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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
 

ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ ີ               ເລກທີ        /ກວຕ 

  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ວນັທີ 

 

ຂໍຕ້ກົລງົ 

ຂອງ ລດັຖະມນົຕ ີກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ ີ

 ວາ່ດວ້ຍ ການຄຸມ້ຄອງ, ກວດກາ ແລະ ນາໍໃຊ ້ລະບບົກດົລະຫດັ ຢູ ່ສປປ ລາວ 
 

- ອງີຕາມກດົໝາຍ ວາ່ດວ້ຍມາດຕະຖານ (ສະບບັປບັປງຸ), ສະບບັເລກທີ 49/ສພຊ, ລງົວນັທີ 18

ກລໍະກດົ 2014; 

- ອງີຕາມກດົໝາຍ ວາ່ດວ້ຍການວດັແທກ (ສະບບັປບັປງຸ), ສະບບັເລກທີ 036/ສພຊ, ລງົວນັທີ 

13 ທນັວາ 2013; 

- ອງີຕາມກດົໝາຍ ວາ່ດວ້ຍຊບັສນິທາງປນັຍາ (ສະບບັປບັປງຸ), ສະບບັເລກທີ 38/ສພຊ, ລງົວນັທີ 

15 ພະຈກິ 2017; 

- ອງີຕາມກດົໝາຍ ວາ່ດວ້ຍປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊ,້ ສະບບັເລກທີ 02/ສພຊ, ລງົວນັທີ 30 ມຖີນຸາ 

2010; 

- ອງີຕາມດາໍລດັຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ວາ່ດວ້ຍການຈດັຕ ັງ້ ແລະ ເຄື່ ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງວ ິ

ທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ,ີ ສະບບັເລກທີ 314/ນຍ, ລງົວນັທີ 29 ກນັຍາ 2017; 

-  ອງີຕາມການສະເໜີ ຂອງກມົມາດຕະຖານ ແລະ ວດັແທກ ເລກທີ 0528/ກວຕ.ກມວ, ລງົວນັທີ

21 ມນີາ 2018. 
 

ລດັຖະມນົຕ ີກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ ີອອກຂໍຕ້ກົລງົ: 

ໝວດທີ 1 

ບດົບນັຍດັທ ົ່ວໄປ 

 

ມາດຕາ 1 ຈດຸປະສງົ 

ຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ ກາໍນດົຫຼກັການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງ, 

ຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ນາໍໃຊລ້ະບບົກດົລະຫດັ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ບນົພ້ືນຖານຄວາມຖກືຕອ້ງ

ຕາມລະບຽບ, ຫຼກັການ, ມາດຕະຖານແຫງ່ຊາດ, ພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ ແນໃສຊຸ່ກຍູສ້ ົ່ງເສມີການ

ຜະລິດ, ບໍລກິານທ່ີມຄີນຸນະພາບ, ຖກືຕອ້ງກບັສະພາບຄວາມເປັນຈງິ ແລະ ເປັນການ

ປະກອບສວ່ນເຂົ້າໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ. 
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ມາດຕາ 2 ກດົລະຫດັ 

ກດົລະຫດັ (Barcode)-ບາໂຄດ ແມນ່ມາດຕະຖານ ທ່ີນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນການຄຸມ້ຄອງ, ຜະລິດ, 

ກວດກາ, ກວດທຽບ, ລະບຕຸວົຕນົຂອງສນິຄາ້, ການຂນົສ ົ່ງ ແລະ ລະບບົສາງ, ເຊິ່ ງສາມາດນາໍໃຊ້

ໄດຢ້າ່ງກວາ້ງຂວາງ, ອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກກ່ານຈດັຈາໍໜາ່ຍທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ. 

  

ມາດຕາ 3 ອະທິບາຍຄາໍສບັ 

ຄາໍສບັຕາ່ງໆທ່ີນາໍໃຊຢູ້ໃ່ນຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີມ້ຄີວາມໝາຍ ດ ັງ່ນີ:້ 

1. ລະບບົກດົລະຫດັ ໝາຍເຖງິ: ລະບບົການກາໍນດົ, ອອກແບບ, ນາໍໃຊ ້ ແລະ ກວດກາເຄື່ ອງ 

ໝາຍກດົລະຫດັ Barcode-ບາໂຄດ ແລະ RFID-ອາເອຟໄອດ.ີ 

2. ກດົລະຫດັເສັ້ນຕ ັງ້ Barcode-ບາໂຄດ  ໝາຍເຖງິສນັຍາລກັທ່ີມລີກັສະນະເປັນເສ້ັນຕ ັງ້ ຫືຼ ເອີນ້

ວາ່ Barcode-ບາໂຄດ ເຊິ່ ງເປັນຕວົແທນຂອງຕວົເລກ ຫືຼ ຕວົອກັສອນ ທ່ີສາມາດອາ່ນໄດ້

ໂດຍເຄື່ ອງສະແກນກດົລະຫດັບາໂຄດ Barcode-ບາໂຄດ; 

3. RFID-ອາເອຟໄອດ ີ (Radio Frequency Identification) ໝາຍເຖງິ ແທງ່ອີເລັກໂຕຼນກິທ່ີ

ບນັຈຂຸໍມ້ນູທ່ີສາມາດຕດິຕາມການເຄື່ ອນຍາ້ຍຂອງສນິຄາ້ ດວ້ຍຄືນ້ຄວາມຖີ່ ວທິະຍ;ຸ 

4. GLN-ຈແີອວເອັນ (Global Location Number): ເປັນເລກລະຫດັບ ົ່ງບອກທ່ີຕ ັງ້ຂອງບໍລິສດັ. 

5. GS1-ຈເີອສ1 (The First of Global Standard) ໝາຍເຖງິອງົກອນມາດຕະຖານສາກນົອນັ

ດບັ1 ເຊິ່ ງເປັນຜູກ້າໍນດົໝາຍເລກລະຫດັ, ຄຸມ້ຄອງ, ຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປກົປ້ອງ

ລະບບົກດົລະຫດັໃຫແ້ຕລ່ະສາຂາ ແລະ ສະມາຊກິກດົລະຫດັທ ົ່ວໂລກ; 

6. EAN/UPC-ອເີອເອັນ/ຢພີູຊ ີ  (European Article Numbering/Universal Product Code)      

ໝາຍເຖງິເລກກດົລະຫດັຢຣູບົ ແລະ ຂອງສາກນົ ທ່ີມຕີວົເລກ 13 ຫຼກັ ໃຊເ້ພ່ືອເປັນລະຫດັ

ຂອງສນິຄາ້ຂາຍຍອ່ຍ; 

7. ITF-14-ໄອທີເອຟ14 (Interleaved 2 of 5-14)  ໝາຍເຖງິກດົລະຫດັ ທ່ີມຕີວົເລກ 14 ຫຼກັ 

ໃຊກ້ບັແກດັ ແລະ ກອ່ງບນັຈສຸນິຄາ້; 

8.  GS1-128 ໝາຍເຖງິກດົລະຫດັ ທ່ີໃຊໃ້ນລະບບົການຂນົສ ົ່ງ ແລະ ລະບບົສາງ ທ່ີສາມາດໃສຂໍ່້

ມນູຂອງສນິຄາ້ທງັເປັນຕວົເລກ ແລະ ຕວົອກັສອນໄດຫຼ້າຍ; 

9. GS1-ຈເີອສ1 Data Matrix ໝາຍເຖງິລະຫດັ ກດົລະຫດັ 2 ມຕິ ິ ເຊິ່ ງຈະໃຊກ້ບັອປຸະກອນ

ການແພດ ຫືຼ ພາຊະນະທ່ີເປັນໂລຫະ; 

10. GS1-ຈເີອສ1  Data Bar ໝາຍເຖງິກດົລະຫດັທ່ີໃຊກ້ບັສນິຄາ້ທ່ີອາຍສຸ ັນ້, ເໜ່ົາເປ່ືອຍງາ່ຍ 

ເຊ່ັນ: ພືດ, ຜກັ,  ໝາກໄມ,້ ຊີນ້ ແລະ ອື່ ນໆ; 

11. ໝາຍເລກກດົລະຫດັ ໝາຍເຖງິ: ຕວົເລກລະຫດັຂອງ Barcode-ບາໂຄດ ແລະ RFID-

ອາເອຟໄອດ.ີ 

12. GTIN-ຈທີີໄອເອັນ (Global Trade Item Number): ໝາຍເຖງິໝາຍເລກປະຈາໍຕວົຂອງ

ສນິຄາ້ ທ່ີເປັນສາກນົ; 

13. ສະມາຊກິ: ໝາຍເຖງີບກຸຄນົ, ນຕິບິກຸຄນົ ຫືຼ ການຈດັຕ ັງ້ ທ່ີມາຂຶນ້ທະບຽນຂໍນາໍໃຊກ້ດົລະຫດັ

ກບັໜວ່ຍງານກດົລະຫດັ ຫືຼ ອງົການທ່ີຖກືມອບໝາຍ. 
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14. ຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິ  ໝາຍເຖງິບກຸຄນົ, ນຕິບິກຸຄນົ  ຫືຼ ການຈດັຕ ັງ້ ທ່ີດາໍເນນີທລຸະກາໍທາງທລຸະ

ກດິ, ມທີະບຽນຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍວສິາຫະກດິຂອງ ສປປ ລາວ; 

15. ຜູຊ້ມົໃຊ ້ໝາຍເຖງິບກຸຄນົ, ນຕິບິກຸຄນົ ຫືຼ ການຈດັຕ ັງ້ ທ່ີຊມົໃຊຜ້ະລິດຕະພນັ ສນິຄາ້; 

16. ກາໝາຍຄນຸນະພາບ ໝາຍເຖງິສນັຍາລກັທ່ີໄດຜ້າ່ນການກວດສອບ ແລະ ໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢືນຄນຸ

ນະພາບຈາກ ກມົມາດຕະຖານ ແລະ ວດັແທກ; 

17. ມາດຕະຖານ ແຫງ່ຊາດລາວ ຂຽນຫຍໍ ້ (ມລ) ໝາຍເຖງິມາດຕະຖານທ່ີສະພາມາດຕະຖານແຫງ່

ຊາດໄດຮ້ບັຮອງ ປະກາດໃຊໂ້ດຍ ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ;ີ 

18. ການຢ ັງ້ຢືນຄນຸນະພາບ ໝາຍເຖງິຂ ັນ້ຕອນການກວດກາຄວາມສອດຄອ່ງ ແລະ ໄດອ້ອກໃບ 

ຢັງ້ຢືນຄນຸນະພາບ ໂດຍອງົການທ່ີມສີິດກວດກາຂອງຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ກຽ່ວກບັມາດ 

ຕະຖານແຫງ່ຊາດ, ພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ ທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວ;້ 

 

ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດການນາໍໃຊ ້

ຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີນ້າໍໃຊຕ່ໍ້ບກຸຄນົ, ນຕິບິກຸຄນົ ຫືຼ ການຈດັຕ ັງ້ ທ່ີຄຸມ້ຄອງ, ດາໍເນນີການຜະລິດ, 

ບໍລກິານ ແລະ ນາໍໃຊ ້ລະບບົກດົລະຫດັຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ.  

 

ໝວດທີ 2 

ປະເພດ ແລະ ສະຕິກເກ ີຂອງກດົລະຫດັ 

 

ມາດຕາ 5 ປະເພດຂອງກດົລະຫດັ          

ປະເພດກດົລະຫດັ ທ່ີໄດຖ້ກືຮບັຮອງ ແລະ ຜາ່ນການຕກົລງົເຫັນດນີາໍໃຊໃ້ນປດັຈບຸນັ ຂອງ

ອງົການກດົລະຫດັ GS1 ມຄີ:ື 

1. EAN/UPC; 

2.  ITF-14;  

3. GS1-128; 

4. GS1 Data Matrix; 

5. GS1 Data Bar  
6.  RFID  

 

ມາດຕາ 6 ສະຕກິເກກີດົລະຫດັ 

ສະຕກິເກກີດົລະຫດັ ທ່ີຈະຕດິໃສຜ່ະລິດຕະພນັສນິຄາ້ທກຸປະເພດ ແລະ ທກຸຊະນດິ ຕອ້ງຕດິ

ໃສເ່ບືອ້ງນອກຂອງສນິຄາ້ ບອ່ນທ່ີເຫັນໄດງ້າ່ຍ; ຕວົໜງັສ,ື ເສ້ັນກດົລະຫດັຕອ້ງຈະແຈງ້ດ,ີ 

ສະອາດ, ກນັນ ໍາ້ໄດ ້ແລະ ບ່ໍລອກງາ່ຍ (ຍກົເວັນ້ພາຊະນະບນັຈທ່ີຸຢູ່ໃຕດ້ນິ).   

ສະຕກິເກກີດົລະຫດັ ປະກອບດວ້ຍ: 

1. ເສ້ັນກດົລະຫດັຂອງ ຜະລດິຕະພນັສນິຄາ້; 

2. ໝາຍເລກກດົລະຫດັທ່ີເປັນທາງການສາໍລບັຜະລດິຕະພນັສິນຄາ້; 

3. ຂະໜາດຂອງແຜນ່ສະຕກິເກ ີຕາມມາດຕະຖານກາໍນດົໄວ.້ 
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 ມາດຕາ 7 ການກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢືນ 

ທກຸກດົລະຫດັ ທ່ີໄດກ້າໍນດົໃນມາດຕາ 5 ຂາ້ງເທິງ  ແມນ່ຈະຕອ້ງມກີານກວດກາ ແລະ 

ຢັງ້ຢືນຄວາມຖກືຕອ້ງ ຈາກອງົການຄຸມ້ຄອງທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ.  

 

ໝວດທີ 3 

ຫຼກັການພ້ືນຖານ, ການຢ ັງ້ຢືນ, ຄາ່ທາໍນຽມ ແລະ ການປບັໃໝ 

 

ມາດຕາ 8 ຫຼກັການພ້ືນຖານຂອງການຢ ັງ້ຢືນການນາໍໃຊ ້

ບນັດາຫຼກັການພ້ືນຖານ ເພ່ືອຍກົສງູຄນຸນະພາບ ແລະ ປະສດິທິພາບທາງດາ້ນເຕັກນກິ, ຮບັ 

ປະກນັໃຫແ້ກຜູ່ຜ້ະລິດ, ບໍລກິານ ແລະ ຜູຊ້ມົໃຊ ້ມດີ ັງ່ນີ:້ 

1. ສາ້ງມາດຕະຖານໃຫເ້ປັນອນັໜ່ຶງອນັດຽວກນັ ເພ່ືອຄຸມ້ຄອງຂະບວນການຜະລດິ, ການບໍລ ິ

ການ ແລະ ຜູນ້າໍໃຊລ້ະບບົກດົລະຫດັ; 

2. ຮບັປະກນັການນາໍໃຊລ້ະບບົເຕັກນກິໃໝຢ່າ່ງກວ້າງຂວາງ, ສາ້ງຄວາມຍຕຸທິາໍ, ຄວາມສະເໝີ

ພາບ, ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ;້ 

3. ຮບັປະກນັໃຫຜູ້ຜ້ະລິດ, ບໍລກິານ ແລະ ນາໍໃຊ ້ ໃຫເ້ປັນໄປຕາມລະບຽບ, ຫຼກັການ ຂອງ

ມາດຕະຖານແຫງ່ຊາດ, ພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ; 

4. ທກຸຄ ັງ້ທ່ີເຈົາ້ໜາ້ທ່ີລງົກວດກາ ຕອ້ງມໃີບແຈງ້ການ ຫືຼ ຂໍຕ້ກົລງົ ທ່ີອອກໃຫໂ້ດຍ ກມົ

ມາດຕະຖານ ແລະ ວດັແທກ, ພະແນກວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊແີຂວງ, 

ນະຄອນຫຼວງ ຕາມການມອບໝາຍ. 

 

ມາດຕາ 9 ຮບູແບບການກວດກາ  

ການກວດກາ ຄນຸນະພາບ ແລະ ຄວາມຖກືຕອ້ງຂອງກດົລະຫດັມ ີ3 ຮບູແບບຄ:ື 

1. ກວດກາ ຄນຸນະພາບຂອງກດົລະຫດັ ກອ່ນການຕດິໃສຜ່ະລດິຕະພນັສນິຄາ້ ຫືຼ ບນັຈພຸນັ 

ເພ່ືອໃຫສ້ອດຄອ່ງຕາມລະບຽບການເຕັກນກິ, ມາດຕະຖານແຫງ່ຊາດ, ພາກພ້ືນ ແລະ 

ສາກນົ; 

2. ການກວດກາ ຄນຸນະພາບຂອງກດົລະຫດັ ແບບປກົກະຕ ິໜ່ຶງຄ ັງ້ຕ່ໍປີ; 

3. ກວດກາ ຄນຸນະພາບຂອງກດົລະຫດັ ແບບກະທນັຫນັ (ກລໍະນສີກຸເສນີ), ແມນ່ການ

ກວດກາ ຊຶ່ ງບ່ໍໄດແ້ຈງ້ໃຫຜູ້ຖ້ກືກວດກາຮູລ້ວ່ງໜາ້. 

 

ມາດຕາ 10 ການຂນໍາໍໃຊໝ້າຍເລກກດົລະຫດັ  

  ບກຸຄນົ, ນຕິບິກຸຄນົ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ ທ່ີມຈີດຸປະສງົເພ່ືອຂໍການນາໍໃຊໝ້າຍເລກກດົລະ 

ຫດັ ຕອ້ງໄດຍ້ື່ ນຄາໍຮອ້ງຂໍ ຕ່ໍອງົການຄຸມ້ຄອງທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ.  

ການປະກອບເອກະສານ ມດີ ັງ່ນີ:້ 

1. ຊຸດຄາໍຮອ້ງ; 

2. ສາໍເນົາໃບທະບຽນວສິະຫະກດິ; 
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3. ສາໍເນົາໃບຢັງ້ຢືນການມອບພນັທະອາກອນ; 

4. ສາໍເນົາໃບອານຍຸາດດາໍເນນີທລຸະກດິ; 

5. ຮບູພາບຜະລດິຕະພນັສນິຄາ້; 

6. ສາໍເນົາບດັປະຈາໍຕວົ, ສາໍມະໂນຄວົ ຫືຼ ໜງັສຜືາ່ນແດນ (Passport) 

 

ມາດຕາ 11 ການພິຈາລະນາ ແລະ ອະນມຸດັ  

ຂ ັນ້ຕອນການພິຈາລະນາເອກະສານ ມດີ ັງ່ນີ:້ 

ກ. ການອະນມຸດັນາໍໃຊໝ້າຍເລກກດົລະຫດັ 

1. ພະນກັງານຈະຮບັຄາໍຮອ້ງໄວເ້ພ່ືອພິຈາລະນາ ໃນເມື່ອເຫັນວາ່ເອກະສານຄບົຖວ້ນຕາມທ່ີ

ລະບໄຸວໃ້ນມາດຕາ 10 ຂາ້ງເທິງ;  

2. ໃນເມ ື່ອເອກະສານຖກືຕອ້ງ ແລະ ໄດຜ້າ່ນການກວດກາທ່ີສອດຄອ່ງຕາມມາດຕະຖານແຫງ່

ຊາດ, ພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົແລວ້ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການພິຈາລະນາພາຍໃນ ເຈດັວນັ ລດັຖະການ. 

ຂ. ການຕ່ໍ, ປ່ຽນແປງ ການນາໍໃຊໝ້າຍເລກກດົລະຫດັ 

1. ຖາ້ກລໍະນມີຄີວາມຕອ້ງການປ່ຽນແປງເນືອ້ໃນ ຫືຼ ເພ່ີມຈາໍນວນໝາຍເລກກດົລະຫດັໃສກ່ບັ

ຜະລິຕະພນັສນິຄາ້ ຕອ້ງໄດຂ້ນໍາໍໃຊໝ້າຍເລກກດົລະຫດັ ຕາມມາດຕາ 10 ຂາ້ງເທິງ; 

2. ຖາ້ກລໍະນເີປັນສະມາຊກິເກົ່ າ ບໍ່ ມຈີດຸປະສງົເພ່ີມຈາໍນວນໝາຍເລກ ແມນ່ຕອ້ງໄດຊ້າໍລະຄາ່

ບາໍລງຸສະມາຊກິປະຈາໍປີ ຈຶ່ງສາມາດນາໍໃຊໄ້ດໝ້າຍເລກທ່ີມນີ ັນ້ຕ່ໍໄປໄດ.້ 

 

ມາດຕາ 12 ໃບຢັງ້ຢືນໝາຍເລກກດົລະຫດັ  

ບກຸຄນົ, ນຕິບິກຸຄນົ ຫືຼ ການຈດັຕ ັງ້ ທ່ີດາໍເນນີທລຸະກດິກຽ່ວກບັ ການຜະລິດ, ຈາໍໜາ່ຍ, ຈໍ

ລະຈອນ ແລະ ບໍລກິານຜະລິດຕະພນັສນິຄາ້ ຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ ທີຕອ້ງການນາໍໃຊກ້ດົລະຫດັ ແມນ່

ຕອ້ງໄດຂ້ກໍານຢ ັງ້ຢືນ ຈາກສນູຢ ັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ແລະ ກວດກາຄນຸນະພາບແຫງ່ຊາດ, ກມົ

ມາດຕະຖານ ແລະ ວດັແທກ, ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ ີຫືຼ ພະແນກວທິະຍາສາດ 

ແລະ ເຕັກໂນໂລຊແີຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ທ່ີຖກືມອບໝາຍ. 

ໃບຢ ັງ້ຢືນໝາຍເລກກດົລະຫດັ ແມນ່ເອກະສານສາໍຄນັທາງດາ້ນກດົໝາຍ, ມກີາໍນດົ ອອກ

ໃຫນ້າໍໃຊຄ້ ັງ້ດຽວ ແລະ ໃນແຕລ່ະປີຕອ້ງໄດຊ້າໍລະຄາ່ບາໍລງຸສະມາຊກິປະຈາໍປີຕາມປກົກະຕ.ິ 

 

ມາດຕາ 13 ການເກບັຄາ່ທາໍນຽມ ແລະ ການປບັໃໝ 

ການຂຶນ້ທະບຽນ, ຢ ັງ້ຢືນຄນຸນະພາບ ແລະ ຄວາມຖກືຕອ້ງການນາໍໃຊກ້ດົລະຫດັ ຕອ້ງໄດ້

ເສຍຄາ່ທາໍນຽມ ແລະ ການປບັໃໝ ມດີ ັງ່ນີ:້ 

1. ຄາ່ທາໍນຽມ ແລະ ຄາ່ບໍລິການເຂ້ົາເປັນສະມາຊິກກດົລະຫດັ ແມນ່ອີງຕາມລດັຖະບນັຍດັຂອງ

ປະທານປະເທດ ວາ່ດວ້ຍຄາ່ທາໍນຽມ ແລະ ຄາ່ບໍລິການ ທ່ີປະກາດໃຊໃ້ນແຕລ່ະໄລຍະ; 

2. ຄາ່ປບັໃໝແມນ່ອີງຕາມ ດາໍລດັຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕີ ວາ່ດວ້ຍ ມາດຕະການຕ່ໍຜູລ້ະເມດີ ກດົ

ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກຽ່ວກບັມາດຕະຖານ ແລະ ດາໍລດັວ່າດວ້ຍ ມາດຕະການຕ່ໍຜູ້

ລະເມດີກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກຽ່ວກບັການວດັແທກ. 
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ມາດຕາ 14 ການເກບັຮກັສາ ແລະ ສາໍເນາົເອກະສານ 

ເອກະສານການກວດກາ ແລະ ຢ ັງ້ຢືນການນາໍໃຊໝ້າຍເລກກດົລະຫດັປະກອບມ ີ 03 ຊຸດ 

ມດີ ັງ່ນີ:້  

1. ຊຸດທ່ີໜ່ຶງ, ອງົການຄຸມ້ຄອງ, ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢືນການນາໍໃຊໝ້າຍເລກກດົລະຫດັເກບັ

ຮກັສາ; 

2. ຊຸດທ່ີສອງ, ຜູໄ້ດຮ້ບັຢ ັງ້ຢືນການນາໍໃຊໝ້າຍເລກກດົລະຫດັ ເກບັຮກັສາ; 

3. ຊຸດທີສາມ, ອງົການຄຸມ້ຄອງ, ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢືນ ຂ ັນ້ທອ້ງຖິ່ນເກບັສາໍເນົາເພ່ືອຕດິຕາມ. 

 

ໝວດທີ 4 

ສດິ, ແລະ ໜາ້ທ່ີຂອງ 

ອງົການຄຸມ້ຄອງລະບບົກດົລະຫດັ 

 

ມາດຕາ 15  ອງົການຄຸມ້ຄອງລະບບົກດົລະຫດັ 

ອງົການຄຸມ້ຄອງ ລະບບົກດົລະຫດັ ແມນ່ສນູຢ ັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ແລະ ກວດກາຄນຸນະ  

ພາບແຫງ່ຊາດ, ກມົມາດຕະຖານ ແລະ ວດັແທກ, ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ,ີ ພະ

ແນກວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊແີຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຕາມການມອບໝາຍ. 

 

ມາດຕາ 16  ສດິຂອງອງົການຄຸມ້ຄອງລະບບົກດົລະຫດັ  

ອງົການຄຸມ້ຄອງກດົລະຫດັ ມສີດິ ດ ັງ່ນີ:້ 

1. ຄຸມ້ຄອງການອອກໝາຍເລກ, ລະບບົການບໍລິການ, ກວດທຽບ ແລະ  ກວດກາຄນຸນະພາບ

ຂອງກດົລະຫດັໃຫສ້ອດຄອ່ງ ຕາມລະບຽບການເຕັກນກິ, ມາດຕະຖານແຫງ່ຊາດ, ພາກພ້ືນ 

ແລະ ສາກນົ; 

2. ເກບັຕວົຢາ່ງຂອງຜະລິດຕະພນັສນິຄາ້ ທ່ີນາໍໃຊໝ້າຍເລກກດົລະຫດັໄປກວດກາ ຄນຸນະພາບ 

ແລະ ຄວາມຖກືຕອ້ງ ໃນການນາໍໃຊໝ້າຍເລກກດົລະຫດັໃຫສ້ອດຄອ່ງຕາມລະບຽບການ

ເຕັກນກິ, ມາດຕະຖານແຫງ່ຊາດ, ພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ; 

3. ປະຕບິດັສດິອື່ ນ ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບ ແລະ ພາລະບດົບາດຂອງໜວ່ຍງານກດົ

ລະຫດັ. 

 

ມາດຕາ 17 ໜາ້ທ່ີຂອງອງົການຄຸມ້ຄອງລະບບົກດົລະຫດັ 

ອງົການຄຸມ້ຄອງລະບບົກດົລະຫດັ ມໜີາ້ທ່ີ ດ ັງ່ນີ:້ 

1. ເຜີຍແຜພ່າລະບດົບາດຂອງອງົການ, ປະສານສມົທບົກບັພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງຕາ່ງໆກຽ່ວກບັ

ການປະກາດໃຊລ້ະບບົກດົລະຫດັ; 

2. ສາ້ງ, ຮຽບຮຽງ, ປບັປງຸບນັດາລະບຽບການ, ແບບຟອມ ແລະ ນຕິກິາໍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການ

ບໍລກິານ, ການຄຸມ້ຄອງການດາໍເນນີວຽກງານ ຂອງໜວ່ຍງານກດົລະຫດັ ເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫ້

ແກກ່ານບໍລິການ; 
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3. ຢັງ້ຢືນ, ຕດິຕາມ, ກວດກາ, ກວດທຽບຄວາມສອດຄອ່ງ ຂອງລະບບົກດົລະຫດັທ່ີສະມາຊກິນາໍ

ໃຊໃ້ຫເ້ປັນໄປຕາມລະບຽບການເຕັກນກິ, ມາດຕະຖານແຫງ່ຊາດ, ພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ; 

4. ສາ້ງຄວາມສະເໝີພາບ, ເອກະພາບ, ຍຕຸທິາໍ ແລະ ໂປ່ງໃສ ໃນການບໍລກິານໃຫແ້ກ່

ສະມາຊກິ ຫືຼ ບ່ໍແມນ່ສະມາຊກິ; 

5. ເກບັຮກັສາ ແລະ ສະໜອງຂໍມ້ນູຕາ່ງໆໃຫສ້ະມາຊກິ ຫືຼ ພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງກບັວຽກງານການ

ຄຸມ້ຄອງ, ກວດກາຄນຸນະພາບ ແລະ ຄວາມຖກືຕອ້ງ ໃນການນາໍໃຊ ້ໝາຍເລກກດົລະຫດັໃຫ້

ຖກືຕອ້ງ ແລະ ທນັເວລາ; 

6. ລາຍງານສະພາບການເຄື່ ອນໄຫວລງົກວດກາ, ກວດທຽບຄນຸນະພາບ ແລະ  ຄວາມຖກືຕອ້ງ

ໃນການນາໍໃຊ ້ໝາຍເລກກດົລະຫດັໃຫຄ້ະນະນາໍແຕລ່ະຂ ັນ້ຮບັຊາບຢາ່ງເປັນປກົກະຕ;ິ 

7. ປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ເພ່ືອນາໍສະເໜີຂ ັນ້ເທິງລງົກວດກາ ເມ ື່ອເຫັນວາ່ 

ມກີານລະເມດີ ມາດຕະຖານແຫງ່ຊາດ, ພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ;  

8. ປກົປກັຮກັສາຜນົປະໂຫຍດຂອງ ສະມາຊກິທ່ີນາໍໃຊໝ້າຍເລກກດົລະຫດັ;  

9. ຮບັຜິດຊອບທກຸຜນົເສຍຫາຍທ່ີເກດີຂຶນ້ຍອ້ນ ການອອກໝາຍເລກກດົລະຫດັ ທ່ີບ່ໍຖກືຕອ້ງ

ຕາມລະບຽບຫຼກັການສາກນົ; 

10. ໃຫກ້ານຮວ່ມມ,ື ການບໍລິການ ແລະ ສາ້ງສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກພ່ະນກັງານປະຈາໍ

ໜວ່ຍງານ, ສະມາຊກິ ແລະ ຜູຊ້ມົໃຊ ້ທ່ີຕອ້ງການຂໍມ້ນູ, ຂໍແ້ນະນາໍລວມເຖງີການລງົຝຶກອບົ 

ຮມົຕາ່ງໆ; 

11. ປະຕບິດັໜາ້ທ່ີອື່ ນ ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນພາລະບດົບາດ, ລະບຽບ ແລະ ກດົໝາຍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 

 

ໝວດທີ 5 

ສດິ, ພນັທະຂອງສະມາຊກິ  

ແລະ ຜູຊ້ມົໃຊ ້ລະບບົກດົລະຫດັ 

ມາດຕາ 18 ນຍິາມສະມາຊກິ 

ໝາຍເຖງີບກຸຄນົ, ນຕິິບກຸຄນົ ຫືຼ ການຈດັຕ ັງ້ ທ່ີມາຂຶນ້ທະບຽນຂໍນາໍໃຊກ້ດົລະຫດັກບັໜວ່ຍ

ງານກດົລະຫດັ ຫືຼ ອງົການທ່ີຖກືມອບໝາຍ. 

 

ມາດຕາ 19 ສດິ ຂອງສະມາຊກິ ລະບບົກດົລະຫດັ 

ສະມາຊກິຂອງລະບບົກດົລະຫດັ ມສີດິສະເໝີພາບ, ເທ່ົາທຽມ ແລະ ເອກະພາບກນັ ມ ີ

ດ ັງ່ນີ:້ 

1. ສາມາດເລອືກໃຊບ້ໍລິການໝາຍເລກກດົລະຫດັນາໍ  ກມົມາດຕະຖານ ແລະ ວດັແທກ ຈາກ 

9 ໝາຍເລກ, 99 ໝາຍເລກ ແລະ 9999 ໝາຍເລກ; 

- ຖາ້ຜູສ້ະໝກັ ຫາກເປັນຫວົໜວ່ຍທລຸະກດິ ຫືຼ ບໍລສິດັທ່ີສາ້ງຕ ັງ້ ຫືຼ ເລ່ີມດາໍເນນີກດິຈະການ 

ໃໝ,່ ການກາໍນດົຈາໍນວນໝາຍເລກ ແລະ ຄດິໄລຄ່າ່ລງົທະບຽນສະໝກັ ແລະ ຄາ່ບາໍລງຸ

ສະມາຊກິ ແມນ່ຈະພິຈາລະນາຕາມທຶນຈດົທະບຽນເປັນຫຼກັ; 
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- ຖາ້ຜູສ້ະໝກັ ຫາກເປັນຫວົໜວ່ຍທລຸະກດິ ຫືຼ ບໍລສິດັທ່ີໄດຜ້າ່ນການດາໍເນນີງານມາເປັນ

ເວລາຫຼາຍປີແລວ້ ການກາໍນດົຈາໍນວນໝາຍເລກ ແລະ ຄດິໄລຄ່າ່ລງົທະບຽນສະໝກັ ແລະ 

ຄາ່ບາໍລງຸສະມາຊກິ ແມນ່ຈະພິຈາລະນາຕາມແຜນລາຍຮບັຂອງປີລາ້ສດຸເປັນຫຼກັ. 

2. ມສີດິເລືອກໃຊ ້ ເລກໝາຍກດົລະຫດັໃສກ່ບັສນິຄາ້ທ່ີຕນົເອງຕອ້ງການ, ໂດຍຜາ່ນການ

ກວດກາຂອງໜວ່ຍງານກດົລະຫດັ ຕາມລະບຽບການເຕັກນກິ, ມາດຕະຖານແຫງ່ຊາດ, 

ພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ; 

3. ມສີດິໄດຮ້ບັການບໍລກິານ ຈາກອງົການຄຸມ້ຄອງລະບບົກດົລະຫດັຢາ່ງຍຕຸທິາໍ ເຊ່ັນ ການຮບັ

ເອກະສານສະໝກັເຂ້ົາເປັນສະມາຊກິ, ການແນະນາໍວທີິການກາໍນດົເລກໝາຍກດົລະຫດັ

ສນິຄາ້ຂອງບໍລິສດັ, ວທີິນາໍໃຊ,້ ວທີິກວດກາຄນຸນະພາບ ແລະ ຄວາມຖກືຕອ້ງຂອງລະບບົ

ກດົລະຫດັ, ຮອ້ງຮຽນຕ່ໍພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງ ເມ ື່ອເຫັນວາ່ການໃຊບ້ໍລກິານບ່ໍໄດຮ້ບັຄວາມເປັນ

ທາໍ, ບ່ໍສອດຄອ່ງຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ອື່ ນໆ; 

4. ມສີດິແຈງ້, ລາຍງານຂໍມ້ນູ ກຽ່ວກບັຄນຸນະພາບຂອງບໍລສິດັທ່ີສະໜອງອປຸະກອນ, ເຄື່ ອງມ,ື 

ເຄື່ ອງຈກັ ແລະ ການບໍລິການຫຼງັການຂາຍ ທ່ີລະເມດີລະບຽບການ ໃນການນາໍໃຊກ້ດົ

ລະຫດັ;  

5. ປະຕບິດັສດິອື່ ນ ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບ, ສນັຍາ ແລະ ກດົໝາຍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 

 

ມາດຕາ 20  ສດິຂອງຜູຊ້ມົໃຊຜ້ະລິດຕະພນັສນິຄາ້   

  ຜູຊ້ມົໃຊຜ້ະລິດຕະພນັ ແລະ ສນິຄາ້ ທ່ີມໝີາຍເລກກດົລະຫດັ ມສີດິ ດ ັງ່ນີ:້ 

1. ເລືອກໃຊຜ້ະລິດຕະພນັສນິຄາ້ ແລະ ການບໍລິການ ຕາມຄວາມຕອ້ງການ; 

2. ຮອ້ງຮຽນຕ່ໍພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງເມ ື່ອເຫັນວາ່ ການນາໍໃຊໝ້າຍເລກກດົລະຫດັໃສຜ່ະລິດຕະພນັ

ສນິຄາ້ ແລະ ການບໍລິການທ່ີບໍ່ ໄດຮ້ບັຄວາມເປັນທາໍ ຫືຼ ມກີານໂຄສະນາເກນີຄວາມເປັນຈງິ;  

3. ສະເໜີຕ່ໍພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ເມ ື່ອເຫັນວາ່ຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິທ່ີນາໍໃຊໝ້າຍເລກກດົລະຫດັ

ໃສຜ່ະລິດຕະພນັສນິຄາ້ ແລະ ການບໍລິການ ສາ້ງຜນົກະທບົຕ່ໍສງັຄມົ; 

4. ຮບັຮູຂ້ໍມ້ນູຂາ່ວສານກຽ່ວກບັ ຄນຸນະພາບ ແລະ ການບໍລກິານຂອງລະບບົກດົລະຫດັ; 

5. ແຈງ້ພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ກຽ່ວກບັການລະເມດີມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການເຕັກນກິ; 

6. ປະຕບິດັສດິອື່ ນ ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບ ແລະ ກດົໝາຍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 

 

ມາດຕາ 21 ພນັທະຂອງສະມາຊກິ 

ສະມາຊກິທ່ີນາໍໃຊລ້ະບບົກດົລະຫດັ ມພີນັທະທ່ີຕອ້ງປະຕບິດັ ດ ັງ່ນີ:້ 

1. ບກຸຄນົ, ນຕິບິກຸຄນົ ຫືຼ ການຈດັຕ ັງ້ ທ່ີດາໍເນນີທລຸະກດິກຽ່ວກບັ ການຜະລິດ, ຈາໍໜາ່ຍ, ຈໍ

ລະຈອນ ແລະ ບໍລກິານຜະລິດຕະພນັສນິຄາ້ ຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ ຕອ້ງໄດຜ້າ່ນການຢັງ້ຢືນ

ການນາໍໃຊກ້ດົລະຫດັ, ຈາກສນູຢ ັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ແລະ ກວດກາຄນຸນະພາບແຫງ່ຊາດ,  

ກມົມາດຕະຖານ ແລະ ວດັແທກ, ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ ີ ຫືຼ ພະແນກ

ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊແີຂວງ, ນະຄອນ ທ່ີຖກືມອບໝາຍ; 

2. ປະກອບເອກະສານສະມກັເຂ້ົາເປັນສະມາຊກິ, ຊາໍລະຄາ່ລງົທະບຽນ ແລະ ຄາ່ບາໍລງຸສະມາ 

ຊກິຢາ່ງຖກືຕອ້ງຕາມລະບຽບການທກຸປະການ (ບໍ່ ມຂີໍຍ້ກົເວັນ້); 
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3. ນາໍເອົາໝາຍເລກກດົລະຫດັ ໄປນາໍໃຊກ້ບັສນິຄາ້ທ່ີບໍລສິດັຄຸມ້ຄອງຕາມສນັຍາໃຫຖ້ກື ຕອ້ງ, 

ເໝາະສມົກບັຕວົສນິຄາ້ ເຊ່ັນ: ສສີນັ, ຂະໜາດ, ລດົຊາດ, ກິ່ນ, ບນັຈພຸນັ, ຈດຸຕດິຕ ັງ້ກດົ

ລະຫດັ ແລະ ແຈງ້ມາຍງັໜວ່ຍງານ ພາຍຫຼງັການນາໍໃຊ;້ 

4. ລາຍງານຜນົການນາໍໃຊ ້ ໃຫແ້ກອ່ງົການຄຸມ້ຄອງກດົລະຫດັຢາ່ງເປັນປກົກະຕ ິ ເພ່ືອຮບັຊາບ

ເຖງີສະພາບການນາໍໃຊຕ້ວົຈງິ ມຂີໍສ້ະດວກ, ຂໍຫ້ຍຸງ້ຍາກ ແລວ້ຊອກຫາວທີິແກໄ້ຂຮວ່ມກນັ; 

5. ເຂົ້າຮວ່ມໃນຂະບວນການປກົປ້ອງສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດອນັຊອບທາໍ ຂອງສະມາຊກິ 

ແລະ ຜູນ້າໍໃຊ;້ 

6. ປະຕບິດັພນັທະອື່ ນ ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບ ແລະ ສນັຍາທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 

 

ມາດຕາ 22 ພນັທະຂອງຜູຊ້ມົໃຊຜ້ະລິດຕະພນັສນິຄາ້ 

 ຜູຊ້ມົໃຊຜ້ະລິດຕະພນັສນິຄາ້ ທ່ີນາໍໃຊກ້ດົລະຫດັ ມພີນັທະ ດ ັງ່ນີ:້ 

1. ນາໍໃຊຜ້ະລດິຕະພນັສນິຄາ້ ທ່ີໄດຮ້ບັການຢ ັງ້ຢືນຄນຸນະພາບຈາກພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ;  

2. ນາໍໃຊຜ້ະລດິຕະພນັສນິຄາ້ ຕາມຄາໍແນະນາໍ ຂອງຜູໃ້ຫກ້ານບໍລິການ; 

3. ປະຕບິດັພນັທະອື່ ນ ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບ ແລະ ກດົໝາຍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 

   

ໝວດທີ 6 

ຂໍຫ້າ້ມ 

 

ມາດຕາ 23 ຂໍຫ້າ້ມສາໍລບັສະມາຊກິ ທ່ີນາໍໃຊກ້ດົລະຫດັ 

ຫາ້ມສະມາຊກິ ທ່ີນາໍໃຊກ້ດົລະຫດັ ມພຶີດຕກິາໍ ດ ັງ່ນີ:້ 

1. ອອກລະຫດັ, ໝາຍເລກ, ຜະລິດສະຕກິເກລີະບບົກດົລະຫດັ ດວ້ຍຕນົເອງໂດຍບໍ່ ໄດຜ້າ່ນການ

ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢືນຄວາມຖກືຕອ້ງຈາກ ກມົມາດຕະຖານ ແລະ ວດັແທກ ຫືຼ ພະແນກ

ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊແີຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ທ່ີຖກືມອບໝາຍ; 

2. ປບັປງຸ ແລະ ດດັແກເ້ສັ້ນລະຫດັ, ຕວົເລກ, ສີສນັ, ຂະໜາດ ຫືຼ ວດັສະດທ່ີຸນາໍມາຜະລິດ

ສະຕກິເກລີະບບົກດົລະຫດັ ທ່ີໄດຜ້າ່ນການກວດກາ, ອອກໃບຢັງ້ຢືນ ແລະ ຄວາມຖກືຕອ້ງ

ແລວ້; 

3. ຂດັຂວາງການປະຕບິດັງານ ຂອງເຈົາ້ໜາ້ທ່ີ ທ່ີລງົກວດກາ, ຫາ້ມໃຫສ້ນິບນົ ແລະ ສມົຮູຮ້ວ່ມ

ຄດິກບັເຈ້ົາໜາ້ທ່ີກວດກາຄນຸນະພາບລະບບົກດົລະຫດັ; 

4. ປອມແປງເອກະສານສະມາຊກິ, ເອກະສານໝາຍເລກ, ໃບຢ ັງ້ຢືນ ແລະ ຄວາມຖກືຕອ້ງຂອງ

ລະບບົກດົລະຫດັ. 

 

ມາດຕາ 24  ຂໍຫ້າ້ມສາໍລບັພະນກັງານ ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີ  

ຫາ້ມສາໍລບັພະນກັງານ ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບວຽກງານລະບບົກດົລະຫດັ ມພຶີດຕກິາໍ 

ດ ັງ່ນີ:້ 

1. ພະນກັງງານທກຸໆຄນົໃນໜວ່ຍງານລະບບົກດົລະຫດັ ທ່ີບ່ໍໄດຮ້ບັການແຕງ່ຕ ັງ້ລງົປະຕ ິ ບດັ

ໜາ້ທ່ີ ແບບພາລະການ; 
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2. ປະລະໜາ້ທ່ີ, ບໍ່ ມຄີວາມຮບັຜິດຊອບ, ປະຕບິດັໜາ້ທ່ີໂດຍບ່ໍມຄີວາມຍຕຸທິາໍ, ລາໍອຽງຕ່ໍບກຸ 

ຄນົ, ນຕິບິກຸຄນົ ຫຼື ການຈດັຕ ັງ້; 

3. ຮບັສິນບນົ, ສວຍໃຊໜ້າ້ທ່ີ-ຕ ໍາ່ແໜງ່ ເພ່ືອສາ້ງຜນົປະໂຫຍດສວ່ນຕວົ, ແລະ ສາ້ງເຄື່ ອຂາ່ຍ

ການນາໍໃຊກ້ດົລະຫດັ; 

4. ກະທາໍເອງ ຫືຼ ສມົຮູຮ້ວ່ມຄດິ ໃນການປອມແປງ, ເຜີຍແຜຄ່ວາມລບັ, ແກຍ່າວ ແລະ ຖວ່ງ

ດງຶເວລາການດາໍເນນີເອກະສານການຕາ່ງໆ; 

5. ມພຶີດຕກິາໍອື່ ນ ທ່ີເປັນການລະເມດີຕ່ໍລະບຽບ ແລະ ກດົໝາຍ. 

 

ມາດຕາ 25 ຂໍຫ້າ້ມສາໍບກຸຄນົ, ນຕິບິກຸຄນົ ຫືຼ ການຈດັຕ ັງ້ອື່ ນ 

 ຫາ້ມບກຸຄນົ, ນຕິບິກຸຄນົ ຫຼ ືການຈດັຕ ັງ້ອື່ ນ ມພຶີດຕກິາໍດ ັງ່ນີ:້ 

1. ສວຍໃຊໝ້າຍເລກກດົລະຫດັຂອງຜູອ້ື່ ນ ເພ່ືອຜນົປະໂຫຍດໃຫແ້ກຕ່ນົເອງ ດວ້ຍຮບູແບບທາງ

ກງົ ຫືຼ ທາງອອ້ມ, ສາ້ງອປຸະສກັກດີຂວາງ ແລະ ແຊກແຊງການເຮັດວຽກຂອງເຈົາ້ໜາ້ທ່ີ

ຮບັຜິດຊອບວຽກງານກດົລະຫດັ; 

2. ໂຄສະນາ, ຊວນເຊື່ ອ, ປກຸລະດມົ, ຂນົຂວາຍ ຫືຼ ສ ົ່ງເສມີການນາໍໃຊລ້ະບບົກດົລະຫດັແບບ

ພະລາການ ຫືຼ ສະຕກິເກກີດົລະຫດັທ່ີບ່ໍໄດຄ້ນຸນະພາບ ແລະ ບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມ ລະບຽບການ; 

3. ສາ້ງມນົລະພິດຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ, ຊວ່ຍເຫືຼອ, ປກົປ້ອງຜູລ້ະເມດີຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ,້ ປກົປິດ

ເຊື່ ອງອາໍການກະທາໍທ່ີມກີານລະເມດີລະບຽບການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ກບັລະບບົກດົລະຫດັ; 

4. ມພຶີດຕກິາໍອື່ ນ ທ່ີຜິດກບັລະບຽບກດົໝາຍ. 

 

ໝວດທີ 7 

ນະໂຍບາຍຕ່ໍຜູມ້ຜີນົງານ ແລະ ມາດຕະການຕ່ໍຜູລ້ະເມດີ 
 

ມາດຕາ 26 ນະໂຍບາຍຕ່ໍຜູມ້ຜີນົງານ 

ບກຸຄນົ, ນຕິບິກຸຄນົ ຫືຼ ການຈດັຕ ັງ້ ທ່ີມຜີນົງານດເີດ່ັນໃນການນາໍໃຊລ້ະບບົກດົລະຫດັ, 

ປະກອບສວ່ນຢ່າງຕ ັງ້ໜາ້ເຂ້ົາໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ, ມາດຕະຖານ, ລະບຽບ, ເງ ື່ອນໄຂຕາ່ງໆ

ຂອງສະມາຊກິ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງມາດຕະຖານລະບບົກດົລະຫດັ ຫືຼ ຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີຈ້ະໄດຮ້ບັ

ການຍອ້ງຍໍ  ຫືຼ ໄດຮ້ບັການປະຕບິດັນະໂຍບາຍອື່ນຕາມລະບຽບກດົໝາຍ. 

 

ມາດຕາ 27 ມາດຕະການຕ່ໍຜູລ້ະເມດີ 

ບກຸຄນົ, ນຕິບິກຸຄນົ ຫືຼ ການຈດັຕ ັງ້ ທ່ີລະເມດີຕ່ໍຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ຈະຖກືຕກັເຕອືນ, ສກຶສາ

ອບົຮມົ, ປບັໃໝ, ປະຕບິດັວໄິນ, ໃຊແ້ທນທາງແພງ່ ຫືຼ ລງົໂທດທາງອາຍາຕາມກລໍະນເີບົາ ຫືຼ 

ໜກັ ທ່ີລະບໄຸວຢູ້ໃ່ນລະບຽບກດົໝາຍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 
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ໝວດທີ 8 

ບດົບນັຍດັສດຸທາ້ຍ 

 

ມາດຕາ 28 ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ 

ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ ີມອບໃຫ ້ກມົມາດຕະຖານ ແລະ ວດັແທກ, ສນູ

ຢ ັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ແລະ ກວດກາຄນຸນະພາບແຫງ່ຊາດ, ສມົທບົກບັຂະແໜງການ ແລະ ການ 

ຈດັຕ ັງ້ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ເປັນຜູຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີຕ້າມພາລະບດົບາດຂອງຕນົ. 

 

ມາດຕາ 29 ຜນົສກັສດິ 

ຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ ມຜີນົສກັສດິນບັແຕມ່ ືລ້ງົລາຍເຊັນເປັນຕ ົນ້ໄປ ແລະ ພາຍຫຼງັໄດລ້ງົຈດົ  

ໝາຍເຫດທາງລດັຖະການສບິຫາ້ວນັ. ທກຸລະບຽບການທ່ີຂດັກບັຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ ລວ້ນແຕຖ່ກື

ຍກົເລີກ. 

 

                          ລດັຖະມນົຕ ີ

                            ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ ີ


