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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ

ກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ເລກທ ີ............../ອຄ.ກອຫ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, ວນັທ ີ........................

(ຮ່າງ)

ຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍ ການຄຸມ້ຄອງຊິນ້ສ່ວນຍານພາຫະນະ

ສາໍລບັຜະລດິ ແລະ ປະກອບຢູ່ໂຮງງານໃນ ສປປ ລາວ

- ອງີຕາມກດົຫມາຍວ່າດວ້ຍອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງ (ສະບບັປັບປຸງ) ສະບບັເລກທີ 48/ສພຊ, ລງົວນັທີ 27/12/2013.

- ອງີຕາມດໍາລດັວ່າດວ້ຍ ທຸລະກດິຍາານພາຫະນະ ເລກທ.ີ................., ລງົວນັທ.ີ...........................

- ອງີຕາມດໍາລດັວ່າດວ້ຍການຈດັຕັງ້ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ເລກທີ ……………..

- ອງີຕາມແຈງ້ການວ່າດວ້ຍມາດຕະຖານ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຂອງໂຮງງານປະກອບລດົເລກທີ 136/ອຫ, ລງົວນັທີ 02/04/2002.

ລດັຖະມນົຕກີະຊວງ ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ອອກຂໍຕ້ກົລງົ:

ພາກທີ I

ບດົບນັຍດັທົ່ ວໄປ

ມາດຕາ 1 ຈດຸປະສງົ

ຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີກ້າໍນດົຫຼກັການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງ, ກວດກາ ແລະ ຕດິຕາມການ

ນາໍເຂົາ້ຊິນ້ສ່ວນຍານພາຫະນະ ເພື່ ອມາຜະລດິ ແລະ ປະກອບຢູ່ໂຮງງານ ເພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານເຄື່ ອນໄຫວຂອງໂຮງງານຖກືຕອ້ງ ແລະ

ສອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ແນ່ໃສ່ເພື່ ອຮບັປະກນັທາງດາ້ນເຕກັນກິຄວາມປອດໄພ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ໄດ ້

ມາດຕະຖານຕາມລະບບົເຕກັນກິການປະກອບ ແລະ ຜະລດິຍານພາຫະນະ; ຊຸກຍູ,້ ສົ່ ງເສມີ ແລະ ດງຶດູດການລງົທນຶພາຍໃນ

ແລະ ຕ່າງປະເທດເຂົາ້ໃສ່ອຸດສາຫະກາໍປະກອບ-ຜະລດິຊິນ້ສ່ວນຍານພາຫະນະຕ່າງໆ ໃນການສາ້ງເປັນໜ່ໍແໜງອຸດສາຫະກາໍປະ

ກອບ ແລະ ຜະລດິຍານພາຫະນະ; ແລະ ເຊື່ ອມໂຍງການຜະລດິກບັພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ.

ມາດຕາ 2 ການຄຸມ້ຄອງຊິນ້ສ່ວນຍານພາຫະນະ ເພື່ ອມາຜະລດິ ແລະ ປະກອບຢູ່ໂຮງງານ

ການປະກອບຍານພາຫະນະ ໝາຍເຖງິການນາໍເອາົຊິນ້ສ່ວນ-ອາໄຫ່ຼຕ່າງໆ ມາປະກອບເຂົາ້ກນັພາຍໃນໂຮງງານ ໂດຍຜ່ານ

ເຕກັນກິ ແລະ ກາໍມະວທິຂີອງການປະກອບເຊັ່ ນ: ການເຊື່ ອມຕໍ່ , ການຈບັນ໊ອດ ແລະ ອື່ ນໆ; ຊຶ່ ງສາມາດປະກອບເຂົາ້ກນັໄດທ້ນັທີ

ແລະ ສາມາດນາໍໃຊໄ້ດເ້ລຍີ.

ມາດຕາ 3 ການອະທບິາຍຄາໍສບັ

3.1. ຍານພາຫະນະ ຫມາຍເຖງິຜະລດິຕະພນັສໍາເລດັຮູບເຊັ່ ນ: ລດົຈກັ 2 ລໍ ້ແລະ ລດົ 4 ລໍຂ້ ຶນ້ໄປທີ່ ແລ່ນດວ້ຍເຄື່ ອງຈກັ ໂດຍ

ນາໍໃຊພ້ະລງັງານເຊືອ້ໄຟ; ພະລງັງານໄຟຟາ້; ພະລງັງານ ອາຍແກສັ ແລະ ພະລງັງານ ອື່ ນໆ.

3.2. ຜະລດິຕະພນັຍານພາຫະນະ (Automotive Products) ຫມາຍເຖງິ ຊິນ້ສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງຍານພາຫະນະ.
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3.3. ຊິນ້ສ່ວນຫມາຍເຖງິຜະລດິຕະພນັ ຫຼ ື ວດັຖຸເຄິ່ ງສໍາເລດັຮູບ ທີ່ ມເີປົາ້ຫມາຍເພື່ ອນາໍໃຊປ້ະກອບ-ຜະລດິໃຫກ້າຍເປັນ

ຜະລດິຕະພນັ ເຄິ່ ງສໍາເລດັຮູບ ຫຼື ສໍາເລດັຮູບ.

3.5. SKD ຂຽນຫຍໍຈ້າກພາສາ ສາກນົ "Semi Knocked Down" ຫມາຍເຖງິຊິນ້ສ່ວນຢູ່ໃນຮູບຮ່າງລກັສະນະທີ່ ແກ໋ະ

ແລະ ແຍກອອກຈາກກນັບໍ່ ລະອຽດໂດຍປະມານ 50%, ຊຶ່ ງ ເປັນຊິນ້ສ່ວນພໍໃຜພໍມນັຈາກຕ່າງປະເທດທີ່ ນາໍເຂົາ້ເພື່ ອ

ປະກອບ ຢູ່ໂຮງງານໃນ ສປປ ລາວ.

3.6. CKD ຂຽນຫຍໍຈ້າກພາສາ ສາກນົ "Completely Knocked Down " ຫມາຍເຖງິຊິນ້ສ່ວນ ຢູ່ໃນຮູບຮ່າງ

ລກັສະນະທີ່ ແກ໋ະ ແລະ ແຍກອອກຈາກກນັລະອຽດ, ຊຶ່ ງເປັນຊິນ້ສ່ວນພໍໃຜພໍມນັ (ຍກົເວັນ້ແຕ່ພາກສ່ວນຈກັ ຫລ ືແບດ

ເຕລີ ີ(ສໍາລບັຍານພາຫະນະໄຟຟາ້)) ຈາກຕ່າງປະເທດທີ່ ນາໍເຂົາ້ເພື່ ອປະກອບ ຢູ່ໂຮງງານໃນ ສປປ ລາວ.

3.7. IKD ຂຽນຫຍໍຈ້າກພາສາ ສາກນົ "Incompletely Knocked Down " ຫມາຍເຖງິຊິນ້ສ່ວນ ຢູ່ໃນຮູບຮ່າງລກັສະນະ

ທີ່ ແກ໋ະ ແລະ ແຍກອອກຈາກກນັແບບ CKD ຈາກຕ່າງປະເທດທີ່ ນາໍເຂົາ້ເພື່ ອປະກອບຢູ່ໂຮງງານ ແຕ່ບໍ່ ຄບົຊຸດ ຊຶ່ ງຊິນ້ມີ

ສ່ວນ-ອາໄຫ່ຼຈາໍນວນໜຶ່ ງແມ່ນໄດຮ້ບັການຜະລດິ ແລະ ຕບົແຕ່ງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ.

ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດການນາໍໃຊ ້

ຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ນາໍໃຊສ້ໍາລບັຄຸມ້ຄອງ, ສົ່ ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາຍານພາຫະນະ ແລະ ຜະລດິຕະພນັຍານພາຫະນະທີ່ ໄດ ້

ຜະລດິ-ປະກອບຢູ່ໂຮງງານ ທີ່ ຕັງ້ຢູ່ ສປປລາວ, ຊຶ່ ງເປັນຍານພາຫະນະໃໜ່ 100%.

ພາກທີ II

ຮູບແບບ, ມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຂອງຊິນ້ສ່ວນຍານພາຫະນະ

ໝວດທ ີ1

ຊິນ້ສ່ວນ ສາໍລບັຍານພາຫະນະ 2 ລໍ ້

ມາດຕາ 5 ຮູບແບບຊິນ້ສ່ວນສາໍລບັຍານພາຫະນະ 2 ລໍ ້

ຮູບແບບຊິນ້ສ່ວນ ສໍາລບັຍານພາຫະນະ 2 ລໍ ້ ປະກອບມ:ີ ລດົຈກັ ແລະ ລດົໄຟຟາ້ ເພື່ ອນາໍເຂົາ້ມາຜະລດິ ແລະ/ຫຼື

ປະກອບເປັນຄນັຢູ່ໂຮງງານ ປະກອບດວ້ຍ 3 ຮູບແບບ ຄ:ື ເອສັເຄດ ີ(SKD); ຊເີຄດ ີ(CKD) ແລະ ໄອເຄດີ (IKD).

ການນາໍເຂົາ້ຊິນ້ສ່ວນໃນຮູບແບບ SKD: ແມ່ນການນາໍເຂົາ້ຊິນ້ສ່ວນທີ່ ໄດມ້ກີານປະກອບແລວ້ ໂດຍຖກືແກະ ແລະ

ແຍກອອກຈາກກນັເປັນຊິນ້ສ່ວນພໍໃຜລາວ ຈາໍນວນເຄິ່ ງໜື່ ງ ຈາກຕ່າງປະເທດທີ່ ນາໍເຂົາ້ເພື່ ອປະກອບເປັນຄນັຢູ່ໂຮງງານ. ຊື່ ງ

ຂະບວນການປະກອບ ບໍ່ ຫຼາຍຂັນ້ຕອນ, ມສີາຍພານສໍາລບັປະກອບໄລຍະສັນ້, ມເີຄື່ ອງຈກັອຸປະກອນ ສໍາລບັການປະກອບ

ແລະ ນາໍໃຊຄ້ນົງານຈາໍນວນໜື່ ງ. ສໍາລບັຈາໍນວນລາຍການຊິນ້ສ່ວນທີ່ ນາໍເຂົາ້ມາໃນຮູບແບບ SKD ສ າລບັຍານພາຫະນະ 2

ລໍ ້(ລດົຈກັ ແລະ ລດົໄຟຟາ້) ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1.

ການນາໍເຂົາ້ຊິນ້ສ່ວນໃນຮູບແບບ CKD: ແມ່ນການນນາໍເຂົາ້ຊິນ້ສ່ວນຢູ່ໃນຮູບຮ່າງລກັ ສະນະທີ່ ແກ໋ະ ແລະ

ແຍກອອກຈາກກນັລະອຽດ, ຊຶ່ ງເປັນຊິນ້ສ່ວນພໍໃຜ ພໍມນັ (ຍກົເວັນ້ແຕ່ພາກສ່ວນຈກັ ຫລ ື ແບດເຕລີ(ີສໍາລບັລດົໄຟຟາ້)))

ຈາກຕ່າງປະເທດທີ່ ນາໍເຂົາ້ເພື່ ອປະກອບເປັນຄນັ ຢູ່ໂຮງງານ. ຊື່ ງມຂີະບວນການປະກອບທີ່ ເປັນຕ່ອງໂສ,້ ມສີາຍພານສໍາລບັ

ປະກອບຍາວ, ມເີຄື່ ອງຈກັອຸປະກອນ ສໍາລບັການປະກອບ ແລະ ນາໍໃຊຄ້ນົງານຈາໍນວນຫຼາຍ. ສໍາລບັຈາໍນວນລາຍການຊິນ້

ສ່ວນທີ່ ນາໍເຂົາ້ມາໃນຮູບແບບ CKD ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2.

ການນາໍເຂົາ້ຊິນ້ສ່ວນໃນຮູບແບບ IKD : ແມ່ນການນາໍເຂົາ້ຊິນ້ສ່ວນທີ່ ຍງັບໍ່ ທນັຄບົຊຸດຢູ່ໃນຮູບຮ່າງລກັສະ

ນະທີ່ ແກ໋ະ ແລະ ແຍກອອກຈາກກນັລະອຽດຄກືນັກບັການນາໍເຂົາ້ໃນຮູບແບບ CKD ຊຶ່ ງເປັນຊິນ້ສ່ວນພໍໃຜພໍມນັ (ຍກົເວັນ້

ແຕ່ພາກສ່ວນຈກັ ຫລ ື ແບດເຕລີ(ີສໍາລບັລດົໄຟຟາ້)) ຈາກຕ່າງປະເທດ, ແຕ່ໃນນີ ້ ຕອ້ງມຊີິນ້ສ່ວນຈາໍນວນໜຶ່ ງແມ່ນໄດຮ້ບັ

ການຜະລດິ ແລະ ຕບົແຕ່ງຢູ່ພາຍໃນ ໂຮງງານ ຫລ ືພາຍໃນປະເທດ ຕາມເງ ື່ອນໄຂ ດັ່ ງນີ:້
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1) ເງ ື່ອນໄຂ ທ ີ1: ບນັດາຊີິນ້ສ່ວນ ທີ່ ສາມາດຜະລດິພາຍໃນໂຮງງານ ໄດເ້ອງ ຕອ້ງມມີູນຄ່າເທົ່ າກບັ ຫລ ືຫລາຍ

ກວ່າ 15 % ຂອງມູນຄ່າລດົຄນັໜື່ ງ;

2) ເງ ື່ອນໄຂ ທ ີ 2: ບນັດາຊີິນ້ສ່ວນ ທີ່ ສາມາດຜະລດິພາຍໃນໂຮງງານໄດເ້ອງ ຕອ້ງມມີູນຄ່າ ເທົ່ າກບັ ຫລື

ຫລາຍກວ່າ 10 % ແລະ ຊືຊ້ ິນ້ສ່ວນຈາໍນວນໜື່ ງຈາກໂຮງງານອື່ ນທີ່ ຜະລດິພາຍໃນປະເທດ ທີ່ ມມີູນຄ່າ

ຫລາຍກວ່າ 10 % ລວມຫລາຍກວ່າ 20% ຂອງມູນຄ່າລດົຄນັໜື່ ງ; ແລະ

3) ເງ ື່ອນໄຂ ທ ີ3: ບນັດາຊີິນ້ສ່ວນ ທີ່ ຊືຈ້າກໂຮງງານອື່ ນທີ່ ຜະລດິພາຍໃນປະເທດ ເພື່ ອນາໍມາປະກອບກບັຊິນ້

ສ່ວນທີ່ ນາໍເຂົາ້ຈາກຕ່າງປະເທດ ເພື່ ອປະກອບເປັນຄນັໃນໂຮງງານ ຕອ້ງມມີູນຄ່າເທົ່ າກບັ ຫລ ື ຫລາຍກວ່າ

30 % ຂອງມູນຄ່າລດົຄນັໜື່ ງ.

ພາຍໃນໂຮງງານ ແມ່ນມຂີະບວນການປະກອບເປັນຕ່ອງໂສ,້ ມສີາຍພານສໍາລບັປະກອບຍາວ, ມເີຄື່ ອງຈກັ

ອຸປະກອນ ສໍາລບັການປະກອບ ແລະ ນາໍໃຊຄ້ນົງານຈາໍນວນຫຼາຍ ຄກືນັກບັການປະກອບພາຫະນະໃນຮູບແບບ

CKD ແລະ ມຂີະບວນການຜະລດິຊິນ້ສ່ວນ ໃດໜື່ ງແຍກອອກເປັນອນັສະເພາະ ຢູ່ພາຍໃນໂຮງງານ.

ມາດຕາ 6 ລາຍການຊິນ້ສ່ວນ  ຂອງຍານພາຫະນະ 2 ລໍ ້

ແຕ່ລະຮູບແບບ ຂອງລະບບົຊິນ້ສ່ວນ ຕອ້ງກາໍນດົຈາໍນວນລາຍການຂອງຊິນ້ສ່ວນຍານພາຫະນະຢ່າງລະອຽດ ໂດຍ

ສອດຄ່ອງຕາມແຕ່ລະລະບບົຊິນ້ສ່ວນ ຕາມການກາໍນດົໃນມາດຕາ 5 ຂອງຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ,້ ຊື່ ງລາຍການຊິນ້ສ່ວນແຍກ

ອອກເປັນ ສອງປະເພດ ຄ:ື ລາຍການຊິນ້ສ່ວນຍ່ອຍ ທີ່ ສາມາດຜະລດິຢູ່ພາຍໃນ ຫຼ ືນາໍເຂົາ້ຈາກຕ່າງປະເທດ ເພື່ ອມາຜະລດິ-

ປະກອບ ເປັນຊິນ້ສ່ວນໃດໜື່ ງ ເພື່ ອສະໜອງ ຫຼ ືປະກອບເຂົາ້ໃນສາຍໃຍການປະກອບຍານພາຫະນະ ແລະ ຊິນ້ສ່ວນເປັນຊຸດ

ເພື່ ອປະກອບເຂົາ້ໃນສາຍໃຍການປະກອບຍານພາຫະນະ. ບາງກລໍະນ ີ ຈະມກີານດດັປັບຈາໍນວນລາຍການຂອງຊິນ້ສ່ວນ ທີ່

ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1 ແລະ 2 ເພື່ ອມາປະກອບໃນໂຮງງານ ໂດຍອງີຕາມແຕ່ລະປະເພດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊີ

ຂອງຍານພາຫະນະ ຕາມແຕ່ລະໄລຍະ.

ມາດຕາ 7 ລາຍການຊິນ້ສ່ວນ ທີ່ ແຕກຕ່າງຈາກການກາໍນດົສາໍລບັຍານພາຫະນະ 2 ລໍ ້

ລາຍການຊິນ້ສ່ວນ ທີ່ ຂໍນາໍເຂົາ້ ຫຼ ືຜະລດິຢູ່ໃນໂຮງງານ ທີ່ ມຮູີບແບບ ແລະ ລາຍການທີ່ ແຕກຕ່າງຈາກທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນຂໍ ້

ຕກົລງົສະບບັນີ,້ ໂຮງງານຕອ້ງສະເໜຕີໍ່ ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ ພຈິາລະນາຄົນ້ຄວ້າເພີ່ ມເຕມີຕາມແຕ່ລະກລໍະນ.ີ

ໝວດທ ີ2

ຊິນ້ສ່ວນ ສາໍລບັຍານພາຫະນະ 4 ລໍຂ້ ືນ້ໄປ

ມາດຕາ 8 ຮູບແບບຊິນ້ສ່ວນສາໍລບັຍານພາຫະນະ 4 ລໍຂ້ ືນ້ໄປ

ຮູບແບບຊິນ້ສ່ວນ ສ າລບັຍານພາຫະນະ 4 ລໍຂ້ ືນ້ໄປ ປະກອບມ:ີ ລດົເກງ, ລດົຈບິ, ລກົກະບະ ແລະ ລດົບນັທຸກ

ເພື່ ອນາໍເຂົາ້ມາຜະລດິ ແລະ/ຫຼື ປະກອບເປັນຄນັຢູ່ໂຮງງານ ປະກອບດວ້ຍ 3 ຮູບແບບ ຄ:ື ເອສັເຄດ ີ(SKD); ຊເີຄດີ

(CKD) ແລະ ໄອເຄດີ (IKD).

ການນາໍເຂົາ້ຊິນ້ສ່ວນໃນຮູບແບບ SKD: ແມ່ນການນາໍເຂົາ້ຊິນ້ສ່ວນລດົເບາົ ແລະ ລດົບນັທຸກ ທີ່ ໄດມ້ກີານປະກອບ

ແລວ້ ໂດຍຖກືແກະ ແລະ ແຍກອອກຈາກກນັເປັນຊິນ້ສ່ວນພໍໃຜລາວຈາໍນວນເຄິ່ ງໜື່ ງ ຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ນາໍເຂົາ້ມາເປັນ

ລກັສະນະຊິນ້ສ່ວນ ເພື່ ອປະກອບເປັນຄນັຢູ່ໂຮງງານ. ພາຍໃນໂຮງງານ ຕອ້ງມຂີະບວນການປະກອບ ແຕ່ບໍ່ ຫຼາຍຂັນ້ຕອນ, ມີ

ສາຍພານສໍາລບັປະກອບໄລຍະສັນ້, ມເີຄື່ ອງຈກັອຸປະກອນເຄື່ ອງມື ສໍາລບັການປະກອບ ແລະ ນາໍໃຊຄ້ນົງານຈາໍນວນໜື່ ງ.
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ສໍາລບັຈາໍນວນລາຍການຊິນ້ສ່ວນທີ່ ນາໍເຂົາ້ມາໃນຮູບແບບ SKD ສ າລບັຍານພາຫະນະ 4 ລໍຂ້ ືນ້ໄປ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນ

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 3.

ການນາໍເຂົາ້ຊິນ້ສ່ວນໃນຮູບແບບ CKD: ແມ່ນການນນາໍເຂົາ້ຊິນ້ສ່ວນຢູ່ໃນຮູບຮ່າງລກັສະນະທີ່ ແກ໋ະ ແລະ ແຍກ

ອອກຈາກກນັລະອຽດ ຊຶ່ ງເປັນຊິນ້ສ່ວນພໍໃຜລາວ (ຍກົເວັນ້ແຕ່ພາກສ່ວນຈກັ) ແລະ ຮ່າງ ຫລ ື ຊດັຊຂີອງລດົ (ສໍາລບັລດົ

ບນັທຸກ)ແມ່ນຍງັບໍ່ ທນັໄດຮ້ບັການພົ່ ນສເີທື່ ອ. ພາຍໃນໂຮງງານ ຕອ້ງມຂີະບວນການປະກອບທີ່ ເປັນຕ່ອງໂສ,້ ມສີາຍພານ

ສໍາລບັປະກອບຍາວ, ມເີຄື່ ອງຈກັອຸປະກອນ ສໍາລບັການປະກອບ, ມຂີະບວນການເຮດັສຄີບົຊຸດ ແລະ ນາໍໃຊຄ້ນົງານຈາໍນວນ

ຫຼາຍ. ສໍາລບັຈາໍນວນລາຍການຊິນ້ສ່ວນທີ່ ນາໍເຂົາ້ມາໃນຮູບແບບ CKD ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 4.

ການນາໍເຂົາ້ຊິນ້ສ່ວນໃນຮູບແບບ IKD : ແມ່ນການນາໍເຂົາ້ຊິນ້ສ່ວນທີ່ ຍງັບໍ່ ທນັຄບົຊຸດຢູ່ໃນຮູບຮ່າງລກັສະ

ນະທີ່ ແກ໋ະ ແລະ ແຍກອອກຈາກກນັລະອຽດຄກືນັກບັການນາໍເຂົາ້ໃນຮູບແບບ CKD ຊຶ່ ງເປັນຊິນ້ສ່ວນພໍໃຜພໍມນັ (ຍກົເວັນ້

ແຕ່ພາກສ່ວນຈກັ ແລະ ຮ່າງ ຫລ ື ຊດັຊຂີອງລດົ ຈາກຕ່າງປະເທດ, ແຕ່ໃນນີ ້ ຕອ້ງມຊີິນ້ສ່ວນຈາໍນວນໜຶ່ ງແມ່ນໄດຮ້ບັການ

ຜະລດິ ແລະ ຕບົແຕ່ງຢູ່ພາຍໃນ ໂຮງງານ ຫລ ືພາຍໃນປະເທດ ຕາມເງ ື່ອນໄຂ ດັ່ ງນີ:້

1) ເງ ື່ອນໄຂ ທ ີ1: ບນັດາຊີິນ້ສ່ວນ ທີ່ ສາມາດຜະລດິພາຍໃນໂຮງງານໄດເ້ອງ ຕອ້ງມມີູນຄ່າເທົ່ າກບັ ຫລ ືຫລາຍ

ກວ່າ 10 % ຂອງມູນຄ່າລດົຄນັໜື່ ງ;

2) ເງ ື່ອນໄຂ ທ ີ2: ບນັດາຊີິນ້ສ່ວນ ທີ່ ສາມາດຜະລດິພາຍໃນໂຮງງານໄດເ້ອງ ຕອ້ງມມີູນຄ່າເທົ່ າກບັ ຫລ ືຫລາຍ

ກວ່າ 7 % ແລະ ຊືຊ້ ິນ້ສ່ວນຈ ານວນໜື່ ງຈາກໂຮງງານອື່ ນທີ່ ຜະລດິພາຍໃນປະເທດ ທີ່ ມມີູນຄ່າເທົ່ າກບັ

ຫລາຍກວ່າ 8 % ລວມຫລາຍກວ່າ 15% ຂອງມູນຄ່າລດົຄນັໜື່ ງ; ແລະ

3) ເງ ື່ອນໄຂ ທ ີ3: ບນັດາຊີິນ້ສ່ວນ ທີ່ ຊືຈ້າກໂຮງງານອື່ ນທີ່ ຜະລດິພາຍໃນປະເທດ ເພື່ ອນາໍມາປະກອບກບັຊິນ້

ສ່ວນທີ່ ນາໍເຂົາ້ຈາກຕ່າງປະເທດ ເພື່ ອປະກອບເປັນຄນັໃນໂຮງງານ ຕອ້ງມມີູນຄ່າເທົ່ າກບັ ຫລ ື ຫລາຍກວ່າ

20 % ຂອງມູນຄ່າລດົຄນັໜື່ ງ.

ພາຍໃນໂຮງງານ ແມ່ນມຂີະບວນການປະກອບເປັນຕ່ອງໂສ,້ ມສີາຍພານສໍາລບັປະກອບຍາວ, ມເີຄື່ ອງຈກັ

ອຸປະກອນ ສໍາລບັການປະກອບ, ມຂີະບວນການເຮດັສຄີບົຊຸດ ແລະ ນາໍໃຊຄ້ນົງານຈາໍນວນຫຼາຍ ຄກືນັກບັການ

ປະກອບພາຫະນະ ໃນຮູບແບບ CKD ແລະ ມຂີະບວນການຜະລດິຊິນ້ສ່ວນໃດໜື່ ງແຍກອອກເປັນອນັສະເພາະ ຢູ່

ພາຍໃນໂຮງງານ.

ມາດຕາ 9 ລາຍການຊິນ້ສ່ວນ ຂອງຍານພາຫະນະ 2 ລໍ ້

ແຕ່ລະຮູບແບບ ຂອງລະບບົຊິນ້ສ່ວນ ຕອ້ງກາໍນດົຈາໍນວນລາຍການຂອງຊິນ້ສ່ວນຍານພາຫະນະຢ່າງລະອຽດ ໂດຍ

ສອດຄ່ອງຕາມແຕ່ລະລະບບົຊິນ້ສ່ວນ ຕາມການກາໍນດົໃນມາດຕາ 8 ຂອງຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ,້ ຊື່ ງລາຍການຊິນ້ສ່ວນ ແຍກ

ອອກເປັນ ສອງປະເພດ ຄ:ື ລາຍການຊິນ້ສ່ວນຍ່ອຍ ທີ່ ສາມາດຜະລດິຢູ່ພາຍໃນ ຫຼ ືນາໍເຂົາ້ຈາກຕ່າງປະເທດ ເພື່ ອມາຜະລດິ-

ປະກອບ ເປັນຊິນ້ສ່ວນໃດໜື່ ງ ເພື່ ອສະໜອງ ຫຼ ືປະກອບເຂົາ້ໃນສາຍໃຍການປະກອບຍານພາຫະນະ ແລະ ຊິນ້ສ່ວນເປັນຊຸດ

ເພື່ ອປະກອບເຂົາ້ໃນສາຍໃຍການປະກອບຍານພາຫະນະ. ບາງກລໍະນ ີ ຈະມກີານດດັປັບຈາໍນວນລາຍການຂອງຊິນ້ສ່ວນ ທີ່

ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 3 ແລະ 4 ເພື່ ອມາປະກອບໃນໂຮງງານ ໂດຍອງີຕາມແຕ່ລະປະເພດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊີ

ຂອງຍານພາຫະນະ ຕາມແຕ່ລະໄລຍະ.

ມາດຕາ 10 ລາຍການຊິນ້ສ່ວນ ທີ່ ແຕກຕ່າງຈາກການກາໍນດົສາໍລບັຍານພາຫະນະ 4 ລໍຂ້ ືນ້ໄປ

ລາຍການຊິນ້ສ່ວນ ທີ່ ຂໍອະນຸຍາດນາໍເຂົາ້ ຫຼ ື ຜະລດິຢູ່ໃນໂຮງງານ ທີ່ ມຮູີບແບບ ແລະ ລາຍການທີ່ ແຕກຕ່າງຈາກທີ່ ໄດ ້

ກາໍນດົໄວໃ້ນຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ,້ ໂຮງງານຕອ້ງສະເໜຕີໍ່ ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ ພຈິາລະນາຄົນ້ຄວ້າເພີ່ ມເຕມີຕາມ

ແຕ່ລະກລໍະນ.ີ
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ພາກທີ III

ມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຂອງຊິນ້ສ່ວນຍານພາຫະນະ

ແລະ ການກວດກາຄຸນນະພາບລດົພາຍຫຼງັການປະກອບ

ໝວດທ ີ1

ມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຂອງຊິນ້ສ່ວນຍານພາຫະນະ

ມາດຕາ 11 ມາດຕະຖານ ຊີນ້ສ່ວນຍານພາຫະນະ

ມາດຕະຖານຊີນ້ສ່ວນຍານພາຫະນະ ລວມມຍີານພາຫະນະ 2 ລໍ ້ ແລະ 4 ລໍຂ້ ືນ້ໄປ ແມ່ນເງ ື່ອນໄຂກາໍນດົດາ້ນຄຸນ

ລກັສະນະສະເພາະຂອງຍານພາຫະນະ ທີ່ ຜ່ານຂະບວນການຜະລດິ ແລະ ປະກອບ, ຈດັແບ່ງປະເພດ, ຂະໜາດ, ນໍໍາ້ໜກັ

ແລະ ກາໍນດົຈດຸປະສງົຂອງການນາໍໃຊ.້ ສໍາລບັມາດຕະຖານຂອງແຕ່ລະຊິນ້ສ່ວນຍານພາຫະນະ ຈະໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບ

ການສະເພາະ.

ມາດຕາ 12 ຄຸນນະພາບ ຊີນ້ສ່ວນຍານພາຫະນະ

ຊິນ້ສ່ວນ ສໍາລບັມາປະກອບເປັນຍານພາຫະນະຢູ່ໃນໂຮງງານ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການກວດກາຄຸນນະພາບ ແລະ ຢັງ້ຢືນຈາກ

ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຢູ່ພາຍໃນ ຫລ ືຕ່າງປະເທດ. ໃນກລໍະນ ີຊິນ້ສ່ວນຍານພາຫະນະທີ່ ມຜີນົຕໍ່ ຄວາມປອດໄພ ຫຼ ືລະບບົ

ປະສດິທພິາບຂອງຍານພາຫະນະ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການກວດກາ, ກວດສອບດາ້ນຄຸນນະພາບ ຈາກຫອ້ງທດົລອງ ແລະ ໄດຮ້ບັ

ໃບຢັງ້ຢືນຄຸນນະພາບຂອງຜະລດິຕະພນັ ຈາກອງົການທີ່ ສາກນົຮບັຮອງ ຢູ່ພາຍໃນ ຫລ ືຕ່າງປະເທດ.

ໝວດທ ີ2

ການກວດກາຄຸນນະພາບ ແລະ ການອະນຍຸາດໃຊຍ້ານພາຫະນະ ພາຍຫຼງັການປະກອບໃນ ໂຮງງານ

ມາດຕາ 13. ລະບບົກວດກາຄຸນນະພາບ ສໍາລບັຍານພາຫະນະ

ໂຮງງານ ຜະລດິ ແລະ ປະກອບຍານພາຫະນະ ຕອ້ງມລີະບບົທດົລອງ-ທດົສອບຄຸນນະພາບຍານພາຫະນະເປັນຂອງຕນົ

ເອງ ຫຼ ື ສູນທດົສອບ-ທດົລອງໃດໜຶ່ ງ ແລະ ລະບບົກວດກາຄຸນນະພາບຕອ້ງໄດຮ້ບັການດູແລບວົລະບດັຮກັສາໃຫຄ້ງົຢູ່ສະພາບທີ່

ໃຊງ້ານ ໄດປົ້ກກະຕ.ິ ລະບບົກວດກາຄຸນນະພາບຕອ້ງໄດຮ້ບັການກວດສອບ-ສອບທຽບ ຫຼ ື ປັບປຸງ ຫລ ື ປ່ຽນຖ່າຍໃຫສ້າມາດໃຊ ້

ເປັນປົກກະຕິ ເມ ື່ ອເຫນັວ່າ ເຄື່ ອງກວດກາຄຸນນະພາບບໍ່ ສາມາດໃຊຢ່້າງເປັນປົກກະຕໄິດ.້

1) ສາໍລບັຍານພາຫະນະ 2 ລໍ ້ ຕອ້ງປະກອບມ:ີ

- ເຄື່ ອງຕັງ້ສູນລໍ,້ ຖ່ວງລໍ ້

- ເຄື່ ອງກວດສອບລະບບົຫາ້ມລໍ ້

- ເຄື່ ອງກວດສອບລະບບົຄວາມໄວ, ລະບບົບນັຊາ

- ເຄື່ ອງກວດກາລະບບົໄຟ, ແສງສະຫວ່າງ

2) ສາໍລບັຍານພາຫະນະ 4 ລໍຂ້ ືນ້ໄປ ຕອ້ງປະກອບມ:ີ

- ເຄື່ ອງຕັງ້ສູນລໍ,້ ຖ່ວງລໍ ້

- ເຄື່ ອງກວດສອບລະບບົຫາ້ມລໍ ້

- ເຄື່ ອງກວດສອບລະບບົຄວາມໄວ, ລະບບົບນັຊາ

- ເຄື່ ອງກວດກາລະບບົໄຟ, ແສງສະຫວ່າງ
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- ເຄື່ ອງກວດກາສະພາບຂອງໜ່ວຍຈກັ ແລະ ເຄື່ ອງສົ່ ງກາໍລງັ

ມາດຕາ 14. ການອະນຍຸາດນາໍໃຊຍ້ານພາຫະນະ

ກ່ອນນາໍເອາົຍານພາຫະນະໄປຈາໍໜ່າຍ ຫຼື ນາໍໄປຂຶນ້ທະບຽນນາໍໃຊຕ້ອ້ງໄດຜ່້ານການທດົສອບ-ທດົລອງ ໂດຍຜ່ານລະບບົ

ກວດກາຄຸນນະພາບຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໃນມາດຕາ 13 ຂອງຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ.້

ເມ ື່ ອຜນົການທດົສອບ-ທດົລອງ ສະແດງຜນົ ໃຫ່ເຫນັວ່າມຄີວາມຮບັປະກນັຄຸນນະພາບ, ໄດມ້າດຕະຖານ, ທງັຮບັປະກນັ

ເຕກັນກິຄວາມປອດໄພ ຈຶ່ ງສາມາດນາໍອອກຈາໍໜ່າຍ ຫຼ ື ນາໍໄປຂຶນ້ທະບຽນຕາມລະບຽບຫຼກັການຄຸມ້ຄອງຍານພາຫະນະທີ່ ຂະແໜ

ງການໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົ່ ງກາໍນດົ.

ພາກທີ IV

ການຄຸມ້ຄອງການນາໍເຂົາ້ຊິນ້ສ່ວນ ແລະ ການຢັງ້ຢືນການຜະລດິ ແລະ ປະກອບຢູ່ພາຍໃນໂຮງງານ

ໝວດທີ I

ການຄຸມ້ຄອງການນາໍເຂົາ້ຊິນ້ສ່ວນ

ມາດຕາ 15 ລຂິະສດິ

ໂຮງງານປະກອບ-ຜະລດິຍານພາຫະນະ ຕອ້ງມໃີບມອບລຂິະສດິຈາກບໍລສິດັແມ່ຜູເ້ປັນເຈົາ້ຂອງລຂິະສດິຢູ່ຕ່າງປະເທດ,

ຊຶ່ ງເປັນເຈົາ້ຂອງສດິທບິດັທີ່ ອະນຸຍາດໃຫປ້ະກອບ ຫຼ ື ຜະລດິຊິນ້ສ່ວນ ພອ້ມທງັໃບອະນຸຍາດໃຫນ້າໍໃຊເ້ຄື່ ອງຫມາຍການຄາ້ ຫຼື

ເຄື່ ອງຫມາຍຜະລດິຕະພນັ ຈຶ່ ງສາມາດດໍາເນນີກດິຈະການໂຮງງານ ໄດຢ່້າງຖກືຕອ້ງຕາມລະບຽບກດົຫມາຍຂອງ ສປປ ລາວ.

ເຄື່ ອງຫມາຍການຄາ້ທີ່ ໂຮງງານປະກອບ-ຜະລດິຍານພາຫະນະນາໍໃຊຕ້ອ້ງໄດຮ້ບັການຈດົທະບຽນເຄື່ ອງຫມາຍການຄາ້

ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໃນກດົຫມາຍວ່າດວ້ຍຊບັສນິທາງປັນຍາ. ໃນກລໍະນ ີບໍລສິດັ ຫລ ືໂຮງງານ ມເີຄື່ ອງໝາຍການຄາ້ ຫລ ືສາ້ງລຂິະ

ສດິເປັນຂອງຕນົເອງ ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໃນກດົຫມາຍວ່າດວ້ຍຊບັສນິທາງປັນຍາ ແລະ ລະບຽບການອື່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.

ມາດຕາ 16 ເງ ື່ອນໄຂການຂນໍາໍເຂົາ້ຊິນ້ສ່ວນ ເພື່ ອມາຜະລດິ ຫຼື ປະກອບໃນໂຮງງານ

ເງ ື່ອນໄຂການຂໍນ າເຂົາ້ຊິນ້ສ່ວນ ເພື່ ອມາຜະລດິ ຫຼື ປະກອບໃນໂຮງງານ ມຄີດືັ່ ງນີ:້

1) ໄດຮ້ບັ ໃບມອບລຂິະສດິຈາກບໍລສິດັແມ່ຜູເ້ປັນເຈົາ້ຂອງລຂິະສດິຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຫລ ືມເີຄື່ ອງໝາຍການຄາ້

ຫລ ືສາ້ງລຂິະສດິ ໃນກລໍະນທີີ່່ ເປັນຂອງຕນົເອງ;

2) ໄດຮ້ບັ ໃບອະນຸຍາດຕ່າງໆ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ;

3) ໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢືນ ແລະ ຮບັຮອງແຜນການເຄື່ ອນໄຫວປະຈາໍປີຂອງໂຮງງານ ຈາກຂະແໜງ ອຸດສາຫະກາໍ

ແລະ ການຄາ້;

4) ມອີາຄານ ໂຮງງານ, ເຄື່ ອງຈກັ ແລະ ຂະບວນການສາຍໄຍ ສໍາລບັຜະລດິ ຫລື ແລະ ປະກອບ

ຍານພາຫະນະ.

ມາດຕາ 17 ເອກະສານສະເໜຂີນໍາໍເຂົາ້ຊິນ້ສ່ວນ

ເອກະສານ ສໍາລບັສະເໜຂີໍຢັງ້ຢືນການນາໍເຂົາ້ຊິນ້ສ່ວນແຕ່ລະຄັງ້ ມຄີດື ັ່ ງນີ:້



7

1) ໃບສະເໜຂີໍນາໍເຂົາ້ຊິນ້ສ່ວນ ເພື່ ອມາຜະລດິ ຫລ ື ແລະ ປະກອບ ໃນໂຮງງານ ເຖງິ ກມົອຸດສາຫະກາໍ ແລະ

ຫດັຖະກາໍ, ກະຊວງ ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້;

2) ສໍາເນາົໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ, ສໍາເນາົໃບຢັງ້ຢືນດໍາເນນີກດິຈະການໂຮງງານ, ສໍາເນາົໃບທະບຽນພາສ-ີອາກອນ

ແລະ ສໍາເນາົໃບຢັງ້ຢືນການຜະລດິ ແລະ ປະກອບຊິນ້ສ່ວນ;

3) ສໍາເນາົໃບມອບສດິຜູມ້າແລ່ນເອກະສານ;

4) ສໍາເນາົໃບສະເໜລີາຄາ (Invoice)

5) ສໍາເນາົໃບສັ່ ງຊື ້(Purchase)

ມາດຕາ 18 ການອອກໃບຢັງ້ຢືນການນາໍເຂົາ້ຊິນ້ສ່ວນ

ການຄົນ້ຄວາ້ພຈິາລະນາ ແລະ ອອກໃບຢືນການນາໍເຂົາ້ຊິນ້ສ່ວນ ຕອ້ງສໍາເລດັພາຍໃນ 2 ວນັລດັຖະການ ພາຍຫຼງັທີ່ ກມົ

ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ຫດັຖະກາໍ, ກະຊວງ ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ໄດຮ້ບັເອກະສານຄບົຖວ້ນ ແລະ ຖກືຕອ້ງແລວ້ ຕາມທີ່

ລະບຸໄວໃ້ນມາດຕາ......ຂອງຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ.້ ໃບຢັງ້ຢືນການນາໍເຂົາ້ຊິນ້ສ່ວນ ເພື່ ອມາຜະລດິ ແລະ ປະກອບຍານພາຫະນະ

ມອີາຍຸນາໍໃຊ ້ 30 ວນັ (ສາມສບີວນັ) ນບັແຕ່ມືເ້ຊນັໃບຢັງ້ຢືນການນາໍເຂົາ້ ເປັນຕົນ້ໄປ.

ໝວດທີ II

ການຢັງ້ຢືນການຜະລດິຊິນ້ສ່ວນ ແລະ ປະກອບ ຍານພາຫະນະຢູ່ໂຮງງານ

ມາດຕາ 19 ໃບຢັງ້ຢືນການຜະລດິຊິນ້ສ່ວນ ແລະ ປະກອບຍານພາຫະນະ ໃນໂຮງງານ

ໃບຢັງ້ຢືນ ການຜະລດິຊິນ້ສ່ວນ ແລະ ການປະກອບຍານພາຫະນະ ໃນໂຮງງານ ແມ່ນເອກະສານຢັງ້ຢືນຂະບວນ

ການຜະລດິ ຫລ ືການປະກອບພາຍໃນໂຮງງານ ໂດຍການກາໍນດົລາຍການຊິນ້ສ່ວນທີ່  ສາມາດຜະລດິ ຫຼື ແລະ ລາຍການຊິນ້

ສ່ວນທີ່ ນາໍມາປະກອບໃນໂຮງງານ. ໃບຢັງ້ຢືນນີ ້ແມ່ນເພື່ ອເປັນເອກະສານອາ້ງອງີ ໃນການຄົນ້ຄວາ້ພຈິາລະນາ ການເສຍພາສີ-

ອາກອນ ແນ່ໃສ່ເພື່ ອຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີອຸດສາຫະກາໍຍານພາຫະນະ ຕາມທີ່ ກາໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 43 ຂອງກດົໝາຍ ວ່າດວ້ຍ

ອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງ.

ມາດຕາ 20 ເງ ື່ອນໄຂການອອກໃບຢັງ້ຢືນການຜະລດິຊິນ້ສ່ວນ ແລະ ປະກອບຍານພາຫະນະໃນໂຮງງານ

ບຸກຄນົ ແລະ ນຕິບຸິກຄນົ ທີ່ ດໍາເນນີກດິຈະການ ການຜະລດິ ແລະ/ຫຼ ືປະກອບຍານພາຫະນະ ຢູ່

ສປປລາວ ຕອ້ງສະເໜຕີໍ່ ຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍ ແລະການຄາ້ ເພື່ ອອອກໃບຢັງ້ຢືນໂດຍສອດຄ່ອງຕາມເງ ື່ອນໄຂ

ດັ່ ງນີ:້

1. ມໃີບຢັງ້ຢືນດ າເນນີກດິຈະການໂຮງງານ ທີ່ ຍງັບໍ່ ທນັໝດົອາຍຸ ແລະ ເອກະສານອື່ ນໆ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ;

2. ມເີຄື່ ອງຈກັ-ອຸປະກອນ ແລະ ຂະບວນການ ເພື່ ອຜະລດິຊິນ້ສ່ວນ ຫຼື ແລະ ປະກອບຍານພາຫະນະ ທີ່ ຖກືຕອ້ງ

ແລະ ແທດເໝາະ ຕາມມາດຕະຖານເຕກັນກິຂອງການຜະລດິ ແລະ ການປະກອບຊິນ້ສ່ວນຍານພາຫະນະ.

ມາດຕາ 21 ການປະກອບເອກະສານສະເໜອີອກໃບຢັງ້ຢືນການຜະລດິຊິນ້ສ່ວນ ແລະ ປະກອບຍານພາຫະນະ

ການສະເໜອີອກໃບຢັງ້ຢືນການຜະລດິຊິນ້ສ່ວນ ແລະ /ຫຼ ືປະກອບຍານພາຫະນະ ໃຫປ້ະກອບ

ເອກະສານດັ່ ງນີ:້
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1. ໃບສະເໜຕີາມແບບພມິທີ່ ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ໄດກ້ ານດົ;

2. ໃບຢັງ້ຢືນດ າເນນີກດິຈະການໂຮງງານ;

3. ມລີາຍການບນັຊຊີິນ້ສ່ວນພາຫະນະທີ່  ຈະຜະລດິ ແລະ/ຫຼ ືຈະນາໍມາປະກອບຢູ່ໂຮງງານ

4. ໃບຮບັຮອງຊບັສນິທາງປັນຍາ ຫຼ ືໃບມອບສດິຈາກບໍລສິດັແມ່.

ມາດຕາ 22 ຂັນ້ຕອນການອອກໃບຢັງ້ຢືນການຜະລດິຊິນ້ສ່ວນ ແລະ ປະກອບຍານພາຫະນະໃນໂຮງງານ

ພາຍຫຼງັໄດຮ້ບັເອກະສານຄບົຖວ້ນ ແລະ ຖກືຕອ້ງຕາມທີ່ ກາໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 14 ຂອງຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ ເຈ ົ!້ໜາ້ທີ່

ຂອງຂະແໜງ ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ຕອ້ງລງົກວດກາ, ເຮດັບດົບນັທກຶ ພາຍໃນ 10 ວນັລດັຖະການ  ໂດຍມກີານ

ສມົທບົກບັຂະແໜງການອື່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ;

ຖາ້ເຫນັວ່າຄໍາຮອ້ງ ແລະ ເອກະສານປະກອບຫາກມເີນືອ້ໃນບໍ່ ຖກືຕອ້ງແລະບໍ່ ຄບົຖວ້ນ ຕອ້ງແຈງ້ເປັນລາຍລກັ

ອກັສອນໃຫຜູ້ຮ້ອ້ງຂໍ ພາຍໃນ 3 ວນັລດັຖະການ ນບັແຕ່ວນັໄດຮ້ບັເອກະສານເພື່ ອໃຫຜູ້ຮ້ອ້ງຂໍແກໄ້ຂໃຫຖ້ກືຕອ້ງ ແລະ ຄບົ

ຖວ້ນ;

ໃນກລໍະນບີໍ່ ສາມາດອອກບໍ່ ໃບຢັງ້ຢືນໄດ ້ ຕອ້ງແຈງ້ເຫດຜນົເປັນລາຍລກັອກັສອນໃຫຜູ້ຮ້ອ້ງຂໍພາຍໃນ 3 ວນັ

ລດັຖະການນບັແຕ່ໄດຮ້ບັເອກະສານເປັນຕົນ້ໄປ;

ຖາ້ເຫນັວ່າເອກະສານຄບົຖວ້ນ, ຖກືຕອ້ງ ແລະ ໄດຜ່້ານການກວດກາ ເຫນັດແີລວ້ ກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ

ການຄາ້ ຕອ້ງອອກໃບຢັງ້ຢືນການຜະລດິຊິນ້ສ່ວນ ແລະ ປະກອບຍານພາຫະນະຂອງໂຮງງານ ສໍາເລດັພາຍໃນ 5 ວນັລດັຖະ

ການ ນບັແຕ່ໄດຮ້ບັເອກະສານເປັນຕົນ້ໄປ.

ມາດຕາ 23 ອາຍຸ ແລະ ການຕໍ່ ອາຍຸຂອງ ໃບຢັງ້ຢືນການຜະລດິຊິນ້ສ່ວນ ແລະ ປະກອບຍານພາຫະນະ

ໃບຢັງ້ຢືນການຜະລດິຊິນ້ສ່ວນ ແລະ ປະກອນຍານພາຫະນະໃນໂຮງງານ ມອີາຍຸ 01 ປີ ແລະ ສາມາດຕໍ່ ໄດ.້ ກ່ອນ

ໃບຢັງ້ຢືນຈະໝດົອາຍຸ 30 ວນັ ເຈົາ້ຂອງ ໂຮງງານ ຫລ ືບໍລສິດັ ໃຫສ້ະເໜມີາຍງັ ກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ (ກມົ

ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ຫດັຖະກາໍ), ປະກອບເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ປະຕບິດັຕາມຂັນ້ຕອນການອອກໃບຢັງ້ຢືນ

ການຜະລດິຊິນ້ສ່ວນ ແລະ ປະກອບຍານພາຫະນະ ຕາມທີ່ ກາໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 14 ແລະ 15 ຂອງຂໍຕ້ກົລງົ ສະບບັນີ.້

ໃນກລໍະນ ີ ມກີານປ່ຽນແປງຂະບວນການຜະລດິ ແລະ ປະກອບພາຫະນະ, ເພີ່ ມ ຫຼ ື ຫຸຼດ ຈາໍນວນລາຍການຊິນ້

ສ່ວນ ທີ່ ຜະລດິ ຫລ ື ປະກອບຢູ່ໂຮງງານ ເຈ ົາ້ຂອງໂຮງງານ, ບໍລສິດັ ຕອ້ງເຮດັໜງັສສືະເໜມີາຍງັ ກມົອຸດສາຫະກາໍ ແລະ

ຫດັຖະກາໍ ເພື່ ອຄົນ້ຄວາ້ພຈິາລະນາດດັແກໃ້ບຢັງ້ຢືນການຜະລດິຊິນ້ສ່ວນ ແລະ ປະກອບຍານພາຫະນະ. ການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັ ໃຫປ້ະຕບິດັຄກືນັກບັການຂໍໃບຢັງ້ຢືນ ຕາມທີ່ ກາໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 14 ແລະ 15 ຂອງຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີດ້.

ມາດຕາ 24 ການປ່ຽນແປງລາຍການ ການຜະລດິ ແລະ ຊີນ້ສ່ວນປະກອບ

ການປ່ຽນແປງລາຍການ ການຜະລດິ ແລະ ຊິນ້ສ່ວນປະກອບພາຫະນະ ແມ່ນ ໃຫເ້ຈົາ້ຂອງໂຮງງານ,ບໍລສິດັ ເຮດັ

ໜງັສສືະເໜມີາຍງັ ກມົອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ຫດັຖະກາໍ ເພື່ ອຄົນ້ຄວາ້ພຈິາລະນາດດັແກ ້ ໃບຢັງ້ຢືນລາຍການຜະລດິຊິນ້ສ່ວນ

ແລະ ປະກອບຍານພາຫະນະ.
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ພາກທີ V

ການກວດກາການນາໍເຂົາ້ຊິນ້ສ່ວນ ເພື່ ອມາຜະລດິ ແລະ ປະກອບຢູ່ໂຮງງານ

ມາດຕາ 25 ການກວດກາການນາໍເຂົາ້ຊິນ້ສ່ວນ

ການກວດກາການນາໍເຂົາ້ຊິນ້ສ່ວນ ແມ່ນການກວດກາສະພາບເຕກັນກິຂອງຊິນ້ສ່ວນ ແນ່ໃສ່ເພື່ ອຮບັປະກນັທາງດາ້ນ

ເຕກັນກິ ເປັນຕົນ້: ມາດຕະຖານ, ຄຸນນະພາບ ຂອງຜະລດິຕະພນັຊິນ້ສ່ວນ ໂດຍຖກືຕອ້ງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມຮູບແບບຂອງ

ການນາໍເຂົາ້ ເພື່ ອມາຜະລດິ ແລະ ປະກອບຢູ່ໃນໂຮງງານ ລວມທງັການປະຕບິດັສດິ ແລະ ພນັທະຂອງຜູດ້ໍາເນນີກດິຈະການ

ໂຮງງານ ຕາມມາດຕາ 67 ຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ສະບບັເລກທີ 48/ສພຊ, ລງົວນັທີ 27 ທນັວາ

2013.

ມາດຕາ 26 ຮູບການກວດກາການນາໍເຂົາ້ຊິນ້ສ່ວນ

ການກວດກາການນາໍເຂົາ້ຊິນ້ສ່ວນ ໄດກ້າໍນດົເປັນສາມຮູບການ ດັ່ ງນີ:້

1. ການກວດກາ ຕາມລະບບົປົກກະຕ;ິ

2. ການກວດກາ ໂດຍມກີານແຈງ້ໃຫຮູ້ລ່້ວງໜາ້;

3. ການກວດກາ ແບບກະທນັຫນັ.

ມາດຕາ 27 ການກວດກາ ຕາມລະບບົປົກກະຕິ

ການກວດກາຕາມລະບບົປົກກະຕ ິ ແມ່ນການກວດກາຕາມການນາໍເຂົາ້ຊິນ້ສ່ວນ ມາຜະລດິ ແລະ ປະກອບພາຍໃນ

ໂຮງງານ ຕາມການນາໍເຂົາ້ຕວົຈງິ ໂດຍກວດກາຕາມຂັນ້ຕອນ ແລະ ມກີາໍນດົເວລາອນັແນ່ນອນ ຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍການ

ກວດກາດາ້ນເອກະສານ, ການປະຕບິດັພນັທະພາສ-ີອາກອນ ແລະ ການກວດກາຂອງຈາໍນວນຕາມຮູບແບບທີ່ ໄດຮ້ບັ

ອະນຸຍາດ.

ມາດຕາ 28 ການກວດກາຊິນ້ສ່ວນໂດຍມກີານແຈງ້ໃຫຮູ້ລ່້ວງໜາ້

ການກວດກາຊິນ້ສ່ວນໂດຍມກີານແຈງ້ໃຫຮູ້ລ່້ວງໜາ້ ແມ່ນການກວດການອກແຜນ, ກ່ອນລງົກວດກາແຕ່ລະຄັງ້ ຕອ້ງ

ແຈງ້ໃຫເ້ປົາ້ໝາຍທີ່ ຈະລງົກວດກາຮບັຊາບກ່ອນລ່ວງໜາ້ ຢ່າງໜອ້ຍ 1 ວນັ. ການກວດການອກແຜນ ແມ່ນການກວດກາ

ກລໍະນທີີ່ ເຫນັວ່າມຄີວາມຈາໍເປັນ ຫຼ ືຕາມຄໍາສັ່ ງ ທີ່ ຕອ້ງໄດລ້ງົກວດກາ ເຊັ່ ນ: ການນາໍເຂົາ້ຊິນ້ສ່ວນ ທີ່ ບໍ່ ຖກືຕອ້ງຕາມຮູບແບບ

ຂອງການຜະລດິ ຫລ ືປະກອບ, ບໍ່ ໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢືນ ແລະ ອະນຸຍາດ ຈາກຂະແໜງການອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້.

ມາດຕາ 29 ການກວດກາແບບກະທນັຫນັ

ການກວດກາແບບກະທນັຫນັ ແມ່ນການກວດກາ ໃນເວລາທີ່ ເຫນັວ່າມຄີວາມຈາໍເປັນ ແລະ ຮບີດ່ວນ ເປັນຕົນ້ ໃນ

ກລໍະນມີຄີໍາສັ່ ງຊີນ້າໍຂອງຂັນ້ເທງິ, ຕາມແຫ່ຼງຂ່າວ, ຕາມການສະເໜ,ີ ຕາມການຮອ້ງຟອ້ງຂອງບຸກຄນົ ຫຼ ືການຈດັຕັງ້ ກ່ຽວກບັ

ມາດຕະຖານ, ຄວາມປອດໄພ, ຄຸນນະພາບ, ລຂິະສດິ, ຊບັສນິທາງປັນຍາ ຫຼ ື ສງົໄສວ່າອາດກໍ່ ໃຫເ້ກດີບນັຫາຕໍ່ ທີ່ ເປັນຜນົ

ກະທບົຕໍ່ ເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ. ການກວດກາແບບກະທນັຫນັນີ ້ ແມ່ນລງົກວດກາໄດທຸ້ກເວລາ ໂດຍທີ່ ບໍ່ ໄດແ້ຈງ້ໃຫຜູ້ ້

ດໍາເນນີກດິຈະການໂຮງງານຊາບ.
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ມາດຕາ 30 ຜູລ້ງົກວດກາໂຮງງານ

ຜູທ້ີ່ ມສີດິລງົກວດກາການນ າເຂົາ້ຊິນ້ສ່ວນຢູ່ ໂຮງງານ ແມ່ນເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາໂຮງງານຂອງຂະແໜງການອຸດສາຫະກ າ

ແລະ ການຄາ້ ທີ່ ຖກືແຕ່ງຕັງ້ໃຫເ້ປັນເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຜູທ້ີ່ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບວຽກງານມາດຕະຖານຜະລດິຕະພນັ ຂອງຂະແໜງ

ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ຫດັຖະກາໍ.

ພາກທີ VI

ຂໍຫ້າ້ມ

ມາດຕາ 31 ຂໍຫ້າ້ມທົ່ ວໄປ

ຫາ້ມບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ ມພີດຶຕກິາໍດັ່ ງນີ:້

1. ອອກ ຫຼ ື ໂຈະ ຫຼ ືຖອນ ໃບຢັງ້ຢືນການຜະລດິຊິນ້ສ່ວນ ແລະ ປະກອບຍານພາຫະນະ ໃນໂຮງງານ ທີ່ ບໍ່ ຢູ່ພາຍໃຕ ້

ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ;

2. ສາ້ງອຸປະສກັ, ສິ່ ງກດີຂວາງ ຫຼ ື ຂດັຂວາງໃນທຸກຮູບແບບ ເກນີຂອບເຂດສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ຕໍ່ ກບັການ ນາໍເຂົາ້ຊິນ້

ສ່ວນພາຫະນະ ເພື່ ອມາຜະລດິ ປລະ ປະກອບຢູ່ໂຮງງານ;

3. ອະນຸຍາດທຸກຮູບແບບ ໃຫໂ້ຮງງານເຄື່ ອນໄຫວການນາໍເຂົາ້ຊິນ້ສ່ວນ ທີ່ ບໍ່ ມໃີບຢັງ້ຢືນດໍາເນນີກດິຈະການໂຮງງານ,

ໃບຢັງ້ຢືນການນາໍເຂົາ້ຊິນ້ສ່ວນ, ໃບຢັງ້ຢືນການຜະລດິ ແລະ ປະກອບຊິນ້ສ່ວນ ຫຼ ື ບໍ່ ລາຍງານ ກ່ຽວກບັການເຄື່ ອນໄຫວ

ຜະລດິ ແລະ ປະກອບຊິນ້ສ່ວນ ທີ່ ຜດິກດົໝາຍ;

4. ມພີດຶຕກິາໍອື່ ນ ທີ່ ເປັນການລະເມດີລະບຽບກດົໝາຍ.

ມາດຕາ 32 ຂໍຫ້າ້ມສາໍລບັຜູດ້າໍເນນີກດິຈະການໂຮງງານ

ຫາ້ມຜູດ້ໍາເນນີກດິຈະການໂຮງງານ ມພີດຶຕກິາໍດັ່ ງນີ:້

1) ນາໍເອາົຊິນ້ສ່ວນທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດໄປເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະການ ໃນທາງທີ່ ບໍ່ ຖກືຕອ້ງຕາມຈດຸປະສງົຂອງການ

ອະນຸຍາດ ເປັນຕົນ້: ນາໍເຂົາ້ຊິນ້ສ່ວນ-ອາໄຫ່ຼຍານພາຫະນະ ໄປຈາໍໜ່າຍໃນຮູບແບບຊິນ້ສ່ວນ-ອາໄຫ່ຼ ຕາມທອ້ງຕະຫຼາດ

ແລະ ທີ່ ຜດິຕໍ່ ລະບຽບກດົໝາຍ;

2) ປອມແປງເອກະສານ, ປິດບງັຂໍມູ້ນຄວາມຈງິ, ຂດັຂວາງ ຫຼ ືບໍ່ ໃຫຄ້ວາມຮ່ວມມແືກ່ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່  ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ;

3) ນາໍເຂົາ້ຊິນ້ສ່ວນທີ່ ບໍ່ ຖກືຕອ້ງ ແລະ ສອດຄ່ອງ ຕາມທີ່ ກາໍນດົໄວໃ້ນ ໃບຢັງ້ຢືນການຜະລດິຊິນ້ສ່ວນ ແລະ

ປະກອບຍານພາຫະນະ;

4) ມພີດຶຕກິາໍອື່ ນ ທີ່ ເປັນການລະເມດີລະບຽບກດົໝາຍ.

ມາດຕາ 33 ຂໍຫ້າ້ມສາໍລບັເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່  ແລະ ພະນກັງານ

ຫາ້ມເຈົາ້ໜາ້ທີ່  ແລະ ພະນກັງານ ຂະແໜງການອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ມພີດຶຕກິາໍດັ່ ງນີ:້

1) ສວຍໃຊອ້ໍານາດ, ໜາ້ທີ່ , ຕໍາແໜ່ງ, ສມົຮູຮ່້ວມຄດິ ຫຼ ືມວີທິກີານອື່ ນທຸກຮູບແບບ ທີ່ ຂດັຕໍ່ ຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ ຫຼ ື

ລະບຽບການອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຢ່າງເດດັຂາດ;

2) ຮບັສນິບນົ;
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3) ເມນີເສຍີຕໍ່ ການລາຍງານ ກ່ຽວກບັໂຮງງານ ທີ່ ເຄື່ ອນໄຫວບໍ່ ຖກືຕອ້ງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ;

4) ເປີດເຜຍີເອກະສານລບັຂອງຊາດ, ຂອງລດັຖະການ ແລະ ຜູປ້ະກອບການໂຮງງານ;

5) ກດົໜ່ວງ, ຖ່ວງດງຶ ເອກະສານ ຫຼ ືປອມແປງລາຍເຊນັຜູມ້ອີໍານາດ;

6) ມພີດຶຕກິາໍອື່ ນ ທີ່ ເປັນການລະເມດີ ລະບຽບກດົໝາຍ.

ພາກທີ VII

ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່

ມາດຕາ 34 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງກະຊວງ ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້

ກະຊວງ ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ (ກມົອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ຫດັຖະກາໍ) ມສີດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ດັ່ ງນີ:້

1) ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ;

2) ອອກໃບຢັງ້ຢືນ ການຜະລດິຊິນ້ສ່ວນ ແລະ ປະກອບຍານພາຫະນະ;

3) ອອກໃບຢັງ້ຢືນ ການນາໍເຂົາ້ຊິນ້ສ່ວນ ເພື່ ອມາຜະລດິ ແລະ ປະກອບຢູ່ໂຮງງານ;

4) ກວດກາການນາໍເຂົາ້ຊິນ້ສ່ວນ ເພື່ ອມາຜະລດິ ແລະ ປະກອບຢູ່ພາຍໃນໂຮງງານ;

5) ປະສານສມົທບົກບັພະແນກອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ແລະ ຂະແໜງການກ່ຽວຂອ້ງ ເພື່ ອກວດ

ສອບລະບບົການປະກອບ-ຜະລດິ, ລະບບົກວດກາຄຸນນະພາບ ແລະ ກດິຈະກາໍອື່ ນໆ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະ

ເທດ ຕາມແຕ່ລະໄລຍະ.

ມາດຕາ 35 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງພະແນກອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ

ພະແນກອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ມໜີາ້ທດີັ່ ງນີ:້

1) ຢັງ້ຢືນແຜນການເຄື່ ອນໄຫວປະຈາໍປີຂອງໂຮງງານ ແລະ ລາຍງານຕໍ່ ກມົອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ຫດັຖະກາໍ, ກະຊວງ

ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ເປັນແຕ່ລະງວດ ຕາມທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນແຈງ້ການເລກທີ 663/ ອຄ. ກອກ, ລງົວນັທີ 8 ຕຸລາ

2008 ຫຼ ືຕາມແຕ່ລະກລໍະນ;ີ

2) ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການນາໍເຂົາ້ຊິນ້ສ່ວນ ເພື່ ອມາຜະລດິ ແລະ ປະກອບຢູ່ໂຮງງານ ທີ່ ນອນຢູ່ໃນ

ຂອບເຂດຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ;

3) ຄຸມ້ຄອງ, ເອືອ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຊຸກຍູໃ້ຫໂ້ຮງງານປະກອບ-ຜະລດິຍານພາຫະນະໃຫມ້ກີານເຄື່ ອນໄຫວປົກ

ກະຕ ິແລະ ຖກືຕອ້ງຕາມລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກາໍນດົ ທຸກປະການ.

ໝວດທີ VIII

ການຍອ້ງຍຕໍໍ່ ຜູມ້ຜີນົງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ ຜູລ້ະເມດີ

ມາດຕາ 36 ການຍອ້ງຍຕໍໍ່ ຜູມ້ຜີນົງານ

ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫຼ ືການຈດັຕັງ້ ທີ່ ມຜີນົງານດເີດັ່ ນ ໃນການປະກອບສ່ວນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ຈະໄດ ້

ຮບັການຍອ້ງຍ ໍຫຼ ືນະໂຍບາຍອື່ ນ ຕາມລະບຽບກດົໝາຍ.

ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫລື ການຈດັຕັງ້ໃດ ທີ່ ມຜີນົງານໃນການຊອກເຫນັ ແລະ ລາຍງານ ການລະເມດີຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້

ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ກ່ຽວກບັຍານພາຫະນະໃຫແ້ກ່ຂະແໜງການອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ຈະໄດຮ້ບັການຍອ້ງຍ ໍຫຼື

ບໍາເນດັຕາມແຕ່ລະກລໍະນ.ີ
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ມາດຕາ 37 ມາດຕະການຕໍ່ ຜູລ້ະເມດີ

ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫຼ ືການຈດັຕັງ້ ທີ່ ລະເມດີຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ຈະຖກືສກຶສາອບົຮມົ, ກ່າວເຕອືນ, ລງົວໄິນ, ປັບ ໃ

ໝ, ໄຊແ້ທນຄ່າເສຍຫາຍ ຫຼ ືລງົໂທດທາງອາຍາ ຕາມແຕ່ລະກລໍະນ.ີ

ຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດດໍາເນນີກດິຈະການໂຮງານປະກອບ-ຜະລດິຍານພາຫະນະຫາກລະເມດີ ຫຼ ື ບໍ່ ປະຕບິດັຕາມຂໍ ້

ຕກົລງົສະບບັນີ ້ ຫຼ ື ມກີານປອມແປງໃບອະນຸຍາດນາໍເຂົາ້ຊິນ້ສ່ວນ-ອາໄຫ່ຼ ຈະຖກືກ່າວເຕອືນ, ສກຶສາອບົຮມົ, ໃຊແ້ທນຄ່າ

ເສຍຫາຍ, ປັບ ໃໝ ແລະ ປະຕບິດັມາດຕະການທາງອາຍາຕາມແຕ່ລະກລໍະນ.ີ

ສໍາລບັເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຂອງລດັ ທີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ກວດກາຊິນ້ສ່ວນ-ອາໄຫ່ຼຍານພາຫະນະ ຫາກມກີານ

ປະພດຶທີ່ ຂດັກບັຂໍຫ້າ້ມທີ່ ໄດກ້າໍນດົຢູ່ໃນມາດຕາ 33 ຂອງຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີຈ້ະຕອ້ງໄດຖ້ກືປະຕບິດັມາດຕະການທາງວໄິນ

ຕາມທີ່ ມກີານກາໍນດົຢູ່ໃນຫມວດທີ 14 ຂອງດໍາລດັເລກທີ 82/ນຍ, ລງົວນັທີ 10/05/2003 ວ່າດວ້ຍລະບຽບລດັຖະກອນ

ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຢ່າງເຂັມ້ງວດ.

ມາດຕາ 38 ມາດຕະການກ່າວເຕອືນ ແລະ ສກຶສາອບົຮມົ

ຜູດ້ໍາເນນີກດິຈະການໂຮງງານ ທີ່ ລະເມດີຕໍ່ ຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ,້ ລະບຽບກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເປັນຄັງ້ທີ່ ໜຶ່ ງ ຈະຖກື

ກ່າວເຕອືນ ຫຼ ື ສກຶສາອບົຮມົ ຈາກເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຂະແໜງການອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ໂດຍເຮດັບດົບນັທກຶກ່າວເຕອືນໄວ ້

ເປັນຫຼກັຖານ.

ໝວດທີ IX

ບດົບນັຍດັສຸດທາ້ຍ

ມາດຕາ 39 ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ມອບໃຫກ້ມົອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ຫດັຖະກາໍ, ພະແນກອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງແລະ

ຫອ້ງການອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ເມອືງ ເປັນເຈົາ້ການປະສານສມົທບົກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເຜຍີແຜ່, ແນະນາໍ ແລະ

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີຢ່້າງເຂັມ້ງວດ ຕາມພາລະບດົບາດ, ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງຕນົໃຫໄ້ດຮ້ບັຜນົດ ີ ແລະ ເຂັມ້

ງວດ ໂດຍສອດຄ່ອງກບັລະບຽບກດົໝາຍ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.

ມາດຕາ 40 ຜນົສກັສດິ

ຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ມຜີນົສກັສດິ ພາຍຫຼງັລງົລາຍເຊນັ ແລະ ພມິລງົໃນຈດົໝາຍເຫດທາງລດັຖະການ 15 ວນັ.

ຂໍຂ້ໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ ໃຊປ່້ຽນແທນໃຊປ່້ຽນແທນແຈງ້ການ ສະບບັເລກທີ 062/ອຫ, ລງົວນັທີ 01/02/1999 ແລະ

ແຈງ້ການສະບບັເລກທີ 152/ອຫ, ລງົວນັທີ 10/5/1999.

ລດັຖະມນົຕີ


