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ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ                   ເລກທີ 013/ຄລຕ. 
ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ                              ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ວນັທີ 19/05/2011         

ຂໍຕ້ກົລງົ 
ວາ່ດວ້ຍລະບຽບຄຸມ້ຄອງນກັວຊິາຊບີທລຸະກດິຫຼກັຊບັ 

- ອງີຕາມດາໍລດັວາ່ດວ້ຍຫຼກັຊບັ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ສະບບັເລກທີ 255/ນຍ, ລງົວນັທີ 24 
ພຶດສະພາ 2010; 

- ອງີຕາມການສະເໜີຂອງ ສາໍນກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກັ
ຊບັ ຕ່ໍກອງປະຊຸມ ຄລຕ ຄ ັງ້ທີ VIII, ວນັທີ 29 ເມສາ 2011. 

ປະທານ ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ອອກຂໍຕ້ກົລງົ: 

0ໝວດທີ I 
1ບດົບນັຍດັທ ົ່ວໄປ 

8ມາດຕາ 1.  ຈດຸປະສງົ 
ຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ຜນັຂະຫຍາຍ ມາດຕາ 3 ຂໍ ້19, ມາດຕາ 42, 43 ແລະ 58 ຂອງດາໍ 

ລດັວາຫຼກັຊບັ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ເລກທີ 255/ນຍ, ລງົວນັທີ 24 ພຶດສະພາ 2010 ເພອກາໍ 
ນດົຫຼກັການໃນການຄຸມ້ຄອງນກັວຊິາຊບີທລຸະກດິຫຼກັຊບັ ແນໃ່ສຮ່ບັປະກນັການປະຕບິດັໜາ້ທ່ີຂອງ
ນກັວຊິາຊບີທລຸະກດິຫຼກັຊບັ ໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັລະບຽບຫຼກັການ ແລະ ດວ້ຍຄວາມຮບັຜິດຊອບສງູ. 

9ມາດຕາ 2.  ຂອບເຂດການນາໍໃຊ ້
ຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ມຜີນົບງັຄບັໃຊ ້ ຕ່ໍບໍລສິດັຫຼກັຊບັ ແລະ ນກັວຊິາຊບີທລຸະກດິຫຼກັຊບັ ທ່ີ

ໄດຮ້ບັອະນຍຸາດໃຫເ້ຄື່ ອນໄຫວ ຢູ ່ສປປ ລາວ.  

 
2ໝວດທີ II 

3ໃບຢັງ້ຢືນວຊິາຊບີທລຸະກດິຫຼກັຊບັ 

10ມາດຕາ 3.   ໃບຢັງ້ຢືນວຊິາຊບີທລຸະກດິຫຼກັຊບັ 
ໃບຢັງ້ຢືນວຊິາຊບີທລຸະກດິຫຼກັຊບັ ແມນ່ເອກະສານຢັງ້ຢືນ ທ່ີສາໍນກັງານ ຄລຕ ອອກໃຫ້

ແກຜູ່ທ່ີ້ມເີງ ື່ອນໄຂຄບົຖວ້ນ ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 7 ຂອງຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ເພ່ືອປະກອບ 
ອາຊບີທລຸະກດິຫຼກັຊບັ ນາໍບໍລິສດັຫຼກັຊບັໃດໜ່ຶງ. 
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ໃບຢັງ້ຢືນວຊິາຊບີທລຸະກດິຫຼກັຊບັ ປະກອບດວ້ຍ ສາມ ປະເພດ ດ ັງ່ນີ:້ 
1. ປະເພດນາຍໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ; 
2. ປະເພດທ່ີປຶກສາທາງດາ້ນການເງນິກຽ່ວກບັຫຼກັຊບັ;  

3. ປະເພດນກັວເິຄາະຫຼກັຊບັ. 

ມາດຕາ 4.  ປະເພດນາຍໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ 
 ຜູທ່ີ້ໄດຮ້ບັໃບຢ ັງ້ຢືນວຊິາຊບີທລຸະກດິຫຼກັຊບັ ປະເພດນາຍໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ສາມາດ
ເຄື່ ອນໄຫວ ດ ັງ່ນີ:້ 

1. ບໍລິການຮບັຄາໍສ ັງ່ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັໃຫແ້ກລ່ກູຄາ້; 
2. ໃຫຄ້າໍປຶກສາດາ້ນການລງົທຶນໃນຫຼກັຊບັໃຫແ້ກລ່ກູຄາ້;   
3. ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັໃນນາມບໍລິສດັຫຼກັຊບັທ່ີຕນົສງັກດັ. 

ນາຍໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ທ່ີໃຫບໍ້ລິການຮບັຄາໍສ ັງ່ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັໃຫແ້ກລ່ກູຄາ້ ບ່ໍສາມາດປະ 
ຕບິດັໜາ້ທ່ີຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັໃນນາມບໍລິສດັຫຼກັຊບັທ່ີຕນົສງັກດັ. ກລໍະນີ ບໍລິສດັຫຼກັຊບັ ຕອ້ງການປບັ
ປ່ຽນໜາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບຂອງຜູກ້ຽ່ວ ຕອ້ງລາຍງານໃຫແ້ກ ່ ສາໍນກັງານ ຄລຕ ຢາ່ງເປັນລາຍລກັອກັ 
ສອນ. 

ມາດຕາ 5.  ປະເພດທ່ີປຶກສາທາງດາ້ນການເງນິກຽ່ວກບັຫຼກັຊບັ 
ຜູທ່ີ້ໄດຮ້ບັໃບຢ ັງ້ຢືນວຊິາຊບີທລຸະກດິຫຼກັຊບັ ປະເພດທ່ີປຶກສາທາງດາ້ນການເງນິກຽ່ວກບັຫຼກັ

ຊບັ ສາມາດເຄື່ ອນໄຫວໄດຕ້າມທ່ີໄດກ້າໍນດົໃນຂໍ ້1 ຫືຼ ຂໍ ້2 ຂອງມາດຕາ 32 ຂອງຂໍຕ້ກົລງົວາ່
ດວ້ຍລະບຽບກຽ່ວກບັການສາ້ງຕ ັງ້ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງບໍລິສດັຫຼກັຊບັ ເລກທີ 009/ຄລຕ, 
ລງົວນັທີ 21 ກລໍະກດົ 2010.  ກລໍະນ ີ ບໍລິສດັຫຼກັຊບັ ຕອ້ງການປບັປ່ຽນໜາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບຂອງ
ຜູກ້ຽ່ວ ຕອ້ງລາຍງານໃຫແ້ກ ່ສາໍນກັງານ ຄລຕ ຢາ່ງເປັນລາຍລກັອກັສອນ. 

ມາດຕາ 6. ປະເພດນກັວເິຄາະຫຼກັຊບັ 
ຜູທ່ີ້ໄດຮ້ບັໃບຢ ັງ້ຢືນວຊິາຊບີທລຸະກດິຫຼກັຊບັ ປະເພດນກັວເິຄາະຫຼກັຊບັ ສາມາດຄ ົນ້ຄວາ້, 

ວເິຄາະຫຼກັຊບັ ແລະ ສະພາບການເຄື່ ອນໄຫວຂອງບໍລິສດັອອກຫຼກັຊບັ.   
 

11ມາດຕາ 7. ເງອນໄຂໃນການອອກໃບຢັງ້ຢືນວຊິາຊບີທລຸະກດິຫຼກັຊບັ 
ບກຸຄນົ ທ່ີຈະໄດຮ້ບັໃບຢ ັງ້ຢືນວຊິາຊບີທລຸະກດິຫຼກັຊບັ ນອກຈາກມເີງ ື່ອນໄຂຄບົຖວ້ນ ຕາມທ່ີ 

ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 42 ຂອງດາໍລດັວາ່ດວ້ຍຫຼກັຊບັ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັແລວ້ ຕອ້ງມເີງ ື່ອນ
ໄຂ ເພ່ີມເຕມີ ດ ັງ່ນີ:້  

1. ມໃີບຢ ັງ້ຢືນສອບເສັງຜາ່ນຫຼກັສດູນກັວຊິາຊບີທລຸະກດິຫຼກັຊບັລະດບັ I ສາໍລບັປະເພດ
ນາຍໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ; 

2. ມໃີບຢ ັງ້ຢືນສອບເສັງຜາ່ນຫຼກັສດູນກັວຊິາຊບີທລຸະກດິຫຼກັຊບັລະດບັ II ສາໍລບັປະເພດ
ທ່ີປຶກສາທາງດາ້ນການເງນິກຽ່ວກບັຫຼກັຊບັ ແລະ ປະເພດນກັວເິຄາະຫຼກັຊບັ. 
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12ມາດຕາ 8. ສາໍນວນຄາໍຮອ້ງຂໍໃບຢັງ້ຢືນວຊິາຊບີທລຸະກດິຫຼກັຊບັ 
21ສາໍນວນຄາໍຮອ້ງຂໍໃບຢັງ້ຢືນວຊິາຊບີທລຸະກດິຫຼກັຊບັ ປະກອບດວ້ຍເອກະສານ ດ ັງ່ນີ:້ 
1. ໃບຄາໍຮອ້ງສະເໜີຂໍໃບຢ ັງ້ຢືນວຊິາຊບີທລຸະກດິຫຼກັຊບັ ຕາມແບບພິມຂອງສາໍນກັ 

 ງານ ຄລຕ; 
2. ຊວີະປະຫວດັຫຍໍ;້ 
3. ໃບຢັງ້ຢືນທ່ີຢູ;່ 
4. ສາໍເນົາບດັປະຈາໍຕວົ ຫືຼ ສາໍເນົາໜງັສຜືາ່ນແດນ; 
5. ໃບແຈງ້ໂທດ ບ່ໍໃຫກ້າຍ 3 ເດອືນ; 
6. ຮບູຖາ່ຍ ບ່ໍເກນີ 3 ເດອືນ ຂະໜາດ 3x4 ຈາໍນວນ 3 ໃບ; 
7. ສາໍເນົາໃບປະກາດສະນຍີະບດັ ແລະ ໃບຄະແນນ; 
8. ສາໍເນົາໃບຢ ັງ້ຢືນການເສັງຜາ່ນຫຼກັສດູວຊິາຊບີທລຸະກດິຫຼກັຊບັ ແລະ ໃບຄະແນນ; 
9. ສນັຍາແຮງງານລະຫວ່າງຜູຮ້ອ້ງຂໍກບັບໍລິສດັຫຼກັຊບັ;  
10. ສາໍລບັຄນົຕາ່ງປະເທດ ທ່ີມໃີບຢ ັງ້ຢືນທລຸະກດິຫຼກັຊບັຈາກຕາ່ງປະເທດ ຕອ້ງໄດຜ້າ່ນ

ການສອບເສັງຜາ່ນລະບຽບກດົໝາຍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຂອງ ສປປ ລາວ ຈຶ່ງໄດຮ້ບັໃບຢ ັງ້ຢືນ
ວຊິາຊບີທລຸະກດິຫຼກັຊບັ ຈາກສາໍນກັງານ ຄລຕ.  

13ມາດຕາ 9. ການພິຈາລະນາສາໍນວນຄາໍຮອ້ງ  
ສາໍນກັງານ ຄລຕ ຕອ້ງພິຈາລະນາອອກໃບຢັງ້ຢືນວຊິາຊບີທລຸະກດິຫຼກັຊບັ ພອ້ມດວ້ຍລະ 

ຫດັໃຫຜູ້ຮ້ອ້ງຂໍ ພາຍໃນ ສບິ ວນັລດັຖະການ ນບັແຕວ່ນັໄດຮ້ບັສາໍນວນຄາໍຮອ້ງຖກືຕອ້ງ ແລະ 
ຄບົຖວ້ນເປັນຕ ົນ້ໄປ. ໃນກລໍະນ ີປະຕເິສດ ສາໍນກັງານ ຄລຕ ຕອ້ງແຈງ້ໃຫຜູ້ຮ້ອ້ງຂໍຊາບຢາ່ງເປັນ
ລາຍລກັອກັສອນພອ້ມດວ້ຍເຫດຜນົ. 

14ມາດຕາ 10. ອາຍຂຸອງໃບຢັງ້ຢືນວຊິາຊບີທລຸະກດິຫຼກັຊບັ  
ໃບຢັງ້ຢືນວຊິາຊບີທລຸະກດິຫຼກັຊບັ ມອີາຍ ຸສາມ ປີ ນບັແຕວ່ນັທ່ີອອກໃບຢັງ້ຢືນວຊິາຊບີທ ຸ

ລະກດິຫຼກັຊບັເປັນຕ ົນ້ໄປ. ກອ່ນໃບຢັງ້ຢືນວຊິາຊບີທລຸະກດິຫຼກັຊບັ ໝດົອາຍ ຸສາມ ເດອືນ ບໍລິສດັ
ຫຼກັຊບັ ຕອ້ງຍື່ ນໃບສະເໜີຂໍຕ່ໍອາຍໃຸບຢ ັງ້ຢືນວຊິາຊບີທລຸະກດິຫຼກັຊບັ ຕ່ໍສາໍນກັງານ ຄລຕ.  

ຜູຮ້ອ້ງຂໍຕ່ໍອາຍໃຸບຢ ັງ້ຢືນວຊິາຊບີທລຸະກດິຫຼກັຊບັ ຕອ້ງເຂ້ົາຮວ່ມຫຼກັສດູການຝຶກອບົຮມົຕາມ 
ການກາໍນດົຂອງ ສາໍນກັງານ ຄລຕ ແລະ ຕອ້ງປະກອບສາໍນວນຄາໍຮອ້ງ ຕາມການກາໍນດົໄວໃ້ນ
ມາດຕາ 8 ຂອງຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ.້ 

15ມາດຕາ 11. ຄາ່ທາໍນຽມ  
ຜູຮ້ອ້ງຂໍອອກໃບຢັງ້ຢືນວຊິາຊບີທລຸະກດິຫຼກັຊບັ ຕອ້ງເສຍຄາ່ທາໍນຽມໃຫແ້ກ ່ ສາໍນກັງານ 

ຄລຕ ດ ັງ່ນີ:້ 
1. ໃບຢັງ້ຢືນວຊິາຊບີທລຸະກດິຫຼກັຊບັ 5.000.000 ກບີ ແລະ ຕອ້ງຊາໍລະເງນິ ກອ່ນວນັ

ທ່ີສາໍນກັງານ ຄລຕ ອອກໃບຢັງ້ຢືນວຊິາຊບີທລຸະກດິຫຼກັຊບັ; 
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2. ຕ່ໍໃບຢ ັງ້ຢືນວຊິາຊບີທລຸະກດິຫຼກັຊບັ 2.000.000 ກບີ ແລະ ຕອ້ງຊາໍລະເງນິ ກອ່ນ
ວນັ ທ່ີສາໍນກັງານ ຄລຕ ອອກໃບຢັງ້ຢືນວຊິາຊບີທລຸະກດິຫຼກັຊບັ. 

16ມາດຕາ 12. ການຖອນໃບຢັງ້ຢືນວຊິາຊບີທລຸະກດິຫຼກັຊບັ 
 ນກັວຊິາຊບີທລຸະກດິຫຼກັຊບັ ຈະຖກືຖອນໃບຢັງ້ຢືນວຊິາຊບີທລຸະກດິຫຼກັຊບັ ໃນກລໍະນໃີດ
ໜ່ຶງ ດ ັງ່ນີ:້  

1. ຖກືຖອນຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 43 ຂອງດາໍລດັວາ່ດວ້ຍຫຼກັຊບັ ແລະ ຕະ 
ຫຼາດຫຼກັຊບັ; 

2. ລະເມດີຂໍຫ້າ້ມຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໃນມາດຕາ 14 ຂອງຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ;້ 
3. ຖກືປດົອອກຈາກບໍລິສດັຫຼກັຊບັ ຫືຼ ຍາ້ຍອອກຈາກບໍລິສດັຫຼກັຊບັໜ່ຶງ ເພ່ືອໄປເຮັດວຽກ

ຢູບໍ່ລິສດັຫຼກັຊບັອື່ ນ.  

17ມາດຕາ 13. ການອອກໃບຢັງ້ຢືນວຊິາຊບີທລຸະກດິຫຼກັຊບັຄນືໃໝ ່ 
 ສາໍນກັງານ ຄລຕ ຈະພິຈາລະນາອອກໃບຢັງ້ຢືນວຊິາຊບີທລຸະກດິຫຼກັຊບັຄນືໃໝ ່ສະເພາະ 
ແຕກ່ລໍະນທ່ີີນກັວຊິາຊບີທລຸະກດິຫຼກັຊບັ ຍາ້ຍອອກຈາກບໍລິສດັຫຼກັຊບັໜ່ຶງ ເພ່ືອໄປເຮັດວຽກຢູບໍ່ລ ິ
ສດັຫຼກັຊບັອື່ ນເທ່ົານ ັນ້. 

 ຜູສ້ະເໜີຂໍອອກໃບຢັງ້ຢືນຄນືໃໝ ່ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມເງ ື່ອນໄຂທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 8 
ແລະ 11 ຂອງຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ.້  

4ໝວດທີ III 
5ຂໍຫ້າ້ມຂອງນກັວຊິາຊບີທລຸະກດິຫຼກັຊບັ ແລະ ພນັທະຂອງບໍລິສດັຫຼກັຊບັ 

ມາດຕາ 14. ຂໍຫ້າ້ມ  
   ຫາ້ມນກັວຊິາຊບີທລຸະກດິຫຼກັຊບັ ເຄື່ ອນໄຫວ ດ ັງ່ນີ:້ 

1. ເປີດເຜີຍ ແລະ ສະໜອງຂໍມ້ນູ ທ່ີບ່ໍຖກືຕອ້ງກບັຄວາມເປັນຈງິ ຫືຼ ຂໍມ້ນູບ່ໍໄດຮ້ບັການ
ຢັງ້ຢືນຄວາມຖກືຕອ້ງຈາກພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງແກລ່ກູຄາ້; 

2. ໃຫຄ້າໍແນະນາໍ ທ່ີອາດເຮັດໃຫນ້ກັລງົທຶນເຂ້ົາໃຈຜິດ ແລະ ສ ົ່ງຜນົຕ່ໍການຕດັສນິໃຈຊື-້
ຂາຍຫຼກັຊບັຂອງລກູຄາ້;  

3. ຮບັປະກນັຕ່ໍຜູລ້ງົທຶນກຽ່ວກບັຜນົຕອບແທນ, ຜນົຂາດທຶນ ຫືຼ ຄວາມເສຍຫາຍທ່ີອາດ
ຈະເກດີຈາກການຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ; 

4. ໃຫຄ້າໍແນະນາໍໃນລກັສະນະທ່ີເປັນການຊກັຊວນ ຫືຼ ສະໜບັສະໜນູ ໃຫແ້ກລ່ກູຄາ້ຊື-້
ຂາຍຫຼກັຊບັ ຫືຼ ເລ່ັງລດັການຕດັສນິໃຈຂອງລກູຄາ້; 

5. ຮບັຄາໍສ ັງ່ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັກບັລກູຄາ້ຜາ່ນໂທລະສບັມຖື;ື 
6. ຮບັມອບສດິຈາກລກູຄາ້ ຫືຼ ຕດັສນິໃຈແທນໃນການຊື-້ຂາຍ ຫືຼ ໂອນຫຼກັຊບັ; 
7. ສວຍໃຊ ້ສດິ ແລະ ໜາ້ທ່ີ ເພ່ືອສະແຫວງຫາຜນົປະໂຫຍດຈາກລກູຄາ້; 
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8. ຍກັຍອກ ຫືຼ ສໍໂ້ກງຊບັສນິຂອງລກູຄາ້ ແລະ ນາໍຫຼກັຊບັ ຫືຼ ເງນິຂອງລກູຄາ້ໄປໃຊເ້ພ່ືອ
ຜນົປະໂຫຍດຂອງຕນົ ຫືຼ ບກຸຄນົອື່ ນ; 

9. ຊື ້ ຫືຼ ຂາຍຫຼກັຊບັ ເພ່ືອຕນົເອງ, ບໍລິສດັຫຼກັຊບັ ຫືຼ ບກຸຄນົອື່ ນໃນລກັສະນະ ທ່ີເປັນ
ການເອົາປຽບລກູຄາ້; 

10. ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ຫືຼ ນາໍໃຊບ້ນັຊເີງນິຝາກ ຫືຼ ບນັຊຫຼີກັຊບັຂອງລກູຄາ້ ໂດຍບ່ໍໄດຮ້ບັອະ 
ນຍຸາດຈາກລກູຄາ້; 

11. ຮວ່ມມກືບັລກູຄາ້ໃນການຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ທ່ີບ່ໍຖກືຕອ້ງກບັລະບຽບໃນການຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ;  
12. ທວງເອົາເງນິ ຫືຼ ຜນົປະໂຫຍດອື່ ນນາໍລກູຄາ້ ນອກເໜືອຈາກລະບຽບການກາໍນດົ; 
13. ດາໍເນນີວຊິາຊິບີທລຸະກດິຫຼກັຊບັ ໃຫແ້ກບໍ່ລິສດັຫຼກັຊບັອື່ ນໃນຂະນະທ່ີເປັນພະນກັງານ 

ຂອງບໍລິສດັຫຼກັຊບັໜ່ຶງ. 

18ມາດຕາ 15. ພນັທະຂອງບໍລິສດັຫຼກັຊບັ  
  ບໍລິສດັຫຼກັຊບັ ມພີນັທະ ດ ັງ່ນີ:້ 

1. ແບງ່ງານ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບໃຫແ້ກນ່ກັວຊິາຊບີທລຸະກດິຫຼກັຊບັ ໃຫຖ້ກືຕອ້ງກບັ
ປະເພດຂອງໃບຢັງ້ຢືນວຊິາຊບີທລຸະກດິຫຼກັຊບັ; 

2. ສາ້ງລະບຽບກຽ່ວກບັຫຼກັການ ໃນການປະຕບິດັໜາ້ທ່ີຂອງນກັວຊິາຊບີທລຸະກດິຫຼກັຊບັ
ແຕລ່ະປະເພດ; 

3. ອອກບດັພະນກັງານ ໃຫນ້ກັວຊິາຊບີທລຸະກດິຫຼກັຊບັທກຸຄນົ ໂດຍລະບຊຸື່  ແລະ ນາມ 
ສະກນຸ, ຕາໍແໜງ່ ພອ້ມດວ້ຍລະຫດັທ່ີອອກໃຫໂ້ດຍສາໍນກັງານ ຄລຕ; 

4. ຕດິຕາມກວດກາ ການປະຕບິດັວຽກງານຂອງນກັວຊິາຊບີທລຸະກດິຫຼກັຊບັ ຢາ່ງເປັນປກົ 
ກະຕ;ິ 

5. ແຈງ້ໃຫສ້າໍນກັງານ ຄລຕ ຊາບຢາ່ງເປັນລາຍລກັອກັສອນ ພາຍໃນ ຊາວສີ່ ຊ ົ່ວໂມງ 
ໃນກລໍະນທ່ີີນກັວຊິາຊບີທລຸະກດິຫຼກັຊບັ ກະທາໍຜິດ ຫືຼ ລະເມດີລະບຽບການ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ; 

6. ລາຍງານໃຫສ້າໍນກັງານ ຄລຕ ຊາບຢາ່ງເປັນລາຍລກັອກັສອນ ພາຍໃນ ຊາວສີ່ ຊ ົ່ວ
ໂມງ ໃນກລໍະນທ່ີີມກີານປ່ຽນແປງ ກຽ່ວກບັນກັວຊິາຊບີທລຸະກດິຫຼກັຊບັ ເຊ່ັນ: ການເຊັນ 
ຫືຼ ຍກົເລີກສນັຍາແຮງງານ, ການລາອອກ, ການຍາ້ຍສງັກດັ ແລະ ອື່ ນໆ. ກລໍະນ ີ
ລາອອກ ຫືຼ ຍາ້ຍບອ່ນເຮັດວຽກ ບໍລິສດັຫຼກັຊບັ ຕອ້ງສ ົ່ງໃບຢ ັງ້ຢືນວຊິາຊບີທລຸະກດິ
ຫຼກັຊບັ ຄນືໃຫສ້າໍນກັງານ ຄລຕ ພາຍໃນ ຫາ້ ວນັລດັຖະການ ນບັແຕວ່ນັລາອອກ 
ຫືຼ ຍາ້ຍບອ່ນເຮັດວຽກ. 

ໃນກລໍະນ ີ ບໍລິສດັຫຼກັຊບັ ບ່ໍປະຕບິດັຕາມການກາໍນດົໃນ ມາດຕາ 15 ຂອງລະບຽບສະ 
ບບັນີ ້ຈະຖກືປະຕບິດັມາດຕະການຈາກ ສາໍນກັງານ ຄລຕ ຕາມກລໍະນເີບົາ ຫືຼ ໜກັ.  
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