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ກະຊວງການເງນິ           ເລກທີ. 3281../ກງ 

ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, ວນັທີ 06 OCT 2014 

 

ບດົແນະນາໍ 

ວາ່ດວ້ຍການຄ ມ້ຄອງເກບັລາຍຮບັສວ່ຍສາອາກອນ 

 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍສວ່ຍສາອາກອນ ສະບບັເລກທີ 05/ສພຊ, ລງົວນັທີ 20 ທນັວາ 2011; 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມສະບບັເລກທີ 04/ສພຊ, ລງົວນັທີ 26 ທນັວາ 2006; 

- ອງີຕາມ ລດັຖະບນັຍດັຂອງປະທານປະເທດ ສະບບັເລກທີ 003/ປປທ, ລງົວນັທີ 26 ທນັວາ 2012 

ວາ່ດວ້ຍຄາ່ທາໍນຽມ ແລະ ຄາ່ບໍລິການ; 

- ອງີຕາມ ດາໍລດັຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີສະບບັເລກທີ 354/ນຍ, ລງົວນັທີ 5 ຕ ລາ 2007 ວາ່ດວ້ຍ

ເລກປະຈາໍຕວົຜູເ້ສຍອາກອນ; 

- ອງີຕາມ ດາໍລດັຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີສະບບັເລກທີ 80/ນຍ, ລງົວນັທີ 28 ກ ມພາ 2007 ວາ່

ດວ້ຍການຈດັຕ ັງ້ ແລະ ການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງກະຊວງການເງນິ 

 

ລດັຖະມນົຕວີາ່ການກະຊວງການເງນິ 

ອອກບດົແນະນາໍວາ່ດວ້ຍການຄ ມ້ຄອງເກບັລາຍຮບັສວ່ຍສາອາກອນ 

 

I. ຫລກັການລວມ 

1. ຈ ດປະສງົ 

ລະບຽບການຄ ມ້ຄອງສວ່ຍສາອາກອນສະບບັນີ ້ວາງອອກເພ ່ ອຄ ມ້ຄອງວຽກງານສວ່ຍສາອາກອນ

ໂດຍການກາໍນດົຫລກັການ, ວທີິການ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນການຄ ມ້ຄອງການເກບັລາຍຮບັສວ່ຍສາອາກອນ

ເຂ້ົາງບົປະມານແຫງ່ລດັໃຫຖ້ ກຕອ້ງ, ຄບົຖວ້ນຕາມກດົໝາຍກາໍນດົ ແລະ ມຄີວາມເປັນເອກະພາບໃນ

ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. 

2. ເປ້ົາໝາຍການຄ ມ້ຄອງ 

ເປ້ົາໝາຍການຄ ມ້ຄອງມ ີດ ັງ່ນີ:້ 

- ບ ກຄນົ, ນຕິບິ ກຄນົທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດທ່ີໄດຮ້ບັອະນ ຍາດລງົທຶນໃນກດິຈະການສາໍປະ 



ທານ, ກດິຈະການທົ່ວໄປ ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການສ ົ່ງເສມີການລງົທຶນ; 

- ບ ກຄນົ, ນຕິິບ ກຄນົ ທ່ີບ່ໍມພີມູລາໍເນົາ ແລະ ບ່ໍໄດຂ້ຶນ້ທະບຽນຢູ ່ ສປປ ລາວ ທ່ີມກີານສະໜອງການ

ບໍລິການ ຢູ ່ສປປ ລາວ ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍສວ່ຍສາອາກອນ, ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ

ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ;  

- ບ ກຄນົທ່ີມພີມູລາໍເນົາ ຢູ ່ສປປ ລາວ ຊຶ່ ງໄປເຮັດວຽກມລີາຍໄດຢູ້ຕ່າ່ງປະເທດ ແລະ ຄນົຕາ່ງປະເທດ

ທ່ີເຂ້ົາມາເຮັດວຽກ ຢູ ່ສປປ ລາວ ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍສວ່ຍສາອາກອນ; 

- ອງົການຈດັຕ ັງ້ລດັບໍລິຫານ-ວຊິາການ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ສງັຄມົອ ່ ນໆ, ສະຖານທດູ, ອງົການຈດັຕ ັງ້

ສາກນົ, ໂຄງການອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີບ່ໍຂຶນ້ກບັລດັຖະບານ; 

- ບ ກຄນົທົ່ວໄປທ່ີມລີາຍໄດ ້ເຊ່ັນ : ພະນກັງານ, ລດັຖະກອນ, ກາໍມະກອນ, ລກູຈາ້ງ ຫລ  ຜູອ້ ່ ນໆ; 

- ພະນກັງານ, ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີສວ່ຍສາອາກອນແຕລ່ະຂ ັນ້ (ແຕສ່ນູກາງຮອດທອ້ງຖິ່ນ) ໂດຍສະເພາະແມນ່

ພະນກັງານເຮັດໜາ້ທ່ີຄ ມ້ຄອງເກບັລາຍຮບັສວ່ຍສາອາກອນ. 

II. ລະບຽບການຄ ມ້ຄອງ 

1. ຫລກັການຄ ມ້ຄອງ 

ຫລກັການລວມສນູເປັນເອກະພາບ ຕາມລະບຽບກດົໝາຍ ໃນການອອກໃບຢັງ້ຢ ນ, ການສາ້ງ

ແຜນ, ການແຈງ້ເສຍການນາໍໃຊແ້ບບຟອມ, ການກວດກາ, ການປະສານງານ ແລະ ການສະຫລ ບ

ລາຍງານ.  

- ຫລກັການແບງ່ຂ ັນ້ຄ ມ້ຄອງຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໃນລະບຽບການສະບບັນີ ້ແລະ ຄາໍແນະນາໍການຈດັຕ ັງ້ປະ 

ຕບິດັການເຮັດທດົລອງວຽກງານສາມສາ້ງຂອງຂະແໜງການເງນິ 

2. ໜາ້ທ່ີຂອງຂະແໜງສວ່ຍສາອາກອນ 

1) ອອກເລກປະຈາໍຕວົໃຫແ້ກຜູ່ທ່ີ້ເລ່ີມດາໍເນນີທ ລະກດິໃໝ;່  

2) ອອກໃບຢັງ້ຢ ນການມອບພນັທະອາກອນປະເພດຕາ່ງໆເປັນແຕລ່ະປີການບນັຊ;ີ  

3) ສງັລວມສະຖຕິິພ ້ນຖານວສິາຫະກດິ ທ່ີຢູໃ່ນຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຕນົ ຕາມການແບງ່ຂ ັນ້ຄ ມ້ຄອງ;  

4) ຕດິຕາມ, ກວດກາການປະຕບິດັພນັທະອາກອນປະເພດຕາ່ງໆ ເປັນແຕລ່ະເດ ອນ, ງວດ, ປີ;  

5) ຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຄ ມ້ຄອງໜ້ີສນິອາກອນປະເພດຕາ່ງໆລວມທງັຄາ່ປບັໃໝ; 

6) ປະຕິບດັໜາ້ທ່ີອ ່ ນໆຕາມພາລະບດົບາດ ແລະ ຕາມການຊີນ້າໍຂອງຂ ັນ້ເທິງ. 

3. ການອອກເລກປະຈາໍຕວົໃຫແ້ກຜູ່ເ້ສຍອາກອນ 

ບ ກຄນົ, ນຕິບິ ກຄນົ, ການຈດັຕ ັງ້ ທ່ີເລ່ີມດາໍເນນີທ ລະກດິໃໝຕ່ອ້ງປະກອບເອກະສານເພ ່ ອຂໍເລກ

ປະຈາໍຕວົຜູເ້ສຍອາກອນນາໍຂະແໜງສວ່ຍສາອາກອນ, ເອກະສານທ່ີຕອ້ງປະກອບ ມດີ ັງ່ນີ:້ 

- ສາໍເນົາໃບທະບຽນສາໍປະທານ, ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ, ໃບອະນ ຍາດຈາກຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວ 

ຂອ້ງ ແລະ ໃບອະນ ຍາດອ ່ ນໆ (ຖາ້ມ)ີ;  



- ສາໍເນົາບດັປະຈາໍຕວົ, ສາໍມະໂນຄວົ, ໃບຢັງ້ຢ ນທ່ີຢູ ່ ຫລ  ໜງັສ ຜາ່ນແດນຂອງເຈົາ້ຂອງທ ລະກດິ 

ຫລ  ຂອງຜູທ່ີ້ໄດຮ້ບັມອບສິດ; 

- ແຜນວາດຢັງ້ຢ ນສະຖານທ່ີຕ ັງ້ສາໍນກັງານ ໂດຍມກີານເຊັນຢັງ້ຢ ນຈາກອາໍນາດການປກົຄອງທອ້ງ 

ຖິ່ນ, ເບໂີທລະສບັຕ ັງ້ໂຕະ, ມ  ຖ , ເບແີຟັກອແີມວ ທ່ີສາມາດຕດິຕ່ໍໄດ ້

ຂະແໜງຊວ່ຍສາອາກອນ ຫລງັຈາກໄດຮ້ບັເອກະສານຂໍແລກປະຈາໍຕວົຜູເ້ສຍອາກອນ

ຕອ້ງກວດກາຄວາມຖ ກຕອ້ງ ແລະ ຄບົຖວ້ນຂອງເອກະສານໃນທນັທີທນັໃດ, ຖາ້ເອກະສານບ່ໍຄບົ

ຖວ້ນຕອ້ງແຈງ້ໃຫຜູ້ເ້ສຍອາກອນຊາບໃນເວລານ ັນ້, ຖາ້ເອກະສານຄບົຖວ້ນຕອ້ງອອກເລກປະຈາໍ

ຕວົຜູເ້ສຍອາກອນໃຫແ້ກຜູ່ເ້ສຍອາກອນພາຍໃນກາໍນດົ 3 ຫາ 5 ວນັລດັຖະການ ນບັແຕມ່  ທ່ີ້ໄດ້

ຮບັເອກະສານຂໍເລກປະຈາໍຕວົຜູເ້ສຍອາກອນ ທ່ີຖ ກຕອ້ງ ແລະ ຄບົຖວ້ນເປັນຕ ົນ້ໄປ; 

ຫລກັການ ແລະ ວທີິການກາໍນດົເລກປະຈາໍຕວົຜູເ້ສຍອາກອນໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນດາໍລດັວາ່

ດວ້ຍເລກປະຈາໍຕວົຜູເ້ສຍອາກອນ ສະບບັເລກທີ 354/ນຍ, ລງົວນັທີ 05 ຕ ລາ 2007 ແລະ 

ບດົແນະນາໍຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ສະບບັເລກທີ 0559/ກງ, ລງົວນັທີ 13 ມນິາ 2008. 

4.  ສະຖຕິິພ ້ນຖານວິສາຫະກດິ 

ພະນກັງານສວ່ຍສາອາກອນ ຜູຮ້ບັຜິດຊອບ ຕອ້ງສາມາດສງັລວມສະຖຕິພິ ້ນຖານວສິາຫະ

ກດິ ທ່ີຢູໃ່ນຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຕນົໃຫໄ້ດເ້ປັນແຕລ່ະເດ ອນ, ງວດ, ປີ. ວທີິການຄ ມ້ຄອງສະຖ ິ

ຕໃິຫປ້ະຕບິດັ ດ ັງ່ນີ:້ 

1. ໃຫແ້ຍກວສິາຫະກດິອອກເປັນແຕລ່ະຂະແໜງວຊິາຊບີ ໂດຍໃຫເ້ຫັນລະອຽດປະເພດອາກອນທ່ີຖ ກ 

ເສຍ, ປະເພດອາກອນທ່ີຖ ກຍກົເວັ້ນ, ກາໍນດົເວລາໄລຍະການຍກົເວັ້ນ ( ລະອຽດໃຫປ້ະຕບິດັ

ຕາມແບບຟອມ ທ່ີກມົສວ່ຍສາອາກອນໄດກ້າໍນດົໄວ)້; 

2. ແຕລ່ະປີຕາມປີປະຕທິິນ ພະນກັງານຜູຮ້ບັຜິດຊອບກຽ່ວກບັສະຖຕິພິ ້ນຖານວສິາຫະກດິ ຕອ້ງສະ 

ຫລ ບຈາໍນວນພ ້ນຖານວິສາຫະກດິທ່ີມທີງັໝດົ, ໃນນ ັນ້ຕອ້ງແຍກໃຫເ້ຫັນ: ຈາໍນວນພ ້ນຖານທ່ີໄດ້

ສ ົ່ງເອກະສານລາຍງານການເງນິປະຈາໍປີ, ຈາໍນວນພ ້ນຖານວສິາຫະກດິ ທ່ີບ່ໍໄດສ້ ົ່ງເອກະສານ

ລາຍງານການເງນິປະຈາໍປີ, ຈາໍນວນພ ້ນຖານວສິາຫະກດິທ່ີເກດີຂ ນ້ໃໝ,່ ຈາໍນວນພ ້ນຖານວສິາຫະ

ກດິ ທ່ີຢ ດເຊົາການເຄ ່ ອນໄຫວຊ ົ່ວຄາວ ແລະ ຖາວອນ, ຈາໍນວນພ ້ນຖານວສິາຫະກດິ ທ່ີຖ ກ

ຮບັຮອງເປັນບໍລິສດັ ທ່ີຖ ກຫລ ົມ້ລະລາຍ, ຈາໍນວນພ ້ນຖານວສິາຫະກດິທ່ີມກີານເຄ ່ ອນຍາ້ຍ, ຈາໍ

ນວນພ ້ນຖານວສິາຫະກດິ ທ່ີຈະລບົລາ້ງອອກຈາກບນັຊຕີດິຕາມ, ຈາໍນວນພ ້ນຖານວສິາຫະກດິ 

ທ່ີຢູໃ່ນໄລຍະການຍກົເວັ້ນອາກອນແຕລ່ະປະເພດ ແລະ ຈາໍນວນພ ້ນຖານວິສາຫະກດິ ທ່ີຈະໝດົ

ໄລຍະການຍກົເວັ້ນອາກອນປະເພດຕາ່ງໆ ໃນປີທ່ີມກີານສະຫລ ບ. 

5. ການອອກໃບຢັງ້ຢ ນການມອບພນັທະອາກອນ 

ບ ກຄນົ, ນຕິບິ ກຄນົ ທ່ີດາໍເນນີທ ລະກດິທ່ີມລີາຍໄດທ່ີ້ຢູໃ່ນລະບບົ ຫລ  ບ່ໍຢູໃ່ນລະບບົອາ 



ກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ໂດຍບ່ໍຈາໍແນກວາ່ເປັນຄນົລາວ, ຄນົຕາ່ງດາ້ວ, ຄນົຕາ່ງປະເທດ ຫລ  ຄນົທ່ີບ່ໍມ ີ

ສນັຊາດ ແຕລ່ະປີການບນັຊຕີອ້ງປະກອບເອກະສານລາຍງານການເງນິ ເພ ່ ອຂໍໃບຢັງ້ຢ ນການ

ມອບພນັທະອາກອນເອກະສານປະກອບມ ີດ ັງ່ນີ:້ 

- ໃບດ ນ່ດຽ່ງການບນັຊກີອ່ນການກວດນບັ ແລະ ຫລງັການກວດນບັ; 

- ໃບສະຫລ ບຊບັສິນ, ໜ້ີສນິ ໃນປີການບນັຊ;ີ 

- ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັໃນປີການບນັຊ;ີ 

- ໃບສະຫລ ບ ສງັລວມລາຍການຊບັສນິຄງົທ່ີ ແລະ ຕາຕະລາງຫກັຄາ່ຫ  ຍ້ຫຽ້ນ; 

- ໃບສະຫລ ບ ສງັລວມການມອບພນັທະອາກອນປະເພດຕາ່ງໆ ໃນປີການບນັຊ ີ ພອ້ມເອກະສານ

ຢັງ້ຢ ນການມອບເງນິອາກອນດ ັງ່ກາ່ວ;  

- ໃບສະຫລ ບສງັລວມການນາໍໃຊໃ້ບເກບັເງນິ; 

- ແຜນການຜະລິດ, ແຜນລາຍຮບັ-ລາຍຈາ່ຍທ ລະກດິ ແລະ ແຜນມອບພນັທະອາກອນ ຂອງປີ

ການບນັຊ.ີ 

ຂະແໜງສວ່ຍສາອາກອນ ຫລງັຈາກໄດຮ້ບັເອກະສານລາຍງານການເງນິປະຈາໍປີ ຕອ້ງ

ກວດກາຄວາມຄບົຖວ້ນຂອງເອກະສານໃນທນັທີທນັໃດ, ຖາ້ເອກະສານບ່ໍຄບົຖວ້ນ ຕອ້ງແຈງ້ໃຫຜູ້້

ເສຍອາກອນຊາບໃນເວລານ ັນ້ເພ ່ ອປະກອບເພ່ີມເຕມີ, ຖາ້ເອກະສານຄບົຖວ້ນ ຕອ້ງກວດກາຄ ນ

ການປະຕບິດັພນັທະອາກອນປະເພດຕາ່ງໆ ຕາມໃບດ ນ່ດຽ່ງບນັຊປີະຈາໍປີ ໂດຍມກີານສມົທຽບ

ຕວົເລກການມອບພນັທະອາກອນຕວົຈງິ ກບັເອກະສານຢັງ້ຢ ນການມອບພນັທະອາກອນ. ຖາ້ເຫັນ

ວາ່ການມອບອາກອນຄບົຖວ້ນແລວ້ ແມນ່ ໃຫອ້ອກໃບຢັງ້ຢ ນໃຫແ້ກຜູ່ເ້ສຍອາກອນ ພາຍໃນກາໍ

ນດົ 3 ຫາ 5 ວນັລດັຖະການ ນບັແຕມ່  ທ່ີ້ໄດຮ້ບັເອກະສານລາຍງານການເງນິເປັນຕ ົນ້ໄປ; ກລໍະ 

ນເີຫັນວາ່ພນັທະອາກອນປະເພດຕາ່ງໆ ໃນໃບດ ນ່ດຽ່ງບນັຊປີະຈາໍປີຍງັມອບບ່ໍຄບົຖວ້ນ ພະນກັ 

ງານຮບັຜິດຊອບຕອ້ງຄດິໄລ ່ ແລະ ອອກໃບສ ັ່ງມອບແຈງ້ເປັນລາຍລກັອກັສອນ ໃຫຜູ້ປ້ະກອບ

ການຊາບທນັທີ, ຫລງັຈາກວສິາຫະກດິມອບເງນິອາກອນຈາໍນວນດງັກາ່ວຄບົຖວ້ນແລວ້ ຈຶ່ງພິຈາ 

ລະນາອອກໃບຢັງ້ຢ ນການມອບພນັທະອາກອນ. 

ສາໍລບັຫວົໜວ່ຍທ ລະກດິທ່ີຂ ນ້ກບັການຄ ມ້ຄອງແຂວງໜ່ຶງ ແຕໄ່ປເຄ ່ ອນໄຫວຢູແ່ຂວງໜ່ຶງ

ທ່ີໄດປ້ະຕບິດັມອບອາກອນບອ່ນທ່ີໄດໄ້ປເຄ ່ ອນໄຫວ ໃຫພ້ະແນກສວ່ຍສາອາກອນແຂວງ, ນະ 

ຄອນຫລວງ ບອ່ນທ່ີທ ລະກດິໄປເຄ ່ ອນໄຫວນ ັນ້ ອອກໃບຢັງ້ຢ ນການມອບພນັທະອາກອນໃຫຫ້ວົ

ໜວ່ຍທ ລະກດິເພ ່ ອນາໍມາສະເໜີ ຕ່ໍພະແນກສວ່ຍສາອາກອນບອ່ນທີຕນົຂຶນ້ກບັ, ພະແນກສວ່ຍສາ

ອາກອນແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ຕອ້ງຮບັຜິດຊອບຕ່ໍໜາ້ກດົໝາຍ, ຕ່ໍກບັການອອກໃບຢັງ້ຢ ນການ

ມອບພນັທະອາກອນດ ັງ່ກາ່ວ, 

ສາໍລບັຢູຂ່ ັນ້ເມ  ອງໃຫປ້ະຕບິດັການເກບັພນັທະອາກອນແບບມອບເໝົາຕາມ ມາດຕາ 56 



ຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍສວ່ຍສາອາກອນ ສະບບັເລກທີ 05/ສພຊ, ລງົວນັທີ 20 ທນັວາ 2011,  

ຕາມການມອບໝາຍໃຫຄ້ ມ້ຄອງເກບັຂອງພະແນກສວ່ຍສາອາກອນແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ແລະ

ຕາມນຕິກິາໍວຽກງານສາມສາ້ງໄດກ້າໍນດົ. 

6. ການຄ ມ້ຄອງເກບັລາຍຮບັສວ່ຍສາອາກອນ 

1. ຕດິຕາມການແຈງ້ເສຍອາກອນປະເພດຕາ່ງໆ ຂອງບນັດາວສິາຫະກດິ ທ່ີຢູໃ່ນຄວາມຮບັຜິດຊອບ

ຂອງຕນົເປັນແຕລ່ະວນັ, ເດ ອນ, ງວດ, ປີ; 

2. ບນັທຶກຂໍມ້ນູການແຈງ້-ມອບອາກອນປະເພດຕາ່ງໆ ຂອງບນັດາວສິາຫະກດິ ທ່ີຢູໃ່ນຄວາມ

ຮບັຜິດຊອບຂອງຕນົເປັນແຕລ່ະວນັ, ເດ ອນ, ງວດ, ປີ ຕາມແບບຟອມເອກແຊວ ຫລ  ຕາມໂປ

ແກມທ່ີກມົສວ່ຍສາອາກອນກາໍນດົໄວ;້ 

3. ທ ກໆວນັທີ 20 ຂອງເດ ອນຖດັໄປ ຜູຮ້ບັຜິດຊອບຕດິຕາມການແຈງ້ມອບອາກອນ ຕອ້ງສະຫລ ບ

ລາຍງານໃຫແ້ກຂ່ ັນ້ເທິງຂອງຕນົ ກຽ່ວກບັຕວົເລກລາຍຮບັອາກອນປະເພດຕາ່ງໆ ທ່ີເກບັໄດໃ້ນ

ເດ ອນ, ຈາໍນວນພ ້ນຖານວສິາຫະກດິ ທ່ີໄດແ້ຈງ້ມອບແບບປກົກະຕໃິນເດ ອນ, ມອບຈາກຕວົເລກ

ກວດກາໄລລ່ຽງ, ຕວົເລກໜ້ີໃນໄລຍະຜາ່ນມາ, ໜ້ີອາກອນຄາ້ງມອບ ທ່ີເກດີຂ ນ້ໃນເດ ອນ, ຈາໍ

ນວນພ ້ນຖານວສິາຫະກດິ ທ່ີບ່ໍມາແຈງ້ມອບໃນເດ ອນພອ້ມເຫດຜນົຂອງແຕລ່ະວສິາຫະກດິ ທ່ີບ່ໍມາ

ແຈງ້ມອບໃນເດ ອນ; 

4. ພາຍຫລງັໄດຮ້ບັການລາຍງານຂໍມ້ນູຈາກຜູຮ້ບັຜິດຊອບ ຫວົໜາ້ໜວ່ຍງານຄ ມ້ຄອງເກບັລາຍຮບັ

ຂ ັນ້ເມ  ອງ, ຫວົໜາ້ຫອ້ງຄ ມ້ຄອງເກບັລາຍຮບັຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ, ຫວົໜາ້ພະແນກຄ ມ້

ຄອງເກບັລາຍຮບັສວ່ຍສາອາກອນຂອງກມົ ຕອ້ງຄ ົນ້ຄວາ້ ວທີິການ, ມາດຕະການ ເພ ່ ອຂໍທິດ

ຊີນ້າໍຈາກຂ ັນ້ເທິງຖດັໄປໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ; 

5. ພາຍຫລງັທ່ີຂ ັນ້ເທິງມທິີດຊີນ້າໍ ໃຫຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແລວ້ ຜູຮ້ບັຜິດຊອບຕອ້ງເປັນເຈົາ້ການຈດັຕ ັງ້

ປະຕິບດັດວ້ຍຄວາມຮບັຜິດຊອບສງູ, ຜາ່ນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ຖາ້ມບີນັຫາຫຍງັໃຫຮ້ບີຮອ້ນລາຍ

ງານຄ ນ ເພ ່ ອຂໍຄາໍເຫັນຊີນ້າໍຕ ່ ມອີກ. 

6. ພາຍໃນ 3-6 ເດ ອນຖາ້ຫາກບ່ໍເຫັນວສິາຫະກດິມາແຈງ້ມອບອາກອນ, ພະນກັງານອາກອນຕອ້ງ

ລງົໄປເກບັກາໍຂໍມ້ນູຢູສ່າໍນກັງານ ຫລ  ທ່ີຕ ັງ້ຂອງວສິາຫະກດິ ເພ ່ ອເລ່ັງທວງ, ຊ ກຍູໃ້ຫວ້ສິາຫະກດິ

ມາແຈງ້ມອບອາກອນຕາມລະບຽບກດົໝາຍທ່ີໄດກ້າໍນດົ. 

7. ການຄ ມ້ຄອງໜ້ີສນິອາກອນປະເພດຕາ່ງໆ  

1) ພະນກັງານຜູຮ້ບັຜິດຊອບ ແຕລ່ະເດ ອນຕອ້ງຕດິຕາມ, ສງັລວມໜ້ີສນິອາກອນທງັໝດົ ທ່ີມຢີູໃ່ນ

ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຕນົ ( ໜ້ີສນິຍກົມາ, ໜ້ີສນິເກດີຂ ນ້ໃໝ ່) ໂດຍສາມາດແຍກລະອຽດເປັນ

ແຕລ່ະປະເພດອາກອນ, ເປັນແຕລ່ະວສິາຫະກດິ. 

2) ເພ ່ ອຄ ມ້ຄອງ ແລະ ມວີິທີການສະສາງໜ້ີສິນ ໃຫນ້ບັມ  ນ້ບັຫລ ດລງົ, ພະນກັງານຜູຮ້ບັຜິດຊອບ



ຕອ້ງດາໍເນນີການແຍກໜ້ີສິນອອກເປັນແຕລ່ະປະເພດເຊ່ັນ: ໜ້ີສນິຈາກການແຈງ້-ມອບຊກັຊາ້ໃນ

ແຕລ່ະເດ ອນ, ໜ້ີສນິຈາກການກວດກາແບບໄວ, ໜ້ີສນິຈາກການກວດກາບນັຊວີສິາຫະກດິປະຈາໍ

ປີ, ໜ້ີສນິຈາກການປບັໃໝ ແລະ ໜ້ີສນິອາກອນປະເພດອ ່ ນໆ; 

3) ພາຍຫລງັໄດແ້ຍກໜ້ີສນິເປັນແຕລ່ະປະເພດແລວ້ ຜູຮ້ບັຜິດຊອບ, ຫວົໜາ້ໜວ່ຍງານ, ຫວົໜາ້

ຫອ້ງ, ຫວົໜາ້ພະແນກຄ ມ້ຄອງເກບັລາຍຮບັ ລວມທງັຫວົໜາ້ພະແນກສວ່ຍສາອາກອນປະຈາໍ

ແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ຕອ້ງຄ ົນ້ຄວາ້ວທີິການ, ມາດຕະການ ເພ ່ ອຂໍທິດຊີນ້າໍຈາກຂ ັນ້ເທິງຖດັໄປ

ໃນການເລ່ັງທວງໜ້ີສນິ, ສະສາງໜ້ີສນິ ແລະ ອ ່ ນໆ. ທ ກການສະສາງໜ້ີສນິ, ການປດົໜ້ີສນິ 

ແລະ ການລບົລາ້ງໜ້ີສິນ ຕອ້ງມເີອກະສານຢັງ້ຢ ນຄບົຖວ້ນ ແລະ ມກີານຕກົລງົເປັນລາຍລກັ

ອກັສອນຈາກຂ ັນ້ເທິງທ່ີມສີດິອາໍນາດ. 

4) ໃນເວລາປິດປີການບນັຊ ີ( 31/ 12 / N ) ພະນກັງານຜູຮ້ບັຜິດຊອບ ຕອ້ງສະຫລ ບສງັລວມຈາໍ

ນວນໜ້ີສນິທງັໝດົໃນປີພອ້ມທງັມບີນັຊຕີິດຕາມລະອຽດ ເປັນແຕລ່ະປະເພດອາກອນ ແລະ ເປັນ

ແຕລ່ະວສິາຫະກດິ. 

5) ບດົສະຫລ ບສງັລວມໜ້ີສນິໃນປີ ( ຕາມທ່ີກາໍນດົໄວໃ້ນຂໍ ້ 4 ຂາ້ງເທິງ) ຕອ້ງເກບັຮກັສາໄວເ້ພ ່ ອ

ເປັນບອ່ນອງີໃຫແ້ກກ່ານຕິດຕາມກວດກາໃນແຕລ່ະໄລຍະ. 

8. ການກວດກາອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມຫລງັການແຈງ້ 

1) ການກວດກາຈາໍນວນອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ທ່ີຫກັໃນແຕລ່ະເດ ອນ; ພະນກັງານຜູຮ້ບັຜິດຊອບພາຍ 

ຫລງັໄດຮ້ບັໃບແຈງ້ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ຕອ້ງຄດັເລ ອກໃບແຈງ້ທ່ີມຄີວາມສຽ່ງ ເຊ່ັນ: ມຈີາໍນວນ

ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມເບ ອ້ງສ ົນ້ເຂ້ົາຫລາຍ, ແຈງ້ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມບ່ໍຖ ກຕອ້ງກບັຄວາມເປັນຈງິ, 

ຄວາມເຊ ່ ອຖ ໃນການປະຕບິດັພນັທະອາກອນຜາ່ນມາຂອງວສິາຫະກດິ, ມອີາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ

ເບ ອ້ງສ ົນ້ເຂ້ົາຍກົໄປຫກັຕ່ໍຫລາຍເດ ອນຕດິຕ່ໍກນັ ແລະ ອ ່ ນໆ ເພ ່ ອກາໍນດົເປັນເປ້ົາໝາຍໃນການ

ກວດກາການຫກັອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ; 

2) ການກວດກາຈາໍນວນອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມທ່ີສ ົ່ງຄ ນ; ພະນກັງານຜູຮ້ບັຜິດຊອບພາຍຫລງັໄດຮ້ບັໃບ

ແຈງ້ທ່ີມກີານຂໍຄ ນເງນິອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ຕອ້ງຄດັເລ ອກປົາ້ໝາຍເພ ່ ອດາໍເນນີການກວດກາເອ 

ກະສານຢັງ້ຢ ນຕາ່ງໆ ກອ່ນທ່ີຈະອະນ ມດັສ ົ່ງເງນິຄ ນ. ຂ ັນ້ຕອນ ແລະ ວທີິການດາໍເນນີການ

ກວດກາໃຫປ້ະຕິບດັຕາມລະບຽບການ ສະບບັເລກທີ 3229/ກງ, ລງົວນັທີ 17 ທນັວາ 2009. 

9.  ການຂໍແລກປະຈາໍຜູເ້ສຍອາກອນ 

ບ ກຄນົ, ນຕິິບ ກຄນົ ຫລ  ການຈດັຕ ັງ້ ທ່ີເລ່ີມຕ ົນ້ດາໍເນນີທ ລະກດິລວມເຖງິບ ກຄນົທົ່ວໄປ

ທ່ີມລີາຍໄດຕ້ອ້ງໄດສ້ະເໜີຂໍເ້ລກປະຈາໍຕວົຜູເ້ສຍອາກອນນາໍຂະແໜງສວ່ຍສາອາກອນ ເພ ່ ອນາໍ

ໃຊເ້ຂ້ົາໃນການຄ ມ້ຄອງເກບັລາຍຮບັສວ່ຍສາອາກອນ, ຂອງຜູເ້ສຍອາກອນຜູເ້ສຍອາກອນທ່ີເປັນ

ບ ກຄນົ, ນຕິບິ ກຄນົ ຫລ  ການຈດັຕ ັງ້ ລວມເຖງິບ ກຄນົທົ່ວໄປທ່ີມລີາຍໄດ ້ ມສີດິໄດຮ້ບັອະນ  



ຍາດນາໍໃຊເ້ລກປະຈາໍຕວົຜູເ້ສຍອາກອນໄດພ້ຽງເລກໝາຍ ດຽວຕະລອດໄລຍະການດາໍເນນີທ ລະ

ກດິ ຫລ  ການຄງົຕວົຂອງຜູເ້ສຍອາກອນ ໂດຍບ່ໍມກີານປ່ຽນແປງ ແລະ ຈະບ່ໍໄດໃ້ຫຜູ້ອ້ ່ ນຕ ່ ມອີກ. 

ເອກະສານປະກອບ ເພ ່ ອຂໍແລກປະຈາໍຕວົຜູເ້ສຍອາກອນ ໃຫປ້ະຕິບດັຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວ້

ໃນໂລແມງັ II, ຂໍ ້3 ຂອງບດົແນະນາໍສະບບັນີ.້ 

10.  ການປ່ຽນແປງ, ການຢ ດເຊົາ, ຂາຍ ຫລ  ໂອນກດິຈະການ 

ເມ  ່ອມກີານປ່ຽນແປງ, ການຢ ດເຊົາ, ຂາຍ ຫ   ໂອນກດິຈະການສວ່ນໃດໜ່ຶງ ຫລ  ທງັໝດົ

ໃຫແ້ກຜູ່ອ້ ່ ນຕາມການອະນ ຍາດຂອງຂະແໜງເຈົາ້ພາບ, ຜູດ້າໍເນນີທ ລະກດິ ຕອ້ງປິດບນັຊກີານ 

ເຄ ່ ອນໄຫວກດິຈະການຂອງຕນົແລວ້ນາໍສະເໜີເປັນລາຍລກັອກັສອນ ຕ່ໍຂະແໜງການສວ່ຍສາອາ 

ກອນ ບອ່ນທ່ີຕນົຂຶນ້ກບັພາຍໃນກາໍນດົ 10 ວນັລດັຖະການ ນບັແຕວ່ນັທ່ີໄດມ້ກີານປ່ຽນແປງ, 

ຢ ດເຊົາ, ຂາຍ ຫລ  ໂອນກດິຈະການເປັນຕ ົນ້ໄປເພ ່ ອຊາໍລະອາກອນທ່ີຍງັຄາ້ງມອບໃຫຄ້ບົຖວ້ນ

ແລວ້ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີສວ່ຍສາອາກອນຈຶ່ງຈະອອກໃບຢັງ້ຢ ນການມອບອາກອນ, ການປ່ຽນແປງ, ຢ ດເຊົາ 

ຂາຍ ຫລ  ໂອນກດິຈະການໃຫພ້ອ້ມກນັ. 

ຖາ້ຫາກຢ ດເຊົາຢາ່ງຖາວອນຕາມການອະນ ຍາດຂອງຂະແໜງການກຽ່ວຂອ້ງ ນອກຈາກ

ຕອ້ງຊາໍລະອາກອນທ່ີຄາ້ງມອບໃຫຄ້ບົຖວ້ນແລວ້ ຕອ້ງນາໍເອົາໃບຢັງ້ຢ ນ ເລກປະຈາໍຕວົຜູເ້ສຍ

ອາກອນ ໄປສ ົ່ງຄ ນໃຫຂ້ະແໜງສວ່ຍສາອາກອນບອ່ນທ່ີຕນົຂ ນ້ກບັ ເພ ່ ອລບົທ່ີອອກຈາກບນັຊຄີ ມ້

ຄອງ. 

ຖາ້ຜູດ້າໍເນນີທ ລະກດິມຈີ  ດປະສງົຢາກຢ ດເຊົາເປັນການຊ ົ່ວຄາວ, ຕອ້ງແຈງ້ເຫດຜນົເປັນ

ລາຍລກັອກັສອນໃຫຂ້ະແໜງສວ່ຍສາອາກອນບອ່ນທ່ີຕນົຂ ນ້ກບັ ຮບັຊາບກອ່ນພາຍໃນ 10 ວນັ

ລດັຖະການ ແລະ ຊາໍລະອາກອນທ່ີຄາ້ງມອບໃຫຄ້ບົຖວ້ນຈຶ່ງຈະອະນ ຍາດໃຫຢ້ ດເຊົາຊ ົ່ວຄາວໄດ.້ 

ຖາ້ວສິາຫະກດິມກີານປ່ຽນແປງທາງດາ້ນທ່ີຕ ັງ້ສາໍນກັງານ, ເບໂີທລະສບັຕິດຕ່ໍ ແມນ່ຕອ້ງ

ໄດແ້ຈງ້ເຫດຜນົເປັນລາຍລກັອກັສອນໃຫຂ້ະແໜງສວ່ຍສາອາກອນບອ່ນທ່ີຕນົຂ ນ້ກບັຮບັຊາບພາຍ

ໃນ 10 ວນັລດັຖະການ. 

11.  ການສ ົ່ງບດົລາຍງານການເງນິປະຈາໍປີ 

ຜູເ້ສຍອາກອນ ຕອ້ງສ ົ່ງບດົລາຍງານການເງນິປະຈາໍປີຂອງຕນົ ໃຫແ້ກຂ່ະແໜງສວ່ຍສາ

ອາກອນບອ່ນທ່ີຕນົຂ ນ້ກບັ ກອ່ນວນັທີ 01 ມນີາຂອງປີຖດັໄປ ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 

38 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍສວ່ຍສາອາກອນ ສະບບັເລກທີ 05/ສພຊ, ລງົວນັທີ 20 ທນັວາ 

2011; ບດົລາຍງານການເງນິທ່ີຕອ້ງສ ົ່ງໃຫຂ້ະແໜງສວ່ຍສາອາກອນໃຫປ້ະຕບິດັຕາມໂລແມງັ II 

ຂໍ ້5 ຂອງບດົແນະນາໍວາ່ສະບບັນີ.້ 

12.  ການແຈງ້ເສຍອາກອນປະເພດຕາ່ງໆ 

ຜູເ້ສຍອາກອນ ເຖງິຈະມລີາຍຮບັ ຫລ  ບ່ໍມລີາຍຮບັກຕໍອ້ງແຈງ້ເສຍອາກອນປະເພດ



ຕາ່ງໆ ເປັນແຕລ່ະເດ ອນ, ງວດ, ປີ ດ ັງ່ນີ:້ 

1) ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ, ອາກອນຊມົໃຊ,້ ອາກອນເງນິເດ ອນ ຕອ້ງແຈງ້ເສຍເປັນແຕລ່ະເດ ອນ ກອ່ນ

ວນັທີ 15 ຂອງເດ ອນຖດັໄປ; 

2) ອາກອນກາໍໄລ ຕອ້ງແຈງ້ມອບເປັນແຕລະງວດ ບນົພ ້ນຖານອາກອນກາໄລທ່ີມອບຕວົຈງິຂອງປີ 

ຜາ່ນມາ ຫລ  ກາໍໄລຕວົຈງິຂອງແຕລ່ະງວດ ຫລ  ຕາມອາກອນກາໍໄລຄາດຄະເນປະຕບິດັໄວໃ້ນ

ແຜນມອບຂອງປີການບນັຊ.ີ ສວ່ນຈາໍນວນເງນິອາກອນກາໍໄລຕວົຈງິໃນປີທ່ີຕອ້ງມອບນ ັນ້ໃຫໄ້ລ່

ລຽງຄ ນທງັໝດົໃນເວລາປິດບນັຊທີາ້ຍປີ. 

ການມອບອາກອນກາໍໄລ ໃຫປ້ະຕບິດັເປັນ ສິ່ ງວດ ດ ັງ່ນີ:້ 

1. ງວດທີໜ່ຶງ ບ່ໍໃຫກ້າຍ ວນັທີ ສບິ ເດ ອນເມສາຂອງປີ;  

2. ງວດທີສອງ ບ່ໍໃຫກ້າຍ ວນັທີ ສບິ ເດ ອນກລໍະກດົຂອງປີ;  

3. ງວດທີສາມ ບ່ໍໃຫກ້າຍ ວນັທີ ສບິ ເດ ອນຕ ລາຂອງປີ;  

4. ງວດທີສີ່  ບ່ໍໃຫກ້າຍ ວນັທີ ສບິ ເດ ອນມນີາ ຂອງປີຖດັໄປ. 

ອາກອນກາໍໄລທ່ີໄດມ້ອບເປັນແຕລ່ະງວດນ ັນ້ ຖ ເປັນການມອບລວ່ງໜາ້. ໃນເວລາໄລລ່ຽງຄ ນທາ້ຍ

ປີ ຫາກເຫັນວາ່ອາກອນກາໄລ ທ່ີມອບລວ່ງໜາ້ຫລາຍກວາ່ຕວົຈງິ ສວ່ນທ່ີເກນີຕອ້ງຍກົໄປທກັຕ່ໍ

ໃນປີຖດັໄປ ແຕຖ່າ້ຫາກເຫັນວາ່ອາກອນກາໍໄລມອບລວ່ງໜາ້ ຫາກມຈີາໍນວນໜອ້ຍກວາ່ສວ່ນຜິດ

ດຽ່ງຕອ້ງໄດມ້ອບຕ ່ ມພາຍໃນ 7 ວນັລດັຖະການນບັແຕມ່  ໄ້ດລ້ງົລາຍເຊັນໃນບດົບນັທຶກກວດກາ

ເປັນຕ ົນ້ໄປ. 

3. ອາກອນລາຍໄດຈ້າກເງນິປນັຜນົກາໍໄລ ຕອ້ງແຈງ້ມອບພາຍໃນກາໍນດົ 10 ວນັ ພາຍຫລງັທ່ີໄດມ້ ີ

ການຕກົລງົຂອງກອງປະຊ ມສະພາບໍລິຫານຜູຖ້ ຫ ນ້ ຫລ  ຂາຫ ນ້. ໃນກລໍະນທີີບ່ໍຍ ່ ນ ຫລ  ບ່ໍເປີດ

ກອງປະຊ ມຂາຫ ນ້, ພະນກັງານສວ່ຍສາອາກອນຈະຄດິໄລອ່າກອນ ເງນິປນັຜນົກາໍໄລ ຕາມໃບ

ລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັໃນປີ. 

4. ອາກອນລາຍໄດຈ້າກຄາ່ເຊ່ົາ ແມນ່ຜູມ້ລີາຍໄດຈ້າກຄາ່ເຊ່ົາ ມໜີາ້ທ່ີແຈງ້ເສຍອາກອນ ພາຍໃນກາໍ

ນດົ 10 ວນັນບັແຕວ່ນັໄດຮ້ບັຄາ່ເຊ່ົາເປັນຕ ົນ້ໄປ. 

5. ອາກອນລາຍໄດປະເພດອ ່ ນໆ ເຊ່ັນ: ລາຍໄດຈ້າກຊບັສນິທາງປນັຍາ, ລາຍໄດຈ້າກລາງວນັ,

ລາງວນັຫວຍເປັນເງນິ ຫ   ວດັຖ , ລາຍໄດຈ້າກການຊ -້ຂາຍ ຫ   ການໂອນກາໍມະສດິທ່ີດນິ ແລະ 

ລາຍໄດອ້ ່ ນໆ ໃຫຜູ້ເ້ບກີຈາ່ຍເປັນຜູຫ້ກັໄວ ້ ແລະ ແຈງ້ເສຍພາຍໃນ 10 ວນັຫລງັຈາກທ່ີໄດເ້ບກີ

ຈາ່ຍເງນິໃຫຜູ້ມ້ລີາຍໄດດ້ ັງ່ກາ່ວເປັນຕ ົນ້ໄປ.  

6. ອາກອນປະເພດຕາ່ງໆ ສາໍລບັຜູທ່ີ້ບ່ໍມພີມູລາໍເນົາ ແຕມ່ລີາຍໄດເ້ກດີຂ ນ້ຢູ ່ ສປປ ລາວ ຜູທ່ີ້ເບກີ

ຈາ່ຍເງນິຕອ້ງຄດິໄລອ່າກອນປະເພດຕາ່ງໆໄວ ້ແລະ ແຈງ້ມອບພາຍໃນກາໍນດົ 30 ວນັຫລງັຈາກ 

ທ່ີໄດເ້ບກີຈາ່ຍເງນິໃຫແ້ກຜູ່ບ່ໍ້ມພີມູລາໍເນົາດ ັງ່ກາ່ວ. 



III. ການແບງ່ຂ ັນ້ຄ ມ້ຄອງຫວົໜວ່ຍທ ລະກດິ.  

1. ການແບງ່ຂ ັນ້ຄ ມ້ຄອງຫວົໜວ່ຍທ ລະກດິ 

- ກມົສວ່ຍສາອາກອນ: ຮບັຜິດຊອບຄ ມ້ຄອງຫວົໜວ່ຍທ ລະກດິຂະໜາດໃຫຍ ່ທ່ີເຄ ່ ອນໄຫວມລີກັສະ 

ນະຍ ດທະສາດລະດບັຊາດ, ມກີານພວົພນັກບັຕາ່ງປະເທດ, ມກີານຕິດພນັກບັຫລາຍພາກສວ່ນ, 

ຫລາຍຂະແໜງວຊິາຊບີ, ເປັນກ ມ່ບໍລິສດັທ່ີມຫີລາຍສາຂາ ຫລ  ຕວົແທນທງັຢູພ່າຍໃນ ແລະ 

ຕາ່ງປະເທດ ເຊ່ັນ: ທະນາຄານ, ສະຖາບນັການເງນິ, ໂຮງແຮມ, ທອ່ງທຽ່ວ, ຫວົໜວ່ຍວສິາຫະ

ກດິທ່ີດາໍເນນີການຜະລິດຂະໜາດໃຫຍ,່ ຫວົໜວ່ຍທ ລະກດິທ່ີເຮັດໜາ້ທ່ີບໍລິການສາທາລະນະ, ຫວົ

ໜວ່ຍທ ລະກດິທ່ີປະຕິບດັໂຄງການ ຫລ  ການສາໍປະທານຂະໜາດໃຫຍຂ່ອງລດັຖະບານ ເຊ່ັນ: 

ພະລງັງານໄຟຟ້າ, ຂ ດຄ ົນ້ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ອ ່ ນໆ. 

- ພະແນກສວ່ຍສາອາກອນແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ: ຮບັຜິດຊອບຄ ມ້ຄອງຫວົໜວ່ຍທ ລະກດິຂະໜ

າດໃຫຍຕ່າມການມອບໝາຍຂອງກມົສວ່ຍສາອາກອນ ແລະ ຂະໜາດກາງ ທ່ີເຄ ່ ອນໄຫວມີ

ລກັສະນະຍ ດທະສະເພາະຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ. 

- ຫອ້ງສວ່ຍສາອາກອນເມ  ອງ: ຮບັຜິດຊອບຄ ມ້ຄອງຫວົໜວ່ຍທ ລະກດິຂະໜາດກາງ ຕາມການ

ມອບໝາຍຂອງພະແນກສວ່ຍສາອາກອ່ນຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ ແລະ ຂະໜາດນອ້ຍ. 

- ຂ ັນ້ບາ້ນ: ເຮັດໜາ້ທ່ີຈດັເກບັລາຍຮບັປະເພດຕາ່ງໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງເມ  ອງ, ສາໍລບັບາ້ນ

ສາມສາ້ງໃຫປ້ະຕິບດັຕາມບດົແນະນາໍ ສະບບັເລກທີ 206/ກງ, ລງົວນັທີ 20/01/2014. 

2. ການແບງ່ລາຍຮບັສວ່ຍສາອາກອນ 

ສາໍລບັຫວົໜວ່ຍທ ລະກດິ ທ່ີຂຶນ້ກບັການຄ ມ້ຄອງຂອງ ກມົສວ່ຍສາອາກອນ, ພະແນກ

ສວ່ຍສາອາກອນແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ລວມທງັສາຂາແຕໄ່ດໄ້ປເຄ ່ ອນໄຫວທ ລະກດິຢູທ່ອ້ງຖິ່ນ

ອ ່ ນ, ທ່ີມລີາຍຮບັຕອ້ງໄດມ້ອບອາກອນປະເພດຕາ່ງໆ ດ ັງ່ນີ:້ 

1) ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ແມນ່ ໃຫມ້ອບຢູທ່ອ້ງຖິ່ ນ 20% (ຊາວສວ່ນຮອ້ຍ) ຂອງຈາໍນວນອາກອນມນູ

ຄາ່ເພ່ີມທງັໝດົ ທ່ີເກດີຂ ນ້ຢູທ່ອ້ງຖິ່ນນ ັນ້ ຫລ  ແຂວງນ ັນ້ບອ່ນໄປເຄ ່ ອນໄຫວ, ສວ່ນ 80% ແມນ່

ໃຫມ້ອບຢູບ່ອ່ນວສິາຫະກດິແມຕ່ ັງ້ຢູ ່ ຕາມລະບຽບການກຽ່ວກບັການແຈງ້ ແລະ ການມອບອາ 

ກອນມນູຄາ່ເພ່ີມສະບບັເລກທີ 3227/ກງ, ລງົວນັທີ 17 ທນັວາ 2009, 

2) ອາກອນຊມົໃຊ ້ (ຖາ້ມ)ີ ແມນ່ໃຫມ້ອບຢູທ່ອ້ງຖິ່ນນ ັນ້ ຫລ  ແຂວງນ ັນ້ບອ່ນໄປເຄ ່ ອນໄຫວ 100% 

(ຮອ້ຍເປີເຊັນ); 

3) ອາກອນລາຍໄດຈ້າກເງນິເດ ອນແມນ່ໃຫມ້ອບຢູທ່ອ້ງຖິ່ ນນ ັນ້ ຫລ  ແຂວງນ ັນ້ບອ່ນໄປເຄ ອນໄຫວ 

100% (ຮອ້ຍເປີເຊັນ); 

4) ອາກອນກາໍໄລ ແມນ່ ໃຫມ້ອບຢູບ່ອ່ນວສິາຫະກດິແມຕ່ງັຢູ.່ 

3. ຜູທ່ີ້ມສີດິອອກໃບຢັງ້ຢ ນການມອບພນັທະອາກອນ 



1) ກມົສວ່ຍສາອາກອນ: ຫວົໜາ້ກມົສວ່ຍສາອາກອນຈະເປັນຜູອ້ະນ ມດັອອກໃບຢັງ້ຢ ນການມອບ

ພນັທະອາກອນໃຫບ້ນັດາຫວົໜວ່ຍທ ລະກດິ ທ່ີຢູໃ່ນການຄ ມ້ຄອງ ຂອງກມົສວ່ຍສາອາກອນ

ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນຂໍ ້III, 1 ຂອງບດົແນະນາໍສະບບັນີ.້ 

2) ແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ: ຫວົໜາ້ພະແນກສວ່ຍສາອາກອນປະຈາໍແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ ຈະ

ເປັນຜູອ້ະນ ມດັອອກໃບຢັງ້ຢ ນການມອບພນັທະອາກອນໃຫບ້ນັດາຫວົໜວ່ຍທ ລະກດິ ທ່ີຢູໃ່ນ

ການຄ ມ້ຄອງຂອງພະແນກສວ່ຍສາອາກອນແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນຂໍ ້

III,1 ຂອງບດົແນະນາໍສະບບັນີ ້ ແລະ ຍງັຕອ້ງໄດຢ້ ັງ້ຢ ນການມອບພນັທະອາກອນ ທ່ີບນັດາ

ສາຂາຂອງວສິາຫະກດິ ໄດມ້ອບອາກອນຢູທ່ອ້ງຖິ່ ນຕນົລວມທງັວສິາຫະກດິທ່ີຂຶນ້ກບັການຄ ມ້

ຄອງຂອງແຂວງໜ່ຶງແຕມ່າເຄ ່ ອນໄຫວທ ລະກດິຢູທ່ອ້ງຖິ່ນຕນົ. 

3) ຫອ້ງ ຫລ  ໜວ່ຍງານສວ່ຍສາອາກອນປະຈາໍເມ  ອງ: ຫວົໜາ້ຫອ້ງ ຫລ  ຫວົໜາ້ໜວ່ຍງານ

ສວ່ຍສາອາກອນປະຈາໍເມ  ອງ, ເທດສະບານ ຈະເປັນຜູອ້ະນ ມດັອອກໃບຢັງ້ຢ ນການມອບ

ພນັທະອາກອນ ໃຫບ້ນັດາຫວົໜວ່ຍທ ລະກດິ ທ່ີຢູໃ່ນການຄ ມ້ຄອງຂອງຕນົ ລວມທງັຫວົໜວ່ຍ

ທ ລະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ທ່ີມອບໃຫບ້າ້ນຄ ມ້ຄອງເກບັຊວ່ຍຕາມທີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນຂໍ ້ III,1 

ຂອງບດົແນະນາໍສະບບັນີ.້ 

4.  ການນາໍໃຊໃ້ບຢັງ້ຢ ນການມອບພນັທະອາກອນ 

ຜູດ້າໍເນນີທ ລະກດິໃນທ ກຂະແໜງວຊິາຊບີ ເຊ່ັນ: ຜູນ້າໍເຂ້ົາ-ສ ົ່ງອອກ; ຜູຜ້ະລິດ ແລະ ຜູ້

ສະໜອງສິນຄາ້ ແລະ ບໍລິການທ່ີໄດຮ້ບັອະນ ຍາດໃຫສ້າ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້ ໂດຍບ່ໍຈາໍແນກວາ່ມຫີລາຍ

ສາຂາ ຫລ  ມຫີລາຍຂະແໜງວຊິາຊບີທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ ໃນໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ຫລ  ໃບ

ທະບຽນສາໍປະທານອນັດຽວກນັ ກໍ່ຕາມລວມທງັຕວົແທນຂອງຫວົໜວ່ຍທ ລະກດິ ທ່ີຢູຕ່າ່ງປະເທດ

ຕອ້ງໄດນ້າໍໃຊໃ້ບຢັງ້ຢ ນການມອບພນັທະອາກອນຢາ່ງເປັນເອກະພາບກນັໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ 

ແລະ ສາມາດນາໍໃຊເ້ພ ່ ອແຈງ້ຕ່ໍເຈົາ້ໜາ້ທ່ີທ ກພາກສວ່ນ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໃນການກວດກາຕດິຕາມການ 

ດາໍເນນີທ ລະກດິ, ການສະໜອງສນິຄາ້ ແລະ ການບໍລິການຢູພ່າຍໃນປະເທດ. 

ໃບຢັງ້ຢ ນການມອບພນັທະອາກອນ ໃຫຖ້ ວາ່ເປັນສວ່ນປະກອບໜ່ຶງທ່ີຂາດບ່ໍໄດ ້ ໃນການ

ອອກ ຫລ  ອະນ ຍາດໃຫຫ້ວົໜວ່ຍວສິາຫະກດິ ທ່ີດາໍເນນີວຽກງານໃດໜ່ຶງ, ພອ້ມກນັນ ັນ້ກໍ່ຕອ້ງຂດັ

ຕດິທ ກຄ ັງ້ກບັເອກະສານຕາ່ງໆ ທ່ີວສິາຫະກດິ ມກີານສະເໜີ ເພ ່ ອຂໍອະນ ຍາດນາໍພາກສວ່ນທ່ີ

ກຽ່ວຂອ້ງດ ັງ່ນີ:້  

- ການນາໍເຂ້ົາ-ສ ົ່ງອອກສິນຄາ້ ຫລ  ການບໍລິການ; 

- ການຂໍຖ້ອນເງນິຈາກງບົປະມານຜາ່ນລະບບົຄງັເງນິແຫງ່ຊາດ; 

- ການກວດກາບນັຊວີສິາຫະກດິຂອງເຈົາ້ໜາ້ທ່ີສວ່ຍສາອາກອນ; 

- ການສະເໜີຂໍໃບຢັງ້ຢ ນການມອບອາກອນໃນປີຖດັໄປ; 



- ການຂໍອະນ ຍາດຕ່ໍອາຍ ການລງົທຶນ ຫລ  ຕ່ໍອາຍ ການດາໍເນນີທ ລະກດິ; 

- ການສະເໜີຕາ່ງໆ: ຂໍຫກັ, ຂໍສ ົ່ງຄ ນ, ຂໍຫລ ດຜອ່ນ ຫລ  ຍກົເວັ້ນອາກອນ; 

- ການປະມນູຊ -້ຂາຍສນິຄາ້ ຫລ  ບໍລິການຕາ່ງໆ; 

- ການເຄ ່ ອນຍາ້ຍສນິຄາ້ຢູພ່າຍໃນປະເທດ; 

- ການສະເໜີຂໍກູຢ້ ມເງນິນາໍສະຖາບນັການເງນິ ຫລ  ທະນາຄານ; 

- ການປະມນູໂຄງການຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ: ກໍ່ສາ້ງສອ້ມແປງ ຫລ  ການບໍລິການອ ່ ນໆ ລວມທງັການຂໍສາໍ

ປະທານຕາ່ງໆ; 

- ການຂໍວຊີາສາໍລບັນກັທ ລະກດິຕາ່ງປະເທດ; 

- ການສະເໜີຕາ່ງໆຂອງວສິາຫະກດິຕ່ໍຂະແໜງການຂອງລດັ ຕາມເງ ່ອນໄຂຂອງແຕລ່ະພາກສວ່ນທ່ີ

ໄດກ້າໍນດົໄວ.້ 

ຫາ້ມຂະແໜງການຂອງລດັ, ພາກສວ່ນທ່ີກຽວຂອ້ງຕາ່ງໆ ເຮັດຂໍຜ້ກູພນັສນັຍາກບັບນັດາວິ

ສາຫະກດິ ໂດຍບ່ໍມໃີບຢັງ້ຢ ນການມອບພນັທະອາກອນ ຂອງປີຜາ່ນມາຈາກຂະແໜງການສວ່ຍສາອາ 

ກອນ. 

ໃບຢັງ້ຢ ນການມອບພນັທະອາກອນມອີາຍ ການນາໍໃຊ ້ 01 ປີ, ນບັແຕວ່ນັທີ 01 ເດ ອນ

ມງັກອນປີ N ເຖງິວນັທີ 31 ທນັວາປີ N. 

IV. ຂໍຫ້າ້ມ 

1. ຫາ້ມພະນກັງານ ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີສວ່ຍສາອາກອນ ມພຶີດຕິກາໍຕ ົນ້ຕໍ ດ ັງ່ນີ:້  

- ຫາມເປີດເຜີຍຄວາມລບັຂອງລດັ, ທາງລດັຖະການ ແລະ ຂໍມ້ນູທ່ີເປັນຄວາມລບັຂອງຜູເ້ສັຍອາກອນ, 

ກດົໜວ່ງຖວ່ງດງຶ, ປອມແປງເອກະສານຕາ່ງໆ, ເລ່ີນເລ້ີໃນການປະຕບິດັໜາ້ທ່ີປະລະໜາ້ທ່ີ, ປະລະ

ໜາ້ທ່ີ ແລະ ຂາດຄວາມຮບັຜິດຊອບຕ່ໍວຽກງານທ່ີໄດຮ້ບັມອບໝາຍ; 

- ຫາ້ມສວຍໃຊໜ້າ້ທ່ີຕາໍແໜງ່, ໃຊຄ້ວາມຮ ນແຮງ, ບງັຄບັນາບຂູ,່ ທວງເອົາ, ຂໍເອົາ ຫ   ຮບັສນິບນົ ຊຶ່ ງ

ກໍ່ໃຫເ້ກດີຄວາມເສັຍຫາຍແກຜ່ນົປະໂຫຍດຂອງບ ກຄນົ,  ລວມໝູ,່  ລດັ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້; 

- ຫາ້ມໄປຕ ັງ້ບນັຊ,ີ ສະຫລ ບບນັຊ ີແລະ ໃຫກ້ານບໍລິການກຽ່ວກບັບນັຊແີກພ່າກທ ລະກດິ;  

- ຫາ້ມປກົປ້ອງ ຫ   ສມົຮູຮ້ວ່ມຄດິກບັຜູດ້າໍເນນີການຜະລິດທ ລະກດິ ທ່ີລະເມດີລະບຽບກດົໝາຍ;  

- ປອມແປງໃບເກບັເງນິ, ໃບຮບັເງນິ ຫ   ເອກະສານອ ່ ນໆ; 

- ຫາ້ມເກບັລາຍຮບັສວ່ຍສາອາກອນ ໂດຍບ່ໍໄດຮ້ບັອະນ ຍາດ ຈາກການຈດັຕ ັງ້ ທ່ີບ່ໍສອດຄອ່ງກບັລະ 

ບຽບກດົໝາຍກາໍນດົ; 

- ຫາ້ມນາໍເອົາເງນິອາກອນທ່ີເກບັໄດໄ້ປນາໍໃຊສ້ວ່ນຕວົ ໂດຍບ່ໍມອບເຂ້ົາງບົປະມານແຫງ່ລດັ; 

- ຫາ້ມສາ້ງກ ມ່ກອ້ນ, ພກັພວກ ທ່ີກໃໍຫເ້ກດີຄວາມແຕກແຍກສາມກັຄີພາຍໃນ. 

 



2. ຫາ້ມຜູເ້ສຍ ແລະ ຜູມ້ອບອາກອນ ມພຶີດຕກິາໍຕ ົນ້ຕໍ ດ ັງ່ນີ:້ 

- ຫາ້ມທາໍລາຍຂໍມ້ນູຫ ກັຖານ, ປອມແປງເອກະສານ, ເຊ ອ້ງອາໍປິດບງັລາຍຮບັ ແລະ ຊ ກເຊ ອ້ງການກະ

ທາໍຜິດ ທ່ີຕດິພນັກບັການເສັຍອາກອນ; 

- ຫາ້ມໃຫສ້ນິບນົ ຫ   ຄາ່ຈາ້ງລາງວນັ, ສມົຮູຮ້ວ່ມຄດິກບັພະນກັງານ ຫລ  ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີສວ່ຍສາອາກອນ

ເອົາເງນິຂອງລດັ; 

- ຫາ້ມປອມແປງໃບເກບັເງນິ, ໃບຮບັເງນິ ຫ   ເອກະສານອ ່ ນໆ; 

- ຫາ້ມໝ່ິນປະໝາດ, ນາບຂູ,່ ໃສຮ່າ້ຍປ້າຍສທີາໍຮາ້ຍຮາ່ງກາຍພະນກັງານ ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີສວ່ຍສາ

ອາກອນ. 

V. ມາດຕະການຕ່ໍຜູລ້ະເມດີ  

1.  ສາໍລບັພະນກັງານ ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີສວ່ຍສາອາກອນ: 

ຖາ້ຫາກພະນກັງານ ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີສວ່ຍສາອາກອນລະເມດີລະບຽບການສະບບັນີຈ້ະຖ ກ

ປະຕິບດັມາດຕະການຕາມກລໍະນໜີກັ ຫລ  ເບົາທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນດາໍລດັວາ່ດວ້ຍລະບຽບລດັຖະກອນ

ສະບບັເລກທີ 82/ນຍ, ລງົວນັທີ 19 ພຶດສະພາ 2003 ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍອ ່ ນໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ.  

2. ສາໍລບັຜູເ້ສຍອາກອນ: 

ຖາ້ຫາກບ່ໍຍ ່ ນ ບດົລາຍງານການເງນິປະຈາໍປີຂອງຕນົ ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນໂລແມງັ II ຂໍທ່ີ້ 

11 ຂອງ ບດົແນະນາໍສະບບັນີຈ້ະຖ ກນາໍໃຊມ້າດຕະການຕາ່ງໆ ຕາມກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການບນັຊ,ີ 

ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍສວ່ຍສາອາກອນທີໄດກ້າໍນດົ ພອ້ມກນັນ ັນ້ຂະແໜງສວຍສາອາກອນຈະແຈງ້ໃຫແ້ກ່

ຂະແໜງການກຽ່ວຂອ້ງບ່ໍໃຫຄ້ວາມຮວ່ມມ  ໃນການເຄ ່ ອນໄຫວທ ລະກດິ, ຖອນໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ, 

ໃບທະບຽນສາໍປະທານໄວຊ້ ົ່ວຄາວ ຫລ  ຖາວອນ ແລະ ແຈງ້ອອກທາງສ ່ ມວນຊນົຕາ່ງໆ. 

ຖາ້ຫາກບ່ໍຍ ນໃບແຈງ້ ແລະ ມອບອາກອນຕາມທ່ີກດົໝາຍກາໍນດົ ຈະຖ ກປບັໄໝຕາມທ່ີໄດກາໍ

ນດົໃນ ມາດຕາ 73 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍສວ່ຍສາອາກອນ ສະບບັເລກທີ 05/ສພຊ, ລງົວນັທີ 20/ 

ທນັວາ 2001 ແລະ ມາດຕາ 52 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ ສະບບັເລກທີ 04/

ສພຊ, ລງົວນັທີ 26 ທນັວາ 2006. 

VI. ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ 

ຂະແໜງສວ່ຍສາອາກອນແຕລ່ະຂ ັນ້ ມໜີາ້ທ່ີໂຄສະນາເຜີຍແຜບ່ດົແນະນາໍສະບບັນີໃ້ຫບ້ ກ 

ຄນົ, ນຕິບິ ກຄນົ, ປະຊາຊນົທ ກຊ ັນ້ຄນົ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ຢາ່ງກວ້າງຂວາງເພ ່ ອຮບັຮູ;້ ມໜີາ້ທ່ີ

ປະສານສມົທບົກບັອາໍນາດການປກົຄອງ ແລະ ຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງເພ ່ ອຄ ມ້ຄອງ, ຕດິຕາມ 

ແລະ ກວດກາການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຢາ່ງເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. 

VII. ຜນົສກັສດິ 

ບດົແນະນາໍສະບບັນີມ້ຜີນົສກັສດິ ນບັແຕມ່  ລ້ງົລາຍເຊັນເປັນຕ ົນ້ໄປ, ປ່ຽນແທນລະບຽບ



ກຽ່ວກບັທະບຽນອາກອນສະບບັເລກທີ 3225 /ກງ, ລງົວນັທີ 17 ທນັວາ 2009, ຂໍກ້າໍນດົ, ບດົ

ບນັຍດັໃດທ່ີຂດັກບັລະບຽບສະບບັນີລ້ວ້ນແຕຖ່ ກຍກົເລີກ. 

 

ລດັຖະມນົຕວີາ່ການກະຊວງການເງນິ  

 

 

ດຣ. ລຽນ ທີແກວ້ 


