ້ ແລະ ເປັນພາຫະນະໃນດ້ານສິນເຊື່ອ. ໃບຢັັ້ງຢນການຄ້າປະກອບດ້ວຍ 4 ປະເພດ
ຄ: ໃບສັນຍາໃຊ້ໜີັ້, ໃບຢັັ້ງຢນເງິນຝາກຄັ້າປະກັນ, ພັນທະບັດແລກເງິນ ແລະ ແຊັກ.
 ໃບສັນຍາໃຊ້ໜີັ້ ແມ່ນໃບຢັັ້ງຢນໃຊ້ໜີັ້ຂອງບຸກຄົນໃດໜື່ງ ຈະຈ່າຍຈານວນເງິນໃດໜື່ງໃຫ້
ບຸກຄົນອື່ນໃນວັນທີອັນແນ່ນອນ ຫ ເອົາສິນຄ້າມາເປັນສິື່ງຄັ້າປະກັນ
 ໃບຢັັ້ງຢນເງິນຝາກຄາັ້ ປະກັນ ແມ່ນເອກະສານຢັັ້ງຢນເງິນຝາກສະເພາະຈານວນໃດໜື່ງ ຈາກ
ທະນາຄານ
 ພັນທະບັດແລກເງິນ ແມ່ນໃບທວງໜີັ້ ເຊິື່ງເຈົັ້າໜ້າທີື່ທວງໃຫ້ລູກຄ້າໃຊ້ແທນໜີັ້ສິນ ໃຫ້ແກ່
ບຸກຄົນໃດໜື່ງທີື່ຖກບົື່ງຕົວໃນໃບທວງໜີັ້ໃນວັນທີອັນແນ່ນອນ
 ແຊັກ ແມ່ນພັນທະບັດ ເຊິື່ງເຈົັ້າຂອງບັນຊີເງິນຝາກທະນາຄານນາໃຊ້ ເພື່ອໃຫ້ທະນາຄານນັັ້ນ
ຈ່າຍເງິນຈານວນໜື່ງໃຫ້ຕົນເອງ ຫ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນອື່ນ
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ບົດທີ 2
ການຈັດຕັັ້ງດາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ
ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາເຂົັ້າໃຈໃນຫັກການ ການດາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການຕັັ້ງຊື່ທຸລະກິດຂອງຕົນໃຫ້
ຖກຕ້ອງ

ເນອ
ັ້ ໃນ
2.1

ການຈັດຕັງັ້ ແລະ ການຂນ
ັ້ ທະບຽນວິສາຫະກິດ

ຜູທ
້ ີື່ມີຈຸດປະສົງຢາກສ້າງຕັັ້ງວິສາຫະກິດໃຫ້ຢັັ້ງຢນຄາຮ້ອງຂສ້າງຕັັ້ງ ແລະ ຂັ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ
ນາຂະແໜງການຄ້າ ຕ້ອງປະກອບຄາຮ້ອງຂສ້າງຕັັ້ງ ແລະ ຂນ
ັ້ ທະບຽນວິສາຫະກິດນັັ້ນ ຂະແໜງການ
ກ່ຽວຂ້ອງຈະເປັນຜູກ
້ ານົດຕ່າງຫາກ
ເມື່ອໄດ້ຮັບຄາຮ້ອງຂສ້າງຕັັ້ງແລ້ວ ຂະແໜງການຄ້າ ແລະ ຂະແໜງການທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງໄດ້ສ້າງ
ຕັັ້ງຖກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ກຕເື່ ມື່ອຫາກໄດ້ຂນ
ັ້ ທະບຽນວິສາຫະກິດແລ້ວເທົື່ານັັ້ນ
ເມື່ອໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ສ້າງຕັັ້ງແລ້ວ ວິສາຫະກິດຕ້ອງຕິດປ້າຍຊວ
ື່ ິສາຫະກິດຕາມລະບຽບການ
ຖ້າວິສາຫະກິດນັັ້ນບດ
ື່ າເນີນກິດຈະການຂອງຕົນພາຍໃນໜື່ງປີ ນັບແຕ່ມັ້ໄດ້ຮັບອານຸຍາດໃຫ້ສ້າງຕັັ້ງເປັນຕົັ້ນ
ໄປ ທະບຽນວິສາຫະກິດຈະຕົກໄປ
ການຂນ
ັ້ ທະບຽນວິສາຫະກິດປະຕິບັດດ້ວຍວິທີຈົດກ່າຍເລກລາດັບ ຂອງບັນດາວິສາຫະກິດຢ່າງຕື່
ເນື່ອງ ເປັນລະບົບເຂົັ້າໃນປມ
ັ້ ລະບຽບວິສາຫະກິດທີື່ເຕົັ້າໂຮມສັນຍາ, ກົດລະບຽບ ແລະ ທຸກຂມ
ັ້ ູນວິສາຫະ
ກິດຕ່າງໆ ເຊິື່ງເຈົັ້າໜ້າທີທີື່ກ່ຽວຂ້ອງເກັບຮັກສາໄວ້, ຫັງຈາກການສ້າງຕັັ້ງວິສາຫະກິດແລ້ວ ຖ້າຫາກມີການ
ປ່ຽນແປງຢ່າງໃດຢ່າງໜື່ງກ່ຽວກັບວິສາຫະກິດເຊັື່ນ: ການປ່ຽນແປງກົດລະບຽບ, ການຍຸບເລິກ, ການຊາລະ
ສະສາງນັັ້ນ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວິສາຫະກິດຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ເຈົັ້າໜ້າທີື່ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຈະໄດ້ບັນທກໄວ້ໃນປມ
ັ້ ທະ
ບຽນວິສາຫະກິດ. ພາຍຫັງທີື່ໄດ້ຂນ
ັ້ ທະບຽນວິສາຫະກິດແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ຈົດທະບຽນນາຂະແໜງການເງິນ. ໃບ
ທະບຽນອາກອນ ແມ່ນໃບຕິດຕາມການປະຕິບັດພັນທະປະຈາປີ ຕລ
ື່ ັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍການເງິນ

2.2

ຫກ
ັ ການລວມຂອງບລິສດ
ັ

ບລິສັດແມ່ນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເຊິື່ງບຸກຄົນນັບແຕ່ສອງຄົນຂນ
ັ້ ໄປ ຫ ນິຕິບຸກຄົນເປັນຜູສ
້ ້າງຕັັ້ງ
ຂນ
ັ້ ບົນພັ້ນຖານສັນຍາ ເພື່ອເຕົັ້າໂຮມຊັບສົມບັດ, ທນຮອນ, ແຮງງານແນໃສ່ດາເນີນທຸລະກິດຮ່ວມກັນ
ແລະ ແບ່ງປັນກາໄລສຸດທິ
ສາລັບບລິສັດຈາກັດນັັ້ນບຸກຄົນຜູ້ດຽວ ຫ ນິຕິບຸກຄົນກສາມາດສ້າງຕັັ້ງຂັ້ນໄດ້ ຢູໃ່ ນ ສປປ ລາວ
ບລິສັດ ມີ 3 ຮູບແບບ ຄ: ບລິສັດຮຸນ
້ ສ່ວນ, ບລິສັດຈາກັດ ແລະ ບລິສັດມະຫາຊົນ
ບລິສັດສ້າງຕັັ້ງຂນ
ັ້ ບົນພັ້ນຖານສັນຍາທີເື່ ປັນລາຍລັກອັກສອນ ລະຫ່ວາງຜູປ
້ ະກອບທນ ເອີັ້ນວ່າ:
ສັນຍາບລິສັດ ເຊິື່ງເງື່ອນໄຂ ແລະ ເນັ້ອໃນຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂຜ
ັ້ ູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ
ກົດໝາຍອື່ນໆ ຂອງ ສປປ ລາວ ເວັັ້ນເສຍແຕ່ບລິສັດຈາກັດຜູ້ດຽວ. ສັນຍາດັື່ງກ່າວ ເປັນພັ້ນຖານໃຫ້ແກ່ການ

4

ພົວພັນລະຫ່ວາງຜູປ
້ ະກອບທນດ້ວຍກັນ. ບຸກຄົນ ຫ ນິຕິບຸກຄົນເຂົັ້າຮ່ວມສັນຍາເພື່ອປະກອບທນ ສັນຍາ
ສ້າງຕັັ້ງບລິສັດອາດຈະແມ່ນຂາຮຸ້ນ ຫ ຜູ້ຖຮຸ້ນ. ຂາຮຸ້ນແມ່ນຜູລ
້ ົງທນໃນບລິສັດຮຸ້ນສ່ວນ ແລະ ບັນດາລິເລີື່
ມສ້າງຕັັ້ງບລິສັດຈາກັດ ຫ ບລິສັດມະຫາຊົນ
ຜູຖ
້ ຮຸ້ນແມ່ນຜູ້ລົງທນອື່ນໆຂອງບລິສັດຈາກັດ ແລະ ບລິສັດມະຫາຊົນ ເຊິື່ງອາດມີຖານະເປັນ
ນັກທຸລະກິດ ຫ ບື່ກໄດ້
ບລິສັດຈາກັດ, ບລິສັດຈາກັດຜູ້ດຽວ ແລະ ບລິສັດມະຫາຊົນ ຕ້ອງມີຄັງສະສົມຕາມລະບຽບ
ການເຊິື່ງຫັກຈາກກາໄລສຸດທິ ທີື່ແບ່ງປັນໄດ້ແຕ່ 5-10. ສ່ວນການການົດຄັງສະສົມອື່ນໆ ແລະ ຄັງແຮ
ນັັ້ນແມ່ນບົງື່ ໄວ້ໃນກົດລະບຽບຂອງບລິສັດ
ຂາຮຸ້ນ ແລະ ຜູຖ
້ ຮຸ້ນມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ດັື່ງນີັ້:
 ປະກອບສ່ວນໃນກິດຈະກາຂອງບລິສັດຕາມກົດລະບຽບຂອງບລິສັດ
 ຮັບຊາບກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງບລິສັດ
 ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ຄະແນນສຽງ
 ໄດ້ຮັບການແບ່ງປັນຜົນກາໄລ.
 ປະກອບທນໃຫ້ແກ່ບລິສັດ ແລະ ຖອກຮຸ້ນຕາມການົດເວລາ
 ຊັບຜິດຊອບຕື່ໜີັ້ສິນ ຂອງບລິສັດຕາມແຕ່ລະຮູບແບບຂອງບລິສັດ
ບລິສັດບເື່ ຄື່ອນໄຫວໃນນາມບຸກຄົນຜູເ້ ປັນເຈົັ້າຂອງເໝອນກັບ ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ, ແຕ່
ຫາກເຄື່ອນໄຫວໃນຖານະນິຕິບຸກຄົນ. ບລິສັດມີຖານະນິຕິບຸກຄົນນັບແຕ່ມັ້ໄດ້ຂັ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດເປັນ
ຕົັ້ນໄປ.
ຖານະນິຕິບຸກຄົນຂອງບລິສັດປະກອບດ້ວຍ:
 ຊຂ
ື່ ອງບລິສັດຕ້ອງບອກແຈ້ງວ່າເປັນບລິສັດຮູບແບບໃດ
 ທີື່ຕັັ້ງສານັກງານຂອງບລິສັດ
 ຊັບສົມບັດຂອງບລິສັດ
 ຄວາມສາມາດທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງບລິສັດໃນການປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຕົນ,
ອາດສາມາດເປັນໂຈດ ຫ ຈາເລີຍເໝອນກັບບຸກຄົນທາມະດາ
ທຸກບລິສັດຕ້ອງມີລະບຽບຂອງຕົນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ມີເນັ້ອໃນຕົັ້ນຕດັື່ງນີັ້:
 ຊນ
ື່ າມສະກຸນ, ອາຊີບ, ສັນຊາດ ແລະ ທີື່ຢຂ
ູ່ ອງຜູເ້ ຂົັ້າຮ່ວມລົງທນ
 ຊວ
ື່ ັດຖຸປະສົງ, ອາຍຸ ແລະ ສານັກງານຂອງບລິສັດ
 ການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບລິສັດ
 ການແບ່ງປັນຜົນກາໄລ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕກ
ື່ ານຂາດທນ
 ກອງປະຊຸມ ແລະ ວິທີລົງມະຕິ
 ການຍຸບເລິກ ແລະ ການຊາລະສະສາງ
 ວິທແ
ີ ກ້ໄຂຂຂ
ັ້ ັດແຍ່ງ
2.2.1 ການເຄອ
ື່ ນໄຫວທຸລະກິດ
ໃນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດນັັ້ນ ບລິສັດອາດຈະມີການປ່ຽນແປງ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງ
ກັບສະພາບການດ້ານເສດຖະກິດ ເຊັື່ນ: ການປ່ຽນແປງກົດລະບຽບ, ການເພີື່ມທນຂັ້ນ ຫ ຫຼຸດທນລົງ, ການ
ຄວບບລິສັດເຂົັ້າກັນ ຫ ການແຍກອອກຈາກກັນ, ການປ່ຽນແປງຮູບແບບບລິສັດ ຫ ວັດຖຸປະສົງຂອງ
ບລິສັດ
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ການປ່ຽນແປງຂອງບລິສັດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີຈາກອງປະຊຸມຂອງຂາຮຸ້ນ ແລະ
ຜູຖ
້ ຮຸ້ນ ແລະ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ເຈົັ້າໜ້າທີື່ທີື່ກຽື່ວຂ້ອງຊາບ ເພື່ອຈົດໃສ່ໃນປມ
ັ້ ຈົດທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ
ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຂາຮຸ້ນ, ຜູ້ຖຮຸ້ນ ແລະ ມວນຊົນຊາບ ແລະ ຕ້ອງດາເນີນພາຍໃນໜື່ງປີ ນັບແຕ່ສາເຫດຂອງການ
ປ່ຽນແປງນັັ້ນໄດ້ເກີດຂັ້ນ
2.2.2 ການເພີມ
ື່ ທນຂອງບລິສດ
ັ
ອາດຈະດາເນີນການຍົກເອົາຄັງສະສົມມາເພີື່ມມູນຄ່າ ຂອງແຕ່ລະຮຸ້ນທີື່ມຢ
ີ ແ
ູ່ ລ້ວ ດ້ວຍ
ການເພີື່ມຈານວນຮຸ້ນຂັ້ນ ຫ ດ້ວຍການຫັນເອົາເຈົັ້າໜີັ້ ຂອງບລິສັດມາເປັນຜູຖ
້ ຮຸ້ນ.ໃນການເພີື່ມຈານວນຮຸ້ນ
ນັັ້ນຂາຮຸ້ນ ແລະ ຜູຖ
້ ຮຸ້ນຂອງບລິສັດມີບຸລິມະສິດກ່ອນຄົນພາຍນອກ, ມີແຕ່ລະບລິສັດມະຫາຊົນເທົື່ານັນ
ັ້
ຈງື່ ສາມາດລະດົມທນຈາກພາຍນອກໄດ້ຢ່າງເປີດເຜີຍ ແລະ ຈາໜ່າຍໃບຮຸ້ນກູ້.ການຫຼຸດທນຂອງ ບລິສັດລົງ
ອາດຈະດາເນີນດ້ວຍການຫຼຸດມູນຄ່າ ຂອງແຕ່ລະຮຸ້ນລົງ ຫ ຫຼຸດຈານວນຮຸ້ນລົງ
2.2.3 ການຄວບບລິສັດເຂົາັ້ ກັນ
ການຄວບບລິສັດເຂົັ້າກັນມີ 2 ວິທີຄ:
 ສອງ ຫ ຫາຍບລິສັດຄວບເຂົັ້າກັນ ແລ້ວກາຍເປັນບລິສັດໃໝ່
 ສອງ ຫ ຫາຍບລິສັດຄວບເຂົັ້າກັນ ແລ້ວກາຍເປັນບລິສດ
ັ ໃດໜື່ງ ຂອງບລິສັດ
ເຫົື່ານັັ້ນ
ການຄວບບລິສັດເຂົັ້າກັນນີັ້ ອາດຈະຄວບບລິສັດຮູບແບບດຽວກັນ ຫ ຮູບແບບຕ່າງກັນ
ກໄດ້, ການແຍກບລິສັດອອກຈາກກັນ ແມ່ນການປ່ຽນແປງບລິສັດໜື່ງອອກເປັນຫາຍບລິສັດຮູບແບບດຽວ
ກັນ ຫ ຮູບແບບຕ່າງກັນກໄດ້
ບລິສັດໜື່ງຈະປ່ຽນແປງວິສາຫະກິດຂອງຕົນຈາກຮູບແບບບລິສັດໜື່ງ ໄປສູ່ບລິສັດອື່ນ
ກໄດ້ ການປ່ຽນແປງຮູບແບບບລິສັດ ບແ
ື່ ມ່ນການສ້າງນິຕິບຸກຄົນຂັ້ນໃໝ່ ການປ່ຽນແປງຮູບແບບຕ້ອງໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບກົດລະບຽບຂອງຮູບແບບບລິສັດທີື່ຈັດຕັັ້ງຂັ້ນໃໝ່ນັັ້ນ ເຊັື່ນ: ຈານວນທນ, ຈານວນຂາຮຸ້ນ
ແລະ ຜູຖ
້ ຮຸ້ນເປັນຕົັ້ນ
ການປ່ຽນແປງຮູບແບບບລິສັດບພ
ື່ າໃຫ້ໜີັ້ສິນບລິສັດເກົື່າຕົກໄປ. ການປ່ຽນແປງຮູບ
ແບບຂອງບລິສັດ ຈະພາໃຫ້ມີການເພີື່ມຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຜູຖ
້ ຮຸ້ນໄດ້ກຕເື່ ມື່ອຫາກໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນ
ດີຈາກກອງປະຊຸມຂາຮຸ້ນ ແລະ ຜູຖ
້ ຮຸ້ນເທົື່ານັັ້ນ.
2.2.4 ການຍຸບເລີກບລິສັດ
ແມ່ນການຢຸດເຊົາດາເນີນກິດຈະການຂອງບລິສັດໂດຍເດັດຂາດ ບລິສັດບື່ອາດຍຸບເລີກ
ຕາມການົດເວລາ ຫ ກ່ອນການົດເວລາທີຕ
ື່ ົນໄດ້ວາງໄວ້ກໄດ້. ການຍຸບເລິກບລິສັດຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ເຈົັ້າໜ້າທີື່ທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ, ຂາຮຸ້ນ, ຜູ້ຖຮຸ້ນ, ເຈົັ້າໜີັ້ ແລະ ປະກາດໃຫ້ມວນຊົນຊາບ. ບລິສັດຕ່າງໆອາດຈະຖກຍຸບເລີກ
ຍ້ອນສາເຫດທົື່ວໄປດັື່ງນີັ້:
 ຄົບອາຍຸທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນກົດລະບຽບ
 ໄດ້ບັນລຸວັດຖຸປະສົງຂອງບລິສັດແລ້ວ
 ຂາຮຸ້ນ ແລະ ຜູຖ
້ ຮຸ້ນລົງມະຕິຍຸບເລີກກ່ອນອາຍຸຂອງບລິສັດ
 ເຄື່ອນໄຫວບໄື່ ດ້ຕາມວັດຖຸປະສົງ
 ບສ
ື່ າມາດດາເນີນກິດຈະການຕໄື່ ປໄດ້ຍ້ອນຂາດທນເປັນຕົັ້ນ
 ການລົບລ້າງສັນຍາບລິສັດ
 ຄາຕັດສິນຂອງສານໃຫ້ຍຸບເລີກ
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 ການລົັ້ມລະລາຍ
ນອກຈາກສາເຫດຍຸບເລີກທີື່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັັ້ນແລ້ວ ສາລັບບລິສັດຮຸ້ນສ່ວນ ຍັງມີສາ
ເຫດຍຸບເລີກສະເພາະ ເຊັື່ນ: ຂາຮຸ້ນຜູໃ້ ດຜູ້ໜື່ງຖກລົັ້ມລະລາຍ ຫ ຖກຫ້າມດາເນີນທຸລະກິດ, ຂາດຄວາມ
ສາມາດທາງດ້ານການປະພດ, ເສຍຊີວິດ, ເວັັ້ນເສຍແຕ່ກົດລະບຽບຫາກໄດ້ບົື່ງໄວ້ຢ່າງອື່ນ

2.3

ວິສາຫະກິດເອກະຊົນ

ແມ່ນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເຊິື່ງບຸກຄົນ ຫ ນິຕິບຸກຄົນເປັນຜູສ
້ ້າງຕັັ້ງຂັ້ນ ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວຫາຜົນກາ
ໄລ. ວິສາຫະກິດເອກະຊົນອາດຈະສ້າງຕັັ້ງຂນ
ັ້ ຕາມສອງຮູບການດັື່ງຕໄື່ ປນີັ້ ຄ: ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ
ແລະ ບລິສັດ
2.3.1 ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ
ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ ແມ່ນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີມ
ື່ ີທນຈົດທະບຽນ ນັບຕັັ້ງແຕ່
1,000,000 ກີບຂັ້ນໄປ, ເຊິື່ງບຸກຄົນຜູ້ດຽວເປັນຜູສ
້ ້າງຕັັ້ງຂັ້ນ ແລະ ຮັບຜິດຊອບແຕ່ຜູ້ດຽວຕື່ໜີັ້ສິນທັງໝົດ
ຂອງວິສາຫະກິດ. ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນເຄື່ອນໄຫວໃນນາມສ່ວນຕົວຂອງເຈົັ້າຂອງວິສາຫະກິດເອງ. ຊື່
ຂອງວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ ອາດຈະໃສ່ຕາມຊື່ຂອງເຈົັ້າຂອງວິສາຫະກິດເອງ ຫ ຕາມຂະແໜງທຸລະກິດ
ແລະ ອື່ນໆກື່ໄດ້. ໃນເອກະສານຂອງວິສາຫະກິດນັັ້ນຕ້ອງບົື່ງແຈ້ງວ່າ “ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ” ເຈົັ້າຂອງວິ
ສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນເປັນຜູຄ
້ ຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວວິສາຫະກິດຂອງຕົນ ຫ ຈະໃຫ້ຜອ
ູ້ ື່ນມາຄຸ້ມຄອງ
ແທນຕົນກໄດ້ ແຕ່ເຈົັ້າຂອງວິສາຫະກິດຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕກ
ື່ ານເຄື່ອນໄຫວວິສາຫະກິດດັື່ງກ່າວ. ເຈົັ້າຂອງວິ
ສາຫະກິດເປັນຜູຕ
້ ົກລົງກ່ຽວກັບການນາໃຊ້ຜົນກາໄລທີື່ໄດ້ຮັບ ແລະ ກ່ຽວກັບບັນຫາອື່ນໆແຕ່ຜູ້ດຽວ
2.3.2 ບລິສັດຮຸນ
້ ສ່ວນ
ແມ່ນຮູບແບບຂອງບລິສັດໜື່ງ ເຊິື່ງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັັ້ງຂັ້ນໂດຍອີງໃສ່ຄວາມເຊື່ອໃຈ
ລະຫ່ວາງຂາຮຸ້ນເປັນຕົັ້ນຕ
ຂາຮຸ້ນຂອງບລິບັດຮຸ້ນສ່ວນທຸກຄົນ ມີຖານະເປັນນັກທຸລະກິດ ແລະ ຮັບຜິດຊອບ
ຮ່ວມກັນຕື່ໜີັ້ສິນທັງໝົດ ຂອງບລິສັດໂດຍບມ
ື່ ີຂອບເຂດ
ບລິສັດອາດຈະເອົາຊຂ
ື່ ອງຂາຮຸ້ນຜູ້ໜື່ງ ຫ ຫາຍຄົນມາເປັນຊຂ
ື່ ອງບລິສັດ ຫ ຈະໃສ່ຊື່
ແນວອື່ນກໄດ້ ແຕ່ຊຂ
ື່ ອງບລິສັດຕ້ອງມີຄາວ່າບລິສັດຮຸ້ນສ່ວນຕິດນາທນຂອງບລິສັດ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກການ
ປະກອບຂອງຂາຮຸ້ນ. ການປະກອບທນອາດຈະປະກອບເປັນເງິນ,ເປັນວັດຖຸ, ເປັນແຮງງານ ຫ ເປັນຊັບສິນ
ທາງຫົວຄິດປັນຍາເຊິື່ງຕ້ອງຕີເປັນມູນຄ່າເງິນ
ການປະກອບທນ ແລະ ການຖອກຮຸ້ນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມການການົດຂອງຜູ້ຈັດການ
ບລິສັດ ໃນຮຸ້ນຂອງບລິສັດຮຸ້ນສ່ວນບສ
ື່ າມາດປ່ຽນມໄດ້. ຂາຮຸ້ນທັງໝົດສາມາດເປັນຜູຈ
້ ັດການຮ່ວມກັນ
ເວັັ້ນເສຍແຕ່ກົດລະບຽບຂອງບລິສັດຫາກໄດ້ບົື່ງໄວ້ຢ່າງອື່ນ
ໃນກລະນີທີື່ຜຈ
ູ້ ັດການຫາກບແ
ື່ ມ່ນຂາຮຸ້ນນັັ້ນ ການແຕ່ງຕັັ້ງຜູ້ກ່ຽວຕ້ອງໄດ້ຮັບຄາເຫັນດີ
ເປັນເອກະພາບຈາກຂາຮຸ້ນທັງໝົດ ຖ້າຫາກວ່າກົດລະບຽບຫາກບໄື່ ດ້ບົື່ງໄວ້ຢ່າງອື່ນ. ໃນການພົວພັນກັບຂາ
ຮຸ້ນນັັ້ນ ຜູຈ
້ ັດການມີສິດດາເນີນກິດຈະການຄຸ້ມຄອງ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງບລິສັດ ເວັັ້ນເສຍແຕ່ກົດ
ລະບຽບຫາກບໄື່ ດ້ບົື່ງໄວ້ໃນຢ່າງອື່ນ. ສ່ວນການເຄື່ອໄຫວຂອງຜູຈ
້ ັດການທີື່ພົວພັນກັບບຸກຄົນພາຍນອກ ເຊິື່ງ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບວັດຖຸປະສົງຂອງບລິສັດນັັ້ນ ລ້ວນແຕ່ຢໃູ່ ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບລິສັດ
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ຜູ້ຈັດການຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕາມກົດໝາຍຕື່ບລິສັດ
ໃນກລະນີທີື່ມີຄວາມຜິດພາດ
ສ່ວນຕົວ. ໃນການຄຸ້ມຄອງເຊິື່ງພາໃຫ້ບລິສັດໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ເຊັື່ນ: ການໃຊ້ອານາດເກີນຂອບເຂດ,
ການລະເມີດກົດລະບຽບຂອງບລິສັດ
ຜູ້ຈັດການທີື່ເປັນຂາຮຸ້ນ ຈະຕ້ອງປົດ ຕ າແໜ່ງ ໄດ້ກ ຕ ື່ເມ ື່ອ ຫາກໄດ້ຮັບ ຄ າເຫັນ ດີເປັນ
ເອກະສານຈາກບັນດາຂາຮຸ້ນ, ຜູ້ກ່ຽວເອງບື່ມີສິດລົງຄະແນນສຽງ. ສ່ວນຜູ້ຈັດການທີື່ບື່ເປັນຂາຮຸ້ນນັັ້ນ ຈະ
ຖກປົດຕາແໜ່ງຕາມທີື່ກົດລະບຽບໄດ້ບົື່ງໄວ້
ບລິສດ
ັ ຮຸ້ນສ່ວນອາດຈະມີເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດສອບບັນຊີ ເຈົາັ້ ໜ້າທີກ
ື່ ວດສອບບັນຊີມີໜ້າ
ທີກ
ື່ ວດກາບັນຊີ ແລະ ຢັັ້ງຢນຄວາມຖກຕ້ອງຕາມຕົວຈິງ ແລະ ຕາມລະບຽບຫັກການຂອງເອກະສານບັນຊີ
, ເຮັດບົດລາຍງານສະເໜີຕື່ກອງປະຊຸມຂາຮຸ້ນ
ເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດສອບບັນຊີຖກແຕ່ງຕັັ້ງໂດຍກອງປະຊຸມຂາຮຸ້ນ,
ຂາຮຸ້ນທຸກຄົນມີສິດ
ແລະ ມີໜ້າທີື່ດັື່ງນີັ້:
 ເຂົັ້າຮ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງບລິສັດ
 ໄດ້ຮັບການແບ່ງປັນຜົນກາໄລ
 ຮັບຊາບກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆຂອງບລິສັດ
 ຮັບຊາບບົດລາຍງານຂອງເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດສອບບັນຊີ
 ໄດ້ຮັບເອກະສານຢ່າງຊ້າບເື່ ກີນ 15 ວັນ ກ່ອນວັນນັດປະຊຸມປະຈາປີ
 ຕັັ້ງຄາຖາມ ແລະ ສະເໜີຄວາມຄິດຄວາມເຫັນເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ຽວກັບ
ການຄຸ້ມຄອງຂອງບລິສັດຕຜ
ື່ ຈ
ູ້ ັດການ
 ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ລົງຄະແນນສຽງ
ຂາຮຸ້ນບມ
ື່ ີສິດດາເນີນທຸລະກິດຂະແໜງດຽວກັນກັບບລິສັດຮຸ້ນສ່ວນຂອງຕົນ ເວັັ້ນເສຍ
ແຕ່ຜູ້ກ່ຽວຫາກໄດ້ດາເນີນທຸລະກິດນັັ້ນມາກ່ອນແລ້ວ ແລະ ພາຍຫັງທີື່ບລິສັດໄດ້ຖກສ້າງຕັັ້ງຂັ້ນແລ້ວກບໄື່ ດ້
ມີການທັກທວງ. ຂາຮຸ້ນທຸກຄົນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນໂດຍບມ
ື່ ີຂອບເຂດຕື່ໜີັ້ສິນຂອງບລິສັດ. ຂາ
ຮຸ້ນທີື່ເຂົັ້າມາໃໝ່ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕື່ໜີັ້ສິນຂອງບລິສັດທີື່ມີມາແຕ່ກ່ອນ ແລະ ຂາຮຸ້ນທີື່ອອກຈາກບລິສັດໄປ
ແລ້ວກື່ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕື່ໜີັ້ສິນຂອງບລິສດ
ັ ທີໄື່ ດ້ມກ
ີ ່ອນຕົນຖອນຮຸ້ນ
ກອງປະຊຸມຂາຮຸ້ນໄຂຂັ້ນ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽກງານ ຢ່າງໜ້ອຍປີ
ລະຄັັ້ງ, ຜູ້ຈັດການຮຽກໂຮມກອງປະຊຸມຢ່າງຊ້າ 15 ວັນ ກ່ອນວັນໄຂກອງປະຊຸມ ພ້ອມທັງແຈ້ງລາຍການ
ປະຊຸມໄປພ້ອມ
ກອງປະຊຸມຂາຮຸ້ນ ມີໜ້າທີພ
ື່ ິຈາລະນາທຸກບັນຫາ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງ
ບລິສັດເປັນຕົັ້ນ ກ່ຽວກັບການແຕ່ງຕັັ້ງ ຫ ການປົດຕາແໜ່ງຜູ້ຈັດການ, ການການົດອາຍຸການ ແລະ ເງິນ
ເດອນຂອງຜູຈ
້ ັດການ, ການວາງລະບຽບການເງິນຂອງບລິສັດ, ການແຕ່ງຕັັ້ງເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດສອບບັນຊີ, ການ
ຮັບ ຮອງບັນຊີປະຈາປີ, ການແບ່ງປັນຜົນກາໄລ, ການໂອນຮຸ້ນ, ການສບຕື່ ຫ ການຍຸບເລິກບລິສັດ ແລະ
ການປ່ຽນແປງກົດລະບຽບ
ການລົງມະຕິກ່ຽວກັບບັນຫາສາຄັນຕ່າງໆຂອງບລິສັດຮຸ້ນສ່ວນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນ
ດີເປັນເອກະສັນໃນກອງປະຊຸມຂາຮຸ້ນ ເວັັ້ນເສຍແຕ່ກົດລະບຽບຫາກບົື່ງໄວ້ຢ່າງອື່ນ. ບັນດາບັນຫາທີື່ຕ້ອງ
ຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະສັນມີດັື່ງນີັ້:
 ການປົດຕາແໜ່ງຜູ້ຈັດການທີື່ເປັນຂາຮຸ້ນ, ຜູ້ກ່ຽວເອງບື່ມສ
ີ ິດລົງຄະແນນສຽງ.
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 ການພິຈາລະນາກ່ຽວກັບການສບຕື່ ຫ ຍຸບເລີກໃນກລະນີທີື່ຜຈ
ູ້ ັດການຜູໃ້ ດຜູ້ໜື່ງ
ທີຂ
ື່ າຮຸ້ນ ຫາກຖກປົດຕາແໜ່ງ ຫ ໃນກລະນີຂາຮຸ້ນຜູໃ້ ດຜູ້ໜື່ງຫາກໝົດຖານະເປັນນັກທຸລະກິດ.
 ການໂອນຮຸ້ນໃຫ້ຜທ
ູ້ ີື່ບແ
ື່ ມ່ນຂາຮຸ້ນ ແລະ ການແລກປ່ຽນກົດລະບຽບຂອງ
ບລິສັດ.
2.3.3 ບລິສັດຈາກັດ
ບລິສັດຈາກັດ ແມ່ນຮູບບລິສັດໜື່ງ ເຊິື່ງສ້າງຕັັ້ງຂັ້ນດ້ວຍຮູບການແບ່ງທນເປັນຮຸ້ນ ແຕ່
ລະຮຸ້ນມີຄຸນຄ່າເທົື່າກັນ ໂດຍມີຜຖ
ູ້ ຮຸ້ນ ໃນການລິເລີື່ມສ້າງຕັັ້ງບລິສັດແຕ່ສອງຄົນຂັ້ນໄປ. ຜູ້ຖຮຸ້ນຂອງບລິສັດ
ຈາກັດມີຈານວນທັງໝົດບື່ເກີນ 20 ຄົນ ເຊິື່ງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕື່ໜີັ້ສິນບລິສັດບເື່ ກີນມູນຄ່າຮຸ້ນທີື່ຕົນເອງ
ບທ
ື່ ັນຖອກເຕັມເທົື່ານັັ້ນ.
ຜູ້ຖຮຸ້ນບຈ
ື່ າເປັນຕ້ອງມີຖານະເປັນນັກທຸລະກິດ ຮຸ້ນຂອງບລິສັດຈາກັດ ອາດຈະ
ປະກອບເປັນເງິນ ຫ ວັດຖຸກໄດ້. ຮຸ້ນທີື່ເປັນວັດຖຸ ຕ້ອງມອບໃຫ້ໃນມັ້ສ້າງຕັັ້ງບສັດໂລດ ແລະ ຕ້ອງມີມູນ
ຄ່າເປັນເງິນ ໂດຍຄະນະກວດກາການປະກອບຮຸ້ນ ຫ ກອງປະຊຸມສ້າງຕັງັ້ ບລິສັດ. ຮຸ້ນທີື່ປະກອບເປັນເງິນ
ຕ້ອງໄດ້ຖອກຢ່າງໜ້ອຍ 50 ຂອງມູນຄ່າຂາຮຸ້ນທີື່ຕ້ອງປະກອບໃນມັ້ສ້າງຕັັ້ງບລິສັດ. ສ່ວນທີຍ
ື່ ັງເ ຫ ອຕ້ອງ
ຖອກພາຍໃນການົດ 2 ປີ ນັບແຕ່ມັ້ບລິສັດໄດ້ຂັ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດເປັນຕົັ້ນໄປ.
ຮຸ້ນຂອງບລິສັດຈາກັດຈະໂອນໃຫ້ຄົນພາຍໃນ ຫ ຄົນພາຍນອກບລິສັດກໄດ້. ສາລັບ
ການໂອນຮຸ້ນໃຫ້ຄົນພາຍນອກບລິສັດນັັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີໂດຍສຽງສ່ວນຫາຍຂອງຜູຖ
້ ຮຸ້ນ ເຊິື່ງຢ່າງ
ໜ້ອຍໃຫ້ 2/3 ຂອງທນບລິສັດ.
ໃບຮຸ້ນຂອງບລິສັດຈາກັດບສ
ື່ າມາດປ່ຽນມໄດ້ ບລິສັດຈາກັດອາດໃສ່ຕາມວັດຖຸປະສົງ
ຫ ຕາມຂະແໜງທຸລະກິດຂອງບລິສັດ, ແຕ່ຕ້ອງມີຄາວ່າ “ບລິສັດຈາກັດ” ຕື່ມໃສ່ນາ ທນຈົດທະບຽນຕື່າ
ສຸດຂອງບລິສັດຈາກັດແມ່ນບໃື່ ຫ້ຫຼຸດ 5,000,000 ກີບ ເວັັ້ນເສຍແຕ່ລັດຖະບານໄດ້ການົດໄວ້ສູງກ່ວານີັ້ ສາ
ລັບບາງທຸລະກິດ
ບລິສັດຈະນາໃຊ້ທນທີື່ໄດ້ມາຈາກການປະກອບຮຸ້ນໄດ້
ກຕເື່ ມື່ອບລິສັດໄດ້ຂັ້ນທະ
ບຽນວິສາຫະກິດແລ້ວເທົື່ານັັ້ນ. ການຄຸ້ມຄອງບລິສັດຈາກັດແມ່ນດາເນີນໂດຍຜູຈ
້ ັດການຜູ້ໜື່ງ ຫ ຫາຍຄົນ.
ຜູ້ຈັດການຖກແຕ່ງຕັັ້ງໂດຍກອງປະຊຸມຜູຖ
້ ຮຸ້ນ ຫ ຕາມກົດລະບຽບຂອງບລິສັດ. ຜູ້
ຈັດການການອາດຈະຖກຄັດເລອກເອົາໃນບັນດາຜູຖ
້ ຮຸ້ນ ຫ ຄົນພາຍນອກກໄດ້.
ອາຍຸການຂອງຜູຈ
້ ັດການ ແມ່ນການົດຕາມຄາຕົກລົງຂອງກອງປະຊຸມ ຜູຖ
້ ຮຸ້ນໃນເວລາ
ສ້າງຕັັ້ງບລິສັດ ຫ ໃນເວລາດາເນີນງານຂອງບລິສັດ.
ເງິນເດອນຂອງຜູຈ
້ ັດການ ແມ່ນການົດໂດຍກົດລະບຽບ ຫ ໂດຍກອງປະຊຸມຜູຖ
້ ຮຸ້ນ.
ຜູ້ຈັດການມີສິດລົງລາຍເຊັນໃນນາມບລິສັດ ລາຍເຊັນໃດຫາກບມ
ື່ ີສວ່ນກ່ຽວຂ້ອງ ກັບວັດຖຸປະສົງຂອງ
ບລິສັດແລ້ວ ກຖວ່າເປັນໂມຂະສາລັບບລິສັດ. ຜູ້ຈັດການມີສິດໃນນາມດາເນີນກິດຈະການທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງກັບ
ວັດຖຸປະສົງຂອງບລິສັດ ເຊິື່ງບົື່ງໄວ້ໃນກົດລະບຽບເຊັື່ນ: ມີສິດກູ້ຢມ ແລະ ໃຫ້ກູ້ຢມ. ໃນການພົວພັນກັບ
ຜູຖ
້ ຮຸ້ນ, ຜູ້ຈັດການມີສິດດາເນີນທຸກກິດຈະການຄຸ້ມຄອງເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງບລິສັດ ເວັັ້ນເສຍແຕ່ກົດ
ລະບຽບຫາກໄດ້ບົື່ງໄວ້ຢ່າງອື່ນ.
ຜູຈ
້ ດ
ັ ການຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມະຕິຕກ
ົ ລົງຂອງກອງປະຊຸມຜູຖ
້ ຮຸນ
້ :
 ຜູຈ
້ ັດການມີພັນທະໃຊ້ຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ດາເນີນວຽກງານຂອງບລິສັດ, ບມ
ື່ ີ
ສິດເຄື່ອນໄຫວໃນສິື່ງທີື່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ຫ ກົດລະບຽບຂອງບລິສັດ
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 ຜູຈ
້ ັດການຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕບ
ື່ ລິສັດ ແລະ ຕບ
ື່ ຸກຄົນ ຕື່ພາຍນອກຕາມກົດໝາຍ
ໃນກລະນີທີື່ຕົນໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີັ້, ລະເມີດກົດລະບຽບຂອງບລິສັດ, ໄດ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ໃນການຄຸ້ມຄອງບລິສັດເຊິື່ງພາໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ.
 ຜູຈ
້ ັດການຈະຖກປົດຕື່າແໜ່ງໂດຍມະຕິຕົກລົງຂອງກອງປະຊຸມຜູຖ
້ ຮຸ້ນ ເຊິື່ງຕາງ
ໜ້າໃຫ້ຫາຍກ່ວາເຄິື່າໜື່ງຂອງຈານວນຮຸ້ນທັງໝົດຂອງບລິສັດ. ບລິສັດຈາກັດມີທນແຕ່ 100,000,000 ກີບ
ຂັ້ນໄປ ແລ້ວໃຫ້ມີເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດສອບບັນຊີໜື່ງຄົນ. ເຈົັ້າໜ້າທີກ
ື່ ວດສອບບັນຊີໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັັ້ງຈາກ
ກອງປະຊຸມຜູຖ
້ ຮຸ້ນ ໂດຍເລອກເອົາໃນບັນຊີລາຍຊຜ
ື່ ທ
ູ້ ີື່ໄດ້ຈົດທະບຽນນາອົງການຈັດຕັັ້ງວິຊາຊີບການບັນຊີ.
ເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດສອບບັນຊີມີອາຍຸການ 3 ປີ ແລະ ສາມາດຖກແຕ່ງຕັັ້ງຄນໃໝ່ໄດ້.
ເຈົາັ້ ໜ້າທີກ
ື່ ວດສອບບັນຊີມີໜາ້ ທີື່
 ກວດກາບັນຊີ ແລະ ຢັັ້ງຢນຄວາມຖກຕ້ອງຂອງເອກະສານບັນຊີ
 ເຮັດບົດລາຍງານແລ້ວສະເໜີຕື່ກອງປະຊຸມປະຈາປີ ແລະ ສົື່ງບົດລາຍງານຫຍັ້
ໃຫ້ບັນດາຜູຖ
້ ຮຸ້ນຢ່າງຊ້າ 15 ວັນ ກ່ອນວັນເປີດກອງປະຊຸມ
 ເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດສອບບັນຊີ ມີສິດທວງເອົາເອກະສານຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈາກ
ພາກສ່ວນຂອງບລິສດ
ັ
ກອງປະຊຸມຜູຖ
້ ຮຸ້ນ ເປັນຜູກ
້ ານົດຄ່າກວດສອບຂອງເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດສອບບັນຊີ. ໃນ
ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນນັັ້ນ, ເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດສອບບັນຊີໄດ້ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕື່ໜ້າທີື່ກົດໝາຍ ແລະ
ສັນຍາທີອ
ື່ ົງການຈັດຕັັ້ງວິຊາຊີບການບັນຊີໄດ້ການົດໄວ້
ເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດສອບບັນຊີ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ວຽກງານຂອງຕົນຢ່າງເປັນເອກະລາດ, ມີແຕ່
ສານ ຫ ອົງການຈັດຕັັ້ງວິຊາຊີບການບັນຊີເທົື່ານັັ້ນ ຈື່ງສາມາດປົດຕື່າແໜ່ງຂອງຜູ້ກ່ຽວໄດ້. ຜູ້ຖຮຸ້ນມີສິດ ແລະ
ໜ້າທີື່ດັື່ງນີັ້:
 ໄດ້ຮັບການແບ່ງປັນຜົນກາໄລ ຕາມອັດຕາສ່ວນຂອງຮຸ້ນທີື່ຕົນປະກອບ
 ໄດ້ຮັບຊາບບັນຫາຕ່າງໆກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງບລິສັດ
 ໄດ້ຮັບເອກະສານຢ່າງຊ້າ 15 ວັນ ກ່ອນການໄຂກອງປະຊຸມປະຈາປີ
 ຕັັ້ງຄາຖາມ ແລະ ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ກ່ຽວກັບການ
ຄຸ້ມຄອງບລິສັດຕຜ
ື່ ຈ
ູ້ ັດການ
 ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູຖ
້ ຮຸ້ນ ແລະ ລົງຄະແນນສຽງ ໂດຍຖເອົາໜື່ງຮຸ້ນຕື່ໜື່ງຄະ
ແນນ
 ຜູຖ
້ ຮຸ້ນເຊິື່ງຕາງໜ້າໃຫ້ມູນຄ່າຮຸ້ນເຄິື່ງໜື່ງຂອງທນບລິສດ
ັ ກື່ມສ
ີ ິດຮຽກໂຮມກອງ
ປະຊຸມ
 ຜູູ້ຖຮຸ້ນບມ
ື່ ີສິດຖອນຮຸ້ນຂອງຕົນ ມີແຕ່ສິດໂອນຮຸ້ນໃຫ້ຜອ
ູ້ ື່ນເທົື່ານັນ
ັ້
 ຜູຖ
້ ຮຸ້ນຮັບຜິດຊອບຕື່ໜີັ້ສິນຂອງບລິສັດ ບເື່ ກີນມູນຄ່າຮຸ້ນທີຕ
ື່ ົນຍັງບໄື່ ດ້ຖອກ
ເຕັມເທົື່ານັັ້ນ
ກອງປະຊຸມຂອງຜູຖ
້ ຮຸ້ນໄຂຂັ້ນຢ່າງໜ້ອຍປີລະຄັັ້ງ ນອກຈາກນີັ້ ກອງປະຊຸມຜູຖ
້ ຮຸ້ນຈະ
ໄຂຂັ້ນຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽກງານບລິສັດກໄດ້. ກອງປະຊຸມໄດ້ໄຂຂັ້ນກຕເື່ ມື່ອຫາກມີຜຖ
ູ້
ຮຸ້ນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຜູ້ຖຮຸ້ນເຂົັ້າຮ່ວມ ເຊິື່ງມີທນຫາຍກວ່າເຄິື່ງໜື່ງຂອງທນບລິສັດ ຜູຈ
້ ັດການຮຽກໂຮມກອງ
ປະຊຸມຢ່າງຊ້າ 15 ວັນ ກ່ອນວັນໄຂກອງປະຊຸມ ພ້ອມທັງແຈ້ງລາຍການກອງປະຊຸມໄປພ້ອມ ນອກຈາກນີັ້
ກອງປະຊຸມອາດຈະຖກຮຽກໂຮມໂດຍ:
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ເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດສອບບັນຊີ
ຜູຖ
້ ຮຸ້ນເຊິື່ງຕາງໜ້າໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍເຄິື່ງໜື່ງຂອງບລິສັດ
ຜູຖ
້ ກແຕ່ງຕັັ້ງຈາກສານຕາມຄາຮ້ອງຂຂອງຜູຖ
້ ຮຸ້ນ
ຜູອ
້ ູ້ມຊູບລິສັດຊົື່ວຄາວ ເຊິື່ງແຕ່ງຕັັ້ງຈາກສານ ໃນກລະນີບລິສັດຫາກພົບຄວາມ

ຫຍຸງ້ ຍາກ
 ຜູ້ຊາລະສະສາງ
ມະຕິຕົກລົງຂອງກອງປະຊຸມຜູ້ຖຮຸ້ນ ຈະມີຜົນສັກສິດໄດ້ກຕເື່ ມື່ອ ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງ
ທີມ
ື່ ີທນຫາຍກວ່າເຄິື່ງໜື່ງຂອງທນບລິສັດ ເວັັ້ນເສຍແຕ່ການຕົກລົງກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງກົດລະບຽບ ແລະ
ຮອງຮັບຜູຖ
້ ຮຸ້ນໃໜ່ ເຊິື່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງສອງສ່ວນສາມຂອງທນບລິສັດ.
ກອງປະຊຸມຜູຖ
້ ຮຸນ
້ ມີໜາ້ ທີ:ື່
 ແຕ່ງຕັັ້ງ ຫ ປົດຕາແໜ່ງຜູ້ຈັດການ
 ແຕ່ງຕັັ້ງເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດສອບບັນຊີ
 ລົງມະຕິກ່ຽວກັບການດາເນີນງານຕ່າງໆ ຂອງບລິສັດໃນປີຜ່ານມາ ແລະ ແຜນ
ການໃນປີຕໄື່ ປ
 ຮັບຮອງເອົາບັນຊີປະຈາປີ
 ຮັບຮອງເອົາການແບ່ງປັນຜົນກາໄລ
ກອງປະຊຸມຜູຖ
້ ຮຸ້ນຈະປ່ຽນແປງກົດລະບຽບຂອງບລິສັດກໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມ
ເຫັນດີຈາກຜູ້ຖຮຸ້ນ ເຊິື່ງຕາງໜ້າຢ່າງໜ້ອຍໃຫ້ສອງສ່ວນສາມຂອງທນບລິສັດ
ບລິສັດຈາກັດ - ຜູ້ດຽວ ແມ່ນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີື່ສ້າງຕັັ້ງຂັ້ນ ໂດຍບຸກຄົນແຕ່ພຽງຜູ້
ດຽວ ແລະ ຕ້ອງມີທນຈົດທະບຽນແຕ່ 5,000,000 ກີບຂນ
ັ້ ໄປ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຕື່ໜີັ້ສິນຂອງບລິສັດ
ບເື່ ກີນມູນຄ່າທນຈົດທະບຽນຂອງບລິສັດ
ຜູ້ຖຮຸ້ນຂອງບລິສັດຈາກັດ-ຜູ້ດຽ ວອາດຈະແມ່ນຜູຖ
້ ຮຸ້ນເອງ ຫ ບຸກຄົນພາຍນອກກ
ໄດ້ຜຖ
ູ້ ຮຸ້ນຂອງບລິສັດຈາກັດ-ຜູ້ດຽວ ເຊິື່ງເປັນບຸກຄົນຜູ້ດຽວ ແມ່ນບມ
ື່ ີສິດສ້າງຕັັ້ງຫາຍບລິສັດຈາກັດ-ຜູ້ດຽວ
ຂັ້ນໄດ້
ຜູ້ຈັດການຂອງບລິສັດຈາກັດ-ຜູ້ດຽວ ອາດຈະແມ່ນຜູຖ
້ ຮຸ້ນເອງ ຫ ບຸກຄົນພາຍນອກ
ກໄດ້ໃນກລະນີທີື່ຜຖ
ູ້ ຮຸ້ນ ຫາກແມ່ນນິຕິບຸກຄົນແລ້ວຜູ້ຈັດການຕ້ອງແມ່ນບຸກຄົນພາຍນອກ. ຜູຈ
້ ັດການທີື່
ເປັນຜູຖ
້ ຮຸ້ນມີສິດດາເນີນທຸກກິດຈະການຂອງບລິສັດ ແລະ ມີສິດຕົກລົງທຸກບັນຫາຂອງບລິສດ
ັ ໄດ້, ສ່ວນ
ຜູຈ
້ ັດການທີື່ບແ
ື່ ມ່ນຜູຖ
້ ຮຸ້ນນັັ້ນ ກ່ອນຈະຕົກລົງບັນຫາສາຄັນໃດໜື່ງຂອງບລິສັດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີ
ຈາກຜູຖ
້ ຮຸ້ນເສຍກ່ອນ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນກົດລະບຽບຂອງບລິສັດ. ການຕົກລົງຂອງຜູຈ
້ ັດການຕ້ອງໄດ້
ບັນທກເຂົັ້າໃນປມ
ັ້ ບັນທກຂອງບລິສັດທັງໝົດ ຫ ບາງສ່ວນໃຫ້ຄົນພາຍນອກກໄດ້
ໃນກລະນີທີື່ຜຖ
ູ້ ຮຸ້ນຂອງບລິສັດຈາກັດ-ຜູ້ດຽວຫາກເສຍຊີວິດ
ບລິສັດກຈະດາເນີນ
ກິດຈະການຕໄື່ ປໂດຍຜູ້ສບທອດຜູ້ໜື່ງ ຫ ຫາຍຄົນ ເວັັ້ນເສຍແຕ່ກົດລະບຽບຂອງບລິສັດຫາກໄດ້ບົື່ງໄວ້ຢ່າງ
ອື່ນ. ຖ້າຜູສ
້ ບທອດຫາກມີຫາຍຄົນແລ້ວ ບລິສັດຈາກັດ-ຜູ້ດຽວກຈະປ່ຽນຮູບແບບເປັນບລິສັດຈາກັດທົື່ວ
ໄປ. ການຍຸບເລີກຂອງບລິສັດຈາກັດ-ຜູ້ດຽວ ຈະພາໃຫ້ມີການຊາລະສະສາງໄດ້ກຕເື່ ມື່ອຫາກບມ
ື່ ີຜສ
ູ້ ບທອດ
ເທົື່ານັັ້ນ
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ນອກຈາກລະບຽບຫັກການທີື່ໄດ້ການົດໃນມາດຕາ 57 ແລະ 58 ຂອງກົດໝາຍສະບັບ
ນີແ
ັ້ ລ້ວ ການແຕ່ງຕັັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວບລິສັດຈາກັດ-ຜູ້ດຽວ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບຫັກການ
ຂອງບລິສັດຈາກັດທົື່ວໄປ
2.3.4 ບລິສັດມະຫາຊົນ
ບລິສັດມະຫາຊົນແມ່ນຮູບແບບບລິສັດໜື່ງ ເຊິື່ງສ້າງຕັັ້ງຂັ້ນດ້ວຍຮູບການແບ່ງທນເປັນ
ຮຸ້ນ ແຕ່ລະຮຸ້ນມີມູນຄ່າເທົື່າກັນ ແລະ ມີຜຖ
ູ້ ຮຸ້ນລິເລີື່ມສ້າງຕັັ້ງບລິສັດແຕ່ເຈັດຄົນຂັ້ນໄປ (9 ມ.) ເຊິື່ງມີ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕື່ໜີັ້ສິນຂອງບລິສັດ ບເື່ ກີນມູນຄ່າຮຸ້ນທີື່ຕນ
ົ ຍັງບທ
ື່ ັນຖອກເຕັມເທົື່ານັັ້ນ
ຜູ້ຖຮຸ້ນບຈ
ື່ າກັດຕ້ອງມີຖານະເປັນນັກທຸລະກິດ ຮຸ້ນຂອງບລິສັດມະຫາຊົນ ອາດຈະ
ປະກອບເປັນເງິນ ຫ ວັດຖຸກື່ໄດ້. ຮຸ້ນທີື່ເປັນເງິນຕ້ອງໄດ້ຖອກໃນມັ້ສ້າງຕັັ້ງບລິສັດຢ່າງໜ້ອຍ 25 ຂອງມູນ
ຄ່າທີື່ຕົນຕ້ອງປະກອບ, ສ່ວນທີເື່ ຫ ອຕ້ອງຖອກພາຍໃນການົດເວລາ 3 ປີ ນັບແຕ່ມັ້ບລິສັດໄດ້ຂັ້ນທະບຽນ
ວິສາຫະກິດເປັນຕົັ້ນໄປ ຕາມການການົດຂອງສະພາບລິຫານ. ຮຸ້ນທີື່ມອບເປັນວັດຖຸຕ້ອງຕີມູນຄ່າເປັນເງິນ
ໂດຍຄະນະກວດກາການປະກອບຮຸ້ນ ຫ ກອງປະຊຸມສ້າງຕັັ້ງບລິສັດ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ມອບໃຫ້ບລິສັດໃນ
ວັນຈອງຮຸ້ນ. ມູນຄ່າຮຸ້ນໜື່ງຂອງບລິສັດສູງສຸດບໃື່ ຫ້ເກີນ 10,000 ກີບ
ໃບຮຸ້ນຂອງບລິສັດມະຫາຊົນຈະໂອນໃຫ້ຄົນພາຍໃນ ຫ ຄົນພາຍນອກຂອງບລິສັດກ
ໄດ້ ສາລັບການໂອນຮຸ້ນໃຫ້ຄົນພາຍນອກບລິສັດນັັ້ນ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ສະພາບລິຫານຊາບພາຍໃນການົດ 7 ວັນ
ນັບແຕ່ມັ້ໂອນເປັນຕົັ້ນໄປ
ໃບຮຸ້ນຂອງບລິສັດມະຫາຊົນສາມາດປ່ຽນມໄດ້, ຊບ
ື່ ລິສັດມະຫາຊົນອາດຈະໃສ່ຕາມ
ຂະແໜງທຸລະກິດ, ຕາມວັດຖຸປະສົງຂອງບລິສັດ ແລະ ອື່ນໆ ໂດຍມີຄາວ່າ (ບລິສັດມະຫາຊົນ) ຕິດພ້ອມ
ທນຂອງບລິສັດະຫາຊົນ ນອກຈາກໄດ້ມາຈາກການປະກອບທນ ແລະ ຜູຖ
້ ຮຸ້ນແລ້ວ ຍັງສາມາດລະດົມທນ
ຈາກພາຍໃນ ກຕເື່ ມື່ອໄດ້ຂັ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດແລ້ວເທົື່ານັັ້ນ
ທນຈົດທະບຽນຂອງບລິສັດມະຫາຊົນ ຢ່າງໜ້ອຍບື່ໃຫ້ຕກ
ື່ ່ວາ 50,000,000 ກີບ
ເວັັ້ນເສຍແຕ່ລັດຖະບານຫາກໄດ້ການົດໄວ້ສູງກ່ວານີັ້ ສາລັບບາງທຸລະກິດ ການຄຸ້ມຄອງບລິສັດມະຫາຊົນ
ແມ່ນດາເນີນໂດຍສະພາບລິຫານ ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກແຕ່ 51 ຄົນ ໃນນັັ້ນຕ້ອງມີຜຕ
ູ້ າງໜ້າຄົນງານ
ໜື່ງ ຫ ສອງຄົນ. ກາມະການສະພາບລິຫານເປັນຜູ້ຕາງໜ້າບລິສັດ ແລະ ມີສິດເຄື່ອນໄຫວແຕ່ໃນນາມສະພາ
ບລິຫານເທົື່ານັັ້ນ. ໃນກລະນີທີື່ກາມະການສະພາບລິຫານ ຫາກເປັນທັງຄົນງານ ຜູ້ກ່ຽວຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍ
ກ່ຽວກັບການປະກັນໄພ ແລະ ອື່ນໆ ເຊັື່ນດຽວກັນກັບຄົນງານຜູອ
້ ື່ນໆ
ກອງປະຊຸມຂອງກາມະການປະຈາສະພາບລິຫານ ແມ່ນການົດໂດຍກົດລະບຽບ ຫ
ໂດຍກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຜູ້ຖຮຸ້ນ ສະພາບລິຫານມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ຕົັ້ນຕ ດັື່ງນີ:ັ້
 ຕົກລົງກ່ຽວກັບການການເຄື່ອນໄຫວທົື່ວໄປຂອງບລິສັດ
 ເລອກຕັັ້ງເອົາປະທານສະພາບລິຫານໜື່ງຄົນ
 ເລອກຕັັ້ງເອົາຜູອ
້ ານວຍການ
 ການົດວຽກປະຊຸມຂອງປະທານ, ກາມະການສະພາບລິຫານ ແລະ ເງິນເດອນ
ຂອງຜູອ
້ ານວຍການ
 ສະຫຼຸບບັນຊີປະຈາປີຂອງບລິສັດ, ເຮັດບົດລາຍງານການຄຸ້ມຄອງຂອງບລິສັດ
 ອະນຸມັດການຄັ້າປະກັນ
 ຈັດເອກະສານຕ່າງຂອງບລິສັດໃຫ້ຜຖ
ູ້ ຮຸ້ນ
 ໄຂກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະໄໝສາມັນ ແລະ ຮຽກກອງປະຊຸມອື່ນໆຂອງບລິສັດ
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ສະພາບລິຫານໄຂກອງປະຊຸມໄດ້ທຸກເວລາ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽກ
ງານ ກອງປະຊຸມສະພາບລິຫານຈະໄຂຂັ້ນໄດ້ກຕເື່ ມື່ອ ຫາກມີກາມະການເຂົັ້າຮ່ວມຢ່າງໜ້ອຍເຄິື່ງໜື່ງ ຂອງ
ສະມາຊິກສະພາບລິຫານທັງໝົດ. ກອງປະຊຸມສະພາບລິຫານຖກຮຽກໂຮມໂດຍ:
 ປະທານສະພາບລິຫານ
 ກາມະການສະພາບລິຫານຢ່າງໜ້ອຍໜື່ງສ່ວນສາມ
ຂອງຈານວນກາມະການ
ສະພາບລິຫານ ໃນກລະນີທີື່ປະທານຫາກບຮ
ື່ ຽກໂຮມກອງປະຊຸມ
ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສະພາບລິຫານ
ຈະມີຜົນສັກສິດໄດ້ກຕື່ເມື່ອໄດ້ຮັບສຽງສ່ວນ
ຫາຍຂອງບັນດາກາມະການສະພາບລິຫານ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າກາມະການສະພາບລິຫານ ທີເື່ ຂົັ້າຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມ ໃນກລະນີທີື່ມີສຽງເທົື່າກັນນັັ້ນ ສຽງຂອງປະທານເປັນອັນຕັດສິນຊີັ້ຂາດ
ຄະກາມະການສະພາບລິຫານ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງຮ່ວມກັນ ຕບ
ື່ ລິສັດ ແລະ ຕື່
ຄົນພາຍນອກ ໃນກລະນີທໄີື່ ດ້ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ, ກົດລະບຽບຂອງບລິສັດ ຫູ ໄດ້ມີຄວາມຜິດພາດ
ໃນການຄຸ້ມຄອງບລິສັດ ເຊິື່ງພາໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ. ຖ້າຄວາມເສຍຫາຍດັື່ງກ່າວ ຫາກເກີດຂັ້ນຍ້ອນ
ຄວາມຜິດພາດຂອງກາມະການສະພາບລິຫານຜູໃ້ ດຜູ້ໜື່ງແລ້ວ ຜູນ
້ ັັ້ນກຈະເປັນຜູຮ
້ ັບຜິດຊອບຕຄ
ື່ ວາມເສຍ
ຫາຍແຕ່ຜູ້ດຽວ. ປະທານມີອາຍຸການເທົື່າກັບກາມະການສະພາບລິຫານ ແລະ ສາມາດສະໝັກເລອກຕັັ້ງໄດ້
ໃໝ່ ເວັັ້ນເສຍແຕ່ກົດລະບຽບຂອງບລິສັດບົື່ງໄວ້ຢ່າງອື່ນ
ປະທານສະພາບລິຫານ ອາດຈະປົດຕື່າແໜ່ງໂດຍສະພາບລິຫານ. ໃນກລະນີທປ
ີື່ ະທານ
ຫາກຕິດຂັດ ແມ່ນກາມະການສະພາບລິຫານຜູໃ້ ດຜູ້ໜື່ງ ເປັນຜູດ
້ າເນີນງານແທນ ຕາມການຕົກລົງຂອງສະພາ
ບລິຫານ
ປະທານສະພາບລິຫານເປັນຜູຮ
້ ຽກໂຮມ ແລະ ນາພາກອງປະຊຸມ ນອກຈາກນີແ
ັ້ ລ້ວ
ສິດ ແລະ ໜ້າທີລ
ື່ ະອຽດຂອງປະທານສະພາບລິຫານ ແມ່ນການົດໄວ້ໃນກົດລະບຽບຂອງບລິສັດ. ທຸກການ
ເຄື່ອນໄຫວຂອງປະທານໃນການພົວພັນກັບຄົນພາຍນອກ ແມ່ນຕົກເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບລິສັດທັງ
ໝົດແລ້ວ ເວັັ້ນເສຍແຕ່ທາງບລິສັດຫາກມີຫັກຖານວ່າ ຄົນພາຍນອກນັັ້ນຮູວ
້ ່າ ການກະທາຂອງປະທານແມ່ນ
ຢູນ
່ ອກຂອບເຂດວັດຖຸປະສົງຂອງບລິສັດ
ປະທານຈະອານຸມັດການຄັ້າປະກັນ ໃນນາມບລິສັດໄດ້ກຕເື່ ມື່ອ ຫາກໄດ້ຮັບສິດສະ
ເພາະຈາກສະພາບລິຫານເທົື່ານັັ້ນ. ປະທານໃນຖານະເປັນກາມະການສະພາບລິຫານ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ເຊັື່ນດຽວກັນກັບກາມະການສະພາບລິຫານຜູອ
້ ື່ນໆ ດັື່ງທີໄື່ ດ້ບົື່ງໄວ້ໃນມາດຕາ 68 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີັ້.
ນອກຈາກນີັ້ ປະທານຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕື່ຄວາມຜິດສ່ວນຕົວອີກ ໃນການດາເນີນວຽກງານຂອງບລິສັດ
ສະພາບລິຫານອາດຈະເລອກຕັັ້ງເອົາບຸກຄົນຜູໃ້ ດຜູ້ໜື່ງມາເປັນຜູອ
້ ານວຍການ ຕາມຄາ
ສະເໜີຂອງປະທານ. ຜູ້ອານວຍການອາດຈະຄັດເລອກເອົາໃນບັນດາກາມະການສະພາບລິຫານ ຫ ຄົນພາຍ
ນອກກໄດ້ ປະທານສະພາບລິຫານອາດຈະຮັບຜິດຊອບຜູເ້ ປັນອານວຍການ ຕາມຄວາມເຫັນດີຂອງສະພາ
ບລິຫານກໄດ້ ເຊິື່ງເອີັ້ນວ່າ: “ປະທານອານວຍການ” ຜູອ
້ ານວຍການອາດຈະຖກປົດຕື່າແໜ່ງໂດຍສະພາ
ບລິຫານ, ເງິນເດອນຂອງຜູອ
້ ານວຍການທີື່ບແ
ື່ ມ່ນກາມະການຂອງສະພາບລິຫານ ແມ່ນສະພາບລິຫານເປັນຜູ້
ການົດ ສາລັບຜູອ
້ ານວຍການທີື່ເປັນກາມະການສະພາບລິຫານນັັ້ນ ມີອາຍຸການ 3 ປີ ແລະ ສາມາດຖກເລອກ
ຕັັ້ງຄນໃໝ່ໄດ້
ຜູ້ອານວຍການມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ນາພາວຽກງານໂດຍບລິສັດ, ດາເນີນທຸກກິດຈະ
ການໃນນາມບລິສັດທີື່ຢູ່ໃນຂອບເຂດວັດຖຸປະສົງຂອງບລິສັດ
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ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜຖ
ູ້ ຮຸ້ນ ແມ່ນການຈັດຕັັ້ງສູງສຸດຂອງບລິສັດມະຫາຊົນ, ກອງປະຊຸມ
ໃຫ່ຍຜູຖ
້ ຮຸ້ນມີສອງປະເພດຄ:
 ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະໄໝສາມັນ
 ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະໄໝວິສາມັນ
ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍສະໄໝສາມັນ ແມ່ນກອງປະຊຸມບັນດາຜູຖ
້ ຮຸ້ນ ເຊິື່ງໄຂຂັ້ນຢ່າງໜ້ອຍ
ປີລ
ື່ ະຄັັ້ງ ເພື່ອພິຈາລະນາບັນຫາກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງບລິສັດ. ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍສະໄໝສາມັນອາດ
ຖກຮຽກໂຮມໂດຍ:
 ສະພາບລິຫານ
 ຜູອ
້ ານວຍການ
 ເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດສອບບັນຊີ
 ຜູຊ
້ າລະສະສາງ
 ຜູຖ
້ ຮຸ້ນທີື່ຕາງໜ້າຢ່າງໜ້ອຍໃຫ້ໜື່ງສ່ວນສາມ ຂອງຈານວນຮຸ້ນທັງໝົດ
 ຜູຖ
້ ກແຕ່ງຕັັ້ງຈາກສານຕາມຄາຮ້ອງຂຂອງຜູຖ
້ ຮຸ້ນ, ໝາຍຮຽກໂຮມ ພ້ອມດ້ວຍ
ລາຍການກອງປະຊຸມ ຕ້ອງສົື່ງໄປເຖິງຜູຖ
້ ຮຸ້ນຢ່າງ 15 ວັນ ກ່ອນວັນໄຂກອງປະຊຸມ
ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍສາມັນຈະໄຂຂັ້ນໄດ້ກຕເື່ ມື່ອ ຫາກມີຜຖ
ູ້ ຮຸ້ນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຜູ້ຖຮຸ້ນ
ເຂົັ້າຮ່ວມທີື່ມີຈານວນຮຸ້ນຢ່າງໜ້ອຍເຄິື່ງໜື່ງຂອງຮຸ້ນທັງໝົດ ໃນກລະນີທີື່ບສ
ື່ າມາດໄຂຂັ້ນໄດ້ ການຮຽກໂຮມ
ຄັັ້ງທີສອງນັັ້ນ ກອງປະຊຸມສາມາດໄຂຂັ້ນໄດ້ໂດຍບອ
ື່ ີງໃສ່ຈານວນຜູເ້ ຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ມະຕິກອງປະຊຸມ
ໃຫຍ່ສະໄໝສາມັນ ຈະມີຜົນສັກສິດໄດ້ກຕເື່ ມື່ອໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງແມ່ນຖເອົາໜື່ງຮຸ້ນຕື່ໜື່ງຄະແນນ ກອງ
ປະຊຸມໃຫຍ່ສະໄໝສາມັນມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ດັື່ງນີັ້:
 ຮັບບົດລາຍງານຂອງສະພາບລິຫານ ກ່ຽວກັບການດາເນີນງານຂອງບລິສັດ, ຮັບ
ຟັງບົດລາຍງານຂອງເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດສອບບັນຊີ
 ລົງມະຕິກ່ຽວກັບການດາເນີນງານຜ່ານມາຂອງບລິສັດ ແລະ ແຜນການໃນປີຕື່
ໄປ
 ຮັບຮອງເອົາບັນຊີປະຈາປີ
 ໄດ້ຮັບເອົາການແບ່ງປັນຜົນກາໄລ
 ຮັບຊາບກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆຂອງບລິສັດ
 ຮັບຊາບບົດລາຍງານຂອງເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດສອບບັນຊີ
 ໄດ້ຮັບເອກະສານຢ່າງຊ້າບໃື່ ຫ້ເກີນ 15 ວັນ ກ່ອນວັນນັດປະຊຸມປະຈາປີ
 ຕັັ້ງຄາຖາມ ແລະ ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມ
ຄອງຂອງບລິສັດຕຜ
ື່ ຈ
ູ້ ັດການ
 ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ລົງຄະແນນສຽງ
ຂາຮຸ້ນ ບື່ມສ
ີ ິດດາເນີນທຸລະກິດຂະແໜງດຽວກັນກັບບລິສັດຮຸ້ນສ່ວນຂອງຕົນ ເວັັ້ນ
ເສຍແຕ່ຜູ້ກ່ຽວ ຫາກໄດ້ດາເນີນທຸລະກິດນັັ້ນມາກ່ອນແລ້ວ ແລະ ພາຍຫັງທີື່ບລິສັດໄດ້ຖກສ້າງຕັັ້ງຂັ້ນແລ້ວກ
ບໄື່ ດ້ມກ
ີ ານທັກທວງ. ຂາຮຸ້ນທຸກຄົນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ ໂດຍບື່ມີຂອບເຂດຕື່ໜີັ້ສິນຂອງບລິສັດ.
ຂາຮຸ້ນທີື່ເຂົັ້າມາໃໝ່ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕື່ໜີັ້ສິນຂອງບລິສັດທີມ
ື່ ີມາແຕ່ກອ
່ ນ ແລະ ຂາຮຸ້ນທີື່ອອກຈາກບລິສັດ
ໄປແລ້ວກຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕື່ໜີັ້ສິນຂອງບລິສັດທີື່ໄດ້ມີກ່ອນຕົນຖອນຮຸ້ນ
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ກອງປະຊຸມຂາຮຸ້ນ ໄຂຂັ້ນຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງວຽກງານຢ່າງໜ້ອຍປີ
ລະຄັັ້ງ, ຜູຈ
້ ັດການຮຽກໂຮມກອງປະຊຸມຢ່າງຊ້າ 15 ວັນ ກ່ອນວັນໄຂກອງປະຊຸມ ພ້ອມທັງແຈ້ງລາຍການປະ
ຊຸມໄປພ້ອມ
ກອງປະຊຸມຂາຮຸ້ນ ມີໜ້າທີພ
ື່ ິຈາລະນາທຸກບັນຫາ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງ
ບລິສັດ ເປັນຕົັ້ນກ່ຽວກັບການແຕ່ງຕັັ້ງ ຫ ການປົດຕາແໜ່ງຜູ້ຈັດການ, ການການົດອາຍຸການ ແລະ ເງິນເດອນ
ຂອງຜູຈ
້ ັດການ, ການວາງລະບຽບການເງິນຂອງບລິສັດ, ການແຕ່ງຕັັ້ງເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດສອບບັນຊີ, ການຮັບ
ຮອງບັນຊີປະຈາປີ, ການແບ່ງປັນຜົນກາໄລ, ການໂອນຮຸ້ນ, ການສບຕື່ ຫ ການຍຸບເລີກບລິສດ
ັ ແລະ ການ
ປ່ຽນແປງກົດລະບຽບ
ການລົງມະຕິກ່ຽວກັບບັນຫາສາຄັນຕ່າງໆຂອງບລິສັດຮຸ້ນສ່ວນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນ
ດີເປັນເອກະສັນ ໃນກອງປະຊຸມຂາຮຸ້ນ ເວັັ້ນເສຍແຕ່ກົດລະບຽບຫາກບົື່ງໄວ້ຢ່າງອື່ນ
ບັນດາບັນຫາທີື່ຕ້ອງຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະສັນ ດັື່ງນີ:ັ້
 ການປົດຕາແໜ່ງຜູ້ຈັດການທີື່ເປັນຂາຮຸ້ນ, ຜູ້ກ່ຽວເອງບື່ມສ
ີ ິດລົງຄະແນນສຽງ
 ການພິຈາລະນາກ່ຽວກັບການສບຕື່ ຫ ຍຸບເລີກໃນກລະນີທີື່ຜຈ
ູ້ ັດການຜູໃ້ ດຜູ້ໜື່ງ
ທີຂ
ື່ າຮຸ້ນ ຫາກຖກປົດຕາແໜ່ງ ຫ ໃນກລະນີທີື່ຂາຮຸ້ນຜູ້ໃດຜູໜ
້ ື່ງຫາກໝົດຖານະເປັນນັກທຸລະກິດ
 ການໂອນຮຸ້ນໃຫ້ຜທ
ູ້ ີື່ບແ
ື່ ມ່ນຂາຮຸ້ນ ແລະ ການປ່ຽນແປງກົດລະບຽບຂອງບລິສັດ
2.3.5 ບລິສັດຈາກັດ
ບລິສັດຈາກັດ ແມ່ນບລິສັດໜື່ງ ເຊິື່ງສ້າງຕັັ້ງຂັ້ນດ້ວຍຮູບການແບ່ງທນເປັນຮຸ້ນ ແຕ່ລະ
ຮຸ້ນມີຄຸນຄ່າເທົື່າກັນ ໂດຍມີຜຖ
ູ້ ຮຸ້ນໃນການລິເລີື່ມສ້າງຕັັ້ງບລິສັດແຕ່ສອງຄົນຂັ້ນໄປ. ຜູ້ຖຮຸ້ນຂອງບລິສັດຈາ
ກັດ ມີຈານວນທັງໝົດບື່ເກີນ 20 ຄົນ ເຊິື່ງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕື່ໜີັ້ສິນບລິສັດບເື່ ກີນມູນຄ່າຮຸ້ນທີື່ຕົນເອງບື່
ທັນຖອກເຕັມເທົື່ານັັ້ນ. ຜູ້ຖຮຸ້ນບຈ
ື່ າເປັນຕ້ອງມີຖານະເປັນນັກທຸລະກິດ
ຮຸ້ນຂອງບລິສັດຈາກັດອາດຈະປະກອບເປັນເງິນ ຫ ວັດຖຸກໄດ້. ຮຸ້ນທີື່ເປັນວັດຖຸຕ້ອງ
ມອບໃຫ້ໃນມັ້ສ້າງຕັັ້ງບລິສັດ ແລະ ຕ້ອງມີມູນຄ່າເປັນເງິນໂດຍຄະນະກວດກາການປະກອບ ຫ ກອງປະຊຸມ
ສ້າງຕັັ້ງບລິສັດ ສ່ວນທີື່ຍັງເ ຫ ອຕ້ອງຖອກພາຍໃນການົດ 2 ປີ ນັບແຕ່ມັ້ບລິສັດໄດ້ຂັ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ
ເປັນຕົັ້ນໄປ
ຮຸ້ນຂອງບລິສັດຈາກັດ ຈະໂອນໃຫ້ຄົນພາຍໃນ ຫ ຄົນພາຍນອກບລິສັດກໄດ້. ສາລັບ
ການໂອນຮຸ້ນໃຫ້ຄົນພາຍນອກບລິສັດນັັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີໂດຍສຽງສ່ວນຫາຍຂອງຜູຖ
້ ຮຸ້ນ ເຊິື່ງຢ່າງ
ໜ້ອຍໃຫ້ສອງສ່ວນສາມຂອງທນບລິສັດ
ໃບຮຸນ
້ ຂອງບລິສັດຈາກັດ ບສ
ື່ າມາດປ່ຽນມໄດ້ ບລິສັດຈາກັດອາດໃສ່ຕາມວັດຖຸປະສົງ
ຫ ຕາມຂະແໜງທຸລະກິດຂອງບລິສັດ, ແຕ່ຕ້ອງມີຄາວ່າ “ບລິສັດຈາກັດ” ຕື່ມໃສ່ນາ. ທນຈົດທະບຽນຕື່າ
ສຸດຂອງບລິສັດຈາກັດ ແມ່ນບໃື່ ຫ້ຫຼຸດ 5,000,000 ກີບ ເວັັ້ນເສຍແຕ່ລັດຖະບານໄດ້ການົດໄວ້ສູງກວ່ານີັ້ ສາ
ລັບບາງທຸລະກິດ
ບລິສດ
ັ ຈະນາໃຊ້ທນ ທີື່ໄດ້ມາຈາກການປະກອບຮຸ້ນໄດ້ກຕເື່ ມື່ອບລິສັດໄດ້ຂັ້ນທະບຽນ
ວິສາຫະກິດແລ້ວເທົື່ານັັ້ນ ການຄຸ້ມຄອງບລິສັດຈາກັດ ແມ່ນດາເນີນໂດຍຜູຈ
້ ັດການຜູ້ໜື່ງ ຫ ຫາຍຄົນ
ຜູ້ຈັດການຖກແຕ່ງຕັັ້ງໂດຍກອງປະຊຸມຜູຖ
້ ຮຸ້ນ ຫ ຕາມກົດລະບຽບຂອງບລິສັດ ຜູ້ຈັດ
ການອາດຖກຄັດເລອກເອົາໃນບັນດາຜູຖ
້ ຮຸ້ນ ຫ ຄົນພາຍນອກກໄດ້
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ອາຍຸການຂອງຜູຈ
້ ັດການ ແມ່ນການົດຕາມກອງປະຊຸມຂອງຜູຖ
້ ຮຸ້ນ ໃນເວລາສ້າງຕັງັ້
ບລິສັດ ຫ ໃນເວລາດາເນີນງານຂອງບລິສັດ ເງິນເດອນຂອງຜູຈ
້ ັດການແມ່ນການົດໂດຍກົດລະບຽບ ຫ ໂດຍ
ກອງປະຊຸມຜູຖ
້ ຮຸ້ນ
ຜູ້ຈັດການມີສິດລົງລາຍເຊັນໃນນາມບລິສັດ
ລາຍເຊັນໃດຫາກບມ
ື່ ີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ວັດຖຸປະສົງຂອງບລິສັດແລ້ວກຖວ່າເປັນໂມຂະສາລັບບລິສັດ. ຜູ້ຈັດການມີສິດໃນນາມດາເນີນກິດຈະການ
ທີຂ
ື່ ້ອງກັບວັດຖຸປະສົງຂອງບລິສັດ ເຊິື່ງບົື່ງໄວ້ໃນກົດລະບຽບ ເຊັື່ນ: ມີສິດກູ້ຢມ ແລະ ໃຫ້ກູ້ຢມ. ໃນການ
ພົວພັນກັບຜູຖ
້ ຮຸ້ນ, ຜູ້ຈັດການມີສິດດາເນີນທຸກກິດຈະການ ຄຸມ
້ ຄອງເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງບລິສັດ ເວັັ້ນ
ເສຍແຕ່ກົດລະບຽບຫາກໄດ້ບົື່ງໄວ້ຢ່າງອື່ນ.
ຜູຈ
້ ດ
ັ ການຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມະຕິຕກ
ົ ລົງຂອງກອງປະຊຸມຜູຖ
້ ຮຸນ
້ ຄ:
 ຜູຈ
້ ັດການມີພັນທະໃຊ້ຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ດາເນີນວຽກງານຂອງບລິສັດ ແລະ
ບມ
ື່ ີສິດເຄື່ອນໄຫວໃນສິື່ງທີື່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ຫ ກົດລະບຽບຂອງບລິສັດ. ຜູ້ຈັດການຕ້ອງຮັບຜິດ
ຊອບຕບ
ື່ ລິສັດ ແລະ ຕື່ບຸກຄົນພາຍນອກຕາມກົດໝາຍ ໃນກລະນີທຕ
ີື່ ົນໄດ້ເມີດກົດໝາຍສະບັບນີັ້, ລະເມີດ
ກົດລະບຽບຂອງບລິສັດ, ໄດ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງບລິສັດ ເຊິື່ງພາໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ
 ຜູຈ
້ ັດການຈະຖກປົດຕາແໜງ ໂດຍມະຕິຕົກລົງຂອງກອງປະຊຸມຜູຖ
້ ຮຸ້ນ ເຊິື່ງຕາງ
ໜ້າໃຫ້ຫາຍກວ່າເຄິື່ງໜື່ງຂອງຈານວນຫຸຸ້ນທັງໝົດຂອງບລິສັດ. ບລິສັດຈາກັດມີທນແຕ່ 100,000,000
ກີບຂັ້ນໄປ ແລ້ວໃຫ້ມີເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດສອບບັນຊີໜື່ງຄົນ. ເຈົັ້າໜ້າທີກ
ື່ ວດສອບບັນຊີ ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັັ້ງຈາກ
ກອງປະຊຸມຜູຖ
້ ຮຸ້ນ ໂດຍເລອກເອົາບັນຊີລາຍຊຜ
ື່ ທ
ູ້ ີື່ໄດ້ຈົດທະບຽນ ນາອົງການຈັດຕັັ້ງວິຊາຊີບການບັນຊີ.
ເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດສອບບັນຊີມີອາຍຸການ 3 ປີ ແລະ ສາມາດຖກແຕ່ງຕັງັ້ ຄນໃໝ່ໄດ້
ເຈົາັ້ ໜ້າທີກ
ື່ ວດສອບບັນຊີມີໜາ້ ທີື່:
 ກວດກາບັນຊີ ແລະ ຢັັ້ງຢນຄວາມຖກຕ້ອງຂອງເອກະສານບັນຊີ
 ເຮັດບົດລາຍງານ ແລ້ວສະເໜີຕື່ກອງປະຊຸມປະຈາປີ ແລ້ວສົື່ງບົດລາຍງານຫຍັ້ໃຫ້
ບັນດາຜູຖ
້ ຮຸ້ນຢ່າງຊ້າ 15 ວັນ ກ່ອນວັນເປີດກອງປະຊຸມ
 ເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດສອບບັນຊີ ມີສິດທວງເອົາເອກະສານຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈາກພາກ
ສ່ວນບລິສັດ
ກອງປະຊຸມຜູຖ
້ ຮຸ້ນ ເປັນຜູກ
້ ານົດຄ່າກວດສອບຂອງເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດສອບບັນຊີ ໃນ
ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນນັັ້ນ, ເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດສອບບັນຊີຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໜ
ື່ ້າທີື່ກົດໝາຍ ແລະ ສັນ
ຍາຕາມທີື່ອົງການຈັດຕັັ້ງວິຊາຊີບການບັນຊີໄດ້ການົດໄວ້
ເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດສອບບັນຊີ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ວຽກງານເປັນເອກະລາດ, ມີແຕ່ສານ ຫ
ອົງການຈັດຕັັ້ງວິຊາຊີບການບັນຊີເທົື່ານັັ້ນ ຈງື່ ສາມາດປົດຕາແໜ່ງຂອງຜູ້ກ່ຽວໄດ້. ຜູ້ຖຮຸ້ນມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່
ດັື່ງນີັ້:
 ໄດ້ຮັບການແບ່ງປັນຜົນກາໄລຕາມອັດຕາສ່ວນຂອງຮຸ້ນທີຕ
ື່ ົນປະກອບ
 ໄດ້ຮັບຊາບບັນຫາຕ່າງໆກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງບລິສັດ
 ໄດ້ຮັບເອກະສານຢ່າງຊ້າ 15 ວັນ ກ່ອນວັນໄຂກອງປະຊຸມປະຈາປີ
 ຕັັ້ງຄາຖາມ ແລະ ສະເໜີຄວາມຄິດຄວາມເຫັນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ກ່ຽວກັບ
ການຄຸ້ມຄອງບລິສັດຕື່ຜຈ
ູ້ ັດການ
 ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູຖ
້ ຮຸ້ນ ແລະ ລົງຄະແນນສຽງ ໂດຍຖເອົາໜື່ງຮຸ້ນຕື່ໜື່ງຄະ
ແນນ
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ຜູຖ
້ ຮຸ້ນເຊິື່ງຕາງໜ້າໃຫ້ມູນຄ່າຮຸ້ນເຄິື່ງໜື່ງຂອງທນບລິສັດ ກມີສິດຮຽກໂຮມກອງ




ຜູຖ
້ ຮຸ້ນມີສິດຖອນຮຸ້ນຂອງຕົນ ມີແຕ່ສິດໂອນຮຸ້ນໃຫ້ຜອ
ູ້ ື່ນເທົື່ານັັ້ນ
ຜູຖ
້ ຮຸ້ນຮັບຜິດຊອບຕື່ໜີັ້ສິນຂອງບລິສັດ ບເື່ ກີນມູນຄ່າຮຸ້ນທີຕ
ື່ ົນຍັງບໄື່ ດ້ຖອກ

ປະຊຸມ

ເຕັມເທົື່ານັັ້ນ
ກອງປະຊຸມຜູຖ
້ ຮຸ້ນໄຂຂັ້ນຢ່າງໜ້ອຍປີລະຄັັ້ງ. ນອກຈາກກອງປະຊຸມຜູຖ
້ ຮຸ້ນຈະໄຂ
ຂັ້ນຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽກງານບລິສັດກໄດ້. ກອງປະຊຸມຈະໄຂຂັ້ນກຕເື່ ມື່ອຫາກມີຜຖ
ູ້ ຮຸ້ນ
ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຜູ້ຖຮຸ້ນເຂົັ້າຮ່ວມ ເຊິື່ງມີທນຫາຍກວ່າເຄິື່ງໜື່ງຂອງທນບລິສັດ. ຜູ້ຈັດການຮຽກໂຮມກອງ
ປະຊຸມຢ່າງຊ້າ 15 ວັນ ກ່ອນວັນໄຂກອງປະຊຸມ ພ້ອມທັງແຈ້ງລາຍການກອງປະຊຸມໄປພ້ອມ ນອກຈາກນີັ້
ກອງປະຊຸມອາດຈະຖກຮຽກໂຮມໂດຍ:
 ເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດສອບບັນຊີ
 ຜູຖ
້ ຮຸ້ນເຊິື່ງຕາງໜ້າໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍເຄິື່ງໜື່ງຂອງບລິສັດ
 ຜູຖ
້ ກແຕ່ງຕັັ້ງຈາກສານຕາມຄາຮ້ອງຂຂອງບລິສັດ
 ຜູອ
້ ຸ້ມຊູບລິສັດຊົື່ວຄາວ ເຊິື່ງແຕ່ງຕັັ້ງຈາກສານ ໃນກລະນີບລິສັດຫາກພົບຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກ
 ຜູຊ
້ າລະສະສາງ
ມະຕິຕົກລົງຂອງກອງປະຊຸມຜູ້ຖຮຸ້ນ ຈະມີຜົນສັກສິດໄດ້ກຕເື່ ມື່ອ ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງ
ທີມ
ື່ ີທນຫາຍກວ່າເຄິື່ງໜື່ງຂອງທນບລິສັດ ເວັັ້ນເສຍແຕ່ການຕົກລົງກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງກົດລະບຽບ ແລະ
ຮັບຮອງເອົາຜູຖ
້ ຮຸ້ນໃໝ່ ເຊິື່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງສອງສ່ວນສາມຂອງທນບລິສັດ
ກອງປະຊຸມຜູຖ
້ ຮຸນ
້ ມີໜາ້ ທີ:ື່
 ແຕ່ງຕັັ້ງ ຫ ປົດຕາແໜງຜູ້ຈັດການ
 ແຕ່ງຕັັ້ງເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດສອບບັນຊີ
 ລົງມະຕິກ່ຽວກັບການດາເນີນການຕ່າງໆຂອງບລິສັດໃນປີຜ່ານມາ ແລະ ແຜນ
ການໃນປີຕໄື່ ປ
 ຮັບຮອງເອົາບັນຊີປະຈາປີ
 ຮັບຮອງເອົາການແບ່ງປັນຜົນກາໄລ
ກອງປະຊຸມຜູຖ
້ ຮຸ້ນຈະປ່ຽນແປງກົດລະບຽບຂອງບລິສັດກໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມ
ເຫັນດີຈາກຜູ້ຖຮຸ້ນ ເຊິື່ງຕາງໜ້າຢ່າງໜ້ອຍໃຫ້ສອງສ່ວນສາມຂອງທນບລິສັດ

2.4

ວິສາຫະກິດຂອງລັດ

ວິສາຫະກິດຂອງລັດ ແມ່ນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີື່ລັດເປັນຜູສ
້ ້າງ ແລະ ລົງທນແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ ຫ
ຮ່ວມທນກັບພາກສ່ວນວິສາຫະກິດອື່ນ ເຊິື່ງແມ່ນທນລັດ ແຕ່ 51 ຂັ້ນໄປ ວິສາຫະກິດລັດ ຫ ລັດສາມາດ
ເປັນຜູປ
້ ະກອບຮຸ້ນໄດ້ໃນ 2 ຮູບແບບບລິສັດ ຄ: ບລິສັດຈາກັດ ແລະ ບລິສັດມະຫາຊົນເທົື່ານັັ້ນ. ລັດອາດ
ຈະປະກອບທນຕໄື່ ປນີັ້:
 ວິສາຫະກິດທີື່ລັດລົງທນ 100 ແມ່ນລັດວິສາຫະກິດ
 ວິສາຫະກິດທີື່ລັດລົງທນຮ່ວມກັບປະເພດວິສາຫະກິດອື່ນແຕ່ 51 ຂັ້ນໄປ ແຕ່ບເື່ ຖິງ
100% ແມ່ນລັດວິສາຫະກິດປະສົມ
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 ລັດຮຸ້ນສ່ວນກັບພາກສ່ວນອື່ນ ແມ່ນລັດຮ່ວມທນກັບປະເພດວິສາຫະກິດອື່ນຕື່າກວ່າ 15
2.4.3 ລັດວິສາຫະກິດ
ລັດວິສາຫະກິດ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງເຕັມສ່ວນ ຕໜ
ື່ ີັ້ສິນຂອງຕົນ ນອກຈາກທນທີື່
ລັດປະກອບໃຫ້ແລ້ວ ລັດວິສາຫະກິດສາມາດເພີື່ມທນຂອງຕົນດ້ວຍ:
 ການກູຢ
້ ມເງິນທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງໆທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ
ປະເທດ ບົນພັ້ນຖານລະບຽບກົດໝາຍ
 ລະດົມທນຈາກພາຍນອກຢ່າງເປີດເຜີຍເຊັື່ນ: ຂາຍໃບຮຸນ
້ ບົນພັ້ນຖານການຕົກລົງ
ຂອງລັດຖະບານ. ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການເງິນ ຕາງໜ້າລັດຖະບານໃນຖານະເປັນເຈົັ້າທນຂອງລັດ
ວິສາຫະກິດເປັນຜູ້:
o ສະເໜີສ້າງຕັັ້ງ ຫ ຍຸບເລິກລັດວິສາຫະກິດ
o ການົດເປົັ້າໝາຍ, ວັດຖຸປະສົງຂອງລັດວິສາຫະກິດ
o ແຕ່ງຕັັ້ງ ຫ ປົດຕາແໜ່ງປະທານ, ຮອງປະທານ, ສະມາຊິກສະພາບລິຫານ
ແລະ ຜູອ
້ ານວຍການ
o ການົດເງິນບາເນັດ ແລະ ເງິນນະໂຍບາຍໃຫ້ປະທານ, ສະມາຊິກສະພາ
ບລິຫານ ແລະ ຜູ້ຖກເຊີນໃນເວລາເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
o ສະເໜີໂອນທຸລະກິດ ຫ ຂາຍຊັບສົມບັດຂອງວິສາຫະກິດ ກະຊວງການເງິນ
ເປັນຜູປ
້ ະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອອະນຸຍາດການສ້າງຕັັ້ງ ໂດຍຜ່ານຄວາມເຫັນດີຂອງ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຫັງຈາກນັັ້ນ ຈື່ງຂັ້ນທະບຽນຢູ່ກະຊວງການຄ້າ ແລ້ວຈົດທຽນອາກອນນາກະຊວງການ
ເງິນ
ລັດວິສາຫະກິດຕ້ອງສ້າງຕັັ້ງຂັ້ນບົນພັ້ນຖານເງອ
ື່ ນໄຂ, ມາດຕະຖານທາງດ້ານທນ ແລະ
ອື່ນໆ ທີື່ບົື່ງໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີັ້ ແລະ ລະບຽບການທີື່ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງວາງອອກ. ລັດວິສາຫະກິດ
ຄຸ້ມຄອງໂດຍສະພາບລິຫານ ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກແຕ່ 3-11 ຄົນ ໃນນັັ້ນມີ:
 ປະທານຄົນໜື່ງ ຖກແຕ່ງຕັັ້ງໂດຍລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການເງິນ ໂດຍ
ຄວາມເຫັນດີຂອງກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ
 ຮອງປະທານ ແຕ່ງຕັັ້ງໂດຍລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການເງິນ ຕາມການສະ
ເໜີຂອງສະພາລັດຖະມົນຕີຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ
 ກາມະການຈານວນໜື່ງ ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າພະນັກງານ, ກາມະກອນ
ຂອງບລິສັດໜງື່ ຄົນ, ເຫອນັັ້ນແມ່ນຜູຊ
້ ົງຄຸນວຸດທິ ທີື່ມີບົດຮຽນທາງດ້ານທຸລະກິດ ເຊິື່ງແຕ່ງຕັັ້ງໂດຍລັດຖະ
ມົນຕີວ່າການກະຊວງການເງິນ. ສະພາບລິຫານ ແລະ ກາມະການສະພາບລິຫານມີອາຍຸການ 3 ປີ, ກາມະ
ການສະພາບລິຫານ ສາມາດຖກແຕ່ງຕັງັ້ ຄນໃໝ່ໄດ້
ສະພາບລິຫານມີສິດ ແລະ ມີໜາ້ ທີດ
ື່ ງັື່ ນີັ້:
 ຮັບຮອງເອົາຍຸດທະສາດໃນການດາເນີນທຸລະກິດ
 ຕີລາຄາຜົນຂອງການດາເນີນທຸລະກິດຂອງວິສາຫະກິດ
 ສະເໜີແຕ່ງຕັັ້ງ ຫ ປົດຕາແໜ່ງຜູ້ອານວຍການ
 ການົດເງິນເດອນ ແລະ ເງິນບາເນັດຂອງຜູອ
້ ານວຍການ ແລະ ຜູຮ
້ ອງອານວຍການ
ບົນພັ້ນຖານລະບຽບການທີື່ກະຊວງການເງິນວາງອອກ
 ການົດໂຄງປະກອບຂອງທນ
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 ການົດອັດຕາສ່ວນພົວພັນລະຫ່ວາງເງິນກູຢ
້ ມ ແລະ ທນ
 ການົດສະມັດຖະພາບທີື່ວສ
ິ າຫະກິດຈະຕ້ອງສູຊ
້ ົນປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້
 ຂາຍໃບຮຸ້ນກູ້ໃຫ້ພະນັກງານ, ກາມະກອນໃນວິສາຫະກິດຂອງຕົນ ຫ ຂາຍທົື່ວໄປ
 ຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັັ້ງຫົວໜ້າການບັນຊີ
ບົນພັ້ນຖານການສະເໜີຂອງຜູອ
້ າ
ນວຍການວິສາຫະກິດ
 ສະເໜີເອົາເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດສອບບັນຊີ
 ສະເໜີກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງທນ ແລະ ກົດລະບຽບວິສາຫະກິດ
 ສະພາບລິຫານໄຂກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນສາມເດອນໃດເທື່ອໜື່ງ, ສ່ວນກອງ
ປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນນັັ້ນ ສາມາດໄຂຂັ້ນໄດ້ທຸກເວລາ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽກງານ ໂດຍ
ແມ່ນປະທານຂອງຜູຮ
້ ຽກໂຮມໂດຍກົງ ຫ ຕາມການສະເໜີຂອງກາມະການສະພາບລິຫານ ຫາຍກວ່າເຄິື່ງໜື່ງ
ຂອງຈານວນທັງໝົດ
ສະພາບລິຫານເປັນຜູອ
້ ານວຍການຄວບຄຸມ ແຕ່ບເື່ ຂົັ້າຮ່ວມໂດຍກົງ ໃນການຄຸ້ມຄອງ
ວຽກງານປະຈາວັນຂອງອານວຍການ ເວັັ້ນເສຍແຕ່ກາມະການຂອງສະພາບລິຫານຜູໃ້ ດໜື່ງ ຫາກແຕ່ງຕັັ້ງເປັນ
ທັງອານວຍການ. ຜູ້ອານວຍການມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ດັື່ງນີັ້:
 ຮັບຜິດຊອບຕສ
ື່ ະພາບລິຫານ ກ່ຽວກັບການບລິຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງວິສາຫະ
ກິດ ໄປຕາມເປົັ້າໝາຍຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການທີຖ
ື່ ກຮັບຮອງເອົາໂດຍສະພາບລິຫານ
 ມີສິດຕັດສິນທຸກບັນຫາຂອງລັດວິສາຫະກິດ ໃນຂອບເຂດທີື່ສະພາບລິຫານໄດ້
ການົດໄວ້
 ສະເໜີຜ່ານເປັນແຕ່ລະໄລຍະກ່ຽວກັບແຜນການ, ບົດສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ, ບົດ
ສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ບົດລາຍງານສະເພາະອື່ນໆ ທີື່ສະພາບລິຫານຮຽກຮ້ອງກ່ອນກອງປະຊຸມ
ທນ ແລະ ຄັງສະສົມທັງໝົດພ້ອມທັງກາໄລຂອງລັດວິສາຫະກິດ ນັບແຕ່ມັ້ສ້າງຕັັ້ງເປັນ
ຕົັ້ນມາ ທີື່ສະແດງອອກໃນໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດແມ່ນເປັນທນຂອງລັດ ທີື່ໄດ້ປະກອບໃຫ້ລັດວິສາຫະກິດ.
ການນາໃຊ້ທນຂອງວິສາຫະກິດ ແມ່ນສະພາບລິຫານເປັນຜູ້ຕົກລົງ ບົນພັ້ນຖານລະບຽບຫັກການທີື່ໄດ້ການົດ
ໄວ້ ສ່ວນເ ຫ ອຈາກການນາໃຊ້ນັັ້ນ ແມ່ນລັດເປັນເຈົັ້າກາມະສິດແຕ່ຜູ້ດຽວ. ກາໄລໃນແຕ່ລະປີຂອງລັດວິສາ
ຫະກິດພາຍຫັງທີື່ໄດ້ເສຍອາກອນຕ່າງໆຕາມລະບຽບການແລ້ວ ແມ່ນໃຫ້ແບ່ງຕາມເປົັ້າໝາຍບູລິມະສິດດັື່ງນີັ້:
 ໃຫ້ຄັງສະສົມຕາມລະບຽບການ
 ໃຫ້ການຊາລະຕົັ້ນທນເງິນກູພ
້ າຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
 ໃຫ້ຄັງຂະຫຍາຍການຜະລິດ
 ໃຫ້ຄັງສະສົມອື່ນໆ ຍົກເວັັ້ນຄັງສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ຄັງບາເນັດໃຫ້ລັດ
2.4.4 ລັດວິສາຫະກິດປະສົມ
ລັດວິສາຫະກິດປະສົມ ແມ່ນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີື່ສ້າງຕັັ້ງຂັ້ນ ບົນພັ້ນຖານການເຂົັ້າ
ຮ່ວມຂອງປະເພດວິສາຫະກິດອື່ນກັບລັດ ເຊິື່ງໃນນີັ້ ລັດມີທນແຕ່ 51 ຂັ້ນໄປ ຂອງທນທັງໝົດ ແຕ່ບເື່ ຖິງ
100
ຜູ້ຖຮຸ້ນຂອງລັດວິສາຫະກິດປະສົມ ຮັບຜິດຊອບຕື່ໜີັ້ສິນຂອງບລິສັດ ບື່ເກີນມູນຄ່າຮຸ້ນ
ທີຕ
ື່ ົນຍັງບທ
ື່ ັນຖອກເຕັມເທົື່ານັັ້ນ. ຮຸ້ນຂອງລັດວິສາຫະກິດປະສົມ ອາດປະກອບເປັນເງິນ ຫ ເປັນວັດຖຸຕາມ
ລະບຽບການຂອງບລິສັດມະຫາຊົນ. ລັດວິສາຫະກິດປະສົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຕາມລະບຽບການ
ຂອງບລິສັດມະຫາຊົນ ຍົກເວັັ້ນບາງກລະນີ ດັື່ງນີັ້:
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 ການໂອນຮຸ້ນຂອງລັດ ແມ່ນລັດຖະບານເປັນຜູຕ
້ ົກລົງ ສ່ວນຮຸ້ນຂອງເອກະຊົນນັັ້ນ
ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຂອງບລິສັດມະຫາຊົນ
 ໃບຮຸ້ນຂອງລັດວິສາຫະກິດປະສົມສາມາດປ່ຽນມໄດ້
 ສະພາບລິຫານຂອງລັດວິສາຫະກິດປະສົມ ປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກໃນຈານວນ
ສົມສ່ວນກັບທນຂອງລັດວິສາຫະກິດ ໃນນັັ້ນມີປະທານຄົນໜື່ງ ທີື່ຖກແຕ່ງຕັັ້ງຈາກລັດຖະມົນຕີກະຊວງການ
ເງິນ ເຊິງື່ ໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີຈາກກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ, ຮອງປະທານໜື່ງຄົນ ເຊິື່ງຕາງໜ້າໃຫ້ພາກສ່ວນເອກະ
ຊົນ ທີື່ຖກຮັບຮອງເອົາໂດຍລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ຕາມການສະເໜີຂອງພາກສ່ວນເອກະຊົນທີກ
ື່ ່ຽວ
ຂ້ອງ, ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງພະນັກງານ, ກາມະກອນ ເຊິື່ງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັັ້ງໂດຍລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການ
ເງິນ
 ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບລິຫານຈະມີຜົນສັກສິດ ກຕເື່ ມື່ອໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງ
ສ່ວນຫາຍຂອງກາມະການທີື່ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ໃນກລະນີທມ
ີື່ ີສຽງເທົື່າກັນ ແມ່ນສຽງຂອງປະທານເປັນ
ອັນຕັດສິນຊີັ້ຂາດ
 ຜູອ
້ ານວຍການ ແມ່ນສະພາບລິຫານເປັນຜູແ
້ ຕ່ງຕັັ້ງ ຫ ປົດຕາແໜ່ງຕາມການສະ
ເໜີຂອງສະພາບລິຫານ
 ຮອງອານວຍການ ແມ່ນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜຖ
ູ້ ຮຸ້ນເປັນຜູແ
້ ຕ່ງຕັັ້ງ ຫ ປົດຕາແໜ່ງ
ຕາມການສະເໜີຂອງຜູ້ອານວຍການ
ລັດຮຸ້ນສ່ວນກັບປະເພດວິສາຫະກິດອື່ນ ແມ່ນລັດມີທນ 50 ລົງມາ ລັດຈະເຂົັ້າຮ່ວມ
ທນນາແຕ່ບລິສັດຈາກັດ ແລະ ບລິສັດມະຫາຊົນເທົື່ານັັ້ນ. ສາລັບການຈັດຕັັ້ງ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການ
ເຄື່ອນໄຫວ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບຂອງບລິສັດ ຫ ບລິສັດມະຫາຊົນ ເຊິື່ງລັດເຂົັ້າຮ່ວມທນນານັັ້ນ

2.5

ວິສາຫະກິດລວມໝູ່

ວິສາຫະກິດລວມໝູ່ ແມ່ນວິສາຫະກິດ ເຊິື່ງການຈັດຕັັ້ງລວມໝູ່ແຕ່ສອງຄອບຄົວຂັ້ນໄປ ເປັນຜູ້
ສ້າງຕັັ້ງຂັ້ນ ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວແນ່ໃສ່ຫາຜົນກາໄລ ວິສາຫະກິດລວມໝູ່ດາເນີນທຸລະກິດຕາມຮູບການຂອງ
ສະຫະ ກອນຮ່ວມທຸລະກິດ. ສະຫະກອນຮ່ວມທຸລະກິດ ແມ່ນການຈັດຕັັ້ງລວມໝູ່ທີື່ສ້າງຕັັ້ງຂັ້ນບົນພັ້ນຖານ
ຄວາມສະໝັກໃຈຂອງຊາວກະສິກອນ, ຊາວຊ່າງຫັດຖະກາ ແລະ ຊາວຄ້າຂາຍນ້ອຍປະກອບທນ ແລະ
ແຮງງານ ເຂົັ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຜະລິດ, ຄ້າຂາຍ ແລະ ການບລິຫານ ແນໃສ່ເພື່ອຫາຜົນກາໄລ
ທນຂອງສະຫະກອນຮ່ວມທຸລະກິດ ບໄື່ ດ້ການົດມູນຄ່າໄວ້ ແລະ ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ທຸກເວລາ
ໃນກລະນີທີື່ສະຫະກອນຮ່ວມທຸລະກິດ ຫາກມີສະມາຊິກຈານວນແຕ່ 20 ຄອບຄົວລົງມາ ການຄຸ້ມຄອງ
ບລິຫານ, ການລົງມະຕິ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບຕາມລະບຽບການຂອງບລິສັດຈາກັດ. ແຕ່ຖ້າວ່າ
ສະມາຊິກຫາກມີຫາຍກວ່າ 20 ຄອບຄົວແລ້ວ ການຄຸ້ມຄອງບລິຫານ, ການລົງມະຕິ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ
ລະບຽບການຂອງບລິສັດມະຫາຊົນ

2.6

ວິສາຫະກິດປະສົມ

ວິສາຫະກິດປະສົມ ແມ່ນການຮ່ວມທຸລະກິດ ລະຫ່ວາງວິສາຫະກິດຂອງລັດ ກັບວິສາຫະກິດພາຍ
ໃນ ຫ ຕ່າງປະເທດ. ສາລັບການຈັດຕັັ້ງ, ການບລິຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂອງວິສາຫະກິດປະສົມນັັ້ນ ໃຫ້
ປະຕິບັດຕາມມາດຕາ 88, 89 ແລະ 90 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີັ້
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2.7

ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ເນັ້ອໃນຂອງກົດໝາຍ, ດາລັດ, ຄາຕົກລົງ ແລະ ຄາສັື່ງ ເຊິື່ງປະກອບໃຊ້ໃນເມື່ອກ່ອນທີື່ຂັດກັບກົດ
ໝາຍສະບັບນີລ
ັ້ ້ວນແຕ່ຖກຍົກເລີກ. ລັດຖະບານແຫ່ງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນ
ຜູອ
້ ອກຂກ
ັ້ ານົດເພື່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີັ້
ກົດໝາຍສະບັບນີມ
ັ້ ີຜົນສັກສິດພາຍຫັງ 30 ມັ້ ນັບແຕ່ປະທານປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິ
ປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ອອກລັດຖະດາລັດປະກາດໃຊ້ເປັນຕົັ້ນໄປ
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ພາກທີ II ກົດໝາຍວິສາຫະກິດ
ບົດທີ 3
ບົດບັນຍັດທົວ
ື່ ໄປ, ການຈັດຕັັ້ງວຽກງານວິສາຫະກິດ ແລະ ບັນດາ
ເອກະສານລາຍງານສັງເຄາະ
ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາ
1. ເຂົັ້າໃຈບົດບັນຍັດ, ການຈັດຕັັ້ງວຽກງານວິສາຫະກິດ ແລະ ບັນດາເອກະສານຕ່າງໆໃນການ
ລາຍງານ
2. ສາມາດປະກອບເອກະສານເປັນບົດລາຍງານໄດ້ ເພື່ອເປັນບ່ອນອິງໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ກິດຈະການຕ່າງໆໃນອະນາຄົດ, ໃນການປະກອບການດ້ານທຸລະກິດ

ເນອ
ັ້ ໃນ
3.1

ກົດໝາຍວິສາຫະກິດ

ກົດໝາຍການບັນຊີວສ
ິ າຫະກິດ ແມ່ນແນໃສ່ເປີດກວ້າງຂອບເຂດ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ
ການບັນຊີ ໃຫ້ທົື່ວເຖິງທຸກການເຄື່ອນໄຫວດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງໜ່ວຍທຸລະກິດເອກະລາດ
ເພື່ອສ້າງຕັັ້ງລະບົບການບັນຊີແຫ່ງຊາດຢ່າງສອດຄ່ອງກົມກຽວກັນ ແລະ ສ້າງພັ້ນຖານອັນໜັກແໜ້ນໃຫ້ແກ່
ການຫັນເອົາການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດໄປສູ່ກົນໄກໃໝ່, ຍົກລະດັບຄວາມຮູກ
້ ່ຽວກັບກົນໄກ ແຫ່ງການຂະ
ຫຍາຍຕົວ ແລະ ຮັບປະກັນລະດັບການເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ສະມັດຖະພາບຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍດັື່ງກ່າວ ໃຫ້
ສາມາດດາເນີນການຄວບຄຸມ ບັນດາເງື່ອນໄຂດາເນີນກິດຈະການຕ່າງໆ ຢ່າງມີຜົນສັກສິດດ້ວຍການສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນສະພາບການ ແລະ ບັນດາລາຍການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຖກຕ້ອງສອດຄ່ອງທີື່ສຸດກັບຕົວຈິງ, ປົກປ້ອງ
ນັກບັນຊີໃນການດາເນີນໜ້າທີື່ວຽກງານ ແລະ ມີມາດຕະການອັນເຂັັ້ມງວດຕື່ການລະເມີດ

3.2

ພັນທະໃນການຖບັນຊີ

ແຕ່ລະຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເອກະລາດ ຕ້ອງໄດ້ເກັບກາ, ຈັດວາງບັນທກທຸກລາຍການເຄື່ອນໄຫວ
ເປັນຕົວເລກ ເຂົັ້າໃນການບັນຊີຂອງຕົນເອງ ແລະ ພາຍຫັງທີື່ໄດ້ມກ
ີ ານຄິດໄລ່ແລ້ວ ຕ້ອງສະໜອງຂັ້ມູນ
ຂ່າວສານມາດຕະຖານອັນຈາເປັນ ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ຂອງຜູຖ
້
ຮຸ້ນ, ຂອງລູກຄ້າທີື່ພົວພັນກັບຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ຂອງຊາວຜູອ
້ ອກແຮງງານ

3.3

ລະບຽບການປະຕິບດ
ັ ບັນຊີ

ເພອ
ື່ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຂົັ້າໃຈຂມ
ັ້ ູນຂ່າວສານ, ການບັນຊີ ແຕ່ລະຫົວໜ່ວຍ
ທຸລະກິດເອກະລາດຕ້ອງ:
 ປະຕິບັດຕາມຫັກການຊີັ້ນາ ແລະ ນາໃຊ້ຄາສັບຢ່າງເປັນເອກະພາບ
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 ມີການຈັດຕັັ້ງທີື່ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ການກວດ
ກາຕົວເລກຄນໄດ້ທຸກເວລາ
 ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາຂຕ
ັ້ ົກລົງ, ວິທີການ ແລະ ລະບຽບວິທີປະຕິບັດທີື່ໄດ້ກາຍເປັນມາດຕະ
ຖານແລ້ວ

3.4

ບັນດາຫກ
ັ ການຕົນ
ັ້ ຕຂອງການຖບັນຊີ

ບັນດາບັນຊີຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເອກະລາດ ຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນສະພາບການ ແລະ ບັນດາ
ລາຍການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ຖກຕ້ອງກັບຕົວຈິງ
 ຄວາມຊັດເຈນແມ່ນການສອດຄ່ອງກັບບັນດາຂຕ
ັ້ ົກລົງ, ວິທີການ ແລະ ລະບຽບວິທີປະຕິບັດ
ດ້ານບັນຊີທີື່ມີຜົນສັກສິດຢູ່ ສປປ ລາວ
 ຄວາມຖກຕ້ອງກັບຕົວຈິງ ແມ່ນການປະຕິບັດບັນດາຂຕ
ັ້ ົກລົງ, ວິທີການ ແລະ ລະບຽບວິທີ
ການດັື່ງກ່າວ ດ້ວຍຄວາມບລິສຸດໃຈຂອງຜູຮ
້ ັບຜິດຊອບຖບັນຊີ ໃຫ້ຖກຕ້ອງກັບສະພາວະຄວາມເປັນຈິງ
ແລະ ລະດັບຄວາມສາຄັນຂອງລາຍການເຄື່ອນໄຫວ, ຂອງເຫດການສະພາບຕ່າງໆ

3.5

ບັນດາເອກະສານລາຍງານສັງເຄາະ

ບັນດາຂມ
ັ້ ູນຂ່າວສານ ທີື່ມີມາດຕະຖານປະຈາປີຖກເຕົັ້າໂຮມ ແລະ ນາໃຊ້ຢູ່ໃນບັນດາເອກະສານ
ລາຍງານສັງເຄາະ ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ: ໃບລາຍງານສັງເຄາະຜົນໄດ້ຮັບ, ບັນດາຕາຕະລາງວິໄຈການປະກອບ
ທນ, ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ, ຕາຕະລາງສັງລວມສະຖິຕິ ແລະ ອາກອນ
ການສ້າງເອກະສານລາຍງານສັງເຄາະດັື່ງກ່າວ ມີລັກສະນະບັງຄັບທັງໝົດ ຫ ບາງສ່ວນ, ອີງຕາມ
ຂະໜາດຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ເຊິື່ງໄດ້ການົດໄວ້ແລ້ວບົນພັ້ນຖານເງື່ອນໄຂ ກ່ຽວກັບຕົວເລກທຸລະກິດ
ແລະ ຈານວນພົນສະເລ່ຍທີື່ໄດ້ນາໃຊ້ໃນປີ
ເງື່ອນໄຂດັື່ງກ່າວກຄຂອບດຂດຂັ້ບັງຄັບສາລັບແຕ່ລະຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເອກະລາດແມ່ນການົດ
ໄວ້ໃນດາລັດຂອງສະພາລັດຖະມົນຕີ

3.6

ລັກສະນະຂອງເອກະສານລາຍງານສັງເຄາະ

ບັນດາເອກະສານລາຍງານສັງເຄາະຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ
ຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງ
ຮອບຄອບ ແລະ ພາວະວິໄສ ກ່ຽວກັບບັນດາລາຍການເຄື່ອນໄຫວ, ເຫດການ ແລະ ສະພາບການຕ່າງໆທີື່
ເກີດຂັ້ນໃນປີ. ເອກະສານເຫົື່ານີັ້ ຕ້ອງສະແດງອອກເພື່ອໃຫ້ສາມາດສົມທຽບຕົວເລກແຕ່ລະປີໃສ່ກັນໄດ້
ແລະ ສົມທຽບກັບບັນດາ ເອກະສານລາຍງານສັງເຄາະ ຂອງຫົວໜ່ວຍ ອື່ນໆໃນຂະແໜງການດຽວກັນ

3.7

ເນອ
ັ້ ໃນຂອງໃບສະຫຼຸບລາຍງານ

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດຈາແນກໃຫ້ເຫັນບັນດາ ອົງປະກອບເບັ້ອງຊັບສິນ ແລະ ເບັ້ອງໜີັ້ສິນ ເຊິື່ງ
ປະກອບເປັນຊັບສົມບັດລວມຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເອກະລາດ. ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບສັງລວມຄນບັນດາ
ລາຍຮັບ ຫ ລາຍໄດ້ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ຫ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ເຊິື່ງຜ່ານການລົບຕົວເລກກັນຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຈານວນ
ກາໄລ ຫ ຂາດທນໃນປີ
ຕາຕະລາງວິໄຈການປະກອບທນ ແລະ ຄັງເງິນລວມຊີໃັ້ ຫ້ເຫັນບັນດາກະແສການນາໃຊ້ທນ ແລະ
ແຫື່ງທນໃນປີ
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ໃບລາຍງານສະຖິຕິ ແລະ ອາກອນເປັນເອກະສານເພີື່ມເຕີມ ແລະ ວິໄຈຂມ
ັ້ ູນຂ່າວສານທີື່ສະແດງ
ຈາກເອກະສານລາຍງານສັງເຄາະດັື່ງກ່າວຂ້າງເທິງນີັ້ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການສ້າງບັນດາບັນຊີແຫ່ງຊາດ
ແລະ ການຄິດໄລ່ຜົນໄດ້ຮັບທີື່ຈະຖກເສຍອາກອນ

3.8

ບັນດາລະບຽບການພນ
ັ້ ຖານ

ການບັນຊີຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບການພັ້ນຖານ ເຊິື່ງບື່ມີຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເອກະລາດໃດຈະ
ຍົກເວັັ້ນໄດ້. ການຈັດຕັັ້ງຖບັນຊີດັື່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ອີງໃສ່ແຜນບັນຊີ, ມີການຄົັ້ນຄວ້າເລອກເຟັັ້ນວ່າຈະເປີດປມ
ັ້
ບັນຊີໃດ ແລະ ມີການການົດບັນດາລະບຽບວິທີປະຕິບັດເພື່ອ:
 ຈົດກາຍບັນດາລາຍການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຄິດໄລ່ບັນດາຂມ
ັ້ ູນພັ້ນຖານ
 ດາເນີນການອັດບັນຊີ ແລະ ສັງລວມບັນດາເອກະສານລາຍງານສັງເຄາະ
 ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດກາ

3.9

ຂບ
ັ້ ງັ ຄັບ
ແຕ່ລະຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເອກະລາດຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂບ
ັ້ ັງຄັບເພື່ອຖບັນຊີຄ:
 ຖບັນຊີເປັນພາສາລາວ ແລະ ເປັນຫົວໜ່ວຍເງິນຕາ (ເປັນເງິນກີບ)
 ນາໃຊ້ເຕັກນິກການບັນຊີຄູ່ ເວັັ້ນເສຍແຕ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ທີື່ຈະໄດ້ຮັບການ

ຍົກເວັັ້ນ
 ອີງໃສ່ບັນດາເອກະສານຢັັ້ງຢນທີື່ມວ
ີ ັນ, ເດອນ, ປີເກັບມ້ຽນ ແລະ ວາງຕາມລາດັບທີື່ໄດ້ກາ
ນົດໄວ້ ແລະ ມີເລກໝາຍການຈົດກ່າຍເຂົັ້າໃນບັນຊີເພື່ອນາໃຊ້ຫັກຖານ
 ຕ້ອງຈົດກ່າຍບັນດາລາຍການເຄື່ອນໄຫວຕາມລາດັບເວລາການເກີດຂັ້ນ
ຂອງແຕ່ລະລາຍ
ການ
 ຖປມ
ັ້ ບັນຊີ ແລະ ປມ
ັ້ ຕິດຕາມ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດສ້າງເອກະສານລາຍງານສັງເຄາະ ຕາມເງື່ອນ
ໄຂທີື່ໄດ້ບັນລຸໄວ້ໃນມາດຕາ 5
 ໃຫ້ມີການຄວບຄຸມບັນຊີທີື່ໄວ້ໃຈໄດ້ ເພື່ອຕ້ານຂຜ
ັ້ ິດພາດ, ການປອມແປງລັກໂລບ ແລະ
ເພື່ອປົກປ້ອງຊັບສົມບັດ
 ກວດກາຄວາມມີຈິງ ແລະ ມູນຄ່າຂອງອົງປະກອບຊັບສິນ ແລະ ໜີັ້ສິນ ຕາມການບັນທກ
ບັນຊີ
 ການຈົດແຕ່ລະລາຍການໃນບັນຊີຕ້ອງໃຫ້ຮູ້ທີື່ມາ ຂັ້ຄວາມເນັ້ອໃນລັກສະນະ ໂດຍມີເອກະ
ສານຢັັ້ງຢນ
 ປມ
ັ້ ຕິດຕາມບັນຊີທີື່ໃຊ້ເພື່ອຈົດກ່າຍລາຍການເຄື່ອນໄຫວໃນປີ ແລະ ການປັບປຸງ ເວລາປິດ
ບັນຊີທ້າຍປີ ບື່ໃຫ້ມີການຂ້າມແຖວຍະວ່າງ ແລະ ຂີດຂ້າ ຫ ຂຽນທັບແຕ່ຢ່າງໃດ ບັນດາເອກະສານບັນຊີ
ທີກ
ື່ ່າວມາຂ້າງເທິງນີັ້ ແລະ ບັນດາໃບຢັັ້ງຢນຕ່າງໆຕ້ອງໄດ້ເກັບຮັກສາໄວ້ ເປັນເວລາ 10 ປີ

3.10

ສາລະບານບັນຊີ ແລະ ລະບຽບການບັນທກບັນຊີ

ແຜນບັນຊີຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເອກະລາດ ຕ້ອງການົດສາລະບານບັນຊີ ທີື່ຈະນາໃຊ້ເນັ້ອໃນ
ແລະ ບັນດາລະບຽບການເດີນບັນຊີ. ປັ້ມຕິດຕາມບັນຊີແມ່ນບັນດາເອກະສານ, ປັ້ມ ບັນຊີ ແລະ ໂດຍທົື່ວ
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ໄປແມ່ນສິື່ງທີື່ໃຊ້ຕາມເງື່ອນໄຂຂອງການເກັບຮັກສາ ເພື່ອຈົດກ່າຍບັນດາຂມ
ັ້ ູນພັ້ນຖານ ແລະ ເກັບກາບັນດາ
ຂມ
ັ້ ູນຂ່າວສານ
ວິທບ
ີ ັນທກ ໝາຍເຖິງແບບວິທີ ແລະ ພາຫະນະທີື່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເອກະລາດ ນາໃຊ້ເພື່ອເຮັດ
ໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວອັນຈາເປັນໃນການຖບັນຊີ ແລະ ໃນບັນດາເອກະສານລາຍງານຕົວຈິງຕາມທີື່ໄດ້ການົດ
ໄວ້ດາເນີນໄປຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ກເື່ ປັນອຸປະສັກໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເອກະລາດ ໃນການປະຕິ
ບັດພັນທະຕາມລະບຽບກົດໝາຍ

3.11

ປີການບັນຊີ

ປີການບັນຊີແມ່ນໄດ້ການົດໄວ້ 12 ເດອນ ແລະ ໃຫ້ຖເອົາຕາມປີສາກົນ. ການົດເວລາດັື່ງກ່າວ
ອາດຈະຕື່າກ່ວາ 12 ເດອນ. ຖ້າຫາກກິດຈະການໃນປີທາອິດຫາກເລີມ
ື່ ຕົັ້ນເຄື່ອນໄຫວໃນກາງປີ. ໃນກລະນີ
ທີມ
ື່ ີການຢຸດເຊົາກິດຈະການ ຈະເນື່ອງຈາກສາເຫດໃດກຕາມ ໃຫ້ຖເອົາໄລຍະການດາເນີນການຊາລະສະສາງ
ເປັນປີດຽວເທົື່ານັັ້ນ. ຊ່ວງໄລຍະເວລາອັດບັນຊີ ແລະ ການສ້າງເອກະສານລາຍງານສັງເຄາະ ແມ່ນການົດໄວ້
ຢູໃ່ ນດາລັດຂອງສະພາລັດຖະມົນຕີ

3.12

ຮູບແບບຂອງບັນດາເອກະສານລາຍງານສັງເຄາະ

ບັນດາເອກະສານລາຍງານສັງເຄາະດັງື່ ທີໄື່ ດ້ເວົັ້າໃນບົດຮຽນທີ 1 ຂັ້ 1.5 ນັັ້ນ ໃຫ້ຖເອົາຕາມ
ແບບຢ່າງທີື່ໄດ້ການົດຢູ່ໃນດາລັດຂອງສະພາລັດຖະມົນຕີ

3.13

ເນອ
ັ້ ໃນຂອງໃບສະຫຼຸບລາຍງານ

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດຈາແນກໃຫ້ເຫັນ ບັນດາອົງປະກອບເບັ້ອງຊັບສິນ ແລະ ເບັ້ອງໜີັ້ສິນ ເຊິື່ງ
ປະກອບເປັນຊັບສົມບັດລວມຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເອກະລາດ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບສັງລວມຄນບັນດາລາຍຮັບ ຫ ລາຍໄດ້ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ຫ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຊິງື່
ຜ່ານການລົບຕົວເລກກັນຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຈານວນກາໄລ ຫ ຂາດທນໃນປີ
ຕາຕະລາງວິໄຈການປະກອບທນ ແລະ ຄັງເງິນລວມ ຊີໃັ້ ຫ້ເຫັນບັນດາເອກະສານການນາໃຊ້ທນ
ແລະ ແຫື່ງທນໃນປີ.
ໃບລາຍງານສະຖິຕິ ແລະ ອາກອນເປັນເອກະສານເພີື່ມເຕີມ ແລະ ວິໄຈຂມ
ັ້ ູນຂ່າວສານທີື່ສະແດງ
ຈາກບັນດາລາຍງານສັງເຄາະດັື່ງກ່າງຂ້າງເທິງນີັ້ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການສ້າງບັນດາບັນຊີແຫ່ງຊາດ
ແລະ ການຄິດໄລ່ຜົນໄດ້ຮັບທີື່ຈະຖກເສຍອາກອນ.
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ບົດທີ 4
ລະບຽບການຕີມນ
ູ ຄ່າ ແລະ ການຄິດໄລ່ຜນ
ົ ໄດ້ຮບ
ັ , ຄຸນຄ່າຢັງັ້ ຢນດ້ານຫັກ
ຖານຂອງບັນດາເອກະສານ, ການກວດກາ, ການເປີດເຜີຍ, ມາດຕະການຕື່ຜູ້
ລະເມີດ ແລະ ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ
1. ຄິດໄລ່ ຄ່າເຊື່ອມຂອງຊັບສິນຄົື່ງທີື່ໄດ້
2. ເຂົັ້າໃຈເນັ້ອໃນ ແລະ ວິທີການກວດກາ ບັນດາເອກະສນສັງເຄາະ ແລະ ມາດຕະການຕຜ
ື່ ູ້
ລະເມີດກົດໝາຍ

ເນອ
ັ້ ໃນ
4.1

ພນ
ັ້ ຖານຂອງວິທກ
ີ ານຕີມນ
ູ ຄ່າ

ວິທກ
ີ ານກວດກາ ມູນຄ່າບັນດາອົງປະກອບທີຈ
ື່ ົດກ່າຍເຂົັ້າໃນບັນຊີ ແມ່ນການົດບົນພັ້ນຖານຂັ້
ຕົກລົງຮັບເຂົັ້າ ຕາມມູນຄ່າຕົັ້ນທນເດີມ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມອາດຈະຕີມູນຄ່າບັນດາຊັບສົມບັດຄນໃໝ່ໄດ້ ບົນ
ເງື່ອນໄຂອົງການທີື່ມີສິດອານາດວາງອອກ

4.2

ກລະນີທພ
ີື່ າໃຫ້ມກ
ີ ານຕີມນ
ູ ຄ່າຄນໃໝ່

ຕ້ອງຖວ່າ ແຕ່ລະຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດດາເນີນກິດຈະການຂອງຕົນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ຄສບຕເື່ ຄື່ອນ
ໄຫວໃນອານາຄົດທີື່ຄາດຄະເນໄວ້. ເມື່ອໃດຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຫາກມີເຈດຕະນາ ຫ ຍຸບເລິກ ຫ ຫຼຸດຜ່ອນ
ຂອບເຂດກິດຈະການໃນລະດັບອັນແນ່ນອນ, ອັນພາໃຫ້ການຕເື່ ນື່ອງກັນບສ
ື່ າມາດຮັບປະກັນໄດ້ອີກແລ້ວ,
ເມື່ອນັັ້ນຕ້ອງໄດ້ຕມ
ີ ູນຄ່າຊັບສົມບັດຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດນັັ້ນຄນໃໝ່

4.3

ການປະຕິບດ
ັ ລະບຽບ ແລະ ວິທກ
ີ ານຕີມນ
ູ ຄ່າຊັບສົມບັດ

ເພື່ອໃຫ້ມີການຕີມູນຄ່າຊັບສົມບັດ ມີຄວາມສອດຄ່ອງກົມກຽວກັນ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມບັນດາ
ລະບຽບການ ແລະ ລະບຽບວິທີປະຕິບັດຢ່າງຖາວອນ ຍົກເວັັ້ນທຸກກລະນີ ທີຕ
ື່ ້ອງການຊອກຫາຂມ
ັ້ ູນ
ຂ່າວສານທີດ
ື່ ີກວ່າ ຫ ເນື່ອງຈາກສະພາບການບັງຄັບ

4.4

ຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງປີການບັນຊີ

ແຕ່ລະປີການບັນຊີເປັນເອກະລາດໂດຍບື່ຂັ້ນກັບປີການຜ່ານມາ ແລະ ປີການຕໄື່ ປເພື່ອຄິດໄລ່ຜົນ
ໄດ້ຮັບໃຫ້ຖເອົາແຕ່ບັນດາພດຕິກາ ແລະ ລາຍການເຄື່ອນໄຫວທີເື່ ກີດຂັ້ນສະເພາະໃນປີການເທົື່ານັັ້ນ
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4.5

ວຽກງານທ້າຍປີຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເອກະລາດ

ໃນແຕ່ລະທ້າຍປີການບັນຊີ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເອກະລາດຕ້ອງສາຫວດກວດກາວັດຖຸ ແລະ ຕີ
ມູນຄ່າຊັບສົມບັດຂອງຕົນຕາມມູນຄ່າປະຕິບັດໃນເວລານັັ້ນ ແລະ ເອົາມູນຄ່າປະຈຸບັນດັື່ງກ່າວ ໃນມັ້ກວດນັບ
ຕົວຈິງມາສົມທຽບກັບມູນຄ່າຮັບເຂົັ້າໃນໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ຖ້າມູນຄ່າຮັບເຂົັ້າ ຫາກຕື່າກວ່າມູນຄ່າກວດ
ກາ ໃຫ້ຮັກສາມູນຄ່າຮັບເຂົັ້າໄວ້ໃນປັ້ມບັນຊີ, ເວັັ້ນເສຍແຕ່ກລະນີ ທີື່ ກົດໝາຍການົດໄວ້ ໂດຍສະເພາະຖ້າ
ມູນຄ່າຮັບເຂົັ້າ ຫາກສູງກ່ວາມູນຄ່າກວດກາໃຫ້ຈົດຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໄວ້ຕ່າງຫາກ ພາຍໃຕ້ຮູບການຫັກຄ່າຫຼຸ້ຍ
ຫ້ຽນ ຫ ຫັກຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າ, ແລ້ວຈະຖວ່າຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າເປັນສິື່ງຂາດຕົວແລ້ວ ຫ ບື່.
ໃນແຕ່ລະປີ ຕ້ອງໄດ້ຫັກຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ, ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າ ແລະ ເງິນແຮເພື່ອຫຸດຄວາມສ່ຽງໄພ
ແລະ ການຂາດທນທີື່ອາດຈະເກີດຂັ້ນໄດ້ ເຖິງວ່າບມ
ື່ ີກາໄລ ຫ ກາໄລບື່ພຽງພກຕາມ

4.6

ການຂນ
ັ້ ທະບຽນປມ
ັ້ ບັນຊີປະຈາວັນ ແລະ ປມ
ັ້ ບັນທກລາຍການຊັບສົມບັດ

ປມ
ັ້ ບັນຊີປະຈາວັນ ແລະ ປມ
ັ້ ບັນທກລາຍການຊັບສົມບັດ ຕ້ອງໄດ້ຂັ້ນທະບຽນໝາຍເລກລາດັບ
ແລະ ລົງລາຍເຊັນຫຍຈ
ັ້ າກເຈົາັ້ ໜ້າທີື່ອາກອນທີື່ມີສິດອານາດ

4.7

ເງອ
ື່ ນໄຂຂອງການບັນຊີທນ
ີື່ າສະເໝີເປັນຫັລກຖານຕສ
ື່ ານ

ການບັນຊີໃດທີື່ໄດ້ຖຢ່າງຖກຕ້ອງຈາກຜູມ
້ ີຄຸນວຸດທິການບັນຊີຮັບຮູເ້ ປັນທາງການ ໂດຍອົງການທີື່
ມີສິດອານາດຂັ້ນກັບກະຊວງເສດຖະກິດແຜນການ ແລະ ການເງິນຈງື່ ສາມາດນາໃຊ້ເປັນຫັລກຖານຕື່ໜ້າ
ສານເພື່ອຢັັ້ງຢນນິຕເິ ທດທາງດ້ານທຸລະກິດ ແລະ ນັກທຸລະກິດດ້ວຍກັນຖ້າວ່າການບັນຊີຫາກບຖ
ື່ ກຕ້ອງຜູ້ດາ
ເນີນທຸລະກິດຈະເອົາມາເປັນສິື່ງຢັັ້ງຢນທາງກົດໝາຍບື່ໄດ້

4.8

ການການົດບັນດາລະບຽບວິທປ
ີ ະຕິບດ
ັ

ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເອກະລາດເປັນຜູກ
້ ານົດບັນດາລະບຽບ
ວິທປ
ີ ະຕິບັດອັນຈາເປັນ ເພື່ອຈັດຕັັ້ງວຽກງານບັນຊີທຊ
ີື່ ່ວຍໃຫ້ດາເນີນການຄວບຄຸມພາຍໃນທີເື່ ປັນໜ້າເຊື່ອຖ
ໄດ້ ດ້ວຍເຫດຜົນທີື່ຂັດກັບປະໂຫຍດຂອງລັດ, ຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີື່ເປັນເອກະລາດ ຫ ຂອງຊາວຜູ້
ອອກແຮງງານ

4.9

ໜ້າທີຮ
ື່ ບ
ັ ຜິດຊອບຂອງຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າບັນຊີມີໜ້າທີື່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດປັນຢ່າງດີບັນດາຂກ
ັ້ ານົດທີໄື່ ດ້ວາງອອກ
ເພື່ອດາເນີນການ
ຄວບຄຸມ ແລະ ກວດກາດັື່ງກ່າວ ແລະ ບມ
ື່ ີຜໃູ້ ດຈະມີສິດຢັບຢັັ້ງການປະຕິບັດພາລະໜ້າທີື່ຂອງຜູ້ກ່ຽວໄດ້
ດ້ວຍເຫດຜົນທີື່ຂັດກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ,ຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເອກະລາດ ແລະ ຊາວຜູອ
້ ອກແຮງ
ງານ

4.10

ບົດລາຍງານສະພາບການ ແລະ ບົດລາຍງານເພີມ
ື່ ເຕີມ

ນອກຈາກບັນດາເອກະສານລາຍງານສັງເຄາະ ທີື່ໄດ້ບັນລຸໄວ້ໃນມາດຕາ 5 (ບົດຮຽນທີື່ຂັ້ 1.5/
3.6) ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີັ້ ຕ້ອງໄດ້ມີບົດລາຍງານບັນຊີກ່ຽວກັບສະພາບການດ້ານຕ່າງໆ ແລະ ວິວັດຂອງ
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ກິດຈະການທັງໝົດຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເອກະລາດ ບັນດາວິທີການກວດກາ ແລະ ການເປີດເຜີຍກ່ຽວ
ກັບເອກະສານດັື່ງກ່າວນີໄັ້ ວ້ໃນດາລັດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

4.11

ການບຖ
ື່ ເອກະສານບັນຊີທມ
ີື່ ລ
ີ ກ
ັ ສະນະບັງຄັບ ແລະ ການປອມແປງສ້າງ
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດບຖ
ື່ ກຕ້ອງຊັດເຈນ

ການບຖ
ື່ ເອກະສານບັນຊີທີື່ມີລັກສະນະບັງຄັບ ຈະຖກໄໝຕາມດາລັດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ການ
ປອມແປງການສ້າງໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດບຖ
ື່ ກຕ້ອງຊັດເຈນໂດຍເຈດຕະນາ
ຈະຖກລົງໂທດຕາມມາດຕາ
150 ຂອງກົດໝາຍອາຍາ ແລະ ຈະຖກປັບໄໝຕາມດາລັດຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫ ໂທດໃດໂທດໜື່ງໃນ
ສອງປະເພດນີກ
ັ້ ໄດ້

4.12

ຜົນສັກສິດ

ກົດໝາຍສະບັບນີມ
ັ້ ີຜົນສັກສິດສາລັບຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີຂ
ື່ ັ້ນກັບສູນກາງ ແລະ ນະຄອນຫວງ
ວຽງຈັນ ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ເດອນມັງກອນ 1991 ເປັນຕົັ້ນໄປ. ສ່ວນສາລັບຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂອງແຂວງ
ຕ່າງໆໃນທົື່ວປະເທດ ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 1992 ເປັນຕົັ້ນໄປ

4.13 ອົງການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ
ມອບໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ອອກດາລັດ ເພື່ອ
ປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີັ້ ແລະ ວາງລະບຽບການລະອຽດກ່ຽວກັບວິຊາຊີບການບັນຊີ
ການຫັກຄ່າຫຼຸຍຫ້ຽນຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ແລະ ວິທີການຄິດໄລ່ ແຕ່ລະວິທີ ມີ 3 ວິທີຄ:
 ວິທີຫັກຄ່າຫຼຸຍຫ້ຽນແບບສະໝື່າສະເໝີ
 ວິທີຫັກຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນແບບຫຼຸດຜ່ອນ
 ວິທີຫັກຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ແບບຕາມການນາໃຊ້
1) ວິທກ
ີ ານຫັກຄ່າຫຼຸຍ
້ ຫ້ຽນແບບສະໝສ
ື່ ະເໝີ (ແບບຄົງທີ)ື່
ແບບຕັັ້ງຄິດໄລ່:
ຄ່າຫຼຸຍຫ້ຽນຕື່ປີ = ມູນຄ່າເດີມ / ອາຍຸການນາໃຊ້ ຫ ມູນຄ່າເດີມ x ອັດຕາຄ່າຫຼຸຍຫ້ຽນ
ຕົວຢ່າງ: ມູນຄ່າເດີມຂອງພາຫະນະຂົນສົື່ງຄັນໜື່ງ 7,000,000ກີບ, ອາຍຸການນາໃຊ້ 5 ປີ.
ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຕື່ປີ 7,000,000/5 = 1,400,000 ກີບ
2) ວິທກ
ີ ານຫັກຄ່າຫຼຸຍ
້ ຫ້ຽນແບບຫຸລດຜ່ອນ (ແບບແຕ່ຫລາຍຫານ້ອຍ)
• ການຄິດໄລ່ຕ້ອງໃຫ້ເບິື່ງໃສ່ຕົວເລກພັ້ນຖານຂອງການຄິດໄລ່:
ສູດ : N(N+1) / 2 = ແມ່ນຕົວເລກພັ້ນຖານ, N ຈານວນປີ
ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຂອງປີທີ 1 = ມູນຄ່າເດີມ x N / N(N+1/2)
ເດີມມູນຄ່າ x N - 1
ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຂອງປີທີ 2 =
N (N+1)
2
ຕົວຢ່າງ : ພາຫະນະຂົນສົື່ງຄັນໜື່ງມູນຄ່າ 4,500,000 ກີບ, ອາຍຸການນາໃຊ້ 5 ປີ
ຕອບ :
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5 (5+1)
ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຂອງປີ =

= 15 ຫ 1+2+3+4+5 =15
2

ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນປີທີື່ 1 =

4,500,000 x 5 /15 = 1,500,000
4,500,000 x 4

ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນປີທີື່ 2 =

= 1,200,000
15
4,500,000 × 3

ຄ່າຫລຸ້ຍຫ້ຽນປີທີ 3 =

= 900,000
15

ຄ່າຫລຸ້ຍຫ້ຽນປີທີ 4 =

ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນປີທີ 5 =

4,500,000 × 2
15

4,500,000 × 1
15

= 600,000

=300,000

3) ວິທກ
ີ ານຫັກຄ່າຫລຸຍ
້ ຫ້ຽນ ແບບຕາມການນາໃຊ້
ຕົວຢ່າງ: ມີລົດບັນທຸກໂວນໂວຄັນໜື່ງມູນຄ່າເດີມ 10,000,000 ກີບ, ເຊິື່ງຕາມທາມະດາ
ແລ້ວ ຖ້າຫາກແລ່ນລົດບັນທຸກເຄື່ອງໄດ້ 500,000 Km ແມ່ນຈະສາມາດ ໃຊ້ການໄດ້ຕື່ໄປອີກ
ດັື່ງນັັ້ນ, ຈານວນຫັກຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຕື່ປີຂອງລົດຄັນດັື່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ຄິດໄລ່ບົນພັ້ນຖານ,
ຈານວນ Km ຂອງລົດຄັນນັັ້ນໃນປີ
ປີທີ 1 ແລ່ນໄດ້ 100,000 Km , ປີທີ 2 ແລ່ນໄດ້ 50.000 Km , ປີທີ 3 ແລ່ນໄດ້
75,000 Km , ປີທີ 4 ແລ່ນໄດ້ 95,000 Km , ປີທີ 5 ແລ່ນໄດ້ 125,000 Km ແລະ ປີທິ 6 ແລ່ນໄດ້
55,000 Km .
ຕອບ :
10,000,000 ກີບ
ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຕື່ Km =
=20ກີບ/Km
500,000 Km
ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນປີທີ 1 = 100,000 Km X 20 ກີບ = 2,000,000
ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນປີທີ 2 = 50,000 Km X 20 ກີບ = 1,000,000
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ຄ່າຫຼຸຍຫ້ຽນປີທີ 3 = 75,000 Km X 20 ກີບ = 1,500,000
ຄ່າຫຼຸ້ຫ້ຽນປີທີ 4 = 95,000 Km X 20 ກີບ = 1,900,000
ຄ່າຫຼຸຍຫ້ຽນປີທີ 5 = 125,000 Km X 20 ກີບ = 2,500,000
ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນປີທີ 6 = 55,000 kM X 20 ກີບ = 1,100,000
ຕາຕະລາງທີ 1 ຫັກຄ່າຫຼຸຍ
້ ຫ້ຽນຊັບສົມບັດຕາມອາຍຸການ
ຊັບສົມບັດຄົງທີື່
ອັດຕາຫັກຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ
5%
- ຕກນາໃຊ້ດາເນີນທຸລະກິດ
2%
- ເຮອນຢູ່
5 ຫາ 10 %
- ສິື່ງຈັດວາງ ແລະ ຕິດຕັັ້ງ
10 ຫາ 20 %
- ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ຊຸດ ເຄື່ອງມ
20 %
- ເຄື່ອງຈັກ
20 %
- ລົດເກງ
25 %
- ລົດບັນທຸກ
10 %
- ເຄື່ອງໃຊ້ສານັກງານ
5 ຫາ 10 %
- ວັດຖຸອຸປະກອນຫ້ອງການ

ອາຍຸການ
20 ປີ
50 ປີ
10 ຫາ 20 ປີ
5 ຫາ 10 ປີ
5 ປີ
5 ປີ
4 ປີ
10 ປີ
10 ຫາ 20 ປີ
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ພາກທີ III ກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ
ບົດທີ 5
ບົດບັນຍັດທົວ
ື່ ໄປ, ອາກອນທຸລະກິດ ແລະ ອາກອນຊົມໃຊ້
ຈຸດປະສົງ
ເພອ
ື່ ໃຫ້ນັກສກສາ ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂົັ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ:
1. ບົດບັນຍັດທົື່ວໄປຂອງກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ
2. ອາກອນທຸລະກິດ
3. ອາກອນຊົມໃຊ້

ເນອ
ັ້ ໃນ
5.1

ສ່ວຍສາອາກອນ

ສ່ວຍສາອາກອນແມ່ນພັນທະຂອງທຸກຄົນທີື່ດາເນີນກິດຈະການ ຫ ທາມາຫາກິນຢູໃ່ ນ ສປປ
ລາວ ຕ້ອງໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດ.
5.1.6 ໜ້າທີຂ
ື່ ອງກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ
ກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ ມີໜ້າທີື່ການົດລະບົບສ່ວຍສາອາກອນ ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນ
ເສດຖະກິດ, ອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ, ອົງການຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ, ພົນລະເມອງລາວ, ຊາວຕ່າງດ້າວຊາວຕ່າງປະ
ເທດ ລວມທັງຜູບ
້ ມ
ື່ ີສັນຊາດທີື່ດາເນີນທຸລະກິດ ຫ ມາທາມາຫາກິນຢູ່ ສປປ ລາວ ລ້ວນແຕ່ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າ
ໃນພາລະກິດຂອງປະເທດຊາດ, ສົື່ງເສີມການດາເນີນທຸລະກິດໃນທຸກຂະແໜງການ, ກະຕຸກຊຸກຍູ້ການຈລະ
ຈອນແຈກຢາຍສິນຄ້າໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວເຮັດໃຫ້ເງິນຕາ ແລະ ລາຄາຢູໃ່ ນທ້ອງຕະຫາດມີຄວາມສະຫົງບເປັນ
ປົກກະຕິ, ດັດສະເລ່ຍລາຍໄດ້ລະຫ່ວາງທຸກຊັັ້ນຄົນຢ່າງຍຸດຕິທາ ແລະ ຮັບປະກັນລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ງົບປະມານ
ຂອງລັດ, ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງຊາດມີການຂະຫຍາຍຕົວຕາມຈັື່ງຫວະຕເື່ ນື່ອງ ແລະ ປົກກະຕິ.
5.1.7 ລະບົບສ່ວຍສາອາກອນ
ລະບົບສ່ວຍສາອາກອນຂອງ ສປປ ລາວ ປະກອບດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນທາງອ້ອມ
ແລະ ສ່ວຍສາອາກອນທາງກົງ.
ສ່ວຍສາອາກອນທາງອອ້ມມີ:
 ອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ
 ອາກອນຊົມໃຊ້
ສ່ວຍສາອາກອນທາງກົງມີ:
 ອາກອນກາໄລ
 ອາກອນລາຍໄດ້
 ອາກອນຕື່າສຸດ
 ອາກອນມອບເໝົາ
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 ອາກອນສິື່ງແວດລ້ອມ/ຄ່າທານຽມ/ບລິການວິຊາການຕ່າງໆ
5.1.8 ການນາໃຊ້ກດ
ົ ໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ
ກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນນາໃຊ້ຕື່ບຸກຄົນ ຫ ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ນິຕິບຸກຄົນທີື່ຊົມໃຊ້
ສິນຄ້າເຄື່ອງຂອງ ຫ ການບລິການ, ດາເນີນທຸລະກິດ, ປະກກອບອາຊີບອິດສະຫະ ແລະ ລາຍໄດ້ຕ່າງໆຢູ່ດິນ
ແດນ ສປປ ລາວ.
5.1.9 ອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດແມ່ນຫັຍງ ?
ອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ ແມ່ນອາກອນທາງອອ້ມ ເຊິື່ງເປັນພັນທະຂອງຜູຊ
້ ົມໃຊ້
ສິນຄ້າເຄອ
ື່ ງຂອງ ແລະ ການບລິການຕ່າງໆຢູ່ໃນດິນແດນຂອງ ສປປ ລາວ.
5.1.10 ເວລາຄິດໄລ່ເກັບອາກອນ ແລະ ພນ
ັ້ ຖານການຄິດໄລ່ອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ
(1) ກິດຈະການທີື່ຕອ
້ ງເສຍອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ
ກິດຈະການທີຕ
ື່ ້ອງເສຍ ອ.ຕ.ທ ມີດັື່ງນີັ້:
 ການນາເຂົັ້າສິນຄ້າເຄື່ອງຂອງຈາກຕ່າງປະເທດ
 ການຂາຍເທື່ອທີໜື່ງສິນຄ້າເຄື່ອງຂອງທີື່ນາເຂົັ້າ ຫ ຜະລິດຈາກໂຮງງານຢູ່
ພາຍໃນປະເທດ
 ການບລິການທົື່ວໄປ ເຊັື່ນ: ກິດຈະການຂົນສົື່ງ, ໄປສະນີ, ໂທລະ
ຄົມມະນາຄົມ, ການກື່ສ້າງ, ສ້ອມແປງ, ການຮັບເໝົາຄຸ້ມຄອງຕະຫາດ, ການພັດທະນາທີື່ດິນ ເພື່ອຂາຍສິດ
ນາໃຊ້, ກິດຈະການໂຮງແຮມ, ທ່ອງທ່ຽວ, ກິນດື່ມ, ການສະແດງສິນລະປະວັນນະຄະດີ, ກິລາ, ບັນເທິງ,
ການແພດ, ເປັນນາຍໜ້າ ຫ ຕົວແທນ ແລະ ການບລິການອື່ນໆທີື່ມີລັກສະນະບລິການ
(2) ພນ
ັ້ ຖານຄິດໄລ່ອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ
a) ສາລັບການນາເຂົັ້າສິນຄ້າເຄື່ອງຂອງຈາກຕ່າງປະເທດ
ອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ ແມ່ນຄິດໄລ່ເມື່ອແຈ້ງເສຍພາສີຂາເຂົັ້າ, ພັ້ນຖານການຄິດໄລ່ແມ່ນແຈ້ງເສຍພາສີຂາ
ເຂົັ້າບວກຄ່າພາສີຂາເຂົັ້າ, ອາກອນຊົມໃຊ້ ແລະ ຄ່າທານຽມອື່ນໆ (ຖ້າມີ)
ຕົວຢ່າງ 1:
ບລິສັດນັ້າມັນເຊັ້ອໄຟນາເຂົັ້ານັ້າມັນແອັດຊັງທາມະດາ ຈາກຕ່າງປະເທດຈາ
ນວນ 64,000 ລີດ ມູນຄ່າຮອດຊາຍແດນລາວແມ່ນ 11,718,000 ກີບ (12,600$; ອັດຕາແລກປ່ຽນ
1$ = 930 ກີບ) ຕາມໃບແຈ້ງສິນຄ້ານາເຂົັ້າ, ນັ້າມັນແອັດຊັງ ແມ່ນສິນຄ້າທີື່ຖກເສຍອາກອນຊົມໃຊ້ຕາມ
ອັດຕາທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ
ການຄິດໄລ່ຄ່າພາສີຂາເຂົັ້າ ແລະ ອາກອນໃນເວລານາເຂົັ້າ ມີດັື່ງນີ:ັ້
ຄ່າພາສີຂາເຂົັ້າໃນອັດຕາ 5 ແມ່ນ:
11,718,000 x 5 =585,900 ກີບ
ອາກອນຊົມໃຊ້ໃນອັດຕາ 20% ຂອງມູນຄ່າຕົັ້ນທນນາເຂົັ້າ
(11,718,000+585,900) x 20%=2,460,780 ກີບ
ອັດຕາອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດໃນອັດຕາ 5%ແມ່ນ:
(11,718,000+585,900+2,460,780)x5% =738,234 ກີບ
(ມູນຄ່າແຈ້ງເສຍພາສີຂາເຂົັ້າ + ຄ່າພາສີຂາເຂົັ້າ + ອາກອນຊົມໃຊ້) x
ອັດຕາ ອ.ຕ.ທ = ຈານວນອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ
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ລວມຄ່າພາສີ

ແລະ

ອາກອນທີື່ຕ້ອງເສຍໃນດ່ານຂາເຂົັ້າທັງໝົດ

=

3,784,914 ກີບ
ຕົວຢ່າງ 2:
ບລິສັດການຄ້າຂາອອກ - ຂາເຂົັ້າ ໄດ້ນາລົດຈັກຮອນດາດຣີມ 100 ເຊເຊ
ຈາກຕ່າງປະເທດ ເຂົັ້າມາຜ່ານດ່ານທ່ານາແລ້ງ ຈານວນ 50 ຄັນ, ລາຄາແຈ້ງເສຍພາສີ 50,737,500 ກີບ
ອັດຕາພາສີ 40
ອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ 5
ວິທີການຄິດໄລ່ຄ່າພາສີ ແລະ ອາກອນຢູດ
່ ່ານຂາເຂົາັ້ ຄດັື່ງນີັ້:
ຄ່າພາສີຂາເຂົັ້າ50,737,500 x 40=20,295,000 ກີບ
ອ.ຕ.ທ (50,737,500+20,295,000) x 5
= 3,551,625 ກີບ
ລວມຈານວນຄ່າພາສີຂາເຂົັ້າ ແລະ ອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ
= 23,846,625 ກີບ
b) ສາລັບການຂາຍເທື່ອໜື່ງສິນຄ້າ ຫ ເຄື່ອງຂອງທີື່ນາເຂົັ້າຈາກຕ່າງ
ປະເທດ ຫ ຈາກໂຮງງານຜະລິດຢູພ
່ າຍໃນປະເທດ, ອາກອນແມ່ນຄິດໄລ່ເວລາຂາຍ ຫ ເວລາສົື່ງມອບເທື່ອທີື່
ໜື່ງສິນຄ້າ ຫ ເຄື່ອງຂອງດັື່ງກ່າວໂດຍຜູນ
້ າເຂົັ້າ ຜູ້ຜະລິດພັ້ນຖານການຄິດໄລ່ ແມ່ນເວລາຂາຍບລ
ື່ ວມອາກອນ
ຕົວຢ່າງ:
ບລິສັດນັ້າມັນເຊັ້ອໄຟ ໄດ້ຂາຍນັ້າມັນທີໄື່ ດ້ນາເຂົັ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ຈານວນ
640,00 ລີດ ໃຫ້ແກ່ປັ້ານັ້າມັນເຊັ້ອໄຟ ມູນຄ່າຂາຍນອກອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ 16,960,000 ກີບ.
ອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດໃນເວລາຂາຍແມ່ນ: 16,960,000 ກີບx5=848,000 ກີບ ບລິສັດນັ້າມັນ
ເຊັ້ອໄຟ ຈະຕ້ອງໄດ້ອອກໃບເກັບເງິນ ໃນເວລາຂາຍນັ້າມັນເຊັ້ອໄຟໃຫ້ແກ່ປັ້ານັ້າມັນເຊັ້ອໄຟ ຕາມແບບຮ່າງທີື່
ກົມສ່ວຍສາອາກອນໄດ້ການົດໃຫ້ ແລະ ຂຽນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ.
ຕາຕະລາງທີ 2 ແບບຮ່າງໃບເກັບເງິນ
ລາຍການສິນຄ້າເຄື່ອງຂອງທີື່ໄດ້ຈາ
ໜ່າຍ
ນັ້າມັນແອັດຊັງທາມະດາ

ລາຄາຫົວໜ່ວຍ
265

ລວມມູນຄ່າບລ
ື່ ວມອາກອນ
ອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ 5 %
ລາຄາຂາຍລວມທັງອາກອນ

ຈານວນລິດ
64,000

ລາຄາບລ
ື່ ວມອາກອນ
16,960,000ກີບ
16,960,000ກີບ
848,000ກີບ
17,808,000ກີບ

ລາຄາຂາຍລວມອາກອນ 17,808,000 ກີບ ນີແ
ັ້ ມ່ນຈານວນເງິນທີື່ປັ້ານັ້າມັນ
ເຊັ້ອໄຟ ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ບລິສັດນັ້າມັນເຊັ້ອໄຟ, ແຕ່ບລິສັດຈະໄດ້ຮັບເງິນພຽງແຕ່ 16,960,000 ກີບ ສ່ວນຈາ
ນວນຕົວເລກທຸລະກິດ 848,000 ກີບ ນັັ້ນບລິສັດ ຕ້ອງມອບໃຫ້ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແຕ່
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ບລິສັດນັ້າມັນເຊັ້ອໄຟ ມີສິດຫັກອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດທີື່ໄດ້ເສຍແລ້ວໃນເວລານາເຂົັ້າ ເຊິື່ງມີຈານວນ
738,234 ກີບ ອອກຈາກຈານວນຕົວເລກທຸລະກິດທີື່ຄິດໄລ່ໄດ້ໃນເວລາຂາຍ ລາຍລະອຽດມີຄດັື່ງນີັ້:
ອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດທີື່ຄິດໄລ່ໄດ້ໃນເວລາຂາຍ
= 848,000 ກີບ
ອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດທີື່ໄດ້ເສຍແລ້ວໃນເວລານາເຂົັ້າ = 738,234 ກີບ
ອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດທີື່ຕ້ອງຈ່າຍຕື່ມ
= 109,766 ກີບ
c) ສາລັບການບລິການ
ພັ້ນຖານການຄິດໄລ່ ແມ່ນຄ່າບລິການບລ
ື່ ວມອາກອນຂອງກິດ
ຈະການໄດ້ສາເລັດທັງໝົດ ຫ ບາງສ່ວນ.
ຕົວຢ່າງ:
ກິດຈະການກື່ສ້າງເຮອນຫັງໜື່ງໄດ້ສາເລັດແລ້ວ ມູນຄ່າການກື່ສ້າງທັງໝົດແມ່ນ
25,100,000 ກີບ (ມູນຄ່າບລ
ື່ ວມອາກອນ) ໃນກິດຈະການດັື່ງກ່າວ ພາຍຫັງທີື່ໄດ້ຫັກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສີັ້ນເປອງ
ຕ່າງໆທັງໝົດອອກແລ້ວ ມີກາໄລຈານວນ 3,765,000 ກີບ ບລິສັດທີື່ດາເນີນການກື່ສ້າງແມ່ນ ບລິສັດມີຮູບ
ການນິຕິບຸກຄົນ.
ວິທີການຄິດໄລ່ອາກອນມີດັື່ງນີ:ັ້
 ອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ: 25,100,000 x 5 = 1,255,000 ກີບ
 ອາກອນກາໄລ: 3,765,000 x 35 = 1.317.750 ກີບ

5.2

ອັດຕາອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ
ອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດມີ 4 ອັດຕາດ້ວຍກັນຄ: 3, 5, 10, ແລະ 15
5.2.1 ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍ (3) ສາລັບທຸລະກິດ
a) ການນາເຂົາັ້ ແລະ ການຂາຍ
 ຜະລິດຕະພັນກະສິກາເຊັື່ນ: ເຂົັ້າສານ, ຮາ, ແປ້ງເຂົັ້າ, ແປ້ງມັນ, ແປ້ງສາລີ

ເປັນຕົັ້ນ
 ຜະລິດຕະພັນອາຫານ
 ວັດຖຸດິບ, ຜະລິດຕະພັນເຄິື່ງສາເລັດຮູບ, ເຄມີຮັບໃຊ້ການຜະລິດກະສິກາ,
ອຸດສາຫະກາ ແລະ ຫັດຖະກາ
 ປຸຍ ແລະ ອາຫານສັດ
 ເຄື່ອງຈັກ, ເຄື່ອງມ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການປູກຝັງການລ້ຽງສັດ ແລະ
ການຜະລິດ (ກະສິກາ, ອຸດສາຫະກາ, ຫັດຖະກາ)
 ເຄື່ອງຈັກ ຫ ພາຫະນະຮັບໃຊ້ການບຸກເບີກ, ລາກແກ່, ການຂຸດຄົນ
ັ້ ບແ
ື່ ຮ່, ບື່
ນັ້າມັນ, ອາຍແກັສ, ການກື່ສ້າງພັ້ນຖານວັດຖຸເຕັກນິກເຊັື່ນ: ຂົວທາງ, ຊົນລະປະທານ, ເຂື່ອນ, ທ່າເຮອ,
ເດີື່ນບິນ ລວມທັງເຄື່ອງອາໄຫ່ຂອງພາຫະນະດັື່ງກ່າວ
 ແຮ່ທາດຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ແຮ່ເຫັກ, ແຮ່ກົວ, ແຮ່ຂາງ, ແຮ່ທອງແດງ ແລະ ອື່ນໆ
ທີຄ
ື່ ້າຍຄຽງ
 ຫີນກາວ, ລິກໄນ, ຖ່ານຫີນ, ອາຍແກັດ ແລະ ອື່ນໆທີື່ຄ້າຍຄຽງ
 ນັ້າປະປາ
 ຢາປົວພະຍາດ, ອຸປະກອນການແພດ ແລະ ການສກສາ
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 ລົດພະຍາບານ, ລົດດັບເພີງ ແລະ ລົດວິຊາສະເພາະອື່ນໆ
 ລົດຖີບ, ລົດສາມລຖ
ັ້ ີບ
 ເສັັ້ນຝ້າຍ, ເສັັ້ນໄໝ, ເສັັ້ນໃບຕ່າງໆ
 ຜະລິດຕະພັນວິຈິດຕະກາ, ສິລະປະກາ ແລະ ຫັດຖະກາ
 ເຄື່ອງຫີັ້ນເດັກ
 ອຸປະກອນການກິລາ ແລະ ກາຍຍະກາ
b) ການບລິການ
 ການບລິການດ້ານກະສິກາດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ
 ການວິໄຈດິນປູກຝັງ, ດິນກື່ສ້າງ, ປ່າໄມ້ ແລະ ວິໄຈແຮ່ທາດຕ່າງໆ
 ການອານາໄມໃນຕົວເມອງ
 ໂຮງຂ້າສັດ ແລະ ການຂ້າສັດທົື່ວໄປ
 ການບລິການຕັດຜົມ ແລະ ເສີມສວຍ
 ກິດຈະກາປິື່ນປົວຄົນ ແລະ ສັດ
 ກິດຈະກາສະແດງລະຄອນ, ລາເລື່ອງ, ສິນລະປະວັນນະຄະດີ, ກິລາ ເຊັື່ນ:
ບານເຕະ, ບານສົື່ງ, ບານບ້ວງ, ຕີມວຍ, ເຕັນນິດ ແລະ ກາຍຍະກາ
 ກິດຈະກາການບາບັດ
 ການຕີເງິນ ແລະ ຄາ
 ການເຈ້ຍລະໄນນິນ, ເພັດ, ພອຍ ແລະ ແກ້ວ
5.2.2 ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍ (5) ສາລັບທຸລະກິດ
a) ການນາເຂົາັ້ ແລະ ການຂາຍ
 ກະແສໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງມ ແລະ ອຸປະກອນການໄຟຟ້າ
 ນັ້າມັນເຊັ້ອໄຟທຸກຊະນິດ
 ຖ່ານໄມ້ ແລະ ຟນ
 ວັດສະດຸ, ອຸປະກອນການກື່ສ້າງທົື່ວໄປລວມທັງຫີນ ແລ ະຊາຍ
 ຜະລິດຕະພັນປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ຫວາຍ
 ຜະລິດຕະພັນປຸງແຕ່ງຈາກຊາ, ກາເຟ
 ນັ້າດື່ມບລິສຸດ, ນັ້າກ້ອນ, ກະແລ່ມ
 ນັ້າຫວານນັ້າອັດລົມ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມອື່ນໆທີື່ມີທາດເຫົັ້າ
 ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ຫ້ອງການທົື່ວໄປ ລວມທັງຈັກພິມດີດ, ຈັກໂຣນ່ຽວ, ຈັກອັດສາ
ເນົາເອກະສານ, ຈັກຄິດໄລ່ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ລວມທັງອຸປະກອນຂອງເຄື່ອງດັື່ງກ່າວ
 ອຸປະກອນສື່ສານ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ
 ເຄື່ອງເຮອນ ເຊັື່ນ: ຊຸດຮັບແຂກ, ໂຕະ, ຕັື່ງ, ຕູ້, ຕຽງ, ເສື່ອ, ໝອນ ແລະ
ອື່ນໆ
 ເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮອນທີໃື່ ຊ້ດ້ວຍໄຟຟ້າ ເຊັື່ນ: ຕູ້ເຢັນ, ເຕົາໄຟຟ້າ, ເຕົາລີດ,
ເຄື່ອງຕູເ້ ຢັນ, ໝັ້ຫຸງເຂົັ້າ, ໝັ້ຕົັ້ມນັ້າ, ພັດລົມ, ວິທະຍຸ, ເຄື່ອງດູດຝຸ່ນ, ເຄື່ອງຊັກຜ້າ, ເຄື່ອງບົດຊີັ້ນ, ເຄື່ອງບົດ
ໝາກໄມ້ ແລະ ອື່ນໆ
 ແຜ່ນແພທຸກຊະນິດ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົື່ມ, ໝວກ, ເກີບ, ສາຍແອວ, ຄັນຮົື່ມ
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 ຫີບ, ກະເປົາເດີນທາງ, ກະເປົາຖ ແລະ ເຄື່ອງຄ້າຍຄຽງ
 ໂມງແວ່ນຕາ
 ຈັກຍິບຜ້າທົື່ວໄປ
 ລົດຈັກ, ລົດສາມລເັ້ ຄື່ອງ, ລົດຕຸກໆ, ລົດຈາໂບ້, ລົດໂດຍສານ, ລົດຂົນສົື່ງ,
ລົດບັດ, ລົດຕູ້, ລົດຂົນນັ້າມັນ
 ອຸປະກອນ, ເຄື່ອງອາໄຫ່ ແລະ ໝັ້ໄຟຂອງລົດບັນທຸກປະເພດ
 ເຄື່ອງມ ແລະ ອຸປະກອນການຫາປາ
 ກື່າປັື່ນ, ເຮອຈັກເພື່ອຮັບໃຊ້ການຂົນສົື່ງພາຍໃນ ລວມທັງເຄື່ອງປະກອບ
ແລະ ເຄື່ອງອາໄຫ່ຂອງພາຫະນະດັື່ງກ່າວ
 ເຮອຈັກເພື່ອການກິລາ
 ເຮອບິນເພື່ອຮັບໃຊ້ການຂົນສົື່ງພາຍໃນລວມທັງອຸກະກອນ ແລະ ເຄື່ອງອາ
ໄຫ່ລຂອງພາຫະນະດັື່ງກ່າວ
 ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍເພື່ອທາຄວາມສະອາດຮ່າງກາຍ
 ນັ້າຫອມ ແລະ ເຄື່ອງເສີມສວຍ
 ໂລຫະປະເສີດ,ແກ້ວປະເສີດເຊັື່ນ:ເງິນ,ຄາ,ເພັດ,ນິນ ແລະ ອື່ນໆທີື່ຄ້າຍ
ຄຽງ
 ປນລົມ
 ກະແຊັດທີື່ຍັງບທ
ື່ ັນໄດ້ບັນທກສຽງ
 ກະແຊັດເພງ ຫ ລາພັ້ນເມອງລາວ
 ເຄື່ອງດົນຕີ ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງເຄື່ອງດັື່ງກ່າວ
 ເຄື່ອງອື່ນໆທີື່ບນ
ື່ ອນໃນອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍ (3), ສິບສ່ວນຮ້ອຍ (10)
ຫ ສິບຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ (15)
b) ການບລິການ
ການບລິການຈົກດິນ, ຕັກຊາຍ, ບຸກເບີກເນັ້ອທີື່ດິນເພື່ອການປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ
ແລະ ການກື່ສ້າງອື່ນໆ.
 ກິດຈະການໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການຂົນສົື່ງ
 ການກື່ສ້າງ, ການຕິດຕັັ້ງ ແລະ ສ້ອມແປງທົື່ວໄປ
 ການບລິການກ່ຽວກັບຂົວທາງ, ຊົນລະປະທານ, ເຂື່ອນ,ເດີື່ນບິນ
 ການບລິການຕັດຫຍິບ, ຕັດເກີບ ,ຫຍິບຜ້າ, ຖ່າຍຮູບ
 ກິດຈະການໂຮງພິມ
 ກິດຈະການໂຮງເລື່ອຍ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ຫວາຍ
 ກິດຈະການບົື່ມໃບຢາ
 ກິດຈະການພັດທະນາທີດ
ື່ ິນ ເພື່ອຂາຍສິດນາໃຊ້, ການກື່ສ້າງເຮອນເພື່ອຂາຍ
 ການຮັບເໝົາຄຸ້ມຄອງຕະຫາດ
 ກິດຈະການໂຄສະນາ, ສກສາຄົັ້ນຄ້ວາ, ຂັ້ນແຜນການ,ວິໄຈຂມ
ັ້ ູນຂ່າວສານ
ອື່ນໆ, ທີປ
ື່ ກສາບັນຊີ, ທີື່ປກສາດ້ານກົດໝາຍ, ທີື່ປກສາວິສາຫະກາ ແລະ ສະຖາປັດຕະຍະກາ
 ການບລິການອື່ນໆທີບື່ນອນຢູໃ່ ນອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍ 3, 10 ຫ 15
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5.2.3

ອັດຕາສິບສ່ວນຮ້ອຍ (10) ສາລັບທຸລະກິດ
1) ການນາເຂົາັ້ ແລະ ການຂາຍ
ເຄື່ອງໂທລະພາບ, ວິທະຍຸເທບ, ເຄື່ອງອັດສຽງ, ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ, ກ້ອງຖ່າຍ
ຮູບ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບເງົາ, ເຄື່ອງສາຍຮູບເງົາ, ເຄື່ອງຫນ
ີັ້ ວິດີໂອ, ກ້ອງຖ່າຍວິດໂີ ອ, ເຄື່ອງຫີັ້ນຈານສຽງເຄື່ອງຈັກ
ລ້າງຮູບ, ພິມຮູບເງົາ, ພິມຖ່າຍຮູບ, ກະແຊັດວິດີໂອ, ກະແຊັດເພງຕ່າງປະເທດ, ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ, ຜະລິດ
ຕະພັນໃກ້ຄຽງ, ສ່ວນປະກອບ ແລະ ເຄື່ອງອາໄຫ່ຂອງເຄື່ອງດັື່ງກ່າວ
 ປນກິລາ
 ເຄື່ອງອາຍເຢັນ ແລະ ອາຍຮ້ອນ
 ລົດເກງ, ລົດກະບະ, ລົດຈິບ
 ເຮອບິນກາປັື່ນ ແລະ ເຮອຈັກເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວ
 ເຄື່ອງເອ້ຍ້ອງທີເື່ ຮັດດ້ວຍເງິນ, ຄາ, ເພັດ, ພອຍ, ແກ້ວ, ໄຂ່ມຸກ ແລະ ໂລຫະ
ປະເສີດອື່ນໆ
2) ການບລິການ
 ກິດຈະການໂຮງແຮມ, ຣິສອດ, ທ່ອງທ່ຽວ, ການກິນດື່ມທົື່ວໄປ
 ກິດຈະການນາຍໜ້າ ຫ ຕົວແທນ
 ກິດຈະການສາຍຮູບເງົາ, ສາຍວິດີໂອ, ອັດແຜ່ນສຽງ, ອັດກະແຊັດ, ໃຫ້ເຊົື່າ
ວິດີໂອ ຫ ຟິມວິດີໂອ
 ກິດຈະການຕີກອບ
 ກິດຈະການແຂ່ງຂັນມ້າ, ແຂ່ງຂັນລົດທຸກປະເພດ.
5.2.4 ອັດຕາສິບຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ (15) ສາລັບທຸລະກິດ
1) ການນາເຂົາັ້ ແລະ ການຂາຍ
 ເຫົັ້າ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທຸກຊະນິດທີື່ມີທາດເຫົັ້າ
 ຢາສູບສາເລັດຮູບເປັນເສັັ້ນ, ເປັນຊາ ,ລວມທັງຢາຊີກາ
 ອາວຸດລ່າເນັ້ອທຸກຊະນິດ
 ໂຕະບິນລຽດ ຫ ສະນຸກເກີ, ໂຕະບານເຕະ ແລະ ຕູເ້ ຄື່ອງຫີັ້ນເກມອື່ນໆ
 ໝາກກະໂພກ, ບັງັ້ ໄຟດອກໄມ້ໄຟ
 ໄພ້ ແລະ ເຄື່ອງປະເພດຄ້າຍຄຽງ
2) ການບລິການ
 ກິດຈະການບັນເທິງເຊັື່ນ: ໂຮງເຕັັ້ນລາ, ດິດໂກເທັກ, ຄາລາໂອເກະ
 ກິດຈະການສະໜຸກເກີ ຫ ບິນລຽດໂບລິື່ງ
 ກິດຈະການຫວຍພັດທະນາ

5.3

ລະບຽບການ ແລະ ເສຍອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ
ຜູມ
້ ີໜ້າທີື່ເສຍອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດຕ້ອງແຈ້ງ ແລະ ມອບເສຍອາກອນ ຕາມແຕ່ລະກລະນີ

ດັື່ງນີັ້:
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 ກລະນີນາເຂົັ້າສິນຄ້າ ຫ ຂອງເຄື່ອງຈາກຕ່າງປະເທດທຸກເທື່ອຜູນ
້ າເຂົັ້າ ຕ້ອງຍນ
ື່ ໃບແຈ້ງພາສີ
ຂາເຂົັ້າຕື່ດ່ານພາສີເພື່ອເສຍພາສີອາກອນ. ອາກອນຕ້ອງມອບໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ກ່ອນນາສິນຄ້າເຄື່ອງຂອງອອກ
ຈາກດ່ານພາສີ
 ກລະນີຂາຍເທື່ອທີໜື່ງ ສິນຄ້າເຄື່ອງຂອງຈາກຕ່າງປະເທດ ຫ ຜະລິດຕະພັນໃນປະເທດ ແລະ
ການບລິການຜູນ
້ າເຂົັ້າ, ຜູຜ
້ ະລິດ ແລະ ຜູບ
້ ລິການຕ້ອງຍນ
ື່ ໃບແຈ້ງລາຍຮັບທຸລະກິດຂອງຕົນ ຕລ
ື່ ັດຖະການ
ສ່ວຍສາອາກອນ ບ່ອນທີື່ຕົນຂັ້ນກັບ ກ່ອນວັນທີ 15 ຂອງເດອນຕໄື່ ປ ເພື່ອເສຍອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດປະ
ຈາເດອນ. ຜູເ້ ສຍອາກອນຕາມລາຍຮັບມອບເໝົາລວມອັນດຽວ ມີໜ້າທີື່ມອບພັນທະຂອງຕົນຕາມເງື່ອນໄຂ
ທີກ
ື່ ານົດໄວ້ໃນສັນຍາມອບເໝົາ

5.4

ການຫັກອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດທີໄື່ ດ້ເສຍແລ້ວຢູຕ
່ ນ
ົັ້ ທາງ

ຜູທ
້ ີື່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດໃຫ້ຫັກອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດແມ່ນ:
 ຜູນ
້ າເຂົັ້າ, ຜູຜ
້ ະລິດ, ຜູບ
້ ລິການ ເພື່ອຈາໜ່າຍ ຫ ບລິການຢູພ
່ າຍໃນປະເທດ
 ຜູທ
້ ີື່ໄດ້ຂັ້ນທະບຽນນາຂະແໜງການສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ຖບັນຊີຢ່າງຖກຕ້ອງ ພ້ອມທັງ
ມີເອກະສານການເສຍອາກອນຄົບຖ້ວນມາຢັັ້ງຢນ
 ຜູນ
້ າ, ເຂົັ້າຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ບລິການມີສິດຫັກອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດທີື່ຕົນໄດ້ເສຍຢູຕ
່ ົັ້ນທາງ
ອອກຈາກຈານວນອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ ທີຕ
ື່ ົນຈ່າຍປະຈາເດອນ ຫາກຈານວນອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ
ທີຕ
ື່ ົນໄດ້ເສຍຢູຕ
່ ົັ້ນທາງ ສູງກວ່າຈານວນທີຕ
ື່ ້ອງໄດ້ເສຍໃນເດອນຈານວນທີື່ເຫອນັັ້ນ ກື່ສາມາດຍົກໄປຫັກ
ອອກໃນເດອນຕໄື່ ປຈົນກ່ວາຈະຄົບຕາມຈານວນ.
ຕົວຢ່າງ:
ອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ
ທີໄື່ ດ້ເສຍຢູດ
່ ່ານຂາເຂົັ້າໃນເດອນມັງກອນ
ມີຈານວນທັງໝົດ
738,234 ກີບ ຕາມຕົວຢ່າງການຄິດໄລ່ອາກອນໃນການນາເຂົັ້ານັ້າມັນເຊັ້ອໄຟຂ້າງເທິງນັັ້ນ, ສົມມຸດວ່າ ໃນ
ເດອນ 1/96 ບລິສັດໄດ້ຂາຍນັ້າມັນພຽງແຕ່ 50,000 ລີດ ເທົື່ານັັ້ນ ສະນັັ້ນ ໃນເດອນ 1/96 ບລິສັດຕ້ອງ
ແຈ້ງເສຍອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ ຕາມການຂາຍອອກຂອງຕົນເທົື່ານັັ້ນ. ເຊິື່ງສະແດງການຄິດໄລ່ດັື່ງນີັ້:
 ມູນຄ່າຂາຍອອກໃນເດອນ 50,000ລິດ x 265 ກີບ/ລິດ = 13,250,000 ກີບ
 ອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດທີື່ຄິດໄລ່ເວລາຂາຍ: 13,250,000 ກີບ x 5% = 662,500 ກີບ
 ອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດທີື່ຕ້ອງຍົກໄປຫັກຕໃື່ ນເດອນ 2/96 ມີຈານວນ: 738,234 ກີບ
- 662,500 = 75,734 ກີບ

5.5

ອາກອນ ແລະ ເຂດແດນຂອງອາກອນຊົມໃຊ້

ອາກອນຊົມໃຊ້ ແມ່ນເກັບຈາກສິນຄ້າເຄື່ອງຂອງ ບາງປະເພດທີນ
ື່ າເຂົັ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ຫ ນາ
ອອກຈາກໂຮງງານການຜະລິດພາຍໃນປະເທດ ເພື່ອຈາໜ່າຍຢູ່ໃນດິນແດນຂອງ ສປປ ລາວ
ກ. ສິນຄ້າເຄື່ອງຂອງທີື່ຕ້ອງເສຍອາກອນຊົມໃຊ້ ແລະ ສິນຄ້າເຄື່ອງຂອງທີື່ຖກຍົກເວັັ້ນອາກອນ
ຊົມໃຊ້
ສິນຄ້າເຄື່ອງຂອງບາງປະເພດທີນ
ື່ າເຂົັ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ຫ ນາອອກຈາກໂຮງງານການຜະ
ລິດພາຍໃນປະເທດ ເພື່ອຈາໜ່າຍເຊັື່ນ: ນັ້າມັນເຊັ້ອໄຟ, ເຫົັ້າ ຫ ເຄື່ອງດື່ມທີມ
ື່ ີທາດເຫົັ້າ, ນັ້າອັດລົມ ແລະ
ເຄື່ອງດື່ມອື່ນໆ, ຢາສູບສາເລັດຮູບເປັນເສັັ້ນ, ເປັນຊອງ, ຢາຊີການັ້າຫອມ ແລະ ເຄື່ອງເສີມສວຍ ລ້ວນແຕ່
ຕ້ອງເສຍອາກອນຊົມໃຊ້ຕາມອັດຕາທີື່ໄດ້ການົດໄວ້
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ຂ. ເພອ
ື່ ສົື່ງເສີມການສົື່ງອອກ, ຮັບໃຊ້ວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຫັກ
ການສາກົນ ບັນດາສິນຄ້າເຄື່ອງຂອງດັື່ງຕໄື່ ປນີັ້ ແມ່ນຖກຍົກເວັັ້ນອາກອນຊົມໃຊ້:
 ສິນຄ້າເຄື່ອງຂອງບາງປະເພດທີື່ບົື່ງໄວ້ໃນຂັ້ 3.3 ຂອງບົດນີັ້ ເຊິື່ງສົື່ງອອກໄປຂາຍຕ່າງປະ
ເທດຕາມການຢັັ້ງຢນຂອງເຈົັ້າໜ້າທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
 ນັ້າມັນກາດ ( ໄຕ້ )
 ເຫົັ້າ 90 ອົງສາ ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານການແພດໂດຍສະເພາະ
 ສິນຄ້າເຄື່ອງຂອງບາງປະເພດ ທີື່ຈາໜ່າຍໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັັ້ງການທູດ ຂອງຕ່າງປະ
ເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັງັ້ ສາກົນຢູ່ ສປປ ລາວ ຕາມການຢັັ້ງຢນຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດແຫ່ງ ສປປ
ລາວ.
 ສິນຄ້າເຄື່ອງຂອງທີື່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັັ້ນພາສີຂາເຂົັ້າ

5.6

ພນ
ັ້ ຖານການຄິດໄລ່ອາກອນຊົມໃຊ້

ພັ້ນຖານການຄິດໄລ່ ແມ່ນມູນຄ່າຕົັ້ນທນຢູ່ບ່ອນນາເຂົັ້າສາລັບສິນຄ້າເຄື່ອງຂອງ ທີື່ນາເຂົັ້າຈາກຕ່າງ
ປະເທດ ແລະ ມູນຄ່າຕົັ້ນທນຜະລິດສາລັບສິນຄ້າເຄອ
ື່ ງຂອງທີື່ຜະລິດພາຍໃນປະເທດ
ກ ສາລັບການນາເຂົາັ້
ອາກອນຊົມໃຊ້ຕ້ອງມອບໃຫ້ຄົບຖ້ວນກ່ອນ ສິນຄ້າຈະອອກດ່ານພາສີ ພັ້ນຖານການຄິດໄລ່
ອາກອນຊົມໃຊ້ ແມ່ນມູນຄ່າຕົົັ້ນທນຢູບ
່ ່ອນນາເຂົັ້າ (ມູນຄ່າຕົັ້ນທນຢູບ
່ ່ອນນາເຂົັ້າແມ່ນມູນຄ່າແຈ້ງພາສີຂາເຂົັ້າ
+ (ບວກ) ຄ່າພາສີຂາເຂົັ້າ ແລະ ຄ່າທານຽມອື່ນໆ (ຖ້າມີ).
ຕົວຢ່າງ: ບລິສັດການຄ້າຂາອອກ - ຂາເຂົັ້ານາເຫົັ້າວິດສະກີັ້ ແລະ ເບຍປ່ອງຈາກຕ່າງປະເທດ
ລາຍລະອຽດມີດັື່ງນີັ້:
 ເຫົັ້າວິດສະກີຈ
ັ້ ານວນ 10 ຫີບ ມູນຄ່ານາເຂົັ້າ 504,000 ກີບ
 ເບຍປ່ອງຈານວນ 400 ຫີບມູນຄ່ານາເຂົັ້າ 2,592,000 ກີບ
ວິທຄ
ີ ດ
ິ ໄລ່ອາກອນຊົມໃຊ້:
ສາລັບເບຍຖກອັດຕາພາສີຂາເຂົັ້າ 40, ອັດຕາອາກອນ 40
 ຄ່າພາສີຂາເຂົັ້າ 504,000 x 40 = 201,600 ກີບ
 ອາກອນຊົມໃຊ້ (504,000+201,600)x40 =282,240 ກີບ
ສາລັບເບຍຖກອັດຕາພາສີຂາເຂົັ້າ 80, ອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ 30
 ຄ່າພາສີຂາເຂົັ້າ 2,592,000x80%= 2,073,600 ກິິບ
 ອາກອນຊົມໃຊ້ (2,592,000+2,073,600) x 30% = 1,399,680 ກີບ
ລວມຈານວນເງິນອາກອນຊົມໃຊ້ທີື່ຕ້ອງເສຍຢູດ
່ ່ານຂາເຂົັ້າແມ່ນ:
282.240+1.399.680 = 1.681.920 ກີບ
ຂ ສາລັບການຜະລິດພາຍໃນ
ອາກອນຊົມໃຊ້ຕ້ອງແຈ້ງເສຍທຸກໆເດອນ ກ່ອນວັນທີ 15 ຂອງເດອນຕື່ໄປ ຕຂ
ື່ ະແໜ່ງສ່ວຍ
ສາອາກອນບ່ອນທີື່ຕົນຂັ້ນນາ. ພັ້ນຖານການຄິດໄລ່ອາກອນຊົມໃຊ້ແມ່ນມູນຄ່າຕົັ້ນທນການຜະລິດ (ມູນຄ່າ
ຂອງຜະລິດຕະພັນສາເລັດຮູບຢູໂ່ ຮງງານຜະລິດພາຍໃນປະເທດບວກ (+) ອາກອນຊົມໃຊ້)
ຕົວຢ່າງ ໃນເດອນ 1/96, ໂຮງງານຜະລິດເຫົັ້າ ແຫ່ງໜື່ງຜະລິດເຫົັ້າແມ່ຂອງໄດ້ຈານວນ
3,000 ລິດ ເຊິື່ງມີລາຄາຜະລິດຕະພັນສາເລັດຮູບທັງໝົດ 2,400,000 ກີບ.
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ອາກອນຊົມໃຊ້ທີື່ຕ້ອງຈ່າຍ: 2,400,000 ກີບ x40%=960,000ກີບ
ນອກຈາກນີັ້, ໃນເວລາຂາຍເຫົັ້າຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ໃນໂຮງງານຕົັ້ມເຫົັ້າ ຈະຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງ
ເສຍ ອ.ຕ.ທ ໃນອັດຕາ 15 ຂອງລາຄາຂາຍນອກອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດຕື່ມອີກ

5.7

ອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ (ມຕ)

ອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ສິນຄ້າເຄື່ອງຂອງໄດ້ການົດໄວ້ດັື່ງນີັ້:
1. ນາັ້ ມັນເຊອ
ັ້ ໄຟ
 ນັ້າມັນແອັດຊັງພິເສດ 23 / 25
 ນັ້າມັນແອັດຊັງທາມະດາ 20
 ນັ້າມັນກາຊວນ
10
 ນັ້າມັນກາດຍົນ 10
 ນັ້າມັນເຄື່ອງ, ນັ້າມັນໄຮໂດຣຣິກ, ນັ້າມັນໜຽວ, ນັ້າມັນຫ້າມລັ້ 2 /5
 ອາຍແກັດ 10
2. ເຫາົັ້ ຫ ເຄື່ອງດມ
ື່ ທີມ
ື່ ທ
ີ າດເຫາົັ້
 ເຫົັ້າ ຫ ເຄື່ອງດື່ມທຸກຊະນິດທີື່ມີທາດເຫົັ້າແຕ່ 15 ອົງສາຂັ້ນໄປ
40 /70
 ເຫົັ້າເບຍ, ເຫົັ້າແວງ ແລະ ເຄອ່ງດື່ມອື່ນໆ ທີື່ທາດເຫົັ້າຕື່າກ່ວາສິບຫ້າອົງສາ 30%
/60, beer 50
3. ນາັ້ ອັດລົມ ແລະ ເຄື່ອງດມ
ື່ ບາລຸງກາລັງ 20  /5/10
4. ຢາສູບສາເລັດຮູບເປັນເສັນ
ັ້ , ເປັນຊອງ, ຢາຊີກາ 30/60
5. ນາັ້ ຫອມ ແລະ ເຄອ
ື່ ງເສີມສວຍ 10 /20
6. ໄພ້ ແລະ ປະເພດຄ້າຍຄຽງ, ໝາກກະໂພກ, ບັງັ້ ໄຟດອກໄມ້ໄຟ 50%/90/80

5.8

ການແຈ້ງ ແລະ ເສຍອາກອນຊົມໃຊ້

ຜູນ
້ າເຂົັ້າ, ຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າເຄື່ອງຂອງບາງປະເພດທີບ
ື່ ົື່ງໄວ້ໃນ ຂັ້ 3.3 ຂອງບົດທີ 3 ວ່າດ້ວຍ
ອາກອນຊົມໃຊ້ມີໜ້າທີື່ແຈ້ງເສຍອາກອນຊົມໃຊ້ຕາມແຕ່ລະກລະນີດັື່ງນີ:ັ້
 ກລະນີການນາເຂົັ້າ ຜູນ
້ າເຂົັ້າຕ້ອງຍື່ນໃບແຈ້ງພາສີເຂົັ້າທຸກໆເທື່ອ ເມື່ອມີການນາເຂົັ້າສິນຄ້າ
ເຄື່ອງຂອງຕດ
ື່ ່ານພາສີ ເພື່ອເສຍອາກອນອາກອນຕ້ອງມອບໃຫ້ຄົບຖ້ວນກ່ອນນາສິນຄ້າເຄື່ອງຂອງອອກຈາກ
ດ່ານພາສີ.
 ກລະນີຜະລິດຢູພ
່ າຍໃນປະເທດ
ຜູ້ຜະລິດຕ້ອງຍື່ນໃບແຈ້ງອາກອນຊົມໃຊ້ຂອງຕົນທຸກໆ
ເດອນຕລ
ື່ ັດຖະບານສ່ວຍສາອາກອນ ບ່ອນທີຕ
ື່ ົນຂັ້ນກັບກ່ອນວັນທີ 15 ຂອງເດອນຕື່ໄປເພື່ອເສຍອາກອນ
ຊົມໃຊ້ປະຈາເດອນ.
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ບົດທີ 6
ອາກອນກາໄລ ແລະ ອາກອນລາຍໄດ້
ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາສາມາດຄິດໄລ່ອາກອນກາໄລ ແລະ ອາກອນລາຍໄດ້ ຈາກທຸລະກິດ ແລະ ອາ
ກອນເງິນເດອນ

ເນອ
ັ້ ໃນ
6.1

ອາກອນກາໄລ ແລະ ອາກອນລາຍໄດ້

ອາກອນກາໄລ ແລະ ອາກອນລາຍໄດ້ແມ່ນອາກອນທາງກົງ ເຊິື່ງເປັນພັນທະຂອງຜູ້ດາເນີນທຸລະ
ກິດ ຫ ຜູ້ປະກອບອາຊີບອິດສະຫະ ຜູ້ທີື່ມລ
ີ າຍໄດ້ຈາກເງິນເດອນ, ຈາກທນສັງຫາລິມິຊັບ (ທນເຄື່ອນທີື່),
ຈາກການໃຫ້ເຊົື່າອະສັງຫາລິມະຊັບ (ຊັບຄົງທີື່) ຈາກລິມະສິດ ຫ ສິດຢ່າງອື່ນໆ

6.2

ເຂດແດນຂອງອາກອນກາໄລ ແລະ ອາກອນລາຍໄດ້

ອາກອນກາໄລ ແລະ ອາກອນລາຍໄດ້ແມ່ນເກັບຈາກກາໄລ ຫ ລາຍໄດ້ປະຈາປີຂອງຜູທ
້ ີື່ມີກາ
ໄລ ຫ ລາຍໄດ້ຢສ
ູ່ ປປລາວລວມທັງກລະນີບົື່ງໄວ້ໃນ ຂັ້ 5.3 ຂອງບົດທີ 5 ວ່າດ້ວຍອາກອນກາໄລ ແລະ
ອາກອນລາຍໄດ້ໂດຍບື່ຈາແນກວ່າຜູມ
້ ີກາໄລ ຫ ລາຍໄດ້ນັັ້ນ ເປັນບຸກຄົນ ຫ ນິຕິບຸກຄົນ ເຊິື່ງມີພູມລາເນົາ
ຢູ່ ສປປ ລາວ ຫ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ

6.3

ຜູມ
້ ໜ
ີ າ້ ທີເື່ ສຍອາກອນກາໄລ ແລະ ອາກອນລາຍໄດ້

ບຸກຄົນ ຫ ນິຕິບຸກຄົນທີເື່ ປັນຄົນລາວ, ຊາວຕ່າງດ້າວ, ຊາວຕ່າງປະເທດ, ລວມທັງຜູທ
້ ີື່ມີສັນຊາດ
ເຊິື່ງດາເນີນກິດຈະການທີື່ມກ
ີ າໄລ ຫ ລາຍໄດ້ຢູ່ ສປປ ລາວ ລ້ວນແຕ່ເສຍອາກອນກາໄລ ແລະ ອາກອນ
ລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ງົບປະມານແຫ່ງຊາດ.
ພະນັກງານຂອງລັດທີື່ຖກສົື່ງໄປເຮັດວຽກ ປະຈາອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ ຢູຕ
່ ່າງປະເທດມີໜ້າທີແ
ື່ ຈ້ງ
ເສຍອາກອນລາຍໄດ້ຢູ່ ສປປ ລາວ ຖ້າວ່າຕົນຫາກຖກຍົກເວັັ້ນການເສຍອາກອນລາຍໄດ້ຢຕ
ູ່ ່າງປະເທດ. ສາ
ລັບຄົນງານຕ່າງປະເທດທີື່ເຂົັ້າມາເຮັດວຽກຢູ່ ສປປລາວ ແຕ່ໄດ້ຮັບເງິນເດອນຢູຕ
່ ່າງປະເທດນັັ້ນ ຕ້ອງເສຍ
ອາກອນລາຍໄດ້ຢູ່ ສປປ ລາວ ຖ້າຕົນຫາກໄດ້ພັກເຊົາຢູ່ ສປປລາວ ໃນປີເສຍອາກອນນັບແຕ່ນັບແຕ່ຮ້ອຍ
ແປດສິບວັນຂັ້ນໄປເວັັ້ນເສຍແຕ່ຈະມີຂຕ
ັ້ ົກລົງຕ່າງຫາກລະຫ່ວາງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ກັບພາກສ່ວນທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ

6.4

ລາຍໄດ້ທຖ
ີື່ ກຍົກເວັນ
ັ້ ອາກອນ
ລາຍໄດ້ທຖ
ີື່ ກຍົກເວັັ້ນອາກອນມີດັື່ງນີັ້:
1. ລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດອນ ຕື່າກວ່າ 1 ລ້ານກີບ ລົງມາ

41

2. ເງິນເດອນຂອງພະນັກງານທູດ ແລະ ພະນັກງານອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນອື່ນໆ ຊ່ຽວຊານ
ຕ່າງປະເທດ ທີື່ປະຈາຢູ່ ສປປ. ລາວ ເຊິງື່ ໄດ້ການົດໄວ້ໃນສັນຍາ ຫ ລະບຽບການຕ່າງປະເທດ
3. ກາໄລຈາການຂາຍຮຸ້ນ ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ໃນຕະຫາດຫັກຊັບ
4. ເງິນອຸດໜູນເມຍ, ລູກ, ການເກີດລູກ, ການເຈັບເປັນ, ອຸບັດຕິເຫດແຮງງານ, ເງິນບາເນັດເທອ
ື່
ດຽວ, ເງິນອອກບານານ, ເບ້ຍລ້ຽງນັກຮຽນ, ນັກສກສາ ທີື່ຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງກົດໝາຍແຮງງານ
5. ເງິນປັນຜົນແກ່ຂາຮຸ້ນ ຫ ຜູ້ຖຮຸ້ນ ບ/ສ ທີື່ຈົດທະບຽນຕະຫາດຫັກຊັບ
6. ລາຍໄດ້ ບ/ສ ອອກຫັກຊັບທີື່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອລະດົມທນ ດ້ວຍການອອກຮຸ້ນ, ຮຸ້ນກູ້ ເຊິື່ງໄດ້
ຈົດທະບຽນ ຫ ບື່ຈົດທະບຽນໃນຕະຫາດຫັກຊັບ ໂດຍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຂະແໜງກ່ຽວຂ້ອງ
7. ຄ່າແຮງງານຄົນພິການ
8. ລາຍໄດ້ລາງວັນຫວຍ ເປັນເງິນ ຫ ວັດຖຸ ໜ້ອຍກວ່າ 1 ລ້ານກີບລົງມາ
9. ຄ່າເຊົື່າຊັບສິນຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີື່ໄດ້ແຈ້ງເສຍອາກອນຕາມບັນຊີ
10. ເງິນປະກັນໄພສັງຄົມພາກລັດ ແລະ ວິສາຫະກິດ
11. ລາຍໄດ້ຈາກການເຄື່ອນໄຫວສາທາລະນະປະໂຫຍກອື່ນໆ ທີື່ໄດ້ຮັບອານຸມັດຢ່າງຖກຕ້ອງ
ເຊັື່ນ: ສິນລະປະວັນນະຄະດີ, ກິລາເພື່ອການກຸສົນ ຫ .
12. ດອກເບ້ຍເງິນຝາກ, ດອກເບ້ຍພັນທະບັດ ຫ ຮຸ້ນກູ້ ບລິສັດ.
13. ສິນປະກັນຊີວິດ, ຊັບສິນ ຂອງບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງ
14. ເງິນຄ່າບາເນັດ
ຫ ລາງວັນທີທ
ື່ າງລັດຖະການຈ່າຍໃຫ້ແກ່ຜທ
ູ້ ີື່ມີຜົນງານໃນການຕິດຕາມ
ຊອກຫາປ້ອງກັນຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັັ້ນການກະທາຜິດຕລ
ື່ ະບຽບກົດໝາຍອື່ນໆ.
15. ເງິນນະໂຍບາຍຕື່ຜູ້ທີື່ມີຜົນງານ, ຜູ້ເສຍຊີວິດ, ເສຍອົງຄະໃນພາລະກິດຕື່ສູ້ປົດປ່ອຍຊາດ.
16. ລາງວັນຈາກຜົນສາເລັດໃນການຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ການປະດິເຄິດແຕ່ງ.
17. ອັດຕາກິນ, ຄ່າເດີນທາງ, ຄ່າພັກເຊົາ ຂອງພະນັກງານ ທີື່ນາໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດ.
18. ລາຍໄດ້ຈາກການຊັ້-ຂາຍທີື່ດິນ, ສິື່ງປຸກສ້າງ ທີື່ຈັດເຂົັ້າບັນຊີຊັບສິນ ຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ
ການຜະລິດ ທີື່ແຈ້ງເສຍອາກອນຕາມບັນຊີ ແລະ ເປັນການສບທອດມູນມລະດົກລະຫວ່າງຍາດສາຍຕັັ້ງ (ພື່
ແມ່, ຜົວ, ເມຍ ແລະ ລູກ)

6.5

ການຍົກເວັນ
ັ້ ຫ ການເສຍອາກອນກາໄລໃນອັດຕາຫຼຸດຜ່ອນ

ຜູທ
້ ີື່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດຈາກລັດຖະບານໃຫ້ລົງທນເຂົັ້າໃສ່ໂຄງການ ແລະ ເຂດບູລິມະສິດຕ່າງໆຢູ່
ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັັ້ນ ຫ ຈະໄດ້ເສຍອາກອນກາໄລໃນອັດຕາຫຼຸດຜ່ອນຕາມແຕ່ລະກລະນີ ແລະ
ຕາມການົດເວລາທີື່ໄດ້ກາເວລາທີື່ໄດ້ອະນຸມັດຈາກຄະນະກາມະການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບການຍົກ
ເວັັ້ນ ຫ ເສຍອາກອນໃນອັດຕາຫຼຸດຜ່ອນຜູລ
້ ົງທນເຊັື່ນ:
 ການປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ, ສັນຍາລະຫວ່າງປະເທດ
 ປະຕິບັດຕາມບົດບັດຍັດທີື່ການົດໄວ້ກົດໝາຍສົື່ງເສີມການລົງທນ
 ປະຕິບັດຕາມມະຕິຕົກລົງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
 ປະຕິບັດຕາມມະຕິຕົກລົງ ຂອງຄະນະປະຈາແຫ່ງຊາດ (ກລະນີມີເຫດສຸກເສີນ, ສຸດວິໄສ ຫ
ໄພທາມະຊາດ).
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6.6

ບ່ອນແຈ້ງເສຍອາກອນກາໄລ ແລະ ອາກອນລາຍໄດ້

ຜູດ
້ າເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຜູປ
້ ະກອບອາຊີບອິດສະຫະຕ້ອງແຈ້ງເສຍອາກອນກາໄລຢູຫ
່ ້ອງການ
ສ່ວຍສາອາກອນບ່ອນທີື່ຕົນຂັ້ນທະບຽນອາກອນ. ຜູມ
້ ີລາຍໄດ້ຈາກການໃຫ້ເຊົື່າທີື່ດິນ,ເຮອນ ຫ ຊັບອື່ນໆ
ຕ້ອງແຈ້ງເສຍອາກອນລາຍໄດ້ຢຫ
ູ່ ້ອງການສ່ວຍສາອາກອນບ່ອນທີື່ມສ
ີ ິດອານາດຄຸ້ມຄອງຊັບທີໃື່ ຫ້ເຊົື່າ, ສ່ວນ
ສາຂາ ຫ ຕົວແທນຂອງບລິສັດຕ່າງໆທີເື່ ຄື່ອນໄຫວຢູທ
່ ້ອງຖິື່ນໃດໃຫ້ແຈ້ງເສຍອາກອນກາໄລຢູທ
່ ້ອງຖິື່ນນັັ້ນ.

6.7

ພນ
ັ້ ຖານການຄິດໄລ່ອາກອນລາຍໄດ້ ແລະ ອາກອນກາໄລ

ພັ້ນຖານຄິດໄລ່ອາກອນລາຍໄດ້ພັ້ນຖານການຄິດໄລ່ອາກອນກາໄລ ແມ່ນກາໄລສຸດທິ ຈາກການ
ສະຫຼຸບບັນຊີທ້າຍປີ
ກຳໄລສຸດທິຈາກການສະຫຼຸບບັນຊີທ້າຍປີ = ມູນຄ່າຊັບສິນທ້າຍສະໄໝ (-) ມູນຄ່າຊັບສິນຕົັ້ນສະໄໝ
(-) ພູດທນປະກອບເພີັ້ມເຕີມ (+) ການເບີກຈ່າຍສ່ວນຕົວ.
( +) ກຳນເບີກຈຳຍສ
ວ
່
່ ນຕ ົວ

ພັ້ນຖານຄິດໄລ່ອາກອນສາລັບແຕ່ລະປະເພດລາຍໄດ້ມດ
ີ ັື່ງນີ:ັ້
ພາຍໃນສະໄໝ ໂດຍເຈົັ້າຂອງວິສາຫະກິດ ຫ ຜູຮ
້ ່ວມປະກອບທນ ຫ ກາໄລສຸດທິ ຈາກການ
ສະຫຼຸບບັນຊີທ້າຍປີ
ລາຍຮັບລວມ - ລາຍຈ່າຍສິນ
ັ້ ເປອງ

ກ. ລາຍຈ່າຍສີັ້ນເປອງຕ່າງໆທີໄື່ ດ້ຮບ
ັ ອານຸຍາດໃຫ້ຫກ
ັ ອອກຈາກກາໄລປະຈາປີ:
ຄ່າໄຟຟ້າ, ນັ້າ, ໂທລະສັບ, ໂຄສະນາ, ຄ່າສ້ອມແປງຕ່າງໆ
 ຄ່າເດີນທາງ,ຄ່າຮັບແຂກບເື່ ກີນ 0.20 ຂອງລາຍຮັບທຸລະກິດປະຈາປີ ແຕ່ສູງສຸດບື່
ໃຫ້ເກີນ 6,000,000 ກີບ ສາລັບລາຍການຕື່ໜື່ງປີ
 ເງິນເດອນພະນັກງານ, ກາມະກອນ ລວມທັງຄ່າສະຫັວດດີການ, ປະກັນໄພສັງຄົມ
 ຄ່າບລິການຕ່າງໆ, ດອກເບ້ຍທນກູ້, ຄ່າຂົນສົື່ງ
 ຄ່າເຊົື່າສະຖານທີື່ເພື່ອປະກອບກິດຈະການ
 ຄ່າປະກັນຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດ
 ອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດທີຫ
ື່ ັກອອກບໄື່ ດ້ ແລະ ຄ່າທານຽມອື່ນໆ
 ເງິນບລິຈາກ, ເງິນຊ່ວຍໜູນ, ຂອງຂັວນ, ລາງວັນບເື່ ກີນ 0.15 ຂອງລາຍຮັບທຸລະ
ກິດປະຈາປີ ແຕ່ສູງສຸດບກ
ື່ ີນ 4,000,000 ກີບຕື່ໜື່ງປີ
 ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຊັບສົມບັດຄົງທີຕ
ື່ າມຕາຕະລາງໄດ້ການົດ
 ເງິນແຮເພື່ອລາຍຈ່າຍບັງເອີນ ແລະ ຄ່າສ່ຽງໄພທີື່ສົມເຫດສົມຜົນແທ້ຈິງ, ຄ່າເຊື່ອມມູນ
ຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່, ມູນຄ່າເຄື່ອງໃນສາງ, ມູນຄ່າໜີັ້ຕ້ອງຮັບ
ຂ. ລາຍຈ່າຍສີັ້ນເປອງຕ່າງໆທີບ
ື່ ໃື່ ຫ້ຫກ
ັ ອອກຈາກກາໄລປະຈາປີ ມີຄດັື່ງນີ:ັ້
 ຕີກອ
ັ ບ, ເຕັັ້ນລາ, ການກິລາ ແລະ ການບັນເທີງລື່ນເລີງອື່ນໆ
 ອາກອນກາໄລ, ອາກອນຕື່າສຸດຂອງວິສາຫະກິດ
 ອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດອນຂອງພະນັກງານ, ກາມະກອນ
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 ເງິນເດອນທີື່ບລິສັດຮຸ້ນສ່ວນຈ່າຍໃຫ້ແກ່ຂາຮຸ້ນຂອງຕົນເອງ ຫ ເງິນເດອນທີື່ເຈົັ້າຂອງວິ
ສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນຈ່າຍໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ
 ດອກເບ້ຍທີື່ຈ່າຍໃຫ້ແກ່ຂາຮຸ້ນ
 ຄ່າປັບໄໝທຸກປະເພດ
 ເງິນທົດແທນທນກູ້ຢມ

6.8

ພນ
ັ້ ຖານຄິດໄລ່ອາກອນລາຍໄດ້

ພັ້ນຖານຄິດໄລ່ອາກອນສາລັບປະເພດລາຍໄດ້ມີດັື່ງນີ:ັ້
(1) ລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດອນ ແມ່ນຈານວນເງິນເດອນ ບວກມູນຄ່າວັດຖຸ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ
ຢ່າງອື່ນ ທາງດ້ານວັດຖຸໝົດ ທີື່ໄດ້ຮັບພາຍໃນປີຕາມສັນຍາ
(2) ລາຍໄດ້ຈາກທນສັງຫາລິມະຊັບ (ທນເຄື່ອນທີ)ື່ ແມ່ນ:
 ຈານວນກາໄລ ຫ ຜົນປະໂຫຍດຢ່າງອື່ນ ທີື່ແບ່ງປັນໃຫ້ແກ່ຂາຮຸ້ນ ຫ ຜູ້ຖຮຸ້ນ ຕາມ
ລະບຽບການຂອງລລິສັດ ຫ ຕາມມະຕິຕົກລົງຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂາຮຸ້ນ ຫ ຜູ້ຖຮຸ້ນຂອງບລິສັດ.
 ຈານວນດອກເບັັ້ຍຈາກການກູຢ
້ ມ,ຄ່າທານຽມຄັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ຮັບຕາມສັນຍາ ຫ ຂັ້
ຜູກພັນອື່ນໆຈະເປັນການຈ່າຍໂດຍກົງໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີລາຍໄດ້ ຫ ຜ່ານການຈົດເຂົັ້າເປັນບັນຊີເງິນຝາກຂອງຜູ້
ກ່ຽວກຕາມ
(3) ລາຍໄດ້ຈາກການໃຫ້ເຊົື່າອະສັງຫາລິມະຊັບ (ຊັບຄົງທີື່) ແມ່ນຈານວນເງິນຄ່າເຊົື່າ ຫ ມູນ
ຄ່າຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆ ທາງດ້ານວັດຖຸທີື່ໄດ້ຮັບຕາມສັນຍາ ຫ ຂັ້ມູນອື່ນໆ.
(4) ລາຍໄດ້ຈາກລິຂະສິດ ຫ ສິດຢ່າງອື່ນ ແມ່ນໄດ້ລວມທີື່ໄດ້ຮັບຕາມສັນຍາ ຫ ຂຜ
ັ້ ູກ
ພັນອື່ນໆ.ອັດຕາອາກອນກາໄລ ແລະ ອາກອນລາຍໄດ້ປະຈາປີຂອງບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ທີື່ປະກອບ
ດ້ວຍອັດຕາທົື່ວໄປ ແລະ ອັດຕາຫຼຸດຜ່ອນໄດ້ການົດໄວ້ດັື່ງນີັ້:
ອັດຕາທົື່ວໄປ
 ກາໄລສຸດທິຈາກການດາເນີນທຸລະກິດຂອງນິຕິບຸກຄົນ 35.
 ກາໄລສຸດທິຈາກການດາເນີນທຸລະກິດ, ຈາກການປະກອບອາຊີບອິດສະຫະ, ລາຍໄດ້
ຈາກການໃຫ້ເຊົື່າທີື່ດິນ, ເຮອນ ຫ ຊັບອື່ນໆ ຂອງບຸກຄົນ ຖກອາກອນຕາມອັດຕາທະວີຄູນ ທີື່ບົື່ງໄວ້ໃນ
ຕາຕະລາງລຸ່ມນີັ້:
ຕາຕະລາງທີ 3 ກາໄລສຸດທິ ຫ ລາຍໄດ້ປະຈາປີ
ຂັັ້ນ

ກາໄລສຸດທິ ຫ ລາຍໄດ້
ປະຈາປີທີື່ຖກເສຍອາກອນ

ກາໄລ ຫ ລາຍ ອັດຕາ
ໄດ້ທີື່ຖກເສຍ ອາກອນ
ອາກອນແຕ່ລະ
ຂັັ້ນ

ອາກອນຂອງກາ
ໄລ ຫ ລາຍໄດ້
ແຕ່ລະຂັັ້ນ

ອາກອນລວມ
ແຕ່ລະຂັັ້ນ
ລຸ່ມຫາເທິງ
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ແຕ່ 360,000 ກີບ ລົງມາ

ເງິນຫຼຸດຜ່ອນ
ພັ້ນຖານປະ
ຈາປີ
360,001 ຫາ 1,500,000
1,140,000
1,500,001 ຫາ 3,000,00
1,500,000
3,000,001 ຫາ 6,000,000
3,000,000
6,000,001 ຫາ 12,000,000 6,000,000
12,000,001 ຫາ 24,000,000 12,000,000
24,000,001 ຫາ 36,000,000 12,000,000
36,000,001 ຫາ 60,000,00 24,000,000
60,000,001 ກີບຂັ້ນໄປ

10%
15%20%
25%30%
35%40%
45%

114,000ກີບ
225,000ກີບ
600,000ກີບ
1,500,000ກີບ
3,600,000ກີບ
4,200,000ກີບ
9,600,000ກີບ

114,000ກີບ
339,000ກີບ
939,000ກີບ
2,439,000
6,039,000
10,239,000
19,839,000
ກີບ

 ກາໄລສຸດທິຈາກການດາເນີນທຸລະກິດຂອງວິສາຫະກິດ ນິຕິບຸກຄົນ ທັງພາຍໃນຕ່າງປະເທດ 24; ບ/ສ ທີື່ຈົດທະບຽນຕະຫາດຫັກຊັບຫຼຸດຜ່ອນ 5 ໃນໄລຍະ 4 ປີ
 26 ສາລັບ ວ/ກ ຜະລິດ, ນາເຂົັ້າ ຈາໜ່າຍຢາສູບ /ຫັກ 2 ເຂົັ້າກອງທນຄວບຄຸມ
ຢາສູບ ຕາມ ມ 46 ກົດໝາຍຄວບຄຸມຢາສູບ
 ກາໄລສຸດທິຈາກການດາເນີນທຸລະກິດ, ຈາກການປະກອບອາຊີບອິດສະຫະ, ລາຍໄດ້
ຈາກການໃຫ້ເຊົື່າທີື່ດິນ, ເຮອນ ຫ ຊັບອື່ນໆ ຂອງບຸກຄົນຖກອາກອນ 0-24 ຕາມອັດຕາທະວີຄູນທີື່ບົື່ງໄວ້
ໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ:ັ້
ຕາຕະລາງທີ 4 ກາໄລສຸດທິ ຫ ລາຍໄດ້ປະຈາປີ
ຂັັ້ນ

ຖານກາໄລ

3,600,000 ກີບລົງມາ
3,600,001-8,000,000
8,000,001 - 5,000,000
15,000,0001-25,000,000
25,000,001 - 40,000,000
40,000,001 ກີບຂັ້ນໄປ

ພັ້ນຖານການ
ຄິດໄລ່

ອັດ
ຕາອາ
ກອນ

ອາກອນຂອງກາ
ໄລ ຫ ລາຍໄດ້
ແຕ່ລະຂັັ້ນ

ອາກອນລວມ
ໝົດ

3,600,000
4,400,000
7,000,000
10,000,000
15,000,000
…
…
…
…
.

0%
5%
10%1
15%2
0%24
%

0
220,000
700,000
1,500,000
3,600,000
…
…
…
…
..

0
220,000
920,000
2,400,000
3,600,000
…
…
…
…
..

ການຄິດໄລ່ອາກອນລາຍໄດ້ ຈາກເງິນເດອນ, ຄ່າແຮງງານ...ແມ່ນຄິດໄລ່ ແຕ່ 0-24
(ຕາມກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ ປີ 2011, ມາດຕາ 47.1)
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ຂັັ້ນ

ຖານກາໄລ

1,000,000 ກີບລົງມາ
1,000,001-3,000,000
3,000,001 - 6,000,000
6,000,001-12,000,000
12,000,001 - 24,000,000
24,000,001 - 40,000,000
40,000,001 ກີບຂັ້ນໄປ

ພັ້ນຖານການ
ຄິດໄລ່

ອັດ
ຕາອາ
ກອນ

ອາກອນຂອງກາ
ໄລ ຫ ລາຍໄດ້
ແຕ່ລະຂັັ້ນ

ອາກອນລວມ
ໝົດ

1,000,000
2,000,000
3,000,000
6,000,000
12,000,000
16,000,000
…
…
…
…
.

0%
5%
10%1
12%1
15%
20%
24%

0
100,000
300,000
720,000
1,800,000
3,200,000
…
…
…
…
..

0
100,000
400,000
1,200,000
2,920,000
6,120,000
…
…
…
…
..

ລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດອນຖກອາກອນຕາມອັດຕາທະວີຄູນທີື່ບົື່ງໄວ້ໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີັ້:
ຕາຕະລາງທີ 5 ອາກອນເງິນເດອນ
ຂັັ້ນ

1
2
3
4
5
6
7

ຈານວນເງິນເດອນແຕ່ລະ
ເດອນທີື່ຖກເສຍອາກອນ

ຈານວນເງິນເດອນທີື່
ຖກເສຍອາກອນແຕ່
ລະຂັັ້ນ

ແຕ່30.000ກີບລົງມາ

ເງິນຫຼຸດຜ່ອນພັ້ນຖານ
ປະຈາເດອນ
95,000ກີບ
125,000ກີບ
250,000ກີບ
500,000ກີບ
1,000,000ກີບ
1,000,000ກີບ
2,000,000ກີບ

30,001-125,000ກີບ
125,001-250,000ກີບ
250,001-500,000ກີບ
500,001- 1,000,000ກີບ
1,000,001 - 2,000,00ກີບ
2,000,001 - 3,000,000
3,000,001 - 5,000,000
5,000,001 ກີບຂັ້ນໄປ

ອັດ
ຕາ
ອາ
ກອນ

ອາກອນຂອງ
ເງິນເດອນແຕ່
ລະຂັັ້ນ

ອາກອນ
ລວມແຕ່ລະ
ຂັັ້ນແຕ່ລຸ່ມ
ຫາເທິງ

5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

4,750ກີບ
12,500ກີບ
37,500ກີບ
100,000ກີບ
250,000ກີບ
300,000ກີບ
700,000ກີບ

4,750ກີບ
17,250ກີບ
54,750ກີບ
154,750ກີບ
404,750
704,750
1,404,750
ກີບ

 ລາຍໄດ້ຈາກເງິນປັນຜົນກາໄລ, ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກູ້ຢມ, ຄ່າທານຽມຄັ້າປະກັນຂອງ
ບຸກຄົນ ຫ ນິຕິບຸກຄົນ, ລາຍໄດ້ຈາກການໃຫ້ເຊົື່າທີື່ດິນ, ເຮອນ ຫ ຊັບອື່ນໆ, ກາໄລຈາກການເຄື່ອນໄຫວເຮັດ
ກິດຈະກາທີື່ບແ
ື່ ມ່ນທຸລະກິດຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນອື່ນໆ ເສຍອາກອນ
10
 ຄ່າລິຂະສິດ ຫ ສິດຢ່າງອື່ນຂອງບຸກຄົນ ຫ ນິຕິບຸກຄົນ ເສຍອາກອນ 5
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ອັດຕາຫຼຸດຜ່ອນ
ກາໄລທຸດທິຈາກການດາເນີນທຸລະກິດຂອງນິຕິບຸກຄົນ ທີື່ໄດ້ຮັບການສົື່ງເສີມຈາກລັດຖະ
ບານໃຫ້ດາເນີນໂຄງການຢູ່
 ເຂດຕົວເມອງ
20
 ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດທົື່ງພຽງທົື່ວໄປ
15
 ເຂດພູດອຍ,ເຂດທຸລະກັນດານຫ່າງໄກສອກຫີກ 10

6.9

ລະບອບການແຈ້ງເສຍອາກອນກາໄລ ແລະ ອາກອນລາຍໄດ້:

ວິສາຫະກິດທີື່ມີຖານະເປັນນິຕິບຸກຄົນ ບຸກຄົນທີື່ດາເນີນທຸລະກິດ ຫ ປະກອບອາຊີບອິດສະຫະ
ຕ້ອງເສຍອາກອນກາໄລ ຕາມລະບົບບັນຊີແບບຂະຫຍາຍຕົວ, ແບບທາມະດາ ຫ ແບບປະຖົມປະຖານ

6.10

ການຄິດໄລ່ອາກອນກາໄລ ແລະ ອາກອນລາຍໄດ້

ອາກອນລາຍໄດ້ ແມ່ນຄິດໄລ່ໃຫ້ເສຍປະຈາປີ ບົນພັ້ນຖານກາໄລໄດ້ທັງໝົດທຸກປະເພດ ທີື່ໄດ້ຮັບ
ທັງໝົດພາຍໃນປີ ກ່ອນຄິດໄລ່ອາກອນນັັ້ນ ກາໄລ ຫ ລາຍໄດ້ສ່ວນທີື່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງໄດ້
ແລກປ່ຽນເປັນເງິນກີບຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນ ຢູ່ທະນະຄານໃນແຕ່ໄລຍະ.
ການຄິດໄລ່ອາກອນກາໄລ ແລະ ອາກອນລາຍໄດ້ປະຈາປີທີື່ຕອ
້ ງໄດ້ເສຍໃຫ້ປະຕິບັດດັື່ງນີັ້:
(1) ສາລັບນິຕິບຸກຄົນ
ທີື່ດາເນິນທຸລະກິດ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງຄົມໃຫ້ຄິດໄລ່ອາກອນຈາກກາໄລສຸດທິ ຫ ລາຍ
ໄດ້ທັງໝົດປະຈາປີ ຕາມອັດຕາຄົງຕົວທີື່ ໄດ້ເວົັ້າໃນບົດທີ 5 ວ່າດ້ວຍອາກອນກາໄລ ແລະ ລາຍໄດ້ແລ້ວຫັກ
ອອກອາກອນກາໄລ ຫ ອາກອນລາຍໄດ້ທີື່ໄດ້ມອບລ່ວງໜ້າພາຍໃນປີ
ວິທກ
ີ ານຄິດໄລ່:
ບລິສັດຈາກັດ ແລະ ມະຫາຊົນ ຖກເສຍອາກອນກາໄລຂອງນິຕິບຸກຄົນໃນອັດຕາ 35
ຂອງກາໄລສຸດທິ ແລະ ຜູ້ຖຮຸ້ນ ກື່ໄດ້ເສຍອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນປັນຜົນກາໄລ:
ຕົວຢ່າງ: ບລິສັດການຄ້າ ຂາອອກ - ຂາເຂົັ້າ ຈາກັດ ມີກາໄລສຸດທິ ຈາກການສະຫຼຸບບັນຊີ
ທ້າຍປີ ຈານວນ 70,000,000 ກີບ
70,000,000 ກີບ x 35% = 24,500,000 ກີບ (ອາກອນກາໄລ)
ຖ້າຫາກວ່າບລິສັດຕົກລົງຈະແບ່ງປັນຜົນກາໄລ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖຮຸ້ນຂອງບລິສັດ ພາຍຫັງທີື່ໄດ້
ເສຍອາກອນກາໄລແລ້ວນັັ້ນ, ຜູ້ຖກຮຸ້ນໃນບລິສັດ ກື່ຈະໄດ້ເສັຍອາກອນລາຍໄດ້ ໃນອັດຕາ 10 ຂອງເງິນ
ປັນຜົນກາໄລ ທີື່ຕົນຈະໄດ້ຮັບໂດຍແມ່ນບລິສັດເປັນຜູ້ຄິດໄລ່ ແລະ ຫັກໄວ້ລ່ວງໜ້າ
ວິທກ
ີ ານຄິດໄລ່ :
(70,000,000 ກີບ - 24,500,000 ກີບ) x 10 = 4,550,000 ກີບ
(ກາໄລ ສຸດທິ - ອາກອນກາໄລ) x ອັດຕາອາກອນ = ອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນປັນຜົນ
ກາໄລ
ວິທີການຄິດໄລ່ອາກອນກາໄລ ອາກອນລາຍໄດ້ ສາລັບບລິສັດຈາກັດຜູ້ດຽວ ແມ່ນຄກັນກັບ
ວິທີການຄິດໄລ່ອາກອນກາໄລ ຂອງວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ
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(2)

ບລິສັດຮຸ້ນສ່ວນ
ແມ່ນຮູບແບບຂອງບລິສັດໜື່ງ ເຊິື່ງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັັ້ງຂັ້ນ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມໄວ້ເນັ້ອເຊອ
ື່
ໃຈກັນ ລະຫວ່າງຂາຮຸ້ນດ້ວຍກັນເປັນຕົນ
ັ້ ຕ. ຂາຮຸ້ນຂອງບລິສັດຮຸ້ນສ່ວນ ມີຖານະເປັນທຸລະກິດ ແລະ ຮັບ
ຜິດຊອບຮ່ວມກັນຕື່ນີັ້ສິນທັງໝົດຂອງບລິສັດໂດຍບື່ມີຂອບ
ສະນັັ້ນ ບລິສັດຮຸ້ນສ່ວນແມ່ນຖກເສຍອາກອນກາໄລ ຕາມຮູບແບບຂອງບຸກຄົນ ຕາມພູດ
ສ່ວນປະກອບທນ ຂອງຜູ້ຮ່ວມປະກອບທນ ແຕ່ລະຄົນຢູ່ໃນບລິສັດ
ຕົວຢ່າງ: ບລິສັການຄ້າຮຸ້ນສ່ວນແຫ່ງໜື່ງ ມີຜູ້ຮ່ວມປະກອບທນນາກັນ 03 ທ່ານ ຄ:
 ທ່ານ A ຮ່ວມປະກອບທນ 60 ຂອງຈານວນທນທັງໝົດ
 ທ່ານ B ໄດ້ຮ່ວມປະກອບທນ 30 ຂອງຈານວນທນທັງໝົດ ແລະ
 ທ່ານ C ປະກອບທນ 10 ຂອງຈານວນທນທັງໝົດ.
ບລິສັດການຄ້າຮຸ້ນສ່ວນນີັ້ ມີກາໄລສຸດທິ ຈາກການສະຫຼຸບບັນຊີທ້າຍປີທັງໝົດ ຈານວນ
7,000,000 ກີບ
ບລິສັດການຄ້າຮຸ້ນສ່ວນແຫ່ງນີັ້ ຈະຖກເສຍອາກອນ ຕາມການຄິດໄລ່ຈາກພູດສ່ວນກາໄລ
ທີື່ຜູ້ຮ່ວມປະກອບທນ ແຕ່ລະຄົນຈະໄດ້ຮັບ
ຄິດໄລ່ສ່ວນແບ່ງທີື່ຖກເສຍອາກອນ ຂອງຜູ້ຮ່ວມປະກອບທນ:
 ທ່ານ A ເຊິື່ງໄດ້ຮ່ວມປະກອບທນ 60 ຂອງຈານວນທນທັງໝົດ ຈະໄດ້ສ່ວນແບ່ງ
ກາໄລ ເທົື່ານີັ້: 7,000,000 ກີບ X 60 /100 = 4,200,000 ກີບ
 ທ່ານ B ເຊິື່ງໄດ້ຮ່ວມປະກອບທນ 30 ຂອງຈານວນທນທັງໝົດ ຈະໄດ້ສ່ວນແບ່ງ
ກາໄລເທົື່ານີ:ັ້ 7,000,000 X 30%/100 = 2,100,000 ກີບ
 ທ້າວ C ເຊິື່ງໄດ້ຮ່ວມປະກອບທນ 10 ຂອງຈານວນທນທັງໝົດ ຈະໄດ້ສ່ວນແບ່ງ
ກາໄລເທົື່ານີ:ັ້ 7,000,000 X 10 / 100 = 700,000 ກີບ
ການຄິດໄລ່ອາກອນກາໄລ:
ທ່ານ A ເຊິື່ງມີສ່ວນແບ່ງກາໄລ ຈານວນ 4,200,000 ກີບ ຈະເສຍອາກອນເທົື່ານີ:ັ້
ພັ້ນຖານຄິດໄລ່ອາກອນຂອງ ທ່ານ A = 4,200,000 ກີບ
ເງິນຫຼຸດຜ່ອນພັ້ນຖານຂອງ ທ່ານ A 360,000 ກີບ (ເບິງື່ ຕາມຕາຕະລາງ)
 ກາໄລ ແຕ່ 360,000 ກີບ ຫາ 1,500,000 ຖກອາກອນໃນອັດຕາ 10 (ເບິື່ງ
ຕາມຕາຕະລາງ)
ມີຈານວນເງິນອາກອນ (1,500,000 – 360,000) X 10 = 114,000 ກີບ
 ກາໄລແຕ່ 1,500,000 ກີບ - 3,000,000 ກີບ ຖກເສຍອາກອນໃນອັດຕາ 15
ມີຈານວນເງິນອາກອນ (3,000,000 ກີບ -1,500,000 ກີບ) X 15% = 225,000 ກີບ
 ກາໄລແຕ່ 3,000,000 ກີບ ຫາ 4,200,000 ກີບ ຖກເສຍອາກອນໃນອັດຕາ 20
ມີຈານວນເງິນອາກອນ: (4,200,000 ກີບ - 3,000,000 ກີບ)x 20 = 240,000 ກີບ
ສະນັັ້ນ, ຈານວນເງິນອາກອນກາໄລທີື່ ທ່ານ A ຕ້ອງຈ່າຍທັງໝົດ ເທົື່າກັບ:
(114,000 + 225,000 + 240,000) = 579,000 ກີບ
ທ່ານ B ເຊິື່ງມີສ່ວນແບ່ງກາໄລຈານວນ 2,100,000 ກີບ ຈະໄດ້ເສຍອາກອນເທົື່ານີັ້:
ພັ້ນຖານການຄິດໄລ່ອາກອນຂອງ ທ່ານ B = 2,100,000 ກີບ
 ເງິນຫຼຸດຜ່ອນພັ້ນຖານປະຈາປີ = 360,000 ກີບ
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 ກາໄລແຕ່ 360,000 ກີບ ຫາ 1,500,000 ກີບ ຖກອາກອນໃນອັດຕາ 10 ມີ
ຈານວນເງິນອາກອນ: (1,500,000 ກີບ - 360,000 ກີບ) 10 = 144,000 ກີບ
 ກາໄລແຕ່ 1,500,000 ຫາ 2,100,000 ກີບ ຖກອາກອນ ໃນອັດຕາ 15 ມີ
ຈານວນເງິນອາກອນ: (2,100,000 – 1,500,000) X 15 = 90,000 ກີບ
ສະນັັ້ນ, ຈານວນເງິນອາກອນທີື່ ທ່ານ B ຕ້ອງຈ່າຍທັງໝົດ ເທົື່າກັບ:
(114,000 +90,000) = 204,000 ກີບ
ທ່ານ C ເຊິື່ງມີສ່ວນແບ່ງກາໄລ 700,000 ກີບ ຈະໄດ້ເສຍອາກອນເທົື່ານີ:ັ້
 ພັ້ນຖານການຄິດໄລ່ອາກອນຂອງ ທ່ານ C = 700,000 ກີບ
 ເງິນຫຼຸດຜ່ອນພັ້ນຖານປະຈາປີ = 360,000 ກີບ
 ກາໄລແຕ່ 360,000 ກີບ ຫາ 700,000 ກີບ ຖກອາກອນໃນອັດຕາ 10 ມີຈາ
ນວນເງິນອາກອນ: (700,000 ກີບ -360,000 ກີບ) X10 = 34,000 ກີບ
ສະນັັ້ນ ບລິສັດການຄ້າຮຸ້ນສ່ວນແຫ່ງນີັ້ ຈະໄດ້ແຈ້ງເສຍອາກອນກາໄລ ໃນນາມບລິສັດ
ໂດຍອີງຕາມຈານວນເງິນອາກອນກາໄລ ທີໄື່ ດ້ຄິດໄລ່ຈາກຜູຮ
້ ່ວມປະກອບທນທັງໝົດ ໃນບລິສັດ:
(597,000 ກີບ + 204,000 ກີບ + 34,000 ກີບ) = 817,000 ກີບ
(3) ສາລັບບຸກຄົນ
ການຄິດໄລ່ອາກອນຂອງຜູ້ທີື່ມີກາໄລຈາກດາເນີນທຸລະກິດ ຫ ຈາກການປະກອບອາຊີບ
ອິດສະຫະ ແລະ ຜູ້ມີລາຍໄດ້ຈາກການໃຫ້ເຊົື່າ ທີື່ດິນ, ເຮອນ ຫ ຊັບອື່ນໆ ຕ້ອງຫັກເງິນຫຼຸດຜ່ອນພັ້ນຖານ
ປະຈາປີຈານວນ 360,000 ກີບ ອອກຈາກຈານວນລາຍໄດ້ທັງໝົດປະຈາປີ ທີື່ຕ້ອງເສຍອາກອນ
ຫາກຜູ້ເສຍອາກອນຜູ້ໜື່ງ ມີລາຍໄດ້ຫາຍປະເພດທີື່ກ່ວາມາຂ້າງເທິງນັັ້ນ ລາຍໄດ້ທຸກ
ປະເພດ ຕ້ອງລວມເຂົັ້າກັນກ່ອນ ແລ້ວຈື່ງຫັກອອກເງິນຫຼຸດຜ່ອນພັ້ນຖານປະຈາປີ ສ່ວນຍັງເຫອນັັ້ນ ແມ່ນ
ລາຍໄດ້ສຸດທິປະຈາປີທີື່ໄດ້ເສຍອາກອນ ຕາມອັດຕາທະວີຄູນທີື່ບົື່ງໄວ້ໃນບົດທີ 6 ວ່າດ້ວຍອາກອນກາໄລ
ແລະ ລາຍໄດ້
ເງິນຫຼຸດຜ່ອນພັ້ນຖານ ແມ່ນເງິນຫັກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ເພື່ອການດາລົງຊິວິດ ເຊີື່ງຜູ້ເສຍອາກອນ
ທຸກຄົນມີສິດໄດ້ຮັບການຫັກອອກຈາກກາໄລ ຫ ລາຍໄດ້ປະຈາປີທີື່ຕ້ອງເສຍອາກອນ.
ວິທກ
ີ ານຄິດໄລ່
ກ. ອາກອນກາໄລສາລັບບຸກຄົນ
 ການຄິດໄລ່ອາກອນຂອງຜູ້ທີື່ມີກາໄລຈາກດາເນີນທຸລະກິດ ຫ ຈາກການປະ
ກອບອາຊີບອິດສະຫະ ແລະ ຜູ້ມີລາຍໄດ້ຈາກການໃຫ້ເຊົື່າທີື່ດິນ, ເຮອນ ຫ ຊັບອື່ນໆ ຕ້ອງຫັກເງິນຫຼຸດຜ່ອນ
ພັ້ນຖານປະຈາປີຈານວນ 1,000,000 ກີບ ອອກຈາກຈານວນລາຍໄດ້ທັງໝົດປະຈາປີ ທີື່ຕ້ອງເສຍອາກອນ.
 ຫາກຜູ້ເສຍອາກອນຜູ້ໜື່ງ ມີລາຍໄດ້ຫາຍປະເພດທີື່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັັ້ນ ລາຍໄດ້
ທຸກປະເພດ ຕ້ອງລວມເຂົັ້າກັນກ່ອນ ແລ້ວຈື່ງຫັກອອກເງິນຫຼຸດຜ່ອນພັ້ນຖານປະຈາປີ ສ່ວນຍັງເຫອນັັ້ນ ແມ່ນ
ລາຍໄດ້ສຸດທິປະຈາປີທີື່ໄດ້ເສຍອາກອນ ຕາມອັດຕາທະວີຄູນທີື່ບົື່ງໄວ້ໃນບົດທີ 6 ວ່າດ້ວຍອາກອນກາໄລ
ແລະ ລາຍໄດ້
 ເງິນຫຼຸດຜ່ອນພັ້ນຖານ ແມ່ນເງິນຫັກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ເພື່ອການດາລົງຊິວິດ ເຊີື່ງຜູ້ເສຍ
ອາກອນ ທຸກຄົນມີສິດໄດ້ຮັບການຫັກອອກຈາກກາໄລ ຫ ລາຍໄດ້ປະຈາປີທີື່ຕ້ອງເສຍອາກອນ
ວິທີການຄິດໄລ່
ຕົວຢ່າງ: ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນແຫ່ງໜື່ງ ມີກາໄລສຸດທິ ຈາກການສະຫຼຸບບັນ
ທ້າຍປີ ຈານວນ 7,000,000 ກີບ, ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍອາກອນກາໄລເທົື່ານີັ້:
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 ກາໄລສຸດທິທີື່ຖກເສຍອາກອນ = 7,000,000 ກີບ
 ເງິນຫຼຸດຜ່ອນພັ້ນຖານປະຈາປີ = 360,000 ກີບ
 ອາກອນກາໄລແຕ່ 360,001 ເຖິງ 1,500,000 ກີບ ຖກອາກອນໃນ
ອັດຕາ 10 ມີຈານວນເງິນອາກອນ (1,500,000 ກີບ - 360,000 ກີບ) x 10% = 114,000 ກີບ
 ກາໄລແຕ່ 1,500,000 ກີບ ຫາ 3,000,000 ກີບ ຖກອາກອນໃນອັດຕາ
15 ມີຈານວນເງິນອາກອນ (3,000,000 ກີບ - 1,500,000ກີບ) x 15% = 225,000 ກີບ
 ກາໄລແຕ່ 3,000,000 ກີບ ຫາ 6,000,000 ກີບ ຖກອາກອນໃນອັດຕາ
20 ມີຈານວນເງິນອາກອນ (6,000,000 ກີບ - 3,000,000 ກີບ) x 20%= 600,000 ກີບ
 ກາໄລແຕ່ 6,000,000 ຫາ 7,000,000 ກີບ ຖກອາກອນໃນອັດຕາ
25 ມີຈານວນເງິນອາກອນ (7,000,000, ກີບ - 6,000,000 ກີບ) x 25 = 250,000 ກີບ
ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນຈະຕ້ອງໄດ້ເສຍອາກອນກາໄລທັງໝົດ ເທົື່ານີັ້:
114,000 + 225,000 + 600,000 + 250,000 = 1,189,000 ກີບ
ຂ. ເງິນເດອນພະນັກງານ
ຕົວຢ່າງ: ທ່ານ ຄ ພະນັກງານບລິສັດແຫ່ງໜງື່ ໃນເດອນ 2/96 ມີເງິນເດອນພັ້ນຖານ
120,000 ກີບ, ເງິນອຸດໜູນແຮງງານ 40,000 ກີບ, ເງິນອຸດໜູນລູກ ແລະ ເມຍ 6,500 ກີບ, ເງິນອຸດ
ໜູນວຽກໜັກ 15,000 ກີບ, ຄ່າອາຫານຕອນທ່ຽງ 52,000 ກີບ, ລວມຈານວນເງິນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ
ອນ
ື່ ໆທັງໝົດທີື່ໄດ້ຮັບພາຍໃນເດອນ ແມ່ນ 233,500 ກີບທ່ານ ຄ ຈະຕ້ອງເສຍອາກອນຄດັື່ງນີັ້:
 ເງິນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີື່ໄດ້ຮັບໃນເດອນ = 233,500 ກີບ
 ຫັກຄ່າອຸດໜູນລູກ ແລະ ເມຍ = 6,500 ກີບ
 ຫັກເງິນບານານ 6 ເທົື່າກັບ ( 120,000 x 6) = 7,200 ກີບ
 ລາຍໄດ້ທີື່ຖກເສຍອາກອນ = 219,800 ກີບ
 ຫັກເງິນຫຼຸດຜ່ອນພັ້ນຖານປະຈາເດອນ
= 30,000 ກີບ
 ລາຍໄດ້ ແຕ່ 30,001 ກີບ ຫາ 125,000 ກີບ ຖກອາກອນໃນອັດຕາ 5 ມີ
ຈານວນເງິນອາກອນ (125,00ນ ກີບ - 30,000) x 5 = 4,750 ກີບ
 ລາຍໄດ້ແຕ່ 125,001 ກີບ ຫາ 219,800 ກີບ ຖກອາກອນໃນອັດຕາ 10
ມີຈານວນເງິນອາກອນ (219,800 ກີບ - 125,000) x 10 = 9,480 ກີບ
ລວມຈານວນເງິນອາກອນທີື່ ທ່ານ ຄ ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍ ທັງໝົດແມ່ນ:
4,750 ກີບ +9,480 ກີບ = 14,230 ກີບ

6.11

ການຍນ
ື່ ໃບແຈ້ງເສຍອາກອນກາໄລ ແລະ ອາກອນລາຍໄດ້

ຜູເ້ ສຍອາກອນກາໄລ ຕາມລະບົບການຖບັນຊີແບບຂະຫຍາຍຕົວ ຫ ແບບທາມະດາ ຕ້ອງມອບ
ອາກອນກາໄລປະຈາປີຜ່ານມາ ຫ ກາໄລຄາດຄະເນຂອງປີການບັນຊີ. ສ່ວນຈານວນອາກອນຕົວຈິງປະຈາປີທີື່
ຕ້ອງເສຍນັັ້ນ ໃຫ້ໄລ່ລຽງຄນໃນງວດສຸດທ້າຍເວລາອັດບັນຊີທ້າຍປີ
ໃບແຈ້ງເສຍອາກອນກາໄລເປັນງວດລະ 3 ເດອນນັັ້ນ ຕ້ອງຍື່ນຕລ
ື່ ັດຖະການສ່ວຍສາອາກອນ
ເວລາອັດບັນຊີທ້າຍປີ
 ກ່ອນວັນທີ 10 ເດອນເມສາຂອງປີສາລັບງວດທີ 1
 ກ່ອນວັນທີ 10 ເດອນກລະກົດຂອງປີສາລັບງວດທີ 2
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 ກ່ອນວັນທີ 10 ເດອນຕຸລາຂອງປີສາລັບງວດທີ 3
 ກ່ອນວັນທີ 10 ເດອນມີນາຂອງປີຕໄື່ ປສາລັບງວດສຸດທ້າຍ
ໃນກລະນີທີື່ອາກອນກາໄລທີໄື່ ດ້ມອບແລ້ວໃນແຕ່ລະງວດພາຍໃນປີ ມີຈານວນສູງກ່ວາກາໄລຕົວ
ຈິງປະຈາປີທີື່ຕ້ອງເສຍ ສ່ວນທີື່ເກີນໃຫ້ຍົກໄປຫັກອອກຈາກຈານວນອາກອນກາໄລຂອງປີຕໄື່ ປ
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ແລະ ເອກະສານບັນຊີອື່ນໆ ຕ້ອງນາສະເໜີຕື່ລັດຖະການສ່ວຍສາອາກອນ
ກ່ອນວັນທີ 1 ເດອນມີນາຂອງທຸກໆປີ ສ່ວນບົດບັນທກກອງປະຊຸມຂອງຂາຮຸ້ນ ຫ ຜູ້ຖຮຸ້ນຂອງບລິສັດ ກ່ຽວ
ກັບການນາໃຊ້ ຫ ແບ່ງປັນຜົນກາໄລນັັ້ນ ຕ້ອງຍື່ນຕລ
ື່ ັດຖະການສ່ວຍສາອາກອນພາຍໃນການົດ 10 ມັ້, ຫັງ
ຈາກກອງປະຊຸມຂອງຂາຮຸ້ນ ຫ ຜູຖ
້ ຮຸ້ນໄດ້ສິັ້ນສຸດລົງ
ສາລັບກຸ່ມບລິສັດ ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍວິສາຫະກິດຫາຍຂະແໜງການ ທີື່ມີສ່ວນຮ່ວມທນນາກັນ
ຕ້ອງໄດ້ລາຍງານໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດລວມກິດຈະການ ລວມທັງໃບແຈ້ງຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆຕື່ມ ຕລ
ື່ ັດສ່ວຍ
ສາອາກອນ ບ່ອນທີື່ຕົນຂັ້ນກັບຕາມການົດເວລາທີບ
ື່ ົື່ງໄວ້ໃນຂ້າງເທິງ
ຜູເ້ ສຍອາກອນຕາມລະບອບມອບເໝົາລວມອັນດຽວ ຕ້ອງມອບພັນທະຂອງຕົນຕາມເງື່ອນໄຂທີື່
ໄດ້ບົື່ງໄວ້ໃນສັນຍາ

6.12

ອາກອນຕາື່ ສຸດ

ອາກອນຕື່າສຸດ ແມ່ນພັນທະລະດັບຕື່າສຸດຂອງຜູດ
້ າເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຜູປ
້ ະກອບອາຊີບອິດສະ
ຫະ ທີື່ເສຍອາກອນກາໄລຕາມລະບົບການຖບັນຊີແບບຂະຫຍາຍ ແລະ ແບບທາມະດາ ທີື່ບົື່ງໄວ້ໃນກົດ
ໝາຍ ມາດຕາ 56 ຂອງກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ ອັດຕາອາກອນຕື່າສຸດການົດໄວ້ 0.5 ຂອງລາຍຮັບທຸລະ
ກິດທັງໝົດປະຈາປີ. ອາກອນຕື່າສຸດແມ່ນຄິດໄລ່ໃຫ້ເສຍປະຈາປີ ບົນພັ້ນຖານລາຍຮັບທຸລະກິດທັງໝົດບື່
ລວມອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ.
ຕົວຢ່າງ 1: ບລິສັດ ກ ມີລາຍຮັບທຸລະກິດທັງໝົດພາຍໃນປີ 100,000,000 ກີບ ລວມອາກອນ
ຕົວເລກທຸລະກິດມີກາໄລຈາກການສະຫຼຸບບັນຊີທ້າຍປີ 7,500,000 ກີບ.
 ອາກອນກາໄລທີື່ບລິສັດຕ້ອງຈ່າຍພາຍໃນປີ
7,500,000ກີບ x 35 = 2,625,000ກີບ
 ອາກອນຕື່າສຸດທີື່ຄິດໄລ່ໄດ້ແມ່ນ:
100,000,000x0.5 = 500,000ກີບ
ໃນກລະນີນີັ້ ບລິສັດຈະບື່ໄດ້ເສຍອາກອນຕື່າສຸດ ຍ້ອນວ່າກາໄລທີື່ບລິສັດຕ້ອງຈ່າຍນັັ້ນ ມີຈານວນ
ສູງກວ່າອາກອນຕື່າສຸດທີື່ຄິດໄລ່ໄດ້ໃນເວລາທ້າຍປີ
ຕົວຢ່າງ 2: ບລິສັດ ຂ ມີລາຍຮັບທຸລະກິດທັງໝົດຢູພ
່ າຍໃນປີ 100,000,000 (ບື່ລວມອາກອນ
ຕົວເລກທຸລະກິດ ມີກາໄລຈາກການສະຫຼຸບທ້າຍປີ 1,000,000 ກີບ
 ອາກອນກາໄລທີື່ບລິສັດຕ້ອງຈ່າຍພາຍໃນປີ
1,000,000 x 35 = 350,000ກີບ
 ອາກອນຕື່າສຸດທີື່ຄິດໄລ່ໄດ້ແມ່ນ:
100,000,000 x 0.5% = 500,000 ກີບ
ໃນກລະນີນີັ້ ບລິສັດຕ້ອງຈ່າຍອາກອນໃຫ້ເທົື່າກັບຈານວນເງິນອາກອນຕາື່ ສຸດ ທີື່ຄິດໄລ່ໄດ້
ໃນເວລາທ້າຍປີ
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ບົດທີ 7
ລະບຽບການລວມກ່ຽວກັບອາກອນ ແລະ ຄ່າທານຽມຕ່າງໆ
ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດນາເອົາລະບຽບຫັກການ ການເສຍອາກອນໃນການດາເນີນທຸລະກິດ
ສ່ວນຕົວໃນຊິວີດປະຈາວັນໄດ້

ເນອ
ັ້ ໃນ
7.1

ການຖບັນຊີ
7.1.1

ຫກ
ັ ການລວມຂອງການຖບັນຊີ
ຜູ້ເສຍອາກອນກາໄລຕາມລະບົບການຖບັນຊີແບບຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ແບບທາມະດາ
ຕ້ອງຖບັນຊີໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖກຕ້ອງຕາມຫັກການທີກ
ື່ ົດໝາຍການບັນຊີວິສາຫະກິດຂອງ ສປປ. ລາວ
ໄດ້ວາງອອກ. ບັນຊີວິສາຫະກິດຕ້ອງລະອຽດ, ຊັດເຈນ, ຫ້າມຂຽນຂ້າມແຖວ, ຫ້າມຂຽນລະຫ່ວາງແຖວ,
ຫ້າມຂຽນຍະຫວາງ, ຫ້າມລບ, ຫ້າມຂີດຂ້າ ຫ ຂຽນທັບ
ກ່ອນນາໃຊ້ປມ
ັ້ ບັນຊີຕ້ອງຂັ້ນທະບຽນເລກລາດັບ,ປະທັບຕາ ແລະ ລົງລາຍເຊັນຢັັ້ງຢນ
ຈາກເຈົັ້າໜ້າທີື່ສ່ວຍສາອາກອນທີື່ມີສິດອານາດ, ທຸກໆເອກະສານບັນຊີທີື່ໃຊ້ແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ຮັກສາໄວ້ພາຍໃນ
ການົດ 10 ປີ ແລະ ໃຫ້ສາມາດນາສະເໜີໄດ້ທຸກເວລາຕກ
ື່ ານກວດກາ ຂອງເຈົັ້າໜ້າທີື່ສ່ວຍສາອາກອນ
ການຖບັນຊີວສ
ິ າຫະກິດ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຕ້ອງປະຕິບດ
ັ ລະອຽດດັງື່ ນີັ້:
 ສ້າງບັ້ມຄູ່ມ ກ່ຽວກັບລະບຽບວິທີປະຕິບັດງານດ້ານບັນຊີ
 ທຸກລາຍການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ຕ້ອງສະແດງອອກດ້ວຍລາຍການຈົດກ່າຍ ທີື່
ພົວພັນເຖິງຢ່າງໜ້ອຍສອງຊັນຊີ (ໜີັ້/ມີ)
 ເວລາຈົດກ່າຍ, ລວມຍອດຈານວນເງິນຈົດໜີັ້ໃນບັນຊີຕ່າງໆ ແລະ ລວມຍອດຈາ
ນວນເງິນຈົດມີ ຢູ່ໃນບັນຊີພົວພັນຕ້ອງສະເໜີກັນ
 ລາຍການທີື່ເກີດຂັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຈັດເຂົັ້າປັ້ມປະຈາວັນເປັນແຕ່ລະລາຍການ ລຽນຕື່
ກັນ ແລະ ເປັນແຕ່ລະວັນ (ຖ້າເເປັນລາຍການດຽວກັນ ອາດຈົດລວບເຂົັ້າກັນກື່ໄດ້)
 ທຸກລາຍການຈົດກ່າຍຕ້ອງເປັນເງິນກີບ, ຖ້າເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງຄິດໄລ
ເປັນເງິນກີບ
 ລວມຍອດຈານວນເງິນຂອງລາຍການເຄື່ອນໄຫວປະຈາວັນ ຕ້ອງເທົື່າກັບຈານວນ
ເງິນທີື່ຈົດເຂົັ້າປັ້ມບັນຊີໃຫຍ່
 ການດັດແກ້ທຸກລາຍການຈົດກ່າຍທີື່ຜິດພາດ ຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນ ລາຍການທີື່
ຈົດກ່າຍຜິດພາດໃນເບັ້ອງຕົນ
ັ້ ແລ້ວຈື່ງບັນທກລາຍການທີື່ຖກຕ້ອງໃສ່
 ແຕ່ລະເດອນ ຕ້ອງໄດ້ສ້າງໃບບັນຊີດຸ່ນດ່ຽງ. ສ່ວນການຄິດໄລ່ຜົນໄດ້ຮັບຂາດຕົວ
ຢ່າງໜ້ອຍປີລະຄັັ້ງ ຫ ດາເນີນເປັນແຕ່ລະເດອນກື່ໄດ້
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7.2

ການອອກໃບຮັບເງິນຈາກການຂາຍສິນຄ້າເຄອ
ື່ ງຂອງ ຫ ຄ່າບລິການ

ຜູດ
້ າເນີນທຸລະກິດການຜະລິດ, ການຄ້າ, ການບລິການ ແລະ ຜູປ
້ ະກອບອາຊີບອິດສະຫະ ທີເື່ ສຍ
ອາກອນກາໄລຕາມລະບົບການບັນຊີ ເຊິື່ງຈານວນສິນຄ້າເຄື່ອງຂອງ ຫ ບລິການຕ້ອງອອກໃບຮັບເງິນໃຫ້ແກ່
ຜູຊ
້ ັ້ ຫ ຜູ້ບລິການ
ກະຊວງການເງິນ ຈະເປັນຜູ້ອອກແບບຈັດພິມ ແຈກຢາຍ, ນາໃຊ້, ຄຸ້ມຄອງໃບເກັຍເງິນທຸກ
ປະເພດໃນລັກສະນະສະເພາະ ແລະ ທົື່ວໄປຕາມລະບຽບກົດໝາຍ
ໃບຮັບເງິນຕ້ອງປະກອບດ້ວຍເນອ
ັ້ ໃນດັື່ງນີ:ັ້
 ຊື່ ແລະ ທີື່ຕັັ້ງຂອງຮ້ານຄ້າທີື່ຈາໜ່າຍສິນຄ້າເຄື່ອງຂອງ ຫ ຜູ້ບລິການ
 ຊື່ ແລະ ທີື່ຢູ່ຂອງຜູຊ
້ ັ້ ຫ ຜູ້ຮັບການບລິການ
 ລາຍການສິນຄ້າເຄື່ອງຂອງທີໄື່ ດ້ຈາໜ່າຍ ຫ ການບລິການທີື່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້
 ລາຄານອກອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດຂອງສິນຄ້າເຄື່ອງຂອງ ຫ ຄ່າບລິການ ທີື່ຖກອາກອນ
ແຍກກັນເປັນແຕ່ລະອັດຕາ
 ຈານວນອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດທີື່ຄິດໄລ່ແຍກກັນເປັນແຕ່ລະອັດຕາ
 ລາຄາສິນຄ້າເຄື່ອງຂອງ ຫ ຄ່າບລິການທັງໝົດລວມອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ ກ່ອນນາໃຊ້
ໃບຮັບເງິນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດກາ, ຢັັ້ງຢນ ແລະ ປະທັບຕາ ຈາກລັດຖະການສ່ວຍສາອາກອນ, ໃບຮັບ
ອາກອນ. ໃບຮັບເງິນທີື່ໃຊ້ແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ຮັກສາໄວ້ພາຍໃນການົດສິບປີ ແລະ ໃຫ້ສະເໜີໄດ້ທຸກໆເວລາຕກ
ື່ ານ
ກວດກາຂອງເຈົັ້າໜ້າທີື່ສ່ວຍສາອາກອນ

7.3

ການປັບຕົວເລກອາກອນ

ໃນການຄິດໄລ່ອາກອນທີື່ຕ້ອງມອບນັັ້ນ ຫາກຈານວນອາກອນທີື່ຄິດໄລ່ອອກມາ ມີຕົວເລກເປັນ
ຫົວສິບໃຫ້ປັດຂັ້ນ ຫ ປັດລົງເປັນຫົວຮ້ອຍທີື່ໃກ້ຄຽງ
ຕົວຢ່າງ:
 ຈານວນອາກອນທີື່ຄິດໄລ່ ອອກມາ ມີຕົວເລກ 8,200,865 = 8,200,900
 ຈານວນອາກອນທີື່ຄິດໄລ່ ອອກມາ ມີຕົວເລກ 8,200,845 = 8,200,800

7.4

ວິທກ
ີ ານຊາລະອາກອນ ແລະ ຄ່າທານຽມ

 ອາກອນ ແລະ ຄ່າທານຽມທຸກປະເພດທີື່ຄິດໄລ່ແລ້ວ ຕ້ອງມອບເຂົັ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດທີື່
ຄົບຖ້ວນໃນທັນທີ ທີື່ໄດ້ຮັບໃບມອບອາກອນ ແລະ ຄ່າທານຽມ
 ການຊາລະອາກອນ ແລະ ຄ່າເງິນທານຽມຕ່າງໆ ຕ້ອງເປັນເງິນກີບ ແລະ ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ຄົບ
ຖ້ວນເທື່ອດຽວ, ຈະຈ່າຍເປັນເງິນສົດ, ເງິນເຊັກ, ເງິນໂອນ ຫ ພັນທະບັດກໄດ້
 ສາລັບຄ່າທານຽມກົງສູນລາວຢູຕ
່ ່າງປະເທດ ແລະ ຄ່າທານຽມບິນຜ່ານນ່ານຟ້າ ຂອງ ສປປ.
ລາວ ຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນແຕ່ລະໄລຍະ
 ອາກອນ ແລະ ຄ່າທານຽມທຸກປະເພດທີຄ
ື່ ິດໄລ່ແລ້ວ ຕ້ອງມອບເປັນປີ, ເປັນງວດ ບົນ
ພນ
ັ້ ຖານການຄິດໄລ່ທີື່ມອບຕົງຈິງໃນປີທີື່ຜ່ານມາ ແລະ ຕ້ອງໄລ່ຄນທຸກງວດ.
 ເອກະສານອື່ນໆ ທີື່ຈາເປັນທາງດ້ານການບັນຊີ (ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ, ໃບລາຍງານຜົນໄດ້
ຮັບທາງການບັນຊີ...) ບົດບັນທກອງປະຊຸມຜູ້ຖຮຸ້ນ, ຂາຮຸ້ນ ຕ້ອງມອບໃຫ້ເຈົັ້າໜ້າທີື່ສ່ວຍສາອາກອນ
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ວິທີການຊາລະອາກອນ ແລະ ຄ່າທານຽມ ຫ ແຈ້ງອາກອນ
1) ການແຈ້ງເສຍອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດອນ:
ວ/ກ ສ່ວນບຸກຄົນ, ນິຕິບກ
ຸ ຄົນ-ການຈັດຕັັ້ງທີື່ຈ່າຍເງິນເດອນໃຫ້ພະນັກງານ, ກາມະກອນ
ແລະ ບຸກຄົນອື່ນໆ ຕາມສັນຍາຕ້ອງເຮັດບັນຊີແຈ້ງອາກອນ ໃຫ້ແກ່ເຈົັ້າໜ້າທີື່ສ່ວຍສາອາກອນ ກ່ອນວັນທີ
15 ຂອງເດອນຕື່ໄປ
2) ການແຈ້ງເສຍອາກອນລາຍໄດ້ຈາກການເຊົາື່ :
ຜູ້ມີລາຍໄດ້ຈາກການເຊົື່າ ຕ້ອງແຈ້ງອາກອນໃຫ້ແກ່ເຈົັ້າໜ້າທີື່ສ່ວນສາອາກອນ ພາຍໃນ 10
ວັນ ນັບແຕ່ມັ້ໄດ້ຮັບເງິນຄ່າເຊົື່າ ເພື່ອຂາຍໃບສັື່ງມອບອາກອນ ການແຈ້ງອາກອນ ຕ້ອງອີງຕາມບົນພັ້ນຖານ
ສັນຍາເຊົື່າ ແລະ ມາດຖານຂອງລະບຽບການອື່ນໆ

7.5

ການທົດແທນອາກອນ

ໃນກລະນີທີື່ມກ
ີ ານຄິດໄລ່ໃຫ້ເສຍອາກອນຜິດພາດ ເຊັື່ນ: ຄິດໄລ່ໃຫ້ເສຍສອງເທື່ອຊ້ອນ, ຄິດໄລ່
ໃຫ້ເສຍບຖ
ື່ ກຕ້ອງຕາມອັດຕາທີື່ວາງໄວ້, ຄິດໄລ່ໃຫ້ເສຍເກີນຈານວນທີື່ຕ້ອງເສຍ ຫ ມີອາກອນທີື່ຕ້ອງສົື່ງຄນ
ແຕ່ບສ
ື່ າມາດຫັກຄນໄດ້ນັັ້ນ ລັດຖະບານສ່ວຍສາອາກອນ ຕ້ອງແກ້ໄຂດ້ວຍວິທີຍົກອາກອນທີື່ຕ້ອງສົື່ງຄນໄປ
ຫັກຈາກຈານວນອາກອນທີື່ຕ້ອງໄດ້ເສຍໃນຕື່ໜ້າ ຫ ໄປຫັກອອກຈາກອາກອນປະເພດອື່ນ ທີື່ຜເູ້ ສຍອາກອນ
ຈະຕ້ອງໄດ້ເສຍໃນຕື່ໜ້າ
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ບົດທີ 8
ນະໂຍບາຍຕື່ຜມ
ູ້ ຜ
ີ ນ
ົ ງານ, ມາດຕະການຕື່ຜລ
ູ້ ະເມີດ ແລະ ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ
ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນັກສກສາກາໄດ້ ແລະ ອະທິບາຍໄດ້ ລະບຽບຫັກການ ໃນການດາເນີນທຸລະກິດ
ຂອງຕົນ ໄປຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ ສປປ ລາວ ວາງອອກ

ເນັ້ອໃນ
8.1

ນະໂຍບາຍຕຜ
ື່ ມ
ູ້ ຜ
ີ ນ
ົ ງານ

ພະນັກງານຂອງລັດ ແລະ ບຸກຄົນອື່ນໆທີື່ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການກວດກາ, ຕິດຕາມ, ຊອກ
ຫາ, ແຈ້ງຂັ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ສາມາດຄົັ້ນພົບຕກ
ື່ ານຫີກລຽງອາກອນ, ທວງເກັບອາກອນທີຖ
ື່ ກ
ເຊື່ອງອາຄນໄດ້ ແລະ ປັບໃໝຜູກ
້ ະທາຜິດ, ຜູ້ມີຜົນງານດັື່ງກ່າວ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍຊົມເຊີຍ ຫ ໄດ້ຮັບຄ່າ
ບາເນັດຢ່າງເໝາະສົມຈາກລັດຖະບານ
ຜູເ້ ສຍອາກອນທີື່ປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນຢ່າງຖກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນກັບເວລາຕາມທີື່ໄດ້
ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີັ້ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍຊົມເຊີຍ ແລະ ອານວຍຄວາມສະດວກສະບາຍຕ່າງໆ
ຢ່າງເໝາະສົມໃນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ

8.2

ມາດຕະການຕຜ
ື່ ລ
ູ້ ະເມີດ

ຜູເ້ ສຍອາກອນທີື່ລະເມີດຂກ
ັ້ ານົດກ່ຽວກັບການແຈ້ງ ແລະ ເສຍອາກອນ ຈະຖກປະຕິບັດຕາມແຕ່
ລະກລະນີດັື່ງນີັ້:
1. ກລະນີຊັກຊ້າໃນການຍື່ນໃບແຈ້ງເສຍອາກອນ ຫ ການເສຍອາກອນຕາມສັນຍາມອບເໝົາ
ຈະຖກປັບໄໝຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ (5) ຂອງຈານວນອາກອນທີຕ
ື່ ້ອງເສຍໃນແຕ່ລະເດອນ ຫ ແຕ່ລະງວດທີື່ມີ
ການຊັກຊ້າ ໃນການຄິດໄລ່ຄ່າປັບໄໝນັັ້ນ ຖ້າຊັກຊ້າບເື່ ຕັມເດອນ ຫ ເຕັມງວດ ກໃຫ້ຄິດໄລ່ເຕັມເດອນ ຫ
ເຕັມງວດ. ໃນກລະນີໃດກຕາມ ເງິນຄ່າປັບໄໝນັັ້ນຖ້າຊັກຊ້າບເື່ ຕັມເດອນ ຫ ເຕັມງວດກໃຫ້ຄິດໄລ່ເຕັມ
ເດອນ ຫ ເຕັມງວດ. ໃນກລະນີໃດກຕາມເງິນຄ່າປັບໄໝນັັ້ນແມ່ນບໃື່ ຫ້ເກີນຈານວນອາກອນທີື່ຕ້ອງເສຍ
2. ກລະນີຖບັນຊີບຖ
ື່ ກຕ້ອງ, ເສຍເສຍອາກອນບຄ
ື່ ົບຖ້ວນ, ຂາຍສິນຄ້າ ຫ ໃຫ້ບລິການໂດຍບື່
ອອກໃບເກັບເງິນ, ປອມແປງໃບຮັບເງິນ ຫ ເອກະສານບັນຊີອື່ນໆ ຈະຖກປະຕິບັດຕາມມາດຕະການທັງສາມ
ຢ່າງດັື່ງນີັ້:
 ຕ້ອງເສຍອາກອນຄນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ
 ຕ້ອງເສຍອາກອນເພີື່ມສາມສິບສ່ວນຮ້ອຍ (30) ຂອງຈານວນອາກອນທີື່ໃຫ້ເສຍຄນ
 ຕ້ອງເສຍຄ່າປັບໄໝຕາມລະບຽບການບັນຊີວິສາຫະກິດ
ຫາກກະທາຜິດຄັງັ້ ທີສ
ື່ ອງ
ນອກຈາກຈະເສຍອາກອນຄນໃຫ້ຄົບຖ້ວນແລ້ວ ຍັງຈະຕ້ອງເສຍອາກອນເພີື່ມຫົກສິບສ່ວນຮ້ອຍ (60)
ຂອງຈານວນອາກອນທີື່ໃຫ້ເສຍຄນ
 ຕ້ອງເສຍຄ່າປັບໄໝຕາມລະບຽບການບັນຊີວິສາຫະກິດ ຈານວນຮ້ອຍຮ້ອຍພັນກີບ
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3. ກລະນີບື່ຖບັນຊີບຍ
ື່ ອມໃຫ້ເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດກາ, ບແ
ື່ ຈ້ງເສຍອາກອນ, ບື່ສະເໜີເອກະສານ
ການບັນຊີປະຈາປີ, ບື່ໃຫ້ຕອບຕາມການົດເວລາແກ່ລັດຖະການສ່ວຍສາອາກອນທີື່ສະເໜີ ໃຫ້ສະແດງຫັກ
ຖານ, ຄາອະທິບາຍຂມ
ັ້ ູນຂ່າວສານຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການຄິດໄລ່ອາກອນ ຈະຖກປະຕິບັດມາດຕະການດັງື່ ນີ:ັ້
 ຕ້ອງເສຍອາກອນແບບບັງຄັບ
 ຕ້ອງເສຍອາກອນເພີື່ມ 50 ຂອງຈານວນອາກອນທີື່ຄິດໄລ່ໃຫ້ເສຍ
 ຕ້ອງເສຍຄ່າປັບໄໝຕາມລະບຽບການບັນຊີຂອງວິສາຫະກິດ ຈານວນຮ້ອຍຫ້າສິບພັນ
ກີບ
 ຫາກກະທາຜິດຄັັ້ງທີສອງ ນອກຈະຕ້ອງເສຍອາກອນບັງຄັບແລ້ວ ຈະເສຍອາກອນ ເພີມ
ື່
100 ຂອງຈານວນອາກອນທີື່ຄິດໄລ່ໃຫ້ເສຍ
 ຕ້ອງເສຍຄ່າປັບໄໝຕາມລະບຽບການບັນຊີວິສາຫະກິດຈານວນຮ້ອຍຫ້າສິບພັນກີບ
 ພ້ອມກັນນັັ້ນໃຫ້ຢຸດເຊົາກິດຈະການເລີຍ ທັງແຈ້ງການອອກທາງສື່ມວນຊົນ
4. ກລະນີມອບອາກອນຊັກຊ້າ ພາຍຫັງທີື່ໄດ້ຮັບໃບມອບອາກອນແລ້ວຈະຖກ:
 ປັບໄໝຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ (5) ຂອງຈານວນອາກອນທີື່ຕ້ອງເສຍ ຕື່ການອອກໃບເລັື່ງ
ທວງຄັັ້ງທີໜື່ງ, 10 ຕກ
ື່ ານອອກໃບເລັື່ງທວງຄັັ້ງທີສອງ ແລະ 15%ຕກ
ື່ ານອອກໃບເລັື່ງທວງຄັັ້ງທີສາມ
 ອັດກິດຈະການ ແລະ ຖອນໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ, ໃບທະບຽນອາກອນໄວ້ເປັນ
ຊົວ
ື່ ຄາວ ໃນການົດໜື່ງເດອນ ຫາກບມ
ື່ າມອບອາກອນຫັງຈາກໝົດການົດໃບເລັື່ງທວງຄັັ້ງທີສາມ ໃນເວລາອັດ
ກິດຈະການນັັ້ນ ລັດຖະການສ່ວຍສາອາກອນ ຕ້ອງປະກອບຄະນະກາມະການ ເພື່ອລົງໄປອາຢັດຊັບຂອງຜູ້
ເສຍອາກອນໄວ້ ການອາຢັດຊັບຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກສານ

8.3

ການປັບປຸງປ່ຽນແປງອັດຕາອາກອນ

ໃນກລະນີຈາເປັນ ແລະ ຮີບດ່ວນ ປະທານປະເທດ ຈະອອກລັດຖະບັນຍັດ ເພື່ອປັບປຸງປ່ຽນແປງ
ອັດຕາອາກອນທີື່ບົື່ງໄວ້ໃນກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນສະບັບລົງວັນທີ 10/10/1995 ລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍ
ການປັບປຸງປ່ຽນແປງດັື່ງກ່າວ ຕ້ອງນາສະເໜີຕື່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດສະໄໝທົື່ວໄປ ເພື່ອພິຈາລະນາ
ຮັບຮອງເອົາເປັນກົດໝາຍ

8.4

ການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ
ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມີໜ້າທີື່ຈດ
ັ ຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີັ້

8.5

ຜົນສັກສິດ
ທຸກຂກ
ັ້ ານົດ, ກົດລະບຽບທີື່ຂັດກັບກົດໝາຍສະບັບນີັ້ ລ້ວນແຕ່ຖກຍົກເລີກ
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ບົດທີ 9
ກົດໝາຍແຮງງານ ແລະ ເງອ
ື່ ນໄຂຂອງການອອກແຮງງານຢູ່ ສປປ ລາວ
ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນັກສກສາກາໄດ້ ແລະ ອະທິບາຍໄດ້ ໃນການປະຕິບັດລະບຽບຫັກການ ໃນການດາ
ເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນໄດ້ ໄປຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ ສປປ ລາວ ວາງອອກ

ເນັ້ອໃນ
9.1

ຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບກົດໝາຍແຮງານ

ໃນການສ້າງຕັັ້ງ ແລະ ດາເນີນທຸລະກິດນັັ້ນ ນັກບລິຫານທຸລະກິດຕ້ອງມີຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົັ້າໃຈ
ກ່ຽວກັບບຸກຄະລາກອນ ເຊິື່ງເຂົາເຈົັ້າຄກາລັງແຮງງານທີສ
ື່ າຄັນຂອງອົງກອນ ເຊິື່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ, ນາ
ໃຊ້ດູແລຂອງເຂົາເຈົັ້າ. ຜູ້ບລິຫານຕ້ອງຮູ້ໜູນໃຊ້ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ຄວາມຖະໜັດ, ທັກສະຂອງ
ພະນັກງານຂອງຕົນໃຫ້ແທດເໝາະກັບໜ້າທີື່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຂົາເຈົັ້າ ທັງນີັ້ກື່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການ
ເຮັດວຽກມີປະສິດທິພາບ ແລະ ໄດ້ຮັບໝາກຜົນດີ. ເຖິງຢາງໃດກື່ຕາມ ການນາໃຊ້ແຮງງານຂອງ ສປປ ລາວ
ທີື່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ທັງນີັ້ກື່ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ຂອງຜູ້ອອກແຮງ
ງານ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ

9.2

ນິຍາມກົດໝາຍແຮງງານ

ກົດໝາຍແຮງງານແມ່ນ “ຂັ້ລະບຽບທັງໝົດທີື່ປະຕິບັດຕກ
ື່ ານພົວພັນຖານບຸກຄົນ ຫ ແບບລວມໝູ່
ລະຫວ່າງຜູໃ້ ຊ້ແຮງານ (ນາຍຈ້າງ) ກັບຜູເ້ ຮັດວຽກ (ຜູ້ອອກແຮງງານ) ຢູພ
່ າຍໃຕ້ການບັງຄັບບັນຊາຂອງຕົນ
ໃນໄລຍະຂອງການເຮັດວຽກງານນັັ້ນ” ໄລຍະຂອງວຽກງານດັື່ງກ່າວ ອາດມີຂກ
ັ້ ານົດ ຫ ເຮັດວຽກໃດໜື່ງ ຈົນ
ໃຫ້ມັນສາເລັດ ຈຸດປະສົງຂອງກົດໝາຍແຮງງານເພື່ອປົກປ້ອງຊາວຜູອ
້ ອກແຮງງານ ຕື່ການໃຊ້ອານາດຕາມ
ຂອບເຂດຂອງຜູໃ້ ຊ້ແຮງງານ

9.3

ໜ້າທີື່ຂອງກົດໝາຍແຮງງານ

 ດັດສົມສາຍພົວພັນແຮງງານ: ເສີມຂະຫຍາຍທຸກຄວາມສາມາດຂອງແຮງງານຢ່າງຄົບຖ້ວນ
ເຂົັ້າໃນການພັດມທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງຊາດ
 ຍົກສູງປະສິດທິພາບ ແລະ ຜະລິດຕິພາບຂອງແຮງງານໃນສັງຄົມ
 ຮັບປະກັນຊີວິດການເປັນຢູູ່ຂອງຊາວຜູ້ອອກແຮງງານໃຫ້ມີຄຸນນະພາບດີຂັ້ນ

9.4

ຂອບເຂດການນາໃຊ້ກົດໝາຍແຮງງານ

ກົດໝາຍແຮງງານ ປະຕິບັດສາລັບຜູອ
້ ອກແຮງງານ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານໃນພາກສ່ວນເສດຖະກິດສັງຄົມ ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິື່ງເອີັ້ນວ່າ: ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແຕ່ບື່ປະຕິບັດສາລັບລັດຖະບານ ໃນຂະແໜງການ
ຄຸມ
້ ຄອງບລິຫານວິຊາການຂອງລັດ ແລະ ຂົງເຂດປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
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9.5

ຂັ້ລະບຽບຂອງລັດ

ຂລ
ັ້ ະບຽບຂອງລັດ ຕົັ້ນຕປະກອບດ້ວຍລັດຖະທາມະນູນ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ
9.5.1 ລັດຖະທາມະນູນຂອງ ສປປ ລາວ
ຢູ່ໃນມາດຕາ 6 ໄດ້ບົື່ງວ່າ: ພົນລະເມອງລາວ ມີສິດທາງານ ແລະ ປະກອບອາຊີບທີື່ບື່
ຂັດກັບກົດໝາຍ, ນອກຈາກນັັ້ນ ພວກເຂົາເຈົາັ້ ກື່ມສ
ີ ິດໄດ້ພັກຜ່ອນ, ມີສິດໄດ້ຮັບການປິື່ນປົວໃນເວລາເຈັບ
ເປັນ, ມີສິດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫອໃນກລະນີທີື່ໝົດຄວາມສາມາດອອກແຮງງານ, ເສຍອົງຄະ, ໃນເວລາເຖົັ້າ
ແກ່ ແລະ ໃນກລະນີອື່ນໆ ຕາມກົດໝາຍໄດ້ການົດໄວ້
9.5.2 ກົດໝາຍແຮງງານລົງວັນທີ ໄດ້ວາງຫັກການ ແລະ ຂັ້ການົດໄວ້ດັື່ງນີັ້:
 ກົດໝາຍຕ່າງຝ່າຍຕ່າງໄດ້ຜົນ ລະຫວ່າງຜູໃ້ ຊ້ແຮງງານ, ໂດຍບມ
ື່ ີການຈາແນກເຊັ້ອ
ຊາດ, ຜີວພັນ, ເພດ, ສາສະໜາ ແລະ ຖານທາງດ້ານການເມອງ ແລະ ສັງຄົມ (ມາດຕາ 2)
 ການຫ້າມການໃຊ້ແຮງງານແບບບັງຄັບ ໝາຍຄວາມວ່ານາໃຊ້ແຮງງານ ເຊິື່ງຜູອ
້ ອກ
ແຮງງານ, ຜູໃ້ ຊ້ແຮງງານບສ
ື່ ະໝັກໃຈທີື່ຕົນໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ເຊິື່ງບສ
ື່ ອອດຄອງກັບກົດໝາຍແຮງງານ (ມາດ
ຕາ 4)
 ຫ້າມການຢຸດງານ ໝາຍຄວາມວ່າ ຫ້າມຜູ້ອອກແຮງງານ, ຜູໃ້ ຊ້ແຮງງານ ຫ ຜູ້ຕາງ
ໜ້າຂອງຕົນປະກາດຢຸດງານ (ມາດຕາ 59)
 ການຄຸ້ມຄອງແຮງງານຂອງຜູ້ຍິງ
 ການປ້ອງກັນແຮງງານ ແລະ ການແກັ້ໄຂຂຂ
ັ້ ັດແຍ່ງ
 ການໃຫ້ສິດແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານໃນການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ເຂົັ້າອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ
ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ (ກາມະບານ ແລະ ສະມາຄົມຜູໃ້ ຊ້ແຮງງານ)
9.5.3 ອົງການຄຸ້ມຄອງແຮງງານຂອງລັດ
ເຊິື່ງມີໜ້າທີື່ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການນາໃຊ້ແຮງງານຢ່າງຖກຕ້ອງ, ວາງ
ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ແລະ ນາໃຊ້ແຮງງານ, ຊີນ
ັ້ າ, ກວດກາການປະຕິບັດຂກ
ັ້ ານົດ ແລະ ກົດ
ລະບຽບດັື່ງກ່າວ, ເຝິກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາສີມແຮງງານໃຫ້ມຄ
ີ ວາມຊານິຊານານ, ຄົັ້ນຄົັ້ວາ ແລະ ຈັດຫາ
ວຽກເຮັດງານທາໃຫ້ຜູ້ຕ້ອງການມີວຽກເຮັດ (ມາດຕາ 10)
9.5.4 ບົດບາດຂອງກາມະກອນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຜູ້ອອກແຮງງານ
ຢູ່ແຕ່ລະຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຄວນມີການສ້າງຕັັ້ງກາມະບານຂັ້ນ ຕາມກົດລະບຽບສະ
ເພາະຂອງພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຖ້າວ່າບ່ອນໃດຫາກບື່ມີກາມະບານ ກື່ໃຫ້ສ້າງຕັັ້ງຜູ້ຕາງໜ້າຜູອ
້ ອກແຮງງານ
ແທນກາມະບານ ຫ ຜູ້ຕາງໜ້າຜູອ
້ ອກແຮງງານໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານຂອງຕົນ ມີໜ້າທີເື່ ຕົັ້າໂຮມຄວາມ
ສາມັກຄີ, ສກສາອົບຮົມ ຫ ປຸກລະດົມຜູອ
້ ອກແຮງງານໃຫ້ມລ
ີ ະບຽບວິໄນໃນການອອກແຮງງານ, ປະຕິບັດ
ວຽກງານໃຫ້ສາເລັດ ຕາມແຜນການຜະລິດທີື່ຫົວໜ່ວຍແຮງງານວາງອອກ, ສະເໝີ ຫ ຮຽກຮ້ອງຕຜ
ື່ ແ
ູ້ ຮງງານ
ກ່ຽວການປະຕິບັດກົດໝາຍແຮງງານ ແລະ ສັນຍາແຮງງານໃຫ້ຖກຕ້ອງ ແລະ ເຂົັ້າຮ່ວມໃນການແກ້ໄຂຂຂ
ັ້ ັດ
ແຍ່ງກ່ຽວກັບແຮງງານ, ປກສາຫາລກັບຜູໃ້ ຊ້ແຮງງານກ່ຽວບັນຫາທີື່ພົວພັນເຖິງຄ່າແຮງງານ, ເວລາເຮັດວຽກ,
ເວລາພັກຜ່ອນ, ເງອ
ື່ ນໄຂອອກແຮງງານ, ລະບົບປະກັນໄພສັງຄົມ ເຊິື່ງກົດໝາຍໄດ້ການົດໄວ້ (ມາດຕາ 11).
9.5.5 ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ
ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ມີສິດຮັບເອົາຜູອ
້ ອກແຮງງານ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງ
ງານທີື່ຕົນຄວບຄຸມ, ແຕ່ຕ້ອງໃຫ້ບຸລິມະສິດກ່ອນໜູ່ແກ່ພົນລະເມອງລາວ, ຖ້າເຫັນວ່າມີຄວາມຈາເປັນ ອົງ
ການຄຸ້ມຄອງແຮງງານຂອງລັດ ອາດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ຮັບເອົາແຮງງານຕ່າງປະເທດເຂົັ້າມາເຮັດ
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ວຽກກັບຕົນ, ຖ້າຫາກວ່າແຮງງານວິຊາສະເພາະເຫົື່ານັັ້ນຂອງລາວເຮົາຍັງຂາດເຂີນ ການຮັບເອົາແຮງງານຕ່າງ
ປະເທດເຂົັ້າມາເຮັດວຽກຢູລ
່ າວນັັ້ນຕ້ອງມີຈານວນ, ການົດເວລາຈາກັດ ແລະ ຕ້ອງວາງແຜນການລະອຽດ ຕື່
ການຖ່າຍທອດວິຊາການເຫົື່ານັັ້ນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານລາວ. ລັດຖະບານ ບອ
ື່ ະນຸຍາດໃຫ້ຜອ
ູ້ ອກແຮງງານ
ຕ່າງປະເທດເຂົັ້າເຮັດວຽກ ຫ ປະກອບບັນດາອາຊີບທີື່ເຫັນວ່າ ມີຄວາມຈາເປັນຕ້ອງສະຫງວນໄວ້ໃຫ້ສະເພາະ
ແຕ່ພົນລະເມອງລາວເທົື່ານັັ້ນ

9.6

ສັນຍາແຮງງານ

ສັນຍາແຮງງານ ອາດຈະນິຍາມໄດ້ວ່າ ແມ່ນສັນຍາເຊິື່ງບຸກຄົນຜູໜ
້ ື່ງຮັບເຮັດວຽກ
9.6.1 ນິຍາມສັນຍາແຮງງານ
ສັນຍາແຮງງານ ແມ່ນສັນຍາເຊິື່ງບຸກຄົນຜູ້ໜື່ງຮັບເຮັດວຽກເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ ແລະ
ພາຍໃຕ້ການບັງຄັບບັນຊາຂອງຄົນອື່ນ ໂດຍໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານ ຫ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ ເພື່ອເປັນການຕອບ
ແທນ
ຈາກຄານິຍາມນີັ້ມີສ່ວນປະກອບ 3 ອັນ ທີື່ພົັ້ນເດັື່ນອອກມາຄ:
1) ການເຮັດວຽກ ຫ ສະໜອງແຮງງານ
ວຽກງານທີື່ຈະເຮັດນັັ້ນ ອາດຈະແມ່ນດ້ວຍແຮງກາຍ, ດ້ວຍມັນສະໝອງ ຫ ວ່າ
ວຽກງານສິລະປະ ອາດຈະແມ່ນເຮັດໂດຍຄົນງານ, ໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານບັນຊີ ຫ ວິສະວະກອນ, ອາຈານ
ສອນ, ແພດໝ ຫ ບາງເທື່ອກື່ອາດຈະແມ່ນດາລາ, ພະຍາບານ ສັນຍາແຮງງານມີລັກສະນະຕື່
2) ການຢູພ
່ າຍໃຕ້ການບັງຄັບບັນຊາ
ຢູ່ໃນສັນຍາແຮງງານນີັ້ ຜູ້ອອກແຮງງານ ຮັບເຮັດວຽກຢູ່ພາຍໃຕ້ອານາດ ຫ ການ
ບັງຄັບບັນຊາຂອງຜູ້ໃຊ້ງານ, ອັນນີັ້ມັນແຕກຕ່າງກັບແຮງງານເອກະລາດ
3) ການສະໜອງແຮງງານນັນ
ັ້ ໄດ້ຮບ
ັ ຄ່າຈ້າງ ເຊິື່ງບາງເທອ
ື່ ກເື່ ອີນ
ັ້ ວ່າ: ເງິນເດອນ
ສິື່ງນີັ້ເຮັດໃຫ້ສັນຍາແຮງງານມີລັ ກສະນະທີື່ຄູ່ສັນຍາແຮງງານມີສິດ ແລະ ພັນທະ
ເທົື່າທຽມກັນ ແລະ ຂັ້ນກັບເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນ, ຖ້າຝ່າຍໃດຝ່າຍໜື່ງ ຫາກລະເມີດພັນທະຂອງຕົນ ກື່ເຮັດໃຫ້
ອີກຝ່າຍໜື່ງ ສາມາດອ້າງອີງຂັ້ຍົກເວັັ້ນບື່ປະຕິບັດ ຫ ລົບລ້າງສັນຍາໄດ້ ແຕ່ສ່ວນປະກອບອັນທີື່ມີລັກສະນະ
ເດັື່ນກວ່າໜູ່ ແມ່ນການທີື່ຜູ້ອອກແຮງງານຢູ່ພາຍໃຕ້ການບັງຄັບບັນຊານີັ້ ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານໃຫ້ຄາ
ແນະນາ ແລະ ຄາສັື່ງກ່ຽວກັບວຽກງານທີື່ຈະປະຕິບັດ, ກວດກາການຄບໜ້າ ແລະ ຜົນສາເລັດຂອງວຽກງານ
ທາງດ້ານກົດໝາຍແລ້ວ ການຢູ່ພາຍໃຕ້ການບັງຄັບບັນຊານີັ້ ອາດເຫັນໄດ້ຢູ່ໃນການພິຈາລະນາເບິື່ງເງື່ອນໄຂ
ຂອງການປະຕິບັດວຽກງານ
9.6.2 ການເຮັດສັນຍາແຮງງານ
1) ເງອນໄຂທົື່ວໄປຂອງຄວາມສົມບູນ ແລະ ຫັກການຂອງສັນຍາແຮງງານ
ເຖິງແມ່ນວ່າກົດໝາຍແຮງງານບື່ໄດ້ການົດໄວ້ກື່ຕາມ ສັນຍາແຮງງານກື່ເໜອນກັນ
ກັບທຸກໆສັນຍາ, ເພື່ອຢາກໃຫ້ມັນໃຊ້ໄດ້ກື່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດຂັ້ນໂດຍທຸກຄົນທີື່ມີຄວາມສາມາດ ເຮັດສັນຍາທາງ
ດ້ານກົດໝາຍນັັ້ນ, ການສ້າງພັນທະໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ຜູ້ທີື່ຍັງບື່ທັນຮອດອາຍຸກະສຽນນັັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມ
ເຫັນພ້ອມຈາກພື່ແມ່ ຫ ຜູ້ປົກຄອງ ນອກຈາກນັັ້ນ ສັນຍາແຮງງານກື່ຕ້ອງມີເຫດຜົນ ແລະ ວັດຖຸປະສົງທີື່
ຖກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ເຮັດຂັ້ນບົນພັ້ນຖານຄວາມສະໜັກໃຈອັນແທ້ຈິງ, ປາສະຈາກຂັ້ບົກຜ່ອງ
ຕົວຢ່າງ: ສັນຍາທີື່ເຮັດຂັ້ນກັບບຸກຄົນທີື່ຍັງບື່ທັນເຖິງອາຍຸກະສຽນ ເຊິື່ງໄດ້ນາເອົາ
ເອກະສານປອມ ມາຢັງຢນວ່າ ຕົນໄດ້ພົັ້ນອາຍຸກະສຽນແລ້ວນັັ້ນ, ຖວ່າເປັນໂມຄະ, ສັນຍາມີຂັ້ບົກຜ່ອງດ້ວຍ
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ຄວາມຫອກລວງ ທີື່ເຮັດຂັ້ນໂດຍຜູ້ອອກແຮງງານ ເພື່ອຄວາມເສຍຫາຍຂອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ. ມາດຕາ 6 ຂອງ
ກົດໝາຍແຮງງານບົື່ງວ່າ ສັນຍາລະຫວ່າງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ກັບຜູ້ອອກແຮງານ ຕ້ອງເຮັດເປັນລາຍລັກບົນຫັກ
ການສະເໝີພາບ ແລະ ເຫັນດີເຫັນພ້ອມກັນ ໂດຍບື່ຂັດກັບລະບຽບກົດໝາຍທີື່ລັດວາງອອກ, ແຕ່ວ່າໃນບາງ
ກລະນີ ອາດຈະເຮັດສັນຍາໂດຍປາກເປົື່າກື່ໄດ້ ເຊິື່ງມັນຂັ້ນກັບເງອ
ື່ ນໄຂຂອງການໃຊ້ວຽກ ແລະ ປະເພດຂອງ
ງານ ເຊັື່ນວ່າ: ວຽກງານຊົື່ວຄາວ ຫ ວຽກເຮັດເປັນມັ້ ຫ ການເຮັດວຽກທີື່ມີປະລິມານໜ້ອຍ
ການຍົກເລີກສັນຍາແຕ່ຝ່າຍດຽວ ຈະແມ່ນສັນຍາທີື່ມີການົດເວລາ ຫ ບື່ມີການົດ
ເວລາກື່ຕາມ, ຕ້ອງໄດ້ນັບຖ ຫ ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເງິນອຸດໜູນໃຫ້ ແກ່ຜູ້ອອກແຮງານ
ດັື່ງນັັ້ນ ຄູ່ສັນຍາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ຈື່ງຢາກແກ່ຍາວລັກສະນະໜັກແໜ້ນ ແລະ ຜູ້ເດັດຂາດ
ຂອງຂັ້ຜູກພັນຂອງຕົນ ໂດຍວາງກົດເວລາທົດສອບໄວ້ ເຊິື່ງໃນໄລຍະເວລາດັື່ງກ່າວແຕ່ລະຝ່າຍສາມາດຍົກ
ເລີກການພົວພັນນາກັນໂດຍບື່ມີຂັ້ບັງຄັບໃດໆ. ຖ້າວ່າຕົນເຫັນວ່າບື່ຖກໃຈ, ເປົັ້າໝາຍຂອງການົດເວລາການ
ທົດສອບ ແມ່ນເພື່ອຫີກລຽງຂັ້ລະບຽບ ກ່ຽວກັບການຍົກເລີກສັນຍາແຮງານແຕ່ຝ່າຍດຽວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້
ສັນຍານັັ້ນສີັ້ນສຸດລົງໄດ້ຕາມໃຈ ໃນໄລຍະເວລາທີື່ຈາກັດຕັັ້ງແຕ່ຫົວທີພຸ້ນ, ສະນັັ້ນ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ມີສິດຈະ
ຮັບເອົາຜູ້ອອກແຮງງານ ບົນພັ້ນຖານການທົດສອບເເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຜູ້ກ່ຽວຈະສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ ຫ ບື່
ການວາງເວລາທົດສອບແມ່ນອີງຕາມລັກສະນະຂອງວຽກງານ
2) ພັນທະຂອງຄູ່ສັນຍາ
ໃນເມື່ອຜູ້ອອກແຮງງານ ຫາກຖກຮັບເອົາເຮັດວຽກຢ່າງສິັ້ນເຊີງແລ້ວ ຜູ້ກ່ຽວຕ້ອງ
ປະຕິບັດໜ້າທີຂ
ື່ ອງຕົນ ຕາມວິຊາສະເພາະ ແລະ ຄວາມຊານິຊານານທີື່ລະບຸໄວ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ສ່ວນຜູ້ໃຊ້ແຮງ
ງານນັັ້ນ ກື່ຕ້ອງມອບວຽກ ຫ ຕາແໜ່ງໃດໜື່ງທີື່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາແຮງງານໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ ພ້ອມທັງ
ຈ່າຍເງິນເດອນ ຫ ຄ່າແຮງງານ ແລະ ນະໂຍບາຍໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ
ສັນຍາແຮງງານທີື່ເຫັນດີນາກັນ (ມາດຕາ 12) ຖ້າຫາກເຫັນຄວາມຈາເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດເພີື່ມໂມງ ໂດຍໄດ້ຮັບ
ຄວາມເຫັນດີຈາກກາມະບານ ຫ ຜູ້ຕາງໜ້າຜູ້ອອກແຮງງານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງຈ່າຍຄ່າໂມງເພີື່ມ
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອງຮັບ ແລະ ປະກັນໃຫ້ ແລະ ຄວາມຊານິຊານານ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າກາຍເປັນຜູ້
ອອກແຮງງານທີື່ຊານິຊານານງານ ແລະ ຫັນເປັນວິຊາສະເພາະເທື່ອລະກ້າວ

9.7

ການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ

ສັນຍາແຮງງານອາດຖກຍຸບເລີກໄດ້ໂດຍ
 ການຕົກລົງລະຫວ່າງຄູ່ສັນຍາ
 ການເສຍຊີວິດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ
9.7.1 ສັນ ຍາແຮງງານຈະແມ່ນ ເຮັດ ຂ ັ້ນ ໂດຍມີກ ານົດ ເວລາ ຫ ບ ື່ມ ີ ກ ານົດ ເວລາກ ື່ຕ າມ,
ສາມາດຖກຍຸບເລີກໄດ້ ໂດຍການຕົກລົງລະຫວ່າງຄູ່ສັນຍາທັງສອງຝ່າຍ
ສາລັບສັນຍາທີື່ມີການົດເວລານັັ້ນ, ຄູ່ສັນຍາຕ້ອງແຈ້ງຈຸດປະສົງຂອງຕົນ ໃຫ້ຄູ່ສັນຍາອີກ
ຝ່າຍໜື່ງຊາບຢ່າງຊ້າ 15 ວັນ ກ່ອນວັນສັນຍາຈະໝົດອາຍຸ ໃນກລະນີທີື່ຜູ້ອອກແຮງງານທີື່ເຮັດຂັ້ນໂດຍບື່ມີ
ການົດເວລານັັ້ນ ຄູ່ສັນຍາຜູ້ທີື່ຢາກຍົກເລີກສັນຍານັັ້ນ ເຖິງວິຊາສະເພາະ, ຄວາມຊານິຊານານ ແລະ 15 ວັນສາ
ລັບວຽກງານ ໂດຍໃຊ້ແຮງງານທາງກາຍເປັນຕົັ້ນຕ (ມາດຕາ 15)
1) ສັນຍາແຮງງານອາດຈະຖກຍົກເລີກໂດຍການປົດປ່ອຍຜູອ
້ ອກແຮງງານ
ການອອກຈາກວຽກງານໄດ້ ຫາກຜູ້ກ່ຽວຫາກຂາດຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິຊາ
ສະເພາະ ຫ ສຸຂະພາບ ເຊິື່ງບື່ສາມາດຈະສບຕື່ວຽກງານໄດ້ ໃນກລະນີດັື່ງກ່າວ ຜູໃ້ ຊ້ແຮງງານ ອາດຈະສັື່ງໃຫ້
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ຜູ້ກ່ຽວຮູ້ລ່ວງໜ້າຢ່າງໜ້ອຍ 45 ວັນ ທັງຕ້ອງອະທິບາຍເຫດຜົນທີື່ໃຫ້ຢຸດເຊົາວຽກ ໃນໄລຍະແຈ້ງລ່ວງໜ້າ
ນັັ້ນ, ຜຸ້ໃຊ້ແຮງງານ ຕ້ອງອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານໄປຊອກວຽກໃໝ່, ເຮັດໜື່ງວັນຂອງມັ້ເຮັດວຽກຕື່
ອາທິດ ໂດຍໄດ້ຮັບເງິນເດອນ ຫ ຄ່າແຮງງານຄເວລາຍັງເຮັດວຽກຢູ່
2) ອາດຈະມີການປົດປ່ອຍຜູ້ອອກແຮງງານຈາກວຽກງານເຊັນ
ື່ ດຽວກັນ
ໃນກລະນີທີື່ຫົວໜ້າແຮງງານເຫັນວ່າ ມີຄວາມຈາເປັນ ຕ້ອງຫຼຸດຜ່ອນຈານວນຜູ້
ອອກແຮງງານ ເພື່ອປັບປຸງການຈັດຕັັ້ງວຽກງານພາຍໃນ ໃນກລະນີນີັ້ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ຕ້ອງເຮັດບັນຊີລາຍຊື່
ຂອງຜູ້ທີື່ຈະຖກປົດປ່ອຍ ໂດຍປກສາຫາລກັບກາມະບານ ຫ ຜູ້ຕາງໜ້າຜູ້ອອກແຮງງານ ແລ້ວລາຍງງານໃຫ້
ອົງການຄູ້ມຄອງແຮງງານຮູ້ ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນຜູ້ໃຊ້ແຮງງານກື່ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ
ໃນກລະນີດັື່ງກ່າວຢູ່ຂ້າງເທິື່ງນີັ້ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງໃຊ້ເງິນອຸດໜູນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກ
ແຮງງານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມໄລຍະເວລາອອກແຮງງານຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ (ມາດຕາ 16)
3) ສິດທິພເິ ສດຂອງຄົນອອກແຮງງານໃນໄລຍະແຈ້ງລ່ວງໜ້າ
ໃນໄລຍະແຈ້ງລ່ວງໜ້ານັັ້ນ ຖ້າຜູ້ອອກແຮງງານຫາກປະສົບອຸບັດຕິເຫດແຮງງານ
ຫ ເຈັບເປັນ ເຊິື່ງບື່ສາມາດປະຕິບັດວຽກງານໄດ້, ເວລາພັກປິື່ນປົວນັັ້ນ ຈະບື່ໄດ້ຄິດໄລ່ເຂົັ້າໃນໄລຍະແຈ້ງລ່ວງ
ໜ້າ ໃນໄລຍະແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ຜູ້ອອກແຮງງານຍັງໄດ້ເຮັດວຽກ ແລະ ໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານ ຫ ເງິນເດອນຕາມ
ປົກກະຕິ ຄກັບໄລຍະກ່ອນການແຈ້ງລ່ວງໜ້າ (ມາດຕາ 18)
9.7.2 ການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານເນື່ອງຈາກການກະທາຜິ ດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ
ໃນກລະນີມີຫັກຖານພຽງພວ່າ ຜູ້ອອກແຮງງານຫາກບື່ມີຄວາມສັດຊື່ ຫ ມີເຈດຕະນາ
ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫວງຫາຍ ໃຫ້ແກ່ຊັບສິນຂອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ຫ ວ່າຂາດງານເປັນເວລາ 4 ວັນລຽນ
ຕິດ ໂດຍບື່ມີເຫດຜົນ ຫ ວ່າຖກສານຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະຫະພາບ (ຈາຄຸກ) ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ມີສິດ
ຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ ໂດຍບື່ຈ່າຍຄ່າເງິນອຸດໜູນຂອງການຢຸດເຊົື່າວຽກ, ແຕ່ຕ້ອງແຈ້ງລ່ວງໜ້າໃຫ້ຜູ້ອອກ
ແຮງງານຮູ້ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ວັນ (ມາດຕາ 19).
9.7.3 ມາດຕະການຂອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານກ່ຽວກັບການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ
ຫັງຈາກໄດ້ກ່າວເຕອນຜູ້ອອກແຮງງານທີື່ໄດ້ກະທາຜິດແລ້ວ ແລະ ຜູ້ກ່ຽວ ຍັງບື່ມີການ
ປ່ຽນແປງ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານມີສິດຍົກເລີກແຮງງານໄດ້, ແຕ່ກ່ອນຈະຕົກລົງຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານນັັ້ນ ຜູ້ກ່ຽວ
ຕ້ອງລາຍງານເຫດຜົນ ຕື່ອົງການຄຸ້ມຄອງແຮງງານທີື່ຕົນຂັ້ນກັບຢ່າງຊ້າ 5 ວັນ ກ່ອນການຍົກເລີກສັນຍາ, ຜູ້
ໃຊ້ແຮງງານ ບື່ມີສິດຈະເອົາຄາຕົກລົງຕາມລາພັງໃຈແຕ່ຝ່າຍດຽວ ເວັັ້ນເສຍແຕ່ໄດ້ຂັ້ຄາຄິດເຫັນຈາກອົງການ
ຄຸ້ມຄອງແຮງງານໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ກາມະບານ ຫ ຜູ້ອອກແຮງງານຢູ່ໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານບ່ອນນັັ້ນຊາບລ່ວງໜ້າ
ແລ້ວ ຖ້າຫາກບື່ໄດ້ຄາຕອບພາຍໃນ 15 ວັນ ຈາກອົງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍຫັງໄດ້ລາຍງານ ຫ ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ແລ້ວ
ສັນຍາແຮງງານກື່ສາມາດຖກຍົກເລີກໄດ້, ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງແຈ້ງເຫດຜົນ ຂອງການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ
ໃຫ້ຜູ້ແຮງງານຊາບ ພ້ອມທັງຈ່າຍຄ່າແຮງງານຂອງຜູ້ກ່ຽວທີື່ຄວນໄດ້ຮັບ ກ່ອນການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ
ແລະ ເງິນອຸດໜູນຕ່າງໆຕາມລະບຽບກົດໝາຍ
9.7.4 ການຈາກັດສິດຂອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານໃນການຍົກເລີກສັັນຍາແຮງງານ
ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານບື່ມີສິດຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ ຫ ບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານຢຸດເຊົາ
ວຽກ ໃນກລະນີດັື່ງນີັ້:
 ຜູ້ອອກແຮງງານພວມເຈັບເປັນ ແລະ ປິື່ນປົວຢູ່ໃນໄລຍະພັ້ນຟູສຸຂະພາບ ພາຍຫັງ
ການປິື່ນປົວ ຕາມການປິື່ນປົວຂອງແພດໝ ຫ ພວມປະສົບໄພພິບັດຕ່າງໆ ເຊັື່ນວ່າ: ໄຟໄໝ້ເຮອນ
 ຜູ້ອອກແຮງງານທີື່ຖພາ ຫ ທີອອກລູກແລ້ວ ບື່ທັນຮອດ 9 ເດອນ
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ຜູ້ອອກແຮງງານທີື່ຢູ່ໃນໄລຍະພັກຜ່ອນປະຈາປີ ຫ ພັກວຽກຕາມການເຫັນດີຂອງ



ຜູ້ອອກແຮງງານ ທີື່ພວມປະຕິບັດວຽກງານຢູ່ໃນສະຖານທີື່ອື່ນ ຕາມການມອບ

ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ
ໝາຍຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້
 ຜູ້ອອກແຮງງານທີື່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຕື່ວ່າ ຫ ຮ້ອງຟ້ອງຜູ້ອອກແຮງງານ ຫ ໃຫ້ຄວາມ
ຮ່ວມມກັບເຈົັ້າໜ້າທີຂ
ື່ ອງລັດ ທີື່ພົວພັນເຖິງການປະຕິບັດກົດໝາຍແຮງງານ ແລະ ຂັ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບແຮງ
ງານພາຍໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານຂອງຕົນ
 ຜູ້ອອກແຮງງານທີື່ເຄອ
ື່ ນໄຫວວຽກງານການຈັດຕັັ້ງກາມະບານ ຜູ້ຕາງໜ້າຜູ້ອອກ
ແຮງງານ ຫ ອົງການຈັດຕັັ້ງຂອງສັງຄົມອື່ນ ໂດຍໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີຈາກຜູ້ຊົມໃຊ້ແລ້ວ ຫ ເຄອ
ື່ ນໄຫວນອກ
ໂມງເວລາເຮັດວຽກ
 ຜູ້ອອກແຮງງານທີື່ໄດ້ຮັບສະໜັກເລອກຕັັ້ງ ເຂົັ້າໃນກາມະບານ ຫ ຜູຸ້ຕາງໜ້າຂອງຜູ້
ອອກແຮງງານ
9.7.5 ການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານໂດຍບື່ຖກຕ້ອງ
ໃນກລະນີຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ຫາກຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານໂດຍບື່ມີເຫດຜົນພຽງພ ຫ ບັງ
ຄັບທາງກົງ ຫ ທາງອອ້ມ ໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ ຫ ລະເມີດຂັ້ຜູກພັນທີື່ມີໃນສັນຍາ
ໂດຍໄດ້ຮັບການທັກທ້ວງ ຈາກຜູ້ອອກແຮງງານທີື່ໄດ້ຖກຍຸດເຊົາວຽກ ຫ ຜູ້ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍພັນທະ
ຈາກຜູ້ກ່ຽວ ນອກຈາກເງິນອຸດໜູນດັື່ງກ່າວແລ້ວ ຜູ້ອອກແຮງງານຍັງມີສິດຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຈ່າຍ
ຄ່າເສຍຫາຍຕື່ມອີກ, ໃນເມື່ອຜູ້ກ່ຽວຫາກໄດ້ເສຍຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທາຢ່າງໃດຢ່າງໜື່ງ ຜູ້ກ່ຽວຍັງມີສິດ
ຮຽກຮ້ອງຂເຂົັ້າເຮັດວຽກຄນໃໝ່ຕາມຕາແໜ່ງໜ້າທີື່ເກົື່າ ຫ ອັນໃໝ່ຕາມຄວາມເໝາະສົມ

9.8

ເງື່ອນໄຂຂອງການອອກແຮງງານ
9.8.1

ການເຮັດວຽກ
ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ໂມງເຮັດວຽກຢູ່ໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານແມ່ນ 6 ວັນຕື່ອາທິດ, ແຕ່ບື່
ໃຫ້ເກີນ 8 ຊົື່ວໂມງຕື່ວັນ ຫ 48 ຊົື່ວໂມງຕື່ອາທິດ, ແຕ່ວ່າຜູ້ອອກແຮງານຢູ່ໃນສະພາບກັນດານ ເຊັື່ນວ່າ: ການ
ເຮັດວຽກໂດຍກົງກັບກາມັນຕະພາບລັງສີ ຫ ພະຍາດຕິດແປດ ຫ ກິື່ນອາຍ ຫ ຄວັນ ທີື່ເປັນອັນຕະລາຍຕື່
ສຸຂະພາບ ຫ ວັດຖຸເຄມີ ທີື່ເປັນອັນຕະລາຍ ເປັນຕົັ້ນວັດຖຸລະເບີດ ຫ ທີື່ເຮັດວຽກຢູ່ຂຸມ ຫ ອຸບໂມງໃຕ້ດິນ,
ຢູ່ພັ້ນນັ້າ ຫ ຢູ່ເທິງອາກາດ ຫ ສະຖານທີື່ ເຊິື່ງຄວາມຮ້ອນ ຫ ເຢັນຜິດປົກກະຕິ ຫ ໃຊ້ເຄື່ອງມສັື່ນເປັນປະຈາ
ບື່ໃຫ້ເກີນ 6 ຊົື່ວໂມງຕື່ວັນ ຫ ອາທິດໜື່ງບື່ໃຫ້ເກີນ 36 ຊົື່ວໂມງ
ເວລາເຮັດວຽກປະຈາວັນ ກວມເອົາທັງເວລາກະກຽມດ້ານເຕັກນິກ ເລີື່ມຕົັ້ນເຂົັ້າ ແລະ
ເລີກວຽກ, ເວລາຜັກຜ່ອນໃນທຸກຊົື່ວໂມງ ເຮັດວຽກບື່ເກີນ 15 ນາທີ ໃນບາງຂະແໜງການທີື່ເຮັດເປັນໄລຍະ
ສາລັບແຕ່ລະຂອດວຽກ ຫ ປ່ຽນຝຽນງານຕເື່ ນື່ອງກັນ ແລະ ເວລາພັກກິນເຂົັ້າ 45 ນາທີ ໃນແຕ່ລະຝຽນງານ
ສາລັບໜ່ວຍງານທີື່ເຮັດວຽກເປັນຝຽນ
ເວລາທີື່ຄິດໄລ່ເຂົັ້າໃນເລວາເຮັດວຽກນີັ້ ຕ້ອງການົດໄວ້ໃນລະບຽບພາຍໃນ ຂອງຫົວ
ໜ່ວຍແຮງງານ
9.8.2 ການເຮັດວຽກເພີື່ມໂມງ
ຖ້າມີຄວາມຈາເປັນ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ ເຮັດວຽກ
ເພີື່ມໂມງໄດ້ ໂດຍໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີຈາກກາມະບານ ຫ ຜູ້ຕາງໜ້າຜູ້ອອກແຮງງານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງເສຍກ່ອນ.
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ຊົື່ວໂມງເຮັດວຽກເພີື່ມບື່ໃຫ້ເກີນ 30 ຊົື່ວໂມງຕື່ເດອນ ເວັັ້ນເສຍແຕ່ໃນສະຖານະການພິເສດ ເຊັື່ນວ່າ: ໄພທາ
ມະຊາດ ຫ ເຫດບັງເອີນ ທີື່ຈະນາຄວາມເສຍຫາຍອັນໃຫ່ຍຫວງມາສູ່ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ. ການເຮັດວຽກເພີື່ມ
ໂມງແຕ່ລະຄັັ້ງ ບື່ໃຫ້ເກີນ 30 ຊົື່ວໂມງ, ບື່ຄວນໃຫ້ເຮັດວຽກເພີື່ມໂມງຢ່າງລຽນຕິດໃນທຸກໆວັນ
ຖ້າຫາກມີຄວາມຈາເປັນຈະຕ້ອງເຮັດວຽກເພີື່ມໂມງເກີນກວ່າ 30 ຊົື່ວໂມງ ພາຍໃນ
ເດອນໃດເດອນໜື່ງ ທີື່ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງຂອະນຸຍາດຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງແຮງງານທີື່ຕົນຂັ້ນກັບ ໂດຍມີ
ໃບຢັັ້ງຢນຕົກລົງເຫັນດີຈາກກາມະບານ ຫ ຜູ້ຕາງໜ້າຜູ້ອອກແຮງງານເສຍກ່ອນ
9.8.3 ການຄິດໄລ່ໃນການເຮັດວຽກເພີື່ມໂມງ
ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານເຮັດວຽກເພີື່ມເກີນໂມງນັັ້ນ ຕ້ອງຈ່າຍເງິນ
ຄ່າເພີື່ມໂມງໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວ ດັື່ງຕື່ໄປນີັ້:
1. ການເຮັດວຽກເພີື່ມໂມງໃນມັ້ກາງເວັນຂອງມັ້ເຮັດວຽກທາມະດາ: ຄ່າແຮງງານຕື່
ໜື່ງຊົື່ວໂມງທີື່ເຮັດວຽກເພີື່ມນັັ້ນ ຈະໄດ້ເທົື່າກັບ 150 ຂອງຄ່າແຮງງານຕື່ໜື່ງຊົື່ວໂມງຂອງມັ້ເຮັດວຽກທາ
ມະດາ.
2. ການເຮັກວຽກເພີື່ມໂມງໃນເວລາກາງຄນຂອງມັ້ເຮັດວຽກທາມະດາ: ຄ່າແຮງງານ
ທີື່ເຮັດວຽກເພີື່ມນັັ້ນຈະໄດ້ເທົື່າກັບ 200 ຂອງຄ່າແຮງງານຕື່ໜື່ງຊົື່ວໂມງຂອງມັ້ເຮັດວຽກທາມະດາ
3. ການເຮັດວຽກເພີື່ມໂມງໃນກາງເວັນຂອງມັ້ພັກປະຈາອາທິດ ແລະ ມັ້ພັກວັນບຸນ
ນັັ້ນ ຄ່າແຮງງານໜື່ງຊົື່ວໂມງຂອງມັ້ເຮັດວຽກທາມະດາ ແລະ 30 ໃນເວລາກາງຄນຜູ້ອອກແຮງງານ ທີື່
ຖກຊັບຊ້ອນເຮັດວຽກໃນແຜນກາງຄນ ລະຫວ່າງ 22 ໂມງ - 5 ໂມງເຊົັ້າມັ້ໃໝ່ ຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນເພີື່ມ
ບື່ຕື່າກວ່າ 15 ຂອງຄ່າແຮງງານປົກກະຕິຂອງທຸກຊົື່ວໂມງ (ມາດຕາ 42)
9.8.4 ການພັກວຽກງານປົກກະຕິ
1. ການພັກປະຈາວັນ
ໃນບາງຂະແໜງການ ວຽກງານທີື່ເຮັດເປັນໄລຍະສາລັບແຕ່ລະຂອດວຽກ ຫ ປ່ຽນ
ຝຽນງານຕື່ເນື່ອງກັນ ຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອງມີເວລາພັກຜ່ອນ 15 ນາທີໃນທຸກໆຊົື່ວໂມງເຮັດວຽກ ສາລັບ
ໜ່ວຍງານທີື່ເຮັດວຽກເປັນຝຽນ ຕ້ອງມີເວລາພັກກິນເຂົັ້າ 45 ນາທີ ໃນແຕ່ລະຝຽນງານຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ຕ້ອງ
ຈັດວາງເວລາຂອງການຜະລິດໃຫ້ເໝາະສົມ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານມີເວລາພັກຜ່ອນຢ່າງໜ້ອຍ 5-10 ນາທີ
ໃນທຸກຊົື່ວໂມງ ຫັງຈາກໄດ້ເຮັດວຽກມາແລ້ວ
2. ການພັກປະຈາອາທິດ ແລະ ມັ້ພັກລັດຖະການ
ໃນແຕ່ລະອາທິດ ຜູ້ອອກແຮງງານມີສິດໄດ້ຮັບການພັກຢ່າງໜ້ອຍ 1 ວັນ, ອາດຈະ
ເປັນວັນອາທິດ ຫ ວັນໃດໜື່ງກື່ໄດ້ ຕາມການຕົກລົງລະຫວ່າງຜູ້ອອກແຮງງານກັບຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ, ສາລັບມັ້ພັກ
ທາງລັດຖະການນັັ້ນ ລັດຖະບານໄດ້ການົດໄວ້ດັື່ງນີັ້:
 ບຸນປີໃໝ່ສາກົນ, ວັນທີ 1 ມັງກອນ, ພັກ 1 ວັນ
 ວັນແມ່ຍິງສາກົນ, ວັນທີ 8 ມີນາ ພັກ 1 ວັນ
 ບຸນປີໃໝ່ລາວພັກ 3 ວັນ (ມັ້ສັງຂານລ່ວງ, ມັ້ເນົາ, ມັ້ສັງຂານຂັ້ນ)
 ວັນກາມະກອນສາກົນ, ວັນທີ 1 ພດສະພາ, ພັກ 1 ວັນ
 ວັນຊາດ, ວັນທີ 2 ທັນວາ, ພັກ 1 ວັນ
 ວັນບຸນປະເພນີຂອງບັນດາເຜົື່າ, ພັ ກ 1 ວັນ (ສະເພາະຜູ້ທີື່ເປັນຊົນເຜົື່າເທົື່າ
ນັັ້ນ)
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3. ການພັກວຽກປະຈາປີ
ຜູ້ອອກແຮງງານທີື່ເຮັດວຽກຕາມສັນຍາແຮງງານໂດຍບື່ມີການົດເວລາ ແລະ ສັນ
ຍາທີື່ມີການົດເວລາໜື່ງປີຂັ້ນໄປ ເຊິື່ງໄດ້ປະຕິບັດວຽກໜື່ງປີເຕັມນັັ້ນ ກື່ມີສິດພັກວຽກປະຈາປີ 15 ວັນ ສາລັບ
ຜູ້ເຮັດວຽກໃນບັນດາຂະແໜງການໜັກໜ່ວງ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຕື່ສຸຂະພາບ ກື່ມີສິດພັກວຽກປະຈາປີ
18 ວັນ ໂດຍໄດ້ຮັບເງິນເດອນ ຫ ຄ່າແຮງງານເຕັມຕາມປົກກະຕິຄກັນກັບເວລາເຮັດວຽກ, ມັ້ພັກປະຈປີນັັ້ນ
ບື່ໄດ້ນັບມັ້ພັກປະຈາອາທິດ ແລະ ມັ້ພັກທາງລັດຖະການນາ (ມາດຕາ 30)

9.9

ເຫດການທີື່ກະທົບກັັບແຮງງານ
9.9.1

ພະຍາດອາຊີບ
ຜູ້ອອກແຮງງານທີື່ມີການເຈັບເປັນ ຍ້ອນພະຍາດອາຊີບຕິດແປດ ມີສິດພັກວຽກຍ້ອນ
ການບາດເຈັບ ເປັນເວລາ 1 ປີ ບື່ໃຫ້ເກີນ 30 ວັນ, ໂດຍໄດ້ຮັບເງິນເດອນ ຫ ຄ່າແຮງງານເຕັມຕາມປົກກະຕິ
ແລະ ໄດ້ຮັບການປິື່ນປົວຈົນດີ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດໃນການກວດຂະພາບ ແລະ ປິື່ນປົວແມ່ນຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ
ເປັນຜູ້ຮັບພາລະ
9.9.2 ອຸບັດຕິເຫດແຮງງານ
ອຸບັດຕິເຫດແຮງງານ ແມ່ນອຸບັດຕິເຫດທີື່ເກີດຂັ້ນ ເຊິື່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານໄດ້ຮັບ
ບາດເຈັບ, ພິການ ຫ ເສຍອົງຄະ ຫ ເສຍຊີວິດໃນເວລາທີື່ພວມເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດວຽກງານ ຢູ່ໃນສະຖານທີື່
ເຮັດວຽກ ຫ ສະຖານທີື່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ຫ ຜູ້ມີສິດຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ແທນຜູ້ໃຊ້
ແຮງງານ ຫ ວ່າຢູ່ໃນສະຖານທີື່ພັກຜ່ອນໃນຮ້ານອາຫານ ຫ ສະຖານທີອ
ື່ ື່ນໆ ພາຍໃນຂອດຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງຫົວໜ່ວຍເແຮງງານ, ສາລັບອຸບັດຕິເຫດທີື່ເກີດຂັ້ນໃນເວລາທີື່ຜູ້ອອກແຮງງານຫາກໄປເຮັດ
ວຽກສະເພາະຂອງຕົນ ໂດຍບື່ແມ່ນຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ຫ ຕາງໜ້າຂອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ໄປເຮັດນັັ້ນ
ກື່ຈະບື່ຖວ່າເປັນອຸບັດຕິເຫດແຮງງານ
9.9.3 ການພົວພັນວຽກອອກລູກ
ຜູ້ອອກແຮງງານເພດຍິງ ມີສິດໄດ້ພັກກ່ອນ ແລະ ຫັງການອອກລູກຢ່າງໜ້ອຍ 90 ວັນ
ໂດຍໄດ້ຮັບເງິນເດອນ ຫ ຄ່າແຮງງານເຕັມຕາມປົກກະຕິຄກັນກັບເວລາເຮັດວຽກ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ຫ ຄັງປະກັນ
ສັງຄົມຢ່າງຄົບຖ້ວນ
ເວລາພັກວຽກກ່ອນ ຫ ຫັງການອອກລູກ 90 ວັນ ແມ່ນລວມທັງການພັກວຽກ 42 ວັນ
ຢ່າງໜ້ອຍຫັງອອກລູກແລ້ວ
ໃນກລະນີທີຜູ້ອອກແຮງງານຫາກເຈັບເປັນ ເນື່ອງຈາກການອອກລູກ ທີື່ໄດ້ການຢັັ້ງຢນ
ຈາກແພດແລ້ວ ຜູ້ກ່ຽວຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ລາພັກຕື່ມອີກຢ່າງໜ້ອຍ 30 ວັນ ໂດຍໄດ້ຮັບເງິນເດອນ ຫ
ຄ່າແຮງງານເທົື່າກັບ 50
ພາຍຫັງການອອກລູກໃນໄລຍະ 12 ເດອນລົງມາ, ຜູ້ອອກແຮງງານມີສິດພັກວຽກໄດ້
ມັ້ລະໜື່ງຊົື່ວໂມງ ເພື່ອໃຫ້ນົມ ແລະ ເບິື່ງແຍງລູກນ້ອຍ ຖ້າວ່າຜູ້ກ່ຽວໄດ້ເອົາລູກໄປຝາກໄວ້ໃນເຮອນລ້ຽງເດັກ
ຫ ສະຖານທີເື່ ຮັດວຽກຂອງຕົນ (ຕາມມາດຕາ 35)
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9.10

ການປ້ອງກັນແຮງງານ

9.10.1 ການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ເງື່ອນໄຂເຮັດວຽກ
ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃຫ້ບ່ອນເຮັດວຽກ, ເຄື່ອງຈັກ, ອຸປະກອນ, ບັນດາຂັັ້ນ
ຕອນຜະລິດທີື່ຕິດຕື່ກັນ ລວມທັງການນາໃຊ້ສານເຄມີຕ່າງໆ ທີື່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງຕົນ ມີຄວາມ
ປອດໄພ ແລະ ບື່ເປັນອັນຕະລາຍຕື່ສຸຂະພາບຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ
ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານມີໜ້າທີື່ວາງກົດລະບຽບພາຍໃນ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນແຮງງານ ແລະ
ສຸຂະພາບ ລວມທັງການນາໃຊ້ມາດຕະການທີື່ຈາເປັນໃນການປົກປັກຮັກສາເຄື່ອງຈັກ ແລະ ການຕິດຕັັ້ງ
ອຸປະກອນປະກັນໄພຕ່າງໆ ໂດຍໄດ້ມີການປະກອບຄາຄິດຄາເຫັນຈາກກາມະບານ ຫ ຜູ້ຕາງໜ້າຜູ້ອອກແຮງ
ງານໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານຂອງຕົນ. ລະບຽບດັື່ງກ່າວຕ້ອງເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຜູ້ ອອກແຮງງານຊາບ ແລະ ປະກາດໄວ້
ບ່ອນເປີດເຜີຍໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ອ່ານ
ມາດຕະການປ້ອງກັນແຮງງານ ແລະ ການຮັກສາອະນາໄມສະຖານທີື່ເຮັດວຽກທີ
ຈາເປັນ ປະກອບດ້ວຍ:
 ການຕິດຕັັ້ງແສງສະຫວ່າງ ຫ ການເຮັດໃຫ້ມີແສງສະຫວ່າງໂດຍທາມະຊາດ ຢ່າງ
ພຽງພ, ການຈາກັດສຽງດັງເກີນຂອບເຂດ, ການລະບາຍອາກາດ ແລະ ຂີັ້ຝຸ່ນ, ການປັບ ແລະ ການລະບາຍ
ກິື່ນທີື່ເປັນອັນຕະລາຍຕື່ສຸຂະພາບ
 ການຈັດໃຫ້ມີນັ້າດື່ມອະນາໄມ, ນໍັ້າລ້າງສ່ວຍ, ຫ້ອງອາບນັ້າ, ຫ້ອງສຸຂະອະນາໄມ,
ຫ້ອງກິນເຂົັ້າ ແລະ ຫ້ອງສາລັບປ່ຽນຖ່າຍເຄື່ອງນຸ່ງຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ
 ການຈັດໃຫ້ມີສະຖານທີື່ເກັບມ້ຽນວັດຖຸທີື່ເປັນພິດ ເພື່ອຮັບປະກັນບື່ໃຫ້ຮົື່ວໄຫ
 ການສະໜອງເຄື່ອງອຸປະກອນປ້ອງກັນໄພສ່ວນບຸກຄົນ
ໃນຂະແໜງວຽກທີື່ມີ
ຄວາມເຈັບເປັນຕ້ອງໃຊ້ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງເຮັດວຽກຂອງຜູ້ອອກແຮງງານທີື່ເຮັດການຜະລິດທີື່ບື່ເສຍຄ່າ
 ການຕິດຕັັ້ງເຄື່ອງປ້ອງກັນພາກສ່ວນເຄື່ອງຈັກທີື່ເປັນອັນຕະລາຍ ຫ ສະຖານທີື່
ອັນຕະລາຍຕ່າງໆ ແລະ ມາດຕະການອື່ນໆເປັນຕົັ້ນ, ເຄື່ອງເຕອນ ຫ ປ້ອງກັນໄຟຟ້າຊ໊ອດ, ອັກຄີໄພ ຫ ອື່ນໆ
ທີື່ຈາເປັນ
ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ຍັງຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ ໄດ້ຮຽນຮູ້ຢ່າງພຽງພ ກ່ຽວກັບ
ລະບຽບຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງເຂົາເຈົັ້າ ແລະ ຄວນຈັດໃຫ້ມີການຝກອົບຮົບກ່ຽວກັບວຽກງານ
ດ້ານນີັ້
ບັນດາມາດຕະການຕ່າງໆທີື່ພົວພັນເຖິງການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບ
ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ໃນແຕ່ລະຫົວໜ່ວຍແຮງງານນັັ້ນ ບື່ແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເອົາເງິນທົດແທນ ຈາກຜູ້ອອກ
ແຮງງານ
ຜູ້ອອກແຮງງານທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ປະຕິບັດຢ່າງເຂັັ້ມງວດ ຕື່ວຽກງານ
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງຕົນ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານຜູ້ອື່ນ ແລະ ຕ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຮ່ວມມກັບຜູ້ໃຊ້
ແຮງງານໃນການປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າງໆເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງຜູ້ອອກແຮງານຕາມ
ພັນທະຂອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ
ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານບື່ຄວນນາໃຊ້ສິື່ງເສບຕິດ ຫ ສິື່ງທີື່ເປັນອັນຕະລາຍຕື່ສຸຂະພາບກັບຜູ້ອອກ
ແຮງງານ (ມາດຕາ 49)
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9.10.2 ການກວດກາສຸຂະພາບ ແລະ ເບິື່ງແຍງສຸຂະພາບຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ
ຫົວໜ່ວຍແຮງງານຕ່າງໆ ອາດຈະຮຽກຮ້ອງເອົາໃບຢັັ້ງຢນສຸຂະພາບຈາກຜູ້ອອກແຮງ
ງານ ທີື່ສະໜັກເຂົັ້າເຮັດວຽກໃໝ່ກື່ໄດ້ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຜູ້ກ່ຽວບື່ມີພະຍາດອາຊີບກ່ອນເຂົັ້າເຮັດວຽກນາຕົນ
ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ຕ້ອງຈັດສົື່ງຜູ້ອອກແຮງງານໄປກວດສຸຂະພາບ ຢ່າງໜ້ອຍໜື່ງເທື່ອຕື່ປີ
ເປັນຕົັ້ນແມ່ນຜູ້ອອກແຮງງານໜັກ ແລະ ອັນຕະລາຍຕື່ສຸຂະພາບ. ພາຍຫັງມີແພດກວດພົບວ່າ ຜູ້ກ່ຽວເປັນ
ພະຍາດອາຊີບທີື່ເກີດຈາກສະຖານທີື່ເຮັດວຽກແຫ່ງດັື່ງກ່າວແລ້ວ, ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ຕ້ອງຮັບພາລະໃນການປິນ
ື່
ປົວຕາມລະບຽບການ (ມາດຕາ 50)
9.10.3 ການໃຊ້ແຮງງານຜູ້ຍິງ
ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານບື່ຄວນນາໃຊ້ຜູ້ອອກແຮງງານເພດຍິງເຮັດວຽກໜັກໜ່ວງ ແລະ ເປັນອັນ
ຕະລາຍຕື່ສຸຂະພາບຂອງເຂົາເຈົັ້າ ທີື່ການົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ ຫ ເຮັດວຽກກາງຄນ ໃນບັນດາວຽກ
ງານຂະແໜງການອຸດສາຫະກາທຸກປະເພດ ຕັັ້ງແຕ່ 22 ໂມງຫາ 5 ໂມງເຊົັ້າຂອງມັ້ໃໝ່
ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິື່ງໃນເວລາທີື່ພວມຖພາ ຫ ວ່າຫັງການອອກລູກຕື່າກວ່າ 6 ເດອນ ບື່
ຄວນໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າເຮັດວຽກງານຍົກຖ່າຍ ຫ ແບກຫາບໜັກ ຫ ວຽກງານທີື່ຕ້ອງຢນເປັນເວລາດົນນານຕິດຕື່ກັນ
ນອກຈາກນັັ້ນ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ບື່ຄວນນາໃຊ້ຜູ້ອອກແຮງງານເພດຍິງທີື່ພວມຖພາ ຫ ຢູ່
ໃນໄລຍະທີື່ລ້ຽງລູກນ້ອຍ ທີື່ມີອາຍຸຕື່າກວ່າ 12 ເດອນ ເຮັດວຽກເພີື່ມໂມງ ຫ ເຮັດວຽກໃນມັ້ພັກ
9.10.4 ການໃຊ້ແຮງງານບຸກຄົນທີື່ມີອາຍຸຕື່າກວ່າ 18 ປີ
ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານສາມາດຮັບເອົາເດັກນ້ອຍທີື່ມີອາຍຸຕັັ້ງແຕ່ 15-18 ປີ ເຂົັ້າເຮັດວຽກໄດ້
ແຕ່ຊວ
ົື່ ໂມງເຮັດວຽກບື່ໃຫ້ເກີນ 36 ຊົື່ວໂມງ, ບື່ຄວນໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າເຮັດວຽກທີື່ໜັກໜ່ວງ ແລະ ເປັນອັນຕະ
ລາຍຕື່ສຸຂະພາບດັື່ງນີັ້:
 ການຂຸດຄົັ້ນບື່ແຮ່ທຸກປະເພດ
 ການປະກອບຜະລິດຕະພັນເຄມີ, ວັດຸຖຸລະເບີດ ຫ ສານພິດອື່ນໆ
 ການເກັບມ້ຽນສົບຄົນຕາຍ
 ການເຮັດວຽກໂດຍກົງກາມັນຕະພາບລັງສີ ຫ ພະຍາດຕິດແປດ
 ການເຮັດວຽກໂດຍກົງກັບອາຍ, ຄວັນ
 ການເຮັດວຽກຢູ່ຂຸມ ຫ ອຸບໂມງໃຕ້ດິນ, ຢູ່ພັ້ນນັ້າ ຫ ເທິງອາກາດ
 ການເຮັດວຽກຢູ່ກັບສະຖານທີື່ ເຊິື່ງມີຄວາມຮ້ອນ ຫ ເຢັນຜິດປົກກະຕິ
 ການເຮັດໂດຍວຽກໂດຍກົງກັບເຄື່ອງມສັື່ນສະເທອນເປັນປະຈາ
 ການເຮັດວຽກໃນເວລາກາງຄນ ໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກາທຸກປະເພດ ແຕ່ລະ
ປະເພດເວລາ 22 ໂມງຫາ 5 ໂມງເຊົັ້າຂອງມັ້ໃໝ່
ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານບື່ມີສິດຈະຮັບເອົາເດັກນ້ອຍທີື່ມີອາຍຸຕື່າກວ່າ 15 ປີ ເຂົັ້າເຮັດວຽກ ໃນ
ທຸກຂະແໜງເສດຖະກິດສັງຄົມ

9.11

ຄ່າແຮງງານ

ຢູ່ໃນສັນຍາແຮງງານ ຈະຕ້ອງໄດ້ການົດໄວ້ວ່າ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຈະຕ້ອງຈ່າຍເງິນເດອນ ຫ ຄ່າແຮງງານ
ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານ
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9.11.1 ເງິນເດອນ ຫ ຄ່າແຮງງານ
ເງິນເດອນ ຫ ຄ່າແຮງງານ ແມ່ນຄ່າຈ້າງເປັນເງິນ ເຊິື່ງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ຜູ້
ອອກແຮງງານວ່າ ກວມຢູ່ໃນເງິນເດອນນັັ້ນ ອາດມີຜົນປະໂຫຍດທາງວັດຖຸອື່ນໆກື່ໄດ້ ຍົກເວັັ້ນແຕ່ຄົນງານ
ຕ່າງປະເທດທີື່ຮັບຈ້າງພາຍໃນສັນຍາແຮງງານສະເພາະແລ້ວ. ຜູ້ອອກແຮງງານທຸກຄົນ ໂດຍບື່ມີການຈາແນກ
ເພດ, ສັນຊາດ ຫ ຊົນເຜົື່າ ມີສິດໄດ້ຮັບເງິນເດອນ ຫ ແຮງງານເທົື່າທຽມກັນ ສາລັບວຽກງານທີື່ປະລິມານ, ຄຸນ
ນະພາບ ແລະ ມູນຄ່າເທົື່າທຽມກັນ
9.11.2 ລະດັບແຮງງານ
ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານມີສິດການົດລະບຽບເງິນເດອນ ຫ ຄ່າແຮງງານໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານຂອງ
ຕົນ ໂດຍອີງໃສ່:
 ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈໃນການດາລົງຊີວິດຂອງຜູ້
ອອກແຮງງານ
 ຜົນປະໂຫຍດຂອງສະຫວັດດີການ ແລະ ປະກັນສັງຄົມຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ
 ລະດັບ ແລະ ການເໜັງຕີງຂອງຄ່າຄອງຊີບໃນແຕ່ລະໄລຍະ
 ການຊັື່ງຊາລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງກຸ່ມຄົນຕ່າງໆໃນສັງຄົມ ຫ ລະດັບ
ການເບີກຈ່າຍຄ່າແຮງງານ ຫ ເງິນເດອນຢູ່ຫົວໜ່ວຍແຮງງານແຫ່ງອື່ນໆ.
ລັດ ຫ ອົງການກ່ຽວຂ້ອງເປັນຜູ້ປະກາດໃຊ້ລະດັບເງິນເດອນ ຫ ຄ່າແຮງງານຕື່າສຸດໃນ
ແຕ່ລະໄລຍະຢູ່ແຕ່ລະຂົງເຂດ, ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານບື່ມີສິດການົດລະດັບເງິນເດອນ ຫ ຄ່າແຮງງານຕື່າສຸດ ຕື່າກວ່າທີື່
ລັດປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະຢູ່ແຕ່ລະຂົງເຂດ
ການການົດລະດັບເງິນເດອນ ຫ ຄ່າແຮງງານຕື່າສຸດໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງ
ງານຕ້ອງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາຂອງລັດ (ມາດຕາ 40)
9.11.3 ການເບີກຈ່າຍເງິນເດອນ
ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຄວນເບີກຈ່າຍເງິນເດອນ ຫ ຄ່າແຮງງານໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານຕາມເວລາ
ເຮັດວຽກເຊັື່ນ: ເປັນຊົື່ວໂມງ, ເປັນມັ້ ຫ ເປັນເດອນ ຫ ເບີກຈ່າຍຕາມການມອບໝາຍ ນອກຈາກນັັ້ນ ການ
ເບີກຈ່າຍເງິນເດອນ ຫ ຄ່າແຮງງານຍັງສາມາດເບີກຈ່າຍເງິນບາເນັດ, ເງິນອຸດໜູນ ຫ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆເພີື່ມ
ເຕີມ ເພື່ອເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານ
ຖ້າຫາກວ່າລັດ ຫ ອົງການກ່ຽວຂ້ອງຍັງບື່ທັນໄດ້ປະກາດໃຊ້ລະດັບເງິນໂອນ ຫ ຄ່າແຮງ
ງານຕື່າສຸດຢູ່ໃນຂົງເຂດ ຫ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານນາເອົາວຽກງານບາງຢ່າງ ໄປເຮັດ
ເພີື່ມຢູ່ນອກຫົວໜ່ວຍແຮງງານ, ຢູ່ເຮອນຂອງຜູ້ກ່ຽວ ຫ ສະຖານທີື່ອື່ນແລ້ວ ຄ່າແຮງງານອາດເບີກຈ່າຍຕົັ້ນ
ເດອນ ຫ ທ້າຍເດອນ, ກ່ອນ ຫ ຫັງຈາກວຽກສາເລັດກື່ໄດ້
ໃນທຸກກລະນີການເບີກຈ່າຍເງິນເດອນ ຫ ຄ່າແຮງງານລວມທັງເງິນອຸດໜູນ ແລະ ຄ່າ
ບາເນັດນັັ້ນ ຕ້ອງເຮັດບັນຊີເບີກຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານນັັ້ນມາຮັບເອົາ
ຜູ້ອອກແຮງງານທຸກຄົນມີສິດທວງຖາມເຖິງວິທີການຄິດໄລ່ເງິນເດອນ ຫ ຄ່າແຮງງານ
ຂອງຕົນກັບຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ຫາກມີຄວາມຈາເປັນເພື່ອຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ຖກຕ້ອງຕາມສັນຍາແຮງງານ ທີື່ໄດ້
ຕົກລົງກັນ
ຫ້າມບື່ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານເບີກຈ່າຍວັດຖຸສິື່ງເສບຕິດ, ເບື່ອເມົາ ຫ ສິື່ງຂອງທີື່ເປັນ
ອັນຕະລາຍຕື່ສຸຂະພາບ ເພື່ອທົດແທນເປັນເງິນເດອນ ແລະ ເງິນນະໂຍບາຍອື່ນໆ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານ
(ມາດຕາ 41)
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9.11.4 ການຮັບປະກັນການເບີກຈ່າຍ
1) ການການົດການເບີກຈ່າຍ
ເງິນເດອນ ຫ ຄ່າແຮງງານຕ້ອງເບີກຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ ຢ່າງຕື່າຄັັ້ງໜື່ງຕື່
ເດອນ ຕາມການົດເວລາອັນແນ່ນອນ, ເວັັ້ນເສຍແຕ່ເງິນອຸດໜູນເພີື່ມ ຫ ເງິນບາເນັດຕ່າງໆທີື່ໄດ້ການົດໄວ້
ສະເພາະຕ່າງຫາກ
ສາລັບຄ່າແຮງງານທີື່ເບີກຈ່າຍຕາມຫົວໜ່ວຍຜະລິດຕະພັນ ຫ ຕາມໂມງເວລາ
ເຮັດວຽກນັັ້ນ ຕ້ອງເບີກຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄັັ້ງຕື່ເດອນ, ບື່ໃຫ້ກາຍ 16 ວັນຕື່ໜື່ງຄັັ້ງ ໃນ
ກລະນີທີື່ຜູ້ອອກແຮງງານ ຫາກປະສົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຫ ມີເຫດສຸກເສີນໃດໜື່ງ ເຊັື່ນ: ເກີດລູກ, ເຈັບເປັນ
ຫ ອຸບັດຕິເຫດ ເຊິື່ງໄດ້ຂຮ້ອງໃຫ້ເບີກຈ່າຍເງິນເດອນ ຫ ຄ່າແຮງງານກ່ອນການົດເວລານັັ້ນ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ,
ຕ້ອງເບີກຈ່າຍເງິນເດອນ ຫ ຄ່າແຮງງານໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານໃນມັ້ເຮັດວຽກຢູ່ສະຖານທີື່ເຮັດວຽກ ຫ ຢູ່ໃກ້
ກັບບ່ອນເຮັດວຽກເທົື່ານັັ້ນ (ມາດຕາ 43)
2) ການເບີກຈ່າຍໃນກລະນີຢດ
ຸ ເຊົາວຽກຊົວ
ື່ ຄາວ
ໃນກລະນີຫົວໜ່ວຍແຮງງານຖກສັື່ງໂຈະການເຄອນໄຫວການຜະລິດ ທຸລະກິດ
ຫ ໃຫ້ຢຸດເຊົາການຜະລິດ ຍ້ອນຄວາມຜິດຂອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ, ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງຈ່າຍເງິນອຸດໜູນໃຫ້ຜູ້
ອອກແຮງງານແຕ່ລະະຄົນບື່ຕື່າກວ່າ 50% ຂອງເງິນເດອນ ຫ ຄ່າແຮງງານຕື່າສຸດ ທີື່ການົດໃຊ້ຢູ່ແຕ່ລະຫົວ
ໜ່ວຍແຮງງານງານ ໃນຊ່ວງໄລຍະທີື່ຢຸດເຊົາການເຄອນໄຫວການຜະລິດທຸລະກິດຊົື່ວຄາວນັັ້ນ
3) ສິດທິພເິ ສດການຮັກສາການເບີກຈ່າຍ
ໃນກລະນີຫົວໜ່ວຍແຮງງານຫາກຖກຍຸບເລີກ, ລົັ້ມລະລາຍ ຫ ຖກສານຕັດສິນ
ຍດເອົາຊັບສົມບັດທັງໜົົດນັັ້ນ, ຜູ້ອອກແຮງງານມີສິດໄດ້ຮັບເງິນເດອນ ຫ ຄ່າແຮງງານຂອງຕົນ ລວມເຖິງ
ເງິນບາເນັດ ແລະ ເງິນອຸດໜູນປະເພດຕ່າງໆກ່ອນ ຫັງຈາກນັັ້ນ ແລ້ວຈິື່ງນາເອົາຊັບສົມບັດທີື່ຍັງເຫອໄປຊາລະ
ໜີັ້ສິນອນ
ື່ ທີື່ຍັງເຫອ
4) ການຫັກເງິນເດອນ ຫ ຄ່າແຮງງານເພອ
ື່ ທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ
ໃນກລະນີທີື່ຜູ້ອອກແຮງງານ ຫາກສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ
ຂອງຕົນ, ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມູນຄ່າສິື່ງຂອງທີື່ຖກເສຍຫາຍຕົວຈິງ
ໃນກລະນີທີື່ຜູ້ອອກແຮງງານບື່ມີຊັບສົມບັດໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍແລ້ວ ກື່ໃຫ້ຫັກ
ເອົາເງິນເດອນ ຫ ຄ່າແຮງງານຂອງຜູ້ກ່ຽວ ຈານວນທີື່ຫັກເອົາລວມທັງຄ່າອາກອນລາຍໄດ້ບຸກຄົນ, ເງິນຄັງ
ປະກັນສັງຄົມ ແລະ ໜີັ້ສິນອື່ນໆຢ່າງສູງບື່ໃຫ້ເກີນ 20 ຂອງເງິນເດອນ ຫ ຄ່າແຮງງານທີື່ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ຮັບໃນ
ແຕ່ລະເທື່ອ
5) ພາລະທາງສັງຄົມ ແລະ ທາງອາກອນຈາກເງິນເດອນ
 ຄັງປະກັນສັງຄົມ
ທຸກໆຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ທີື່ຢູ່ໃນຂົງເຂດການເຄື່ອນໄຫວເສດຖະກິດສັງຄົມ
ຕ້ອງໃຫ້ສ້າງຄັງປະກັນສັງຄົມ ຫ ມອບເງິນເຂົັ້າກອງທນທົດແທນ ເພື່ອຮັບປະກັນຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຜູ້
ອອກແຮງງານຕາມລະບອບປະກັນສັງຄົມ. ຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ແຮງງານ ຕ້ອງປະກອບລາຍຮັບ
ເຂົັ້າຄັງປະກັນສັງຄົມຕາມລະບຽບການທີື່ໄດ້ການົດໄວ້
 ອາກອນລາຍໄດ້
ຜູ້ອອກແຮງງານທຸກໆຄົນທີື່ເຮັດວຽກຢູ່ ສປປ ລາວ ລວມທັງຜູ້ອອກແຮງ
ງານລາວ ທີື່ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງເສຍອາກອນລາຍໄດ້ບຸກຄົນໃຫ້ລັດຕາມລະບຽບອາກອນ
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ຜູ້ອອກແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີື່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນບັນດາຫົວໜ່ວຍແຮງງານເຫົື່າ
ນີັ້ ມີໜ້າທີຫ
ື່ ັກອາກອນລາຍໄດ້ບຸກຄົນໃຫ້ລັດຕາມລະບຽບການສະເພາະ
ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ຫ ຂະແໜງການຄຸ້ມຄອງແຮງງານເຫົື່ານີັ້ ມີໜ້າທີຫ
ື່ ັກອາກອນ
ລາຍໄດ້ບຸກຄົນຈາກເງິນເດອນ ຫ ຄ່າແຮງງານຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ທີື່ຢພ
ູ່ າຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ
ມອບເຂົັ້າໃນງົບປະມານຂອງລັດ (ມາດຕາ 47-48)
9.11.5 ລະບອບເບ້ຍບານານ ແລະ ເງິນອຸດໜູນ
ຜູ້ອອກແຮງງານໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານຕ່າງໆ ທີື່ເຄື່ອນໄຫວໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ-ສັງ
ຄົມ ມີສິດໄດ້ຮັບເບ້ຍບານານ ຖ້າມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນດັື່ງນີັ້:
 ຜູ້ຊາຍອາຍຸ 60 ປີ, ຜູ້ຍິງອາຍຸ 55 ປີ
 ອາຍຸການເຮັດວຽກຄົບ 25 ປີ, ສາລັບຜູ້ອອກແຮງງານທີື່ເຮັດວຽກຢູ່ບ່ອນທີື່ເປັນ
ອັນຕະລາຍຕື່ສຸຂະພາບໃນໄລຍະເວລາຕື່ເນື່ອງກັນແຕ່ 5 ປີ ຂັ້ນໄປ ກ່ອນມັ້ຮັບບານນານນັັ້ນ ໄດ້ເສຍເງິນຄ່າ
ປະກັນສັງຄົມ 20 ປີ ແລະ ອາຍຸກະສຽນຄົບ 55 ປີ ສາລັບຜູ້ຊາຍ, ຜູ້ຍິງອາຍຸກະສຽນຄົບ 50 ປີ
 ຜູ້ອອກແຮງງານໄດ້ເສຍຄ່າຄັ້າປະກັນສັງຄົມ 25 ປີ ສາລັບຜູ້ອອກແຮງງານທີື່ເຮັດ
ວຽກຢູ່ບ່ອນທີື່ເປັນອັນຕະລາຍຕື່ສຸຂະພາບໃນເວລາຕື່ເນື່ອງກັນແຕ່ 5 ປີ ຂັ້ນໄປ ກ່ອນມັ້ຮັບບານານນັັ້ນ ໄດ້
ເສຍເງິນຄ່າປະກັນສັງຄົມ 20 ປີ ຜູ້ອອກແຮງງານ ເຊິື່ງບື່ມີເງອນໄຂຄົບຖ້ວນຕື່ມາທີື່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີັ້
ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນເທື່ອດຽວນັັ້ນ ແມ່ນອົງການຄຸ້ມຄອງແຮງງານເປັນຜູ້ຄົັ້ນຄ້ວາ ແລະ ສະເໜີຂັ້
ອະນຸມັດປະກາດໃຊ້ຕາມລະບຽບການ (ມາດຕາ 54)
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