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ກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍອາກອນຊົມໃຊ້
ພາກທີ I
ບົດບັນຍັດທົວ
ົ່ ໄປ
ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ
ກົດໝາຍສະບັບນີັ້ ກໍານົດ ຫັກການ, ລະບຽບການ, ວິທີການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ
ແລະ ຕິດຕາມກວດກາວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້ ເພືີ່ອໃຫ້ວຽກງານດັົ່ງກ່າວມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນ
ົ
ແນໃສ່ເກັບລາຍຮັບ ແລະ ມອບພັນທະ ເຂົັ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ, ດັດສົມການຊົມໃຊ້
ໃນສັງຄົມ, ປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງພົນລະເມືອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ, ສ້າງເງືີ່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ການເຊືີ່ອມ
ໂຍງ ເຂົັ້າກັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ.
ມາດຕາ 2 ອາກອນຊົມໃຊ້
ອາກອນຊົມໃຊ້ ແມ່ນ ພັນທະເປັນເງິນ ທີີ່ເກັບຈາກ ການຊົມໃຊ້ບາງປະເພດ ສິນຄ້າ ທີີ່ນໍາເຂົັ້າ ຫື ຜະລິດ
ພາຍໃນ ແລະ ການບໍລິການ ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫື ການຈັດຕັັ້ງ ຢ່ພາຍໃນປະເທດ.
ມາດຕາ 3 ການອະທິບາຍຄໍາສັບ
ຄໍາສັບທີີ່ນໍາໃຊ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີັ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັົ່ງນີັ້:
1. ສິນຄ້າ ໝາຍເຖິງ ຜະລິດຕະພັນທີີ່ມີຕົວຕົນ ຫື ບໍໍ່ມີຕົວຕົນ ຊີ່ງສາມາດເຄືີ່ອນຍ້າຍໄດ້ ຫື ບໍໍ່ສາມາດ
ເຄືີ່ອນຍ້າຍໄດ້ ລວມທັງຊັບສົມບັດຄົງທີີ່, ກະແສໄຟຟ້າ, ອາຍແກັດ, ພະລັງງານ ແລະ ຊັບສົມບັດອືີ່ນ ທີີ່ໃຊ້ເຂົັ້າໃນ
ການຜະລິດ,ການຂາຍ, ການແລກປ່ຽນ ແລະ ການບໍລິການ;
2. ການນໍາເຂົາັ້ ໝາຍເຖິງ ການນໍາເອົາສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດເຂົັ້າມາ ສປປ ລາວ ລວມທັງການນໍາເຂົັ້າ
ສິນຄ້າ ຈາກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ;
3. ການສະໜອງສິນຄ້າ ໝາຍເຖິງ ການມອບ, ການໂອນສິດຊົມໃຊ້ສິນຄ້າ ໃຫ້ແກ່ຜ້ອືີ່ນ ໂດຍໄດ້ຮັບ ຄ່າ
ຕອບແທນເປັນເງິນ ຫື ຜົນປະໂຫຍດອືີ່ນ ລວມທັງການໃຫ້ລ້າ ແລະ ການຊົມໃຊ້ດ້ວຍຕົນເອງ;
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4. ການສະໜອງການບໍລກ
ິ ານ ໝາຍເຖິງ ການເຄືີ່ອນໄຫວທຸລະກິດທີີ່ເປັນການສະໜອງແຮງງານໃຫ້ແກ່ຜ້
ຊືັ້ການບໍລິການ ຫື ຜ້ອືີ່ນ ຊີ່ງອາດມີ ວັດຖູປະກອນ ແລະ ພາຫະນະຮັບໃຊ້ ໂດຍໄດ້ຮັບ ຄ່າຕອບແທນເປັນເງິນ ຫື ຜົນ
ປະໂຫຍດອືີ່ນ ລວມທັງການໃຫ້ລ້າ ແລະ ການຊົມໃຊ້ດ້ວຍຕົນເອງ;
5. ຜມ
້ ພ
ີ ມລໍາເນົາ ໝາຍເຖິງ ຜ້ທາໍ ມາຫາກິນ ຫື ດໍາເນີນທຸລະກິດ ທີີ່ດາໍ ລົງຊີວິດ ແລະ ມີທີີ່ຢ່ຖາວອນ ຢ່
ສປປ ລາວ;
6. ຜບ
້ ມ
ໍໍ່ ພ
ີ ມລໍາເນົາ ໝາຍເຖິງ ຜທ
້ ໍາມາຫາກິນ ຫື ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຢ່ ສປປ ລາວ ແຕ່ບໍໍ່ດໍາລົງຊີວິດ ແລະ
ບໍໍ່ມີທີີ່ຢ່ຖາວອນ;
7. ຍານພາຫະນະ ໝາຍເຖິງ ລົດຈັກ, ລົດໃຫຍ່, ລົດຂົນສົົ່ງ, ລົດໄຟ, ເຮືອ, ເຮືອບິນ ແລະ ວັດຖຸ ຫື ສິີ່ງ
ປະດິດທີີ່ບໍໍ່ແມ່ນສິີ່ງທີີ່ມີຊີວິດ, ສາມາດເຄືີ່ອນຍ້າຍຂົນສົົ່ງໄດ້ ຊີ່ງມະນຸດເປັນຜ້ສ້າງຂັ້ນ;
8. ລົດຈັກ ໝາຍເຖິງ ຍານພາຫະນະທີີ່ຂັບເຄືີ່ອນດ້ວຍ ສອງລໍໍ້ ຫາ ສາມລໍໍ້ ຊີ່ງແລ່ນດ້ວຍເຄືີ່ອງຈັກ ທີີ່ນໍາ
ໃຊ້ພະລັງງານເຊືັ້ອໄຟ ຫື ພະລັງງານສະອາດ;
9. ລົດໃຫຍ່ ໝາຍເຖິງ ຍານພາຫະນະທີີ່ຂັບເຄືີ່ອນດ້ວຍ ສີີ່ລໍໍ້ ຂັ້ນໄປ ຊີ່ງແລ່ນດ້ວຍເຄືີ່ອງຈັກ ທີີ່ນໍາໃຊ້
ພະລັງງານເຊືັ້ອໄຟ ຫື ພະລັງງານສະອາດ ເປັນຕົັ້ນ ລົດເກັງ, ລົດກະບະ, ລົດຕ້, ລົດຂົນສົົ່ງ, ລົດຈັກສີີ່ລໍໍ້-ATV, ລົດໂກ
ຄາດ, ລົດກ໊ອຟ, ລົດຮັບໃຊ້ສະໜາມກ໊ອຟ, ລົດຮັບໃຊ້ສະເພາະຢ່ໃນສະຖານ ທີີ່ທ່ອງທ່ຽວ, ລົດຕ້ແຊເຢັນ, ລົດຫົວ
ລາກ, ລົດຫາງລາກ, ລົດເຄິີ່ງຫາງລາກ, ລົດບັນທຸກ ຂອງແຫວ ຫື ອາຍແກັດ ຫື ຊີມັງຜົງ, ລົດບັນທຸກນໍໍ້າມັນ, ລົດນໍໍ້າ
, ລົດເຄຣນ, ລົດຟ໊ອກລິບ, ລົດໂມ້ຊີມັງ, ລົດດດວິດ, ລົດສີດຊີມັງ, ລົດສີດພົົ່ນທຸກຊະນິດ ແລະ ລົດເຮືອນເຄືີ່ອນທີີ່;
10.

ລົດຂົນສົງົ່ ຂະໜາດນ້ອຍ ໝາຍເຖິງ ລົດຂົນສົົ່ງຜ້ໂດຍສານ ຊີ່ງມີບ່ອນນັົ່ງທັງໝົດບໍໍ່ເກີນ ເກົັ້າ

ຄົນ ແລະ ລົດຂົນສົົ່ງສິນຄ້າ ຊີ່ງມີນໍໍ້າໜັກທັງໝົດ ບໍໍ່ເກີນ ສາມໂຕນເຄິີ່ງ;
11.

ລົດຂົນສົງົ່ ຂະໜາດກາງ ໝາຍເຖິງ ລົດຂົນສົົ່ງຜ້ໂດຍສານ ຊີ່ງມີບ່ອນນັົ່ງແຕ່ ສິບ ຫາ ສາມສິບ

ຫ້າ ຄົນ ແລະ ລົດຂົນສົົ່ງສິນຄ້າ ຊີ່ງມີນໍໍ້າໜັກເກີນ ສາມໂຕນເຄິີ່ງ ຫາ ສິບຫ້າ ໂຕນ;
12.

ລົດຂົນສົງົ່ ຂະໜາດໃຫຍ່ ໝາຍເຖິງ ລົດຂົນສົົ່ງຜ້ໂດຍສານ ຊີ່ງມີບ່ອນນັົ່ງທັງໝົດແຕ່ ສາມສິບ

ຫົກ ຄົນຂັ້ນໄປ ແລະ ລົດຂົນສົົ່ງສິນຄ້າ ຊີ່ງມີນໍໍ້າໜັກເກີນ ສິບຫ້າ ໂຕນຂັ້ນໄປ;
13.

ພະລັງງານເຊືອ
ັ້ ໄຟ ໝາຍເຖິງ ນໍໍ້າມັນເຊືັ້ອໄຟທຸກຊະນິດ, ອາຍແກັສ ແລະ ສິີ່ງອືີ່ນ ທີີ່ພາໃຫ້

ເຄືີ່ອງຈັກເກີດຄວາມແຮງດ້ວຍການນໍາໃຊ້ພະລັງງານທີີ່ເປັນທາດແຫວ;
14.

ພະລັງງານສະອາດ ໝາຍເຖິງ ພະລັງງານໄຟຟ້າ, ພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ພະລັງງານລົມ ແລະ

ພະລັງ ງານທົດແທນອືີ່ນ ທີີ່ບໍໍ່ສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ;
15.
ຍານພາຫະນະທີນ
ີ່ າໍ ໃຊ້ພະລັງງານສະອາດ ໝາຍເຖິງ ຍານພາຫະນະທີີ່ອອກແບບສະເພາະທີີ່ນໍາ
ໃຊ້ພະ ລັງງານສະອາດໂດຍກົງ ຊີ່ງບໍໍ່ລວມເອົາຍານພາຫະນະທີີ່ນໍາໃຊ້ພະລັງງານ ສອງລະບົບ ເປັນຕົັ້ນ ນໍໍ້າມັນເຊືັ້ອໄຟ
ແລະ ພະລັງງານທົດແທນອືີ່ນ (ລະບົບຮາຍບຣິດ - Hybrid, ລະບົບໄຮໂດຣເຈນ- Hydrogen);
16.

ລົດກົນຈັກໜັກ ໝາຍເຖິງ ລົດດຸດ, ລົດໂລ, ລົດຈົກ, ລົດຕັກ, ລົດເກດ, ລົດຕອກເສົາເຂັມ

ແລະ ລົດກົນຈັກໜັກອືີ່ນ;
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17.

ກົນຈັກຮັບໃຊ້ສະເພາະການຜະລິດກະສິກາໍ ໝາຍເຖິງ ລົດໄຖ, ລົດຄາດ, ລົດປັກດໍາ, ລົດກ່ຽວ

, ລົດຫວ່ານ, ລົດຢອດເມັດ ຫື ຢອດລໍາ ແລະ ກົນຈັກອືີ່ນທີີ່ຄ້າຍຄຽງ ຊີ່ງບໍໍ່ລວມລົດຂົນສົົ່ງຜົນຜະລິດກະສິກໍາ;
18.

ເຄືອ
ີ່ ງດືມ
ີ່ ສໍາເລັດຮບ ໝາຍເຖິງ ຜະລິດຕະພັນ ທີີ່ໄດ້ຜ່ານການປຸງແຕ່ງ, ການຫຸ້ມຫໍໍ່ ແລະ ຕິດ

ສະຫາກຕົັ້ນຕໍແມ່ນເພືີ່ອໃຊ້ເຂົັ້າໃນການເສີມສ້າງບາງຈຸລັງໃນຮ່າງກາຍ ແຕ່ບໍໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ເພືີ່ອປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວ
ພະຍາດ;
19. ເຄືອ
ີ່ ງດືມ
ີ່ ອືນ
ີ່ ທີຄ
ີ່ າ້ ຍຄຽງ ໝາຍເຖິງ ເຄືີ່ອງດືີ່ມທີີ່ມີຄຸນລັກສະນະສະເພາະພືັ້ນຖານ ທີີ່ຄືກັນ ຫື ຄ້າຍຄື
ກັນກັບເຄືີ່ອງດືີ່ມສໍາເລັດຮບທີີ່ຜະລິດໃນ ສປປ ລາວ ເປັນຕົັ້ນ ການນໍາໃຊ້, ຄຸນນະພາບ, ສ່ວນປະກອບ;
20. ຜະລິດຕະພັນເຄືອ
ີ່ ງສໍາອາງ ໝາຍເຖິງ ສິີ່ງປຸງແຕ່ງໃດໜີ່ງທີີ່ໃຊ້ທາ, ນວດ, ຂັດ, ສີດພົົ່ນໃສ່ພາກສ່ວນ
ໃດໜີ່ງຂອງຮ່າງກາຍ ເຊັົ່ນ ຜິວໜັງ, ຜົມ, ແຂ້ວ, ເລັບ, ປາກ ເພືີ່ອທໍາຄວາມສະອາດ, ເຮັດໃຫ້ກິີ່ນຫອມ ແລະ ສວຍ
ງາມ;
21. ອຸປະກອນເສີມຄວາມງາມ ໝາຍເຖິງ ເຄືີ່ອງມືການແພດທີີ່ເປັນເຄືີ່ອງໃຊ້, ເຄືີ່ອງຈັກ, ວັດຖຸໃນສະພາບ
ແຫວ, ແຂງ, ເປັນອາຍ, ເປັນແສງ ທີີ່ໃຊ້ໃນການບົົ່ງມະຕິ ຫື ໃຊ້ໃນການສັນຍະກໍາຮ່າງກາຍຂອງຄົນ;
22. ນໍາໍ້ ມັນເຊືອ
ັ້ ໄຟ ໝາຍເຖິງ ນໍໍ້າມັນແອັດຊັັງ, ນໍໍ້າມັນກາຊວນ, ນໍໍ້າມັນກາດເຮືອບິນ, ນໍໍ້າມັນກາດໄຕ້, ນໍໍ້າ
ມັນເຕົາ, ນໍໍ້າມັນເຊືັ້ອໄຟຊີວະພາບ ແລະ ນໍໍ້າມັນເຊືັ້ອໄຟອືີ່ນ ຕາມການກໍານົດຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດນໍໍ້າມັນເຊືັ້ອ
ໄຟ;
23. ຊິນ
ັ້ ສ່ວນປະກອບພາຫະນະ ໝາຍເຖິງ ຊິັ້ນສ່ວນທີີ່ຈໍາເປັນພືັ້ນຖານ ເພືີ່ອຮັບປະກັນມາດຕະຖານດ້ານ
ເຕັກນິກຂອງພາຫະນະ ແຕ່ບໍໍ່ລວມເອົາຊິັ້ນສ່ວນປະກອບສໍາລັບຕົບແຕ່ງຄວາມສວຍງາມ ຫື ຄວາມບັນເທີງ ຫື ເພືີ່ອ
ຈຸດປະສົງອືນ
ີ່ ;
24. ເຄືອ
ີ່ ງອາໄຫປ
່ ຽ່ ນຖ່າຍພາຫະນະ
ມາດຕະຖານດ້ານເຕັກນິກຂອງພາຫະນະ;

ໝາຍເຖິງ

ເຄືີ່ອງອາໄຫ່

ທີີ່ຈໍາເປັນພືັ້ນຖານ

ເພືີ່ອຮັບປະກັນ

25. ຊີບຢ
ີ (Completely Built Unit-CBU) ໝາຍເຖິງ ພາຫະນະເປັນຄັນສໍາເລັດຮບ ທີີ່ສາມາດຈໍາ
ໜ່າຍໃຫ້ຜ້ຊົມໃຊ້ໄດ້ເລີຍ;
26. ຊີເຄດີ (Completely Knocked Down-CKD) ໝາຍເຖິງ ຊິັ້ນສ່ວນປະກອບພາຫະນະເປັນຊຸດ
ຄັນຄົບຖ້ວນ ເພືີ່ອມາປະກອບເປັນຄັນ ແລ້ວຈີ່ງຈໍາໜ່າຍໃຫ້ຜ້ຊົມໃຊ້;
27. ໄອເຄດີ (Incompletely Knocked Down-IKD) ໝາຍເຖິງ ຊິັ້ນສ່ວນປະກອບພາຫະນະເປັນຊຸດ
ຄັນບໍໍ່ຄົບຖ້ວນ ເພືີ່ອມາປະກອບໃສ່ກັບຊິັ້ນສ່ວນຜະລິດພາຍໃນປະເທດ ໃຫ້ເປັນພາຫະນະສໍາເລັດຮບ ແລະ ສາມາດຈໍາ
ໜ່າຍໃຫ້ຜ້ຊົມໃຊ້ໄດ້;
28. ເຄືອ
ີ່ ງຕົບແຕ່ງພາຫະນະ ໝາຍເຖິງ ອຸປະກອນ ຫື ຊິັ້ນສ່ວນປະກອບເພີີ່ມເຕີມ ເພືີ່ອຈຸດປະສົງຂອງ
ຄວາມສວຍງາມ, ຄວາມບັນເທີງ ຫື ຈຸດປະສົງອືີ່ນ ທີີ່ບໍໍ່ເປັນພືັ້ນຖານເພືີ່ອຮັບປະກັນດ້ານເຕັກນິກຂອງພາຫະນະ;
29. ອາກອນເດັດຖານ ໝາຍເຖິງ ອາກອນທີີ່ເກັບເປັນຈໍານວນເງິນຕໍໍ່ຫົວໜ່ວຍໃດໜີ່ງ ທີີ່ບໍໍ່ແມ່ນການກໍາ
ນົດເປັນອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍ;
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30. ເຈົາັ້ ໜ້າທີສ
ີ່ ວ
່ ຍສາອາກອນ ໝາຍເຖິງ ພະນັກງານສ່ວຍສາອາກອນ ທີີ່ຖືກແຕ່ງຕັັ້ງໃຫ້ເຄືີ່ອນໄຫວ ຫື
ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ ຢ່ສະຖານທີີ່ສະເພາະ ຫື ວຽກງານສະເພາະກິດໃດໜີ່ງ ແລະ ມີຖານະເປັນເຈົັ້າໜ້າທີີ່ສືບສວນ-ສອບ
ສວນ.
ມາດຕາ 4 ນະໂຍບາຍຂອງລັດກ່ຽວກັບວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້
ລັດ ວາງນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບອາກອນຊົມໃຊ້ ເພືີ່ອດັດສົມການຊົມໃຊ້ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ຂອງ
ສັງຄົມ, ປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງພົນລະເມືອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປະກອບສ່ວນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງຊາດ.
ລັດ ສ້າງເງືີ່ອນໄຂ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້ ດ້ວຍການ
ປະກອບບຸກຄະລາກອນ, ສະໜອງງົບປະມານ, ໂຄງລ່າງພືນ
ັ້ ຖານ, ພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້, ພັດທະນາ
ລະບົບການແຈ້ງເສຍ, ການມອບ ແລະ ການຈັດເກັບອາກອນຊົມໃຊ້ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ, ທັນສະໄໝ ໂດຍ
ສອດຄ່ອງກັບສະພາບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ລັດ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ດີ ໃຫ້ແກ່ຜ້ດໍາເນີນທຸລະກິດ ໃນການເສຍອາກອນຊົມໃຊ້.
ມາດຕາ 5 ຫກ
ັ ການກ່ຽວກັບວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້
ໃນການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຫັກການ ດັົ່ງນີັ້:
1. ສອດຄ່ອງກັບ ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ;
2. ເກັບລາຍຮັບເຂົັ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຢ່າງລວມສນ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ;
3. ມີຄວາມຍຸຕິທໍາ, ຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້;
4. ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ຜ້ເສຍອາກອນຊົມໃຊ້ ຢ່າງສະເໝີພາບ ຕາມກົດໝາຍ;
5. ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງ, ອົງການ, ຂະແໜງການອືີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ມາດຕາ 6 ພັນທະກ່ຽວກັບອາກອນຊົມໃຊ້
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫື ການຈັດຕັັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີີ່ຊົມໃຊ້ບາງປະເພດສິນຄ້າ ແລະ ການ
ບໍລິການ ຢ່ ສປປ ລາວ ລ້ວນແຕ່ມີພັນທະເສຍອາກອນຊົມໃຊ້ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີັ້.
ມາດຕາ 7 ຂອບເຂດການນໍາໃຊ້ກດ
ົ ໝາຍ
ກົດໝາຍສະບັບນີັ້ ນໍາໃຊ້ສໍາລັບ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫື ການຈັດຕັັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີີ່
ຊົມໃຊ້ບາງປະເພດ ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ຢ່ ສປປ ລາວ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີັ້.
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ມາດຕາ 8 ການຮ່ວມມືສາກົນ
ລັດ ສົົ່ງເສີມການພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້
ດ້ວຍການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ທາງດ້ານເຕັກນິກ, ວິຊາການ, ຂໍໍ້ມນ ຂ່າວສານ, ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດແລະ
ດ້ານອືີ່ນ ເພືີ່ອພັດທະນາວຽກງານດັົ່ງກ່າວ, ປະຕິບັດຕາມ ສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ທີີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.

ພາກທີ II
ການເກັບ ແລະ ການຄິດໄລ່ ອາກອນຊົມໃຊ້
ໝວດທີ 1
ການເກັບອາກອນຊົມໃຊ້
ມາດຕາ 9 ການເກັບອາກອນຊົມໃຊ້
ການເກັບອາກອນຊົມໃຊ້ ແມ່ນ ການເກັບອາກອນຈາກ ການຊົມໃຊ້ບາງປະເພດສິນຄ້າ ທີີ່ນໍາເຂົັ້າ ຫື
ຜະລິດພາຍໃນ ຫື ການບໍລິການ ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫື ການຈັດຕັັ້ງ ຢ່ພາຍໃນປະເທດ ຕາມອັດຕາທີີ່ກໍານົດ
ໃນກົດໝາຍສະບັບນີ.ັ້
ມາດຕາ 10 ຜມ
້ ອບອາກອນຊົມໃຊ້
ຜ້ມອບອາກອນຊົມໃຊ້ ມີ ດັົ່ງນີັ້:
1. ຜ້ນໍາເຂົັ້າສິນຄ້າ;
2. ຜຜ
້ ະລິດສິນຄ້າ;
3. ຜ້ສະໜອງການບໍລິການ;
4. ຜ້ຊືັ້ບໍລິການຈາກຜ້ບໍໍ່ມີພມລໍາເນົາ.
ມາດຕາ 11 ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານ ທີຕ
ີ່ ອ
້ ງເສຍອາກອນຊົມໃຊ້
ກ. ສິນຄ້າ ທີີ່ຕ້ອງເສຍອາກອນຊົມໃຊ້ ມີ ດັົ່ງນີັ້:
1. ນໍໍ້າມັນເຊືັ້ອໄຟ;
2. ພາຫະນະ: ລົດຈັກ ແລະ ລົດໃຫຍ່;
3. ຊິັ້ນສ່ວນປະກອບພາຫະນະ;
4. ເຄືີ່ອງອາໄຫ່ປ່ຽນຖ່າຍພາຫະນະ;
5. ເຄືີ່ອງຕົບແຕ່ງພາຫະນະ;
6. ເຫົັ້າ, ເຄືີ່ອງດືີ່ມທີີ່ມີທາດເຫົັ້າ;
7. ເບຍ;
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8. ຢາສບ: ເປັນເສັັ້ນ, ເປັນຊອງ, ຢາຊີກາ, ຢາສບໄຟຟ້າ, ນໍໍ້າຢາທີີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງນິໂກຕິນ ສໍາລັບໃຊ້
ກັບຢາສບໄຟຟ້າ ໂດຍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢ່າງຖືກຕ້ອງ;
9. ອາຍແກັດສ໌ໃຊ້ສໍາລັບຍານພາຫະນະ;
10.

ເຄືີ່ອງດືີ່ມສໍາເລັດຮບ ເຊັົ່ນ ນໍໍ້າອັດລົມ, ໂຊດາ, ເຄືີ່ອງດືີ່ມຊູກໍາລັງ;

11.

ເຄືີ່ອງແກ້ວຄຣິດສະຕັນທີີ່ເປັນເຄືີ່ອງໃຊ້ ແລະ ປະດັບ, ໂຄມໄຟປະດັບ;

12.

ຜ້າພົມທີີ່ເຮັດດ້ວຍຂົນແກະ ຫື ຂົນລະອຽດຂອງສັດ;

13.

ນໍໍ້າຫອມ, ຜະລິດຕະພັນເຄືີ່ອງສໍາອາງ , ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການເສີມສວຍ ແລະ ເສີມຄວາມ

14.

ໄພ້ ແລະ ເຄືີ່ອງຫີັ້ນການພະນັນ ທຸກຊະນິດ ໂດຍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢ່າງຖືກຕ້ອງ;

15.

ບັັ້ງໄຟ, ດອກໄມ້ໄຟ, ໝາກກະໂພກ ໂດຍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢ່າງຖືກຕ້ອງ;

16.

ເຮືອໄວ, ເຮືອຢ໊ອດ ແລະ ເຮືອກິລາທີີ່ແລ່ນດ້ວຍເຄືີ່ອງຈັກ;

17.

ອຸປະກອນຮັບສັນຍານໂທລະພາບຜ່ານດາວທຽມ (ຈານດາວທຽມ, ກ່ອງຮັບສັນຍານ);

18.

ເຄືີ່ອງຫີັ້ນສຽງ ແລະ ພາບ, ກ້ອງຖ່າຍຮບ, ໂທລະສັບ, ເຄືີ່ອງອັດສຽງ ແລະ ພາບ, ເຄືີ່ອງດົນຕີ;

19.

ເຮືອບິນບໍໍ່ມີຄົນຂັບ, ເຄືີ່ອງຖ່າຍພາບທາງອາກາດ, ເຄືີ່ອງບິນດ້ວຍຈ້ອງ ແລະ ເຄືີ່ອງຈັກໄອພົົ່ນ

ງາມ;

ຂະໜາດນ້ອຍ;
20. ໂຕະບິນລຽດ, ໂຕະສະນຸກເກີ,ັ້ ອຸປະກອນໂບລີັ້ງ, ໂຕະຫີັ້ນບານເຕະ;
21. ເຄືີ່ອງຫີັ້ນເກມທຸກປະເພດ ເຊັົ່ນ ເພລສະເຕຊັນ ເອັກບ໊ອກ.

ຂ. ການບໍລິການ ທີີ່ຕ້ອງເສຍອາກອນຊົມໃຊ້ ມີ ດັົ່ງນີັ້:
1. ການບັນເທີງ: ໂຮງເຕັັ້ນລໍາ, ດິດສະໂກ້ເທັກ, ຄາຣາໂອເກະ;
2. ກິດຈະການໂບລິັ້ງ;
3. ກິດຈະການສັນຍະກໍາເສີມຄວາມງາມ;
4. ກິດຈະການການບໍລິການໂທລະສັບ, ສັນຍານໂທລະພາບສາຍໄຍ, ສັນຍານໂທລະພາບດິຈິຕອນ,
5. ກິດຈະການການບໍລິການອິນເຕີເນັດ;
6. ກິດຈະການສະໜາມກ໊ອຟ;
7. ກິດຈະການຫວຍ ທີີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຖືກຕ້ອງ;
8. ກິດຈະການ ກາຊີໂນ, ຕ້ເກມຢອດຫຽນ ແລະ ຫີັ້ນເກມທຸກປະເພດ;
9. ກິດຈະການ ແຂ່ງລົດ, ແຂ່ງມ້າ, ຕີໄກ່;
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10.

ກິດຈະການ ບາລນ, ບໍລິການບິນດ້ວຍຈ້ອງ ຫື ຈັກອາຍພົົ່ນຂະໜາດນ້ອຍ, ບໍລິການຖ່າຍພາບ

ທາງອາກາດ.
ມາດຕາ 12 ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານ ທີຖ
ີ່ ກ
ື ຍົກເວັນ
ັ້ ອາກອນຊົມໃຊ້
ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ທີີ່ຖືກຍົກເວັັ້ນອາກອນຊົມໃຊ້ ມີ ດັົ່ງນີັ້:
1. ສິນຄ້າ ທີີ່ຖືກເສຍອາກອນຊົມໃຊ້ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 11 ຂໍໍ້ ກ ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີັ້
ທີີ່ເປັນສິນຄ້າຜ່ານແດນ ຫື ຜະລິດຢ່ພາຍໃນທີີ່ສົົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ;
2. ເຫົັ້າສໍາລັບຮັບໃຊ້ວຽກງານການແພດສະເພາະ;
3. ລົດ ແລະ ເຄືີ່ອງຮັບໃຊ້ ທີີ່ນໍາເຂົັ້າໂດຍສະຖານທດ, ສະຖານກົງສນໃຫຍ່ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນປະ
ຈໍາຢ່ ສປປ ລາວ ຕາມລະບຽບການ;
4. ບັັ້ງໄຟ, ດອກໄມ້ໄຟ, ໝາກກະໂພກ ທີີ່ການຈັດຕັັ້ງຂອງລັດນໍາເຂົັ້າ ເພືີ່ອມາຮັບໃຊ້ງານສະເຫີມສະຫອງ
ງານສໍາຄັນຕ່າງໆ ທີີ່ເປັນທາງການ;
5. ລົດກ້ໄພ, ເຮືອບິນກ້ໄພ, ເຮືອກ້ໄພ, ລົດຮັບສົົ່ງຄົນເຈັບຂອງໂຮງໝໍ, ລົດມອດໄຟ ແລະ ລົດຮັບໃຊ້
ສະເພາະວິຊາສະເພາະ ຂອງກໍາລັງປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ;
6. ກົນຈັກຮັບໃຊ້ສະເພາະການຜະລິດກະສິກໍາ;
7. ລົດກົນຈັກໜັກ ເຊັົ່ນ ລົດດຸດ, ລົດໂລ, ລົດຈົກ, ລົດຕັກ, ລົດເກດ, ລົດຕອກເສົາເຂັມ ທີີ່ຮັບໃຊ້ການ
ຜະລິດໂດຍກົງ ແລະ ເປັນຊັບສົມບັດຄົງທີີ່;
8. ພາຫະນະທີີ່ນໍາເຂົັ້າຊົົ່ວຄາວ ເພືີ່ອຮັບໃຊ້ໂຄງການຕາມສັນຍາການລົງທນ;
9. ພາຫະນະທີີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືອຈາກຕ່າງປະເທດ ອີງຕາມສັນຍາການສະໜອງທນ;
10.

ລົດຈັກທີີ່ນໍາໃຊ້ພະລັງງານສະອາດ;

11.

ຊິັ້ນສ່ວນປະກອບພາຫະນະ ນໍາເຂົັ້າມາເພືີ່ອປະກອບຢ່ໃນລະບົບໂຮງງານພາຍໃນປະເທດ.

ໝວດທີ 2
ການຄິດໄລ່ອາກອນຊົມໃຊ້
ມາດຕາ 13 ວິທຄ
ີ ດ
ິ ໄລ່ອາກອນຊົມໃຊ້
ວິທີຄິດໄລ່ອາກອນຊົມໃຊ້ ໃຫ້ເອົາ ພືັ້ນຖານຄິດໄລ່ອາກອນຊົມໃຊ້ ຄນກັບ ອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້.
ມາດຕາ 14 ພືນ
ັ້ ຖານຄິດໄລ່ອາກອນຊົມໃຊ້
ພືັ້ນຖານຄິດໄລ່ອາກອນຊົມໃຊ້ຈາກ ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ມີ ດັົ່ງນີັ້:
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1. ສິນຄ້ານໍາເຂົັ້າ ແມ່ນ ມນຄ່າແຈ້ງເສຍພາສີ (Cost, Insurance and Freight - CIF) ບວກ ຄ່າ
ພາສີຂາເຂົັ້າ ແລະ ຄ່າທໍານຽມອືີ່ນ (ຖ້າມີ). ສໍາລັບເບຍ, ເຫົັ້າ ຫື ເຄືີ່ອງດືີ່ມທີີ່ມີທາດເຫົັ້າ ແລະ ຢາສບ ນໍາເຂົັ້າ ແມ່ນ
ເກັບອາກອນຊົມໃຊ້ຢ່ຂອດຂາຍພາຍໃນປະເທດຕືີ່ມອີກ ຊີ່ງແມ່ນ ລາຄາຂາຍຍົກ ລົບ ພືັ້ນຖານຄິດໄລ່ອາກອນ
ຊົມໃຊ້ຢ່ຂອດຂາເຂົັ້າ;
2. ສິນຄ້າ ຜະລິດ ຫື ປະກອບ ພາຍໃນ ເພືີ່ອຈໍາໜ່າຍ ແມ່ນ ລາຄາຂາຍຍົກຈາກໂຮງງານ. ສໍາລັບສິນຄ້າ
ເພືີ່ອ ຊົມໃຊ້ເອງ, ໃຫ້ເປັນຂອງຂັວນ, ລາງວັນ, ຂອງແຖມ ແມ່ນ ມນຄ່າຕົັ້ນທນ ການຜະລິດ ຫື ການປະກອບ.
3. ການສະໜອງບໍລິການພາຍໃນ ແມ່ນ ມນຄ່າຊົມໃຊ້ການບໍລິການ ບໍໍ່ລວມ ອາກອນມນຄ່າເພີີ່ມ ແລະ
ອາກອນຊົມໃຊ້;
4. ການສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫື ບໍລິການ ຈາກຜ້ບໍໍ່ມີພມລໍາເນົາ ທີີ່ບໍໍ່ໄດ້ສ້າງຕັັ້ງວິສາຫະກິດຢ່ ສປປ ລາວ
ແມ່ນ ມນຄ່າ ຊືັ້ສິນຄ້າ ແລະ/ຫື ການບໍລິການ ຕົວຈິງ.
ມາດຕາ 15 ອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້
ອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ ໄດ້ກໍານົດຕາມປະເພດສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ມີ ດັົ່ງນີັ້:
1. ອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ສິນຄ້າທົົ່ວໄປ

ລ/ດ
1

ປະເພດສິນຄ້າທົວ
ົ່ ໄປ ທີຖ
ີ່ ກ
ື ເສຍອາກອນຊົມໃຊ້

ນໍາໍ້ ມັນເຊືອ
ັ້ ໄຟ
1)

ນໍໍ້າມັນແອັດຊັງພິເສດ

35%

2)

ນໍໍ້າມັນແອັດຊັງທໍາມະດາ

30%

3)

ນໍໍ້າມັນກາຊວນ

20%

4)

ນໍໍ້າມັນກາດຍົນ

8%

ນໍໍ້າມັນເຕົາ, ນໍໍ້າມັນເຄືີ່ອງ, ນໍໍ້າມັນໄຮໂດລິກ,

5%

5)
2

ອັດຕາທຽບຖານ ເປັນສ່ວນ
ຮ້ອຍ (%)

ນໍໍ້າມັນໜຽວ, ນໍໍ້າມັນຫ້າມລໍໍ້

ພາຫະນະ
1
1.1

ລົດຈັກ
ລົດຈັກ ທີີ່ນໍາໃຊ້ພະລັງງານເຊືັ້ອໄຟ
ລາຍການ

ຊີບີຢ

ຊີເຄດີ

ໄອເຄດີ

ແຕ່ 110 ເຊເຊ ລົງມາ

10%

6%

3%

ເກີນ 110 ຫາ 150 ເຊເຊ

20%
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2
2.1
2.1.1
2.1.1.
1

2.1.1.
2

ເກີນ 150 ຫາ 200 ເຊເຊ

25%

ເກີນ 200 ຫາ 250 ເຊເຊ

35%

ເກີນ 250 ຫາ 500 ເຊເຊ

70%

ເກີນ 500 ຫາ 800 ເຊເຊ

90%

ເກີນ 800 ເຊເຊ

100%

ສໍາລັບຄວາມແຮງ
ເກີນ 110 ເຊເຊ
ຂັ້ນໄປໃຫ້ເກັບ
ຕາມອັດຕາ ຊີບີຢ

ລົດໃຫຍ່
ລົດຂົນສົົ່ງຂະໜາດນ້ອຍ
ລົດຂົນສົົ່ງໂດຍສານ ປະເພດ ລົດເກັງ, ລົດຈິບ, ລົດຕ້, ລົດກະບະສີີ່ປະຕຂັ້ນໄປ
ທີີ່ນໍາໃຊ້ພະລັງງານເຊືັ້ອໄຟ
ແຕ່ 1.000 ເຊເຊ ລົງມາ

25%

ເກີນ 1.000 ຫາ 1.600 ເຊເຊ

30%

ເກີນ 1.600 ຫາ 2.000 ເຊເຊ

35%

ເກີນ 2.000 ຫາ 2.500 ເຊເຊ

40%

ເກີນ 2.500 ຫາ 3.000 ເຊເຊ

45%

ເກີນ 3.000 ຫາ 4.000 ເຊເຊ

70%

ເກີນ 4.000 ຫາ 5.000 ເຊເຊ

85%

ເກີນ 5.000 ເຊເຊ

90%

ລົດຂົນສົົ່ງໂດຍສານ ທີີ່ນໍາໃຊ້ພະລັງງານສອງລະບົບ ຄື
ພະລັງງານເຊືັ້ອໄຟ ແລະ ພະລັງງານທົດແທນອືີ່ນ

50% ຂອງອັດຕາ ຕາມ
ຄວາມແຮງທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້
ໃນຂໍໍ້ 2.1.1.1

2.1.1.

ລົດຂົນສົົ່ງໂດຍສານທີີ່ນໍາໃຊ້ພະລັງງານສະອາດ

3
2.1.2

2.1.3

3%

ລົດຂົນສົົ່ງສິນຄ້າ ປະເພດ ລົດກະບະ 2 ປະຕ ແລະ ລົດກະບະ 2 ປະຕເຄິີ່ງ
ທີີ່ນໍາໃຊ້ພະລັງງານເຊືັ້ອໄຟ

15%

ທີີ່ນໍາໃຊ້ພະລັງງານສະອາດ

3%

ລົດຂົນສົົ່ງໂດຍສານ ແລະ ລົດຂົນສົົ່ງສິນຄ້າ ຂະໜາດນ້ອຍອືີ່ນ:
ທີີ່ນໍາໃຊ້ພະລັງງານເຊືັ້ອໄຟ

10%

ທີີ່ນໍາໃຊ້ພະລັງງານສະອາດ

3%
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2.2

2.3

ລົດຂົນສົົ່ງໂດຍສານ ແລະ ລົດຂົນສົົ່ງສິນຄ້າ ຂະໜາດກາງ
ທີີ່ນໍາໃຊ້ພະລັງງານເຊືັ້ອໄຟ

8%

ທີີ່ນໍາໃຊ້ພະລັງງານສະອາດ

3%

ລົດຂົນສົົ່ງໂດຍສານ ແລະ ລົດຂົນສົົ່ງສິນຄ້າ ຂະໜາດໃຫຍ່
ທີີ່ນໍາໃຊ້ພະລັງງານເຊືັ້ອໄຟ

5%

ທີີ່ນໍາໃຊ້ພະລັງງານສະອາດ

3%

ລົດຕ້ແຊ່ເຢັນ, ລົດບັນທຸກ ຂອງແຫວ ຫື ອາຍແກັດ ຫື ຊີມັງຜົງ ລົດ
2.4

ບັນທຸກນໍໍ້າມັນ, ລົດນໍໍ້າ, ລົດເຄຣນ, ລົດຟ໊ອກລິບ, ລົດໂມ້ຊີມັງ,
ລົດດດວິດ, ລົດສີດຊີມັງ, ລົດສີດພົົ່ນທຸກຊະນິດ ແລະ ລົດເຮືອນ

10%

ເຄືີ່ອນທີີ່

3

4

5

2.5

ລົດຫົວລາກ, ຫາງລາກ ແລະ ເຄິີ່ງຫາງລາກ

5%

2.6

ລົດກ໊ອຟ ແລະ ລົດຮັບໃຊ້ສະໜາມກ໊ອຟ

10%

2.7

ລົດທ່ຽວຊົມສະເພາະໃນແຫ່ງທ່ອງທ່ຽວ

5%

2.8

ລົດຈັກສີີ່ລໍໍ້ (ATV), ລົດໂກຄາດ (Gokart)

25%

ຊິັ້ນສ່ວນປະກອບ ນໍາເຂົັ້າມາເພືີ່ອປະກອບ ທີີ່ບໍໍ່ຢ່ໃນລະບົບໂຮງງານພາຍໃນປະເທດ ແລະ ເຄືີ່ອງອາໄຫປ່ຽນຖ່າຍ
ລົດຈັກ

5%

ລົດຂົນສົົ່ງໂດຍສານ ແລະ ລົດຂົນສົົ່ງສິນຄ້າ ທຸກຂະໜາດ

10%

ເຄືີ່ອງຕົບແຕ່ງພາຫະນະ
ເຄືີ່ອງສຽງ

20%

ເຄືີ່ອງປະດັບເອ້ພາຫະນະ

15%

ເຫົັ້າ ຫື ເຄືີ່ອງດືີ່ມ ທີີ່ມີທາດເຫົັ້າ
ເຫົັ້າ ຫື ເຄືີ່ອງດືີ່ມ ທີີ່ມີທາດເຫົັ້າ ເກີນ 23 ສ່ວນຮ້ອຍ

70%

ເຫົັ້າ ຫື ເຄືີ່ອງດືີ່ມ ທີີ່ມີທາດເຫົັ້າ ແຕ່ 23 ສ່ວນຮ້ອຍ ລົງມາ

60%

6

ເບຍ

7

ປະເພດຢາສບ

50%

ຢາຊີກາ, ຢາສບເປັນກອກ ຫື ເປັນຊອງ ແລະ ຢາສບປະເພດອືີ່ນ
ຢາສບໄຟຟ້າ, ນໍໍ້າຢາທີີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງນິໂກຕິນ ສໍາລັບໃຊ້ກັບຢາສບ
ໄຟຟ້າ
ຢາເສັັ້ນ
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8

ອາຍແກັດສ໌ໃຊ້ສໍາລັບຍານພາຫະນະ

9

ເຄືີ່ອງດືີ່ມສໍາເລັດຮບ

10%

ນໍໍ້າອັດລົມ, ໂຊດາ, ເຄືີ່ອງດືີ່ມປະເພດກາເຟ ແລະ ເຄືີ່ອງດືີ່ມອືີ່ນທີີ່ຄ້າຍຄຽງ

5%

ເຄືີ່ອງດືີ່ມຊູກໍາລັງ

10%

10 ເຄືີ່ອງແກ້ວຄຣິດສະຕັນທີີ່ເປັນເຄືີ່ອງໃຊ້ ແລະ ປະດັບ, ໂຄມໄຟປະດັບ

20%

11 ຜ້າພົມທີີ່ເຮັດດ້ວຍຂົນແກະ ຫື ຂົນລະອຽດຂອງສັດ

15%

12

ນໍໍ້າຫອມ, ຜະລິດຕະພັນເຄືີ່ອງສໍາອາງ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການເສີມສວຍ ແລະ
ເສີມຄວາມງາມ

20%

13 ໄພ້ ແລະ ເຄືີ່ອງຫີັ້ນການພະນັນທຸກຊະນິດ ໂດຍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢ່າງຖືກຕ້ອງ

90%

14 ບັັ້ງໄຟ, ດອກໄມ້ໄຟ, ໝາກກະໂພກ ໂດຍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢ່າງຖືກຕ້ອງ

80%

15 ເຮືອໄວ, ເຮືອຢ໊ອດ ແລະ ເຮືອກິລາທີີ່ແລ່ນດ້ວຍເຄືີ່ອງຈັກ

20%

16 ອຸປະກອນຮັບສັນຍານໂທລະພາບຜ່ານດາວທຽມ

15%

17
18

ເຄືີ່ອງຫີັ້ນສຽງ ແລະ ພາບ, ກ້ອງ ຖ່າຍຮບ, ໂທລະສັບ, ເຄືີ່ອງອັດສຽງ ແລະ
ພາບ, ເຄືີ່ອງດົນຕີ
ເຮືອບິນບໍໍ່ມີຄົນຂັບ, ເຄືີ່ອງຖ່າຍພາບທາງອາກາດ, ເຄືີ່ອງບິນດ້ວຍຈ້ອງ ແລະ
ເຄືີ່ອງຈັກໄອພົົ່ນຂະໜາດນ້ອຍ

10%
20%

19 ໂຕະບິນລຽດ, ໂຕະສະນຸກເກີ, ອຸປະກອນໂບລິັ້ງ, ໂຕະຫີັ້ນບານເຕະ

30%

20 ຕ້ເກມຢອດຫຽນ ແລະ ເຄືີ່ອງຫີັ້ນເກມທຸກປະເພດ

35%

2. ອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ສໍາລັບການບໍລິການ
ລ/ດ

ການບໍລກ
ິ ານທີຕ
ີ່ ອ
້ ງເສຍອາກອນຊົມໃຊ້

ອັດຕາ

1

ການບັນເທີງ: ໂຮງເຕັັ້ນລໍາ, ດິດສະໂກເທັກ, ຄາຣາໂອເກະ

35%

2

ກິດຈະການໂບລິັ້ງ

20%

3

ກິດຈະການສັນຍະກໍາເສີມຄວາມງາມ

10%

4

ກິດຈະການການບໍລິການໂທລະສັບ, ສັນຍານໂທລະພາບສາຍໄຍແກ້ວ, ສັນຍານ
ໂທລະພາບ ດິຈິຕອນ

5%

5

ກິດຈະການການບໍລິການອິນເຕີເນັດ

3%

6

ກິດຈະການສະໜາມກ໊ອຟ

20%

7

ກິດຈະການຫວຍ

25%

8

ກິດຈະການກາຊີໂນ ແລະ ຕ້ເກມຢອດຫຽນ ແລະ ຫິັ້ນເກມທຸກປະເພດ

50%
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9
10

ກິດຈະການ ແຂ່ງລົດ, ແຂ່ງມ້າ, ຕີໄກ່

25%

ກິດຈະການ ບາລນ, ບໍລິການບິນດ້ວຍຈ້ອງ ຫື ຈັກອາຍພົົ່ນຂະໜາດນ້ອຍ,
ບໍລິການຖ່າຍພາບທາງອາກາດ.

10%

ສໍາລັບລົດໃຫຍ່ ທີີ່ນໍາໃຊ້ພະລັງງານເຊືັ້ອໄຟ ທີີ່ຜະລິດ ຫື ປະກອບ ຢ່ໃນລະບົບໂຮງງານພາຍໃນປະເທດ ໃນ
ຮບແບບ ຊີເຄດີ ໃຫ້ເກັບໃນອັດຕາ 5% ແລະ ໄອເຄດີ ໃຫ້ເກັບໃນອັດຕາ 3%.
ມາດຕາ 16 ອາກອນຊົມໃຊ້ຕາໍໍ່ ສຸດ
ອາກອນຊົມໃຊ້ຕໍໍ່າສຸດ ແມ່ນ ອາກອນເດັດຖານ ນໍາໃຊ້ສະເພາະສິນຄ້ານໍາເຂົັ້າບາງປະເພດທີີ່ຖືກເສຍອາ
ກອນຊົມໃຊ້ ຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ.
ສິນຄ້າ ທີີ່ຖືກເສຍອາກອນຊົມໃຊ້ຕໍໍ່າສຸດ ແມ່ນ ສິນຄ້າທີີ່ໄດ້ຄິດໄລ່ເສຍອາກອນຊົມໃຊ້ຕາມອັດຕາທຽບ
ຖານ ທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 15 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີັ້ແລ້ວ ຫາກມີມນຄ່າຕໍໍ່າກວ່າ ຈໍານວນອາກອນ
ຊົມໃຊ້ຕໍໍ່າສຸດ ແມ່ນໃຫ້ເກັບຕາມອາກອນຊົມໃຊ້ຕໍໍ່າສຸດ.
ລັດຖະບານ ເປັນຜ້ກໍານົດປະເພດສິນຄ້າ ແລະ ອາກອນຊົມໃຊ້ຕໍໍ່າສຸດ ຕາມນະໂຍບາຍດັດສົມການຊົມໃຊ້
ແລະ ເສດຖະກິດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພືີ່ອນໍາສະເໜີຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາ.
ມາດຕາ 17 ກໍານົດເວລາຄິດໄລ່ເກັບອາກອນຊົມໃຊ້
ກໍານົດເວລາຄິດໄລ່ເກັບອາກອນຊົມໃຊ້ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັົ່ງນີັ້:
- ການນໍາເຂົັ້າສິນຄ້າ ໃຫ້ຄິດໄລ່ເກັບອາກອນຊົມໃຊ້ໃນເວລາແຈ້ງເສຍພາສີຂາເຂົັ້າ;
- ການສະໜອງ ສິນຄ້າ ແລະ/ຫື ບໍລິການ ຢ່ພາຍໃນປະເທດ ໃຫ້ຄິດໄລ່ເກັບອາກອນຊົມໃຊ້ໃນເວລາມີ
ການສະໜອງຕົວຈິງ.
- ການສະໜອງ ສິນຄ້າ ແລະ/ຫື ບໍລິການ ຈາກຜ້ບໍໍ່ມີພມລໍາເນົາ ທີີ່ບໍໍ່ໄດ້ສ້າງຕັັ້ງວິສາຫະກິດຢ່ ສປປ ລາວ
ໃຫ້ຄິດໄລ່ເກັບອາກອນຊົມໃຊ້ໃນເວລາມີການຊືັ້ ແລະ/ຫື ການບໍລິການຕົວຈິງ.
ມາດຕາ 18 ການແຈ້ງເສຍ ແລະ ການມອບອາກອນຊົມໃຊ້
ຜ້ນໍາເຂົັ້າສິນຄ້າ, ຜຜ
້ ະລິດສິນຄ້າ ແລະ ຜ້ສະໜອງການບໍລິການ ທີີ່ຕ້ອງເສຍອາກອນຊົມໃຊ້ ທີີ່ໄດ້ກໍານົດ
ໄວ້ໃນ ມາດຕາ 11 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີັ້ ມີໜ້າທີີ່ແຈ້ງເສຍອາກອນຊົມໃຊ້ ດັົ່ງນີັ້:
- ຜ້ນໍາເຂົັ້າສິນຄ້າ ຕ້ອງແຈ້ງເສຍ ແລະ ມອບ ອາກອນຊົມໃຊ້ ໃນເວລາແຈ້ງເສຍພາສີຂາເຂົັ້າຢ່ດ່ານພາສີ ;
- ຜຜ
້ ະລິດສິນຄ້າ ແລະ ຜ້ສະໜອງການບໍລິການ ຢ່ພາຍໃນປະເທດ ຕ້ອງແຈ້ງເສຍ ແລະ ມອບ ອາກອນ
ຊົມໃຊ້ທຸກເດືອນ ບໍໍ່ໃຫ້ກາຍ ວັນທີ 20 ຂອງເດືອນຖັດໄປ ຕໍໍ່ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນບ່ອນຕົນຂັ້ນກັບ;
- ຜ້ຊືັ້ສິນຄ້າ ແລະ/ຫື ບໍລິການ ທີີ່ເປັນຜ້ດໍາເນີນທຸລະກິດຢ່ພາຍໃນປະເທດ ຈາກຜ້ບໍໍ່ມີພມລໍາເນົາ ທີີ່ບໍໍ່ໄດ້
ສ້າງຕັັ້ງວິສາຫະກິດຢ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ແຈ້ງເສຍ ແລະ ມອບ ອາກອນຊົມໃຊ້ ບໍໍ່ໃຫ້ກາຍ ວັນທີ 20 ຂອງເດືອນຖັດ
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ໄປ. ສໍາລັບຜ້ຊືັ້ທີີ່ເປັນບຸກຄົນທົົ່ວໄປໃຫ້ແຈ້ງເສຍອາກອນຊົມໃຊ້ບໍໍ່ໃຫ້ກາຍ ສິບຫ້າ ວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຄິດໄລ່ເກັບ
ອາກອນເປັນຕົັ້ນໄປ.
ການມອບອາກອນຊົມໃຊ້ ໃຫ້ມອບຜ່ານ ທະນາຄານທຸລະກິດ ທີີ່ມີບັນຊີຂອງ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ຫື ຄັງເງິນ
ແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດປະຈໍາ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ, ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ.

ພາກທີ III
ສິດ ແລະ ພັນທະ ຂອງ ຜມ
້ ອບອາກອນ, ບຸກຄົນ
ແລະ ການຈັດຕັງັ້ ທີກ
ີ່ ຽ່ ວຂ້ອງ
ມາດຕາ 19 ສິດຂອງຜມ
້ ອບອາກອນຊົມໃຊ້
ຜ້ມອບອາກອນຊົມໃຊ້ ມີ ສິດ ດັົ່ງນີັ້:
1. ໄດ້ຮັບຂໍໍ້ມນຂ່າວສານ, ຊີັ້ແຈງ, ອະທິບາຍ ແລະ ມີຄໍາເຫັນ ກ່ຽວກັບວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້;
2. ໄດ້ຮັບການຮັກສາຄວາມລັບ ກ່ຽວກັບຂໍໍ້ມນອາກອນຊົມໃຊ້ຂອງຕົນ;
3. ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍຍົກເວັັ້ນ ຫື ຫຸດຜ່ອນ ອັດຕາ ຫື ປະເພດ ອາກອນຊົມໃຊ້ ຕາມກົດໝາຍ;
4. ຮັບຮ້ເນືັ້ອໃນບົດບັນທກ, ອະທິບາຍ, ຊີັ້ແຈງ ແລະ ສະເໜີ ຕໍໍ່ຜົນຂອງການກວດກາ;
5. ໄດ້ຮັບເງິນອາກອນຊົມໃຊ້ທີີ່ໄດ້ມອບເກີນ ຕາມກົດໝາຍ;
6. ຮ້ອງຟ້ອງ, ສະເໜີ ຫື ຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາ ຕໍໍ່ການກະທໍາ ຂອງ ພະນັກງານ, ເຈົັ້າໜ້າທີີ່ສ່ວຍສາອາກອນ
ຫື ການຈັດຕັັ້ງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີີ່ບໍໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ;
7. ປະຕິເສດ ການສະໜອງຂໍໍ້ມນ ທີີ່ບໍໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້;
8. ນໍາໃຊ້ສິດອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 20 ພັນທະຂອງຜມ
້ ອບອາກອນຊົມໃຊ້
ຜ້ມອບອາກອນຊົມໃຊ້ ມີ ພັນທະ ດັົ່ງນີັ້:
1. ຄິດໄລ່ເກັບ, ຫັກ, ແຈ້ງເສຍ ແລະ ມອບ ອາກອນຊົມໃຊ້ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນເວລາ;
2. ຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ ການຄິດໄລ່ເກັບ, ຫັກ, ແຈ້ງເສຍ, ຂໍຍົກເວັັ້ນ ຫື ຫຸດຜ່ອນ ອັດຕາ ຫື ປະເພດ ອາກອນ
ຊົມໃຊ້ ທີີ່ບໍໍ່ຖືກຕ້ອງ;
3. ສະຫຸບການມອບພັນທະໃນປີ ແລະ ສ້າງແຜນມອບອາກອນຊົມໃຊ້ໃນປີຖັດໄປ;
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4. ລາຍງານບັນຊີເງິນຝາກຂອງຕົນຢ່ ທະນາຄານ, ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດຫື ສະຖາບັນການເງິນອືີ່ນ ໃຫ້ແກ່ຂະ
ແໜງສ່ວຍສາອາກອນ;
5. ສະໜອງເອກະສານບັນຊີ, ໃບເກັບເງິນ, ໃບຢັັ້ງຢືນຖານະການເງິນ ແລະ ເອກະສານອືີ່ນ ທີີ່ພົວພັນກັບ
ວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້ ຕາມກົດໝາຍ;
6. ລາຍງານອາກອນຊົມໃຊ້ທີີ່ໄດ້ຮັບການ ຍົກເວັັ້ນ ຫື ຫຸດຜ່ອນ ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ;
7. ປະຕິບັດພັນທະອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 21 ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັງັ້ ທີກ
ີ່ ຽ່ ວຂ້ອງ
ບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີສິດ ແລະ ພັນທະ ດັົ່ງນີັ້:
1. ສະໜອງຂໍໍ້ມນ ຂອງຜ້ເສຍອາກອນ, ຜ້ມອບອາກອນ ແລະ ໃຫ້ການຮ່ວມມື ກ່ຽວກັບວຽກງານອາ
ກອນຊົມໃຊ້ ຕໍໍ່ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ;
2. ແຈ້ງ ແລະ ລາຍງານການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້ ຕໍໍ່
ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ໂດຍໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ແລະ ຮັກສາຄວາມລັບຕາມກົດໝາຍ;
3. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດພັນທະອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.

ພາກທີ IV
ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ຂອງພະນັກງານ ແລະ ເຈົາັ້ ໜ້າທີສ
ີ່ ວ
່ ຍສາອາກອນ
ມາດຕາ 22 ສິດຂອງ ພະນັກງານ ແລະ ເຈົາັ້ ໜ້າທີສ
ີ່ ວ
່ ຍສາອາກອນ
ພະນັກງານ ແລະ ເຈົັ້າໜ້າທີີ່ສ່ວຍສາອາກອນ ມີ ສິດ ດັົ່ງນີັ້:
1. ໄດ້ຮັບການຮ່ວມມື ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ກ່ຽວກັບວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້ຈາກ ບຸກຄົນ,
ນິຕິບຸກຄົນ ຫື ການຈັດຕັັ້ງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເມືີ່ອມີຄວາມຈໍາເປັນ ຫື ມີການຮ້ອງຂໍຈາກຂະແໜງສ່ວຍ
ສາອາກອນ;
2. ພົວພັນກັບ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫື ການຈັດຕັັ້ງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືີ່ອເກັບກໍາຂໍໍ້ມນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວຽກ
ງານອາກອນຊົມໃຊ້;
3. ທວງໃຫ້ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫື ການຈັດຕັັ້ງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືີ່ອສະໜອງເອກະສານ, ຂໍໍ້ມນ ກ່ຽວກັບ
ວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້;
4. ນໍາໃຊ້ສິດອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
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ມາດຕາ 23 ໜ້າທີຂ
ີ່ ອງ ພະນັກງານ ແລະ ເຈົາັ້ ໜ້າທີສ
ີ່ ວ
່ ຍສາອາກອນ
ພະນັກງານ ແລະ ເຈົັ້າໜ້າທີີ່ສ່ວຍສາອາກອນ ມີ ໜ້າທີີ່ ດັົ່ງນີັ້:
1. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບອາກອນຊົມໃຊ້ໃຫ້ແກ່ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ
ແລະ ການຈັດຕັັ້ງ;
2. ປະຕິບັດຕາມ ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້ ແລະ ກົດໝາຍອືີ່ນທີີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ;
3. ສະໜອງຂໍໍ້ມນ ຂ່າວສານ, ແນະນໍາ, ອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້;
4. ກວດກາ ການຄິດໄລ່, ການຫັກ, ການແຈ້ງ, ການຂໍຄືນ, ການສົົ່ງຄືນເງິນອາກອນທີີ່ຜ້ມອບເກີນ, ການ
ຍົກເວັັ້ນ, ການຫຸດຜ່ອນ ແລະ ການມອບ ອາກອນ;
5. ທວງໜີັ້ອາກອນຊົມໃຊ້ຄ້າງມອບ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
6. ຮັກສາຂໍໍ້ມນຄວາມລັບ ຂອງຜ້ເສຍອາກອນຊົມໃຊ້;
7. ຊຸກຍ້, ຕິດຕາມ ການແຈ້ງເສຍອາກອນ ແລະ ການຊໍາລະອາກອນຊົມໃຊ້ຜ່ານທະນາຄານ ເພືີ່ອມອບ
ເຂົັ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ;
8. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການ, ອົງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບວຽກ
ງານອາກອນຊົມໃຊ້;
9. ຮັບ ແລະ ພິຈາລະນາ ແກ້ໄຂຄໍາສະເໜີຂອງຜ້ເສຍອາກອນ ຕາມຂອບເຂດສິດຂອງຕົນ;
10.

ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.

ພາກທີ V
ຂໍຫ
ໍ້ າ້ ມ
ມາດຕາ 24 ຂໍຫ
ໍ້ າ້ ມທົວ
ົ່ ໄປ
ຫ້າມບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫື ການຈັດຕັັ້ງ ມີ ພດຕິກໍາ ດັົ່ງນີັ້:
1. ປະຕິເສດການສະໜອງຂໍໍ້ມນ ຂ່າວສານ ດ້ານອາກອນຊົມໃຊ້;
2. ຮ່ວມມືກະທໍາຜິດ, ປົກປດ ແລະ ຊຸກເຊືີ່ອງ ຫື ປົກປ້ອງ ຜ້ກະທໍາຜິດ, ກົດໜ່ວງຖ່ວງດງ ຫື ຂັດຂວາງ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້;
3. ໝິີ່ນປະໝາດ, ບັງຄັບ ນາບຂ່, ທໍາຮ້າຍຮ່າງກາຍ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ເຈົັ້າໜ້າທີີ່ສ່ວຍສາ
ອາກອນ ຫື ຜ້ເສຍອາກອນຊົມໃຊ້;
4. ມີພດຕິກໍາອືີ່ນ ທີີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ.
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ມາດຕາ 25 ຂໍຫ
ໍ້ າ້ ມສໍາລັບພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ເຈົາັ້ ໜ້າທີສ
ີ່ ວ
່ ຍສາອາກອນ
ຫ້າມ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ເຈົັ້າໜ້າທີີ່ສ່ວຍສາອາກອນ ມີ ພດຕິກໍາ ດັົ່ງນີັ້:
1. ເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງລັດ, ທາງລັດຖະການ ແລະ ຂໍໍ້ມນສ່ວນຕົວຂອງຜ້ເສຍອາກອນຊົມໃຊ້, ກົດ
ໜ່ວງຖ່ວງດງ, ປອມແປງເອກະສານ, ເລີີ່ນເລີັ້ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີີ່, ປະລະໜ້າທີີ່ ແລະ ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່
ວຽກງານທີີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ;
2. ສວຍໃຊ້ໜ້າທີີ່ຕໍາແໜ່ງ, ຂໍເອົາ ຫື ຮັບສິນບົນ, ບັງຄັບ ນາບຂ່ ຜ້ເສຍອາກອນຊົມໃຊ້ ຊີ່ງພາໃຫ້ເສຍ
ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ;
3. ເກັບອາກອນຊົມໃຊ້ ໂດຍບໍໍ່ຖືກຕ້ອງ;
4. ນໍາເອົາເງິນອາກອນຊົມໃຊ້ ທີີ່ເກັບໄດ້ໄປນໍາໃຊ້ ໂດຍບໍໍ່ມອບເຂົັ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ;
5. ມີພດຕິກໍາອືີ່ນ ທີີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 26 ຂໍຫ
ໍ້ າ້ ມສໍາລັບ ຜເ້ ສຍ ແລະ ຜມ
້ ອບ ອາກອນ
ຫ້າມ ຜ້ເສຍ ແລະ ຜ້ມອບ ອາກອນ ມີ ພດຕິກໍາ ດັົ່ງນີັ້:
1. ທໍາລາຍຂໍໍ້ມນຫັກຖານ, ປອມແປງເອກະສານ, ເຊືີ່ອງອໍາ ປດບັງລາຍຮັບ ຫື ການລະເມີດກົດໝາຍ ທີີ່
ຕິດພັນກັບການເສຍ ຫື ການມອບ ອາກອນຊົມໃຊ້ຂອງຕົນ;
2. ໃຫ້ສິນບົນ ຫື ຄ່າຈ້າງລາງວັນ, ສົມຮ້ຮ່ວມຄິດ ກັບພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຫື ເຈົັ້າໜ້າທີີ່ສ່ວຍສາອາ
ກອນ ເອົາເງິນຂອງລັດ;
3. ປອມແປງ ໃບເກັບເງິນ, ໃບຮັບເງິນ ຫື ເອກະສານອືີ່ນ ກ່ຽວກັບອາກອນຊົມໃຊ້;
4. ມີພດຕິກໍາອືີ່ນ ທີີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ.

ພາກທີ VI
ການຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້
ໝວດທີ 1
ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້
ມາດຕາ 27 ອົງການຄຸມ
້ ຄອງວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້
ລັດຖະບານ ເປັນຜ້ຄຸ້ມຄອງວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້ ຢ່າງລວມສນເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະ
ເທດ ໂດຍມອບໃຫ້ກະຊວງການເງິນຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ແລະ ເປັນເຈົັ້າການ ປະສານສົມທົບກັບບັນດາ ກະຊວງ,
ອົງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
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ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້ປະກອບດ້ວຍ:
- ກະຊວງການເງິນ;
- ກົມສ່ວຍສາອາກອນ;
- ສ່ວຍສາອາກອນ ປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫວງ;
- ສ່ວຍສາອາກອນ ປະຈໍາເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ.
ມາດຕາ 28 ສິດ ແລະ ໜ້າທີຂ
ີ່ ອງກະຊວງການເງິນ
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້ ກະຊວງການເງິນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ດັົ່ງນີັ້:
1. ຄົັ້ນຄວ້າ ສ້າງ, ປັບປຸງ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້ ເພືີ່ອສະ
ເໜີ ລັດຖະບານ ພິຈາລະນາ;
2. ຜັນຂະຫຍາຍ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້ ໃຫ້ກາຍ
ເປັນ ແຜນງານ ແລະ/ຫື ໂຄງການ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ;
3. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ສກສາອົບຮົມ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາອືີ່ນ ກ່ຽວກັບ
ວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້;
4. ຊີັ້ນໍາ, ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍ້ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິ
ກໍາອືີ່ນ ກ່ຽວກັບວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້;
5. ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການຄິດໄລ່, ການໄລ່ລຽງອາກອນຂອງເຈົັ້າໜ້າທີີ່ສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ຜ້ເສຍ
ອາກອນ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ;
7. ແກ້ໄຂຄໍາສະເໜີ ກ່ຽວກັບວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້;
8. ປະສານສົມທົບກັບ ກະຊວງ, ອົງການ, ຂະແໜງການອືີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້;
9. ພົວພັນ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້;
10.

ສະຫຸບ ແລະ ລາຍງານ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້ ໃຫ້ລັດຖະບານ ຢ່າງ

ເປັນປົກກະຕິ;
11.

ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.

ມາດຕາ 29 ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ຂອງກົມສ່ວຍສາອາກອນ
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້ ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັົ່ງນີັ້:
1. ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ແຜນງານ ຫື ໂຄງການ ກ່ຽວກັບວຽກງານ
ອາກອນຊົມໃຊ້;
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2. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ສກສາອົບຮົມ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາອືີ່ນ ກ່ຽວກັບ
ວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້;
3. ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້;
4. ອອກ ຂໍໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາແນະນໍາ, ແຈ້ງການ, ໃບສັົ່ງມອບ, ໃບເລັົ່ງທວງ, ໃບຄິດໄລ່ ທີີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານ
ອາກອນຊົມໃຊ້ ລວມທັງລົບລ້າງເອກະສານດັົ່ງກ່າວທີີ່ບໍໍ່ຖືກຕ້ອງ;
5. ນໍາໃຊ້ລະບົບຂໍໍ້ມນ, ຂ່າວສານເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົັ້າໃນວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້;
6. ແກ້ໄຂຄໍາສະເໜີ ກ່ຽວກັບວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້;
7. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນອືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້;
8. ພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້ ຕາມການ
ມອບໝາຍ;
9. ສະຫຸບ ແລະ ລາຍງານ ວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້ ໃຫ້ກະຊວງການເງິນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
10.

ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.

ມາດຕາ 30 ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ຂອງສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້ ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າ
ທີີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັົ່ງນີັ້:
1. ຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ແຜນການພັດທະນາ ແລະ ກົນໄກການຄຸ້ມ
ຄອງວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້;
2. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ, ຄໍາສັົ່ງ ແລະ ນິຕິກໍາອືີ່ນ ກ່ຽວກັບວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້ ເພືີ່ອຍົກສງ
ຄວາມຮ້, ສະຕິ ໃນການປະຕິບັດນິຕິກໍາດັົ່ງກ່າວ ໃຫ້ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫື ການຈັດຕັັ້ງ;
3. ຊີັ້ນໍາ ນໍາພາ, ຕິດຕາມ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເພືີ່ອຄຸ້ມຄອງລາຍ
ຮັບອາກອນຊົມໃຊ້ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນເວລາ;
4. ອອກ ຂໍໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາແນະນໍາ, ແຈ້ງການ, ໃບສັົ່ງມອບ, ໃບເລັົ່ງທວງ, ໃບຄິດໄລ່ ທີີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານ
ອາກອນຊົມໃຊ້ ລວມທັງລົບລ້າງເອກະສານດັົ່ງກ່າວທີີ່ບໍໍ່ຖືກຕ້ອງ;
5. ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ລະບອບບັນຊີແຫ່ງລັດ ໃນການບັນທກ ທຸກຮ່ວງລາຍຮັບອາກອນຊົມໃຊ້, ສົມທົບກັບ
ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດປະຈໍາ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ເພືີ່ອສ້າງບົດສະຫຸບ ແລະ ວິໄຈຕົວເລກລາຍຮັບ;
6. ຄຸ້ມຄອງ ຕິດຕາມການຄິດໄລ່, ການໄລ່ລຽງອາກອນຂອງ ເຈົັ້າໜ້າທີີ່ສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ຜ້ເສຍ
ອາກອນຊົມໃຊ້ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເຂັັ້ມງວດ;
7. ຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ, ຂໍໍ້ມນຂ່າວສານ ແລະ ຫັນການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້ ໃຫ້
ເປັນທັນສະໄໝ;
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8. ຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ງົບປະມານ ແລະ ເງິນບໍາເນັດ, ພາຫະນະ, ວັດຖູປະກອນຮັບໃຊ້ວຽກງານອາກອນ
ຊົມໃຊ້;
9. ປະສານສົມທົບກັບ ອົງການປົກຄອງຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫວງ, ພະແນກການເງິນ ແລະ ພະແນກ
ການອືີ່ນ ກ່ຽວກັບວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້;
10.

ຕິດຕາມ ຊຸກຍ້ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້;

11.

ພົວພັນ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້

ຕາມການມອບໝາຍ;
12.

ສະຫຸບ ແລະ ລາຍງານ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້ ໃຫ້ກົມສ່ວຍສາອາກອນ

ແລະເຈົັ້າແຂວງ, ເຈົັ້າຄອງນະຄອນຫວງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
13.

ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ຕາມການມອບໝ

າຍຂອງຂັັ້ນເທິງ.
ມາດຕາ 31 ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ຂອງ ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້ ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ມີ ສິດ
ແລະ ໜ້າທີີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັົ່ງນີັ້:
1. ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ແຜນພັດທະນາ ແລະ ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງວຽກ
ງານອາກອນຊົມໃຊ້ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ;
2. ເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ, ຄໍາສັົ່ງ ແລະ ນິຕິກໍາອືີ່ນ ກ່ຽວກັບວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້ ເພືີ່ອຍົກສງຄວາມຮັບຮ້
, ສະຕິ ໃນການປະຕິບັດນິຕິກໍາດັົ່ງກ່າວ ໃຫ້ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫື ການຈັດຕັັ້ງ;
3. ຕິດຕາມ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາອືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ເປັນເອກະ
ພາບ ເພືີ່ອຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບອາກອນຊົມໃຊ້ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນເວລາ;
4. ອອກ ຂໍໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາແນະນໍາ, ແຈ້ງການ, ໃບສັົ່ງມອບ, ໃບເລັົ່ງທວງ, ໃບຄິດໄລ່ ທີີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານ
ອາກອນຊົມໃຊ້ ລວມທັງລົບລ້າງເອກະສານດັົ່ງກ່າວທີີ່ບໍໍ່ຖືກຕ້ອງ;
5. ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດລະບົບບັນຊີແຫ່ງລັດ ໃນການບັນທກທຸກຮ່ວງລາຍຮັບອາກອນຊົມໃຊ້, ສົມທົບກັບຄັງ
ເງິນແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ເພືີ່ອສະຫບ
ຸ ແລະ ວິໄຈຕົວເລກລາຍຮັບ;
6. ຄຸ້ມຄອງ ຕິດຕາມການຄິດໄລ່, ການໄລ່ລຽງອາກອນ ຂອງເຈົັ້າໜ້າທີີ່ສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ຜ້ເສຍ
ອາກອນຊົມໃຊ້ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເຂັັ້ມງວດ;
7. ຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ, ຂໍໍ້ມນຂ່າວສານ ແລະ ຫັນການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້ ໃຫ້
ເປັນທັນສະໄໝ;
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8. ຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ງົບປະມານ, ເງິນບໍາເນັດ, ພາຫະນະ ແລະ ວັດຖຸປະກອນຮັບໃຊ້ ວຽກງານອາກອນ
ຊົມໃຊ້;
9. ປະສານສົມທົບ ກັບອົງການປົກຄອງເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ, ຫ້ອງການການເງິນ ແລະ
ຫ້ອງການອືີ່ນ ກ່ຽວກັບວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້;
10.

ຕິດຕາມ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້;

11.

ສະຫຸບ ແລະ ລາຍງານ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້ ໃຫ້ສ່ວຍສາອາກອນປະ

ຈໍາ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ແລະ ເຈົັ້າເມືອງ, ຫົວໜ້າເທດສະບານ, ເຈົັ້ານະຄອນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
12.
າຍຂອງຂັັ້ນເທິງ.

ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ຕາມການມອບໝ

ໝວດທີ 2
ການກວດກາວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້
ມາດຕາ 32 ອົງການກວດກາວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້
ອົງການກວດກາວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້ ປະກອບດ້ວຍ:
1. ອົງການກວດກາພາຍໃນ

ຊີ່ງແມ່ນ

ອົງການດຽວກັນກັບອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້

ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 27 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີັ້;
2. ອົງການກວດກາພາຍນອກ ຊີ່ງມີ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາປະຊາຊົນຂັັ້ນແຂວງ, ອົງການກວດກາລັດແຕ່
ລະຂັັ້ນ, ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກົົ່າລາວ, ອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ, ອົງ
ການຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ, ສືີ່ມວນຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນອືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ມາດຕາ 33 ເນືອ
ັ້ ໃນການກວດກາ
ການກວດກາວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້ ມີ ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕໍ ດັົ່ງນີັ້:
1. ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາອືີ່ນ ກ່ຽວກັບວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້;
2. ການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄືີ່ອນໄຫວ ຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້;
3. ການນໍາໃຊ້ສິດ, ການປະຕິບັດໜ້າທີີ່ ແລະ ການນໍາໃຊ້ມາດຕະການຕໍໍ່ຜ້ລະເມີດ.
ມາດຕາ 34 ການກວດກາທາງດ້ານວິຊາການ
ການກວດກາທາງດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບອາກອນຊົມໃຊ້ ມີ ດັົ່ງນີັ້:
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1. ແຜນການການມອບພັນທະອາກອນຊົມໃຊ້ ຂອງຜ້ເສຍອາກອນ;
2. ການແຈ້ງເສຍອາກອນຊົມໃຊ້ ຂອງຜ້ເສຍອາກອນ;
3. ການກວດກາຫັງການແຈ້ງເສຍອາກອນຊົມໃຊ້;
4. ການຂໍຫັກ ແລະ ສົົ່ງຄືນ ອາກອນຊົມໃຊ້;
5. ສະຖານທີີ່, ວັດຖູປະກອນ ແລະ ເອກະສານ ກ່ຽວກັບການຄິດໄລ່ອາກອນຊົມໃຊ້;
6. ການໂອນລາຄາ;
7. ບົດສະຫຸບລາຍງານການເງິນ;
8. ກົນໄກຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຂອງຜ້ເສຍອາກອນຊົມໃຊ້;
9. ເນືັ້ອໃນອືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້.
ມາດຕາ 35 ຮບການການກວດກາ
ການກວດກາວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້ ມີ ສາມ ຮບການ ດັົ່ງນີັ້:
1. ການກວດກາປົກກະຕິ;
2. ການກວດກາ ໂດຍມີການເເຈ້ງໃຫ້ຮ້ລ່ວງໜ້າ;
3. ການກວດການແບບກະທັນຫັນ.
ການກວດກາປົກກະຕິ ແມ່ນ ການກວດກາທີີ່ດໍາເນີນຕາມແຜນການ ຢ່າງເປັນປະຈໍາ ແລະ ມີກໍານົດເວລາ
ແນ່ນອນ.
ການກວດກາໂດຍມີການແຈ້ງໃຫ້ຮ້ລ່ວງໜ້າ ແມ່ນ ການກວດກາແບບນອກແຜນ ເມືີ່ອເຫັນວ່າມີ
ຄວາມຈໍາເປັນ ຊີ່ງຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຜ້ຖືກກວດກາ ຮ້ກ່ອນລ່ວງໜ້າ.
ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ ແມ່ນ ການກວດກາໂດຍຮີບດ່ວນ ແລະ ນອກແຜນການ ຊີ່ງບໍໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້
ຜ້ຖືກກວດກາຮ້ລ່ວງໜ້າ.
ການກວດກາຕໍໍ່ເປົັ້າໝາຍໃດໜີ່ງ ໃຫ້ດໍາເນີນຢ່ ຫ້ອງການຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ຫື ສໍານັກງານ ຫື
ສະຖານທີີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຂອງຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ.

ພາກທີ VII
ນະໂຍບາຍຕໍຜ
ໍ່ ທ
້ ມ
ີີ່ ຜ
ີ ນ
ົ ງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍຜ
ໍ່ ລ
້ ະເມີດ
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ມາດຕາ 36 ນະໂຍບາຍຕໍຜ
ໍ່ ມ
້ ຜ
ີ ນ
ົ ງານ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫື ການຈັດຕັັ້ງ ທີີ່ມີຜົນງານດີເດັົ່ນໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີັ້ ເປັນຕົັ້ນ ການ
ເປັນແບບຢ່າງໃນການມອບພັນທະອາກອນຊົມໃຊ້,

ການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັັ້ງໜ້າ

ເຂົັ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

ວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຫື ນະໂຍບາຍອືີ່ນ ຕາມລະບຽບການ.
ມາດຕາ 37 ມາດຕະການຕໍຜ
ໍ່ ລ
້ ະເມີດ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫື ການຈັດຕັັ້ງ ທີີ່ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບອາກອນຊົມໃຊ້ ຈະ
ຖືກປະຕິບັດມາດຕະການ ສກສາອົບຮົມ, ກ່າວເຕືອນ, ລົງວິໄນ, ປັບໃໝ, ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທາງແພ່ງ ຫື ຖືກ
ລົງໂທດທາງອາຍາ ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ ເບົາ ຫື ໜັກ.
ມາດຕາ 38 ອັດຕາປັບໃໝ
ຜ້ມອບອາກອນ ທີີ່ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້ ຈະຖືກປັບ
ໃໝ ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ ດັົ່ງນີັ້:
1. ປັບໃໝ 100.000 ກີບ ຕໍໍ່ຄັັ້ງ ສໍາລັບການບໍໍ່ປະກອບເລກປະຈໍາຕົວຜ້ເສຍອາກອນໃສ່ໃນການແຈ້ງ
ມອບອາກອນຊົມໃຊ້;
2. ປັບໃໝ 500.000 ກີບ ຕໍໍ່ຄັັ້ງ ສໍາລັບການແຈ້ງເສຍອາກອນຊົມໃຊ້ຊັກຊ້າ ບໍໍ່ຖືກຕາມກໍານົດເວລາທີີ່
ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີັ້;
3. ປັບໃໝ 1.000.000 ກີບ ຕໍໍ່ການເລັົ່ງທວງໜີ່ງຄັັ້ງ ສໍາລັບການບໍໍ່ສະໜອງເອກະສານ, ຂໍໍ້ມນ ກ່ຽວກັບ
ວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້;
4. ປັບໃໝ 1.500.000 ກີບ ຕໍໍ່ຄັັ້ງ ສໍາລັບການບໍໍ່ແຈ້ງເສຍອາກອນຊົມໃຊ້ ຕາມກໍານົດເວລາທີີ່ກໍານົດໄວ້
ໃນກົດໝາຍສະບັບນີັ້;
5. ປັບໃໝ 3.000.000 ກີບ ຕໍໍ່ຄັັ້ງ ສໍາລັບການບໍໍ່ແຈ້ງການປ່ຽນແປງຂໍໍ້ມນເປັນຕົັ້ນ ທີີ່ຕັັ້ງວິສາຫະກິດ,
ເລກໂທລະສັບແລະ ຂໍໍ້ມນອືີ່ນ ໃສ່ໃນການແຈ້ງມອບອາກອນຊົມໃຊ້;
6. ປັບໃໝ ຫ້າສິບ ສ່ວນຮ້ອຍ (50%) ຂອງມນຄ່າອາກອນຊົມໃຊ້ທີີ່ແຈ້ງເສຍ ບໍໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມ
ເປັນຈິງ ຫື ບໍໍ່ຄົບຖ້ວນ;
7. ປັບໃໝ ສນຈຸດໜີ່ງ ສ່ວນຮ້ອຍ (0,1%) ຕໍໍ່ວັນ ຂອງຈໍານວນອາກອນຊົມໃຊ້ ທີີ່ມອບຊັກຊ້າ ຕາມກໍາ
ນົດເວລາ ທີີ່ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີັ້;
8. ສໍາລັບຈໍານວນອາກອນຊົມໃຊ້ ທີີ່ຍັງຄ້າງມອບ ຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການປັບໃໝ ດັົ່ງນີັ້:
- ປັບໃໝ ສາມສິບ ສ່ວນຮ້ອຍ (30%) ຂອງຈໍານວນອາກອນຊົມໃຊ້ ທີີ່ຕ້ອງມອບ ສາລັບການເລັົ່ງທວງ
ຄັັ້ງທີ ໜີ່ງ;
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- ປັບໃໝ ຫົກສິບ ສ່ວນຮ້ອຍ (60%) ຂອງຈໍານວນອາກອນຊົມໃຊ້ ທີີ່ຕ້ອງມອບ ສໍາລັບການເລັົ່ງທວງ
ຄັັ້ງທີ ສອງ;
- ປັບໃໝ ຮ້ອຍ ສ່ວນຮ້ອຍ (100%) ຂອງຈໍານວນອາກອນຊົມໃຊ້ ທີີ່ຕ້ອງມອບ ສໍາລັບການເລັົ່ງທວງ
ຄັັ້ງທີ ສາມ.
ໃນກໍລະນີຜ້ມີອາກອນຊົມໃຊ້ຄ້າງມອບ ຫາກບໍໍ່ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການດັົ່ງກ່າວເທິງນີັ້ ກໍຈະຖືກໂຈະ
ການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ຖອນທະບຽນວິສາຫະກິດ, ຖອນໃບອະນຸຍາດລົງທນ, ໃບອະນຸຍາດອືີ່ນ ຫື ຈະຖືກລົງ ໂທດ
ຕາມກົດໝາຍ ແລ້ວແຕ່ກໍລະນີ ເບົາ ຫື ໜັກ.
ກໍານົດເວລາຂອງການເລັົ່ງທວງແຕ່ລະຄັັ້ງ ແມ່ນ ສິບຫ້າ ວັນ ນັບແຕ່ວັນອອກໃບເລັົ່ງທວງ ແລະ ສົົ່ງໃຫ້ຜ້
ມອບອາກອນຊົມໃຊ້ທີີ່ຍັງຄ້າງມອບອາກອນຊົມໃຊ້ ເປັນຕົັ້ນໄປ.

ພາກທີ VIII
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ
ມາດຕາ 39 ການປ່ຽນແປງອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້
ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ ຮີບດ່ວນ ຕ້ອງປັບປຸງ, ປ່ຽນແປງ ອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ ເພືີ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການ
ຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ລັດຖະບານ ມີສິດຄົັ້ນຄວ້າສະເໜີຄະນະປະຈໍາສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ ນໍາສະເໜີຕໍໍ່ ປະທານປະເທດ ອອກລັດຖະບັນຍັດ ໃຊ້ເປັນການຊົົ່ວຄາວ, ຫັງຈາກນັັ້ນ ຄະນະ
ປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ຕ້ອງລາຍງານຕໍໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ເທືີ່ອຖັດໄປ.
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫື ການຈັດຕັັ້ງອືີ່ນ ບໍໍ່ມີສິດປ່ຽນແປງອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້.
ມາດຕາ 40 ການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ
ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນຜ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີັ້.
ມາດຕາ 41 ຜົນສັກສິດ
ກົດໝາຍສະບັບນີັ້ ມີຜົນສັກສິດ ຫັງຈາກ ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ
ລາວ ອອກລັດຖະດໍາລັດປະກາດໃຊ້ ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2020 ເປັນຕົັ້ນໄປ ແລະ ພາຍຫັງໄດ້ລົງຈົດໝາຍ
ເຫດທາງລັດຖະການ ສິບຫ້າ ວັນ.
ຂໍໍ້ກໍານົດ, ບົດບັນຍັດໃດ ທີີ່ຂັດກັບກົດໝາຍ ສະບັບນີັ້ ລ້ວນແຕ່ຖືກຍົກເລີກ.
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ
ປັບປຸງຄັັ້ງວັນທີ 10 ກັນຍາ 2019
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