
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້           ເລກທີ 1950 /ອຄ.ຄພນ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ວນັທີ 22 Sep 2015  

 

ຂໍຕ້ກົລງົ 

ວາ່ດວ້ຍສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ 

 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍວສິາຫະກດິສະບບັເລກທີ 46/ສພຊ, ລງົວນັທີ 26 ທນັວາ 2013; 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການສ ົ່ງເສມີການລງົທຶນ ສະບບັເລກທີ 02/ສພຊ, ລງົວນັທີ 8 

ກລໍະກດົ 2009; 

- ອງີຕາມ ດາໍລດັຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕີ ວາ່ດວ້ຍການຈດັຕ ັງ້ ແລະ ການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງ 

ກະຊວງອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ສະບບັເລກທີ 522/ນຍ, ລງົວນັທີ 23 ທນັວາ 2011. 

 

ລດັຖະມນົຕວີາ່ການກະຊວງອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ອອກຂໍຕ້ກົລງົ: 

 

ໝວດທີ 1 

ບດົບນັຍດັທ ົ່ວໄປ 

 

ມາດຕາ 1 ຈດຸປະສງົ 

ຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີກ້າໍນດົ ຫຼກັການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກຽ່ວກບັການ

ສາ້ງຕ ັງ້, ການເຄ ່ ອນໄຫວ, ການຄຸມ້ຄອງສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ ເພ ່ ອເຮັດ

ໃຫກ້ານດາໍເນນີທລຸະກດິ ໃນສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສິນຄາ້ ສອດຄອ່ງກບັກດົໝາຍ ແລະ 

ລະບຽບການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ແນໃສຮ່ບັປະກນັຜນົປະໂຫຍດອນັຊອບທາໍຂອງລດັ, ຫວົໜວ່ຍທລຸະກດິ 

ແລະ ຜູຊ້ມົໃຊ ້ປະກອບສວ່ນໃຫແ້ກກ່ານພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງຊາດ. 

 

ມາດຕາ 2 ສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສິນຄາ້ 

ສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ ແມນ່ສະຖານທ່ີຈາໍໜາ່ຍສິນຄາ້ ແລະ ໃຫກ້ານ

ບໍລິການ ທ່ີມກີານອອກແບບຖ ກຕອ້ງທາງດາ້ນວສິະວະກາໍ ໂດຍມກີານປກຸສາ້ງສອດຄອ່ງກບັ



ລະບຽບການປກຸສາ້ງທ່ີຂະແໜງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສ ົ່ງກາໍນດົ ແລະ ການຈດັສນັສນິຄາ້ຢາ່ງ

ເປັນລະບຽບຕາມປະເພດ, ມກີານບໍລິການທ່ີທນັສະໄໝວອ່ງໄວ, ມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດາ້ນ

ປະເພດບໍລິການ ແລະ ສນິຄາ້ນາໆຊະນດິ. 

 

ມາດຕາ 3 ອະທິບາຍຄາໍສບັ 

ຄາໍສບັຕາ່ງໆໃນຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີມ້ຄີວາມໝາຍ ດ ັງ່ນີ:້ 

1. ສນູການຄາ້ (Shopping Center) ໝາຍເຖງິ ສະຖານທ່ີຈາໍໜາ່ຍສນິຄາ້ ແລະ ໃຫກ້ານ

ບໍລິການ ຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍ: ຮາ້ນສບັພະສິນຄາ້, ສະຖານທ່ີໃຫກ້ານບໍລິການເຊ່ົາຫອ້ງຂາຍ, 

ຫອ້ງການ, ຫອ້ງປະຊຸມ, ຮາ້ນອາຫານ ແລະ ອ ່ ນໆ ລວມສນູຢູຈ່ດຸດຽວ ຕາມມາດຕະຖານ 

ແລະ ເງ  ່ອນໄຂທ່ີໄດກ້າໍນດົໃນມາດຕາ 6 ຂອງຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ;້ 

2. ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ (Department Store) ໝາຍເຖງິສະຖານທ່ີຈາໍໜາ່ຍສິນຄາ້ ແລະ 

ໃຫກ້ານບໍລິການ ທ່ີປະກອບມຫີລາຍຮາ້ນຄາ້, ຮາ້ນຄາ້ ແລະ ສະຖານທ່ີໃຫກ້ານບໍລິການ

ຕາ່ງໆ ແລະ ສາມາດສາ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້ຢູໃ່ນສນູການຄາ້ ຫຼ  ສາ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້ແບບເປັນເອກະລາດ ໂດຍ

ມຫີລາຍປະເພດເຊ່ັນ: ໄຮເປີມາກດັ (Hyper Market), ຊຸບເປີເຊັນເຕ ີ (Super Center), 

ຊຸບເປີມາເກດັ (Super Market), ຊຸບເປີສະຕໍ (Super Store); 

2.1. ໄຮເປີມາເກດັ (Hyper Market) ສາ້ງຂຶນ້ຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ເງ  ່ອນໄຂ ທ່ີໄດ້

ກາໍນດົໃນມາດຕາ 7 ຂອງຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ,້ ຈາໍໜາ່ຍສນິຄາ້ຄບົວງົຈອນ ເຊ່ັນ: 

ເຄ ່ ອງນຸງ່ຫ ົ່ມ; ເຄ ່ ອງໃຊໄ້ຟຟ້າ; ເຄ ່ ອງໃຊຄ້ວົເຮ ອນ; ເຄ ່ ອງແຕງ່ກາຍ; ຮາ້ນຂາຍ

ອາຫານສດົ ແລະ ອ ່ ນໆ ພອ້ມດວ້ຍຮາ້ນອາຫານ ແລະ ເຄ ່ ອງດ ່ ມ; 

2.2. ຊຸບເປີເຊັນເຕ ີ(Super Center) ສາ້ງຂຶນ້ຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ເງ  ່ອນໄຂທ່ີໄດກ້າໍ

ນດົໃນມາດຕາ 7 ຂອງຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ,້ ຈາໍໜາ່ຍສິນຄາ້ອປຸະໂພກ ແລະ ບໍລິໂພກ 

ທ່ີໃຊໃ້ນຊວີດິປະຈາໍວນັເຊ່ັນ: ເຄ ່ ອງນຸງ່ຫ ົ່ມ, ເຄ ່ ອງໃຊໄ້ຟຟ້າ; ເຄ ່ ອງໃຊຄ້ວົເຮ ອນ; 

ເຄ ່ ອງແຕງ່ກາຍ; ຮາ້ນຂາຍອາຫານສດົ ແລະ ອ ່ ນໆ ພອ້ມດວ້ຍຮາ້ນອາຫານ ແລະ 

ເຄ ່ ອງດ ່ ມ; 

2.3. ຊຸບເປີມາເກດັ (Super Market) ແລະ ຊຸບເປີສະຕໍ (Super Store) ສາ້ງຂຶນ້ຕາມ

ມາດຕະຖານ ແລະ ເງ  ່ອນໄຂທ່ີໄດກ້າໍນດົໃນມາດຕາ 7 ຂອງຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ,້ ຈາໍ

ໜາ່ຍສນິຄາ້ອປຸະໂພກ ແລະ ບໍລິໂພກ ທ່ີໃຊ ້ ໃນຊວີດິປະຈາໍວນັ ເຊ່ັນ: ປະເພດ

ອາຫານສດົ, ໝາກໄມ,້ ຜກັ ແລະ ເຄ ່ ອງບໍລິໂພກ; 

3. ເນ ອ້ທ່ີໃຫບໍ້ລິການ ໝາຍເຖງິ ເນ ອ້ທ່ີ ຕກຶອາຄານ ເປັນຕ ົນ້ ຫອ້ງຂາຍ, ສະຖານທ່ີບໍລິການ 

ແລະ ສະຖານທ່ີຈອດລດົ; 



4. ຜູບໍ້ລິຫານ ໝາຍເຖງິ ຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິການຂາຍ, ໃຫເ້ຊ່ົາຫອ້ງຂາຍ ແລະ ສະຖານທ່ີ

ໃຫກ້ານບໍລິການໃນສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ ຊຶ່ ງໄດຮ້ບັມອບໝາຍສດິຈາກຜູ້

ລງົທຶນສາ້ງຕ ັງ້ ຫຼ  ແມນ່ຜູລ້ງົທຶນສາ້ງຕ ັງ້ເອງ. 

 

ມາດຕາ 4 ຫຼກັການພ ້ນຖານຂອງການສາ້ງຕ ັງ້ສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສິນຄາ້  

ການສາ້ງຕ ັງ້ສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສິນຄາ້ ມຫຼີກັການພ ້ນຖານດ ັງ່ນີ:້  

1. ສອດຄອ່ງກບັ ແຜນຂອງຜງັເມ  ອງ ແລະ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ;  

2. ຮບັປະກນັຄວາມຍ ນຍງົ ແລະ ປະກອບສວ່ນ ໃຫແ້ກກ່ານພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ;  

3. ຮບັປະກນັມາດຕະຖານໃນການກໍ່ສາ້ງ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ບ່ໍສ ົ່ງຜນົກະທບົທາງລບົຕ່ໍ

ສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ; 

4. ມກີານສກຶສາຜນົກະທບົຕ່ໍສງັຄມົ, ສິ່ ງແວດລອ້ມຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທ່ີ

ກຽ່ວຂອ້ງ. 

 

ມາດຕາ 5 ຂອບເຂດການນາໍໃຊ ້

ຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີນ້າໍໃຊຕ່ໍ້ບກຸຄນົ, ນຕິບິກຸຄນົ, ການຈດັຕ ັງ້ທງັພາຍໃນ ແລະ 

ຕາ່ງປະເທດ ທ່ີສາ້ງຕ ັງ້ ແລະ ດາໍເນນີທລຸະກດິ ກຽ່ວກບັສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ຢູ ່

ສປປ ລາວ. 

 

ໝວດທີ 2 

ມາດຕະຖານ ແລະ ເງ  ່ອນໄຂ ຂອງສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ 

 

ມາດຕາ 6 ມາດຕະຖານ ແລະ ເງ  ່ອນໄຂຂອງສນູການຄາ້ 

ສນູການຄາ້ ປະກອບດວ້ຍມາດຕະຖານ ແລະ ເງ  ່ອນໄຂດ ັງ່ນີ:້  

1. ມສີະຖານທ່ີຕ ັງ້ທ່ີຖ ກຕອ້ງຕາມແຜນຜງັເມ  ອງ;  

2. ມເີນ ອ້ທ່ີໃຫບໍ້ລິການແຕ ່50.001 ມ2 ຂຶນ້ໄປ;  

3. ຕກຶອາຄານອອກແບບກໍ່ສາ້ງຖ ກຕອ້ງຕາມເຕັກນກິວສິະວະກາໍ, ມກີານຕບົແຕງ່ສວຍງາມ, 

ປະກອບອປຸະກອນເຕັກນກິທນັສະໄໝ, ມລີະບບົຮກັສາຄວາມປອດໄພ, ລະບບົປ້ອງກນັອກັຄີ

ໄພ, ສຂຸະອານາໄມ, ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກຜູ່ຊ້ມົໃຊ ້ແລະ ຜູດ້າໍ

ເນນີທລຸະກດິ; 

4. ມກີານຈດັວາງບນັດາຮາ້ນຄາ້ຂາຍຍກົ, ຂາຍຍອ່ຍ, ຮາ້ນອາຫານ ແລະ ສະຖານທ່ີໃຫກ້ານ

ບໍລິການຕາ່ງໆເປັນຕ ົນ້ ສະຖານທ່ີຈດັງານ ຕະຫຼາດນດັ, ວາງສະແດງ ຫຼ  ແນະນາໍສິນຄາ້, 



ຫອ້ງປະຊຸມ, ສະຖານທ່ີບໍລິການ ທາງດາ້ນການເງນິ; 

5. ມສີະຖານທ່ີຈອດລດົຕາມລະບຽບການທ່ີຂະແໜງການກຽ່ວຂອ້ງໄດກ້າໍນດົ;  

6. ໄດຜ້າ່ນການສກຶສາຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຕາມມາດຕະຖານຂອງຂະແໜ

ງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໄດກ້າໍນດົ; 

7. ມຫີອ້ງການສາໍລບັຄະນະຄຸມ້ຄອງສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້. 

 

ມາດຕາ 7 ມາດຕະຖານ ແລະ ເງ  ່ອນໄຂ ຂອງຮາ້ນສບັພະສິນຄາ້ 

ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ ປະກອບດວ້ຍມາດຕະຖານ ແລະ ເງ  ່ອນໄຂດ ັງ່ນີ:້ 

1. ມເີນ ອ້ທ່ີໃຫບໍ້ລິການຕາມແຕລ່ະປະເພດຄ : 

1.1. ປະເພດໄຮເປີມາເກດັມເີນ ອ້ທ່ີໃຫບໍ້ລິການແຕ ່20.001 ມ2 ຫາ 50.000 ມ2; 

1.2. ປະເພດຊຸບເປີເຊັນເຕມີເີນ ອ້ທ່ີໃຫບໍ້ລິການແຕ ່10.001 ມ2 ຫາ 20.000 ມ2;  

1.3. ຮາ້ນຄາ້ຊຸບເປ້ີມາເກດັ, ຊຸບເປ້ີສະບ່ໍມເີນ ອ້ທ່ີໃຫບໍ້ລິການແຕ ່5.001 ມ2 ຫາ 10.000 ມ2;  

2. ຕກຶອາຄານ ຫຼ  ຮາ້ນຄາ້ ມກີານອອກແບບກໍ່ສາ້ງຖ ກຕອ້ງຕາມເຕັກນກິວສິະວະກາໍ, ຕບົແຕງ່

ສວຍງາມ, ປະກອບອປຸະກອນເຕັກນກິທນັສະໄໝ, ມລີະບບົຮກັສາຄວາມປອດໄພ, ລະບບົ

ປ້ອງກນັອກັຄໄີພ, ສຂຸະອານາໄມ, ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກຜູ່້

ຊມົໃຊ ້ແລະ ຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິ; 

3. ມກີານຈດັສນັບນັດາຮາ້ນຄາ້ຂາຍຍກົ, ຂາຍຍອ່ຍ; ຮາ້ນອາຫານ, ສະຖານທ່ີຈດັງານ 

ຕະຫຼາດນດັ, ງານວາງສະແດງ ຫຼ  ແນະນາໍສິນຄາ້, ສະຖານທ່ີບໍລິການດາ້ນການເງນິ, ການ

ທະນາຄານ, ປະກນັໄພ, ໄປສະນ,ີ ໂທລະຄມົ ແລະ ການສ ່ ສານ ແລະ ອ ່ ນໆ; 

4. ຮາ້ນຄາ້ ສາມາດຕ ັງ້ຢູໃ່ນສນູການຄາ້ ຫຼ  ຮາ້ນສບັພະສິນຄາ້ ຫຼ  ຕ ັງ້ຢູແ່ບບເອກະລາດ;  

5. ມສີະຖານທ່ີຈອດລດົຕາມລະບຽບການທ່ີຂະແໜງການກຽ່ວຂອ້ງກາໍນດົ (ກລໍະນຕີ ັງ້ຢູແ່ບບ

ເອກະລາດ); 

6. ໄດຜ້າ່ນການສກຶສາຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຕາມມາດຕະຖານຂອງຂະແໜ

ງການທ່ີ ກຽ່ວຂອ້ງໄດກ້າໍນດົ; 

7. ມຫີອ້ງການສາໍລບັຄະນະຄຸມ້ຄອງສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້. 

 

ໝວດທີ 3 

ການສາ້ງຕ ັງ້ ສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ 

 

ມາດຕາ 8 ການລງົທຶນສາ້ງຕ ັງ້ສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ 



ການລງົທຶນສາ້ງຕ ັງ້ ສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສິນຄາ້ ແມນ່ ການລງົທຶນ ປກຸສາ້ງ

ສະຖານທ່ີ ຈາໍໜາ່ຍສິນຄາ້ ແລະ ໃຫກ້ານບໍລິການ ຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ເງ  ່ອນໄຂ ຂອງແຕ່

ລະປະເພດ ຂອງສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ ທ່ີໄດກ້າໍນດົໃນຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ,້ ກດົໝ

າຍ ແລະ ລະບຽບການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 

ບກຸຄນົ, ນຕິິບກຸຄນົ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ສາມາດ ລງົທຶນສາ້ງຕ ັງ້ສນູການຄາ້ 

ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ ໂດຍສອດຄອ່ງກບັກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຂອງ ສປປ 

ລາວ. 

 

ມາດຕາ 9 ການລງົທຶນ ສາ້ງຕ ັງ້ສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສິນຄາ້ ຂອງຜູລ້ງົທຶນຕາ່ງປະເທດ 

ຜູລ້ງົທຶນຕາ່ງປະເທດ ສາມາດລງົທຶນ ສາ້ງຕ ັງ້ສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ໄດ ້

ຕາມເງ ່ອນໄຂ ດ ັງ່ນີ:້  

1. ສາມາດຖ ຮຸນ້ໄດ ້ 100 % ສາໍລບັໂຄງການທ່ີມມີນູຄາ່ການລງົທຶນ ສາ້ງຕ ັງ້ທງັໝດົ 160 ຕ ້

ກບີ ຂຶນ້ໄປ;  

2. ສາມາດຖ ຮຸນ້ໄດບ່ໍ້ເກນີ 70% ສາໍລບັໂຄງການທ່ີມມີນູຄາ່ ການລງົທຶນສາ້ງຕ ັງ້ທງັໝດົແຕ ່80 

ຕ ກ້ບີ ຂຶນ້ໄປ ແຕບ່ໍ່ຮອດ 160 ຕ ກ້ບີ; 

3. ສາມາດຖ ຫຸນ້ໄດບ່ໍ້ເກນີ 51% ສາໍລບັໂຄງການທ່ີມມີນູຄາ່ ການລງົທຶນສາ້ງຕ ັງ້ ທງັໝດົ ແຕ ່

08 ຕ ກ້ບີ ຂຶນ້ໄປ ແຕບ່ໍ່ຮອດ 80 ຕ ກ້ບີ; 

ສາໍລບັການລງົທຶນກໍ່ສາ້ງທ່ີມມີນູຄາ່ຕ ໍາ່ກວາ່ 08 ຕ ກ້ບີ ລງົມາ ລວມທງັຮາ້ນຄາ້ສະເພາະ, 

ຮາ້ນສະດວກຊ  ້ ທ່ີສາ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້ແບບເອກະລາດ ແລະ ຂາຍຍກົ-ຂາຍຍອ່ຍຮບູແບບຕາ່ງໆ ແມນ່

ສະຫງວນໄວສ້າໍລບັພນົລະເມ  ອງລາວ. 

 

ມາດຕາ 10 ການລງົທຶນ ສາ້ງຕ ັງ້ ຂອງຜູລ້ງົທຶນຕາ່ງປະເທດ ຮວ່ມກບັຜູລ້ງົທຶນພາຍໃນ 

ການລງົທຶນສາ້ງຕ ັງ້ສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ຂອງຜູລ້ງົທຶນຕາ່ງປະເທດ ຮວ່ມ

ກບັຜູລ້ງົທຶນພາຍໃນ ໃຫປ້ະຕິບດັຕາມຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ,້ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທ່ີ

ກຽ່ວຂອ້ງ. 

ໃນເມ  ່ອພບົເຫັນວາ່ທຶນໃນການສາ້ງຕ ັງ້ ແລະ ເຄ ່ ອນໄຫວເປັນການສມົຮູຮ້ວ່ມຄດິ

ສວຍໂອກາດຂອງຜູລ້ງົທຶນທ່ີເປັນຄນົລາວ ແລະ ຕາ່ງປະເທດໂດຍທ່ີພວກກຽ່ວບ່ໍໄດປ້ະກອບທຶນ

ຕາມອດັຕາສວ່ນທ່ີກາໍນດົ ຫຼ  ບ່ໍມສີວ່ນຮວ່ມເປັນເຈົາ້ການໃນທລຸະກດິນ ັນ້ ໃຫຖ້ ວາ່ການອະນຍຸາດ

ດ ັງ່ກາ່ວເປັນໂມຄະ ແລະ ຈະຖ ກຖອນໃບອະນຍຸາດສາ້ງຕ ັງ້ທນັທີ. ນອກຈາກນ ັນ້ຍງັຈະຖ ກ

ປະຕິບດັມາດຕະການຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບທ່ີກຽ່ວຂອ້ງເປັນຕ ົນ້: 



- ຮບັຜິດຊອບຕ່ໍໜາ້ກດົໝາຍຖານແຈງ້ຂໍມ້ນູທ່ີບ່ໍເປັນຈງິ. 

- ຮບັຜິດຊອບທກຸານກະທາໍຂອງວສິາຫະກດິທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຕ່ໍບກຸຄນົພາຍນອກເຊ່ັນ: ໜ້ີສນິ. 

 

ມາດຕາ 11 ການສະເໜີສາ້ງຕ ັງ້ສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສິນຄາ້ 

ຜູມ້ຈີດຸປະສງົ ລງົທຶນສາ້ງຕ ັງ້ ສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ ຕອ້ງປະກອບ

ເອກະສານຍ ່ ນຕ່ໍອງົການຄຸມ້ຄອງສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ ດ ັງ່ນີ:້ 

1. ຄາໍຮອ້ງສະເໜີສາ້ງຕ ັງ້ ຕາມແບບຟອມທ່ີອງົການຄຸມ້ຄອງ ສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະ

ສນິຄາ້ ກາໍນດົ; 

2. ບດົສະເໜີໂຄງການໂດຍມກີານຢັງ້ຢ ນ ຜາ່ນອງົການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນ ບອ່ນທ່ີສນູການຄາ້ 

ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ຈະຕ ັງ້ຢູ;່ 

3. ເອກະສານຢັງ້ຢ ນສດິນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ຄ : ໃບຕາດນິ, ໃບສິດນາໍໃຊທ່ີ້ດນິລດັ, ສນັຍາເຊ່ົາ, ສນັຍາ

ສາໍປະທານ; 

4. ໃບອະນຍຸາດປກຸສາ້ງ; 

5. ໃບຢັງ້ຢ ນການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ-ສງັຄມົ; 

 

ມາດຕາ 12 ການພິຈາລະນາ ສາ້ງຕ ັງ້ສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສິນຄາ້ 

ພາຍຫຼງັໄດຮ້ບັເອກະສານທ່ີກາໍນດົໃນມາດຕາ 11 ຂອງຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ,້ ອງົການຄຸມ້

ຄອງ ສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສິນຄາ້ ປະສານກບັພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ເຊ່ັນ: ຂະແໜ

ງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ຂະແໜງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສ ົ່ງ, 

ພາກສວ່ນອ ່ ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ອງົການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນ ເພ ່ ອພິຈາລະນາ ຕາມການແບງ່ຂ ັນ້ຄຸມ້

ຄອງດ ັງ່ນີ:້ 

1. ການສາ້ງຕ ັງ້ສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ທ່ີມເີນ ອ້ທ່ີໃຫບໍ້ລິການ ແຕ ່ 20.001 ມ2 

ຂຶນ້ໄປ ແມນ່ ລດັຖະມນົຕີວາ່ການກະຊວງອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ພິຈາລະນາ; 

2. ການສາ້ງຕ ັງ້ສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ທ່ີມເີນ ອ້ທ່ີໃຫບໍ້ລິການ ແຕ ່1.001 ມ2 ຫາ 

20.000 ມ2 ແມນ່ ເຈົາ້ແຂວງ, ເຈົາ້ຄອງນະຄອນຫຼວງ ພິຈາລະນາ; 

3. ການສາ້ງຕ ັງ້ຮາ້ນສບັພະສິນຄາ້ທ່ີມເີນ ອ້ທ່ີໃຫບໍ້ລິການ ແຕ ່ 1.000 ມ2 ລງົມາ ແມນ່ພະແນກ

ອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ພິຈາລະນາ. 

 

ໝວດທີ 4  

ການຂາຍ, ໃຫເ້ຊ່ົາຫອ້ງຂາຍ ແລະ ສະຖານທ່ີ 



ໃຫກ້ານ ບໍລິການໃນສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ 

 

ມາດຕາ 13 ການຂາຍ, ໃຫເ້ຊ່ົາຫອ້ງຂາຍ ແລະ ສະຖານທ່ີໃຫກ້ານບໍລິການ 

ຜູລ້ງົທຶນສາ້ງຕ ັງ້ ສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ ຫຼ  ບກຸຄນົອ ່ ນ ທ່ີໄດຮ້ບັໂອນສດິ

ຕ່ໍຈາກຜູລ້ງົທຶນສາ້ງຕ ັງ້ ກອ່ນຈະຂາຍ, ໃຫເ້ຂ້ົາຫອ້ງຂາຍ ແລະ ສະຖານທ່ີໃຫກ້ານບໍລິການ ພາຍ

ໃນສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສິນຄາ້ ຕອ້ງແຈງ້ຂຶນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິຕາມກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ 

ວສິາຫະກດິ ເພ ່ ອດາໍເນນີທລຸະກດິ ບໍລິການໃຫເ້ຊ່ົາຊ  ້ - ຂາຍ ສດິນາໍໃຊ ້ ຫອ້ງຂາຍ ຫຼ  

ສະຖານທ່ີໃຫກ້ານບໍລິການ. 

 

ມາດຕາ 14 ເງ  ່ອນໄຂການຂາຍຫອ້ງຂາຍ ແລະ ສະຖານທ່ີໃຫກ້ານບໍລິການ 

ການຂາຍຫອ້ງຂາຍ ແລະ ສະຖານທ່ີໃຫກ້ານບໍລິການ ໃນສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະ

ສນິຄາ້ສາມາດ ເປີດຂາຍໄດ ້ ພາຍຫຼງັກໍ່ສາ້ງສາໍເລັດ 70% ຂຶນ້ໄປ ຕາມແຜນການໂດຍມກີານ

ຢັງ້ຢ ນຂອງພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ຕອ້ງສາ້ງຕ ັງ້ຄະນະສະເພາະກດິ ເພ ່ ອຕດິຕາມກວດກາເງນິ

ທ່ີຂາຍຫອ້ງຂາຍ ແລະ ສະຖານທ່ີໃຫກ້ານບໍລິການນ ັນ້. ຜູລ້ງົທຶນສາ້ງຕ ັງ້ ຕອ້ງນາໍໃຊເ້ງນິດ ັງ່ກາ່ວ 

ໃນອດັຕາສວ່ນ 80% ຂຶນ້ໄປ ເຂ້ົາໃນການສ ບຕ່ໍກໍ່ສາ້ງຈນົກວາ່ການກໍ່ສາ້ງສາໍເລັດ. 

ການຂາຍ, ໃຫເ້ຊ່ົາຫອ້ງການ ແລະ ສະຖານທ່ີໃຫກ້ານບໍລິການເທ ່ ອທ່ີໜ່ຶງ ແລະເທ ່ ອຕ່ໍໄປ 

ຕອ້ງເສຍອາກອນລາຍໄດ ້ຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 

ບກຸຄນົ ຫຼ  ນຕິບິກຸຄນົ ທ່ີຊ  ້ ຫຼ  ເຊ່ົາຫອ້ງ ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມຂໍຕ້ກົລງົວາ່ດວ້ຍທລຸະກດິ

ການຄາ້ຂາຍຍກົ ແລະ ການຄາ້ຂາຍຍອ່ຍ ສະບບັເລກທີ 1005/ອຄ.ຄພນ, ລງົວນັທີ 22 

ພຶດສະພາ 2015. 

ຄະນະສະເພາະກດິທ່ີສາ້ງຕ ັງ້ນ ັນ້ປະກອບດວ້ຍຕາງໜາ້ຈາກພາກລດັເປັນຕ ົນ້: ຂະແໜ

ງອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້, ຂະແໜງການເງນິ, ຂະແໜງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສ ົ່ງ ແລະ 

ຕາງໜາ້ຂອງຜູລ້ງົທຶນສາ້ງຕ ັງ້ ຫຼ  ຜູລ້ງົທຶນຊ ,້ ໃຫເ້ຊ່ົາຫອ້ງຂາຍ ແລະ ສະຖານທ່ີໃຫກ້ານ

ບໍລິການ, ຊຶ່ ງຖ ກແຕງ່ຕ ັງ້ໂດຍ ອງົການຄຸມ້ຄອງສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້. ຄະນະ

ສະເພາະກດິນີຈ້ະສິ້ນສດຸໜາ້ທ່ີ ພາຍຫຼງັການກໍ່ສາ້ງສາໍເລັດ. 

 

ມາດຕາ 15 ການຈດົທະບຽນຫອ້ງຂາຍ, ຫອ້ງໃຫເ້ຊ່ົາ ແລະ ສະຖານທ່ີໃຫກ້ານບໍລິການ 

ພາຍຫຼງັ ເຊັນສນັຍາຊ -້ຂາຍ ຫຼ  ເຊ່ົາຫອ້ງຂາຍ ແລະ ສະຖານທ່ີໃຫກ້ານບໍລິການແລວ້ 

ຕອ້ງນາໍເອົາສນັຍາດ ັງ່ກາ່ວໄປສະເໜີຕ່ໍຄະນະຄຸມ້ຄອງສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ ເພ ່ ອ

ຈດົທະບຽນຫອ້ງຂາຍ, ຫອ້ງໃຫເ້ຊ່ົາ ແລະ ສະຖານທ່ີໃຫບໍ້ລິການ ດ ັງ່ກາ່ວ ເພ ່ ອຢ ັງ້ຢ ນເປັນຫຼກັ

ຖານ. 



ການຈດົທະບຽນ ຕອ້ງບນັທຶກລະອຽດ ວນັທ່ີ, ເດ ອນ, ປີ ຊ -້ຂາຍ, ມນູຄາ່ການຊ -້ຂາຍ 

ຫຼ  ເຊ່ົາ, ຂໍມ້ນູລະອຍດກຽ່ວກບັຫອ້ງຂາຍ ແລະ ສະຖານທ່ີໃຫກ້ານບໍລິການ ທ່ີຂາຍ ຫຼ  ເຊ່ົາ 

ເປັນຕ ົນ້: ເນ ອ້ທ່ີ, ຂະໜາດ, ທ່ີຕ ັງ້ ແລະ ຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັຜູຊ້  ້ແລະ ຜູຂ້າຍ. 

 

ໝວດທີ 5 

ສິດ ແລະ ໜາ້ທ່ີຂອງຜູລ້ງົທຶນສາ້ງຕ ັງ້  

ແລະ ຜູບໍ້ລິຫານໃນສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ 

 

ມາດຕາ 16 ສິດ ແລະ ໜາ້ທ່ີ ຂອງຜູລ້ງົທຶນ ສາ້ງຕ ັງ້ ສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ 

ຜູລ້ງົທຶນ ສາ້ງຕ ັງ້ ສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສິນຄາ້ ພາຍຫຼງັ ກໍ່ສາ້ງສນູການຄາ້ ຫຼ  

ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ ສາໍເລັດ 70% ຂຶນ້ໄປ ສາມາດ ໂອນ ຫຼ  ຂາຍ ໃຫບ້ກຸຄນົອ ່ ນທ່ີມເີງ  ່ອນໄຂ

ສອດຄອ່ງກບັຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ທງັໝດົ ຫຼ  ສວ່ນໃດສວ່ນໜ່ຶງ ຫຼ  ເປັນຜູຂ້າຍ, ໃຫເ້ຊ່ົາ ຫອ້ງຂາຍ 

ແລະ ສະຖານທ່ີໃຫບໍ້ລິການດວ້ຍຕນົເອງ ແຕຕ່ອ້ງຂຶນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິ ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ

ມາດຕາ 13 ຂອງຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ.້ 

ຜູລ້ງົທຶນສາ້ງຕ ັງ້ສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ ສາມາດດາໍເນນີທລຸະກດິນາໍເຂ້ົາ

ສນິຄາ້ມາຂາຍຍກົໃຫຜູ້ດ້າໍເນນີທລຸະກດິຂາຍຍອ່ຍ ແລະ ສາມາດຂາຍຍອ່ຍດວ້ຍຕນົເອງ ໃນ

ອດັຕາສວ່ນບ່ໍເກນີ 30% ຂອງເນ ອ້ທ່ີຂາຍ ສນິຄາ້ໃນສນູການຄາ້ ຫຼ  ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ຂອງຕນົ

ເທ່ົານ ັນ້, ແຕຕ່ອ້ງໄດຂ້ຶນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິ ຂາຍຍກົ ແລະ ຂາຍຍອ່ຍ. 

 

ມາດຕາ 17 ສິດ ແລະ ໜາ້ທ່ີ ຂອງຜູບໍ້ລິຫານໃນສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສິນຄາ້ 

ຜູບໍ້ລິຫານໃນສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ ມສີດິ ແລະ ໜາ້ທ່ີ ດ ັງ່ນີ:້ 

1. ໃຫກ້ານບໍລິການເຊ່ົາ, ຂາຍ, ນາໍໃຊ ້ ຫຼ  ໂອນສິດນາໍໃຊຫ້ອ້ງຂາຍ ແລະ ສະຖານທ່ີບໍລິການ 

ໃນສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສິນຄາ້ ຂອງຕນົ; 

2. ສະເໜີຕ່ໍອງົການຄຸມ້ຄອງສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສິນຄາ້ ແລະ ຂະແໜງການທ່ີ

ກຽ່ວຂອ້ງ ເພ ່ ອປບັປງຸ ຫຼ  ສອ້ມແປງ, ຟ ້ນຟ ູແລະ ຍກົລະດບັສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະ

ສນິຄາ້; 

3. ອອກກດົລະບຽບ ເພ ່ ອຄຸມ້ຄອງຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍພາຍໃນສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນ

ສບັພະສິນຄາ້ ໂດຍໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢ ນຈາກອງົການຄຸມ້ຄອງສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະ

ສນິຄາ້. 

4. ເສຍພນັທະອາກອນຕາ່ງໆໃຫລ້ດັ ຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການວາງໄວ;້  



5. ຈດັສນັພາຍໃນສນູການຄາ້ ຫຼ  ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ ໃຫເ້ປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ, ມລີະບບົຮກັສາ

ຄວາມປອດໄພ, ປ້ອງກນັອກັຄໄີພ, ຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສຂຸະອານາໄມ ແລະ ອ ່ ນໆ; 

 

ໝວດທີ 6 

ການດາໍເນນີທລຸະກດິ ການຄາ້ຂາຍຍກົ ແລະ ຂາຍຍອ່ຍ, 

ການໃຫບໍ້ລິການຢູໃ່ນສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ 

 

ມາດຕາ 18 ການດາໍເນນີທລຸະກດິ ການຄາ້ ຂາຍຍກົ ແລະ ຂາຍຍອ່ຍ ແລະ ການໃຫ ້ບໍລິການຢູໃ່ນສນູ

ການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສິນຄາ້ 

ຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິ ການຄາ້ຂາຍຍກົ ແລະ ຂາຍຍອ່ຍ ແລະ ການໃຫ ້ ບໍລິການຢູໃ່ນສນູ

ການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ ຕອ້ງໄດແ້ຈງ້ຂຶນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິ ຕາມກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍວິ

ສາຫະກດິ, ປະຕິບດັຕາມ ຂໍຕ້ກົລງົວາ່ດວ້ຍທລຸະກດິການຄາ້ຂາຍຍກົ ແລະ ການຄາ້ຂາຍຍອ່ຍ, 

ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 

ຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິຕອ້ງດາໍເນນີທລຸະກດິຂອງຕນົ ຕາມທ່ີບ ົ່ງໄວໃ້ນໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ 

ແລະ ເຄ ່ ອນໄຫວທລຸະກດິຕາມລະບຽບການຄຸມ້ຄອງ ພາຍໃນສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະ

ສນິຄາ້ໄດວ້າງອອກ, ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ່ ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 

 

ມາດຕາ 19 ສິດຂອງຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິ ການຄາ້ຂາຍຍກົ ແລະ ຂາຍຍອ່ຍ ແລະ ການໃຫບໍ້ລິການຢູໃ່ນ

ສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສິນຄາ້ 

ຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິການຄາ້ຂາຍຍກົ ແລະ ຂາຍຍອ່ຍ ແລະ ການໃຫ ້ ບໍລິການຢູໃ່ນສນູ

ການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ມສີິດ ດ ັງ່ນີ:້ 

1. ເຊ່ົາ ຫຼ  ຊ  ້ຫອ້ງຂາຍ ແລະ ສະຖານທ່ີໃຫກ້ານບໍລິການ ນາໍຜູລ້ງົທຶນສາ້ງຕ ັງ້ ຫຼ  ຜູບໍ້ລິຫານ; 

2. ດາໍເນນີການຊ -້ຂາຍສນິຄາ້ທ່ີຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 

3. ໂອນສດິນາໍໃຊໃ້ຫຜູ້ອ້ ່ ນເຊ່ົາຫອ້ງ ຫຼ  ຊ ຫ້ອ້ງຂາຍ ແລະ ສະຖານທ່ີໃຫກ້ານບໍລິການຕ່ໍໄດ ້ໃນ

ກລໍະນທ່ີີສນັຍາຍງັມຜີນົບງັຄບັໃຊ ້ໂດຍຜູຊ້ ໃ້ໝ ່ຫລ  ເຊ່ົາໃໝ ່ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມມາດຕາ 18 

ແລະ ມາດຕາ 20 ຂອງຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີຢ້າ່ງເຂັມງວດ; 

4. ສະເໜີຂໍຕ່ໍ ຫຼ  ລບົລາ້ງສນັຍາ ເຊ່ົາ ຫຼ  ຊ ຫ້ອ້ງຂາຍ ແລະ ສະຖານທ່ີໃຫກ້ານບໍລິການ; 

5. ສະເໜີຕ່ໍຄະນະຄຸມ້ຄອງສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສິນຄາ້ ເພ ່ ອປກົປ້ອງຜນົປະໂຫຍດ

ສວ່ນລວມ ແລະ ສວ່ນຕວົໃນການດາໍເນນີທລຸະກດິ; 

6. ຮອ້ງຂໍ ຫຼ  ຮອ້ງຟ້ອງ ເມ  ່ອເຫັນວາ່ມກີານກະທາໍທ່ີບ່ໍຖ ກຕອ້ງໃນການປະຕບິດັໜາ້ທ່ີ ຂອງ



ພະນກັງານລດັ, ຄະນະຄຸມ້ຄອງສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ ແລະ ຜູລ້ງົທຶນສາ້ງຕ ັງ້ 

ຫຼ  ຜູບໍ້ລິຫານ. 

 

ມາດຕາ 20 ໜາ້ທ່ີຂອງຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິ ການຄາ້ຂາຍຍກົ ແລະ ຂາຍຍອ່ຍ ແລະ ການໃຫ ້ບໍລິກາຢູ ່

ໃນສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສິນຄາ້ 

ຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິ ການຄາ້ຂາຍຍກົ ແລະ ຂາຍຍອ່ຍ ແລະ ການໃຫ ້ ບໍລິການຢູໃ່ນສນູ

ການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ ມໜີາ້ທ່ີ ດ ັງ່ນີ:້ 

1. ຂຶນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິຢາ່ງຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍວສິາຫະກດິ; 

2. ຖ ບນັຊຕີາມລະບຽບກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ; 

3. ເສຍພນັທະອາກອນຕາ່ງໆໃຫລ້ດັຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 

4. ຈດັວາງສນິຄາ້ໃຫຖ້ ກຕອ້ງຕາມແຜນຈດັສນັ; 

5. ປະຕິບດັກດົລະບຽບຂອງສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ຢາ່ງເຂັມ້ງວດ; 

6. ຕດິລາຄາສນິຄາ້ເປັນເງນິກບີ; 

7. ນາໍໃຊພ້ະນກັງານຂາຍ ແລະ ຊວ່ຍວຽກທ່ີເປັນຄນົສນັຊາດລາວເທ່ົານ ັນ້ ເວັ້ນເສຍແຕກ່ດົໝາຍ 

ແລະ ລະບຽບການໄດລ້ະບໄຸວເ້ປັນຢາ່ງອ ່ ນ; 

8. ຈາໍໜາ່ຍສນິຄາ້ ທ່ີຜະລິດພາຍໃນປະເທດ ຕາມຄວາມເໝາະສມົ ເພ ່ ອສ ົ່ງເສມີການນາໍໃຊ້

ຜະລິດຕະພນັພາຍໃນໃຫຫ້ລາຍຂຶນ້; 

9. ປະຕິບດັໜາ້ທ່ີອ ່ ນຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

 

ໝວດທີ 7 

ຄະນະຄຸມ້ຄອງ ສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ 

 

ມາດຕາ 21 ຄະນະຄຸມ້ຄອງ ສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສິນຄາ້ 

ຄະນະຄຸມ້ຄອງ ສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສິນຄາ້ ແມນ່ອງົການຈດັຕ ັງ້ໜ່ຶງ ທ່ີເປັນ

ເສນາທິການ ໃຫອ້ງົການຄຸມ້ຄອງ ສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ ໃນການຄຸມ້ຄອງ 

ການເຄ ່ ອນໄຫວ ຂອງສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສິນຄາ້ ຊຶ່ ງແຕງ່ຕ ັງ້ໂດຍ ລດັຖະມນົຕີ

ວາ່ການ ກະຊວງອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ຕາມການສະເໜີຂອງ ກມົການຄາ້ພາຍໃນ ສາໍ

ລບັຂ ັນ້ກະຊວງຄຸມ້ຄອງ ແລະ ແຕງ່ຕ ັງ້ໂດຍຫວົໜາ້ພະແນກອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ແຂວງ, 

ນະຄອນຫຼວງ ຕາມການສະເໜີຂອງ ຂະແໜງ ການຄາ້ພາຍໃນ ສາໍລບັຂ ັນ້ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ 

ແລະ ເມ  ອງ. 

 



ມາດຕາ 22 ໂຄງປະກອບ ບກຸຄະລາກອນ ຄະນະຄຸມ້ຄອງ ສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ 

ຄະນະຄຸມ້ຄອງ ສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສິນຄາ້ ປະກອບມຫີວົໜາ້ຄະນະ, ຮອງ

ຫວົໜາ້ຄະນະ ແລະ ກາໍມະການຈາໍນວນໜ່ຶງ ຕາມແຕລ່ະຂະຫນາດ ສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນ

ສບັພະສິນຄາ້, ໂດຍມຕີາງໜາ້ ຈາກຂະແໜງອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້, ຂະແໜງການທ່ີ

ກຽ່ວຂອ້ງ ທ່ີຈາໍເປັນ ແລະ ຕາງໜາ້ ຈາກຜູບໍ້ລິຫານ ຢູໃ່ນສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ 

ປະກອບເປັນຄະນະ. 

 

ມາດຕາ 23 ສດິ ແລະ ໜາ້ທ່ີ ຂອງຄະນະຄຸມ້ຄອງ ສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສິນຄາ້ 

  ຄະນະຄຸມ້ຄອງ ສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສິນຄາ້ ມ ີສດິ ແລະ ໜາ້ທ່ີ ດ ັງ່ນີ:້ 

1. ຄຸມ້ຄອງ ການເຄ ່ ອນໄຫວ ການດາໍເນນີທລຸະກດິ ຢູໃ່ນສນູການຄາ້ ຫຼ  ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ ໃຫ້

ເຄ ່ ອນໄຫວ ຢາ່ງເປັນລະບບົລະບຽບ ຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 

2. ອອກລະບຽບ ເພ ່ ອຄຸມ້ຄອງຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍພາຍໃນສນູການຄາ້ ຫຼ  ຮາ້ນສບັພະ

ສນິຄາ້;  

3. ເຜີຍແຜ ່ ແລະ ແນະນາໍກດົໝາຍ, ລະບຽບການຕາ່ງໆ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັ ສນູການຄາ້ ແລະ 

ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ ໃຫ ້ ຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິ ການຄາ້ຂາຍຍກົ, ຂາຍຍອ່ຍ ແລະ ໃຫກ້ານ

ບໍລິການ ຢູໃ່ນສນູການຄາ້ ຫຼ  ຮາ້ນ ສບັພະສນິຄາ້ຂອງຕນົ; 

4. ເປັນເຈົາ້ການໃນການໄກເ່ກຍ່ຂໍຂ້ດັແຍງ່ເບ ອ້ງຕ ົນ້ພາຍໃນສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະ

ສນິຄາ້;  

5. ສະຫຸຼບລາຍງານປະຈາໍປີກຽ່ວກບັສະພາບການເຄ ່ ອນໄຫວ ການດາໍເນນີທລຸະກດິຂອງສນູການ

ຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ ໃຫອ້ງົການຄຸມ້ຄອງສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສິນຄາ້ຮບັ

ຊາບ; 

6. ປະຕິບດັໜາ້ທ່ີອ ່ ນຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກຽ່ວຂອ້ງ. 

 

ໝວດທີ 8 

ຂໍຫ້າ້ມ 

 

ມາດຕາ 24 ຂໍຫ້າ້ມ ສາໍລບັຜູ ້ລງົທຶນສາ້ງຕ ັງ້ ສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ 

ຫາ້ມ ຜູລ້ງົທຶນສາ້ງຕ ັງ້ ສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ ມພຶີດຕິກາໍ ດ ັງ່ນີ:້ 

1. ເລ່ີມກສໍາ້ງ ກອ່ນໄດຮ້ບັອະນຍຸາດ ຈາກອງົການຄຸມ້ຄອງ ສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະ

ສນິຄາ້ ຫຼ  ກໍ່ສາ້ງ ໂດຍບ່ໍຖ ກຕອ້ງຕາມແບບການກໍ່ສາ້ງ ທ່ີໄດຮ້ບັອະນຍຸາດ ຈາກຂະແໜ



ງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສ ົ່ງ; 

2. ໄດຮ້ບັອະນຍຸາດລງົທຶນ ສາ້ງຕ ັງ້ແລວ້ ແຕບ່ໍ່ເລ່ີມດາໍເນນີການກໍ່ສາ້ງ ເກນີເວລາ 2 ປີ;  

3. ໂອນໃຫບ້ກຸຄນົອ ່ ນຕ່ໍ ໂດຍບ່ໍໄດຮ້ບັອະນຍຸາດ ຈາກອງົການຄຸມ້ຄອງ ສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນ

ສບັພະສິນຄາ້; 

4. ດາໍເນນີການ ບໍລິການ ໃຫເ້ຊ່ົາ ຫຼ  ຂາຍຫອ້ງຂາຍ ແລະ ສະຖານທ່ີ ໃຫກ້ານບໍລິການ ໂດຍ

ບ່ໍໄດແ້ຈງ້ຂຶນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິ ເພ ່ ອດາໍເນນີທລຸະກດິດ ັງ່ກາ່ວ; 

5. ມພຶີດຕິກາໍອ ່ ນ ທ່ີລະເມດີກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

 

ມາດຕາ 25 ຂໍຫ້າ້ມ ສາໍລບັ ຜູບໍ້ລິຫານ 

ຫາ້ມ ຜູບໍ້ລິຫານມພຶີດຕກິາໍ ດ ັງ່ນີ:້  

1. ຕ່ໍເຕມີອາຄານ, ສະຖານທ່ີ ໂດຍບ່ໍໄດຮ້ບັອະນຍຸາດຈາກອງົການຄຸມ້ຄອງສນູການຄາ້ ແລະ 

ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ ແລະ ຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ; 

2. ອາໍນວຍຄວາມສະດວກ, ແນະນາໍ ຫຼ  ຊກັຊວນໃຫຜູ້ດ້າໍເນນີທລຸະກດິຢູໃ່ນສນູການຄາ້ ຫຼ  

ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ຈາໍໜາ່ຍສນິຄາ້ ແລະ ໃຫກ້ານບໍລິການທ່ີຕອ້ງຫາ້ມ; 

3. ສວຍໃຊສ້ະຖານທ່ີສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສິນຄາ້ ເປັນບອ່ນມ ົວ້ສມຸ, ຫ້ິຼນການພະນນັ

ທກຸປະເພດ; 

4. ເອົາໃບທະບຽນວສິາຫະກດິຂອງຕນົໃຫບ້ກຸຄນົອ ່ ນນາໍໃຊ;້ 

5. ມພຶີດຕິກາໍອ ່ ນ ທ່ີລະເມດີກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

 

ມາດຕາ 26 ຂໍຫ້າ້ມ ສາໍລບັ ຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິ ການຄາ້ຂາຍຍກົ ແລະ ຂາຍຍອ່ຍ, ການໃຫກ້ານບໍລິ

ບໍລິການ ໃນສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສິນຄາ້ 

ຫາ້ມຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິ ການຄາ້ຂາຍຍກົ ແລະ ຂາຍຍອ່ຍ ການໃຫກ້ານບໍລິການ ໃນສນູ

ການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ ມພຶີດຕິກາໍດ ັງ່ນີ:້ 

1. ຂາຍສນິຄາ້ ແລະ ໃຫກ້ານບໍລິການທ່ີຕອ້ງຫາ້ມຕາມທ່ີກາໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບ

ການ;  

2. ນາໍໃຊແ້ຮງງານຕາ່ງປະເທດມາເປັນພະນກັງານຂາຍ ແລະ ຊວ່ຍວຽກ ເວັ້ນເສຍແຕກ່ດົໝາຍ 

ແລະ ລະບຽບການໄດລ້ະບໄຸວເ້ປັນຢາ່ງອ ່ ນ; 

3. ເອົາໃບທະບຽນວສິາຫະກດິຂອງຕນົໃຫບ້ກຸຄນົອ ່ ນນາໍໃຊ;້  

4. ລະເມດີລະບຽບຄຸມ້ຄອງພາຍໃນ ສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້; 

5. ມພຶີດຕິກາໍອ ່ ນ ທ່ີລະເມດີກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 



ມາດຕາ 27 ຂໍຫ້າ້ມສາໍລບັເຈົາ້ໜາ້ທ່ີ ແລະ ພະນກັງານລດັ 

ຫາ້ມເຈົາ້ໜາ້ທ່ີ ແລະ ພະນກັງານລດັ ມພຶີດຕິກາໍດ ັງ່ນີ ້ 

1. ປະຕິບດັໜາ້ທ່ີໂດຍບ່ໍມຄີວາມຍຕຸທິາໍ, ບ່ໍຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;  

2. ສວຍໃຊຖ້ານະຕາໍແໜງ່, ສິດອາໍນາດ ແລະ ໜາ້ທ່ີ ເພ ່ ອຜນົປະໂຫຍດສວ່ນຕວົ, ຮບັສນິບນົ;  

3. ປອມແປງເອກະສານ, ນາໍໃຊເ້ອກະສານປອມ, ເປີດເຜີຍຄວາມລບັ, ກດົໜວ່ງຖວ່ງດງຶເອກະສານ 

ຫຼ  ທາໍລາຍເອກະສານກຽ່ວກບັສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສິນຄາ້; 

4. ມພຶີດຕິກາໍອ ່ ນ ທ່ີລະເມດີກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

 

ໝວດທີ 9 

ອງົການຄຸມ້ຄອງສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນ ສບັພະສິນຄາ້ 

 

ມາດຕາ 28 ອງົການຄຸມ້ຄອງ ສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນ ສບັພະສິນຄາ້ 

ກະຊວງອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ເປັນຜູຄຸ້ມ້ຄອງ ການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງ ສນູການຄາ້ 

ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ ຢາ່ງລວມສນູ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍປະສານສມົທບົກບັຂະແໜ

ງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ອງົການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນ ຕາມສດິ ແລະ ພາລະບດົບາດ ຂອງຕນົ. 

ອງົການຄຸມ້ຄອງສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສິນຄາ້ ແບງ່ເປັນ 3 ຂ ັນ້ ດ ັງ່ນີ:້ 

1. ຂ ັນ້ກະຊວງ ແມນ່ກມົການຄາ້ພາຍໃນ; 

2. ຂ ັນ້ແຂວງ ແມນ່ພະແນກອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ; 

3. ຂ ັນ້ເມ  ອງ ແມນ່ພະແນກອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ເມ  ອງ. 

 

ມາດຕາ 29 ສິດ ແລະ ໜາ້ທ່ີ ຂອງກມົການຄາ້ພາຍໃນ 

ກມົການຄາ້ພາຍໃນມສີິດ ແລະ ໜາ້ທ່ີດ ັງ່ນີ:້  

1. ຄ ົນ້ຄວາ້ສາ້ງ ນະໂຍບາຍ, ນຕິິກາໍ ແລະ ແຜນການພດັທະນາສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະ

ສນິຄາ້ ເພ ່ ອນາໍສະເໜີຂ ັນ້ເທິງພິຈາລະນາ; 

2. ເຜີຍແຜ ່ແລະ ແນະນາໍກຽ່ວກບັນະໂຍບາຍ, ນຕິກິາໍ ແລະ ລະບຽບການກຽ່ວກບັສນູການຄາ້ 

ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້; 

3. ຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ນາໍສະເໜີ ລດັຖະມນົຕວີາ່ການກະຊວງອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ 

ພິຈາລະນາການ ສະເໜີສາ້ງຕ ັງ້, ໂຈະ ຫຼ  ໃຫຢ້ດຸເຊົາ ການກໍ່ສາ້ງ ຫຼ  ການເຄ ່ ອນໄຫວ 

ຂອງສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ ຕາມການແບງ່ຂ ັນ້ຄຸມ້ຄອງ ທ່ີກາໍນດົໄວໃ້ນ ຂໍ ້1 

ມາດຕາ 12 ຂອງຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ;້ 



4. ຊີນ້າໍ, ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາການເຄ ່ ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງຄະນະຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການດາໍ

ເນນີທລຸະກດິ ຂອງຜູລ້ງົທຶນສາ້ງຕ ັງ້, ຜູບໍ້ລິຫານ ແລະ ຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິຂາຍຍກົ ແລະ 

ຂາຍຍອ່ຍ, ໃຫກ້ານບໍລິການ ຢູ ່ໃນສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້; 

5. ຊຸກຍູ,້ ສ ົ່ງເສມີ ຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິໃຫນ້າໍເອົາສິນຄາ້ທ່ີຜະລິດພາຍໃນ ມາຈາໍໜາ່ຍຢູໃ່ນສນູ

ການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້; 

6. ເປັນເຈົາ້ການປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ເພ ່ ອແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍງ່ໃນສນູການ

ຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້; 

7. ລາຍງານຜນົການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັວຽກງານກຽວກບັສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ ໃຫ້

ຂ ັນ້ເທິງ ເປັນແຕລ່ະໄລຍະ; 

8. ປະຕິບດັສດິ ແລະ ໜາ້ທ່ີອ ່ ນຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

 

ມາດຕາ 30 ສິດ ແລະ ໜາ້ທ່ີ ຂອງພະແນກອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ 

ພະແນກອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມສີດິ ແລະ ໜາ້ທ່ີ ດ ັງ່ນີ:້  

1. ເຜີຍແຜ ່ ແລະ ແນະນາໍກຽ່ວກບັນະໂຍບາຍ, ນຕິກິາໍ ແລະ ລະບຽບການກຽ່ວກບັສນູການຄາ້ 

ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ ພາຍໃນແຂວງ ຂອງຕນົ; 

2. ຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ນາໍສະເໜີ ເຈົາ້ແຂວງ, ເຈົາ້ຄອງນະຄອນຫຼວງ ພິຈາລະນາການສະເໜີສາ້ງຕ ັງ້, 

ໂຈະ ຫຼ  ໃຫຢ້ດຸເຊົາ ການກໍ່ສາ້ງ ຫຼ  ການເຄ ່ ອນໄຫວ ຂອງສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ 

ຕາມການແບງ່ຂ ັນ້ຄຸມ້ຄອງ ທ່ີກາໍນດົໄວໃ້ນ ຂໍ ້2 ມາດຕາ 12 ຂອງຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ;້ 

3. ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາການເຄ ່ ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງຄະນະຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການດາໍເນນີທລຸະ

ກດິຂອງຜູລ້ງົທຶນສາ້ງຕ ັງ້, ຜູບໍ້ລິຫານ ແລະ ຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິການຄາ້ຂາຍຍກົ ແລະ ຂາຍຍອ່ຍ

, ໃຫກ້ານບໍລິການ ຢູ ່ໃນສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສິນຄາ້ຕາມການແບງ່ຂ ັນ້ຄຸມ້ຄອງ; 

4. ຊຸກຍູ,້ ສ ົ່ງເສມີ ຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິໃຫນ້າໍເອົາສນິຄາ້ທ່ີຜະລິດພາຍໃນ ມາຈາໍໜາ່ຍຢູໃ່ນສນູການ

ຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ ຕາມສດິ ແລະ ພາລະບດົບາດຂອງຕນົ; 

5. ເປັນເຈົາ້ການປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ເພ ່ ອແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍງ່ໃນສນູການຄາ້ 

ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ ຕາມສດິ ແລະ ພາລະບດົບາດຂອງຕນົ; 

6. ລາຍງານຜນົການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັວຽກງານກຽ່ວກບັສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ ໃຫຂ້ ັນ້

ເທິງເປັນແຕລ່ະໄລຍະ; 

7. ປະຕິບດັສດິ ແລະ ໜາ້ທ່ີອ ່ ນຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

 

ມາດຕາ 31 ສດິ ແລະ ໜາ້ທ່ີ ຂອງ ຫອ້ງການອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ເມ  ອງ 



ຫອ້ງການອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ເມ  ອງມສີິດ ແລະ ໜາ້ທ່ີດ ັງ່ນີ:້ 

1. ເຜີຍແຜ ່ແລະ ແນະນາໍກຽ່ວກບັນະໂຍບາຍ, ນຕິິກາໍ ແລະ ລະບຽບການກຽ່ວກບັສນູການຄາ້ 

ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ ພາຍໃນເມ  ອງ ຂອງຕນົ; 

2. ຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ນາໍສະເໜີ ຫວົໜາ້ພະແນກອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ແຂວງ, 

ນະຄອນຫຼວງ ພິຈາລະນາການສະເໜີສາ້ງຕ ັງ້, ໂຈະ ຫຼ  ໃຫຢ້ດຸເຊົາ ການກໍ່ສາ້ງ ຫຼ  

ການເຄ ່ ອນໄຫວ ຂອງຮາ້ນສບັພະສິນຄາ້ ຕາມການແບງ່ຂ ັນ້ຄຸມ້ຄອງ ທ່ີກາໍນດົໄວໃ້ນ ຂໍ ້ 3 

ມາດຕາ 12 ຂອງຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ;້ 

3. ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາ ການດາໍເນນີທລຸະກດິ ຂອງຜູລ້ງົທຶນສາ້ງຕ ັງ້, ຜູບໍ້ລິຫານ ແລະ 

ຜູດ້າໍເນນີ ທລຸະກດິຂາຍຍກົ ແລະ ຂາຍຍອ່ຍ, ໃຫກ້ານບໍລິການ ຢູຮ່າ້ນສບັພະສນິຄາ້ ທ່ີຕ ັງ້

ຢູເ່ມ  ອງ ຂອງຕນົ; 

4. ຊຸກຍູ,້ ສ ົ່ງເສມີ ຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິໃຫນ້າໍເອົາສນິຄາ້ທ່ີຜະລິດພາຍໃນ ມາຈາໍໜາ່ຍຢູໃ່ນຮາ້ນ

ສບັພະສິນຄາ້ ຢູໃ່ນເມ  ອງ ຂອງຕນົ; 

5. ລາຍງານສະພາບການເຄ ່ ອນໄຫວ ຂອງຮາ້ນສບັພະສິນຄາ້ ໃນເມ  ອງຂອງຕນົ ໃຫ ້ພະແນກ

ອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຂອງຕນົຮບັຊາບ ເປັນແຕລ່ະໄລຍະ; 

6. ປະຕິບດັສດິ ແລະ ໜາ້ທ່ີອ ່ ນຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

 

ໝວດທີ 10 

ນະໂຍບາຍຕ່ໍຜູມ້ຜີນົງານ ແລະ ມາດຕະການຕ່ໍຜູລ້ະເມດີ 

 

ມາດຕາ 32 ນະໂຍບາຍຕ່ໍຜູມ້ຜີນົງານ 

ບກຸຄນົ, ນຕິບິກຸຄນົ ຫຼ  ການຈດັຕ ັງ້ ທ່ີມຜີນົງານດເີດ່ັນ ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ຂໍຕ້ກົລງົ

ສະບບັນີ ້ຈະໄດຮ້ບັການຍອ້ງຍໍ ຫຼ  ນະໂຍບາຍອ ່ ນ ຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

 

ມາດຕາ 33 ມາດຕະການຕ່ໍຜູລ້ະເມດີ 

ບກຸຄນົ, ນຕິິບກຸຄນົ ຫຼ  ການຈດັຕ ັງ້ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ທ່ີລະເມດີຂໍຕ້ກົລງົ

ສະບບັນີ ້ ຈະຖ ກປະຕິບດັມາດຕະການ ສກຶສາອບົຮມົ, ທາງວໄິນ, ປບັໃໝ, ທາງແພງ່ ຫຼ  

ລງົໂທດທາງອາຍາ ແລວ້ແຕລ່ະກລໍະນໜີກັ ຫຼ  ເບົາ. 

 

ໝວດທີ 11 

ບດົບນັຍດັສດຸທາ້ຍ 



 

ມາດຕາ 34 ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ 

ມອບໃຫກ້ມົການຄາ້ພາຍໃນ, ພະແນກອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ແຂວງ, ນະຄອນ 

ຫຼວງ ແລະ ຫອ້ງການອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ເມ  ອງ ໂດຍສມົທບົກບັຂະແໜງການທ່ີ

ກຽ່ວຂອ້ງ ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຂໍຕ້ກົລງົ ສະບບັນີຢ້າ່ງເຂັມ້ງວດ. 

ບນັດາສນູການຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້ ທ່ີໄດສ້າ້ງຕ ັງ້ແລວ້ ແລະ ເຄ ່ ອນໄຫວມາກອ່ນ

ຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ ໃຫສ້ ບຕ່ໍດາໍເນນີ ແຕຕ່ອ້ງປບັປງຸໃຫສ້ອດຄອ່ງຕາມແຕລ່ະປະເພດຂອງສນູການ

ຄາ້ ແລະ ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້. 

ສາໍລບັໂຄງການສາ້ງໃໝ ່ ຫຼ  ພວມດາໍເນນີການກໍ່ສາ້ງ ຕອ້ງປບັປງຸໃຫຖ້ ກຕອ້ງຕາມ

ເງ ່ອນໄຂທ່ີໄດກ້າໍນດົໃນ ຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ກອ່ນການເປີດບໍລິການຂາຍ ຫຼ  ເຊ່ົາ ເນ ອ້ທ່ີບໍລິການ. 

 

ມາດຕາ 35 ຜນົສກັສດິ 

ຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີມ້ຜີນົສກັສິດພາຍຫຼງັລງົລາຍເຊັນ ແລະ ຫຼງັຈາກ 15 ວນັ ນບັແຕວ່ນັ

ພິມລງົໃນຈດົໝາຍເຫດທາງລດັຖະການ ເປັນຕ ົນ້ໄປ. 

  

ລດັຖະມນົຕວີາ່ການ   

ກະຊວງອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້  


