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บทสรุปผู้บริหาร
ผลการวิจัยมีข๎อสรุปได๎วํา ภายหลังจากสปป.ลาวได๎รับเอกราชจากการปลดปลํอยของประเทศ
ฝรั่งเศส ได๎มีสัญญานเปิดรับการพัฒนาการอยํางตํอเนื่องและการเปลี่ยนแปลงด๎านสังคมและวัฒนธรรม
ของลาวเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นระบบโดยมีทั้งการรับอิทธิพลของระบบการเมือง การปกครอง และ
สังคมวัฒนธรรมจากภายนอกและภายในประเทศ การเปลี่ยนแปลงระบบการเมือง การปกครองของ
สปป.ลาวนั้น เป็นผลมาจากแรงกดดันของคนรุํนใหมํที่ได๎รับการศึกษามาเป็นอยํางดี ภายหลังจากที่
สถาปนาเป็นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล๎ว สปป.ลาวได๎จัดระเบียบบริหารรัฐ บน
เส๎ น ทางของประเทศสังคมนิ ย ม แตํมีการเปลี่ยนแปลงกลั บมาสูํระบบการค๎าเสรีและวิส าหกิจเอกชน
ภายใต๎กฎหมายสํงเสริมการลงทุนและประเทศเข๎าเป็นสมาชิกอาเซียนในปีคศ. 1997 และองค์กรการค๎า
โลกในปีคศ. 2013
การปฏิรูปทางเศรษฐกิจภายใต๎ “กลไกเศรษฐกิจใหมํ” ที่ดาเนินมาตั้งแตํปีคศ. 1986 นั้นสํงผล
ให๎เกิดกระบวนการเปลี่ยนผํานทางการเมืองและสังคมอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ สังคมลาวได๎รับเสรีภาพในการ
เคลื่อนย๎าย การจ๎างงานและมีการติดตํอกับตํางประเทศได๎อยํางเสรี รัฐบาลสปป.ลาวได๎ใช๎ความพยายาม
อยํางยิ่งยวดในการแก๎ไขสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในประเทศและภาพลักษณ์ของประเทศ
ในด๎านการรักษาความสงบเรียบร๎อยของสังคม
สปป.ลาวเป็นหนึ่งในไมํกี่ประเทศในโลกที่ยังรักษาความเป็นประเทศคอมมิวนิสต์แบบไมํอนุรักษ์
นิยม พรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่ขึ้นสูํอานาจ เมื่อปี 1975 เลือกรูปแบบการเมือง การปกครองประเทศ
ตามอยํางสาธารณรัฐประชาชนสาธารณรัฐประชาชาชนจีน ซึ่งเป็นระบบที่มีพรรคการเมืองพรรคเดียว แตํ
นาเอาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเสรีเข๎ามารํวมในการพัฒนาประเทศ
รัฐธรรมนูญฉบับแรกของลาวประกาศในปี 1947 นั้นเป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นในยุคที่ลาวยังไมํมี
เอกราชและหมดสภาพบังคับเมื่อมีรัฐธรรมนูญฉบับใหมํ ภายใต๎กฎเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญฉบับใหมํ ที่
ประกาศใช๎ใน วันที่ 13-15 สิงหาคมปี 1991 และมีการแก๎ไขเพิ่มเติมในปี 2003 ซึ่งสปป.ลาวได๎เลือกใช๎
ระบบกฎหมายที่มีความคล๎ายคลึงกับระบบกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนสาธารณรัฐประชาชาชนจีน
สํวนประชาชนลาวจะมีสิทธิเลือกตั้ง เมื่อมีอายุครบสิบแปดปี
นโยบายของรัฐนั้น มาจากมติการประชุมของพรรค โดยผํานทางสมาชิกพรรคผู๎กํอตั้งดั้งเดิมเก๎า
คนและกรรมการกลางของพรรคอีก 49 คน สํวนการตัดสินใจของรัฐบาลนั้นกลั่นกรองโดยคณะรัฐมนตรี
ตัวรัฐมนตรีนั้นแตํงตั้งโดยประธานประเทศ ภายใต๎ความเห็นชอบของสภาแหํงชาติ
รัฐธรรมนูญของสปป.ลาวและระบบกฎหมายพัฒนามานับแตํชํวงปี 1990 และยังเป็นระบบที่มี
การพัฒนาอยํางตํอเนื่องสาขาของรัฐบาลอันได๎แกํ อานาจตุลาการ อานาจบริหารและอานาจนิติบัญญัติ
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สามารถสร๎างกฎหมายของตนเองได๎ และการตีความกฎหมายอยูํภายใต๎ดุลพินิจของแตํละฝุาย
แตํการกระทาทั้งหลายทั้งปวงนั้นต๎องอยูํภายใต๎คาแนะนาและแนวทางที่กาหนดโดยพรรคประชาชนปฏิวัติ
ลาว
ประธานประเทศและรองประธานฯ ได๎มาจากการเลือกตั้งโดยสภาแหํงชาติและดารงตาแหนํงใน
วาระห๎าปี สาหรับการเลือกตั้งใหญํนั้น จะมีขึ้นในปี 2016 สาหรับนายกรัฐมนตรีนั้นประธานประเทศจะ
นาเสนอเข๎าสูํสภาแหํงชาติเพื่อให๎สภาฯเลือกผู๎ที่เหมาะสม
ภาคนิติบัญญัติของลาวนั้น เป็นระบบสภาเดี่ยวที่มีสมาชิกทั้งสิ้น 132 ที่นั่ง สมาชิกสภาแหํงชาติ
นั้นได๎มาจากการออกเสียงเลือกตั้ง ผู๎ที่สภาปฏิวัติแหํงชาตินาเสนอและมีวาระห๎าปี
ภาคตุลาการนั้น ประกอบไปด๎ วยศาลสูงสุดและศาลชั้นต๎นอันได๎แกํ ศาลประจาแขวงเขต ศาล
ประจาเมือง ศาลประจาเขตและศาลทหารประธานศาลสูงสุดนั้นถูกเลือกโดยสภาแหํงชาติ โดยคาแนะนา
ของกรรมาธิการประจาสภาแหํงชาติ สํว นรองประธานศาลสู งสุดและตุลาการแตํงตั้งโดยกรรมาธิการ
ประจาสภาแหํงชาติ
การเปลี่ ย นแปลงนโยบายด๎านเศรษฐกิจ เป็ นเศรษฐกิจ แบบตลาดเสรี ซึ่งถูก เรีย กวํา “กลไก
เศรษฐกิจใหมํ (New Economic Machanisim)” นั้นคณะผู๎วิจัยพบวําสปป.ลาวใช๎กฎหมายเป็นภาคสํวน
หนึ่งของการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจใหมํ รัฐบาลสปป.ลาวได๎บัญญัติกฎหมายเพื่อสนับสนุ นการ
เปลี่ ย นแปลงทางด๎านเศรษฐกิจ และสั งคมเรื่อยมา อีกทั้งได๎ดาเนินการพัฒ นาประเทศให๎ เป็นรัฐ แหํ ง
กฎหมายและเป็นที่ยอมรับของสากล
สปป. ลาวกับนโยบายภาคสังคม –วัฒนธรรมและกฎหมาย
นโยบายทางสังคมของลาวมาจากรัฐธรรมนูญ ที่แตกตํางไปจากระบอบประชาธิปไตยเสรี แตํก็ยัง
มีความคล๎ายคลึงกันบ๎าง โดยเฉพาะในสํวนที่ใช๎แนวคิดแบบสากล เชํนการห๎ามการกระทาทารุณ การใช๎
อานาจจั บ กุม คุ ม ขัง โดยมิ ช อบและโดยไมํผํ า นกระบวนการพิ จ ารณาโดยศาลแม๎ วํ า สปป.ลาวยึ ด มั่ น
อุดมการณ์ มาร์คซิส เลนินนิสต์ แตํเข๎ารํวมสนธิสัญญาสากลวําด๎วยสิทธิทางแพํงและสิทธิทางการเมือง
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) และสนธิสัญญาสากลวําด๎วยสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม the International Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights (ICESCR) ในปี 2000
รัฐบาลลาวรับรู๎ประเด็นที่เกี่ยวกับสตรี บุคคลทุพลภาพ ชนกลุํมน๎อยและผู๎ที่มีผลประโยชน์พิเศษ
อยํางไรก็ตาม ความสามารถและความพร๎อมของรัฐที่จะเข๎ามาดูแลมีจากัดเนื่องมาจากรัฐมีทรัพยากร
จากัด
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งานวิจัยพบวํา รัฐธรรมนูญให๎ความคุ๎มครองด๎านความยุติธรรม กับสตรีและชนกลุํมน๎อย อีกทั้งประมวล
กฎหมายวําด๎วยครอบครัวห๎ามการเลือกปฏิบัติในการสมรส และการตกทอดของทรัพย์มรดก งานวิจัยพบ
หลักฐานวํา สปป.ลาวได๎ให๎สัตยาบันตํอสนธิสัญญาระหวํางประเทศที่เกี่ยวข๎องกับเรื่องนี้แล๎ว
รัฐบาลลาวให๎การสนับสนุนกลุํมสหภาพแมํหญิงลาวและคณะกรรมการแหํงชาติเพื่อแมํและเด็ก
พร๎อมทั้งชํวยเหลือการพัฒนาบรรดาโครงการเพื่อสตรีอยํางจริงจังรัฐบาลสปป.ลาวพบวํา การค๎าหญิงและ
เด็กคือปัญหาใหญํของประเทศ จึงได๎ทุํมเทให๎กับกิจกรรมการปูองกันการค๎าหญิงและเด็กระหวํางประเทศ
ซึ่งรวมถึงการให๎การฝึกอบรมแกํตุลาการและเจ๎าหน๎าที่ตารวจสาหรับองค์กรไมํแสวงหาประโยชน์ รัฐบาล
ลาวอนุญาตให๎ใช๎สื่อวิทยุโทรทัศน์และสานักงานของรัฐชดเชยการสนับสนุนด๎วยงบประมาณ
รัฐธรรมนูญสปป.ลาวมาตรา 9 ห๎ามการกระทาที่กํอให๎เกิดการแบํงแยกของศาสนา และเผําพันธ์
ทาให๎เห็นได๎วํา เสรีภาพในการนับถือศาสนานั้นได๎รับการคุ๎มครองในระดับหนึ่ง ในเรื่ องนี้รัฐบาลออกดารัส
เรื่องการอนุญาตให๎มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได๎ทุกศาสนา รวมทั้งศาสนาของชนกลุํมน๎อยและ
การเผยแพรํและทาสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับศาสนาด๎วย
เสรีภาพในเรื่องการชุมนุมและการแสดงความคิดเห็นมีปรากฎอยูํในรัฐธรรมนูญ แตํมีบทบัญญัติ
ของประมวลกฎหมายอาญาที่ ห๎ ามการเข๎ารํวมในการชุมนุมประท๎ว งหรือกิจกรรมที่กํอให๎ เกิด “ความ
วุํนวายหรือความไมํมั่นคงในทางสังคม”
สปป.ลาวได๎เปลี่ยนนโยบายทางเศรษฐกิจ มาเป็นเศรษฐกิจที่ใกล๎เคียงกับระบบตลาดเสรีแล๎ว
ขนานนามวํา “กลไกเศรษฐกิจใหมํ” ในระบบนี้สหภาพแรงงานมีได๎แตํต๎องอยูํภายใต๎กรอบกฏเกณฑ์ของ
สมาพันธ์ของสหภาพแหํงชาติที่ทางการรับรองและอยูํภายใต๎การควบคุมดูแ ลของพรรคประชาชนปฏิวัติ
ลาว สหภาพแรงงานนั้นจากัดขอบเขตวําจะต๎องเป็นสหภาพขององค์กรของรัฐ ข๎อพิพาทเรื่องแรงงาน
สามารถยุติผํานทางคณะกรรมการแรงงานและกฎหมายแรงงานกาหนดให๎อานาจสูงสุดไว๎แกํรั ฐมนตรี
กระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคมการนัดหยุดงานนั้นไมํถือเป็นผิดกฎหมาย
การปูองกันการคอรรับชั่น ถือเป็นภาระกิจหลักในนโยบายปัจจุบันของรัฐบาลลาว ในอดีตนั้นผู๎มี
อานาจทางการเมือ งมั กมี สํ ว นเกี่ย วข๎ องกับ การฉ๎ อราษฎร บั งหลวง ในรูป แบบตํ างๆ และในครั้ง นั้ น
กฏเกณฑ์ และระเบียบที่มีอยูํ มักจะใช๎บังคับได๎ไมํดีพอ รัฐบาลในสมัยปัจจุบันจึงได๎เริ่มต๎นขบวนการปฏิรูป
ความรับผิดชอบของภาครัฐ ในเรื่องนี้ได๎มีการออกกฎหมายที่มีประสิทธิภาพในการนาเจ๎าหน๎าที่ของรัฐที่
คอรรับชั่นมาลงโทษ มีการจัดตั้งระบบผู๎ตรวจสอบภายนอกเพื่อตรวจสอบเจ๎าหน๎าที่ของรัฐขึ้นโดยเฉพาะ
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ภาพรวมด๎านการเมืองและความมั่นคงของประเทศลาว
ความเปลี่ยนแปลงด๎านการเมืองและความมั่นคงของประเทศลาว ภายหลังที่ขบวนการปฏิวัติ
ประชาชนได๎รับชัยชนะ ภายใต๎การนาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในปี1975 แล๎ว พรรคฯได๎ประกาศวํา
จะต๎ อ งน าประชาชนก๎ า วสูํ ร ะยะใหมํ คื อ ระยะแหํ ง การสื บ ตํ อ กํ อ สร๎ า ง(พั ฒ นา)และขยายระบอบ
ประชาธิปไตยประชาชน เพื่อสร๎างพื้นฐานก๎าวสูํสังคมนิยมสปป.ลาวกาลังเข๎าสูํยุค Modernization ซึ่ง
ประเทศจะมีการพัฒนาอยํางมากในทุกด๎าน โดยที่ สปป.ลาวอยูํในแผน 5 ปี (ฉบับที่ 7) ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (2011-2015) ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได๎คือ แผนการปฏิรูปกฎหมาย การมี
ตลาดหลักทรัพย์ลาวเกิดขึ้น และยังมีแผนในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศให๎พ๎นจากความยากจนใน
ปี 2020 แม๎วําสปป.ลาว อ๎างวําได๎เดินตามเส๎นทางด๎านการเมืองและการปกครองตามระบบสังคมนิยมมา
โดยตลอด (ดังจะเห็นได๎จากมติที่ประชุมพรรคฯครั้งที่ 1 (ปี 1955) จนถึงมติที่ประชุมพรรคฯครั้งที่ 9 ปี
2015) แตํการวิจัยพบวําแม๎อุดมการณ์ของพรรคจะยังไมํเปลี่ยนแปลง แตํแนวทางของการพัฒนามีความ
เป็นพลวัตอยํางมีนัยสาคัญ
หากมองอยํางผิวเผินแล๎ว นโยบายหลักของพรรคฯด๎านการเมืองและความมั่นคงที่วางไว๎ในแตํละ
สมัยของกองประชุมพรรค ฯครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 9 มีเนื้อหาที่คล๎ายคลึงกันในสํวนของความพยายามที่จะ
รักษาอุดมการณ์ สังคมนิยมเอาไว๎ให๎ถึงที่สุดแตํกองประชุ มใหญํครั้งที่ 9 ของพรรคประชาชนปฎิวัติลาว
(ลงวันที่ 17-21 มีนาคม 2011) ประสบผลสาเร็จในการจัดตั้งแนวทางปฏิบัติแนวทางใหมํ ด๎วยการสร๎าง
พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการนาประเทศให๎หลุดพ๎นออกจากความด๎อยพัฒนาให๎ได๎ในปี 2020 และสืบตํอ
ก๎าวขึ้นสูํจุดหมายสังคมนิยม ต๎องบรรลุเปูาหมายสหัสวรรษด๎านการพัฒนา (MDGs) และยังคงคุณคําอันดี
งาม รักษาวัฒนธรรมแหํงชาติและมีความเป็นสากล โดยที่ประชุมพรรคฯครั้งนี้ กาชับให๎สปป.ลาวเปิด
สัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ(สร๎างเพื่อนมิตรสากล)อยํางกว๎างขวาง สามารถเข๎ารํวมในขบวนวิวัฒน์แหํง
การเชื่อมโยงภาคพื้นฯ และเป็นสากลได๎อยํางแท๎จริง ในภารกิจสันติภาพ, มิตรภาพ และการรํวมมือ
พัฒนา อยํางจริงจัง
สปป.ลาวกับความสัมพันธ์ระหวํางประเทศ
ลาวเริ่ม มีความสัมพันธ์ระหวํางประเทศที่มีความเป็นสากล นับแตํมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
หลั กของประเทศในปี 1991 กํอนหน๎ า นั้นประเทศลาวนับ เป็น ประเทศที่ไมํ เป็นมิ ตรและตํ อต๎า นโลก
ตะวันตกการเปลี่ยนแปลงหลังสงครามเวียตนามได๎นา สปป.ลาวเข๎าสูํประเทศพันธมิตรสังคมนิยม สหภาพ
โซเวียตและสาธารณรัฐเวียดนามและปฏิเสธความรํวมมือกับประเทศฝุายเสรีนิยม รวมทั้งเข๎าเป็นพันธมิตร
กับสาธารณรัฐเวียดนาม ภายใต๎ขอ๎ ตกลงวําด๎วยมิตรภาพและความรํวมมือระหวํางสองประเทศในปี 1977
เมื่อครั้ งเกิดปั ญหาชายแดน สาธารณรัฐ ประชาชาชนจีน สาธารณรัฐ เวียดนาม สปป.ลาว กลายเป็น
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ประเทศพันธมิตรกับประเทศคูํกรณีของสาธารณรัฐประชาชาชนจีนไป
เมื่ อ สหภาพโซเวี ย ตสิ้ น สุ ด สภาพลง ความชํ ว ยเหลื อ ที่ เ คยมี ม ากํ อ นจากประเทศกลุํ ม ยุ โ รป
ตะวันออกเริ่มเปลี่ยนแปลง และสาธารณรัฐเวียดนามเองก็บอบช้าจากสงครามจนไมํอาจจะเข๎าชํวยเหลือ
ทางเศรษฐกิจแกํลาวได๎ ความเป็นจริงของประเทศสังคมนิยมที่ล๎มเหลวทางเศรษฐกิจ ทาให๎สปป.ลาวไมํมี
ทางเลือกอื่น เมื่อเห็นวําการพัฒนาในระยะที่กระแสโลกาภิวัฒน์เอียงเอนไปอยูํทางฝุายโลกเสรีทุนนิยมนั้น
จะเป็นอื่นใดไมํได๎ นอกเสียจากต๎องเปิดประเทศให๎ยอมรับการเปลี่ยนแปลงให๎มากขึ้น สปป.ลาวจึงยกเลิก
นโยบายปิดประเทศ และขยายความสัมพันธ์กับทั้งประเทศตะวันออกและตะวันตก โดยไมํใสํใจในเรื่อง
ของอุดมการณ์ทางการเมืองประเทศตํางๆ มีอาทิ ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส ญี่ปุน สวีเดน และ อินเดีย สปป.
ลาวเข๎าเป็นสมาชิกอาเซียนใน เดือนกรกฎาคม ปี 1997 เป็นสมาชิกองค์กรการค๎าโลก ทั้งยังเข๎ารํวมการ
ประชุมสุดยอดเอเซียตะวันออกครั้งแรกในปี 2005
สปป.ลาวได๎เข๎าทาสนธิสัญญา อนุสัญญา และข๎อตกลงระหวํางประเทศในรูปแบบตํางๆ 1 และได๎
เข๎าเป็นสมาชิกขององค์การระหวํางประเทศที่สาคัญๆมากมาย เชํน Agency for Cultural and
Technical Cooperation (ACCT), Association of Southeast Asian Nations ASEAN, ASEAN
Free Trade Area (AFTA), ASEAN Regional Forum, Asian Development Bank, Colombo Plan,
Economic and Social Commission for Asia and Pacific (ESCAP), Food and Agriculture
Organization (FAO), Group of 77G-77, International Bank for Reconstruction and
Development (World Bank), International Civil Aviation Organization (ICAO), International
Development Association (IDA), International Fund for Agricultural Development (IFAD),
International Finance Corporation (IFC), International Federation of Red Cross and Red
Crescent Societies, International Labour Organization (ILO), International Monetary Fund
(IMF), Intelsat (nonsignatory user), and Interpol. the International Olympic Commission
(IOC), International Telecommunication Union ITU, Mekong Group, Non-Aligned
Movement (NAM), Permanent Court of Arbitration (PCA), United Nations, United Nations
Convention on Trade and Development (UNCTAD), United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization (UNESCO), United Nations Industrial Development Organization
(UNIDO), Universal Postal Union (UPU), World Federation of Trade Unions, World Health
Organization (WHO), World Intellectual Property Organization (WIPO), World
Meteorological Organization (WMO), World Tourism Organization, World Trade

1

ดูรายละเอียดได๎ในบทที่ ๑

6
Organization
นอกเหนือไปจากการเข๎ารํวมในระดับพหุภาคีแล๎ว สปป.ลาวได๎เข๎าลงนามในข๎อตกลงระหวําง
ประเทศที่เป็นทวิภาคีอีกมากมาย และมีสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศตํางๆทั่วโลก สาหรับความสัมพันธ์
ระหวํ า งประเทศกั บ ประเทศเพื่ อ นบ๎ า นที่ มี ค วามส าคั ญ ตํ อ สปป.ลาวได๎ แ กํ สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย ม
สาธารณรัฐเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนสาธารณรัฐประชาชาชนจีนและประเทศไทย
ความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐสังคมนิยมสาธารณรัฐเวียดนาม
แตํ เ ดิ ม สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มสาธารณรั ฐ เวี ย ดนามนั้ น ถื อ เป็ น ประเทศต๎ น แบบของการ
เปลี่ยนแปลงใน สปป.ลาว ทั้งในด๎านสังคมและวัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคงแตํเมื่อ สปป.ลาวก๎าว
เข๎าสูํจักรกลแหํงการเศรษฐกิจแนวใหมํ (New Economic Mechanism) แล๎วดูเหมือนวํา สปป.ลาวจะ
ก๎าวไปได๎ไกลกวําและยินดีกับการเปลี่ยนแนวทางของการพัฒนาเข๎าสูํรูปแบบของการตลาดเสรีมากขึ้น แตํ
อยํ า งไรก็ ต ามก็ ยั ง เป็ น ที่ ย อมรั บ กั น อยูํ วํ า อิ ท ธิ พ ลดั้ ง เดิ ม ของสาธารณรั ฐ เวี ย ดนามในด๎ า นสั ง คมและ
วัฒนธรรมการเมืองและความมั่นคงนั้น ยังมีปรากฏให๎เห็นอยูํชัดเจนในการดาเนินชีวิตของชาวลาว2
ความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐประชาชนสาธารณรัฐประชาชาชนจีนและประเทศไทย
สาธารณรัฐประชาชนสาธารณรัฐประชาชาชนจีนเป็นอีกประเทศหนึ่งที่เข๎ามามีบทบาทสาคัญตํอ
สปป.ลาวในระยะไมํนานมานี้ ความสัมพันธ์ระหวํางสองประเทศนี้มีความราบรื่น และเอื้อเฟื้อตํอกัน โดย
สาธารณรัฐประชาชาชนจีนได๎ให๎ความชํวยเหลือทางการเงินในการพัฒนาเส๎นทางคมนาคมให๎กับสปป.ลาว
ที่สาคัญคือการสร๎างเส๎นทางสาย R3A ที่มีความยาว 228.7 กม.
มีรายงานขําววํา มีการเจรจาตกลงกันในกรุงเวียงจันทน์ ระหวํางผู๎แทนของกระทรวงคมนาคม
และการงานสาธารณะ ของสปป.ลาวกับฝุายสาธารณรัฐประชาชาชนจีน ในเรื่องของความชํวยเหลือจาก
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชาชนจีนสาหรับโครงการใหญํสี่โครงการที่มีมูลคําไมํต่ากวําเจ็ดร๎อยเจ็ดสิบเอ็ด
ล๎านเหรียญสหรัฐ สํวนหนึ่งสาหรับการดาเนินงานเกี่ยวกับโครงการคมนาคมพื้นฐาน เชํน โครงการถนน
และสะพาน การขนสํงทั้งทางบก น้า และอากาศ
การเจรจาไตรภาคีระหวํางไทย สาธารณรัฐประชาชาชนจีน และลาวเรื่องการเชื่อมตํอลาวกับ
สาธารณรัฐประชาชนสาธารณรัฐประชาชาชนจีน และไทย ผํานทางสายR3A นั้นกาลังดาเนินการอยูํสํวน
การเจรจาระหวําง สปป.ลาวและสาธารณรัฐประชาชาชนจีนนั้นกาลังดาเนินไปได๎อยํางราบรื่น โดยสปป.
ลาวเสนอให๎รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชาชนจีน แสวงหาเส๎นทางคมนาคมที่เหมาะสมสาหรับการเชื่อมตํอ
2

คณะผู๎วจิ ัยพบวํา สิ่งพิมพ์ที่เผยแพรํ โดยโรงพิมพ์ของรัฐบาล สปป. ลาว เป็นวรรณกรรมที่เกีย่ วข๎องกับการตํอสู๎ของผู๎นา
เวียดนาม และการรํวมเป็นพันธมิตรระหวําง ลาว และเวียดนามอยูจํ านวนไมํน๎อย
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สาธารณรัฐประชาชาชนจีนและสปป.ลาวผํานสาธารณรัฐสังคมนิยมสาธารณรัฐเวียดนาม โดยมีจุดเริ่มต๎น
ที่เขตปกครองอิสสระ กวางสี จ๎วง ของสาธารณรัฐประชาชนสาธารณรัฐประชาชาชนจีน เข๎าสูํนครหลวง
เวียงจัน ท์ทางทิศตะวัน ออก และทางฝุายผู๎ แทนสาธารณรัฐประชาชาชนจีน ในการประชุม เจ๎าหน๎าที่
ระดับสูงของอนุภูมิภาคลุํมน้าโขง (GMS) ได๎ยอมรับหลักการในเรื่องการคมนาคมทางบกที่ต๎องใช๎ราง ถนน
และสะพาน ตลอดจนการคมนาคมทางน้า และทางอากาศ สํวนรายละเอียดคงจะได๎มีการเจรจากันตํอไป
และที่กาลั งดาเนิน การตํอไปนั้ น เป็น การเจรจารํว มกันสามฝุาย คือ ไทย สปป. ลาว และสาธารณรัฐ
ประชาชนสาธารณรั ฐ ประชาชาชนจี น ข๎ อ เสนอตอบแทนของลาวในปั จ จุ บั น คื อ การยอมยกเลิ ก
คําธรรมเนียมที่เกี่ยวข๎อง
สาหรับประเทศไทยนั้นมีความสัมพันธ์อันดีกับ สปป.ลาวทั้งสองฝุายตํางยินดีตํอการให๎ความ
ชํวยเหลือของสาธารณรัฐประชาชาชนจีน ที่ให๎ตํอ สปป.ลาว3เพราะได๎รับประโยชน์จากสํวนตํอของการ
คมนาคมจาก สปป.ลาว และเมื่อ สาธารณรัฐประชาชนสาธารณรัฐ ประชาชาชนจีน ได๎ล งนามรํว มกับ
ประเทศไทย เพื่อพัฒนาสํวนตํอของเส๎นทางคมนาคมทางบกในประเทศไทย การพัฒนารางคูํเป็นระยะทาง
542 ไมล์ สาหรับรถไฟจากจังหวัดหนองคาย เข๎าสูํยํานเศรษฐกิ จ อุตสาหกรรม และการขนสํงชายฝั่ง
ตะวันออกของไทย ซึ่งเป็นประโยชน์ตํอลาว เพราะการเชื่อมตํอระหวํางไทย ลาวนั้นทาได๎โดยผํานสะพาน
มิตรภาพข๎ามแมํน้าโขง สํวนสาธารณรัฐประชาชนสาธารณรัฐประชาชาชนจีนนั้นมีข๎อเสนอที่จะสร๎างทาง
รถไฟลํองมาจากเมืองคุนหมิงเข๎านครหลวงเวียงจัน ท์ ดังนั้นการได๎เข๎าเป็นคูํเจรจากับ สปป.ลาว และ
สาธารณรัฐประชาชาชนจีนจะเป็นการสมประโยชน์ของประเทศไทยด๎วย
สรุปได๎วํา สปป.ลาวในปัจจุบันนั้นประสบความสาเร็จในการสร๎างความเชื่อมั่นในเรื่องสังคม
วัฒนธรรม กฎหมายให๎กับนานาประเทศยืนยันความมีเสถียรภาพทางการเมือง และสามารถสร๎างประเทศ
ให๎มีความมั่นคงได๎ สปป.ลาวคงประสบความสาเร็จในการเข๎าสูํสถานะของประเทศกาลังพัฒนาและได๎รับ
สิทธิประโยชน์ของความเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนด๎วยความภาคภูมิ
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รายงานข้อมูลกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
บทที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นระบบกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ข๎อมูลเบื้องต๎นเกี่ยวกับประชาชนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประชาชนของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สํวนใหญํสืบเชื้อสายมาจากชาติเผําไต
จึงมีความใกล๎ชิดทางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม ภาษา ประเพณี ศาสนาและการดารงชีวิตที่คล๎ายคลึงกัน
โดยเฉพาะอยํางยิ่งประชาชนลาวที่อาศัยอยูํตามลุํมแมํน้าโขง ทีม่ ีลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมที่คล๎าย
กับวิถีชีวิตของคนในภาคอีสานของไทยและในภาคเหนือของไทย สํวนใหญํเป็นชาวลาวที่ตั้งถิ่นฐานใน
ดินแดนที่เป็นสํวนของประเทศไทยปัจจุบันในชํวงระยะตําง ๆ กัน อารยธรรมตลอดลาแมํน้าโขงที่ไหลผําน
จากเหนือลงสูํใต๎ในสํวนที่เป็นพรมแดนของประเทศไทย-ลาว มีความยาว 1,100 กิโลเมตร มีลั กษณะเป็น
ทางหลวง หรื อสายสั มพั น ธ์ส าหรั บ การติดตํ อไปมาของประชาชนสองฝั่ ง มากกวํ าการทาหน๎ าที่เป็ น
พรมแดนที่ปิดกั้น และแบํงแยกขนบธรรมเนียมของประชาชนออกจากกัน
ข๎อมูลความสัมพันธ์ ไทย-ลาว
ในปี 1933 (พ.ศ. 2476) ไทยและลาวได๎ทาสัญญาทางพระราชไมตรี การค๎าขาย และการเดินเรื อ
ระหวํ า งกั น โดยประเทศลาวสถาปนาความสั ม พั น ธ์ ท างการทู ต กั บ ราชอาณาจั ก รไทยขึ้ น ในวั น ที่
19 ธันวาคม 1950 ในฐานะประเทศในความปกครองของฝรั่งเศส ซึ่งความสัมพันธ์ดังกลําวได๎ครอบคลุม
ความรํวมมือหลากหลายสาขาและเกี่ยวข๎องกับทุกภาคสํวนในสังคมของทั้งสองประเทศ
ข๎อมูลลาว ภายใต๎การปกครองของชาติตะวันตก
ประเทศลาวตกอยูํภายใต๎การปกครองของฝรั่งเศสและอเมริกา จนกระทั่งได๎รับเอกราชในวันที่
2 ธันวาคม 1975 สถาปนาเป็นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เปลี่ยนแปลงระบบการ
ปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ภายใต๎อิทธิพลของฝรั่งเศสและอเมริกาที่มีเหนืออินโดสาธารณรัฐ
ประชาชาชนจีน มาเป็นประชาธิปไตยภายใต๎รัฐธรรมนูญ ปี 1893 4
ประเทศลาวหลังได๎รับเอกราช เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม คศ.1975 ได๎มีรัฐธรรมนูญที่กาหนดอานาจ
การบริหารประเทศตามแนวสังคมนิยม เมื่อปีคศ. 1991
ด๎านสังคมและวัฒนธรรมของลาวภายหลังจากได๎รับเอกราชจึงประกอบไปด๎วยการเปลี่ยนแปลง
ระบบการเมือง และการปกครอง จากประเทศที่อยูํภายใต๎การปกครองของประเทศอื่นมาเป็นประเทศที่มี
3F
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รัฐธรรมนูญ ปี 1893 ภายใต๎การปกครองของฝรั่งเศสและอเมริกาในสมัยเจ๎าชีวิตศรีสวํางวงศ์
รัฐธรรมนูญ ปี 1991 ถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกหากนับตามระบอบการปกครองแบบสังคมนิยม
และมีการแก๎ไขปรับปรุงในปี 2003
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อานาจอธิปไตยเป็นของตัวเอง ภายหลังจากที่สถาปนาเป็นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 1975 แล๎ว รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได๎จัดระเบียบ
บริหารรัฐ บนเส๎นทางของประเทศสังคมนิยม และได๎รํางรัฐธรรมนูญฉบับใหมํ และประกาศใช๎ในวันที่ 15
สิงหาคม 1991 โดยได๎ประกาศให๎รัฐธรรมนูญฉบับดังกลําวเป็นรัฐธรรมนูญของระบอบประชาธิปไตย
ประชาชน 5 ซึ่งเป็น รั ฐ ประชาธิป ไตยที่แสดงให๎ เห็นถึงผลงานอันยิ่งใหญํของประชาชนในภารกิจตํอสู๎
ปลดปลํอยชาติ การปกปักรักษา และพัฒนาประเทศชาติ ในด๎านการเมือง ด๎านเศรษฐกิจ และด๎านสังคม
วัฒนธรรม และการปูองกันชาติ ความสงบสุข กาหนดสิทธิและหน๎าที่พื้นฐานของพลเมืองและระบบการ
จัดตั้ง “กงจักรรัฐ” ( หมายถึงกระบวนการและวงจรการใช๎อานาจรัฐ อันประกอบไปด๎วยสภาแหํงชาติ
ประธานประเทศและรัฐบาล) ในระยะใหมํ มีการแบํงหมวดกฎหมายเป็นโขงเขต(ภาคของกฎหมาย) อัน
ได๎แกํ ภาคเศรษฐกิจ ภาควัฒธรรมสังคม ภาคการปกครองและกากับดูแลรัฐ เป็นต๎น
ระบบกฎหมายลาว
กํอนสถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประเทศลาวกํอนสถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กฎหมายตํางๆ ได๎บัญญัติ
ระบบกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษร (civil code) โดยมีขนบธรรมเนียมประเพณีและได๎รับอิทธิพลจาก
ประเทศฝรั่งเศส โดยได๎มีการรวบรวมไว๎เป็นประมวลกฎหมาย ซึ่ งประกอบไปด๎วย ประมวลกฎหมายแพํง
ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพํง และวิธีพิจารณาความอาญา พร๎อมกั บ
กฎหมายตํางๆ ซึ่งถูกบัญญัติขึ้นและประกาศใช๎นับแตํปี 1972 เป็นต๎นมา
ระบบกฎหมายระยะแรก 1975-1989
ภายหลังจากการสถาปนาประเทศเป็นสาธารณรัฐประชาชนลาวเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 1975
บรรดากฎหมายดังกลําวได๎ถูกลบล๎างไป พร๎อมกับการสิ้นผลบังคับใช๎ทั้งหมด
ในระยะปี 1975 ถึงปี 1989 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยึดเอา มติ คาสั่ง คาแนะนา
นิติกรรม (ประเภทของกฎหมาย )ตํางๆ ให๎มี ผลบังคับใช๎ทางกฎหมาย ในปี 1986 เมื่อสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ได๎เปลี่ยนแปลงนโยบายด๎านเศรษฐกิจ เป็นเศรษฐกิจตลาด ซึ่ง ถูกเรียกวํา
“กลไกเศรษฐกิจใหมํ (new economic machanisim)” โดยมีกฎหมายเป็นภาคสํวนหนึ่งของการ
เปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจใหมํ โดยรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได๎ให๎ความสาคัญใน
4 F
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ระบอบประชาธิปไตยประชาชน หมายถึง อานาจทั้ งหมดเป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อผลประโยชน์ของ
ประชาชนบรรดาชนเผําตํางๆ ซึ่งประกอบด๎วยบรรดาชั้นคน (ระดับคน) ในสังคมโดยเน๎นเฉพาะกรรมกร กสิกรและ
นักเรียน นักศึกษา ปัญญาชนตําง ๆ เป็นหลัก ตํอมาในปี 2003 ได๎มีการปรับปรุงแก๎ไขรัฐธรรมนูญ ค.ศ.1991 โดยมีการ
แก๎ไขเพิ่มเติม 1 หมวด หมวดที่ 3 การปูองกันชาติ-ปูองกันความสงบ และเพิ่มเติมใหมํบางสํวนอีก 18 มาตรา (โดยใช๎
บังคับถึงปัจจุบันและไมํมีการแก๎ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใหมํอีก)
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การบัญญัติกฎหมายเพื่อเป็นการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม
กฎหมายใหมํชุดแรกประกาศใช๎ในปี 1990-ปัจจุบัน
ในปี 1990 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได๎รับรองและประกาศใช๎กฎหมายจานวนหนึ่ง
ที่ ส าคั ญ คื อ กฎหมายวํ า ด๎ ว ยศาลประชาชน กฎหมายวํ า ด๎ ว ยอั ย การประชาชน กฎหมายวํ า ด๎ ว ย
คําธรรมเนียมศาล กฎหมายวําด๎วยการดาเนินคดีอาญา กฎหมายวําด๎ วยการดาเนินคดีแพํง กฎหมาย
อาญา กฎหมายวําด๎วยกรรมสิทธิ์ กฎหมายวําด๎วยข๎อผูกพัน ทางสัญญา กฎหมายวําด๎วยข๎อผูกพัน นอก
สัญญา กฎหมายวําด๎วยครอบครัว กฎหมายวําด๎วยสัญชาติลาว เป็นต๎ น นับแตํนั้นเป็นต๎นมา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวได๎บัญญัติ และปรับปรุงบทกฎหมายตํางๆ จนถึงปัจจุบัน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให๎ความสาคัญ ตํอพัฒนาการของกฎหมายเพื่อยืนยัน
ความเป็น สากลของประเทศในยุ คโลกาภิวัฒน์ ในระยะเวลาเริ่มต๎น ได๎มีความพยายามสร๎างระเบียบ
กฎหมายภายใน และการจัดตั้งดาเนินการ และพันธะหน๎าที่ ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ตํอสากล โดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได๎พัฒนาด๎านกฎหมายและด๎านอื่น ๆ เพื่อปรับตัว
เข๎ากับภาคพื้นสากล โดยมุํงหวังที่จะพัฒนาประเทศให๎เป็นรัฐแหํงกฎหมายและเป็นที่ยอมรับของสากล6
ขบวนการการสร้างกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
นิติบัญญัติใน สปป. ลาวเป็นไปตามกฎหมายวําด๎วยการสร๎างนิติกรรม เลขที่ 19 /สพช ลงวันที่
12 กรกฎาคม 2012 เรียกอยํางเป็นทางการวํา หลักการ “สร๎างนิติกรรม”เป็นระดับชั้นทางกฎหมายซึ่งที่
มีผลบังคับเป็นการทั่วไป ตามมาตรา 4 ดังนี้คือ 1. รัฐธรรมนูญ 2. กฎหมาย 3. มติของสภาแหํงชาติ 4.
มติของคณะประจาสภาแหํงชาติ 5. รัฐบัญญัติของประธานประเทศ 6. ดารัสของรัฐบาล 7. มติของรัฐบาล
8. คาสั่งหรือข๎อตกลงของนายกรัฐมนตรี 9. คาสั่ง ข๎อตกลง คาแนะนา ของรัฐมนตรีวําการกระทรวง
หัวหน๎าองค์การที่ขึ้นกับรัฐบาล 10. คาสั่ง ข๎อตกลง คาแนะนาของเจ๎าแขวง เจ๎าครองนคร 11. คาสั่ ง
ข๎อตกลง คาแนะนาของเจ๎าเมือง หัวหน๎าเทศบาล 12. กฎระเบียบของหมูํบ๎าน และสนธิสัญญาสากลถือ
เป็ นกฎหมายประเภทหนึ่งซึ่งต๎องดาเนินการตามขบวนการทางกฎหมายโดยกาหนดให๎เป็นกฎหมาย
โดยเฉพาะ ( ลักษณะพิเศษ)7 ขบวนการบัญญัติกฎหมายนั้นต๎องยึดหลักหกประการ ดังตํอไปนี้คือ
1. ต๎องบัญญัติให๎สอดคล๎องกับแนวทางนโยบาย รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และภายใต๎สภาพความ
เป็นจริงทางด๎านเศรษฐกิจสังคม
2. ต๎องบัญญัตใิ ห๎สอดคล๎องกับสนธิสัญญาและสัญญาสากล ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
6

ไพมะนี ไซวงสา , เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายเบื้องต๎น คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย แหํงชาติ
ลาว
7
รัฐบัญญัติของประธานประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วําด๎วยการสร๎าง การเข๎ารํวมเป็นภาคี และการ
ดาเนินการตามสนธิสญ
ั ญาสากล เลขที่ 01/ปปท ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2009
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ลาวเป็นภาคี
3. ต๎องบัญญัตใิ นขอบเขตอานาจขององค์การที่มีอานาจออกกฎหมายนั้น ๆ (เรียกวํา องค์การที่มี
สิทธิสร๎างกฎหมาย)
4. ต๎องมีแผนการและวิธีปฏิบัติตามขั้นตอน (ขบวนการการสร๎างและปรับปรุงกฎหมาย)
5. ต๎องรับรองความโปรํงใส และเปิดเผย โดยมีการประสานกับภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง เพื่อขยายฐาน
ประชาธิปไตย และเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
6. ต๎องรับ รองลักษณะชาติวิทยาศาสตร์และมหาชน (นําจะหมายความถึง Scientific and
Public nature of legislation)
ขั้นตอนการสร้างนิติกรรม
กฎหมายวําด๎วยการสร๎างนิติกรรม เลขที่ 19 /สพช ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2012 ของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการกาหนดกระบวนการไว๎ 7 ขั้นตอน8 คือ
1. การกาหนดแผนวําด๎วยการนิติบัญญัติ
2. การยกรํางกฎหมาย
3. ตรวจตราความสอดคล๎องของการรํางกฎหมายโดยกระทรวงยุติธรรม
4. พิจารณารํางกฎหมาย โดยรัฐบาล
5. รัฐบาลพิจารณารํางกฎหมายในกองประชุมรัฐบาล และมีมติรับรองแล๎วนาเสนอตํอคณะประจา
สภาแหํงชาติ
6. พิจารณาและรับรองรํางกฎหมาย โดยสภาแหํงชาติ
7. ประกาศใช๎กฎหมายโดยประธานประเทศ
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กฎหมายวําด๎วยการสร๎างนิติกรรม เลขที่ 19 /สพช ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2012
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ขั้นตอนการสร้างกฎหมายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประธานประเทศ
กองประชุมสภาแหํงชาติ

รํางกฎหมาย
คณะประจาสภาแหํงชาติ

ศาลประชาชนสูงสุดและอัยการ
ประชาชนสูงสุด

รัฐบาล

แผนการรํางกฎหมาย

แนวลาวสร๎างชาติและองค์การมหาชน

กระทรวงตํางๆ
เสนาธิการ

เสนาธิการ
กระทรวงยุติธรรม

(แผนผังขบวนการสร๎างนิติกรรม (กฏหมาย) ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
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ขั้นตอนที่ 1. การกาหนดแผนว่าด้วยการนิติบัญญัติ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะกาหนดแผนการสร๎างกฎหมายกํอนในเบื้องต๎นโดยองค์การ
จัดตั้งและบุคคลที่มีสิทธิเสนอรํางกฎหมาย ผู๎มีสิทธิเสนอสร๎างรํางกฎหมาย มี 1. ประธานประเทศ 2. คณะประจา
สภาแหํงชาติ 3. รัฐบาล 4. ศาลประชาชนสูงสุด 5. องค์การอัยการประชาชนสูงสุด 6. แนวลาวสร๎า งชาติและ
องค์การมหาชน (ขั้นศูนย์กลาง) ต๎องเสนอแผนวําด๎วยการบัญญัติกฎหมายและปรับปรุงกฎหมายของตน บุคคล
และนิติบุคคลหรือองค์การอื่นมีสิทธิเสนอความเห็นเกี่ยวกับการสร๎างและปรับปรุงกฎหมายตํอองค์การและบุคคลที่
มีสิทธิเสนอรํางกฎหมาย เพื่อพิจารณาบรรจุเข๎าในแผนการสร๎างและปรับปรุงกฎหมายโดยกาหนดเหตุผล ความ
จาเป็น จุดประสงค์ ความคาดหมาย ขอบเขต ในการสร๎างและปรับปรุงกฎหมายให๎ชัดเจน รวมถึงความต๎องการ
และเงื่อนไขที่จาเป็น พร๎อมทั้งข๎อเสนอตํางๆ เพื่อเสนอตํอคณะประจาสภาแหํงชาติพิจารณา
แผนรํางและปรับปรุงกฎหมายมี 2 ประเภท ประกอบด๎วยแผนการ 5 ปี แผนการ 5 ปีเป็นแผนการที่กอง
ประชุมครั้งแรกของสภาแหํงชาติในแตํละชุด เป็นผู๎พิจารณาตกลงรับรอง สํวนแผนการรํางและปรับปรุงกฎหมาย
ประจาปี เป็นแผนที่คณะประจาสภาแหํงชาติเป็นผู๎ตกลงบนพื้นฐานการสร๎างและปรับปรุงกฎหมาย 5 ปีที่ได๎รับรอง
ไว๎และการตามที่เสนอขององค์การและบุคคลที่มีสิทธิเสนอสร๎างและปรับปรุงกฎหมายและแผนการประจาปี
ในชั้นนี้องค์การที่รับผิดชอบสร๎างรํางกฎหมาย จะสร๎างแผนการสร๎างและปรับปรุงกฎหมาย 5 ปี ของตน
พร๎อมด๎วยบทเสนอเกี่ยวกับเหตุผลและความจาเป็นในการสร๎างและปรับปรุงกฎหมาย จุดประสงค์ของกฎหมาย
ผลประโยชน์ที่จ ะได๎รั บ ทรั พยากร และกลไกการจัดตั้ง องค์กรบังคับใช๎ (ฝุายปฏิบัติ ) และเสนอตํอ กระทรวง
ยุติธรรม กํอนวันที่ 1 กันยายน ของปีที่ 4 ของวาระของสภาแหํงชาติฯ แตํละชุด (มีวาระ 5 ปี) เพื่อค๎นคว๎าตรวจ
ตรา สรุปรวมและรายงานผลไปยังรัฐบาล
รัฐบาลต๎องพิจารณาและเสนอแผน “การรํางและปรับปรุงกฎหมาย” ตํอคณะประจาสภาแหํงชาติ ภายใน
เดือนมกราคม ของปีถัดไป
สาหรับศาลประชาชนสูงสุด องค์การอัยการประชาชนสูงสุด แนวลาวสร๎างชาติ และองค์การมหาชน(ขั้น
ศูนย์กลาง)เสนอ “แผนการรํางและปรับปรุงกฎหมาย” ของตนและสํงให๎รัฐบาล กํอนวันที่ 1 กันยายน ของปีที่ 4
ของวาระของสภาแหํงชาติในแตํละชุด เพื่อประกอบความเห็น เป็นลายลักษณ์อักษร แล๎วนาเสนอตํอคณะประจา
สภาแหํงชาติ (พิจารณาจากแผนผังกระบวนการเส๎นสีฟูา)
- การตรวจแผนการร่างและปรับปรุงกฎหมาย
ภายหลังได๎รับแผนการรํางและปรับปรุงกฎหมายจากองค์การที่มีสิทธิเสนอรํางกฎหมาย คณะ
ประจาสภาแหํงชาติจะมอบหมายให๎กรรมมาธิการกฎหมายประสาน หรือเข๎ารํวมกับกรรมาธิการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข๎องของสภาแหํงชาติ9 เพื่อตรวจตรารําง แล๎วรายงานตํอคณะประจาสภาแหํงชาติ
9

คณะกรรมาธิการมี 6 คณะประกอบด๎วย
- คณะกรรมาธิการกฎหมาย
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- การเสนอและการพิจารณาแผนการร่างและปรับปรุงกฎหมาย
คณะประจาสภาแหํงชาติมีหน๎าที่รวบรวมและเสนอแผนการสร๎างและปรับปรุงกฎหมาย 5 ปี ตํอ
กองประชุมครัง้ แรกของสภาแหํงชาติในแตํละชุดเพื่อพิจารณารับรอง
สาหรับ แผนการรํางและปรับปรุงกฎหมายประจาปี คณะประจาสภาแหํงชาติ เป็นผู๎ให๎ความ
เห็นชอบโดยอิงตามแผนการสร๎างและปรับปรุงกฎหมาย 5 ปี ที่ได๎รับรองไว๎แล๎ว และตามการเสนอของ
องค์การจัดตั้งและบุคคลที่มีสิทธิเสนอสร๎างและปรับปรุงกฎหมาย (ในกรณีหากไมํเป็นตามแผนการสร๎าง
และปรับปรุงกฎหมายประจาปี คณะประจาสภาแหํงชาติ จะเป็นผู๎พิจารณาและเห็นชอบตามการเสนอ
ขององค์การและบุคคลที่มีสิทธิเสนอรํางกฎหมาย และคณะประจาสภาแหํงชาติ ต๎ องรายงานการปรับปรุง
แผนการสร๎างและปรับปรุงกฎหมายดังกลําวตํอกองประชุมสภาแหํงชาติในคราวถัดไป)
- การจัดทาแผนปฏิบัติการในการสร้างและปรับปรุงกฎหมาย
คณะประจาสภาแหํงชาติประกาศแผนการรํางและปรับปรุงกฎหมาย 5 ปี และประจาปีที่ได๎รับ
รองแล๎ ว ให๎ รั ฐ บาลและองค์ก าร และบุ ค คลอื่น ที่ มี สิ ท ธิเ สนอรํ างกฎหมายเพื่ อ ด าเนิ น การปฏิ บั ติ ก าร
ดาเนิ น การตามแผนการรํ างกฎหมายและปรั บ ปรุ งกฎหมาย โดยในสํ ว นของรัฐ บาล รั ฐ บาลจะได๎
มอบหมายให๎ องค์การที่เ กี่ย วข๎อ งของตนจัด ทาแผนปฏิบัติ การณ์รํ างกฎหมายและปรับปรุง กฎหมาย
ดังกลําว (กระทรวงยุติธรรมมีหน๎าที่สํงเสริมติดตามตรวจตราการปฏิบัติการตามแผนการรํางกฎหมายและ
ปรับปรุงกฎหมายให๎ทันตามกาหนดเวลา)
ขั้นตอนที่ 2. การสร้าง (การยก) ร่างกฎหมาย (แผนผังเส้นสีแดง)
องค์การที่รับผิดชอบในการสร๎างรํางกฎหมายคือองค์การที่มีสิทธิเสนอสร๎างรํางกฎหมายตามที่กลําวมา
องค์การที่รั บ ผิดชอบรํ างกฎหมายของรั ฐบาล คือ บรรดากระทรวงตํางๆ องค์การที่ขึ้นกั บรัฐบาล องค์การที่
รับผิดชอบการยกรํางกฎหมายของประธานประเทศคือ สานักงานประธานประเทศ
อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบขององค์การร่างกฎหมายโดยทั่วไปมีดังนี้
- สร๎างแผนการรํางและปรับปรุงกฎหมายที่อยูํในความรับผิดชอบของตนพร๎อมด๎วยแผนงบประมาณ
- สร๎างหนํวยงานด๎านกฎหมายของตน
- แตํงตั้งคณะรับผิดชอบรํางกฎหมาย
-

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ แผนงาน และการเงิน
คณะกรรมาธิการวัฒนธรรม-สังคม
คณะกรรมาธิการกิจการชนเผํา
คณะกรรมาธิการปูองกันชาติ-ปูองกันความสงบ
คณะกรรมาธิการการตํางประเทศ
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- ให๎คาแนะนาด๎านนโยบายแกํคณะผู๎รับผิดชอบรํางกฎหมาย
- พิจารณารับรองแผนการดาเนิ นการและแผนงบประมาณตามการเสนอของคณะผู๎รับผิดชอบรําง
กฎหมาย
- พิจารณาองค์ประกอบและเนื้อหาของรํางกฎหมายของคณะผู๎รับผิดชอบรํางกฎหมาย
- เสนอรํางกฎหมายพร๎อมด๎วยปัญหาที่เกี่ยวข๎องหรือขอความเห็นจากรัฐบาล
- เสนอนายกรัฐมนตรี แตํงตั้งคณะผู๎รับผิดชอบปูองกัน ชี้แจง รํางกฎหมาย เพื่อเสนอรํางกฎหมายตํอ
กองประชุมสภาแหํงชาติ สาหรับการรํางกฎหมายที่อยูํในความรับผิดชอบของรัฐบาล
- ประเมินการจัดตั้ง ปฏิบัติกฎหมายที่อยูํในความรับผิดชอบของตน
วิธีปฏิบัติสาหรับองค์การที่รับผิดชอบการร่างกฎหมาย มีดังนี้
1. กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการรํางกฎหมาย
2. แตํงตั้งคณะผู๎รับผิดชอบรํางกฎหมาย
3. เก็บรวบรวมข๎อมูล
4. รํางเนื้อหาของกฎหมาย
5. รับฟัง คาแนะนา และความคิดเห็นจากภาคสํวนตํางของสังคมที่เกี่ยวข๎อง เชํน กระทรวงการเงิน
กระทรวงภายใน (กระทรวงมหาดไทย) เพื่อรับรองด๎านการเงินและโครงสร๎างการจัดตั้งองค์การที่
เกี่ ย วข๎ อ งต๎ อ งประกอบความเห็ นเป็ นลายลั ก ษณ์ อั กษรให๎ ค ณะผู๎ รั บผิ ด ชอบรํา งกฎหมายภายใน
กาหนดเวลา 15 วัน นับแตํวันที่ได๎รับรํางกฎหมายเป็นต๎นไป นอกจากนั้นยังต๎องจัดกองประชุมคณะ
ผู๎รับผิดชอบรํางกฎหมาย ปรึกษาหารือทบทวน ความคิดเห็นและเนื้อหาของกฎหมายทั้งหมดรวมทั้ง
บทเสนอรํางกฎหมาย บทประเมินผลกระทบของรํางกฎหมาย พิมพ์ล งในเวปไซต์ของรัฐบาลหรือของ
ตนอยํางน๎อย 60 วันเพื่อให๎ประชาชนทุกภาคสํวนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาในรํางกฎหมาย
6. สร๎างข๎อเสนอแนะและประเมินผลกระทบรํางกฎหมาย
การสร๎างกฎหมายใหมํอาจเป็นการปรับปรุงบทบัญญัติ ใดบทบัญญัติหนึ่ง ในปัญหาหรือในภาคเขต
กฎหมายเดียวกัน เพื่อประกันความสอดคล๎องของกฎหมาย และความรวดเร็วในการปฏิบัติ
การกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการสร๎างรํางกฎหมาย องค์การที่รับผิดชอบสร๎างรํางกฎหมาย กาหนด
นโยบายเกี่ยวกับการสร๎างและปรับปรุงกฎหมายให๎คณะรับผิดชอบสร๎างรํางกฎหมาย เชํน แนวทาง หลักการ
นโยบาย ขอบเขต การดัดแปลง ภายในขอบเขตบังคับของกฎหมาย
- การแต่งตั้งคณะรับผิดชอบร่างกฎหมาย
องค์การที่รั บ ผิ ดชอบรํ างกฎหมาย เป็นผู๎ แตํงตั้งคณะผู๎ รับผิ ดชอบสร๎างรํางกฎหมายของตน โดย
รั ฐ มนตรี ชํ ว ยวํา การหรื อ รองหั ว หน๎ าองค์ ก ารเป็ นหั ว หน๎ าคณะ และประกอบด๎ ว ยหั ว หน๎ าหนํ ว ยงานนิ ติก รรม
พนักงานวิชาการที่เกี่ยวข๎อง จานวนหนึ่งเป็นคณะ เพื่อสร๎างและปรับปรุงกฎหมายให๎สาเร็จตามกาหนดเวลาที่ได๎
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กาหนดไว๎ในแผน ในกรณีรํางกฎหมายหากสัมพันธ์กับหลายภาคสํวนงานคณะผู๎รับผิดชอบรํางกฎหมายดังกลําว
ต๎องมีตัวแทนมารํวมด๎วยทุกภาคสํวนงาน
หนํวยงานนิติกรรมขององค์การที่รับผิดชอบรํางกฎหมายเป็นเสนาธิการ (เลขานุการ) ในการสร๎าง การ
ปรับปรุง การโฆษณาเผยแพรํ และการประเมินผลจัดตั้ง ดาเนินการตามกฎหมาย ที่อยูํในความรับผิดชอบของตน
สาหรับกฎหมายที่อยูํในความรับผิดชอบของสภาแหํงชาติ คณะประจาสภาแหํงชาติเป็นผู๎แตํงตั้งคณะผู๎รับผิดชอบ
รํางกฎหมาย
- อานาจและหน้าที่ของคณะผู้รับผิดชอบร่างกฎหมาย
1. สร๎างแผนการและงบประมาณ สาหรับ การดาเนินงานของคณะผู๎รับผิดชอบรํางกฎหมายเพื่อเสนอตํอ
องค์การ ที่รับผิดชอบสร๎างรํางกฎหมายให๎ความเห็นชอบ
2. เก็บรวบรวม ค๎นคว๎าข๎อมูล สังเคราะห์นโยบาย และปัญหาอื่น ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของกฎหมาย
3. กาหนดองค์ประกอบและเขียนเนื้อหากฎหมาย
4. จัดตั้งองค์ประจาปรึกษาหารือ เผยแพรํ รํางกฎหมายลงในเวปไซต์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ เพื่อระดมความ
คิดเห็นทางกฎหมาย
5. สํงรํางกฎหมายให๎ภาคสํวนงานที่เกี่ยวข๎องเพื่อรับฟังความคิดเห็น
6. รับข๎ อคิดเห็น จากผู๎เชี่ยวชาญทั้งภายในและตํางประเทศ ที่มีความรู๎และประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา
กฎหมาย
7. รวบรวมและพิจารณา ความคิดเห็นของบุคคลและนิติบุคคล และองค์การจัดตั้งตํอรํางกฎหมาย
8. เขียนบทเสนอและบทประเมินผลกระทบของรํางกฎหมาย
9. รายงานการดาเนินการ และความคืบหน๎าในการรํางกฎหมายตํอองค์ การที่รับผิดชอบรํางกฎหมายเป็น
ประจา
10. ปฏิบัติหน๎าที่อื่นๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
ขั้นตอนที่ 3. การตรวจตราร่างกฎหมายโดยกระทรวงยุติธรรม เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของร่างกฎหมาย
และกฎหมายอื่นโดยกระทรวงยุติธรรม
ขั้นตอนที่ 4. เสนอร่างกฎหมายต่อรัฐบาลพิจารณา
ขั้นตอนที่ 5. รัฐบาลพิจารณาร่างกฎหมายในกองประชุมรัฐบาลเมื่อมีมติรับรองแล้วให้นาเสนอ ต่อคณะประจา
สภาแห่งชาติ
ขั้นตอนที่ 6. คณะประจาสภาแห่งชาติส่งให้ที่ประชุมสภาแห่งชาติเป็นผู้พิจารณารับรอง

17
ขั้น ตอนที่ 7. สภาแห่งชาติ เสนอร่า งกฎหมายต่อประธานประเทศเพื่อ ประกาศใช้เป็นกฎหมาย (รั ฐดารั ส)
ภายใน 10 วันนับจากวันที่ได้รับกฎหมายจากสภาแห่งชาติเป็นต้นไป
จากแผนผั งกระบวนการสร๎ างกฎหมายข๎างต๎น หลั งจากขั้นตอนที่ 7 ประธานประเทศลงนามและ
ประกาศใช๎บังคับจะเรียกวํา “รัฐดารัส” หากเป็นรายละเอียดในวิธีการและการดาเนินการตามรัฐดารัสจะเรียกวํา
มติ หรือคาสั่งฯ (ตั้งแตํข๎อ 7 -12) โดยเป็นการกาหนดวิธีการปฏิบัติลาดับรองลงสูํรากฐาน (ระดับท๎องถิ่น) ให๎
ปฏิบัติ หากยังไมํมีรัฐดารัสของประเทศ เชํน ในภาวะการณ์ฉุกเฉินจะมีการออกเป็นดารัสของรัฐบาลหรือคาสั่งเป็น
การชั่วคราว เป็นต๎น
ระดับชั้นของกฎหมาย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแบํงกฎหมายเป็น 2 ประเภท10 คือ เป็นกฎหมายที่มีผลบังคับ
ทั่วไป และกฎหมายโดยเฉพาะ
กฎหมายที่มีผลบังคับทั่วไป มี 12 ประเภท คือ
1. รัฐธรรมนูญ
2. กฎหมาย
3. มติของสภาแหํงชาติ
4. มติของคณะประจาสภาแหํงชาติ
5. รัฐบัญญัติของประธานประเทศ
6. ดารัสของรัฐบาล
7. มติของรัฐบาล
8. คาสั่ง ข๎อตกลงของนายกรัฐมนตรี
9. คาสั่ง ข๎อตกลง คาแนะนา ของรัฐมนตรีวําการฯ หัวหน๎าองค์การที่ขึ้นกับรัฐบาล
10. คาสั่ง ข๎อตกลง คาแนะนาของเจ๎าแขวง เจ๎าครองนคร
11. คาสั่ง ข๎อตกลง คาแนะนาของเจ๎าเมือง หัวหน๎าเทศบาล
12. กฎระเบียบของหมูํบ๎าน
กฎหมายโดยเฉพาะ ได๎แกํ สนธิสัญญาสากลซึ่งเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับเฉพาะโดยมีวิธีการรํางและการ
ดาเนินการตามรัฐบัญญัติของประธานประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วําด๎วยการสร๎าง การเข๎า
รํวมเป็นภาคีและการดาเนินการตามสนธิสัญญาสากล เลขที่ 01/ปปท ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2009
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มาตรา 4 กฎหมายวําด๎วยการสร๎างนิติกรรม เลขที่ 19 /สพช ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2012
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1. ภาพรวมด้านสังคมและวัฒนธรรม
1.1 นโยบายด้านสังคมวัฒนธรรมและกฎหมาย
สังคมวัฒนธรรมของประเทศลาวภายหลังมีการปลดปลํอยชาติ (หลังปี ค.ศ.1975) ดารงอยูํภายใต๎
อุดมการณ์ที่วํา“สันติภาพ เอกราช เป็นกลาง ประชาธิปไตย เอกภาพ วัฒนาถาวร” ในระยะแรก สปป. ลาว
สามารถยืนหยัดรักษาสังคมและวัฒนธรรมเดิมของชนชาติลาวไว๎ได๎ พร๎อมไปกับการสร๎างเอกราชทางเศรษฐกิจ
โดยขยายวัฒนธรรมแหํ งชาติ และความก๎าวหน๎าทางด๎านวัตถุ เพื่อยกระดับ ความเป็นอยูํ และระดับจิตใจของ
ประชาชนให๎สูงขึ้น
รัฐบาล แหํง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กาหนดวําการสร๎างให๎ประเทศชาติเข๎มแข็งทาง
สังคมและวัฒนธรรมทาได๎โดยใช๎เปูาหมายทางการเมืองเป็นสาคัญ โดยกาหนดให๎ชํวงระยะปี 1975-1989 เป็น
ระยะแหํงการปลดปลํอยชาติและลบล๎างกฎหมายเดิม (เป็นการยกเลิกชนิดถอนรากถอนโคน ซึ่งเป็นกระบวนการ
หนึ่งของการนาประเทศไปสูํความเป็นสั งคมคอมมิวนิสต์ที่สมบูรณ์ในเวลาตํอมา) ในชํวงระยะปี 1975-1989 นี้
รัฐบาลของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได๎สร๎างกฎหมายใหมํในรูปของ “คาสั่ง” และ “นิติกรรม” เชํน คาสั่งปี 1976
เรื่องวิธีดาเนินคดี เลขที่ 53/นย ลงวันที่ 16 ตุลาคม 1976 เป็นคาสั่งเกี่ยวกับการจับตัว การสืบสวน และการตัดสิน
ผู๎ ก ระท าผิ ด ซึ่ ง ถื อ ได๎ วํ า เป็ น ค าสั่ ง ฉบั บ หนึ่ ง ที่ มี ค วามศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ท างด๎ า นกฎหมายตํ อ การด าเนิ น คดี อ าญาของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในยุคนั้น11และได๎สิ้นผลบังคับใช๎เมื่อมีการรับรอง ประกาศใช๎กม.วําด๎วย
ศาลประชาชน อัยการประชาชน กฎหมายอาญา และกฎหมายวําด๎วยการดาเนินคดีอาญา ในปี 1990 นอกจากนี้
ยังมีประกาศกฎระเบียบชั่วคราววําด๎วยการดาเนินการความเคลื่อนไหว (mobility) และระบบวิธีการทางานของ
สภารัฐมนตรี 12 ในปี 1975-1991 เนื่องจากในชํวงเวลาดังกลํ าวเป็นชํวงที่พนักงานของรัฐต๎องปฏิบัติภารกิจ
คุ๎มครองรัฐ โดยยังไมํมีรัฐธรรมนูญแตํต๎องปฏิบัติหน๎าที่ของตนตามมติพรรคประชาชนปฏิวัติลาวคาสั่ง ระเบียบการ
ตํางๆ และกฎหมายชั่วคราว เป็นต๎น13
รากฐานของนโยบายด๎านสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
นโยบายด๎ า นสั ง คมและวั ฒ นธรรมของสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว มี ร ากฐานทาง
อุดมการณ์และกฎหมายมาจากการประชุมใหญํพรรคประชาชนปฏิวัติลาวครั้งที่ 3 (คศ. 1982) โดยมีการกาหนด
ปณิ ธ านหรื อ อุ ด มการณ์ ไ ว๎ วํ า “ประชาชนมั่ ง มี ผ าสุ ก ประเทศชาติ มั่ ง คั่ ง เข๎ ม แข็ ง สั ง คมสามั ค คี ป รองดอง
ประชาธิ ป ไตยยุ ติ ธ รรม และศรี วิ ไ ล” ซึ่ ง จะกลํ า วได๎ วํ า ปณิ ธ านหรื อ อุ ด มการณ์ ใ นระยะต๎ น ของสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวนี้ เป็นระยะแหํงการปกปักรักษาผลของการปฏิวัติชาติและการรักษาบาดแผลของ
สงคราม รัฐ บาลเชื่อวํา แนวคิดของประชาชน และสั งคมลาว เล็งเปูาหมายไปที่การปกปูองประเทศชาติและ
11

รศ.เวียงวิลัย เที่ยงจันไซ เอกสารประกอบการสอนการดาเนินดดีอาญา ปี 2006 หน๎า 4
กฎหมายวําด๎วยการตั้งสภารัฐมนตรีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 1978
13
สุบิน แสงสวําง เอกสารประกอบการสอนวิชาบริหารการพัฒนาองค์การ ในวิชาความรู๎พื้นฐานบริหารการพัฒนา หน๎า 107
12
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การเพิ่มพูนผลิตผลเพื่อให๎เศรษฐกิจขยายตัว มีการลงทุนจากภายในและตํางประเทศมีมากขึ้น แม๎วําเมื่อเศรษฐกิจ
ขยายตัวมากขึ้นและมีแนวคิดของประชาชนจานวนหนึ่งได๎เปลี่ยนแปลงไป สปป. ลาวยังคงใช๎กฎหมายในรูปของ
มติพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและคาสั่งชั่วคราวฯ จนถึงปี 1989
ตํอมาในปี 1990 ได๎เริ่มมีการออกกฎหมายภาคของวัฒนธรรม –สังคม เพื่อดาเนิน การตามมติที่
ประชุมพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ครั้งที่ 4 โดยเริ่มที่การบัญญัติกฎหมายครอบครัวเป็นฉบับแรก อันเนื่องมากจาก
ความจาเป็นต๎องเปลี่ยนการดาเนินชีวิตประชาชนในยุคใหมํ โดยให๎รักษาไว๎ในวัฒนธรรมเดิมมากยิ่งขึ้น
ในปี ตํอมา (1991) มีมติของกองประชุมใหญํพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ครั้งที่ 5 ลงวันที่ 27-29
มีนาคม 1991 ได๎มุํงเน๎นถึงปัญหาสังคมในขณะนั้น โดยกาหนดนโยบายด๎านสังคม และชี้นาให๎เห็นวําภาคสังคมและ
วัฒนธรรมมีผลตํอการพัฒนาเศรษฐกิจและการดารงชีวิตความเป็นอยูํของประชาชน และภาคสังคมมีสํวนทาให๎
สร๎างเสถียรภาพทางการเมือง และความเป็นระเบียบเรียบร๎ อยของสังคม สาหรับนโยบายด๎านวัฒนธรรม มติของ
กองประชุมใหญํพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ครั้งที่ 5 นี้ ได๎กาหนดลักษณะพื้นฐานของวัฒนธรรมลาวไว๎ 3 ลักษณะ
คือ ลักษณะชาติ ลักษณะมหาชน และลักษณะก๎าวหน๎า ซึ่งหมายความวํา พื้นฐานวัฒนธรรมอันดีงามของชาติต๎อง
ได๎รับการบูรณาการ ปรั บปรุง และเพิ่มพูนให๎งอกเงย และต๎องตํอต๎านอารยธรรมที่ไมํเหมาะสม นายคาไต สีพัน
ดอน เป็นประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ในปี 1993 แถลงขําวอยํางเป็นทางการวํา
“... มีการรับเอาสิ่งที่ดีของความศรีวิไลของยุคสมัย ความก๎าวหน๎าศรีวิไล กับการตํอสู๎ต๎านกับสิ่งที่เสื่อมทราม
ลามก เปรียบเทียบกับการนาเอาวัฒนธรรมของชาติอื่นมาครอบงาวัฒนธรรมอันดีงามของชาติลาว” 14
นายคาไต สีพันดอน ยกตัวอยํางเรื่องการไมํนุํงผ๎าซิ่นลาวนุํงกางเกง เป็นต๎น และเน๎นในเรื่องการใช๎แรงงาน
ของคนลาวในระยะผันเปลี่ยนเศรษฐกิจและการลํมสลายของระบบการเมืองของสหภาพโซเวียต
ในชํวงมติที่ประชุมใหญํของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ครั้งที่ 5 นี้เองได๎มีการบัญญัติกฎหมายวําด๎วย
กรรมสิทธิ์ ในปี 1990 และมีการคุ๎มครองแรงงาน โดยออกกฎหมายแรงงาน ปี 1994 และกฎหมายอาญา ในปี
2001
หลังจากปี 1996 เป็นต๎นมา พรรคประชาชนปฏิวัติลาว ได๎ให๎ความสาคัญกับการพัฒนาสังคม และ
วัฒนธรรมเรื่อยมา ตัวอยํางเชํน มีมติพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ครั้งที่ 6 ลงวันที่ 5 มีนาคม 1996 ได๎เน๎นนโยบาย
“ การประกันเสถียรภาพทางการเมือง ความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของสังคม เป็นเงื่อนไขอันจาเป็น
สาหรับการเปลี่ยนแปลงใหมํ” โดยมีการเน๎นเรื่องสภาพสังคม และสิ่งแวดล๎อม ปุาไม๎ ของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว กฎหมายในชํวงมีมติพรรคประชาชนปฏิวัติลาวครั้งที่ 6 นี้ได๎มีการบัญญัติกฎหมายวําด๎วยการปก
ปักรักษาสิ่งแวดล๎อม ในปี 1999 มติพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ครั้งที่ 7 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2001 ได๎กาหนด
เกี่ยวกับวัฒนธรรมวํา “จุดหมายของการพัฒนาวัฒนธรรม และสร๎างความศรีวิไลทางด๎านจิตใจ เป็นการทาให๎คน
ในสังคม มีโลกทัศน์ มีคํานิยมที่ถูกต๎อง และมีชีวทัศน์ อันก๎าวหน๎าสดใส ต๎องเปิดกว๎างการแลกเปลี่ยนรํวมมือ
18F

F

14

คาไต สีพันดอน บทโอวาทตํอที่ประชุมแถลงขําวและวัฒนธรรมทัว่ ประเทศประจาปี 1993 หน๎า 13.
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ทางด๎านวัฒนธรรมกับนานาชาติด๎วยหลายรูปแบบและหลายระดับ นาเอาเอกลักษณ์อันดีงามของวัฒ นธรรม
แหํงชาติ และผลสาเร็จแหํงการสร๎างวัฒนธรรมไปเผยแพรํให๎ชาวโลกได๎รับรู๎พร๎อมกันนั้นเลือกเฟู นและรับเอา
วัฒนธรรมของตํางชาติ ปูองกันแนวคิดวัฒนธรรมและคํานิยมที่เสื่อมทราม” กฎหมายที่ดาเนินการตามมติพรรค
ประชาชนปฏิวัติลาว ครั้งที่ 7 เชํน กฎหมายวําด๎วยการอนามัย โรคภัยไข๎เจ็บ และการสํงเสริมสุขภาพ ปี 2001
กฎหมายวําด๎วยการพัฒนาและปกปูองแมํหญิง ปี 2004 กฎหมายวําด๎วยมรดกแหํงชาติ ปี 2005 เป็นต๎น
ระยะสุดท๎ายของชํวงสร๎างชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีมติพรรคประชาชนปฏิวัติ
ลาวครั้งที่ 8 (ชํวงระยะเวลา ปี 2006-2010) ได๎ยกปัญหาการอํอนแอของสังคมและวัฒนธรรมที่ปรากฏให๎เห็นมาก
ขึ้นและเสนอให๎มีการแก๎ไขปัญหาโดยมีนโยบายตํอ ต๎านความอํอนแอของสังคม เชํน เกิดปัญหาการฉ๎อราษฎร์บัง
หลวง โดยเน๎นให๎มีการปฏิบัติด๎านวินัยอยํางเข๎มงวดตํอพนักงานข๎าราชการ รวมทั้งพนักงานขั้นสูง ที่มีความผิดใน
การละเมิดกฎหมาย การใช๎อานาจหน๎าที่การงาน ฉ๎อราษฎร์บังหลวง และฝุาฝืนระเบี ยบวินัยตํางๆ และปัญหายา
เสพติด มติพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ครั้งที่ 8 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2006 ได๎รายงานผลการดาเนินงานในรอบปีที่
ผํานมาวํา “ใน 5 ปี ผํานมาพวกเราได๎ใช๎ความพยายามอยํางสูงในการปฏิบัติเปูาหมายลบล๎างพื้นที่ปลูกฝิ่นในทั่ว
ประเทศตามมติที่ได๎วางไว๎ จนถึงปัจจุบัน (ปี 2006) ได๎สาเร็จ และประกาศการลบล๎างการปลูกฝิ่น อยํางสิ้นเชิงใน
ทั่ว ประเทศนั้น เป็ นหนึ่งในผลงานที่มีความหมายในประวัติศาสตร์ ในการปฏิบัตินโยบายด๎านสั งคมของพรรค
ประชาชนปฏิวัติลาว” และชี้นาให๎มีการนานโยบายด๎านสังคมมาปฏิบัติอยํางแท๎จริง 15 กฎหมายในชํวงมีมติพรรค
ประชาชนปฏิวัติลาว ครั้งที่ 8 นี้เน๎นการสร๎างสังคมในระยะใหมํ โดยเน๎นความเข๎มแข็งของชุมชนสังคม ได๎มีการ
บัญญัติกฎหมายในด๎านสังคมและวัฒนธรรม เชํน กฎหมายวําด๎วยการปกปูองสิทธิและผลประโยชน์ของเด็ก ปี
2006 กฎหมายวําด๎วยการศึกษา ปี 2007 กฎหมายวําด๎วยกรรมบาลลาว ปี 2007 กฎหมายวําด๎วยกีฬา –
กายกรรม ปี 2007 กฎหมายวําด๎วยสัตว์น้า-และสัตว์ปุาปี 2008 กฎหมายวําด๎วยสื่อมวลชนปี 2008 กฎหมายวํา
ด๎วยมรดกและพื้นฐานการสืบทอดมรดก ปี 2008 กฎหมายวําด๎วยหัตถกรรมปี 2008 กฎหมายวําด๎วยการพิมพ์
จาหนําย ปี 2008 กฎหมายแนวลาวสร๎างชาติ ปี 2009 กฎหมายวําด๎วยการควบคุมยาสูบ ปี 2009 กฎหมายวํา
ด๎วยคณะซาวหนุํมประชาชนปฏิวัติลาว ปี 2009 (Young Men and Women Revolution Party) กฎหมายวํา
ด๎วยยาเสพติดปี 2012 เป็นต๎น
กฎหมายที่ใช๎ในชํวงมติพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ครั้งที่ 9 กฎหมายวําด๎วยห๎ องสมุด ปี 2012
กฎหมายวําด๎วยสหพันธ์แมํหญิงลาว ปี 2013 กฎหมายวําด๎วยประกันสังคม ปี 2013 กฎหมายวําด๎วยการ
ดาเนินคดีเด็ก ปี 2013 กฎหมายวําด๎วยความปลอดภัยด๎านเทคโนโลยี -ชีวภาพ ปี 2013 กฎหมายวําด๎วยยาและ
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ปี 2013 กฎหมายวําด๎วยอาหาร กฎหมายวําด๎วยการรักษาพยาบาล ปี 2005 (ภาษาลาว
เรียกวําการปินปัว) กฎหมายวําด๎วยการทํองเที่ยว ปี 2005 กฎหมายวําด๎วยการปูองกันเชื้อ HIVปี 2010 กฎหมาย
วําด๎วยพิพิธภัณฑ์ (หอสมุด) ปี 2012 กฎหมายการศึกษา ปี 2007 กฎหมายวํามาตรฐาน ปี 2010 กฎหมายวําด๎วย
2
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เอกสารมติพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ครั้งที่ 8 ปี 2006 จัดพิมพ์โดย วารสารอรุณใหมํ พิมพ์ที่โรงพิมพ์แหํงรัฐ

21
การคุ๎มครองสัตว์ ปี 2008 กฎหมายวําด๎วยการปูองกันพันธุ์ พืช ปี 2008 กฎหมายวําด๎วยการกํอสร๎าง ปี 2009
กฎหมายวําด๎วยการปกปูองผู๎บริโภคปี 2010 (ภาษาลาวเรียกวําผู๎ซมใซ๎) เป็นต๎น
นโยบายสังคมวัฒนธรรมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบัน
นับตั้งแตํปี 2011 ถึง 201516 นโยบายด๎านสังคมวัฒนธรรมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวได๎กาหนดไว๎เคี ยงคูํกับการพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ รัฐบาลให๎ความสาคัญกับการพัฒนาภาควัฒนธรรม –สังคม
เพื่อปรับปรุงยกระดับชีวิตความเป็นอยูํของประชาชนให๎ มีระดับที่ดีขึ้น พร๎อมกันนั้นก็ได๎มีความพยายามยกระดับ
ดัชนีการพัฒนาด๎านสังคมให๎สูงขึ้น และให๎ทัดเทียมกับบรรดาประเทศเพื่อนบ๎านและในภูมิภาคโดยในแตํละปีได๎
เพิ่มอัตราสํวนการลงทุนของรัฐในภาคสังคมให๎สูงขึ้นตามลาดับดังปรากฏให๎เห็นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม 5 ปี
ฉบับที่ 7(ปี 2011-2015) และได๎มีการกาหนดทิศทางในการพัฒนาด๎านสังคมและวัฒนธรรมโดยมติพรรคประชาชน
ปฏิวัติลาว ครั้งที่ 9
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ –สังคม แหํงชาติ 5 ปีครั้งที่ 7 (2011-2015) 17
ทิศทางตามแผนพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ –สังคม แหํงชาติ 5 ปีฉบับ ที่ 7 (2011-2015)18 นามา
จาแนกเป็นนโยบายในภาคนโยบายสังคมและวัฒนธรรมได๎ดังนี้
1. ภาคการพัฒนาชนบทและแก้ไขความยากจน จุดมุํงหมายโดยรวมของภาคนี้คือการปรับปรุงเพื่อยกระดับการ
บริการของรัฐ และสํงเสริมการสร๎างรายรับของประชาชนในเขตชนบท และเขตที่ยากจน มีการกาหนดนโยบาย
สํงเสริมพิเศษสาหรับ ประกันการบรรลุเปูาหมายด๎านการพั ฒนาของสหัสสวรรษMillennium Development
Goals MDGs19 โดยมีภารกิจหลักกาหนดให๎ฝุายบริหารภาครัฐจะต๎องเข๎าถึงประชาชนอยํางแท๎จริง และสม่าเสมอ
ในการปฏิบัติตามแนวนโยบาย 4 ด๎าน 20 ที่กรมการเมือง (ศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิ วัติลาวกาหนดไว๎) เป็น
แนวทางหลักด๎วยการสร๎างหมูํบ๎าน กลุํมบ๎าน เขตการปฏิวัติที่ยังยากจน เป็นเปูาหมายลาดับต๎น สํงเสริมการสร๎าง
รายรับให๎ครัวเรือนด๎วยการสํงเสริมการผลิตสินค๎าซึ่งเดิมเน๎นการผลิตให๎พอเพียงกับการดารงชีวิต โดยให๎ผลิตสินค๎า
ประเภทที่มีตลาดรองรับสินค๎า และเน๎นการผลิตในทรัพยากรที่มีอยูํแล๎วนามาผลิตเป็นสินค๎า โดยศูนย์ บริการ
32F
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เอกสารมติพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ครั้งที่ 9 ปี 2011 จัดพิมพ์โดย วารสารอรุณใหมํ พิมพ์ที่โรงพิมพ์แหํงรัฐ
เอกสาร กองประชุมใหญํครั้งที่ 9 พรรคประชาชนปฏิวัติลาว ปี 2011 จัดพิมพ์โดย วารสารอรุณใหมํ พิมพ์ที่โรงพิมพ์แหํงรัฐ เลข
ทะเบียน 141 พจ 12052011 พิมพ์วันที่ 30 พฤษภาคม 2011 หน๎า 69.
18
เอกสาร กองประชุมใหญํครั้งที่ 9 พรรคประชาชนปฏิวัติลาว ปี 2011 จัดพิมพ์โดย วารสารอรุณใหมํ พิมพ์ที่โรงพิมพ์แหํงรัฐ เลข
ทะเบียน 141 พจ 12052011 พิมพ์วันที่ 30 พฤษภาคม 2011 หน๎า 69.
19
MDGs (Millennium Development Goals, progress report for the Laos PDR 2013 jointly prepared by the
Government of The Lao PDR and the United Nations)
20
นโยบายบรรลุผล 4 ด๎านให๎เป็นจริง (ภาษาลาวเรียกวํา ทะลุทลวง)
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22
เทคนิคการกสิกรรม ทาหน๎าที่ชี้นาการผลิตสินค๎าประเภทพืชพันธุ์โดยให๎การชํวยเหลือทางด๎านวิชาการแกํเกษตรกร
อยํางทั่วถึง พร๎อมกันนั้นเน๎นการสร๎างโครงสร๎างพื้นฐานที่จาเป็นทาให๎ชนบทดังกลําวได๎รับการพัฒนาอยํางยั่งยืน
สร๎ างการเป็ น ชุมชนใหมํ เป็ นเขตพัฒ นาใหมํที่ ใช๎ทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืน (ภาษาลาวเรียกวํา ไมํสิ้ นไป)
ภายในปี 2015
- พยายามลดอัตราครอบครัวที่ยากจนให๎ต่ากวํา 10 % ของครอบครัวทั้งหมดทั่วประเทศ
- สร๎างหมูํบ๎านต๎นแบบพัฒนาตามวัตถุประสงค์ 4 ด๎าน21 โดยคาดหมายให๎ได๎อาเภอละ 1-2 แหํง
- พยายามรวมหมูํบ๎านเล็กชนบทที่หํางไกลกับหมูํบ๎านใหญํเพื่อสร๎างชุมชนใหมํในระดับเมือง
(เรียกเป็นภาษาลาววํา ตัวเมืองน๎อยที่พัฒนา) ให๎เป็นต๎นแบบ จังหวัด (แขวง) ละ 1-2 แหํง
2. ภาคการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดเรื่องการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัย
สาคัญในการพัฒนา มีนโยบายขยายการบริการด๎านการศึกษา ทั้งปริมาณและคุณภาพอยํางตํอเนื่อง ปฏิรูประบบ
การศึกษาแหํงชาติอยํางจริงจัง และตํอเนื่องปรับปรุงสถาบันอาชีวศึกษาและแขนงวิชาชีพให๎มีคุณภาพสูงขึ้น เพื่อ
สร๎างบุคลากรประเภทตํางๆ เชํน กรรมกรวิชาชีพ นายชําง นักวิชาการ วิศวกร นักบริหารภาครัฐ (เรียกเป็นภาษา
ลาววํา ผู๎คุ๎มครองบริหาร) ผู๎ประกอบการ ผู๎จัดการ วิชาชีพด๎านกสิกรรมปุาไม๎และอื่น ๆ ให๎สอดคล๎องกั บความ
ต๎องการของภาคแรงงานที่แท๎จริงของแตํละพื้นที่ และให๎ สามารถประกอบอาชีพได๎อยํางมั่นคงและมีรายรับสูงขึ้น
สิ่งสาคัญคือต๎องมีการรับรอง (ทาข๎อตกลง) ด๎านการศึกษาเพื่อให๎สามารถบรรลุเปูาหมายหลักด๎านการพัฒนาในชํวง
สหัสวรรษ Millennium Development Goals, MDGs ในปี 2015
- พยายามเพิ่มอัตราการเข๎าเรียนชั้นประถมเพิ่มขึ้นเป็น 98% ชั้นมัธยมต๎นและมัธยมปลายเพิ่มอัตราเรียน
รวมให๎ได๎ 75% เชํนเดียวกัน
- สนับสนุน สร๎างสภาวะแวดล๎อมที่จาเป็นเพื่อขจัดความไมํรู๎หนังสือให๎ประชาชนที่เป็นชนเผําตําง ๆ ใน
กลุํมเปูาหมายที่มอี ายุระหวําง 15-24 ปี ให๎บรรลุผลที่ 99 %
- กํอตั้งโรงเรียนฝึกวิชาชีพ (เทคนิค) ในเขตเมืองที่มีเศรษฐกิจขยายตัวในระดับดีให๎ได๎อยํางน๎อย 3 แหํง
3. ด้านสาธารณสุข วางแนวทางปฏิบัติเรื่องการปูองกันโรคและสํงเสริมสุขภาพเป็นหลัก รํวมกับการรักษาที่มี
คุณภาพและสนองการบริการด๎านสาธารณสุขอยํางทั่วถึงเป็นสาคัญ จัดให๎พลเมืองลาวมีสุขภาพที่ดี บรรลุเปูาหมาย
ในรอบแผนการพัฒนาในชํวงสหัสวรรษเปูาหมายหลักถึงปี 2015
- มุํงสูํการลดอัตราการตายของแมํให๎เหลือ 260 คนตํอเด็กเกิดที่มีชีวิต 1 แสนคน ลดอัตราการตายของ
เด็กต่ากวํา 1 ปี ให๎เหลือ 45 คนตํอเด็กเกิดมีชีวิต 1 พันคน ลดอัตราการตายของเด็กต่ากวํา 5 ปี ให๎เหลือ 70 คน
ตํอเด็กเกิดมีชีวิต 1 พันคน
- สร๎ า งอั ตราสํ ว นประชากรรวมในการใช๎ น้าสะอาดให๎ ไ ด๎ 80% ของจานวนประชากรทั้ ง หมด สร๎ า ง
F
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วัตถุประสงค์หมูํบ๎านต๎นแบบพัฒนา 4 ด๎านคือ ด๎านสาธารณสุข ด๎านสังคมวัฒนธรรมรวมถึงด๎านการศึกษา ด๎านปลอดคดีทุก
ประเภทรวมถึงยาเสพติดและด๎านการศึกษา
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อัตราสํวนประชาชนใช๎ห๎องขับถํายให๎ได๎ 60% ของจานวนประชากรทั้งหมด
- ควบคุมการแพรํระบาดของโรคไข๎เลือดออก วัณโรคและเชื้อ HIV/AIDS
4. ด้านแรงงาน – สวัสดิการสังคม
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสร๎างความแข็งแกรํงของแรงงานลาวให๎เป็นแรงงานฝีมือ มีฝีมือที่ดี มีความรู๎
ความสามารถ ความชานาญงาน มีทัศนคติ และมีระเบียบวินัย มีงานทาที่เหมาะสม ให๎ผู๎ใช๎แรงงานได๎รับการ
ปกปู องคุ๎มครองและได๎รั บ สวัส ดิการที่ดีกวําเดิม กาหนดนโยบายเชิดชู และให๎ เกียรติ(ปฏิบัติ นโยบายกตัญญูรู๎
บุญคุณ) แกํผู๎ที่มีคุณงามความดีตํอประเทศชาติให๎ทั่วถึง พร๎อมกันนั้นต๎องพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมให๎เข็มแข็ง
ชักชวนสั งคมให๎ มีสํวนรํว มในการดูแลและชํวยเหลือผู๎ด๎อยโอกาส และผู๎ประสบเคราะห์ร๎ายจากภัยพิบัติตํางๆ
เปูาหมายหลักภายในปี 2015
- สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คาดคะเนความต๎องการแรงงานใน 5 ปี มีประมาณ 3.3 ล๎านคน
แบํงเป็นภาคกสิกรรม ประมาณ 70 % ภาคอุตสาหกรรม – กํอสร๎าง – เหมืองแรํ รวม 7 % ภาคการบริการรวม
ประมาณ 23 % รัฐต๎องจัดหาแรงงานเข๎าสูํตลาดแรงงานใหมํ ให๎ได๎อยํางน๎อย 277,000 คน ควบคุมอัตราการ
วํางงานเฉลี่ยให๎อยูํในระดับไมํเกิน 2 % และสร๎างศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานระดับจังหวัดให๎ได๎ 7 ศูนย์
- จัดทาแผนปฏิบัติการสาหรับ พนักงานอาวุโสที่เข๎ารํวมการปฏิวัติกํอนปี 1954 ที่มีคุณงามความดีตํอ
ประเทศชาติให๎ได๎อยํางน๎อยประมาณ 71,000 คน จัดหาที่พักอาศัย (ปลูกเรือน) ให๎พนักงานผู๎พิการพิเศษ 22 ให๎
เสร็จสิ้น 100 %
- ขยายระบบประกันสังคมลงสูํบรรดาจังหวัด (แขวง) จัดให๎ประชาชนได๎รับประกันสุขภาพรวม 50% ของ
พลเมือง
5. ด้านแถลงข่าวและวัฒนธรรม
ด๎านงานแถลงขําว รัฐบาลต๎องปฏิบัติหน๎าที่เป็นกระบอกเสียงโฆษณาเผยแพรํแนวทางของพรรคประชาชน
ปฏิวัติลาว และระเบียบกฎหมายของรัฐ จัดให๎ประชาชนได๎รับรู๎ข๎อมูลขําวสารสาระความรู๎เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
วิทยาการใหมํ เกี่ยวกับแบบแผนการดารงชีวิตที่ดี ต๎านปรากฏการณ์ที่ไมํดีตํางๆ ตํอสังคมที่ไมํดี (เชํน การลักขโมย
ตํางๆ ) อนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ กาหนดรับรองให๎วัฒนธรรมเป็นพื้นฐานแหํงความยั่งยืนของชาติ ตาม
เปูาหมายหลักภายในปี 2015
- รัฐต๎องขยายการกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงให๎ครอบคลุ ม มากกวํา 95% ของพื้นที่ทั่ว
ประเทศ
- รัฐต๎องปรับปรุงคุณภาพของรายการโทรทัศน์ในจังหวัดตํางๆ และขยายเวลาการออกอากาศให๎ได๎ อยําง
น๎อย10 ชั่วโมงตํอวัน ขยายสถานีรับสัญญาณภาพไมํน๎อยกวํา 80% ของพื้นที่ทั่วประเทศ
-รัฐต๎องสร๎างหมูํบ๎านวัฒนธรรมให๎ได๎มากกวํา 700 บ๎าน และครอบครัววัฒนธรรมให๎ได๎มากกวํา 100,000
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ผู๎พิการพิเศษ หมายถึง บุคคลที่มไิ ด๎มีความพิการทางรํางกายมาตั้งแตํกาเนิด หรือผํานการรบในสงคราม เป็นต๎น

24
ครอบครัว สร๎างสวนสาธารณะ (สํวนกลาง) อยํางน๎อยให๎ได๎ 4 แหํง เทศบาลแขวง ๆ ละ 1 แหํง เทศบาลเมือง ๆ
ละ 1 แหํง
6. ภาคส่วนงานยุติธรรม
สร๎างและอบรมนักกฎหมายและพนักงานยุติธรรมให๎ได๎ทั้งด๎านปริมาณและคุณภาพเพื่อให๎ควบคูํกับหน๎าที่
การเมืองในระยะใหมํ สนับสนุนการจัดตั้งขยายแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการสร๎างรัฐแหํงกฎหมาย และการสํงเสริม
กระบวนการยุติธรรมบนพื้นฐานกฎหมาย ปรับปรุงวงจงการบริหาร จัดการ(ภาษาลาวเรียกวํา กงจักรองค์การ
บริหาร) และแบบแผนวิธีการทางาน ระเบียบการบริหารด๎านยุติธรรมให๎สอดคล๎องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมี
ผลลัพท์เพื่อรับใช๎ประชาชนตามเปูาหมายหลักภายใน ปี 2015
- บัญญัติและปรับปรุงประมวลกฎหมายแพํงและประมวลกฎหมายอาญา กฎหมาย และนิติกรรม (คือ
กฎหมายลาดับรอง) ใหมํที่จาเป็น พร๎อมทั้งปรับปรุงกฎหมายและนิติกรรมที่ประกาศใช๎ไปแล๎วให๎สอดคล๎องกัน
- บังคับคดีโดยปฏิบัติตามคาตัดสินของศาลที่วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล๎วให๎ได๎อยํางรวดเร็ว ยกระดับคุณภาพ
ของการออกใบยั่งยืน (หนังสือรับรองความถูกต๎องของเอกสารตํางๆ) พร๎อมทั้งแก๎ไขข๎อขัดแย๎งทางด๎านเศรษฐกิจให๎
รวดเร็ว (อนุญาโตตุลาการ) มีระบบรับรองความถูกต๎องและเป็นธรรม
7. การพัฒ นาประชากรความเสมอภาคของหญิง – ชาย และพัฒนาการหญิ งและเยาวชน 23 การพัฒนา
ประชากร
สํงเสริมให๎ประชาชนทุกคนเอาใจใสํตํอการศึกษาเลําเรียนเพื่อยกระดับความรู๎ความสามารถ มีงานทา มี
อาชีพ และมีรายได๎สูงขึ้น พร๎อมกันนั้นให๎รักษาสุขภาพพลานามัยให๎สมบูรณ์ มีคุณสมบัติ (กิริยามารยาทที่ ดี) มี
ศีลธรรม และมีความรักชาติ ยกอัตราดัชนีชี้วัดด๎านทรัพยากรมนุษย์ (HDI)24 ให๎สูงขึ้นตามวัตถุประสงค์หลักจนถึงปี
2015 โดยที่มีการคาดคะแนวํา ประเทศลาวจะมีประชากรประมาณ 6.9 ล๎านคนภายในปี 2015 ด๎วยการขยายตัว
ในระดับ 2 % ตํอปี
กาหนดให๎การพัฒนาหญิง การสํงเสริมความเสมอภาคหญิง –ชาย เป็นนโยบายใหญํของพรรคประชาชน
ปฏิวัติลาวตามเปูาหมายหลักภายในปี 2015
พยายามเพิ่มจานวนเพศหญิงเข๎าเป็นแกนนาขององค์การจัดตั้งพรรค –รัฐ –มหาชน (หมายถึง แนวลาว
สร๎ า งชาติ สหพั น ธ์ ก รรมบาล ซาว-หนุํ ม ประชาชนปฏิ วั ติ ล าว และสหพั น ธ์ แ มํ ห ญิ ง ) ปฏิ บั ติ ก ารในขั้ น ตํ า งๆ
23

หมาย ถึง เยาวชนผู๎หญิงและผู๎ชายที่มีอายุตั้งแตํ 15-35 ปี
24
HDI = 'Human Development Index : A tool developed by the United Nations to measure and rank
countries' levels of social and economic development based on four criteria: Life expectancy at birth, mean
years of schooling, expected years of schooling and gross national income per capita. The HDI makes it
possible to track changes in development levels over time and to compare development levels in different
countries.
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ครอบคลุมให๎ได๎จานวน 15 % ขึ้นไปและเข๎าเป็นสมาชิกสภาแหํงชาติให๎ได๎ 30% ขึ้นไป ลดการเลือกปฏิบัติและการ
ใช๎ความรุนแรงตํอผู๎หญิงให๎ได๎ในระดับสูง การพัฒนาเยาวชนรุํนหนุํมสาว (ซาวหนุํม) ให๎การศึกษาอบรมเยาวชนคน
รุํนใหมํ ให๎มีน้าใจรักชาติ มีโลกทัศน์ สุขภาวะ (ชีวทัศน์ก๎าวหน๎า) สนใจตํอการศึกษาเลําเรียน ยกระดับความรู๎
ความสามารถให๎สูงขึ้นอยํางสม่าเสมอ เอาใจใสํค๎นคว๎า ใช๎วิทยาศาสตร์ –วิทยาการใหมํในการผลิต การดาเนินธุรกิจ
มีแบบแผนดารงชีวิตที่ดีตามเปูาหมายหลักภายในปี 2015
พยายามให๎เยาวชน-สาวหนุํม ได๎เข๎าเป็นสมาชิกของ องค์การ “ซาว-หนุํมประชาชนปฏิวัติลาว” เกินกวํา
30 %
จัดตั้งหนํวยเยาวชน สาวหนุํม (ซาวหนุํม) ต๎นแบบอยําง ” 2 สามัคคี 3 ดี 4 พัฒนา”25 และกองผู๎นา
เยาวชนให๎ได๎มากกวํา 50% ของจานวนหนํวยทั้งหมด
8. สาขาการกีฬา (กายกรรม)
สํงเสริมการกีฬา (กายกรรม) ทั้งในตัวเมืองตลอดถึงชนบท สนับสนุนให๎กลุํมเยาวชนมีความสนใจเลํนกีฬา
มากขึ้น พัฒนานักกีฬาลาวให๎กลายเป็นนักกีฬาอาชีพ และยกระดับเข๎าสูํนักกีฬาของภาคพื้นและสากลตามลาดับ
สํงเสริมและพัฒนากีฬาพื้นเมืองของบรรดาเผําตําง ๆ เชํน การปาลูกขําง (ของ เผําม๎ง) เป็นต๎น จัดงานมหกรรม
กีฬาแหํงชาติครั้งที่ 9 ในปี 2011 ที่แขวงหลวงพระบาง และครั้งที่ 10 ในปี 2014 ที่แขวงอุดมไซให๎มีผลสาเร็จ
สูงสุด
9. แขนงวิทยาศาสตร์ –เทคโนโลยี
เป็นที่ยืนยันวําวิทยาศาสตร์ – เทคโนโลยี มีบทบาทสาคัญตํอการเข๎ าสูํอุตสาหกรรม และความทันสมัย
ดังนั้น รัฐบาลต๎องเรํงงานค๎นคว๎า และการนานวัตกรรมใหมํมาประยุกต์ใช๎ และสํงเสริมศักยภาพของประเทศใน
อนาคต โดยจัดให๎มีโครงการจัดการระบบบริหารด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ให๎กว๎างขวาง ขยายระบบเครือขําย เชื่อมตํอทุก
อาเภอและหมูํบ๎านให๎ได๎ 20 % ของหมูํบ๎านทั้งหมด สนับสนุนการค๎นคว๎าเทคโนโลยีใหมํ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
และทีป่ ระชาชนทั่วไปสามารถนาไปใช๎ได๎
คุ๎มครองทรั พย์สิ นทางปั ญญาและขึ้นทะเบียนการค๎า เพื่อรับประกัน ความยุติธรรมในสั งคม ยกระดับ
ความสามารถการแขํงขันกับสากล
10. การแก้ไขปัญหายาเสพติด
สืบเนื่องจากการปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการแก๎ไขปัญหาการผลิต การเสพ การลักลอบค๎า และการ
ประกอบอาชญากรรมที่เกี่ยวกับยาเสพติด ที่เรํงให๎ประเทศลาวเป็นประเทศปลอดยาเสพติดอยํางตํอเนื่อง แตํไมํให๎
ทาโดยวิธีการที่เฉียบขาดหรือรุนแรง เพื่อรับกับประชาคมอาเซียนที่ปลอดจากยาเสพติดภายในปี 2015 รัฐบาลต๎อง
พยายามพัฒนาหมูบํ ๎านเพื่อให๎ประชาชนประกอบอาชีพที่สุจริต พร๎อมกันนั้นให๎ดูแลรักษาคนติดฝิ่นและคนติดยาบ๎า
25

2 สามัคคี 3 ดี 4 พัฒนา หมายถึง สามัคคีภายใน สามัคคีสากล เป็นลูกที่ดีเป็นพลเมืองดี พัฒนาดี พัฒนาตนเอง พัฒนา
ครอบครัว พัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศ
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ให๎มีจานวนลดน๎อยลง นาไปสูํการแก๎ไขปัญหายาเสพติดอยํางสิ้นเชิง
11. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
เน๎นด๎านการพัฒนาแบบยั่งยืน การปกปักรักษาสิ่งแวดล๎อมและการคุ๎มครองทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อบรรลุ
เปูาหมายแหํงการพัฒนาแบบยั่งยืน ต๎องสํงเสริมเศรษฐกิจภูมิปัญญาให๎สัมพันธ์ กับการปกปูองเศรษฐกิจภูมิปัญญา
การนาทรัพยากรธรรมชาติไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งปกปักรักษาสิ่งแวดล๎อมได๎ดีในอนาคตต๎องสํงเสริมปกปูอง
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อม (น้า ดิน แรํธาตุ และอากาศ) มีโครงการพัฒนาไมํให๎ลดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
แหํงชาติ(กาหนดไว๎ 25 เมือง) และสํงเสริมนครหลวงเวียงจันทน์ และ 6 หัวเมืองใหญํตามลาแมํน้าโขง เชํน เมือง
หลวงพระบาง เมืองห๎วยทราย เมืองไซยะบุรี เมืองไกรสอนพรหมวิห าร เมืองทําแขกและเมืองปากเซ ให๎ เป็น
ต๎นแบบด๎านรักษาสิ่งแวดล๎อมให๎กลายเป็นเมืองสีเขียวสะอาดและสวยงาม ให๎ปกปูองรักษาเนื้อที่ปุาไม๎ให๎คลอบ
คลุมประมาณ 65% ของเนื้อที่ประเทศ เป็นต๎น
2. ความตกลงระหว่า งประเทศด้ า นสังคมและวัฒนธรรมที่ลาวทาไว้กับประเทศอื่น หรื อองค์การระหว่า ง
ประเทศ
1. ภายหลั งสถาปนาเป็ น สาธารณรัฐ ประชาธิป ไตยประชาชนลาว (ปี 1975 -1979)26 ความสั มพัน ธ์
ทางการตํางประเทศของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปรากฏตามนโยบายตามมติ พรรคประชาชน
ปฏิวัติลาวทั้ง 9 ครั้ง โดยในระยะแรกปรากฏตามมติพรรคประชาชนปฏิวัติลาวครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม
1975 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ ที่สโมสร 6 กองประชุมใหญํครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้ ประกอบด๎วยคณะผู๎แทน 264
คนที่มาจากทุกเขตแขวงในทั่วประเทศซึ่งเป็นผู๎แทนประชาชนลาวทุกชนเผํา ทุกชั้นชน และเป็นตัวแทนให๎แกํ
อานาจการปกครองปฏิวัติของท๎องถิ่นตํางๆ ของกองทัพปลดปลํอยประชาชนลาว องค์การตํางๆ ที่สังกัดในแนวลาว
รักชาติ คณะรํ วมสั มพัน ธ์กองกาลังเป็น กลางผู๎รักชาติและผู๎ ทรงคุณวุฒิ ปัญญาชนรักชาติและความก๎าวหน๎า
รวมทั้งเพื่อนรํวมชาติที่อยูํนอกประเทศก็ได๎เข๎ารํวมด๎วย โดยกองประชุมใหญํผู๎แทนประชาชนทั่วประเทศครั้งที่ 1
นี้ ได๎กาหนดแนวทางการตํางประเทศของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต๎คาขวัญวํา “สันติภาพ
เอกราช มิตรภาพและไมํรํวมกลุํม” ถือเป็นระยะแรกของการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เกําและใหมํ ลัทธิการตกอยูํ
ภายใต๎การลําเมืองขึ้น เป็นเวลานาน 80 ปี กองประชุมใหญํผู๎แทนประชาชนทั่วประเทศได๎ประกาศการจัดตั้ง
ระบอบสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน กาเนิดเครื่องหมายประจาชาติ ธงชาติ เพลงชาติ ภาษาทางการ ตกลง
จัดตั้งสภาประชาชนสูงสุดและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ในด๎านนโยบายการตํางประเทศในระยะแรกนี้ได๎เน๎นให๎ควบคูํไปกับความสามัคคีพิเศษการรํวมสัมพันธ์รํวม
รบกับประชาชนสองประเทศคือ สาธารณรัฐเวียดนามและกัมพูชา(ประเทศพี่น๎อง(อ๎ายน๎อง)) โดยมีนโยบายสร๎าง
4
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สั ม พั น ธไมตรี กั บ รั ฐ ที่ ส นั บ สนุ น และรั บ ความชํ ว ยเหลื อ จากสากลให๎ เ น๎ น สั ม พั น ธไมตรี กั บ สหภาพโซเวี ย ต
สาธารณรัฐประชาชนสาธารณรัฐประชาชาชนจีนและประเทศสังคมนิยมอื่น ๆ
ในปี 1950 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความสัมพันธ์ทางการทูตเป็นครั้งแรกจนกระทั่งถึง
ปัจจุบัน สปป. ลาว ได๎มีความสัมพันธ์กับนานาประเทศโดยทาความรํวมมืออยํางเป็นทางการกับบรรดาประเทศตําง
ๆ 135 ประเทศ27 โดยแบํงออกเป็น 1. การเข๎าเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ในวันที่ 14 ธันวาคม 1955
ทาให๎ลาวเป็นหนึ่งใน 193 ประเทศสมาชิกขององค์กรระดับโลกและมีการรํวมมือกับองค์กรระดับภูมิภาคอีกหลาย
องค์กร 2.สปป. ลาวเริ่มเปิดนโยบายการรํวมมือกับตํางประเทศในปี พ.ศ. 2529 และได๎เข๎ารํวมเป็นหนึ่งในสมาชิก
ของอาเซียนหรือThe Association of South East Asian Nations เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2540 โดยใช๎
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นทุนปฏิรูประบบเศรษฐกิจไปสูํกลไกตลาดภายใต๎การกากับดูแลของรัฐ รัฐบาลลาวได๎มี
นโยบายสํงเสริมการค๎าและการลงทุนในหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะจากตํางประเทศ การเปิดเสรีการผํานดําน
เข๎าออกตามพรมแดนระหวํางประเทศ ทาให๎นักลงทุนตํางประเทศเริ่ม ค๎าขายแลกเปลี่ยนสินค๎า เปิดธุรกิจการ
ทํ อ งเที่ ย วและลงทุ น ใน สปป. ลาว เป็ น จ านวนมาก ท าให๎ เ ศรษฐกิ จ ของประเทศขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น และ 3.
ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ๎านนั้นในหลายประเทศ โดยเฉพาะในสํวนความสัมพันธ์ระหวําง สปป. ลาว และ
ราชอาณาจักรไทยได๎มีความรํวมมือในการทาสนธิสัญญามิตรภาพระหวํางกัน (Treaty of Amity and
Cooperation) เมื่อปี พ.ศ. 2535 เพื่อยืนยันถึงความเคารพในเอกราชไมํแทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน
นอกจากนี้ยังได๎ทาข๎อตกลงวําด๎วยความรํวมมือทางการค๎าการสํงเสริมและคุ๎มครองการลงทุน รวมทั้งตกลงจะ
ระงั บ ข๎ อ ขั ด แย๎ ง โดยสั น ติ วิ ธี เ พื่ อ แก๎ ไ ขปั ญ หาบุ ค คลผู๎ ไ มํ ห วั ง ดี ตํ อ ความสั ม พั น ธ์ ล าวไทย ตํ อ มาก็ ไ ด๎ มี ก ารท า
สนธิสัญญาวําด๎วยการสํงผู๎ร๎ ายข๎ามแดน ความรํวมมือด๎านการรัก ษาความสงบเรียบร๎อยตามบริเวณชายแดน
ตลอดจนความรํวมมือในการพัฒนาในระดับท๎องถิ่น เพื่อแก๎ไขปัญหาและอุปสรรคในด๎านตําง ๆ อาทิ ด๎านการเมือง
เศรษฐกิจ การค๎าการลงทุน วิชาการ วัฒนธรรม รวมถึงการแก๎ปัญหาแรงงาน และสินค๎าผิดกฎหมาย กระบวนการ
ค๎ายาเสพติดและการต๎านอาชญากรรมข๎ามชาติตามบริเวณเขตแดนของแขวงหรือจังหวัดที่ติดตํอกัน
ในอดีต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได๎มีแนวทางเฉพาะในด๎านการทูตสองฝุายและหลายฝุาย
โดยมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับทุกประเทศสังคมนิยมบนพื้นฐานลัทธิมาร์ค-เลนิน และน้าใจสากลกรรมาชีพ เชํน
ในวันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 1976 คณะผู๎นาลาวขั้นสูง นาโดยนายไกสอน พรหมวิหาน ได๎เดินทางไปสัมพันธไมตรีกับ
สาธารณรัฐสังคมนิยมสาธารณรัฐเวียดนาม และได๎ทาสนธิสัญญามิตรภาพและสร๎างความรํวมมือกับสาธารณรัฐ
สังคมนิยมสาธารณรัฐเวียดนาม และได๎ทาสนธิสัญญาเกี่ยวกับการทาความรํวมมือกาหนดเขตชายแดนระหวํางสอง
ประเทศเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 1977
ในปี 1977 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการสัมพันธ์ทางการทูต กับประเทศตํางๆ รวม 54
ประเทศซึง่ มีสถานทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอยูํในตํางประเทศ รวม 16 แหํง ในปี 1978 และการ
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เข๎ารํว มกับองค์กรจั ด ตั้งตํางๆ ขององค์การสหประชาชาติ และภาคพื้นอื่น ๆ แตํยังคงไว๎ซึ่งความสัมพันธ์ในทุก
ประเทศสังคมนิยมและยังคงอยูํในระบบความสัมพันธ์ทางการทูต ที่สอดคล๎องกับการขยายตัวสภาพการณ์โลกใน
รูปแบบของสนธิสัญญาระหวํางประเทศและการเข๎ารํวมเป็นสมาชิกในองค์การตํางๆ
1. ความสัมพันธ์ระหวํางประเทศของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในชํวงเวลาปี 1980-1985 28
ความสัมพันธ์ระหวํางประเทศของลาวในระยะนี้ ตามมติพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27
เมษายน 1982 ในระยะนี้ได๎ผํานระยะการปลดปลํอยชาติ และผํานการสร๎างประเทศและการปกปักรักษาประเทศ
และยังคงนโยบายการสร๎างชาติและข๎อตกลงระหวํางประเทศในด๎านสร๎างความมั่นคงและแนวรํวมในระบบสังนิยม
นโยบายความสัมพันธ์ระหวํางประเทศก็ยังคงยึดมั่น สันติภาพ เอกราช มิตรภาพ ทวีคูณอยํางไมํหยุดยั้ง ความ
สามัคคีแบบพิเศษ การรํวมมือสร๎างสัมพันธไมตรีทุกด๎านกับสาธารณรัฐเวียดนามและกัมพูชา สามัคคีแนํนแฟูนและ
รํวมมือทุกด๎านกับสหภาพโซเวียตและบรรดาประเทศสังคมนิยมและประชาชนที่รักสันติภาพและความเป็นธรรมใน
โลกสร๎างเงื่อนไขระหวํางประเทศที่อานวยความสะดวกให๎แกํภารกิจปกปูองรักษาและการสร๎างประเทศ ปกปัก
รักษาสันติภาพในอินโดสาธารณรัฐประชาชาชนจีน และอาเซียอาคเนย์ ประกอบสํวนเข๎าในการตํอสู๎รํวมของ
บรรดาประชาชาติในโลกเพื่อสันติภาพ เอกราชแหํงชาติและประชาธิปไตยและความก๎าวหน๎าทางสังคม
2. ปี 1986-1990 ชํวงเวลาแหํงความเปลี่ยนแปลงด๎านความสัมพันธ์ระหวํางประเทศ
เนื่องจากมีความผันเปลี่ยนสภาพการณ์ของโลก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได๎มีเปลี่ยนแปลง
ใหมํ ในนโยบายด๎านการตํางประเทศ มติพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 1986
เฉพาะในด๎านการตํางประเทศและการดาเนินการตามนโยบายด๎านการตํางประเทศโดยยึดหลักสันติภาพ เอกราช
มิตรภาพและการรํวมมือและทวีคูณอยํางไมํหยุดยั้ง ทวีคูณความสามัคคีให๎เปิดกว๎างความสัมพันธ์ด๎านความรํวมมือ
ทุกด๎านกับสาธารณรัฐเวียดนาม กัมพูชา สหภาพโซเวียตและประเทศสังคมนิ ยม สืบตํอขยายความสัมพันธ์กับทุก
ประเทศในโลก โดยไมํจาแนกระบอบการเมืองและสังคมที่แตกตํางบนพื้นฐานแหํงการเคารพเอกราชอธิปไตยของ
กันและกัน ความเสมอภาคตํางฝุายตํางมีผลประโยชน์เพื่อสร๎างความสัมพันธ์ระดับสากล คือการสร๎างสาและปกปัก
รักษาประเทศเพื่อสาเร็จหน๎าที่ตามข๎อตกลงสากล
3. แนวทางการเปลี่ยนแปลงใหมํอยํางทุกด๎านในด๎านการตํางประเทศ (1991-1995)29
มติพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 1991 ในทํามกลางสภาพการสากลมี
ความสับสน สหภาพโซเวียตและสังคมนิ ยมในเอเชียตะวันออกกาลังลํมสลายภายใต๎การชี้นาของประธานประเทศ
ไกรสอน พรหมวิหาร พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได๎ยืนยันสืบตํอภารกิจ เปลี่ยนแปลงใหมํทุกด๎านอยํางมี หลักการ
และในด๎านการตํางประเทศได๎ยืนยันปฏิบัติ แนวทางการตํางประเทศ สันติภาพ เอกราช มิตรภาพและรํวมมือกับ
นานาประเทศอยํ างเสมอต๎ น เสมอปลายในการปฏิบั ติ แนวทางการตํา งประเทศนี้ ส าธารณรัฐ ประชาธิ ปไตย
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แนวนโยบายพรรคประชาชนปฏิวัติลาวครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 1982
วารสารอรุณใหมํฉบับพิเศษ กองประชุมใหญํครั้งที่ 5 ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว (2/4-1991) หน๎า 17-18.
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ประชาชนลาวได๎ขยายความสัมพันธ์และการรํวมมือทางด๎านเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ –เทคนิคกับประเทศตํางๆ
แบบเสมอภาคและตํ า งฝุ า ยตํ า งมี ผ ลประโยชน์ ด๎ ว ยกั น และพยายามเข๎ า ในกระบวนการสั น ติ ภ าพ เอกราช
ประชาธิปไตยและความก๎าวหน๎าทางสังคม
4. แนวทางการเปิดกว๎างความรํวมมือกับสากล (ปี 1996-2000)
แนวทางการตํางประเทศที่กองประชุมใหญํของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 18-20
มีนาคม 1996 กาหนดแนวนโยบายวํา สันติภาพ เอกราช มิตรภาพและรํวมมือกับนานาประเทศอยํางเสมอต๎ น
เสมอปลายด๎ ว ยกั น รํ ว มกั น สร๎ า งสภาพแวดล๎ อ มภายนอกในภารกิ จ สร๎ า งสาประเทศชาติ ต ามเส๎ น ทางการ
เปลี่ยนแปลงใหมํ ตั้งใจปฏิบัติตามนโยบาย เปิดกว๎างความสัมพันธ์รํวมมือกับประเทศตํางๆ บนพื้นฐานกับหลักการ
แหํงการอยูํรํวมกันโดยสันติ ในการเปิดกว๎างสายสัมพันธ์ความรํวมมือกับตํางประเทศนั้นให๎คานึงอยูํเสมอเกี่ ยวกับ
การประสานสมทบอยํางแนํนแฟูน ระหวํางการเมืองกับเศรษฐกิจ หลีกเลี่ยงทัศนคติที่เห็นแตํประโยชน์เศรษฐกิจ
โดยปราศจากความมั่นคงของชาติคือ ระบอบใหมํ (สังคมนิยม)
5. แนวนโยบายทวีคูณเปิดกว๎างเพื่อเชื่อมโยงกับสากล (ปี 2001-2005)
มติพรรคประชาชนปฏิวัติลาวครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 12-14 มีนาคม 2001 เนื่องจากการวิเคราะห์จะแยก
ลักษณะพิเศษที่เป็นจุดเดํนและการขยายตัวของโลกในกองประชุมใหญํพรรคประชาชนปฏิวัติลาวครั้งที่ 7 และได๎มี
มติในการสืบตํอภารกิจและเปลี่ยนแปลงใหมํให๎มีทิศทางหน๎าที่เป็นเปูาหมายในปี 2001-2005 คือ การเพิ่มความ
เป็นเจ๎าภาพในการดาเนินงานด๎านการตํางประเทศและความรํวมมือสากลโดยยึดมั่นในแนวทางการตํางประเทศ
สันติภาพ เอกราช มิตรภาพและการรํวมมืออยํางเสมอต๎นเสมอปลายบนพื้นฐานที่สัมพันธ์กับหลักการในการเคารพ
เอกราชอธิปไตยของกันและกัน ไมํแทรกแซงการทางานภายในของกันและกัน เสมอภาค ให๎ตํางฝุายตํางได๎รับ
ผลประโยชน์ ปฏิบัติ นโยบายแบบหลายทิศหลายฝุายและหลายรูปแบบเปิดกว๎างที่ละก๎าว อยํางเหมาะสมตาม
สภาวการณ์และความสามารถที่แท๎จริงในความสัมพันธ์ด๎านการเมืองการทูต สัมพันธ์กับความรํวมมือกับเศรษฐกิจ
ระหวํางประเทศ
ในศตวรรษที่ 21 กับความสาเร็จในความสัมพันธ์ตํางประเทศของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ในหลายปี ที่ ผํ า นมา ท าให๎ ส าธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาวขยายแนวทางการตํ า งประเทศ สร๎ า ง
ความสัมพันธ์และเพิ่มทวีคูณความสัมพันธ์รํวมมือทุกด๎านกับบรรดาเพื่อนมิตรยุท ธศาสตร์ (สังคมนิยม) เพิ่มพูน
ความรั ก สามั ค คี เ ป็ น พิ เ ศษและการรํ ว มมื อ ทุ ก ด๎ า นกั บ สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มสาธารณรั ฐ เวี ย ดนาม ขยาย
ความสั ม พั น ธ์ มิ ต รภาพและการรํ ว มมื อ ทุ ก ด๎ า นกั บ สาธารณรั ฐ ประชาชนสาธารณรั ฐ ประชาชาชนจี น สร๎ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีและการรํวมมือ ที่เกิดผลกับประเทศเพื่อนบ๎านใกล๎เคียง ประกอบกับการดาเนินการตําง ๆ ของ
สมาคมบรรดาประชาชาติเอเชียอาคเนย์ การฟื้นฟูและเปิดกว๎างการสัมพันธ์กับรัสเซีย และรัฐในวงศาคณาญาติเอก
ราช (สังคมนิยม) ทวีคูณการรํวมมือกับประเทศอุตสาหกรรมที่ขยายตัวบรรดาประเทศไมํรวมกลุํม (ประเทศที่ไมํเข๎า
เป็นสมาชิกใดๆ) และบรรดาประเทศกาลังพัฒนาและการเข๎ารํว มอยํางเหมาะสม ในการดาเนินงานของบรรดา
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องค์การเครือขํายของสหประชาชาติและของกลุํมประเทศที่ใช๎ภาษาฝรั่งเศส สถาบันการเงินและองค์การสากลอื่น
ๆ เพิ่มความสัมพันธ์กับพรรคการเมืองที่มีอานาจและขบวนการตํางๆ บนพื้นฐานการเคารพเอกราชและความเป็น
เจ๎าของประเทศ และการไมํแทรกแซงเข๎ากิจการภายในของกันและกัน รํวมมือกัน ในการเพิ่มมิตรภาพและความ
รํวมมือระหวํางรัฐตํอรัฐ 30
6. แนวทางเปลี่ยนแปลงใหมํในภาคความสัมพันธ์รํวมมือกับตํางประเทศโดยมีนโยบายให๎ประเทศชาติหลุดพ๎นจาก
สภาพความทุกข์ยากล๎าหลัง
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาวต๎ อ งสร๎ า งความสั ม พั นธ์ รํ ว มมื อ กั บ ตํา งประเทศ โดยน าเอา
เศรษฐกิจลาวสัมพันธ์กับเศรษฐกิจโลก การเปิดกว๎างความสัมพันธ์รํวมมือกับตํางประเทศต๎องเทําเทียมกันระหวําง
ด๎านตํางๆอยํางเหมาะสม เชํน ด๎านเศรษฐกิจกับการเมือง เศรษฐกิจกับการปูองกันชาติ ปูองกันความสงบเปิดกว๎าง
ความสัมพันธ์กับตํางประเทศในการแขํงขันทางการค๎า เทคโนโลยีและวิธีกากับดูแลที่ก๎าวหน๎าเข๎าประสานสมทบ
และสํงเสริมขยายกาลังแรงรวมภายในชาติของลาว พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได๎ชี้แนะแนวทางการตํางประเทศ
ภายใต๎สันติภาพ เอกราช มิตรภาพและความรํวมมืออยํางเสมอต๎นเสมอปลาย เรํงรัดให๎มีความสัมพันธ์ระหวําง
ประเทศ มิตรภาพ ความสามัคคีและการรํวมมือทุกด๎านกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรและองค์การสากลตํางๆ ได๎รับ
การสํ งเสริมขยายความสั มพัน ธ์กับ บรรดาพรรคคอมมิวนิส ต์ พรรคกรรมกร พรรคก๎าวหน๎าและบรรดาพรรค
การเมืองของตํางประเทศ ด๎านการทูต ประชาชนให๎ได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาขึ้นกวําเดิม
การสืบตํอนโยบายความสัมพันธ์หลายรูปแบบ ความสัมพันธ์ด๎านการเมือง การทูต กับการรํวมมือ ด๎าน
เศรษฐกิจกับโลก เชํน การสร๎างสภาพแวดล๎อมภายนอกที่เอื้ออานวยให๎แกํการพัฒนาเศรษฐกิจ -สังคม และการปก
ปักรักษาประเทศชาติเพื่อสันติภาพเอกราชแหํงชาติ ประชาธิปไตยและความก๎าวหน๎าทางสังคม เชิดชูบทบาทของ
พรรคประชาชนปฏิ วั ติ ล าวและประเทศลาวในเวที ส ากล สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาวต๎ อ งเพิ่ ม
ความสัมพันธ์รํวมมือกับบรรดาประเทศสังคมนิยม เพิ่มความเป็นมิตรภาพ ความสามัคดีพิเศษและการรํวมมือทุก
ด๎านกับสาธารณรัฐเวียดนาม พัฒนาสายสัมพันธ์มิตรภาพอันแนํนแฟูนและความรํวมมือทุกด๎านกับสาธารณรัฐ
ประชาชาชนจีน พัฒนาสายสัมพันธ์มิตรภาพความสามัคคีและความรํวมมือกับบรรดาประเทศใกล๎เคียงตั้งใจเข๎า
รํวมการดาเนินงานในกรอบอาเซียน การรํวมมือในอนุภาคพื้นทวีปในบรรดาการพัฒนาในกรอบความรํวมมือสอง
ฝุายและหลายฝุายอื่นๆ เปิดกว๎างความสัมพันธ์รํวมกันกับบรรดาประเทศเพื่ อนมิตรสหประชาชาติ ขบวนการไมํ
รํวมกลุํม องค์การบรรดาประเทศที่ใช๎ภาษาฝรั่งเศสรํวมกัน กลุํมประเทศที่มีชายแดนติดกับทะเลกับบรรดาสถาบัน
การเงิน และองค์ก ารสากลอื่น ๆ ที่ป ระเทศลาวเป็ นสมาชิ ก ดาเนิน การปฏิ บัติ ต ามสนธิ สั ญ ญาสากลรวมทั้ ง
สนธิสัญญาวําด๎วยสิทธิมนุษยชนที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข๎าเป็นภาคีกับประชาคมสากลในการ
52F
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รายงานการเมืองของคณะบริหารงานสํวนกลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวตํอกองประชุมใหญํครั้งที่ 7 ของพรรคประชาชนปฏิวัติ
ลาว เสนอโดยนายคาไต สีพันดอน ประธานคณะบริหารงานสํวนกลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2001
เอกสารมติพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ครั้งที่ 7 หน๎า 49-50.
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รํวมตํอสู๎ ตามลัทธิการกํอการร๎ายและอาชญากรรมข๎ามชาติตํางๆ ความรํว มมือระหวํางรัฐตํอรัฐ ด๎านการทูต
ประชาชนและงานที่ชํวยพี่น๎องรํวมชาติที่อยูํตํางแดน31 และมอบงานด๎านการตํางประเทศให๎ภายสํวนที่เกี่ยวข๎อง
ตํางๆ ได๎ดาเนินการตามแนวนโยบายตํอไป32
7. นโยบายด๎านความรํวมมือสากลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม
ปัจจุบัน 33(ปี 2011-2015)
แนวทางด๎านความสัมพันธ์ระหวํางประเทศที่ตํอเนื่องกันโดยตลอดของพรรคประชาชนปฏิวัติ ลาวและ
รั ฐ บาล ได๎ ส ร๎ างสภาพแวดล๎ อ มภายนอกที่เ อื้อ อานวยให๎ แกํ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ -สั งคมและการปกปัก รัก ษา
ประเทศชาติ การเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับภาคพื้นทวีปให๎มีความเข๎มแข็ง ภายใต๎กรอบความรํวมมืออาเซียน (ASEAN)
การรํวมมือในกรอบอนุ ภูมิภาคลุํมแมํน้าโขง (GMS) การเข๎าเป็นสมาชิกขององค์การการค๎าโลก (WTO) และการ
เตรียมความพร๎อมในการเป็นเจ๎าภาพการประชุมสุดยอดอาเซม (ASEM) ปี 2012
ความตกลงระหว่างประเทศด้านสังคมและวัฒนธรรมที่ลาวทาไว้กับประเทศอื่นหรือองค์การระหว่างประเทศ34
แบ่งออกเป็น 1. ความตกลงในรูปแบบทวิภาคี (Bilateral Treaties between the Government of the
Lao PDR and the Government of Foreign Countries)
2. ความตกลงระดับภาคพื้นทวีป (Regional Cooperation Agreements)
3. สนธิสัญญาพหุภาคีที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าร่วมเป็นภาคี
31

คัดจากเอกสารมติพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2006
กระทรวงการตํางประเทศ กองประชุมการทางานการตํางประเทศ กองประชุมงานตํางประเทศ (ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2006)ได๎
กาหนดการทางานของกองการตํางประเทศอยํางเป็นเอกภาพกับกองประชุมใหญํครั้งที่ 8 ของพรรครปะชาชนปฏิวัติลาว เกี่ยวกับ
ผลสาเร็จของการปฏิบัติ นโยบายเปิดกว๎างความสัมพันธ์รํวมมือกับสากลของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและรัฐซึ่งแสดงออกอยูํวําทา
ให๎สายสัมพันธ์มิตรภาพ ความสามัคคีและการรํวมมือทุกด๎านกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์ได๎มีการพัฒนาความสัมพั นธ์
กับบรรดาประเทศใกล๎เคียง บรรดาประเทศเพื่อนมิตรและบรรดาองค์การสากลตํางๆ ได๎รับการสํงเสริมขยายความสัมพันธ์กับ
บรรดาพรรคคอมมิวนิสต์ พรรคกรรมกร พรรคก๎าวหน๎าและบรรดาพรรคกาอานาจโลก(ประเทศมหาอานาจ) ก็ดีการทูตประชาชน
ได๎รับการสํงเสริมพัฒนาและเปิดกว๎างมากขึ้น บทบาทของประเทศลาวได๎รับการเชิดชูสูงขึ้นในเวทีสากล นอกจากนั้นประเทศลาว
ยังเข๎ารับเป็นเจ๎าภาพคณะประจาอาเซม ในการประชุมสุดยอดอาเซมครั้งที่ 10 และบรรดากองประชุมระดับภาคพื้นทวีปและสากล
อื่นๆ
33
เอกสารมติพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2011 จัดพิมพ์โดย วารสารอรุณใหมํ พิมพ์ที่โรงพิมพ์แหํงรัฐ
เลขทะเบียน 141 พจ 12052011 พิมพ์วันที่ 30 พฤษภาคม 2011 หน๎า 89
34
ข๎อมูลจากกระทรวงตํางประเทศ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย http://www.laoofficialgazett.gov.la/ และ
http://www.kpl.net.la/
32
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1. ความตกลงในรูปแบบทวิภาคี (Bilateral Treaties between the Government of the Lao
PDR and the Government of Foreign Countries)

1.

Australia
Memorandum of Understanding between the Government of Australia and the
Government of the Lao PDR concerning Mutual Cooperation in Combating Unlawful
Migration, Trafficking in Humans and Smuggling of People
Bari (S) 30/04/2003 35 (C) 30/04/2003
Memorandum between the Government of Australia and the Government of the Lao
PDR of Subsidiary Arrangements relating to the “Asia Regional Cooperation to Prevent
People Trafficking” Project
Vientiane(S) 3/12/2003 (C) 03/12/2003
Memorandum of Subsidiary Arrangements between the Government of Australia and the
Government of the Lao People‖s Democratic Republic Relating to the Australian
Volunteers Program
Vientiane(S) 17/01/2006 (C) 17/01/2006
Subsidiary Arrangement between the Government of the Lao PDR and the Government
of Australia relating to the English for ASEAN Purposes Project
Vientiane(S) 03/06/1999 (C) 03/06/1999
61F

2.

3.

4.

62F

Cambodia
1. Memorandam between the Government of the Lao PDR and the Government of the
Kingdom of Cambodia on Economic, Scientific,Technic and cultural Cooperation
Phnom Penh (S) 07/11/1993 (C) 07/11/1993
2. Memorandam between the Government of the Lao PDR and the Government of the
Kingdom of Cambodia on Tourism Cooperation
Phnom Penh (S) 15/07/1995 (C) 15/07/1995
35

(S) Signature, (R) Ratification, (A) Accession, (a) Acceptance, (d) Succession, (N) Notification, (C) Consent to be
bound
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3. Memorandum between the Government of the Lao PDR and the Government of the
Kingdom of Cambodia on Electric Power Development Cooperation
Vientiane (S) 08/04/1997 (C) 08/04/1997
4. Memorandum on Communication and Transportation Cooperation
Vientiane (S) 08/04/1997 (C) 08/04/1997
5. Treaty on Extradition
Vientiane (S) 21/10/1999 (C) 07/07/2005
6. Agreement on the Cooperation in the Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and
Precursor Chemicals Control
Phnom Penh (S) 14/12/1999 (C) 14/12/1999
7. Agreement on Education of the period of 2004 -2008
Vientiane (S) 10/05/2004 not yet enter into force
8. Agreement between the Government of Lao PDR and the Royal Government of
Cambodia on Education for the period of 2009 - 2013
Vientiane (S) 31/07/2009 not yet enter into force
Canada
Memorandum of Understanding relating to the Export from Laos of Certain Textiles and
Textile Products to Canada
Ottawa (S) 06/10/1994 (C) 06/10/1994

1.
2.
3.

4.

China
Agreement on Tourism Cooperation
Beijing (S) 07/10/1996 (C) 07/10/1996
Treaty on Mutual Legal Assistance Civil and Criminal Matters
Beijing (S) 25/01/1999 (C) 15/12/2001
Memorandum of Understanding on the Cooperation in Narcotic Drugs,Psychotropic
Substances and Precursor Chemicals Control
Vientiane (S) 15/01/2001 (C) 15/01/2001
Treaty on Extradition
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Beijing (S) 04/02/2002 (C) 15/08/2003
5. Agreement on Cooperation on Against Illicit Trafficking and Abuse of Narcotic Drugs and
Psychotropic Substances
Vientiane (S) 19/11/2006 (C) 19/11/2006
Cuba
Agreement on Cooperation on Against Illicit Trafficking and Abuse of Narcotic Drugs and
Psychotropic Substances
Havana (S) 28/04/1997 (C) 27/02/2004
Czechecoslova
1. Agreement on cultural cooperation
Vientiane (S) 25/11/1977 not yet enter into force
2. Agreement on Economic and Technical Cooperation
Prague (S) 11/07/1979 (C)11/01/1979
3. Agreement on Heath Cooperation
Vientiane (S) 27/12/1979 (C) 10/02/1999
Denmark
Agreement on Improvement of Urban Environment in Vientiane Lao PDR
Vientiane (S) 17/05/2001 (C) 17/05/2001
France
1. Memorandam between the Government of the Lao PDR and the Government of
Republic of France on Economic, Scientific,Technic and cultural Cooperation
Paris (S) 29/05/1989 not yet enter into force
2. Agreement on Establishment of Joint Commission on Economic,Trade,Scientific and
Technological Cooperation between the Government of the Lao People‖s Democratic
Republic and the Government of the Republic of France
Paris (S) 13/12/1989 not yet enter into force
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1.

1.

2.

3.

4.

Germany
Agreement between the Government of the Lao People‖s Democratic Republic and the
Government of the Federal Republic of Germany regarding Technical Cooperation
Vientiane (S) 13/07/2007 (C) 20/09/2007
India
Cultural Agreement between the Government of the Republic of India and the
Government of the Lao PDR
New Delhi (S) 17/08/1994 (C) 06/03/1995
Memorandum of Understanding between the Government of the Lao PDR and the
Government of the Republic of India on Cooperation in the field of Agriculture and
Allied Sectors
New Delhi (S) 02/05/1997 (C) 02/05/1997
Agreement on Mutual Cooperation between the Government of the Lao PDR and the
Government of the Republic of India on Drug Demand Reduction and Prevention of Illicit
Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances and related Matters
Vientiane (S) 06/11/2002 (C) 25/02/2005
Agreement between the Government of the Lao PDR and the Government of the
Republic of India on Cooperation in Science and Technology
New Delhi (S) 16/06/2003 (C)16/06/2003

Republic of Indonesia
1. Memorandum of Understanding between the Government of the Lao PDR and the
Government of the Republic of Indonesia on Cooperation in Tourism
Jakkata (S) 26/07/1996 (C) 26/07/1996
2. Memorandum of Understanding on Forestry Cooperation
Vientiane (S) 20/02/1997 (C) 20/02/1997
3. Memorandum of Understanding between the Government of the Lao PDR and the
Government of the Republic of Indonesia on Forestry Cooperation
Vientiane (S) 20/02/1997 (C) 20/02/1997
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4. Memorandum of Understanding on the Cooperation in the Narcotic Drugs, Psychotropic
Substances and Precursor Chemicals Control
Jakkata (S) 22/01/2003 (C) 22/01/2003
Israel
Agreement concerning Technical Co-operation
Jerusalem (S) 28/08/1994 Not yet enter into force

1.
2.
3.
4.

5.

Democratic People's Republic of Korea
Agreement on Economic and Technical Cooperation
Pyongyang (S) 10/12/1993 (C) 10/12/1993
Agreement on Economic,Scientific and Technical Cooperation
Vientiane (S) 06/06/1994 (C) 06/06/1994
Agreement on Cooperation in the Area of Health
Vientiane (S) 17/07/2001 (C) 09/01/2004
Treaty between the Lao People‖s Democra tic Republic and the Democratic People‖s
Republic of Korea on Mutual Legal Assistance Civil and Criminal Matters
Pyongyang (S) 20/06/2008 Not yet enter into force
Agreement on Establishment of Joint Commission on Economic,Trade,Scientific and
Technological Cooperation between the Government of the Lao People‖s Democratic
Republic and the Government of the Democratic Republic People‖s Republic of Korea
Pyongyang (S) 30/08/2008 Not yet enter into force

Republic of Korea
1. Agreement on Economic, Scientific and Technical Cooperation
Seoul (S) 15/05/1996 (C) 24/06/1996
2. Arrangement for the Establishment of the Korea -Lao Vocational Training Center
Vientiane (S) 10/10/2002 (C)10/10/2002
3. Arrangement on the Establishment of the Joint Economic Committee
Seoul (S) 09/04/2004 (C) 09/04/2004
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Kuwait
1. Agreement on Tourist Cooperation
Kuwait (S) 29/01/2009 Not yet enter into force
2. Memorandum of Understanding on Agriculture Cooperation
Kuwait (S) 29/01/2009 Not yet enter into force
3. Memorandum of Understanding on the Field of Exchange of Manpower
Kuwait (S) 27/01/2009 (C)24/08/2009
Libya
Agreement on Economic, Scientific and Technical Cooperation
Tripoli (S) 25/09/2000 (C) 10/05/2001

1.
2.
3.

4.

5.
6.

Luxembourg
Protocol relating to the Cold Chain Reinforcement
Luxembourg (S) 18/05/2001 (C)18/05/ 2001
Protocol On Agreement on Support Project Health Sector in the Vientiane Province
Luxembourg (S) 18/05/2001 (C)18/05/2001
Protocol On Agreement to Support Rural Development Project in the Province of
Borikhamxay
Luxembourg (S) 18/05/2001 (C)18/05/2001
Memorandum of Agreement on Vocational Training Project in the Province of
Khammouane
Vientiane (S) 25/11/2003 Not yet enter into force
Agreement for cooperation in the fields of culture, higher education and research
Vientiane (S) 16/10/2007 (C) 12/04/2010
Agreement relative to Lao-Luxembourg Health Initiatives Support Programme
Vientiane (S) 16/10/2007 (C) 16/10/2007
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Malaysia
1. Memorandum of Understanding for the Establishment of a Joint Commits on for
Economic, Scientific and Technical Cooperation
Kuala Lumpur (S) 04/06/1996 (C) 04/06/1996
2. Agreement on Cooperation in Tourism
Kuala Lumpur(S) 11/08/1998 (C) 21/06/2001

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Mongolia
Agreement on Cooperation in Plant Quarantine and Protection
Vientiane (S) 24/01/2005 (C) 24/02/2005
Agreement on Cooperation in Veterinary and Quarantine Service
Vientiane (S) 24/01/2005
Not yet enter into force
Agreement of Cultural Cooperation
Ulaanbaatar (S) 11/10/1976 Not yet enter into force
Agreement Between the Government of the Lao people‖s Democratic Republic and the
Government of Mongolian on Cooperation in the Fields of Education, higher education
and graduated
Vientiane (S) 14/12/1981 (C) 14/12/1981
Agreement on Cooperation in Domaine Postes
Vientiane (S) 13/12/1983 (C) 13/12/1983
Agreement Between the Government of the Lao people‖s Democratic Republic and the
Government of Mongolian on Cooperation in the Fields of Education, Culture, Science,
Technology and Sport
Vientiane (S) 17/09/2007 Not yet enter into force
Morocco
Agreement on Economic Cooperation, Scientific,Technical and Cultural
Rabat (S) 06/09/2002 (C) 06/09/2002
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Myanmar
1. Agreement on Tourism Cooperation
Vientiane (S) 11/06/1994 (C)11/06/1994
2. Agreement on Agricultural Cooperation
Yangoon (S) 28/5/1995 (C)28/05/1995
3. Agreement for Mutual Cooperation for Preventing Illicit Trafficking in Narcotic Drugs,
Psychotropic Substances and Controlled Precursors
Yangoon (S) 29/3/1997 (C) 29/03/1997
Norway
1. Agreement between the Government of the Lao PDR and the Government of the
Kingdom of Norway regarding Assistance to Phase II of Developing of a Legal Framework
for Hydropower Sector
Vientiane (S) 24/04/1997 Not yet enter into force
2. Memorandum of Understanding between the Government of the Lao PDR and the
Government of the Kingdom of Norway concerning Development Cooperation
Vientiane (S) 24/04/1997 (C) 24/04/1997
3. Agreement between the Government of the Lao PDR and the Government of the
Kingdom of Norway regarding Financial Assistance to water Supply and Sanitation Sector
Project
Vientiane (S) 27/03/2000 (C) 27/03/2000
Pakistan
Memorandum of Understanding between the Government of the Lao PDR and the
Government of the Islamic Republic of Pakistan on Combating Terrorism and Certain
other Crimes
Vientiane (S) 23/04/2004 (C) 23/04/2004
Philippines
1. Agreement between the Government of the Lao PDR and the Government of the
Republic of Philippines on Cultural Cooperation
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2.

3.

4.

5.

1.
2.

3.
4.

Vientiane (S) 17/10/1997 (C) 21/09/19982
Agreement between the Government of the Lao PDR and the Government of the
Republic of Philippines on Cooperation in Public Health
Vientiane (S) 17/10/1997 (C) 02/03/1998
Memorandum of Agreement between the Government of the Lao PDR and the
Government of the Republic of Philippines on Cooperation against Ilicit Trafficking of
Narcotic Drugs and Psychotropic Substances and Abuses
Vientiane (S) 17/10/1999 (C) 17/10/1999
Agreement between the Government of the Lao PDR and the Government of the
Republic of Philippines on Economic and Technical Cooperation
Manila (S) 18/12/1997 (C) 24/03/1998
Agreement between the Government of the Lao PDR and the Government of the
Republic of Philippines on Agriculture and Forest Cooperation
Manila (S) 18/12/1997 (C)21/09/1998
Russia
Agreement on Cultural and Science Cooperation
Moscow (S) 09/03/1994 (C)09/03/1994
Agreement for Mutual Cooperation for Preventing Illicit Trafficking in Narcotic Drugs,
Psychotropic Substances and Controlled Precursors
Vientiane (S) 14/05/1999 (C) 19/03/2004
Agreement on posts and Communication cooperation
Vientiane (S) 29/03/1976 Not yet enter into force
Agreement Between the Government of the Lao people‖s Democratic Republic and the
Government of Russia on Cooperation in the Fields of Education, higher education and
graduated
Moscow (S) 23/05/1978 (C)23/05/1978
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1.

2.
3.

4.

5.

6.

Sweden
Agreement on the National Drug Policy Plan No.3 between of the Lao People's
Democratic Republic and Sweden
Vientiane (S) 16/02/2001 (C) 01/01/2001
Agreement on General Terms and Conditions for Development Cooperation
Vientiane (S) 26/10/2001 (C)01/01/2002
Memorandum of Understanding regarding the Establishment of a Bilateral Informal
Working Group on Human Rights
Vientiane (S) 11/10/2002 (C) 11/10/2002
Specific Agreement between the Government of Sweden and the Government of the
Lao PDR on Development Cooperation in Strengthening Legal Education 2003OE2008
Vientiane (S) 19/11/2003 (C) 01/12/2003
Agreement on Development Cooperation for the period 1 July 2004OE31 December
2006 Vientiane
Vientiane (S) 15/06/2004 (C) 01/07/2004
Memorandum of Understanding regarding the Establishment of a Bilateral Informal
Working Group on Human Rights
Vientiane (S) 02/11/2005 (C) 02/11/2005

Thailand
1. Memorandum of Understanding between the Governments of the Lao People's
Democratic Republic and the Government of the Kingdom of Thailand on cooperation in
the development of power in Laos.
Vientiane (S) 19/06/1996 (C)19/06/1996
2. Memorandum of Understanding on the Cooperation in Narcotic Drugs,Psychotropic
Substances and Precursor Chemicals Control
Bangkok (S) 17/08/2001 (C) 17/08/2001
3. Memorandum of Understanding between the Government of the Lao PDR and the
Kingdom of Thailand in Labour
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Vientiane (S) 18/10/2002 (C) 18/10/2002
4. Treaty between the Government of the Lao People's Democratic Republic and the
Government of the Kingdom of Thailand. On the transfer of the males were convicted
and sentenced to cooperate in the implementation of the criminal case.
Pakxe (S) 20/03/2004 (C) 19/12/2007
5. Memorandum of Understanding between the Government of the Lao PDR and the
Kingdom of Thailand in Persons, Especially Women and and Children
Bangkok (S) 31/07/2005 (C) 31/07/ 2005
Vietnam
1. Agreement on Cooperation on Man Power
Hanoi (S) 29/06/1995 (C) 29/06/1995
2. Agreement between the Government of the Lao PDR and the Government of the
Socialist Republic of Vietnam on the Cooperation in the Narcotic Drugs, Psyc hotropic
Substances and Precursor Chemicals Control
Hanoi (S) 06/07/1998 (C) 06/07/1998
3. Agreement on the cooperation in science and technology between the Governments of
the Lao People's Democratic Republic and the Government of the Republic of Vietnam.
Vientiane (S) 18 /12/2009 (C) 18/01/2009
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ความตกลงระหว่างประเทศที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทาไว้กับประเทศอื่น (ทวิภาคี) ด้านสังคม
และวัฒนธรรม
(List of Bilateral Treaties between the Government of the Lao PDR and the Government of
Foreign Countries)
ตาราง 1 ด้านสังคมและวัฒนธรรม
ประเทศคู่สัญญา/คู่ภาคี

ชื่อความตกลง

สาระสาคัญ

Canada

Memorandum of Understanding relating to the Memorandum of Understanding relating to the
Export from Laos of Certain Textiles and Textile Export from Laos of Certain Textiles and Textile
Products to Canada
Products to Canada
Ottawa (S) 06/10/1994 (C) 06/10/1994

Czechecoslova

Agreement on cultural cooperation
Vientiane (S) 25/11/1977 not yet enter into
force

France

This study maps the Asia-Europe government-togovernment bilateral cultural agreements between
partners. More than 150 agreements on cultural
cooperation and almost 20 current Executive
Programmes are detailed in this report. These
agreements provide the policy framework for cultural
cooperation and exchange, sometimes reinforced by
specific joint implementation programmes and
budgets. Other significant bilateral cultural
cooperation is also identified, including several
institution-to-institution agreements and cultural
seasons. The study lists major multilateral
agreements to which partner countries are party,
together with reference sources.
1.Memorandam between the Government of Treaty between the Government of the Lao PDR and
the Lao PDR and the Government of Republic the Government of Republic of France on Economic,
of France on Economic, Scientific,Technic and Scientific,Technic and cultural Cooperation
cultural Cooperation
Paris(S) 29/05/1989 not yet enter into force
Joint Commission on Economic,Trade,Scientific and
2.Agreement on Establishment of Joint Technological Cooperation between the Government
Commission on Economic,Trade,Scientific and of the Lao People‖s Democratic Republic and the
Technological Cooperation between the Government of the Republic of France
Government of the Lao People‖s Democratic
Republic and the Government of the Republic
of France
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India

Luxembourg

Paris (S) 13/12/1989 not yet enter into force
Cultural Agreement between the Government Cultural Agreement between the Government of the
of the Republic of India and the Government of Republic of India and the Government of the Lao
the Lao PDR
PDR
New Delhi (S) 17/08/1994 (C) 06/03/1995
1.Protocol On Agreement to Support Rural Agreement to Support Rural Development Project in
Development Project in the Province of the Province of Borikhamxay between lao and
Borikhamxay
Luxembourg
Luxembourg (S) 18/05/2001(C) 18/05/2001
2..Agreement for cooperation in the fields of Agreement for cooperation in the fields of culture,
culture, higher education and research
higher education and research between lao and
Vientiane(S) 16/10/2007 (C)12/04/201
Luxembourg

Mongolia

Agreement of Cultural Cooperation
Ulaanbaatar (S) 11/10/1976 Not yet enter
into force

Agreement of Cultural Cooperation between lao and
Mongolia

morocco

Agreement on Economic Cooperation,
Scientific,Technical and Cultural
Rabat (S) 06/09/2002 (C) 06/09/2002

Agreement on Economic Cooperation,
Scientific,Technical and Cultural between lao and
morocco

norway

Memorandum of Understanding between the
Government of the Lao PDR and the
Government of the Kingdom of Norway
concerning Development Cooperation
Vientiane(S) 24/04/1997 (C) 24/04/1997

Memorandum of Understanding between the
Government of the Lao PDR and the Government of
the Kingdom of Norway concerning Development
Cooperation

Philippines

Agreement between the Government of the Agreement between the Government of the Lao PDR
Lao PDR and the Government of the Republic and the Government of the Republic of Philippines
of Philippines on Cultural Cooperation
on Cultural Cooperation
Vientiane (S) 17/10/1997(C) 21/09/1998

Russia

Agreement on Cultural and Science Agreement on Cultural and Science Cooperation
Cooperation
Mosco(S) w 09/03/1994 (C) 09/03/1994

Sweden

Agreement on Development Cooperation for Agreement on Development Cooperation for the
the period 1 July 2004- 31 December 2006
period 1 July 2004-31 December 2006
Vientiane (S) 15/06/2004 (C) 01/07/2004
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ตาราง 2 การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน คุ้มครองสตรีและเด็ก
sweden

Thailand

1.Memorandum of Understanding regarding the
Establishment of a Bilateral Informal Working
Group on Human Rights
Vientiane (S) 11/10/2002 11/10/2002

Memorandum of Understanding regarding the
Establishment of a Bilateral Informal Working Group
on Human Rights.

2.Memorandum of Understanding regarding the
Establishment of a Bilateral Informal Working
Group on Human Rights
Vientiane (S) 02/11/2005 (C) 02/11/2005

Memorandum of Understanding regarding the
Establishment of a Bilateral Informal Working Group
on Human Rights.

Memorandum of Understanding between the
Government of the Lao PDR and the Kingdom
of Thailand in Persons, Especially Women and
Children
Bangkok (S) 31/07/2005 (C) 31/07/ 2005

Memorandum of Understanding between the
Government of the Lao PDR and the Kingdom of
Thailand in Persons, Especially Women and and
Children

ตาราง 3 ด้านการศึกษาและการท่องเที่ยว
ประเทศคู่สัญญา/คู่ภาคี
Australia

ชื่อความตกลง
1.Memorandum of Subsidiary Arrangements
between the Government of Australia and the
Government of the Lao People‖s Democratic
Republic Relating to the Australian Volunteers
Program
Vientiane(S) 17/01/2006(C)17/01/2006

สาระสาคัญ

In 2013-14, 68 volunteers were on assignment in
Laos, including 11 Australian Youth Ambassadors for
Development (AYADs) and 57 AVID volunteers. In
2012-13, a total of 47 AVID volunteers, including 13
AYADs, were on assignment in Laos. The volunteers
work in sectors which complement the three
strategic areas of the country strategy: education,
trade and rural development.
2.Subsidiary Arrangement between the Australia‖s flagship intervention in the education
Government of the Lao PDR and the sector, the Basic Education Quality and Access in
Government of Australia relating to the English Laos (BEQUAL) program, will be delivered in 65 of
for ASEAN Purposes Project
the most educationally disadvantaged districts in
Vientiane (S) 03/06/1999 (C) 03/06/1999
Laos. It aims to increase student participation,
improve learning environments and improve teacher
quality. BEQUAL will assist an estimated 450,000
children go to school and stay in school, with a
particular focus on the most educationally
disadvantaged—girls, students with disabilities and
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children from ethnic minority groups. Teachers and
teacher training institutions will be assisted to
improve the quality of the education they delivery,
including through training 520 people (360 women)
from ethnic minority groups to become teachers in
their communities. Teaching and learning
environments will be improved through the
construction or rehabilitation of 300 schools.
Cambodia

1.Memorandam between the Government of
the Lao PDR and the Government of the
Kingdom of Cambodia on Tourism Cooperation
Phnom Penh (S) 15/07/1995 (C) 15/07/1995

Both countries provided guidance on implementation
by specifying the priority sectors for enhanced
cooperation, deciding together how to improve
bilateral trade agreement between Cambodia and
Lao PDR, considering the development of an
agreement on Transit Goods between Cambodia and
Lao PDR, promoting trade of agricultural product,
cooperation on border trade, developing border
trade market, attending trade exhibitions, trade
facilitation, investment and cooperation on tourism,
and cooperation on a trade sector wide approach
Agreement on Education of the period of 2004 -2008
2.Agreement on Education of the period of Cambodia and Lao PDR
2004 -2008
Vientiane (S) 10/05/2004 Not yet enter into
force
Agreement between the Government of Lao PDR and
3.Agreement between the Government of Lao the Royal Government of Cambodia on Education for
PDR and the Royal Government of Cambodia the period of 2009-2013.
on Education for the period of 2009-2013
Vientiane (S) 31/07/2009 Not yet enter into
force

China

Agreement on Tourism Cooperation
Beijing(S) 07/10/1996 (C) 07/10/1996

The members of the Joint Committee for the
Agreement between and among the Governments of
the Kingdom of Cambodia, the People‖s Republic of
China (PRC), the Lao People‖s Democratic Republic
(Lao PDR), the Republic of the Union of Myanmar,
the Kingdom of Thailand, and the Socialist Republic
of Viet Nam for Facilitation of the Cross-Border
Transport of Goods and People in the Greater
Mekong Subregion (referred to as the “CBTA”), met in
Nay Pyi Taw, Myanmar, for the Fourth Meeting of the
Joint Committee on 22 November 2013. We were
pleased to be joined in our discussions by staff of
the Asian Development Bank.
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Indonesia

Republic of Korea

Kuwait

Memorandum of Understanding between the
Government of the Lao PDR and the
Government of the Republic of Indonesia on
Cooperation in Tourism
Jakarta(S) 26/07/1996 (C) 26/07/1996

The parties will, subject to the provisions of this
Memorandum of Understanding and the laws, rules,
regulation and national policies from time to time in
force in their respective countries, decide to
cooperate in facilitating travel and tourist visits ;
further strengthen a close tourism partnership ;
enhance mutual assistance for human resource
development for the tourism sector ;and take
necessary steps for exploring avenues of cooperation
and sharing of information.
Arrangement for the Establishment of the Korea Vocational training managed initially by the Ministry
-Lao Vocational Training Center
of Labor and eventually by the Semi-autonomous
Vientiane(S) 10/10/2002 (C) 10/10/2002
Korean National Vocational Training Management
Agency, with support from the Korean Vocational
Training Research Institute.
Agreement on Tourist Cooperation
Agreement on Tourist Cooperation.
Kuwait(S) 29/01/2009 Not yet enter into
force

Luxembourg

Agreement for cooperation in the fields of Agreement for cooperation in the fields of culture,
culture, higher education and research
higher education and research between lao and
Vientiane (S)16/10/2007 (C)12/04/2010
Luxembourg.

Malaysia

Agreement on Cooperation in Tourism
Kuala Lumpur(S)11/08/1998 (C) 21/06/2001

Agreement on Cooperation in Tourism between lao
and Malaysia.

Mongolia

Agreement Between the Government of the
Lao people‖s Democratic Republic and the
Government of Mongolian on Cooperation in
the Fields of Education, Culture, Science,
Technology and Sport
Vientiane (S) 17/09/2007 Not yet enter into
force

Agreement Between the Government of the Lao
people‖s Democratic Republic and the Government
of Mongolian on Cooperation in the Fields of
Education, Culture, Science, Technology and Sport.

Myanmar

Agreement on Tourism Cooperation
Vientiane (S) 11/06/1994 (C)11/06/1994

Agreement on Tourism Cooperation.

Russia

Convention on the equivalent of a diploma and
graduate diploma of The Government of the
Lao People's Democratic Republic and the
Government of the Russian Republic
Moscow (S) 23/05/1978(C) 23/05/1978

Convention on the equivalent of a diploma and
graduate diploma of The Government of the Lao
People's Democratic Republic and the Government
of the Russian Republic

Sweden

Specific Agreement between the Government Specific Agreement between the Government of
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of Sweden and the Government of the Lao PDR Sweden and the Government of the Lao PDR on
on Development Cooperation in Strengthening Development Cooperation in Strengthening Legal
Legal Education 2003- 2008
Education 2003- 2008
Vientiane(S) 19/11/2003 (C) 01 /12/2003

ตาราง 4 ด้านการสาธารณสุข
ประเทศคู่สัญญา/คู่ภาคี
Czechecoslova

ชื่อความตกลง
Agreement on Heath Cooperation
Vientiane(S) 27/12/1979 (C) 10/02/1999

สาระสาคัญ
Agreement on Heath Cooperation

Democratic People’s Republic Agreement on Cooperation in the Area of Agreement on Cooperation in the Area of Health
of Korea
Health
Vientiane(S) 17/07/2001 (C) 09/01/2004
Luxembourg

1.Protocol relating to the Cold Chain Protocol relating to the Cold Chain Reinforcement.
Reinforcement
Luxembourg (S) 18/05/2001 (C)18/05/ 2001
2.Protocol On Agreement on Support Project Agreement on Support Project Health Sector in the
Health Sector in the Vientiane Province
Vientiane Province.
Luxembourg (S) 18/05/2001 (C) 18/05/2001
3.Agreement relative to Lao-Luxembourg Agreement relative to Lao-Luxembourg Health
Health Initiatives Support Programme
Initiatives Support Programme
Vientiane (S) 16/10/2007 (C) 16/10/2007

Norway

Agreement between the Government of the
Lao PDR and the Government of the Kingdom
of Norway regarding financial assistance to
water Supply and Sanitation Sector Project
Vientiane (S) 27/03/2000 (C) 27/03/2000

Agreement between the Government of the Lao PDR
and the Government of the Kingdom of Norway
regarding financial assistance to water Supply and
Sanitation Sector Project

Philippines

Agreement between the Government of the Agreement between the Government of the Lao PDR
Lao PDR and the Government of the Republic and the Government of the Republic of Philippines
of Philippines on Cooperation in Public Health on Cooperation in Public Health
Vientiane(S) 17/10/1997 (C) 02/03/1998

Sweden

Agreement between the Lao People's Agreement on the National Drug Policy Plan No.3
Democratic Republic and Sweden on the between of the Lao People's Democratic Republic
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National Drug Policy Plan No. 3
Vientiane (S) 16/02/2001 (C) 01/01/2001

and Sweden

ตาราง 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน กสิกรรมและป่าไม้
ประเทศคู่สัญญา/คู่ภาคี

ชื่อความตกลง

สาระสาคัญ

Cambodia

Memorandum between the Government of the
Lao PDR and the Government of the Kingdom
of Cambodia on Electric Power Development
Cooperation
Vientiane(S) 08/04/1997(C) 08/04/1997

Cambodia joined ASEAN as the 10th member country
in 1999. Being a signatory party of the Memorandum
of Understanding on ASEAN Power Grid (APG-MoU)
endorsed in 2007, Cambodia has duties to fulfill the
objective of the MoU that states that “member
countries agree to strengthen and promote a broad
framework for the Member Countries to cooperate
towards the development of a common ASEAN
policy on power interconnection and trade, and
ultimately towards the realisation of the ASEAN
Power Grid to help ensure greater regional energy
security and sustainability on the basis of mutual
benefit.

Denmark

Agreement on Improvement of Urban Vientiane is the largest city and capital of Lao
Environment in Vientiane Lao PDR
People‖s Democratic Republic (Lao PDR). The total
Vientiane(S) 17/05/2001(C)17/05/2001
population in Vientiane is estimated around 331,000,
with population density around 134 persons per km2.
The city is lacking a proper sanitation network, which
is seriously threatening the health situation of the
population due to discharge of wastewater into lowland areas. Therefore, the Department of
Communication, Transport, Post and Construction
(DCTPC) under Vientiane Capital City, initiated an
Urban Environmental Sanitation Project for the
improvement of the Vientiane urban environment,
supported by Danish International Development
Agency (Danida). This paper briefly highlights the
basic objectives, major accomplishments and
learning from this on-going project.
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India

1.Memorandum of Understanding between the
Government of the Lao PDR and the
Government of the Republic of India on
Cooperation in the field of Agriculture and
Allied Sectors
New Delhi(S) 02/05/1997(C) 02/05/1997

The contracting parties shall encourage cooperation
in the field of agricultural science and technology
with the objective of increasing agricultural
production. The contracting parties shall engage in
joint activities in the areas of agricultural research ;
crop production ; horticulture ; plant protection ;
animal science ; fisheries ; forestry ; irrigation; agrobased industry; human resources development and
such other fields as may be mutually agreed upon by
the contracting parties.

Republic of Indonesia

Memorandum of Understanding between the
Government of the Lao PDR and the
Government of the Republic of Indonesia on
Forestry Cooperation
Vientiane (S) 20/02/1997(C)20/02/1997

The Asia-Pacific Forestry Sector Outlook Study
(APFSOS) is a wide-ranging initiative to gather
information on, and examine, the evolution of key
forestry issues as well as to review important trends
in forests and forestry. The main purpose of the
study is to provide a better understanding of the
changing relationships between society and forests
and thus to facilitate timely policy reviews and
reforms in national forest sectors. The specific
objectives are to: 1. Identify emerging socio-economic
changes impacting on forest and forestry 2. Analyze
probable scenarios for forestry developments to
2020 3. Identify priorities and strategies to address
emerging opportunities and challenges The first
APFSOS was completed in 1998, with an outlook
horizon to 2010. During its twenty-first session, held
in Dehradun, India, in April 2006, the Asia-Pacific
Forestry Commission (APFC) resolved to update the
outlook extending the horizon to 2020. The study
commenced in October 2006 and is expected to be
completed by September 2009.

Kuwait

Memorandum of Understanding on Agriculture
Cooperation
Kuwait (S) 29/01/2009 Not yet enter into
force

The contracting parties shall encourage cooperation
in the field of agricultural science and technology
with the objective of increasing agricultural
production. The contracting parties shall engage in
joint activities in the areas of agricultural research ;
crop production ; horticulture ; plant protection ;
animal science ; fisheries ; forestry ; irrigation; agrobased industry; human resources development and
such other fields as may be mutually agreed upon by
the contracting parties

Mongolia

1.Agreement on

Cooperation

in

Plant Agreement on Cooperation in Plant Quarantine and
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Myanmar

Norway

Quarantine and Protection
Vientiane(S) 24/01/2005(C)24/02/2005
2.Agreement on Cooperation in Veterinary and
Quarantine Service
Vientiane(S) 24/01/2005 Not yet enter into
force
Agreement on Agricultural Cooperation
Yangoon (S) 28/5/1995(C) 28/05/1995

Protection

1.Agreement between the Government of the
Lao PDR and the Government of the Kingdom
of Norway regarding Assistance to Phase II of
Developing of a Legal Framework for
Hydropower Sector
Vientiane (S) 24/04/1997 Not yet enter into
force
2.Agreement between the Government of the
Lao PDR and the Government of the Kingdom
of Norway regarding financial assistance to
water supply and sanitation sector project
Vientiane (S) 27/03/2000(C)27/03/2000

Agreement between the Government of the Lao PDR
and the Government of the Kingdom of Norway
regarding Assistance to Phase II of Developing of a
Legal Framework for Hydropower Sector.

Agreement on Cooperation in Veterinary and
Quarantine Service

Agreement on Agricultural Cooperation

Agreement between the Government of the Lao PDR
and the Government of the Kingdom of Norway
regarding financial assistance to water supply and
sanitation sector project.

Philippines

Agreement between the Governments of the Agreement between the Governments of the Lao
Lao People's Democratic Republic and the People's Democratic Republic and the Government
Government of the Philippines regarding the of the Philippines regarding the cooperation in
cooperation in agriculture and forestry.
agriculture and forestry.
Manila (S) 18/12/1997 (C) 21/09/1998

Thailand

Memorandum of Understanding between the
Government of the Lao People's Democratic
Republic and the Government of the Kingdom
of Thailand. About the collaboration on the
development of electricity in Laos
Vientiane (S) 19/06/1996 (C) 19/06/1996

Memorandum of Understanding between the
Government of the Lao People's Democratic
Republic and the Government of the Kingdom of
Thailand. About the collaboration on the
development of electricity in Laos.
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ตาราง 6 เรื่องเขตแดนและการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ประเทศคู่สัญญา/คู่ภาคี

ชื่อความตกลง

สาระสาคัญ

Cambodia

Treaty on Extradition
Vientiane (S) 21/10/1999 (C) 07/07/2005

The main purposes of this Treaty is to state the
agreement between Cambodia and Lao PDR about
the mutual agreement in exchanging offenses and
other mechanisms to facilitate this extradition.

china

Treaty on Extradition
Beijing (S) 04/02/2002 (C) 15/08/2003

Pakistan

Memorandum of Understanding between the
Government of the Lao PDR and the
Government of the Islamic Republic of Pakistan
on Combating Terrorism and Certain other
Crimes
Vientiane (S) 23/04/2004 (C) 23/04/2004

Memorandum of Understanding between the
Government of the Lao PDR and the Government of
the Islamic Republic of Pakistan on Combating
Terrorism and Certain other Crimes.

ชื่อความตกลง

สาระสาคัญ

ตาราง 7 แรงงาน
ประเทศคู่สัญญา/คู่ภาคี

Germany

Agreement between the Government of the
Lao People‖s Democratic Republic and the
Government of the Federal Republic of
Germany regarding Technical Cooperation
Vientiane (S) 13/07/2007(C) 20/09/2007

Agreement between the Government of the Lao
People‖s Democratic Republic and the Government
of the Federal Republic of Germany regarding
Technical Cooperation

kuwait

Memorandum of Understanding on the Field of
Exchange of Manpower
Kuwait (S) 27/01/2009 (C) 24/08/2009

Agreement the Field of Exchange of Manpower lao kuwait

Luxembourg

Memorandum of Agreement on Vocational Memorandum of Agreement on Vocational Training
Training Project in the Province of Project in the Province of Khammouane
Khammouane
Vientiane (S) 25/11/2003 Not yet enter into
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Thailand

Vietnam

force
Memorandum of Understanding between the Memorandum of Understanding between the
Government of the Lao PDR and the Kingdom Government of the Lao PDR and the Kingdom of
of Thailand in Labour
Thailand in Labour.
Vientiane (S) 18/10/2002(C)18/10/2002
Agreement on Cooperation on Man Power
Hanoi (S) 29/06/1995 (C) 29/06/1995

Agreement on Cooperation on Man Power

ตารางที่ 8 ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การคมนาคมและการสื่อสาร
ประเทศคู่สัญญา/คู่ภาคี

ชื่อความตกลง

สาระสาคัญ

Cambodia

Memorandum on Communication
Transportation Cooperation
Vientiane (S) 08/04/1997 (C) 08/04/1997

Czechecoslova

Agreement on economic and technical Memorandam between the Government of the Lao
cooperation
PDR and the Government of Republic of
Prague (S) 11/07/1979 (C) 11/01/1979
Czechecoslova
on Economic, Scientific,Technic and cultural
Cooperation
1.Memorandam between the Government of Memorandam between the Government of the Lao
the Lao PDR and the Government of Republic PDR and the Government of Republic of France on
of France on Economic, Scientific,Technic and Economic, Scientific, Technic and cultural
cultural Cooperation
Cooperation.
Paris (S) 29/05/1989 not yet enter into force

France

and The MoU serves as the legal basis to develop road
transport among the three countries. It has 11
clauses and three appendixes stipulating contents
relating to creating favourable conditions for people
and all non-commercial and commercial motorised
vehicles to move through border gates.

2.Agreement on Establishment of Joint
Commission on Economic,Trade,Scientific and
Technological Cooperation between the
Government of the Lao People‖s Democratic
Republic and the Government of the Republic
of France
Paris(S) 13/12/1989 not yet enter into force

Agreement on Establishment of Joint Commission on
Economic Trade Scientific and Technological
Cooperation between the Government of the Lao
People‖s Democratic Republic and the Government
of the Republic of France.
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Germany

Agreement between the Government of the Agreement between the Government of the Lao
Lao People‖s Democratic Republic and the People‖s Democratic Republic and the Government
Government of the Federal Republic of of the Federal Republic of Germany regarding
Germany regarding Technical Cooperation
Technical Cooperation
Vientiane(S) 13/07/2007(C) 20/09/2007

India

Agreement between the Government of the
Lao PDR and the Government of the Republic
of India on Cooperation in Science and
Technology
New Delhi (S) 16/06/2003(C) 16/06/2003

Israel

Agreement concerning Technical Co-operation
Jerusalem (S) 28/08/1994 not yet enter into
force

Democratic People's Republic 1.Agreement on Economic and Technical Agreement on Economic and Technical Cooperation
The objectives of this Framework Agreement are to:
of Korea
Cooperation
Pyongyang (S) 10/12/1993 (C) 10/12/1993
(a) strengthen and enhance economic, trade
and investment cooperation among the Parties;
(b) progressively liberalise and promote trade in
goods and services as well as create a
transparent, liberal and facilitative investment
regime;
(C) explore new areas and develop appropriate
measures for closer economic cooperation and
integration;
(d) facilitate the more effective economic
integration of the new ASEAN Member
Countries and bridge the development gap
among the Parties; and
(e) establish a cooperative framework for
further strengthening the economic relations
among the Parties.
2.Agreement on Economic,Scientific and
Technical Cooperation
Vientiane (S) 06/06/1994 (C) 06/06/1994
3.Agreement on Establishment of Joint
Commission on Economic,Trade,Scientific and
Technological Cooperation between the
Government of the Lao People‖s Democratic
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Republic and the Government of the
Democratic Republic People‖s Republic of
Korea
Pyongyang (S) 30/08/2008 not yet enter into
force
Republic of Korea

Agreement on Economic, Scientific and Agreement on Economic, Scientific and Technical
Technical Cooperation
Cooperation
Seoul (S) 15/05/1996 (C) 24/06/1996

Libya

Agreement on Economic, Scientific and Agreement on Economic, Scientific and Technical
Technical Cooperation
Cooperation
Tripoli(S) 25/09/2000 (C) 10/05/2001

Malaysia

Memorandum of Understanding for the
Establishment of a Joint Commits on for
Economic, Scientific and Technical Cooperation
Kuala Lumpur(S) 04/06/1996(C) 04/06/1996

Mongolia

1.Agreement on Cooperation in Domaine Postes Agreement on Cooperation in Domaine Postes.
Vientiane (S) 13/12/1983 (C) 13/12/1983
2.Agreement Between the Government of the
Lao people‖s Democratic Republic and the
Government of Mongolian on Cooperation in
the Fields of Education, Culture, Science,
Technology and Sport
Vientiane (S) 17/09/2007 not yet enter into
force

The objectives of the new cooperation framework
are to bridge the economic gap among the countries,
and to promote prosperity in the sub-region in a
sustainable manner. Such prosperity will not only
benefit the four countries, but also add value to
ASEAN and its solidarity. Stronger Cambodia, Lao PDR,
Myanmar and Thailand will also mean stronger
ASEAN It is in this way thatit will act as a building
block and move ASEAN forward at a more even pace,
on the basis of self-reliance and shared prosperity.

Agreement Between the Government of the Lao
people‖s Democratic Republic and the Government
of Mongolian on Cooperation in the Fields of
Education, Culture, Science, Technology and Sport

Morocco

Agreement on Economic Cooperation,
Scientific,Technical and Cultural
Rabat (S) 06/09/2002 (C) 06/09/2002

Agreement on Economic Cooperation,
Scientific,Technical and Cultural

Philippines

Agreement between the Government of the Agreement between the Government of the Lao PDR
Lao PDR and the Government of the Republic and the Government of the Republic of Philippines
of Philippines on Economic and Technical on Economic and Technical Cooperation
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Russia

Vietnam

Cooperation
Manila (S) 18/12/1997 (C) 24/03/1998
1.Agreement on Cultural and Science Agreement on Cultural and Science Cooperation
Cooperation
Moscow 09/03/1994 09/03/1994
2.Agreement on posts and Communication Agreement on posts and Communication
cooperation
cooperation
Vientiane (S) 29/03/1976 Not yet enter into
force
Agreement on the cooperation in science and
technology between the Governments of the
Lao People's Democratic Republic and the
Government of the Republic of Vietnam.
Vientiane (S) 18 /12/2009 (C) 18/01/2009

Agreement on the cooperation in science and
technology between the Governments of the Lao
People's Democratic Republic and the Government
of the Republic of Vietnam.

ชื่อความตกลง

สาระสาคัญ

Memorandum of Understanding between the
Government of Australia and the Government
of the Lao PDR concerning Mutual Cooperation
in Combating Unlawful Migration, Trafficking in
Humans and Smuggling of People

Australia has concluded Memoranda of
Understanding, Joint Ministerial Statements and other
agreements on matters of combating people
smuggling, information exchange, and related.

ตาราง 9 ยาเสพติด
ประเทศคู่สัญญา/คู่ภาคี
Australia
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ความตกลงระหว่างประเทศด้านสังคมและวัฒนธรรมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทาไว้กับองค์การ
ระหว่างประเทศ อ๎างอิงจากข๎อมูลการรวบรวมสนธิสัญญาหลายฝุายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
กระทรวงการตํางประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2013.
An Overview of Lao PDR‖s Participation in Multilateral Treaties Depsited with the Secretary –
General of the United Nation , Department of Treaties and Law Ministry of Foreign Affairs.
October, 2013.
United Nations Multilateral Instruments
i) Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice
1. Charter of the United Nations
2. Declaration of Acceptance by Laos36 of the Charter of the UN (Admitted under GA
resolution 995(X) of 14 December 1955) (S, 30 June 1952) 37
3. Statute of the International Court of Justice (annexed to the UN Charter), 1945 In
force for all members of the UN.
4. Amendment to Article 23, 27, and 61 of the Charter of the UN. 17 December 1963 (R,
20 April 1965).
5. Amendment to Article 109 of the Charter of the UN, 20 December 1965, (R, 21
October 1966).
6. Amendment to Article 61 of the Charter of the UN. 20 December 1971 (In force for
all UN members).
7. Declaration of Laos Accepting the Jurisdiction of the International Court of Justice in
Respect of Disputes which may be referred to the Court under the terms of article 22 of the
Treaty of Peace with Japan. Vientiane 24 October 1952.

36

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แตํกํอนเรียกชื่อวํา “ประเทศลาว” จนถึงวันที่ 02 ธันวาคม 1975
(S) Signature, (R) Ratification, (A) Accession, (a) Acceptance, (d) Succession, (N) Notification, (C) Consent to
be bound.
37
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ii) Privileges and Immunities, Diplomatic Relations, Consular Relations
1. Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations 13 February 1946
(A, with Reservation 24 November 1956) 38.
67F

2. Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies. New York, 21
November 1947. (A, 9 August 1960) 39
68F

3. Vienna Convention on Diplomatic Relations. Vienna, 18 April 1961 (A, 3 December 1962).
4. Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations, concerning
Acquisition of Nationality. Vienna, on 18 April 1961. (A, on 3 December 1962).
5. Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations, concerning the
Compulsory Settlement of Disputes. Vienna, 18 April 1961 (A, 3 December 1962).
6. Vienna Convention on Consular Relations. Vienna, 24 April 1963. (A, 9 August 1973
7. Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations concerning
Acquisition of Nationality. Vienna, 24 April 1963. (A, 9 August 1973).
8. Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations concerning the
Compulsory Settlement of Disputes. Vienna, on 24 April 1963. (A, 9 August 1973).
iii) Human Rights
1. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. New York, 9
December 1948. (A, 8 December 1950)
2. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, New York,
7 March 1966. (A, 22 February 1974) 40
69F

38

ข๎ อสงวนของสาธารณรั ฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว 1. พลเมือ งลาวที่มี ที่อ ยูํอ ยํ างถาวร 2.อยูํเ ป็น ประจาในสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จะไมํได๎รับการยกเว๎นจากการเสียภาษีอากร เงินเดือน และเป็นรายได๎ในประเทศลาว
39
อ๎างอิงจากบรรดาสนธิสัญญาที่ สปป.ลาวเข๎าเป็นภาคี เชํน องค์การแรงงานสากล องค์การอาหารและกสิ กรรม องค์การ
คมนาคม องค์การยูเนสโก กองทุนสากล ธนาคารโลก องค์การอนามัยโลก องค์การไปรษณีย์สากล องค์การโทรคมนาคม องค์การ
อุตุนิยมสากล องค์การเดินเรือสากล และองค์การรํวมมือสากลทางด๎านการเงิน
40
ภายใต๎มาตรา 9 ของ International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. รัฐภาคีมี
พันธะ(หน๎าที่)ทาบทรายงานการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต๎สนธิสัญญาดังกลําว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได๎แตํงตั้ง
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3. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), New York.
16 December 1966. (S, 7 December 2000) (R,13 May 2007) 41.
4. International Covenant on Civil and Political Rights, New York 16 December 1966, (S 7
December 2000), (R, 25 September 2009), with Reservations and Declarations.
5. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), New
York, 18 December 1979. (S, 17 July 1981) (R,14 August 1981) 42.
6. Convention on the Rights of the Child. (CRC) New York, 20 November 1989. (A, 8 May 1991) 43
7. Optional Protocol to the Convention on the Right of the Child on the Sale of Children, Child
Prostitution and Child Pornography, New York, 25 May 2000, (A, 20 October 2006), (with
Reservation).
8. Protocol Additional to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of
Children in Armed Conflict. New York, 25 May 2000, (A, with Declaration 20 October 2006).
9. Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes
Against Humanity, New York, 26 November 1968. (A, with declaration 28 December 1984).
10. International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid,
New York, 30 November 1973. (A, 5 October 1981).
11. Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade and Institutions and
Practices Similar to Slavery, Geneva, 7 September 1956 (A, 9 September 1957).
12. Convention on the Rights of Persons with Disabilities, New York, 13 December 2006, (S, 15
January 2008), (R, 25 October 2009).
13. International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance,
New York, 20 December 2006. (S 29 September 2008).
70F

71F

72F

คณะกรรมการระดับชาติเพื่อรับผิดชอบการรวมบทรายงานภายใต๎สนธิสัญญาฉบับนี้โดยมีรัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธ รรมเป็น
ประธาน
41
สนธิสัญญาดังกลําวมีผลบังคับใช๎สาหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนับแตํวันที่ 13 พฤษภาคม 2007 เป็นต๎นไปและ
อ๎างตามมาตรา 16 ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีพันธะ(หน๎าที่)สํงบทรายงานการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต๎
สนธิสัญญาดังกลําวตํอเลขาธิการใหญํของสหประชาชาติ ในเดือน พฤษภาคม 2009
42
ศาลยุติธรรมสากลรับการแตํงตั้งอนุญาโตตุลาการ
43
อนุสัญญาเกี่ยวกับสิทธิเด็กมีผลบังคับใช๎สาหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นับแตํวันที่ 20 ตุลาคม 2006 เป็นต๎นไป
ซึ่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะมีพันธะ(หน๎าที่)สํงบทรายงานการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต๎อนุสัญญา 2 ฉบับ ใน
เดือนตุลาคม 2008
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14.Convention Against Torture and other Cruel Inhuman or Degrading Treatment of Punishment,
New York, 10 December 1984. (S. 23 September 2010), (R, 10 September 2012)
iiii) Environment
1. Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer. Vienna, 22 September
1988 (A, 21 November 1998).
2. Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer. Montreal, 1 January
1989. (A, 21 November 1998).
3. United Nations Framework Convention on Climate Change. New York, 9 May 1992. (A,
4 April 1995).
4. Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change.
Kyoto, 11 December 1997 (A, 6 February 2003).
5. Convention on Biological Diversity. Rio de Janeiro, 5 June 1992. (A, 19 December
1996).
6. United Nations Convention to Combat Desertification in those Countries Experiencing
Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa. Paris, 14 October 1994.
(A, 26 December 1996).
7. Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants. Stockholm, 22 May 2001 (R,
28 June 2006).
8. Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat,
Ramsar, on 2 February 1971, (A, 28 May 2010), Entry into force for Lao PDR on 28
September 2010.
9. Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes
and Their Disposal, Basel, on 22 March 1989, (A, 21 September 2010).
10. Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain
Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade, Rotterdam, on 10
September 1998, (A, 21 September 2010).
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11. Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing
of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity,
Nagoya, 29 September 1979, (A, 07 December 2011).
v) United Nations Convention against Transnational Organized Crime and Human
Trafficking
1.United Nations Convention against Transnational Organized Crime, New York, 15 Nov 2000, (A,
with Reservation and Declaration 26 September 2003).
2.Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and
Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized
Crime, New York, 15 November 2000, (A, with Reservation 26 September 2003).
3.Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United
Nations Convention Against Transnational Organized Crime, New York, 15 November 2000,(A,
with Reservation 26 September 2003).
4.Protocol Against the Illicit Manufacturing of and trafficking in Firearms, Their Parts and
Components and Ammunition Against Transnational Organized Crime, New York, On 31 May
2001, (A, with Reservation 26 September 2003).
5.Convention on the Suppression of the Trafficking in Persons and of the Exploitation of the
Prostitution of Others, 1950 (A, 14 April 1978), (with Reservation).
vi)Counter Terrorism Conventions
1. Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, 1963. (A, 4
October 1969).
2. Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, 1970. (A, 10 October 1971).
3. Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, 1971, (A,
6 April 1989).
4. International Convention against the Taking of Hostages, New York, 17 December 1979, (A,
with Reservation 22 August 2002).
5. Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected
Persons, Including Diplomatic Agents, New York, 14 December 1973,(A, with Reservation 22
August 2002).

62
6. International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, New York, 12 November
1997, (A, with Reservation 22 August 2002).
7. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International
Civil Aviation, New York, 12 November 2002, (A, 22 August 2002).
8. International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism was adopted at
New York on 9 December 1999, (A, 29 September 2008).
9. Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel, signed at New York on
9 December 1994. (A, with Reservation 22 August 2002).
10. Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection, Montreal, on
1st March 1991 (A, with Reservation on 2010).
11. Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, Vienna, on 26 October 1979.
(A, with Reservation and Declaration on 29 September 2010).
12 Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located
on the continental Shelf, Rome, 10 March 1988, (A, 09 January 2012).
13. Convention for the Suppression of Unlawful Acts of Violence Against the Safety of Maritime
Navigation, Rome, 10 March 1988, Entered into force: 01 March 1992, (A, 26 December 2012).
vii) United Nations Convention against Corruption
1. UN Convention Against Corruption, Mexico, 30 October 2003 (S,10 December 2003)
(R, 25 September 2009), (With Reservation and Declaration).
viii) Health
1. Convention on Tobacco Control. New York, 21 May 2003, (S, 29 June 2004); (R, 5
September 2006).
ix)Commodities
1. Agreement establishing the Common Fund for Commodities, Geneva, 27 June 1980,
(A 17 December 2002).
x)Narcotic Drugs and Psychotropic Substances
1. Agreement concerning the Suppression of the Manufacture of, Internal Trade in, and Use of,
Prepared Opium. Geneva, 11 February 1925 and Lake Success, New York, 11 December 1946. (D,
7 October 1950).
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2. International Opium Convention. Geneva, 19 February 1925 and Lake Success, New York,
11 December 1946. (D, 7 October 1950).
3. Convention for Limiting the Manufacture and Regulation of the Distribution of Narcotic Drugs.
Geneva, 13 July 1931 and Lake Success, New York, 11 December 1946. (D, 7 October 1950).
4. Agreement concerning the Suppression of Opium Smoking, Bangkok, 27 November 1931 and
Lake Success, New York 11 December 1946. (D, 7 October 1950).
5. Convention for the Suppression of the Illicit Trafficking in Dangerous Drugs, Geneva, 26 June
1936 and Lake Success, New York, 11 December 1946. (A, 13 July 1951).
6. Protocol Bringing under International Control Drugs Outside the Scope of the Convention of
13 July 1931 for Limiting the Manufacture and Regulation of the Distribution of Narcotic Drugs,
as amended by the Protocol signed at Lake Success, New York, on 11 December 1946. Paris, 19
November 1948. (D, 7 October 1950).
7. Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, New York, 30 March 1961, (A, 22 June 1973).
8. Convention on Psychotropic Substances. Vienna, 21 February 1971. (A, 22 September 1997).
9. UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances concluded
at Vienna on 20 December 1988, (A, 11 October 2004).
10. Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961. Geneva 25 March 1972,
(A, 2 January 2009).
xi)Transport and Communications (Road Traffic)
1. Convention on Road Traffic. Geneva, 19 September 1949 (A, 6 June 1959) 44.
73F

xii)Education and Cultural Matters
1. Constitution of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO),
1945.
2. Agreement on the Importation of Educational, Scientific and Cultural Materials. Lake Success,
New York, 22 November 1950. (A, 28 February 1952).
3. Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, Paris, 16 November
1972 (R, 20 March 1987).
44

ภายใต๎สนธิสัญญาฉบับนี้แสดงเพือ่ จาแนกพาหนะขนสํงในการจราจรระหวํางชาติวําเป็นพาหนะขนสํงของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
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4. Regional Convention on the recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education
in Asia and the Pacific (with Final Act), 1983, (R, 27 November 2002).
5. Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions (R 25
October 2007).
6. Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, Paris 17 October 2003, (R, 26
November 2009).
7. Berne Convention for the protection of literary and Artistic works, Berne, 28 September 1979,
(A, 07 December 2011).
xv) Status of Women 1. Convention on the Political Rights of Women, New York, 31 March 1953.
(A, 28 January 1969).
xviii)Law of Treaties
1. Vienna Convention on the Law of Treaties. Vienna, 24 May 1969. (A, 31 March 1998).
xix)Outer Space
1. Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of
Outer Space, including the Moon and other Celestial Bodies, Moscow, Washington and
London , on 27 January 1967 (S, 27 January 1967).
2. Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of
Objects Launched into Outer Space, Washington, London, Moscow on 22 April 1968 (S,22 April
1968).
3. Convention on the International Liability for Damage caused by Space Objects,
London, Washington and Moscow , on 29 March 1972 (R, 20 March 1973).
xx)Telecommunications
1. Constitution of the Asia- Pacific Telecommunity. Bangkok, 27 March 1976, (A, 20 October
1989).
2. Amendment to articles 3(5) and 9(8) of the Constitution of the Asia Œ Pacific Telecommunity.
Bangkok, Colombo, 29 November 1991, (Ap, 3 January 2000).
3. Agreement establishing the Asia- Œ Pacific Institute for Broadcasting Development. Kuala
Lumpur, 21 August 1977 (A, 12 September 1986).
xxii) League of Nations Treaties
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1. International Convention concerning the Use of Broadcasting in the Cause of Peace. Geneva,
23 September 1936, (A, 23 March 1966).
2. Convention and Statute on Freedom of Transit. Barcelona, 20 April 1921, (d, 24 November
1956).
xxv) Agriculture
1. International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, on 5 June 1992,
(A, 14 March 2006).
United Nations Agencies Agreements
International Convention on the Regulation of Whaling, Washington 1946, (Establishing the
International Whaling Commission in 1949), (A, 22 May 2007).
i)International Atomic Energy Agency (IAEA)
1. Agreement between the LAO PDR and the International Atomic Energy Agency for the
Application of Safeguards in Connection with the Treaty on the Non-proliferation of Nuclear
Weapons and Protocol, signed at Vienna on 22 November 1991 (R, 5 April 2001).
2. Convention on Early Notification of a Nuclear Accident concluded at Vienna, on 26
September 1986, (R, 21 December 2012).
3. Convention on Assistance in the case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency
concluded at Vienna, on 26 September 1986, (R, 21 December 2012).
ii)International Fund for Agricultural Development (IFAD)
1. Agreement Establishing the International Fund for Agricultural Development (IFAD),
Rome, on 13 June 1976 (A, 13 December 1978).
iii)International Labour Organisation (ILO)
1. Memorandum of Understanding between the Government of the Lao PDR and the ILO
(S, 21 January 2000).
2. Constitution of the International Labour Organization (ILO), 1919.
3. Convention concerning the Employment of Women during the Night, Washington on
28 October 1919 (R, 23 January 1964).
4. Convention concerning the Night Work of Young Persons Employed in Industry,
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Washington 28 November 1919 (R, 23 January 1964).
5. Convention concerning the Use of White Lead in Painting, Geneva, 25 October 1921,
(R, 23 January 1964).
6. Convention concerning Forced or Compulsory Labour, Geneva 25 October 1921 (R, 23
January 1964).
7. ILO Convention 138 on Minimum Age, Geneva, 6 June 1973, (A, 13 May 2005, in force
since 2006).
8. ILO Convention 182 on Worst Forms of Child Labour, Geneva,17 June 1999,(A 13 May
2005).
9. Instrument for the Amendment of the Constitution of the International Labour
Organization, (Article 19), Geneva, on 19 June 1997, (A, 6 April 2007).
10. ILO Convention 100 on Equal Remuneration, Geneva, 29 June 1951, (A, 13 June
2008).
11. ILO Convention 100 on Discrimination (Employment and Discrimination), Geneva, 25
June 1958, (A, 13 June 2008).
12. International Labour Organization Convention No. 144 Tripartite Consultation
(International Labour Standards), Geneva, 2 June 1976, (A, 14 September 2010).
iv)International Telecommunications Union (ITU)
1. Constitution of the International Telecommunications Union (ITU), 1973
v) United Nations Development Programme (UNDP)
1. Agreement concerning Assistance by the United Nations Development Programme to the
Government of the Lao PDR (with exchange of letters). Signed at New York on 10 October 1988.
vi)United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF)
1. Standard Basic Cooperation Agreement between UNICEF and the Government of the Lao
PDR, signed in Vientiane on 23 August 1995.
vii)United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
1. Constitution of the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Vienna, on
8 April 1979 (S, 5 March 1980) (R, 3 June 1980) (N, 3 September 1985.
viii)Universal Postal Union (UPU)
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1. Constitution of the Universal Postal Union (UPU), Vienna, 10 July 1964, (R, 7 September
1987).
2. The Postal payment services Agreement, Geneva, 12 August 2011, (A, 25 May 2011).
3. Universal Postal Union, Geneva, 12 August 2008, (A, 25 May 2011).
4. First Additional Protocol to the General regulations of the Universal Postal Union, Geneva,
12 August 2008, (A, 25 May 2011).
5. The Eighth Additional Protocol to the constitution of the Universal Postal Union, Geneva, 12
August 2008, (A, 25 May 2011).
ix)World Health Organization (WHO)
1. Constitution of the World Health Organization (WHO), New York, 22 July 1946, (Ap, 17 May
1950).
2. Amendment to articles 24 and 25 of the Constitution of the World Health Organization.
Geneva, 28 May 1959. (Ap, 4 May 1960).
3. Amendment to Articles 24 and 25 of the Constitution of the World Health Organization.
Geneva, 23 May 1967. (Ap, 29 July 1968).
4. Amendment to Article 34 and 35 of the Constitution of the World Health Organization.
Geneva, 22 May 1973. (Ap, 28 September 1976).
5. Amendment to Articles 24 and 25 of the Constitution of the World Health Organization,
Geneva, 17 May 1976. (Ap, 23 January 1978).
6. Amendment to Articles 24 and 25 of the Constitution of the World Health Organization.
Geneva, 12 May 1986. (Ap, 5 April 1988).
7. International Health Regulations, 1969.
8. WHO regulations regarding nomenclature (including the Compilation and Publication of
Statistics) with respect to Diseases and Causes of Death, 1967.
xi) World Meteorological Organization (WMO)
1. Convention of the World Meteorological Organization (WMO) (1947).
xii) World Tourism Organization
1. Statute of the World Tourism Organization (with annex) 1970.
III.Other International Organizations Agreements i) Asian Development Bank (ADB)
1. Agreement establishing the Asian Development Bank (ADB), Manila 4 December 1965.
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ii) Bureau of International Exhibitions (BIE)
1. Convention relating to International Exhibitions, Paris 22 November, 1928, (A, 9 May
1997).
iii)International Committee of the Red Cross (ICRC) Humanitarian Law - Geneva
Conventions (The Swiss Government is the Depository of the Geneva Conventions which are
registered with the United Nation‖s Office).
1. Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in
Armed Forces in the Field, 12 August 1949, (A, 29 October 1956).
2. Geneva Convention for the Amelioration of the Wounded, Sick and Shipwrecked
Members of the Armed Forces at Sea, 12 August 1949, (A, 29 October 1956).
3. Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War, 12 August 1949, (A,
29 October 1956).
4. Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, 12
August 1949, (A, 29 October 1956).
5. Protocol I Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to
the Protection of Victims of International Armed Conflicts, 8 June 1977, (R, 18 November 1980)
(D, 30 January 1998).
6. Protocol II Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to
the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts, 8 June 1977, (R, 18 November
1980).
iv) International Monetary Fund (IMF)
Articles of Agreement of the International Monetary Fund (IMF) 1945.
v) International Telecommunications Satellite Organisation (ITSO)
Agreement relating to the International Telecommunications Satellite Organisation "
Intelsat" 1949.
vi) World Bank Group International Bank of Reconstruction and Development (IBRD)
Articles of Agreement of the International Bank of Reconstruction and Development
(IBRD), (1945), (A, 5 July 1961).
vii) International Development Association (IDA)
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Articles of Agreement of the International Development Association (IDA), (1960),
(A, 28 October 1963).
viii) International Finance Corporation (IFC)
Articles of Agreement of the International Finance Corporation (IFC), (1955), (A, 29
January 1992).
ix)Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)
Convention on the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), (1988), (S, 13
January 1999), (R, 17 June 1999).
x) (UNESCAP).
1. Intergovernmental Agreement on the Asian Highway Network, at Shanghai (S, 26 April 2004), (R
29 February 2008).
2.International Convention on the Harmonization of Frontier Control of Goods at Geneva. On
21 October 1982, (R, 29 December 2008).
ความตกลงระหว่างประเทศด้านสังคมและวัฒนธรรมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทาไว้กับองค์การ
ระหว่างประเทศ (An Overview of Lao PDR’s Participation in Multilateral Treaties Depsited
with the Secretary-General of the United Nation)
(ตารางความตกลงระหว่างประเทศ ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับองค์การระหว่างประเทศ )

ชื่อคู่สัญญา/ภาคี

ชื่อความตกลง

สาระสาคัญ

United Nations Multilateral
Instruments
i) Charter of the United 1.Charter of the United Nations, 26 June 1945.

Nations and Statute of the 2.Declaration of Acceptance by Laos of the Charter of the UN
International Court of Justice (Admitted under GA resolution 995(X) of 14 December 1955) (s,
30 June 1952)
3.Statute of the International Court of Justice (annexed to the UN
Charter), 1945 In force for all members of the UN.


to save succeeding
generations from the scourge
of war, which twice in our
lifetime has brought untold
sorrow to mankind, and
to reaffirm faith in
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4. Amendment to Article 23, 27, and 61 of the Charter of the UN.
17 December 1963 (R, 20 April 1965).
5. Amendment to Article 109 of the Charter of the UN, 20
December 1965, (R, 21 October 1966).
6.Amendment to Article 61 of the Charter of the UN. 20
December 1971 (In force for all UN members).
7.Declaration of Laos Accepting the Jurisdiction of the
International Court of Justice in Respect of Disputes which may
be referred to the Court under the terms of article 22 of the
Treaty of Peace with Japan. Vientiane 24 October 1952




fundamental human rights, in
the dignity and worth of the
human person, in the equal
rights of men and women and
of nations large and small,
and
to establish conditions under
which justice and respect for
the obligations arising from
treaties and other sources of
international law can be
maintained, and
to promote social progress
and better standards of life in
larger freedom

ii)Privileges and Immunities, 1.Convention on the Privileges and Immunities of the United WHEREAS Article 104 of the Charter
Diplomatic
Relations, Nations 13 February 1946 (A, with Reservation 24 November
of the United Nations provides that
Consular Relations
1956)
the Organization shall enjoy in the
2.Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized territory of each of its Members
Agencies. New York, 21 November 1947. (A, 9 August 1960)
such legal capacity as may be
necessary for the exercise of its
3.Vienna Convention on Diplomatic Relations. Vienna, 18 April functions and the fulfillment of its
1961. (A, 3 December 1962).
purposes and
4.Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic WHEREAS Article 105 of the Charter
Relations, concerning Acquisition of Nationality. Vienna, on 18 of the United Nations provides that
April 1961. (A, on 3 December 1962).

the Organization shall enjoy in the

territory of each of its Members
5.Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic such privileges and immunities as
Relations, concerning the Compulsory Settlement of Disputes. are necessary for the fulfillment of
Vienna, 18 April 1961.(A, 3 December 1962).
its
purposes
and
that
6.Vienna Convention on Consular Relations. Vienna, 24 April representatives of the Members of
the United Nations and officials of
1963. (A, 9 August 1973
the Organization shall similarly
7.Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular enjoy such privileges and
Relations concerning Acquisition of Nationality. Vienna, 24 April immunities as are necessary for the
1963. (A, 9 August 1973).
independent exercise of their
8.Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular functions in connection with the
Relations concerning the Compulsory Settlement of Disputes. Organization.
Vienna, on 24 April 1963. (A, 9 August 1973)
CONSEQUENTLY the General
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Assembly by a Resolution adopted
on the 13 February 1946, approved
the following Convention and proposed it for accession by each
Member of the United Nations.

iii) Human Rights

1. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of
Genocide. New York, 9 December 1948. (A, 8 December 1950)
2. International Convention on the Elimination of All Forms of
Racial Discrimination, New York, 7 March 1966. (A, 22 February
1974)
3. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
(CESCR), New York. 16 December 1966. (S, 7 December 2000) (R,
13 May 2007)70F
4. International Covenant on Civil and Political Rights, New York
16 December 1966, (S 7 December 2000), (R, 25 September
2009), with Reservations and Declarations.
5. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
Against Women (CEDAW), New York, 18 December 1979. (S, 17
July 1981) (R, 14 August 1981)
6. Convention on the Rights of the Child. (CRC) New York, 20
November 1989. (A, 8 May 1991)
7. Optional Protocol to the Convention on the Right of the Child
on the Sale of Children, Child Prostitution and Child
Pornography, New York, 25 May 2000, (A, 20 October 2006), (with
Reservation).
8. Protocol Additional to the Convention on the Rights of the
Child on the Involvement of Children in Armed Conflict. New
York, 25 May 2000, (A, with Declaration 20 October 2006).
9. Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations
to War Crimes and Crimes Against Humanity, New York, 26
November 1968. (A, with declaration 28 December 1984).
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10. International Convention on the Suppression and Punishment
of the Crime of Apartheid, New York, 30 November 1973. (A, 5
October 1981).
11. Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the
Slave Trade and Institutions and Practices Similar to Slavery,
Geneva, 7 September 1956 (A, 9 September 1957).
12. Convention on the Rights of Persons with Disabilities, New
York, 13 December 2006, (S, 15 January 2008), (R, 25 October
2009).
13. International Convention for the Protection of All Persons
from Enforced Disappearance, New York, 20 December 2006. (S
29 September 2008).

14. Convention Against Torture and other Cruel Inhuman or
Degrading Treatment of Punishment, New York, 10 December
1984. (S. 23 September 2010), (R, 10 September 2012).
iiii) Environment

1. Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer. Aware of the potentially harmful
impact on human health and the
Vienna, 22 September 1988 (A, 21 November 1998).
environment through modification
2. Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone of the ozone layer, Recalling the
pertinent provisions of the
Layer. Montreal, 1 January 1989. (A, 21 November 1998).
Declaration of the United Nations
3. United Nations Framework Convention on Climate Change. Conference on the Human
Environment, and in particular
New York, 9 May 1992. (A, 4 April 1995).
principle 21, which provides that
4.Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention "States have, in accordance with
on Climate Change. Kyoto, 11 December 1997 (A, 6 February the Charter of the United Nations
and the principles of international
2003).
law, the sovereign right to exploit
5.Convention on Biological Diversity. Rio de Janeiro, 5 June 1992. their own resources pursuant to
their own environmental policies,
(A, 19 December 1996).
and the responsibility to ensure
6.United Nations Convention to Combat Desertification in those that activities within their
Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, jurisdiction or control do not cause
damage to the environ ment of
Particularly in Africa. Paris, 14 October 1994. (A, 26 December
other States or of areas beyond the
1996).
limits of national jurisdiction",
Taking into account the
7. Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants.
circumstances and particular
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Stockholm, 22 May 2001 (R, 28 June 2006).
8.Convention on Wetlands of International Importance Especially
as Waterfowl Habitat, Ramsar, on 2 February 1971, (A, 28 May
2010), Entry into force for Lao PDR on 28 September 2010.
9.Basel Convention on the Control of Tran boundary Movements
of Hazardous Wastes and Their Disposal, Basel, on 22 March
1989, (A, 21 September 2010).
10. Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent
Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in
International Trade, Rotterdam, on 10 September 1998, (A, 21
September 2010).
11.Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair
and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to
the Convention on Biological Diversity, Nagoya, 29 September
1979, (A, 07 December 2011).

v) United Nations Convention 1. United Nations Convention Against Transnational Organized
Against
Transnational Crime, New York, 15 Nov 2000, (A, with Reservation and
Organized Crime and Human Declaration 26 September 2003)
Trafficking
2. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in
Persons, Especially Women and Children, Supplementing the
United Nations Convention Against Transnational Organized
Crime, New York, 15 November 2000, (A, with Reservation 26
September 2003).
3. Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and
Air, Supplementing the United Nations Convention Against
Transnational Organized Crime, New York, 15 November 2000,(A,
with Reservation 26 September 2003).

requirements
of
developing
countries, Mindful of the work and
studies proceeding within both
international
and
national
organizations arid, in particular, of
the World Plan of Action on the
Ozone Layer of the United Nations
Environment Programme, Mindful
also of the precautionary measures
for the protection of the ozone
layer which have already been
taken at the national and
international levels, Aware that
measures to protect the ozone
layer from modifications due to
human
activities
require
international co-operation and
action, and should be based on
relevant scientific and technical
considerations, Aware also of the
need for further research and
systematic observations to further
develop scientific knowledge of the
ozone layer and possible adverse
effects resulting from its
modification, Determined to protect
human health and the environment
against adverse effects resulting
from modifications of the ozone
layer,
Declaring that effective action to
prevent and combat trafficking in
persons, especially women and
children, requires a comprehensive
international approach in the
countries of origin, transit and
destination that includes measures
to prevent such trafficking, to
punish the traffickers and to protect
the victims of such trafficking,
including by protecting their
internationally recognized human
rights,
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4. Protocol Against the Illicit Manufacturing of and trafficking in
Firearms, Their Parts and
Components and Ammunition
Against Transnational Organized Crime, New York, On 31 May
2001, (A, with Reservation 26 September 2003).

Taking into account the fact that,
despite the existence of a variety of
international instruments containing
rules and practical measures to
combat the exploitation of persons,
5. Convention on the Suppression of the Trafficking in Persons especially women and children,
and of the Exploitation of the Prostitution of Others, 1950 (A, 14 there is no universal instrument
April 1978), (with Reservation).
that addresses all aspects of
trafficking in persons,
Concerned that, in the absence of
such an instrument, persons who
are vulnerable to trafficking will not
be sufficiently protected,

vi) Counter Terrorism
Conventions

Recalling
General
Assembly
resolution 53/111 of 9 December
1998, in which the Assembly
decided to establish an openended intergovernmental ad hoc
committee for the purpose of
elaborating a comprehensive
international convention against
transnational organized crime and
of discussing the elaboration of,
inter alia, an international
instrument addressing trafficking in
women and children, onvinced that
supplementing the United Nations
Convention against Transnational
Organized Crime with an
international instrument for the
prevention, suppression and
punishment of trafficking in
1. Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on This convention shall apply in
Board Aircraft, 1963. (A, 4 October 1969).
respect of
a) offences against penal
2. Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft,
law
1970. (A, 10 October 1971).
b) acts which, whether or
not they are offences,
3. Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the
may or do jeopardize the
Safety of Civil Aviation, 1971, (A, 6 April 1989).
safety of the aircraft or
of persons or property
4. International Convention against the Taking of Hostages, New
therein
or
which
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York, 17 December 1979, (A, with Reservation 22 August 2002).

jeopardize good order
and discipline on board.

5. Convention on the Prevention and Punishment of Crimes
against Internationally Protected Persons, Including Diplomatic
Agents, New York, 14 December 1973,(A, with Reservation 22
August 2002).
6. International Convention for the Suppression of Terrorist
Bombings, New York, 12 November 1997, (A, with Reservation 22
August 2002).
7. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at
Airports Serving International Civil Aviation, New York, 12
November 2002, (A, 22 August 2002).
8. International Convention for the Suppression of the Financing
of Terrorism was adopted at New York on 9 December 1999, (A,
29 September 2008).
9. Convention on the Safety of United Nations and Associated
Personnel, signed at New York on 9 December 1994. (A, with
Reservation 22 August 2002).
10. Convention on the Marking of Plastic Explosives for the
Purpose of Detection, Montreal, on 1st March 1991 (A, with
Reservation on 2010).
11. Convention on the Physical Protection of Nuclear Material,
Vienna, on 26 October 1979. (A, with Reservation and Declaration
on 29 September 2010).
12. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the
Safety of Fixed Platforms Located on the continental Shelf,
Rome, 10 March 1988, (A, 09 January 2012)

vii)United Nations Convention
Against Corruption

13. Convention for the Suppression of Unlawful Acts of Violence
Against the Safety of Maritime Navigation, Rome, 10 March 1988,
Entered into force: 01 March 1992, (A, 26 December 2012)
UN Convention Against Corruption, Mexico, 30 October 2003 The purposes of this Convention
( S,10 December 2003) (R, 25 September 2009), (With are: (a) To promote and strengthen
measures to prevent and combat
Reservation and Declaration).
corruption more efficiently and
effectively; (b) To promote,
facilitate and support international
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viii)Health

cooperation
and
technical
assistance in the prevention of and
fight against corruption, including in
asset recovery; (C) To promote
integrity, accountability and proper
management of public affairs and
public property.
Convention on Tobacco Control. New York, 21 May 2003, (S, 29 The Parties to this Convention,
Determined to give priority to their
June 2004); (R, 5 September 2006).
right to protect public health,
Recognizing that the spread of the
tobacco epidemic is a global
problem with serious consequences
for public health that calls for the
widest possible international
cooperation and the participation
of all countries in an effective,
appropriate and comprehensive
international response, Reflecting
the concern of the international
community about the devastating
worldwide health, social, economic
and environmental consequences
of tobacco consumption and
exposure to tobacco smoke,
Seriously concerned about the
increase in the worldwide
consumption and production of
cigarettes and other tobacco
products, particularly in developing
countries, as well as about the
burden this places on families, on
the poor, and on national health
systems, Recognizing that scientific
evidence has unequivocally
established
that
tobacco
consumption and exposure to
tobacco smoke cause death,
disease and disability, and that
there is a time lag between the
exposure to smoking and the other
uses of tobacco products and the
onset of tobacco-related diseases,
Recognizing also that cigarettes and

77

ix) Commodities

some other products containing
tobacco are highly engineered so as
to
create
and
maintain
dependence, and that many of the
compounds they contain and the
smoke they produce are
pharmacologically active, toxic,
mutagenic and carcinogenic, and
that tobacco dependence is
separately classified as a disorder in
major international classifications of
diseases, Acknowledging that there
is clear scientific evidence that
prenatal exposure to tobacco
smoke causes adverse health and
developmental conditions for
children, Deeply concerned about
the escalation in smoking and other
forms of tobacco consumption by
children
and
adolescents
worldwide, particularly smoking at
increasingly early ages, Alarmed by
the increase in smoking and other
forms of tobacco consumption by
women and young girls worldwide
and keeping in mind the need for
full participation of women at all
levels of policy-making and
implementation and the need for
gender-specific tobacco control
strategies, Deeply concerned about
the high levels of smoking and
other
forms
of
tobacco
consumption by
indigenous
peoples, Seriously concerned about
the impact of all forms of
advertising,
promotion
and
sponsorship aimed at encouraging
the use of tobacco products,
Agreement establishing the Common Fund for Commodities, Determined to promote economic
Geneva, 27 June 1980 (A 17 December 2002).
co-operation and understanding
among all States, particularly
between
developed
and
developing countries, based on the
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principles of equityand sovereign
equality and thereby to contribute
to the establishment of a new
International Economic Order,

Recognizing the need for improved
forms of international Co-operation
in the field of commodities, as an
essential
condition.For
the
establishment of a new
International Ecomomic order,
aimed at promoting economic and
Social development, particularly of
developing contries,
Recalling resolution 93(iv) on the
Intregated
programme
for
Commodities adopted at the fouth
session of the United Nations
Conference on Trade and
Development (herein after referred
to as UNCTAD),
Have agreed to establish hereby
the
Common
Fund
for
Commodities, which shall operate
in accordance with the following
provisions.
x) Narcotic Drugs and 1. Agreement concerning the Suppression of the Manufacture of, To establish conditions under which
Psychotropic Substances
Internal Trade in, and Use of, Prepared Opium. Geneva, 11 justice and respect for the
February 1925 and Lake Success, New York, 11 December 1946. obligations arising under treaties
(D, 7 October 1950).
and other sources of international
law can be maintained
2. International Opium Convention. Geneva, 19 February 1925
and Lake Success, New York, 11 December 1946. (D, 7 October
1950).
3. Convention for Limiting the Manufacture and Regulation of the
Distribution of Narcotic Drugs. Geneva, 13 July 1931 and Lake
Success, New York, 11 December 1946. (D, 7 October 1950).
4. Agreement concerning the Suppression of Opium Smoking,
Bangkok, 27 November 1931 and Lake Success, New York 11
December 1946. (D, 7 October 1950).
5. Convention for the Suppression of the Illicit Trafficking in
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Dangerous Drugs, Geneva, 26 June 1936 and Lake Success, New
York, 11 December 1946. (A, 13 July 1951).
6. Protocol Bringing under International Control Drugs Outside
the Scope of the Convention of 13 July 1931 for Limiting the
Manufacture and Regulation of the Distribution of Narcotic Drugs,
as amended by the Protocol signed at Lake Success, New York,
on 11 December 1946. Paris, 19 November 1948. (D, 7 October
1950).
7. Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, New York, 30
March 1961, (A, 22 June 1973).
8. Convention on Psychotropic Substances. Vienna, 21 February
1971. (A, 22 September 1997).
9. UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and
Psychotropic Substances concluded at Vienna on 20 December
1988, (A, 11 October 2004).
10. Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs,
1961. Geneva 25 March 1972, (A, 2 January 2009).
xiii) Transport and
Communications (Road
Traffic)

Convention on Road Traffic. Geneva, 19 September 1949 (A, 6
June 1959)

xiv) Education and Cultural 1. Constitution of the United Nations Educational, Scientific and
Matters
Cultural Organization (UNESCO), 1945.

The Preamble to the Constitution
of UNESCO declares that "since
wars begin in the minds of men, it
2. Agreement on the Importation of Educational, Scientific and is in the minds of men that the
Cultural Materials. Lake Success, New York, 22 November 1950. defences of peace must be
(A, 28 February 1952).
constructed". In order that a
unanimous, lasting and genuine
3. Convention for the Protection of the World Cultural and peace may be secured, the
Natural Heritage, Paris, 16 November 1972 (R, 20 March 1987).
Preamble declares that the States
Party to the Constitution believed
4. Regional Convention on the recognition of Studies, Diplomas "in full and equal opportunities for
and Degrees in Higher Education in Asia and the Pacific (with Final education for all, in the unrestricted
Act), 1983, (R, 27 November 2002).
pursuit of objective truth and in the
free exchange of ideas and
5. Convention on the Protection and Promotion of the Diversity knowledge".
of Cultural Expressions (R 25 October 2007).
As defined by the Constitution, the
6. Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage,
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Paris 17 October 2003, (R, 26 November 2009).
xvii) Status of Women
Convention on the Political
Rights of Women, New York,
31 March 1953. (A, 28 January
1969).

purpose of the Organization is: "to
contribute to peace and security by
7. Berne Convention for the protection of literary and Artistic promoting collaboration among
works, Berne, 28 September 1979, (A, 07 December 2011).
nations through education, science
and culture in order to further
universal respect for justice, for the
rule of law and for the human
rights and fundamental freedoms
which are affirmed for the peoples
of the world, without distinction of
race, sex, language or religion, by
the Charter of the United Nations".

xviii) Law of Treaties

1. Vienna Convention on the Law of Treaties. Vienna, 24 May Treaties in modern international
relations:
1969. (A, 31 March 1998).
VCLT Preamble, first indent
"Considering the fundamental role of
treaties in the history of international
relations"

xix) Outer Space

1.Treaty on Principles Governing the Activities of States in the
Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and
other Celestial Bodies, Moscow, Washington and London , on 27
January 1967 (S, 27 January 1967).
2. Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of
Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer
Space, Washington, London, Moscow on 22 April 1968 (S,22 April
1968).
3. Convention on the International Liability for Damage caused
by Space Objects, London, Washington and Moscow , on 29

The Treaty on Principles Governing
the Activities of States in the
Exploration and Use of Outer
Space, including the Moon and
Other Celestial Bodies.

March 1972 (R, 20 March 1973).
xx) Telecommunications

1. Constitution of the Asia- Pacific Telecommunity. Bangkok, 27
March 1976, (A, 20 October 1989).
2. Amendment to articles 3(5) and 9(8) of the Constitution of the
Asia Œ Pacific Telecomm unity. Bangkok, Colombo, 29 November
1991, (A, 3 January 2000).

xxii) League of Nations
Treaties

3. Agreement establishing the Asia- Œ Pacific Institute for
Broadcasting Development. Kuala Lumpur, 21 August 1977 (A, 12
September 1986).
1. International Convention concerning the Use of Broadcasting in This online publication consolidates
the Cause of Peace. Geneva, 23 September 1936, (A, 23 March all information on treaty actions
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1966).

(i.e.,signatures, ratifications,
accessions, denunciations,
2. Convention and Statute on Freedom of Transit. Barcelona, 20 miscellaneous notifications,
April 1921 (d, 24 November 1956).
reservations, declarations and
objections) undertaken in relation
to the multilateral treaties
deposited with the SecretaryGeneral up to date.
A. Treaties
publication

covered

by

this

2. This publication contains:
- All multilateral treaties deposited
with
the
Secretary-General
(presently over 550 treaties);
- The Charter of the United Nations,
in respect of which certain
depositary functions have been
conferred upon the SecretaryGeneral (although the Charter itself
is deposited with the Government
of the United States of America);
- Multilateral treaties formerly
deposited with the SecretaryGeneral of the League of Nations,
to the extent that formalities or
decisions affecting them have been
taken within the framework of the
United Nations;1 and

xxv) Agriculture

- Certain pre-United Nations
treaties, other than those formerly
deposited with the SecretaryGeneral of the League of Nations,
which were amended by protocols
adopted by the General Assembly
of the United Nations.
International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and The International Treaty on Plant
Genetic Resources for Food and
Agriculture, on 5 June 1992, (A, 14 March 2006).
Agriculture, referred to as the Plant
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Treaty, was approved on 3
November 2001 by Members of the
Food and Agriculture Organization
(FAO), headquartered in Rome,
Italy. The FAO is an agency of the
United Nations, headquartered in
New York City, New York. The Plant
Treaty established international
standards for the conservation and
exchange of plant genetic material
between participating countries.
Plant genetic material is a term for
plant germplasm, the physical
material used by plants to
reproduce themselves, and the
term connotes seeds, vegetative
propagations, and DNA. Plant
genetic resources are the collective
genetic diversity of plant species in
the laboratory, farm, and field.
They are described as resources
because of their value for food and
agricultural purposes.

United Nations
Agreements

Agencies

1. International Convention on
the Regulation of Whaling,
Washington 1946, (Establishing
the International Whaling
Commission in 1949), (A, 22
May 2007).
i) International Atomic Energy 1. Agreement between the LAO PDR and the International
Agency (IAEA)
Atomic Energy Agency for the Application of Safeguards in
Connection with the Treaty on the Non-proliferation of Nuclear
Weapons and Protocol, signed at Vienna on 22 November 1991
(R, 5 April 2001).
2. Convention on Early Notification of a Nuclear Accident
concluded at Vienna, on 26 September 1986, (R, 21 December
2012).
3. Convention on Assistance in the case of a Nuclear Accident or
Radiological Emergency concluded at Vienna, on 26 September
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1986, (R, 21 December 2012).
ii) International Fund for 1.Agreement Establishing the International Fund for Agricultural
Agricultural
Development Development (IFAD), Rome, on 13 June 1976 (A, 13 December
(IFAD)
1978).
iii International
Organization (ILO)

Labour

1. Memorandum of Understanding between the
Government of the Lao PDR and the ILO (S, 21 January 2000).
2. Constitution of the International Labour
Organization (ILO), 1919.
3. Convention concerning the Employment of Women
during the Night, Washington on 28 October 1919 (R, 23 January
1964).
4. Convention concerning the Night Work of Young
Persons Employed in Industry, Washington 28 November 1919 (R,
23 January 1964).
5. Convention concerning the Use of White Lead in
Painting, Geneva, 25 October 1921, (R, 23 January 1964).
6. Convention concerning Forced or Compulsory
Labour, Geneva 25 October 1921 (R, 23 January 1964).
7. ILO Convention 138 on Minimum Age, Geneva, 6
June 1973, (A, 13 May 2005, in force since 2006).
8. ILO Convention 182 on Worst Forms of Child
Labour, Geneva,17 June 1999,(A 13 May 2005).
9. Instrument for the Amendment of the Constitution
of the International Labour Organization, (Article 19), Geneva, on
19 June 1997, (A, 6 April 2007).
10. ILO Convention 100 on Equal Remuneration,
Geneva, 29 June 1951, (A, 13 June 2008).
11. ILO Convention 100 on Discrimination
(Employment and Discrimination), Geneva, 25 June 1958, (A, 13
June 2008).
12. International Labour Organization Convention No.
144 Tripartite Consultation (International Labour Standards),
Geneva, 2 June 1976, (A, 14 September 2010).

iv)International
Telecommunications Union
(ITU)

Constitution of the International Telecommunications Union
(ITU), 1973

v)United Nations
Development Programme
(UNDP)

Agreement concerning Assistance by the United Nations
Development Programme to the Government of the Lao PDR
(with exchange of letters). Signed at New York on 10 October
1988.
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vi)United Nations
International Children’s
Emergency Fund (UNICEF)
vii)United Nations Industrial
Development Organization
(UNIDO)

Standard Basic Cooperation Agreement Between UNICEF and the
Government of the Lao PDR, signed in Vientiane on 23 August
1995.
Constitution of the United Nations Industrial Development

viii)Universal Postal Union
(UPU)

1. Constitution of the Universal Postal Union (UPU), Vienna, 10
July 1964, (R, 7 September 1987).
2. The Postal payment services Agreement, Geneva, 12 August
2011, (A, 25 May 2011).
3. Universal Postal Union, Geneva, 12 August 2008, (A, 25 May
2011).
4. First Additional Protocol to the General regulations of the
Universal Postal Union, Geneva, 12 August 2008, (A, 25 May
2011).
5. The Eighth Additional Protocol to the constitution of the
Universal Postal Union, Geneva, 12 August 2008, (A, 25 May
2011).

ix)World Health Organization
(WHO)

1. Constitution of the World Health Organization (WHO), New
York, 22 July 1946, (A, 17 May 1950).
2. Amendment to articles 24 and 25 of the Constitution of the
World Health Organization. Geneva, 28 May 1959. (A, 4 May
1960).
3. Amendment to Articles 24 and 25 of the Constitution of the
World Health Organization. Geneva, 23 May 1967. (A, 29 July
1968).
4. Amendment to Article 34 and 35 of the Constitution of the
World Health Organization. Geneva, 22 May 1973. (A, 28
September 1976).
5. Amendment to Articles 24 and 25 of the Constitution of the
World Health Organization, Geneva, 17 May 1976. (A, 23 January
1978).
6. Amendment to Articles 24 and 25 of the Constitution of the
World Health Organization. Geneva, 12 May 1986. (A, 5 April
1988).
7. International Health Regulations, 1969.
8. WHO regulations regarding nomenclature (including the
Compilation and Publication of Statistics) with respect to
Diseases and Causes of Death, 1967.

Organization (UNIDO), Vienna, on 8 April 1979 (S, 5 March 1980)
(R, 3 June 1980) (N, 3 September 1985)
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xi) World
Meteorological Convention of the World Meteorological Organization (WMO)
Organization (WMO)
(1947).
xii) World Tourism
Organization (WTO)

Statute of the World Tourism Organization (with annex) 1970.

III. Other International
Organizations Agreements
i) Asian Development Bank
(ADB)

1. Agreement establishing the Asian Development Bank (ADB),

ii) Bureau of International
Exhibitions (BIE)
iii) International Committee of
the Red Cross (ICRC)
Humanitarian Law - Geneva
Conventions (The Swiss
Government is the Depository
of the Geneva Conventions
which are registered with the
United Nation‖s Office).

iv) International Monetary Fund
(IMF)
v) International
Telecommunications Satellite
Organization (ITSO)

Manila 4 December 1965.
2. Agreement establishing the Asian Development Bank (ADB),
Manila 4 December 1965.
Convention relating to International Exhibitions, Paris 22
November, 1928, (A, 9 May 1997).
1. Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of
the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, 12 August
1949, (A, 29 October 1956).
2. Geneva Convention for the Amelioration of the Wounded, Sick
and Shipwrecked Members of the Armed Forces at Sea, 12
August 1949, (A, 29 October 1956).
3. Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of
War, 12 August 1949, (A, 29 October 1956).
4. Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian
Persons in Time of War, 12 August 1949, (A, 29 October 1956).
5. Protocol I Additional to the Geneva Conventions of 12 August
1949, and Relating to the Protection of Victims of International
Armed Conflicts, 8 June 1977, (R, 18 November 1980) (D, 30
January 1998).
6. Protocol II Additional to the Geneva Conventions of 12 August
1949, and Relating to the Protection of Victims of NonInternational Armed Conflicts, 8 June 1977, (R, 18 November
1980)
Articles of Agreement of the International Monetary Fund (IMF)
1945.
Agreement relating to the International Telecommunications
Satellite Organisation " Intelsat" 1949.
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vi) World Bank Group
International Bank of
Reconstruction and
Development (IBRD)
vii) International Development
Association (IDA)
viii) International Finance
Corporation (IFC)
ix) Multilateral Investment
Guarantee Agency (MIGA)
x)UNESCAP

Articles of Agreement of the International Bank of Reconstruction
and Development (IBRD), (1945), (A, 5 July 1961).

.Articles of Agreement of the International Development
Association (IDA), (1960), (A, 28 October 1963).
Articles of Agreement of the International Finance Corporation
(IFC), (1955), (A, 29 January 1992).
Convention on the Multilateral Investment Guarantee Agency
(MIGA), (1988), (S, 13 January 1999), (R, 17 June 1999).
1. Intergovernmental Agreement on the Asian Highway Network,
at Shanghai (S, 26 April 2004), (R 29 February 2008).
2. International Convention on the Harmonization of Frontier
Control of Goods at Geneva. On 21 October 1982, (R, 29
December 2008).

2. ภาพรวมด้านการเมืองและความมั่นคงของประเทศลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ถือได๎วําเป็นประเทศหนึ่งที่ได๎รับความสนใจจากนานา
ประเทศ โดยสปป. ลาวกาลังเข๎าสูํ ยุค Modernization ซึ่งประเทศจะมีการพัฒนาอยํา งมากในทุกด๎านโดย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจัดทาแผน 5 ปี (ฉบับที่ 7) ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ
(2011-2015) ความเปลี่ยนแปลงที่ เห็นได๎คือ การปฏิรูปกฎหมายการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ลาวเกิดขึ้น และยังมี
แผนในการพัฒนาคน และพัฒนาประเทศให๎พ๎นจากความยากจนในปี 2020
ด๎านการเมืองและความมั่นคงของประเทศลาว ภายหลังที่การปฏิวัติของประชาชนได๎รับชัยชนะโดยภายใต๎
การนาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในปี1975 พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได๎นาประชาชนก๎าวสูํระยะใหมํคือ
ระยะแหํงการสืบตํอกํอสร๎าง(พัฒนา)และขยายระบอบประชาธิปไตยประชาชน เพื่อสร๎างพื้นฐานก๎าวสูํสังคมนิยม45
45

ประชาชนลาวบรรดาชนเผําตําง ๆ มีสิทธิเลือกระบอบการปกครองของตนเองวําจะใช๎ระบอบการปกครองแบบสังคมนิยม หรือ
ทุนนิยม แตํประชาชนลาวได๎เลือกทางเดินตามสังคมนิยม โดยมติพรรคประชาชนปฏิวัตลิ าวในที่ประชุมใหญํครั้งที่ ๓ ได๎กลําวไว๎
วํา “พวกเรามีแตํทางเดียวคือก๎าวสูํสังคมนิยมโดยตรงและโดยไมํผํานการขยายตัวของทุนนิยม ระบบสังคมนิยมรับรองให๎ประเทศ
เป็นเอกราชและมีสันติภาพนาความอุดมสมบูรณ์พูนสุขมาสูํประชาชน และสอดคล๎องกับกฎเกณฑ์ระยะแรกคือความมีเอกราช
แหํงชาติต๎องสัมพันธ์กับสังคมนิยม
การก๎าวสูสํ ังคมนิยมโดยไมํผาํ นการขยายตัวของทุนนิยมเป็นแนวทางที่ต๎องเป็นไปของการ
ปฏิวัติเพื่อตอบสนองความปรารถนาอันแรงกล๎าของประชาชนบรรดาเผําคือ ปรับปรุงสันติภาพ รักษาเอกราช อธิปไตยไว๎ให๎มั่นคง
และสร๎างวิถีชีวิตของประชาชนให๎กินดีอยูํดีและผาสุขตลอดไป”
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ในการก๎าวสูํสังคมนิยมโดยไมํผํานการขยายตัวของทุนนิยมต๎องดาเนินการตามยุทธศาสตร์สองประการคือ
ปกปักรักษาและสร๎างสาพัฒนาประเทศชาติ มีความหมายถึง การปกปักรักษาประเทศชาติ หมายความวํารักษา
ความเป็นเอกราช อานาจอธิปไตย เขตน้า ดินแดนและนํานฟูาของชาติ ไว๎อยํางมั่นคงและการสร๎างสาพัฒนา
ประเทศชาติไ ปทางทิ ศ ทางสั ง คมนิ ย ม หมายความวํา การสร๎ างพื้ นฐานทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และวัฒ นธรรม
ประเทศชาติอยํางทุกด๎านเพื่อรับรองความมั่นคงของรัฐและการขยายตัวของประเทศชาติ พื้นฐานเศรษฐกิจสังคม
และวัฒนธรรมดังกลําวต๎องมีการเสริมสร๎างและมีการขยายตัวอยํางตํอเนื่องสร๎างให๎สมบูรณ์ ทันสมัยเพื่อทาให๎
ประเทศลาวมั่งคง เข๎มแข็งมีความรุํงเรืองศิวิไลซ์ ประชาชนมีชีวิตกินดีอยูํดีและผาสุขสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวได๎เดินตามเส๎นทางด๎านการเมืองและการปกครองตามระบบสังคมนิยมมาโดยตลอดดังจะเห็นได๎จาก
มติที่ประชุมพรรคประชาชนปฏิวัติลาวตั้งแตํ ครั้งที่ 1 จนถึงครั้งที่ 9 (ปีปัจจุบัน) ดังจะกลําวเป็นลาดับตาม
ระยะเวลาได๎ดังตํอไปนี้
1. นโยบายด้านการเมืองและความมั่นคง
นับแตํเมื่อสร๎างพรรคประชาชนปฏิวัติลาว (Lao People‖s Revolutionary Party ; LPRP) เมื่อวันที่
22 มีนาคม 1955 พรรคประชาชนปฏิวัติลาวในฐานะเป็นผู๎มีอานาจและบทบาทเป็นแกนนาในระบบการเมือง
พรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นพรรคการเมืองระบบพรรคเดียวที่มีความสามารถในการชี้นาและกาหนดนโยบาย
การบริห ารงานรั ฐโดยผํานกองประชุมใหญํของพรรคประชาชนปฏิวัติ ลาว ลาวมีการปกครองในระบบพรรค
การเมืองเพียงพรรคเดียว คือพรรคประชาชนปฏิวัติลาว และมีสภาเดียวคือ สภาแหํงชาติทาหน๎า ที่ด๎านนิติบัญญัติ
และตุลาการ อนุมัติงบประมาณ การตรากฎหมายและแก๎ไขกฎหมาย ตลอดจนกากับดูแลการทางานของรัฐบาล
โดยมีประธานประเทศซึ่งเป็นหัวหน๎าพรรคประชาชนปฏิวัติลาว (LPRP) เป็นผู๎นาประเทศมีอานาจในการกาหนด
นโยบายและควบคุมการบริหารประเทศทั้งหมด และนายกรัฐมนตรีทาหน๎าที่เป็นหัวหน๎าคณะรัฐบาล โดยทั้ง 3
ตาแหนํงมีวาระการดารงตาแหนํงครั้งละ 5 ปี ชี้แนะแนวทางและดาเนินการปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติ
พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได๎กาหนดแนวทางยุทธศาสตร์ การก๎าวเดินของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และวิธีปฏิบัติและบริหารงานภาครัฐ ผู๎แทนสมาชิกพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในแตํละชั้นจะมีการเลือกตั้งจาก
หนํวยพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นลาดับ จากขั้นรากฐาน ขั้นเมือง ขั้นแขวง และขั้นศูนย์กลางพรรค เป็นลาดับ
การเลือกตั้งผู๎แทนสมาชิกพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเพื่อคัดเลือกเข๎าไปเป็นคณะพรรคในแตํละขั้นตามลาดับจาก
คณะพรรครากฐาน คณะบริหารพรรคเมือง คณะบริหารพรรคแขวง และคณะบริหารศูนย์กลางพรรคประชาชน
ปฏิวัติลาว (การเลือกตั้งสมาชิกสภาแหํงชาติจะมีการเลือกตั้งภายหลังจากมีการคัดเลือกคณะพรรคในแตํละขั้น
ตามลาดับเสร็จสิ้น ดังนั้นสมาชิกสภาแหํงชาติที่ได๎รับการเลือกตั้งอาจจะมิใชํบุคคลเดียวกันกับผู๎แทนสมาชิกพรรค
ประชาชนปฏิวัติลาวที่ได๎รับการคัดเลือกในคณะพรรคประชาชนปฏิวัติลาว และเมื่อพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได๎
ผู๎แทนสมาชิกพรรคประชาชนปฏิวัติลาวตามลาดับแล๎วจะมีการเสนอชื่อบุคคลดังกลําวเข๎ารับการเลือกตั้งในสภา
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แหํงชาติ ซึ่งปัจจุบันคณะผู๎บริหารของรัฐบาลสํวนใหญํจึงเป็นผู๎แทนจากพรรคฯ ในการบริหารงานประเทศโดยมี
การดาเนินบริหารงานพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ภายใต๎กฎระเบียบของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว (โดยผํานกอง
ประชุมใหญํผู๎แทนทั่วประเทศในแตํละครั้งประชุม ปัจจุบันใช๎มติกองประชุมใหญํผู๎แทนทั่วประเทศครั้งที่ 9) ของ
ชาติลาวภายใต๎ความสอดคล๎องกับสภาวะความเป็นจริงของประเทศและสภาพแวดล๎อมของโลก
นโยบายหลักของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวด๎านการเมืองและความมั่นคงที่วางไว๎ในแตํละสมัยของกอง
ประชุมใหญํพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 9 ดังนี้
1. กองประชุมใหญํพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ครั้งที่ 1 (22 มีนาคม –6 เมษายน 1955)46
ในระยะแรกเริ่มต๎น มีนโยบายในการชี้แนะประชาชนให๎มีความสามัคคี ตํอสู๎จนสาเร็จภารกิจ ปลดปลํอย
ชาติ สร๎ า งประเทศลาวให๎ เ ป็ น ประเทศภายใต๎ ป ณิ ธ านหรื อ อุ ด มการณ์ ข องประเทศวํ า “สั น ติ ภ าพ เอกราช
ประชาธิปไตย เอกภาพ และพัฒนาอยํางถาวร” พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได๎กาหนดนโยบายหลัก 9 ยุทธศาสตร์
ซึ่งเป็นการกาหนดนโยบายดังตํอไปนี้
1. สถานภาพของประเทศ เป็นพรรคของชนชั้นกรรมกร เป็นตัวแทนผลประโยชน์ชนชั้นกรรมกร ประชาชน
และลูกจ๎าง
2. พื้นฐานแนวความคิดของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวคือ ทฤษฎีมาร์ค-เลนิน
3. กาหนดจุดหมายสุดท๎ายของการปฏิวัติ คือ การก๎าวขึ้นสูํสังคมนิยม
4. กาหนดศัตรูทางการเมือง คือ ประเทศอเมริกา (ผู๎รุกราน) ลัทธิลําเมืองขึ้นฝรั่ง (ประเทศฝรั่งเศส) และ
บรรดาประเทศพันธมิตรกับประเทศอเมริกาและประเทศฝรั่งเศส
5. กาหนดการนาชนชั้นกรรมกร โดยพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นตัวแทน
6. กาหนดกาลังของคณะปฏิวัติ คือประชาชนทั้งชาติ เชํน ชาวนา ชาวไรํ ผู๎ใช๎แรงงาน บรรดาเผําตํางๆ
7. กาหนดเพื่อนมิตรของการปฏิวัติลาว คือ นักเรียน นักศึกษา ปัญญาชน พํอค๎า นายทุนภาคเอกชน นายทุน
ภาครัฐ พระสงฆ์ ผู๎ทรงคุณวุฒิ เจ๎าปกครอง เจ๎าเหลํา (เจ๎าเมือง เจ๎าครองนคร) ตําง ๆ
8. กาหนดหน๎ าที่พื้นฐาน คือ สามัคคีปวงชนทั้งชาติ ดาเนินการปฏิวัติชาติ ประชาธิปไตยต๎านประเทศผู๎
รุกราน และบรรดาประเทศพันธมิตร กับประเทศผู๎รุกราน ปลดปลํอยประเทศชาติ
9. ปณิธานหรืออุดมการณ์ คือ สันติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพ วัฒนาถาวร
46

กองประชุมใหญํของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ครั้งที่ 1 (เมื่อวันที่ 22 มีนาคม – 6 เมษายน 1955) ที่แขวงหัวพัน มีผู๎แทนเข๎า
รํวม 20 คน ซึ่งเป็นตัวแทนสมาชิกพรรค 44 คน กองประชุมครั้งนี้ เป็นกองประชุมสร๎างพรรคประชาชนปฏิวัติลาวซึ่งเรียกวํา
พรรคประชาชนลาว (คือพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในปัจจุบัน) กาหนดวันที่ 22 มีนาคม 1955 เป็นวันตั้งพรรคประชาชนปฏิวัติลาว
เลือกตั้งเอาคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประกอบด๎วย 5 คน ตํอมาได๎มีการเพิ่มเติมจานวนซึ่งรวมทั้งสิ้น 17
คน โดยมีนายไกรสอน พรหมวิหาร เป็นเลขาธิการใหญํในระยะเริ่มแรกและยังไมํมีกรมการเมืองและคณะเลขาธิการ โดยมีคณะ
ประจาของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวจานวนหนึ่ง
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ประกอบกับนโยบายพื้นฐานด๎านการเมืองและโครงการการดาเนินงานรวมทั้งสิ้น 12 ข๎อดังนี้คือ
1. ตํอสู๎กับประเทศอเมริกาและประเทศลําเมืองขึ้น (ประเทศฝรั่งเศส)และบรรดาพันธมิตรของประเทศผู๎
รุกราน ที่ทาลายสัญญาหยุดรบและบรรดาประเทศที่เป็นพันธมิตรกับประเทศผู๎รุกราน ที่หาวิธีทาลาย
สันติภาพ แบํงแยกชาติ ชักชวนประเทศลาวให๎เข๎ากลุํมประเทศผู๎รุกราน และหวังจะให๎มีสภาวะการกดขี่
ขํมเหงให๎เกิดในประเทศลาว
2. ตํอสู๎กับรัฐบาลราชอาณาจักรลาวอยํางจริงใจให๎รํวมมือกับฝุายประเทศลาว เพื่อปฏิบัติภายใต๎สัญญาหยุด
รบ สันติภาพ เสรีภาพ ประชาธิปไตย ดาเนินการเลือกตั้งทั่วไปอยํางเสรี เพื่อรวมประเทศให๎เป็นเอกภาพ
สร๎างรัฐบาลผสม และสาเร็จภารกิจและสร๎างเอกราชแหํงชาติ
3. สร๎ างความสามัคคี แกํป ระชาชน ตั้งแนวรํว มเอกภาพแหํ ง ชาติอยํางกว๎า งขวาง โดยตั้ งอยูํบนพื้นฐาน
สหภาพชาวนา
4. กํอสร๎างและปรับปรุงกาลัง อาวุธ และเครื่องมือ ประกอบอาวุธ ให๎กลายเป็นกองทัพประชาชน เพื่อปกปัก
รักษาเขตที่มั่น สนับสนุนแกํการตํอสู๎ทางการเมืองทั้งเป็นหลักแหํงการปกปักรักษาสันติภาพ
5. บารุงรักษาชีวิตความเป็นอยูํของประชาชนทุกชนชั้น คือ
i. ตํอกรรมกร ต๎องรับประกันให๎มีงานทาและต๎องได๎รับการดูแลเป็นอยํางดี
ii. ตํอชาวนา ต๎องมีที่ดิน ที่ไรํ เพื่อขยายผลทางการเกษตรและมีอยูํมีกิน
iii. ตํ อ ผู๎ ใ ช๎ แ รงงาน ด๎ ว ยปั ญ ญาต๎ อ งมี ก ารใช๎ อ ยํ า งเหมาะสมและชํ ว ยเหลื อ เพื่ อ ขยายความรู๎
ความสามารถ
iv. ตํอนายทุน อุตสาหกรรม การค๎า ต๎องมีการสํ งเสริมในการผลิ ตธุรกิจ เพื่อพัฒ นาอุตสาหกรรม
การค๎า ตํอผู๎ทรงคุณวุฒิ ผู๎รักชาติ เจ๎าปก เจ๎าเหลํา ต๎องมีนโยบายอันเหมาะสม
6. สร๎างเสรีภาพประชาธิปไตยตํอประชาชน เชํน เสรีภาพในการพูด เสรีภาพในการเขียน เสรีภาพในการ
จัดตั้ง เสรีภาพในการชุมนุม เสรีภาพในการไปมาหาสูํซึ่งกันและกัน และเสรีภาพอื่น ๆ
7. สร๎างเสรีภาพระหวํางเพศหญิงและเพศชาย ปฏิบัตินโยบายสามัคคีระหวํางบรรดาเผํา ตํางๆ ลบล๎างความ
อาฆาตบาดหมาง การแบํงแยกระหวํางเผําตํางๆ ภายในประเทศ ที่พวกลําเมืองขึ้นฝรั่งเศสและศักดินา
สร๎างขึ้น
8. เคารพสิทธิ เสรีภาพในการเชื่อถือจารีตครรรลองประเพณี ของเผําตํางๆ พยายามให๎ประชาชนรู๎หนังสือ
เพื่อรักษาวัฒนธรรมแหํงชาติ
9. สาหรับชาวตํางด๎าว ต๎องเคารพอธิปไตย เอกราช ของลาว จึงจะได๎รับประกันชีวิต ทรัพย์ สมบัติ และสิทธิ
เสรีภาพในการตั้งภูมิลาเนาและทางธุรกิจ
10. ผูกมิตรกับทุกประเทศที่เคารพเอกราช อธิปไตย และพื้นแผํนดิน ของประเทศลาว ผูกสายสัมพันธ์ ทุกด๎าน
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ระหวําง ประเทศลาวกับบรรดาประเทศดังกลําวบนหลักการเสมอภาค ตํางฝุายตํางได๎รับผลประโยชน์
11. สร๎างและบารุงอบรมพนักงาน เฉพาะอยํางยิ่งกรรมกร ชาวนา ชนเผําสํวนน๎อย
12. สร๎ า งพรรคประชาชนลาวให๎ ก ลายเป็ นพรรคที่ เข๎ม แข็ง ของชนชั้ นกรรมกรและผู๎ ใช๎แ รงงาน เพื่อ ให๎ มี
ความสามารถชี้แนะปฏิวัติให๎ไปสูํชัยชนะในท๎ายที่สุด
2. กองประชุมใหญ่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวครั้งที่ 247
นโยบายด๎านการเมืองทบทวนขบวนการปฏิวัติใน 26 ปีที่ผํานมา โดยยกให๎เห็นความสามารถของพรรค
ประชาชนปฏิวัติลาวในระยะที่ผํานมา ยืนยันระบบสังคมนิยมมาร์ค-เลนินวําเป็นแนวทางการเมืองการทหารที่
ถูกต๎อง มีวิธีปฏิวัติที่สอดคล๎อง กํอให๎เกิดความสามัคคีของคนทั้งชาติอยํางแนํนแฟูน รวมทั้งได๎รับการสนับสนุน
ชํวยเหลือจากบรรดาประเทศสังคมนิยม และกระบวนการปฏิวัติในโลกแล๎วประเทศลาวก็สามารถชนะประเทศ
อเมริกา ผู๎รุกราน ทั้งสามารถตํอสู๎ปกปักรักษาเอกราชอิสรภาพของชาติไว๎ได๎ นอกจากนี้กองประชุมยังได๎วางนโบ
บายใหญํหลายด๎าน เชํน นโยบายแนวรํวมแหํงชาติ (เรียกวําแนวโฮม) ชนชาติ อานาจการปกครอง สิทธิเสรีภ พ
ประชาธิปไตย นโยบายปลดปลํอยแมํหญิง48 และอื่นๆ
3. กองประชุมใหญํพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ครั้งที่ 349
แนวนโยบายของกองประชุมใหญํ ครั้งที 3 ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวกลําวถึงชัยชนะของ
การปฏิวัติชาติประชาธิปไตยโดยยกให๎เห็น 3 จุดพิเศษใหญํของการปฏิวัติลาวในระยะใหมํ คือ ประเทศลาว
ประเทศสาธารณรัฐเวียดนามและประเทศกัมพูชาถือเป็นปูอมดํานหน๎าของระบบสังคมนิยมในเอเชียอาคเนย์
- ประเทศลาวได๎สถาปนาระบอบการเมืองที่ก๎าวหน๎าขึ้น ประชาชนลาวชนเผําตํางๆ ได๎
47

เมื่อวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 1972 ที่เมืองเวียงไซ แขวงหัวพัน มีผู๎แทนเข๎ารํวม 125 คน ผู๎แทนสมาชิกพรรค 20,000 คนในทั่ว
ประเทศเลือกตั้งคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรค 20,000 กวําคนทั่วประเทศ เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์กลางพรรค
ประชาชนปฏิวัติลาว 29 คน กรรมการสมบูรณ์ 23 คน และสารอง 6 คน กองประชุมคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรค ประชาชน
ปฏิวัติลาวครั้งแรกได๎เลือกตั้งเอากรมการเมืองศูนย์กลางพรรค 7 คน เลือกนายไกรสอน พรหมวิหาร เป็นเลขาธิการใหญํศูนย์กลาง
พรรคประชนปฏิวัติลาวตกลงจัดตั้งคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาว เลือกตั้งประธาน ตรวจตราศูนย์กลางพรรค
ประชาชนปฏิวัติลาวและตกลงเปลี่ยนชื่อจาก “พรรคประชาชนลาว” เป็น “ พรรคประชาชนปฏิวัติลาว” ในปัจจุบัน
48
นโยบายปลดปลํอยแมํหญิง หมายถึง ปรากฎอยูํในรัฐธรรมนูญ ปี 1967 สมัยเจ๎าศรีสวํางวงศ์โดยกาหนดให๎ผู๎หญิงชนชาติลาวมี
สิทธิในการเลือกตั้งผู๎แทนสภานิตบิ ัญญัตไิ ด๎
49
เมื่อวันที่ 27-30 เมษายน 1982 มีการเปิดกองประชุมเปิดเผยอยํางเป็นทางการครั้งแรกเพื่อแสดงให๎ปรากฏทั้งภายในประเทศ
และตํางประเทศ ผู๎แทนเข๎ารํวม 228 คน ที่มาจากทุกภาคการดาเนินงานและจากทุกๆ แขวงที่เป็นตัวแทนให๎แกํสมาชิกพรรค
35,000 คนในทั่วประเทศ มีตัวแทนเขิญจากภายในประเทศ 105 คน และรับเชิญจากตํางประเทศ 11 คณะ กองประชุมได๎เลือกตั้ง
คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรค 55 คน กรรมการสมบูรณ์ 49 คนและสารอง 6 คน นายไกรสอน พรหมวิหาร ได๎ถูกเลือกตั้งให๎
เป็นเลขาธิการใหญํศูนย์กลางพรรคเป็นสมัยที่ 3 เลือกกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาว 7 คน และคณะ
เลขาธิการศูนย์กลางพรรค 9 คน
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เป็นเจ๎าของประเทศชาติ ที่มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์แตํเศรษฐกิจยังด๎อยพัฒนา ระดับ
วัฒนธรรมยังต่า
- ประเทศลาวก๎าวเข๎าสูํระยะใหมํของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ –เทคนิค ครั้งที่ 3 ในโลกที่
ขยายตัวอยํางรวดเร็วและอยํางกว๎างขวาง
- กาเนิดแนวทางของการปฏิวัติลาวในสมัยข๎ามผํานก๎าวขึ้นสังคมนิยม สร๎างสังคมนิยมใน
ประเทศลาว
- เกี่ยวกับการงานพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอันหมายถึงความเข๎มแข็ง และมั่นคงทางการ
เมือง สร๎างความเป็นหนึ่งเดียวของประชาชนด๎านการเมืองการปกครอง
- เน๎ น นโยบายด๎ า นเศรษฐกิ จ แหํ ง ชาติ จ ากกสิ ก รรมปุ า ไม๎ ใ ห๎ เ ป็ น การขยายเป็ น
ภาคอุตสาหกรรมปุาไม๎
- เน๎นนโยบายด๎านอุตสาหกรรม
- เพิ่มมาตรการการปูองกันชาติ – ปูองกันความสงบ เอกภาพ และสังคมนิยม
รํวมมือกับประเทศสาธารณรัฐเวียดนามและกัมพูชา ปกปักรักษาปูอมดํานหน๎าของระบบสังคมนิยมให๎อยูํภาคพื้นที่
มั่นคง กองประชุมได๎วางเปูาหมายพื้นฐานของการปฏิวัติลาวในระยะใหมํ คือ
- เพิ่มและบูรณาการระบอบเผด็จการกรรมาชีพ สร๎างสิทธิประชาชน ผู๎ใช๎แรงงานชนเผํา
ตํางๆ
- สร๎างพื้นฐานวัตถุ – เทคนิค อันจาเป็นของระบอบสังคมนิยม ทาให๎เศรษฐกิจแหํงชาติมี
พื้นฐานกสิกรรม –ปุาไม๎ ภาคอุตสาหกรรมให๎มีการขยายตัว
- สร๎างและบูรณาการสัมพันธ์แหํงการผลิตสังคมนิ ยม รับรองในภาคสํวนเศรษฐกิจสังคม
นิยมครอบครองในพื้นฐานเศรษฐกิจแหํงชาติ
- สร๎างและบารุงพนักงาน กรรมกร เพื่อให๎มีความสามารถเพียงพอในการสร๎างและพัฒนา
และสิทธิของประชาชนในความเป็นเจ๎าของประเทศ
- สร๎างความสามัคคีให๎ประชาชนชนเผําตํางๆ ตํอสู๎ให๎เผํ าตํางๆ มีสิทธิให๎เ ทําเทียมกัน
สร๎างความปรองดองกันอยํางแท๎จริงในวงศาคณาญาติของชาติล าว ทาให๎ ชีวิตความ
เป็นอยูํทางด๎านวัตถุและวัฒนธรรมของประชาชนและชนเผําตําง ๆ ให๎ดีขึ้น
- กองประชุมได๎วางนโยบายการตํางประเทศของพรรค คือ ยึดมั่นในแนวทางตํางประเทศ
สันติภาพ เอกราช มิตรภาพ เพิ่มขึ้ นอยํางไมํหยุดยั้ง ความสามัคคีแบบพิเศษ การรํวม
ตํอสู๎รบ และการรํวมมือทุกด๎านกับประเทศสาธารณรัฐเวียดนามและกัมพูชา สามัคคี
แนํนแฟูนและรํวมมือทุกด๎านกับสหภาพโซเวียต และบรรดาประเทศสังคมนิยม เข๎า
รํวมกับประเทศมีการปฏิวัติและประชาชนที่รักสันติภาพและความเป็นธรรมในโลก
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เกี่ยวกับการสร๎างพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในระยะใหมํ กองประชุมได๎ยืนยันวํา พรรค
ประชาชนปฏิวัติลาวต๎องสู๎รักษาความเป็นพรรคแบบใหมํของชนชั้นกรรมกรไว๎อยําง
มั่นคง สมเกียรติเป็นแกํนสาร เป็นหลักชี้แนะเผด็จการกรรมาชีพ พรรคต๎องเป็นกาลัง
แหํงความสามัคคีเอกภาพทางด๎านจิ ตใจ (มานะจิต) และการกระทาที่สร๎างสัมพันธ์กับ
มหาชนอยํางแนํนแฟูน มีแนวทางนโยบายถูกต๎อง มีการจัดตั้งโปรํงใสํอยํางเข๎มแข็ง มี
พนักงาน – สมาชิกพรรคที่หนักแนํน ทางด๎านการเมือง มีความสามารถในการกากับ
ดูแลเศรษฐกิจและกากับดูแลสั งคม และกาหนดทิศทางในการสร๎างพรรคประชาชน
ปฏิวัติลาว สร๎างพรรคฯ ให๎หนักแนํนเข๎มแข็งอยํางแท๎จริง ทั้ง 3 ด๎าน ; การเมือง แนวคิด
และการจัดตั้ง คือ
- การสร๎างพรรคฯ ต๎องสัมพันธ์กับขบวนการปฏิวัติของประชาชนในแตํละระยะ
- การปรับปรุงและขยายพรรคต๎องสัมพันธ์กับการปรับปรุงบูรณาการบริหารงานภาครัฐ
และบรรดาองค์การจัดตั้งมหาชน (เชํน สหพันธ์แมํหญิง องค์การจัดตั้งซาวหนุํมปฏิวัติ
ลาว สหพันธ์กรรมบาล เป็นต๎น)
- สร๎ างและปรับ ปรุ งการจัดตั้งของพรรค ต๎องรํวมกันเชิดชูคุณภาพของพนักงาน และ
สมาชิกพรรค
- ต๎องรับประกันผู๎ที่มีมาตรฐานครบถ๎วนเข๎าพรรคและต๎องเอาผู๎ที่ ไมํมีมาตรฐานเพียงพอ
ออกจากพรรค
4. กองประชุมใหญ่พรรคประชาชนปฏิวัติลาว ครั้งที่ 450
แนวนโยบายหลักทางการเมืองตามมติกองประชุมใหญํ พรรคประชาชนปฏิวัติลาวครั้งที่ 4 บทสรุปที่
สาคัญได๎กาหนดไว๎ 5 เรื่องคือ
1. เพิ่มการชี้แนะทุกด๎านของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสร๎างความสามัคคีเป็นเอกภาพของพรรค
2. สร๎างรากฐานในเข๎มแข็งในทุกด๎านเพื่อปฏิบัติสองหน๎าที่ คือการปกปักรักษา(การปกปูองประเทศชาติ และ
สร๎างสา(การพัฒนาประเทศชาติด๎านตํางๆ ) อันเป็นยุทธศาสตร์สาคัญ
3. การดาเนินงานด๎านเศรษฐกิจ ต๎องรู๎จักใช๎ บรรดากฎเกณฑ์ ปัจจัยภายนอกและประเมินประสิทธิผลทาง
50

เมื่อวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 1986 เปิดกองประชุมใหญํแหํงการเปลี่ยนแปลงใหมํทุกด๎านอยํางมีหลักการ ประชุมที่นครหลวง
เวียงจันทน์ ภายใต๎การเป็นประธานของนายไกรสอน พรหมวิหาร จานวนผู๎แทนเข๎ารํวม 303 คน เป็นตัวแทนสมาชิกพรรค
45,000 กวําคนทั่วประเทศและแขกรับเชิญภายในประเทศ 200 คน เลือกตั้งคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรค 60 คน กรรมการ
สมบูรณ์ 51 คน และสารอง 9 คน กองประชุมประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการศูนย์กลางพรรค ได๎เลือกนายไกรสอน พรหมวิหาร
เป็นเลขาธิการใหญํศูนย์กลางพรรค สมัยที่ 4 เลือกตั้งกรมการเมืองสมบูรณ์ 11 คน สารอง 2 คน และเลือกตั้งคณะเลขาธิการ 9
คน

93
เศรษฐกิจ –สังคม
4. การรํ ว มมือ ทุกด๎านกับ บรรดาประเทศสั งคมนิยม สหภาพโซเวียต สร๎างกาลั งรํว มสร๎างสั มพันธ์พิเศษ
ระหวํางประเทศลาวกับประเทศสาธารณรัฐเวียดนามและกัมพูชา
5. กาหนดทิศทางหน๎าที่ทางด๎านเศรษฐกิจ –สังคม ตลอดสมัยข๎ามผํานก๎าวสูํสังคมนิยม
5. กองประชุมใหญ่พรรคประชาชนปฏิวัติลาว ครั้งที่ 5 51
นโยบายหลัก ได๎กาหนดลักษณะและระยะของการปฏิวัติประเทศลาวในระยะปัจจุบัน วํา เป็น
ระยะแหํงการสืบตํอและขยายระบอบประชาธิปไตยประชาชน สร๎างปัจจัยการก๎าวขึ้นสูํสังคมนิยม โดย
กาหนดทัศนะพื้นฐานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใหมํในระบบการเมือง52 ที่สาคัญดังนี้
- การเปลี่ ย นแปลงด๎ า นการเมื อ งของสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ใน
สถานการณ์นี้ไมํได๎หมายความวําต๎องเปลี่ยนจากระบอบการเมืองนี้ แตํ เป็นการบูรณา
การจั ด ตั้ ง ของระบบการเมื อ งประชาธิ ป ไตยประชาชนและเปลี่ ย นแปลงแบบวิ ธี
เคลื่อนไหวบนพื้นฐานของการกาหนดภาระบทบาท หน๎าที่ แตํละองค์ประกอบการเมือง
ให๎ชัดเจน
- ทิศทางในการเปลี่ยนแปลงในระบบการเมือง คือ รับรองลักษณะสืบทอดและขยายตัว
51

เมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 1991 เปิดกองประชุมที่อยูํในแนวทางนโยบายเปลี่ยนแปลงใหมํภายในอันสมบูรณ์กวําเดิมที่ นครหลวง
เวียงจันทน์ ภายใต๎การเป็นประธานของนาย ไกรสอนพรหมวิหารเลขาธิการใหญํคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติ
ลาว มีผู๎แทนเข๎ารํวม 367 คนที่มาจากภาคสํวนงาน ภาคท๎องถิ่นและรากฐานตํางๆ ซึ่งเป็นตัวแทนให๎แกํสมาชิกพรรคประชาชน
ปฏิวัติลาวจานวน 60,000 คนในทั่วประเทศ เลือกตั้งคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาว 59 คน สารอง 4 คน มี
การเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดตั้งจานวนหนึ่ง เปลี่ยนแปลงจากเลขาธิการใหญํคณะบริ หารงานศูนย์กลางพรรค มาเป็นประธาน
คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรรค โดยได๎เลือกนายไกรสอน พรหมวิหาร เป็นประธาน เลือกตั้งกรมการเมือง 11 คน สํวนคณะ
เลขาธิการไมํมี เนื่องจากวําไมํมี เลขาธิการใหญํจึงไมํจ าเป็นต๎องมี คณะเลขาอี ก แตํได๎เ ลือกตั้งนายประธานคณะบริหารงาน
ศูนย์กลางพรรคเป็นผู๎ประจาการของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาว
52
กองประชุมได๎รบั รองและยืนยันถึง 5 หลักการและ 3 ทิศทางเกี่ยวกับการสร๎างพรรคในระยะใหมํ โดยถือบรรดาหลักที่มีลักษณะ
ทั่วไปของลัทธิมาร์ค เลนิน เป็นพืน้ ฐานแหํงแนวคิดทฤษฎีของตน นอกจากนั้นก็รับเอาสิ่งดีด๎านสติปญ
ั ญาของมวลมนุษย์ ใช๎ทฤษฎี
วิทยาศาสตร์และบทเรียนของประเทศตํางๆ ให๎เหมาะสมกับพฤติกรรมและปัจจัยที่แท๎จริงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว เสริมขยายความรักชาติและน้าใจสามัคคี รักและปรองดองประชาชนบรรดาชนเผําตํางๆ สมทบกับลัทธิรักชาติอยํางแท๎จริงกับ
ลัทธิสากล พรรคจัดตั้งตามหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตย ชี้นาหมูคํ ณะบุคคลผู๎รับผิดชอบ พรรคมีระเบียบวินัยเข๎มงวด พรรคถือ
ความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเป็นหลักการพื้นฐาน ถือเอาการติชมตนเองและติชมซึ่งกันและกันเป็นเกณฑ์แหํงการดาเนินงานและการ
ขยายตัวของตน พรรคเคลื่อนไหวตามแนวทางมหาชนและผํานกระบวนการปฏิวัติของมหาชน เพื่อกํอสร๎างและขยายพรรค
ประชาชนปฏิวัตลิ าว สมทบการกํอสร๎างพรรคประชาชนปฏิวตั ิลาวทั้งในสามด๎าน คือการเมือง แนวคิด การจัดตั้งองค์การ
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ต๎านแนวคิดด๎านการเมืองแบบเดิมและปฏิเสธด๎านแนวคิดระบบศักดินาอยํางสิ้นเชิง
- ดาเนินการทีละขั้นด๎วยความรอบคอบหนักแนํน ไมํสร๎างการกระทบกระเทือนด๎านสังคม
และจิตใจ และประกันเสถียรภาพของประเทศชาติ
- เชิดชู และพัฒนาคุณภาพและกาลังแรงงานคนให๎ทุกองค์การและหนํวยงาน
6. กองประชุมใหญ่พรรคประชาชนปฏิวัติลาว ครั้งที่ 653
นโยบายการเมืองสาคัญของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ครั้งที่ 6 กาหนดจุดมุํงหมายใหญํในระยะปี
2020 รํวมตํอสู๎ทาให๎ประเทศชาติหลุดพ๎นออกจากสภาวะด๎อยพัฒนา เศรษฐกิจสังคมมีการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงใหมํด๎วยระดับตํางกับสภาพปัจจุบัน คือ
- การผลิตกสิกรรมและอุตสาหกรรมมีการขยายตัวและมีด๎านทันสมัยบ๎าง
- ชีวิตความเป็นอยูํด๎านวัตถุและด๎านวัฒนธรรมเป็นปกติและมีคุณภาพสูงขึ้น
- พลเมืองได๎รับการศึกษาและบริการด๎านสาธารณสุขอยํางทั่วถึง
- วัฒนธรรมอันดีงามของชาติได๎รับการสํงเสริม
- สวัสดิการสังคมด๎านพื้นฐานมีการรับประกัน
- บุคลากรและกาลังที่มีความสามารถตอบสนองตํอความต๎องการพื้นฐานตํอการพั ฒนา
ประเทศ สั ง คมมี ค วามสงบสุ ข ศิ วิ ไ ลซ์ แ ละยุ ติ ธ รรมระบบการเมื อ ง ประชาธิ ป ไต
ประชาชนมี พ รรคประชาชนปฏิ วั ติ ล าวเป็ น แกนน า มี ค วามหนั ก แนํ น เข๎ ม แข็ ง มี
ความสัมพันธ์รํวมมืออันกว๎างขวางกับสากลและสามารถเกื้อหนุน และเข๎ากับยุคสมัยได๎
กาหนดจุดมุํงหมาย 5 ปี (1996-2000) คือ รับประกันด๎านเศรษฐกิจขยายตัวอยํางตํอเนื่องในระดับ 8 -8.5 % ตํอ
ปีภายในปี 2000 รายได๎เฉลี่ยตํอหัวคน ให๎ได๎ 500 ดอลลําร์ ตํอปี สร๎างกิจการพื้นฐานจานวนหนึ่งให๎สามารถสืบ
ทอดเป็นอุตสาหกรรมและทันสมัย ในขั้นตํอไปแก๎ไขความอดอยากและความยากจนของประชาชนในบริเวณในเขต
เปู า หมายด๎ว ยการพั ฒ นาชนบททุก ด๎ า น ทิ ศทางหน๎ า ที่ รวม คื อ เพิ่ ม ความสามั ค คี เ ป็ นเอกภาพภายในพรรค
ประชาชนปฏิวัติลาวและปวงชน รับรองเสถียรภาพและความสงบให๎ได๎อยํางหนักแนํน สร๎างปัจจัยอันเอื้ออานวย
สาหรับการทามาหากินของประชาชนและการสร๎างพัฒนาประเทศชาติ ปกปักรักษาเอกราช และอธิปไตยของชาติ
ไว๎อยํางมั่นคง ระดมกาลังแรงของทุกภาคสํวนเศรษฐกิจ และทั่วสังคม เข๎าในการพัฒนาสร๎างสาประเทศชาติ เสริม
53

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม -20 มีนาคม 1996 เปิดกองประชุมใหญํพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ครั้งที่ 6 ภายใต๎การนาของนายคาไต สี
พันดอน ประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาว มีผู๎แทนเข๎ารํวม 381 คน ซึ่งเป็นตัวแทนให๎แกํสมาชิกพรรค
ประชาชนปฏิวัติลาวจานวน 78,000 คนในทั่วประเทศ นอกจากนี้มีคณะผู๎แทนรับเชิญจากพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประเทศ
เวียดนาม กัมพูชา จานวนหนึ่งเข๎ารํวมด๎วย กองประชุมได๎เลือกตั้ง นายคาไต สีพันดอน เป็นประธานคณะบริหารงานศูนย์กลาง
พรรคประชาชนปฏิวัติลาว มีกรมการเมือง 9 คน มีคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรค 49 คน ผู๎หญิง 4 คน
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ขยายน้าใจรักชาติ เข๎ากับระบอบใหมํ เชิดชูการระลึกรู๎ชาติ เอกราชและสิทธิของตนเอง ขยันและประหยัดในการ
สร๎างสาประเทศชาติ ตํอสู๎ให๎มีสัมพันธไมตรีภายในประเทศ ทาให๎การเงินแหํงชาติมีความมั่นคง และเป็นเจ๎าของ
ตนเองทีละขั้น ปฏิบัตินโยบาย ประชากรอยํางตั้งใจ ทาให๎การเพิ่มขึ้นของพลเมือง สอดคล๎องกับการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ พัฒนาความรู๎ ของประชาชนบรรดาเผํา กํอสร๎างแรงงาน วิชาชีพ และบุคคลากร ที่สามารถตอบสนอง
ความต๎องการอันเรํงดํวน ในเฉพาะหน๎า ของการพัฒนาประเทศ แก๎ไขปัญหาตํา ง ๆ ทางสังคมทาให๎สังคมมีความ
ศิวิไลซ์และยุติธรรม ทวีคูณบทบาทและเชิดชูความสามารถชี้แนะของพรรคในทุกสํวนงานปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพแหํงการกากับดูแลด๎วยกฎหมายของรัฐและเศรษฐกิจของสังคม สนับสนุนการดาเนินงานของบรรดา
องค์การจัดตั้งมหาชน เสริมขยายสิทธิของตนเองของประชาชนเสริมสร๎างสายสัมพันธ์มิตรภาพกับนานาชาติและ
เปิดกว๎างการสัมพันธ์รํวมมือกับเพื่อนมิตรสากล
กองประชุมได๎รับรองระเบียบพรรคประชาชนปฏิวัติลาวทีเ่ ปลี่ยนแปลงใหมํ ซึ่งได๎ปรับปรุงเพิ่มเติมและเน๎น ลักษณะ
มหาชนและอุดมการณ์ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได๎กาหนดทิศทางในการกํอสร๎างพรรคประชาชนปฏิวัติลาวคือ
- เอาใจใสํศึกษาอบรมและกํอสร๎างพรรคประชาชนปฏิวัติลาวให๎เข๎มแข็ง ทางด๎านการเมือง
แนวคิดและการจัดตั้ง
- กํอสร๎างพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและการเพิ่มอานาจในการกากับดูแลภาครัฐ สํงเสริม
ขยายและพัฒนาบทบาทขององค์การมหาชน
- ปรับปรุงกํอสร๎างพรรค ต๎องถือเอาคุณภาพเป็นหลัก รับผู๎ดีเดํนมีผลงานตามมาตรฐาน
เข๎าพรรคเอาบุคคลที่ไมํได๎มาตรฐานออกจากพรรคประชาชนปฏิวัติลาว
การประชุมอยูํบนพื้นฐาน 5 ประการคือ
1. การเพิ่มความรัก สามัคคี เป็นเอกภาพเดียวกันทั่วพรรคประชาชนปฏิวัติลาวทั่วประเทศ มีน้าใจรักชาติ
สํงเสริมเอกราช ประชาชนมีสิทธิห น๎าที่ พึ่งพาตนเองและสร๎างความเข๎มแข็ งด๎ว ยตนเองเป็นปัจจัยใน
ผลสาเร็จของการเปลี่ยนแปลงใหมํ
2. สร๎างกระแสประชาชน สํงเสริมและขยายกาลังของประชาชน โดยทาเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน
3. ประกันเสถียรภาพทางด๎านการเมือง ความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยในสังคม เป็นเงื่อนไข
จาเป็นสาหรับการเปลี่ยนแปลงใหมํ
4. เพิ่มบทบาทการชี้นาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ในภาคการทางานเชิดชู ความศักดิ์สิทธิแหํงการกากับ
ดูรัฐ เป็นปัจจัยในการรับรองให๎แกํการเปลี่ยนแปลงใหมํได๎ ดาเนินการไปอยํางถูกต๎ องตามแนวทางและ
จุดหมายของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว โดยสํงเสริมขยายกาลังแรงงานของคนชาติในแตํละยุคสมัย
5. รับการชํวยเหลือจากสากลอยํางมีหลักการ
7. กองประชุมใหญ่พรรคประชาชนปฏิวัติลาว ครั้งที่ 754
54

เมื่อวันที่ 12-14 มีนาคม 2001 ได๎ดาเนินการเปิดประชุมพรรคประชาชนปฏิวัติลาวครั้งที่ 7 ที่นครหลวงเวียงจันทน์ ภายใต๎การ
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นโยบายของมติพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสรุปรวมได๎ 5 ประการ คือ
- ยึดมั่นในลัทธิมาร์ค-เลนิน และจุดหมายสังคมนิยม
- ปรับปรุงสร๎างพรรคให๎เข๎มแข็ง ปฏิบัติหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยอยํางเข๎มงวด
- สร๎างกาลังที่จงรักภักดีโดยเฉพาะตํอผู๎เป็นหัวหน๎าที่ชี้แนะแนวทางในแตํละขั้น
- ยึดมั่นในทัศนมหาชนถือประชาชนเป็นหลัก
- สร๎างสภาพแวดล๎อมภายในและภายนอกที่เอื้ออานวย
และนอกจากนี้ ได๎กาหนดทิศทางหน๎าที่ทางการเมืองถึงปี 202055 โดยคาดหมายในระยะ 5 ปี ข๎างหน๎า (20012005)56
เป็นประธานของนายคาไต สีพันดอน ประธานบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัตลิ าว เข๎ารํวมกองประชุมใหญํมีผู๎แทน
452 คนที่มาจากบรรดาภาคสํวนงานตํางๆ ของศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัตลิ าว ภาคสํวนท๎องถิ่นและรากฐานตํางๆ ในทั่ว
ประเทศซึ่งเป็นตัวแทนให๎สมาชิกพรรคทั้งหมด จานวน 100,000 กวําคน เลือกตั้งคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรค 53 คน กอง
ประชุมครั้งแรกกรมการเมือง 11 คน และเลือกนายคาไต สีพันดอน เป็นประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคเป็นสมัยที่ 2
55
ทาให๎ประเทศชาติหลุดพ๎นจากการด๎อยพัฒนา เป็นประเทศที่มสี ถานภาพทางด๎านการเมืองและมีความสงบ ปลอดภัยทางสังคม
เศรษฐกิจขยายตัวและมั่นคง ประชาชนมีชีวิตการเป็นอยูํดีกวําปัจจุบัน 3 เทํา เศรษฐกิจแหํงชาติมพี ื้นฐานอันมั่นคงด๎วยโครงสร๎าง
กสิกรรม – ปุาไม๎ กับอุตสาหกรรม และบริการที่มีสดั สํวนที่เหมาะสม ; เศรษฐกิจตลาดที่มีการกากับดูแลของรัฐได๎เป็นระบบและมี
ปัจจัยพื้นฐานแหํงการเข๎าสูํการเป็นอุตสาหกรรม และทันสมัย บรรดาภาคสํวนเศรษฐกิจล๎วนแตํขยายตัว และเป็นองค์ประกอบ
กาลังแรงของเศรษฐกิจแหํงชาติในภาคสํวนเศรฐกิจของรัฐและภาคสํวนเศรษฐกิจรํวมมือของประชาชนรวมในเศรษฐกิจแหํงชาติ
ระบบการเมืองที่มีพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นแกนนามีความหนักแนํน ลักษณะรัฐของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อ
ประชาชน ให๎แสดงออกอยํางชัดเจน สิทธิของพลเมืองมีการรับรองด๎วยการกากับดูแลตามกฎหมายทีศ่ ักดิ์สิทธิ์ ประชาชนบรรดาเผํา
มีความสามัคคีเป็นปึกแผํน มีระดับการศึกษาทั่วไปจบมัธยมตอนต๎น ได๎รับการบริการด๎านสาธารณสุขอยํางทั่วถึงและมีเงื่อนไข
พัฒนาตนเองดีขึ้น วัฒนธรรมอันดีงามของชาติได๎รับการปกปักรักษา และพัฒนาให๎อุดมมั่งมี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวมีความสัมพันธ์รํวมมือกว๎างขวางกับนานาชาติ เพื่อประโยชน์อนั ชอบธรรมของชาติ และสามารถเข๎ารํวมเป็นเจ๎าภาพในการ
ดาเนินงานสากล ในระยะ 5 ปีข๎างหน๎า (2001-2005) และในระยะปี 2006-2010 ;
- เศรษฐกิจขยายตัวตํอเนื่องโดยเฉลี่ยไมํต่ากวํา 7% ตํอปี
- ยุติการถางปุาทาไรํ ปลูกข๎าวอยํางสิ้นเชิง ครอบครัวที่ยากจนให๎ได๎รับการแก๎ไข
- มีพื้นฐานโครงสร๎างทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ – เทคโนโลยีและบุคคลกร เพื่อรองรับ
การเข๎าเป็นอุตสาหกรรมและทันสมัย
56
รับรองให๎ประเทศชาติมีความสงบทางสังคมและมีเสถียรภาพทางด๎านการเมืองอันมั่นคง หนักแนํน รับรองให๎เศรษฐกิจขยายตัว
อยํางตํอเนื่องในระดับเฉลี่ยไมํต่ากวํา 7 % ตํอปี ที่มีความมั่นคง และถูกทิศทาง แก๎ไขความยากจนของประชาชนให๎ได๎กวําครึ่งหนึ่ง
ของจานวนครอบครัวที่ยากจนในปัจจุบัน ยุติการถางปุา ทาไรํ ปลูกข๎าว และยุติการปลูกฝิ่นให๎ได๎อยํางสิน้ เชิง สร๎างกิจกรรมอันเป็น
พื้นฐานให๎ได๎จานวนหนึ่งเพื่อการก๎าวเข๎าสูํการเป็นอุตสาหกรรม และทันสมัยในขั้นตํอไป สร๎างพลเมืองลาวให๎เป็นผู๎มีคุณสมบัติ
ศีลธรรม รู๎จักกฎหมายและเคารพกฎหมาย มีสุขภาพแข็งแรง มีความอดทนตํอหน๎าที่การงาน สร๎างบุคคลากรให๎เพียงพอกับความ
ต๎องการของการปฏิบัติสองหน๎าที่ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับด๎านการเมืองต๎องรักษา และเชิดชูบทบาทการนาของพรรคให๎สูงขึ้น สร๎างให๎
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8. กองประชุมใหญ่พรรคประชาชนปฏิวัติลาว ครั้งที่ 8 57
นโยบายทางการเมืองมีดังนี้คือ
1. แนวทางเปลี่ยนแปลงใหมํ ต๎องถูกต๎องสอดคล๎องกับสภาวะความเป็นจริงทางด๎านเศรษฐกิจ - สังคมของ
ประเทศลาวตรงกับความต๎องการของประชาชนบรรดาชนเผําอาชีพตํางๆ และได๎รับการสนับสนุนจากภายในและ
ตํางประเทศอยํางกว๎างขวาง เป็นปัจจัยรับรองเสถียรภาพทางการเมืองและความมั่นคงของระบอบประชาธิปไตย
ประชาชน
2. แนวทางเปลี่ยนแปลงใหมํได๎สร๎างปัจจัยและโอกาสใหมํให๎แกํ การใช๎ทรัพยากรภายในชาติกับและภาค
การลงทุนของสากลเข๎าในการพัฒนาทาให๎เศรษฐกิจแหํงชาติฟื้นตัวกลับมาและขยายตัวตํอเนื่องตลอดระยะ 20 ปี
ในระดับ 6.2% เรํงรัดให๎มียอดผลิตภัณฑ์ภายในเพิ่มขึ้นกวํา 2 เทํา ชีวิตความเป็นอยูํทางด๎านวัตถุและจิ ตใจของ
ประชาชนได๎รับการปรับปรุงและยกระดับสูงขึ้นอยํางชัดเจน
3. แนวทางเปลี่ ย นแปลงใหมํได๎กาหนดทิศทางอยํางถูกต๎องและรับรองการปรับปรุงบูรณาการระบบ
การเมืองของระบอบประชาธิปไตยประชาชน58 ให๎มีความหนักแนํนเข๎มแข็งยิ่งขึ้น เชํน ทาให๎บทบาทการชี้แนะของ
มีรัฐมีอานาจในการบริหาร และลดปัญหาสังคมตํางๆ เกี่ยวกับภาคการตํางประเทศมีความสัมพันธ์มิตรภาพกับนานาชาติและมีการ
รํวมมือกันเพื่อนมิตรในโลกอยํางกว๎างขวาง
57
เมื่อวันที่ 18-21 มีนาคม 2006 มีการเปิดกองประชุมใหญํพรรคประชาชนปฏิวัตลิ าวครั้งที่ 8 ที่นครหลวงเวียงจันทน์ภายใต๎การ
เป็นประธานของนายคาไต สีพันดอน ประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคเข๎ารํวมกองประชุมใหญํในครั้งนี้มผี ู๎แทน 498 คนที่
เป็นตัวแทนจากสมาชิกพรรคทั้งหมด จานวน 148,590 คน จากภาคสํวนตํางๆ ของศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัตลิ าว ท๎องถิ่น
และรากฐานตํางๆ ในทั่วประเทศ กองประชุมครั้งนี้ได๎เลือก 55 คนเป็นคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรค โดยเลือกนาย จูมมาลี ไช
ยะสอน เป็นเลขาธิการใหญํกรมการเมือง จานวน 11 คน เลือกตัง้ คณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรค 7 คน เลือกประธานและรอง
ประธาน คณะกรรมการพรรคตรวจตราพรรคประชาชนปฏิวัตลิ าวขัน้ ศูนย์กลาง จานวน 3 คน
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กองประชุมใหญํพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได๎ขยายความเพิ่มเติม 5 บทรวมแหํงการเปลี่ยนแปลงใหมํเข๎าในภารกิจ ปกปักรักษา
และสร๎างสาประเทศชาติในขั้นตํอไปคือ
1. ต๎องสืบตํอเพิ่มความสามัคคีเป็นเอกภาพในทั่วพรรคทั่วประเทศ ยึดมั่นกับการเชิดชูน้าใจรักชาติ เสริม
ขยายจิตใจ เอกราช เป็นเจ๎าของตนเองพึ่งตนเอง และสร๎างความเข๎มแข็งด๎วยตนเอง อันถือเป็นปัจจัยตัดสินผลสาเร็จของภารกิจ
เปลี่ยนแปลงใหมํ
2. ต๎องยึดมั่นในแนวทางกระแสภาคประชาชนเสริม ขยายกาลังแรงของประชาชน และทาทุกสิ่งทุกอยําง
เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอยํางเด็ดขาดและห๎ามการใช๎ระบบพวกพ๎องอยํางเด็ดขาด
3. การเปลี่ยนแปลงใหมํต๎องประกันเสถียรภาพทางการเมือง ความสงบ และความเป็นระเบียบเรียบร๎อย
ของสังคม เน๎นปัญหานี้เป็นพื้นฐานให๎แกํการสร๎างสาพั ฒนา การสืบตํอภารกิจเปลี่ยนแปลงใหมํต๎องดาเนินไปอยํางครบถ๎วน
รอบคอบ ด๎วยก๎าวเดินที่เหมาะสม
4. ปรับปรุงและทวีคูณบทบาทชี้แนะของพรรคในทุกภาคสํวนงาน พร๎อมกับเชิดชูความศักดิ์สิทธิ์ แหํงการ
กากับดูแลรัฐตามกฎหมาย รักษาสิทธิ์ของประชาชน รับรองให๎การสร๎างสาพัฒนาดาเนินไปถูกต๎องตามแนวทางและจุดหมายของ
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พรรคได๎รับการเชิดชูสูงขึ้นและทาให๎ความสามัคคีปรองดองของปวงชนลาวบรรดาเผําแนํนแฟูน ขึ้นพร๎อมกับทาให๎
การสัมพันธ์รํว มมือกับตํางประเทศเปิดกว๎างและบทบาทอิทธิพลของพรรคและของประเทศลาวเดํน ขึ้นในเวที
ภาคพื้นและสากล59
พรรค
5. ขยายกาลังแรงรวมของชาติกับกาลังแรงของประชาชนตามยุคสมัย สนับสนุนและรับความชํวยเหลือ
จากสากลอยํางมีหลักการ เพื่อการสร๎างพัฒนาประเทศชาติให๎ก๎าวหน๎าขยายตัวอยํางไมํหยุดยั้งโดยกาหนดให๎สภาพแวดล๎อมของ
สากลและสภาวะความเป็นจริงทางด๎าน เศรษฐกิจ – สังคม ของประเทศลาว
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กองประชุมใหญํได๎รับรองและกาหนดความคาดหมายสาหรับระยะตลอดปี 2010 และ ปี 2020 ดังนี้
ความคาดหมายสาหรับระยะปี 2006 ตลอดถึงปี 2010 :
- ทาให๎ทั่วประเทศมีสถานภาพอันมั่นคง สร๎างเงื่อนไขอานวยให๎เศรษฐกิจขยายตัว ในระดับเมือง บรรลุ
ความคาดหมาย 7.5 % ขึ้นไป ในแตํละปีด๎วยการพัฒนาแขนงการกสิกรรม – ปุาไม๎ติดพันกับอุตสาหกรรม และการบริการอยําง
แข็งแรงและมีเปูาหมาย
- สร๎างโครงสร๎างที่ สมดุลหลายด๎านและทั นสมัย เสริมขยายกาลังแรงของทุกภาคสํวนเศรษฐกิจและ
ความสัมพันธ์รํวมมือกับตํางประเทศอยํางแข็งแรง
- บนพื้นฐานการผลิตกสิกรรมที่หนักแนํน และการใช๎ทรัพยากรให๎มีการดาเนินการอยํางมีประสิทธิผลนั้น
การถางปุาทาไรํ เพื่อปลูกข๎าวต๎องยุติอยํางสิ้นเชิง โดยมีอาชีพใหมํแทนที่มั่นคง ครอบครัวที่ทุกข์ยากได๎รับการแก๎ไข
- ประเทศลาวมีพื้นฐานโครงสร๎างเศรษฐกิจ – เทคนิค วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และบุคคลากรที่มีคุณภาพ
จานวนหนึ่ง เพื่อรองรับยุคที่ทันสมัย
- ชีวิตความเป็นอยูํทางด๎านวัตถุและวัฒนธรรมของประชาชนได๎รับการปรับปรุงและพัฒนาสูงขึ้น รายได๎
อยูํในระดับ 800 ดอลลําร์ตํอคนตํอปี
ความคาดหมายในระยะถึงปี 2020 ;
- ประเทศลาวต๎องหลุดพ๎นออกจากความด๎อยพัฒนา เป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเมืองและมีความ
สงบปลอดภัยทางสังคม
- เศรษฐกิจขยายตัวอยํางตํอเนื่องเที่ยงตรง และมั่นคงอยํางตํอเนื่อง
- ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยูํในระดับดีกวําปัจจุบัน 3 เทําเศรษฐกิจแหํงชาติมีพื้นฐานอันมั่นคง ด๎วย
โครงสร๎างกสิกรรม – ปุาไม๎ สัมพันธ์กับภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการที่มีความสมดุลกับความสามารถโดยเชื่อมโยงเข๎ากับ
ภูมิภาคและสากล
- บรรดาภาคสํวนเศรษฐกิจล๎วนแตํมีกาลังและขยายตัวอยํางเกี่ยวข๎องกันในภาคสํวนเศรษฐกิจของรัฐและ
ภาคสํวนเศรษฐกิจของประชาชนรวมหลายสํวนในเศรษฐกิจแหํงชาติ
- เศรษฐกิจตลาดที่มีการกากับดูแลของรัฐ ได๎เป็นระบบและมีปัจจัยพื้นฐานแหํงการเข๎าเป็นอุตสาหกรรม
และความทันสมัย
- ระบบการเมืองประชาธิปไตยประชาชนที่มีพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นแกนนามีความหนักแนํน ความ
เป็นรัฐที่เป็นรัฐของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชนแสดงออกอยํางชัดเจน สิทธิของพลเมือง มีการรับประกันด๎วยการ
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9. กองประชุมใหญ่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวครั้งที่ 960
กองประชุมได๎จัดตั้งตามปณิธานและอุดมการณ์วํา “เพิ่มความสามัคคีเป็นปึกแผํนปวงชนลาว
และความเป็นเอกภาพภายในพรรคประชาชนปฏิวัติลาว เชิดชูบทบาทและความสามารถชี้แนะของพรรคสร๎าง
แนวทางในการดาเนินการจัดตั้งแนวทางใหมํ บนพื้นฐานอันหนักแนํน นาเอาประเทศหลุดพ๎นออกจากความด๎อย
พัฒนาในปี 2020 และสืบตํอก๎าวขึ้นสูํจุดหมายสังคมนิยม” กองประชุมใหญํเป็นเอกภาพรับรองเอานโยบายใหญํที่
สาคัญปฏิบัติให๎เป็นจริงได๎ดังนี้
1. เสถียรภาพทางการเมืองมีความมั่นคงหนักแนํนบนพื้นฐานการปรับปรุงบูรณาการระบอบประชาธิปไตย
ประชาชนที่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นแกนนาให๎มีความเข๎มแข็ง มั่นคงและมีประชาธิปไตย ความเป็น
ปึกแผํนภายในชาติ และความสามัคคีปรองดองระหวํางเผํามีความแนํนแฟูน สังคมมีความสงบและมี
ความเป็นระเบียบเรียบร๎อย
2. เศรษฐกิจแหํงชาติขยายตัวอยํางตํอเนื่องและมั่นคงรวมมูลคําผลิตภัณฑ์ (GDP) เพิ่มขึ้น 8% ขึ้นไปในแตํละ
ปีถึงปี 2015 รวมมูลคําผลิตภัณฑ์ภายในเฉลี่ยตํอหัว ให๎บรรลุ 1,700 ดอลลําร์สหรัฐ การพัฒนาได๎
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ยั่งยืน การพัฒนาด๎านสังคม วัฒนธรรมควบคูํกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
การรักษาสิ่งแวดล๎อม มีปัจจัยพื้นฐานสาหรับการเปลี่ยนแปลงเป็นภาคอุตสาหกรรมและความทันสมัย
3. ในปี 2015 อัตราสํวนครัวเรือนที่ยากจนไมํเกิน 10 % ของจานวนครัวเรือนทั่วประเทศ สาเร็จการศึกษา
ขั้นประถมภาคบังคับและพลเมืองสํวนใหญํมีระดับการศึกษาจบมัธยมตอนต๎น และมีอายุยาวนานถึง 68 ปี
กากับดูแลตามกฎหมายอยํางศักดิ์สิทธิ์ ประชาชนบรรดาเผํามีความสามั คคี เป็นปึกแผํน และมีเงื่อนไขพัฒนาตนเองที่ดีขึ้น โดยมี
ระดับการศึกษาจากชั้นนประถมให๎จบชั้นมัธยมตอนต๎นเป็นสํวนใหญํและได๎รับการบริการด๎านสาธารณสุขอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ
- วัฒนธรรมอันดีงามของชาติได๎รับการปกปักรักษาและพัฒนาให๎อุดมสมบูรณ์
- สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความสัมพันธ์รํวมมืออยํางกว๎างขวางกับสากลเพื่อนาเอาผลประโยชน์มาให๎ประเทศชาติ
และสามารถเข๎ารํวมกับประชาคมโลกในภารกิจสันติภาพ มิตรภาพ และการรํวมมือพัฒนา
60
เมื่อวันที่ 17-21 มีนาคม 2011 ได๎เปิดกองประชุมพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ที่นครหลวงเวียงจันทน์ มีผู๎แทนสมบูรณ์เข๎ารํวม
576 คน ที่เป็นตัวแทนของสมาชิกพรรคประชาชนปฏิวัติลาวทั้งหมด 191,780 คนในทั่วประเทศและแขกรับเชิญ กองประชุมใหญํ
ได๎เลือกตั้งคณะกรรมการศูนย์กลางพรรค สมัยที่ 9 รวมทั้งหมด 61 คน เพื่อเป็นแกํนชี้แนะ พรรคประชาชนปฏิวัติลาว รัฐ เพื่อ
กาลังประกอบอาวุธและประชาชนจัดตั้งปฏิบัติ มติกองประชุมใหญํ ครั้งที่ 9 ให๎มีผลสาเร็จใหมํ สร๎างทางเดินพรรคโดยใช๎นโยบาย
ดาเนินการให๎เป็นจริงในการพัฒนาและชี้แนะประเทศชาติให๎ก๎าวไปข๎างหน๎าอยํางหนักแนํนตํอไป กองประชุมของคณะบริหารงาน
ศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่ 9 ได๎มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งนาย จูมมะลี ไชยะสอนเป็นเลขาธิการใหญํคณะ
บริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอีกสมัยหนึ่ง เลือกตั้งกรรมการกรมการเมือง ประกอบด๎วย 11 คน เลือกตั้ง
เลขาธิการศูนย์กลางพรรรค ประกอบด๎วย 9 คน เลือกตั้งนายบุญยัง วรจิต เป็นผู๎ประจาการเลขาธิการศูนย์กลางพรรคประชาชน
ปฏิวัติลาวเลือกตั้งประธานและรองประธานคณะตรวจตราศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาว
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3 เดือน บรรลุเปูาหมายสหัสวรรษด๎านการพัฒนา (MDGs) วัฒนธรรมแหํงชาติยังคงคุณคําอันดีงามทั้ง
ได๎รับการสืบทอดและสํงเสริมขยายให๎อุดมสมบูรณ์
4. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีเพื่อนมิตรสากลอยํางกว๎างขวางสามารถเข๎ารํวมในความสัมพันธ์
ระหวํางประเทศโดยการเชื่อมโยงภูมิภาคและสากลได๎อยํางแท๎จริงทั้งมีการประกอบในภารกิจสันติภาพ
มิตรภาพและการรํวมมือพัฒนาอยํางจริงจัง
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ตารางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวภายหลัง ปี 1975 –ปัจจุบัน
เหตุการณ์สาคัญ

การก่อตั้งพรรค
ประชาชนปฏิวัติลาว
ปี 1955

ประเทศลาวได้รับ
อิสรภาพเมื่อปี
1975

ระยะเวลาการ
ประชุมพรรค
ประชนปฏิวัติลาว

มติที่ประชุมพรรค
ประชาชนปฏิวัติลาว
ครั้งที่ 1 ปี 1955

มติที่ประชุมพรรค
ประชาชนปฏิวัติ
ลาวครั้งที่ 2 ปี
1972

มติที่ประชุมพรรค
ประชาชนปฏิวัติ
ลาวครั้งที่ 3 ปี
1982

มติที่ประชุมพรรค
ประชาชนปฏิวัติ
ลาวครั้งที่ 4 ปี
1986

มติที่ประชุม
พรรคประชาชน
ปฏิวัติลาวครั้งที่
5 ปี 19911995

มติที่ประชุมพรรค
ประชาชนปฏิวัติลาว
ครั้งที่ 6 ปี 19962000

มติที่ประชุมพรรค
ประชาชนปฏิวัติ
ลาวครั้งที่ 7 ปี
2001-2005

มติที่ประชุม
พรรคประชาชน
ปฏิวัติลาวครั้งที่
8 ปี 20062010

มติที่ประชุม
พรรคประชาชน
ปฏิวัติลาวครั้งที่
9 ปี 2011-2015

กํอตัง้ พรรคประชาชน
ลาว ตํอมาเปลี่ยนเป็น
พรรคประชาชนปฏิวตั ิ
ลาว Lao People‖s
Revolutionary
Party : LPRP (22
มีนาคม 1955
(กาหนดให๎เป็นวัน
กํอตั้งพรรคฯ)

เจ๎าสุภานุวงค์ เป็น
ประธานประเทศ
คนแรก
(ระหวํางปี 19751991)
โดยมีนายไกรสอน
พรหมวิหาร เป็นา
ยกรัฐมนตรี

สรุปรวมชัยชนะ
ของการปฏิวัติชาติ
ประชาธิปไตย ของ
การปฏิวัติลาวใน
ระยะใหมํ โดย
รํวมกับสส.
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ประเทศกัมพูชา

นายพูมี วงวิจิตร
เป็นผู๎รกั ษาการ
แทนประธาน
ประเทศ (เจ๎าสุภา
นุวงค์) (ปี 19861991)

ภาวะลํมสลาย
ของสหภาพโซ
เวียต
นายไกรสอน
พรหมวิหาร เป็น
ประธานประเทศ
(1991-1992)
โดยมีนายคาไต สี
พันดอน เป็นา
ยกรัฐมนตรี

นายคาไต สีพันดอน
เป็นประธานประเทศ
(ปี 1998-2006 )โดย
มีนายสีสะหวัด คูํบญ
ุ
พัน เป็น
นายกรัฐมนตรี (ปี
1998-2001)

นายคาไต สีพันดอน
เป็นประธานประเทศ
สมัยที่ 2 (ปี 19982006)โดยมีนายบุญ
ยัง วรจิต เป็น
นายกรัฐมนตรี (ปี
2001-2006)

มีแนวทาง
เปลี่ยนแปลง
ใหมํโดยให๎
สอดคล๎องกับ
ภาวะเศรษฐกิจ
–สังคม ของ
ประเทศและของ
โลก
นายจูมมะลี ไชย
สอน เป็น
ประธานประเทศ
โดยมี นายบัว
สอน บุพวัน เป็น
นายกรัฐมนตรี
(ปี 2006-2010)

นายจูมมะลี ไชย
สอน เป็น
ประธานประเทศ
สมัยที่ 2 โดยมี
นายทองสิง ทา
มะวงเป็น
นายกรัฐมนตรี (ปี
2010-ปัจจุบัน)
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นโยบายทาง
การเมืองการ
ปกครอง

นโยบายในระยะแรก
คือ ชี้แนะ ประชาชน
ให๎มีความสามัคคี ตํอสู๎
สาเร็จภารกิจ
ปลดปลํอยชาติสร๎าง
ประเทศลาวให๎เป็น
ประเทศที่มีสนั ติภาพ
เอกราช ประชาธิปไตย
กาหนดนโยบายหลัก9
ยุทธศาสตร์และ
นโยบายพื้นฐานด๎าน
การเมืองและโครงงาน
ดาเนินการทั้งสิน้ 12
ข๎อ

ทบทวนขบวนการ
ปฏิวัติ และ
ดาเนินการตาม
ระบบสังคมนิยม
มาร์ค-เลนิน และ
ได๎รับความ
ชํวยเหลือจาก
ประเทศสังคมนิยม
นอกจากนี้ กอง
ประชุมยังได๎วางน
โบบายใหญํหลาย
ด๎าน เชํน นโยบาย
แนวรํวมแหํงชาติ
รอานาจกา
สิทธิ ปกครอง
เสรีภาพ
ประชาธิปไตย
นโยบาย
ปลดปลํอยแมํหญิง
และอืน่ ๆ

กองประชุมได๎
วางเปูาหมาย
พื้นฐานของการ
ปฏิวัติลาวในระยะ
ใหมํ

แนวนโยบายหลัก
ทางการเมือง
บทสรุปที่สาคัญ 5
เรื่อง
1.ทวีคูณการชีแ้ นะ
ทุกด๎านของพรรค
ประชาชนปฏิวตั ิ
ลาวทวีคูณความ
สามัคคีเป็น
เอกภาพของพรรค
2.สร๎างรากฐานใน
เข๎มแข็งในทุกด๎าน
เพื่อปฏิบัติสอง
หน๎าที่ ยุทธศาสตร์
สาคัญ
3.การดาเนินงาน
ด๎านเศรษฐกิจต๎อง
รู๎จักใช๎บรรดา
กฎเกณฑ์ปัจจัย
ภายนอกและ
ประเมิน
ประสิทธิผลทาง
เศรษฐกิจ –สังคม
4.การรํวมมือทุก
ด๎านกับบรรดา
ประเทศสังคมนิยม
สหภาพโซ เวียต
สร๎างกาลังรํวม
สร๎างสัมพันธ์พิเศษ
ระหวํางประเทศ
ลาวกับประเทศ

เป็นระยะแหํง
การสืบตํอสร๎าง
และขยายระบอบ
ประชาธิปไตย
ประชาชน สร๎าง
ปัจจัยการก๎าวขึ้น
สูํสังคมนิยม
กาหนดทัศนะ
พื้นฐานเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลง
ใหมํในระบบ
การเมือง

กาหนดจุดมุํงหมาย
ใหญํในระยะปี 2020
ตํอสู๎ทาให๎
ประเทศชาติหลุดพ๎น
ออกจากสภาวะด๎อย
พัฒนา เศรษฐกิจ
สังคมมีการพัฒนา
และได๎มกี าร
เปลี่ยนแปลงใหมํ

นโยบายของมติ
พรรคประชาชน
ปฏิวัติลาวสรุปรวมได๎
5 ประการ คือ
ยึดมั่นในลัทธิมาร์คเลนิน และจุดหมาย
สังคมนิยม
ปรับปรุงสร๎างพรรค
ให๎เข๎มแข็ง ปฏิบัติ
หลักการรวมศูนย์
ประชาธิปไตยอยําง
เข๎มงวด
สร๎างกาลังที่
จงรักภักดี ยึดมั่นใน
ทัศนมหาชน ถือ,
ประชาชนเป็นหลัก
สร๎างสภาพแวดล๎อม
ภายใน และภายนอก
ที่เอือ้ อานวย
และกาหนดทิศทาง
หน๎าทีท่ างการเมือง
ถึงปี 2020

การสัมพันธ์
รํวมมือกับ
ตํางประเทศเปิด
กว๎างและ
บทบาทอิทธิพล
ของพรรคและ
ของประเทศลาว
เดํนขึน้ ในเวที
ภาคพื้น และ
สากล

กองประชุมใหญํ
เป็นเอกภาพ
รับรองเอา
นโยบายที่สาคัญ
นามาปฏิบัติ
สาหรับระยะ
ตํอไปนี้ ถึงปี
2015 ให๎เป็นจริง
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สาธารณรัฐ
เวียดนาม และ
กัมพูชา
5.กาหนดทิศทาง
หน๎าทีท่ างด๎าน
เศรษฐกิจ –สังคม
ตลอดสมัยข๎าม
ผํานก๎าวสูํสังคม
นิยม

ผู้นาพรรค
ประชาชนปฏิวัติ
ลาวและคณะ
ประชาชนปฏิวัติ
ลาว

มีแตํคณะบริหารงาน
ศูนย์กลางพรรค 17
คน โดยมีนายไกรสอน
พรหมวิหารเป็น
เลขาธิการใหญํ

มีการเลือกตั้งคณะ
บริหารงาน
ศูนย์กลางพรรค
และเลือกตั้ง
คณะกรรมการ
บริหารศูนย์กลาง
พรรคประชาชน
ปฏิวัติลาว มีการ
ประชุมคณะ
บริหารงาน
ศูนย์กลางพรรค
ครั้งแรก ได๎
เลือกตั้งกรมการ
เมืองศูนย์กลาง
พรรค 7 คน เลือก
นายไกรสอน
พรหมวิหาร เป็น
เลขาธิการใหญํ
ศูนย์กลางพรรค
ตกลงจัดตั้งคณะ
เลขาธิการ

เป็นกองประชุม
เปิดเผยอยํางเป็น
ทางการครั้งแรก
เพื่อแสดงให๎
ปรากฎทั้ง
ภายในประเทศ
และตํางประเทศ
ผู๎แทนเข๎ารํวม 228
คนที่มาจากทุกภาค
ดาเนินการจากทุก
แขวงที่เป็นตัวแทน
สมาชิกพรรค
35,000 คนทัว่
ประเทศมีตัวแทน
รับเชิญจาก
ภายในประเทศ
105 คนและรับ
เชิญจาก
ตํางประเทศ 11
คณะ กองประชุม
ได๎เลือกตั้งคณะบริ

เป็นกองประชุม
ใหญํแหํงการ
เปลี่ยนแปลงใหมํ
ทุกด๎านอยํางมี
หลักการ
ภายใต๎ การเป็น
ประธานของนาย
ไกรสอน พรหม
วิหารจานวน
ผู๎เข๎ารํวม303 คน
เป็นตัวแทนสมาชิก
พรรค 45,000
กวําคนทั่วประเทศ
และแขกรับเชิญ
ภายในประเทศ
200 คน เลือกตั้ง
คณะบริหารงาน
ศูนย์กลางพรรค
60 คน กรรมการ
สมบูรณ์51 คน
และสารอง 9 คน

ภายใต๎การนาของ
ภายใต๎การเป็น
นายคาไต สีพันดอน
องนายคาประธานข
ประธานคณะ
ไต สีพันดอน
บริหารงานศูนย์กลาง ประธานบริหารงาน
พรรคมีผแู๎ ทนเข๎ารํวม ศุนย์กลางพรรค
381 คนซึ่งเป็น
ประชาชนปฏิวตั ิลาว
ตัวแทนของสมาชิก
เข๎ารํวมกองประชุม
พรรค 78,000 คนใน ใหญํมผี ู๎แทน 452
ทั่วประเทศ
คนที่มจี ากบรรดา
นอกจากนี้มี
แขนงการตํางๆ ของ
คณะผู๎แทนรับเชิญ
ศูนย์กลางพรรค
จากพรรคประชาชน ประชาชนปฏิวตั ิลาว
ปฏิวัติลาวประเทศ
ท๎องถิ่นและรากฐาน
สาธารณรัฐเวียดนาม ตํางๆ ทัว่ ประเทศซึ่ง
กัมพูชา จานวนหนึ่ง เป็นตัวแทนใน
เข๎ารํวมด๎วยกอง
สมาชิกพรรคทั้งหมด
ประชุมได๎เลือกตั้ง
จานวน 100,000
นายคาไต
กวําคนเลือกเลือกตั้ง
สีพันดอน เป็น
คณะบริหารงาน
ประธานคณะบริหาร ศูนย์กลางพรรค 53
งานศูนย์กลางพรรคมี คน กองประชุมครั้ง

ภายใต๎การเป็น
ประธานของ
นายคาไต สีพัน
ดอน ประธาน
คณะบริหารงาน
บริหารงาน
ศูนย์กลางพรรค
เช๎ารํวมกอง
ประชุมใหญํ
ผู๎แทน 498 คน
ที่เป็นตัวแทน
ของสมาชิก
พรรคทั้งหมด
จานวน
148,590 คน
จากบรรดาแขนง
แขนงการตํางๆ
ของศูนย์กลาง
พรรคประชาชน
ปฏิวัติลาว
ท๎องถิ่นและ

มีผู๎แทนสมบูรณ์
เข๎ารํวม 576 คน
ที่เป็นตัวแทนของ
สมาชิกพรรค
ประชาชนปฏิวตั ิ
ลาวทั้งหมด
191,780 คนทัว่
ประเทศและแขก
รับเชิญ กอง
ประชุมใหญํได๎
เลือกตั้ง
คณะกรรมการ
ศูนย์กลางพรรค
สมัยที่ 9 รวม
ทั้งหมด 61 คน
คณะบริหารงาน
ศูนย์กลางพรรค
ประชาชนปฏิวตั ิ
ลาวสมัยที่ 9 ได๎มี
มติเป็นเอกฉันท์
เลือกตั้ง นายจูม
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ศูนย์กลางพรรค
ประชาชนปฏิวตั ิ
ลาวเลือกตั้ง ,
ประธานตรวจตรา
ศูนย์กลางพรรค
และตกลงเปลี่ยน
ชื่อจากพรรค
ประชาชนลาวเป็น
พรรคประชาชน
ปฏิวัติ ลาว

หางานศูนย์กลาง
กองประชุมประชุม
พรรค 55 คน
ครั้งแรกของ
กรรมการสมบูรณ์ คณะกรรมการ
49 คนและสารอง ศูนย์กลางพรรค
6 คน นายไกรสอน ได๎เลือกคนไกร
พรหมวิหารได๎ถกู
สอน พรหมวิหาร
เลือกตั้งให๎เป็น
เป็นเลขาธิการใหญํ
เลขาธิการใหญํ
กลางพรรค ศูนย์
ศูนย์กลางพรรค
สมัยที่4 เลือกตัง้
เป็นสมัยที่ 3 เลือก กรมการเมือง
กรรมการเมือง
สมบูรณ์ 11 คน
ศูนย์กลางพรรค 7 สารอง
คน และคณะ
2 คน และ
เลขาธิการ
เลือกตั้งคณะ
ศูนย์กลางพรรค 9 เลขาธิการ 9 คน
คน

กรมการเมือง 9 คนมี
คณะบริหารงาน
ศูนย์กลางพรรค 49
คนผู๎หญิง 4 คน

แรก กรมการเมือง
11 คนและเลือก
นายคาไต สีพันดอน
เป็นประธานคณะ
บริหารงานศูนย์กลาง
พรรค เป็นสมัยที่ 2

รากฐานตํางๆ
ในทั้งประเทศ
กองประชุมครั้ง
นี้ได๎เลือก 55คน
เป็นคณะ
บริหารงาน
ศูนย์กลางพรรค
เลือกนายจูมมะ
ลี ไชยะสอนเป็น
เลขาธิการใหญํ
กรมการเมือง
ประกอบด๎วย
11 คนเลือกตั้ง
คณะเลขาธิการ
ศูนย์กลางพรรค
7 คน
เลือกประธาน
และรองประธาน
คณะกรรมการ
พรรคตรวจตรา
พรรคประชาชน
ปฏิวัติลาวขั้น
ศูนย์กลาง
จานวน 3 คน

มะลี ไชยสอน
เป็นเลขาธิการ
ใหญํ คณะ
บริหารงาน
ศูนย์กลางพรรค
ประชาชนปฏิวตั ิ
ลาวอีกสมัยหนึ่ง
เลือกตั้งกรรมการ
กรมการเมือง 11
คน เลือกตั้ง
เลขาธิการ
ศูนย์กลางพรรรค
เลือกตั้งนายบุญ
ยัง วรจิตเป็นผู๎
ประจาการ
เลชาธิการ
ศูนย์กลางพรรค
เลือกตั้งประธาน
และรองประธาน
คณะตรวจตรา
ศูนย์กลางพรรค
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ความตกลงระหว่างประเทศที่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทาไว้กับประเทศอื่น(ทวิภาคี )ด้าน
การเมืองและความมั่นคงของประเทศ (List of Bilateral Treaties between the Government of the
Lao PDR and the Government of Foreign Countries)
Australia
Memorandum of Understanding between the Government of Australia and the
Government of the Lao PDR concerning Mutual Cooperation in Combating Unlawful
Migration, Trafficking in Humans and Smuggling of People
Bari (S) 30/04/2003 (C) 30/04/2003
Cambodia
1. Treaty on Extradition
Vientiane (S) 21/10/1999 (C) 07/07/2005
2. Agreement on the Exemption of Visas for Holders of Ordinary Passports
Vientiane (S) 10/05/2004(C) 01/07/2004
3. Agreement on the Exemption of Visas
Vientiane (S) 28/10/1981 (C) 13/12/1981
4. Treaty between Lao People‖s Democretic Republic Kingdom of Cambodia and
Socialist Republic of Vietnam on tri -junction of the delimitation boundary lines of
three countries
Hanoi (S) 26/08/2008 Not yet enter into force
5. สัญญาระหวํางรัฐบาลแหํงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและบางรัฐแหํงราชอาณาจักร
กัมพูชาวําด๎วยการกาเนิดจุดเส๎นชายแดนระหวํางสองฝุาย
Phnom Penh (S) 25/11/2009 Not yet enter into force
China
1. Memorandum of Understanding on the Cooperation in Narcotic Drugs, Psychotropic
Substances and Precursor Chemicals Control
Vientiane (S) 15/01/2001 (C) 15/01/2001
2. Treaty on Extradition
Beijing(S) 04/02/2002 (C) 15/08/2003
3. Agreement on Cooperation on Against Illicit Trafficking and Abuse of Narcotic Drugs
and Psychotropic Substances
Vientiane(S) 19/11/2006 (C) 19/11/2006
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4. Treaty between Lao People‖s Democratic Republic, People Republic China and
Socialist Republic of Vietnam on tri -junction of the delimitation boundary lines of
three countries
Beijing (S) 10/10/2006 (C) 24/01/2008
Cuba
Agreement on Cooperation on Against Illicit Trafficking and Abuse of Narcotic Drugs
and Psychotropic Substances
Havana (S) 28/04/1997 (C) 27/02/2004
India
1. Agreement between the Government of the Lao PDR and the Government of the
Republic of India Concerning Deface Cooperation
Vientiane(S) 06/11/2002 (C) 06/11/2002
2. Agreement on Mutual Cooperation between the Government of the Lao PDR and the
Government of the Republic of India on Drug Demand Reduction and Prevention of
Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances and related Matters
Vientiane (S) 06/11/2002 (C) 25/02/2005
Indonesia
Memorandum of Understanding on the Cooperation in the Narcotic Drugs,
Psychotropic Substances and Precursor Chemicals Control
Jakkata (S) 22/01/2003 (C) 22/01/2003
Myanmar
Agreement for Mutual Cooperation for Preventing Illicit Trafficking in Narcotic Drugs,
Psychotropic Substances and Controlled Precursors
Yangoon (S) 29/3/1997 (C) 29/03/1997
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Pakistan
Memorandum of Understanding between the Government of the Lao PDR and
the Government of the Islamic Republic of Pakistan on Combating Terrorism and
Certain other Crimes
Vientiane (S) 23/04/2004 (C) 23/04/2004
Russia
Agreement on Cooperation between the Ministry of the Public Security of Lao
PDR and the Ministry of the Interior of the Russian Federation
Vientiane (S) 19/11/2009 (C) 19/11/2009
Thailand
1. บันทึกความเข๎าใจวําด๎วยความรํวมมือในการควบคุมยาเสพติดวัตถุออกฤทธิ์ตํอจิตประสาทและ
สารเคมีที่ใช๎ในการผลิตยาเสพติด
Bangkok (S) 17/08/2001(C) 17/08/2001
2. สนธิสัญญาระหวํางรัฐบาลแหํงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและรัฐบาลแหํง
ราชอาณาจักรไทย วําด๎วยการโอนตัวผู๎ถูกศาลตัดสินลงโทษ และการรํวมมือในการปฏิบัติตามคา
พิพากษา คดีอาญา
Pakxe (S) 20/03/2004 (C) 19/12/2007
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
1. Treaty between the Lao PDR and the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland on the Transfer of sentenced Persons.
London (S) 07/05/2009 (C) 25/09/2009
2. Memorandum of Understanding between the Lao PDR and the United Kingdom
of Great Britain and Northern Ireland Concerning the Treaty between the Lao PDR
and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on the Transfer of
sentenced Persons.
Vientiane (S) 28/08/2009 (C) 28/08/2009
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United States of America
Agreement between the Government of the Lao PDR and the Government of the
United States of America regarding the Surrender of Persons to International
Tribunals
Vientiane (S) 24/12/2003 (C) 24/12/2003

1.
2.
3.

4.

5.

6.

Vietnam
Agreement on the Exemption of Visas for Holders of Ordinary Passports
Vientiane(S) 17/07/1977 (C) 01/09/1977
Treaty on Friendly Relations and Cooperation
Vientiane (S) 18/07/1977 Not yet enter into force
Agreement between the Government of the Lao PDR and the Government of the
Socialist Republic of Vietnam on the Cooperation in the Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and Precursor Chemicals Control
Hanoi (S) 06/07/1998(C) 06/07/1998
สนธิสัญญาวําด๎วยความรํวมมือด๎านยุติธรรมเกี่ยวกับปัญหาทางแพํงและอาญาระหวํางสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมสาธารณรัฐเวียดนาม
Hanoi (S) 06/07/1998 (C) 19/02/2000
Treaty between Lao People‖s Democratic Republic, People Republic China and
Socialist Republic of Vietnam on tri -junction of the delimitation boundary lines
of three countries
Beijing (S) 10/10/2006 (C) 24/10/2008
Treaty between Lao People‖s Democratic Republic, Kingdom of Cambodia and
Socialist Republic of Vietnam on tri -junction of the delimitation boundary lines
of three countries
Hanoi (S) 26/08/2008 Not yet enter into force
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ความตกลงระหว่างประเทศที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทาไว้กับประเทศอื่น (ทวิภาคี)ด้าน
การเมืองและความมั่นคงของประเทศ (List of Bilateral Treaties between the Government of the
Lao PDR and the Government of Foreign Countries)
1.ตารางด้านการเมืองและความมั่นคง (ทวิภาคี)
คู่สัญญา

Cambodia

china

ชื่อข้อตกลง

1.Treaty on Extradition
Vientiane (S) 21/10/1999 (C) 07/07/2005
2.Agreement on the Exemption of Visas for
Holders of Ordinary Passports
Vientiane (S) 10/05/2004 (C) 01/07/2004
3.Agreement on the Exemption of Visas
Vientiane(S) 28/10/1981 (C) 13/12/1981
4.Treaty between Lao People‖s Democretic
Republic Kingdom of Cambodia and Socialist
Republic of Vietnam on tri -junction of the
delimitation boundary lines of three countries
Hanoi (S) 26/08/2008 Not yet enter into force
5.สัญญาระหวํางรัฐบาลแหํงสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวและรัฐบางแหํงราชอาณาจักรกัมพูชาวํา
ด๎วยการกาเนิดจุดเส๎นชายแดนระหวํางสองฝุาย
Phnom Penh (S) 25/11/2009 Not yet enter
into force

สาระสาคัญ

Effective extradition procedures are an essential
tool of international law enforcement, both in
relation to domestic crime and, increasingly,
transnational crime. New international legal
frameworks are emerging with the objective of
enhancing international responses to organised
crime, including terrorist crimes and drug trafficking.
However, at the same time as the reinforcement of
international extradition obligations in instruments
such as the United Nations Convention against
Transnational Organized Crime, less desirable
developments can be observed in the erosion, in
form and in practice, of principles in extradition law
which are intended to safeguard individual rights.
The recognition and application of some
longstanding legal principles such as the ―political
offence‖ exception have been diluted over time,
while the efficacy of others, such as the principle
of specialty, has been compromised in practice..
1.Treaty on Extradition
Lao PDR does not have a law on mutual legal
Beijing (S) o4/02/2002 (C) 15/08/2003
assistance so far, but we have bilateral and
2.Treaty between Lao People‖s Democratic multilateral agreements with other countries, We
Republic, People Republic China and Socialist are now preparing to draft a law on mutual legal
Republic of Vietnam on tri -junction of the assistance in order to submit it to the national
delimitation boundary lines of three countries assembly for consideration and approval by the
Beijing (S) 10/10/2006 (C) 24/01/2008
end of this year or in June next year.

India

Agreement between the Government of the
Lao PDR and the Government of the Republic
of India Concerning Defense Cooperation
Vientiane (S) 06/11/2002 (C) 06/11/2002

Pakistan

Memorandum of Understanding between the
Government of the Lao PDR and the
Government of the Islamic Republic of
Pakistan on Combating Terrorism and Certain
other Crimes
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Vientiane(S) 23/04/2004 (C) 23/04/2004
Russia

Agreement on Cooperation between the
Ministry of the Public Security of Lao PDR and
the Ministry of the Interior of the Russian
Federation
(S) 19/11/2009 (C) 19/11/2009

Vietnam

1.Agreement on the Exemption of Visas for
Holders of Ordinary Passports
Vientiane (S) 17/07/1977 (C) 01/09/1977
2.Treaty on Friendly Relations and
Cooperation
Vientiane (S) 18/07/1977 Not yet enter into
force
3.Treaty between Lao People‖s Democratic
Republic, People Republic China and Socialist
Republic of Vietnam on tri -junction of the
delimitation boundary lines of three countries
Beijing (S) 10/10/2006 (C) 24/10/2008
4.Treaty between Lao People‖s Democratic
Republic, Kingdom of Cambodia and Socialist
Republic of Vietnam on tri -junction of the
delimitation boundary lines of three countries
Hanoi (S) 26/08/2008 Not yet enter into force

List of Countries which have concluded
agreements on the exemption of visa requirements
for
holders of diplomatic or official or
service/special passports

ตารางด้านยาเสพติด และการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (ทวิภาคี)
คู่สัญญา
Australia

china

ชื่อความตกลง
Memorandum of Understanding between the
Government of Australia and the Government
of the Lao PDR concerning Mutual
Cooperation in Combating Unlawful Migration,
Trafficking in Humans and Smuggling of
People
Bari (S) 30/04/2003 (C) 30/04/2003

1.Memorandum of Understanding on the
Cooperation in Narcotic Drugs, Psychotropic
Substances and Precursor Chemicals Control
Vientiane(S) 15/01/2001 (C) 15/01/2001
2.Agreement on Cooperation on Against Illicit
Trafficking and Abuse of Narcotic Drugs and

สาระสาคัญ
This regional project on trafficking in persons aims
to empower a comprehensive countertrafficking
response through a cooperative and coordinated
approach in Southeast Asia and beyond. Activities
seek to build the capacities of key anti-trafficking
stakeholders, and to facilitate coordination and
cooperation among all relevant actors, enabling
them to work in a mutually supportive manner to
effectively combat trafficking in persons, both at
the national and the (sub-) regional level.
Recognizing that the illicit trafficking in and abuse
of drugs in all its forms pose a serious threat to the
health, security and welfare of human beings and
abusely affect the economic , social , cultural and
political foundations of societies.
Realizing the gravity of the situation caused by the
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Psychotropic Substances
(สัญญาการรํวมมือวําด๎วยการต๎านการค๎าขายและการ
ใช๎ ย าเสพติ ด ในทางที่ ผิ ด และสารเคมี ก ระตุ๎ น ระบบ
ประสาท)
Vientiane (S) 19/11/2006 (C) 19/11/2006

Cuba

สัญญาระหวํางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และ คิวบา วําด๎วยการรํวมมือเพื่อต๎านการค๎าขายยา
เสพติด และวัตถุออกฤทธิ์จิตประสาทที่ผิดกฎหมาย
Havana (S) 28/04/1997 (C) 27/02/2004

India

Agreement on Mutual Cooperation between
the Government of the Lao PDR and the
Government of the Republic of India on Drug
Demand Reduction and Prevention of Illicit
Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic
Substances and related Matters
Vientiane(S) 06/11/2002 (C) 25/02/2005

Indonesia

Memorandum of Understanding on the
Cooperation in the Narcotic Drugs,
Psychotropic Substances and Precursor
Chemicals Control
Jakkata(S) 22/01/2003 (C) 22/01/2003

Myanmar

Agreement for Mutual Cooperation for
Preventing Illicit Trafficking in Narcotic Drugs,
Psychotropic Substances and Controlled
Precursors
Yangoon (S) 29/3/1997(C) 29/03/1997

Thailand

1.บันทึกความเข๎าใจวําด๎วยการรํวมมือในการควบคุม
ยาเสพติด,วัตถุออกฤทธิ์ตํอจิตประสาท และสารเคมีที่
ใช๎ในการผลิตยาเสพติด
Bangkok (S) 17/08/2001 (C) 17/08/2001
2.สนธิ สั ญ ญาระหวํ า งรั ฐ บาล แหํ ง สาธารณรั ฐ
ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว และรั ฐ บาลแหํ ง
ราชอาณาจักรไทย วําด๎วยการโอนตัว ผู๎ถูกศาลตัดสิน
ลงโทษ และการรํวมมือในการปฏิบัติตามคาพิพากษา
คดีอาญา
Pakxe (S) 20/03/2004 (C) 19/12/2007

ever expanding scope of illicit drug production,
distributing and smuggling worldwide.
Guided by the provisions of the international drug
control conventions.
Recognizing the importance of coordination and
cooperation in combating illicit trafficking in
narcotic drugs, psychotropic substances and
procurers.
Respecting the soverrighty, territorial integrity and
domestic law of the parties.

United Kingdom of Great 1.Treaty between the Lao PDR and the Taking into consideration the laws and regulations
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Britain and Northern Ireland

United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland on the Transfer of sentenced Persons.
London(S) 07/05/2009 (C) 25/09/2009
2.Memorandum of Understanding between
the Lao PDR and the United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland Concerning the
Treaty between the Lao PDR and the United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
on the Transfer of sentenced Persons.
Vientiane(S) 28/08/2009 (C) 28/08/2009

of the Contracting Parties in force regarding
enforcement of penal sentences; Desiring to cooperate in the enforcement of penal sentences;
Considering that this co-operation should serve the
interest of the administration of justice; Desiring to
facilitate the successful reintegration of sentenced
persons into society; Considering that these
objectives can be best fulfilled by giving foreign
sentenced persons the opportunity to serve their
sentences within their own society

United States of America

Agreement between the Government of the
Lao PDR and the Government of the United
States of America regarding the Surrender of
Persons to International Tribunals
Vientiane (S) 24/12/2003(C) 24/12/2003

Agreement between the Government of the Lao
PDR and the Government of the United States of
America regarding the Surrender of Persons to
International Tribunals

Vietnam

1.Agreement between the Government of the
Lao PDR and the Government of the Socialist
Republic of Vietnam on the Cooperation in
the Narcotic Drugs, Psyc- hotropic Substances
and Precursor Chemicals Control
Hanoi (S) 06/07/1998 (C) 06/07/1998
2.สนธิสัญญาวําด๎วยความรํวมมือด๎านยุติธรรมเกี่ยวกับ
ปั ญ หาทางแพํ ง และอาญาระหวํ า ง สาธารณรั ฐ
ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว และสส.สาธารณรั ฐ
เวียดนาม
Hanoi (S) 06/07/1998 (C) 19/02/2000
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An Overview of Lao PDR’s Participation in Multilateral Treaties Depsited with the
Secretary-General of the United Nation
i) Counter Terrorism Conventions
1. Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, 1963. (A, 4
October 1969).
2. Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, 1970. (A, 10 October 1971).
3. Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, 1971,
(A, 6 April 1989).
4. International Convention against the Taking of Hostages, New York, 17 December 1979, (A,
with Reservation 22 August 2002).
5. Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally
Protected Persons, Including Diplomatic Agents, New York, 14 December 1973,(A, with
Reservation 22 August 2002).
6. International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, New York, 12
November 1997, (A, with Reservation 22 August 2002).
7. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International
Civil Aviation, New York, 12 November 2002, (A, 22 August 2002).
8. International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism was adopted at
New York on 9 December 1999, (A, 29 September 2008).
9. Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel, signed at New York
on 9 December 1994. (A, with Reservation 22 August 2002).
10. Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection, Montreal,
on 1st March 1991 (A, with Reservation on 2010).
11. Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, Vienna, on 26 October 1979.
(A, with Reservation and Declaration on 29 September 2010).
12 Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms
Located on the continental Shelf, Rome, 10 March 1988, (A, 09 January 2012).
13. Convention for the Suppression of Unlawful Acts of Violence Against the Safety of
Maritime Navigation, Rome, 10 March 1988, Entered into force: 01 March 1992, (A, 26
December 2012).
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ii) Disarmament 70
1. Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental
Modification Techniques. New York, 10 December 1976 (S, 13 April 1978) (R, 5 October 1978).
2. 11 Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional
Weapons which may be deemed to be Excessively Injurious or to have Indiscriminate
Effects. Geneva, 10 October 1980.(A, 3 January 1983).
3. Protocol I to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain
Conventional Weapons which may be Deemed to be Excessively Injurious or to have
Indiscriminate Effects on Non Detectable Fragments, 10 Octomber 1980; (A, 3 Janualy 1983).
4. Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of
Chemical Weapons and on their Destruction. Paris,13 January 1993 (S, 13 May 1993) (R, 25
February 1997).
5. Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of
Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction, London, Moscow
and Washington, 10 April 1972 (R, 26 March 1975).
6. Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or other Gases,
and of Bacteriological Methods of Warfare, Geneva on 17 June 1925 (A, 20 May 1989).
7. Comprehensive Nuclear-Test -Ban Treaty, New York, 10 September 1996, (S, 30 July 1997),
(R, 5 October 2000).
8. Treaty on the Prohibition of the Emplacement of Nuclear Weapons of Mass Destruction
on the Sea-bed and the Ocean Floor and in the Subsoil thereof, London, Moscow and
Washington 11 February 1971, (R, 18 May 1972).
9. Treaty on the NonŒ-Proliferation of Nuclear Weapons, London, Moscow and Washington
on 1 July 1968 (R, 5 March 1970).
10. Treaty Banning Nuclear Weapons Tests in the Atmosphere in Outer Space and Under
Water, London, Moscow and Washington, on 8 August 1963 (R, 7 April 1965).
11. Convention on Cluster Munitions, Dublin, on 30 May 2008 (S, 4 December 2008), (R 1
August 2010).
iii) Civil Aviation
1. Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at The Hague on 16
92F
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December 1970, (A, 6 April 1989).
2. Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation,
signed at Montreal on 23 December 1971, (A, 6 April 1989).
3. Protocol on the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International
Civil Aviation, signed at Montreal on 24 February 1988, (A, 7 October 2002).
4. Protocol of Amendment Article 50 (a) of the Convention on International Civil Aviation,
signed at Montreal on 26 October 1990 (R, 28 November 2002).
iv) International Civil Aviation Organisation (ICAO)
1. Convention on International Civil Aviation (With Protocols), signed at Chicago, on 7
December 1944 (D, 13 June 1995).
2. Convention on the Inernational Interests in Mobile Equipment, Capetown, Republic of
South Africa, 16 November 2001, (A, 15 September 2011).
3. Protocol to the Convention on the International Interests in Mobile Equipment on Matter
specific to Aircraft Equipment, Republic of South Africa, 16 November 2001, (A, 15
September 2011).
(ตารางความตกลงระหว่างประเทศของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับองค์การระหว่าง
ประเทศ)
ประเภทความตกลงระหว่าง
ประเทศ

i) Counter Terrorism
Conventions

ชื่อความตกลง

ข้อสังเกต

1. Convention on Offences and Certain Other
Acts Committed on Board Aircraft, 1963. (A, 4
October 1969).
2. Convention for the Suppression of
Unlawful Seizure of Aircraft, 1970. (A, 10
October 1971).
3. Convention for the Suppression of
Unlawful Acts against the Safety of Civil
Aviation, 1971, (A, 6 April 1989).
4. International Convention against the Taking
of Hostages, New York, 17 December 1979, (A,
with Reservation 22 August 2002).
5. Convention on the Prevention and
Punishment of Crimes against Internationally
Protected
Persons, Including Diplomatic

The Convention on Offences and Certain Other
Acts Committed on Board Aircraft, 1963. (A, 4
October 1969).
shall apply in respect of:
a) Offences against penal law:
b) Acts which, whether or not they are
offences, May or do jeopardize the
safety of the aircrafty or of persons or
property therein or which jeopardize
good order and discipline on board.
Except as provided in Chapter 3 , this
convention shall apply in respect of offences
committed or acts done by a person on
board any aircraft registered in a contracting
state,while that aircraft is in flight or on the
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ii) Disarmament

Agents, New York, 14 December 1973,(A, with
Reservation 22 August 2002).
6. International Convention for the
Suppression of Terrorist Bombings, New York,
12 November 1997, (A, with Reservation 22
August 2002).
7. Protocol for the Suppression of Unlawful
Acts of Violence at Airports Serving
International Civil Aviation, New York, 12
November 2002, (A, 22 August 2002).
8. International Convention for the
Suppression of the Financing of Terrorism was
adopted at New York on 9 December 1999,
(A, 29 September 2008).
9. Convention on the Safety of United Nations
and Associated Personnel, signed at New York
on 9 December 1994. (A, with Reservation 22
August 2002).
10. Convention on the Marking of Plastic
Explosives for the Purpose of Detection,
Montreal, on 1st March 1991 (A, with
Reservation on 2010).
11. Convention on the Physical Protection of
Nuclear Material, Vienna, on 26 October 1979.
(A, with Reservation and Declaration on 29
September 2010).
12 Protocol for the Suppression of Unlawful
Acts Against the Safety of Fixed Platforms
Located on the continental Shelf, Rome, 10
March 1988, (A, 09 January 2012).
13. Convention for the Suppression of
Unlawful Acts of Violence Against the Safety
of Maritime Navigation, Rome, 10 March 1988,
Entered into force: 01 March 1992, (A, 26
December 2012)
Convention on the Prohibition of Military or
Any Other Hostile Use of Environmental
Modification Techniques. New York, 10
December 1976 (S, 13 April 1978) (R, 5
October 1978).
2. 11 Convention on Prohibitions or
Restrictions on the Use of Certain
Conventional Weapons which
may be
deemed to be Excessively Injurious or to have
Indiscriminate Effects. Geneva, 10 October
1980.(A, 3 January 1983).
3. Protocol I to the Convention on
Prohibitions or Restrictions on the Use of

surface of the high seas or of any other area
outside the territory of any State.
For the purposes of this Convention, an
aircraft is considered to be in flight from the
moment when power is applied for the
purpose of take-off until the moment when
the landing run ends.
This convention shall not apply to aircraft used in
military, customs or police service.

The States Parties to the Convention on the
Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of
Environmental Modification Techniques. New York,
10 December 1976 (S, 13 April 1978) (R, 5 October
1978).
, Guided by the interest of consolidating peace,
and wishing to contribute to the cause of halting
the arms race, and of bringing about general and
complete disarmament under strict and effective
international control, and of saving mankind from
the danger of using new means of warfare,
Determined to continue negotiations with a view to
achieving effective progress towards further
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Certain Conventional Weapons which may be
Deemed to be Excessively Injurious or to
have Indiscriminate Effects on Non Detectable
Fragments, 10 Octomber 1980; (A, 3 Janualy
1983).
4. Convention on the Prohibition of the
Development, Production, Stockpiling and
Use of Chemical Weapons and on their
Destruction. Paris, 13 January 1993 (S, 13 May
1993) (R, 25 February 1997).
5. Convention on the Prohibition of the
Development, Production and Stockpiling of
Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons
and on their Destruction, London, Moscow
and Washington, 10 April 1972 (R, 26 March
1975).
6. Protocol for the Prohibition of the Use in
War of Asphyxiating, Poisonous or other
Gases, and of Bacteriological Methods of
Warfare, Geneva on 17 June 1925 (A, 20 May
1989).
7. Comprehensive Nuclear-Test -Ban Treaty,
New York, 10 September 1996, (S, 30 July
1997), (R, 5 October 2000).
8. Treaty on the Prohibition of the
Emplacement of Nuclear Weapons of Mass
Destruction on the Sea-bed and the Ocean
Floor and in the Subsoil thereof, London,
Moscow and Washington 11 February 1971,
(R, 18 May 1972).
9. Treaty on the NonŒ-Proliferation of
Nuclear Weapons, London, Moscow and
Washington on 1 July 1968 (R, 5 March 1970).
10. Treaty Banning Nuclear Weapons Tests in
the Atmosphere in Outer Space and Under
Water, London, Moscow and Washington, on
8 August 1963 (R, 7 April 1965).
11. Convention on Cluster Munitions, Dublin,
on 30 May 2008 (S, 4 December 2008), (R 1
August 2010).

measures in the field of disarmament,

Recognizing that scientific and technical advances
may open new possibilities with respect to
modification of the environment,

Recalling the Declaration of the United Nations
Conference on the Human Environment, adopted
at Stockholm on 16 June 1972,

Realizing that the use of environmental
modification techniques for peaceful purposes
could improve the interrelationship of man and
nature and contribute to the preservation and
improvement of the environment for the benefit of
present and future generations,

Recognizing, however, that military or any other
hostile use of such techniques could have effects
extremely harmful to human welfare,

Desiring to prohibit effectively military or any other
hostile use of environmental modification
techniques in order to eliminate the dangers to
mankind from such use, and affirming their
willingness to work towards the achievement of
this objective,
Desiring also to contribute to the strengthening of
trust among nations and to the further
improvement of the international situation in
accordance with the purposes and principles of
theCharter of the United Nations.
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iii) Civil Aviation

1.Convention for the Suppression of Unlawful
Seizure of Aircraft, signed at The Hague on 16
December 1970, (A, 6 April 1989).
2. Convention for the Suppression of
Unlawful Acts against the Safety of Civil
Aviation, signed at Montreal on 23 December
1971, (A, 6 April 1989).
3. Protocol on the Suppression of Unlawful
Acts of Violence at Airports Serving
International Civil Aviation, signed at Montreal
on 24 February 1988, (A, 7 October 2002).
4. Protocol of Amendment Article 50 (a) of
the Convention on International Civil Aviation,
signed at Montreal on 26 October 1990 (R, 28
November 2002).
iv) International
Civil 1. Convention on International Civil Aviation
Aviation Organization (ICAO) (With Protocols), signed at Chicago, on 7
December 1944 (D, 13 June 1995).
2. Convention on the International Interests
in Mobile Equipment, Cape town, Republic of
South Africa, 16 November 2001, (A, 15
September 2011).
3. Protocol to the Convention on the
International Interests in Mobile Equipment
on Matter specific to Aircraft Equipment,
Republic of South Africa, 16 November 2001,
(A, 15 September 2011).

The states parties to this convention. Considering
that unlawful acts of seizure or exercise of control
of aircraft in flight jeopardize the safety of persons
and property seriously affect the operation of air
services, and under mine the confidence of the
peoples of the world in the safety of civil aviation.
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บทที่ 2
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคง
2.1 กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได๎มีนโยบายด๎านการศึกษาโดยเน๎นให๎ประชาชนทุกคนใน
ประเทศได๎ รั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โดยมี เ ปู า หมายการจั ด การการศึ ก ษาตามแผนปฏิ บั ติ ง านแหํ ง ชาติ
การศึกษาเพื่อทุกคน ปี 2003 – 2015
มติกองประชุมใหญํครั้ งที่ 9 (มีผลใช๎บังคับตั้งแตํวันที่ 1 พฤษภาคม ปี 2011-ปี 2015)ของพรรค
ประชาชนปฎิวัติลาวได๎กาหนดนโยบายไว๎วํา “เปูาหมายสหัสวรรษด๎านการพัฒนาเกี่ยวกับการศึกษาที่สปป.
ลาว เน๎นให๎มีระบบการศึกษาภาคบังคับในขั้นประถมให๎เป็นจริง และให๎พลเมืองสํวนใหญํมีระดับการศึกษาจบ
มัธยมต๎น และมีอายุยืนเกิน 68.3 ปี ในการดารงชีวิตของแมํและเด็ก ” ดังนั้นเพื่อสามารถบรรลุเปูาหมายด๎าน
การพัฒนาการศึกษาขั้นประถมศึกษาอยํางทั่วถึงให๎เด็กอยูํในวัยเรียนจบในระดับประถมศึกษาทุกคนในปี 2015
นโยบายเกี่ยวกับการศึกษา71 ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2003 ได๎กาหนดให๎ 1. รัฐบาล คานึงเรื่องการศึกษา
เป็ น แกนหลั กส าคัญ ของการพัฒ นาทรั พยากรมนุษย์ โดยให๎ ความส าคัญในการพัฒ นาคน ให๎ เป็นคนดี มี
คุณธรรม และมีศีลธรรมจรรยา มีการดารงชีวิตที่ดี (ชีวทัศน์) และรู๎ทันโลก (โลกทัศน์) วิทยาศาสตร์ และสร๎าง
ความก๎าวหน๎า โดยให๎รัฐสร๎างคนให๎มีความรู๎ความสามารถ รู๎คิดค๎น มีวิชาชีพ สร๎างสังคมให๎เป็นสังคมแหํงการ
เรียนรู๎ เศรษฐกิจ แหํงภูมิปัญญา 2. รัฐต๎องเอาใจใสํขยายผลการศึกษากํอนวัยเรียน และ เรํงดาเนินการศึกษา
ขั้นประถมศึกษาให๎เป็นภาคบังคับให๎สาเร็จเสร็จสิ้ นตามความคาดหมาย 3. รัฐต๎องเพิ่มภาคการลงทุนด๎าน
การศึกษา และกาหนดให๎งบประมาณด๎านการศึกษาเป็นหลักสาคัญที่ต๎องดาเนินการ เป็นบุริมสิทธิ์ (หมายถึง
ภารกิจแรกที่ต๎องดาเนินการ) 4. รัฐและภาคสังคม ต๎องตั้งใจพัฒนาการศึกษาแหํงชาติ ให๎มีคุณภาพ สร๎าง
โอกาสให๎ประชาชน ได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึงโดยเฉพาะ ประชาชนที่อยูํหํางไกลความเจริญ ผู๎หญิง เด็กเล็ก
และผู๎ด๎อยโอกาส พร๎อมทั้งอานวยความสะดวกให๎พลเมืองลาวได๎เข๎ารับการศึกษาด๎านวิชาชีพให๎มากขึ้น 5. รัฐ
ต๎องสํงเสริม และ สนับสนุนให๎บุคคล การดาเนินการตํางๆ รวมทั้งภาคเอกชนภายในประเทศและตํางประเทศ
ลงทุน ในการพัฒ นาการศึกษาแหํงชาติ ด๎วยการดาเนินการตามนโยบายด๎านการศึกษา เชํน นโยบายด๎าน
สินเชื่อเพื่อการศึกษา ,ยกเว๎นหรือลดผํอนด๎านภาษีอากร ตามระเบียบกฎหมายที่กาหนดไว๎ เป็นต๎น
กฎหมายวําด๎วยการศึกษา (Law on Education 2007) เลขที่ 04/สพซ นครหลวงเวี ยงจันทน์ ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 200772 เป็นกฎหมายกลางทางการศึกษา โดยกาหนดหลักการของการศึกษา ของประชาชนของ
สปป.ลาว โดยมีพื้นฐานดังตํอไปนี้
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กฎหมายวําด๎วยการศึกษา เลขที่ 04/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2007
กฎหมายวําด๎วยการศึกษาของสปป.ลาว ปัจจุบันมี 2 ฉบับฉบับแรก เป็นกฎหมายวําด๎วยการศึกษา เลขที่ 03/สพซ
เวียงจันทน์ ลงวันที่ 8 เมษายน 2000 และถูกยกเลิกไปโดยกฎหมายวําด๎วยการศึกษา ปี 2007
72
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1. การศึ ก ษา ต๎ อ งด าเนิ น ไปตามทิ ศ (หมายถึ ง การชี้ น าภายใต๎ ร ะบบการปกครองแบบสั ง คมนิ ย ม) มี
ลักษณะเฉพาะความเป็นชาติลาว วิทยาศาสตร์ และความทันสมัย
2. การศึกษาสายสามัญ ต๎องเกี่ยวข๎องกับการอาชีวศึกษา
3. การศึกษาสายสามัญ (ในระบบโรงเรียน) ต๎องควบคูํไปกับการศึกษาอบรมของครอบครัว สังคม และ
การศึกษานอกโรงเรียน
4. ต๎องรับรองการศึกษาโดยกาหนดให๎ภาคทฤษฎีต๎องสัมพันธ์กับภาคปฏิบัติ การเรียนต๎องควบคูํกับการ
ปฏิบัติที่แท๎จริง การศึกษาต๎องสัมพันธ์กับตลาดแรงงาน
5. การศึกษาต๎องตอบสนองความต๎องการของการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม ในแตํละระยะ
6. การศึกษาแหํงชาติ ต๎องสอดคล๎องกับการศึกษาภาคสํวนภายในประเทศและสากล
กฎหมายวําด๎ว ยการศึกษา เลขที่ 04/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2007 ได๎
กาหนดให๎มีระบบการศึกษาแหํงชาติ ประกอบไปด๎วยระบบการศึกษาในโรงเรียนและการศึกษานอกโรงเรียน
โดยให๎ควบคูํไปในทุกชั้น(ปีการศึกษา) ทุกขั้น(หมายถึงระดับการศึกษา)โดยมีเนื้อหาสาระในหลักสูตรและให๎มี
ฐานะเทําเทียมกัน (หมายถึง การศึกษาในโรงเรียนและการศึกษานอกโรงเรียนมีคุณวุฒิการศึกษาเหมือนกันมี
ศักดิ์และสิทธิ์เทํากัน) 73 ระบบการศึกษาแหํงชาติ กาหนดให๎แบํงเป็นชั้น(ปีการศึกษา) และขั้นเรียน(ระดับ
การศึกษา) ตํางๆ เริ่มตั้งแตํการศึกษากํอนวัยเรียน ถึง การศึกษาชั้นสูง
ระบบการศึกษาในโรงเรียน ประกอบไปด๎วย
1. การศึกษากํอนวัยเรียน 74
2. สามัญศึกษา 75 (ประกอบด๎วย ชั้นประถมศึกษา 76 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น ชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย77 )
3. อาชีวะศึกษา 78 (ประกอบด๎วย วิชาชีพชั้นต๎น79 วิชาชีพชั้นกลาง80 และวิชาชีพขั้นสูง81)
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กฎหมายวําด๎วยการศึกษา เลขที่ 04/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2007 มาตรา 9
มาตรา 14 การศึกษากํอนวัยเรียน หมายถึง การเลี้ยงดู การเรียน – การสอนเด็ก อยูํที่เรือนเลี้ยงเด็ก และโรงเรียนอนุบาล
เรือนเลี้ยงเด็ก รับเด็กตั้งแตํอายุ 3 เดือน ถึง 3 ปี โรงเรียนอนุบาล รับเด็กตั้งแตํอายุ 3 ปี ถึง อายุเข๎าเรียนขั้นประถมศึกษา
75
มาตรา 16 สายสามัญศึกษา คือการเรียน- การสอน ความรู๎พื้นฐานทั่วไป ซึ่งประกอบด๎วย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต๎น มัธยมศึกษาตอนปลาย และใช๎เวลาเรียนทั้งหมด 12 ปี
76
มาตรา 17 ประถมศึกษา คือการศึกษาเบื้องต๎น ของสายสามัญศึกษา มีกาหนดเวลาเรียน 5 ปี เพื่อรับรองให๎ผู๎เรียน มี
ความรู๎ทั่วไปทางด๎านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ – สังคม และมนุษย์ศาสตร์ มีความสามารถในการฟัง การอําน การพูด การดู การ
ถาม การเขียนภาษาลาว และการคิดคานวน สุขศึกษา ความสะอาด รักสิ่งแวดล๎ อม และ มีศีลธรรมจรรยา รักษาวัฒนธรรม
ลาว เรียนภาษาตํางประเทศ โดยเริ่มตั้งแตํชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
มาตรา 17 วรรค 2 ประถมศึกษาสมบูรณ์ เป็นการศึกษาภายบังคับ สาหรับพลเมืองลาวบรรดาเผํา ที่มีอายุตั้งแตํ 6 ปีขึ้นไป
77
มาตรา 18
74
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4. การศึ กษาขั้ น สู ง 82(ประกอบด๎ว ย อนุปริ ญญา ปริญ ญาตรี หลั ง ปริญ ญาตรี ปริญ ญาโท และ
ปริญญาเอก83)
การศึกษานอกโรงเรียน มีสองประเภทคือ 1. การศึกษานอกโรงเรียน (สาหรับนักเรียนในวัยเรียนที่
อายุไมํเกิน 18 ปี )และ 2. การศึกษาตามอัธยาศัย (สาหรับบุคคลทั่ วไปหรือบุคคลที่ต๎องการเพิ่มคุณวุฒิด๎าน
การศึกษา) มีเนื้อหาและชั้นเรียนเหมือนกับการศึกษาในโรงเรียนแตกตํางกันในเรื่องวิธีการ เวลา และรูปแบบ
การจัดการเรียน – การสอนการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นหนึ่งในรูปแบบของการศึกษานอกโรงเรียน 84 ซึ่งมี
เนื้อหาเชิงกว๎าง และไมํจากัดขอบเขต ทั้งด๎านเวลาการเรียน การค๎นคว๎าด๎วยตนเอง ให๎ประกอบหลายวิธีการ
โดยรวมถึงการเรียนการสอนที่ผํานสื่อตํางๆ ที่สามารถดาเนินการได๎ ซึ่งไมํจากัดเวลา เนื้อหา และ สถานที่
เรี ย น 85 การก าหนดเวลาเรี ย นของการศึก ษาทุ กชั้ น ทุก ขั้น ต๎อ งสอดคล๎ องกั บวั ตถุ ประสงค์ เนื้ อหา และ
คุณภาพ ของการศึกษา ซึ่งรัฐบาลเป็นผู๎กาหนด ตามการเสนอของกระทรวงศึกษาธิการ 86
รัฐธรรมนูญ 1991 และรัฐธรรมนูญฉบับแก๎ไขในปี 2003 87 ได๎กาหนดให๎รัฐมีสํวนสาคัญในการจัดให๎มี
การศึกษาแกํประชาชนของสปป.ลาว โดยในสํวนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได๎มีกฎหมายที่กาหนดการศึกษาภาค
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มาตรา 22 โครงสร๎างการศึกษาขั้นสูง
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การศึกษานอกโรงเรียน มีสองประเภทคือ 1. การศึกษานอกโรงเรียน (สาหรับนักเรียนในวัยเรียนที่อายุไมํเกิน 18 ปี ) 2.
การศึกษาตามอัธยาศัย (สาหรับบุคคลทั่วไปหรือบุคคลที่ต๎องการเพิ่มคุณวุฒิด๎านการศึกษา)
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มาตรา 19 บัญญัติเกี่ยวกับการศึกษา ,วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ให๎ประชาชนได๎รับความรู๎ ความรักชาติ รักประชาธิปไตยโดย
ประชาชน , มีจิตสานึกในชนชาติของตน และจิตวิญญาณความเป็นอิสระ โดยให๎เน๎นด๎านการศึกษาภาคบังคั บเป็นสาคัญ
กาหนดให๎มีโรงเรียนเอกชนตามแผนการศึกษาของรัฐ มาตรา 22 (รัฐธรรมนูญปี 2003) กาหนดให๎รัฐใสํใจปฏิบัตินโยบาย
พัฒนาการศึกษา ปฏิบัติระบอบการศึกษาชั้นประถมแบบบังคับ เพื่อสร๎างคนลาวให๎เป็นพลเมืองดี , มีคุณสมบัติ ,ศีลธรรม, มี
ความรู๎ และความสามารถ รัฐและสังคมต๎องพัฒนาการศึกษาแหํงชาติให๎มีคุณภาพ สร๎างโอกาสและเงื่อนไขให๎ประชาชนได๎รับ
การศึกษาอยํางทั่วถึงโดยเฉพาะประชาชนที่อยูํเขตหํางไกลบรรดาชนเผํา , ผู๎หญิง เด็กและเยาวชน, และผู๎ด๎อยโอกาส รัฐ
สํงเสริมและสนับสนุนให๎เอกชนลงทุนในการพัฒนาการศึกษาแหํงชาติตามกฎหมาย และมาตรา 38 กาหนดให๎พลเมืองลาว มี
สิทธิได๎รับการศึกษาร่าเรียน พัฒนาความก๎าวหน๎า
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บังคับขั้นพื้นฐานโดยเรียงตามลาดับได๎ดังนี้
1. ดารั ส นายกรั ฐ มนตรี เลขที่ 138 ปี 1996 ถือได๎ วําเป็นกฎหมายฉบับแรกในการกาหนดให๎ มี
การศึกษาภาคบังคับ และเป็นสวัสดิการให๎เด็กทุกคนได๎เข๎าเรียนโดยไมํเสียคําใช๎จําย และถือวําเป็นบริการใน
ด๎านการศึกษา ทั้งในสํวนภาคเอกชนและภาครัฐ และมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดาเนินการโดยรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ และกาหนดให๎เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไป
2. ดารัสนายกรัฐมนตรีเลขที่ 0922,0923 และ 0924 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2001 กาหนดให๎มีการ
ใช๎ระบบหนํวยกิตในระบบการศึกษาขั้นสูง มีองค์กรในการฝึกการเรียนการสอน มีโครงสร๎างหลักสูตร และสํวน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษาการฝึกวิชาชีพขั้นสูง ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท
3. กฎหมายวําด๎วยการศึกษา เลขที่ 03/สพซ.ลงวันที่ 8 เมษายน 2000 ได๎กาหนดสิทธิของพลเมือง
ลาวในการได๎รับการศึกษาการปกปูองสิทธิและผลประโยชน์ในการศึกษา การสํงเสริมการศึกษา การรํวมมือ
สากล (เป็นกฎหมายฉบับแรก ที่มีการศึกษาภาคบังคับโดยได๎แบํงระบบการศึกษาออกเป็นการศึกษาในระบบ
โรงเรี ย น และการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย น) ก าหนดให๎ ก ารศึ ก ษาในระบบโรงเรี ยน 88 ประกอบไปด๎ ว ย
การศึ ก ษาขั้ น ตํ า งๆ คื อ 1.การศึ ก ษาขั้ น หนึ่ ง การเลี้ ย งเด็ ก และอนุ บ าลศึ ก ษา เพื่ อ เตรี ย มเข๎ า เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษา โรงเลี้ยงเด็กรับเด็กตั้งแตํอายุ 3 เดือน ถึง 3 ปี และอนุบาลรับเด็กตั้งแตํอายุ 3 ปีถึงเข๎าเรียน
ประถมศึกษา (6 ปี) 2.ประถมศึกษา เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน สายสามัญศึกษา ไมํเสียคําเลําเรียน นักเรียนมี
อายุตั้งแตํ 6 ปีขึ้นไป มีกาหนดเวลาเรียน 5 ปี ถือเป็นกฎหมายภาคบังคับ 3.มัธยมศึกษา ประกอบไปด๎วย
มัธยมศึกษาตอนต๎น มีกาหนดเวลาเรียน สามปี และมัธยมศึกษาตอนปลาย แบํงเป็นสองสายคือ สายสามัญ
ศึกษา มีกาหนดเวลาเรียน 3 ปี (ระบบการศึกษา 5:3:3) และสายอาชีวศึกษา หรืออาชีวศึกษาตอนต๎น เพื่อ
ตอบสนองตลาดแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ และการประกอบอาชีพสํวนบุคคล รัฐมี
หน๎าที่ในการขยายมัธยมศึกษา ตามความเหมาะสมเพื่อสร๎างให๎พลเมืองลาวมีความรู๎ ความสามารถที่ จาเป็นใน
การประกอบอาชีพ
4. ตํอมาปี 2007 ได๎มีการปฎิรูประบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกฎหมายวําด๎วยการศึกษา (ฉบับ
ปรับปรุง) เลขที่ 04/สพซ.ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2007 ได๎แบํงระบบการศึกษาแหํงชาติ เป็น 2 ระบบ 89 คือ 1.
ระบบการศึกษาในโรงเรียน แบํงออกเป็น การศึกษากํอนวัย เรียน90 หมายถึง การเลี้ยงดู การเรียน- การสอน
เด็กที่เรือนเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาล เรือนเลี้ยงเด็ก รับเด็กตั้งแตํอายุสามเดือนถึง สามปี โรงเรียนอนุบาล
รับเด็กตั้งแตํอายุ สามปี ถึง อายุเข๎าเรียนชั้นประถมศึกษา โดยเน๎นในเด็กมีการพัฒนาทั้งทางรํางกายและจิตใจ
มีความรู๎ในเบื้องต๎นเกี่ยวกับการพูด ,การเขียน, การอําน , การฟัง, การเห็น , การวาดรูป ,รู๎รักพํอแมํ, รักครู,
รักผู๎นา, รักประเทศชาติ , ธรรมชาติ, ความสะอาด , สร๎างให๎เด็กมีพรสวรรค์ (ความสามารถเฉพาะตน) ปลูกฝัง
จิตสานึกให๎เด็กรักการเรียน และการเตรียมเพื่อเข๎าเรียนชั้นประถมศึกษา สายสามัญศึกษา91 คือการเรียน- การ
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กฎหมายวําด๎วยการศึกษา เลขที่ 03/สพซ.ลงวันที่ 8 เมษายน 2000 มาตรา 8
กฎหมายวําด๎วยการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) เลขที่ 04/สพซ.ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2007 มาตรา 9
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สอน ความรู๎พื้นฐานทั่วไป ซึ่งประกอบด๎วย ชั้นประถมศึกษา ,มัธยมศึกษาตอนต๎น , มัธยมศึกษาตอนปลาย
และใช๎เวลาเรียนทั้งหมดสิบสองปี ชั้นประถมศึกษา 92 คือการศึกษาเบื้องต๎นของสายสามัญศึกษา มีกาหนดว
เลาเรียน 5 ปี เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ทั่วไปด๎านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ-สังคม และมนุษยศาสตร์ มีความสามารถ
ในการฟัง , การอําน,การพูด, การเห็น ,การถาม, การเขียนภาษาลาว และการคานวณตัวเลข ,การรู๎รักษา
สุขภาพ ,รักษาความสะอาด ,รักษาสิ่งแวดล๎อม, และรู๎ศิลปวัฒนธรรมลาว, เรียนภาษาตํางประเทศ โดยเ ริ่ม
ตั้งแตํชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาเป็นการศึกษาภาคบังคับสาหรับพลเมืองลาวและบรรดา
ชนเผําตํางๆ ที่มีอายุตั้งแตํ 6 ปีขึ้นไป รัฐบาลและองค์การปกครองท๎องถิ่นต๎องรับผิดชอบในการวางมาตรการที่
เหมาะสมเพื่อให๎เด็กลาวทุกคนที่อยูํในอายุเกณฑ์เรียนมีโอกาสเข๎าเรียนอยํางทั่วถึง สังคม ชุมชน , พํอแมํ หรือ
ผู๎ ป กครองต๎ อ งให๎ เ ด็ ก ทุ ก คนได๎ เ รี ย นจบชั้ น ประถมศึ ก ษา ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา 93 เป็ น การศึ ก ษาสู ง จากชั้ น
ประถมศึกษาขึ้นไป ซึ่งมีหน๎าที่ให๎ความรู๎ทั่วไปและ ความรู๎พื้นฐานที่จาเป็นเพื่อการเรียนตํอหรือการประกอบ
อาชีพ ตามความเหมาะสม ชั้นมัธยมศึกษาประกอบด๎วย มัธยมศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งกาหนดให๎มีเวลาเรียน 4 ปี
มีหน๎าที่ให๎ความรู๎พื้นฐานทางด๎าน ภาษาลาว ,คณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ -สังคม ,ระเบียบกฎหมาย,
การสื่อสารเทคโนโลยี,ภาษาตํางประเทศ,ด๎านเทคนิคและวิชาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ การศึกษาที่สูง
กวําการเรียน-การสอนจากมัธยมศึกษาตอนต๎น ซึ่งกาหนดเวลาเรียน 3 ปี มีหน๎าที่พัฒนา และรายละเอียด
เนื้ อ หาการเรี ย นการสอนชั้ น มั ธ ยาศึ ก ษาตอนต๎ น นอกจากนั้ น ยั ง ต๎ อ งเรี ย นบางวิ ช าเพื่ อ พั ฒ นาความรู๎
ความสามารถและพรสวรรค์เฉพาะด๎านของผู๎เรียนด๎วย รัฐบาล องค์การปกครองท๎องถิ่น ภาคสังคม ชุมชน
และพํอแมํ หรือผู๎ปกครองของผู๎เรียน ต๎องมีความรับผิดชอบในด๎านงบประมาณ ,การเดินทาง , อุปกรณ์การ
เรียนการสอน เครื่องทดลอง สื่อการเรียน-การสอน ให๎แกํผู๎เรียนชั้นมัธยมศึกษา ตามความต๎องการที่จาเป็น
ดังนั้นสายสามัญศึกษา ประกอบไปด๎วยประถมศึกษา, มัธยศึกษาตอนต๎น , มัธยมศึกษาตอนปลาย ใช๎เวลา
เรียน 12 ปี (ระบบการศึกษา 5:4:3) และให๎มีภาคประถมศึกษาเป็นภาคบังคับ ซึ่งเป็นกฎหมายกลางด๎าน
การศึกษาที่ใช๎ในปัจจุบัน
กฎหมายการอาชีวศึกษา
กฎหมายวําด๎วยการศึกษา เลขที่ 03/สพซ.ลงวันที่ 8 เมษายน 2000 ได๎กาหนดให๎สายอาชีวศึกษาเป็น
ระบบการศึกษาที่รับนักเรียนที่จบในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นโดยอยูํในสํวนของมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งได๎
กาหนดให๎สายอาชีวศึกษา หรืออาชีวศึกษาขั้นต๎น เป็นสายวิชาชีพเน๎นการประกอบวิชาชีพ เพื่อตอบสนอง
ความต๎องการในการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมของประเทศ และความต๎องการของตลาดแรงงาน การพัฒนา
อาชีวศึกษา ได๎รับการสนับสนุนอยูํในภาคสํวนงานอื่นที่เกี่ยวข๎องของรัฐ และการรํวมมือของภาคสํวนเอกชน
ชั้นอาชีวศึกษามี 3 ขั้น94คือ อาชีวะขั้นต๎น,อาชีวะขั้นกลาง และอาชีวะขั้นสูง โดยอาชีวะขั้นสูงแบํงเป็น 2 สาย
คื อ 1. สายการศึ ก ษาขั้ น สู ง ด๎ า นวิ ช าการ(ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เหนื อ ปริ ญ ญาตรี ) อยูํ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
92

มาตรา 17
มาตรา 18
94
มาตรา 8
93

124
สถาบันการศึกษา และ 2. สายอาชีวะศึกษาขั้นสูง อยูํในวิทยาลัยตํางๆ หรือสถาบันการศึกษา (สายวิชาชีพ
เฉพาะ)
ในปี 2000 ได๎มีการจัดตั้งกรมอาชีวศึกษาและการศึกษาขั้นสูง ตามดารัสนายกรัฐมนตรีเลขที่ 167 /
นย วําด๎วยการจัดตั้งและการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการโดยแบํง เป็น 4 แผนกงาน คือบริหาร อาชีวะ
ศึกษา การศึกษาขั้นสูง และการคุ๎มครองนักศึกษา ภายใต๎การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ และในปี 2002 ได๎
มี ก ารสร๎ า งสภาที่ ป รึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาแหํ ง ชาติ และห๎ อ งการประจ าสภาที่ ป รึ ก ษ า ให๎ ป ระจ าอยูํ
กระทรวงศึกษาธิการ
ตํอมาในปี 2007 ได๎มีนโยบายโดยกาหนดให๎มีการประกาศใช๎แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีวะศึกษา
และฝึกอบรมวิชาชีพ ปี 2006-2020 มีกฎหมายวําด๎วยการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) เลขที่ 04/สพซ.ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2007 ได๎ปฎิรูประบบสายอาชีวศึกษา โดยได๎แบํงโครงสร๎างอาชีวศึกษา 95 เป็นสายวิชาชีพขั้นต๎น
(การศึกษาวิชาชีพชานาญงาน) สาหรับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนต๎น ใช๎ระยะเวลาเรียน 6 เดือน - 3 ปี
ระดับ วิช าชีพขั้น กลาง (การศึกษา เทคนิค –วิชาชีพ ) ใช๎ระยะเวลาเรียน 2 ปี – 3 ปี และวิช าชีพขั้นสู ง
(การศึกษาเทคนิค วิชาชีพในระดับวิทยาลัย) ศูนย์กลางการศึกษาหรือสถาบันการศึกษา เทียบเทําวิทยาลัย ใช๎
เวลาเรียน 2-3 ปี
และ ในปี 2008 กรมอาชีวศึกษา(เป็นหนํวยงานหนึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต๎สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ) ได๎
แยกสายระบบการศึกษาในระดับวิชาชีพให๎เป็นระบบการศึกษาขั้นสูง ตามดารัสนายกรัฐมนตรี วําด๎วยการ
จัดตั้งและการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 62/นย ลงวันที่ 7 เมษายน 2008 โดยแบํงออกให๎
กรมอาชีวศึกษามี 4 แผนก คือแผนกบริหาร แผนกติดตามประเมินผล แผนกค๎นคว๎าพัฒนา และแผนกพัฒนา
บุคคลากรอาชีว ศึกษา โดยมีการปรับ ปรุงโครงสร๎างของกรมให๎สอดคล๎องกับความต๎องการด๎ านการศึกษา
วิชาชีพในระยะใหมํ ตามดารัสสานักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 036/นย ลงวันที่ 22 มกราคม 2010 วําด๎วยการ
สร๎ า งและพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน อิ ง ตามด ารั ส นายกรั ฐ มนตรี วํ า ด๎ ว ยการจั ด ตั้ ง และการด าเนิ น งานของ
กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา เลขที่ 282/ นย ลงวันที่ 7 กันยายน 2011 และข๎อตกลงของรัฐมนตรีวําด๎วย
การจัดตั้งและการดาเนินงานของกรมอาชีวศึกษา ฉบับเลขที่ 835/สสก.จต, ลงวันที่ 19 มีนาคม 2012 โดย
เน๎นให๎มีรูปแบบการเรียนการสอนที่เน๎นสร๎างฝีมือแรงงาน ให๎รํวมกับกระทรวงแรงงาน โดยมีการแบํงแผนก
งาน 4 แผนกงาน คือ แผนกบริหาร แผนกติดตามประเมินผล แผนกกํอสร๎าง(ปรับปรุงจากแผนกเดิม)และบารุง
ครู(สายวิชาชีพครู) อาชีวะศึกษา และแผนกคุ๎มครองข๎อมูลขําวสาร และให๎กรมอาชีวศึกษาเป็นผู๎แนะนาห๎อง
ประจาสภาที่ปรึกษาอาชีวะศึกษา และพัฒนาฝีมือแหํงชาติ ปัจจุบันมีศูนย์วิทยาลัย และโรงเรียนอาชีวะศึกษา
ที่อยูํในความรับผิดชอบของกรมอาชีวะศึกษาจานวน 23 แหํง (2 สถาบัน 5 วิทยาลัย โรงเรียนเทคนิก –วิชาชีพ
แบบผสม 9 แหํง และโรงเรียนเทคนิกวิชาชีพ 7 แหํง)มีสถาบันการศึกษาภาคเอกชนที่ขึ้นกับกรมอาชีวศึกษา
66 แหํงวิชาทั่วประเทศ
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การศึกษานอกระบบโรงเรียน
กฎหมายวําด๎วยการศึกษา เลขที่ 03/สพซ.ลงวันที่ 8 เมษายน 2000 ได๎กาหนดให๎มีการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน96 เน๎นการศึกษาให๎แกํประชาชน ผู๎ใช๎แรงงาน โดยไมํจากัดอายุ เวลาเรียน และสถานที่เรียน
อยํางตายตัว การศึกษานอกระบบโรงเรียนประกอบด๎วยการศึกษาชั้น และสายตํางๆ เหมือนกับการศึกษาใน
ระบบโรงเรียน ซึ่งสร๎างขึ้ นเพื่อรองรับให๎ประชาชนบรรดาเผํา (เผําพันธุ์ของพลเมืองลาว เชํน ลาวลุํม ลาวสูง
เป็นต๎น) ผู๎ไมํมีโอกาสเรียนตํอ หรือไมํสามารถเรียนตํอในระบบโรงเรียน หรือ ผู๎มีงานประจาให๎ได๎รับการศึกษา
อยํางตํอเนื่องกาหนดให๎การศึกษานอกโรงเรียน มีเนื้อหาและสถานะเทียบเทํากัน 97และ การกาหนดเวลาเรียน
นอกจากสายสามัญศึกษาให๎รัฐบาลเป็นผู๎กาหนดเวลา เรียนของอาชีวศึกษาชั้นตํางๆ 98 ระดับการศึกษาชั้นสูง
และการศึกษานอกระบบโรงเรียน บนพื้นฐานการรับรองคุณภาพและจุดประสงค์ของการศึกษาอบรมในแตํละ
ขั้น และแตํละสาย
ตํอมาในปี 2007 กฎหมายวําด๎วยการศึกษา เลขที่ 04/สพซ.ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2007 ได๎กาหนด
คานิยามของการศึกษานอกโรงเรียน99 หมายถึงรูปแบบการศึกษาหนึ่งที่ดาเนินการเรียนการสอนนอกหลักสูตร
ปกติรวมทั้งการศึกษาทางไกล โดยไมํจากัดเวลา สถานที่ อายุ เพศวัยและอาชีพ เพื่อสร๎างเงื่อนไขและโอกาสให๎
พลเมืองทุกคนได๎ศึกษาเลํ าเรี ย น และพัฒนาความรู๎ตลอดชีวิตและ นิยามคาศัพท์การศึกษาตามอัธ ยาศัย
หมายถึง การเรียน ,การค๎นคว๎าด๎วยตนเองด๎วยหลายรูปการ รวมทั้งผํานสื่อตํางๆ โดยไมํจากัดเวลาเนื้อหาและ
สถานที่เรียน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
กฎหมายวําด๎วยการศึกษา เลขที่ 03/สพซ.ลงวันที่ 8 เมษายน 2000 บัญญัติให๎มีการศึกษาขั้นสูงโดย
แบํงเป็น 2 สาย คือ การศึกษาขั้นสูงด๎านวิชาการ และ อาชีวศึกษาขั้นสูง
1. การศึกษาขั้นสูงด๎านวิชาการแบํงออกเป็นระดับตอนกลาง(อนุปริญญา) ตอนปริญญาตรี และตอน
เหนือปริญญาตรี (หลังปริญญาตรี) โดยดาเนินการเรียนการสอนตามสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัย 2.
อาชีวศึกษาขั้นสูง โดยดาเนินการเรียนการสอนอยูํในวิทยาลัยตํางๆ (วิทยาลัยการอาชีพตํางๆ) ในปี 2007 มี
กฎหมายวําด๎วยการศึกษา เลขที่ 04/สพซ.ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2007 ได๎รวมและให๎นิยามความหมายของ
การศึกษาขั้นสูง100 หมายถึงการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษาวิชาชีพชั้นกลางหรือชั้นสูงขึ้น
ไปและให๎นับวําระดับอนุปริญญาตรีถึงปริญญาเอกเป็นการศึกษาขั้นสูง101
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การศึกษาระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย)
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกาหนดให๎การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเป็นขั้นการศึกษาใน
ระดับสูง โดยในปัจจุบันมีมหาวิทยาลัย 5 แหํงอยูํภายใต๎การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ 4 แหํงและอยูํ
ภายใต๎กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยด๎านการแพทย์และการสาธารณสุข 1 แหํงดังนี้
1. มหาวิทยาลัยสุพานุวง จัดตั้งขึ้นตามดารัสนายกรัฐมนตรี เลขที่ 132/นย ลงวันที่ 15 สิงหาคม
2003 และดารัสเลขที่ 169/นย ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2003 วําด๎วยการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสุพา
นุวง ตั้งอยูํเมืองหลวงพระบาง โดยอยูํภายใต๎กระทรวงศึกษาธิการ ตํอมาในปี 2009 มีดารัสสานัก
นายกรัฐมนตรี เลขที่ 099/นย ลงวันที่ 3 เมษายน 2009 วําด๎วยการจัดตั้ง และการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยสุพานุวง กาหนดบทบาทและหน๎าที่ของมหาวิทยาลัยหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน ในด๎านวิทยาศาสตร์โดยมีแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุพานุวงเสนอตํอรัฐบาลกาหนด
มี 6 คณะวิชาคือ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และการทํองเที่ยว คณะเกษตรศาสตร์
และทรัพยากรปุาไม๎ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะภาษาศาสตร์
2. มหาวิทยาลัยแหํงชาติ สาขาหลวงพระบาง ตามดารัสสานักนายกรัฐมนตรีเลขที่ 132/นย ลงวันที่
18 สิงหาคม 2003 วําด๎วยการสร๎างตั้งสาขามหาวิทยาลัยแหํงชาติ หลวงพระบาง ภายใต๎ดูแล
ของกระทรวงศึกษาธิการ
3. มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์ สุขภาพ ตามดารัสส านักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 155/นย ลงวันที่ 3
กัน ยายน 2008 วํ าด๎ว ยการจั ดตั้งและการดาเนินงานของมหาวิทยาลั ยวิ ทยาศาสตร์สุ ขภาพ
โดยรวมคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และโรงพยาบาลเชษฐาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์
สุขภาพ (University of Health Science: UHS) โดยมีคณะวิชาเทียบเทํากับกรมจานวน 8
คณะ คือ สานักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทย์ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณะทันตแพทย์
คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะมหาบัณฑิต (หลักสูตร
การอบรมและในระดับสูงกวําระดับปริญญาตรี)
4. มหาวิทยาลัยแหํงชาติ ตามดารัสสานักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 071/นย ลงวันที่ 16 มีนาคม 2009
วําด๎วยการจัดตั้ง และการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยแหํงชาติ กาหนดให๎มีโครงสร๎างโดยมีด๎าน
การบริ ห ารและด๎ า นงานวิ ช าการประกอบไปด๎ ว ย 11 คณะ คื อ คณะศึ ก ษาศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
คณะปุาไม๎ คณะสถาปัตยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล๎อม ตั้งอยูํวิทยาเขตโดํงโดก
คณะเกษตรศาสตร์ ตั้งอยูํวิทยาเขตนาบํง คณะนิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ ตั้งอยูํวิทยาเขตดอน
นกขุ๎ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งอยูํวิทยาเขตโสกปุาหลวง และวิทยาเขตตาดทอง
5. มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขตตามดารัสนายกรัฐมนตรี เลขที่ 091 /นย ลงวันที่ 27 มีนาคม 2009
วําด๎วยการสร๎างตั้ง มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต ภายใต๎การดูแลของกระทรวงศึกษาธิ การแขวง
สะหวันนะเขต
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6. มหาวิทยาลัยจาปาสักตามดารัสสานักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 098/นย ลงวันที่ 3 เมษายน 2009 วํา
ด๎วยการจัดตั้งและการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยจาปาสักเป็นมหาวิทยาลัยการศึกษาของรัฐอยูํ
ภายใต๎ดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยูํเมืองปากเซ แขวงจาปาสักกาหนดให๎ มีโ ครงสร๎าง
ประกอบไปด๎วยด๎านบริหารและด๎านวิชาการ โดยมี 9 คณะ 102 คือ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
(วิชาพื้นฐานด๎านวิทยาศาสตร์) คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และ
ปุ าไม๎ คณะนิ ติศาสตร์ และรั ฐ ศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ธ รรมชาติ คณะ
วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์
สภาพบังคับตามกฎหมายวําด๎วยการศึกษา 103 ตามกฎหมายวําด๎วยการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) เลขที่
04/สพซ ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2007 (Law on Education 2007)ได๎กาหนดให๎รัฐบาลเป็นผู๎กากับดูแล
การศึ ก ษาอยํ า งรวมศู น ย์ และเป็ น เอกภาพเดี ย วกั น ทั่ ว ประเทศ โดยมอบให๎ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเป็ น
ผู๎ รั บ ผิ ด ชอบก ากั บ ดู แ ลบริ ห ารการศึ ก ษาโดยตรง องค์ ก ารก ากั บ ดู แ ลบริ ห ารการศึ ก ษา ประกอบด๎ ว ย
กระทรวงศึกษาธิการ แผนกการศึกษา แขวง นคร สานักงานศึกษาเมือง เทศบาล 104
โดยมีการตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 105และมีหนํวยงานตรวจสอบการศึกษา106ให๎ดาเนินไป
ตามหน๎ า ที่ข องตนโดยแบํ ง เป็ น องค์ การตรวจสอบการศึ กษา ประกอบด๎ ว ยองค์ การตรวจสอบการศึก ษา
ภายใน 107 และองค์การตรวจสอบการศึกษาภายนอก 108 โดยมีทั้งการยกยํอง (การยกยํองเกียรติคุณโดยมี
ประกาศนียบัตร)109 และมาตรการลงโทษตํอผู๎ละเมิดตํอกฎหมายการศึกษา 110 และการกาหนดคําเสี ยหาย
ในทางแพํง หรือถูกลงโทษตามกฎหมายแล๎วแตํกรณีกระทาผิดหนักหรือเบา ซึ่งแตกตํางจากกฎหมายวําด๎วย
การศึกษา เลขที่ 03/สพซ.ลงวันที่ 8 เมษายน 2000 นอกจากนี้มีการกาหนดผู๎ตรวจสอบด๎านการศึกษาไว๎ 2
ระดับ111 คือ ผู๎ตรวจสอบการศึกษาประจาที่กระทรวงศึกษาธิการ เรียกวําผู๎ตรวจสอบการศึกษาทั่วไป ซึ่งมี
หน๎าที่ตรวจสอบการศึกษาในทั่วประเทศและผู๎ตรวจสอบการศึกษาที่แผนกการศึกษาประจาแขวง กาแพงนคร
102

มาตรา 6
ภาคที่ 9 การกากับดูแลของรัฐตํอภาคสํวนการศึกษา การตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา หมวดที่ 1 มาตรา 62
104
มาตรา 63 -65
105
มาตรา 68
106
มาตรา 69
107
มาตรา 69 วรรค2 องค์การตรวจสอบการศึกษาภายใน คือองค์การเดียวกันกับองค์การกากับดูแลบริหารการศึกษา ที่ได๎
กาหนดไว๎ในมาตรา 62 ของกฎหมายฉบับนี้
108
มาตรา 70-73 องค์การตรวจสอบการศึกษาภายนอก คือองค์การตรวจสอบที่ไมํขึ้นกับภาคสํวนการศึกษา โดยมีหน๎าที่และ
สิทธิในการตรวจสอบการศึกษา
109
มาตรา 74
110
มาตรา 75 กาหนดบทลงโทษแกํบุคคล หรือ องค์การใดที่ละเมิดกฎหมายฉบับนี้ จะมีบทลงโทษ โดยจะถูกอบรม ตักเตือน
ปฏิบัติมาตรการทางด๎านวินัย (ทางด๎านบริหารสาหรับพนักงานราชการตามดารัสวําด๎วยระดับรัฐกร (ข๎าราชการ) แหํงสปป.
ลาว เลขที่ 82/นย เวียงจันทน์ ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2003 หมวดที่ 14)
111
มาตรา 30 วรรค 2
103
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เขตพิเศษ เรียกวํา ผู๎ตรวจสอบการศึกษาขั้นแขวง ซึ่งมีหน๎าที่ตรวจสอบการศึกษาในขอบเขตของแขวงของตน
โดยมีการกาหนดมาตรการยกยํองตํอผู๎มีผลงานดีเดํน 112 และมาตรการบังคับตํอผู๎ละเมิดกฎหมายการศึกษา
จะถูกอบรม ปรับไหมหรือถูกลงโทษทางอาญา แล๎วแตํกรณีเบาหรือหนัก
กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองความปลอดภัยในการทางานและส่งเสริมศักยภาพแรงงาน
กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน
การคุ๎มครองแรงงานของสปป.ลาวเกิดขึ้นภายหลังได๎มีการประกาศอิสรภาพโดยมีการประกาศใช๎
รัฐธรรมนูญฉบับแรก ปี 1991 ในการคุ๎มครองแรงงานตามรัฐธรรมนูญได๎บัญญัติให๎พลเมืองลาวมีสิทธิ์ในการ
ทางาน การประกอบอาชีพที่ไมํขัดกฎหมาย113 มีสิทธิ์ได๎รับการพักผํอน(หยุดงาน) ได๎รับการรักษาเวลาเจ็บปุวย
และได๎รับการชํวยเหลือเวลาไมํสามารถทางานได๎ เชํน เสียอวัยวะ(พิการ) หรือทุพพลภาพ แกํชราและอื่นๆ
และภายหลังจากการปรับปรุงรัฐธรรมนูญปี 2003 ได๎บัญญัติเพิ่มเติมในเรื่องการพัฒนาผีมือแรงงานและความ
มีวินัยของแรงงาน (ความรับผิดชอบของผู๎ใช๎แรงงานตํอนายจ๎าง) การสํงเสริมวิชาชีพ และการทางานของ
ประชาชน และ การปกปูองสิทธิ์ประโยชน์ของผู๎ใช๎แรงงาน114
ภายใต๎รัฐธรรมนูญ ปี 2003 สปป.ลาว ได๎บัญญัติกฎหมายวําด๎วยแรงงาน ฉบับแรกในปี 1994 (Law
on Labour‖ 1994) โดยกาหนดให๎มีการคุ๎มครองแรงงาน สัญญาแรงงาน การยกเลิกแรงงาน กาหนดเวลา
ทางาน เวลาพักผํอน การคุ๎มครองแรงงานประเภทตํางๆ เชํน ผู๎ใช๎แรงงานเพศหญิงและเด็กที่มีการรับรอง
คําแรง มีประกันสังคม การปกปูองแรงงานที่เกิดอุบัติเหตุแรงงาน และ มาตรการลงโทษตํอผู๎ละเมิดกฎหมาย
แรงงาน
ตํอมาปี 2006 ได๎มีการปรับปรุงเพิ่มเติมในเรื่องการพัฒนาฝีมือแรงงาน และให๎สวัสดิการแกํลูกจ๎าง
ตามกฎหมายวําด๎วยแรงงาน (ฉบับปรับปรุง) เลขที่ 06/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2006
115
(Law on Labour 2006) การคุ๎มครองผู๎ใช๎แรงงานที่เจ็บปุวยจากโรคภัยจากการทางาน (คําทดแทน) การ
กากับดูแล และ การตรวจตราแรงงาน รวมทั้งกาหนดให๎มีประกาศผลงานดีเดํนตํอผู๎มีผลงานด๎วย 116
ในปี 2013 สปป.ลาว ได๎ปรับปรุงกฎหมายแรงงานเป็นครั้งที่สามโดยนาดารัสฉบับเลขที่ 036/นย. ลง
วันที่ 22 มกราคม 2010 วําด๎วยการสร๎างและพัฒนาฝีมือแรงงานและกฎหมายวําด๎วยแรงงานปี 2006 มา
รวมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฝีมือแรงงานด๎วยการสร๎างระบบการพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งประกอบด๎วย การสร๎าง
หลักสูตรการพัฒนาฝีมือแรงงาน การจัดหางาน การปกปูองแรงงานวําด๎วยเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพ
ของแรงงาน เพื่อรองรับการเป็นอุตสาหกรรมทันสมัยทาให๎ลูกจ๎างได๎รับการปกปูองผลประโยชน์ และมีการ
112

มาตรา 49
รัฐธรรมนูญ ปี ‖ 1991
114
รัฐธรรมนูญ มาตรา 27 (ใหมํ)
115
กฎหมายวําด๎วยแรงงาน (ฉบับปรับปรุง) เลขที่ 06/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2006
116
และในปี 2010 มีดารัสของนายกรัฐมนตรี ฉบับเลขที่ 036/นย. ลงวันที่ 22 มกราคม 2010 วําด๎วยการสร๎าง และพัฒนา
ฝีมือแรงงานมาเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยงกับภาคพื้นทวีป และ ภูมิภาคระหวํางประเทศ
113
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ดารงชีวิตที่ดีขึ้น
กฎหมายวําด๎วยแรงงาน (ฉบับปรับปรุง) เลขที่ 43/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 24 ธันวาคม
2013 (Law on Labour 2013) เป็นกฎหมายกลางที่ใช๎บังคับทั่วประเทศได๎กาหนดหลักการพื้นฐานดังนี้คือ
1. การดาเนินงานด๎านแรงงานอยูํบนพื้นฐานของสัญญาแรงงานระหวํางลูกจ๎าง และนายจ๎าง รับรองโดยตําง
คนตํางก็ได๎รับผลประโยชน์ โดยไมํมีการจาแนกประเภท
2. รัฐต๎องรับรองการใช๎แรงงานที่ปลอดภัย การจํายเงินเดือน หรือคําแรงงานอยํางยุติธรรม และปฏิบัติตาม
ระบอบประกันสังคม ให๎แกํลูกจ๎าง
3. รัฐต๎องรับรองการใช๎แรงงานลาว ควบคูํกับการจ๎างแรงงานตํางชาติอยํางเหมาะสม
4. รัฐต๎องรับรองการใช๎สิทธิในการเป็นสมาชิก และสร๎างองค์การมหาชน และองค์การสังคมที่ถูกต๎องตาม
กฎหมายโดยมีหนํวยแรงงาน (ตัวแทนของกลุํมผู๎ใช๎แรงงาน)
5. การจ๎ างแรงงานต๎อ งด าเนิ น การควบคูํ ไ ปกั บ การสร๎ างและการพัฒ นาฝี มื อ แรงงานโดยสอดคล๎ อ งกั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม แหํงชาติ และ ความต๎องการของตลาดแรงงาน
6. รัฐต๎องรับรองหลักการสมดุลระหวํางแรงงาน และความต๎องการแรงงานตามโครงสร๎างทางเศรษฐกิจ
7. ไมํอนุญาตให๎ใช๎แรงงานด๎วยการบังคับ ขูํเข็ญ หรือการบังคับอื่น ๆ ไมํวําในกรณีใดๆ ก็ตาม
8. ปฏิบัติหลักการสามฝุาย (หมายถึงหลักการที่องค์การสามฝุาย คือองค์การคุ๎มครองแรงงาน องค์การผู๎แทน
นายจ๎าง และองค์การผู๎แทนลูกจ๎าง ได๎เข๎ารํวมเกี่ยวกับการใช๎แรงงาน117) หลักสัญญาสากลและสนธิสัญญา
ที่สปป.ลาว เข๎าเป็นภาคี 118
กฎหมายฉบับนี้ได๎ใช๎บังคับสาหรับลูกจ๎าง นายจ๎างในระบบและนอกระบบหนํวยแรงงาน ลูกจ๎างลาว
ที่ทางาน ณ ตํางประเทศ และลูกจ๎างงานตํางประเทศ ที่ทางานอยูํสปป.ลาว และไมํใช๎บังคับกับพนักงาน และ
ข๎าราชการ ทหาร ตารวจ ที่ทางานในองค์การพรรค รัฐ แนวลาวสร๎างชาติ 119 และองค์การมหาชนอื่นๆ (เชํน
สหพันธ์แมํหญิงลาว) และสาหรับลูกจ๎างในครัวเรือน (หมายถึง แรงงานที่ทางานในบ๎านที่อยูํ อาศัยของผู๎อื่นบน
พื้นฐานสัญญา ซึ่งมีการกาหนดหน๎างาน ชั่วโมงทางานในแตํละวัน เงินเดือน เงื่อนไขการเบิกจําย และการกิน
อยูํอาศัย) ให๎ดาเนินการตามสัญญาระหวํางนายจ๎างกับลูกจ๎างซึ่งมีระเบียบการเฉพาะ120
กฎหมายวําด๎วยแรงงาน (ฉบับปรับปรุง) เลขที่ 43/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 24 ธันวาคม
117

กฎหมายวําด๎วยแรงงาน (ฉบับปรับปรุง) เลขที่ 43/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2013 มาตรา 2
(ใหมํ)
118
กฎหมายวําด๎วยแรงงาน (ฉบับปรับปรุง) เลขที่ 43/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2013 มาตรา 5
(ปรับปรุง)
119
กฎหมายวําด๎วยแนวลาวสร๎างชาติ เลขที่ 01/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2009 มาตรา 1
แนวลาวสร๎างชาติ เป็นองค์การมหาชนองค์กรหนึ่งซึ่งตั้งขึ้นเพื่อสร๎างความสามัคคีภายในประเทศ มีน้าใจรักชาติ และรักษาไว๎
ซึ่งเอกราชของชาติลาว และเป็นหนํวยแรงงานหนํวยหนึ่งตามกฎหมายแรงงาน
120
มาตรา 6 (ปรับปรุง)

130
2013 มีหลักการพื้นฐาน 8 ประการคือ 1.ดาเนินการบนพื้นฐานสัญญาแรงงาน ระหวํางนายจ๎าง และลูกจ๎าง
และตํางได๎รับผลประโยชน์โดยไมํมีการแบํงแยกเพศ อายุ 2. รัฐรับรองการทางานที่ปลอดภัย การจํายเงินเดือน
หรือคําแรงงานอยํางยุติธรรมและปฏิบัติตามระบบประกันสังคมให๎ลูกจ๎าง 3. รัฐรับรองการใช๎แรงงานของ
พลเมืองลาว และการรับแรงงานตํางประเทศที่เหมาะสม 4. รัฐรับรองสิทธิในการเป็นสมาชิกและจัดตั้งองค์การ
มหาชนและองค์การสังคมที่ถูกต๎องตามกฎหมายในหนํวยแรงงานขององค์การนั้นๆ 5. ใช๎แรงงานไปควบคูํกับ
การสร๎างและการพัฒนาฝืมือแรงงานโดยสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ- สังคมแหํงชาติ และความต๎องการ
ของตลาดแรงงาน 6. รัฐ สนับ สนุ นหลั กการใช๎แรงงานตามโครงสร๎างทางเศรษฐกิจ 7. รัฐ ไมํอนุญาตให๎ ใช๎
แรงงานด๎วยการบังคับในทุกรูปแบบ และ 8. รัฐปฏิบัติตามหลักการสามฝุายสัญญาสากลและสนธิสัญญาที่
สปป.ลาวเข๎าเป็นภาคี โดยกฎหมายฉบับนี้ใช๎สาหรับนายจ๎าง ลูกจ๎างในระบบและระบบหนํวยแรงงาน ลูกจ๎าง
พลเมืองลาวและทางานที่ตํางประเทศ และลู กจ๎างตํางชาติที่ทางานอยูํส ปป.ลาว กฎหมายฉบับนี้ไมํใช๎กับ
พนักงานและข๎าราชการ ,ทหาร, ตารวจ ที่ทางานให๎กับองค์การของรัฐ ,แนวลาวสร๎างชาติ และองค์การมหาชน
และส าหรั บ ลู ก จ๎ า งในครั ว เรื อ นให๎ ป ฏิบั ติต ามสั ญญา ระหวํ างนายจ๎า งและลู ก จ๎า งที่ ก าหนดไว๎ โ ดยเฉพาะ
นอกจากนี้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับระบบการพัฒนาฝีมือแรงงาน121ประกอบไปด๎วย หลักสูตรการฝึกฝีมือแรงงาน
,การทดสอบ,การออกใบรับ รองฝื มือแรงงาน และการแขํงขันฝื มือแรงงานด๎วยการมีสํว นรํว มของสถานที่
พัฒนาฝืมือแรงงานและหนํวยแรงงาน โดยมีกลุํมเปูาหมายที่ได๎รับการพัฒนาฝืมือแรงงาน คือกลุํมผู๎ด๎อยโอกาส
คนยากจนและคนพิการ ผู๎ไมํมีวิชาชีพ ,ผู๎ต๎องการเปลี่ยนอาชีพ และผู๎วํางงาน,ผู๎มีประสบการณ์การทางาน,ผู๎มี
ระดับวิชาชีพขั้นพื้นฐาน ,ผู๎มีฝืมือระดับพื้นฐานเพื่อพัฒนาตนให๎สูงขึ้น และผู๎สนใจทั่วไป โดยมีสถานที่พัฒนาฝื
มื อ แรงานและนอกสถานที่ ห รื อ การฝึ ก เคลื่ อ นที่ โดยมี ห ลั ก สู ต รการพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน มาตรฐานฝื มื อ
แรงงาน122 และการแขํงขันฝืมือแรงงานการสํงเสริมการจัดหางาน 123โดยมีจุดสถานที่ในการให๎บริการจัดหา
งาน124การสร๎างโอกาสให๎มีงานทา 125 4 ประการคือ 1. การสํงเสริมอาชีพอิสระ 2. การจ๎างงานในชนบท
แรงงานรายวัน แรงงานรับเหมา แรงงานชั่วคราว แรงงานฝึกงาน 3. การสงวนอาชีพไว๎เฉพาะพลเมืองลาว
เชํน อาชีพดั้งเดิมของบรรดาชนเผําตํางๆ อาชีพที่มีลักษณะสํงเสริมวัฒนธรรมลาว ภูมิปั ญญาพื้นบ๎าน ,อาชีพ
หรือธุรกิจที่ไมํใช๎ความรู๎สูง หรือ ให๎งบประมาณมาก ซึ่งรายละเอียดจะได๎กาหนดไว๎ในกฎหมายเฉพาะ และ 4.
121

มาตรา 8 หมวดที่ 1 ระบบการพัฒนาฝีมือแรงงาน หมวดที่ 2 หลักสูตรการพัฒนาฝีมือแรงงาน หมวดที่ 3 มาตรฐานฝีมือ
แรงงาน การแขํงขันฝีมือแรงงาน
122
มาตรา 22 (ใหมํ) ระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน แบํงออกเป็น 5 ระดับคือ 1. ฝีมือแรงงาน ระดับ1 วิชาชีพขั้นพื้นฐาน
ระดับ 2 วิชาชีพกึ่งชานาญงาน ระดับ 3 วิชาชีพชานาญงาน ระดับ 4 วิชาชีพนายชําง และระดับ 5 วิชาชีพผู๎คุมงาน
123
มาตรา 29 หมวดที่ 1 ระบบการจัดหางาน หมวดที่ 2 การสร๎างโอกาสให๎มีงานทา หมวดที่ 3 การบริการจัดหางาน
ภายในประเทศ การบริการจัดหางานไปตํางประเทศ หมวดที่ 5 การนาเข๎าแรงงานตํางประเทศ หมวดที่ 6 การสร๎างและยุบ
เลิกวิสาหกิจบริการจัดหางาน (สานักงานจัดหางาน)
124
มาตรา 30 สถานที่หรือจุดการให๎บริการจัดหางานมี 5 แหํงคือ 1.หนํวยงานแรงงานและสวัสดิการสังคมบ๎าน 2. จุดบริการ
จัดหางานของเมือง ,เทศบาล 3. จุดบริการจัดหางานของแขวง, นคร 4. บริษัทบริการจัดหางาน และ 5. สถานที่พัฒนาฝีมื
แรงงาน
125
มาตรา 32

131
การจัดตลาดนัดแรงงาน และมีการบริการจัดหากงานภายในประเทศ และการจัดหางานไปตํางประเทศ การ
คุ๎มครองแรงงาน126 เชํน เวลาทางานปกติกาหนดให๎ไมํเกิน 6 วันตํอสัปดาห์ และ 8 ชั่วโมง ตํอวัน หรือ 1
สัปดาห์ไมํให๎เกิน 48 ชม. มีเวลาพักต๎องกาหนดไมํต่ากวํา 60 นาที ตํอวัน เว๎นการใช๎แรงงานบางประเภทที่มี
เวลาท างานไมํ เ กิ น 6 ชั่ ว โมงตํ อ วั น หรื อ 36 ชั่ ว โมงตํ อ สั ป ดาห์ ถ๎ า เป็ น การใช๎ แ รงงานเกี่ ย วกั บ สาร
กัมมันตภาพรังสี หรือโรคเกี่ย วกับทางเดินหายใจ กลิ่ น ควัน ที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพวัตถุสารเคมีที่เป็น
อันตราย เชํน วัตถุระเบิด อยูํถ้าหรืออุโมงค์ใต๎ดิน หรือยูํบนพื้นน้าหรืออยูํบนที่สูง สถานที่ซึ่งมีความร๎อน หรือ
ความเย็นผิดปกติหรือใช๎แรงงานที่ใช๎เครื่องมือสั่นสะเทือนเป็นประจา เป็นต๎น นอกจากนี้ กาหนดให๎มีวันพัก
ประจาวันอาทิตย์ วันหยุดราชการ หรือวันบุญประเพณี การพักเนื่องจากเจ็บปุวย การพักผํอนประจาปี การลา
กิจ สํว นตัว การทางานกลางคืน หรื อผลัดเปลี่ยนเวลากลางคืน แรงงานลาวที่อยูํตํางประเทศ และแรงงาน
ตํางชาติที่ทางานอยูํสปป.ลาว การเข๎าประกันสังคม 127 และสัญญาแรงงาน 128กาหนดให๎เป็นการตกลงระหวําง
ลูกจ๎างและนายจ๎าง หรือระหวํางผู๎แทนนายจ๎างหรือลูกจ๎าง เกี่ยวกับการทางาน เงินเดือน หรือคําแรงงาน
สวัสดิการอื่น ๆ โดยสัญญาแรงงานต๎องสอดคล๎องกับกฎหมายแรงงาน และมีรูปแบบของสัญญาแรงงานเป็น
สองรูปแบบคือ เป็นแบบลายลักษณ์อักษร (ใช๎สาหรับฝุายนายจ๎างหรือลูกจ๎างฝุายใดฝุายหนึ่งเป็นนิติบุคคลหรือ
เป็นนิติบุคคลสองฝุาย)และแบบวาจา การยกเลิกสัญญาเป็นต๎น แรงงานเพศหญิง กลําวถึง การใช๎แรงงานเพศ
หญิง ความเสมอภาคระหวํางแรงานงานเพศหญิงและเพศชาย เชํน การฝึกอบรม การพัฒนาฝีมือแรงงาน
ระดับ วิช าชีพเฉพาะการได๎รั บ เงิน เดือน หรือคําแรงงานเทําเทียมกับเพศชาย และข๎อยกเว๎นบางกรณีที่มี
ผลกระทบตํอสุขภาพของแรงงานเพศหญิงต๎องได๎รับการปกปูอง การใช๎แรงงานเพศหญิงที่ตั้งครรภ์ การพักงาน
ของผู๎ใช๎แรงงานเพศหญิงกํอนและหลังคลอดบุตร โดยกาหนดให๎ลาพักคลอดบุตรได๎อยํางน๎อยไมํน๎อยกวํา 105
วัน หรือหลังคลอดบุตรอยํางน๎อยไมํเกิน 42 วัน (เว๎นกรณีคลอดบุตรฝาแฝด ให๎ลาพักได๎ไมํน๎อยกวํา 120 วัน)
โดยได๎รับคําแรงงานตามปกติ เป็นต๎น และแรงงานวัยหนุํม 129นายจ๎างสามารถจ๎างลูกจ๎างได๎โดยทั่วไป ลูกจ๎าง
ต๎องมีอายุไมํต่ากวํา 18 ปี แตํไมํให๎ต่ากวํา 14 ปีหรือ ไมํต่ากวํา 12 ปี แตํต๎องเป็นงานที่ไมํมีผลกระทบตํอการ
พัฒนาสุขภาพ รํางกายและจิตใจ และไมํกระทบตํอการศึกษาเลําเรียน 130 เงินเดือนหรือคําแรงงาน 131 โดย

126

มาตรา 51 (ปรับปรุง) หมวดที่ 1 ระเบียบการใช๎แรงงาน หมวดที่ 2 การทางานกลางคืน และเป็นผลัด หมวดที่ 3
กฎระเบียบภายในของหนํวยแรงงาน หมวดที่ 4 แรงงานลาว ที่ทางานอยูํตํางประเทศ หมวดที่ 5 แรงงานตํางชาติ ที่อยูํสปป.
ลาว หมวดที่ 6 การเข๎าประกันสังคม
127
มาตรา 71 (ปรับปรุง) การเข๎าประกันสังคม
128
หมวดที่ 1 สัญญาแรงงาน หมวดที่ 2 การยกเลิกและการสิ้นสุดสัญญาแรงงาน
129
หมวดที่ 1 การใช๎แรงงานหญิง หมวดที่ 2 การใช๎แรงงานวัยหนุํม
130
มาตรา 10 (ปรับปรุง)
131
หมวดที่ 1 การกาหนดเงินเดือน หรือคําแรงงาน หมวดที่ 2 การคุ๎มครองผลประโยชน์ ด๎านเงินเดือน หรือคําแรงงาน หมวด
ที่ 3 คําแรงลํวงเวลา และคําแรงวันหยุด

132
กาหนดให๎จํายตามสัญญาแรงงาน ไมํวําจะเป็นรายเดือน รายวัน รายชั่วโมง โดยมีคําแรงงานขั้นต่า 132 โดย
กาหนดให๎คําแรงงานขั้นต่าทั่วประเทศ ไมํต่ากวํา 290,000 กีบ ตํอเดือน (โดยประมาณ 1000 กีบเทํากับ 4 )
และกาหนดให๎มีการเบิกจํายเงินเดือน หรือคําแรงงาน อยํางน๎อย 1 ครั้งตํอเดือน นอกจากนี้มีการกาหนดคํา
ทางานเพิ่มเติม หรือนอกเวลางานโดยกาหนดให๎คําแรงงานเพิ่ม ตั้งแตํ 17 -22 ชั่วโมงจะได๎รับคําแรงงานเพิ่ม
150 สํวนร๎อยของคําแรงงานปกติ ความปลอดภัยและสุขภาพแรงงาน 133กาหนดให๎เป็นหน๎าที่ของนายจ๎าง
และรั ฐ ในการก าหนดความปลอดภั ย ในการท างานของลู ก จ๎ า งไมํ วํ า จะเป็ น สถานที่ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช๎
เครื่องจักร ฯลฯ การกาหนดอุบัติเหตุแรงงานและโรคเกี่ยวกับการทางาน (มีระเบียบการกาหนดไว๎โดยเฉพาะ)
การเคลื่อนย๎ายแรงงาน 134 มี 3 ประเภท คือ 1.การเคลื่อนย๎ายภายในประเทศ 2.การเคลื่อนย๎ายออกนอก
ประเทศ และ 3.การเคลื่อนย๎ายแรงงานเข๎าประเทศ โดยให๎แรงงานเคลื่อนย๎ายดาเนินการตามสัญญาระหวําง
ประเทศ กองทุนแรงงาน135 จัดตั้งขึ้นเพื่อสร๎างและพัฒนาฝืมือแรงงาน การชํวยเหลือลูกจ๎างลาวที่ทางานอยูํ
ตํางประเทศ และการชํวยเหลือลูกจ๎างตํางประเทศที่ทางานอยูํสปป.ลาว โดยกาหนดที่มาของกองทุนแรงงาน
จากภาษีเงินเดือนหรือคําแรงงานของลูกจ๎างโดยกระทรวงการเงินเป็นผู๎โอนเข๎าในกองทุน จานวน ร๎อยละ 1
จากจานวนคําจ๎างหรือคําแรงงาน จากนายจ๎างร๎อยละ 1 ของเงินเดือนของลูกจ๎าง และ จากลูกจ๎างตํางประเทศ
ร๎อยละ 5 ของเงินเดือนตามสัญญาแรงงาน และจากเงินทุนจากองค์การสากล หรือ จากองค์การมหาชนอื่น ๆ
และผลประโยชน์ที่เกิดจากกองทุนเป็นต๎น ข๎อมูลขําวสารด๎านแรงงาน 136 กาหนดให๎เป็นหน๎าที่ขององค์การ
คุ๎มครองแรงงาน หัวหนํวยแรงงาน โดยให๎ข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับตลาดแรงงาน ข๎อมูลขําวสารที่เกี่ยวกับสิทธิ
ผลประโยชน์ และการปกปูองแรงงาน และให๎มีการรายงานและสารวจแรงงานโดยการสารวจแรงงานและ การ
ขึ้นทะเบียนแรงงาน เป็นประจา ข๎อห๎ามสาหรับนายจ๎าง137เชํน ห๎ามการยกเลิกสัญญาจ๎าง โดยไมํได๎รับอนุญาต
จากองค์การคุ๎มครองแรงงาน การกีดกันการเข๎าทางานหรือ บังคับไมํวําทางตรงหรือทางอ๎อมในกรณีผู๎หญิงที่
สมรสแล๎ว การแยกเพศ หรือ กรณีผู๎ติดเชื้อ HIV การบังคับแรงงาน ทุกรูปแบบ การละเมิดสิทธิสํวนบุคคล
โดยเฉพาะตํอเพศหญิง ไมํวําด๎วยวาจา สายตา ข๎อความ การแตะต๎อง หรือ จับเนื้อตัวรํางกาย เป็นต๎น ข๎อห๎าม
สาหรับลูกจ๎าง เชํน การหยุดงาน หรือละทิ้งหน๎าที่ โดยไมํถูกต๎อง การละเมิดสัญญาแรงงานหรือ การละเมิด
กฎระเบียบภายในของหัว หนํวยแรงงาน การละเมิดสํวนบุคคลตํอคนอื่นในสถานที่ทางาน ข๎อห๎ามสาหรับ
เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบแรงงาน เชํน การใช๎อานาจหน๎าที่โดยไมํชอบ หรือเกินขอบเขต การปลอมแปลงเอกสาร
หรือการรับสินบน การปกปิดอุบัติเหตุแรงงานหรือข๎อขัดแย๎งทางด๎านแรงงาน การเปิดเผยความรับด๎านธุรกิจ
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133
ของหนํวยแรงงาน เป็นต๎น การแก๎ไขข๎อขัดแย๎งทางด๎านแรงงาน 138 มีสองประเภทคือ ข๎อขัดแย๎งด๎านระเบียบ
กฎหมาย เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน กฎระเบียบของหั วหนํวยแรงงาน สัญญาแรงาน และ
กฎหมายอื่น ๆ เกี่ย วกับ แรงงาน และ ข๎อขัดแย๎งด๎านผลประโยชน์คือ ข๎อขัดแย๎งที่เกี่ยวข๎องกับสิ ทธิ และ
ผลประโยชน์ของลูกจ๎างที่ร๎องขอให๎นายจ๎างแก๎ไข โดยรูปแบบการแก๎ไขข๎อขัดแย๎งด๎านแรงงาน ดาเนินการได๎ 3
รูปแบบ คือ 1. การประนีประนอม 2. การแก๎ไขทางด๎านบริหาร (วินัยองค์การ) 3. การแก๎ไขด๎วยคณะกรรมการ
แก๎ไขข๎อขัดแย๎งทางด๎านแรงงาน 4. การตัดสินของศาล และ 5.การแก๎ไขข๎อขัดแย๎งที่มีลักษณะสากล (การแก๎ไข
ข๎อขัดแย๎งทางด๎านแรงงาน ที่มีลักษณะสากล สามารถเสนอตํอองค์การคุ๎มครองแรงาน คณะกรรมการแก๎ไขข๎อ
ขัดแย๎งทางด๎านแรงงาน หรือปฏิบัติตามสัญญาสากล และสนธิสัญญาที่สปป.ลาวเข๎าเป็นภาคี) และกาหนดให๎มี
องค์การสามฝุาย (องค์การคุ๎มครองแรงงาน) 139 รัฐบาลเป็นผู๎คุ๎มครองแรงงานอยํางรวมศูนย์ทั่วประเทศ โดย
มอบให๎กระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม เป็นผู๎รับผิดชอบ และประสานงานกับภาคสํวนองค์กรอื่น และ
องค์กรปกครองท๎องถิ่นที่เกี่ยวข๎อง องค์การคุ๎มครองแรงงานประกอบด๎วย กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม ,แผนกแรงงาน และสวัสดิการสังคมแขวง นคร สานักงานแรงงานและ สวัสดิการสังคมเมือง เทศบาล
และหนํ ว ยงานแรงงาน และสวั ส ดิ ก ารสั ง คมขั้ น บ๎ า น โดยก าหนดสิ ท ธิ แ ละหน๎ า ที่ ข ององค์ ก รดั ง กลํ า ว มี
คณะกรรมการแรงงานแหํงชาติ จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาล มีหน๎าที่กาหนดนโยบายคําแรงงานขั้นต่าสุด การแก๎ไขข๎อ
ขัดแย๎งทางด๎านแรงงาน การศึกษาสนธิสัญญา และ สัญญาขององค์กรแรงงานสากล ความปลอดภัย และ
สุขภาพของแรงาน การพัฒนาฝืมือแรงงาน การจัดหาแรงงาน การกาหนดมาตรฐานและมาตรการเกี่ยวกับ
แรงงาน อื่น ๆ คณะกรรมการแรงงานแหํงชาติ ประกอบด๎วย ตัวแทนขององค์การสามฝุายเป็นหลัก โดยมี
ฝุายรั ฐ บาลเป็ น ประธานและมีก องเลขาฯ 140 องค์การผู๎ แทนนายจ๎าง มีห น๎าที่เข๎ารํว มในการปกปูองสิ ทธิ
ผลประโยชน์ของนายจ๎าง 141องค์การผู๎แทนลูกจ๎าง142 คือองค์การกรรมบาล ซึ่งมีภาระบทบาทในการเข๎ารํวม
ปกปูองสิทธิประโยชน์อันชอบธรรมของนายจ๎าง ที่ทางานอยูํตามหัวหนํวยแรงงาน องค์การกรรมบาลสามารถ
จัดตั้งขึ้นในทุกหัวหนํวยแรงงานที่ได๎ดาเนินกิจการมาแล๎วอยํางน๎อย 6 เดือน หรือในสายอาชีพอื่น ที่ลูกจ๎าง
เห็นชอบรํวมกันจัดตั้งอยูํขั้นศูนย์กลาง ,แขวง, นคร, เมือง และเทศบาล หัวหนํวยแรงงานมีจานวนลูกจ๎างตั้งแตํ
10 คนขึ้นไป ต๎องให๎มีผู๎แทนลูกจ๎างหรือหนํวยกรรมบาล องค์การตรวจสอบแรงงาน143แบํงออกเป็น องค์การ
ตรวจสอบภายใน144 และองค์การตรวจสอบภายนอก (เป็นองค์การที่สภาแหํงชาติ จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวํา
ด๎วยการติดตามและตรวจตราของสภาแหํงชาติ , องค์การตรวจสอบรัฐบาล และปูองกันการฉ๎อราษฎร์บังหลวง
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134
ตามที่กาหนดไว๎ในกฎหมายวําด๎วยการตรวจตรารัฐ ,องค์การตรวจสอบแหํงรัฐ ตามที่กาหนดไว๎ตามกฎหมายวํา
ด๎วยการตรวจสอบ และ แนวลาวสร๎างชาติ องค์การมหาชน สื่อมวลชน และประชาชน) การยกยํองผู๎มีผลงาน
ดีเดํน และมาตรการลงโทษตํอผู๎ละเมิดกฎหมายแรงงาน 145
มาตรการการลงโทษตํอผู๎ละเมิดกฎหมายวําด๎วยแรงงาน ผู๎ที่ฝุาฝืนจะถูกอบรม (ศึกษา) กลําวเตือน ลง
วินัย ปรับไหม หยุดกิจการชั่วคราว ถอนใบอนุญาตดาเนินกิจการ หรือดาเนินคดี ตามแตํกรณี เบาหรือหนัก
รวมทั้งการใช๎คําสินไหมทดแทน ทางแพํงที่ตนกระทาไว๎ตามกฎหมาย 146
กฎหมายวําด๎วยกรรมบาล เลขที่ 12/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2007
นอกจากกฎหมายแรงงานในการคุ๎มครองสิทธิ์ของลูกจ๎างแล๎ว สปป.ลาวยังมี กฎหมายวําด๎วยกรรม
147
บาล เป็น กฎหมายที่ให๎อานาจองค์การมหาชน (พรรคประชาชนปฎิวัติล าว) 148และผู๎แทนหนํว ยงาน
แรงงานในการดาเนินการปกปูองสิทธิ์ประโยชน์ของลูกจ๎างอีกด๎วย เพื่อสํงเสริมให๎หัวหนํวยแรงงาน ในการ
ปฏิบั ติแผนการการผลิตแรงงานของตน และมีตัว แทนจากผู๎ ใช๎แรงงานเข๎ารํว มในภาคการเมือง และการ
บริหารงานของรัฐบาลด๎วย
กฎหมายวําด๎วยประกันสังคมและกฎหมายวําด๎วยเงินทดแทน
ตามกฎหมายวํา ด๎ ว ยแรงงาน(ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ) เลขที่ 43/สพซ นครหลวงเวี ยงจั นทน์ ลงวัน ที่ 24
ธันวาคม 2013 149 (Law on Labour 2013) ได๎กาหนดให๎ทุกหนํวยแรงงาน (ทุกหนํวยงาน) หรือลูกจ๎างต๎อง
เข๎าประกันสังคม โดยจํายเงินสมทบเข๎ากองทุนประกันสังคมแหํงชาติ เพื่อให๎ได๎รับการอุดหนุนประกันสังคม
ประเภทตํางๆ ตามที่ได๎กาหนดไว๎ในกฎหมายวําด๎วยการประกันสังคม 150 กาหนดเรื่องการเกษียณอายุ และปี
การรับเงินอุดหนุนบานาญ โดยกาหนดให๎ลูกจ๎างเพศชายอายุ 60 ปี หรือ 55 ปี ขึ้นไป สาหรับเพศหญิง และมี
จานวนปีทางานตั้งแตํ15 ปีขึ้นไป หรือลูกจ๎างเพศชาย 55 ปี หรือ 50 ปีขึ้นไปสาหรับเพศหญิง โดยมีจานวนปี
ทางาน ตั้งแตํ 50 ปีขึ้นไป สาหรับบุคคลที่ทางานเกี่ยวกับสารเคมี หรือวัตถุอันตราย ตั้งแตํ 5 ปีขึ้นไป ลูกจ๎าง
สามารถรั บ เงิน บ านาญได๎ถ๎าหากได๎สํ งเงิน สมทบเกิน 15 ปีขึ้นไป ส าหรับผู๎ มีปัญหาสุขภาพ และมีการ
เกษียณอายุไมํครบแตํสูงสุดไมํให๎เกิน 3 ปี โดยให๎อยูํภายใต๎กฎหมายวําด๎วยการประกันสังคม และกฎหมายวํา
ด๎วยด๎วยงบประมาณแหํงรั ฐ และให๎ลูกจ๎างซึ่งมีเงื่อนไขไมํครบถ๎วนตามเกณฑ์ข๎างต๎นที่กลําวมาจะได๎รับเงินคืน
ครั้งเดียว ซึ่งเทํากับ 1 เดือนครึ่งของเงินเดือน หรือคําแรงงาน โดยเฉลี่ยจาก 6 เดือนสุดท๎ายคูณกับจานวนปี
การทางานของลูกจ๎าง (ผู๎ร๎องขอ)
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มาตรา 178 -179
มาตรา 179
147
กฎหมายวําด๎วยกรรมบาล เลขที่ 12/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2007
148
มาตรา 2
149
กฎหมายวําด๎วยแรงงาน (ฉบับปรับปรุง) เลขที่ 43/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2013 มาตรา 5
(ปรับปรุง) มาตรา 71 (ปรับปรุง)
150
มาตรา 71 (ปรับปรุง) วรรคสอง ในกรณีนายจ๎าง และลูกจ๎างยังไมํได๎จํายเงินสมบเข๎ากองทุนประกันสังคมแหํงชาติ หรือ
จํายแล๎วแตํยังไมํครบเกณฑ์ที่จะได๎รับการอุดหนุน นายจ๎างต๎องรับผิดชอบตามระเบียบกฎหมาย
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กฎหมายวําด๎วยการประกันสังคม เลขที่ 34/ สพซ ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2013 (Law on Social
Security 2013) ได๎ประกาศใช๎ ทาให๎การประกันสังคมมีระบบเข๎มแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อปกปูอง
สิ ทธิป ระโยชน์ ของนายจ๎ า ง และลู กจ๎ า ง การลงทุ นและการอุด หนุนจากประกันสั ง คม 151 เพื่ อรับรองการ
ดารงชีวิต ขั้น พื้ น ฐาน และสร๎ างความสามัค คีปรองดองเพื่อในการพัฒ นาเศษฐะกิจ -สั ง คม โดยมีองค์การ
ประกันสังคม (อปส.) เป็นองค์การที่ประกันด๎านสิทธิ์ประโยชน์ทางด๎านสังคมให๎แกํลูกจ๎างสร๎างขึ้นเมื่อปี 2000
ภายหลังที่มีการประกาศใช๎ดารัสนายกรัฐมนตรีฉบับ เลขที่ 207/นย ในเดือนธันวาคมปี 1999 ทาให๎ลูกจ๎า ง
ได๎รับการรักษาสุขภาพและการทดแทน การขาดรายได๎เวลาเจ็บปุวย นอกจากนี้ ลูกจ๎างยังได๎รับการเยียวยา
จากอุบัติเหตุจากการใช๎แรงงาน และได๎เงินอุดหนุนระยะยาว เชํน บานาญ 152 หรือพิการ นอกจากนี้ครอบครัว
เจ๎ามรดกยังได๎รับการชํวยเหลือจากประกันสังคมด๎วย
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับงานประกันสังคม ของสปป.ลาวมีดังนี้
1. รัฐต๎องรับรองการดาเนินการตามนโยบาย และการกากับดูแลงานประกันสังคม ตามระเบียบ
กฎหมายแบบรวมศูนย์ และเป็นเอกภาพเดียวกันในขอบเขตทั่วประเทศ
2. รัฐต๎องรับรองการสมทบเข๎ากับกองทุนประกันสังคมของรัฐบาล นายจ๎าง ลูกจ๎าง ผู๎ประกอบธุรกิ จ
สํวนตัว และผู๎สมัครใจเข๎าเป็นสมาชิก ตามอัตราสํวนเงินสมทบที่ได๎กาหนดไว๎153
3. รัฐต๎องรับรองการคุ๎มครองสิทธิ และผลประโยชน์ของเงินอุดหนุนประกันสังคมให๎ผู๎ประกันตน
และสมาชิกครอบครัว
4. รัฐต๎องรับรองความยุติธรรม โปรํงใส รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบได๎
5. รัฐต๎องรับรองการสะสมของเงินกองทุน การเฉลี่ยความเสี่ยง ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความ
ยั่งยืน
6. รัฐต๎องรับรองการคานวณบัญชีเงินอุดหนุนประกันสังคมประเภทตํางๆ โดยถือเอาเงินเดือนเป็น
ประกัน (เป็นตัวตั้งเบิก)
7. กฎหมายนี้ต๎องสอดคล๎องกับสนธิสัญญา และสัญญาสากล ที่สปป.ลาวเป็นภาคี
ในกฎหมายวําด๎วยการประกันสังคม เลขที่ 34/ สพซ ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2013 มีบทบัญญัติ
เกี่ย วกับ ระบบการประกันสั งคม 154, กองทุนและสภาบริห ารกองทุนประกันสั งคมแหํงชาติ 155 การรับการ
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มาตรา 4 นโยบายของรัฐเกี่ยวกับงานประกันสังคม
กฎหมายวําด๎วยแรงงาน (ฉบับ ปรับปรุง) เลขที่ 43/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2013 มาตรา 5
(ปรับปรุง) มาตรา 72 การเกษียณอายุ และการรับเงินอุดหนุนบานาญ โดยกาหนดอายุเพศชาย 60 ปี และ 55 ปี สาหรับเพศ
หญิง โดยต๎องมีอายุงาน ตั้งแตํ 15 ปี ขึ้นไป
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มาตรา 55 และมาตรา 56
154
หมวดที่ 1 ประเภทและเปูาหมายการรับอุดหนุนประกันสังคม หมวดที่ 2 การอุดหนุนเพื่อการรักษาสุขภาพ หมวดที่ 3 การ
อุดหนุนคลอดบุตร หมวดที่ 4 การอุดหนุนอุบัติเหตุแรงงาน โรคภัยไข๎เจ็บ หรืออุบัติเหตุอื่น ๆ หมวดที่ 5 การอุดหนุนหลังปุวย
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อุดหนุน
ประกั น สั ง คม 156 ข๎ อ ห๎ า มเกี่ ย วกั บ งานประกั น สั ง คม 157การแก๎ ไ ขข๎ อ ขั ด แย๎ ง เกี่ ย วกั บ เงิ น อุ ด หนุ น
ประกันสังคม158 , การกากับดูแลและการตรวจสอบงานประกันสังคม 159 , มาตรการตํอผู๎มีผลงานดีเดํนและ
มาตรการตํอผู๎ละเมิดกฎหมาย 160 บุคคลหรือนิติบุคคลที่ละเมิดระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการประกันสังคมจะ
ถูกอบรม(ศึกษา)161ลงโทษทางวินัย162 ปรับไหม163 ดาเนินการทางแพํง164 หรือมาตรการทางอาญา165 ตามแตํ
หมวดที่ 6 การอุดหนุนบานาญ หมวดที่ 7 การอุดหนุนการเสียชีวิต หมวดที่ 8 การอุดหนุนสมาชิกครอบครัวของผู๎ประกันตน
หมวดที่ 9 การอุดหนุนการวํางงาน หมวดที่ 10 การสะสมเงิน เงินสมทบ และ ระยะเวลาประกันตน
155
หมวดที่ 1 กองทุนประกันสังคมแหํงชาติ หมวดที่ 2 สภาบริหารกองทุนประกันสังคมแหํงชาติ หมวดที่ 3
156
หมวดที่ 1 การขึ้นทะเบียนประกันสังคม หมวดที่ 2 การพิจารณาการอุดหนุนประกันสังคม
157
มาตรา 69 ข๎อห๎ามสาหรับพนักงานประกันสังคม
มาตรา 70 ข๎อห๎ามสาหรับผู๎ประกันตน และสมาชิกครอบครัว
มาตรา 71 ข๎อห๎ามสาหรับบุคคลและองค์การอื่นๆ
158
มาตรา 72 วิธีการแก๎ไขข๎อขัดแย๎งเกี่ยวกับเงินอุดหนุนประกันสังคม กาหนดไว๎ 4 วิธีคือ
1. การประนีประนอมหรือการไกลํเกลี่ย
2. การแก๎ไขทางด๎านการบริหาร
3. การแก๎ไขโดยองค์การแก๎ไขข๎อขัดแย๎งทางด๎านเศรษฐกิจ
4. การตัดสินของศาล
159
หมวดที่ 1 การกากับดูแลงานประกันสังคม หมวดที่ 2 การกากับดูแลงานประกันสังคม หมวดที่ 3
160
มาตรา 86
161
มาตรา 88 มาตรการศึกษาอบรม
บุคคล นิติบุคคลหรือ องค์การใดๆ ที่ละเมิดระเบียบกฎหมาย เกี่ยวกับการประกันสังคม ข๎อห๎าม ที่มีลักษณะเบา และเป็นการ
ละเมิดเบื้องต๎น จะถูกกลําวตักเตือน และ เข๎าศึกษาอบรม
162
มาตรา 89 มาตรการทางวินัย
พนักงานประกันสังคม ที่ได๎ละเมิดระเบียบกฎหมาย เกี่ยวกับการประกันสังคม ข๎อห๎าม ซึ่งไมํเป็นการกระทาผิดทางอาญา และ
กํอความเสียหายให๎แกํงานประกันสังคม แตํหากได๎รับสารภาพ จะถูกลงวินัย ตามแตํละกรณีดังนี้
1. ติดตาม , กลําวตักเตือนความผิด โดยบันทึกไว๎ในสานวนเอกสารประวัติของผู๎กระทาผิด
2. หยุดการเลื่อนชั้น ขั้นเงินเดือน และการประกาศคุณงามความดี (ยกยํอง โดยออกเป็นประกาศนียบัตร)
3. ปลดจากตาแหนํง หรือโยกย๎ายไปรับหน๎าที่อื่น ที่มีตาแหนํงต่ากวําเกํา
4. ให๎ออกจากข๎าราชการ (รัฐกร) โดยไมํได๎รับสวัสดิการใดๆ
ผู๎ถูกลงวินัยต๎องสํงทรัพย์สินที่ตนได๎รับมาโดยไมํถูกต๎องนั้น คืนให๎แกํองค์การอยํางครบถ๎วน
163
มาตรา 90 มาตรการปรับไหม
บุคคล หรือ นิติบุคคลหรืองค์การใดๆ ที่ละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับการประกันสังคม ข๎อห๎าม ที่ไมํเป็นการกระทาผิดทางอาญา
และกํอความเสียหายทางทรัพย์สิน จะถูกปรับไหมเทําตัว ของมูลคําความเสียหายทั้งหมด
ในกรณี ที่มีการละเมิดเป็นครั้งที่สอง หรือเป็นอาจิณ จะถูกปรับไหมสองเทําตัวของมูลคําความเสียหายทั้งหมดพร๎อมทั้งริบ
ทรัพย์สินที่ได๎มาโดยไมํถูกต๎องนั้นเป็นของรัฐ
164
มาตรา 91 มาตรการทางแพํง
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ละกรณีเบาหรือหนักที่ได๎กาหนดไว๎ในระเบียบกฎหมาย
กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล๎อมในการทางาน
กฎหมายวําด๎วยแรงงานฉบับเลขที่ 43/สพช ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2013 ในภาค ที่ 8 166 ได๎กานด
เกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขภาพแรงงาน ชึ่งเป็นกิจกรรมรํวมระหวํางนายจ๎างและลูกจ๎างในการประกัน
ความปลอดภัย และ สุขภาพแรงงานในสถานที่ทางานรวมถึงการประเมินความเสี่ยงด๎านสภาพแวดล๎อมของ
การทางาน และวิธีการที่เหมาะสมเพื่อลดภัยอันตราย เชํน หาวิธีปูองกันอุบัติเหตุแรงงาน ปูองกันการบาดเจ็บ
และ มิให๎เกิดโรคจากการทางาน สูํการสร๎างวัฒนธรรมในสถานที่ทางานให๎มีความปลอดภัย โดยมีหนํวยงาน
รั บ ผิ ด ชอบด๎ า นความปลอดภั ย และสุ ข ภาพแรงงานอยูํ ใ นหั ว หนํว ยแรงงาน (องค์ การผู๎ แ ทนลู ก จ๎ า งของ
หนํ ว ยงานรั ฐ หรื อของหนํ ว ยงานเอกชน) โดยกฎหมายก าหนดให๎ รั ฐ มี ห น๎ าที่ ในการดาเนิ นงานด๎า นความ
ปลอดภัยของแรงงาน กาหนดหน๎าที่ตามกฎหมายให๎กับสํวนงานที่เกี่ยวข๎อง การออกนโยบายด๎านสุขภาพ
หน๎ า ที่ ข องนายจ๎ า ง หน๎ า ที่ ข องลู ก จ๎ า ง หน๎ า ที่ ข องผู๎ อ อกแบบ ผู๎ ผ ลิ ต ผู๎ น าเข๎ า คูํ ค๎ า และผู๎ ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์
เครื่องจักรตํางๆ มีการทดสอบการใช๎เครื่องจักร อุปกรณ์ในการทางานตํางๆ การสร๎างกฎระเบียบภายใน
หนํวยงาน การกาหนดจานวนพนักงานและหนํวยงานรับผิดชอบด๎านความปลอดภัยและสุขภาพแรงงานที่
หนํวยงานโดยมีพนักงาน หรือแพทย์ประจาหนํวยแรงงาน และมีการบันทึกและรายงานอุบัติเหตุแรงงาน โดยมี
การตรวจสุขภาพของลูกจ๎าง อยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง มาตรการการลงโทษตํ อผู๎ละเมิดกฎหมายวําด๎วยแรงงาน
จะถูกอบรม (ศึกษา) กลําวเตือน ลงวินัย ปรับไหม หยุดกิจการชั่วคราว ถอนใบอนุญาตดาเนินกิจการ หรือ
ดาเนินคดี ตามแตํกรณี เบาหรือหนัก รวมทั้งการใช๎คําสินไหมทดแทน ทางแพํงที่ตนกระทาไว๎ตามกฎหมาย
กฎหมายสํงเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สตรี เด็ก ผู๎สูงอายุ และ คนพิการ
กฎหมายวําด๎วยแรงงาน (ฉบับปรับปรุง) เลขที่ 43/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 24 ธันวาคม
2013 ภาค 2 หมวดที่ 1 ได๎บัญญัติเรื่องของการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อสํงเสริมแรงงานให๎มีฝีมือโดยมีการ
สร๎างระบบการพัฒนาฝีมือแรงงานประกอบด๎วยหลักสู ตรการฝึกฝีมือแรงงาน การทดสอบ การออกใบหนังสือ
รับรองฝีมือแรงงานและการแขํงขันฝีมือแรงงานด๎วยการมีสํวนรํวมของสถานที่พัฒนาฝีมือแรงงาน และหนํวย
แรงงาน โดยมีกลุํมเปูาหมาย ที่จะได๎รับการพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 กลุํมคือ ผู๎ด๎อยโอกาสและคนพิการ, ผู๎ไมํมี
วิชาชีพ หรือผู๎ต๎อ งการเปลี่ยนอาชีพ และผู๎วํางงาน , ผู๎มีประสบการณ์ทางานมากํอน, ผู๎มีระดับวิชาชีพขั้น
พื้น ฐาน ผู๎มีฝีมือระดับใดระดับหนึ่งเพื่อพัฒนาตนเองให๎ สูงกวําเดิม และบุคคลทั่ว ไปที่มีความสนใจ โดยมี
รูปแบบการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 รูปแบบคือ ศึกษาในสถานที่พัฒนาฝีมือแรงงานและนอกสถานที่พัฒนาฝืมือ
บุคคลหรือ นิติบุคคล หรือองค์การใดๆ ที่ได๎กํอความเสียหายให๎แกํผู๎อื่น อันเนื่องมาจากงานประกันสังคม จะต๎องได๎ใช๎แทน
คําเสียหายทางแพํง ตามที่ตนได๎กํอขึ้น
165
มาตรา 92 มาตรการทางอาญา
บุคคลที่ได๎ละเมิดระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการประกันสังคมซึ่งเป็นการกระทาผิดทางอาญาจะถูกลงโทษตามกฎหมายอาญา
แล๎วแตํละกรณีเบาหรือหนัก
166
ภาคที่ 8 ความปลอดภัยและสุขภาพของผู๎ใช๎แรงงาน (ลูกจ๎าง)
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แรงงานหรือ การฝึกเคลื่อนที่ 167 โดยมีการกาหนดโครงสร๎างระดับฝีมือแรงงาน เป็น 5 ระดับ168และกาหนด
มาตรฐานของผู๎ พัฒ นาฝีมือแรงงาน 169และการทดสอบฝื มือแรงงาน 170การแขํงขันฝืมือแรงงาน 171 เป็นต๎น
มาตรการการลงโทษตํอ ผู๎ละเมิดกฎหมายวําด๎วยแรงงาน จะถูกอบรม กลําวเตือน ลงวินัย ปรับไหม หยุด
กิจการชั่วคราว ถอนใบอนุญาตดาเนินกิจการ หรือดาเนินคดี ตามแตํกรณี เบาหรือหนัก รวมทั้งการใช๎คํา
สินไหมทดแทน ทางแพํงที่ตนกระทาไว๎ตามกฎหมาย
กฎหมายวําด๎วยแรงงาน (ฉบับปรับปรุง) เลขที่ 43/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 24 ธันวาคม
2013 ภาคที่ 6 หมวดที่ 1 การใช๎แรงงานเพศหญิงกาหนดเรื่องเกี่ยวกับแรงงานที่เป็นสตรี โดยบัญญัติเรื่อง
ความเสมอภาค ระหวํางแรงงานเพศหญิงและเพศชาย โดยบัญญัติให๎สตรีสามารถทางานได๎ในทุกภาคสํวน
เชํน ภาคการผลิต ธุรกิจ และการบริการที่ไมํขัดกับกฎหมาย รวมทั้งได๎เข๎ารํวมการฝึกอบรม ได๎รับการยกระดับ
ฝีมือของสตรี และได๎รับคําแรงงานเทียบเทํากับเพศชาย การใช๎แรงงานเพศหญิงที่อยูํระยะลาคลอด 172 หรือ
การหยุดพักงานชํวงหลังคลอดบุตร 173เงินอุดหนุนประกันสังคมกรณีคลอดบุตร หรือแท๎งบุตร174 และการไมํ
อนุญาตให๎กระทาตํอแรงงานเพศหญิง โดยกาหนดให๎หนํวยงานห๎ามมีข๎อกาหนดที่เป็นการขัดขวางการทางาน
ของเพศหญิงทั้งกํอนเข๎าทางานและการสร๎างข๎อกาหนดที่เป็นลักษณะการกีดกันหรือปฎิเสธแรงงานเพศหญิงที่
มีครอบครัวแล๎ว หรือการยกเลิกสัญญาแรงงาน โดยเหตุที่มีครอบครัว (การสมรสหรือการแตํงงาน) เป็นต๎น
มาตรการการลงโทษตํอผู๎ละเมิดกฎหมายวําด๎วยแรงงาน จะถูกอบรม (ศึกษา) กลําวเตือน ลงวินัย ปรับไหม
หยุดกิจการชั่วคราว ถอนใบอนุญาตดาเนินกิจการ หรือดาเนินคดี ตามแตํกรณี เบาหรือหนัก รวมทั้งการใช๎คํา
สินไหมทดแทน ทางแพํงที่ตนกระทาไว๎ตามกฎหมาย
สํวนแรงงานเด็กหรือเยาวชน ( วัยหนุํม ) ตามกฎหมายวําด๎วยแรงงาน เลขที่ 43/สพซ นครหลวง
เวียงจันทน์ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2013 หมวดที่ 2 การใช๎แรงงานเด็ก (วัยหนุํม) มาตรา 101 (ปรับปรุง)
กาหนดวําเด็กหรือเยาวชนสามารถทางานได๎โดยกาหนดให๎ นายจ๎างสามารถรับลู กจ๎างที่มีอายุต่ากวํา 18 ปีแตํ
ต๎องไมํต่ากวํา 14 ปีเข๎าทางานได๎ โดยห๎ามจ๎างทางานเพิ่มจากเวลาปกติตามที่ได๎กาหนดไว๎ในกฎหมาย 175ได๎ใน
งานที่ไมํสํงผลกระทบตํอการพัฒนาสุขภาพ รํางกาย จิตใจงานที่ไมํสํงผลกระทบตํอการเรียน และเป็นงานที่ใช๎
167

มาตรา 10
มาตรา 13 (ใหมํ) โครงสร๎างระดับฝืมือแรงงาน ระดับ 1. วิชาชีพขั้นพื้นฐาน 2. วิชาชีพกึ่งชานาญงาน 3.วิชาชีพชานาญงาน
4. วิชาชีพนายชําง 5. วิชาชีพผู๎คุมงาน
169
หมวดที่ 3 มาตรา 21 -24
170
มาตรา 15 –มาตรา 16 (ใหมํ)
171
หมวดที่ 4 มาตรา 25(ใหมํ)
172
มาตรา 97 (ปรับปรุง)
173
มาตรา 98 (ปรับปรุง)
174
มาตรา 99 (ปรับปรุง)
175
มาตรา 101 (ปรับปรุง )ในกรณีจาเป็น นายจ๎างสามารถรับเอาลูกจ๎างที่มีอายุต่ากวํา 14 ปีได๎ แตํต๎องรับรองวําเป็นงานที่
เบา กวําและไมํมีผลกระทบด๎านการพัฒนาด๎านสุขภาพ รํางกาย จิตใจ และสติปัญญา และเป็นไมํเป็นการทางานที่ใช๎เวลาเรียน
หรือการเข๎ารํวมการแนะแนวทางวิชาชีพ หรือการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยงานเบา ได๎กาหนดไว๎ในระเบียบสารบัญไว๎เฉพาะ
168
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แรงน๎ อย 176และกาหนดงานที่ไมํ อนุ ญ าตให๎ จ๎างใช๎แรงงานเยาวชน (วัยหนุํ ม) 177 โดยต๎อ งมีการสร๎า งบัญ ชี
ทะเบียนลูกจ๎าง (วัยหนุํม) ตํอเจ๎าหน๎าที่ตรวจตราแรงงานหรือภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง178และมีมาตรการการลงโทษ
ตํอผู๎ล ะเมิดกฎหมายวําด๎วยแรงงาน จะถูกอบรม กลําวเตือน ลงวินัย ปรับไหม หยุดกิจการชั่ว คราว ถอน
ใบอนุญาตดาเนินกิจการ หรือดาเนินคดี ตามแตํกรณี เบาหรือหนัก รวมทั้งการใช๎คําสินไหมทดแทน ทางแพํงที่
ตนกระทาไว๎ตามกฎหมาย 179
แรงงานที่ เ ป็ น คนพิก าร และผู๎ สู ง อายุ กฎหมายวํ า ด๎ ว ยแรงงาน 2013 180กาหนดให๎ พั ฒ นาฝี มื อ
แรงงานคนพิการ181และให๎บุคคลผู๎พิการมีโอกาสทางานโดยการสํงเสริมอาชีพอิสระ และมีการทางาน ณ ที่
บ๎านของตนเอง โดยเน๎นแรงงานผู๎ด๎อยโอกาส เพศหญิง แรงงานพิการ และแรงงานผู๎สูงอายุ 182 โดยหากมีการ
ละเมิดกฎหมายวําด๎วยแรงงาน จะมีมาตรการลงโทษโดยถูกอบรม กลําวเตือน ลงวินัย ปรับไหม หยุดกิจการ
ชั่วคราว ถอนใบอนุญาตดาเนินกิจการ หรือดาเนินคดี ตามแตํ กรณี เบาหรือหนัก รวมทั้งการใช๎คําสินไหม
ทดแทนทางแพํงที่ตนกระทาไว๎ตามกฎหมาย 183
กฎหมายคุ๎มครองแรงงานข๎ามชาติ
แรงงานตํางชาติที่ทางานที่สปป.ลาวจะมีสิทธิและหน๎าที่ โดยได๎รับการคุ๎มครองตามกฎหมายวําด๎วย
แรงงาน เลขที่ 43/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2013 หมวดที่ 4 โดยกฎหมายฉบับ
ดังกลําวกาหนดความคุ๎มครองลูกจ๎างที่ต๎องการไปทางานตํางประเทศ184 และคุ๎มครองแรงงานตํางชาติที่เข๎ามา
ทางานใน สปป.ลาวโดยกาหนดให๎มีการขออนุญาตนาเข๎า และใช๎แรงงานตํางประเทศโดยหัวหน๎าหนํวยงาน
176

มาตรา 101 (ปรับปรุง) วรรคท๎าย
มาตรา 102(ใหมํ) การไมํอนุญาตให๎ใช๎แรงงานเยาวชน
1. ทางานในกิจการ หรือสถานที่ ที่ไมํมีความปลอดภัย และเป็นอันตรายตํอสุขภาพ รํางกาย จิตใจ และสติปัญญา
2. ทางานโดยถูกบังคับ
3. ทางานเพื่อใช๎หนี้
4. เข๎าในการค๎ามนุษย์
5. ซื้อขายประเวณี หรือชักชวนให๎เป็นโสเภณี ถํายรูปหรือแสดงแบบลามกอนาจาร
6. ซื้อขายหรือชักชวนเข๎าในกระบวนการผลิต การขนสํงการมีไว๎ในครอบครองยาเสพติดหรือสิ่งเสพติดทุกประเภท
บัญชีงานอันตราย (ได๎กาหนดไว๎ในระเบียบการเฉพาะ)
178
มาตรา 103 (ใหมํ)
179
มาตรา 179
180
กฎหมายวําด๎วยแรงงาน (ฉบับปรับปรุง) เลขที่ 43/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2013
181
มาตรา 9 (ใหมํ) กลุํมเปูาหมายที่จะได๎รับการพัฒนาฝีมือแรงงาน
182
กฎหมายวําด๎วยแรงงาน (ฉบับปรับปรุง) เลขที่ 43/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2013 หมวดที่ 2 การ
สร๎างโอกาสให๎มีงานทา มาตรา 32 (1)
183
มาตรา 179
184
มาตรา 38
177
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หรือหนํวยธุรกิจ โดยได๎รับการอนุญาตจากกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคมโดยมีเงื่อนไขตามที่กาหนดไว๎
และมีการขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตการทางาน โดยกาหนดให๎การใช๎แรงงานตํางประเทศตามสัญญา
และอนุญาต 1 ครั้งครั้งละไมํเกิน 12 เดือน (แตํตํอสัญญาได๎ไมํเกิน 12 เดือน) รวมทั้งหมดไมํเกิน 5 ปี ยกเว๎น
กรณีเป็นผู๎บริหารระดับสูงหรือผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะด๎าน โดยได๎รับการคุ๎มครองแรงงานภายใต๎กฎหมายวําด๎วย
แรงงาน ปี 2013 และมีมาตรการลงโทษผู๎ฝุาฝืนโดยถูกอบรม กลําวเตือน ลงวินัย ปรับไหม หยุดกิจการ
ชั่วคราว ถอนใบอนุญาตดาเนินกิจการ หรือดาเนินคดีตามแตํกรณีเบาหรือหนักรวมทั้งการใช๎คําสินไหมทดแทน
ทางแพํงที่ตนกระทาไว๎ตามกฎหมาย
2.3) กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข สวัสดิการสังคมและการคุ้มครองคุณภาพชีวิต
กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ –สังคม แหํงชาติ 5 ปี ครั้งที่ 7 (2011-2015) ได๎วางทิศทางพัฒนางานด๎าน
สาธารณสุข โดยมีนโยบายให๎รัฐเสริมสร๎างความเข๎มแข็งทางด๎านรํางกายควบคูํกับการสร๎างคนให๎มีสติปัญญามี
ความรู๎และมีคุณสมบัติอานวยความสะดวกให๎ประชาชนเข๎าถึงและได๎รับการบริการด๎านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
อยํางทั่วถึงและมีความเสมอภาคนโยบายเกี่ยวกับสาธารณสุขตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ –สังคมได๎ดาเนินการ
โดยรั บ รองนามาปฏิบั ติโดยบั ญญัติเป็น กฎหมาย (ดารัส ส านักนายกรัฐ มนตรี เลขที่ 521/นย ลงวันที่ 23
มีน าคม 2006 วําด๎วยการประกาศใช๎และจัดตั้งปฏิบัตินโยบายแหํงชาติวําด๎วยการประเมินผลกระทบตํอ
สุขภาพ และดารัสของนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการรับรองและประกาศใช๎นโยบายวําด๎วยการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
แหํงชาติ)
สปป.ลาวได๎มีกฎหมายวําด๎วยการอนามัย ปูองกันโรค และสํงเสริมสุขภาพ เลขที่ 01/สพซ ลงวันที่ 10
เมษายน 2001 ตามมติตกลงของสภาแหํงชาติของสปป.ลาว 185 เลขที่ 04/สพซ.ลงวันที่ 10 เมษายน 2001 186
กาหนดหลักการ ระเบียบ และมาตรการตํางๆ เกี่ยวกับการจัดตั้ งและการดาเนินงาน ด๎านการอนามัย ปูองกัน
โรค และสํงเสริมสุขภาพเพื่อให๎พลเมืองมีสุขภาพสมบูรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีอายุยืนเพื่อการปกปักรักษา
และพัฒนาประเทศกาหนดให๎มี 8 หมวด ประกอบไปด๎วยหน๎าที่ของกฎหมายวําด๎วยการอนามัย ปูองกันโรค
และสํงเสริมสุขภาพ สิทธิและหน๎ าที่ของพลเมืองในการรักษาสุขภาพความรับผิดชอบของรัฐตํอสุขภาพของ
พลเมืองการสํงเสริมการลงทุนในงานด๎านอนามัย ปูองกันโรค และสํงเสริมสุขภาพ และการรํวมมือระหวําง
ประเทศในด๎านการอนามัย
กฎหมายวําด๎วยการอนามัย ปูองกันโรค และสํงเสริมสุขภาพ (ฉบับปรับปรุง) เลขที่ 49 /สพซ นคร
หลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2011 โดยแก๎ไขปรับปรุงมีวัตถุประสงค์โดยเน๎นให๎มีการลดผํอนอัตรา
การเจ็บปุวย เสียชีวิตและการปูองกันเชื้อโรคตํางๆ สัมพันธ์กับภาคสํวนสังคมด๎านตํางๆ และในระดับภาคพื้น
ระหวํางประเทศ และเข๎าถึงเครือขํายของงานอนามัย ปูองกั นโรคและสํงเสริมสุขภาพให๎ได๎มาตรฐานระหวําง
185

เป็นกฎหมายที่เสนอโดยสภาแหํงชาติ และมีการลงมติตกลงรํวมกันของสมาชิกสภาแหํงชาติ
รัฐดารัสของประธานประเทศ เลขที่ 49 สปป เกี่ยวกับการประกาศใช๎กฎหมายวําด๎วยการอนามัย ปูองกันโรค และสํงเสริม
สุขภาพ ลงวันที่ 25 เมษายน 2001
186
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ประเทศเพื่อปกปักรักษาและพัฒนาประเทศ โดยได๎มีการดาเนินการจัดตั้งกองทุนประกันสุขภาพแหํงชาติ
ตามดารัสรัฐบาลเลขที่ 470/ลบ ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2012 โดยมีวัตถุประสงค์กาหนดหลักการ ระเบียบและ
มาตรการเกี่ย วกับ การคุ๎มครองและการใช๎กองทุนประกันสุ ขภาพแหํงชาติ ให๎ ถูกต๎อง และสอดคล๎ องตาม
ระเบียบกฎหมาย เพื่อทาให๎พลเมืองได๎รับการบริการรักษาโรคอยํางทั่วถึง ให๎มีสุขภาพดี มีกาลังแรงงานเข็ม
แข็ง เพื่อสร๎างพัฒนาประเทศชาติ โดยรวมกองทุนประกันสุขภาพชุมชน พนักงานราชการ วิสาหกิจ (เอกชน)
กองทุนสุขภาพสาหรับผู๎ทุกข์ยาก และกองทุนสุขภาพอื่นๆ เพื่อใช๎จํายคําบริการเกี่ยวกับการตรวจโรค และการ
รักษาโรคภัยให๎แกํสมาชิกของตน โดยอยูํภายใต๎การชี้นาของคณะกรรมการคุ๎มครองกองทุนประกันสุขภาพ
แหํงชาติ
ดังนั้นกฎหมายวําด๎วยการอนามัย ปูองกันโรค และสํงเสริมสุขภาพ ปี 2011 ได๎ดาเนินการทั่วประเทศ
โดยกาหนดให๎รัฐบาลต๎องมีหน๎าที่ในการรักษาและสํงเสริมสุขภาพของประชาชนบรรดาชนเผําตํางๆ(ชนเผําของ
สปป.ลาว) สตรี เด็ก และผู๎พิการ มีหลักการดาเนินงานด๎านการอนามัย ปูองกันโรคและการสํงเสริมสุขภาพ 4
ประการ หลักการ เกี่ยวกับงานการอนามัย ปูองกันโรค และสํงเสริมสุขภาพ มีหลักการพื้นฐานดังนี้ 1. ปฏิบัติ
ตามนโยบาย และระเบียบกฎหมาย เกี่ยวกับการอนามัย ปูองกันโรค และสํงเสริมสุขภาพอยํางเข๎มงวด 2.
ปฏิบัติงานอนามัย ปูองกันโรค และสํงเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน 3.ถือเอาการ
โฆษณาสุขศึกษา อบรมวิชาการและให๎คาแนะนาเกี่ยวกับการอนามัย ปูองกันโรค และสํงเสริมสุขภาพเป็นแกน
หลั กในการพัฒนาการสาธารณสุ ข 4.ถือเอาการประสานงานระหวํางบรรดาภาคสํ ว นตํางๆ และองค์การ
ปกครองท๎องถิ่น เกี่ยวกับการดาเนินงานด๎านการอนามัย ปูองกันโรค และสํงเสริมสุขภาพ เป็นหน๎าที่และความ
รับผิดชอบของสังคม โดยแบํงออกเป็น 9 หมวด วําด๎วยการอนามัย (ประกอบด๎วยการอนามัยประกอบไปด๎วย
การอนามัยสํวนบุคคล ครอบครัว ชุมชน , การอนามัยน้าดื่มและน้าใช๎ อาหารและเครื่องบริโภคการอนามัย
เคหะสถาน โรงแรม เรื อนพัก และร๎านอาหาร ,การอนามัยโรงเรียน และสถาบันการศึกษา , การอนามัย
สถานที่บริการสาธารณะสุข การอนามัยในการใช๎แรงงาน และวิชาชีพ ในการผลิต สถานที่กํอสร๎าง ซํอมแซม
และโรงจักรโรงงาน ,การอนามัยสถานที่สาธารณะตลาดในการฌาปนกิจศพ การอนามัยสิ่งแวดล๎ อม การ
อนามัยสถานที่คุมขัง และการปูองกันโรค ได๎แกํ การฉีดยา และ หยอดยาปูองกันโรค , การปูองกัน และการ
ควบคุมโรคติดตํอ , การปูองกันโรคไมํติดตํอ และการสํงเสริมสุขภาพ (การสํงเสริมสุขภาพ ประกอบด๎วย การ
สุขศึกษา , การสํงเสริมสุขภาพของผู๎หญิง และเด็กและเยาวชน ,การสํงเสริมสุขภาพของเยาวชน (วัยหนุํม)
และวัยเจริญพันธ์ ,การสํงเสริมสุขภาพของผู๎สูงอายุ ผู๎เสียแขนขา และคนพิการ , การโภชนาการ ,การกีฬา
กายบริห าร และศิล ปะ ,การจั ดสวนสาธารณะ เขตสี เขียว เขตพักผํอน และ เขตทํองเที่ยว) การสํ งเสริม
สนับสนุนงานอนามัย และสํงเสริมสุขภาพข๎อห๎ามสาหรับเจ๎าหน๎าที่ หรือพนักงานสาธารณสุข รัฐบาลมีหน๎าที่
การกากับดูแลและการตรวจสอบงานสาธารณสุข(รูปแบบการตรวจสอบ มี 3 รูปแบบ คือ การตรวจสอบตาม
ระบบปกติ การตรวจสอบโดยแจ๎งให๎รู๎ลํวงหน๎า และการตรวจสอบแบบกระทันหัน )โดยมีมาตรการลงโทษผู๎
ละเมิดตํอกฎหมายและการยกยํองผู๎มีผลงานดีเดํนด๎านการสาธารณสุข มาตรการในการลงโทษตํอผู๎ฝุาฝืน
กฎหมายฉบับนี้หรือระเบียบการตํางๆ เกี่ยวกับงานด๎านการอนามัย ปูองกันโรคและสํงเสริมสุขภาพ เชํน ข๎อ
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ห๎ามตามที่ได๎กาหนดไว๎ ในมาตรา 47 และ 48 ของกฎหมายฉบับนี้ จะถูกอบรม ลงวินัย 187ปรับไหม188ใช๎
คําเสี ยหาย (มาตรการทางแพํง) หรื อดาเนินคดีทางอาญา 189 แล๎ วแตํกรณีเบาหรือหนัก ตามที่กากฎหมาย
กาหนด
นอกจากกฎหมายวําด๎วยการอนามัย ปูองกันโรค และสํงเสริมสุขภาพ (ฉบับปรับปรุง) เลขที่ 49 /
สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2011 แล๎วยังมีกฎหมายวําด๎วยการรักษาพยาบาล (ปิ่นปัว)
เลขที่ 09/สพซ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2005 (Law on Health care no.09/NA 9 November 2005)
กาหนดหลักการ ระเบียบ และมาตรการตํางๆ เกี่ยวกับ การคุ๎มครองและการตรวจตรารักษาโรคตํางๆ เพื่อเป็น
หลักประกันให๎ทุกคนในครอบครัวและชุมชน ได๎รับการบริการรักษาอยํางเสมอภาคอยํางทั่วถึง ยุติธรรม และมี
คุณภาพ คุ๎มครองสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู๎ประกอบวิชาชีพรักษาโรค และพัฒนาการให๎บริการ
รักษาโรคให๎ทันสมัย ทาให๎พลเมืองทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงดี มีประสิทธิภาพในการปกปักรักษาและพัฒนา
ประเทศ โดยแบํงระบบการรักษาบริการเป็นการรักษาของภาครัฐและเอกชน โดยมีนโยบายกาหนดให๎รัฐบาล
ต๎องปรั บ ปรุ งคุ ณภาพของการรั กษาพยาบาล และทาให๎ พลเมือ งมีสุ ขภาพแข็ง แรงโดยเฉพาะแมํแ ละเด็ ก
ประชาชนยากจนและหํางไกลความเจริญ หลักการเกี่ยวกับการรักษาตามกฎหมายฉบับนี้คือต๎องเคารพสิทธิใน
การมี ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ การรั ก ษาอยํ า งเสมอภาค ยุ ติ ธ รรม และมี คุ ณ ภาพตามความเป็ น จริ ง ของโรค มี
มนุษยธรรม จรรยาบรรณแพทย์ และมีความรู๎ความสามารถในการรักษาพยาบาล และได๎รับความยินยอมของ
คนเจ็บ หรือญาติพี่น๎องในกรณีรักษาพยาบาลมีกาหนด ไว๎ 9 หมวดคือ การประกอบวิชาชีพรักษาพยาบาล
สิทธิ หน๎าที่และจรรยาบรรณของผู๎ประกอบวิชาชีพรักษาพยาบาล ข๎อห๎ามของผู๎ประกอบวิชาชีพรักษาพยาบาล
การเงิ น ในการรั ก ษา(แหลํ ง การเงิ น ด๎ า นการรั ก ษาพยาบาล ได๎ ม าจาก งบประมาณของรั ฐ การเก็ บ คํ า
รักษาพยาบาลโดยตรงจากคนเจ็บ กองทุนประกันสุขภาพภาคของสังคม เงินจากตํางประเทศ หรือองค์การ
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มาตรา 59 (ปรับปรุง) การลงวินัย เจ๎าหน๎าที่หรือพนักงานสาธารณสุข ที่ได๎ละเมิดระเบียบกฎหมายหรือข๎อห๎ามที่ไมํเป็นการ
กระทาผิดทางอาญาหรือกํอความเสียหายไมํมากเกี่ยวกับงานที่ตนที่รบั ผิดชอบจะถูกลงวินัยตามระเบียบการ
188
(ปรับปรุง) มาตรการปรับไหม ในกรณีดังนี้
1. ผู๎ถูกศึกษาอบรม และกลําวเตือน ตามมาตรา 58 ของกฎหมายฉบับนี้ มาแล๎ว สองครั้ง แตํหากไมํยอมเปลี่ยนแปลง
2. ผู๎ถมหรือทิ้งสิ่งขยะมูลฝอย ซากสัตว์ สารเคมีอันตราย ใสํลงรํองน้า แมํน้า ลาคลอง สวนสาธารณะ ถนนหนทาง หรือ
ทิ้งใสํสถานที่สาธารณะ
3. ผู๎ละเมิด บทบัญญัติใดบทหนึ่งของ มาตรา 11 ถึง 27 ของกฎหมายฉบับนี้ สาหรับอัตราการปรับไหม ได๎กาหนดไว๎ใน
ระเบียบเฉพาะ
189
มาตรา 62 มาตรการทางอาญา
บุคคลที่ได๎ละเมิดกฎหมายฉบับนี้ และระเบียบการตํางๆ เกี่ยวกับงานอนามัย ปูองกันโรค และสํงเสริมสุขภาพ ซึ่งกํอให๎เกิด
ความเสียหาย ตํอสุขภาพ หรือ ชีวิตของคนและ ข๎อห๎ามที่ เป็นการกระทาผิดทางอาญา จะถูกลงโทษ ตามที่ได๎กาหนดไว๎ใน
กฎหมายอาญา
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ระหวํางประเทศระหวํางประเทศ) การกากับดูแลการรักษาพยาบาล 190การตรวจตรางานรักษาพยาบาล 191
มาตรการตํอผู๎มีผลงานดีเดํ น และมาตรการตํอผู๎กระทาละเมิดตํอกฎหมายฉบับนี้ จะถูกอบรม ถูกปรับไหม
ชดใช๎คําเสียหาย (มาตรการทางแพํง) หรือถูกลงโทษทางอาญา แล๎วแตํกรณีจะเบาหรือหนัก
กฎหมายเกี่ยวกับโรคติดตํอ
สปป.ลาวได๎กาหนดให๎ มีการควบคุมโรคติดตํอที่เป็นอันตรายตํอประชาชนโดยกาหนดเป็นดารัสสานัก
นายกรั ฐ มนตรี เลขที่ 473/นย ลงวัน ที่ 18 พฤศจิกายน 2010 วําด๎ว ยการจัดตั้งและการดาเนินงานของ
คณะกรรมการแหํงชาติเพื่อปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ กาหนดให๎มีคณะกรรมการแหํงชาติเพื่อ ต๎านและ
ควบคุมโรคติดตํอ ประกอบด๎วยคณะกรรมการขั้นสูงกลาง และคณะกรรมการขั้นแขวง
โรคติดตํอที่ต๎องปูองกันและควบคุมการระบาด มี 6 โรคคือ โรค SARS (Severe acute respiratory
distress syndrome)โรคติดตํอไข๎หวัดสายพันธ์ H5N1 (Influenza A) โรคติดตํอไข๎หวัดใหญํ สายพัน ธุ์ใหมํ
A/H1N1 (Influenza A H1N1)โรคติดตํอไข๎ยุงลายหรือไข๎เลือดออก โรคติดตํออหิวาตกโรค โรคติดตํอร๎ายแรง
อื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นใหมํโดยมีการประกาศและให๎ควบคุมโรคติดตํอตามที่ได๎กาหนดไว๎ในกฎหมายฉบับนี้
นอกจากนี้ มีกฎหมายวําด๎วยการปูองกันและต๎านเชื้อเอชไอวี หรือ โรคเอดส์เลขที่ 01/สพซ. ลงวันที่
29 มิถุนายน 2010 (Law on HIV Aids) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดหลักการ ระเบียบและมาตรการ
เกี่ยวกับการปูองกันและต๎าน เชื้อเอชไอวี หรือโรคเอดส์ การคุ๎มครอง การตรวจตรา ลดการติดเชื้อ HIV ให๎
ประชาชนบรรดาเผําตํางๆ มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากเชื้อ HIV และสามารถปกปักรักษาประเทศชาติ โดยมี
มาตรการทางอาญาแกํผู๎นาเชื้อ HIV แพรํขยายให๎บุคคลอื่นโดยเจตนา และมีการปรับไหม
โดยกาหนดให๎รัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับการปูองกันและ ต๎านเชื้อโรค HIV โดยมีการวางระเบียบ
กฎหมาย และงบประมาณเพื่อรักษา บุคคลที่ติดเชื้อโรคเอดส์ โดยมีหลักการในงานปูองกัน และต๎านเชื้อ HIV
ตามหลักการดังนี้ คือ
1. การปูองกันโรคด๎วยการโฆษณาสุขศึกษา เชํน การรักษาพยาบาล ดูแล รักษาและบาบัดทางด๎าน
จิตใจ เป็นสาคัญ
2. พัฒนาความรับผิดชอบขององค์การ สังคม ชุมชน ครอบครัว และบุคคล
3. รับรองความเสมอภาค ความยุติธรรม มนุษยธรรม ปราศจากการจาแนก และการรังเกียจ
4. ตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อโรค HIV ด๎วยความสมัครใจ ยกเว๎นมีกฎหมายกาหนดไว๎เป็นอยํางอื่น
5. รักษาความลับ และ สิทธิความเป็นสํวนตัวของผู๎ติดเชื้อโรค HIV
190

หมวดที่ 6 มาตรา 54 องค์การกากับดูแล คือ ภาคสํวนการสาธารณสุข ประกอบด๎วย ขั้นศูนย์กลาง กระทรวงสาธารณสุข
ขั้ น แขวง คื อ แผนกสาธารณสุ ข และขั้ น เมื อ ง คื อ ส านั ก งานการสาธารณสุ ข นอกจากนี้ จ ะมี ส ภาก ากั บ ดู แลวิ ชาชี พ การ
รักษาพยาบาลอีก
191
หมวดที่ 7 องค์การตรวจตรา งานด๎านสาธารณสุขคือองค์การตามมาตรา 54
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นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้ได๎กาหนด ความเป็นอันตรายของเชื้อ HIV,การปูองกันเชื้อ HIV,การต๎าน
เชื้อ HIV การดูแลและการให๎ความชํวยเหลือ มาตรการปูองกันและต๎านเชื้อ HIV มาตรการทางการแพทย์
มาตรการทางสังคม,ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานปูองกันและต๎านเชื้อ HIV ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต๎านเอดส์ ความรับผิดชอบของรัฐ ความรับผิดชอบของสังคม ชุมชน ครอบครัวและ บุคคล กองทุนปูองกันและ
ต๎านเชื้อ HIV,ข๎อห๎ามสาหรับผู๎ติดเชื้อ HIV การกากับดูแล และการตรวจสอบการปูองกันและต๎านเชื้อ HIV(
การกากับดูแล และการตรวจสอบการปูองกันและต๎านเชื้อ HIV) องค์การตรวจสอบ วันต๎านเอดส์แหํงชาติและ
เครื่องหมายต๎านเอดส์แหํงชาติและมาตรการตํอผู๎มีผลงานดีเดํนและมาตรการตํอผู๎ละเมิดกฎหมายฉบับนี้โดย
กาหนดให๎บุคคลองค์การหรือหนํวยงานที่ได๎ละเมิดกฎหมายฉบับนี้จะถูกอบรม192 ลงโทษทางวินัย193 ปรับไหม
ชดใช๎คําสินไหมทดแทน 194 มาตรการทางแพํง195 และการลงโทษทางอาญาแล๎วแตํกรณีเบาหรือหนัก 196
กฎหมายเกี่ยวกับควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลส์และยาสูบ
192

มาตรา 65 มาตรการอบรม
บุคคล ครอบครัว หรือ องค์การใดที่ได๎ละเมิดกฎหมายฉบับนี้ เชํน การละเมิดคาแนะนาของแพทย์ การจาแนก การรังเกียจ
และการหมิ่นประมาท ผู๎ติดเชื้อ HIV ผู๎เป็นโรคเอดส์ หรือผู๎ได๎รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ที่มีลักษณะเบา การไมํให๎ความ
รํวมมือในการปูองกัน และต๎านเชื้อ HIV และอื่น ๆ จะถูกอบรมและกลําวเตือน
193
มาตรา 66 มาตรการทางวินัย
พนักงาน ข๎าราชการ หรือผู๎บริการด๎านการแพทย์ ที่ได๎ละเมิดกฎหมาย เกี่ยวกับการปูองกันและ ต๎านเชื้อ HIV เชํน ข๎อห๎าม ซึ่ง
ไมํเป็นการกระทาผิดทางอาญา นอกจากอบรมศึกษา แล๎วยังจะถูกปฏิบัติด๎านวินัย คือ
1. ติดตาม กลําวตักเตือนความผิด และบันทึกไว๎ในสานวนเอกสารประวัติ ของผู๎กลําว
2. หยุดการเลื่อนชั้น ขั้นเงินเดือน และการยกยํอง
3. ปลดจากตาแหนํง หรือโยกย๎ายไป รับหน๎าที่อื่นที่ต่ากวําเกํา
4. ให๎ออกจากข๎าราชการ โดยไมํได๎รับเงินสวัสดิการ ใด ๆ
194
มาตรา 67 มาตรการปรับไหม
บุคคล ครอบครัว หรือองค์การใด ทีได๎รับการศึกษาอบรม กลําวเตือน หรือ ถูกลงโทษทางวินัยมาแล๎ว แตํหากยังคงกระทาการ
ละเมิดกฎหมายฉบับนี้อีกครั้งหนึ่ง เชํนข๎อห๎าม ซึ่งไมํเป็นการกระทาผิดทางอาญา จะถูกปรับไหม ตามแตํละกรณี ซึ่งได๎
กาหนดไว๎รํะเบียบการเฉพาะ
195
มาตรา 68 มาตรการทางแพํง
บุคคลหรือครอบครัวหรือองค์การใดทีได๎ละเมิดกฎหมายฉบับนี้และได๎กํอความเสียหายแกํบุคคลอื่นจะต๎องชดใช๎คําเสียหาย
เชํน คํารักษาพยาบาล คํารักษาทางจิตใจ คําปุวยการ ตามระเบียบกฎหมาย
196
มาตรา 69 มาตรการทางอาญา
บุคคลที่ได๎ละเมิดกฎหมายฉบับนี้ เชํนข๎อห๎ามซึ่งเป็นการกระทาผิดทางอาญาจะถูกลงโทษตามกฎหมายอาญา
วรรคสอง ผู๎ติดเชื้อ HIV หรือบุคคล ที่นาเชื้อ HIV ไปแผํขยายให๎บุคคลอื่นโดยเจตนา จะถือวําเป็นการกระทาความผิดทาง
อาญา และจะถูกลงโทษ จาคุกตั้งแตํ 5ปี ถึง 10 ปี และจะถูกปรับไหม ตั้งแตํ 10 ล๎านกีบ ถึง 50 ล๎านกีบ
ในกรณีที่ผู๎กระทาผิดหากได๎นาเอาเชื้อ HIV ไปแผํขยายให๎บุคคลอื่น โดยเป็นอาจิณ หรือ มีการตั้งเป็นกลุํม จะถูกลงโทษจาคุก
ตั้งแตํ 10 ปี ถึง 15 ปี และ ถูกปรับไหม ตั้งแตํ 50 ล๎าน ถึง 70 ล๎านกีบ
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กฎหมายวําด๎วยการควบคุมยาสูบ เลขที่ 07/ สพซ.ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2009 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
กาหนดหลักการ ระเบียบ และมาตรการเกี่ยวกับการควบคุม การคุ๎มครอง การติดตาม ตรวจตรา การผลิต
การนาเข๎า การจาหนําย การโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อปกปูองสุขภาพของพลเมือง จากผลร๎ายของยาสูบ
ลดผํอนการบริโภคและคําใช๎จํายที่ไมํจาเป็น ปกปักรักษาสิ่งแวดล๎อม และเพื่อการปกปักรักษาและพัฒนา
ประเทศ องค์กรที่ควบคุมยาสูบประกอบด๎วย กระทรวงสาธารณสุข แผนกสาธารณสุขแขวง นคร, ห๎องการ
สาธารณสุขเมือง เทศบาล เป็นกฎหมายที่ใช๎ควบคุมยาสูบโดยการนามาตรการตํางๆ เพื่อกากับดูแล ติดตาม
ตรวจสอบการผลิต การนาเข๎า การจาหนําย การซื้อ - ขาย ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และสถานที่สูบยา (บุหรี่) โดยมี
นโยบายให๎ลดจานวน เพื่อให๎ลดความเป็นอันตรายตํอสุขภาพ จากการใช๎ผลิตภัณฑ์ยาสูบและการได๎รับควัน
ยาสูบ การควบคุมยาสูบโดยรัฐบาลมีหน๎าที่ในการวางนโยบาย มาตรการตํางๆ เชํน การเพิ่มภาษีอากร การ
กาหนดสถานที่ห๎ามสูบยา สถานที่จาหนําย ซื้อ -ขาย ยาสูบ และสํงเสริมให๎กสิกรปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูก
ยาสูบ นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ โดยมีหลักการเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ 4 ประการคือ 1. รัฐ
ต๎องรับรองและการกากับดูแล การติดตาม ตรวจสอบ อยํางรวมศูนย์ทั่วประเทศและสํงเสริมการมีสํวนรํวม
อยํางกว๎างขวางของบุคคลและองค์การ ตํางๆ 2. ให๎พลเมืองทุกคนดารงชีวิตและรักษาพยาบาลเมื่อได๎รับ
ผลร๎ายจากการยาสูบ 3. รัฐต๎องเริ่มจากบุคคล ครอบครัว โดยมีสํวนรํวมขององค์การ และสังคม ในการแก๎ไข
ผลร๎ายของยาสูบ 4. รัฐต๎องปฏิบัติการโดยกาหนดสถานที่ที่สูบยาอยํางเข๎มงวด ในการเสพย์ใช๎ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
โดยกฎหมายฉบับนี้ได๎กาหนดประเภทผลิตภัณฑ์ยาสูบแบํงออกเป็น 2 ประเภทคือผลิตภัณฑ์แบบอุตสาหกรรม
และ ผลิตภัณฑ์แบบหัตถกรรม ,ผลร๎ายของยาสูบมีผลกระทบตํอสุขภาพผู๎สูบ ผู๎ได๎รับควัน (โดยเฉพาะผู๎หญิง
และเด็กซึ่งมีความเสี่ยงในการเป็นโรคร๎ายแรงได๎เชํน มะเร็งปอด,โรคเส๎นเลือดหัวใจ – สมอง,โรคระบบหายใจ
เรื้อรัง ระบบทางเดินหายใจ,ระบบประสาท และโรคอื่นๆที่จะนาสูํการเสียชีวิตได๎ ) มีผลกระทบตํอเศรษฐกิจ –
สังคม (ทาลายสุขภาพของลูกจ๎างหรือผู๎ใช๎แรงงาน ผู๎ผลิตต๎องเสียคําใช๎จํายที่ไมํจาเป็น ซึ่งมีผลกระทบตํอการ
พัฒนาประเทศ และยังเป็นการทาลายสิ่งแวดล๎อม)และมีผลกระทบตํอครอบครัวอีกด๎วย การควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ (การผลิต นาเข๎า จาหนําย ผลิตภัณฑ์ยาสูบ) ต๎องอยูํภายใต๎การควบคุม คุ๎มครอง ติดตาม และตรวจตรา
อยํ างเข๎มงวดและต๎อ งปฏิบั ติตามข๎ อกาหนดขององค์การคุ๎มครอง และตรวจสอบงานควบคุมยาสู บ เชํ น
มาตรฐานเทคนิค การพิมพ์ฉลากและคาเตือน เป็นต๎น การควบคุมการจาหนํายผลิตภัณฑ์ยาสูบใน สปป.ลาว
ต๎องได๎รับอนุญาตตามระเบีย บการเฉพาะและผํานการตรวจตราจากภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องของรัฐโดยกาหนดให๎
ห๎ ามมิให๎ ขายผลิ ตภัณฑ์ย าสู บ ในสถานที่ ดังนี้คือ 1.สถานที่บริการสาธารณสุ ข 2. สถานที่ การศึกษา 3.
สานักงาน หรือองค์การของรัฐ 4. โรงมหรสพ เชํนโรงฉายภาพยนต์ โรงละคร โรงนาฎศิลป์ หอวัฒนธรรม หอ
พิพิธภัณฑ์ สนามกีฬา สนามออกกาลังกาย และในรถโดยสารพาหนะ เป็นต๎น และสถานที่ขายยํอยผลิตภัณฑ์
ยาสูบต๎องเป็นสถานที่เหมาะสมและได๎รับอนุญาตและไมํให๎จาหนํายให๎แกํเด็กที่มีอายุต่ากวํา 18 ปีการบรรจุ
และหํอหุ๎มผลิตภัณฑ์ยาสูบกาหนดให๎ 1 ซองไมํเกิน 20 ม๎วน หรือ 50 ม๎วนตํอกระป๋องโดยต๎องมีการพิมพ์สลาก
และคาเตือนตามที่รัฐ บาลกาหนด นอกจากนี้ได๎กาหนดหน๎าที่ของผู๎ ผลิ ต ผู๎ นาเข๎า ผู๎ จาหนําย และผู๎ เสพย์
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ต๎องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบอยํางเข๎มงวด และมอบเงินเข๎า
กองทุนควบคุมยาสูบ และต๎องดาเนินธุรกิจอยํางโปรํ งใสและสามารถตรวจสอบได๎ และต๎องรักษาสิ่งแวดล๎อม
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ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ แบํงออกเป็นความรับผิดชอบของรัฐ(รัฐมีความรับผิดชอบตํอการ
ควบคุม คุ๎มครอง ติดตาม ตรวจตรายาสูบด๎วยการวางนโยบาย ระเบียบกฎหมาย เกี่ยวกับงานดั่งกลําว รวมทั้ง
บาบัดผู๎สูบยา การรักษาผู๎ติดยาสูบผู๎ได๎รรับผลร๎ายจากการสูบยา งานด๎านงบประมาณ ,พาหนะอุปกรณ์และ
บุคลากรให๎แกํงานควบคุมยาสูบรวมทั้งการโฆษณาศึกษาอบรมเกี่ยวกับผลร๎ายของยาสูบ) ภาคสํ วนงานที่
เกี่ยวข๎อง เชํนหนํวยงานควบคุมยาสูบเฉพาะ ภาคสํวนสังคม และชุมชน (มีความรับผิดชอบในการโฆษณา
เผยแพรํ ให๎ทุกคนได๎เห็นผลร๎ายของยาสูบ การสร๎างคํานิยมเรื่องการไมํสูบยาและรํวมกันเข๎าควบคุมยาสูบ เป็น
ต๎น ลดจานวนผู๎ใช๎ยาสูบ และสูบยาในสถานที่อนุญาตและให๎การบาบัดผู๎สูบเลิกยาสูบ การรักษาผู๎ติดยาสูบ
และผู๎ได๎รับผลร๎ายจากยาสูบ ความรับผิดชอบของครอบครัว(ครอบครัวมีบทบาทสาคัญและมีความรับผิดชอบ
ในการให๎การอบรม ให๎คาแนะนาแกํสมาชิกครอบครัวให๎รู๎ถึงผลร๎ายของยาสูบ ทั้งเป็นแบบอยํางในการหํางไกล
จากยาสูบ เข๎ารํวมขบวนการควบคุม คุ๎มครอง ติดตาม ตรวจตรายาสูบ และให๎การบาบัด รักษาเมื่อสมาชิก
ครอบครัวเลิกยาสูบและผู๎ได๎รับผลร๎ายจากยาสูบ รวมทั้ งติดตามผู๎ที่เลิกยาสูบแล๎ว ไมํให๎กลับคืนมาสูบใหมํ
ความรับผิดชอบตํอบุคคล (พลเมืองลาวทุกคน เชํน เยาวชน หนุํมสาว นักเรียน นักศึกษา ต๎องมีจิตสานึก
หํางไกลจากยาสูบ และต๎านแนวคิดการลองสูบยา) การปกปูองสุขภาพจากผลร๎ายของยาสูบโดยมีการโฆษณา
และการให๎ ข๎อมูล ขําวสารเกี่ ย วกับผลร๎ายของยาสูบ ให๎ ความรู๎เพื่อให๎ พลเมืองลาวหํางไกลจากยาสูบ ด๎ว ย
รูปภาพ หรือวิธีการตําง ๆ ผํานสื่อมวลชน เป็นต๎น การแก๎ไขผลร๎ายของยาสูบกาหนดให๎มีการชํวยเหลือผู๎ติด
ยาสูบ การบาบัดรักษาและการชํวยเหลือผู๎เลิกยาสูบโดยมีหนํวยงานให๎คาปรึกษา และชํวยเหลือผู๎เลิก ยาสูบ
โดยมีการให๎คาปรึกษา แนะนาการจัดกิจกรรมตํางๆ เพื่อเลิกยา เป็นต๎นนอกจากนี้มีกองทุนควบคุมยาสูบ โดย
รัฐสํงเสริมให๎จัดตั้งกองทุนควบคุมยาสูบ เพื่อใช๎ในงานควบคุมยาสูบ อาทิเชํน งานด๎านโฆษณา สุขศึกษา การ
บาบัดผู๎เลิกยาสูบและผู๎ได๎รับผลร๎ายจากควันยาสูบ และบรรดากิ จกรรมอื่น ๆ เพื่อสํงเสริมสุขภาพโดยมีแหลํง
เงินทุนมาจาก 1.งบประมาณของรั ฐ 2.อากรกาไร ของผู๎ดาเนินธุรกิจผลิ ตภัณฑ์ยาสูบ ตามที่กาหนดไว๎ใน
กฎหมายวําด๎วยสํวยอากร 3. การบริจากของบุคคล การจัดตั้งองค์การภายในประเทศและสากล 4.การดาเนิน
กิจกรรมหารายได๎เพื่องานควบคุมยาสูบ เชํน การแขํงกันกีฬา การแสดงศิลปวัฒนธรรมและอื่น ๆ เป็นต๎นโดยมี
คณะกรรมการแหํงชาติในการควบคุมยาสูบ เป็นผู๎ดาเนินการในแตํละระยะตามแผนงาน กองทุนดังกลําวนี้ต๎อง
ดาเนินการให๎สอดคล๎องกับกฎหมายเกี่ยวกับงบประมาณแหํงรัฐ,ข๎อห๎ามเกี่ยวกับยาสูบโดยมีการกาหนดข๎อห๎าม
สาหรับผู๎ดาเนินธุรกิจยาสูบ เชํน การโฆษณาในการสํงเสริมการสูบยา การจาหนําย และซื้อขายผลิตภัณฑ์
ยาสูบ การผลิตหรือซื้อขายยาสูบเถื่อน การขายหรือจาหนํายผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานที่ห๎ามขาย การขายยาสูบ
ด๎วยเครื่องจักรอัตโนมัติทุกชนิด การไมํขายผลิตภัณฑ์ยาสูบกับเด็กที่มีอายุต่ากวํา 18 ปี เป็นต๎น นอกจากนี้มี
ข๎อห๎ามสาหรับพนักงานและเจ๎าหน๎าที่ และข๎อห๎ามสาหรับบุคคลและองค์การในการสนับสนุนการโฆษณา
สํงเสริมการใช๎ผลิตภัณฑ์ยาสูบ,การกากับดูแล และการตรวจสอบงานควบคุมยาสูบอยูํภายใต๎การดาเนินการ
ของกระทรวงสาธารณสุ ข แผนกสาธารณสุ ข แขวง นครและส านัก งานสาธารณสุ ข เมื อ ง เทศบาลโดยมี
คณะกรรมการแหํงชาติเพื่อการควบคุมยาสูบ และการตรวจสอบงานควบคุมยาสูบ องค์การตรวจสอบงาน
ควบคุมยาสูบมี 1.องค์การตรวจสอบภายในคือ ภาคสํวนหนึ่งขององค์การกากับดูแลงานควบคุมยาสูบที่ได๎
กาหนดไว๎ในมาตรา 51 ของกฎหมายฉบับนี้และ 2.องค์การตรวจสอบภายนอก คือ สภาแหํงชาติ องค์การ
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ตรวจตรารัฐ องค์การตรวจสอบแหํงรัฐ และการติดตามตรวจสอบของประชาชน โดยมีรูปแบบการตรวจสอบ
ตามแผนงานปกติประจาปี และนอกแผนงานโดยมิต๎องแจ๎งให๎รู๎ลํวงหน๎าหรือแบบกระทันหัน และหากมีการ
ดาเนินงานมีผลงานจะมีมาตรการตํอผู๎มีผลงานจะได๎รับการยกยํองและได๎รับประกาศนียบัตรดีเดํนและผู๎ใด
กระทาผิดจะมีมาตรการลงโทษตํอผู๎ละเมิดกฎหมายโดยจะสภาพการบังคับกับบุคคลหรือ องค์การที่ได๎ละเมิด
กฎหมายฉบับนี้เชํน ระเบียบเกี่ยวกับการผลิต การนาเข๎า การจาหนําย การซื้อ-ขาย สถานที่ห๎ามสูบยา ละเมิด
ข๎อห๎ามอื่นๆ จะถูกอบรมกาหนดให๎บุคคล หรือองค์การใดที่ได๎ละเมิดระเบียบกฎหมาย เกี่ยวกับการควบคุม
ยาสูบ ที่มีลักษณะเบา เชํนการขายยาสูบให๎เด็กที่มีอายุต่ากวํา 18 ปี ขายยาอยูํที่ไมํได๎รับอนุญาต,สูบยาใน
สถานที่ห๎ามเด็ดขาดเป็นประจาจะถูกอบรมและกลําวเตือน กลําวตักเตือนและลงโทษทางวินัย พนักงานและ
เจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎องที่ได๎ละเมิดกฎหมาย เกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ จะถูกลงโทษทางวินัย ในกรณีดังนี้ 1. ยึด
หนํวง ถํวงดึงเอกสารเกี่ยวกับยาสูบที่ไมํสร๎างความเสียหายอยํางร๎ายแรง 2. ขาดความรับผิดชอบ ตํองาน
ควบคุมยาสูบ ที่ตนได๎รับมอบหมาย ซึ่งได๎สร๎างความเสียหายเล็กน๎อยและไมํเป็นการกระทาผิดทางอาญา 3.มี
การละเมิดข๎อห๎ามอื่น ที่ได๎กาหนดไว๎ในกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งกํอความเสียหายเล็กน๎อย และ ไมํมีองค์ประกอบ
ของการกระทาผิดทางอาญา การลงโทษทางวินัยตํอพนักงาน และเจ๎าหน๎าที่ดังกลําวได๎ (กาหนดไว๎ในระเบียบ
การเฉพาะ) นอกจากนี้มีการปรับไหม บุคคลหรือองค์การที่ได๎ละเมิดระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม
ยาสูบ เชํน การผลิต การนาเข๎า การจาหนําย และซื้อ - ขาย ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ไมํมีฉลาก คาเตือน ใสํวัตถุ
หํอหุ๎ม ขายยาสูบในสถานที่ห๎ามเด็ดขาด ขายยาสูบให๎เด็ก ที่มีอายุต่ากวํา 18 ปี ที่ได๎กลําวเตือนมาแล๎ว ขายยา
ซองที่บรรจุต่ากวําที่กาหนดไว๎ จะถูกปรับไหม (อัตราการปรับไหมได๎กาหนดไว๎ในระเบียบการเฉพาะ) ชดใช๎
คําเสียหายทางแพํง บุคคลหรือ องค์การที่ได๎ละเมิดระเบียบกฎหมาย เกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ ซึ่งกํอความ
เสียหายให๎แกํผู๎อื่นจะถูกให๎ชดใช๎คําเสียหายที่ตนได๎กํอขึ้นหรือ การลงโทษทางอาญา บุคคลที่ได๎ละเมิดระเบียบ
กฎหมายเกี่ยวกับการควยคุมยาสูบ เชํน การละเมิดข๎อห๎าม ซึ่งเป็นการกระทาผิดอาญา จะถูกลงโทษตามที่ได๎
กาหนดไว๎ในกฎหมายอาญา แล๎วแตํกรณีเบาหรือหนัก
ดารัสสานักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 369/นย ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2010 วําด๎ วยการห๎ามการโฆษณาสํงเสริมการ
บริโภค ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
วัตถุประสงค์เพื่อลดผํอนการสูบยาของประชาชนบรรดาเผําตํางๆ และปูองกันสํงเสริมสุขภาพของ
ประชาชนให๎ดีขึ้น และให๎รู๎วําการสูบยาเป็นอันตรายตํอสุขภาพและมีผลกระทบตํอเศรษฐกิจและสังคม มีการ
ปูองกันชํองที่โฆษณาประชาสัมพันธ์แกํมวลชนให๎บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบทั้งในสํวนบุคคลและนิติบุคคลทุก
รูปแบบ เพื่อให๎เลิกการสูบยา โดยกาหนดให๎ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดการสูบยา โดยมีการห๎าม
โฆษณาขายผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ
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ดารัสสานักนายกเลขที่ 370/สนย.ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2010 วําด๎วยการพิมพ์คาเตือนเกี่ยวกับสุขภาพใสํวัตถุ
หุ๎มหํอผลิตภัณฑ์ยาสูบ
กาหนดหลักการ ระเบียบ และมาตรการเพื่อควบคุมติดตาม ตรวจตราการพิมพ์คาเตือน เกี่ยวกับ
สุขภาพ ใสํวัตถุหุ๎มหํอผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เป็นข๎อความตัวหนังสือที่แสดงถึงอันตรายตํ อสุขภาพของผลิตภัณฑ์
ยาสูบ ให๎เลิกสูบบุ หรี่ และไมํคิดริเริ่มสูบยา เพื่อปกปูองและสํงเสริมสุขภาพของประชาชน บรรดาเผําให๎
แข็งแรง ประหยัดคําใช๎จํายที่ไมํมีประโยชน์เพื่อสร๎างสาและพัฒนาประเทศ หลักการในการพิมพ์คาเตือน
เกี่ยวกับสุขภาพ ในวัตถุหํอหุ๎มผลิตภัณฑ์ยาสูบกาหนดให๎ 1. ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่จาหนํายอยูํ สปป.ลาว ต๎องพิมพ์
คาเตือนเกี่ยวกับสุขภาพด๎วยข๎อความตัวหนังสือเป็นภาษาลาว และเป็นภาษาอังกฤษ 2. การพิมพ์คาเตือน
เกี่ยวกับสุขภาพบนวัตถุหํอหุ๎มผลิตภัณฑ์ยาสูบ ต๎องปฏิบัติตามการกาหนดของกระทรวงสาธารณสุข 3. รัฐต๎อง
รับรองสิทธิในการได๎รับข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับ ความเป็นอันตรายตํอสุขภาพที่เกิดจากการเสพย์ยาสูบ และการ
สูดดมเอาควันยาสูบของประชาชนทุกคน ลักษณะการพิมพ์คาเตือน 1. ต๎องพิมพ์ข๎อความคาเตือนเกี่ยวกับ
สุขภาพตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดไว๎ 2. คาเตือนเกี่ยวกับสุขภาพต๎องมีคาดังตํอไปนี้ 1.ควันยาสูบทาให๎
เป็นมะเร็งที่ปอด 2.การสูบยาทาให๎เส๎นเลือดเลี้ยงหัวใจตีบตัน 3.การสูบยาทาให๎เส๎นเลือดสมองแตก 4.การสูบ
ยาทาให๎เป็นมะเร็งที่ปาก 5.ควันยาสูบเป็นพิษตํอคนรอบข๎าง 6.การสูบยาทาให๎ฟันดา – ปากเหม็น โดยคา
เตือนดังกลําวต๎องมีครบคาที่กาหนดไว๎ คาเตือนเกี่ย วกับสุขภาพต๎องมีจานวนร๎อยละ 30 ปรากฏในสํวน
ด๎านหน๎า และข๎างลํางของวัตถุหุ๎มหํอผลิตภัณฑ์ยาสูบ หน๎าที่และข๎อห๎ามในการพิมพ์คาเตือน กาหนดให๎บรรดา
อุตสาหกรรมยาสูบต๎องดาเนินการตามที่รัฐได๎กาหนดไว๎ , การกากับดูแล และการตรวจสอบการพิมพ์คาเตือน
องค์การกากับดูแล และตรวจสอบการพิมพ์คาเตือนเกี่ยวกับสุขภาพ ประกอบด๎วย 1. ขั้นศูนย์กลาง ได๎แกํ
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรมและการค๎าและกระทรวงการเงิน 2. ขั้นท๎องถิ่น แบํงออกเป็น 1.
แผนกสาธารณสุขแขวง นคร สานักงานสาธารณสุขเมือง เทศบาล และแผนกอุตสาหกรรม และการค๎าแขวง
นคร และสานักงาน อุตสาหกรรม และการค๎าเมือง เทศบาลและ2. แผนกการเงินแขวง นครและสานักงาน
การเงินเมือง เทศบาลและมาตรการตํอผู๎มีผลงานจะได๎รับการยกยํองและประกาศนียบัตร หากผู๎ใดละเมิดตํอ
กฎหมายจะมีมาตรการตํอผู๎ละเมิดบทบัญญัติกฎหมายนี้ โดยกาหนดให๎บุคคล นิติบุคคลใดหรืออุตสาหกรรม
ยาสูบใด หากได๎ละเมิดตํอข๎อห๎ามตามที่ได๎กาหนดไว๎ในมาตรา 12 ของดารัสฉบับนี้ จะถูกลงโทษโดยครั้งที่ 1
กลําวเตือนศึกษาอบรม ให๎เขียนใบปฎิญาณตน ครั้งที่ 2 อายัติ และปรับไหม 1 เทําตัวของมูลคําผลิตภัณฑ์
ยาสูบที่ขายตามท๎องตลาด โดยคานวณตามจานวนผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ตรวจพบหรือตามใบนาสํงสินค๎าที่ทางการ
รับรู๎ ครั้งที่ 3 อายัติ และปรับไหม 3 เทําตัวของมูลคําสินค๎าตามที่ได๎กลําวไว๎ในครั้งที่ 2 ข๎างต๎นนี้ ครั้งที่ 4
อายัติและปรับไหม 5 เทําตัว ของมูลคําสินค๎าตามที่กลําวไว๎ในครั้งที่ 2 ข๎างต๎นนี้ พร๎อมทั้งเสนอองค์การที่มีสิทธิ
อานาจถอนใบอนุญาตดาเนินธุรกิจแบบชั่วคราว หรือถาวรตามแตํละกรณีเบาหรือหนัก
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กฎหมายอาหารและยา และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
สปป. ลาวมีน โยบายด๎านอาหารตามดารัส ของนายกรัฐ มนตรี วําด๎ว ยการรับรองและประกาศใช๎
นโยบายแหํงชาติวําด๎วยความปลอดภัยของอาหาร เลขที่ 028/นย ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2009 และดารัส
นายกรัฐมนตรี เลขที่ 248/นย ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2008 วําด๎วยการรับรองและประกาศใช๎นโบบายแหํงชาติ
วําด๎วยโภชนาการ ฉบับเลขที่ 744/กซส ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2008 และโภชนาการโดยเน๎นการคุ๎มครอง
พลเมืองลาวให๎มีสุขภาพแข็งแรงโดยให๎มีกากับดูแลด๎านโภชนาการ อาหารตํางๆ โดยบัญญัติเป็นกฎหมายวํา
ด๎วยอาหาร เลขที่ 04/สพซ ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2004 (Law on food No. 04/NA 15 May 2004)
กาหนด ระเบียบ วิธีการ และมาตรการตําง ๆ เพื่อคุ๎มครอง ตรวจตรา กิจการเกี่ยวกับอาหาร ควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานโดยเฉพาะด๎านความปลอดภัยของอาหาร ประกันทางด๎านโภชนาการ ปูองกันสุขภาพของผู๎บริโภค
สํงเสริมการผลิต และธุรกิจร๎านอาหาร แนะนาพลเมืองให๎รู๎เข๎าใจและหันมาบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย มี
อนามัย และมีธาตุอาหารบารุงรํางกาย รวมทั้งเข๎าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์และผลร๎ายของอาหารเพื่อให๎รู๎จัก
รักษาสุขภาพของตนให๎แข็งแรง และสามารถปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติ กาหนดมาตรฐานอาหาร
อาหารที่มีความปลอดภัย กิจการและการดาเนินธุรกิจอาหาร ข๎อห๎ามสาหรับการผลิต การปรุงแตํงอาหาร การ
โฆษณาเกินจริง การคุ๎มครองและตรวจตราอาหาร สิทธิและหน๎าที่ของกระทรวงสาธารณสุข โดยกาหนดให๎รัฐมี
นโยบายสํงเสริมด๎านอาหารโดยกาหนดให๎บุคคลและองค์การตํางๆ ทั้งภายในและตํางประเทศ ลงทุนในกิจการ
อาหารเริ่มตั้งแตํการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การปรุงแตํง การบริ การ การผลิตอุตสาหกรรม และหัตถกรรม
การเก็บรักษา การจาหนําย การขนสํงอาหารที่มีเฉพาะให๎ไปสูํการผลิตแบบอุตสาหกรรมทันสมัยเพื่อตอบสนอง
ความต๎องการภายในประเทศและการสํงออกไปยังตํางประเทศด๎วยการให๎ข๎อมูลขําวสารแกํพลเมืองในการ
บริโภคอาหารให๎มีความปลอดภัย และมีคุณภาพและมีคุณประโยชน์เพียงพอทางด๎านโภชนาการรวมทั้งการ
นาเข๎าอาหารที่จาเป็นและเหมาะสม โดยกาหนดหลักการเกี่ยวกับอาหาร และมาตรฐานอาหาร คุณภาพและ
มาตรฐานอาหาร กิจการและการดาเนินธุรกิจอาหาร ข๎อห๎ามเด็ดขาดเกี่ยวกับการผลิต และการปรุงแตํง
อาหาร สิทธิ และหน๎าที่ของผู๎บริโ ภคอาหาร การกากับดูแล และการตรวจสอบอาหารและนโยบายตํอผู๎มี
ผลงานดี และผู๎ ล ะเมิ ดตํ อกฎหมายโดยมีม าตรการลงโทษอบรม มาตรการปรับ ไหม มาตรการทางแพํ ง
มาตรการทางอาญา
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กฎหมายวําด๎วยน้าประปา เลขที่ 04/สพซ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2009
โดยรัฐบาลต๎องกาหนดนโยบายเกี่ยวกับ งานน้าประปาโดยสํงเสริมในภาคสํวนเศรษฐกิจของรัฐทั้ง
ภายในและตํางประเทศการจัดตั้งชุมชนให๎มี ระบบโครงสร๎างน้าประปาการขยายเครือขํายน้าประปา การ
พัฒนาบุคคลากร การบูรณะรักษา การดาเนินธุรกิจน้าประปาในตัวเมืองและชนบทเขตหํางไกลด๎วยการดาเนิน
นโยบายสิ นเชื่อภาษีอากร การให๎ ข๎อมูล ขําวสาร และเทคโนโลยีโ ดยมีห ลักการเกี่ยวกับการดาเนินกิจการ
น้าประปา ,มาตรฐานระบบโครงสร๎างพื้นฐานน้าประปา การปกปักรักษาแหํงน้า และสิ่งแวดล๎อม การบูรณะ
รักษาและการพัฒนาระบบโครงสร๎างน้ าประปา การดาเนินธุรกิจและการกาหนดราคาน้าประปา ข๎อห๎าม
สาหรับผู๎บริการ การแก๎ไขข๎อขัดแย๎งการกากับและตรวจสอบงานน้าประปาโดยมีมาตรการตํอผู๎มีผลงานและ
มาตรการลงโทษตํอ ผู๎ละเมิดกฎหมายฉบับนี้จะถูกอบรม ลงโทษทางวินัย ปรับไหม ชดใช๎คําเสียหายทางแพํง
หรือ ลงโทษทางอาญาตามกฎหมายแล๎วแตํกรณีเบาหรือหนัก
กฎหมายวําด๎วยยาและผลิตภัณฑ์การแพทย์ เลขที่ 01/สพซ ลงวันที่ 8 เมษายน 2000
กฎหมายเกี่ ย วกั บ ยาและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารแพทย์ เลขที่ 01/สพซ ลงวั น ที่ 8 เมษายน 2000 มี
วัตถุประสงค์ กาหนดหลักการ ระเบียบการ และมาตรการตํางๆ เกี่ยวกับการคุ๎มครอง การปลูก การเลี้ยง การ
ปกปั กรั ก ษา การขุดค๎ น การผลิ ต การสํ งออก นาเข๎า การจาหนําย การครอบครอง และการใช๎ ยา และ
ผลิ ตภัณฑ์การแพทย์ ประกัน ให๎ มีย า และผลิ ตภัณฑ์การแพทย์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยราคาเหมาะสม เพื่อ
ปูองกันโรค ภัยไข๎เจ็บ และรักษาประชาชนบรรดาเผําให๎มีสุขภาพแข็งแรง เป็นกฎหมายหลักโดยกาหนดให๎
รัฐบาลต๎องสํงเสริม ทรัพยากรที่ใช๎เป็นยา สํงเสริมการผลิตยาสมัยใหมํ และสมุนไพรพื้นเมือง กาหนดเกี่ยวกับ
ประเภทยาและผลิตภัณฑ์ทางการแพย์ การคุ๎มครองธุรกิจยาและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ การโฆษณายาและ
ผลิตภัณฑ์การแพทย์ การคุ๎มครองราคายาและผลิตภัณฑ์การแพทย์ การค๎นคว๎าทดลองทางด๎านคลีนิก ศูนย์
ข๎อมูลเกี่ยวกับสารเคมี สารพิษ และ ผลกระทบของยา การจดทะเบียนยาและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ การ
ผลิตยา การนาเข๎าและสํงออกยา การค๎นคว๎าทดลองทางด๎านเคมี ศูนย์ข๎อมูลเกี่ยวกับสารพิษ และผลกระทบ
ของยา การคุ๎มครองและตรวจตรา ยาและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์โดยมีคณะกรรมการคุ๎มครองอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข ,แผนกสาธารณสุขแขวง กาแพงนคร,เขตพิเศษ (ปัจจุบันเป็นแขวง)และมีมาตรการตํอผู๎มี
ผลงานและมาตรการลงโทษตํอผู๎ละเมิดกฎหมาย โดยกาหนดให๎บุคคลหรือองค์การใดที่ได๎ละเมิดกฎหมาย
ฉบับนี้จะถูกอบรม ปรับไหม หรือถูกลงโทษทางอาญา แล๎วแตํกรณีเบาหรือหนัก
นอกจากนี้ได๎มกี ฎหมายที่คุ๎มครองการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อทายาโดยมีดารัสสานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 155/นย วําด๎วยทรัพยากรธรรมชาติใช๎เป็นยา (เภสัชทรัพยากรธรรมชาติ) โดยมีวัตถุประสงค์ กาหนด
หลักการ ระเบียบ มาตรการเกี่ยวกับการสํงเสริม คุ๎มครอง การขุดค๎น การผลิต การปลูก การเลี้ ยง และการนา
ใช๎ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นยา เพื่อปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นยา ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ
และประกันการน าใช๎ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นยาให๎ยั่งยืนโดยมีการกาหนดหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการ
สํงเสริม การใช๎ และคุ๎มครอง การปกปักรักษาและการปลูกและเลี้ ยงพืช ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นยา การ
คุ๎มครอง การปกปักรักษา การขุดค๎น และการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นยาโดยให๎เป็นงานสาคัญเพื่อทดแทน
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ยา หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการสํงเสริมการใช๎ การคุ๎มครองและ การปกปักรักษา ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นยา
ดังนี้
1. คุ๎มครองและ ปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นยาเป็นงานหลักพื้นฐาน ปลูกบุญธรรมทดแทนคืน
เป็นงานสาคัญ
2. การขุดค๎นทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นยา ที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษาค๎นคว๎า การผลิตยาพื้นเมือง และยา
หลวงต๎องมีแผนการคุ๎มครอง และปกปูองรักษา
3. บุคคล หรือองค์การที่อยูํในสปป.ลาว และภาคสํว น ที่นาใช๎ ได๎รับผลประโยชน์มีหน๎าที่ปกปักรักษา
แหลํงทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นยาของชาติ
4. บุคคล หรือ องค์การใดองค์การหนึ่ง ที่กํอความเสียหายตํอทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นยาและแหลํง
เภสัชทรัพยากรต๎องรับผิดชอบภายใต๎กฎหมาย
5. ต๎องใช๎ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นยาอยํางมีแผนการและมีประสิทธิผลเพื่อการพัฒนาชีวนานาพันธุ์แบบ
ยั่งยืน
โดยกาหนดมาตรการตํอผู๎มีผลงานและมีมาตรการตํอผู๎ละเมิดบทบัญญัติกฎหมายนี้จะถูกอบรม ปรับ
ไหม หรือดาเนินคดีตามกฎหมายโดยอิงตามแตํละกรณีหนักหรือเบา รวมทั้งการชดใช๎คําสินไหมทดแทนที่เกิด
จากการละเมิดกฎหมาย
กฎหมายยาเสพติด และปูองกันและปราบปรามยาเสพติด
กฎหมายวําด๎วยยาเสพติด เลขที่ 10/สพซ ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2007 มีวัตถุประสงค์ เพื่อกาหนด
หลักการ ระเบียบ และมาตรการเกี่ยวกับการควบคุม การปูองกัน และต๎านยาเสพติด ให๎สังคมลาวปลอดจาก
ยาเสพติดอยํางเด็ดขาด ประชาชนลาวบรรดาเผําตํางๆ มีสุขภาพแข็งแรง สามารถประกอบการงานในการปก
ปักรักษา และพัฒนาประเทศชาติได๎มีมาตรการตํอผู๎ละเมิดตํอกฎหมาย มาตรา 73 และมาตรา 75 กาหนด
จานวนปริมาณยาเสพติดหรือเคมีอนุพันธ์ยางกัญชาเพื่อใช๎กาหนดโทษทางอาญา และมีบทขยายความกฎหมาย
วําด๎วยยาเสพติด ตามดารัสสานั กนายกรัฐมนตรีการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายวําด๎วยยาเสพติด เลขที่ 076 / นย
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2009 197โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายความกฎหมายวําด๎วยยาเสพติด ปี 2007 ด๎วยการ
ขยายความเนื้อหาที่จาเป็นให๎ครบถ๎วนชัดเจน รวมทั้งการอธิบายเนื้อหาของกฎหมายให๎เข๎าใจถูกต๎อง เป็น
เอกภาพทั่วประเทศ และสะดวกในการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายเกี่ยวกับการแก๎ไขปัญหายาเสพติดและใช๎มาตรการ
ทางอาญาตํอผู๎กระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให๎ปฏิบัติตามมาตรา 146 ของกฎหมายอาญาและมาตรา 75 ของ
กฎหมายวําด๎วยยาเสพติด (ในสํวนเฉพาะเคมียางกัญชา และอนุพันธ์ตํางๆ ทางเคมียางกัญชา)
กฎหมายวําด๎วยยาเสพติด เลขที่ 10/สพซ ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2007 เป็นกฎหมายหลักกาหนด
หลักการ ระเบียบการ และมาตรการเกี่ยวกับการควบคุม การปูองกัน และต๎านยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให๎สังคมลาวปลอดภัยจากยาเสพติด และให๎พลเมืองลาวทุกชนเผํามีสุขภาพแข็งแรง และสามารถทางาน
197

มาตรา 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายความกฎหมายวําด๎วยยาเสพติด ปี 2007
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เป็นกาลังในการปกปักรักษาและสร๎างสาพัฒนาประเทศชาติได๎ และกาหนดให๎รัฐบาลมีนโยบายในการแก๎ไข
ปัญหายาเสพติด ด๎วยการโฆษณา จัดการศึกษาอบมทั่วประเทศในหลายรูปแบบ เพื่อสร๎างจิตสานึกให๎คนใน
สังคม ได๎เห็นผลร๎ายและพิษภัยของยาเสพติด มีนโยบายสนับสนุนและสํงเสริมบุคคล ครอบครัว องค์การทุก
ภาคสํวน ให๎เข๎ารํวมในการดาเนินการของรัฐ เพื่อคุ๎มครอง ควบคุม ตรวจสอบ ปูองกัน และต๎านยาเสพติด
รวมทั้งแก๎ไขผลเสียหายที่เกิดขึ้น การจัดการด๎านงบประมาณ วัตถุอุปกรณ์ตํางๆ ให๎แกํองค์การที่ดาเนินการ
ด๎านยาเสพติด พร๎อมทั้งรักษาความลั บ ปกปูอง และคุ๎มครองความปลอดภัยให๎แกํผู๎ที่ความรํวมมือในการ
ควบคุม ปูองกัน และต๎านยาเสพติดโดยมีการกาหนดหลักการเกี่ยวกับการควบคุม ปูองกันและต๎านยาเสพติด
โดยให๎ รั ฐ บาลด าเนิ น การควบคุม คุ๎ มครอง ตรวจตรา อยํา งเป็น ศูนย์ กลางเป็น เอกภาพทั่ ว ประเทศ และ
กาหนดให๎การควบคุม การปูองกันและต๎านยาเสพติด เป็นหน๎าที่ของทุกคน และองค์การสังคมให๎ยึดถือการ
ควบคุม การปูองกันและการต๎านยาเสพติดเป็นปัจจัยหลักในการดาเนินงานโดยต๎องมีการควบคุม และกา ร
แก๎ไขผลร๎ายของยาเสพติดต๎องเริ่มต๎นจากบุคคล ครอบครัวการมีสํวนรํวมขององค์การตํางๆ และสังคม และ
กาหนดให๎ผู๎ติดยาเสพติดถือเป็นผู๎เคราะห์ร๎ายที่ต๎องได๎รับการรักษา กฎหมายวําด๎วยยาเสพติด เลขที่ 10/สพซ
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2007 ได๎นิยามความหมายของยาเสพติดวํา เป็นสารกระตุ๎นหรือระงับระบบประสาทที่
ได๎มาจากพิษสารเสพติด หรือจากสารเคมีสังเคราะห์ เมื่อเสพแล๎วจะมีผลกระทบอยํางรุนแรงตํอรํางกาย จิต
ประสาท และมีความต๎องการเสพย์ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยได๎กาหนดประเภทและผลร๎ายของยาเสพติด ไว๎ 2
ประเภท คื อ ยาเสพติดที่ห๎ ามเด็ดขาด(ยาเสพติด ที่ ต๎องห๎ ามเด็ ดขาด คือ ยาเสพติด ชนิดกระตุ๎ นหรือระงั บ
ประสาทอยํางร๎ายแรง เชํน เฮโรอีน , ยาบ๎า,โคเคน,ยาอี และอื่น ๆ( ตามที่ได๎กาหนดไว๎ในเอกสารเฉพาะ) และ
ไมํอนุญาตให๎ใช๎ยาเสพติดที่ต๎องห๎ามอยํางเด็ดขาดและยาเสพติดและสารเคมีที่ถูกควบคุมการใช๎ (คือยาเสพติด
ซึ่งมีทั้งชนิดกระตุ๎น หรือระงับประสาทที่ได๎กาหนดไว๎ในเอกสารเฉพาะเชํน มอร์ฟีน ยาฝิ่น เฮโรอีน เมตาโดน
แฟมแทคมีน มีดาโซรัม อาโมบากบี ตาน อาเซติกแอนรายไดซ์ อาซีตินกลังราย และอื่น ๆ ยาเสพติดและ
สารเคมีดังกลําว ถูกนาใช๎เข๎าในวิทยาศาสตร์การแพทย์ อุตสาหกรรม กสิกรรมและอื่นๆ โดยมีการควบคุมอยําง
เข๎มงวด)โดยมีการกาหนดผลร๎ายของยาเสพติดที่ต๎องห๎ามอยํางเด็ดขาด เชํน ผลร๎ายตํอผู๎เสพย์(เป็นอันตรายตํอ
รํางกายและชีวิตของผู๎เสพย์ ทาให๎บทบาท เกียรติยศศักดิ์ศรีและอนาคตของตนตกต่า สมองถูกทาลายการเป็น
บ๎า วิกลจริต ใช๎ความรุนแรง ทาลายชีวิตของตนเองและผู๎อื่น )ผลร๎ายตํอผู๎ผลิตและผู๎กระทาอื่นเชํน ผู๎ผลิต ปรุง
แตํง ซื้อขาย จาหนําย ครอบครอง เก็บรักษา นาเข๎า สิ่งออก ขนสํงผํานแดนจะถูกดาเนินคดีและลงโทษตาม
กฎหมาย ผลร๎ายตํอครอบครัว (จะทาให๎ครอบครัวเกิดความวุํนวายแตกแยก เสียชื่อเสียง ครอบครัวและวงศ์
ตระกูล ทาลายสุขภาพ ชีวิตและทรัพย์สินในครอบครัว ผลร๎ายตํอสังคม (ผู๎ติดยาเสพติดเป็นผู๎อํอนแอ และอาจ
กํอให๎เกิดอาชญากรรมทาลาย และขํมขูํความสงบสุข และความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของสังคม ผลร๎ายตํอ
ประเทศชาติ (ยาเสพติดที่ต๎องห๎ามเด็ดขาดเป็นอันตรายตํอความมั่นคงของชาติตํอประชาชน เชํ น วัยหนุํมสาว
เยาวชน ที่เป็นอนาคตของชาติ ผู๎ติดยาเสพติดไมํสามารถปฏิบัติหน๎าที่ปูองกันชาติ ปูองกันความสงบและไมํ
สามารถเป็นกาลังแรงในการสร๎างสาพัฒนาประเทศชาติ การควบคุม ปูองกันและต๎านยาเสพติด การควบคุมยา
เสพติ ด และสารเคมี ประกอบไปด๎ ว ย 1.การควบคุ ม การผลิ ต ปรุ ง แตํ ง (ใช๎ ใ นงานสาธารณสุ ข และงาน
วิทยาศาสตร์ การค๎นคว๎าทดลอง การอุตสาหกรรม การกสิกรรม ต๎องมีการขออนุญาต และมีการตรวจสอบ
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ควบคุมอยํางเข๎มงวดจากองค์การของรัฐ) 2.การควบคุมการซื้อขาย ,จาหนําย,ครอบครอง,เก็บรักษา,นาเข๎า,
สํงออก,ขนสํ ง,ผํ านแดน (เป็ น การน าใช๎ในงานสาธารณสุ ขและงานวิทยาศาสตร์ การค๎นคว๎าทดลอง การ
อุตสาหกรรม การกสิกรรม ต๎องมีการขออนุญาตอยํางเข๎มงวด) 3. การควบคุมการใช๎ (การถูกควบคุมการใช๎ใน
ภาคสํวนสาธารณะ ,อุตสาหกรรม ,กสิกรรม และภาคสํวนอื่น ต๎องมีการคุ๎มครองและตรวจสอบ ควบคุมอยําง
เข๎มงวด )วิธีการปูองกันยาเสพติดที่ต๎องห๎าม มี 7 วิธี คือ 1. การโฆษณา 2. การอบรม 3. การไมํอนุญาตให๎
ปลูก ผลิต และปรุงแตํงยาเสพติด 4.การไมํอนุญาตให๎ซื้อขาย จาหนําย ครอบครองเก็บรักษา นาเข๎า สํงออก
ขนสํงผํานแดนสปป.ลาว 5.การไมํอนุญาตให๎ใช๎ 6.การมีสํวนรํวมของครอบครัวและสังคมและ 7.ความสัมพันธ์
ระหวํางประเทศและความรํวมมือสากล การปูองกันยาเสพติดที่ต๎องห๎าม โดยมีเปูาหมายกับบุคคล 6 ประเภท
คือ 1.ตัวการที่ทาธุรกิจ 2.ผู๎ปลูก ผู๎ผลิต ผู๎ปรุงแตํง 3.ผู๎ซื้อ ขาย จาหนําย ครอบครอง ขนสํง นาเข๎า สํงออก ยา
เสพติด ผํ านแดนสปป.ลาว 4.ผู๎ ใ ห๎ การบริ ก าร 5.ผู๎ เ สพย์ 6.ผู๎ เ ข๎ ารํ ว มขบวนการยาเสพติ ดที่ ต๎ อ งห๎ า ม การ
ดาเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดโดยกาหนดให๎คดีเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นคดีสาคัญ และมีความยุํงยากพิเศษและเป็น
อันตรายซึ่งต๎องดาเนินการให๎ถูกเปูาหมาย รวดเร็ว ชัดเจน เข๎มงวด และถูกต๎องตามกฎหมาย และมีความ
โปรํงใสและกาหนดให๎การดาเนินคดีต๎องห๎ามทาการปรับไหมแล๎วปลํอยตัวผู๎ต๎องหาโดยไมํมีการดาเนินคดีตาม
ระเบียบกฎหมาย มีการขอคาสั่งตรวจค๎นเคหะสถานของอัยการประชาชน หรือศาลประชาชน เว๎นแตํกรณี
เรํงดํวนก็ต๎องรายงานให๎อัยการประชาชนทราบภายใน 24 ชม.ภายหลังที่ได๎ทาการตรวจค๎นเสร็จแล๎ว และ
กาหนดใหการตรวจค๎นต๎องทาตํอหน๎าเจ๎าของเคหะสถาน องค์การปกครองบ๎าน และพยานอยํางน๎อยสองคน
เป็นต๎น นอกจากนี้ยังมีการเก็บของกลาง การยึดอายัติและการริบวัตถุสิ่งของ ที่เกี่ยวข๎องกับคดียาเสพติด,การ
รักษาฟื้นฟูสุขภาพและฝึกวิชาชีพแกํผู๎ติดยาเสพติด โดยแบํงเป็นการรักษาผู๎ติดยาเสพติด โดยต๎องมีการสํ งเสริม
ทั้งในสํวนของครอบครัว ชุมชน โรงพยาบาล ศูนย์รักษาและฟื้นฟูสุขภาพผู๎ติดยาเสพติดรวมถึงการรักษาตัวอยูํ
ในที่คุมขังหรือเรือนจาโดยการฝึกวิชาชีพ มีการติดตามชํวยเหลือผู๎เลิกยาเสพติดแล๎ว ผู๎ติดยาที่ได๎รับการฟื้นฟู
สุขภาพ และฝึกวิชาชีพเบื้องต๎นแล๎วจะได๎รับคาแนะนาและให๎คาปรึกษาเพื่อให๎ผู๎เลิกยาเสพติดมีชีวิตการเป็นอยูํ
อยํ างปกติ หากมีการกลับ ไปใช๎ยาอีกจะถูกเพิ่มโทษ,ศูนย์วิจัยยาเสพติดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ
ประเภทของยาเสพติดให๎โทษ ปริมาณขนาดความเข๎มข๎นของสารเสพติด เพื่อการควบคุมและปูองกันและต๎าน
ยาเสพติดรวมทั้งการใช๎มาตรการลงโทษตํอผู๎กระทาผิดอยํางถูกต๎อง และยุติธรรมโดยอยูํในภาคสํวนของงาน
ด๎านสาธารณสุขและหนํวยงานอื่นที่เกี่ยวข๎อง เชํน ภาคสํวนการปูองกันความสงบ ,คณะกรรมการตรวจตรา
และควบคุมยาเสพติด เป็นต๎น กองทุนปูองกันและต๎านยาเสพติด รัฐต๎องสํงเสริมให๎มีการตั้งกองทุนเพื่ อควบคุม
และปูองกันยาเสพติดที่ขั้นศูนย์กลาง ,ขั้นแขวง นคร และรัฐมีหน๎าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม
ปูองกันและต๎านยาเสพติด และในภาคสํวนตํางๆ สังคม และชุมชน ครอบครัว และบุคคล ข๎อห๎ามเกี่ยวกับยา
เสพติดโดยกาหนดข๎อความสาหรับ บุ คคลและครอบครัว (เชํน ห๎ามปลู ก ผลิ ต ปรุงแตํง ค๎าขาย จาหนําย
ครอบครอง ขนสํง นาเข๎า สํงออกหรือผํานแดน สปป.ลาวยาเสพติดโดยไมํถูกต๎องตามกฎหมาย ห๎ามเสพหรือ
จัดบริการให๎เสพ สนับสนุนสํงเสริม หลอกลวง และบังคับให๎ผู๎อื่นใช๎ยาเสพติดโดยไมํถูกต๎องตามกฎหมาย ห๎าม
ปิ ดบั ง ปกปิ ด หรื อซํอนเร๎ น สมาชิ กครอบครัว หรือบุคคลอื่นที่ติดยาเสพติด ห๎ ามขัดขวาง ขูํเข็ญ แก๎แค๎ น
ผู๎เข๎ารํวมในการปูองกันและต๎านยาเสพติดและการรักษาผู๎ติดยาเสพติด ห๎ามโฆษณา เพื่อสนับสนุนให๎มีการใช๎

154
ยาเสพติด โดยไมํถูกต๎องตามกฎหมายทุกรูปแบบรวมทั้งทางอินเตอร์เนท เป็นต๎น)ข๎อห๎ามสาหรับพนักงาน และ
เจ๎าหน๎าที่ด๎านกฎหมาย (เชํนห๎ามทางานด๎วยความไมํโปรํงใส เชํน รับสินบน ปรับไหมแล๎วปลํอยตัวผู๎ต๎องหา
สลับเปลี่ยนของกลางยาเสพติด ทาบันทึกปลอม หรือใช๎อานาจตาแหนํงหน๎าที่เพื่อหาผลประโยชน์สํวนตัวหรือ
ญาติ พี่ น๎ อ ง ห๎ า มปกปิ ด ปิ ด บั ง ผู๎ ถู ก กลํ า วหาเกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด ห๎ า มใช๎ ข องกลางในคดี ที่ เ กี่ ย วข๎ อ ง เชํ น
ยานพาหนะ อุปกรณ์สิ่งของ เครื่องมือสื่อสาร เงิน ทองคา และทรัพย์สินอื่นๆ ห๎ามใช๎ความรุนแรงบังคับผู๎ถูก
กลําวหาเพื่อให๎รับสารภาพ ห๎ามปกปูองหรือแทรกแซงการดาเนินคดียาเสพติด ห๎ามเข๎ารํวมและเกี่ยวข๎องกับ
การผลติด ค๎าขาย ขนสํงยาเสพติดโดยไมํถูกต๎องตามกฎหมาย และข๎อห๎ามสาหรับเจ๎าหน๎าที่องค์การเกี่ยวกับยา
เสพติด เชํน ห๎ามเจ๎าหน๎าที่ศูนย์วิจัยยาเสพติด แจ๎งผลวิจัย โดยไมํถูกต๎องหรือสลับเปลี่ยนสิ่งเสพติด ห๎าม
เจ๎าหน๎าที่ศูนย์รักษาและฟื้นฟูสุขภาพผู๎ติดยาเสพติด ละทิ้งหน๎าที่ ทาร๎ายรํางกายผู๎มาบาบัดยาเสพติด เรียกร๎อง
ผลประโยชน์ จากครอบครัวหรือผู๎ติดยาเสพติด ห๎ามเจ๎าหน๎าที่ที่มีหน๎าที่ควบคุมตัว หรือ เจ๎าหน๎าที่ราชทัณฑ์ทา
ร๎ายรํางกายผู๎ถูกกลําวหาหรือผู๎กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ห๎ามเจ๎าหน๎าที่ที่ศูนย์รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ
ออกใบประกาศนียบัตรเกี่ยวกับสุขภาพอันเป็นความเท็จ เป็นต๎น หรือความรํวมมือระหวํางประเทศเกี่ยวกับยา
เสพติดทั้งทางภาครัฐทั้งทางด๎านกฎหมายและความยุติธรรม เชํน การแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารระหวําง
ประเทศ การสืบสวน- สอบสวน และมาตรการการควบคุม และปูองกัน การสั่งฟูอง และการตัดสินคดี เกี่ยวกับ
ยาเสพติดตามการร๎องขอของประเทศสมาชิก โดยให๎ปฏิบัติตามสนธิสัญญา และสัญญาที่สปป.ลาวเข๎าเป็นภาคี
การควบคุมและการตรวจสอบยาเสพติดการควบคุมประกอบไปด๎วยองค์การควบคุมยาเสพติด ประกอบด๎วย
คณะกรรมการแหํงชาติ เพื่อการตรวจสอบและควบคุมยาเสพติด (กคส.) คณะกรรมการแขวง นคร เพื่อการ
ตรวจสอบและควบคุมยาเสพติด (กคสซ) คณะกรรมการเมือง เทศบาล เพื่อการตรวจสอบและควบคุมยาเสพ
ติด (กคสม) หนํวยงานและภาคสํวนเพื่อการตรวจสอบ และควบคุมยาเสพติด โดยคณะกรรมการแหํงชาติเพื่อ
การตรวจสอบและควบคุมยาเสพติด เป็นองค์การของรัฐบาล ประกอบไปด๎วยหลายภาคสํวนงานและเป็น
เลขาธิการให๎รัฐบาลแหํงสปป.ลาว ในการตรวจสสอบและควบคุมยาเสพติดอยํางรวมศูนย์เป็นเอกภาพทั่ว
ประเทศ โดยมีกองเลขาประจาเพื่อชํวยงานซึ่งมีฐานะเทํากับกรมและมาตรการตํอผู๎มีผลงาน ตํอพนักงาน
เจ๎าหน๎าที่ ผู๎ให๎ความรํวมมือในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ผู๎ให๎ข๎อมูลขําวสารและการชํวยเหลือใน
การรักษาผู๎ติดยาเสพติด และมาตรการตํอผู๎ละเมิดโดยกาหนดให๎บุคคล หรือองค์การ ที่ได๎ละเมิดกฎหมาย
ฉบับนี้ถูกปฏิบัติมาตรการอบรม บุคคลที่ได๎เสพยาเสพติด หรือมีไว๎ในครอบครองเคมียางกัญชา และอนุพันธ์
ตํางๆของเคมียางกัญชาตั้งแตํ 0.3 กรัม ลงมาถือวําเป็นผู๎เคราะห์ร๎าย (เป็นผู๎เสี่ยงตํอการติดยา เป็นผู๎ติดยา จะ
ถูกศึกษาอบรม และจะถูกนาไปรักษาอยูํศูนย์รักษาผู๎เสพยาเสพติด และฟื้นฟูสุขภาพผู๎ติดยาเสพติด) ลงโทษ
ทางวินัย (พนักงาน ข๎าราชการหรือเจ๎าหน๎าที่ที่ได๎ละเมิดระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและข๎อห๎ามที่มี
ลักษณะเบาซึ่งไมํเป็นการกระทาผิดทางอาญา แตํไมํจงใจรายงาน หลบหนี จะถูกลงโทษทางวินัย ในกรณี
ดังตํอไปนี้ 1.ติดตาม กลําวเตือนความผิด และบันทึกไว๎ในสานวนเอกสารประวัติของผู๎นั้น 2.หยุดการเลื่อนชั้น
ขั้นเงินเดือนและการประกาศเกียรติคุณ 3. ปลดจากตาแหนํง หรือโยกย๎ายไปรับหน๎ าที่อื่น ที่ต่ากวําเกํา 4. ให๎
ออกจากข๎าราชการ โดยไมํได๎รับสวัสดิการใดๆ ผู๎ที่ถูกลงโทษทางวินัยต๎องสํงทรัพย์สินที่ตนได๎มา โดยไมํถูกต๎อง
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นั้ น อยํ า งครบถ๎ ว น การปรั บ ไหม มาตรการทางอาญา(โดยก าหนดให๎ ผู๎ ค รอบครองที่ มี เ คมี ย างกั ญ ชา
(Tetrahydrocannabinol, Hashish) และอนุพนั ธ์ตํางๆ ของเคมียางกัญชา :
- น้าหนักสุทธิ เกินกวํา 0.3 ถึง 50 กรัม จะถูกลงโทษจาคุก ตั้งแตํ 2 ปี ถึง 4 ปี และจะ
ถูกปรับไหมตั้งแตํ 5 ล๎านกีบถึง 9 ล๎านกีบ
- น้าหนักสุทธิ เกินกวํา 50 กรัม ถึง 100 กรัม จะถูกลงโทษจาคุก ตั้งแตํ 5 ปีถึง 7 ปี
และจะถูกปรับไหม ตั้งแตํ 10 ล๎านกีบ ถึง 29 ล๎านกีบ และจะถูกริบทรัพย์ตามที่ได๎
กาหนดไว๎ในมาตรา 34 ของกฎหมายอาญา
- น้าหนักสุทธิ เกินกวํา 100 กรัม ถึง 200 กรัม จะถูกลงโทษจาคุก ตั้งแตํ 15 ปีถึง 40 ปี
และจะถูกปรับไหม ตั้งแตํ 30 ล๎านกีบ ถึง 59 ล๎านกีบ และจะถูกริบทรัพย์ตามที่ได๎
กาหนดไว๎ในมาตรา 34 ของกฎหมายอาญา
- น้าหนักสุทธิ เกินกวํา 200 กรัม ถึง 500 กรัม จะถูกลงโทษจาคุก ตั้งแตํ 15 ปีถึง 20 ปี
และจะถูกปรับไหม ตั้งแตํ 60 ล๎านกีบ ถึง 99 ล๎านกีบ และจะถูกริบทรัพย์ตามที่ได๎
กาหนดไว๎ในมาตรา 34 ของกฎหมายอาญา
- น้าหนักสุทธิ เกินกวํา 500 กรัม ถึง 100 กรัม จะถูกลงโทษจาคุกตลอดชีวิต และจะ
ถูกปรับไหม ตั้งแตํ 100 ล๎านกีบ ถึง 200 ล๎านกีบ และจะถูกริบทรัพย์ตามที่ได๎กาหนด
ไว๎ในมาตรา 34 ของกฎหมายอาญา)
ตามแตํละกรณีเบาหรื อหนัก รวมทั้งการชดใช๎คําเสียหายทางแพํง นอกจากโทษที่ได๎ กาหนดไว๎ใน
มาตรา 75 ของกฎหมายฉบับนี้แล๎วผู๎กระทาผิดยังจะได๎ใช๎คําเสียหายตํางๆ เชํน คํารักษาพยาบาล คําเสียหาย
ทางจิตใจ คําปุวยการ คําเดินทาง คํากินอยูํหลับนอน และคําเสียหายอื่น ๆ ตามระเบียบกฎหมาย ตามที่ได๎
กาหนดไว๎ในมาตรา 146 ของกฎหมายอาญาและกฎหมายฉบับนี้
กฎหมายเครื่องสาอาง
กฎหมายวําด๎วยการคุ๎มครองผู๎บริโภค (ซมไซ๎) เลขที่ 02/สพซ ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2010 กาหนด
หลักการ ระเบียบ มาตรการเกี่ยวกับการจัดตั้ง คุ๎มครอง การติดตาม ตรวจตราการดาเนินงานปกปูองผู๎บริโภค
ประกันผลประโยชน์ความปลอดภัยของผู๎บริโภคจากผลกระทบทางลบที่เนื่องมาจากการบริโภคสินค๎า และการ
บริการ และทาให๎เป็นการสํงเสริมการผลิตภายใน การนาเข๎า การจาหนํายสินค๎า และการบริการให๎มีคุณภาพ
ได๎มาตรฐานถูกต๎อง และสอดคล๎องกับกฎหมาย ทาให๎สังคมมีความยุติธรรม ความสงบเรียบร๎อยทาให๎ชีวิตการ
เป็นอยูํของประชาชนบรรดาเผําดีขึ้ น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ –สังคม การปกปูองผู๎บริโภค คือการปูองกัน
ผลกระทบของการใช๎สินค๎าหรือบริการ จากอาหาร ยา เครื่องสาอาง การรักษาสุขภาพ รวมทั้งการแก๎ไขข๎อ
ขัดแย๎งที่เกิดขึ้นระหวํางผู๎บริโภคและผู๎จาหนํายหรือผู๎ให๎บริการ ได๎กาหนดให๎รัฐบาลเป็นผู๎ดาเนินการ วาง
นโยบายของรัฐเกี่ยวกับงานปกปูองผู๎บริโภค ให๎มีการดาเนินงานด๎านการคุ๎มครองผู๎บริโภคอยํางมีประสิทธิภาพ
รับรองความปลอดภัย ตํอชีวิต สุ ขภาพ ทรั พย์สิน สิทธิ และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู๎บริโภค โดยมี
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หลั กการพื้น ฐานในการปกปูองผู๎ บริ โภค ประเภทการปกปูองผู๎ บริโภค การผลิต การนาเข๎า การขาย การ
จาหนํายสินค๎าและการบริการ การโฆษณา การติดฉลากและสัญญาการปฏิบัติงานด๎านการปกปูองผู๎บริโภค
สิทธิ และหน๎าที่ของผู๎บริโภคและผู๎ขาย การแก๎ไขข๎อขัดแย๎งระหวํางผู๎บริโภคและผู๎ขาย ข๎อห๎าม การคุ๎มครอง
และการตรวจสอบงานปกปูองผู๎บริโภคและมาตรการตํอ ผู๎มีผลงานและมาตรการตํอผู๎ละเมิดกฎหมายโดย
กาหนดให๎บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได๎ละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับการคุ๎มครองผู๎บริโภคจะถูกปฏิบัติมาตรการอบรม
การลงโทษทางวินัย (เจ๎าหน๎าที่ของรัฐ) การปรับไหม มาตรการทางแพํงหรือลงโทษทางอาญา แล๎วแตํกรณีเบา
หรือหนัก
(2.4) กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม
กฎหมายคุ๎มครองเด็กและสตรี
ตามรัฐธรรมนูญปี 2003 (ฉบับปัจจุบัน) หมวด 2 ระบอบเศรษฐกิจ – สังคม มาตรา 29(ใหมํ) บัญญัติ
ให๎รัฐต๎องคุ๎มครองปฏิบัตินโยบายพัฒนาและสํงเสริมความก๎าวหน๎าของสตรี ปกปูองสิทธิและผลประโยชน์ของ
สตรีและเด็ก198 โดยรัฐต๎องกาหนดให๎มีกฎหมายคุ๎มครองสตรีและเด็ก ตามดารัสสานักนายกรัฐมนตรี เลขที่
26/นย ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2006 วําด๎วยจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายวําด๎วยการพัฒนา และปกปูองผู๎หญิง ซึ่งเป็น
กฎหมายที่บังคับใช๎ในปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให๎นาใช๎กฎหมายวําด๎วยการพั ฒนาและปกปูองผู๎หญิง
และให๎กฎหมายดังกลําวได๎รับการปฏิบัติอยํางเข๎มงวด และเป็นเอกภาพในทั่วประเทศอยํางมีประสิทธิผล โดยมี
กฎหมายวําด๎วยการพัฒนาและปกปูองสตรี199เลขที่ 08/สพซ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2004 ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับ
กํอนปี 2006 เป็นกฎหมายหลักและใช๎ประกอบทั้งสองฉบั บ ภายใต๎การดาเนินการของคณะกรรมมาธิการเพื่อ
ความก๎าวหน๎าของสตรี200
กฎหมายวําด๎วยการพัฒนาและปกปูองผู๎หญิง (Law on Development and Protection of
Woman) เลขที่ 08/สพซ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2004 วัตถุประสงค์เพื่อรองรับและยกระดับฐานะของผู๎หญิง
กาหนดสิ ทธิพื้น ฐาน เชํน มาตรการการพัฒ นาและปกปูองสิ ทธิผ ลประโยชน์ช อบธรรมของผู๎ ห ญิ ง ความ
รับผิดชอบของรัฐ สังคมและครอบครัวตํอผู๎หญิง และสํงเสริมความรู๎ความสามารถ คุณสมบัติ ความเสมอภาค
หญิงชาย การลบล๎างการจาแนกเพศตํอผู๎หญิง ปูองกันและปราบปรามการค๎าผู๎หญิงและเด็กและเยาวชน ต๎าน
การใช๎ความรุนแรงตํอผู๎หญิง และเด็กและเยาวชนในครอบครัว สํงเสริมและสนับสนุนให๎ผู๎หญิงได๎เข๎ารํวมและ
เป็นกาลังในการปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติ

198

ขยายความเพิ่มเติมจากรัฐธรรมนูญ ปี 1991 มาตรา 20 วรรคท๎าย ที่กาหนดให๎รัฐต๎องใสํใจดาเนินการนโยบายตํอผู๎หญิง
และเด็ก
199
ดารัสสานักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 26/นย ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2006 วําด๎วยจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายวําด๎วยการพัฒนา และ
ปกปูองผู๎หญิงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายวําด๎วยการพัฒนาและปกปูองผู๎หญิง และให๎กฎหมายดังกลําวได๎รับ
การปฏิบัติอยํางเข๎มงวด และเป็นเอกภาพในทั่วประเทศอยํางมีประสิทธิผล
200
ดารัสของนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการปรับปรุงโครงสร๎างการจัดตั้งของคณะกรรมาธิการเพื่อความก๎าวหน๎าของผู๎หญิงแหํงชาติ
เลขที่ 349/นย นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2007
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ตํอมาได๎มีดารัสนายรัฐมนตรี เลขที่ 26/นย ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2006 ได๎เพิ่มเติมกฎหมายบางสํวน
เกี่ย วกับ การปกปู องและพัฒ นาสตรี 201 โดยมีวัตถุประสงค์ให๎ รัฐ สํงเสริมความก๎าวหน๎า ปกปูองสิ ทธิ และ
ผลประโยชน์อันชอบธรรมของสตรีด๎วยการสร๎างนโยบายให๎สตรีมีสุขภาพแข็งแรง มีความรู๎ ความสามารถ มี
สติปัญญาที่ดี ศีลธรรมจรรยา และมีงานทา โดยมีสิทธิเสรีภาพเทําเทียมกับผู๎ชาย ซึ่งไมํจาแนกฐานะทางด๎าน
การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม – สังคม และครอบครัวโดยกาหนดให๎สังคมต๎องมีสํวนรํวมในการปฏิบัติตาม
นโยบายของรัฐตํอสตรีตามที่ได๎กาหนดไว๎ในระเบียบกฎหมายโดยมีดารัสนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการจัดตั้งและ
ดาเนินการของคณะกรรมมาธิการเพื่อความก๎าวหน๎าของผู๎หญิงแหํงชาติ เลขที่ 561/นย ลงวันที่ 29 ธันวาคม
2011มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อกาหนดให๎มีองค์การสหพันธ์สตรีลาว (องค์การสหพันธ์แมํหญิง
ลาว)202ซึ่งเป็นองค์การมหาชนในคณะพรรคประชาชนปฏิวัติลาว และเป็นตัวแทนในภาครัฐบาล (การบริหาร)
ด๎วยโดยมีหลักการเกี่ยวกับการพัฒนาสตรี เนื้อหาในการพัฒนาสตรี การปกปูองสิทธิ ผลประโยชน์และหน๎าที่
ของสตรี ความเสมอภาคผู๎ชาย – และสตรี การปกปูองสตรีและเด็กและเยาวชนจากการค๎ามนุษย์และการใช๎
ความรุนแรงในครอบครัว (การปูองกันและต๎านการค๎าสตรีและเด็กและเยาวชน หมวดที่ 2 การต๎านการใช๎
ความรุ น แรงตํอสตรี เด็กและเยาวชนในครอบครัว ) ความรับผิ ดชอบตํอการพัฒ นาและปกปูองสตรี การ
คุ๎มครองและตรวจสอบการพัฒนาและการปกปูองสตรี มาตรการตํอผู๎มีผลงานและมาตรการตํอผู๎กระทาละเมิด
โดยกาหนดให๎บุคคล หรือองค์การที่ได๎กระทาละเมิดกฎหมายฉบับนี้จะได๎รับโทษตามมาตรการตํางๆ เชํน
มาตรการอบรมหรือมาตรการทางอาญา203 ตามแตํละกรณีเบาหรือหนักเชํน มาตรการทางอาญาตํอการค๎าสตรี
201

ดารัสสานักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 26/นย ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2006 วําด๎วยจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายวําด๎วยการพัฒนา และ
ปกปูองผู๎หญิง ได๎ยกเลิกมาตราบางมาตราและเพิ่มเติมบางสํวนที่ใช๎ในกฎหมายวําด๎วยการพั ฒนาและปกปูองสตรีเลขที่ 08/
สพซ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2004
202
มาตรา 4 องค์การสหพันธ์สตรีลาว (แมํหญิง)สหพันธ์สตรีลาว เป็นองค์การมหาชน ซึ่งเป็นตัวแทนแหํงสิทธิ ผลประโยชน์อัน
ชอบธรรมของสตรี และเด็กและเยาวชน เป็นที่รวมของความสามัคคีและระดมสตรีให๎เข๎ารํวมในภารกิจปกปักรั กษาและสร๎าง
สาประเทศชาติ เสริมขยายสิทธิการเป็นเจ๎าของประเทศของสตรีบรรดาเผําตํางๆ ปกปักรักษาสิทธิและผลประโยชน์อันชอบ
ธรรมของสตรีและเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะสมาชิกในองค์การของตน
203
มาตรา 49 มาตรการทางอาญาตํอการค๎าสตรี และเด็กและเยาวชน
บุคคลใดหากได๎กระทาผิด (การค๎าประเวณี)ในสถานการค๎าสตรี และเด็กและเยาวชน จะถูกลงโทษจาคุก ตั้งแตํ 5 ปีถึง 15 ปี
และ ถูกปรับไหม ตั้งแตํ 10 ล๎านกีบ ถึง 100 ล๎านกีบ และจะถูกริบทรัพย์สินตามที่ได๎กาหนดไว๎ในมาตรา 32 ของกฎหมาย
อาญา ในกรณีที่ผู๎กระทาผิดมีการดาเนินการเป็นกลุํม ผู๎เสียหายที่เป็น เด็ก และมีจานวนเกินสองคน ขึ้นไป , เป็นญาติใกล๎ชิด
ของผู๎กระทาผิด ,ผู๎เคราะห์ร๎ายได๎รับบาดเจ็บ สาหัส เสียแขนขาหรือวิกลจริตผู๎กระทาผิด (การค๎าประเวณี)ในสถานการค๎าสตรี
และเด็กและเยาวชนจะถูกลงโทษจาคุกตั้งแตํ 15 ปี ถึง 20 ปี และจะถูกปรับไหม ตั้งแตํ 100 ล๎านกีบ ถึง 500 ล๎านกีบ และจะ
ถูกริบทรัพย์ตามที่ได๎กาหนดไว๎ในมาตรา 32 ของกฎหมายอาญา ในกรณีที่การกระทาผิด หากได๎ทาให๎ผู๎เคราะห์ร๎ายพิการ
ตลอดชีวิต ติดโรคเอดส์ หรือเสียชีวิต ผู๎กระทาผิด (การค๎าประเวณี)ในสถานการค๎าสตรี และเด็กและเยาวชนจะถูกลงโทษ
จาคุกตลอดชีวิต และจะถูกปรับไหม ตั้งแตํ 500 ล๎านกีบ ถึง 1พันล๎านกีบ และจะถูกริบทรัพย์ตามที่ได๎กาหนดไว๎ในมาตรา 32
ของกฎหมายอาญาหรือประหารชีวิต การตระเตรียมกระทาความผิดและพยายามกระทาผิด จะถูกลงโทษ บุคคลใดหากได๎
สมคบในการค๎าสตรี และเด็กและเยาวชนตามที่ได๎กาหนดไว๎ในวรรคที่ 3 มาตรา 24 ของกฎหมายฉบับนี้ จะถูกลงโทษจาคุก
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เด็กและเยาวชน การใช๎ความรุนแรงตํอสตรีและเด็กและเยาวชนในครอบครัว 204 มาตรการทางอาญาตํอผู๎ที่
ไมํให๎ความชํวยเหลือแกํผู๎เคราะห์ร๎าย(ผู๎เสียหาย)205 รวมทั้งการใช๎คําเสียหายทางแพํง206
โดยกฎหมายฉบับนี้ได๎กาหนดให๎มี คณะกรรมาธิการเพื่อความก๎าวหน๎าของสตรี 207 ดารัส สานักงาน
นายกรัฐมนตรี วําด๎วยการจัดตั้งและการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการเพื่อความก๎าวหน๎าของผู๎หญิงแหํงชาติ
เลขที่ 561/นย ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2011มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อกาหนดภารกิจบทบาท หน๎าที่
ขอบเขตสิทธิโครงสร๎างการจัดตั้งและระเบียบแบบแผนวิธีทางานของคณะกรรมาธิการเพื่อความก๎าวหน๎าของ
ผู๎หญิง และสนับสนุนสํงเสริมความก๎าวหน๎าและปกปูองสิทธิและผลประโยชน์อันเป็นธรรมของผู๎หญิงในทุกด๎าน
เชํนด๎านการเมือง ด๎านเศรษฐกิจ ด๎านวัฒนธรรมสังคม และครอบครัว ลบล๎างการจาแนกเพศ และการใช๎ความ
รุนแรงตํอผู๎หญิงความเสมอภาคระหวํางหญิงชายและสิทธิตําง ๆ แกํผู๎หญิง ตามที่ระบุแนวทางนโยบายของ
พรรคประชาชนปฏิวัตลาว ภายใต๎รัฐธรรมนูญ กฎหมายของรัฐและปฏิบัติภายใต๎สนธิสัญญาสากลที่สปป.ลาว
เข๎าเป็นภาคี
กฎหมายวําด๎ว ยการปกปู องสิ ทธิและผลประโยชน์ของเด็ก เลขที่ 05 /สพซ ลงวันที่ 27 ธันวาคม
2006 (Law on the Protection of the Rights and Interests of Children)มีวัตถุประสงค์ เพื่อปกปูอง
สิทธิ และผลประโยชน์ของเด็ก กาเนิดหลักการ ระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการคุ๎มครอง การติดตาม
ตรวจตราการจัดตั้งปฏิบัติการปกปูองสิทธิ และผลประโยชน์ของเด็กบรรดาชนเผําตํางๆ รวมทั้ง มาตรการตํอ
ผู๎กระทาผิดตํอเด็ก และให๎เด็กมีความสมบูรณ์ทางด๎านรํางกาย และจิตใจ และสติปัญญา มีคุณสมบัติ ความรู๎
ความสามารถ และสามารถดารงชีวิตในสังคมอยํางมีคุณภาพและกลายเป็นผู๎สืบทอดที่ดีของชาติ โดยกาหนด
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเด็ก การรักษาสุขภาพ ทะเบียนครอบครัว (การกาหนดภูมิลาเนา) และการดูแล
เลี้ยงดูเด็ก การพัฒนาเด็ก โดยวิธีการให๎การศึกษาสาหรับเด็กและการมีสํวนรํวมของเด็ก การปกปูองและ
ชํวยเหลือเด็กกาหนดให๎เป็นความรับผิดชอบของรัฐ โดยมีคณะกรรมาธิการเพื่อแมํและเด็ กแหํงชาติ มีรอง
ตั้งแตํ 4 ปี ถึง 10 ปี และจะถูกปรับไหม ตั้งแตํ 5 ล๎านกีบ ถึง 50 ล๎านกีบ และจะถูกริบทรัพย์ตามที่ได๎กาหนดไว๎ในมาตรา 32
ของกฎหมายอาญา
204
มาตรา 50 มาตรการตํอการใช๎ความรุนแรงตํอสตรี และเด็กและเยาวชนในครอบครัว
บุคคลใดหากได๎ใช๎ความรุนแรงตํอสตรี และเด็กและเยาวชนในครอบครัว ตามที่ได๎กาหนดไว๎ใน มาตรา 30 31 32 ของ
กฎหมายฉบับนี้ จะถูกศึกษาอบรมและกลําวเตือน ในกรณีที่การใช๎ความรุนแรงในครอบครัว หากเป็นการกระทาผิดทางอาญา
ผู๎กระทาผิดจะถูกลงโทษํตามกฎหมายอาญา
205
มาตรการทางอาญาตํอผู๎ที่ไมํให๎ความชํวยเหลือแกํผู๎เสียหาย
บุคคลใดหากไมํได๎ ให๎ความชํ วยเหลือ แกํผู๎เ สียหายจากการค๎ าสตรี และเด็ กและเยาวชนหรือ จากการใช๎ค วามรุนแรงใน
ครอบครัวที่เป็นอันตรายร๎ายแรง ทั้ง ๆ ที่ตนมีความสามารถชํวยเหลือได๎ จะถูกลงโทษตามมาตรา 86 ของกฎหมายอาญา
206
มาตรา 52 มาตรการทางแพํง
นอกจากโทษที่ได๎กาหนดไว๎ในมาตรา 49 50 และ 51 ของกฎหมายฉบับนี้แล๎ว ผู๎กระทาผิดยังจะได๎คําเสียหายตํางๆ เชํน คํา
รักษาพยาบาล คําเสียหายทางจิตใจคําปุวยการ คําเดินทาง คํากินอยูํอาศัยและคําเสียหายอื่นๆ
207
ดารัส สานักงานนายกรัฐมนตรี วําด๎วยการจัดตั้ งและการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการเพื่อความก๎าวหน๎าของผู๎หญิง
แหํงชาติ เลขที่ 561/นย ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2011
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นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในการปกปูองและชํวยเหลือเด็ก การปกปูอง และชํวยเหลือเด็กที่ต๎องการการ
ปกปูองพิเศษ การสอบสวนเด็กที่เป็นผู๎เคราะห์ร๎ายและเป็นพยาน การปูองกันและ บาบัดฟื้นฟูเด็กติดสิ่งเสพ
ติด ข๎อห๎ามสาหรับเด็ก เป็นต๎น การแก๎ไขเด็กที่มีปัญหา(เด็กที่กระทาความผิดและอยูํระหวํางดาเนินคดี) เชํน
เด็กกระทาผิดกฎหมาย การแก๎ไขคดีเด็กโดยไมํสํงให๎ศาลตัดสิน การไกลํเกลี่ยคดีเด็ก การสืบสวน – สอบถาม
เด็ก การใช๎มาตรการคุ๎มครองเด็ก (กรณีเด็กกระทาผิดจริง) การดาเนินคดีเด็กขององค์การอัยการประชาชน
ศาลเด็ก ศูนย์ฝึกอบรมสาหรับเด็กกระทาผิด การคุ๎มครองและตรวจสอบการปูองกันสิทธิและผลประโยชน์ของ
เด็กโดยกาหนดให๎มีมาตรการตํอผู๎มีผลงาน (เจ๎าหน๎าที่หรือผู๎ดาเนินการที่เกี่ยวข๎อง)และมาตรการตํอผู๎กระทา
ละเมิดตํอกฎหมายฉบับนี้ หากมีบุคคลหรือองค์การใดที่ได๎ละเมิดกฎหมายฉบับนี้จะถูกลงโทษโดยมาตรการ
ตํางๆ เชํน มาตรการอบรม เชํน บุคคลหรือ องค์การ ที่ได๎ละเมิดกฎหมายฉบับนี้ จะถูกศึกษาอบรม ในกรณี
ดังนี้เชํน การขัดขวางไมํให๎เด็กรักษาพยาบาล ไมํฉีดยากันโรค ศึกษาเลําเรียนและการเข๎ารํวมในกิจกรรมตํางๆ
ที่เป็นการพัฒนาทางรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎ และความสามารถของเด็ก การประพฤติที่เป็นแบบอยําง
อันไมํดีให๎แกํเด็กการใช๎เด็กไปซื้อ โฆษณาสิ่งเสพติด สิ่งมึนเมา การติดตั้งปูายโฆษณาเหล๎า เบียร์ ยาสูบ หรือสิ่ง
มึนเมาอื่น ๆ อยูํใกล๎โรงเรียน หรือในเขตชุมชนของเด็ก การละเลยไมํปฏิบัติหน๎าที่ของพนักงาน เกี่ยวกับการ
ปกปูองสิทธิและผลประโยชน์ของเด็ก การรับเอาเด็กที่มีอายุต่ากวํา 14 ปี เข๎าทางาน การละเมิดอื่น ๆ ที่มีโทษ
เบากวํา ซึ่งได๎กาหนดไว๎ในกฎหมายฉบับนี้เป็นต๎น นอกจากนี้กาหนดให๎มีมาตรการทางบริหาร (โทษทางวินัย
สาหรับเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ) กาหนดให๎บุคคล หรือองค์การใดที่ละเมิด กฎหมายฉบับนี้จะถูกปรับไหมหรือลงโทษ
ทางวินัยในกรณีการละเมิดตามมาตรา 83 ที่ได๎ผํานการศึกษาอบรมาแล๎ว การอนุญาตให๎เด็กเข๎ารํวมกินดื่มที่
บริการประเภทเหล๎า เบียร์ หรือ เครื่องดื่ม ที่มีสิ่งมึนเมา การอนุญาตให๎เด็กเข๎ามั่วสุมในสิ่งลามกและอนาจาร
การให๎เด็กทางานเกิน กาหนดที่ระบุไว๎ในกฎหมายแรงงานเด็กหรือให๎เด็กทางานหนักตามที่ได๎กาหนดไว๎ใน
กฎหมายแรงงานการละเมิดอื่น ๆ ซึ่งได๎กาหนดไว๎ในกฎหมายฉบับนี้ที่มีโทษทางบริหาร นอกจากมาตรการที่ได๎
กลําวมาข๎างต๎นนี้แล๎ว ผู๎ละเมิดอาจจะถูกหยุดชั่วคราว หรือถอนใบอนุญาตดาเนินกิจการคําปรับไหม ได๎กาหนด
ไว๎ในระเบียบกฎหมายเฉพาะหรือทางอาญาตามแตํละกรณีเบาหรือหนัก เชํน การเปิดเผยข๎อมูลประวัติสํวนตัว
เด็ก การเผยแพรํ สิ่งลามกอนาจารเด็ก การใช๎แรงงานเด็ก การตัดแขนขาอวัยวะเด็ก การรํวมเพศกับเด็ก
การค๎าเด็กรวมทั้งการใช๎คําเสียหายทางแพํงเป็นต๎น
กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมของผู๎สูงอายุและสํงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2003 ได๎บัญญัติให๎รัฐและสังคมปฏิบัตินโยบายสวัสดิการสังคม โดยเฉพาะตํอวีร
ชนแหํงชาติ นักรบ พนักงานบานาญ (ผู๎สูงอายุ) ผู๎พิการทางรํางกาย และตํอครอบครัวผู๎เสียสละชีวิตในการ
สงครามและตํอผู๎มีคุณงามความดีตํอประเทศชาติ รัฐบาลมีหน๎าที่กาหนดนโยบายแหํงชาติเพื่อผู๎สูงอายุอยูํสปป.
ลาว ตามดารัส นายกรัฐมนตรี เลขที่ 153/นย ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2001 วําด๎วยการตั้งคณะกรรมการ
แหํงชาติเพื่อผู๎สูงอายุโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเอาแนวทางของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและรัฐบาลที่กาหนด
ไว๎มาดาเนินการโดยมีแผนงานการเก็บข๎อมูลและดาเนินการให๎เป็นระบบเดียวกันทั่วประเทศ และเป็นการ
สํงเสริมให๎ครอบครัวและสังคมเอาใจใสํดูแลผู๎สูงอายุ สนับสนุนองค์การภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข๎องให๎มีสํวน
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รํวมในการชํวยเหลือดูแลผู๎สูงอายุ ในรูปแบบตํางๆ เชํน การจัดสวัสดิการชุมชนดูแลผู๎สูงอายุ การจัดสถานที่
ออกกาลังกาย และพักผํอนหยํอนใจ การเผยแพรํข๎อมูลขําวสารที่เป็นประโยชน์ตํอการดารงชีวิตของผู๎สูงอายุ
โดยกาหนดนิยามผู๎สูงอายุ คือพลเมืองลาวที่มีอายุตั้งแตํ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งมีจิตใจรักชาติและเข๎ารํวมในภารกิจปก
ปักรักษา และสร๎างสาประเทศชาติตามความสามารถของตนเอง คณะกรรมการแหํงชาติเพื่อผู๎สูงอายุประกอบ
ไปด๎วยรัฐมนตรีวําการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เป็นประธานคณะกรรมการ ฯ และประกอบกับ
ตัวแทนภาคสํวนงานที่เกี่ยวข๎องเชํน กรรมการประจาศูนย์กลางแนวลาวสร๎างชาติ ,ผู๎แทนศูนย์กลางสหพันธ์
สตรีลาว,ผู๎แทนจากกระทรวงสาธารณสุข และหัวหน๎ากรมนโยบายบานาญและผู๎สุงอายุ เป็นต๎น โดยมีดารัส
นายกรัฐมนตรี วําด๎วยการรับรองและประกาศใช๎นโยบายแหํงชาติเพื่อผู๎สูงอายุอยูํสปป.ลาวเลขที่ 156/นย ลง
วันที่ 14 ตุลาคม 2004
ตํอมามีดารัสสานักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 057/นย ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2009 วําด๎วยการจัดตั้ง
และการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการแหํงชาติเพื่อผู๎สูงอายุซึ่งเพิ่มอานาจหน๎าที่ของคณะกรรมการแหํงชาติ
เพื่อผู๎สูงอายุเพิ่มเติม โดยกาหนดให๎คณะกรรมการแหํงชาติเพื่อผู๎สูงอายุ (ค.ซ.อ.ส) เป็นองค์การหนึ่งของรัฐบาล
กาหนดให๎มีภารกิจบทบาทชํวยรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีประสานงานกับบรรดากระทรวง ภาคสํวนงานและ
องค์การปกครองท๎องถิ่นในการปกปูอง คุ๎มครอง ชํวยเหลือ ฟื้นฟู บาบัด และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุ
ในทั่วประเทศ โดยกาหนดให๎มีโครงสร๎างการบริหารงานของคณะกรรมการแหํงชาติเพื่อผู๎สูงอายุแบํงเป็น 2 ขั้น
คือ ขั้น ศูนย์กลางและขั้น ท๎องถิ่น โดยกาหนดให๎ขั้นศูนย์กลางประกอบไปด๎วยกรมบานาญ ,กองพิการของ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเป็นสานักงานประสานงานแหํงชาติเพื่อผู๎สูงอายุ (ค.ซ.อ.ส) และขั้น
ท๎องถิ่นประกอบไปด๎วย 3 ขั้นคือภาคสํวนแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวง นคร เป็นสานักงานประสานงาน
แหํ ง ชาติเ พื่อ ผู๎ สู งอายุ แขวง (ห.ป.ส.ข) เป็ น ห๎ อ งส านัก งานประสานงานแหํ งชาติ เพื่ อผู๎ สู ง อายุ นครหลวง
เวีย งจั น ทน์ (ห.ป.ส.น.ว) , ส านั กงานแรงงานและสวั ส ดิ การสั ง คมเมื อง แทศบาล (ถ๎ า มี) เป็น ส านัก งาน
ประสานงานแหํงชาติ เพื่อผู๎สูงอายุเมือง (ห.ป.ส.น) หรือ สานักงานแหงชาติเพื่อผู๎สูงอายุ เทศบาล (ห.ป.ส.ท.บ)
และสานักงานปกครองบ๎าน เป็นจุดประสานงานผู๎สูงอายุขั้นบ๎าน เป็นต๎น โดยมีงบประมาณของรัฐบาล ,การ
ชํวยเหลือของภาคสํวนตํางๆ ของสังคมทั้งภายในและตํางประเทศ และองค์การสากลอื่น ๆ โดยดารัสฉบับนี้ได๎
นามาใช๎แทนดารัสฉบับเลขที่ 153/นย ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2001 วําด๎วยการจัดตั้งคณะกรรมการแหํงชาติ
เพื่อผู๎สูงอายุ
นอกจากกฎหมายดังกลํ าวแล๎ วได๎มีกฎหมายวําด๎วยการประกันสั งคม เลขที่ 34/สพซ ลงวันที่ 26
กรกฎาคม 2013208 ซึ่งกาหนดให๎ มีการอุดหนุนบานาญโดยกาหนดให๎อุดหนุนเงินบานาญเป็นรายเดือนให๎แกํผู๎
บานาญและกาหนดเงื่อนไขเป็นเพศชายที่มีอายุ 60 ปี และ สาหรับเพศหญิง 55 ปีขึ้นไป โดยมีอายุงานตั้งแตํ
25 ปีขึ้นไป (เว๎นแตํได๎ทางานตํอมีการปฎิวัติปี 1975 และพิการสามารถได๎เงินบานาญตั้งแตํ 55ปี และเพศหญิง
ตั้งแตํ 50 ปีขึ้นไป โดยมีอายุงานตั้งแตํ 20 ปีขึ้นไป เป็นต๎น โดยต๎องมีการสํงเงินเข๎ากองทุนประกันสังคมตั้งแตํ
208

กฎหมายวําด๎วยการประกันสังคม เลขที่ 34/สพซ ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2013 หมวด 6 วําด๎วยเรื่องการอุดหนุนบานาญ
สาหรับบุคคลที่มีอายุ 60 ปี สาหรับเพศชาย และ 55 ปีสาหรับเพศหญิง (โดยมีปีการทางาน ตั้งแตํ 25 ปีขึ้นไป) และ บุคคลที่
ทางานกํอนปี 1975 บุคคลพิการ เป็นต๎น
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20 หรือ 25 ปีขึ้นไปตามแตํละกรณี และได๎กาหนดวิธีการคานวณเงินบานาญ และวิธีการได๎รับเงินบานาญ
คราวเดียวด๎วย และกฎหมายบานาญตามดารัสสานักงานนายกรัฐมนตรี เลขที่ 241/นย ลงวันที่ 29 สิงหาคม
2007 วํ าด๎ ว ยการแก๎ไ ขคื น เงิ น บ านาญ โดยมีวั ตถุ ป ระสงค์เ พื่อ กาหนดหลั ก การ ระเบีย บการและวิ ธีก าร
ดาเนินงานตามนโยบายของพรรคประชาชนปฎิวัติลาว และรัฐบาลในการแก๎ไขบานาญคืนแกํ พนักงาน –
ข๎าราชการ ทหาร ต ารวจ ที่ไ ด๎ทาหน๎ าที่รั บใช๎การปฎิวัติช าติส ร๎างประชาธิปไตยซึ่ง ได๎อุทิศเลื อดเนื้อและ
สติปัญญาในภารกิจปฎิวัติ ให๎ได๎รับบานาญเป็นเอกภาพทั่วประเทศโดยให๎ถูกต๎องตามเงื่อนไขที่ได๎กาหนดไว๎ใน
ระเบียบกฎหมาย
ด๎านสวัสดิการผู๎พิการมีดารัสนายกรัฐมนตรี เลขที่ 061/นย ลงวันที่ 6 มีนาคม 2009 วําด๎วยการ
จัดตั้งและการดาเนินงานคณะกรรมการแหํงชาติเพื่อคนพิการ (Decree on National Committee on
Disable People)โดยมี วั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อก าหนดภารกิ จ โครงสร๎ างและแบบแผนการปฏิบั ติง านของ
คณะกรรมการแหํงชาติเพื่อคนพิการและแตํงตั้งคณะกรรมการแหํงชาติเพื่อคนพิการ ซึ่งเป็นองค์การหนึ่งของ
รัฐบาลมีภาระบทบาทชํวยรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีประสานงานกับกระทรวง และภาคสํวนงานองค์การ
ปกครองท๎องถิ่นในการปกปูอง คุ๎มครอง ชํว ยเหลือ ฟื้นฟู บาบัดและพัฒ นาคนพิการลาวทั่วประเทศ เป็น
คณะกรรมการที่อยูํภายใต๎กระทรวงแรงงาน และ สวัสดิการสังคม โดยมีโครงสร๎างการบริหารงาน 2 ขั้นคือ ขั้น
ศูน ย์ กลางและขั้น ท๎องถิ่น ขั้นศูน ย์กลางประกอบด๎ว ย กรมบานาญและพิการ เสียอวัยวะขึ้นกับกระทรวง
แรงงานและสวั ส ดิ ก ารสั ง คมเป็ น ส านั ก งานประสานงานแหํ ง ชาติ เ พื่อ คนพิ การขั้ น ศูน ย์ ก ลาง ขั้ นท๎ อ งถิ่ น
ประกอบด๎วย 2 สํวนคือ แผนกแรงงานและสวัสดิการสังคม ขั้นแขวงเป็นสานักงานประสานงานแหํงชาติเพื่อ
คนพิการขั้นแขวง และสานักงานแรงงานและสวัสดิการสังคม ขั้นเมือง เป็นสานักงานประสานงานแหํงชาติเพื่อ
คนพิการขั้นเมืองโดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวําการกระทรวงปูองกันประเทศเป็นประธาน โดยการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการแหํงชาติเพื่อคนพิการมีงบประมาณของรัฐบาล จากการชํวยเหลือของภาคสํวน
ตํางๆ ในสังคมทั้งภายในและตํางประเทศและองค์การสากล และจากการจัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อหารายได๎ที่ไมํ
ขัดกับกฎหมาย
กฎหมายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สปป.ลาวได๎กาหนดให๎มีการปูองกันและต๎านภัยพิบัติ โดยกาหนดเป็นกฎหมายวําด๎วยการปกปักรักษา
สิ่งแวดล๎อม เลขที่ 02 -99/สพซ ลงวันที่ 3 เมษายน 1999 หมวดที่ 3 วําด๎วยเรื่องการปูองกันและต๎านภัยพิบัติ
เป็นหลักการทั่วไปและได๎กาหนดนิย ามความหมายของภัยพิบัติ หมายถึงปรากฎการณ์ทางธรรมชาติหรือ
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ หรือจากการกระทาของคนซึ่งสร๎างความเสียหายอยําง
ร๎ายแรงตํอสุขภาพ ชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนและตํอสิ่งแวดล๎อม เชํน อุทกภัย ภัยแห๎งแล๎ง อัคคีภัย วาตภัย
ดินถลํม ศัตรูพืชระบาด โรคระบาด แผํนดินไหว น้ามันรั่วไหลและอื่น ๆ โดยกาหนดหน๎าที่ในการปูองกันและ
ต๎านภัยพิบัติกาหนดให๎บุคคลและองค์การต๎องมีหน๎าที่ปูองกันและต๎านภัยพิบัติ เมื่อเห็นวําภัยพิบัติ่จะเกิดขึ้น
หรือพร๎อมที่จะเกิดขึ้นต๎องรายงานให๎อานาจการปกครองท๎องถิ่น หรือองค์การที่อยูํใกล๎ทราบโดยดํวนอานาจ
การปกครองท๎องถิ่นหรือองค์การดั งกลําวต๎องประสานงานกับภาคสํวนงานตํางๆ ของรัฐและสังคม เพื่อหา
วิธีการปูองกัน และต๎านภัยพิบัติดังกลํ าวพร๎อมกันนั้นก็ต๎องระดมประชาชนและองค์การตํางๆ ทั้งสํว นของ
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สติปัญญา แรงงาน งบประมาณ พาหนะอุปกรณ์ตํางๆ ที่จาเป็น เพื่อปูองกันและต๎านภัยพิบัตินั้นให๎ทันเวลา
โดยกาหนดให๎มีคณะกรรมการปูองกันและต๎านภัยพิบัติแหํงชาติ มีหน๎าที่ประสานงานกับภาคสํวนงานและ
อานาจการปกครองท๎องถิ่นที่ภัยพิบัติจะเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแล๎วเพื่อสร๎างแผนการ กาหนดมาตรการตํางๆ
เกี่ยวกับการปูองกัน การต๎านภัยพิบัติ และการบูรณะฟื้นฟู ณ สถานที่ประสบภัยพิบัติ พร๎อมกันนั้น ก็ต๎อง
ติดตามตรวจตราอยํางเป็นปกติ เขตหรือที่นั้นอาจจะเกิดภัยพิบัติในอนาคตก็ได๎ นอกจากกฎหมายดังกลําวแล๎ว
ได๎มีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการปู องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ของสปป.ลาว ได๎กาหนดนโยบายให๎ รัฐ
คุ๎มครองปูองกันภัยด๎านตํางๆ โดยได๎มีกฎหมายที่เกี่ยวข๎ อง คือ ดารัสสานักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 167/นย ลง
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2004 วําด๎วยองค์การและการดาเนินงานของคณะกรรมการค๎นหาและกู๎ภัยแหํงชาติมี
วัตถุประสงค์เพื่อกาหนดภารกิจหน๎าที่ของคณะกรรมการค๎นหาและกู๎ภัยแหํงชาติ (คซกซ) เพื่อแก๎ไขปัญหาการ
กู๎ภัยและค๎นหาเครื่องบินพาหนะขนสํงทางบก และทางน้าซึ่งตกอยูํในภาวะฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติภัยและให๎การ
ชํวยเหลือผู๎เคราะห์ร๎ายจากเหตุการณ์นั้นให๎ทันเวลามีประสิทธิผล สามารถประสานงานกับการค๎นหาและกู๎ภัย
ของเหตุการณ์ภัยธรรมชาติตํางๆ ของบรรดาประเทศในแถบอนุภาคลุํมแมํน้าโขง(GMS) กลุํมประเทศอาเซียน
(ASEAN) ได๎โดยกาหนดหน๎าที่ของคณะกรรมการค๎นหาและกู๎ภัยแหํงชาติ เกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยด๎านตํางๆ 209 กาหนดให๎ดาเนินการอยูํภายใต๎การบังคับบัญชาของกระทรวงปูองกันประเทศและ
กระทรวงคมนาคมขนสํ ง ไปรษณี ย์ แ ละกํ อ สร๎ า ง (ค.ข.ป.ก)และกระทรวงที่ เ กี่ ย ว ข๎ อ งโดยมี ศู น ย์ ก ลาง
ประสานงานที่เวีย งจัน ทน์ (ศูน ย์ป ระสานงานในการกู๎ภัย)ของกองคุ๎มครองการบิน(กากับดูแลจลาจรทาง
อากาศ) กรมการบิ น พลเรื อ น กระทรวงคมนาคม ขนสํ ง ไปรษณี ย์ และกํ อ สร๎ า งเป็ น กองเลขาของ
คณะกรรมการค๎นหาและกู๎ภัยแหํงชาติ นอกจากมีคณะกรรมการค๎นหาและกู๎ภัยแหํงชาติ การคุ๎มครองด๎านสา
ธารณภัยด๎านตํางๆ ได๎กาหนดเป็นกฎหมายวําด๎วยการสกัดกั้น (ปูองกัน) และต๎านอัคคีภัย เลขที่ 09/สพซ ลง
วันที่ 24 ธันวาคม 2007 เป็นกฎหมายที่วําด๎วยการปูองกันและต๎านอัคคีภัยเพื่อกาหนดหลักการ ระเบียบ
มาตรการตํางๆ เกี่ย วกับการจั ดตั้งและการดาเนินงานการคุ๎มครอง การตรวจตราการทางานและปูองกัน
อัคคีภัยเพื่อให๎สร๎างให๎ทุกคนมีสํวนรวมในการเป็นกาลังในการปูองกันและต๎านอัคคีภัย ให๎เข๎มแข็ง ชานาญงาน
ทางด๎านวิชาเฉพาะมีแบบแผนการปฏิบัติงานที่รวดเร็วทันสมัย ประกันการปูองกัน และต๎านอัคคีภัยให๎ทันเวลา
มีประสิทธิผลและให๎สังคมมีความสงบ ปลอดภัยทางด๎านอัคคีภัย โดยกาหนดให๎รัฐกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
ปูองกันและต๎านอัคคีภัยที่ทันสมัยเพื่อรับรองความสงบให๎แกํการขยายตัวทางด๎านเศรษฐกิจ และสังคม โดยรัฐ
ต๎องมีการจัดอบรม โฆษณา ให๎ประชาชนรู๎หน๎าที่และมีสติในการปูองกันและต๎านอัคคีภัยรัฐต๎ องจัดหาอุปกรณ์
ในการปูองกันภัยดังกลําวโดยให๎ประชาชนทุกคนรู๎จักการปูองกันอัคคีภัยเบื้องต๎น โดยกฎหมายนี้ได๎กาหนด
วิธีการปูองกันอัคคีภัย การต๎านอัคคีภัย พาหนะวัสดุอุปกรณ์ ในการปูองกันและต๎านอัคคีภัย กาลังปูองกันและ
ต๎านอัคคีภัย กองทุนการปูองกันและต๎านอัคคีภัย ข๎ อห๎ามสาหรับบุคคลหรือองค์การที่ทาให๎เกิดอัคคีภัยการ
คุ๎มครองและการตรวจตรา งานปูองกันและต๎านอัคคีภัยและมาตรการตํอผู๎มีผลงานและมาตรการตํอผู๎ละเมิด
209

ดารัสสานักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 167/นย ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2004 วําด๎วยองค์การและการด าเนินงาน ของ
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กฎหมายโดยกาหนดมาตรการลงโทษบุคคลหรือองค์การที่ละเมิดกฎหมายฉบับนี้จะถูกอบรมตักเตือน การลง
วินัย มาตรการทางแพํงหรือถูกดาเนินคดีตามกฎหมายแล๎วแตํกรณีเบาหรือหนัก
นอกจากกฎหมายวําด๎วยเรื่องการปูองกันและต๎านอัคคีภัยแล๎วได๎มีดารัสรัฐบาล เลขที่ 54/ลบ ลงวันที่
3 กุ ม ภาพั น ธ์ 2012 วํ า ด๎ ว ยมาตรการฟื้ น ฟู ภ ายหลั ง ภั ย น้ าทํ ว มและการผลิ ต ฤดู แ ล๎ ง ปี 2011 -2012 มี
วัตถุประสงค์ให๎กาหนดแผนฟื้นฟูภัยหลังน้าทํวม ปี 2010-2011 เรํงดํวนและการผลิตในฤดูแล๎ง ปี 2011-2012
ซึ่งคาดหมายในการแก๎ไขภัยน้าทํวมและการผลิตฤดูแล๎งเพื่อให๎พื้นฐานโครงสร๎างในการผลิต และที่อยูํอาศัย
ของประชาชนที่ได๎รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ให๎คืนสูํสภาพปกติโดยเร็ว สนับสนุนการผลิตฤดูแล๎ง ทาให๎
เศรษฐกิจ มีการขยายตัว อยํ างตํอเนื่ องและรับรองสถานภาพทางด๎านการเมือ งมีความสงบและความเป็ น
ระเบียบเรียบร๎อยในด๎านสังคม
กฎหมายวําด๎วยการคุ๎มครองผู๎บริโภค
กฎหมายวําด๎ว ยการคุ๎มครองผู๎บ ริ โ ภค (ซมไซ๎) เลขที่ 02/สพซ ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2010 เป็น
กฎหมายคุ๎มครองปกปูองผู๎บริโภค กาหนดหลักการ ระเบียบ มาตรการเกี่ยวกับการจัดตั้ง คุ๎มครอง การติดตาม
ตรวจตราการดาเนินงานปกปูองผู๎บริโภค ประกันผลประโยชน์ความปลอดภัยของผู๎บริโภคจากผลกระทบทาง
ลบที่เนื่องมาจากการบริโภคสินค๎า และการบริการ และทาให๎เป็นการสํงเสริมการผลิตภายในประเทศ การ
นาเข๎าจากตํางประเทศ การจาหนํายสินค๎าและการบริการให๎มีคุณภาพได๎มาตรฐานถูกต๎องและสอดคล๎องกับ
กฎหมาย ทาให๎สังคมมีความยุติธรรม ความสงบเรียบร๎อย ทาให๎ชีวิตการเป็นอยูํของประชาชนบรรดาเผําดีขึ้น
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ –สังคม การปกปูองผู๎บริโภค คือการปูองกันผลกระทบของการใช๎สินค๎าหรือบริการ
จากอาหาร ยา เครื่องสาอาง การรักษาสุขภาพรวมทั้งการแก๎ไขข๎อขัดแย๎งที่เกิดขึ้นระหวํางผู๎บริโภคและผู๎
จาหนํายหรือผู๎ให๎บริการได๎กาหนดให๎รัฐบาลเป็นผู๎ดาเนินการวางนโยบายของรัฐเกี่ยวกับงานปกปูองผู๎บริโภค
ให๎มีการดาเนิ นงานด๎านการคุ๎มครองผู๎ บริ โ ภคอยํางมีประสิทธิภาพ รับรองความปลอดภัยตํอชีวิต สุ ขภาพ
ทรั พย์ สิน สิ ทธิ และผลประโยชน์ อัน ชอบธรรมของผู๎ บริโภคโดยมีหลั กการพื้นฐานในการปกปูองผู๎บริโ ภค
ประเภทการปกปูองผู๎บริโภคแบํงออกเป็น การผลิต การนาเข๎า การขาย การจาหนํายสินค๎า และการบริการ ,
การโฆษณา, การติดฉลากและสัญญาการปฏิบัติงานด๎านการปกปูองผู๎บริโภคโดยกาหนดให๎มีองค์การปกปูอง
ผู๎บริโภคโดยรัฐกาหนดให๎คุ๎มครองตั้งแตํขั้นศูนย์กลางถึงท๎องถิ่น ประกอบไปด๎วย กระทรวงอุตสาหกรรม และ
การค๎า(กาหนดหน๎าที่ในการประสานงานกับภาคสํวนงานที่เกี่ยวข๎อง และกากับดูแลเกี่ยวกับการผลิ ต การปรุง
แตํง การตลาด การกาหนดราคาสินค๎า และการบริการ) กระทรวงสาธารณสุข (กาหนดหน๎าที่รับผิดชอบในงาน
ด๎านสาธารณสุ ขเกี่ย วกับ อาหาร และยา อุปกรณ์การแพทย์ และการบริการรั กษาสุ ขภาพโรคภัยไข๎เจ็บ )
กระทรวงกสิ กรรมและปุ าไม๎(กาหนดหน๎าทีเกี่ยวกับงานกสิ กรรมและปุาไม๎ เกี่ยวกับกระบวนการผลิต ฝุุ น
สารเคมีในการนามาในภาคกสิกรรม ยาปราบศัตรูพืช ยารักษาสัตว์ อาหารสัตว์ ผลผลิตกสิกรรม พันธ์พืช
พันธ์สั ตว์ เครื่ องมือ และพาหนะเครื่องมือกสิกรรม) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(กาหนดหน๎าที่
รับผิดชอบในด๎านงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คุณภาพ มาตรฐานสินค๎า การวัดปริมาณขนาด การชั่งตวงวัด
ของสินค๎าและด๎านทรัพย์สินทางปัญญา) นอกจากนี้มีภาคสํวนงานอื่นที่เกี่ยวข๎อง และกาหนดให๎มีเจ๎าหน๎าที่
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ปกปูองผู๎บริโภคซึ่งเป็นพนักงานของรัฐตามที่ได๎การแตํงตั้งจากกระทรวงตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องและกาหนดให๎มี
สมาคมปกปู องผู๎ บ ริ โ ภค(ซึ่ ง เป็ น องค์ การสั งคมที่ ไมํ ห วั งผลก าไรมี ห น๎ า ที่ ใ ห๎ ค วามชํ ว ยเหลื อ ให๎ ค าปรึ ก ษา
คาแนะนา และปกปูองสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู๎บริโภคและเป็นตัวแทนในการไกลํเกลี่ยข๎อ
พิพาท) และได๎กาหนดสิ ทธิและหน๎าที่ของผู๎ บริโภคและผู๎ ขายโดยกาหนดให๎ผู๎ ซื้อมีสิทธิในการเลื อก การ
ตัดสินใจซื้อสินค๎าหรือการใช๎บริการ ตามความต๎องการ การได๎รับข๎อมูลขําวสาร เกี่ยวกับคุณภาพสินค๎า ราคา
สถานที่ผลิต วันเดือนปี ที่หมดอายุ ฯลฯ และได๎รับความปลอดภัยในชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินในการใช๎
สินค๎าและบริการ การฟูองร๎องดาเนินคดีเรียกคําเสียหายเนื่องมาจาการใช๎สินค๎า และการใช๎บริการที่ไมํมี
คุณภาพ หรือไมํได๎มาตรฐาน ที่มีผลกระทบตํอชีวิต สุขภาพและทรัพย์สินของตน เป็นต๎น และได๎กาหนดการ
แก๎ไขข๎อขัดแย๎งระหวํางผู๎บริโภคและผู๎ขาย กาหนดให๎มี 4 วิธีการคือ การประนีประนอมยอมความ(ในกรณีมี
ข๎อขัดแย๎งระหวํางผู๎บริโภคและผู๎ผลิตให๎คูํกรณีแก๎ไขข๎อขัดแย๎งนั้นด๎วยการปรึกษาหารือโดยการประนีประนอม
ยอมกันตามโดยมี 4 ขั้นตอนคือ 1.เมื่อเห็นวําสิทธิ และผลประโยชน์ของตนเองถูกละเมิดเสียหายสินค๎าปลอม
ผูบริโภคมีสิทธิเสนอหรือร๎องขอเรียกคําทดแทนคําเสียหายโดยตรงตํอผู๎ผลิต บุคคลหรือนิติบุคคลที่รับ สินค๎ามา
จากผู๎ผลิต,2.ผู๎ผลิตต๎องตอบคาฟูองหรือคาร๎องขอของผู๎บริโภคภายใน 3วัน นับแตํไดรับคาร๎อขอ 3.ผู๎ผลิตต๎อง
แก๎ไขปัญหาในเวลาที่เหมาะสมภายในเวลา 7วัน นับแตํได๎ให๎คาตอบแกํผู๎บริโภค 4.ผู๎บริโภคมีสิทธิใช๎วิธีการ
แก๎ไขข๎อขัดแย๎งข๎ออื่นหากไมํมีการดาเนินการตามที่ได๎ประนีประนอมยอมความ ทั้งสองฝุายต๎องทาบันทึกการ
ประนีประนอมยอมกันอยํางเป็นลายลักษณ์อักษร) การไกลํเกลี่ย(เมื่อมีข๎อขัดแย๎งเกิดขึ้นระหวํางผู๎บริโภคและ
ผู๎ผลิต คูํกรณีอาจจะเลือกบุคคลหรื อ นิติบุคคลที่ทั้งสองฝุายยอมรับเพื่อทาการไกลํเกลี่ย โดยต๎องไกลํเกลี่ยให๎
สอดคล๎องภายใต๎ระเบีย บกฎหมาย หนํวยงานไกลํเกลี่ยกาหนดให๎องค์การปกปูองผู๎บริโภคของรัฐ (แตํล ะ
กระทรวงที่เกี่ยวข๎องจะกาหนดหนํวยงานไกลํเกลี่ยของตนขึ้นซึ่งประกอบด๎วยพนักงานตั้งแตํ 1-3 คนมีหน๎าที่
ไกลํเกลี่ยข๎อขัดแย๎งระหวํางผู๎บริโภคมีกาหนดเวลา 7 วันในการไกลํเกลี่ยนับแตํได๎รับคาร๎องขอ และแตํละฝุาย
จะต๎องตกลงไกลํเกลี่ยภายใน 30 วันนับแตํมีการแจ๎งคาร๎องขอให๎มีการไกลํเกลี่ย และบันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษรไว๎) การดาเนินการด๎านบริหารโดยองค์การปกปูองผู๎บริโภค(เมื่อมีข๎อขัดแย๎งเกิดขึ้นระหวํางผู๎บริโภคและ
ผู๎ผลิต คูํกรณีมีสิทธิเสนอให๎องค์การปกปูองผู๎บริโภคหรือภาคสํวนงานอื่นที่เกี่ยวข๎องพิจารณาแก๎ไขทางด๎าน
บริหารตามระเบียบ ซึ่งกาหนดให๎ผู๎บริโภคสามารถยื่นคาร๎องขอตํอองค์การปกปูองผู๎บริโภคขั้นท๎องถิ่นของตน
โดยยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข๎อง โดยองค์การฯ จะดาเนินการเรียกผู๎ผลิตมาอธิบายชี้แจ๎งเกี่ยวกับคาร๎องขอ
ของผู๎บริโภคและผู๎ผลิตจะต๎องชี้แจ๎งภายในกาหนด 7 วันนับแตํได๎รับหนังสือจากองค์การและองค์การจะต๎อง
ทาข๎อตกลงเพื่อแก๎ไขคาร๎องขอนั้นภายใน 30 วันนับแตํวันได๎รับคาชี้แจ๎งของผู๎ผลิต โดยกาหนดอานาจในการ
พิจารณาขององค์การขั้นเมืองมีสิทธิพิจารณาคาร๎องเกี่ยวกับสินค๎าและการบริการที่มีมูลคําต่ากวําหนึ่งร๎อยล๎าน
กีบ และขั้นแขวง มีสิทธิพิจารณาคาร๎องขอที่มีมูลคําเกี่ยวกับสินค๎าและบริการตั้งแตํหนึ่งร๎อยล๎านกีบขึ้นไปโดย
กาหนดให๎ผู๎ผ ลิตที่ละเมิดมีห น๎าที่ต๎องปฏิบัติตามที่กาหนดไว๎ในสัญญากับผู๎ บริโ ภค ,ทดแทนคําเสี ยหายแกํ
ผู๎บริโภค และแก๎ไขรักษาผลกระทบที่เกิดขึ้นตํอผู๎บริโภค) การแก๎ไขข๎อขัดแย๎งทางด๎านเศรษฐกิจหรือโดยศาล
ประชาชน (ดาเนินคดีแพํง)และหากเป็นการแก๎ไขข๎อขัดแย๎งที่เกี่ยวข๎องกับตํางประเทศให๎ป ฏิบัติตามกฎหมาย
แหํงสปป.ลาว หรือสัญญา และสนธิสัญญาที่สปป.ลาวเป็นภาคี ทั้งนี้คูํกรณีสามารถเลือกเอาวิธีการใดวิธีการ
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หนึ่งมาแก๎ไขตามความประสงค์ของทั้งสองฝุาย ข๎อห๎ามสาหรับเจ๎าหน๎าที่หรือพนักงานรัฐ เชํน การปฏิบัติหน๎าที่
โดยไมํมีความยุติธรรม ลาเอียง ไมํปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายตํอผู๎บริโภคหรือผู๎ผลิตการใช๎อานาจหน๎าที่ เพื่อ
ผลประโยชน์ของตนเอง รับสินบน การปลอมแปลงเอกสาร หรือใช๎เอกสารปลอม เปิดเผยความลับ ยึดหนํวง
เอกสาร ทาลายเอกสารเกี่ยวกับสินค๎า และการบริการ เป็นต๎นนอกจากนี้มีข๎อห๎ามสาหรับผู๎บริโภค เชํนการ
สํงเสริมสินค๎าที่ไมํมีคุณภาพไมํได๎มาตรฐาน การโฆษณาใสํร๎ายปูายสีสินค๎าหรือการบริการที่กํอให๎เกิดความ
เสียหายแกํผู๎ผลิตสินค๎า เป็นต๎น ข๎อห๎ามสาหรับผู๎ผลิต เชํน ผลิต นาเข๎า จาหนํายสินค๎า ที่ไมํมีคุณภาพ ไมํได๎
มาตรฐาน สินค๎าปลอมแปลง สินค๎าลอกเลียนแบบ สินค๎าต๎องห๎าม การให๎บริการที่ไมํมีคุณภาพ ไมํได๎มาตรฐาน
ขัดกับกฎหมายหรือจารีตประเพณีปฏิบัติสัญญากับผู๎บริโภคไมํถูกต๎องและครบถ๎วน ปลอมแปลงเอกสาร หรือ
ใช๎เอกสารปลอมเกี่ยวกับสินค๎าหรือบริการ การติดประกาศ ราคาและรับชาระคําสินค๎า และการบริการเป็น
เงินตราตํางประเทศ เป็นต๎น ข๎อห๎ามสาหรับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เชํน สร๎างอุปสรรคกีดขวาง แซกแทรงงาน
ของผู๎ผลิตในการปกปูองผู๎บริโภค โฆษณษไมํถูต๎องเกี่ยวกับคุณภาพ มาตรฐานของสินค๎า และการบริการที่ทา
ให๎ ผู๎ อื่น เข๎าใจผิ ดหรือใสํ ร๎ ายปู ายสี ผู๎ ผ ลิต ชํว ยเหลื อ หรือปกปูองผู๎ ผลิ ต ที่ได๎ละเมิดกฎหมาย เป็นต๎น การ
คุ๎ม ครองและการตรวจสอบงานปกปู อ งผู๎ บ ริโ ภค รั ฐ ก าหนดให๎ มี ก ารคุ๎ ม ครองปกปู อ งผู๎ บ ริ โ ภคอยํ า งรวม
ศูนย์กลาง และเป็นเอกภาพเดียวกันทั่วประเทศโดยมอบให๎กระทรวงอุตสาหกรรม และการค๎าเป็นใจกลางใน
การประสานงานกับกระทรวงตํางๆ ทีเกี่ยวข๎อง โดยกาหนดให๎มีการตรวจสอบงานปกปูองผู๎บริโภคทั้งองค์การ
ตรวจสอบภายใน และองค์การตรวจสอบจากภายนอก เชํน สภาแหํ งชาติ องค์การตรวจตรารัฐ องค์การ
ตรวจสอบแหํงรัฐ และกาหนดให๎มีมาตรการตํอผู๎มีผลงาน (ใบประกาศนียบัตรยกยํอง) และมาตรการตํอผู๎
ละเมิดกฎหมาย โดยกาหนดให๎บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได๎ละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับการคุ๎ มครองผู๎บริโภคจะถูก
ปฏิบัติมาตรการอบรม การลงโทษทางวินัย(ดาเนินการเฉพาะพนักงาน ข๎าราชการหรือเจ๎าหน๎าที่ที่ได๎ละเมิด
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการคุ๎มครองผู๎บริโภคและข๎อห๎ามที่มีลักษณะเบาซึ่งไมํเป็นการกระทาผิดทางอาญาแตํ
ไมํจงใจรายงาน หลบหนี จะถูกลงโทษทางวินัย ในกรณีดังตํอไปนี้ ติดตาม กลําวเตือนความผิด และบันทึกไว๎ใน
ส านวนเอกสารประวัติของผู๎ นั้ น หยุ ดการเลื่ อนชั้ น , ขั้น เงินเดือน และการประกาศเกียรติคุณ ปลดจาก
ตาแหนํง หรือโยกย๎ายไปรับหน๎าที่อื่นที่ต่ากวําเกํา ให๎ออกจากข๎าราชการ โดยไมํได๎รับสวัสดิการใดๆ ผู๎ที่ถูก
ลงโทษทางวินัยต๎องสํงทรัพย์สินที่ตนได๎มา โดยไมํถูกต๎องนั้นอยํางครบถ๎วน) การปรับไหม (กาหนดให๎บุคคล
หรือนิติบุคคล หรือองค์การ ที่ละเมิดระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการงานคุ๎มครองผู๎บริโภค เชํน ข๎อห๎ามที่ไมํเป็น
การกระทาผิดทางอาญา ภายหลังที่ได๎รับการกลําวเตือนมาแล๎วสองครั้ ง จะถูกปรับไหมตามแตํละกรณีซึ่งได๎
กาหนดไว๎ในระเบียบการเฉพาะ),มาตรการทางแพํง(เชํน บุคคลหรือองค์การ ที่ได๎กํอความเสียหายให๎แกํผู๎อื่นที่
เนื่องมาจากการผลิต การนาเข๎า การขาย การจาหนํายสินค๎า และการบริการที่ไมํมีคุณภาพไมํได๎มาตรฐาน
จะต๎องใช๎คําเสียหายตามที่ตนได๎ กํอขึ้น) หรือลงโทษทางอาญา (บุคคลที่ได๎บังคับ ใช๎อานาจหน๎าที่รับและให๎
สินบนปลอมแปลงตาชั่ง หรือมาตรฐานการวัด ปลอมแปลงเอกสาร ใช๎เอกสารปลอม เปิดเผยความลับเพื่อหา
ผลประโยชน์สํวนตัว ผลิต ขายสินค๎าที่ต๎องห๎าม จาหนํายสินค๎า และการบริการที่กํอให๎เกิดมลพิษอยํางร๎ายแรง
ตํอสิ่งแวดล๎อม กํอความเสียหายแกํชีวิต สุขภาพ ทรัพย์สิน ของผู๎อื่นอยํางร๎ายแรงและการกระทาอื่นเกี่ยวกับ
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การคุ๎มครองผู๎บริโภคที่เป็นการกระทาผิดทางอาญาจะถูกลงโทษตามที่ได๎กาหนดไว๎ในกฎหมายอาญา แล๎วแตํ
กรณีเบาหรือหนัก)
กฎหมายปูองกันและปราบปรามการค๎ามนุษย์ การค๎าประเวณี
กฎหมายปูองกันและปราบปรามการค๎ามนุษย์ การค๎าประเวณีของสปป.ลาว บัญญัติไว๎ในกฎหมาย
หลักคือ กฎหมายวําด๎วยการพัฒนาและปกปูองสตรี เลขที่ 08/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม
2004 และกฎหมายวําด๎วยการปกปูองสิทธิ และผลประโยชน์ของเด็ก เลขที่ 05/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลง
วันที่ 27 ธันวาคม 2006 โดยได๎มีการแตํงตั้งคณะกรรมการชี้นาระดับชาติ ในการต๎านการค๎ามนุษย์ตามดารัส
ส านั กนายกรั ฐ มนตรี เลขที่ 156/นย วั น ที่ 8 กันยายน 2008 วํ าด๎ว ยการจัด ตั้งและการด าเนินงานของ
คณะกรรมการชี้นาระดับชาติต๎านการค๎ามนุษย์(คซตม.) (เป็นองค์การรัฐที่ไมํประจาการ โดยมีสานักงานประจา
ที่กระทรวงปูองกันความสงบมีภารกิจบทบาทเป็นผู๎ชํวยรัฐบาลในการแนะนา ติดตาม ตรวจตรา การสํงเสริม
องค์การมหาชน องค์การสังคม บรรดากระทรวงตํางๆ องค์การและองค์การเทียบเทําอื่นๆ และทุกภาคสํวนที่
เกี่ยวข๎องในการศึกษาค๎นคว๎ารํ างนโยบาย แผนยุทธศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการค๎ามนุษย์ และทา
หน๎าที่โฆษณา จัดหางบประมาณและเทคนิกวิชาการจากภาคสํวนงานตํางๆ ทั้งภายในและตํางประเทศ เพื่อ
ประกอบเข๎ากับงานปูองกันและต๎านการค๎ามนุษย์ เป็นใจกลางในความสัมพันธ์ระหวํางประเทศ ประสานงาน
กับทุกภาคสํ วนที่เกี่ยวข๎องทั้งภายในและตํางประเทศในการต๎านการค๎ามนุษย์ของสปป.ลาว)ได๎กาหนดให๎มี
แผนงานแหํงชาติต๎านการค๎าและขูดรีดทางเพศเด็ก โดยได๎กาหนดเป็นนโยบายดารัสนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการ
รั บ รอง และประกาศใช๎ แ ผนงานแหํ ง ชาติ ต๎ า นการค๎ า และขู ด รี ด ทางเพศเด็ ก เลขที่ 160/นย นครหลวง
เวียงจันทน์ ลงวันที่ 15 กันยายน 2008 กาหนดให๎มีคณะกรรมาธิการเพื่อแมํและเด็กแหํงชาติเป็นผู๎รับผิดชอบ
และประสานงานแผนยุทธศาสตร์และแผนการดาเนินงานต๎านการค๎ามนุษย์ให๎มีประสิทธิผลและปูองกันและ
ต๎านการค๎ามนุษย์ในขอบเขตทั่วประเทศ(ตามการประกาศใช๎แผนงานแหํงชาติต๎า นการค๎าและขูดรีดทางเพศ
เด็ก ในระยะ(ปี2007-2011) กาหนดให๎หลายหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเข๎ารํวมโดยมีสานักงานประจาอยูํกระทรวง
ปูองกันความสงบมีหน๎าที่ศึกษา รํางนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการค๎ามนุษย์และ
โฆษณาเผยแพรํให๎ประชาชนทราบ โครงสร๎างของคณะกรรมการชี้นาระดับชาติต๎านการค๎ามนุษย์ มีสานักงาน
หรือกองเลขาธิการชํวยงานโดยถือเอากรมตารวจสืบสวน-สอบสวน ขึ้นกับกรมใหญํตารวจปูองกันความสงบ
เป็นสานักงานกองเลขา โดยมีรองหัวหน๎ากรมใหญํตารวจเป็นหัวหน๎า หัวหน๎ากรมที่เกี่ยวข๎องของกระทรวง
แรงงาน และสวัสดิการสังคมและ หัวหน๎ากรมที่เกี่ยวข๎องของศูนย์กลางสหพันธ์ผู๎หญิงลาว เป็นรองหัวหน๎ากอง
เลขา กรมกองอื่นที่เกี่ยวข๎องเข๎าเป็นคณะกองเลขา มีพนักงานประจาการของกองเลขาคือแผนกต๎านการค๎า
มนุษย์ของกรมตารวจสืบสวน –สอบสวน และในภาคสํวนขั้นแขวง มีคณะกรรมการชี้นาต๎านการค๎ามนุษย์ขั้น
แขวง และนครหลวง โดยมอบให๎ ป ระธานคณะกรรมการชี้นาระดับชาติต๎านการค๎ามนุษย์ ออกข๎อตกลง
รายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจ บทบาท หน๎าที่ และโครงสร๎างของกองเลขาของคณะกรรมการชี้นาต๎านการค๎า
มนุ ษ ย์ ขั้ น แขวงและนครหลวงพร๎ อ มทั้ ง แตํ ง ตั้ ง บุ ค คลากรเข๎ า ท างานในกองเลขาในคณะฯดั ง กลํ า ว
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คณะกรรมการชี้นาระดับชาติต๎านการค๎ามนุษย์มี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวําการกระทรวงปูองกันประเทศ
เป็นประธาน
(2.5) กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสาร
กฎหมายเกี่ยวกับการสํงเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ตามรัฐธรรมนูญแหํงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวฉบับแก๎ไขปรับปรุงปี 2003 หมวดที่ 2 วํา
ด๎วยเรื่องระบอบเศรษฐกิจและสังคม มาตรา 24 ได๎บัญญัติวํารัฐต๎องสํงเสริมสติปัญญา และการประดิษฐ์คิดค๎น
การสร๎างสิ่งใหมํค๎นคว๎าและการนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการปกปูองทรัพย์สินทางปั ญญาควบคูํไปกับการ
บารุงและสร๎ างนั กวิทยาศาสตร์ เพื่อสํงเสริ มการเข๎าเป็นอุตสาหกรรมที่ทันสมัย สปป.ลาว ได๎มีกฎหมายที่
เกี่ยวกับการสํงเสริมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมํทั้งในด๎านวิทยาศาสตร์การค๎นคว๎าทดลองและใน
ด๎ า นการคุ๎ ม ครองทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา หรื อ ภู มิ ปั ญ ญาท๎ อ งถิ่ น โดยมี ก ฎหมายหลั ก คื อ กฎหมายวํ า ด๎ ว ย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลขที่ 30/สพซ ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2013 วัตถุประสงค์เพื่อกาหนดหลักการ
ระเบี ย บการและมาตรฐาน เกี่ ย วกั บ การคุ๎ม ครอง การตรวจตรา การดาเนินงาน งานวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เพื่อทาให๎งานดังกลําวได๎รับการพั ฒนาอยํางเป็นระบบ และสนับสนุน สํงเสริมการค๎นคว๎า การใช๎
วิทยาศาสตร์ การถํายทอดเทคโนโลยี การประดิษฐ์สร๎าง นวัตกรรมและการบริการเทคโนโลยีให๎ก๎าวหน๎า
ประกอบกับการเข๎าเป็นอุตสาหกรรมทันสมัย การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ผลิตภัณฑ์ และสามารถเชื่อมโยงกับ
ภาคพื้นและระหวํางประเทศ
หลักการพื้นฐานให๎รัฐต๎องดาเนินนโยบายด๎านงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กาหนดให๎รัฐต๎องวาง
นโยบายยุทธศาสตร์ด๎านวิทยาศาสตร์ให๎เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม และเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่
ทันสมัยโดยต๎องมีการรับรองความปลอดภัยตํอชีวิตสุขภาพ ทรัพย์สิน สิ่งแวดล๎อม สิทธิและผลประโยชน์อัน
ชอบธรรมของประชาชนโดยให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการค๎นคว๎าและพัฒนาการใช๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และเคารพปฏิบัติตามสนธิสัญญาและสัญญาสากลที่สปป.ลาวเข๎าเป็นภาคีโดยกฎหมายฉบับดังกลําวได๎กาหนด
หมวดงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี,การลงทุนด๎านวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการดาเนินงานด๎าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี(องค์การค๎นคว๎าและพัฒนาวิสาหกิจ(นิติบุคคล)และการตลาดด๎านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และสภาบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ และสภาวิทยาศาสตร์ของ(ภาคสํวน) และ
กาหนดสิ ท ธิห น๎ า ที่ข องผู๎ ด าเนิ น งานด๎ า นวิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี การสํ งเสริ มงานวิท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี, กองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,ข๎อห๎ามสาหรับบุคคลหรือนิติบุคคล พนักงานของรัฐที่
เกี่ยวข๎อง,การแก๎ไขข๎อขัดแย๎งด๎านวิทยาศาสตร์และมาตรการในการคุ๎มครองและองค์การตรวจสอบ มาตรการ
ตํอผู๎มีผลงาน เชํน การให๎ประกาศนียบัตรยกยํองผู๎มีผลงานดีเดํนและมาตรการตํอผู๎ละเมิดกฎหมายฉบับนี้โดย
กาหนดให๎ลงโทษบุคคลหรือองค์การที่ละเมิดข๎อห๎าม จะถูกอบรม การลงโทษทางวินัย ปรับไหม ใช๎คําเสียหาย
หรือ ลงโทษทางอาญา ตามกรณีเบาหรือหนัก
นอกจากนี้ได๎มีกฎหมายวําการคุ๎มครองงานประดิษฐ์คิดค๎นตามดารัสนายกรัฐมนตรี เลขที่ 01/นย ลง
วันที่ 17 มกราคม 2002 วําด๎วยการปกปูองสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและแบบอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อ
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ปกปูองสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและแบบอุตสาหกรรมของสปป.ลาว เพื่อสํงเสริมการประดิษฐ์สร๎างสิ่งใหมํๆ และ
การถํายทอดเทคโนโลยี การค๎นคว๎า และการพัฒนาทางด๎านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สํงเสริมการค๎าและ
การลงทุนภายในและตํางประเทศ ตํอต๎านการละเมิดสิทธิทางด๎านทรัพย์สินอุตสาหกรรม และการดาเนินธุรกิจ
ที่ผิดกฎหมาย โดยกาหนดหลักการเกี่ยวกับการคิดค๎นสิ่งประดิษฐ์ หรือแบบอุตสาหกรรม โดยสามารถนามาจด
ทะเบียนการคิดค๎นประดิษฐ์สิ่งใหมํได๎ โดยได๎ให๎ความหมาย สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร แบบอุตสาหกรรมและ
มาตรการตํอผู๎กระทาละเมิดกฎหมาย โดยกาหนดให๎ลงโทษบุคคล หรือนิติบุคคลที่ใช๎สิ่งประดิษฐ์ การประดิษฐ์
และแบบอุตสาหกรรมโดยไมํได๎รับอนุญาตจากเจ๎าของสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และแบบอุตสาหกรรม ถือวําเป็น
ผู๎ละเมิดสิทธิเกี่ยวกับ สิทธิบัตร ,อนุสิ ทธิบั ตรและแบบอุตสาหกรรม ผู๎ที่ละเมิดดังกลํ าวจะถูกตักเตือนหรือ
ดาเนินคดีตามกฎหมาย ของสปป.ลาว แล๎วแตํกรณี
กฎหมายวําด๎วยมาตรฐาน เลขที่ 13 /สพซ ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2007 วัตถุประสงค์วําด๎วยมาตรฐาน
กาหนดหลักการ ระเบียบ มาตรการเกี่ยวกับการการปฏิบัติงานด๎านการคุ๎มครอง การตรวจตรามาตรฐานและ
การเทคนิกสาหรับผลิตภัณฑ์สินค๎าการบริการ กระบวนการและการรักษาสิ่งแวดล๎อมเพื่อสนับสนุนสํงเสริม
และรับรองด๎านการผลิต การให๎บริการ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการรักษาสิ่ งแวดล๎อมให๎มีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ มีความยุติธรรมและปกปูองสิทธิ ผลประโยชน์อันชอบธรรม ความปลอดภัยของผู๎บริโภคเพื่อ
คุ๎มครองเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศชาติประกอบกับ ดารัสรัฐบาลวําด๎วยการแนะนาผลปฏิบัติกฎหมาย
วําด๎วยมาตรฐานเลขที่ 234/ลบ ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2012 วัต ถุประสงค์เพื่อขยายความอธิบายกฎหมายวํา
ด๎วยมาตรฐาน เลขที่ 13 /สพซ ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2007 และแนะนาเนื้อหาของกฎหมายวําด๎วยมาตรฐาน
ให๎ ล ะเอียด ชัดเจน มีความเข๎าใจ ถูกต๎องและเป็นเอกภาพทั่ว ประเทศ การดาเนินการด๎านกฎหมายให๎ มี
ประสิทธิผลพร๎อมทั้งให๎สอดคล๎องกับสนธิสั ญญาและสัญญาสากลและภาคพื้น ที่สปป.ลาวเข๎าเป็นภาคี(โดยมี
การขยายความ มาตรฐานสากล ภาคพื้นทวีป และตํางประเทศ การสร๎างความรํวมมือระหวํางภาครัฐและ
เอกชนในการกาหนดมาตรฐานให๎มีความสอดคล๎องกัน และนอกจากนี้ได๎กาหนดสิทธิและหน๎าที่ของ องค์การ
รับรองแหํงชาติ (Lao National Accredition Bureau ,LNAB)เพิ่มเติม เชํน รับรองความสามารถทางเทคนิก
ที่เกี่ยวข๎องกับมาตรฐาน ขั้นตอน และการรับรองของสากล เกี่ยวกับห๎องทดลอง และใบอนุญาตสากลด๎านการ
ทดสอบ การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17011 ในการรับรององค์การรัฐหรือเอกชน เป็นต๎น)
กฎหมายวําด๎ ว ยมาตรฐาน เลขที่ 13 /สพซ ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2007 ได๎กาหนดประเภทของ
มาตรฐานออกเป็น 3 ประเภทคือ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์และสินค๎า(หมายถึงการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ของผลิตภัณฑ์และสินค๎า เพื่อตอบสนองความต๎องการของผู๎ผลิตและผู๎บริโภคโดยกาหนดทั้งผลิตภัณฑ์และ
สินค๎าที่นาเข๎าละสํงออก ต๎องให๎ได๎มาตรฐานที่กาหนดไว๎ และผลิตภัณฑ์สินค๎าที่ผลิตและใช๎อยูํภายในต๎องให๎
สอดคล๎องกับมาตรฐานแหํงชาติและท๎องถิ่น ประกอบไปด๎วย คาศัพท์เทคนิก สัญลักษณ์ คุณลักษณะทางชีวะเคมี วัตถุและคุณลักษณะอื่น วิธีการผลิต วิธีการทดสอบ การหุ๎มหํอ ตราเครื่องหมาย หรือฉลากของผลิตภัณฑ์
และสินค๎า)มาตรฐานทางด๎านการบริการ(หมายถึงการกาหนดระเบียบการที่เกี่ยวข๎องกับหลายหนํวยงานหรือ
ภาคสํวนงานที่เกี่ยวข๎อง เชํน การติดตั้ง การกาหนดเวลารับรองผลิตภัณฑ์และสินค๎า การบริการด๎านการ
ทํองเที่ยว โรงแรม ร๎านอาหาร การขนสํง โทรคมนาคม การศึ กษา การสาธารณะสุขและอื่น ๆ เพื่อรับรอง
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ประสิทธิภาพและความรวดเร็วของการให๎บริการและสร๎างความพอใจให๎แกํผู๎บริโภค เป็นต๎นโดยกาหนดไว๎เป็น
ระเบียบการเฉพาะในภาคสํวนตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องเป็นผู๎รับผิดชอบ) และมาตรฐานทางด๎านสิ่งแวดล๎อม (หมายถึง
การกาหนดบรรทัดฐานหรือขอบเขตการอนุญาตในการปลํอยมลพิษ และมลภาวะซึ่งสํงผลสะท๎อนอันไมํดีตํอ
สุขภาพ ชีวิตของคน สัตว์พืช และสิ่งแวดล๎อมโดยกาหนดให๎บุคคหรือองค์การนิติบุคคลที่ทาการผลิต ธุรกิจ
การค๎ า การบริ การ ต๎ อ งปฏิบั ติ ตามมาตรฐานและระเบี ยบกฎหมายเกี่ย วกับ สิ่ ง แวดล๎ อม โดยกาหนดให๎
มาตรฐานสิ่งแวดล๎อมประกอบไปด๎วย ระดับขอบเขตของการปลํอยมลพิษ เชํน น้าปนเปื้อน ควัน เศษน้ามัน
เศษเคมี และสิ่งเศษเหลืออื่นๆ และระดับ ขอบเขตการปลํอยมลภาวะ เชํน ความสั่นสะเทือน เสียง แสง สี รังสี
กลิ่ นและอื่นๆ) ระดับมาตรฐานของสปป.ลาวมี 2 ระดับคือ 1. มาตรฐานแหํงชาติลาว(ประกอบไปด๎ว ย
มาตรฐานสากล ภาคพื้นทวีปและตํางประเทศ ผลจากงานวิจัยด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเทคนิกที่
ทันสมัย เอกสารประกอบลักษณะพิเศษและสภาพของข๎อเท็จจริง ผลของการประเมินคําจากการตรวจตรา
การทดสอบ ใบประกาศนียบัตรด๎านคุณภาพและประสิทธิภาพของงานที่เกี่ยวข๎อง โดยกาหนดขั้นตอนในการ
สร๎างมาตรฐานแหํงชาติลาวและมีการประกาศใช๎มาตรฐานแหํงชาติลาว (มล.)โดยองค์การวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแหํงชาติ ตามการเสนอของสภามาตรฐานแหํงชาติ และ2. มาตรฐานท๎องถิ่น แผนกวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแขวง นคร เป็ น ผู๎ พิจารณารั บ รอง และประกาศใช๎มาตรฐานท๎องถิ่น (มท.) ตามการเสนอของ
คณะกรรมการเทคนิคท๎องถิ่น หนํวยงานที่รับผิดชอบในงานการสร๎างมาตรฐานมี 3 หนํวยงาน คือ 1.สภา
มาตรฐานแหํงชาติ(ประกอบไปด๎วยผู๎แทนจากกระทรวง องค์การสถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพ สภาการค๎า
และอุตสาหกรรมแหํงชาติ ผู๎ผลิต และผู๎บริโภค) 2. คณะกรรมการเทคนิคศูนย์กลาง(ได๎รับการแตํงตั้งมาจาก
สภามาตรฐานแหํงชาติเพื่อชํวยงาน ประกอบไปด๎วย นักวิชาการที่เกี่ยวข๎องจากบรรดากระทรวง องค์การ
สถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพ สภาการค๎า และอุตสาหกรรมแหํงชาติ ผู๎ผลิตและผู๎บริโภคตามการเสนอของ
ภาคสํวนงานที่เกี่ยวข๎อง) 3.คณะกรรมการเทคนิคท๎องถิ่น (ได๎รับการแตํงตั้งโดยหัวหน๎าแผนกวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี แขวง นคร เพื่อชํว ยงานในภารกิจบทบาท สิ ทธิ และหน๎าที่ของตนเกี่ยวกับการวางมาตรฐาน
ประกอบไปด๎วยนักวิชาการจากแผนกงาน ภาคสํวนอื่น ผู๎ผลิต และผู๎บริโภคภายในแขวง นคร) การรับรองและ
การให๎ มาตรฐานสิ น ค๎า แบํงออกเป็ นการรั บรองผลิ ตภัณฑ์และ การรับรองระบบคุ๎มครอง(การตรวจสอบ
ภายหลั ง มีผ ลิ ตภั ณ ฑ์โ ดยแบํ งออกเป็ น ระบบการคุ๎ มครองความปลอดภั ย ของอาหาร, ด๎ า นคุ ณ ภาพ,ด๎ า น
สิ่งแวดล๎อม และด๎านอื่นๆ) โดยการร๎องขอรับรองมาตรฐานโดยองค์การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ
เป็นผู๎พิจารณาโดยตามการเสนอของสภามาตรฐานแหํงชาติ และอาจมีการเพิกถอนใบอนุญาต(ชั่วคราว) และ
แบบถาวร โดยมีการตรวจสอบงานมาตรฐานโดยองค์การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติเป็นใจกลางใน
การประสานงานกับภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง เชํน แผนกการศึกษา สาธารณสุข อุตสาหกรรมและการค๎า โยธาธิการ
และขนสํง กสิกรรมและปุาไม๎ แถลงขําวและวัฒนธรรม การเงิน และภาคสํวนอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง โดยองค์การ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ และแผนกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นแขวง นคร เป็นผู๎ควบคุม กากับ
ดูแล และการตรวจสอบจากภายนอก โดยองค์การตรวจตรารัฐ และองค์การตรวจสอบแหํงรัฐ นอกจากนี้ได๎
กาหนดมาตรการตํอผู๎มีผลงานและมาตรการตํอผู๎ละเมิด(คือ มาตรการอบรม มาตรการทางวินัย มาตรการปรับ
ไหม มาตรการทางแพํง และมาตรการทางอาญาโดยมีมาตรการเพิ่มโทษด๎วยแกํผู๎กระทาความผิด)
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กฎหมายวําด๎วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 20 /สพซ ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2012 มีวัตถุประสงค์
เพื่อกาหนดหลักการ ระเบียบ และมาตรฐานเกี่ยวกับการสร๎างและการใช๎ การรับรู๎ การคุ๎มครอง และตรวจตรา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทาให๎มีความนําเชื่อถือ และความมั่นใจ ตํอธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การ
ปกปูองสิทธิ และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู๎ประกอบการค๎าทางอิเล็กทรอนิกส์ และประกันการใช๎ การ
สํงเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทันสมัย เชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากล เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ให๎
ประเทศชาติมีความมั่นคง สังคมมีความสงบ มีความเป็นระเบียบเรียบร๎อยและยุติธรรม โดยกาหนดให๎รัฐให๎
ความสาคัญแกํการใช๎ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ด๎วยการสํงเสริม การค๎า การบริการ การบริหารรัฐ และ
ธุรกรรมอื่น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและรับใช๎สังคมและรัฐต๎องสร๎างพื้นฐานด๎านเทคโนโลยี การสื่อสารและข๎อมูล
ขําวสารพัฒนาบุคคลากร รับรองความปลอดภัย ความโปรํงใส คุ๎มครองผู๎บริโภคให๎มีความมั่นใจ ตํอธุรกรรม
ทางอิเล็ กโทรนิคส์ โดยกาหนดหลั กการสร๎ างสั ญญา ข๎อความที่เป็นข๎อมูล และเอกสารทางอิเล็ กโทรนิคส์
ลายเซ็น ทางอิเล็ กโทรนิกส์ ธุร กรรมทางอิเล็ กโทรนิกส์ที่นามาใช๎ในองค์การรัฐ สื่อกลาง ข๎อห๎ ามส าหรับผู๎
ให๎บริการออกใบรับรองลายเซ็นดิจิตอลที่มีการปูองกัน การแก๎ไขข๎อขัดแย๎ง การคุ๎มครองและการตรวจสอบ
และมาตรการตํอผู๎ผลงานและมาตรการลงโทษตํอผู๎ละเมิดกฎหมาย โดยกาหนดโทษการกลําวตักเตือน ศึกษา
อบรม ลงโทษทางวินัย ปรับไหม ใช๎คําเสียหายทางแพํงหรือถูกลงโทษทางอาญาแล๎วแตํกรณีเบาหรือหนักตามที่
ได๎กาหนดไว๎ในระเบียบกฎหมาย
กฎหมายเกี่ยวกับการสื่อสาร
กฎหมายวํ า ด๎ ว ยการโทรคมนาคม เลขที่ 02/สพซ ลงวั น ที่ 10 เมษายน 2001 (Law on
Telecommunications No.02/NA 10 April 2001) และดารัสนายกรัฐมนตรี เลขที่ 041/นย ลงวันที่ 16
กุมภาพันธ์ 2009 วําด๎วยการรับรองและประกาศใช๎นโยบาย แหํงชาติด๎านเทคโนโลยีสื่อสาร และข๎อมูลขําวสาร
ประกอบกับดารัสสานักนายก เลขที่ 37/นย ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2011 วําด๎วยการคุ๎มครองและพัฒนา
ระบบสายสํงโทรคมนาคมและศูนย์คุ๎มครองความปลอดภัยเทคโนโลยีข๎อมูลขําวสารแหํงชาติ มีวัตถุประสงค์
กาหนดหลักการ ระเบียบ และมาตรการเกี่ยวกับการคุ๎มครองและพัฒนาระบบสายสํงโทรคมนาคม และศูนย์
คุ๎มครองความปลอดภัยเทคโนโลยี ข๎อมูลขําวสารแหํงชาติเพื่อบริการรับใช๎องค์การจัดตั้งของพรรค-รัฐ การ
ปูองกันชาติ ปูองกันความสงบและมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงเข๎าในการปกปักรักษาและสร๎าง
สาพัฒนาประเทศชาติ
กฎหมายวําด๎วยการโทรคมนาคม เลขที่ 02/สพซ ลงวันที่ 10 เมษายน 2001 เป็นกฎหมายหลั ก
เกี่ยวกับการสื่อสารและการโทรคมนาคมมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดหลักการระเบียบเกี่ยวกับการจัดตั้งและการ
ดาเนินงานการงานโทรคมนาคมการคุ๎มครองคลื่นความถี่ซึ่งประกอบด๎วยคลื่นความถี่จากการติดตํอสื่อสาร การ
กระจายเสียง โทรภาพหรือคลื่นความถี่อื่นๆ การบริการเลขหมายโทรคมนาคม โครงสร๎างพื้นฐานโทรคมนาคม
การคุ๎มครองและการนาใช๎ตาแหนํงวงโคจรดาวเทียม รหัสอินเตอร์เนทระดับสูงสุดของสปป.ลาว การคุ๎มครอง
การบริการโทรคมนาคมประเภทตํางๆ รวมทั้งการบริการอินเตอร์เนทภายในประเทศและระหวํางประเทศ
รับรองการบริ การให๎ แกํสั งคมในการติดตํอสื่อสารหรือการสํงและการรับข๎อมูล ขําวสารให๎ ทั่ว ถึงมีคุณภาพ
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ถูกต๎องชัดเจนมีความสะดวก วํองไว ปลอดภัยและยุติธรรม ซึ่งเป็นสํวนประกอบของการปกปักรักษาและ
พัฒนาประเทศชาติในด๎านการเชื่อมโยงเครือขํายและการแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารกับสากลโดยกาหนดให๎รัฐมี
หน๎าที่คุ๎มครองทรัพยากร อุปกรณ์โทรคมนาคมและขึ้นทะเบียนการใช๎อุปกรณ์โทรคมนาคมภายในประเทศโดย
รัฐต๎องกาหนดนโยบายสํงเสริมการลงทุนด๎านโทรคมนาคมทั้งนักลงทุนในประเทศและตํางประเทศให๎มีการ
แขํ ง ขั น และรํ ว มมื อ กั น ลงทุ น ในการกํ อ สร๎ า งการพั ฒ นา การขยายเครื อ ขํ า ยโทรคมนาคมการให๎ บ ริ ก าร
โทรคมนาคมตามรูปแบบ ประเภทและขอบเขตที่รัฐ ได๎กาหนดให๎และรัฐเป็นผู๎คุ๎มครองทรัพยากรลากรขึ้ น
ทะเบี ย นการใช๎ อุ ป กรณ์ โ ทรคมนาคมภายในประเทศ โดยก าหนดให๎ มี ร ะบบและประเภทการบริ ก าร
โทรคมนาคม ณ สปป.ลาว ประกอบไปด๎วย 3 ระบบ คือ ระบบโทรคมนาคมแบบมีสาย , แบบไมํมีสายและที่
เชื่อมตํอทั้งด๎วยแบบมีสายและไมํมีสายระบบดังกลําวสามารถใช๎กับการติดตํอสื่อสารประเภทตํางๆ เชํน โทร
เลข โทรศัพท์ โทรพิมพ์ โทรสารวิทยุประจาตัว จดหมายอิเลคโทรนิกส์ อินเตอร์เนทและอื่นๆ และได๎กาหนด
ระเบียบการเกี่ยวกับการบริการโทรคมนาคม,การดาเนินธุรกิจ การบริการโทรคมนาคม การกากับดูแลและการ
ตรวจตราโทรคมนาคม คําธรรมเนียมและคําบริการโทรคมนาคมเป็นรายได๎ที่ได๎มาจากกิจการโทรคมนาคม
ประเภทตํางๆ เชํน คําสิทธิใช๎ตาแหนํงวงโคจรดาวเทียม รหัสอินเตอร์เนทระดับสูงสุดของประเทศ คําลิขสิทธิ์
คําธรรมเนียมออกใบอนุญาตการใช๎คลื่นความถี่ การสร๎างและการดาเนินธุรกิจการติดตํอสื่อสาร หรือการสํง
และการรับข๎อมูล ขําวสารการผลิต การสํงออก การนาเข๎า การจาหนํายพาหนะและอุปกรณ์โทรคมนาคม
คําธรรมเนียม และคําบริการอื่นๆ เกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม โดยกระทรวงคมนาคม ขนสํงไปรษณีย์ และ
กํอสร๎างประสานกับกับกระทรวงการเงินและภาคสํวนอื่นที่เกี่ยวข๎อง ค๎นคว๎าระเบียบการเกี่ยวกับการกาหนด
อั ต ราคํ า ธรรมเนี ย ม คํ า บริ ก าร คํ า ลิ ข สิ ท ธิ์ โ ทรคมนาคมเพื่ อ น าเสนอรั ฐ บาลพิ จ ารณาตกลง การบริ ก าร
โทรคมนาคมมี 2ประเภทคือ การบริการภายในรปะเทศและระหวํางประเทศ(ปฏิบัติภายใต๎สนธิสัญญา หรือ
สัญญาสากลที่สปป.ลาวเข๎ารํวม) การดาเนินธุรกิจการบริการโทรคมนาคม กาหนดให๎มีการขออนุญาตจัดตั้งนิติ
บุคคลการบริการโทรคมนาคม โดยปฏิบัติภายใต๎กฎหมายวําด๎วยธุรกิจ กฎหมายวําด๎วยการสํงเสริมการลงทุน
ภายในและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องของสปป.ลาว หากเป็นนิติบุคคลตํางประเทศให๎ปฏิบัติตามกฎหมายวํา
ด๎วยธุรกิจ กฎหมายวําด๎วยการสํงเสริมและการลงทุนของตํางประเทศของสปป.ลาว การแก๎ไขข๎อขัดแย๎ง และ
มาตรการตํอผู๎มีผลงานและมาตรการตํอผู๎ละเมิดโดยกาหนดให๎บุคคลหรือองค์การใดที่ได๎ละเมิดบทบัญญัติใดใน
กฎหมายฉบับนี้ ในสถานเบาจะถูกอบรม เชํน ผู๎ให๎การบริการไมํแก๎ไขข๎อขัดข๎องทางด๎านเทคนิคในการติดตั้ง
การซํอมแซมหรือการบริการโทรคมนาคมประเภทตํางๆ อยํางทันเวลา และถู กต๎องตามมาตรฐานทางเทคนิค
หรือผู๎ใช๎การบริการไมํจํายคําธรรมเนียมและคําบริการตามปกติ และอื่น ๆ มาตรการปรับไหม (กาหนดวํา
บุคคลหรือ องค์การหากได๎ละเมิดบทบัญญัติใด ในกฎหมายฉบับนี้ จะถูกปรับไหม เชํน ดาเนินการบริการ
โทรคมนาคมโดยไมํได๎รับอนุญาต ดาเนินการบริการโทรคมนาคม นอกเหนือจากรายการ และขอบเขตที่ได๎รับ
อนุญาต เอาใบอนุญาตให๎ผู๎ อื่น ใช๎ ให๎ เชําหรือโอนให๎ ผู๎อื่นกระทรวงคมนาคม ขนสํงไปรษณีย์ และกํอสร๎าง
ประสานงานกับภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง ค๎นคว๎าออกข๎อกาหนด เกี่ยวกับระเบียบการปรับไหม และอัตราคําปรับ
ไหมดั ง กลํ า ว เพื่ อ เสนอรั ฐ บาลพิ จ ารณาตกลง) มาตรการทางอาญา (ก าหนดวํ า บุ ค คลใดหากได๎ ล ะเมิ ด
บทบั ญญั ติใด ของกฎหมายวําด๎ว ยการโทรคมนาคม ดังตํอไปนี้ จะถูกลงโทษทางอาญา เชํ น การใช๎การ
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ติดตํอสื่อสาร เพื่อทาลายความมั่นคง ความสงบ การพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม หรือวัฒนธรรมของชาติ การใช๎
ระบบโทรคมนาคมเพื่อสร๎างความเสื่อมเสียแกํเกียรติศักดิ์ศรี ของบุคคลหรือองค์การ การปรับปรุงคลื่นความถี่
หรือนาใช๎อุปกรณ์ เครือขํายโทรคมนาคมของตนตํอกับคลื่นความถี่หรืออุปกรณ์ เครือขํายโทรคมนาคมของ
ผู๎อื่น เพื่อปูองกัน รบกวน บุกรุก ทาลาย เปลี่ยนแปลง ลบ ลักตํอ ลักฟัง ลักหรือกลั่นกรองเอาข๎อมูล ขําวสาร
ของผู๎ อื่น การทาลายระบบ และอุป กรณ์โทรคมนาคม ของสาธารณะ หรือของบุคคล การลักลอบนาเข๎า
อุปกรณ์โทรคมนาคม การใช๎อานาจหน๎าที่ ตาแหนํง การใช๎อานาจเกินขอบเขต การให๎ และการรับสินบน การ
ปลอมแปลงเอกสาร การออกเอกสารเกี่ยวกับองค์การ และการบริการ โทรคมนาคมโดยไมํถูกต๎อง การกระทา
ผิดทางอาญาอื่น ๆ เกี่ยวกับงานโทรคมนาคม และกาหนด มาตรการเพิ่มโทษ นอกจากโทษที่ได๎กาหนดไว๎ใน
มาตรา 28 และ 29 ของกฎหมายฉบับนี้แล๎ว ผู๎ละเมิดอาจจะถูกลงโทษทางวินัยเพิ่มอีกเชํน งดการดาเนิน
กิจการ ถอนใบอนุญาต ริบพาหนะอุปกรณ์ที่ใช๎ในการกระทาผิด
นอกจากนี้มีดารัสเลขที่ 104/ลบ ลงวันที่ 21 มีนาคม 2012 วําด๎วยการคุ๎มครองและการนาใช๎อินเตอร์
เนทและรหัสอินเตอร์เนทของสปป.ลาว มีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดหลักการระเบียบการและมาตรการในการ
คุ๎มครอง ตรวจตรา และใช๎อินเตอร์เนทและรหัสอินเตอร์เนทของสปป.ลาวเพื่อให๎มีความเป็นระเบียบเรียบร๎อย
มีความปลอดภัย และมีคุณภาพสูงและประกันการให๎บริการให๎แกํสังคม ให๎ติดตํอสื่อสารหรือการสํงและการรับ
ข๎อมูลขําวสารโดยผํานอินเตอร์เนทให๎มีคุณภาพถูกต๎องชัดเจนมีความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และยุติธรรม
กฎหมายเกี่ ย วกั บ การสื่ อ สารการไปรษณี ย์ เลขที่ 06/สพซ ลงวั น ที่ 17 พฤษภาคม 2004
วัตถุประสงค์เพื่อกาหนดหลักการ ระเบีย บ และมาตรการ เพื่อคุ๎มครองและตรวจตรา การจัดตั้งและการ
ดาเนิ น งานการสํ งเสริ ม การบริ การด๎านไปรษณี ย์ภ ายในประเทศและระหวํางประเทศ รัฐ ต๎อ งรับรองการ
ให๎บริการด๎านไปรษณีย์แกํสังคม ให๎มีคุณภาพสูง มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยและไปถึงผู๎รับเพื่อเป็น
การปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติกาหนดให๎รัฐต๎องสํงเสริมบุคคลและองค์การทั้งภายในและตํางประเทศ
ลงทุนในการพัฒนาการให๎บริการไปรษณีย์ตามประเภทและขอบเขตที่กฎหมายได๎กาหนดไว๎โดยกาหนดให๎มี
ประเภทของการบริการไปรษณีย์ ณ สปป.ลาวมี 4 ประเภทคือ การบริการรับฝาก การจัดสํง การแจกจําย
ไปรษณียภัณฑ์ การพัสดุไปรษณีย์ การบริการไปรษณีย์เกี่ยวกับการสํงขําวสารทางโทรเลข โทรสาร และทางอิ
เล็ กโทรนิ กส์ การบริ การด๎านการเงิน ไปรษณี ย์และการบริก ารขายแสตมป์แ ละผลิ ตภัณ ฑ์ไปรษณีย์ อื่น ๆ
นอกจากนี้มีการกาหนดคําธรรมเนียมและคําบริการไปรษณีย์ การสร๎างวิสาหกิจ(นิติบุคคลเอกชน)การบริการ
ไปรษณีย์ สิทธิหน๎าที่ของผู๎ให๎บริการไปรษณีย์และผู๎ใช๎บริการไปรษณีย์ ข๎อต๎องห๎ามเด็ดขาด การกากับดูแลและ
การตรวจตรางานไปรษณีย์มาตรการตํอผู๎มีผลงานและมาตรการตํอผู๎ละเมิดโดยมีการลงโทษโดยการถูกศึกษา
อบรม(หมายถึง บุคคลหรือ องค์การหากได๎ละเมิดบทบัญญัติใดของกฎหมายฉบับนี้จะถูกอบรม เชํน เจ๎าหน๎าที่
ไปรษณีย์ไมํให๎ความสะดวก บริการชักช๎าโดยไมํมีเหตุผล ผู๎ใช๎การบริการไปรษณีย์ที่ได๎เอาแสตมป์ใช๎แล๎วติดใสํ
ไปรษณีย์ภัณฑ์หรือพัสดุไปรษณีย์หรือติดแสตมป์ ที่มีมูลคําต่ากวําคําบริการและการละเมิดในสถานเบา อื่น ๆ)
ถูกปรับไหม (หมายถึง บุคคลหรือ องค์การหากได๎ละเมิดบทบัญญัติใดของกฎหมายฉบับนี้จะถูกปรับไหม เชํน
เจ๎าหน๎าที่ไปรษณีย์ ที่ได๎เก็บคําบริการเกินกวําคําบริการที่ได๎รับอนุมัติ,ผู๎ให๎การบริการไปรษณีย์ที่ให๎การบริการ
เกินขอบเขตที่ตนได๎รัรบอนุญาตเอาใบอนุญาตให๎ผู๎อื่นใช๎ ให๎เชําหรือโอนให๎ผู๎อื่นนอกจากจะถูกปรับไหมแล๎ว
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อาจจะถูกงดการบริการหรือถอนใบอนุญาต ผู๎ใช๎การบริการไปรษณีย์ ที่ได๎ลักลอบฝากสิ่งของที่ผิดตํอระเบียบ
การไปรษณีย์ ลักลอบฝากวัตถุมีคําใสํหีบ หํ อของไปรษณีย์ ภัณฑ์ หรือพัสดุไปรษณีย์ตามที่ได๎กาหนดไว๎ใน
มาตรา 17 และมาตรา 22 ของกฎหมายฉบับนี้ผู๎ที่ได๎ถูกศึกษาอบรมมาแล๎วแตํหากยังมีการละเมิดอีกในกรณีที่
การละเมิดหากได๎กํอความเสียหายแกํทรัพย์สินของบุคคลหรือองค์การต๎องใช๎แทนคําเสียหายที่ได๎กํอขึ้นนั้น
กระทรวงคมนาคม ขนสํง ไปรษณีย์ และกํอสร๎างประสานงานกับภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องค๎นคว๎ามาตรการโดย
ละเอียดเกี่ยวกับการละเมิดและอัตราปรับไหมเสนอรัฐบาลพิจารณาตกลงหรือลงโทษทางอาญา (หมายถึง
บุคคลใดหากได๎ละเมิดบทบัญญัติใดของกฎหมายฉบับนี้จะถูกลงโทษทางอาญา เชํน ขัดขวาง หนํวงเหนี่ยวกีด
กัน ไปรษณี ย กรหรื อยานพาหนะขนสํ งจดหมาย กักยึด ตรวจค๎น ในระหวํ างทางขนสํ งโดยไมํ ถูกต๎องตาม
กฎหมาย,ปลอมแปลงลอกแบบแสตมป์ไปรษณีย์ผลิตภัณฑ์ไปรษณีย์,ดวงตราแทนคําบริการไปรษณีย์ ผลิต
จาหนํายแสตมป์ ไปรษณีย์และผลิตภัณฑ์ไปรษณีย์อื่นๆ โดยไมํได๎รับอนุญาต ทาลายหรือสร๎างความเสียหายแกํ
พาหนะอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวก ตํางๆ ในการบริการไปรษณีย์ ลักลอบฝากสํงของที่ต๎องห๎ามหรือผิด
กฎหมาย ลักเปิดซองจดหมาย ไขหีบหรือเครื่องของหรือลักเอาสิ่งของที่ฝากทางไปรษณีย์ รับฝาก จัดสํงและ
แจกจํายสิ่งของ ที่ต๎องห๎ามหรือผิดกฎหมายการกระทาผิดทางอาญาอื่น ๆ เกี่ย วกับงานไปรษณีย์)แล๎วแตํกรณี
เบาหรือหนักรวมทั้งใช๎คําเสียหายที่ตนได๎กํอขึ้น
(2.6) กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นที่รู๎จักอยํางกว๎างวําเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ทางด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ปุาไม๎ ชีวนานาพันธุ์ น้าและอื่น ๆ ซึ่งมีเนื้อที่ปุาไม๎มากกวํา 40.5 % ของเนื้อที่ดินทั้งหมด
ของประเทศถึงแม๎วําสปป.ลาวจะมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ในปีที่ผํานมาทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน น้า
ปุาไม๎และชีวนานาพันธุ์)ได๎ลดลงอยํางรวดเร็วอันสืบเนื่องมากจากจานวนประชากรเพิ่มขึ้นจากภัยธรรมชาติจาก
การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติจึงได๎มีการสร๎างกฎหมายฉบับตํางๆ ออกมาเพื่อทุกภาคสํวนทุกภาคสํวนงานให๎เพิ่ม
การปกปักรักษาสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติให๎ยั่งยืนโดยกาหนดโยบายที่สาคัญเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
แขนงการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได๎ให๎ความสาคัญตํอการ
ปกปูองสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติด๎วยการกาหนดให๎ทุกองค์การและพลเมืองทุกคนต๎องปกปักรักษา
สิ่งแวดล๎อม ปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เชํน หน๎าดิน พื้นดิน ปุาไม๎ สัตว์ แหลํงน้า และ อากาศไว๎ใน
รัฐธรรมนูญทั้งฉบับแรก (1991) และฉบับปัจจุบัน (2003)
กฎหมายการคุ๎มครองการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อม (การคุ๎มครองสิ่งแวดล๎อม การควบคุมมลพิษ)
กฎหมายวํ า ด๎ ว ยการปกปั ก รั ก ษาสิ่ ง แวดล๎ อ ม เลขที่ 02/99/สพช ลงวั น ที่ 3 เมษายน 1999 มี
วัตถุประสงค์เพื่อการคุ๎มครอง ตรวจตรา การบูรณาการฟื้นฟู และปกปูองสิ่งแวดล๎อม เพื่อรักษาสุขภาพของคน
รวมทั้งการปกปักรักษาแหลํงทรัพยากรและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติหลักพื้นฐานเกี่ยวกับการปกปัก
รักษาสิ่งแวดล๎อมนั้นต๎องเน๎นในการปูองกันเป็นหลัก การแก๎ไข และการบูรณาการฟื้นฟูสิ่งแวดล๎อมเป็นสาคัญ
ในการสร๎ างแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ -สั ง คมแหํ งชาติ ต๎อ งมี แผนพั ฒ นาสิ่ งแวดล๎ อ ม และทรัพ ยากรธรรมชาติ
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ประชาชน ทุกองค์การจัดตั้งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต๎องมีหน๎าที่ปกปักรักษาสิ่งแวดล๎อม ผู๎
กํอความเสียหายตํอสิ่งแวดล๎อมต๎องรับผิดตามกฎหมายในการนาใช๎ทรัพยากรธรรมชาติต๎องใช๎อยํางประหยัด
ลดผํอนมลพิษ เศษพลาสติก การแยกขยะมูลฝอย ฯลฯ เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อทาให๎การปกปักรักษา
สิ่ งแวดล๎ อมและ ทรั พยากรธรรมชาติมี ความยั่ งยืน โดยมี ดารั ส วํา ด๎ว ยการจัด ตั้ง และการดาเนิน งานของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ เลขที่ 09/นย ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2002 เพื่อทาให๎การคุ๎มครอง และแก๎ไข
ปัญหาสิ่ งแวดล๎ อมอยํ างเป็ น เอกภาพในทั่ว ประเทศ คณะกรรมการสิ่งแวดล๎ อมแหํ งชาติ(ค.ส.ซ) มีภ ารกิจ
บทบาทหน๎าที่เป็นเลขาธิการให๎คาปรึกษาแกํรัฐบาลในงานด๎านสิ่งแวดล๎อม และเป็นผู๎ประสานงานเกี่ยวกับการ
วางแผน คุ๎มครอง ติดตามตรวจตรางานปกปักรักษาสิ่งแวดล๎อมเพื่อรับรองให๎งานดังกลําวได๎ดาเนินการตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ -สังคมของรั ฐบาล ประกอบไปด๎วยรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ โดยมีองค์การ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล๎อมเป็นกองเลขานุการ(หัวหน๎ากองเลขาคือหัวหน๎ากรมสิ่งแวดล๎อมของ
องค์การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล๎อมโดยตาแหนํง) คณะกรรมการสิ่ งแวดล๎อมแหํงชาติมีหน๎าที่
ประสานงานก าหนดแผนการคุ๎ มครองและตรวจตราสิ่ งแวดล๎ อ มของบรรดาภาคสํ ว นงานและท๎อ งถิ่ นให๎
สอดคล๎องกับกฎหมายวําด๎วยการปกปักรักษาสิ่งแวดล๎อมและผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติ ให๎คาปรึกษา
แกํรัฐบาลในการคุ๎มครอง ปกปักรักษา สํงเสริมและรายงานผลแตํละระยะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผนการ
คุ๎มครองฯ เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย ข๎อกาหนดระเบียบการ และแผนการของภาคสํวนงานตํางๆ ที่
เกี่ยวกับงานสิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น ในการปกปักรักษาสิ่งแวดล๎อมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังได๎
สร๎างหนํวยงานที่ทาหน๎าที่ประเมินผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมและสังคม ตามดารัสนายกรัฐมนตรีเลขที่ 149/นย
นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2008 วําด๎วยการสร๎างตั้งกองประเมินผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม
และสังคม(โดยมีฐานะเทํากรม ขึ้นกับองค์การทรัพยากรน้าและสิ่งแวดล๎อม โดยมีรัฐมนตรีประจาสานักงาน
นายกรัฐมนตรี หัวหน๎าองค์การทรัพยากรน้าและสิ่งแวดล๎อม เป็นผู๎ออกข๎อตกลงเกี่ยวกับการทางานของกอง
ดังกลําว)
กฎหมายวําด๎ว ยการปกปั กรั กษาสิ่ งแวดล๎ อม เลขที่ 02/99/สพช ลงวันที่ 3 เมษายน 1999 เป็น
กฎหมายหลั ก ได๎ ว างหลั ก การพื้ น ฐานเกี่ ย วกั บการปกปั ก รัก ษาสิ่ ง แวดล๎ อ ม ก าหนดให๎ มี น โยบายปู อ งกั น
สิ่ ง แวดล๎ อ มเป็ น หลั ก และน าการแก๎ ไ ข การบู ร ณะฟื้ น ฟู สิ่ ง แวดล๎ อ มเป็ น งานส าคั ญ โดยด าเนิ น การตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมแหํงชาติและต๎องมีแผนการปกปักรักษาสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดย
กาหนดให๎ทุกคนหรือทุกองค์การในสปป.ลาว ต๎องมีหน๎าที่ปกปักรักษาสิ่งแวดล๎อม และผู๎ใดกํอความเสียหายตํอ
สิ่งแวดล๎อมต๎องรับผิดชอบภายใต๎กฎหมายและหากมีการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบ และพลังงาน ต๎องนา
ใช๎อยํางประหยัด ลดมลพิษ สิ่งเศษเหลือ เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนและนอกจากนี้ได๎กาหนดเรื่องการปูองกัน
สิ่ ง แวดล๎ อ ม การควบคุ ม มลพิ ษ การแก๎ ไ ขปั ญ หาและการบู ร ณะฟื้ น ฟู สิ่ ง แวดล๎ อ ม กองทุ น ปกปั ก รั ก ษา
สิ่งแวดล๎อม ความสัมพันธ์และการรํวมมือระหวํางประเทศด๎านสิ่งแวดล๎อม การกากับดูแลและการตรวจสอบ
สิ่งแวดล๎อมและมาตรการตํอผู๎มีผลงาน และมาตรการตํอผู๎ละเมิดโดยกาหนดให๎บุคคลหรือ องค์การที่ได๎ละเมิด
กฎหมายฉบับนี้หรือระเบียบการตํางๆ เกี่ยวกับการปกปักรักษาสิ่งแวดล๎อม จะถูกอบรมศึกษา บุคคลหรือ
องค์การที่ได๎ละเมิดกฎหมายฉบับนี้ หรือระเบียบการตํางๆ เกี่ยวกับการปกปักรักษา สิ่งแวดล๎อมในสถานเบา
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จะถูกตักเตือน และอบรม ปรับไหม (กาหนดให๎บุคคลหรือองค์การจะถูกปรับไหมในกรณีดังตํอไปนี้ผู๎ที่ถูกศึกษา
อบรมแล๎วแตํยังกระทาความผิดอีก ถมหรือ ถํายเทสิ่งเศษเหลือ สร๎างความเปราะเปือ๎นซึ่งเป็นผลกระทบตํอ
ความเป็นระเบียบเรียบร๎อย ความสะอาดสวยงามของบ๎านเมือง ทาให๎คุณภาพของน้า ดิน อากาศ เสื่อมโทรม
ลงเกินมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล๎อมที่ได๎กาหนดไว๎ ใช๎หรือกํอให๎เกิดความสั่ นสะเทือน เสียง แสง สี กลิ่ น
สารเคมีทีเป็นพิษ หรือธาตุกัมมันตภาพรังสี เกินมาตรฐาน หรือระเบียบการที่ได๎กาหนดไว๎ ซึ่งเป็นอันตรายตํอ
สุขภาพของคน สัตว์ พืช และสิ่งแวดล๎อมไมํปฏิบัติตามข๎อกาหนดในบทรายงานการประเมินผลกระทบตํอ
สิ่งแวดล๎อม ปฎิเสธหรือไมํให๎ความรํ วมมือแกํเจ๎ าหน๎าที่ตรวจตราสิ่งแวดล๎ อม ระเบียบการปรับไหมจะได๎
กาหนดไว๎โดยเฉพาะ มาตรการทางแพํง(บุคคลหรือองค์การที่ได๎ละเมิดกฎหมายฉบับนี้และระเบียบการตํางๆ
เกี่ยวกับการปกปักรักษาสิ่งแวดล๎อม ซึ่งสร๎างความเสียหายแกํทรัพย์สินของรัฐ ของสาธารณะหรือของบุคคล
ต๎องได๎รับผิดชอบทางแพํงที่ตนได๎กํอขึ้น ) หรือการลงโทษทางอาญา(บุคคลที่ได๎ละเมิดกฎหมายฉบับนี้ และ
ระเบีย บการตํางๆ เกี่ย วกับการปกปักรักษาสิ่งแวดล๎ อมซึ่งเป็นการกระทาผิ ดทางอาญา เชํน ปลอมแปลง
ใบอนุญาต หรือใบประกาศเกียรติคุณ ด๎านสิ่งแวดล๎อม ไมํปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล๎อม หรือการ
กระทาอื่น เกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมที่เป็นเหตุให๎ บุคคลเสียสุขภาพ พิการ หรือเสียชีวิต จะถูกลงโทษตามกฎหมาย
อาญา มาตรา 49 มาตรการเพิ่มโทษ นอกจากโทษขั้นตนที่ได๎กาหนดในมาตรา 45 46 47 และ 48 แล๎ว บุคคล
หรือองค์การ ที่ได๎ละเมิดกฎหมายฉบับนี้ อาจจะถูกมาตรการเพิ่มโทษอีก เชํน การหยุดชั่วคราว การถอน
ใบอนุญาต หรือยุบเลิกกิจการ การริบพาหนะอุปกรณ์ ที่ใช๎ในการกระทาผิดนั้น ตามแตํละกรณีเบาหรือหนัก)
นอกจากนี้เพื่อทาให๎กฎหมายวําด๎วยการปกปักรักษาสิ่งแวดล๎อมได๎จัดตั้งปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพ
สปป.ลาวจึงออกดารัสนายกรัฐมนตรี เลขที่ 146/นย ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2005 วําด๎วยกองทุนปกปักรักษา
สิ่งแวดล๎อม(กปส.)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนและสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํการปกปักรักษาสิ่งแวดล๎อม
การคุ๎มครองทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืนโดยเฉพาะการคุ๎มครองชีวนานาพันธุ์ และพัฒนาชุมชน จึงจัดตั้ง
กองทุนขึ้นในการปกปักรักษาสิ่งแวดล๎อมโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การจัดตั้งกฎหมายวําด๎วยการปกปักรักษา
สิ่งแวดล๎อมตามที่กาหนดหน๎าที่ไว๎ในภาค 5 (2) กฎหมายวําด๎วยปุาไม๎ มาตรา 47 (3) ดารัสวําด๎วยการจัดตั้ง
กฎหมายวําด๎วยน้า และทรัพยากรแหํงน้า มาตรา 15 บริหารงานด๎านงบประมาณให๎แกํ บรรดากิจการที่
ดาเนินการตามดารัสฉบับนี้ และปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบการ และแผนการด๎านสิ่งแวดล๎อมของ
รัฐบาลแหํงสปป.ลาว สํงเสริมงานคุ๎มครอง และปกปักรักษาสิ่งแวดล๎อมรวมทั้ง การสร๎างความสามารถและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให๎แกํการปกปักรักษาสิ่งแวดล๎อม การติดตามตรวจตราบรรดากิจการและโครงการ
พัฒนาที่มีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม และสังคม การสร๎างและจัดตั้งแผนการวําด๎วยการคุ๎มครองทรัพยากรแบบ
ครบชุด การปกปักรักษาและใช๎ชีวะนานาพันธุ์แบบยั่งยืน งานคุ๎มครองทรัพยากรธรรมชาติและใช๎มาตรการเพื่อ
ทาให๎เจ๎าของโครงการพัฒนาดาเนินงานให๎ลดผํอนผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อมและสังคมอยํางเหมาะสม รับรอง
การทางานด๎านงบประมาณให๎มีความโปรํงใสและมีประสิทธิภาพ ประสานงานกับภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องที่อยูํใน
ภาคสํ วนงานปกปักรักษาสิ่ งแวดล๎อม การคุ๎มครองทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒ นาชุมชน ดาเนินงาน
ค๎นคว๎าแผนการลงทุนของรั ฐ และของกองทุนอื่น ๆ โดยมีการประสานงานและงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อ
สนับสนุนงานที่เกี่ยวข๎องให๎เหมาะสม นาทรัพย์สินของกปส.ไปลงทุนเพิ่มเติมเพิ่มรายรับ รับรองประสิทธิภาพ
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และงบประมาณทุนในระยะยาว และทาให๎กปส.มีความยั่งยืนและลดความเสี่ยงของกองทุน โครงสร๎างขอ
งกปส.ประกอบไปด๎ว ยสภาบริ ห าร (กาหนดรองนายกรัฐ มนตรีเป็นประธาน และผู๎ แทนจากองค์การรัฐ ที่
เกี่ยวข๎อง) และสานักงานบริหารของกองทุน แหลํงเงินทุนและรายรับของกปส.ได๎มาจากการชํวยเหลือและกู๎ยืม
จากภายในประเทศและตํางประเทศ งบประมาณรัฐ โครงการพัฒนาและกิจการตํางๆ ภาคสํวนธุรกิจ และ
บุคคลทั่วไป ดอกเบี้ยหรือผลกาไลที่เกิดจากกองทุน โดยรายได๎ดังกลําวมีการยกเว๎นภาษีอากรทั้งหมด กปส.จะ
ให๎การสนับสนุนด๎านงบประมาณแกํโครงการและงานตามเนื้องานตามเงื่อนไขที่ได๎กาหนดไว๎ในระเบียบการ
คุ๎มครองของกปส. ผู๎มีสิทธิขอทุน โครงการและงานตํางๆ คือบุคคลธรรมดา นิติ บุคคลธุรกิจตํางๆ องค์การรัฐ
หรือสังคม โดยกปส.จะไมํให๎ความชํวยเหลือไมํวํารูปแบบใดๆ ในกรณีการกํอความเสียหรือจํายคําทดแทนความ
เสียหายที่เกิดจากผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อมและสังคมของโครงการพัฒนาตํางๆ เป็นต๎น
กฎหมายควบคุมขยะและขยะอันตรายข๎ามแดน
กฎหมายวําด๎วยการปกปักรักษาสิ่งแวดล๎อม เลขที่ 02/99/สพช ลงวันที่ 3 เมษายน 1999 และ ดารัส
กระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยการจัดการของขยะจากการรักษาทางการแพทย์ เลขที่ 1706/กสซ 2004และ
ดารัสกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยเรื่องขยะในพื้นที่สาธารณะ เลขที่ 1705/กสซ 2004 โดยกาหนดให๎รัฐบาล
ต๎องดาเนินการรักษาสิ่งแวดล๎อมเป็นกฎหมายควบคุมมลพิษ(มลพิษ หมายถึงสภาวะของสิ่งแวดล๎อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางด๎านวัตถุ ชีวะและสารเคมีหรือสิ่งเจือปนในน้า ดิน อากาศ เกินมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
ที่ได๎กาหนดไว ซึ่งเป็นสาเหตุทาให๎สิ่งแวดล๎อมเป็นพิษและสํงผลสะท๎อนไมํดีตํอสุขภาพชีวิตของคนสัตว์ พืชและ
สิ่งแวดล๎อม)ประเภทของมลพิษประกอบด๎วย มลพิษทางน้า ทางดิน ทางอากาศ มลพิษที่เกิดจากสารเคมีเป็น
พิษ ธาตุกัมมันตรภาพรังสี จากสิ่งเศษเหลือและมลภาวะที่เกิดจากการรบกวนของความสั่นสะเทือนจากเสียง
แสง สีและกลิ่น และได๎กาหนดหน๎าที่ในการควบคุมมลพิษ โดยกาหนดให๎บุคคลหรืองค์การมีหน๎าที่เข๎ารํวมใน
การควบคุมมลพิษโดยเฉพาะผู๎ที่ดาเนินการผลิ ต ธุรกิจ เชํน อุตสาหกรรม การบริการ การกสิกรรม-ปุาไม๎
หัตถกรรมหรือกิจการอื่นๆ ที่สร๎างมลพิษต๎องใช๎เทคโนโลยีและติดตั้งอุปกรณ์ตํางๆ เพื่อควบคุมมลพิษให๎ได๎ตาม
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล๎อมที่ได๎กาหนดไว๎ และได๎กาหนดมาตรการปูองกันและควบคุมมลพิษโดยองค์การ
คุ๎มครองและตรวจตราสิ่งแวดล๎อมแตํละขั้นต๎องสร๎างระเบียบการและกาหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
เกี่ยวกับการปูองกันและควบคุมมลพิษตามภาระบทบาท และหน๎าที่ของตนโดยประสานงานกับภาคสํวนงานที่
เกี่ยวข๎อง บุคคลหรือองค์การตํางๆ ที่ดาเนินกิจการตํางๆ ต๎องรับรองการปูองกันและการควบคุมมลพิษทางน้า
ดินอากาศ สิ่งเศษเหลือ สารเคมีที่เป็นพิษ สารกัมมันตรภาพรังสี ความสั่นสะเทือน แสง เสียง สีและกลิ่นอยําง
เข๎มงวด ห๎ามถํายเท ระบายน้าเปื้อน นาเสียเกินมาตรฐานคุณภาพน้าที่ไ ด๎กาหนดไว๎โดยไมํได๎มีการบาบัดกํอน
ลงใสํคลองรํองน้า แหลํงน้าธรรมชาติหรือที่อื่นๆ ห๎ามปลํอยควัน กลิ่นอาย กลิ่น สารเคมี และฝุุนละอองที่เป็น
พิษออกเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศที่ได๎กาหนดไว๎ การผลิต การนาเข๎า การใช๎ การขนสํง การเก็บรักษา และ
การทาลายสารเคมีที่เป็นพิษ หรือสารกัมมันตรภาพรังสีต๎องปฎิบัติตามระเบียบการ และมาตรฐานตํางๆ ที่ได๎
กาหนดไว๎ ห๎ามสร๎างความสั่นสะเทือน เสียง แสง สีและกลิ่นที่มาตรฐานคุณภาพที่ได๎กาหนดไว๎ ห๎ามถํายเทสิ่ง
เศษเหลือทุกประเภท ต๎องกาหนดเขตถํายเทสิ่งเศษเหลือแยกประเภทกํอนนาไปถม จุดไฟ ฝัง หรือทาลายใน
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เขตที่ได๎กาหนดไว๎ สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีเกี่ยวกับการบาบัด การผลิต และการนากลับมาใช๎ใหมํ ห๎ามนาเข๎า
ขนสํง เคลื่อนย๎ายสิ่งเศษเหลือที่เป็นอันตรายผํานเขตน้า ดินแดน หรือนํานฟูาของสปป.ลาว ทั้งนี้ได๎กาหนด
มาตรการตํอผู๎ ละเมิดโดยกาหนดให๎ บุ คคลหรือองค์การที่ได๎ล ะเมิ ดกฎหมายฉบับนี้ห รือระเบียบการตํางๆ
เกี่ยวกับการปกปักรักษาสิ่งแวดล๎อมจะถูกอบรม (กาหนดวําบุคคลหรือองค์การที่ได๎ละเมิดกฎหมายฉบับนี้ หรือ
ระเบียบการตํางๆ เกี่ยวกับการปกปักรักษาสิ่งแวดล๎อม ในสถานเบา จะถูกตักเตือน และศึกษาอบรม )ปรับไหม
(กาหนดวํา บุคคลหรือองค์การจะถูกปรับไหมในกรณีดังตํอไปนี้ ผู๎ที่ถูกศึกษาอบรมแล๎วแตํยังกระทาความผิด
อีก ถมหรือ ถํายเทสิ่งเศษเหลือ สร๎างความเปราะเปือ๎นซึ่งเป็นผลกระทบตํอความเป็นระเบียบเรียบร๎อย ความ
สะอาดสวยงามของบ๎ า นเมื อ ง ท าให๎ คุ ณ ภาพของน้ า ดิ น อากาศ เสื่ อ มโทรมลงเกิ น มาตรฐานคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล๎อมที่ได๎กาหนดไว๎ ใช๎หรือกํอให๎เกิดความสั่นสะเทือน เสียง แสง สี กลิ่น สารเคมีทีเป็นพิษ หรือ ธาตุ
กัมมันตภาพรังสี เกินมาตรฐาน หรือระเบียบการที่ได๎กาหนดไว๎ ซึ่งเป็นอันตรายตํอสุขภาพของคน สัตว์ พืช
และสิ่งแวดล๎อม ไมํปฏิบัติตามข๎อกาหนดในบทรายงานการประเมินผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม ปฎิเสธ หรือ
ไมํใ ห๎ ค วามรํ ว มมื อแกํเ จ๎ า หน๎ าที่ต รวจตราสิ่ ง แวดล๎ อ ม ระเบี ยบการปรับ ไหมจะได๎ กาหนดไว๎ โ ดยเฉพาะ)
มาตรการทางแพํง (กาหนดวํา บุคคลหรือองค์การที่ได๎ละเมิดกฎหมายฉบับนี้ และระเบียบการตํางๆ เกี่ยวกับ
การปกปักรักษาสิ่งแวดล๎อม ซึ่งสร๎างความเสียหายแกํทรัพย์สินของรัฐ ของสาธารณะ หรือของบุคคล ต๎อง ได๎
รับผิดชอบทางแพํงที่ตนได๎กํอขึ้น) หรือการลงโทษทางอาญา(กาหนดวํา บุคคลที่ได๎ละเมิดกฎหมายฉบับนี้ และ
ระเบียบการตํางๆ เกี่ยวกับการปกปักรักษาสิ่งแวดล๎ อม ซึ่งเป็นการกระทาผิดทางอาญา เชํน ปลอมแปลง
ใบอนุญาต หรือใบประกาศเกียรติคุณ ด๎านสิ่งแวดล๎อม ไมํปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล๎อม หรือการ
กระทาอื่น เกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมที่เป็นเหตุให๎ บุคคลเสียสุขภาพ พิการ หรือเสียชีวิต จะถูกลงโทษตามกฎหมาย
อาญา และมาตรา 49 มาตรการเพิ่มโทษ นอกจากโทษขั้นตนที่ได๎กาหนดในมาตรา 45 46 47 และ 48 แล๎ว
บุคคลหรือองค์การ ที่ได๎ละเมิดกฎหมายฉบับนี้ อาจจะถูกมาตรการเพิ่มโทษอีก เชํน การหยุดชั่วคราว การถอน
ใบอนุญาต หรือยุบเลิกกิจการ การริบพาหนะอุปกรณ์ ที่ใช๎ในการกระทาผิดนั้น) ตามแตํละกรณีเบาหรือหนัก
กฎหมายวําด๎วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กฎหมายวําด๎วยการปกปักรักษาสิ่งแวดล๎อม เลขที่ 02/99/สพซ ลงวันที่ 3 เมษายน 1999 และ ดารัส
สานักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 137 /นย ลงวันที่ 12 มีนาคม 2010 วําด๎วยการรับรองและประกาศใช๎ยุทธศาสตร์
การเปลี่ยนแปลงดินฟูาอากาศของสปป.ลาว ดารัสสานักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 162/นย ลงวันที่ 13 ตุลาคม
2003 วําด๎วยการคุ๎มครอง การนาเข๎า -สํงออก และการนาใช๎สารเคมีที่ทาลายชั้นโอโซนมีวัตถุประสงค์เพื่อ
กาหนดหลั กการ ระเบีย บ และบรรดามาตรการอันจาเป็นในการคุ๎มครองการนาเข๎า สํ งออก และการใช๎
จาพวกสารเคมี ที่ทาลายชั้นโอโซน เพื่อปกปักรักษาสิ่งแวดล๎อม ปูองกันการเชื่อมโยงของชั้นโอโซน โดยปฏิบัติ
ตามแผนงานแหํงชาติ วําด๎วยการลดผํอน การใช๎สารเคมี ที่ทาลายชั้นโอโซน ภายใต๎อนุสัญญาเมืองเรอาน
รับรองการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของชาติให๎ขยายตัวตามแผนการของรัฐบาลโดยมีมาตรการตํอผู๎ละเมิดโดย
กาหนดให๎บุคคลหรือ องค์การที่ได๎ล ะเมิดกฎหมายฉบับนี้หรือระเบียบการตํางๆ เกี่ยวกับการปกปักรักษา
สิ่งแวดล๎อม จะถูกอบรม (กาหนดให๎ บุคคลหรือองค์การที่ได๎ละเมิดกฎหมายฉบับนี้หรือระเบียบการตํางๆ
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เกี่ยวกับการปกปักรักษาสิ่งแวดล๎อม ในสถานเบา จะถูกตักเตือน และศึกษาอบรม) ปรับไหม(กาหนดวําบุคคล
หรือองค์การจะถูกปรับไหมในกรณีดังตํอไปนี้ ผู๎ที่ถูกศึกษาอบรมแล๎วแตํยังกระทาความผิดอีก ถมหรือ ถํายเท
สิ่งเศษเหลื อ สร๎ างสิ่ งปนเปื้ อนซึ่งเป็ น ผลกระทบตํอความเป็นระเบียบเรียบร๎อยความสะอาดสวยงามของ
บ๎านเมือง ทาให๎คุณภาพของน้า ดิน อากาศ เสื่อมโทรมลงเกินมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล๎อมที่ ได๎กาหนดไว๎ใช๎
หรือกํอให๎เกิดความสั่นสะเทือน เสียง แสง สี กลิ่น สารเคมีทีเป็นพิษ หรือ ธาตุกัมมันตภาพรังสีเกินมาตรฐาน
หรือระเบียบการที่ได๎กาหนดไว๎ซึ่งเป็นอันตรายตํอสุขภาพของคน สัตว์ พืช และสิ่งแวดล๎อม ไมํปฏิบัติตาม
ข๎อกาหนดในบทรายงานการประเมินผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมปฎิเสธหรือไมํให๎ความรํวมมือแกํเจ๎าหน๎าที่ตรวจ
ตราสิ่งแวดล๎อมระเบียบการปรับไหมจะได๎กาหนดไว๎โดยเฉพาะ มาตรการทางแพํง (กาหนดให๎ บุคคลหรือ
องค์การที่ได๎ละเมิดกฎหมายฉบับนี้และระเบียบการตํางๆ เกี่ยวกับการปกปักรักษาสิ่งแวดล๎อม ซึ่งสร๎างความ
เสียหายแกํทรัพย์สินของรัฐ ของสาธารณะหรือของบุคคล ต๎อง ได๎รับผิดชอบทางแพํงที่ตนได๎กํอขึ้น) หรือการ
ลงโทษทางอาญา (กาหนดลงโทษบุคคลที่ได๎ละเมิดกฎหมายฉบับนี้และระเบียบการตํางๆ เกี่ยวกับการปกปัก
รักษาสิ่งแวดล๎อม ซึ่งเป็นการกระทาผิดทางอาญา เชํน ปลอมแปลงใบอนุญาต หรือใบประกาศเกียรติคุณด๎ าน
สิ่งแวดล๎อมไมํปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล๎อม หรือการกระทาอื่นเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมที่เป็นเหตุให๎
บุคคลเสียสุขภาพ พิการ หรือเสียชีวิตจะถูกลงโทษตามกฎหมายอาญากาหนดมาตรการเพิ่มโทษ มาตรา 49
คือ นอกจากโทษขั้นต๎นที่ได๎กาหนดในมาตรา 45 46 47 และ 48 แล๎วบุคคลหรือองค์การที่ได๎ละเมิดกฎหมาย
ฉบับนี้อาจจะถูกมาตรการเพิ่มโทษอีก เชํน การหยุดชั่วคราว การถอนใบอนุญาตหรือยุบเลิกกิจการ การริบ
พาหนะอุปกรณ์ที่ใช๎ในการกระทาผิดนั้น) ตามแตํละกรณีเบาหรือหนัก
กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ (ปุาไม๎ สัตว์ปุา สัตว์น้า น้า และดิน)
งานด๎านทรัพยากรปุาไม๎ สปป.ลาว ได๎กาหนดโยบายปุาไม๎ได๎ในหลายระยะหลายปีที่ผํานมาและมี
กฎหมายหลายฉบับ ในการคุ๎มครองปกปูองและสร๎างปุา และทรัพยากรปุาไม๎เพื่อเปูาหมายแหํงการพัฒนา
เศรษฐกิจ การปรับปรุงชีวิตความเป็นอยูํของประชาชนและการปกปูองสิ่งแวดล๎อมโดยมีกฎหมายวําด๎วยปุาไม๎
จานวน 5 ฉบับตามลาดับดังนี้คือ 1.กฎหมายปุาไม๎ เลขที่ 169/นย ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 1993 วําด๎วยการ
คุ๎มครองปุาไม๎และที่ดินปุาไม๎ 2.ดารัสนายกรัฐมนตรี เลขที่186/นย ลงวันที่ 12 ตุลาคม 1994 3. กฎหมายปุา
ไม๎ ปี 1996 4.กฎหมายวําด๎วยปุาไม๎ (ฉบับปรับปรุง) เลขที่ 13/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 09
พฤศจิกายน 2005 5.กฎหมายวําด๎วยปุาไม๎ เลขที่ 06/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2007
ซึ่งใช๎บังคับอยูํในปัจจุบัน
กฎหมายวําด๎วยปุาไม๎ เลขที่ 06/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2007 (Forestry
Law NO.6/NA Vientiane Capital:24 Dec.2007)โดยกาหนดหลักการ ระเบียบ และมาตรการพื้นฐาน
เกี่ยวกับการคุ๎มครอง ปกปักรักษา พัฒนา การใช๎ และตรวจตราทรัพยากรปุาไม๎ และที่ดินปุาไม๎แบบยั่งยืน
สํงเสริมการฟื้นฟู ปลูก และขยายทรัพยากรปุาไม๎ของสปป.ลาวและสร๎างให๎ธรรมชาติมีความสมดุลกับการสร๎าง
ปุาไม๎และที่ดินปุาไม๎ที่ใช๎ในการทามาหากินและใช๎ของประชาชน รับรองการปกปักรักษาสิ่งแวดล๎อม แหลํงน้า
ปูองกันการเซาะดิน และรักษาคุณภาพของดิน ปกปักรักษาแนวพืชพันธ์ ต๎นไม๎ สั ตว์น้า และสัตว์ปุา และ

179
ประกอบกับการพัฒนาเศรษฐกิจ –สังคม แหํงชาติเป็นกฎหมายหลักที่กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการคุ๎มครอง
ปกปักรักษา พัฒนาและใช๎ ทรัพยากรปุาไม๎ และที่ดินปุาไม๎แบบยั่งยืนโดยกาหนดประเภทของปุาไม๎ในสปป.
ลาว (ปุาไม๎ของ สปป.ลาวแบํงออกเป็น 3 ประเภทคือ 1. ปุาปูองกัน คือปุาไม๎ที่ได๎กาหนดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์
ในการปูองกันแหลํงน้า ตลิ่ง ชายน้า เส๎นทางน้า ปูองกันการเซาะตลิ่งและคุณภาพของดิน เขตยุทธศาสตร์เพื่อ
ปูองกันชาติ ปูองกันภัยธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมและอื่น ๆ 2. ปุาสงวน คือปุาไม๎ที่ได๎กาหนดขึ้นเพื่อจุดประสงค์ใน
การอนุลักษณ์ธรรมชาติ ปกปักรักษาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ระบบนิเวศน์ปุาไม๎และสิ่งตํางๆ ที่มี คุณคําทางด๎าน
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การทํองเที่ยว สิ่ งแวดล๎อม การศึกษาและการศึกษาค๎นคว๎าทดลอง
วิทยาศาสตร์ ปุาสงวนประกอบด๎วย ปุาสงวนแหํงชาติ ปุาสงวนระดับแขวง ระดับเมืองและบ๎าน ซึ่งจะกาหนด
เป็นระเบียบเฉพาะไว๎ และ 3.ปุาผลิต คือปุาธรรมชาติและปุาปลูกที่ได๎กาหนดเพื่อจุดประสงค์ใช๎ให๎เป็นเขตการ
ผลิต ธุรกิจไม๎และผลิตภัณฑ์ปุาไม๎เพื่อตอบสนองความเรียกร๎องต๎องการของการพัฒนาเศรษฐกิจ -สังคม และ
ชีวิตความเป็นอยูํของประชาชน) เขตปุาไม๎ หมายถึง ปุาปูองกัน ปุาสงวนและปุาผลิตแตํละประเภทที่มีเขตปุา
ไม๎ดกหนา เขตปุาทรุดโทรม เขตที่ ดินปุา ปุาหัวโล๎น และเขตปุาชุมชน กิจการปุาไม๎ประกอบไปด๎วย 1.การ
คุ๎มครองปุาไม๎ (หมายถึงการสารวจ การวางแผนจัดสรร การค๎นคว๎าทดลอง การสารวจขุดค๎นไม๎และผลิตภัณฑ์
ปุาไม๎ เพื่อจัดทาแผนที่กาหนดเขตปุาไม๎ ปุาปูองกัน ปุาสงวน และปุาผลิต) 2.การปกปักรักษาปุาไม๎ (โดยปกปัก
รักษาปุาปูองกันแบํงออกเป็น เขตหวงห๎ามเด็ดขาด หมายถึงเขตปุาไม๎ที่มีความสูงชันมากกวํา 35 องศาเขตต๎น
กาเหนิดของสายน้า ปุาริมน้า ริมทางน้า และเขตอื่นที่มีความเสี่ยงสูงตํอสิ่งแวดล๎อมในเขตนี้ต๎องได๎ปกปักรักษา
อยํางเข๎มงวดและไมํอนุญาตให๎ดาเนินกิจการตํางๆ เชํน การถางปุาเพื่อทาไรํตัดทาลาย จุดไฟเผา เคลื่อนย๎าย
ต๎นไม๎ ตัดไม๎ฟืน เอาสัตว์เข๎าไปเลี้ยง ตั้งบ๎านเรือน กํอสร๎างกิจการอื่นรวมทั้งการขุดค๎น ดิน หิน และบํอแรํ และ
เก็บกู๎เครื่องปุาของดง เว๎นเข๎ากรณีปรับเปลี่ยนปุาปูองกันไปเป็นปุาสงวนหรือปุาผลิต และเขตคุ๎มครองการใช๎
เชํน เขตปุาไม๎ที่ไมํมีผลกระทบไมํดีตํอสิ่งแวดล๎อมในเขตนี้ต๎องได๎ปกปักรักษาเหมือนกันกับเขตหวงห๎ามเด็ดขาด
แตํอนุญาตให๎ประชาชนใช๎ไม๎และผลิตผลปุาไม๎ตามแผนการจัดสรร) ปุาสงวน (การปกปักรักษาปุาสงวน คือการ
รักษาปุาไม๎ ให๎อุดมสมบูรณ์ รักษาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ชีวนานาพันธุ์ ระบบนิเวศน์ที่มีคุณคําทางด๎านธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ให๎ดารงอยูํ และขยายตัวพร๎อมกันนั้นก็ให๎มีปุาไม๎ ทิวทัศน์ธรรมชาติ ที่สวยสดงดงาม
เพื่อการพัฒนาสวนอุทยานแหํงชาติ ซึ่งเหมาะแกํการทํองเที่ยว และการค๎นคว๎าทดลองทางด๎านวิทยาศาสตร์
เขตปุาสงวน แบํงออกเป็น 1.เขตหวงห๎ามเด็ดขาด(คือเขตปุาไม๎ซึ่งเป็นที่อาศัย หากิน และขยายพันธุ์ของสัตว์
ตํางๆ และเป็นที่มีพันธุ์พืชที่หลากหลายและดกหนาในเขตนี้ไมํอนุญาตให๎ดาเนินกิจการปุาไม๎ เก็บผลิตภัณฑ์ปุา
ไม๎ รวมทั้งการเข๎าไปในเขตดังกลําวอยํางเด็ดขาดโดยไมํได๎รับอนุญาต การเคลื่ อนย๎ายพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ก็ไมํ
อนุญาตเชํนเดียวกัน เว๎นเสียเข๎าข๎อยกเว๎นตามมาตรา 44 และมาตรา 70) 2.เขตคุ๎มครองการใช๎ (คือเขตจัดสรร
ปุาไม๎ที่อยูํติดหรือใกล๎เคียงกับเขตหวงห๎ามเด็ดขาด ในเขตนี้ต๎องได๎ปกปักรักษาเหมือนกับเขตหวงห๎ามเด็ดขาด
แตํอนุญาตให๎ประชาชนใช๎ไม๎และผลิตผลปุาไม๎ตามแผนจัดสรร) 3.เขตเชื่อมตํอ (คือ การจัดสรรที่ปุาเพื่อปกปัก
รักษาทางเดินของสัตว์ระหวํางปุาสงวนด๎วยกันหรือระหวํางปุาสงวนและปุาประเภทอื่นเพื่อให๎มีการคงอยูํและ
การขยายตัวของสัตว์ปุาในเขตดังกลําวไมํอนุญาตให๎ตัดต๎นไม๎ ดาเนินกิจการปุาไม๎หรือกิจการอื่นที่เป็นการกีด
ขวางหรือทาลายทางเดินของสัตว์ และ 4. เขตกันชน (คือ การจัดสรรที่ปุาเพื่อปูองกันการบุกรุกทาลายปุา
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สงวน210) ปุาผลิต (คือ การรักษาปุาไม๎ให๎อุดมสมบูรณ์เพื่อตอบสนองความต๎องการของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมแหํงชาติ และความทุกข์ยากของประชาชนบรรดาชนเผําตํ างๆ ) เขตปุายอดน้า(คือ การรักษาต๎นกาเนิด
ของสายน้าและแหลํงน้ารัฐบาลมอบให๎กระทรวงกสิกรรมและปุาไม๎กาหนดเขตปูองกันปุายอดน้า วางแผนการ
และกาหนดมาตรการในการปกปั กรั กษาโดยประสานงานกับภาคสํ ว นงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องและองค์การ
ปกครองท๎องถิ่น) การรักษาพันธุ์ไม๎และเครื่อ งปุาของดง (คือการกาหนดประเภทของหวงห๎ามที่หายากใกล๎จะ
สูญพันธุ์ เชํนไม๎ดูํลาย ไม๎พะยุง ไม๎คาพี้ ไม๎โลํงลั่ง ฝางแดง เป็นต๎นโดยมีการสารวจ ชนิดพันธุ์ไม๎และเครื่องปุา
ของดง เขตแหลํงพันธุ์ ขึ้นทะเบียน และจดทะเบียนพันธุ์ไม๎และเครื่องปุาของดง การวางแผนอนุรักษ์และ
ปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับการปกปักรักษา เป็นต๎น) การปูองกันและต๎านโรคตํางๆ ของพันธุ์ไม๎และแมลงที่
ทาลายต๎นไม๎(คือการศึกษาข๎อมูลการเกิดและการระบาดของเชื้อโรคและแมลงโรคพืชตํางๆ การปูองกันและ
ควบคุ มการระบาดของโรคพั น ธุ์ ไม๎ และแมลงในเขตปุา ก าหนดเขตปลอดโรคและเขตปูอ งกั น การสร๎ า ง
ศูนย์กลางค๎นคว๎าการปูองกันและต๎านโรคพันธุ์ไม๎และแมลงการออกใบอนุญาต การคุ๎มครองงานด๎านการผลิต
การแจกจํายและใช๎พันธุ์ไม๎ที่ปลอดภัยและไมํอนุญาตให๎เคลื่อนย๎ายพันธุ์ไม๎ที่มีเชื้อโรคและแมลงอยํางเด็ดขาด)
การปูองกันไฟปุา การจากัดการถางปุาทาไรํและการขุดรากไม๎ขาย การปูองกันปุาไม๎และทรัพยากรปุาไม๎ไมํให๎
ถูกทาลายด๎วยอัคคีภัย โดยมีการวางระเบียบการและมาตรการที่จาเป็นเกี่ยวกับการปูองกันและต๎านไฟไหม๎ปุา
การโฆษณา ศึกษาอบรมประชาชนให๎เป็ฯภัยอันตรายและสาเหตุของไฟไหม๎ปุาและหลีกเลี่ยงการกระทาที่ทา
ให๎เกิดไฟไหม๎ปุา เชํน การจุดไฟเผาไรํ ในปุาและการทายาในปุา นอกจากนี้มีการวางแผนปูองกันไฟไหม๎ลามปุา
และมีมาตรการตํอผู๎ละเมิดที่ทาการขุดรากไมํที่ผิดกฎหมาย เป็นต๎น) การพัฒนาปุาไม๎และการปลูกปุา โดย
วิธีการฟื้นฟูปุาไม๎(มีสองรูปแบบคือ แบบธรรมชาติ และ แบบปลูกเสริมดาเนินได๎ในเขตปุาเหลํา และปุาไม๎
ธรรมชาติที่มีสภาพทรุดโทรมโดยการปูองกันไมํให๎เกิดมีไฟไหม๎ลามปุาและไมํให๎มีการบุกรุทาลาย มีแผนการ
ฟื้น ฟูปุ าไม๎โ ดยองค์การคุ๎มครองปุาไม๎และที่ดินปุาไม๎ ประสานกับองค์การปกครองท๎องถิ่นและภาคสํว นที่
เกี่ยวข๎องรับผิดชอบในการปลูกปุา ระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวในท๎องถิ่น) การคุ๎มครองกิจการปลูกไม๎
และเครื่องปุาของดงในปุาปูองกัน ปุาสงวน และปุาผลิตต๎องดาเนินการเชํน การคัดเลือกเนื้อที่ การบุกเบิก การ
คัดเลือกพันธุ์ไม๎และเครื่องปุาของดงรวมทั้งการนาเข๎า การเก็บเมล็ดพันธุ์ การผลิตพันธุ์ไม๎การปลูกไม๎ และ
เครื่ อ งปุ า ของดง การปู อ งกั น ไฟ และโรคแมลง การขึ้ น ทะเบี ย นปลู ก ปุ า โดยมี แ หลํ ง กองทุ น ได๎ ม าจาก
งบประมาณของรัฐ องค์การสังคมทั้งภายในประเทศและตํางประเทศ องค์การสากลการคุ๎มครองกองทุนพัฒนา
ปุาไม๎และทรัพยากรปุาไม๎ ให๎ปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยงบประมาณแหํงรัฐ การใช๎ปุาไม๎ แบํงออกเป็น 4
ประเภทคือ 1. การใช๎เพื่อสาธารณประโยชน์ของบ๎าน เชํนใช๎ในครอบครัว ใช๎ตามประเพณี ใช๎เพื่อธุรกิจ โดย
การใช๎ ปุ า ไม๎ แ ละผลิ ต พั น ธุ์ ปุ า ไม๎ ทุ ก ประเภทต๎ อ งไมํ ใ ห๎ มี ผ ลกระทบอั น ไมํ ดี ตํ อ ปุ า ไม๎ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปุ า ไม๎
สิ่งแวดล๎อมธรรมชาติ หรือสังคม การคุ๎มครองที่ดินปุาไม๎ (ประเภทที่ดิน ปุาไม๎ แบํงออกเป็น 3 ประเภทคือ
ที่ดินปุาปูองกัน ที่ดินปุาสงวน ที่ดินปุาผลิต (รวมถึงปุาฟื้นฟู ปุาโคก ที่ดินปุาทรุดโทรม หรือที่ดินเขาหัวโล๎น
และที่ดินปุาชุมชนด๎วย) การปกปักรักษาที่ดินปุาไม๎ โดยการปกปักรักษาที่ดินปุาไม๎ทุกประเภทต๎องได๎รับการขึ้น
210

เขตกันชน หมายถึง ปุาไม๎และเขตที่ดินปุาไม๎ซึ่งอยูํล๎อมรอบปุาสงวนตั้งแตํ 100 -500 เมตร
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ทะเบี ย นที่ ดิ น ตามที่ ก าหนดไว๎ใ นกฎหมายวํ าด๎ ว ยที่ ดิ น ปุ า ปูอ งกั น เป็ น เขตหวงห๎ า มเด็ ดขาดและต๎ อ งมี
แผนการณ์ในการคุ๎มครอง การปกปักรักษาที่ดินปุาสงวน เป็นเขตหวงห๎ามเด็ดขาด เขตเชื่อมตํอและเขตกันชน
และมีการวางแผนและกาหนดมาตรการคุ๎มครองเพื่อปูองกันทุกกิจการและพฤษติกรรมที่เป็นการบุค คล
ทาลายซึ่งเป็นผลกระทบไมํดีตํอระบบนิเวศน์ปุาไม๎และกํอให๎เกิดความเสียหายให๎แกํพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ชีวะ
นานาพันธุ์ มรดกทางด๎านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และสิ่งตํางๆที่มีคุณคําในขอบเขตปุาสงวน การ
ปกปักรักษาที่ดินปุาผลิต คือการวางแผนเขตคุ๎มครองการใช๎ปุา แบบยั่งยืนตามแผนการจัดสรรปุาผลิต การ
กาหนดมาตรการเพื่อคุ๎มครอง ปกปักรักษาและต๎านทุกกิจการและพฤษติกรรมที่เป็นการบุคคล ทาลายหรือ
เปลี่ยนที่ดินปุาผลิตไปเป็นที่ดินประเภทอื่นซึ่งเป็นผลกระทบอันไมํดีตํอระบบนิเวศน์ปุาไม๎ สิ่งแวดล๎อมและกํอ
ความเสียหายให๎แกํทรัพยากรธรรมชาติ และกาหนดให๎กระทรวงกสิกรรมและปุาไม๎เป็นผู๎พัฒนาที่ดินปุาไม๎โดย
การสร๎างกลไกประสานงานระหวํางภาคสํวนงานตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง องค์การปกครองท๎องถิ่น และทุกภาคสํวน
ในสังคมรวมทั้งประชาชนเพื่อประกอบสํวนในการพัฒนาที่ดินปุาไม๎ด๎วยการวางนโยบาย วิธีการและมาตรการ
ตํางๆ เกี่ยวกับการรักษาปรับปรุงและฟื้นฟูที่ดินให๎อยูํในสภาพดีขึ้น มีมูลคําเพิ่มและสมดุลกับระบบนิเวศน์ปุา
ไม๎ การพัฒนาที่ดินปุาปูองกันและปุาสงวน กาหนดให๎ทุกภาคสํวนดาเนินการเพื่อปรับปรุงคุณภาพดินและฟื้นฟู
ที่ดินด๎วยการฟื้นฟูเขตปุาเหลํา ปุาทรุดโทรม ปลูกปุาในเขตที่ดินปุาเขาหัวโล๎นและปลูกพืชชนิดตํางๆ ให๎สภาพ
ดิน อุดมสมบู ร ณ์ ขึ้น สมดุล กับ ระบบนิ เวศน์ของปุาไม๎ การพั ฒ นาที่ดินปุาผลิ ต กาหนดให๎ ทุ กสํ ว นงานเพื่ อ
ปรับปรุงคุณภาพดิน ฟื้นฟูบูรณะที่ดินในเขตปุาผลิตให๎อุดมสมบูรณ์ เชํน การปลูกไม๎ชนิดตํางๆ ที่เหมาะสมกับ
เงื่อนไขดินฟูาอากาศเพื่อเพิ่มคุณภาพ และปริมาณไม๎และผลิตภัณฑ์ปุาไม๎ให๎สามารถตอบสนองแกํการพัฒนา
เศรษฐกิจ-สังคม ปรับปรุงชีวิตความเป็นอยูํของประชาชน การใช๎ที่ดินปุาไม๎ขอบเขตการปกปักรักษาและการ
พัฒนาปุาไม๎และที่ดินปุาไม๎ (ขอบเขตการปกปักรักษาและการพัฒนาปุาไม๎และที่ดินปุาไม๎ )สิทธิและหน๎าที่ของ
ผู๎ใช๎ปุาไม๎ธรรมชาติ ปุาปลูกและที่ดินปุาไม๎,ข๎อห๎ามสาหรับพนักงานและเจ๎าหน๎าที่ปุาไม๎และการคุ๎มครอง การ
ตรวจสอบปุาไม๎และที่ดินปุาไม๎,การแก๎ไขข๎อขัดแย๎งและวันปลูกต๎นไม๎แหํงชาติ เครื่องแบบ เครื่องหมาย และ
ตราประทับ และมาตรการตํอผู๎มีผลงานและมาตรการตํอผู๎ ละเมิดโดยกาหนดให๎บุคคลหรือองค์การ วิสาหกิจ
(เอกชน)ที่ได๎ละเมิดกฎหมายฉบับนี้จะถูกศึกษาอบรม (กาหนดให๎บุคคล หรือองค์การหรือวิสาหกิจ (เอกชน) ที่
ได๎ละเมิดระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับปุาไม๎ และข๎อห๎ามที่มีลักษณะเบาซึ่งไมํเป็นการกระทาผิดทางอาญาและกํอ
ความเสียหายที่มีมูลคําต่ากวํา 1 ล๎านกีบแตํหากรับสารภาพตํอการกระทาที่ไมํถูกต๎องของตนและสํงทรัพย์สิน
หรือของกลางที่ได๎มาโดยไมํถูกต๎องนั้น ครบถ๎วนก็จะถูกตักเตือน และอบรม) และลงโทษทางวินัย (พนักงาน
และเจ๎าหน๎าที่ที่ได๎ละเมิดระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับปุาไม๎และข๎อห๎ามที่มีลักษณะเบาซึ่ งไมํเป็นการกระทาผิด
ทางอาญา และกํอความเสียหายที่มีมูลคําต่ากวํา 1 ล๎านกีบ แตํไมํรับสารภาพ หลบหลีกจากความผิดของตนก็
จะถูกลงโทษทางวินัย ตามแตํล ะกรณีดังนี้ ติดตาม ,กลํ าวเตือน ความผิ ดโดยบันทึกไว๎ในส านวนเอกสาร
ชีวประวัติของผู๎กระทาผิด หยุดชั่วคราวการเลื่อนชั้น ขั้ นเงินเดือน การยกยํอง ปลดจากตาแหนํงหรือโยกย๎าย
ไปรับหน๎าที่อื่นที่มีตาแหนํงต่ากวําเกําให๎ออกจากข๎าราชการ โดยไมํได๎รับสวัสดิการ ใดๆ ผู๎ที่ถูกลงวินัย ต๎องสํง
ทรัพย์สิน ที่ตนได๎มาโดยไมํถูกต๎องนั้นคืนให๎องค์การครบถ๎วน) ปรับไหม(กาหนดให๎บุคคลหรือ องค์การ หรือ
วิสาหกิจ (เอกชน) ที่ได๎ละเมิดระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับปุาไม๎ และข๎อห๎ามที่ได๎กาหนดไว๎ในกฎหมายฉบับนี้ ซึ่ง
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ไมํเป็นการกระทาผิดทางอาญาและกํอความเสียหายที่มีมูลคําตั้งแตํ 1 ล๎านกีบขึ้นไปก็จะถูกปรับไหม 1 เทําของ
มูลคําความเสียหายของไม๎ ผลิตภัณฑ์ไม๎รวมทั้งทรัพยากรปุาไม๎ตามราคาท๎องตลาด ในกรณีที่มีการละเมิดเป็น
ครั้ งที่ส องหรื อเป็ น อาจิ ณก็จ ะถูกปรั บ ไหม 2 เทําของมูล คําความเสี ยหายของไม๎ ผลิ ตภัณฑ์ไม๎ รวมทั้ง
ทรัพยากรปุาไม๎ ตามราคาท๎องตลาด หรือลงโทษตามกฎหมายแล๎วแตํกรณีเบาหรือหนักและมาตรการทางแพํง
(กาหนดให๎บุคคลที่ได๎ละเมิดกฎหมายฉบับ นี้ ที่เป็นการกระทาผิดทางอาญา เชํน ตัดไม๎ ถางปุาโดยไมํถูกต๎อง
ตามระเบียบการเกี่ยวกับปุาไม๎ เผาปุา หรือทาลายปุาไม๎ด๎วยวิธีการอื่น ๆ ขุดค๎นเครื่องของปุาโดยไมํถูกต๎องตาม
ระเบียบกฎหมายใช๎ตราประทับให๎กับผู๎ที่ไมํมีสิทธิรับผิดชอบ ตัด ชื้อ ขาย และเคลื่อนย๎ายไม๎ธรรมชาติประเภท
หวงห๎าม และไม๎พิเศษที่ใกล๎จะสูญพันธ์ โดยไมํได๎รับอนุญาต ยึดหนํวงถํวงดึง การดาเนินคดีเกี่ยวกับปุาไม๎
อนุมัติการเปลี่ ยนปุาไม๎ธ รรมชาติ ขุดค๎น หรือออกอนุญาตตัดไม๎โ ดยไมํถูกต๎องตามกฎหมาย จะถูกดาเนิน
คดีอาญา และลงโทษจาคุก ตามที่ได๎กาหนดไว๎ ในมาตรา 139 และมาตรา 143 ของกฎหมายอาญา และปรับ
ไหม 2 เทําของมูลคําความเสียหายของไม๎ผลิตภัณฑ์ไม๎และทรัพยากรปุาไม๎ตามราคาท๎องตลาดและกาหนด
มาตรการเพิ่มโทษ (นอกจากโทษที่ได๎กาหนดไว๎ ในมาตรา123 มาตรา124 มาตรา 125 มาตรา 126 และ
มาตรา 127 ข๎างต๎นนี้แล๎วผู๎กระทาผิดจะถูกลงโทษเพิ่มขึ้ นในการริบทรัพย์ พาหนะอุปกรณ์ที่เกี่ยวข๎องกับการ
กระทาผิดเป็นของรัฐและอาจจะถูกหยุดชั่วคราวหรือ ถอนใบอนุญาต ถอนสิทธินาใช๎ ปุาไม๎ ที่ดินปุาไม๎และ
ทรัพยากรปุาไม๎)
ดารัสสานักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 333 /นย ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2010 วําด๎วยปุาปูองกันโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกาหนดหลักการ ระเบียบ และมาตรการ เกี่ยวกับการคุ๎มครองการปกปักรักษาการพัฒนาและ
การใช๎ปุาปูองกันแบบยั่งยืนและให๎ปุาปูองกันและที่ดินปุาปูองกันมีความอุดมสมบูรณ์ ประกันการปกปักรักษา
สิ่งแวดล๎อม รักษาแหลํงน้าปูองกันการเซาะหน๎าดินและรักษาคุณภาพของดิน เขตยุทธศาสตร์ปูองกันชาติ
ปูองกันความสงบ รวมทั้งการฟื้นฟูบูรณะ การสํงเสริม ติดตาม ตรวจตรา และการประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติ
เพื่อประกอบกับการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยูํของประชาชน บรรดาชนเผําตํางๆ และการพัฒนาเศรษฐกิจ –
สังคม แหํงชาติ
ปุาปูองกัน ของสปป.ลาวคือปุาไม๎และที่ดินปุาไม๎ที่ได๎กาหนดไว๎อยูํเขตยอดน้าแหลํงน้า เขตปุาโคก
บริเวณปุาริมน้า ปุาริมทางน้า รวมทั้งปุาไม๎ที่มีอยูํในและปุาล๎อมตัวเมือง เทศบาล หรือชานเมือง ปุาศักดิ์สิทธิ์
และปุาช๎าของบ๎าน ปุาปูองกันมีเนื้อที่ทั้งหมด 8,200,000 ตารางกิโลเมตร(แปดล๎านสองแสนเฮกตา) ซึ่งได๎
กาหนดไว๎เพื่อรักษาแหลํงน้า ปกปักรักษาสิ่งแวดล๎อมธรรมชาติ ปูองกันการเซาะหน๎าดิน ปูองกันภัยธรรมชาติ
ใช๎เป็นเขตยุทธศาสตร์ปูองกันชาติ -ปูองกันความสงบและอื่น ๆตามที่ได๎จัดสรร ปุาปูองกันและที่ดินปุาปูองกัน
ของสปป.ลาวได๎กาหนด จัดสรรและแบํงออกเป็นสองเขต คือ 1.เขตหวงห๎ามเด็ดขาด และ 2.เขตคุ๎มครองการ
ใช๎ การคุ๎มครอง ปกปักรักษาและพัฒนา โดยให๎ปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยปุาไม๎ เลขที่ 06/สพซ ลงวันที่ 24
ธันวาคม 2007 องค์การคุ๎มครองปุาปูองกันและที่ดินปุาปูองกันของสปป.ลาวได๎แบํงออกเป็น 4 ระดับคือ ปุา
ปูองกันระดับชาติ, ปุาปูองกันระดับแขวง นคร, ปุาปูองกันระดับเมืองเทศบาล และปุาปูองกันระดับบ๎าน แหลํง
ทุนการคุ๎มครองปกปักรักษาและพัฒนาปุาปูองกัน มาจากแหลํงงบประมาณของรัฐ กองทุนพัฒนาปุาไม๎และ
ทรัพยากรปุาไม๎ ตามดารัสนายกรัฐมนตรี เลขที่ 38/นย ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2005 และกองทุนตํางๆ เชํน
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กองทุนบูรณะและปกปักรักษาทางหลวง กองทุนปกปักรักษาสิ่งแวดล๎อมและกองทุนอื่นๆ ทั้งภายในประเทศ
และตํางประเทศ
กฎหมายวําด๎วยน้าและทรัพยากรแหลํงน้าฉบับเลขที่ 02-96 ลงวันที่ 11ตุลาคม 1996(Law on
water and water resources No.02-96 11 October 1996) ได๎กาหนดหลักการระเบียบการและ
มาตรการเกี่ย วกับ การคุ๎ มครอง ขุ ด ค๎น พัฒ นาน้ า และทรัพ ยากรแหลํ งน้ าในสปป.ลาวเพื่ อท าให๎ น้ าและ
ทรัพยากรแหลํงน้าให๎ยั่งยืนตลอดไป เพื่อทาให๎การปกปักรักษาน้าและทรัพยากรแหลํงน้าให๎คงอยูํตลอดไป
อยํ างมีป ระสิ ทธิภ าพสอดคล๎องกับ แผนพัฒ นาเศษฐกิจ -สั งคมรวมถึงการสร๎างความอุดมสมบูรณ์ทางด๎าน
ทรั พยากรธรรมชาติ และรั บ รองไมํใ ห๎ เ กิด ความเสี ย หายตํ อสิ่ งแวดล๎ อม หลั ก การคุ๎ มครองการใช๎น้ าและ
ทรัพยากรแหลํงน้า ต๎องดาเนินการไปตามหลักการคุ๎มครองแบบรวมศูนย์ครบชุด ครบวงจร ตามแผนการ
จัดสรร การคุ๎มครองกิจการพั ฒนาแหลํงน้าต๎องดาเนินการให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ -สังคมและ
สิ่งแวดล๎อม แผนแมํบท แผนพัฒนาแตํละระยะของแตํละภาคสํวนงานและแผนกํอสร๎างแตํละโครงการที่ได๎รับ
อนุมัติ รับรองการอนุรักษ์น้าและทรัพยากรแหลํงน้า สิ่งแวดล๎อมและความสวยงามของทิวทัศน์ธรรมชาติ ต๎อง
ปูองกันผลร๎ายตํางๆ จากน้า ต๎องดาเนินภายใต๎การตรวจตราขององค์การรับผิดชอบเกี่ยวกับน้า และทรัพยากร
แหลํงน้า โดยกาหนดให๎บุคคล นิติบุคคล หรืองค์การมีหน๎าที่ปกปักรักษาน้าและทรัพยากรแหลํงน้า ไมํทาให๎น้า
ตื้นเขิน เหือดแห๎ง เปรอะเปื้อน หรือเนําเหม็น และไมํให๎กํอผลเสียหายแกํน้า ทรัพยากรแหลํงน้า ทรัพย์สมบัติ
สาธารณะ และทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่น การใช๎น้าและทรัพยากรแหลํงน้าต๎องประหยัดและให๎มีมาตรการลด
ผํอนผลกระทบที่ไมํดีตํอสิ่งแวดล๎อมและความสวยงามของธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีหน๎าที่ปกปักรักษา ฟื้นฟู
และบูรณะทรัพยากรปุาไม๎และดินในเขตเขื่อนรับน้าให๎ถูกต๎องตามแผนจัดสรรแหลํงน้า ปุาไม๎ ที่ดินและฤดูกาล
อยํางเข๎มงวด โดยเฉพาะในเขตบริเวณต๎นกาเนิดของน้าหรือล๎อมรอบแหลํงน้า รัฐบาลจะเป็นผู๎กาหนดเขตปก
ปักรักษาและเขตสงวนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรแหลํงน้าตอบสนองการใช๎น้า และคุณภาพของน้าให๎ประชาชนใน
ตัวเมืองและชนบท บริเวณเขตปูองกัน อาจจะหมายถึงเขตแดนหรือล๎อมรอบไว๎ในบริเวณเขตปูองกันไมํให๎มีสิ่ง
ปลูกสร๎าง ทาการผลิตกสิกรรม อุตสาหกรรม เลี้ยงสัตว์ ขุดถมหิน แรํธาตุ ดิน ทราย ทิ้งขยะสิ่งปฎิกูล สิ่งเศษ
เหลือ น้าปนเปื้อน ของมีพิษ วัตถุเคมี ถมระเบิด ฝังซากศพ หรือซากสัตว์อื่น ๆ ที่กํอความเสียหาย โดยกาหนด
ข๎อห๎ามเด็ดขาดไมํให๎บุคคล นิติบุคคลหรือองค์การดาเนินการใช๎ ขุดถมหรือทาลายน้า และทรัพยากรแหลํงน้า
ที่อยูํ ในเขตสงวน ตัดรากไม๎ที่อยูํเขตปูองกันต๎นกาเนิดของน้าหรือล๎อมรอบแหลํงน้า ขุดเจาะ ทาลายหรือ
เปลี่ยนแปลงหน๎าที่ที่จะกํอให๎เกิดมีการเซาะตลิ่งในเขื่อนรับน้า ถม หรือเทวัตถุสิ่งของลงในแหลํงน้า ซึ่งจะพาให๎
แหลํงน้าตื้นเขิน เหือดแห๎ง หรือเนําเหม็นเป็นพิษ เป็นต๎น โดยกาหนดให๎มีมาตรการตํอผู๎มีผลงานและมาตรการ
ตํอผู๎ละเมิด เชํน จะถูกอบรม ปรับไหม หรือลงโทษแล๎วแตํสถานหนักหรือเบาหรือมีการใช๎คํา เสียหายในทาง
แพํง โดยมีการรื้อถอนหรือทาลายสิ่งกํอสร๎างที่ไมํถูกต๎องนั้น
ดารัสนายกรัฐมนตรี เลขที่ 204/นย ลงวัน 9 ตุลาคม 2001 วําด๎วยการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายวําด๎วย
น้าและทรัพยากรแหลํงน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายวําด๎วยน้า และทรัพยากร แหลํ งน้า
กาหนดความรับผิดชอบของกระทรวงและสํวนงานที่เกี่ยวข๎องรวมทั้งอานาจการปกครองท๎องถิ่น ให๎คุ๎มครอง
พัฒ นาการใช๎น้าและทรัพยากรแหลํ งน้าให๎มีประสิ ทธิภ าพสอดคล๎ องกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ สังคม และ
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ยกระดับ ความเป็ นอยูํ ของประชาชนบรรดาเผํ าและปกปักรักษาน้าและทรัพยากรแหลํงน้าให๎ ยั่งยืนตํอไป
องค์การที่รับผิดชอบเกี่ยวกับน้ากาหนดให๎ 1.กระทรวงกสิกรรมและปุาไม๎ มีหน๎าที่คุ๎มครอง ขุดค๎น พัฒนาการ
ใช๎นาและทรัพยากรแหลํงน้าในภาคสํวนงานกสิกรรม ปูองกันและต๎านภัยน้าทํวมในเขตกสิกรรม สารวจ เก็บ
ข๎อมูลอุตนิยม-อุทกศาสตร์ในแมํน้าโขง แมํน้าสาขาของแมํน้าโขง และแมํน้าอื่น ๆและสารวจขั้นบัญชีแหลํงน้า
และเขื่อนเก็บน้าให๎เพียงพอแกํการใช๎น้าของประชาชน องค์การ 2.กระทรวงคมนาคมขนสํงไปรษณีย์ และ
กํอสร๎ า งมีห น๎ า ที่คุ๎มครอง การขุดค๎น พัฒ นาการใช๎ น้าและทรัพยากรแหลํ งน้าในภาคสํ ว นคมนาคมขนสํ ง
ปูองกันตลิ่ง การระบายน้า ปูองกันและต๎านภัยน้าทํวมในเขตตัวเมือง น้าประปา พร๎อมทั้งมีหน๎าที่สารวจ เก็บ
ข๎อมูลอุทกศาสตร์แมํน้าโขงและสาขาเพื่อใช๎ในการเดินเรือ 3. กระทรวงอุตสาหกรรมและหัตถกรรม มีหน๎าที่
คุ๎มครองการขุดค๎น พัฒนาการใช๎นาและทรัพยากรแหลํงน้าในภาคสํวนงานการไฟฟูา อุตสาหกรรมบํอแรํ และ
การระบายน้าจากโรงงานอุตสาหกรรม หัตถกรรม และการขุดค๎นบํอแรํ 4.กระทรวงสาธารณสุข มีหน๎าที่
คุ๎มครองการขุดค๎น พัฒ นา การใช๎น้ าหน๎ าดินและใต๎ดินเพื่อใช๎ในการดารงชีวิตและรักษาโรค สุ ขภาพของ
ประชาชน 5.กระทรวงการค๎าและการทํองเที่ยว มีหน๎าที่คุ๎มครองการขุดค๎น พัฒนาการใช๎น้าและทรัพยากร
แหลํงน้าในภาคสํวนงานการทํองเที่ยว 6.องค์การวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล๎อมมีหน๎าที่ประสานงาน
กับภาคสํว นตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องเพื่อสร๎างข๎อกาหนด ระเบียบการเพื่อคุ๎มครอง จัดตั้งดาเนินการค๎นคว๎าและ
บริ การงานด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่ งแวดล๎ อมที่เกี่ยวข๎องกับน้า และทรัพยากรแหลํ งน้า 7.
คณะกรรมการแมํน้าโขงแหํงชาติลาว มีหน๎าที่ประสานงานกับบรรดาภาคสํวนงานที่เกี่ยวข๎องค๎นคว๎า นโยบาย
แผนยุ ท ธศาสตร์ แผนงาน โครงการและจั ด ตั้ งโครงการพั ฒ นาเขื่ อ นแมํน้ าโขง ตามแผนการพัฒ นาของ
คณะกรรมาธิการแมํน้าโขงสากลในดินแดงแหํงสปป.ลาว โดยรํวมมือกับบรรดาประเทศที่อยูํในบริเวณเขื่อน
แมํน้าโขง บรรดาประเทศตํางๆ และผู๎ให๎ทุนอื่นๆ รํางกฎหมาย ดารัส ข๎อกาหนด ระเบียบการตํางๆ เกี่ยวกับ
การพัฒนาที่มีความเกี่ยวข๎องกับน้าและทรัพยากรแหลํงน้าในเขตเขื่อนที่เกี่ยวข๎องกับสากลที่ได๎กาหนดไว๎ใน
สนธิสัญญา 8. คณะกรรมการประสานงานทรัพยากรน้ามีหน๎าที่แตํงตั้งประสานงานกับภาคสํวนงานตํางๆ
ค๎นคว๎า เสนอรํางนโยบาย รํางแผนยุทธศาสตร์ แผนดาเนินงาน และระเบียบกฎหมายตํางๆ ที่มีความจาเป็นแกํ
การวางแผน คุ๎มครอง การใช๎และปกปักรักษาน้าและทรัพยากรแหลํงน้าพร๎อมทั้งติ ดตาม ตรวจตรา สํงเสริม
และรายงานแตํละระยะเกี่ยวกับการจัดตั้งดาเนินงานที่เกี่ยวข๎องกับน้าและทรัพยากรแหลํงน้า 9. กระทรวง
และองค์การตํางๆ ตามที่กลําวมาข๎างต๎นนี้ มีหน๎าที่ประสานงานหน๎าที่กับอานาจการปกครองท๎องถิ่นในการกา
หนรายละเอียดเกี่ยวกับการแบํงปัน ความรับผิดชอบภายในภาคสํวนงานของตนและการดาเนินงานที่เกี่ยวข๎อง
กับน้าและทรัพยากรแหลํงน้า และได๎กาหนดองค์การทรัพยากรน้าและสิ่งแวดล๎อม ตามดารัสนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 149/นย ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2007 วําด๎วยการจัดตั้งและการดาเนินงานขององค์การทรัพยากรน้า
และสิ่งแวดล๎อมโดยมีวั ตถุประสงค์เพื่อกาหนดภาระบทบาท หน๎าที่ขอบเขต โครงสร๎างการจัดตั้งแบบแผน
วิธีการทางานขององค์การทรัพยากรน้าและสิ่งแวดล๎อมเพื่อเป็นการให๎การจัดตั้งดังกลําวมีผลกับการคุ๎มครอง
ปกปักรักษาและการใช๎ทรัพยากรน้า และสิ่งแวดล๎อมให๎ยั่งยืน โดยให๎ถือเป็นสํวนเศรษฐกิจ –สังคมแหํงชาติ ให๎
มีการพัฒนาที่มั่นคง องค์การทรัพยากรน้าและสิ่งแวดล๎อม (อ.น.ส.) คือ ทบวงหนึ่งที่สังกัดในโครงสร๎างการ
บริหารงานภายใต๎สานักนายกรัฐมนตรี มีภารกิจบทบาทเป็นเลขาธิการให๎แกํรัฐบาลในการคุ๎มครองมหภาค
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เกี่ยวกับงานทรัพยากรน้า สิ่งแวดล๎อม อุตุนิยมวิทยา และอุทกศาสตร์ในทั่วประเทศ
ดารัสสานั กนายกรัฐ มนตรี เลขที่ 161/นย ลงวันที่ 15 กันยายน 2008 วําด๎ว ยการจัดตั้งและการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการคุ๎มครองกิจการและปูองกันผลกระทบตํอชายฝั่งและระบบนิเวศน์วิทยาตาม
แมํน้าโขงและน้าเหลือง มีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดภาระบทบาท หน๎าที่ ขอบเขตสิทธิ โครงสร๎างการจัดตั้งและ
แบบแผนวิธีการทางานของคณะกรรมการคุ๎มครองกิจการและปูองกันผลกระทบตํอชายฝั่ง ระบบนิเวศน์วิทยา
ตามแมํน้าโขง และน้าเหลือง เพื่อเป็นที่จัดตั้งและการดาเนินงาน คุ๎มครองการกํอสร๎างตําง ๆ ตามแมํน้า การ
ขุดค๎นหินแรํ ทราย และดินดาให๎ดาเนิ นไปอยํางมีประสิทธิผลไมํให๎กีดขวางการเดินเรือ หรือ ผลกระทบตํอ
ชายฝั่งตํอระบบนิเวศน์วิทยาและการรักษาสิ่งแวดล๎อมตํางๆ ของทั้งสองฝั่งแมํน้าโขงและแมํน้าเหลือง
และนอกจากนี้ ได๎มีดารัสสานักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 072 /นย ลงวันที่ 16 มีนาคม 2009 วําด๎วยการ
จัดตั้งและการดาเนินงานของคณะกรรมการแมํน้าโขงแหํงชาติลาว (คนซ.) เป็นการจัดตั้งที่ไมํประจาการ มี
ภาระหน๎าที่เป็นองค์การบริหารทรัพยากรน้าแหํงชาติ โดยเป็นเลขาธิการให๎รัฐบาลแหํงชาติลาว ในการคุ๎มครอง
พั ฒ นา อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู แ ละใช๎ ท รั พ ยากรน้ า โครงสร๎ า งการจั ด ตั้ ง และแบบแผนวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง าน ของ
คณะกรรมการแมํน้าโขงแหํงชาติลาวเพื่อให๎มีความคลํองตัวและมีประสิทธิผลสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ
คุ๎มครอง พัฒนา อนุรักษ์ฟื้นฟู และใช๎ทรัพยากรน้า ในขอบเขตทั่วประเทศ โดยกาหนดให๎รองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ (ประธานกิติมศั กดิ์ และเป็นผู๎ชี้นา คนซ.) คนซ.มีงบประมาณ
เป็ น ของตนเองที่ได๎มาจากงบประมาณรั ฐที่อยูํให๎ ห นํวยงานการเงินเดียวกันกับองค์การทรัพยากรน้าและ
สิ่งแวดล๎อม
และดารัสสานักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 293/นย ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2010 วําด๎วยการจัดตั้งและการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการเขื่อน (อํางแมํน้า)(ค.อ.น.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหนํวยงานในการจัดสรร
ทรัพยากรน้า แบบมีสํวนรํวม และยั่งยืน ลดผลกระทบตํอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อม ที่เกิดจากภัยพิบัติ
ทางน้า และคุ๎มครองทรัพยากรน้า ให๎มีคุณภาพที่ดี เพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยูํของประชาชน เป็นการจัดตั้ง
คณะกรรมการที่ไมํป ระจ าการและมีภ าระบทบาทเป็ นองค์การประสานงานทรัพยากรน้าในเขื่อนภายใต๎
คาแนะนาของคณะกรรมการแมํน้าโขงแหํงชาติลาวในการคุ๎มครอง พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช๎ทรัพยากรน้า
(การคุ๎มครองทรัพยากรน้า)ในเขื่อนเก็บน้า ประกอบไปด๎วย เจ๎าแขวง ของแขวงใดแขวงหนึ่ง เป็นประธาน
คณะกรรมการเขื่อนมีวาระการดารงตาแหนํงคราวละ 5 ปี และหมุนเวียนโดยเริ่มจากแขวงใดแขวงหนึ่งตาม
การตกลงของบรรดาแขวงที่อยูํในเขตเขื่อนเก็บน้านั้นๆ คณะกรรมการเขื่อนแตํละเขื่อนมีกองทุนคุ๎มครองและ
พัฒ นาเขื่อนของตนเองที่ได๎มาจากงบประมาณของรั ฐ การชํว ยเหลื อของตํางประเทศและองค์การสากล
คําธรรมเนียม คําบริการ คําปรับไหม และจากการพัฒนาทรัพยากรน้าในเขื่อนตามหลักการของผู๎สร๎างมลพิษ
ต๎องเป็นผู๎จําย เป็นต๎น
กฎหมายวําด๎วย สัตว์น้า และสัตว์ปุา
สปป.ลาวได๎กาหนดให๎มีการคุ๎มครองสัตว์น้าและสัตว์ปุาโดยกฎหมายวําด๎วย สัตว์น้า และสัตว์ปุา
เลขที่ 07/สพซ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2007 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดหลักการ ระเบียบการ มาตรการ
เกี่ยวกับการทางานเกี่ยวกับสัตว์น้า และสัตว์ปุา ธรรมชาติเพื่อสํงเสริมการเลี้ยง การขยายพันธุ์ และการใช๎สัตว์
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น้า และสัตว์ปุาอยํางยาวนาน โดยไมํให๎มีผลกระทบตํอธรรมชาติถิ่นที่อยูํอาศัยจากัดการลดลง และการสูญพันธ์
ของสัตว์น้า ของสัตว์น้า และสัตว์ปุา พร๎อมทั้งปลูกจิตสานึกให๎เห็นความสาคัญให๎รักและหวงแหน ถนอมรักษา
คุ๎มครอง ตรวจตรา อนุรักษ์ ปกปักรักษา พัฒนาและการใช๎สัตว์น้า และสัตว์ปุาแบบยั่งยืนและประกันความ
อุดมสมบูรณ์ ความสมดุลของระบบนิเวศน์ธรรมชาติ ให๎สมดุลกับการพัฒนาชีวิตความเป็นอยูํของประชาชน
บรรดาเผําให๎ดีขึ้นมีสํวนชํวยในการพัฒนาเศรษฐกิจ –สังคม แหํงชาติ โดยกาหนดให๎สัตว์น้า คือสัตว์ทุกชนิดที่
เกิดและขยายพันธุ์ในน้าธรรมชาติ หรือถูกนาเอามาจากธรรมชาติมาเลี้ยง เชํน ปลาบึก สัตว์ปุาคือสัตว์ทุกชนิด
ที่เกิดและขยายพันธุ์ในปุาธรรมชาติหรือถูกนามาจากธรรมชาติมาเลี้ยงเชํน ช๎าง เสือ หมี กวาง ลิง งู นก และ
อื่น ๆ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้า เป็นทั้งสัตว์น้าและสัตว์ปุา เชํน จระเข๎ เตํา และอื่นๆ เป็นต๎น ประเภทสัตว์น้าและ
สัตว์ปุา ของสปป.ลาวประกอบด๎วย สัตว์เลี้ยงบุตรด๎วยนม สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบก ครึ่งน้าและ
แมลงทุกชนิด สัตว์น้าและสัตว์ปุาดังกลําวแบํงออกเป็น 3 ประเภทคือ สัตว์น้าและสัตว์ปุาประเภทหวงห๎าม
(หมายถึง สัตว์น้าและสัตว์ปุาประเภทหวงห๎ามที่ได๎กาหนดไว๎ในบัญชี 1 ได๎แกํสัตว์ประเภทที่หายาก ใกล๎จะสูญ
พันธุ์ มีคุณคําสูงและมีความสาคัญเป็นพิเศษตํอการพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ -สังคม สิ่งแวดล๎อม และการศึกษา
ค๎นคว๎าทางด๎านวิทยาศาสตร์ สัตว์ประเภทดังกลําวต๎องได๎คุ๎มครอง ตรวจตรา อนุรักษ์ ปกปักรักษา และพัฒนา
สํวนการใช๎ต๎องได๎รับอนุญาตจากรัฐบาล) ประเภทคุ๎มครอง(สัตว์น้าและสัตว์ปุาประเภทคุ๎มครองที่ได๎กาหนดไว๎
ในบัญชี 2 คือสัตว์น้าและสัตว์ปุาที่มีคุณประโยชน์ทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม ชีวิตความเป็นอยูํของ
ประชาชนบรรดาชนเผําตํางๆ และการศึกษาค๎นคว๎าทางด๎านวิทยาศาสตร์ สัตว์ประเภทดังกลําวต๎องมีการ
คุ๎มครอง ตรวจตรา อนุรักษ์ ปกปักรักษาและควบคุมการใช๎) และประเภททั่วไป(หมายถึง สัตว์น้า และสัตว์ปุา
ประเภททั่วไป ที่ได๎กาหนดไว๎ในบัญชี 3 คือสัตว์น้าและสัตว์ปุาที่สามารถขยายพันธุ์ได๎ตามธรรมชาติอยําง
กว๎ า งขวางซึ่ ง มี ค วามส าคั ญ ตํ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ -สั ง คม สิ่ ง แวดล๎ อ มและการศึ ก ษาค๎ น คว๎ า ทางด๎ า น
วิทยาศาสตร์ สัตว์ประเภทดังกลําวนี้สามารถนามาใช๎ได๎ตามระเบียบกฎหมายโดยรับรองไมํให๎มีการสูญพันธุ์
พร๎อมทั้งไมํให๎มีผลกระทบอันไมํดีตํอระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล๎อม)การปกปักรักษาสัตว์น้าและสัตว์ปุา คือการ
รักษาสัตว์น้าและสัตว์ปุาประเภทหวงห๎าม ประเภทคุ๎มครองและประเภททั่วไปให๎อุดมสมบูรณ์ยั่งยืน รวมทั้ง
ปูองกันและรักษาถิ่นที่อยูํอาศัยของสัตว์ การสงวนพันธุ์สัตว์น้า เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ไมํให๎ถูกทาลาย พร๎อมกัน
นั้นก็ต๎องวางมาตรการปกปักรักษาเพื่อปูองกันการบุกรุก การทาลาย จากการกระทาของคนหรือจากธรรมชาติ
การพัฒนาสัตว์น้า และสัตว์ปุา คือการขยายพันธุ์สัตว์น้าและ สัตว์ปุาประเภทหวงห๎าม ประเภทคุ๎มครองและ
ประเภททั่วไป ตามธรรมชาติ ให๎มีจานวนเพิ่มขึ้นด๎วยการใช๎มาตรการทางด๎านเทคนิควิทยาศาสตร์ รํวมทั้งการ
ฟื้นฟูบูรณะถิ่นที่อยูํอาศัยที่เสื่อมโทรม รวมทั้งแหลํงอาหารและแหลํงแพรํพันธุ์เพื่อให๎สัตว์ดังกลําวสามารถ
ดารงชีวิตอยํ างเป็ น ปกติ พร๎ อมกัน นั้ น ต๎องระดมประชาชนให๎ มีสํ ว นรํ ว มในการพัฒ นาสั ตว์น้าและสั ตว์ปุ า
นอกจากนี้ ได๎กาหนดให๎มีกองทุนอนุรักษ์ปกปักรักษาสัตว์น้าและสัตว์ปุา กาหนดให๎เป็นกองทุนเดียวกันกับ
กองทุ น พัฒ นาปุ า ไม๎แ ละทรั พยากรปุ า ไม๎ซึ่ งได๎ม าจากงบประมาณของรัฐ และภาคสํ ว นเอกชน นิติ บุคคล
องค์การสังคม องค์การสากลและอื่น ๆ การใช๎สัตว์น้าและสัตว์ปุา กานหดให๎มีการนาไปใช๎เพื่อประโยชน์ ได๎ 4
ประเภทคือ การนาใช๎เพื่อสาธารณะประโยชน์ (หมายถึงการใช๎ประโยชน์สํวนรวม เชํน การทํองเที่ยว สวนสัตว์
การกีฬา ละครสัตว์ หอพิพิธภัณฑ์ และอื่นๆ เป็นต๎นโดยการใช๎สัตวน้าและสัตว์ปุา ประเภทหวงห๎ามต๎องได๎รับ
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อนุญาตจากรัฐบาล หากเป็นสัตว์น้าหรือสัตว์ปุาประเภทคุ๎มครอง ต๎องได๎รับอนุญาตจากกระทรวงกสิกรรมและ
ปุาไม๎ และ หากเป็นสัตว์น้าและสัตว์ปุาประเภททั่วไป ต๎องได๎รับอนุญาตจากแผนกกสิกรรและปุาไม๎ แขวง นคร
เป็นต๎น) การใช๎ในครอบครัว (หมายถึงการนาสัตว์น้าหรือสัตว์ปุา หรือชิ้นสํวนของสัตว์ มาใช๎เพื่อบริโภคเป็นยา
รักษาโรคภัยไข๎เจ็บตํางๆ โดยสามารถนามาใช๎ได๎ในสัตว์น้าและสัตว์ปุาประเภททั่วไป และต๎องใช๎วิธีการและ
เครื่องมือที่ไมํมีลักษณะทาให๎สูญพันธุ์ สํวนสัตว์น้าและสัตว์ปุา ประเภทคุ๎มครองต๎องปฏิบัติตามระเบียบการ
ของกระทรวงกสิกรรมและปุาไม๎ )การใช๎ตามประเพณี(หมายถึง การนาเอาสัตว์น้า และสัตว์ปุา มาใช๎เพื่อความ
จาเป็นทางด๎านวัฒนธรรม หรือความเชื่อถือ เชํน การปลํอยนก ปลํอยเตํา ปลํอยปลา และอื่น ๆ การใช๎สัตว์น้า
และสัตว์ปุาประเภททั่วไป ตามประเพณีสามารถใช๎ได๎ในเขตคุ๎มครองและใช๎ในเขตบ๎าน ตามระเบียบขั้นบ๎าน)
และการใช๎เพื่อธุร กิจ (รั ฐอนุญาตให๎ใช๎สั ตว์น้าและสัตว์ปุาเพื่อธุรกิจ เชํน สวนสัตว์ ฟาร์มสั ตว์ การนาเข๎า
สํงออก ผํานแดน การทํองเที่ยวในเขตอนุรักษ์และอื่นๆ ตามระเบียบที่กาหนดไว๎ การขออนุญาตดาเนินธุรกิจ
เกี่ย วกับ สั ตว์น้าและสัตว์ปุ า ต๎องได๎รั บ ความเห็ นชอบจากแผนกงานกสิกรรม และปุาไม๎ และขึ้นทะเบียน
วิสาหกิจ (นิติบุคคล) ตามที่กาหนดไว๎ในกฎหมายวําด๎วยวิสาหกิจ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง โดยสัตว์น้า
และสัตว์ปุาประเภทหวงห๎ามต๎องไดรับอนุญาตจากรัฐบาล หากเป็นประเภทคุ๎มครอง ต๎องได๎รับอนุญาตจาก
กระทรวงกสิกรรมและปุาไม๎ และหากเป็นประเภททั่วไป ต๎องได๎รับอนุญาตจากแผนกกสิกรรมและปุาไม๎แขวง
นคร เป็ นต๎น นอกจากนี้ ได๎กาหนดให๎มีการคุ๎มครอง ควบคุมสั ตว์น้าและสัตว์ปุา โดยกาหนดให๎มีองค์การ
คุ๎มครองสัตว์น้าและสัตว์ปุา รวมศูนย์กลางเป็นเอกภาพเดียวกันทั่วประเทศ โดยมอบให๎กระทรวงกสิกรรมและ
ปุาไม๎ เป็ น ใจกลางประสานงานกับภาคสํ วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง องค์การปกครองท๎องถิ่นในการค๎นคว๎า
กาหนดนโยบาย วางแผนยุทธศาสตร์ ระเบียบการ และมาตรการในการปกปักรักษาและพัฒนาสัตว์น้าและสัตว์
ปุาให๎อุดมสมบูรณ์และยั่งยืน องค์การคุ๎มครองสัตว์น้าและสัตว์ปุา คือองค์การเดียวกันกับองค์การคุ๎มครองปุา
ไม๎และที่ดินปุาไม๎ ซึ่งประกอบด๎วย กระทรวงกสิกรรมและปุาไม๎ โดยมีกรมปุาไม๎เป็นเลขาธิการ แผนกกสิกรรม
และปุ าไม๎แขวง นคร สานักงานกสิ กรรมและปุาไม๎เมือง เทศบาล และหนํวยงานปุาไม๎บ๎าน และกาหนด
มาตรการตํอผู๎มีผลงานและมาตรการตํอผู๎ละเมิดกฎหมายฉบับนี้ โดยกาหนดให๎มีมาตรการอบรม(กาหนดให๎
บุคคลหรือองค์การหรื อวิส าหกิจ (เอกชน) ที่ได๎ละเมิดกฎหมายฉบับนี้ จะถูกอบรม(กาหนดให๎ บุคคลหรือ
องค์การหรือวิสาหกิจ (เอกชน) ที่ได๎ละเมิดระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับสัตว์น้า และสั ตว์ปุา และข๎อห๎ามที่มี
ลักษณะเบา ซึ่งไมํเป็นการกระทาผิดทางอาญาและกํอความเสียหายที่มีมูลคําต่ากวํา 2 แสนกีบแตํรับสารภาพ
ตํอการกระทาที่ไมํถูกต๎องของตน และสํงทรัพย์สิน ของกลาง ที่ได๎มาโดยไมํถูกต๎ องน๎นคืนครบถ๎วน ก็จะถูก
ตักเตือนและศึกษาอบรม) การลงโทษทางวินัย(กาหนดให๎พนักงาน และเจ๎าหน๎าที่ที่ได๎ละเมิดระเบียบกฎหมาย
เกี่ย วกับ สั ตว์น้ า และสั ตว์ปุ า และข๎อห๎ ามที่มีลั กษณะเบาซึ่งไมํเป็นการกระทาผิ ดทางอาญาและกํอความ
เสียหาย ที่มีมูลคําต่ากวํา 2 แสนกีบ แตํไมํรับสารภาพ หลบหลีกจากความผิดของตนจะถูกลงโทษทางวินัย
ดังนี้ 1.ติดตาม กลําวเตือนความผิด โดยบันทึกไว๎ในสานวน เอกสาร ชีวประวัติ ของผู๎กระทาผิด 2.หยุดการ
เลื่อนชั้น ขั้นเงินเดือน การยกยํอง 3.ปลดจากตาแหนํง หรือโยกย๎ายไปรับหน๎าทือื่น ที่มีตาแหนํงต่ากวําเกํา 4.
ให๎ออกจากข๎าราชการ โดยไมํได๎รับสวัสดิการใดๆ ผู๎ที่ถูกลงโทษทางวินัย ต๎องสํงทรัพย์สิน ที่ตนได๎มาโดยไมํ
ถูกต๎องนั้น คืนให๎องค์การครบถ๎วน ปรับไหม(บุคคลหรือองค์การหรือวิสาหกิจ (เอกชน) ที่ได๎ละเมิดระเบียบ
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กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์น้า และสัตว์ปุา และข๎อห๎ามที่ได๎กาหนดไว๎ในกฎหมายฉบับนี้ และกํอความเสียหายที่มี
มูลคําตั้งแตํ 2 แสนกีบขึ้นไป จะถูกปรับไหม เทําตัว ของมูลคําความเสียหายของสัตว์น้าและสัตว์ปุา ในกรณีที่มี
การละเมิดเป็นครั้งที่สองหรือเป็นประจาจะถูกปรับไหมสามเทําตัวของมูลคําความเสียหายของสัตว์น้า และ
สัตว์ปุา ประเภทหวงห๎าม สองเทําตัวของสัตว์ประเภทคุ๎มครอง และหนึ่งเทําตัว ของสัตว์ประเภททั่วไป พร๎อม
ทั้งริบทรัพย์สินที่ได๎มาโดยไมํถูกต๎องนั้นเป็นของรัฐ หรือลงโทษตามกฎหมายแล๎วแตํกรณีเบาหรือหนักและ
กาหนดโทษทางอาญา ในการการกระทาผิดทางอาญาเกี่ยวกับสัตว์น้าและสัตว์ปุา มีกรณีดังนี้ 1.หาสัตว์น้า
และลําสัตว์ปุา ธรรมชาติประเภทหวงห๎ามที่หายากและใกล๎จะสูญพันธุ์ เชํน ปลาขํา (ปลาโลมาน้าจืด) , ช๎าง,
เสือโครํง ,แรด,เสาหลา (แพะภูเขา),หมี และวัวปุา 2. ใช๎เครื่องมือ หรือ วิธีการหาปลา และลําสัตว์ที่มีลักษณะ
ทาให๎สัตว์ปุาสูญพันธุ์ 3. บุกรุกทาลายถิ่นที่อยูํอาศัยและแหลํงอาหารของสัตว์น้าและสัตว์ปุา 4. ลักเอา สัตว์น้า
และสัตว์ปุาประเภทหวงห๎าม ที่ยังมีชีวิต ซากหรือ ชิ้นสํวนและอวัยวะตํางๆ ของสัตว์ เพื่อค๎าขายหรือมีไว๎
ครอบครอง 5.นาเข๎า สํงออกสํงคืน นาผําน และเคลื่อนย๎าย สัตว์น้า และสัตว์ปุา ที่ไมํถูกต๎องตามระเบียบ
กฎหมาย 6. ให๎ และ รับสินบน ปลอมแปลงเอกสาร และตราประทับ ผู๎กระทาผิดจะถูกดาเนินคดีอาญา และ
จะถูกลงโทษจาคุก ตั้งแตํ 3 เดือน ถึง 5 ปี ตามแตํละกรณี เบาหรือหนัก และปรับไหม ตามมาตรา 70 ของ
กฎหมายฉบับนี้ รวมทั้งการชดใช๎คําเสียหายทางแพํง
กฎหมายวําด๎วยการประมง
กฎหมายวําด๎วยการประมง เลขที่ 03/สพซ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2009 บัญญัติหลักการ ระเบียบ
และมาตรการเกี่ยวกับการจัดตั้ง การดาเนินงานการคุ๎มครองการตรวจตรา การงานการประมงเพื่อสํงเสริมการ
เลี้ยง การอนุรักษ์ การปกปักรักษา การพัฒนาและการใช๎สัตว์น้า แบบยั่งยืนและรับรองการดารงชี วิตของ
สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เชํน ปลา และสัตว์น้าอื่นๆ เพื่อเป็นอาหาร ให๎ประชาชนบรรดาชนเผําตํางๆ การปกปักรักษา
สิ่งแวดล๎อม เพื่อรํวมในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ โดยกาหนดหลักการ ให๎ รัฐบาล มีนโยบายสนับสนุน
สํงเสริม การอนุรักษ์ ปกปักรักษา พัฒนาและ ขยายพันธุ์ สัตว์น้าและสัตว์ปุาด๎วยการวางนโยบาย ระเบียบ
กฎหมาย งบประมาณด๎านวิชาการ เทคโนโลยี และมาตรการตํางๆ เพื่อเพิ่มจานวนสัตว์น้าและสัตว์ปุา ให๎มาก
ขึ้นและตอบสนองความต๎องการทางด๎านเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล๎อม และแก๎ไขชีวิตความเป็นอยูํของประชาชน
กฎหมายวําด๎วยการประมงได๎กาหนดประเภทปลาและสัตว์น้าอื่นเป็น 3 ประเภทคือ 1.ประเภทหวงห๎าม 2.
ประเภทคุ๎มครอง 3. ประเภททั่วไป โดยกาหนดให๎ปลาและสัตว์น้าอื่นประเภทหวงห๎าม ต๎องได๎รับการอนุรักษ์
ปกปักรักษา พัฒนาและไมํอนุญาตให๎ใช๎สัตว์น้าประเภทดังกลําว เว๎นเสียแตํจะได๎รับอนุญาตจากรัฐบาล โดย
รัฐบาลจะเป็นผู๎ประกาศบัญชีสัตว์น้าประเภทหวงห๎ามแตํละระยะตามการเสนอของกระทรวงกสิกรรมและปุา
ไม๎ ประเภทคุ๎มครอง องค์การปกครองท๎องถิ่น เป็นผู๎ออกข๎อตกลงเกี่ยวการไมํอนุญาตให๎ใช๎สัตว์น้าประเภท
คุ๎มครอง ถ๎าเห็นวําสัตว์น้านั้นมีความเสี่ยงตํอการจะสูญพันธุ์ในพื้นที่แหลํงน้าที่ ตนคุ๎มครองแล๎วแจ๎งให๎แผนก
งานกสิกรรมและปุาไม๎ที่เกี่ยวข๎อง กระทรวงกสิกรรมและปุาไม๎จะเป็นผู๎ออกข๎อตกลงเกี่ยวการไมํอนุญาตให๎ใช๎
สัตว์น้าประเภทคุ๎มครองภายใต๎การเสนอขององค์การปกครองท๎องถิ่น ในพื้นที่แหลํงน้าที่รวมสองแขวงขึ้นไป
ประเภททั่วไป อนุญาตให๎ใช๎ได๎โดยถู กต๎องตามระเบียบกฎหมาย และต๎องไมํทาให๎สูญพันธุ์และไมํมีผลกระทบ
ตํอสิ่งแวดล๎อมและระบบนิเวศน์ โดยกาหนดให๎มีองค์งการคุ๎มครองการประมง โดยรัฐบาลแบบรวมศูนย์กลาง
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โดยมอบให๎กระทรวงกสิกรรมและปุาไม๎เป็นใจกลางในการคุ๎มครองโดยมีการประสานงานกับภาคสํวนงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข๎อง และองค์การปกครองท๎องถิ่น องค์การประมงประกอบด๎วย กระทรวงกสิกรรมและปุาไม๎ แผนกกสิ
กรรมและปุาไม๎แขวง นคร สานักงานกสิกรรมและปุาไม๎เมือง เทศบาล คณะกรรมการคุ๎มครองการปะมง
ประจาพื้นที่แหลํงน้า โดยกาหนดมาตรการตํอผู๎มีผลงานและมาตรการตํอผู๎ละเมิดโดยจะถูกอบรม ปฎิบั ตวินัย
ปรับไหม ใช๎คําเสียหายทางแพํง หรือลงโทษทางอาญาตามแตํละกรณีหนักหรือเบา
กฎหมายวําด๎วยกสิกรรม เลขที่ 01/98 สพซ ลงวันที่ 10 ตุลาคม 1998 (Law on Agricuture
No.01-98/NA 10 October 1998) มีวัตถุประสงค์กาหนดหลักการ ระเบียบ มาตรการตํางๆ เกี่ยวกับการ
จัดตั้ง และการดาเนินงาน การผลิตกสิกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศชาติ รวมทั้งการคุ๎มครอง
การปกปักรักษากิจการ และผลิตภัณฑ์กสิกรรมโดยการสํงเสริม สนับสนุน และขยายภาพการผลิตกสิกรรม
เพื่อประกันด๎านอาหาร และการผลิตสินค๎า อานวยความสะดวกให๎แกํการกํอสร๎างและขยายอุตสาหกรรมปรุง
แตํงกสิกรรม ทาให๎เศรษฐกิจแหํงชาติมีการขยายตัวประชาชนมั่งมี ประเทศชาติเข๎มแข็ง และรับรองไมํให๎กํอ
ความเสียหายและเป็นอันตรายตํอสิ่งแวดล๎อมกาหนดให๎รัฐบาลต๎องสนับสนุน สํงเสริมให๎ประชาชนบรรดาชน
เผําตํางๆ และทุกภาคสํวนเศรษฐกิจทั้งภายในและตํางประเทศให๎ลงทุ นในการผลิตกสิกรรมอยํางกว๎างขวาง
และทันสมัย เพื่อเป็นอาหารเป็นสิน ค๎า วัตถุดิบให๎โ รงงานอตุส าหกรรมภายในประเทศและเพื่อการสํ งออก
กาหนดหลักการเกี่ยวกับกิจการกสิกรรม, การลงทุนในกิจการกสิกรรม, การสํงเสริมการผลิตกสิกรรม,การปก
ปักรักษาสิ่งแวดล๎อม, การคุ๎มครองและตรวจตรากิจการกสิกรรม และมาตรการตํอผู๎มีผลงานและมาตรการตํอ
ผู๎ละเมิดโดยกาหนดการอบรม การปรับไหม หรือการลงโทษตามกฎหมาย
กฎหมายเกี่ยวกับแรํธาตุ
ทรั พ ยากรแรํ ธ าตุ สปป.ลาวได๎ มี น โยบายและดาเนิ นการเป็ น แผนยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นาแขนง
การพลังงานและบํอแรํ ระยะ ปี 2006-2020 กาหนดเป็นดารัสนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการรับรองและประกาศใข๎
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแขนงพลังงานและบํอแรํ ตั้งแตํปี 2006-2020 เลขที่ 153/นย นครหลวงเวียงจันทน์
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2008 โดยได๎มีกฎหมายวําด๎วยบํอแรํ เลขที่ 04-97 /สพซ ลงวันที่ 12 เมษายน 1997
และกฎหมายวําด๎วยแรํธาตุ เลขที่ 04/สพซ ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2008 (ปรับปรุงจาก กฎหมายวําด๎วยบํอแรํ
เลขที่ 04-97 /สพซ ลงวันที่ 12 เมษายน 1997 มีวัตถุประสงค์เพื่ อกาหนดหลักการ ระเบียบและมาตรการ
เกี่ยวกับการคุ๎มครองการปกปักรักษาการใช๎แรํธาตุและทรัพยากรแรํธาตุ การตรวจตราการดาเนินงานการงาน
ด๎านแรํธาตุ และการค๎นหา การสารวจ การขุดค๎น การปรุงแตํงแรํธาตุ ให๎มีประสิทธิภาพสูงโดยสอดคล๎องกับ
การปกปักรักษาสิ่งแวดล๎อมการปฏิบัติการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม แหํงชาติสร๎างให๎มีการขยายตัว
ทางด๎านเศรษฐกิจในการเข๎าสูํอุตสาหกรรมทันสมัยพัฒนาเขตแรํธาตุแบบยั่งยืน เพื่อให๎ชีวิตความเป็นอยูํของ
ประชาชนบรรดาชนเผําตํางๆ ให๎ดีขึ้น )
กฎหมายวําด๎วยแรํธาตุ เลขที่ 04/สพซ ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2008 เป็นกฎหมายหลักในการปกปูอง
คุ๎มครอง แรํธาตุ ในสปป.ลาว โดยกาหนดให๎รัฐบาลต๎องสํงเสริมบุคคลและนิติบุคคลทั้งภายในประเทศและ
ตํางประเทศได๎ลงทุนดาเนินกิจการเกี่ยวกับแรํธาตุ และกาหนดให๎เป็นเปูาหมายพัฒนาชนบท และขจัดความ
ทุกข์ยากของประชาชน ด๎วยการวางยุทธศาสตร์ นโยบาย ระเบียบการ มาตรการตํางๆ เชํน นโยบายด๎านภาษี
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อากร ตามระเบียบการ การให๎ข๎อมูลขําวสารและการอานวยความสะดวกอื่น ๆ และรัฐต๎องสํงเสริมการขุดค๎น
และสารวจแรํธาตุเพื่อให๎มีข๎อมูลขําวสารที่เป็นพื้นฐานทางด๎านธรณีศาสตร์และแรํธาตุสามารถตอบสนองให๎แกํ
การศึกษาค๎นคว๎าทางด๎านวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับแรํธาตุและเปลี่ยนแรํธาตุให๎เป็นทุนในการพัฒนาประเทศ โดย
กฎหมายดั ง กลํ า วได๎ ก าหนดหลั ก การเกี่ ย วกั บ แรํ ธ าตุ โ ดยแบํ ง ออกเป็ น 4 หมวดคื อ หมวดแรํ ธ าตุ โ ลหะ
ประกอบด๎วย แรํทองคาแรํเงิน แรํทอง แรํสังกะสี แรํเหล็ก แรํตะกั่วและแรํธาตุอื่นๆ หมวดแรํธาตุอโลหะ
ประกอบด๎วย เพชร แก๎วประเสริฐ แก๎วมรกต หินปูน หินที่มีแรํธาตุ หินประดับ แรํธาตุกัมมันตรังสีและแรํธาตุ
อื่น ๆ หมวดแรํธาตพลังงานเชื้อไฟ ประกอบด๎วยถํานหิน น้ามันดิบ แก๏สธรรมชาติและแรํธาตุอื่น ๆ หมวดแรํ
ธาตุเหลว ประกอบด๎วย แหลํงน้าพื้นดินในทุกรูปแบบ เชํนแหลํงน้าร๎อน แหลํงน้าแรํธาตุ และอื่นๆ ใน 4 หมวด
แรํธาตุดังกลําวมีแรํธาตุสงวน และแรํธาตุหวงห๎าม ซึ่งรัฐเป็นผู๎กาหนดตามการเสนอของกระทรวงพลังงานและ
บํอแรํ ทรัพยากรแรํธาตุ คือการสะสมหรือการปรากฏตัวของแรํธาตุชั้นเปลือกโลกในรูปรํางตํางๆตามธรรมชาติ
มีคุณลักษณะเฉพาะที่สามารถทาการค๎นหาและสารวจได๎ เขตทรัพยากรแรํธาตุ แบํงออกเป็น 4 เขตคือ 1.เขต
อนุญาตให๎ดาเนินกิจการเกี่ยวกับแรํธาตุ(กาหนดให๎เป็นเขตลาดับต๎นในการดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับแรํธาตุ ตาม
เงื่อนไขและมาตรฐานที่ได๎กาหนดไว๎) 2.เขตสงวน(หมายถึง เขตทรัพยากรแรํธาตุ ที่รักษาไว๎เพื่อดาเนินการขุด
ค๎นแรํธาตุเฉพาะแรํธาตุหนึ่ง หรือรักษาไว๎เพื่อการพัฒนา และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติโดย
เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยว) 3.เขตหวงห๎าม (หมายถึง เขตที่ไมํอนุญาตให๎ดาเนินกิจการเกี่ยวกับแรํธาตุ ซึ่งเป็น
เขตที่มีอันตราย เชํน เขตระเบิดตกค๎าง เขตที่มีมลพิษอยํางร๎างแรง เขตที่อยูํใกล๎ หรืออยูํใต๎พื้น สิ่งปลูกสร๎าง
หรือเขตสาธารณะซึ่งเห็นวํามีความสาคัญตํอผลประโยชน์ของชาติ เชํน เขตวัตถุโบราณ เขตประวัติศาสตร์ เขต
ปูองกันชาติ-ปูองกันความสงบและเขตที่ไมํเหมาะสมสาหรับการดาเนินกิจการเกี่ยวกับแรํธาตุ เขตปุาสงวน เขต
เพื่ออนุรักษ์ชีวนานาพันธุ์ เขตแพรํพันธุ์ของสัตว์น้า สัตว์ปุาและเขตปุายอดน้า 4.เขตสารเคมีอันตราย(คือเขต
ทรัพยากรแรํธาตุที่มีสารเคมีเป็นพิษหรือมีสิ่งมีพิษเจือปนในทั่วประเทศ เชํน เขตที่มีสารหนู สารเคมีรํอนแรํ
ทองคาและธาตุอื่นๆ ) โดยรัฐจะเป็นผู๎ตกลงเกี่ยวกับการกาหนดเขตอนุญาตให๎ ดาเนินกิจการเกี่ยวกับแรํธาตุ
เขตสงวน เขตหวงห๎าม และเขตมีสารเคมีอันตราย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเขตดังกลําว ตามการเสนอของ
กระทรวงพลังงานและบํอแรํ กิจการเกี่ยวกับแรํธาตุ ธุรกิจเกี่ยวกับแรํธาตุ ประกอบด๎วย นิติบุคคลสํวนบุคคล
นิติบุคคลหุ๎น สํวน และบริษัท ตามที่กาหนดไว๎ในมาตรา 10 ของกฎหมายวําด๎วยวิสาหกิจ นิติบุคคลที่มี
จุดประสงค์ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับแรํธาตุต๎องขออนุญาตเก็บข๎อมูลเบื้องต๎นเฉพาะ จากแขนงการพลังงานและบํอ
แรํการขออนุญาตลงทุนทั้งภายในประเทศและตํางประเทศที่มีจุดประสงค์เกี่ยวกับแรํธาตุต๎องยื่นคาร๎องตํอ
แขนงการที่เกี่ยวข๎องเพื่อพิจารณาตามขั้น ตอนที่ได๎กาหนดไว๎ในกฎหมายวําด๎วยวิสาหกิจ ขนาดของธุรกิจ
เกี่ยวกับแรํธาตุ แบํงออกเป็น 3 ขนาดคือ ขนาดใหญํ ขนาดกลางและขนาดน๎อย รัฐบาลจะเป็นผู๎ตกลงขนาด
ของธุรกิจเกี่ยวกับแรํธาตุบนพื้นฐานของปริมาณและความสาคัญของแรํธาตุตามการเสนอของกระทรวงพลัง
งานและบํอแรํประเภทธุรกิจเกี่ยวกับแรํธาตุ ประกอบด๎วย 3 ประเภทคือ ธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษาข๎อมูล
ทางด๎านธรณีศาสตร์และแหลํงแรํ ธุรกิจเกี่ยวกับบํอแรํ(ภายหลังจากสิ้นสุดการขุดค๎น และการสารวจแรํธาตุ
ตามการอนุญาตให๎สัมปทานแล๎ว ถ๎าหากผู๎ลงทุนมีจุดประสงค์ดาเนิ นธุรกิจเกี่ยวกับบํอแรํก็ต๎องศึกษาความ
เป็ น ไปได๎ ท างด๎ า นเศรษฐกิ จ -เทคนิ ค คิ ด ค านวณประสิ ท ธิ ผ ลทางด๎ า นเศรษฐกิ จ ประเมิ น ผลกระทบตํ อ
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สิ่งแวดล๎อม ตํอนิเวศน์วิทยาและผลกระทบตํอสังคม เพื่อขออนุญาตสัมปทานขุดค๎นจากรัฐบาล ตามการเสนอ
ของแขนงการที่เกี่ยวข๎อง สาหรับการขุดค๎นขนาดใหญํ ต๎องให๎สภาแหํงชาติเป็นผู๎พิจารณา ตามการเสนอของ
รัฐบาล หากไมํต๎องการดาเนินการตํอให๎แจ๎งให๎รัฐบาลทราบภายใน 2 ปีนับแตํวันที่สาเร็จการสารวจแรํธาตุ
พร๎อมทั้งต๎องมอบข๎อมูลที่สารวจนั้นให๎รัฐบาลโดยไมํได๎รับคําทดแทนแตํอยํางใด) และธุรกิจเกี่ยวกับแรํธาตุ
เฉพาะ (หมายถึง การดาเนินธุรกิจที่ไมํจาเป็นต๎องปฏิบัติตามขั้นตอนการขุดค๎น และการสารวจเหมือนกับการ
ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับบํอแรํ ธุรกิจเกี่ยวกับแรํธาตุเฉพาะ คือ การขุดค๎นแรํธาตุแบบหัตถกรรม(อนุญาตเฉพาะ
พลเมืองลาว) การขุดค๎นแรํธาตุขนาดน๎อย(อนุญาตเฉพาะนิติบุคคลลาว) และการขุด ค๎นแรํ-หินอุตสาหกรรม
(อนุญาตเฉพาะนิติบุคคลลาว) นอกจากนี้ได๎กาหนดเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพของผู๎ใช๎แรงงานและการปก
ปักรักษาสิ่งแวดล๎อม และกาหนดสิทธิ หน๎าที่ของผู๎ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษาข๎อมูลทางด๎านธรณีศาสตร์
และแหลํ งแรํ หุ๎ น ของรั ฐ บาล(กาหนดให๎รั ฐ บาลสามารถเข๎าถือหุ๎ นกับธุรกิจเกี่ยวกับแรํธ าตุนั้นโดยรัฐ บาล
สามารถจํายคําหุ๎ นเป็ นเงินสด หรื อหั กจากเงินปันผลตามจานวนที่ผู๎ ลงทุนนั้นต๎องจํายให๎ รัฐบาล หรือด๎ว ย
รูปแบบอื่นๆ ก็ได๎เชํน การเอาแรํธาตุนั้นเป็นทุนเพื่อจํายคําหุ๎นก็ได๎ ) หลังจากผู๎ลงทุนได๎สาเร็จและเสนอบท
รายงานเกี่ ย วกับ การศึกษาความเป็ น ไปได๎ ทางด๎า นเศรษฐกิ จ – เทคนิ คแล๎ ว และกาหนดข๎อ ห๎ ามส าหรั บ
เจ๎ าหน๎ า ที่ห รือ พนั กงานของรั ฐ การแก๎ ไขข๎อ ขัด แย๎ ง และองค์ก ารคุ๎ม ครองงานแรํ ธ าตุ กาหนดให๎ รั ฐ บาล
ดาเนินงานควบคุมงานแรํธาตุแบบรวมศูนย์เป็นเอกภาพเดียวกันทั่วประเทศโดยมอบให๎กระทรวงพลัง งาน และ
บํอแรํเป็นใจกลางประสานงานกับแขนงการอื่นๆ เชํนแขนงกการแผนการ และการลงทุน อุตสาหกรรม และ
การค๎า และองค์การปกครองท๎องถิ่นที่เกี่ยวข๎อง องค์การคุ๎มครองงานแรํงธาตุประกอบด๎วย กระทรวงพลังงาน
และบํอแรํ แผนกพลังงานและบํอแรํ แขวง นคร และสานักงานพลังงานและบํอแรํ เมือง เทศบาล การคุ๎มครอง
และตรวจสอบจากงานแรํธาตุ และมาตรการตํอผู๎มีผลงานและมาตรการตํอผู๎ละเมิด โดยการอบรม (กาหนดให๎
บุคคลหรือองค์การที่ได๎ละเมิดกฎหมายฉบับนี้ในสถานเบา หรือเป็นครั้งคราว เชํน รายงานเกี่ยวกับธุรกิจแรํ
ธาตุไมํถูกตามกาหนดเวลาปฏิบัติงานชักช๎าไมํถูกต๎องตามแผนการเทคนิค การขุดค๎นแรํธาตุแบบหัตถกรรมโดย
ไมํได๎รับอนุญาตซึ่งกํอให๎เกิดความเสียหายที่มีมูลคําต่ากวํา 1 ล๎านกีบ แตํได๎รับสารภาพจะถูกตักเตือน และ
อบรม ลงโทษวินัย (มาตรการทางวินัย ) กาหนดให๎ พนักงาน เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบบํอแรํที่ได๎ล ะเมิดระบียบ
กฎหมายเกี่ยวกับแรํธาตุและข๎อห๎ามที่มีลักษณะเบา ซึ่งไมํเป็นการกระทาผิดทางอาญา และกํอความเสียหายที่
มีมูลคําตั้งแตํ 1 ล๎านกีบลงมา แตํไมํสารภาพ หลบหลีกจากความผิดของตน ก็จะถูกลงวินัยตามกรณี ดังนี้ 1.
ติดตาม กลําวเตือนความผิด โดยบันทึกไว๎ในสานวนเอกสารชีวประวัติของผู๎กระทาผิด 2.หยุดการเลื่อนช๎น ขั้น
เงินเดือน และการยกยํอง 3.ปลดจากตาแหนํง หรือโยกย๎ายไปรับผิดชอบหน๎าที่อื่น ที่มีตาแหนํงต่ากวําเกํา 4.
ให๎ออกจากข๎าราชการโดยไมํได๎รับสวัสดิการใดๆ ผู๎ผิดวินัย ต๎องสํงทรัพย์สินที่ตนได๎มา โดยไมํถูกต๎องนั้นคืนให๎
องค์การครบถ๎วน และการปรับไหม(กาหนดให๎บุคคล หรือองค์การที่ได๎ละเมิดระเบียบกฎหมายเกี่ยกวับแรํธาตุ
และข๎อห๎ามที่ได๎กาหนดไว๎กฎหมายฉบับนี้ ซึ่งไมํเป็นการกระทาผิดทางอาญา และกํอความเสียหายที่มีมูลคํา
เกินกวํา 1 ล๎านกีบก็จะถูกปรับไหมเทําตัวของมูลคําความเสียหายของแรํธาตุ ผลิตภัณฑ์แรํธาตุ ตามราคา
ท๎องตลาด ในกรณีที่มีการละเมิดเป็ น ครั้ งที่สอง หรือเป็นประจาก็จะถูกปรับไหมสองเทําของมูล คําความ
เสียหายของแรํธาตุ ผลิตภัณฑ์แรํธาตุ ตามราคาท๎องตลาด) มาตรการทางแพํง(กาหนดให๎ บุคคล องค์การ
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วิสาหกิจ หรือบริษัท ที่ได๎ละเมิดกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งกํอให๎เกิดความเสียหายให๎แกํผู๎อื่นเกี่ยวกับงานแรํธาตุ ก็
ต๎องใช๎แทนคําเสียหายที่ตนได๎กํอขึ้น )หรือถูกดาเนินคดีตามกฎหมายแล๎วแตํละกรณีเบาหรือหนัก(มาตรการ
ทางอาญากาหนดให๎บุคคลหรือองค์การ ที่ละเมิดกฎหมายฉบับนี้ ที่เป็นการกระทาผิดทางอาญา เชํน การ
ปลอมแปลงใบอนุญาตดาเนินกิจการเกี่ยวกับแรํ ธาตุ การทาลายแหลํงแรํ การลักลอบขุดค๎นแรํธาตุ การไมํ
ปฏิบัติมาตรการรับรองความปลอดภัย และสิ่งแวดล๎อม ซึ่งพาให๎มีการบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิต รับสินบน
ใช๎อานาจเกินขอบเขต ปลอมแปลงเอกสารตํางๆ เกี่ยวกับแรํธาตุ ใช๎หน๎าที่เพื่อหาผลประโยชน์สํวนตัวจากการ
ดาเนินกิจการเกี่ยวกับแรํธาตุ ก็จะถูกลงโทษตามกฎหมายอาญา พร๎อมทั้งใช๎แทนคําเสียหายที่ตนได๎กํอขึ้นและ
มาตรา 100 มาตรการเพิ่มโทษนอกจากที่ได๎กาหนดไว๎ในมาตรา 99 ข๎างต๎นแล๎วผู๎กระทาผิดอาจถูกเพิ่มโทษ
เชํน การหยุดชั่วคราวในการดาเนินการเกี่ยวกับแรํธาตุ การถอนใบอนุญาต การริบทรัพย์ พาหนะ และอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข๎องกับการกระทาผิดตกเป็นของรัฐ
ดารัสวําด๎วยการจัดตั้งและดาเนินการของคณะกรรมการชี้นาการพัฒนาพลังงานทดแทน ของสปป.
ลาว เลขที่ 395/นย นครหลวงเวียงจันทร์ ลงวันที่ 7 กันยายน 2012 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดเกี่ยวกับ
ที่ ตั้ ง ภาระบทบาท หน๎ า ที่ ขอบเขตสิ ท ธิ โครงสร๎ า งการจั ด ตั้ ง และระเบี ย บแบบแผนวิ ธี ก ารท างานของ
คณะกรรมการชี้นาการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อให๎การดาเนินงานของคณะกรรมการดังกลําวมีประสิทธิผล
ในการสํงเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน รวมถึงการผลิตไฟฟูาขนาดน๎อยขายในประเทศ ใช๎เอง ไฟฟูานอก
ระบบ พลังงานความร๎อนที่ปรุงแตํงและโรงงานอุตสาหกรรม และการประสานงานเพื่อจัดหาที่ดิน การปลูกพืช
เพื่อเป็นวัตถุดิบ การผลิต การปรุงแตํง การจาหนําย การคุ๎มครองการติดตาม ตรวจสอบ มาตรการในการ
สํงเสริม การลงทุน และแก๎ไขปัญหาเกี่ยวกับขบวนการพัฒนาน้ามันเชื้อเพลิง(ไฟ)ชีวภาพอยํางเป็นเอกภาพทั่ว
ประเทศ คณะกรรมการชี้นาการพัฒนาพลังงานทดแทน (คซพท) (Steering Committee for Renewable
Energy Development : SCRED) คือองค์การหนึ่งของรัฐที่ไมํประจาการ คณะกรรมการดังกลําวมีภาระ
บทบาท เป็นเลขาธิการและให๎คาปรึกษาให๎แกํรัฐบาลในงานที่เกี่ยวข๎องกับการพั ฒนาพลังงานทดแทน และ
ขบวนการพัฒนาน้ามันเชื้อเพลิงชีวภาพและเป็นผู๎ประสานงานเกี่ยวกับการกาหนดและวางแผนใช๎ที่ดินในการ
ปลูกพืชเพื่อเป็นวัตถุดิบการผลิต การปรุงแตํง การจาหนําย การคุ๎มครอง การติดตาม ตรวจตรา มาตรการใน
การสํงเสริม การลงทุน และแก๎ไขปัญหาที่เกี่ยวข๎องกับขบวนการพัฒนาดังกลําวเพื่อรับรองการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมของรัฐบาลและพลังงานทดแทนอยํางยั่งยืน โดยกาหนดให๎รัฐมนตรีวําการกระทรวง
พลังงานและบํอแรํ เป็นประธาน งบประมาณของคณะกรรมการชี้นาการพัฒนาพลังงานทดแทน ได๎มาจาก
งบประมาณประจาปีของรัฐบาล และภาคสํวนรัฐ และเอกชน การชํวยเหลือขององค์การสากล และแหลํง
รายรับอื่นๆ ที่ไมํขัดกับระเบียบกฎหมาย

193
กฎหมายวําด๎วยที่ดิน การเวนคืนที่ดิน การปฎิรูปที่ดิน การจัดรูปที่ดิน การผังเมืองและการเกษตร
ในอดีตถึงปัจจุบันกฎหมายที่ดินสปป.ลาวได๎มีการแก๎ไข และปรับปรุง และมีการยกเลิกกฎหมายวํา
ด๎วยที่ดินจานวนหลายฉบับ ในปัจจุบัน สปป.ลาว มีกฎหมายวําด๎วยที่ดิน211ที่ใช๎ในปัจจุบันคือ กฎหมายวําด๎วย
ที่ดิน เลขที่ 04/สพซ ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2003 และดารัสวําด๎วยการดาเนินการตามกฎหมายวําด๎วยที่ดิน
เลขที่ 88/ นย นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวัน ที่ 3 มิถุนายน 2008 และเป็นกฎหมายหลักซึ่งกาหนดให๎รัฐต๎อง
สํงเสริมภาคสํ ว นเศรษฐกิจ และสั งคม เข๎าในสํ วนของการพัฒนาที่ดิน ด๎ว ยการวางนโยบาย วิธีการ และ
มาตรการตํางๆ เชํน การศึกษาอบรม และการสร๎างกองทุน เพื่อปกปักรักษา และปรับปรุงที่ดิน การสํงเสริม
การลงทุนด๎านแรงงาน วัตถุ ทุน เทคโนโลยี การกํอสร๎างโครงสร๎างพื้นฐาน และการคุ๎มครอง- บริหารที่ดี เพื่อ
ทาให๎ ที่ดิน มีคุณภาพดีและมีมูล คําเพิ่มขึ้น โดยได๎กาหนดหลักการเกี่ยวกับการคุ๎มครองที่ดิน และการขึ้น
ทะเบียนที่ดิน สิทธิ และหน๎าที่ของผู๎ใช๎ที่ดิน การตรวจสอบ การใช๎ที่ดิน การแก๎ไขปัญหาที่ดิน มาตรการตํอผู๎มี
ผลงาน และมาตรการตํ อผู๎ ล ะเมิด โดยกาหนดให๎ บุค คล หรื อองค์ก ารใดที่ ใช๎ ที่ดิน หากได๎ล ะเมิดระเบีย บ
กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินกํอความเสียหายให๎แกํสาธารณะสิ่งแวดล๎อม ทรัพย์สิน สุขภาพ หรือชีวิตของผู๎อื่น จะถูก
ปรับไหม หรือลงโทษทางอาญาแล๎วแตํเ บาหรือหนัก (กาหนด มาตรการทางอาญา ในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับ
ที่ดิน บุคคลใดหากได๎ละเมิดกฎหมายเชํน ใช๎ตาแหนํงหน๎าที่ ใช๎อานาจเกินขอบเขต รับสินบน ปลอมแปลง
เอกสาร เพื่อหาผลประโยชน์สํวนตัว ที่ได๎กํอความเสียหายแกํผลประโยชน์ของรัฐ สาธารณะ หรือของบุคคลอื่น
จะถูกลงโทษทางอาญา พร๎อมทั้งใช๎คําเสียหายที่ตนได๎กํอขึ้นรวมทั้งใช๎คําเสียหายที่ตนได๎กํอขึ้น นอกจากโทษ
ข๎างต๎นที่กลําวมาแล๎ว ผู๎กระทาผิดอาจจะได๎รับโทษเพิ่มขึ้นเชํน ถอนการจดทะเบียนที่ดิน โฉนด ที่ดิน หรือ
ใบอนุญาตอื่นๆ เกี่ยวกับการใช๎หรือการใช๎ที่ดิน
กฎหมายวําด๎วยที่ดิน เลขที่ 04/สพซ ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2003 มีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดระเบียบ
การคุ๎มครอง การปกปักรักษา และใช๎ที่ดินให๎มีประสิทธิผลถูกต๎องตามเปูาหมายและระเบียบกฎหมาย ในการ
สํวนการเพิ่มทวีการพัฒนาเศรษฐกิจ -สังคมแหํงชาติ รวมทั้งปกปักรักษาสิ่งแวดล๎อมและเขตน้าดินแดนของ
สปป.ลาว ที่ดินแหํงสปป.ลาว คือเนื้อที่ดินซึ่งอยูํในเขตแดนของสปป.ลาว ประกอบด๎วยหน๎าดิน พื้นดิน ภูเขา
เกาะดอน รวมทั้งพื้นน้า นํานน้าและนํานฟูาและรวมถึงทรัพยากรของชาติใช๎ในการดารงชีวิตและทามาหากิน
ของพลเมืองลาว เป็นพาหนะอันสาคัญแหํงการผลิต การพัฒนาเศรษฐกิจ -สังคม และการปูองกันชาติ-ปูองกัน
ความสงบ กรรมสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดินแหํงสปป.ลาวกหนดให๎เป็นกรรมสิทธิ์สืบทอดตามวงศาคณาญาติแหํงชาติ
ตามที่กาหนดไว๎ในมาตรา 17 ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐคุ๎มครองอยํางรวมศูนย์และเป็นเอกภาพทั่วประเทศและ
มอบให๎บุคคล ครอบครัวและเศรษฐกิจ หากเป็นการเชํา หรือสัมปทาน มอบให๎กรมกองประกอบอาวุธ องค์การ
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เริ่มต๎นจาก 1. ฉบับแก๎ไขเปลี่ยนข๎อกาหนดฉบับเลขที่ 22/ปสล ลงวันที่ 21 มีนาคม 1989 วําด๎วยการคุ๎มครองและการใช๎
ที่ดินกสิกรรมในสปป.ลาว 2. ดารัสนายกรัฐมนตรี เลขที่ 129 /นย ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 1979 วําด๎วยที่ดิน และเรือนของ
พวกปฏิบัติการที่ศาลตัดสิน 3. ดารัสนายกรัฐมนตรี ฉบับเลขที่ 99/นย ลงวันที่ 19 ธันวาคม 1992 และ 4. กฎหมายวําด๎วย
ที่ดิน เลขที่ 01/97 ลงวันที่ 12 เมษายน 1997 5.กฎหมายวําด๎วยที่ดิน เลขที่ 04/สพซ ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2003 5.ดารัสวํา
ด๎วยการจัดตั้งปฏิบัติ กฎหมายวําด๎วยที่ดิน เลขที่ 101/นย ลงวันที่ 20 เมษายน 2005 6.ดารัสวําด๎วยการดาเนินการตาม
กฎหมายวําด๎วยที่ดิน เลขที่ 88/ นย นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2008
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ของรั ฐ องค์ ก ารเมื อ ง แนวลาวสร๎ า งชาติ และองค์ ก ารมหาชน ส าหรั บ ชาวตํ า งชาติ ผู๎ ไ มํ มี สั ญ ชาติ คน
ตํางประเทศและนิติบุคคลตํางชาติกาหนดให๎เชํา หรือสัมปทาน การคุ๎มครองที่ดินที่สปป.ลาว (องค์การควบคุม
ประกอบด๎วย องค์การคุ๎มครองที่ดินแหํงชาติ (อคทซ.)212 (คือองค์การจัดตั้งคุ๎มครองรัฐขั้นศูนย์กลาง สังกัดอยูํ
ในโครงสร๎างการบริหาร)องค์การคุ๎มครองที่ดินประจาแขวง นครของสานักงานนายกรัฐมนตรี ฐานเทํากับทบวง
มีภาระบทบาทเป็นเลขาธิการชํวยรัฐบาล ในการคุ๎มครองรัฐเกี่ยวกับที่ดินทั่วประเทศ) องค์การคุ๎มครองที่ดิน
ประจาเมือง เทศบาล หนํว ยงานที่ดิน ประจาบ๎าน โดยรัฐบาลเป็นผู๎ กาหนด) การแบํงออกเป็น 2 เขต คือ
(1.เขตภูเขา ชายเขา ภูดอย ประกอบไปด๎วย เขตตัวเมือง เขตชนบท เขตเศรษฐกิจเฉพาะ และเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ) การแบํงประเภทที่ดิน คือ 1.ที่ดินกสิกรรม(เพื่อใช๎ในการปลูก ฝัง เลี้ยงสัตว์ และการค๎นคว๎าทดลองด๎าน
กสิกรรมรวมทั้งที่ดินชลประทาน โดยกระทรวงกสิกรรมและปุาไม๎เป็นผู๎ดูแลที่ดินกสิกรรม กาหนดที่ดินกสิกร
รมประเภทตํางๆ ค๎นคว๎าวางระเบียบการคุ๎มครอง การปกปักรักษาการพัฒนาและการใช๎ที่ดินประเภทดังกลําว
แล๎วนาเสนอตํอรัฐบาลเพื่อพิจารณารับรอง โดยกาหนดให๎องค์การปกครองเมือง เทศบาล เป็นผู๎พิจารณาตกลง
มอบสิทธิในการใช๎ที่ดินกสิกรรมที่อยูํในการคุ๎มครองของตนให๎บุคคล และการจัดตั้งใช๎โดยออกใบรับรองการใช๎
ประโยชน์ที่ดิน(ใบยั้งยืน)ให๎ ใบรับรองที่ดินนี้มีอายุ 3 ปี ถ๎าหากภายในกาหนดเวลาดังกลําวนี้ใช๎ ที่ดินถูกต๎อง
ตามประเภท ตามระเบียบการ ไมํมีการคัดค๎านจะมีสิทธินาเสนอองค์การคุ๎มครองที่ดิน ประจาแขวง นคร เพื่อ
ขอใบตาดิน (โฉนดที่ดิน) เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 2.ที่ดินปุาไม๎ (การคุ๎มครองที่ดินปุาไม๎ กาหนดให๎เนื้อที่ดิน
ทุกสํวนที่มีปุาไม๎อยูํ หรือที่ดินไมํมีปุาไม๎ปกคลุมแตํรัฐได๎กาหนดให๎เป็นที่ดินปุาไม๎ตามที่กาหนดไว๎ในกฎหมายปุา
ไม๎ โดยกาหนดให๎ กระทรวงกสิ กรรมและปุ าไม๎เป็นผู๎คุ๎มครองที่ดินปุาไม๎ กาหนดที่ดินปุาไม๎ประเภทตํางๆ
ค๎นคว๎าระเบียบการคุ๎มครอง การปกปักรักษา การพัฒนาและการใช๎ที่ดินประเภทดังกลําว รวมทั้งการปกปัก
รักษาสิ่งแวดล๎อม แล๎วนาเสนอตํอรัฐบาลเพื่อพิจารณารับรองโดยรัฐอนุญาตให๎บุคคลและครอบครัวใช๎ที่ดินปุา
ไม๎ ที่เป็นที่ดินเขาหัวโล๎น หรือปุาทรุดโทรมอยํางถูกต๎องตามเปูาหมายและยาวนานโดยมีประสิทธิผลในจานวน
ไมํเกิน 3 ตารางกม.ตํอหนึ่งแรงงาน ในครอบครัว ถ๎าผู๎ใดหากต๎อ งการใช๎ที่ดินปุาไม๎มากกวํานี้ก็มีสิทธิเสนอขอ
เชํา หรือสัมปทานรัฐ การมอบสิทธิใช๎ที่ดินปุาไม๎กาหนดให๎ องค์การปกครองเมือง เทศบาลประสานงานกับ
องค์การปกครองบ๎าน เป็นผู๎พิจารณาตกลงมอบสิทธิใช๎ที่ดินปุาไม๎ที่อยูํในการคุ๎มครองของตน ให๎บุคคลและการ
ใช๎โ ดยออกหนั ง สื อรั บ รองการใช๎ป ระโยชน์ (ใบยั่ง ยืน)ให๎ ใบยั่งยื นนี้ มีกาหนดอายุ 3 ปี ถ๎า หากภายใน
กาหนดเวลานี้มีการใช๎ประโยชน์ที่ดินถูกต๎องแล๎ว จึงมีสิทธินาเสนอขอใบตราดิน กรรมสิทธิ์ในที่ดินประจาแขวง
นคร) 3.ที่ดินบริเวณน้า(หมายถึงที่ดินซึ่งอยูํพื้นน้า หรืออยูํล๎อมรอบแหลํงน้า ได๎แกํทีดิ่ นพื้นน้า ที่ดินยอดน้า
ที่ ดิ น ริ ม น้ า ที่ ดิ น กลางน้ า ที่ ง อก(ที่ ดิ น เปิ่ ง ใหมํ ) ที่ ดิ น น้ าที่ เ กิ ด จากากรเปลี่ ย นแปลงของผิ ว ดิ น หรื อ การ
เปลี่ยนแปลงของแหลํงน้า การคุ๎มครองที่ดินบริเวณน้า กาหนดให๎กระทรวงกสิกรรมและปุาไม๎เป็นผู๎คุ๎มครอง
ค๎นคว๎าระเบียบการเกี่ยวกับการคุ๎มครอง การปกปักรักษา การพัฒนาและการใช๎ที่ดินประเภทดังกลําว โดย
ประสานงานกับองค์การปกครองท๎องถิ่น ณ ที่ดินบริเวณที่มีน้านั้นเพื่อเสนอตํอรัฐบาลเพื่อพิจารณารับรอง) 4.
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ที่ดินอุตสาหกรรม(หมายถึง ที่ดินหรือบริเวณที่ดินซึ่งรัฐกาหนดให๎เป็นที่ตั้งโรงจักร โรงงาน รวมทั้งสถานที่พัก
ของลู ก จ๎ า ง พื้ น ที่ อุ ต สาหกรรม เขตอุ ต สาหกรรม นิ ค มอุ ต สาหกรรม สถาบั น หรื อ ศู น ย์ ค๎ น คว๎ า ทดลอง
อุตสาหกรรม ทางด๎านเทคนิควิทยาศาสตร์ สถานที่บาบัดน้าเสีย สถานที่ทาลายสิ่งเศษเหลืออุตสาหกรรม
แหลํงวัตถุพลังงาน ทางสายสํงไฟฟูา ทางสํงพลังงาน และทํอสํงแก๏ส ทํอน้าประปา เขตบํอแรํ และที่ดินอื่นๆ ที่
ใช๎ในอุตสาหกรรม กาหนดให๎กระทรวงอุตสาหกรรมและหัตถกรรมเป็นผู๎ควบคุมดูแลที่ดินอุตสาหกรรม สํวน
ที่ดินแหลํงทางสํงสายไฟฟูา ทํอพลังงาน และแก๏ส ทํอน้าประปา ให๎ประสานงานกับแขนงการคมนาคม ขนสํง
ไปรษณีย์และกํอสร๎างและแขนงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎ อง บุคคที่จะใช๎ที่ดินอุตสาหกรรม ต๎องได๎รับอนุญาตจาก
แขนงการอุตสาหกรรมและหัตถกรรม และได๎รับอนุญาตจากองค์การผังเมืองไมํกํอความเสียหายให๎แกํผู๎อื่นแกํ
สาธารณะหรือสิ่งแวดล๎อม รักษาสภาพหน๎าดินและฟื้นฟูที่ดินให๎คืนสูํสภาพเดิม ภายหลังที่ได๎เข๎าใช๎แล๎วสาหรับ
ที่ดินบํอแรํ) 5.ที่ดินคมนาคม (หมายถึงที่ดินที่ใช๎สาหรับใช๎เป็นเส๎นทาง ขอบทาง รํองน้า เขตสงวนขอบทาง
สถานที่ตั้งสะพาน สายสํงโทรศัพท์ ที่ตั้งสถานีสื่อสาร รวมทั้งสนามบิน ทําเรือ สถานีรถขนสํง สินค๎า และรถ
โดยสาร อุ โ มงค์ ทางรถไฟ สถานที่ตั้ งสายการขนสํ ง และที่ดิ น อื่น ๆ ที่ใ ช๎ใ นการงานคมนาคมขนสํ ง โดย
กาหนดให๎ กระทรวงคมนาคมขนสํง ไปรษณีย์และกํอสร๎าง เป็นผู๎ควบคุมดูแลที่ดินคมนาคม ค๎นคว๎าระเบียบ
การเกี่ยวกับการคุ๎มครอง การปกปักรักษา การพัฒนาและการใช๎ที่ดิน ประเภทดังกลําวแล๎วนาเสนอตํอรัฐบาล
เพื่อพิจ ารณารั บ รอง)6.ที่ดิน วัฒ นธรรม(หมายถึง สถานที่ตั้งของมรดกทางด๎านวัฒ นธรรม ที่เกี่ยวข๎องกับ
รํองรอยทางประวัติศาสตร์ วัตถุโบราณ ปูชนียสถาน วัดวาอาราม ทิวทัศน์ธรรมชาติ สิ่งปลูกสร๎างทางด๎าน
วัฒนธรรมและสถานที่อื่นๆ ที่รัฐกาหนดให๎เป็นที่ดินวัฒนธรรมและการทํองเที่ยว โดยกาหนดให๎กระทรวงแถลง
ขําว และวัฒนธรรม เป็นผู๎ควบคุมดูแลที่ดินวัฒนธรรมในทั่วประเทศ ค๎นคว๎าระเบียบการเกี่ยวกับการคุ๎มครอง
การปกปักรักษา การพัฒนา และการใช๎ที่ดินประเภทดังกลําว แล๎วนาเสนอตํอรัฐบาลเพื่อพิจารณารับรองเอา
บุคคลหรือนิติบุคคลที่ใช๎ที่ดินวัฒนธรรมนั้น ต๎องปฏิบัติตามระเบียบการเกี่ยวกับการคุ๎ มครอง การใช๎และการ
ปกปักรักษาที่ดินวัฒนธรรม) 7.ที่ดินปูองกันชาติ-ปูองกันความสงบ(หมายถึง ที่ดินที่ใช๎ในการงานปูองกันชาติ
ปูองกันความสงบ สถานที่ตั้งคําย สานักงาน กรมกอง สถานที่พัก โรงเรียนและสนามฝึกวิชาทหาร ตารวจ
สนามปืนใหญํ สนามบิน ทําเรือ โกดัง โรงพยาบาล โรงจักร โรงงาน สถานที่พักผํอนของทหาร ตารวจ และ
ที่ดินอื่นๆ ที่ใช๎ในงานปูองกันชาติ ปูองกันความสงบ กาหนดให๎ กระทรวงปูองกันประเทศและกระทรวงปูองกัน
ความสงบ เป็นผู๎ควบคุมดูแลที่ดินปูองกันชาติ ปูองกันความสงบ ค๎นคว๎าระเบียบการ เกี่ยวกับงานคุ๎มครองการ
ปกปักรักษา การพัฒนาและการใช๎ที่ดินประเภทดังกลําวที่ขึ้นกับการดูแลของตนแล๎วนาเสนอตํอรัฐบาลเพื่อ
พิจารณารั บรอง การใช๎ที่ดิน ประเภทอื่นในการปูองกันชาติ ปูองกันความสงบ เมื่อมีความจาเป็นกรมกอง
ปูองกันชาติ ปูองกันความสงบ สามารถใช๎ที่ดินประเภทอื่น ไมํวําของบุคคล หรือนิติบุคคลในงานปูองกันชาติ
ปูองกันความสงบ ตามการตกลงของรัฐบาล โดยภายหลังหากหมดความจาเป็นในการใช๎แล๎ว ต๎องสํงที่ดิน
ดังกลําวนั้นคืนให๎แกํเจ๎าของเดิม ในกรณีที่การใช๎นั้นมีความเสียหายเกิดขึ้นกับผู๎ได๎รับสิทธิใช๎ประโยชน์ในที่ดิน
นั้นก็ให๎พิจารณาชดใช๎คําเสียหายตามความเหมาะสม) 8.ที่ดินปลูกสร๎าง (หมายถึง ที่ดินที่ได๎กาหนดไว๎เพื่อนาใช๎
ในการปลูกสร๎างที่อยูํ อาศัยโรงจักร โรงงาน สานักงน องค์การ และสถานที่สาธารณะ กาหนดให๎องค์การ
คุ๎มครองที่ดินแหํงชาติ เป็นผู๎ควบคุมดูแลที่ดินปลูกสร๎าง ค๎นคว๎าวางระเบียบการเกี่ยวกับการคุ๎มครอง การปก
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ปักรักษา การพัฒนาและการใช๎ที่ดินประเภทดังกลําวแล๎วนาเสนอตํอรัฐบาลเพื่อพิจารณารับรอง โดยกาหนด
ประเภทที่ดินปลูกสร๎าง ดังนี้คือ ที่ดินปลูกส๎างเพื่อสาธารณะประโยชน์ ที่ดินปลูกสร๎างที่อยูํอาศัย ที่ดินปลูก
สร๎างโรงจักรโรงงาน และที่ดินปลูกสร๎างสานักงาน องค์การ โดยกาหนดให๎ที่ ดินปลูกสร๎างต๎องปฏิบัติตามผัง
เมือง และตามอัตตาสํวนของที่ดินปลูกสร๎างแตํละประเภทที่ได๎กาหนดไว๎ รัฐกาหนดกรรมสิทธิ์ใช๎ที่ดินปลูกสร๎าง
โดยอนุญาตให๎บุคคล และครอบครัวใช๎ที่ดินปลูกสร๎างอยํางถูกต๎องตามเปูาหมายมีประสิทธิผล มีความสงบและ
ยาวนานในเนื้อที่ไมํเกิน 800 ตารางกิโลเมตรตํอคนในครอบครัว)นอกจากนี้ได๎กาหนดให๎มีการขึ้นทะเบียนที่ดิน
คือการรับรองสิทธิในการใช๎ที่ดินอยํางถูกต๎องตามกฎหมาย ให๎แกํบุคคล หรือ องค์การเพื่อไมํให๎มีการปลอม
แปลงการใช๎ที่ดิน อานวยความสะดวกให๎ แกํการควบคุมดูแล และปกปักรักษาที่ดิน อยํางเป็นเอกภาพทั่ ว
ประเทศ รัฐบาลจะเป็นผู๎กาหนดขอบเขตที่ดินแตํละประเภท โดยรัฐเป็นผู๎จัดสรรและจัดแบํงขอบเขตที่ดินแตํ
ละประเภททั่ว ประเทศแล๎ว น าเสนอตํอสภาแหํงชาติเพื่อพิจารณา องค์การปกครองท๎องถิ่นเป็นผู๎กาหนด
ขอบเขตที่ดินประเภทตํางๆ ภายในขอบเขตความรับผิดชอบโดยสอดคล๎องกับการกาหนดขอบเขต ประเภท
ที่ดิน ที่รัฐได๎กาหนดออก แล๎วนาเสนอให๎องค์การปกครองขั้นสูงกวําตนถัดขึ้นไปนั้น เพื่อพิจารณารับรอง การ
เชําที่ดิน รัฐอนุญาตให๎พลเมืองลาวเชําที่ดินของรัฐสูงสุดไมํให๎เกิน 30 ปีและสามารถตํอได๎แล๎วแตํละกรณี การ
ได๎รับสิทธิในการใช๎ที่ดิน บุคคลหรือการจัดตั้ งจะได๎รับสิทธิใช๎ที่ดิน 3 กรณีคือ 1.โดยวิธีการมอบของรัฐ 2.การ
โอน 3.การสืบทอดมูลมรดก (ตกทอดโดยทายาท) โดยกาหนดสิทธิ์ในการใช๎ที่ดิน มีดังนี้คือ สิทธิปกปักรักษา
ที่ดิน สิทธิใช๎ที่ดิน สิทธิได๎รับดอกผลจากที่ดิน สิทธิโอนสิทธิการใช๎ที่ดิน และสิทธิในการสืบทอดการใช๎ ที่ดิน
(ทายาท) นอกจากนี้ได๎กาหนดสิทธิและหน๎าที่ของคนตํางชาติ หรือผู๎ไมํมีสัญชาติ และคนตํางประเทศเกี่ยวกับ
การเชํา หรือสัมปทานที่ดิน โดยกาหนดให๎บุคคลดังกลําวสามารถเชําหรือสัมปทานที่ดินของรัฐได๎ โดยกาหนด
วําหากชาวตํางประเทศ ผู๎ไมํมีสัญชาติ ถ๎าต๎องการจะเชําที่ ดินที่มีการพัฒนาแล๎วจากพลเมืองลาวต๎องได๎รับ
อนุญาตจากองค์การปกครองแขวง นคร ที่ที่ดินตั้งอยูํ และสาหรับคนตํางประเทศต๎องให๎องค์การคุ๎มครองที่ดิน
แหํงชาติเป็นผู๎อนุญาตตามการเสนอขององค์การปกครองแขวง นครที่ที่ดินตั้งอยูํและกาหนดระยะเวลาเชําหรือ
สัมปทานที่ดินจากรัฐ ไมํให๎เชําเกิน 30 ปี และสามารถเชําตํอได๎ หากเป็นที่ดินจากพลเมืองลาว ให๎เชําสูงสุด
ไมํให๎เกิน 20 ปีและสามารถตํอสัญญาได๎ โดยความเห็นชอบขององค์การปกครองแขวง นคร ณ ที่ดินนั้นตั้งอยูํ
และหากเป็นการเชําโดยคนตํางประเทศที่มาลงทุนอยูํ สปป.ลาว สามารถเชําได๎สูงสุดไมํเ กิน 50 ปีและสามารถ
ตํอ สั ญ ญาได๎ ต ามการตกลงของรั ฐ บาล แตํ ห ากเชํ า ที่ดิ น จากพลเมื อ งลาวโดยคนตํ า งประเทศที่ ม าลงทุ น
กาหนดให๎เชําได๎ไมํเกิน 30 ปี และตํอสัญญาได๎และโดยการได๎รับความเห็นชอบจากองค์การคุ๎มครองที่ดิน
แหํงชาติ ตามการเสนอขององค์การปกครองแขวง นคร และสาหรับเขตเศรษฐกิจเฉพาะและเขตเศรษฐกิจ
พิเศษนั้น กาหนดเวลาเชําหรือสัมปทานที่ดินสูงสุดไมํให๎เกิน 75 ปีและสามารถตํอสัญญาได๎โดยการรับรองจาก
สภาแหํงชาติ หากเป็นการเชําหรือสัมปทานที่ดินที่มีเนื้อที่สูงกวํา 10,000 ตารางกิโลเมตร ขึ้นไปจะต๎องได๎รับ
การรับ รองจากสภาแหํงชาติ และสามารถกาหนดและแผนการการเชํา โดยกาหนดระยะเวลาที่แท๎จริงใน
กิจการนั้นได๎และสาหรับสถานทูตหรือองค์การสากล ที่ต๎องการใช๎ที่ดินของสปป.ลาว สามารถเชํา แลกเปลี่ยน
ตามการตกลงระหวํางรัฐบาลแหํงสปป.ลาวกับรัฐบาลประเทศที่เกี่ยวข๎องในกรณีนี้กาหนดระยะเวลาเชําไมํเกิน
99 ปี นอกจากนี้ได๎กาหนดคําทดแทนคําเสียหาย หากมีการละเมิดระเบียบกฎหมายที่ได๎กาหนดไว๎ และการ
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กาหนดการแก๎ไขปั ญหาที่ดิน กรณีการใช๎ที่ได๎ที่ไมํได๎รับอนุญาต หรือการใช๎ไมํถูกต๎องตามเปูาหมาย ตาม
ระเบียบกฎหมาย การไมํเสียภาษี อากรหรือคําธรรมเนียมที่ดิน และการแก๎ไขข๎อขัดแย๎งทางแพํง เชํน การสืบ
ทอดมูลมรดกที่ดิน การโอนสิทธิใช๎ที่ดิน หรือสัญญาทางแพํงอื่นๆ โดยกาหนดให๎ศาลประชาชนเป็นผู๎พิจารณา
ตัดสินตามกฎหมาย และนโยบายตํอผู๎มีผลงาน และมาตรการตํอผู๎ละเมิด และมาตรการทางอาญา เชํนอานาจ
โดยไมํชอบในหน๎าที่ รับสินบน ปลอมแปลงเอกสาร เป็นต๎น
ดารัสวําด๎วยการดาเนินการตามกฎหมายวําด๎วยที่ดิน เลขที่ 88/ นย นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 3
มิถุนายน 2008 ดารัสฉบับนี้บัญญัติขึ้นเพื่อดาเนินการตามกฎหมายวําด๎วยที่ดินเกี่ยวกับการคุ๎มครอง การปก
ปักรักษา การใช๎ และการพัฒนาที่ดินให๎มีประสิทธิผล มีความสงบ ยุติธรรม ถูกต๎องตามเปูาหมายและเป็น
เอกภาพเดียวกันทั่วประเทศ 213 โดยกาหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสํงเสริมการพัฒนาที่ดินโดยกาหนดให๎องค์การ
คุ๎มครองที่ดินแหํงชาติเป็นผู๎ดาเนินงานประสานงานกับภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องและองค์การปกครองท๎องถิ่น เพื่อ
สํงเสริมการพัฒนาทีดิน เชํน การเก็บข๎อมูลและวางแผน ศึกษาค๎นคว๎านโยบายและระเบียบการ ใช๎แรงงาน
ที่ดินวัตถุ งบประมาณ เทคนิค เทคโนโลยีของรัฐ บุคคล หรือของการเข๎าใช๎การพัฒนาที่ดินเพื่อสร๎างพื้นฐาน
โครงสร๎าง และรัฐบาลสร๎างบริษัทพัฒนาและบริการที่ดินเพื่อทาหน๎าที่พัฒนาและบริการด๎านที่ดินตามการตก
ลงของรัฐ สาหรับการจัดตั้งและการดาเนินงานของบริษัทดังกลําวกาหนดไว๎ในระเบียบการเฉพาะ นอกจากนี้ มี
การกาหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุญาตให๎ใช๎ที่ดินหรือสิทธิใช๎ที่ดิน กาหนดให๎นับแตวันที่ประกาศใช๎กฎหมาย
วําด๎วยที่ดินนี้ ถ๎าบุคคลและการดาเนินการขององค์การใดที่ต๎องการใช๎ที่ดินต๎ องยื่นคาร๎องขอตํอหนํวยงานที่ดิน
ประจาบ๎านเพื่อเสอนตํอองค์การคุ๎มครองที่ดินประจาเมือง เทศบาล ศึกษาและนาเสนอตํอองค์การปกครอง
เมือง เทศบาลพิจารณาตามสิทธิของตน ผู๎ที่ได๎จับจองที่ดินในระยะเวลาที่ผํานมาแล๎วที่ไมํอยูํในข๎อ 1 และข๎อ 2
ที่ได๎กาหนดไว๎ในมาตรา 6 ของดารัสฉบับนี้ ที่ได๎พัฒนาแล๎วแตํหากยังไมํทันได๎รับสิทธิใช๎ก็ให๎ไปแจ๎งตํอองค์การ
ที่เกี่ยวข๎องเพื่อขอสิทธิในการใช๎ที่ดิน และกาหนดให๎ห๎ามจับจองที่ดิน โดยไมํถูกต๎องตามกฎหมาย ดังนี้ คือ 1.
จับจองที่ดินเขตปุาสงวน ปุาดงดิบ ปุายอดน้า ที่ดินบริเวณบํอแรํ บริเวณเขตวัฒนธรรม และโบราณสถาน เขต
ทํองเที่ยวธรรมชาติ เขตประวัติศาสตร์ และเขตสงวนของรัฐ 2. จับจองที่ดินโดยไมํได๎รับอนุญาต ด๎วบรูปแบบ
การขุดดินทารํอง ปลูกต๎นไม๎ ปักเขต ล๎อมรั้วไว๎ ปลูกเรือน หรือร๎านเพื่อสร๎างที่อยูํอาศัย หมายเขตแดนหรือแบํง
เขตแดนตามสายน้า และห๎วยน้าตามธรรมชาติและใช๎สิทธิหวงห๎ามสงวนเป็นของตน หรือใช๎อานาจ หน๎าที่
ตาแหนํงบุคคลเอาที่ดินเขตสงวนของรัฐ และที่ดินที่รัฐยังไมํได๎จัดสรร และห๎ามออกหนังสืออนุญาตให๎สิทธิ
หรือสิทธิใช๎ที่ดิน โดยห๎ามไมํให๎องค์การปกครองท๎องถิ่นและองค์การที่มีสิทธิอานาจเกี่ยวข๎องกับการออก
หนังสืออนุญาตให๎ใช๎สิทธิหรือสิทธิใช๎ที่ดินแกํบุคคล หรือการดาเนินการตามประเภทที่ดินดังตํอไปนี้ 1.ที่ดินปุา
ปูองกัน ปุาสงวน และปุาดงดิบ 2. ที่ดินบริเวณเขื่อนหรืออํางเก็บน้าธรรมชาติ 3. ที่ดินยอดห๎วย ยอดแมํน้า ลา
คลอง ที่ดินริ มหนอง บึงตามธรรมชาติ และ ที่ดินที่รัฐสงวนไว๎ 4.ที่ดินเขตสงวนหวงห๎ ามของรัฐ และของ
สาธารณะ 5.ที่ดินบริเวณบํอแรํ 6.ที่ดิน เขตวัฒนธรรม โบราณสถาน เขตประวัติศาสตร์และเขตทํองเที่ยว
ธรรมชาติ 7.ที่ดินปูองกันชาติ ปูองกันความสงบ 8.ที่ดินคมนาคม ที่สงวนไว๎สร๎างทางหรือสร๎างสิ่งสาธารณะ
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ประโยชน์อื่น ๆ 9.ที่ดินที่สงวนไว๎สาหรับสร๎างสายสํงหรือทํอสายไฟฟูา 10. ที่ดินที่มีระเบียบกฎหมายหวงห๎าม
แล๎ว การควบคุมดูแลที่ดิน กาหนดให๎องค์การคุ๎มครองที่ดิน ตามภาคสํวนตํางๆ เชํน กระทรวงกสิกรรม และปุา
ไม๎ กระทรวงโยธาธิการ และขนสํง กระทรวงอุตสาหกรรมและการค๎า กระทรวงพลังงานและบํอแรํ กระทรวง
แถลงขําวและวัฒนธรรม กระทรวงปูองกันประเทศ และกระทรวงปูองกันความสงบ โดยประสานงานกับ
องค์การคุ๎มครองที่ดินแหํงชาติ ศึกษานโยบาย และระเบียบการเกี่ยวกับการคุ๎มครองการใช๎ที่ดิน ที่อยูํในความ
รับผิดชอบของตน เพื่อเสนอให๎รัฐบาลอนุมัติ การควบคุมดูแลที่ดิน ขั้นท๎องถิ่น ประกอบด๎วย องค์การคุ๎มครอง
ที่ดิ น ประจ าแขวง นคร องค์ก ารคุ๎ มครองที่ดิ นประจ าเมื อง เทศบาล หนํ ว ยงานที่ดิ นประจ าบ๎ า นเป็น ต๎ น
นอกจากนี้ได๎กาหนดการประเมินมูลคําที่ดิน โดยกาหนดให๎องค์การคุ๎มครองที่ดินแหํงชาติ ประเมินมูลคําที่ดิน
ขั้น ศูน ย์ กลางโดยประสานงานกับ บรรดากระทรวงการตํางๆ โดยการประเมินมูล คําที่ ดินต๎องใช๎กํากรจด
ทะเบียน การเวณคืนทีดิ่น การเชํา หรือสัมปทาน และการโอนสิทธิในการใช๎ทีดิ่น ไมํให๎เกิน 2 ปีต๎องได๎มีการ
ตรวจตราและประเมินใหมํ ในการกาหนดราคารประเมินที่ดินขั้นท๎องถิ่นต๎องให๎องค์การคุ๎มครองทีดิ่น ประจา
แขวง นคร และเมือง เทศบาล โดยประสานงานกับภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง เป็นผู๎ดาเนินการศึกษาค๎นคว๎ารายงาน
ขอความเห็นจากองค์การปกครองขั้นของตนแล๎วนาเสนอตํอองค์การคุ๎มครองที่ดินแหํงชาติพิจารณาตกลง
องค์การที่ดินประจาเมือง เทศบาล และหนํวยงานที่ดินประจาบ๎านมีหน๎าที่ให๎ข๎อมูล และอาจจะถูกเชิญเข๎ารํวม
ในงานการประเมินมูลคําที่ดินอยูํขั้นแขวง นคร และได๎กาหนดเอกสารรับรองการใช๎ประโยชน์จากที่ดินและ
สิทธิการใช๎ ประกอบไปด๎วย ใบตาดิน (หมายถึงเอกสารรับรองสิทธิการใช๎ที่ดินสูงสุดทางด๎านกฎหมาย มีชื่อผู๎มี
สิ ท ธิ ใ ช๎ ที่ ดิ น เทํ า นั้ น เป็ น เจ๎ า ของใบตาดิ น และมี สิ ท ธิ ใ ช๎ เ ป็ น หลั ก ทรั พ ย์ ค้ าประกั น เข๎ า หุ๎ น มอบ ซื้ อ -ขาย
แลกเปลี่ยน ให๎เชํา ให๎สืบทอดมรดก โดยสามารถมอบให๎ผู๎อื่นทาการแทนได๎โดยมอบอานาจเป็นลายลักษณ์
อักษร และมีเอกสารการรับรองจากสานักทะเบียนศาลหรือนายบ๎าน และกาหนดให๎มีเอกสารประกอบเอกสาร
รับรองการใช๎ประโยชน์ที่ดิ น เชํน ใบแผนที่ดิน(คือ เอกสารรับรองสิทธิใช๎ที่ดินที่รัฐมอบสิทธิใช๎ให๎บุคคล หรือ
องค์การรัฐ องค์การการเมือง แนวลาวสร๎างชาติองค์การมหาชน และการจัดตั้งเศรษฐกิจของรัฐ เพื่อใช๎ใน
เปู า หมายตํ างๆ ตามแตํล ะประเภทที่ดิ น ที่ไ ด๎ก าหนดไว๎ ในกฎหมาย ใบแผนที่ดิ นไมํมีสิ ทธิโ อน ให๎ เชํา ให๎
สัมปทาน เอาเข๎าหุ๎น หรือนาไปค้าประกันแตํอยํางใด สาหรับบุคคลที่ได๎รับใบแผนที่ดินมีเพียงสิทธิคุ๎มครอง ปก
ปักรักษา ใช๎ประโยชน์ ได๎รับดอกผลจากที่ดิน และสืบทอดมรดกเทํานั้น ในกรณีผู๎ที่ได๎รับใบแผนที่ดินเอาไปให๎
เชํา หรือไปค้าประกันธนาคารหรือสถาบันการเงินแล๎วนั้น ให๎เสนอขอใบตาดิน เพื่อเป็นเอกสารรับรองการใช๎
ประโยชน์ที่ดินที่ถูกต๎องตามหมาย) ใบรับรองที่ดิน(คือ เอกสารรับรองเกี่ยวกับการใช๎ที่ดินชั่วคราวที่องค์การ
ปกครองเมือง เทศบาลออกให๎ตามนโยบายการจัดสรรที่ดิน และมอบดิน –มอบปุาในเมื่อมีการพัฒนาเกินกวํา
3 ปี แล๎วผู๎ที่ได๎รับใบรับรองการพัฒนาที่ดินมีสิทธิขอใบตาดิน ซึ่งเป็นเอกสารรับรองการใช๎ประโยชน์การใช๎ที่ดิน
อยํางถูกต๎องตามกฎหมาย)ใบรับรองการพัฒนาที่ดิน (คือ เอกสารทางการที่แขนงการคุ๎มครองการใช๎ที่ดิน
เกี่ยวข๎องออกให๎ตามแผนพัฒนาที่ดิน ที่มีการจัดสรรไว๎ เพื่อรับรองวําที่ ดินนั้นได๎พัฒนาแล๎ว ใบรับรองดังกลําว
นี้ใช๎เพื่อประกอบสานวนเอกสารขอขึ้นทะเบียนที่ดิน ตามที่กาหนดไว๎ในมาตรา 18 และ 43 ของกฎหมายวํา
ด๎วยที่ดิน ใบรับรองเค๎ามูลที่ดิน (หมายถึง เอกสารรับรองการได๎มาของที่ดินเพื่อชี้แจงให๎เห็นประวัติความ
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เป็นมาของการปกปักรักษาและการใช๎ที่ดิน) การจัดสรรที่ดิน การใช๎ที่ดิน และเปลี่ยนแปลงประเภทที่ดิน สิทธิ
การใช๎ที่ดิน และการโอนสิทธิ์ใช๎ที่ดิน การเชําหรือสัมปทานที่ดิน เป็นต๎น
กฎหมายวําด๎วยผังเมือง เลขที่ 03/99/สพซ ลงวันที่ 3/4/1999 กาหนดหลักการ ระเบียบ และ
มาตรการเกี่ยวกับการคุ๎มครอง การใช๎ที่ดิน การกํอสร๎าง และการปลูกสร๎างในขอบเขตทั่วประเทศ และระดับ
ท๎องถิ่นให๎ถูกต๎อง ตามนโยบายและกฎหมาย การพัฒนาการพัฒนาตัวเมืองให๎เป็นไปตามทิศทางของแผนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ –สังคม ประกันทุกการดาเนินงานของสังคมในตัวเมืองให๎มีความสงบ ความปลอดภัย และมี
ความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร๎ อย มีสุ ข อนามัย มีความศรีวิไล รักษาโบราณสถาน สถาปัต ยกรรมพื้นฐานด๎า น
วัฒนธรรม ทั้งรักษาสิ่งแวดล๎อมและทิวทัศน์ธรรมชาติ โดยกาหนดให๎วางผังเมืองเพื่อจัดสรรและพัฒนาตัวเมือง
รวมทั้งการวางระเบียบการและมาตรการทางด๎านบริหาร เทคนิค เศรษฐกิจ –สังคม และการปกปักรักษา
สิ่งแวดล๎ อมโดยสมเหตุส มผลและสอดคล๎ องกับการขยายตัว ทางด๎านเศรษฐกิจ -สั งคมในแตํล ะระยะเวลา
หลักการวางผังเมือง ต๎องวางเป็นระบบและมีการประสานงานกันอยํางเกี่ยวเนื่องกันระหวํางภาคสํวนงานที่
เกี่ยวข๎อง อานาจปกครองท๎องถิ่นและประชาชน การวางผังเมืองต๎องให๎เหมาะสมกั บการขยายตัวทางด๎าน
เศรษฐกิจ-สังคม ของแตํละที่รองรองความสงบ ปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร๎อย มีสุขอนามัย ความ
สะดวก สะอาด ความสวยงาม และวัฒนธรรมของบรรดาชนเผําตํางๆของชาติและสิ่งแวดล๎อม ผังเมืองระดับ
ตัวเมือง ต๎องสอดคล๎องกับผังเมืองระดับแขวง ผังเมืองระดับแขวงต๎ องสอดคล๎องกับผังเมืองระดัลภาค และ ผัง
เมืองระดับภาคต๎องสอดคล๎องกับผังเมืองระดับชาติ โดยกาหนดการวางผังเมืองมี 4 ระดับประกอบด๎วย
แผนผัง บทวิพากษ์วิจารณ์และระเบียบการเกี่ยวกับการคุ๎มครองตัวเมืองการกาหนดผังเมือง มี 4 ระดับคือ ผัง
เมืองระดับชาติ(การวางผั งเมืองระดับ ชาติคือ การกาหนดทิศทางระยะยาวและระยะกลางในทั่ว ประเทศ
เกี่ยวกับการกาหนดเขตที่จะสร๎างและการขยายตัวเมือง เขตจุดศูนย์กลางด๎านเศรษฐกิจ -วัฒนธรรมสังคม เขต
ปุาไม๎และปุาสงวน เขตทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ เขตปูองกันชาติ –ปูองกันความสงบฯ เส๎นทาง ถนนและอื่นๆ
โดยกาหนดจุดพิเศษด๎านภูมิศาสตร์ ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจและสายความเกี่ยวข๎องระหวําง
ภาคสํวนตํางๆ ของประเทศ โดยกาหนดให๎กระทรวงคมนาคม ขนสํง ไปรษณีย์ และกํอสร๎างเป็นผู๎ศึกษาค๎นคว๎า
สร๎างผังเมืองระดับชาติ โดยประสานงานกับแผนกงานที่เ กี่ยวข๎องและอานาจการปกครองท๎องถิ่นแล๎วนาเสนอ
รัฐบาลเพื่อพิจารณาตกลงและนาเสนอสภาแหํงชาติเพื่อพิจารณารับรอง) ระดับภาค(การวางผังเมืองระดับภาค
คือการวางทิศทางใหญํระยะยาว และระยะกลางในภาคใดภาคหนึ่งของประเทศ เกี่ยวกับการกาหนดเขตที่จะ
สร๎ า งและขยายตั ว เมื อ ง เขตจุ ด ศุ น ย์ ก ลางด๎ า นเศรษฐกิ จ -วั ฒ นธรรมสั ง คม เขตปุ า ไม๎ แ ละปุ า สงวน เขต
ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ เขตปูองกันชาติ -ปูองกันความสงบ เครือขํายเส๎นทางตํางๆ โดยกาหนดจุดพิเศษ
ทางด๎านภูมิศาสตร์ ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจและมีลักษณะละเอียดกวําผังเมืองระดับชาติ
กระทรวงคมนาคมขนสํง ไปรษณีย์ และกํอสร๎างเป็นผู๎ค๎นคว๎าศึกษาผังเมืองระดับภาคโดยประสานงานกับภาค
สํวนงานที่เกี่ยวข๎อง และอานาจการปกครองท๎องถิ่นแล๎วนาเสนอรัฐบาลเพื่อพิจารณารับรอง) ระดับแขวง(การ
วางผังเมืองระดับแขวง คือการวางทิศทางตนในระยะยาวและระยะกลางในขอบเขตแขวงใดแขวงหนึ่งของ
ประเทศเกี่ยวกับการกาหนดเขตที่จะสร๎างและขยายตัวเมือง เขตจุดศูนย์กลางด๎านเศรษฐกิจ -วัฒนธรรมสังคม
เขตปุาไม๎ และปุาสงวน เขตทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ เส๎นทางเดินทาง เขตปูองกันชาติ -ปูองกันความสงบและ
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อื่นๆ โดยกาหนดจุดพิเศษทางด๎านภูมิศาสตร์ ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และมีลักษณะละเอียด
กวําผังเมืองระดับภาค โดยกาหนดให๎ กระทรวงคมนาคมขนสํง ไปรษณีย์ และกํอสร๎าง เป็นผู๎ค๎นค๎วาสร๎างผัง
เมืองระดับแขวงโดยประสานงานกับแผนกการที่เกี่ยวข๎องและประกอบกับอานาจการปกครองท๎องถิ่นแล๎ว
นาเสนอรัฐบาลเพื่อพิจารณารับรอง)และระดับตัวเมือง(การวางผั งเมืองระดับตัวเมือง คือการกาหนดพื้นที่ดิน
เกี่ยวกับการสร๎างและขยายตัวเมืองโดยจัดสรรเป็นเขตที่อยูํอาศัย เขตสานักงานองค์การ เขตกสิกรรม เขต
อุต สาหกรรม เขตการค๎ า และการบริ ก าร เขตเส๎ น ทางคมนาคมและการขนสํ ง เขตวั ฒ นธรรมและกี ฬ า
สวนสาธารณะ เขตปูองกันชาติ-ปูองกันความสงบ เขตสาธารณะประโยชน์ สาธารณูปโภคและอื่นๆ กระทรวง
คมนาคมขนสํง ไปรษณีย์ และกํอสร๎างเป็นผู๎ศึกษาค๎นคว๎าสร๎างผังเมืองระดับตัวเมืองใหญํที่ขึ้นกับศูนย์กลางโดย
ประสานงานกับแขนงการที่เกี่ยวข๎องประกอบกับอานาจการปกครองแขวงกาแพงนครหรือเขตพิเศษ และนาไป
ปรึกษาหารือขอความเห็ นของประชาชนแล๎วนาเสนอรัฐบาลเพื่อพิจารณารับรอง อานาจการปกครองแขวง
กาแพงนคร หรือเขตพิเศษเป็นผู๎ศึกษาค๎นคว๎าสร๎างผังเมืองระดับตัวเมืองที่ขึ้นกับแขวง กาแพงนคร หรือเขต
พิเศษ โดยประสานงานกับแขนงการที่เกี่ยวข๎องและนาไปปรึกษาหารือขอความเห็นของประชาชนแล๎วนาเสนอ
กระทรวงคมนาคมขนสํงไปรษณีย์และกํอสร๎างเพื่อพิจารณารับรอง อานาจปกครองเมืองเป็นผู๎ศึกษาค๎นคว๎า
สร๎างผังเมืองระดับตัวเมืองที่ขึ้นกับเมืองเขตศูนย์กลางทางด๎านเศรษฐกิจ -สังคมที่ขึ้นกับเมืองโดยประสานงาน
กับภาคสํวนงานที่เกี่ยวข๎องและนาไปปรึกษาหารือขอความเห็นของประชาชน แล๎ วนาเสนออานาจปกครอง
แขวง กาแพงนคร หรือเขตพิเศษเพื่อพิจารณารับรอง)นอกจากนี้ได๎กาหนดระเบียบการผังเมือง,การลงทุนใน
การกํอสร๎างระบบสาธารณะประโยชน์และสาธารณูปโภคการคุ๎มครองและการตรวจสอบผังเมืองโดยกาหนด
มาตรการตํอผู๎มีผลงาน และมาตรการตํอผู๎ละเมิดกฎหมายฉบับนี้จะถูกศึ กษาอบรม ใช๎คําเสียหาย ปรับไหม
หรือได๎รับโทษทางอาญา แล๎วแตํกรณีเบาหรือหนัก
กฎหมายวําด๎วยการกํอสร๎าง เลขที่ 05/สพซ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2009 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
กาหนดหลักการระเบียบการ และมาตรการเกี่ยวกับการคุ๎มครอง การอนุญาต การควบคุม การติดตาม ตรวจ
ตรา การดาเนินกิจการกํอสร๎างทุกประเภทและทุกลักษณะเพื่อประกันให๎สิ่งกํอสร๎างมีคุณภาพ ความปลอดภัย
การประหยัดความสะดวกสบาย ความโปรํงใสและสอดคล๎องกับผังเมือง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ -สังคม ถูกต๎อง
ตามระเบียบกฎหมายและสํงเสริมการพัฒนาการกํอสร๎างโดยใช๎เทคนิกและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เทียบเทํากับ
มาตรฐานสากล ผสมผสานระหวํางการใช๎ภูมิปัญญา วัสดุกํอสร๎าง ภายในและตํางประเทศ รักษาเอกลักษณ์
ของชาติ ปกปักรักษาทัศนียภาพ ความสวยงดงามของตัวเมืองและประกอบสํวนในการพัฒนาเศรษฐกิจ –
สังคม แหํงชาติ โดยการดาเนิ น การเกี่ย วกับการกํอสร๎างต๎องปฎิบัติตามหลักการดังนี้ คือ 1.รับรองความ
สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ -สังคมแหํงชาติ แผนแมํบทการพัฒนาของแตํละภาคสํวนงาน แผนผังเมือง
แบบแผนผังโครงการกํอสร๎าง กาหนดหลักเทคนิค มาตรฐานทางเทคนิคและราคาประเมินในการกํอสร๎าง 2.
รับรองคุณภาพ ความปลอดภัยและไมํเป็นการสํงผลกระทบทางลบเกิน ขอบเขตมาตรฐานที่กาหนดตํอชีวิต
ความเป็นอยูํของประชชน พื้นฐานโครงสร๎าง ทิวทัศน์ธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม และไมํสร๎างความลาคาญเกิน
ขอบเขตให๎แกํผู๎อยูํใกล๎เคียงกับการกํอสร๎าง 3.สํงเสริมการพัฒนาควบคูํไปกับการอนุรักษ์ ปกปักรักษามรดก
ทางด๎านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธรรมชาติรวมทั้งการรักษาเอกลักษณ์ของชาติ 4.รับรองการกํอสร๎าง
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และผลตอบแทนด๎านเศรษฐกิจ -สังคมทั้งให๎มีสิ่งอานวยความสะดวกแกํผู๎พิการและผู๎สูงอายุเป็นต๎น ในการ
กํอสร๎างอาคาร ถนนหนทาง และสถานที่สาธารณะอื่น ๆ 5.ให๎มีสํวนรํวมของสถาปนิก และวิศวกร ภายในใน
กิจการการกํอสร๎างของผู๎ลงทุนตํางประเทศที่มีความสาคัญ 6.มีการประเมินผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมธรรมชาติ
และสังคมและสุขภาพของประชาชนด๎วย กฎหมายฉบับนี้ไมํนาไปใช๎กับกิจการกํอสร๎างพิเศษซึ่งมีระเบียบการ
เฉพาะ ประเภทการกํอสร๎างมี 3 ภาคสํวนคือ 1.ภาคสํวนการโยธาธิการและขนสํง เชํน ระบบขนสํง เส๎นทาง
ทางรถไฟ ทําเรื อ อุโมง คลองเดินเรือ และสนามบิน ระบบเคหสถาน เชํน เรือน อาคาร โรงพยาบาล วัด
โรงงาน โรงจักร ปั้มน้ามัน ทํอสํงน้ามัน ทํอสํงแก๏ส สนามกีฬา สวนสาธารณะ สถานีขนสํงรถโดยสารประจา
ทาง ระบบน้าประปา เชํน สุขาภิบาล เชํนสถานีดูดน้า โรงานผลิตน้าประปา ทํอสํงและทํอแจกจํายน้า รํอง ทํอ
และ อุโมงค์ระบายน้าเสียและน้าโสโครก ระบบโทรคมนาคม เชํน สถานีดาวเทียม สถานีรับสํงความถี่วิทยุ
สื่อสาร ระบบปูองกันฝั่งเขื่อนน้า และปูองกันน้าทํวม เป็นต๎น 2. ภาคสํวนงานกสิกรรมและปุาไม๎ เชํน ระบบ
ชลประทาน เชํน รํองชลประทาน เหมือง ฝาย อํางเก็บน้า และ3. ภาคสํวนงานพลังงาน และบํอแรํ เชํน ระบบ
ไฟฟูา เชํน เขื่อนไฟฟูา โรงงานไฟฟูา สถานีรับและจํายกระแสไฟฟูา ระบบสายสํงและระบบการกํอสร๎าง
เกี่ยวกับการขุดค๎นแรํธาตุตํางๆ ลักณณะการกํอสร๎างมีดังนี้ คือการสร๎าง ปลูกสร๎างและติดตั้ง การซํอมแซม
การตํอเติมและการบูรณะปฏิสังขรณ์และอื่นๆ โดยแบํงการกํอสร๎างออกเป็น 3 ขนาด คือการกํอสร๎างขนาด
ใหญํ ขนาดกลางและขนาดน๎อย โดยการกํอสร๎างจะต๎องมีขั้นตอนดังนี้คือ 1. ศึกษาความเป็นไปได๎ของโครงการ
กํอสร๎าง 2. การสารวจ ออกแบบโครงการกํอสร๎างและการกาหนดการใช๎วัสถุกํอสร๎าง 3.การอนุญาตกํอสร๎าง
(โดยกาหนดให๎บุคคลหรือองค์การที่มีจุดประสงค์ดาเนินการกํอสร๎างในลักษณะตํางๆ เชํน ปลูกสร๎าง สร๎าง
ติดตั้ง ซํอมแซม ตํอเติม บูรณะปฏิสังขรณ์ ดัดแปลง หรือแก๎ไข ต๎องทาเอกสารขออนุญาตและยื่นตํอภาคสํวน
งานที่เกี่ยวข๎องของรัฐ ภายหลังที่ได๎รับเอกสารขออนุญาตของบุคคล หรือองค์การแล๎วภาคสํวนงานที่เกี่ยวข๎อง
ของรัฐ ต๎องพิจารณาตามระเบียบการ ถ๎าหากการขออนุญาตกํอสร๎างถูกต๎องตามเงื่อนไขแล๎วภาคสํวนงาน
ดังกลําว ก็ออกใบอนุญาตกํอสร๎างตามลักษณะการกํอสร๎างที่ได๎ร๎องขอภายในกาหนดเวลาตามี่ได๎กาหนดไว๎ตาม
กฎหมาย โดยมีเงื่อนไขประกอบดังนี้คือ มีเอกสารการขออนุญาตกํอสร๎างอยํางถูกต๎อง มีเอกสารรับรองการใช๎
ที่ดิน หรือเอกสารรับรองใช๎ที่ดิน ในที่จะดาเนินการกํอสร๎างโดยให๎สอดคล๎องกับกฎหมายวําด๎วยที่ดินและ
ระเบียบกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง มีเอกสารการสารวจ ออกแบบ ที่ได๎ผํานการรับรองอยํางถูกต๎องจ ากภาค
สํวนงานที่เกี่ยวข๎องของรัฐ ตามที่ได๎กาหนดวในวรรค 3 มาตรา ของกฎหมายฉบับนี้ มีใบอนุญาต ขุดดิน หรือ
ถมดินในที่ที่ได๎รับอนุญาตกํอสร๎าง) 4.การจัดพื้นที่โครงการกํอสร๎าง 5.การดาเนินงานโครงการกํอสร๎าง 6.การ
ควบคุมการกํอสร๎าง 7.การปกปักรักษาและใช๎สิ่งกํอสร๎าง กาหนดให๎รัฐมีนโยบายเกี่ยวกับงานกํอสร๎าง การวาง
ผังเมืองให๎ดาเนินการเป็นไปตามระเบียบกฎหมายถูกต๎องตามเทคนิก ความปลอดภัย ความสวยงาม การรักษา
เอกลักษณ์ของชาติและปกปักรักษาสิ่งแวดล๎อมทั้งสํงเสริมการใช๎ผลิตภัณฑ์วัสดุกํอสร๎างภายในบ๎านและกาหนด
หลักการเกี่ยวกับกิจการกํอสร๎างธุรกิจเกี่ยวกับการกํอสร๎าง สัญญาเกี่ยวกับการกํอสร๎าง สมาคมวิชาชีพเกี่ยวกับ
การกํอสร๎าง ข๎อห๎าม และการแก๎ไขข๎อขัดแย๎ง การคุ๎มครองและการตรวจสอบงานกํอสร๎าง(กาหนดให๎รัฐบาล
เป็นผู๎คุ๎มครองงานกํอสร๎างอยํางรวมศูนย์กลาง เป็นเอกภาพเดียวกันทั่วประเทศ โดยมอบให๎ภาคสํวนงานโยธาธิ
การแบะขนสํง เป็นใจกลางประสานงานกับภาคสํวนงานอื่น ที่เกี่ยวข๎อง เชํน ภาคสํวนงานพลังงานและบํอแรํ
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ภาคสํวนงานกสิ กรรมและปุาไม๎ ภาคสํวนการอุตสาหกรรมและการค๎า องค์การวิทยาศาสตและเทคโนโลยีและ
องค์การปกครองท๎องถิ่นที่เกี่ยวข๎องเพื่อคุ๎มครองครองและมีหน๎าที่รับผิดชอบงานกํอนชสร๎าง (องค์การคุ๎มครอง
งานกํอสร๎างจึงประกอบไปด๎วย กระทรวงโยธาธิการ และขนสํง ภาคสํวนงานอื่นที่เกี่ยวข๎อง ,แผนกงานโยธาธิ
การ และขนสํงแผนกการอื่นที่เกี่ยวข๎องแขวง นคร และสานักงานโยธาธิการและขนสํง สานักงานอื่นที่เกี่ยวข๎อง
เมือง เทศบาล) มาตรการตํอผู๎มีผลงานและมาตรการตํอผู๎ละเมิดกฎหมายฉบับนี้จะถูกอบรม การลงโทษทาง
วินัย ปรับไหม ใช๎แทนคําเสียหายทางแพํงหรือดาเนินคดีตามกฎหมายแล๎วแตํกรณีเบาหรือหนัก
(2.7) กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ตามรัฐธรรมนูญของสปป.ลาว ปี 1991 และรัฐธรรมนูญฉบับปรับปรุงปี 2003 หมวดที่ 1 ระบอบ
การเมืองมาตรา 8 ได๎บัญญัติวํา รัฐปฏิบัตินโยบายสามัคคีและเสมอภาคระหวํางชนเผําตํางๆ ทุกชนเผําล๎วนแตํ
มีสิ ทธิปกปักรักษาสํงเสริมขยายจารี ตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของตนเอง และของชาติ ห๎ามการ
แบํงแยกชนชาติและการประพฤติจาแนกระหวํางชนเผําตํางๆ214 โดยมีมติตกลงของสภาแหํงชาติแหํงสปป.ลาว
เลขที่ 213 /สพซ ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2008 เกี่ยวกับการรับรองเอาชื่อเรียกและจานวนชนเผํา เพื่อการ
กาหนดชื่อเรียกและจานวนชนเผําในสปป.ลาวโดยกาหนดให๎สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีชื่อ
เรียกวําชาติลาวโดยมีจานวน 49 ชนเผํา แบํงเป็น 4 หมวดภาษา คือ หมวดภาษา ลาว –ไต มี 8 ชนเผํา หมวด
ภาษามอญ-ขแม มี 32 ชนเผํา หมวดภาษาม๎ง-ฮือภรรยาน มี 2 ชนเผํา และ หมวดภาษา สาธารณรัฐประชาชา
ชนจีน-ทิเบต มี 7 ชนเผําโดยให๎เรียกชื่อ 3 ชนเผํา คือ ลาวลุํม ลาวเทิง และลาวสูง
จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญด๎านการสํงเสริมและรักษาวัฒนธรรม และวิถีชีวิตรัฐได๎บัญญัติกฎหมาย
เกี่ยวกับวัฒนธรรมโดยกฎหมายเกี่ยวกับวัฒนธรรมและความเป็นอยูํจะปรากฏในกฎหมายครอบครัว เลขที่
07/90/สพซ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 1990 และในปี 2008 ได๎มีการปรับปรุงแก๎ไขกฎหมายวําด๎วยครอบครัว
เลขที่ 05/สพซ ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2088 (Family Law No.05/SPA 26 July 2008)
กฎหมายวําด๎วยครอบครัว เลขที่ 05/สพซ ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2008 (Family Law No.05/SPA
26 July 2008 )มีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดหลักการ ระเบียบ และมาตรการเกี่ยวกับการสูํขอ การแตํงงาน การ
หยําร๎าง การขอเด็กมาเป็นบุตรบุญธรรม ความสัมพันธ์ระหวํางสามีภรรยา ทรัพย์สินของสามีภรรรยา สิทธิและ
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รัฐมีหน๎าที่ปฏิบัติตามนโยบาย และสํงเสริมมาตรการเพื่อขยายและยกระดับเศรษฐกิจสังคมของทุกชนเผําให๎สูงขึ้นและ
นอกจากนี้รัฐธรรมนูญฉบับปรับปรุงปี 2003 ในหมวดที่ 2 วําด๎วยระบอบเศรษฐกิจ และสังคม มาตรา 23 (ใหมํ) ได๎กาหนดให๎
รัฐสํงเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นรากฐานอันดีงามของชาติ ของชนเผํ สมทบกับการรับเอาวัฒนธรรม
ที่ก๎าวหน๎าของโลกโดยให๎มีการเลือกรับในวัฒนธรรมที่ดีงาม รัฐต๎องสํงเสริมการดาเนินงานทางวัฒนธรรม ศิลปะวรรณคดี การ
ประดิษฐ์คิดแตํง คุ๎มครองและปกปักรักษามรดกทางด๎านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธรรมชาติ บูรณปฏิสังขรณ์วัตถุโบราณ
และปูชนียสถานรัฐต๎องปรับปรุงและขยายการสื่อสารมวลชนเพื่อรับใช๎ภารกิจปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติและห๎ามการ
ดาเนินงานด๎านวัฒนธรรมหรือการใช๎สื่อมวลชน เพื่อกํอความเสียหายให๎แกํผลประโยชน์ของชาติ ทาลายจารีตประเพณีอันดี
งาม ลดศัก ดิ์ศรีข องคนลาว มาตรา 30 (ใหมํ) รัฐและสังคมต๎อ งสํงเสริม พัฒนาและเปิดกว๎ างการทํอ งเที่ย ววัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ และธรรมชาติและห๎ามการทํองเที่ยว ที่จะสร๎างความเสื่อมเสียตํอวัฒนธรรมอันดีงามของชาติหรือขัดกับ
ระเบียบกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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หน๎าที่ของพํอแมํและบุตรและการคุ๎มครอง ปกปักรักษาสร๎างครอบครัวให๎มีความผาสุขให๎เป็นกาลังเข๎มแข็ง
ของสังคมลาวเป็นครอบครัววัฒนธรรมสร๎างความสัมพันธ์ครอบครัวด๎วยการแตํงงานบนพื้นฐานความสมัคร
ใจความเสมอภาคระหวํางหญิงชายสํงเสริ มขยายเผําพันธุ์และจารีตประเพณีอันดีงามของลาว ทาให๎สังคมมี
ความสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร๎อยและเป็นกาลังทางด๎านเศรษฐกิจ(หัวหนํวยเศรษฐกิจ)ในการพัฒนา
ประเทศชาติ ซึ่งถือวําเป็นกฎหมายหลักเกี่ยวกับวัฒนธรรมโดยกาหนดเกี่ยวกับหลักการของครอบครัว (คือ
กาหนดสายสัมพันธ์ของครอบครัว คือความเกี่ยวพันที่สืบเนื่องจากการจดทะเบียนแตํงงาน (แตํงดอง)การมีลูก
รํวมกันและการเอาลูกของคนอื่นมาเป็นลูกเลี้ยงซึ่งทาให๎เกิดสิทธิและหน๎าที่ทางครอบครัวตํอกัน)โดยกาหนดให๎
มีความเสมอภาคระหวํางหญิงชาย และสิทธิเสรีภาพในการแตํงงาน โดยหญิงหรือชายที่อายุครบ 18 ปีมีสิทธิ
เสรีภาพในการเลือกคูํครอง ตามความสมัครใจและความรัก(ความยินยอม)ของทั้งสองฝุาย เพื่อเป็นสามีภรรยา
กันตามจารีตประเพณีอันดีงามของลาว และรัฐไมํอนุญาตให๎บุคคลหรือครอบครัวหรือองค์การใดบังคับหรือ
ขัดขวางการแตํงงานของลูกหลาน สมาชิกในครอบครัว พนักงานและข๎ าราชการที่อยูํภายใต๎การควบคุมดูแล
ของตน การเป็นสามีเดียวภรรยาเดียว รัฐไมํอนุญาตให๎หญิงหรือชายมีหลายสามีหลายภรรยา รัฐต๎องปกปูอง
คุ๎มครองสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู๎เป็นแมํและเด็กไมํวําจะเป็นการอยูํรํวมกันหรือการแยกกันอยูํ
หรือหยําร๎างกัน การพัฒนาครอบครัว เชํน การหมั้นหมาย(กาหนดเรื่องของหมั้น) การสูํขอ(สินสอด)และการ
แตํงงาน(มีเงื่อนไข หญิงหรือชายอายุตั้งแตํ 18 ปีขึ้นไป มีความยินยอม และสมัครรักใครํกัน และเป็นโสดเป็น
ร๎างเป็นหม๎ายโดยมีเอกสารรับรองอยํางถูกต๎อง ไมํเป็นคนเสียจริต หรือเป็นโรคอยํางร๎ายแรงหรือโรคติด ตํอ)
และกาหนดห๎ามอนุญาติให๎แตํงงานกับ บุคคลที่เป็นเพศเดียวกัน เป็นคนวิกลจริต หรือเป็นโรคอยํางร๎ายแรง ที่
จะเป็ น อัน ตรายตํอชีวิต หรื อสุ ขภาพของสามีห รือภรรยาหรือลู กและห๎ ามสมรสระหวํางบุคคลที่มีตระกูล
เดียวกันหรือเป็ นญาติใกล๎ ชิดกัน เป็ นต๎น การรํว มประเวณีกันกํอนจะเป็นสามีภ รรยากัน (กาหนดจํายคํา
ทดแทนทางจิตใจ คําทาขวัญแกํหญิง หรือครอบครัวของหญิงหากไมํมีการสมรส)และกาหนดวิธีการแตํงงาน
โดยการพิจารณาและการจดทะเบียนการแตํงงาน โดยกาหนดให๎ทาเป็นลายลักษณ์อักษรแล๎วยื่นตํอเจ๎าหน๎าที่
ทะเบียนครอบครัว เมือง เทศบาล โดยผํานองค์การปกครองบ๎านที่หญิงหรือชายนั้นอาศัยอยูํ โดยเจ๎าหน๎าที่
ทะเบียนครอบครัวจะต๎องพิจารณาคาร๎องขอแตํงงาน ภายในกาหนดไมํเกิน 1 เดือนนับแตํได๎รับคาร๎องขอนั้น
เป็นต๎นไป ถ๎าเห็นวาคูํบําวสาวนั้นมีเงื่อนไขครบถ๎วนเจ๎าหน๎าที่ทะเบียนครอบครัวนั้นก็จะเรียกมาทาการจด
ทะเบียนสมรสโดยตํอหน๎าพยานสามคน โดยพิธีการแตํงงานจะทาตามจารีตประเพณีหรือไมํทาก็ได๎ไมํมีผลทาง
กฎหมายแตํอยํางใด คูํบําวสาวจะมีฐานะเป็นสามีภรรยากันนับแตํวันจดทะเบียนการแตํงงานเป็นต๎นไป และ
กาหนดสายสัมพันธ์ระหวํางสามีภรรยา (สามีหรือภรรยามีสิทธิเลือกเอานามสกุล ของสามีหรือภรรยาเพื่ อเป็น
นามสกุลของครอบครัวหรือสามี ภรรยาจะรักษานามสกุลเดิมของตนไว๎ก็ได๎ ) การสิ้นสุดการเป็นสามีภริยากัน
(1.คาตัดสิน ของศาลที่ตัดสิ นวําการแตํงงานเป็นโมฆะ 2. การหยําร๎าง 3.คาตัดสิ นของศาลขั้นต๎น หรือคา
พิพากษาของศาลขั้นอุทธรณ์ ให๎สามีภรรยาหยําร๎างกัน โดยไมํมีการขออุทธรณ์ หรือการขอลบล๎างเกี่ยวกับการ
หยําร๎างจะถือวํามีการหยําร๎างได๎ ก็ตํอเมื่อมีการจดทะเบียนการหยําร๎างที่สานักงานทะเบียนครอบครัวเมือง
เทศบาลเทํานั้น 4.การเสียชีวิตของสามีหรือภรรยา และ 5.คาตัดสินของศาลวํา สามีหรือภรรยาเป็นผู๎เสียชีวิต
ในกรณีที่สามี หรื อภรรยานั้น หากหนี จากครอบครัว โดยไมํรู๎วําอยูํที่ไหน และไมํรู๎ขําวคราวเป็นเวลา 3 ปี)
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นอกจากนี้ได๎กาหนดสาเหตุของการหยําร๎าง 10 ประการ เชํน การทามิดสะจาน (เป็นชู๎) การใช๎ความรุ นแรง
หรือดําทออีกฝุายหนึ่งหรือพํอแมํและญาติอีกฝุายหนึ่งหรือมีความประพฤติไมํเหมาะสมอยํางร๎ายแรงเชํน ติด
เหล๎า ติดยาเสพติดอยํางหนักหรือเลํนการพนันเป็นอาจิณใช๎เงินฟุุมเฟือยเป็นต๎นและกาหนดประเภทการหยํา
ร๎างเป็นสองประเภทคือ การหยําร๎างด๎วยความสมัครใจและการหยําร๎า งด๎วยการตัดสินของศาล และทรัพย์
สมบัติของสามีภริยา(กาหนดเป็นสินเดิม(สินสํวนตัว)และสินสมสร๎าง(สินสมรส) สิทธิและหน๎าที่ของพํอแมํและ
บุตร การรับบุตรบุญธรรม การแตํงตั้งผู๎ปกครองเด็ก(อายุไมํเกิน 18ปี ) การหรือผู๎ไมํมีความสามารถ การใช๎
กฎหมายวํ า ด๎ ว ยครอบครั ว ลาวตํ อ คนตํ า งประเทศคนตํ า งด๎ า ว คนไมํ มี สั ญ ชาติ แ ละตํ อ พลเมื อ งลาวอยูํ
ตํางประเทศ(การแตํงงาน ณ สถานกงสุลหรือสถานทูตก็ได๎ )และมาตรการตํอผู๎มีผลงานและมาตรการตํอผู๎
ละเมิดกฎหมายนี้เชํน เงื่อนไขการแตํงงาน การใช๎ตาแหนํงหน๎าที่ การขัดขวางการแตํงงาน,ปลอมแปลงเอกสาร
จดทะเบียนการแตํงงาน จดทะเบียนการรับเด็กเป็นบุตร บังคับขูํเข็ญ การสร๎างความเสียหายตํอเกียรติศักดิ์ศรี
ของปูุยําตายายและญาติพี่น๎องอื่นการเลี้ยงดูบุตรเพื่อผลประโยชน์สํวนตัว ไมํปฏิบัติหน๎าที่ในการเลี้ยงดูบุตร
พํอแมํหรือสามีภริยาหรือมีการกระทาอื่นที่ผิดตํอกฎหมายวําด๎วยครอบครัวจะถูกอบรม ลงโทษทางวินัย ปรับ
ไหม รับผิดชอบทางแพํงหรือลงโทษทางอาญาแล๎วแตํกรณีเบาหรือหนัก
กฎหมายวําด๎วยการสืบทอดมูลมรดก เลขที่ 02/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2008
(Law on Heritage and Basis of Inheritance No.02/PSA 8 December 2008)โดยกาหนดให๎รัฐต๎อง
กาหนดนโยบายของรัฐเกี่ยวกับมรดกเพื่อปกปูองสิทธิและผลประโยชน์ของบุคคลในการมอบ ยกหรือโอน
ทรัพย์สินของตนให๎บุคคล องค์การหรือมูลนิธิ โดยกาหนดหลักการสืบทอดมรดกตามกฎหมาย(หมายถึง การ
ตกทอดของทรัพย์สมบัติ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ๎ามรดกรวมทั้งสิทธิและหน๎าที่ของเจ๎ามรดกให๎แกํผู๎สืบทอด
มรดกตามกฎหมายหรือตามพินัยกรรม) ประเภทการสืบทอดมรดก มี 2 ประเภทคือการสืบทอดตามกฎหมาย
และการสืบทอดตามพินัยกรรม ผู๎สืบทอดมรดก มีดังนี้คือ 1 .บุตร (บุตรคิง(บุตรตนเองตามสายโลหิต) บุตร
เลี้ยง(บุตรบุญธรรม) บุตรน๎า(บุตรของฝุายใดฝุายหนึ่ง)ของเจ๎ามรดก 2. สามี หรือภรรยา ของเจ๎าของมรดกที่ยัง
มีชีวิตอยูํ 3. ญาติสายตั้ง เชํน พํอ แมํ ปูุ ยํา พํอเฒํา (ทวด) แมํเฒํา (ทวด) ของเจ๎ามรดก 4. ญาติสายขวาง
เชํน น๎อง พี่ ลุง ปูา น๎า อา น๎าเขย น๎าสาว หลน เหลน หล๎อน(โหลน) ของเจ๎ามรดก 5. รัฐหรือนิติบุคคลอื่นที่ได๎
กาหนดไว๎ในกฎหมายฉบับนี้ โดยกาหนดให๎มีลาดับในการรับมรดกให๎ผู๎สืบทอดมรดก ตามที่ได๎กาหนดไว๎ถ๎าวํา
ผู๎ใดหากเป็นญาติชั้นใกล๎กับเจ๎ามรดกก็ให๎ผู๎นั้นได๎รับกํอนสํวนผู๎ที่อยูํลาดับใกล๎ชิดถัดตํอไปนั้นจะได๎รับตํอเมื่อ
หากไมํมีญาติชั้นใกล๎กับเจ๎ามรดกแล๎วเทํานั้นการแบํงปันมรดกระหวํางสามีหรือภรรยาที่ยังมีชีวิตอยูํและบุตร
(กาหนดกรณีที่สามีหรือภรรยาหากได๎เสียชีวิตไปโดยฝุายใดฝุายหนึ่งและมีบุตรก็ให๎บุตรเป็นผู๎มีสิทธิรับมรดกที่
เป็นทรัพย์เดิม(สินสํวนตัว)ของเจ๎ามรดกจานวนสามสํวนสี่และอีกสํวนหนึ่งกาหนดให๎แกํสามีหรือภรรยาที่ยังมี
ชีวิตอยูํเป็นผู๎รับมรดก สํวนสินสมสร๎าง(สินสมรส) นั้นให๎แบํงปันครึ่งหนึ่งตกแกํภรรยาหรือสามีที่ยังมีชีวิตอยูํ
และอีกครึ่งหนึ่งให๎แบํงปันให๎แกํบุตรอยํางละเทําๆ กัน ภรรยาหรือสามีที่ยังมีชีวิตอยูํนั้นมีสิทธิคุ๎มครองทรัพย์ที่
ตกทอดเป็นของบุตรที่ยังไมํทันถึงกาหนดอายุ 20 ปี) และมีการแบํงปันมรดกระหวํางสามีหรือภรรยาที่ยังมีชีวิต
อยูํและญาติสายตั้ง (กรณีไมํมีบุตร) ให๎แบํงดังนี้ 1.ภรรยาหรือสามีที่ยังมีชีวิตจะได๎รับสํวนแบํงปันหนึ่งในสาม
ของทรัพย์เดิมของเจ๎ามรดกและอีกสองสํวนสามนั้นให๎แบํงปันแกํญาติสายตั้งอยํางละเทําๆ กัน 2. กรณีภรรยา
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หรือสามีที่ยังมีชีวิตอยูํนั้นจะได๎รับสินสมสร๎าง(สินสมรส) ที่เป็นสํวนของเจ๎ามรดกทั้งหมดและการแบํงปันทรัพย์
มรดกระหวํางญาติสายขวาง (ถ๎าเจ๎ามรดกหากไมํมีบุตรและไมํมีญาติสายตั้งแตํหากยังมีสามีหรือภรรยานั้นญาติ
สายขวางตามลาดับใกล๎ชิดของเจ๎ามรดกจะได๎รับมรดกที่เป็นทรั พย์เดิมของเจ๎ามรดกเพียงแคํครึ่งหนึ่งเทํานั้น
สํวนอีกครึ่งหนึ่งและสินสมสร๎าง(สินสมรส) ทั้งหมดนั้นจะตกเป็นของภรรยาหรือสามีที่ยังมีชีวิตอยูํการแบํงปัน
มรดกระหวํางญาติสายขวางนั้นให๎แบํงปันเทําเทียมกัน และการแบํงปันมรดกระหวํางบุตรของเจ๎ามรดก ให๎
ปฎิบัติดังนี้ 1. ถ๎าวําเจ๎ามรดกหากมีแตํบุตรตนเองเทํานั้น มรดกทั้งหมดซึ่งเป็นสินสมสร๎าง(สินสมรส) และ
ทรัพย์เดิมที่ตกทอดแตํผู๎เดียวก็ให๎แบํงปันเสมอกันเว๎นเสียแตํทรัพย์เดิมของเจ๎ามรดกที่ได๎กาหนดไว๎ในมาตรา
12 ของกฎหมายฉบับนี้ 2. ถ๎าวําเจ๎ามรดกหากมีบุตรตนเอง บุตรบุญธรรม และบุตรญาติมรดกที่เป็นมาจากสิน
สมสร๎าง(สินสมรส)ให๎แบํงปันเสมอกัน ตามข๎อ 1 ข๎างต๎น 3. บุตรบุญธรรมมีสิทธิได๎รับทรัพย์ที่เป็นทรัพย์เดิม
(สินสํวนตัว)ของเจ๎ามรดกเทํากับบุตรจริงสาหรับบุตรญาติไมํมีสิทธิได๎รับที่เป็นทรัพย์เดิมของพํอญาติหรือ แมํ
ญาติที่เสียชีวิต 4. บุตรบุญธรรมไมํมีสิทธิสืบทอดนอกจากนี้ได๎กาหนดการสืบทอดมรดกกรณีผู๎ถูกศาลตัดสินวํา
เป็นเจ๎ามรดกแล๎ว และกาหนดเรื่องการสืบทอดมรดกตามพินัยกรรม(โดยกาหนดรูปแบบการทาพินัยกรรมไว๎
สองรูปแบบคือ พินัยกรรมที่เป็นลายลักษณ์อักษร และพินัยกรรมด๎วยวาจา) การรับ การสละและการเสียสิทธิ
สืบทอดมรดก การคุ๎มครองมรดกและความรับผิดชอบของผู๎สืบทอดมรดก ข๎อห๎าม(เพิ่มใหมํ)และได๎กาหนด
มาตรการตํอผู๎ มีผ ลงานและมาตรการตํอผู๎ ล ะเมิ ดจะถูกปฏิบัติมาตรการอบรม ลงโทษทางวินัย ปรับไหม
มาตรการทางแพํงหรือ ลงโทษทางอาญาแล๎วแตํกรณีเบาหรือหนัก
กฎหมายวําด๎วยมรดกทางวัฒนธรรม
รัฐบัญญัติของประธานประเทศ สปป.ลาว เลขที่ 03สปป ลงวันที่ มิถุนายน 1997 วําด๎วยการอนุรักษ์
มรดกแหํงชาติทางด๎านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธรรมชาติ โดยมีจุดประสงค์กาหนดหลักการ ระเบียบ
และมาตรการตํางๆ เกี่ยวกับการคุ๎มครอง การอนุรักษ์ การปกปักรักษาและการใช๎มรดกแหํ งชาติ รวมทั้งการ
เอาอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณคําทางด๎านวัฒนธรรมหรือด๎านประวัติศาสตร์และธรรมชาติ มา
เป็นมรดกแหํงชาติเพื่อสร๎างน้าใจรักชาติ รักระบอบประชาธิปไตยประชาชน รักและหวงแหนวัฒธรรมอันดีงาม
ของชาติ และของเผําลาว และในปี 2005 ได๎มีบทบัญญัติกฎหมายวําด๎วยมรดกแหํงชาติ เลขที่ 08/สพซ ลง
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2005 (Law on National Heritage No.08/NA 9 November 2005) กฎหมายวําด๎วย
มรดกแหํงชาติ เลขที่ 08/สพซ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2005 (Law on National Heritage No.08/NA 9
November 2005) บัญญัติถึงความหมายและอธิบายความหมายของมรดกแหํงชาติให๎ชัดเจนขึ้นและเพิ่มเติม
ในการคุ๎มครองมรดกชาติซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการคุ๎มครองมรดกชาติ ได๎บัญญัติให๎รัฐมีนโยบายเกี่ยวกับ
มรดกของชาติโดยต๎องควบคูํไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ- สังคม และการปกปักรักษาและอนุรักษ์มรดกแหํงชาติ
กาหนดหลักเกณฑ์ของมรดกทางวัฒนธรรม ระดับมรดกแหํงชาติ ระเบียบการคุ๎มครอง การใช๎ การปกปักรักษา
การอนุรักษ์การบูรณะ และการปฎิสังขรณ์มรดกแหํงชาติทางด๎านวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ระเบียบการ
คุ๎มครองการใช๎ การปกปักรักษา การอนุรักษ์ และการบูรณะมรดกแหํงชาติทางด๎านธรรมชาติ หอพิพิธภัณฑ์
กองทุนมรดกแหํงชาติ องค์การคุ๎มครองและตรวจตราและมาตรการตํอผู๎มีผลงานและมาตรการตํอผู๎ละเมิดจะ
ถูกอบรมถูกปรับไหม ใช๎แทนทางแพํงหรือถูกลงโทษทางอาญาแล๎วแตํกรณีเบาหรือหนัก
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กฎหมายวําด๎วยโบราณสถานและโบราณวัตถุ และกฎหมายเกี่ยวกับซากดึกดาบรรพ์
ตามกฎหมายในการคุ๎มครองโบราณสถานและโบราณวัตถุได๎ปรากฏเป็นดารัสของนายรัฐมนตรีวําด๎วย
การรับรองเอากฎระเบียบและผังเมืองเมืองหลวงพระบาง เลขที่ 158/นย ลงวันที่ 24 สิงหาคม 1996 และ
ตํอมา ปี 2003 ดารัสของนายกรัฐมนตรี เลขที่ 175/นย ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2003 วําด๎วยการประกาศใช๎
แผนผังปกปักรักษาและทาให๎มีคุณคําสาหรับการอนุรักษ์เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง นอกจากนี้มีดารัสของ
นายกรัฐมนตรี วําด๎วยการรับรองกฎระเบียบ ผังเมืองและเขตปูองกันมรดกโลกหลวงพระบาง เลขที่ 31/นย ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2012 โดยมีวัตถุประสงค์ ในการรับรองระเบียบ ผังเมืองและเขตปูองกันตัวเมืองมรดกโลก
หลวงพระบาง โดยแบํ งเขตแดนผั งเมืองมรดกโลกสาหรับระยะปี 2012-2017 เขตอนุรักษ์มรดกโลก เขต
ปูองกัน และเขตที่อยูํอาศัย
ดารัสสานักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 278/นย ลงวันที่ 29 กันยายน 2009 วําด๎วยการรับรองแผนแมํบท
การสร๎างความเข็มแข็งในการวางแผนและคุ๎มครองการอนุรักษ์เมืองเวียงไซปี 2006-2026 โดยกาหนดอนุรักษ์
เมืองให๎เป็นเมืองทํองเที่ยวเชิงธรรมชาติ
กฎหมายเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรม และกฎหมายภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ดารัสสานักนายกรัฐมนตรี วําด๎วย นามนะยศศิลปินลาว (ศิลปินแหํงชาติลาว) เลขที่ 194/นย ลงวันที่
17 ธันวาคม 2004 มีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดระเบียบการ มาตรฐานเงื่อนไขและมาตรการตํางๆ ในการมอบ
นามนะยศให๎แกํศิลปินลาวเพื่อเป็นการปกปักรักษาและสํงเสริมมรดกด๎านวัฒนธรรมของชาติ และเพื่อจารึก
คุณงามความดีและผลงานอันดีเดํนของศิลปินลาวทุกแขนงที่ได๎อุทิศทั้งแรงกายและสติปัญญาของตนเข๎าในการ
อนุรักษ์ปกปักรักษา การประดิษฐ์สร๎างและใช๎ในการปฏิบัตินโยบายอันชอบธรรมทางด๎านวัตถุและจิตใจและ
ด๎านสวัสดิการสังคมตํางๆ เพื่อเชิดชูสถานะบทบาทของศิลปินลาวให๎สูงขึ้นในสังคมลาวและในโลกโดยแยก
ประเภทศิ ล ปะออกเป็ น 6 ประเภทคื อ วรรณกรรม ศิ ล ปกรรมการแสดง จิ ต รกรรม ประติ ม ากรรม
สถาปัตยกรรมและศิลปหัตถกรรม
กฎหมายวําด๎ว ยหัตถกรรม เลขที่ 02/สพซ ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2008 เป็นกฎหมายวําด๎ว ย
หลักการ ระเบียบ และมาตรฐาน เกี่ยวกับการคุ๎มครองการสํงเสริม และการพัฒนาการงานหัตถกรรม เพื่อทา
ให๎การจัดตั้งและการดาเนินงานงานหัตถกรรมมีการขยายตัว สร๎างผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ให๎กลายเป็นสินค๎าที่มี
คุณภาพสูง และสร๎างตลาดแรงงาน และสร๎างรายรับให๎แกํประชาชนบรรดาเผํา ทั้งเป็นการอนุรักษ์ฝีมือ ที่มี
คุณคําทางด๎านศิลปวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ซึ่งมีม าแตํโบราณให๎ยั่งยืนตลอดไป และถือวําเป็นภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นกฎหมายหลักที่กาหนดหลักการคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หัตถกรรมโดย
กาหนดให๎ งานหั ตถกรรมเป็ นงานที่ใช๎แรงงานคนเป็นหลั กและมีคุณคําสู งทางด๎านศิล ปะ วัฒ นธรรม และ
เศรษฐกิจโดยกาหนดให๎วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นวันหัตถกรรมแหํงชาติ
กฎหมายวําด๎วยการทํองเที่ยว เลขที่ 10/สพซ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2005 (Law on Tourism
No.10/NA 9 November 2005) มีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดหลักการ ระเบียบและมาตรการเกี่ยวกับการ
จัดตั้งการดาเนินงานและการคุ๎มครองการทํองเที่ยวและสํง เสริมการพัฒนาการทํองเที่ยวทางด๎านวัฒนธรรม
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ประวัติศาสตร์ และธรรมชาติ ให๎ขยายตัวยั่งยืน กลายเป็นอุตสาหกรรมทํองเที่ยวที่ทันสมัย และปกปักรักษา
และพัฒนาประเทศชาติ สํงเสริมความเข๎าใจซึ่งกันและกัน สันติภาพ มิตรภาพและการรํวมมือพัฒนากับสากล
กาหนดหลั ก การคุ๎ ม ครองการทํ อ งเที่ ย วโดยรั ฐ ต๎ อ งสํ ง เสริ ม และพั ฒ นาการทํ องเที่ ย วทางด๎า นวั ฒ นธรรม
ประวัติศาสตร์และธรรมชาติ ทรัพยากรทํองเที่ยว กิจการการทํองเที่ยวนักทํองเที่ยวและการเข๎า-ออกเมือง การ
พัฒนาการทํองเที่ยว ธุรกิจการทํองเที่ยว ข๎อห๎ามเกี่ยวกับการทํองเที่ยว, การคุ๎มครองและตรวจสอบเกี่ ยวกับ
การทํองเที่ยวและมาตรการตํอผู๎มีผลงานและมาตรการตํอผู๎ละเมิดจะถูกอบรม ตักเตือน ปรับไหม หรือลงโทษ
ตามกฎหมายแล๎วแตํกรณีเบาหรือหนัก
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บทที่ 3
กฎหมายเกี่ยวกับการเมืองและความมั่นคง
ภายหลังจากที่ลาวเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศมาเป็นระบอบสังคมนิยมตั้งแตํวันที่ 2 ธันวาคม
1975 โดยมีเจ๎าสุภานุวงค์ เป็นประธานประเทศคนแรก (ระหวํางปี 1975-1991) และทํานไกรสอน พรหม
วิหาร เป็นนายกรัฐมนตรี ด๎านการเมืองการปกครองได๎มีดาเนินการทบทวนขบวนการปฎิวัติและดาเนินการ
ตามระบบสังคมนิยมมาร์ก-เลนิน โดยได๎รับความชํวยเหลือจากประเทศสังคมนิยม โดยมีกองประชุมพรรค
ประชาชนลาว (กองประชุมพรรคประชาชนลาวตํอมาเปลี่ยนชื่อเป็นพรรคประชาชนปฎิวัติลาว Lao People‖s
Revolutionary Party ; LPRP กาหนดให๎วันที่ 22 มีนาคม 1955 เป็นวันกํอตั้งพรรคฯ) ได๎กาหนดนโยบาย
ใหญํหลายด๎าน เชํน นโยบายแนวรํวมแหํงชาติ(เรียกวํา แนวโฮม) ชนชาติ อานาจ การปกครอง สิทธิ เสรีภาพ
ประชาธิป ไตย นโยบายการปลดปลํ อยแมํห ญิง และอื่นๆ ระบอบการปกครองของสปป.ลาวได๎ยึดระบอบ
“สังคมนิยมประชาธิปไตย” สปป.ลาวได๎ประกาศใช๎รัฐธรรมนูญฉบับแรกเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 1991 ใช๎
หลักการปกครองแบบ “รวมศูนย์อานาจการปกครอง” (Centralization) ควบคูํไปกับ "หลักการปกครองส่วน
ท้องถิ่น" มีการรวมศูนย์อานาจเอาไว๎ที่สํวนกลางและสํวนท๎องถิ่น รัฐธรรมนูญจึงกาหนดให๎การบริหารราชการ
แผํนดินของประเทศลาวจึงถูกแบํงเป็น 2 สํวน คือ
1) การบริหารราชการสํวนกลาง
2) การบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น
การปกครองส่วนกลาง
การปกครองสํวนกลางได๎มีโครงสร๎างการบริหารงานรัฐที่ประกอบไปด๎วยรัฐบาลโดยมีการกาหนดเป็น
วาระวาระละ 5 ปี (ระยะ ปี 2011-2015)215 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายวําด๎วยรัฐบาลได๎กาหนดให๎
โครงสร๎างการปกครองของสํวนกลางประกอบไปด๎วยองค์การตํางๆ ที่สาคัญ ดังนี้
1) สานักนายกรัฐมนตรี
2) กระทรวง หรือองค์การเทียบเทํากระทรวง
3) องค์การที่ขึ้นกับกระทรวง หรือขึ้นกับสานักนายกรัฐมนตรี
4) กรม
ในปัจจุบันองค์การปกครองสํวนกลางประกอบด๎วย 18 กระทรวง และ 3 องค์การเทียบเทํากระทรวง
ประกอบไปด๎วย กระทวงยุติธรรม กระทรวงภายใน กระทรวงปูองกันประเทศ กระทรวงการเงิน กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงกสิกรรมและปุาไม๎ กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา กระทรวงตํางประเทศ กระทรวง
ปูองกันความสงบ กระทรวงพลังงาน และบํอแรํ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล๎อม กระทรวง
ไปรษณีย์ โทรคมนาคม และการสื่อสาร กระทรวงอุตสาหกรรม และการค๎า กระทรวงโยธาธิการ และขนสํง
กระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม กระทรวงแถลงขําว- วัฒนธรรมและทํองเที่ยว กระทรวงแผนการ และ
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การลงทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและองค์การ 3 องค์การคือ สานักนายกรัฐมนตรี ธนาคารแหํง
สปป.ลาว และองค์การตรวจสอบรัฐบาลในแตํละกระทรวงจะประกอบไปด๎วยกรมและองค์การเทียบเทํากรม
หรือสํวนราชการที่เทียบเทํากรม ทั้งนี้ ตามกฎหมายวําด๎วยการจัดระเบียบบริหารองค์การของรัฐสํวนกลาง
โดยการปกครองสํวนกลางซึ่งถือวําเป็นองค์การบริหารของรัฐบาล 216 ในระดับกรมที่ขึ้นอยูํกับกระทรวงหรือ
คณะกรรมการเที ย บเทํ ากระทรวงมี อานาจหน๎ า ที่เ กี่ย วตามภารกิ จอยํ างใดอยํ างหนึ่ งตามแตํ ภ ารกิ จของ
กระทรวง
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐธรรมนูญและกฎหมายวําด๎วยการปกครองท๎องถิ่นกาหนดหลักการดาเนินงานขององค์การปกครอง
ท๎ อ งถิ่ น โดยปฎิ บั ติ ต ามหลั ก การรวมศู น ย์ ป ระชาธิ ป ไตยโดยแบํ ง ขั้ น ในการด าเนิ น งาน โดยแบํ ง
ออกเป็น 3 ขั้น คือ ขั้นแขวง ขั้นเมือง ขั้นบ๎าน217 กลําวคือ
1) ขั้นแขวง (Province) มีแขวงและนคร
2) ขั้นเมือง (District) มีเมืองและเทศบาล
3) ขั้นบ๎าน (Village) มีบ๎าน 218
ปัจจุบันสปป.ลาวมีจานวน 17 แขวง (แขวงอุดมไซ แขวงหัวพัน แขวงเวียงจันทน์ แขวงคามํวน แขวง
เซกอง แขวงพงสาลี แขวงบํอแก๎ว แขวงไซยะบุรี แขวงไซสมบูรณ์ แขวงสะหวันนะเขต แขวงจาปาสัก แขวง
หลวงน้าทาแขวงหลวงพระบาง แขวงเชียงขวาง แขวงบอลิคาไซ แขวงสาละวัน และแขวงอัตตะปือ) และนคร
คือ นครหลวงเวียงจันทน์219
นอกจากองค์การรัฐบาล (หนํวยงานรัฐบาล) แล๎ว สปป.ลาว มีระบบการปกครองโดยมีพรรคการเมือง
เพียงพรรคเดียวคือ พรรคประชาชนปฎิวัติลาว (Lao People‖s Revolutionary Party : LPRP)เป็นพรรค
การเมืองที่เป็นแกนนา และเป็นองค์การสูงสุดโดยมีการประชุมใหญํอยํางน๎อย 2 ครั้งตํอปี และโดยดาเนินการ
และปฎิบัติงานภายใต๎กฎระเบียบของพรรคประชาชนปฎิวัติล าว มีคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรค (กรมการ
เมืองศูนย์กลางพรรค : Politburo) เป็นแกนนาหลักซึ่งมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกพรรคในแตํละขั้น และมี

216

ภาษาลาวเรียกวํา กงจักรรัฐ
รัฐธรรมนูญ ปี 2003 มาตรา 75 (ใหมํ)
218
กฎหมายวําด๎วยการปกครองท๎องถิ่น แหํงสปป.ลาว เลขที่ 03/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2003
มาตรา 5 หลักองค์กรและดาเนินการขององค์การปกครองท๎องถิ่น
การดาเนินการองค์การปกครองท๎องถิ่น ปฎิบัติตามหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตย และการแบํงขั้นปกปูองกากับดูแล ขั้นบ๎าน
(The village level)ขึ้นตรงกับขั้นเมือง (The district level) ขั้นเมืองขั้นกับขั้นแขวง ขั้นแขวงขึ้นกับรัฐบาล (The
government) โดยมีองค์คณะพรรค(The party committee)ขั้นของตนเป็นผู๎นา และรับผิดชอบบนพื้นฐานรัฐธรรมนูญ และ
กฎหมาย โดยมีระบบการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ และตกลงปัญหาสาคัญท๎องถิ่นของตนเอง
219
ข๎อมูลจาก เว็บไซค์ขําวสารประเทศลาว สานักขําวสารประเทศลาว ( Lao news agency : KPL )
http://www.kpl.gov.la/page/political/VII.aspx
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210
บทบาทในการดาเนินงานในคณะบริหารงานของพรรค- รัฐ220 สปป.ลาวมีการเลือกตั้งแบบสภาเดียวคือ สภา
แหํงชาติทาหน๎าที่ด๎านบริหาร นิติบั ญญัติ และตุลาการ ดูแลอนุมัติงบประมาณ การออก และแก๎ไขกฎหมาย
ตลอดจนการทางานของรัฐบาล โดยมีประธานประเทศ ซึ่งเป็นหัวหน๎าพรรค LPRP เป็นผู๎นาประเทศ และมี
นายกรัฐมนตรี ทาหน๎าที่หัวหน๎าคณะรัฐบาล โดยมีวาระการดารงตาแหนํงครั้งละ 5 ปี ที่มาของสมาชิกสภา
แหํงชาติมาจากการเลือกตั้ง221 เนื่องจากมีพรรคการเมืองแบบพรรคเดียว พรรคประชาชนปฎิวัติลาวจึงสํง
สมาชิกพรรคฯ เป็นผู๎สมัครรับเลือกตั้งโดยวิธีการเสนอรายชื่อและการจัดเรียงเลขลาดับของผู๎สมัครรับเลือกตั้ง
222
ซึ่งสํวนใหญํแล๎วผู๎ที่ได๎รับการเลือกตั้งจะเป็นสมาชิกสภาแหํงชาติ และถูกแตํงตั้ง ให๎เป็นประธานประเทศ223
ประธานประเทศแตํงตั้งนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐบาล224 โดยมีการรับรองโดยสภาแหํงชาติ
กรมการเมืองศูนย์กลางพรรค มาจากการเลือกตั้งจากสมาชิกพรรคประชาชนปฎิวัติลาว 225 โดยมี
หนํ ว ยคณะพรรคเป็ น ผู๎ พิจ ารณาผู๎ ส มั ค รเข๎า เป็น สมาชิก พรรคฯ ในแตํ ล ะขั้ น (ตั้ ง แตํ ขั้น รากฐานจนถึง ขั้ น
ศูนย์กลาง) โดยมีการกาหนดคุณสมบัติตามลาดับ 226 โดยมีการดาเนินงานตามหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตย
ประชาชน227 โดยมีการกาหนดให๎องค์การขั้นใดมีหน๎าที่ประชุมใหญํเลือกผู๎แทนในขั้นของตน และมีการจัดกอง
ประชุ ม ใหญํ ทั่ ว ประเทศโดยมี ผู๎ แ ทนของกองประชุ ม สมาชิ ก ในขั้ น นั้ น ๆ การด าเนิ น การของพรรคฯ จะ
220

กฎระเบียบของพรรคประชาชนปฎิวัติลาว ครั้งที่ 9 มาตรา 9
กฎหมายวําด๎วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาแหํงชาติ เลขที่ 05/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2010
222
กฎหมายวําด๎วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาแหํงชาติ เลขที่ 05/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2010 มาตรํา
13 (ปรับปรุง)
223
ประธานประเทศเป็นประมุขแหํงสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นผู๎แทนให๎ประชาชนลาว บรรดาเผําตํางๆ ทั้ง
ภายในและตํางประเทศ ซึ่งผํานการเลือกตั้งจากสภาแหํงชาติ โดยได๎รับคะแนนเสียงอยํางน๎อย 2/3 ของจานวนสมาชิกสภา
แหํงชาติ ที่เข๎ารํวมกองประชุม ประธานประเทศมีวาระ 5 ปี ปัจจุบัน คือ ทํานจุมมาลี ไซยะสอน เป็นประธานประเทศ รัฐ รัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนประกอบไปด๎วย 3 อานาจ คือ สภาแหํงชาติคือตัวแทนแหํงสิทธิอานาจ และผลประโยชน์ของ
ประชาชนบรรดาเผํา เป็นองค์การอานาจแหํงรัฐ และเป็นองค์การนิติบัญญัติที่มีสิทธิตกลง ปัญหาพื้นฐาน ของประเทศชาติ
ติดตาม ตรวจสอบ การดาเนินงาน ขององค์การบริหาร ศาลประชาชน และองค์การอัยการประชาชน การสร๎างและปรับปรุง
กฎหมาย (ปัจจุบัน มีทั้งสิ้น 108 ฉบับ) สภาแหํงชาติมีวาระ 5 ปี ปัจจุบันคือสภาแหํงชาติชุดที่ 6 โดยมี ทํานนางปานี ยาทอตู๎
เป็นประธาน รัฐบาลเป็นองค์การบริหารแหํงรัฐ รัฐบาลเป็นเอกภาพเดียวกัน ปฎิบัตหิ น๎าที่ ของรัฐในทุกด๎าน การเมือง
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม – สังคม ปูองกันชาติ – ปูองกันความสงบ และการตํางประเทศ รัฐบาลประกอบด๎วย นายกรัฐมนตรี รอง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หัวหน๎าองค์การเทียบเทํากระทรวง มีวาระเทํากับสภาแหํงชาติ ปัจจุบัน คือทําน ทองสิงห์ ทามะวง
เป็นนายกรัฐมนตรี โดยได๎รับการแตํงตั้งจากประธานประเทศ ภายหลังสภาแหํงชาติได๎รับรองแล๎ว (เวปไซค์ จาก ขําวสารเมือง
ลาว KPL : Lao News Agency) http://www.kpl.gov.la/page/political/VII.aspx
224
สมาชิกสภาแหํงชาติ อาจมิใชํเป็นสมาชิกพรรคประชาชนปฎิวัติลาว ก็ได๎และอาจได๎รับการแตํงตั้งเป็นคณะรัฐบาลได๎ ซึ่ง
เคยมีสมาชิกสภาที่มิได๎มาจากผู๎แทนสมาชิกพรรค แตํได๎รับการแตํงตั้งให๎เป็นคณะรัฐบาล แตํมีโอกาสน๎อยมา (เกิดขึ้นในสมัย
การประชุมกองประชุมใหญํครั้งที่ 6) ซึ่งในปัจจุบันสมาชิกสภาแหํงชาติ จะเป็นสมาชิกพรรคประชาชนปฎิวัติลาวเสมอ
225
กฎระเบียบของพรรคประชาชนปฎิวัติลาว ครั้งที่ 9 มาตรา 1 และ มาตรา 2
226
กฎระเบียบของพรรคประชาชนปฎิวัติลาว ครั้งที่ 9 มาตรา 11
227
กฎระเบียบของพรรคประชาชนปฎิวัติลาว ครั้งที่ 9 มาตรา 8
221

211
ดาเนินการภายใต๎กฎระเบียบของพรรคประชาชนปฎิวัติลาว ผํานกองประชุมใหญํทั่วประเทศ (ปัจจุบันได๎มีการ
ประชุมใหญํทั่วประเทศ ครั้งที่ 9 ระหวํางวันที่ 17-21 มีนาคม 2011 มีผลบังคับใช๎ตั้งแตํวันที่ 1 พฤษภาคม
2011 เป็นต๎นไป)

212
ตารางกองประชุมพรรคประชาชนปฎิวัติลาว ครั้งที่ 1-9 (ถึงปัจจุบัน)
ประเทศลาว ประเทศลาวอยู่ ประเทศลาว
อยู่ภายใต้การ
ภายใต้การ ได้รับอิสรภาพ
ปกครองของ ปกครองของ เมือ่ ปี 1975
สยาม (สยาม
ประเทศ
ประเทศ) ปี
ฝรั่งเศส ปี
1778-1893
1893
มติที่ประชุม
มติที่ประชุม มติที่ประชุม
พรรคฯ ครั้งที่ พรรคฯ ครั้งที่ พรรคฯ ครั้งที่
1 ปี 1955
2 ปี 1972
3 ปี 1982
เหตุการณ์
สาคัญ

กํอตั้งพรรค
เจ๎าสุภานุวงค์
ประชาชนลาว เป็นประธาน
ตํอมา
ประเทศคน
เปลี่ยนเป็น
แรก
พรรคประชาชน (ระหวํางปี
ปฎิวัติลาว)Lao 1975-1991)
People‖s
โดยมี นายไกร
Revolutionary สอน พรหม
Party ; LPRP ( วิหาร เป็น
22 มีนาคม
นายกรัฐมนตรี
1955
(กาหนดให๎เป็น

มติที่ประชุม
พรรคฯ ครั้งที่
4 ปี 1986

มติที่ประชุม
พรรคฯ ครั้งที่
5 ปี 19911995
สรุปรวมชัย
นายพูมี วง ภาวะลํมสลาย
ชนะของ
วิจิตร เป็นผู๎ ของสหภาพโซ
การปฎิวัติชาติ รักษาการแทน
เวียต
ประชาธิปไตย
ประธาน
นายไกรสอน
ยกให๎เห็น 3
ประเทศ(เจ๎า
พรหมวิหาร
จุดพิเศษใหญํ สุภานุวงค์)(ปี เป็นประธาน
ของการปฎิวัติ 1986-1991)
ประเทศ
ลาวในระยะ
(1991-1992)
ใหมํ โดย
โดยมีนายคา
รํวมกับสส.
ไตร สีพันดอน
สาธารณรัฐ
เป็น
เวียดนามและ
นายกรัฐมนตรี

มติที่ประชุม มติที่ประชุม มติที่ประชุม มติที่ประชุม
พรรคฯ ครั้งที่ พรรคฯ ครั้งที่ พรรคฯ ครั้งที่ พรรคฯ ครั้งที่
6 ปี 19967 ปี 20018 ปี 20069 ปี 20112000
2005
2010
2015
นายคาไตร สี นายคาไตร สี
มีแนวทาง
นายจูมมะลี
พันดอน เป็น พันดอน เป็น เปลี่ยนแปลง ไชยสอน เป็น
ประธาน
ประธาน
ใหมํโดยให๎
ประธาน
ประเทศ (ปี ประเทศ สมัยที่ สอดคล๎องกับ ประเทศ โดย
1998-2006) 2 (ปี 1998- ภาวะเศรษฐกิจ สมัยที่ 2 โดยมี
โดยมีนายสีสะ 2006)โดยมี
–สังคม ของ
นายทองสิงค์
หวัด คูํบุญพัน
นายบุญยัง
ประเทศและ ทามะวงเป็น
เป็น
วรจิต เป็น
ของโลก
นายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี นายจูมมะลี
(ปี 2010(ปี 1998(ปี 2001ไชยสอน เป็น
ปัจจุบัน)
2001)
2006)
ประธาน
ประเทศ โดยมี
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วันกํอตั้งพรรค
ฯ)

การเมืองการ
ปกครอง

นโยบายใน
ระยะแรก
เริ่มต๎น คือ
ชี้แนะ
ประชาชนให๎มี
ความสามัคคี
ตํอสู๎สาเร็จ
ภารกิจ
ปลดปลํอยชาติ
สร๎างประเทศ
ลาวให๎เป็น
ประเทศ
สันติภาพ เอก“
ราช
ประชาธิปไตย
เอกภาพ และ
”วัฒนาถาวร
พรรคฯได๎
กาหนดนโยบาย

ประเทศ
กัมพูชา

ทบทวน
ขบวนการปฎิ
วัติ และ
ดาเนินการตาม
ระบบสังคม
นิยมมาร์ก-เล
นิน และได๎รับ
ความชํวยเหลือ
จากประเทศ
สังคมนิยม
นอกจากนี้
กองประชุมยัง
ได๎วางนโบบาย
ใหญํหลายด๎าน
เชํน นโยบาย
แนวรํวม
แหํงชาติ
วําแนวเรียก)
โฮม) ชนชาติ

กองประชุมได๎
วางเปูาหมาย
พื้นฐานของ
การปฎิวัตลิ าว
ในระยะใหมํ

แนวนโยบาย
หลักทาง
การเมือง มติ
กองประชุม
ใหญํ ครั้งที่ 4
ของพรรคฯ
บทสรุป ที่
สาคัญ 5 เรื่อง
1.ทวีคูณการ
ชี้แนะทุกด๎าน
ของพรรคฯ
ทวีคูณความ
สามัคคีเป็น
เอกภาพของ
พรรค
2.สร๎าง
รากฐานใน
เข๎มแข็งในทุก
ด๎านเพื่อปฎิบัติ

เป็นระยะแหํง
การสืบตํอสร๎าง
และขยาย
ระบอบ
ประชาธิปไตย
ประชาชน
สร๎างปัจจัยการ
ก๎าวขึ้นสูํสังคม
นิยมกาหนด
ทัศนะพื้นฐาน
เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลง
ใหมํในระบบ
การเมือง

กาหนด
จุดมุํงหมาย
ใหญํในระยะ ปี
2020 ตํอสู๎ทา
ให๎ประเทศชาติ
หลุดพ๎นออก
จากสภาวะ
ด๎อยพัฒนา
เศรษฐกิจสังคม
มีการพัฒนา
และได๎มีการ
เปลี่ยนแปลง
ใหมํ

นโยบายของ
มติพรรคฯ
สรุปรวมได๎ 5
ประการ คือ
ยึดมั่นในลัทธิ
มาร์ก-เลนิน
และจุดหมาย
สังคมนิยม
ปรับปรุงสร๎าง
พรรคให๎
เข๎มแข็ง ,
ปฎิบัติหลักการ
รวมศูนย์
ประชาธิปไตย
อยํางเข๎มงวด
สร๎างกาลังที่
จงรักภักดี ,
โดยเฉพาะตํอผู๎
เป็นหลักชี้แนะ

นายบัวสอน
บุพวัน เป็น
นายกรัฐมนตรี
(ปี 20062010)
การสัมพันธ์
รํวมมือกับ
ตํางประเทศแตํ
นี้เปิดกว๎างและ
บทบาท
อิทธิพลของ
พรรคของ
ประเทศลาว
เดํนขึ้นในเวที
ภาคพื้น และ
สากล

กองประชุม
ใหญํเป็น
เอกภาพรับรอง
เอานโยบาย
ใหญํที่สาคัญ
นามาปฎิบตั ิ
สาหรับระยะ
ตํอไปนี้ ถึงปี
2015 ให๎เป็น
จริง
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หลัก9
ยุทธศาสตร์และ
นโยบายพื้นฐาน
ด๎านการเมือง
และโครงงาน
ดาเนินการ มี
ทั้งสิ้น 12 ข๎อ

อานาจการ
ปกครอง สิทธิ
เสรีภาพ
ประชาธิปไตย
นโยบาย
ปลดปลํอยแมํ
หญิง และอื่นๆ

สองหน๎าที่
ยุทธศาสตร์
สาคัญ
3.การ
ดาเนินงานด๎าน
เศรษฐกิจต๎อง
รู๎จักใช๎บรรดา
กฎเกณฑ์
ปัจจัยภายนอก
และประเมิน
ประสิทธิผล
ทางเศรษฐกิจ
–สังคม
4.การรํวมมือ
ทุกด๎านกับ
บรรดาประเทศ
สังคมนิยม ,
เวียต สหภาพโซ
สร๎างกาลังรํ
สร๎างสัมพันธ์
พิเศษระหวําง
ประเทศลาว
กับประเทศ
สาธารณรัฐ

แตํละขั้น
ยึดมั่นในทัศนม
หาชน ถือ,
ประชาชนเป็น
หลัก
สร๎าง
สภาพแวดล๎อม
ภายใน และ
ภายนอกที่
เอื้ออานวย
และกาหนด
ทิศทางหน๎าที่
ทางการเมือง
ถึงปี 2020
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เวียดนามและ
กัมพูชา
5.กาหนด
ทิศทางหน๎าที่
ทางด๎าน
เศรษฐกิจ –
สังคม ตลอด
สมัยข๎ามผําน
ก๎าวสูํสังคม
นิยม
ผู้นาพรรคฯ
มีแตํคณะ
มีการเลือกตั้ง เป็นกอง
เป็นกอง
และคณะ
บริหารงาน
คณะ
ประชุมเปิดเผย ประชุมใหญํ
ประชาชนปฎิ- ศูนย์กลางพรรค บริหารงาน
อยํางเป็น
แหํงการ
วัติลาว
17 นายโดยมี ศูนย์กลาง
ทางการครั้ง
เปลี่ยนแปลง
นายไกรสอน
พรรค และ
แรกเพื่อแสดง ใหมํทุกด๎าน
พรหมวิหารเป็น เลือกตั้ง
ให๎ปรากฎทั้ง อยํางมี
เลขาธิการใหญํ คณะกรรมการ ภายในประเทศ หลักการ
บริหาร
และ
ประชุมในวันที่
ศูนย์กลาง
ตํางประเทศ
13-15
พรรคฯ มีการ จัดขึ้น ในวันที่ พฤศจิกายน
ประชุมคณะ
27-30
1986นครบริหารงาน
เมษายน
หลวงเวียง
ศูนย์กลาง
1982 ,
จันทร์ ภายใต๎ ,
พรรค ครั้งแรก สถานที่ นคร การเป็น

เป็นกอง
ประชุมใหญํ
แหํงการ
เปลี่ยนแปลง
ใหมํทุกด๎าน
อยํางมี
หลักการ
ประชุมในวันที่
13-15
พฤศจิกายน
1986นครหลวงเวียง
ภายใต๎การเป็น
ประธานของ

กองประชุม
ใหญํครั้งที่ 6
ของพรรค )18
มีนาคม -20
มีนาคม 1996 (
ภายใต๎การนา
ของนายคาไต
สีพันดอน
ประธานคณะ
บริหารงาน
ศูนย์กลาง
พรรค ฯ มี
ผู๎แทนเข๎ารํวม
381 นาย ซึ่ง

ดาเนินการ
ประชุม วันที่
12-14 มีนาคม
2001 ที่นคร
หลวงเวียง
จันทร์ภายใต๎,
การเป็น
ประธานของ
นายคาไต สีพัน
ดอน ,ประธาน
บริหารงาน
ศูนย์กลาง
พรรคฯ เข๎า
รํวมกอง

ดาเนินตั้งแตํ
วันที่ 18-21
มีนาคม
2006 , ที่นคร
หลวงเวียง
จันทร์ ภายใต๎
การเป็น
ประธานของ
นายคาไต สีพัน
ดอน ,
นคณะประธา
บริหารงาน
ศูนย์กลาง
พรรค; เข๎า

กองประชุม
พรรคฯ ได๎
ดาเนินการ
ประชุมในวันที่
17-21 มีนาคม
2011 ที่นคร
หลวงเวียง
จันทร์ มีผู๎แทน
สมบูรณ์เข๎า
รํวม 576 นาย
ที่เป็นตัวแทน
ให๎แกํสมาชิก
พรรคฯ
ทั้งหมด
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ได๎เลือกตั้งเอา
กรมการเมือง
ศูนย์กลาง
พรรค 7 นาย ,
เลือกนายไกร
สอน พรหม
วิหาร เป็น
เลขาธิการใหญํ
ศูนย์กลาง
พรรค ตกลง
จัดตั้งคณะ
เลขาธิการ
ศูนย์กลาง
พรรคฯ ,
เลือกตั้ง
ประธาน ตรวจ
ตรา
ศูนย์กลาง
พรรค และตก
ลงเปลี่ยนชื่อ
จากพรรค
ะชาชนลาวปร
เป็นพรรค
ประชาชนปฎิ

หลวงเวียง
จันทร์ ผู๎แทน
เข๎ารํวม228
นาย ที่มาจาก,
ทุกภาคการ
ดาเนินงาน
และจากทุกๆ
แขวงที่เป็น
ตัวแทนให๎แกํ
สมาชิกพรรค
35,000 นาย
ในทั่วประเทศ
มีตัวแทน
รับเขิญจาก
ภายในประเทศ
105 นาย และ
รับเชิญจาก
ตํางประเทศ
11 คณะ กอง
ประชุมได๎
เลือกตั้งคณะ
บริหารงาน
ศูนย์กลาง
พรรค 55

ประธานของ
นายไกรสอน
พรหมวิหาร
จานวนผู๎แทน
เข๎ารํวม303
นาย เป็น
ตัวแทนสมาชิก
พรรค 45,000
กวํานาย ทั่ว
ประเทศ และ
แขกรับเชิญ
ภายในประเทศ
200 นาย
เลือกตั้งคณะ
บริหารงาน
ศูนย์กลาง
พรรค 60
นาย ,
กรรมการ
สมบูรณ์51
นาย และ
สารอง 9
นาย งกอ ,
ประชุมประชุม

นายไกรสอน
พรหมวิหาร
จานวนผู๎แทน
เข๎ารํวม303
นาย เป็น
ตัวแทนสมาชิก
พรรค 45,000
กวํานาย ทั่ว
ประเทศ และ
แขกรับเชิญ
ภายในประเทศ
200 นาย
เลือกตั้งคณะ
บริหารงาน
ศูนย์กลาง
พรรค 60
นาย ,
กรรมการ
สมบูรณ์51
นาย และ
สารอง 9
นาย กอง ,
ประชุมประชุม
ครั้งแรกของ

เป็นตัวแทน
ให๎แกํสมาชิก
พรรค ฯ
78,000 นาย
ในทั่วประเทศ
นอกจากนี้มี
คณะผู๎แทนรับ
เชิญจากพรรค
ฯ ประเทศ
สาธารณรัฐ
เวียดนาม
กัมพูชา
จานวนหนึ่ง
เข๎ารํวมด๎วย
กองประชุมได๎
เลือกตั้งเอา
นายคาไต สีพัน
ดอน เป็น
ประธานคณะ
บริหารงาน
ศูนย์กลาง
พรรค มี
กรมการเมือง
9 นาย มีคณะ

ประชุมใหญํมี
ผู๎แทน452
นายที่มาจาก
บรรดาแขนง
การตํางๆ ของ
ศูนย์กลาง
พรรคฯ ,
ท๎องถิ่นและ
รากฐานตํางๆ
ในทั่วประเทศ
ซึ่งเป็นตัวแทน
ให๎สมาชิก
พรรคทั้งหมด
จานวน
100,000 กวํา
นาย เลือกตั้ง
คณะ
บริหารงาน
ศูนย์กลาง
พรรค 53 นาย
กองประชุม,
ครั้งแรก
กรมการเมือง
11 นาย และ

รํวมกอง
ประชุมใหญํ
ครั้งนี้ ผู๎แทน
498 นายที่เป็น
ตัวแทนในแกํ
สมาชิกพรรค
ทั้งหมด
จานวน
148,590 นาย
อยูํบรรดา
แขนงการตํางๆ
ของศูนย์กลาง
พรรคฯ ,
ท๎องถิ่น และ
รากฐานตํางๆ
ในทั่วประเทศ
กองประชุม
ครั้งนี้ได๎เลือก
เอา55 นาย
เป็นคณะ
บริหารงาน
ศูนย์กลาง
พรรค เลือก
นาย จูมมาลี

191,780 นาย
ในทั่วประเทศ
และแขกรับ
เชิญ กอง
ประชุมใหญํได๎
เลือกตั้ง
คณะกรรมการ
ศูนย์กลาง
พรรค สมัยที่ 9
รวมทั้งหมด
61 นาย
คณะ
บริหารงาน
ศูนย์กลาง
พรรคฯ สมัยที่
9 ได๎มีมติเป็น
เอกฉันท์อยําง
สมบูรณ์
เลือกตั้ง นาย
จูมมะลี ไชย
สอน เป็น
เลขาธิการใหญํ
คณะ
บริหารงาน
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วัติลาว

นาย ,
กรรมการ
สมบูรณ์49
นายและ
สารอง 6
นาย ,นาย
ไกรสอน
พรหมวิหาร ได๎
ถูกเลือกตั้งให๎
เป็นเลขาธิการ
ใหญํศูนย์กลาง
พรรค เป็นสมัย
ที่ 3 เลือก
กรรมการ
กรมการเมือง
ศูนย์กลาง
พรรค
ประกอบมี 7
นาย และคณะ
เลขาธิการ
ศูนย์กลาง
พรรค
ประกอบมี 9
นาย(คน)

ครั้งแรกของ
คณะกรรมการ
ศูนย์กลาง
พรรค ได๎เลือก
นายไกรสอน
พรหมวิหาร
เป็นเลขาธิการ
ใหญํศูนย์กลาง
พรรค สมัยที่4
เลือกตั้ง
กรมการเมือง
สมบูรณ์ 11
นาย สารอง ,
2 นาย และ
เลือกตั้งคณะ
เลขาธิการ 9
นาย

คณะกรรมการ
ศูนย์กลาง
พรรค ได๎เลือก
นายไกรสอน
พรหมวิหาร
เป็นเลขาธิการ
ใหญํศูนย์กลาง
พรรค สมัยที่4
เลือกตั้ง
กรมการเมือง
สมบูรณ์ 11
นาย สารอง ,
2 นาย และ
เลือกตั้งคณะ
เลขาธิการ 9
นาย

บริหารงาน
ศูนย์กลาง
พรรค 49 นาย
ผู๎หญิง 4 นาย

เลือก นายคา
ไต สีพันดอน
เป็นประธาน
คณะ
บริหารงาน
ศูนย์กลาง
พรรค เป็นสมัย
ที่ 2

ไชยะสอน เป็น
เลขาธิการ
ใหญํ กรมการ ,
เมือง ประกอบ
มี11 นาย ,
เลือกตั้งคณะ
เลขาธิการ
ศูนย์กลาง
พรรค 7 นาย ,
เลือกประธาน
และรอง
ประธาน
คณะกรรมการ
พรรคตรวจตรา
พรรคฯ ขั้น
ศูนย์กลาง
จานวน3 นาย

ศูนย์กลาง
พรรคฯ อีก
สมัยหนึ่ง
เลือกตั้ง
กรรมการ
กรมการเมือง
ประกอบด๎วย
11 นาย คน) )
เลือกตั้ง
เลขาธิการ
ศูนย์กลาง
พรรรค
ประกอบ ด๎วย
9 นายคน) )
เลือกตั้งนาย
นาย) บุญยัง )
วรจิต เป็นผู๎
ประจาการ
เลขาธิการ
ศูนย์กลาง
พรรค ฯ
เลือกตั้ง
ประธาน และ
รองประธาน
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คณะตรวจตรา
ศูนย์กลาง
พรรค ฯ
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3.1 กฎหมายเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของระบบราชการ
สปป.ลาว ทาการปฎิรูปประเทศด๎านการปกครองที่ดีมาเป็นระยะเวลากวําสิบปีกํอนหน๎านี้ โดยเริ่มที่ปี
1997 โดยมีเปูาหมายหลักเพื่อก๎าวข๎ามสถานะประเทศด๎อยพัฒนาให๎ได๎ในปี 2020 ทั้งนี้ สปป.ลาวมีการจัดทา
โครงการด๎านการสํงเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐหลายโครงการภายใต๎ความชํวยเหลือขององค์การสหประชาชาติ
และนานาประเทศ
การเพิ่มศักยภาพของระบบราชการของสปป.ลาว ในปัจจุบั นได๎มีแผนปรับปรุง บูร ณาการ การ
ปกครองแหํงชาติ (แผนงาน ปปคช) ปี 2011- 2015 กาหนดนโยบายการดาเนินการและมีงบประมาณปรับปรุง
บูรณาการการปกครองเพื่อการพัฒนาความสามารถและให๎มีระบบทันสมัย มีกองทุนสนับสนุนจากโครงการ
พัฒนาแหํงสหประชาชาติ (United Nations Development Programme : UNDP ) ,กองทุนเพื่อการพัฒนา
(United Nations Capital Development Fund : UNCDF),และองค์การบริหารงานด๎านความรํวมมือเพื่อ
การพัฒนาระหวํางประเทศรํวมกับภาคเอกชน (Social Development Capital : SDC รัฐบาลเกาหลี และ
รัฐบาลประเทศลักซัมบรูกซ์และองค์กรผู๎รํวมพัฒนาอื่น ๆ (GPAR : CAPACITY DEVELOPMENT AND
MODERNIZATION FUND) แผนงานนี้ เ ป็ น ของรั ฐ บาลซึ่ ง มี ก ระทรวงภายใน 228เป็ น แกนหลั ก ในการ
ประสานงานและการกากับดูแลบริหาร จุดประสงค์ของแผนพัฒนานี้ เพื่อสร๎างความสามารถในการสร๎างแผน
ยุทธศาตร์การกากับดูแลบริหารงานและติดตรา ตรวจสอบ เพื่อสนองการให๎บริการของภาครัฐ มีประสิทธิภาพ
มีความ โปรํ งใส และสามารถตรวจสอบได๎ พร๎อมทั้งเป็นการสํงเสริมขยายภาคบริการสาธารณะที่ดี โดย
ดาเนินการตามมติกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประชาชนปฎิวัติลาว 229 เลขที่ 03/ กมสพ เกี่ยวกับการสร๎าง
แขวงเป็นหนํวยงานยุทธศาสตร์ สร๎างเมืองเป็นหนํวยงานเข๎มแข็ง สร๎างบ๎านเป็นหนํวยงานพัฒนา (การทางาน
3 สร๎าง)
มตินี้ถือเป็นนโยบายการสนับสนุนองค์การของรัฐทั้งขั้นสํวนกลาง ขั้นแขวงและขั้นท๎องถิ่น ในการ
บริหารงานรัฐและปรับปรุงการบริการของภาครัฐให๎ดีขึ้น จัดดาเนินการ ปี 2009 มีทั้งสิ้น 9 โครงการ ได๎มีการ
สนับสนุนให๎มีการจัดบริการผํานจุดเดียว (one stop service) เรียกวําการบริการ “ผํานประตูเดียว” โดยมี
การเริ่มดาเนินการจัดบริการที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค๎า กระทรวงแถลงขําวและวัฒ นธรรม ศาล
ประชาชนสูงสุด และศูนย์กลางแนวล๎าวสร๎างชาติ ในขั้นแขวงจัดดาเนินการที่แขวงบํอแก๎ว ไซยะบุรี คามํวน
และแขวงอัตตะปือ มีการพัฒนาความสามารถให๎แกํขั้นเมือง และมีการปรับปรุงขบวนการกากับดูแลและจัดตั้ง
สานักงานการบริหาร (หัวหน๎าห๎องการ) พัฒนาระบบกากับดูแลข๎อมูลของรัฐกร (ข๎าราชการ) กาหนดตาแหนํง
228

กระทรวงภายใน คือ โครงสร๎างการบริหารงานของรัฐบาล (มีภาระหน๎าที่คล๎ายกับกระทรวงมหาดไทยของประเทศไทย)มี
ภาระบทบาทหน๎าที่เป็นเลขาธิการให๎แกํรัฐบาลในกิจการงานด๎านมหภาคเกี่ยวกับการพัฒนาการปกครองขั้นสูงกลาง และ
ท๎องถิ่น กากับดูแลข๎าราชการ และพนักงานรัฐ การจัดตั้งองค์การและ กากับดูแลองค์การทางสังคม งานด๎านแผนที่ งานด๎าน
การสาเนาเอกสารราชการ งานด๎านชนเผํา และด๎านการศาสนา กากับดูแลพลเมืองและงานด๎านการแขํงขัน ยกยํองผู๎มีผลงาน
ดีเดํนในทั่วประเทศ
229
มติกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคฯ หมายถึง มติของกรรมการของคณะประชาชนปฎิวัตลิ าว กรมการเมืองศูนย์กลางพรรคฯ
มีที่มาจากการคัดเลือกและเลือกตัง้ จากประชาชนทั่วประเทศ
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งานและการประเมินผลการปฎิบัติงานของรัฐกร (ข๎าราชการ) เป็นต๎น
(3.1.1) กฎหมายเกี่ยวกับระบบราชการ
(1) กฎหมายวําด๎วยรัฐบาล
รัฐบาลของสปป.ลาว กาหนดไว๎หมวดที่ 7 ของรัฐธรรมนูญ ประกอบด๎วย 6 มาตรา ตั้งแตํ มาตรา 69
ถึงมาตรา 74 รัฐบาลแหํงสปป.ลาว คือ องค์การบริหารแหํงรัฐ มีหน๎าที่รับผิดชอบตํอสภาแหํงชาติ และ
ประธานประเทศ มีภาระบทบาทในการกากับดูแลเอกภาพทางด๎านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม การ
ปูองกันชาติ ปูองกันความสงบ และการตํางประเทศ
รัฐบาล ประกอบด๎วยนายกรั ฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และ หัวหน๎าองค์การเทียบเทํา
กระทรวง รัฐบาลมีวาระ 5 ปี ตามกฎหมายวําด๎วยรัฐบาลแหํงสปป.ลาว เลขที่ 2/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์
ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2003 (Law on the Government of the Lao People s Democratic Republic)
ได๎บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิ และหน๎าที่ของรัฐบาล โดยดาเนินการภายใต๎รัฐธรรมนูญ กฎหมายและมติของสภา
แหํงชาติ รัฐดารัส และรัฐบัญญัติของประธานประเทศ การเสนอรํางกฎหมายตํอสภาแหํงชาติ รํางรัฐดารัส
และรํางรัฐบัญญัติ ตํอประธานประเทศ กาหนดแผนยุทธศาสตร์แหํงการพัฒนาเศรษฐกิจ –สังคม และแผน
งบประมาณแหํงรัฐประจาปี ออกดารัสมติตกลงเกี่ยวกับการกากับดูแลเศรษฐกิจ –สังคม วิทยาศาสตร์ เทคนิค
การปูองกันชาติปูองกันความสงบ และการดาเนินการตํางประเทศ จัดตั้งดาเนินการ แนะนา และตรวจสอบ
การดาเนินงานของบรรดาองค์การภาคสํวนตํางๆ และองค์การปกครองท๎องถิ่น จัดตั้ง และตรวจสอบการ
ดาเนิ น งานของก าลั ง ปู อ งกั น ชาติ ปู อ งกั น ความสงบ ลงนามในสนธิ สั ญ ญา สั ญ ญากั บ ตํ า งประเทศ และ
ดาเนินการตามสนธิสัญญาและสัญญาที่ได๎ลงนามแล๎ว งดการปฎิบัติ หรือ ยกเลิกข๎อตกลง คาสั่งของกระทรวง
หรือองค์การเทียบเทํากระทรวง องค์การที่ขึ้นกับรัฐบาลและองค์การปกครองท๎องถิ่นที่ขัดกับระเบียบกฎหมาย
และปฎิบัติตามสิทธิและหน๎าที่อื่น ๆ ตามที่ได๎กาหนดไว๎ในกฎหมาย
โครงสร๎างของรัฐบาลประกอบไปด๎วย 18 กระทรวง ได๎แกํ กระทรวงปูองกันความสงบ, กระทรวงการ
ตํางประเทศ, กระทรวงยุติธรรม, กระทรวงการเงิน ,กระทรวงกสิกรรม และปุาไม๎, กระทรวงอุตสาหกรรมและ
การค๎า ,กระทรวงพลั งงานและบํ อแรํ , กระทรวงโยธาธิการและขนสํ ง,กระทรวงแผนการและการลงทุน,
กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงแถลงขําวและวัฒนธรรมและทํองเที่ยว, กระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,กระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคมและ
การสื่อสาร, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และกระทรวงภายใน และประกอบกับ 3 องค์การมี
ฐานะเทียบเทํากระทรวงคือสานักนายกรัฐมนตรี และธนาคารแหํงสปป.ลาว และองค์การตรวจสอบรัฐบาล
นายกรัฐมนตรีถูกแตํงตั้งจากประธานประเทศ โดยการรับรองของสภาแหํงชาติเป็นหัวหน๎ารัฐบาล มี
หน๎าที่แนะนาและอานวยการควบคุมงานของรัฐบาลเป็นผู๎แทนให๎รัฐบาลแนะนางานของกระทรวงตํางๆ และ
องค์ก ารเที ย บเทํา กระทรวง และบรรดาองค์ ก ารอื่น ที่ขึ้ นกั บ รัฐ บาล เชํ น งานของแขวง และ นคร โดยมี
สานักงานนายกรัฐมนตรี เป็นองค์การของรัฐบาล ทาหน๎าที่เป็นเลขาธิการให๎รัฐบาลเป็นผู๎ประสานงานและ
ศึกษาสรุปรวมประเด็นปัญหาตํางๆ เกี่ยวกับกับปฎิบัติหน๎าทีของรัฐบาล และอานวยการในการปฎิบัติงานของ
รัฐบาล นายกรัฐมนตรี และองค์การอื่นๆ ที่ขึ้นกับรัฐบาล
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รัฐบาลจะกาหนดให๎มีการประชุมรัฐบาล(กองประชุมรัฐบาล) โดยจะมีการเปิดประชุมเดือนละหนึ่งครั้ง
โดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู๎เรียกประชุมและเป็นประธาน ในกรณีมีความจาเป็นเรํงดํวน อาจจะเปิดกองประชุม
สมัยวิสามัญก็ได๎ตามการเสนอของนายกรัฐมนตรีหรือการเสนอของสมาชิกรัฐบาลจานวนไมํน๎อยกวํา หนึ่งใน
สามสํวนของจานวนสมาชิกรัฐบาลทั้งหมด โดยกองประชุมรัฐบาล ต๎องเชิญเจ๎าแขวงและเจ๎าครองนครเข๎ารํวม
ประชุมปีละสองครั้ง เพื่อตรวจสอบและแนะนาการปฎิบัติหน๎าที่ขององค์การปกครองท๎องถิ่น ประเด็นที่ต๎อง
นาเข๎าพิจารณาและตกลงในกองประชุมรัฐบาลมีดังนี้ แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ - สังคมแหํงรัฐ
แผนงบประมาณแหํงรัฐและการปรับปรุงแก๎ไขแผนงบประมาณแหํงรัฐประจาปี รํางกฎหมาย รํางรัฐบัญญัติ
รํางรัฐดารัสและรํางดารัส การสร๎างตั้ง การยุบเลิก การรวม เขตแดน แขวง นคร และเขตพิเศษ สร๎างและ
นาเสนอสภาแหํงชาติพิจารณารับรอง การสร๎างตั้ ง การยุบเลิก รวม แยก บรรดาองค์การที่ขึ้นโดยตรงกับ
รั ฐ บาล การสร๎ า งตั้ ง ยุ บ เลิ ก รวมแยก หรือ กาหนดเขตแดนของเมื องและเทศบาล รวมทั้ งบทสรุ ปการ
ดาเนินงานของรัฐบาล การปูองกันชาติ ปูองกันความสงบ และความสัมพันธ์ระหวํางประเทศ เนื้อหาในการ
เจรจา สนธิสัญญาและสัญญากับตํางประเทศ บทรายงานตํอสภาแหํงชาติและตํอประธานประเทศ นอกจากนี้
อาจจะมีการประชุมของกองประชุมพิเศษของรัฐบาลโดยการเรียกประชุมของประธานประเทศเป็นประธานใน
ที่ประชุม ใช๎ในกรณีเมื่อประเทศชาติตกอยูํในภาวะวิกฤตการณ์ร๎ายแรงทางด๎านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม –สังคม
ภัยธรรมชาติ หรือในสภาวะฉุกเฉินทางด๎านการปูองกันชาติ –ปูองกันความสงบ และด๎านความสัมพันธ์ระหวําง
ประเทศ
ระบบวิธีการทางานของรัฐบาล ทางานตามหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตย โดยมีการประสานงานกับ
หนํว ยงานตํางๆ โดยรัฐ บาลจะถือเอามติกองประชุมรัฐบาลเป็นหลักสาคัญในการดาเนินงานของตน โดย
สมาชิกรั ฐบาลต๎องเคารพภาระบทบาทหน๎าที่ของกันและกัน พร๎อมทั้งประสานงานกันในกรณีที่มีประเด็น
ปั ญหาที่มี ความขั ดแย๎ งกั น ไมํ เป็ น เอกภาพเดียวกัน ให๎ นาเสนอประเด็นปั ญหาดัง กลํ า วตํ อนายกรัฐ มนตรี
พิจารณาแก๎ไข และในการดาเนินงานด๎านตํางประเทศสมาชิกรัฐบาลต๎องขอความเห็นจากนายกรัฐมนตรี
นอกจากนี้รัฐบาลต๎องรายงานการดาเนินงานประจาปีตํอสภาแหํงชาติ เสนอผํานแผนยุทธศาสตร์แหํง
การพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม และแผนงบประมาณแหํงรัฐ การแก๎ไขดัดแปลงแผนงบประมาณแหํงรัฐ และ
ตอบข๎อซักถามของสมาชิกสภาแหํงชาติเกี่ยวกับการปฎิบัติหน๎าที่ของรัฐบาลหรือสมาชิกรัฐบาล และรัฐบาล
ต๎องรายงานการดาเนินงานตํอประธานประเทศ กองประชุมพิเศษของรัฐบาล
รัฐบาลต๎องประสานงานกับศาลประชาชนสูงสุด และองค์การอัยการประชาชนสูงสุดในการติดตาม
ตรวจสอบการปฎิบัติหน๎าที่ตามกฎหมายและปูองกันการทุจริต (ปรากฎการณ์สังคมที่ไมํดีในสังคม) โดยในกรณี
จาเป็นรัฐบาลอาจจะเชิญศาลประชาชนสูงสุดและอัยการสูงสุดเข๎ารํวมกองประชุมรัฐบาลก็ได๎
รัฐบาลต๎องประสานงานกับองค์การมหาชน อันได๎แกํ แนวลาวสร๎างชาติ คณะซาวหนุํมประชาชนปฎิ
วัติลาว สหพันธ์กรรมบาล สหพันธ์แมํหญิงลาว และองค์การสังคมอื่นๆ เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและสํงเสิรมให๎องค์การมหาชนดังกลําวเข๎ารํวมในการกากับดูแลรัฐ กากับดูแลเศรษฐกิจ –สังคม โดยใน
กรณีจาเป็นอาจจะเชิญผู๎แทนขององค์การมหาชนดังกลําวเข๎ารํวมในการประชุมของรัฐบาลได๎ และรัฐบาลมี
หน๎ า ที่รั บ ฟัง ความคิ ดเห็ น ของประชาชนที่ มีค าร๎อ งทุ กข์ห รือ คาเสนอและพิ จารณาแก๎ไ ขค าร๎อ งทุ กข์ ของ
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ประชาชนเกี่ยวกับการกระทาที่ไมํถูกต๎องของพนักงาน ราชการและองค์การบริหารรัฐขั้นตํางๆ ภายใต๎ระเบียบ
กฎหมาย
(2)กฎหมายการปกครองท๎องถิ่น (ราชการสํวนท๎องถิ่น)
การปกครองท๎องถิ่น ได๎กาหนดอยูํในหมวดที่ 8 ของรัฐธรรมนูญมี 4 มาตรา ตั้งแตํมาตรา 75-78 การ
ปกครองท๎องถิ่นของสปป.ลาว แบํงออกเป็น สามขั้น คือ 1.ขั้นแขวง ซึ่งประกอบด๎วยแขวงและนคร มี 17
แขวง(province) 1 นคร (capital) (แขวงอัตตะปือ บํอแก๎ว บอริคาไซ จาปาสัก หัวพัน คามํวน หลวงน้าทา
หลวงพระบาง อุดมไซ พงสาลี สาละวัน สะหวันนะเขต เซกอง เวียงจันทน์ ไซยะบุรี ไซสมบูรณ์ เชียงขวางและ
นครหลวงเวียงจันทน์) 2. ขั้นเมืองซึ่งประกอบด๎วยเมือง และเทศบาล และ 3.ขั้นบ๎าน ประกอบด๎วย บ๎าน บาง
กรณีสภาแหํ งชาติอาจจะตกลงกํอตั้งเขตพิเศษขึ้น ซึ่งมีฐานะเทียบเทํากับแขวง เชํน เขตพิเศษไซสมบูรณ์
ปัจจุบันเป็นแขวงไซสมบูรณ์
กฎหมายวําด๎วยการปกครองท๎องถิ่น เลขที่ 01/สพซ ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2003 (Law on Local
Administation) ได๎บัญญัติถึงภาระหน๎าที่ขององค์การปกครองท๎องถิ่น ซึ่งเป็นอองค์การบริหารรัฐขั้นท๎องถิ่น
มีภาระบทบาทเป็นตัว แทนและรั บผิดชอบตํอรัฐบาลในการกากับดูแลบริหารงานด๎านการเมือง เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม – สังคม การสร๎างโครงสร๎างพื้นฐาน และใช๎ทรัพยากรมนุษย์ การปกปักรักษาทรัพ ยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล๎อม และทรัพยากรอื่นๆ การปูองกันชาติ ปูองกันความสงบในท๎องถิ่น และการตํางประเทศตามการ
มอบหมายของรัฐบาล
เจ๎าแขวง เจ๎าครองนคร และเจ๎าเมือง เจ๎าบ๎านมีสิทธิและหน๎าที่ ปฎิบัติหน๎าที่ภายใต๎รัฐธรรมนูญและ
กฎหมาย ,ปฎิบัติตามมติคาสั่งของผู๎บังคับบั ญชาอยํางเข๎มงวด แนะนา และตรวจสอบการปฎิบัติงาน ของ
บรรดาแผนกงาน หรือสํวนงานทุกขั้นที่ขึ้นกับความรับผิดชอบของตน ห๎ามปฎิบัติหน๎าที่ที่ไมํชอบ หรือ ละเว๎น
การปฎิบัติหน๎าที่ในขั้นงานของตนหรือในขั้นงานที่ผู๎ใต๎บังคับบัญชาอันขัดกับกฎหมาย พิจารณา และแก๎ไขคา
ร๎องทุกข์ และข๎อเสนอของประชาชนอยูํในขอบเขตสิทธิอานาจของตนตามที่ได๎กาหนดไว๎ในกฎหมาย
รัฐธรรมนูญได๎กาหนดสิทธิ และหน๎าที่เฉพาะของหัวหน๎าเทศบาลให๎เป็นผู๎วางแผน การกากับดูแลเมือง
ให๎การบริการสาธารณะอยํางทั่วถึง มีความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร๎อยในขอบเขตเมืองที่ตน
รับผิดชอบ230
กฎหมายวําด๎วยการปกครองท๎องถิ่นแหํงสปป.ลาว เลขที่ 3/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 21
ตุลาคม 2003 กาหนดหลักการดาเนินงานขององค์การปกครองท๎องถิ่น โดยปฎิบัติตามหลักการรวมศูนย์
ประชาธิปไตย และแบํงขั้นในการกากับดูแลดังนี้คือ ขั้นบ๎าน (The village level)ขึ้นตรงกับขั้นเมือง (The
district level) ขั้นเมืองขั้นกับขั้นแขวง ขั้นแขวงขึ้นกับรัฐบาล (The government) โดยมีองค์คณะพรรค(The
party committee)ขั้นของตนเป็นผู๎นา และรับผิดชอบบนพื้นฐานรัฐธรรมนูญและกฎหมาย โดยแบํงขั้นในการ
ดาเนินงาน โดยแบํงออกเป็น 3 ขั้น คือ ขั้นแขวง ขั้นเมือง ขั้นบ๎าน231 กลําวคือ
230

วิชารัฐธรรมนูญ สถาบันการเมืองและการปกครองแหํงรัฐ คณะวิชาบริหารศาสตร์ ปี 2004 พิมพ์ที่ โรงพิมพ์แหํงรัฐ หน๎า
24
231
รัฐธรรมนูญ ปี 2003 มาตรา 75 (ใหมํ)
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1) ขั้นแขวง (Province) มีแขวงและนคร
2) ขั้นเมือง (District) มีเมืองและเทศบาล
3) ขั้นบ๎าน (Village) มีบ๎าน
องค์การปกครองท๎องถิ่นมีระบบประชุมเพื่อปรึกษาหารือ และตกลงปัญหาสาคัญของตน สามารถแยก
พิจารณาได๎ ดังนี้
1. แขวงและนคร (Provinces and Cities)
1) องค์ประกอบของแขวงและนคร
แขวงเป็นการปกครองท๎องถิ่นที่ประกอบไปด๎วยเมืองและเทศบาล สํวนนครเป็นการปกครองท๎องถิ่นในเมือง
ใหญํที่มีชุมชนหนาแนํน ซึ่งประกอบไปด๎วยเทศบาลเป็นใจกลางของเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม-สังคม และ
การบริการอัน มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ -สังคมของประเทศ อยํางกรณีนครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งมี
สถานะเป็นนครก็ประกอบไปด๎วยหลายเมืองและหลายเทศบาล
ในสํ ว นของโครงสร๎ า งการบริ ห ารงานและบุ ค ลากรของแขวง ,
นครจะประกอบสํ ว นการ
232
ปฏิบัติงาน คือ
- สานักงาน (ห๎องวําการ) แขวง หรือนคร (The provincial or city cabinet)
- แผนกงานตํางๆ ตามที่จัดตั้งขึ้น (The local divisions of the line ministries and
ministry –equivalent organizations)
สํวนบุคลากรของแขวง หรือนคร ประกอบไปด๎วย
- เจ๎าแขวง หรือเจ๎าครองนคร
- รองเจ๎าแขวง หรือรองเจ๎าครองนคร
- หัวหน๎า หรือรองหัวหน๎าห๎องวําการ แผนกการ และพนักงาน
- รัฐกร (ข๎าราชการ) ที่สาคัญอยูํในโครงสร๎างของแขวง,นคร
ปัจจุบันการปกครองระดับนครมีเพียง 1 แหํง คือ “นครหลวงเวียงจันทน์” บทบาทและหน๎าที่ของ
เจ๎าแขวง หรือเจ๎าครองนคร เจ๎าแขวงหรือเจ๎านคร เป็นหัวหน๎าห๎องการปกครองแขวงหรือนคร โดยตัวแทนที่
ทางานรั บผิ ดชอบตํอของรั ฐบาลในการปฏิบัติห น๎าที่ปกครองแขวงหรือนครโดยเจ๎าของแขวงหรือนครถูก
แตํงตั้ง หรือโยกย๎าย หรือพ๎นจากตาแหนํงจากประธานประเทศตามการเสนอของนายกรัฐมนตรี โดยเจ๎า
แขวงหรือเจ๎านครจะมีวาระ 5 ปี และจะดารงตาแหนํงเดิมได๎ไมํเกิน 2 สมัย สาหรับเจ๎าแขวงและเจ๎านคร
มีอานาจหน๎าที่และเป็นผู๎บังคับบัญชาในสายแนวนอน (ในขั้นการบังคับบัญชาระดับแขวง) โดยเจ๎าแขวงหรือ
เจ๎าครองนคร เป็นผู๎ใต๎บังคับบัญชาของกระทรวงหรืองค์การเทียบเทํากระทรวง สายตั้ง (ขั้นการบังคับบัญชา
ระดับกระทรวง )ในการปฏิบัติงานของเจ๎าแขวงหรือเจ๎านครจะมีรองเจ๎าแขวงหรือรองเจ๎านครเป็นผู๎ชํวยงาน
เจ๎ า แขวงหรื อ เจ๎ า นคร ซึ่ ง รองเจ๎ า แขวงหรื อ รองเจ๎ า นครถู ก แตํ ง ตั้ ง โยกย๎ า ย หรื อ ยุ บ ต าแหนํ ง โดย
232

กฎหมายวําด๎วยการปกครองท๎องถิ่น แหํงสปป.ลาว เลขที่ 03/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2003
มาตรา 8
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นายกรั ฐ มนตรี ทั้ ง นี้ ต ามการเสนอของเจ๎ า แขวงหรื อ เจ๎ า ครองนคร และมี ว าระการด ารงต าแหนํ ง เป็ น
เวลา 5 ปี และอาจได๎รับการแตํงตั้งใหมํได๎
ปัจจุบันสปป.ลาวมีจานวน 17 แขวง (แขวงอุดมไซ แขวงหัวพัน แขวงเวียงจันทน์ แขวงคามํวน แขวง
เซกอง แขวงพงสาลี แขวงบํอแก๎ว แขวงไซยะบุรี แขวงไซสมบูรณ์ แขวงสะหวันนะเขต แขวงจาปาสัก แขวง
หลวงน้าทาแขวงหลวงพระบาง แขวงเชียงขวาง แขวงบอลิคาไซ แขวงสาละวัน และแขวงอัตตะปือ) และ1
นคร คือ นครหลวงเวียงจันทน์233
2. องค์การปกครองเมือง234(District)
1) องค์ประกอบของเมือง
เมืองเป็นเขตการปกครองท๎องถิ่นที่ขึ้นนอยูํกับแขวงหรือนครหลวงโดยในแตํละเมืองก็จะมีหนํวยยํอย
คือ "บ๎าน" มาสังกัดอีกชั้นหนึ่งโดยองค์การเมืองมีโครงสร๎างบริหารที่ประกอบไปด๎วย
- สานักงาน (ห๎องวําการ) ของเมือง
- บรรดาห๎องการของหนํวยงานตํางๆ ที่อยูํประจาเมือง
สาหรับบุคลากรของเมืองจะประกอบไปด๎วยบุคคลตํางๆ ที่สาคัญ ดังนี้
- เจ๎าเมือง
- รองเจ๎าเมือง
- หัวหน๎า รองหัวหน๎าวําการ ห๎องการ (สานักงาน)และพนักงาน
- รัฐกร (ข๎าราชการ)
ที่สังกัดในโครงสร๎างของเมือง
2) การกํอตั้งเมือง
กฎหมายก าหนดให๎ ก ารกํ อ ตั้ ง เมื อ ง ยกเลิ ก แยกออก หรื อ ควบรวม หรื อ ก าหนดเขต
ปกครอง จะต๎องมีมติของรัฐตามการเสนอของเจ๎าแขวง หรือเจ๎านคร บทบาทและหน๎าที่ของเจ๎าเมืองโดยเจ๎า
เมืองจะมีรองเจ๎าเมืองเป็นผู๎ชํวยให๎ปฏิบัติงานทั้งนี้ตามการมอบหมายของเจ๎าเมือง รวมถึงการปฏิบัติหน๎าที่
แทนเจ๎าเมืองในกรณีที่เจ๎าเมืองติดภารกิจ ในสํวนของตาแหนํงเจ๎าเมืองจะถูกแตํงตั้งหรือโยกย๎าย หรือพ๎นจาก
ตาแหนํง โดยนายกรัฐมนตรีตามการเสนอของเจ๎าแขวงหรือเจ๎าครองนคร มีวาระการดารง 5 ปี และดารง
ตาแหนํงได๎ไมํเกิน 2 วาระ ในสํวนของรองเจ๎าเมืองผู๎ที่มีอานาจแตํงตั้ง โยกย๎ายหรือยุบตาแหนํง คือเจ๎าแขวง
หรือเจ๎าครองนคร ทั้งนี้ตามการเสนอของเจ๎าเมือง มีวาระการดารงตาแหนํง 5 ปี และสามารถกลับมารับ
ตาแหนํงเดิมได๎
3. องค์การปกครองเทศบาล (Municipality)
เทศบาลเป็นการปกครองท๎องถิ่นในเขตเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งองค์การปกครองแขวง นคร หรือตัวเมืองอื่น
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ที่มีเงื่อนไขครบตามที่กฎหมายฉบับนี้ได๎กาหนดเอาไว๎ ซึ่งการปกครองระบบเทศบาลจะต๎องเป็นพื้นที่ซึ่ งมี
ชุมชนหนาแนํน มีการพัฒนาทางด๎านเศรษฐกิจการเมือง วัฒนธรรม – สังคมและการบริการซึ่งมีบทบาท
ผลักดันพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมของท๎องถิ่น
สาหรับสํวนประกอบของเทศบาล คือ บ๎าน เชํนเดียวกับการปกครองเมือง
เมืองที่เป็นที่ตั้งของแขวงหรือนคร จะต๎องมีการกํอตั้งเทศบาล อยํางไรก็ตามเมืองอื่นอาจกํอตั้งเป็น
เทศบาลได๎ห ากมีเ งื่อนไขครบถ๎ว นตามที่กฎหมายกาหนดเอาไว๎ บทบาทและหน๎าที่ข องหั ว หน๎ าเทศบาล
หั ว หน๎ า เทศบาลถื อวํ า เป็ น ตั ว แทนและรั บ ผิ ด ชอบงานแทนแขวงหรื อ นครโดยมี ภ ารกิจ และหน๎ าที่ ใ นการ
ปฏิ บั ติ งานเพื่อ พลเมือ งในเขตองค์ การปกครองเทศบาลโครงสร๎ างขององค์ก ารบริ ห ารปกครองเทศบาล
ประกอบด๎วย
1. สานักงานปกครองเทศบาล
2. บรรดาสานักงานของสายการบังคับบัญชา และเทียบเทํา
3. กองวิชาการและหนํวยงานบริการ (the technical and service units)
บุคคลากรขององค์การปกครองเทศบาล ประกอบด๎วย หัวหน๎า รองหัวหน๎าเทศบาล หัวหน๎า รอง
หัวหน๎าสานักงาน สานักงาน และพนักงาน –ข๎าราชการ ที่สังกัดในโครงสร๎างองค์การของการปกครองเทศบาล
หัวหน๎าเทศบาลถูกแตํงตั้ง โยกย๎าย หรือปลดจากตาแหนํง โดยนายกรัฐมนตรี ตามการเสนอของเจ๎าแขวง เจ๎า
ครองนคร หัวหน๎าเทศบาล มีวาระสมัยละ 5 ปี และสามารถดารงตาแหนํงอยูํได๎ ไมํเกิน สองสมัย รองหัวหน๎า
เทศบาล ถูกแตํงตั้ง โยกย๎าย หรือปลดตาแหนํงโดยเจ๎าแขวง เจ๎าครองนคร ตามการเสนอของหัวหน๎าเทศบาล
มีวาระห๎าปี และสามารถได๎รับการแตํงตั้งใหมํได๎
4. องค์การปกครองบ้าน(The village)
บ๎านคือ เขตการปกครองท๎องถิ่นขั้นรากฐาน ที่ขึ้นกับเมือง หรือเทศบาล บ๎านหนึ่งสร๎างด๎วยหลาย
ครอบครัว (The several households)
องค์การปกครองบ๎าน มีนายบ๎านเป็นหัวหน๎า มีรองนายบ๎าน และหนํวยงานจานวนหนึ่งปฎิบัติงาน
นายบ๎านได๎รับการเลือกตั้งจากประชาชนผู๎มีสิทธิเลือกตั้งภายในบ๎าน และถูกรับรองโดยเจ๎าเมือง หรือหัวหน๎า
เทศบาล ในกรณีที่จาเป็น นายบ๎านอาจถูกแตํงตั้ง หรือปลดจากตาแหนํง โดยเจ๎าเมือง หรือหัวหน๎าเทศบาลก็
ได๎ รองนายบ๎านถูกแตํงตั้ง หรือปลดจากตาแหนํงโดยเจ๎าเมือง หรือหัวหน๎าเทศบาล ตามการเสนอของนายบ๎าน
นายบ๎านและ รองนายบ๎าน มีวาระสมัยละสามปี สามารถได๎รับการเลือกตั้ง หรือแตํงตั้งคืนใหมํได๎
การกํอตั้ง บ๎าน ถูกกํอตั้ง รวมเข๎า แยกออก ยุบเลิก หรือกาหนดเขตแดน โดยเจ๎าแขวง เจ๎าครองนคร
ตามการเสนอของเจ๎าเมือง หรือหัวหน๎าเทศบาล นายบ๎านเป็นหัวหน๎าองค์การปกครองบ๎าน มีภาระบทบาท
เป็นตัวแทน และรับผิดชอบตํอองค์การปกครองเมือง เทศบาล และประชาชนบรรดาเผําตํางๆ ภายในบ๎าน ใน
การดาเนินการภาระบทบาท สิทธิและหน๎าที่ขององค์การปกครองบ๎าน
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การเงินขององค์การปกครองท๎องถิ่น แบํงออกเป็นสองขั้น คือ หัวหนํวยงบประมาณขั้นแขวง หั ว
หนํวยงบประมาณขั้น เมือง สํ วนขั้นบ๎านเป็นหัวหนํวยพื้นฐาน ในการเก็บรายรับ และปฎิบัติรายจําย ตาม
ระเบียบกฎหมาย และตามการมอบหมายขององค์การปกครองขั้นเมือง การเงินขององค์การปกครองท๎องถิ่น
ต๎องปฎิบัติตามหลักการรวมศูนย์ งบประมาณแหํงรัฐ งบประมาณท๎องถิ่นต๎องอยูํภายใต๎ระเบียบกฎหมายอยําง
เดียวกัน และปฎิบัติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม และแผนงบประมาณประจาปี ที่ รัฐบาลตกลงมอบให๎
องค์การปคกรองท๎องถิ่นปฎิบัติ ผู๎สั่งจํายการเงิน (การคลังท๎องถิ่น) ขององค์การปกครองท๎องถิ่นขั้นแขวงคือเจ๎า
แขวง หรือเจ๎าครองนคร หรือผู๎ที่ได๎รับมอบสิทธิตามระเบียบการ ขั้นเมืองคือเจ๎าเมือง หรือหัวหน๎าเทศบาล
หรือผู๎ได๎รับมอบสิทธิตามระเบียบการ
(3) กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข๎าราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับข๎าราชการของสปป.ลาว บัญญัติเป็นดารัสวําด๎วยระเบียบข๎าราชการ แหํงสปป.ลาว
เลขที่ 82/นย เวียงจันทน์ วันที่ 19 พฤษภาคม 2003(Decree on Law commission) ดารัสฉบับนี้บัญญัติขึ้น
เพื่อกาหนดบรรดาหลักการ ระเบียบการและองค์การดาเนินงานที่รับผิดชอบการดาเนินงานของราชการ ของ
สปป.ลาว
ข๎าราชการของสปป.ลาว คือ ประชาชนลาวผู๎ที่บรรจุและได๎รับการแตํงตั้งให๎ปฎิบัติงานประจาอยูํ
บรรดาองค์การของพรรค(ผู๎ปฎิบัติงานประจาของคณะพรรคปฎิวัติประชาชนลาว) รัฐบาล องค์การมหาชนขั้น
ศูนย์กลาง ขั้นท๎องถิ่น และสานักงานผู๎ แทน ณ สปป.ลาว และอยูํตํางประเทศ ซึ่งได๎รับเงินเดือน และเงิน
อุดหนุนตําง ๆ จากงบประมาณของรัฐ ดารัสฉบับนี้ไมํได๎รวมประเภทพนักงานที่เป็นแกนนาระดับสูง (นับแตํ
ขั้นรัฐมนตรี รัฐมนตรีชํวยวําการหรือเทียบเทําขึ้นไป) ทหาร ตารวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานตามสัญญา
จะมีระเบียบการกาหนดไว๎โดยแฉพาะ
การกากับดูแลราชการเป็นไปตามหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยเป็นหนึ่งเดียวทั่วประเทศ มีการแบํง
ขั้นกากับดูแล ระหวํางศูนย์กลาง ภาคสํวน (สาขาด๎านตํางๆ เชํน ด๎านการค๎า กสิกรรม ปุาไม๎ เป็นต๎น) และ
ท๎องถิ่นมีการบรรจุโดยการสอบคัดเลือก และการบรรจุเข๎าเป็นข๎าราชการปฎิบัติตามบนหลักการเสมอภาค
เปิดเผย และบนพื้นฐานความรู๎ ความสามารถ และมาตรฐาน และตามอัตราตาแหนํงวําง
นอกจากนี้ ด ารั ส วํ าด๎ ว ยระเบี ย บข๎า ราชการ แหํ งสปป.ลาว เลขที่ 82/นย เวี ยงจัน ทน์ วั นที่ 19
พฤษภาคม 2003 มีการกาหนดชั้น ขั้น และกลุํมวิชาชีพ ของข๎าราชการแหํงสปป.ลาวไว๎ โดย ประกอบด๎วย 5
ชั้นตั้งแตํ ขั้นที่ 1 ถึง ขั้น 5 แตํละชั้นมี 15 ขั้น แตํละขั้นประกอบด๎วยอัตราเงินเดือน จานวน และมูลคําอัตรา
เงินเดือน จะกาหนดไว๎เฉพาะเพื่อให๎เหมาะกับสภาพขยายตัวของเศรษฐกิจแตํละระยะราชการที่บรรจุ ขั้น 1ขั้น
2 เรียกวําพนักงานชํวยงานบริหาร ข๎าราชการที่บรรจุเข๎าขั้นที่ 3 4 และ 5 เรียกวําพนักงานวิชาการ โดยแบํง
ออกเป็น 3 ระดับ (ระดับที่ 3 จะเรียกวําพนักงานวิชาการอาวุโส) และกาหนดตาแหนํงบริหาร และตาแหนํง
งานของข๎าราชการ(กาหนดให๎มีสิทธิและหน๎าที่ความรับผิดชอบในการแนะนาและควบคุมงานสํวนราชการโดย
กาหนดตาแหนํงตามโครงสร๎างขององค์การขั้นตํางๆ เชํน ขั้นศูนย์กลาง ขั้นท๎องถิ่น เป็นต๎น) สิทธิและหน๎าที่
ของข๎าราชการ (กาหนดให๎ข๎าราชการทุกคนต๎องมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์ บริสุทธิ์ตํอประเทศชาติ ปฎิบัติตาม
คาสั่งของผู๎บังคับบัญชา และทาหน๎าที่ตามที่ได๎รับมอบหมายอยํางมีความรับผิดชอบให๎การบริการแกํประชาชน
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ด๎วยความจริงใจ เป็นธรรม และเสมอภาค เคารพกฎหมาย และระเบียบทางราชการ เข๎ารํวมในทางการเมือง
ด๎านเศรษฐกิจ สังคม ในองค์การที่ตนสังกัด รับฟังความคิดเห็นและอยูํภายใต๎การตรวจสอบของประชาชนและ
องค์การของผู๎บังคับบัญชา เป็นต๎น ข๎าราชการใหมํทุกคนภายหลังที่ได๎บรรจุเป็นข๎าราชการสมบูรณ์แล๎ว ในชํวง
ระยะเวลา 5 ปีแรกต๎องมีหน๎าที่ปฎิบัติตํอท๎องถิ่น ขั้นเมือง หรือบ๎านอยํางน๎อย 2 ปี) ผลประโยชน์สวัสดิการ
ของข๎าราชการ (กาหนดด๎านทุนการศึกษาตํอในประเทศหรือตํางประเทศ ภายหลังจากที่สาเร็จการศึกษาแล๎ว
ต๎องกลับมารับใช๎ราชการอยํางน๎อยเป็นเวลาสองเทําของเวลาที่ตนได๎ไปศึกษา ถ๎าฝุาฝืนต๎องจํายเงินทดแทนคืน
เงินเป็นจานวนสองเทําที่ตนเองได๎รับไป เป็นต๎น นอกจากนี้ได๎กาหนดสิทธิหรือการรับผลประโยชน์สวัสดิการ
ตําง ๆ เชํน เงินเดือน เงินบานาญ เงินบาเหน็จ และเงินอุดหนุนตํางๆ จากคลังเงินเดือน และคลังประกันสังคม
ของรัฐตํอข๎าราชการ โดยข๎าราชการที่ทางานในเขตทุรกันดาร หํางไกลความเจริญทางานกับสารเคมีเป็นพิษจะ
ได๎รับเงินสวัสดิการเป็นพิเศษ และกาหนดวันหยุดงานประจาปี หยุดงานราชการ การลาปุวย ลาคลอดบุตร
และกรณีอื่นๆ เป็นต๎น) ข๎อห๎ามสาหรับข๎าราชการ (กาหนดห๎ามมิให๎ข๎าราชการเป็นเจ๎าของหรือผู๎อานวยการ
หรือเป็นผู๎จัดการในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง เว๎นแตํบางสายงานซึ่งอนุญาต ห๎ามข๎าราชการเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับงาน
ที่สัมพันธ์ถึงความลับของชาติ ให๎แกํบรรดาธรุกิจเอกชนทั้งภายในและตํางประเทศ ห๎ามข๎าราชการหยุดงาน
ตามอาเภอใจโดยไมํได๎รับอนุญาตจากองค์การ ห๎ามข๎าราชการใช๎อานาจในตาแหนํงหน๎าที่โดยไมํชอบด๎วย
กฎหมาย ห๎ามข๎าราชการสร๎างกลุํม พรรคพวกหรือญาติพี่น๎องให๎รับผิดชอบงานการบริหาร การตรวจสอบ
การเงิน เลขา บัญชี คลัง พัสดุ หรือผู๎จัดซื้อจัดจ๎างในองค์การของตน หรือกระทาสิ่งใดที่กํอให๎เกิดผลกระทบที่
ไมํดีในหน๎าที่ราชการและความสามัคคีภายในองค์การ)
การบรรจุแตํงตั้งข๎าราชการ (กาหนดให๎บรรดากระทรวง องค์การ และท๎องถิ่นเสนอตํอรัฐบาลเป็น
ผู๎อนุมัติจานวนข๎าราชการบรรจุใหมํให๎แตํละกระทรวง องค์การ และท๎องถิ่นในแตํละปี) การฝึกงาน(กาหนด
ระยะเวลาตามขั้นตําง ๆ เชํน ขั้นต๎น ต๎องฝึกงาน 3 เดือน , ขั้นกลาง ต๎องฝึกงาน 6 เดือน ,ขั้นสูง (ปริญ ญาตรี)
และ ปริญญาโท เอก ต๎องฝึกงาน 12 เดือน เป็นต๎น) สภานภาพของข๎าราชการ การโยกย๎าย(กาหนดให๎มี 3
กรณี คือการโยกย๎ายตามความต๎องการของหนํวยงานโดยการตกลงของขั้นผู๎บังคับบัญชาที่มีสิทธิกากับดูแล
ข๎าราชการ การโยกย๎ายตามการร๎องขอของข๎าราชการ โดยได๎รับการอนุมัติจากขั้นผู๎บังคับบัญชา และการ
โยกย๎ายโดยมีเหตุผลทางวินัย) การประเมินผลการปฎิบัติงาน (กาหนดให๎มี 5 ระดับคือ ดีเลิศ ดี ปานกลาง
อํอน และใช๎การไมํได๎ โดยองค์การกากับดูแลข๎าราชการขั้นศูนย์กลางเป็นผู๎กาหนดเงื่อนไข มาตรฐานและ
วิธีการของการประเมินผลการปฎิบัติงานของข๎าราชการ) การเลื่อนชั้นและเลื่อนขั้น(หมายถึง การเลื่อนจากขั้น
เกําไปหาขั้นใหมํที่สูงกวําซึ่งประกอบด๎วย 4 รูปแบบคือ เลื่อนขั้นตามใบประกาศนียบัตร เลื่อนขั้นตามวาระ
(เชํนการครบกาหนดตามเวลาในขั้นเกําให๎เลื่อนขั้นเมื่อครบกาหนดเวลานั้น) เลื่อนขั้นตามการสอบ และ การ
เลื่อนขั้นตามตาแหนํงบริหาร(ใช๎สาหรับข๎าราชการที่ได๎เข๎ารํวมการปฎิวัติกํอนวันสถาปนา สปป.ลาว) การ
กาหนดคําตอบแทนและการยกยํองความดี (การปรับเงินเดือนและการให๎รางวัล เหรียญตรา เหรียญชัย ใบ
ประกาศเกียตรติคุณ เป็นต๎น) มาตรการทางวินัยตํอข๎าราชการ(กาหนดมาตรการวินัยตํอข๎ าราชการไว๎ 3 ขั้น
คือ ขั้นที่หนึ่ง ติเตียน กลําวเตือนความผิดโดยบันทึกไว๎ในสานวนเอกสารและประวัติข๎าราชการ ขั้นสอง หยุด
ชั่วคราวการเลื่อนขั้นเงินเดือน การยกยํองและบันทึกไว๎ในสานวนเอกสารและประวัติข๎าราชการ ,ลดขั้นจาก
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ตาแหนํงบริหาร หรือโยกย๎ายไปรับหน๎าที่อื่นที่ มีตาแหนํงต่ากวําและบันทึกไว๎ในสานวนเอกสาร และประวัติ
ข๎าราชการ ,ปลดตาแหนํงบริหารทั้งหมด และบันทึกไว๎ในสานวนเอกสารและประวัติข๎าราชการ ขั้นสาม ให๎
ออกจากข๎าราชการโดยไมํได๎รับสวัสดิการใดๆ โดยมาตรการวินัยนี้ต๎องได๎มีการพิสูจน์ข๎อเท็จจริงและนาเสนอ
ตํอ ผู๎ บั งคั บ บั ญ ชาให๎ ตกลงอยํ า งเป็ น ทางการเทํา นั้ น ) สิ ท ธิ หน๎ า ที่แ ละโครงสร๎า งของคณะกรรมการวิ นั ย
ข๎าราชการ การดาเนินการทางวินัย (แบํงออกเป็น 3 ขั้นคือ 1.คณะกรรมการวินัยขั้นกระทรวง และองค์การ
เทียบเทํากระทรวงโดยมีรัฐมนตรีหรือผู๎แทนเป็นประธาน และหัวหน๎ากรมบริหารองค์การ หัวหน๎ากรมของ
ข๎าราชการที่ผิดวินัยสังกัดอยูํ ข๎าราชการอาวุโส ผู๎แทนแตํละองค์การมหาชนเป็นกรรมการ 2.คณะกรรมการ
วินัยขั้นแขวง และคณะกรรมการวินัยขั้นเมืองมีโครงสร๎างเหมือนขั้นแขวงประกอบด๎วย เจ๎าแขวง เจ๎าครองนคร
หรือผู๎แทนเป็นประธาน หัวหน๎าคณะองค์การบริหารงานบุคคลหรือผู๎แ ทน ข๎าราชการอาวุโส ที่ข๎าราชการผิด
วินัยสังกัดอยูํ หัวหน๎าองค์การข๎าราชการที่ผิดวินัยสังกัดอยูํ ผู๎แทนแตํละองค์การมหาชน เป็นกรรมการ โดย
การพิจารณาความผิดของข๎าราชการต๎องดาเนินการในกองประชุมและต๎องมีผู๎เข๎ารํวมอยํางน๎อย 2/3 ของ
จานวนคณะกรรมการทั้งหมดและต๎องได๎รับความเห็นชอบจากเสียงสํวนใหญํของผู๎เข๎ารํวมกองประชุม โดยต๎อง
ให๎ข๎าราขการผู๎ที่ถูกกลําวหาได๎ชี้แจงและแสดงหลักฐานอ๎างอิงเพื่อปกปูองตนเอง ภายหลังจากการประชุม
คณะกรรมการวินัยฯแล๎วให๎นาเสนอตํอผู๎บังคับบัญชาพิจารณาตกลง และประกาศความผิดและมาตรการทาง
วินั ย ให๎ผู๎ ร๎ อ งขอและภาคสํ ว นที่เกี่ย วข๎องทราบ)การฝึ กอบรมและการพัฒ นาข๎าราชการ(การฝึ กอบรมมี 3
ประเภทคือ การฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน การฝึกอบรมในเวลาประจาการปกติ และการฝึกอบรมเพื่อบรรจุรับหน๎าที่
และตาแหนํงงานใหมํ) การสิ้นสุดการเป็นข๎าราชการ(ได๎แกํ การเสียชีวิต ออกราชการเพื่อรับบานาญ สมัครใจ
ลาออก ถูกไลํออกเนื่องจากมีความผิดทางวินัย ละเลยหน๎าที่ เสียสัญชาติลาว วาระการเกษียณอายุเพศชาย
อายุ 60 ปี เพศหญิง 55 ปี) การกากับดูแลข๎าราชการ(องค์การที่กากับดูแลข๎าราชการ มี 4 ขั้นคือ องค์การ
กากับดูแลข๎าราชการขั้นศูนย์กลาง ,ขั้นกระทรวงหรืองค์การเทียบเทํา ,ขั้นแขวง นคร, และขั้นเมือง) เป็นต๎น
3.1.2 กฎหมายการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีของสปป.ลาวนั้นเป็นเรื่องของการควบคุมตรวจสอบการดาเนินการ
ของรัฐในภาพรวมโดยมีบทกฎหมายในเรื่องตํางๆ ดังตํอไปนี้
(1)กฎหมายวําด๎วยการตรวจตรารัฐ
กฎหมายวําด๎วยการตรวจตรารัฐ เลขที่ 02/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2007
(Law on Inspection)เป็นกฎหมายที่กาหนดหลักการ ระเบียบการ มาตรการเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
องค์การตรวจตรารัฐ เพื่อทาให๎งานด๎านการตรวจสอบมีความเข๎มแข็ง สามารถดาเนินการตรวจสอบอยํางมี
ประสิทธิภาพ ศึกษาให๎เห็นข๎อดี และตั้งใจเพื่อสนับสนุน สํงเสริมศึกษาให๎เห็นข๎อเสีย เชํน การละเมิดระเบียบ
กฎหมายขององค์การและบุคคล เชํน การฉ๎อราษฎร์บังหลวง อภิสิทธิ์ชน การฟุุมเฟือย ชํองวํางของกลไกกากับ
ดูแลบริหารและอื่นๆ เพื่อมีมาตรการต๎านปูองกัน และแก๎ไขเพิ่มประสิทธิภาพด๎านการกากับดูแลของรัฐ กากับ
ดูแลเศรษฐกิจ และสั งคม ปู องกัน ผลประโยชน์ของรัฐ และสาธารณะ และผลประโยชน์อั นชอบธรรมของ
ประชาชน
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การตรวจตรารัฐ คือ การติดตาม เก็บข๎อมูลหลักฐานเกี่ยวกับองค์การการดาเนินงานนโยบาย ระเบียบ
กฎหมาย หน๎าที่ความรับผิดชอบขององค์การและบุคคลในองค์การบริหารรัฐ เพื่อพิจารณา ประเมินผลงาน
ดังกลําว พร๎อมทั้งเสนอวิธีการและมาตรการให๎องค์การที่เกี่ยวข๎อง แก๎ไขผลของการตรวจสอบตามระเบียบ
กฎหมาย หลักการของการตรวจตรารัฐต๎องปฎิบัติตามหลักการดังนี้
1. ดาเนินการตามระเบียบกฎหมาย อยํางเข๎มงวด
2. มีประชาธิปไตย ภาวะวิสัย และมีความโปรํงใส
3. มีความชัดเจน ยุติธรรม ทันตํอเหตุการณ์ และเปิดเผยตามระเบียบการ และกฎหมาย
4. สร๎ า งการมี สํ ว นรํ ว มของประชาชน ในการด าเนิ น การทุ ก ขั้ น ตอนรวมทั้ ง ประชาสั ม พั น ธ์ แ กํ
ประชาชน
5. ไมํสร๎างความยุํงยากที่ไมํจาเป็นให๎แกํการดาเนินงานในงานขององค์การและบุคคลที่ถูกตรวจสอบ
ผู๎รับผิดชอบในการตรวจตรารัฐคือ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หัวหน๎าองค์การเทียบเทํากระทรวง เจ๎า
แขวง เจ๎าครองนคร เจ๎าเมือง หัวหน๎าเทศบาล และหัวหน๎าองค์การอื่น ๆ ของรัฐที่เกี่ยวข๎องมีหน๎าที่ดาเนินงาน
แนะนาอานวยความสะดวกในการดาเนินงานตรวจตรารัฐ โดยเฉพาะการอนุมัติโครงการแผนการตรวจตรารัฐ
ภายในความรั บ ผิ ด ชอบ สิ ทธิ หน๎ าที่ข องตน และแก๎ไขผลของการตรวจสอบ อยํ างเข๎ มงวดตามระเบีย บ
กฎหมาย
หั ว หน๎ าองค์ ก ารตรวจตรารั ฐ แตํ ล ะขั้น หั ว หน๎ า คณะตรวจสอบและพนั ก งานตรวจตรารั ฐ ในการ
ดาเนินงานตรวจสอบ ต๎องดาเนินงานตามภาระบทบาท สิทธิ หน๎าที่ ของตนตามกฎหมายฉบับนี้และกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องอยํางเข๎มงวดและต๎องรับผิดชอบตํอการปฎิบัติหน๎าที่การตกลงหรือการกระทาของตนที่ ไมํ
ถูกต๎องตามระเบียบกฎหมายซึ่งกํอให๎เกิดความเสียหายให๎แกํผู๎ถูกตรวจสอบ กฎหมายฉบับนี้ใช๎สาหรับองค์การ
หัวหน๎าพนักงาน พนักงานกากับดูแล พนักงานวิชาการ พนักงานวิสาหกิจของรัฐ ข๎าราชการ ที่ดาเนินหน๎าที่ใน
องค์การบริหาร และองค์การอื่นๆ ของรัฐที่เกี่ยวข๎องตั้งแตํศู นย์กลางตลอดถึงท๎องถิ่น สาหรับศาลประชาชน
สูงสุด องค์การอัยการประชาชนสูงสุด แนวลาวสร๎างชาติ องค์การมหาชน และองค์การอื่นๆของรัฐ นั้น ให๎
สร๎ างองค์การตรวจสอบรั ฐ ของตนขึ้น ตํ างหาก แตํใ ห๎ ดาเนินการตรวจสอบตามกฎหมายฉบั บนี้ สํ ว นการ
ดาเนินงาน การตรวจสอบรัฐ ภายใต๎กระทรวงปู องกันประเทศและกระทรวงปูองกันความสงบ ให๎กาหนดไว๎
ตํางหาก ระบบองค์การตรวจตรารัฐ แบํ งออกเป็น 2 ระบบคือ 1.องค์การตรวจตรารัฐตามขั้นบริหารการ
ปกครอง ซึ่งประกอบด๎วย องค์การตรวจตรารัฐบาล, แผนกตรวจตรารัฐแขวง นคร,สานักงานตรวจตรารัฐเมือง
เทศบาล(แนวตั้ง) 2.องค์การตรวจตรารัฐตามแผนกงาน ซึ่งประกอบด๎วย กรมตรวจตรารัฐกระทรวง องค์การ
เทียบเทํากระทรวง, แผนกงานตรวจตรารัฐ ของแผนกงานในสํวนที่เกี่ยวข๎องแขวง นคร(แนวนอน),สาหรับการ
จัดตั้งตรวจตรารัฐขั้นทบวงนั้นจะสร๎างเป็นกรม หรือแผนกงานก็ได๎ตามการตกลงของรัฐบาล รูปแบบตรวจตรา
มี 3 รูปแบบดังนี้ 1.การตรวจตราตามแผนการปกติ(หมายถึง การตรวจตราตามแผนการ ขององค์การบริหาร
และของคณะตรวจตรารัฐแตํละขั้นที่ได๎กาหนไว๎) 2.การตรวจตรา ตามคาสั่งหรือคาเสนอ (หมายถึง การตรวจ
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ตราตามคาสั่ง ข๎อตกลง คาแนะนา แจ๎งการ ของหัวหน๎าองค์การบริหาร ของคณะตรวจตรารัฐแตํละขั้นและคา
เสนอของพลเมืองโดยแจ๎งให๎เปูาหมายถูกตรวจตราทราบลํวงหน๎า)3. การตรวจแบบกระทันหัน(หมายถึง การ
ตรวจตราอยํ างรี บดํวน โดยไมํได๎แจ๎งให๎เปู าหมายถูกตรวจตราทราบลํ วงหน๎า) เนื้อหาของการตรวจตรามี
นโยบาย กฎหมาย ระเบี ยบ แผนการ สิทธิ หน๎าที่และ ความรับผิ ดชอบ ในการกากับดูแลบริหารตามขั้น
บริหารการปกครอง และระเบียบ ด๎านวิชาการเฉพาะ เทคนิค หลักการกากับดูแลตามภาคสํวนงาน เปูาหมาย
ของการตรวจตรารัฐดาเนินการตามขั้นบริหารการปกครองและภาคสํวนงาน ขององค์การและบุคคลที่ขึ้นกับ
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารและองค์การอื่นๆ ของรัฐที่เกี่ยวข๎องขั้ นนั้นและภาคสํวนนั้นๆ โดยมีระบบ
องค์การตรวจตรารัฐ องค์การตรวจตรารัฐ คือองค์การที่ได๎รับการตั้งขึ้นตามขั้นบริหารการปกครองและตาม
ภาคสํวนงานซึ่งอยูํภายใต๎การชี้นาโดยตรงของหัวหน๎า องค์การบริหารขั้นของตน และอยูํภายใต๎การแนะนา
ด๎านวิชาเฉพาะขององค์การตรวจตรารัฐขั้น สูงกวํา ระบบองค์การตรวจตรารัฐมีดังนี้ 1.องค์การตรวจตรารัฐ
ตามขั้ น บริ ห ารการปกครอง ซึ่ง ประกอบด๎ ว ย องค์ การตรวจตรารัฐ บาล, แผนกตรวจตรารั ฐ แขวง นคร,
สานักงานตรวจตรารัฐเมือง เทศบาล 2. องค์การตรวจตรารัฐ ตามภาคสํวนงาน ประกอบด๎วย 1.กรมตรวจตรา
รัฐกระทรวง องค์การเทียบเทํ า 2. ภาคสํวนตรวจตรารัฐของภาคสํวนงานข๎างเคียง แขวง นคร สาหรับการ
ตรวจตรารัฐ ขั้นทบวงนั้น จะสร๎างเป็นกรม หรือแผนกก็ได๎ ตามการตกลงของรัฐบาล องค์การตรวจตรารัฐบาล
คือองค์การตรวจตรารัฐขั้นศูนย์กลาง มีฐานเทียบเทํากระทรวงและอยูํในโครงสร๎างของรัฐบาล มีภาระบทบาท
เป็นเสนาธิการให๎รัฐบาล เกี่ยวกับการตรวจตรารัฐ การปูองกันและต๎านการฉ๎อราษฎร์บังหลวง การศึกษา
พิจารณาคาเสนอของพลเมืองภายในสิทธิหน๎าที่ของรัฐบาล และแนะนางานดังกลําวทั่วประเทศ และกาหนด
ข๎อห๎ามสาหรับผู๎ตรวจตรา ผู๎ถูกตรวจตรา องค์การและบุคคลอื่น การตรวจตรามี 2 ประเภท คือการติดตาม
ตรวจตราภายใน (ตามสายการบังคับบัญชา และดาเนินการอยํางน๎อยปีละ 2 ครั้ง) และการตรวจตราภายนอก
(ดาเนิน การตรวจตราโดยสภาแหํ งชาติ ตามที่กาหนดไว๎ในกฎหมายวําด๎ว ยการติดตามตรวจตราของสภา
แหํงชาติ)นอกจากนี้ได๎กาหนดมาตรการตํอผู๎มีผลงานดีเดํน และมาตรการตํอผู๎ละเมิด เชํนมาตรการศึกษา
อบรม มาตรการทางวินัย มาตรการทางแพํง และมาตรการทางอาญา เป็นต๎น
(2) กฎหมายวําด๎วยการตรวจสอบ
กฎหมายวําด๎วยการตรวจสอบ เลขที่ 05/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2007
(Law on Audit)กาหนดหลักการ ระเบียบการ และมาตรการเกี่ยวกับองค์การตรวจสอบ การกากับดูแล การ
ใช๎งบประมาณของรัฐ องค์การธุรกิจ และหนํวยงานที่ไมํแสวงหาผลกาไรให๎ถูกต๎องตามระเบียบกฎหมายมี
ประสิทธิผล ประหยัด ปูองกันปรากฎการณ์ไมํดีทางด๎านการเงินและงบประมาณของรัฐประกอบกับการกากับ
ดูแลรัฐ กากับดูแลด๎านเศรษฐกิจ มีความเข๎มแข็ง โปรํงใส สํงเสริมการลงทุนภายในและตํางประเทศ สํงเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมให๎มีการขยายตัวและมั่นคง กฎหมายวําด๎วยการตรวจสอบมีความแตกตํางจาก
กฎหมายวําด๎ว ยการตรวจตรารัฐ โดยกฎหมายวําด๎ว ยการตรวจสอบมีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบด๎าน
การเงิน การบัญชี โดยมีระเบียบขั้นตอนโดยเฉพาะใช๎เฉพาะกับหนํวยงานด๎านการเงินของรัฐ
การตรวจสอบ คือ กระบวนการเก็บข๎อมูลหลักฐานตัวจริงเกี่ยวกับองค์การที่ถูกตรวจสอบ เพื่อยืนยัน
เกี่ยวกับความถูกต๎องตามความจริง ตามระเบียบกฎหมาย ของเอกสารรายงานการเงินพร๎อ มทั้งประเมินความ

231
สอดคล๎องทางด๎านระเบียบกฎหมาย ประสิทธิผลในการกากับดูแล การใช๎งบประมาณของรัฐ การดาเนินงาน
ของภาคธุรกิจ และหนํวยงานที่ไมํแสวงหาผลกาไร การตรวจสอบมีสองภาคสํวนคือ 1. การตรวจสอบแหํงรัฐ
(เป็นหนํวยงานของรัฐที่ถูกแตํงตั้งให๎ดาเนินการตรวจสอบภายใน โดยมีหลักการปฎิบัติ คือให๎มีมติเป็นเอกฉันท์
เดียวกันและให๎พิจารณาผลของการตรวจสอบเป็นหลัก ปฎิบัติตามกฎหมายโดยคานึงถึงข๎อมูลหลักฐานตัวจริง
เป็นสาคัญ มีความโปรํงใส และมีศักดิ์ศรี บริสุทธิ์ยุติธรรม) 2. การตรวจสอบอิสระ235(หมายถึง การตรวจสอบ
จากภายนอก ดาเนินการโดยนักตรวจสอบอาชีพและขึ้นทะเบียนด๎านวิชาชีพโดยชอบด๎วยกฎหมาย เชํน ด๎าน
บัญชีจากองค์การวิชาชีพบัญชีโดยมีหลักการปฎิบัติดังนี้ ผู๎ตรวจสอบต๎องมีคุณวุฒิเพียงพอและมีความสามารถ
ในการปฎิบัติงานในฐานะผู๎ตรวจสอบมืออาชีพ ต๎องมีความเป็นอิสระในเวลาดาเนินการตรวจสอบและรายงาน
ผลการตรวจสอบ) เปูาหมายผู๎ถูกตรวจสอบคือ องค์การรัฐ แนวลาวสร๎างชาติ องค์การมหาชน (เชํน สหพันธ์
กรรมบาลลาว สหพันธ์แมํหญิง ศูนย์กลางซาวหนุํมประชาชนปฎิวัติลาว และองค์การอื่น ๆ ที่รัฐกากับดูแลและ
องค์การที่ใช๎งบประมาณของรัฐ) องค์การการเมือง – สังคม ที่ใช๎งบประมาณแหํงรัฐ กรมกองที่ขึ้นกับกาลัง
ประกอบอาวุธ โครงการลงทุนของรัฐที่ใช๎ทุนมาจากงบประมาณภายในประเทศ ทุนกู๎ยืม ทุนสมทบหรือทุน
ชํวยเหลือ (โดยไมํมีคําตอบแทน) หรืองบประมาณตํางประเทศ วิสาหกิจของรัฐ (เชํน รัฐเป็นผู๎ลงทุนในกิจการ
นั้น เกินกวํา 50%) และวิสาหกิจผสม (รัฐเป็นผู๎รํวมลงทุนตํอเอกชน 50/50) หากรัฐรํวมลงทุนน๎อยกวํา 50 %
ของเอกชนจะเรียกวํา วิสาหกิจ (เอกชน) เป็นต๎น การตรวจสอบมีประโยชน์ดังตํอไปนี้ 1.สภาแหํงชาติ ใช๎ใน
การพิจารณา รับรองแผนงบประมาณแหํงรัฐ ตัวเลขแบํงปันงบประมาณแหํงรัฐ แผนงานและโครงการซึ่งมี
ความสาคัญระดับชาติ ที่ใช๎งบประมาณรัฐ ใช๎ในการพิจารณา รับรองการสรุปงบประมาณ การดาเนินการตาม
แผนงบประมาณแหํ ง รั ฐ ประจ าปี และการติดตามตรวจสอบการดาเนินการตามแผนงบประมาณแหํ งรั ฐ
นโยบายการเงิน และเงินตราของรัฐ 2. องค์การบริหาร และองค์การอื่นที่เกี่ยวข๎องใช๎ในงานกากับดูแลบริหาร
และการดาเนิ น การหน๎ าที่ของตนรวมทั้งงานตรวจตรา 3.ศาลประชาชน องค์การอัยการประชาชน และ
องค์การสืบสวน –สอบสวน การใช๎ข๎อมูล หลักฐานในการดาเนินคดี 4.องค์การกากับดูแลตรวจสอบองค์การ
เพื่อใช๎ในการศึกษาอบรม หรือลงวินัยตํอผู๎ถูกตรวจสอบ 5.ผู๎ถูกตรวจสอบ ใช๎ดาเนินการเพื่อรับรอง และเสริม
ขยายประสิทธิผลของการดาเนินงาน และปรับปรุงแก๎ไขเกี่ยวกับจุดอํอน โครงการที่ยังไมํจัดดาเนินการ ที่อยูํใน
บทสรุปผลของการตรวจสอบ และ บทสรุปผลการตรวจสอบอิสระ มีคุณประโยชน์ดังนี้ 1.ผู๎ถือหุ๎น ใช๎เพื่อเป็น
พื้นฐาน ให๎แกํการพิจารณารับรองเอาบทสรุปผลการดาเนินงานที่ผํานมา และการวางแผนปีตํอไป 2.ผู๎บริหาร
ใช๎เพื่อสารวจด๎านดี ด๎านเสีย โครงการที่ยั งไมํดาเนินการ และพิจารณาปรับปรุงแก๎ไข 3.นักลงทุน ใช๎เพื่อ
ประเมินผลวําหัวหนํวยที่ถูกตรวจสอบที่เกี่ยวข๎อง ได๎มีการกากับดูแลดีหรือไมํ เพื่อตัดสินใจในการเข๎ารํวมลงทุน
4. ผู๎ให๎กู๎ยืม ผู๎ให๎ทุน เจ๎าของโครงการ ใช๎เพื่อศึกษาประสิทธิผล เกี่ยวกับการกากับดูแลวําถูกต๎องตามแผนการที่
ได๎วางไว๎ หรือไมํ และความสามารถในการชาระหนี้ 5.ผู๎ตรวจสอบอื่น ใช๎เพื่อเป็นพื้นฐานให๎แกํการติดตาม การ
ดาเนิ นการตามข๎อแนะน าของผู๎ตรวจสอบกํอน และเป็นจุดเริ่มต๎นในการวางแผนและตรวจสอบในปีที่ถูก
มอบหมายให๎ตรวจสอบ 6.องค์การบริหารและองค์การอื่นที่เกี่ยวข๎อง เชํน ข๎าราชการด๎านภาษีอากร ใช๎เพื่อ
235

กฎหมายวําด๎วยการตรวจสอบอิสระ เลขที่ 182/ปปท นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 10 กันยายน 2014
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ประเมินราคาความนําเชื่อถือได๎ของข๎อมูลขําวสารและพื้นฐานการคิดบัญชี เก็บภาษีอากร นอนจากนี้ ยังเป็น
พื้น ฐานให๎ แกํการให๎ ข๎อมูล ขําวสารด๎านสถิติ 7.ศาลประชาชน และองค์การอัยการประชาชน ใช๎เพื่อเป็น
หลักฐานในการดาเนินคดี กฎหมายฉบับนี้ใช๎สาหรับ 1.ผู๎ถูกตรวจสอบ 2.องค์การตรวจสอบแหํงรัฐ 3.กระทรวง
การเงิน 4.หนํวยงานตรวจสอบอิสระ 5.องค์การ หรือบุคคลอื่น ที่เกี่ยวข๎องกับการตรวจสอบและได๎กาหนด
ขั้นตอนของการตรวจสอบและประเภทการตรวจสอบ โดยแบํงเป็น 3 ภาคสํวนดังนี้ คือ 1. การตรวจสอบ
เอกสารรายงานการเงิน 2.การตรวจสอบความสอดคล๎องทางด๎านระเบียบกฎหมาย 3. การตรวจสอบผลการ
ดาเนินงาน ระบบการตรวจสอบแหํงรัฐประกอบด๎วย องค์การตรวจสอบศูนย์กลาง และองค์การตรวจสอบ
ประจ าภาค และได๎กาหนดมาตรการตํอผู๎มีผ ลงานดีเดํน มาตรการตํอผู๎ ล ะเมิด(โดยกาหนดให๎ บุคคลหรือ
องค์การใดหากได๎ละเมิดกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งกํอความเสียหายให๎แกํผลประโยชน์ของรัฐ สังคม หรือสิทธิและ
ผลประโยชน์อันชอบธรรมของพลเมือง จะถูกปฎิบัติมาตรการศึกษา อบรม ปฏิบัติวินัย ปรับไหม หรือ ลงโทษ
ทางอาญา ตามกรณีเบาหรือหนักรวมทั้งการใช๎คําเสียหายทางแพํง)
(3) กฎหมายวําด๎วยการติดตามตรวจตราของสภาแหํงชาติ
กฎหมายวําด๎วยการติดตามตรวจตราของสภาแหํงชาติ เลขที่ 09/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่
22 ตุลาคม 2004 (Law on National Assembly Oversight) กาหนดหลักการ ระเบียบการและมาตรการ
เกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบของสภาแหํงชาติ ตํอการดาเนินงานขององค์การบริหาร ศาลประชาชน และ
อัยการประชาชนเพื่อทาให๎รัฐธรรมนูญ กฎหมาย มติตกลงของกองประชุมสภาแหํงชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และแผนงบประมาณแหํงรัฐได๎รับการดาเนินการอยํางเข๎มงวด โปรํ งใส และเป็นเอกภาพทั่วประเทศ
และรับรองให๎ระบบการเมืองมีเสถียรภาพประเทศชาติมีความสงบ เศรษฐกิจ วัฒนธรรมมีการขยายตัว สังคมมี
ความศรีวิไลและยุติธรรม
การติดตามตรวจสอบของสภาแหํงชาติคือ การติดตาม การพิจารณา การประเมินผลการดาเนินการ
ขององค์การและบุคคลที่กาหนดไว๎ในมาตรา 7 ของกฎหมายฉบับนี้ (มาตรา 7 กาหนดให๎ติดตามตรวจตรา
บุคคลดังตํอไปนี้ โดยแบํงการตรวจตราออกเป็น 4 ประเภท คือ 1. บุคคลที่ถูกติดตามตรวจตราโดยกองประชุม
สภาแหํงชาติได๎แกํ ประธานประเทศ, ประธานสภาแหํงชาติ, คณะประจาสภาแหํงชาติ, รัฐบาล,นายกรัฐมนตรี ,
รัฐมนตรีและหัวหน๎าองค์การเทียบเทํากระทรวง, ประธานศาลประชาชนสูงสุด,อัยการประชาชนสูงสุด, 2.
บุคคลหรือองค์การที่ถูกติดตามตรวจตราโดยคณะประจาสภาแหํงชาติ ได๎แกํรัฐบาล นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
และหัวหน๎าองค์การเทียบเทํากระทรวง ประธานศาลประชาชนสูงสุด อัยการประชาชนสูงสุด เจ๎าแขวง เจ๎า
ครองนครและหั วหน๎ าเขตพิเศษ 3. บุ คคลที่ถูกติดตามตรวจตราโดยกรรมาธิการของสภาแหํ งชาติ ได๎แกํ
รัฐมนตรีและหัวหน๎าองค์การเทียบเทํากระทรวง ประธานศาลประชาชนขั้นอุทธรณ์ ประธานศาลทหารขั้นสูง
และประธานศาลทหารภาค อัยการประชาชนขั้นอุทธณ์ อัยการทหารขั้นสูง และอัยการทหารภาค 4. บุคคล
หรือองค์การที่ถูกติดตามตรวจตราโดยคณะสมาชิกสภาแหํงชาติ ได๎แกํ องค์การปกครองขั้นแขวง หัวหน๎า
แผนกการขั้นแขวง เจ๎าเมือง หัวหน๎าเทศบาลและนายบ๎าน ประธานศาลประชาชนขั้นแขวง ประธานศาล
ประชาชนขั้นเมือง อัยการประชาชนขั้นแขวง อัยการประชาชนขั้นเมืองโดยวิธีการตั้ งคาถามและคาซักถามใน
กองประชุมสภาแหํ งชาติ เชํน ตั้งคาถามตํอประธานประเทศ ตั้งคาถามตํอประธานสภาแหํ งชาติ ซักถาม

233
นายกรัฐมนตรี ซักถามรัฐมนตรีและหัวหน๎าองค์การเทียบเทํากระทรวง ซักถามประธานศาลประชาชนสูงสุด
ซักถามอัยการประชาชนสูงสุด การเข๎ารํวมในการติดตามตรวจตราของสภาแหํงชาติ กาหนดให๎แนวลาวสร๎าง
ชาติ องค์การมหาชน องค์การสังคม และประชาชนมีสิทธิและหน๎าที่เข๎ารํวมในการติดตามตรวจตราของกอง
ประชุมสภาแหํงชาติ คณะประจาสภาแหํงชาติ กรรมาธิการของสภาแหํงชาติ คณะสมาชิกสภาแหํงชาติ และ
สมาชิกสภาแหํงชาติ เมื่อผํานการติดตามตรวจตราถ๎าหากพบเห็นองค์การหรือบุคคลมีการกระทาที่เป็นการ
ละเมิดระเบียบกฎหมาย กํอความเสียหายให๎แกํประเทศชาติ หรือกระทบสิทธิ ผลประโยชน์อันชอบธรรมของ
ประชาชนนั้น สภาแหํงชาติ และองค์การที่มีสิทธิ หน๎าที่ ที่เกี่ยวข๎องต๎องมีมาตรการที่มีประสิทธิผลเพื่อแก๎ไข
ตามระเบียบกฎหมายอยํางเด็ดขาดและทันเหตุการณ์ โดยมีการลงคะแนนเสียงให๎ปลดจากตาแหนํง หรือไมํ
ไว๎ว างใจ (กรณีของกองประชุมสภาแหํงชาติ มีสิ ทธิลงคะแนนเสี ยงเกี่ยวกับการปลดจากตาแหนํง หรือไมํ
ไว๎วางใจตํอผู๎ที่กองประชุมสภาแหํงชาติเป็นผู๎เลือกตั้ง หรือรับรอง ตามที่ได๎กาหนดไว๎ในมาตรา 53 และมาตรา
74 ของรัฐธรรมนูญ) โดยมติกองประชุมสภาแหํงชาติ เกี่ยวกับการปลดจากตาแหนํงของประธานประเทศต๎องมี
คะแนนเสียงอยํางน๎อย 2 ใน 3 สํวนของจานวนสมาชิกสภาแหํงชาติทั้งหมด สํวนบุคคลอื่นต๎องได๎รับคะแนน
เสียงมากกวํากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกสภาแหํงชาติทั้งหมด เป็นต๎น
3.2 กฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง คาสั่งและสัญญาทางปกครองและวิธีระงับข้อพิพาททาง
ปกครองของ สปป.ลาว
ในสํวนของกฎหมายปกครองหรือกฎหมายวิธีปฎิบัติราชการทางปกครองของ สปป.ลาวมิได๎บัญญัติ
กฎหมายในสํวนนี้ได๎โดยเฉพาะซึ่งจะมีบางบทบัญญัติในกฎหมายด๎านการปกครอง เชํน รัฐธรรมนูญ ปี 2003,
กฎหมายวําด๎วยรัฐบาลแหํงสปป.ลาวเลขที่ 02/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2003,
กฎหมายวําด๎วยการปกครองท๎องถิ่นแหํงสปป.ลาว เลขที่ 03/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 21 ตุลาคม
2003 กฎหมายวําด๎ว ยงบประมาณแหํ งรั ฐ กฎหมายวํ าด๎ว ยการลงทุนของรัฐ เลขที่ 08/สพซ นครหลวง
เวียงจันทน์ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2009 กฎหมายวําด๎วยการแก๎ไขคาร๎องทุกข์ เลขที่ 07/สพซ นครหลวง
เวียงจันทน์ ลงวันที่ 09 พฤศจิกายน 2005 กฎหมายวําด๎วยการแก๎ไขข๎อขัดแย๎งทางด๎านเศรษฐกิจ เลขที่ 06/
สพซ ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2010 และดารัสวําด๎วยระเบียบราชการแหํงสปป.ลาว เลขที่ 82 /นย นครหลวง
เวียงจันทน์ ลงวันที่19 พฤษภาคม 2003 เป็นต๎น
เนื่องจากสปป.ลาว มีการปกครองและบริหารงานภาครัฐโดยการรวมศูนย์กลางเป็นเอกภาพเดียวกัน
ทั่วประเทศและได๎กาหนดกฎหมายที่เกี่ยวกับภาคการลงทุนของรัฐอยูํในภาคสํวนเศรษฐกิจซึ่งมีบทบัญญัติที่
เกี่ยวข๎องกับการปกครอง การบริหารงานภาครัฐ และสัญญาทางปกครองของภาครัฐ คือ กฎหมายวําด๎ วยการ
ลงทุนของรัฐ เลขที่ 08/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2009 และกฎหมายวําด๎วย
สํงเสริมการลงทุน เลขที่ 02/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2009 ซึ่งกาหนดเรื่องการ
สํงเสริมการลงทุนในภาคเอกชน ในที่นี้จึงขออธิบายในสํวนของการลงทุนที่ใช๎ง บประมาณของรัฐซึ่งกาหนด
กฎเกณฑ์และกฎหมายใช๎บังคับเฉพาะและวิธีการระงับข๎อพิพาทของสัญญาทางปกครองของสปป.ลาวดังนี้
(1) กฎหมายวําด๎วยการลงทุนของรัฐ เลขที่ 08/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน
2009 (Law on Investment of Government) มีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดหลักการ ระเบียบการ และ
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มาตรการเกี่ยวกับการสร๎าง การพิจารณารับรอง การดาเนินการ การกากับดูแลและการติดตาม ตรวจตราการ
ลงทุน ของรัฐ เพื่อรั บ รองให๎ แผนการลงทุนสอดคล๎ องกับทิศทางนโยบาย และแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ -สั งคม
แหํงชาติ และทาให๎งานด๎านการลงทุนของรัฐ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูง มีความโปรํงใส รับรองเศรษฐกิจ
มหภาค ปรับปรุงเศรษฐกิจของรัฐให๎เข๎มแข็ง สามารถอานวยความสะดวกให๎ภาคสํวนเศรษฐกิจอื่นที่เข๎ารํวมใน
การพัฒนาเศรษฐกิจแหํงชาติ สร๎างให๎เศรษฐกิจขยายตัวอยํางตํอเนื่องและยั่งยืน พัฒนาชีวิตความเป็นอยูํของ
ประชาชนให๎ ดี ขึ้ น ประกอบกั บ การปรั บ ปรุ ง งานด๎ า นการปู อ งกั น ชาติ -ปู อ งกั น ความสงบและรั ก ษา
สภาพแวดล๎อม
การลงทุนของรัฐ คือการใช๎งบประมาณแหํงรัฐ และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์สิน และลิขสิทธิ์ของรัฐ
โดยผํานงบประมาณและปรากฎในแผนงาน โครงการลงทุนของรัฐ ที่ได๎ถูกรับรองจากสภาแหํงชาติ เพื่อจัด
ดาเนิน การตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ -สังคม แหํ งชาติให๎ปรากฎผลเป็นจริงโดยการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพย์สินและลิขสิทธิ์ของรัฐนั้น ได๎กาหนดไว๎ในระเบียบการเฉพาะ
หลั กการเกี่ย วกับการลงทุนของรัฐ มีห ลักการคือ 1. ต๎องสอดคล๎ องกับทิศทางนโยบาย วิสั ยทัศน์
ยุทธศาสตร์ เปูาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม และความสามารถทางด๎านงบประมาณ 2.ต๎องสร๎าง
ความสมดุล มีความยุติธรรม มีความสมสํวนระหวํางเขตแคว๎น และภาคสํวนงาน 3. ต๎องปฎิบัติตามแผนงาน
โครงการ ที่มอบในแผนการลงทุนของรัฐและหากมีความจาเป็นในโครงการใดให๎พิจารณากํอน โดยมีเงื่อนไขวํา
ไมํมีภ าคเศรษฐกิจ ใดไมํล งทุน หรื อไมํส ามารถดาเนินการได๎ 4. ต๎องกากับดูแลการลงทุนของรัฐ อยํางเป็น
เอกภาพเดียวกัน มีการแบํงภาระหน๎าที่การกากับดูแลอยํางชัดเจนและสอดคล๎องกับระเบียบกฎหมาย 5. ต๎อง
มีสํวนรํวมของประชาชน 6.ต๎องให๎ภาคสํวนอื่นที่เกี่ยวข๎องสามารถติดตาม ตรวจตรา และประเมินผลการลงทุน
ของรัฐ เพื่อรับรองประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด โปรํงใส และตรวจสอบได๎ ขอบเขตการใช๎กฎหมาย ใช๎
สาหรับบุคคล และภาคสํวนตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการลงทุนของรัฐเป็นต๎นเชํน ในการสร๎าง การอนุมัติ การ
ดาเนินการ และการกากับดูแลแผนการ แผนงาน และโครงการลงทุนของรัฐ กฎหมายฉบับนี้ไมํรวมถึงการ
ลงทุนของรัฐในภาคธุรกิจเอกชนของรัฐ
การดาเนินการลงทุนของรัฐ แบํงออกเป็น 2 ประเภทคือ รัฐลงทุนในการกํอสร๎างโครงสร๎างพื้นฐาน
และรัฐลงทุนในการสํงเสริมวิชาการ
การลงทุนในการกํอสร๎างโครงสร๎างพื้นฐาน ประกอบด๎วบ การกํอสร๎างใหมํ และการบูรณะซํอมแซม
ใหญํ เชํน การส๎างเส๎นทางคมนาคม สาธารณูปโภค ระบบชลประทาน โรงเรียน โรงพยาบาล และบรรดา
พื้นฐานทางด๎านเทคนิคตําง ๆ เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องจักรกล พาหนะ และ ทรัพย์สินอื่นๆ
การลงทุนในการสํง เสริมวิชาการ ประกอบด๎วยการลงทุนในงานพื้นฐาน เชํนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การฝึกอบรม การค๎นคว๎าวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี การสํงเสริมการผลิต การสํงเสริมแก๎ไขความทุกข์ยาก
การเก็บข๎อมูล การศึกษาความเป็นไปได๎ของโครงการของงานตํางๆ การสารวจออกแบบโครงการ การสร๎าง
แผนแมํบทพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม และการตอบสนองด๎านวัตถุอุปกรณ์ในด๎านงานวิชาการตํางๆ
แผนการ แผนงานและโครงการลงทุนของรัฐ แบํงออกเป็น แผนการลงทุน 5 ปี ซึ่งได๎สร๎างขึ้นใน
ระดับชาติ ภาคสํวนงาน และท๎องถิ่น และแผนการลงทุนประจาปี ซึ่งได๎สร๎างขึ้นในระดับชาติ ภาคสํวนงาน
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และท๎องถิ่น โครงสร๎างแผนการลงทุนของรัฐ ประกอบด๎วย แผนงานการลงทุนของรัฐ และโครงการลงทุนของ
รัฐ ประเภทโครงการลงทุนของรัฐแบํงออกเป็น 3 ประเภทคือ 1. โครงการประเภท 1 มูลคําตั้งแตํ 50 พันล๎าน
กีบ และมีอายุการกํอสร๎างโครงการไมํเกิน 7 ปี 2. โครงการประเภท 2 มีมูลคํามากกวํา 5 พันล๎านกีบ แตํไมํถึง
50 พันล๎านกีบและมีอายุการกํอสร๎างโครงการไมํเกิน 5 ปี 3. โครงการประเภท 3 มีมูลคําตั้งแตํ 5 พันกีบลงมา
และมีอายุการกํอสร๎างโครงการไมํเกิน 3 ปี ขั้นตอนเกี่ยวกับการลงทุนของรัฐ คือ 1. การสร๎างและรับรองเอา
แผนการลงทุนของรัฐ 2. การดาเนินงานตามแผนการลงทุนของรัฐ 3. การตรวจสอบ ตรวจตรา และรายงาน
การดาเนินงานตามแผนการลงทุนของรัฐ 4. การมอบรับและใช๎โครงการลงทุนของรัฐ
องค์การที่รับผิดชอบสร๎างแผนการลงทุนของรัฐ คือ รัฐบาล กระทรวงแผนการและการลงทุน บรรดา
กระทรวงและองค์การตํางๆ องค์การปกครองแขวง นคร และองค์ การปกครองเมือง เทศบาล การรับรอง
แผนการลงทุนของรัฐ สภาแหํงชาติเป็นองค์การพิจารณาตกลงรับรองแผนพัฒนาเศรษฐกิจ –สังคมแหํงชาติ
และแผนการลงทุนของรัฐประจาปี และห๎าปี และพิจารณาตกลงโครงการลงทุนของรัฐที่มีมูลคํา ตั้งแตํ 500
พันล๎านกีบ ขึ้นไป ตามการเสนอของรัฐบาล เอกสารแผนการดั่งกลําวต๎องสํงถึงสภาแหํงชาติอยํางช๎าสิบห๎าวัน
ราชการ กํอนวันเปิดกองประชุมสภาแหํงชาติ
ขั้นตอนการดาเนินการโครงการลงทุนของรัฐ ให๎ดาเนินการดังตํอไปนี้ คือ 1. แตํงตั้งคณะรับผิดชอบ
โครงการลงทุนของรัฐ 2. ดาเนินการประมูลโครงการลงทุนของรัฐ 3. ดาเนินการตามโครงการลงทุนของรัฐ
ภายหลังที่รัฐบาลได๎ตกลงมอบโครงการลงทุนของรัฐ ให๎แล๎ว เจ๎าของโครงการ ต๎องแตํงตั้งคณะรับผิดชอบ
โครงการเพื่อดาเนินการกากับดูแลโครงการให๎สอดคล๎องกับเปูาหมาย แผนการดาเนินการ และทันเหตุการณ์
ตามกาหนดเวลา การดาเนินการประมูลโครงการลงทุนของรัฐ ต๎องมีก ารดาเนินการประมูล ต๎องปฎิบัติตาม
ระเบียบการอยํางเข๎มงวด และให๎โอกาสกับทุกองค์การ ให๎มีความโปรํงใส สามารถตรวจสอบได๎ มีความเสมอ
ภาค และยุติธรรม สาหรับโครงการประเภท 1 และประเภท 2 ให๎ดาเนินการอยํางเปิดเผยโดยผํานสื่อมวลชน
การประมูลโครงการลงทุนของรัฐต๎องมีผู๎ตํางหน๎าจากภาคสํวนงานด๎านการเงิน ภาคสํวนด๎านแผนการ และการ
ลงทุนและภาคสํวนอื่นๆ หรือท๎องถิ่นที่เกี่ยวข๎องเข๎ารํวมด๎วย เจ๎าของโครงการเป็นผู๎ศึกษาหาข๎อมูลตกลงสถาน
ที่ตั้งการประมูล โดยประสานงานกับภาคสํวนอื่นที่เกี่ยวข๎อง การประมูลที่ไมํถูกต๎องตามระเบียบกฎหมาย เชํน
การฮั้วประมูล ให๎ตกเป็นโมฆะ การปฎิบัติโครงการที่มีการลงทุนของประชาชน หรือภาคสํวนเศรษฐกิจอื่น ซึ่ง
ในทุนนั้นมีงบประมาณของรัฐรวมตั้งแตํ 30 % (สามสิบสํวนร๎อย) ขึ้นไป ของทุนทั้งหมด ต๎องบังคับตาม
กฎหมายฉบับนี้ ในกรณีงบประมาณของรัฐบาลที่มีจานวนต่ากวํา 30 % (สามสิบสํวนร๎อย) ของทุนทั้งหมดให๎
ปฎิบัติตามการตกลงของเจ๎าของโครงการ และหากมีโครงการของรัฐใดที่ได๎งบประมาณชํวยเหลือ หรือได๎กู๎ยืม
มาจากตํางประเทศให๎ปฎิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ หรือระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข๎อง หรือ ปฎิบัติตามสัญญา
ชํวยเหลือ หรือสัญญากู๎ยืม ระหวํางรัฐบาลกับผู๎ให๎เงินทุน การติดตาม ตรวจตรา ตรวจสอบและการประเมินผล
โครงการลงทุนของรัฐ ภายหลังที่ได๎ปฎิบัติโครงการลงทุนของรัฐแล๎วต๎องดาเนินการดังนี้ คือ ติดตาม ตรวจตรา
ตรวจสอบงาน โครงการเป็ น ปกติ ด าเนิ น การประเมิ น ผลเป็ น ระยะ ตั้ ง แตํ ก ารจั ด ตั้ ง โครงการ โดยต๎ อ ง
ดาเนินงานในตรงตามวัตถุประสงค์ ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาโครงการ และความคืบหน๎าในการปฎิบัติ
โครงการ ประสิทธิผลที่ได๎รับตามจุดประสงค์ เปูาหมายของโครงการ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และ
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สิ่งแวดล๎อม การนาผลของการดาเนินงานมาใช๎สูํสังคม ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หากมีปัญหาโครงการใด
ให๎มีมาตรการและวิธีการแก๎ไขให๎ทันเหตุการณ์
สิทธิและหน๎าที่ของผู๎ดาเนินการตามโครงการลงทุนของรัฐบาลกาหนดไว๎ กับบุคคล 5 ประเภทคือ 1.
เจ๎าของโครงการ 2. คณะรับผิดชอบโครงการ 3. ผู๎กากับดูแล และใช๎โครงการ 4 .ที่ปรึกษาโครงการ 5.
ผู๎รับเหมาโครงการ สิทธิ และหน๎าที่ของเจ๎าของโครงการ มีดังนี้ คือ ตกลงตระเตรียมโครงการลงทุนของรัฐ
แตํงตั้งคณะรับผิดชอบโครงการ รับรองการประเมินผล บรรดาโครงการลงทุนของรัฐที่ขึ้นกับสังกัดของตน
รับรองแผนการประมูล เอกสารการประมูล ผลของการประมูล แนะนาคณะรับผิดชอบโครงการ ดาเนินการ
โครงการลงทุนของรัฐ ไปตามแผนดาเนินงาน รับรองคุณภาพและรายจํายการลงทุนตามที่ได๎ตกลงไว๎ นาเสนอ
เกี่ยวกับ การแก๎ไข เปลี่ย นแปลง ขยายทุน และยกเลิ กโครงการลงทุนของรัฐ ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว๎ จัด
ดาเนินการติดตาม การดาเนินงานของคณะรับผิดชอบโครงการ ในชํวงเวลาปฎิบัติโครงการลงทุนของรัฐ ชาระ
มูลคําโครงการที่ได๎ทาสาเร็จให๎แกํผู๎รับเหมา การยกเลิกสัญญากับผู๎รับเหมาในกรณีที่ผู๎รับเหมาไมํปฎิบัติตาม
สัญญาและสิทธิหน๎าที่อื่นๆ ตามที่ได๎กาหนดไว๎ในระเบียบกฎหมาย นอกจากนี้ได๎กาหนดสิทธิและหน๎าที่ของ
คณะรับผิดชอบโครงการ สิทธิและหน๎าที่ของผู๎ควบคุมดูแลและใช๎ผลงานของโครงการ มีสิทธิและหน๎าที่ดังนี้คือ
หน๎าที่ในการบริ หารงาน การกากับดูแล และใช๎ผลงานของโครงการลงทุนของรัฐ ตามการมอบหมายของ
เจ๎าของโครงการ สิทธิและหน๎าที่ของที่ปรึกษาโครงการ คือ เสนอคณะรับผิดชอบโครงการ ให๎ข๎อมูล เอกสาร
ระเบียบการตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับหน๎าที่ที่ ได๎รับมอบหมาย ปฎิเสธงานที่ไมํได๎กาหนดไว๎ในสัญญาหรือ ขัดกับ
ระเบียบกฎหมาย ให๎คาแนะนาทางด๎านวิชาการ เทคนิค เกี่ยวกับโครงการที่ตนรับผิดชอบ ติดตาม ตรวจตรา
การปฎิบัติตามโครงการเป็นประจา รายงานผลของการปฎิบัติโครงการ ให๎คณะรับผิดชอบโครงการเป็นปกติ
ปฎิบัติสิทธิและหน๎าที่อื่น ที่ได๎กาหนดไว๎ในระเบียบกฎหมาย และสิทธิและหน๎าที่ของผู๎รับเหมาโครงการ มี
ดังนี้คือ ปฎิบัติโครงการให๎สาเร็จ ตามมาตรฐานเทคนิค และกาหนดเวลาในสัญญา รับเงินคําโครงการที่ตนได๎
ปฎิบัติสาเร็จจากเจ๎าของโครงการตามสัญญา ปฎิเสธคาแนะนาของเจ๎าของโครงการ คณะรับ ผิดชอบโครงการ
หรือที่ปรึกษาโครงการที่ไมํถูกต๎องกับมาตรฐานเทคนิค ซึ่งจะทาให๎โครงการนั้นไมํมีคุณภาพ ปกปูองรักษาวัตถุ
อุปกรณ์และวัสดุกํอสร๎างตํางๆ ของโครงการที่เจ๎าของโครงการจัดหาให๎ ค้าประกันโครงการอยํางน๎อย 10 %
ของมูลคําโครงการ และปฎิบัติเวลาค้าประกันโครงการตามสัญญา กํอสร๎างหรือซํอมแซมโครงการใหมํด๎วยทุน
ของตนเอง ในกรณีที่โครงการนั้นล๎มเหลว หรือไมํได๎มาตรฐานเทคนิคในชํวงระยะเวลาค้าประกัน ถอนเงินค้า
ประกันโครงการดังกลําว ภายหลังที่สิ้นสุดระยะเวลาค้าประกันตามที่ได๎กาหนดไว๎ในสัญญาหรือตามกฎหมาย
รับผิดชอบตํอความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากโครงการที่ตนสร๎างนั้นไมํได๎ตามมาตรฐานเทคนิค เว๎นเสียแตํ
ความเสียหายนั้นหากเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย ปฎิบัติสิทธิและหน๎าที่อื่นๆ ตามที่ได๎กาหนดไว๎ในระเบียบกฎหมาย
การมอบรับและการใช๎ผลงานตามโครงการลงทุนของรัฐ เมื่อโครงการปฎิบัติสาเร็จแล๎วกํอนการมอบ
รับอยํางเป็นทางการนั้น ต๎องได๎มีการตรวจตราทางด๎านมาตรฐานเทคนิค ปริมาณ คุณภาพที่ได๎กาหนดไว๎ใน
เอกสารโครงการและสัญญาพร๎อมทั้งดาเนินการประเมินผลโครงการ แนะนาการใช๎ หรือมีการทดลองการใช๎
งานระยะหนึ่งสาหรับบางโครงการ
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นอกจากนี้ได๎มีการกาหนดการแก๎ไขข๎อขัดแย๎งหากมีการขัดแย๎ง เกี่ยวกับการลงทุนของรัฐ โดยมี 4
รูปแบบคือ 1. การประนีประนอมยอมความ หรือการไกลํเกลี่ย(ถ๎าข๎อขัดแย๎งหากเกิดขึ้น ซึ่งมีสํวนเกี่ยวข๎องกับ
การลงทุนของรัฐแล๎ว คูํกรณีต๎องพยายามแก๎ไขข๎อขัดแข๎งนั้น ด๎วยวิธีการปรึกษาหารือ และประนีประนอมกัน
เพื่อให๎ตํางฝุายตํางได๎รับผลประโยชน์เทํากัน) 2. การแก๎ไขทางด๎านบริหาร(เป็นการแก๎ไขข๎อขัดแย๎งที่มีลักษณะ
บริหารเกี่ยวกับการลงทุนของรัฐ เชํน บุคคลหรือนิติบุคคล ที่ดาเนินการลงทุนโดยไมํได๎รับอนุญาต ไมํถูกต๎อง
ตามเปูาหมายนั้ น ให๎ภาคสํวนแผนการและการลงทุน ประสานงานกับภาคสํวนงานอื่นๆ องค์การปกครอง
ท๎องถิ่นขั้นของตนเป็นผู๎แก๎ไข ในกรณีที่ไมํสามารถแก๎ไขได๎นั้น ก็มีสิทธิเสนอตํอองค์การขั้นสูงกวําตนขึ้นไป เป็น
ผู๎ แ ก๎ ไ ข) 3. การแก๎ ไ ขโดยคณะกรรมการแก๎ ไ ขข๎ อ ขั ด แย๎ ง ทางด๎ า นเศรษฐกิ จ (เมื่ อ คูํ ก ร ณี ไ มํ ส ามารถ
ประนีประนอมกันหรือไกลํเกลี่ยกัน หรืออยูํระหวํางการไกลํเกลี่ยที่ภาคสํวนแผนงานและการลงทุน ก็มีสิทธิ
ร๎องขอให๎คณะกรรมการแก๎ไขข๎อขัดแย๎งทางด๎านเศรษฐกิจแก๎ไข ตามระเบียบกฎหมาย บนพื้นฐานการตกลง
เห็นชอบด๎วยกัน 4. การฟูองร๎องตํอศาลประชาชน (ใช๎ในกรณีเมื่อคูํ กรณีฝุายใดฝุายหนึ่ง เห็นวําตนไมํได๎รับ
ความยุติธรรม หรือได๎รับความเสียหายเนื่องจากการลงทุนของรัฐในโครงการใดโครงการหนึ่งแล๎ว ก็มีสิทธิ์
ฟูองร๎องตํอศาลประชาชน เพื่อทาการพิจารณาตัดสินตามระเบียบกฎหมาย) ในระหวํางการแก๎ไขข๎อขัดแย๎งนั้น
บรรดาองค์การตํางๆ บุคคลที่เกี่ยวข๎องกับการดาเนินการลงทุน ต๎องดาเนินการตามหน๎าที่ของตนตามการตก
ลงของภาคสํวนงานหรือองค์การที่เกี่ยวข๎องกับการลงทุนของรัฐ
องค์การที่ควบคุมและกากับดูแล กาหนดให๎รัฐบาล กากับดูแลงานด๎านการลงทุนของรัฐอยํางรวม
ศูนย์กลาง และเป็นเอกภาพเดียวกันทั่วประเทศ โดยมอบให๎กระทรวงแผนการ และการลงทุนเป็นเจ๎าภาพใน
การประสานงานกับภาคสํวนงานอื่นที่เกี่ยวข๎อง และองค์การปกครองท๎องถิ่น ดังนั้น องค์การควบคุมงานด๎าน
การลงทุนของรัฐจึงประกอบด๎วย กระทรวงแผนการ และการลงทุน ภาคสํวนงานแผนการ และการลงทุนแขวง
นคร สานักงานแผนการ สานักงานแผนการ-การเงิน เมือง เทศบาล และองค์การปกครองบ๎าน และกาหนดให๎
มีการตรวจตราการลงทุนของรัฐเป็น 2 ภาคสํวนคือ องค์การตรวจตราภายใน ซึ่งประกอบด๎วย ภาคสํวน
แผนการ และการลงทุน การเงิน และภาคสํวนการวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง และ องค์การตรวจตราภายนอก
ซึ่งประกอบด๎วย สภาแหํงชาติ องค์การตรวจสอบแหํงรัฐ องค์การตรวจตรารัฐ องค์การปกครองท๎องถิ่น แนว
ลาวสร๎างชาติ องค์การมหาชน องค์การสังคม และประชาชน และกาหนดให๎มีนโยบายตํอผู๎มีผลงาน มีคุณ
ความดี และบทลงโทษตํอผู๎ละเมิดกฎหมาย โดยกาหนดให๎มีมาตรการอบรม ,ปรับไหม , ปฎิบัติวินัย , และการ
ลงโทษทางอาญา พร๎อมทั้งชดใช๎คําเสียหาย เป็นต๎น
นอกจากนี้ สปป.ลาวได๎กาหนดกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับงานด๎านสัมปทานรัฐและเอกชน เชํน เขต
เศรษฐกิจพิเศษ การแก๎ไขปัญหาข๎อขัดแย๎งของสัญญาสัมปทานให๎พิจารณาที่กาหนดไว๎ในสัญญา เชํน สัญญา
สัมปทานหงสา ลิกไนต์ มีการดาเนินการโดยวิธีการแก๎ไขข๎อขัดแย๎งทางเศรษฐกิจในสัญญาสัมปทานรัฐ และใน
การพิจารณาในศาลประชาชน ยกตัวอยํางเชํน กรณีสัมปทานบํอแรํ กาหนดไว๎ในกฎหมายบํอแรํ หรือการ
แก๎ไขข๎อขัดแย๎งของรัฐและเอกชนทางสิ่งแวดล๎อม จะบัญญัติกาหนดไว๎ในกฎหมายสิ่งแวดล๎อม มาตรา 74
(ใหมํ) มาตรา 76 หรือสนธิสัญญาสากลที่เป็นภาคี (การแก๎ไขข๎อขัดแย๎งเป็นไปตามข๎อตกลงในสัญญาสากล)
เป็นต๎น
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(2) กฎหมายวําด๎วยงบประมาณแหํงรัฐ เลขที่ 02/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 26 ธันวาคม
2006 (Law on State Budget)มีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดมาตรการ ระเบียบการ เกี่ยวกับการสร๎างแผนการ
จัดตั้งปฎิบัติการ สรุปและการตรวจสอบงบประมาณแหํงรัฐ เพื่อกากับดูแลการเก็บรายได๎ งบประมาณให๎
ถูกต๎อง ครบถ๎วน ปฎิบัติรายจํายงบประมาณให๎โปรํงใส ประหยัด มีประสิทธิผล เป็นหนึ่งเดียวทั่วประเทศ เพิ่ม
ความรับผิดชอบขององค์การรัฐทุกขั้นเพิ่มฐานรายรับ รายได๎ สร๎างความเข๎มแข็งทางด๎านการเงินด๎วยตนเอง
ทาให๎การเงินแหํงชาติมีเสถียรภาพและเชื่อมโยงเข๎าระบบการเงินสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของชาติให๎ตํอเนื่องและยั่งยืน มาตรา 57 การดาเนินการรายจํายงบประมาณแหํงรัฐ ต๎องปฎิบัติตาม
หลักการและขั้นตอนการกากับดูแลรายจํายดังนี้ ต๎ องอยูํในแผนงบประมาณประจาปี ต๎องได๎รับการอนุมัติให๎
ถูกต๎องตามเปูาหมายรายจําย ต๎องคานวณให๎ถูกต๎องกาหนดหมายการใช๎จําย ต๎องได๎รับอนุญาติจากผู๎สั่งการ
หรือได๎รับมอบหมาย การจัดซื้อจัดจ๎างการบริการ และการกํอสร๎าง ซํอมแซม ด๎วยงบประมาณของรัฐต๎องผําน
ขั้นตอนและรูปแบบ ประมูลและประกอบเอกสารให๎ครบถ๎วนตามระเบียบการ
3.3 กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารทางราชการ สปป.ลาว
กฎหมายที่เกี่ย วข๎องข๎อมูล ขําวสารทางราชการของสปป.ลาว ไมํมีกฎหมายไว๎เป็นการเฉพาะ แตํ
ปรากฎในกฎหมายที่เกี่ยวข๎องในแตํละด๎าน เชํน ด๎านการปูองกันชาติ236, กฎหมายปูองกันความสงบ237, ดารัส
วําด๎วยระเบียบราชการแหํงสปป.ลาว เลขที่ 82/นย ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2003
(1) ดารัสนายกรัฐมนตรีวําด๎วยระเบียบราชการแหํงสปป.ลาว เลขที่ 82/นย นครหลวงเวียงจันทน์
วันที่19 พฤษภาคม 2003 ในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับกฎหมายเกี่ยวกับข๎อมูลขําวสารทางราชการ กาหนดไว๎เชํน
ข๎าราชการทุกคน ต๎องรักษาความลับของชาติ ความลับทางราชการ ความลับทางวิชาชีพ และจรรยาบรรณของ
ตน ข๎าราชการที่ได๎รับสวัสดิการ เงินบาเหน็จ บานาญ หรือได๎ออกจากราชการ ด๎วยวิธีการใดก็ตามที่เคยปฎิบัติ
หน๎ า ที่ ใ นภาคสํ ว นหรื อ กลุํ ม วิ ช าชี พ ตํ า งๆ ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ความลั บ ของชาติ ต๎ อ งปฎิ บั ติ ต ามระเบี ย บและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพของตนอยํางเครํงครัด เว๎นแตํกรณี ที่กาหนดไว๎ในกฎหมาย ข๎าราชการทุกคนต๎อง
รายงานการปฎิบัติงาน ของตน ให๎ขั้นผู๎บังคับบัญชา อยํางสม่าเสมอ ในกรณีที่รายงานไมํต๎องตรงความจริง ซึ่ง
กํอให๎เกิดความเสียหายแกํรัฐ สาธารณะ และบุคคล ผู๎รายงานต๎องรับผิดชอบความเสียหาย ตามระเบียบและ
กฎหมาย ข๎าราชการต๎องแจ๎ง ชีวประวัติ ทรัพย์สิน หนี้สิน ตํางๆ ของตน ของสามีหรือภริยา และลูก ตาม
ความเป็นจริง ให๎องค์การที่ตนสังกัดทราบตามระเบียบการในแตํละระยะ ข๎าราชการมีสิทธิได๎รับข๎อมู ลขําวสาร
ที่จาเป็น ยกเว๎นข๎อมูลขําวสารลับ หรือข๎อมูลที่ห๎าม นอกจากนี้ข๎าราชการยังมีสิทธิได๎รับทราบถึงตาแหนํงสิทธิ
และหน๎าที่ ความรับผิดชอบของตนในเวลาเวลาปฎิบัติหน๎าที่ ข๎าราชการมีสิทธิตรวจเอกสารสาเนา และรับรู๎
ข๎อมูล ที่บรรจุในเอกสารของตน ยกเว๎น เอกสารที่เป็ นความลับ ห๎ามข๎าราชการเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับงานที่
สัมพันธ์ถึงความลับของชาติ และสิทธิอานาจในการพิจารณาตกลงของตน ให๎แกํบรรดาธุรกิจเอกชนทั้งภายใน
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กฎหมายวําด๎วยหน๎าที่ปูองกันชาติ เลขที่ 02/90 นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 8 มีนาคม 1995
กฎหมายวําด๎วยกาลังปูองกันความสงบประชาชน เลขที่ 03/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2007
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และตํางประเทศ ข๎าราชการผู๎เคยทางานในภาคสํวน หรือ ภาคสํวนการที่สัมพันธ์ถึงความลับของชาติ ภายหลัง
ออกจากราชการด๎วยรูปการใดรูปการหนึ่งแล๎ว ในระยะ 5 ปีแล๎ว ห๎ามทางานในองค์การ หรือบุคคลที่ดาเนิน
กิจการที่สัมพันธ์ถึงภาคสํวนงาน หรือการงานที่ตนเองเคยรับผิดชอบ
(2) ดารัสวําด๎วยการกากับดูแลข๎อมูลขําวสารผํานอินเตอร์เนท เลขที่ 327/ลบ นครหลวงเวียงจันทน์
ลงวันที่ 16 กันยายน 2014 มีวัตถุประสงค์ เพื่อกาหนดหลักการ ระเบียบ และมาตรการในการกากับดูแล
ข๎อมูลขําวสารผํานอินเตอร์เนท เพื่อรับรองความมั่นคงของชาติ ความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของ
สังคม และการปกปูองเกียรติศักดิ์ศรี และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู๎ให๎บริการ ผู๎ใช๎บริการ และสังคม
ประกอบในภารกิจปกปักรักษาและสร๎างประเทศชาติ กาหนดนโยบายของรัฐ เกี่ยวกับการใช๎ข๎อมูลขําวสาร
ผํานอินเตอร์เนท ในด๎านเศรษฐกิจ -สังคม โดยเฉพาะในด๎านการศึกษา สาธารณสุข การวิจัยทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยูํของประชาชน การเผยแพรํ ข๎อมูล
ขําวสาร ผํานอิน เตอร์เนท โดยกาหนดความปลอดภัยในการใช๎ข๎อมูลขําวสาร ที่ใช๎ข๎อมูล เพื่อรับรองความ
ปลอดภัย ในการใช๎ข๎อมูลสํวนตัว ทั้งเป็นการห๎ามมิให๎ผู๎ใดใช๎ข๎อมูลในทางผิดกฎหมาย ได๎กาหนดเนื้อหาที่ไมํ
อนุญาติให๎เผยแพรํผํานอินเตอร์เนทซึ่งรวมถึงการเผยแพรํความลับของชาติ ทางการทหาร หรือความลับด๎าน
อื่นๆ ที่กาหนดไว๎ในระเบียบ กฎหมายของสปป.ลาว 238 โดยกาหนดหน๎าที่ความรับผิดชอบของภาคสํวนการ
ไปรษณีย์ โทรคมนาคม และการสื่อสาร ความรับผิดชอบของภาคสํวนการแถลงขําว วัฒนธรรมและทํองเที่ยว
ความรับผิดชอบของภาคสํวนการปูองกันความสงบ239 ความรับผิดชอบของภาคสํวนการศึกษาธิการและกีฬา
และความรับผิดชอบของภาคสํวนอื่นๆ
(3) กฎหมายวําด๎วยงานปูองกันความสงบแหํงชาติ เลขที่ 40/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 19
ธันวาคม 2013 มาตรา 5 ข๎อ 6 กาหนดให๎งานปูองกันความสงบแหํงชาติ ให๎ปฎิบัติบนพื้นฐาน ในเรื่องความลับ
ในการปูองกันชาติ-ปูองกันความสงบ โดยเก็บรักษาเอกสารวิชาเฉพาะและเทคนิค -ข๎อมูลขําวสาร ที่เกี่ยวข๎อง
กับงานปูองกันความสงบแหํงชาติ ที่เป็นความลับของชาติ หรือความลับทางข๎าราชการนั้น สานักงาน องค์การ
ทุกภาคสํวน กากับดูแล รักษา ตามระเบียบ สาเนาและจัดสํง เอกสารให๎ภาคสํวนงานปูองกันความสงบเก็บ
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ดารัสวําด๎วยการกากับดูแลข๎อมูลขําวสารผํานอินเตอร์เนท เลขที่ 327/ลบ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 16 กันยายน
2014 มาตรา 20 ข๎อ 2
กาหนดความรับผิดชอบของภาคสํวนการปูองกันความสงบ ในการกากับดูแลข๎อมูลขําวสารผํานอินเตอร์เนท ภาคการปูองกัน
ความสงบ ต๎องรับผิดชอบดังนี้ 1. รับแจ๎งความจากบุคคล นิติบุคคลและองค์การในกรณีมีการกระทาความผิดที่เกี่ยวข๎องถึง
ความมั่นคงของชาติและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของสังคม 2. เก็บข๎อมูล ตรวจตรา และค๎นคว๎า วิจัย ข๎อมูลขําวสาร ผําน
อินเตอร์เนท ที่มีลักษณะคุกคามถึงความมั่นคงของชาติ ความลับของชาติ และความสงบของสังคม 3. สืบสวน-สอบสวน และ
ดาเนินคดี บุคคล นิติบุคคล และองค์การที่ละเมิดดารัสฉบับนี้
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(4) กฎหมายวําด๎วยกาลังปูองกันความสงบประชาชน เลขที่ 03/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 2
กรกฎาคม 2007 มาตรา 10 ข๎อ 8 กาหนดหน๎าที่ของกาลังปูองกันความสงบประชาชน ให๎มีหน๎าที่ รักษา
ความลับของประเทศชาติ และของกาลังปูองกันความสงบประชาชนอยํางเด็ดขาด
(5) กฎหมายวําด๎วยการปูองกันการฉ๎อราษฎร์บังหลวง เลขที่ 03/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่
20 พฤษภาคม 2005 ข๎อ 9 กาหนดเรื่องการเปิดเผยความลับของรัฐเพื่อหาผลประโยชน์สํวนตัว (คือ การ
เปิดเผยเอกสารหรือข๎อมูลลับ การตกลงของรัฐหรือทางรัฐบาล ที่รัฐไมํอนุญาติให๎เปิดเผยเพื่อผลประโยชน์
สํวนตัว) เป็นความผิดและมีมาตการลงโทษทั้งทางแพํง และทางอาญา
3.4 กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐและกฎหมายวิธีปฎิบัติราชการ
ทางปกครอง
(1) กฎหมายวํ า ด๎ ว ยการแก๎ ไ ขค าร๎ อ งทุ ก ข์ เลขที่ 07/สพซ นครหลวงเวี ย งจั น ทน์ ลงวั น ที่ 9
พฤศจิกายน 2005 (Law on Handling Petition) มีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดหลักการ ระเบียบการ มาตรการ
เกี่ยวกับการร๎องทุกข์ และการแก๎ไขคาร๎องทุกข์ของพลเมือง การดาเนินการให๎ถูกต๎องตามระเบียบกฎหมาย
และสํงเสริมประชาธิปไตยของประชาชน เพิ่มขบวนการนิติธรรมของสปป.ลาว ปกปักรักษาผลประโยชน์ของรัฐ
ของสํวนรวม สิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของพลเมือง ทาให๎สังคมมีความสงบ ยุติธรรมและศรีวิไล
คาร๎ องทุ กข์ คือเอกสารของพลเมื องหรือองค์ก ารที่ ยื่นตํ อองค์การที่เ กี่ยวข๎องเพื่อ พิจารณาแก๎ไ ข
เกี่ย วกับ การกระทา หรื อการตกลงอยํ างใดอยํางหนึ่งขององค์การหรือบุคคล ที่ตนเห็ นวําเป็นการละเมิด
ระเบียบกฎหมาย และกระทบถึงผลประโยชน์ของรัฐ สํวนรวมหรือสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของตน
คาร๎องทุกข์มี 3 ประเภทคือ1. คาร๎องทุกข์ที่ยื่นตํอองค์การบริหารรัฐ เรียกวํา คาเสนอ 2. คาร๎องทุกข์ที่ยื่นตํอ
องค์การสืบสวน-สอบสวน องค์การอัยการหรือศาล เรียกวํา คาร๎องฟูอง 3. คาร๎องทุกข์ที่ยื่นตํอสภาแหํงชาติ
เรียกวําคาร๎องขอความเป็นธรรม นโยบายเกี่ยวกับคาร๎องทุกข์ รัฐอานวยความสะดวกให๎พลเมือง และองค์การ
ในการร๎องทุกข์และปกปูองผลประโยชน์ของรัฐ สาธารณะ หรือสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของตนเพื่อ
ทาให๎การบริหารงานภาครัฐ พนักงานมีความโปรํงใส และมีประสิทธิภาพในการปฎิบัติหน๎าที่ของตน กาจัดและ
ตํอต๎านปรากฎการณ์ทางสังคมที่ไมํดีตํางๆ เชํนการทุจริตในหน๎าที่ เป็นต๎น บุคคล หรือองค์การต๎องตรวจตรา
พิจารณาอยํางละเอียดในการปฎิบัติสิทธิและหน๎าที่ของตนถ๎าเห็นวําสิ่งใดหากไมํถูกต๎องตามระเบียบกฎหมาย
กํอความเสียหายให๎แกํผลประโยชน์ของรัฐ สาธารณะหรือบุคคลอื่นแล๎ว ก็ต๎องเปลี่ยนแปลงแก๎ไขอยํางทันตํอ
เหตุการณ์เพื่อกาจัดไมํให๎มีคาร๎องทุกข์เกิดขึ้น รัฐสํงเสริมให๎มีการไกลํเกลี่ยข๎อขัดแย๎งในหมูํประชาชน ตาม
ระเบียบกฎหมายกํอนจะมีการร๎องทุกข์ตํอการดาเนินการด๎านสิทธิและหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎องนามาพิจารณาแก๎ไข
หลักการแก๎ไขคาร๎องทุกข์ ต๎องดาเนินการไปตามหลักการตํอไปนี้ คือ การร๎องทุกข์ ต๎องดาเนินไปตาม
ระเบียบกฎหมาย การจัดตั้งที่มีสิทธิหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎อง ต๎องต๎อนรับผู๎ร๎องทุกข์ตามความเหมาะสมและพิจารณา
240
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แก๎ไขคาร๎องทุกข์ให๎ทันตํอเหตุการณ์ การแก๎ไขคาร๎องทุกข์ต๎องศึกษาอยํางรอบคอบ ครบถ๎วนตามภาวะวิสัย
และถูกต๎องตามระเบียบกฎหมาย องค์การดาเนินการที่รับผิดชอบแก๎ไขคาร๎องทุกข์ ต๎องแจ๎งผลของการแก๎ไข
ให๎ผู๎ร๎องทุกข์ทราบอยํางเป็นลายลักษณ์อักษร ผู๎ถูกต๎องทุกข์และผู๎เกี่ยวข๎องอื่นๆ ต๎องให๎ความรํวมมือและสร๎าง
ปัจจัยอานวยความสะดวกให๎แกํการแก๎ไขคาร๎องทุกข์ การแก๎ไขคาร๎องทุกข์ทางด๎านบริหาร ให๎ดาเนินการได๎
สองขั้น ถ๎าผู๎ร๎องทุกข์ยังไมํพอใจก็ให๎ฟูองร๎องตํอศาลหรือร๎องขอความเป็นธรรมตํอสภาแหํงชาติ
ระเบี ย บการเกี่ยวกับ การยื่ น คาร๎องทุกข์ ต๎องยื่นตํอองค์การที่มีสิทธิ และหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎องในการ
พิจารณาแก๎ไขเทํานั้น สิทธิและหน๎าที่ของผู๎ร๎องทุกข์ ยื่นคาร๎องทุกข์โดยตรงด๎วยตนเองหรือโดยผู๎แทนที่ถูกต๎อง
ตามกฎหมาย รับทราบผลของการแก๎ไขคาร๎องทุกข์อยํางเป็นลายลักษณ์อักษรจากองค์การที่เกี่ยวข๎อง ได๎รับ
การปกปู องกากับ ดูแลจากการขํมขูํ ปราบปราม และได๎รับการปกปิดข๎อมูลเป็นความลั บเกี่ยวกับชื่อ และ
นามสกุล ที่อยูํ นามปากกาของตน ตามการร๎องขอ ได๎รับการฟื้นฟูแก๎ไขเกี่ยวกับสิทธิของตนที่ถูกละเมิด และ
ได๎รับการใช๎คําเสียหายจากผู๎ละเมิดตามระเบียบกฎหมาย ถอนคาร๎องทุกข์ของตนได๎ทุกขั้นตอน โดยผู๎ร๎องทุกข์
มีหน๎าที่ดังนี้ คือ แจ๎งชื่อ นามสกุล อายุ อาชีพ และที่อยูํของตนให๎ชัดเจน ยกประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการร๎อง
ทุกข์ให๎ ชัดแจ๎ ง ถูกต๎องตามความจริ งพร๎ อมทั้งให๎ ข๎อ มูล หลั กฐาน ให๎ แกํองค์ก ารที่แก๎ไขคาร๎องทุกข์อยํา ง
ครบถ๎วน และทันตํอเหตุการณ์ รับผิดชอบในกฎหมายเกี่ยวกับเนื้อหาคาร๎องทุกข์ของตน และข๎อมูลหลักฐานที่
นามาเสนอตํอองค์การที่เกี่ย วข๎อง ปฎิบั ติอยํางเข๎มงวดในข๎อตกลงเกี่ยวกับแก๎ไขคาร๎องทุกข์ที่มีผ ลบังคับ
ทางด๎านกฎหมายแล๎ว นอกจากนี้ได๎กาหนดสิทธิและหน๎าที่ของผู๎ถูกกลําวหา (ผู๎ถูกร๎องทุกข์) ดังนี้ คือ รับทราบ
เกี่ยวกับเนื้อหาคาร๎องทุกข์ ปกปูองตนเองด๎วยการนาเอาข๎อมูลหลักฐานมายืนยัน ได๎รับการฟื้นฟูเกียรติยศ
ศักดิ์ศรี และผลประโยชน์อื่นคืนในความเสียหายตามที่ได๎ร๎องทุกข์ที่ไมํมีมูลความจริง ตามระเบียบกฎหมาย
เสนอให๎องค์การที่มีสิทธิ และหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎องใช๎มาตรการตํอผู๎ร๎องทุ กข์ที่ไมํมูลความจริงนั้น ตามระเบียบ
กฎหมาย ผู๎ถูกร๎องทุกข์มีหน๎าที่ดังนี้ ชี้แจงอธิบาย เกี่ยวกับปัญหาที่ถูกร๎องทุกข์และให๎ข๎อมูลหลักฐานให๎แกํ
องค์การที่เกี่ยวข๎อง ปฎิบัติอยํางเข๎มงวดคาตกลงเกี่ยวกับการแก๎ไขคาร๎องทุกข์ที่มีผลบังคับทางด๎านกฎหมาย
แล๎ว โดยการยื่นคาร๎องทุกข์ตํอองค์การที่เกี่ยวข๎องนั้น ต๎องปฎิบัติตามวันเวลาและสถานที่ที่ทางราชการได๎
กาหนดไว๎
องค์การแก๎ไขคาร๎องทุกข์ มีดังนี้ คือ องค์การบริหารรัฐ รับและพิจารณาแก๎ไขคาเสนอ , ศาล องค์การ
อัยการ องค์การสืบสวน-สอบสวน รับและพิจารณาแก๎ไขคาร๎องฟูอง สภาแหํงชาติรั บและพิจารณาแก๎ไขคาร๎อง
ขอความเป็นธรรม สิทธิและหน๎าที่ขององค์การแก๎ไขคาร๎องทุกข์ มีดังนี้ เรียก เชิญ ผู๎ร๎องทุกข์ ผู๎ถูกร๎องทุกข์
บุคคล หรือองค์การที่เกี่ยวข๎องมาสอบถามให๎ชัดเจน เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น เรียกเอกสาร ข๎อมูล หลักฐาน
จากบุคคลหรือองค์การที่เกี่ยวข๎องออกข๎อตกลงเกี่ยวกับการแก๎ไขคาร๎องทุกข์
องค์การแก๎ไขคาร๎องทุกข์มีหน๎าที่ดังนี้ คือแก๎ไขคาร๎องทุกข์ให๎ทันตํอเหตุการณ์ ถูกต๎องตามระเบียบ
กฎหมาย ไกลํเกลี่ยคูํกรณีให๎มีการประนีประนอมกันอยํางมีเงื่อนไข แจ๎งผลของการแก๎ไขให๎แกํผู๎ร๎องทุกข์และผู๎
ถูกกลําวหาทราบ สํงสานวนเอกสารไปให๎องค์การที่เกี่ยวข๎องพิจารณาแก๎ไขในกรณีที่ไมํใชํสิทธิและหน๎าที่ของ
ตน การแก๎ไขคาเสนอ เป็นเอกสารตามกฎหมายที่พลเมือง หรือองค์การยื่นตํอองค์การบริหารรัฐที่เกี่ยวข๎อง
เพื่อพิจารณาแก๎ไขเกี่ยวกับการกระทาหรือการตกลงอยํางใดอยํางหนึ่งของบุคคลหรือองค์การบริหารรัฐ ที่ตน

242
เห็นวําละเมิดระเบียบกฎหมายและมีผลกระทบตํอผลประโยชน์ของรัฐ สาธารณะ หรือสิทธิและผลประโยชน์
อันชอบธรรมของตน องค์การแก๎ไขคาเสนอ มีดังนี้คือ รัฐบาล กระทรวง และองค์การเทียบเทํากระทรวง
องค์การปกครองขั้นแขวง องค์การปกครองขั้นเมือง องค์การปกครองบ๎ าน สาหรับสิทธิและหน๎าที่รายละเอียด
ขององค์การแก๎ไขคาเสนอนั้นกาหนดไว๎ในระเบียบการตํางหาก
ขั้นตอนการแก๎ไขคาเสนอ ต๎องปฎิบัติตามขั้นตอนดังนี้คือ ศึกษาและพิจารณาคาเสนอและเก็บข๎อมูล
หลักฐานเพิ่มเติม ถ๎าเห็นวํามีความจาเป็น และออกข๎อตกลงเกี่ยวกับการแก๎ไขคาเสนอ แจ๎ งผลของการแก๎ไขให๎
ผู๎เสนอและผู๎ถูกกลําวหาทราบ ดาเนินการปฎิบัติตามข๎อตกลงเกี่ยวกับการแก๎ไขคาเสนอที่มีบังคับทางด๎าน
กฎหมายแล๎ว ในกรณีที่ผู๎เสนอหรือผู๎ถูกกลําวหาหากเห็นวําข๎อตกลงนั้นตนยังไมํได๎รับความเห็นธรรมก็มีสิทธิ
เสนอขึ้นยังองค์การบริหารรัฐขั้นสูงกวํา นั้น หากปรากฎวํายังไมํให๎ความเป็นธรรมแกํตนอีกผู๎เสนอหรือผู๎ถูก
กลําวหามีสิทธิฟูองร๎องตํอศาลหรือ ร๎องขอความเป็นธรรมตํอสภาแหํงชาติ กาหนดเวลาในการยื่นและแก๎ไขคา
เสนอตํอองค์การบริหารรัฐต๎องดาเนินการภายใน 3 ปีนับแตํวันที่ถูกละเมิดเป็นต๎นไป การแก๎ไขคาเสนอต๎อง
พิจารณาภายในกาหนดเวลา 20 วันนับแตํวันได๎รับคาเสนอเป็นต๎นไป ในกรณีคาเสนอไมํได๎รับการพิจารณา
แก๎ไขตามกาหนดเวลา ผู๎เสนอมีสิทธิยื่นคาเสอนดังกลําวตํอขั้นสูงกวําถัดขึ้นไป ถ๎าหากยังไมํได๎รับการพิจารณา
แก๎ไขตามกาหนดเวลาอีกแล๎วผู๎เสนอมีสิทธิฟูองร๎องตํอศาลหรือร๎องขอความเป็นธรรมตํอสภาแหํงชาติ
ผลบังคับทางกฎหมายของข๎อตกลง เกี่ยวกับการแก๎ไขคาเสนอมีดังนี้ ข๎อตกลงขององค์การบริหารรัฐที่
มีสิทธิ และหน๎าที่แก๎ไขเป็นเบื้องต๎น ซึ่งผู๎เสนอและผู๎ถูกกลําวหานั้นเห็นชอบด๎วยและปฎิบัติตาม
ข๎อตกลงขององค์การบริหารรัฐที่มีสิทธิ และหน๎าที่แก๎ไขเป็น ขั้นที่สอง ซึ่งเป็นขั้นสุดท๎าย และผู๎เสนอ
หรือผู๎ถูกเสนอไมํฟูองร๎องตํอศาลหรือไมํร๎องขอความเป็นธรรมตํอสภาแหํงชาติ ข๎อตกลงที่มีผลบังคับทาง
กฎหมายนั้น พนักงานที่มีหน๎าที่รับผิดชอบ ต๎องนาไปดาเนินการอยํางทันเหตุการณ์ และถูกต๎องตามข๎อตกลง
ดังกลําว บุคคล และองค์การที่เกี่ยวข๎องต๎องปฎิบัติอยํางเข๎มงวด การแก๎ไขคาฟูองร๎อง คาฟูองร๎องเป็นเอกสาร
ที่พลเมือง หรือองค์การยื่นตํอองค์การสืบสวน-สอบสวน องค์การอัยการ หรือศาลเพื่อพิจารณาแก๎ไขเกี่ยวกับ
การกระทาหรือการตกลงใดของบุคคลหรือองค์การที่ตนเห็นวําละเมิดระเบียบกฎหมาย และมีผลกระทบ ถึง
ผลประโยชน์ของรัฐ สาธารณะ หรือสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของตน ขั้นตอนการแก๎ไขคาฟูองร๎อง
การแก๎ไขคาฟูองร๎ องให๎ ดาเนิ น การตามขั้น ตอนที่ได๎กาหนดไว๎ในกฎหมายวําด๎ว ยการดาเนินคดีแพํง และ
กฎหมายวําด๎วยการดาเนินคดีอาญา การแก๎ไขคาร๎องขอความเป็นธรรม คือเอกสารที่พลเมื อง หรือองค์การยื่น
ตํอสภาแหํงชาติ เพื่อพิจารณาผลของการแก๎ไขคาเสนอ โดยองค์การบริหารรัฐ การแก๎ไขคาร๎องฟูอง โดย
องค์การอัยการ หรือศาล ที่มีผลบังคับทางด๎านกฎหมายแล๎วซึ่งตนเห็นวําการแก๎ไขนั้นยังไมํมีความเป็นธรรมแกํ
ตน
องค์การแก๎ไขคาร๎องขอความเป็นธรรม มีดังนี้คือ คณะประจาสภาแหํงชาติ คณะสมาชิกสภาแหํงชาติ
ประจาแตํละเขตเลือกตั้ง สาหรับสิทธิและหน๎าที่ขององค์การแก๎ไขคาร๎องขอความเป็นธรรม ได๎กาหนดไว๎ใน
ระเบียบการเฉพาะ ขั้นตอนการแก๎ไขคาร๎องขอความเป็นธรรม ต๎องปฎิบัติตามขั้นตอนดังตํอไปนี้ คือ ศึกษา
พิจารณาคาร๎องขอความเป็นธรรมและรวบรวมข๎อมูล หลักฐานเพิ่มเติมถ๎าเห็นวํามีความจาเป็น ออกข๎อตกลง
เกี่ยวกับการแก๎ไขคาร๎องขอความเป็ นธรรม แจ๎งผลของการแก๎ไขให๎ ผู๎ร๎องขอความเป็นธรรมและภาคสํว น
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เกี่ยวข๎องทราบเพื่อดาเนินการตํอไป ติดตามตรวจตราการปฎิบัติตามข๎อตกลงดังกลําว ในกรณีที่ผู๎ร๎องขอความ
เป็นธรรมหากไมํเห็นชอบกับข๎อตกลงของคณะสมาชิกสภาแหํงชาติประจาเขตเลือกตั้งนั้นแล๎ว ก็มีสิทธิเสนอตํอ
คณะประจาสภาแหํงชาติ เพื่อพิจารณาแก๎ไขเป็นขั้นตอนสุดท๎าย ข๎อตกลงแก๎ไขคาร๎องขอความเป็นธรรม มีดังนี้
ตกลงยืนยันเอาตามข๎อตกลงขององค์การบริหารรัฐ หรือคาตัดสินของศาล หรือตกลงให๎องค์การบริหารรัฐ
องค์การอัยการหรือศาลพิจารณาใหมํ กาหนดเวลาในการยื่นและแก๎ไขคาร๎องขอความเป็นธรรม ให๎ยื่นคาร๎อง
ขอความเป็นธรรมตํอสภาแหํงชาติ ต๎องดาเนินภายใน 60 วันนับแตํวันที่ได๎ทราบข๎อตกลงขององค์การบริหาร
รัฐขั้นสุดท๎ายหรือได๎รับทราบคาตัดสินของศาลที่ใช๎ ได๎อยํางเด็ดขาดเป็นต๎นไป การแก๎ไขคาร๎องขอความเป็น
ธรรมต๎องพิจารณาภายในกาหนดเวลา 30 วันนับแตํวันได๎รับคาร๎องขอความเป็นธรรมเป็นต๎นไป การยื่นคาร๎อง
ขอความเป็นธรรม ต๎องยื่นตํอคณะสมาชิกสภาแหํงชาติประจาเขตเลือกตั้งของตนเสียกํอน ถ๎าคณะสมาชิกสภา
แหํงชาติไมํพิจารณาแก๎ไขตามกาหนดเวลาที่ได๎กาหนดไว๎แล๎ว ผู๎ร๎องขอความเป็นธรรมมีสิทธิยื่นคาร๎องของตน
ตํอคณะประจาสภาแหํงชาติพิจารณาแก๎ไข
ผลบังคับของข๎อตกลง เกี่ยวกับการแก๎ไขคาร๎องขอความเป็นธรรม ที่มีผลบังคับทางด๎านกฎหมายมี
ดังนี้ คือ ข๎อตกลงเกี่ยวกับการแก๎ไข ของคณะสมาชิกสภาแหํงชาติ ประจาเขตเลือกตั้งที่มีสิทธิ และหน๎าที่แก๎ไข
เป็นขั้นต๎น ซึ่งผู๎ร๎องขอความเป็นธรรมและผู๎ถูกร๎องขอความเป็นธรรมเห็นชอบปฎิบัติ ข๎อตกลงเกี่ยวกับการ
แก๎ไขของคณะประจาสภาแหํงชาติ ข๎อตกลงเกี่ยวกับการแก๎ไขคาร๎องขอความเป็นธรรม ที่มีผลบังคับทางด๎าน
กฎหมายนั้ น พนั กงานที่ มีห น๎ าที่รั บ ผิ ดชอบ ต๎องนาไปดาเนินการอยํางทันตํอเหตุการณ์ และถูกต๎องตาม
ข๎อตกลงดังกลําว บุคคล และองค์การที่เกี่ยวข๎องต๎องปฎิบัติอยํางเข๎มงวด
การรับเรื่องร๎องทุกข์ของผู๎ร๎องทุกข์ องค์การพรรค รัฐ แนวลาวสร๎างชาติ องค์การมหาชน สหพันธ์
นักรบเกําและองค์การสั งคมอื่ น ๆ ต๎องรั บ เรื่องร๎องทุกข์ตํอผู๎ ที่มายื่นคาร๎องทุกข์ แจ๎งความ หรือรายงาน
เกี่ยวกับปัญหาตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับผลประโยชน์ของรัฐ สาธารณะ หรือสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของ
ตน ภาคสํวนตํางๆ ต๎องมีพนักงานของตนเข๎ารับดาเนินการรับเรื่องร๎องทุกข์ สาหรับหัวหน๎าภาคสํว นงาน ก็ต๎อง
จัดเวลารับเรื่องร๎องทุกข์ด๎วยตนเอง ตามความเหมาะสม สถานที่และเวลารับเรื่องร๎องทุกข์ เพื่ออานวยความ
สะดวกให๎แกํผู๎มายื่นคาร๎องทุกข์ แจ๎งความหรือรายงานนั้นภาคสํวนตํางๆ ต๎องจัดสถานที่รับเรื่องราวร๎องทุกข์
อยํางเหมาะสม การรับเรื่องราวร๎องทุกข์ ให๎ดาเนินการเฉพาะในสถานที่และเวลาตามราชการ
นอกจากนี้ได๎กาหนดข๎อห๎ามสาหรับผู๎ร๎องทุกข์ (เชํน การร๎องทุกข์ที่ไมํมีมูลความจริง การใช๎การร๎อง
ทุกข์เพื่อใสํร๎ายปูายสีผู๎อื่น กํอความไมํสงบในสังคม ซื้อจ๎าง ขํมขูํ ปราบปราม ผู๎มีสิทธิและหน๎าที่ในการแก๎ไขคา
ร๎องทุกข์ ) (สาหรับผู๎ถูกกลําวหา ห๎ามมิให๎ชื้อจ๎าง ขํมขูํ ใช๎ความรุนแรง ปราบปรามผู๎มีสิทธิ และหน๎าที่ไขคาร๎อง
ทุกข์และผู๎ร๎องทุกข์ ปกปิด ซุกซํอน ทาลายข๎อมูลหลักฐานตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการร๎องทุกข์) (สาหรับผู๎มีสิทธิ
และหน๎าที่แก๎ไขคาร๎องทุกข์ นิ่งเฉย รับสินบน หนํวงดึงการแก๎ ไข หรือแก๎ไขโดยไมํถูกต๎องตามกฎหมาย ปกปิด
ซุกซํอนข๎อมูล หลักฐานตํางๆ ที่เกี่ย วข๎องกับคาร๎องทุกข์ เปิดเผยความลับเกี่ยวกับผู๎ร๎องทุกข์เชํน ชื่อ และ
นามสกุล ที่อยูํ นามปากกา ในกรณีที่มีความจาเป็นต๎องปิดเป็นความลับ) (สาหรับบุคคลหรือองค์การอื่น ๆ
ห๎ามยุแหยํ ชวนเชื่อ หรือซื้อจ๎างวาง ให๎ผู๎อื่นทาการร๎องทุกข์ที่ไมํมีมูลความจริง แทรกแซง ขํมขูํ ผู๎มีสิทธิ และ
หน๎าทีแก๎ไขคาร๎องทุกข์ ปกปิด ซุกซํอน หรือทาลายข๎อมูลหลักฐานเกี่ยวกับคาร๎องทุกข์ ขํมขูํ ใช๎ความรุนแรง
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ปราบปรามผู๎ร๎องทุกข์หรือผู๎ถูกกลําวหา ปกปิด ซุกซํอน ผู๎กลําวหา เป็นต๎น)
องค์การกากับดูแลแก๎ไขคาร๎องทุกข์ ประกอบด๎วย สภาแหํงชาติ(กากับดูแลแก๎ไขคาร๎องขอความเป็น
ธรรมทั่วประเทศ โดยสานักงานสภาแหํงชาติประจาเขตเลือกตั้ง เป็นเลขาธิการให๎แกํคณะสมาชิกสภาแหํงชาติ)
องค์การบริ หารรั ฐ(รั ฐบาลกากับ ดูแลอยํางรวมศูนย์ เป็นเอกภาพเกี่ยวกับการแก๎ไขคาเสนอในทั่วประเทศ
องค์การตรวจตราแหํงรัฐขั้นศูนย์กลางเป็นเลขาธิการและรับผิดชอบตํอรัฐบาลในการกากับดูแลการแก๎ไขคา
เสนอในขอบเขตแหํงสิทธิ และหน๎าที่ของรัฐบาล กระทรวงองค์การเทียบเทํากระทรวง และองค์การปกครอง
ท๎องถิ่นกากับดูแลการแก๎ไขคาเสนอ ในความรับผิดชอบของตน องค์การตรวจตรารัฐขั้นกระทรวง และขั้น
ท๎องถิ่นเป็นเลขาธิการให๎แกํองค์การรัฐขั้นของตน ในการกากับดูแลการแก๎ไขคาเสนอ) ศาล องค์การอัยการ
(กากับดูแลการแก๎ไขคาฟูองร๎องในทั่วประเทศ ตามภาระบทบาท สิทธิและหน๎าที่ของตน ศาลและองค์การ
อัยการกากับดูแลการแก๎ไขคาฟูอ งร๎องตามภาระบทบาทขอบเขตสิทธิและหน๎าที่ของตน นอกจากนี้ได๎มีการ
กาหนดการติดตามตรวจตรา และการเข๎ารํว มในการแก๎ไขคาร๎องทุกข์ มาตรการตํอผู๎มีผลงานดีเดํน และ
มาตรการตํอผู๎ละเมิดตามกฎหมายฉบับนี้
(2) นอกจากนี้มีดารัสวําด๎วยระเบียบราชการแหํงสปป.ลาว เลขที่ 82/นย นครหลวงเวียงจันทน์ ลง
วันที่ 19 พฤษภาคม 2003 ข๎าราชการมีสิทธิได๎รับการกากับดูแลปกปูองจากองค์การรัฐเมื่อถูกบุคคลหรือ
องค์การร๎องเรียน ฟูองร๎องให๎ชดใช๎คําเสียหาย หรือฟูองร๎องดาเนินการทางวินัยข๎าราชการหากในกรณีผู๎ถูก
กลําวหาได๎ใช๎ความพยายามเพื่อปฎิบัติหน๎าที่ใดหน๎าที่หนึ่งให๎สาเร็จลุลํวงแล๎ว แตํได๎กํอให๎เกิดความเสียหายแกํ
บุคคลหรือองค์การดังกลําวโดยไมํเจตนาจะได๎รับการปกปูองจากรัฐบาลตามระเบียบกฎหมาย (กฎหมายวํา
ด๎วยการแก๎ไขคาร๎องทุกข์ เลขที่ 07/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2005) และในกรณี
ข๎าราชการได๎ปฎิบัติหน๎าที่เกินอานาจหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย ซึ่งได๎กํอให๎เกิดความเสียหายตํอผู๎อื่น ข๎าราชการ
ผู๎นั้นต๎องรับผิดชอบตํอความเสียหายดังกลําวตามระเบียบกฎหมายที่กาหนดไว๎ (ตามกฎหมายวําด๎วยการแก๎ไข
คาร๎องทุกข์ เลขที่ 07/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2005 เชํนกัน) โดยองค์การกากับ
ดูแลข๎าราชการ ในขั้นตํางๆ จะเป็นผู๎กากับดูแลดูแลและรักษาผลประโยชน์ของข๎าราชการ ในการให๎คาแนะนา
และการแก๎ไขคาฟูองร๎อง การแก๎ไขคาร๎องทุกข์ตํางๆ การให๎ความเป็นธรรมแกํผู๎ร๎องทุกข์ ที่ผู๎ร๎องทุกข์ได๎มาร๎อง
ขอตํอองค์การรัฐอันเนื่องมาจากการกระทาละเมิดของข๎าราชการตามที่กฎหมายกาหนดแตํมิได๎มีกฎหมาย
กาหนดความรับผิดทางละเมิดของเจ๎าหน๎าที่รัฐหรือการรํวมกันชดใช๎คําเสียหายของรัฐแตํประการใด มีเพียง
กาหนดให๎ข๎าราชการชดใช๎คําเสียหายในทางแพํงแกํผู๎ร๎องทุกข์ตามที่ปรากฎในกฎหมายวําด๎วยการแก๎ไขคาร๎อง
ทุกข์ เลขที่ 07/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2005 ตามที่กลําวมาข๎างต๎น
3.5 กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย และการควบคุมสถานการณ์บ้านเมือง
ภายหลังที่ประเทศชาติได๎รับการปลดปลํอย ประชาชนได๎ดาเนินการปฎิบัติหน๎าที่สองยุทธศาสตร์ คือ
ปกปักรักษา และสร๎างสาประเทศ โดยเฉพาะการดาเนินภารกิจเปลี่ยนแปลงใหมํ เพื่อศึกษา และขยายกาลัง
สามัคคีของชาติเข๎าในการสร๎างและบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชน สร๎างปฐมปัจจัยก๎าวขึ้นสูํระบอบ
สั ง คมนิ ย ม ในระยะใหมํ นี้ ป ระชาชนลาวได๎ เ รี ย กร๎ อ งให๎ รั ฐ ต๎ อ งมี รั ฐ ธรรมนู ญ รั ฐ ธรรมนู ญ ของระบ อบ
ประชาธิปไตยประชาชนที่รู๎ผลงานอันยิ่งใหญํที่ประชาชนเราสู๎มาได๎ในภารกิจตํอสู๎ปลดปลํอยชาติ ปกปักรักษา
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และสร๎างสาประเทศชาติกาเนิดระบอบการเมือง เศรษฐกิจ – สังคม การปูองกันชาติ ปูองกันความสงบ การ
ตํางประเทศ กาหนดสิทธิ และหน๎าที่พื้นฐานของประชาชน ระบบองค์การ โครงสร๎างรัฐ (the system of
organization of state) ในระยะใหมํ เพื่อเป็นการกาหนดสิทธิของประชาชนลาวภายใต๎รัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ เป็นผลแหํงสติปัญญา ในการประกอบความเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ที่แสดง
ให๎เห็นถึงเจตจานง อันยาวนาน และการตัดสินใจของเผําพันธุ์ของชาติลาว (The national community) ที่
จะพร๎ อมกัน สู๎จ นบรรลุ จุดหมาย เพื่อสร๎างประเทศลาวให๎เป็นประเทศสั นติภาพ,เอกราช , ประชาธิปไตย
เอกภาพ และวัฒนาถาวร รัฐธรรมนูญ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปี 2003 ประกอบด๎วย 11
หมวด 98 มาตรา มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ หมวดที่ 1 ระบบอบการเมือง หมวดที่ 2 ระบอบเศรษฐกิจและสังคม
หมวดที่ 3 งานปูองกันชาติ –ปูองกันความสงบ หมวดที่ 4 สิทธิและหน๎าที่ของพลเมือง หมวดที่ 5 สภาแหํงชาติ
หมวดที่ 6 ประธานประเทศ หมวดที่ 7 รัฐบาล หมวดที่ 8 การปกครองท๎องถิ่นหมวดที่ 9 ศาลประชาชนและ
องค์การอัยการประชาชน หมวดที่ 10 ภาษา อักษร เครื่องหมายชาติ ธงชาติ เพลงชาติ วันชาติ สกุลเงิน และ
นครหลวง และหมวดที่ 11 บทบัญญัติสุดท๎าย
และในรัฐธรรมนูญ หมวดที่ 3 (ใหมํ) วําด๎วยการปูองกันชาติ – ปูองกันความสงบ ได๎บัญญัติเรื่องการ
ปูองกันชาติ- ปูองกันความสงบ คือหน๎าที่ของกาลังปูองกันชาติ – ปูองกันความสงบ กาหนดให๎เป็นหน๎าที่ของ
ทุกองค์การ และพลเมืองลาวทุกคนในการปกปักรักษาความเป็นเอกราช อานาจอธิปไตย และผืนแผํนดินอัน
ครบถ๎วนของประเทศชาติ ปกปักรักษาชีวิต และ ทรัพย์สินของประชาชน รับรองเสถียรภาพ และความมั่นคง
ของระบอบประชาธิปไตยประชาชน
รัฐดาเนินงานตามแนวทาง นโยบายปูองกันชาติ –ปูองกัน ความสงบทั่วปวงชนชาวลาว ปรับปรุง
และสร๎างกาลังปูองกันชาติ –ปูองกันความสงบ ให๎เข๎มแข็ง มีความจงรักภักดีตํอประเทศชาติ และตํอประชาชน
มีความสามารถปฎิบัติหน๎าที่ปกปักรักษา ผลของการปฎิวัติ ชีวิต ทรัพย์สิน และการใช๎ แรงงานของประชาชน
ในภารกิจพัฒนาประเทศชาติให๎มั่งมีเข๎มแข็ง สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวดาเนินการตามนโยบาย
การตํางประเทศ สันติภาพ ,เอกราช, มิตรภาพ , และความรํวมมือ ขยายความสัมพันธ์ และความรํวมมือกับทุก
ประเทศ บนหลักการอยูํรํวมกันโดยสันติ เคารพเอกราช อธิปไตย ผืนแผํนดินอันครบถ๎วนของกัน ไมํแซกแซง
การงานภายในประเทศของกั น และกั น เสมอภาค และตํ า งฝุ า ยตํ า งได๎ รั บ ผลประโยชน์ สาธารณรั ฐ
ประชาธิ ป ไตย ประชาชนลาว สนั บ สนุ น การตํ อ สู๎ ข องประชาชนในโลก เพื่ อ สั น ติ ภ าพ เอกราชแหํ ง ชาติ
ประชาธิปไตย และความก๎าวหน๎าทางสังคม
การปูองกันชาติ -ปูองกันความสงบ ต๎องประกอบไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม กาลังปูองกัน
ชาติ- ปูองกันความสงบต๎องเอาใจใสํปรับปรุงและกํอสร๎างตนเองให๎เติบใหญํเข๎มแข็ง เชิดชูความจงรักภักดีตํอ
ประเทศชาติ โดยมีประชาชนเป็นกาลังสาคัญ ที่มีระเบียบวินัยเข๎มงวด และมีแบบแผนทันสมัย มีความสามารถ
ในการสู๎ร บสูง เป็ นกาลังหลักในการรักษาความมั่นคงของประเทศชาติ ความสงบ และความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อยของสังคม รัฐเอาใจใสํประกอบวัตถุอุปกรณ์ เทคนิค เทคโนโลยี พาหนะ เครื่องมือ และยกระดับ
ความรู๎ ความสามารถ วิชาเฉพาะ ยุทธศิลป์ และยุทธวิธีของกาลังปูองกันชาติ ปูองกันความสงบให๎สูงขึ้นรัฐ
และสังคมเอาใจใสํดาเนินนโยบาย ดูแลชีวิตความเป็นอยูํทางด๎านวัตถุ และจิตใจ และดาเนินนโยบายแนวหลัง
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ตํอกาลังปูองกันชาติ –ปูองกันความสงบ เพื่อเพิ่มความสามารถในการปฎิบัติหน๎าที่ปกปักรักษาประเทศชาติ
และรักษาความสงบของสังคม กาลังปูองกันชาติ –ปูองกันความสงบ ต๎องเอาใจใสํยกระดับจิตใจ พึ่งตนเอง
สร๎างพลาธิการ(กาลังกองทัพ military department ) กับที่เพื่อรับประกันการปฎิบัติหน๎าที่ของตน และ
ประกอบสํวนในการสร๎างสาพัฒนาประเทศชาติ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร๎อยของสปป.ลาว ได๎กาหนดไว๎คือ กฎหมายวําด๎วยหน๎าที่
ปูองกันชาติ เลขที่ 02/90 นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 8 มีนาคม 1995 กฎหมายวําด๎วยนายทหารกองทัพ
ประชาชนลาว เลขที่ 07/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2004 กฎหมายวําด๎วยปูองกันความ
สงบแหํงชาติ เลขที่ 40/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2013 และกฎหมายวําด๎วยกาลัง
ปูองกันความสงบประชาชน เลขที่ 03/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2007
กฎหมายวําด๎วยหน๎าที่ปูองกันชาติ เลขที่ 02/90 นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 8 มีนาคม 1995 (
Law on National Defense Obligation) เป็นกฎหมายวําด๎ วยหน๎าที่ปูองกันชาติโดยกาหนดหลักการ
ระเบียบการ นโยบายและมาตรการตํางๆ เกี่ยวกับหน๎าที่ปูองกันชาติ ระดมประชาชนบรรดาชนเผําตํางๆ ใน
การปูองกันชาติ ปูองกันความสงบเพื่อทาให๎กาลังของประชาชนเข๎มแข็ง เติบโต มั่นคง สามารถปกปักรักษา
ประเทศชาติ อานวยความสะดวกเพื่อรับรองให๎แกํการพัฒนาสร๎างประเทศชาติ หน๎าที่ปูองกันชาติ เป็นของ
ประชาชนเมืองลาวทุกคนโดยไมํจาแนก เชื้อชาติ เผําชน ฐานะทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม ความเชื่อ ระดับ
การศึกษา และภูมิลาเนา ล๎วนแตํมีหน๎าที่เข๎ารับใช๎ในกาลังปูองกันชาติ(ตามที่ได๎กาหนดไว๎ในมาตรา 36 ของ
รัฐธรรมนูญ แหํงสปป.ลาว เว๎นเสียแตํผู๎ที่ไมํมีคุณสมบัติครบถ๎วนตามที่ได๎กาหนดไว๎ในกฎหมายฉบับนี้)
องค์การทาหน๎าที่ปูองกันชาติถูกรับรองโดยคาแนะนาของพรรคประชาชนปฎิวัติลาว หน๎าที่ปูองกัน
ชาติในยามสงบแบํงออกเป็น 1. ทหารเกณฑ์ กาหนดเงื่อนไขของการเป็นทหารเกณฑ์ คือ ประชาชนเมืองลาว
ทุกคนที่เป็นผู๎ชาย อายุตั้งแตํ 18 ปี ถึง 28 ปี มีสุขภาพสมบูรณ์ต๎องเข๎ารับใช๎เป็นทหารเกณฑ์ สาหรับผู๎หญิง
อายุตั้งแตํ 18 ปี ถึง 23 ปี ในกรณีจาเป็นก็อาจจะถูกเรียกเข๎ารับใช๎เป็นทหารเกณฑ์ได๎
2. กองกาลังส ารองคือ กองกาลั งที่ปฎิบัติหน๎าที่เป็นกองหนุนให๎ แกํกาลั ง ประกอบอาวุธ ในเวลาที่
จาเป็น พร๎อมกันนั้นก็เป็นกาลังหลักและเป็นแบบอยํางในงานปูองกันชาติ ปูองกันความสงบอยูํท๎องถิ่นของตน
(กาลังสารอง ประกอบด๎วยผู๎ที่ได๎ผํานการเป็นทหารเกณฑ์ ผู๎ที่ออกจากทหารประจาการ ผู๎ที่ยังไมํได๎ผํานการ
เป็นทหารเกณฑ์หรือทหารประจาการ ซึ่งมีอายุ ตั้งแตํ 18 ปี ถึง 50 ปีมีสุขภาพแข็งแรง) ประเภทกาลังสารอง
แบํงเป็นสองประเภทคือ 1.ผู๎ที่ได๎ผํานการเป็นทหารเกณฑ์ หรือทหารประจาการ 2. ผู๎ที่ยังไมํได๎ผํานการเป็น
ทหารเกณฑ์หรือทหารประจาการ
3. กองหลอน (Militia forces) กองกาลังกึ่งประกอบอาวุธ ของประชาชน ซึ่งขึ้นกับอานาจการ
ปกครองขั้นบ๎านและขั้นเมือง ขั้นแขวง ของตนตามสายการบังคับบัญชา
4. กองกาลังปูองกันตัว คือ กองกาลังกึ่งประกอบอาวุธที่จัดตั้งขึ้นอยูํตามสานักงาน องค์การ โรงจักร
โรงงาน มีหน๎าที่รับประกันความปลอดภัย ความสงบ และความเป็นระเบียบเรียบร๎อย ในขอบเขตสานักงาน
องค์การ โรงจักร โรงงานของตน (กองกาลังปูองกันตัวของสานักงาน องค์การขั้นศูนย์กลางขึ้นกับกระทรวง
ภายใน สํวนกองกาลังปูองกันตัวของสานักงาน องค์การ โรงจักร โรงเรียนที่ท๎องถิ่นขึ้นกับกองบัญชาการปกส.
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แขวงหรือกองบัญชาการปกส.เมือง มีภาระและหน๎าที่เป็นกาลังปูองกันตัวของท๎องถิ่นปฎิบัติหน๎าที่คล๎ายกันกับ
หน๎าที่ของกองหลอน ตามที่ได๎กาหนดไว๎ข๎างต๎น)
กฎหมายวําด๎วยนายทหารกองทัพประชาชนลาว เลขที่ 07/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 22
ตุลาคม 2004 (Law on Officer of The Lao People s Defense Force)บัญญัติถึงที่ตั้ง ภาระบทบาท สิทธิ
หน๎าที่ ความรับผิดชอบ หน๎าที่ ความสัมพันธ์รํวมมือระหวํางประเทศ มาตรฐาน ขั้น ชั้น และตาแหนํงของ
นายทหาร กาหนดการกากับดูแลของรัฐ นโยบาย ข๎อห๎าม การยกยํอง และการปฎิบัติวินัย ตํอนายทหารใน
กองทัพประชาชนลาว ทาให๎นายทหารมีความหนักแนํนทางด๎านการเมือง แนวคิด เข๎มแข็งด๎านองค์การ มี
ระเบียบวินัยเข๎มงวด มีแบบแผนทันสมัย และทางานในหน๎าที่ให๎สาเร็จอยํางมีเกียรติและสงํางาม นายทหาร
กองทัพประชาชนลาว คือพนักงานของพรรค และรัฐ แหํงสปป.ลาว ที่มีชั้น ตั้งแตํชั้นร๎อยตรี ถึงชั้นพลเอก ซึ่ งมี
เครื่องหมายชั้น เทียบชั้น เครื่องหมายเหลํารบ เหลําทัพ และเครื่องแบบเฉพาะ โดย รัฐบาลเป็นผู๎กาหนด
และนอกจากนี้ได๎มีกฎหมายวําด๎วยการปูองกันความสงบภายในประเทศและการควบคุมสถานการณ์
ไมํส งบภายในประเทศ โดยมี กฎหมายวําด๎ว ยงานปูองกันความสงบแหํ งชาติ เลขที่ 40/สพซ นครหลวง
เวียงจันทน์ ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2013) และ กฎหมายวําด๎วยกาลังปูองกันความสงบประชาชน เลขที่ 03/
สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2007
กฎหมายวําด๎วยงานปูองกันความสงบแหํงชาติ เลขที่ 40/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 19
ธันวาคม 2013 ( Law on The National defense and security) กฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
กาหนด หลั กการ ระเบี ย บการ มาตรการ การดาเนินการแนะนา บัญชา กากับดูแ ล ติดตาม ตรวจสอบ
เกี่ยวกับการงานปูองกันความสงบแหํงชาติ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฎิบัติหน๎าที่ของกาลังปูองกันความ
สงบแหํงชาติ ทั้งทาให๎งานดังกลําวเป็นความรับผิดชอบของคนลาวทั่วประเทศเข๎าในการเข๎ารํวมในการทา
หน๎าที่ปูองกันความสงบทางด๎านการเมือง และความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของสังคม อยํางเป็นกระบวนการ
หนักแนํนเข๎มแข็ง และรับรองให๎ประเทศชาติมีเสถียรภาพ และความมั่นคง สามารถเชื่อมโยงกั บภาคพื้นและ
สากล เข๎ารํวมกับสํวนในการสร๎างสาพัฒนาเศรษฐกิจ วัฒนธรรม – สังคมของชาติ งานปูองกันความสงบ
แหํงชาติ คือ การมีเสถียรภาพทางด๎านการเมืองอยํางหนักแนํน สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร๎อย ปลอดภัย
ยุติธรรม เศรษฐกิจมีการขยายตัวอยํางตํอเนื่อง และเข๎มแข็ง งานปูองกันความสงบแหํงชาติ คือ การดาเนินการ
แนะน า บั ญ ชา ก ากั บ ดู แ ล ตรวจสอบ และใช๎ ยุ ท ธศาสตร์ ยุ ท ธวิธี ศิ ล ปะยุ ท ธ ของก าลั ง ประกอบอาวุ ธ
ประชาชน เข๎าในการปูองกัน ปราบปรามทุกกลอุบาย ของบุคคลและกลุํมคนไมํดี
และกฎหมายฉบั บ นี้ ไ ด๎ กาหนดเรื่ อ งการประกาศสภาวะฉุกเฉิน โดยมีการกาหนดพื้น ที่และการ
ประกาศสภาวะฉุกเฉิน โดยกาหนดให๎เป็นหน๎าที่ของ กระทรวงปูองกันความสงบ กระทรวงปูองกันประเทศ
เป็นผู๎กาหนดสภาพการณ์ กาหนดพื้นที่ที่เป็นอันตราย และเขตที่มีเหตุการณ์ไมํสงบเกิดขึ้นในแตํละพื้นที่ทั่ว
ประเทศหรื อในท๎องถิ่น ใดท๎องถิ่น หนึ่ ง แล๎ ว รายงานตํอนายกรัฐ มนตรีห รือประธานประเทศเพื่อพิจารณา
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ประกาศสภาวะฉุ ก เฉิ น 241และการปู อ งกั น ความสงบในสภาวะฉุ ก เฉิ น ให๎ ด าเนิ น การดั ง ตํ อ ไปนี้ 1.
รัฐ มนตรี วําการกระทรวงปู องกัน ความสงบ ต๎องรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉิน และการแก๎ไขอยางรีบดํว นให๎
นายกรัฐมนตรี หรือประธานประเทศ เพื่อแนะนาในการแก๎ไขอยํางทันเหตุการณ์ 2. หัวหน๎ากองบัญชาการ
ปูองกันความสงบ แขวง นคร เมือง เทศบาล และกองกาลังปูองกันความสงบบ๎าน ต๎องระดมกาลังเพิ่มเข๎า
ปู อ งกั น ปู อ งกั น ควบคุ ม สถานการณ์ พร๎ อ มทั้ ง รายงานให๎ ขั้ น ผู๎ บั ง คั บ บั ญ ชาของตนและรายงานตํ อ
รัฐมนตรีวําการกระทรวงปูองกันความสงบ เพื่อแก๎ไขอยํางทันเหตุการณ์ 3. กาลังปูองกันความสงบ ต๎องระดม
กาลั ง พลทุ กเหลํ าทัพ เข๎ าในการปู องกัน และปูองกัน ต๎ าน การตอบโต๎ทุก เหตุก ารณ์ ที่เกิ ดขึ้นอยํางทันตํ อ
เหตุการณ์ด๎วยยุทธศาสตร์ และยุทธวิธีเพื่อทาให๎สภาพการณ์ดังกลําวสงบลงในทันใด 4. กระทรวง องค์การ
ตํางๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ครองครัว และบุคคลเมื่อได๎รับการร๎องขอจากกาลังปูองกันความสงบแหํงชาติ ต๎องให๎
ความรํวมมือ และดาเนินการ 5.โยกย๎าย พลเมือง หรือทรัพย์สินที่จาเป็น ออกจากเขตที่มีความสับสน เป็น
อันตราย หรือไมํสงบ ที่เห็นวํามีความเสี่ยงตํอชีวิต และทรัพย์สินของรัฐ ในที่มีความปลอดภัย ในกรณีเกิด
สภาวะฉุกเฉินที่มีผ ลกระทบตํอความมั่นคง ให๎ ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและระเบียบ กฎหมาย 242ในสภาวะ
ฉุกเฉิน กระทรวงปูองกันความสงบ มีมาตรการที่จาเป็นดังนี้ คือ 1.ออกแจ๎งการ คาสั่ง อยํางรีบดํวน เกี่ยวกับ
การปูองกันความสงบ 2. เรํงเข๎ายึดพื้นที่ และเพิ่มกาลังการปูองกันพื้นที่ปูองกันความสงบและพัฒนาการรักษา
ความสงบปลอดภัยให๎แกํเปูาหมายในการปูองกันความสงบแหํงชาติ 3.จัดวางกาลังปูองกัน เวรยาม พื้นที่
ปูองกันความสงบ ตรวจตราบุคคล และพาหนะเพื่อจากัดการดาเนินการเข๎า –ออกอยํางเข๎มงวด 4. ตรวจตรา
เป็นพิเศษ อยูํที่ดําน พาหนะขนสํงทางบก ทางน้า และทางอากาศอยํางเข๎มงวด 5.จากัดหรือหยุดการขนสํง
เคลื่ อนย๎าย การใช๎วัตถุไวไฟ สารเคมีที่เป็ นอันตราย ระเบิดตํางๆ ที่ขึ้นกับความรับผิ ดชอบของสานักงาน
องค์การ และบุคคล 6.ตรวจตราอยํางเข๎มงวด การขนสํง เคลื่อนย๎าย การใช๎หรือมีไว๎ในครอบครองอาวุธทุก
ชนิ ดโดยไมํได๎รั บ อนุ ญาติ 7.จ ากัด หรื อหยุ ดการดาเนินการ กิจการของหนํ ว ยธุรกิ จ การบริการ สถานที่
สาธารณสุข ชุมชน ที่กํอให๎เกิดความไมํสงบ และความไมํเป็นระเบียบเรียบร๎อยของสังคม 8.ปูองกัน หรือจากัด
การรํวมชุมนุม และการเคลื่อนไหวของบุคคล นิติบุคคล หรือองค์การที่ละเมิดระเบียบ กฎหมาย 9.งด หรือ
หยุดชั่วคราวในการใช๎เครื่องมือ ระบบสื่อสารในขอบเขตพื้นที่ ในกรณีที่มีความจาเป็น 10. จากัด ควบคุมที่หรื
อน าตั ว ผู๎ กํ อความไมํ ส งบออกจากพื้ น ที่ ปู อ งกั น ความสงบ 11. ระดมปวงชน ในด๎า นก าลั ง แรง วั ตถุ และ
ทรัพย์สินเข๎าในการปูองกันความสงบ 12.ประสานงานกับกาลังปูองกันชาติ กระทรวง และองค์การที่เกี่ยวข๎อง
ในการทาหน๎าที่ปูองกันความสงบ และความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของสังคม 243 การใช๎อาวุธในการปูองกัน
อนุญาติในกรณีที่ผู๎กระทาผิดมีการกระทาดังตํอไปนี้ 1.ใช๎ความรุนแรง ใช๎อาวุธ วัตถุระเบิด ที่มีลักษณะขํ มขูํ
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โดยตรงตํอชีวิต สุขภาพของพลเมือง หรือผู๎ปฏิบัติหน๎าที่ และมีการตํอสู๎ชิงอาวุธกับเจ๎าหน๎าที่ 2. ใช๎อาวุธ วัตถุ
ระเบิดขํมขูํหรือ จูํโจม ตํอความปลอดภัยของพลเมืองและพื้นที่ปูองกันความสงบ 3.ใช๎อาวุธกํอความวุํนวายตํอ
มวลชนและสาธารณสุขซึ่งกํอให๎เกิดผลเสียหายอยํ างร๎ายแรง 4.พร๎อมชํวงชิง ชิงตัวประกัน และนักโทษที่
กระทาความผิดอยํางร๎ายแรง 5.บังคับ ผู๎นาใช๎ หรือใช๎พาหนะคมนาคม ทางบก ทางน้า ทางอากาศ ที่กาลังจูํ
โจม ทาร๎าย หรือขมขูํโดยตรงอยํางร๎ายแรงตํอความสงบของชาติ ความไมํเป็นระเบียบเรียบร๎อยของสังคม ชีวิต
ทรัพย์สินและสุขภาพของเจ๎าหน๎าที่ ที่พร๎อมปฏิบัติงานหรือบุคคลอื่น 244
กฎหมายวําด๎วยกาลังปูองกันความสงบประชาชน เลขที่ 03/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 2
กรกฎาคม 2007 (Law on The National defense and security forces) เป็นกฎหมายวําด๎วยกาลัง
ปูองกันความสงบประชาชน กาหนด หลั กการ ระเบียบการและมาตรการตํางๆ เกี่ยวกับองค์การ และการ
ดาเนินการของกาลังปูองกันความสงบประชาชน เพื่อรับรองให๎กาลังปูองกันความสงบประชาชน มีความหนัก
แนํนทางด๎านการเมืองแนวคิด เข๎มแข็งทางด๎านองค์การ มีความชานาญทางด๎านวิชาเฉพาะ มีระเบียบ เข๎มงวด
แบบแผนวิธีการทางานมีความก๎าวหน๎า และทันสมัย และทาสาเร็จหน๎าที่อันมีเกียรติสงําของตน ในการรับใช๎
ประเทศชาติ และประชาชนบรรดาเผํา ปกปักรักษาสถานภาพทางด๎านการเมือง ความสงบ และความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อยของสังคม กาลังปูองกันความสงบประชาชน คือกาลังประกอบอาวุธของพรรค รัฐ มาจาก
ประชาชน โดยประชาชน และรับใช๎ประชาชนบรรดาเผําตํางๆ ในการรักษาความสงบของประเทศชาติและ
ความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของสังคม เป็นกาลังที่มีหลายเหลํารบซึ่งประกอบด๎วยนักรบชั้นสองถึงนายพลที่มี
เครื่องแบบ เครื่องหมายชั้น เครื่องหมายเหลํารบเฉพาะ และเป็นบุคคลซึ่งได๎รับการคัดเลื อก บรรจุ แตํงตั้งตาม
กฎหมายฉบั บนี้ นอกจากนี้ กาลังปู องกัน ความสงบประชาชนยังประกอบด๎ว ยกาลั งกึ่งอาชีพ ซึ่งได๎รับการ
แตํงตั้งให๎ทาหน๎าที่ปกปักรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของสังคมขั้นรากฐาน (ขั้นบ๎าน)
3.6 กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต
กฎหมายวําด๎วยการปูองกันการฉ๎อราษฎร์บังหลวง เลขที่ 03/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่
20 พฤษภาคม 2005 (Law on Anti Corruption)กาหนดหลักการ ระเบียบการ และมาตรการในการปูองกัน
และปราบปรามการฉ๎อราษฎร์บังหลวง เพื่อไมํให๎ทรัพย์ของรัฐ สังคมหรือสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชน
เสียหาย ถูกยักยอก หรือฉ๎อโกงเอาไป เอาตัวผู๎ กระทาผิดมาดาเนินคดี และปกปูองกากับดูแลผู๎บริสุทธิ์ให๎
องค์การรัฐมีความเข๎มแข็ง โปรํงใส และสามารถตรวจสอบได๎ ทาให๎มีสถานภาพทางด๎านการเมือง เศรษฐกิจ
ขยายตัว และมั่นคง สังคมมีความสงบ เป็นระเบียบเรียบร๎อยและมีความยุติธรรม
การฉ๎อราษฎร์บังหลวง คือ พฤติกรรมของพนักงานที่ได๎ใช๎ฐานะตาแหนํงสิทธิอานาจ หน๎าที่ของตน
เพื่อยักยอก ฉ๎อโกง รับสินบน และพฤติกรรมอื่นๆ ที่ได๎กาหนดไว๎ในมาตรา 10 ของกฎหมายฉบับนี้ เพื่อหา
ผลประโยชน์ให๎ตนเอง ครอบครัว ญาติพี่น๎อง หมูํคณะพรรคพวก ซึ่งกํอความเสียหายให๎แกํผลประโยชน์ของรัฐ
สังคม หรือสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชน พนักงานที่ได๎กลําวไว๎ในกฎหมายฉบับนี้หมายถึง พนักงานชั้น
ตํางๆ พนักงานกากับดูแลในชั้นตํางๆ พนักงานวิชาการ (The technical staff)และพนักงานผู๎บริหาร
244

กฎหมายวําด๎วยงานปูองกันความสงบแหํงชาติ เลขที่ 40/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2013 มาตรา22

250
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข๎าราชการ ทหาร ตารวจ รวมทั้งนายบ๎าน (Head of village) และผู๎ได๎รับมอบสิทธิ
หน๎าที่ใดหน๎าที่หนึ่งในหน๎าที่ราชการ การปูองกันการฉ๎อราษฎร์บังหลวง คือ การจากัด การปูองกัน ไมํให๎การ
ฉ๎อราษฎร์บังหลวงเกิดขึ้นในองค์การรัฐ การเมือง และสังคม ด๎วยการโฆษณา ศึกษา ข๎อมูล อบรม การแจ๎ง
ทรัพย์สิน การตรวจตรา การดาเนินการด๎านวินัย(บริหาร) และอื่น ๆ การต๎านการฉ๎อราษฎร์บังหลวง คือการ
จากัดปราบปราม และยกเลิกทุกการกระทาที่เป็นการฉ๎อราษฎร์บังหลวง ด๎วยการตรวจตรา การศึกษา อบรม
การปฎิบัติด๎านวินัย และการลงโทษตามกฎหมาย หลักการปูองกันการฉ๎อราษฎร์บังหลวง คือ ต๎องยึดถือการ
ปูองกันเป็นพื้นฐาน และยึดการต๎านการฉ๎อราษฎร์บังหลวงเป็นสาคัญ ดาเนินการตรวจตราอยํางทันเหตุการณ์
เข๎มงวด เป็นเอกภาพเดียวกันตามภาวะวิสัย และชัดเจน ตํอทุกปรากฎการณ์การฉ๎อราษฎร์บังหลวง มีการ
แก๎ไขอยํางเข๎มงวด ทันตํอเหตุการณ์ และยุติธ รรม ในกรณีที่มีการกระทาผิ ดรับรองไมํให๎ มีการแทรกแซง
ขัดขวาง หรือขํมขูํ จากบุคคล หรือองค์การใดๆ องค์การหนึ่ง บุคคลและองค์การที่ถูกตรวจตรา ต๎องให๎ความ
รํวมมือ อานวยความสะดวก ให๎แกํอง์การตรวจตรา รัฐต๎องสร๎างสิ่งอานวยความสะดวกให๎พลเมือง องค์การทาง
สังคม และสื่อมวลชนได๎มีสํวนรํวมในการปูองกันและต๎านการฉ๎อราษฎร์บังหลวงตามระเบียบกฎหมาย
องค์การต๎านการฉ๎อราษฎร์บังหลวง ต๎องปฎิบัติหน๎าที่ของตนอยํางโปรํงใส ถูกต๎องตามความเป็นจริง
ตามสิทธิ หน๎าที่ และขั้นตอนที่ได๎กาหนดไว๎ในกฎหมาย พร๎อมทั้งมีความรับผิดชอบตามกฎหมาย เกี่ยวกับการ
ดาเนินการของตนโดยอยูํภายใต๎การตรวจตราของสภาแหํงชาติ
องค์การพรรค รัฐ แนวลาวสร๎างชาติ องค์การมหาชน องค์การสังคม สื่อมวลชน และพลเมืองทุกคน มี
หน๎าที่ในการปูองกันและต๎านการฉ๎อราษฎร์บังหลวง ด๎วยการรํวมมือ อานวยความสะดวก ให๎ข๎อมูล หลักฐาน
ให๎แกํองค์การที่มีสิทธิ และหน๎าที่ที่เกี่ย วข๎องทราบอยํางทันตํอเหตุการณ์ โดยมีการกากับดูแล พนักงานที่
ดาเนินการต๎านการฉ๎อราษฎร์บังหลวง รวมทั้งผู๎ที่เข๎ารํวมในงานดังกลําว เชํน ผู๎รายงาน ผู๎ให๎ข๎อมูลขําวสาร
ผู๎เสียหาย พยาน พยานผู๎เชี่ยวชาญ ต๎อ งได๎รับการกากับดูแลจากการแก๎แค๎น ขํมขูํตํอชีวิต สุขภาพ อิสรภาพ
เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สิน กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช๎ตํอพนักงานข๎าราชการขั้นตํางๆ พนักงานกากับ
ดูแล พนักงานวิชาการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข๎าราชการ ทหาร ตารวจ ที่มีฐานะตาแหนํง สิทธิอานาจหน๎า ที่ ซึ่ง
สังกัดกอยูํในโครงสร๎างบริหารงานของพรรค รัฐ แนวลาวสร๎างชาติ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจ
ผสม รัฐหุ๎นสํวน กองบริหารวิชาการ ทุกองค์การการผลิตธุรกิจที่รัฐจัดตั้งขึ้น รวมทั้งนายบ๎าน และผู๎ได๎รับ
มอบหมายสิทธิหน๎าที่ใดหน๎าที่หนึ่งจากทางการ โดยกฎหมายฉบับนี้ มีความสัมพันธ์และความรํวมมือระหวําง
ประเทศ กับตํางประเทศและองค์การสากล เกี่ยวกับการปูองกันและการต๎านการฉ๎อราษฎร์บังหลวง บน
พื้นฐานของกฎหมายของสปป.ลาวและสอดคล๎องกับสัญญา และสนธิสัญญาที่ สปป.ลาวได๎ลงนามและเข๎ารํวม
เป็นภาคี โดยกฎหมายฉบับนี้ได๎กาหนดพฤติกรรมที่เป็นการฉ๎อราษฎร์บังหลวง ดังนี้
1. การยักยอกทรัพย์ของรัฐ หรือของสาธารณะ(คือการใช๎ความเชื่อใจ ไว๎ใจ เพื่อลักลอบเอา ลักเอา หรือ
สับเปลี่ยนเอาทรัพย์ของรัฐ หรือของสาธารณะ ที่ตนได๎ถูกมอบหมายให๎รักษา ขนสํง กํอสร๎าง
ซํอมแซม หรือทางานใดงานหนึ่ง)
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2. การฉ๎อโกงทรัพย์ของรัฐ หรือของสาธารณะ (คือ การฉ๎อโกงทรัพย์สินของรัฐ หรือสาธารณะโดยการใช๎
เลํห์เหลี่ยม กลโกง หลอกลวงด๎วยวิธีใดก็ตาม เพื่อทาให๎ผู๎ที่มีหน๎าที่รับผิดชอบทรัพย์ของรัฐ หรือ
สาธารณะ หรือของผู๎อื่นเอาทรัพย์ดังกลําวให๎เป็นของตน)
3. การรับสินบน (คือ การรับเอา ทวงเอา ขอเอา หรือตกลงรับเอาทรัพย์สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใด
ผลประโยชน์หนึ่ง จากผู๎อื่น เพื่อผลประโยชน์ของผู๎ให๎สินบนโดยทางตรง หรือทางอ๎อม ด๎วยฐานะ
ตาแหนํง สิทธิอานาจ หน๎าที่ของตน)
4. การใช๎สถานะตาแหนํง สิทธิอานาจ หน๎าที่ของตน เพื่อเอาทรัพย์ของรัฐ สาธารณะ หรือบุคคล (คือ
การใช๎ตาแหนํงหน๎าที่ของตนเพื่อเอาทรัพย์สินของรัฐ สาธารณะ หรือบุคคล เพื่อหาผลประโยชน์ให๎แกํ
ตนเอง ครอบครัว ญาติพี่น๎องหรือพรรคพวก ซึ่งกํอความเสียหายแกํผลประโยชน์ของรัฐ สาธารณะ
หรือสิทธิ และผลประโยชน์ของพลเมือง )
5. การใช๎ทรัพย์ของรัฐหรือสาธารณะ (คือ การใช๎ทรัพย์ของรัฐหรือสาธารณะ เพื่อหาผลประโยชน์สํวนตัว
ซึ่งกํอความเสียหายอยํางใหญํหลวงแกํผลประโยชน์ของรัฐ หรือสาธารณะ)
6. การใช๎อานาจเกินขอบเขต(excessive use of position power) เพื่อเอาทรัพย์ของรัฐ หรือ
สาธารณะ หรือบุคคล (คือ การใช๎ฐานะตาแหนํง สิทธิอานาจ หน๎าที่เกินที่ระเบียบกฎหมายได๎กาหนด
ไว๎ โดยเจตนาเพื่อหาผลประโยชน์ให๎แกํตนเอง ครอบครัว ญาติพี่น๎อง หรือพรรคพวก ซึ่งกํอความ
เสียหายแกํผลประโยชน์ของรัฐ สาธารณะ หรือสิทธิและผลประโยชน์ของพลเมือง)
7. การฉ๎อฉล ปลอมแปลง มาตรฐานเทคนิคกํอสร๎าง ออกแบบ และอื่น ๆ (คือ การฉ๎อฉล ปลอมแปลง
มาตรฐาน เทคนิคกํอสร๎าง ในการสารวจ ออกแบบ คานวณมาตรฐานงานและอื่นๆ เกี่ยวกับกิจการใด
กิจการหนึ่ง เชํน การกํอสร๎าง การซํอมแซม การตกแตํง การติดตั้ง และกิจการอื่น ๆ เพื่อหา
ผลประโยชน์สํวนตัว ซึ่งกํอความเสียหายให๎แกํผลประโยชน์ของรัฐ สังคม หรือสิทธิและผลประโยชน์
ของพลเมือง)
8. การโกงการประมูล หรือการสัมปทาน (คือ การตกลงกันระหวํางเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ กับบริษัทรับเหมา
และผู๎ที่เกี่ยวข๎องอื่นๆ เพื่ออานวยความสะดวกให๎แกํคณะการประมูล หรือสัมปทานในกิจการใด
กิจการหนึ่งของรัฐ เพื่อหาผลประโยชน์สํวนตัวซึ่งกํอความเสียหายให๎แกํผลประโยชน์ของรัฐ สังคม
หรือสิทธิและผลประโยชน์ของพลเมือง)
9. การปลอมแปลงเอกสาร หรือการใช๎เอกสารปลอม (คือ การปลอมแปลงลายเซ็น ตราประทับ ตัด หรือ
เพิ่มข๎อความใดข๎อความหนึ่งในเอกสาร การใช๎เอกสารปลอมคือการใช๎เอกสารที่รู๎วําเป็นเอกสารปลอม

252
แตํนาไปใช๎ เพื่อหาผลประโยชน์สํวนตัว ซึ่งกํอความเสียหายให๎แกํผลประโยชน์ของรัฐ สังคมหรือสิทธิ
และผลประโยชน์ของพลเมือง)
10. การเปิดเผยความลับของรัฐเพื่อหาผลประโยชน์สํวนตัว (คือ การเปิดเผยเอกสารหรือข๎อมูลลับ การตก
ลงของรัฐหรือทางรัฐบาล ที่รัฐไมํอนุญาติให๎เปิดเผยเพื่อผลประโยชน์สํวนตัว)
11. การยึดหนํวง ถํวงดึงเอกสาร (การถํวงเวลาเพื่อดึงเอกสาร กัก หนํวงเหนี่ยวเอกสารเป็นเวลานานใน
การแก๎ไขเอกสารทางการ โดยผู๎มีฐานะ ตาแหนํง สิทธิอานาจ หน๎าที่ ซึ่งกํอความเสียหายให๎แกํ
ผลประโยชน์ของรัฐ สังคม หรือสิทธิและผลประโยชน์ของพลเมือง)
มาตรการการปูองกันการฉ๎อราษฎร์บังหลวง ได๎แกํการเป็นแบบอยํางของหัวหน๎าสายการบังคับบัญชา
หัวหน๎าต๎องเป็นแบบอยํางในการปฎิบัติตามระเบียบกฎหมายอยํางเข๎มงวด ดารงชีวิตอยํางโปรํงใสขาวสะอาด
ไมํฉ๎อราษฎร์บังหลวง โดยรัฐมีความรับผิดชอบให๎การปูองกันการฉ๎อราษฎร์บังหลวงดังตํอไปนี้ 1.ให๎การศึกษา
อบรม ข๎าราชการและพนักงานให๎มีปฎิบัติตามระเบียบกฎหมายอยํางเข๎มงวด 2.ปรับปรุงกลไกการบริหารงาน
รัฐให๎ดี มีประสิทธิผลและมีความโปรํงใสํ 3.กาหนดและดาเนินการตามนโยบายด๎านตํางๆ แกํพนักงานแตํละขั้น
ให๎ชัดเจนและรับรองแก๎ไขชีวิตความเป็นอยูํที่เหมาะสมแกํพนักงาน 4.ปฎิบัติโทษทางวินัย หรือลงโทษผู๎กระทา
ผิดในความผิดฐานฉ๎อราษฎร์บังหลวงอยํางเข๎มงวดและทันตํอเหตุการณ์ 5.สํงเสริมให๎ประชาชน สื่อมวลชนและ
องค์การสังคมตํางๆ มีสํวนรํวมในการปูองกันและต๎านการฉ๎อราษฎร์บังหลวงตามระเบียบการตํางๆ
ความรับผิดชอบขององค์การตํางๆ องค์การพรรค รัฐ แนวลาวสร๎างชาติ องค์การมหาชน องค์การสังคมทุก
ขั้นตั้งแตํศูนย์กลางถึงท๎องถิ่น รวมทั้งวิสาหกิจของรัฐ ต๎องปฎิบัตาภาระบทบาท สิทธิ หน๎าที่ ที่ได๎รับมอบหมาย
อยํางครบถ๎วน เข๎มงวด ทันตํอเหตุการณ์ และดาเนินการสารวจ ตรวจตรา ให๎ข๎อมูลขําวสารซึ่งกันและกัน ตํอ
การปฎิบัติหน๎าที่ของพนักงาน พร๎อมทั้งอบรมศึกษาอยํางเป็นปกติ ประสานงานกับภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง เพื่อ
ปูองกัน ต๎านและแก๎ไขการฉ๎อราษฎร์บังหลวงในความรับผิดชอบของตน
ข๎อห๎ามตํอผู๎มีฐานะตาแหนํง สิทธิอานาจและหน๎าที่ ห๎ามมิให๎มีพฤติกรรมดังนี้
1. รับเงิน วัตถุสิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นๆ จากบุคคล องค์การที่เกี่ยวข๎องกับหน๎ามี่งานที่ตนรับผิดชอบ
ซึ่งอาจจะสร๎างความเสียหายให๎แกํผลประโยชน์ของรัฐ สังคม หรือสิทธิและผลประโยชน์ของพลเมือง
2. สร๎างความยุํงยาก ยึดหนํวง ถํวงดึง เข๎าแทรกแซง ในการแก๎ไขงานใดงานหนึ่ง
3. เปิดบัญชีเงินฝาก ที่สปป.ลาวโดยไมํแจ๎งให๎องค์การที่เกี่ยวข๎องทราบ
4. เป็นที่ปรึกษาให๎แกํวิสาหกิจของเอกชน ที่เกี่ยวข๎องถึงงานในสํวนของตนเพื่อผลประโยชน์สํวนตัว
5. เป็นนายหน๎ าให๎แกํบุคคล หรือ องค์การเพื่อหาผลประโยชน์สํวนตัวเชํน รับคดีความ รับโครงการ
ข๎อตกลงสัญญาตํางๆ
6. ใช๎ฐานะตาแหนํงเพื่อกู๎ยืมเงินของสํวนรวม ที่อยูํในความรับผิดชอบของตนให๎ผู๎อื่นหรือค้าประกันให๎
ผู๎อื่นไปกู๎ยืมเงินที่ธนาคาร
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7. บรรจุ หรื อสลั บ เปลี่ ย นตาแหนํ ง หรื อแตํง ตั้ง ภริ ยา หรื อสามี ลู กหรื อญาติ ใกล๎ ชิ ดของตน เข๎ าใน
ตาแหนํงในงานที่ตนรับผิดชอบ ที่จะอานวยความสะดวกให๎มีการฉ๎อราษฎร์บังหลวง เชํน งานองค์การ
งานตรวจสอบ การเงิน-การบัญชี คลังเงิน รักษาคลังสินค๎า การจัดซื้อ-จัดจ๎าง
8. ครอบครองหรือใช๎เรือนหรือที่ดินของรัฐ สาธารณะ โดยไมํถูกต๎อง เพื่อหาผลประโยชน์ให๎แกํตนเอง
ครอบครัว ญาติพี่น๎องและพรรคพวก
9. เปิดเผยความลับของรัฐ หรือความลับทางรัฐบาล
10. ใช๎เงิน หรือทรัพย์สินของรัฐ ของสาธารณะเพื่อสร๎างกาลังพรรคพวก หรือเอาทรัพย์สินของรัฐ หรือ
แบํงปันให๎พนักงาน หรือบุคคลอื่นนอกจากที่กฎหมายกาหนดไว๎
11. ปราบปราม ขํมขูํ ยึดหนํวงผู๎ฟูองร๎อง ผู๎แจ๎งข๎อมูล และผู๎เสนอรายงานข๎อมูลในความประพฤติที่ ไมํดี
ของตน
12. แอบอ๎ า งชื่ อ เสี ย ง ฐานะต าแหนํ ง สิ ท ธิ อ านาจ หน๎ า ที่ ข องผู๎ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ ของผู๎ อื่ น เพื่ อ หา
ผลประโยชน์สํวนตัว
พนักงานผู๎ใดหากได๎ละเมิดข๎อห๎ามที่กลําวมาข๎างต๎นนี้ จะถูกอบรม หรือปฎิบัติด๎านวินัย ในกรณีที่การ
ละเมิดนั้น หากเป็นการกระทาผิดทางอาญา จะถูกลงโทษตามกฎหมายพร๎อมทั้งใช๎คําเสียหายที่ตนได๎กํอขึ้น
นอกจากนี้ ผู๎มีฐานตาแหนํง สิทธิอานาจ หน๎าที่ตามที่ได๎กาหนดไว๎ในมาตรา 8 ของกฎหมายฉบับนี้
กํอนและหลังรับตาแหนํงหน๎าที่ต๎องแจ๎งทรัพย์สินและหนี้สินของตนของสามีหรือภริยาและลูกที่อยูํในการกากับ
ดูแลของตนอยํางชัดเจน อยํางมีศักดิ์ศรี บริสุทธิ์ และมีความรับผิดชอบ ตํอกฎหมายเกี่ยวกับเนื้อความที่ได๎แจ๎ง
นั้น รัฐบาลจะเป็นผู๎ออกระบียบการอยํางละเอียดเกี่ยวกับการแจ๎งทรัพย์สิน และหนี้สิน
การดาเนินการตรวจตราการฉ๎อราษฎร์บังหลวงของ องค์การปูองกันการฉ๎อราษฎร์บังหลวง เริ่มต๎น
จาก เมื่อพบเห็นข๎อมูล หลักฐานที่นําเชื่อถือได๎เกี่ยวกับการฉ๎อราษฎร์บังหลวง มีการแจ๎งการ แจ๎งความ การ
เสนอรายงาน มีการฟูองร๎องคดีเกี่ย วกับการฉ๎อราษฎร์บังหลวง หรือปรากฎการณ์การร่ารวยผิดปกติของ
พนักงาน สามี หรือภริยา ลูกที่อยูํในความดูแลของตน
ขั้นตอนการดาเนินการตรวจตรา ต๎องปฎิบัติดังตํอไปนี้ คือ ศึกษาการแจ๎งเรื่อง แจ๎งความ การเสนอ
รายงานหรือคาฟูอง และเก็บข๎อมูลถ๎าเห็นวํามีความจาเป็น ตระเตรียม และสร๎างแผนการลงตรวจตราเอกสาร
ตัวจริง โดยประสานงานกับภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องและสํวนท๎องถิ่นที่เกี่ยวข๎อง ตรวจตราเอกสารและทรัพย์ สิน
ของบุคคลหรือองค์การที่เกี่ยวข๎อง เชํน การตรวจสอบการเงิน –การบัญชี รายรับ -รายจําย การใช๎จํายทุน
ชํวยเหลือ และเงินกู๎ยืม เรียกเชิญผู๎แทนดาเนินการขององค์การ หรือบุคคลที่เกี่ยวข๎องมาอธิบาย ให๎ความ
ชัดเจน สรุป ประเมินราคา และตกลงผลของการตรวจตรา
การตกลงเกี่ยวกับผลของการตรวจตรา หากปรากฎหลักฐานชัดเจนองค์การปูองกันการฉ๎อราษฎร์บัง
หลวงมีอานาจดังนี้คือ 1. ถ๎าหากเป็นการกระทาผิดในสถานเบา สร๎างความเสียหายไมํมากตามที่ได๎กาหนดไว๎
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ในมาตรา 32 และ 33 ของกฎหมายฉบับนี้ ต๎องเสนอให๎องค์การที่มีสิทธิ หน๎าที่เกี่ยวข๎องมีมาตรการอบรม
กลําวเตือนหรือดาเนินการทางวินัย ตํอผู๎ที่กระทาผิด 2.5 ถ๎าเห็นวําเป็นการกระทาผิดในสถานหนักตามที่ได๎
กาหนดไว๎ในมาตรา 34 ของกฎหมายฉบับนี้ ต๎องดาเนินการสืบสวน –สอบสวน ในกรณีที่มีหลักฐานชัดเจนแล๎ว
ให๎สรุปคดีสํงให๎อัยการประชาชน พิจารณาสั่งฟูองขึ้นศาล การปฎิบัติต ามคาเสนอขององค์การปูองกันการฉ๎อ
ราษฎร์บังหลวง กาหนดให๎องค์การที่ได๎รับคาเสนอขององค์การปูองกันการฉ๎อราษฎร์บังหลวง ตามที่ได๎กาหนด
ไว๎ใน มาตรา 29 ของกฎหมายฉบับนี้ มีหน๎าที่ปฎิบัติภายในกาหนดเวลา 30 วันนับแตํวันที่ได๎รับคาเสอนเป็น
ต๎นไป ถ๎าหากไมํปฎิบัติตามคาเสนอแล๎วองค์การปูองกันการฉ๎อราษฎร์บังหลวงมีสิทธิเสนอให๎ผู๎บังคับบัญชาขั้น
สูงกวําขึ้นไป เป็นผู๎แก๎ไข ในกรณีที่ไมํปฎิบัติตามคาเสนอโดยไมํมีเหตุผล จะถือวําเป็นการละเมิดกฎหมาย
มาตรการปูองกันและแก๎ไขการฉ๎อราษฎร์บังหลวง การใช๎มาตรการปูองกันการฉ๎อราษฎร์บังหลวงตํอ
พนักงานที่กระทาผิด ให๎พิจารณาวํากระทาผิดในสถานเบาหรือหนัก หากเป็นการกระทาในสถานเบา จะต๎องใช๎
มาตรการอบรม ปฎิบัติด๎านวินัย การกระทาผิดในสถานหนัก จะต๎องถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย (โดยคาตัดสิน
ของศาลประชาชน ให๎ใช๎อยํางเด็ดขาด และต๎องนามาใช๎บังคับอยํางเข๎มงวด ตามกม.วําด๎วยการดาเนินการตาม
คาพิพากษาของศาล โดยห๎ามบุคคล หรือองค์การใดแทรกแซง ขัดขวาง การดาเนินการตามคาตัดสินของศาล
เกี่ยวกับการฉ๎อราษฎร์บังหลวงอยํางเด็ดขาด)
องค์การปูองกันการฉ๎อราษฎร์บังหลวง คือองค์การรัฐ ซึ่งมีภาระบทบาทปูองกัน และปราบปรามการ
ฉ๎อราษฎร์บังหลวง ในขอบเขตทั่ วประเทศ โดยมอบให๎องค์การตรวจสอบแหํงรัฐ ขั้นศูนย์กลาง และองค์การ
ตรวจสอบรัฐขั้นแขวงเป็นองค์การดาเนินการ องค์การปราบปรามการฉ๎อราษฎร์บังหลวง มีฐานะเป็นองค์การ
สืบสวน –สอบสวน และดาเนินการตามภาระบทบาทของตนอยํางเป็นอิสระ มีการกาหนดมาตรการปูองกัน
และแก๎ไขการฉ๎อราษฎร์บังหลวง และมีการกาหนดมาตรการลงโทษ และยกยํองบุคคลที่ซื่อสัตย์ สุจริต
ระบบการดาเนินการ ขององค์การปูองกันการฉ๎อราษฎร์บังหลวง ประกอบด๎วย ขั้นศูนย์กลาง(องค์การ
ปูองกันการฉ๎อราษฎร์บังหลวง มีฐานะเทียบเทํากระทรวง หัวหน๎า หรือองค์การดังกลําวถูกแตํงตั้งและปลดจาก
ตาแหนํงตามวิธีการเดียวกันกลัยสมาชิกรัฐบาล) และขั้นแขวง (องค์การปูองกันการฉ๎อราษฎร์บังหลวงขั้นแขวง
มีฐานะเทียบเทําภาคสํวนขั้นแขวง หัวหน๎าหรือองค์การดังกลําวถูกแตํงตั้งหรือปลดจากตาแหนํงโดยหัวหน๎า
องค์การปูองกันการฉ๎อราษฎร์บังหลวงขั้นศูนย์กลาง ภายหลังที่ได๎ประสานงานกับเจ๎าแขวง เจ๎าครองนคร หรือ
หัวหน๎าเขตพิเศษ)
นอกจากนี้ได๎กาหนดมาตรการยกยํองผู๎มีผลงานดีเดํน และมาตรการลงโทษตํอผู๎กระทาละเมิด โดย
กาหนดเป็นมาตรการทางอาญา และมาตรการทางแพํงโดยต๎องชดใช๎คําสินไหมทดแทน คําเสียหายที่ตนได๎กํอ
ขึ้นอยํางครบถ๎วน และทรัพย์สินที่ได๎มาจากการกระทาผิดจะถูกริบเป็นของรัฐทั้งหมด
กฎหมายเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต (กฎหมายเกี่ยวกับการทุจริต กฎหมาย
ควบคุมการจัดซื้อหรือจัดจ๎างของภาครัฐ) ในสํวนนี้มีกฎหมายที่เกี่ยวข๎องดังตํอไปนี้
(1) ดารัสวําด๎วยระเบียบราชการแหํงสปป.ลาว เลขที่ 82/นย เวียงจันทน์ วันที่ 19 พฤษภาคม 2003
มาตรา 36 ห๎ามข๎าราชการผู๎ที่ดารงตาแหนํงบริหารใดบริหารหนึ่งโยกย๎ายแตํงตั้ง พํอ แมํ สามี ภริยา พี่น๎อง
บุตร และพี่ญาติพี่น๎องใกล๎ชิดของตน ให๎รับผิดชอบงานบริหาร พนักงาน การงานตรวจสอบ เลขา บัญชีการเงิน
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การคลัง พัสดุ หรือเป็นผู๎จัดซื้อจัดจ๎างอยูํภายในองค์กรของตน
(2) กฎหมายวําด๎วยงบประมาณแหํงรัฐ
การจัดซื้อจัดจ๎างของรัฐ กาหนดไว๎ในกฎหมายวําด๎วยงบประมาณแหํงรัฐ เลขที่ 02/สพซ นครหลวง
เวียงจันทน์ ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2006 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดมาตรการ ระเบียบการ เกี่ยวกับการสร๎าง
แผนการจั ดตั้ง ปฎิบั ติ การ สรุ ป และการตรวจสอบงบประมาณแหํ งรั ฐ เพื่ อกากับดู แลการเก็ ฐ รายได๎ เข๎ า
งบประมาณให๎ถูกต๎อง ครบถ๎วน ปฎิบัติรายจํายงบประมาณให๎โปรํงใส ประหยัด มีประสิทธิผล เป็นหนึ่งเดียว
ทั่วประเทศ เพิ่มความรับผิดชอบขององค์การรัฐทุกขั้นเพิ่มฐานรายรับ รายได๎ สร๎างความเข๎มแข็งทางด๎าน
การเงินด๎วยตนเอง ทาให๎การเงินแหํงชาติมีเสถียรภาพและเชื่อมโยงเข๎าระบบการเงินสากล โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติให๎ตํอเนื่องและยั่งยืน มาตรา 57 การดาเนินการรายจํายงบประมาณแหํงรัฐ
ต๎องปฎิบัติตามหลักการและขั้นตอนการกากับดูแลรายจํายดังนี้ ต๎องอยูํในแผนงบประมาณประจาปี ต๎องได๎รับ
การอนุมัติให๎ถูกต๎องตามเปูาหมายรายจําย ต๎องคานวณให๎ถูกต๎องกาหนดหมายการใช๎จําย ต๎องได๎รับอนุญาติ
จากผู๎สั่งการหรือได๎รับมอบหมาย การจัดซื้อจัดจ๎างการบริการ และการกํอสร๎าง ซํอมแซม ด๎วยงบประมาณของ
รัฐต๎องผํานขั้นตอนและรูปแบบ ประมูลและประกอบเอกสารให๎ครบถ๎วนตามระเบียบการ
(3) กฎหมายวําด๎วยการปูองกันการฉ๎อราษฎร์บังหลวง เลขที่ 03/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2005
เนื่ องจากกฎหมายวํา ด๎ว ยงบประมาณแหํ ง รัฐ เลขที่ 02/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 26
ธัน วาคม 2006และกฎหมายวํา ด๎ว ยการลงทุน ของรัฐ เลขที่ 08/สพซ นครหลวงเวี ยงจันทน์ ลงวั นที่ 26
พฤศจิกายน 2009 วําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐกาหนดให๎มีการประมูลหากมีการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ๎าง
หรือการประมูล โดยกาหนดบทลงโทษ ตามกฎหมายวําด๎วยการปูองกันการฉ๎อราษฎร์บังหลวง มาตรา 48 ซึ่ง
กาหนดวํา การฮั้ว การประมูล หรื อการฮั้ว สั มปทาน ของพนั กงานผู๎ ใ ดหากได๎ฮั้ ว การประมูล หรือการฮั้ ว
สัมปทาน จะถูกลงโทษจาคุก และจะถูกปรับตามที่ได๎กาหนดไว๎ในมาตรา 47 ของกฎหมายฉบับนี้
และนอกจากนี้ ก ฎหมายวํ า ด๎ ว ยการปู อ งกั น การฉ๎ อ ราษฎร์ บั ง หลวง เลขที่ 03/สพซ นครหลวง
เวียงจันทน์ ลงวัน ที่ 20 พฤษภาคม 2005 ได๎กาหนดให๎มีการแจ๎งทรัพย์สิ น ของผู๎ ที่มีฐานะ ตาแหนํง สิทธิ
อานาจ หน๎าที่ ตามที่ได๎กาหนดไว๎ในดารัสวําด๎วยระเบียบราชการ แหํงสปป.ลาว เลขที่ 82/นย นครหลวง
เวียงจันทน์ ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2003 มาตรา 8 โดยกาหนดให๎ กํอนและหลังการเข๎ารับตาแหนํงของ
ข๎าราชการ ข๎าราชการต๎องมีหน๎าที่แจ๎งทรัพย์สินและหนี้สินของตน ของสามี หรือภริยา และลูกที่อยูํในการ
กากับดูแลของตนอยํางชัดเจน โดยต๎องมีความซื่อสัตย์ บริสุทธิ์ และมีความรับผิดชอบในหน๎าที่ โดยรัฐบาลจะ
เป็นผู๎ออกระเบียบการเกี่ยวกับการแจ๎งทรัพย์สินและหนี้สินเป็นการเฉพาะ
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บทที่ 4
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมืองและ ความมั่นคง
องค์การบริหาร (รัฐบาล) ของสปป.ลาว ประกอบไปด๎วยประธานประเทศ รัฐบาล และการปกครอง
ท๎องถิ่น รัฐบาลจะต๎องมีการดาเนินการจัดการปกครองเป็นไปเพื่อสร๎างความมั่นคงให๎แกํประชาชนทั้งทางด๎าน
ชีวิตและทรัพย์สิน การศึกษา สาธารณสุขการศึกษา และด๎านอื่นๆ ซึ่งการดาเนินการเพื่อให๎การบริหาร
ราชการแผํ น ดิน ด๎ว ยการกาหนดโครงสร๎ างของอานาจหน๎าที่แกํห นํว ยงานของรัฐ โดยรั ฐ ธรรมนูญ และ
กฎหมายวําด๎วยรัฐบาล245 ได๎กาหนดโครงสร๎าง อานาจหน๎าที่เอาไว๎โดยประเทศลาวใช๎หลักการปกครอบแบบ
“รวมศูนย์อานาจการปกครอง” (Centralization) ควบคูํไปกับ "หลักการปกครองส่วนท้องถิ่น" มีการรวมศูนย์
อานาจเอาไว๎ที่สํวนกลาง และสํวนท๎องถิ่น รัฐธรรมนูญจึงกาหนดให๎การบริหารราชการแผํนดินของประเทศลาว
จึงถูกแบํงเป็น 2 สํวน คือ
1) การบริหารราชการสํวนกลาง
2) การบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น
การปกครองทั้ง 2 สํวนสามารถกาหนดหนํวยงานภาครัฐในรายละเอียดดังนี้
การปกครองส่วนกลาง
การปกครองสํวนกลางได๎มีโครงสร๎างการบริหารงานรัฐที่ประกอบไปด๎วย รัฐบาล โดยมีการกาหนด
เป็นวาระวาระละ 5 ปี (ปัจจุบันระยะ ปี 2011-2015)246 กฎหมายรัฐธรรมนูญประกอบกฎหมายวําด๎วยรัฐบาล
ได๎กาหนดให๎โครงสร๎างการปกครองของสํวนกลางประกอบไปด๎วยองค์การตํางๆ ที่สาคัญ ดังนี้
1) สานักนายกรัฐมนตรี
2) กระทรวง หรือองค์การเทียบเทํากระทรวง
3) องค์การที่ขึ้นกับกระทรวง หรือขึ้นกับสานักนายกรัฐมนตรี
4) กรม
ในปัจจุบันองค์การปกครองสํวนกลางประกอบด๎วย 18 กระทรวง และ 3 องค์การเทียบเทํากระทรวง
ประกอบไปด๎วย กระทวงยุติธรรม, กระทรวงภายใน, กระทรวงปูองกันประเทศ, กระทรวงการเงิน, กระทรวง
สาธารณสุข, กระทรวงกสิกรรมและปุาไม๎, กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา, กระทรวงตํางประเทศ, กระทรวง
ปูองกันความสงบ, กระทรวงพลังงาน และบํอแรํ, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม, กระทรวง
ไปรษณีย์ โทรคมนาคมและการสื่อสาร, กระทรวงอุตสาหกรรมและการค๎า, กระทรวงโยธาธิการและขนสํง,
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, กระทรวงแถลงขําว-วัฒนธรรมและทํองเที่ยว, กระทรวงแผนการและ
การลงทุน, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 3 องค์การคือ สานักนายกรัฐมนตรี, ธนาคารแหํง
สปป.ลาว, องค์การตรวจสอบรัฐบาล
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กฎหมายวําด๎วยรัฐบาล แหํงสปป.ลาว ฉบับเลขที่ 02/สพซ ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2003
แบํงตามวาระของสภานิติบัญญัติ
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ในแตํละกระทรวงจะประกอบไปด๎วย กรม และองค์การ เทียบเทํากรม หรือสํวนราชการที่เทียบเทํา
กรม ทั้งนี้ ตามกฎหมายวําด๎วยการจัดระเบียบบริหารองค์การของรัฐสํวนกลาง โดยการปกครองสํวนกลางซึ่ง
ถือวําเป็ น องค์การบริ ห ารของรั ฐ บาล 247 ในระดับกรมที่ ขึ้นอยูํกับกระทรวง หรือคณะกรรมการเทียบเทํ า
กระทรวงมีอานาจหน๎าที่เกี่ยวตามภารกิจอยํางใดอยํางหนึ่งตามแตํภารกิจของกระทรวง โดยระดับกรมจะมีการ
จัดระเบียบบริหารราชการภายในดังนี้
1) แผนก หรือสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นมีฐานะเทียบเทําแผนก ซึ่งอาจได๎แกํ กอง ศูน ย์ สถานี
สถาบัน
2) หนํวยงาน หรือหมวดงาน
ในระดับกรมจะมีอธิบดีเป็นผู๎บังคับบัญชาบรรดารัฐกร(ข๎าราชการ) และรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ
กรมให๎เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของกระทรวง โดยมีรองอธิบดีเป็นผู๎ชํวยในการปฏิบัติงานราชการ
ตามที่อธิบดีมอบหมาย
แผนก หรือสํวนราชการที่ เรียกชื่ออยํางอื่นได๎รับการกํอตั้งขึ้นตามข๎อตกลงวําด๎วยโครงสร๎างอานาจ
หน๎าที่ของกรม ซึ่งออกโดยรัฐมนตรีวําการกระทรวง โดยมีอานาจหน๎าที่แยกกันไปตามแผนกตํางๆ ในแตํละ
แผนกก็จะมีหัวหน๎าแผนก และอาจมีรองหัวหน๎าแผนกเป็นผู๎ชํวยควบคุมดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงาน
3) สถานะทางกฎหมายของกระทรวง ทบวง กรม
สปป.ลาวไมํมีการแยกฐานะนิติบุคคลออกเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชนแตํ
อยํางใด การพิจารณาความเป็นนิติบุคคลจึงเป็นการพิจารณาตามกฎหมายแพํงโดยทั่วไป และ สปป.ลาว ถือ
วํา "รัฐ" เท่านั้นเป็นนิติบุคคล "กระทรวง ทบวง กรม ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล"
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐธรรมนูญและกฎหมายวําด๎วยการปกครองท๎องถิ่นกาหนดหลักการดาเนินงานขององค์การปกครอง
ท๎องถิ่น โดยปฏิบัติตามหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตย โดยแบํงขั้นในการดาเนินงาน โดยแบํงออกเป็น 3 ขั้น
คือ ขั้นแขวง ขั้นเมือง ขั้นบ๎าน248 กลําวคือ
1) ขั้นแขวง (Province) มีแขวงและนคร
2) ขั้นเมือง (District) มีเมืองและเทศบาล
3) ขั้นบ๎าน (Village) มีบ๎าน 249
247
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การดาเนินการองค์การปกครองท๎องถิ่น ตามหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตย และการแบํงขั้นปกปูองกากับดูแล ขั้นบ๎าน (the
village level) ขึ้นตรงกับขั้นเมือง (the district level) ขั้นเมืองขั้นกับขั้นแขวง ขั้นแขวงขึ้นกับรัฐบาล (the government)
โดยมีองค์คณะพรรค(the party committee)ขั้นของตนเป็นผู๎นา และรับผิดชอบบนพื้นฐานรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
องค์การปกครองท๎องถิ่นมีระบบประชุมเพื่อปรึกษาหารือ และตกลงปัญหาสาคัญท๎องถิ่นของตน
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ซึ่งการแบํงแยกอานาจในการปกครองท๎องถิ่นสามารถแยกพิจารณาได๎ ดังนี้
2. แขวงและนคร (Provinces and Cities)
2) องค์ประกอบของแขวงและนคร
แขวงเป็นการปกครองท๎องถิ่นที่ประกอบไปด๎วยเมืองและเทศบาล สํวนนครเป็นการปกครองท๎องถิ่นในเมือง
ใหญํที่มีชุมชนหนาแนํน ซึ่งประกอบไปด๎วยเทศบาลเป็นใจกลางของเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม-สังคม และ
การบริการอันมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ -สังคมของประเทศ อยํางกรณีนครหลวงเวียงจันทร์ ซึ่งมี
สถานะเป็นนคร ก็ประกอบไปด๎วยหลายเมืองและหลายเทศบาล
ในสํวนของโครงสร๎าง และบุคลากรของแขวง , นครจะประกอบสํวนการปฏิบัติงาน250 คือ
- สานักงาน (ห๎องวําการ) แขวง หรือนคร (The provincial or city cabinet)
- แผนกงานตํางๆ ตามที่จัดตั้งขึ้น (The local divisions of the line ministries and
ministry –equivalent organizations)
สํวนบุคลากรของแขวง หรือนคร ประกอบไปด๎วย
- เจ๎าแขวง หรือเจ๎าครองนคร
- รองเจ๎าแขวง หรือรองเจ๎าครองนคร
- หัวหน๎า หรือรองหัวหน๎าห๎องวําการ แผนกการ และพนักงาน
- รัฐกร (ข๎าราชการ) ที่สาคัญอยูํในโครงสร๎างของแขวง,นคร
ปัจจุบันการปกครองระดับนครมีเพียง 1 แหํง คือ “นครหลวงเวียงจันทร์ ” บทบาทและหน๎าที่ของ
เจ๎าแขวง หรือเจ๎าครองนคร 251เจ๎าแขวงหรือเจ๎านคร เป็นหัวหน๎าห๎องการปกครองแขวงหรือนคร โดยตัว
แทนที่ทางานรับผิดชอบตํอของรัฐบาลในการปฏิบัติหน๎าที่ปกครองแขวงหรือนครโดยเจ๎าของแขวงหรือนครถูก
แตํงตั้ง หรือโยกย๎าย หรือพ๎นจากตาแหนํงจากประธานประเทศตามการเสนอของนายกรัฐมนตรี โดยเจ๎า
แขวงหรือเจ๎านครจะมีวาระ 5 ปี และจะดารงตาแหนํงเดิมได๎ไมํเกิน 2 สมัย สาหรับเจ๎าแขวง และเจ๎า
นครมีอานาจหน๎าที่ 252 และเป็นผู๎บังคับบัญชาในสายแนวนอน (ในขั้นการบังคับบัญชาระดับแขวง) โดยเจ๎า
แขวงหรือเจ๎าครองนคร เป็นผู๎ใต๎บังคับบัญชาของกระทรวงหรืองค์การเทียบเทํากระทรวง สายตั้ง (ขั้นการ
บังคับบัญชาระดับกระทรวง )ในการปฏิบัติงานของเจ๎าแขวงหรือเจ๎านครจะมีรองเจ๎าแขวงหรือรองเจ๎านครเป็น
ผู๎ชํวยงานเจ๎าแขวงหรือเจ๎านคร ซึ่งรองเจ๎าแขวงหรือรองเจ๎านครถูกแตํงตั้ง โยกย๎าย หรือยุบตาแหนํงโดย
นายกรั ฐ มนตรี ทั้ ง นี้ ต ามการเสนอของเจ๎ า แขวงหรื อ เจ๎ า ครองนคร และมี ว าระการด ารงต าแหนํ ง เป็ น
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เวลา 5 ปี และอาจได๎รับการแตํงตั้งใหมํได๎253
ปัจจุบันสปป.ลาวมีจานวน 17 แขวง (แขวงอุดมไซ แขวงหัวพัน แขวงเวียงจันทร์ แขวงคามํวน แขวง
เซกอง แขวงพงสาลี แขวงบํอแก๎ว แขวงไซยะบุรี แขวงไซสมบูรณ์ แขวงสะหวันนะเขต แขวงจาปาสัก แขวง
หลวงน้าทาแขวงหลวงพระบาง แขวงเชียงขวาง แขวงบอลิคาไซ แขวงสาละวัน และแขวงอัตตะปือ) และ 1
นคร คือ นครหลวงเวียงจันทร์254
2. องค์การปกครองเมือง255(District)
1) องค์ประกอบของเมือง
เมืองเป็นเขตการปกครองท๎องถิ่นที่ขึ้นนอยูํกับแขวงหรือนครหลวง โดยในแตํละเมืองก็จะมีหนํวยยํอย
คือ "บ๎าน" มาสังกัดอีกชั้นหนึ่ง โดยองค์การเมืองมีโครงสร๎างบริหารที่ประกอบไปด๎วย256
- สานักงาน (ห๎องวําการ) ของเมือง
- บรรดาห๎องการของหนํวยงานตํางๆ ที่อยูํประจาเมือง
สาหรับบุคลากรของเมืองจะประกอบไปด๎วยบุคคลตํางๆ ที่สาคัญ ดังนี้
- เจ๎าเมือง
- รองเจ๎าเมือง
- หัวหน๎า รองหัวหน๎าวําการ ห๎องการ (สานักงาน) และพนักงาน
- รัฐกร (ข๎าราชการ) ที่สังกัดในโครงสร๎างของเมือง
2) การกํอตั้งเมือง257
กฎหมายก าหนดให๎ ก ารกํ อ ตั้ ง เมื อ ง ยกเลิ ก แยกออก หรื อ ควบรวม หรื อ ก าหนดเขต
ปกครอง จะต๎องมีมติของรัฐตามการเสนอของเจ๎าแขวง หรือเจ๎านคร บทบาทและหน๎าที่ของเจ๎าเมือง 258โดย
เจ๎าเมืองจะมีรองเจ๎าเมืองเป็นผู๎ชํวยให๎ปฏิบัติงานทั้งนี้ตามการมอบหมายของเจ๎าเมือง รวมถึงการปฏิบัติหน๎าที่
แทนเจ๎าเมืองในกรณีที่เจ๎าเมืองติดภารกิจ ในสํวนของตาแหนํงเจ๎าเมืองจะถูกแตํงตั้งหรือโยกย๎าย หรือพ๎นจาก
253
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ตาแหนํง โดยนายกรัฐมนตรีตามการเสนอของเจ๎าแขวงหรือเจ๎าครองนคร มีวาระการดารง 5 ปี และดารง
ตาแหนํงได๎ไมํเกิน 2 วาระ ในสํวนของรองเจ๎าเมืองผู๎ที่มีอานาจแตํงตั้ง โยกย๎ายหรือยุบตาแหนํง คือเจ๎าแขวง
หรือเจ๎าครองนคร ทั้งนี้ตามการเสนอของเจ๎าเมือง มีวาระการดารงตาแหนํง 5 ปี และสามารถกลับมารับ
ตาแหนํงเดิมได๎อีก259
3. องค์การปกครองเทศบาล (Municipality)
เทศบาลเป็นการปกครองท๎องถิ่นในเขตเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งองค์การปกครองแขวง นคร หรือตัวเมืองอื่น
ที่มีเงื่อนไขครบตามที่กฎหมายฉบับนี้ได๎กาหนดเอาไว๎ ซึ่งการปกครองระบบเทศบาลจะต๎องเป็นพื้ นที่ซึ่งมี
ชุมชนหนาแนํน มีการพัฒนาทางด๎านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม – สังคม และการบริการ ซึ่งมี
บทบาทผลักดันพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมของท๎องถิ่น
สาหรับสํวนประกอบของเทศบาล คือ บ๎าน เชํนเดียวกับการปกครองเมือง
เมืองที่เป็นที่ตั้งของแขวงหรือนคร จะต๎องมีการกํอตั้งเทศบาล 260 อยํางไรก็ตามเมืองอื่นอาจกํอตั้ง
เป็นเทศบาลได๎หากมีเงื่อนไขครบถ๎วนตามที่กฎหมายกาหนดเอาไว๎ บทบาทและหน๎าที่ของหัวหน๎าเทศบาล 261
หั ว หน๎ า เทศบาลถื อวํ า เป็ น ตั ว แทนและรั บ ผิ ด ชอบงานแทนแขวงหรื อ นครโดยมี ภ ารกิจ และหน๎ าที่ ใ นการ
ปฏิบัติงานเพื่อพลเมืองในเขตองค์การปกครองเทศบาล โครงสร๎างขององค์การบริหารปกครองเทศบาล 262
ประกอบด๎วย
5. สานักงานปกครองเทศบาล
6. บรรดาสานักงานของสายการบังคับบัญชา และเทียบเทํา
7. กองวิชาการและหนํวยงานบริการ (the technical and service units)
บุคคลากรขององค์การปกครองเทศบาล ประกอบด๎วย หัวหน๎า รองหัวหน๎าเทศบาล หัวหน๎า รอง
หัวหน๎าสานักงาน สานักงาน และพนักงาน –ข๎าราชการ ที่สังกัดในโครงสร๎างองค์การของการปกครองเทศบาล
หัวหน๎าเทศบาลถูกแตํงตั้ง โยกย๎าย หรือปลดจากตาแหนํง โดยนายกรัฐมนตรี ตามการเสนอของเจ๎าแขวง เจ๎า
ครองนคร หัวหน๎าเทศบาล มีวาระสมัยละ 5 ปี และสามารถดารงตาแหนํงอยูํได๎ไมํเกิน สองสมัย รองหัวหน๎า
เทศบาล ถูกแตํงตั้ง โยกย๎าย หรือปลดตาแหนํงโดยเจ๎าแขวง เจ๎าครองนคร ตามการเสนอของหัวหน๎าเทศบาล
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มีวาระห๎าปี และสามารถได๎รับการแตํงตั้งใหมํได๎263
องค์การปกครองบ้าน 264 (The village)
บ๎านคือ เขตการปกครองท๎องถิ่ นขั้นรากฐาน ที่ขึ้นกับเมือง หรือเทศบาล บ๎านหนึ่งสร๎างด๎วยหลาย
ครอบครัว (The several households)
องค์การปกครองบ๎าน มีนายบ๎านเป็นหัวหน๎า มีรองนายบ๎าน และหนํวยงานจานวนหนึ่งปฏิบัติงาน 265
นายบ๎านได๎รับการเลือกตั้งจากประชาชนผู๎มีสิทธิเลือกตั้งภายในบ๎าน และถูกรับรองโดยเจ๎าเมือง หรือหัวหน๎า
เทศบาล ในกรณีที่จาเป็น นายบ๎านอาจถูกแตํงตั้ง หรือปลดจากตาแหนํง โดยเจ๎าเมือง หรือหัวหน๎าเทศบาลก็
ได๎ รองนายบ๎านถูกแตํงตั้ง หรือปลดจากตาแหนํงโดยเจ๎าเมือง หรือหัวหน๎าเทศบาล ตามการเสนอของนายบ๎าน
นายบ๎านและ รองนายบ๎าน มีวาระสมัยละสามปี สามารถได๎รับการเลือกตั้ง หรือแตํงตั้งคืนใหมํได๎266
การกํอตั้ง บ๎าน ถูกกํอตั้ง รวมเข๎า แยกออก ยุบเลิก หรือกาหนดเขตแดน โดยเจ๎าแขวง เจ๎าครองนคร
ตามการเสนอของเจ๎าเมือง หรือหัวหน๎าเทศบาล นายบ๎านเป็นหัวหน๎าองค์การปกครองบ๎าน มีภาระบทบาท
เป็นตัวแทน และรับผิดชอบตํอองค์การปกครองเมือง เทศบาล และประชาชนบรรดาเผําตํางๆ ภายในบ๎าน ใน
การดาเนินการภาระบทบาท สิทธิและหน๎าที่267 ขององค์การปกครองบ๎าน
การเงินขององค์การปกครองท๎องถิ่น 268แบํงออกเป็นสองขั้น คือ หัวหนํวยงบประมาณขั้นแขวง หัว
หนํวยงบประมาณขั้น เมือง สํ วนขั้นบ๎านเป็นหัวหนํวยพื้น ฐาน ในการเก็บรายรับ และปฏิบัติรายจําย ตาม
ระเบียบกฎหมาย และตามการมอบหมายขององค์การปกครองขั้นเมือง การเงินขององค์การปกครองท๎องถิ่น
ต๎องปฏิบัติตามหลักการรวมศูนย์ งบประมาณแหํงรัฐ งบประมาณท๎องถิ่นต๎องอยูํภายใต๎ระเบียบกฎหมายอยําง
เดียวกัน และปฏิบัติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม และแผนงบประมาณประจาปี ที่รัฐบาลตกลงมอบให๎
องค์การปคกรองท๎องถิ่นปฏิบัติ ผู๎สั่งจํายการเงิน (การคลังท๎องถิ่น) ขององค์การปกครองท๎องถิ่นขั้นแขวงคือเจ๎า
แขวง หรือเจ๎าครองนคร หรือผู๎ที่ได๎รับมอบสิทธิตามระเบียบการ ขั้นเมืองคือเจ๎าเมือง หรือหัวหน๎าเทศบาล
หรือผู๎ได๎รับมอบสิทธิ ตามระเบียบการ
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4.1 หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม (โครงสร้างและอานาจหน้าที่)
1. กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา269 (Ministry of Education and sports)
กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา คือองค์การกากับดูแลรัฐขั้นศูนย์กลางเป็นกระทรวงหนึ่งที่สังกัดใน
โครงสร๎างการบริหารงานภาครัฐ บาล มีภารกิจบทบาทหน๎าที่เป็นเสนาธิการ 270ให๎แกํรัฐบาลในการกากับ
ดูแลมหภาค เกี่ยวกับงานด๎านการศึกษาธิการและกีฬา เป็นใจกลางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให๎เป็น
พลเมืองดี มีคุณสมบัติ ศีลธรรมจรรยา มีความรู๎ความสามารถ มีสุขภาพแข็งแรง ตาม 5 หลักการ271 ของ
การศึกษาแหํ งชาติ โครงสร๎ างองค์ก ารรั ฐ ของกระทรวงศึกษาธิก าร 272 โดยกาหนดโครงสร๎ างหนํว ยการ
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ดารัสวําด๎วยการจัดตั้งและการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ และกีฬา เลขที่ 282/นย นครหลวงเวียงจันทร์ ลงวันที่
7 กันยายน 2011
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ดารัสวําด๎วยการจัดตั้งและการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา เลขที่ 282/นย นครหลวงเวียงจันทร์ ลงวันที่
7 กันยายน 2011
มาตรา 3 กาหนดหน๎าที่เสนาธิการตํอรัฐบาล ดังตํอไปนี้ 1.ศึกษา และเสนอแผนยุทธศาสตร์ แผนนโยบาย แผนงาน โครงการ
เกี่ยวกับการพัฒนาด๎านการศึกษา และกีฬาแหํงชาติตํอรัฐบาล 2. สร๎าง ปรับปรุงกฎหมายตํางๆ เกี่ยวกับการกากับดูแล-การ
บริหารการศึกษา และกีฬาเพื่อนาเสนอให๎รัฐบาลรับรอง 3. เผยแพรํ แผนยุทธศาสตร์ แผนนโยบาย แผนงาน โครงการพัฒนา
ด๎านการศึกษา และกีฬาที่ได๎รับการรับรองจากรัฐบาลและแนะนา และดาเนินการในการงาน 4. ศึกษา ปรับปรุง ขยายองค์การ
และการกากับดูแลของภาคสํวนงานด๎านการศึกษาและกีฬาทั่วประเทศ โดยให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ -สังคม ของ
รัฐบาลแตํละระยะ 5.บรรจุ โยกย๎าย กํอสร๎าง บารุง และตามนโยบายตํอพนักงาน ข๎าราชการ ของภาคสํวนงานด๎านการศึกษา
และกีฬา 6. สร๎างและกากับดูแลมาตรฐานของการศึกษาและกีฬาแหํงชาติ ให๎มีคุณภาพเทําเทียมกันกับภาคพื้นทวีปและสากล
7.ประสานงานกับกระทรวง องค์การเทียบเทํากระทรวง ภาคสํวนงาน และองค์การปกครองท๎องถิ่นเกี่ยวกับการพัฒนาด๎าน
การศึกษา และกีฬาแหํงชาติ 8. กากับดูแลงบประมาณ การเงิน และทรัพ ย์สินของภาคงานด๎านการศึกษา และกีฬาตาม
กฎหมายของรัฐ 9.ดาเนินการตรวจตรา ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการตามแผนพัฒนาด๎านการศึกษาและกีฬาของชาติใน
แตํละระยะ 10.สร๎างความสัมพันธ์ ด๎านความรํวมมือกับตํางประเทศ องค์การสากล และภาคพื้นทวีป เกี่ยวกับงานด๎าน
การศึกษาและกีฬา 11.หน๎าที่อื่นๆ ตามการมอบหมายของรัฐบาล
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7 กันยายน 2011 มาตรา 8 หลักการในการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา มี 5 หลักการดังนี้คือ 1. ตาม
หลักการรวมศูนย์ ประชาธิปไตย การดาเนินงานรํวมกันเป็นหมูํคณะ แบํงงานบุคคล ความรับผิดชอบและตามคาสั่งของ
หัวหน๎าหนึ่งเดียวกัน สํงเสริมขยาย พัฒนาความคิดสร๎างสรรรค์ของพนักงาน ข๎าราชการ ในการกากับดูแลและพัฒนาภาคสํวน
งานด๎านการศึกษาและกีฬาแหํงชาติ 2. ทางานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนการ แผนงาน และโครงการละเอียด โดยมีการ
กาหนดเปูาหมาย มีข๎อสรุปในแตํละระยะของการพัฒนา 3. กากับดูแล –บริหาร ภาคสํวนงานตามสายการบังคับบัญชา
ประสานงานกับภาคสํวนงานอื่น (สายขวาง) ตามระบบองค์การที่กากับดู แลรัฐระหวํางศูน ย์กลางและท๎องถิ่น 4. มีการ
ตรวจสอบตรวจตรา การทางาน ประเมินผลการทางาน และแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแตํละระยะ 5.งานโดยมีการประชุม
รายงานการงานอยํางชัดเจนให๎เป็นปกติ และรายงานผลตํอรัฐบาล
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7 กันยายน 2011
อิงตาม กฎหมายวําด๎วยรัฐบาล แหํงสปป.ลาว ฉบับเลขที่ 02/สพซ ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2003
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บริหารงาน273 ขั้นศูนย์กลางและขั้นท๎องถิ่นดังตํอไปนี้
ขั้นศูนย์กลาง
1. สานักงานกระทรวงศึกษาธิการ และกีฬา
2. กรมกากับดูแลและพนักงาน
3. กรมความสัมพันธ์ระหวํางประเทศ
4. กรมแผนการ
5. กรมการเงิน
6. กรมตรวจสอบ
7. กรมอนุบาลและประถมศึกษา274
8. กรมมัธยมศึกษา
9. กรมสร๎างครู
10. กรมอาชีวะศึกษา275
11. กรมการศึกษาขั้นสูง276
อิงตามกฎหมายวําด๎วยการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) ฉบับเลขที่ 04/สพซ ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2007 และกฎหมายวําด๎วยกีฬา
– กายกรรม ฉบับเลขที่ 11 /สพซ ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2007
อิงตาม การเสนอของกระทรวงศึกษาธิการ และกีฬา ฉบับเลขที่ 733/สสก ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2011
อิงตามการเสนอของรัฐมนตรีวําการกระทรวงภายใน ฉบับเลขที่ 29 /พน ลงวันที่ 1 กันยายน 2011
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ดารัสวําด๎วยการจัดตั้ง และการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ และกีฬา เลขที่ 282/นย นครหลวงเวียงจันทร์ ลงวันที่
7 กันยายน 2011 มาตรา 5
274
รัฐธรรมนูญ ปี 1991 มาตรา 19 กาหนดกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรัฐธรรมนูญ (ฉบับแก๎ไข) ปี 2003 มาตรา 22
และมาตรา 38
กฎหมายวําด๎วยการศึกษา เลขที่ 03/สพซ ลงวันที่ 8 เมษายน 2000 มาตรา 8 และกฎหมายวําด๎วยการศึกษา (ฉบับปรับปรุง)
เลขที่ 04/สพซ ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2007 มาตรา 9
275
กฎหมายการอาชีวศึกษา
กฎหมายวําด๎วยการศึกษา เลขที่ 03/สพซ.ลงวันที่ 8 เมษายน 2000
ตามดารัสนายกรัฐมนตรีเลขที่ 167 /นย วําด๎วยการจัดตั้งและการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
กฎหมายวําด๎วยการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) เลขที่ 04/สพซ.ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2007
ดารัสนายกรัฐมนตรี วําด๎วยการจัดตั้งและการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 62/นย ลงวันที่ 7 เมษายน 2008
ดารัสสานักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 036/นย ลงวันที่ 22 มกราคม 2010 วําด๎วยการสร๎างและพัฒนาฝีมือแรงงาน อิง ตามดารัส
นายกรัฐมนตรี วําด๎วยการจัดตั้ง และการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา เลขที่ 282/ นย ลงวันที่ 7 กันยายน
2011 และข๎อตกลงของรัฐมนตรีวําด๎วยการจัดตั้งและการดาเนินงานของกรมอาชีวศึกษา ฉบับเลขที่ 835/สสก.จต, ลงวันที่ 19
มีนาคม 2012
276
กฎหมายการศึกษาระดับอุดมศึกษา
กฎหมายวําด๎วยการศึกษา เลขที่ 03/สพซ.ลงวันที่ 8 เมษายน 2000 ตํอมาในปี 2007 มีกฎหมายวําด๎วยการศึกษา (ฉบับ
ปรับปรุง) เลขที่ 04/สพซ.ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2007 มาตรา 21
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12. กรมการศึกษานอกโรงเรียน277
13. กรมพลศึกษา และศิลปศึกษา
14. กรมกิจการนักศึกษา
15. กรมกิจการระดับสูง
16. กรมกีฬามวลชน
17. สานักงานคณะกรรมมาธิการแหํงชาติ ของยูเนสโก
18. สานักงานประสานงานคณะกรรมการกีฬาโอลิมปิกแหํงชาติ
19. สถาบันค๎นคว๎าวิทยาศาสตร์ การศึกษา
20. สถาบันพัฒนาการบริหารการศึกษา
นอกจากนี้ยังมี หัวหนํวยองค์การวิชาการจานวนหนึ่ง ตามการตกลงของรัฐมนตรีวํการกระทรวงศึกษา
และกีฬา
ขั้นท้องถิ่น ประกอบด้วย
1. แผนกศึกษาธิการ และกีฬาแขวง นคร
2. สานักงานศึกษาธิการ และกีฬาเมือง เทศบาล

การศึกษาระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย)
1. มหาวิทยาลัยสุพานุวงศ์ จัดตั้งขึ้นตามดารัสนายกรัฐมนตรี เลขที่ 132/นย ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2003 และดารัส
เลขที่ 169/นย ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2003276วําด๎วยการสร๎างตั้งมหาวิทยาลัยสุพานุวงศ์
2. สาขามหาวิทยาลัยแหํงชาติ หลวงพระบาง ตามดารัสสานักนายกรัฐมนตรีเลขที่ 132/นย ลงวันที่ 18 สิงหาคม
2003 วําด๎วยการสร๎างตั้งสาขามหาวิทยาลัยแหํงชาติ หลวงพระบาง276 ภายใต๎ดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ
3. มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตามดารัสสานักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 155/นย ลงวันที่ 3 กันยายน 2008 วําด๎วย
การจัดตั้งและการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4. มหาวิทยาลัยแหํงชาติ ตามดารัสสานักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 071/นย ลงวันที่ 16 มีนาคม 2009 วําด๎วยการจัดตั้ง
และการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยแหํงชาติ276
5. มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต ตามดารัสนายกรัฐมนตรี เลขที่ 091 /นย ลงวันที่ 27 มีนาคม 2009 วําด๎วยการสร๎างตั้ง
มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต 276 ภายใต๎การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ แขวงสะหวันนะเขต
6. มหาวิทยาลัยจาปาสัก ตามดารัสสานักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 098/นย ลงวันที่ 3 เมษายน 2009 วําด๎วยการจัดตั้ง
และการด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย จ าปาสั ก 276 เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย การศึ ก ษาของรั ฐ อยูํ ภ ายใต๎ ดู แ ลของ
กระทรวงศึกษาธิการ
277

การศึกษานอกระบบโรงเรียน
กฎหมายวําด๎วยการศึกษา เลขที่ 03/สพซ.ลงวันที่ 8 เมษายน 2000
กฎหมายวําด๎วยการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) เลขที่ 04/สพซ.ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2007
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2. กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม278 (Ministry of Labour and Social Welfare)
กระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม คือ องค์การบริหารงานรัฐบาลซึ่งถูกรับรองโดยสภาแหํงชาติ
ตามการเสนอของนายกรัฐมนตรี มีภารกิจหน๎าที่เป็นเสนาธิการของรัฐบาล 279และบทบาทในการกากับดูแลรัฐ
278

ดารัสวําด๎วยการจัดตั้งและการดาเนินงานของกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม เลขที่ 138/นย นครหลวงเวียงจันทร์
ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2007
279
ดารัสวําด๎วยการจัดตั้งและการดาเนินงานของกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม เลขที่ 138/นย นครหลวงเวียงจันทร์
ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2007 มาตรา 3 กาหนดภาระหน๎าที่ของเสนาธิการกระทรวงแรงงานตํอรัฐบาลดังนี้คือ 1. ดาเนินการ
และแนวทางตามนโยบายของพรรค ทิศทางแผนการของรัฐบาลให๎กลายเป็นแผนงาน แผนการ โครงการ มีกฎหมายเพื่อกากับ
ดูแลการดาเนินงานด๎านแรงงานและสวัสดิการสังคม 2.ศึกษารํางกฎหมาย และระเบียบกฎหมายตํางๆ เพื่อใช๎ในการพัฒนา
ฝีมือแรงงานลาว ให๎มีอาชีพที่ดี ได๎มาตรฐานสากล และสํงเสริมด๎านการทางาน ให๎คนลาวมีงานทา กากับดูแลการให๎บริการ
จัดหางานภายในประเทศและตํางประเทศ 3.แนะนา ตรวจตรา กากับดูแลการใช๎แรงงานลาว และชาวตํางประเทศ ให๎ถูกต๎อง
ตามกฎหมายแรงงานที่กาหนดไว๎ 4.ประสานงานไปยังองค์การที่เกี่ยวข๎องของประเทศตํางๆ เพื่อกากับดูแลแรงงานลาวที่
ทางานในประเทศนั้น รวมถึงประสานงานกับสถานทูตหรือสถานกงสุล ของสปป.ลาวที่อยูํตํางประเทศ 5.ศึกษา รํางระเบียบ
การตํางๆ เกี่ยวกับการกากับดูแลและตามนโยบายการบรรเทาทุกข์ และชํวยเหลือเด็กกาพร๎า ผู๎สูงอายุที่พิการ ปุวยเจ็บ ขาดที่
พักอาศัย คนวิกลจริต ที่มีผู๎ดูแลเลี้ยงดู ศึกษา ข๎อตกลง กฎหมายตํางๆ ในการดาเนินการด๎านการให๎ความสงเคราะห์เพื่อชํวย
บรรเทาทุกข์ ให๎ประชาชนประสบเคราะห์ร๎ายจากภัยธรรมชาติและภัยสังคมอื่นๆ 6. กากับดูแล วางแผนและแนะนาการ
ดาเนินงานด๎านภัยพิ บัติตํางๆ ทั่วประเทศตามความรับผิดชอบอของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 7.ศึกษารํา ง
กฎหมายและระเบียบตํางๆ เกี่ยวกับงานด๎านการประกันสังคม แนะนา กากับดูแลการตามระบอบประกันสังคม ให๎ถูกต๎องกับ
นโยบายของพรรคและรัฐบาลที่กาหนดไว๎ 8.ศึกษารํางนโยบายและดาเนินการตามมติ คาสั่ง กฎหมาย และระเบียบตํางๆ ของ
พรรค รัฐบาล ที่กาหนดไว๎ และตามทิศทางแผนการของกระทรวง แรงงานฯ ในแตํละระยะเกี่ยวกับการกากับดูแลพนักงาน
บานาญ นักรบผู๎พิการจากสงคราม วีรชนแหํงชาติ ผู๎เสียชีวิต –และครอบครัวผู๎เสียชีวิตเพื่อชาติที่ขาดผู๎ดูแลและผู๎มีคุณ งาม
ความดีตํอชาติ ตํอการปฎิวัติ ผู๎สูงอายุ เด็กกาพร๎า ผู๎ด๎อยโอกาส เด็กพิการ ตํอผู๎พิการเสียแขนขา ผู๎ปุวยอนาถา และแนะนา
การดาเนินงานตามนโยบายดังกลําว ให๎สอดคล๎องกับสภาพการณ์ที่แท๎จริงในแตํละระยะ 9.ศึกษา เผยแพรํ และดาเนินการ
ตามมติ ค าสั่ ง ข๎ อ ตกลง กฎหมาย และระเบี ย บการตํ า งๆ เกี่ ย วกั บ การตรวจตรา ตรวจสอบ องค์ ก ารที่ อ ยูํ ภ ายใต๎ ก าร
ควบคุมดูแล ของกระทรวงแรงงานฯ ให๎ตามนโยบาย ปูองกันการใช๎จํายฟุุมเฟือย ปูองกันและต๎านการฉ๎อราษฎร์บังหลวง รับ
สินบน แก๎ไขคาฟูอง (การร๎องทุกข์) ให๎มีประสิทธิผล 10.ศึกษา กาหนดระบียบ เกี่ยวกับการกํอสร๎าง และกากับดูแลสุสาน
แหํงชาติ อนุสาวรีย์ นักรบนิรนาม อนุสาวรีย์น้าใจสสามัคคีสู๎รบลาว-เวียดนาม ทั่วประเทศ 11. ศึกษาอบรม บารุง กํอสร๎าง
กากับดูแล และตามนโยบายตํอพนักงาน –ข๎าราชการในภาคสํวนงานด๎านแรงงาน และสวัสดิการสังคม อยํางถูกต๎องตาม
กฎหมาย ตามนโยบายของพรรคและรัฐบาลที่กาหนดไว๎ 12.กากับดูแลภาคงานศูนย์กลางตํอองค์การสังคมอื่น ที่ดาเนินงานใน
ภาคสํว นงานด๎ านแรงงาน และสวั สดิ การสังคม สํ งเสริม ความสามารถ และสร๎ างความสะดวกให๎แ กํองค์ก ารรัฐ เอกชน
สาธารณะให๎ประกอบเข๎ากันกับการพัฒนางานด๎านแรงงาน และสวัสดิการสังคม 13. สร๎างความสัมพันธ์กับตํางประเทศ
องค์การสากล และองค์การที่ไมํขึ้นกับรัฐบาล เพื่อแขํงขันด๎านการให๎ความชํวยเหลือ ความรํวมมือ สนับสนุนตํองานด๎าน
แรงงาน และสวัสดิการสังคม บนพื้นฐานที่ถูกต๎อง และสอดคล๎องกับแนวทางนโยบายของพรรคและกฎหมายของรัฐ 14.สร๎าง
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เกี่ยวกับภาคสํวนงานด๎านแรงงาน และสวัสดิการสังคมทั่วประเทศ โครงสร๎างองค์การรัฐของกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม280 มีโครงสร๎างบริหารงานรัฐอันประกอบไปด๎วยขั้นศูนย์กลางและขั้นท๎องถิ่นและ 8 กรม
ดังตํอไปนี้
ขั้นศูนย์กลาง
1. สานักงาน
2. กรมกากับดูแลพนักงาน และข๎าราชการ
3. กรมตรวจสอบ
4. กรมกากับดูแลแรงงาน281 282
5. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และจัดหางาน283 284
6. กรมสังคมสงเคราะห์285
แผนการ แผนงบประมาณ เสนอตํอรัฐบาล เพื่อเสนอผํานสภาแหํงชาติ พิจารณาอนุมัติ กากับดูแลการใช๎งบประมาณ เงิน
ประกันสังคม และกองทุนอื่นๆ ตามกฎหมาย 15.กากับดูแล แนะนาและสํงเสริมการดาเนินงานของคณะกรรมการตํางๆ ที่
เกี่ยวข๎องกับภาคสํวนของแรงงาน และสวัสดิการสังคม 16.หน๎าที่อื่นๆ ตามการมอบหมายของผู๎บังคับบัญชาขั้นสูงกวํา
280
ดารัสวําด๎วยการจัดตั้งและการดาเนินงานของกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม เลขที่ 138/นย นครหลวงเวียงจันทร์
ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2007
อิงตามกฎหมายวําด๎วยรัฐบาลแหํงสปป.ลาว ฉบับเลขที่ 2/สพซ ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2003
อิงตามใบเสนอของ รัฐมนตรีวําการกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม ฉบับเลขที่ 1154/รสส ลงวันที่ 26 มีนาคม 2007
อิงตามใบเสนอของ รัฐมนตรี ประจาสานักงานนายรัฐมนตรี หัวหน๎าทบวงการปกครองและกากับดูแลรัฐบาล ฉบับเลขที่ 29/
ทปค.กพล. ลงวันที่ 2 เมษายน 2007
281
กฎหมายแรงงานฉบับแรก ปี 1994 ในปี 2006 กฎหมายแรงงานได๎รับการปรับปรุงเพิ่มเติมในเรื่องการพัฒนาฝีมือแรงงาน
และให๎สวัสดิการแกํลูกจ๎างที่อาจเกิดโรคภัยจากการประกอบการงาน อาชีพ การกากับดูแล และ การตรวจตราแรงงานรวมทั้ง
กาหนดให๎มีนโยบายตํอผู๎มีผลงานด๎วย
282
กฏหมายกากับดูแลแรงงานข๎ามชาติ (ภายใต๎กฎหมายวําด๎วยแรงงาน)
283
ดารัสนายกรัฐมนตรี ฉบับเลขที่ 036/นย. ลงวันที่ 22 มกราคม 2010 วําด๎วยการสร๎างและพัฒนาฝีมือแรงงานมาเพิ่มเติม
ดารัสนายกรัฐมนตรี ฉบับเลขที่ 036/นย. ลงวันที่ 22 มกราคม 2010 วําด๎วยการสร๎าง และพัฒนาฝีมือแรงงานนามารวมกับ
กฎหมายแรงงาน ปี 2006
กฎหมายวําด๎วยกรรมบาลเป็นกฏหมายที่ให๎อานาจองค์การกรรมบาลในการดาเนินการปกปูองสิทธิ์ประโยชน์ของลูกจ๎าง
(สหพันธ์ลูกจ๎าง)
284
กฎหมายสํงเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สตรี เด็ก ผู๎สุงอายุ และ คนพิการ
กฎหมายวําด๎วยแรงงานฉบับเลขที่ 43/สพช ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2013 หมวดที่ 2 ได๎บัญญัติเรื่องของการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เพื่อสํงเสริมแรงงานให๎มีฝีมือ แรงงานที่เป็นสตรีและเด็ก
กฎหมายแรงงาน 2013 หมวดที่ 4 แรงงานที่เป็นคนพิการ และผู๎สูงอายุกฎหมายวําด๎วยแรงงาน 2013 มาดตรา 33
285
กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม
ตามรัฐธรรมนูญปี 1991 และ รัฐธรรมนูญปี 2003 หมวด 2 ระบอบเศรษฐกิจ – สังคม มาตรา 20 และมาตรา 29
กฎหมายกากับดูแลเด็ก สตรี ผู๎สูงอายุ และสํงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
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7. กรมบานาญ เสียแขนขา และพิการ286
8. กรมประกันสังคม287
ขั้นท้องถิ่น
- แผนก แรงงานและสวัสดิการสังคม แขวง นคร
- สานักงานแรงงานและ สวัสดิการสังคม เมือง เทศบาล
3. กระทรวงสาธารณสุข288 (Ministry of Health)
กระทรวงสาธารณสุ ข คื อ องค์ ก ารรั ฐ และก ากั บ ดู แ ลขั้ น ศู น ย์ ก ลางในโครงสร๎ า งการบริ ห ารงาน
ภาครัฐบาล มีภารกิจหน๎าที่และบทบาทเป็นเสนาธิการ289ให๎แกํรัฐบาลและกากับดูแลในภาคศูนย์กลางด๎านงาน
กฎหมายวําด๎วยการพัฒนาและปกปูองแมํหญิง เลขที่ 08/สพซ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2004 ดารัสสานักนายกรัฐมนตรี เลขที่
/26นย ลงวันที่ 6กุมภาพันธ์ 2006 วําด๎วยจัดตั้งกฎหมายวําด๎วยการพัฒนา และปกปูองผู๎หญิง
ดารัส สานักงานนายกรัฐมนตรี วําด๎วยการจัดตั้งและการดาเนินงานของคณะกรรมมาธิการเพื่อความก๎าวหน๎าของผู๎หญิง
แหํงชาติ เลขที่ 561/นย ลงวันที่ ธันวาคม 2011 29
กฎหมายวําด๎วยการปกปูองสิทธิและผลประโยชน์ของเด็ก เลขที่ 05 /สพซ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2006
กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมของผู๎สูงอายุและสํงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
ดารัสสานักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 156/นย ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2004 วําด๎วยการรับรองและประกาศใช๎นโยบายแหํงชาติ เพื่อ
ผู๎สูงอายุอยูํสปป ลาว . และดารัสสานักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 153/นย ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2001 วําด๎วยการสร๎างตั้ง
คณะกรรมการแหํงชาติ เพื่อผู๎อายุสูง
ดารั สสานักนายกรัฐ มนตรี เลขที่ /057นย ลงวั นที่ 26 กุมภาพัน ธ์ 2009 วํ าด๎ วยการจั ดตั้งและการดาเนิน งานของ
คณะกรรมาธิการแหํงชาติ เพื่อผู๎อายุสูง
กฎหมายวําด๎วยการประกันสังคมวําด๎วยเรื่องการอุดหนุนบานาญ เลขที่ 34/สพซ ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2013
ดารัสนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการแก๎ไขเงินบานาญ เลขที่ 241/นย ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2007
ดารัสสานักนายกรัฐมนตรี วําด๎วยการจัดตั้งและการดาเนินงานของคณะกรรมการแหํงชาติเพื่อคนพิการ เลขที่ 061/นย ลง
วันที่ 6 มีนาคม 2009
286
กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล๎อมในการทางาน และกฎหมายวําด๎วยแรงงานฉบับเลขที่ 43/สพช ลง
วันที่ 24 ธันวาคม 2013
287
กฎหมายวําด๎วยประกันสังคม เลขที่ 34/ สพช. นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2013
288
ดารัสวําด๎วยการจัดตั้งและดาเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 178/นย นครหลวงเวียงจันทร์ ลงวันที่ 5 เมษายน
2012
289
ดารัสวําด๎วยการจัดตั้งและดาเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 178/นย นครหลวงเวียงจันทร์ ลงวันที่ 5 เมษายน
2012 มาตรา 3 กาหนดหน๎าที่ของเสนาธิการกระทรวงสาธารณสุขตํอรัฐบาลดังตํอไปนี้คือ 1.หน๎าที่ภายใต๎รัฐธรรมนูญ
กฎหมายและมติของสภาแหํงชาติ รัฐบัญญัติ รัฐดารัสของประธานประเทศ และกฎหมายตํางๆ ที่รัฐบาลกาหนดไว๎ 2. ศึกษา
รํางนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ด๎านสาธารณสุข เพื่อเสนอตํอรัฐบาลพิจารณารับรอง 3. ศึกษานโยบาย แผนการ และมติตก
ลงของรัฐบาล โดยกาหนดเป็นนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนการ แผนงาน และโครงการพัฒนาสาธารณสุข ในแตํละระยะ พร๎อม
ทั้งรับผิดชอบในการดาเนินการให๎มีประสิทธิผลสูงทั่วประเทศ 4. เสนอปรับปรุง หรือสร๎างรํางกฎหมาย รํางรัฐบัญญัติ รํางรัฐ
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สาธารณสุข แนะนาการสร๎าง บารุง พัฒนาบุคคลากรในภาคสํวนงานสาธารณสุขในขอบเขตทั่วประเทศ 290
โครงสร๎างองค์การรัฐของกระทรวงสาธารณสุข291 แบํงออกเป็น10 กรม292
โครงสร๎างองค์การขั้นศูนย์กลาง ประกอบด๎วย
1. สานักงาน
2. กรมกากับดูแลและพนักงาน
3. กรมแผนการ และการเงิน

ดารัส รํางดารัสตํอรัฐบาล ออกข๎อตกลง คาสั่ง คาแนะนา และแจ๎งงาน เพื่อกากับดูแลสํวนกลาง ในภาคสํวนงานสาธารณสุข
พร๎อมทั้งแนะนา ติดตาม ตรวจตราการงานให๎ได๎รับผลดี 5.สรุปรวมสภาพการณ์ในการดาเนินงานตามแผนการ งานภาคสํ วน
งานของตนเพื่อรายงานตํอรัฐบาล และนายกรัฐมนตรี วิจัยระบบสาธารณสุขให๎เห็นผลกระทบตํองานสาธารณสุข เพื่อสํงเสริม
และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก๎ไขให๎ทันเวลา รวบรวมข๎อมูลสถิติด๎านสาธารณสุขและการแพทย์เพื่อประกาศใช๎อยํางเป็นทางการ
6.สร๎าง และปรับปรุงเครือขํายงานสาธารณสุข ทั่วประเทศ แนะนาและกากับดูแลงานตามสายการบังคับบัญชา และบุคลากร
ของภาคสํวนงานของตนโดยประสานงานกับองค์การปกครองท๎องถิ่น 7.สํงเสริมการศึกษา เผยแพรํ และใช๎ผลสาเร็จของงาน
ด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายในประเทศ และตํางประเทศ เพื่อเป็นพื้นฐานในงานสํงเสริมสุขภาพ อนามัย งานปูองกัน
โรค การรักษาพยาบาล และฟื้นฟู สุขภาพของประชาชนลาวให๎ดีขึ้นอยํางไมํหยุดยั้ง 8.สํงเสริม และอานวยความสะดวก ให๎
องค์การที่ขึ้นกับกระทรวงขั้นศูนย์กลาง และท๎องถิ่น หนํวยงานบริหารตําง ๆ และบริการด๎านการแพทย์ เภสัชของรัฐ และ
เอกชน ให๎ตามภาระหน๎าที่ของตนอยํางถูกต๎องตามกฎหมาย 9.ติดตาม และตรวจตราองค์การสาธารณสุขทุกๆ ขั้น เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของงาน ในการกากับดูแลงานด๎านงบประมาณ การกากับดูแลด๎านวัตถุอุปกรณ์ ด๎านเทคนิค การใช๎แรงงาน และ
ปัญหาอื่นๆ ภายใต๎กฎหมายที่รัฐบาลได๎กาหนไว๎ 10. สร๎าง บารุงทรัพยากรมนุษย์ใ นภาคสํวนงานสาธารณสุข ศึกษา นาเสนอ
รัฐบาลพิจารณายุทธศาสตร์ แผนการพัฒนาระบบพื้นฐานเกี่ยวกับการสร๎างทรัพยากรมนุษย์ของภาคสํวนงานด๎านสาธารณสุข
กากับดูแลมหาวิทยาลัย วิทยาลัยและสถาบันการศึกษาตํางๆ ของภาคสํวนงานสาธารณสุข กากับ แนะนาการสร๎างหลักสูตร
หนังสือ ตาราเรียน การสอนของภาคสํวนงานสาธารณสุข 11. กากับ ศึกษา อบรม สร๎าง บารุง เปลี่ยนแปลง โยกย๎าย ตํอ
พนักงานอยํางถูกต๎องตามนโยบายที่พรรคและรัฐบาลได๎ประกาศใช๎ 12. ศึกษา และประกาศใช๎ระบอบแบบแผนวิธีการทางาน
ของกระทรวง ระเบียบการกากับดูแลงานด๎านตํางๆ รวมทั้งโครงสร๎างองค์การ และการกาหนดตาแหนํงงานของภาคสํวนงาน
สาธารณสุข 13. สร๎างความสัมพันธ์ ความรํวมมือกับตํางประเทศ และองค์การสากลตํางๆ เพื่อแขํงขันในด๎านการให๎ความ
ชํวยเหลือด๎านงบประมาณ และเทคนิค วิชาการความรํวมมือในการพัฒนาภาคสํวนงานด๎านสาธารณสุข บนพื้นฐานหลักการ
ระเบียบ และตามการมอบหมายของรัฐบาล 14. หน๎าที่อื่น ๆ ตามการมอบหมายของรัฐบาล
290
ดารัสสานักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 521/นย ลงวันที่ 23 มีนาคม 2006 วําด๎วยการประกาศใช๎และจัดตั้งนโยบายแหํงชาติวํา
ด๎วยการประเมินผลกระทบตํอสุขภาพ
291
ดารัสวําด๎วยการจัดตั้งและดาเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 178/นย นครหลวงเวียงจันทร์ ลงวันที่ 5 เมษายน
2012
อิงตาม กฎหมายวําด๎วยรัฐบาล แหํงสปป.ลาว ฉบับเลขที่ 02/สพซ ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2003
อิงตาม หนังสือเสนอของทํานรัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุข ฉบับเลขที่ 187/กซส ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2012
อิงตาม หนังสือเสนอของรัฐมนตรี วําการกระทรวงภายใน ฉบับเลขที่ 70/พน ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2012
292
ดารัสวําด๎วยการจัดตั้งและดาเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 178/นย นครหลวงเวียงจันทร์ ลงวันที่ 5 เมษายน
2012 มาตรา 5
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4. กรมอนามัย- ปูองกันโรค293
5. กรมรักษา294
6. กรมอาหารและยา295
7. กรมตรวจสอบ296
8. กรมการศึกษา และค๎นคว๎าวิทยาศาสตร์
9. กรมการเงิน
10. กรมควบคุมโรคติดตํอ297
นอกจากกรมที่กลําวมาข๎างต๎นแล๎ว ยังมีมหาวิทยาลัย บรรดาโรงพยาบาล สถาบัน ศูนย์ สถาบันการศึกษาและ
หัวหนํวยวิสาหกิจจานวนหนึ่งที่ขึ้นกับกระทรวงสาธารณสุข
โครงสร๎างองค์การขั้นท๎องถิ่น ประกอบด๎วย
1. แผนกสาธารณสุข แขวง นครหลวง
2. สานักงานสาธารณสุข เมือง เทศบาล

293

กฎหมายวําด๎วยการอนามัย ปูองกันโรค และสํงเสริมสุขภาพ เลขที่ 01/สพซ ลงวันที่ 10 เมษายน 2001 ตามดารัสรัฐบาล
เลขที่ 470/ลบ ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2012
294
กฎหมายวําด๎วยการรักษาพยาบาล เลขที่ 09/สพซ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2005
295
กฎหมายเกี่ยวกับควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลส์และยาสูบได๎แกํ กฎหมายวําด๎วยการควบคุมยาสูบ เลขที่ 07/สพซ ลงวันที่
26 พฤศจิกายน
ดารัสนายกรัฐมนตรี วําด๎วยการห๎ามการโฆษณาสํงเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ เลขที่ 369/นย ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2010
และดารัสนายกรัฐมนตรี วําด๎วยการพิมพ์คาเตือนเกี่ยวกับสุขภาพใสํวัตถุหุ๎มหํอผลิตภัณฑ์ยาสูบ เลขที่ 370/นย ลงวันที่ 23
สิงหาคม 2010
กฎหมายอาหารและยา และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ได๎แกํ ดารัสของนายกรัฐมนตรี วําด๎วยการรับรองและประกาศใช๎
นโยบายแหํงชาติวําด๎วยความปลอดภัยของอาหาร เลขที่ 028/นย ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2009 กฎหมายวําด๎วยอาหาร เลขที่
04/สพซ ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2004
กฎหมายวําด๎วยน้าประปา เลขที่ 04/สพซ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2009 กฎหมายวําด๎วยยาและผลิตภัณฑ์การแพทย์ เลขที่ 01/
สพซ ลงวันที่ 8 เมษายน 2000 และดารัสนายกรัฐมนตรี เลขที่ 155/นย วําด๎วยทรัพยากรธรรมชาติใช๎เป็นยา เภสั ช)
(ทรัพยากรธรรมชาติ
กฎหมายยาเสพติ ด และปู องกันและปราบปรามยาเสพติด ได๎แกํ กฎหมายวํ าด๎วยยาเสพติด เลขที่ 10/สพซ นครหลวง
เวียงจันทน์ ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2007 และดารัสนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการดาเนินการตามกฎหมายวําด๎วยยาเสพติด เลขที่
076 / นย ลงวันที่ 20 มีนาคม 2009
296
กฎหมายวําด๎วยการคุ๎มครองผู๎บริโภค เลขที่02/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2010
297
กฎหมายเกี่ยวกับโรคติดตํอได๎แกํ ดารัสนายกรัฐมนตรี วําด๎วย การจัดตั้งและการดาเนินงานของคณะกรรมการแหํงชาติเพื่อ
ปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ เลขที่ 473/นย ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2010 และกฎหมายวําด๎วยการปูองกันและต๎านเชื้อเอช
ไอวีหรือโรคเอดส์ เลขที่ 01/สพซ. นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2010
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4. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี298 (Ministry of Science and Technology)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 299 คือ องค์การรัฐบาล ด๎านงานวิชาการ และองค์การกากับ
ดูแลรัฐขั้นศูนย์กลาง โดยสังกัดในโครงสร๎างบริหารงานรัฐบาล300มีภารกิจหน๎าที่และบทบาทเป็นเสนาธิการ301
298

ดารัสรัฐบาลวําด๎วยการจัดตั้งและการดาเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 309/ลบ นครหลวงเวียง
จันทร์ ลงวันที่ 28 กันยายน 2011
299
ดารัสวําด๎วยการจัดตั้งและการดาเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 309/ลบ นครหลวงเวียงจันทร์
ลงวันที่ 28 กันยายน 2011
อิงตามกฎหมายวําด๎วยรัฐบาลแหํง สปป.ลาว ฉบับเลขที่ 02/สพช ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2003
อิงตามรัฐดารัสของประธานประเทศแหํง สปป.ลาว ฉบับเลขที่ 107 / ปปท ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2011 เกี่ยวกับโครงสร๎าง
บริหารรัฐการแตํงตั้งนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐบาลแหํง สปป.ลาว
อิงตามหนังสือ เสนอ ของทํา นรัฐมนตรีวํา การ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ฉบับเลขที่ 257/กซวต ลงวันที่ 8
กันยายน 2011
อิงตามหนังสือเสนอของทํานรัฐมนตรีวําการกระทรวง ภายใน ฉบับเลขที่ 45/พน ลงวันที่ 13 กันยายน 2011
300
ตามรัฐธรรมนูญแหํงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฉบับแก๎ไขปรับปรุงปี 2003 หมวด 2 วําด๎วยเรื่องระบอบ
เศรษฐกิจและสังคม
มาตรา 24
301
ดารัสวําด๎วยการจัดตั้งและการดาเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 309/ลบ นครหลวงเวียงจันทร์
ลงวันที่ 28 กันยายน 2011 มาตรา 3 กาหนดหน๎าที่ของเสนาธิการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตํอรัฐบาล ดังนี้คือ 1.
ศึกษา และขยายแนวทางนโยบายของพรรค และรัฐ บาล ให๎กลายเป็นแผนการ แผนงาน โครงการละเอีย ดในงานด๎า น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐานและคุณภาพ พร๎อมทั้งรับผิดชอบในการดาเนินการในการ
ขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมที่ทันสมัย 2.ศึกษา ปรับปรุงและรํางนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และกฎหมายตํางๆ ตามหน๎าที่และ
สิทธิของกระทรวงเพื่อนาเสนอรัฐบาลเพื่อพิจารณาประกาศใช๎ 3.สร๎างแผนรายรับและรายจํายงบประมาณของกระทรวง
กากับดูแลและจัดสรรงบประมาณการลงทุนของรัฐ สาหรับ การศึกษาค๎นคว๎า และพัฒนาวิ ทยาศาสตร์ เทค โนโลยี และ
นวั ต กรรม และก ากั บ ดู แ ลงานกองทุ น วิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 4.สร๎ า ง ปรั บ ปรุ งเครื อ ขํ า ยและพื้ น ฐานโครงสร๎ า ง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทั่วประเทศ แนะนา และกากับดูแลสายการบังคับบัญชา ในการงานและบุคคลากรของภาคสํวน
งานของตนโดยประสานงานกับองค์การปกครองท๎องถิ่น 5.กากับดูแลความเป็นเอกภาพเดียวกันในงานศึกษาค๎นคว๎า พัฒนา
คัด เลื อ ก ตรวจสอบ อนุ มั ติ ความยั่ งยื น การติ ดตามตรวจตราการน าเข๎ า และถํ ายทอดผลสาเร็จ ทางด๎า นวิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของสากล รวมทั้งงานด๎านชีวเทคโนโลยี นิเวศน์วิทยา อุปกรณ์วัสดุใหมํ พลังงานทดแทน และเทคนิค
ตํางๆ เทคโนโลยีทางไกลเพื่อให๎เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันของภาคสํวนการพัฒนาเศรษฐกิจ -สังคมของประเทศ 6.
รวบรวมค๎นคว๎างานและการใช๎ผลสาเร็จใหมํด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการขุดค๎น และเสริมขยายกาลังแรงงานของ
ประเทศ ศึกษาเทคโนโลยีใหมํที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และประชาชนทั่วไป บนพื้นฐานที่สามารถใช๎ได๎อยํางแท๎จริง 7.สํงเสริม
และสนับสนุนสติปัญญา การคิดค๎นสิ่งใหมํ ขององค์การ บุคคล ในสังคมในการค๎นคว๎า พัฒนาและทดลองการใช๎เทคนิค และ
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ในรัฐบาลในการพัฒนา และกากับดูแลมหภาค เกี่ยวกับการงานด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา มาตรฐาน และคุ ณ ภาพทั่ ว ประเทศ โดยมี โ ครงสร๎ า งบริ ห ารงานของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม 302มีดังตํอไปนี้
ก. ขั้นศูนย์กลาง ประกอบไปด๎วย
1. สานักงานกระทรวง
2. กรมองค์การและพนักงาน
3. กรมตรวจสอบ
4. กรมแผนการ และ รํวมมือ
5. กรมวิทยาศาสตร์303
6. กรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม304
เทคโนโลยีตํางๆ 8.โฆษณาเผยแพรํ สร๎างจิตสานึก และสํงเสริมให๎สังคมสามารถเข๎าถึงและการใช๎ผลสาเร็จทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 9.ศึกษา พัฒนาและสร๎างระบบมาตรฐาน ระบบการสร๎างมาตรฐาน การให๎บริการ ทดสอบ รับรอง
และยั่งยืนเกี่ยวกับมาตรฐานและและคุณภาพ สํงเสริมการเชื่อมโยงกับมาตรฐานสากล 10.ศึกษา พัฒนาและกาหนดหรือ
นาเสนอรัฐบาลกาหนดระเบียบการกากั บดูแลทรัพย์สินทางปัญญา การขึ้นทะเบียน ติดตาม ตรวจตรา และมาตรการตํางๆ
เพื่อคุ๎มครองทรัพย์สินทางปัญญาของรัฐ นิติบุคคล และของบุคคลตามกฎหมายและระเบียบที่รัฐกาหนดไว๎ เพื่อรับรองความ
ยุติธรรมในสังคม 11.เก็บข๎อมูล บันทึก ข๎อมูล ผลงาน การคิ ดประดิษฐ์สร๎า งของนักวิทยาศาสตร์ นักค๎น คว๎า –วิจัย ด๎า น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมํ 12.ประสานงานกับภาคสํวนงานตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องทั้งในสํวนขั้นศูนย์กลาง และขั้น
ท๎องถิ่น ในการกากับดูแล การกาหนดหัวข๎อของการศึกษาค๎นคว๎าพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 13. ติดตาม ตรวจตรา
และให๎คาแนะนา ทางด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขององค์การและบุคคลในสังคม ในการดาเนินการ ตาม
แนวทางนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ กฎหมาย ระเบียบ แผนการ แผนงาน และโครงการในภาคสํวนงานของตน 14.เก็บข๎อมูล
และวิจัยข๎อมูลตํางๆ เพื่อเป็นพื้นฐานให๎แกํการศึกษาค๎นคว๎าพัฒนาและสร๎างหนํ วยงานที่ทางานด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในภาคสํวนงาน ท๎องถิ่นแตํละภาคสํวนตํางๆ ที่เห็นวํามีความจาเป็น 15.ติดตาม และตรวจตราองค์การตํางๆ
ภายในภาคสํวนงานของตนเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการงาน การกากับดูแลงบประมาณ การกากับดูแลด๎านวัตถุเทคนิค
พื้นฐาน กากับดูแลพนักงาน –ข๎าราชการ และปัญหาอื่นๆ ภายใต๎กฎหมาย และระเบียบตํางๆ ที่รัฐบาลกาหนดไว๎ 16.กากับ
ดูแล ศึกษา อบรม สร๎าง บารุง บรรจุ โดยตามนโยบายและวินัยตํอพนักงาน –ข๎าราชการ ที่อยูํในความรับผิดชอบของตนตาม
ระเบียบกฎหมาย 17. ศึกษาและประกาศใช๎ระบอบแบบแผนวิธีทางานของกระทรวง ระเบียบการกากับดูแลด๎านตํางๆ รวมทั้ง
โครงสร๎างการดาเนินงานและการกาหนดตาแหนํงงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18. สร๎างความสัมพันธ์ และ
ความรํวมมือระหวํางประเทศและองค์การสากล เพื่อแขํงขันในการรับความชํวยเหลือและการสนับสนุนในการพัฒนาภาคสํวน
งานด๎านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐาน และคุณภาพบนพื้นฐานหลักการ ระเบียบ และ
ตามการมอบหมายของรัฐ บาล 19.หน๎า ที่สานัก งานประจาการของสภาวิ ทยาศาสตร์ แหํ งชาติ 20.หน๎ าที่ อื่น ๆ ตามการ
มอบหมายของรัฐบาล
302
ดารัสวําด๎วยการจัดตั้งและการดาเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 309/ลบ นครหลวงเวียงจันทร์
ลงวันที่ 28 กันยายน 2011 มาตรา 5
303
กฎหมายวําด๎วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เลขที่ 30/สพซ ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2013

272
7. กรมทรัพย์สินทางปัญญา305
8. กรมมาตรฐาน306
9. กรมเทคโนโลยีข๎อมูลขําวสาร307
10. สถาบันนิเวศน์วิทยา และชีวเทคโนโลยี
11. สถาบันพลังงานทดแทน และวัสดุใหมํ
12. สถาบันเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และ อิเล็กโทรนิกส์308
13. สานักงานสภาวิทยาศาสตร์แหํงชาติ
ข. ขั้นท๎องถิ่น
1. แผนกวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ขั้นแขวง
2. สานักงาน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ขั้นเมือง
5. กระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคมและสื่อสาร 309(Ministry of Post, Telecom and
Communication)
กระทรวงไปรษณีย์ และโทรคมนาคมและสื่อสาร 310 (Ministry of Posts and Communication)
304

กฎหมายวําด๎วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เลขที่ 30/สพซ ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2013
ดารัสนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการปกปูองสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและแบบอุตสาหกรรม เลขที่ 01/นย ลงวันที่ 17 มกราคม
2002 และกฎหมายวําด๎วยทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่ 08/สพซ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2007 และกฎหมายวําด๎วยมาตรฐาน
เลขที่ 13 /สพซ ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2007
306
ดารัสรัฐบาล แนะนาผลจัดตั้งกฎหมายวําด๎วยมาตรฐาน เลขที่ 234/ลบ ลงวันที่ 6 มิถุนายน2012
307
ดารัสนายกรัฐมนตรี เลขที่ 041/นย ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2009 วําด๎วยการรับรอง และประกาศใช๎นโยบายแหํงชาติด๎าน
เทคโนโลยีสื่อสารและข๎อมูลขําวสาร
ดารัสสานักนายก เลขที่ 37/นย ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2011307 วําด๎วยการกากับดูแลและพัฒนาระบบสายสํงโทรคมนาคม
และศูนย์กากับดูแลความปลอดภัยเทคโนโลยี ข๎อมูลขําวสารแหํงชาติ
ดารัสเลขที่ 104/ลบ ลงวันที่ 21 มีนาคม 2012 วําด๎วยการกากับดูแลและการนาใช๎อินเตอร์เนทรหัสอินเตอร์เนทของสปป ลาว.
308
กฎหมายวําด๎วยธุรกรรมทางอิเลคโทรนิก เลขที่ 20/สพซ ลงวันที่ 7ธันวาคม 2012
309
ดารัสวําด๎วยการจัดตั้ง และการดาเนินงานของกระทรวงไปรษณีย์ โทรคมนาคม และการสื่อสาร เลขที่ 303/นย นครหลวง
เวียงจันทร์ ลงวันที่ 26กันยายน 2011
310
ดารัสวําด๎วยการจัดตั้ง และการดาเนินงาน ของกระทรวงไปรษณีย์ โทรคมนาคม และการสื่อสาร เลขที่ 303/นย นครหลวง
เวียงจันทร์ ลงวันที่ 26กันยายน 2011 ดารัสฉบับนี้เปลี่ยนแทน ดารัสเลขที่ 375/นย ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2007 วําด๎วย การจั้ด
ตั้งองค์การและการดาเนินงานขององค์การไปรษณีย์ และโทรคมนาคมแหํงชาติ
อิงตามกฎหมายวําด๎วยรัฐบาลแหํง สปป.ลาว ฉบับเลขที่ 02/สพซ ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2003
อิงตามรัฐดารัสของประธานประเทศแหํงสปป.ลาว ฉบับเลขที่ 107/ปปท ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2011 เกี่ยวกับโครงประกอบ
บริหารรัฐ การแตํงตั้งนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐบาลแหํง สปป.ลาว
305

273
Telecommunications : MPT) คือ องค์การจัดตั้งวิชาการ และกากับดูแลรัฐขั้นศูนย์กลางโดยสังกัดในการ
บริ ห ารงานรั ฐ บาล มี ภ ารกิ จ หน๎ า ที่ 311และบทบาทในการพั ฒ นา และก ากั บ ดู แ ลเกี่ ย วกั บ งานไปรษณี ย์
โทรคมนาคม และการสื่อสาร ในขอบเขตทั่วประเทศ โครงสร๎างองค์การของกระทรวงไปรษณีย์โทรคมนาคม

อิงตาม หนังสื อเสนอ ของทํ านรัฐมนตรี วําการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับเลขที่ 257/กซวต ลงวันที่ 8
กันยายน 2011
อิงตาม หนังสือเสนอ ของทํานรัฐมนตรี วํการกระทรวงภายใน ฉบับเลขที่ 45/พน ลงวันที่ 13 กันยายน 2011
311
ดารัสวําด๎วยการจัดตั้ง และการดาเนินงานของกระทรวงไปรษณีย์ โทรคมนาคมและการสื่อสาร เลขที่ 303/นย นครหลวง
เวียงจันทร์ ลงวันที่ 26กันยายน 2011มาตรา 3 กาหนดภาระหน๎าที่ของกระทรวงไปรษณีย์ โทรคมนาคมและการสื่อสาร
ดังนี้คือ 1.กาหนดหน๎าที่ภายใต๎รัฐธรรมนูญ กฎหมาย มติของสภาแหํงชาติ รัฐบัญญัติ และรัฐดารัสของประธานประเทศ 2.
ศึกษานโยบาย ปรับปรุงกฎหมาย รัฐดารัส ดารั ส ข๎อตกลง ข๎อกาหนด ระเบียบ แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาระยะยาว
แผนการห๎าปี แผนการประจาปี และโครงการกํอสร๎างที่สาคัญในงานไปรษณีย์ โทรคมนาคม และการสื่อสาร เพื่อเสนอตํอ
รัฐบาล 3.ศึกษาเอานโยบาย แผนการ มติตกลง ของรัฐบาลมาเป็นแผนการ แผนงาน และโครงการอยํางละเอียดของภาคสํวน
งานไปรษณีย์ โทรคมนาคมและการสื่อสาร พร๎อมทั้งรับผิดชอบในการให๎มีประสิทธิผลสูง 4.ศึกษา ขยายแนวทางนโยบาย ของ
พรรค และรัฐบาลเกี่ยวกับงานไปรษณีย์ โทรคมนาคมและการสื่อสาร ให๎กลายเป็นแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน แผนการ และ
โครงการ พร๎อมทั้งแนะนาดาเนินการให๎ปรากฎผลเป็นจริงและมีคุณภาพสูง 5.กากับดูแลภาคสํวนกลาง ตามแผนนโยบายและ
กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับงานไปรษณีย์ โทรคมนาคมและการสื่อสาร เชํน กฎหมาย รัฐดารัส ดารัส ข๎อตกลง ข๎อกาหนด และ
ระเบียบอื่น ๆ 6.กากับดูแล การติดตั้ง การเชื่อมโยงเครือขํายไปรษณีย์ โทรคมนาคมสาธารณะ เครือขํายของภาคการเฉพาะ
และสํวนบุคคลในงานไปรษณีย์ โทรคมนาคมและการสื่อสาร 7.ศึกษากาหนดกลไก และระเบียบตํางๆ ที่เหมาะสม เพื่อให๎
เครือขํายไปรษณีย์ โทรคมนาคม และการสื่อสารของบริษัทบริการและขององค์การอื่นที่ได๎รับอนุญาติ สามารถเชื่อมโยงเข๎ากัน
ได๎ 8. กากับดูแล อยํางเป็นเอกภาพเดียวกันในด๎านมาตรฐานและคุณภาพของเครือขํายไปรษณีย์ โทรคมนาคมและการสื่อสาร
การกํอสร๎างพื้นฐาน ผลิตภัณฑ์และการบริการ 9.แนะนาและตรวจตราด๎านราคา อัตราคําบริการ และคําธรรมเนียม ด๎าน
ไปรษณีย์ โทรคมนาคม และการสื่อสาร เพื่อสํงเสริมการลงทุนและคุ๎มครองสิทธิผลประโยชน์ของผู๎บริโภค 10.ศึกษาสร๎างและ
ดาเนินการตามแผนพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมทันสมัย ของภาคสํวนงานไปรษณีย์ โทรคมนาคม และการสื่อสาร 11. แนะนา
และตรวจตราหนํวยงานภาคธุรกิจ ในการหน๎าที่บริการรับใช๎สังคม และรับรองความปลอดภัย ความลับในงานไปรษณีย์
โทรคมนาคมและการสื่อสาร ตามที่ได๎กาหนไว๎ในกฎหมาย 12. วางแผน กากับดูแลกาหนด แบํงปัน และอนุญาติ คลื่นความถี่
วิทยุ กากับดูแลการใช๎คลื่นความถี่วิทยุ การผลิต การนาเข๎า การสํงออก อุปกรณ์วิทยุ การขอขึ้นทะเบียนคลื่นความถี่วิทยุ
ตาแหนํงวงโคจรดาวเทียม และการประสานงานระหวํางประเทศด๎านคลื่นความถี่วิทยุ 13. กากับดูและตรวจตราการใช๎
ทรัพยากรโทรคมนาคม นับทั้งรหัสอินเตอร์เนท ตามกฎหมาย 14. สร๎างความสัมพันธ์กับตํางประเทศ และองค์การสากล ด๎าน
ไปรษณีย์ โทรคมนาคมและการสื่อสาร 15.ศึกษา ค๎นหาแหลํงเงินทุน ทั้งภายในประตํางประเทศเพื่อปรับปรุงและขยาย
เครือขํายไปรษณีย์ โทรคมนาคม อินเตอร์เนท และเทคโนโลยีสื่อสาร 16.กากับดูแลและประเมินผลโครงการลงทุนของรั ฐ ใน
งานไปรษณีย์ โทรคมนาคม และการสื่อสาร 17.สรุป ตีราคา และแก๎ไขปัญหาในการดาเนินการตามแผนการ และงบประมาณ
ตามที่รัฐบาลอนุมัติ 18.กากับดูแล ฝึกอบรม บารุง สร๎าง โยกย๎าย หมุนเวียนตาแหนํง เลื่อนชั้น ขั้นและมาตรการด๎านวินัย ตํอ
พนักงาน-ข๎าราชการ ตามนโยบายให๎ถูกต๎ อง 19. ศึกษา สํงเสริมการคิดประดิษฐ์สิ่งใหมํ และใช๎ความเจริญก๎าวหน๎าของ
วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี สื่อสารใหมํ 20 .หน๎าที่อื่นๆ ตามที่รัฐบาลมอบหมายให๎
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และการสื่อสาร312 มีดังตํอไปนี้
ก. โครงสร๎างบริหาร และวิชาการขั้นกรม
1. กรมสื่อสารเฉพาะ
2. กรมเทคโนโลยี ข๎อมูล-ขําวสาร
3. กรมโทรคมนาคม313
4. กรมไปรษณีย314
์
5. กรมแผนการ การเงิน และ ความรํวมมือ
6. กรมตรวจสอบ
7. กรมองค์การ และพนักงาน
8. สานักงาน (ห๎องการ)
9. สถาบันไปรษณีย์ โทรคมนาคม และการสื่อสาร
10. ศูนย์ค๎นคว๎านาใช๎เทคโนโลยี สื่อสาร – ขําวสาร
11. ศูนย์อินเตอร์เนทแหํงชาติ315
12. ศูนย์บริหารรัฐด๎วยอิเล็กโทรนิกค์ (e-Government)
ข. โครงสร๎างบริหารท๎องถิ่น
1. แผนกไปรษณีย์ โทรคมนาคมและ การสื่อสาร ขั้นแขวง
2. สานักงานไปรษณีย์ โทรคมนาคม และการสื่อสาร ขั้นเมือง
6. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 316 (Ministry of Natural Resources and
Environment)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม 317 คือ องค์การตามโครงสร๎างการบริหารงานรัฐบาล

312

ดารัสวําด๎วยการจัดตั้ง และการดาเนินงานของกระทรวงไปรษณีย์ โทรคมนาคม และการสื่อสาร เลขที่ 303/นย นครหลวง
เวียงจันทร์ ลงวันที่ 26กันยายน 2011 มาตรา 5
313
กฎหมายวําด๎วยการโทรคมนาคม ลงวันที่ 25 เมษายน 2001
314
กฎหมายวําด๎วยการไปรษณีย์ เลขที่ 06/สพซ ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2004
315
ดารัสรัฐบาลวําด๎วยการกากับดูแลและการนาใช๎อินเตอร์เนทรหัสอินเตอร์เนทของสปป.ลาว เลขที่ 104/ลบ ลงวันที่ 21
มีนาคม 2012
316
ดารัสวําด๎วยการจัดตั้งและ การดาเนินงาน ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม เลขที่ 435/ลบ นครหลวง
เวียงจันทร์ ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2011
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318

317

มีภารกิจ หน๎าที่และบทบาทเป็นเสนาธิการ 319และเป็นผู๎กากับดูแลโดยตรงเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อม ที่ดิน ปุาไม๎

ดารัสวําด๎วยการจัดตั้งและ การดาเนินงาน ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม เลขที่ 435/ลบ นครหลวง
เวียงจันทร์ ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2011
อิงตาม กฎหมายวําด๎วยรัฐบาลแหํง สปป.ลาว ฉบับเลขที่ 02/สพซ ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2003
อิงตาม รัฐดารัสของประธานประเทศแหํง สปป.ลาว ฉบับเลขที่ 107/ปปท ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2011 เกี่ยวกับโครงสร๎าง
บริหารงานรัฐ การแตํงตั้งนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐบาลแหํง สปป.ลาว
อิงตาม หนังสือเสนอของ ทํานรัฐมนตรี วําการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม ฉบับเลขที่ 978/กซส ลงวันที่ 29
กันยายน 2011
อิงตาม หนังสือเสนอของทํานรัฐมนตรีวําการกระทรวงภายใน ฉบับเลขที่ 119/พน ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2011
318
รัฐธรรมนูญทั้งฉบับแรก (และฉบับปัจจุบัน( 2003 (1991)
319
ดารัสวําด๎วยการจัดตั้งและ การดาเนินงาน ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม เลขที่ 435/ลบ นครหลวง
เวียงจันทร์ ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2011 มาตรา 3 กาหนดหน๎าที่เสนาธิการาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม ดังนี้คือ 1.ศึกษา ขยายและดาเนินการตามแนวทาง แผนนโยบาย และมติคาสั่งของพรรค ตามรัฐธรรมนูญ
กฎหมาย และมติของสภาแหํงชาติ รัฐบัญญัติ รัฐดารัสของประธานประเทศ 2.ศึกษารําง เสนอปรับปรุงนโยบาย และแผน
ยุทธศาสตร์ กฎหมาย รัฐบัญญัติ ดารัสและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ตํอรัฐบาลตาม
ความเป็นจริง 3.ศึกษา นโยบาย แผนการ มติตกลงของรัฐบาล มาเป็นแผนการ แผนงาน และโครงการละเอียด ของภาคสํวน
งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม พร๎อมทั้งรับผิดชอบในการดาเนินการให๎มีประสิทธิผลสูงในทั่วประเทศ 4. ตรวจตรา
ศึกษา และแก๎ไขข๎อขัดแย๎งที่มีลักษณะทางบริหาร เข๎ารํวม และเสนอองค์การที่มีสิทธิอานาจ ในการแก๎ไขขอ๎ขัดแย๎ง ที่มี
ลักษณะทาง แพํงและทางอาญา ที่เกี่ยวข๎องถึง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม ในทั่วประเทศ 5.สารวจและสร๎างแผนที่
จัดสรร จัดแบํงเขต และจัดแบํงประเภทสาหรับการใช๎ที่ดิน เขตให๎เชํา หรือสัมปทานที่ดิน ส๎างแผนแมํบท เพื่อการจัดสรรที่ดิน
ระดับท๎องถิ่น เขตแคว๎นของชาติ วางแผนการใช๎ และพัฒนาที่ดินโดยมอบความรับผิดชอบให๎องค์การ และบุคคลกากับดูแล
ปกปักรักษา พัฒนาและ การใช๎ 6.ศึกษา และตกลงเกี่ยวกับการเปลี่ยนประเภทที่ดิน โดยกาหนดจุดพิเศษของแตํละเขตแตํละ
ท๎องถิ่น ออกใบรับรองการสารวจที่ดิน และใบรับรองการใช๎ที่ดิน ตามความเป็นจริง ของแตํละระยะ ศึกษาตกลงเกี่ยวกับการ
นาสิทธิการใช๎ที่ดิน การอนุญาติใช๎และ สิทธิใช๎ที่ดิน 7. กากับดูแล และดาเนินการสารวจ-วัดขนาดมาตรฐาน เพื่อขึ้นทะเบียน
ที่ดิน ออกใบตราดิน (โฉนด) ใบแผนที่ดิน สร๎างแผนที่ดิน แผนที่โฉนด อนุมัติให๎เชํา หรือให๎สัมปทานที่ดิน ตรวจตราการใช๎
ที่ดิน พร๎อมทั้งเก็บข๎อมูลทะเบียนที่ดิน ประเมินมูลคําที่ดิน จดทะเบียน กฎหมายเกี่ยวกับที่ ดิน 8. สร๎างและดาเนินการตาม
แผนการกากับดูแลทรัพยากรน้าแบบผสมผสาน ในเขื่อนเก็บน้าแมํน้าโขง เขื่อนแมํน้าข๎ามชายแดน และเขื่อนแมํน้าสาขาที่
สาคัญ (เชํน เขื่อนน้างิ่ม เขื่อนน้าเทิน-น้ากะดิ่ง เขื่อนเซบั้งไฟ เขื่อนเซบั้งเหียง เขื่อนเซกอง และเขื่อนแมํน้าตามธรรมชาติอื่ น
ๆ)9.ขยาย และดาเนินการภายใต๎สัญญาวําด๎วยความรํวมมือพัฒนาเขื่อนแมํน้าโขง แบบยั่งยืน ปี 1995 รํวมกับบรรดาประเทศ
ภาคีแมํน้าโขง ในการศึกษา นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการพัฒนาที่เกี่ยวพันกับน้าและทรัพยากรแหลํงน้าใน
เขื่อนแมํน้าโขง โดยดาเนินการภายใต๎การปกปักรักษาสิ่งแวดล๎อม ความเชื่อมโยงของระบบนิเวศน์ การมีสํวนรํวมของสังคม
และขยายความรํวมมือกับประเทศภาคีในเขื่อนแมํน้าโขง และบรรดาประเทศอื่นๆ ที่เป็นผู๎ให๎งบประมาณ 10. สํงเสริ ม
สนับสนุนการศึกษา และสร๎างจิตสานึก เกี่ยวกับคุณภาพสิ่งแวดล๎อม และศึกษาเลือก เทคโนโลยีที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ปก
ปักรักษา สิ่งแวดล๎อมธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศน์ธรรมชาติ ให๎มีความอุดสมบูรณ์ สภาพสิ่งแวดล๎อมตัว
เมือง ให๎อยูํในเกณฑ์มาตรฐานทาให๎ตัวเมือง “สีขาวและงามตา” 11. ควบคุมมลพิษทางอากาศ น้า ดิน เสียง แสง สีและ กลิ่น
จากแหลํงปลํอย และแหลํงทั่วไป กากับดูแลสารเคมี วัตถุอันตราย และสิ่งเศษเหลือ ขยะอันตรายทั่วประเทศ ควบคุม และ
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อนุมัติการนาเข๎า –สํงออก สํงผํานแดน ขนสํง และใช๎สิ่งเศษเหลืออันตราย สารเคมีที่เป็นพิษและสารที่กํอให๎เกิดมลพิษ
ดังกลําว 12. สารวจ และกาหนดเขตควบคุมมลพิษ วางแผน ปูองกัน ต๎านและแก๎ไขเหตุการณ์ฉุกเฉิน ที่มีผลกระทบตํอ
สิ่งแวดล๎อม และสังคม และภัยพิบัติทางธรรมชาติ 13.ทบทวน รับรองเอาบทรายงาน การประเมินผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม
และสังคมของโครงการลงทุนกํอนการเซ็นสัญญาสัมปทาน สัญญาขุดค๎น โรงงาน กํอสร๎าง และดาเนินการติดตามตรวจต รา
การดาเนินการตามแผนการกากับดูแลสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งการสํงเสริม ให๎ผู๎มีสํวนรํวมและประชาชนที่ได๎รับผลกระทบ จาก
โครงการลงทุน ได๎เข๎าถึงข๎อมูล ขําวสารดังกลําว 14. เป็นศูนย์กลาง ในการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงดินฟูาอากาศเกี่ยวพันกับการสร๎างความเข๎มแข็ง ในการปรับตัวเข๎ากับสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงดินฟูาอากาศ ลด
ผลกระทบตํางๆ ลดผํอนการปลํอยควันพิษเรือนกระจก จากแหลํงเสื่อมโทรม และการทาลายปุาไม๎ เพิ่มจานวนเนื้อที่ปกคลุม
ปุาไม๎ ให๎กลายเป็นแหลํงซึมซับควันพิษ สํงเสริมโครงการ กลไกการพัฒนาตํางๆ 15.สารวจสร๎างแผนที่ด๎านธรณีศาสตร์ –แรํ
ธาตุ มาตราสํวนตํางๆ กาหนดเขตทรัพยากรแรํธาตุ ที่ยังไมํมีการขุดค๎น เขตจากัด หรือเขตประมูลการสารวจ และขเตการขุด
ค๎นบํอแรํ 16. ตกลงเกี่ยวกับการให๎สิทธิสัมปทานเนื้อที่ เพื่อขุดค๎น สารวจ ศึกษาความเป็นไปได๎ ทางด๎านเศรษฐกิจ –เทคนิค
สาหรับธรณีศาสตร์ – แรํธาตุ ตรวจตรา-ตรวจผําน และรับรองการโครงการสารวจ ศึกษาความเป็นไปได๎ ทางด๎านเศรษฐกิจ –
เทคนิค และการรับรองผลการวิจัยแรํธาตุตํางๆ 17.ดาเนินการสารวจ กาหนดเขต วางมาตรการในการกากับดูแล ปูองกัน ปก
ปักรักษา พัฒนา ฟื้นฟูบูรณะ และขึ้นทะเบียน ทรัพยากรปุาไม๎ ในเขตปุาปูองกัน และปุาสงวน รวมทั้ง เขตหวงห๎าม เขตปุาไม๎
ที่มีชนิดพันธุ์พืช และสัตว์ปุาที่มีคุณคําหายาก และใกล๎จะสูญพันธ์ ติดตามตรวจตราการใช๎ปุาไม๎ การขุดค๎นไมํ และการเก็บของ
ปุา ชีวนานาพันธุ์ การใช๎ประโยชน์ ของปุาไม๎ และที่ดิน ทั่วประเทศ 18. สร๎างระบบเตือนภัยลํวงหน๎า เพื่อทาหน๎าที่พยากรณ์
ภัยน้าทํวม ภัยแห๎งแล๎ง และแจ๎งเตือนภัยธรรมชาติ อยํางมีประสิทธิผล ปรับปรุง และยกระดับเครือขํายสถานีอุตุนิยม และ
อุทกศาสตร์ สถานีเครือขํายติดตามแผํนดินไหว ในทั่วประเทศ 19. ปรับปรุง และสร๎างความพร๎อมในการใช๎เครือขํายสถานีอุ ตุ
นิยมการบิน เพื่อบริการให๎แกํงานการคมนาคมทางอากาศ ฟื้นฟูและปรับปรุงเครือขํายสถานีอุตุนิยมเกษตร เพื่อรับรอง
แผนการรับรองด๎านอาหาร และ การผลิตสินค๎าในทั่วประเทศ 20.ศึกษา ค๎นหาทางเลือก และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการ
กากับดูแล และติดตามตรวจตราการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่ งยืน รวมทั้ งการศึกษา และค๎นคว๎ า
ทรัพยากรทดแทน และความเชื่อมโยงระหวํางความทุกข์ยาก กับการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ อยํางสมเหตุสมผล สร๎างเขตการ
กากับดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมประจาภาค (ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต๎ ) สร๎างห๎องทดลองระดั บชาติ
เพื่อให๎บริการด๎านการวิจัยคุณภาพ สิ่งแวดล๎อม แรํธาตุ และอื่น ๆ 21 . กากับดูแล โฆษณาเผยแพรํ และให๎ข๎อมูลขําวสาร
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งสภาพภัยพิบัติทางธรรมชาติ และดินฟูาอากาศ และผลการวิจัยตํางๆ แกํ
สังคม 22. กากับดูแล สร๎าง บารุง พัฒนา บรรจุพนักงาน ข๎าราชการ ในด๎านตํางๆ ทั้งทางด๎าน ปริมาณ และคุณภาพขั้น
ศูนย์กลาง และท๎องถิ่น ตามระบบสายการบังคับบัญชา ในภาคสํวนของตน เพื่อรับรองการหน๎าที่ตามความต๎องการของ
หนํวยงาน รวมทั้งการดาเนินการ กํอสร๎างพรรค – พนักงาน งานด๎านนโยบายตําง ๆ งานด๎า นองค์การมหาชน งานโฆษณา
อบรม และอื่นๆ ศึกษาปรับปรุง บูรณะโครงสร๎างการบริหารงาน กาหนดตาแหนํงงาน ให๎สอดคล๎องกับหน๎าที่ทางการเมือง แตํ
ละระยะ 23. กากับดูแลบริหาร การเงิน ทรัพย์สิน เลขานุการ พิธีการ เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน และอานวยความ
สะดวกองค์การตํางๆ ของกระทรวง แผนงบประมาณ กากับดูแลด๎านการเงิน ทรัพย์สมบัติของรัฐ ถูกเปูาหมายและสอดคล๎อง
กับกฎหมาย เก็บคําธรรมเนียม และคําบริการ เกี่ยวกับงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งการกากับดูแลภัยพิบัติ
แหํงชาติ และการเปลี่ยนแปลงดินฟูาอากาศ อุตุนิยม และอุทกศาสตร์ พร๎อมั้ง แผนสร๎างรายรับ วิชาการ เพื่อรับรองการ
ทางานของตนตามกฎหมาย 24. การตรวจตราและการตามแนวนโยบาย มติ คาสั่ง ของพรรค และ บรรดากฎหมาย ตํางๆ
ของรัฐ ตามแนวทางการต๎านและการปูองกันการฉ๎อราษฎร์บังหลวงอยํางเข๎มงวด เป็นศูนย์กลางการแก๎ไข คาร๎อง คาฟูอง ร๎อง
ทุกข์ คาเสนอของสมาชิกพรรค พนักงานรัฐ ข๎าราชการ และพลเมืองภายใต๎สิทธิและหน๎าที่ในความรับผิดชอบของตน 25.สร๎าง
ปรับปรุง กากับดูแลกองทุนเพื่อสํงเสริม และใช๎งานการกากับดูแล ปกปักรักษา ฟื้นฟูบูรณะทรัพยากรธรรมชาติ และการ
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น้า อากาศ ชีวนานาพันธุ์ และแรํธาตุ ตํอไปนี้เรียกวํา “ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม” รวมทั้ง งานด๎าน
การกากับดูแลภัยพิบัติธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงดินฟูาอากาศ อุตุนิยม และอุทกศาสตร์ ในขอบเขตทั่ว
ประเทศโดยมีโครงสร๎างองค์การบริหารงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม320
ขั้นศูนย์กลาง ประกอบด๎วย
1. สานักงานกระทรวง
2. กรมองค์การ และพนักงาน
3. กรมตรวจสอบ
4. กรมแผนการ และการรํวมมือ
5. กรมจัดสรร และ พัฒนาที่ดิน
6. กรมกากับดูแลที่ดิน
7. กรมทรัพยากรน้า321
8. กรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม322
9. กรมควบคุมมลพิษ323
เปลี่ยนแปลงดินฟูาอากาศ 26.สร๎างความสัมพันธ์และความรํวมมือกับตํางประเทศ และองค์การสากลตํางๆ เพื่อแขํงขันด๎าน
การให๎ความชํวยเหลือ ทางด๎านเทคนิค -วิชาการ และทุน ในการกากับดูแล และพัฒนางานด๎านทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล๎ อ ม รวมทั้งภัย พิบั ติ ธรรมชาติ และการเปลี่ ยนแปลงดิ นฟู า อากาศ อุ ตุนิ ยมและอุท กศาสตร์ พร๎อ มทั้ งหน๎ าที่ ตํ อ
สนธิสัญญา อนุสัญญา ข๎อตกลงสากลที่สปป.ลาว ได๎เข๎าเป็นภาคี และสมาชิก 27.ประเมินผล และสรุปรวมการหน๎าที่ การเมือง
ของภาคสํวนงานของตน แล๎วรายงานให๎รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีทราบเป็นประจา 28. หน๎าทื่อื่น ตามที่รัฐบาลได๎มอบหมาย
ให๎เฉพาะ และตามที่ได๎กาหนดไว๎ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
320
ดารัสวําด๎วยการจัดตั้งและ การดาเนินงาน ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม เลขที่ 435/ลบ นครหลวง
เวียงจันทร์ ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2011 มาตรา 5
321
กฎหมายวําด๎วย น้า และ ทรัพยากรแหลํงน้า เลขที่ 02-96 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 1996 และดารัสนายกรัฐมนตรี เลขที่
204/นย ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2001 วําด๎วยการจัดตั้งกฎหมายวําด๎วยน้าและทรัพยากรแหลํงน้า
ดารัสนายกรัฐมนตรี เลขที่ /149นย ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2007 วําด๎วยการจัดตั้งและการดาเนินการขององค์การทรัพยากร
น้าและสิ่งแวดล๎อม
322
กฎหมายการกากับดูแลการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อม และ กฎหมายวําด๎วยการปกปักรักษาสิ่งแวดล๎อม เลขที่ 02/99/
สพช ลงวันที่ 3เมษายน 1999
ดารัสนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการจัดตั้งและการดาเนินงานของคณะกรรมการสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ เลขที่ 09/นย ลงวันที่ 2
ธันวาคม 2000 และดารัส นายกรัฐมนตรี เลขที่ 102/นย ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2001
กฎหมายควบคุมขยะและขยะอันตรายข๎ามแดน (กฎหมายวําด๎วยการปกปักรักษาสิ่งแวดล๎อม เลขที่ 02/99/สพซ ลงวันที่ 3
เมษายน 1999 และดารัสนายกวําด๎วยการจัดการของขยะจากการรักษาทางการแพทย์ เลขที่ 1706/กสซ ปี 2004 และดารัส
กระทรวงสาธารณะสุข วําด๎วยเรื่องขยะในพื้นที่สาธารณะ เลขที่ 1706/กสซ ปี 2004
323
กฎหมายการกากับดูแลการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อม (การควบคุมมลพิษ)
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10. กรมกากับดูแลทรัพยากรปุาไม๎324
11. กรมธรณีศาสตร์ และ แรํธาตุ
12. กรมอุตุนิยม และอุทกศาสตร์325
13. กรมกากับดูแลภัยพิบัติแหํงชาติ และการเปลี่ยนแปลงดินฟูาอากาศ326
14. กองประเมินผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม และสังคม327
15. สถาบันทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม328
16. กองเลขาคณะกรรมการแมํน้าโขงแหํงชาติลาว329
17. ศูนย์ข๎อมูลขําวสารทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม
ขั้นท๎องถิ่น ประกอบด๎วย
1. แผนกทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมประจาแขวง นครหลวง
2. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมประจาเมือง เทศบาล
แผนก สานักงาน และ หนํวยงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมอยูํขั้นท๎องถิ่นภายใต๎การ
แนะนา – นาพา และกากับดูแลขององค์การปกครองท๎องถิ่น ทางด๎านชีวิตการเมือง และ อยูํภายใต๎การ
แนะนา – นาพา และ กากับดูแลของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม ทางด๎านวิชาการ
324

กฎหมายปุาไม๎ ลงวันที่ 11 ตุลาคม 1996
กฎหมายวําด๎วยปุาไม๎ (ฉบับปรับปรุง ) เลขที่ 13 /สพซ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2005
ดารัสสานักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 38 /นย ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2005 และเป็นกฎหมายในการกาหนดหลักการ ระเบียบใน
การสร๎างและกากับดูแลบริหารและตรวจตรากองทุนพัฒนาปุาไม๎ และทรัพยากรปุาไม๎
กฎหมายวําด๎วยปุาไม๎ เลขที่ 06/สพซ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2007 และ ดารัสนายกรัฐมนตรี เลขที่ 333 /นย ลงวันที่ 19
กรกฎาคม 2010 วําด๎วยปุาปูองกัน
325
ดารัสนายกรัฐมนตรี เลขที่ 293/นย ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2010 วําด๎วยการจัดตั้งและการดาเนินการของคณะกรรมการ
เขื่อน(แมํน้า)
326
กฎหมายวําด๎วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กฎหมายวําด๎วยการปกปักรักษาสิ่งแวดล๎อม เลขที่ 02/99/สพซ ลงวันที่ 3 เมษายน 1999
ดารัสนายกรัฐมนตรี เลขที่ 137 /นย ลงวันที่ 12 มีนาคม 2010 วําด๎วยการรับรองและประกาศใช๎ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลง
ดินฟูาอากาศของสปป ลาว. และดารัสนายกรัฐมนตรี วําด๎วยการกากับดูแล การนาเข๎า –สํงออก และการใช๎สารเคมีที่ทาลาย
ชั้นโอโซน เลขที่ 162/นย ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2003
327
ดารัสนายกรัฐมนตรี วําด๎วยการจัดตั้งและการดาเนินกาของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ และปูองกันผลกระทบตํอ
ชายฝั่งและระบบนิเวศน์วิทยาตามแมํน้าโขงและน้าเหลือง เลขที่ 161/นย ลงวันที่ 15 กันยายน 2008
328
กฎหมายวําด๎วย สัตว์น้า และสัตว์ปุา เลขที่ 07/สพซ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2007
329
ดารัสสานักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 072 /นย ลงวันที่ 16 มีนาคม 2009 วําด๎วยการจัดตั้ง และการดาเนินการของ
คณะกรรมการแมํน้าโขงแหํงชาติลาว
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7. กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ (Ministry of Agriculture and Forestry)
กระทรวงกสิกรรมและปุาไม๎ เป็นองค์การบริหารงานภาครัฐบาลมีภารกิจบทบาทเป็นเสนาธิการ 330
ให๎แกํรัฐบาลในการให๎ความกากับดูแลขั้นศูนย์กลางด๎านกสิกรรม และปุาไม๎ในขอบเขตทั่วประเทศโครงสร๎าง

330

ดารัสวําด๎วยองค์การและการดาเนินงานของกระทรวงกสิกรรมและปุาไม๎ เลขที่ 148/นย นครหลวงเวียงจันทร์ ลงวันที่ 10
พฤษภาคม 2007 มาตรา 3 กาหนดหน๎าที่ ของเสนาธิการกระทรวงกสิกรรมและปุาไม๎ ดังนี้ 1.ศึกษา ค๎นคว๎า ดาเนินการและ
แนวทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระเบียบกฎหมาย ตํางๆ ของพรรค และรัฐบาล ที่เกี่ยวข๎องกับภาคสํวนงานด๎านกสิกรรม และ
ปุาไม๎ 2.ศึกษา รํางและนาเสนอตํอรัฐบาล เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ แผนแมํบท แผนระยะยาว และมาตรฐานเทคนิค
ตํางๆ ของภาคสํวนกสิกรรม และปุาไม๎ แนะนาและดาเนินการภายหลังที่ได๎รับรองจากรัฐบาลแล๎ว 3. เสนอปรับปรุง หรือสร๎าง
รํางกฎหมาย รํางรัฐบัญญัติ รํางรัฐดารัส รํางดารัสตํอรัฐบาล และดาเนินการเป็นข๎อตกลง คาสั่ง คาแนะนา แจ๎งงาน ระเบียบ
การ กาหนดการ ด๎านเทคนิค และวิธีการสนับสนุนสํงเสริมที่เ หมาะสม โดยประสานงานกับภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องเพื่อทาให๎การ
ผลิต กสิกรรม และปุาไม๎ขยายตัวไปอยํางมีประสิทธิผลสูงสุด 4.กากับดูแล แนะนา สนับสนุน สํงเสริม ติดตามตรวจตรา และ
ประเมินผลการดาเนินการ ระเบียบ กฎหมาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน แผนการ และโครงการตามกฎหมายที่รัฐบาลและ
กระทรวงกสิกรรมและปุาไม๎ได๎กาหนดไว๎ ในแตํละระยะ 5. ศึกษา คัดเลือก และใช๎ผลสาเร็จทางด๎านวิทยาศาสตร์ เทคนิค และ
เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจ – สังคม ของสปป.ลาว จากในระดับภาคสํวน และระดับ
สากล ทั้งทางชีวเทคโนโลยี โดยผสมผสานกับประสบการณ์ ของสํวนท๎องถิ่น เพื่อพัฒนาการผลิตภาคกสิกรรม และปุาไม๎ ให๎
เพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่องและยั่งยืน 6.กากับดูแลการนาเข๎า การใช๎ คุณภาพ มาตรฐานเทคนิคการผลิต และปัจจัยการสํงเสริมการ
ผลิตกสิกรรมเชํน ฝุุนละอองวิทยาศาสตร์ ฝุุนชีวภาพ ยาปราบศัตรูพืช ยารักษาโรคสัตว์ ยาวัค ซีน อาหารสัตว์ พันธุ์พืช พันธุ์
สัตว์ การกากับดูแลการเคลื่อนย๎าย และปกปักรักษาพืช สัตว์เลี้ยง สัตว์น้า สัตว์ปุา พันธุ์ไม๎ เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ การ
ผลิตกสิกรรม และปุาไม๎ อยํางเป็นเอกภาพเดียวกัน ทั่วประเทศ ตามระเบียบกฎหมาย ในแตํละระยะ โดยประสานงานกับภาค
สํวนที่เกี่ยวข๎อง ทั้งภายในและตํางประเทศ 7.สํงเสริมการปลูกต๎นไม๎อุตสาหกรรม และการปลูกต๎นไม๎ให๎เป็นปุา ติดตาม และ
ตรวจตรา วัตถุดิบจากกสิกรรม และปุาไม๎ ให๎รับรองทางด๎านปริมาณ และคุณภาพเพื่อปูอนเข๎าโรงงานอุตสาหกรรมไม๎ 8.กากับ
ดูแล ตรวจตรา และรับรองด๎านสุขภาพอนามั ย คุณภาพ และ มาตรฐานของการผลิตภัณฑ์กสิกรรม และปุาไม๎ ให๎ได๎ตาม
มาตรฐานทั้งภายในประเทศ และอาเซียน และของสากลตามระเบียบการที่มีในแตํละระยะ โดยประสานงานกับภาคสํวนที่
เกี่ยวข๎อง ทั้งภายในและตํางประเทศ 9.ศึกษา และ วางมาตรการที่เหมาะสมเพื่อสํงเสริมการสร๎างเศรษฐกิ จครอบครัว การ
ดาเนินการ ของกลุํมการผลิต สหกรณ์เกษตรแบบใหมํ รุปแบบการผลิตของรัฐ และสาธารณะ คือของภาคสํวนเศรษฐกิจตํางๆ
ที่จะนาไปสูํระบบการผลิตแบบเกษตรที่ทันสมัยและมีประสิทธิผลสูง 10. สร๎างความสัมพันธ์ ความรํวมมือและ แขํงขัน การให๎
ความชํวยเหลือด๎านการลงทุน จากภายในประเทศและตํางประเทศ องค์การสากล และแหลํงทุนอื่นๆ บนพื้นฐานกฎหมาย
และระเบียบการที่กาหนดไว๎เพื่อพัฒนาภาคสํวนการกสิกรรมและปุาไม๎ 11.ประสานงานกับภาคสํวนงานที่เกี่ยวข๎อง เพื่อ
ดาเนินการสารวจ กาหนดจัดสรร แบํงเขต กากับดูแล และการใช๎ที่ดินกสิกรรม และปุาไม๎ ระบบเขื่อน แหลํงน้า ตามการ
อนุมัติของรัฐบาล บนพื้นฐานที่กฎหมายกาหนดไว๎ 12.สร๎างแผนการ และแผนงบประมาณของภาคสํวนกสิกรรม และปุาไม๎
เพื่อเสนอตํอรัฐบาล 13. ศึกษาอบรม บารุง และสร๎างพนักงาน ข๎าราชการ ในภาคสํวนงานกสิกรรม และปุาไม๎ ให๎มีประโยชน์
ตํองานด๎านการเมือง การปกครอง ควบคูํไปกับความรู๎ความสามารถทางด๎านวิชาเฉพาะ ให๎เหมาะสมกับมาตรฐานในตาแหนํง
หน๎าที่ ที่กาหนดไว๎ 14. สร๎าง และกากับดูแล ปรับปรุง และขยายระบบเครือขํายข๎อมูลสถิติ และขําวสารกสิกรรม และปุาไม๎
พร๎อมทั้งโฆษณาเผยแพรํทั่วไป 15.หน๎าที่อื่นๆ ตามการมอบหมายของรัฐบาล
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การบริ หารงานรัฐ ของกระทรวงกสิกรรมและปุาไม๎ 331 มีโครงสร๎างองค์การบริห ารงาน 332 2 ขั้นคือ ขั้น
ศูนย์กลางและ ขั้นท๎องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้
ก . ขั้นศูนย์กลาง
1. สานักงาน
2. กรมกากับดูแลและพนักงาน
3. กรมตรวจสอบ
4. กรมแผนการ
5. กรมปลูกฝัง
6. กรมเลี้ยงสัตว์และการประมง333
7. กรมปุาไม๎334
8. กรมชลประทาน335
9. สถาบันศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกสิกรรม และปุาไม๎
10. กองสํงเสริมกสิกรรมและปุาไม๎
นอกจากนี้ ยังมีสภาวิทยาศาสตร์เทคนิคกสิกรรม และปุาไม๎ โดยรัฐมนตรีวําการเป็นประธาน และ
มอบให๎สถาบันค๎นคว๎าวิทยาศาสตร์เทคนิคกสิกรรมและปุาไม๎รับผิดชอบ เป็นกองเลขาชํวยติดตาม สํงเสริม
331

ดารัสวําด๎วยองค์การและการดาเนินงานของกระทรวงกสิกรรมและปุาไม๎ เลขที่ 148/นย นครหลวงเวียงจันทร์ ลงวันที่ 10
พฤษภาคม 2007
อิงตามกฎหมายวําด๎วยรัฐบาลแหํง สปป.ลาว ฉบับเลขที่ 2/ สพซ ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2003
อิงตามการค๎นคว๎านาเสนอของทําน รัฐมนตรีวําการกระทรวง กสิกรรม และปุาไม๎ ฉบับเลขที่ 0422 /กป.07 ลงวันที่ 23
เมษายน 2007
อิงตามการเสนอของทํานรัฐมนตรีประจาสานักงานนายกรัฐมนตรี หัวหน๎าทบวงการปกครอง และ กากับดูแลข๎าราชการ ลง
วันที่ พฤษภาคม 2007
332
ดารัสวําด๎วยองค์การและการดาเนินงานของกระทรวงกสิกรรมและปุาไม๎ เลขที่ 148/นย นครหลวงเวียงจันทร์ ลงวันที่ 10
พฤษภาคม 2007
มาตรา 6
333
กฎหมายวําด๎วยการประมง เลขที่ 03/สพซ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2009
334
กฎหมายวําด๎วยปุาไม๎ ลงวันที่ 11 ตุลาคม 1996
กฎหมายวําด๎วยปุาไม๎ ฉบับปรับปรุง เลขที่ 13 /สพซ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2005
ดารัสนายกรัฐมนตรี เลขที่ 333 /นย ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2010 วําด๎วยปุาปูองกัน
335
ดารัสนายกรัฐมนตรี เลขที่ 293/นย ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2010 วําด๎วยการจัดตั้งและการดาเนินการของคณะกรรมการ
เขื่อน(แมํน้า)
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ประสานงาน ตรวจสอบ ประเมินผล ชํวยเตรียมกองประชุมตามวาระที่วางไว๎ และปฏิบัติงานเกี่ ยวข๎องอื่นๆ
ตามการมอบหมายของทํานประธาน
ภายในสานักงานกระทรวง บรรดากรม สถาบันค๎นคว๎า กองสํงเสริม กสิกรรม และปุาไม๎ ให๎มีแผนก
การ กองวิชาการ ศูนย์ สถานี โรงเรียนวิชาชีพ หนํวยงาน และ โครงการวิชาเฉพาะตามความต๎องการที่จาเป็น
ของงาน
ข. ขั้นท๎องถิ่น
ให๎มีแผนกกสิกรรม และปุาไม๎ประจาแขวง นครหลวง และห๎องการกสิกรรม และปุาไม๎ประจาเมืองและ
เทศบาล
8. กระทรวงพลังงานและบ่อแร่336( Ministry of Energy and Mine)
กระทรวงพลั ง งาน และบํ อ แรํ คื อ องค์ ก ารบริ ห ารงานรั ฐ ขั้ น ศู น ย์ ก ลางโดยสั ง กั ด ในโครงสร๎ า ง
บริหารงานรัฐ บาลมีภ ารกิจบทบาท หน๎าที่เป็นเสนาธิการ 337ให๎แกํรัฐบาลในการพัฒนาและกากับดูแลขั้น
336

ดารัสวําด๎วยการจัดตั้งและการดาเนินงานของกระทรวงพลังงาน และบํอแรํ เลขที่ 372/นย นครหลวงเวียงจันทร์ ลงวันที่
21 ตุลาคม 2011
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ดารัสวําด๎วยการจัดตั้งและการดาเนินงานของกระทรวงพลังงาน และบํอแรํ เลขที่ 372/นย นครหลวงเวียงจันทร์ ลงวันที่
21 ตุลาคม 2011
มาตรา 3 กาหนดหน๎าที่ของเสนาธิการกระทรวงพลังงาน และบํอแรํ ตํอรัฐบาลดังตํอไปนี้ คือ 1.ภายใต๎รัฐธรรมนูญ กฎหมาย
มติของสภาแหํงชาติ รัฐบัญญัติ และรัฐดารัส ของประธานประเทศ เกี่ยวกับภาคสํวนงานพลังงาน และบํอแรํ 2. นาเอา
แนวทาง ตามแผนนโยบาย ของพรรค –รัฐ มาเป็นแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนแมํบท แผนการ 5 ปี แผนการประจาปี เพื่อ
พัฒนาภาคสํ วนงานด๎า นพลั งงานและบํอแรํทั่ วประเทศ 3.ขยายแผนยุท ธศาสตร์ แผนแมํ บท ที่รั ฐบาลได๎อนุ มัติ แล๎ว ให๎
กลายเป็นแผนงาน และโครงการอยํางละเอียดด๎านพลังงาน และบํอแรํ พร๎อมทั้บรับผิดชอบในการดาเนินงานให๎มีประสิทธิผล
สูงสุด 4.ศึกษา สร๎าง และปรับปรุงกฎหมาย ตํางๆ ในภาคสํวนงานพลังงานและบํอแรํ เพื่อเสนอตํอรัฐบาล และหรือองค์การที่
มีสิทธิอานาจพิจารณาประกาศใช๎ 5. สนับสนุน สํงเสริม ติดตาม ตรวจตรา การ แผนยุทธศาสตร์ แผนการ และระเบียบ
กฎหมายตํางๆ เกี่ยวกับภาคสํวนงานด๎านพลังงาน และบํอแรํ 6.ฝึกอบรม โฆษณาเผยแพรํ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวกับภาค
สํวนพลังงาน และบํอแรํ 7. ตรวจผําน รับรอง รับประกัน และแสดงความคิดเห็นตํอการอนุมัติลงทุน ในภาคสํวนพลังงานและ
บํอแรํ ตามระเบียบกฎหมายที่กาหนดไว๎ 8. สร๎าง และ ประกาศใช๎ กาหนดราคาทางเศรษฐกิจ –เทคนิค หนํวยราคา และ
กาหนดมาตรฐาน ในภาคสํวนพลังงานและบํอแรํ ตามระเบียบกฎหมาย และตามการแบํงขั้นการกากับดูแล 9.ศึกษา ใช๎
ผลสาเร็จ ของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่ก๎าวหน๎าทันสมัย ในการพัฒนาพลังงาน (พลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือกใหมํ)
10.เป็นเจ๎าภาพ หรือประสานงานกับภาคสํวนงานที่ เกี่ยวข๎อง เพื่อศึกษาพิจารณาแก๎ไขปัญหาตํางๆ ที่เกิดขึ้นในภาคสํวน
พลังงานและบํอแรํ 11. กากับดูแลด๎านการเงิน –งบประมาณ ทรัพย์สิน สมบัติของรัฐ โครงการชํวยเหลือ และเงินกู๎ยืมที่
มอบหมายให๎กระทรวงพลังงานและบํอแรํ ให๎มีประสิทธิภาพสูงสุด 12.สร๎างความสัมพันธ์ รํวมมือกับองค์การสากล และ
ตํางประเทศ เพื่อแขํงขันการให๎ความชํวยเหลือทางด๎านเทคนิค –วิชาการ และเงินทุน ในการกากับดูแล และพัฒนาพลังงาน
และบํอแรํ 13. กากับดูแล บูรณะโครงสร๎างการบริหารงาน และพนักงานข๎าราชการ ของภาคสํวนงานด๎านพลังงานและบํอแรํ
ตามนโยบายของพรรค –รัฐ และระเบียบ กฎหมายที่กาหนดไว๎ 14. กากับดูแลรัฐบาล เอกชน และองค์การสังคม ที่ดาเนินการ
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ศูน ย์ ก ลางเกี่ ย วกั บ งานด๎า นพลั งงาน และบํ อ แรํ ในขอบเขตทั่ ว ประเทศโดยมี โ ครงสร๎ างองค์ก ารรั ฐ ของ
กระทรวงพลังงานและบํอแรํ338 ดังตํอไปนี้
ขั้นศูนย์กลาง
1. สานักงานกระทรวง
2. กรมกากับดูแลพนักงาน ข๎าราชการ
3. กรมตรวจสอบ
4. กรมบํอแรํ339
5. กรมนโยบาย และแผนพลังงาน
6. กรมธุรกิจพลังงาน
7. กรมบริหารพลังงาน
8. สถาบันสํงเสริมพลังงานทดแทน
ขั้นท้องถิ่น
1. แผนกพลังงาน และบํอแรํประจาแขวง และนครหลวง
2. สานักงานพลังงาน และบํอแรํประจาเมือง และเทศบาล
9.กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง 340(Ministry of Public Works and Transport)
กระทรวงโยธาทิการและขนสํง (Ministry of Public Works and Transport: MTPT) เป็นองค์การ
ในภาคสํวนงานด๎านพลังงานและบํอแรํ ตามการแบํงขั้นกากับดูแล และระเบียบกฎหมายที่กาหนดไว๎ 15. สรุปผลรายงานผล
การดาเนินการของภาคสํวนงานด๎านพลังงาน และบํอแรํ ให๎รัฐบาลเป็นประจา 16.หน๎าที่อื่น ๆตามระเบียบ กฎหมาย และตาม
การมอบหมายของขั้นผู๎บังคับบัญชาสูงกวํา
338
ดารัสวําด๎วยการจัดตั้งและการดาเนินงานของกระทรวงพลังงาน และบํอแรํ เลขที่ 372/นย นครหลวงเวียงจันทร์ ลงวันที่
21 ตุลาคม 2011
อิงตาม กฎหมายวําด๎วยรัฐบาลแหํง สปป.ลาว ฉบับเลขที่ 02/สพซ ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2003
อิงตาม รัฐดารัส ของประธานประเทศ แหํงสปป.ลาว ฉบับเลขที่ 107/ปปท ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2011 เกี่ยวกับโครงสร๎าง
บริหารงานรัฐ การแตํงตั้งนายกรัฐนตรี รองนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐบาลแหํงสปป.ลาว
อิงตาม หนังสือเสนอของรัฐมนตรี วําการกระทรวงพลังงาน และบํอแรํ ฉบับเลขที่ 1100 /พบ ลงวันที่ 13 กันยายน 2011
อิงตาม หนังสือเสนอของรัฐมนตรีวําการกระทรวงภายใน ฉบับเลขที่ ฉบับเลขที่ /พม ลงวันที่ ตุลาคม 2011
339
กฎหมายวําด๎วยบํอแรํ เลขที่ 04-97 /สพซ ลงวันที่ 12 เมษายน 1997 และ กฎหมายวําด๎วยแรํธาตุ เลขที่ 04/สพซ ลง
วันที่ 8 ธันวาคม 2008
340
ดารัสวําด๎วยการจัดตั้งและการดาเนินงานของกระทรวงโยธาธิการและขนสํง เลขที่ 373/นย นครหลวงเวียงจันทร์ ลงวันที่
22 ตุลาคม 2007
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บริหารงานรัฐบาลมีภารกิจบทบาท หน๎าที่เป็นเสนาธิการ 341ในแกํรัฐบาลและกากับดูแลขั้นศูนย์กลางเกี่ยวกับ
ภาคสํวนงานคมนาคม ขนสํงทางบก ทางน้า ทางอากาศ ทางรถไฟ การเคหะสถาน ผังเมือง และ น้าประปา
ทั่วประเทศ โครงสร๎างองค์การของกระทรวงโยธาธิการและขนสํง342 มีโครงสร๎างการบริหารงานรัฐดังตํอไปนี้
ขั้นศูนย์กลาง
1. สานักงานกระทรวง
2. กรมกากับดูแลและพนักงาน
3. กรมแผนการและการรํวมมือ
4. กรมตรวจสอบ
5. กรมเส๎นทาง
6. กรมขนสํง
341

ดารัสวําด๎วยการจัดตั้งและการดาเนินงานของกระทรวงโยธาธิการและขนสํง เลขที่ 373/นย นครหลวงเวียงจันทร์ ลงวันที่
22 ตุลาคม 2007 มาตรา 3 กาหนดหน๎าที่ของเสนาธิการของกระทรวงโยธาธิการและขนสํงไว๎ดังตํอไปนี้คือ 1. ศึกษารําง
นโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับงานคมนาคม ขนสํงทางบก ทางน้า ทางอากาศ ทางรถไฟ การเคหสถาน ผังเมือง และ
น้าประปา เพื่อเสนอรัฐบาลพิจารณา 2. ศึกษานโยบาย แผนการ มติตกลงของรัฐบาล มาเป็นแผนการ แผนงาน และโครงการ
อยํางละเอียดของภาคสํวนงานของตน พร๎อมทั้งดาเนินการ 3. เสนอปรับปรุง และสร๎างรํางกฎหมาย รัฐบัญญัติ รัฐดารัส ดารัส
ตํอรัฐบาล ออกข๎อตกลง คาสั่ง บทแนะนา และแจ๎งงาน เพื่อกากับดูแลขั้นศูนย์กลาง ในภาคสํวนงานโยธาธิการ และขนสํง 4.
กากับดูแล ปรับปรุง และขยายเครือขํายเส๎นทางทุกระดับ กิจการปูองกันชายฝั่ง กากับดูแลระบบการขนสํงทางบก ทางน้า
และทางทะเล ทางอากาศ ทางรถไฟ กากับดูแลเรื่องใบขับขี่ เทคนิคพาหนะเครื่องจักรกลทุกชนิด ในการขนสํง (ยกเว๎นพาหนะ
จักรกลเฉพาะของกองกาลังปูองกันชาติ ปูองกันความสงบ) กากับดูแล การสื่อสาร กากับดูแลเคหสถาน การปลูกสร๎างเคหะ
สถาน ผังเมื อง และน้าประปา ทั่ วประเทศ 5. แนะนา และกากับ ดูแ ลตามสายการบั งคั บบั ญชา ในการดาเนิ นการของ
บุคคลากรของภาคสํวนงานโยธาธิการ และขนสํง โดยประสานงานกับองค์การปกครองท๎องถิ่น 6.กากับดูแล บารุง สร๎าง บรรจุ
โยกย๎าย ศึกษา อบรม และปฏิบัติมาตรการตํอพนักงาน ในภาคสํวนงานของตนอยํางถูกต๎อง ตามนโยบายของพรรค และ
รัฐบาล 7. แนะนา สํงเสริม ตรวจตรา และสรุปรวมสภาพการณ์การดาเนินงานของภาคสํวนของตน แล๎วรายงานให๎รัฐบาลและ
นายกรัฐมนตรีทราบ 8.ปฏิบัติตามแผน กากับดูแล และใช๎งบประมาณของภาคสํวนของตนรวมทั้งการดาเนินงานและกับกับ
ดูแ ลทรัพ ย์ ส มบั ติ ข องรั ฐ บาล 9. แนะน า สํงเสริม ตรวจตรา และก ากั บดู แ ลการด าเนิ น การ ของหนํว ยงานด๎ า นบริ ห าร
บริหารงานด๎านวิชาการ และธุรกิจ ในขอบเขตของตน ตามข๎อกาหนด ระเบียบ และกฎหมายที่ได๎กาหนดไว๎ 10.ศึกษา สร๎าง
ประกาศใช๎ระบอบแผนวิธีการทางาน ของกระทรวงโยธาธิการ และขนสํง ระเบียบการกากับดูแล ด๎านตํางๆ รวมทั้งโครงการ
การกาหนดจานวนคน การกาหนดตาแหนํงงาน และมาตฐานพนักงาน 11. สร๎างความสัมพันธ์ รํวมมือกับตํา งประเทศ กับ
องค์การสากล และภาคสํวนตํางๆ ทั้งภายในและตํางประเทศ เพื่อแขํงขันการให๎เงินทุน และเทคนิควิชาการ ในการพัฒนางาน
ด๎านโยธาธิการ และขนสํงตามการมอบหมาย และตามแผนพัฒนาของรัฐบาล 12. เป็นเจ๎าภาพในการศึกษา สํงเสริมการ
ประดิษฐ์สร๎าง การนาใช๎ความก๎าวหน๎าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ใหมํเข๎าในภาคสํวนงานของตน 13. ปฏิบัติหน๎าที่อื่นๆ ที่
รัฐบาล มอบหมายให๎เฉพาะและตามที่ได๎กาหนดไว๎ในรัฐธรรมนูญและระเบียบ กฎหมาย
342
ดารัสวําด๎วยการจัดตั้งและการดาเนินงานของกระทรวงโยธาธิการและขนสํง เลขที่ 373/นย นครหลวงเวียงจันทร์ ลงวันที่
22 ตุลาคม 2007
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7. กรมเคหะและผังเมือง343
8. กรมการบินพลเรือน
9. กรมโยธาธิการทางน้า
10. องค์การทางรถไฟ
11. สถาบันโยธาธิการ และขนสํง
ในเมื่อมีความจาเป็น รัฐมนตรีวําการกระทรวงโยธาธิการและขนสํง มีสิทธิสร๎างสภาวิทยาศาสตร์
เทคนิค คณะกรรมการ ศูนย์ฝึกโยธา และ ขนสํง องค์การ และโรงเรียนขึ้นโดยพิจารณาตามความเหมาะสม
และตามสิทธิอานาจหน๎าที่ที่กฎหมายกาหนดไว๎
ขั้นท้องถิ่น
1. แผนกโยธาธิการและขนสํงแขวง นคร
2. สานักงานโยธาธิการและขนสํงเมือง เทศบาล (ถ๎าจาเป็นอาจมีได๎)
10.กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว 344(Ministry of Information, Culture and
Tourism)
กระทรวงแถลงขําว วัฒนธรรม และทํองเที่ยว 345(Ministry of Information,Culture and
Tourism : MICT) คือ องค์การบริหารงานรัฐขั้นศูนย์กลาง สังกัดในโครงสร๎างองค์การรัฐบาล 346 มีภารกิจ

343

กฎหมายวําด๎วยผังเมือง เลขที่ 03/99/สพซ ลงวันที่ 3 เมษายน 1999
ดารัสวําด๎วยการจัดตั้งและดาเนินงานของกระทรวงแถลงขําว วัฒนธรรม และทํ องเทียว เลขที่ 396 /นย นครหลวงเวียง
จันทร์ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2011
345
ดารัสวําด๎วยการจัดตั้งและดาเนินงานของกระทรวงแถลงขําว วัฒนธรรม และทํองเทียว เลขที่ 396 /นย นครหลวงเวียง
จันทร์ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2011
อิงตาม กฎหมายวําด๎วยรัฐบาล แหํงสปป.ลาว ฉบับเลขที่ 02/สพซ ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2003
อิงตาม รัฐดารัส ฉบับเลขที่ 107/ปปท ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2011 เกี่ยวกับโครงสร๎างรัฐ การแตํงตั้งนายกรัฐมนตรี รอง
นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐบาลแหํงสปป.ลาว
อิงตาม การเสนอ ของกระทรวงแถลงขําว วัฒนธรรม และทํองเทียว ฉบับเลขที่ 81/ ถวท ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2011 และ
ฉบับเลขที่ 155/ถวท .จต. ลงวันที่ 21กันยายน 2011
346
รัฐธรรมนูญของสปป ลาว ปี .1991 และ รัฐธรรมนูญฉบับปรับปรุงปี 2003 หมวดที่ 1 ระบอบการเมือง มาตรา 8
รัฐธรรมนูญฉบับปรับปรุงปี 2003 ในหมวดที่ 2 วําด๎วยระบอบเศรษฐกิจ และสังคม มาตรา 23 ใหมํ) มาตรา)30 ใหมํ) รัฐ)
และสังคมต๎องสํงเสริม พัฒนาและเปิดกว๎างการทํองเที่ยววัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธรรมชาติ และห๎ามการทํองเที่ยว ที่จะ
สร๎างความเสื่อมเสียตํอวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ หรือขัดกับระเบียบกฎหมาย ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
344
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หน๎าที่และบทบาทเป็นเสนาธิการ 347 ให๎แกํรัฐบาลในการกากับดูแล และพัฒนางานด๎านแถลงขําว,วัฒนธรรม
และการทํองเที่ยวในขอบเขตทั่วประเทศมีโครงสร๎างบริหารงานองค์การดังตํอไปนี้348
มีโครงสร๎างบริหารงานรัฐ ในขั้นกระทรวง
ก. ขั้นกระทรวง
1. โครงสร๎างการจัดตั้งที่ทาหน๎าที่ชํวยรัฐมนตรีบริหารงานรัฐ ประกอบไปด๎วย 15 กรม
1. สานักงานกระทรวง
2. กรมพนักงาน และองค์การ
3. กรมตรวจสอบ
4. กรมแผนงาน – การเงิน
347

ดารัสวําด๎วยการจัดตั้งและดาเนินงานของกระทรวงแถลงขําว วัฒนธรรม และทํองเที่ยว เลขที่ 396 /นย นครหลวงเวียง
จันทร์ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2011 มาตรา 3 กาหนดหน๎าที่ของเสนาธิการของกระทรวงแถลงขําว วัฒนธรรมและทํองเที่ยว
ไว๎ดังตํอไปนี้ 1.ปฏิบัติภายใต๎รัฐธรรมนูญ กฎหมาย มติ ของสภาแหํงชาติ รัฐบัญญัติ รัฐดารัสของประธานประเทศ และ
กฎหมายตํางๆ ของนายรัฐมนตรีที่กาหนดไว๎ 2. ศึกษา แนวนโยบายของพรรค ทิศทางแผนการ คาสั่งของรัฐบาล มาเป็น
แผนการ โครงการอยํ างละเอีย ด ในแตํล ะระยะ เกี่ย วกั บการพั ฒนางานแถลงขํ าว วัฒ นธรรม และทํอ งเที่ยว พร๎อ มทั้ ง
รับผิดชอบในการดาเนินการให๎สาเร็จตามจุดประสงค์และตามที่คาดหมายไว๎ 3.ศึกษารํางนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และ
แผนการพัฒนาด๎านแถลงขําว วัฒนธรรม และทํองเที่ยว เสนอตํอรัฐบาลเพื่อพิจารณารับรอง 4.ศึกษาสร๎างรําง และปรับปรุง
กฎหมาย รัฐบั ญญัติ รัฐ ดารัส ดารัส มติ คาสั่ งแจ๎งงาน เพื่ อกากับดู แลขั้น ศูนย์ กลางด๎า นการแถลงขํา ว วั ฒนธรรม และ
ทํองเที่ยว ทั่วประเทศ เพื่อเสนอตํอรัฐบาล และสภาแหํงชาติพิจารณา 5.แนะนา กากับดูแล ตรวจตรา และดาเนินการตาม
กฎหมาย แผนการ แผนงาน และโครงการที่ขึ้นกับกระทรวง ศึก ษา อบรม โฆษณาเผยแพรํระเบียบ กฎหมาย และข๎อมูล
ขําวสาร ในการกากับดูแลของกระทรวงแถลงขําว วัฒนธรรม และทํองเที่ยว 6. ศึกษา นาเสนอรัฐบาล พิจารณาอนุมัติสร๎างตั้ง
สานักงานผู๎แทนเกี่ยวกับการทางานด๎านขําวสาร วัฒนธรรม และทํองเที่ยวในตํางประเทศ 7.กากับดูแลดาเนินการของสภา
สมาคมวิชาชีพ และนิติบุคคล ที่ดาเนินธุรกิจ หรือธุรกรรมด๎านแถลงขําว วัฒนธรรม และทํองเที่ยวให๎ถูกต๎องตามระเบียบ
กฎหมาย ที่กาหนดไว๎ 8. ประสานงานกับภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง ในการตรวจตรา พิจารณาแก๎ไขคาร๎อง คาฟูอง –ร๎องทุกข์ และ
คาเสนอตํางๆ ตํอองค์การ และบุคคล ที่ละเมิดระเบียบกฎหมาย ในภาคสํวนงานด๎านการแถลงขําว วัฒนธรรมและทํองเที่ยว
9.สร๎างความสัมพันธ์ ความรํวมมือกับตํางประเทศ และองค์การสากลด๎านการแถลงขําว วัฒนธรรม และทํองเที่ยว ตาม
ระเบียบกฎหมาย 10.ศึกษา ปรับปรุงโครงสร๎างองค์การ กาหนดมาตรฐานตาแหนํงงานให๎สอดคล๎องกับหน๎ ามี่การเมืองในแตํ
ละระยะ กากับดูแล ศึกษาอบรม บารุง-กํอสร๎าง พนักงาน นักวิชาการ และปฎิบัติตามนโยบายตํอพนักงาน –ข๎าราชการของ
ตน ตามระเบียบ กฎหมายที่กาหนดไว๎ 11. สร๎าง ปรับปรุง พัฒนาโครงการหลักสูตรการเรียน –การสอน วิชาการสื่อมวลชน
ศิลปะ วัฒนธรรม และการทํองเที่ยว เพื่อสร๎างบารุง บุคคลากร เพื่อตอบสนองภาคสํวนงานและสังคม 12. กากับดูแล และใช๎
งบประมาณ ทรัพย์สินของรัฐ ที่ขึ้นกับภาคสํวนการแถลงขําว วัฒนธรรม และทํองเที่ยว ให๎ถูกเปูาหมาย และมีประสิทธิผลสูง
13. กากับดูแล ใช๎กองทุนทํองเที่ยว และกองทุนสํงเสริมงานด๎านการแถลงขําว วัฒนธรรม และทํองเที่ยวให๎ถูกต๎องตาม
ระเบียบ กฎหมาย 14. สร๎างแผนรายรับ และมอบคําบริการวิชาการในงบประมาณแหํงชาติตามระเบียบกฎหมาย
348
ดารัสวําด๎วยการจัดตั้งและดาเนินงานของกระทรวงแถลงขําว วัฒนธรรมและทํองเที่ยว เลขที่ 396 /นย นครหลวงเวียง
จันทร์ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2011 มาตรา 5
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5. กรมรํวมมือระหวํางประเทศ
6. กรมสื่อมวลชน
7. กรมศิลปะ – การแสดง349
8. กรมวัฒนธรรมมหาชน350
9. กรมพิมพ์จาหนําย
10. กรมมรดก351
11. กรมภาพยนต์ (กรมรูปเงา)
12. กรมวิจิตรศิลป์352
13. กรมพัฒนาการทํองเที่ยว353
14. กรมโฆษณาการทํองเที่ยว
15. กรมกากับดูแลการทํองเที่ยว
โดยมีการบริหารงานด๎านวิชาการ ขึ้นกับกระทรวง ประกอบด๎วย
1. วิทยุกระจายเสียงแหํงชาติลาว
2. โทรภาพแหํงชาติลาว
3. สานักขําวสารประเทศลาว
4. หนังสือพิมพ์ประชาชน
5. หนังสือพิมพ์ภาษาตํางประเทศ
6. สถาบันสื่อมวลชน และวัฒนธรรม
349

ดารัสสานักนายกรัฐมนตรี วําด๎วยศิลปินแหํงชาติลาว เลขที่ 194/นย ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2004
ดารัสสานักนายกรัฐมนตรี วําด๎วยศิลปินแหํงชาติลาว เลขที่ 194/นย ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2004
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กฎหมายวําด๎วยมรดกทางวัฒนธรรม รัฐบัญญัติของประธานประเทศ สปป ลาว เลขที่.03 สปป ลงวันที่ มิถุนายน วํา 1997
ด๎วยการอนุรักษ์มรดกแหํงชาติ ทางด๎านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธรรมชาติ กฎหมายวําด๎วยมรดกแหํงชาติ เลขที่ 08/
สพซ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2005 กฎหมายวําด๎วยโบราณสถานและโบราณวัตถุ และกฎหมายเกี่ยวกับซากดึกดาบรรพ์ ดารัส
ของนายรัฐมนตรี วําด๎วยการรับรองเอากฎระเบียบและผังเมืองเมืองหลวงพระบาง ฉบับเลขที่ 158/นย ลงวันที่ 24 สิงหาคม
1996 ดารัสของนายกรัฐมนตรี เลขที่ 175/นย ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2003 วําด๎วยการประกาศใช๎แผนผังปกปักรักษาและ
ทาให๎มีคุณคําสาหรับการอนุรักษ์เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง ดารัสของนายกรัฐมนตรี วําด๎วยการรับรองกฎระเบียบ ผังเมือง
และเขตปูองกันมรดกโลกหลวงพระบาง เลขที่ 31/นย ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2012 และ ดารัสนายกรัฐมนตรี วําด๎วยการ
รับรองแผนแมํบทการสร๎างความเข็มแข็งในการวางแผนและการกากับดูแลการอนุรักษ์เมืองเวียงไซ เลขที่ 278/นย ลงวันที่ 29
กันยายน 2009
352
กฎหมายวําด๎วยหัตถกรรม เลขที่ 02/สพซ ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2008
353
กฎหมายวําด๎วยการทํองเที่ยว เลขที่ 10/สพซ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2005
350
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7. สถาบันวิจิตรศิลป์แหํงชาติ
ผู๎บริหารกรมมีฐานะเทียบเทํา หัวหน๎ากรม
2. กรมบริหารงานวิชาการ ขึ้นกับกรม ประกอบด๎วย
1. กองศิลปากรแหํงชาติ
2. กองกายศิลป์แหํงชาติ
3. กองละครราแหํงชาติ
4. สานักพิมพ์ และจาหนําย หนังสือ แหํงรัฐ
5. ห๎องสมุดแหํงชาติ
6. โรงเรียนศิลปะแหํงชาติ
7. หอพิพิธภัณฑ์แหํงชาติ
8. กองละครตุ๏กตาแหํงชาติ
9. กองละครพูดแหํงชาติ
10. วารสารวรรณศิลป์
11. ศูนย์ฝึกอบรมการทํองเทียว
12. หอวัฒนธรรมแหํงชาติ
13. ศูนย์วัฒนธรรมเด็ก
14. กองโบราณวิทยา
15. ห๎องการมรดกโลกหลวงพระบาง
16. ห๎องการมรดกโลกวัดพูจาปาสัก
ผู๎เป็นหัวหน๎า มีฐานะเทียบเทํารองหัวหน๎ากรม
ข. บริหารงานขั้นท๎องถิ่น
1. แผนกแถลงขําว วัฒนธรรมและทํองเที่ยวประจาแขวง นครหลวง
2. สานักงานแถลงขําว วัฒนธรรมและทํองเที่ยวประจาเมือง เทศบาล
4.2 หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการเมือง และความมั่นคง (โครงสร้างและอานาจหน้าที่)
1. กระทรวงภายใน354 (Ministry of Interior)
กระทรวงภายใน 355คือองค์การบริหารงานของรัฐบาลมีภารกิจหน๎าที่และบทบาทเป็นเสนาธิการ356ตดู
354

ดารัส วําด๎ วยการจัดตั้ง และ การดาเนิ นการของกระทรวงภายใน เลขที่ 253/นย นครหลวงเวีย งจันทร์ ลงวันที่ 19
สิงหาคม 2011
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355

ดารัส วําด๎ วยการจัดตั้ง และ การดาเนิ นการของกระทรวงภายใน เลขที่ 253/นย นครหลวงเวีย งจันทร์ ลงวันที่ 19
สิงหาคม 2011
อิงตาม กฎหมาย ฉบับเลขที่ 02/สพซ ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2003 วําด๎วยรัฐบาลแหํงสปป, ลาว
อิงตาม รัฐดารัส ของประธานประเทศ แหํงสปป.ลาว ฉบับเลขที่ 107/ปปท ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2011 เกี่ยวกับโครงสร๎าง
บริหาร การแตํงตั้งนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐบาล แหํงสปป.ลาว
อิงตาม การเสนอ ของทํานรัฐมนตรีวําการกระทรวงภายใน ฉบับเลขที่ 11/พน ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2011
356
ดารัส วําด๎ วยการจัดตั้ง และ การดาเนิ นการของกระทรวงภายใน เลขที่ 253/นย นครหลวงเวีย งจันทร์ ลงวันที่ 19
สิงหาคม 2011 มาตรา 3 มาตรา 3 กาหนดหน๎าที่ของเสนาธิการของกระทรวงภายในตํอรัฐบาลดังตํอไปนี้ 1.ปฏิบัติ
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย มติตกลงของสภาแหํงชาติ มติตกลง และคาแนะนาของคณะประจาสภาแหํงชาติ รัฐบัญญัติ และรัฐ
ดารัส ของประธานประเทศ มติตกลง และดารัส ข๎อตกลง คาสั่งและคาแนะนาของนายกรัฐมนตรี 2. ศึกษารํางกฎหมายตํางๆ
เกี่ยวกับงานภาคสํวนภายใน ที่กาหนดอยูํในภาระบทบาท หน๎าที่ความรับผิดชอบของตน เพื่อนาเสนอผู๎บังคับบัญชาพิจารณา
ประกาศใช๎ 4. ศึกษาปรับปรุงโครงสร๎างองค์การรัฐบาล องค์การเทียบเทํากระทรวง องค์การที่ขึ้นกับรัฐบาล โครงสร๎างชํวยงาน
กระทรวง และองค์การเทียบเทํา โครงสร๎างบริหารรัฐขั้นแขวง ขั้นเมือง พร๎อมทั้งศึกษามีความเห็นตํอเนื้อหาในรํางดารัส และ
ข๎อตกลง ของภาคสํวนตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง เพื่อเสนอตํอรัฐบาลพิจารณา สํงเสริม แนะนา และตรวจตรากระทรวง องค์การขั้น
ศูนย์กลาง และองค์การปกครองท๎องถิ่น ในการปฎิบัติระเบียบการเกี่ยวกับการบริห ารรัฐ ศึกษาพิจารณารับเอาการสร๎างและ
กากับดูแลสมาคม และมูลนิธิตามระเบียบ กฎหมาย 5.สํงเสริม และแนะนาการปฏิบัติการบริหารรัฐอยูํขั้นท๎องถิ่น ให๎สองคล๎อง
กับกฎหมาย วําด๎วยการปกครองท๎องถิ่น ศึกษาเกี่ยวกับการสร๎างตั้ง การแยก การรวมหรือ การกาหนดเขตเชื่อมตํอของแขวง
นคร เมืองและเทศบาล นาเสนอรัฐบาลพิจารณา ประสานงานกับภาคสํวน และองค์การปกครองท๎องถิ่นที่เกี่ยวข๎อง แก๎ไข
ปัญหาที่เกี่ยวข๎องกับเขตเชื่อมตํอ การจัดสรรอาชีพคงที่ และการโยกย๎ายถิ่นฐานของประชาชน 6.สร๎างแผนพัฒนา และ
ประเมินผล การดาเนินการงานของข๎าราชการ สร๎างกลไก และกากับดูแลข๎าราชการ ศึกษากาหนดตัวเลข (โควต๎า) ข๎าราชการ
ระยะยาว ระยะกลาง และประจาปี ศึกษานโยบายเงินเดือน และคําตอบแทน และนโยบายอื่น ๆ ตํอข๎าราชการ เพื่อเสนอ
รัฐบาลอนุมัติ 7.สร๎างกลไกกากับดูแล พัฒนา และการดาเนินงานสารวจ ภาพถํายทางอากาศ และแผนที่ให๎ก๎าวหน๎าทันสมัย
เพื่อรับรองการให๎ข๎อมูล ให๎แกํการพัฒนาเศรษฐกิจ –สังคม ปูองกันชาติ –ปูองกันความสงบ และศึกษาวิทยาศาสตร์ พร๎อมทั้ง
โฆษณา สํงเสริม แนะนาองค์การขั้นศูนย์กลาง ท๎องถิ่น และภาคสํวนตํางๆ การดาเนินงานให๎สอดคล๎องกับระเบียบ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข๎องและมีประสิทธิผลสูง 8.ศึกษา กาหนดมาตรฐานรวม เกี่ยวกับงานบริหารเอกสารและสาเนาเอกสารสาคัญของชาติ
ของกระทรวง องค์การเทียบเทํากระทรวง และท๎องถิ่น สํงเสริม แนะนา ติดตาม และตรวจตรา ทางด๎านวิชาการให๎กระทรวง
องค์การขั้นศูนย์กลาง และองค์การปกครองท๎องถิ่นแตํละขั้น อยํางรวมศูนย์เป็นเอกภาพในทั่วประเทศ 9.ศึกษา วิเคราะห์วิจัย
สภาพกาหนดวิทยาศาสตร์การปกครอง และฝึกอบรมข๎าราชการ อยํางเป็นระบบ และตํอเนื่องเพื่อให๎สอดคล๎องกับสภาพตาม
ความเรียกร๎องของสํวนการพัฒนาเศรษฐกิจ –สังคมของประเทศ ในแตํละระยะของเศรษฐกิจโลก 10.สร๎างแผนกากับพลเมือง
เกี่ยวกับการจัดสรรภูมิลาเนา ขึ้นทะเบียนการเกิด การสร๎างครอบครัว (สมรส แตํงงาน) โยกย๎ายถิ่นฐาน แจ๎งเสียชีวิต หาย
สาบสูญ และสรุปรายงาน สภาพการณ์กากับดูแลพลเมืองให๎รัฐบาลอยํางเป็นประจา 11.ศึกษา พิจารณา และนาเสนอขั้น
ผู๎บังคับบัญชา เกี่ยวกับการงานแขํงขัน ยกยํองที่กระทรวง องค์การขั้นศูนย์กลาง และท๎องถิ่นเสนอมา โฆษณาเผยแพรํ แนะนา
ขบวนการแขํ งขันงานตํางๆ และการเลือกเฟูนการให๎ยกยํองประเภทตํางๆ ขององค์การขั้นศูน ย์กลาง ท๎องถิ่น ขํ าวสาร
ตํางประเทศและองค์การสากลตํางๆ ให๎ถูกต๎องและรับรองคุณภาพ 12. ศึกษา สํงเสริม แนะนา และประสานงานกับกระทรวง
องค์การขั้นศูนย์กลาง องค์การปกครองท๎องถิ่น ในการกากับดูแลความเสมอภาค เกี่ยวกับงานชนเผํา และการกากับดูแล
ศาสนา ให๎ถูกต๎องตามระเบียบ กฎหมาย 13. สร๎างและปรับปรุง โครงสร๎างของภาคสํวนภายใน ตั้งแตํขั้นศูนย์กลางถึงท๎องถิ่น
แนะนา และกากับตามภาคสํวนงาน สร๎างแผนบารุ งและกํอสร๎าง ศึกษา อบรม โยกย๎าย กากับดูแล การกาหนดตาแหนํงงาน
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แลข๎าราชการ357 ระเบียบการจัดตั้ง และการกากับดูแลองค์การสังคม งานแผนที่ งานสาเนาเอกสาร งานชน
เผํา และศาสนา งานกากับดูแลพลเมือง และงานแขํงขัน –ประกาศเกียรติคุณ ในขอบเขตทั่วประเทศโดยมี
โครงสร๎างองค์การของกระทรวงภายในมีดังตํอไปนี้358
ก. โครงสร๎างองค์การบริหารของรัฐ ขั้นกลาง หรือเทียบเทํากระทรวงภายในประกอบด๎วย
1. สานักงานกระทรวง
2. กรมองค์การ และ พนักงาน359
3. กรมตรวจสอบ360
4. กรมแผนการและการรํวมมือ
5. กรมพัฒนาการบริหารรัฐ
6. กรมการปกครองท๎องถิ่น361
7. กรมกากับดูแลข๎าราชการ362
8. กรมแผนที่แหํงชาติ
และปฎิบัตินโยบายตํางๆ ตํอข๎าราชการ ของภาคสํวนภายในอยํางถูกต๎องตามนโยบายที่พรรคและรัฐบาลได๎ประกาศใช๎ 14.
แนะนา กากับดูแล และตรวจตราโดยตรง เกี่ยวกับการปฎิบัติภารกิจ บทบาทหน๎าที่ ขององค์การที่ขึ้นกับกระทรวงภายใน ทั้ง
ศูนย์กลางและท๎องถิ่น 15.สร๎างแผนการ และสรุปรวมการดาเนินงานขององค์การรัฐชํวยงานของกระทรวงเป็นระยะๆ สร๎าง
ความสัมพันธ์รํวมมือกับตํางประเทศ และองค์การสากลตํางๆ เพื่อรํวมมือและสนับสนุนการพัฒนางานตํางๆ ของภาคสํวน
ภายใน บนพื้นฐานหลักการ ระเบียบ และการมอบหมายของรัฐบาล 16. สร๎างแผนการ และสรุปรวม เกี่ยวกับการกากับดูแล
งบประมาณ กากับดูแลทรัพย์สินของรัฐ และเอกสารในภาคสํวนของตน ศึกษา และกากับดูแล ระเบียบภายใน 17.ปฏิบัติ
หน๎าที่อื่นๆ ตามการมอบหมายของผู๎บังคับบัญชาสูงกวํา
357
ดารัสวําด๎วยระเบียบข๎าราชการ แหํงสปป.ลาว เลขที่ 82/นย นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2003
358
ดารัส วําด๎วยการจัดตั้ง และ การดาเนินการของกระทรวงภายใน เลขที่ 253/นย นครหลวงเวียงจันทร์ ลงวันที่ 19
สิงหาคม 2011 มาตรา 5
359
กฎหมายเกีย่ วกับข๎อมูลขําวสารทางราชการ สปป.ลาวได๎แกํ ดารัสวําด๎วยระเบียบข๎าราชการแหํงสปป.ลาว เลขที่ 82/นย
นครหลวงเวียงจันทร์ ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2003 และกฎหมายวําด๎วยการปูองกันการฉ๎อราษฎร์บังหลวง เลขที่ 03/สพซ
นครหลวงเวียงจันทร์ ลงวันที่ 19 มกราคม 2005
360
กฎหมายวําด๎วยการตรวจตรารัฐ เลขที่ 02/สพซ นครหลวงเวียงจันทร์ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2007 และ กฎหมายวําด๎วย
การตรวจสอบ เลขที่ 05/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2007
361
กฎหมายวําด๎วยรัฐบาล เลขที่ 02/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2003 และกฎหมายการปกครอง
ท๎องถิ่น เลขที่ 03/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2003
362
กฎหมายการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ได๎แกํ กฎหมายวําด๎วยการตรวจตรารัฐ เลขที่ 02/สพซ นครหลวงเวียงจันทร์ ลง
วันที่ 2 กรกฎาคม 2007
กฎหมายวําด๎วยการตรวจสอบ เลขที่ 05/สพซ นครหลวงเวียงจันทร์ ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2007 และกฎหมายวําด๎วยการ
ติดตามตรวจตราของสภาแหํงชาติ เลขที่ 09/สพซ นครหลวงเวียงจันทร์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2004
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9. กรมสาเนาเอกสารแหํงชาติ
10. กรมแขํงขันและยกยํอง
11. กรมประเมินผล และพัฒนาข๎าราชการ 363
12. กรมกากับดูแลพลเมือง364
13. กรมงานชนเผํา และศาสนา
14. สถาบันค๎นคว๎าวิทยาศาสตร์การปกครอง และฝึกอบรม
15. ศูนย์สารวจมาตรฐาน และแผนที่
ข. การบริหารงานท๎องถิ่น ประกอบด๎วย
- แผนกภายในประจาแขวง นครหลวงเวียงจันทร์
-สานักงานภายในประจาเมือง เทศบาล
2. องค์การตรวจสอบแห่งรัฐ365 (Government Inspection Authority)
องค์การตรวจสอบแหํงรัฐ366 เป็นองค์การตรวจสอบแหํงรัฐ สังกัดอยูํในโครงสร๎างการบริหารงานของ
สานักงานนายกรัฐมนตรีโดยมีภารกิจหน๎าที่และบทบาท เป็นเสนาธิการ 367ชํวยนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลใน
363

แผนปรับปรุง บูรณาการ การปกครองแหํงชาติ แผนงานปี 2011-2015
ดารัสวําด๎วยระเบียบข๎าราชการแหํงสปป.ลาว เลขที่ 82/นย นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2003
365
ดารัสวําด๎วยการจัดตั้งและการดาเนินงานขององค์การตรวจสอบแหํงรัฐ เลขที่ 10/นย นครหลวงเวียงจันทร์ ลงวันที่ 26
มกราคม 2004
366
ดารัสวําด๎วยการจัดตั้งและดาเนินการขององค์การตรวจสอบแหํงรัฐ เลขที่ 10/นย นครหลวงเวียงจันทร์ ลงวันที่ 26
มกราคม 2004
อิงตาม หมวดที่ 7 มาตรา 70 ข๎อ 6 และ 7 ของรัฐธรรมนูญแหํงสปป.ลาว
อิงตามหมวดที่ 2 มาตรา 7 ข๎อ 13 และหมวดที่ 7 มาตรา 36 ของกฎหมายวําด๎วยรัฐบาลแหํงสปป.ลาว
อิงตาม การเสนอของทํานรัฐมนตรี ประจาสานักงานนายกรัฐมนตรี หัวหน๎าองค์การตรวจสอบแหํงรัฐ ฉบับเลขที่ 36/อกล ลง
วันที่ 14 มกราคม 2004
367
ดารัสวําด๎วยการจัดตั้งและดาเนินการขององค์การตรวจสอบแหํงรัฐ เลขที่ 10/นย นครหลวงเวียงจันทร์ ลงวันที่ 26
มกราคม 2004 มาตรา 3 กาหนดหน๎าที่ของเสนาธิการขององค์การตรวจสอบแหํงรัฐดังนี้คือ 1. นาเอาแนวทาง นโยบายของ
พรรค และรัฐบาลมาเป็นแผนยุทธศาสตร์ แผนรวม เพื่อพัฒนางานตรวจตรารัฐ ในแตํละระยะพร๎อมทั้งดาเนินการปฏิบัติ
ภายหลังที่รัฐบาลได๎รับรองแล๎ว 2.สร๎างและดาเนินการตามแผนงาน โครงการ แผนการดาเนินงานประจาปี แผน 6 เดือน 3
เดือน และแผนประจาเดือน บนพื้นฐานแผนยุทธศาสตร์ และแผนรวมที่รัฐบาลรับรองแล๎ว 3. สร๎าง และเสนอรัฐบาล พิจารณา
รํางกฎหมาย รํางรัฐบัญญัติ รํางดารัส และระเบียบตํางๆ เกี่ยวกับงานตรวจตรา งานพิจาราณาและแก๎ไขคาร๎องทุกข์ และคา
เสนอของประชาชน 4. กาหนดมาตรฐาน อานวยความสะดวก ขั้นตอน และวิธีการตรวจตรา ตรวจตรา การแก๎ไขคาร๎องทุกข์
–คาเสนอของประชาชน 5. ดาเนินการตรวจตรา ตรวจการ การขยายแนวทางปฎิบัติ นโยบาย กฎหมาย และการปฏิบัติภาระ
บทบาทหน๎ า ที่ ข องกระทรวง องค์ การเที ย บเทํ า กระทรวง องค์ ก ารปกครองท๎ อ งถิ่ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ และธุ ร กิ จ เอกชนผสม
364
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การกากับ ดูแลบริห ารรั ฐ ด๎านงานตรวจสอบรัฐ ตรวจสอบการปฏิบัติห น๎าที่ราชการของบรรดากระทรวง
องค์การเทียบเทํากระทรวง องค์การปกครองท๎องถิ่น และภาคธุรกิจของรัฐในขอบเขตทั่วประเทศ เพื่อปูองกัน
และปราบปรามการละเมิดระเบีย บกฎหมาย การฉ๎อราษฎร์บังหลวง 368 และปรากฎการณ์ที่ไมํดีตํางๆ ใน
องค์การบริหารงานภาครัฐมีหน๎าที่ศึกษา พิจารณา และแก๎ไข รับคาร๎องทุกข์ คาเสนอของประชาชน เกี่ยวกับ
การกระทาที่ไมํถูกต๎องของพนักงาน – ข๎าราชการ และองค์การบริหารรัฐขั้นตํางๆ ภายใต๎ระเบียบกฎหมาย
โดยมีโครงสร๎างการบริหารงานดังตํอไปนี้ 369
1. สานักงาน
ภายในประเทศและตํางประเทศ ตามแผนการที่ได๎กาหนด หรือตามคาสั่งของนายกรัฐมนตรี เพื่อปูองกันและต๎านการลํวง
ละเมิดระเบียบ กฎหมาย การใช๎อานาจเกินขอบเขต การละเลยหน๎าที่ การประมาทเลิ่นเลํอตํอการปฎิบัติหน๎าที่ การให๎ และ
การรับสินบน การฉ๎อราษฎร์บังหลวง และการทุจริตในหน๎าที่ราชการ ตํางๆ 6. สรุป รายงานผลการตรวจตรา ตรวจตราพร๎อม
ทั้งเสนอเกี่ยวกับมาตรการหรือวิธีการแก๎ไขปัญหาที่ไมํดีที่เกิดขึ้นในองค์การที่ถูกตรวจตราให๎รัฐบาล หรือ นายกรัฐมนตรี ตกลง
แก๎ไข สรุปรายงานผลของการตรวจตรา ตํอคณะกรรมการศูนย์กลางพรรคที่แนะนา สํงสานวนเอกสารให๎องค์การที่มีสิทธิ
อานาจสั่งฟูอง และพิจารณาแก๎ไขคดีตามขบวนการยุติธรรม สาหรับองค์การ หรือบุคคลที่ละเมิดกฎหมาย 7.รับพิจารณาแก๎ไข
คาร๎องทุกข์ คาเสนอของประชาชนเกี่ยวกับคาร๎องที่มีความสัมพันธ์กับการกระทาที่ไมํถูกต๎องของกระทรวง ภาคสํว น องค์การ
ปกครองท๎องถิ่น และพนักงาน-ข๎าราชการ คาร๎องทุกข์หรือคาเสนอที่กระทรวง ภาคสํวน หรือองค์การปกครองท๎องถิ่นที่
เกี่ยวข๎องได๎พิจารณาแก๎ไขแล๎ว แตํผู๎ร๎องทุกข์ยังไมํพอใจ เนื่องจากเห็นวําการแก๎ไขนั้นไมํเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กาหนด
ไว๎ และพิจารณาแก๎ไขคาร๎องทุกข์ หรือคาเสนอที่กระทรวง ภาคสํวนงาน และองค์การปกครองท๎องถิ่นได๎พยายามรํวมกันแก๎ไข
แล๎ว แตํมีความเห็นแตกตํางกัน 8. กระทรวง ภาคสํวนงาน และองค์การปกครองท๎องถิ่นมีหน๎าที่ปฎิบัติตามผลของการตรวจ
ตรา การเสนอ หรือการตกลงแก๎ไขคาร๎องทุกข์ขององค์การตรวจตราแหํงรัฐ กรณี ไมํสามารถปฎิบัติตามได๎ ให๎หัวหน๎าองค์การ
ตรวจตราแหํงรัฐนาเสนอตํอนายกรัฐมนตรี เพื่อตกลงแก๎ไข 9.ศึกษา และนาเสนอนายกรัฐมนตรี พิจารณาตกลงเกี่ยวกับการ
สร๎าง ยุบเลิกโครงสร๎างองค์การขั้นกรม สานักงาน หรือเทียบเทํา การแตํงตั้ง โยกย๎าย ปลดจากตาแหนํง และอื่น ๆ ตํอ
พนักงานการขั้นรองหัวหน๎าองค์การ หัวหน๎ากรม หรือเทียบเทํา 10. ศึกษา พิจารณาตกลงเกี่ยวกับการสร๎างตั้ง ยุบเลิก
โครงสร๎างการดาเนินงานขั้นแผนก ภาคสํวน หรือหนํวยงานของกรม การแตํงตั้ง โยกย๎าย ปลดจากตาแหนํง และอื่นๆ ตํอ
พนักงาน –ข๎าราชการ ขั้นรองหัวหน๎ากรมลงมาถึง พนักงานวิชาการทั่วไป ที่สังกัดอยูํในองค์การตรวจตราแหํงรัฐ 11. กากับ
ดูแล ใช๎ ปฏิบัตินโยบาย และปฏิบัติด๎านวินัยตํอพนักงาน –ข๎าราชการ อยํางถูกต๎อง ตามกฎหมายวําด๎วยรัฐบาล และระเบียบ
วําด๎วยข๎าราชการ 12.ศึกษาสร๎างแผนการ และกากับดูแล การใช๎เงินงบประมาณ พาหนะอุปกรณ์ และทรัพย์สินตํางๆ ที่
รั ฐ บาล อนุ มั ติ อ ยํ า งประหยั ด มั ธ ยั ถ ต์ และถู ก ต๎ อ งตามระเบี ย บ หลั ก การ 13.สร๎ า งความสั ม พั น ธ์ แ ละความรํ ว มมื อ กั บ
ตํางประเทศ หรือองค์การสากลตามการอนุมัติของรัฐบาล เพื่อการพัฒนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ในงาน
ด๎านการตรวจตรา 14.ลงนามบทบันทึก บทสัญญากับตํางประเทศ หรืองอค์การสากล ตามการตกลงของรัฐบาล เพื่อรับรอง
ด๎านการชํวยเหลือ หรือเข๎ารํวมในการดาเนินงานองค์การสากล ที่มีความเกี่ยวข๎อง ถึงงานการตรวจตรารัฐ หรือการปูองกัน
และต๎านการฉ๎อราษฎร์บังหลวง และอื่นๆ
368
กฎหมายวําด๎วยการปูองกันการฉ๎อราษฎร์บังหลวง เลขที่ 03/สพซ นครหลวงเวียงจันทร์ ลงวันที่ 19 มกราคม 2005
369
ดารัส วําด๎ว ยการจัดตั้งและด าเนิ นการขององค์การตรวจสอบแหํงรัฐ เลขที่ 10/นย นครหลวงเวียงจันทร์ ลงวั นที่ 26
มกราคม 2004
มาตรา 6
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2. กรมตรวจสอบ รัฐบริหาร370
3. กรมตรวจสอบเศรษฐกิจ
4. กรมศึกษา ค๎นคว๎า และรับคาร๎องทุกข์ และคาเสนอของประชาชน371
3.กระทรวงป้องกันประเทศ (Ministry of National Defence)
กระทรวงปูองกันประเทศมีที่มาจากกองทัพประชาชนลาวตั้งขึ้นอยํางเป็นทางการเมื่อวันที่20
มกราคม 1949 ที่ถ้าแม เขตบ๎านพงสา ตาแสงลาวฮุง เมืองเชียงค้าแขวงหัวพัน โดยนายไกรสอน พรหมวิหาร
เป็นผู๎ประกาศสร๎างตั้งมีนายสีสะหวาด แก๎วบุนพัน และนายเพชรวง เป็นคณะรํวมฯ372 ภายหลังประเทศชาติ
ได๎รับการปลดปลํอยและเพื่อให๎เหมาะกับ 2 หน๎าที่ยุทธศาสตร์ของชาติจึงเปลื่ยนชื่อมาเป็น “กองทัพประชาชน
ลาว” จนมาถึงปัจจุบัน373
กระทรวงปู องกั น ประเทศ คือ องค์การจั ดตั้ง กากับดู แลรั ฐ ขั้ นศูน ย์ก ลางและอยูํ ในโครงสร๎างการ
บริหารงานภาครัฐของรัฐบาลแหํงสปป.ลาว 374โดยมีภาระบทบาทหน๎าที่ เป็นเสนาธิการ 375ในศูนย์กลางพรรค
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กฎหมายการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ได๎แกํ กฎหมายวําด๎วยการตรวจตรารัฐ เลขที่ 02/สพซ นครหลวงเวียงจันทร์ ลง
วันที่ 2 กรกฎาคม 2007 กฎหมายวําด๎วยการตรวจสอบ เลขที่ 05/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2007
กฎหมายวําด๎วยการติดตามตรวจสอบของสภาแหํงชาติ เลขที่ 09/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2004 และ
ดารัสวําด๎วยระเบียบข๎าราชการ แหํงสปป.ลาว เลขที่ 82/นย นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2003
371
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง สปปลาว. ได๎แกํ ดารัสวําด๎วยระเบียบข๎าราชการแหํงสปป.ลาว เลขที่ 82/นย นครหลวง
เวียงจันทน์ ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2003
372
มีชื่อเรียกวํา กองร๎อยลาดสะวง ซึ่งประกอบด๎วยพนักงานทหารจานวน 25 คนและได๎ประกาศเปลี่ยนชื่อมาเป็น กองทัพ
ลาวอิสระตํอมาวันที่ 1 ตุลาคม 1965 ได๎ประกาศเปลี่ยนชื่อมาเป็น “กองทัพปลดปลํอยประชาชนลาว” ภายหลังประเทศชาติ
รับการปลอดปลํอยเพื่อให๎เหมาะกับ 2 หน๎าที่ยุทธศาสตร์ของชาติคือ “ปกปักรักษาและสร๎างสาประเทศชาติ” และในวันที่ 16
กรกฎาคม 1982 จึงได๎เปลื่ยนชื่อมาเป็น “กองทัพประชาชนลาว” จนมาถึงปัจจุบัน
373
เว็บไซค์ ขําวสารประเทศลาว http://www.kpl.gov.la/Default.aspx
374
รัฐธรรมนูญ หมวดที่ 3 ใหมํ) การปูองกันชาติ )– ปูองกันความสงบ ตามรัฐธรรมนูญ โดยประธานประเทศแหํงสปป ลาว .
เลขที่32/สปป ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2003 กาหนดมี 3 มาตรา ตั้งแตํ มาตรา 31 มาตรา 33 มาตรา 36 และประกอบด๎วย
กฎหมายวําด๎วยหน๎าที่ปูองกันชาติ เลขที่ 02/สพซ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 8 มีนาคม 1995 กฎหมาย วําด๎วยนายทหาร
กองทัพประชาชนลาว เลขที่ 07/สพซ นครหลวงเวียงจันทร์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2004 กฎหมายวําด๎วยงานปูองกันความสงบ
แหํงชาติ เลขที่ 40/สพซ นครหลวงเวียงจันทร์ ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2013
375
ดารัสของนายกรัฐมนตรี วําด๎วยการจัดตั้งและการดาเนินงานของกระทรวงปูองกันประเทศ เลขที่ 348/นย นครหลวงเวียง
จันทร์ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2007 มาตรา 4 กาหนดหน๎าที่เสนาธิการของกระทรวงปูองกันประเทศ ดังตํอไปนี้ 1. นาแนวทาง
ปูองกันชาติทั่วประเทศของพรรคให๎กลายเป็นกฎหมาย ดารัสและกฎระเบียบ ของกระทรวงปูองกันประเทศในการดาเนินการ
กํ อ สร๎ า งและก ากั บ กองทั พ 2. ก าหนดทิ ศ ทาง และสร๎ า งแผนยุ ท ธศาสตร์ ใ นการด าเนิ น การปฏิ บั ติ ห น๎ า ที่ ป กปั ก รั ก ษา
ประเทศชาติ ความเป็นเอกราช อานาจอธิปไตย และผืนแผํนดินอันครบถ๎วนของชาติ รับรองเสถียรภาพ และความมั่นคงของ
ระบอบประชาธิปไตยประชาชน 3 .ติดตาม ศึกษา กาหนดยุทธศาสตร์ แนวทางและการดาเนินงานของพลกาลังของฝุาย
ตรงกัน ข๎ามที่ เป็นปรปักษ์ เพื่อมี มาตรการตอบโต๎อ ยํางเด็ดขาด และทันตํอ เหตุการณ์ 4. กํอสร๎าง และปรั บปรุงกองทั พ
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และรัฐบาล เกี่ยวกับงานปูองกันชาติ เป็นแกนนาในการจัดตั้งและดาเนินการแนวทางปูองกันชาติ ทั่วประเทศ
ของพรรค ศึกษาอบรม สร๎ าง และกากับ ดูแลบัญชาการกองกาลั งประกอบอาวุธทั้งสามกองทัพ และเป็น
ตัวแทนรัฐบาลในการสร๎างความสัมพันธ์ และความรํวมมือกับตํางประเทศเกี่ยวกับงานปูองกันชาติ
โครงสร๎างขององค์การของกระทรวงปูองกันประเทศ376 โดยมีโครงสร๎างการบริหารงานรัฐ377 ดังตํอไปนี้
1) กรมใหญํเสนาธิการกองทัพ
2) กรมใหญํการเมือง
3) กรมใหญํพลาธิการกองทัพ
4) กรมใหญํเทคนิคกองทัพ
5) สานักงานกระทรวง
6) กรมวิทยาศาสตร์ – ประวัติศาสตร์การทหาร
7) บรรดาวิทยาการ
8) กองบัญชาการเขตทหาร
ประชาชนลาว ให๎เป็นกองทัพปฏิวัติที่มีระเบียบ แบบแผนและทันสมัย 5. กํอสร๎างและปรับปรุงกาลัง ให๎เข๎มแข็ง โปรํงใส หนัก
แนํนทางด๎านการเมืองแนวคิด เข๎มแข็งด๎านการจัดตั้ง มีระเบียบแบบแผน มีความรู๎ความสามารถทางด๎านวิชาเฉพาะ มีน้าใจ
เตรียมพร๎อมสู๎รบและได๎รับชัยชนะ 6. สร๎างแผนกาหนดงานพลาธิการทั่วกองทัพ แตํละระยะ เพื่อรับรองพลาธิการให๎ครบถ๎วน
ทันเวลา โดยสร๎างพลาธิการกับที่เพื่อแก๎ไขชีวิตความเป็นอยูํ กากับดูแล การใช๎งบประมาณของกองทัพ ให๎มีประสิทธิผลสูง 7.
สร๎างพื้นฐานวัตถุทางเทคนิค ปกปักรักษา บูรณะ ซํอมแซม กากับดูแลการใช๎พาหนะ เทคนิค อาวุธยุทโรปกรณ์ ให๎ถูกต๎องตาม
เทคนิคและระเบียบ 8. ศึกษา และใช๎ผลสาเร็จด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล๎อมในงานปูองกันชาติ 9.ปฏิบัติ 3
หน๎าที่ 4 การสร๎างความสัมพันธ์ของกองทัพประชาชนลาว 10.ประสานงานกับองค์การขั้นศูนย์กลาง และองค์การปกครอง
ท๎องถิ่นในการกํอสร๎างรากฐานทางการเมือง –พัฒนาชนบท สร๎างการพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ –สังคมของชาติและชํวยเหลือ
ประชาชนจากภัยพิบั ติ 11. ปฏิ บัติแนวทางการตํางประเทศของพรรคและรัฐ สร๎างความสัมพั นธ์แ ละความรํ วมมื อด๎า น
การทหารกับประเทศเพื่อนบ๎านยุทธศาสตรื และสร๎างความสัมพันธ์ มิตรภาพกับกองทัพประเทศตํางๆ ในโลกตามการตกลง
ของรัฐบาล 12.สรุป สถานการณ์โลก เกี่ยวกับการปูองกันชาติ เพื่อรายงานให๎ศูนย์กลางพรรคและรัฐบาลทราบเป็นประจา 13.
ปฏิบัติหน๎าที่อื่นๆ ตามการมอบหมายของผู๎บังคับบัญชาขั้นสูงกวํา
376
ดารัสของนายกรัฐมนตรี วําด๎วยการจัดตั้ง และการดาเนินงานของกระทรวงปูองกันประเทศ เลขที่ 348/นย นครหลวงเวียง
จันทร์ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2007
อิงตามกฎหมายวําด๎วยรัฐบาลแหํงสปป.ลาว ฉบับเลขที่ 02/สพซ ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2003
อิงตามกฎหมายวําด๎วยนายทหารกองทัพประชาชนลาว ฉบับเลขที่ 07/สพซ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2004
อิงตาม การเสนอของทํานรัฐมนตรีวําการกระทรวงปูองกันประเทศ ฉบับเลขที่ 2168/กปท ลงวันที่ 21 กันยายน 2007
อิงตาม การเสนอของทํานรัฐมนตรีประจาสานักงานนายกรัฐมนตรี หัวหน๎าทบวงการปกครอง และกากับดูแลข๎าราชการ ฉบับ
เลขที่ 87/ทปค ลงวันที่ 25 กันยายน 2007
377
ดารัสของนายกรัฐมนตรี วําด๎วยการจัดตั้งและการดาเนินงานของกระทรวงปูองกันประเทศ เลขที่ 348/นย นครหลวงเวียง
จันทร์ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2007 มาตรา 6
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9) กองบัญชาการทหารนครหลวงเวียงจันทร์ ,นคร,แขวง,กองพล ,กองพันใหญํ ,และ
เทียบเทํา
10) บรรดาโรงเรียน ,โรงพยาบาล ,โรงงาน , สร๎างคลังหรือเทียบเทํา
4. กระทรวงป้องกันความสงบ378 (Ministry of Public Security)
กระทรวงปูองกันความสงบ คือองค์การหนึ่งของรัฐ379ที่อยูํภายใต๎การแนะนาโดยตรงของกรมการเมือง
ศูนย์กลางพรรค และคณะเสนาธิการศูนย์กลางพรรค และเป็นองค์การกากับดูแลรัฐขั้นศูนย์กลางในโครงสร๎าง
ของรั ฐ บาลโดยมี กรมใหญํ ส านั ก งานวํ า การกระทรวง มี ก รมน๎ อ ยขึ้ น กั บ กรมวิ ท ยาการ มี แ ผนก ห๎ อ ง
สานักงาน และกองวิชาเฉพาะตํางๆ อยูํกองบัญชาการมีห๎องกองพัน กองร๎อย หมวด และหมูํตามความต๎องการ
ของงานโดยกาหนดหน๎าที่ของกระทรวงปูองกันความสงบเป็นเสนาธิการ380ให๎แกํกรมการเมืองศูนย์กลางพรรค
378

ดารัสวําด๎วยองค์การและการดาเนินงานของกระทรวงปูองกันความสงบ เลขที่ 79/นย นครหลวงเวียงจันทร์ ลงวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2007
379
กฎหมายวําด๎วยกาลังปูองกันความสงบประชาชน เลขที่ 03/สพซ นครหลวงเวียงจันทร์ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2007
380
ดารัสวําด๎วยองค์การและการดาเนินงานของกระทรวงปูองกันความสงบ เลขที่ 79/นย นครหลวงเวียงจันทร์ ลงวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2007
มาตรา 3 กาหนดหน๎าที่ของเสนาธิการของกระทรวงปูองกันความสงบตํอรัฐบาลดังตํอไปนี้ 1. ศึกษาและนาแนวทาง นโยบาย
ปูองกันชาติ-ปูองกันความสงบ ประชาชน ของพรรค มาสร๎างเป็นแผนยุทธศาสตร์ กฎหมาย ดารัส ข๎อกาหนดระเบียบการ
ตํางๆ นามาเป็นแผนการ โครงการงานของกระทรวงในแตํละระยะ เพื่อกากับดูแลรัฐ กากับดูแลสังคมในภาคสํวนงานของตน
2. ปกปักรักษา อานาจรัฐ และรักษาความสงบทางด๎านการเมือง ค๎นหากลยุทธ์ องค์การ และการดาเนิ นการของการปฏิวัติ
พร๎อมทั้งวางแผนการ มาตรการตอบโต๎ 3. ปกปักรักษาความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของสังคม ค๎นหาและการดาเนินการของ
ผู๎กระทาผิดทางอาญา พร๎อมทั้งวางแผนการ มาตรการ ตํอต๎าน กากับดูแลตามระเบียบ เส๎นทาง ยานพาหนะ และผู๎ขับขี่
ปูองกันต๎านอัคคีภัย กากับดูแลคุม ขัง ปรับปรุง แนะนา ติดตาม และตรวจตราการดาเนินงานของหนํวยธุรกิจบริการความ
ปลอดภัยทั่วประเทศ 4.กํอสร๎างรากฐานการเมือง ระดมคน ประชาชน เข๎ารํวมงานปูองกันความสงบ ขึ้นทะเบียนบ๎าน ออก
บัตรประจาตัวให๎แกํพลเมืองลาว ชาวตํางด๎าว คนตํางประเทศ และปรับปรุง ปกส กลุํมบ๎าน และปกส บ๎าน ให๎เข๎มแข็ง 5. ปก
ปักรักษาความปลอดภัยให๎แกํองค์การนาของพรรค –รัฐ ปูองกันชีวิต และสิทธิประโยชน์อันชอบธรรมของประชาชนเผําชน
ตํางๆ ปูองกันสานักงานองค์การ พื้นฐานเศรษฐกิจ –สังคม ของชาติ ปูองกันกองประชุม พิธีการสาคัญระดับชาติ และสากล
คุ๎มกันแขกตํางประเทศ สถานทูต องค์การสากลตํางประเทศที่สปป.ลาวให๎มีความปลอดภัย 6.ปกปักรักษาความสงบ ความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อยในท๎องถิ่นที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ๎านใกล๎เคียง กากับดูแล และตรวจตราคนเข๎า –ออกเมืองตาม
ดํานสากล หรือดํานท๎องถิ่นตํางๆ ให๎ถูกต๎องตามระเบียบกฎหมายของสปป.ลาวและประเทศเพื่อนบ๎าน 7. กํอสร๎างกาลัง
ปูองกันความสงบ ให๎เข๎มแข็ง จงรักภักดีตํอพรรค ประเทศชาติ และประชาชน มีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่การเมือง องอาจ
เสียสละ เพื่อผลประโยชน์รวมของชาติ มีระเบียบวินัยเข๎มงวด ดารงชีวิตอยํางโปรํงใส มีความรู๎ความสามารถทางด๎านวิชา
เฉพาะ และวิทยาศาสตร์เทคนิค รู๎เคารพ และบริการรับใช๎ประชาชน รู๎ และระดม ประชาชน เข๎ารํวมทางานปูองกันความสงบ
8.สร๎างแผนการ แผนงบประมาณ กากับดูแล และตรวจตราด๎านงบประมาณ รายรับ-รายจําย ในภาคสํวนงานของตน กํอสร๎าง
พื้นฐาน ด๎านวัตถุเทคนิคสร๎างพลาธิการกับที่เพื่อแก๎ ไขชีวิตความเป็นอยูํ และดูแลรักษาสุขภาพของพนักงาน –นักรบกาลัง
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และรัฐบาลดังตํอนี้ไปนี้
1.
กาหนดยุทธศาสตร์เกี่ยวกับงานปกปักรักษาความสงบ ทางด๎านการเมืองและความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อยสังคมของประเทศชาติ
2.

สร๎างกาลังปูองกันความสงบ ให๎ปลอดภัย เข็มแข็ง และรอบด๎านของประเทศ

3.

จัดตั้งปฏิบัติแนวทางปูองกันชาติ – ปูองกันควาสงบ ทั่วประเทศรอบด๎าน ของพรรค ปก
ปักรักษา ระบอบประชาธิปไตย ประชาชนให๎มั่นคง

4.

ปฏิบั ติ ตามหน๎ าที่ และขอบเขตสิ ทธิใ นการกากั บดูแ ลบริห ารรั ฐ ตามกฎหมายวํ าด๎ว ย
รัฐบาลแหํงสปป.ลาว381

โครงสร๎างขององค์การของกระทรวงปูองกันความสงบ 382 มี 3 กรมใหญํ 1 สานักงานวําการ 6 กรม 3
กองบัญชาการ และ 1 วิทยาการปูองกันสงบแหํงชาติคือ
1. กรมใหญํการเมืองปูองกันความสงบ
2. กรมใหญํปูองกันความสงบ
3. กรมใหญํตารวจ
4. สานักงานกระทรวงปูองกันความสงบ
5. กรมพลาธิการ
6. กรมสืบขําว
7. กรมกากับดูแลพลเมือง และ ปกส บ๎าน
8. กรมสื่อสาร383
ปูองกันความสงบให๎ดี 9.สร๎างความสัมพันธ์รํวมมือกับองค์การที่เกี่ยวข๎องตํางๆ ของประเทศเพื่อนมิตร และองค์การสากลอื่นๆ
ตามการตกลงอนุมัติของรัฐบาล 10.ปฏิบัติหน๎าที่อื่นๆ ที่ได๎กาหนดไว๎ในกฎหมาย และตามการมอบหมายของรัฐบาล
381
ดารัสวําด๎วยองค์การและการดาเนินงานของกระทรวงปูองกันความสงบ เลขที่ 79/นย นครหลวงเวียงจันทร์ ลงวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2007
มาตรา 2
382
ดารัสวําด๎วยองค์การและการดาเนินงานของกระทรวงปูองกันความสงบ เลขที่ 79/นย นครหลวงเวียงจันทร์ ลงวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2007
อิงตาม รัฐธรรมนูญแหํงสปป.ลาว
อิงตาม กฎหมายวําด๎วยรัฐบาลแหํงสปป.ลาว
อิงตาม การเสนอของคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรค ฉบับเลขที่ 078/คจสพ , ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2007
383
ดารัสวําด๎วยการกากับดูแลข๎อมูลขําวสารผํานอินเตอร์เนท ปี 2014 อิงตามกฎหมายวําด๎วยรัฐบาล แหํงสปป ลาว อิงตาม.
กฎหมายวําด๎วยโทรคมนาคม2011 อิงตามหนังสือเสนอของรัฐมนตรี วําการกระทรวงไปรษณีย์ โทรคมและการสื่อสาร ฉบับ
เลขที่ 1760 / ปทส ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2014 ดารัสฉบับนี้กาหนดหลักการ ระเบียบการ มาตรการ ในการกากับดูแลข๎อมูล
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9. กรมตรวจสอบ – ตรวจการ
10. กรมค๎นคว๎าประวัติศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ปูองกันความสงบ
11. กองบัญชาการปูองกันศูนย์กลาง
12. กองบัญชาการที่ตั้ง
13. กองบัญชาการปูองกันที่ตั้ง
14. วิทยาการปูองกันความสงบแหํงชาติ
นอกจากองค์การรัฐ (หนํวยงานรัฐบาล) แล๎ว สปป.ลาว มีระบบการปกครองโดยมีพรรคการเมืองเพียง
พรรคเดียวคือ พรรคประชาชนปฎิวัติลาว (Lao People‖s Revolutionary Party : LPRP)เป็นพรรคการเมือง
ที่เป็นแกนนาและเป็นองค์การสูงสุดโดยมีการประชุมใหญํอยํางน๎อย 2 ครั้งตํอปี โดยดาเนินการและปฏิบัติงาน
ภายใต๎กฎระเบียบของพรรคประชาชนปฎิวัติลาว มีคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรค (กรมการเมืองศูนย์กลาง
พรรค : Politburo) เป็นแกนนาหลักซึ่งมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกพรรคในแตํละขั้นและมีบทบาทในการ
ดาเนินงานในคณะบริหารงานของพรรค- รัฐ384 สปป.ลาวมีการเลือกตั้งโดยมี พรรคการเมืองเดียว โดยมีสภา
เดียวคือ สภาแหํงชาติทาหน๎าที่ด๎านบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ ดูแลอนุมัติงบประมาณ การออก และ
แก๎ไขกฎหมาย ตลอดจนการทางานของรัฐบาล โดยมีประธานประเทศ ซึ่งเป็นหัวหน๎าพรรค LPRP เป็นผู๎นา
ประเทศ และมีนายกรัฐมนตรี ทาหน๎าที่หัวหน๎าคณะรัฐบาลมีวาระการดารงตาแหนํงครั้งละ 5 ปี ที่มาของ
สมาชิกสภาแหํงชาติมาจากการเลือกตั้ง 385 เนื่องจากมีพรรคการเมืองแบบพรรคเดียว พรรคประชาชนปฎิวัติ
ลาวจึงสํงสมาชิกพรรคฯ เป็นผู๎สมัครรับเลือกตั้งโดยวิธีการเสนอรายชื่อและการจัดเรียงเลขลาดับของผู๎สมัครรับ
เลือกตั้ง 386 ซึ่งสํวนใหญํแล๎วผู๎ที่ได๎รับการเลือกตั้งจะเป็นสมาชิกสภาแหํงชาติและถูกแตํงตั้งให๎เป็นประธาน
ประเทศ387ประธานประเทศแตํงตั้งนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐบาล388 โดยมีการรับรองโดยสภาแหํงชาติ
ขําวสารผํานอินเตอร์เนท เพื่อรับรองความมั่นคงของชาติ ความสงบ ความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของสังคม
384
กฎระเบียบของพรรคประชาชนปฎิวัติลาว ครั้งที่ 9 มาตรา 9
385
กฎหมายวําด๎วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาแหํงชาติ เลขที่ 05/สพซ นครหลวงเวียงจันทร์ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2010
386
กฎหมายวําด๎วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาแหํงชาติ เลขที่ 05/สพซ นครหลวงเวียงจันทร์ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2010 มาตรา
13 (ปรับปรุง)
387
ประธานประเทศเป็นประมุขแหํงสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นผู๎แทนให๎ประชาชนลาว บรรดาเผําตํางๆ ทั้ง
ภายในและตํางประเทศ ซึ่งผํานการเลือ กตั้งจากสภาแหํงชาติ โดยได๎รับคะแนนเสียงอยํางน๎อย 2/3 ของจานวนสมาชิกสภา
แหํงชาติ ที่เข๎ารํวมกองประชุม ประธานประเทศมีวาระ 5 ปี ปัจจุบัน คือ ทํานจุมมาลี ไซยะสอน เป็นประธานประเทศ รัฐ รัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนประกอบไปด๎วย 3 อานาจ คือ สภาแหํงชาติคือตัวแทนแหํงสิทธิอานาจ และผลประโยชน์ของ
ประชาชนบรรดาเผํา เป็นองค์การอานาจแหํงรัฐ และเป็นองค์การนิติบัญญัติที่มีสิทธิตกลง ปัญหาพื้นฐาน ของประเทศชาติ
ติดตาม ตรวจสอบ การดาเนินงาน ขององค์การบริหาร ศาลประชาชน และองค์การอัยการประชาชน การสร๎า งและปรับปรุง
กฎหมาย (ปัจจุบัน มีทั้งสิ้น 108 ฉบับ) สภาแหํงชาติมีวาระ 5 ปี ปัจจุบันคือสภาแหํงชาติชุดที่ 6 โดยมี ทํานนางปานี ยาทอตู๎
เป็นประธาน รัฐบาลเป็นองค์การบริหารแหํงรัฐ รัฐบาลเป็นเอกภาพเดียวกัน หน๎าที่ ของรัฐในทุกด๎าน การเมือง เศรษฐกิจ
วัฒ นธรรม – สั งคม ปู อ งกั น ชาติ – ปู อ งกั น ความสงบ และการตํ า งประเทศ รั ฐ บาลประกอบด๎ ว ย นายกรั ฐ มนตรี รอง
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กรมการเมืองศูนย์กลางพรรค มาจากการเลือกตั้งจากสมาชิกพรรคประชาชนปฎิวัติลาว 389 โดยมี
หนํ ว ยคณะพรรคเป็ น ผู๎ พิจ ารณาผู๎ ส มั ค รเข๎า เป็น สมาชิก พรรคฯ ในแตํ ล ะขั้ น (ตั้ ง แตํ ขั้น รากฐานจนถึง ขั้ น
ศูนย์กลาง) โดยมีการกาหนดคุณสมบัติตามลาดับ 390 โดยมีการดาเนินงานตามหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตย
ประชาชน391 โดยมีการกาหนดให๎องค์การขั้นใดมีหน๎าที่ประชุมใหญํเลือกผู๎แทนในขั้นของตน และมีการจัดกอง
ประชุมใหญํทั่วประเทศโดยมีผู๎แทนของกองประชุมสมาชิกในขั้นนั้นๆ โดยแบํงออกเป็นขั้นตํางๆ ได๎ตํอดังนี้
1. ขั้นศูนย์กลาง392 ประกอบไปด้วย
คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรค กรมการเมืองศูนย์กลางพรรค และนอกจากนั้นยังมีงานบริหารงาน
ชํวยที่เรียกวํา “ องค์การคณะเสนาธิการของศูนย์กลางพรรค” คือ สานักงานวําการศูนย์กลางพรรค คณะ
จัดตั้งศูนย์กลางพรรค คณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรค คณะตรวจสอบศูนย์กลางพรรค คณะความสัมพันธ์
กับตํางประเทศของศูนย์กลางพรรค และสถาบันการเมือง – การปกครองแหํงชาติ โดยมีการกาหนดสิทธิ และ
หน๎ าที่ของกรมการเมือง เสนาธิการใหญํ และคณะเสนาธิการศูนย์กลางพรรค เป็นผู๎ แทนบริห ารงานตาม
นโยบายของพรรค และรั ฐ 393จากการประชุ ม ใหญํ ท าให๎ เ กิ ด นโยบายของรั ฐ ในด๎ า นตํ า งๆ เพื่ อ ให๎ มี ก าร
บริหารงานภาครัฐตามแนวทางนโยบายที่กองประชุมใหญํผู๎แทนทั่วประเทศได๎วางไว๎

นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หัวหน๎าองค์การเทียบเทํากระทรวง มีวาระเทํากับสภาแหํงชาติ ปัจจุบัน คือทําน ทองสิงห์ ทามะวง
เป็นนายกรัฐมนตรี โดยได๎รับการแตํงตัง้ จากประธานประเทศ ภายหลังสภาแหํงชาติได๎รับรองแล๎ว (เวปไซค์ จาก ขําวสารเมือง
ลาว KPL : Lao News Agency) http://www.kpl.gov.la/Default.aspx
388
สมาชิกสภาแหํงชาติ อาจมิใชํเป็นสมาชิกพรรคประชาชนปฎิวัติลาว ก็ได๎และอาจได๎รับการแตํงตั้งเป็นคณะรัฐบาลได๎ ซึ่ง
เคยมีสมาชิกสภาที่มิได๎มาจากผู๎แทนสมาชิกพรรค แตํได๎รับการแตํงตั้งให๎เป็นคณะรัฐบาล แตํมีโอกาสน๎อยมา (เกิดขึ้นในสมัย
การประชุมกองประชุมใหญํครั้งที่ 6) ซึ่งในปัจจุบันสมาชิกสภาแหํงชาติ จะเป็นสมาชิกพรรคประชาชนปฎิวัติลาวเสมอ
389
กฎระเบียบของพรรคประชาชนปฎิวัติลาว ครั้งที่ 9 มาตรา 1 และ มาตรา 2
390
กฎระเบียบของพรรคประชาชนปฎิวัติลาว ครั้งที่ 9 มาตรา 11
391
กฎระเบียบของพรรคประชาชนปฎิวัติลาว ครั้งที่ 9 มาตรา 8
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กฎระเบียบของพรรคประชาชนปฎิวัติลาว ครั้งที่ 9 มาตรา 13 – มาตรา 16
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กฎระเบียบของพรรคประชาชนปฎิวัติลาว ครั้งที่ 9 มาตรา 17
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ตาราง 1
กองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศ ครั้งที่ 9
คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรค ประชาชนปฎิวัติลาว สมัยที่ 9

กรมการเมืองศูนย์กลางพรรค 11 คน

สานักงานว่าการศูนย์กลางพรรค

กรรมาธิการศูนย์กลางพรรค 46 คน

คณะเสนาธิการศูนย์กลางพรรค 7 คน
คณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรค
คณะตรวจสอบศูนย์กลางพรรค 3 คน
สถาบันการเมือง – การปกครองแห่งชาติ
คณะความสัมพันธ์กับต่างประเทศของศูนย์กลางพรรค
คณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรค

2. ขั้นแขวง และนครหลวง ประกอบไปด๎วย
คณะบริหารงานพรรคแขวง คณะประจาแขวง และนอกจากนั้นยังมีงานบริหารงานชํวย คือ สานักงาน
วําการพรรคแขวง คณะจัดตั้งพรรคแขวง คณะโฆษณาอบรมแขวง คณะตรวจสอบพรรคแขวงและสถาบัน
โรงเรี ย นการเมือ ง –การปกครองแขวงโดยกาหนดหน๎ าที่เ กี่ยวข๎องกับการบริห ารงานของพรรค 394 โดย
กาหนดให๎มีการประชุมใหญํผู๎แทนขององค์คณะพรรค นคร เมือง และเทศบาล มีวาระ การประชุม 5 ปีตํอ 1
ครั้งการประชุม 395

394
395

กฎระเบียบของพรรคประชาชนปฎิวัติลาว ครั้งที่ 9 มาตรา 21
กฎระเบียบของพรรคประชาชนปฎิวัติลาว ครั้งที่ 9 มาตรา 18
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ตาราง 2
คณะบริหารงานพรรคแขวง

คณะประจาแขวง

สานักงานว่าการพรรคแขวง
คณะจัดตั้งพรรคแขวง

คณะโฆษณาอบรมแขวง

คณะตรวจสอบพรรคแขวง
สถาบันโรงเรียน การเมือง – การปกครองแขวง

3. ขั้นเมือง ประกอบไปด๎วย คณะบริหารงานพรรคเมือง คณะประจาพรรคเมือง และนอกนี้ยังมีองค์การ
ชํ ว ยงานของคณะพรรคเมื อ ง คื อ ส านั ก งานพรรคเมื อ ง ส านั ก งานจั ด ตั้ ง พรรคเมื อ ง ส านั ก งาน
ตรวจสอบเมื อง และส านั กงานโฆษณาอบรมเมื อ ง การปกครองขั้ นเมื อ งอยูํ ใ นสํ ว นท๎ อ งถิ่ น และ
ดาเนินการอยูํในสํวนของคณะบริหารงานพรรคแขวง นคร เมือง และเทศบาล
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ตาราง 3
คณะบริหารงานพรรคเมือง

คณะประจาพรรคเมือง

สานักงานพรรคเมือง
สานักงานจัดตั้งพรรคเมือง

สานักงานตรวจสอบเมือง

สานักงานโฆษณาอบรมเมือง

4. ขั้นรากฐาน 396 การจัดตั้งขั้นรากฐานพรรค ประกอบด๎วย คณะพรรครากฐาน หนํวยพรรครากฐาน
และหนํวยพรรคที่ขึ้นกับคณะพรรครากฐานซึ่งจัดตั้งขึ้นตามบ๎าน หรือกลุํมบ๎าน สานักงานขั้นตํางๆ
โรงเรียน โรงพยาบาล หนํวยงานวิชาการ หนํวยงานเศรษฐกิจ กรมกองรากฐานในกองกาลังประกอบ
อาวุธ และหัวหนํวยรากฐาน อื่นๆ ที่มีสมาชิกพรรคสมบูรณ์ตั้งแตํ 3 คนขึ้นไป ให๎จัดตั้งเป็นรากฐาน
พรรคหนึ่ง (หากไมํครบ 3 คนขึ้นไป กาหนดให๎คณะพรรครากฐานผู๎บังคับบัญชาเป็นผู๎บรรจุ) เชํน
คณะนิติศาสตร์ สหพันธ์แมํหญิง397 ผู๎แทนจากภาคงานลูกจ๎างในแตํละหนํวยงาน ฯลฯ โดยมีการเลือก
ผู๎แทนเข๎าเป็นตัวแทนในขั้นคณะพรรค และคัดเลือกจากหลายคณะพรรค (เชํน คณะนิติศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เป็นตัวแทนของคณะหนํวยพรรค ได๎รับการคัดเลือกในระดับ
มหาวิทยาลัย เรียกวําคณะพรรครากฐาน เป็นต๎น สํวนจุพรรค หมายถึง สมาชิกพรรคสมบูรณ์ที่อยูํใน
หนํวยพรรค เชํน ข๎าราชการหรือพนักงานของรัฐ ที่เป็นสมาชิกพรรคที่บรรจุในตาแหนํงหนํวยพรรค

396

กฎระเบียบของพรรคประชาชนปฎิวัติลาว ครั้งที่ 9 มาตรา 23
สหพันธ์แมํหญิงเป็นองค์การมหาชน องค์การหนึ่งในโครงสร๎างรัฐ ตามกฎหมายวําด๎วยการพัฒนาและปกปูองแมํหญิง เลขที่
08/สปซ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2004
397
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ตาราง 4
ขั้นรากฐาน
คณะพรรครากฐาน
คณะหน่วยพรรค
จุพรรค

ตารางรวมโครงสร้างหน่วยงานของสปป.ลาวตามรัฐธรรมนูญ
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บทที่ 5
บทสรุป
สรุปภาพรวมของการวิจัย
บทที่ 1 อธิบายแนวความคิด และปรัชญาเบื้องต๎นที่ถือเป็นต๎นกาเนิดระบบกฎหมายของสปป.ลาวซึ่ง
สรุปได๎วํา ภายหลังจากสปป.ลาวได๎รับเอกราชจากการปลดปลํอยของประเทศฝรั่งเศส พัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงด๎านสังคมและวัฒนธรรมของลาวเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองและการปกครอง จาก
ประเทศที่อยูํภายใต๎การปกครองของประเทศอื่นมาเป็นประเทศที่มีอานาจอธิปไตยเป็นของตัวเอง ภายหลัง
จากที่สถาปนาเป็นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล๎ว สปป.ลาวได๎จัดระเบียบบริหารรัฐบน
เส๎นทางของประเทศสังคมนิยมภายใต๎กฎเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญฉบับใหมํที่ประกาศใช๎ในปี 1991 โดยประกาศ
ให๎ รั ฐ ธรรมนูญฉบั บ ดังกลํ าวเป็ น รั ฐ ธรรมนู ญของระบอบประชาธิปไตยประชาชนซึ่ งเป็นรัฐ ประชาธิปไตย
แตกตํางไปจากรัฐประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมที่ยกยํองประชาชนในภารกิจตํอสู๎ปลดปลํอยชาติเป็นหลักการ
สาคัญสูงสุด มีบทบัญญัติวําด๎วยการปกปักรักษา และพัฒนาประเทศชาติในด๎านการเมือง ด๎านเศรษฐกิจ และ
ด๎านสังคมวัฒนธรรมการปูองกันชาติ รักษาความสงบกาหนดสิทธิและหน๎าที่พื้นฐานของพลเมืองและวางระบบ
การจัดตั้ง “กงจักรรัฐ (กฎแหํงอานาจรัฐ)”398 ที่มีขึ้นเพื่อให๎บรรลุผลของการเปลี่ยนแปลงเข๎าสูํอุดมการณ์มาร์ค
ซิสต์ เลนินนิสต์ แตํในรอบสิบปีหลังประเทศได๎รับแนวทางด๎านสังคมและวัฒนธรรม ด๎านการเมืองและความ
มั่น คงจากโลกเสรี มากขึ้น และมีห ลั กฐานที่ชี้ให๎ เห็ นวําโครงสร๎างพื้นฐานทางกฎหมายของ สปป.ลาวนั้นมี
แนวโน๎มที่จะคล๎อยตามการเปลี่ยนแปลงของประเทศกาลังพัฒนาแบบเศรษฐกิจการตลาดโดยเฉพาะอยํางยิ่ง
เมื่อสปป.ลาวได๎เตรียมการเพื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียนในปลายปี 2515
บทนี้ชี้ให๎เห็นถึงขบวนการนิติบัญญัติหรือที่เรียกในภาษาลาววํา การสร๎างนิติกรรม กฎหมายของสปป.
ลาวนั้นมีทั้งหลักการและกระบวนการที่สลับซับซ๎อนอยูํบ๎างเพราะต๎องดาเนินการให๎สอดคล๎องกับแนวทาง
นโยบาย รัฐธรรมนูญ กฎหมาย สภาพความเป็นจริงทางด๎านเศรษฐกิจสังคม สนธิสัญญาและสัญญาสากลที่
สปป.ลาวเป็นภาคีตลอดจนการพิจารณาถึงขอบเขตอานาจหรือสิทธิขององค์กรที่มีสิทธิออกนิติกรรม (องค์การ
ที่มีอานาจสร๎างนิติกรรม) แผนการณ์ที่มีอยูํและต๎องปฎิบัติตามขั้นตอนที่กาหนดเป็นมาตรฐานวําด๎วยการนิติ
บัญญัติ (ขบวนการการสร๎างและปรับปรุงนิติกรรม)
นอกจากนั้ น ยั ง ต๎อ งประกัน ความโปรํง ใสต๎ องเปิด เผยต๎อ งมีก ารประสานกั บภาคสํ ว นที่ เกี่ ย วข๎ อ ง
เสริมสร๎างประชาธิปไตยและรับความคิดเห็นของประชาชน ประกันอัตลักษณ์ของชาติมีความเป็นวิทยาศาสตร์
และความเป็นมหาชน
กระบวนการทางนิติบัญญัติ (การสร๎างนิติกรรม) มีลาดับขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานอยูํหกขั้นตอนคือ
1.
ต๎องจัดทาแผนวําด๎วยการนิติบัญญัติสาหรับเรื่องนั้น (แผนการณ์สร๎าง)
398

หมายถึงกระบวนการและวงจรการใช๎อานาจรัฐ อันประกอบไปด๎วย สภาแหํงชาติ ประธานประเทศและรัฐบาล
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2.
ต๎องจัดทารํางโดยผู๎ที่มีอานาจ (สร๎างรํางกฎหมาย)
3.
ต๎องให๎กระทรวงยุติธรรมตรวจตราความสอดคล๎องของการรํางกฎหมาย
4.
ต๎องให๎รัฐบาลพิจารณารํางกฎหมาย
5.
ต๎องให๎สภาแหํงชาติ พิจารณาและรับรองรํางกฎหมาย
6.
ต๎องให๎ประธานประเทศประกาศใช๎กฎหมาย
โดยสรุปแล๎วการวิจัยนี้พบวําการนิติบัญญัติ ใน สปป.ลาวนั้น มีขบวนการบัญญัติกฎหมายที่มีหลักการ
ชัดเจนเพื่อให๎สอดคล๎องกับแนวทางนโยบายรัฐธรรมนูญ กฎหมายสภาพความเป็นจริงทางด๎านเศรษฐกิจสังคม
อีกทั้งต๎องบัญญัติให๎สอดคล๎องกับสนธิสัญญาและสัญญาสากลที่สปป.ลาวเป็นภาคีต๎องอยูํบนขอบเขตอานาจ
ขององค์กรที่มีอานาจออกนิติกรรมนั้น ๆ ต๎องมีแผนการและวิธีปฏิบัติประกันความโปรํงใส และเปิดเผยโดยมี
การประสานกับภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง เพื่อขยายฐานประชาธิปไตย และเพื่อรับความคิดเห็นของประชาชน มีการ
ตรวจตราความสอดคล๎องของการรํางกฎหมายโดยกระทรวงยุติธรรม สาหรับการพิจารณารํางกฎหมายโดย
รัฐบาลนั้น รัฐบาลพิจารณารํางกฎหมายในกองประชุมรัฐบาล(ค.ร.ม.) เมื่อมีมติรับรองแล๎วก็นาเสนอ ตํอคณะ
ประจาสภาแหํงชาติ เพื่อพิจารณาและรับรองรํางกฎหมาย โดยประธานประเทศลงนามประกาศใช๎กฎหมาย
สปป. ลาวยังแบํงกฎหมายเป็น 2 ประเภทคือ เป็น ”นิติกรรม”(การนิติบัญญัติ)ที่มีผลบังคับทั่วไป
และนิติกรรมเฉพาะ สนธิสัญญาสากลเป็น “นิติกรรม” ตามบทบัญญัติของนิติกรรมเฉพาะ
สํ ว นบทบั ญ ญั ติ ที่ มี ศั ก ดิ เ ป็ น กฎหมายนั้ น ที่ มี ล าดั บ สู ง สุ ด ได๎ แ กํ รั ฐ ธรรมนู ญ และระดั บ ต่ าสุ ด คื อ
กฎระเบียบของหมูํบ๎าน
บทที่ 2 ได๎วิจัยบทบัญญัติกฎหมายของ สปป.ลาวที่ เกี่ยวข๎องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และ
ความมั่นคง การวิจัยเริ่มที่กฎหมายวําด๎วยการศึกษาในลาดับแรก ตํอมาในหัวข๎อที่สองเป็นการวิจัยกฎหมาย
เกี่ยวกับการคุ๎มครองความปลอดภัยในการทางานและสํงเสริมศักยภาพแรงงาน โดยศึกษากฎหมายเกี่ยวกับ
แรงงาน กฎหมายวําด๎วยประกันสังคมและกฎหมายวําด๎วยเงินทดแทน กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
สภาพแวดล๎อมในการทางาน กฎหมายสํงเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สตรี เด็ก ผู๎สูงอายุและคนพิการรวมไป
ถึง กฎหมายคุ๎มครองแรงงานข๎ามชาติ หั ว ข๎อวิจัยที่ ส ามของบทนี้ เป็ นเรื่องวํ าด๎ว ยกฎหมายเกี่ ยวกับการ
สาธารณสุ ข สวั สดิการสั งคมและการคุ๎มครองคุณภาพชีวิตซึ่งเป็นเรื่องของกฎหมายตําง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
สาธารณสุ ข เรื่ องโรคติดตํอ เรื่ องการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสู บ อาหารและยา และผลิ ตภัณฑ์
ทางการแพทย์ กฎหมายยาเสพติดและการปูองกันและปราบปรามยาเสพติ ดตลอดจนเครื่องสาอาง ในลาดับ
ตํอมา หัวข๎อวิจัยที่สี่เกี่ยวข๎องกับกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมประกอบไปด๎วยกฎหมายคุ๎มครองเด็กและ
สตรี กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมของผู๎สูงอายุและสํงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ กฎหมายปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กฎหมายวําด๎วยการคุ๎มครองผู๎บริโภค กฎหมายปู องกันและปราบปรามการค๎ามนุษย์
การค๎าประเวณี หัวข๎อที่ห๎า วิจัย กฎหมายเกี่ยวกับการสํงเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสาร มี
กฎหมายเกี่ยวกับการสํงเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและกฎหมายเกี่ยวกับการสื่อสาร หัวข๎อที่หก ตรวจสอบ
กฎหมายเกี่ ย วกับ ทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล๎ อม พบวํา มีก ฎหมายที่เ กี่ยวข๎อ งอยูํห ลายฉบับ ได๎แ กํ
กฎหมายการคุ๎มครองการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อม (การคุ๎มครองสิ่งแวดล๎อม การควบคุมมลพิษ) กฎหมาย
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ทรัพยากรธรรมชาติ (ปุาไม๎ สัตว์ปุา สัตว์น้า น้า และดิน) กฎหมายวําด๎วยการเวนคืนที่ดิน การปฎิรูปที่ดินการ
จัดรูปที่ดิน การผังเมืองและการเกษตร กฎหมายควบคุมขยะและขยะอันตรายข๎ามแดน กฎหมายวําด๎วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หัวข๎อสุดท๎ายในบทนี้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการสํงเสริมและรักษา
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข๎องสามฉบับได๎แกํกฎหมายวําด๎วยมรดกทางวัฒนธรรม กฎหมาย
วําด๎วยโบราณสถานและโบราณวัตถุและกฎหมายเกี่ยวกับซากดึกดาบรรพ์ กฎหมายเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรม
และกฎหมายภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ผลการวิ จั ย ในบทนี้ พบวํา ที่นํ า สนใจมากคือ กรณีกฎหมายเกี่ ยวกั บการศึก ษา กฎหมายเกี่ย วกั บ
การศึก ษาในยุ คใหมํข อง สปป. ลาวนั้ น เป็ นกฎหมายที่ ส ร๎ างขึ้ นใหมํใ ห๎ ส อดรั บกั บ นโยบายและแผนด๎ า น
การศึก ษาของประเทศในยุ คของการเปลี่ ยนแปลง คศ.2003 – 2015 โดยที่ ส าธารณรัฐ ประชาธิปไตย
ประชาชนลาวได๎มีนโยบายด๎านการศึกษาที่เน๎นให๎ประชาชนทุกคนในประเทศได๎รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี
เปูาหมายการจัดการการศึกษาตามแผนปฏิบัติงานแหํงชาติ การศึกษาเพื่อทุกคน ให๎สาเร็จใน ปี คศ. 2015
จึงได๎บัญญัติกฎหมายวําด๎วยการศึกษา(Law on Education 2007)399 ไว๎เป็นกฎหมายกลางทางการศึกษาได๎
กาหนดหลักการของการศึกษาของประชาชนของสปป.ลาว โดยมีพื้นฐานวํา การศึกษาต๎องดาเนินไปตามทิศ
สังคมนิยม มีลักษณะเฉพาะความเป็นชาติลาว วิทยาศาสตร์ และความทันสมัย การศึกษาสามัญ ต๎องเกี่ยวข๎อง
กับการอาชีวศึกษา การศึกษาสายสามัญ (ในระบบโรงเรียน) ต๎องควบคูํไปกับการศึกษาอบรมของครอบครัว
สังคม และ การศึกษานอกโรงเรียน ยิ่งไปกวํานั้น รัฐต๎องรับประกันการศึกษาโดยกาหนดให๎ภาคท ฤษฎีต๎อง
สัมพันธ์กับภาคปฎิบัติ การเรียนต๎องควบคูํกับการปฎิบัติที่แท๎จริง การศึกษาต๎องสัมพันธ์กับตลาดแรงงาน ต๎อง
ตอบสนองความต๎องการของการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม ในแตํละระยะและการศึกษาแหํงชาติต๎องสอดคล๎อง
กับการศึกษาภาคสํวนภายในประเทศและสากล
กฎหมายวําด๎ว ยการศึก ษา ปี 2007 ได๎กาหนดให๎มีระบบการศึกษาแหํงชาติ ประกอบไปด๎ว ยระบบ
การศึกษาในโรงเรียนและการศึกษานอกโรงเรียน โดยให๎ควบคูํไปในทุกชั้น ทุกขั้นการศึกษาโดยมีเนื้อหาสาระ
ในหลักสูตรและให๎มีฐานะเทําเทียมกัน 400 ระบบการศึกษาแหํงชาติกาหนดให๎แบํงเป็นชั้นและขั้นเรียนตํางๆ
เริ่มตั้งแตํการศึกษากํอนวัยเรียนถึงการศึกษาชั้นสูง
ระบบการศึกษาในโรงเรียนประกอบไปด๎วยสี่ขั้นตอนตามลาดับดังนี้
1.
การศึกษากํอนวัยเรียน 401
2.
399

สามัญศึกษา 402 (ประกอบด๎วย ประถมศึกษา403 มัธยมศึกษาตอนต๎น มัธยมศึกษาตอนปลาย404 )

เลขที่ 04/สพซ นครหลวงเวียงจันทร์ ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2007
Law on Education 2007 มาตรา 9
401
Law on Education 2007 มาตรา 14
402
Law on Education 2007 มาตรา 16
403
Law on Education 2007 มาตรา 17 ประถมศึกษา
404
Law on Education 2007 มาตรา 18
400
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3.

อาชีวะศึกษา 405 (ประกอบด๎วย วิชาชีพชั้นต๎น406 วิชาชีพชั้นกลาง407 และวิชาชีพขั้นสูง408)

4.

การศึกษาขั้นสูง 409(ประกอบด๎วย อนุปริญญา ปริญญาตรี หลังปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญา

เอก410)
การศึกษานอกโรงเรียนมีเนื้อหาและชั้นเรียนเหมือนกับการศึกษาในโรงเรียนแตกตํางจากการศึกษาใน
โรงเรียนในเรื่องวิธีการเวลาและรูปแบบการจัดการเรียน – การสอน
สาหรับการศึกษาตามอัธยาศัยนั้นคือรูปแบบหนึ่งของการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งมีเนื้อหาเชิงกว๎าง และ
ไมํจ ากั ดขอบเขต ทั้ งด๎ านเวลาการเรี ย น การค๎น คว๎ าด๎ ว ยตนเองให๎ ประกอบด๎ ว ยหลายวิ ธีก ารโดยรวมถึ ง
การศึกษาผํานสื่อตํางๆ ที่สามารถดาเนินการได๎ซึ่งไมํจากัดเวลาเนื้อหาและสถานที่เรียน 411 การกาหนดเวลา
เรียนของการศึกษาทุกชั้น ทุกขั้น ต๎องสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์เนื้อหาและคุณภาพของการศึกษาซึ่งรัฐบาล
เป็นผู๎กาหนด ตามการเสนอของกระทรวงศึกษาธิการ 412 โดยสรุปแล๎ว รัฐธรรมนูญ 1991 และฉบับแก๎ไขในปี
2003 413 ถื อเป็ น แมํ บ ทของกฎหมายการศึ ก ษา ได๎ก าหนดให๎ รั ฐ มีสํ ว นส าคัญ ในการจัด ให๎ มี ก ารศึ กษาแกํ
ประชาชนของสปป.ลาวและมีกฎหมายลาดับรองที่กาหนดการศึกษาภาคบังคับขั้นพื้นฐานโดยเรียงตามลาดับ
ตั้งแตํการศึกษาพื้นฐานจนถึงการศึกษาชั้นสูงสุด
สาหรับกฎหมายเกี่ยวกับการคุ๎มครองความปลอดภัยในการทางานและสํงเสริมศักยภาพแรงงานนั้น
กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานเป็น กฎหมายลาดับแรกในเรื่องนี้และมีหลักฐานสนับสนุนวํา การคุ๎มครองแรงงาน
ของสปป.ลาวนั้นเกิดขึ้นภายหลังได๎มีการประกาศอิสรภาพและมีการประกาศใช๎รัฐธรรมนูญฉบับแรก ปี 1991
ในการคุ๎มครองแรงงานตามรัฐธรรมนูญได๎มีบัญญัติให๎พลเมืองลาวมีสิทธิ์ในการทางานการประกอบอาชีพที่ไมํ

405

Law on Education 2007 มาตรา 19
Law on Education 2007 มาตรา 20 วิชาชีพ ชั้นต๎น
407
Law on Education 2007 มาตรา 20 วิชาชีพ ชั้นกลาง
408
มาตรา 20 วิชาชีพชั้นสูง
409
Law on Education 2007 มาตรา 21
410
Law on Education 2007 มาตรา 22 โครงสร๎างการศึกษาขั้นสูง
411
มาตรา 11
412
มาตรา 12
413
มาตรา 19 บัญญัติเกี่ยวกับการศึกษา ,วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ให๎ประชาชนได๎รับความรู๎ ความรักชาติ รักประชาธิปไตย
โดยประชาชน , มีจิตสานึกในชนชาติของตน และจิตวิญญาณความเป็นอิสระ โดยให๎เน๎นด๎านการศึกษาภาคบังคับเป็นสาคัญ
กาหนดให๎มีโรงเรียนเอกชนตามแผนการศึกษาของรัฐ มาตรา 22 (รธน.ปี 2003) กาหนดให๎รัฐใสํใจปฏิบัตินโยบายพัฒนา
การศึกษา ปฏิบัติระบอบการศึกษาชั้นประถมแบบบังคับ เพื่อสร๎างคนลาวให๎เป็นพลเมืองดี , มีคุณสมบัติ , ศีลธรรม, มีความรู๎
และความสามารถ รัฐและสั งคมต๎องพั ฒนาการศึกษาแหํงชาติ ให๎มี คุณภาพ สร๎างโอกาสและเงื่ อนไขให๎ป ระชาชนได๎รั บ
การศึกษาอยํางทั่วถึงโดยเฉพาะประชาชนที่อยูํเขตหํางไกล ,บรรดาชนเผํา, ผู๎หญิง , เด็กและเยาวชน, และผู๎ด๎อยโอกาส. รัฐ
สํงเสริม และสนับสนุนให๎เอกชนลงทุนในการพัฒนาการศึกษาแหํงชาติตามกฎหมาย และมาตรา 38 กาหนดให๎พลเมืองลาว มี
สิทธิได๎รับการศึกษาร่าเรียนยกระดับความก๎าวหน๎า
406
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ขัดกฎหมาย414 มีสิทธิ์ได๎รับการพักผํอน(หยุดงาน) ได๎รับการรักษาเวลาเจ็บปุวย และได๎รับการชํวยเหลือเวลาไมํ
สามารถทางานได๎ เชํน เสียอวัยวะ(พิการ) หรือทุพพลภาพ แกํชรา และอื่นๆ และภายหลังจากการปรับปรุง
รัฐธรรมนูญปี 2003 ได๎บัญญัติเพิ่มเติมในเรื่องการพัฒนาผีมือแรงงานและความมีวินัยของแรงงาน การสํงเสริม
วิชาชีพ และการทางานของประชาชน และการปกปูองสิทธิ์ประโยชน์ของแรงงาน415
สปป.ลาว ได๎บัญญัติกฎหมายวําด๎วยแรงงาน ฉบับแรกในปี 1994 (Law on Labour 1994) โดย
กาหนดให๎มีการคุ๎มครองแรงงาน สัญญาแรงงาน การยกเลิกแรงงาน กาหนดเวลาทางาน เวลาพักผํอน แรงงาน
ที่เป็นเพศหญิง และ เด็กที่มีการรับประกันคําแรง มีประกันสังคมการปกปูองแรงงานที่เกิดอุบัติเหตุแรงงาน
และ มาตรการลงโทษตํอผู๎ละเมิดกฎหมายแรงงาน ตํอมาปี 2006 ได๎มีการปรับปรุงเพิ่มเติมในเรื่องการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน และให๎สวัสดิการแกํลูกจ๎างตามกฎหมายวําด๎วยแรงงาน (ฉบับปรับปรุง) 416 การคุ๎มครองแรงงาน
ที่เกิดโรคภัยจากการประกอบการงานอาชีพ การกากับดูแล และการตรวจตราแรงงานรวม ทั้งกาหนดให๎มี
ประกาศผลงานดีเดํนตํอผู๎มีผลงานด๎วย 417 ในปี 2013 สปป.ลาวได๎ปรับปรุงกฎหมายแรงงานเป็นครั้งที่สาม ซึ่ง
เป็นการนากฎหมายหลายฉบับมารวมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฝีมือแรงงาน ด๎วยการสร๎างระบบการพัฒนา
ฝีมือแรงงานซึ่งประกอบด๎วย การสร๎างหลักสูตรการพัฒนาฝีมือแรงงาน การจัดหางาน การปกปูองแรงงาน วํา
ด๎วยเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพของแรงงาน เพื่อรองรับการเป็นอุ ตสาหกรรมทันสมัยทาให๎ลูกจ๎างได๎รับ
การปกปูองผลประโยชน์และมีการดารงชีวิตที่ดีขึ้น
กฎหมายฉบับนี้ได๎ใช๎บังคับสาหรับลูกจ๎าง นายจ๎างทั้งในระบบและนอกระบบหนํวยแรงงาน ลูกจ๎าง
ลาว ที่ทางาน ณ ตํางประเทศและลูกจ๎างงานตํางประเทศ ที่ทางานอยูํสปป.ลาว แตํไมํใช๎บังคับกับพนัก งาน –
ข๎าราชการ ทหาร ตารวจ ที่ทางานในองค์การพรรค รัฐ แนวลาวสร๎างชาติและองค์การมหาชน และสาหรับ
ลูกจ๎างในครัวเรือนต๎องดาเนินการตามสัญญาระหวํางนายจ๎างกับลูกจ๎างซึ่งมีระเบียบการเฉพาะ418
กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข เป็นหัวข๎อวิจัยที่สาคัญสาหรับบทนี้เพราะเป็นหมวดกฎหมายที่
ยืนยันความมั่นคงทางสาธารณสุขของประเทศ สปป.ลาวมีกฎหมายการสาธารณสุข (กฎหมายสาธารณสุข
กฎหมายหลั ก ประกั น สุ ข ภาพและการเสริ ม สร๎ า งสุ ขภาพและและกฎหมายเกี่ย วกั บ การรั ก ษาพยาบาล)
กฎหมายเกี่ยวกับโรคติดตํอ กฎหมายเกี่ยวกับควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลส์และยาสูบกฎหมายอาหารและยา
และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ กฎหมายยาเสพติดและปูองกันและปราบปรามยาเสพติด กฎหมายเครื่องสาอาง
สาหรับกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมนั้น สปป. ลาวมีกฎหมายคุ๎มครองเด็ก สตรี ผู๎สูงอายุและ
สํงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ กฎหมายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กฎหมายวําด๎ว ยการคุ๎มครองผู๎บริโภค
กฎหมายปูองกันและปราบปรามการค๎ามนุษย์และการค๎าประเวณีในด๎านความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีนั้น มี
414

รัฐธรรมนูญ ปี ‖ 1991
รัฐธรรมนูญ มาตรา 27 (ใหมํ)
416
กฎหมายวําด๎วยแรงงาน (ฉบับปรับปรุง) เลขที่ 06/สพซ นครหลวงเวียงจันทร์ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2006
417
และในปี 2010 มีดารัสของนายกรัฐมนตรี ฉบับเลขที่ 036/นย. ลงวันที่ 22 มกราคม 2010 วําด๎วยการสร๎าง และพัฒนา
ฝีมือแรงงานมาเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยงกับภาคพื้นทวีป และ ภูมิภาคระหวํางประเทศ
418
มาตรา 6 (ปรับปรุง)
415
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การบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการสํงเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นการเฉพาะ และที่เป็น
เชํนเดียวกับประเทศอื่นๆ คือกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม กฎหมายการคุ๎มครองการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อม (การคุ๎มครองสิ่งแวดล๎อม การควบคุมมลพิษ)
สปป. ลาว นั้นเป็นรัฐที่คุ๎มครอง ทรัพยากรของรัฐและสิ่งแวดล๎อมผํานทางกฎหมายโดยมีกฎหมาย
ทรัพยากรธรรมชาติ (ปุาไม๎ สัตว์ปุา สัตว์น้า น้า และดิน) กฎหมายวําด๎วยการเวนคืนที่ดิน การปฎิรูปที่ดิน การ
จัดรูปที่ดิน การผังเมืองและการเกษตร มีกฎหมายที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับขยะและการเคลื่อนย๎ายขยะอันตรายข๎าม
แดน และกฎหมายวําด๎วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
นอกไปจากนั้น สปป. ลาวได๎ออกกฎหมายวําด๎วยมรดกทางวัฒนธรรม กฎหมายวําด๎วยภูมิ ปัญญา
ท๎องถิ่น กฎหมายวําด๎วยโบราณสถานและโบราณวัตถุ กฎหมายเกี่ยวกับซากดึกดาบรรพ์ กฎหมายเกี่ยวกับ
ศิลปหัตถกรรมซึ่งถือได๎วําเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการสํงเสริมและรักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนและ
สังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมด๎วยโดยสรุปแล๎วกฎหมายของ สปป.ลาวในเรื่องนี้ มีความสมบูรณ์
และจัดได๎วํามีระบบที่ก๎าวหน๎าทัดเทียมนานาประเทศอยํางเห็นได๎ชัด
บทที่ 3และ4
สองบทนี้วิจัยกฎหมายเกี่ยวกับการเมืองและความมั่นคง และหนํวยงานของรัฐที่เกี่ยวข๎องกับสังคม
วัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคงของ สปป.ลาว ซึ่งพบวํามีกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการเพิ่มศักยภาพของ
ระบบราชการ อันประกอบไปด๎วยกฎหมายการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี กฎหมายเกี่ยวกับรัฐบาล ราชการ
สํวนกลาง ราชการสํวนภูมิภาคและราชการสํวนท๎องถิ่น
กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข๎าราชการ การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีของ สปป. ลาว นั้น เป็นเรื่องของ
การควบคุมตรวจสอบการดาเนินการของรัฐ (ฝุายบริหาร) ในภาพรวมโดยมีบทกฎหมายวําด๎วยการตรวจตรา
รั ฐ ซึ่ง กาหนดหลั กเกณฑ์ และวิธี การที่ชั ดเจนและมีบ ทบัญ ญัติ เรื่ องความรั บผิ ด ชอบของหั ว หน๎าองค์ การ
ตรวจสอบรัฐ หัว หน๎าคณะตรวจสอบและพนักงานตรวจสอบสาหรับศาลประชาชนสู งสุด องค์การอัยการ
ประชาชนสูงสุด แนวลาวสร๎างชาติ องค์การมหาชนและองค์การอื่นๆของรัฐนั้น มีการกํอตั้งองค์การตรวจสอบ
รัฐของตนขึ้นตํางหาก และดาเนินการตรวจสอบตามบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ แตํไมํใช๎บังคับกับการ
ตรวจสอบรัฐภายใต๎กระทรวงปูองกันประเทศและกระทรวงปูองกันความสงบที่มีกาหนดไว๎เป็นเรื่องตํางหาก
การวิจัยพบกฎหมายวําด๎วยการตรวจสอบ การเงินและงบประมาณที่กาหนดหลักการระเบียบการ
และมาตรการเกี่ยวกับองค์การตรวจสอบให๎กากับดูแลการใช๎งบประมาณของรัฐองค์การธุรกิจและหนํวยงานที่
ไมํแสวงหาผลกาไรให๎ถูกต๎องตามระเบียบกฎหมายให๎มีประสิทธิผลประหยัดและปูองกันปรากฏการณ์ที่ไมํชอบ
ทางด๎านการเงิน และงบประมาณของรั ฐรวมทั้งการกากับดูแลรัฐ ด๎านเศรษฐกิจให๎ มีค วามเข๎มแข็งโปรํงใส
สํงเสริมการลงทุนภายในและตํางประเทศรวมถึงการสํงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมให๎ขยายตัวได๎อยําง
มั่นคง
ในด๎านของสภาแหํงชาติมีกฎหมายวําด๎วยการติดตามตรวจสอบของสภาแหํงชาติที่กาหนด หลักการ
ระเบี ยบการและมาตรการเกี่ย วกับ การติดตามตรวจสอบของสภาแหํ งชาติตํอการดาเนินงานขององค์การ
บริหาร ศาลประชาชน และอัยการประชาชนให๎เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย มติของกองประชุมสภา
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แหํงชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและแผนงบประมาณแหํงรัฐ
บทที่ 4 เป็นการวิจัยวํา สปป. ลาว มีการจัดโครงสร๎างและอานาจหน๎าที่ ของหนํวยงานรัฐที่เกี่ยวข๎อง
กับสังคม วัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคงอยํางไร และมีองค์กรที่เกี่ยวข๎องอื่นใดอีกบ๎าง
ในประเด็นนี้ การวิจัยพบข๎อสรุปวํา ภายหลังจากที่ สปป.ลาวเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศมา
เป็นระบอบสังคมนิยมนับแตํวันที่ 2 ธันวาคม 1975 สปป.ลาวได๎ยึดระบอบ “สังคมนิยมประชาธิปไตย” สปป.
ลาวได๎ประกาศใช๎รัฐธรรมนูญฉบับแรกเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 1991 ใช๎หลักการปกครองแบบ “รวมศูนย์อานาจ
การปกครอง” (Centralization) ควบคูํไปกับ "หลักการปกครองสํวนท๎องถิ่น" มีการรวมศูนย์อานาจเอาไว๎ที่
สํวนกลางและสํวนท๎องถิ่น ในปัจจุบันองค์การปกครองสํวนกลางประกอบด๎วย 18 กระทรวง และ 3 องค์การ
เทียบเทํากระทรวงในสํวนการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่นรัฐธรรมนูญและกฎหมายวําด๎วยการปกครองท๎องถิ่น
กาหนดหลักการดาเนินงานขององค์การปกครองท๎องถิ่นโดยปฎิบัติตามหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยโดยแบํง
ขั้นในการดาเนินงานโดยแบํงออกเป็นสามขั้น คือ ขั้นแขวง ขั้นเมือง ขั้นบ๎าน
นอกจากองค์การรัฐบาล (หนํวยงานรัฐบาล)แล๎วสปป.ลาว มีระบบการปกครองโดยมีพรรคการเมือง
เพียงพรรคเดียวคือพรรคประชาชนปฎิวัติลาว (Lao People‖s Revolutionary Party : LPRP) เป็นพรรค
การเมืองที่มีความสาคัญและเป็นแกนนาอันเป็นองค์การสูงสุ ดโดยเป็นผู๎กาหนดนโยบายด๎านการเมือง สังคม
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของประเทศโดยผํานการประชุมพรรคประชาชนปฏิวัติลาวซึ่งกาหนดให๎มีการประชุม
ใหญํอยํางน๎ อยสองครั้งตํอปีและดาเนิ น การด๎านนโยบายและการปฎิบัติงานภายใต๎กฎระเบียบของพรรค
ประชาชนปฎิวัติลาว มีคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรค (กรมการเมืองศูนย์กลางพรรค : Politburo) เป็นแกน
นาหลักซึ่งมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกพรรคในแตํละขั้น (ขั้นศูนย์กลาง ขั้นท๎องถิ่น และขั้นรากฐาน) โดยมี
บทบาทในการดาเนิ น งานในคณะบริ ห ารงานของพรรค ท าหน๎า ที่ เป็ น ตั ว แทนของประชาชนลาวในการ
บริหารงานประเทศและเป็นสมาชิกสภาแหํงชาติด๎วย เนื่องจากสปป.ลาวมีการเลือกตั้งแบบสภาเดียวคือ สภา
แหํงชาติทาหน๎าที่ด๎านบริหาร นิติบัญญัติและตุลาการ ดูแลอนุมัติงบประมาณ การบัญญัติและแก๎ไขกฎหมาย
ตลอดจนการทางานของรัฐบาล โดยมีประธานประเทศเป็นหัวหน๎าพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ( LPRP)
และเป็นผู๎นาประเทศโดยมีนายกรัฐมนตรีทาหน๎าที่หัวหน๎าคณะรัฐบาลซึ่งมีวาระการดารงตาแหนํงคราวละห๎าปี
โดยสมาชิกสภาแหํงชาติจะทาการเลือกตั้งภายหลังการเลือกตั้งตัวแทนสมาชิกพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเสร็จ
สิ้นแล๎ว (ซึ่งภายหลังการเลือกตั้งแล๎วจะเป็นตัวแทนของประชาชนลาวคนเดียวกันซึ่งจะทาหน๎าที่เป็นตัวแทน
สมาชิกพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและสมาชิกสภาแหํงชาติด๎วย เพราะบุคคลที่ลงสมัครรับเลือกตั้งจะต๎องเป็น
สมาชิกพรรคประชาชนปฏิวัติลาวด๎วย)
รัฐบาลแหํง สปป.ลาว คือ องค์การบริหารแหํงรัฐทาหน๎าที่โดยรับผิดชอบตํอสภาแหํงชาติและประธาน
ประเทศมีภาระบทบาทในการกากับดูแลเอกภาพทางด๎านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม การปูองกัน
ชาติ ปูองกันความสงบและการตํางประเทศและรัฐธรรมนูญได๎บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและหน๎าที่ของรัฐบาล โดย
ต๎องดาเนินการภายใต๎รัฐธรรมนูญ กฎหมายและมติของสภาแหํงชาติ รัฐดารัสและรัฐบัญญัติของประธาน
ประเทศ ทาการเสนอรํางกฎหมายตํอสภาแหํงชาติ รํางรัฐดารัสและรํางรัฐบัญญัติตํอประธานประเทศ กาหนด
แผนยุทธศาสตร์แหํงการพัฒนาเศรษฐกิจ –สังคมและแผนงบประมาณแหํงรัฐประจาปี ออกดารัสมติตกลง

310
เกี่ยวกับการกากับดูแลเศรษฐกิจ –สังคม วิทยาศาสตร์ เทคนิค การปูองกันชาติปูองกันความสงบและการ
ดาเนินการตํางประเทศจัดตั้งดาเนินการ แนะนาและตรวจสอบการดาเนินงานของบรรดาองค์การภาคสํวน
ตํางๆ และองค์การปกครองท๎องถิ่น งานของกองกาลังปูองกันชาติ ปูองกันความสงบลงนามในสนธิสัญญา
สัญญากับตํางประเทศและดาเนินการตามสนธิสัญญาและสัญญาที่ได๎ลงนามแล๎ว ละเว๎นการปฎิบัติห รือยกเลิก
ข๎อตกลง คาสั่งของกระทรวง หรือองค์การเทียบเทํากระทรวงองค์การที่ขึ้นกับรัฐบาลและองค์การปกครอง
ท๎องถิ่นที่ขัดกับระเบียบกฎหมายและปฎิบัติตามสิทธิและหน๎าที่อื่นๆ ตามที่ได๎กาหนดไว๎ในกฎหมาย ระบบ
วิธีการทางานของรัฐบาลยึดหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยโดยมีการประสานงานกับหนํวยงานตํางๆ โดย
รัฐบาลจะถือเอามติกองประชุมพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นหลักสาคัญในการดาเนินงานของตน โดยสมาชิก
รัฐบาลต๎องเคารพภาระบทบาทหน๎าที่ของกันและกันพร๎อมทั้งประสานงานกันในกรณีที่มีประเด็นปัญหาที่มี
ความขัดแย๎งกันไมํเป็นเอกภาพเดียวกันให๎นาเสนอประเด็นปัญหาดังกลําวตํอนายกรัฐมนตรีพิจารณาแก๎ไข
นอกจากนี้รัฐบาลต๎องรายงานการดาเนินงานประจาปีตํอสภาแหํงชาติเสนอขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์
แหํงการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมและแผนงบประมาณแหํงรัฐการแก๎ไขเปลี่ยนแปลงแผนงบประมาณแหํงรัฐ
และตอบข๎อซักถามของสมาชิกสภาแหํ งชาติเกี่ยวกั บการปฎิบัติหน๎าที่ของรัฐ บาลหรือสมาชิกรัฐบาลและ
รัฐบาลต๎องรายงานการดาเนินงานตํอประธานประเทศและตํอกองประชุมพรรคประชาชนปฏิวัติลาว
สปป.ลาว ถือเป็นประเทศสมาชิกใหมํของอาเซียนที่ต๎องปรับตัวเพื่อการเข๎าสูํประชาคมอาเซียนอยําง
สมบูรณ์แบบและจากการตรวจสอบของคณะผู๎วิจัยพบวําสปป.ลาวได๎ดาเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนและเสริมสร๎าง
บทบัญญัติของกฎหมายที่ทาให๎ภาครัฐมีความสามารถที่จะรองรับการเปิดประเทศเพื่อรับบูรณาการประชาคม
อาเซียนในระดับที่เหมาะสม
ระบบกฎหมายของสปป.ลาวความเป็นสากลและการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน
สปป.ลาวเป็ น ประเทศในกลุํ ม CLMV ที่ใช๎ความพยายามในการปรับมาตรฐานความสามารถของ
ทรัพยากรบุคคลของประเทศได๎อยํางตํอเนื่อง กฎหมายที่สปป.ลาวได๎บัญญัติขึ้นเพื่อยกระดับการศึกษาของ
ประชาชนนําจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให๎ดัชนีชี้วัดความสามารถของนักเรียนนักศึกษาของสปป.ลาวดีขึ้นกวําเดิม
ความพยายามของสปป.ลาวที่จะนาประเทศไปสูํการยอมรับของสังคมนานาชาตินั้น สํงผลดีให๎กับประเทศและ
คุ๎มคํากับความพยายามที่ได๎ใช๎ลงไปได๎เป็นอยํางมาก
สปป.ลาวมีการแบํงหมวดกฎหมายเป็น ”โขงเขต”(ภาคของกฎหมาย)อันได๎แกํ ภาคเศรษฐกิจ ภาค
วัฒนธรรมสังคมภาคการปกครองและการกากับดูแลรัฐมีระบบกฎหมายที่บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร (civil
code) แบบรํ ว มสมัย มี การรวบรวมกฎหมายไว๎เ ป็น ประมวลนับแตํปี 1972 โดยได๎ รับ อิทธิ พลจากระบบ
กฎหมายของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งประกอบไปด๎วยกฎหมายในระดับรัฐธรรมนูญและประมวลกฎหมายพร๎อมกับ
กฎหมายในระดับตํางๆซึ่งได๎บัญญัติขึ้นและประกาศใช๎นับแตํปี 1972 เป็นต๎นมา การเปลี่ยนแปลงนโยบายด๎าน
เศรษฐกิจเป็นเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีซึ่งถูกเรียกวํา “กลไกเศรษฐกิจใหมํ (New Economic Machanisim)”
นั้นคณะผู๎วิจัยพบวําสปป.ลาวใช๎กฎหมายเป็นภาคสํวนหนึ่งของการ เปลี่ ยนแปลงระบบเศรษฐกิจใหมํรัฐบาล
สปป.ลาวได๎บั ญญัติกฎหมายเพื่อสนั บสนุน การเปลี่ ยนแปลงทางด๎านเศรษฐกิจและสังคมเรื่อยมาอีกทั้งได๎
ดาเนินการพัฒนาประเทศให๎เป็นรัฐแหํงกฎหมายและเป็นที่ยอมรับของสากล
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สปป.ลาวกับนโยบายภาคสังคม –วัฒนธรรมและกฎหมายกับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน
เอกสารที่เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ –สังคมแหํงชาติของสปป.ลาวชี้ให๎เห็นวํารัฐบาลสปป.ลาวให๎
ความสาคัญกับการพัฒนาภาควัฒนธรรม –สังคมเพื่อปรับปรุงยกระดับชีวิตความเป็นอยูํของประชาชนลาวให๎มี
ระดับที่ดีขึ้นพร๎อมกันนั้นก็ไ ด๎มีความพยายามยกระดับดัชนีการพัฒนาด๎านสังคมให๎สูงขึ้นและให๎ทัดเทียมกับ
บรรดาประเทศเพื่อนบ๎านและในภูมิภาคโดยในแตํละปีได๎เพิ่มอัตราสํวนการลงทุนของรัฐในภาคสังคมให๎สูงขึ้น
ตามลาดับซึ่งสอดคล๎องกับการเตรียมประเทศเพื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียน
สปป.ลาวเน๎นที่การจัดให๎เรื่องการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนา
มีนโยบายขยายการบริการด๎านการศึกษาทั้งปริมาณและคุณภาพการปฎิรูประบบการศึกษาแหํงชาติดาเนินการ
อยํางจริงจังและตํอเนื่องมีการปรับปรุงสถาบันอาชีวศึกษาและแขนงวิชาชีพให๎มีคุณภาพสูงขึ้น วางแนวทาง
ปฎิบัติด๎านสาธารณสุขเรื่องการปูองกันโรคและสํงเสริมสุขภาพเป็นหลักรํวมกับการรักษาที่มีคุณภาพและสนอง
การบริการด๎านสาธารณสุขอยํางทั่วถึงมีนโยบายด๎านแรงงาน สวัสดิการสังคมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสร๎าง
ความแข็งแกรํงของแรงงานลาวให๎เป็นแรงงานฝีมือมีฝีมือที่ดีมีความรู๎ความสามารถความชานาญงาน มีทัศนคติ
และมีระเบียบวินัยมีงานทาที่เหมาะสม
กฎหมายได๎กาหนดให๎ผู๎ใช๎แรงงานได๎รับการปกปูองคุ๎มครองและได๎รับสวัสดิการที่ดี สปป.ลาวให๎
ความสาคัญตํอการพัฒนาประชากรการสํงเสริมความเสมอภาคของหญิง – ชายและเน๎นพัฒนาการหญิงและ
เยาวชน เป็นกรณีตํางหากจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยทั่วไปโดยเพิ่มจานวนเพศหญิงและเยาวชน ให๎
เข๎าในการมีสํว นเป็ นแกนนาขององค์กรทางการเมืองและองค์กรภาคประชาสังคมมากขึ้น การวิจัยพบวํา
แผนพัฒนาได๎ให๎ความสาคัญตํอการรักษาและสืบสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมของชนกลุํมน๎อยมากเป็น
พิเศษ มีการสํงเสริม และพัฒนากีฬาพื้นเมืองของบรรดาเผําตํางๆ จัดงานมหกรรมกีฬาแหํงชาติเพื่อยืนยัน
นโยบายการรํวมความสามัคคีของประชาชนทุกภาคเข๎าด๎วยกัน
อยํางไรก็ตามสปป. ลาวยังมีข๎อด๎อยเรื่องการเปิดเสรีด๎านการการสื่อสารสาธารณะและสื่อมวลชน
งานแถลงขําวและวัฒนธรรมถือเป็นหน๎าที่หลักของรัฐบาลๆ ต๎องรัฐต๎องปฎิบัติหน๎าที่เป็นกระบอกเสียงโฆษณา
เผยแพรํแนวทางของพรรคฯและระเบียบกฎหมายของรัฐรวมทั้งจัดให๎ประชาชนได๎รับรู๎ข๎อมูลขําวสารสาระ
ความรู๎เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ วิทยาการใหมํและเกี่ยวกับแบบแผนการดารงชีวิตที่ดีตามแผนพัฒนาที่ผํานการ
เห็นชอบของพรรค ดังนั้นการสร๎างนวัตกรรมขึ้นใหมํในสปป.ลาวอาจมีข๎อจากัดอยูํบ๎าง
การพัฒนาในสํวนที่เกี่ยวกับกฎหมายและการยุติธรรมนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กาหนดให๎มี
การสร๎างและอบรมนักกฎหมายและพนักงานยุติธรรมให๎ได๎ทั้งด๎านปริมาณและคุณภาพสนับสนุนการจัดตั้ง
ขยายแผนยุทธศาสตร์เกี่ ยวกับการสร๎ างรั ฐแหํ งกฎหมายและการสํงเสริมกระบวนการยุติธ รรมบนพื้นฐาน
กฎหมาย ปรับปรุงวงจรอานาจระบบบริหารจัดการ(ภาษาลาวเรียกวํา กงจักรองค์การบริหาร)และแบบแผน
วิธีการทางานระเบียบการบริหารด๎านยุติธรรมให๎สอดคล๎องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมีผลลัพธ์เพื่อรับใช๎
ประชาชน เปูาหมายหลักภายใน ปี 2015 ดังนั้นหนํวยงานที่รับผิดชอบในเรื่องของการเตรียมการทางนิติ
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บัญญัติจึงได๎ดาเนินการปรับปรุงประมวลกฎหมายแพํงและประมวลกฎหมายอาญากฎหมายลาดับต๎นและ
กฎหมายลาดับรอง (คือนิติกรรมอื่น ๆ) ใหมํที่จาเป็นพร๎อมทั้งปรับปรุงกฎหมายและนิติกรรมที่ประกาศใช๎ไป
แล๎วให๎สอดคล๎องกันซึ่งหมายความรวมถึงการสร๎างกฎหมายให๎สอดรับกับการเปิดเสรีในด๎านตํางๆ เพื่อรองรับ
การเคลื่อนตัวของประชาคมอาเซียนด๎วย
ในเรื่องของพัฒนาการกระบวนการยุติธรรมนั้นสปป.ลาวเน๎นที่การบังคับใช๎กฎหมายโดยเฉพาะเรื่อง
การบังคับคดี โดยกาชับให๎ดูแลการปฎิบั ติตามคาตัดสินของศาลที่วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล๎วให๎ได๎อยํางรวดเร็ว
ยกระดับคุณภาพของการออกหนังสือรับรองความถูกต๎องของเอกสารตํางๆ กาหนดให๎มีการแก๎ไขข๎อขัดแย๎ง
ทางด๎านเศรษฐกิจให๎รวดเร็ วโดยใช๎อนุญาโตตุล าการมีการปรับปรุงระบบประกันความถูกต๎องเป็นธรรมที่
ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงพอกลําวได๎วํากระบวนการยุติธรรมของสปป.ลาวนั้นมีพัฒนาการไปสูํความเป็นสากลเพิ่มขึ้น
แล๎วในปัจ จุบัน และแผนพัฒนาฯของประเทศได๎กาหนดนโยบายพัฒนาวิทยาศาสตร์ – เทคโนโลยีไว๎อยําง
กว๎างขวาง โดยให๎ถือวําการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทสาคัญตํอการเข๎าสูํอุตสาหกรรมและ
ความทันสมัยของสปป.ลาว
ภาพรวมของการลงทุ น ที่ เ หมาะสมในสปป.ลาวนั้ น ควรจะเป็ น การลงทุ น ในวิ ส าหกิ จ ที่ มี ก ารใช๎
เทคโนโลยีเพราะรัฐบาลสปป.ลาวได๎รับมอบหมายให๎เรํงงานค๎นคว๎าและการนานวัตกรรมใหมํมาประยุกต์ใช๎
พร๎อมทั้งจัดให๎มีโครงการจัดการระบบบริหารด๎วยอิเล็กโทรนิ กส์ขยายระบบเครือขํายเชื่อมตํอทุกอาเภอและ
หมูํบ๎านสนับสนุนการค๎นคว๎าเทคโนโลยีใหมํที่เหมาะสมซึ่ งหมายความวํา เทคโนโลยีใหมํนั้นต๎องเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อมและที่ประชาชนทั่วไปสามารถนาไปใช๎ได๎ พร๎อมกันนั้นรัฐบาลต๎องคุ๎มครองทรัพย์สินทางปัญญาและ
ขึ้นทะเบียนการค๎าอยํางจริงจังและเมื่อดูในภาพรวมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแล๎วสปป.ลาวยังขาด
ปัจจัยโครงสร๎างพื้นฐานในเรื่องวิทยาศาสตร์ – เทคโนโลยีที่จะสนับสนุนพัฒนาการในด๎านนี้อยูํมากจึงถือเป็น
โอกาสสาหรับวิสาหกิจไทยที่มีความพร๎อมในด๎านเทคโนโลยีก๎าวหน๎า
เรื่องที่เป็นนโยบายสาคัญของสปป.ลาวที่มีผลกระทบถึงประเทศเพื่อนบ๎านมากก็คือนโยบายเรื่องการ
แก๎ไขปั ญ หาการผลิ ต การเสพย์ การลั กลอบค๎าและการประกอบอาชญากรรมที่เกี่ยวกั บยาเสพติด แผน
ยุทธศาสตร์ของสปป.ลาว เรํงให๎ประเทศเป็น ประเทศปลอดยาเสพติดอยํางตํอเนื่องแตํไมํให๎ทาโดยวิธีการที่
เฉี ย บขาดหรื อ รุ น แรงแตํ ใ ช๎ ก ารพั ฒ นาหมูํ บ๎ า นเพื่ อ ให๎ ป ระชาชนประกอบอาชี พ ที่ สุ จ ริ ต และใช๎ ก ารดู แ ล
บาบัดรักษาคนติดฝิ่นและคนติดยาประเภทเมแอมเฟตามีนให๎มีจานวนลดน๎อยลงอยํางไรก็ตามยังไมํมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ที่ยินยันความสาเร็จของวิธีการดังกลําว
สปป.ลาวดาเนินการที่ถือเป็นนโยบายหลักของบรรดาประเทศในยุคปัจจุบัน คือการพัฒนาแบบยั่งยืน
การปกปักรักษาสิ่ งแวดล๎อมและการคุ๎มครองทรัพยากรธรรมชาติที่ สปป.ลาวนั้นมีการริเริ่มที่นําสนใจคือ
นโยบายสํงเสริมเศรษฐกิจภูมิปัญญาให๎สัมพันธ์กับการปกปูองเศรษฐกิจภูมิปัญญา การกาหนดบริเวณเปูาหมาย
สาหรับการนาทรัพยากรธรรมชาติไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์สูงสุดโดยต๎องปกปักรักษาสิ่งแวดล๎อมให๎ได๎ดีด๎ว ย
รวมทั้งให๎เป็นต๎นแบบด๎านรักษาสิ่งแวดล๎อม ปกปูองรักษาเนื้อที่ปุาไม๎ห๎คลอบคลุมได๎ประมาณ 65% ของเนื้อที่
ประเทศทั้งหมดนโยบายนี้ได๎รับ การสนับสนุนจากฝุ ายนิติบัญญัติด๎วยการบัญญัติกฎหมายและระเบียบให๎
สอดคล๎องกับนโยบายนี้
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กฎหมายที่ประกาศใช๎ตามกองประชุมสภาแหํงชาติครั้งลําสุด (ครั้งที่ 9)มีกฎหมายวําด๎วยห๎องสมุดปี
2012, กฎหมายวําด๎วยสหพันธ์แมํหญิงลาว ปี 2013 กฎหมายวําด๎วยประกันสั งคม ปี 2013 กฎหมายวําด๎วย
การดาเนินคดีเด็ก ปี 2013 กฎหมายวําด๎วยความปลอดภัยด๎านเทคโนโลยี-ชีวภาพ ปี 2013 กฎหมายวําด๎วย
ยาและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ปี 2013 กฎหมายวําด๎วยอาหาร กฎหมายวําด๎วยการรักษาพยาบาล (ภาษา
ลาวเรียกวําการปิ่นปัว) กฎหมายวําด๎วยการทํองเที่ยว กฎหมายวําด๎วยการปูองกันเชื้อ HIV,กฎหมายวําด๎วย
พิพิธภัณฑ์ กฎหมายอาชีวศึกษา กฎหมายวําด๎วยมาตรฐาน กฎหมายวําด๎วยการคุ๎มครองสัตว์ กฎหมายวํา
ด๎วยการปูองกันพันธ์พืช กฎหมายวําด๎วยการกํอสร๎าง กฎหมายวําด๎วยการปกปูองผู๎บริโภค (ภาษาลาวเรียกวําผู๎
ซมใซ๎) เป็นต๎น ซึ่งโดยภาพรวมแล๎วถือได๎วํา สปป.ลาวมีการเตรียมพร๎อมทางการนิติบัญญัติและโครงสร๎าง
พื้นฐานทางการยุติธรรมที่พอเพียงในระดับหนึ่ง
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการคุ๎มครองวิสาหกิจตํางชาตินั้น ถ๎าเป็นเรื่องของวิสาหกิจระดับใหญํ ภาพรวมด๎าน
การเมือ งและความมั่ น คงของประเทศลาวดู เ หมือ นจะให๎ ก ารสนั บสนุ น และเปิ ดกว๎ า งมากกวํ า วิส าหกิ จ
ระดับกลางและยํอยงานวิจัยพบวํากองประชุมใหญํครั้งที่ 8 ของพรรคประชาชนปฎิวัติลาว (18-21 มีนาคม
2006) เริ่มต๎นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเมืองไปสูํแนวทางใหมํ ที่
“ถูกต๎องสอดคล๎องกับสภาวะความเป็นจริงทางด๎านเศรษฐกิจ - สังคมของประเทศตรงกับความต๎องการของ
ประชาชนบรรดาเผํา บรรดาอาชีพตํางๆ”และสปป.ลาวเริ่มตระหนักวําเสถียรภาพทางการเมืองและความ
มั่นคงของระบอบประชาธิปไตยประชาชนต๎องการการสนับสนุนจากภายในและตํางประเทศเป็นปัจจัยสาคัญ
เพื่อรับประกันเสถียรภาพ ด๎านการเมืองและความมั่นคง
พอที่จะถือได๎วํา สปป.ลาว มีการยอมรับวําแนวทางที่เปลี่ยนแปลงใหมํนี้ ได๎สร๎างเงื่อนไขและโอกาส
ใหมํให๎แกํ “การขุดค๎นกาลังรวมภายในชาติสมทบกับกาลังแรงของสากล เข๎าในการพัฒนา,ทาให๎เศรษฐกิจ
แหํงชาติฟื้นตัวกลับมาและขยายตัวตํอเนื่องตลอดระยะ 20 ปี ระดับ 6.2% เรํงรัดให๎มียอดการผลิตภัณฑ์
ภายในเพิ่มขึ้นกวํา 2 เทําตัว ”ซึ่งทางการสปป.ลาวยืนยันวําได๎ดาเนินการตามมติยังผลให๎ชีวิตความเป็นอยูํ
ทางด๎านวัตถุและจิตใจของประชาชนได๎รับการปรับปรุงและยกระดับสูงขึ้นอยํางชัดเจน
แนวทางเปลี่ยนแปลงใหมํนี้ถือเป็น การปรับปรุงบูรณาการระบบการเมืองของระบอบประชาธิปไตย
ประชาชนให๎ มีความเข๎มแข็งยิ่ งขึ้นด๎วยการเพิ่มบทบาทของการชี้แนะของพรรคฯที่เป็นรูปธรรมการได๎รับ
ยอมรับจากนานาชาติทาให๎ความสามัคคีปรองดองของปวงชนลาวเผําตํางๆ แนํนแฟูนขึ้นพร๎อมกันนั้นก็ทาให๎
การสัมพันธ์รํวมมือกับตํางประเทศเปิดกว๎างขึ้นในระดับภูมิภาคและนานาชาติ
ที่เห็ น ได๎ชัด เจน คือมติกองประชุมใหญํครั้ง ที่ 9 ของพรรคประชาชนปฎิวัติ ล าว (ลงวันที่ 17-21
มีนาคม 2011) มีการจัดตั้งแนวทางปฏิบัติใหมํด๎วยการสร๎างพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการนาประเทศให๎หลุดพ๎น
ออกจากความด๎อยพัฒนาอีกทั้งการพัฒนาด๎านสังคมวัฒนธรรมต๎องดาเนินไปควบคูํกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และการรักษาสิ่งแวดล๎อมมีปัจจัยพื้นฐานสาหรับการก๎าวสูํภาคอุตสาหกรรมและความทันสมัย
ในการประชุม พรรคฯครั้ งที่ 9 นี้ เองที่พรรคฯ ตั้งเปูาหมายของการเปลี่ ย นโฉมหน๎ าของ
ประเทศ ให๎พ๎นจากความด๎อยพัฒ นาโดยที่ประชุมพรรคฯครั้งนี้กาชับให๎รัฐบาลสปป.ลาวเปิดสัมพันธไมตรี กับ
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นานาประเทศ(สร๎างเพื่อนมิตรสากล)อยํางกว๎างขวางสามารถเข๎ารํวมในขบวนวิวัฒน์แหํงการเชื่อมโยงภาคพื้นฯ
และสากลได๎อยํางแท๎จริง(ภาษาลาวเรียกวํา เจ๎าการ)“ ในภารกิจสันติภาพมิตรภาพและการรํวมมือพัฒนา
อยํางจริงจัง” ทั้งนี้ฝุายบริหารของรัฐบาลต๎องจะยืนยันความสาเร็จในปลายปี 2015 ซึ่งเป็นระยะเวลาเริ่มต๎น
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สปป.ลาวกับความสัมพันธ์ระหวํางประเทศที่สาคัญ และมีผลกระทบตํอประเทศไทย
ความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐประชาชาชนจีนและประเทศไทย
ประเทศสาธารณรัฐประชาชาชนจีน เป็นประเทศหนึ่งที่เข๎ามามีบทบาทสาคัญตํอสปป.ลาวในระยะไมํ
นานมานี้โดยสาธารณรัฐประชาชาชนจีน ได๎ให๎ความชํวยเหลือในการพัฒนาเส๎นทางคมนาคม ให๎กับสปป.ลาว
และมีการเจรจาตกลงกันในเรื่องของความชํวยเหลือจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชาชนจีนที่มีมูลคําไมํต่ากวํา
เจ็ดร๎อยล๎านเหรียญสหรัฐ สํวนหนึ่งสาหรับการดาเนินงานเกี่ยวกับโครงการคมนาคมพื้นฐาน เชํน โครงการ
ถนนสาย R3 ที่มีความยาว 228.7 กิโลเมตรและเชื่อมตํอประเทศสาธารณรัฐประชาชาชนจีน และไทย การ
เจรจาระหวํางสปป.ลาวและสาธารณรัฐประชาชาชนจีนนั้นกาลังดาเนินไปได๎อยํางราบรื่นโดยสปป.ลาวเสนอให๎
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชาชนจีนแสวงหาเส๎นทางคมนาคมที่เหมาะสมสาหรับการเชื่อมตํอ สาธารณรัฐประชา
ชาชนจีนและสปป.ลาวผํานประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีจุดเริ่มต๎นที่เขตปกครอง กวางสี จ๎วง
ของประเทศสาธารณรั ฐ ประชาชาชนจี น เข๎ าสูํ นครหลวงเวียงจัน ท์ทางทิ ศตะวัน ออกและทางฝุ ายผู๎ แทน
สาธารณรั ฐ ประชาชาชนจี น ในการประชุ มเจ๎าหน๎าที่ระดับสู ง ของอนุภูมิภ าคลุํ มน้าโขง (GMS) ได๎ยอมรั บ
หลักการในเรื่องการคมนาคมทางบกที่ต๎องใช๎ราง ถนน และสะพานตลอดจนการคมนาคมทางน้าและทาง
อากาศ สํวนรายละเอียดคงจะได๎มีการเจรจากันตํอไปและที่จะดาเนินการตํอไปนั้นเป็นการเจรจารํวมกันสาม
ฝุายคือ ไทย สปป.ลาวและประเทศสาธารณรัฐประชาชาชนจีน ข๎อเสนอตอบแทนของลาวคือการยอมยกเลิก
คําธรรมเนียมที่เกี่ยวข๎อง
สาหรับประเทศไทยนั้นยินดีตํอการให๎ความชํวยเหลือของสาธารณรัฐประชาชาชนจีนที่ให๎ตํอ สปป.
ลาว เพราะได๎รับประโยชน์จากสํวนตํอของการคมนาคมจากสปป.ลาวทั้งนี้ประเทศสาธารณรัฐประชาชาชนจีน
ได๎ลงนามรํวมกับประเทศไทยเพื่อพัฒนาสํวนตํอของเส๎นทางคมนาคมทางบกในประเทศไทยเชํนการพัฒนาราง
คูํสาหรับรถไฟจากจังหวัดหนองคายเข๎าสูํยํานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการขนสํงชายฝั่งตะวันออกของไทย
ดังนั้นการได๎เข๎าเป็นคูํเจรจากับสปป.ลาวและสาธารณรัฐประชาชาชนจีนจะเป็นการสมประโยชน์ของประเทศ
ไทยด๎วย
สรุ ป ได๎ วํ า สปป.ลาวในปั จ จุ บั น นั้ น ประสพความส าเร็ จ ในการสร๎ า งความเชื่ อ มั่ น ในเรื่ อ งสั ง คม
วัฒนธรรม กฎหมายให๎กับ นานาประเทศยืนยันความมีเสถียรภาพทางการเมืองและสร๎างประเทศให๎มีความ
มั่นคงได๎ไมํน๎อยไปกวําประเทศที่ถือกันวําเป็นประเทศกาลังพัฒนาและกาลังก๎าวเข๎าสูํประชาคมอาเซียนด๎วย
ความภาคภูมิ
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