
 

ເອກະສານປະກອບການສອນ ວຊິາ 
 
 

ກດົໝາຍທຸລະກດິ 
Agribusiness Law 

 
 

ສ າລບັຫ ກັສດູຊັັ້ນສງູ ກະສກິ າ ແລະ ປາ່ໄມ ້ເຂດເນນີສງູ 
 
 

 ຂຽນໂດຍ: ອຈ. ບົວຟອງ ແກ້ວມະນີວົງ 
   
  

ກວດແກ້ໂດຍ: ຄະນະກ າມະການພັດທະນາຫ ັກສູດ 
 

 
 

ສງິຫາ 2016



i 

ຄ ານ າ 
 
 ເພ ື່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັນລ ຸ3 ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນດ າເນີນງານ ຂອງກະຊວງກະສິກ າ 
ແລະ ປ່າໄມ້ ວາງອອກ ກ ຄ  3 ເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ VIII ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຕ່ນີັ້ຮອດປີ 2020 
ໂດຍຖ ເອົານະໂຍບາຍ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນລົງເທ ື່ອລະກ້າວ, ນ າພາປະເທດຊາດ ໃຫ້
ຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການສ້າງສາປະເທດຊາດ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດ
ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ທັນສະໄໝ, ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ໄດ້ຖ ເອົາວຽກງານ ການກ ື່ສ້າງຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນວຽກງານບຸລິມະສິດໜ ື່ງທີື່ມີຄວາມສ າຄັນ ໃນການພັດທະນາຂະແໜງ 
ການກະສກິ າ ແລະ  ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ 
 ປະຈຸບັນເຫັນໄດ້ວ່າ ພະນັກງານວິຊາການດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນລະດັບຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ
ທົື່ວປະເທດ ຍັງບ ື່ທັນມີຄຸນນະພາບດີເທົື່າທີື່ຄວນ ແລະ ມີຈ ານວນບ ື່ພຽງພ  ນັບແຕ່ຂັັ້ນສູນກາງລົງຮອດທ້ອງ
ຖິື່ນ. ສະນັັ້ນ ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ກ ານົດຍຸດທະສາດການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການ
ສ ກສາດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຕ່ນີັ້ຫາ ປີ 2020 ເຊິື່ງຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕ ຂອງຍຸດທະສາດ ແມ່ນການ
ພັດທະນາສີມ ແຮງງານຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມີການເຊ ື່ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ເຂົັ້າກັບ
ລະບົບການສົື່ງເສີມ ແລະ ຕະຫ າດແຮງງານ, ການສ້າງຫ ັກສູດທີື່ເນັັ້ນຄວາມຊ ານານ, ການສິດສອນທີື່ເນັັ້ນເອົາ
ຜູ້ຮຽນເປັນສູນກາງ. ດັື່ງນັັ້ນ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈ ື່ງມີຄວາມ
ຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ມກີານປັບປຸງ ແລະ ກ ື່ສ້າງໃໝ່ ດ້ວຍຮູບການຝ ກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບໄລຍະສັັ້ນ, ໄລຍະກາງ 
ແລະ ໄລຍະຍາວ ເພ ື່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ນັກວິຊາການທີື່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຊ ານານ ແລະ ມີ
ຄຸນສົມບັດທີື່ເໝາະສົມ. ເພ ື່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ທ່ວງທັນກັບສະພາບການດັື່ງກ່າວ, ທາງວິທະຍາໄລກະສິກ າ 
ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜ ອ ຈ ື່ງໄດ້ພັດທະນາຫ ກັສູດຊັັ້ນສູງ ກະສິກ າ  ແລະ  ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງຂ ັ້ນ ເຊິື່ງປະກອບ
ດ້ວຍ 4 ສາຂາວິຊາ ເຊັື່ນ: ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກ າ. ຫ ັກສູດນີັ້ ໄດ້
ເນັັ້ນຄວາມຊ ານານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ ເພ ື່ອກ ື່ສ້າງພະນັກງານວິຊາການດ້ານການ
ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ອອກຮບັໃຊ້ສັງຄົມ ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜ ອ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດ
ຕາມຂ ັ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫ ັກສູດແຫ່ງຊາດ
ລະດັບຊັັ້ນສູງທຸກປະການ 
 ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ການຮຽນການສອນໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ມີຄວາມສະດວກ, ຈະຕ້ອງມີການພັດທະນາ
ບັນດາເອກະສານທີື່ສ າຄັນຂອງຫ ັກສູດ ເຊັື່ນ: ເອກະສານຫ ັກສູດ, ຄ າອະທິບາຍເນ ັ້ອໃນຫຍ ັ້ຂອງແຕ່ລະວິຊາ, 
ແຜນການຮຽນການສອນ ແລະ ເນ ັ້ອໃນການສິດສອນລະອຽດຂອງແຕ່ລະວິຊາ ຫ   ເອີັ້ນວ່າ: ປ ັ້ມຄູ່ມ ການ
ຮຽນການສອນ. ສະນັັ້ນ ຈ ື່ງໄດ້ມີການພັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມ ຂອງແຕ່ລະວິຊາທີື່ມີໃນຫ ັກສູດດັື່ງກ່າວນີັ້ ເພ ື່ອຕອບ
ສະໜອງຈຸດປະສົງຂອງຫ ັກສູດ ທີື່ເນັັ້ນໃສ່ 5 ອົງປະກອບຫ ັກດັື່ງນີັ້: 1). ການສ້າງຄວາມຊ ານານ, 2). ການ
ພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ, 3). ຕິດພັນກັບການຜະລິດກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງ, 4). ເນັັ້ນການເຮັດ
ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ແລະ 5). ການມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ 
 ໃນການພັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມ ເຫ ົື່ານີັ້ ໄດ້ມີການມອບໝາຍໃຫ້ອາຈານຮັບຜິດຊອບສິດສອນຫ ັກ ແລະ 
ອາຈານຊ່ວຍເປັນຜູ້ຂຽນຂ ັ້ນ ໂດຍໄດ້ຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນທີື່ຈ າເປັນຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ການຝ ກ
ອົບຮົມກ່ຽວກັບຫ ັກການ, ການໄປທັດສະນະສ ກສາ, ການຄົັ້ນຄວ້າເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມູນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການ
ແລກປ່ຽນຄ າຄິດເຫັນ ແລະ ຂ ຄ າປ ກສາຈາກບັນດາຜູ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ຈາກສະຖາບັນການສ ກ
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ສາ ແລະ ໜ່ວຍງານອ ື່ນໆ. ຫ ັງຈາກນັັ້ນ ກ ໄດ້ມີການກວດແກ້ເນ ັ້ອໃນ ໂດຍຄະນະຊີັ້ນ າ ແລະ ຄະນະກ າມະ 
ການພັດທະນາຫ ັກສູດຂອງວິທະຍາໄລ, ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ: ທ່ານ ຄ າຜຸຍ ພອນໄຊ, ທ່ານ ເພັດສະໝອນ 
ຖານະສັກ, ທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມາສອນ, ທ່ານ ອ າໄພວັນ ສຸກສັນຕິ, ທ່ານ ທອງເພັດ ຈິດຕະບຸບຜາ, ທ່ານ 
ສີສຸກ ວິລະບຸດ, ທ່ານ ນ. ໜ ື່ຄ າ ວິລະວົງສາ, ທ່ານ ພູທອນ ຈັນທະວົງສາ, ທ່ານ ອຸທອງ ວົງແສນເມ ອງ, ທ່ານ 
ມຸນິຊາ ພົງບັນດິດ, ທ່ານ ຈັນທອນ ທອງສະໄໝ, ແລະ ທ່ານ ນິກອນ ສຸດທິວົງ. ນອກຈາກນັັ້ນ ກ ຍັງມີ ທ່ານ 
ນາງ Andrea Schroeter ແລະ ທ່ານ ນາງ Silvia Junt ຫົວໜ້າໂຄງການປັບປຸງວິທະຍາໄລກະສກິ າ 
ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜ ອ (SURAFCO) ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຊ່ຽວຊານທີື່ປ ກສາທາງດ້ານເຕັກນິກ ທັງພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດອີກຈ ານວນໜ ື່ງ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງໃກ້ຊິດ 
 ວຽກງານພັດທະນາຫ ັກສູດ ແມ່ນຈຸດປະສົງໜ ື່ງທີື່ສ າຄັນຂອງໂຄງການ SURAFCO ທີື່ໄດ້ຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບດັໂດຍ ອົງການ HELVETAS Swiss Intercooperation ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທ ນ
ຈາກອົງການຮ່ວມ  ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ (SDC) ຕັັ້ງແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕົັ້ນມາ, ແລະ 
ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກ ໃນການພັດທະນາໂຄງສ້າງຂອງຫ ັກສູດ ຈາກຄະນະກະເສດສາດ, 
ປ່າໄມ້ ແລະ ວິທະຍາສາດອາຫານ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ (HAFL) 
 ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜ ອ ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນນ າທຸກ
ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີື່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທ ນຮອນ ແລະ ວິຊາການ, ການມສີ່ວນຮ່ວມ
ໃນການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມ ນີັ້ຂ ັ້ນ ເພ ື່ອນ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຮຽນການສອນ. ນອກຈາກນັັ້ນ 
ເອກະສານດັື່ງກ່າວນີັ້ ຍັງສາມາດນ າໄປປັບໃຊ້ໃນທຸກໆວິທະຍາໄລກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນທົື່ວປະເທດ. ໃນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງນັັ້ນ, ຖ້າຫາກພົບເຫັນຂ ັ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ແລະ ຄວາມບ ື່ສອດຄ່ອງເໝາະສົມ
ປະການໃດ ກະລຸນນາສົື່ງຂ ັ້ຄິດເຫັນ ແລະ ຄ າຕ າໜິຕິຊົມໄປທີື່ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜ ອ
ຊາບ ເພ ື່ອຈະໄດນ້ າໄປປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີກວ່າເກົື່າໃນອະນາຄົດ 
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ບດົນ າ 
 
 ປ ັ້ມຄູ່ມ ກ່ຽວກັບ “ກົດໝາຍທຸລະກິດ” ເຫ ັັ້ມນີັ້ຜູ້ຂຽນໄດ້ຂຽນຂ ັ້ນ, ໂດຍມີຈຸດປະສົງ ເພ ື່ອແນໃສ່ຮັບ
ໃຊ້ການຮຽນການສອນ ໃນລະບົບໃນລະບົບຊັັ້ນສູງ ຂອງວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜ ອ. ຜູ້
ຂຽນໄດ້ຮວບຮວມ ແລະ ຮຽບຮຽງຂ ັ້ນມາຈາກເອກະສານ ແລະ ປ ັ້ມຄູ່ມ ທີື່ເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາ
ຕ່າງປະເທດ, ສັງລວມເອົາບັນດາລະບຽບຫ ັກການ ແລະ ກດົໝາຍຕ່າງໆ ແລະ ຈາກການສອບຖາມນ າຜູ້
ປະສົບຜົນສ າເລັດໃນການດ າເນີນທຸລະກິດໃນໄລຍະຜ່ານມາ 

ຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕ ແຕ່ລະບົດຮຽນໃນປ ັ້ມເຫ ັັ້ມນີັ້ ແມ່ນເພ ື່ອເປັນບ່ອນອີງ ແລະ ເປັນທິດທາງອັນໜ ື່ງໃຫ້
ແກ່ບັນດານັກວິຊາການ ແລະ ນັກສ ກສາ ພ້ອມຊາວກະສິກອນຜູ້ທີື່ມັກອາຊີບໃນການດ າເນີນທຸລະກິດດ້ານ
ກະສິກ າ ະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ເຂົັ້າໃຈເຖິງລະບຽບການຕ່າງໆ ໃນການດ າເນີນທຸລະກິດ. 

ໃນປ ັ້ມເຫ ັັ້ມນີັ້ ຈະໄດ້ເວົັ້າເຖິງບັນດານິຕິກ າຕ່າງໆ, ບົດບັນຍັດ, ເງ ື່ອນໄຂຕ່າງໆ ໃນການປະກອບການ
ດ້ານທຸລະກິດ ລວມທັງກົດໝາຍກ່ຽວກັບການດ າເນີນທຸລະກດິ, ພາສີ ອາກອນທຸລະກິດຕ່າງໆ 

ປ ັ້ມເຫ ັັ້ມນີັ້ໄດ້ຈັດພິມຂ ັ້ນເທ ື່ອທ າອິດ, ຍ່ອມມີຂ ັ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງຫ າຍດ້ານ ຈະເປັນດ້ານເນ ັ້ອໃນ 
ແລະ ຄ າສັບ ຫ   ສ ານວນ, ເພາະສະນັັ້ນ ໃນນາມຜູຂ້ຽນຂ ສະແດງຄວາມຍິນດີຮັບເອົາຄ າຕ ານິຕຊິົມ ແລະ ຂ 
ຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງ ຕ ື່ຄ າແນະນ າຈາກຜູອ້່ານທຸກໆທ່ານດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ, ເພ ື່ອຈະໄດປ້ັບປຸງ ແລະ ແກໄ້ຂ
ເນ ັ້ອໃນທີື່ຍັງບ ື່ທັນຄົບຖ້ວນ ແລະ ແກໄ້ຂເພີື່ມເຕີມ ໄປຕາມການປ່ຽນແປງວິວັດທະນາການຂອງຍຸກສະໄໝ 
ໃຫ້ຄົບຖ້ວນສົມບູນຍິື່ງຂ ັ້ນ  
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ພາກທ ີI ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍທລຸະກິດ 
 

 
 
ຈດຸປະສງົ  

ເພ ື່ອໃຫ້ນກັສ ກສາ ສາມາດກ າໄດ້ບັນດາເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຂັັ້ນຕອນໃນການປະກອບເອກກະສານ 
ໃນການຂ ດ າເນີນທຸລະກິດໃດໜ ື່ງຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. 
 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
1.1 ຈດຸປະສງົຂອງກດົໝາຍທລຸະກດິ 
 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ກ ານົດຫ ັກການລະບຽບການ, ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັັ້ງ, 
ການເຄ ື່ອນໄຫວ  ແລະ ການຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເພ ື່ອສົື່ງເສີມການຜະລິດທຸລະກິດ ແລະ        
ການບ ລິການຂອງທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດ ແນ່ໃສ່ຂະຫຍາຍກ າລັງການຜະລິດ, ການພົວພັນການຜະລິດ, 
ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ມີການເຕີບໃຫ່ຍ ເຂັັ້ມແຂງ, ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາປະ
ເທດຊາດ, ຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູຂ່ອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົື່າໃຫ້ດີຂ ັ້ນ 
 
1.2 ບນັດາຂະແໜງການທລຸະກດິ 

ນັກທຸລະກິດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີື່ລົງທ ນດ າເນີນທຸລະກິດໃນບັນດາຂະແໜງການ ການ
ຜະລິດ, ການຂົນສົື່ງ, ການກ ື່ສ້າງ, ການຄ້າ ແລະ  ການບ ລກິານອ ື່ນໆໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງສິດ  ແລະ  ຜົນປະ
ໂຫຍດຕາມກົດໝາຍຂອງສາທາລະນະ ລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ. 
1.3 ທ ນ 

ທ ນຂອງບ ລິສັດ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກການປະກອບສ່ວນຂອງຂາຮຸ້ນ ແລະ ຜູ້ຖ ຮຸ້ນ ທ ນຂອງບ ລິດສັດ
ປະກອບດ້ວຍ: ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ແລະ ທ ນໝູນວຽນ 

 
1.4 ນກັທລຸະກດິ 

ນັກທຸລະກິດແມ່ນຜູທີ້ື່ທ າການເຄ ື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ໂດຍກິດຈະການມາເປັນອາຊີບ 
 

1.5 ເງ ື່ອນໄຂການດ າເນນີທລຸະກດິ 
 ນັກທຸລະກິດທີື່ເກ ອດຫ້າມ ແມ່ນທຸລະກິດທີື່ຂັດກັບລະບຽບກດົໝາຍຂອງສາທາລະນະລັດ ປະຊາ
ທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ. ບາງຂະແໜງທຸລະກິດທີື່ມຄີວາມສ າຄັນຕ ື່ຄວາມປອດໄພຂອງຊາດ, ຕ ື່ເສດຖະກິດ 
ຫ   ສັງຄົມຕ້ອງການຄວບຄຸມຢ່າງໃກ້ຊິດຈາກລັດເຊັື່ນ: ທຸລະກິດກ່ຽວກັບນ ັ້າມັນເຊ ັ້ອໄຟ, ພະລັງງານໄຟຟ້າ, 
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ນ ັ້າປະປາ, ໂທລະຄົມມະນາຄມົ, ໄມ້  ແລະ  ຜະລິດຕະພັນຈາກໄມ້, ບ ື່ແຮ່ ແລະ ແຮ່ທາດ, ສະບຽງອາຫານ
,ຢາປົວພະຍາດ, ທາດເຄມີ, ເຫ ົັ້າ  ແລະ ຢາສູບ. ນອກຈາກນີັ້ແລ້ວ ລັດຖະບານອາດຈະໄດ້ກ ານົດຂະແໜງທຸ
ລະກິດທີື່ມີການຄວບຄຸມຕ ື່ມອີກໃນແຕ່ລະໄລຍະ 
 ຂະແໜງທຸລະກິດທີື່ສະຫງວນໄວ້ໃຫ້ສະເພາະພົນລະເມ ອງລາວນັັ້ນ ລັດຖະບານຈະເປັນຜູກ້ ານົດ
ຕ່າງຫາກ 
 
1.6 ໃບຢັັ້ງຢ ນການຄາ້ 

ແມ່ນເອກະສານທີື່ເປັນພ ັ້ນຖານ ໃນການຊ າລະເງິນຕາມລະບຽບການ ຂອງສະຖາບັນການເງິນ 
ເຊິື່ງສາມາດປ່ຽນມ ໄດ້  ແລະ  ເປັນພາຫະນະໃນດ້ານສິນເຊ ື່ອ. ໃບຢັັ້ງຢ ນການຄ້າປະກອບດ້ວຍ 4 ປະເພດ 
ຄ : ໃບສັນຍາໃຊ້ໜີັ້, ໃບຢັັ້ງຢ ນເງິນຝາກຄ ັ້າປະກັນ, ພັນທະບັດແລກເງນິ  ແລະ  ແຊັກ.  

 ໃບສນັຍາໃຊໜ້ີັ້ ແມ່ນໃບຢັັ້ງຢ ນໃຊ້ໜີັ້ຂອງບຸກຄົນໃດໜ ື່ງ ຈະຈ່າຍຈ ານວນເງິນໃດໜ ື່ງໃຫ້ 
ບຸກຄົນອ ື່ນໃນວັນທີອັນແນ່ນອນ  ຫ    ເອາົສິນຄ້າມາເປັນສິື່ງຄ ັ້າປະກັນ 

 ໃບຢັັ້ງຢ ນເງນິຝາກຄ ັ້າປະກນັ ແມ່ນເອກະສານຢັັ້ງຢ ນເງິນຝາກສະເພາະຈ ານວນໃດໜ ື່ງ ຈາກ
ທະນາຄານ 

 ພນັທະບດັແລກເງນິ ແມ່ນໃບທວງໜີັ້ ເຊິື່ງເຈົັ້າໜ້າທີື່ທວງໃຫ້ລູກຄ້າໃຊ້ແທນໜີັ້ສິນ ໃຫ້ແກ່
ບຸກຄົນໃດໜ ື່ງທີື່ຖ ກບົື່ງຕົວໃນໃບທວງໜີັ້ໃນວັນທີອັນແນ່ນອນ 

  ແຊກັ ແມ່ນພັນທະບັດ ເຊິື່ງເຈົັ້າຂອງບັນຊີເງິນຝາກທະນາຄານນ າໃຊ ້ ເພ ື່ອໃຫ້ທະນາຄານນັັ້ນ
ຈ່າຍເງນິຈ ານວນໜ ື່ງໃຫ້ຕົນເອງ   ຫ    ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນອ ື່ນ
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ຈດຸປະສງົ  

ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາເຂົັ້າໃຈໃນຫ ັກການ ການດ າເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການຕັັ້ງຊ ື່ທຸລະກິດຂອງຕົນໃຫ້
ຖ ກຕ້ອງ 
 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
2.1 ການຈດັຕັັ້ງ ແລະ ການຂ ັ້ນທະບຽນວສິາຫະກດິ 
 ຜູທີ້ື່ມີຈຸດປະສົງຢາກສ້າງຕັັ້ງວິສາຫະກິດໃຫ້ຢັັ້ງຢ ນຄ າຮ້ອງຂ ສ້າງຕັັ້ງ ແລະ ຂ ັ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ
ນ າຂະແໜງການຄ້າ ຕ້ອງປະກອບຄ າຮ້ອງຂ ສ້າງຕັັ້ງ ແລະ ຂ ັ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດນັັ້ນ ຂະແໜງການ
ກ່ຽວຂ້ອງຈະເປັນຜູກ້ ານົດຕ່າງຫາກ 
 ເມ ື່ອໄດ້ຮັບຄ າຮ້ອງຂ ສ້າງຕັັ້ງແລ້ວ ຂະແໜງການຄ້າ  ແລະ  ຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງໄດ້ສ້າງ
ຕັັ້ງຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ກ ຕ ື່ເມ ື່ອຫາກໄດ້ຂ ັ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດແລ້ວເທົື່ານັັ້ນ 
 ເມ ື່ອໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ສ້າງຕັັ້ງແລ້ວ ວິສາຫະກິດຕ້ອງຕິດປ້າຍຊ ື່ວິສາຫະກິດຕາມລະບຽບການ 
ຖ້າວິສາຫະກິດນັັ້ນບ ື່ດ າເນີນກດິຈະການຂອງຕົນພາຍໃນໜ ື່ງປີ ນັບແຕ່ມ ັ້ໄດຮ້ັບອານຸຍາດໃຫ້ສ້າງຕັັ້ງເປັນຕົັ້ນ
ໄປ ທະບຽນວິສາຫະກິດຈະຕົກໄປ 
 ການຂ ັ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດປະຕິບັດດ້ວຍວິທີຈົດກ່າຍເລກລ າດັບ ຂອງບັນດາວິສາຫະກິດຢ່າງຕ ື່
ເນ ື່ອງ ເປັນລະບົບເຂົັ້າໃນປ ັ້ມລະບຽບວິສາຫະກິດທີື່ເຕົັ້າໂຮມສັນຍາ, ກົດລະບຽບ ແລະ ທຸກຂ ັ້ມູນວິສາຫະ
ກິດຕ່າງໆ ເຊິື່ງເຈົັ້າໜ້າທີທີື່ກ່ຽວຂ້ອງເກັບຮັກສາໄວ້, ຫ ັງຈາກການສ້າງຕັັ້ງວິສາຫະກິດແລ້ວ ຖ້າຫາກມີການ
ປ່ຽນແປງຢ່າງໃດຢ່າງໜ ື່ງກ່ຽວກັບວິສາຫະກິດເຊັື່ນ: ການປ່ຽນແປງກົດລະບຽບ, ການຍຸບເລິກ, ການຊ າລະ
ສະສາງນັັ້ນ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວິສາຫະກິດຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ເຈົັ້າໜ້າທີື່ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ື່ອຈະໄດ້ບັນທ ກໄວໃ້ນປ ັ້ມທະ
ບຽນວິສາຫະກິດ. ພາຍຫ ັງທີື່ໄດ້ຂ ັ້ນທະບຽນວສິາຫະກິດແລ້ວ ຕ້ອງໄດຈ້ົດທະບຽນນ າຂະແໜງການເງິນ. ໃບ
ທະບຽນອາກອນ ແມ່ນໃບຕິດຕາມການປະຕິບັດພັນທະປະຈ າປີ ຕ ື່ລັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍການເງິນ 
 
2.2 ຫ ກັການລວມຂອງບ ລສິດັ 
 ບ ລສິັດແມ່ນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເຊິື່ງບຸກຄົນນັບແຕ່ສອງຄົນຂ ັ້ນໄປ  ຫ    ນິຕິບຸກຄົນເປັນຜູສ້້າງຕັັ້ງ
ຂ ັ້ນ ບົນພ ັ້ນຖານສັນຍາ ເພ ື່ອເຕົັ້າໂຮມຊັບສົມບັດ, ທ ນຮອນ, ແຮງງານແນໃສດ່ າເນີນທຸລະກິດຮ່ວມກັນ  
ແລະ  ແບ່ງປັນກ າໄລສຸດທິ 
 ສ າລັບບ ລິສັດຈ າກັດນັັ້ນບຸກຄົນຜູ້ດຽວ ຫ   ນິຕິບຸກຄົນກ ສາມາດສ້າງຕັັ້ງຂ ັ້ນໄດ້ ຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ 
ບ ລິສັດ ມີ 3 ຮູບແບບ ຄ : ບ ລິສັດຮຸນ້ສ່ວນ, ບ ລິສັດຈ າກັດ ແລະ ບ ລິສັດມະຫາຊົນ 
 ບ ລິສັດສ້າງຕັັ້ງຂ ັ້ນບົນພ ັ້ນຖານສັນຍາທີື່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ລະຫ່ວາງຜູປ້ະກອບທ ນ ເອີັ້ນວ່າ: 
ສັນຍາບ ລິສັດ ເຊິື່ງເງ ື່ອນໄຂ  ແລະ  ເນ ັ້ອໃນຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂ ັ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ  ແລະ  
ກົດໝາຍອ ື່ນໆ ຂອງ ສປປ ລາວ ເວັັ້ນເສຍແຕ່ບ ລິສັດຈ າກັດຜູ້ດຽວ. ສັນຍາດັື່ງກ່າວ ເປັນພ ັ້ນຖານໃຫ້ແກກ່ານ
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ພົວພັນລະຫ່ວາງຜູປ້ະກອບທ ນດ້ວຍກັນ. ບຸກຄົນ  ຫ    ນິຕິບຸກຄົນເຂົັ້າຮ່ວມສັນຍາເພ ື່ອປະກອບທ ນ ສັນຍາ
ສ້າງຕັັ້ງບ ລິສັດອາດຈະແມ່ນຂາຮຸ້ນ  ຫ    ຜູ້ຖ ຮຸ້ນ. ຂາຮຸ້ນແມ່ນຜູລ້ົງທ ນໃນບ ລສິັດຮຸ້ນສ່ວນ ແລະ ບັນດາລເິລີື່
ມສ້າງຕັັ້ງບ ລສິັດຈ າກັດ ຫ   ບ ລິສັດມະຫາຊົນ 
 ຜູຖ້ ຮຸ້ນແມ່ນຜູ້ລົງທ ນອ ື່ນໆຂອງບ ລິສັດຈ າກັດ  ແລະ  ບ ລິສັດມະຫາຊົນ ເຊິື່ງອາດມີຖານະເປັນ
ນັກທຸລະກິດ  ຫ    ບ ື່ກ ໄດ ້
 ບ ລິສັດຈ າກັດ, ບ ລິສັດຈ າກັດຜູ້ດຽວ  ແລະ  ບ ລິສັດມະຫາຊົນ ຕ້ອງມຄີັງສະສົມຕາມລະບຽບ
ການເຊິື່ງຫັກຈາກກ າໄລສຸດທິ ທີື່ແບ່ງປັນໄດແ້ຕ່ 5-10. ສ່ວນການກ ານົດຄັງສະສົມອ ື່ນໆ  ແລະ  ຄັງແຮ 
ນັັ້ນແມ່ນບົື່ງໄວ້ໃນກົດລະບຽບຂອງບ ລິສັດ 
 ຂາຮຸ້ນ  ແລະ  ຜູຖ້ ຮຸ້ນມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ດັື່ງນີັ້: 

 ປະກອບສ່ວນໃນກິດຈະກ າຂອງບ ລິສັດຕາມກົດລະບຽບຂອງບ ລິສັດ 
 ຮັບຊາບກ່ຽວກັບການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງບ ລິສັດ 
 ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ  ແລະ  ຄະແນນສຽງ 
 ໄດ້ຮັບການແບ່ງປັນຜົນກ າໄລ. 
 ປະກອບທ ນໃຫ້ແກ່ບ ລິສັດ ແລະ ຖອກຮຸ້ນຕາມກ ານົດເວລາ 
 ຊັບຜິດຊອບຕ ື່ໜີັ້ສິນ ຂອງບ ລິສດັຕາມແຕ່ລະຮູບແບບຂອງບ ລິສັດ 
ບ ລິສັດບ ື່ເຄ ື່ອນໄຫວໃນນາມບຸກຄົນຜູເ້ປັນເຈົັ້າຂອງເໝ ອນກັບ ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ, ແຕ່

ຫາກເຄ ື່ອນໄຫວໃນຖານະນິຕິບຸກຄົນ. ບ ລິສັດມີຖານະນິຕິບຸກຄົນນັບແຕ່ມ ັ້ໄດ້ຂ ັ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດເປັນ
ຕົັ້ນໄປ.  

ຖານະນິຕິບຸກຄົນຂອງບ ລິສັດປະກອບດ້ວຍ: 
 ຊ ື່ຂອງບ ລິສັດຕ້ອງບອກແຈ້ງວ່າເປັນບ ລິສັດຮູບແບບໃດ 
 ທີື່ຕັັ້ງສ ານັກງານຂອງບ ລິສັດ 
 ຊັບສົມບັດຂອງບ ລິສັດ 
 ຄວາມສາມາດທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງບ ລສິັດໃນການປະຕິບັດສິດ  ແລະ  ພັນທະຂອງຕົນ, 

ອາດສາມາດເປັນໂຈດ  ຫ    ຈ າເລີຍເໝ ອນກັບບຸກຄົນທ າມະດາ 
ທຸກບ ລິສັດຕ້ອງມີລະບຽບຂອງຕົນເປັນລາຍລັກອັກສອນ  ແລະ  ມເີນ ັ້ອໃນຕົັ້ນຕ ດັື່ງນີັ້: 
 ຊ ື່ນາມສະກຸນ, ອາຊີບ, ສັນຊາດ  ແລະ  ທີື່ຢູຂ່ອງຜູເ້ຂົັ້າຮ່ວມລົງທ ນ 
 ຊ ື່ວັດຖຸປະສົງ, ອາຍຸ ແລະ ສ ານັກງານຂອງບ ລິສັດ 
 ການຈັດຕັັ້ງ  ແລະ  ຄຸ້ມຄອງບ ລິສັດ 
 ການແບ່ງປັນຜົນກ າໄລ  ແລະ  ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ື່ການຂາດທ ນ 
 ກອງປະຊຸມ  ແລະ  ວິທີລົງມະຕິ 
 ການຍຸບເລິກ  ແລະ  ການຊ າລະສະສາງ 
 ວິທີແກ້ໄຂຂ ັ້ຂັດແຍ່ງ 
2.2.1 ການເຄ ື່ອນໄຫວທລຸະກດິ 

 ໃນການເຄ ື່ອນໄຫວທຸລະກິດນັັ້ນ ບ ລິສັດອາດຈະມີການປ່ຽນແປງ ເພ ື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງ
ກັບສະພາບການດ້ານເສດຖະກິດ ເຊັື່ນ: ການປ່ຽນແປງກົດລະບຽບ, ການເພີື່ມທ ນຂ ັ້ນ  ຫ    ຫຼຸດທ ນລົງ, ການ
ຄວບບ ລິສັດເຂົັ້າກັນ  ຫ    ການແຍກອອກຈາກກັນ, ການປ່ຽນແປງຮູບແບບບ ລິສັດ  ຫ    ວັດຖຸປະສົງຂອງ
ບ ລິສັດ 
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 ການປ່ຽນແປງຂອງບ ລິສັດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີຈາກອງປະຊຸມຂອງຂາຮຸ້ນ ແລະ 
ຜູຖ້ ຮຸ້ນ ແລະ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ເຈົັ້າໜ້າທີື່ທີື່ກຽື່ວຂ້ອງຊາບ ເພ ື່ອຈົດໃສ່ໃນປ ັ້ມຈົດທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ 
ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຂາຮຸ້ນ, ຜູ້ຖ ຮຸ້ນ  ແລະ  ມວນຊົນຊາບ ແລະ ຕ້ອງດ າເນີນພາຍໃນໜ ື່ງປີ ນັບແຕ່ສາເຫດຂອງການ
ປ່ຽນແປງນັັ້ນໄດ້ເກີດຂ ັ້ນ 

2.2.2 ການເພີື່ມທ ນຂອງບ ລສິດັ 
 ອາດຈະດ າເນີນການຍົກເອົາຄັງສະສົມມາເພີື່ມມູນຄ່າ ຂອງແຕ່ລະຮຸ້ນທີື່ມຢີູແ່ລ້ວ ດ້ວຍ
ການເພີື່ມຈ ານວນຮຸ້ນຂ ັ້ນ ຫ   ດ້ວຍການຫັນເອົາເຈົັ້າໜີັ້ ຂອງບ ລິສັດມາເປັນຜູຖ້ ຮຸ້ນ.ໃນການເພີື່ມຈ ານວນຮຸ້ນ
ນັັ້ນຂາຮຸ້ນ  ແລະ  ຜູຖ້ ຮຸ້ນຂອງບ ລິສັດມບີຸລິມະສິດກ່ອນຄົນພາຍນອກ, ມແີຕ່ລະບ ລິສັດມະຫາຊົນເທົື່ານັັ້ນ 
ຈ ື່ງສາມາດລະດົມທ ນຈາກພາຍນອກໄດ້ຢ່າງເປີດເຜີຍ  ແລະ  ຈ າໜ່າຍໃບຮຸ້ນກູ້.ການຫຼຸດທ ນຂອງ ບ ລິສັດລົງ
ອາດຈະດ າເນີນດ້ວຍການຫຼຸດມູນຄ່າ ຂອງແຕ່ລະຮຸ້ນລົງ ຫ   ຫຼຸດຈ ານວນຮຸ້ນລົງ 

2.2.3 ການຄວບບ ລສິັດເຂົັ້າກນັ 
ການຄວບບ ລິສັດເຂົັ້າກັນມ ີ2 ວິທີຄ : 
 ສອງ  ຫ    ຫ າຍບ ລິສັດຄວບເຂົັ້າກັນ ແລ້ວກາຍເປັນບ ລິສັດໃໝ່ 
 ສອງ ຫ   ຫ າຍບ ລິສັດຄວບເຂົັ້າກັນ ແລ້ວກາຍເປັນບ ລິສດັໃດໜ ື່ງ ຂອງບ ລິສັດ

ເຫ ົື່ານັັ້ນ 
 ການຄວບບ ລິສັດເຂົັ້າກັນນີັ້ ອາດຈະຄວບບ ລິສັດຮູບແບບດຽວກັນ ຫ   ຮູບແບບຕ່າງກັນ
ກ ໄດ້, ການແຍກບ ລິສັດອອກຈາກກັນ ແມ່ນການປ່ຽນແປງບ ລິສັດໜ ື່ງອອກເປັນຫ າຍບ ລິສັດຮູບແບບດຽວ
ກັນ ຫ   ຮູບແບບຕ່າງກັນກ ໄດ້ 
 ບ ລິສັດໜ ື່ງຈະປ່ຽນແປງວິສາຫະກິດຂອງຕົນຈາກຮູບແບບບ ລິສັດໜ ື່ງ ໄປສູ່ບ ລິສັດອ ື່ນ
ກ ໄດ້ ການປ່ຽນແປງຮູບແບບບ ລິສັດ ບ ື່ແມ່ນການສ້າງນິຕິບຸກຄົນຂ ັ້ນໃໝ່ ການປ່ຽນແປງຮູບແບບຕ້ອງໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບກົດລະບຽບຂອງຮູບແບບບ ລິສັດທີື່ຈັດຕັັ້ງຂ ັ້ນໃໝ່ນັັ້ນ ເຊັື່ນ: ຈ ານວນທ ນ, ຈ ານວນຂາຮຸ້ນ 
ແລະ ຜູຖ້ ຮຸ້ນເປັນຕົັ້ນ 
 ການປ່ຽນແປງຮູບແບບບ ລິສັດບ ື່ພາໃຫ້ໜີັ້ສິນບ ລິສັດເກົື່າຕົກໄປ. ການປ່ຽນແປງຮູບ
ແບບຂອງບ ລິສັດ ຈະພາໃຫ້ມີການເພີື່ມຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຜູຖ້ ຮຸ້ນໄດ້ກ ຕ ື່ເມ ື່ອຫາກໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນ
ດີຈາກກອງປະຊຸມຂາຮຸ້ນ  ແລະ  ຜູຖ້ ຮຸ້ນເທົື່ານັັ້ນ. 

2.2.4 ການຍບຸເລກີບ ລສິັດ 
ແມ່ນການຢຸດເຊົາດ າເນີນກິດຈະການຂອງບ ລິສັດໂດຍເດັດຂາດ ບ ລິສັດບ ື່ອາດຍຸບເລກີ

ຕາມກ ານົດເວລາ  ຫ    ກ່ອນກ ານົດເວລາທີື່ຕົນໄດ້ວາງໄວ້ກ ໄດ້. ການຍຸບເລິກບ ລິສັດຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ເຈົັ້າໜ້າທີື່ທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ, ຂາຮຸ້ນ, ຜູ້ຖ ຮຸ້ນ, ເຈົັ້າໜີັ້  ແລະ  ປະກາດໃຫ້ມວນຊົນຊາບ. ບ ລິສັດຕ່າງໆອາດຈະຖ ກຍຸບເລກີ
ຍ້ອນສາເຫດທົື່ວໄປດັື່ງນີັ້: 

 ຄົບອາຍຸທີື່ໄດກ້ ານົດໄວ້ໃນກົດລະບຽບ 
 ໄດ້ບັນລວຸັດຖຸປະສົງຂອງບ ລິສັດແລ້ວ 
 ຂາຮຸ້ນ ແລະ ຜູຖ້ ຮຸ້ນລົງມະຕິຍຸບເລກີກ່ອນອາຍຸຂອງບ ລິສັດ 
 ເຄ ື່ອນໄຫວບ ື່ໄດ້ຕາມວັດຖຸປະສົງ 
 ບ ື່ສາມາດດ າເນີນກິດຈະການຕ ື່ໄປໄດ້ຍ້ອນຂາດທ ນເປັນຕົັ້ນ 
 ການລົບລ້າງສັນຍາບ ລິສັດ 
 ຄ າຕັດສິນຂອງສານໃຫ້ຍຸບເລີກ 
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 ການລົັ້ມລະລາຍ 
 ນອກຈາກສາເຫດຍຸບເລກີທີື່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັັ້ນແລ້ວ ສ າລັບບ ລິສັດຮຸ້ນສ່ວນ ຍັງມີສາ
ເຫດຍຸບເລີກສະເພາະ ເຊັື່ນ: ຂາຮຸ້ນຜູໃ້ດຜູ້ໜ ື່ງຖ ກລົັ້ມລະລາຍ ຫ   ຖ ກຫ້າມດ າເນີນທຸລະກິດ, ຂາດຄວາມ
ສາມາດທາງດ້ານການປະພ ດ, ເສຍຊີວິດ, ເວັັ້ນເສຍແຕ່ກົດລະບຽບຫາກໄດບ້ົື່ງໄວຢ້່າງອ ື່ນ 
 
2.3 ວສິາຫະກດິເອກະຊນົ 
 ແມ່ນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເຊິື່ງບຸກຄົນ ຫ   ນິຕິບຸກຄົນເປັນຜູສ້້າງຕັັ້ງຂ ັ້ນ ເພ ື່ອເຄ ື່ອນໄຫວຫາຜົນກ າ
ໄລ. ວສິາຫະກິດເອກະຊົນອາດຈະສ້າງຕັັ້ງຂ ັ້ນຕາມສອງຮູບການດັື່ງຕ ື່ໄປນີັ້ ຄ : ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ  
ແລະ  ບ ລິສັດ 

2.3.1 ວສິາຫະກດິສວ່ນບກຸຄນົ 
 ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ ແມ່ນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີື່ມີທ ນຈົດທະບຽນ ນັບຕັັ້ງແຕ ່
1,000,000 ກີບຂ ັ້ນໄປ, ເຊິື່ງບຸກຄົນຜູ້ດຽວເປັນຜູສ້້າງຕັັ້ງຂ ັ້ນ  ແລະ  ຮັບຜິດຊອບແຕ່ຜູ້ດຽວຕ ື່ໜີັ້ສິນທັງໝົດ
ຂອງວິສາຫະກິດ. ວິສາຫະກດິສ່ວນບຸກຄົນເຄ ື່ອນໄຫວໃນນາມສ່ວນຕົວຂອງເຈົັ້າຂອງວິສາຫະກິດເອງ. ຊ ື່
ຂອງວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ ອາດຈະໃສ່ຕາມຊ ື່ຂອງເຈົັ້າຂອງວິສາຫະກິດເອງ ຫ   ຕາມຂະແໜງທຸລະກິດ  
ແລະ  ອ ື່ນໆກ ື່ໄດ້. ໃນເອກະສານຂອງວິສາຫະກິດນັັ້ນຕ້ອງບົື່ງແຈ້ງວ່າ “ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ” ເຈົັ້າຂອງວິ
ສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນເປັນຜູຄຸ້້ມຄອງການເຄ ື່ອນໄຫວວິສາຫະກິດຂອງຕົນ  ຫ    ຈະໃຫ້ຜູອ້ ື່ນມາຄຸ້ມຄອງ
ແທນຕົນກ ໄດ້ ແຕ່ເຈົັ້າຂອງວິສາຫະກິດຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕ ື່ການເຄ ື່ອນໄຫວວິສາຫະກິດດັື່ງກ່າວ. ເຈົັ້າຂອງວິ
ສາຫະກິດເປັນຜູຕ້ົກລົງກ່ຽວກບັການນ າໃຊ້ຜົນກ າໄລທີື່ໄດ້ຮັບ  ແລະ  ກ່ຽວກັບບັນຫາອ ື່ນໆແຕ່ຜູ້ດຽວ 

2.3.2 ບ ລສິັດຮຸນ້ສວ່ນ 
 ແມ່ນຮູບແບບຂອງບ ລິສັດໜ ື່ງ ເຊິື່ງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັັ້ງຂ ັ້ນໂດຍອີງໃສ່ຄວາມເຊ ື່ອໃຈ 
ລະຫ່ວາງຂາຮຸ້ນເປັນຕົັ້ນຕ  
 ຂາຮຸ້ນຂອງບ ລິບັດຮຸ້ນສ່ວນທຸກຄົນ ມີຖານະເປັນນັກທຸລະກິດ  ແລະ  ຮັບຜິດຊອບ
ຮ່ວມກັນຕ ື່ໜີັ້ສິນທັງໝົດ ຂອງບ ລິສັດໂດຍບ ື່ມຂີອບເຂດ 
 ບ ລິສັດອາດຈະເອົາຊ ື່ຂອງຂາຮຸ້ນຜູ້ໜ ື່ງ ຫ   ຫ າຍຄົນມາເປັນຊ ື່ຂອງບ ລິສັດ  ຫ    ຈະໃສ່ຊ ື່
ແນວອ ື່ນກ ໄດ້ ແຕ່ຊ ື່ຂອງບ ລິສັດຕ້ອງມີຄ າວ່າບ ລິສັດຮຸ້ນສ່ວນຕິດນ າທ ນຂອງບ ລິສັດ ແມນ່ໄດ້ມາຈາກການ
ປະກອບຂອງຂາຮຸ້ນ. ການປະກອບທ ນອາດຈະປະກອບເປັນເງິນ,ເປັນວັດຖຸ, ເປັນແຮງງານ  ຫ    ເປັນຊັບສິນ
ທາງຫົວຄິດປັນຍາເຊິື່ງຕ້ອງຕີເປັນມູນຄ່າເງິນ 
 ການປະກອບທ ນ  ແລະ  ການຖອກຮຸ້ນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມການກ ານົດຂອງຜູ້ຈັດການ
ບ ລິສັດ ໃນຮຸ້ນຂອງບ ລິສັດຮຸ້ນສ່ວນບ ື່ສາມາດປ່ຽນມ ໄດ້. ຂາຮຸ້ນທັງໝົດສາມາດເປັນຜູຈ້ັດການຮ່ວມກັນ 
ເວັັ້ນເສຍແຕ່ກົດລະບຽບຂອງບ ລິສັດຫາກໄດ້ບົື່ງໄວ້ຢ່າງອ ື່ນ 
 ໃນກ ລະນທີີື່ຜູຈ້ັດການຫາກບ ື່ແມ່ນຂາຮຸ້ນນັັ້ນ ການແຕ່ງຕັັ້ງຜູ້ກ່ຽວຕ້ອງໄດ້ຮັບຄ າເຫັນດີ
ເປັນເອກະພາບຈາກຂາຮຸ້ນທັງໝົດ ຖ້າຫາກວ່າກົດລະບຽບຫາກບ ື່ໄດ້ບົື່ງໄວ້ຢ່າງອ ື່ນ. ໃນການພົວພັນກັບຂາ
ຮຸ້ນນັັ້ນ ຜູຈ້ັດການມີສິດດ າເນີນກິດຈະການຄຸ້ມຄອງ ເພ ື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງບ ລິສັດ ເວັັ້ນເສຍແຕ່ກົດ
ລະບຽບຫາກບ ື່ໄດ້ບົື່ງໄວ້ໃນຢ່າງອ ື່ນ. ສ່ວນການເຄ ື່ອໄຫວຂອງຜູຈ້ັດການທີື່ພົວພັນກັບບຸກຄົນພາຍນອກ ເຊິື່ງ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບວັດຖຸປະສົງຂອງບ ລິສັດນັັ້ນ ລ້ວນແຕ່ຢູໃ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບ ລິສັດ 
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 ຜູ້ຈັດການຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕາມກົດໝາຍຕ ື່ບ ລິສັດ ໃນກ ລະນທີີື່ມີຄວາມຜິດພາດ
ສ່ວນຕົວ. ໃນການຄຸ້ມຄອງເຊິື່ງພາໃຫ້ບ ລິສັດໄດຮ້ັບຄວາມເສຍຫາຍ ເຊັື່ນ: ການໃຊ້ອ ານາດເກີນຂອບເຂດ, 
ການລະເມີດກົດລະບຽບຂອງບ ລິສັດ 
 ຜູ້ຈັດການທີື່ເປັນຂາຮຸ້ນຈະຕ້ອງປົດຕ າແໜ່ງໄດ້ກ ຕ ື່ເມ ື່ອຫາກໄດ້ຮັບຄ າເຫັນດີເປັນ
ເອກະສານຈາກບັນດາຂາຮຸ້ນ, ຜູ້ກ່ຽວເອງບ ື່ມີສິດລົງຄະແນນສຽງ. ສ່ວນຜູ້ຈັດການທີື່ບ ື່ເປັນຂາຮຸ້ນນັັ້ນ ຈະ
ຖ ກປົດຕ າແໜ່ງຕາມທີື່ກົດລະບຽບໄດ້ບົື່ງໄວ້ 
 ບ ລິສດັຮຸ້ນສ່ວນອາດຈະມີເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດສອບບັນຊ ີ ເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດສອບບັນຊມີີໜ້າ
ທີື່ກວດກາບັນຊ ີແລະ ຢັັ້ງຢ ນຄວາມຖ ກຕ້ອງຕາມຕົວຈິງ  ແລະ  ຕາມລະບຽບຫ ັກການຂອງເອກະສານບັນຊີ
, ເຮັດບົດລາຍງານສະເໜີຕ ື່ກອງປະຊຸມຂາຮຸ້ນ 
 ເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດສອບບັນຊີຖ ກແຕ່ງຕັັ້ງໂດຍກອງປະຊຸມຂາຮຸ້ນ, ຂາຮຸ້ນທຸກຄົນມີສິດ  
ແລະ  ມີໜ້າທີື່ດັື່ງນີັ້: 

 ເຂົັ້າຮ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງບ ລິສັດ 
 ໄດ້ຮັບການແບ່ງປັນຜົນກ າໄລ 
 ຮັບຊາບກ່ຽວກັບການເຄ ື່ອນໄຫວຕ່າງໆຂອງບ ລິສັດ 
 ຮັບຊາບບົດລາຍງານຂອງເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດສອບບັນຊ ີ
 ໄດ້ຮັບເອກະສານຢ່າງຊ້າບ ື່ເກີນ 15 ວັນ ກ່ອນວັນນັດປະຊຸມປະຈ າປ ີ
 ຕັັ້ງຄ າຖາມ  ແລະ  ສະເໜີຄວາມຄິດຄວາມເຫັນເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ຽວກັບ

ການຄຸ້ມຄອງຂອງບ ລິສັດຕ ື່ຜູຈ້ັດການ 
 ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ  ແລະ  ລົງຄະແນນສຽງ 

 ຂາຮຸ້ນບ ື່ມີສິດດ າເນີນທຸລະກິດຂະແໜງດຽວກັນກັບບ ລິສັດຮຸ້ນສ່ວນຂອງຕົນ ເວັັ້ນເສຍ
ແຕ່ຜູ້ກ່ຽວຫາກໄດ້ດ າເນີນທຸລະກິດນັັ້ນມາກ່ອນແລ້ວ ແລະ ພາຍຫ ັງທີື່ບ ລິສັດໄດ້ຖ ກສ້າງຕັັ້ງຂ ັ້ນແລ້ວກ ບ ື່ໄດ້
ມກີານທັກທວງ. ຂາຮຸ້ນທຸກຄົນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກນັໂດຍບ ື່ມຂີອບເຂດຕ ື່ໜີັ້ສິນຂອງບ ລິສັດ. ຂາ
ຮຸ້ນທີື່ເຂົັ້າມາໃໝ່ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕ ື່ໜີັ້ສິນຂອງບ ລິສັດທີື່ມີມາແຕ່ກ່ອນ ແລະ ຂາຮຸ້ນທີື່ອອກຈາກບ ລິສັດໄປ
ແລ້ວກ ື່ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕ ື່ໜີັ້ສິນຂອງບ ລິສດັທີື່ໄດ້ມີກ່ອນຕົນຖອນຮຸ້ນ 
 ກອງປະຊຸມຂາຮຸ້ນໄຂຂ ັ້ນ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽກງານ ຢ່າງໜ້ອຍປີ
ລະຄັັ້ງ, ຜູ້ຈັດການຮຽກໂຮມກອງປະຊຸມຢ່າງຊ້າ 15 ວັນ ກອ່ນວັນໄຂກອງປະຊຸມ ພ້ອມທັງແຈ້ງລາຍການ
ປະຊຸມໄປພ້ອມ 
 ກອງປະຊຸມຂາຮຸ້ນ ມີໜ້າທີື່ພິຈາລະນາທຸກບັນຫາ ກ່ຽວກັບການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງ
ບ ລິສັດເປັນຕົັ້ນ ກ່ຽວກັບການແຕ່ງຕັັ້ງ ຫ   ການປົດຕ າແໜ່ງຜູ້ຈັດການ, ການກ ານົດອາຍຸການ  ແລະ  ເງິນ
ເດ ອນຂອງຜູຈ້ັດການ, ການວາງລະບຽບການເງິນຂອງບ ລິສັດ, ການແຕ່ງຕັັ້ງເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດສອບບັນຊີ, ການ
ຮັບ ຮອງບັນຊປີະຈ າປີ, ການແບ່ງປັນຜົນກ າໄລ, ການໂອນຮຸ້ນ, ການສ ບຕ ື່ ຫ   ການຍຸບເລກິບ ລິສັດ ແລະ 
ການປ່ຽນແປງກົດລະບຽບ 
 ການລົງມະຕກິ່ຽວກັບບັນຫາສ າຄັນຕ່າງໆຂອງບ ລິສັດຮຸ້ນສ່ວນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນ
ດີເປັນເອກະສັນໃນກອງປະຊມຸຂາຮຸ້ນ ເວັັ້ນເສຍແຕ່ກົດລະບຽບຫາກບົື່ງໄວ້ຢ່າງອ ື່ນ. ບັນດາບັນຫາທີື່ຕ້ອງ
ຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະສັນມີດັື່ງນີັ້: 

 ການປົດຕ າແໜ່ງຜູ້ຈັດການທີື່ເປັນຂາຮຸ້ນ, ຜູ້ກ່ຽວເອງບ ື່ມສີິດລົງຄະແນນສຽງ. 
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 ການພິຈາລະນາກ່ຽວກັບການສ ບຕ ື່ ຫ   ຍຸບເລກີໃນກ ລະນທີີື່ຜູຈ້ັດການຜູໃ້ດຜູ້ໜ ື່ງ
ທີື່ຂາຮຸ້ນ ຫາກຖ ກປົດຕ າແໜ່ງ ຫ   ໃນກ ລະນຂີາຮຸ້ນຜູໃ້ດຜູ້ໜ ື່ງຫາກໝົດຖານະເປັນນັກທຸລະກິດ. 

 ການໂອນຮຸ້ນໃຫ້ຜູທີ້ື່ບ ື່ແມ່ນຂາຮຸ້ນ  ແລະ  ການແລກປ່ຽນກົດລະບຽບຂອງ
ບ ລິສັດ. 

2.3.3 ບ ລສິັດຈ າກດັ 
 ບ ລິສັດຈ າກັດ ແມ່ນຮູບບ ລິສັດໜ ື່ງ ເຊິື່ງສ້າງຕັັ້ງຂ ັ້ນດ້ວຍຮູບການແບ່ງທ ນເປັນຮຸ້ນ ແຕ່
ລະຮຸ້ນມຄີຸນຄ່າເທົື່າກັນ ໂດຍມີຜູຖ້ ຮຸ້ນ ໃນການລິເລີື່ມສ້າງຕັັ້ງບ ລິສັດແຕ່ສອງຄົນຂ ັ້ນໄປ. ຜູ້ຖ ຮຸ້ນຂອງບ ລິສັດ
ຈ າກັດມີຈ ານວນທັງໝົດບ ື່ເກີນ 20 ຄົນ ເຊິື່ງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ື່ໜີັ້ສິນບ ລິສັດບ ື່ເກີນມູນຄ່າຮຸ້ນທີື່ຕົນເອງ
ບ ື່ທັນຖອກເຕັມເທົື່ານັັ້ນ. 
 ຜູ້ຖ ຮຸ້ນບ ື່ຈ າເປັນຕ້ອງມີຖານະເປັນນັກທຸລະກິດ ຮຸ້ນຂອງບ ລິສັດຈ າກັດ ອາດຈະ
ປະກອບເປັນເງິນ  ຫ    ວັດຖຸກ ໄດ້. ຮຸ້ນທີື່ເປັນວັດຖຸ ຕ້ອງມອບໃຫ້ໃນມ ັ້ສ້າງຕັັ້ງບ ສັດໂລດ  ແລະ  ຕ້ອງມີມູນ
ຄ່າເປັນເງິນ ໂດຍຄະນະກວດກາການປະກອບຮຸ້ນ  ຫ    ກອງປະຊຸມສ້າງຕັັ້ງບ ລິສັດ. ຮຸ້ນທີື່ປະກອບເປັນເງິນ
ຕ້ອງໄດ້ຖອກຢ່າງໜ້ອຍ 50 ຂອງມູນຄ່າຂາຮຸ້ນທີື່ຕ້ອງປະກອບໃນມ ັ້ສ້າງຕັັ້ງບ ລິສັດ. ສ່ວນທີື່ຍັງເ ຫ   ອຕ້ອງ
ຖອກພາຍໃນກ ານົດ 2 ປີ ນັບແຕ່ມ ັ້ບ ລິສັດໄດ້ຂ ັ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດເປັນຕົັ້ນໄປ. 
 ຮຸ້ນຂອງບ ລິສັດຈ າກັດຈະໂອນໃຫ້ຄົນພາຍໃນ ຫ   ຄົນພາຍນອກບ ລິສັດກ ໄດ້. ສ າລັບ
ການໂອນຮຸ້ນໃຫ້ຄົນພາຍນອກບ ລິສັດນັັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີໂດຍສຽງສ່ວນຫ າຍຂອງຜູຖ້ ຮຸ້ນ ເຊິື່ງຢ່າງ
ໜ້ອຍໃຫ້ 2/3 ຂອງທ ນບ ລິສັດ. 

ໃບຮຸ້ນຂອງບ ລິສັດຈ າກັດບ ື່ສາມາດປ່ຽນມ ໄດ້ ບ ລິສັດຈ າກັດອາດໃສຕ່າມວັດຖຸປະສົງ 
ຫ    ຕາມຂະແໜງທຸລະກິດຂອງບ ລິສັດ, ແຕ່ຕ້ອງມຄີ າວ່າ “ບ ລິສັດຈ າກັດ”   ຕ ື່ມໃສນ່ າ ທ ນຈົດທະບຽນຕ ື່າ
ສຸດຂອງບ ລິສັດຈ າກັດແມ່ນບ ື່ໃຫ້ຫຼຸດ 5,000,000 ກີບ ເວັັ້ນເສຍແຕລ່ັດຖະບານໄດກ້ ານົດໄວ້ສູງກ່ວານີັ້ ສ າ
ລັບບາງທຸລະກິດ 
 ບ ລິສັດຈະນ າໃຊ້ທ ນທີື່ໄດ້ມາຈາກການປະກອບຮຸ້ນໄດ ້ ກ ຕ ື່ເມ ື່ອບ ລິສັດໄດ້ຂ ັ້ນທະ 
ບຽນວສິາຫະກິດແລ້ວເທົື່ານັັ້ນ. ການຄຸ້ມຄອງບ ລິສັດຈ າກັດແມ່ນດ າເນີນໂດຍຜູຈ້ັດການຜູ້ໜ ື່ງ ຫ   ຫ າຍຄົນ. 
 ຜູ້ຈັດການຖ ກແຕ່ງຕັັ້ງໂດຍກອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸ້ນ  ຫ    ຕາມກົດລະບຽບຂອງບ ລິສັດ. ຜູ້
ຈັດການການອາດຈະຖ ກຄັດເລ ອກເອົາໃນບັນດາຜູຖ້ ຮຸ້ນ  ຫ    ຄົນພາຍນອກກ ໄດ້. 
 ອາຍຸການຂອງຜູຈ້ັດການ ແມ່ນກ ານົດຕາມຄ າຕົກລົງຂອງກອງປະຊຸມ ຜູຖ້ ຮຸ້ນໃນເວລາ
ສ້າງຕັັ້ງບ ລິສັດ  ຫ    ໃນເວລາດ າເນນີງານຂອງບ ລິສັດ. 
 ເງິນເດ ອນຂອງຜູຈ້ັດການ ແມ່ນກ ານົດໂດຍກົດລະບຽບ  ຫ    ໂດຍກອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸ້ນ. 
ຜູ້ຈັດການມີສິດລົງລາຍເຊັນໃນນາມບ ລິສັດ ລາຍເຊັນໃດຫາກບ ື່ມີສວ່ນກ່ຽວຂ້ອງ ກບັວັດຖຸປະສົງຂອງ
ບ ລິສັດແລ້ວ ກ ຖ ວ່າເປັນໂມຂະສ າລັບບ ລິສັດ. ຜູ້ຈັດການມີສິດໃນນາມດ າເນີນກິດຈະການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ວັດຖຸປະສົງຂອງບ ລິສັດ ເຊິື່ງບົື່ງໄວ້ໃນກົດລະບຽບເຊັື່ນ: ມີສິດກູ້ຢ ມ  ແລະ  ໃຫ້ກູ້ຢ ມ. ໃນການພົວພັນກັບ
ຜູຖ້ ຮຸ້ນ, ຜູ້ຈັດການມີສິດດ າເນີນທຸກກິດຈະການຄຸ້ມຄອງເພ ື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງບ ລິສັດ ເວັັ້ນເສຍແຕ່ກົດ
ລະບຽບຫາກໄດ້ບົື່ງໄວ້ຢ່າງອ ື່ນ. 
 ຜູຈ້ດັການຕອ້ງປະຕບິັດຕາມມະຕຕິກົລງົຂອງກອງປະຊມຸຜູຖ້ ຮຸນ້: 

 ຜູຈ້ັດການມີພັນທະໃຊຄ້ວາມສາມາດຂອງຕົນ ດ າເນີນວຽກງານຂອງບ ລິສັດ, ບ ື່ມີ
ສິດເຄ ື່ອນໄຫວໃນສິື່ງທີື່ເປນັການລະເມີດກົດໝາຍ ຫ   ກົດລະບຽບຂອງບ ລສິັດ 
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 ຜູຈ້ັດການຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕ ື່ບ ລິສັດ  ແລະ  ຕ ື່ບຸກຄົນ ຕ ື່ພາຍນອກຕາມກົດໝາຍ 
ໃນກ ລະນທີີື່ຕົນໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີັ້, ລະເມີດກົດລະບຽບຂອງບ ລິສັດ, ໄດ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ໃນການຄຸ້ມຄອງບ ລິສັດເຊິື່ງພາໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ. 

 ຜູຈ້ັດການຈະຖ ກປົດຕ ື່າແໜ່ງໂດຍມະຕິຕົກລົງຂອງກອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸ້ນ ເຊິື່ງຕາງ
ໜ້າໃຫ້ຫ າຍກ່ວາເຄິື່າໜ ື່ງຂອງຈ ານວນຮຸ້ນທັງໝົດຂອງບ ລິສັດ. ບ ລິສັດຈ າກັດມີທ ນແຕ່ 100,000,000 ກີບ
ຂ ັ້ນໄປ ແລ້ວໃຫ້ມີເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດສອບບັນຊີໜ ື່ງຄົນ. ເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດສອບບັນຊໄີດ້ຮັບການແຕ່ງຕັັ້ງຈາກ
ກອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸ້ນ ໂດຍເລ ອກເອົາໃນບັນຊລີາຍຊ ື່ຜູທີ້ື່ໄດຈ້ົດທະບຽນນ າອົງການຈັດຕັັ້ງວິຊາຊີບການບັນຊີ. 
ເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດສອບບັນຊມີີອາຍຸການ 3 ປີ ແລະ ສາມາດຖ ກແຕ່ງຕັັ້ງຄ ນໃໝ່ໄດ້. 
 ເຈົັ້າໜາ້ທີື່ກວດສອບບນັຊມີີໜາ້ທີື່ 

 ກວດກາບັນຊີ  ແລະ  ຢັັ້ງຢ ນຄວາມຖ ກຕ້ອງຂອງເອກະສານບັນຊີ 
 ເຮັດບົດລາຍງານແລ້ວສະເໜີຕ ື່ກອງປະຊຸມປະຈ າປີ  ແລະ  ສົື່ງບົດລາຍງານຫຍ ັ້

ໃຫ້ບັນດາຜູຖ້ ຮຸ້ນຢ່າງຊ້າ 15 ວັນ ກ່ອນວັນເປີດກອງປະຊຸມ 
 ເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດສອບບັນຊ ີ ມສີິດທວງເອົາເອກະສານຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈາກ

ພາກສ່ວນຂອງບ ລິສດັ 
 ກອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸ້ນ ເປັນຜູກ້ ານົດຄ່າກວດສອບຂອງເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດສອບບັນຊີ. ໃນ
ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນນັັ້ນ, ເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດສອບບັນຊໄີດ້ຕ້ອງຮັບຜດິຊອບຕ ື່ໜ້າທີື່ກົດໝາຍ  ແລະ  
ສັນຍາທີື່ອົງການຈັດຕັັ້ງວິຊາຊີບການບັນຊໄີດ້ກ ານົດໄວ້ 
 ເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດສອບບັນຊີ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ວຽກງານຂອງຕົນຢ່າງເປັນເອກະລາດ, ມີແຕ່
ສານ ຫ   ອົງການຈັດຕັັ້ງວິຊາຊີບການບັນຊເີທົື່ານັັ້ນ ຈ ື່ງສາມາດປົດຕ ື່າແໜ່ງຂອງຜູ້ກ່ຽວໄດ້. ຜູ້ຖ ຮຸ້ນມີສິດ ແລະ 
ໜ້າທີື່ດັື່ງນີັ້: 

 ໄດ້ຮັບການແບ່ງປັນຜົນກ າໄລ ຕາມອັດຕາສ່ວນຂອງຮຸ້ນທີື່ຕົນປະກອບ 
 ໄດ້ຮັບຊາບບັນຫາຕ່າງໆກ່ຽວກບັການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງບ ລິສັດ 
 ໄດ້ຮັບເອກະສານຢ່າງຊ້າ 15 ວັນ ກ່ອນການໄຂກອງປະຊຸມປະຈ າປີ 
 ຕັັ້ງຄ າຖາມ  ແລະ  ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ກ່ຽວກັບການ

ຄຸ້ມຄອງບ ລິສັດຕ ື່ຜູຈ້ັດການ 
 ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸ້ນ  ແລະ  ລົງຄະແນນສຽງ ໂດຍຖ ເອົາໜ ື່ງຮຸ້ນຕ ື່ໜ ື່ງຄະ

ແນນ 
 ຜູຖ້ ຮຸ້ນເຊິື່ງຕາງໜ້າໃຫ້ມູນຄ່າຮຸ້ນເຄິື່ງໜ ື່ງຂອງທ ນບ ລິສດັ ກ ື່ມສີິດຮຽກໂຮມກອງ

ປະຊຸມ 
 ຜູູ້ຖ ຮຸ້ນບ ື່ມີສິດຖອນຮຸ້ນຂອງຕົນ ມແີຕ່ສິດໂອນຮຸ້ນໃຫ້ຜູອ້ ື່ນເທົື່ານັັ້ນ 
 ຜູຖ້ ຮຸ້ນຮັບຜິດຊອບຕ ື່ໜີັ້ສິນຂອງບ ລິສັດ ບ ື່ເກີນມູນຄ່າຮຸ້ນທີື່ຕົນຍັງບ ື່ໄດ້ຖອກ

ເຕັມເທົື່ານັັ້ນ 
 ກອງປະຊຸມຂອງຜູຖ້ ຮຸ້ນໄຂຂ ັ້ນຢ່າງໜ້ອຍປີລະຄັັ້ງ ນອກຈາກນີັ້ ກອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸ້ນຈະ
ໄຂຂ ັ້ນຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽກງານບ ລິສັດກ ໄດ້. ກອງປະຊຸມໄດໄ້ຂຂ ັ້ນກ ຕ ື່ເມ ື່ອຫາກມຜີູຖ້ 
ຮຸ້ນ  ແລະ  ຜູ້ຕາງໜ້າຜູ້ຖ ຮຸ້ນເຂົັ້າຮ່ວມ ເຊິື່ງມີທ ນຫ າຍກວ່າເຄິື່ງໜ ື່ງຂອງທ ນບ ລິສັດ ຜູຈ້ັດການຮຽກໂຮມກອງ
ປະຊຸມຢ່າງຊ້າ 15 ວັນ ກ່ອນວັນໄຂກອງປະຊຸມ ພ້ອມທັງແຈ້ງລາຍການກອງປະຊຸມໄປພ້ອມ ນອກຈາກນີັ້
ກອງປະຊຸມອາດຈະຖ ກຮຽກໂຮມໂດຍ: 
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 ເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດສອບບັນຊ ີ
 ຜູຖ້ ຮຸ້ນເຊິື່ງຕາງໜ້າໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍເຄິື່ງໜ ື່ງຂອງບ ລິສັດ 
 ຜູຖ້ ກແຕ່ງຕັັ້ງຈາກສານຕາມຄ າຮ້ອງຂ ຂອງຜູຖ້ ຮຸ້ນ 
 ຜູອູ້້ມຊບູ ລິສັດຊົື່ວຄາວ ເຊິື່ງແຕ່ງຕັັ້ງຈາກສານ ໃນກ ລະນີບ ລິສັດຫາກພົບຄວາມ

ຫຍຸງ້ຍາກ 
 ຜູ້ຊ າລະສະສາງ 

 ມະຕິຕົກລົງຂອງກອງປະຊຸມຜູ້ຖ ຮຸ້ນ ຈະມີຜົນສັກສິດໄດ້ກ ຕ ື່ເມ ື່ອ ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງ
ທີື່ມີທ ນຫ າຍກວ່າເຄິື່ງໜ ື່ງຂອງທ ນບ ລິສັດ ເວັັ້ນເສຍແຕ່ການຕົກລົງກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງກົດລະບຽບ  ແລະ 
ຮອງຮັບຜູຖ້ ຮຸ້ນໃໜ່ ເຊິື່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງສອງສ່ວນສາມຂອງທ ນບ ລິສັດ. 
 ກອງປະຊມຸຜູຖ້ ຮຸນ້ມໜີາ້ທີື່: 

 ແຕ່ງຕັັ້ງ ຫ   ປົດຕ າແໜ່ງຜູ້ຈັດການ 
 ແຕ່ງຕັັ້ງເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດສອບບັນຊ ີ
 ລົງມະຕິກ່ຽວກັບການດ າເນີນງານຕ່າງໆ ຂອງບ ລິສັດໃນປີຜ່ານມາ ແລະ ແຜນ 

ການໃນປີຕ ື່ໄປ 
 ຮັບຮອງເອົາບັນຊປີະຈ າປ ີ
 ຮັບຮອງເອົາການແບ່ງປັນຜົນກ າໄລ 

 ກອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸ້ນຈະປ່ຽນແປງກົດລະບຽບຂອງບ ລິສັດກ ໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງໄດຮ້ັບຄວາມ
ເຫັນດີຈາກຜູ້ຖ ຮຸ້ນ ເຊິື່ງຕາງໜ້າຢ່າງໜ້ອຍໃຫ້ສອງສ່ວນສາມຂອງທ ນບ ລິສັດ 
 ບ ລິສັດຈ າກັດ - ຜູ້ດຽວ ແມ່ນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີື່ສ້າງຕັັ້ງຂ ັ້ນ ໂດຍບຸກຄົນແຕ່ພຽງຜູ້
ດຽວ  ແລະ  ຕ້ອງມີທ ນຈົດທະບຽນແຕ່ 5,000,000 ກີບຂ ັ້ນໄປ  ແລະ  ຮັບຜິດຊອບຕ ື່ໜີັ້ສິນຂອງບ ລິສັດ
ບ ື່ເກີນມູນຄ່າທ ນຈົດທະບຽນຂອງບ ລິສັດ 
 ຜູ້ຖ ຮຸ້ນຂອງບ ລິສັດຈ າກັດ-ຜູ້ດຽ ວອາດຈະແມ່ນຜູຖ້ ຮຸ້ນເອງ  ຫ    ບຸກຄົນພາຍນອກກ 
ໄດ້ຜູຖ້ ຮຸ້ນຂອງບ ລິສັດຈ າກັດ-ຜູ້ດຽວ ເຊິື່ງເປັນບຸກຄົນຜູ້ດຽວ ແມ່ນບ ື່ມສີິດສ້າງຕັັ້ງຫ າຍບ ລິສັດຈ າກັດ-ຜູ້ດຽວ
ຂ ັ້ນໄດ້ 
 ຜູ້ຈັດການຂອງບ ລິສັດຈ າກັດ-ຜູ້ດຽວ ອາດຈະແມ່ນຜູຖ້ ຮຸ້ນເອງ  ຫ    ບຸກຄົນພາຍນອກ
ກ ໄດໃ້ນກ ລະນີທີື່ຜູຖ້ ຮຸ້ນ ຫາກແມ່ນນິຕິບຸກຄົນແລ້ວຜູ້ຈັດການຕ້ອງແມ່ນບຸກຄົນພາຍນອກ. ຜູຈ້ັດການທີື່
ເປັນຜູຖ້ ຮຸ້ນມີສິດດ າເນີນທຸກກດິຈະການຂອງບ ລິສັດ  ແລະ  ມີສິດຕົກລົງທຸກບັນຫາຂອງບ ລິສດັໄດ້, ສ່ວນ
ຜູຈ້ັດການທີື່ບ ື່ແມ່ນຜູຖ້ ຮຸ້ນນັັ້ນ ກ່ອນຈະຕົກລົງບັນຫາສ າຄັນໃດໜ ື່ງຂອງບ ລິສັດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີ
ຈາກຜູຖ້ ຮຸ້ນເສຍກ່ອນ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດລະບຽບຂອງບ ລິສັດ. ການຕົກລົງຂອງຜູຈ້ັດການຕ້ອງໄດ້
ບັນທ ກເຂົັ້າໃນປ ັ້ມບັນທ ກຂອງບ ລິສັດທັງໝົດ ຫ   ບາງສ່ວນໃຫ້ຄົນພາຍນອກກ ໄດ້ 
 ໃນກ ລະນທີີື່ຜູຖ້ ຮຸ້ນຂອງບ ລິສັດຈ າກັດ-ຜູ້ດຽວຫາກເສຍຊີວິດ ບ ລິສັດກ ຈະດ າເນີນ
ກິດຈະການຕ ື່ໄປໂດຍຜູ້ສ ບທອດຜູ້ໜ ື່ງ ຫ   ຫ າຍຄົນ ເວັັ້ນເສຍແຕ່ກົດລະບຽບຂອງບ ລິສັດຫາກໄດບ້ົື່ງໄວຢ້່າງ
ອ ື່ນ. ຖ້າຜູສ້ ບທອດຫາກມີຫ າຍຄົນແລ້ວ ບ ລິສັດຈ າກັດ-ຜູ້ດຽວກ ຈະປ່ຽນຮູບແບບເປັນບ ລສິັດຈ າກັດທົື່ວ
ໄປ. ການຍຸບເລກີຂອງບ ລິສັດຈ າກັດ-ຜູ້ດຽວ ຈະພາໃຫ້ມີການຊ າລະສະສາງໄດກ້ ຕ ື່ເມ ື່ອຫາກບ ື່ມຜີູສ້ ບທອດ
ເທົື່ານັັ້ນ 
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 ນອກຈາກລະບຽບຫ ັກການທີື່ໄດກ້ ານົດໃນມາດຕາ 57 ແລະ 58 ຂອງກົດໝາຍສະບັບ
ນີັ້ແລ້ວ ການແຕ່ງຕັັ້ງ  ແລະ  ການເຄ ື່ອນໄຫວບ ລິສັດຈ າກັດ-ຜູ້ດຽວ ແມນ່ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບຫ ັກການ 
ຂອງບ ລິສັດຈ າກັດທົື່ວໄປ 

2.3.4 ບ ລສິັດມະຫາຊນົ 
 ບ ລິສັດມະຫາຊົນແມ່ນຮູບແບບບ ລິສັດໜ ື່ງ ເຊິື່ງສ້າງຕັັ້ງຂ ັ້ນດ້ວຍຮູບການແບ່ງທ ນເປັນ
ຮຸ້ນ ແຕ່ລະຮຸ້ນມີມູນຄ່າເທົື່າກນັ  ແລະ  ມີຜູຖ້ ຮຸ້ນລິເລີື່ມສ້າງຕັັ້ງບ ລິສັດແຕເ່ຈັດຄົນຂ ັ້ນໄປ (9 ມ.) ເຊິື່ງມີ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ື່ໜີັ້ສິນຂອງບ ລິສັດ ບ ື່ເກີນມູນຄ່າຮຸ້ນທີື່ຕົນຍັງບ ື່ທັນຖອກເຕັມເທົື່ານັັ້ນ 
 ຜູ້ຖ ຮຸ້ນບ ື່ຈ າກັດຕ້ອງມຖີານະເປັນນັກທຸລະກິດ ຮຸ້ນຂອງບ ລິສັດມະຫາຊົນ ອາດຈະ
ປະກອບເປັນເງິນ ຫ   ວັດຖຸກ ື່ໄດ້. ຮຸ້ນທີື່ເປັນເງິນຕ້ອງໄດ້ຖອກໃນມ ັ້ສ້າງຕັັ້ງບ ລິສັດຢ່າງໜ້ອຍ 25 ຂອງມນູ
ຄ່າທີື່ຕົນຕ້ອງປະກອບ, ສ່ວນທີື່ເ ຫ   ອຕ້ອງຖອກພາຍໃນກ ານົດເວລາ 3 ປີ ນັບແຕ່ມ ັ້ບ ລິສັດໄດ້ຂ ັ້ນທະບຽນ
ວິສາຫະກິດເປັນຕົັ້ນໄປ ຕາມການກ ານົດຂອງສະພາບ ລຫິານ. ຮຸ້ນທີື່ມອບເປັນວັດຖຸຕ້ອງຕີມູນຄ່າເປັນເງິນ
ໂດຍຄະນະກວດກາການປະກອບຮຸ້ນ  ຫ    ກອງປະຊຸມສ້າງຕັັ້ງບ ລສິັດ  ແລະ  ຕ້ອງໄດມ້ອບໃຫ້ບ ລິສັດໃນ
ວັນຈອງຮຸ້ນ. ມູນຄ່າຮຸ້ນໜ ື່ງຂອງບ ລິສັດສູງສຸດບ ື່ໃຫ້ເກີນ 10,000 ກີບ 
 ໃບຮຸ້ນຂອງບ ລິສັດມະຫາຊົນຈະໂອນໃຫ້ຄົນພາຍໃນ  ຫ    ຄົນພາຍນອກຂອງບ ລິສັດກ 
ໄດ້ ສ າລັບການໂອນຮຸ້ນໃຫ້ຄົນພາຍນອກບ ລິສັດນັັ້ນ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ສະພາບ ລິຫານຊາບພາຍໃນກ ານົດ 7  ວັນ 
ນັບແຕ່ມ ັ້ໂອນເປັນຕົັ້ນໄປ 
 ໃບຮຸ້ນຂອງບ ລິສັດມະຫາຊົນສາມາດປ່ຽນມ ໄດ້, ຊ ື່ບ ລິສັດມະຫາຊົນອາດຈະໃສຕ່າມ
ຂະແໜງທຸລະກິດ, ຕາມວັດຖຸປະສົງຂອງບ ລິສັດ  ແລະ  ອ ື່ນໆ ໂດຍມຄີ າວ່າ (ບ ລິສັດມະຫາຊົນ) ຕິດພ້ອມ
ທ ນຂອງບ ລິສັດະຫາຊົນ ນອກຈາກໄດມ້າຈາກການປະກອບທ ນ  ແລະ  ຜູຖ້ ຮຸ້ນແລ້ວ ຍັງສາມາດລະດົມທ ນ
ຈາກພາຍໃນ ກ ຕ ື່ເມ ື່ອໄດ້ຂ ັ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດແລ້ວເທົື່ານັັ້ນ 
 ທ ນຈົດທະບຽນຂອງບ ລິສັດມະຫາຊົນ ຢ່າງໜ້ອຍບ ື່ໃຫ້ຕ ື່ກ່ວາ 50,000,000 ກີບ 
ເວັັ້ນເສຍແຕ່ລັດຖະບານຫາກໄດ້ກ ານົດໄວສູ້ງກ່ວານີັ້ ສ າລັບບາງທຸລະກິດ ການຄຸ້ມຄອງບ ລິສັດມະຫາຊົນ 
ແມ່ນດ າເນີນໂດຍສະພາບ ລິຫານ ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍສະມາຊກິແຕ ່ 51 ຄົນ ໃນນັັ້ນຕ້ອງມຜີູຕ້າງໜ້າຄົນງານ 
ໜ ື່ງ ຫ   ສອງຄົນ. ກ າມະການສະພາບ ລິຫານເປັນຜູ້ຕາງໜ້າບ ລິສັດ  ແລະ  ມສີິດເຄ ື່ອນໄຫວແຕ່ໃນນາມສະພາ
ບ ລິຫານເທົື່ານັັ້ນ. ໃນກ ລະນີທີື່ກ າມະການສະພາບ ລິຫານ ຫາກເປັນທັງຄົນງານ ຜູ້ກ່ຽວຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍ
ກ່ຽວກັບການປະກັນໄພ  ແລະ  ອ ື່ນໆ ເຊັື່ນດຽວກັນກັບຄົນງານຜູອ້ ື່ນໆ 
 ກອງປະຊຸມຂອງກ າມະການປະຈ າສະພາບ ລິຫານ ແມ່ນກ ານົດໂດຍກົດລະບຽບ ຫ   
ໂດຍກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຜູ້ຖ ຮຸ້ນ ສະພາບ ລິຫານມສີິດ  ແລະ  ໜ້າທີື່ຕົັ້ນຕ  ດັື່ງນີັ້: 

 ຕົກລົງກ່ຽວກັບການການເຄ ື່ອນໄຫວທົື່ວໄປຂອງບ ລິສັດ 
 ເລ ອກຕັັ້ງເອົາປະທານສະພາບ ລິຫານໜ ື່ງຄົນ 
 ເລ ອກຕັັ້ງເອົາຜູອ້ ານວຍການ 
 ກ ານົດວຽກປະຊຸມຂອງປະທານ, ກ າມະການສະພາບ ລິຫານ  ແລະ  ເງິນເດ ອນ 

ຂອງຜູອ້ ານວຍການ 
 ສະຫຼຸບບັນຊີປະຈ າປີຂອງບ ລິສັດ, ເຮັດບົດລາຍງານການຄຸ້ມຄອງຂອງບ ລິສັດ 
 ອະນຸມັດການຄ ັ້າປະກັນ 
 ຈັດເອກະສານຕ່າງຂອງບ ລິສັດໃຫ້ຜູຖ້ ຮຸ້ນ 
 ໄຂກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະໄໝສາມັນ ແລະ ຮຽກກອງປະຊຸມອ ື່ນໆຂອງບ ລິສັດ 
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 ສະພາບ ລິຫານໄຂກອງປະຊຸມໄດ້ທຸກເວລາ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽກ
ງານ ກອງປະຊຸມສະພາບ ລິຫານຈະໄຂຂ ັ້ນໄດກ້ ຕ ື່ເມ ື່ອ ຫາກມກີ າມະການເຂົັ້າຮ່ວມຢ່າງໜ້ອຍເຄິື່ງໜ ື່ງ ຂອງ
ສະມາຊິກສະພາບ ລິຫານທັງໝົດ. ກອງປະຊຸມສະພາບ ລິຫານຖ ກຮຽກໂຮມໂດຍ: 

 ປະທານສະພາບ ລິຫານ 
 ກ າມະການສະພາບ ລິຫານຢ່າງໜ້ອຍໜ ື່ງສ່ວນສາມ ຂອງຈ ານວນກ າມະການ

ສະພາບ ລິຫານ ໃນກ ລະນີທີື່ປະທານຫາກບ ື່ຮຽກໂຮມກອງປະຊຸມ 
 ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສະພາບ ລິຫານ ຈະມຜີົນສັກສິດໄດ້ກ ຕ ື່ເມ ື່ອໄດ້ຮັບສຽງສວ່ນ
ຫ າຍຂອງບັນດາກ າມະການສະພາບ ລິຫານ  ແລະ  ຜູ້ຕາງໜ້າກ າມະການສະພາບ ລຫິານ ທີື່ເຂົັ້າຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມ ໃນກ ລະນທີີື່ມີສຽງເທົື່າກັນນັັ້ນ ສຽງຂອງປະທານເປັນອັນຕັດສິນຊີັ້ຂາດ 
 ຄະກ າມະການສະພາບ ລິຫານ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງຮ່ວມກັນ ຕ ື່ບ ລິສັດ  ແລະ  ຕ ື່
ຄົນພາຍນອກ ໃນກ ລະນີທີື່ໄດ້ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ, ກົດລະບຽບຂອງບ ລິສັດ ຫູ   ໄດ້ມີຄວາມຜິດພາດ
ໃນການຄຸ້ມຄອງບ ລິສັດ ເຊິື່ງພາໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ. ຖ້າຄວາມເສຍຫາຍດັື່ງກ່າວ ຫາກເກີດຂ ັ້ນຍ້ອນ
ຄວາມຜິດພາດຂອງກ າມະການສະພາບ ລິຫານຜູໃ້ດຜູ້ໜ ື່ງແລ້ວ ຜູນ້ັັ້ນກ ຈະເປັນຜູຮ້ັບຜິດຊອບຕ ື່ຄວາມເສຍ
ຫາຍແຕ່ຜູ້ດຽວ. ປະທານມີອາຍຸການເທົື່າກັບກ າມະການສະພາບ ລິຫານ ແລະ ສາມາດສະໝັກເລ ອກຕັັ້ງໄດ ້ 
ໃໝ່ ເວັັ້ນເສຍແຕ່ກົດລະບຽບຂອງບ ລິສັດບົື່ງໄວ້ຢ່າງອ ື່ນ 
 ປະທານສະພາບ ລຫິານ ອາດຈະປົດຕ ື່າແໜ່ງໂດຍສະພາບ ລິຫານ. ໃນກ ລະນີທີື່ປະທານ
ຫາກຕິດຂັດ ແມ່ນກ າມະການສະພາບ ລິຫານຜູໃ້ດຜູ້ໜ ື່ງ ເປັນຜູດ້ າເນີນງານແທນ ຕາມການຕົກລົງຂອງສະພາ
ບ ລິຫານ 
 ປະທານສະພາບ ລິຫານເປັນຜູຮ້ຽກໂຮມ  ແລະ  ນ າພາກອງປະຊຸມ ນອກຈາກນີັ້ແລ້ວ
ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ລະອຽດຂອງປະທານສະພາບ ລິຫານ ແມ່ນກ ານົດໄວໃ້ນກົດລະບຽບຂອງບ ລິສັດ. ທຸກການ
ເຄ ື່ອນໄຫວຂອງປະທານໃນການພົວພັນກັບຄົນພາຍນອກ ແມ່ນຕົກເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບ ລິສັດທັງ
ໝົດແລ້ວ ເວັັ້ນເສຍແຕ່ທາງບ ລິສັດຫາກມີຫ ັກຖານວ່າ ຄົນພາຍນອກນັັ້ນຮູວ້່າ ການກະທ າຂອງປະທານແມ່ນ
ຢູນ່ອກຂອບເຂດວັດຖຸປະສົງຂອງບ ລິສັດ 
 ປະທານຈະອານຸມັດການຄ ັ້າປະກັນ ໃນນາມບ ລິສັດໄດ້ກ ຕ ື່ເມ ື່ອ ຫາກໄດ້ຮັບສິດສະ
ເພາະຈາກສະພາບ ລິຫານເທົື່ານັັ້ນ. ປະທານໃນຖານະເປັນກ າມະການສະພາບ ລິຫານ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ເຊັື່ນດຽວກັນກັບກ າມະການສະພາບ ລິຫານຜູອ້ ື່ນໆ ດັື່ງທີື່ໄດ້ບົື່ງໄວ້ໃນມາດຕາ 68 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີັ້. 
ນອກຈາກນີັ້ ປະທານຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕ ື່ຄວາມຜິດສ່ວນຕົວອີກ ໃນການດ າເນີນວຽກງານຂອງບ ລິສັດ 
 ສະພາບ ລິຫານອາດຈະເລ ອກຕັັ້ງເອົາບຸກຄົນຜູໃ້ດຜູ້ໜ ື່ງມາເປັນຜູອ້ ານວຍການ ຕາມຄ າ
ສະເໜີຂອງປະທານ. ຜູ້ອ ານວຍການອາດຈະຄັດເລ ອກເອົາໃນບັນດາກ າມະການສະພາບ ລິຫານ ຫ   ຄົນພາຍ
ນອກກ ໄດ້ ປະທານສະພາບ ລິຫານອາດຈະຮັບຜິດຊອບຜູເ້ປັນອ ານວຍການ ຕາມຄວາມເຫັນດີຂອງສະພາ
ບ ລິຫານກ ໄດ້ ເຊິື່ງເອີັ້ນວ່າ: “ປະທານອ ານວຍການ” ຜູອ້ ານວຍການອາດຈະຖ ກປົດຕ ື່າແໜ່ງໂດຍສະພາ
ບ ລິຫານ, ເງິນເດ ອນຂອງຜູອ້ ານວຍການທີື່ບ ື່ແມ່ນກ າມະການຂອງສະພາບ ລິຫານ ແມ່ນສະພາບ ລິຫານເປັນຜູ້
ກ ານົດ ສ າລັບຜູອ້ ານວຍການທີື່ເປັນກ າມະການສະພາບ ລິຫານນັັ້ນ ມີອາຍຸການ 3 ປີ ແລະ ສາມາດຖ ກເລ ອກ
ຕັັ້ງຄ ນໃໝ່ໄດ້ 
 ຜູ້ອ ານວຍການມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ນ າພາວຽກງານໂດຍບ ລິສັດ, ດ າເນີນທຸກກິດຈະ
ການໃນນາມບ ລິສັດທີື່ຢູ່ໃນຂອບເຂດວັດຖຸປະສົງຂອງບ ລິສັດ 



13 

 

 ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູຖ້ ຮຸ້ນ ແມ່ນການຈັດຕັັ້ງສູງສຸດຂອງບ ລິສັດມະຫາຊົນ, ກອງປະຊຸມ
ໃຫ່ຍຜູຖ້ ຮຸ້ນມີສອງປະເພດຄ : 

 ກອງປະຊຸມໃຫຍສ່ະໄໝສາມັນ 
 ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະໄໝວິສາມັນ 

 ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍສະໄໝສາມັນ ແມ່ນກອງປະຊຸມບັນດາຜູຖ້ ຮຸ້ນ ເຊິື່ງໄຂຂ ັ້ນຢ່າງໜ້ອຍ
ປີື່ລະຄັັ້ງ ເພ ື່ອພິຈາລະນາບັນຫາກ່ຽວກັບການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງບ ລິສັດ. ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍສະໄໝສາມັນອາດ
ຖ ກຮຽກໂຮມໂດຍ: 

 ສະພາບ ລິຫານ 
 ຜູອ້ ານວຍການ 
 ເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດສອບບັນຊ ີ
 ຜູຊ້ າລະສະສາງ 
 ຜູຖ້ ຮຸ້ນທີື່ຕາງໜ້າຢ່າງໜ້ອຍໃຫ້ໜ ື່ງສ່ວນສາມ ຂອງຈ ານວນຮຸ້ນທັງໝົດ 
 ຜູຖ້ ກແຕ່ງຕັັ້ງຈາກສານຕາມຄ າຮ້ອງຂ ຂອງຜູຖ້ ຮຸ້ນ, ໝາຍຮຽກໂຮມ ພ້ອມດ້ວຍ

ລາຍການກອງປະຊຸມ ຕ້ອງສົື່ງໄປເຖິງຜູຖ້ ຮຸ້ນຢ່າງ 15 ວັນ ກ່ອນວັນໄຂກອງປະຊຸມ 
 ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍສາມັນຈະໄຂຂ ັ້ນໄດ້ກ ຕ ື່ເມ ື່ອ ຫາກມີຜູຖ້ ຮຸ້ນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຜູ້ຖ ຮຸ້ນ
ເຂົັ້າຮ່ວມທີື່ມີຈ ານວນຮຸ້ນຢ່າງໜ້ອຍເຄິື່ງໜ ື່ງຂອງຮຸ້ນທັງໝົດ ໃນກ ລະນທີີື່ບ ື່ສາມາດໄຂຂ ັ້ນໄດ ້ການຮຽກໂຮມ
ຄັັ້ງທີສອງນັັ້ນ ກອງປະຊຸມສາມາດໄຂຂ ັ້ນໄດໂ້ດຍບ ື່ອີງໃສ່ຈ ານວນຜູເ້ຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ມະຕິກອງປະຊຸມ
ໃຫຍ່ສະໄໝສາມັນ ຈະມີຜົນສັກສິດໄດ້ກ ຕ ື່ເມ ື່ອໄດຮ້ັບຄະແນນສຽງແມ່ນຖ ເອົາໜ ື່ງຮຸ້ນຕ ື່ໜ ື່ງຄະແນນ ກອງ
ປະຊຸມໃຫຍ່ສະໄໝສາມັນມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ດັື່ງນີັ້: 

 ຮັບບົດລາຍງານຂອງສະພາບ ລິຫານ ກ່ຽວກັບການດ າເນີນງານຂອງບ ລິສັດ, ຮັບ
ຟັງບົດລາຍງານຂອງເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດສອບບັນຊ ີ

 ລົງມະຕິກ່ຽວກັບການດ າເນີນງານຜ່ານມາຂອງບ ລິສັດ  ແລະ  ແຜນການໃນປີຕ ື່
ໄປ 

 ຮັບຮອງເອາົບັນຊປີະຈ າປ ີ
 ໄດ້ຮັບເອົາການແບ່ງປັນຜົນກ າໄລ 
 ຮັບຊາບກ່ຽວກັບການເຄ ື່ອນໄຫວຕ່າງໆຂອງບ ລິສັດ 
 ຮັບຊາບບົດລາຍງານຂອງເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດສອບບັນຊ ີ
 ໄດ້ຮັບເອກະສານຢ່າງຊ້າບ ື່ໃຫ້ເກີນ 15 ວັນ ກ່ອນວັນນັດປະຊຸມປະຈ າປ ີ
 ຕັັ້ງຄ າຖາມ ແລະ ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມ

ຄອງຂອງບ ລິສັດຕ ື່ຜູຈ້ັດການ 
 ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ  ແລະ  ລົງຄະແນນສຽງ 

 ຂາຮຸ້ນ ບ ື່ມສີິດດ າເນີນທຸລະກິດຂະແໜງດຽວກັນກັບບ ລິສັດຮຸ້ນສ່ວນຂອງຕົນ ເວັັ້ນ
ເສຍແຕຜູ່້ກ່ຽວ ຫາກໄດ້ດ າເນີນທຸລະກິດນັັ້ນມາກ່ອນແລ້ວ ແລະ ພາຍຫ ັງທີື່ບ ລິສັດໄດ້ຖ ກສ້າງຕັັ້ງຂ ັ້ນແລ້ວກ 
ບ ື່ໄດ້ມີການທັກທວງ. ຂາຮຸ້ນທຸກຄົນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ ໂດຍບ ື່ມີຂອບເຂດຕ ື່ໜີັ້ສິນຂອງບ ລິສັດ. 
ຂາຮຸ້ນທີື່ເຂົັ້າມາໃໝ່ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕ ື່ໜີັ້ສິນຂອງບ ລິສັດທີື່ມີມາແຕ່ກ່ອນ ແລະ ຂາຮຸ້ນທີື່ອອກຈາກບ ລິສັດ
ໄປແລ້ວກ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕ ື່ໜີັ້ສິນຂອງບ ລິສັດທີື່ໄດມ້ີກ່ອນຕົນຖອນຮຸ້ນ 
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 ກອງປະຊຸມຂາຮຸ້ນ ໄຂຂ ັ້ນຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງວຽກງານຢ່າງໜ້ອຍປີ
ລະຄັັ້ງ, ຜູຈ້ັດການຮຽກໂຮມກອງປະຊຸມຢ່າງຊ້າ 15 ວັນ ກ່ອນວັນໄຂກອງປະຊຸມ ພ້ອມທັງແຈ້ງລາຍການປະ
ຊຸມໄປພ້ອມ 
 ກອງປະຊຸມຂາຮຸ້ນ ມີໜ້າທີື່ພິຈາລະນາທຸກບັນຫາ ກ່ຽວກັບການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງ
ບ ລິສັດ ເປັນຕົັ້ນກ່ຽວກັບການແຕ່ງຕັັ້ງ ຫ   ການປົດຕ າແໜ່ງຜູ້ຈັດການ, ການກ ານົດອາຍກຸານ ແລະ ເງິນເດ ອນ
ຂອງຜູຈ້ັດການ, ການວາງລະບຽບການເງິນຂອງບ ລິສັດ, ການແຕ່ງຕັັ້ງເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດສອບບັນຊີ, ການຮັບ 
ຮອງບັນຊີປະຈ າປີ, ການແບ່ງປັນຜົນກ າໄລ, ການໂອນຮຸ້ນ, ການສ ບຕ ື່ ຫ   ການຍຸບເລກີບ ລິສດັ ແລະ ການ
ປ່ຽນແປງກົດລະບຽບ 
 ການລົງມະຕກິ່ຽວກັບບັນຫາສ າຄັນຕ່າງໆຂອງບ ລິສັດຮຸ້ນສ່ວນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນ
ດີເປັນເອກະສັນ ໃນກອງປະຊຸມຂາຮຸ້ນ ເວັັ້ນເສຍແຕ່ກົດລະບຽບຫາກບົື່ງໄວ້ຢ່າງອ ື່ນ 
 ບັນດາບັນຫາທີື່ຕ້ອງຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະສັນ ດັື່ງນີັ້: 

 ການປົດຕ າແໜ່ງຜູ້ຈັດການທີື່ເປັນຂາຮຸ້ນ, ຜູ້ກ່ຽວເອງບ ື່ມສີິດລົງຄະແນນສຽງ 
 ການພິຈາລະນາກ່ຽວກັບການສ ບຕ ື່ ຫ   ຍຸບເລີກໃນກ ລະນທີີື່ຜູຈ້ັດການຜູໃ້ດຜູ້ໜ ື່ງ

ທີື່ຂາຮຸ້ນ ຫາກຖ ກປົດຕ າແໜ່ງ ຫ   ໃນກ ລະນທີີື່ຂາຮຸ້ນຜູ້ໃດຜູໜ້ ື່ງຫາກໝົດຖານະເປັນນັກທຸລະກິດ 
 ການໂອນຮຸ້ນໃຫ້ຜູທີ້ື່ບ ື່ແມ່ນຂາຮຸ້ນ ແລະ ການປ່ຽນແປງກົດລະບຽບຂອງບ ລິສັດ 

2.3.5 ບ ລສິັດຈ າກດັ 
 ບ ລິສັດຈ າກັດ ແມ່ນບ ລິສັດໜ ື່ງ ເຊິື່ງສ້າງຕັັ້ງຂ ັ້ນດ້ວຍຮູບການແບ່ງທ ນເປັນຮຸ້ນ ແຕ່ລະ
ຮຸ້ນມີຄຸນຄ່າເທົື່າກັນ ໂດຍມີຜູຖ້ ຮຸ້ນໃນການລິເລີື່ມສ້າງຕັັ້ງບ ລິສັດແຕ່ສອງຄົນຂ ັ້ນໄປ. ຜູ້ຖ ຮຸ້ນຂອງບ ລິສັດຈ າ
ກັດ ມີຈ ານວນທັງໝົດບ ື່ເກີນ 20 ຄົນ ເຊິື່ງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ື່ໜີັ້ສິນບ ລິສັດບ ື່ເກີນມູນຄ່າຮຸ້ນທີື່ຕົນເອງບ ື່
ທັນຖອກເຕັມເທົື່ານັັ້ນ. ຜູ້ຖ ຮຸ້ນບ ື່ຈ າເປນັຕ້ອງມຖີານະເປັນນັກທຸລະກິດ 
 ຮຸ້ນຂອງບ ລິສັດຈ າກັດອາດຈະປະກອບເປັນເງິນ  ຫ    ວັດຖຸກ ໄດ້. ຮຸ້ນທີື່ເປັນວັດຖຸຕ້ອງ
ມອບໃຫ້ໃນມ ັ້ສ້າງຕັັ້ງບ ລິສັດ ແລະ ຕ້ອງມີມູນຄ່າເປັນເງິນໂດຍຄະນະກວດກາການປະກອບ ຫ   ກອງປະຊຸມ
ສ້າງຕັັ້ງບ ລິສັດ ສ່ວນທີື່ຍັງເ ຫ   ອຕ້ອງຖອກພາຍໃນກ ານົດ 2 ປີ ນັບແຕ່ມ ັ້ບ ລິສັດໄດ້ຂ ັ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ
ເປັນຕົັ້ນໄປ 
 ຮຸ້ນຂອງບ ລິສັດຈ າກັດ ຈະໂອນໃຫ້ຄົນພາຍໃນ ຫ   ຄົນພາຍນອກບ ລິສັດກ ໄດ້. ສ າລັບ
ການໂອນຮຸ້ນໃຫ້ຄົນພາຍນອກບ ລິສັດນັັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີໂດຍສຽງສ່ວນຫ າຍຂອງຜູຖ້ ຮຸ້ນ ເຊິື່ງຢ່າງ
ໜ້ອຍໃຫ້ສອງສ່ວນສາມຂອງທ ນບ ລິສັດ 
 ໃບຮຸນ້ຂອງບ ລິສັດຈ າກັດ ບ ື່ສາມາດປ່ຽນມ ໄດ້ ບ ລິສັດຈ າກັດອາດໃສຕ່າມວັດຖຸປະສົງ 
 ຫ    ຕາມຂະແໜງທຸລະກິດຂອງບ ລິສັດ, ແຕ່ຕ້ອງມີຄ າວ່າ “ບ ລິສັດຈ າກັດ” ຕ ື່ມໃສ່ນ າ. ທ ນຈົດທະບຽນຕ ື່າ
ສຸດຂອງບ ລິສັດຈ າກັດ ແມ່ນບ ື່ໃຫ້ຫຼຸດ 5,000,000 ກີບ ເວັັ້ນເສຍແຕ່ລັດຖະບານໄດກ້ ານົດໄວ້ສູງກວ່ານີັ້ ສ າ
ລັບບາງທຸລະກິດ 
 ບ ລິສດັຈະນ າໃຊ້ທ ນ ທີື່ໄດມ້າຈາກການປະກອບຮຸ້ນໄດກ້ ຕ ື່ເມ ື່ອບ ລິສັດໄດ້ຂ ັ້ນທະບຽນ
ວິສາຫະກິດແລ້ວເທົື່ານັັ້ນ ການຄຸ້ມຄອງບ ລິສັດຈ າກັດ ແມ່ນດ າເນີນໂດຍຜູຈ້ັດການຜູ້ໜ ື່ງ ຫ   ຫ າຍຄົນ 
 ຜູ້ຈັດການຖ ກແຕ່ງຕັັ້ງໂດຍກອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸ້ນ ຫ   ຕາມກົດລະບຽບຂອງບ ລິສັດ ຜູ້ຈັດ 
ການອາດຖ ກຄັດເລ ອກເອົາໃນບັນດາຜູຖ້ ຮຸ້ນ  ຫ    ຄົນພາຍນອກກ ໄດ້ 
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 ອາຍຸການຂອງຜູຈ້ັດການ ແມ່ນກ ານົດຕາມກອງປະຊຸມຂອງຜູຖ້ ຮຸ້ນ ໃນເວລາສ້າງຕັັ້ງ
ບ ລິສັດ  ຫ    ໃນເວລາດ າເນີນງານຂອງບ ລິສັດ ເງິນເດ ອນຂອງຜູຈ້ັດການແມ່ນກ ານົດໂດຍກົດລະບຽບ ຫ   ໂດຍ
ກອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸ້ນ 
 ຜູ້ຈັດການມີສິດລົງລາຍເຊັນໃນນາມບ ລິສັດ ລາຍເຊັນໃດຫາກບ ື່ມສີ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ວັດຖຸປະສົງຂອງບ ລສິັດແລ້ວກ ຖ ວ່າເປັນໂມຂະສ າລັບບ ລິສັດ. ຜູ້ຈັດການມສີິດໃນນາມດ າເນີນກິດຈະການ
ທີື່ຂ້ອງກັບວັດຖຸປະສົງຂອງບ ລິສັດ ເຊິື່ງບົື່ງໄວໃ້ນກົດລະບຽບ ເຊັື່ນ: ມີສິດກູ້ຢ ມ ແລະ ໃຫ້ກູ້ຢ ມ. ໃນການ
ພົວພັນກັບຜູຖ້ ຮຸ້ນ, ຜູ້ຈັດການມີສິດດ າເນີນທຸກກິດຈະການ ຄຸມ້ຄອງເພ ື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງບ ລິສັດ ເວັັ້ນ
ເສຍແຕກ່ົດລະບຽບຫາກໄດບ້ົື່ງໄວ້ຢ່າງອ ື່ນ. 
 ຜູຈ້ດັການຕອ້ງປະຕບິັດຕາມມະຕຕິກົລງົຂອງກອງປະຊມຸຜູຖ້ ຮຸນ້ ຄ : 

 ຜູຈ້ັດການມີພັນທະໃຊຄ້ວາມສາມາດຂອງຕົນ ດ າເນີນວຽກງານຂອງບ ລິສັດ ແລະ 
ບ ື່ມີສິດເຄ ື່ອນໄຫວໃນສິື່ງທີື່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ຫ   ກົດລະບຽບຂອງບ ລິສັດ. ຜູ້ຈັດການຕ້ອງຮັບຜິດ 
ຊອບຕ ື່ບ ລິສັດ ແລະ ຕ ື່ບຸກຄົນພາຍນອກຕາມກົດໝາຍ ໃນກ ລະນີທີື່ຕົນໄດ້ເມີດກົດໝາຍສະບັບນີັ້, ລະເມີດ
ກົດລະບຽບຂອງບ ລິສັດ, ໄດ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງບ ລິສັດ ເຊິື່ງພາໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ 

 ຜູຈ້ັດການຈະຖ ກປົດຕ າແໜງ ໂດຍມະຕິຕົກລົງຂອງກອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸ້ນ ເຊິື່ງຕາງ
ໜ້າໃຫ້ຫ າຍກວ່າເຄິື່ງໜ ື່ງຂອງຈ ານວນຫຸຸ້ນທັງໝົດຂອງບ ລສິັດ. ບ ລິສັດຈ າກັດມທີ ນແຕ່ 100,000,000 
ກີບຂ ັ້ນໄປ ແລ້ວໃຫ້ມີເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດສອບບັນຊີໜ ື່ງຄົນ. ເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດສອບບັນຊ ີໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັັ້ງຈາກ
ກອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸ້ນ ໂດຍເລ ອກເອົາບັນຊລີາຍຊ ື່ຜູທີ້ື່ໄດ້ຈົດທະບຽນ ນ າອົງການຈັດຕັັ້ງວິຊາຊີບການບັນຊ.ີ 
ເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດສອບບັນຊມີີອາຍຸການ 3 ປີ ແລະ ສາມາດຖ ກແຕ່ງຕັັ້ງຄ ນໃໝ່ໄດ້ 
 ເຈົັ້າໜາ້ທີື່ກວດສອບບນັຊມີີໜາ້ທີື່: 

 ກວດກາບັນຊ ີແລະ ຢັັ້ງຢ ນຄວາມຖ ກຕ້ອງຂອງເອກະສານບັນຊ ີ
 ເຮັດບົດລາຍງານ ແລ້ວສະເໜີຕ ື່ກອງປະຊຸມປະຈ າປີ ແລ້ວສົື່ງບົດລາຍງານຫຍ ັ້ໃຫ້

ບັນດາຜູຖ້ ຮຸ້ນຢ່າງຊ້າ 15 ວັນ ກ່ອນວັນເປີດກອງປະຊຸມ 
 ເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດສອບບັນຊ ີມີສິດທວງເອົາເອກະສານຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈາກພາກ 

ສ່ວນບ ລິສັດ 
 ກອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸ້ນ ເປັນຜູກ້ ານົດຄ່າກວດສອບຂອງເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດສອບບັນຊ ີ ໃນ
ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນນັັ້ນ, ເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດສອບບັນຊຕີ້ອງຮັບຜິດຊອບຕ ື່ໜ້າທີື່ກົດໝາຍ ແລະ ສັນ 
ຍາຕາມທີື່ອົງການຈັດຕັັ້ງວິຊາຊີບການບັນຊໄີດ້ກ ານົດໄວ້ 
 ເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດສອບບັນຊ ີ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ວຽກງານເປັນເອກະລາດ, ມີແຕ່ສານ ຫ   
ອົງການຈັດຕັັ້ງວິຊາຊີບການບັນຊເີທົື່ານັັ້ນ ຈ ື່ງສາມາດປົດຕ າແໜ່ງຂອງຜູ້ກ່ຽວໄດ້. ຜູ້ຖ ຮຸ້ນມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່
ດັື່ງນີັ້: 

 ໄດ້ຮັບການແບ່ງປັນຜົນກ າໄລຕາມອັດຕາສ່ວນຂອງຮຸ້ນທີື່ຕົນປະກອບ 
 ໄດ້ຮັບຊາບບັນຫາຕ່າງໆກ່ຽວກບັການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງບ ລິສັດ 
 ໄດ້ຮັບເອກະສານຢ່າງຊ້າ 15 ວັນ ກ່ອນວັນໄຂກອງປະຊຸມປະຈ າປີ 
 ຕັັ້ງຄ າຖາມ ແລະ ສະເໜີຄວາມຄິດຄວາມເຫັນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ກ່ຽວກັບ

ການຄຸ້ມຄອງບ ລິສັດຕ ື່ຜູຈ້ັດການ 
 ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸ້ນ ແລະ ລົງຄະແນນສຽງ ໂດຍຖ ເອົາໜ ື່ງຮຸ້ນຕ ື່ໜ ື່ງຄະ

ແນນ 
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 ຜູຖ້ ຮຸ້ນເຊິື່ງຕາງໜ້າໃຫ້ມູນຄ່າຮຸ້ນເຄິື່ງໜ ື່ງຂອງທ ນບ ລສິັດ ກ ມສີິດຮຽກໂຮມກອງ
ປະຊຸມ 

 ຜູຖ້ ຮຸ້ນມີສິດຖອນຮຸ້ນຂອງຕົນ ມີແຕ່ສິດໂອນຮຸ້ນໃຫ້ຜູອ້ ື່ນເທົື່ານັັ້ນ 
 ຜູຖ້ ຮຸ້ນຮັບຜິດຊອບຕ ື່ໜີັ້ສິນຂອງບ ລິສັດ ບ ື່ເກີນມູນຄ່າຮຸ້ນທີື່ຕົນຍັງບ ື່ໄດ້ຖອກ

ເຕັມເທົື່ານັັ້ນ 
 ກອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸ້ນໄຂຂ ັ້ນຢ່າງໜ້ອຍປີລະຄັັ້ງ. ນອກຈາກກອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸ້ນຈະໄຂ
ຂ ັ້ນຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽກງານບ ລິສັດກ ໄດ້. ກອງປະຊຸມຈະໄຂຂ ັ້ນກ ຕ ື່ເມ ື່ອຫາກມຜີູຖ້ ຮຸ້ນ 
ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຜູ້ຖ ຮຸ້ນເຂົັ້າຮ່ວມ ເຊິື່ງມທີ ນຫ າຍກວ່າເຄິື່ງໜ ື່ງຂອງທ ນບ ລສິັດ. ຜູຈ້ັດການຮຽກໂຮມກອງ
ປະຊຸມຢ່າງຊ້າ 15 ວັນ ກ່ອນວັນໄຂກອງປະຊຸມ ພ້ອມທັງແຈ້ງລາຍການກອງປະຊຸມໄປພ້ອມ ນອກຈາກນີັ້
ກອງປະຊຸມອາດຈະຖ ກຮຽກໂຮມໂດຍ: 

 ເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດສອບບັນຊ ີ
 ຜູຖ້ ຮຸ້ນເຊິື່ງຕາງໜ້າໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍເຄິື່ງໜ ື່ງຂອງບ ລິສັດ 
 ຜູຖ້ ກແຕ່ງຕັັ້ງຈາກສານຕາມຄ າຮ້ອງຂ ຂອງບ ລິສັດ 
 ຜູອຸ້້ມຊູບ ລິສັດຊົື່ວຄາວ ເຊິື່ງແຕ່ງຕັັ້ງຈາກສານ ໃນກ ລະນບີ ລິສັດຫາກພົບຄວາມ

ຫຍຸ້ງຍາກ 
 ຜູຊ້ າລະສະສາງ 

 ມະຕິຕົກລົງຂອງກອງປະຊຸມຜູ້ຖ ຮຸ້ນ ຈະມີຜົນສັກສິດໄດ້ກ ຕ ື່ເມ ື່ອ ໄດຮ້ັບຄະແນນສຽງ
ທີື່ມີທ ນຫ າຍກວ່າເຄິື່ງໜ ື່ງຂອງທ ນບ ລິສັດ ເວັັ້ນເສຍແຕ່ການຕົກລົງກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງກົດລະບຽບ  ແລະ 
 ຮັບຮອງເອົາຜູຖ້ ຮຸ້ນໃໝ່ ເຊິື່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງສອງສ່ວນສາມຂອງທ ນບ ລິສັດ 
 ກອງປະຊມຸຜູຖ້ ຮຸນ້ມໜີາ້ທີື່: 

 ແຕ່ງຕັັ້ງ ຫ   ປົດຕ າແໜງຜູ້ຈັດການ 
 ແຕ່ງຕັັ້ງເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດສອບບັນຊ ີ
 ລົງມະຕິກ່ຽວກັບການດ າເນີນການຕ່າງໆຂອງບ ລິສັດໃນປີຜ່ານມາ ແລະ ແຜນ 

ການໃນປີຕ ື່ໄປ 
 ຮັບຮອງເອົາບັນຊປີະຈ າປ ີ
 ຮັບຮອງເອົາການແບ່ງປັນຜົນກ າໄລ 

 ກອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸ້ນຈະປ່ຽນແປງກົດລະບຽບຂອງບ ລິສັດກ ໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງໄດຮ້ັບຄວາມ
ເຫັນດີຈາກຜູ້ຖ ຮຸ້ນ ເຊິື່ງຕາງໜ້າຢ່າງໜ້ອຍໃຫ້ສອງສ່ວນສາມຂອງທ ນບ ລິສັດ 

 
2.4 ວສິາຫະກດິຂອງລດັ 
 ວິສາຫະກິດຂອງລັດ ແມ່ນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີື່ລັດເປນັຜູສ້້າງ  ແລະ  ລົງທ ນແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ ຫ   
ຮ່ວມທ ນກັບພາກສ່ວນວິສາຫະກິດອ ື່ນ ເຊິື່ງແມ່ນທ ນລັດ ແຕ ່51 ຂ ັ້ນໄປ ວິສາຫະກິດລັດ  ຫ    ລັດສາມາດ
ເປັນຜູປ້ະກອບຮຸ້ນໄດ້ໃນ 2 ຮູບແບບບ ລິສັດ ຄ : ບ ລິສັດຈ າກັດ  ແລະ  ບ ລສິັດມະຫາຊົນເທົື່ານັັ້ນ. ລັດອາດ
ຈະປະກອບທ ນຕ ື່ໄປນີັ້: 

 ວິສາຫະກິດທີື່ລັດລົງທ ນ 100 ແມ່ນລັດວິສາຫະກິດ 
 ວິສາຫະກິດທີື່ລັດລົງທ ນຮວ່ມກັບປະເພດວິສາຫະກິດອ ື່ນແຕ່ 51 ຂ ັ້ນໄປ ແຕ່ບ ື່ເຖິງ 

100% ແມ່ນລັດວິສາຫະກິດປະສົມ 
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 ລັດຮຸ້ນສ່ວນກັບພາກສ່ວນອ ື່ນ ແມ່ນລັດຮ່ວມທ ນກັບປະເພດວິສາຫະກິດອ ື່ນຕ ື່າກວ່າ 15 
2.4.3 ລດັວສິາຫະກດິ 

 ລັດວິສາຫະກິດ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງເຕັມສ່ວນ ຕ ື່ໜີັ້ສິນຂອງຕົນ ນອກຈາກທ ນທີື່
ລັດປະກອບໃຫ້ແລ້ວ ລັດວິສາຫະກິດສາມາດເພີື່ມທ ນຂອງຕົນດ້ວຍ: 

 ການກູຢ້ ມເງິນທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງໆທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ
ປະເທດ ບົນພ ັ້ນຖານລະບຽບກົດໝາຍ 

 ລະດົມທ ນຈາກພາຍນອກຢ່າງເປີດເຜີຍເຊັື່ນ: ຂາຍໃບຮຸນ້ບົນພ ັ້ນຖານການຕົກລົງ
ຂອງລັດຖະບານ. ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການເງິນ ຕາງໜ້າລັດຖະບານໃນຖານະເປັນເຈົັ້າທ ນຂອງລັດ
ວິສາຫະກິດເປັນຜູ້: 

o ສະເໜີສ້າງຕັັ້ງ ຫ   ຍຸບເລິກລັດວິສາຫະກິດ 
o ກ ານົດເປົັ້າໝາຍ, ວັດຖຸປະສົງຂອງລັດວິສາຫະກິດ 
o ແຕ່ງຕັັ້ງ ຫ   ປົດຕ າແໜ່ງປະທານ, ຮອງປະທານ, ສະມາຊິກສະພາບ ລິຫານ 

ແລະ ຜູອ້ ານວຍການ 
o ກ ານົດເງິນບ າເນັດ ແລະ ເງິນນະໂຍບາຍໃຫ້ປະທານ, ສະມາຊິກສະພາ

ບ ລິຫານ ແລະ ຜູ້ຖ ກເຊີນໃນເວລາເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ 
o ສະເໜີໂອນທຸລະກິດ ຫ   ຂາຍຊັບສົມບັດຂອງວິສາຫະກິດ ກະຊວງການເງິນ

ເປັນຜູປ້ະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ື່ອອະນຸຍາດການສ້າງຕັັ້ງ ໂດຍຜ່ານຄວາມເຫັນດີຂອງ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຫ ັງຈາກນັັ້ນ ຈ ື່ງຂ ັ້ນທະບຽນຢູ່ກະຊວງການຄ້າ ແລ້ວຈົດທຽນອາກອນນ າກະຊວງການ
ເງິນ 
 ລັດວິສາຫະກິດຕ້ອງສ້າງຕັັ້ງຂ ັ້ນບົນພ ັ້ນຖານເງ ື່ອນໄຂ, ມາດຕະຖານທາງດ້ານທ ນ ແລະ 
ອ ື່ນໆ ທີື່ບົື່ງໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີັ້ ແລະ ລະບຽບການທີື່ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງວາງອອກ. ລັດວິສາຫະກິດ
ຄຸ້ມຄອງໂດຍສະພາບ ລິຫານ ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກແຕ່ 3-11 ຄົນ ໃນນັັ້ນມີ: 

 ປະທານຄົນໜ ື່ງ ຖ ກແຕ່ງຕັັ້ງໂດຍລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການເງິນ ໂດຍ
ຄວາມເຫັນດີຂອງກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ 

 ຮອງປະທານ ແຕ່ງຕັັ້ງໂດຍລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການເງິນ ຕາມການສະ    
ເໜີຂອງສະພາລັດຖະມົນຕີຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ 

 ກ າມະການຈ ານວນໜ ື່ງ ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າພະນັກງານ, ກ າມະກອນ
ຂອງບ ລິສັດໜ ື່ງຄົນ, ເຫ  ອນັັ້ນແມ່ນຜູຊ້ົງຄຸນວຸດທິ ທີື່ມີບົດຮຽນທາງດ້ານທຸລະກິດ ເຊິື່ງແຕ່ງຕັັ້ງໂດຍລັດຖະ 
ມົນຕວີ່າການກະຊວງການເງິນ. ສະພາບ ລິຫານ ແລະ ກ າມະການສະພາບ ລິຫານມອີາຍຸການ 3 ປີ, ກ າມະ
ການສະພາບ ລິຫານ ສາມາດຖ ກແຕ່ງຕັັ້ງຄ ນໃໝ່ໄດ້ 
 ສະພາບ ລຫິານມສີິດ ແລະ ມໜີາ້ທີື່ດັື່ງນີັ້: 

 ຮັບຮອງເອົາຍຸດທະສາດໃນການດ າເນີນທຸລະກິດ 
 ຕີລາຄາຜົນຂອງການດ າເນີນທຸລະກິດຂອງວິສາຫະກິດ 
 ສະເໜີແຕ່ງຕັັ້ງ ຫ   ປົດຕ າແໜ່ງຜູ້ອ ານວຍການ 
 ກ ານົດເງິນເດ ອນ ແລະ ເງິນບ າເນັດຂອງຜູອ້ ານວຍການ ແລະ ຜູຮ້ອງອ ານວຍການ

ບົນພ ັ້ນຖານລະບຽບການທີື່ກະຊວງການເງິນວາງອອກ 
 ກ ານົດໂຄງປະກອບຂອງທ ນ 
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 ກ ານົດອັດຕາສ່ວນພົວພັນລະຫ່ວາງເງິນກູຢ້ ມ ແລະ ທ ນ 
 ກ ານົດສະມັດຖະພາບທີື່ວິສາຫະກິດຈະຕ້ອງສູຊ້ົນປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ 
 ຂາຍໃບຮຸ້ນກູ້ໃຫ້ພະນັກງານ, ກ າມະກອນໃນວິສາຫະກິດຂອງຕົນ ຫ   ຂາຍທົື່ວໄປ 
 ຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັັ້ງຫົວໜ້າການບັນຊີ ບົນພ ັ້ນຖານການສະເໜີຂອງຜູອ້ າ

ນວຍການວິສາຫະກິດ 
 ສະເໜີເອົາເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດສອບບັນຊ ີ
 ສະເໜີກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງທ ນ ແລະ ກົດລະບຽບວິສາຫະກິດ 
 ສະພາບ ລິຫານໄຂກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນສາມເດ ອນໃດເທ ື່ອໜ ື່ງ, ສ່ວນກອງ

ປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນນັັ້ນ ສາມາດໄຂຂ ັ້ນໄດທຸ້ກເວລາ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽກງານ ໂດຍ
ແມ່ນປະທານຂອງຜູຮ້ຽກໂຮມໂດຍກົງ ຫ   ຕາມການສະເໜີຂອງກ າມະການສະພາບ ລິຫານ ຫ າຍກວ່າເຄິື່ງໜ ື່ງ
ຂອງຈ ານວນທັງໝົດ 
 ສະພາບ ລິຫານເປັນຜູອ້ ານວຍການຄວບຄຸມ ແຕ່ບ ື່ເຂົັ້າຮ່ວມໂດຍກົງ ໃນການຄຸ້ມຄອງ
ວຽກງານປະຈ າວັນຂອງອ ານວຍການ ເວັັ້ນເສຍແຕ່ກ າມະການຂອງສະພາບ ລິຫານຜູໃ້ດໜ ື່ງ ຫາກແຕ່ງຕັັ້ງເປນັ
ທັງອ ານວຍການ. ຜູ້ອ ານວຍການມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ດັື່ງນີັ້: 

 ຮັບຜິດຊອບຕ ື່ສະພາບ ລິຫານ ກ່ຽວກັບການບ ລິຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງວິສາຫະ
ກິດ ໄປຕາມເປົັ້າໝາຍຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການທີື່ຖ ກຮັບຮອງເອົາໂດຍສະພາບ ລິຫານ 

 ມີສິດຕັດສິນທຸກບັນຫາຂອງລັດວິສາຫະກິດ ໃນຂອບເຂດທີື່ສະພາບ ລິຫານໄດ້
ກ ານົດໄວ ້

 ສະເໜີຜ່ານເປັນແຕ່ລະໄລຍະກ່ຽວກັບແຜນການ, ບົດສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ, ບົດ
ສະຫຼຸບການເຄ ື່ອນໄຫວ  ແລະ  ບົດລາຍງານສະເພາະອ ື່ນໆ ທີື່ສະພາບ ລິຫານຮຽກຮ້ອງກ່ອນກອງປະຊຸມ 
 ທ ນ  ແລະ  ຄັງສະສົມທັງໝົດພ້ອມທັງກ າໄລຂອງລັດວິສາຫະກິດ ນັບແຕ່ມ ັ້ສ້າງຕັັ້ງເປັນ
ຕົັ້ນມາ ທີື່ສະແດງອອກໃນໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດແມ່ນເປັນທ ນຂອງລັດ ທີື່ໄດປ້ະກອບໃຫ້ລັດວິສາຫະກິດ. 
ການນ າໃຊ້ທ ນຂອງວິສາຫະກິດ ແມ່ນສະພາບ ລິຫານເປັນຜູ້ຕົກລົງ ບົນພ ັ້ນຖານລະບຽບຫ ັກການທີື່ໄດ້ກ ານົດ
ໄວ້ ສ່ວນເ ຫ   ອຈາກການນ າໃຊ້ນັັ້ນ ແມ່ນລັດເປັນເຈົັ້າກ າມະສິດແຕ່ຜູ້ດຽວ. ກ າໄລໃນແຕ່ລະປີຂອງລັດວິສາ
ຫະກິດພາຍຫ ັງທີື່ໄດເ້ສຍອາກອນຕ່າງໆຕາມລະບຽບການແລ້ວ ແມ່ນໃຫ້ແບ່ງຕາມເປົັ້າໝາຍບູລິມະສິດດັື່ງນີັ້: 

 ໃຫ້ຄັງສະສົມຕາມລະບຽບການ 
 ໃຫ້ການຊ າລະຕົັ້ນທ ນເງິນກູພ້າຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 
 ໃຫ້ຄັງຂະຫຍາຍການຜະລິດ 
 ໃຫ້ຄັງສະສົມອ ື່ນໆ ຍົກເວັັ້ນຄັງສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ຄັງບ າເນັດໃຫ້ລັດ 

2.4.4 ລດັວສິາຫະກດິປະສມົ 
 ລັດວິສາຫະກິດປະສົມ ແມ່ນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີື່ສ້າງຕັັ້ງຂ ັ້ນ ບົນພ ັ້ນຖານການເຂົັ້າ
ຮ່ວມຂອງປະເພດວິສາຫະກິດອ ື່ນກັບລັດ ເຊິື່ງໃນນີັ້ ລັດມທີ ນແຕ່ 51 ຂ ັ້ນໄປ ຂອງທ ນທັງໝົດ ແຕ່ບ ື່ເຖິງ 
100 
 ຜູ້ຖ ຮຸ້ນຂອງລັດວິສາຫະກິດປະສົມ ຮັບຜິດຊອບຕ ື່ໜີັ້ສິນຂອງບ ລິສັດ ບ ື່ເກີນມູນຄ່າຮຸ້ນ
ທີື່ຕົນຍັງບ ື່ທັນຖອກເຕັມເທົື່ານັັ້ນ. ຮຸ້ນຂອງລັດວິສາຫະກິດປະສົມ ອາດປະກອບເປັນເງິນ ຫ   ເປັນວັດຖຸຕາມ
ລະບຽບການຂອງບ ລິສັດມະຫາຊົນ. ລັດວິສາຫະກິດປະສົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເຄ ື່ອນໄຫວຕາມລະບຽບການ
ຂອງບ ລິສັດມະຫາຊົນ ຍົກເວັັ້ນບາງກ ລະນີ ດັື່ງນີັ້: 
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 ການໂອນຮຸ້ນຂອງລັດ ແມ່ນລັດຖະບານເປັນຜູຕ້ົກລົງ ສ່ວນຮຸ້ນຂອງເອກະຊົນນັັ້ນ
ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຂອງບ ລິສັດມະຫາຊົນ 

 ໃບຮຸ້ນຂອງລັດວິສາຫະກິດປະສົມສາມາດປ່ຽນມ ໄດ້ 
 ສະພາບ ລິຫານຂອງລັດວິສາຫະກິດປະສົມ ປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກໃນຈ ານວນ

ສົມສ່ວນກັບທ ນຂອງລັດວິສາຫະກິດ ໃນນັັ້ນມປີະທານຄົນໜ ື່ງ ທີື່ຖ ກແຕ່ງຕັັ້ງຈາກລັດຖະມົນຕີກະຊວງການ
ເງິນ ເຊິື່ງໄດຮ້ັບຄວາມເຫັນດີຈາກກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ, ຮອງປະທານໜ ື່ງຄົນ ເຊິື່ງຕາງໜ້າໃຫ້ພາກສ່ວນເອກະ
ຊົນ ທີື່ຖ ກຮັບຮອງເອົາໂດຍລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ຕາມການສະເໜີຂອງພາກສ່ວນເອກະຊົນທີື່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງ, ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງພະນັກງານ, ກ າມະກອນ ເຊິື່ງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັັ້ງໂດຍລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການ
ເງິນ 

 ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບ ລຫິານຈະມີຜົນສັກສິດ ກ ຕ ື່ເມ ື່ອໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງ
ສ່ວນຫ າຍຂອງກ າມະການທີື່ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ໃນກ ລະນີທີື່ມີສຽງເທົື່າກັນ ແມ່ນສຽງຂອງປະທານເປັນ
ອັນຕັດສິນຊີັ້ຂາດ 

 ຜູອ້ ານວຍການ ແມ່ນສະພາບ ລິຫານເປັນຜູແ້ຕ່ງຕັັ້ງ  ຫ   ປົດຕ າແໜ່ງຕາມການສະ   
ເໜີຂອງສະພາບ ລິຫານ 

 ຮອງອ ານວຍການ ແມ່ນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູຖ້ ຮຸ້ນເປັນຜູແ້ຕ່ງຕັັ້ງ ຫ   ປົດຕ າແໜ່ງ
ຕາມການສະເໜີຂອງຜູ້ອ ານວຍການ 
 ລັດຮຸ້ນສ່ວນກັບປະເພດວິສາຫະກິດອ ື່ນ ແມ່ນລັດມທີ ນ 50 ລົງມາ ລັດຈະເຂົັ້າຮ່ວມ
ທ ນນ າແຕ່ບ ລິສັດຈ າກັດ  ແລະ  ບ ລິສັດມະຫາຊົນເທົື່ານັັ້ນ. ສ າລັບການຈັດຕັັ້ງ, ການຄຸ້ມຄອງ  ແລະ  ການ
ເຄ ື່ອນໄຫວ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບຂອງບ ລິສັດ ຫ   ບ ລສິັດມະຫາຊົນ ເຊິື່ງລັດເຂົັ້າຮ່ວມທ ນນ ານັັ້ນ 
 
2.5 ວສິາຫະກດິລວມໝູ ່
 ວິສາຫະກິດລວມໝູ່ ແມ່ນວິສາຫະກິດ ເຊິື່ງການຈັດຕັັ້ງລວມໝູ່ແຕ່ສອງຄອບຄົວຂ ັ້ນໄປ ເປັນຜູ້
ສ້າງຕັັ້ງຂ ັ້ນ ເພ ື່ອເຄ ື່ອນໄຫວແນ່ໃສ່ຫາຜົນກ າໄລ ວິສາຫະກິດລວມໝູ່ດ າເນີນທຸລະກິດຕາມຮູບການຂອງ
ສະຫະ ກອນຮ່ວມທຸລະກິດ. ສະຫະກອນຮ່ວມທຸລະກິດ ແມ່ນການຈັດຕັັ້ງລວມໝູ່ທີື່ສ້າງຕັັ້ງຂ ັ້ນບົນພ ັ້ນຖານ
ຄວາມສະໝັກໃຈຂອງຊາວກະສິກອນ, ຊາວຊ່າງຫັດຖະກ າ  ແລະ  ຊາວຄ້າຂາຍນ້ອຍປະກອບທ ນ  ແລະ  
ແຮງງານ  ເຂົັ້າໃນການເຄ ື່ອນໄຫວທຸລະກິດຜະລິດ, ຄ້າຂາຍ ແລະ ການບ ລິຫານ ແນໃສ່ເພ ື່ອຫາຜົນກ າໄລ 
 ທ ນຂອງສະຫະກອນຮ່ວມທຸລະກິດ ບ ື່ໄດ້ກ ານົດມູນຄ່າໄວ້  ແລະ  ສາມາດປ່ຽນແປງໄດທຸ້ກເວລາ
ໃນກ ລະນທີີື່ສະຫະກອນຮ່ວມທຸລະກິດ ຫາກມີສະມາຊິກຈ ານວນແຕ່ 20 ຄອບຄົວລົງມາ ການຄຸ້ມຄອງ
ບ ລິຫານ, ການລົງມະຕິ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບຕາມລະບຽບການຂອງບ ລິສັດຈ າກັດ. ແຕ່ຖ້າວ່າ
ສະມາຊິກຫາກມີຫ າຍກວ່າ 20 ຄອບຄົວແລ້ວ ການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານ, ການລົງມະຕິ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ
ລະບຽບການຂອງບ ລິສັດມະຫາຊົນ 
  
2.6 ວສິາຫະກດິປະສມົ 
 ວິສາຫະກິດປະສົມ ແມ່ນການຮ່ວມທຸລະກິດ ລະຫ່ວາງວິສາຫະກິດຂອງລັດ ກັບວິສາຫະກິດພາຍ
ໃນ ຫ   ຕ່າງປະເທດ. ສ າລັບການຈັດຕັັ້ງ, ການບ ລິຫານ  ແລະ  ການຄຸ້ມຄອງຂອງວິສາຫະກິດປະສົມນັັ້ນ ໃຫ້
ປະຕິບັດຕາມມາດຕາ 88, 89 ແລະ 90 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີັ້ 
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2.7 ບດົບນັຍດັສດຸທາ້ຍ 
 ເນ ັ້ອໃນຂອງກົດໝາຍ, ດ າລັດ, ຄ າຕົກລົງ ແລະ ຄ າສັື່ງ ເຊິື່ງປະກອບໃຊໃ້ນເມ ື່ອກ່ອນທີື່ຂັດກບັກົດ
ໝາຍສະບັບນີັ້ລ້ວນແຕ່ຖ ກຍົກເລີກ. ລັດຖະບານແຫ່ງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນ
ຜູອ້ອກຂ ັ້ກ ານົດເພ ື່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີັ້ 
 ກົດໝາຍສະບັບນີັ້ມີຜົນສັກສິດພາຍຫ ັງ 30 ມ ັ້ ນັບແຕ່ປະທານປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິ
ປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໄດອ້ອກລັດຖະດ າລັດປະກາດໃຊ້ເປັນຕົັ້ນໄປ 
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ພາກທ ີII ກດົໝາຍວສິາຫະກດິ 
 

 
 
ຈດຸປະສງົ  

ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ 
1. ເຂົັ້າໃຈບົດບັນຍັດ, ການຈັດຕັັ້ງວຽກງານວິສາຫະກິດ  ແລະ  ບັນດາເອກະສານຕ່າງໆໃນການ

ລາຍງານ 
2. ສາມາດປະກອບເອກະສານເປັນບົດລາຍງານໄດ້ ເພ ື່ອເປັນບ່ອນອິງໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

ກິດຈະການຕ່າງໆໃນອະນາຄົດ, ໃນການປະກອບການດ້ານທຸລະກິດ 
 

ເນ ັ້ອໃນ 
 
3.1 ກດົໝາຍວສິາຫະກດິ 
 ກົດໝາຍການບັນຊວິີສາຫະກດິ ແມ່ນແນໃສ່ເປີດກວ້າງຂອບເຂດ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ
ການບັນຊ ີ ໃຫ້ທົື່ວເຖິງທຸກການເຄ ື່ອນໄຫວດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງໜ່ວຍທຸລະກິດເອກະລາດ 
ເພ ື່ອສ້າງຕັັ້ງລະບົບການບັນຊີແຫ່ງຊາດຢ່າງສອດຄ່ອງກົມກຽວກັນ  ແລະ  ສ້າງພ ັ້ນຖານອັນໜັກແໜ້ນໃຫ້ແກ່
ການຫັນເອົາການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດໄປສູ່ກົນໄກໃໝ່, ຍົກລະດັບຄວາມຮູກ້່ຽວກັບກົນໄກ ແຫ່ງການຂະ 
ຫຍາຍຕວົ  ແລະ  ຮັບປະກັນລະດັບການເຕີບໃຫຍ່   ແລະ ສະມັດຖະພາບຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍດັື່ງກ່າວ ໃຫ້
ສາມາດດ າເນີນການຄວບຄຸມ ບັນດາເງ ື່ອນໄຂດ າເນີນກິດຈະການຕ່າງໆ ຢ່າງມີຜົນສັກສິດດວ້ຍການສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນສະພາບການ  ແລະ  ບັນດາລາຍການເຄ ື່ອນໄຫວຢ່າງຖ ກຕ້ອງສອດຄ່ອງທີື່ສຸດກັບຕົວຈິງ, ປົກປ້ອງ
ນັກບັນຊີໃນການດ າເນີນໜ້າທີື່ວຽກງານ ແລະ ມມີາດຕະການອັນເຂັັ້ມງວດຕ ື່ການລະເມີດ 
 
3.2 ພນັທະໃນການຖ ບນັຊ ີ
 ແຕ່ລະຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເອກະລາດ ຕ້ອງໄດ້ເກັບກ າ, ຈັດວາງບັນທ ກທຸກລາຍການເຄ ື່ອນໄຫວ
ເປັນຕົວເລກ ເຂົັ້າໃນການບັນຊຂີອງຕົນເອງ ແລະ ພາຍຫ ັງທີື່ໄດມ້ີການຄິດໄລ່ແລ້ວ ຕ້ອງສະໜອງຂ ັ້ມູນ
ຂ່າວສານມາດຕະຖານອັນຈ າເປັນ ເພ ື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ຂອງຜູຖ້ 
ຮຸ້ນ, ຂອງລູກຄ້າທີື່ພົວພັນກັບຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ຂອງຊາວຜູອ້ອກແຮງງານ 
 
3.3 ລະບຽບການປະຕບິດັບນັຊ ີ
 ເພ ື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຂົັ້າໃຈຂ ັ້ມູນຂ່າວສານ, ການບັນຊີ ແຕ່ລະຫົວໜ່ວຍ 
ທຸລະກິດເອກະລາດຕ້ອງ: 

 ປະຕິບັດຕາມຫ ັກການຊີັ້ນ າ ແລະ ນ າໃຊ້ຄ າສັບຢ່າງເປັນເອກະພາບ 

ບດົທ ີ3 
ບດົບນັຍດັທົື່ວໄປ, ການຈດັຕັັ້ງວຽກງານວສິາຫະກດິ ແລະ ບນັດາ 

ເອກະສານລາຍງານສງັເຄາະ 
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 ມີການຈັດຕັັ້ງທີື່ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ການກວດ 
ກາຕົວເລກຄ ນໄດ້ທຸກເວລາ 

 ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາຂ ັ້ຕົກລົງ, ວິທີການ ແລະ ລະບຽບວິທີປະຕິບັດທີື່ໄດ້ກາຍເປັນມາດຕະ 
ຖານແລ້ວ 
 
3.4 ບນັດາຫ ກັການຕົັ້ນຕ ຂອງການຖ ບນັຊ ີ
 ບັນດາບັນຊຂີອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເອກະລາດ ຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນສະພາບການ ແລະ ບັນດາ 
ລາຍການເຄ ື່ອນໄຫວຢ່າງຊັດເຈນ  ແລະ  ຖ ກຕ້ອງກັບຕົວຈິງ 

 ຄວາມຊັດເຈນແມ່ນການສອດຄ່ອງກັບບັນດາຂ ັ້ຕົກລົງ, ວິທີການ ແລະ ລະບຽບວິທີປະຕິບັດ
ດ້ານບັນຊທີີື່ມີຜົນສັກສິດຢູ ່ສປປ ລາວ 

 ຄວາມຖ ກຕ້ອງກັບຕົວຈິງ ແມ່ນການປະຕິບັດບັນດາຂ ັ້ຕົກລົງ, ວິທີການ  ແລະ  ລະບຽບວິທີ
ການດັື່ງກ່າວ ດ້ວຍຄວາມບ ລິສຸດໃຈຂອງຜູຮ້ັບຜິດຊອບຖ ບັນຊ ີ ໃຫ້ຖ ກຕ້ອງກັບສະພາວະຄວາມເປັນຈິງ  
ແລະ  ລະດັບຄວາມສ າຄັນຂອງລາຍການເຄ ື່ອນໄຫວ, ຂອງເຫດການສະພາບຕ່າງໆ 
 
3.5 ບນັດາເອກະສານລາຍງານສງັເຄາະ 
 ບັນດາຂ ັ້ມູນຂ່າວສານ ທີື່ມີມາດຕະຖານປະຈ າປີຖ ກເຕົັ້າໂຮມ  ແລະ  ນ າໃຊຢູ້່ໃນບັນດາເອກະສານ
ລາຍງານສັງເຄາະ ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ: ໃບລາຍງານສັງເຄາະຜົນໄດ້ຮັບ, ບັນດາຕາຕະລາງວິໄຈການປະກອບ
ທ ນ, ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ, ຕາຕະລາງສັງລວມສະຖິຕ ິແລະ ອາກອນ 
 ການສ້າງເອກະສານລາຍງານສັງເຄາະດັື່ງກ່າວ ມລີັກສະນະບັງຄັບທັງໝົດ ຫ   ບາງສ່ວນ, ອີງຕາມ
ຂະໜາດຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກດິ, ເຊິື່ງໄດກ້ ານົດໄວ້ແລ້ວບົນພ ັ້ນຖານເງ ື່ອນໄຂ ກ່ຽວກັບຕົວເລກທຸລະກິດ 
ແລະ ຈ ານວນພົນສະເລ່ຍທີື່ໄດ້ນ າໃຊ້ໃນປີ 
 ເງ ື່ອນໄຂດັື່ງກ່າວກ ຄ ຂອບດຂດຂ ັ້ບັງຄັບສ າລັບແຕ່ລະຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເອກະລາດແມ່ນກ ານົດ
ໄວ້ໃນດ າລັດຂອງສະພາລັດຖະມົນຕີ 
  
3.6 ລກັສະນະຂອງເອກະສານລາຍງານສງັເຄາະ 

ບັນດາເອກະສານລາຍງານສັງເຄາະຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງ
ຮອບຄອບ  ແລະ  ພາວະວິໄສ ກ່ຽວກັບບັນດາລາຍການເຄ ື່ອນໄຫວ, ເຫດການ ແລະ ສະພາບການຕ່າງໆທີື່
ເກີດຂ ັ້ນໃນປີ. ເອກະສານເຫ ົື່ານີັ້ ຕ້ອງສະແດງອອກເພ ື່ອໃຫ້ສາມາດສົມທຽບຕົວເລກແຕ່ລະປີໃສ່ກັນໄດ້  
ແລະ  ສົມທຽບກັບບັນດາ ເອກະສານລາຍງານສັງເຄາະ ຂອງຫົວໜ່ວຍ ອ ື່ນໆໃນຂະແໜງການດຽວກັນ 

 
3.7 ເນ ັ້ອໃນຂອງໃບສະຫຼຸບລາຍງານ 
 ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດຈ າແນກໃຫ້ເຫັນບັນດາ ອົງປະກອບເບ ັ້ອງຊັບສິນ ແລະ ເບ ັ້ອງໜີັ້ສິນ ເຊິື່ງ
ປະກອບເປັນຊັບສົມບັດລວມຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເອກະລາດ. ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບສັງລວມຄ ນບັນດາ
ລາຍຮັບ ຫ   ລາຍໄດ້ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ຫ   ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ເຊິື່ງຜ່ານການລົບຕົວເລກກັນຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຈ ານວນ
ກ າໄລ ຫ   ຂາດທ ນໃນປີ 
 ຕາຕະລາງວິໄຈການປະກອບທ ນ ແລະ ຄັງເງິນລວມຊີັ້ໃຫ້ເຫັນບັນດາກະແສການນ າໃຊ້ທ ນ ແລະ 
ແຫ ື່ງທ ນໃນປີ 
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 ໃບລາຍງານສະຖິຕິ ແລະ ອາກອນເປັນເອກະສານເພີື່ມເຕີມ ແລະ ວິໄຈຂ ັ້ມູນຂ່າວສານທີື່ສະແດງ
ຈາກເອກະສານລາຍງານສັງເຄາະດັື່ງກ່າວຂ້າງເທິງນີັ້ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກກ່ານສ້າງບັນດາບັນຊແີຫ່ງຊາດ 
ແລະ ການຄິດໄລຜ່ົນໄດ້ຮັບທີື່ຈະຖ ກເສຍອາກອນ 
 
3.8 ບນັດາລະບຽບການພ ັ້ນຖານ 
 ການບັນຊີຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບການພ ັ້ນຖານ ເຊິື່ງບ ື່ມີຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເອກະລາດໃດຈະ
ຍົກເວັັ້ນໄດ້. ການຈັດຕັັ້ງຖ ບັນຊດີັື່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ອີງໃສ່ແຜນບັນຊີ, ມີການຄົັ້ນຄວ້າເລ ອກເຟັັ້ນວ່າຈະເປີດປ ັ້ມ 
ບັນຊໃີດ  ແລະ  ມີການກ ານົດບັນດາລະບຽບວິທີປະຕິບັດເພ ື່ອ: 

 ຈົດກາຍບັນດາລາຍການເຄ ື່ອນໄຫວ ແລະ ຄິດໄລ່ບັນດາຂ ັ້ມູນພ ັ້ນຖານ 
 ດ າເນີນການອັດບັນຊ ີແລະ ສັງລວມບັນດາເອກະສານລາຍງານສັງເຄາະ 
 ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດກາ 

 
3.9 ຂ ັ້ບງັຄບັ 
 ແຕ່ລະຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເອກະລາດຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂ ັ້ບັງຄັບເພ ື່ອຖ ບັນຊຄີ : 

 ຖ ບັນຊີເປັນພາສາລາວ ແລະ ເປັນຫົວໜ່ວຍເງິນຕາ (ເປັນເງິນກີບ) 
 ນ າໃຊ້ເຕັກນິກການບັນຊຄີູ ່ເວັັ້ນເສຍແຕ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ທີື່ຈະໄດ້ຮັບການ

ຍົກເວັັ້ນ 
 ອີງໃສ່ບັນດາເອກະສານຢັັ້ງຢ ນທີື່ມີວັນ, ເດ ອນ, ປີເກັບມ້ຽນ ແລະ ວາງຕາມລ າດັບທີື່ໄດກ້ າ

ນົດໄວ້  ແລະ  ມີເລກໝາຍການຈົດກ່າຍເຂົັ້າໃນບັນຊເີພ ື່ອນ າໃຊຫັ້  ກຖານ 
 ຕ້ອງຈົດກ່າຍບັນດາລາຍການເຄ ື່ອນໄຫວຕາມລ າດັບເວລາການເກີດຂ ັ້ນ ຂອງແຕ່ລະລາຍ

ການ 
 ຖ ປ ັ້ມບັນຊີ ແລະ ປ ັ້ມຕິດຕາມ ເພ ື່ອໃຫ້ສາມາດສ້າງເອກະສານລາຍງານສັງເຄາະ ຕາມເງ ື່ອນ 

ໄຂທີື່ໄດ້ບັນລໄຸວ້ໃນມາດຕາ 5 
 ໃຫ້ມີການຄວບຄຸມບັນຊທີີື່ໄວໃ້ຈໄດ້ ເພ ື່ອຕ້ານຂ ັ້ຜິດພາດ, ການປອມແປງລັກໂລບ ແລະ 

ເພ ື່ອປົກປ້ອງຊັບສົມບັດ 
 ກວດກາຄວາມມີຈິງ ແລະ ມູນຄ່າຂອງອົງປະກອບຊັບສິນ ແລະ ໜີັ້ສິນ ຕາມການບັນທ ກ

ບັນຊ ີ
 ການຈົດແຕ່ລະລາຍການໃນບນັຊີຕ້ອງໃຫ້ຮູ້ທີື່ມາ ຂ ັ້ຄວາມເນ ັ້ອໃນລັກສະນະ ໂດຍມີເອກະ 

ສານຢັັ້ງຢ ນ 
 ປ ັ້ມຕິດຕາມບັນຊທີີື່ໃຊ້ເພ ື່ອຈົດກ່າຍລາຍການເຄ ື່ອນໄຫວໃນປີ  ແລະ  ການປັບປຸງ ເວລາປິດ 

ບັນຊີທ້າຍປີ ບ ື່ໃຫ້ມີການຂ້າມແຖວຍະວ່າງ  ແລະ  ຂີດຂ້າ  ຫ    ຂຽນທັບແຕ່ຢ່າງໃດ ບັນດາເອກະສານບັນຊີ
ທີື່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີັ້  ແລະ  ບັນດາໃບຢັັ້ງຢ ນຕ່າງໆຕ້ອງໄດເ້ກັບຮັກສາໄວ ້ເປັນເວລາ 10 ປີ 
 
3.10 ສາລະບານບນັຊ ີແລະ ລະບຽບການບນັທ ກບນັຊ ີ
 ແຜນບັນຊຂີອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເອກະລາດ ຕ້ອງກ ານົດສາລະບານບັນຊີ ທີື່ຈະນ າໃຊ້ເນ ັ້ອໃນ  
ແລະ  ບັນດາລະບຽບການເດີນບັນຊີ. ປ ັ້ມຕິດຕາມບັນຊີແມ່ນບັນດາເອກະສານ, ປ ັ້ມ ບັນຊີ  ແລະ  ໂດຍທົື່ວ
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ໄປແມ່ນສິື່ງທີື່ໃຊ້ຕາມເງ ື່ອນໄຂຂອງການເກັບຮັກສາ ເພ ື່ອຈົດກ່າຍບັນດາຂ ັ້ມູນພ ັ້ນຖານ  ແລະ  ເກັບກ າບັນດາ
ຂ ັ້ມູນຂ່າວສານ 
 ວິທີບັນທ ກ ໝາຍເຖິງແບບວິທີ  ແລະ  ພາຫະນະທີື່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເອກະລາດ ນ າໃຊເ້ພ ື່ອເຮັດ
ໃຫ້ການເຄ ື່ອນໄຫວອັນຈ າເປັນໃນການຖ ບັນຊ ີ ແລະ ໃນບັນດາເອກະສານລາຍງານຕົວຈິງຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດ
ໄວ້ດ າເນີນໄປຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ກ ື່ເປັນອຸປະສັກໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເອກະລາດ ໃນການປະຕ ິ
ບັດພັນທະຕາມລະບຽບກົດໝາຍ 
 
3.11 ປກີານບນັຊ ີ
 ປີການບັນຊແີມ່ນໄດກ້ ານົດໄວ້ 12 ເດ ອນ  ແລະ  ໃຫ້ຖ ເອົາຕາມປີສາກົນ. ກ ານົດເວລາດັື່ງກ່າວ 
ອາດຈະຕ ື່າກ່ວາ 12 ເດ ອນ. ຖ້າຫາກກິດຈະການໃນປີທ າອິດຫາກເລີື່ມຕົັ້ນເຄ ື່ອນໄຫວໃນກາງປີ. ໃນກ ລະນີ
ທີື່ມີການຢຸດເຊົາກິດຈະການ ຈະເນ ື່ອງຈາກສາເຫດໃດກ ຕາມ ໃຫ້ຖ ເອົາໄລຍະການດ າເນີນການຊ າລະສະສາງ
ເປັນປີດຽວເທົື່ານັັ້ນ. ຊ່ວງໄລຍະເວລາອັດບັນຊ ີ ແລະ  ການສ້າງເອກະສານລາຍງານສັງເຄາະ ແມ່ນກ ານົດໄວ້
ຢູໃ່ນດ າລັດຂອງສະພາລັດຖະມົນຕີ 
 
3.12 ຮບູແບບຂອງບນັດາເອກະສານລາຍງານສງັເຄາະ 

ບັນດາເອກະສານລາຍງານສັງເຄາະດັື່ງທີື່ໄດ້ເວົັ້າໃນບົດຮຽນທີ 1 ຂ ັ້ 1.5 ນັັ້ນ ໃຫ້ຖ ເອົາຕາມ
ແບບຢ່າງທີື່ໄດກ້ ານົດຢູ່ໃນດ າລັດຂອງສະພາລັດຖະມົນຕີ 

 
3.13 ເນ ັ້ອໃນຂອງໃບສະຫຼຸບລາຍງານ 

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດຈ າແນກໃຫ້ເຫັນ ບັນດາອົງປະກອບເບ ັ້ອງຊັບສິນ ແລະ ເບ ັ້ອງໜີັ້ສິນ ເຊິື່ງ
ປະກອບເປັນຊັບສົມບັດລວມຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເອກະລາດ 

ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບສັງລວມຄ ນບັນດາລາຍຮັບ ຫ   ລາຍໄດ້  ແລະ  ລາຍຈ່າຍ ຫ   ຄ່າໃຊຈ້່າຍເຊິື່ງ
ຜ່ານການລົບຕົວເລກກັນຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຈ ານວນກ າໄລ ຫ   ຂາດທ ນໃນປີ 

ຕາຕະລາງວິໄຈການປະກອບທ ນ  ແລະ  ຄັງເງິນລວມ ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນບັນດາເອກະສານການນ າໃຊທ້ ນ 
ແລະ ແຫ ື່ງທ ນໃນປີ. 

ໃບລາຍງານສະຖິຕິ ແລະ ອາກອນເປັນເອກະສານເພີື່ມເຕີມ ແລະ ວິໄຈຂ ັ້ມູນຂ່າວສານທີື່ສະແດງ
ຈາກບັນດາລາຍງານສັງເຄາະດັື່ງກ່າງຂ້າງເທິງນີັ້ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກກ່ານສ້າງບັນດາບັນຊີແຫ່ງຊາດ  
ແລະ ການຄິດໄລຜ່ົນໄດ້ຮັບທີື່ຈະຖ ກເສຍອາກອນ.
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ຈດຸປະສງົ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດ 

1. ຄິດໄລ່ ຄ່າເຊ ື່ອມຂອງຊັບສິນຄົື່ງທີື່ໄດ້  
2. ເຂົັ້າໃຈເນ ັ້ອໃນ ແລະ ວິທີການກວດກາ ບັນດາເອກະສນສັງເຄາະ ແລະ ມາດຕະການຕ ື່ຜູ້

ລະເມີດກົດໝາຍ 
 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
4.1 ພ ັ້ນຖານຂອງວທິກີານຕມີນູຄາ່ 

ວິທີການກວດກາ ມູນຄ່າບັນດາອົງປະກອບທີື່ຈົດກ່າຍເຂົັ້າໃນບັນຊີ ແມ່ນກ ານົດບົນພ ັ້ນຖານຂ ັ້
ຕົກລົງຮັບເຂົັ້າ ຕາມມູນຄ່າຕົັ້ນທ ນເດີມ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມອາດຈະຕີມູນຄ່າບັນດາຊັບສົມບັດຄ ນໃໝ່ໄດ ້ບົນ
ເງ ື່ອນໄຂອົງການທີື່ມີສິດອ ານາດວາງອອກ 

 
4.2 ກ ລະນທີີື່ພາໃຫມ້ກີານຕມີນູຄາ່ຄ ນໃໝ ່

ຕ້ອງຖ ວ່າ ແຕ່ລະຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດດ າເນີນກິດຈະການຂອງຕົນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ຄ ສ ບຕ ື່ເຄ ື່ອນ
ໄຫວໃນອານາຄົດທີື່ຄາດຄະເນໄວ້. ເມ ື່ອໃດຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຫາກມເີຈດຕະນາ  ຫ    ຍຸບເລິກ ຫ   ຫຼຸດຜ່ອນ
ຂອບເຂດກິດຈະການໃນລະດັບອັນແນ່ນອນ, ອັນພາໃຫ້ການຕ ື່ເນ ື່ອງກັນບ ື່ສາມາດຮັບປະກັນໄດອ້ີກແລ້ວ, 
ເມ ື່ອນັັ້ນຕ້ອງໄດ້ຕີມູນຄ່າຊັບສົມບັດຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດນັັ້ນຄ ນໃໝ່ 

 
4.3 ການປະຕບິດັລະບຽບ ແລະ ວທິກີານຕມີນູຄາ່ຊບັສມົບດັ 

ເພ ື່ອໃຫ້ມີການຕີມູນຄ່າຊັບສົມບັດ ມຄີວາມສອດຄ່ອງກົມກຽວກັນ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມບັນດາ
ລະບຽບການ ແລະ ລະບຽບວິທີປະຕິບັດຢ່າງຖາວອນ ຍົກເວັັ້ນທຸກກ ລະນີ ທີື່ຕ້ອງການຊອກຫາຂ ັ້ມູນ
ຂ່າວສານທີື່ດີກວ່າ  ຫ    ເນ ື່ອງຈາກສະພາບການບັງຄັບ 

 
4.4 ຄວາມເປນັເອກະລາດຂອງປກີານບນັຊ ີ

ແຕ່ລະປີການບັນຊເີປັນເອກະລາດໂດຍບ ື່ຂ ັ້ນກັບປີການຜ່ານມາ  ແລະ  ປີການຕ ື່ໄປເພ ື່ອຄິດໄລ່ຜົນ
ໄດ້ຮັບໃຫ້ຖ ເອົາແຕ່ບັນດາພ ດຕກິ າ ແລະ ລາຍການເຄ ື່ອນໄຫວທີື່ເກີດຂ ັ້ນສະເພາະໃນປີການເທົື່ານັັ້ນ 

ບດົທ ີ4 
ລະບຽບການຕມີນູຄາ່  ແລະ  ການຄດິໄລຜ່ນົໄດຮ້ບັ, ຄນຸຄາ່ຢັັ້ງຢ ນດາ້ນຫ ັກ
ຖານຂອງບນັດາເອກະສານ, ການກວດກາ, ການເປດີເຜຍີ, ມາດຕະການຕ ື່ຜູ້

ລະເມດີ  ແລະ  ບດົບນັຍດັສດຸທ້າຍ 
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4.5 ວຽກງານທາ້ຍປຂີອງຫວົໜວ່ຍທລຸະກດິເອກະລາດ 
ໃນແຕ່ລະທ້າຍປີການບັນຊີ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເອກະລາດຕ້ອງສ າຫ ວດກວດກາວັດຖຸ ແລະ ຕີ

ມູນຄ່າຊັບສົມບັດຂອງຕົນຕາມມູນຄ່າປະຕິບັດໃນເວລານັັ້ນ ແລະ ເອົາມູນຄ່າປະຈຸບັນດັື່ງກ່າວ ໃນມ ັ້ກວດນັບ
ຕົວຈິງມາສົມທຽບກັບມູນຄ່າຮັບເຂົັ້າໃນໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ຖ້າມູນຄ່າຮັບເຂົັ້າ ຫາກຕ ື່າກວ່າມູນຄ່າກວດ 
ກາ ໃຫ້ຮັກສາມູນຄ່າຮັບເຂົັ້າໄວ້ໃນປ ັ້ມບັນຊີ, ເວັັ້ນເສຍແຕ່ກ ລະນີ ທີື່ ກົດໝາຍກ ານົດໄວ້ ໂດຍສະເພາະຖ້າ
ມູນຄ່າຮັບເຂົັ້າ ຫາກສູງກ່ວາມູນຄ່າກວດກາໃຫ້ຈົດຄ່າເຊ ື່ອມມູນຄ່າໄວ້ຕ່າງຫາກ ພາຍໃຕ້ຮູບການຫັກຄ່າຫຼຸ້ຍ
ຫ້ຽນ ຫ   ຫັກຄ່າເຊ ື່ອມມູນຄ່າ, ແລ້ວຈະຖ ວ່າຄ່າເຊ ື່ອມມູນຄ່າເປັນສິື່ງຂາດຕົວແລ້ວ  ຫ    ບ ື່. 

ໃນແຕ່ລະປີ ຕ້ອງໄດ້ຫັກຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ, ຄ່າເຊ ື່ອມມູນຄ່າ  ແລະ ເງິນແຮເພ ື່ອຫ   ຸດຄວາມສ່ຽງໄພ 
ແລະ ການຂາດທ ນທີື່ອາດຈະເກີດຂ ັ້ນໄດ້ ເຖິງວ່າບ ື່ມກີ າໄລ ຫ   ກ າໄລບ ື່ພຽງພ ກ ຕາມ 

 
4.6 ການຂ ັ້ນທະບຽນປ ັ້ມບນັຊປີະຈ າວນັ ແລະ ປ ັ້ມບນັທ ກລາຍການຊບັສມົບດັ 

ປ ັ້ມບັນຊປີະຈ າວັນ  ແລະ  ປ ັ້ມບັນທ ກລາຍການຊັບສົມບັດ ຕ້ອງໄດ້ຂ ັ້ນທະບຽນໝາຍເລກລ າດັບ 
ແລະ ລົງລາຍເຊັນຫຍ ັ້ຈາກເຈົັ້າໜ້າທີື່ອາກອນທີື່ມີສິດອ ານາດ 

 
4.7 ເງ ື່ອນໄຂຂອງການບນັຊທີີື່ນ າສະເໝເີປນັຫລັກຖານຕ ື່ສານ 

ການບັນຊີໃດທີື່ໄດ້ຖ ຢ່າງຖ ກຕ້ອງຈາກຜູມ້ຄີຸນວຸດທິການບັນຊຮີັບຮູເ້ປັນທາງການ ໂດຍອົງການທີື່
ມສີິດອ ານາດຂ ັ້ນກັບກະຊວງເສດຖະກິດແຜນການ  ແລະ  ການເງິນຈ ື່ງສາມາດນ າໃຊ້ເປັນຫັລກຖານຕ ື່ໜ້າ
ສານເພ ື່ອຢັັ້ງຢ ນນິຕເິທດທາງດ້ານທຸລະກິດ ແລະ ນັກທຸລະກດິດ້ວຍກັນຖ້າວ່າການບັນຊຫີາກບ ື່ຖ ກຕ້ອງຜູ້ດ າ
ເນີນທຸລະກິດຈະເອົາມາເປັນສິື່ງຢັັ້ງຢ ນທາງກົດໝາຍບ ື່ໄດ້ 

 
4.8 ການກ ານດົບນັດາລະບຽບວທິປີະຕບິດັ 

ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເອກະລາດເປັນຜູກ້ ານົດບັນດາລະບຽບ
ວິທີປະຕິບັດອັນຈ າເປັນ ເພ ື່ອຈັດຕັັ້ງວຽກງານບັນຊທີີື່ຊ່ວຍໃຫ້ດ າເນີນການຄວບຄຸມພາຍໃນທີື່ເປັນໜ້າເຊ ື່ອຖ 
ໄດ້ ດ້ວຍເຫດຜົນທີື່ຂັດກັບປະໂຫຍດຂອງລັດ, ຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີື່ເປັນເອກະລາດ  ຫ    ຂອງຊາວຜູ້
ອອກແຮງງານ 

 
4.9 ໜາ້ທີື່ຮບັຜດິຊອບຂອງຫວົໜາ້ບນັຊ ີ

ຫົວໜ້າບັນຊີມີໜ້າທີື່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດປັນຢ່າງດີບັນດາຂ ັ້ກ ານົດທີື່ໄດ້ວາງອອກ ເພ ື່ອດ າເນີນການ
ຄວບຄຸມ  ແລະ  ກວດກາດັື່ງກ່າວ ແລະ ບ ື່ມີຜູໃ້ດຈະມສີິດຢັບຢັັ້ງການປະຕິບັດພາລະໜ້າທີື່ຂອງຜູ້ກ່ຽວໄດ ້
ດ້ວຍເຫດຜົນທີື່ຂັດກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ,ຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເອກະລາດ  ແລະ  ຊາວຜູອ້ອກແຮງ
ງານ 

 
4.10 ບດົລາຍງານສະພາບການ  ແລະ  ບດົລາຍງານເພີື່ມເຕມີ 

ນອກຈາກບັນດາເອກະສານລາຍງານສັງເຄາະ ທີື່ໄດ້ບັນລໄຸວ້ໃນມາດຕາ 5 (ບົດຮຽນທີື່ຂ ັ້ 1.5/ 
3.6) ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີັ້ ຕ້ອງໄດ້ມີບົດລາຍງານບັນຊກີ່ຽວກັບສະພາບການດ້ານຕ່າງໆ  ແລະ  ວິວັດຂອງ
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ກິດຈະການທັງໝົດຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເອກະລາດ ບັນດາວິທີການກວດກາ ແລະ ການເປີດເຜີຍກ່ຽວ
ກັບເອກະສານດັື່ງກ່າວນີັ້ໄວ້ໃນດ າລັດຂອງສະພາແຫງ່ຊາດ 

 
4.11 ການບ ື່ຖ ເອກະສານບນັຊທີີື່ມລີກັສະນະບງັຄບັ ແລະ ການປອມແປງສາ້ງ 

ໃບສະຫຼຸບຊບັສມົບດັບ ື່ຖ ກຕອ້ງຊດັເຈນ 
ການບ ື່ຖ ເອກະສານບັນຊທີີື່ມີລັກສະນະບັງຄັບ ຈະຖ ກໄໝຕາມດ າລັດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ການ

ປອມແປງການສ້າງໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດບ ື່ຖ ກຕ້ອງຊັດເຈນໂດຍເຈດຕະນາ ຈະຖ ກລົງໂທດຕາມມາດຕາ 
150 ຂອງກົດໝາຍອາຍາ  ແລະ  ຈະຖ ກປັບໄໝຕາມດ າລັດຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ  ຫ   ໂທດໃດໂທດໜ ື່ງໃນ
ສອງປະເພດນີັ້ກ ໄດ້ 

 
4.12 ຜນົສກັສດິ 

ກົດໝາຍສະບັບນີັ້ມີຜົນສັກສິດສ າລັບຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີື່ຂ ັ້ນກັບສູນກາງ  ແລະ  ນະຄອນຫ ວງ
ວຽງຈັນ ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ເດ ອນມັງກອນ 1991 ເປັນຕົັ້ນໄປ. ສ່ວນສ າລັບຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂອງແຂວງ
ຕ່າງໆໃນທົື່ວປະເທດ ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 1992 ເປັນຕົັ້ນໄປ 

 
4.13 ອງົການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ 

ມອບໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ອອກດ າລັດ ເພ ື່ອ
ປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີັ້ ແລະ ວາງລະບຽບການລະອຽດກຽ່ວກັບວິຊາຊີບການບັນຊ ີ
 ການຫັກຄ່າຫຼຸຍຫ້ຽນຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີື່  ແລະ ວິທີການຄິດໄລ່ ແຕ່ລະວິທີ ມີ 3 ວິທີຄ : 

 ວິທີຫັກຄ່າຫຼຸຍຫ້ຽນແບບສະໝ ື່າສະເໝີ 
 ວິທີຫັກຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນແບບຫຼຸດຜ່ອນ 
 ວິທີຫັກຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ແບບຕາມການນ າໃຊ ້
1) ວິທກີານຫກັຄາ່ຫຼຸຍ້ຫຽ້ນແບບສະໝ ື່ສະເໝີ (ແບບຄງົທີື່) 

 ແບບຕັັ້ງຄິດໄລ່: 
 ຄ່າຫຼຸຍຫ້ຽນຕ ື່ປີ = ມູນຄ່າເດີມ / ອາຍຸການນ າໃຊ້ ຫ   ມູນຄ່າເດີມ x ອັດຕາຄ່າຫຼຸຍຫ້ຽນ 
 ຕວົຢາ່ງ: ມູນຄ່າເດີມຂອງພາຫະນະຂົນສົື່ງຄັນໜ ື່ງ 7,000,000ກີບ, ອາຍຸການນ າໃຊ້ 5 ປີ. 
 ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຕ ື່ປີ  7,000,000/5 = 1,400,000 ກີບ 

2) ວິທກີານຫກັຄາ່ຫຼຸຍ້ຫຽ້ນແບບຫຸລດຜອ່ນ (ແບບແຕຫ່ລາຍຫານອ້ຍ) 
 •ການຄິດໄລ່ຕ້ອງໃຫ້ເບິື່ງໃສ່ຕົວເລກພ ັ້ນຖານຂອງການຄິດໄລ່: 
 ສູດ : N(N+1) / 2 = ແມ່ນຕົວເລກພ ັ້ນຖານ, N ຈ ານວນປີ 
 ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຂອງປີທີ 1  = ມູນຄ່າເດີມ x N / N(N+1/2) 

ເດີມມູນຄ່າ x N - 1 
ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຂອງປີທີ 2 =  

N (N+1) 
2 

 ຕວົຢາ່ງ : ພາຫະນະຂົນສົື່ງຄັນໜ ື່ງມູນຄ່າ 4,500,000 ກີບ, ອາຍຸການນ າໃຊ້ 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 = 
4,500,000 × 2 

= 600,000 
15 

 
 

ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນປີທີ 5 = 
4,500,000 × 1 

=300,000 
15 

 
3) ວິທກີານຫກັຄາ່ຫລຸຍ້ຫຽ້ນ ແບບຕາມການນ າໃຊ ້

 ຕວົຢາ່ງ: ມີລົດບັນທຸກໂວນໂວຄັນໜ ື່ງມູນຄ່າເດີມ 10,000,000 ກີບ, ເຊິື່ງຕາມທ າມະດາ
ແລ້ວ ຖ້າຫາກແລ່ນລົດບັນທຸກເຄ ື່ອງໄດ້ 500,000 Km ແມ່ນຈະສາມາດ ໃຊ້ການໄດ້ຕ ື່ໄປອີກ 
 ດັື່ງນັັ້ນ, ຈ ານວນຫັກຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຕ ື່ປີຂອງລົດຄັນດັື່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ຄິດໄລ່ບົນພ ັ້ນຖານ,
ຈ ານວນ  Km  ຂອງລົດຄັນນັັ້ນໃນປີ 
 ປີທີ 1 ແລ່ນໄດ້ 100,000 Km , ປີທີ 2 ແລ່ນໄດ້ 50.000 Km , ປີທີ 3 ແລ່ນໄດ ້
75,000 Km , ປີທີ 4 ແລ່ນໄດ້ 95,000 Km , ປີທີ 5 ແລ່ນໄດ້ 125,000 Km ແລະ ປີທິ 6 ແລ່ນໄດ້ 
55,000 Km . 

ຕອບ :  

ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຕ ື່ Km  = 
10,000,000 ກີບ 

=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 
 

ຕາຕະລາງທ ີ1 ຫກັຄາ່ຫຼຸຍ້ຫຽ້ນຊບັສມົບດັຕາມອາຍກຸານ 
ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ອັດຕາຫັກຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ອາຍຸການ 

- ຕ ກນ າໃຊ້ດ າເນີນທຸລະກິດ 
- ເຮ ອນຢູ່ 
- ສິື່ງຈັດວາງ ແລະ ຕິດຕັັ້ງ 
- ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ຊຸດ ເຄ ື່ອງມ  
- ເຄ ື່ອງຈັກ 
- ລົດເກງ 
- ລົດບັນທຸກ 
- ເຄ ື່ອງໃຊ້ສ ານັກງານ 
- ວັດຖຸອຸປະກອນຫ້ອງການ 

5 % 
2 % 
5 ຫາ 10 % 
10 ຫາ 20 % 
20 % 
20 % 
25 % 
10 % 
5 ຫາ 10 % 

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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ພາກທ ີIII ກດົໝາຍສວ່ຍສາອາກອນ 
 

 
 
ຈດຸປະສງົ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂົັ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ: 

1. ບົດບັນຍັດທົື່ວໄປຂອງກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ 
2. ອາກອນທຸລະກິດ 
3. ອາກອນຊົມໃຊ້ 

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
5.1 ສວ່ຍສາອາກອນ 

ສ່ວຍສາອາກອນແມ່ນພັນທະຂອງທຸກຄົນທີື່ດ າເນີນກິດຈະການ  ຫ    ທ າມາຫາກິນຢູໃ່ນ ສປປ 
ລາວ ຕ້ອງໄດປ້ະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ  ແລະ  ສ້າງສາປະເທດຊາດ. 

5.1.6 ໜາ້ທີື່ຂອງກດົໝາຍສວ່ຍສາອາກອນ 
ກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ ມີໜ້າທີື່ກ ານົດລະບົບສ່ວຍສາອາກອນ ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນ

ເສດຖະກິດ, ອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ, ອົງການຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ, ພົນລະເມ ອງລາວ, ຊາວຕ່າງດ້າວຊາວຕ່າງປະ
ເທດ ລວມທັງຜູບ້ ື່ມີສັນຊາດທີື່ດ າເນີນທຸລະກິດ ຫ   ມາທ າມາຫາກິນຢູ ່ສປປ ລາວ ລ້ວນແຕ່ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າ
ໃນພາລະກິດຂອງປະເທດຊາດ, ສົື່ງເສີມການດ າເນີນທຸລະກິດໃນທຸກຂະແໜງການ, ກະຕຸກຊຸກຍູ້ການຈ ລະ
ຈອນແຈກຢາຍສິນຄ້າໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວເຮັດໃຫ້ເງິນຕາ ແລະ ລາຄາຢູໃ່ນທ້ອງຕະຫ າດມຄີວາມສະຫົງບເປັນ
ປົກກະຕິ, ດັດສະເລ່ຍລາຍໄດ້ລະຫ່ວາງທຸກຊັັ້ນຄົນຢ່າງຍຸດຕທິ າ  ແລະ  ຮັບປະກັນລາຍໄດໃ້ຫ້ແກ່ງົບປະມານ
ຂອງລັດ, ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງຊາດມກີານຂະຫຍາຍຕົວຕາມຈັື່ງຫວະຕ ື່ເນ ື່ອງ ແລະ ປົກກະຕິ. 

5.1.7 ລະບບົສວ່ຍສາອາກອນ 
 ລະບົບສ່ວຍສາອາກອນຂອງ ສປປ ລາວ ປະກອບດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນທາງອ້ອມ  
ແລະ  ສ່ວຍສາອາກອນທາງກົງ. 
 ສວ່ຍສາອາກອນທາງອອມ້ມ:ີ 

 ອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ 
 ອາກອນຊົມໃຊ້ 

 ສວ່ຍສາອາກອນທາງກງົມ:ີ 
 ອາກອນກ າໄລ 
 ອາກອນລາຍໄດ ້
 ອາກອນຕ ື່າສຸດ 
 ອາກອນມອບເໝົາ 

ບດົທ ີ5 
ບດົບນັຍດັທົື່ວໄປ, ອາກອນທລຸະກດິ  ແລະ ອາກອນຊມົໃຊ ້
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 ອາກອນສິື່ງແວດລ້ອມ/ຄ່າທ ານຽມ/ບ ລິການວິຊາການຕ່າງໆ 
5.1.8 ການນ າໃຊກ້ດົໝາຍສວ່ຍສາອາກອນ 

ກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນນ າໃຊຕ້ ື່ບຸກຄົນ  ຫ    ນິຕິບຸກຄົນ ຫ   ນິຕິບຸກຄົນທີື່ຊົມໃຊ້
ສິນຄ້າເຄ ື່ອງຂອງ ຫ   ການບ ລິການ, ດ າເນີນທຸລະກິດ, ປະກກອບອາຊີບອິດສະຫ ະ  ແລະ ລາຍໄດ້ຕ່າງໆຢູ່ດິນ
ແດນ ສປປ ລາວ. 

5.1.9 ອາກອນຕວົເລກທຸລະກດິແມນ່ຫັຍງ ? 
ອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ ແມ່ນອາກອນທາງອອ້ມ ເຊິື່ງເປັນພັນທະຂອງຜູຊ້ົມໃຊ້

ສິນຄ້າເຄ ື່ອງຂອງ  ແລະ  ການບ ລິການຕ່າງໆຢູ່ໃນດິນແດນຂອງ ສປປ ລາວ. 
5.1.10 ເວລາຄດິໄລເ່ກບັອາກອນ ແລະ ພ ັ້ນຖານການຄິດໄລອ່າກອນຕວົເລກທຸລະກດິ 

(1) ກດິຈະການທີື່ຕອ້ງເສຍອາກອນຕວົເລກທລຸະກດິ 
ກິດຈະການທີື່ຕ້ອງເສຍ ອ.ຕ.ທ ມີດັື່ງນີັ້: 
 ການນ າເຂົັ້າສິນຄ້າເຄ ື່ອງຂອງຈາກຕ່າງປະເທດ 
 ການຂາຍເທ ື່ອທີໜ ື່ງສິນຄ້າເຄ ື່ອງຂອງທີື່ນ າເຂົັ້າ ຫ   ຜະລິດຈາກໂຮງງານຢູ່

ພາຍໃນປະເທດ 
 ການບ ລິການທົື່ວໄປ ເຊັື່ນ: ກິດຈະການຂົນສົື່ງ, ໄປສະນີ, ໂທລະ

ຄົມມະນາຄົມ, ການກ ື່ສ້າງ, ສ້ອມແປງ, ການຮັບເໝົາຄຸ້ມຄອງຕະຫ າດ, ການພັດທະນາທີື່ດິນ ເພ ື່ອຂາຍສິດ
ນ າໃຊ້, ກິດຈະການໂຮງແຮມ, ທ່ອງທ່ຽວ, ກິນດ ື່ມ, ການສະແດງສິນລະປະວັນນະຄະດີ, ກິລາ, ບັນເທິງ, 
ການແພດ, ເປັນນາຍໜ້າ ຫ   ຕົວແທນ  ແລະ  ການບ ລິການອ ື່ນໆທີື່ມລີັກສະນະບ ລິການ 

(2) ພ ັ້ນຖານຄດິໄລອ່າກອນຕວົເລກທລຸະກດິ 
a) ສ າລັບການນ າເຂົັ້າສິນຄ້າເຄ ື່ອງຂອງຈາກຕ່າງປະເທດ 

ອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ ແມ່ນຄິດໄລ່ເມ ື່ອແຈ້ງເສຍພາສີຂາເຂົັ້າ, ພ ັ້ນຖານການຄິດໄລ່ແມ່ນແຈ້ງເສຍພາສີຂາ
ເຂົັ້າບວກຄ່າພາສີຂາເຂົັ້າ, ອາກອນຊົມໃຊ້  ແລະ  ຄ່າທ ານຽມອ ື່ນໆ (ຖ້າມີ) 
 ຕວົຢາ່ງ 1: 
 ບ ລິສັດນ ັ້າມັນເຊ ັ້ອໄຟນ າເຂົັ້ານ ັ້າມັນແອັດຊັງທ າມະດາ ຈາກຕ່າງປະເທດຈ າ
ນວນ 64,000 ລີດ ມູນຄ່າຮອດຊາຍແດນລາວແມນ່ 11,718,000 ກີບ (12,600$; ອັດຕາແລກປ່ຽນ 
1$ = 930 ກີບ) ຕາມໃບແຈ້ງສິນຄ້ານ າເຂົັ້າ, ນ ັ້າມັນແອັດຊັງ ແມ່ນສິນຄ້າທີື່ຖ ກເສຍອາກອນຊົມໃຊຕ້າມ
ອັດຕາທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວໃ້ນກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ 
 ການຄິດໄລຄ່່າພາສຂີາເຂົັ້າ  ແລະ  ອາກອນໃນເວລານ າເຂົັ້າ ມດີັື່ງນີັ້: 
 ຄ່າພາສຂີາເຂົັ້າໃນອັດຕາ 5 ແມ່ນ: 
 11,718,000 x 5 =585,900 ກີບ 
 ອາກອນຊົມໃຊ້ໃນອັດຕາ 20% ຂອງມູນຄ່າຕົັ້ນທ ນນ າເຂົັ້າ 
 (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 = ຈ ານວນອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ 
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 ລວມຄາ່ພາສີ ແລະ ອາກອນທີື່ຕ້ອງເສຍໃນດ່ານຂາເຂົັ້າທັງໝົດ = 
3,784,914 ກີບ 
 ຕວົຢາ່ງ 2: 
 ບ ລິສັດການຄ້າຂາອອກ - ຂາເຂົັ້າ ໄດນ້ າລົດຈັກຮອນດາດຣີມ 100 ເຊເຊ 
ຈາກຕ່າງປະເທດ ເຂົັ້າມາຜ່ານດ່ານທ່ານາແລ້ງ ຈ ານວນ 50 ຄັນ, ລາຄາແຈ້ງເສຍພາສ ີ50,737,500 ກີບ 
 ອັດຕາພາສີ 40 
 ອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ 5 
 ວິທີການຄິດໄລ່ຄ່າພາສ ີແລະ ອາກອນຢູດ່່ານຂາເຂົັ້າ ຄ ດັື່ງນີັ້: 

ຄ່າພາສີຂາເຂົັ້າ50,737,500 x 40=20,295,000 ກີບ 
 ອ.ຕ.ທ (50,737,500+20,295,000) x 5 
 = 3,551,625 ກີບ 

ລວມຈ ານວນຄ່າພາສີຂາເຂົັ້າ ແລະ ອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ 
= 23,846,625 ກີບ 
b) ສ າລັບການຂາຍເທ ື່ອໜ ື່ງສິນຄ້າ  ຫ    ເຄ ື່ອງຂອງທີື່ນ າເຂົັ້າຈາກຕ່າງ

ປະເທດ ຫ   ຈາກໂຮງງານຜະລິດຢູພ່າຍໃນປະເທດ, ອາກອນແມ່ນຄິດໄລ່ເວລາຂາຍ ຫ   ເວລາສົື່ງມອບເທ ື່ອທີື່
ໜ ື່ງສິນຄ້າ ຫ   ເຄ ື່ອງຂອງດັື່ງກ່າວໂດຍຜູນ້ າເຂົັ້າ ຜູ້ຜະລິດພ ັ້ນຖານການຄິດໄລ່ ແມ່ນເວລາຂາຍບ ື່ລວມອາກອນ 

ຕວົຢາ່ງ: 
ບ ລິສັດນ ັ້າມັນເຊ ັ້ອໄຟ ໄດ້ຂາຍນ ັ້າມັນທີື່ໄດ້ນ າເຂົັ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ຈ ານວນ 

640,00 ລີດ ໃຫ້ແກປ່ ັ້ານ ັ້າມັນເຊ ັ້ອໄຟ ມູນຄ່າຂາຍນອກອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ 16,960,000 ກີບ. 
ອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດໃນເວລາຂາຍແມ່ນ: 16,960,000 ກີບx5=848,000 ກີບ ບ ລິສັດນ ັ້າມັນ
ເຊ ັ້ອໄຟ ຈະຕ້ອງໄດ້ອອກໃບເກັບເງິນ ໃນເວລາຂາຍນ ັ້າມັນເຊ ັ້ອໄຟໃຫ້ແກ່ປ ັ້ານ ັ້າມັນເຊ ັ້ອໄຟ ຕາມແບບຮ່າງທີື່
ກົມສ່ວຍສາອາກອນໄດ້ກ ານົດໃຫ້  ແລະ  ຂຽນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ. 

 
ຕາຕະລາງທີ 2  ແບບຮາ່ງໃບເກບັເງນິ 
 
ລາຍການສິນຄ້າເຄ ື່ອງຂອງທີື່ໄດ້ຈ າ
ໜ່າຍ 

ລາຄາຫົວໜ່ວຍ ຈ ານວນລິດ ລາຄາບ ື່ລວມອາກອນ 

ນ ັ້າມັນແອັດຊັງທ າມະດາ       265    64,000 16,960,000ກີບ 

                        ລວມມູນຄ່າບ ື່ລວມອາກອນ 
                        ອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ 5 % 
                        ລາຄາຂາຍລວມທັງອາກອນ 

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

 
ລາຄາຂາຍລວມອາກອນ 17,808,000 ກີບ ນີັ້ແມ່ນຈ ານວນເງິນທີື່ປ ັ້ານ ັ້າມັນ

ເຊ ັ້ອໄຟ ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ບ ລິສັດນ ັ້າມັນເຊ ັ້ອໄຟ, ແຕ່ບ ລິສັດຈະໄດ້ຮັບເງິນພຽງແຕ່ 16,960,000 ກີບ ສ່ວນຈ າ
ນວນຕົວເລກທຸລະກິດ 848,000 ກີບ ນັັ້ນບ ລິສັດ ຕ້ອງມອບໃຫ້ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແຕ່
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ບ ລິສັດນ ັ້າມັນເຊ ັ້ອໄຟ ມີສິດຫັກອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດທີື່ໄດ້ເສຍແລ້ວໃນເວລານ າເຂົັ້າ ເຊິື່ງມີຈ ານວນ 
738,234 ກີບ ອອກຈາກຈ ານວນຕົວເລກທຸລະກິດທີື່ຄິດໄລໄ່ດ້ໃນເວລາຂາຍ ລາຍລະອຽດມີຄ ດັື່ງນີັ້: 

ອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດທີື່ຄິດໄລ່ໄດ້ໃນເວລາຂາຍ  = 848,000 ກີບ 
ອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດທີື່ໄດ້ເສຍແລ້ວໃນເວລານ າເຂົັ້າ = 738,234 ກີບ 
ອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດທີື່ຕ້ອງຈ່າຍຕ ື່ມ  = 109,766 ກີບ 

c) ສ າລບັການບ ລກິານ 
ພ ັ້ນຖານການຄິດໄລ່ ແມ່ນຄ່າບ ລິການບ ື່ລວມອາກອນຂອງກິດ

ຈະການໄດ້ສ າເລັດທັງໝົດ ຫ   ບາງສ່ວນ. 
ຕວົຢາ່ງ: 
ກິດຈະການກ ື່ສ້າງເຮ ອນຫ ັງໜ ື່ງໄດ້ສ າເລັດແລ້ວ ມູນຄ່າການກ ື່ສ້າງທັງໝົດແມ່ນ 

25,100,000 ກີບ (ມູນຄ່າບ ື່ລວມອາກອນ) ໃນກິດຈະການດັື່ງກ່າວ ພາຍຫ ັງທີື່ໄດຫັ້ກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສີັ້ນເປ ອງ
ຕ່າງໆທັງໝົດອອກແລ້ວ ມີກ າໄລຈ ານວນ 3,765,000 ກີບ ບ ລິສັດທີື່ດ າເນີນການກ ື່ສ້າງແມ່ນ ບ ລິສັດມີຮູບ
ການນິຕິບຸກຄົນ. 
 ວິທີການຄິດໄລ່ອາກອນມດີັື່ງນີັ້: 

 ອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ: 25,100,000 x 5 = 1,255,000 ກີບ 
 ອາກອນກ າໄລ: 3,765,000 x 35 = 1.317.750 ກີບ 

 
5.2 ອດັຕາອາກອນຕວົເລກທລຸະກດິ 

ອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດມີ 4 ອັດຕາດ້ວຍກັນຄ : 3, 5, 10,  ແລະ  15 
5.2.1 ອດັຕາສວ່ນຮອ້ຍ (3) ສ າລບັທຸລະກດິ 

a) ການນ າເຂົັ້າ  ແລະ  ການຂາຍ 
 ຜະລິດຕະພັນກະສິກ າເຊັື່ນ: ເຂົັ້າສານ, ຮ າ, ແປ້ງເຂົັ້າ, ແປ້ງມັນ, ແປ້ງສາລີ

ເປັນຕົັ້ນ 
 ຜະລິດຕະພັນອາຫານ 
 ວັດຖຸດິບ, ຜະລິດຕະພັນເຄິື່ງສ າເລັດຮູບ, ເຄມີຮັບໃຊ້ການຜະລິດກະສິກ າ, 

ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ຫັດຖະກ າ 
 ປຸຍ  ແລະ  ອາຫານສັດ 
 ເຄ ື່ອງຈັກ, ເຄ ື່ອງມ   ແລະ  ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການປູກຝັງການລ້ຽງສັດ  ແລະ  

ການຜະລິດ (ກະສິກ າ, ອຸດສາຫະກ າ, ຫັດຖະກ າ) 
 ເຄ ື່ອງຈັກ ຫ   ພາຫະນະຮັບໃຊກ້ານບຸກເບີກ, ລາກແກ່, ການຂຸດຄົັ້ນບ ື່ແຮ່, ບ ື່

ນ ັ້າມັນ, ອາຍແກັສ, ການກ ື່ສ້າງພ ັ້ນຖານວັດຖຸເຕັກນິກເຊັື່ນ: ຂົວທາງ, ຊົນລະປະທານ, ເຂ ື່ອນ, ທ່າເຮ ອ,   
ເດີື່ນບິນ ລວມທັງເຄ ື່ອງອາໄຫ່  ຂອງພາຫະນະດັື່ງກ່າວ 

 ແຮ່ທາດຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ແຮ່ເຫ ັກ, ແຮກ່ົວ, ແຮ່ຂາງ, ແຮທ່ອງແດງ  ແລະ  ອ ື່ນໆ
ທີື່ຄ້າຍຄຽງ 

 ຫີນກາວ, ລິກໄນ, ຖ່ານຫີນ, ອາຍແກັດ  ແລະ  ອ ື່ນໆທີື່ຄ້າຍຄຽງ 
 ນ ັ້າປະປາ 
 ຢາປົວພະຍາດ, ອຸປະກອນການແພດ  ແລະ  ການສ ກສາ 
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 ລົດພະຍາບານ, ລົດດັບເພີງ ແລະ ລົດວິຊາສະເພາະອ ື່ນໆ 
 ລົດຖີບ, ລົດສາມລ ັ້ຖີບ 
 ເສັັ້ນຝ້າຍ, ເສັັ້ນໄໝ, ເສັັ້ນໃບຕ່າງໆ 
 ຜະລິດຕະພັນວິຈິດຕະກ າ, ສິລະປະກ າ  ແລະ  ຫັດຖະກ າ 
 ເຄ ື່ອງຫ ີັ້ນເດັກ 
 ອຸປະກອນການກິລາ  ແລະ  ກາຍຍະກ າ 

b) ການບ ລກິານ 
 ການບ ລິການດ້ານກະສິກ າດ້ວຍເຄ ື່ອງຈັກ 
 ການວິໄຈດິນປູກຝັງ, ດິນກ ື່ສ້າງ, ປ່າໄມ້ ແລະ ວິໄຈແຮ່ທາດຕ່າງໆ 
 ການອານາໄມໃນຕົວເມ ອງ 
 ໂຮງຂ້າສັດ  ແລະ  ການຂ້າສັດທົື່ວໄປ 
 ການບ ລິການຕັດຜົມ  ແລະ  ເສີມສວຍ 
 ກິດຈະກ າປິື່ນປົວຄົນ ແລະ ສັດ 
 ກິດຈະກ າສະແດງລະຄອນ, ລ າເລ ື່ອງ, ສິນລະປະວັນນະຄະດີ, ກິລາ ເຊັື່ນ: 

ບານເຕະ, ບານສົື່ງ, ບານບ້ວງ, ຕີມວຍ, ເຕັນນິດ  ແລະ  ກາຍຍະກ າ 
 ກິດຈະກ າການບ າບັດ 
 ການຕເີງິນ  ແລະ  ຄ າ 
 ການເຈ້ຍລະໄນນິນ, ເພັດ, ພອຍ  ແລະ  ແກ້ວ 

5.2.2 ອດັຕາສວ່ນຮອ້ຍ (5) ສ າລບັທຸລະກດິ 
a) ການນ າເຂົັ້າ ແລະ ການຂາຍ 

 ກະແສໄຟຟ້າ, ເຄ ື່ອງມ   ແລະ  ອຸປະກອນການໄຟຟ້າ 
 ນ ັ້າມັນເຊ ັ້ອໄຟທຸກຊະນິດ 
 ຖ່ານໄມ້ ແລະ ຟ ນ 
 ວັດສະດຸ, ອຸປະກອນການກ ື່ສ້າງທົື່ວໄປລວມທັງຫີນ ແລ ະຊາຍ 
 ຜະລິດຕະພັນປຸງແຕ່ງໄມ້  ແລະ  ຫວາຍ 
 ຜະລິດຕະພັນປຸງແຕ່ງຈາກຊາ, ກາເຟ 
 ນ ັ້າດ ື່ມບ ລິສຸດ, ນ ັ້າກ້ອນ, ກະແລມ່ 
 ນ ັ້າຫວານນ ັ້າອັດລົມ  ແລະ  ເຄ ື່ອງດ ື່ມອ ື່ນໆທີື່ມທີາດເຫ ົັ້າ 
 ເຄ ື່ອງຮັບໃຊ້ຫ້ອງການທົື່ວໄປ ລວມທັງຈັກພິມດີດ, ຈັກໂຣນຽ່ວ, ຈັກອັດສ າ

ເນົາເອກະສານ, ຈັກຄິດໄລ່ເຄ ື່ອງຄອມພິວເຕີ ລວມທັງອຸປະກອນຂອງເຄ ື່ອງດັື່ງກ່າວ 
 ອຸປະກອນສ ື່ສານ  ແລະ  ໂທລະຄົມມະນາຄົມ 
 ເຄ ື່ອງເຮ ອນ ເຊັື່ນ: ຊຸດຮັບແຂກ, ໂຕະ, ຕັື່ງ, ຕູ້, ຕຽງ, ເສ ື່ອ, ໝອນ  ແລະ  

ອ ື່ນໆ 
 ເຄ ື່ອງໃຊ້ໃນເຮ ອນທີື່ໃຊ້ດ້ວຍໄຟຟ້າ ເຊັື່ນ: ຕູ້ເຢັນ, ເຕົາໄຟຟ້າ, ເຕົາລີດ, 

ເຄ ື່ອງຕູ້ເຢັນ, ໝ ັ້ຫຸງເຂົັ້າ, ໝ ັ້ຕົັ້ມນ ັ້າ, ພັດລົມ, ວິທະຍ,ຸ ເຄ ື່ອງດູດຝຸ່ນ, ເຄ ື່ອງຊັກຜ້າ, ເຄ ື່ອງບົດຊີັ້ນ, ເຄ ື່ອງບົດ
ໝາກໄມ້  ແລະ  ອ ື່ນໆ 

 ແຜ່ນແພທຸກຊະນິດ, ເຄ ື່ອງນຸ່ງຫົື່ມ, ໝວກ, ເກີບ, ສາຍແອວ, ຄັນຮົື່ມ 



35 

 

 ຫີບ, ກະເປົາເດີນທາງ, ກະເປົາຖ  ແລະ ເຄ ື່ອງຄ້າຍຄຽງ 
 ໂມງແວ່ນຕາ 
 ຈັກຍິບຜ້າທົື່ວໄປ 
 ລົດຈັກ, ລົດສາມລ ັ້ເຄ ື່ ອງ, ລົດຕຸກໆ, ລົດຈ າໂບ້, ລົດໂດຍສານ, ລົດຂົນສົື່ງ, 

ລົດບັດ, ລົດຕູ້, ລົດຂົນນ ັ້າມັນ 
 ອຸປະກອນ, ເຄ ື່ອງອາໄຫ່    ແລະ ໝ ັ້ໄຟຂອງລົດບັນທຸກປະເພດ 
 ເຄ ື່ອງມ   ແລະ  ອຸປະກອນການຫາປາ 
 ກ ື່າປັື່ນ, ເຮ ອຈັກເພ ື່ອຮັບໃຊ້ການຂົນສົື່ງພາຍໃນ ລວມທັງເຄ ື່ອງປະກອບ  

ແລະ  ເຄ ື່ອງອາໄຫ່  ຂອງພາຫະນະດັື່ງກ່າວ 
 ເຮ ອຈັກເພ ື່ ອການກິລາ 
 ເຮ ອບິນເພ ື່ອຮັບໃຊກ້ານຂົນສົື່ງພາຍໃນລວມທັງອຸກະກອນ ແລະ ເຄ ື່ອງອາ

ໄຫ່ລຂອງພາຫະນະດັື່ງກ່າວ 
 ເຄ ື່ອງໃຊ້ສອຍເພ ື່ອທ າຄວາມສະອາດຮ່າງກາຍ 
 ນ ັ້າຫອມ  ແລະ  ເຄ ື່ອງເສີມສວຍ 
 ໂລຫະປະເສີດ,ແກ້ວປະເສີດເຊັື່ນ:ເງິນ,ຄ າ,ເພັດ,ນິນ  ແລະ  ອ ື່ນໆທີື່ຄ້າຍ

ຄຽງ 
 ປ ນລົມ 
 ກະແຊັດທີື່ຍັງບ ື່ທັນໄດບ້ັນທ ກສຽງ 
 ກະແຊັດເພງ ຫ   ລ າພ ັ້ນເມ ອງລາວ 
 ເຄ ື່ອງດົນຕີ  ແລະ  ສ່ວນປະກອບຂອງເຄ ື່ອງດັື່ງກ່າວ 
 ເຄ ື່ອງອ ື່ນໆທີື່ບ ື່ນອນໃນອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍ (3), ສິບສ່ວນຮ້ອຍ (10) 

ຫ   ສິບຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ (15) 
b) ການບ ລກິານ 

 ການບ ລິການຈົກດິນ, ຕັກຊາຍ, ບຸກເບີກເນ ັ້ອທີື່ດິນເພ ື່ອການປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ  
ແລະ  ການກ ື່ສ້າງອ ື່ນໆ. 

 ກິດຈະການໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ  ແລະ  ການຂົນສົື່ງ 
 ການກ ື່ສ້າງ, ການຕິດຕັັ້ງ  ແລະ  ສ້ອມແປງທົື່ວໄປ 
 ການບ ລິການກ່ຽວກັບຂົວທາງ, ຊົນລະປະທານ, ເຂ ື່ອນ,ເດີື່ນບິນ 
 ການບ ລິການຕັດຫຍິບ, ຕັດເກີບ ,ຫຍິບຜ້າ, ຖ່າຍຮູບ 
 ກິດຈະການໂຮງພິມ 
 ກິດຈະການໂຮງເລ ື່ອຍ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້  ແລະ  ຫວາຍ 
 ກິດຈະການບົື່ມໃບຢາ 
 ກິດຈະການພັດທະນາທີື່ດິນ ເພ ື່ອຂາຍສິດນ າໃຊ້, ການກ ື່ສ້າງເຮ ອນເພ ື່ອຂາຍ 
 ການຮັບເໝົາຄຸ້ມຄອງຕະຫ າດ 
 ກິດຈະການໂຄສະນາ, ສ ກສາຄົັ້ນຄ້ວາ, ຂ ັ້ນແຜນການ,ວິໄຈຂ ັ້ມູນຂ່າວສານ

ອ ື່ນໆ, ທີື່ປ ກສາບັນຊີ, ທີື່ປ ກສາດ້ານກົດໝາຍ, ທີື່ປ ກສາວິສາຫະກ າ  ແລະ  ສະຖາປັດຕະຍະກ າ 
 ການບ ລິການອ ື່ນໆທີບ ື່ນອນຢູໃ່ນອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍ 3, 10 ຫ   15 
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5.2.3 ອດັຕາສບິສ່ວນຮອ້ຍ (10) ສ າລບັທຸລະກດິ 
1) ການນ າເຂົັ້າ  ແລະ  ການຂາຍ 

 ເຄ ື່ອງໂທລະພາບ, ວິທະຍຸເທບ, ເຄ ື່ອງອັດສຽງ, ເຄ ື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ, ກ້ອງຖ່າຍ 
ຮູບ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບເງົາ, ເຄ ື່ອງສາຍຮູບເງົາ, ເຄ ື່ອງຫ ີັ້ນວິດີໂອ, ກ້ອງຖ່າຍວິດີໂອ, ເຄ ື່ອງຫ ີັ້ນຈານສຽງເຄ ື່ອງຈັກ
ລ້າງຮູບ, ພິມຮູບເງົາ, ພິມຖ່າຍຮູບ, ກະແຊັດວິດີໂອ, ກະແຊັດເພງຕ່າງປະເທດ, ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ, ຜະລິດ
ຕະພັນໃກຄ້ຽງ, ສ່ວນປະກອບ  ແລະ  ເຄ ື່ອງອາໄຫ່  ຂອງເຄ ື່ອງດັື່ງກ່າວ 

 ປ ນກິລາ 
 ເຄ ື່ອງອາຍເຢັນ  ແລະ  ອາຍຮ້ອນ 
 ລົດເກງ, ລົດກະບະ, ລົດຈິບ 
 ເຮ ອບິນກ າປັື່ນ ແລະ ເຮ ອຈັກເພ ື່ອການທ່ອງທ່ຽວ 
 ເຄ ື່ອງເອ້ຍ້ອງທີື່ເຮັດດ້ວຍເງິນ, ຄ າ, ເພັດ, ພອຍ, ແກ້ວ, ໄຂ່ມຸກ ແລະ ໂລຫະ

ປະເສີດອ ື່ນໆ 
2) ການບ ລກິານ 

 ກິດຈະການໂຮງແຮມ, ຣິສອດ, ທ່ອງທ່ຽວ, ການກິນດ ື່ມທົື່ວໄປ 
 ກິດຈະການນາຍໜ້າ ຫ   ຕົວແທນ 
 ກິດຈະການສາຍຮູບເງົາ, ສາຍວິດີໂອ, ອັດແຜ່ນສຽງ, ອັດກະແຊັດ, ໃຫ້ເຊົື່າ

ວິດີໂອ  ຫ    ຟິມວິດີໂອ 
 ກິດຈະການຕີກອບ 
 ກິດຈະການແຂ່ງຂັນມ້າ, ແຂ່ງຂັນລົດທຸກປະເພດ. 

5.2.4 ອດັຕາສບິຫ້າສວ່ນຮອ້ຍ (15) ສ າລບັທຸລະກດິ 
1) ການນ າເຂົັ້າ ແລະ ການຂາຍ 

 ເຫ ົັ້າ ແລະ ເຄ ື່ອງດ ື່ມທຸກຊະນດິທີື່ມທີາດເຫ ົັ້າ 
 ຢາສູບສ າເລັດຮູບເປັນເສັັ້ນ, ເປັນຊາ ,ລວມທັງຢາຊີກາ 
 ອາວຸດລ່າເນ ັ້ອທຸກຊະນິດ 
 ໂຕະບິນລຽດ ຫ   ສະນຸກເກີ, ໂຕະບານເຕະ  ແລະ  ຕູ້ເຄ ື່ອງຫ ີັ້ນເກມອ ື່ນໆ 
 ໝາກກະໂພກ, ບັັ້ງໄຟດອກໄມໄ້ຟ 
 ໄພ້ ແລະ ເຄ ື່ອງປະເພດຄ້າຍຄຽງ 

2) ການບ ລກິານ 
 ກິດຈະການບັນເທິງເຊັື່ນ: ໂຮງເຕັັ້ນລ າ, ດິດໂກເທັກ, ຄາລາໂອເກະ 
 ກິດຈະການສະໜຸກເກີ ຫ   ບິນລຽດໂບລິື່ງ 
 ກິດຈະການຫວຍພັດທະນາ 

 
5.3 ລະບຽບການ ແລະ ເສຍອາກອນຕວົເລກທລຸະກດິ 
 ຜູມ້ີໜ້າທີື່ເສຍອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດຕ້ອງແຈ້ງ ແລະ ມອບເສຍອາກອນ ຕາມແຕ່ລະກ ລະນີ 
ດັື່ງນີັ້: 
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 ກ ລະນນີ າເຂົັ້າສິນຄ້າ  ຫ    ຂອງເຄ ື່ອງຈາກຕ່າງປະເທດທຸກເທ ື່ອຜູນ້ າເຂົັ້າ ຕ້ອງຍ ື່ນໃບແຈ້ງພາສີ
ຂາເຂົັ້າຕ ື່ດ່ານພາສີເພ ື່ອເສຍພາສີອາກອນ. ອາກອນຕ້ອງມອບໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ກ່ອນນ າສິນຄ້າເຄ ື່ອງຂອງອອກ
ຈາກດ່ານພາສີ 

 ກ ລະນຂີາຍເທ ື່ອທີໜ ື່ງ ສິນຄ້າເຄ ື່ອງຂອງຈາກຕ່າງປະເທດ ຫ   ຜະລິດຕະພັນໃນປະເທດ ແລະ  
ການບ ລິການຜູນ້ າເຂົັ້າ, ຜູຜ້ະລິດ  ແລະ  ຜູບ້ ລິການຕ້ອງຍ ື່ນໃບແຈ້ງລາຍຮັບທຸລະກິດຂອງຕົນ ຕ ື່ລັດຖະການ
ສ່ວຍສາອາກອນ ບ່ອນທີື່ຕົນຂ ັ້ນກັບ ກ່ອນວັນທີ 15 ຂອງເດ ອນຕ ື່ໄປ ເພ ື່ອເສຍອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດປະ
ຈ າເດ ອນ. ຜູເ້ສຍອາກອນຕາມລາຍຮັບມອບເໝົາລວມອັນດຽວ ມີໜ້າທີື່ມອບພັນທະຂອງຕົນຕາມເງ ື່ອນໄຂ
ທີື່ກ ານົດໄວ້ໃນສັນຍາມອບເໝົາ 
 
5.4 ການຫກັອາກອນຕວົເລກທລຸະກດິທີື່ໄດເ້ສຍແລວ້ຢູຕ່ົັ້ນທາງ 
 ຜູທີ້ື່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດໃຫ້ຫັກອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດແມ່ນ: 

 ຜູນ້ າເຂົັ້າ, ຜູຜ້ະລິດ, ຜູບ້ ລິການ ເພ ື່ອຈ າໜ່າຍ ຫ   ບ ລິການຢູພ່າຍໃນປະເທດ 
 ຜູທີ້ື່ໄດ້ຂ ັ້ນທະບຽນນ າຂະແໜງການສ່ວຍສາອາກອນ  ແລະ  ຖ ບັນຊີຢ່າງຖ ກຕ້ອງ ພ້ອມທັງ

ມເີອກະສານການເສຍອາກອນຄົບຖ້ວນມາຢັັ້ງຢ ນ 
 ຜູນ້ າ, ເຂົັ້າຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ບ ລິການມີສິດຫັກອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດທີື່ຕົນໄດ້ເສຍຢູຕ່ົັ້ນທາງ

ອອກຈາກຈ ານວນອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ ທີື່ຕົນຈ່າຍປະຈ າເດ ອນ ຫາກຈ ານວນອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ
ທີື່ຕົນໄດ້ເສຍຢູຕ່ົັ້ນທາງ ສູງກວ່າຈ ານວນທີື່ຕ້ອງໄດເ້ສຍໃນເດ ອນຈ ານວນທີື່ເຫ  ອນັັ້ນ ກ ື່ສາມາດຍົກໄປຫັກ
ອອກໃນເດ ອນຕ ື່ໄປຈົນກ່ວາຈະຄົບຕາມຈ ານວນ. 
 ຕວົຢາ່ງ:  
 ອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ ທີື່ໄດ້ເສຍຢູດ່່ານຂາເຂົັ້າໃນເດ ອນມັງກອນ ມີຈ ານວນທັງໝົດ 
738,234 ກີບ ຕາມຕົວຢ່າງການຄິດໄລອ່າກອນໃນການນ າເຂົັ້ານ ັ້າມັນເຊ ັ້ອໄຟຂ້າງເທິງນັັ້ນ, ສົມມຸດວ່າ ໃນ
ເດ ອນ 1/96 ບ ລິສັດໄດ້ຂາຍນ ັ້າມັນພຽງແຕ່ 50,000 ລີດ ເທົື່ານັັ້ນ ສະນັັ້ນ ໃນເດ ອນ 1/96 ບ ລິສັດຕ້ອງ
ແຈ້ງເສຍອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ ຕາມການຂາຍອອກຂອງຕົນເທົື່ານັັ້ນ. ເຊິື່ງສະແດງການຄິດໄລ່ດັື່ງນີັ້: 

 ມູນຄ່າຂາຍອອກໃນເດ ອນ  50,000ລິດ x 265 ກີບ/ລິດ = 13,250,000 ກີບ 
 ອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດທີື່ຄິດໄລ່ເວລາຂາຍ: 13,250,000 ກີບ x 5% = 662,500 ກບີ 
 ອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດທີື່ຕ້ອງຍົກໄປຫັກຕ ື່ໃນເດ ອນ 2/96 ມຈີ ານວນ: 738,234 ກີບ 

- 662,500 = 75,734 ກີບ 
 
5.5 ອາກອນ  ແລະ  ເຂດແດນຂອງອາກອນຊມົໃຊ ້
 ອາກອນຊົມໃຊ້ ແມ່ນເກັບຈາກສິນຄ້າເຄ ື່ອງຂອງ ບາງປະເພດທີື່ນ າເຂົັ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ຫ   ນ າ
ອອກຈາກໂຮງງານການຜະລິດພາຍໃນປະເທດ ເພ ື່ອຈ າໜ່າຍຢູ່ໃນດິນແດນຂອງ ສປປ ລາວ 
 ກ. ສິນຄ້າເຄ ື່ອງຂອງທີື່ຕ້ອງເສຍອາກອນຊົມໃຊ ້ ແລະ ສິນຄ້າເຄ ື່ອງຂອງທີື່ຖ ກຍົກເວັັ້ນອາກອນ
ຊົມໃຊ ້
 ສິນຄ້າເຄ ື່ອງຂອງບາງປະເພດທີື່ນ າເຂົັ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ຫ   ນ າອອກຈາກໂຮງງານການຜະ 
ລິດພາຍໃນປະເທດ ເພ ື່ອຈ າໜ່າຍເຊັື່ນ: ນ ັ້າມັນເຊ ັ້ອໄຟ, ເຫ ົັ້າ ຫ   ເຄ ື່ອງດ ື່ມທີື່ມີທາດເຫ ົັ້າ, ນ ັ້າອັດລົມ  ແລະ 
ເຄ ື່ອງດ ື່ມອ ື່ນໆ, ຢາສູບສ າເລັດຮູບເປັນເສັັ້ນ, ເປັນຊອງ, ຢາຊີການ ັ້າຫອມ ແລະ ເຄ ື່ອງເສີມສວຍ ລ້ວນແຕ່
ຕ້ອງເສຍອາກອນຊົມໃຊ້ຕາມອັດຕາທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ ້
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 ຂ. ເພ ື່ອສົື່ງເສີມການສົື່ງອອກ, ຮັບໃຊ້ວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ເພ ື່ອປະຕິບັດຕາມຫ ັກ 
ການສາກົນ ບັນດາສິນຄ້າເຄ ື່ອງຂອງດັື່ງຕ ື່ໄປນີັ້ ແມ່ນຖ ກຍົກເວັັ້ນອາກອນຊົມໃຊ້: 

 ສິນຄ້າເຄ ື່ອງຂອງບາງປະເພດທີື່ບົື່ງໄວ້ໃນຂ ັ້ 3.3 ຂອງບົດນີັ້ ເຊິື່ງສົື່ງອອກໄປຂາຍຕ່າງປະ
ເທດຕາມການຢັັ້ງຢ ນຂອງເຈົັ້າໜ້າທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

 ນ ັ້າມັນກາດ ( ໄຕ້ ) 
 ເຫ ົັ້າ 90 ອົງສາ ເພ ື່ອຮັບໃຊວ້ຽກງານການແພດໂດຍສະເພາະ 
 ສິນຄ້າເຄ ື່ອງຂອງບາງປະເພດ ທີື່ຈ າໜ່າຍໃຫ້ແກອ່ົງການຈັດຕັັ້ງການທູດ ຂອງຕ່າງປະ

ເທດ  ແລະ  ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນຢູ່ ສປປ ລາວ ຕາມການຢັັ້ງຢ ນຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ. 

 ສິນຄ້າເຄ ື່ອງຂອງທີື່ໄດຮ້ັບການຍົກເວັັ້ນພາສຂີາເຂົັ້າ 
 
5.6 ພ ັ້ນຖານການຄດິໄລອ່າກອນຊມົໃຊ ້
 ພ ັ້ນຖານການຄິດໄລ່ ແມ່ນມູນຄ່າຕົັ້ນທ ນຢູ່ບ່ອນນ າເຂົັ້າສ າລັບສິນຄ້າເຄ ື່ອງຂອງ ທີື່ນ າເຂົັ້າຈາກຕ່າງ
ປະເທດ ແລະ ມູນຄ່າຕົັ້ນທ ນຜະລິດສ າລັບສິນຄ້າເຄ ື່ອງຂອງທີື່ຜະລິດພາຍໃນປະເທດ 
 ກ ສ າລບັການນ າເຂົັ້າ 
 ອາກອນຊົມໃຊ້ຕ້ອງມອບໃຫ້ຄົບຖ້ວນກ່ອນ ສິນຄ້າຈະອອກດ່ານພາສີ ພ ັ້ນຖານການຄິດໄລ່
ອາກອນຊົມໃຊ້ ແມ່ນມູນຄ່າຕົົັ້ນທ ນຢູບ່່ອນນ າເຂົັ້າ (ມູນຄ່າຕົັ້ນທ ນຢູບ່່ອນນ າເຂົັ້າແມ່ນມູນຄ່າແຈ້ງພາສີຂາເຂົັ້າ 
+ (ບວກ) ຄ່າພາສຂີາເຂົັ້າ  ແລະ  ຄ່າທ ານຽມອ ື່ນໆ (ຖ້າມ)ີ. 
 ຕວົຢາ່ງ: ບ ລິສັດການຄ້າຂາອອກ - ຂາເຂົັ້ານ າເຫ ົັ້າວິດສະກີັ້  ແລະ  ເບຍປ່ອງຈາກຕ່າງປະເທດ
ລາຍລະອຽດມດີັື່ງນີັ້: 

 ເຫ ົັ້າວິດສະກີັ້ຈ ານວນ 10 ຫີບ ມູນຄ່ານ າເຂົັ້າ 504,000 ກີບ 
 ເບຍປ່ອງຈ ານວນ 400 ຫີບມູນຄ່ານ າເຂົັ້າ 2,592,000 ກີບ 

 ວິທຄີດິໄລອ່າກອນຊມົໃຊ:້ 
 ສ າລັບເບຍຖ ກອັດຕາພາສຂີາເຂົັ້າ 40, ອັດຕາອາກອນ 40 

 ຄ່າພາສີຂາເຂົັ້າ 504,000 x 40 = 201,600 ກີບ 
 ອາກອນຊົມໃຊ້ (504,000+201,600)x40 =282,240 ກີບ 

 ສ າລັບເບຍຖ ກອັດຕາພາສຂີາເຂົັ້າ 80, ອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ 30 
 ຄ່າພາສີຂາເຂົັ້າ 2,592,000x80%= 2,073,600 ກິິບ 
 ອາກອນຊົມໃຊ້ (2,592,000+2,073,600) x 30% = 1,399,680 ກີບ 

ລວມຈ ານວນເງິນອາກອນຊົມໃຊ້ທີື່ຕ້ອງເສຍຢູດ່່ານຂາເຂົັ້າແມ່ນ: 
282.240+1.399.680 = 1.681.920 ກີບ 

 ຂ ສ າລບັການຜະລດິພາຍໃນ 
 ອາກອນຊົມໃຊ້ຕ້ອງແຈ້ງເສຍທຸກໆເດ ອນ ກ່ອນວັນທີ 15 ຂອງເດ ອນຕ ື່ໄປ ຕ ື່ຂະແໜ່ງສ່ວຍ
ສາອາກອນບ່ອນທີື່ຕົນຂ ັ້ນນ າ. ພ ັ້ນຖານການຄິດໄລ່ອາກອນຊົມໃຊແ້ມ່ນມູນຄ່າຕົັ້ນທ ນການຜະລິດ (ມູນຄ່າ
ຂອງຜະລິດຕະພັນສ າເລັດຮູບຢູໂ່ຮງງານຜະລິດພາຍໃນປະເທດບວກ (+) ອາກອນຊົມໃຊ)້ 
 ຕວົຢາ່ງ ໃນເດ ອນ 1/96, ໂຮງງານຜະລິດເຫ ົັ້າ ແຫ່ງໜ ື່ງຜະລິດເຫ ົັ້າແມຂ່ອງໄດຈ້ ານວນ 
3,000 ລິດ ເຊິື່ງມີລາຄາຜະລິດຕະພັນສ າເລັດຮູບທັງໝົດ 2,400,000 ກີບ. 
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 ວິທີຄິດໄລອ່າກອນຊົມໃຊ້: ອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ ້40 
 ອາກອນຊົມໃຊ້ທີື່ຕ້ອງຈ່າຍ: 2,400,000 ກີບ x40%=960,000ກີບ 
 ນອກຈາກນີັ້, ໃນເວລາຂາຍເຫ ົັ້າຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ໃນໂຮງງານຕົັ້ມເຫ ົັ້າ ຈະຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງ
ເສຍ ອ.ຕ.ທ ໃນອັດຕາ 15 ຂອງລາຄາຂາຍນອກອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດຕ ື່ມອີກ 
  
5.7 ອດັຕາອາກອນຊມົໃຊ ້(ມຕ) 
 ອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ສິນຄ້າເຄ ື່ອງຂອງໄດກ້ ານົດໄວ້ດັື່ງນີັ້: 

1. ນ ັ້າມນັເຊ ັ້ອໄຟ 
 ນ ັ້າມັນແອັດຊັງພິເສດ 23 / 25 
 ນ ັ້າມັນແອັດຊັງທ າມະດາ 20 
 ນ ັ້າມັນກາຊວນ 10 
 ນ ັ້າມັນກາດຍົນ 10 
 ນ ັ້າມັນເຄ ື່ອງ, ນ ັ້າມັນໄຮໂດຣຣິກ, ນ ັ້າມັນໜຽວ, ນ ັ້າມັນຫ້າມລ ັ້ 2 /5 
 ອາຍແກັດ 10 

2. ເຫ ົັ້າ ຫ   ເຄ ື່ອງດ ື່ມທີື່ມທີາດເຫ ົັ້າ 
 ເຫ ົັ້າ ຫ   ເຄ ື່ອງດ ື່ມທຸກຊະນິດທີື່ມີທາດເຫ ົັ້າແຕ່ 15 ອົງສາຂ ັ້ນໄປ 40 /70 
 ເຫ ົັ້າເບຍ, ເຫ ົັ້າແວງ  ແລະ  ເຄ ອ່ງດ ື່ມອ ື່ນໆ ທີື່ທາດເຫ ົັ້າຕ ື່າກວ່າສິບຫ້າອົງສາ  30% 

/60, beer 50 
3. ນ ັ້າອດັລມົ ແລະ ເຄ ື່ອງດ ື່ມບ າລງຸກ າລງັ 20  /5/10 
4. ຢາສບູສ າເລດັຮບູເປນັເສັັ້ນ, ເປນັຊອງ, ຢາຊກີາ 30/60 
5. ນ ັ້າຫອມ ແລະ ເຄ ື່ອງເສມີສວຍ 10 /20 
6. ໄພ ້ແລະ ປະເພດຄາ້ຍຄຽງ, ໝາກກະໂພກ, ບັັ້ງໄຟດອກໄມໄ້ຟ 50%/90/80 

 
5.8 ການແຈງ້ ແລະ ເສຍອາກອນຊມົໃຊ ້

ຜູນ້ າເຂົັ້າ, ຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າເຄ ື່ອງຂອງບາງປະເພດທີື່ບົື່ງໄວໃ້ນ ຂ ັ້ 3.3 ຂອງບົດທີ 3 ວ່າດ້ວຍ
ອາກອນຊົມໃຊ້ມີໜ້າທີື່ແຈ້ງເສຍອາກອນຊົມໃຊຕ້າມແຕລ່ະກ ລະນີດັື່ງນີັ້: 

 ກ ລະນີການນ າເຂົັ້າ ຜູນ້ າເຂົັ້າຕ້ອງຍ ື່ນໃບແຈ້ງພາສີເຂົັ້າທຸກໆເທ ື່ອ ເມ ື່ອມີການນ າເຂົັ້າສິນຄ້າ
ເຄ ື່ອງຂອງຕ ື່ດ່ານພາສີ ເພ ື່ອເສຍອາກອນອາກອນຕ້ອງມອບໃຫ້ຄົບຖ້ວນກ່ອນນ າສິນຄ້າເຄ ື່ອງຂອງອອກຈາກ
ດ່ານພາສີ. 

 ກ ລະນຜີະລິດຢູພ່າຍໃນປະເທດ ຜູ້ຜະລິດຕ້ອງຍ ື່ນໃບແຈ້ງອາກອນຊົມໃຊຂ້ອງຕົນທຸກໆ
ເດ ອນຕ ື່ລັດຖະບານສ່ວຍສາອາກອນ ບ່ອນທີື່ຕົນຂ ັ້ນກັບກ່ອນວັນທີ 15 ຂອງເດ ອນຕ ື່ໄປເພ ື່ອເສຍອາກອນ
ຊົມໃຊປ້ະຈ າເດ ອນ. 
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ຈດຸປະສງົ   
 ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາສາມາດຄິດໄລ່ອາກອນກ າໄລ ແລະ ອາກອນລາຍໄດ້ ຈາກທຸລະກິດ ແລະ ອາ 
ກອນເງິນເດ ອນ 
 

ເນ ັ້ອໃນ 
 
6.1 ອາກອນກ າໄລ ແລະ ອາກອນລາຍໄດ ້

ອາກອນກ າໄລ  ແລະ  ອາກອນລາຍໄດ້ແມ່ນອາກອນທາງກົງ ເຊິື່ງເປັນພັນທະຂອງຜູ້ດ າເນີນທຸລະ
ກິດ ຫ   ຜູ້ປະກອບອາຊີບອິດສະຫ ະ ຜູ້ທີື່ມລີາຍໄດ້ຈາກເງິນເດ ອນ, ຈາກທ ນສັງຫາລິມິຊັບ (ທ ນເຄ ື່ອນທີື່),
ຈາກການໃຫ້ເຊົື່າອະສັງຫາລິມະຊັບ (ຊັບຄົງທີື່) ຈາກລິມະສິດ  ຫ    ສິດຢ່າງອ ື່ນໆ 

 
6.2 ເຂດແດນຂອງອາກອນກ າໄລ  ແລະ  ອາກອນລາຍໄດ ້

ອາກອນກ າໄລ  ແລະ  ອາກອນລາຍໄດ້ແມ່ນເກັບຈາກກ າໄລ  ຫ    ລາຍໄດ້ປະຈ າປີຂອງຜູທີ້ື່ມີກ າ
ໄລ ຫ   ລາຍໄດຢູ້ສ່ປປລາວລວມທັງກ ລະນີບົື່ງໄວ້ໃນ ຂ ັ້ 5.3 ຂອງບົດທີ 5 ວ່າດ້ວຍອາກອນກ າໄລ  ແລະ  
ອາກອນລາຍໄດໂ້ດຍບ ື່ຈ າແນກວ່າຜູມ້ີກ າໄລ  ຫ    ລາຍໄດ້ນັັ້ນ ເປັນບຸກຄົນ  ຫ    ນິຕິບຸກຄົນ ເຊິື່ງມີພູມລ າເນົາ
ຢູ່ ສປປ ລາວ  ຫ    ຢູ່ຕ່າງປະເທດ 

 
6.3 ຜູມ້ໜີາ້ທີື່ເສຍອາກອນກ າໄລ  ແລະ  ອາກອນລາຍໄດ ້

ບຸກຄົນ ຫ   ນິຕິບຸກຄົນທີື່ເປັນຄົນລາວ, ຊາວຕ່າງດ້າວ, ຊາວຕ່າງປະເທດ, ລວມທັງຜູທີ້ື່ມີສັນຊາດ
ເຊິື່ງດ າເນີນກິດຈະການທີື່ມກີ າໄລ  ຫ    ລາຍໄດ້ຢູ ່ສປປ ລາວ ລ້ວນແຕເ່ສຍອາກອນກ າໄລ  ແລະ  ອາກອນ
ລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ງົບປະມານແຫ່ງຊາດ. 

ພະນັກງານຂອງລັດທີື່ຖ ກສົື່ງໄປເຮັດວຽກ ປະຈ າອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ ຢູຕ່່າງປະເທດມີໜ້າທີື່ແຈ້ງ
ເສຍອາກອນລາຍໄດ້ຢູ່ ສປປ ລາວ ຖ້າວ່າຕົນຫາກຖ ກຍົກເວັັ້ນການເສຍອາກອນລາຍໄດ້ຢູຕ່່າງປະເທດ. ສ າ
ລັບຄົນງານຕ່າງປະເທດທີື່ເຂົັ້າມາເຮັດວຽກຢູ່ ສປປລາວ ແຕ່ໄດ້ຮັບເງິນເດ ອນຢູຕ່່າງປະເທດນັັ້ນ ຕ້ອງເສຍ
ອາກອນລາຍໄດຢູ້່ ສປປ ລາວ ຖ້າຕົນຫາກໄດພ້ັກເຊົາຢູ່ ສປປລາວ ໃນປີເສຍອາກອນນັບແຕ່ນັບແຕ່ຮ້ອຍ
ແປດສິບວັນຂ ັ້ນໄປເວັັ້ນເສຍແຕ່ຈະມີຂ ັ້ຕົກລົງຕ່າງຫາກລະຫ່ວາງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ກັບພາກສ່ວນທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ 

 
6.4 ລາຍໄດທ້ີື່ຖ ກຍກົເວັັ້ນອາກອນ 

ລາຍໄດ້ທີື່ຖ ກຍົກເວັັ້ນອາກອນມີດັື່ງນີັ້: 
1. ລາຍໄດ້ຈາກເງນິເດ ອນ ຕ ື່າກວ່າ 1 ລ້ານກີບ ລົງມາ 

ບດົທ ີ6 
ອາກອນກ າໄລ ແລະ ອາກອນລາຍໄດ ້
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2. ເງິນເດ ອນຂອງພະນັກງານທູດ ແລະ ພະນັກງານອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນອ ື່ນໆ ຊ່ຽວຊານ
ຕ່າງປະເທດ ທີື່ປະຈ າຢູ່ ສປປ. ລາວ ເຊິື່ງໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນສັນຍາ ຫ   ລະບຽບການຕ່າງປະເທດ 

3. ກ າໄລຈາການຂາຍຮຸ້ນ ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ໃນຕະຫ າດຫ ັກຊັບ 
4. ເງິນອຸດໜູນເມຍ, ລູກ, ການເກີດລູກ, ການເຈັບເປັນ, ອຸບັດຕິເຫດແຮງງານ, ເງິນບ າເນັດເທ ື່ອ

ດຽວ, ເງິນອອກບ ານານ, ເບ້ຍລ້ຽງນັກຮຽນ, ນັກສ ກສາ ທີື່ຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງກົດໝາຍແຮງງານ 
5. ເງິນປັນຜົນແກ່ຂາຮຸ້ນ  ຫ   ຜູ້ຖ ຮຸ້ນ ບ/ສ ທີື່ຈົດທະບຽນຕະຫ າດຫ ັກຊັບ 
6. ລາຍໄດ້ ບ/ສ ອອກຫ ັກຊັບທີື່ມີຈຸດປະສົງເພ ື່ອລະດົມທ ນ ດ້ວຍການອອກຮຸ້ນ, ຮຸ້ນກູ້ ເຊິື່ງໄດ້

ຈົດທະບຽນ ຫ   ບ ື່ຈົດທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ ັກຊັບ ໂດຍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຂະແໜງກ່ຽວຂ້ອງ 
7. ຄ່າແຮງງານຄົນພິການ 
8. ລາຍໄດ້ລາງວນັຫວຍ ເປັນເງິນ ຫ   ວັດຖຸ ໜ້ອຍກວ່າ 1 ລ້ານກີບລົງມາ 
9. ຄ່າເຊົື່າຊັບສິນຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີື່ໄດ້ແຈ້ງເສຍອາກອນຕາມບັນຊີ 
10. ເງິນປະກັນໄພສັງຄົມພາກລັດ ແລະ ວິສາຫະກິດ 
11. ລາຍໄດ້ຈາກການເຄ ື່ອນໄຫວສາທາລະນະປະໂຫຍກອ ື່ນໆ ທີື່ໄດ້ຮັບອານຸມັດຢ່າງຖ ກຕ້ອງ 

 ເຊັື່ນ: ສິນລະປະວັນນະຄະດ,ີ ກິລາເພ ື່ອການກຸສົນ  ຫ   . 
12. ດອກເບ້ຍເງິນຝາກ, ດອກເບ້ຍພັນທະບັດ  ຫ    ຮຸ້ນກູ້ ບ ລິສັດ. 
13. ສິນປະກັນຊີວິດ, ຊັບສິນ ຂອງບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງ 
14. ເງິນຄ່າບ າເນັດ  ຫ   ລາງວັນທີື່ທາງລັດຖະການຈ່າຍໃຫ້ແກ່ຜູທີ້ື່ມຜີົນງານໃນການຕິດຕາມ

 ຊອກຫາປ້ອງກັນຕ້ານ  ແລະ ສະກັດກັັ້ນການກະທ າຜິດຕ ື່ລະບຽບກົດໝາຍອ ື່ນໆ. 
15. ເງິນນະໂຍບາຍຕ ື່ຜູ້ທີື່ມີຜົນງານ, ຜູ້ເສຍຊີວິດ, ເສຍອົງຄະໃນພາລະກິດຕ ື່ສູ້ປົດປ່ອຍຊາດ. 
16. ລາງວັນຈາກຜົນສ າເລັດໃນການຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ  ແລະ ການປະດິເຄິດແຕ່ງ. 
17. ອັດຕາກິນ, ຄ່າເດີນທາງ, ຄ່າພັກເຊົາ ຂອງພະນັກງານ ທີື່ນ າໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດ. 
18. ລາຍໄດ້ຈາກການຊ ັ້-ຂາຍທີື່ດິນ, ສິື່ງປຸກສ້າງ ທີື່ຈັດເຂົັ້າບັນຊີຊັບສິນ ຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ

ການຜະລິດ ທີື່ແຈ້ງເສຍອາກອນຕາມບັນຊີ ແລະ ເປັນການສ ບທອດມູນມ ລະດົກລະຫວ່າງຍາດສາຍຕັັ້ງ (ພ ື່ 
ແມ,່ ຜົວ, ເມຍ ແລະ ລູກ) 
 
6.5 ການຍກົເວັັ້ນ ຫ   ການເສຍອາກອນກ າໄລໃນອດັຕາຫຼຸດຜອ່ນ 

ຜູທີ້ື່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດຈາກລັດຖະບານໃຫ້ລົງທ ນເຂົັ້າໃສ່ໂຄງການ  ແລະ  ເຂດບູລິມະສິດຕ່າງໆຢູ່ 
ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັັ້ນ ຫ   ຈະໄດເ້ສຍອາກອນກ າໄລໃນອັດຕາຫຼຸດຜ່ອນຕາມແຕ່ລະກ ລະນີ  ແລະ  
ຕາມກ ານົດເວລາທີື່ໄດ້ກ າເວລາທີື່ໄດ້ອະນຸມັດຈາກຄະນະກ າມະການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.ເພ ື່ອຈະໄດ້ຮັບການຍົກ
ເວັັ້ນ ຫ   ເສຍອາກອນໃນອັດຕາຫຼຸດຜ່ອນຜູລ້ົງທ ນເຊັື່ນ:  

 ການປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ, ສັນຍາລະຫວ່າງປະເທດ 

 ປະຕິບັດຕາມບົດບັດຍັດທີື່ກ ານົດໄວ້ກົດໝາຍສົື່ງເສີມການລົງທ ນ 
 ປະຕິບັດຕາມມະຕິຕົກລົງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ 
 ປະຕິບັດຕາມມະຕິຕົກລົງ ຂອງຄະນະປະຈ າແຫ່ງຊາດ (ກ ລະນີມີເຫດສຸກເສີນ, ສຸດວິໄສ ຫ   

ໄພທ າມະຊາດ). 
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6.6 ບອ່ນແຈງ້ເສຍອາກອນກ າໄລ ແລະ ອາກອນລາຍໄດ ້
 ຜູດ້ າເນີນທຸລະກິດ  ແລະ  ຜູປ້ະກອບອາຊີບອິດສະຫ ະຕ້ອງແຈ້ງເສຍອາກອນກ າໄລຢູຫ້່ອງການ
ສ່ວຍສາອາກອນບ່ອນທີື່ຕົນຂ ັ້ນທະບຽນອາກອນ. ຜູມ້ີລາຍໄດ້ຈາກການໃຫ້ເຊົື່າທີື່ດິນ,ເຮ ອນ ຫ   ຊັບອ ື່ນໆ 
ຕ້ອງແຈ້ງເສຍອາກອນລາຍໄດ້ຢູຫ້່ອງການສ່ວຍສາອາກອນບ່ອນທີື່ມສີິດອ ານາດຄຸ້ມຄອງຊັບທີື່ໃຫ້ເຊົື່າ, ສ່ວນ
ສາຂາ  ຫ    ຕົວແທນຂອງບ ລິສັດຕ່າງໆທີື່ເຄ ື່ອນໄຫວຢູທ້່ອງຖິື່ນໃດໃຫ້ແຈ້ງເສຍອາກອນກ າໄລຢູທ້່ອງຖິື່ນນັັ້ນ. 
 
6.7 ພ ັ້ນຖານການຄດິໄລອ່າກອນລາຍໄດ ້ແລະ ອາກອນກ າໄລ 

ພ ັ້ນຖານຄິດໄລອ່າກອນລາຍໄດ້ພ ັ້ນຖານການຄິດໄລ່ອາກອນກ າໄລ ແມ່ນກ າໄລສຸດທິ ຈາກການ
ສະຫຼຸບບັນຊທ້ີາຍປີ 

 
ພ ັ້ນຖານຄິດໄລອ່າກອນສ າລັບແຕ່ລະປະເພດລາຍໄດ້ມີດັື່ງນີັ້: 
ພາຍໃນສະໄໝ ໂດຍເຈົັ້າຂອງວິສາຫະກິດ  ຫ    ຜູຮ້່ວມປະກອບທ ນ  ຫ    ກ າໄລສຸດທິ ຈາກການ

ສະຫຼຸບບັນຊທ້ີາຍປີ 
 

 
 
 ກ. ລາຍຈາ່ຍສີັ້ນເປ ອງຕາ່ງໆທີື່ໄດຮ້ບັອານຸຍາດໃຫຫ້ກັອອກຈາກກ າໄລປະຈ າປີ: 
 ຄ່າໄຟຟ້າ, ນ ັ້າ, ໂທລະສັບ, ໂຄສະນາ, ຄ່າສ້ອມແປງຕ່າງໆ 

 ຄ່າເດີນທາງ,ຄ່າຮັບແຂກບ ື່ເກີນ 0.20 ຂອງລາຍຮັບທຸລະກິດປະຈ າປີ ແຕ່ສູງສຸດບ ື່
ໃຫ້ເກີນ 6,000,000 ກີບ ສ າລັບລາຍການຕ ື່ໜ ື່ງປີ 

 ເງິນເດ ອນພະນັກງານ, ກ າມະກອນ ລວມທັງຄ່າສະຫັວດດີການ, ປະກັນໄພສັງຄົມ 
 ຄ່າບ ລິການຕ່າງໆ, ດອກເບ້ຍທ ນກູ້, ຄ່າຂົນສົື່ງ 
 ຄ່າເຊົື່າສະຖານທີື່ເພ ື່ອປະກອບກິດຈະການ 
 ຄ່າປະກັນຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດ 
 ອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດທີື່ຫັກອອກບ ື່ໄດ້ ແລະ ຄ່າທ ານຽມອ ື່ນໆ 
 ເງິນບ ລິຈາກ, ເງິນຊ່ວຍໜູນ, ຂອງຂັວນ, ລາງວັນບ ື່ເກີນ 0.15 ຂອງລາຍຮັບທຸລະ

ກິດປະຈ າປີ ແຕ່ສູງສຸດບ ື່ກີນ 4,000,000 ກີບຕ ື່ໜ ື່ງປີ 
 ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຊັບສົມບັດຄົງທີື່ຕາມຕາຕະລາງໄດ້ກ ານົດ 
 ເງິນແຮເພ ື່ອລາຍຈ່າຍບັງເອີນ ແລະ ຄ່າສ່ຽງໄພທີື່ສົມເຫດສົມຜົນແທ້ຈິງ, ຄ່າເຊ ື່ອມມູນ

ຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່, ມູນຄ່າເຄ ື່ອງໃນສາງ, ມູນຄ່າໜີັ້ຕ້ອງຮັບ 
 ຂ. ລາຍຈາ່ຍສີັ້ນເປ ອງຕາ່ງໆທີື່ບ ື່ໃຫຫ້ກັອອກຈາກກ າໄລປະຈ າປ ີມຄີ ດັື່ງນີັ້: 

 ຕີກັອບ, ເຕັັ້ນລ າ, ການກິລາ ແລະ ການບັນເທີງລ ື່ນເລີງອ ື່ນໆ 
 ອາກອນກ າໄລ, ອາກອນຕ ື່າສຸດຂອງວິສາຫະກິດ 
 ອາກອນລາຍໄດຈ້າກເງິນເດ ອນຂອງພະນັກງານ, ກ າມະກອນ 

ກ  ຳໄລສຸດທິຈາກການສະຫຼຸບບັນຊີທ້າຍປີ = ມູນຄ່າຊັບສິນທ້າຍສະໄໝ (-) ມູນຄ່າຊັບສິນຕົັ້ນສະໄໝ 

 (-) ພູດທ ນປະກອບເພີັ້ມເຕີມ (+) ການເບີກຈ່າຍສ່ວນຕົວ. 

 ( +) ກຳນເບກີຈຳ່ຍສວ່ນຕວົ 

ລາຍຮັບລວມ - ລາຍຈ່າຍສິັ້ນເປ ອງ 
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 ເງິນເດ ອນທີື່ບ ລສິັດຮຸ້ນສ່ວນຈ່າຍໃຫ້ແກ່ຂາຮຸ້ນຂອງຕົນເອງ ຫ   ເງິນເດ ອນທີື່ເຈົັ້າຂອງວິ
ສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນຈ່າຍໃຫ້ແກຕ່ົນເອງ 

 ດອກເບ້ຍທີື່ຈ່າຍໃຫ້ແກ່ຂາຮຸ້ນ 
 ຄ່າປັບໄໝທຸກປະເພດ 
 ເງິນທົດແທນທ ນກູ້ຢ ມ 

 
6.8 ພ ັ້ນຖານຄດິໄລອ່າກອນລາຍໄດ ້

ພ ັ້ນຖານຄິດໄລ່ອາກອນສ າລັບປະເພດລາຍໄດ້ມີດັື່ງນີັ້: 
(1) ລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດ ອນ ແມ່ນຈ ານວນເງິນເດ ອນ ບວກມູນຄ່າວັດຖຸ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ 

ຢ່າງອ ື່ນ ທາງດ້ານວັດຖຸໝົດ ທີື່ໄດ້ຮັບພາຍໃນປີຕາມສັນຍາ 
(2) ລາຍໄດ້ຈາກທ ນສັງຫາລິມະຊັບ (ທ ນເຄ ື່ອນທີື່) ແມ່ນ: 

 ຈ ານວນກ າໄລ ຫ   ຜົນປະໂຫຍດຢ່າງອ ື່ນ ທີື່ແບ່ງປັນໃຫ້ແກ່ຂາຮຸ້ນ  ຫ   ຜູ້ຖ ຮຸ້ນ ຕາມ
ລະບຽບການຂອງລ ລິສັດ ຫ   ຕາມມະຕິຕົກລົງຂອງກອງປະຊມຸໃຫຍ່ຂາຮຸ້ນ ຫ   ຜູ້ຖ ຮຸ້ນຂອງບ ລິສັດ. 

 ຈ ານວນດອກເບັັ້ຍຈາກການກູຢ້ ມ,ຄ່າທ ານຽມຄ ັ້າປະກັນທີື່ໄດຮ້ັບຕາມສັນຍາ ຫ   ຂ ັ້ 
ຜູກພັນອ ື່ນໆຈະເປັນການຈ່າຍໂດຍກົງໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີລາຍໄດ້ ຫ   ຜ່ານການຈົດເຂົັ້າເປັນບັນຊີເງິນຝາກຂອງຜູ້ 
ກ່ຽວກ ຕາມ 

(3) ລາຍໄດ້ຈາກການໃຫ້ເຊົື່າອະສັງຫາລິມະຊັບ (ຊັບຄົງທີື່) ແມ່ນຈ ານວນເງິນຄ່າເຊົື່າ ຫ    ມູນ
ຄ່າຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆ ທາງດ້ານວັດຖຸທີື່ໄດ້ຮັບຕາມສັນຍາ ຫ   ຂ ັ້ມູນອ ື່ນໆ. 

(4) ລາຍໄດ້ຈາກລິຂະສິດ ຫ   ສິດຢ່າງອ ື່ນ ແມ່ນໄດ້ລວມທີື່ໄດ້ຮັບຕາມສັນຍາ ຫ   ຂ ັ້ຜູກ
ພັນອ ື່ນໆ.ອັດຕາອາກອນກ າໄລ ແລະ ອາກອນລາຍໄດ້ປະຈ າປຂີອງບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ທີື່ປະກອບ 
ດ້ວຍອັດຕາທົື່ວໄປ ແລະ ອັດຕາຫຼຸດຜ່ອນໄດ້ກ ານົດໄວ້ດັື່ງນີັ້: 
 ອດັຕາທົື່ວໄປ 

 ກ າໄລສຸດທິຈາກການດ າເນີນທຸລະກິດຂອງນິຕິບຸກຄົນ 35. 
 ກ າໄລສຸດທິຈາກການດ າເນີນທຸລະກິດ, ຈາກການປະກອບອາຊີບອິດສະຫ ະ, ລາຍໄດ້

ຈາກການໃຫ້ເຊົື່າທີື່ດິນ, ເຮ ອນ ຫ   ຊັບອ ື່ນໆ ຂອງບຸກຄົນ ຖ ກອາກອນຕາມອັດຕາທະວີຄູນ ທີື່ບົື່ງໄວ້ໃນ
ຕາຕະລາງລຸ່ມນີັ້: 
 
ຕາຕະລາງທີ 3 ກ າໄລສດຸທ ິຫ   ລາຍໄດປ້ະຈ າປ ີ
 
ຂັັ້ນ  ກ າໄລສຸດທິ  ຫ    ລາຍໄດ້ 

 ປະຈ າປີທີື່ຖ ກເສຍອາກອນ 
ກ າໄລ ຫ   ລາຍ
ໄດ້ທີື່ຖ ກເສຍ
ອາກອນແຕ່ລະ
ຂັັ້ນ 

ອັດຕາ 
ອາກອນ 

ອາກອນຂອງກ າ
ໄລ ຫ   ລາຍໄດ້ 
ແຕ່ລະຂັັ້ນ 

ອາກອນລວມ
ແຕ່ລະຂັັ້ນ 
ລຸ່ມຫາເທິງ 
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   ແຕ່ 360,000 ກີບ ລົງມາ 
 
 
360,001 ຫາ 1,500,000 
1,500,001 ຫາ 3,000,00 
3,000,001 ຫາ 6,000,000 
6,000,001 ຫາ 12,000,000 
12,000,001 ຫາ 24,000,000 
24,000,001 ຫາ 36,000,000 
36,000,001 ຫາ 60,000,00 
60,000,001 ກີບຂ ັ້ນໄປ 

ເງິນຫຼຸດຜ່ອນ
ພ ັ້ນຖານປະ 
ຈ າປີ 
1,140,000 
1,500,000 
3,000,000 
6,000,000 
12,000,000 
12,000,000 
24,000,000 
 
 

 
 
 
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 
 

 
 ກ າໄລສຸດທິຈາກການດ າເນີນທຸລະກິດຂອງວິສາຫະກິດ ນິຕິບຸກຄົນ ທັງພາຍໃນ-

ຕ່າງປະເທດ 24; ບ/ສ ທີື່ຈົດທະບຽນຕະຫ າດຫ ັກຊັບຫຼຸດຜ່ອນ 5 ໃນໄລຍະ 4 ປີ 
 26 ສ າລັບ ວ/ກ ຜະລິດ, ນ າເຂົັ້າ ຈ າໜ່າຍຢາສູບ /ຫັກ 2 ເຂົັ້າກອງທ ນຄວບຄຸມ

ຢາສູບ ຕາມ ມ 46 ກົດໝາຍຄວບຄຸມຢາສູບ 
 ກ າໄລສຸດທິຈາກການດ າເນີນທຸລະກິດ, ຈາກການປະກອບອາຊີບອິດສະຫ ະ, ລາຍໄດ້

ຈາກການໃຫ້ເຊົື່າທີື່ດິນ, ເຮ ອນ ຫ   ຊັບອ ື່ນໆ ຂອງບຸກຄົນຖ ກອາກອນ 0-24 ຕາມອັດຕາທະວີຄູນທີື່ບົື່ງໄວ້
ໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີັ້:  
 
ຕາຕະລາງທີ 4 ກ າໄລສດຸທ ິຫ   ລາຍໄດປ້ະຈ າປ ີ
 

ຂັັ້ນ  ຖານກ າໄລ 
 

ພ ັ້ນຖານການ
ຄິດໄລ ່

ອັດ 
ຕາອາ 
ກອນ 

ອາກອນຂອງກ າ
ໄລ ຫ   ລາຍໄດ້ 
ແຕ່ລະຂັັ້ນ 

ອາກອນລວມ
ໝົດ  

   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  ກີບຂ ັ້ນໄປ 

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 
………….. 
 

 
ການຄດິໄລອ່າກອນລາຍໄດ ້ຈາກເງນິເດ ອນ, ຄາ່ແຮງງານ...ແມນ່ຄດິໄລ່ ແຕ ່0-24 

 (ຕາມກດົໝາຍສະບບັປບັປຸງ ປ ີ2011, ມາດຕາ 47.1) 
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ຂັັ້ນ  ຖານກ າໄລ 
 

ພ ັ້ນຖານການ
ຄິດໄລ ່

ອັດ 
ຕາອາ 
ກອນ 

ອາກອນຂອງກ າ
ໄລ ຫ   ລາຍໄດ້ 
ແຕ່ລະຂັັ້ນ 

ອາກອນລວມ
ໝົດ  

   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  ກີບຂ ັ້ນໄປ 

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 
………….. 
 

 
ລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດ ອນຖ ກອາກອນຕາມອັດຕາທະວີຄູນທີື່ບົື່ງໄວ້ໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີັ້: 
 

ຕາຕະລາງທີ 5 ອາກອນເງນິເດ ອນ 
 
ຂັັ້ນ ຈ ານວນເງິນເດ ອນແຕ່ລະ

ເດ ອນທີື່ຖ ກເສຍອາກອນ 
ຈ ານວນເງິນເດ ອນທີື່
ຖ ກເສຍອາກອນແຕ່
ລະຂັັ້ນ 

ອັດ 
ຕາ 
ອາ 
ກອນ 

ອາກອນຂອງ
ເງິນເດ ອນແຕ່
ລະຂັັ້ນ 

ອາກອນ
ລວມແຕ່ລະ
ຂັັ້ນແຕ່ລຸ່ມ
ຫາເທິງ 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

ແຕ່30.000ກີບລົງມາ 
 
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 ກີບຂ ັ້ນໄປ 
 

ເງິນຫຼຸດຜ່ອນພ ັ້ນຖານ
ປະຈ າເດ ອນ 
95,000ກີບ 
125,000ກີບ 
250,000ກີບ 
500,000ກີບ 
1,000,000ກີບ 
1,000,000ກີບ 
2,000,000ກີບ 

 
 
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 
 

 
 ລາຍໄດ້ຈາກເງິນປັນຜົນກ າໄລ, ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກູ້ຢ ມ, ຄ່າທ ານຽມຄ ັ້າປະກັນຂອງ

ບຸກຄົນ ຫ   ນິຕິບຸກຄົນ, ລາຍໄດຈ້າກການໃຫ້ເຊົື່າທີື່ດິນ, ເຮ ອນ ຫ   ຊັບອ ື່ນໆ, ກ າໄລຈາກການເຄ ື່ອນໄຫວເຮັດ
ກິດຈະກ າທີື່ບ ື່ແມ່ນທຸລະກິດຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນອ ື່ນໆ ເສຍອາກອນ 
10 

 ຄ່າລິຂະສິດ ຫ   ສິດຢ່າງອ ື່ນຂອງບຸກຄົນ ຫ   ນິຕິບຸກຄົນ ເສຍອາກອນ 5 
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 ອດັຕາຫຼຸດຜອ່ນ 
 ກ າໄລທຸດທິຈາກການດ າເນີນທຸລະກິດຂອງນິຕິບຸກຄົນ ທີື່ໄດ້ຮັບການສົື່ງເສີມຈາກລັດຖະ 
ບານໃຫ້ດ າເນີນໂຄງການຢູ ່

 ເຂດຕົວເມ ອງ 20 
 ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດທົື່ງພຽງທົື່ວໄປ  15 
 ເຂດພູດອຍ,ເຂດທຸລະກັນດານຫ່າງໄກສອກຫ ີກ  10 

 
6.9 ລະບອບການແຈງ້ເສຍອາກອນກ າໄລ ແລະ ອາກອນລາຍໄດ:້ 
 ວິສາຫະກິດທີື່ມີຖານະເປັນນິຕິບຸກຄົນ ບຸກຄົນທີື່ດ າເນີນທຸລະກິດ ຫ   ປະກອບອາຊີບອິດສະຫ ະ
ຕ້ອງເສຍອາກອນກ າໄລ ຕາມລະບົບບັນຊແີບບຂະຫຍາຍຕົວ, ແບບທ າມະດາ ຫ    ແບບປະຖົມປະຖານ 
 
6.10 ການຄດິໄລອ່າກອນກ າໄລ ແລະ ອາກອນລາຍໄດ ້
 ອາກອນລາຍໄດ້ ແມ່ນຄິດໄລ່ໃຫ້ເສຍປະຈ າປີ ບົນພ ັ້ນຖານກ າໄລໄດ້ທັງໝົດທຸກປະເພດ ທີື່ໄດ້ຮັບ 
ທັງໝົດພາຍໃນປີ ກ່ອນຄິດໄລ່ອາກອນນັັ້ນ ກ າໄລ ຫ   ລາຍໄດ້ສ່ວນທີື່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງໄດ້
ແລກປ່ຽນເປັນເງິນກີບຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນ ຢູ່ທະນະຄານໃນແຕ່ໄລຍະ.  

ການຄິດໄລ່ອາກອນກ າໄລ ແລະ ອາກອນລາຍໄດ້ປະຈ າປີທີື່ຕອ້ງໄດ້ເສຍໃຫ້ປະຕິບັດດັື່ງນີັ້: 
(1) ສ າລັບນິຕິບຸກຄົນ 

 ທີື່ດ າເນິນທຸລະກິດ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງຄົມໃຫ້ຄິດໄລ່ອາກອນຈາກກ າໄລສຸດທິ ຫ   ລາຍ
ໄດ້ທັງໝົດປະຈ າປີ ຕາມອັດຕາຄົງຕົວທີື່ ໄດ້ເວົັ້າໃນບົດທີ 5 ວ່າດ້ວຍອາກອນກ າໄລ ແລະ ລາຍໄດ້ແລ້ວຫັກ
ອອກອາກອນກ າໄລ ຫ   ອາກອນລາຍໄດ້ທີື່ໄດ້ມອບລ່ວງໜ້າພາຍໃນປີ 
 ວິທກີານຄດິໄລ:່ 
 ບ ລິສັດຈ າກັດ ແລະ ມະຫາຊນົ ຖ ກເສຍອາກອນກ າໄລຂອງນິຕິບຸກຄົນໃນອັດຕາ 35
ຂອງກ າໄລສຸດທິ ແລະ ຜູ້ຖ ຮຸ້ນ ກ ື່ໄດ້ເສຍອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນປັນຜົນກ າໄລ:  
 ຕົວຢ່າງ: ບ ລິສັດການຄ້າ ຂາອອກ - ຂາເຂົັ້າ ຈ າກັດ ມີກ າໄລສຸດທິ ຈາກການສະຫຼຸບບັນຊີ
ທ້າຍປ ີຈ ານວນ 70,000,000 ກີບ 
 70,000,000 ກີບ x 35% = 24,500,000 ກີບ (ອາກອນກ າໄລ) 
 ຖ້າຫາກວ່າບ ລິສັດຕົກລົງຈະແບ່ງປັນຜົນກ າໄລ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖ ຮຸ້ນຂອງບ ລິສັດ ພາຍຫ ັງທີື່ໄດ້
ເສຍອາກອນກ າໄລແລ້ວນັັ້ນ, ຜູ້ຖ ກຮຸ້ນໃນບ ລິສັດ ກ ື່ຈະໄດ້ເສັຍອາກອນລາຍໄດ້ ໃນອັດຕາ 10 ຂອງເງິນ
ປັນຜົນກ າໄລ ທີື່ຕົນຈະໄດ້ຮັບໂດຍແມ່ນບ ລິສັດເປັນຜູ້ຄິດໄລ່ ແລະ ຫັກໄວ້ລ່ວງໜ້າ 
 ວິທກີານຄດິໄລ່ : 
 (70,000,000 ກີບ - 24,500,000 ກີບ) x 10 = 4,550,000 ກີບ 
 (ກ າໄລ ສຸດທິ - ອາກອນກ າໄລ) x ອັດຕາອາກອນ = ອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນປັນຜົນ
ກ າໄລ 
 ວິທີການຄິດໄລ່ອາກອນກ າໄລ ອາກອນລາຍໄດ້ ສ າລັບບ ລິສັດຈ າກັດຜູ້ດຽວ ແມ່ນຄ ກັນກັບ
ວິທີການຄິດໄລ່ອາກອນກ າໄລ ຂອງວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ  
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(2) ບ ລິສັດຮຸ້ນສ່ວນ  
 ແມ່ນຮູບແບບຂອງບ ລິສັດໜ ື່ງ ເຊິື່ງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັັ້ງຂ ັ້ນ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມໄວ້ເນ ັ້ອເຊ ື່ອ
ໃຈກັນ ລະຫວ່າງຂາຮຸ້ນດ້ວຍກັນເປັນຕົັ້ນຕ . ຂາຮຸ້ນຂອງບ ລິສັດຮຸ້ນສ່ວນ ມີຖານະເປັນທຸລະກິດ ແລະ ຮັບ 
ຜິດຊອບຮ່ວມກັນຕ ື່ນີັ້ສິນທັງໝົດຂອງບ ລິສັດໂດຍບ ື່ມີຂອບ 
 ສະນັັ້ນ ບ ລິສັດຮຸ້ນສ່ວນແມ່ນຖ ກເສຍອາກອນກ າໄລ ຕາມຮບູແບບຂອງບຸກຄົນ ຕາມພູດ
ສ່ວນປະກອບທ ນ ຂອງຜູ້ຮ່ວມປະກອບທ ນ ແຕ່ລະຄົນຢູ່ໃນບ ລິສັດ 
 ຕົວຢ່າງ: ບ ລິສັການຄ້າຮຸ້ນສ່ວນແຫ່ງໜ ື່ງ ມີຜູ້ຮ່ວມປະກອບທ ນນ າກັນ 03 ທ່ານ ຄ :  

 ທ່ານ A ຮ່ວມປະກອບທ ນ 60 ຂອງຈ ານວນທ ນທັງໝົດ 
 ທ່ານ B ໄດ້ຮ່ວມປະກອບທ ນ 30 ຂອງຈ ານວນທ ນທັງໝົດ ແລະ  
 ທ່ານ C ປະກອບທ ນ 10 ຂອງຈ ານວນທ ນທັງໝົດ.  

 ບ ລິສັດການຄ້າຮຸ້ນສ່ວນນີັ້ ມີກ າໄລສຸດທິ ຈາກການສະຫຼຸບບັນຊີທ້າຍປີທັງໝົດ ຈ ານວນ 
7,000,000 ກີບ 
 ບ ລິສັດການຄ້າຮຸ້ນສ່ວນແຫ່ງນີັ້ ຈະຖ ກເສຍອາກອນ ຕາມການຄິດໄລ່ຈາກພູດສ່ວນກ າໄລ 
ທີື່ຜູ້ຮ່ວມປະກອບທ ນ ແຕ່ລະຄົນຈະໄດ້ຮັບ 
 ຄິດໄລ່ສ່ວນແບ່ງທີື່ຖ ກເສຍອາກອນ ຂອງຜູ້ຮ່ວມປະກອບທ ນ: 

 ທ່ານ A ເຊິື່ງໄດ້ຮ່ວມປະກອບທ ນ 60 ຂອງຈ ານວນທ ນທັງໝົດ ຈະໄດ້ສ່ວນແບ່ງ
ກ າໄລ ເທົື່ານີັ້: 7,000,000 ກບີ X 60 /100 = 4,200,000 ກີບ 

 ທ່ານ B  ເຊິື່ງໄດຮ້່ວມປະກອບທ ນ 30 ຂອງຈ ານວນທ ນທັງໝົດ ຈະໄດ້ສ່ວນແບ່ງ
ກ າໄລເທົື່ານີັ້: 7,000,000 X 30%/100 = 2,100,000 ກບີ 

 ທ້າວ C ເຊິື່ງໄດ້ຮ່ວມປະກອບທ ນ 10 ຂອງຈ ານວນທ ນທັງໝົດ ຈະໄດສ້່ວນແບ່ງ
ກ າໄລເທົື່ານີັ້: 7,000,000 X 10 / 100 = 700,000 ກີບ 
 ການຄດິໄລອ່າກອນກ າໄລ: 
 ທ່ານ A ເຊິື່ງມີສ່ວນແບ່ງກ າໄລ ຈ ານວນ 4,200,000 ກີບ ຈະເສຍອາກອນເທົື່ານີັ້: 

ພ ັ້ນຖານຄິດໄລອ່າກອນຂອງ ທ່ານ A = 4,200,000 ກີບ 
ເງິນຫຼຸດຜ່ອນພ ັ້ນຖານຂອງ ທ່ານ A  360,000 ກີບ  (ເບິື່ງຕາມຕາຕະລາງ) 
 ກ າໄລ ແຕ່ 360,000 ກີບ ຫາ 1,500,000  ຖ ກອາກອນໃນອັດຕາ 10  (ເບິື່ງ 

ຕາມຕາຕະລາງ) 
 ມີຈ ານວນເງນິອາກອນ (1,500,000 – 360,000) X 10 = 114,000 ກີບ 

 ກ າໄລແຕ່ 1,500,000 ກີບ - 3,000,000 ກີບ ຖ ກເສຍອາກອນໃນອັດຕາ 15 
ມຈີ ານວນເງິນອາກອນ (3,000,000 ກີບ -1,500,000 ກບີ) X 15% = 225,000 ກີບ 

 ກ າໄລແຕ່ 3,000,000 ກີບ ຫາ 4,200,000 ກີບ ຖ ກເສຍອາກອນໃນອັດຕາ 20 
ມຈີ ານວນເງິນອາກອນ: (4,200,000 ກີບ - 3,000,000 ກີບ)x 20 = 240,000 ກີບ  
 ສະນັັ້ນ, ຈ ານວນເງິນອາກອນກ າໄລທີື່ ທ່ານ A ຕ້ອງຈ່າຍທັງໝົດ ເທົື່າກັບ: 

(114,000 + 225,000 + 240,000) = 579,000 ກບີ 
 ທ່ານ B ເຊິື່ງມີສ່ວນແບ່ງກ າໄລຈ ານວນ 2,100,000 ກີບ ຈະໄດເ້ສຍອາກອນເທົື່ານີັ້: 

ພ ັ້ນຖານການຄິດໄລ່ອາກອນຂອງ ທ່ານ B = 2,100,000 ກີບ  
 ເງິນຫຼຸດຜ່ອນພ ັ້ນຖານປະຈ າປີ  =  360,000 ກີບ 
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 ກ າໄລແຕ່ 360,000 ກີບ  ຫາ 1,500,000 ກີບ ຖ ກອາກອນໃນອັດຕາ 10 ມີ
ຈ ານວນເງິນອາກອນ: (1,500,000 ກີບ - 360,000 ກີບ) 10 = 144,000 ກີບ 

 ກ າໄລແຕ່ 1,500,000 ຫາ 2,100,000 ກີບ ຖ ກອາກອນ ໃນອັດຕາ 15 ມີ
ຈ ານວນເງິນອາກອນ: (2,100,000 – 1,500,000) X 15 = 90,000 ກີບ 

ສະນັັ້ນ, ຈ ານວນເງິນອາກອນທີື່ ທ່ານ B ຕ້ອງຈ່າຍທັງໝົດ ເທົື່າກັບ: 
(114,000 +90,000) = 204,000 ກີບ 

 ທ່ານ C ເຊິື່ງມີສ່ວນແບ່ງກ າໄລ 700,000 ກີບ ຈະໄດເ້ສຍອາກອນເທົື່ານີັ້: 
 ພ ັ້ນຖານການຄິດໄລ່ອາກອນຂອງ ທ່ານ C = 700,000 ກີບ 
 ເງິນຫຼຸດຜ່ອນພ ັ້ນຖານປະຈ າປີ = 360,000 ກີບ 
 ກ າໄລແຕ່ 360,000 ກີບ ຫາ 700,000 ກີບ ຖ ກອາກອນໃນອັດຕາ 10 ມີຈ າ

ນວນເງິນອາກອນ: (700,000 ກີບ -360,000 ກີບ) X10 = 34,000 ກີບ 
 ສະນັັ້ນ ບ ລິສັດການຄ້າຮຸ້ນສ່ວນແຫ່ງນີັ້ ຈະໄດ້ແຈ້ງເສຍອາກອນກ າໄລ ໃນນາມບ ລິສັດ 
ໂດຍອີງຕາມຈ ານວນເງິນອາກອນກ າໄລ ທີື່ໄດ້ຄິດໄລ່ຈາກຜູຮ້່ວມປະກອບທ ນທັງໝົດ ໃນບ ລິສັດ: 

(597,000 ກີບ + 204,000 ກີບ + 34,000 ກີບ) = 817,000 ກີບ  
(3) ສ າລັບບຸກຄົນ  

 ການຄິດໄລ່ອາກອນຂອງຜູ້ທີື່ມີກ າໄລຈາກດ າເນີນທຸລະກິດ ຫ   ຈາກການປະກອບອາຊີບ 
ອິດສະຫ ະ ແລະ ຜູ້ມີລາຍໄດຈ້າກການໃຫ້ເຊົື່າ ທີື່ດິນ, ເຮ ອນ ຫ   ຊັບອ ື່ນໆ ຕ້ອງຫັກເງິນຫຼຸດຜ່ອນພ ັ້ນຖານ
ປະຈ າປີຈ ານວນ 360,000 ກບີ ອອກຈາກຈ ານວນລາຍໄດ້ທັງໝົດປະຈ າປີ ທີື່ຕ້ອງເສຍອາກອນ 
 ຫາກຜູ້ເສຍອາກອນຜູ້ໜ ື່ງ ມີລາຍໄດ້ຫ າຍປະເພດທີື່ກ່ວາມາຂ້າງເທິງນັັ້ນ ລາຍໄດ້ທຸກ
ປະເພດ ຕ້ອງລວມເຂົັ້າກັນກ່ອນ ແລ້ວຈ ື່ງຫັກອອກເງິນຫຼຸດຜ່ອນພ ັ້ນຖານປະຈ າປີ ສ່ວນຍັງເຫ  ອນັັ້ນ ແມ່ນ
ລາຍໄດ້ສຸດທິປະຈ າປີທີື່ໄດ້ເສຍອາກອນ ຕາມອັດຕາທະວີຄູນທີື່ບົື່ງໄວ້ໃນບົດທີ 6 ວ່າດ້ວຍອາກອນກ າໄລ 
ແລະ ລາຍໄດ້ 
 ເງິນຫຼຸດຜ່ອນພ ັ້ນຖານ ແມ່ນເງິນຫັກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ເພ ື່ອການດ າລົງຊິວິດ ເຊີື່ງຜູ້ເສຍອາກອນ 
ທຸກຄົນມີສິດໄດ້ຮັບການຫັກອອກຈາກກ າໄລ ຫ   ລາຍໄດ້ປະຈ າປີທີື່ຕ້ອງເສຍອາກອນ. 
 ວິທກີານຄດິໄລ ່
 ກ. ອາກອນກ າໄລສ າລບັບກຸຄນົ 

 ການຄິດໄລ່ອາກອນຂອງຜູ້ທີື່ມີກ າໄລຈາກດ າເນີນທຸລະກິດ ຫ   ຈາກການປະ 
ກອບອາຊີບອິດສະຫ ະ ແລະ ຜູ້ມີລາຍໄດ້ຈາກການໃຫ້ເຊົື່າທີື່ດິນ, ເຮ ອນ ຫ   ຊັບອ ື່ນໆ ຕ້ອງຫັກເງິນຫຼຸດຜ່ອນ
ພ ັ້ນຖານປະຈ າປີຈ ານວນ 1,000,000 ກີບ ອອກຈາກຈ ານວນລາຍໄດ້ທັງໝົດປະຈ າປີ ທີື່ຕ້ອງເສຍອາກອນ. 

 ຫາກຜູ້ເສຍອາກອນຜູ້ໜ ື່ງ ມີລາຍໄດ້ຫ າຍປະເພດທີື່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັັ້ນ ລາຍໄດ້
ທຸກປະເພດ ຕ້ອງລວມເຂົັ້າກັນກ່ອນ ແລ້ວຈ ື່ງຫັກອອກເງິນຫຼຸດຜ່ອນພ ັ້ນຖານປະຈ າປີ ສ່ວນຍັງເຫ  ອນັັ້ນ ແມ່ນ
ລາຍໄດ້ສຸດທິປະຈ າປີທີື່ໄດ້ເສຍອາກອນ ຕາມອັດຕາທະວີຄູນທີື່ບົື່ງໄວ້ໃນບົດທີ 6 ວ່າດ້ວຍອາກອນກ າໄລ 
ແລະ ລາຍໄດ້ 

 ເງິນຫຼຸດຜ່ອນພ ັ້ນຖານ ແມ່ນເງິນຫັກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ເພ ື່ອການດ າລົງຊິວິດ ເຊີື່ງຜູ້ເສຍ
ອາກອນ ທຸກຄົນມີສິດໄດ້ຮັບການຫັກອອກຈາກກ າໄລ ຫ   ລາຍໄດ້ປະຈ າປີທີື່ຕ້ອງເສຍອາກອນ 
 ວິທີການຄິດໄລ່ 
 ຕວົຢາ່ງ: ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນແຫ່ງໜ ື່ງ ມີກ າໄລສຸດທິ ຈາກການສະຫຼຸບບັນ
ທ້າຍປີ ຈ ານວນ 7,000,000 ກີບ, ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍອາກອນກ າໄລເທົື່ານີັ້: 
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 ກ າໄລສຸດທິທີື່ຖ ກເສຍອາກອນ  = 7,000,000 ກີບ 
 ເງິນຫຼຸດຜ່ອນພ ັ້ນຖານປະຈ າປີ = 360,000 ກີບ 
 ອາກອນກ າໄລແຕ ່ 360,001 ເຖິງ 1,500,000 ກີບ ຖ ກອາກອນໃນ

ອັດຕາ 10 ມີຈ ານວນເງິນອາກອນ (1,500,000 ກີບ - 360,000 ກີບ) x 10% = 114,000 ກີບ 
 ກ າໄລແຕ່ 1,500,000 ກີບ ຫາ 3,000,000 ກີບ ຖ ກອາກອນໃນອັດຕາ 

15 ມີຈ ານວນເງິນອາກອນ (3,000,000 ກີບ - 1,500,000ກີບ) x 15% =  225,000 ກີບ 
 ກ າໄລແຕ່ 3,000,000 ກີບ ຫາ 6,000,000 ກີບ ຖ ກອາກອນໃນອັດຕາ 

20 ມີຈ ານວນເງິນອາກອນ (6,000,000 ກີບ - 3,000,000 ກີບ) x 20%= 600,000 ກີບ 
 ກ າໄລແຕ່ 6,000,000 ຫາ 7,000,000 ກີບ ຖ ກອາກອນໃນອັດຕາ 

25 ມີຈ ານວນເງິນອາກອນ (7,000,000, ກີບ - 6,000,000 ກີບ) x 25 = 250,000 ກີບ 
 ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນຈະຕ້ອງໄດ້ເສຍອາກອນກ າໄລທັງໝົດ ເທົື່ານີັ້: 
 114,000 + 225,000 + 600,000 + 250,000 = 1,189,000 ກີບ 
 ຂ. ເງນິເດ ອນພະນກັງານ 
 ຕົວຢ່າງ: ທ່ານ ຄ  ພະນັກງານບ ລິສັດແຫ່ງໜ ື່ງ ໃນເດ ອນ 2/96 ມີເງິນເດ ອນພ ັ້ນຖານ 
120,000 ກີບ, ເງິນອຸດໜູນແຮງງານ 40,000 ກີບ, ເງິນອຸດໜູນລູກ ແລະ ເມຍ 6,500 ກີບ, ເງນິອຸດ
ໜູນວຽກໜັກ 15,000 ກີບ, ຄ່າອາຫານຕອນທ່ຽງ 52,000 ກີບ, ລວມຈ ານວນເງິນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ 
ອ ື່ນໆທັງໝົດທີື່ໄດ້ຮັບພາຍໃນເດ ອນ ແມ່ນ 233,500 ກີບທ່ານ ຄ  ຈະຕ້ອງເສຍອາກອນຄ ດັື່ງນີັ້: 

 ເງິນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີື່ໄດ້ຮັບໃນເດ ອນ = 233,500 ກບີ 
 ຫັກຄ່າອຸດໜູນລູກ ແລະ  ເມຍ = 6,500 ກີບ 
 ຫັກເງິນບ ານານ 6 ເທົື່າກັບ ( 120,000 x 6) = 7,200 ກີບ 
 ລາຍໄດ້ທີື່ຖ ກເສຍອາກອນ   =  219,800 ກີບ 
 ຫັກເງິນຫຼຸດຜ່ອນພ ັ້ນຖານປະຈ າເດ ອນ     = 30,000 ກີບ 
 ລາຍໄດ້ ແຕ່ 30,001 ກີບ ຫາ 125,000 ກີບ ຖ ກອາກອນໃນອັດຕາ 5 ມີ

ຈ ານວນເງິນອາກອນ (125,00ນ ກີບ - 30,000) x 5 = 4,750 ກີບ 
 ລາຍໄດ້ແຕ່ 125,001 ກີບ ຫາ 219,800 ກີບ ຖ ກອາກອນໃນອັດຕາ 10 

ມຈີ ານວນເງິນອາກອນ (219,800 ກີບ - 125,000) x 10 = 9,480 ກີບ 
 ລວມຈ ານວນເງິນອາກອນທີື່ ທ່ານ ຄ  ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍ ທັງໝົດແມ່ນ: 
 4,750 ກີບ +9,480 ກີບ = 14,230 ກີບ 
 
6.11 ການຍ ື່ນໃບແຈງ້ເສຍອາກອນກ າໄລ ແລະ ອາກອນລາຍໄດ ້
 ຜູເ້ສຍອາກອນກ າໄລ ຕາມລະບົບການຖ ບັນຊແີບບຂະຫຍາຍຕົວ ຫ   ແບບທ າມະດາ ຕ້ອງມອບ
ອາກອນກ າໄລປະຈ າປີຜ່ານມາ ຫ   ກ າໄລຄາດຄະເນຂອງປີການບັນຊີ. ສ່ວນຈ ານວນອາກອນຕົວຈິງປະຈ າປີທີື່
ຕ້ອງເສຍນັັ້ນ ໃຫ້ໄລລ່ຽງຄ ນໃນງວດສຸດທ້າຍເວລາອັດບັນຊທ້ີາຍປີ 
 ໃບແຈ້ງເສຍອາກອນກ າໄລເປັນງວດລະ 3 ເດ ອນນັັ້ນ ຕ້ອງຍ ື່ນຕ ື່ລັດຖະການສ່ວຍສາອາກອນ
ເວລາອັດບັນຊທ້ີາຍປີ 

 ກ່ອນວັນທີ 10 ເດ ອນເມສາຂອງປີສ າລັບງວດທີ 1 
 ກ່ອນວັນທີ 10 ເດ ອນກ ລະກດົຂອງປີສ າລັບງວດທີ 2 
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 ກ່ອນວັນທີ 10 ເດ ອນຕຸລາຂອງປີສ າລັບງວດທີ 3 
 ກ່ອນວັນທີ 10 ເດ ອນມີນາຂອງປີຕ ື່ໄປສ າລັບງວດສຸດທ້າຍ 

 ໃນກ ລະນທີີື່ອາກອນກ າໄລທີື່ໄດ້ມອບແລ້ວໃນແຕ່ລະງວດພາຍໃນປີ ມຈີ ານວນສູງກ່ວາກ າໄລຕົວ
ຈິງປະຈ າປີທີື່ຕ້ອງເສຍ ສ່ວນທີື່ເກີນໃຫ້ຍົກໄປຫັກອອກຈາກຈ ານວນອາກອນກ າໄລຂອງປີຕ ື່ໄປ 
 ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ  ແລະ  ເອກະສານບັນຊີອ ື່ນໆ ຕ້ອງນ າສະເໜີຕ ື່ລັດຖະການສ່ວຍສາອາກອນ
ກ່ອນວັນທີ 1 ເດ ອນມີນາຂອງທຸກໆປີ ສ່ວນບົດບັນທ ກກອງປະຊຸມຂອງຂາຮຸ້ນ ຫ   ຜູ້ຖ ຮຸ້ນຂອງບ ລິສັດ ກ່ຽວ
ກັບການນ າໃຊ້ ຫ   ແບ່ງປັນຜົນກ າໄລນັັ້ນ ຕ້ອງຍ ື່ນຕ ື່ລັດຖະການສ່ວຍສາອາກອນພາຍໃນກ ານົດ 10 ມ ັ້, ຫ ັງ
ຈາກກອງປະຊຸມຂອງຂາຮຸ້ນ ຫ   ຜູຖ້ ຮຸ້ນໄດ້ສິັ້ນສຸດລົງ 
 ສ າລັບກຸ່ມບ ລິສັດ ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍວິສາຫະກິດຫ າຍຂະແໜງການ ທີື່ມີສ່ວນຮ່ວມທ ນນ າກນັ
ຕ້ອງໄດ້ລາຍງານໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດລວມກິດຈະການ ລວມທັງໃບແຈ້ງຜົນປະໂຫຍດອ ື່ນໆຕ ື່ມ ຕ ື່ລັດສ່ວຍ
ສາອາກອນ ບ່ອນທີື່ຕົນຂ ັ້ນກັບຕາມກ ານົດເວລາທີື່ບົື່ງໄວ້ໃນຂ້າງເທິງ 
 ຜູເ້ສຍອາກອນຕາມລະບອບມອບເໝົາລວມອັນດຽວ ຕ້ອງມອບພັນທະຂອງຕົນຕາມເງ ື່ອນໄຂທີື່
ໄດ້ບົື່ງໄວ້ໃນສັນຍາ 
 
6.12 ອາກອນຕ ື່າສດຸ 
 ອາກອນຕ ື່າສຸດ ແມ່ນພັນທະລະດັບຕ ື່າສຸດຂອງຜູດ້ າເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຜູປ້ະກອບອາຊີບອິດສະ 
ຫ ະ ທີື່ເສຍອາກອນກ າໄລຕາມລະບົບການຖ ບັນຊແີບບຂະຫຍາຍ  ແລະ  ແບບທ າມະດາ ທີື່ບົື່ງໄວ້ໃນກົດ    
ໝາຍ ມາດຕາ 56 ຂອງກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ ອັດຕາອາກອນຕ ື່າສຸດກ ານົດໄວ້ 0.5 ຂອງລາຍຮັບທຸລະ
ກິດທັງໝົດປະຈ າປີ. ອາກອນຕ ື່າສຸດແມ່ນຄິດໄລ່ໃຫ້ເສຍປະຈ າປີ ບົນພ ັ້ນຖານລາຍຮັບທຸລະກິດທັງໝົດບ ື່
ລວມອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ. 
 ຕົວຢ່າງ 1: ບ ລິສັດ ກ ມີລາຍຮັບທຸລະກິດທັງໝົດພາຍໃນປີ 100,000,000 ກີບ ລວມອາກອນ
ຕົວເລກທຸລະກິດມີກ າໄລຈາກການສະຫຼຸບບັນຊທ້ີາຍປີ 7,500,000 ກີບ. 

 ອາກອນກ າໄລທີື່ບ ລິສັດຕ້ອງຈ່າຍພາຍໃນປີ 
 7,500,000ກີບ x 35 = 2,625,000ກີບ 

 ອາກອນຕ ື່າສຸດທີື່ຄິດໄລ່ໄດ້ແມນ່: 
 100,000,000x0.5 = 500,000ກີບ    
 ໃນກ ລະນີນີັ້ ບ ລິສັດຈະບ ື່ໄດ້ເສຍອາກອນຕ ື່າສຸດ ຍ້ອນວ່າກ າໄລທີື່ບ ລິສັດຕ້ອງຈ່າຍນັັ້ນ ມີຈ ານວນ
ສູງກວ່າອາກອນຕ ື່າສຸດທີື່ຄິດໄລ່ໄດ້ໃນເວລາທ້າຍປີ 
 ຕົວຢ່າງ 2: ບ ລິສັດ ຂ ມີລາຍຮັບທຸລະກິດທັງໝົດຢູພ່າຍໃນປີ 100,000,000 (ບ ື່ລວມອາກອນ
ຕົວເລກທຸລະກິດ ມີກ າໄລຈາກການສະຫຼຸບທ້າຍປີ 1,000,000 ກີບ 

 ອາກອນກ າໄລທີື່ບ ລິສັດຕ້ອງຈ່າຍພາຍໃນປີ 
 1,000,000 x 35 = 350,000ກີບ 

 ອາກອນຕ ື່າສຸດທີື່ຄິດໄລ່ໄດ້ແມນ່: 
 100,000,000 x 0.5% = 500,000 ກີບ 
 ໃນກ ລະນນີີັ້ ບ ລິສັດຕ້ອງຈ່າຍອາກອນໃຫ້ເທົື່າກັບຈ ານວນເງິນອາກອນຕ ື່າສຸດ ທີື່ຄິດໄລໄ່ດ້
ໃນເວລາທ້າຍປີ 
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ຈດຸປະສງົ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດນ າເອົາລະບຽບຫ ັກການ ການເສຍອາກອນໃນການດ າເນີນທຸລະກິດ
ສ່ວນຕົວໃນຊິວີດປະຈ າວັນໄດ້ 
 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
7.1 ການຖ ບນັຊ ີ

7.1.1 ຫ ກັການລວມຂອງການຖ ບນັຊີ 
 ຜູ້ເສຍອາກອນກ າໄລຕາມລະບົບການຖ ບັນຊແີບບຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ແບບທ າມະດາ
ຕ້ອງຖ ບັນຊໃີຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖ ກຕ້ອງຕາມຫ ັກການທີື່ກົດໝາຍການບັນຊວິີສາຫະກິດຂອງ ສປປ. ລາວ 
ໄດ້ວາງອອກ. ບັນຊວິີສາຫະກິດຕ້ອງລະອຽດ, ຊັດເຈນ, ຫ້າມຂຽນຂ້າມແຖວ, ຫ້າມຂຽນລະຫ່ວາງແຖວ, 
ຫ້າມຂຽນຍະຫວາງ, ຫ້າມລ ບ, ຫ້າມຂີດຂ້າ ຫ   ຂຽນທັບ 
 ກ່ອນນ າໃຊ້ປ ັ້ມບັນຊຕີ້ອງຂ ັ້ນທະບຽນເລກລ າດັບ,ປະທັບຕາ ແລະ ລົງລາຍເຊັນຢັັ້ງຢ ນ
ຈາກເຈົັ້າໜ້າທີື່ສ່ວຍສາອາກອນທີື່ມີສິດອ ານາດ, ທຸກໆເອກະສານບັນຊທີີື່ໃຊແ້ລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ຮັກສາໄວພ້າຍໃນ
ກ ານົດ 10 ປີ ແລະ ໃຫ້ສາມາດນ າສະເໜີໄດທຸ້ກເວລາຕ ື່ການກວດກາ ຂອງເຈົັ້າໜ້າທີື່ສ່ວຍສາອາກອນ 
 ການຖ ບນັຊີວສິາຫະກດິ, ຫວົໜ່ວຍທລຸະກດິ ຕອ້ງປະຕບິດັລະອຽດດັື່ງນີັ້: 

 ສ້າງບ ັ້ມຄູ່ມ  ກ່ຽວກັບລະບຽບວິທີປະຕິບັດງານດ້ານບັນຊີ 
 ທຸກລາຍການເຄ ື່ອນໄຫວບັນຊີ ຕ້ອງສະແດງອອກດ້ວຍລາຍການຈົດກ່າຍ ທີື່

ພົວພັນເຖິງຢ່າງໜ້ອຍສອງຊັນຊີ (ໜີັ້/ມີ) 
 ເວລາຈົດກ່າຍ, ລວມຍອດຈ ານວນເງິນຈົດໜີັ້ໃນບັນຊີຕ່າງໆ  ແລະ ລວມຍອດຈ າ

ນວນເງິນຈົດມີ ຢູ່ໃນບັນຊີພົວພັນຕ້ອງສະເໜີກັນ 
 ລາຍການທີື່ເກີດຂ ັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຈັດເຂົັ້າປ ັ້ມປະຈ າວັນເປັນແຕ່ລະລາຍການ ລຽນຕ ື່

ກັນ ແລະ ເປັນແຕ່ລະວັນ (ຖ້າເເປັນລາຍການດຽວກັນ ອາດຈົດລວບເຂົັ້າກັນກ ື່ໄດ້) 
 ທຸກລາຍການຈົດກ່າຍຕ້ອງເປັນເງິນກີບ, ຖ້າເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງຄິດໄລ

ເປັນເງິນກີບ 
 ລວມຍອດຈ ານວນເງິນຂອງລາຍການເຄ ື່ອນໄຫວປະຈ າວັນ ຕ້ອງເທົື່າກັບຈ ານວນ

ເງິນທີື່ຈົດເຂົັ້າປ ັ້ມບັນຊີໃຫຍ່ 
 ການດັດແກ້ທຸກລາຍການຈົດກາ່ຍທີື່ຜິດພາດ ຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນ ລາຍການທີື່

ຈົດກ່າຍຜິດພາດໃນເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ແລ້ວຈ ື່ງບັນທ ກລາຍການທີື່ຖ ກຕ້ອງໃສ່ 
 ແຕ່ລະເດ ອນ ຕ້ອງໄດ້ສ້າງໃບບັນຊີດຸ່ນດ່ຽງ. ສ່ວນການຄິດໄລ່ຜົນໄດ້ຮັບຂາດຕົວ 

ຢ່າງໜ້ອຍປີລະຄັັ້ງ ຫ   ດ າເນີນເປັນແຕ່ລະເດ ອນກ ື່ໄດ້ 
 

ບດົທ ີ7 
ລະບຽບການລວມກຽ່ວກບັອາກອນ  ແລະ  ຄາ່ທ ານຽມຕ່າງໆ 
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7.2 ການອອກໃບຮບັເງນິຈາກການຂາຍສນິຄາ້ເຄ ື່ອງຂອງ ຫ   ຄາ່ບ ລກິານ 
 ຜູດ້ າເນີນທຸລະກິດການຜະລິດ, ການຄ້າ, ການບ ລິການ ແລະ ຜູປ້ະກອບອາຊີບອິດສະຫ ະ ທີື່ເສຍ
ອາກອນກ າໄລຕາມລະບົບການບັນຊ ີ ເຊິື່ງຈ ານວນສິນຄ້າເຄ ື່ອງຂອງ ຫ   ບ ລິການຕ້ອງອອກໃບຮັບເງິນໃຫ້ແກ່
ຜູຊ້ ັ້ ຫ   ຜູ້ບ ລິການ 
 ກະຊວງການເງິນ ຈະເປັນຜູ້ອອກແບບຈັດພິມ ແຈກຢາຍ, ນ າໃຊ້, ຄຸ້ມຄອງໃບເກັຍເງິນທຸກ
ປະເພດໃນລັກສະນະສະເພາະ ແລະ ທົື່ວໄປຕາມລະບຽບກົດໝາຍ 
 ໃບຮບັເງນິຕອ້ງປະກອບດ້ວຍເນ ັ້ອໃນດັື່ງນີັ້: 

 ຊ ື່ ແລະ ທີື່ຕັັ້ງຂອງຮ້ານຄ້າທີື່ຈ າໜ່າຍສິນຄ້າເຄ ື່ອງຂອງ ຫ   ຜູ້ບ ລິການ 
 ຊ ື່ ແລະ ທີື່ຢູ່ຂອງຜູຊ້ ັ້ ຫ   ຜູ້ຮັບການບ ລິການ 
 ລາຍການສິນຄ້າເຄ ື່ອງຂອງທີື່ໄດ້ຈ າໜ່າຍ ຫ   ການບ ລິການທີື່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ 
 ລາຄານອກອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດຂອງສິນຄ້າເຄ ື່ອງຂອງ ຫ   ຄ່າບ ລິການ ທີື່ຖ ກອາກອນ

ແຍກກັນເປັນແຕ່ລະອັດຕາ 
 ຈ ານວນອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດທີື່ຄິດໄລ່ແຍກກັນເປັນແຕ່ລະອັດຕາ 
 ລາຄາສິນຄ້າເຄ ື່ອງຂອງ ຫ   ຄ່າບ ລິການທັງໝົດລວມອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ ກ່ອນນ າໃຊ້

ໃບຮັບເງິນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດກາ, ຢັັ້ງຢ  ນ ແລະ ປະທັບຕາ ຈາກລັດຖະການສ່ວຍສາອາກອນ, ໃບຮັບ
ອາກອນ. ໃບຮັບເງິນທີື່ໃຊ້ແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ຮັກສາໄວ້ພາຍໃນກ ານົດສິບປີ ແລະ ໃຫ້ສະເໜີໄດທຸ້ກໆເວລາຕ ື່ການ 
ກວດກາຂອງເຈົັ້າໜ້າທີື່ສ່ວຍສາອາກອນ 
 
7.3 ການປບັຕວົເລກອາກອນ 
 ໃນການຄິດໄລອ່າກອນທີື່ຕ້ອງມອບນັັ້ນ ຫາກຈ ານວນອາກອນທີື່ຄິດໄລອ່ອກມາ ມີຕົວເລກເປັນ
ຫົວສິບໃຫ້ປັດຂ ັ້ນ ຫ   ປັດລົງເປັນຫົວຮ້ອຍທີື່ໃກ້ຄຽງ 
 ຕວົຢາ່ງ:  

 ຈ ານວນອາກອນທີື່ຄິດໄລ່ ອອກມາ ມີຕົວເລກ 8,200,865 = 8,200,900 
 ຈ ານວນອາກອນທີື່ຄິດໄລ່ ອອກມາ ມີຕົວເລກ 8,200,845 = 8,200,800 

 
7.4 ວທິກີານຊ າລະອາກອນ  ແລະ ຄາ່ທ ານຽມ 

 ອາກອນ ແລະ ຄ່າທ ານຽມທຸກປະເພດທີື່ຄິດໄລ່ແລ້ວ ຕ້ອງມອບເຂົັ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດທີື່
ຄົບຖ້ວນໃນທັນທີ ທີື່ໄດຮ້ັບໃບມອບອາກອນ ແລະ ຄ່າທ ານຽມ 

 ການຊ າລະອາກອນ ແລະ ຄ່າເງິນທ ານຽມຕ່າງໆ ຕ້ອງເປັນເງິນກີບ ແລະ ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ຄົບ
ຖ້ວນເທ ື່ອດຽວ, ຈະຈ່າຍເປັນເງິນສົດ, ເງິນເຊັກ, ເງິນໂອນ ຫ   ພັນທະບັດກ ໄດ້ 

 ສ າລັບຄ່າທ ານຽມກົງສູນລາວຢູຕ່່າງປະເທດ ແລະ ຄ່າທ ານຽມບິນຜ່ານນ່ານຟ້າ ຂອງ ສປປ.
ລາວ ຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນແຕ່ລະໄລຍະ 

 ອາກອນ ແລະ ຄ່າທ ານຽມທຸກປະເພດທີື່ຄິດໄລ່ແລ້ວ ຕ້ອງມອບເປັນປີ, ເປັນງວດ ບົນ
ພ ັ້ນຖານການຄິດໄລ່ທີື່ມອບຕົງຈິງໃນປີທີື່ຜ່ານມາ  ແລະ ຕ້ອງໄລ່ຄ ນທຸກງວດ. 

 ເອກະສານອ ື່ນໆ ທີື່ຈ າເປັນທາງດ້ານການບັນຊີ (ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ, ໃບລາຍງານຜົນໄດ້
ຮັບທາງການບັນຊີ...) ບົດບັນທ ກອງປະຊຸມຜູ້ຖ ຮຸ້ນ, ຂາຮຸ້ນ ຕ້ອງມອບໃຫ້ເຈົັ້າໜ້າທີື່ສ່ວຍສາອາກອນ 
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 ວິທີການຊ າລະອາກອນ ແລະ ຄ່າທ ານຽມ ຫ   ແຈ້ງອາກອນ 
1) ການແຈງ້ເສຍອາກອນລາຍໄດຈ້າກເງິນເດ ອນ: 

 ວ/ກ ສ່ວນບຸກຄົນ, ນິຕິບກຸຄົນ-ການຈັດຕັັ້ງທີື່ຈ່າຍເງິນເດ ອນໃຫ້ພະນັກງານ, ກ າມະກອນ 
ແລະ ບຸກຄົນອ ື່ນໆ ຕາມສັນຍາຕ້ອງເຮັດບັນຊີແຈ້ງອາກອນ ໃຫ້ແກ່ເຈົັ້າໜ້າທີື່ສ່ວຍສາອາກອນ ກ່ອນວັນທີ 
15 ຂອງເດ ອນຕ ື່ໄປ 

2) ການແຈງ້ເສຍອາກອນລາຍໄດຈ້າກການເຊົື່າ: 
 ຜູ້ມີລາຍໄດ້ຈາກການເຊົື່າ ຕ້ອງແຈ້ງອາກອນໃຫ້ແກ່ເຈົັ້າໜ້າທີື່ສ່ວນສາອາກອນ ພາຍໃນ 10 
ວັນ ນັບແຕ່ມ ັ້ໄດ້ຮັບເງິນຄ່າເຊົື່າ ເພ ື່ອຂາຍໃບສັື່ງມອບອາກອນ ການແຈ້ງອາກອນ ຕ້ອງອີງຕາມບົນພ ັ້ນຖານ
ສັນຍາເຊົື່າ ແລະ ມາດຖານຂອງລະບຽບການອ ື່ນໆ 
   
7.5 ການທດົແທນອາກອນ 
 ໃນກ ລະນທີີື່ມີການຄິດໄລ່ໃຫ້ເສຍອາກອນຜິດພາດ ເຊັື່ນ: ຄິດໄລ່ໃຫ້ເສຍສອງເທ ື່ອຊ້ອນ, ຄິດໄລ່
ໃຫ້ເສຍບ ື່ຖ ກຕ້ອງຕາມອັດຕາທີື່ວາງໄວ້, ຄິດໄລ່ໃຫ້ເສຍເກີນຈ ານວນທີື່ຕ້ອງເສຍ ຫ   ມີອາກອນທີື່ຕ້ອງສົື່ງຄ ນ
ແຕ່ບ ື່ສາມາດຫັກຄ ນໄດ້ນັັ້ນ ລັດຖະບານສ່ວຍສາອາກອນ ຕ້ອງແກ້ໄຂດ້ວຍວິທີຍົກອາກອນທີື່ຕ້ອງສົື່ງຄ ນໄປ
ຫັກຈາກຈ ານວນອາກອນທີື່ຕ້ອງໄດ້ເສຍໃນຕ ື່ໜ້າ ຫ   ໄປຫັກອອກຈາກອາກອນປະເພດອ ື່ນ ທີື່ຜູເ້ສຍອາກອນ
ຈະຕ້ອງໄດ້ເສຍໃນຕ ື່ໜ້າ  
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ຈດຸປະສງົ  
 ເພ ື່ ອເຮັດໃຫ້ນັກສ ກສາກ າໄດ້ ແລະ ອະທິບາຍໄດ້ ລະບຽບຫ ັກການ ໃນການດ າເນີນທຸລະກດິ 
ຂອງຕົນ ໄປຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ ສປປ ລາວ ວາງອອກ 
 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
8.1 ນະໂຍບາຍຕ ື່ຜູມ້ຜີນົງານ 
 ພະນັກງານຂອງລັດ ແລະ ບຸກຄົນອ ື່ນໆທີື່ໄດປ້ະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການກວດກາ, ຕິດຕາມ, ຊອກ
ຫາ, ແຈ້ງຂ ັ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ສາມາດຄົັ້ນພົບຕ ື່ການຫ ີກລຽງອາກອນ, ທວງເກັບອາກອນທີື່ຖ ກ
ເຊ ື່ອງອ າຄ ນໄດ້ ແລະ ປັບໃໝຜູກ້ະທ າຜິດ, ຜູ້ມີຜົນງານດັື່ງກ່າວ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍ ຊົມເຊີຍ ຫ   ໄດ້ຮັບຄ່າ
ບ າເນັດຢ່າງເໝາະສົມຈາກລັດຖະບານ 
 ຜູເ້ສຍອາກອນທີື່ປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນຢ່າງຖ ກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນກັບເວລາຕາມທີື່ໄດ້
ກ ານົດໄວໃ້ນກົດໝາຍສະບັບນີັ້ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍ ຊົມເຊີຍ ແລະ ອ ານວຍຄວາມສະດວກສະບາຍຕ່າງໆ
ຢ່າງເໝາະສົມໃນການເຄ ື່ອນໄຫວທຸລະກິດ 
 
8.2 ມາດຕະການຕ ື່ຜູລ້ະເມດີ 
 ຜູເ້ສຍອາກອນທີື່ລະເມີດຂ ັ້ກ ານົດກ່ຽວກັບການແຈ້ງ  ແລະ ເສຍອາກອນ ຈະຖ ກປະຕິບັດຕາມແຕ່
ລະກ ລະນດີັື່ງນີັ້: 

1. ກ ລະນຊີັກຊ້າໃນການຍ ື່ນໃບແຈ້ງເສຍອາກອນ ຫ   ການເສຍອາກອນຕາມສັນຍາມອບເໝົາ
ຈະຖ ກປັບໄໝຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ (5) ຂອງຈ ານວນອາກອນທີື່ຕ້ອງເສຍໃນແຕ່ລະເດ ອນ  ຫ    ແຕ່ລະງວດທີື່ມີ
ການຊັກຊ້າ ໃນການຄິດໄລຄ່່າປັບໄໝນັັ້ນ ຖ້າຊັກຊ້າບ ື່ເຕັມເດ ອນ ຫ   ເຕັມງວດ ກ ໃຫ້ຄິດໄລ່ເຕັມເດ ອນ ຫ   
ເຕັມງວດ. ໃນກ ລະນີໃດກ ຕາມ ເງິນຄ່າປັບໄໝນັັ້ນຖ້າຊັກຊ້າບ ື່ເຕັມເດ ອນ ຫ   ເຕັມງວດກ ໃຫ້ຄິດໄລ່ເຕັມ
ເດ ອນ ຫ   ເຕັມງວດ. ໃນກ ລະນີໃດກ ຕາມເງິນຄ່າປັບໄໝນັັ້ນແມ່ນບ ື່ໃຫ້ເກີນຈ ານວນອາກອນທີື່ຕ້ອງເສຍ 

2. ກ ລະນຖີ ບັນຊບີ ື່ຖ ກຕ້ອງ, ເສຍເສຍອາກອນບ ື່ຄົບຖ້ວນ, ຂາຍສິນຄ້າ ຫ   ໃຫ້ບ ລກິານໂດຍບ ື່
ອອກໃບເກັບເງິນ, ປອມແປງໃບຮັບເງິນ ຫ   ເອກະສານບັນຊອີ ື່ນໆ ຈະຖ ກປະຕິບັດຕາມມາດຕະການທັງສາມ
ຢ່າງດັື່ງນີັ້: 

 ຕ້ອງເສຍອາກອນຄ ນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ 
 ຕ້ອງເສຍອາກອນເພີື່ມສາມສິບສ່ວນຮ້ອຍ (30) ຂອງຈ ານວນອາກອນທີື່ໃຫ້ເສຍຄ ນ 
 ຕ້ອງເສຍຄ່າປັບໄໝຕາມລະບຽບການບັນຊວິີສາຫະກິດ ຫາກກະທ າຜິດຄັັ້ງທີື່ສອງ

ນອກຈາກຈະເສຍອາກອນຄ ນໃຫ້ຄົບຖ້ວນແລ້ວ ຍັງຈະຕ້ອງເສຍອາກອນເພີື່ມຫົກສິບສ່ວນຮ້ອຍ (60) 
ຂອງຈ ານວນອາກອນທີື່ໃຫ້ເສຍຄ ນ 

 ຕ້ອງເສຍຄ່າປັບໄໝຕາມລະບຽບການບັນຊວິີສາຫະກິດ ຈ ານວນຮ້ອຍຮ້ອຍພັນກີບ 

ບດົທ ີ8 
ນະໂຍບາຍຕ ື່ຜູມ້ຜີນົງານ, ມາດຕະການຕ ື່ຜູລ້ະເມດີ ແລະ ບດົບນັຍດັສດຸທາ້ຍ 
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3. ກ ລະນບີ ື່ຖ ບັນຊບີ ື່ຍອມໃຫ້ເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດກາ, ບ ື່ແຈ້ງເສຍອາກອນ, ບ ື່ສະເໜີເອກະສານ
ການບັນຊປີະຈ າປີ, ບ ື່ໃຫ້ຕອບຕາມກ ານົດເວລາແກລ່ັດຖະການສ່ວຍສາອາກອນທີື່ສະເໜີ ໃຫ້ສະແດງຫ ັກ 
ຖານ, ຄ າອະທິບາຍຂ ັ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການຄິດໄລອ່າກອນ ຈະຖ ກປະຕິບັດມາດຕະການດັື່ງນີັ້: 

 ຕ້ອງເສຍອາກອນແບບບັງຄັບ 
 ຕ້ອງເສຍອາກອນເພີື່ມ 50 ຂອງຈ ານວນອາກອນທີື່ຄິດໄລ່ໃຫ້ເສຍ 
 ຕ້ອງເສຍຄ່າປັບໄໝຕາມລະບຽບການບັນຊຂີອງວິສາຫະກິດ ຈ ານວນຮ້ອຍຫ້າສິບພັນ

ກີບ 
 ຫາກກະທ າຜິດຄັັ້ງທີສອງ ນອກຈະຕ້ອງເສຍອາກອນບັງຄັບແລ້ວ ຈະເສຍອາກອນ ເພີື່ມ 

100 ຂອງຈ ານວນອາກອນທີື່ຄິດໄລໃ່ຫ້ເສຍ 
 ຕ້ອງເສຍຄ່າປັບໄໝຕາມລະບຽບການບັນຊວິີສາຫະກິດຈ ານວນຮ້ອຍຫ້າສິບພັນກີບ 
 ພ້ອມກັນນັັ້ນໃຫ້ຢຸດເຊົາກິດຈະການເລີຍ ທັງແຈ້ງການອອກທາງສ ື່ມວນຊົນ 

4. ກ ລະນມີອບອາກອນຊັກຊ້າ ພາຍຫ ັງທີື່ໄດ້ຮັບໃບມອບອາກອນແລວ້ຈະຖ ກ: 
 ປັບໄໝຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ (5) ຂອງຈ ານວນອາກອນທີື່ຕ້ອງເສຍ ຕ ື່ການອອກໃບເລັື່ງ

ທວງຄັັ້ງທີໜ ື່ງ, 10 ຕ ື່ການອອກໃບເລັື່ງທວງຄັັ້ງທີສອງ ແລະ 15%ຕ ື່ການອອກໃບເລັື່ງທວງຄັັ້ງທີສາມ 
 ອັດກິດຈະການ ແລະ ຖອນໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ, ໃບທະບຽນອາກອນໄວເ້ປັນ

ຊົື່ວຄາວ ໃນກ ານົດໜ ື່ງເດ ອນ ຫາກບ ື່ມາມອບອາກອນຫ ັງຈາກໝົດກ ານົດໃບເລັື່ງທວງຄັັ້ງທີສາມ ໃນເວລາອັດ
ກິດຈະການນັັ້ນ ລັດຖະການສ່ວຍສາອາກອນ ຕ້ອງປະກອບຄະນະກ າມະການ ເພ ື່ອລົງໄປອາຢັດຊັບຂອງຜູ້
ເສຍອາກອນໄວ້ ການອາຢັດຊັບຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກສານ 
 
8.3 ການປບັປງຸປຽ່ນແປງອດັຕາອາກອນ 
 ໃນກ ລະນຈີ າເປັນ ແລະ ຮີບດ່ວນ ປະທານປະເທດ ຈະອອກລັດຖະບັນຍັດ ເພ ື່ອປັບປຸງປ່ຽນແປງ
ອັດຕາອາກອນທີື່ບົື່ງໄວ້ໃນກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນສະບັບລົງວັນທີ 10/10/1995 ລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍ
ການປັບປຸງປ່ຽນແປງດັື່ງກ່າວ ຕ້ອງນ າສະເໜີຕ ື່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດສະໄໝທົື່ວໄປ ເພ ື່ອພິຈາລະນາ
ຮັບຮອງເອົາເປັນກົດໝາຍ 
 
8.4 ການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ 
 ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມີໜ້າທີື່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີັ້ 
 
8.5 ຜນົສກັສດິ 

ທຸກຂ ັ້ກ ານົດ, ກົດລະບຽບທີື່ຂັດກັບກົດໝາຍສະບັບນີັ້ ລ້ວນແຕ່ຖ ກຍົກເລີກ 
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ຈດຸປະສງົ  
 ເພ ື່ ອເຮັດໃຫ້ນັກສ ກສາກ າໄດ້ ແລະ ອະທິບາຍໄດ້ ໃນການປະຕິບັດລະບຽບຫ ັກການ ໃນການດ າ
ເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນໄດ້ ໄປຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ ສປປ ລາວ ວາງອອກ 
 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
9.1 ຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບກົດໝາຍແຮງານ 
 ໃນການສ້າງຕັັ້ງ ແລະ ດ າເນີນທຸລະກິດນັັ້ນ ນັກບ ລິຫານທຸລະກິດຕ້ອງມີຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົັ້າໃຈ 
ກຽ່ວກັບບຸກຄະລາກອນ ເຊິື່ງເຂົາເຈົັ້າຄ ກ າລັງແຮງງານທີື່ສ າຄັນຂອງອົງກອນ ເຊິື່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ, ນ າ
ໃຊ້ດູແລຂອງເຂົາເຈົັ້າ. ຜູ້ບ ລິຫານຕ້ອງຮູ້ໜູນໃຊ້ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ຄວາມຖະໜັດ, ທັກສະຂອງ
ພະນັກງານຂອງຕົນໃຫ້ແທດເໝາະກັບໜ້າທີື່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຂົາເຈົັ້າ ທັງນີັ້ກ ື່ເພ  ື່ອເຮັດໃຫ້ການ
ເຮັດວຽກມີປະສິດທິພາບ ແລະ ໄດ້ຮັບໝາກຜົນດີ. ເຖິງຢາງໃດກ ື່ຕາມ ການນ າໃຊ້ແຮງງານຂອງ ສປປ ລາວ 
ທີື່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ທັງນີັ້ກ ື່ເພ  ື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ຂອງຜູ້ອອກແຮງ
ງານ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ 
 
9.2 ນິຍາມກົດໝາຍແຮງງານ 
 ກົດໝາຍແຮງງານແມ່ນ “ຂ ັ້ລະບຽບທັງໝົດທີື່ປະຕິບັດຕ ື່ການພົວພັນຖານບຸກຄົນ ຫ   ແບບລວມໝູ່
ລະຫວ່າງຜູໃ້ຊ້ແຮງານ (ນາຍຈ້າງ) ກັບຜູເ້ຮັດວຽກ (ຜູ້ອອກແຮງງານ) ຢູພ່າຍໃຕ້ການບັງຄັບບັນຊາຂອງຕົນ
ໃນໄລຍະຂອງການເຮັດວຽກງານນັັ້ນ” ໄລຍະຂອງວຽກງານດັື່ງກ່າວ ອາດມຂີ ັ້ກ ານົດ ຫ   ເຮັດວຽກໃດໜ ື່ງ ຈົນ
ໃຫ້ມັນສ າເລັດ ຈຸດປະສົງຂອງກົດໝາຍແຮງງານເພ ື່ອປົກປ້ອງຊາວຜູອ້ອກແຮງງານ ຕ ື່ການໃຊອ້ ານາດຕາມ
ຂອບເຂດຂອງຜູໃ້ຊ້ແຮງງານ 
 
9.3 ໜ້າທີື່ຂອງກົດໝາຍແຮງງານ 

 ດັດສົມສາຍພົວພັນແຮງງານ: ເສີມຂະຫຍາຍທຸກຄວາມສາມາດຂອງແຮງງານຢ່າງຄົບຖ້ວນ 
ເຂົັ້າໃນການພັດມທະນາເສດຖະກດິ - ສັງຄົມຂອງຊາດ 

 ຍົກສູງປະສິດທິພາບ ແລະ ຜະລິດຕິພາບຂອງແຮງງານໃນສັງຄົມ 
 ຮັບປະກັນຊີວິດການເປັນຢູູ່ຂອງຊາວຜູ້ອອກແຮງງານໃຫ້ມີຄຸນນະພາບດີຂ ັ້ນ 

 
9.4 ຂອບເຂດການນ າໃຊ້ກົດໝາຍແຮງງານ 
 ກົດໝາຍແຮງງານ ປະຕິບັດສ າລັບຜູອ້ອກແຮງງານ ແລະ ຜູ້ໃຊແ້ຮງງານໃນພາກສ່ວນເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິື່ງເອີັ້ນວ່າ: ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແຕ່ບ ື່ປະຕິບັດສ າລັບລັດຖະບານ ໃນຂະແໜງການ
ຄຸມ້ຄອງບ ລິຫານວິຊາການຂອງລັດ ແລະ ຂົງເຂດປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ 

ບດົທ ີ9 
ກດົໝາຍແຮງງານ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຂອງການອອກແຮງງານຢູ ່ສປປ ລາວ 
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9.5 ຂ ັ້ລະບຽບຂອງລັດ 
 ຂ ັ້ລະບຽບຂອງລັດ ຕົັ້ນຕ ປະກອບດ້ວຍລັດຖະທ າມະນູນ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ 

9.5.1 ລັດຖະທ າມະນູນຂອງ ສປປ ລາວ 
 ຢູ່ໃນມາດຕາ 6 ໄດບ້ົື່ງວ່າ: ພົນລະເມ ອງລາວ ມສີິດທ າງານ ແລະ ປະກອບອາຊີບທີື່ບ ື່
ຂັດກັບກົດໝາຍ, ນອກຈາກນັັ້ນ ພວກເຂົາເຈົັ້າກ ື່ມີສິດໄດ້ພັກຜ່ອນ, ມີສິດໄດຮ້ັບການປິື່ນປົວໃນເວລາເຈັບ
ເປັນ, ມສີິດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ  ອໃນກ ລະນີທີື່ໝົດຄວາມສາມາດອອກແຮງງານ, ເສຍອົງຄະ, ໃນເວລາເຖົັ້າ
ແກ່ ແລະ ໃນກ ລະນອີ ື່ນໆ ຕາມກົດໝາຍໄດ້ກ ານົດໄວ້ 

9.5.2 ກົດໝາຍແຮງງານລົງວັນທີ ໄດ້ວາງຫ ັກການ ແລະ ຂ ັ້ກ ານົດໄວ້ດັື່ງນີັ້: 
 ກົດໝາຍຕ່າງຝ່າຍຕ່າງໄດ້ຜົນ ລະຫວ່າງຜູໃ້ຊແ້ຮງງານ, ໂດຍບ ື່ມີການຈ າແນກເຊ ັ້ອ

ຊາດ, ຜີວພັນ, ເພດ, ສາສະໜາ ແລະ ຖານທາງດ້ານການເມ ອງ ແລະ ສັງຄົມ (ມາດຕາ 2) 
 ການຫ້າມການໃຊແ້ຮງງານແບບບັງຄັບ ໝາຍຄວາມວ່ານ າໃຊ້ແຮງງານ ເຊິື່ງຜູອ້ອກ

ແຮງງານ, ຜູໃ້ຊ້ແຮງງານບ ື່ສະໝັກໃຈທີື່ຕົນໄດຮ້ັບມອບໝາຍ ເຊິື່ງບ ື່ສອອດຄອງກັບກົດໝາຍແຮງງານ (ມາດ
ຕາ 4) 

 ຫ້າມການຢຸດງານ ໝາຍຄວາມວ່າ ຫ້າມຜູ້ອອກແຮງງານ, ຜູໃ້ຊ້ແຮງງານ ຫ   ຜູ້ຕາງ
ໜ້າຂອງຕົນປະກາດຢຸດງານ (ມາດຕາ 59) 

 ການຄຸ້ມຄອງແຮງງານຂອງຜູ້ຍິງ 
 ການປ້ອງກັນແຮງງານ ແລະ ການແກ ັ້ໄຂຂ ັ້ຂັດແຍ່ງ 
 ການໃຫ້ສິດແກຜູ່້ອອກແຮງງານໃນການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ເຂົັ້າອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ 

ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ (ກ າມະບານ ແລະ ສະມາຄົມຜູ້ໃຊແ້ຮງງານ) 
9.5.3 ອົງການຄຸ້ມຄອງແຮງງານຂອງລັດ 

 ເຊິື່ງມີໜ້າທີື່ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການນ າໃຊແ້ຮງງານຢ່າງຖ ກຕ້ອງ, ວາງ
ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ແລະ ນ າໃຊແ້ຮງງານ, ຊີັ້ນ າ, ກວດກາການປະຕິບັດຂ ັ້ກ ານົດ ແລະ ກົດ
ລະບຽບດັື່ງກ່າວ, ເຝິກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາສີມ ແຮງງານໃຫ້ມຄີວາມຊ ານິຊ ານານ, ຄົັ້ນຄົັ້ວາ ແລະ ຈັດຫາ
ວຽກເຮັດງານທ າໃຫ້ຜູ້ຕ້ອງການມີວຽກເຮັດ (ມາດຕາ 10) 

9.5.4 ບົດບາດຂອງກ າມະກອນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຜູ້ອອກແຮງງານ 
 ຢູ່ແຕ່ລະຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຄວນມີການສ້າງຕັັ້ງກ າມະບານຂ ັ້ນ ຕາມກົດລະບຽບສະ
ເພາະຂອງພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຖ້າວ່າບ່ອນໃດຫາກບ ື່ມກີ າມະບານ ກ ື່ໃຫ້ສ້າງຕັັ້ງຜູ້ຕາງໜ້າຜູອ້ອກແຮງງານ
ແທນກ າມະບານ ຫ   ຜູ້ຕາງໜ້າຜູອ້ອກແຮງງານໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານຂອງຕົນ ມີໜ້າທີື່ເຕົັ້າໂຮມຄວາມ
ສາມັກຄ,ີ ສ ກສາອົບຮມົ ຫ   ປຸກລະດົມຜູອ້ອກແຮງງານໃຫ້ມີລະບຽບວິໄນໃນການອອກແຮງງານ, ປະຕິບັດ
ວຽກງານໃຫ້ສ າເລດັ ຕາມແຜນການຜະລິດທີື່ຫົວໜ່ວຍແຮງງານວາງອອກ, ສະເໝີ ຫ   ຮຽກຮ້ອງຕ ື່ຜູແ້ຮງງານ
ກຽ່ວການປະຕິບັດກົດໝາຍແຮງງານ ແລະ ສັນຍາແຮງງານໃຫ້ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ເຂົັ້າຮ່ວມໃນການແກໄ້ຂຂ ັ້ຂັດ
ແຍ່ງກ່ຽວກັບແຮງງານ, ປ ກສາຫາລ ກັບຜູໃ້ຊແ້ຮງງານກ່ຽວບັນຫາທີື່ພົວພັນເຖິງຄ່າແຮງງານ, ເວລາເຮັດວຽກ, 
ເວລາພັກຜ່ອນ, ເງ ື່ອນໄຂອອກແຮງງານ, ລະບົບປະກັນໄພສັງຄົມ ເຊິື່ງກົດໝາຍໄດກ້ ານົດໄວ້ (ມາດຕາ 11). 

9.5.5 ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ 
 ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ມີສິດຮັບເອົາຜູອ້ອກແຮງງານ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງ
ງານທີື່ຕົນຄວບຄຸມ, ແຕຕ່້ອງໃຫ້ບຸລິມະສິດກ່ອນໜູ່ແກ່ພົນລະເມ ອງລາວ, ຖ້າເຫັນວ່າມີຄວາມຈ າເປັນ ອົງ 
ການຄຸ້ມຄອງແຮງງານຂອງລັດ ອາດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ຮັບເອົາແຮງງານຕ່າງປະເທດເຂົັ້າມາເຮັດ
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ວຽກກັບຕົນ, ຖ້າຫາກວ່າແຮງງານວິຊາສະເພາະເຫ ົື່ານັັ້ນຂອງລາວເຮົາຍັງຂາດເຂີນ ການຮັບເອົາແຮງງານຕ່າງ
ປະເທດເຂົັ້າມາເຮັດວຽກຢູລ່າວນັັ້ນຕ້ອງມີຈ ານວນ, ກ ານົດເວລາຈ າກັດ ແລະ ຕ້ອງວາງແຜນການລະອຽດ ຕ ື່
ການຖ່າຍທອດວິຊາການເຫ ົື່ານັັ້ນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານລາວ. ລັດຖະບານ ບ ື່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູອ້ອກແຮງງານ
ຕ່າງປະເທດເຂົັ້າເຮັດວຽກ ຫ   ປະກອບບັນດາອາຊີບທີື່ເຫັນວ່າ ມີຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງສະຫງວນໄວ້ໃຫ້ສະເພາະ
ແຕ່ພົນລະເມ ອງລາວເທົື່ານັັ້ນ 
 
9.6 ສັນຍາແຮງງານ 
 ສັນຍາແຮງງານ ອາດຈະນິຍາມໄດ້ວ່າ ແມ່ນສັນຍາເຊິື່ງບຸກຄົນຜູໜ້ ື່ງຮັບເຮັດວຽກ 

9.6.1 ນິຍາມສັນຍາແຮງງານ 
 ສັນຍາແຮງງານ ແມ່ນສັນຍາເຊິື່ງບຸກຄົນຜູ້ໜ ື່ງຮັບເຮັດວຽກເພ ື່ອຜົນປະໂຫຍດ ແລະ 
ພາຍໃຕ້ການບັງຄັບບັນຊາຂອງຄົນອ ື່ນ ໂດຍໄດ້ຮັບຄາ່ແຮງງານ ຫ   ຜົນປະໂຫຍດອ ື່ນໆ ເພ ື່ອເປັນການຕອບ
ແທນ 
 ຈາກຄ ານິຍາມນີັ້ມີສ່ວນປະກອບ 3 ອັນ ທີື່ພົັ້ນເດັື່ນອອກມາຄ : 

1) ການເຮດັວຽກ ຫ   ສະໜອງແຮງງານ 
 ວຽກງານທີື່ຈະເຮັດນັັ້ນ ອາດຈະແມ່ນດ້ວຍແຮງກາຍ, ດ້ວຍມັນສະໝອງ ຫ   ວ່າ
ວຽກງານສິລະປະ ອາດຈະແມນ່ເຮັດໂດຍຄົນງານ, ໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານບັນຊີ ຫ   ວິສະວະກອນ, ອາຈານ
ສອນ, ແພດໝ  ຫ   ບາງເທ ື່ອກ ື່ອາດຈະແມ່ນດາລາ, ພະຍາບານ ສັນຍາແຮງງານມີລັກສະນະຕ ື່ 

2) ການຢູພ່າຍໃຕກ້ານບງັຄບັບັນຊາ 
 ຢູ່ໃນສັນຍາແຮງງານນີັ້ ຜູ້ອອກແຮງງານ ຮັບເຮັດວຽກຢູ່ພາຍໃຕ້ອ ານາດ ຫ   ການ
ບັງຄັບບັນຊາຂອງຜູ້ໃຊ້ງານ, ອັນນີັ້ມັນແຕກຕ່າງກັບແຮງງານເອກະລາດ 

3) ການສະໜອງແຮງງານນັັ້ນໄດຮ້ບັຄາ່ຈາ້ງ ເຊິື່ງບາງເທ ື່ອກ ື່ເອີັ້ນວາ່: ເງນິເດ ອນ 
 ສິື່ງນີັ້ເຮັດໃຫ້ສັນຍາແຮງງານມີລັກສະນະທີື່ຄູ່ສັນຍາແຮງງານມີສິດ ແລະ ພັນທະ
ເທົື່າທຽມກັນ ແລະ ຂ ັ້ນກັບເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນ, ຖ້າຝ່າຍໃດຝ່າຍໜ ື່ງ ຫາກລະເມີດພັນທະຂອງຕົນ ກ ື່ເຮັດໃຫ້
ອີກຝ່າຍໜ ື່ງ ສາມາດອ້າງອີງຂ ັ້ຍົກເວັັ້ນບ ື່ປະຕິບັດ ຫ   ລົບລ້າງສັນຍາໄດ້ ແຕ່ສ່ວນປະກອບອັນທີື່ມີລັກສະນະ
ເດັື່ນກວ່າໜູ່ ແມ່ນການທີື່ຜູ້ອອກແຮງງານຢູ່ພາຍໃຕ້ການບັງຄັບບັນຊານີັ້ ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານໃຫ້ຄ າ
ແນະນ າ ແລະ ຄ າສັື່ງກ່ຽວກັບວຽກງານທີື່ຈະປະຕິບັດ, ກວດກາການຄ ບໜ້າ ແລະ ຜົນສ າເລັດຂອງວຽກງານ
ທາງດ້ານກົດໝາຍແລ້ວ ການຢູ່ພາຍໃຕ້ການບັງຄັບບັນຊານີັ້ ອາດເຫັນໄດ້ຢູ່ໃນການພິຈາລະນາເບິື່ງເງ ື່ອນໄຂ
ຂອງການປະຕິບັດວຽກງານ 

9.6.2 ການເຮັດສັນຍາແຮງງານ 
1) ເງ ອນໄຂທົື່ວໄປຂອງຄວາມສົມບູນ ແລະ ຫ ັກການຂອງສັນຍາແຮງງານ  

 ເຖິງແມ່ນວ່າກົດໝາຍແຮງງານບ ື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ກ ື່ຕາມ ສັນຍາແຮງງານກ ື່ເໜ ອນກັນ
ກັບທຸກໆສັນຍາ, ເພ ື່ອຢາກໃຫ້ມັນໃຊ້ໄດ້ກ ື່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດຂ ັ້ນໂດຍທຸກຄົນທີື່ມີຄວາມສາມາດ ເຮັດສັນຍາທາງ
ດ້ານກົດໝາຍນັັ້ນ, ການສ້າງພັນທະໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ຜູ້ທີື່ຍັງບ ື່ທັນຮອດອາຍຸກະສຽນນັັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມ
ເຫັນພອ້ມຈາກພ ື່ແມ່ ຫ   ຜູ້ປົກຄອງ ນອກຈາກນັັ້ນ ສັນຍາແຮງງານກ ື່ຕ້ອງມີເຫດຜົນ ແລະ ວັດຖຸປະສົງທີື່
ຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ເຮັດຂ ັ້ນບົນພ ັ້ນຖານຄວາມສະໜັກໃຈອັນແທ້ຈິງ, ປາສະຈາກຂ ັ້ບົກຜ່ອງ 
 ຕວົຢາ່ງ: ສັນຍາທີື່ເຮັດຂ ັ້ນກັບບຸກຄົນທີື່ຍັງບ ື່ທັນເຖິງອາຍຸກະສຽນ ເຊິື່ງໄດ້ນ າເອົາ
ເອກະສານປອມ ມາຢັງຢ ນວ່າ ຕົນໄດ້ພົັ້ນອາຍຸກະສຽນແລ້ວນັັ້ນ, ຖ ວ່າເປັນໂມຄະ, ສັນຍາມີຂ ັ້ບົກຜ່ອງດ້ວຍ
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ຄວາມຫ ອກລວງ ທີື່ເຮັດຂ ັ້ນໂດຍຜູ້ອອກແຮງງານ ເພ ື່ອຄວາມເສຍຫາຍຂອງຜູ້ໃຊແ້ຮງງານ. ມາດຕາ 6 ຂອງ
ກົດໝາຍແຮງງານບົື່ງວ່າ ສັນຍາລະຫວ່າງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ກັບຜູ້ອອກແຮງານ ຕ້ອງເຮັດເປັນລາຍລັກບົນຫ ັກ 
ການສະເໝີພາບ ແລະ ເຫັນດີເຫັນພ້ອມກັນ ໂດຍບ ື່ຂັດກັບລະບຽບກົດໝາຍທີື່ລັດວາງອອກ, ແຕ່ວ່າໃນບາງ
ກ ລະນີ ອາດຈະເຮັດສັນຍາໂດຍປາກເປົື່າກ ື່ໄດ້ ເຊິື່ງມັນຂ ັ້ນກັບເງ ື່ອນໄຂຂອງການໃຊ້ວຽກ ແລະ ປະເພດຂອງ
ງານ ເຊັື່ນວ່າ: ວຽກງານຊົື່ວຄາວ ຫ   ວຽກເຮັດເປັນມ ັ້ ຫ   ການເຮັດວຽກທີື່ມີປະລິມານໜ້ອຍ 
 ການຍົກເລີກສັນຍາແຕ່ຝ່າຍດຽວ ຈະແມ່ນສັນຍາທີື່ມີກ ານົດເວລາ ຫ   ບ ື່ມີກ ານົດ
ເວລາກ ື່ຕາມ, ຕ້ອງໄດ້ນັບຖ  ຫ   ປະຕິບັດຕາມເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເງິນອຸດໜູນໃຫ້ ແກ່ຜູ້ອອກແຮງານ 
ດັື່ງນັັ້ນ ຄູ່ສັນຍາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ຈ ື່ງຢາກແກ່ຍາວລັກສະນະໜັກແໜ້ນ ແລະ ຜູ້ເດັດຂາດ
ຂອງຂ ັ້ຜູກພັນຂອງຕົນ ໂດຍວາງກົດເວລາທົດສອບໄວ້ ເຊິື່ງໃນໄລຍະເວລາດັື່ງກ່າວແຕ່ລະຝ່າຍສາມາດຍກົ 
ເລີກການພົວພັນນ າກັນໂດຍບ ື່ມີຂ ັ້ບັງຄັບໃດໆ. ຖ້າວ່າຕົນເຫັນວ່າບ ື່ຖ ກໃຈ, ເປົັ້າໝາຍຂອງກ ານົດເວລາການ
ທົດສອບ ແມ່ນເພ ື່ອຫ ີກລຽງຂ ັ້ລະບຽບ ກ່ຽວກັບການຍົກເລີກສັນຍາແຮງານແຕ່ຝ່າຍດຽວ ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້
ສັນຍານັັ້ນສີັ້ນສຸດລົງໄດ້ຕາມໃຈ ໃນໄລຍະເວລາທີື່ຈ າກັດຕັັ້ງແຕ່ຫົວທີພຸ້ນ, ສະນັັ້ນ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ມີສິດຈະ
ຮັບເອົາຜູ້ອອກແຮງງານ ບົນພ ັ້ນຖານການທົດສອບເເພ ື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຜູ້ກ່ຽວຈະສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ ຫ   ບ ື່ 
ການວາງເວລາທົດສອບແມ່ນອີງຕາມລັກສະນະຂອງວຽກງານ 

2) ພັນທະຂອງຄູ່ສັນຍາ 
 ໃນເມ ື່ ອຜູ້ອອກແຮງງານ ຫາກຖ ກຮັບເອົາເຮັດວຽກຢ່າງສິັ້ນເຊີງແລ້ວ ຜູ້ກ່ຽວຕ້ອງ
ປະຕິບັດໜ້າທີື່ຂອງຕົນ ຕາມວິຊາສະເພາະ ແລະ ຄວາມຊ ານິຊ ານານທີື່ລະບຸໄວ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ສ່ວນຜູ້ໃຊ້ແຮງ
ງານນັັ້ນ ກ ື່ຕ້ອງມອບວຽກ ຫ   ຕ າແໜ່ງໃດໜ ື່ງທີື່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາແຮງງານໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ ພ້ອມທັງ
ຈ່າຍເງິນເດ ອນ ຫ   ຄ່າແຮງງານ ແລະ ນະໂຍບາຍໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ ໂດຍສອດຄອ່ງກັບກົດໝາຍ ແລະ 
ສັນຍາແຮງງານທີື່ເຫັນດີນ າກັນ (ມາດຕາ 12) ຖ້າຫາກເຫັນຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດເພີື່ມໂມງ ໂດຍໄດ້ຮັບ
ຄວາມເຫັນດີຈາກກ າມະບານ ຫ   ຜູ້ຕາງໜ້າຜູ້ອອກແຮງງານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງຈ່າຍຄ່າໂມງເພີື່ມ
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອງຮັບ ແລະ ປະກັນໃຫ້ ແລະ ຄວາມຊ ານິຊ ານານ ເພ ື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າກາຍເປັນຜູ້
ອອກແຮງງານທີື່ຊ ານິຊ ານານງານ ແລະ ຫັນເປັນວິຊາສະເພາະເທ ື່ອລະກ້າວ 
 
9.7 ການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ 
 ສັນຍາແຮງງານອາດຖ ກຍຸບເລີກໄດ້ໂດຍ 

 ການຕົກລົງລະຫວ່າງຄູ່ສັນຍາ 
 ການເສຍຊີວິດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ 
9.7.1 ສັນຍາແຮງງານຈະແມ່ນເຮັດຂ ັ້ນໂດຍມີກ ານົດເວລາ ຫ   ບ ື່ມີກ ານົດເວລາກ ື່ຕາມ, 

ສາມາດຖ ກຍຸບເລີກໄດ້ ໂດຍການຕົກລົງລະຫວ່າງຄູ່ສັນຍາທັງສອງຝ່າຍ 
 ສ າລັບສັນຍາທີື່ມີກ ານົດເວລານັັ້ນ, ຄູ່ສັນຍາຕ້ອງແຈ້ງຈຸດປະສົງຂອງຕົນ ໃຫ້ຄູ່ສັນຍາອີກ
ຝ່າຍໜ ື່ງຊາບຢ່າງຊ້າ 15 ວັນ ກ່ອນວັນສັນຍາຈະໝົດອາຍຸ ໃນກ ລະນີທີື່ຜູ້ອອກແຮງງານທີື່ເຮັດຂ ັ້ນໂດຍບ ື່ມີ
ກ ານົດເວລານັັ້ນ ຄູ່ສັນຍາຜູ້ທີື່ຢາກຍົກເລີກສັນຍານັັ້ນ ເຖິງວິຊາສະເພາະ, ຄວາມຊ ານິຊ ານານ ແລະ 15 ວັນສ າ
ລັບວຽກງານ ໂດຍໃຊ້ແຮງງານທາງກາຍເປັນຕົັ້ນຕ  (ມາດຕາ 15) 

1) ສນັຍາແຮງງານອາດຈະຖ ກຍກົເລກີໂດຍການປດົປອ່ຍຜູອ້ອກແຮງງານ 
 ການອອກຈາກວຽກງານໄດ ້ ຫາກຜູ້ກ່ຽວຫາກຂາດຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິຊາ
ສະເພາະ ຫ   ສຸຂະພາບ ເຊິື່ງບ ື່ສາມາດຈະສ ບຕ ື່ວຽກງານໄດ້ ໃນກ ລະນີດັື່ງກ່າວ ຜູໃ້ຊແ້ຮງງານ ອາດຈະສັື່ງໃຫ້
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ຜູ້ກ່ຽວຮູ້ລ່ວງໜ້າຢ່າງໜ້ອຍ 45 ວັນ ທັງຕ້ອງອະທິບາຍເຫດຜົນທີື່ໃຫ້ຢຸດເຊົາວຽກ ໃນໄລຍະແຈ້ງລ່ວງໜ້າ
ນັັ້ນ, ຜຸ້ໃຊ້ແຮງງານ ຕ້ອງອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານໄປຊອກວຽກໃໝ່, ເຮັດໜ ື່ງວັນຂອງມ ັ້ເຮັດວຽກຕ ື່
ອາທິດ ໂດຍໄດ້ຮັບເງິນເດ ອນ ຫ   ຄ່າແຮງງານຄ ເວລາຍັງເຮັດວຽກຢູ ່

2) ອາດຈະມກີານປດົປອ່ຍຜູ້ອອກແຮງງານຈາກວຽກງານເຊັື່ນດຽວກນັ 
 ໃນກ ລະນີທີື່ຫົວໜ້າແຮງງານເຫັນວ່າ ມີຄວາມຈ າເປັນ ຕ້ອງຫຼຸດຜ່ອນຈ ານວນຜູ້
ອອກແຮງງານ ເພ ື່ອປັບປຸງການຈັດຕັັ້ງວຽກງານພາຍໃນ ໃນກ ລະນີນີັ້ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ຕ້ອງເຮັດບັນຊີລາຍຊ ື່ 
ຂອງຜູ້ທີື່ຈະຖ ກປົດປ່ອຍ ໂດຍປ ກສາຫາລ ກັບກ າມະບານ ຫ   ຜູ້ຕາງໜ້າຜູ້ອອກແຮງງານ ແລ້ວລາຍງງານໃຫ້
ອົງການຄູ້ມຄອງແຮງງານຮູ້ ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນຜູ້ໃຊ້ແຮງງານກ ື່ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ 
 ໃນກ ລະນີດັື່ງກ່າວຢູ່ຂ້າງເທິື່ງນີັ້ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງໃຊ້ເງິນອຸດໜູນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກ 
ແຮງງານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມໄລຍະເວລາອອກແຮງງານຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ (ມາດຕາ 16) 

3) ສດິທພິເິສດຂອງຄນົອອກແຮງງານໃນໄລຍະແຈງ້ລວ່ງໜາ້ 
 ໃນໄລຍະແຈ້ງລ່ວງໜ້ານັັ້ນ ຖ້າຜູ້ອອກແຮງງານຫາກປະສົບອຸບັດຕິເຫດແຮງງານ 
ຫ   ເຈັບເປັນ ເຊິື່ງບ ື່ສາມາດປະຕິບັດວຽກງານໄດ້, ເວລາພັກປິື່ນປົວນັັ້ນ ຈະບ ື່ໄດ້ຄິດໄລ່ເຂົັ້າໃນໄລຍະແຈ້ງລ່ວງ
ໜ້າ ໃນໄລຍະແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ຜູ້ອອກແຮງງານຍັງໄດ້ເຮັດວຽກ ແລະ ໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານ ຫ   ເງິນເດ ອນຕາມ
ປົກກະຕິ ຄ ກັບໄລຍະກ່ອນການແຈ້ງລ່ວງໜ້າ (ມາດຕາ 18) 

9.7.2 ການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານເນ ື່ອງຈາກການກະທ າຜິດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ 
 ໃນກ ລະນີມີຫ ັກຖານພຽງພ ວ່າ ຜູ້ອອກແຮງງານຫາກບ ື່ມີຄວາມສັດຊ ື່ ຫ   ມີເຈດຕະນາ
ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ໃຫ້ແກ່ຊັບສິນຂອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ຫ   ວ່າຂາດງານເປັນເວລາ 4 ວັນລຽນ 
ຕິດ ໂດຍບ ື່ມີເຫດຜົນ ຫ   ວ່າຖ ກສານຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະຫ ະພາບ (ຈ າຄຸກ) ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ມີສິດ
ຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ ໂດຍບ ື່ຈ່າຍຄ່າເງິນອຸດໜູນຂອງການຢຸດເຊົື່າວຽກ, ແຕ່ຕ້ອງແຈ້ງລ່ວງໜ້າໃຫ້ຜູ້ອອກ 
ແຮງງານຮູ້ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ວັນ (ມາດຕາ 19). 

9.7.3 ມາດຕະການຂອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານກ່ຽວກັບການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ 
 ຫ ັງຈາກໄດ້ກ່າວເຕ ອນຜູ້ອອກແຮງງານທີື່ໄດ້ກະທ າຜິດແລ້ວ ແລະ ຜູ້ກ່ຽວ ຍັງບ ື່ມີການ
ປ່ຽນແປງ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານມີສິດຍົກເລີກແຮງງານໄດ້, ແຕ່ກ່ອນຈະຕົກລົງຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານນັັ້ນ ຜູ້ກ່ຽວ
ຕ້ອງລາຍງານເຫດຜົນ ຕ ື່ອົງການຄຸ້ມຄອງແຮງງານທີື່ຕົນຂ ັ້ນກັບຢ່າງຊ້າ 5 ວັນ ກ່ອນການຍກົເລີກສັນຍາ, ຜູ້
ໃຊ້ແຮງງານ ບ ື່ມີສິດຈະເອົາຄ າຕົກລົງຕາມລ າພັງໃຈແຕ່ຝ່າຍດຽວ ເວັັ້ນເສຍແຕ່ໄດ້ຂ ັ້ຄ າຄິດເຫັນຈາກອົງການ
ຄຸ້ມຄອງແຮງງານໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ກ າມະບານ ຫ   ຜູ້ອອກແຮງງານຢູ່ໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານບ່ອນນັັ້ນຊາບລ່ວງໜ້າ 
ແລ້ວ ຖ້າຫາກບ ື່ໄດ້ຄ າຕອບພາຍໃນ 15 ວັນ ຈາກອົງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍຫ ັງໄດ້ລາຍງານ ຫ   ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ແລ້ວ 
ສັນຍາແຮງງານກ ື່ສາມາດຖ ກຍົກເລີກໄດ້, ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງແຈ້ງເຫດຜົນ ຂອງການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ 
ໃຫ້ຜູ້ແຮງງານຊາບ ພ້ອມທັງຈ່າຍຄ່າແຮງງານຂອງຜູ້ກ່ຽວທີື່ຄວນໄດ້ຮັບ ກ່ອນການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ 
ແລະ ເງິນອຸດໜູນຕ່າງໆຕາມລະບຽບກົດໝາຍ 

9.7.4 ການຈ າກັດສິດຂອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານໃນການຍົກເລີກສັັນຍາແຮງງານ 
 ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານບ ື່ມີສິດຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ ຫ   ບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານຢຸດເຊົາ
ວຽກ ໃນກ ລະນີດັື່ງນີັ້: 

 ຜູ້ອອກແຮງງານພວມເຈັບເປັນ ແລະ ປິື່ນປົວຢູ່ໃນໄລຍະພ ັ້ນຟູສຸຂະພາບ ພາຍຫ ັງ
ການປິື່ນປົວ ຕາມການປິື່ນປົວຂອງແພດໝ  ຫ   ພວມປະສົບໄພພິບັດຕ່າງໆ ເຊັື່ນວ່າ: ໄຟໄໝ້ເຮ ອນ 

 ຜູ້ອອກແຮງງານທີື່ຖ ພາ ຫ   ທີອອກລູກແລ້ວ ບ ື່ທັນຮອດ 9 ເດ ອນ 
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 ຜູ້ອອກແຮງງານທີື່ຢູ່ໃນໄລຍະພັກຜ່ອນປະຈ າປີ ຫ   ພັກວຽກຕາມການເຫັນດີຂອງ
ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ 

 ຜູ້ອອກແຮງງານ ທີື່ພວມປະຕິບັດວຽກງານຢູ່ໃນສະຖານທີື່ອ ື່ນ ຕາມການມອບ  
ໝາຍຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ 

 ຜູ້ອອກແຮງງານທີື່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຕ ື່ວ່າ ຫ   ຮ້ອງຟ້ອງຜູ້ອອກແຮງງານ ຫ   ໃຫ້ຄວາມ
ຮ່ວມມ ກັບເຈົັ້າໜ້າທີື່ຂອງລັດ ທີື່ພົວພັນເຖິງການປະຕິບັດກົດໝາຍແຮງງານ ແລະ ຂ ັ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບແຮງ
ງານພາຍໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານຂອງຕົນ 

 ຜູ້ອອກແຮງງານທີື່ເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານການຈັດຕັັ້ງກ າມະບານ ຜູ້ຕາງໜ້າຜູ້ອອກ 
ແຮງງານ ຫ   ອົງການຈັດຕັັ້ງຂອງສັງຄົມອ ື່ນ ໂດຍໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີຈາກຜູ້ຊົມໃຊ້ແລ້ວ ຫ   ເຄ ື່ອນໄຫວນອກ
ໂມງເວລາເຮັດວຽກ 

 ຜູ້ອອກແຮງງານທີື່ໄດ້ຮັບສະໜັກເລ ອກຕັັ້ງ ເຂົັ້າໃນກ າມະບານ ຫ   ຜູຸ້ຕາງໜ້າຂອງຜູ້
ອອກແຮງງານ 

9.7.5 ການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານໂດຍບ ື່ຖ ກຕ້ອງ 
 ໃນກ ລະນີຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ຫາກຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານໂດຍບ ື່ມີເຫດຜົນພຽງພ  ຫ   ບັງ 
ຄັບທາງກົງ ຫ   ທາງອອ້ມ ໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ ຫ   ລະເມີດຂ ັ້ຜູກພັນທີື່ມີໃນສັນຍາ 
ໂດຍໄດ້ຮັບການທັກທ້ວງ ຈາກຜູ້ອອກແຮງງານທີື່ໄດ້ຖ ກຍຸດເຊົາວຽກ ຫ   ຜູ້ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍພັນທະ
ຈາກຜູ້ກ່ຽວ ນອກຈາກເງິນອຸດໜູນດັື່ງກ່າວແລ້ວ ຜູ້ອອກແຮງງານຍັງມີສິດຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຈ່າຍ
ຄ່າເສຍຫາຍຕ ື່ມອີກ, ໃນເມ ື່ອຜູ້ກ່ຽວຫາກໄດ້ເສຍຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທ າຢ່າງໃດຢ່າງໜ ື່ງ ຜູ້ກ່ຽວຍັງມີສິດ
ຮຽກຮ້ອງຂ ເຂົັ້າເຮັດວຽກຄ ນໃໝ່ຕາມຕ າແໜ່ງໜ້າທີື່ເກົື່າ ຫ   ອັນໃໝ່ຕາມຄວາມເໝາະສົມ 
 
9.8 ເງ ື່ອນໄຂຂອງການອອກແຮງງານ 

9.8.1 ການເຮັດວຽກ 
 ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ໂມງເຮັດວຽກຢູ່ໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານແມ່ນ 6 ວັນຕ ື່ອາທິດ, ແຕບ່ ື່
ໃຫ້ເກີນ 8 ຊົື່ວໂມງຕ ື່ວັນ ຫ   48 ຊົື່ວໂມງຕ ື່ອາທິດ, ແຕ່ວ່າຜູ້ອອກແຮງານຢູ່ໃນສະພາບກັນດານ ເຊັື່ນວ່າ: ການ
ເຮັດວຽກໂດຍກົງກັບກ າມັນຕະພາບລັງສີ ຫ   ພະຍາດຕິດແປດ ຫ   ກິື່ນອາຍ ຫ   ຄວັນ ທີື່ເປັນອັນຕະລາຍຕ ື່
ສຸຂະພາບ ຫ   ວັດຖຸເຄມີ ທີື່ເປັນອັນຕະລາຍ ເປນັຕົັ້ນວັດຖຸລະເບີດ ຫ   ທີື່ເຮັດວຽກຢູ່ຂຸມ ຫ   ອຸບໂມງໃຕ້ດິນ, 
ຢູ່ພ ັ້ນນ ັ້າ ຫ   ຢູ່ເທິງອາກາດ ຫ   ສະຖານທີື່ ເຊິື່ງຄວາມຮ້ອນ ຫ   ເຢັນຜິດປົກກະຕິ ຫ   ໃຊ້ເຄ ື່ອງມ ສັື່ນເປັນປະຈ າ 
ບ ື່ໃຫ້ເກີນ 6 ຊົື່ວໂມງຕ ື່ວັນ ຫ   ອາທິດໜ ື່ງບ ື່ໃຫ້ເກີນ 36 ຊົື່ວໂມງ 
 ເວລາເຮັດວຽກປະຈ າວັນ ກວມເອົາທັງເວລາກະກຽມດ້ານເຕັກນິກ ເລີື່ມຕົັ້ນເຂົັ້າ ແລະ 
ເລີກວຽກ, ເວລາຜັກຜ່ອນໃນທຸກຊົື່ວໂມງ ເຮັດວຽກບ ື່ເກີນ 15 ນາທີ ໃນບາງຂະແໜງການທີື່ເຮັດເປັນໄລຍະ
ສ າລັບແຕ່ລະຂອດວຽກ ຫ   ປ່ຽນຝຽນງານຕ ື່ເນ ື່ອງກັນ ແລະ ເວລາພັກກິນເຂົັ້າ 45 ນາທີ ໃນແຕ່ລະຝຽນງານ
ສ າລັບໜ່ວຍງານທີື່ເຮັດວຽກເປັນຝຽນ 
 ເວລາທີື່ຄິດໄລ່ເຂົັ້າໃນເລວາເຮັດວຽກນີັ້ ຕ້ອງກ ານົດໄວ້ໃນລະບຽບພາຍໃນ ຂອງຫົວ
ໜ່ວຍແຮງງານ 

9.8.2 ການເຮັດວຽກເພີື່ມໂມງ 
 ຖ້າມີຄວາມຈ າເປັນ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ ເຮັດວຽກ
ເພີື່ມໂມງໄດ້ ໂດຍໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດຈີາກກ າມະບານ ຫ   ຜູ້ຕາງໜ້າຜູ້ອອກແຮງງານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງເສຍກ່ອນ. 
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ຊົື່ວໂມງເຮັດວຽກເພີື່ມບ ື່ໃຫ້ເກີນ 30 ຊົື່ວໂມງຕ ື່ເດ ອນ ເວັັ້ນເສຍແຕ່ໃນສະຖານະການພິເສດ ເຊັື່ນວ່າ: ໄພທ າ
ມະຊາດ ຫ   ເຫດບັງເອີນ ທີື່ຈະນ າຄວາມເສຍຫາຍອັນໃຫ່ຍຫ ວງມາສູ່ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ. ການເຮັດວຽກເພີື່ມ
ໂມງແຕ່ລະຄັັ້ງ ບ ື່ໃຫ້ເກີນ 30 ຊົື່ວໂມງ, ບ ື່ຄວນໃຫ້ເຮັດວຽກເພີື່ມໂມງຢ່າງລຽນຕິດໃນທຸກໆວັນ 
 ຖ້າຫາກມີຄວາມຈ າເປັນຈະຕ້ອງເຮັດວຽກເພີື່ມໂມງເກີນກວ່າ 30 ຊົື່ວໂມງ ພາຍໃນ
ເດ ອນໃດເດ ອນໜ ື່ງ ທີື່ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງຂ ອະນຸຍາດຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງແຮງງານທີື່ຕົນຂ ັ້ນກັບ ໂດຍມີ
ໃບຢັັ້ງຢ ນຕົກລົງເຫັນດີຈາກກ າມະບານ ຫ   ຜູ້ຕາງໜ້າຜູ້ອອກແຮງງານເສຍກ່ອນ 

9.8.3 ການຄິດໄລ່ໃນການເຮັດວຽກເພີື່ມໂມງ 
 ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານເຮັດວຽກເພີື່ມເກີນໂມງນັັ້ນ ຕ້ອງຈ່າຍເງິນ
ຄ່າເພີື່ມໂມງໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວ ດັື່ງຕ ື່ໄປນີັ້: 

1. ການເຮັດວຽກເພີື່ມໂມງໃນມ ັ້ກາງເວັນຂອງມ ັ້ເຮັດວຽກທ າມະດາ: ຄ່າແຮງງານຕ ື່
ໜ ື່ງຊົື່ວໂມງທີື່ເຮັດວຽກເພີື່ມນັັ້ນ ຈະໄດ້ເທົື່າກັບ 150 ຂອງຄ່າແຮງງານຕ ື່ໜ ື່ງຊົື່ວໂມງຂອງມ ັ້ເຮັດວຽກທ າ
ມະດາ. 

2. ການເຮັກວຽກເພີື່ມໂມງໃນເວລາກາງຄ ນຂອງມ ັ້ເຮັດວຽກທ າມະດາ: ຄ່າແຮງງານ
ທີື່ເຮດັວຽກເພີື່ມນັັ້ນຈະໄດ້ເທົື່າກັບ 200 ຂອງຄ່າແຮງງານຕ ື່ໜ ື່ງຊົື່ວໂມງຂອງມ ັ້ເຮັດວຽກທ າມະດາ 

3. ການເຮັດວຽກເພີື່ມໂມງໃນກາງເວັນຂອງມ ັ້ພັກປະຈ າອາທິດ ແລະ ມ ັ້ພັກວັນບຸນ
ນັັ້ນ ຄ່າແຮງງານໜ ື່ງຊົື່ວໂມງຂອງມ ັ້ເຮັດວຽກທ າມະດາ ແລະ 30 ໃນເວລາກາງຄ ນຜູ້ອອກແຮງງານ ທີື່
ຖ ກຊັບຊ້ອນເຮັດວຽກໃນແຜນກາງຄ ນ ລະຫວ່າງ 22 ໂມງ - 5 ໂມງເຊົັ້າມ ັ້ໃໝ່ ຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນເພີື່ມ
ບ ື່ຕ ື່າກວ່າ 15 ຂອງຄ່າແຮງງານປົກກະຕິຂອງທຸກຊົື່ວໂມງ (ມາດຕາ 42) 

9.8.4 ການພັກວຽກງານປົກກະຕິ 
1. ການພັກປະຈ າວັນ 

 ໃນບາງຂະແໜງການ ວຽກງານທີື່ເຮັດເປັນໄລຍະສ າລັບແຕ່ລະຂອດວຽກ ຫ   ປ່ຽນ
ຝຽນງານຕ ື່ເນ ື່ອງກັນ ຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອງມີເວລາພັກຜ່ອນ 15 ນາທີໃນທຸກໆຊົື່ວໂມງເຮັດວຽກ ສ າລັບ
ໜ່ວຍງານທີື່ເຮັດວຽກເປັນຝຽນ ຕ້ອງມີເວລາພັກກິນເຂົັ້າ 45 ນາທີ ໃນແຕ່ລະຝຽນງານຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ຕ້ອງ
ຈັດວາງເວລາຂອງການຜະລິດໃຫ້ເໝາະສົມ ເພ ື່ອໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານມີເວລາພັກຜ່ອນຢ່າງໜ້ອຍ 5-10 ນາທີ
ໃນທຸກຊົື່ວໂມງ ຫ ັງຈາກໄດ້ເຮັດວຽກມາແລ້ວ 

2. ການພັກປະຈ າອາທິດ ແລະ ມ ັ້ພັກລັດຖະການ 
 ໃນແຕ່ລະອາທິດ ຜູ້ອອກແຮງງານມີສິດໄດ້ຮັບການພັກຢ່າງໜ້ອຍ 1 ວັນ, ອາດຈະ
ເປັນວັນອາທິດ ຫ   ວັນໃດໜ ື່ງກ ື່ໄດ້ ຕາມການຕົກລົງລະຫວ່າງຜູ້ອອກແຮງງານກັບຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ, ສ າລັບມ ັ້ພັັັັກ
ທາງລັດຖະການນັັ້ນ ລັດຖະບານໄດ້ກ ານົດໄວ້ດັື່ງນີັ້: 

 ບຸນປີໃໝ່ສາກົນ, ວັນທີ 1 ມັງກອນ, ພັກ 1 ວັນ 
 ວັນແມ່ຍິງສາກົນ, ວັນທີ 8 ມີນາ ພັກ 1 ວັນ 
 ບຸນປີໃໝ່ລາວພັກ 3 ວັນ (ມ ັ້ສັງຂານລ່ວງ, ມ ັ້ເນົາ, ມ ັ້ສັງຂານຂ ັ້ນ) 
 ວັນກ າມະກອນສາກົນ, ວັນທີ 1 ພ ດສະພາ, ພັກ 1 ວັນ 
 ວັນຊາດ, ວັນທີ 2 ທັນວາ, ພັກ 1 ວັນ 
 ວັນບຸນປະເພນີຂອງບັນດາເຜົື່າ, ພັກ 1 ວັນ (ສະເພາະຜູ້ທີື່ເປັນຊົນເຜົື່າເທົື່າ

ນັັ້ນ) 
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3. ການພັກວຽກປະຈ າປີ 
 ຜູ້ອອກແຮງງານທີື່ເຮັດວຽກຕາມສັນຍາແຮງງານໂດຍບ ື່ມີກ ານົດເວລາ ແລະ ສັນ 
ຍາທີື່ມີກ ານົດເວລາໜ ື່ງປີຂ ັ້ນໄປ ເຊິື່ງໄດ້ປະຕິບັດວຽກໜ ື່ງປີເຕັມນັັ້ນ ກ ື່ມີສິດພັກວຽກປະຈ າປີ 15 ວັນ ສ າລັບ
ຜູ້ເຮັດວຽກໃນບັນດາຂະແໜງການໜັກໜ່ວງ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຕ ື່ສຸຂະພາບ ກ ື່ມີສິດພັກວຽກປະຈ າປ ີ
18 ວັນ ໂດຍໄດ້ຮັບເງິນເດ ອນ ຫ   ຄ່າແຮງງານເຕັມຕາມປົກກະຕິຄ ກັນກັບເວລາເຮັດວຽກ, ມ ັ້ພັກປະຈ ປີນັັ້ນ
ບ ື່ໄດ້ນັບມ ັ້ພັກປະຈ າອາທິດ ແລະ ມ ັ້ພັກທາງລັດຖະການນ າ (ມາດຕາ 30) 
 
9.9 ເຫດການທີື່ກະທົບກັັບແຮງງານ 

9.9.1 ພະຍາດອາຊີບ 
 ຜູ້ອອກແຮງງານທີື່ມີການເຈັບເປັນ ຍ້ອນພະຍາດອາຊີບຕິດແປດ ມີສິດພັກວຽກຍ້ອນ
ການບາດເຈັບ ເປັນເວລາ 1 ປີ ບ ື່ໃຫ້ເກີນ 30 ວັນ, ໂດຍໄດ້ຮັບເງິນເດ ອນ ຫ   ຄ່າແຮງງານເຕັມຕາມປົກກະຕ ິ
ແລະ ໄດ້ຮັບການປິື່ນປົວຈົນດີ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດໃນການກວດຂະພາບ ແລະ ປິື່ນປວົແມນ່ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ
ເປັນຜູ້ຮັບພາລະ 

9.9.2 ອຸບັດຕິເຫດແຮງງານ 
 ອຸບັດຕິເຫດແຮງງານ ແມ່ນອຸບັດຕິເຫດທີື່ເກີດຂ ັ້ນ ເຊິື່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານໄດ້ຮັບ
ບາດເຈັບ, ພິການ ຫ   ເສຍອົງຄະ ຫ   ເສຍຊີວິດໃນເວລາທີື່ພວມເຄ ື່ອນໄຫວປະຕິບັດວຽກງານ ຢູ່ໃນສະຖານທີື່ 
ເຮັດວຽກ ຫ   ສະຖານທີື່ອ ື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ຫ   ຜູ້ມີສິດຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ແທນຜູ້ໃຊ້
ແຮງງານ ຫ   ວ່າຢູ່ໃນສະຖານທີື່ພັກຜ່ອນໃນຮ້ານອາຫານ ຫ   ສະຖານທີື່ອ ື່ນໆ ພາຍໃນຂອດຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງຫົວໜ່ວຍເແຮງງານ, ສ າລັບອຸບັດຕິເຫດທີື່ເກີດຂ ັ້ນໃນເວລາທີື່ຜູ້ອອກແຮງງານຫາກໄປເຮັດ
ວຽກສະເພາະຂອງຕົນ ໂດຍບ ື່ແມ່ນຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ຫ   ຕາງໜ້າຂອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ໄປເຮັດນັັ້ນ
ກ ື່ຈະບ ື່ຖ ວ່າເປັນອຸບັດຕິເຫດແຮງງານ 

9.9.3 ການພົວພັນວຽກອອກລູກ 
 ຜູ້ອອກແຮງງານເພດຍິງ ມີສິດໄດ້ພັກກ່ອນ ແລະ ຫ ັງການອອກລູກຢ່າງໜ້ອຍ 90 ວັນ
ໂດຍໄດ້ຮັບເງິນເດ ອນ ຫ   ຄ່າແຮງງານເຕັມຕາມປົກກະຕິຄ ກັນກັບເວລາເຮັດວຽກ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ຫ   ຄັງປະກັນ
ສັງຄົມຢ່າງຄົບຖ້ວນ 
 ເວລາພັກວຽກກ່ອນ ຫ   ຫ ັງການອອກລູກ 90 ວັນ ແມ່ນລວມທັງການພັກວຽກ 42 ວັນ
ຢ່າງໜ້ອຍຫ ັງອອກລູກແລ້ວ 
 ໃນກ ລະນີທີຜູ້ອອກແຮງງານຫາກເຈັບເປັນ ເນ ື່ອງຈາກການອອກລູກ ທີື່ໄດ້ການຢັັ້ງຢ ນ
ຈາກແພດແລ້ວ ຜູ້ກ່ຽວຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ລາພັກຕ ື່ມອີກຢ່າງໜ້ອຍ 30 ວັນ ໂດຍໄດຮ້ັບເງິນເດ ອນ ຫ   
ຄ່າແຮງງານເທົື່າກັບ 50 
 ພາຍຫ ັງການອອກລູກໃນໄລຍະ 12 ເດ ອນລົງມາ, ຜູ້ອອກແຮງງານມີສິດພັກວຽກໄດ ້
ມ ັ້ລະໜ ື່ງຊົື່ວໂມງ ເພ ື່ອໃຫ້ນົມ ແລະ ເບິື່ງແຍງລູກນ້ອຍ ຖ້າວ່າຜູ້ກ່ຽວໄດ້ເອົາລູກໄປຝາກໄວ້ໃນເຮ ອນລ້ຽງເດັກ 
ຫ   ສະຖານທີື່ເຮັດວຽກຂອງຕົນ (ຕາມມາດຕາ 35) 
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9.10 ການປ້ອງກັນແຮງງານ 
9.10.1 ການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂເຮັດວຽກ 

 ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃຫ້ບ່ອນເຮັດວຽກ, ເຄ ື່ອງຈັກ, ອຸປະກອນ, ບັນດາຂັັ້ນ
ຕອນຜະລິດທີື່ຕິດຕ ື່ກັນ ລວມທັງການນ າໃຊ້ສານເຄມີຕ່າງໆ ທີື່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງຕົນ ມີຄວາມ
ປອດໄພ ແລະ ບ ື່ເປັນອນັຕະລາຍຕ ື່ສຸຂະພາບຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ 
 ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານມີໜ້າທີື່ວາງກົດລະບຽບພາຍໃນ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນແຮງງານ ແລະ 
ສຸຂະພາບ ລວມທັງການນ າໃຊ້ມາດຕະການທີື່ຈ າເປັນໃນການປົກປັກຮັກສາເຄ ື່ອງຈັກ ແລະ ການຕິດຕັັ້ງ
ອຸປະກອນປະກັນໄພຕ່າງໆ ໂດຍໄດ້ມີການປະກອບຄ າຄິດຄ າເຫັນຈາກກ າມະບານ ຫ   ຜູ້ຕາງໜ້າຜູ້ອອກແຮງ
ງານໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານຂອງຕົນ. ລະບຽບດັື່ງກ່າວຕ້ອງເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຜູ້ ອອກແຮງງານຊາບ ແລະ ປະກາດໄວ້
ບ່ອນເປີດເຜີຍໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ອ່ານ 
 ມາດຕະການປ້ອງກັນແຮງງານ ແລະ ການຮັກສາອະນາໄມສະຖານທີື່ເຮັດວຽກທີ
ຈ າເປັນ ປະກອບດ້ວຍ: 

 ການຕິດຕັັ້ງແສງສະຫວ່າງ ຫ   ການເຮັດໃຫ້ມີແສງສະຫວ່າງໂດຍທ າມະຊາດ ຢ່າງ
ພຽງພ , ການຈ າກັດສຽງດັງເກນີຂອບເຂດ, ການລະບາຍອາກາດ ແລະ ຂີັ້ຝຸ່ນ, ການປັບ ແລະ ການລະບາຍ
ກິື່ນທີື່ເປັນອັນຕະລາຍຕ ື່ສຸຂະພາບ 

 ການຈັດໃຫ້ມີນ ັ້າດ ື່ມອະນາໄມ, ນ ໍັ້າລ້າງສ່ວຍ, ຫ້ອງອາບນ ັ້າ, ຫ້ອງສຸຂະອະນາໄມ, 
ຫ້ອງກິນເຂົັ້າ ແລະ ຫ້ອງສ າລັບປ່ຽນຖ່າຍເຄ ື່ອງນຸ່ງຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ 

 ການຈັດໃຫ້ມີສະຖານທີື່ເກັບມ້ຽນວັດຖຸທີື່ເປັນພິດ ເພ ື່ອຮັບປະກັນບ ື່ໃຫ້ຮົື່ວໄຫ  
 ການສະໜອງເຄ ື່ອງອຸປະກອນປ້ອງກັນໄພສ່ວນບຸກຄົນ ໃນຂະແໜງວຽກທີື່ມີ

ຄວາມເຈັບເປັນຕ້ອງໃຊ້ ແລະ ເຄ ື່ອງນຸ່ງເຮັດວຽກຂອງຜູ້ອອກແຮງງານທີື່ເຮັດການຜະລິດທີື່ບ ື່ເສຍຄ່າ 
 ການຕິດຕັັ້ງເຄ ື່ອງປ້ອງກັນພາກສ່ວນເຄ ື່ອງຈັກທີື່ເປັນອັນຕະລາຍ ຫ   ສະຖານທີື່

ອັນຕະລາຍຕ່າງໆ ແລະ ມາດຕະການອ ື່ນໆເປັນຕົັ້ນ, ເຄ ື່ອງເຕ ອນ ຫ   ປ້ອງກັນໄຟຟ້າຊ໊ອດ, ອັກຄີໄພ ຫ   ອ ື່ນໆ
ທີື່ຈ າເປັນ 
 ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ຍັງຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ ໄດ້ຮຽນຮູ້ຢ່າງພຽງພ  ກ່ຽວກບັ
ລະບຽບຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງເຂົາເຈົັ້າ ແລະ ຄວນຈັດໃຫ້ມີການຝ ກອົບຮົບກ່ຽວກັບວຽກງານ
ດ້ານນີັ້ 
 ບັນດາມາດຕະການຕ່າງໆທີື່ພົວພັນເຖິງການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບ
ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ໃນແຕ່ລະຫົວໜ່ວຍແຮງງານນັັ້ນ ບ ື່ແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເອົາເງິນທົດແທນ ຈາກຜູ້ອອກ 
ແຮງງານ 
 ຜູ້ອອກແຮງງານທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ປະຕິບັດຢ່າງເຂັັ້ມງວດ ຕ ື່ວຽກງານ 
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງຕົນ ແລະ ເພ ື່ອນຮ່ວມງານຜູ້ອ ື່ນ ແລະ ຕ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຮ່ວມມ ກັບຜູ້ໃຊ້
ແຮງງານໃນການປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າງໆເພ ື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງຜູ້ອອກແຮງານຕາມ
ພັນທະຂອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ 
 ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານບ ື່ຄວນນ າໃຊ້ສິື່ງເສບຕິດ ຫ   ສິື່ງທີື່ເປັນອັນຕະລາຍຕ ື່ສຸຂະພາບກັບຜູ້ອອກ 
ແຮງງານ (ມາດຕາ 49) 
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9.10.2 ການກວດກາສຸຂະພາບ ແລະ ເບິື່ງແຍງສຸຂະພາບຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ 
 ຫົວໜ່ວຍແຮງງານຕ່າງໆ ອາດຈະຮຽກຮ້ອງເອົາໃບຢັັ້ງຢ ນສຸຂະພາບຈາກຜູ້ອອກແຮງ
ງານ ທີື່ສະໜັກເຂົັ້າເຮັດວຽກໃໝ່ກ ື່ໄດ້ ເພ ື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຜູ້ກ່ຽວບ ື່ມີພະຍາດອາຊີບກ່ອນເຂົັ້າເຮັດວຽກນ າຕົນ 
 ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ຕ້ອງຈັດສົື່ງຜູ້ອອກແຮງງານໄປກວດສຸຂະພາບ ຢ່າງໜ້ອຍໜ ື່ງເທ ື່ ອຕ ື່ປີ 
ເປັນຕົັ້ນແມ່ນຜູ້ອອກແຮງງານໜັກ ແລະ ອັນຕະລາຍຕ ື່ສຸຂະພາບ. ພາຍຫ ັງມີແພດກວດພົບວ່າ ຜູ້ກ່ຽວເປັນ
ພະຍາດອາຊີບທີື່ເກີດຈາກສະຖານທີື່ເຮັດວຽກແຫ່ງດັື່ງກ່າວແລ້ວ, ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ຕ້ອງຮັບພາລະໃນການປິື່ນ 
ປົວຕາມລະບຽບການ (ມາດຕາ 50) 

9.10.3 ການໃຊ້ແຮງງານຜູ້ຍິງ 
 ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານບ ື່ຄວນນ າໃຊ້ຜູ້ອອກແຮງງານເພດຍິງເຮັດວຽກໜັກໜ່ວງ ແລະ ເປັນອັນ 
ຕະລາຍຕ ື່ສຸຂະພາບຂອງເຂົາເຈົັ້າ ທີື່ກ ານົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ ຫ   ເຮັດວຽກກາງຄ ນ ໃນບັນດາວຽກ
ງານຂະແໜງການອຸດສາຫະກ າທຸກປະເພດ ຕັັ້ງແຕ່ 22 ໂມງຫາ 5 ໂມງເຊົັ້າຂອງມ ັ້ໃໝ່ 
 ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິື່ງໃນເວລາທີື່ພວມຖ ພາ ຫ   ວ່າຫ ັງການອອກລູກຕ ື່າກວ່າ 6 ເດ ອນ ບ ື່
ຄວນໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າເຮັດວຽກງານຍົກຖ່າຍ ຫ   ແບກຫາບໜັກ ຫ   ວຽກງານທີື່ຕ້ອງຢ ນເປັນເວລາດົນນານຕິດຕ ື່ກັນ 
 ນອກຈາກນັັ້ນ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ບ ື່ຄວນນ າໃຊ້ຜູ້ອອກແຮງງານເພດຍິງທີື່ພວມຖ ພາ ຫ   ຢູ່
ໃນໄລຍະທີື່ລ້ຽງລູກນ້ອຍ ທີື່ມີອາຍຸຕ ື່າກວ່າ 12 ເດ ອນ ເຮັດວຽກເພີື່ມໂມງ ຫ   ເຮັດວຽກໃນມ ັ້ພັກ 

9.10.4 ການໃຊ້ແຮງງານບຸກຄົນທີື່ມີອາຍຸຕ ື່າກວ່າ 18 ປີ 
 ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານສາມາດຮັບເອົາເດັກນ້ອຍທີື່ມີອາຍຸຕັັ້ງແຕ່ 15-18 ປີ ເຂົັ້າເຮັດວຽກໄດ ້
ແຕ່ຊົື່ວໂມງເຮັດວຽກບ ື່ໃຫ້ເກີນ 36 ຊົື່ວໂມງ, ບ ື່ຄວນໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າເຮັດວຽກທີື່ໜັກໜ່ວງ ແລະ ເປັນອັນຕະ 
ລາຍຕ ື່ສຸຂະພາບດັື່ງນີັ້: 

 ການຂຸດຄົັ້ນບ ື່ແຮທຸ່ກປະເພດ 
 ການປະກອບຜະລິດຕະພັນເຄມີ, ວັດຸຖຸລະເບີດ ຫ   ສານພິດອ ື່ນໆ 
 ການເກັບມ້ຽນສົບຄົນຕາຍ 
 ການເຮັດວຽກໂດຍກົງກ າມັນຕະພາບລັງສີ ຫ   ພະຍາດຕິດແປດ 
 ການເຮັດວຽກໂດຍກົງກັບອາຍ, ຄວັນ 
 ການເຮັດວຽກຢູ່ຂຸມ ຫ   ອຸບໂມງໃຕ້ດິນ, ຢູ່ພ ັ້ນນ ັ້າ ຫ   ເທິງອາກາດ 
 ການເຮັດວຽກຢູ່ກັບສະຖານທີື່ ເຊິື່ງມີຄວາມຮ້ອນ ຫ   ເຢັນຜິດປົກກະຕ ິ
 ການເຮັດໂດຍວຽກໂດຍກົງກັບເຄ ື່ອງມ ສັື່ນສະເທ ອນເປັນປະຈ າ 
 ການເຮັດວຽກໃນເວລາກາງຄ ນ ໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກ າທຸກປະເພດ ແຕ່ລະ

ປະເພດເວລາ 22 ໂມງຫາ 5 ໂມງເຊົັ້າຂອງມ ັ້ໃໝ່ 
 ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານບ ື່ມີສິດຈະຮັບເອົາເດັກນ້ອຍທີື່ມີອາຍຸຕ ື່າກວ່າ 15 ປີ ເຂົັ້າເຮັດວຽກ ໃນ
ທຸກຂະແໜງເສດຖະກິດສັງຄົມ 
 
9.11 ຄ່າແຮງງານ 
 ຢູ່ໃນສັນຍາແຮງງານ ຈະຕ້ອງໄດ້ກ ານົດໄວ້ວ່າ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຈະຕ້ອງຈ່າຍເງິນເດ ອນ ຫ   ຄ່າແຮງງານ 
ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານ 
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9.11.1 ເງິນເດ ອນ ຫ   ຄ່າແຮງງານ 
 ເງິນເດ ອນ ຫ   ຄ່າແຮງງານ ແມ່ນຄ່າຈ້າງເປັນເງິນ ເຊິື່ງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ຜູ້
ອອກແຮງງານວ່າ ກວມຢູ່ໃນເງິນເດ ອນນັັ້ນ ອາດມີຜົນປະໂຫຍດທາງວັດຖຸອ ື່ນໆກ ື່ໄດ້ ຍົກເວັັ້ນແຕ່ຄົນງານ
ຕ່າງປະເທດທີື່ຮັບຈ້າງພາຍໃນສັນຍາແຮງງານສະເພາະແລ້ວ. ຜູ້ອອກແຮງງານທຸກຄົນ ໂດຍບ ື່ມີການຈ າແນກ
ເພດ, ສັນຊາດ ຫ   ຊົນເຜົື່າ ມີສິດໄດ້ຮັບເງິນເດ ອນ ຫ   ແຮງງານເທົື່າທຽມກັນ ສ າລັບວຽກງານທີື່ປະລິມານ, ຄຸນ
ນະພາບ ແລະ ມູນຄ່າເທົື່າທຽມກັນ 

9.11.2 ລະດັບແຮງງານ 
 ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານມີສິດກ ານົດລະບຽບເງິນເດ ອນ ຫ    ຄ່າແຮງງານໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານຂອງ
ຕົນ ໂດຍອີງໃສ່:  

 ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈໃນການດ າລົງຊີວິດຂອງຜູ້
ອອກແຮງງານ 

 ຜົນປະໂຫຍດຂອງສະຫວັດດີການ ແລະ ປະກັນສັງຄົມຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ 
 ລະດັບ ແລະ ການເໜັງຕີງຂອງຄ່າຄອງຊີບໃນແຕ່ລະໄລຍະ 
 ການຊັື່ງຊາລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງກຸ່ມຄົນຕ່າງໆໃນສັງຄົມ ຫ   ລະດັບ

ການເບີກຈ່າຍຄ່າແຮງງານ ຫ   ເງິນເດ ອນຢູ່ຫົວໜ່ວຍແຮງງານແຫ່ງອ ື່ນໆ. 
 ລັດ ຫ   ອົງການກ່ຽວຂ້ອງເປັນຜູ້ປະກາດໃຊ້ລະດັບເງິນເດ ອນ ຫ   ຄ່າແຮງງານຕ ື່າສຸດໃນ
ແຕ່ລະໄລຍະຢູ່ແຕ່ລະຂົງເຂດ, ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານບ ື່ມີສິດກ ານົດລະດັບເງິນເດ ອນ ຫ   ຄ່າແຮງງານຕ ື່າສຸດ ຕ ື່າກວ່າທີື່
ລັດປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະຢູ່ແຕ່ລະຂົງເຂດ 
 ການກ ານົດລະດັບເງິນເດ ອນ ຫ   ຄ່າແຮງງານຕ ື່າສຸດໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງ
ງານຕ້ອງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາຂອງລັດ (ມາດຕາ 40) 

9.11.3 ການເບີກຈ່າຍເງິນເດ ອນ 
 ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຄວນເບີກຈ່າຍເງິນເດ ອນ ຫ   ຄ່າແຮງງານໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານຕາມເວລາ
ເຮັດວຽກເຊັື່ນ: ເປັນຊົື່ວໂມງ, ເປັນມ ັ້ ຫ   ເປັນເດ ອນ ຫ   ເບີກຈ່າຍຕາມການມອບໝາຍ ນອກຈາກນັັ້ນ ການ
ເບີກຈ່າຍເງິນເດ ອນ ຫ   ຄ່າແຮງງານຍັງສາມາດເບີກຈ່າຍເງິນບ າເນັດ, ເງິນອຸດໜູນ ຫ   ຜົນປະໂຫຍດອ ື່ນໆເພີື່ມ
ເຕີມ ເພ ື່ອເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານ 
 ຖ້າຫາກວ່າລັດ ຫ   ອົງການກ່ຽວຂ້ອງຍັງບ ື່ທັນໄດ້ປະກາດໃຊ້ລະດັບເງິນໂອນ ຫ   ຄ່າແຮງ
ງານຕ ື່າສຸດຢູ່ໃນຂົງເຂດ ຫ   ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານນ າເອົາວຽກງານບາງຢ່າງ ໄປເຮັດ
ເພີື່ມຢູ່ນອກຫົວໜ່ວຍແຮງງານ, ຢູ່ເຮ ອນຂອງຜູ້ກ່ຽວ ຫ   ສະຖານທີື່ອ ື່ນແລ້ວ ຄ່າແຮງງານອາດເບີກຈ່າຍຕົັ້ນ
ເດ ອນ ຫ   ທ້າຍເດ ອນ, ກ່ອນ ຫ   ຫ ັງຈາກວຽກສ າເລັດກ ື່ໄດ້ 
 ໃນທຸກກ ລະນີການເບີກຈ່າຍເງິນເດ ອນ ຫ   ຄ່າແຮງງານລວມທັງເງິນອຸດໜູນ ແລະ ຄ່າ
ບ າເນັດນັັ້ນ ຕ້ອງເຮັດບັນຊີເບີກຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານນັັ້ນມາຮັບເອົາ 
 ຜູ້ອອກແຮງງານທຸກຄົນມີສິດທວງຖາມເຖິງວິທີການຄິດໄລ່ເງິນເດ ອນ ຫ   ຄ່າແຮງງານ
ຂອງຕົນກັບຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ຫາກມີຄວາມຈ າເປັນເພ ື່ອຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ຖ ກຕ້ອງຕາມສັນຍາແຮງງານ ທີື່ໄດ້
ຕົກລົງກັນ 
 ຫ້າມບ ື່ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານເບີກຈ່າຍວັດຖຸສິື່ງເສບຕິດ, ເບ ື່ອເມົາ ຫ   ສິື່ງຂອງທີື່ເປັນ
ອັນຕະລາຍຕ ື່ສຸຂະພາບ ເພ ື່ອທົດແທນເປັນເງິນເດ ອນ ແລະ ເງິນນະໂຍບາຍອ ື່ນໆ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານ 
(ມາດຕາ 41) 
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9.11.4 ການຮັບປະກັນການເບີກຈ່າຍ 
1) ການກ ານດົການເບກີຈາ່ຍ 

 ເງິນເດ ອນ ຫ   ຄ່າແຮງງານຕ້ອງເບີກຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ ຢ່າງຕ ື່າຄັັ້ງໜ ື່ງຕ ື່
ເດ ອນ ຕາມກ ານົດເວລາອັນແນ່ນອນ, ເວັັ້ນເສຍແຕ່ເງິນອຸດໜູນເພີື່ມ ຫ   ເງິນບ າເນັດຕ່າງໆທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້
ສະເພາະຕ່າງຫາກ 
 ສ າລັບຄ່າແຮງງານທີື່ເບີກຈ່າຍຕາມຫົວໜ່ວຍຜະລິດຕະພັນ ຫ   ຕາມໂມງເວລາ
ເຮັດວຽກນັັ້ນ ຕ້ອງເບີກຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄັັ້ງຕ ື່ເດ ອນ, ບ ື່ໃຫ້ກາຍ 16 ວັນຕ ື່ໜ ື່ງຄັັ້ງ ໃນ
ກ ລະນີທີື່ຜູ້ອອກແຮງງານ ຫາກປະສົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຫ   ມີເຫດສຸກເສີນໃດໜ ື່ງ ເຊັື່ນ: ເກີດລູກ, ເຈັບເປັນ 
ຫ   ອຸບັດຕິເຫດ ເຊິື່ງໄດ້ຂ ຮ້ອງໃຫ້ເບີກຈ່າຍເງິນເດ ອນ ຫ   ຄ່າແຮງງານກ່ອນກ ານົດເວລານັັ້ນ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ, 
ຕ້ອງເບີກຈ່າຍເງິນເດ ອນ ຫ   ຄ່າແຮງງານໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານໃນມ ັ້ເຮັດວຽກຢູ່ສະຖານທີື່ເຮັດວຽກ ຫ   ຢູ່ໃກ້
ກັບບ່ອນເຮັດວຽກເທົື່ານັັ້ນ (ມາດຕາ 43) 

2) ການເບກີຈາ່ຍໃນກ ລະນຢີດຸເຊາົວຽກຊົື່ວຄາວ 
 ໃນກ ລະນີຫົວໜ່ວຍແຮງງານຖ ກສັື່ງໂຈະການເຄ ອນໄຫວການຜະລິດ ທຸລະກິດ 
ຫ   ໃຫ້ຢຸດເຊົາການຜະລິດ ຍ້ອນຄວາມຜິດຂອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ, ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງຈ່າຍເງິນອຸດໜູນໃຫ້ຜູ້
ອອກແຮງງານແຕ່ລະະຄົນບ ື່ຕ ື່າກວ່າ 50% ຂອງເງິນເດ ອນ ຫ   ຄ່າແຮງງານຕ ື່າສຸດ ທີື່ກ ານົດໃຊ້ຢູ່ແຕ່ລະຫົວ
ໜ່ວຍແຮງງານງານ ໃນຊ່ວງໄລຍະທີື່ຢຸດເຊົາການເຄ ອນໄຫວການຜະລິດທຸລະກິດຊົື່ວຄາວນັັ້ນ 

3) ສດິທພິເິສດການຮກັສາການເບກີຈາ່ຍ 
 ໃນກ ລະນີຫົວໜ່ວຍແຮງງານຫາກຖ ກຍຸບເລີກ, ລົັ້ມລະລາຍ ຫ   ຖ ກສານຕັດສິນ 
ຍ ດເອົາຊັບສົມບັດທັງໜົົດນັັ້ນ, ຜູ້ອອກແຮງງານມີສິດໄດ້ຮັບເງິນເດ ອນ ຫ   ຄ່າແຮງງານຂອງຕົນ ລວມເຖິງ
ເງິນບ າເນັດ ແລະ ເງິນອຸດໜູນປະເພດຕ່າງໆກ່ອນ ຫ ັງຈາກນັັ້ນ ແລ້ວຈິື່ງນ າເອົາຊັບສົມບັດທີື່ຍັງເຫ  ອໄປຊ າລະ
ໜີັ້ສິນອ ື່ນທີື່ຍັງເຫ  ອ 

4) ການຫກັເງິນເດ ອນ ຫ   ຄາ່ແຮງງານເພ ື່ອທົດແທນຄາ່ເສຍຫາຍ 
 ໃນກ ລະນີທີື່ຜູ້ອອກແຮງງານ ຫາກສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ
ຂອງຕົນ, ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມູນຄ່າສິື່ງຂອງທີື່ຖ ກເສຍຫາຍຕົວຈິງ 
 ໃນກ ລະນີທີື່ຜູ້ອອກແຮງງານບ ື່ມີຊັບສົມບັດໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍແລ້ວ ກ ື່ໃຫ້ຫັກ
ເອົາເງິນເດ ອນ ຫ   ຄ່າແຮງງານຂອງຜູ້ກ່ຽວ ຈ ານວນທີື່ຫັກເອົາລວມທັງຄ່າອາກອນລາຍໄດ້ບຸກຄົນ, ເງິນຄັງ
ປະກັນສັງຄົມ ແລະ ໜີັ້ສິນອ ື່ນໆຢ່າງສູງບ ື່ໃຫ້ເກີນ 20 ຂອງເງິນເດ ອນ ຫ   ຄ່າແຮງງານທີື່ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ຮັບໃນ
ແຕ່ລະເທ ື່ອ 

5) ພາລະທາງສັງຄມົ ແລະ ທາງອາກອນຈາກເງນິເດ ອນ 
 ຄັງປະກັນສັງຄົມ 

 ທຸກໆຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ທີື່ຢູ່ໃນຂົງເຂດການເຄ ື່ອນໄຫວເສດຖະກິດສັງຄົມ
ຕ້ອງໃຫ້ສ້າງຄັງປະກັນສັງຄົມ ຫ   ມອບເງິນເຂົັ້າກອງທ ນທົດແທນ ເພ ື່ອຮັບປະກັນຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຜູ້
ອອກແຮງງານຕາມລະບອບປະກັນສັງຄົມ. ຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ແຮງງານ ຕ້ອງປະກອບລາຍຮັບ
ເຂົັ້າຄັງປະກັນສັງຄົມຕາມລະບຽບການທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ ້

 ອາກອນລາຍໄດ້ 
 ຜູ້ອອກແຮງງານທຸກໆຄົນທີື່ເຮັດວຽກຢູ່ ສປປ ລາວ ລວມທັງຜູ້ອອກແຮງ
ງານລາວ ທີື່ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງເສຍອາກອນລາຍໄດ້ບຸກຄົນໃຫ້ລັດຕາມລະບຽບອາກອນ 
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 ຜູ້ອອກແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີື່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນບັນດາຫົວໜ່ວຍແຮງງານເຫ ົື່າ
ນີັ້ ມີໜ້າທີື່ຫັກອາກອນລາຍໄດ້ບຸກຄົນໃຫ້ລັດຕາມລະບຽບການສະເພາະ 
 ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ຫ   ຂະແໜງການຄຸ້ມຄອງແຮງງານເຫ ົື່ານີັ້ ມີໜ້າທີື່ຫັກອາກອນ
ລາຍໄດ້ບຸກຄົນຈາກເງິນເດ ອນ ຫ   ຄ່າແຮງງານຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ທີື່ຢູພ່າຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ 
ມອບເຂົັ້າໃນງົບປະມານຂອງລັດ (ມາດຕາ 47-48) 

9.11.5 ລະບອບເບ້ຍບ ານານ ແລະ ເງິນອຸດໜູນ 
 ຜູ້ອອກແຮງງານໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານຕ່າງໆ ທີື່ເຄ ື່ອນໄຫວໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ-ສັງ 
ຄົມ ມີສິດໄດ້ຮັບເບ້ຍບ ານານ ຖ້າມີເງ ື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນດັື່ງນີັ້: 

 ຜູ້ຊາຍອາຍຸ 60 ປີ, ຜູ້ຍິງອາຍຸ 55 ປີ 
 ອາຍຸການເຮັດວຽກຄົບ 25 ປ,ີ ສ າລັບຜູ້ອອກແຮງງານທີື່ເຮັດວຽກຢູ່ບ່ອນທີື່ເປັນ

ອັນຕະລາຍຕ ື່ສຸຂະພາບໃນໄລຍະເວລາຕ ື່ເນ ື່ອງກັນແຕ່ 5 ປີ ຂ ັ້ນໄປ ກ່ອນມ ັ້ຮັບບ ານນານນັັ້ນ ໄດ້ເສຍເງິນຄ່າ
ປະກັນສັງຄົມ 20 ປີ ແລະ ອາຍຸກະສຽນຄົບ 55 ປີ ສ າລັບຜູ້ຊາຍ, ຜູ້ຍິງອາຍຸກະສຽນຄົບ 50 ປີ 

 ຜູ້ອອກແຮງງານໄດ້ເສຍຄ່າຄ ັ້າປະກັນສັງຄົມ 25 ປີ ສ າລັບຜູ້ອອກແຮງງານທີື່ເຮັດ
ວຽກຢູ່ບ່ອນທີື່ເປັນອັນຕະລາຍຕ ື່ສຸຂະພາບໃນເວລາຕ ື່ເນ ື່ອງກັນແຕ່ 5 ປີ ຂ ັ້ນໄປ ກ່ອນມ ັ້ຮັບບ ານານນັັ້ນ ໄດ້
ເສຍເງິນຄ່າປະກັນສັງຄົມ 20 ປີ ຜູ້ອອກແຮງງານ ເຊິື່ງບ ື່ມີເງ ອນໄຂຄົບຖ້ວນຕ ື່ມາທີື່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີັ້ 
ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນເທ ື່ອດຽວນັັ້ນ ແມ່ນອົງການຄຸ້ມຄອງແຮງງານເປັນຜູ້ຄົັ້ນຄ້ວາ ແລະ ສະເໜີຂ ັ້
ອະນຸມັດປະກາດໃຊ້ຕາມລະບຽບການ (ມາດຕາ 54) 
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