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ຂໍຕ້ກົລງົ 

ວ່າດວ້ຍ ການປະຕບິດັວຽກງານກວດກາການຄາ້ 
 

 - ອງີຕາມ ດໍາລດັວ່າດວ້ຍການຈດັຕັງ້ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງ ກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ  ແລະ ການຄາ້ 

ສະບບັເລກທ ີ230/ນຍ, ລງົວນັທ ີ24 ກລໍະກດົ 2017; 

 - ອງີຕາມ ດໍາລດັວ່າດວ້ຍການກວດກາການຄາ້, ສະບບັເລກທ ີ508/ລບ, ລງົວນັທ ີ4 ທນັວາ 2012; 

 - ອງີຕາມ ໜງັສສືະເໜຂີອງກມົການຄາ້ພາຍໃນ ເລກທ ີ0979/ກຄພນ.ກກຄ, ລງົວນັທ ີ14 ສງິຫາ 2017. 
 

ລດັຖະມນົຕ ີກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ  ແລະ ການຄາ້ ອອກຂໍຕ້ກົລງົ: 
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ບດົບນັຍດັທົ່ ວໄປ 

ມາດຕາ 1 ຈດຸປະສງົ 

ຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີກ້າໍນດົ ຫຼກັການ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້, ການເຄື່ ອນໄຫວ, ພາລະ

ບດົບາດ, ຂອບເຂດສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ຂອງອງົການປະຕບິດັວຽກງານກວດກາການຄາ້ ແລະ ມາດຕະການປັບ  

ໃໝຕໍ່ ຜູລ້ະເມດີກດົໝາຍ ກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງການຄາ້, ການດໍາເນນີທຸລະກດິທີ່ ບ່ໍມໃີບທະບຽນວສິາຫະກດິ 

ແລະການຄາ້ສນິຄາ້ນອກລະບບົ ແນໃສ່ສົ່ ງເສມີ ແລະ ປົກປອ້ງ ຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິການຄາ້ ທີ່ ເຄື່ ອນໄຫວ

ຖກືຕອ້ງ, ສອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ແລະ ເປັນໄປຕາມກນົໄກເສດຖະກດິຕະຫຼາດ ທີ່ ມກີານ

ດດັສມົຂອງລດັ ແລະ ສົ່ ງເສມີການຜະລດິສນິຄາ້, ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການຄຸມ້ຄອງສນິຄາ້, ລາຄາ ແລະ ປົກ

ປອ້ງສດິຜນົປະໂຫຍດຂອງຜູຊ້ມົໃຊ.້ 

ມາດຕາ 2 ການປະຕບິດັວຽກງານກວດກາການຄາ້ 

ການປະຕບິດັວຽກງານກວດກາການຄາ້ ແມ່ນການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງພະນກັງານ ແລະ ເຈົາ້

ໜາ້ທີ່ ກວດກາການຄາ້ ຕາມຂອບເຂດສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງຕນົ ຕາມແຕ່ລະຂັນ້ ໃນການຕດິຕາມ, ກວດກາ 

ແລະ ການນາໍໃຊມ້າດຕະການຕໍ່ ຜູລ້ະເມດີກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ດາ້ນການຄາ້.  

ມາດຕາ 3 ການອະທບິາຍຄໍາສບັ 

ຄໍາສບັທີ່ ໃຊໃ້ນຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ມຄີວາມໝາຍ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ພະນກັງານກວດກາການຄາ້ ໝາຍເຖງິ ລດັຖະກອນຂອງອງົການປະຕບິດັວຽກງານກວດກາການຄາ້ 

ໃນແຕ່ລະຂັນ້; 
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2. ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາການຄາ້ ໝາຍເຖງິ ພະນກັງານກວດກາການຄາ້ ໃນແຕ່ລະຂັນ້ ທີ່ ຖກືແຕ່ງຕັງ້ໃຫ ້

ດໍາເນນີການກວດກາການຄາ້ໃດໜຶ່ ງ ຕາມກາໍນດົເວລາທີ່ ຖກືແຕ່ງຕັງ້ ໃນແຕ່ລະຄັງ້; 

3. ແຫ່ຼງຂ່າວ ໝາຍເຖງິ ການໄດຮ້ບັຂໍມູ້ນຈາກບຸກຄນົ ຫຼ ື ນຕິບຸິກຄນົ, ການຈດັຕັງ້ກ່ຽວກບັການ

ລະເມດີກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ດາ້ນການຄາ້. 

ມາດຕາ 4 ທີ່ ຕັງ້ຂອງອງົການປະຕບິດັວຽກງານກວດກາການຄາ້ 

ອງົການປະຕບິດັວຽກງານກວດກາການຄາ້ ແມ່ນການຈດັຕັງ້ໜຶ່ ງ ທີ່ ຂຶນ້ກບັຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍ 

ແລະ ການຄາ້ ຊຶ່ ງປະກອບມ ີສາມ ຂັນ້ ດັ່ ງນີ:້ 

ຂັນ້ສູນກາງ ແມ່ນກມົການຄາ້ພາຍໃນ, ກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ໂດຍມພີະແນກກວດກາ

ການຄາ້ ເປັນຜູຊ່້ວຍວຽກ; 

ຂັນ້ແຂວງ ແມ່ນຂະແໜງການຄາ້ພາຍໃນ, ພະແນກອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ 

ໂດຍມໜ່ີວຍງານກວດກາການຄາ້ ເປັນຜູຊ່້ວຍວຽກ; 

ຂັນ້ເມອືງ ແມ່ນຫອ້ງການອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ເມອືງ, ເທດສະບານ ໂດຍມຈີງຸານກວດກາການ

ຄາ້ ເປັນຜູຊ່້ວຍວຽກ. 

ມາດຕາ 5 ພາລະບດົບາດຂອງອງົການປະຕບິດັວຽກງານກວດກາການຄາ້ 

ອງົການປະຕບິດັວຽກງານກວດກາການຄາ້ມພີາລະບດົບາດໃນການປະຕບິດັວຽກງານກວດກາການຄາ້ 

ໃນແຕ່ລະຂັນ້ຄ:ື 

1. ຂັນ້ສູນກາງ ແມ່ນກມົການຄາ້ພາຍໃນ ເປັນເສນາທກິານໃຫ ້ກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້  

ໃນການຊີນ້າໍ,  ນາໍພາ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານກວດກາການຄາ້ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ; 

2. ຂັນ້ແຂວງ ແມ່ນຂະແໜງການຄາ້ພາຍໃນ ເປັນເສນາທກິານໃຫ ້ພະແນກອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການ

ຄາ້ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ  ແລະ  ກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ  ແລະ ການຄາ້, ໃນການປະຕບິດັວຽກງານກວດກາ

ການຄາ້ ແລະ ຊີນ້າໍ, ນາໍພາ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານກວດກາການຄາ້ ຂອງໜ່ວຍງານກວດກາການຄາ້  

ແລະ ຈງຸານກວດກາການຄາ້ ເມອືງ, ເທດສະບານ ໃນຂອບເຂດແຂວງຂອງຕນົ. 

3. ຂັນ້ເມອືງ ແມ່ນຫອ້ງການອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ເມອືງ ເປັນເສນາທກິານໃຫ ້ ພະແນກ

ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ແຂວງ , ນະຄອນຫຼວງ ໃນການປະຕບິດັວຽກງານກວດກາການຄາ້ ໃນຂອບເຂດ

ເມອືງຂອງຕນົ. 

ໝວດທ ີ2 

ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງອງົການປະຕບິດັວຽກງານກວດກາການຄາ້ 

ມາດຕາ 6 ສດິ  ແລະ  ໜາ້ທີ່ ຂອງອງົການປະຕບິດັວຽກງານກວດກາການຄາ້  ຂັນ້ສູນກາງ    

ອງົການປະຕບິດັວຽກງານກວດກາການຄາ້ ຂັນ້ສູນກາງ ມສີດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ຕົນ້ຕໍດັ່ ງນີ:້ 

1. ຄົນ້ຄວາ້, ສາ້ງ ແລະ ປັບປຸງນຕິກິາໍ, ແຜນການ,ໂຄງການ, ວາງ ແລະນາໍໃຊມ້າດຕະການຕ່າງໆໃນ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານກວດກາການຄາ້; 

2. ຊີນ້າໍ, ນາໍພາ, ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂອງອງົການປະຕບິດັວຽກງານ

ກວດກາການຄາ້ຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ; 

3. ປະສານສມົທບົກບັຂະແໝງການ ຫຼ ື ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເພື່ ອສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃນການອໍານວຍ

ຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງອງົການປະຕບິດັວຽກງານກວດກາການຄາ້ໃນແຕ່ລະຂັນ້; 

  2  
 



4. ເຜຍີແຜ່, ແນະນາໍ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ດາ້ນການຄາ້ ໃຫສ້ງັຄມົຮບັ

ຊາບຢ່າງທົ່ ວເຖງິ; 

5. ຈດັຝຶກອບົຮມົ, ກໍ່ ສາ້ງພະນກັງານກວດກາການຄາ້ ພອ້ມທງັສະເໜແີຕ່ງຕັງ້, ປົດຕໍາແໜ່ງ ແລະ 

ຊບັຊອ້ນ ພະນກັງານກວດກາການຄາ້ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ; 

6. ຄຸມ້ຄອງການນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງແບບ, ກາໝາຍ, ບດັເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາການຄາ້, ພາຫະນະ ແລະ ອຸປະ 

ກອນຮບັໃຊທ້ີ່ ຈາໍເປັນ; 

7. ແຕ່ງຕັງ້ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາການຄາ້ພາຍໃນອງົການຂອງຕນົ ສມົທບົກບັເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາການຄາ້

ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເພື່ ອດໍາເນນີການເຄື່ ອນໄຫວ, ຕດິຕາມກວດກາການລະເມດີກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບ

ການດາ້ນການຄາ້ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ; 

8. ກວດກາ ການຄາ້ສນິຄາ້ ແລະ ລາຄາ ທີ່ ລະເມດີລະບຽບການຄຸມ້ຄອງການຄາ້, ການດໍາເນນີທຸລະ

ກດິທີ່ ບ່ໍມທີະບຽນວສິາຫະກດິ ແລະການຄາ້ສນິຄາ້ນອກລະບບົ; 

9. ກວດກາຕາມປົກກະຕ,ິ ຕາມຄໍາສັ່ ງ ແລະ ຕາມແຫ່ຼງຂ່າວ ຫຼ ືຕາມການສະເໜ;ີ  

10. ຮບັ, ພຈິາລະນາ ແລະ ແກໄ້ຂຄໍາສະເໜ ີ ຂອງຜູທ້ີ່  ໄດຮ້ບັຄວາມບ່ໍເປັນທໍາອນັເນື່ ອງມາຈາກການ

ກະທໍາທີ່ ບ່ໍຖກືຕອ້ງ ຂອງພະນກັງານ ແລະ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາການຄາ້; 

11. ສະຫຸຼບ, ລາຍງານ ກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານກວດກາການຄາ້ ປະຈາໍເດອືນ, 3ເດອືນ, 

6 ເດອືນ, 9 ເດອືນ ແລະ ປີ ຕໍ່ ຂັນ້ເທງິ; 

12. ນາໍໃຊສ້ດິ ແລະ ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ອື່ ນຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັນ້ເທງິ ຫຼ ື ຕາມທີ່ ກາໍນດົໄວໃ້ນ       

ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

ມາດຕາ 7 ສດິ  ແລະ  ໜາ້ທີ່ ຂອງອງົການປະຕບິດັວຽກງານກວດກາການຄາ້ ຂັນ້ແຂວງ 

ອງົການປະຕບິດັວຽກງານກວດກາການຄາ້  ຂັນ້ແຂວງ  ມສີດິ  ແລະ  ໝາ້ທີ່  ຕົນ້ຕໍດັ່ ງນີ:້ 

1. ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນຕິກິາໍ, ສາ້ງແຜນການ, ໂຄງການ ແລະ ໃຊມ້າດຕະການຕ່າງໆໃນການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັວຽກງານການຄາ້ ໃນຂອບເຂດແຂວງຂອງຕນົ; 

2. ຊີນ້າໍ, ນາໍພາ, ຕດິຕາມ  ແລະ ກວດກາ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂອງອງົການວຽກງານກວດກາການ

ຄາ້ ຂັນ້ເມອືງ ໃນຂອບເຂດແຂວງຂອງຕນົ; 

3. ປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເພື່ ອສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃນການອໍານວຍ

ຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງອງົການປະຕບິດັວຽກງານກວດກາການຄາ້ໃນຄວາມຮບັຜດິຊອບ

ຂອງຕນົ;  

4. ເຜຍີແຜ່, ແນະນາໍ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ດາ້ນການຄາ້ ໃຫສ້ງັຄມົຮບັ

ຊາບຢ່າງທົ່ ວເຖງິໃນຂອບເຂດແຂວງຂອງຕນົ; 

5. ສງັລວມຄວາມຕອ້ງການນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງແບບ, ກາໝາຍ ສະເໜຕີໍ່ ອງົການປະຕບິດັວຽກງານກວດກາ

ການຄາ້ ຂັນ້ສູນກາງ ເພື່ ອພຈິາລະນາຜະລດິຕາມການສະເໜ;ີ 

6. ຄຸມ້ຄອງການນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງແບບ, ກາໝາຍ, ບດັເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາການຄາ້, ພາຫະນະ ແລະ 

ອຸປະກອນຮບັໃຊທ້ີ່ ຈາໍເປັນ ພາຍໃນແຂວງຂອງຕນົ; 

7. ແຕ່ງຕັງ້ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາການຄາ້ພາຍໃນອງົການຂອງຕນົ ສມົທບົກບັເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາການຄາ້

ເມອືງ ເພື່ ອດໍາເນນີການລງົເຄື່ ອນໄຫວ, ຕດິຕາມກວດກາ ໃນຂອບເຂດແຂວງ ຂອງຕນົ; 

8. ກວດກາ ການຄາ້ສນິຄາ້ ແລະ ລາຄາ ທີ່ ລະເມດີລະບຽບການຄຸມ້ຄອງການຄາ້, ການດໍາເນນີທຸລະ

ກດິທີ່ ບ່ໍມທີະບຽນວສິາຫະກດິ ແລະ ການຄາ້ສນິຄາ້ນອກລະບບົ; 

9. ກວດກາຕາມປົກກະຕ,ິ ຕາມຄໍາສັ່ ງ ແລະ ຕາມແຫ່ຼງຂ່າວ ຫຼ ືຕາມການສະເໜ;ີ  
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10. ຮບັ, ພຈິາລະນາ ແລະ ແກໄ້ຂຄໍາສະເໜຂີອງຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຄວາມບ່ໍເປັນທໍາ ອນັເນື່ ອງມາຈາກການ

ກະທໍາທີ່ ບ່ໍຖກືຕອ້ງ ຂອງພະນກັງານ ແລະ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາການຄາ້ ພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຂອງຕນົ; 

11. ສະຫຸຼບ, ລາຍງານ ແລະ ສະເໜຂໍີທດິຊີນ້າໍ ກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານກວດກາການຄາ້ 

ໃນ ແຂວງຂອງຕນົ ຕໍ່ ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ກມົການຄາ້ພາຍໃນ, ກະຊວງ

ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ເປັນປະຈາໍ ເດອືນ, ງວດ, 6 ເດອືນ, 9 ເດອືນ ແລະ ປີ;   

12. ນາໍໃຊສ້ດິ ແລະ ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ອື່ ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັນ້ເທງິ ຫຼ ືຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ   

ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

ມາດຕາ 8 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງອງົການປະຕບິດັວຽກງານກວດກາການຄາ້ ຂັນ້ເມອືງ 

ອງົການປະຕບິດັວຽກງານກວດກາການຄາ້ ຂັນ້ເມອືງ ມສີດິ  ແລະ ໜາ້ທີ່  ຕົນ້ຕໍດັ່ ງນີ:້ 

1. ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນຕິກິາໍ, ແຜນການ, ໂຄງການ ແລະ ໃຊມ້າດຕະການຕ່າງໆ ໃນການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັວຽກງານກວດກາການຄາ້ໃນຂອບເຂດເມອືງ ຂອງຕນົ; 

2. ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານກວດກາການຄາ້ ໃນຂອບເຂດເມອືງຂອງ

ຕນົ; 

3. ປະສານສມົທບົຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເພື່ ອສາ້ງເງ ື່ອນໄຂ ໃນການອໍານວຍ

ຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງອງົການປະຕບິດັວຽກງານກວດກາການຄາ້ ໃນຂອບເຂດເມອືງ

ຂອງຕນົ; 

4. ເຜຍີແຜ່ ແລະ ແນະນາໍການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ດາ້ນການຄາ້ ໃຫສ້ງັຄມົ

ຮບັຊາບຢ່າງທົ່ ວເຖງິ ໃນຂອບເຂດເມອືງ ຂອງຕນົ; 

5. ສງັລວມຄວາມຕອ້ງການນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງແບບ, ກາໝາຍ ສະເໜຕີໍ່ ອງົການປະຕບິດັວຽກງານກວດກາ

ການຄາ້ ຂັນ້ແຂວງ ເພື່ ອພຈິາລະນາຕາມການສະເໜ;ີ 

6. ຄຸມ້ຄອງການນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງແບບ, ກາໝາຍ, ບດັເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາການຄາ້, ພາຫະນະ ແລະ 

ອຸປະກອນຮບັໃຊທ້ີ່ ຈາໍເປັນ ພາຍໃນເມອືງຂອງຕນົ; 

7. ແຕ່ງຕັງ້ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາການຄາ້ພາຍໃນອງົການຂອງຕນົ ເພື່ ອດໍາເນນີການເຄື່ ອນໄຫວ, ຕດິຕາມ

ກວດກາໃນຂອບເຂດເມອືງຂອງຕນົ; 

8. ກວດກາ ການຄາ້ສນິຄາ້ ແລະ ລາຄາ ທີ່ ລະເມດີລະບຽບການຄຸມ້ຄອງການຄາ້, ການດໍາເນນີທຸລະ

ກດິທີ່ ບ່ໍມທີະບຽນວສິາຫະກດິ ແລະ ການຄາ້ສນິຄາ້ນອກລະບບົ; 

9. ກວດກາຕາມປົກກະຕ,ິ ຕາມຄໍາສັ່ ງ ແລະ ຕາມແຫ່ຼງຂ່າວ ຫຼ ືຕາມການສະເໜ;ີ  

10. ສະຫຸຼບ, ລາຍງານ ແລະ ສະເໜຂໍີທດິຊີນ້າໍ ກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານກວດກາການຄາ້

ໃນເມອືງຂອງຕນົຕໍ່ ອໍານາດການປົກຄອງເມອືງ, ເທດສະບານ ແລະ ພະແນກອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້

ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເປັນປະຈາໍເດອືນ, 3 ເດອືນ, 6 ເດອືນ, 9 ເດອືນ ແລະ ປີ;  

11. ນາໍໃຊສ້ດິ ແລະ ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ອື່ ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັນ້ເທງິ ຫຼ ືຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ   

ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

ມາດຕາ 9 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາການຄາ້ ຂັນ້ສູນກາງ 

ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາການຄາ້ຂັນ້ສູນກາງ ມສີດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ດັ່ ງນີ:້ 

1. ດໍາເນນີການກວດກາໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດພາຍໃຕຂ້ອບເຂດສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົ

ໄວໃ້ນມາດຕາ 24 ແລະ 25 ຂອງດໍາລດັວ່າດວ້ຍການກວດກາການຄາ້ ສະບບັເລກທ ີ508/ລບ, ລງົວນັທ ີ04 

ທນັວາ 2012; 
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2. ກວດກາສາງ ຫຼ ືສະຖານທີ່ ເກບັມຽ້ນສນິຄາ້ທີ່ ຜດິກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກບັວຽກງານ 

ກວດກາການຄາ້ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ໃນກລໍະນຈີາໍເປັນ; 

3. ລາຍງານຜນົການກວດກາແຕ່ລະຄັງ້ໃຫຫ້ວົໜາ້ອງົການປະຕບິດັວຽກງານກວດກາການຄາ້ຂອງຕນົ 

ເພື່ ອພຈິາລະນານາໍໃຊມ້າດຕະການຕໍ່ ຜູລ້ະເມດີ; 

4. ຄຸມ້ຄອງເອກະສານ, ຫລກັຖານ ຫຼ ື ຂອງກາງທີ່ ຍດຶ ຫຼ ື ອາຍດັໄວ ້ ເພື່ ອລໍຖາ້ຜນົຂອງການ

ພຈິາລະນາ ຂອງຫວົໜາ້ອງົການປະຕບິດັວຽກງານກວດກາການຄາ້ຂອງຕນົ; 

5. ຊອກຮູ,້ ສາ້ງແຫ່ຼງຂ່າວ ເພື່ ອຊ່ວຍຕດິຕາມ ແລະ ສະໜອງຂໍມູ້ນ ກ່ຽວກບັການລະເມດີກດົໝາຍ 

ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກບັວຽກງານກວດກາການຄາ້; 

6. ປະສານສມົທບົກບັເຈົາ້ໝາ້ທີ່ ກວດກາການຄາ້ຂັນ້ແຂວງ, ຂັນ້ເມອືງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ

ທີ່ ເຫນັວ່າມຄີວາມຈາໍເປັນໃນການດໍາເນນີການກວດກາ; 

7. ນາໍໃຊອຸ້ປະກອນ, ພາຫະນະ ເຂົາ້ໃນການເຄື່ ອນໄຫວກວດກາເປົາ້ໝາຍກະທໍາຜດິ;  

8. ນາໍໃຊສ້ດິ ແລະ ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ອື່ ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັນ້ເທງິ  ຫຼ ືຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ

ກດົໝາຍ  ແລະ ລະບຽບການ. 

ມາດຕາ 10 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາການຄາ້ ຂັນ້ແຂວງ 

ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາການຄາ້ຂັນ້ແຂວງ ມສີດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ດັ່ ງນີ:້ 

1. ດໍາເນນີການກວດກາໃນຂອບເຂດແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຂອງຕນົ ພາຍໃຕຂ້ອບເຂດສດິ ແລະ 

ໜາ້ທີ່  ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 24 ແລະ 25 ຂອງດໍາລດັວ່າດວ້ຍການກວດກາການຄາ້ ສະບບັເລກທ ີ

508/ລບ, ລງົວນັທ ີ04 ທນັວາ 2012; 

2. ກວດກາສາງ ຫຼ ື ສະຖານທີ່ ເກບັມຽ້ນສນິຄາ້ທີ່ ຜດິກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກບັວຽກ

ງານ ກວດກາການຄາ້ໃນຂອບເຂດແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຂອງຕນົ; 

3. ລາຍງານຜນົການກວດກາແຕ່ລະຄັງ້ໃຫຫ້ວົໜາ້ອງົການປະຕບິດັວຽກງານກວດກາການຄາ້ຂອງ

ຕນົ ເພື່ ອພຈິາລະນານາໍໃຊມ້າດຕະການຕໍ່ ຜູລ້ະເມດີ; 

4. ຄຸມ້ຄອງເອກະສານ, ຫລກັຖານ ຫຼ ື ຂອງກາງທີ່ ຍດຶ ຫຼ ື ອາຍດັໄວ ້ ເພື່ ອລໍຖາ້ຜນົຂອງການ

ພຈິາລະນາ ຂອງຫວົໜາ້ອງົການປະຕບິດັວຽກງານກວດກາການຄາ້ ຂອງຕນົ; 

5. ຊອກຮູ,້ ສາ້ງແຫ່ຼງຂ່າວ ເພື່ ອຊ່ວຍຕດິຕາມ ແລະ ສະໜອງຂໍມູ້ນ ກ່ຽວກບັການລະເມດີກດົໝາຍ 

ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກບັວຽກງານກວດກາການຄາ້; 

6. ປະສານສມົທບົກບັເຈົາ້ໝາ້ທີ່ ກວດກາການຄາ້ຂັນ້ເມອືງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງທີ່ ເຫນັວ່າມີ

ຄວາມຈາໍເປັນໃນການດໍາເນນີການກວດກາ; 

7. ນາໍໃຊອຸ້ປະກອນ, ພາຫະນະ ເຂົາ້ໃນການເຄື່ ອນໄຫວກວດກາເປົາ້ໝາຍກະທໍາຜດິ;  

8. ນາໍໃຊສ້ດິ ແລະ ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ອື່ ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັນ້ເທງິ  ຫຼ ືຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວ ້

ໃນກດົໝາຍ  ແລະ ລະບຽບການ. 

ມາດຕາ 11 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາການຄາ້ ຂັນ້ເມອືງ 

ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາການຄາ້ຂັນ້ເມອືງ ມສີດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ດັ່ ງນີ:້ 

1. ດໍາເນນີການກວດກາໃນຂອບເຂດເມອືງ, ເທດສະບານ ຂອງຕນົ ພາຍໃຕຂ້ອບເຂດສດິ ແລະ 

ໜາ້ທີ່  ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 24 ແລະ 25 ຂອງດໍາລດັວ່າດວ້ຍການກວດ ກາການຄາ້ ສະບບັເລກທ ີ

508/ລບ, ລງົວນັທ ີ04 ທນັວາ 2012; 

2. ກວດກາສາງ ຫຼ ື ສະຖານທີ່ ເກບັມຽ້ນສນິຄາ້ທີ່ ຜດິກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກບັວຽກ

ງານ ກວດກາການຄາ້ ໃນຂອບເຂດເມອືງ, ເທດສະບານ ຂອງຕນົ; 
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3. ລາຍງານຜນົການກວດກາແຕ່ລະຄັງ້ໃຫຫ້ວົໜາ້ອງົການປະຕບິດັວຽກງານກວດກາການຄາ້ຂອງ

ຕນົ ເພື່ ອພຈິາລະນານາໍໃຊມ້າດຕະການຕໍ່ ຜູລ້ະເມດີ; 

4. ຄຸມ້ຄອງເອກະສານ, ຫລກັຖານ ຫຼ ື ຂອງກາງທີ່ ຍດຶ ຫຼ ື ອາຍດັໄວ ້ ເພື່ ອລໍຖາ້ຜນົຂອງການ

ພຈິາລະນາ ຂອງຫວົໜາ້ອງົການປະຕບິດັວຽກງານກວດກາການຄາ້ ຂອງຕນົ; 

5. ຊອກຮູ,້ ສາ້ງແຫ່ຼງຂ່າວ ເພື່ ອຊ່ວຍຕດິຕາມ ແລະ ສະໜອງຂໍມູ້ນ ກ່ຽວກບັການລະເມດີກດົໝາຍ 

ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກບັວຽກງານກວດກາການຄາ້; 

6. ປະສານສມົທບົກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ທີ່ ເຫນັວ່າມຄີວາມຈາໍເປັນໃນການດໍາເນນີການ

ກວດກາ; 

7. ນາໍໃຊອຸ້ປະກອນ, ພາຫະນະ ເຂົາ້ໃນການເຄື່ ອນໄຫວກວດກາເປົາ້ໝາຍກະທໍາຜດິ;  

8. ນາໍໃຊສ້ດິ ແລະ ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ອື່ ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັນ້ເທງິ  ຫຼ ືຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວ ້

ໃນກດົໝາຍ  ແລະ ລະບຽບການ. 

ໝວດທ ີ3 

ໂຄງປະກອບພະນກັງານ, ການແຕ່ງຕັງ້ພະນກັງານ ແລະ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາການຄາ້ 

ມາດຕາ 12 ໂຄງປະກອບພະນກັງານກວດກາການຄາ້ 

ໂຄງປະກອບຂອງພະນກັງານກວດກາການຄາ້ ມດີັ່ ງນີ:້ 

ຂັນ້ສູນກາງ ປະກອບມ:ີ ຮອງລດັຖະມນົຕ ີຜູຊ້ີນ້າໍກມົການຄາ້ພາຍໃນ, ຫວົໜາ້ກມົການຄາ້ພາຍໃນ, 

ຮອງຫວົໜາ້ກມົການຄາ້ພາຍໃນ ຜູຊ້ີນ້າໍ ແລະ ພະນກັງານສງັກດັຢູ່ພະແນກກວດກາການຄາ້; 

ຂັນ້ແຂວງ ປະກອບມ:ີ ຫວົໜາ້ພະແນກອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຮອງ

ຫວົໜາ້ພະແນກ ຜູຊ້ີນ້າໍຂະແໜງຄາ້ພາຍໃນ, ຫວົໜາ້ຂະແໜງການຄາ້ພາຍໃນ ແລະ ພະນກັງານສງັກດັຢູ່ໜ່ວຍ

ງານ ກວດກາການຄາ້; 

ຂັນ້ເມອືງ ປະກອບມ:ີ ຫວົໜາ້ຫອ້ງການອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ເມອືງ, ຮອງຫວົໜາ້ຫອ້ງການ

ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ຜູຊ້ີນ້າໍວຽກງານກວດກາການຄາ້ ແລະ ພະນກັງານສງັກດັຢູ່ຈງຸານກວດກາການຄາ້. 

ມາດຕາ 13 ການແຕ່ງຕັງ້, ປົດຕໍາແໜ່ງ ແລະ ຊບັຊອ້ນພະນກັງານກວດກາການຄາ້ 

ການແຕ່ງຕັງ້, ປົດຕໍາແໜ່ງ ແລະ ຊບັຊອ້ນ ພະນກັງານກວດກາການຄາ້ ໃນແຕ່ລະຂັນ້ ແມ່ນ

ລດັຖະມນົຕ ີແລະ ຮອງລດັຖະມນົຕ ີກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ເປັນຜູຕ້ກົລງົ ຕາມຂັນ້ຕອນ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ຂັນ້ສູນກາງ: ກມົການຄາ້ພາຍໃນ ຄົນ້ຄວາ້ນາໍສະເໜ ີ ລດັຖະມນົຕກີະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ 

ການຄາ້ ໂດຍຜ່ານກມົຈດັຕັງ້ ແລະ ພະນກັງານ ເພື່ ອພຈິາລະນາ ອອກຂໍຕ້ກົລງົ; 

2. ຂັນ້ແຂວງ: ພະແນກອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຄົນ້ຄວາ້ນາໍສະເໜຕີໍ່  

ກມົການຄາ້ພາຍໃນພຈິາລະນາ ແລວ້ນາໍສະເໜລີດັຖະມນົຕກີະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ໂດຍຜ່ານກມົ

ຈດັຕັງ້ ແລະ ພະນກັງານ ເພື່ ອພຈິາລະນາ ອອກຂໍຕ້ກົລງົ; 

3. ຂັນ້ເມອືງ: ຫອ້ງການອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ເມອືງ ຄົນ້ຄວາ້ນາໍສະເໜ ີ ໂດຍຜ່ານພະແນກ 

ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ສະເໜຕີໍ່ ກມົການຄາ້ພາຍໃນ ພຈິາລະນາ ແລວ້ນາໍສະເໜ ີ

ຮອງລດັຖະມນົຕ ີຜູຊ້ີນ້າໍ ກມົການຄາ້ພາຍໃນ ກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ໂດຍຜ່ານກມົຈດັຕັງ້ ແລະ 

ພະນກັງານ ເພື່ ອພຈິາລະນາ ອອກຂໍຕ້ກົລງົ; 

ມາດຕາ 14 ຜູທ້ີ່ ມສີດິມອບໝາຍ ຫຼ ືແຕ່ງຕັງ້ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາການຄາ້ 

ຜູທ້ີ່ ມສີດິມອບໝາຍ ຫຼ ືແຕ່ງຕັງ້ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາການຄາ້  ໃນແຕ່ລະຂັນ້ ມດີັ່ ງນີ:້ 
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1. ຂັນ້ສູນກາງ: ຮອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງອຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ເປັນຜູມ້ອບໝາຍ ຫຼ ືແຕ່ງຕັງ້ 

ສໍາລບັການດໍາເນນີການກວດກາການຄາ້ ທີ່ ຕດິພນັກບັຫຼາຍແຂວງ. ຫວົໜາ້ກມົການຄາ້ພາຍໃນ ເປັນຜູມ້ອບ 

ໝາຍ ຫຼ ືແຕ່ງຕັງ້ ສໍາລບັການດໍາເນນີການກວດກາການຄາ້ ສະເພາະແຂວງໃດໜຶ່ ງ; 

2. ຂັນ້ແຂວງ: ຮອງຫວົໜາ້ພະແນກອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເປັນຜູມ້ອບ   

ໝາຍ ຫຼ ືແຕ່ງຕັງ້ ສໍາລບັການດໍາເນນີການກວດກາການຄາ້ ທີ່ ຕດິພນັກບັຫຼາຍເມອືງ. ຫວົໜາ້ຂະແໜງ ການຄາ້

ພາຍໃນ ເປັນຜູມ້ອບໝາຍ ຫຼ ືແຕ່ງຕັງ້ ສໍາລບັການດໍາເນນີການກວດກາການຄາ້ ສະເພາະແຂວງໃດໜຶ່ ງ; 

3. ຂັນ້ເມອືງ: ຫວົໜາ້ຫອ້ງການອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ເມອືງ, ເທດສະບານ ເປັນຜູມ້ອບໝາຍ 

ຫຼ ືແຕ່ງຕັງ້. 

ມາດຕາ 15 ເງ ື່ອນໄຂຂອງພະນກັງານ ແລະ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາການຄາ້ 

ພະນກັງານກວດກາການຄາ້ ຕອ້ງມເີງ ື່ອນໄຂຕົນ້ຕໍຄ:ື ເປັນລດັຖະກອນສມົບູນ ແລະ ຮຽນຈບົວຊິາ

ສະເພາະກດົໝາຍ ຫຼ ືເສດຖະສາດ ຫຼ ືການຄາ້ ຫຼ ືຈບົຫຼກັສູດຝຶກອບົຮມົກ່ຽວກບັວຽກງານກວດກາການຄາ້. 

ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາການຄາ້ຕອ້ງມເີງ ື່ອນໄຂ  ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 23 ຂອງດໍາລດັວ່າ

ດວ້ຍການກວດກາການຄາ້ ສະບບັເລກທ ີ508/ລບ, ລງົວນັທ ີ04/12/2012. 

ໝວດທ ີ4 

ຂໍຫ້າ້ມ  
 

ມາດຕາ 16 ຂໍຫ້າ້ມທົ່ ວໄປ 

ຫາ້ມບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫຼ ືການຈດັຕັງ້ ມພີດຶຕກິາໍ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງ, ບງັຄບັນາບຂູ່, ກດົໜ່ວງຖ່ວງດງຶ ແລະ ຂດັຂວາງການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຂອງ

ພະນກັງານ ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາການຄາ້; 

2. ໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອື, ປົກປອ້ງຜູລ້ະເມດີກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ດາ້ນການຄາ້; 

3. ເປັນສື່ ກາງ, ໃຫສ້ນິບນົ ແລະຮບັສນິບນົ ເພື່ ອຜນົປະໂຫຍດໃນວຽກງານກວດກາການຄາ້; 

4. ມພີດຶຕກິາໍອື່ ນທີ່ ເປັນການລະເມດີກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

ມາດຕາ 17 ຂໍຫ້າ້ມສໍາລບັຜູດໍ້າເນນີທຸລະກດິ 

ຫາ້ມຜູດໍ້າເນນີທຸລະກດິ ມພີດຶຕກິາໍ ດັ່ ງນີ:້  

1. ລະເມດີກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ດາ້ນການຄາ້; 

2. ປອມຕວົ ແລະ ແອບອາ້ງ ເປັນເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາການຄາ້; 

3. ບ່ໍໃຫຄ້ວາມຮ່ວມມ,ື ຂດັຂວາງ, ສາ້ງຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ, ຂົ່ ມຂູ່, ໃຊຄ້ວາມຫຍາບຄາຍ, ໃຊຄ້ວາມ

ຮຸນແຮງ ຫຼ ືທໍາຮາ້ຍຮ່າງກາຍເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາການຄາ້; 

4. ສບັປ່ຽນ, ທໍາລາຍ ຫຼ ືເຮດັໃຫຂ້ອງກາງ ຫຼ ືຫຼກັຖານເສຍຫາຍ; 

5. ປອມແປງ, ດດັແປງ ເອກະສານ ທີ່ ພວົພນັກບັການດໍາເນນີການກວດກາການຄາ້; 

6. ມພີດຶຕກິາໍອື່ ນທີ່ ລະເມດີກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

ມາດຕາ 18 ຂໍຫ້າ້ມສໍາລບັພະນກັງານ ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາການຄາ້. 

ຫາ້ມພະນກັງານ ແລະ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາການຄາ້ ມພີດຶຕກິາໍ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ສວຍໃຊຖ້ານະຕໍາແໜ່ງ, ສດິອໍານາດ ແລະ ໜາ້ທີ່  ເພື່ ອຫາຜນົປະໂຫຍດສ່ວນຕວົ; 
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2. ເອາົບດັກວດກາການຄາ້ ຫຼ ືເຄື່ ອງແບບ ໃຫບຸ້ກຄນົອື່ ນນາໍໃຊ ້ບ່ໍວ່າຈະເຈດຕະນາ ຫຼ ືບ່ໍເຈດຕະນາກໍ່

ຕາມ; 

3. ເອາົອາວຸດ ທີ່ ໄດຮ້ບັການມອບໝາຍໃຫບຸ້ກຄນົອື່ ນນາໍໃຊ ້ ບ່ໍວ່າຈະເຈດຕະນາ ຫຼ ື ບ່ໍເຈດຕະນາກໍ່

ຕາມ; 

4. ບ່ໍປະຕບິດັຕາມຂັນ້ຕອນການກວດກາ ຕາມທີ່ ກາໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 9 ຂອງດໍາລດັວ່າດວ້ຍການ

ກວດກາການຄາ້ ສະບບັເລກທ ີ508/ລບ, ລງົວນັທ ີ4 ທນັວາ 2012; 

5. ນຸ່ງເຄື່ ອງແບບໄປເຮດັວຽກໃນນາມສ່ວນຕວົ; 

6. ສບັປ່ຽນ, ທໍາລາຍ ຫຼ ືເຮດັໃຫຂ້ອງກາງ ຫຼ ືຫຼກັຖານເສຍຫາຍ; 

7. ມພີດຶຕກິາໍອື່ ນທີ່ ລະເມດີກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

ໝວດທ ີ5 

ມາດຕະການຕໍ່ ຜູລ້ະເມດີ 

ມາດຕາ 19 ມາດຕະການຕໍ່ ຜູລ້ະເມດີ 

ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫຼ ື ການຈດັຕັງ້ ທີ່  ໄດລ້ະເມດີກດົໝາຍ, ດໍາລດັວ່າດວ້ຍການກວດກາການຄາ້, 

ຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ ແລະ ລະບຽບການອື່ ນ ກ່ຽວກບັວຽກງານກວດກາການຄາ້ ຈະຖກືປະຕບິດັມາດຕະການ 

ກ່າວເຕອືນ,ສກຶສາອບົຮມົ, ລງົວໄິນ, ປັບໃໝ, ໃຊແ້ທນຄ່າເສຍຫາຍທາງແພ່ງ ຫຼ ືລງົໂທດທາງອາຍາ ຕາມແຕ່

ກລໍະນ ີໜກັ ຫຼ ືເບາົ. 

ມາດຕາ 20 ມາດຕະການກ່າວເຕອືນ ແລະ ສກຶສາອບົຮມົ 

ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫຼ ືການຈດັຕັງ້ ທີ່ ລະເມດີຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ທີ່

ມລີກັສະນະເບາົ ອງົການປະຕບິດັວຽກງານກວດກາກາຄາ້ ຕອ້ງກ່າວເຕອືນ ແລະ ເຮດັບດົບນັທກຶໄວ.້ ຖາ້ເປັນ

ການລະເມດີຂໍຫ້າ້ມທີ່ ບ່ໍເປັນການກະທໍາຜດິທາງອາຍາ ຫຼ ື ບ່ໍເປັນອນັຕະລາຍຮາ້ຍແຮງຕໍ່ ສງັຄມົ ແຕ່ຜູລ້ະເມດີ

ຫາກມຄີວາມຈງິໃຈລາຍງານ, ຮບັສາລະພາບຕໍ່ ການກະທໍາທີ່ ບ່ໍຖກືຕອ້ງຂອງຕນົ ກຈໍະຖກືສກຶສາອບົຮມົ ແລະ 

ບນັທກຶໄວຢ່້າງເປັນລາຍລກັອກັສອນ. 

ມາດຕາ 21 ມາດຕະການປັບໃໝ ແລະ ມາດຕະການໂທດເພີ່ ມ 

ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫຼ ື ການຈດັຕັງ້ ທີ່ ລະເມດີກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກບັວຽກງານ

ການກວດກາການຄາ້ ຈະຖກືມາດຕະການປັບໃໝ ແລະ ມາດຕະການໂທດເພີ່ ມໃນແຕ່ລະກລໍະນ ີດັ່ ງນີ:້ 

ກ. ການລະເມດີລະບຽບການຄຸມ້ຄອງການຄາ້ 

ການລະເມດີລະບຽບການຄຸມ້ຄອງການຄາ້ ຈະຖກືປັບໃໝ ແຕ່ລະກລໍະນ ີດັ່ ງນີ:້ 

1. ບ່ໍຕດິປາ້ຍລາຄາ ມໂີທດປັບໃໝແຕ່ 500.000 ກບີຫາ 1.000.000 ກບີ/ຄັງ້/ລາຍການ; 

2. ແຈງ້ຂໍມູ້ນເທດັກ່ຽວກບັໂຄງປະກອບລາຄາ ຫຼ ື ຄງັແຮສໍາຮອງ ມໂີທດປັບໃໝແຕ່ 1.000.000 

ກບີ ຫາ 3.000.000 ກບີ/ຄັງ້/ລາຍການ; 

3.  ບ່ໍແຈງ້ໂຄງປະກອບລາຄາ ມໂີທດປັບໃໝແຕ່ 1.000.000 ກບີ ຫາ 3.000.000 ກບີ/ຄັງ້/

ລາຍການ; 

4. ນາໍເອາົສນິຄາ້ທີ່ ມໄີວໃ້ນຄງັແຮສໍາຮອງອອກຈາໍໜ່າຍໂດຍບ່ໍໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກອງົການຄຸມ້ຄອງ

ລາຄາ ມໂີທດປັບໃໝແຕ່ 1.000.000 ກບີ ຫາ 3.000.000 ກບີ/ຄັງ້/ລາຍການ; 

5. ຢຸດ, ປະຕເິສດ ຫຼ ືແກ່ຍາວເວລາການຈາໍໜ່າຍ ຫຼ ືການບໍລກິານ ໂດຍບ່ໍມເີຫດຜນົ ໃນເມື່ ອມຄໍີາ

ສັ່ ງ ຈາກອງົການຄຸມ້ຄອງລາຄາມໂີທດປັບໃໝແຕ່ 1.000.000 ກບີ ຫາ 3.000.000 ກບີ/ຄັງ້/ລາຍການ; 
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6.  ນາໍໃຊໂ້ຄງປະກອບລາຄາໂດຍບ່ໍໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກອງົການຄຸມ້ຄອງລາຄາ ມໂີທດປັບໃໝ ແຕ່         

1.000.000 ກບີ ຫາ 5.000.000 ກບີ/ຄັງ້/ລາຍການ; 

7.  ການໂຄສະນາສນິຄາ້ທີ່ ບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມຄວາມເປັນຈງິ ເຊັ່ ນ: ບ່ໍຖກືກບັປະເພດ, ຊະນດິສນິຄາ້, 

ຄຸນລກັສະນະ, ຄຸນນະພາບ, ມາດຕະຖານຂອງສນິຄາ້ ຈະຖກືປັບໃໝ ແຕ່ 500.000 ກບີ ຫາ 5.000.000 

ກບີແລວ້ແຕ່ລະກລໍະນ ີພອມ້ທງັອາຍດັ ຫຼ ືຍດຶສນິຄາ້ດັ່ ງກ່າວ ຫຼ ືທໍາລາຍຖິມ້;  

8.  ການໂຄສະນາສນິຄາ້ມລີກັຊະນະສຽດສ ີ ແລະ ໃສ່ຮາ້ຍປາ້ຍສສີນິຄາ້ ແລະ ການບໍລກິານຂອງຜູ ້

ອື່ ນ ຈະຖກືປັບໃໝແຕ່ 50.000 ກບີ ຫາ 300.000 ກບີ ໃນກລໍະນດີັ່ ງກ່າວນີ ້ຖາ້ຫາກມຝ່ີາຍໃດຝ່າຍໜຶ່ ງ

ມາສະເໜ ີຫຼ ືຮອ້ງຂໍຈຶ່ ງຈະດໍາເນນີ ແລະ ກວດກາ;   

9. ບ່ໍຕດິສະຫຼາກ, ຕດິສະຫຼາກສນິຄາ້ບ່ໍຖກືຕອ້ງ ແລະ ບ່ໍມສີະຫຼາກເປັນພາສາລາວ ໂດຍສະເພາະ

ສນິຄາ້ທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງຕໍ່ ຊວີດິ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຜູຊ້ມົໃຊ ້ຈະຖກືປັບໃໝ ແຕ່ 500.000 

ກບີ ຫາ 5.000.000 ກບີ/ຄັງ້/ລາຍການ ຫຼ ືອາຍດັ ຫຼ ືຍດຶສນິຄາ້ດັ່ ງກ່າວ; 

10. ປອມແປງສະຫຼາກ, ຜະລດິ ຫຼ ື ນາໍໃຊສ້ະຫຼາກປອມກ່ຽວກບັປະເພດສນິຄາ້ ຈະຖກືປັບໃໝແຕ່ 

200.000 ກບີ ຫາ 2.000.000 ກບີ/ຄັງ້/ລາຍການ ພອ້ມທງັອາຍດັ ຫຼ ືຍດຶສນິຄາ້ດັ່ ງກ່າວ ແລະ ຈະຖກືດໍາ

ເນນີຄະດຕີາມກດົໝາຍອາຍາ;   

11.  ການຜະລດິ, ນາໍເຂົາ້, ຈາໍໜ່າຍສນິຄາ້ທີ່ ບ່ໍມຄຸີນນະພາບ, ບ່ໍໄດມ້າດຕະຖານ, ສນິຄາ້ປອມແປງ

ສນິຄາ້ ລອກຮຽນແບບ, ສນິຄາ້ຕອ້ງຫາ້ມ ໂດຍເຈດຕະນາ ແລະ ລະເມດີໂດຍບ່ໍເຈດຕະນາເປັນຄັງ້ທ ີ ສອງ 

ເຊິ່ ງບ່ໍເປັນການກະທໍາຜດິທາງອາຍາ ຈະຖກືປັບໃໝ ສອງເທົ່ າຕວົຂອງມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼມືູນຄ່າຂອງ

ສນິຄາ້ເຄື່ ອງຂອງທີ່ ລະເມດີ ພອ້ມນັນ້ ຍງັຮບັຜດິຊອບຄ່າສິນ້ເປືອງຕ່າງໆ ໃນການທໍາລາຍສນິຄາ້ ເຄື່ ອງຂອງທີ່

ລະເມດີ (ມາດຕາ 119 ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍມາດຕະຖານ ສະບບັເລກທ ີ 49/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ 18 ກລໍະກດົ 

2014); 

12. ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫຼ ື ການຈດັຕັງ້ ທີ່ ລະເມດີລະບຽບກດົໝາຍ ກ່ຽວກບັຊບັສນິທາງປັນຍາ 

ໂດຍເຈດຕະນາ ຫຼ ື ດວ້ຍຄວາມບ່ໍລະມດັລະວງັເປັນຄັງ້ທສີອງ ຊຶ່ ງບ່ໍເປັນການກະທຳຜດິທາງອາຍາ ຈະຖກືປັບ

ໃໝ 1% ຂອງມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼ ື ມູນຄ່າສນິຄາ້ເຄື່ ອງຂອງທີ່ ລະເມດີແຕ່ລະຄັງ້; ຄັງ້ທສີອງ ໂດຍເຈດ

ຕະນາ ຫຼ ືເປັນອາຈນີ ຈະຖກືປັບໃໝ 5% ຂອງມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼມືູນຄ່າສນິຄາ້ເຄື່ ອງຂອງທີ່ ລະເມດີ 

ແຕ່ລະຄັງ້ (ມາດຕາ 160 ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍຊບັສນິທາງປັນຍາ ສະບບັເລກທ ີ01/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ20 ທນັວາ 

2011). 

13. ຂາຍ ຫຼ ື ສະໜອງອາຫານໃຫແ້ກ່ສງັຄມົບ່ໍມຄີວາມປອດໄພ, ບ່ໍໄດມ້າດຕະຖານ, ເຈອືປົນ, ປົນ

ເປືອ້ນຫຼ ືໝດົອາຍຸການບໍລໂິພກ ຈະຖກືອາຍດັ ຫຼ ືຍດຶ ແລະ ປັບໃໝຕາມມູນຄ່າຂອງສນິຄາ້ ແລະ ສະເໜໃີຫ ້

ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ, ບ່ໍອະນຸຍາດໃຫຜ້ະລດິ, ນາໍເຂົາ້ ແລະ ຈລໍະຈອນຈາໍໜ່າຍຜະລດິຕະພນັນັນ້. (ມາດຕາ 

50 ກດົໝາຍອາຫານ ແລະ ມາດຕາ 9 ຂໍຕ້ກົລງົຂອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງສາທາລະນະສຸກ ວ່າດວ້ຍສະຫຼາກ

ຂອງຜະລດິຕະພນັອາຫານທີ່ ບນັຈໃຸນເຄື່ ອງຫຸມ້ຫ່ໍ ເລກທ ີ519/ກສຊ, ລງົວນັທ ີ18 ມນີາ 2009); 

14. ການປະຕບິດັມາດຕະການຕໍ່ ຜູລ້ະເມດີ ຄໍາສັ່ ງວ່າດວ້ຍການຕດິສະຫຼາກສນິຄາ້ເປັນພາສາລາວ ຂອງ

ຜູຜ້ະລດິ, ຜູນ້າໍເຂົາ້, ຜູຂ້າຍຍກົ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍສນິຄາ້ ໃຫຕ້ດິສະຫຼາກສນິຄາ້ເປັນພາສາລາວສະບບັເລກທ ີ

2501/ອຄ.ຄພນ, ລງົວນັທ ີ16/12/2015 ປະຕບິດັ ດັ່ ງນີ:້ 

- ລະເມດີຄັງ້ທໜີຶ່ ງ ໃຫຕ້ກັເຕອືນ ແລະ ເຮດັບດົບນັທກຶເຊນັຮບັຮູກ້ານລະເມດີ; 

- ລະເມດີຄັງ້ທສີອງ ໃຫດໍ້າເນນີການປັບໃໝ ແຕ່ 500.000 ກບີ ຫາ 1.000.000 ກບີ (ສໍາລບັຮາ້ນ

ຄາ້ຂາຍຍ່ອຍ), ແຕ່ 5.000.000 ກບີ ຫາ 7.000.000 ກບີ (ສໍາລບັຜູຜ້ະລດິ, ຜູນ້າໍເຂົາ້, ຜູຂ້າຍຍກົ ແລະຜູ ້

ເປັນຕວົແທນຈາໍໜ່າຍ); 
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- ລະເມດີຄັງ້ທີ່ ສາມ ໃຫດໍ້າເນນີການປັບໃໝແຕ່ 1.000.000 ກບີ ຫາ 2.000.000 ກບີ ແລະ ອາ

ຍດັສນິຄາ້ທີ່ ວາງຂາຍທີ່ ບ່ໍໄດຕ້ດິສະຫຼາກສນິຄາ້ເປັນພາສາລາວ (ສໍາລບັຮາ້ນຄາ້ຂາຍຍ່ອຍ), ແຕ່ 7.000.000 

ກບີ ຫາ 9.000.000 ກບີ ພອ້ມທງັໃຫໂ້ຈະ ຫຼ ືຖອນໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ (ສໍາລບັຜູຜ້ະລດິ, ນາໍເຂົາ້, 

ຂາຍຍກົ ແລະ ຜູເ້ປັນຕວົແທນຈາໍໜ່າຍ). 

15. ມາດຕະການຄຸມ້ຄອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດຕາມ ຂໍ ້ 1 ແລະ 2 ມາດຕາ 49 ມາດຕະການປັບໃໝ 

ຂອງກດົໝາຍ ວ່າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດ ສະບບັເລກທ ີ55/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ22 ທນັວາ 2014 

ດັ່ ງນີ:້ 

- ຕດິປະກາດ ຫຼ ືໂຄສະນາ ລາຄາ ແລະ ຄ່າອື່ ນໃນ ສປປ ລາວ ເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດຈະຖກືປັບໃ

ໝ ໜຶ່ ງລາ້ນ (1.000.000) ກບີຕໍ່ ຄັງ້; 

- ຮບັຊໍາລະ ຫຼ ືຊໍາລະຄ່າສນິຄາ້, ຄ່າບໍລກິານເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ ໂດຍບ່ໍໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈະຖກື

ປັບໃໝສາມລາ້ນ (3.000.000) ກບີຕໍ່ ຄັງ້; 

ໃນກລໍະນີ ້ ມກີານລະເມດີຜ່ານມາແລວ້ ໄດທໍ້າການລະເມດີອກີ ຈະຖກືປັບໃໝສອງເທົ່ າຂອງມູນຄ່າ

ປັບໃໝ ຄັງ້ຫຼາ້ສຸດ. 

ຂ. ການດໍາເນນີທຸລະກດິທີ່ ບ່ໍຖກືຕອ້ງ 

ການດໍາເນນີທຸລະກດິທີ່ ບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວ ້ໃນມາດຕາ 212, 213, 216, 217, 218 ກດົ

ໝາຍວ່າດວ້ຍວສິາຫະກດິສະບບັເລກທ4ີ6/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ26 ທນັວາ 2013 ຈະຖກືສກືສາອມົຮມົ ຫຼ ືປັບ 

ໃໝ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ການດໍາເນນີທຸລະກດິໂດຍບ່ໍຂຶນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິ: ບຸກຄນົໃດທີ່ ໄດດໍ້າເນນີທຸລະກດິ ໂດຍບ່ໍ

ຂຶນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິ ຈະຖກືປັບໃໝ ແຕ່ 1.000.000 ຫາ 10.000.000 ກບີຕໍ່ ຄັງ້; 

2.  ບຸກຄນົ ຫຼ ືນຕິບຸິກຄນົທີ່ ໄດດໍ້າເນນີທຸລະກດິໂດຍບ່ໍຖກືວດັຖຸປະສງົຂອງວສິາຫະກດິຕນົຈະຖກື

ສກຶສາອບົຮມົ ຫຼ ືປັບໃໝ ແຕ່ 1.000.000 ກບີ ຫາ 5.000.000 ກບີຕໍ່ ຄັງ້; 

3.  ການບ່ໍຕດິປາ້ຍວສິາຫະກດິ ຫຼ ືການໃຊຊ້ື່ ວສິາຫະກດິບ່ໍຖກືຕອ້ງກບັຮູບການ ຫຼ ືຮູບແບບວສິາ

ຫະກດິຂອງຕນົຈະຖກືສກຶສາອບົຮມົ ຫຼ ືປັບໃໝ 200.000 ກບີ ຕໍ່ ຄັງ້ພາຍຫຼງັໄດແ້ຈງ້ໃຫຊ້າບແລວ້ເຈດັວນັ; 

4.  ການໃຊຊ້ື່ ວສິາຫະກດິທີ່ ເກອືດຫາ້ມຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 27 ຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍວິ

ສາຫະກດິຈະຖກືສກຶສາອບົຮມົ ຫຼ ືປັບໃໝ 300.000 ກບີ ແລະ ໃຫຢຸ້ດເຊາົການໃຊຊ້ື່ ວສິາຫະກດິນັນ້; 

5. ການບ່ໍປົດປາ້ຍຊື່ ວສິາຫະກດິພາຍຫຼງັທີ່ ວສິາຫະກດິຖກືຍຸບເລກີແລວ້ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນວກັ

ໜຶ່ ງມາດຕາ 31 ຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍວສິາຫະກດິຈະຖກືສກຶສາອບົຮມົ ຫຼ ືປັບໃໝ 500.000ກບີ ແລະ ໃຫ ້

ປົດປາ້ຍອອກ. 

ຄ. ການຄາ້ສນິຄາ້ນອກລະບບົ 

ການຄາ້ສນິຄາ້ນອກລະບບົຈະຖກືສກຶສາອບົຮມົ ຫຼ ືປັບໃໝ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ການນາໍເອາົສນິຄາ້ ອອກ-ເຂົາ້ ບ່ໍຖກືຕາມດ່ານທີ່ ໄດບ້ົ່ ງໄວໃ້ນໃບອະນຸຍາດ ແຕ່ໄດເ້ສຍພນັທະ

ຕ່າງໆ ຕາມລະບຽບກດົໝາຍຖກືຕອ້ງ ຈະຖກືສກຶສາອບົຮມົກ່າວເຕອືນ ແລະ ປັບໃໝ ດັ່ ງນີ:້ 

- ຕໍ່ າກ່ວາ 5.000.000 ກບີ ຈະຖກືສກຶສາອບົຮມົ, ກ່າວເຕອືນ; 

- ແຕ່ 5.000.001 ກບີ ຫາ 10.000.000 ກບີ ຈະຖກືປັບໃໝຫາ້ສ່ວນຮອ້ຍ (5%) ຂອງມູນຄ່າ

ສນິຄາ້; 

- ແຕ່ 10.000.001 ກບີຂຶນ້ໄປ ຈະຖກືປັບໃໝສບິສ່ວນຮອ້ຍ (10%) ຂອງມູນຄ່າສນິຄາ້; 

2.  ການລະເມດີລະບຽບການຄຸມ້ຄອງການນາໍເຂົາ້ ແລະ ການສົ່ ງອອກສນິຄາ້ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວ ້

ໃນ ດໍາລດັວ່າດວ້ຍການນາໍເຂົາ້ ແລະ ສົ່ ງອອກສນິຄາ້, ເລກທ ີ114/ລບ, ລງົວນັທ ີ6 ເມສາ 2011 ແລະ ດໍາລດັ
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ວ່າດວ້ຍຂັນ້ຕອນການອອກໃບອະນຸຍາດນາໍເຂົາ້ສນິຄາ້ ສະບບັເລກທ ີ 180/ນຍ, ລງົວນັທ ີ 07/07/2009 

ເຊັ່ ນ: 

- ນາໍເຂົາ້ ຫຼ ື ສົ່ ງອອກສນິຄາ້ ທີ່ ຢູ່ໃນລາຍການສນິຄາ້ເກອືດຫາ້ມນາໍເຂົາ້ ຫຼ ື ການສົ່ ງອອກ ຍກົເວັນ້

ໃນກລໍະນທີີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ຈາກລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ; 

- ນາໍເຂົາ້ ຫຼ ື ສົ່ ງອອກສນິຄາ້ ທີ່ ຢູ່ໃນລາຍການສນິຄາ້ທີ່ ຕອ້ງຂໍອະນຸຍາດກ່ອນການນາໍເຂົາ້ ຫຼ ື ສົ່ ງ

ອອກ ກ່ອນໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ; 

- ນາໍເຂົາ້ ຫຼ ືສົ່ ງອອກສນິຄາ້ ທີ່ ຢູ່ໃນລາຍການທີ່ ຕອ້ງຜ່ານມາດຕະການສຸຂາອານາໄມ ແລະ ສຸຂານາ

ໄມພດື ຫຼ ື ລະບຽບການທາງດາ້ນເຕກັນກິ ກ່ອນໄດຜ່້ານການກວດສອບ ຫຼ ື ການຢັງ້ຢືນມາດຕະການ ສຸຂາ

ອານາໄມ ຫຼ ືສຸຂານາໄມພດື ຫຼ ືລະບຽບການທາງດາ້ນເຕກັນກິ; 

- ການປອມແປງ, ປ່ຽນແປງ ຫຼ ື ຊືຂ້າຍເອກະສານຕ່າງໆກ່ຽວກບັການຊືຂ້າຍສນິຄາ້ ເປັນຕົນ້: 

ໃບຢັງ້ຢືນແຫ່ຼງກາໍເນດີສນິຄາ້, ໃບອະນຸຍາດນາໍເຂົາ້-ສົ່ ງອອກສນິຄາ້. 

ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ ທີ່ ມກີານລະເມດີດັ່ ງກ່າວມາໃນຂໍ ້ 3.2 ເທງິນີ ້ ຈະຖກືປັບໃໝ

ສາມສບິສ່ວນຮອ້ຍ (30%) ຂອງມູນຄ່າສນິຄາ້ ແລະ ຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັພນັທະຕ່າງໆ ໃຫຄ້ບົຖວ້ນຕາມ

ລະບຽບ ກດົໝາຍ. 

ຖາ້ມກີານກະທໍາຜດິຄັງ້ທສີອງ ຈະຖກືປັບໃໝຫາ້ສບິສ່ວນຮອ້ຍ (50%) ຂອງມູນຄ່າສນິຄາ້ ແລະ 

ຕອ້ງປະຕບິດັພນັທະຕ່າງໆ ໃຫຄ້ບົຖວ້ນຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

ສນິຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ພອ້ມທງັວດັຖຸສິ່ ງຂອງທີ່ ນາໍໃຊເ້ພື່ ອປິດບງັ ແລະ ພາຫະນະທີ່ ນາໍໃຊເ້ຂົາ້ໃນການ

ກະທໍາຜດິ ທີ່ ບ່ໍແມ່ນປະເພດສນິຄາ້ຄວບຄຸມ ທີ່ ຖກືຍດຶໄວນ້ັນ້ ໃຫສ້ົ່ ງຄນືເຈ ົາ້ຂອງພາຍຫຼງັດໍາເນນີການແກໄ້ຂ

ແລວ້.  

3.  ການຊື-້ຂາຍ ສນິຄາ້ທີ່ ລກັລອບ ຫຼ ືລບົຫຼກີລະບຽບການຄຸມ້ຄອງການຄາ້ ເຊັ່ ນ:  

- ການລກັລອບນາໍເຂົາ້-ສົ່ ງອອກສນິຄາ້, ການລບົຫຼກີພນັທະ ຫຼ ື ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆ ຫຼ ື ປະຕບິດັ

ພນັທະ ຫຼ ືຄ່າທໍານຽມບ່ໍເຕມັອດັຕາສ່ວນ ຈະຖກືປັບໃໝເຈດັສບິສ່ວນຮອ້ຍ (70%) ຂອງມູນຄ່າສນິຄາ້ເຄື່ ອງ

ຂອງ ແລະ ຕອ້ງປະຕບິດັພນັທະຕ່າງໆ ຢ່າງຄບົຖວ້ນຕາມລະບຽບກດົໝາຍ; 

- ຖາ້ເປັນການກະທໍາຜດິຄັງ້ທສີອງ ຈະຖກືປັບໃໝຮອ້ຍສ່ວນຮອ້ຍ (100%) ຂອງມູນຄ່າສນິຄາ້

ເຄື່ ອງຂອງ ແລະ ຕອ້ງປະຕບິດັພນັທະຕ່າງໆ ຢ່າງຄບົຖວ້ນຕາມລະບຽບກດົໝາຍ; 

- ສນິຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງ ພອ້ມທງັວດັຖຸສິ່ ງຂອງທີ່ ນາໍໃຊເ້ພື່ ອປິດບງັ ແລະ ພາຫະນະທີ່ ນາໍໃຊເ້ຂົາ້ໃນ

ການກະທໍາຜດິທີ່ ບ່ໍແມ່ນປະເພດສນິຄາ້ຄວບຄຸມທີ່ ຖກືຍດຶໄວນ້ັນ້ ໃຫສ້ົ່ ງຄນືເຈ ົາ້ຂອງພາຍຫຼງັດໍາເນນີການແກ ້

ໄຂແລວ້; 

- ຖາ້ຍງັມກີານລະເມດີຕື່ ມອກີຈະຖກືປັບໃໝຫາ້ສບິສ່ວນຮອ້ຍ (50%) ຂອງມູນຄ່າສນິຄາ້, ເຄື່ ອງ

ຂອງສ່ວນສນິຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງທີ່ ຍດຶ ຫຼ ືອາຍດັໄວນ້ັນ້ໃຫຕ້ກົເປັນຂອງລດັ; 

- ສນິຄາ້, ເຄື່ ອງຂອງທີ່ ຕກົເປັນຂອງລດັ ແມ່ນໃຫສ້ະເໜຕີໍ່ ອງົການສານປະຊາຊນົ ອອກຂໍຕ້ກົລງົຮບິ

ເປັນຂອງລດັຕາມລະບຽບການ ແລວ້ຈິ່ ງສາມາດນາໍໄປຂາຍ ຫຼ ືນາໍໃຊ ້ຫຼ ືທໍາລາຍຖິມ້ໄດ.້ 

4.  ການຄາ້-ຂາຍສນິຄາ້ປະເພດໄມທ້ີ່ ຜດິລະບຽບກດົໝາຍ ເຊັ່ ນ: ການຄາ້ຂາຍສນິຄາ້ປະເພດໄມ ້

ຫວງຫາ້ມໂດຍບ່ໍໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ, ການຄາ້ຂາຍປະເພດໄມຕ່້າງໆທີ່ ບ່ໍມເີອກະສານ ຫຼ ື ເກນີຈາໍນວນ, ບໍລມິາດ

ໃນເອກະສານ, ການລກັລອບສົ່ ງອອກສນິຄາ້ປະເພດໄມທ່້ອນ, ໄມແ້ປຮູບ, ຕໍໄມ,້ ປູດໄມ ້ ຈະຖກືປັບໃໝ 1 

ເທົ່ າຂອງມູນຄ່າສນິຄາ້ ຫຼ ື ວດັຖຸທີ່ ລະເມດີ ພອ້ມທງັຮບິສ່ວນທີ່ ລະເມດີນັນ້ເປັນຂອງລດັ. ການຮບິເປັນຂອງ

ລດັຕອ້ງປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍອາຍາ ຫຼ ືລະບຽບກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.   

5.  ການຄາ້ຂາຍສນິຄາ້, ການໃຫບໍ້ລກິານ ໂດຍບ່ໍອອກໃບເກບັເງນິ ຫຼ ື ອອກໃບເກບັເງນິບ່ໍຖກືຕອ້ງ

ຕາມລະບຽບຂອງອາກອນ (ຍກົເວັນ້ກລໍະນທີີ່ ບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງອອກໃບບນິເກບັເງນິ) ຈະຖກືປັບໃໝຊາວສ່ວນ
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ຮອ້ຍ (20%) ສໍາລບັຄັງ້ທໜີຶ່ ງ, ສີ່ ສບິສ່ວນຮອ້ຍ (40%) ສໍາລບັຄັງ້ທສີອງ, ຫກົສບິສ່ວນຮອ້ຍ (60%) 

ສໍາລບັຄັງ້ທສີາມ ຂອງຈາໍນວນອາກອນທີ່ ໄລ່ໃຫເ້ສຍ ພອ້ມທງັມອບພນັທະອາກອນ ໃຫລ້ດັຢ່າງຄບົຖວ້ນຕາມ

ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.   

6.  ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫຼ ື ການຈດັຕັງ້, ໂຮງຈກັໂຮງງານທີ່ ດໍາເນນີທຸລະກດິນາໍເຂົາ້, ຜະລດິ, ຈາໍ

ໜ່າຍຜະລດິຕະພນັຢາສູບ ແລະ ຜະລດິຕະພນັຄາ້ຍຄຢືາສູບ ຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ ບ່ໍຖກືຕອ້ງ ເຊັ່ ນ: ການບ່ໍພມິຄໍາ

ເຕອືນກ່ຽວກບັສຸຂະພາບ, ໃສ່ວດັຖຸຫຸມ້ຫ່ໍຜະລດິຕະພນັຢາສູບ ຫຼ ື ພມິບ່ໍຖກືຕາມມາດຕະຖານ ຂອງກະຊວງ

ສາທາລະນະສຸກ, ການນາໍເຂົາ້, ຜະລດິ ແລະ ຈາໍໜ່າຍເຂົາ້ໜມົ, ອາຫານ, ເຄື່ ອງດື່ ມ ແລະ ອື່ ນໆ ທີ່ ອອກແບບ 

ຫຼ ືຮູບຊງົຄາ້ຍຄຜືະລດິຕະພນັຢາສູບ; ໂຄສະນາ ຫຼ ືກະທໍາການໃດໆ ທີ່ ມລີກັສະນະຊກັຊວນ, ຈງູໃຈ ຊຶ່ ງເປັນ

ການສົ່ ງເສມີໃຫເ້ກດີຄວາມສນົໃຈ ແລະ ບໍລໂິພກຢາສູບໃນທຸກຮູບແບບ ຈະຖກືປະຕບິດັມາດຕະການປັບ   

ໃໝ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 17 ຂອງດໍາລດັ ວ່າດວ້ຍການພມິຄໍາເຕອືນສຸຂະພາບ ໃສ່ສິ່ ງຫຸມ້ຫ່ໍ

ຜະລດິຕະພນັຢາສູບ ສະບບັເລກທ ີ370/ສນຍ, ລງົວນັທ ີ23/8/2010 ດັ່ ງນີ:້ 

- ຄັງ້ທ ີ1: ກ່າວເຕອືນ, ສກຶສາອບົຮມົໃຫຂ້ຽນປະຕຍິານ; 

- ຄັງ້ທ ີ 2: ຍດຶ ຫຼ ືຮບິ ແລະ ປັບໃໝ 1 ເທົ່ າຕວົ ຂອງມູນຄ່າຜະລດິຕະພນັດັ່ ງກ່າວທີ່ ຂາຍ ຫຼ ືຈາໍ

ໜ່າຍຕາມທອ້ງຕະຫຼາດ ແລະ ສະຖານທີ່ ຕ່າງໆ ໂດຍໃຫຄ້ດິໄລ່ຕາມຈາໍນວນຜະລດິຕະພນັຢາສູບທີ່ ກວດພບົ

ຕວົຈງິ ຫຼ ືຕາມໃບນາໍສົ່ ງສນິຄາ້ທີ່ ທາງການຮບັຮູ ້ພອ້ມທງັນາໍຜະລດິຕະພນັໄປທໍາລາຍຖິມ້; 

- ຄັງ້ທ ີ3: ຍດຶ ຫຼ ືຮບິ ແລະ ປັບໃໝ 3 ເທົ່ າຕວົ ຂອງມູນຄ່າຜະລດິຕະພນັທີ່ ກ່າວໄວໃ້ນຄັງ້ທ ີ2 

ຂາ້ງເທງິນີ ້ພອ້ມທງັນາໍຜະລດິຕະພນັໄປທໍາລາຍຖິມ້; 

- ຄັງ້ທ ີ4: ຍດຶ ຫຼ ືຮບິ ແລະ ປັບໃໝ 5 ເທົ່ າຕວົ ຂອງມູນຄ່າຜະລດິຕະພນັ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ

ຄັງ້ທ ີ 2 ຂາ້ງເທງິນີ ້ ພອ້ມທງັນາໍຜະລດິຕະພນັໄປທໍາລາຍຖິມ້, ຖອນໃບອະນຸຍາດແບບຊົ່ ວຄາວ ຫຼ ື ຖາວອນ 

ຕາມແຕ່ລະກລໍະນ ີໜກັ ຫຼ ືເບາົ. 

7. ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ ດໍາເນນີທຸລະກດິທີ່ ລະເມດີລະບຽບກດົໝາຍ ກ່ຽວກບັ

ການຄຸມ້ຄອງການຄາ້, ການດໍາເນນີທຸລະກດິບ່ໍມໃີບທະບຽນວສິາຫະກດິ, ການຄາ້ສນິຄາ້ນອກລະບບົ ທີ່ ມກີານ

ລະເມດີນອກເໜອືການລະເມດີທີ່ ກາໍນດົໄວໃ້ນ ຂໍ ້1, 2, 3, 4, 5 ແລະ 6 ມາດຕາ 16 ຂອງຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້

ຈະຖກືປັບໃໝຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

ງ. ກລໍະນກີະທໍາຜດິທາງແພ່ງ ຫຼ ືອາຍາ. 

 ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະການຈດັຕັງ້ ຫາກມກີານລະເມດີລະບຽບການຄຸມ້ຄອງການຄາ້, ການດໍາ

ເນນີທຸລະກດິບ່ໍມທີະບຽນວສິາຫະກດິ ຫຼບ່ໍືຖກືວດັຖຸປະສງົ, ການຄາ້ສນິຄາ້ນອກລະບບົ ທີ່ ເປັນການ

ກະທໍາຜດິທາງແພ່ງ ຫຼ ືອາຍາ ແມ່ນໃຫປ້ະຕບິດັຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ 

ດໍາເນນີການ ຕາມຂະບວນການຍຸຕທໍິາ. 

ມາດຕາ 22 ຫຼກັການການຄດິໄລ່ອດັຕາປັບໃໝ 

ການປັບໃໝທາງບໍລຫິານ ໃຫຄ້ດິໄລ່ຕາມແຕ່ລະກລໍະນ ີດັ່ ງນີ:້ 

- ການລະເມດີລະບຽບການຄຸມ້ຄອງການຄາ້ ທີ່ ມລີກັສະນະເບາົບາງ ທີ່ ບ່ໍເປັນການລະເມດີທາງ

ອາຍາ, ພາຍຫຼງັທີ່ ໄດກ່້າວເຕອືນແລວ້ຍງັສບືຕໍ່ ລະເມດີ ແມ່ນໃຫຄ້ດິໄລ່ຄ່າປັບໃໝ ໃນມູນຄ່າຕໍ່ າສຸດ ທີ່ ໄດ ້

ກາໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບ ກດົໝາຍ ຍກົເວັນ້ລະບຽບ ກດົໝາຍໄດກ້າໍນດົເປັນຢ່າງອື່ ນ. 

- ກລໍະນປັີບໃໝແລວ້ຍງັສບືຕໍ່ ລະເມດີ ແມ່ນໃຫຄ້ດິໄລ່ຄ່າປັບໃໝໃນລະດບັກາງ, ການຄດິໄລ່ແມ່ນ

ໃຫເ້ອາົມູນຄ່າປັບໃໝຕໍ່ າສຸດ ບວກໃຫມູ້ນຄ່າສູງສຸດ ແລວ້ຫານສອງ ຍກົເວັນ້ກດົໝາຍໄດກ້າໍນດົເປັນຢ່າງອື່ ນ. 
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- ກລໍະນກີານລະເມດີນັນ້ມລີກັສະນະໜກັ, ເປັນການລະເມດີຊໍາ້ຊອ້ນກນັຫຼາຍເທື່ ອ ມລີກັສະນະ

ເປັນອາຈນິ ແມ່ນໃຫຄ້ດິໄລ່ຄ່າປັບໃໝໃນມູນຄ່າສູງສຸດທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບກດົໝາຍ ຍກົເວັນ້ກດົໝາຍ

ໄດກ້າໍນດົເປັນຢ່າງອື່ ນ. 

ຕວົຢ່າງ: ການບ່ໍຕດິປາ້ຍລາຄາມໂີທດປັບໃໝແຕ່ 500.000 ກບີ ຫາ 1.000.000 ກບີ/ຄັງ້/ລາຍການ; 

ກລໍະນທີໜີຶ່ ງ: ແມ່ນຄດິໄລ່ 500.000 ກບີ/ຄັງ້/ລາຍການ, ຖາ້ມສີອງລາຍການກໃໍຫຄູ້ນສອງ ຄ່າປັບ  

ໃໝແມ່ນ 500.000 x 2 = 1.000.000 ກບີ 

ກລໍະນທີສີອງ: ຄ່າປັບໃໝ (500.000+1.000.000)/2 = 750.000 ກບີ/ຄັງ້/ລາຍການ; 

ກລໍະນທີສີາມ: ຄ່າປັບໃໝແມ່ນ 1.000.000 ກບີ/ຄັງ້/ລາຍການ 

- ສໍາລບັກລໍະນທີີ່ ມຕີວົເລກຊດັເຈນ ຫຼເືປັນສ່ວນຮອ້ຍ ກໃໍຫຄ້ດິໄລ່ຕາມນັນ້ເລຍີ. 

ຕວົຢ່າງ: ການລະເມດີບ່ໍມໃີບອະນຸຍາດນາໍເຂົາ້ສນິຄາ້ ຖກືປັບໃໝ 30% ຂອງມູນຄ່າ.  

ມູນຄ່າສນິຄາ້ທີ່ ລະເມດີ 10.000.000 ກບີ x 30% = 3.000.000 ກບີ. 

ໝວດທ ີ6 

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ມາດຕາ 23  ງບົປະມານ ແລະ ກາປະທບັ 

ອງົການປະຕບິດັວຽກງານກວດກາການຄາ້ ມງີບົປະມານ ແລະ ກາປະທບັ ເພື່ ອນາໍໃຊເ້ຂົາ້ໃນການ

ເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານ ຕາມພາລະບດົບາດ, ໜາ້ທີ່  ແລະ ຂອບເຂດສດິຂອງອງົການປະຕບິດັວຽກງານກວດກາ

ການຄາ້.  

ມາດຕາ 24 ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ມອບໃຫອ້ງົການປະຕບິດັວຽງການກວດກາການຄາ້ ໃນແຕ່ລະຂັນ້ ເປັນເຈົາ້ການໃນການປະສານ

ສມົທບົກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເພື່ ອພອ້ມກນັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີໃ້ຫມ້ປີະສດິທຜິນົ. 

ມາດຕາ 25 ຜນົສກັສດິ 

ຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ ມຜີນົສກັສດິນບັແຕ່ວນັລງົລາຍເຊນັເປັນຕົນ້ໄປ ແລະ ປ່ຽນແທນຂໍຕ້ກົລງົ 

ສະບບັເລກທ ີ 2552/ອຄ.ຄພນ, ລງົວນັທ ີ 14 ທນັວາ 2012 ແລະ ພາຍຫຼງັໄດລ້ງົຈດົໝາຍທາງລດັຖະການ 

ສບິຫາ້ວນັ. 

 

ເຊນັແທນ ລດັຖະມນົຕ ີ     

 

 

  ສມົຈດິ ມນິທະມດິ 
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