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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ ີ             ເລກທີ        /ກວຕ 

                                              ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ວນັທີ 

“ຮາ່ງ” 

ຂໍຕ້ກົລງົ 

ວາ່ດວ້ຍການປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊ ້ 

ຜະລິດຕະພນັສນິຄາ້ ແລະ ການບໍລິການ ດາ້ນມາດຕະຖານ ແລະ ການວດັແທກ 

 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ ການປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊ ້ ສະບບັ ເລກທີ 02/ສພຊ, ລງົວນັທີ 30 ມຖິນຸາ 

2010; 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ ມາດຕະຖານ ສະບບັເລກທີ 49/ສພຊ, ລງົວນັທີ 18 ກລໍະກດົ 2014; 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ ການວດັແທກ ສະບບັເລກທີ 36/ສພຊ, ລງົວນັທີ 13 ທນັວາ 2013; 

- ອງີຕາມ ດາໍລດັ ວາ່ດວ້ຍການຈດັຕ ັງ້ ແລະ ເຄື່ ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລ

ຊ,ີ ສະບບັເລກທີ 314/ນຍ, ລງົວນັທີ 29 ກນັຍາ 2017; 

- ອງີຕາມ ການສະເໜີຂອງກມົມາດຕະຖານ ແລະ ວດັແທກ ເລກທີ …/ກວຕ.ກມວ, ລງົວນັທີ    /2017. 

    

ລດັຖະມນົຕ ີກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ ີອອກຂໍຕ້ກົລງົ: 
 

ໝວດທີ 1 

ບດົບນັຍດັທ ົ່ວໄປ 

ມາດຕາ 1 ຈດຸປະສງົ 

ຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ກາໍນດົຫຼກັການ, ລະບຽບການ ແລະ ວທີິການໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ກຽ່ວກບັ 

ການຄຸມ້ຄອງ, ຕດິຕາມ, ກວດກາ, ຮອ້ງຮຽນ ແລະ ແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍງ່ ທາງດາ້ນຄນຸນະພາບ, 

ມາດຕະຖານ ແລະ ການວດັແທກ ເພ່ືອປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນວຽກງານປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊ,້ ບນົພ້ືນຖານ 

ຄວາມຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ, ມາດຕະຖານແຫງ່ຊາດ, ລະບຽບການເຕັກນກິ ຊຶ່ ງສອດຄອ່ງກບັລະບຽບ

ການຂອງພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ. ແນໃສກ່ານປກົປ້ອງສດິ, ຜນົປະໂຫຍດອນັຊອບທາໍຂອງຜູຊ້ມົໃຊ້

ຜະລິດຕະພນັສນິຄາ້ ແລະ ການບໍລິການຢູ ່ສປປ ລາວ. 

 

ມາດຕາ 2 ການປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊ ້ 

ການປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊ ້ຜະລິດຕະພນັສນິຄາ້ ແລະ ການບໍລິການ ທາງດາ້ນມາດຕະຖານ ແລະ 

ການວດັແທກ ແມນ່ການນາໍໃຊມ້າດຕະການ ເພ່ືອຮກັສາ ຊວີດິ, ສຂຸະພາບ, ຊບັສນິ, ສດິ ແລະ 

ຜນົປະໂຫຍດອນັຊອບທາໍຂອງຜູຊ້ມົໃຊ ້ ທ່ີເນື່ອງມາຈາກຜນົກະທບົຂອງການນາໍໃຊ ້ ສນິຄາ້ ແລະ 
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ການບໍລກິານ ບ່ໍໄດມ້າດຕະຖານ ຂາດຄນຸນະພາບ ແລະ ບໍ່ ສອດຄອ່ງຕາມລະບຽບການຂອງມາດ 

ຕະຖານ ແລະ ການວດັແທກ.  

 

ມາດຕາ 3 ການອະທິບາຍຄາໍສບັ 

1. ຜູຊ້ມົໃຊ ້ໝາຍເຖງິ ບກຸຄນົ, ນຕິບິກຸຄນົ ຫຼ ືການຈດັຕ ັງ້ ທ່ີຊື,້ ນາໍໃຊສ້ນິຄາ້ ແລະ ການບໍລ ິ

ການຢາ່ງຖກືຕອ້ງ ໂດຍບ່ໍມຈີດຸປະສງົທາງການຄາ້; 

2. ຜູສ້ະໜອງ ໝາຍເຖງິ ບກຸຄນົ, ນຕິບິກຸຄນົ ຫືຼ ການຈດັຕ ັງ້ ທ່ີຜະລິດຂາຍ, ຈາໍໜາ່ຍ, ຊື ້

ເພ່ືອຂາຍຕ່ໍ, ໃຫບໍ້ລິການ, ນາໍເຂ້ົາ ເພ່ືອຈາໍໜາ່ຍໃຫຜູ້ຊ້ມົໃຊ ້ແລະ ການສ ົ່ງມອບ; 

3. ການບໍລິການ ໝາຍເຖງິ ການຮບັໃຊ,້ ການໃຫໃ້ຊ,້ ການໃຫປ້ະໂຫຍດໃນຊບັສນິ ໂດຍມຄີາ່

ຕອບແທນເປັນເງນິ ຫືຼ ຜນົປະໂຫຍດອື່ນ; 

4. ຄນຸນະພາບ ໝາຍເຖງິ ຄນຸລກັສະນະສະເພາະຂອງຜະລິດຕະພນັສນິຄາ້ ແລະ ການບໍລິການ 

ທ່ີສອດຄອ່ງຕາມມາດຕະຖານ ຫືຼ ລະບຽບການເຕັກນກິ ທ່ີປະກາດໃຊ.້  

5. ມາດຕະຖານ ໝາຍເຖງິຄນຸລກັສະນະສະເພາະຂອງຜະລິດຕະພນັສນິຄາ້, ການບໍລກິານ, 

ຂະບວນການ, ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ບນັຫາທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັມາດຕະຖານ ເພ່ືອຕລີາຄາ,ຈດັ

ແບງ່ປະເພດ ແລະ ຈດັລະດບັຄນຸນະພາບຂອງສິ່ ງດ ັງ່ກາ່ວ ຊຶ່ ງຖກືກາໍນດົ ແລະ ຮບັຮອງ

ເອົາໂດຍອງົການມາດຕະຖານໃດໜ່ຶງທ່ີຖກືຍອມຮບັບນົພ້ືນຖານຄວາມເປັນເອກະພາບ. 

6. ລະບຽບການເຕັກນກິ ໝາຍເຖງິການກາໍນດົສະເພາະທາງດາ້ນເຕັກນກິ ຂອງຜະລິດຕະພນັ

ສນິຄາ້, ການບໍລກິານ, ຂະບວນການ, ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ບນັຫາອື່ ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 

7. ການວດັແທກ ໝາຍເຖງິ ການກາໍນດົຄາ່ເປັນຕວົເລກ ທ່ີຊີບ້ອກຄນຸລກັສະນະ, ຂະໜາດ, 

ປະລິມານ ຂອງວດັຖສຸິ່ ງຂອງ ທ່ີຕອ້ງການຄາໍນວນ, ຕອ້ງການຮູ ້ ດວ້ຍການໃຊແ້ມແ່ບບວດັ 

ແທກ, ເຄື່ ອງມ,ື ອປຸະກອນວດັແທກ ທ່ີສອດຄອ່ງຕາມມາດຕະຖານ ທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົ  

ໝາຍ ວາ່ດວ້ຍການວດັແທກ; 

8. ການຮອ້ງຮຽນໂດຍຕນົເອງ ໝາຍເຖງິ ບກຸຄນົ, ນຕິບິກຸຄນົ ທ່ີຊມົໃຊສ້ນິຄາ້ ແລະ 

ການບໍລກິານ ນາໍເອົາບນັຫາ ທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ໄປສະເໜີຕ່ໍໜວ່ຍງານປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊ ້

ເພ່ືອແກໄ້ຂ; 

9. ຄວີອາໂຄດ (QR CODE) ໝາຍເຖງິກດົລະຫດັທ່ີໄດຜ້າ່ນການພດັທະນາຈາກບາໂຄດ ມາ 

ເປັນ 2 ມຕິ ິ ທ່ີສາມາດບນັຈຂຸໍມ້ນູດວ້ຍຕວົເລກ ແລະ ຕວົອກັສອນ ໄດຫຼ້າຍກວ່າ, ນາໍໃຊ ້

ໃນການຂາຍ, ຂນົສ ົ່ງ, ການຕະຫຼາດ, ປະຊາສາໍພນັ ແລະ ໃຊເ້ພ່ືອເຂ້ົາສູເ່ວັບໄຊຕາ່ງໆ.   

 

ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດການນາໍໃຊ ້

ຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ນາໍໃຊຕ່ໍ້ບກຸຄນົ,  ນຕິບິກຸຄນົ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ ທ່ີດາໍເນນີການນາໍເຂ້ົາ, ສ ົ່ງ

ອອກ, ຈາໍໜາ່ຍ ແລະ ບໍລິການ ຜະລິດຕະພນັສນິຄາ້ ແລະ ການບໍລິການ ທາງດາ້ນມາດຕະຖານ

,ຄນຸນະພາບ ແລະ ການວດັແທກ ຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ. 
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ໝວດທີ 2 

ປະເພດ, ຮບູແບບການກວດກາ ແລະ ຫຼກັການພ້ືນຖານ  

 

ມາດຕາ 5 ປະເພດ  

ການປກົປ້ອງສດິ, ຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມປອດໄພແກຜູ່ຊ້ມົໃຊ ້ໄດຈ້ດັແບງ່ເປັນ 02 

ປະເພດ ຄ:ື 

1. ການປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊ ້ຜະລິດຕະພນັສນິຄາ້; 

2. ການປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊ ້ການບໍລກິານ. 

 

ມາດຕາ 6 ຮບູແບບການກວດກາ 

ການກວດກາວຽກງານປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊ ້ ຜະລິດຕະພນັສນິຄາ້ ແລະ ການບໍລກິານ ທາງດາ້ນ

ມາດຕະຖານ ແລະ ການວດັແທກ ມ ີ03 ຮບູແບບ ຄ:ື 

1. ກວດກາ ກອ່ນການນາໍເຂ້ົາ, ສ ົ່ງອອກ, ຈາໍໜາ່ຍ ແລະ ບໍລິການ; 

2. ກວດກາ ປກົກະຕິ ຕາມທອ້ງຕະຫຼາດ ແລະ ສະຖານທ່ີໃຫບໍ້ລິການ ແມນ່ 2 ຄ ັງ້ ຕ່ໍ ປີ      

( ສອງຄ ັງ້ ຕ່ໍ ປີ ); 

3. ກວດກາ ກະທນັຫນັ (ກລໍະນສີກຸເສນີ) ຫືຼ ການຮອ້ງຮຽນຂອງຜູຊ້ມົໃຊ,້ ຕາມສາຍດວ່ນ

ແມນ່ຈະໄດທ້າໍການກວດກາ ຊຶ່ ງບ່ໍໄດແ້ຈງ້ໃຫຜູ້ຖ້ກືກວດກາຮູກ້ອ່ນລວ່ງໜາ້. 

 

ມາດຕາ 7 ຫຼກັການພ້ືນຖານ ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ 

ການປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊຜ້ະລດິຕະພນັສນິຄາ້ ແລະ ການບໍລິການທາງດາ້ນມາດຕະຖານ ແລະ 

ການວດັແທກ ຈະໄດດ້າໍເນນີຕາມຫຼກັການພ້ືນຖານ ດ ັງ່ນີ:້ 
 

1. ມຄີວາມປອດໄພຕ່ໍສຂຸະພາບ, ຊວີດິ, ຊບັສນິ, ສະພາບແວດລອ້ມ, ສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດ

ອນັຊອບທາໍຂອງຜູຊ້ມົໃຊ;້ 

2. ສອດຄອ່ງກບັລະບຽບກດົໝາຍ ຊຶ່ ງສາມາດກວດສອບໄດ ້ ຕາມມາດຕະຖານແຫງ່ຊາດ, ພາກ 

ພ້ືນ ແລະ ສາກນົ; 

3. ສະເໝີພາບ, ໂປ່ງໃສ,  ພາວະວໄິສ, ຍຕຸທິາໍ, ບ່ໍມກີານບງັຄບັ, ບ່ໍມກີານຕວົະຍວົະຫຼອກລວງ; 

4. ການບໍ່ ເປີດເຜີຍ, ຮບັປະກນັຄວາມລບັ ກຽ່ວກບັຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ຂອງແຕລ່ະຝາ່ຍ ຍກົເວັນ້ ໄດມ້ ີ

ການຕກົລງົກນັ ຫືຼ ກດົໝາຍໄດກ້າໍນດົໄວຢ້າ່ງອື່ ນ; 

5. ການດາໍເນນີການກວດກາ, ທກຸຄ ັງ້ທ່ີຄະນະກາໍມະການລງົກວດກາ ຕອ້ງມໃີບແຈງ້ການ ຫືຼ ຂໍ້

ຕກົລງົ ທ່ີອອກໃຫໂ້ດຍ ກມົມາດຕະຖານ ແລະ ວດັແທກ, ພະແນກວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕັກ

ໂນໂລຊແີຂວງ, ນະຄອນ ຫຼວງ ຕາມການມອບໝາຍ. 

 

                               

 

 



 

4 

 

ໝວດທີ 3 

ການຮອ້ງຮຽນ ແລະ ວທີິການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍງ່  

 

 ມາດຕາ 8 ການຮອ້ງຮຽນຂອງຜູຊ້ມົໃຊ ້

ການຮອ້ງຮຽນ ຂອງຜູຊ້ມົໃຊ ້ທາງດາ້ນມາດຕະຖານ ແລະ ການວດັແທກ ມ ີ3 ຮບູການ ຄ:ື  

1. ຮອ້ງຮຽນດວ້ຍຕນົເອງ; 

2. ຮອ້ງຮຽນຜາ່ນສາຍດວ່ນ (ໂທ: 1513 ແລະ 1510)  

3. ຮອ້ງຮຽນຜາ່ນລະບບົເອເລັກໂຕຣນກິ ຄວີອາໂຄດ (QR CODE) ທາງໂທລະສບັ.  

ຜູທ່ີ້ມຈີດຸປະສງົຮອ້ງຮຽນ ຈະຕອ້ງໄດປ້ະກອບເອກະສານ ຫືຼ ກະກຽມ ຂໍມ້ນູທ່ີຈາໍເປັນ 

ເພ່ືອເປັນບອ່ນອງີ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂດາໍເນນີການໃຫແ້ກເ່ຈົາ້ໜາ້ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ດ ັງ່ນີ:້ 

1. ໃບສະເໜີ/ ການສະເໜີ; 

2. ຫຼກັຖານຢ ັງ້ຢືນເຖງິ ສນິຄາ້ທ່ີບ່ໍສອດຄອ່ງຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ຄນຸນະພາບ; 

3. ລາຍລະອຽດ ທ່ີສ ົ່ງຜນົກະທບົເຖງິຜູຊ້ມົໃຊ;້ 

4. ຜນົເສຍຫາຍ. 
 

ມາດຕາ 9 ວທີິການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍງ່  

ການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍງ່ ກຽ່ວກບັການປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊຜ້ະລິດຕະພນັສນິຄາ້ ແລະ 

ການບໍລກິານ ທາງດາ້ນມາດຕະຖານ ແລະ ການວດັແທກ ຈະໄດດ້າໍເນນີດວ້ຍວທີິການ ດ ັງ່ນີ:້ 

1. ການແກໄ້ຂ ດວ້ຍການປະນປິະນອມ; 

2. ການແກໄ້ຂ ດວ້ຍການໄກເ່ກຍ່; 

3. ການແກໄ້ຂ ທາງດາ້ນບໍລິຫານ ໂດຍອງົການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັວຽກງານ ປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊ;້ 

4. ການແກໄ້ຂ ໂດຍອງົການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍງ່ທາງດາ້ນເສດຖະກດິ  

5. ການແກໄ້ຂ ໂດຍສານປະຊາຊນົ. 

 

ມາດຕາ 10 ການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍງ່ດວ້ຍການປະນປິະນອມ 

ໃນກລໍະນທ່ີີມຂີໍຂ້ດັແຍງ່ເກດີຂືນ້ ລະຫວາ່ງ ຜູຊ້ມົໃຊ ້ ແລະ ຜູສ້ະໜອງຜະລິດຕະພນັສນິຄາ້ 

ແລະ ການບໍລກິານ ແມນ່ໃຫຄູ້ກ່ລໍະນໃີຊຄ້ວາມພະຍາຍາມແກໄ້ຂ ດວ້ຍການປຶກສາຫາລື ຕກົລງົ 

ກນັຕາມຂ ັນ້ຕອນ ດ ັງ່ນີ:້  

1. ເມ ື່ອເຫັນວາ່ສດິ, ຜນົປະໂຫຍດຂອງຕນົເອງຖກືລະເມດີ, ມກີານເສຍຫາຍ ຍອ້ນສນິຄາ້ ແລະ 

ການບໍລກິານ ທ່ີບໍ່ ສອດຄອ່ງຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ຄນຸນະພາບ ຜູຊ້ມົໃຊສ້າມາດນາໍສະເໜີ 

ຫືຼ ຮອ້ງຂໍເອົາການທດົແທນຄາ່ເສຍຫາຍ ໂດຍກງົຕ່ໍຜູສ້ະໜອງ, ບກຸຄນົ ຫືຼ ນຕິບິກຸຄນົ 

ທ່ີເປັນຜູ ້ສະໜອງ; 

2. ຜູສ້ະໜອງ ຕອ້ງຕອບຄາໍສະເໜີ ຫືຼ ຄາໍຮອ້ງຂໍຂອງຜູຊ້ມົໃຊ ້ໃນເວລາບ່ໍເກນີ 03 ວນັ (ສາມວນັ

ລດັຖະການ) ນບັແຕວ່ນັໄດຮ້ບັຄາໍສະເໜີ ຫຼ ືຄາໍຮອ້ງຂໍເປັນຕ ົນ້ໄປ; 
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3. ຜູສ້ະໜອງ ຕອ້ງແກໄ້ຂຕາມເວລາທ່ີເໜາະສມົ ແຕບ່ໍ່ໃຫເ້ກນີ 07 ວນັ (ເຈດັວນັລດັຖະການ) 

ນບັແຕວ່ນັໄດໃ້ຫຄ້າໍຕອບເປັນຕ ົນ້ໄປ;  

4. ຜູຊ້ມົໃຊ ້ ແລະ ຜູສ້ະໜອງ ຕອ້ງເຮັດບດົບນັທຶກຮວ່ມກນັ ຢາ່ງເປັນລາຍລກັອກັສອນ ເພ່ືອໄວ ້

ເປັນຫຼກັຖານ ໂດຍມພີະຍານຂອງທງັສອງຝາ່ຍເຊັນຢ ັງ້ຢືນນາໍ; 

5. ໃນເມ ື່ອການແກໄ້ຂດວ້ຍການປະນປິະນອມບ່ໍໄດຮ້ບັຜນົ, ຜູຊ້ມົໃຊ ້ສາມາດນາໍໃຊວ້ທີິການແກໄ້ຂ

ຂໍຂ້ດັແຍງ່ດວ້ຍວທີິອື່ ນ. 

 

ມາດຕາ 11 ການແກໄ້ຂດວ້ຍການໄກເ່ກຍ່  

ໃນກລໍະນທ່ີີມຂີໍຂ້ດັແຍງ່ ລະຫວາ່ງ ຜູຊ້ມົໃຊ ້ ແລະ ຜູສ້ະໜອງຜະລິດຕະພນັສນິຄາ້ ແລະ 

ການບໍລກິານທາງດາ້ນມາດຕະຖານ ແລະ ການວດັແທກ, ຄູກ່ລໍະນ ີ ມສິີດຮອ້ງຮຽນເຖງິໜວ່ຍງານ

ປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊ ້ ກມົມາດຕະຖານ ແລະ ວດັແທກ ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ ີ

ເພ່ືອດາໍເນນີການໄກເ່ກຍ່.  

1. ການກາໍນດົເວລາຂອງການໄກເ່ກຍ່ 

ການໄກເ່ກຍ່ ປະຕບິດັຕາມກາໍນດົເວລາ ດ ັງ່ນີ:້ 
 

- ໃນໄລຍະ 07 ວນັ (ເຈດັວນັລດັຖະການ) ນບັແຕວ່ນັໄດຮ້ບັຄາໍຮອ້ງຂໍໄກເ່ກຍ່ເປັນຕ ົນ້ໄປ 

ໜວ່ຍງານໄກເ່ກຍ່ຕອ້ງອອກແຈງ້ການໃຫຄູ້ກ່ລໍະນຮີບັຊາບ ເພ່ືອດາໍເນນີການໄກເ່ກຍ່; 

- ການກາໍນດົເວລາເພ່ືອດາໍເນນີການໄກເ່ກຍ່, ໃຫແ້ຕລ່ະຝາ່ຍຕກົລງົກນັແຕບ່ໍ່ໃຫກ້າຍ 01 ເດອືນ 

(ໜ່ຶງເດອືນ) ນບັແຕວ່ນັອອກແຈງ້ການເປັນຕ ົນ້ໄປ; 

- ຄູກ່ລໍະນ ີມສີດິສະເໜີຖອນຕວົ ຫືຼ ລບົລາ້ງ ການໄກເ່ກຍ່ໄດ,້ ແຕຕ່ອ້ງໄດສ້ະເໜີເປັນລາຍລກັ

ອກັສອນ ແລະ ເຫັນດຈີາກໜວ່ຍງານໄກເ່ກຍ່. 

2. ເນືອ້ໃນບດົບນັທຶກການໄກເ່ກຍ່ 

ໃນການໄກເ່ກຍ່ຕອ້ງໄດສ້າ້ງບດົບນັທຶກ, ປະກອບດວ້ຍເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ ດ ັງ່ນີ:້ 
 

- ຊື່  ແລະ ນາມສະກນຸ ຂອງຄູກ່ລໍະນ;ີ 

- ບນັຫາທ່ີນາໍມາໄກເ່ກຍ່; 

- ຊື່  ໜວ່ຍງານທ່ີເຂົ້າຮວ່ມການໄກເ່ກຍ່ ພອ້ມດວ້ຍ ຊື່  ແລະ ນາມສະກນຸຂອງຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມ; 

- ວນັ, ເດອືນ, ປີ ແລະ ສະຖານທ່ີໄກເ່ກຍ່; 

- ກາໍນດົເວລາປະຕບິດັບດົບນັທຶກ ການໄກເ່ກຍ່; 

- ຜນົຂອງການກວດກາ ໂດຍອງີຕາມຫຼກັຖານໂຕຈງິ; 

- ເຊັນຄະນະກາໍມະການ, 

- ລາຍເຊັນ ຫືຼ ລາຍໂປ້ມ ືຂອງຄູກ່ລໍະນ ີແລະ ລາຍເຊັນຂອງຜູໄ້ກເ່ກຍ່. 
 

3. ການປະຕບິດັບດົບນັທຶກການໄກເ່ກຍ່ 

ການປະຕບິດັບດົບນັທຶກການໄກເ່ກຍ່ ປະຕບິດັ ດ ັງ່ນີ:້ 
 

- ຄູກ່ລໍະນ ີ ຕອ້ງເປັນເຈົາ້ການປະຕບິດັຕາມບດົບນັທຶກການໄກເ່ກຍ່, ຍກົເວັນ້ ກລໍະນມີກີານຂໍ

ລບົລາ້ງບດົບນັທຶກດ ັງ່ກາ່ວ ດວ້ຍເຫດຜນົພຽງພໍ; 
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- ກລໍະນທ່ີີຝາ່ຍໃດຝາ່ຍໜ່ຶງ ຫາກບ່ໍປະຕບິດັຕາມບດົບນັທຶກການໄກເ່ກຍ່ ໂດຍບ່ໍມເີຫດຜນົນ ັນ້ 

ອີກຝາ່ຍໜ່ຶງ ກມໍ ີສິດິສະເໜີຕ່ໍໜວ່ຍງານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັວຽກງານປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊຂ້ອງລດັ

ເພ່ືອພິຈາລະນາ. 

 

4. ຂ ັນ້ຕອນການປະຕບິດັບດົບນັທຶກການໄກເ່ກຍ່ 

ຂ ັນ້ຕອນການປະຕບິດັ ບດົບນັທຶກການໄກເ່ກຍ່ ມດີ ັງ່ນີ:້ 

- ໜວ່ຍງານໄກເ່ກຍ່ ຕອ້ງສ ົ່ງບດົບນັທຶກການໄກເ່ກຍ່ ໃຫແ້ກໜ່ວ່ຍງານປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊຂ້ອງ 

ລດັ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັວຽກງານມາດຕະຖານ ແລະ ການວດັແທກ ພາຍໃນກາໍນດົ 3 ວນັ 

(ສາມ ວນັລດັຖະການ); 

- ພາຍໃນ 5 ວນັ (ຫາ້ວນັລດັຖະການ) ນບັແຕວ່ນັໄດຮ້ບັບດົບນັທຶກການໄກເ່ກຍ່ເປັນຕ ົນ້ໄປ, 

ໜວ່ຍງານປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊຂ້ອງລດັທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ຕອ້ງເຕອືນໃຫແ້ຕລ່ະຝາ່ຍຮບັຊາບ ແລະ 

ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມບດົບນັທຶກການໄກເ່ກຍ່; 

- ໃນກລໍະນ ີ ຝາ່ຍທ່ີຕອ້ງປະຕບິດັພນັທະ ຫາກບ່ໍປະຕບິດັຕາມການຕກົລງົໃນບດົບນັທຶກທ່ີໄດ ້

ເຊັນຕກົລງົກນັແລວ້ ໜວ່ຍງານປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊຂ້ອງລດັທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ມສີດິນາໍສະເໜີຕ່ໍອງົ 

ການທ່ີມສີິດອາໍນາດຂ ັນ້ຕ່ໍໄປ ເພ່ືອນາໍໃຊມ້າດຕະການຕາມລະບຽບກດົໝາຍ. 

 

5. ການຂໍຍກົເລີກບດົບນັທຶກການໄກເ່ກຍ່ 

ໃນກລໍະນກີານໄກເ່ກຍ່ ທາງດາ້ນວຽກງານມາດມະຖານ ແລະ ການວດັແທກ,  ຜູສ້ະ 

ໜອງ ຫຼື ຜູຊ້ມົໃຊ ້ ຫາກເຫັນວາ່ການໄກເ່ກຍ່ໄດລ້ະເມດີຫຼກັການໄກເ່ກຍ່ ທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ

ມາດຕາ 7 ຂອງຂ້ໍຕກົລງົສະບບັນີ ້ ແລະ ໄດເ້ຮັດໃຫຕ້ນົເສຍຜນົປະໂຫຍດ, ຄູກ່ລໍະນ ີ ກໍ່ມສີດິ

ຮອ້ງຂໍຍກົເລີກບດົບນັທຶກການໄກເ່ກຍ່ນ ັນ້ ຕ່ໍໜວ່ຍງານປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊຂ້ອງລດັທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 

ພາຍໃນກາໍນດົເວລາ 05 ວນັ (ຫາ້ ວນັລດັຖະການ) ນບັແຕວ່ນັໄດຮ້ບັຄາໍຮອ້ງຂຍໍກົເລີກ 

ບດົບນັທຶກການໄກເ່ກຍ່ເປັນຕ ົນ້ໄປ ໜວ່ຍງານປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊຂ້ອງລດັທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ຕອ້ງອອກ 

ຂໍຕ້ກົລງົຍກົເລີກ ຫືຼ ບ່ໍຍກົເລີກ ບດົບນັທຶກກການໄກເ່ກຍ່ດ ັງ່ກາ່ວ ແລະ ແຈງ້ເຫດຜນົໃຫ ້ຄູກ່ ໍ

ລະນຮີບັຊາບ. 

 

ມາດຕາ 12 ການແກໄ້ຂ ທາງດາ້ນບໍລິຫານ  
 

ເມ ື່ອມຂໍີຂ້ດັແຍງ່ລະຫວາ່ງ ຜູຊ້ມົໃຊ ້ ແລະ ຜູສ້ະໜອງຜະລິດຕະພນັສນິຄາ້ ແລະ ການບໍລ ິ

ການ ທາງດາ້ນມາດຕະຖານ ແລະ ການວດັແທກ, ຄູກ່ລໍະນ ີ ກມໍສີດິນາໍສະເໜີຕ່ໍໜວ່ຍງານຄຸມ້ 

ຄອງວຽກງານປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊຂ້ອງຂະແໜງການວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ ີ ເພ່ືອດາໍເນນີ 

ການແກໄ້ຂທາງດາ້ນບໍລິຫານ ຕາມລະບຽບການ. 

ການຍື່ນໃບສະເໜີໃຫປ້ະຕບິດັ ດ ັງ່ນີ:້ 
 

1. ສາມາດຍື່ ນຄາໍຮອ້ງ ນາໍໜວ່ຍງານຄຸມ້ຄອງປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊທ່ີ້ກມົ ມາດມະຖານ ແລະ ວດັແທກ 

ຫືຼ ຫອ້ງການວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊປີະຈາໍທອ້ງຖິ່ນຂອງຕນົ; 

2. ສະໜອງບນັດາເອກະສານ, ຫຼກັຖານຕາ່ງໆ ດ ັງ່ນີ:້ 
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- ຫຼກັຖານຢັງ້ຢືນເຖງິ ຜນົເສຍຫາຍ, ສນິຄາ້ ແລະ ການບໍລິການ ທ່ີບໍ່ ໄດມ້າດຕະຖານ ແລະ 

ຂາດຄນຸນະພາບ; 

- ລາຍລະອຽດ ທ່ີສ ົ່ງຜນົກະທບົເຖງິ; 

- ຜນົເສຍຫາຍ. 
 

3.  ກາໍນດົເວລາຂອງການແກໄ້ຂຄາໍຮອ້ງຮຽນຂອງຜູຊ້ມົໃຊ ້ປະຕິບດັ ດ ັງ່ນີ:້ 
 

- ໃນເວລາ 10 ວນັ (ສບິວນັລດັຖະການ) ນບັແຕວ່ນັໄດຮ້ບັຄາໍຮອ້ງຮຽນຂອງຜູຊ້ມົໃຊເ້ປັນຕ ົນ້

ໄປ, ໜວ່ຍງານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັວຽກງານປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊວ້ຽກງານມາດຕະຖານ ແລະ ວດັ 

ແທກ ຕອ້ງເຊນີ ຜູຈ້າໍໜາ່ຍສນິຄາ້, ການບໍລກິານ ມາອະທິບາຍຊີແ້ຈງກຽ່ວກບັຄາໍຮອ້ງຮຽນ; 

- ຜູສ້ະໜອງສນິຄາ້, ໃຫກ້ານບໍລກິານ ຕອ້ງໃຫກ້ານຊີແ້ຈງບ່ໍໃຫກ້າຍ 7 ວນັ (ເຈັດ ວນັລດັຖະ

ການ) ນບັແຕວ່ນັໄດຮ້ບັການເຊນີຈາກໜວ່ຍງານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັວຽກງານປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊ ້

ວຽກງານມາດຕະຖານ ແລະ ວດັແທກ ເປັນຕ ົນ້ໄປ; 

- ກາໍນດົເວລາບ່ໍໃຫເ້ກນີ 30 ວນັ (ສາມສບິວນັລດັຖະການ) ນບັແຕວ່ນັໄດຮ້ບັຄາໍຊີແ້ຈງຂອງຜູ້

ສະໜອງສນິຄາ້, ໃຫກ້ານບໍລກິານ, ໜວ່ຍງານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັວຽກງານປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊວ້ຽກ 

ງານມາດຕະຖານ ແລະ ວດັແທກ ຕອ້ງອອກຂໍຕ້ກົລງົ ເພ່ືອແກໄ້ຂຄາໍຮອ້ງຮຽນດ ັງ່ກາ່ວ; 

- ໃນກລໍະນ ີ ຫາກມຄີວາມຈາໍເປັນ ໜວ່ຍງານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັວຽກງານປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊ ້ ວຽກ 

ງານມາດຕະຖານ ແລະ ວດັແທກ ອາດເຊນີຄູກ່ລໍະນມີາຊີແ້ຈງຕື່ ມ ຫຼ ືເຊນີຂະແໜງການ ຫືຼ 

ຜູຊ້ຽ່ວຊານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງເຂ້ົາຮວ່ມນາໍ ເພ່ືອຄ ົນ້ຄວ້າແກໄ້ຂ. 
 

4. ເນືອ້ໃນການແກໄ້ຂ ການສະເໜີ  

ການແກໄ້ຂຄາໍຮອ້ງຮຽນຂອງຜູຊ້ມົໃຊສ້ນິຄາ້ ແລະ ການບໍລກິານ ໃນກລໍະນທ່ີີຜູສ້ະໜອງ

ເປັນຜູລ້ະເມດີ ປະກອບດວ້ຍເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ ດ ັງ່ນີ:້ 
 

- ໃຫຜູ້ສ້ະໜອງ ປະຕບິດັພນັທະຂອງຕນົຕ່ໍຜູຊ້ມົໃຊ ້ຕາມທ່ີໄດລ້ະບໄຸວໃ້ນສນັຍາ; 

- ໃຫຜູ້ສ້ະໜອງ ທດົແທນຄາ່ເສຍຫາຍ ແກຜູ່ຊ້ມົໃຊ;້ 

- ໃຫຜູ້ສ້ະໜອງ ປວົແປງຜນົກະທບົຕ່ໍຜູຊ້ມົໃຊ ້ເມ ື່ອມກີານລະເມດີ; 

- ການຕກົລງົແກໄ້ຂຄາໍຮອ້ງຂອງຜູຊ້ມົໃຊ ້ ໃນກລໍະນທ່ີີຜູສ້ະໜອງສນິຄາ້ ແລະ ການບໍລິການ 

ບ່ໍເປັນຜູລ້ະເມດີ ກໃໍຫຍ້ກົເລີກຄາໍຮອ້ງຂອງຜູຊ້ມົໃຊ ້ພອ້ມຊີແ້ຈງເຫດຜນົ; 

 

ມາດຕາ 13 ຂອບເຂດສດິ ໃນການແກໄ້ຂການສະເໜີ 

ຂອບເຂດສດິໃນການແກໄ້ຂຄາໍຮອ້ງຮຽນ ວຽກງານປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊ ້ ດາ້ນວຽກງານ

ມາດ ຕະຖານ ແລະ ວດັແທກ ຂອງຂະແໜງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ ີມດີ ັງ່ນີ:້ 

- ຂ ັນ້ສນູກາງ ມສີດິພິຈາລະນາແກໄ້ຂຄາໍຮອ້ງກຽ່ວກບັສນິຄາ້ ແລະ ການບໍລິການທ່ີມມີນູຄາ່

ແຕ ່100.000.000 ກບີ (ໜ່ຶງຮອ້ຍລາ້ນກບີ) ຂຶນ້ໄປ ຫືຼ ຕາມການມອບໝາຍ;  

- ຂ ັນ້ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມສີດິພິຈາລະນາແກໄ້ຂຄາໍຮອ້ງ ກຽ່ວກບັສນິຄາ້ ແລະ ການບໍລ ິ

ການທ່ີມມີນູຄາ່ແຕ ່50.000.000 ກບີ (ຫາ້ສບິລາ້ນກບີ) ເຖງິ ຕ ໍາ່ກວາ່ 100.000.000 ກບີ 

(ໜ່ຶງຮອ້ຍລາ້ນກບີ) ຫືຼ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ; 
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- ຂ ັນ້ເມອືງ, ເທດສະບານ ມສີດິພິຈາລະນາແກໄ້ຂຄາໍຮອ້ງ ກຽ່ວກບັສນິຄາ້ ແລະ ການ

ບໍລກິານທ່ີມມີນູຄາ່ຕ ໍາ່ກວາ່ 50.000.000 ກບີ (ຫາ້ສບິລາ້ນກບີ) ລງົມາ.  

         

ມາດຕາ 14 ການແກໄ້ຂໂດຍອງົການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍງ່ທາງດາ້ນເສດຖະກດິ 
 

ເມ ື່ອມຂໍີຂ້ດັແຍງ່ເກດີຂຶນ້ ລະຫວາ່ງ ຜູຊ້ມົໃຊ ້ ແລະ ຜູສ້ະໜອງ ກຽ່ວກບັວຽກງານມາດຕະ 

ຖານ ແລະ ການວດັແທກ, ຄູກ່ລໍະນ ີ ມສີດິສະເໜີໃຫອ້ງົການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍງ່ທາງດາ້ນເສດຖະກດິ 

ພິຈາລະນາແກໄ້ຂ ຕາມລະບຽບກດົໝາຍ. 

 

ມາດຕາ 15 ການແກໄ້ຂໂດຍສານປະຊາຊນົ 

ເມ ື່ອມຂໍີຂ້ດັແຍງ່ເກດີຂຶນ້ ລະຫວາ່ງຜູຊ້ມົໃຊ ້ ແລະ ຜູສ້ະໜອງ ກຽ່ວກບັວຽກງານມາດຕະ 

ຖານ ແລະ ການວດັແທກ, ຄູກ່ລໍະນ ີມສີດິຮອ້ງຟ້ອງຕ່ໍສານປະຊາຊນົ ເພ່ືອພິຈາລະນາຕດັສນິຕາມ

ລະບຽບກດົໝາຍ. 

 

ມາດຕາ 16 ການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍງ່ທ່ີພວົພນັກບັສາກນົ 

ການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍງ່ ກຽ່ວກບັການປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊ ້ ແລະ ຜູສ້ະໜອງ ກຽ່ວກບັວຽກງານ

ມາດຕະຖານ ແລະ ການວດັແທກ, ທ່ີພວົພນັກບັສາກນົ ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມກດົໝາຍແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

ຫືຼ  ສນັຍາ ແລະ ສນົທິສນັຍາ ທ່ີ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ. 

 

ໝວດທີ 5 

ຂໍຫ້າ້ມ 

 

ມາດຕາ 17 ຂໍຫ້າ້ມສາໍລບັເຈົາ້ໜາ້ທ່ີ ຫືຼ ພະນກັງານ  
 

ຫາ້ມເຈົາ້ໜາ້ທ່ີ ມພຶີດຕກິາໍ ດ ັງ່ນີ:້ 
 

1. ປະຕບິດັໜາ້ທ່ີໂດຍບ່ໍມຄີວາມຍຕຸທິາໍ, ລາໍອຽງ, ບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມລະບຽບກດົໝາຍຕ່ໍຜູຊ້ມົໃຊ ້ ຫືຼ ຜູ ້

ສະໜອງ; 

2. ສວຍໃຊຖ້ານະຕາໍແໜງ່, ສດິອາໍນາດ ແລະ ໜາ້ທ່ີ ເພ່ືອຜນົປະໂຫຍດສວ່ນຕວົ, ຮບັສນິບນົ ທ່ີ

ເນື່ອງມາຈາກການປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊ;້ 

3. ປອມແປງເອກະສານ ຫືຼ ໃຊເ້ອກະສານປອມ, ເປີດເຜີຍຄວາມລບັ, ກດົໜວ່ງຖວ່ງດງຶ ຫືຼ ທາໍ 

ລາຍເອກະສານກຽ່ວກບັສນິຄາ້ ແລະ ການບໍລິການ; 

4. ມພຶີດຕກິາໍອ່ືນ ທ່ີລະເມດີລະບຽບກດົໝາຍ. 

 

ມາດຕາ 18 ຂໍຫ້າ້ມສາໍລບັຜູຊ້ມົໃຊ ້

ຫາ້ມຜູຊ້ມົໃຊ ້ມພຶີດຕິກາໍ ດ ັງ່ນີ:້ 

1. ສ ົ່ງເສມີສນິຄາ້ ຫືຼ ການບໍລິການ ທ່ີບ່ໍໄດຄ້ນຸນະພາບ ແລະ ບ່ໍໄດມ້າດຕະຖານ; 
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2. ໂຄສະນາໃສຮ່າ້ຍປ້າຍສ ີສນິຄາ້ ແລະ ການບໍລກິານ ຫືຼ ມກີານກະທາໍ ທ່ີກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ ້

ແກຜູ່ສ້ະໜອງ; 

3. ເມນີເສຍີຕ່ໍການລະເມດີລະບຽບກດົໝາຍຂອງເຈົາ້ໜາ້ທ່ີ, ພະນກັງານ ຫືຼ ຂອງຜູສ້ະໜອງ; 

4. ນາໍໃຊສ້ນິຄາ້ ແລະ ການບໍລກິານ ທ່ີສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍຕ່ໍສະພາບແວດລອ້ມ, ຂດັກບັລະບຽບ 

ກດົໝາຍ, ກໍ່ໃຫເ້ກດີອນັຕະລາຍແກຊ່ວີດິ, ສຂຸະພາບ ແລະ ຊບັສນິ ຂອງບກຸຄນົອື່ ນ ແລະ 

ສງັຄມົ; 

5. ມພຶີດຕກິາໍອ່ືນ ທ່ີລະເມດີລະບຽບກດົໝາຍ ກຽ່ວກບັການປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊ.້ 

 

ມາດຕາ19 ຂໍຫ້າ້ມສາໍລບັຜູສ້ະໜອງ 

ຫາ້ມຜູສ້ະໜອງ ມພຶີດຕກິາໍ ດ ັງ້ນີ:້ 

1. ຜະລິດ, ນາໍເຂ້ົາ, ຈາໍໜາ່ຍສນິຄາ້ ທ່ີບ່ໍມຄີນຸນະພາບ, ບໍ່ ໄດມ້າດຕະຖານ, ສນິຄາ້ປອມແປງ, 

ສນິຄາ້ລອກຮຽນແບບ, ສນິຄາ້ຕອ້ງຫາ້ມ; 

2. ໃຫກ້ານບໍລກິານ ທ່ີບ່ໍມຄີນຸນະພາບ, ບໍ່ ໄດມ້າດຕະຖານ ແລະ ຂດັກບັລະບຽບກດົໝາຍ; 

3. ສະໜອງສນິຄາ້ ທ່ີກໍ່ ໃຫເ້ກດີມນົລະພິດເກນີມາດຕະຖານ, ສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍແກຊ່ວີດິ, ສຂຸະ 

ພາບ ແລະ ຊບັສນິຂອງຜູຊ້ມົໃຊ;້ 

4. ໂຄສະນາ ຫືຼ ສະໜອງ ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານກຽ່ວກບັສນິຄາ້ ແລະ ການບໍລິການ ທ່ີບ່ໍຖກືຕອ້ງ ຫືຼ 

ເກນີຄວາມຈງິ; 

5. ປອມແປງເອກະສານ ຫືຼ ໃຊເ້ອກະສານປອມ ກຽ່ວກບັສນິຄາ້ ແລະ ການບໍລິການ; 

6. ຕວົະຍວົະ, ຫຼອກລວງ, ໃຫສ້ນິບນົ ທ່ີເນື່ອງມາຈາກການສະໜອງສນິຄາ້ ຫຼື ການໃຫບໍ້ລິການ 

ທ່ີບ່ໍຖກືຕອ້ງ; 

7. ມພຶີດຕກິາໍອ່ືນ ທ່ີລະເມດີລະບຽບກດົໝາຍກຽ່ວກບັການປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊ;້ 

 

ມາດຕາ 20 ຂໍຫ້າ້ມສາໍລບັບກຸຄນົ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ອື່ ນ 
 

ຫາ້ມບກຸຄນົ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ອື່ ນ ມພຶີດຕິກາໍ ດ ັງ່ນີ:້ 
 

1. ສາ້ງອປຸະສກັກດີຂວາງ, ແຊກແຊງວຽກງານຂອງຜູສ້ະໜອງ ໃນເວລາເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານປກົ

ປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊ;້ 

2. ໂຄສະນາບ່ໍຖກືຕອ້ງກຽ່ວກບັຄນຸະພາບ, ມາດຕະຖານ ຂອງສິນຄາ້ ແລະ ການບໍລິການ ທ່ີພາໃຫ້

ຜູອ້ື່ ນເຂ້ົາໃຈຜິດ ຫືຼ ໃສຮ່າ້ຍປ້າຍສີຜູສ້ະໜອງ; 

3. ຊວ່ຍເຫືຼອ, ປກົປ້ອງຜູສ້ະໜອງ ທ່ີໄດລ້ະເມດີລະບຽບກດົໝາຍ; 

4. ໃຊຄ້ວາມຮນຸແຮງ, ບງັຄບັ, ນາບຂູ,່ ຂດັຂວາງການປະຕບິດັວຽກງານຂອງເຈົ້າໜາ້ທ່ີປກົປ້ອງຜູ້

ຊມົໃຊ;້ 

5. ເປັນສື່ ກາງໃຫສ້ນິບນົ ແລະ ຮບັສນິບນົ ທ່ີເນື່ອງມາຈາກການປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊ;້ 

6. ມພິີດຕກິາໍອ່ືນ ທ່ີລະເມດີລະບຽບກດົໝາຍ ກຽ່ວກບັການປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊ.້ 
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ໝວດທີ 6 

ລະບບົການຈດັຕ ັງ້, ພາລະບດົບາດ,  

ສດິ ແລະ ໜາ້ທ່ີ ຂອງການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັວຽກງານປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊ ້ 

 

ມາດຕາ 21 ລະບບົການຈດັຕ ັງ້ ວຽກງານປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊ ້  
 

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັວຽກງານປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊຜ້ະລິດຕະພນັສນິຄາ້ ແລະ ການບໍລິການທາງ 

ດາ້ນມາດຕະຖານ ແລະ ວດັແທກ ຂອງຂະແໜງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຕສ່ນູກາງລງົ 

ຮອດທອ້ງຖິ່ນ ປະກອບມ ີສາມຂ ັນ້ ຄ:ື 
 

1. ຂ ັນ້ສນູກາງແມນ່ ກມົມາດຕະຖານ ແລະ ວດັແທກ, ຊຶ່ ງແມນ່ພະແນກປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊ ້

ເປັນຜູຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ; 

2. ຂ ັນ້ແຂວງແມນ່ ພະແນກວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ ີ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ 

ເປັນໜວ່ຍງານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ; 

3. ຂ ັນ້ເມອືງແມນ່ ຫອ້ງການວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊເີມອືງ, ເທດສະບານ ເປັນຈ ຸ

ງານຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ. 

 

ມາດຕາ 22 ພາລະບດົບາດ 

  ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັວຽກງານປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊ ້ ທາງດາ້ນມາດຕະຖານ ແລະ ວດັແທກ ມ ີ

ພາລະບດົບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫແ້ກ ່ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ ີໃນການຈດັຕ ັງ້ 

ປະຕບິດັວຽກງານປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊ ້ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. 

- ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັວຽກງານປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊ ້ຂ ັນ້ສນູກາງແມນ່ ກມົມາດຕະຖານ ແລະ ວດັແທກ 

ຊຶ່ ງເປັນເສນາທິການໃຫແ້ກ ່ ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ ີ ໃນການຊີນ້າໍ, ນາໍພາ 

ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັວຽກງານປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊ ້ ທາງດາ້ນມາດຕະຖານ ແລະ ວດັແທກ ໃນຂອບເຂດ 

ທົ່ວປະເທດ. 

- ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັວຽກງານປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊ ້ ຂ ັນ້ແຂວງແມນ່ ພະແນກວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕັກ 

ໂນໂລຊແີຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຊຶ່ ງເປັນເສນາທິການໃຫແ້ກ ່ ຄະນະປກົຄອງແຂວງ, ນະຄອນ 

ຫຼວງ ແລະ ກະຊວງກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ ີ ໃນການປະຕບິດັວຽກງານປກົ 

ປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊ ້ທາງດາ້ນມາດຕະຖານ ແລະ ວດັແທກ ໃນຂອບເຂດແຂວງຂອງຕນົ. 

- ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັວຽກງານປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊ ້ຂ ັນ້ເມອືງແມນ່ ຫອ້ງການວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕັກ 

ໂນໂລຊເີມອືງ ຊຶ່ ງເປັນເສນາທິການໃຫແ້ກ ່ຄະນະປກົຄອງເມອືງ, ເທດສະບານ, ພະແນກວທິະ 

ຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊແີຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ວຽກງານປກົປ້ອງຜູ ້

ຊມົໃຊ ້ທາງດາ້ນມາດຕະຖານ ແລະ ວດັແທກ ໃນຂອບເຂດເມອືງຂອງຕນົ. 

 

ມາດຕາ 23 ສດິ ແລະ ໜາ້ທ່ີຂອງ ໜວ່ຍງານປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊຂ້ ັນ້ສນູກາງ 

ໜ່ວຍງານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັວຽກງານປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊ ້ທາງດາ້ນມາດຕະຖານ ແລະ ວດັແທກ 

ຂ ັນ້ສນູກາງ ໃນການປະຕບິດັໜາ້ທ່ີ ມດີ ັງ່ນີ:້ 
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1. ຄ ົນ້ຄວ້າ, ສາ້ງ ແລະ ປບັປງຸນຕິກິາໍ, ແຜນການ, ໂຄງການ ແລະ ວາງມາດຕະການຕາ່ງໆໃນ

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊ ້ຕາມຂອບເຂດວຽກງານຮບັຜິດຊອບ; 

2. ຊີນ້າໍໆພາ, ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ວຽກງານປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊດ້າ້ນ

ມາດຕະຖານ ແລະ ການວດັແທກ ຂ ັນ້ທອ້ງຖິ່ນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ; 

3. ປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງການ ຫືຼ ພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ເພ່ືອສາ້ງເງ ື່ອນໄຂອາໍນວຍຄວາມ

ສະດວກ ໃຫແ້ກກ່ານເຄື່ ອນໄຫວຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັວຽກງານປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊ;້ 

4. ເຜີຍແຜ,່ ແນະນາໍ ກດົໝາຍມາດຕະຖານ, ກດົໝາຍວດັແທກ ແລະ ລະບຽບການອື່ ນໆທ່ີ

ກຽ່ວຂອ້ງ ໃຫສ້ງັຄມົຮບັຮູຢ້າ່ງທ ົ່ວເຖງິ; 

5. ປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ໃນການຄ ົນ້ຄວ້າຫາວທີິການແກໄ້ຂຄາໍສະເໜີ, ຄາໍ

ຮອ້ງຮຽນ ແລະ ເຂ້ົາຮວ່ມແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍງ່ກຽ່ວກບັຜະລິດຕະພນັສນິຄາ້ທ່ີນາໍເຂ້ົາ-ສ ົ່ງອອກ ແລະ 

ຈາໍໜາ່ຍຕາມທອ້ງຕະຫຼາດ ແລະ ການບໍລກິານທ່ີບ່ໍໄດມ້າດຕະຖານ, ຂາດຄນຸນະພາບ; 

6. ຊອກຮູ,້ ສບືຫາ ແລະ ສາ້ງເຄອືຂາ່ຍ ແຫຼງ່ຂາ່ວ ກຽ່ວກບັສນິຄາ້ທ່ີນາໍເຂ້ົາ-ສ ົ່ງອອກ ແລະ ຈາໍ 

ໜາ່ຍຕາມທອ້ງຕະຫຼາດ ທ່ີລະເມດີລະບຽບກດົໝາຍປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊ,້ ກດົໝາຍມາດຕະຖານ 

ແລະ ກດົໝາຍວດັແທກ; 

7. ສະຫຼ�ບ, ລາຍງານ ແລະ ສະເໜີວຽກງານກຽ່ວກບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັວຽກງານກວດກາຜະລດິ 

ຕະພນັສນິຄາ້ ແລະ ການບໍລກິານ ໃນແຕລ່ະໄລຍະຕ່ໍຂ ັນ້ເທິງຢາ່ງເປັນປະຈາໍ; 

8. ສະເໜີແຕງ່ຕ ັງ້ ຂະແໜງການ ແລະ ພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ເພ່ືອດາໍເນນີການຕດິຕາມ, ກວດ 

ກາຜະລິດຕະພນັສນິຄາ້ ແລະ ການບໍລິການໃນຂອບເຂດຄວາມຮບັຜິດຊອບ; 

9. ຄຸມ້ຄອງເອກະສານ ແລະ ສນິຄາ້ ທ່ີກາໍລງັດາໍເນນີການກວດກາ; 

10. ປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜາ້ທ່ີອື່ ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂ ັນ້ເທິງ ຫືຼ ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະ 

ບຽບກດົໝາຍ. 

 

ມາດຕາ 24 ສດິ ແລະ ໜາ້ທ່ີຂອງຈງຸານປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊ ້ຂ ັນ້ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ  
 

ສດິ ແລະ ໜາ້ທ່ີຂອງພະແນກວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊແີຂວງ, ນະຄອນຫຼວງໃນ

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັວຽກງານ ປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊ ້ທາງດາ້ນມາດຕະຖານ ແລະ ວດັແທກ ມ:ີ 

1. ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັນຕິກິາໍ, ສາ້ງແຜນການ ແລະ ວາງມາດຕະການຕາ່ງໆໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ

ວຽກງານຕດິຕາມ, ກວດກາຄນຸນະພາບຜະລິດຕະພນັສນິຄາ້ ໃນຂອບເຂດແຂວງ ຫືຼ ທອ້ງຖິ່ນ

ທ່ີຢູໃ່ນຄວາມຮບັຜິດຊອບຕນົ; 

2. ຊີນ້າໍ, ນາໍພາ, ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັວຽກງານປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊຂ້ ັນ້ເມອືງ

ໃນຂອບເຂດແຂວງຂອງຕນົ; 

3. ປະສານສມົທບົກບັ ພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ເພ່ືອສາ້ງເງ ື່ອນໄຂອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່

ການເຄື່ ອນໄຫວຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ວຽກງານໃນຂອບເຂດແຂວງທ່ີຕນົຮບັຜິດຊອບ; 
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4. ເຜີຍແຜ ່ແລະ ແນະນາໍການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັລະບຽບການອື່ ນໆ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັວຽກງານປກົປ້ອງ

ຜູຊ້ມົໃຊ ້ ດາ້ນມາດຕະຖານ ແລະ ວດັແທກ ໃຫສ້ງັຄມົຮບັຮູຢ້າ່ງທ ົ່ວເຖງິໃນຂອບເຂດແຂວງ

ຂອງຕນົ; 

5. ຊອກຮູ,້ ສບືຫາ ແລະ ສາ້ງເຄື່ ອຂາ່ຍແຫຼງ່ຂາ່ວ ກຽ່ວກບັສນິຄາ້ທ່ີນາໍເຂ້ົາ-ສ ົ່ງອອກ ແລະ ຈາໍ

ໜາ່ຍຕາມທອ້ງຕະຫຼາດ ທ່ີເຫັນວາ່ລະເມດີລະບຽບກດົໝາຍປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊ ້ທາງດາ້ນມາດຕະ 

ຖານ ແລະ ວດັແທກ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຕນົ; 

6. ສະຫຼ�ບ, ລາຍງານ ແລະ ສະເໜີຂໍທິດຊີນ້າໍກຽ່ວກບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຕດິຕາມ, ກວດ 

ກາ ໃນທອ້ງຖິ່ນຕນົເປັນປະຈາໍເພ່ືອເຮັດໃຫວ້ຽກງານຕດິຕາມ, ກວດກາ ຄນຸນະພາບຜະລິດຕະພນັ 

ສນິຄາ້ ທ່ີໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຢ່າງຖກືຕອ້ງ ແລະ ສອດຄອ່ງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ; 

7. ສະເໜີແຕງ່ຕ ັງ້ເຈົ້າໜາ້ທ່ີກວດກາ ເພ່ືອດາໍເນນີການຕດິຕາມ, ກວດກາ ຄນຸນະພາບຜະລິດຕະພນັ 

ສນິຄາ້ທ່ີ ນາໍເຂົ້າ-ສ ົ່ງອອກ ແລະ ຈາໍໜາ່ຍຕາມທອ້ງຕະຫລາດທ່ີຢູ່ໃນຄວາມຮບັຜິດຊອບ; 

8. ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ມາດຕະການແກໄ້ຂຕາມຄາໍຮອ້ງຮຽນ, ຮອ້ງຟ້ອງ ຈາກສງັຄມົໃນຂອບເຂດທ່ີ

ຕນົຮບັຜິດຊອບ; 

9. ນາໍໃຊສ້ດິ ແລະ ປະຕບິດັໜາ້ທ່ີອື່ ນ ຕາມການມອບໝາຍຂ ັນ້ເທິງ ຫືຼ ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວຕ້າມ

ລະບຽບກດົໝາຍ. 

 

ມາດຕາ 25 ສດິ ແລະ ໜາ້ທ່ີຂອງ ຫອ້ງການວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ ີເມອືງ, ເທດສະບານ  
 

ສດິ ແລະ ໜາ້ທ່ີຂອງ ຫອ້ງການວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ ີເມອືງ, ເທດສະບານ ໃນ

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັວຽກງານ ປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊ ້ທາງດາ້ນມາດຕະຖານ ແລະ ວດັແທກ ມ:ີ 
 

1. ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັນຕິກິາໍ, ສາ້ງແຜນການ, ວາງມາດຕະການຕາ່ງໆ ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັວຽກ

ງານປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊ ້ໃນຂອບເຂດເມອືງ ຫືຼ ທອ້ງ ຖິ່ນ ທ່ີຢູໃ່ນຄວາມຮບັຜິດຊອບ; 

2. ປະສານສມົທບົພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ເພ່ືອສາ້ງເງ ື່ອນໄຂອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກກ່ານເຄື່ ອນ 

ໄຫວ ປະຕບິດັວຽກງານກວດກາຜະລດິຕະພນັສນິຄາ້ ແລະ ການບໍລິການໃນຂອບເຂດເມອືງ

ຂອງຕນົ ເພ່ືອເຮັດໃຫວ້ຽກງານຕດິຕາມ, ກວດກາມຄີວາມສກັສດິ ແລະ ປະສບົຜນົສາໍເລັດ; 

3. ເຜີຍແຜ ່ ແລະ ແນະນາໍ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊ,້ ກດົໝາຍມາດຕະ 

ຖານ, ກດົໝາຍວດັແທກ ແລະ ລະບຽບການອື່ ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໃຫທ້ ົ່ວສງັຄມົຮບັຊາບ ໃນຂອບ

ເຂດເມອືງຂອງຕນົ; 

4. ຊອກຮູ,້ ສບືຫາ ແລະ ສາ້ງເຄອືຂາ່ຍ ແຫຼງ່ຂາ່ວກຽ່ວກບັການລະເມດີລະບຽບກດົໝາຍ ໃນການ

ສະໜອງ ແລະ ບໍລກິານທ່ີລະເມດີວຽກງານປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊທ້າງດາ້ນມາດຕະຖານ ແລະ 

ວດັແທກ ເພ່ືອດາໍເນນີການກວດກາຢາ່ງທນັເວລາ ແລະ ທນັສະພາບການ; 

5. ສະຫຼ�ບ, ລາຍງານ ແລະ ສະເໜີຂໍທິດຊີນ້າໍ ກຽ່ວກບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັວຽກງານປກົປ້ອງ 

ຜູຊ້ມົໃຊທ້າງດາ້ນມາດຕະຖານ ແລະ ວດັແທກ ໃນທອ້ງຖິ່ນຕນົ; 

6. ສະເໜີແຕງ່ຕ ັງ້ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊ ້ທາງດາ້ນມາດຕະຖານ ແລະ ວດັແທກເພ່ືອປະຕບິດັ 

ໜາ້ທ່ີຕາມພາລະບດົບາດ; 



 

13 

 

7. ຄຸມ້ຄອງຜະລິດຕະພນັສິນຄາ້ ທ່ີບ່ໍໄດຄ້ນຸນະພາບ ທ່ີຍດຶມາໄດ ້ ເພ່ືອລາຍງານໃຫຂ້ ັນ້ເທິງພິຈາ 

ລະນາແກໄ້ຂ; 

8. ນາໍໃຊສ້ດິ ແລະ ໜາ້ທ່ີອື່ ນ ຕາມການມອບໝາຍຂ ັນ້ເທິງ ຫືຼ ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວຕ້າມລະບຽບ

ກດົໝາຍ. 

ໝວດທີ 7 

ນະໂຍບາຍຕ່ໍຜູມ້ຜີນົງານ ແລະ ມາດຕະການຕ່ໍຜູລ້ະເມດີ 

 

ມາດຕາ 26 ນະໂຍບາຍຕ່ໍຜູທ່ີ້ມຜີນົງານ 

ບກຸຄນົ, ນຕິບິກຸຄນົ ຫືຼ ການຈດັຕ ັງ້ໃດ ທ່ີມຜີນົງານດເີດ່ັນ ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຂໍຕ້ກົລງົ

ສະບບັນີ ້ຈະໄດຮ້ບັການຍອ້ງຍໍ ຫືຼ ໄດຮ້ບັນະໂຍບາຍຕາ່ງໆຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 

 

ມາດຕາ 27 ມາດຕະການຕ່ໍຜູລ້ະເມດີ 

ບກຸຄນົ, ນຕິບິກຸຄນົ ຫືຼ ການຈດັຕ ັງ້ ທ່ີລະເມດີຕ່ໍຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ ຈະຖກືຕກັເຕອືນ, ສກຶ

ສາອບົຮມົ, ປະຕບິດັວິໃນ, ປບັໃໝ, ໃຊແ້ທນທາງແພງ່ ຫືຼ ດາໍເນນີຄະດຕີາມກດົໝາຍ ແລວ້ແຕ່

ກລໍະນເີບົາ ຫືຼ ໜກັ ຕາມລະບຽບກດົໝາຍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 

 

ໝວດທີ 8 

ບດົບນັຍດັສດຸທາ້ຍ 

 

ມາດຕາ 28 ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ 

ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ ີມອບໃຫກ້ມົມາດຕະຖານ ແລະ ວດັແທກ ສມົ 

ທບົກບັຂະແໜງການ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ເປັນຜູຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ ຕາມ

ພາລະບດົບາດຂອງຕນົ. 

 

ມາດຕາ 29 ຜນົສກັສດິ 

ຕກົລງົສະບບັນີ ້ ມຜີນົສກັສດິນບັແຕມ່ ືລ້ງົລາຍເຊັນເປັນຕ ົນ້ໄປ ແລະ ພາຍຫຼງັໄດລ້ງົຈດົໝາຍ 

ເຫດທາງລດັຖະການສບິຫາ້ວນັ. ທກຸລະບຽບການທ່ີຂດັກບັຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ລວ້ນແຕຖ່ກືຍກົເລີກ. 

        

ລດັຖະມນົຕ ີ

ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ ີ


