
 
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
_________________ 

           ເລກທີ 142 /ສປປ 
           ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ວນັທີ 9 ທນັວາ 2005 
 

ລດັຖະດາໍລດັ 
ຂອງປະທານປະເທດ 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ກຽ່ວກບັການປະກາດໃຊກ້ດົໝາຍ ອາຍາ ສະບບັປບັປງຸ 

____________ 
 
 - ອີງຕາມລດັຖະທາໍມະນນູ ແຫງ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ໝວດທີ VI 
ມາດຕາ 67 ຂໍ ້1 ກຽ່ວກບັການປະກາດໃຊ ້ລດັຖະທາໍມະນນູ ແລະ ກດົໝາຍ ທ່ີສະພາແຫງ່ຊາດ ໄດ ້
ຕກົລງົຮບັຮອງເອົາແລວ້; 
 - ອີງຕາມມະຕິຕກົລງົ ຂອງສະພາແຫງ່ຊາດ ແຫງ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົ
ລາວ ສະບບັເລກທີ 56/ສພຊ, ລງົວນັທີ 9 ພະຈກິ 2005 ກຽ່ວກບັການຕກົລງົຮບັຮອງເອົາ   ກດົໝາຍ 
ອາຍາ ສະບບັປບັປງຸ; 
 - ອີງຕາມໜງັສສືະເໜີ ຂອງຄະນະປະຈາໍສະພາແຫງ່ຊາດ ສະບບັເລກທີ19/ຄປຈ, ລງົວນັທີ18 
ພະຈກິ 2005. 
 

ປະທານປະເທດ 
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ອອກລດັຖະດາໍລດັ: 

 
 ມາດຕາ 1:  ປະກາດໃຊກ້ດົໝາຍ ອາຍາ ສະບບັປບັປງຸ. 
 ມາດຕາ 2:  ລດັຖະດາໍລດັສະບບັນີ ້ມຜີນົສກັສິດນບັແຕວ່ນັລງົລາຍເຊັນເປັນຕ ົນ້ໄປ. 
            
        ປະທານປະເທດແຫງ່ ສປປ ລາວ 
               ຄາໍໄຕ ສພີນັດອນ  
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 
ສະພາແຫງ່ຊາດ        ເລກທີ 56 /ສພຊ 
 

ມະຕຕິກົລງົ 
ຂອງ 

ສະພາແຫງ່ຊາດ ແຫງ່ 
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ກຽ່ວກບັການຕກົລງົຮບັຮອງເອົາກດົໝາຍ ອາຍາ ສະບບັປບັປງຸ 
___________ 

    
 ອີງຕາມມາດຕາ 53 ຂໍທີ້ 2 ຂອງລດັຖະທາໍມະນນູ ແລະ ມາດຕາ 3 ຂໍທີ້ 2 ຂອງກດົໝາຍວາ່
ດວ້ຍ ສະພາແຫງ່ຊາດ ແຫງ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ, ກຽ່ວກບັ ສິດ ແລະ 
ໜາ້ທີ ຂອງສະພາແຫງ່ຊາດ; 
 ອີງຕາມມະຕິຕກົລງົຂອງສະພາແຫງ່ຊາດ ກຽ່ວກບັແຜນການສາ້ງ ແລະ ປບັປງຸກດົໝາຍ 5 ປີ 
ຂອງສະພາແຫງ່ຊາດຊຸດທີ V ສະບບັເລກທີ 71/ສພຊ, ລງົວນັທີ 12 ຕລຸາ 2002; 
 ພາຍຫລງັທ່ີກອງປະຊຸມສະໄໝສາມນັເທ່ືອທີ 8 ຂອງສະພາແຫງ່ຊາດຊຸດທີ V ໄດຄ້ ົນ້ຄວາ້ພິຈາ
ລະນາຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິ່ ງ ກຽ່ວກບັເນືອ້ໃນ ກດົໝາຍ ອາຍາ ສະບບັປບັປງຸ ໃນວາລະປະ
ຊຸມຕອນເຊ້ົາ ຂອງວນັທີ 9 ພະຈກິ 2005. 

 

ຕກົລງົ: 
 

ມາດຕາ 1:  ຮບັຮອງເອົາ ກດົໝາຍ ອາຍາ ສະບບັປບັປງຸ ດວ້ຍຄະແນນສຽງເຫັນດເີປັນສວ່ນຫຼາຍ. 
ມາດຕາ 2:  ມະຕິຕກົລງົສະບບັນີ ້ມຜີນົສກັສິດນບັແຕວ່ນັລງົລາຍເຊັນເປັນຕ ົນ້ໄປ 
 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ວນັທີ 9 ພະຈກິ 2005 
ປະທານສະພາແຫງ່ຊາດ 
  ສະໝານ ວຍິະເກດ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ 

____________________ 
ສະພາແຫງ່ຊາດ                  ເລກທີ 12 /ສພຊ 
             ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, ວນັທີ 09 ພະຈກິ 2005 

 

ກດົໝາຍ 
ອາຍາ ສະບບັປບັປງຸ  

 

ພາກທົ່ວໄປ 
Ï¸©-êó 1 

ວາ່ດວ້ຍ ຫລກັການລວມ 
 

ມາດຕາ 1. ໜາ້ທ່ີຂອງກດົໝາຍອາຍາ 
ກດົໝາຍອາຍາ ມໜີາ້ທ່ີປກົປກັຮກັລະບອບການເມອືງ, ເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົຂອງ

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ, ກາໍມະສິດຂອງລດັ, ຂອງລວມໝູ ່ແລະ ຂອງ
ບກຸຄນົ, ຊວີດິ, ສຂຸະພາບ, ສິດ ແລະ ເສລີພາບຂອງພນົລະເມອືງ, ຄວາມສະຫງບົຂອງຊາດ 
ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍຂອງສງັຄມົ, ຕາ້ນ ແລະກນັການກະທາໍຜິດ ແລະ ສຶກສາອບົ
ຮມົພນົລະເມອືງທກຸຄນົໃຫມ້ຄີວາມຕື່ ນຕວົເຄົາລບົກດົໝາຍ. 

ເພ່ືອປະຕິບດັໜາ້ທ່ີດ ັງ່ກາ່ວ ກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ໄດກ້າໍນດົວາ່ ການກະທາໍອນັໃດທ່ີເປັນ
ອນັຕະລາຍຕ່ໍສງັຄມົແມນ່ເປັນການກະທາໍຜິດທາງອາຍາແລວ້ຈຶ່ງໄດກ້າໍນດົໂທດໃສຜູ່ກ້ະທາໍຜິດ. 

 

ມາດຕາ 2(ໃໝ)່. ພ້ືນຖານຂອງຄວາມຮບັຜິດຊອບທາງອາຍາ   
 ບກຸຄນົຜູໃ້ດຈະມຄີວາມຮບັຜິດຊອບທາງອາຍາ ແລະ ຈະຖກືລງົໂທດທາງອາຍາໄດກ້ຕ່ໍໍ

ເມ ື່ອບກຸຄນົຜູນ້ ັນ້ຫາກມກີານກະທາໍໂດຍເຈດຕະນາ ຫລື ດວ້ຍຄວາມບ່ໍລະມດັລະວງັທ່ີເປັນອນັຕະ 
ລາຍຕ່ໍສງັຄມົ ຊຶ່ ງໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍອາຍາ ຫລື ກດົໝາຍອື່ ນ ຂອງ ສປປ ລາວ ທ່ີໄດກ້າໍ 
ນດົໂທດທາງອາຍາ ແລະ ໃນເມ ື່ອມຄີາໍຕດັສິນຂອງສານເທ່ົານ ັນ້. 
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Ï¸©-êó 2 
ວາ່ດວ້ຍຂອບເຂດຂອງການນາໍໃຊກ້ດົໝາຍອາຍາ. 

 

ມາດຕາ 3 (ໃໝ)່. ການນາໍໃຊກ້ດົໝາຍອາຍາໃນດນິແດນສາທາລະນະລດັປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊນົລາວ   
ກດົໝາຍອາຍາສະບບັນີ ້ມຜີນົສກັສິດໃນທົ່ວ ສປປ ລາວ. ບກຸຄນົຜູໃ້ດຫາກໄດກ້ະທາໍຜິດ 

ທາງອາຍາຢູໃ່ນດນິແດນ ສປປ ລາວ ກຈໍະໄດຮ້ບັຜິດຊອບຕາມກດົໝາຍອາຍາ ຫລື ກດົໝາຍ
ອື່ ນ ຂອງ ສປປ ລາວ ທ່ີໄດກ້າໍນດົໂທດທາງອາຍາ.  

ຜູຕ້າງໜາ້ທາງການທດູ ຫລື ບກຸຄນົ ທ່ີໄດຮ້ບັອະພິສິດທາງການທດູ ຕາມສນັຍາລະ 
ຫວາ່ງຊາດ  ຊຶ່ ງໄດກ້ະທາໍຜິດໃນດນິແດນ ສປປ ລາວ  ກຈໍະໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂທາງການທດູ. 

 
ມາດຕາ 4.ການນາໍໃຊກ້ດົໝາຍອາຍານອກດນິແດນ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ພນົລະເມອືງລາວ ຜູທ່ີ້ໄດກ້ະທາໍຜິດທາງອາຍາຢູນ່ອກດນິແດນ ສປປ ລາວ ກຈໍະໄດຮ້ບັ
ຜິດຊອບທາງອາຍາ ຖາ້ວາ່ການກະທາໍດ ັງ່ກາ່ວ ຫາກໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍອາຍາ ຫລື ກດົ 
ຫມາຍອື່ ນຂອງ ສປປ ລາວ ທ່ີໄດກ້າໍນດົໂທດທາງອາຍາ. 

ຄນົຕາ່ງດາ້ວ ແລະ ບກຸຄນົທ່ີບ່ໍມສີນັຊາດທ່ີຢູ ່ ຫລື ອາໄສຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ ຫາກໄດກ້ະ
ທາໍຜິດທາງອາຍາຢູນ່ອກດນິແດນ ສປປ ລາວ ກຈໍະໄດຮ້ບັຜິດຊອບທາງອາຍາເຊ່ັນດຽວກນັ. 

ຄນົຕາ່ງປະເທດທ່ີໄດກ້ະທາໍຜິດທາງອາຍາຢູນ່ອກດນິແດນ ສປປ ລາວ ຈະໄດຮ້ບັຜິດຊອບ 
ທາງອາຍາຕ່ໍກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ໃນກລໍະນທ່ີີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນສນັຍາ ລະຫວາ່ງຊາດ. 

 

ມາດຕາ 5. ການນາໍໃຊກ້ດົໝາຍອາຍາໃນກາລະເວລາ 
ກດົໝາຍສະບບັນີ ້ນາໍອອກປະຕບິດັນບັແຕວ່ນັທ່ີກດົໝາຍໄດຖ້ກືປະກາດໃຊເ້ປັນຕ ົນ້ໄປ. 
ກດົໝາຍໃໝທ່ີ່ໄດກ້າໍນດົການລງົໂທດເບາົກວາ່ ຫລື ໄດລ້ບົລາ້ງການກະທາໍຜິດທາງອາ

ຍາ ທ່ີກດົໝາຍເກົ່ າໄດກ້າໍນດົໄວນ້ ັນ້ຈະມຜີນົສກັສິດຢອ້ນຫລງັ. 
ກດົໝາຍໃໝທ່ີ່ໄດກ້າໍນດົການກະທາໍຜິດໃໝ ່ ຫລື ການລງົໂທດໜກັກວາ່ທ່ີກດົໝາຍເກົ່ າ

ໄດກ້າໍນດົໄວຈ້ະບ່ໍມຜີນົສກັສິດຢອ້ນຫລງັ. 
 

¹´¸©-êó 3 
ວາ່ດວ້ຍການກະທາໍຜິດ ແລະ ຜູກ້ະທາໍຜິດ 

 

ມາດຕາ 6(ໃໝ)່. ນຍິາມການກະທາໍຜິດ   
ທກຸການກະທາໍ ຫລື ການເມນີເສຍີ ທ່ີເປັນອນັຕະລາຍຕ່ໍລະບອບ ການເມອືງ, ເສດຖະກດິ 

ຫລື ສງັຄມົຂອງ ສປປລາວ, ຕ່ໍກາໍມະສິດຂອງລດັ, ຂອງລວມໝູ ່ແລະ ຂອງບກຸຄນົ, ຊວີດິ, ສຂຸະ 
ພາບ, ກຽດສກັສ,ີ ສິດ, ເສລີພາບຂອງພນົລະເມອືງ, ຄວາມສະຫງບົຂອງຊາດ ຫລື ຄວາມເປັນ
ລະບຽບຮຽບຮອ້ຍຂອງສງັຄມົ ຊຶ່ ງບ ົ່ງໄວໃ້ນກດົໝາຍອາຍາ ຫລື ກດົໝາຍອື່ ນຂອງ ສປປ ລາວ ທ່ີ
ໄດກ້າໍນດົໂທດທາງອາຍາ ຈະຖວືາ່ເປັນການກະທາໍຜິດທາງອາຍາ.  
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ທກຸການກະທາໍ ຫລື ການເມນີເສີຍ ທ່ີມອີງົປະກອບຂອງການກະທາໍຜິດທາງອາຍາຢາ່ງ
ຄບົຖວ້ນ ແຕໄ່ດກ້ໍ່ຄວາມເສັຽຫາຍຕ ໍາ່ກວາ່ 500.000 ກບີ ຈະບ່ໍຖວືາ່ເປັນການກະທາໍຜິດທາງອາ
ຍາ ຍກົເວັນ້ການກະທາໍຜິດທ່ີບ່ໍເຂັດຫລາບ ຫລື ເປັນອາຈນິ. 

 

ມາດຕາ 7(ໃໝ)່. ອງົປະກອບຂອງການກະທາໍຜິດ      
ອງົປະກອບຂອງການກະທາໍຜິດທາງອາຍາ ແມນ່ບນັດາເຄື່ ອງໝາຍທາງດາ້ນພາວະວໄິສ 

ແລະ ອດັຕະວໄິສ ຂອງການປະພຶດ ທ່ີກດົໝາຍອາຍາຖວືາ່ເປັນການກະທາໍຜິດ. 
ການກະທາໍຜິດທາງອາຍາ ມ ີສີ່  ອງົປະກອບ ດ ັງ່ນີ:້ 

              - ອງົປະກອບທາງດາ້ນວດັຖກຸາໍ; 
              - ອງົປະກອບທາງດາ້ນພາວະວໄິສ; 
              - ອງົປະກອບທາງດາ້ນອດັຕະວໄິສ; 
              - ອງົປະກອບທາງດາ້ນເຈົາ້ກາໍ. 

ອງົປະກອບທາງດາ້ນວດັຖກຸາໍຂອງການກະທາໍຜິດ ແມນ່ສາຍພວົພນັສງັຄມົທ່ີຖກືຄຸມ້ຄອງ 
ໂດຍກດົໝາຍອາຍາ ແລະ ທ່ີໄດຮ້ບັການແຕະຕອ້ງຈາກການກະທາໍຜິດ; 

ອງົປະກອບທາງດາ້ນພາວະວໄິສຂອງການກະທາໍຜິດ ແມນ່ບນັດາເຄື່ ອງໝາຍພາຍນອກ 
ຂອງພຶດຕິກາໍ ທ່ີໄດສ້າ້ງ ຫລື ແນໃສສ່າ້ງຄວາມເສັຽຫາຍໃຫແ້ກສ່າຍພວັພນັສງັຄມົ ທ່ີຖກືຄຸມ້ຄອງ 
ໂດຍກດົໝາຍອາຍາ ລວມທງັວນັເວລາ, ສະຖານທ່ີ, ພາຫະນະ, ອປຸະກອນ, ສະພາບ ແລະ ວທີິ
ປະກອບການກະທາໍຜິດດ ັງ່ກາ່ວ; 

ອງົປະກອບທາງດາ້ນອດັຕະວໄິສຂອງການກະທາໍຜິດ ແມນ່ບນັດາເຄື່ ອງໝາຍຕາ່ງໆທາງ 
ດາ້ນທດັສະນະ, ແນວຄດິຂອງບກຸຄນົຜູກ້ະທາໍຜິດ ຕ່ໍການກະທາໍຜິດຂອງຕນົທ່ີສະແດງອອກພາຍ 
ນອກ ຕ່ໍການກະທາໍຜິດໂດຍຜາ່ນພຶດຕິກາໍ; 

ອງົປະກອບທາງດາ້ນເຈົາ້ກາໍຂອງການກະທາໍຜິດ ແມນ່ຜູກ້ະທາໍຜິດຊຶ່ ງຕອ້ງແມນ່ບກຸຄນົທ່ີ 
ມສີະຕິສາໍປະຊນັຍະ, ບ່ໍເປັນຄນົບາ້ເສັຽຈດິ ແລະເຖງິກະສຽນອາຍທຸາງອາຍາ ສບິຫາ້ປີຂຶນ້ໄປ. 

 
ມາດຕາ 8(ໃໝ)່. ສະຖານການກະທາໍຜິດ  

ການກະທາໍຜິດ ແບງ່ອອກເປັນ ສາມ ສະຖານດ ັງ່ນີ:້ 
- ລະຫໂຸທດ ແມນ່ການກະທາໍຜິດທ່ີກດົໝາຍໄດກ້າໍນດົໂທດຕາໍນວິຈິານຕ່ໍໜາ້ມະຫາຊນົ 
ຫລື ໂທດປບັໃໝ; 

- ໂທສານໂຸທດ ແມນ່ການກະທາໍຜິດທ່ີກດົໝາຍໄດກ້າໍນດົໂທດດດັສາ້ງໂດຍບ່ໍຕດັອິດ
ສະລະພາບ ຫລື ໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕສ່າມເດອືນຫາສິບປີ ແລະ ໂທດປບັ 
ໃໝ; 

- ຄະຣໂຸທດ ແມນ່ການກະທາໍຜິດທ່ີກດົໝາຍໄດກ້າໍນດົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່
ຫາ້ປີຂຶນ້ໄປຫາຕະຫລອດຊວີດິ ພອ້ມທງັໂທດປບັໃໝ ແລະໂທດປະຫານຊວີດິ. 
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ມາດຕາ 9. ການກະທາໍຜິດໂດຍເຈຕະນາ 
ການກະທາໍໂດຍເຈຕະນາ ແມນ່ການກະທາໍ ຫລື ການເມນີເສຍີ ຊຶ່ ງຜູກ້ະທາໍຮູວ້າ່ການ 

ກະທາໍ ຫລື ການເມນີເສຍີຂອງຕນົ ັນ້ ເປັນອນັຕະລາຍຕ່ໍສງັຄມົ ແລະ ກຄໍາດຄະເນໄດເ້ຖງິ    
ຜນົສະທອ້ນຂອງການກະທາໍ ຫລື ການເມນີເສຍີ ແຕຈ່ງົໃຈເຮັດ ຫລື ປະປ່ອຍໃຫມ້ນັເກດີຂຶນ້. 

 
ມາດຕາ 10. ການກະທາໍຜິດດວ້ຍຄວາມບ່ໍລະມດັລະວງັ 

ການກະທາໍຜິດດວ້ຍຄວາມບ່ໍລະມດັລະວງັ ແມນ່ການກະທາໍ ຫລື ການເມນີເສຍີ ຊຶ່ ງຜູກ້ະ
ທາໍຜິດຄາດຄະເນໄດວ້າ່ ການກະທາໍ ຫລື ການເມນີເສີຍຂອງຕນົນ ັນ້ອາດມຜີນົສະທອ້ນທ່ີເປັນ
ອນັຕະລາຍຕ່ໍສງັຄມົ ແຕຖ່ເືບົາ ແລະ ເຊື່ ອວາ່ມນັຈະບ່ໍເກດີຂຶນ້ ຫລື ບ່ໍຄາດຄະເນໄດວ້າ່ຜນົສະ
ທອ້ນດ ັງ່ກາ່ວ ຈະເກດີຂຶນ້ທງັໆ ທ່ີວາ່ຕນົຕອ້ງຄາດຄະເນ ແລະ ສາມາດຄາດຄະເນໄດ.້  

 
ມາດຕາ 11. ການກະທາໍຜິດຫລາຍສະຖານ 

ການກະທາໍຜິດຫລາຍສະຖານ ແມນ່ການກະທາໍຜິດຂອງບກຸຄນົຜູໃ້ດຜູໜ່ຶ້ງ ແຕສ່ອງຢາ່ງ
ຂຶນ້ໄປດວ້ຍການກະທາໍອນັດຽວ ຫລື ດວ້ຍການກະທາໍຫລາຍອນັ ທ່ີຜິດຕ່ໍຫລາຍມາດຕາຂອງກດົ 
ໝາຍ ອາຍາ ແລະ ຈະຖກືຕດັສິນພອ້ມໆກນັໃນສານດຽວກນັ. 

 
ມາດຕາ 12. ການກະທາໍຜິດທ່ີບ່ໍເຂັດຫລາບ 

ການກະທາໍຜິດທ່ີບ່ໍເຂັດຫລາບ ແມນ່ການກະທາໍຜິດຂອງຜູຖ້ກືຕດັສິນລງົໂທດຕດັອິດສະ 
ລະພາບ ດວ້ຍການກະທາໍຜິດໂດຍເຈດຕະນາ ຊຶ່ ງໄດກ້ະທາໍຜິດໃໝໂ່ດຍເຈດຕະນາອີກ ໃນເວລາ
ປະຕບິດັໂທດຢູນ່ ັນ້ ຫລື ໄດກ້ະທາໍຜິດໃໝ ່ໂດຍເຈດຕະນາອີກໃນສະຖານດຽວກນັ ຫລື ຄາ້ຍຄຶ ື
ກນັພາຍໃນ ກາໍນດົຫາ້ປີພາຍຫລງັທ່ີໄດປ້ະຕິບດັໂທດແລວ້. 

 
ມາດຕາ 13. ການກະກຽມໃຫແ້ກກ່ານກະທາໍຜິດ 

ການກະກຽມໃຫແ້ກກ່ານກະທາໍຜິດ ແມນ່ການຫາ້ງຫາພາຫະນະອປຸະກອນ, ການສາ້ງ
ເງ ື່ອນໄຂ ຫລື ປດັໃຈອື່ ນໆໃຫແ້ກກ່ານກະທາໍຜິດໂດຍເຈດຕະນາ. 

ການກະກຽມໃຫແ້ກກ່ານກະທາໍຜິດ ຈະຖກືລງົໂທດໄດກ້ຕ່ໍໍເມ ື່ອຫາກເປັນອນັຕະລາຍຕ່ໍສງັ
ຄມົ ຊຶ່ ງໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນພາກສະເພາະຂອງກດົໝາຍອາຍາສະບບັນີເ້ທ່ົານ ັນ້. 

ການກະກຽມໃຫແ້ກກ່ານກະທາໍຜິດ ຈະຖກືລງົໂທດຕາມມາດຕາທ່ີໄດກ້າໍນດົໂທດໃສກ່ານກະ
ທາໍຜິດນ ັນ້. 

 
ມາດຕາ 14. ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທາໍຜິດ 

ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທາໍຜິດ ແມນ່ການລງົມກືະທາໍຜິດສວ່ນໃດສວ່ນໜ່ຶງໂດຍເຈດຕະ
ນາ ແຕຍ່ອ້ນມສີາເຫດນອກຕວົມາຂດັຂວາງ ຊຶ່ ງພາໃຫກ້ານກະທາໍດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້ບ່ໍສາໍເລັດຜນົ. 
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ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທາໍຜິດ ຈະຖກືລງົໂທດໄດກ້ຕ່ໍໍເມ ື່ອຫາກເປັນອນັຕະລາຍຕ່ໍສງັ
ຄມົ ຊຶ່ ງໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນພາກສະເພາະຂອງກດົໝາຍອາຍາສະບບັນີເ້ທ່ົານ ັນ້. 

ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທາໍຜິດ ຈະຖກືລງົໂທດຕາມມາດຕາທ່ີໄດກ້າໍນດົໂທດໃສກ່ານກະ
ທາໍຜິດນ ັນ້. 

 
ມາດຕາ 15. ການເລີກລ ົມ້ການກະທາໍຜິດດວ້ຍຄວາມສະໝກັໃຈ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດຢ້ດຸເຊົາການກະທາໍຜິດຂອງຕນົດວ້ຍຄວາມສະໝກັໃຈ ໂດຍບ່ໍສືບຕ່ໍການ
ກະທາໍຜິດນ ັນ້ໃຫສ້າໍເລັດຜນົຢູໃ່ນໄລຍະຂອງການກະກຽມ ຫລື ຄວາມພະຍາຍາມກຕໍາມ ບກຸຄນົຜູ້
ນ ັນ້ຈະບ່ໍມຄີວາມຮບັຜິດຊອບທາງອາຍາ ເວັນ້ເສັຽແຕກ່ານກະທາໍນ ັນ້ ຫາກມອີງົປະກອບເປັນການກະ
ທາໍຜິດອື່ ນ. 

 
ມາດຕາ 16. ນຍິາມຜູກ້ະທາໍຜິດ 

ຜູກ້ະທາໍຜິດ ແມນ່ບກຸຄນົຜູໃ້ດຜູໜ່ຶ້ງ ທ່ີມກີານກະທາໍ ຫລື ການເມນີເສຍີ ຊຶ່ ງເປັນອນັຕະ
ລາຍຕ່ໍສງັຄມົ ແລະ ມອີງົປະກອບເປັນການກະທາໍຜິດຕາມທ່ີກດົໝາຍໄດກ້າໍນດົໄວ.້ 

 
ມາດຕາ 17(ໃໝ)່. ການຮວ່ມກນັກະທາໍຜິດ   

ການຮວ່ມກນັກະທາໍຜິດ ແມນ່ການເຂ້ົາຮວ່ມກະທາໍຜິດໂດຍເຈດຕະນາແຕສ່ອງຄນົຂຶນ້ໄປ. 
ບນັດາຜູຮ້ວ່ມກນັກະທາໍຜິດມດີ ັງ່ນີ:້ 

- ຕວົການ; 
- ຜູປ້ະຕິບດັ; 
- ຜູຍ້ຍຸງົ; 
- ຜູສ້ມົຮູຮ້ວ່ມຄດິ. 

ຕວົການ ແມນ່ຜູທ່ີ້ໄດວ້າງແຜນການ, ຈດັຕ ັງ້ ຫລື ບນັຊາການກະທາໍຜິດ. 
ຜູປ້ະຕິບດັ ແມນ່ຜູທ່ີ້ໄດລ້ງົມກືະທາໍຜິດໂດຍກງົ. 
ຜູຍ້ຍຸງົ ແມນ່ຜູທ່ີ້ຊຸກຍູໃ້ຫຜູ້ອ້ື່ ນໄປກະທາໍຜິດ. 
ຜູສ້ມົຮູຮ້ວ່ມຄດິ ແມນ່ຜູທ່ີ້ໄດໃ້ຫກ້ານຊວ່ຍເຫລືອໂດຍເຈດຕະນາໃນການກະທາໍຜິດ ຫìõໃຫ້

ຄາໍໝ ັນ້ສນັຍາລວ່ງໜາ້ວາ່ຈະຊຸກເຊື່ ອງ, ປກົປິດຜູກ້ະທາໍຜິດ, ພາຫະນະ, ອປຸະກອນໃນການກະທາໍ
ຜິດ, ຈະລບົລາ້ງຮອ່ງຮອຍຂອງການກະທາໍຜິດ ຫລື ຊຸກເຊື່ ອງສິ່ ງຂອງທ່ີຈະໄດມ້າຈາກການກະທາໍ
ຜິດນ ັນ້.  
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ໝວດທີ 4 
ວາ່ດວ້ຍການພົນ້ຈາກຄວາມຮບັຜິດຊອບທາງອາຍາ 

 

 ມາດຕາ 18(ໃໝ)່. ສາເຫດທ່ີພາໃຫພ້ ົນ້ຈາກຄວາມຮບັຜິດຊອບທາງອາຍາ 
ສາເຫດທ່ີພາໃຫພ້ ົນ້ຈາກຄວາມຮບັຜິດຊອບທາງອາຍາ ມດີ ັງ່ນີ:້ 

1. ການຖກືບງັຄບັ ແລະ ການຖກືຂ ົ່ມຂູ ່; 
2. ການປ້ອງກນັຕວົ; 
3. ສະພາວະທ່ີຈາໍເປັນ; 
4. ການປະຕບິດັໜາ້ທ່ີຕາມວຊິາຊບີ; 
5. ການປະຕິບດັຕາມຄາໍສ ັ່ງ; 
6. ການຫ້ິຼນກລິາ; 
7. ການກະທາໍຜິດຊຶ່ ງຈາໍເປັນຕອ້ງມຄີາໍຮອ້ງຟ້ອງຂອງຜູຖ້ກືເສັຽຫາຍ; 
8. ການໝດົອາຍຄຸວາມໃນການຮອ້ງຟ້ອງ. 

  
ມາດຕາ 19. ການຖກືບງັຄບັ ແລະ ການຖກືຂ ົ່ມຂູ ່

ບກຸຄນົຜູໃ້ດຫາກໄດກ້ະທາໍຜິດດວ້ຍການຖກືບງັຄບັ ຫລື ການຖກືຂ ົ່ມຂູ ່ ຊຶ່ ງຕນົບ່ໍສາມາດ 
ຫລີກລຽ້ງໄດ ້ກຈໍະບ່ໍມຄີວາມຮບັຜິດຊອບທາງອາຍາ. 

ໃນກລໍະນທ່ີີການກະທາໍນ ˜ນ ຫາກເປັນການກະທາໍຜິດຖານຄະຣໂຸທດ ການຖກືບງັຄບັ ຫລື     
ການຖກືຂ ົ່ມຂູ ່ເປັນພຽງແຕສ່າເຫດທ່ີພາໃຫມ້ກີານຫລດຸຜອ່ນຄວາມຮບັຜິດຊອບທາງອາຍາເທ່ົານ̃ນ. 

 
ມາດຕາ 20. ການປ້ອງກນັຕວົ 

ການປ້ອງກນັຕວົ ແມນ່ການກະທາໍຂອງບກຸຄນົຜູໃ້ດຜູໜ່ຶ້ງ ທ່ີກໍ່ຂຶນ້ເພ່ືອປກົປ້ອງຜນົປະ
ໂຫຍດຂອງລດັ ຫລື ຂອງສງັຄມົ, ຊວີດິ, ສຂຸະພາບ, ສິດ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດອນັຊອບທາໍຂອງ 
ຕນົເອງ ຫລື ຂອງບກຸຄນົອື່ ນ, ເພ່ືອຕາ້ນການບກຸລກຸທ່ີເປັນອນັຕະລາຍຕ່ໍສງັຄມົ. ແຕກ່ານບກຸລກຸ
ນ ັນ້ໃຫມ້ຈີງິ ແລະ ເປັນອນັຕະລາຍແທ.້ ການປ້ອງກນັຕອ້ງກະທາໍໃນເວລານ ັນ້ ແລະ ບ່ໍໃຫເ້ກນີ
ຂອບເຂດຂອງການບກຸລກຸ. 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດທ່ີໄດທ້າໍການປ້ອງກນັຕວົ ກຈໍະບ່ໍມຄີວາມຮບັຜິດຊອບທາງອາຍາ. 
 
ມາດຕາ 21. ສະພາວະທ່ີຈາໍເປັນ   

ສະພາວະທ່ີຈາໍເປັນ ແມນ່ການກະທາໍດວ້ຍຄວາມຈາໍເປັນຂອງບກຸຄນົຜູໃ້ດຜູໜ່ຶ້ງ ເພ່ືອຫລີກ
ເວັນ້ໄພອນັຕະລາຍທ່ີຂ ົ່ມຂູຜ່ນົປະໂຫຽດຂອງລດັ ຫລື ຂອງສງັຄມົ, ຊວີດິ, ສຂຸະພາບ, ສິດ ແລະ 
ຜນົປະໂຫຽດອນັຊອບທາໍຂອງຕນົເອງ ຫລື ຂອງບກຸຄນົອື່ ນ ແລະ ເມ ື່ອໄພອນັຕະລາຍດ ັງ່ກາ່ວ
ຫາກບ່ໍສາມາດຫລີກເວັນ້ໄດດ້ວ້ຍວທີິອື່ ນ ແລະ ບ່ໍເກດີຈາກການກະທາໍຜິດຂອງຕນົເອງ.  
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 ຜນົເສັຽຫາຍທ່ີເກດີຈາກການກະທາໍນ ັນ້ ຕອ້ງໜອ້ຍກວາ່ຜນົເສັຽຫາຍທ່ີຈະເກດີຂຶນ້ຈາກໄພ 
ອນັຕະລາຍ. 

 
ມາດຕາ 22(ໃໝ)່. ການປະຕິບດັໜາ້ທ່ີຕາມວຊິາຊບີ  

 ການປະຕບິດັໜາ້ທ່ີ ຈະເປັນສາເຫດທ່ີພາໃຫພ້ ົນ້ຈາກຄວາມຮບັຜິດຊອບທາງອາຍາໄດກ້ ໍ
ຕ່ໍເມ ື່ອມເີງ ື່ອນໄຂຄບົຖວ້ນດ ັງ່ນີ:້ 

1. ການກະທາໍ  ຕອ້ງຢູໃ່ນຂອບເຂດສິດ ແລະໜາ້ທ່ີຂອງຕນົ; 
2. ການກະທາໍ ຕອ້ງຖກືຕອ້ງຕາມວຊິາສະເພາະ ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍ. 

 
ມາດຕາ 23(ໃໝ)່. ການປະຕິບດັຕາມຄາໍສ ັ່ງ   

ການປະຕບິດັຕາມຄາໍສ ັ່ງ ຈະຖເືປັນສາເຫດທ່ີພາໃຫພ້ ົນ້ຈາກຄວາມຮບັຜິດຊອບທາງອາຍາ 
ໄດກ້ຕ່ໍໍເມ ື່ອມເີງ ື່ອນໄຂຄບົຖວ້ນດ ັງ່ນີ:້ 

1. ຕອ້ງໄດຮ້ບັຄາໍສ ັ່ງຈາກຜູມ້ສີດິ  ແລະ  ໜາ້ທ່ີອອກຄາໍສ ັ່ງນ ັນ້; 
2. ຄາໍສ ັ່ງນ ັນ້ຕອ້ງຖກືຕອ້ງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ; 
3. ຜູປ້ະຕບິດັຄາໍສ ັ່ງຕອ້ງມສີິດ ແລະ ໜາ້ທ່ີປະຕິບດັຄາໍສ ັ່ງນ ັນ້; 
4. ຜູປ້ະຕບິດັຄາໍສ ັ່ງ ຕອ້ງປະຕິບດັໃນຂອບເຂດຂອງຄາໍສ ັ່ງ ແລະ ຖກືຕອ້ງ ຕາມລະ 

ບຽບ ກດົໝາຍ. 
  
ມາດຕາ 24(ໃໝ)່. ການຫ້ິຼນກລິາ   

ການຫ້ິຼນກລິາ ຈະເປັນສາເຫດທ່ີພາໃຫພ້ ົນ້ ຈາກຄວາມຮບັຜິດຊອບທາງອາຍາໄດ ້ກຕ່ໍໍເມ ື່ອ 
ການຫ້ິຼນກລິານ ັນ້ ຫາກຢູໃ່ນຂອບເຂດກະຕິກາຂອງກລິາດ ັງ່ກາ່ວ.  

 
ມາດຕາ 25. ການກະທາໍຜິດຊຶ່ ງຈາໍເປັນຕອ້ງມຄີາໍຮອ້ງຟ້ອງຂອງຜູຖ້ກືເສັຽຫາຍ 

ໃນກລໍະນ óທ່ີການກະທາໍຜິດຫາກບ່ໍເປັນອນັຕະລາຍຮາ້ຍແຮງຕ່ໍສງັຄມົ ຖາ້ວາ່ບ່ໍມຄີາໍຮອ້ງ
ຟ້ອງຂອງຜູຖ້ກືເສັຽຫາຍ ກຈໍະດາໍເນນີຄະດບ່ໍີໄດຄ້:ື ການທາໍຮາ້ຍຮາ່ງກາຍລະຫວ່າງຍາດໃກຊ້ດິທ່ີ
ບ່ໍມບີາດເຈບັສາຫດັ ຫລື ບ່ໍເສັຽອງົຄະ, ການນນິທາ, ການໃສຮ່າ້ຍ, ການປ້ອຍດາ່, ການໝ່ິນ 
ປະໝາດຊາກສບົ ຫລື ຊື່ ສຽງຂອງຜູຕ້າຍ, ການກະທາໍຜິດຕ່ໍກາໍມະສິດສວ່ນຕວົຂອງຍາດໃກຊ້ດິ, 
ການລວ່ງລະເມດີເຄຫະສະຖານ ແລະ ການລວ່ງລະເມດີຄວາມລບັສວ່ນຕວົ. 

ການຖອນຄາໍຮອ້ງຟ້ອງຂອງຜູຖ້ກືເສັຽຫາຍ ກພໍາໃຫກ້ານດາໍເນນີຄະດຢີດຸຕິລງົ. 
  
 ມາດຕາ 26. ການຫມດົອາຍຄຸວາມໃນການຮອ້ງຟ້ອງທາງອາຍາ 

ຈະບ່ໍສາມາດຮອ້ງຟ້ອງທາງອາຍາໄດ ້ຖາ້ກາຍກາໍນດົ: 
- ໜ່ຶງປີ ສາໍລບັການກະທາໍຜິດໃນຖານລະຫໂຸທດ; 
- ເຈດັປີ ສ¿ລບັການກະທາໍຜິດໃນຖານໂທສານໂຸທດ; 
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- ສິບຫາ້ປີ ສາໍລບັການກະທາໍຜິດໃນຖານຄະຣໂຸທດ. 
ອາຍຄຸວາມໃນການຮອ້ງຟ້ອງທາງອາຍາ̃ນ ໃຫນ້ບັແຕມ່ ືໄ້ດກ້ະທາໍຜິດເປັນຕ ົນ້ໄປ. ໃນກໍ

ລະນທ່ີີໄດມ້ກີານກະທາໍຜິດເທ່ືອໃໝ ່ ພາຍໃນກາໍນດົອາຍຄຸວາມຂອງການກະທາໍຜິດເທ່ືອກອ່ນນ ັນ້ 
ອາຍຄຸວາມໃນການຮອ້ງຟ້ອງດ ັງ່ກາ່ວ ກໃໍຫໄ້ລແ່ຕມ່ ືກ້ະທາໍຜິດເທ່ືອໃໝເ່ປັນຕ ົນ້ໄປ. ໃນກລໍະນທ່ີີ 
ໄດຫ້ລບົຫລີກຈາກການດາໍເນນີຄະດ ີ ກຈໍະໄລແ່ຕມ່ ືຊ້ຶ່ ງຜູກ້ະທາໍຜິດໄດເ້ຂ້ົາສະເໜີຕວົ ຫລື ຖກືຈບັ
ຕວົເປັນຕ ົນ້ໄປ. 

 

Ï¸©-êó 5 
ວາ່ດວ້ຍໂທດ 

 
ມາດຕາ 27. ຈດຸປະສງົຂອງການລງົໂທດ 

ການລງົໂທດບ່ໍພຽງແຕ ່ ຈະມຈີດຸປະສງົລງົໂທດຜູກ້ະທາໍຜິດເທ່ົານ ັນ້ ແຕຫ່າກຍງັມຈີດຸປະ
ສງົເພ່ືອດດັສາ້ງ ແລະ ສຶກສາອບົຮມົຜູຖ້ກືລງົໂທດໃຫມ້ຈີດິໃຈບໍລິສດຸຕ່ໍການອອກແຮງງານ, ໃຫ້
ປະຕບິດັກດົໝາຍ ຢາ່ງຖກືຕອ້ງ ແລະ ເຄ່ັງຄດັ, ໃຫເ້ຄົາລບົລະບຽບການດາໍລງົຊວີດິຂອງສງັຄມົ
ພອ້ມທງັເປັນການປ້ອງກນັບ່ໍໃຫກ້ານກະທາໍຜິດເທ່ືອໃໝເ່ກດີຂຶນ້ສາໍລບັຜູຖ້ກືລງົໂທດ ແລະ ສາໍລບັ
ບກຸຄນົອື່ ນອີກດວ້ຍ. 

ການລງົໂທດ ແມນ່ ບ່ໍມຈີດຸປະສງົຈະກໍ່ຄວາມທກຸທໍລະມານແກຮ່າ່ງກາຍ ຫລື ຢຽບຍ ໍາ່
ກຽດສກັສຂີອງມະນດຸ. 

 
ມາດຕາ 28. ປະເພດຂອງໂທດ 

ກ.) ໂທດຕ ົນ້ຕໍ: 
1. ຕາໍນວິຈິານຕ່ໍໜາ້ມະຫາຊນົ;  
2. ດດັສາ້ງໂດຍບ່ໍຕດັອິດສະລະພາບ; 
3. ຕດັອິດສະລະພາບ; 
4. ປະຫານຊວີດິ; 

ຂ.) ໂທດເພ່ີມ : 
1. ປບັໃໝ (ໃນບາງກລໍະນ ີອາດຈະເປັນໂທດຕ ົນ້ຕໍ); 
2. ຮບິວດັຖສຸິ່ ງຂອງ; 
3. ຮບິຊບັ; 
4. ປດົສິດເລືອກຕ ັງ້ ແລະ ສະໝກັຮບັເລືອກຕ ັງ້; 
5. ຈາໍກດັທ່ີຢູ.່ 

ໂທດຮບິຊບັ ແລະ ຈາໍກດັທ່ີຢູນ່ ັນ້ຈະລງົໃສຜູ່ກ້ະທາໍຜິດໄດກ້ຕ່ໍໍເມ ື່ອໂທດດ ັງ່ກາ່ວຫາກໄດ້
ກາໍນດົໄວໃ້ນພາກສະເພາະຂອງກດົໝາຍອາຍາສະບບັນີເ້ທ່ົານ ັນ້. 
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ນອກຈາກໂທດຕ ົນ້ຕໍ ແລະ ໂທດເພ່ີມນ ັນ້ແລວ້ ສານອາດຈະສະເໜີໃຫອ້ງົການທ່ີກຽ່ວ
ຂອ້ງຖອນໃບຂບັຂີ່  ຫລື ໃບອານຍຸາດອື່ ນໆ, ປດົຕາໍແໜງ່, ຫາ້ມດາໍລງົຕາໍແໜງ່ ຫລື ປະກອບ
ອາຊບີໃດອາຊບີໜ່ຶງ, ປດົຫລຽນໄຊ, ຫລຽນກາ ຫລື ນາມມະຍດົ ແລະ ເນລະເທດຜູກ້ະທາໍຜິດ. 

 
ມາດຕາ 29. ໂທດຕາໍນວິຈິານຕ່ໍໜາ້ມະຫາຊນົ 

ໂທດຕາໍນວິຈິານຕ່ໍໜາ້ມະຫາຊນົ ແມນ່ການຕາໍນວິຈິານຜູກ້ະທາໍຜິດ ໃນທ່ີປະຊຸມສານ. ໃນກໍ
ລະນຈີາໍເປັນກອໍາດຈະເອົາຄາໍຕດັສິນຂອງສານລງົໃນໜາ້ໜງັສືພິມ ຫລື ດວ້ຍວທີິການອື່ ນໆກໄໍດ.້ 

 
ມາດຕາ 30. ໂທດດດັສາ້ງໂດຍບ່ໍຕດັອິດສະລະພາບ 

ໂທດດດັສາ້ງໂດຍບ່ໍຕດັອິດສະລະພາບ. ແມນ່ໂທດທ່ີຈະລງົໃສຜູ່ກ້ະທາໍຜິດ ດວ້ຍການປະ
ໃຫຜູ້ກ້ຽ່ວສືບຕ່ໍອອກແຮງງານຢູບ່ອ່ນເຮັດວຽກເດມີ ຫລື ຢູບ່ອ່ນອື່ ນ ໂດຍຫກັເອົາເງນິແຕ ່ຫາ້ ຫາ 
ຊາວສວ່ນຮອ້ຍ ຂອງເງນິຄາ່ແຮງງານທງັໝດົຂອງຜູກ້ະທາໍຜິດ ເຂ້ົາເປັນລາຍໄດຂ້ອງລດັ ຕາມ
ຄາໍຕດັສິນຂອງສານ. 

ໂທດດດັສາ້ງ ໂດຍບ່ໍຕດັອດິສະລະພາບ ທ່ີຈະລງົໃສຜູ່ກ້ະທາໍຜິດນ ັນ້ ແມນ່ບ່ໍໃຫເ້ກນີໜ່ຶງປີ. 
 

ມາດຕາ 31. ໂທດຕດັອດິສະລະພາບ 
ໂທດຕດັອິດສະລະພາບມກີາໍນດົແຕ ່ສາມເດອືນ ຫາ ຊາວປີ ຫລື ຕະຫລອດຊວີດິ. 
ຫາ້ມລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບຕະຫລອດຊວີດິ ໃສຜູ່ກ້ະທາໍຜິດທ່ີມອີາຍຕຸ ໍາ່ກວ່າສບິແປດປີ 

ແລະ ຜູຍ້ິງທ່ີຖພືາ ໃນເວລາກະທາໍຜິດ. 
 

ມາດຕາ 32. ໂທດປະຫານຊວີດິ 
ໂທດປະຫານຊວີດິແມນ່ມາດຕະການພິເສດຂອງການລງົໂທດ ທ່ີຈະລງົໃສຜູ່ກ້ະທາໍຜິດໃນ

ສະຖານໜກັເປັນພິເສດ ຊຶ່ ງໄດບ້ ົ່ງໄວໃ້ນພາກສະເພາະຂອງກດົໝາຍອາຍາສະບບັນີ.້ 
ການປະຫານຊວີດິແມນ່ປະຕບິດັດວ້ຍການຍິງເປ້ົາ. 
ຫາ້ມລງົໂທດປະຫານຊວີດິ ໃສຜູ່ກ້ະທາໍຜິດທ່ີມອີາຍຕຸ ໍາ່ກວ່າສິບແປດປີ ໃນເວລາກະທາໍ

ຜິດ ແລະ ຜູຍ້ິງທ່ີຖພືາໃນເວລາກະທາໍຜິດ ຫລື ໃນເວລາຕດັສິນ ຫລື ໃນເວລາປະຕິບດັໂທດ. 
 
 

ມາດຕາ 33. ໂທດປບັໃໝ ú 
ໂທດປບັໃໝແມນ່ໂທດທາງດາ້ນການເງນິ ຊຶ່ ງແມນ່ສານເປັນຜູວ້າງ ຕາມກລໍະນ ີ ແລະ 

ຂອບເຂດ ທ່ີກດົໝາຍໄດກ້າໍນດົໄວ.້ 
ຈາໍນວນເງນິທ່ີຈະປບັໃໝນ ັນ້ ຕອ້ງກາໍນດົຕາມຄວາມຮາ້ຍແຮງຂອງການກະທາໍຜິດ ໂດຍ 

ອີງໃສສ່ະພາບເສດຖະກດິຂອງຜູກ້ະທາໍຜິດ. ໃນກລໍະນທ່ີີຜູກ້ຽ່ວຫາກບ່ໍສາມາດຈະເສັຽຄາ່ປບັໃໝໄດ້
ໃນເວລານ ັນ້ ສານກສໍາມາດປ່ຽນໂທດປບັໃໝມາເປັນໂທດດດັສາ້ງໂດຍບ່ໍຕດັອິດສະລະພາບ. 
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ຫາ້ມເອົາໂທດປບັໃໝປ່ຽນມາເປັນໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແລະ ຫາ້ມເອົາໂທດຕດັອິດ
ສະລະພາບປ່ຽນມາເປັນໂທດປບັໃໝ. 

 
ມາດຕາ 34. ໂທດຮບິຊບັ ແລະ ໂທດຮບິວດັຖສຸິ່ ງຂອງ 

ໂທດຮບິຊບັ ແມນ່ການເອົາຊບັທງັໝດົ ຫລື ສວ່ນໃດສວ່ນໜ່ຶງທ່ີເປັນກາໍມະສິດຂອງຜູກ້ະ
ທາໍຜິດມາເປັນຂອງລດັໂດຍບ່ໍມກີານໃຊແ້ທນ.  

ໂທດຮບິຊບັຈະລງົ ໃສໄ່ດແ້ຕກ່ານກະທາໍຜິດ ທ່ີເປັນອນັຕະລາຍຮາ້ຍແຮງ ຊຶ່ ງໄດກ້າໍນດົ
ໄວຢູ້ໃ່ນພາກສະເພາະຂອງກດົໝາຍອາຍາສະບບັນີເ້ທ່ົານ ັນ້. 

ໃນກລໍະນ ີ ທ່ີໄດຕ້ກົລງົຮບິຊບັທງັໝດົ ຕອ້ງໄດຍ້ກົເວັນ້ຊບັທ່ີຈາໍເປັນສາໍລບັການດາໍລງົຊີ
ວດິ ຂອງຜູກ້ະທາໍຜິດ ແລະ ຄອບຄວົຕາມບນັຊທ່ີີໄດຄ້ດັຕິດນາໍກດົໝາຍອາຍາສະບບັນີ.້ ໃນກລໍະ
ນທ່ີີໄດຕ້ກົລງົຮບິຊບັສວ່ນໃດສວ່ນໜ່ຶງ ສານຕອ້ງກາໍນດົຊບັທ່ີຈະຖກືຮບິນ ັນ້ໃຫຈ້ະແຈງ້. 

ໂທດຮບິວດັຖສຸິ່ ງຂອງ ແມນ່ການຮບິວດັຖສຸິ່ ງຂອງທ່ີໃຊໃ້ນການກະທາໍຜິດ ຫລື ສາໍລບັໃຊ້
ໃນການກະທາໍຜິດ ຫລື ໄດມ້າຈາກການກະທາໍຜິດໂດຍເຈດຕະນາມາເປັນຂອງລດັ. ວດັຖສຸິ່ ງ
ຂອງຂອງບກຸຄນົອື່ ນ ທ່ີຮບັໃຊກ້ານກະທາໍຜິດນ ັນ້ ຈະຖກືຮບິເປັນຂອງລດັໄດກ້ຕ່ໍໍເມ ື່ອເຈົາ້ຂອງຜູທ່ີ້
ໃຫຢື້ມ ຫາກບ່ໍມຄີວາມບໍລິສດຸໃຈ ຫລື ໃນເມ ື່ອເຫັນວາ່ການຮບິວດັຖສຸິ່ ງຂອງນ ັນ້ ມຄີວາມຈາໍເປັນ 
ເພ່ືອປກົປກັຮກັສາສງັຄມົ. 

ວດັຖສຸິ່ ງຂອງທ່ີເປັນກາໍມະສດິຂອງລດັ ແລະ ລວມໝູນ່ ັນ້ ຈະບ່ໍຖກືຮບິແຕຫ່າກຍງັຕອ້ງ 
ສ ົ່ງຄນືໃຫແ້ກອ່ງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 

 
ມາດຕາ 35. ໂທດປດົສິດເລືອກຕ ັງ້ ແລະ ສະໝກັຮບັເລືອກຕ ັງ້ 

ໂທດປດົສິດເລືອກຕ ັງ້ ແລະ ສະໝກັຮບັເລືອກຕ ັງ້ ແມນ່ການຕດັສິດເລືອກຕ ັງ້ ແລະ ສະ
ໝກັຮບັເລືອກຕ ັງ້ຂອງຜູກ້ະທາໍຜິດໃນຖານຄະຣໂຸທດ. 

ໂທດປດົສິດເລືອກຕ ັງ້ ແລະ ສະໝກັຮບັເລືອກຕ ັງ້ ທ່ີຈະລງົໃສຜູ່ກ້ະທາໍຜິດນ ັນ້ ແມນ່ບ່ໍໃຫ້
ເກນີ ຫາ້ປີ ນບັແຕມ່ ືໄ້ດປ້ະຕບິດັໂທດສິ້ນສດຸແລວ້ເປັນຕ ົນ້ໄປ. 

 
ມາດຕາ 36. ໂທດຈາໍກດັທ່ີຢູ ່

ໂທດຈາໍກດັທ່ີຢູ ່ ແມນ່ການຫາ້ມຜູຖ້ກືຕດັສນິອອກຈາກສະຖານທ່ີແຫງ່ໃດແຫງ່ໜ່ຶງ ຫລື 
ຫາ້ມເຂ້ົາໄປຢູສ່ະຖານທ່ີແຫງ່ໃດແຫງ່ໜ່ຶງ ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນຄາໍຕດັສິນຂອງສານ. 

ໂທດຈາໍກດັທ່ີຢູທ່ີ່ຈະລງົໃສຜູ່ກ້ະທາໍຜິດນ ັນ້ ແມນ່ບ່ໍໃຫເ້ກນີ ຫາ້ປີ ນບັແຕມ່ ືປ້ະຕິບດັໂທດ
ສິ້ນສດຸແລວ້ເປັນຕ ົນ້ໄປ. 

ຫາ້ມລງົໂທດຈາໍກດັທ່ີຢູ ່ໃສຜູ່ກ້ະທາໍຜິດ ທ່ີມອີາຍຕຸ ໍາ່ກວ່າ ສິບແປດປີ ແລະ ຜູຍ້ິງທ່ີຖພືາ 
ຫລື ຜູຍ້ິງທ່ີມລີກູ ຊຶ່ ງອາຍບ່ໍຸທນັເຖງິແປດປີິໃນເວລາກະທາໍຜິດ. 

ໂທດຈາໍກດັທ່ີຢູຈ່ະບ ົ່ງໄວໃ້ນພາກສະເພາະຂອງກດົໝາຍອາຍາສະບບັນີ.້ 
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ວາ່ດວ້ຍການວາງໂທດ. 

 
ມາດຕາ 37. ຫລກັການລວມຂອງການວາງໂທດ 

ສານເປັນຜູວ້າງໂທດ ໃນຂອບເຂດຂອງມາດຕາກດົໝາຍທ່ີໄດກ້າໍນດົໂທດ ໃສກ່ານກະ
ທາໍຜິດນ ັນ້. ໃນການວາງໂທດນ ັນ້ ສານຕອ້ງອີງຕາມລກັສະນະ ແລະ ລະດບັຄວາມເປັນອນັຕະ
ລາຍຕ່ໍສງັຄມົຂອງການກະທາໍຜິດ, ບກຸຄະລິກກະພາບຂອງຜູກ້ະທາໍຜິດ ແລະ ສາເຫດທ່ີພາໃຫມ້ ີ
ການຫລດຸຜອ່ນ ຫລື ການເພ່ີມຄວາມຮບັຜິບຊອບທາງອາຍາ. 

 
ມາດຕາ 38(ໃໝ)່. ລກັສະນະຄວາມເປັນອນັຕະລາຍຂອງການກະທາໍຜິດ   

ລກັສະນະຄວາມເປັນອນັຕະລາຍຂອງການກະທາໍຜິດ ໝາຍເຖງິ ສະຖານການກະທາໍຜິດ 
ແລະ ວທີິການກະທາໍຜິດ. 

 
ມາດຕາ 39(ໃໝ)່. ລະດບັຄວາມເປັນອນັຕະລາຍຂອງການກະທາໍຜິດ  

ລະດບັຄວາມເປັນອນັຕະລາຍຂອງການກະທາໍຜິດ ຂຶນ້ກບັຜນົເສັຽຫາຍຕວົຈງິ ທາງດາ້ນຊີ
ວດິ, ສຂຸະພາບ, ກຽດສກັສີ ແລະ ຊບັສິນ ທ່ີເນື່ ອງມາຈາກການກະທາໍຜິດໂດຍເຈດຕະນາ ຫລື ດວ້ຍ
ຄວາມບ່ໍລະມດັລະວງັ.  

ສາໍລບັຜນົເສັຽຫາຍທາງດາ້ນຊບັສິນນ ັນ້ມ ີສາມ ລະດບັດ ັງ່ນີ:້  
1. ລະດບັຕ ໍາ່ ຫລື ເສັຽຫາຍໜອ້ຍ ແຕ ່500.000 ກບີ ຫາ 20.000.000 ກບີ; 
2. ລະດບັກາງ ຫລື ເສັຽຫາຍຫລາຍເກນີກວ່າ 20.000.000 ກບີ ຫາ50.000.000 ກບີ;    
3. ລະດບັສງູ ຫລື ເສັຽຫາຍຢາ່ງຫລວງຫລາຍ ເກນີກວ່າ 50.000.000 ກບີ 

 
ມາດຕາ 40(ໃໝ)່. ສາເຫດທ່ີພາໃຫມ້ກີານຫລດຸຜອ່ນ ຄວາມຮບັຜິດຊອບທາງອາຍາ   

ສາເຫດທ່ີພາໃຫມ້ກີານຫລດຸຜອ່ນຄວາມຮບັຜິດຊອບທາງອາຍາມຄີ:ື 
1. ຜູກ້ະທາໍຜິດມອີາຍຕຸ ໍາ່ກວ່າ ສິບແປດ ປີ ຫລື ເກນີກວາ່ ຫກົສິບ ປີ; 
2. ຜູກ້ະທາໍຜິດແມນ່ຜູຍ້ິງທ່ີຖພືາ ຫລື ແມທ່ີ່ມລີກູອອ່ນອາຍແຸຕສ່ອງປີລງົມາ; 
3. ການປ້ອງກນັຕວົເກນີຂອບເຂດ; 
4. ການກະທາໍຜິດຍອ້ນຖກືແຕະຕອ້ງທາງດາ້ນຈດິໃຈຢາ່ງໜກັ ຈນົບ່ໍສາມາດຄມຸສະຕິ

ໄວໄ້ດດ້ວ້ຍການກະທາໍອນັບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍຂອງຜູຖ້ກືເຄາະຮາ້ຍ; 
5. ການກະທາໍຜິດໃນສະຖານຄະຣໂຸທດ ຍອ້ນຖກືບງັຄບັ ຫລື ຖກືຂ ົ່ມຂູ;່ 
6. ຜູກ້ະທາໍຜິດຢບັຢ ັງ້ ແລະ ແກໄ້ຂຜນົເສັຽຫາຍຂອງການກະທາໍຜິດທ່ີຕນົໄດກ້ໍ່ຂຶນ້ ຫລື 

ໄດຈ້ງິໃຈໃຊແ້ທນຄາ່ເສັຽຫາຍໂດຍສະໝກັໃຈແລວ້; 
7. ການກະທາໍຜິດຍອ້ນສະພາບຫຍຸງ້ຍາກໜກັໜວ່ງທາງສວ່ນຕວົ ຫລື ທາງຄອບຄວົ; 
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8. ຜູກ້ະທາໍຜິດຮູສ້ຶກກນິແໜງແລວ້ຈງິໃຈມອບຕວົຕ່ໍເຈົາ້ໜາ້ທ່ີ, ຮບັສາລະພາບ ແລະ 
ເປີດເຜີຍການກະທາໍຜິດຂອງຕນົ ແລະ ການກະທາໍຜິດຂອງຜູອ້ື່ ນ; 

9. ການກະທາໍຜິດຄ ັງ້ທາໍອິດ ຖາ້ວາ່ການກະທາໍຜິດດ ັງ່ກາ່ວຫາກບ່ໍເປັນອນັຕະລາຍຮາ້ຍ 
ແຮງຕ່ໍສງັຄມົ; 

10. ຜູກ້ະທາໍຜິດທ່ີໄດມ້ຄີນຸງາມຄວາມດຕ່ໍີປະເທດຊາດ. 
ໃນການວາງໂທດນ ັນ້ ສານອາດອີງໃສສ່າເຫດອື່ ນ ທ່ີພາໃຫມ້ກີານຫລດຸຜອ່ນຄວາມຮບັຜິດ

ຊອບທາງອາຍາ ທ່ີບ່ໍໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕານີກ້ໄໍດ.້ 
 

 
ມາດຕາ 41. ສາເຫດທ່ີພາໃຫມ້ກີານເພ້ີມຄວາມຮບັຜິດຊອບທາງອາຍາ 

ສາເຫດທ່ີພາໃຫມ້ກີານເພ້ີມຄວາມຮບັຜິດຊອບທາງອາຍາ ມຄີ:ື 
1. ຜູທ່ີ້ເຄຍີໄດກ້ະທາໍຜິດມາກອ່ນແລວ້ ມາກະທາໍຜິດເທ່ືອໃໝອ່ີກ; 
2. ການກະທາໍຜິດໂດຍມກີານຈດັຕ ັງ້ເປັນກຸມ່; 
3. ການກະທາໍຜິດຍອ້ນຄວາມໂລບມາກໂລພາ; 
4. ການກະທາໍຜິດຕ່ໍເດັກທ່ີບ່ໍທນັເຖງິກະສຽນອາຍ,ຸ ຜູເ້ຖົາ້, ຜູທ່ີ້ບ່ໍສາມາດປ້ອງກນັຕວົໄດ,້ 

ຜູທ່ີ້ຂຶນ້ກບັຕນົທາງດາ້ນວດັຖ ຸຫລື ດາ້ນອື່ ນໆ, ຜູທ່ີ້ຢູໃ່ຕກ້ານບງັຄບັບນັຊາຂອງຕນົ; 
5. ການຍແຸຍເ່ດັກທ່ີບ່ໍທນັເຖງິກະສຽນອາຍໄຸປກະທາໍຜິດ,ການຂນົຂວາຍເດັກທ່ີບ່ໍທນັເຖງິ 

ກະສຽນອາຍເຸຂ້ົາຮວ່ມໃນການກະທາໍຜິດ; 
6. ການກະທາໍຜິດແບບໂຫດຮາ້ຍປ່າເຖື່ອນ ຫລື ແບບປະຈານຜູຖ້ກືເຄາະຮາ້ຍ; 
7. ການກະທາໍຜິດທ່ີພາໃຫມ້ຜີນົສະທອ້ນອນັໜກັໜວ່ງ; 
8. ການສວຍໂອກາດກະທາໍຜິດໃນເວລາເກດີໄພພິບດັ; 
9. ການກະທາໍຜິດດວ້ຍວທີິທ່ີມລີກັສະນະເປັນອນັຕະລາຍຕ່ໍສາທາລະນະຊນົ; 
10. ການກະທາໍຜິດຍອ້ນເມາົເຫລ້ົາ ຫລື ເມາົຢາເສບຕິດ.ອີງຕາມລກັສະນະຂອງການກະ

ທາໍຜິດດ ັງ່ກາ່ວ ສານມສີິດຊີຂ້າດວາ່ການກະທາໍຜິດນ ັນ້ບ່ໍເປັນສາເຫດທ່ີພາໃຫມ້ກີານ
ເພ່ີມຄວາມຮບັຜິດຊອບທາງອາຍາ; 

11. ການໃຫກ້ານຊດັທອດຄວາມຜິດໃສຜູ່ທ່ີ້ຕນົຮູແ້ຈງ້ວາ່ເປັນຄນົບໍລິສດຸ; 
12. ຜູທ່ີ້ໄດກ້ະທາໍຜິດ ເພ່ືອປກົປິດການກະທາໍຜິດອື່ ນ ຫລື ໃຊຄ້ວາມຮນຸແຮງເພ່ືອຫລບົໜີ. 

 
ມາດຕາ 42. ການວາງໂທດໃສກ່ານກະກຽມໃຫແ້ກກ່ານກະທາໍຜິດ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະ

ທາໍຜິດ. 
ການວາງໂທດໃສກ່ານກະກຽມໃຫແ້ກກ່ານກະທາໍຜິດ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະ

ທາໍຜິດໃຫອ້ີງຕາມລກັສະນະ ແລະ ລະດບັຄວາມເປັນອນັຕະລາຍຕ່ໍສງັຄມົຂອງມນັ, ຕາມລະດບັ
ການປະຕິບດັເຈດຕະນາຂອງຜູກ້ະທາໍຜິດ ແລະ ສາເຫດທ່ີພາໃຫກ້ານກະທາໍຜິດບ່ໍສາໍເລັດນ ັນ້. 
ສານຈະວາງໂທດຕ ໍາ່ກວາ່ທ່ີກດົໝາຍກາໍນດົໄວກ້ໄໍດ.້ 
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ມາດຕາ 43(ໃໝ)່. ການວາງໂທດໃສກ່ານສມົຮູຮ້ວ່ມຄິດ ແລະ ການຍຍຸງົໃນການກະທາໍຜິດ   

ການວາງໂທດໃສກ່ານສມົຮູຮ້ວ່ມຄດິ ແລະ ການຍຍຸງົໃນການກະທາໍຜິດໃຫວ້າງໂທດເທ່ົາ 
ກນັກບັການຮວ່ມກນັອື່ ນໆໃນການກະທາໍຜິດ. ແຕອ່ີງຕາມລະດບັ ແລະ ລກັສະນະຂອງການສມົຮູ້
ຮວ່ມຄດິ ແລະ ການຍຍຸງົແລວ້ ສານຈະວາງໂທດຕ ໍາ່ກວາ່ທ່ີກດົໝາຍກາໍນດົໄວກ້ໄໍດ.້ 

ສາໍລບັການສມົຮູຮ້ວມ່ຄດິ ແລະ ການຍຍຸງົໃນການກະທາໍຜິດທ່ີກດົໝາຍໄດກ້າໍນດົໂທດປະ 
ຫານຊວີດິ ຫລື ຕດັອິດສະລະພາບຕະຫລອດຊວີດິນ ັນ້ ສານອາດຈະຫລດຸລງົມາເປັນໂທດຕດັອິດ
ສະລະພາບແຕ ່ສິບຫາ້ປີ ຫາ ຊາວປີ ກໄໍດ.້ 

 
ມາດຕາ 44. ການວາງໂທດໃສເ່ດັກກະທາໍຜິດ  

ໃນການວາງໂທດໃສເ່ດັກທ່ີຍງັບ່ໍທນັເຖງິກະສຽນອາຍ ຸສິບແປດ ປີ ໃນເວລາກະທາໍຜິດ 
ໂດຍອງີຕາມລະດບັ ແລະ ລກັສະນະຂອງການກະທາໍຜິດດ ັງ່ກາ່ວ ສານຈະວາງໂທດຕ ໍາ່ກວາ່ທ່ີ
ກດົໝາຍກາໍນດົໄວກ້ໄໍດ.້ 

 
ມາດຕາ 45. ການວາງໂທດໃສກ່ານກະທາໍຜິດຫລາຍສະຖານ 

ໃນການວາງໂທດ ໃສກ່ານກະທາໍຜິດອນັດຽວທ່ີຜິດຕ່ໍຫລາຍມາດຕານ ັນ້ ໃຫເ້ອົາມາດຕາກດົ 
ໝາຍທ່ີໄດກ້າໍນດົໂທດໝກັກວ່າໝູມ່າວາງໃສ.່ 

ໃນການວາງໂທດ ໃສກ່ານກະທາໍຜິດຫລາຍອນັທ່ີຜິດຕ່ໍຫລາຍມາດຕາ ໃຫວ້າງໂທດໃສແ່ຕ ່
ລະການກະທາໍຜິດ ແລວ້ເອົາບນັດາໂທດດ ັງ່ກາ່ວມາສມົໃສກ່ນັທງັໝດົ ແຕບ່ໍ່ໃຫເ້ກນີໂທດສງູສດຸ
ຂອງການກະທາໍຜິດດ ັງ່ກາ່ວທ່ີໜກັກວ່າໝູ ່ຊຶ່ ງກດົໝາຍໄດກ້າໍນດົໄວ.້ 

ອາດຈະຕື່ ມໂທດເພ່ີມອນັໃດອນັໜ່ຶງໃສໂ່ທດຕ ົນ້ຕໍອີກກໄໍດ ້ ໃນກລໍະນທ່ີີໂທດເພ່ີມຂອງການ 
ກະທາໍຜິດດ ັງ່ກາ່ວ ຫາກໄດບ້ ົ່ງໄວໃ້ນພາກສະເພາະຂອງກດົໝາຍອາຍາສະບບັນີ.້ 

ໃນກລໍະນທ່ີີພາຍຫລງັໄດຕ້ດັສິນແລວ້ ຫລື ຄາໍຕດັສິນໃຊໄ້ດຢ້າ່ງເດັດຂາດແລວ້ ຫລື ຜູກ້ະ
ທາໍຜິດກໄໍດປ້ະຕບິດັໂທດສວ່ນໃດສວ່ນໜ່ຶງ ຫລື ທງັໝດົແລວ້ ຫາກຍງັເຫັນຕື່ ມອີກວາ່ຜູກ້ະທາໍຜິດ
ໄດກ້ະທາໍຜິດມາກອ່ນແລວ້ ການວາງໂທດກໃໍຫປ້ະຕບິດັຕາມວທີິການທ່ີກາ່ວມາຂາ້ງເທິງນີ.້ 

ໃນກລໍະນທ່ີີພາຍຫລງັຄາໍຕດັສິນໃຊໄ້ດຢ້າ່ງເດັດຂາດແລວ້ ຫລື ໃນເວລາປະຕບິດັໂທດຢູ່
ນ ັນ້ ຖາ້ວາ່ຜູຖ້ກືຕດັສິນຫາກໄດກ້ະທາໍຜິດໃໝອ່ີກ ສານຈະຕື່ ມໂທດເກົ່ າທ່ີຍງັບ່ໍທນັໄດປ້ະຕິບດັໃສ ່
ໂທດທ່ີຕດັສິນໃໝບ່າງສວ່ນ ຫລື ທງັໝດົກໄໍດ.້ 

ສາໍລບັໂທດປບັໃໝນ ັນ້ໃຫປ້ະຕິບດັແຕລ່ະອນັ, ຈະເອົາມາສມົໃສກ່ນັ ຫລື ສມົໃສໂ່ທດປະ
ເພດອື່ ນຕາມວທີິກາ່ວມາຂາ້ງເທິງນ ັນ້ ແມນ່ບ່ໍໄດ.້ 

 
ມາດຕາ 46. ການວາງໂທດໃສກ່ານກະທາໍຜິດທ່ີບ່ໍເຂັດຫລາບ 

ການວາງໂທດໃສກ່ານກະທາໍຜິດທ່ີບ່ໍເຂັດຫລາບ ໃນການກະທາໍຜິດ ຖານໂທສານໂຸທດນ ັນ້ 
ໃຫເ້ອົາໂທດທ່ີສານຈະວາງໃສຜູ່ກ້ະທາໍຜິດໃນກລໍະນທີາໍມະດາ ມາສມົໃສເ່ຄິ່ ງໜ່ຶງຂອງໂທດດ ັງ່ກາ່ວ. 
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ສວ່ນການກະທາໍຜິດທ່ີບ່ໍເຂັດຫລາບໃນການກະທາໍຜິດຖານຄະຣໂຸທດ ໄດເ້ປັນສາເຫດໜ່ຶງ
ທ່ີພາໃຫເ້ພ່ີມຄວາມຮບັຜິດຊອບທາງອາຍາ ຕາມທ່ີບ ົ່ງໄວໃ້ນມາດຕາ 41 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ.້ 

 
ມາດຕາ 47. ການພາກໂທດ 

ການພາກໂທດ ຕດັອິດສະລະພາບ, ໂທດດດັສາ້ງ ໂດຍບ່ໍຕດັອດິສະລະພາບ ຫລື ໂທດ
ປບັໃໝ ທ່ີເປັນໂທດຕ ົນ້ຕໍແມນ່ ການໂຈະການປະຕິບດັໂທດນີໄ້ວ ້ຫາ້ ປີ. ຖາ້ວາ່ພາຍໃນກາໍນດົ
ດ ັງ່ກາ່ວ ຜູຖ້ກືຕດັສິນຫາກບ່ໍໄດກ້ະທາໍຜິດໃໝໂ່ດຍເຈດຕະນາອີກ ໂທດທ່ີພາກໄວນ້ ັນ້ກຈໍະຕກົໄປ. 
ແຕຖ່າ້ຜູກ້ະທາໍຜິດຫາກໄດກ້ະທາໍຜິດໃໝ ່ ໂດຍເຈດຕະນາ ແລະ ຖກືສານຕດັສນິລງົໂທດຕດັອິດ
ສະລະພາບ ເມ ື່ອຄາໍຕດັສນິນ ັນ້ໃຊໄ້ດຢ້າ່ງເດັດຂາດແລວ້ ຜູກ້ຽ່ວກຈໍະໄດປ້ະຕິບດັໂທດໃໝ ່ລວມ
ທງັໂທດເກົ່ າທ່ີພາກໄວນ້ ັນ້ອີກດວ້ຍ. 

ໃນການພາກໂທດນ ັນ້ ຈະພາກທງັໝດົ ຫລື ພາກສວ່ນໃດສວ່ນໜ່ຶງກໄໍດ.້ ສາໍລບັຜູກ້ະ
ທາໍຜິດທ່ີບ່ໍເຂັດຫລາບ, ຜູທ່ີ້ຖກືຕດັສິນລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕສ່າມປີຂຶນ້ໄປ ຫລື ຜູທ່ີ້ຖກື
ຕດັສິນລງົໂທດໃນສະຖານຄະຣໂຸທດນ ັນ້ ຈະບ່ໍໄດຮ້ບັການພາກໂທດ.  

 
ມາດຕາ 48. ການຄດິໄລກ່ານກກັຂງັພາງເຂ້ົາໃນການປະຕບິດັໂທດ 

ກາໍນດົເວລາການກກັຂງັພາງທງັໝດົຕອ້ງຄດິໄລເ່ຂ້ົາໃນການປະຕິບດັໂທດຕດັອິດສະລະ
ພາບ ຫລື ໂທດດດັສາ້ງໂດຍບ່ໍຕດັອິດສະລະພາບ. ການກກັຂງັພາງ ໜ່ຶງ ວນັ ແມນ່ເທ່ົາກນັກບັ
ໂທດຕດັອິດສະລະພາບໜ່ຶງວນັ ຫລື ເທ່ົາກນັກບັໂທດດດັສາ້ງໂດຍບ່ໍຕດັອິດສະລະພາບ ສາມ ວນັ. 

 
ມາດຕາ 49. ການພົ້ົນ້ຈາກການລງົໂທດດວ້ຍການສ ົ່ງຜູກ້ະທາໍຜິດ ໃຫອ້າໍນາດການປກົຄອງ ຫລື ອງົ

ການຈດັຕ ັງ້ສງັຄມົສຶກສາອບົຮມົ. 
ຖາ້ຫາກເຫັນວາ່ການກະທາໍເປັນການກະທາໍຜິດ ໃນຖານລະຫໂຸທດ ແລະ ບກຸຄະລິກກະ

ພາບຂອງຜູກ້ະທາໍຜິດນ ັນ້ ບ່ໍເປັນອນັຕະລາຍຕ່ໍສງັຄມົ ສານອາດຈະສ ົ່ງຜູກ້ະທາໍຜິດ ໃຫອ້າໍນາດ
ການປກົຄອງ ຫລື ອງົການຈດັຕ ັງ້ສງັຄມົ ສຶກສາອບົຮມົກໄໍດ.້ 

 

Ï¸©-êó 7 
 ວາ່ດວ້ຍສາເຫດທ່ີພາໃຫກ້ານປະຕບິດັໂທດຕກົໄປ  
ແລະ ການປ່ອຍຕວົກອ່ນກາໍນດົໂດຍມເີງ ື່ອນໄຂ. 

 
ມາດຕາ 50. ສາເຫດທ່ີພາໃຫມ້ກີານປະຕິບດັໂທດຕກົໄປ 

ການປະຕິບດັໂທດທາງອາຍາຈະຕກົໄປໃນເມ ື່ອຫາກມສີາເຫດດ ັງ່ຕ່ໍລງົໄປນີ:້ 
- ຜູຖ້ກືຕດັສິນລງົໂທດໄດເ້ສັຽຊວີດິ; 
- ອາຍຄຸວາມໃນການປະຕບິດັຄາໍຕດັສິນຂອງສານໝດົໄປ; 
- ຜູຖ້ກືຕດັສິນໄດຮ້ບັອະໄພຍະໂທດ. 
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ມາດຕາ 51. ອາຍຄຸວາມໃນການປະຕິບດັຄາໍຕດັສິນຂອງສານ 
ໂທດທ່ີສານວາງໃສຜູ່ກ້ະທາໍຜິດຈະບ່ໍສາມາດປະຕບິດັໄດ ້ ຖາ້ຫາກກາຍກາໍນດົເວລາທ່ີ

ກາ່ວໄວລຸ້ມ່ນີ:້ 
- ໜ່ຶງປີ ສາໍລບັໂທດຖານລະຫໂຸທດ; 
- ເຈດັປີ ສາໍລບັໂທດຖານໂທສານໂຸທດ; 
- ສິບຫາ້ປີ ສາໍລບັໂທດຖານຄະຣໂຸທດ. 

ອາຍຄຸວາມໃນການປະຕບິດັຄາໍຕດັສິນຂອງສານໃຫນ້ບັແຕມ່ ືທ່ີ້ຄາໍຕດັສິນໃຊໄ້ດຢ້າ່ງເດດັ 
ຂາດເປັນຕ ົນ້ໄປ. ໃນກລໍະນທ່ີີໄດກ້ະທາໍຜິດເທ່ືອໃໝພ່າຍໃນກາໍນດົອາຍຄຸວາມໃນການປະຕບິດັຄາໍ
ຕດັສິນຂອງສານໃສກ່ານກະທາໍຜິດເທ່ືອກອ່ນນ ັນ້ ອາຍຄຸວາມດ ັງ່ກາ່ວໃຫໄ້ລນ່ບັແຕມ່ ືກ້ະທາໍຜິດເທ່ືອ
ໃໝນ່ ັນ້ເປັນຕ ົນ້ໄປ. ໃນກລໍະນທ່ີີໄດຫ້ລບົຫລີກຈາກການປະຕິບດັໂທດພາຍໃນກາໍນດົອາຍຄຸວາມໃນ
ການປະຕິບດັຄາໍຕດັສິນ ອາຍຄຸວາມດ ັງ່ກາ່ວໃຫໄ້ລນ່ບັແຕມ່ ືຜ້ ູຖ້ກືຕດັສິນເຂ້ົາສະເໜີຕວົ ຫລື ຖກື
ຈບັຕວົເປັນຕ ົນ້ໄປ. 

 
ມາດຕາ 52. ການປ່ອຍຕວົກອ່ນກາໍນດົໂດຍມເີງ ື່ອນໄຂ 

ການປ່ອຍຕວົກອ່ນກາໍນດົໂດຍມເີງ ື່ອນໄຂຕາມຄາໍສະເໜີຂອງຄະນະຮບັຜິດຊອບຄາ້ຍດດັ
ສາ້ງກສໍາມາດປະຕິບດັຕ່ໍຜູປ້ະຕບິດັໂທດທ່ີກາ້ວໜາ້, ຝຶກຝນົຫລ່ໍຫລອມຕນົເອງ, ເປັນແບບຢາ່ງ
ໃນການອອກແຮງງານ ຊຶ່ ງໄດປ້ະຕບິດັໂທດມາແລວ້ເຄິ່ ງໜ່ຶງ ສາໍລບັຜູກ້ະທາໍຜິດທ່ີມອີາຍຕຸ ໍາ່ກວາ່ 
ສິບແປດປີ ໃນເວລາກະທາໍຜິດ, ສອງສວ່ນສາມສາໍລບັຜູກ້ະທາໍຜິດທ່ີມອີາຍແຸຕສ່ບິແປດປີຂຶນ້ໄປ, 
ສິບຫາ້ປີ ສ¿ລບັຜູກ້ະທາໍຜິດທ່ີປະຕບິດັໂທດຕດັອິດສະລະພາບຕະຫລອດຊວີດິ. 

ສານປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນບອ່ນປະຕິບດັໂທດ ຈະເປັນຜູພິ້ຈາລະນາການປ່ອຍຕວົກອ່ນກາໍ
ນດົ ໂດຍມເີງ ື່ອນໄຂ ແລະ ວາງເງ ື່ອນໄຂໃຫຜູ້ຖ້ກືປ່ອຍຕວົປະຕິບດັ. ຖາ້ວາ່ພາຍໃນກາໍນດົ ຫາ້ປີ 
ຜູຖ້ກືປ່ອຍຕວົກອ່ນກາໍນດົ ຫາກໄດປ້ະຕບິດັຖກືຕອ້ງຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ບ່ໍໄດກ້ະທາໍຜິດໃໝ ່
ໂທດທ່ີເຫລືອນ ັນ້ ກຈໍະຕກົໄປ. 

ໃນກລໍະນທ່ີີບ່ໍປະຕບິດັໄດຕ້າມເງ ື່ອນໄຂ ພາຍໃນກາໍນດົດ ັງ່ກາ່ວ ຜູຖ້ກືປ່ອຍຕວົກອ່ນກາໍ
ນດົຈະໄດປ້ະຕິບດັໂທດທ່ີຍງັເຫລືອນ ັນ້. ໃນກລໍະນທ່ີີໄດກ້ະທາໍຜິດໃໝ ່ພາຍໃນກາໍນດົດ ັງ່ກາ່ວ ຜູ້
ຖກືປ່ອຍຕວົກອ່ນກາໍນດົ ຈະປະຕິບດັໂທດໃໝລ່ວມທງັໂທດເກົ່ າທ່ີຍງັເຫລືອນ ັນ້ອກີດວ້ຍ. 

ສາໍລບັຜູກ້ະທາໍຜິດທ່ີບ່ໍເຂັດຫລາບ ແລະ ຜູຖ້ກືລງົໂທດປະຫານຊວີດິແລວ້ປ່ຽນມາເປັນ
ໂທດຕດັອິດສະລະພາບນ ັນ້ ຫາ້ມປ່ອຍຕວົກອ່ນກາໍນດົ. 
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Ï¸©-êó 8 
ວາ່ດວ້ຍມາດຕະການຂອງສານ 

 ກຽ່ວກບັການສກຶສາອບົຮມົ ແລະ ການປ່ິນປວົ. 
 

ມາດຕາ 53(ໃໝ)່. ການນາໍໃຊມ້າດຕະການຕ່ໍເດັກ   
ສາໍລບັເດັກອາຍບ່ໍຸທນັເຖງິ ສບິຫາ້ປີ ທ່ີໄດມ້ກີານກະທາໍ ຊຶ່ ງເປັນອນັຕະລາຍຕ່ໍສງັຄມົນ ັນ້ 

ໃຫນ້າໍໃຊມ້າດຕະການດ ັງ່ນີ:້ 
1. ໃຫໄ້ປຂໍອະໄພນາໍຜູຖ້ກືເສັຽຫາຍດວ້ຍວທີິການອນັເໝາະສມົ; 
2. ໃຊແ້ທນຄາ່ເສັຽຫາຍທາງແພງ່ໂດຍພ່ໍແມ ່ຫລືຜູປ້ກົຄອງ; 
3. ສ ົ່ງໃຫຜູ້ປ້ກົຄອງເດັກຕິດຕາມສຶກສາອບົຮມົ; 
4. ສ ົ່ງໃຫອ້ງົການປກົຄອງ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ສງັຄມົຕິດຕາມສຶກສາອບົຮມົ. 

ສາໍລບັເດັກທ່ີມອີາຍແຸຕ ່ ສບິຫາ້ ປີ ຂຶນ້ໄປ ແຕຕ່ ໍາ່ກວາ່ ສິບແປດ ປີ ຫາກໄດກ້ະທາໍຜິດ
ທາງອາຍາໃນສະຖານລະຫໂຸທດ ແລະ ໂທສານໂຸທດນ ັນ້ ສານຈະນາໍໃຊມ້າດຕະການທ່ີກາ່ວມາ
ເທິງນີກ້ໄໍດ.້ 

  
ມາດຕາ 54. ການນາໍໃຊມ້າດຕະການຂອງສານຕ່ໍຄນົເສັຽຈດິ. 

ຕ່ໍຜູທ່ີ້ໄດກ້ະທາໍຜິດໃນເວລາເສັຽຈດິ ຫລື ໃນເວລາທ່ີມສີະຕສິມົບນູດ ີ ແຕໄ່ດເ້ກດີເປັນໂລກ
ເສັຽຈດິກອ່ນສານຕດັສິນ ຫລື ເວລາປະຕິບດັໂທດຢູນ່ ັນ້ ສານອາດຈະນາໍໃຊມ້າດຕະການກຽ່ວກບັ
ການປ່ິນປວົ ໂດຍສ ົ່ງໄປປ່ິນປວົທ່ີໂຮງໝໍໂລກຈດິ ຫລື ສະຖານທ່ີປ່ິນປວົສະເພາະ. 

ພາຍຫລງັທ່ີໄດປ່ິ້ນປວົດແີລວ້ຕອ້ງນາໍເອົາຜູກ້ະທາໍຜິດມາດາໍເນນີຄະດ ີ ຫລື ນາໍມາປະຕິບດັ
ໂທດ ຖາ້ຫາກວາ່ຍງັບ່ໍທນັໝດົອາຍຄຸວາມໃນການຮອ້ງຟ້ອງ ຫລື ອາຍຄຸວາມໃນການປະຕບິດັຄາໍ
ຕດັສິນ. 

ກາໍນດົເວລາຂອງການປ່ິນປວົ ໃຫນ້ບັເຂ້ົາໃນກາໍນດົເວລາຂອງການປະຕິບດັໂທດ. 
 

ມາດຕາ 55. ການນາໍໃຊມ້າດຕະການຂອງສານຕ່ໍຜູຕ້ິດເຫລ້ົາ ຫລື ຢາເສບຕິດ 
ຕ່ໍຜູຕ້ິດເຫລ້ົາ ຫລື ຢາເສບຕິດທ່ີໄດກ້ະທາໍຜິດ ຊຶ່ ງບ່ໍຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບນ ັນ້ ສານ 

ອາດຈະນາໍໃຊມ້າດຕະການກຽ່ວກບັການປ່ິນປວົ ໂດຍສ ົ່ງເຂ້ົາໂຮງໝໍ ຫລື ສະຖານທ່ີປ່ິນປວົສະເພາະ. 
ໃນກລໍະນທ່ີີມໂີທດຕດັອິດສະລະພາບ ສານຕອ້ງນາໍໃຊມ້າດຕະການກຽ່ວກບັການປ່ິນປວົໃນໄລຍະທ່ີ
ປະຕບິດັໂທດນ ັນ້ ແລະ ໃນເມ ື່ອພ ົ້ົນ້ໂທດແລວ້ແຕກ່ານປ່ິນປວົຫາກບ່ໍທນັສິ້ນສດຸ ສານອາດຈະນາໍໃຊ້
ມາດຕະການກຽ່ວກບັການປ່ິນປວົຕ່ໍ ໂດຍສ ົ່ງເຂ້ົາໂຮງໝໍສາໍລບັປ່ິນປວົຜູຕ້ິດເຫລ້ົາ ຫລື ຢາເສບຕິດສະ
ເພາະ ຫລື ມອບໃຫອ້າໍນາດການປກົຄອງ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ສງັຄມົ ຫລື ອງົການຈດັຕ ັງ້ລວມໝູສ່ືບຕ່ໍ
ສຶກສາອບົຮມົ ແລະ ປ່ິນປວົ. 
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ພາຍຫລງັທ່ີໄດປ່ິ້ນປວົດແີລວ້ ຕອ້ງນາໍເອົາຜູກ້ະທາໍຜິດມາດາໍເນນີຄະດ ີ ຫລື ນາໍມາປະຕິ
ບດັໂທດ ຖາ້ຫາກວາ່ຍງັບ່ໍທນັໝດົອາຍຄຸວາມໃນການຮອ້ງຟ້ອງ ຫລື ອາຍຄຸວາມໃນການປະຕິບດັ
ຄາໍຕດັສິນ. 

ກາໍນດົເວລາຂອງການປ່ິນປວົ ໃຫນ້ບັເຂ້ົາໃນກາໍນດົເວລາຂອງການປະຕິບດັໂທດ. 

 

ພາກສະເພາະ 
 

Ï¸©-êó 1 
ວາ່ດວ້ຍການກະທາໍຜິດຕ່ໍຄວາມສະຫງບົຂອງຊາດ  
ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍຂອງສງັຄມົ. 

 
ມາດຕາ 56. ການທໍລະຍດົຕ່ໍຊາດ 

ພນົລະເມອືງລາວ ຜູທ່ີ້ໄດພ້ວົພນັ ແລະ ຮວ່ມມກືບັຄນົຕາ່ງປະເທດ ຫລື ອງົການຈດັຕ ັງ້
ຕາ່ງປະເທດ ໂດຍມເີຈດຕະນາເຄື່ ອນໄຫວທາໍລາຍຄວາມເປັນເອກະລາດ, ອາໍນາດອະທິປະໄຕ, 
ຜືນແຜນ່ດນິອນັຄບົຖວ້ນ, ຜນົປະໂຫຍດອນັຍິ່ ງໃຫຍທ່າງດາ້ນການເມອືງ, ປ້ອງກນັຊາດປ້ອງກນັ
ຄວາມສະຫງບົ, ເສດຖະກດິ, ວດັທະນະທາໍ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັ
ອິດສະລະພາບ ແຕ ່ ສບິປີ ຫາ ຊາວປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່ 10.000.000 ກບີ ຫາ 
500.000.000 ກບີ,ອາດຈະຖກືຮບິຊບັຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 34 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້
ແລະ ອາດຈະຖກືຈາໍກດັທ່ີຢູ ່ຫລື ຕດັອິດສະລະພາບຕະຫລອດຊວີດິ ຫລື ປະຫານຊວີດິ. 

ການກະກຽມໃຫແ້ກກ່ານກະທາໍຜິດ, ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທາໍຜິດ ກຈໍະຖກືລງົໂທດ. 
ພນົລະເມອືງລາວ ຜູທ່ີ້ຖກືຄນົຕາ່ງປະເທດ ຫລື ອງົການຈດັຕ ັງ້ຕາ່ງປະເທດ ມອບໝາຍໃຫ້

ກະທາໍຜິດ ແຕໄ່ດສ້ະໝກັໃຈລາຍງານເຫດການໃຫເ້ຈົາ້ໜາ້ທ່ີຮູລ້ວ່ງໜາ້ ແລະ ຍງັບ່ໍທນັໄດລ້ງົມກືະ
ທາໍຜິດນ ັນ້ຈະບ່ໍຖກືລງົໂທດ. 

 
ມາດຕາ 57. ການກະບດົ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ທ່ີໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມການເຄື່ ອນໄຫວກໍ່ຄວາມວຸນ້ວາຍ ເພ່ືອໂຄນ່ລ ົມ້ອາໍນາດການປກົ
ຄອງ ຫລື ເພ່ືອເຮັດໃຫອ້າໍນາດການປກົຄອງອອ່ນເພັຽ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ສບິປີ 
ຫາ ຊາວປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່10.000.000 ກບີຫາ 500.000.000 ກບີ, ອາດຈະຖກືຮບິ
ຊບັຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 34 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ແລະ ອາດຈະຖກືຈາໍກດັທ່ີຢູ ່ ຫລື 
ຕດັອິດສະລະພາບຕະຫລອດຊວີດິ ຫລື ປະຫານຊວີດິ. 

ການກະກຽມໃຫແ້ກກ່ານກະທາໍຜິດ, ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທາໍຜິດ ກຈໍະຖກືລງົໂທດ.  
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ມາດຕາ 58. ການເປັນນກັສືບສອດແນມ 
ຄນົຕາ່ງປະເທດ, ຄນົຕາ່ງດາ້ວ ຫລື ຄນົບ່ໍມສີນັຊາດຜູໃ້ດ ຫາກໄດເ້ກບັກາໍຂາ່ວ ຫລື ເອກະ

ສານກຽ່ວກບັຄວາມລບັຂອງລດັ ຫລື ຄວາມລບັທາງລດັຖະການ ເພ່ືອເຄື່ ອນໄຫວກໍ່ຄວາມເສັຽຫາຍ 
ຫລື ມາ້ງເພ ສປປ ລາວ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ແປດປີ ຫາ ຊາວປີ ແລະ ຈະຖກື
ປບັໃໝແຕ ່ 5.000.000 ກບີ ຫາ 300.000.000 ກບີ, ອາດຈະຖກືຮບິຊບັຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ
ມາດຕາ 34 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ແລະ ອາດຈະຖກືຈາໍກດັທ່ີຢູ ່ຫລື ຕດັອດິສະລະພາບຕະຫລອດ
ຊວີດິ ຫລື ປະຫານຊວີດິ. 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດເ້ກບັກາໍຂາ່ວ ຫລື ເອກະສານກຽ່ວກບັຄວາມລບັຂອງລດັ ຫລື ຄວາມ
ລບັທາງລດັຖະການສ ົ່ງໃຫພ້ວກກະບດົລາວ ທ່ີເຄື່ ອນໄຫວມາ້ງເພ ສປປ ລາວ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອດິ
ສະລະພາບ ແຕ ່ຫາ້ປີ ຫາ ສິບປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່5.000.000 ກບີ ຫາ 200.000.000 
ກບີ, ອາດຈະຖກືຮບິຊບັຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 34 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ແລະ ອາດຈະ
ຖກືຈາໍກດັທ່ີຢູ.່ 

ພນົລະເມອືງລາວຜູໃ້ດທ່ີໄດເ້ກບັກາໍຂາ່ວ ຫລື ເອກະສານກຽ່ວກບັຄວາມລບັຂອງລດັ ຫລື 
ຄວາມລບັທາງລດັຖະການສ ົ່ງໃຫຄ້ນົຕາ່ງປະເທດ ຫລື ອງົການຈດັຕ ັງ້ຕາ່ງປະເທດ ເພ່ືອໃຊເ້ປັນຂໍ ້
ມນູກໍ່ຄວາມເສັຽຫາຍ ຫລື ມາ້ງເພ ສປປ ລາວ ຈະຖວືາ່ໄດກ້ະທາໍຜິດໃນສະຖານທໍລະຍດົຕ່ໍຊາດ 
ແລະ ຈະຖກືລງົໂທດຕາມມາດຕາ 56 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ.້ 

ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທາໍຜິດ ກຈໍະຖກືລງົໂທດ. 
 

ມາດຕາ 59. ການລວ່ງລະເມດີດນິແດນ ຊຶ່ ງແຕະຕອ້ງເຖງິຄວາມສະຫງບົຂອງຊາດ 
ບກຸຄນົຜູໃ້ດທ່ີຖອືາວດຸ ຫາກໄດລ້ວ່ງລະເມດີດນິແດນ ຂອງ ສປປ ລາວ ຊຶ່ ງເປັນການແຕະ 

ຕອ້ງເຖງິຄວາມສະຫງບົຂອງຊາດ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ ຫາ້ປີ ຫາ ສບິຫາ້ປີ 
ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່3.000.000 ກບີ ຫາ 150.000.000 ກບີ. 

ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທາໍຜິດ ກຈໍະຖກືລງົໂທດ. 
 

ມາດຕາ 60(ໃໝ)່. ການປອງຮາ້ຍ   
ບກຸຄນົຜູໃ້ດຫາກໄດທ້າໍຮາ້ຍຮາ່ງກາຍຜູນ້າໍ ຂອງ ສປປລາວ ເພ່ືອແນໃສທ່າໍລາຍມາ້ງເພ

ອາໍນາດແຫງ່ລດັ ຫລື ເຮັດໃຫອ້າໍນາດແຫງ່ລດັອອ່ນເພັຽ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່
ສິບປີ ຫາ ຊາວປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝ ແຕ ່10.000.000 ກບີ ຫາ 150.000.000 ກບີ. 

ໃນກລໍະນທ່ີີການປອງຮາ້ຍນ ັນ້ຫາກໄດເ້ຮັດໃຫເ້ສຍຊວີດິ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອດິສະລະພາບ 
ຕະຫລອດຊວີດິ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝ ແຕ ່150.000.000 ກບີ ຫາ 1.000.000.000 ກບີ ຫລື 
ປະຫານຊວີດິ. 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດຫາກໄດທ້າໍຮາ້ຍຮາ່ງກາຍຜູຕ້າງໜາ້ອາໍນາດແຫງ່ລດັ, ພະນກັງານ, ບກຸຄນົທ່ີ
ເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງລດັ ຫລື ຂອງສງັຄມົ ເພ່ືອແນໃສເ່ຮັດໃຫອ້າໍນາດ
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ແຫງ່ ລດັອອ່ນເພັຽ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ຫາ້ປີ ຫາ ສບິປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝ
ແຕ ່5.000.000 ກບີ ຫາ 50.000.000 ກບີ. 

ໃນກລໍະນທ່ີີການປອງຮາ້ຍນ ັນ້ ຫາກໄດເ້ຮັດໃຫເ້ສັຽຊວີດິ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ 
ແຕ ່ສິບປີ ຫາ ຊາວປີີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່10.000.000 ກບີ ຫາ 100.000.000 ກບີ ຫລື 
ຕດັອິດສະລະພາບຕະຫລອດຊວີດິ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່ 150.000.000 ກບີ ຫາ 
500.000.000 ກບີ ຫລື ປະຫານຊວີດິ. 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດຫາກໄດທ້າໍຮາ້ຍຮາ່ງກາຍຜູນ້າໍ, ສະມາຊກິຄອບຄວົ ຫລື ຄະນະຕິດຕາມທ່ີມາ 
ຢຽ້ມຢາມ ສປປ ລາວ ຫລື ຜູຕ້າງໜາ້ຂອງລດັຕາ່ງປະເທດ ຫລື ຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ ຫລື 
ສະມາຊກິຄອບຄວົ ທ່ີເຮັດວຽກຢູ ່ ສປປ ລາວ ເພ່ືອແນໃສແ່ບງ່ແຍກ, ທາໍລາຍສາຍພວົພນັລະ
ຫວາ່ງຊາດ ຫລື ກໍ່ໃຫເ້ກດີສງົຄາມຂຶນ້ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອດິສະລະພາບແຕ ່ຫາ້ປີ ຫາ ສບິຫາ້ປີ 
ແລະ ຈະຖກື ປບັໃໝແຕ ່10.000.000 ກບີ ຫາ 150.000.000 ກບີ. 

ໃນກລໍະນທ່ີີການປອງຮາ້ຍນ ັນ້ ຫາກໄດເ້ຮັດໃຫເ້ສັຽຊວີດິ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ
ຕະຫລອດຊວີດິ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່ 150.000.000 ກບີ ຫາ 1.000.000.000 ກບີ ຫລື 
ປະຫານຊວີດິ. 

ນອກຈາກໂທດທ່ີກາ່ວມາຂາ້ງເທິງນີແ້ລວ້ ຍງັອາດຈະຖກືຮບິຊບັ ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ
ມາດຕາ 34 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ແລະ ອາດຈະຖກືຈາໍກດັທ່ີຢູ.່ 

ການກະກຽມໃຫແ້ກກ່ານກະທາໍຜິດ, ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທາໍຜິດ ກຈໍະຖກືລງົໂທດ. 
 

ມາດຕາ 61. ການທາໍລາຍມາ້ງເພ 
ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດທ້າໍລາຍ, ມາ້ງເພ, ຈດູເຜົາໂຮງຈກັໂຮງງານ, ສາໍນກັງານ, ອງົການ, 

ເສ້ັນທາງ, ພາຫະນະຄມົມະນາຄມົຂນົສ ົ່ງ, ສື່ ສານ ແລະ ພ້ືນຖານເສດຖະກດິອື່ ນໆທ່ີສາໍຄນັເພ່ືອ
ແນໃສເ່ຮັດໃຫລ້ດັອອ່ນເພັຽ ແລະ ເສດຖະກດິແຫງ່ຊາດຊຸດໂຊມ, ໄດຫ້ວາ່ນຢາພິດເຄມ ີຫລື ປ່ອຍ 
ເຊືອ້ພະຍາດໃສໝູ່ຄ່ນົ ຫລື ຝງູສດັ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ ແປດປີ ຫາ ຊາວປີ 
ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່5.000.000 ກບີ ຫາ 100.000.000 ກບີ, ອາດຈະຖກືຮບິຊບັ ຕາມທ່ີ
ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 34 ຂອງກດົຫມາຍສະບບັນີ ້ ແລະ ອາດຈະຖກືຈາໍກດັທ່ີຢູ ່ ຫລື ຕດັອິດ
ສະລະພາບຕະຫລອດຊວີດິ ຫລື ປະຫານຊວີດິ. 

ການກະກຽມໃຫແ້ກກ່ານກະທາໍຜິດ, ຄວາມພະຍາຍາມ ກໍ່ການກະທາໍຜິດ ກຈໍະຖກືລງົໂທດ. 
 

ມາດຕາ 62. ການທາໍລາຍກດິຈະການຂອງລດັ ຫລື ຂອງສງັຄມົ 
ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດເ້ຄື່ ອນໄຫວທາໍລາຍກດິຈະການດາ້ນ ອດຸສາຫະກາໍ, ການຄາ້, ຂນົ 

ສ ົ່ງ, ກະສກິາໍ, ການເງນິ, ພ້ືນຖານເສດຖະກດິ, ການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້
ຂອງລດັ ແລະ ສງັຄມົດວ້ຍການກະທາໍ ຫລື ການເມນີເສຍີ ຫລື ດວ້ຍການຍແຸຍປ່ັ່ນປ່ວນພາຍ
ໃນໃຫມ້ຄີວາມແຕກແຍກ ໂດຍສວຍໃຊໜ້າ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບຂອງຕນົ ເພ່ືອເຮັດໃຫລ້ດັອອ່ນເພັຽ 
ແລະ ເສດຖະກດິແຫງ່ຊາດຊຸດໂຊມ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ ຫາ້ປີ ຫາ ຊາວປີ 
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ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່3.000.000 ກບີ ຫາ 100.000.000 ກບີ, ອາດຈະຖກືຮບິຊບັ ຕາມທ່ີ
ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 34 ຂອງກດົຫມາຍສະບບັນີ ້ແລະ ອາດຈະຖກືຈາໍກດັທ່ີຢູ ່ຫລື ຕດັອິດ
ສະລະພາບຕະຫລອດຊວີດິ ຫລື ປະຫານຊວີດິ. 

ການກະກຽມໃຫແ້ກກ່ານກະທາໍຜິດ, ຄວາມພະຍາຍາມ ກໍ່ການກະທາໍຜິດ ກຈໍະຖກືລງົໂທດ. 
 
ມາດຕາ 63. ການປອມແປງເງນິ ຫລື ການໃຊເ້ງນິປອມ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດໃ້ຊເ້ຄື່ ອງພິມ ຫລື ໃຊວ້ທີິການອື່ ນປອມແປງເງນິທະນາຄານ, ເງນິຕາ
ຕາ່ງປະເທດ ຫລື ນາໍເອົາເງນິປອມຈາກຕາ່ງປະເທດເຂ້ົາມາຈາໍໝາ່ຍຢູ ່ ສປປ ລາວ ຈະຖກືລງົ
ໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ຫາ້ປີ ຫາ ສບິຫາ້ປີິ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່10.000.000 ກບີ ຫາ 
150.000.000ກບີ. 

ໃນກລໍະນທ່ີີຜູກ້ະທາໍຜິດ ຫາກໄດປ້ອມແປງເງນິ ຫລື ໄດນ້າໍເອົາເງນິປອມເຂ້ົາມາໂດຍມີ
ການຈດັຕ ັງ້ ຫລື ຢາ່ງຫລວງຫລາຍ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ສບິປີ ຫາ ຊາວປີ 
ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່20.000.000 ກບີ ຫາ 300.000.000ກບີ. 

ການກະກຽມໃຫແ້ກກ່ານກະທາໍຜິດ, ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທາໍຜິດກຈໍະຖກືລງົໂທດ. 
ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກຮູວ້າ່ແມນ່ເງນິປອມ ແຕຍ່ງັນາໍອອກໃຊຈ້ະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ 

ແຕ ່ສາມເດອືນ ຫາ ຫາ້ປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່200.000 ກບີ ຫາ 5.000.000 ກບີ. 
ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກຮູວ້າ່ຕນົມເີງນິປອມຢູໃ່ນຄອບຄອງ ແຕບ່ໍ່ໄດແ້ຈງ້ຕ່ໍເຈົາ້ໜາ້ທ່ີ ຈະຖກືລງົ

ໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ສາມເດອືນ ຫາ ສອງປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່100.000 ກບີ ຫາ
500.000ກບີ. 

 
ມາດຕາ 64(ໃໝ)່. ການຟອກເງນິ  

ບກຸຄນົຜູໃ້ດຫາກໄດມ້ກີານເຄື່ ອນໄຫວເພ່ືອເຮັດໃຫເ້ງນິ ຫລື ວດັຖສຸິ່ ງຂອງ ທ່ີໄດຈ້າກການ 
ສໍ້ລາດບງັຫລວງ, ຄາ້ຂາຍຢາເສບຕດິ, ຄາ້ມະນດຸ, ຄາ້ອາວດຸເສິກ ຫລື ການກະທາໍຜິດອື່ ນໆນ ັນ້ 
ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ດວ້ຍການນາໍເຂ້ົາຝາກທະນາຄານ, ຊືທ່ີ້ດນິ, ຊືເ້ຮອືນ, ໃຫຜູ້ອ້ື່ ນກູຢື້ມ ຫລື 
ດວ້ຍວທີິການອື່ ນໆຈະຖວືາ່ເປັນຜູຟ້ອກເງນິ ແລະ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອດິສະລະພາບແຕ ່ໜ່ຶງປີ ຫາ 
ສາມ ປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝ ສາມສວ່ນຮອ້ຍ ຂອງຈາໍນວນເງນິຟອກ.  

ໃນກລໍະນທີ່ີີການຟອກເງນິນ ັນ້ ຫາກເປັນອາຈນິ, ມກີານຈດັຕ ັງ້ເປັນກຸມ່ ຫລື ເປັນຈາໍນວນ 
ຫລວງຫລາຍ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ່ ່ຫາ້ປີ ຫາ ສບິປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝ ສາມ 
ສວ່ນຮອ້ຍ ຂອງຈາໍນວນເງນິຟອກ. 

ການກະກຽມໃຫແ້ກກ່ານກະທາໍຜິດ, ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທາໍຜິດ ກຈໍະຖກືລງົໂທດ. 
ບກຸຄນົຜູໃ້ດຫາກໄດສ້ມົຮູຮ້ວ່ມຄດິ ໃນການກະທາໍຜິດສະຖານຟອກເງນິ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັ 

ອິດສະລະພາບແຕ ່ຫກົເດອືນ ຫາ ສອງປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝໜ່ຶງສວ່ນຮອ້ຍຂອງຈາໍນວນເງນິສວ່ນ 
ແບງ່ທ່ີໄດຮ້ບັ. 
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ບກຸຄນົຜູໃ້ດທ່ີມໜີາ້ທ່ີລາຍງານກຽ່ວກບັການຟອກເງນິເຊ່ັນ: ພະນກັງານທະນາຄານ ຫລື ສະ 
ຖາບນັການເງນິອື່ ນໆ ຫາກບ່ໍລາຍງານ ຫລື ລາຍງານບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມຄວາມເປັນຈງິ ໂດຍເຈດຕະນາ 
ຈະຖວືາ່ເປັນຜູປິ້ດບງັການກະທາໍຜິດ ແລະຈະຖກືລງົໂທດຕາມມາດຕາ165 ຂອງກດົໝາຍສະບບັ ນີ.້ 

ເງນິ ແລະ ວດັຖສຸິ່ ງຂອງທ່ີນາໍໄປຟອກພອ້ມດວ້ຍດອກເບັ້ຽ ແລະ ໝາກຜນົອື່ ນໆ ຈະຖກືຮບິ 
ເປັນຂອງລດັ.  

 
ມາດຕາ 65. ການໂຄສະນາຕາ້ນ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດໂ້ຄສະນາໃສຮ່າ້ຍປ້າຍສີ ສປປ ລາວ, ບິດເບືອນແນວທາງຂອງພກັ 
ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງລດັ, ປ່າວຂາ່ວອະກສຸນົເຮັດໃຫມ້ຄີວາມວຸນ້ວາຍດວ້ຍການເວ້ົາ, ການຂຽນ, 
ການພິມ, ໜງັສືພິມ, ຮບູເງາົ, ວດີໂີອ, ຮບູພາບ, ເອກະສານ ຫລື ດວ້ຍຮບູການອື່ ນໆ ທ່ີມເີນືອ້ໃນ
ຕາ້ນ ສປປ ລາວ ເພ່ືອເຮັດໃຫອ້າໍນາດແຫງ່ລດັອອ່ນເພັຽ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່
ໜ່ຶງປີ ຫາ ຫາ້ປີິ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່500.000 ກບີ ຫາ 10.000.000 ກບີ.  

 
ມາດຕາ 66. ການແບງ່ແຍກຄວາມສາມກັຄ ີ

ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດກ້ໍ່ຄວາມແບງ່ແຍກ ຫລື ກໍ່ຄວາມອາຄາດບາດໝາງ ລະຫວາ່ງເຜ່ົາ
ຊນົ, ຊ ັນ້ຄນົເພ່ືອທາໍລາຍຄວາມສາມກັຄີປວງຊນົ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ໜ່ຶງປີ ຫາ 
ຫາ້ປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່500.000 ກບີ ຫາ 10.000.000ກບີ. 

 
ມາດຕາ 67. ການໂຈລະກາໍ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດຫາກໄດເ້ຂ້ົາໃນການຈດັຕ ັງ້ເປັນກຸມ່ປະກອບອາວດຸແລວ້ໂຈມຕ,ີ ທາໍລາຍໂຮງ
ຈກັໂຮງງານ, ສາໍນກັງານ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ສງັຄມົ ຫລື ຈບັ ຫລື ຂາ້ພະນກັງານ, ປະຊາຊນົ ຫລື 
ປຸ້ນເອົາຊບັສມົບດັຂອງລດັ, ຂອງລວມໝູ,່ ຂອງບກຸຄນົ ເພ່ືອທາໍລາຍພ້ືນຖານຄວາມເປັນລະບຽບ
ຂອງສງັຄມົ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ ຫາ້ປີ ຫາ ຊາວປີ ແລະຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່
5.000.000 ກບີ ຫາ 100.000.000 ກບີ, ອາດຈະຖກືຮບິຊບັຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 34 
ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ແລະ ອາດຈະຖກືຈາໍກດັທ່ີຢູ ່ຫລື ຕດັອິດສະລະພາບຕະຫລອດຊວີດິ ຫລື 
ປະຫານຊວີດິ. 

ການກະກຽມໃຫແ້ກກ່ານກະທາໍຜິດ, ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທາໍຜິດ ກຈໍະຖກືລງົໂທດ. 
 

ມາດຕາ 68. ການທາໍລາຍມາ້ງເພ ຫລື ການບກຸລກຸຄາ້ຍຄມຸຂງັ, ຄາ້ຍດດັສາ້ງ 
ບກຸຄນົຜູໃ້ດຫາກໄດໃ້ຊກ້າໍລງັທາໍລາຍມາ້ງເພ ຫລື ບກຸລກຸຄາ້ຍຄມຸຂງັ, ຄາ້ຍດດັສາ້ງ ເພ່ືອ 

ປຸ້ນເອົາ ຫລື ຍາດເອົາ ຫລື ປ່ອຍຕວົຜູຖ້ກືຫາ, ນກັໂທດໃນຄາ້ຍຄມຸຂງັ, ຄາ້ຍດດັສາ້ງ ຫລື ໃຊ້
ກາໍລງັປຸ້ນເອົາຜູຖ້ກືຫາ ຫລື ນກັໂທດໃນເວລາໂຍກຍາ້ຍໄປມາ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ
ແຕ ່ຫາ້ປີ ຫາ ຊາວປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່5.000.000 ກບີ ຫາ 100.000.000 ກບີ, ອາດ
ຈະຖກືຈາໍກດັທ່ີຢູ ່ຫລື ຕດັອິດສະລະພາບຕະຫລອດຊວີດິ ຫລື ປະຫານຊວີດິ. 
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ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດກ້ໍ່ຄວາມປັ່ນປ່ວນ, ທາໍລາຍລະບຽບພາຍໃນຂອງຄາ້ຍຄມຸຂງັ, ຄາ້ຍ
ດດັສາ້ງ ຫລື ຊກັຊວນຍແຸຍໃ່ຫຜູ້ຖ້ກືຫາ, ນກັໂທດໂຕນໜີ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່
ໜ່ຶງປີ ຫາ ຫາ້ປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່500.000 ກບີ ຫາ 10.000.000 ກບີ. 

ການກະກຽມໃຫແ້ກກ່ານກະທາໍຜິດ, ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທາໍຜິດ ກຈໍະຖກືລງົໂທດ. 
 

 
ມາດຕາ 69. ການໂຕນໜີໄປຫາສດັຕ,ູ ການລຽ້ງດບູກຸຄນົທ່ີເຄື່ ອນໄຫວຕາ້ນການປະຕວິດັ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດໂ້ຕນໜີໄປຮວ່ມມກືບັສດັຕ ູ ເພ່ືອຕາ້ນການປະຕິວດັຈະຖກືລງົໂທດຕດັ
ອິດສະລະພາບແຕ ່ ສາມປີ ຫາ ສິບປີີ ແລະ ຈະຖກື ປບັໃໝແຕ ່ 500.000 ກບີ ຫາ 
100.000.000 ກບີ. 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດປິ້ດບງັ, ຊຸກເຊື່ ອງ, ລຽ້ງດ ູຫລື ຊວ່ຍເຫລືອບກຸຄນົທ່ີເຄື່ ອນໄຫວຕາ້ນ
ການປະຕິວດັ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ ໜ່ຶງປີ ຫາ ຫາ້ປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່
200.000 ກບີ ຫາ 50.000.000 ກບີ. 

 
ມາດຕາ 70. ການກະທາໍຜິດຕ່ໍປະເທດເພ່ືອນມດິ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດກ້ະທາໍຜິດຕ່ໍປະເທດເພ່ືອນມດິດວ້ຍການກະທາໍຜິດຕາ່ງໆ ທ່ີໄດກ້າໍນດົ
ໄວໃ້ນມາດຕາ 56 ຫາ ມາດຕາ 69 ຂອງກດົໝາຍອາຍາສະບບັນີ ້ກຈໍະຖກືລງົໂທດເໝືອນກນັກບັ
ການກະທາໍຜິດຕ່ໍ ສປປ ລາວ. 

 
ມາດຕາ 71. ການເປີິດເຜີຍຄວາມລບັຂອງລດັ ຫລື ຄວາມລບັທາງລດັຖະການ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດທ່ີມໜີາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບ ໃນການເກບັມຽ້ນ, ຮກັສາ, ນາໍໃຊເ້ອກະສານ ກຽ່ວກບັ 
ຄວາມລບັຂອງລດັ ໄດເ້ປີດເຜີຍຄວາມລບັ ຫລື ເຮັດໃຫເ້ສັຽຄວາມລບັ ຫລື ເຮັດໃຫເ້ອກະສານລບັ
ດ ັງ່ກາ່ວເສັຽຫາຍຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ສາມປີ ຫາ ຫາ້ປິີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່
500.000 ກບີ ຫາ 10.000.000ກບີ. 

ຖາ້ແມນ່ຄວາມລບັທາງລດັຖະການ ກຈໍະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ ໜ່ຶງປີ ຫາ 
ສາມປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່100.000 ກບີ ຫາ 5.000.000 ກບີ. 

 
ມາດຕາ 72. ການເຕ້ົາໂຮມກຸມ່ ຄນົເພ່ືອສາ້ງຄວາມປັ່ນປ່ວນ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດຈ້ດັຕ ັງ້ ຫລື ເຂ້ົາຮວ່ມໃນການຈດັຕ ັງ້ເຕ້ົາໂຮມກຸມ່ຄນົ ເພ່ືອທາໍການ
ປະທວ້ງ, ເດນີຂະບວນ ແລະ ອື່ ນໆ ເພ່ືອສາ້ງຄວາມປັ່ນປ່ວນ ຊຶ່ ງໄດກ້ໍ່ຄວາມເສັຽຫາຍແກສ່ງັຄມົ 
ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ ໜ່ຶງປິີ ຫາ ຫາ້ປິີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່200.000 ກບີ 
ຫາ 50.000.000 ກບີ. 

ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທາໍຜິດກຈໍະຖກືລງົໂທດ. 
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ມາດຕາ 73. ການທາໍລາຍ, ການເຄື່ ອນຍາ້ຍຫລກັໝາຍຊາຍແດນ 
ບກຸຄນົຜູໃ້ດຫາກໄດທ້າໍລາຍ ຫລື ໄດເ້ຮັດໃຫຫ້ລກັໝາຍຊາຍແດນເປ່ເພໂດຍເຈດຕະນາ ຫລື 

ໄດເ້ຄື່ ອນຍາ້ຍຫລກັໝາຍຊາຍແດນໂດຍບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ 
ແຕ ່ຫກົເດອືນ ຫາ ສາມປິີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່5.000.000 ກບີ ຫາ 20.000.000 ກບີ. 

 
ມາດຕາ 74. ການທາໍລາຍ, ການໜ່ິນປະໝາດເຄື່ ອງໝາຍປະເທດ ຫລື ທງຸຊາດ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດທ້າໍລາຍ, ໝ່ິນປະໝາດເຄື່ ອງໝາຍປະເທດ ຫລື ທງຸຊາດທ່ີເປັນການ
ແຕະຕອ້ງເຖງິກຽດ ແລະ ສກັສີຂອງ ສປປ ລາວ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ ສາມ
ເດອືນ ຫາ ສອງປິີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່200.000 ກບີ ຫາ 3.000.000 ກບີ. 

 
ມາດຕາ 75. ການຂນົຂວາຍສ ົ່ງຄນົອອກ ຫລື ການເອົາຄນົເຂ້ົາປະເທດຢາ່ງຜິດກດົໝາຍ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດໂ້ຄສະນາຊວນເຊື່ ອຕວົະຍວົະຫລອກລວງ ໃຫຄ້ນົໂຕນໜີໄປຕາ່ງປະ
ເທດ, ສ ົ່ງຄນົອອກ ຫລື ເອົາຄນົເຂ້ົາປະເທດຢາ່ງຜິດກດົໝາຍ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ
ແຕ ່ຫກົເດອືນ ຫາ ສາມປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່1.000.000 ກບີ ຫາ 10.000.000 ກບີ. 

ໃນກລໍະນໜີກັ ຫລື ບ່ໍເຂັດຫລາບຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ຫກົເດອືນ ຫາ ຫາ້
ປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່2.000.000 ກບີ ຫາ 20.000.000 ກບີ. 

 
ມາດຕາ 76. ການຜະລິດ, ການມໄີວໃ້ນຄອບຄອງ ແລະ ການໃຊອ້າວດຸເສິກ ຫລື ວດັຖລຸະເບີດໂດຍ

ບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ 
ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດຜ້ະລິດ, ມໄີວໃ້ນຄອບຄອງ, ຮກັສາ, ຖ ື ຫລື ໃຊອ້າວດຸເສິກ ຫລື 

ວດັຖລຸະເບີດໂດຍບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ ຫກົເດອືນ ຫາ 
ຫາ້ປິີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່500.000 ກບີ ຫາ 10.000.000 ກບີ. 

 
ມາດຕາ 77. ການຊືຂ້າຍອາວດຸເສິກ ຫລື ວດັຖລຸະເບດີ ໂດຍບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດຊ້ື,້ ຂາຍອາວດຸເສິກ ຫລື ວດັຖລຸະເບດີໂດຍບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ 
ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ຫກົເດອືນ ຫາ ຫາ້ປິີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່1.000.000 
ກບີ ຫາ 20.000.000 ກບີ. 

ໃນກລໍະນີທ່ີິຜູກ້ະທາໍຜິດ ຫາກໄດຖ້ເືອົາການຊື,້ ການຂາຍອາວດຸເສິກ ຫລື ວດັຖລຸະເບີດ
ເປັນອາຈນິ, ມກີານຈດັຕ ັງ້ເປັນກຸມ່ ຫລື ໃນກລໍະນີທ່ີິໄດຊ້ື,້ ຂາຍວດັຖດຸ ັງ່ກາ່ວເປັນຈາໍນວນຫລວງ
ຫລາຍ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ ຫາ້ປິີ ຫາ ສບິປິີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່
5.000.000 ກບີ ຫາ 50.000.000 ກບີ. 
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ມາດຕາ 78. ການລກັ, ການຍກັຍອກ, ການປຸ້ນເອົາອາວດຸເສິກ ຫລື ວດັຖລຸະເບີດ 
ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດລ້ກັ, ຍກັຍອກ, ປຸ້ນເອົາອາວດຸເສກິ ຫລື ວດັຖລຸະເບີດຈະຖກືລງົໂທດ

ຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ ສອງປິີ ຫາ ຫາ້ປິີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່ 2.000.000 ກບີ ຫາ 
25.000.000 ກບີ. 

ໃນກລໍະນີທ່ີິຜູກ້ະທາໍຜິດ ຫາກໄດຖ້ເືອົາການລກັ, ຍກັຍອກອາວດຸເສິກ ຫລື ວດັຖລຸະເບີດ
ເປັນອາຈນິ, ມກີານຈດັຕ ັງ້ເປັນກຸມ່ ຫລື ໄດລ້ກັ, ຍກັຍອກເອົາອາວດຸດ ັງ່ກາ່ວເປັນຈາໍນວນຫລວງ
ຫລາຍ ຫລື ໄດປຸ້້ນເອົາອາວດຸດ ັງ່ກາ່ວ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ ຫາ້ປີິ ຫາ ສິບປີິ 
ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່5.000.000 ກບີ ຫາ 50.000.000ກບີ. 

 
ມາດຕາ 79. ການເຮັດໃຫອ້າວດຸເສິກ ຫລື ວດັຖລຸະເບີດຂອງລດັ ຫລື ຂອງລວມໝູເ່ສັຽຫາຍ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດເ້ຮັດໃຫອ້າວດຸເສິກ ຫລື ວດັຖລຸະເບີດຂອງລດັ ຫລື ຂອງລວມໝູເ່ສັຽ
ຫາຍດວ້ຍຄວາມບ່ໍລະມດັລະວງັ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອດິສະລະພາບແຕ ່ສາມເດອືນ ຫາ ສາມປິີ ຫລື 
ດດັສາ້ງໂດຍບ່ໍຕດັອິດສະລະພາບ ແລະ ຈະຖກືປບັໃຫມແຕ ່100.000 ກບີ ຫາ 1.500.000 ກບີ. 

 

ມາດຕາ 80(ໃໝ)່. ການກະທາໍຜິດກຽ່ວກບັອາວດຸເຄມ ີ 
ອາວດຸເຄມ ີແມນ່ອາວດຸທ່ີປະກອບດວ້ຍທາດພິດ-ທາດເບື່ ອ  ຊຶ່ ງນາໍໃຊເ້ພ່ືອທາໍລາຍລາ້ງ 

ຜານມະນດຸ. 
ບກຸຄນົຜູໃ້ດໄດຜ້ະລິດ, ຊື,້ ຂາຍ, ມອບ, ແລກປ່ຽນ, ມໄີວໃ້ນຄອບຄອງ ຫລື ຂນົສ ົ່ງສານ  

ເຄມ ີເພ່ືອຜະລິດອາວດຸເຄມ ີຈະຖກືລງົໂທດ ດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້  
- ແຕຫ່າ້ພນັກຣາມລງົມາ ຈະຖກືຕດັອິດສະລະພາບຫາ້ປີ ຫາ ຫກົປີ ແລະ ຈະ

ຖກືປບັໃໝແຕ ່5.000.000 ກບີ ຫາ 6.000.000 ກບີ ;  
- ເກນີກວ່າຫາ້ພນັກຣາມ ຫາສິບພນັກຣາມ ຈະຖກືຕດັອດິສະລະພາບເກນີກວ່າ 

ຫກົປີ ຫາ ແປດປີ ແລະຈະຖກືປບັໃໝເກນີກວ່າ 6.000.000 ກບີ ຫາ 8.000.000 ກບີ; 
- ເກນີກວ່າສິບພນັກຣາມ ຈະຖກືຕດັອິດສະລະພາບເກນີກວ່າແປດປີ ຫາ ສບິປີ 

ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝເກນີກວ່າ 8.000.000 ກບີ ຫາ 10.000.000 ກບີ. 
ບກຸຄນົຜູໃ້ດຫາກໄດຜ້ະລິດ, ຊື,້ ຂາຍ, ມອບ, ແລກປ່ຽນ, ມໄີວໃ້ນຄອບຄອງ, ຂນົສ ົ່ງ ຫລື 

ຍຍຸງົສ ົ່ງເສີມການນາໍໃຊອ້າວດຸເຄມ ີຈະຖກືລງົໂທດ ດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ ້: 
- ແຕຫ່າ້ພນັກຣາມລງົມາ ຈະຖກືຕດັອິດສະລະພາບແຕເ່ຈດັປີ ຫາ ແປດປີ ແລະ 

ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່100.000.000 ກບີ ຫາ 200.000.000 ກບີ ;  
- ເກນີກວ່າຫາ້ພນັກຣາມ ຈະຖກືຕດັອິດສະລະພາບເກນີກວ່າແປດປີ ຫາ ສິບປີ 

ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝເກນີກວ່າ 200.000.000 ກບີ ຫາ 300.000.000 ກບີ ; 
      - ເກນີກວ່າສິບພນັກຣາມ ຈະຖກືຕດັອິດສະລະພາບເກນີກວ່າ ສິບປີ ຫາ ສບິສອງ
ປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝເກນີກວ່າ300.000.000 ກບີ ຫາ 500.000.000 ກບີ. 

          ບກຸຄນົຜູໃ້ດຫາກໄດນ້າໍໃຊອ້າວດຸເຄມ ີຈະຖກືລງົໂທດ ດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ ້: 
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       - ຖາ້ຜນົເສຍຫາຍຂະໜາດນອ້ຍ ຈະຖກືຕດັອດິສະລະພາບແຕ ່ ສບິຫາ້ປີ ຫາ 
ຊາວປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່700.000.000 ກບີ ຫາ 1.500.000.000 ກບີ; 
       - ຖາ້ຜນົເສຍຫາຍຂະໜາດກາງ ຈະຖກືຕດັອິດສະລະພາບຕະຫລອດຊວີດິ ແລະ    
ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່2.000.000.000 ກບີ ຫາ 5.000.000.000. ກບີ; 
       - ຖາ້ຜນົເສຍຫາຍຢາ່ງຫລວງຫລາຍ ຈະຖກືປະຫານຊວີດິ.  
ການກະກຽມໃຫແ້ກກ່ານກະທາໍຜິດ, ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທາໍຜິດ ກຈໍະຖກືລງົໂທດ. 
 

ມາດຕາ 81. ການຜະລິດ, ການມໄີວໃ້ນຄອບຄອງເຄື່ ອງວທິະຍສຸື່ ສານໂດຍບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ 
ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດຜ້ະລິດ, ມໄີວຄ້ອບຄອງ ຫລື ໄດຕ້ິດຕ ັງ້ເຄື່ ອງວທິະຍສຸື່ ສານ ໂດຍບ່ໍ

ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ຫກົເດອືນ ຫາ ສາມປິີ ແລະ ຈະຖກື
ປບັໃໝແຕ ່300.000 ກບີ ຫາ 3.000.000 ກບີ. 

 
ມາດຕາ 82. ການເປັນແພດເຖື່ອນ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດທ່ີບ່ໍໄດຮ້ບັອະນຍຸາດປ່ິນປວົຢາ່ງເປັນທາງການ ຫາກໄດປ່ິ້ນປວົຄນົເຈບັ ເພ່ືອ 
ຫາລາຍໄດ ້ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່100.000 ກບີ ຫາ 500.000 ກບີ. 

ໃນກລໍະນີທ່ີິຜູກ້ະທາໍຜິດ ຫາກໄດເ້ຮັດໃຫຄ້ນົເສັຽອງົຄະ ຫລື ເສັຽຊວີດິ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັ
ອິດສະລະພາບແຕ ່ ສາມເດອືນ ຫາ ຫາ້ປິີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃຫມແຕ ່ 500.000 ກບີ ຫາ 
5.000.000ກບີ. 

 
ມາດຕາ 83. ການຫລ້ິນການພະນນັທ່ີຕອ້ງຫາ້ມ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດຫ້ລ້ິນການພະນນັທ່ີຕອ້ງຫາ້ມ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່200.000 ກບີ ຫາ 
2.000.000 ກບີ. 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດສ້ມົຍອມໃຫຫ້ລ້ິນການພະນນັທ່ີຕອ້ງຫາ້ມ ຢູໃ່ນເຮອືນຂອງຕນົ ຫລື 
ເປັນເຈົາ້ມ ືຫລື ເປັນຜູກ້ະທາໍຜິດທ່ີບ່ໍເຂັດຫລາບ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ສາມເດອືນ 
ຫາ ສອງປີ ຫລື ດດັສາ້ງໂດຍບ່ໍຕດັອິດສະລະພາບ ແລະ ຈະຖກືປບັໃຫມແຕ ່500.000 ກບີ ຫາ 
10.000.000 ກບີ. 

 
ມາດຕາ 84. ການເປັນນກັເລງອນັທະພານ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດທ່ີບ່ໍເຄົາລບົນບັຖລືະບຽບວໄິນຂອງການດາໍລງົຊວີດິຂອງສງັຄມົ ຫາກໄດໃ້ຊ້
ຄວາມຮນຸແຮງ, ໃຊກ້ານນາບຂູ,່ ໃຊຄ້ວາມຫຽາບຊາ້ ຫລື ໄດມ້ກີານກະທາໍອື່ ນໆ ຊຶ່ ງຝືນຕ່ໍຄວາມ
ເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍຂອງສງັຄມົ ຈະຖກືຕາໍນວິຈິານຕ່ໍໜາ້ມະຫາຊນົ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່
50.000 ກບີ ຫາ 500.000 ກບີ. 

 27 



ໃນກລໍະນີທ່ີິຜູກ້ະທາໍຜິດ ຫາກເປັນຜູກ້ະທາໍຜິດທ່ີບ່ໍເຂັດຫລາບ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະ
ລະພາບແຕ ່ ສາມເດອືນ ຫາ ໜ່ຶງປິີ. ຫລື ດດັສາ້ງໂດຍບ່ໍຕດັອິດສະລະພາບ ແລະ ຈະຖກືປບັ
ໃຫມແຕ ່100.000 ກບີ ຫາ 1.000.000ກບີ. 

 
ມາດຕາ 85. ການກະທາໍຜິດຕ່ໍຄວາມປອດໄພຂອງການຈະລາຈອນ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດໂດຍເຈດຕະນາ ຫາກໄດເ້ຮັດໃຫຖ້ະໜນົຫນົທາງເສັຽຫາຍ, ໄດເ້ອົາວດັຖສຸິ່ ງ
ຂອງກດີຂວາງຖະໜນົຫນົທາງ, ໄດປ່້ຽນແປງ ຫລື ເຮັດໃຫປ້້າຍຈະລາຈອນ ຫລື ປ້າຍສນັຍານ, 
ຫລກັໝາຍກໂິລແມດັເສັຽຫາຍ, ໄດໃ້ຊຄ້ວາມຮນຸແຮງ ຫລື ນາບຂູຜ່ ູຂ້ບັຂີ່ ຍານພາຫະນະ ຊຶ່ ງພາໃຫ້
ເກດີອບຸປະຕິເຫດໃນການຈະລາຈອນ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ຫກົເດອືນ ຫາ ສອງ
ປິີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃຫມແຕ ່100.000 ກບີ ຫາ 1.000.000 ກບີ. 

ໃນກລໍະນທ່ີີການກະທາໍຜິດ ໄດພ້າໃຫມ້ຄີນົບາດເຈບັສາຫດັ ຫລື ເສັຽອງົຄະຈະຖກືລງົໂທດ
ຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ ສອງປີ ຫາ ຫາ້ປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃຫມແຕ ່ 200.000 ກບີ ຫາ 
2.000.000 ກບີ. 

ໃນກລໍະນີທ່ີິການກະທາໍຜິດ ຫາກໄດພ້າໃຫມ້ຄີນົເສັຽຊວີດິ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະ
ພາບແຕ ່ຫກົປີ ຫາ ສິບປິີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃຫມແຕ ່300.000 ກບີ ຫາ 3.000.000 ກບີ. 

ໃນກລໍະນທ່ີີເປັນການກະທາໍຜິດດວ້ຍຄວາມບ່ໍລະມດັລະວງັ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່ 50.000 ກບີ 
ຫາ 300.000 ກບີ. 

ໃນກລໍະນີທ່ີິເປັນການກະທາໍຜິດ ດວ້ຍຄວາມບ່ໍລະມດັລະວງັ ແລວ້ພາໃຫມ້ຄີນົບາດເຈບັສາ
ຫດັ, ເຈບັຫລາຍຄນົ ຫລື ເສັຽອງົຄະ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ຫກົເດອືນ ຫາ ສາມປີິ 
ແລະ ຈະຖກືປບັໃຫມແຕ ່100.000 ກບີ ຫາ 1.000.000 ກບີ. 

ໃນກລໍະນີທ່ີ່ີິເປັນການກະທາໍຜິດດວ້ຍຄວາມບ່ໍລະມດັລະວງັ ແລວ້ພາໃຫມ້ຄີນົເສັຽຊວີດິ ຈະຖກື
ລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ ສອງປິີ ຫາ ຫາ້ປິີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃຫມແຕ ່ 200.000 ກບີຫາ 
2.000.000 ກບີ. 

ໃນກລໍະນີທ່ີິເປັນການກະທາໍຜິດດວ້ຍຄວາມບ່ໍລະມດັລະວງັ ແລວ້ພາໃຫມ້ຄີນົເສັຽຊວີດິເປັນຈາໍ
ນວນຫລາຍ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ ຫາ້ປິີ ຫາ ແປດປິີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃຫມແຕ ່
500.000 ກບີຫາ 5.000.000ກບີ. 

 
ມາດຕາ 86. ການລະເມດີກດົຈະລາຈອນ ທ່ີພາໃຫ ûເກດີອບຸປະຕເິຫດ  

ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດລ້ະເມດີກດົຈະລາຈອນ ທ່ີພາໃຫເ້ກດີອບຸປະຕເິຫດ ແລະ ເຮັດໃຫຜູ້້
ອື່ ນຖກືບາດເຈບັ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່50.000 ກບີ ຫາ 300.000 ກບີ. 

ໃນກðລະນທ່ີິເປັນການກະທາໍຜິດ ຊຶ່ ງພາໃຫມ້ຄີນົບາດເຈບັສາຫດັ, ເຈບັຫລາຍຄນົ ຫລື ເສັຽ
ອງົຄະ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ ຫກົເດອືນ ຫາ ສາມປິີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃຫມແຕ ່
100.000 ກບີ ຫາ 500.000 ກບີ. 
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ໃນກລໍະນີທ່ີິເປັນການກະທາໍຜິດ ຊຶ່ ງພາໃຫມ້ຄີນົເສັຽຊວີດິ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະ
ພາບແຕ ່ສອງປີ ຫາ ຫາ້ປິີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃຫມແຕ ່150.000 ກບີຫາ 700.000 ກບີ. 

ໃນກລໍະນີທ່ີິເປັນການກະທາໍຜິດ ຊຶ່ ງພາໃຫມ້ຄີນົເສັຽຊວີດິເປັນຈາໍນວນຫລາຍ ຈະຖກືລງົ
ໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ ຫາ້ປິີ ຫາ ສິບປິີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃຫມແຕ ່ 200.000 ກບີຫາ 
1.000.000 ກບີ. 

 
ມາດຕາ 87. ການຫລບົໜີຈາກອບຸປະຕເິຫດ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດເ້ຮັດໃຫອ້ບຸປະຕເິຫດເກດີຂຶນ້ແລວ້ຫລບົໜີ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດ
ສະລະພາບ ແຕ ່ ຫກົເດອືນ ຫາ ສອງປິີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃຫມແຕ ່ 200.000 ກບີ ຫາ 
1.000.000 ກບີ. ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທາໍຜິດ ກຈໍະຖກືລງົໂທດ. 

 
 

Ï¸©-êó 2 
ວາ່ດວ້ຍການກະທາໍຜິດຕ່ໍຊວີດິ, ສກຸຂະພາບ ແລະ ກຽດສກັສຂີອງບກຸຄນົ. 

 

ມາດຕາ 88. ການຄາດຕະກາໍ 
ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດເ້ຮັດໃຫຜູ້ອ້ື່ ນເສັຽຊວີິດິໂດຍເຈດຕະນາ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະ

ພາບແຕ ່ສບິປິີ ຫາ ສບິຫາ້ປິີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃຫມແຕ ່1.000.000 ກບີຫາ 5.000.000 ກບີ. 
ໃນກລໍະນີທ່ີິຜູກ້ະທາໍຜິດ ຫາກໄດເ້ອົາການຄາດຕະກາໍເປັນອາຈນິ, ຂາ້ຄນົໂດຍມແີຜນການ, 

ຂາ້ຄນົຢາ່ງໂຫດຮາ້ຍປ່າເຖື່ອນ, ຂາ້ພະນກັງານທ່ີກາໍລງັປະຕບິດັໜາ້ທ່ີ, ຂາ້ຫລາຍຄນົ, ຂາ້ຜູຍ້ິງຖື
ພາ, ຂາ້ຄນົເພ່ືອປິດບງັການກະທາໍຜິດອື່ ນ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ສິບປີິ ຫາ ຊາວ
ປິີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃຫມແຕ ່2.000.000 ກບີຫາ 10.000.000 ກບີ, ອາດຈະຖກືຈາໍກດັທ່ີຢູ ່ຫລື 
ຕດັອິດສະລະພາບຕະຫລອດຊວີດິ ຫລື ປະຫານຊວີດິ. 

ໃນກລໍະນທ່ີີຜູກ້ະທາໍຜິດ ຫາກໄດເ້ຮັດໃຫຜູ້ອ້ື່ ນເສັຽຊວີດິໂດຍເຈດຕະນາ ຍອ້ນຖກືແຕະຕອ້ງ
ດາ້ນຈດິໃຈຢາ່ງໜກັ ຈນົບ່ໍສາມາດຈະຄມຸສະຕໄິວໄ້ດ ້ ດວ້ຍການກະທາໍອນັບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ
ຂອງຜູຖ້ກືເຄາະຮາ້ຍ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ ສາມປິີ ຫາ ຫາ້ປີິ ແລະ ຈະຖກືປບັ
ໃຫມແຕ ່500.000 ກບີຫາ 2.000.000 ກບີ. 

ການກະກຽມໃຫແ້ກກ່ານກະທາໍຜິດ, ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທາໍຜິດກຈໍະຖກືລງົໂທດ.  
 

ມາດຕາ 89. ການທ່ີເຮັດໃຫຜູ້ອ້ື່ ນເສັຽຊວີດິ ດວ້ຍຄວາມບ່ໍລະມດັລະວງັ 
ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດເ້ຮັດໃຫຜູ້ອ້ື່ ນເສັຽຊວີດິດວ້ຍຄວາມປະໝາດ, ຄວາມເລ່ິນເລ້ີ ຈະຖກືລງົ

ໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ ສອງປິີຫາ ຫາ້ປິີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃຫມແຕ ່ 200.000 ກບີຫາ 
1.000.000 ກບີ. 
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ໃນກລໍະນ ີ ທ່ີການກະທາໍຜິດດ ັງ່ກາ່ວ ຫາກໄດເ້ຮັດໃຫຄ້ນົເສັຽຊວີດິເປັນຈາໍນວນຫລາຍ ຈະ 
ຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕຫ່າ້ປີິ ຫາ ສບິປິີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃຫມແຕ ່ 300.000 ກບີຫາ 
2.000.000 ກບີ. 

 
ມາດຕາ 90. ການທາໍຮາ້ຍຮາ່ງກາຍ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດຫາກເຮັດໃຫຜູ້ອ້ື່ ນໄດຮ້ບັບາດເຈບັໂດຍເຈດຕະນາ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະ
ພາບແຕ ່ສາມເດອືນ ຫາ ໜ່ຶງປິີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃຫມແຕ ່100.000 ກບີ ຫາ 500.000 ກບີ. 

ໃນກລໍະນທ່ີີມກີານຫຸມ້ຕີ ຫລື ໃນກລໍະນ ີ ທ່ີການກະທາໍຜິດດ ັງ່ກາ່ວ ຫາກໄດເ້ຮັດໃຫມ້ບີາດ
ເຈບັສາຫດັ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ ໜ່ຶງປິີ ຫາ ຫາ້ປິີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່
500.000 ກບີ ຫາ 1.500.000 ກບີ. 

ໃນກລໍະນທ່ີີການກະທາໍຜິດດ ັງ່ກາ່ວ ຫາກໄດເ້ຮັດໃຫມ້ກີານເສັຽອງົຄະ ຫລື ເສັຽຊວີດິ ຈະ
ຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ຫາ້ປິີ ຫາ ສບິປິີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃຫມແຕ ່700.000 ກບີ ຫາ 
3.000.000 ກບີ. 

ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທາໍຜິດກຈໍະຖກືລງົໂທດ. 
 

ມາດຕາ 91. ການທ່ີເຮັດໃຫຜູ້ອ້ື່ ນໄດຮ້ບັບາດເຈບັດວ້ຍຄວາມບ່ໍລະມດັລະວງັ 
ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກເຮັດໃຫຜູ້ອ້ື່ ນໄດຮ້ບັບາດເຈບັດວ້ຍຄວາມປະໝາດ, ຄວາມເລ່ີນເລ້ີ ຈະ

ຖກືປບັໃໝແຕ ່50.000 ກບີ ຫາ 300.000 ກບີ. 
ໃນກລໍະນີທ່ີິການກະທາໍຜິດດ ັງ່ກາ່ວ ຫາກໄດເ້ຮັດໃຫມ້ບີາດເຈບັສາຫດັ, ເຈບັຫລາຍຄນົ 

ຫລື ເສັຽອງົຄະ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ ຫກົເດອືນ ຫາ ສາມປີ ແລະ ຈະຖກືປບັ
ໃຫມແຕ ່100.000 ກບີ ຫາ 500.000ກບີ. 

 
ມາດຕາ 92. ການຫຸຼລກູໂດຍບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດທ້າໍການຫຸຼລກູໃຫຜູ້ອ້ື່ ນຢາ່ງຜິດກດົໝາຍ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະ
ພາບແຕ ່ສອງປິີ ຫາ ຫາ້ປິີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃຫມແຕ ່200.000 ກບີ ຫາ 5.000.000 ກບີ. 

ໃນກລໍະນທ່ີີຜູກ້ະທາໍຜິດ ຫາກໄດທ້າໍການຫຸຼລກູໃຫຜູ້ອ້ື່ ນເປັນອາຈນິ ຫລື ໃນກລໍະນທ່ີີການ 
ຫຸຼລູກູໂດຍບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍນ ັນ້ ຫາກເຮັດໃຫສ້ກຸຂະພາບຂອງແມຊຸ່ດໂຊມ ຫລື ເຮັດໃຫແ້ມ ່
ເສັຽຊວີດິ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ ຫາ້ປິີ ຫາ ສິບປິີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃຫມແຕ ່
300.000 ກບີ ຫາ 10.000.000 ກບີ. 

ຜູຍ້ິງຜູໃ້ດຫາກໄດທ້າໍການຫຸຼລກູດວ້ຍຕນົເອງ ຫລື ໃຊຜູ້ອ້ື່ ນເຮັດໃຫ ້ ໂດຍບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມກດົ
ໝາຍ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ ສາມເດອືນ ຫາ ໜ່ຶງປິີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່
100.000 ກບີ ຫາ 500.000 ກບີ. 

ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທາໍຜິດ ກຈໍະຖກືລງົໂທດ. 
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ມາດຕາ 93. ການທ່ີບ່ໍໄດໃ້ຫຄ້ວາມຊວ່ຍເຫລືອແກຜູ່ອ້ື່ ນ ໃນເວລາຕກົຢູໃ່ນໄພອນັຕະລາຍ 
ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດພ້ບົເຫັນຜູອ້ື່ ນຕກົຢູໃ່ນໄພອນັຕະລາຍແກຊ່ວີດິ ຫລື ສກຸຂະພາບ ແຕ່

ບ່ໍໄດໃ້ຫຄ້ວາມຊວ່ຍເຫລືອທງັໆທ່ີຕນົເອງກມໍເີງ ື່ອນໄຂພໍຊວ່ຍເຫລືອໄດ ້ ຫລື ບອກຄນົອື່ ນໃຫຊ້ວ່ຍ
ເຫລືອຈະຖກືລງົໂທດຕດັອດິສະລະພາບ ແຕ ່ ສາມເດອືນ ຫາ ໜ່ຶງປິີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃຫມແຕ ່
100.000 ກບີ ຫາ 500.000 ກບີ. 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດທ່ີມໜີາ້ທ່ີຊວ່ຍເຫລືອ ແຕບ່ໍ່ໄດປ້ະຕິບດັໜາ້ທ່ີຂອງຕນົ ໃນການຊວ່ຍເຫລືອຜູທ່ີ້
ຕກົຢູໃ່ນໄພອນັຕະລາຍແກຊ່ວີດິ ຫລື ສກຸຂະພາບ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອດິສະລະພາບແຕ ່ໜ່ຶງປິີ ຫາ 
ສາມປິີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃຫມແຕ ່200.000 ກບີ ຫາ 1.000.000ກບີ. 
 

ມາດຕາ 94. ການນນິທາ ແລະ ການໃສຮ່າ້ຍ 
ບກຸຄນົຜູໃ້ດຫາກໄດເ້ຮັດໃຫຜູ້ອ້ື່ ນເສື່ ອມເສັຽກຽດສກັສີຢາ່ງຮາ້ຍແຮງ ດວ້ຍການຂຽນ, ການ 

ເວ້ົາ ຫລື ດວ້ຍຮບູການອື່ ນໆ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ສາມເດອືນ ຫາ ໜ່ຶງປິີ ຫລື 
ດດັສາ້ງໂດຍບ່ໍຕດັອິດສະລະພາບ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່50.000 ກບີ ຫາ 300.000 ກບີ. 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດໃ້ສຮ່າ້ຍປ້າຍສຜີູອ້ື່ ນ ໂດຍບ່ໍມຄີວາມຈງິ ດວ້ຍການຂຽນ, ການເວ້ົາ 
ຫລື ດວ້ຍຮບູການອື່ ນໆຊຶ່ ງເຮັດໃຫເ້ສື່ ອມເສັຽກຽດສກັສີຢາ່ງຮາ້ຍແຮງ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະ
ພາບແຕ ່ສາມເດອືນ ຫາ ໜ່ຶງປີ ຫລື ດດັສາ້ງໂດຍບ່ໍຕດັອິດສະລະພາບ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝ ແຕ ່
50.000 ກບີ ຫາ 300.000 ກບີ. 

 
ມາດຕາ 95. ການປ້ອຍດາ່ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດໃ້ຊວ້າຈາ, ຂຽນ ຫລື ກະທາໍແນວຫຍາບຊາ້ໃສຜູ່ອ້ື່ ນເພ່ືອໃຫເ້ສື່ ອມ
ເສັຽກຽດສກັສີຢາ່ງຮາ້ຍແຮງຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ ສາມເດອືນ ຫາ ໜ່ຶງປີ ຫລື 
ດດັສາ້ງ ໂດຍບ່ໍຕດັອິດສະລະພາບ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝ ແຕ ່50.000 ກບີ ຫາ 300.000 ກບີ. 

 
ມາດຕາ 96. ການໝ່ິນປະມາດຊາກສບົ ຫລື ຊື່ ສຽງຂອງຜູຕ້າຍ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດກ້ະທາໍ ຫລື ໃຊວ້າຈາຢາ່ງຫຍາບຊາ້ ຕ່ໍຊາກສບົ, ຊື່ ສຽງ, ບອ່ນຝງັ
ສບົ ຫລື ທາດຂອງຜູຕ້າຍ ຊຶ່ ງເປັນການແຕະຕອ້ງຈດິໃຈຂອງມະຫາຊນົ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະ
ລະພາບ ແຕ ່ສາມເດອືນ ຫາ ໜ່ຶງປີ ຫລື ດດັສາ້ງ ໂດຍບ່ໍຕດັອດິສະລະພາບ ແລະ ຈະຖກືປບັ  
ໃໝແຕ ່50.000 ກບີ ຫາ 300.000 ກບີ. 
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ວາ່ດວ້ຍການກະທາໍຜິດຕ່ໍສດິ ແລະ ເສລີພາບຂອງພນົລະເມອືງ. 
 
ມາດຕາ 97. ການບງັຄບັ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດບ້ງັຄບັຜູອ້ື່ ນ ດວ້ຍການໃຊກ້າໍລງັ ຫລື ອາວດຸ ຫລື ການນາບຂູ ່ເພ່ືອ
ໃຫກ້ະທາໍ ຫລື ບ່ໍໃຫກ້ະທາໍສິ່ ງໃດສິ່ ງໜ່ຶງ ທ່ີຕນົຕອ້ງການ ຊຶ່ ງເປັນການຂດັກບັຈດຸປະສງົຂອງຜູຖ້ກື
ບງັຄບັ ແລະກໍ່ຄວາມເສັຽຫາຍແກຜູ່ກ້ຽ່ວນີ ້ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ ສາມເດອືນ ຫາ 
ສາມປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃຫມແຕ ່100.000 ກບີ ຫາ 1.000.000 ກບີ. 

ໃນກລໍະນ ີ ທ່ີການບງັຄບັນ ັນ້ ຫາກແມນ່ການຈີລ້ດົ ຫລື ກາໍປັ່ນ ຫລື ຍນົ ຈະຖກືລງົໂທດ
ຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ ສາມປີ ຫາ ສິບປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃຫມແຕ ່ 1.000.000 ກບີ ຫາ 
50.000.000ກບີ. 

 
ມາດຕາ 98(ໃໝ)່. ການລະເມດີຄວາມປອດໄພທາງອາກາດ, ສະໜາມບິນ, ທາ່ກາໍປັ່ນ     

ບກຸຄນົຜູໃ້ດຫາກໄດໃ້ຊອ້າວດຸ ຫລື ຄວາມຮນຸແຮງ ເພ່ືອຈີ,້ ຄວບຄມຸ ຫລື ຍຶດເຮອືບນິ, 
ກາໍປັ່ນ ຫລື ລດົ, ທາໍລາຍສະໜາມບນິ ຫລື ທາ່ກາໍປັ່ນ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ສິບ
ປີ ຫາ ຊາວປ່ີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່100.000.000 ກບີ ຫາ 500.000.000 ກບີ.  

ໃນກລໍະນທ່ີີການກະທາໍດ ັງ່ກາ່ວ ຫາກໄດກ້ໍ່ຄວາມເສັຽຫາຍຕ່ໍຊວີດິ, ສຂຸະພາບ ຫລື ຊບັ 
ສິນຢາ່ງຫລວງຫລາຍ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອດິສະລະພາບຕະຫລອດຊວີດິ ແລະ ປບັໃໝແຕ ່
1.000.000.000 ກບີ ຫາ 10.000.000.000 ກບີ ຫລື ປະຫານຊວີດິ.   

ການກະກຽມໃຫແ້ກກ່ານກະທາໍຜິດ, ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທາໍຜິດ ກຈໍະຖກືລງົໂທດ. 
 

ມາດຕາ 99. ການຈບັຕວົ , ການກກັຂງັ ໂດຍບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ. 
ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດຈ້ບັຕວົ ຫລື ໄດກ້ກັຂງັຜູອ້ື່ ນໂດຍບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ຈະຖກືລງົ

ໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ ຫກົເດອືນ ຫາ ສອງປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃຫມແຕ ່ 500.000 ກບີ 
ຫາ 3.000.000 ກບີ. 

ໃນກລໍະນທ່ີີການກະທາໍຜິດນ ັນ້ ຫາກໄດເ້ຮັດໃຫສ້ກຸຂະພາບ ຂອງຜູຖ້ກືຈບັຕວົ ຫລື ຜູຖ້ກື
ກກັຂງັຊຸດໂຊມ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ສອງປີ ຫາ ຫາ້ປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃຫມ
ແຕ ່700.000 ກບີ ຫາ 5.000.000 ກບີ. 

ໃນກລໍະນທ່ີີການກະທາໍຜິດນ ັນ້ ຫາກໄດເ້ຮັດໃຫຜູ້ຖ້ກືຈບັຕວົ, ຜູຖ້ກືກກັຂງັເສັຽອງົຄະ ຫລື 
ເສັຽຊວີດິ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ ຫາ້ປີ ຫາ ສບິຫາ້ປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່
1.000.000 ກບີ ຫາ 7.000.000 ກບີ. 

 
 
 

 32 



ມາດຕາ 100.  ການຂາຍຄນົ ແລະ ການລກັພາຕວົ 
ບກຸຄນົຜູໃ້ດຫາກໄດຂ້າຍຄນົ, ລກັເອົາຕວົຄນົໄປເພ່ືອຮຽກຄາ່ໄຖ,່ ຂາຍ ຫລື ອື່ ນໆ ຈະຖກື

ລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ຫາ້ປີ ຫາ ສບິຫາ້ປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່5.000.000 ກບີ 
ຫາ 50.000.000 ກບີ. 

 
ມາດຕາ 101(ໃໝ)່. ການຈບັເປັນຕວົປະກນັ 

 ບກຸຄນົຜູໃ້ດຫາກໄດບ້ງັຄບັ, ຈບັຕວົ, ກກັຂງັບກຸຄນົໃດບກຸຄນົໜ່ຶງເປັນຕວົປະກນັ ແລະ 
ຂ ົ່ມຂູ ່ວາ່ຈະຂາ້, ທບຸຕີ ຫລື ສືບຕ່ໍກກັຂງັຜູນ້ີ ້ເພ່ືອບງັຄບັຜູອ້ື່ ນເຊ່ັນ: ບກຸຄນົ ຫລື ການຈດັຕ ັງ້ ໃຫ້
ກະທາໍ ຫລື ບ່ໍກະທາໍສິ່ ງໃດໜ່ຶງ ທ່ີເປັນເງ ື່ອນໄຂໃຫແ້ກ່ກ່ານປ່ອຍຕວົປະກນັ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອດິ
ສະລະພາບແຕ ່ສບິປີ ຫາ ຊາວປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່10.000.000 ກບີ ຫາ 50.000.000 
ກບີ; ໃນກລໍະນມີກີານຈບັຕວົປະກນັຫລາຍຄນົ, ທໍລະມານ, ທາໍຮາ້ຍຮາ່ງກາຍ ຫລື ເຮັດໃຫຕ້ວົ
ປະກນັເສັຽຊວີດິຈະຖກືລງົໂທດຕດັ ອິດສະລະພາບຕະຫລອດຊວີດິ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່
150.000.000 ກບີ ຫາ 500.000.000 ກບີ ຫລື ປະຫານຊວີດິ. 

ການກະກຽມໃຫແ້ກກ່ານກະທາໍຜິດ, ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທາໍຜິດ ກຈໍະຖກືລງົໂທດ. 
 

ມາດຕາ 102. ການລວ່ງລະເມດີເສລີພາບຂອງບກຸຄນົ 
ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດລ້ວ່ງລະເມດີເສລີພາບຂອງບກຸຄນົ ໃນການປາກເວ້ົາ, ການຂດີຂຽນ, 

ການໂຮມຊຸມນມຸ, ມດິຕິງ ແລະ ອື່ ນໆ ທ່ີຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ 
ແຕ ່ ສາມເດອືນ ຫາ ໜ່ຶງປີ ຫລື ດດັສາ້ງໂດຍບ່ໍຕດັອິດສະລະພາບ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່
100.000 ກບີ ຫາ 300.000 ກບີ. 

 

ມາດຕາ 103. ການລວ່ງລະເມດີເຄຫະສະຖານ 
ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກລວ່ງເຂ້ົາເຄຫະສະຖານຜູອ້ື່ ນ ໂດຍບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍດວ້ຍການໃຊ້

ຄວາມຮນຸແຮງ, ການນາບຂູ,່ ການໃຊເ້ອກະສານປອມ, ການປອມແປງເປັນເຈົາ້ໜາ້ທ່ີ ຫລື ດວ້ຍວິ
ທີການອື່ ນໆ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ ຫກົເດອືນ ຫາ ສອງປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝ 
ແຕ ່300.000 ກບີ ຫາ 1.000.000ກບີ. 

 

ມາດຕາ 104. ການລວ່ງລະເມດີຄວາມລບັສວ່ນຕວົ 
ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດເ້ຜີຍຄວາມລບັສວ່ນຕວົຂອງຜູອ້ື່ ນທ່ີຕນົໄດຮູ້ຈ້ກັໃນເວລາປະຕບິດັວຽກ

ງານວຊິາສະເພາະ ຫລື ໜາ້ທ່ີ ຊຶ່ ງເປັນການກໍ່ຄວາມເສັຽຫາຍແກຜູ່ອ້ື່ ນນ ັນ້ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດ
ສະລະພາບ ແຕ ່ ສາມເດອືນ ຫາ ຫກົເດອືນ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່ 50.000 ກບີ ຫາ 
500.000 ກບີ. 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດລ້ກັເປີດຈດົໝາຍ, ໂທລະເລກ ຫລື ເອກະສານອື່ ນໆ ຫລື ລກັຟງັໂທ
ລະສບັຂອງຜູອ້ື່ ນ ຊຶ່ ງເປັນການກໍ່ຄວາມເສັຽຫາຍແກຜູ່ອ້ື່ ນນ ັນ້ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ 
ແຕ ່ສາມເດອືນ ຫາ ຫກົເດອືນ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝ ແຕ ່50.000 ກບີ ຫາ 500.000 ກບີ. 
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ມາດຕາ 105. ການຂດັຂວາງສິດໃນການເລືອກຕ ັງ້ ແລະ ການສະໝກັຮບັເລືອກຕ ັງ້ 
ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດຂ້ດັຂວາງສດິໃນການເລືອກຕ ັງ້ ຫລື ການຮບັສະໝກັເລືອກຕ ັງ້ຂອງ

ພນົລະເມອືງ ເຂ້ົາໃນສະພາແຫງ່ຊາດດວ້ຍການນາບຂູ,່ ການຊືຈ້າ້ງ ຫລື ການຕວົະຍວົະ ຈະຖກື
ລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ ສາມເດອືນ ຫາ ໜ່ຶງປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃຫມແຕ ່ 100.000 
ກບີ ຫາ 1.000.000 ກບີ. 

 
ມາດຕາ 106. ການປອມແປງ ຫລື ການທາໍລາຍເອກະສານໃນການເລືອກຕ ັງ້ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດປ້ອມແປງ ຫລື ທາໍລາຍເອກະສານໃນການເລືອກຕ ັງ້, ໄດປ້ອມແປງ 
ຫລື ທາໍລາຍຄະແນນສຽງ ຫລື ຜນົຂອງການເລືອກຕ ັງ້ເຂ້ົາໃນສະພາແຫງ່ຊາດ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັ
ອິດສະລະພາບແຕ ່ ໜ່ຶງປີ ຫາ ສອງປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່200.000 ກບີ ຫາ 2.000.000 
ກບີ. 

 

Ï¸©-êó 4 

ວາ່ດວ້ຍການກະທາໍຜິດຕ່ໍກາໍມະສດິຂອງລດັ ຫລື ລວມໝູ ່
 

ມາດຕາ 107. ການປຸ້ນຊບັຂອງລດັ ຫລື ລວມໝູ ່
ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດໃ້ຊຄ້ວາມຮນຸແຮງບກຸລກຸ ຫລື ໄດໃ້ຊກ້ານນາບຂູໂ່ດຍກງົຕ່ໍຊວີດິ ຫລື 

ສກຸຂະພາບຂອງຜູອ້ື່ ນ ເພ່ືອເອົາຊບັຂອງລດັ ຫລື ລວມໝູ ່ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອດິສະລະພາບ ແຕ ່
ຫາ້ປີ ຫາ ສິບປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່1.000.000 ກບີ ຫາ 10.000.000 ກບີ. 

ໃນກລໍະນທ່ີີຜູກ້ະທາໍຜິດຫາກໄດເ້ອົາການປຸ້ນຊບັເປັນອາຈນິ, ມກີານຈດັຕ ັງ້ເປັນກຸມ່, ເຮັດ 
ໃຫຄ້ນົອື່ ນບາດເຈບັສາຫດັ ຫລື ເສັຽຊວີດິ ຫລື ໃນກລໍະນທ່ີີມຄີວາມເສັຽຫາຍຢາ່ງຫລວງຫລາຍ 
ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ສບິປີ ຫາ ຊາວປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່5.000.000 
ກບີ ຫາ 20.000.000 ກບີ, ອາດຈະຖກືຮບິຊບັຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 34 ຂອງກດົໝາຍ
ສະບບັນີ,້ ອາດຈະຈາໍກດັທ່ີຢູ ່ຫລື ຕດັອິດສະລະພາບຕະຫລອດຊວີດິ ຫລື ປະຫານຊວີດິ. 

ການກະກຽມໃຫແ້ກກ່ານກະທາໍຜິດ, ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທາໍຜິດ ກຈໍະຖກືລງົໂທດ. 
 

ມາດຕາ 108. ການລກັ, ການຍາດຊງີຊບັຂອງລດັ ຫລື ລວມໝູ ່
ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດເ້ອົາຊບັຂອງລດັ ຫລື ລວມໝູມ່າເປັນຂອງຕນົໂດຍລບັຫລງັ ຈະຖກື

ລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ ຫກົເດອືນ ຫາ ສາມປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່ 100.000 ກບີ 
ຫາ 5.000.000 ກບີ. 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດເ້ອົາຊບັຂອງລດັ ຫລື ລວມໝູມ່າເປັນຂອງຕນົດວ້ຍວທີິຍາດຊງີເອົາ 
ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ ໜ່ຶງປີ ຫາ ສາມປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່ 200.000 
ກບີ ຫາ 7.000.000 ກບີ. 
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ໃນກລໍະນທ່ີີຜູກ້ະທາໍຜິດ ຫາກໄດລ້ກັດວ້ຍການງດັແງະ, ມາ້ງເພຮ ົວ້ຮາວ, ປະຕ,ູ ຫີບ, ຕູ້
ແລະອື່ ນໆ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ ໜ່ຶງປີ ຫາ ສາມປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່
200.000 ກບີ ຫາ 7.000.000 ກບີ. 

ໃນກລໍະນທ່ີີຜູກ້ະທາໍຜິດ ຫາກໄດເ້ອົາການລກັ, ການຍາດຊງີຊບັເປັນອາຈນິ, ມກີານຈດັຕ ັງ້
ເປັນກຸມ່ ຫລື ໃນກລໍະນທ່ີີມຄີວາມເສັຽຫາຍຢາ່ງຫລວງຫລາຍ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ 
ແຕ ່ສາມປີ ຫາ ເຈດັປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່1.000.000 ກບີ ຫາ 10.000.000 ກບີ. 

ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທາໍຜິດ ກຈໍະຖກືລງົໂທດ. 
 

ມາດຕາ 109. ການສໍ້ໂກງຊບັຂອງລດັ ຫລື ລວມໝູ ່
ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດໃ້ຊເ້ລລ່ຽ່ມຕວົະຍວົະ ຫລອກລວງດວ້ຍ ວທີິໃດກຕໍາມ ເພ່ືອເຮັດໃຫຜູ້້

ທ່ີມໜີາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບຊບັຂອງລດັ ຫລື ລວມໝູ ່ຫລື ຜູອ້ື່ ນ ເອົາຊບັດ ັງ່ກາ່ວໃຫຕ້ນົ ຈະຖກືລງົໂທດ
ຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ ຫກົເດອືນ ຫາ ສາມປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່ 200.000 ກບີ ຫາ 
7.000.000 ກບີ. 

ໃນກລໍະນທ່ີີຜູກ້ະທາໍຜິດ ຫາກໄດເ້ອົາການສໍ້ໂກງຊບັເປັນອາຈນິ, ມກີານຈດັຕ ັງ້ເປັນກຸມ່ 
ຫລື ໃນກລໍະນທ່ີີມຄີວາມເສັຽຫາຍຢາ່ງຫລວງຫລາຍ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ສາມ
ປີ ຫາ ເຈດັປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່5.000.000 ກບີ ຫາ 15.000.000 ກບີ. 

ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທາໍຜິດ ກຈໍະຖກືລງົໂທດ. 
 

ມາດຕາ 110. ການຍກັຍອກຊບັຂອງລດັຫລືລວມໝູ ່
ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດສ້ວຍໃຊຄ້ວາມເຊື່ ອໃຈເພ່ືອໂລບເອົາ, ຕດັຮອນເອົາ ຫລື ສບັປ່ຽນເອົາ

ຊບັຂອງລດັ ຫລື ລວມໝູທ່ີ່ຕນົໄດຖ້ກືມອບໝາຍໃຫຮ້ກັສາ, ຂນົສ ົ່ງ, ກໍ່ສາ້ງ, ສອ້ມແປງ ຫລື ເຮັດ
ວຽກໃດວຽກໜ່ຶງ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ຫກົເດອືນ ຫາ ສາມປີ ແລະ ຈະຖກືປບັ 
ໃໝແຕ ່200.000 ກບີ ຫາ 7.000.000 ກບີ. 

ໃນກລໍະນທ່ີີຜູກ້ະທາໍຜິດ ຫາກໄດເ້ອົາການຍກັຍອກຊບັເປັນອາຈນິ, ມກີານຈດັຕ ັງ້ເປັນກຸມ່ 
ຫລື ໃນກລໍະນທ່ີີມຄີວາມເສັຽຫາຍຢາ່ງຫລວງຫລາຍ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ ສາມປີ 
ຫາ ເຈດັປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່5.000.000 ກບີ ຫາ 15.000.000 ກບີ. 

ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທາໍຜິດ ກຈໍະຖກືລງົໂທດ. 
 

ມາດຕາ 111. ການທາໍລາຍ ຫລື ການເຮັດໃຫຊ້ບັຂອງລດັ ຫລື ລວມໝູເ່ປ່ເພໂດຍເຈດຕະນາ 
ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດທ້າໍລາຍ ຫລື ເຮັດໃຫຊ້ບັຂອງລດັ ຫລື ລວມໝູເ່ປ່ເພໂດຍເຈດຕະນາ

ດວ້ຍວທີິ ຫລື ຮບູການໃດກຕໍາມ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ໜ່ຶງປີ ຫາ ສາມປີ ແລະ 
ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່200.000 ກບີ ຫາ 1.000.000 ກບີ. 
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ໃນກລໍະນທ່ີີມກີານເສັຽຫາຍຢາ່ງຫລວງຫລາຍ, ເປັນອນັຕະລາຍຕ່ໍຊວີດິ ແລະ ສກຸຂະພາບ
ຂອງປະຊາຊນົ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ສາມປີ ຫາ ສບິປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່
500.000 ກບີ ຫາ 5.000.000ກບີ. 

ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທາໍຜິດ ກຈໍະຖກືລງົໂທດ. 
 

ມາດຕາ 112. ການທາໍລາຍວດັຖບຸຮູານ ຫລື ສິ່ ງກໍ່ສາ້ງແຫງ່ສິນລະປະວນັນະກາໍ 
ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດທ້າໍລາຍວດັຖບຸຮູານ ຫລື ສິ່ ງກໍ່ສາ້ງແຫງ່ສິນລະປະວນັນະກາໍ ຊຶ່ ງ

ເປັນຂອງສວ່ນລວມ ຫລື ຂອງສວ່ນຕວົ ຫລື ໄດນ້າໍເອົາສິ່ ງດ ັງ່ກາ່ວອອກໄປຕາ່ງປະເທດ ໂດຍບ່ໍ
ໄດຮ້ບັອະນຍຸາດ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ ໜ່ຶງປີ ຫາ ຫາ້ປີ ຫລື ຈະຖກືປບັໃໝ
ຕາມລະບຽບການ ກຽ່ວກບັການປກົປກັຮກັສາບຮູານວດັຖ.ຸ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດທ້າໍລາຍ, ມາ້ງເພພະທາດເຈດ,ີ ສະຖານທ່ີ ແລະ ເຄື່ ອງສກັກາລະບູ
ຊາອື່ ນໆ ຫລື ໄດຂ້ດຸຄ ົນ້ເອົາ ບສີິມ ຫລື ໄດນ້າໍເອົາພະພດຸທະຮບູ ຫລື ເຄື່ ອງສກັກາລະບຊູາອື່ ນໆ 
ໄປທາໍລາຍ ຫລື ຂາຍ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ສອງປີ ຫາ ເຈດັປີ ແລະ ຈະຖກື
ປບັໃໝແຕ ່1.000.000 ກບີ ຫາ 10.000.000 ກບີ 

 
ມາດຕາ 113. ການເຮັດໃຫຊ້ບັຂອງລດັ ຫລື ລວມໝູເ່ສັຽຫາຍ ດວ້ຍຄວາມບ່ໍລະມດັລະວງັ. 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດດວ້ຍຄວາມປະໝາດ ຫລືດວ້ຍຄວາມເລ່ີນເລ້ີ ຫາກໄດເ້ຮັດໃຫຊ້ບັຂອງລດັ ຫລື 
ລວມໝູເ່ສັຽຫາຍຢາ່ງຫລວງຫລາຍ ຫລື ເສັຽຫາຍບ່ໍຫລວງຫລາຍ ແຕຫ່າກມຜີນົສະທອ້ນຕ່ໍສງັຄມົ 
ຫລື ຕ່ໍພ້ືນຖານເສດຖະກດິ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ ສາມເດອືນ ຫາ ສາມປີ ຫລື 
ດດັສາ້ງໂດຍບ່ໍຕດັອິດສະລະພາບ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່200.000 ກບີ ຫາ 1.500.000 ກບີ 

 
ມາດຕາ 114. ການຂາດຄວາມຮບັຜິດຊອບຕ່ໍໜາ້ທ່ີຄຸມ້ຄອງຊບັຂອງລດັ ຫລື ລວມໝູ ່

ບກຸຄນົຜູໃ້ດທ່ີມໜີາ້ທ່ີຄຸມ້ຄອງຊບັຂອງລດັ ຫລື ລວມໝູໂ່ດຍກງົ ຫາກໄດຂ້າດຄວາມຮບັຜິດ 
ຊອບບ່ໍໄດປ້ະຕິບດັຕາມລະບຽບການຄຸມ້ຄອງ ຊຶ່ ງພາໃຫເ້ກດີມຄີວາມເສັຽຫາຍຢາ່ງຫລວງຫລາຍແກຊ່ບັ
ຂອງລດັ ຫລື ລວມໝູນ່ ັນ້ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ຫກົເດອືນ ຫາ ສາມປີ ແລະ ຈະ
ຖກືປບັໃໝແຕ ່200.000 ກບີ ຫາ 2.000.000 ກບີ 

 

ມາດຕາ 115. ການຄອບຄອງຊບັຂອງລດັ ຫລື ລວມໝູຢ່າ່ງຜິດກດົໝາຍ 
ບກຸຄນົຜູໃ້ດໂດຍເຈດຕະນາ ຫາກໄດຄ້ອບຄອງຊບັຂອງລດັ ຫລື ລວມໝູທ່ີ່ຕນົຊອກໄດ,້ 

ເກບັໄດ,້ ຂດຸຄ ົນ້ໄດ ້ ຫລື ທ່ີບກຸຄນົອື່ ນໄດຫ້ລງົມອບແກຕ່ນົ ໂດຍບ່ໍແຈງ້ຕ່ໍເຈົາ້ໜາ້ທ່ີ ຈະຖກືລງົ
ໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ ສາມເດອືນ ຫາ ສອງປີ ແລະ ປບັໃໝແຕ ່ 100.000 ກບີ ຫາ 
300.000 ກບີ. 

ໃນກລໍະນທ່ີີຊບັຂອງລດັ ຫລື ລວມໝູນ່ ັນ້ ຫາກມມີນູຄາ່ສງູ ຫລື ເປັນຈາໍນວນຫລວງ
ຫລາຍ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ ສອງປີ ຫາ ຫາ້ປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່
200.000 ກບີ ຫາ 5.000.000 ກບີ. 
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ມາດຕາ 116. ການຊຸກເຊື່ ອງ, ການຊືຂ້າຍຊບັຂອງລດັ ຫລື ລວມໝູ ່ຢາ່ງຜິດກດົໝາຍ 
ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກຮູວ້າ່ຊບັຂອງລດັ ຫລື ລວມໝູ ່ທ່ີໄດຈ້າກການປຸ້ນ, ການລກັ, ການຍາດ

ຊງີ, ການສໍໂ້ກງ, ການຍກັຍອກ ຫລື ດວ້ຍວທີິອື່ ນໆ ທ່ີຜິດກດົໝາຍ ແລວ້ຮບັເອົາ, ຊືເ້ອົາ, ເກບັ
ຮກັສາ, ຊຸກເຊື່ ອງ ຫລື ນາໍໄປຂາຍ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ສາມເດອືນ ຫາ ສອງ
ປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່500.000 ກບີ ຫາ 5.000.000 ກບີ. 

ໃນກລໍະນທ່ີີຜູກ້ະທາໍຜິດ ຫາກໄດເ້ອົາການກະທາໍຜິດໃນ ສະຖານດ ັງ່ກາ່ວເປັນອາຈນິ, ມກີານ
ຈດັຕ ັງ້ເປັນກຸມ່ ຫລື ໃນກລໍະນທ່ີີມຄີວາມເສັຽຫາຍຢາ່ງຫລວງຫລາຍ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະ
ພາບ ແຕ ່ໜ່ຶງປີ ຫາ ຫາ້ປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່1.000.000 ກບີ ຫາ 10.000.000 ກບີ 
 

ມາດຕາ 117.  ການສວຍໃຊຊ້ບັຂອງລດັ ຫລືລວມໝູ ່
ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດສ້ວຍໃຊຊ້ບັຂອງລດັ ຫລື ລວມໝູເ່ພ່ືອຜນົປະໂຫຍດສວ່ນຕວົ ຊຶ່ ງ

ໄດກ້ໍ່ຄວາມເສັຽຫາຍຢາ່ງຫລວງຫລາຍແກລ່ດັ ຫລື ລວມໝູ ່ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ 
ແຕ ່ສາມເດອືນ ຫາ ສອງປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່100.000 ກບີ ຫາ 5.000.000 ກບີ. 

 

Ï¸©-êó V 
ວາ່ດວ້ຍການກະທາໍຜິດຕ່ໍກາໍມະສດິສວ່ນຕວົຂອງພນົລະເມອືງ 

 

ມາດຕາ 118.  ການປຸ້ນຊບັຂອງພນົລະເມອືງ 
ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດໃ້ຊຄ້ວາມຮນຸແຮງບກຸລກຸ ຫລື ໄດໃ້ຊກ້ານນາບຂູໂ່ດຍກງົຕ່ໍຊວີດິ ຫລື 

ສຂຸະພາບຂອງຜູອ້ື່ ນ ເພ່ືອເອົາຊບັມາເປັນຂອງຕນົ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ສີ່ ປີ ຫາ 
ແປດປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝ ແຕ ່800.000 ກບີ ຫາ 8.000.000 ກບີ. 

ໃນກລໍະນທ່ີີຜູກ້ະທາໍຜິດ ຫາກໄດເ້ອົາການປຸ້ນຊບັເປັນອາຈນິ, ມກີານຈດັຕ ັງ້ເປັນກຸມ່, ເຮັດ 
ໃຫຄ້ນົອື່ ນບາດເຈບັສາຫດັ ຫລື ເສັຽຊວີດິ ຫລື ໃນກລໍະນທ່ີີມຄີວາມເສັຽຫາຍຢາ່ງຫລວງຫລາຍ ຈະ
ຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ແປດປີ ຫາ ສບິຫາ້ປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່3.000.000 ກບີ 
ຫາ 15.000.000 ກບີ. 

ການກະກຽມໃຫແ້ກກ່ານກະທາໍຜິດ, ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທາໍຜິດກຈໍະຖກືລງົໂທດ. 
 

ມາດຕາ 119. ການລກັ, ການຍາດຊງີຊບັຂອງພນົລະເມອືງ 
ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດເ້ອົາຊບັຂອງຜູອ້ື່ ນມາເປັນຂອງຕນົໂດຍລບັຫລງັ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັ

ອິດສະລະພາບ ແຕ ່ສາມເດອືນ ຫາ ສອງປີ ຫລື ດດັສາ້ງໂດຍບ່ໍຕດັອິດສະລະພາບ ແລະ ຈະ
ຖກືປບັໃໝແຕ ່100.000 ກບີ ຫາ 3.000.000 ກບີ. 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດເ້ອົາຊບັຂອງຜູອ້ື່ ນມາເປັນຂອງຕນົ ດວ້ຍວທີິຍາດຊງີເອົາ ຈະຖກືລງົ
ໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ຫກົເດອືນ ຫາ ສາມປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່150.000 ກບີ ຫາ 
5.000.000 ກບີ. 
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ໃນກລໍະນທ່ີີຜູກ້ະທາໍຜິດ ຫາກໄດລ້ກັດວ້ຍການງດັແງະ, ມາ້ງເພຮ ົວ້ຮາວ, ປະຕ,ູ ຫີບ, ຕູ ້
ແລະອື່ ນໆ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ຫກົເດອືນ ຫາ ສາມປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່
200.000 ກບີ ຫາ 5.000.000 ກບີ. 

ໃນກລໍະນທ່ີີຜູກ້ະທາໍຜິດ ຫາກໄດເ້ອົາການລກັ, ການຍາດຊງີຊບັເປັນອາຈນິ, ມກີານຈດັຕ ັງ້
ເປັນກຸມ່ ຫລື ໃນກລໍະນທ່ີີມຄີວາມເສັຽຫາຍຢາ່ງຫລວງຫລາຍ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ 
ແຕ ່ສາມປີ ຫາ ຫາ້ປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່1.000.000 ກບີ ຫາ 8.000.000 ກບີ. 

ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທາໍຜິດ ກຈໍະຖກືລງົໂທດ. 
 

ມາດຕາ 120. ການສໍ້ໂກງຊບັຂອງພນົລະເມອືງ 
ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດໃ້ຊເ້ລລ່ຽ່ມຕວົະຍວົະຫລອກລວງ ດວ້ຍວທີິໃດກຕໍາມ ເພ່ືອເຮັດໃຫຜູ້້

ອື່ ນເອົາຊບັໃຫຕ້ນົ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ສາມເດອືນ ຫາ ສອງປີ ແລະ ຈະຖກື
ປບັໃໝແຕ ່200.000 ກບີ ຫາ 5.000.000 ກບີ. 

ໃນກລໍະນທ່ີີຜູກ້ະທາໍຜິດ ຫາກໄດເ້ອົາການສໍໂ້ກງຊບັເປັນອາຈນິ, ມກີານຈດັຕ ັງ້ເປັນກຸມ່ ຫລື 
ໃນກລໍະນທ່ີີມຄີວາມເສັຽຫາຍຢາ່ງຫລວງຫລາຍ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ ສອງປີ ຫາ 
ຫາ້ປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່500.000 ກບີ ຫາ10.000.000 ກບີ. 

ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທາໍຜິດກຈໍະຖກືລງົໂທດ. 
 

ມາດຕາ 121. ການຍກັຍອກຊບັຂອງພນົລະເມອືງ 
ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດສ້ວຍໃຊຄ້ວາມເຊື່ ອໃຈເພ່ືອຫລກັໂລບເອົາ, ຕດັຮອນເອົາ ຫລື ສບັປ່ຽນ

ເອົາຊບັທ່ີຕນົໄດຖ້ກືມອບໝາຍໃຫຮ້ກັສາ ຫລື ເພ່ືອຈດຸປະສງົໃດໜ່ຶງ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະ
ພາບແຕ ່ສາມເດອືນ ຫາ ສອງປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່200.000 ກບີ ຫາ 5.000.000 ກບີ. 

ໃນກລໍະນທ່ີີຜູກ້ະທາໍຜິດ ຫາກໄດເ້ອົາການຍກັຍອກຊບັເປັນອາຈນິ, ມກີານຈດັຕ ັງ້ເປັນກຸມ່ 
ຫລື ໃນກລໍະນທ່ີີມຄີວາມເສັຽຫາຍຢາ່ງຫລວງຫລາຍ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ສອງປີ 
ຫາ ຫາ້ປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່500.000 ກບີ ຫາ 10.000.000ກບີ. 

ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທາໍຜິດ ກຈໍະຖກືລງົໂທດ. 
 

ມາດຕາ 122. ການທາໍລາຍຊບັ ຫລື ການເຮັດໃຫຊ້ບັຂອງພນົລະເມອືງເປ່ເພໂດຍເຈດຕະນາ 
ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດທ້າໍລາຍ ຫລື ໄດເ້ຮັດໃຫຊ້ບັຂອງຜູອ້ື່ ນເປ່ເພໂດຍເຈດຕະນາ ດວ້ຍວິ

ທີ ຫລື ຮບູການໃດກຕໍາມ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອດິສະລະພາບ ແຕ ່ຫກົເດອືນ ຫາ ສອງປີ ແລະ 
ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່100.000 ກບີ ຫາ 1.000.000 ກບີ. 

ໃນກລໍະນທ່ີີມຄີວາມເສັຽຫາຍຢາ່ງຫລວງຫລາຍ,ເປັນອນັຕະລາຍຕ່ໍຊວີດິ ແລະ ສກຸຂະພາບ
ຂອງປະຊາຊນົ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ສອງປີ ຫາ ເຈດັປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່
300.000 ກບີ ຫາ 3.000.000ກບີ. 

ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທາໍຜິດກຈໍະຖກືລງົໂທດ. 
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ມາດຕາ 123. ການຄອບຄອງຊບັຂອງພນົລະເມອືງຢາ່ງຜິດກດົໝາຍ 
ບກຸຄນົຜູໃ້ດໂດຍເຈດຕະນາ ຫາກໄດຄ້ອບຄອງຊບັຂອງຜູອ້ື່ ນທ່ີຕນົຊອກໄດ,້ ເກບັໄດ,້ ຂດຸ

ຄ ົນ້ໄດ ້ຫລື ທ່ີບກຸຄນົອື່ ນໄດຫ້ລງົມອບໃຫແ້ກຕ່ນົ ໂດຍບ່ໍແຈງ້ຕ່ໍເຈົາ້ໜາ້ທ່ີ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະ
ລະພາບ ແຕ ່ສາມເດອືນ ຫາ ໜ່ຶງປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່50.000 ກບີ ຫາ 200.000 ກບີ. 

ໃນກລໍະນທ່ີີຊບັເຫລ່ົານ ັນ້ ຫາກມມີນູຄາ່ສງູ ຫລື ເປັນຈາໍນວນຫລວງຫລາຍ ຈະຖກືລງົໂທດ
ຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ໜ່ຶງປີ ຫາ ສາມປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່200.000 ກບີ ຫາ 3.000.000 
ກບີ. 

 
ມາດຕາ 124 ການຊຸກເຊື່ ອງ, ການຊືຂ້າຍຊບັຂອງພນົລະເມອືງຢາ່ງຜິດກດົໝາຍ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກຮູວ້າ່ຊບັທ່ີຜູອ້ື່ ນໄດມ້າຈາກການປຸ້ນ, ການລກັ, ການຍາດຊງີ, ການສໍ້

ໂກງ, ການຍກັຍອກ ຫລື ດວ້ຍວທີິອື່ ນທ່ີຜິດກດົໝາຍ ແລວ້ຮບັເອົາ, ຊືເ້ອົາ, ເກບັຮກັສາ, ຊຸກ
ເຊື່ ອງ ຫລື ນາໍໄປຂາຍ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອດິສະລະພາບ ແຕ ່ສາມເດອືນ ຫາ ໜ່ຶງປີ ແລະ ຈະ
ຖກືປບັໃໝແຕ ່300.000 ກບີ ຫາ 3.000.000 ກບີ. 

ໃນກລໍະນທ່ີີຜູກ້ະທາໍຜິດຫາກໄດເ້ອົາການກະທາໍຜິດໃນສະຖານດ ັງ່ກາ່ວເປັນອາຈນິ, ມກີານ
ຈດັຕ ັງ້ເປັນກຸມ່ ຫລື ໃນກລໍະນທ່ີີມຄີວາມເສັຽຫາຍຢາ່ງຫລວງຫລາຍ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະ
ພາບ ແຕ ່ໜ່ຶງປີ ຫາ ສາມປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່500.000 ກບີ ຫາ 5.000.000 ກບີ 

 
ມາດຕາ 125. ການທ່ີເຮັດໃຫຊ້ບັຂອງພນົລະເມອືງຖກືໄຟໄໝຍ້ອ້ນຄວາມບ່ໍລະມດັລະວງັ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດຍອ້ນຄວາມປະໝາດ, ຄວາມເລ່ີນເລ້ີ ຫາກໄດເ້ຮັດໃຫໄ້ຟໄໝເ້ຮອືນ, ສາງເຄື່ ອງ, 
ຫາ້ງຮາ້ນຂອງຜູອ້ື່ ນ ຫລື ຜນົລະປກູຂອງຜູອ້ື່ ນຖກືເສັຽຫາຍເປັນຈາໍນວນຫລວງຫລາຍ ຈະຖກືລງົ
ໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ ສາມເດອືນ ຫາ ສອງປີ ຫລື ຖກືດດັສາ້ງໂດຍບ່ໍຕດັອດິສະລະພາບ 
ແລະ ຈະ ຖກືປບັໃໝແຕ ່300.000 ກບີ ຫາ 3.000.000 ກບີ. 

 

Ï¸©-êó 6 

ວາ່ດວ້ຍການກະທາໍຜິດຕ່ໍສາຍຜວົເມຽັ, ຄອບຄວົ ແລະ ຮດີຄອງປະເພນ.ີ 
 

ມາດຕາ 126. ການທາໍມດິສະຈານ 
ບກຸຄນົຜູໃ້ດທ່ີມເີມຽັ ຫລື ຜວົ ຫາກໄດເ້ສບສມົກບັຜູອ້ື່ ນ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ 

ແຕ ່ ສາມເດອືນ ຫາ ໜ່ຶງປີ ຫລື ດດັສາ້ງໂດຍບ່ໍຕດັອິດສະລະພາບ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່
500.000 ກບີ ຫາ 5.000.000 ກບີ. 

ຄູທ່າໍມດິສະຈານກຈໍະຖກືລງົໂທດໃນສະຖານດຽວກນັ. 
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ມາດຕາ 127. ການທ່ີບ່ໍປະຕບິດັພນັທະໃນການລຽ້ງດລູກູ, ພ່ໍ, ແມ ່ຫລື ຜວົ ເມຽັ 
ບກຸຄນົຜູໃ້ດຫາກບ່ໍໄດລ້ຽ້ງດລູກູຂອງຕນົ ທ່ີຍງັບ່ໍທນັເຖງິກະສຽນອາຍ,ຸ ບ່ໍໄດລ້ຽ້ງດພ່ໍູແມ ່

ຂອງຕນົທ່ີຂາດເຂນີ, ບ່ໍລຽ້ງດເູມຽັ ຫລື ຜວົຂອງຕນົທ່ີເສັຽອງົຄະ ຫລື ປ່ວຍໂຊ ຕາມຄາໍຕດັສິນ
ຂອງສານ ຈະຖກືລງົໂທດຕາໍນວິຈິານຕ່ໍໜາ້ມະຫາຊນົ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່300.000 ກບີ ຫາ 
3.000.000 ກບີ. 

 
ມາດຕາ 128. ການຂ ົ່ມຂນືທາໍຊາໍເລົາ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດຫາກໄດໃ້ຊກ້າໍລງັ, ໃຊອ້າວດຸນາບຂູ,່ ໃຊຢ້າສະຫລບົ, ໃຊສ້ິ່ ງມນຶເມາົ ຫລື ໃຊ້
ວທີິອື່ ນໆ ທ່ີເຮັດໃຫຜູ້ຍ້ິງຕກົຢູໃ່ນສະພາບບ່ໍສາມາດຊວ່ຍເຫລືອຕນົເອງໄດ ້ ເພ່ືອທາໍຊາໍເລົາດວ້ຍ
ການຂນືໃຈຂອງຜູຍ້ິງທ່ີບ່ໍແມນ່ເມຽັຂອງຕນົ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ສາມປີ ຫາ ຫາ້
ປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່1.000.000 ກບີ ຫາ 5.000.000 ກບີ. 

ໃນກລໍະນທ່ີີຜູກ້ະທາໍຜິດ ຫາກໄດຂ້ ົ່ມຂນືທາໍຊາໍເລົາຜູຍ້ິງທ່ີມອີາຍ ຸ ແຕ ່ ສບິຫາ້ປີ ຫາ ສບິ
ແປດປີ, ທ່ີຢູໃ່ນຄວາມຄຸມ້ຄອງດແູລຂອງຕນົ ຫລື ໃນການປ່ິນປວົຂອງຕນົ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດ
ສະລະພາບແຕ ່ຫາ້ປີ ຫາ ສິບປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່2.000.000 ກບີ ຫາ 10.000.000 
ກບີ. 

ໃນກລໍະນທ່ີີຜູກ້ະທາໍຜິດ ຫາກໄດຂ້ ົ່ມຂນືທາໍຊາໍເລົາ ດວ້ຍວທີິປ່ຽນຜຽນກນັ, ຂ ົ່ມຂນືທາໍຊາໍ
ເລົາເດັກທ່ີມອີາຍຕຸ ໍາ່ກວ່າ ສິບຫາ້ປີ, ໄດທ້າໍຮາ້ຍຮາ່ງກາຍຜູຍ້ິງໃນເວລາຂ ົ່ມຂນື ຫລື ເຮັດໃຫຜູ້ຍ້ິງພິ
ການຕະຫລອດຊວີດິ ຫລື ເສັຽຊວີດິ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ ເຈດັປີ ຫາ ສບິຫາ້ປີ 
ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່5.000.000 ກບີ ຫາ 15.000.000 ກບີ. 

ໃນກລໍະນທ່ີີຜູກ້ະທາໍຜິດຫາກໄດຂ້ ົ່ມຂນືທາໍຊາໍເລົາແລວ້ໄດຂ້າ້ຜູຍ້ິງນ ັນ້ຖິມ້ ຈະຖກືລງົໂທດ 
ຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ ສບິຫາ້ປີ ຫາ ຊາວປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່ 10.000.000 ກບີ ຫາ 
20.000.000 ກບີ ຫລື ຕດັອິດສະລະພາບຕະຫລອດຊວີດິ ຫລື ປະຫານຊວີດິ. 

ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທາໍຜິດ ກຈໍະຖກືລງົໂທດ. 
 

ມາດຕາ 129. ການທາໍຊາໍເລົາເດັກ 
ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດເ້ສບສມົກບັເດັກຍິງ ຫລື ເດັກຊາຍທ່ີມອີາຍຕຸ ໍາ່ກວ່າ ສບິຫາ້ປີ ຈະຖກື

ລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ໜ່ຶງປີ ຫາ ຫາ້ປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່2.000.000 ກບີ ຫາ 
5.000.000 ກບີ 

 
ມາດຕາ 130. ການທາໍຊາໍເລົາຂອງພິກຂ,ຸສາມະເນນ 

ພິກຂສຸາມະເນນອງົໃດ ຫາກໄດເ້ສບສມົກບັຜູຍ້ິງ ຫລື ຜູຊ້າຍ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະ
ລະພາບ ແຕ ່ຫກົເດອືນ ຫາ ສາມປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່500.000 ກບີ ຫາ 3.000.000 
ກບີ. 
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ຜູຍ້ິງ ຫລື ຜູຊ້າຍທ່ີໄດສ້ະໝກັໃຈເສບສມົກບັພິກຂ ຸຫລື ສາມະເນນ ຈະຖກືລງົໂທດໃນສະ
ຖານດຽວກນັ. 
 

ມາດຕາ 131. ການເປັນໂສເພນ ີ
ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດຫ້າກນິດວ້ຍການຂາຍປະເວນໃີຫຜູ້ອ້ື່ ນເສບສມົ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດ

ສະລະພາບ ແຕ ່ສາມເດອືນ ຫາ ໜ່ຶງປີ ຫລື ດດັສາ້ງໂດຍບ່ໍຕດັອິດສະລະພາບ ແລະ ຈະຖກືປບັ
ໃໝແຕ ່50.000 ກບີ ຫາ 500.000ກບີ. 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດໃ້ຫຄ້ວາມຊວ່ຍເຫລືອ ຫລື ຄວາມສະດວກແກກ່ານເປັນໂສເພນ ີ ຈະ
ຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ສາມເດອືນ ຫາ ໜ່ຶງປີ ຫລື ດດັສາ້ງໂດຍບ່ໍຕດັອິດສະລະພາບ 
ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່300.000 ກບີ ຫາ 1.000.000 ກບີ 

 
ມາດຕາ 132. ການຄາ້ໂສເພນ ີ

ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກຫາລາຍໄດດ້ວ້ຍການຄາ້ໂສເພນ ີ ຈະໃນຮບູການໃດກຕໍາມ ຈະຖກືລງົ
ໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ຫກົເດອືນ ຫາ ສາມປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່5.000.000 ກບີ 
ຫາ 10.000.000 ກບີ. 

ໃນກລໍະນທ່ີີຜູກ້ະທາໍຜິດ ຫາກໄດຖ້ເືອົາການຄາ້ໂສເພນເີປັນອາຊບີ ຫລື ເອົາຜູຍ້ິງທ່ີຍງັບ່ໍ
ທນັເຖງິກະສຽນອາຍມຸາເປັນໂສເພນ ີ ຫລື ບງັຄບັຜູຍ້ິງທ່ີຢູໃ່ນຄວາມຄຸມ້ຄອງດແູລຂອງຕນົໃຫເ້ປັນ
ໂສເພນ ີ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ ສາມປີ ຫາ ຫາ້ປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່
10.000.000 ກບີ ຫາ 50.000.000 ກບີ. 

 

ມາດຕາ 133(ໃໝ)່. ການບງັຄບັໃຫເ້ປັນໂສເພນ ີ                       
ບກຸຄນົຜູໃ້ດຫາກໄດບ້ງັຄບັຜູອ້ື່ ນໃຫເ້ປັນໂສເພນ ີ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອດິສະລະພາບແຕ ່ ຫາ້ 

ປີ ຫາ ສບິປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່10.000.000 ກບີ ຫາ 20.000.000 ກບີ. 
ບກຸຄນົຜູໃ້ດຫາກໄດບ້ງັຄບັເດັກທ່ີມອີາຍຕຸ ໍາ່ກວ່າສິບແປດປີໃຫເ້ປັນໂສເພນ ີ ຈະຖກືລງົໂທດ

ຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ ສິບປີ ຫາ ຊາວປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່ 20.000.000 ກບີຫາ 
50.000.000 ກບີ. 

 
ມາດຕາ 134(ໃໝ)່. ການຄາ້ມະນດຸ    

ການຄາ້ມະນດຸ ແມນ່ການຊອກຫາ, ການໃຫບ້ອ່ນລ້ີຊອ່ນ, ການນາໍສ ົ່ງ ຫລື ການຮບັເອົາ 
ຄນົຢູພ່າຍໃນ ຫລື ຕາ່ງປະເທດ ດວ້ຍການຕວົະຍວົະຫຼອກລວງ, ການຂ ົ່ມຂູ,່ ການບງັຄບັ, ການ 
ຜກູມດັດວ້ຍໜ້ີສິນ ຫລື ດວ້ຍຮບູການອື່ ນໆເພ່ືອຈດຸປະສງົຂດູຮດີແຮງງານ, ຄາ້ໂສເພນ,ີ ເຜີຍແຜ ່
ສິ່ ງລາມກົ, ສິ່ ງທ່ີຂດັກບັວດັທະນະທາໍອນັດງີາມຂອງຊາດ, ຕດັອະໄວຍະວະຕາ່ງໆຂອງຮາ່ງກາຍ 
ຫລື ຫາຜນົປະໂຫຍດອື່ ນໆທ່ີຜິດກດົໝາຍ. 
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ການກະທາໍຕາ່ງໆທ່ີກາ່ວມາເທິງນີຕ່ໍ້ເດັກອາຍບ່ໍຸເຖງິ ສບິແປດປີ ກຖໍວືາ່ເປັນການຄາ້ມະນດຸ 
ເຖງິວາ່ຈະບ່ໍມກີານຕວົະຍວົະ, ຫລອກລວງ, ການຂ ົ່ມຂູ,່ ການບງັຄບັ ຫລື ການຜກູມດັດວ້ຍໜ້ີສິນ
ກຕໍາມ.  

ບກຸຄນົຜູໃ້ດຫາກໄດກ້ະທາໍຜິດ ໃນສະຖານຄາ້ມະນດຸ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ 
ແຕ ່ ຫາ້ປີ ຫາ ສບິຫາ້ປີ ແລະຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່ 10.000.000 ກບີ ຫາ 100.000.000 ກບີ 
ແລະ ຈະຖກືຮບິຊບັ ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 32 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ.້ 

ໃນກລໍະນທ່ີີການກະທາໍຜິດຫາກເປັນອາຈນິ, ມກີານຈດັຕ ັງ້ເປັນກຸມ່, ຜູຖ້ກືເຄາະຮາ້ຍເປັນ 
ເດັກ, ຜູຖ້ກືເຄາະຮາ້ຍມຈີາໍນວນແຕສ່ອງຄນົຂຶນ້ໄປ, ເປັນຍາດໃກຊ້ດິຂອງຜູກ້ະທາໍຜິດ, ຜູຖ້ກືເຄາະ 
ຮາ້ຍໄດຮ້ບັບາດເຈບັສາຫດັ, ເສັຽອງົຄະ ຫລື ເສັຽຈດິ ຜູກ້ະທາໍຜິດໃນສະຖານຄາ້ມະນດຸ ຈະຖກືລງົ 
ໂທດຕດັອດິສະລະພາບແຕ ່ສິບຫາ້ປີ ຫາ ຊາວປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່100.000.000 ກບີ 
ຫາ 500.000.000. ກບີ ແລະ ຈະຖກືຮບິຊບັຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 32 ຂອງກດົໝາຍ
ສະບບັນີ.້ 

ໃນກລໍະນທ່ີີການກະທາໍຜິດ ຫາກໄດເ້ຮັດໃຫຜູ້ຖ້ກືເຄາະຮາ້ຍ ພິການຕະຫຼອດຊວີດິ, ຕິດໂລກ 
ເອດ ຫລື ເສຍຊວີດິ ຜູກ້ະທາໍຜິດໃນສະຖານຄາ້ມະນດຸ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບຕະຫຼອດ 
ຊວີດິ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່500.000.000 ກບີຫາ 1.000.000.000 ກບີ ແລະ ຈະຖກືຮບິຊບັ 
ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 32 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນ້ີ ຫລື ປະຫານຊວີດິ. 

ສາໍລບັການກະທາໍຜິດໃນສະຖານຄາ້ແມຍ່ິງ ແລະ ເດັກນອ້ຍ ຈະນາໍໃຊກ້ດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ
ການພດັທະນາ ແລະ ປກົປ້ອງແມຍ່ິງກໄໍດ.້ 

ການກະກຽມໃຫແ້ກກ່ານກະທາໍຜິດ, ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທາໍຜິດກຈໍະຖກືລງົໂທດ. 
 

ມາດຕາ 135.  ການຮວ່ມປະເວນກີບັຍາດໃກຊ້ດິ 
ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດເ້ສບສມົກບັ ພ່ໍ ຫລື ແມ,່ ພ່ໍລຽ້ງ ຫລື ແມລ່ຽ້ງ, ພ່ໍນາ້ ຫລື ແມນ່າ້, 

ພ່ໍເຖົາ້ ຫລື ແມເ່ຖົາ້, ປູ່ ຫລື ຍາ່, ລກູຄງີ, ລກູລຽ້ງ, ລກູນາ້, ຫລານສາຍຕ ັງ້ ຫລື ກບັອາ້ຍຄງີ, 
ເອື້ອຍຄງີ, ນອ້ງຄງີຂອງຕນົ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ຫກົເດອືນ ຫາ ຫາ້ປີ ແລະ 
ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່500.000 ກບີ ຫາ 2.000.000 ກບີ. 

ຜູສ້ມົຍອມໃຫເ້ສບສມົ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ ສາມເດອືນ ຫາ ໜ່ຶງປີ 
ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່50.000 ກບີ ຫາ 300.000 ກບີ 

 
ມາດຕາ 136. ການທາໍລາມກົ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດເ້ສບສມົ ຫລື ໄດເ້ຜີຍອະໄວຍະວະເພດຂອງຕນົ ຕ່ໍໜາ້ຊຸມຊນົ ຫລື 
ຢູໃ່ນສະຖານທ່ີສາທາລະນະ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ສາມເດອືນ ຫາ ໜ່ຶງປີ ຫລື 
ດດັສາ້ງໂດຍບ່ໍຕດັອິດສະລະພາບ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່50.000 ກບີ ຫາ 200.000 ກບີ.  
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ມາດຕາ 137. ການທາໍອະນາຈານ 
ນອກຈາກການກະທາໍທ່ີໄດບ້ ົ່ງໄວໃ້ນໃນມາດຕາ 128 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ບກຸຄນົຜູໃ້ດ 

ຫາກໄດມ້ກີານກະທາໍທ່ີແຕະຕອ້ງເຖງິຄວາມອາໍອາຍທາງເພດຂອງບກຸຄນົອື່ ນ ໂດຍຝືນໃຈຂອງຜູນ້ີ ້
ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ ຫກົເດອືນ ຫາ ສາມປີ ຫລື ດດັສາ້ງໂດຍບ່ໍຕດັອິດສະລະ
ພາບ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່100.000 ກບີ ຫາ 500.000 ກບີ. 

 
ມາດຕາ 138. ການເຜີຍແຜສ່ິ່ ງລາມກົ ແລະ ສິ່ ງທ່ີຂດັກບັວດັທະນະທາໍອນັດງີາມຂອງຊາດ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດຫາກໄດຜ້ະລິດ ຫລື ໄດນ້າໍເອົາໜງັສ,ື ຮບູ, ຟິມວດິໂີອ ແລະ ສິ່ ງອື່ ນໆ ທ່ີລາ
ມກົ ຫລື ສິ່ ງອື່ ນໆ ທ່ີຂດັກບັວດັທະນະທາໍອນັດງີາມຂອງຊາດ ອອກຈາໍໜາ່ຍ ຫລື ເຜີຍແຜທ່າງ    
ກວ້າງ ຫລື ທາງເລິກ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ສາມເດອືນ ຫາ ໜ່ຶງປີ ແລະ ຈະຖກື
ປບັໃໝແຕ ່200.000 ກບີ ຫາ 5.000.000 ກບີ. 

 

Ï¸©-êó 7 
ວາ່ດວ້ຍການກະທາໍຜິດຕ່ໍເສດຖະກດິ 

 

ມາດຕາ 139.  ການທາໍລາຍປ່າໄມ ້
ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດຕ້ດັໄມ,້ ຖາງປ່າໂດຍບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມລະບຽບການກຽ່ວກບັປ່າໄມ,້ ຈດູ

ປ່າ ຫລື ທາໍລາຍປ່າໄມດ້ວ້ຍວທີິການອື່ ນໆ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ສາມເດອືນ ຫາ 
ໜ່ຶງປິີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝຕາມລະບຽບການກຽ່ວກບັປ່າໄມ.້ 

ໃນກລໍະນີທ່ີິມຄີວາມເສັຽຫາຍຢາ່ງຫລວງຫລາຍ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ໜ່ຶງປິີ 
ຫາ ຫາ້ປິີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝຕາມລະບຽບການກຽ່ວກບັປ່າໄມ.້ 
 

ມາດຕາ 140. ການທາໍລາຍເຄື່ ອງປກູ 
ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດທ້າໍລາຍເຄື່ ອງປກູຂອງລດັ, ລວມໝູ,່ ອງົການຈດັຕ ັງ້ສງັຄມົ ຫລື ພນົ

ລະເມອືງ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່50.000 ກບີ ຫາ 500.000 ກບີ. 
ໃນກລໍະນທ່ີີມຄີວາມເສັຽຫາຍຢາ່ງຫລວງຫລາຍ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອດິສະລະພາບແຕ ່

ສາມເດອືນ ຫາ ສອງປິີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່100.000 ກບີ ຫາ 2.000.000 ກບີ 
 

ມາດຕາ 141. ການລາ່ເນືອ້ໂດຍບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ 
ບກຸຄນົຜູໃ້ດຫາກໄດລ້າ່ເນືອ້ ໂດຍບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມລະບຽບການກຽ່ວກບັການລາ່ເນືອ້ ເຊ່ັນ: 

ລາ່ສດັທ່ີຫວງຫາ້ມ, ລາ່ເນືອ້ໃນລະດ ູ ຫລື ໃນເຂດທ່ີຫວງຫາ້ມ ຫລື ດວ້ຍເຄື່ ອງມທ່ີືເກອືດຫາ້ມ 
ແລະອື່ ນໆ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ ສາມເດອືນ ຫາ ສອງປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝ
ຕາມລະບຽບການກຽ່ວກບັການລາ່ເນືອ້. 
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ມາດຕາ 142. ການຫາປາ ຫລື ສດັນ ໍາ້ອື່ ນໆ ໂດຍບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ 
ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດຫ້າປາ ຫລື ສດັນ ໍາ້ ອື່ ນໆໂດຍບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມລະບຽບການກຽ່ວກບັ

ການຫາປາ ເຊ່ັນ: ຫາປາດວ້ຍການໃຊລ້ະເບີດ, ຢາເບືີ່ ອ, ທາດເຄມ ີ ຫລື ເຄື່ ອງມອືື່ ນໆທ່ີເກອືດ
ຫາ້ມຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ ສາມເດອືນ ຫາ ໜ່ຶງປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝຕາມລະ
ບຽບການກຽ່ວກບັການຫາປາ. 

 
ມາດຕາ 143. ການຂດຸຄ ົນ້ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ໂດຍບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດຂ້ດຸຄ ົນ້ເອົາຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດເຊ່ັນ: ໂລຫະ, ແຮ,່ ຫີນຕາ່ງໆ 
ທ່ີມຄີນຸຄາ່, ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົໂດຍບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່ 100.000 ກບີ ຫາ 
1.000.000 ກບີ. 

ໃນກລໍະນີທ່ີິມຄີວາມເສັຽຫາຍຢາ່ງຫລວງຫລາຍ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ ສອງ
ປິີ ຫາ ຫາ້ປິີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່500.000 ກບີ ຫາ 5.000.000 ກບີ 

 
ມາດຕາ 144.  ການຜະລິດ, ການຂາຍເຄື່ ອງບໍລິໂພກ ຫລື ຢາປ່ິນປວົພະຍາດ ທີເປັນອນັຕະລາຍຕ່ໍສກຸ 

ຂະພາບ 
ບກຸຄນົຜູໃ້ດດວ້ຍຄວາມບ່ໍລະມດັລະວງັ ຫາກໄດຜ້ະລິດ ຫລື ຂາຍເຄື່ ອງດື່ ມ, ຊີນ້, ປາ,  

ໝາກໄມ,້ ຜກັ ຫລື ເຄື່ ອງບໍລິໂພກອື່ ນໆ ຫລື ຢາປ່ິນປວົພະຍາດທ່ີເສັຽຄນຸ ທ່ີເປັນອນັຕະລາຍຕ່ໍສກຸ
ຂະພາບ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່100.000 ກບີ ຫາ 1.000.000 ກບີ. 

ໃນກລໍະນີທ່ີິການກະທາໍນ ັນ້ ຫາກເປັນການກະທາໍຜິດໂດຍເຈດຕະນາ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັ
ອິດສະລະພາບແຕ ່ ສາມເດອືນ ຫາ ສາມປິີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່ 1.500.000 ກບີ ຫາ 
5.000.000 ກບີ. 

 
ມາດຕາ 145.  ການຂາຍສິນຄາ້ທ່ີເກອືດຫາ້ມ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດຫາກໄດຂ້າຍສນິຄາ້ທ່ີເກອືດຫາ້ມ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ ສາມ
ເດອືນ ຫາ ສອງປິີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝຕາມລະບຽບການຂອງພາສີ. 

 
ມາດຕາ 146(ໃໝ)່. ການຜະລິດ, ຄາ້ຂາຍ,ເສບ ຫລື ມຢີາເສບຕິດໄວໃ້ນຄອບຄອງ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດຫາກຜະລິດ, ຄາ້ຂາຍ, ຈາໍໜາ່ຍ ຫລື ມຢີາເສບຕິດໄວໃ້ນຄອບຄອງ, ນາໍເຂ້ົາ, 
ສ ົ່ງອອກ, ຂນົສ ົ່ງ ຫລື ນາໍຢາເສບຕິດ ຜາ່ນ ສປປ ລາວເຊ່ັນ: ເຮໂລອິນ, ມອກຟີນ, ໂຄເຄນ, ຢາອ,ີ 
ຢາບາ້, ວດັຖເຸຄມເີພ່ືອຜະລິດຢາເສບຕິດ, ຝ່ິນ ຫລື ຄນັຊານ ັນ້ ຈະຖກືມາດຕະການດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ ້: 

1. ບກຸຄນົຜູໃ້ດຫາກຜະລິດ, ຄາ້ຂາຍ, ຈາໍໜາ່ຍ ຫລື ມໄີວໃ້ນຄອບຄອງ, ນາໍເຂ້ົາ, ສ ົ່ງອອກ, 
ຂນົສ ົ່ງ ຫລື ນາໍເຮໂຣອິນ, ມອກຟີນ ຫລື ໂຄເຄນຜາ່ນ ສປປ ລາວ ຕ ໍາ່ກວາ່ໜ່ຶງຮອ້ຍກຣາມ ຈະຖກື
ລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ສບິປີ ຫາ ສິບຫາ້ປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່50.000.000 ກບີຫາ 
100.000.000 ກບີ ແລະ ຈະຖກືຮບິຊບັຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 34 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ.້ 
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ບກຸຄນົຜູໃ້ດຫາກຜະລິດ, ຄາ້ຂາຍ, ຈາໍໜາ່ຍ ຫລື ມໄີວໃ້ນຄອບຄອງ, ນາໍເຂ້ົາ, ສ ົ່ງອອກ, 
ຂນົສ ົ່ງ ຫລື ນາໍເຮໂຣອິນ, ມອກຟີນ ຫລື ໂຄເຄນ ຜາ່ນ ສປປ ລາວ ເປັນອາຈນິ ຫລື ມກີານຈດັຕ ັງ້
ເປັນກຸມ່ ຫລື ມເີຮໂຣອິນແຕໜ່ຶ່ງຮອ້ຍກຣາມ ຫາ ສາມຮອ້ຍກຣາມ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ
ແຕ ່ສບິຫາ້ປີ ຫາ ຊາວປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່100.000.000 ກບີ ຫາ 500.000.000 ກບີ 
ແລະ ຈະຖກືຮບິຊບັຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 34 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ.້ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດຫາກຜະລິດ, ຄາ້ຂາຍ, ຈາໍໜາ່ຍ ຫລື ມໄີວໃ້ນຄອບຄອງ, ນາໍເຂ້ົາ, ສ ົ່ງອອກ, ຂນົສ ົ່ງ 
ຫລື ນາໍເຮໂຣອິນ, ມອກຟີນ ຫລື ໂຄເຄນຜາ່ນ ສປປ ລາວ ເກນີກວາ່ສາມຮອ້ຍກຣາມ ຫາ ຫາ້ຮອ້ຍ       
ກຣາມ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອດິສະລະພາບຕະຫລອດຊວີດິ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່500.000.000 ກບີ 
ຫາ 1.000.000.000 ກບີ ແລະ ຈະຖກືຮບິຊບັຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 34 ຂອງກດົໝາຍສະ
ບບັນີ.້ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດຫາກຜະລິດ, ຄາ້ຂາຍ, ຈາໍໜາ່ຍ ຫລື ມໄີວໃ້ນຄອບຄອງ, ນາໍເຂ້ົາ, ສ ົ່ງອອກ, ຂນົ 
ສ ົ່ງ ຫລື ນາໍເຮໂຣອິນ, ມອກຟີນ ຫລື ໂຄເຄນ ຜາ່ນ ສປປ ລາວ ເກນີກວາ່ຫາ້ຮອ້ຍກຣາມ ຂຶນ້ໄປ 
ຈະຖກືລງົໂທດປະຫານຊວີດິ. 

2. ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກຜະລິດ, ປງຸແຕງ່ ຫລື ມໄີວໃ້ນຄອບຄອງ, ຄາ້ຂາຍ, ຈາໍໜາ່ຍ, ນາໍເຂ້ົາ, 
ສ ົ່ງອອກ, ຂນົສ ົ່ງ ຫລື ນາໍຢາອ,ີ ຢາບາ້ ຫລື ວດັຖອຸອກລິດຕ່ໍຈດິປະສາດອື່ ນໆ ຜາ່ນ ສປປ ລາວ ຕ ໍາ່
ກວ່າໜ່ຶງຮອ້ຍກຣາມ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ຫາ້ປີ ຫາ ສບິປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝ 
ແຕ ່10.000.000 ກບີ ຫາ 100.000.000 ກບີ ແລະ ຈະຖກືຮບິຊບັຕາມທ່ີໄດກ້ຳນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 
34 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ.້ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດຫາກຜະລິດ, ປງຸແຕງ່, ມໄີວໃ້ນຄອບຄອງ, ຄາ້ຂາຍ, ຈາໍໜາ່ຍ, ນາໍເຂ້ົາ, ສ ົ່ງອອກ, 
ຂນົສ ົ່ງ ຫລື ນາໍຢາອີ, ຢາບາ້ ຫລື ວດັຖອຸອກລິດຕ່ໍຈດິປະສາດອື່ ນ ໆ ຜາ່ນ ສປປ ລາວ ເປັນອາຈນິ 
ຫລື ມກີານຈດັຕ ັງ້ເປັນກຸມ່ ຫລື ມຢີາອ,ີ ຢາບາ້ ຫລື ວດັຖອຸອກລິດຕ່ໍຈດິປະສາດອື່ ນໆ ແຕໜ່ຶ່ງຮອ້ຍ 
ກຣາມ ຫາ ຫາ້ຮອ້ຍກຣາມ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ສິບປີ ຫາ ຊາວປີ ແລະ ຈະຖກື
ປບັໃໝແຕ ່100.000.000 ກບີ ຫາ 500.000.000 ກບີ ແລະ ຈະຖກືຮບິຊບັຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ
ມາດຕາ 34 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ.້ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດຫາກຜະລິດ, ປງຸແຕງ່, ມໄີວໃ້ນຄອບຄອງ, ຄາ້ຂາຍ, ຈາໍໜາ່ຍ, ນາໍເຂ້ົາ, ສ ົ່ງອອກ, 
ຂນົສ ົ່ງ ຫລື ນາໍຢາອີ, ຢາບາ້ ຫລື ວດັຖອຸອກລິດຕ່ໍຈດິປະສາດອື່ ນໆ ຜາ່ນ ສປປ ລາວ ເກນີກວາ່ຫາ້
ຮອ້ຍກຣາມ ຫາ ສາມກໂິລກຣາມ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບຕະຫລອດຊວີດິ ແລະ ຈະຖກືປບັ
ໃໝແຕ ່500.000.000 ກບີ ຫາ 1.000.000.000 ກບີ ແລະ ຈະຖກືຮບິຊບັຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ
ມາດຕາ 34 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ.້ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດຫາກຜະລິດ, ປງຸແຕງ່, ມໄີວໃ້ນຄອບຄອງ, ຄາ້ຂາຍ, ຈາໍໜາ່ຍ, ນາໍເຂ້ົາ, ສ ົ່ງອອກ, 
ຂນົສ ົ່ງ ຫລື ນາໍຢາອ,ີ ຢາບາ້ ຫລື ວດັຖອຸອກລິດຕ່ໍຈດິປະສາດອື່ ນໆ ຜາ່ນ ສປປ ລາວ ເກນີກວາ່
ສາມກໂິລກຣາມຂຶນ້ໄປ ຈະຖກືລງົໂທດປະຫານຊວີດິ. 

3. ບກຸຄນົຜູໃ້ດຫາກຜະລິດ, ປງຸແຕງ່ ຫລື ມວີດັຖເຸຄມໄີວໃ້ນຄອບຄອງ, ຄາ້ຂາຍ, ຈາໍໜາ່ຍ, 
ນາໍເຂ້ົາ, ສ ົ່ງອອກ, ຂນົສ ົ່ງ ຫລື ນາໍວດັຖເຸຄມ ີ ເພ່ືອຜະລິດຢາເສບຕິດຜາ່ນ ສປປ ລາວ ຕ ໍາ່ກວ່າຫາ້
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ຮອ້ຍກຣາມ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ຫາ້ປີ ຫາ ສິບປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່5.000.000 
ກບີ ຫາ 20.000.000 ກບີ ແລະ ຈະຖກືຮບິຊບັຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 34 ຂອງກດົໝາຍ
ສະບບັນີ.້ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດຫາກ ຜະລິດ, ປງຸແຕງ່, ມໄີວໃ້ນຄອບຄອງ, ຄາ້ຂາຍ, ຈາໍໜາ່ຍ, ນາໍເຂ້ົາ, ສ ົ່ງ
ອອກ, ຂນົສ ົ່ງ ຫລື ນາໍວດັຖເຸຄມເີພ່ືອຜະລິດຢາເສບຕິດ ຜາ່ນສປ ລາວ ເປັນອາຈນິ ຫລື ມກີານຈດັ
ຕ ັງ້ເປັນກຸມ່ ຫລື ມວີດັຖເຸຄມເີພ່ືອຜະລິດຢາເສບຕິດ ແຕ ່ຫາ້ຮອ້ຍກຣາມ ຫາ ໜ່ຶງກໂິລກຣາມ ຈະຖກື
ລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ສບິປີ ຫາ ຊາວປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝ ແຕ ່20.000.000 ກບີ ຫາ 
50.000.000 ກບີ ແລະ ຈະຖກືຮບິຊບັຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 34 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ.້ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດຫາກຜະລິດ, ປງຸແຕງ່, ມໄີວໃ້ນຄອບຄອງ, ຄາ້ຂາຍ, ຈາໍໜາ່ຍ, ນາໍເຂ້ົາ, ສ ົ່ງອອກ, 
ຂນົສ ົ່ງ ຫລື ນາໍວດັຖເຸຄມເີພ່ືອຜະລິດຢາເສບຕິດ ຜາ່ນ ສປປ ລາວ ເກນີກວາ່ໜ່ຶງກໂິລກຣາມ ຫາ 
ສິບກໂິລກຣາມ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບຕະຫລອດຊວີດິ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝ ແຕ ່
50.000.000 ກບີ ຫາ 100.000.000 ກບີ ແລະ ຈະຖກືຮບິຊບັຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 34 
ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ.້ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດຫາກຜະລິດ, ປງຸແຕງ່, ມໄີວໃ້ນຄອບຄອງ, ຄາ້ຂາຍ, ຈາໍໜາ່ຍ, ນາໍເຂ້ົາ, ສ ົ່ງອອກ, 
ຂນົສ ົ່ງ ຫລື ນາໍວດັຖເຸຄມເີພ່ືອຜະລິດຢາເສບຕິດ ຜາ່ນ ສປປ ລາວ ເກນີກວາ່ ສິບກໂິລກຣາມຂຶນ້ໄປ 
ຈະຖກືລງົໂທດປະຫານຊວີດິ. 

4. ບກຸຄນົຜູໃ້ດຫາກຜະລິດ ຫລື ມຝ່ິີນໄວໃ້ນຄອບຄອງ, ນາໍເຂ້ົາ, ສ ົ່ງອອກ, ຂນົສ ົ່ງ ຫລື ນາໍ
ຝ່ິນ ຜາ່ນ ສປປ ລາວ ເພ່ືອຄາ້ ຈ¿ນວນຕ ໍາ່ກວາ່ໜ່ຶງກໂິລກຣາມ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ 
ແຕ ່ສອງປີ ຫາ ເຈດັປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່1.000.000 ກບີ ຫາ 10.000.000 ກບີ ແລະ 
ຈະ ຖກືຮບິຊບັຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 34 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ.້ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດຫາກຜະລິດ ຫລື ມຝ່ິີນໄວໃ້ນຄອບຄອງ, ນາໍເຂ້ົາ, ສ ົ່ງອອກ, ຂນົສ ົ່ງ ຫລື ນາໍຝ່ິນ 
ຜາ່ນສປປ ລາວ ເພ່ືອຄາ້ ເປັນອາຈນິ ຫລື ມກີານຈດັຕ ັງ້ເປັນກຸມ່ ຫລື ມຝ່ິີນແຕໜຶ່ຶ່ງກໂິລກຣາມ ຫາ 
ສາມກໂິລກຣາມ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ສິບປີ ຫາ ສບິຫາ້ປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່
15.000.000 ກບີ ຫາ 20.000.000 ກບີ ແລະ ຈະຖກືຮບິຊບັຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 34 
ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ.້ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດຫາກຜະລິດ ຫລື ມຝ່ິີນໄວໃ້ນຄອບຄອງ, ນາໍເຂ້ົາ, ສ ົ່ງອອກ, ຂນົສ ົ່ງ ຫລື ນາໍຝ່ິນ 
ຜາ່ນ ສປປ ລາວ ເພ່ືອຄາ້ ເປັນອາຈນິ ຫລື ມກີານຈດັຕ ັງ້ເປັນກຸມ່ ຫລື ມຝ່ິີນ ເກນີກວາ່ສາມກໂິລກ
ຣາມ ຫາ ຫາ້ກໂິລກຣາມ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ສິບຫາ້ ປີ ຫາ ຊາວປີ ແລະ ຈະຖກື
ປບັໃໝແຕ ່ 30.000.000 ກບີ ຫາ 40.000.000 ກບີ ແລະ ຈະຖກືຮບິຊບັຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ
ມາດຕາ 34 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ.້ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດຫາກຜະລິດ ຫລື ມຝ່ິີນໄວໃ້ນຄອບຄອງ, ນາໍເຂ້ົາ, ສ ົ່ງອອກ, ຂນົສ ົ່ງ ຫລື ນາໍຝ່ິນ 
ຜາ່ນ ສປປ ລາວ ເພ່ືອຄາ້  ເກນີກວາ່ ຫາ້ກໂິລກຣາມ ຂຶນ້ໄປ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບຕະ
ຫລອດຊວີດິ ແລະ ຈະຖກືປບັໃຫມ ແຕ ່50.000.000 ກບີ ຫາ 100.000.000 ກບີ ແລະ ຈະຖກື
ຮບິຊບັຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 34 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ.້ 
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5. ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດປ້ກູຄນັຊາເປັນຈາໍນວນແຕ ່ສາມກໂິລກຣາມ ຫາ ສິບກໂິລກຣາມ ຄນັ
ຊາດບິເພ່ືອຄາ້ ຈະຖກືລງົໂທດດດັສາ້ງໂດຍບ່ໍຕດັອິດສະລະພາບ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝ ແຕ ່500.000 
ກບີ ຫາ 2.000.000 ກບີ. 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດຫາກໄດປ້ກູຄນັຊາເປັນຈາໍນວນເກນີກວາ່ ສິບກໂິລກຣາມ ຄນັຊາດບິ ຂຶນ້ໄປ ເພ່ືອ 
ຄາ້ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ ໜ່ຶງປີ ຫາ ສາມປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່5.000.000 
ກບີ ຫາ 20.000.000 ກບີ. 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດຫາກໄດຜ້ະລິດ ຫລື ມຄີນັຊາແຫງ້ໄວໃ້ນຄອບຄອງ, ນາໍເຂ້ົາ, ສ ົ່ງອອກ, ຂນົສ ົ່ງ 
ຫລື ນາໍຄນັຊາແຫງ້ ຜາ່ນ ສປປ ລາວ ເພ່ືອຄາ້ ຈາໍນວນແຕ ່ ໜ່ຶງກໂິລກຣາມ ຫາ ສບິກໂິລກຣາມ 
ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ ສາມປີ ຫາ ເຈດັປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝ ແຕ ່ 5.000.000 
ກບີ ຫາ 20.000.000 ກບີ. 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດຫາກຜະລິດ ຫລື ມຄີນັຊາແຫງ້ໄວໃ້ນຄອບຄອງ, ນາໍເຂ້ົາ, ສ ົ່ງອອກ, ຂນົສ ົ່ງ ຫລື 
ນາໍຄນັຊາແຫງ້ ຜາ່ນ ສປປ ລາວ ເພ່ືອຄາ້ ເປັນອາຈນິ ຫລື ມກີານຈດັຕ ັງ້ເປັນກຸມ່ ຫລື ມຄີນັຊາແຫງ້
ເກນີກວາ່ ສິບກໂິລກຣາມຂຶນ້ໄປ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ຫາ້ປີ ຫາ ສບິປີ ແລະ ຈະ
ຖກືປບັໃໝ ແຕ ່20.000.000 ກບີ ຫາ 50.000.000 ກບີ. 

6. ບກຸຄນົຜູໃ້ດຫາກຜະລິດ, ຄາ້ຂາຍ, ຈາໍໜາ່ຍ, ມໄີວໃ້ນຄອບຄອງ, ນາໍເຂ້ົາ, ສ ົ່ງອອກ, ຂນົ
ສ ົ່ງ ຫລື ນາໍຢາເສບຕິດປອມ ຜາ່ນ ສປປ ລາວ ໃຫພິ້ຈາລະນາ ດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້     

- ຜາ່ນການວໄິຈຫາກເຫັນວາ່ມເີຊືອ້ຢາເສບຕິດເຈອືປນົກບັທາດອື່ ນ ກໃໍຫລ້ງົໂທດຕາມນ ໍາ້ໜກັ 
ແລະ ປະເພດຢາເສບຕດິ ທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນວກັເທິງຂອງມາດຕານີ.້ 

-  ຜາ່ນການວໄິຈຫາກເຫັນວາ່ບ່ໍມເີຊືອ້ຢາເສບຕິດເຈອືປນົຢູນ່າໍນ ັນ້ ຜູຊ້ື ້ແລະ ຜູຂ້າຍ ຈະຖກືລງົ 
ໂທດຕດັອດິສະລະພາບແຕ ່ສາມປີ ຫາ ຫາ້ປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່5.000.000 ກບີ 
ຫາ 10.000.000 ກບີ. 

7. ບກຸຄນົຜູໃ້ດຫາກເສບ, ຊື ້ ຫລື ມໄີວໃ້ນຄອບຄອງເພ່ືອເສບ ເຮໂຣອິນ, ມອກຟີນ ຫລື 
ໂຄ ເຄນ ທ່ີມນີ ໍາ້ໜກັແຕ ່ ສອງກຣາມລງົມາ, ຢາອ,ີ ຢາບາ້ ຫລື ວດັຖອຸອກລິດຕ່ໍຈດິປະສາດອື່ ນໆ 
ທ່ີມນີ ໍາ້ ໜກັແຕ ່ສາມກຣາມລງົມາ  ຖວືາ່ເປັນຜູຖ້ກືເຄາະຮາ້ຍ ຊຶ່ ງຕອ້ງນາໍໄປປ່ິນປວົ.  

ບກຸຄນົຜູໃ້ດຫາກດາໍເນນີການບໍລິການສບູຝ່ິນ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ສາມປີ 
ຫາ ສິບປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່5.000.000 ກບີ ຫາ 20.000.000 ກບີ. 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດຫາກດາໍເນນີການບໍລິການສບູຄນັຊາ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ສາມ 
ເດອືນ ຫາ ຫາ້ປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່1.000.000 ກບີ ຫາ 5.000.000 ກບີ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດຫາກສບູຄນັຊາເປັນການເສບຕິດ ຖວືາ່ເປັນຜູຖ້ກືເຄາະຮາ້ຍ ຊຶ່ ງຕອ້ງນາໍໄປປ່ິນປວົ.  
 

ມາດຕາ 147. ການສວຍໂອກາດຂຶນ້ລາຄາສນິຄາ້ 
ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດສ້ວຍໂອກາດຂຶນ້ລາຄາສິນຄາ້ ຫລື ໄດຂ້າຍສນິຄາ້ແພງເກນີຂອບເຂດ

ໃນເວລາເກດີໄພແຫງ້ແລງ້, ໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ຫລື ໃນເວລາທ່ີມສີະພາບການຫຍຸງ້ຍາກເກດີຂຶນ້ໃນທອ້ງ
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ຖິ່ນໃດທອ້ງຖິ່ນໜ່ຶງຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ຫກົເດອືນຫາ ສອງປີິ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝ
ແຕ ່1.000.000 ກບີ ຫາ 5.000.000ກບີ. 

ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທາໍຜິດ ກຈໍະຖກືລງົໂທດ. 
 

ມາດຕາ 148.  ການກກັຕນຸສິນຄາ້ 
ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດກ້ກັຕນຸ, ຊຸກເຊື່ ອງສິນຄາ້ໄວໃ້ນວສິາຫະກດິ, ບໍລິສດັ, ຫາ້ງຮາ້ນຂອງ

ຕນົ ຫລື ຢູບ່ອ່ນອື່ ນເພ່ືອສາ້ງຄວາມປັ່ນປ່ວນທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ຊວີດິການເປັນຢູຂ່ອງປະຊາ
ຊນົ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ ໜ່ຶງປິີ ຫາ ສີ່ ປິີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝຕາມລະບຽບການ
ຂອງພາສີ. 

 

ມາດຕາ 149.  ການຂາຍສິນຄາ້ຂອງລດັ ຫລື ລວມໝູໂ່ດຍບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ 
ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ທ່ີມໜີາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບໃນການຂາຍສິນຄາ້ຢູຮ່າ້ນຄາ້ຂອງລດັ ຫລື ລວມໝູໄ່ດ້

ເອົາສິນຄາ້ທ່ີຕນົຮບັຜິດຊອບນ ັນ້ອອກຂາຍ ໂດຍບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ຍອ້ນຄວາມໂລບມາກໂລ
ພາ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອດິສະລະພາບແຕ ່ ຫກົເດອືນ ຫາ ສອງປິີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃຫມແຕ ່
100.000 ກບີຫາ 10.000.000 ກບີ. 

ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທາໍຜິດ ກຈໍະຖກືລງົໂທດ. 
 

ມາດຕາ 150.  ການປອມແປງຕາຊງິ ຫລື ການວດັແທກ 
ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດຫ້ລກັໂລບການຊ ັງ່, ການຜອງ, ການວດັແທກໃນເວລາຊືຂ້າຍ, ແລກ

ປ່ຽນ ຫລື ໃຊຊ້ງິ,ເຄື່ ອງຜອງ,ເຄື່ ອງວດັແທກທ່ີດດັແປງ ຫລື ທ່ີບ່ໍໄດມ້າດຕະຖານ ເພ່ືອຫລກັໂລບ
ເອົາສິນຄາ້ ຫລື ເງນິ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ຫກົເດອືນ ຫາ ສອງປິີ ແລະ ຈະຖກື
ປບັໃໝແຕ ່100.000 ກບີ ຫາ 3.000.000 ກບີ. 

 

ມາດຕາ 151. ການປອມແປງເຊັກ, ການໃຊເ້ຊັກ ຫລື ພນັທະບດັອື່ ນໂດຍບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ 
ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດປ້ອມແປງເຊັກ ຫລື ພນັທະບດັອື່ ນ ເພ່ືອແລກປ່ຽນເອົາເງນິຕາຈາກ

ທະນາຄານ, ແລກປ່ຽນເອົາສິນຄາ້ ຫລື ນາໍໃຊ ້ໃນຮບູການອື່ ນ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ
ແຕ ່ຫກົເດອືນ ຫາ ສາມປິີ ຫລື ຈະຖກືປບັໃໝຕາມລະບຽບການຂອງທະນາຄານ. 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດໃ້ຊເ້ຊັກທ່ີບ່ໍມເີງນິ, ໃຊເ້ຊັກເກນີຈາໍນວນເງນິທ່ີຕນົໄດຝ້າກຢູທ່ະນາ
ຄານ ຫລື ຊືຂ້າຍ ແລະ ແລກປ່ຽນເຊັກໂດຍບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະ
ພາບແຕ ່ຫກົເດອືນ ຫາ ສາມປີິ ຫລື ຈະຖກືປບັໃໝຕາມລະບຽບການຂອງທະນາຄານ. 

 
ມາດຕາ 152.  ການລະເມດີລະບຽບການກຽ່ວກບັລະບອບພາສີອາກອນຂອງລດັ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດລ້ະເມດີລະບຽບການກຽ່ວກບັລະບອບພາສອີາກອນຂອງລດັ ເຊ່ັນ: ພາ 
ສີທ່ີດນິ, ພາສີຊບັພະຍາກອນ, ພາສີຂາອອກ-ຂາເຂ້ົາ, ອາກອນພາຍໃນ ແລະ ຄາ່ທາໍນຽມຕາ່ງໆ 
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ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ ສາມເດອືນ ຫາ ສາມປິີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝຕາມລະບຽບ
ການກຽ່ວກບັລະບອບພາສອີາກອນຂອງລດັ. 

 

Ï¸©-êó 8 
ວາ່ດວ້ຍການກະທາໍຜິດຂອງພະນກັງານຕ່ໍໜາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບ. 

 

ມາດຕາ 153.  ການສວຍໃຊອ້າໍນາດ 
ພະນກັງານຜູໃ້ດ ຫາກອີງໃສອ່າໍນາດ, ຕາໍແໜງ່, ໜາ້ທ່ີຂອງຕນົໄດຫ້າຜນົປະໂຫຽດສວ່ນ

ຕວົຊຶ່ ງເປັນການກໍ່ຄວາມເສັຽຫາຍແກຜ່ນົປະໂຫຽດຂອງລດັ, ສງັຄມົ ຫລື ສິດ ແລະ ຜນົປະໂຫຽດ
ຂອງພນົລະເມອືງ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ສາມເດອືນ ຫາ ສອງປີ ແລະ ຈະຖກື 
ປບັໃຫມ ແຕ ່300.000 ກບີ ຫາ 3.000.000 ກບີ. 

ໃນກລໍະນທ່ີີການສວຍໃຊອ້າໍນາດ ໄດເ້ຮັດໃຫມ້ຄີວາມເສັຽຫາຍຢາ່ງຫລວງຫລາຍ ຈະຖກື
ລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ ສອງປິີ ຫາ ຫາ້ປິີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃຫມແຕ ່ 1.000.000 ກບີ 
ຫາ 50.000.000 ກບີ. 

 
ມາດຕາ 154. ການໃຊອ້າໍນາດເກນີຂອບເຂດ 

ພະນກັງານຜູໃ້ດໂດຍເຈດຕະນາ ຫາກໄດປ້ະຕບິດັໜາ້ທ່ີເກນີຂອບເຂດອາໍນາດ ທ່ີລະບຽບ 
ກດົໝາຍໄດກ້າໍນດົໄວ ້ຊຶ່ ງກໍ່ຄວາມເສັຽຫາຍແກຜ່ນົປະໂຫຽດຂອງລດັ, ສງັຄມົ ຫລື ສິດ ແລະ ຜນົ
ປະໂຫຽດຂອງພນົລະເມອືງ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ສາມເດອືນ ຫາ ສາມປິີ ແລະ 
ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່500.000 ກບີຫາ 5.000.000ກບີ. 

ໃນກລໍະນີທ່ີິໄດໃ້ຊອ້າໍນາດເກນີຂອບເຂດດວ້ຍການໃຊຄ້ວາມຮນຸແຮງ, ໃຊອ້າວດຸ,ດວ້ຍການ
ທໍລະມານ, ດວ້ຍການໃຊວ້າຈາ ຫລື ການກະທາໍທ່ີຫຽາບຊາ້ພາໃຫເ້ສື່ ອມເສັຽກຽດ ແລະ ສກັສຂີອງ
ຜູຖ້ກືເສັຽຫາຍ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ສາມປີິ ຫາ ຫາ້ປິີ ແລະ ຈະຖກືປ ñບໃໝ ແຕ ່
2.000.000 ກບີ ຫາ 7.000.000 ກບີ. 

 
ມາດຕາ 155.  ການປະລະໜາ້ທ່ີ 

ພະນກັງານຜູໃ້ດ ຫາກໄດປ້ະລະໜາ້ທ່ີວຽກງານຂອງຕນົ ໂດຍເຈດຕະນາຊຶ່ ງເປັນການກໍ່

ຄວາມເສັຽຫາຍແກ ່ ການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງລດັຫລືຂອງສງັຄມົ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະ 
ລະພາບ ແຕ ່ຫກົເດອືນ ຫາ ສາມປິີ ຫລື ດ ñດສາ້ງໂດຍບ່ໍຕດັອິດສະລະພາບ ແລະ ຈະຖກືປ ñບໃໝ 
ແຕ ່200.000 ກບີ ຫາ 3.000.000 ກບີ. 

 
ມາດຕາ 156.  ຄວາມເລ່ີນເລ້ີໃນການປະຕບິດັໜາ້ທ່ີ 

ພະນກັງານຜູໃ້ດ ຫາກບ່ໍປະຕິບດັໜາ້ທ່ີວຽກງານທ່ີຕນົໄດຮ້ບັມອບໝາຍ ຫລື ໄດປ້ະຕບິດັ
ໜາ້ທ່ີວຽກງານດ ັງ່ກາ່ວ ໂດຍຂາດຄວາມເອົາໃຈໃສ,່ ຂາດນ ໍາ້ໃຈຮບັຜິດຊອບ ຊຶ່ ງພາໃຫເ້ກດີ
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ຄວາມເສັຽຫາຍແກຜ່ນົປະໂຫຽດຂອງລດັ, ສງັຄມົ ຫລື ສິດ ແລະ ຜນົປະໂຫຽດຂອງພນົລະເມອືງ 
ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ສາມເດອືນ ຫາ ສາມປິີ ຫລື ດດັສາ້ງໂດຍບ່ໍຕດັອິດສະລະ
ພາບ ແລະ ຈະຖກືປບັໃຫມ ແຕ ່100.000 ກບີຫາ 1.000.000 ກບີ. 

 
ມາດຕາ 157.  ການຮບັສິນບນົ ແລະ ການໃຫສ້ິນບນົ 

ພະນກັງານຜູໃ້ດ ຫາກໄດທ້ວງເອົາ, ຂໍເອົາ, ຮບັເອົາ ຫລື ຕກົລງົຮບັເອົາສິນບນົຈາກຜູ້
ອື່ ນດວ້ຍການໃຊໜ້າ້ທ່ີຕາໍແໜງ່ຂອງຕນົ ເພ່ືອຜນົປະໂຫຽດຂອງຜູໃ້ຫສ້ິນບນົ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັ
ອິດສະລະພາບ ແຕ ່ໜ່ຶງປິີ ຫາ ສາມປິີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃຫມ ເທ່ົາກບັຈາໍນວນເງນິ ຫລື ມນູຄາ່
ຂອງສນິບນົ. 

ຜູໃ້ຫສ້ິນບນົ ຫລື ຜູຕ້ກົລງົໃຫສ້ິນບນົແກພ່ະນກັງານ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ 
ແຕ ່ຫກົເດອືນ ຫາ ສອງປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃຫມເທ່ົາກບັຈາໍນວນເງນິ ຫລື ມນູຄາ່ຂອງສິນບນົ. 

ໃນກລໍະນີທ່ີິສິນບນົນ ັນ້ ຫາກເປັນຈາໍນວນຫລວງຫລາຍ ຜູຮ້ບັ ແລະ ຜູໃ້ຫສ້ິນບນົ ຈະຖກື
ລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ສາມປີິ ຫາ ຫາ້ປິີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃຫມສອງເທົ່າ ຂອງຈາໍນວນ
ເງນິ ຫລື ມນູຄາ່ຂອງສິນບນົ. 

ຜູເ້ປັນສື່ ກາງໃນການຮບັສິນບນົ ແລະ ໃນການໃຫສ້ິນບນົ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະ
ພາບແຕ ່ຫກົເດອືນ ຫາສອງປິີ ແລະຈະຖກືປບັໃໝເທ່ົາກບັຈາໍນວນເງນິ ຫລື ມນູຄາ່ຂອງສິນບນົ. 

ຜູທ່ີ້ໃຫສ້ິນບນົຍອ້ນຖກືບງັຄບັ, ຂ ົ່ມຂູ ່ແລະ ພາຍຫລງັທ່ີໄດໃ້ຫສ້ິນບນົແລວ້ຈງິໃຈໄປລາຍ
ງານຕ່ໍເຈົາ້ໜາ້ທ່ີ ຈະບ່ໍຖວືາ່ເປັນຜູກ້ະທາໍຜິດໃນສະຖານໃຫສ້ນິບນົ. 

 

Ï¸©-êó 9 
ວາ່ດວ້ຍການກະທາໍຜິດຕ່ໍລະບຽບການບໍລິຫານ ແລະ ການຍຕຸທິາໍ 

 
ມາດຕາ 158. ການຂດັຂວາງການປະຕບິດັວຽກງານຂອງເຈົາ້ໜາ້ທ່ີ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດໃ້ຊກ້ານນາບຂູ ່ ຫລ õ ໃຊຄ້ວາມຮນຸແຮງ ເພ່ືອຂດັຂວາງເຈົາ້ໜາ້ທ່ີ 
ຊຶ່ ງປະຕບິດັວຽກງານຂອງລດັ ຫລື ສງັຄມົ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ ສາມເດອືນ 
ຫາ ສອງປິີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່200.000 ກບີ ຫາ 2.000.000 ກບີ. 

ໃນກລໍະນີທ່ີິມກີານໃຊຄ້ວາມຮນຸແຮງ ຊຶ່ ງເຮັດໃຫເ້ຈົາ້ໜາ້ທ່ີໄດຮ້ບັບາດເຈບັ ຈະຖກືລງົ
ໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ສອງປິີ ຫາ ຫາ້ປິີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່ 300.000 ກບີ ຫາ 
3.000.000 ກບີ. 

ໃນກລໍະນທ່ີີມກີານໃຊຄ້ວາມຮນຸແຮງ ຊຶ່ ງເຮັດໃຫເ້ຈົາ້ໜາ້ທ່ີເສັຽອງົຄະ ຫລື ເສັຽຊວີດິ ຈະ
ຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ຫາ້ປີິ ຫາ ຊາວປິີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່1.000.000 ກບີ 
ຫາ 10.000.000 ກບີ ຫລື ຕດັອິດສະລະພາບ ຕະຫລອດຊວີດິ ຫລື ປະຫານຊວີດິ. 
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ມາດຕາ 159.  ການໝ່ິນປະໝາດເຈົາ້ໜາ້ທ່ີ 
ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດກ້ະທາໍ, ໃຊວ້າຈາແນວຫຽາບຊາ້ ຫລື ໄດຫ້າຄວາມບ່ໍຈງິໃສເ່ຈົາ້ໜາ້ທ່ີ

ເພ່ືອເຮັດໃຫເ້ສັຽຊື່ ສຽງ, ເສັຽບດົບາດ ຊຶ່ ງເຮັດໃຫຂ້າດຄວາມໄວເ້ນືອ້ເຊື່ ອໃຈຈາກປະຊາຊນົ ຈະຖກື
ລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ ສາມເດອືນ ຫາ ສອງປິີ ແລະຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່ 100.000 ກບີ 
ຫາ 1.000.000 ກບີ. 

 
ມາດຕາ 160.  ການທາໍລາຍ, ການຊຸກເຊື່ ອງເອກະສານ, ຕາປະທບັ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດໂດຍເຈດຕະນາ ຫາກໄດທ້າໍລາຍ, ຊຸກເຊື່ ອງເອກະສານທາງລດັຖະການ, 
ຕາປະທບັ, ເຮັດໃຫເ້ອກະສານທາງລດັຖະການ, ຕາປະທບັດ ັງ່ກາ່ວເສັຽຫາຍ ຫລື ໃຊກ້ານບ່ໍໄດ ້
ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ ສາມເດອືນ ຫາ ໜ່ຶງປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃຫມ ແຕ ່
100.000 ກບີ ຫາ 1.000.000 ກບີ. 

ໃນກລໍະນທ່ີີແມນ່ເອກະສານສາໍຄນັ ຊຶ່ ງພາໃຫມ້ຜີນົເສັຽຫາຍຢາ່ງຫລວງຫລາຍ ຈະຖກືລງົ
ໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ໜ່ຶງປິີ ຫາ ຫາ້ປິີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃຫມ ແຕ ່300.000 ກບີ ຫາ 
3.000.000ກບີ. 

ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທາໍຜິດ ກຈໍະຖກືລງົໂທດ. 
 

ມາດຕາ 161.  ການປອມແປງເອກະສານ ຫລື ການໃຊເ້ອກະສານປອມ 
ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດປ້ອມແປງເອກະສານ, ລາຍເຊັນ, ຕາປະທບັ, ໄດຕ້ດັ ຫລື ເພ່ີມຂໍ້

ຄວາມໃດ ຂໍຄ້ວາມໜ່ຶງໃນເອກະສານ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ສາມເດອືນ ຫາ ສອງ
ປິີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃຫມ ແຕ ່200.000 ກບີຫາ 2.000.000 ກບີ. 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກຮູວ້າ່ແມນ່ເອກະສານປອມ ແລວ້ຍງັນາໍເອົາໄປໃຊ ້ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັ
ອິດສະລະພາບ ແຕ ່ສາມເດອືນ ຫາ ສອງປິີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃຫມ ແຕ ່200.000 ກບີ ຫາ 
2.000.000 ກບີ. 

ໃນກລໍະນທ່ີີການປອມແປງເອກະສານ ຫລື ການໃຊເ້ອກະສານປອມ ຫາກພາໃຫມ້ຜີນົ
ເສັຽຫາຍຢາ່ງຫລວງຫລາຍ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ສອງປິີ ຫາ ຫາ້ປີ ແລະ ຈະ
ຖກືປບັໃຫມ ແຕ ່500.000 ກບີຫາ 10.000.000 ກບີ. 

 
ມາດຕາ 162. ການເຂ້ົາບວດໂດຍບ່ໍໄດຮ້ບັອະນຍຸາດ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດເ້ຂ້ົາບວດເປັນພິກຂ,ຸ ສາມະເນນໂດຍບ່ໍໄດຮ້ບັອະນຍຸາດຈາກອາໍ
ນາດການປກົຄອງ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ສາມເດອືນ ຫາ ໜ່ຶງປິີ ແລະ ຈະຖກື 
ປບັໃໝ ແຕ ່50.000 ກບີ ຫາ 100.000 ກບີ. 

ພະສງົທ່ີໄດຮ້ບັບວດໃຫບ້ກຸຄນົໃດໜ່ຶງ ໂດຍບ່ໍໄດຮ້ບັອະນຍຸາດ ຈະຖກືລງົໂທດໃນສະ
ຖານດຽວກນັ. 
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ມາດຕາ 163.  ການຫາຄວາມບ່ໍຈງິໃສຜູ່ອ້ື່ ນ 
ບກຸຄນົຜູໃ້ດໂດຍເຈດຕະນາ ເພ່ືອປກັປໍາ້ທາໍລາຍຜູອ້ື່ ນໄດແ້ຈງ້ຄວາມບ່ໍຈງິ ຕ່ໍເຈົາ້ໜາ້ທ່ີ

ເພ່ືອໃຫດ້າໍເນນີຄະດ ີຫລື ຈບັກມຸຜູນ້ ັນ້ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ໜ່ຶງປີ ຫາ ສາມ
ປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃຫມ ແຕ ່300.000 ກບີ ຫາ 3.000.000 ກບີ. 

 
ມາດຕາ 164.  ການໃຫກ້ານເທັດ 

ພະຍານ, ຜູຖ້ກືເສັຽຫາຍ, ຜູຊ້ຽ່ວຊານ, ຜູແ້ປພາສາ ໂດຍເຈດຕະນາໄດໃ້ຫກ້ານ, ໃຫຄ້າໍ
ເຫັນ ຫລື ແປບ່ໍຖກືຕາມ ຄວາມຈງິຕ່ໍສານ ຫລື ຕ່ໍເຈົາ້ໜາ້ທ່ີ ເພ່ືອຜນົປະໂຫຍດອນັໃດອນັໜ່ຶງ 
ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ໜ່ຶງປີ ຫາ ຫາ້ປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃຫມ ແຕ ່200.000 
ກບີ ຫາ 5.000.000 ກບີ. 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດຕ້ກົລງົວາ່ຈະມອບເງນິ, ວດັຖສຸິ່ ງຂອງ ຫລື ຈະທາໍຜນົປະໂຫຍດອນັ
ໃດອນັໜ່ຶງແກບ່ກຸຄນົທ່ີກາ່ວມາເທິງນີເ້ພ່ືອໃຫກ້ານເທັດ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່
ໜ່ຶງປີ ຫາ ຫາ້ປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃຫມ ແຕ ່200.000 ກບີ ຫາ 5.000.000 ກບີ. 

 
ມາດຕາ 165. ການປິດບງັການກະທາໍຜິດ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດຮູ້ ້ຫລື ໄດເ້ຫັນການກະທາໍຜິດຂອງຜູອ້ື່ ນ ແລວ້ ບ່ໍລາຍງານຕ່ໍເຈົາ້ໜາ້
ທ່ີ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ສາມເດອືນ ຫາ ສອງປີ ຫລື ດດັສາ້ງໂດຍບ່ໍຕດັອດິສະ
ລະພາບ ແລະ ຈະຖກືປບັໃຫມແຕ ່200.000 ກບີ ຫາ 2.000.000 ກບີ. 

 
ມາດຕາ 166.  ການຊຸກເຊື່ ອງຜູກ້ະທາໍຜິດ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດໂດຍບ່ໍໄດຕ້ກົລງົ ໃຫຄ້າໍໝ ັນ້ສນັຍາກບັຜູກ້ະທາໍຜິດໄວກ້ອ່ນແລວ້ ຫາກໄດ້
ຊຸກເຊື່ ອງ ຫລື ໃຫຄ້ວາມຊວ່ຍເຫລືອແກຜູ່ກ້ະທາໍຜິດ ເພ່ືອໃຫພ້ ົ້ົນ້ຈາກການຈບັກມຸ ຫລື ຈາກ
ການດາໍເນນີຄະດ ີຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ສາມເດອືນ ຫາ ຫາ້ປີ ຫລື ດດັສາ້ງ
ໂດຍບ່ໍຕດັອິດສະລະພາບ ແລະ ຈະຖກືປບັໃຫມ ແຕ ່300.000 ກບີຫາ 5.000.000 ກບີ. 

 
ມາດຕາ 167.  ການທາໍລາຍຫລກັຖານ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດໂດຍເຈດຕະນາ ໄດລ້ບົລາ້ງຮອ່ງຮອຍ, ຊຸກເຊື່ ອງເອກະສານ ຫລື ວດັຖສຸິ່ ງ
ຂອງຊຶ່ ງເປັນຫລກັຖານຢັງ້ຢືນການກະທາໍຜິດ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ ຫກົເດອືນ 
ຫາ ສາມປີ ຫລື ດດັສາ້ງໂດຍບ່ໍຕດັອິດສະລະພາບ ແລະ ຈະຖກືປບັໃຫມແຕ ່300.000 ກບີ 
ຫາ 5.000.000 ກບີ. 

ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທາໍຜິດ ກຈໍະຖກືລງົໂທດ. 
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ມາດຕາ 168.  ການຍກັຍອກຂອງກາງ 
ບກຸຄນົຜູໃ້ດທ່ີມໜີາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບປກົປກັຮກັສາຊບັ ຫລື ວດັຖສຸິ່ ງຂອງ ຊຶ່ ງເປັນຂອງກາງ

ນ ັນ້ຫາກໄດຂ້າຍ, ຊຸກເຊື່ ອງ, ເຈອືດຈາໍ, ນາໍໃຊ,້ ສບັປ່ຽນ ຫລື ໄດເ້ຮັດໃຫຂ້ອງກາງເສັຽຫາຍ 
ຫລື ອື່ ນໆໂດຍບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ ຫກົເດອືນ ຫາ 
ສາມປີ ຫລື ດດັສາ້ງໂດຍບ່ໍຕດັອິດສະລະພາບ ແລະ ຈະຖກືປບັໃຫມ ແຕ ່200.000 ກບີ ຫາ 
10.000.000 ກບີ. 

 
ມາດຕາ 169. ການໂຕນໜີຈາກຄາ້ຍຄມຸຂງັ ຫລື ຄາ້ຍດດັສາ້ງ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດຫາກໄດໂ້ຕນໜີຈາກຄາ້ຍຄມຸຂງັ ຫລື ຄາ້ຍດດັສາ້ງໃນເວລາດາໍເນນີຄະດ ີ ຫລື 
ໃນເວລາປະຕບິດັໂທດ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ຫກົເດອືນ ຫາ ສາມປີ ແລະ ຈະ
ຖກືປບັໃໝ ແຕ ່100.000 ກບີ ຫາ 1.000.000 ກບີ. 

ໃນກລໍະນທ່ີີຜູກ້ະທາໍຜິດ ຫາກໄດໂ້ຕນໜີຈາກຄາ້ຍຄມຸຂງັ ຫລື ຄາ້ຍດດັສາ້ງ ໂດຍໃຊ້
ຄວາມຮນຸແຮງຕ່ໍເຈົາ້ໜາ້ທ່ີ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ສາມປີ ຫາ ຫາ້ປີ ແລະ ຈະ
ຖກືປບັໃໝ ແຕ ່500.000 ກບີ ຫາ 5.000.000 ກບີ. 

 
 

ມາດຕາ 170. ການກໍ່ຄວາມວຸນ້ວາຍໃນຄາ້ຍຄມຸຂງັ ຫລື ຄາ້ຍດດັສາ້ງ 
ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດກ້ໍ່ຄວາມປັ່ນປ່ວນ, ທາໍລາຍລະບຽບພາຍໃນຂອງຄາ້ຍຄມຸຂງັ ຫລື 

ຄາ້ຍດດັສາ້ງຈະຖກື ລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ສາມເດອືນ ຫາ ສາມປີ ແລະ ຈະຖກືປ ñບ   
ໃໝແຕ ່100.000 ກບີ ຫາ 5.000.000ກບີ. 

 
ມາດຕາ 171.  ການທບຸຕີທໍລະມານຜູຖ້ກືຫາ ຫລື ນກັໂທດ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກໄດທ້ບຸຕີທໍລະມານ, ໃຊມ້າດຕະການ ຫລື ມກີານກະທາໍອື່ ນໆ ທ່ີບ່ໍຖກື
ຕອ້ງຕາມກດົໝາຍຕ່ໍຜູຖ້ກືຫາ ຫລື ນກັໂທດໃນເວລາຈບັຕວົ, ໃນເວລາດາໍເນນີຄະດ ີຫລື ໃນເວ
ລາປະຕບິດັໂທດ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ສາມເດອືນ ຫາ ສາມປີ ຫລື ດດັສາ້ງ
ໂດຍບ່ໍຕດັອິດສະລະພາບ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝ ແຕ ່300.000 ກບີ ຫາ 2.000.000 ກບີ 

 
ມາດຕາ 172.  ການເຮັດໃຫຜູ້ຖ້ກືຫາ ຫລື ນກັໂທດໂຕນໜີ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດດວ້ຍຄວາມປະໝາດ, ຄວາມເລ່ີນເລ້ີ ຫາກໄດເ້ຮັດໃຫຜູ້ຖ້ກືຫາ ຫລື ນກັໂທດ
ໂຕນໜີໃນເວລາຮກັສາ, ປ້ອງກນັຫລື ໃນເວລາໂຍກຍາ້ຍຜູຖ້ກືຫາ ຫລື ນກັໂທດ ຈະຖກືລງົໂທດ
ຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ສາມເດອືນ ຫາ ສອງປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝ ແຕ ່100.000 ກບີ ຫາ 
1.000.000 ກບີ. 
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ໃນກລໍະນທ່ີີຜູກ້ະທາໍຜິດ ຫາກໄດເ້ຮັດໃຫຜູ້ຖ້ກືຫາ ຫລື ນກັໂທດໂຕນໜີໂດຍເຈດຕະນາ 
ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ສາມປີ ຫາ ເຈດັປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່500.000 
ກບີ ຫາ 10.000.000 ກບີ. 

 
ມາດຕາ 173.  ການບ່ໍປະຕບິດັຄາໍຕດັສິນ ຫລື ຄາໍສ ັ່ງຂອງສານ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດ ຫາກບ່ໍປະຕິບດັຄາໍສ ັ່ງ, ຄາໍຊີຂ້າດ,ຄາໍຕດັສິນ ຫລື ຄາໍພິພາກສາ ຫລື ໝາຍ
ຮຽກຂອງສານ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບ ແຕ ່ສາມເດອືນ ຫາ ໜ່ຶງປີ ແລະ ຈະຖກືປບັ 
ໃໝແຕ ່100.000 ກບີ ຫາ 5.000.000 ກບີ. 

 
ໝວດທີ 10 (ໃໝ)່ 

ວາ່ດວ້ຍອາຊະຍາກາໍພິເສດ 
  
ມາດຕາ 174(ໃໝ)່. ການສໍ້ລາດບງັຫລວງ    

ພະນກັງານນາໍພາ, ພະນກັງານຄຸມ້ຄອງ, ພະນກັງານວຊິາການ, ພະນກັງານລດັວສິາຫະກດິ,  
ລດັຖະກອນ, ທະຫານ, ຕາໍຫລວດ ລວມທງັນາຍບາ້ນ ແລະ ຜູໄ້ດຮ້ບັມອບສດິ, ໜາ້ທ່ີໃດໜ່ຶງຈາກ 
ທາງການ ຫາກໄດ້ສ້ວຍໃຊຖ້ານະ, ຕາໍແໜງ່, ສິດອາໍນາດ , ໜາ້ທ່ີຂອງຕນົເພ່ືອຍກັຍອກ, ສໍ້ໂກງ, 
ຮບັສິນບນົ, ສວຍໃຊຊ້ບັຂອງລດັ ຫລື ລວມໝູ,່ ໃຊອ້າໍນາດເກນີຂອບເຂດ ເພ່ືອຫາຜນົປະໂຫຽດໃຫຕ້ນົ 
ເອງ, ຄອບຄວົ, ຍາດພ່ີນອ້ງ, ໝູຄູ່,່ ພກັພວກ ຊຶ່ ງກໍ່ຄວາມເສັຽຫາຍ ໃຫແ້ກຜ່ນົປະໂຫຽດຂອງລດັ, 
ລວມໝູ ່ຫລື ສິດ ແລະ ຜນົປະໂຫຽດຂອງພນົລະເມອືງ ຈະຖກືລງົໂທດດ ັງ່ລຸມ່ນີ ້: 

1. ຕດັອິດສະລະພາບ ແຕໜ່ຶ່ງປີ ຫາ ສອງປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝໜ່ຶງສວ່ນຮອ້ຍ (1%) ຂອງ 
ມນູຄາ່ຄວາມເສັຽຫາຍ ແຕ ່1.000.000 ກບີ ຫາ 20.000.000 ກບີ; 

2. ຕດັອິດສະລະພາບ ເກນີກວາ່ ສອງປີ ຫາ ສີ່ ປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝໜ່ຶງສວ່ນຮອ້ຍ (1%) 
ຂອງ ມນູຄາ່ຄວາມເສັຽຫາຍ  ເກນີກວາ່ 20.000.000 ກບີ ຫາ 50.000.000 ກບີ; 

3. ຕດັອິດສະລະພາບ ເກນີກວາ່ ສີ່ ປີ ຫາ ຫກົປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝໜ່ຶງສວ່ນຮອ້ຍ(1%) 
ຂອງມນູຄາ່ຄວາມເສັຽຫາຍ ເກນີກວາ່ 50.000.000 ກບີ ຫາ 100.000.000 ກບີ;   

4. ຕດັອິດສະລະພາບ ເກນີກວາ່ ຫກົປີ ຫາ ແປດປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝໜ່ຶງສວ່ນຮອ້ຍ(1%) 
ຂອງມນູຄາ່ຄວາມເສັຽຫາຍ ເກນີກວາ່ 100.000.000 ກບີ ຫາ 300.000.000 ກບີ; 

5. ຕດັອິດສະລະພາບ ເກນີກວາ່ ແປດປີ ຫາ ສບິປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝໜ່ຶງສວ່ນຮອ້ຍ (1%) 
ຂອງມນູຄາ່ຄວາມເສັຽຫາຍ ເກນີກວາ່ 300.000.000 ກບີ ຫາ 500.000.000 ກບີ;  

6. ຕດັອິດສະລະພາບ ເກນີກວາ່ ສິບປີ ຫາ ສບິສອງປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝໜ່ຶງສວ່ນຮອ້ຍ 
(1%) ຂອງຄວາມເສັຽຫາຍ  ເກນີກວາ່ 500.000.000 ກບີ ຫາ 600.000.000 ກບີ. 

7. ຕດັອິດສະລະພາບ ເກນີກວາ່ ສິບສອງປີ ຫາ ສບິສີ່ ປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝໜ່ຶງສວ່ນຮອ້ຍ 
(1%)ຂອງມນູຄາ່ຄວາມເສັຽຫາຍ ເກນີກວາ່ 600.000.000 ກບີ ຫາ 700.000.000 ກບີ; 
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8. ຕດັອິດສະລະພາບ ເກນີກວາ່ ສິບສີ່ ປີ ຫາ ສິບຫກົປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝໜ່ຶງສວ່ນຮອ້ຍ 
(1%) ຂອງມນູຄາ່ຄວາມເສັຽຫາຍເກນີກວາ່ 700.000.000 ກບີ ຫາ 800.000.000 ກບີ; 

9. ຕດັອິດສະລະພາບ ເກນີກວາ່ ສິບຫກົ ປີ ຫາສບິແປດປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝໜ່ຶງສວ່ນຮອ້ຍ 
(1%)ຂອງມນູຄາ່ຄວາມເສັຽຫາຍເກນີກວາ່ 800.000.000 ກບີ ຫາ 1.000.000.000 ກບີ; 

10. ຕດັອິດສະລະພາບເກນີກວາ່ ສິບແປດປີ ຫາ ຊາວປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝ ໜ່ຶງສວ່ນຮອ້ຍ 
(1%)ຂອງມນູຄາ່ຄວາມເສັຽຫາຍເກນີກວາ່ 1.000.000.000 ກບີ ຫາ 2.000.000.000 
ກບີ; 

11. ຕດັອິດສະລະພາບຕະຫລອດຊວີດິ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝ ໜ່ຶງສວ່ນຮອ້ຍ (1%) ຂອງມນູຄາ່
ຄວາມເສັຽຫາຍ ເກນີກວ່າ 2.000.000.000 ກບີ ຂຶນ້ໄປ.     

ຊບັສິນ ແລະ ດອກເບັ້ຍທ່ີໄດມ້າຈາກການສໍ້ລາດບງັຫລວງ ຈະຖກືຮບິເປັນຂອງລດັ ຫລື ສ ົ່ງ
ຄນື ການຈດັຕ ັງ້, ບກຸຄນົ ຫລື ນຕິບິກຸຄນົທ່ີເປັນເຈົາ້ຂອງຊບັ.  

 
ມາດຕາ 175(ໃໝ)່. ການກະທາໍທ່ີເປັນອນັຕະລາຍຕ່ໍຄວາມປອດໄພຂອງເຮອື, ເຮອືບິນ, ກາໍປັ່ນ, ລດົ, 

ສະໜາມບນິ, ທາ່ກາໍປັ່ນ ຫລື ສະຖານລີດົ        
 ບກຸຄນົຜູໃ້ດຫາກມກີານກະທາໍທ່ີເປັນການລະເມດີລະບຽບ ແລະ ເປັນອນັຕະລາຍຕ່ໍຄວາມ  

ປອດໄພຂອງເຮອື, ເຮອືບນິ, ກາໍປັ່ນ, ລດົ, ສະໜາມບິນ, ທາ່ກາໍປັ່ນ ຫລື ສະຖານລີດົ ຊຶ່ ງໄດກ້ໍ່ 
ຄວາມເສັຽຫາຍ ທ່ີມມີນູຄາ່ແຕ ່ 5.000.000 ກບີ ຫາ 20.000.000 ກບີ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອດິ 
ສະລະພາບ ແຕ ່ຫາ້ປີ ຫາ ສບິປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝ ແຕ ່5.000.000 ກບີ ຫາ 15.000.000 
ກບີ. 

ໃນກລໍະນທ່ີີການກະທາໍຜິດນ ັນ້ ຫາກໄດກ້ໍ່ຄວາມເສັຽຫາຍຢາ່ງຫລວງຫລາຍ ຈະຖກືລງົໂທດ 
ຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ ສິບປີ ຫາ ຊາວປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່ 15.000.000 ກບີ ຫາ 
50.000.000 ກບີ ຫລື ຕດັອິດສະລະພາບຕະຫລອດຊວີດິ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່50.000.000 ກບີ 

ຫາ 150.000.000 ກບີ ຫລື ປະຫານຊວີດິ. 
 

ມາດຕາ 176(ໃໝ)່. ການຈາໍແນກ ເຜ່ົາຊນົ   
ບກຸຄນົຜູໃ້ດຫາກໄດແ້ບງ່ແຍກ, ກດີກ ັນ້, ຈາໍກດັການ ເຂ້ົາຮວ່ມ ຫລື ເລືອກປະຕິບດັຕ່ໍບກຸ 

ຄນົອື່ ນ ເນື່ ອງຈາກເຫດຜນົທາງດາ້ນເຜ່ົາຊນົ ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອດິສະລະພາບ ແຕ ່ ໜ່ຶງປີ ຫາ 
ສາມປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝ ແຕ ່1.000.000 ກບີ ຫາ 3.000.000 ກບີ. 

 

ມາດຕາ 177(ໃໝ)່. ການຈາໍແນກເພດຍິງ   
ບກຸຄນົຜູໃ້ດຫາກໄດຈ້າໍແນກ, ແບງ່ແຍກ, ກດີກ ັນ້, ຈາໍກດັແມຍ່ງິເຂ້ົາຮວ່ມໃນການເຄື່ ອນໄຫວ 

ທາງດາ້ນການເມອືງ, ເສດຖະກດິ, ວດັທະນະທາໍ-ສງັຄມົ ແລະ ຄອບຄວົ ເນື່ ອງຈາກເຫດຜນົທາງເພດ 
ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອິດສະລະພາບແຕ ່ ໜ່ຶງປີ ຫາ ສາມປີ ແລະ ຈະຖກືປບັໃໝແຕ ່ 1.000.000 ກບີ 
ຫາ 3.000.000 ກບີ. 
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 ບດົບນັຍດັສດຸທາ້ຍ 
 

ມາດຕາ 178. ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ 
ລດັຖະບານ ແຫງ່ ສປປ ລາວ ເປັນຜູຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກດົໝາຍສະບບັນີ.້ 

 

ມາດຕາ 179. ຜນົສກັສດິ 
ກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ມຜີນົສກັສິດພາຍຫຼງັຮອ້ຍຊາວວນັ ນບັແຕ່ວ່ນັປະທານປະເທດ ແຫງ່ 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ໄດອ້ອກລດັຖະດາໍລດັປະກາດໃຊເ້ປັນຕ ົນ້ໄປ.  
ກດົໝາຍ ອາຍາ ສະບບັນີ ້ ປ່ຽນແທນ ກດົໝາຍ ອາຍາ ສະບບັເລກທີ 29/ສປສ, ລງົ

ວນັທີ 23/12/89. 
ຂໍກ້າໍນດົ, ບດົບນັຍດັໃດທ່ີຂດັກບັກດົໝາຍສະບບັນີ ້ລວ້ນແຕຖ່ກືຍກົເລີກ. 

 
          ປະທານສະພາແຫງ່ຊາດ 

    ສະໝານ ວຍິະເກດ 
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ຊບັສິ່ ງຂອງທ່ີບ່ໍໃຫຮ້ບິ 
 

ຊບັສິ່ ງຂອງທ່ີຈາໍເປັນສາໍລບັຜູຖ້ກືຕດັສິນ ແລະ ບກຸຄນົ ຊຶ່ ງຢູພ່າຍໃຕກ້ານດແູລລຽ້ງດຂູອງ
ຜູຖ້ກືຕດັສິນ ທ່ີຈະບ່ໍຖກືຮບິມດີ ັງ່ຕ່ໍລງົໄປນີ:້ 

1. ເຮອືນຢູປ່ະຈາໍຂອງຜູຖ້ກືຕດັສນິ ແລະ ຄອບຄວົຂອງຜູກ້ຽ່ວ; 
2. ງວົ, ຄວາຍ, ຊາ້ງ, ມາ້, ແບ,້ ແກະ, ໝ ູຖາ້ຫາກມປີະເພດລະໂຕ, ສດັລຽ້ງທ່ີມປີີກ 

ສາໍລບັບກຸຄນົທ່ີຖເືອົາການປກູຝງັ ຫລື ການລຽ້ງສດັເປັນອາຊບີ; 
3. ອາຫານສາໍລບັລຽ້ງສດັ ຖາ້ຫາກວາ່ສດັນ ັນ້ບ່ໍຖກືຮບິ; 
4. ແນວປກູ, ອບຸປະກອນການຜະລິດ ສາໍລບັບກຸຄນົທ່ີຖເືອົາການປກູຝງັເປັນອາຊບີ; 
5. ວດັຖສຸິ່ ງຂອງທ່ີໃຊເ້ປັນປະຈາໍຂອງຜູຖ້ກືຕດັສິນ ແລະ ຂອງຄນົຊຶ່ ງຢູພ່າຍໃຕກ້ານດແູລ

ລຽ້ງດຂູອງຜູຖ້ກືຕດັສິນ: 
- ເຄື່ ອງນຸງ່; 
- ເຄື່ ອງນອນ; 
- ເຄື່ ອງໃຊສ້າໍລບັຄວົກນິ; 
- ເຄື່ ອງເຮອືນ(ຕຽງ ແລະ ຕ ັ່ງນ ັງ່ສາໍລບັແຕລ່ະຄນົ,ໂຕະ,ຕູໃ້ສເ່ຄື່ ອງ ແລະ ຫີບ ສາໍລບັ
ຄອບຄວົ); 

- ເຄື່ ອງຫລ້ີນເດັກນອ້ຍທກຸປະເພດ; 
6. ເຄື່ ອງກນິ; 
7. ວດັຖສຸິ່ ງຂອງທ່ີຈາໍເປັນໃນການປະກອບອາຊີບິຂອງຜູຖ້ກືຕດັສິນເວັນ້ເສັຽແຕ ່ ໃນກລໍະ

ນີທ່ີິສານໄດຕ້ດັສິນ ຫາ້ມຜູກ້ຽ່ວປະກອບອາຊີບິນ ັນ້ຕ່ໍໄປ ຫລື ວດັຖສຸິ່ ງຂອງທ່ີຜູຖ້ກືຕດັສິນໃຊປ້ະ
ກອບອາຊີບິທ່ີບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ. 
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