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I. ເນ ື້ອໃນ, ລະລາຍອຽດ ແລະ ໂຄງຮ່າງຂອງເວບໄຊ

II. ພາກປະກອບຄ າເຫັນ

III. ພາກສະຫຼຼຸບ



ເວບໄຊ ( Website ) ແມ່ນ ເວບທ ີ່ຈດັ ແລະ ໄດ້ສ້າງຂ ື້ນມາເພ ີ່ອນໍໍາສະເໜ ຂໍໍ້ມນູຕາ່ງໆ ( ການໂຄສະນາ ) ທ ີ່ຜູ້ດແູລ
ເວບໄຊດັັ່ງກາ່ວ ຕ້ອງການນ າສະເໜ  ຜ່ານທາງຄອມພິວເຕ  ແລະ ມ ຖ ສະມາດໂຟນ ທ ີ່ນ າໃຊ ້ອິນເຕ ເນດັ ໂດຍຈະມ ໜ້າຕ່າງຂໍໍ້ມູນ
ຫຼາຍໜ້າ, ຫຼາຍແບບທ ີ່ແຕກຕ່າງ ແລະ ເຊ ີ່ອມຕໍໍ່ໂຍງເຂົື້າກັນ ສາມາດເປີດເຂົື້າໜ້າຂໍໍ້ມູນຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ ໂດຍຖ ກເກັບ
ໄວ້ໃນ www ( ເວ ໄວເວບ ) ໂດຍເວບໄຊ ສ່ວນຫຼາຍຈະສາມາເຂົື້າເບ ີ່ງຂໍໍ້ມູນຕ່າງໆ ໄດ້ຟຣ   ແຕ່ບາງເວບໄຊ ຈະຕ້ອງສະມັກເປັນ
ສະມາຊິກ ເພ ີ່ອເບ ີ່ງຂໍໍ້ມູນໃນເວບໄຊ ດັັ່ງກ່າວ ຂ ື້ນຢູ່ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຈົື້າຂອງເວບໄຊເປນັຜູ່ກ ານົດ.

ເວບບາວເຊ  ( Web browser ) ຫຼ  ໂປຣແກຣມຄົື້ນຫາເວບ
ໄຊ

ເວບໄຊດ໌ແມ່ນຫຍັງ ?

1. Google Chrome 2. Opera 3. Internet Explorer

4. Firefox 5. Safari



ຄວາມສ າຄັັນຂອງເວບໄຊ:
ໃນປະຈຸບັນເວບໄຊ ໄດ້ກາຍເປັນສ ີ່ທ ີ່ມ ຄວາມສ າຄັນ ເຊ ີ່ງມ ບົດບາດຫຼາຍ ໃນເລ ີ່ອງຂອງການ ໂຄສະນາ ແລະ ປະຊາສ າພັນ

ເນ ີ່ອງຈາກຄຸນນະສົມບັດສາມາດນ າສະເໜ ເຜ ຍແຜ່ ຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານໄດ້ຢ່າງໄຮ້ຂ ດຈ າກດັ ທງັໃນເລ ີ່ອງເວລາ ແລະ ໄລຍະທາງ ໃຜໆກໍໍ່ໍ
ສາມາດ ກົດເຂົື້າເບ ີ່ງເວບໄຊ້ໄດ້ຕະຫຼວດເວລາ 24 ຊົັ່ວໂມງ, ບໍໍ່ວ່າຈະນັັ່ງຢູ່ສ່ວນໃດ ຂອງໂລກນ ື້ກໍໍ່ຕາມ ດ້ວຍຂໍໍ້ດ ດັັ່ງກ່າວ ບໍລິສັດຕ່າງໆ
ສະຖານປະກອບການ ທັງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຫຼ ແມ້ແຕ່ບຸກຄົນທົັ່ວໄປ ທ ີ່ມ ຄວາມຕ້ອງການສ້າງເວບໄຊ ຂ ື້ນເພ ີ່ອເປັນ ຊ່ອງທາງສ ີ່ສານ
ແບບໃໝ່ ເພ ີ່ອປະໂຫຍດໃນການເຜ ຍແຜ່ຂໍໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ໄປສູ່ກຸ່ມເປ ົ້າໝາຍເຊັັ່ນການໂຄສະນາ, ຂາຍສ ນຄ້າ, ການເຄ ີ່ອນໄຫວ ແລະ
ບໍລິການຮູບແບບຕ່າງໆ ( ສ່ວນຫຼາຍ ກ່ຽວກັບຖຼຸລະກິດຈະນ າໃຊ້ ຊ່ອງທາງ ເວບໄຊເປັນຊ່ອງທາງເຜ ຍແຜ່ຂໍໍ້ມູນສິນຄ້າຂອງຕົນ ).
ປະໂຫຍດຂອງເວບໄຊ:
1. ເປັນສ ີ່ອິເລັກໂຕນິກທາງອິນເຕ ເນັດ ທ ີ່ໃຊ້ເພ ີ່ອການໂຄສະນາ, ປະຊາສ າພັນ, ການຕະຫຼາດ, ໃຫຂ້ໍໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ສ້າງພາບລັກທ ີ່ດ 
ແກ່ຖຼຸລະກິດ ແລະ ອົງກອນ, ອ ີ່ນໆ...
2. ສາມາດນ າໃຊ້ເປັນ ບ່ອນໂຄສະນາ, ຮ້ານຄ້າອອນລາຍ / ບໍລິການ ອ ີ່ນໆ...
3. ມ ປະສິດຕິພາບເຂົື້າເຖິງກຸ່ມເປ ົ້າໝາຍໄດ້ທົັ່ວໂລກ.
4. ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດຕ ່າກວ່າສ ີ່ອ ີ່ນໆ ແຕ່ມ ອາຍຸການໃຊ້ງານຍາວນານກວ່າ ສາມາເອັບເດດຂໍໍ້ມູນປ່ຽນແປງໄດ້ງ່າຍ.
5. ກຸ່ມເປ ົ້າໝາຍສາມາດເຂົື້າເຖິງສ ີ່ໄດ້ໂດຍສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວຜ່ານອິນເຕ ເນັດໄດ້ ທຸກເວລາ ຕະຫຼອດ 24 ຊົັ່ວໂມງ.

ຄວາມສ າຄັນ ແລະ ປະໂຫຍດ ຂອງເວບໄຊ



ເປັນຫຍັງຈ ີ່ງຕ້ອງສ້າງເວບໄຊ:
1. ການສ ີ່ສານໄຮ້ພົມແດນ.
2. ຄວາມຕ້ອງການທ ີ່ເພ ີ່ມຂ ື້ນຂອງຜູ່ໃຊ້ອິນເຕ ເນັດ ( ຍຸກປະຈຸບັນ ).
3. ການເພ ີ່ມຂ ື້ນຂອງການບໍລິໂພກຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕ ເນັດ.
4. ຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານທ ີ່ວ່ອງໄວ.
5. ເພ ີ່ມໂອການໃນການໂຄສະນາໃຫ້ກຸ່ມເປ ົ້າໝາຍ.
6. ລົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການໃນການໂຄສະນາແບບດັັ່ງເດ ມ.

ເປັນຫຍັງຈ ີ່ງຕ້ອງສ້າງເວບໄຊ?



ຂັື້ນຕອນການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງເວບໄຊ:
1. ການກ ານດົຈດຸປະສງົ.

ຕ້ອງການພັດທະນາເວບໄຊແບບໃດ ເນັື້ນເນ ື້ອຫາເວບໄຊກ່ຽວກັບຫຍັງ ແລະ ຈະພັດທະນາສ່ວນໃດ.
2. ກໍໍານດົກຸມ່ເປ ົ້າໝາຍ.

ທ ີ່ຕ້ອງການໃຫ້ເຂົື້າເບ ີ່ງເວບໄຊຫຼາຍທ ີ່ສຸດ ເພ ີ່ອຈະໄດ້ເລ ື້ອກວິທ ນ າໍສະເໜ , ການໃຊ້ກາບຟິກ, ຮູບພາບປະກອບ
ແລະ ສ ສັນໃຫ້ເໝາະສົມ.
3. ການກະກຽມຂໍໍ້ມນູ.

ການກະກຽມເນ ື້ອຫານ ໍາສະເໜ ຂ່າວສານຕາ່ງໆທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ທ ີ່ມາຂອງແຫຼ່ງຂໍໍ້ມູນມ ຄວາມໜ້າເຊ ີ່ອຖ ແລະ ຄົບ
ຖ້ວນສົມບູນ.
4. ການກຽມບກຸຄະລາກອນ.

ທ ີ່ມ ຄວາມສາມາດໃນດາ້ນການພັດທະນາເວບໄຊໃຫພ້ອ້ມ ໂດຍຈະຕ້ອງມ ການແບ່ງການດູແລໃນດ້ານໃດດາ້ນ
ໜ ີ່ງ.
5. ການກຽມສບັພະຍາກອນ.

ຈ ໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ສ ໍາລັບການພດັທະນາເວບໄຊ ເຊັັ່ນ: ໂປຣແກຣມຕ່າງໆ, ຮູບພາບ ແລະ ວ ດ ໂອປະກອບ.
6. ເລ ີ່ມລງົມ ສາ້ງເວບໄຊ.

ຂໍໍ້ມູນຄົບຖ້ວນທັັງໝົດແລ້ວ ( ຂັື້ນຕອນ ລ າດັບທ 1 ຫາ 5 ) ຈ ີ່ງນໍາໍຂໍໍ້ມູນທ ີ່ໄດ້ ມາສ້າງເປັນເວບໄຊ ເພ ີ່ອໃຫ້ເໝ
າະສົມ.
7. ປັບປງຸພດັທະນາ.

ຫຼັງຈາກສ້າງເວບໄຊສ າເລັດແລ້ວ ຄວນມ ການປັບປຸງເນ ື້ອຫາຂາ່ວສານ ໃຫ້ເໝາະສົມກັບຈຸດປະສົງຂອງເວບໄຊ.

ຂັື້ນຕອນການພັດທະນາ



ໜ້າຕ່າງຂ່າວປະຈ າວັນ
ສາຍດວ່ນສກຸເສ ນ

ແຈ້ງໄຟໄໝ້ : 212 707
ຕ າຫຼວດ : 1191
ລົດໂຮງໝໍ : 1195
ໄຟຟ້າ : 1199
ນ ້າປະປາ : 1169
ໜ່ວຍກູ້ໄພ  : 1623, 1624....

ໜ້າ 
1

ໜ້າ 
2

ໜ້າ ຕໍໍ່
ໄປ…

ຊ ີ່ຜູ້ເຂົື້າໃຊ້ງານ

ລະຫັດ

ສະໝັກສະມາຊິກ

ຮັບຄວາມຄິດເຫັນເວບໄຊ້ກ່ຽວຂ້ອງ

ພາສາ: 



ຂ່າວເພ ີ່ມເຕ ມ

ຄະນະຊາວໜຸມ່ 
ກົມຕ າຫຼວດຈະລາຈອນ

ສະຫະພັນແມ່ຍິງ 
ກົມຕ າຫຼວດຈະລາຈອນ

ຂະບວນການກິລາ ແລະ ອອກແຮງງານ ຕໍໍ່ຈາກດາ້ນເທງິ



ຮູບ
ຕົວຢ່າງ
ໂຄສະນາ 





ກົມຕ າຫຼວດຈະລາຈອນ ສ້າງຂະບວນການ ອານາໄມ
ໃນຕອນເຊົື້າ ຂອງວັນສຸກທ ີ່ຜ່ານ
ມາ, ເຊິງກົງກັບວັນທ  20 ມ ນາ 
2020 ຊາວໜຸ່ມ - ແມ່ຍິງ ກົມ
ຕ າຫຼວດຈະລາຈອນ, ກົມໃຫ່ຍ
ຕ  າຫ ຼວດ ,  ກະຊວງປ ້ອງກ ັນ
ຄວາມສະຫງ ົບ ໄດ້ສ້າງຂະບວນ
ການອອກແຮງງານອະນາໄມ 
ອ້ອມຂ້າງ ກົມໃຫ່ຍຕ າຫຼວດ 
ເພ ີ່ອຕ້ອນຮັບກອງປະຊຼຸມອົງຄະ
ນະພັກ ທ ີ່ຈະມາເຖ ງເຊິີ່ງຂະບວນ
ການອານາໄມ ມ ຊາວ ໜຸ ່ມ -
ແມ່ຍ ງຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນທ ີ່
ກ່ຽວຂ້ອງເຂົື້າຮ່ວມເຄ ີ່ອນໄຫວ
ໄ ປ ຢ ່ າ ງ ຟ  ດ ຟ  ົ້ ນ  ແ ລ ະ  ມ 
ຜົນສ າເລັດຕາມເປ ົ້າໝາຍ.

ຮູບພາບປະກອບ
ການເຄ ີ່ອນໄຫວ ອະນາໄມ ອອກແຮງງານ
ຊາວໜຸ່ມ-ແມ່ຍິງ ກົມຕ າຫຼວດຈະລາຈອນ

ຮູບຕົວຢ່າງ



ຮູບຕົວຢ່າງ
ເວບໄຊ ຂອງກະຊວງປ້ອງກັນ

ຄວາມສະງ ົບ



ເວບໄຊ ຂອງກະຊວງປ້ອງກັນ
ຄວາມສະງ ົບ



ເວບໄຊ ຂອງກະຊວງປ້ອງກັນ
ຄວາມສະງ ົບ



ຮູບຕົວຢ່າງ
ເວບໄຊ ຂອງກົມຈະລາຈອນ ສສ

ຫວຽດນາມ



ຮູບຕົວຢ່າງ ໃສ່ຮູບຖ່າຍສ ານັກງານ



ພາບຕົວຢ່າງ
ພາບປະກອບ ແລະລາຍລະອຽດທ ີ່ໄດ້ ( ຄິກ ) ໃສ່ຫົວຂໍໍ້ທ ີ່ຢາກຈະອ່ານ

ເວບໄຊ ຂອງກະຊວງປ້ອງກັນ
ຄວາມສະງ ົບ



1. ໜ້າຫຼັກ

+ ເວລາອ່ານຂາ່ວຢູໜ່້າອ ີ່ນ ຖ້າກົດເຂົື້າໜ້າຫຼກັ
ຈະກັບມາສູ່ໜ້າຫຼກັ



2. ແຈ້ງການ
+ ແຈ້ງການຕາ່ງໆ



ຮູບຕົວຢ່າງ



ຮູບຕົວຢ່າງ



ຮູບຕົວຢ່າງ



3. ຂ່າວເດັັ່ນ
- ຂ່າວປະຈ າວັນ
- ຂ່າວ ປະຈ າອາທິດ
- ຂ່າວປະຈ າເດ ອນ
- ຂ່າວ ປະຈ າປີ    

ເນ ື້ອໃນ
ການເຄ ີ່ອນໄຫວຂອງກົມຕ າຫຼວດຈະລາຈອນ, ລາຍງານອຸບປະຕິເຫດປະຈ າວັນ, ວຽກງານ ອຸບປະຕິເຫດ/ຖິຕິ, ວຽກງານໂຄສະນາ,

ວຽກງານຄຸ້ມຄອງການສັນຈອນ, ວຽກງານຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ, ກອງປະຊຼຸມ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ອ ີ່ນໆ



ພາບຕົວຢ່າງ
ພາບປະກອບ ແລະລາຍລະອຽດທ ີ່ໄດ້ ( ຄິກ ) ໃສ່ຫົວຂໍໍ້ທ ີ່ຢາກຈະອ່ານ



4. ຂ່າວກົມກອງ
- ພະແນກບໍລິຫານ-ສງັລວມ

ພະແນກສ ບສວນ-ສອບສວນຄະດ ອຸບປະຕເິຫດ
ພະແນກໂຄສະນາ
ພະແນກຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ
ພະແນກຄຸ້ມຄອງການສັນຈອນ
ພະແນກຄຸ້ມຄອງປ້າຍ ປກສ
ພະແນກຕດິປ້າຍ
ພະແນກປ້ອງກັນເປີດທາງ
ພະແນກທາງຫຼວງ-ທາງລົດໄຟ

ເນ ື້ອໃນ
ວຽກງານການເຄ ີ່ອນໄຫວພົື້ນເດັັ່ນຕ່າງໆ...ວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງແຕ່ລະພະແນກ.



5. ຂ່າວ ພະແນກຕ າຫຼວດຈະລາຈອນ ນະຄອນຫຼວງ - ແຂວງ
ພາກເໜ ອ

+   ແຂວງຜົື້ງສາລ 
+   ແຂວງຫຼວງນ ້າທາ
+   ແຂວງອຸດົມໄຊ
+   ແຂວງບໍໍ່ແກ້ວ
+   ແຂວງຫຼວງພະບາງ
+   ແຂວງຫົວພັນ
+   ແຂວງໄຊຍະບູລ 
+   ແຂວງຊຽງຂວາງ
+   ແຂວງໄຊສົມບູນ

ເນ ື້ອໃນ
ຂ່າວການເຄ ີ່ອນໄຫວຂອງ ຕ າຫຼວດຈະລາຈອນ ແລະ ທາງແຂວງທົັ່ວປະເທດທ ີ່ຕ້ອງການລົງ

ພາກກາງ
+   ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
+   ແຂວງບໍລິຄ າໄຊ
+   ແຂວງຄ າມ່ວນ
+   ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ພາກໃຕ້
+   ແຂວງສາລະວັນ
+   ແຂວງເຊກອງ
+   ແຂວງຈ າປາສັກ
+   ແຂວງອັດຕະປ 



ບຸນທາດຫລວງປນີ ື້! ຕ າຫຼວດຈະລາຈອນ ຄຸມເຂັື້ມ ເພ ີ່ອຮກັສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ

ໃນງານບຸນນະມັດສະການພະທາດຫລວງວຽງຈັນ ໃນປີ 2019, ພະແນກຕ າຫລວດຈະລາຈອນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຈະວາງກ າລັງຄຸມເຂັື້ມຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ເພ ີ່ອຮັບປະກັນ
ຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມປອດໄພ ຮອບດ້ານໃຫ້ແກ່ການນ າພັກ-ລັດ ແລະ ມວນຊົນນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທ ີ່ມາທ່ຽວຫລ ື້ນບຸນປະເພນ ຂອງຊາດລາວເຮົາ ໃຫ້ມ ຄວາມເບ ກບານມ່ວນຊ ີ່ນ ເຕັມໄປດ້ວຍ
ຄວາມສະຫງົບ, ປອດໄພທາງດ້ານຊ ວິດ ແລະ ຊັບສິນ, ທັງເຮັດໃຫ້ການສັນຈອນ ມ ຄວາມສະດວກ ແລະ ຄ່ອງຕົວ.
ທ່ານ ເພັງສະຫວັນ ທ າມາບູນ ຫົວໜ້າພະແນກຕ ່າຫລວດຈະລາຈອນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ກ່າວວ່າ:
ເພ ີ່ອເຮັດໃຫ້ງານບຸນນະມັດສະການພະທາດຫລວງ ແລະ ງານວາງສະແດງສິນຄ້າ ທ ີ່ສູນການຄ້າລາວ-ໄອເຕັກ ປະຈ າປີ 2019 ມ ບັນຍາການອັນເບ ກບານມ່ວນຊ ີ່ນ, ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ, ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ 
ແລະ ປອດໄພ ພະແນກຕ ່າຫລວດຈະລາຈອນ ວາງແຜນຈັດກ າລັງປ້ອງກັນ ແລະ ອ ານວຍຄວາມສະດວກ ຢູ່ຕາມເສັື້ນທາງສາຍຕ່າງໆ ເປັນຕົື້ນ ຖະໜົນໄກສອນພົມວິຫານ, ຖະໜົນໂພນໄຊ, ຖະໜົນ 23 ສິງຫາ, ຖະ
ໜົນໜອງບອນ, ຖະໜົນ T4, ຖະໜົນທາດຫລວງ, ຖະໜົນກ າແພງເມ ອງ ແລະ ຖະໜົນສາຍອ ີ່ນໆ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການສັນຈອນໄປ-ມາ ຂອງມວນຊົນ ມ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະດວກສະບາຍ.
ສ າລັບການນ າໃຊ້ເສັື້ນທາງໃນໄລຍະຈັດງານບຸນ ລົດບັນທຸກທ ີ່ມາແຕ່ເສັື້ນທາງ 13 ເໜ ອ ມ ຈຸດປະສົງ ຈະໄປເສັື້ນທາງ 13 ໃຕ້ ມາຮອດ 3 ແຍກດົງໂດກ ໃຫ້ລ້ຽວຊ້າຍໄປຕາມເສັື້ນທາງໜອງບ ກ ຮອດໄຟອ ານາດດົງ
ໂດກ ໃຫ້ລ້ຽວຊ້າຍໄປຕາມຈຸດປະສົງ, ສະເພາະລົດບັນທຸກທ ີ່ມາແຕ່ເສັື້ນທາງ 13 ເໜ ອ ມ ຈຸດປະສົງຈະໄປຂົວມິດຕະພາບ ໃຫ້ໃຊ້ເສັື້ນທາງໜອງບ ກ ຫາ ດົງໂດກ ອອກໃສ່ເສັື້ນ ທາງ 450 ປີ ໄປຫາຂົວມິດຕະພາບ, ລົດ
ບັນທຸກທ ີ່ມາແຕ່ຂົວມິດຕະພາບ ມ ຈຸດປະສົງໄປເສັື້ນທາງ 13 ໃຕ້ ໃຫ້ໃຊ້ເສັື້ນທາງ 450 ປີ ມາຮອດ 4 ແຍກໄຟອ ານາດດົງໂດກ ໃຫ້ລ້ຽວຂວາໄປທາງດອນໜູນ, ພາຫະນະທ ີ່ມາແຕ່ເສັື້ນທາງ 13 ໃຕ້, ເສັື້ນທາງເລກທ  
10 ຫລ  ເສັື້ນທາງດອນໜູນ, ເສັື້ນທາງໄກສອນ ຖ້າບໍໍ່ມ ຈຸດປະສົງມາທ່ຽວບຸນ ມາຮອດໄຟອ ານາດໜອງໜ່ຽງ ໃຫ້ລ້ຽວຊ້າຍ ໄປຕາມເສັື້ນທາງບ້ານໜອງໜ່ຽງ ອອກໃສ່ບ້ານວັງຊາຍໄປຕາມຈຸດປະສົງ ຫລ  ລ້ຽວຂວາ
ອອກໃສ່ເສັື້ນທາງໂຮງໝໍ 150 ຕຽງ.
ສ່ວນລົດຂົນສົັ່ງມວນຊົນ, ລົດຕຸກໆ, ຈ ່າໂບ, ລົດໂດຍສານ ແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ຈອດຊົັ່ວຄາວ ເພ ີ່ອສົັ່ງຄົນໂດຍ ສານຕາມຈຸດທ ີ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ ເຊັັ່ນ: ເສັື້ນທາງຊ້າງເຜ ອກ ເຂດບ້ານຮ່ອງໄກແກ້ວ, ຕະຫລາດທາດຫລວງ, ສ 
ສັງວອນ, ໂພນໄຊ, ປະຕູໄຊ, ໂພນສະອາດ ແລະ ຮ່ອມໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ໜອງສ້າງທໍໍ່.
ສະເພາະລົດໃຫຍ່, ລົດຈັກ, ລົດຖ ບ, ລົດສາມລໍໍ້ ທ ີ່ມ ຈຸດປະສົງໄປທ່ຽວງານບຸນ ທາດຫລວງ ແລະ ງານວາງສະແດງສິນຄ້າ ຢູ່ສູນການຄ້າລາວ-ໄອເຕັກ ໃຫ້ຈອດຕາມສະຖານທ ີ່ຈອດລົດທ ີ່ທາງຄະນະກ າມະການຈັດງານ
ກ ານົດໄວ້.

ຮູບຕົວຢ່າງ 
ຂ່າວ ພະແນກຕ າຫຼວດຈະລາຈອນ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ງານປ້ອງກັນ ບຸນທາດຫຼວງ ປີ 2019



ຮູບຕົວຢ່າງ 
ຂ່າວ ພະແນກຕ າຫຼວດຈະລາຈອນ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ



ຮູບພາບປະກອບ
ເຈົື້າໜ້າທ ີ່ເມ ອງສ ໂຄດຕະບອງ ສົມທົບກັນ

ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ

ໃນຕອນເຊົື້າວັນທ  06 ເມສາ 2020 ເມ ອງສ ໂຄດຕະບອງ 
ໄດ້ຈັດກ າລັງເຈົື້າໜ້າທ ີ່ສົມທົບພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄຸມ
ເຂັື້ມເລ ີ່ອງການສັນຈອນ ເຂົື້າອອກ-ເຂດບ້ານ ຕາມທ າສັັ່ງ 
ເລກທ   06/ນຍ ລ ົ ງວ ັນທ   29 ມ  ນາ 2020 ຂອງ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕ  ວ່າດ້ວຍການເພ ີ່ມທະວ ສະກັດກັື້ນ, ກັນ
ການລະບາດມ ຄວບຄຸມ ແລະ ກຽມພ້ອມຮອບດ້ານ ເພ ີ່ອ
ຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ 19 (COVID-19) ດັັ່ງນັື້ນເຈົື້າໜ້າທ ີ່
ຕ  າຫຼວດຈະລາຈອນ ເມ ອງສ ໂຄດຕະບອງ ສົມທົບກັບ 
ພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລົງປິດກັື້ນເສັື້ນທາງການສັນຈອນ 
ຊົັ່ວຄາວ ເພ ີ່ອກວດກາ ຜູ່ຂັບຂ ີ່ ແລະ ຜູ່ໂດຍສານ ໄດ້ມ ການ
ກວດວັດໄຂ້ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ຜູ່ທ ີ່ຍັງເຄ ີ່ອນໄຫວສັນຈອນຊາບ 
ເລ ີ່ອງຄວບຄຸມ ກັກຕົວເອງຢູ່ເຮ ອນ ບໍໍ່ ເດ ນທາງໄປໃສຖ້າບໍໍ່
ຈ າເປັນ ຂອບເຂດ ບ້ານຕໍໍ່ບ້ານ, ເມ ອງຕໍໍ່ເມ ອງ ຖ້າຫາກຈະ
ເດ ນທາງຕ້ອງໄດ້ມ ໃບຢັົ້ງຢ ນຈາກກະານຈັດຕັື້ງພ້ອມແຈ້ງ
ຈຸດປະສົງເດ ນທາງ. ເຊິງຕາມພາບດັັ່ງກ່າວເປັນການປະຕິບັດ
ວຽກງານຂອງເຈົື້າໜ້າທ ີ່ເຂດບ້ານສ ໄຄ, ເມ ອງສ ໂຄດຕະບອງ
, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.



6.  ນິຕິກ າ
ລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍຕ່າງໆ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕົວຢ່າງ ດ າລັດ 188, ກົົດລະບຽບການສັນຈອນຕາມເສັື້ນທາງຫຼວງ
ຄ່າປັບໃໝຕ່າງໆ

ເນ ື້ອໃນ
ນິຕິກ າຕ່າງໆທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ



ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

* * * * * * * * * *

ສະພາແຫງ່ຊາດ ເລກທ  23 /ສພຊ
ນະຄອນຫວຼງວຽງຈັນ ວັນທ  12 ທັນວາ 2012

ກົດໝາຍ
ວ່າດວ້ຍ ການຈະລາຈອນທາງບກົ

(ສະບບັປບັປງຸ)

ພາກທ  I - ບົດບັນຍັດທົັ່ວໄປ
ມາດຕາ 1 (ປັບປຸງ) : ຈຸດປະສົງ
ມາດຕາ 2 (ໃໝ່): ການຈະລາຈອນທາງບົກ
ມາດຕາ 3 (ປັບປຸງ): ການອະທິບາຍຄ າສັບ
ມາດຕາ 4 (ປັບປຸງ): ນະໂຍບາຍຂອງລັດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຈະລາຈອນທາງບົກ
ມາດຕາ 5 (ປັບປຸງ): ຫຼັກການ ກ່ຽວກັບວຽກງານຈະລາຈອນທາງບົກ
ມາດຕາ 6 (ປັບປຸງ): ພັນທະຂອງຜູ້ນ າໃຊ້ເສັື້ນທາງ
ມາດຕາ 7 (ໃໝ່): ຂອບເຂດການນ າໃຊ້ກົດໝາຍ
ມາດຕາ 8 (ໃໝ່): ການຮ່ວມມ ສາກົນ

ພາກທ  II - ການຈະລາຈອນທາງບົກ
ໝວດທ  1 - ລະບຽບການຈະລາຈອນທາງບົກ
ມາດຕາ 9 (ປັບປຸງ): ລະບຽບການທົັ່ວໄປ
ມາດຕາ 10 (ໃໝ່): ລະບຽບການສ າລັບຄົນຍ່າງ
ມາດຕາ 11 (ປັບປຸງ): ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງສັດລ້ຽງ
ມາດຕາ 12 (ໃໝ່): ລະບຽບການສ າລັບຜູ້ຂັບຂ ີ່
ໝວດທ  2 - ການຂັບຂ ີ່ຍານພາຫະນະ
ມາດຕາ 13 (ໃໝ່): ເງ ີ່ອນໄຂຂອງການສອບເສັງເອົາໃບຂັບຂ ີ່
ມາດຕາ 14 (ປັບປຸງ): ອາຍຸຂອງຜູ້ສອບເສັງເອົາໃບຂັບຂ ີ່
ມາດຕາ 15 (ໃໝ່): ໃບຂັບຂ ີ່
ມາດຕາ 16 (ປັບປຸງ): ປະເພດໃບຂັບຂ ີ່ຕາມຊະນິດຍານພາຫະນະ
ມາດຕາ 17 (ປັບປຸງ): ໃບຂັບຂ ີ່ຕ່າງປະເທດ
ມາດຕາ 18 (ປັບປຸງ): ການຂັບຂ ີ່ ແລະ ການບັນທຸກ
ມາດຕາ 19 (ໃໝ່): ຂໍໍ້ຈ າກັດ ຄວາມໄວ ແລະ ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງລົດ
ມາດຕາ 20 (ໃໝ່): ທາດເຫຼົື້າໃນຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ຂັບຂ ີ່
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ໝວດທ  3 - ລະບົບສັນຍານຈະລາຈອນ
ມາດຕາ 21 (ໃໝ)່: ລະບົບສັນຍານຈະລາຈອນ
ມາດຕາ 22 (ໃໝ)່: ປ້າຍຈະລາຈອນ
ມາດຕາ 23 (ໃໝ)່: ສັນຍານຈະລາຈອນ
ມາດຕາ 24 (ໃໝ)່: ເຄ ີ່ອງໝາຍຈະລາຈອນ
ມາດຕາ 25 (ໃໝ)່: ການຕິດຕັື້ງ ລະບົບສັນຍານຈະລາຈອນ
ໝວດທ  4 - ການຄວບຄຸມການຈະລາຈອນທາງບົກ
ມາດຕາ 26 (ປັບປຸງ): ເຈົື້າໜ້າທ ີ່ຄວບຄຸມການຈະລາຈອນທາງບກົ
ມາດຕາ 27 (ປັບປຸງ): ການປະຕິບັດໜ້າທ ີ່ ຂອງເຈົື້າໜ້າທ ີ່ຄວບຄຸມການຈະລາຈອນທາງບົກ
ມາດຕາ 28 (ປັບປຸງ): ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ ຂອງຕ າຫຼວດຈະລາຈອນ ແລະ ຕ າຫຼວດທາງຫຼວງ
ມາດຕາ 29 (ປັບປຸງ): ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ ຂອງເຈົື້າໜ້າທ ີ່ໂຍທາທກິານ ແລະ ຂົນສົັ່ງ
ມາດຕາ 30 (ໃໝ)່: ຜູ້ຮັບມອບໝາຍຈາກທາງການ
ມາດຕາ 31 (ປັບປຸງ): ການກວດກາ ແລະ ການແກ້ໄຂອຸບປະຕິເຫດທາງຖະໜົນ
ໝວດທ  5 - ການກໍໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງເສັື້ນທາງ
ມາດຕາ 32 (ໃໝ)່: ໂຄງການກໍໍ່ສ້າງເສັື້ນທາງ
ມາດຕາ 33 (ໃໝ)່: ການກໍໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງເສັື້ນທາງ

ພາກທ  III - ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຍານພາຫະນະ
ໝວດທ  1 - ມາດຕະຖານເຕັກນິກຂອງພາຫະນະ
ມາດຕາ 34 (ປັບປຸງ): ຊະນິດພາຫະນະ
ມາດຕາ 35 (ປັບປຸງ): ມາດຕະຖານເຕັກນິກຂອງຍານພາຫະນະ
ມາດຕາ 36 (ປັບປຸງ): ການກວດກາເຕັກນິກຂອງຍານພາຫະນະ
ມາດຕາ 37 (ປັບປຸງ): ການສ້ອມແປງຍານພາຫະນະ
ໝວດທ  2 - ການຄຸ້ມຄອງຍານພາຫະນະ
ມາດຕາ 38 (ໃໝ)່: ລະບຽບການທົັ່ວໄປ
ມາດຕາ 39 (ປັບປຸງ): ການຂ ື້ນທະບຽນຍານພາຫະນະຂອງພນົລະເຮ ອນ
ມາດຕາ 40 (ປັບປຸງ): ການຂ ື້ນທະບຽນຍານພາຫະນະຂອງກ າລັງປອ້ງກັນຊາດ-ປອ້ງກັນຄວາມ
ສະຫງ ົບ
ມາດຕາ 41 (ປັບປຸງ): ການເຄ ີ່ອນຍ້າຍຍານພາຫະນະກົນຈັກໜັກ
ມາດຕາ 42 (ໃໝ)່: ການປະກັນໄພຍານພາຫະນະ
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http://laosecurity.gov.la/test/index.php?lang=la&action=view_traffic_law&main_article=34
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ພາກທ  IV - ທຸລະກິດກ່ຽວກັບ ການຈະລາຈອນທາງບົກ
ມາດຕາ 43 (ໃໝ່): ປະເພດທຸລະກິດກ່ຽວກັບ ການຈະລາຈອນທາງບົກ
ມາດຕາ 44 (ໃໝ່): ການສ້າງຕັື້ງວິສາຫະກິດກ່ຽວກັບ ການຈະລາຈອນທາງບົກ

ພາກທ  V - ສະມາຄົມ ແລະ ມູນນິທິ ກ່ຽວກັບການຈະລາຈອນທາງບົກ
ໝວດທ  1 - ສະມາຄົມຜູ້ສະໜັບສະໜູນຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນ
ມາດຕາ  45 (ໃໝ່): ທ ີ່ຕັື້ງຂອງສະມາຄົມຜູ້ສະໜັບສະໜູນຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນ
ມາດຕາ 46 (ໃໝ່): ພາລະບົດບາດຂອງສະມາຄົມ
ມາດຕາ 47 (ໃໝ່): ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ຂອງສະມາຄົມ
ໝວດທ  2 - ມູນນິທິກ່ຽວກັບການຈະລາຈອນທາງບົກ
ມາດຕາ 48 (ໃໝ່): ມູນນິທິ
ມາດຕາ 49 (ໃໝ່): ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ຂອງມູນນິທິ

ພາກທ  VI - ຂໍໍ້ຫ້າມ
ມາດຕາ 50 (ໃໝ່): ຂໍໍ້ຫ້າມທົັ່ວໄປ
ມາດຕາ 51 (ໃໝ່): ຂໍໍ້ຫ້າມສ າລັບຜູ້ນ າໃຊ້ເສັື້ນທາງ
ມາດຕາ 52 (ໃໝ່): ຂໍໍ້ຫ້າມສ າລັບຜູ້ດ າເນ ນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການຈະລາຈອນທາງບົກ
ມາດຕາ 53 (ໃໝ່): ຂໍໍ້ຫ້າມສ າລັບເຈົື້າໜ້າທ ີ່ຄວບຄມຸການຈະລາຈອນ ແລະ ພະນັກງານທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ພາກທ  VII - ການແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງ
ມາດຕາ 54 (ໃໝ່): ຮູບການແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງ
ມາດຕາ 55 (ໃໝ່): ການປະນ ປະນອມ
ມາດຕາ 56 (ໃໝ່): ການແກ້ໄຂທາງດ້ານບໍລິຫານ
ມາດຕາ 57 (ໃໝ່): ການແກ້ໄຂໂດຍອົງການແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ມາດຕາ 58 (ໃໝ່): ການຕັດສິນຂອງສານ
ມາດຕາ 59 (ໃໝ່): ການແກ້ໄຂທ ີ່ມ ລັກສະນະສາກົນ

ພາກທ  VIII - ຄະນະກ າມະການດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງ
ມາດຕາ 60 (ໃໝ່): ການສ້າງຕັື້ງຄະນະກ າມະການດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງ
ມາດຕາ 61 (ໃໝ່): ລະບົບຄະນະກ າມະການດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງ
ມາດຕາ 62 (ໃໝ່): ໂຄງປະກອບຂອງຄະນະກ າມະການແຫ່ງຊາດດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງ
ມາດຕາ 63 (ໃໝ່): ໂຄງປະກອບຂອງຄະນະກ າມະການດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງ ແຂວງ, ນະຄອນ
ມາດຕາ 64 (ໃໝ່): ໂຄງປະກອບຂອງຄະນະກ າມະການດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງ ເມ ອງ, ເທດສະບານ
ມາດຕາ 65 (ໃໝ່): ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ຂອງ ຄະນະກ າມະການດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງ
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ພາກທ  IX - ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກວດກາວຽກງານຈະລາຈອນທາງບົກ
ໝວດທ  1 - ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຈະລາຈອນທາງບົກ
ມາດຕາ 66 (ປັບປຸງ): ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຈະລາຈອນທາງບົກ
ມາດຕາ 67 (ປັບປຸງ): ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ຂອງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົັ່ງ
ມາດຕາ 68 (ປັບປຸງ): ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ຂອງ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ມາດຕາ 69 (ປັບປຸງ): ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ຂອງ ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົັ່ງແຂວງ, ນະຄອນ
ມາດຕາ 70 (ປັບປຸງ): ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ຂອງ ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແຂວງ, ນະຄອນ
ມາດຕາ 71 (ປັບປຸງ): ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ຂອງ ຫ້ອງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົັ່ງ ເມ ອງ, ເທດສະບານ
ມາດຕາ 72 (ປັບປຸງ): ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ຂອງ ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເມ ອງ, ເທດສະບານ
ມາດຕາ 73 (ປັບປຸງ): ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ຂອງ ອົງການປ ກຄອງບ້ານ
ໝວດທ  2 - ການກວດກາວຽກງານຈະລາຈອນທາງບົກ
ມາດຕາ 74 (ໃໝ່): ອົງການກວດກາ
ມາດຕາ 75 (ໃໝ່): ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ຂອງອົງການກວດກາ
ມາດຕາ 76 (ໃໝ່): ເນ ື້ອໃນການກວດກາ
ມາດຕາ 77 (ໃໝ່): ຮູບການ ການກວດກາ

ພາກທ  X - ສັບປະດາແຫ່ງຊາດດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນ, ເຄ ີ່ອງແບບ ແລະ ເຄ ີ່ອງໝາຍ
ມາດຕາ 78 (ໃໝ່): ສັບປະດາແຫ່ງຊາດ ດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນ
ມາດຕາ 79 (ໃໝ່): ເຄ ີ່ອງແບບ ແລະ ເຄ ີ່ອງໝາຍ

ພາກທ  XI - ນະໂຍບາຍຕໍໍ່ຜູ້ມ ຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍໍ່ຜູ້ລະເມ ດ
ມາດຕາ 80: ນະໂຍບາຍຕໍໍ່ຜູ້ມ ຜົນງານ
ມາດຕາ 81: ມາດຕະການຕໍໍ່ຜູ້ລະເມ ດ
ມາດຕາ 82: ມາດຕະການສ ກສາອົບຮົມ
ມາດຕາ 83 (ໃໝ່): ມາດຕະການທາງວິໄນ
ມາດຕາ 84 (ປັບປຸງ): ມາດຕະການປັບໃໝ
ມາດຕາ 85 (ໃໝ່): ມາດຕະການທາງແພ່ງ
ມາດຕາ 86: ມາດຕະການທາງອາຍາ
ມາດຕາ 87 (ໃໝ່): ມາດຕະການໂທດເພ ີ່ມ

ພາກທ  XII - ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ
ມາດຕາ 88: ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ
ມາດຕາ 89: ຜົນສັກສິດ
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7. ສະຖິຕິ
- ສະຖິຕິ ປະຈ າເດ ອນ
- ສະຖິຕິ ປະຈ າປີ
- ກາບຟິກ ສົມທຽບອຸບປະຕິເຫດປະຈໍໍາປີ

ເນ ື້ອໃນ
ສະຖິຕິ ອຸບປະຕິເຫດ, ສະຖິຕິການຕິດປ້າຍ, ສະຖິຕິອ ີ່ນໆທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ



ຂໍໍ້ມູນພະແນກສ ບສວນ-ສອບສວນຄະດ ອຸບປະຕິເຫດ
ກ່ຽວການປະກອບຂໍໍ້ມູນເອກະສານຂອງພະແນກລົງໃນ ຫົວຂໍໍ້ 07 ສະຖິຕິອຸບປະຕິເຫດ 
ປະຈ າເດ ອນ, ປະຈ າປີ.

 ອຸບປະຕິເຫດປະຈ າເດ ອນ ປີ 2020.

 ສະຖິຕິອຸບປະຕິເຫດ ປະຈ າ ປີ ແຕ່ປີ 2010 - ຮອດປະຈຸບັນ.



ຮູບຕົວຢ່າງ 



ຮູບຕົວຢ່າງ 



ຮູບຕົວຢ່າງ 



ຂໍໍ້ມູນພະແນກຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ - ການຂັບຂ ີ່.
 ການປະກອບເອກະສານແຈ້ງປ້າຍຕກົເຮ່ຍ, ປ້າຍເປ່ເພ, ປ້າຍຄົນລັກ ແລະ ທົດແທນ ທົັ່ວປະເທດ ລົງໃນ ຫົວຂໍໍ້ທ  09
ກ່ຽວກັບກົມຕ າຫຼວດຈະລາຈອນ - ຂັື້ນຕອນປະກອບເອກະສານ ແຈ້ງປ້າຍປ້າຍຕົກເຮ່ຍ, ປ້າຍເປ່ເພ, ປ້າຍຄົນລັກ ແລະ 
ທົດແທນ.

 ການປະກອບເອກະສານ ປ້າຍປະເພດລງົຈກັ.
1. ໃບຢັົ້ງຢ ນທ ີ່ຢູ່.
2. ໃບແຈ້ງເສຍຫາຍ.
3. ຈາກອ ານາດການປ ກຄອງບ້ານ ( ອອກຊ ີ່ຕາມທະບຽນ ).
4. ທະບຽນລົດກອບປີົ້ ຍທຂ ແຂວງອອກໃຫ້ ( ຍັງບໍໍ່ໝົດກ ານົດ ).
5. ໃຫ້ເອົາລົດເຂົື້າໄປກວດກາຕວົຈິງ ເພ ີ່ອລ ດເລກຈັກ, ເລກຖັງ ຕິດໃສ່ກັບບົດບັນທ ກກວດກາລົດ.
 ການປະກອບເອກະສານຮບັແຈງ້ ປະເພດລດົ ລັດບລໍຫິານ.
1. ໃບສະເໜ ແຈ້ງເສຍຫາຍປ້າຍລົດ ອອກຊ ີ່ຕາມທະບຽນ.
2. ໃບຢັົ້ງຢ ນການຄຸ້ມຄອງລົດ ການຈົດທະບຽນຂ ື້ນເປນັຊັບສິນຂອງລັດ ຈາກພະແນກຊັບສິນແຂວງ.
3. ກອບປີົ້ທະບຽນທ ີ່ ຍທຂ ແຂວງອອກໃຫ້ ( ຍັງບໍໍ່ໝົດກ ານົດ ).
4. ໃຫ້ເອົາລົດເຂົື້າໄປກວດກາຕວົຈິງ ເພ ີ່ອລ ດເລກຈັກ, ເລກຖັງ ຕິດໃສ່ບົດບັນທ ກກວດກາລົດ.



 ການປະກອບເອກະສານ ປ້າຍລດົ ອົງການຈດັຕັື້ງສາກນົ.
1. ໃບສະເໜ ຈາກອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນ ອອກຊ ີ່ຕາມທະບຽນ.
2. ໃບຢັົ້ງຢ ນລົດ ຈາກກົມພິທ ການທູດ ກະຊວງກາດ ກ
3. ຈາກອ ານາດການປ ກຄອງບ້ານ ( ອອກຊ ີ່ຕາມທະບຽນ ).
4. ທະບຽນລົດກ໋ອບປີົ້ ຍທຂ ແຂວງອອກໃຫ້ ( ຍັງບໍໍ່ໝົດກ ານົດ ).
5. ໃຫ້ເອົາລົດເຂົື້າໄປກວດກາຕວົຈິງ ເພ ີ່ອລ ດເລກຈັກ, ເລກຖັງ ຕິດໃສ່ກັບບົດບັນທ ກກວດກາລົດ.
 ການປະກອບເອກະສານປະເພດປາ້ຍລດົ ທຸລະກດິ 1 % ແລະ ທຸລະກດິ 100 %.
1. ໃບຢັົ້ງຢ ນທ ີ່ຢູ່ ແລະ ໃບແຈ້ງເສຍຫາຍຈາກອ ານາດການປ ກຄອງບ້ານ.
2. ຖ້າເປັນລດບໍລິສັດ ແມ່ນມ ໃບສະເໜ ແຈ້ງເສຍຫາຍຈາກບໍລິສັດ.
3. ທະບຽນກອບປີົ້ທ ີ່ ຍທຂ ແຂວງອອກໃຫ້ ( ຍັງບໍໍ່ໝົດກ ານົດ )
4. ໃບອະນຸຍາດດ າເນ ນທຸລະກິດ.
5. ໃບເສຍປະຕັງອາກອນະຈ າປີ.
6. ລົດຜ່ອນ ລົດດາວ ມ ໃບຢັົ້ງຢ ນມອບກ າມະສິດນ າໃຊ້ລົດ ຈາກບໍລິສັດໃຫ້ຜູ່ຜ່ອນ.
7. ໃຫ້ເອົາລົດເຂົື້າໄປກວດກາຕວົຈິງ ເພ ີ່ອລ ດເລກຈັກ, ເລກຖັງ, ຕິດໃສ່ກັບບົດບັນທ ກກວດກາລົດ.
 ການປະກອບເອກະສານ ປະເພດລດົ ຊົັ່ວຄາວ.
1. ໃບແຈ້ງເສຍຫາຍຈາກອ ານາດປ ກຄອງບ້ານ.
2. ໃບສະເໜ ແຈ້ງເສຍຫາຍຈາກບໍລິສັດ ( ໂຄງການກໍໍ່ສ້າງ ).
3. ທະບຽນລົດກອບປີົ້ ທ ີ່ ຍທຂ ແຂວງອອກໃຫ້ ( ຍັງບໍໍ່ໝົດກ ານົດ ).
4. ໃຫ້ເອົາລົດເຂົື້າໄປກວດກາຕວົຈິງ ເພ ີ່ອລ ດເລກຈັກ, ເລກຖັງ ຕິດໃສ່ກັບບົດບັນທ ກກວດກາລົດ.



 ການປະກອບເອກະສານ ປ້າຍທດົແທນ.
1. ເອກະສານແມ່ນໄປພວົພນັນ າ ຍທຂ ແຂວງ.
2. ທະບຽນກອບປີົ້ທ  01, ທະບຽນທ  02 ແລະ ທະບຽນທ  03.
3. ໃບຢັົ້ງຢ ນທ ີ່ຢູ່ຂອງເຈົື້າຂອງລົດຜູ່ທ  01,  02 ກອບປີົ້, ຜູ່ທ  03 ແມ່ນໂຕແທ້ຈ ໍໍ້າກາແດງ.
4. ໃບສ ບົວ 01, 02, 03.
5. ໃຫ້ເອົາລົດເຂົື້າໄປກວດກາຕວົຈິງ ເພ ີ່ອລ ດເລກຈັກ, ເລກຖັງ, ຕິດໃສ່ກັບບົດບັນທ ກກວດກາລົດ.
 ປ້າຍທົດແທນແມ່ນການປ່ຽນຈາກປ້າຍທ  01 ເປັນປ້າຍທ  02 ແລ້ວກັບຄ ນມາເປັນປ້າຍທ  01 ຄ ເກົັ່າ. ຍົກຕົວຢ່າງ 
ກກ 0001 ທຸກກິດ 100% ປ່ຽນເປັນປ້າຍ ກກ 1234 ເອກະຊົນລາວ ພາຍຫຼັງກັບຄ ນຈະເປັນປ້າຍ ທຸລະກິດ 100 % ຈະ
ຊໍໍໍ້າຄ ນເລກທະບຽນເກົັ່າ ກກ 0001 ທຸລະກິດ 100%.

ໝາຍເຫດ:
ຖ້າເຈົື້າຂອງລົດໃຫ້ຄົນອ ີ່ນໄປແຈ້ງແທນ ແມ່ນໃຫ້ເອົາໃບຢັົ້ງຢ ນທ ີ່ຢູ່ໄປແຈ້ງ ຫຼ  ກອບປີົ້ບັດປະຈ າຕົວ, ສ າມະໂນຄົວຕິດຂັດໃສ່
ນ າເອກະສານທ ີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັື້ນ.
ທະບຽນທ ີ່ບໍໍ່ມ ກ ານົດ, ທະບຽນທ ີ່ໝົດກ ານົດແລ້ວ ຫຼ  ທະບຽນຊົັ່ວຄາວ ( ທະບຽນເຈ້ຍ ) ແມ່ນແນະນ າໃຫ້ເຈົື້າຂອງລົດ ໄປ
ປ່ຽນທະບຽນຢູ່ນ າພະແນກ ຍທຂ ແຂວງສາກ່ອນ.
ລົດຖ ກຄົນຮ້າຍລັກໄປ, ໄດ້ກັບຄ ນມາ ແຕ່ປ້າຍເສຍຫາຍ ຕ້ອງມ ບົດບັນທ ກມອບຮັບລົດຈາກພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງນັື້ນ.



8. ລະບຽບການສັນຈອນ 
- ປ້າຍສັນຍານຕາ່ງໆ
- ແນະນ າການຈະລາຈອນ

ລະບົບໄຟອ ານາດ
ສາລະບານເດ ນລົດ
ຂ ດໝາຍທາງ

ເນ ື້ອໃນ
ເອົາຂໍໍ້ມູນຈາກກົດລະບຽບການສັນຈອນຕາມເສັື້ນທາງຫຼວງ ລົງໃສ່



ໄຟແດງ
ຢຸດ

"ຫ້າມສັນຈອນ"

ໄຟແດງ + ລູກສອນສ ຂຽວ
ອະນຸຍາດລ້ຽວໄປຕາມລູກສອນ

(ລ້ຽວຂວາໄດ້)

ໄຟເຫຼ ອງ
ຫ້າມສັນຈອນ

ອະນຸຍາດຜ່ານຖ້າຈ າເປັນ

ໄຟຂຽວ
ອະນຸຍາດສັນຈອນ

ໄຟເຫຼ ອງມອດເປັນໄລຍະທາງແຍກ
ບໍໍ່ມ ກົດບັງຄັບ

"ລະວັງ"

ໄຟແດງ + ລູກສອນເຫຼ ອງມອດເປນັໄລຍະ
ອະນຸຍາດລ້ຽວໄປຕາມລູກສອນ

(ລ້ຽວຂວາໄດ້)

- ລູກສອນແດງ ຫ້າມການສັນຈອນ
ຢ່າງເດັດຂາດ (ຫ້າມລ້ຽວຊ້າຍ ຫຼ  ລ້ຽວກັບ)

- ລູກສອນເຫຼ ອງ ຫ້າມສັນຈອນ
ກຽມຢຸດ (ລະວັງ - ຢຸດ)

- ລູກສອນຂຽວ ອະນຸຍາດລ້ຽວ
ຕາມລູກສອນ (ລ້ຽວຊ້າຍ ຫຼ 

ລ້ຽວກັບໄດ້

ຮູບຕົວຢ່າງ 
ລະບົບໄຟອ ານາດ



2.1
ຫ້າມຜາ່ນຍົກເວັື້ນ

ລົດບສັ ຫຼ  ລົດໂດຍສານ
ປະຈ າທາງດັັ່ງກາ່ວ

ຮູບຕົວຢ່າງ 
ປ້າຍສັນຍານຈະລາຈອນ

2.2
ຫ້າມພາຫະນະ

ທຸກຊະນດິຍົກເວັື້ນ
ລົດຂອງໂຮງງານ 

ຫຼ 
ຄົນໃນເຂດນັື້ນ.

2.3
ຫ້າມພາຫະນະ

ທ ີ່ມ ເຄ ີ່ອງຈກັ ແລະ
ມ ສາມລໍໍ້ຂ ື້ນໄປ

2.4
ຫ້າມລດົ
ໜັກ

2.10
ຫ້າມຄນົຍ່າງ

2.25
ສຸດເຂດຄວາມ
ໄວຈ າກດັ

2.13
ລວງສງູຈ າກດັ

2.14
ລວງກວ້າງຈ າກດັ

2.16
ໄລຍະຕາມຫຼງັຈ າກດັ

2.15
ລວງຍາວຈ າກດັ

2.18
ຫ້າມໄປຊ ີ່

2.18.1
ຫ້າມລຽ້ວຂວາ

2.18.2
ຫ້າມລຽ້ວຊາ້ຍ

2.19
ຫ້າມລຽ້ວກບັຄ ນ

2.20
ຫ້າມຊ ງຂ ື້ນໜາ້

2.22
ຫ້າມລດົໜັກຊ ງຂ ື້ນໜາ້

2.27
ຫ້າມຢດຸ ແລະ ຫ້າມຈອດ

2.28
ຫ້າມຈອດ



1 - ລົດເກງສ ດ າ ໄປກ່ອນ
ເພາະຢູກ່ າ້ທາງມ ປາ້ຍ ບອກ
ສິດ ເລກທ  3.6 "ມ ສິດໄປ
ກ່ອນ" ສ່ວນລົດບັນທກຸ 
ສ ແດງໄປນ າຫຼງັ ເພາະຢູກ່ າ້
ທາງມ ປາ້ຍບອກສດິ ເລກທ  
3.5 "ລົດທ ີ່ສວນທາງມາມ 
ສິດໄປກອ່ນ".

4 - ລົດເກງສ ແດງຈະລຽ້ວຊາ້ຍມ ສດິໄປ
ກ່ອນ ເພາະບໍໍ່ມ ອປຸະສັກທາງຈາກກ າ້ຂວາ 
ແຕ່ລົດສ ແດງຕອ້ງຢດຸຖາ້ກາງທາງ ເພ ີ່ອ
ປ່ອຍທາງໃຫລ້ດົເກງສ ຂຽວໄປຊ ີ່ຜາ່ນໄປ
ກ່ອນ ເພາະເວລານັື້ນ ລົດສ ຂຽວຢູ່ກ າ້ຂວາ
ຂອງລດົແດງ, ລົດສ ຕັບໝ ູໄປຊ ີ່ໄປທ ສອງ
ເພາະຫຼງັຈາກມ ລດົສ ແດງຜາ່ນໄປແລວ້ ບໍໍ່
ມ ອຸປະສກັຈາກທາງກ າ້ຂວາ, ລົດສ ຂຽວ
ຈະໄປຊ ີ່ ຕ້ອງປອ່ຍທາງໃຫລ້ດົສ ຕັບໝໄູປ
ກ່ອນ ແລ້ວຈ ີ່ງໄປໄດ້.

9 - ທາງເລກ 1 ແລະ ເລກ 
3 ແມ່ນຫົນທາງໃຫຍ ່
ເພາະມ ປາ້ຍບອກສດິເລກທ  
3.1 "ທາງໃຫຍ່", ທາງ
ເລກ 2 ແມ່ນທາງນອ້ຍ 
ເພາະມ ປາ້ຍບອກສດິເລກທ  
3.4.

26 - ລົດສ ຕັບໝສູາມາດຂາ້ມເສັື້ນ
ຂ ດໝາຍຮອ່ງທາງດຽວກນັໄດ ້ເພ ີ່ອ
ແຊງຂ ື້ນລດົເກງສ ເຫຼ ອງ ແລະ ລົດ
ເກງສ ຂຽວ ສາມາດຂາ້ມເສັື້ນຂ ດໝ
າຍສາຍທາງ ທ ີ່ມ ທິດທາງດຽວກນັ
ໄດ້ ເພ ີ່ອແຊງຂ ື້ນລດົບັສສ ແດງ.

ຮູບຕົວຢ່າງ 
ສາລະບານເດ ນລົດ



ຮູບຕົວຢ່າງ 
ຂ ດໝາຍທາງ

ເສັື້ນແບງ່ທດິທາງຈະລາຈອນ
ປ ກກະຕິ

ແຊງຂ ື້ນໜາ້ລດົຄນັອ ີ່ນໄດ້
ເມ ີ່ອມ ຄວາມປອດໄພ

ເສັື້ນແບງ່ທດິທາງຈະລາຈອນ
ຫ້າມແຊງຄູ ່(ເສັື້ນເຕມັຄູ)່

ຫ້າມແຊງຂ ື້ນໜາ້ລດົຄນັອ ີ່ນ,
ຫ້າມຢຽບເສັື້ນ ຫຼ  ຂວ້າມເສັື້ນ

ຢ່າງເດດັຂາດ

ເສັື້ນແບງ່ທດິທາງຈະລາຈອນ
ຫ້າມແຊງ

ຫ້າມແຊງຂ ື້ນໜາ້ລດົຄນັອ ີ່ນ,
ຫ້າມຢຽບເສັື້ນ ຫຼ  ຂວ້າມເສັື້ນ

ຢ່າງເດດັຂາດ

ເສັື້ນແບງ່ທດິທາງຈະລາຈອນຄູ່
(ເສັື້ນເຕມັຄູກ່ບັເສັື້ນປະ)
ລົດທ ີ່ແລນ່ທາງເສັື້ນເຕມັ
ຫ້າມແຊງ ຫຼ  ຂວ້າມເສັື້ນ

ຢ່າງເດດັຂາດ

ເສັື້ນແບງ່ທດິທາງຈະລາຈອນຄູ່
(ເສັື້ນປະຄູກ່ບັເສັື້ນເຕມັ)
ລົດທ ີ່ແລນ່ເສັື້ນປະ
ອາດຈະຂວາ້ມ ຫຼ  ແຊງ
ຂ ື້ນໜ້າໄດເ້ມ ີ່ອປອດໄພ

ເສັື້ນແບງ່ຊອ່ງຈະລາຈອນ
ຫ້າມແຊງ

ຫ້າມແຊງໂດຍເດດັຂາດ,
ຫ້າມຂບັລດົຢຽບເສັື້ນ ຫຼ 

ລ້ຽວກບັ

ເສັື້ນແບງ່ຊອ່ງຈະລາຈອນ
ປ ກກະຕິ

ໃຫ້ຂັບລດົຢູໃ່ນຊອ່ງທາງ
ຂອງຕນົເອງ, ຫ້າມຢຽບເສັື້ນ

ເວັື້ນແຕຈ່ະປຽ່ນຊອ່ງ
ຈະລາຈອນໃໝ ່ຫຼ 
ລ້ຽວກບັເທົັ່ານັື້ນ

ເສັື້ນຢດຸລດົ
ຜູ້ຂັບຂ ີ່ຕອ້ງຈອດລດົກອ່ນ
ເຖິງເສັື້ນນ ື້ ເພ ີ່ອໃຫຄ້ນົຍ່າງ

ຂວ້າມທາງໄປກອ່ນ ເມ ີ່ອປອດ
ໄພດ ແລວ້ ຈ ີ່ງຂບັລດົໄປໄດ້.

ເສັື້ນຂອບທາງອະນຍຸາດໃຫຈ້ອດໄດ້
ແຕ່ກ າ້ຂວາມ ຂອງຕນົເທົັ່ານັື້ນ
ໃນກໍລະນ ບໍໍ່ມ ປາ້ຍຫາ້ມຈອດ

ເສັື້ນຂອບທາງຫາ້ມຈອດ
ແຕ່ຢດຸຊົັ່ວຄາວໄດ້
ແຕ່ບໍໍ່ໃຫຊ້ກັຊາ້

ເສັື້ນຂອບທາງຫາ້ມຢດຸ
ຫຼ  ຫ້າມຈອດ
ລົດທກຸປະເພດ

ບ່ອນຈອດລດົ
ແບບທ ໜ ີ່ງ

ບ່ອນຈອດລດົ
ແບບທ ສອງ

ທາງມາ້ລາຍ
ແບບທ ໜ ີ່ງ

ທາງມາ້ລາຍ
ແບບທ ສອງ

ທາງມາ້ລາຍ
ແບບທ ສາມ ລູກສອນໄປຊ ີ່ ລູກສອນລຽ້ວຂວາ



9. ກ່ຽວກັບກມົຈະລາຈອນ
ປະຫວັດມູນເຊ ື້ອຄວາມເປັນມາ ແລະ ມູນເຊ ື້ອ
ເຄ ີ່ອງປະກອບແຕ່ງກາຍຂອງຕ າຫຼວດຈະລາຈອນ
ຕິດຕໍໍ່ພົວພນັ
ທົດລອງສອບເສັງການຂັບຂ ີ່

+   ຂາອອກ-ຂາເຂົື້າກົມຕ າຫວຼດຈະລາຈອນ
ແຈ້ງເຫດ

- ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
+   ( ເບ  09 ຕົວເມ ອງ... )

ແຂວງຫຼວງພະບາງ...
+   ( ເບ ຂອງແຕ່ລະເມ ອງ... )
- ຂັື້ນຕອນການປະກອບເອກະສານ ແຈ້ງປ້າຍຕົກເຮ່ຍ....

ເນ ື້ອໃນ
ປະຫວັດຂອງກົມຕ າຫຼວດຈະລາຈອນ, ເຄ ີ່ອງແຕ່ງກາຍ, ອຸປະກອນກ່ຽວກັບວິຊາສະເພາະ ຂອງຕ າຫຼວດຈະລາຈອນ ເບ ໂທ ຂາ

ອອກ-ຂາເຂົື້າ, ເບ ພະແນກ-ກອງຄະດ ອຸບປະຕິເຫດ ຂອງແຕ່ລະແຂວງ-ເມ ອງຂ ື້ນກັບແຂວງ.



10. ປະກົດການຫຍໍໍ້ທໍໍ້
ວິພາກວິຈານສັງຄົມ

ເນ ື້ອໃນ
ການປັບໃໝຕໍໍ່ພ ດຕິກ າທ ີ່ບໍໍ່ດ  ເຊັັ່ນ ດັດແປງສະພາບເຕັກນິກລົດ ປ່ຽນທໍໍ່ທ ີ່ມ ສຽງດັງ, ຂ ີ່ລົດເປັນກຸ່ມແກ້ງ, ຍົກລໍໍ້ໃນຖະໜົນຫົນທາງ

ທ ໍາລາຍປ້າຍສັນຍານຈະລາຈອນ, ໂຍນກ້ອນຫ ນໃສ່ປ້ອມກວດກາການສັນຈອນເຮັດໃຫ້ມ ການເປ່ເພເສຍຫາຍ ແລະ ເກ ດອຸບປະຕິເຫດແລ້ວຫຼົບໜ 



ທ່ານ ປອ.ພົຕ ທອງສະຫວັດ ຮອງ
ກົມໃຫຍ່ຕ າຫຼວດ, ຜູ້ຊ ື້ນ າວຽກ
ງານຈະລາຈອນ ຮ່ວມກັບ ກົມຕ າຫຼວດ
ຈະລາຈອນ, ພະແນກຕ າຫຼວດຈະລາຈອນ.ນວ, 
ພະແນກ ຍທຂ.ນວ, ກອງຕ າຫຼວດຈະລາຈອນ 
ເມ ອງໄຊທານ  ແລະ ຫ້ອງການ ຍທຂ ເມ ອງໄຊ
ທານ : ວັນທ ີ່......ລົງເຄ ີ່ອນໄຫວສ າຫຼວດ
ສະພາບການສັນຈອນທ ີ່ມ ຄວາມຊັບສົນ, ການ
ຈອດລົດສະຊາຍ ເຂດຮ້ານຂາຍເຄ ີ່ອງນາງຄ າຜົງ 
ຖະນົນໄກສອນ ພົມວິຫານ ບ້ານດອນໜູນ, 
ເມ ອງໄຊທານ   ກອງຕ າຫຼວດຈະລາຈອນເມ ອງ
ໄຊທານ  ແລະ ຫ້ອງການ ຍທຂ ເມ ອງໄຊທານ  
ໄດ້ພັດປ່ຽນກັນຂ ື້ນລາຍງານສະພາບ ທ ີ່ເກ ດຂ ື້ນ
ໃນຈຸດດັັ່ງກ່າວ ເພ ີ່ອຫາວິທ ີ່ທາງແກ້ໄຂສະພາບ
ທ ີ່ເກ ດຂ ື້ນໃນຈຸດດັັ່ງກ່າວ ແລະ ຈຸດອ ີ່ນໆ ໃນ
ຂອບເຂດເມ ອງໄຊທານ  ໃຫ້ເຂົາສູ່ລະບຽບ ໄປ
ເທ ີ່ອລະກ້າວ.

ຕົວຢ່າງຮູບແບບລົງຂ່າວສານຕ່າງໆຂອງແຕ່ລະພະແນກ



ພະແນກບໍລິຫານ-ສັງລວມ ກົມຕ າ
ຫຼວດຈະລາຈອນ ຮັບເອົາການອວຍພອນ ຈາກ
ຫຼາຍພາກສ່ວນ ທ ີ່ໄດ້ມອບໃຫ້ກັບການນ າ ຂອງ
ກົມຕ າຫຼວດຈະລາຈອນ ເນ ີ່ອງໃນໂອກາດປີ
ໄຫມ່ລາວ ໂດຍແຕ່ລະພາກສ່ວນ ພັດປ່ຽນກັນ
ເຂົື້າອວຍພອນ ຢູ່ທ ີ່ຫ້ອງປະຊຼຸມ ໂດຍຕາງໜ້າ
ຮັບໂດຍ ທ່ານພັອ ຄໍໍ ໍ່າເຫຼັກ ໄຊຍະສິດ ພ້ອມ
ດ້ວຍຄະນະ, ພ້ອມນ ື້ເພ ີ່ນຍັງໄດ້ກ່າວຂອບໃຈນ າ
ທຸກໆພາກສ່ວນ ທ ີ່ເຂົ ື້າອວຍພອນ ພ້ອມທັງ
ປະກອບສ່ວນຊຼຸກຍ ູ ້ວ ັດຖ ຼຸອ ຸປະກອນ ແລະ 
ທ ນຮອນ ເພ ີ່ອຊ່ວຍກົມຕ າຫລວດຈະລາຈອນ 
ໃນການເຄ ອນໄຫວວຽກງານວິຊາສະເພາະໃຫ້
ກັບສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖ ີ່ນໃນຂອບເຂດທົັ່ວ
ປະເທດ 
ໃນຕອນທ້າຍເພ ີ່ນຍັງໄດ້ຝາກເຕ ອນນັກຂັບຂ ີ່
ທຸກຄົນ ຕ້ອງເພ ີ່ມທະວ ໃຫ້ມ ສະຕິ, ໃນການ
ປະຕິບັດກົດລະບຽບຈະລາຈອນຢ່າງເຂັມງວດ 
ເພ ີ່ອຫລຸດຜ່ອນບັນຫາອຸປະຕິເຫດທ ີ່ເກ ດຂ ື້ນ 
ໃຫ້ຫລຸດຫນ້ອຍຖອຍລົງເທ ີ່ອລະກ້າວ ຕາມເນ ື້ອ
ໃນຈິດຂອງຂັື້ນເທ ງ.



ພະແນກໂຄສະນາ ກົມຕ າຫຼວດຈະລາຈອນ: ລົງເຄ ີ່ອນໄຫວເຜ ຍແຜ່ກົດລະບຽບຈະລາຈອນໃຫ້ນັກຂັບຂ ີ່ ຕາມ
ເສັື້ນທາງສາມແຍກ,ສ ີ່ແຍກ ແລະ ຫ້ອງການ ທ ີ່ຂ ື້ນກັບກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງ ົບ ເພ ີ່ອແນ່ໃສ່ໃຫ້ນັກຂັບຂ ີ່ເຫັນ
ໄດ້ຄວາມສ າຄັນ ຂອງການໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນ ຊ ີ່ງເປັນປະກົດຫຍໍໍ້ທໍໍ້ຫນ ີ່ງທ ີ່ເກ ດຂ ື້ນຢູ່ໃນສັງຄົມ ພາໃຫ້ເກ ດຄວາມເສຍ
ຫາຍທັງຊ ວິດ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຊັບສິນ ໃນແຕ່ລະປີ ມ ຜູ້ເສຍຊ ວິດຈາກການເກ ດອຸປະຕິເຫດເປັນຈ ານວນ
ຫລວງຫລາຍ ໃນນັື້ນແມ່ນລວມມ ປະຊາຊົນທົັ່ວໄປ, ກ າມະກອນ, ຊາວຄ້າຂາຍ, ນັກຮຽນນັກສ ກສາ, ພະນັກງານ
ທະຫານຕ າຫຼວດ ແລະ ລວມທັງນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງປະເທດ ເປັນຕົວເລກອຸປະຕິເຫດທ ີ່ສູງທ ີ່ເກ ດຂ ື້ນໃນແຕ່ລະປີ 
ສະນັື້ນ, ພັດ-ລັດ ຈ ີ່ງເຫັນໄດ້ຄວາມສ າຄັນຂອງວຽກງານໂຄສະນາປູກຈິດສ ານ ກ ກ່ຽວກັບການຈະລາຈອນທາງບົກ ທ ີ່
ພົວພັນເຖ ງການດ າລົງຊ ວິດຂອງພໍໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົັ່າ ໃນຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດ ໃຫ້ເຫັນໄດ້ຄວາມສ າຄັນການໃຊ້
ລົດໃຊ້ຖະໜົນເພ ີ່ອພ້ອມກັນຫລຸດຜ່ອນ ການເກ ດອຸປະຕິເຫດໃຫ້ໄປເທ ີ່ອລະກ້າວ...



ພະແນກ ຄວບຄຸມ ແລະ ລະບາຍການສັນຈອນ
ກົມຕ າຫຼວດຈະລາຈອນ: ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ກັບຕ າຫຼວດ
ຈະລາຈອນ 9 ຕົວເມ ອງ ເພ ີ່ອໃຫ້ກ າໄດ້ວິທ , ຂັື້ນຕອນ ໃນ
ການຄວບຄຸມ ແລະ ລະບາຍການສັນຈອນ ຕາມຈຸດ ສາມ
ແຍກ, ສ ີ່ແຍກ, ກອງປະຊຼຸມລະດັບຊາດ, ງານສ າຄັນຕ່າງໆ
ທ ີ່ຂັື້ນເທ ງກ ານົດ ເພ ີ່ອໃຫ້ນັກຂັບຂ ີ່ເຂົື້າໃຈ, ປະຕິບັດຕາມ
ການສັນຍານຂອງເຈົື້າຫນ້າທ ີ່ ທ ີ່ປະຈ າການລະບາຍການ
ສັນຈອນຂອງລົດ ເຮັດໃຫ້ການສັນຈອນລ່ວງຫຼ່ຽນ ໄປ
ຕາມຈັງຫວະຂອງການລະບາຍລົດໃນຈຸດດັັ່ງກ່າວ ທ ີ່ມ ການ
ຂັບຂ ີ່ທ ີ່ຊັບສົນ, ແອອັດ ເພ ີ່ອຫລຸດຜ່ອນ ບັນຫາການເກ ດ
ອຸປະຕິເຫດທ ີ່ອາດຈະເກ ດຂ ື້ນ ແລະ ເພ ີ່ອເປັນການສ້າງ
ຄວາມເປັນລະບຽບໃນເວລາສັນຈອນ ຕາມທ້ອງຖະໜົນໄປ
ເທ ີ່ອລະກ້າວ.....



• ພະແນກສ ບສວນ-ສອບສວນຄະດ ອຸບປະຕິເຫດ, ກົມ
ຕ າຫຼວດຈະລາຈອນ ໄດ້ລົງສົມທົບທາງບັນດາທ້ອງຖ ີ່ນ ແລະ 
ແຂວງ ລົງກວດກາສະຖານທ ີ່ເກ ດເຫດ - ແນະນ າ ການແກ້ໄຂ
ຄະດ ອຸບປະຕິເຫດ ໃຫ້ຖ ກຕ້ອງ ຕາມຫຼັກການວິຊາສະເພາະ 
ແລະ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ເພ ີ່ອຫຼ  ກລ້ຽງຫາງສຽງວິພາກ
ວິຈານຈາກສັງຄົມ.



ພະແນກ ປ້ອງກັນ-ເປີດທາງ ແລະ ພະແນກ ທາງ
ຫຼວງ-ທາງລົດໄຟ ກົມຕ າຫຼວດຈະລາຈອນ:
ເຄ ີ່ອນໄຫວຮັບໃຊ້ກອງປະຊຼຸມສຸດຍອດອາຊຽນ ແລະ ຕັື້ງ
ຈຸດກວດກາ ຕາມເສັື້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ, ໃນຂອບເຂດ 
9ຕົວເມ ອງ ເພ ີ່ອຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຕາມ
ເສັື້ນທາງ ເພ ີ່ອຮັບປະກັນໄດ້ ສະພາບປະກົດຫຍໍໍ້ທໍໍ້, ບັນຫາ
ອຸປະຕິເຫດ ຕາມເສັື້ນທາງຫຼັກຂອງເຂດທ ີ່ຈັດກອງປະຊຼຸມ 
ຮັບປະກັນ ການເດ ນທາງຂອງບັນດາຜູ້ແທນຂອງແຕ່ລະ
ຊາດທ ີ່ເຂົື້າຮ່ວມກອງປະຊຼຸມໃຫ້ທັນເວລາ ແລະ ມ ຄວາມ
ສະຫງ ົບປອດໄພ ຕາມແຜນທ ີ່ຂັື້ນເທ ງວ່າງໄວ້ ໃຫ້ບັນລຸ
ຈຸດປະສົງຕາມເນ ື້ອໃນຈິດໃຈ.....



ພະແນກຄຸມຄອງທະບຽນ ແລະ ປ້າຍເຄ ີ່ອນໄຫວ
ພິເສດ ກົມຕ າຫຼວດຈະລາຈອນ: ລົງສົມທົບເຄ ີ່ອນໄຫວ 
ປຶກສາຫາລ ກ່ຽວກັບການຄຸ ້ມຄອງທະບຽນ ແລະ ປ້າຍ
ເຄ ອນໄຫວພິເສດ ຮ່ວມກັບ ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນ
ຄວາມສະຫງ ົບ, ແຂວງວຽງຈັນ ເພ ີ່ອເຫັນໄດ້ຄວາມສໍໍາຄັນ 
ໃນການຄຸ້ມຄອງຈ ານວນພາຫະນະທ ີ່ຮັບໃຊ້ໃນວຽກງານ
ວິຊາສະເພາະ ໃນຂອບເຂດກ າລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງ ົບ 
ແຂວງວຽງຈັນ ເພ ີ່ອໃຫ້ເປັນໄປຕາມທິດຊ ື້ນ າຂອງກົມ
ໃຫຍ່ຕ າຫຼວດ ໃນການຄຸ້ມຄອງທະບຽນ ແລະ ປ້າຍເຄ ີ່ອນ
ໄຫວພິເສດ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະບຽບຄຸ້ມຄອງທະບຽນ ......



ສະຫະພ ັ ນແມ ່ ຍ ິ ງ ກ ົ ມ ຕ  າ ຫ ຼ ວ ດ
ຈະລາຈອນ:
ເຄ ີ່ອນໄຫວສ້າງກິດຈະກ າ ກິລາບານສົັ່ງ ກັບ 
ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ກົມໃຫຍ່ຕ າຫຼວດ ຢູ ່ທ ີ່
ເດ ນກິລາ ກົມໃຫຍ່ຕ າຫຼວດ ໂດຍມ ການນ າ
ທັງສອງຝ່າຍ ເຂົື້າຮ່ວມ ເພ ີ່ອເປັນການສ້າງ
ຄວາມສະມັກຄ ພາຍໃນ ແລະ ເປັນການສ້າງ
ກິດຈະກ າຕ້ອນຮັບ ວັນສ້າງຕັື້ງກ າລັງປ້ອງ
ກັນຄວາມສະຫງ ົບ, ວັນຊາດ ທ ີ່2ທັນວ່າ 
ແລະ ວັນຄ້າຍວັນເກ ດປະທານ ໄກສອນ
ພົມວິຫານ ຜູ້ນ າທ ີ່ແສນເຄົາລົບຮັກ ......





ປະກອບຄ າຄິດເຫັນ

ຂ່າວເພ ີ່ມເຕ ມ

ຂະບວນການກິລາ ແລະ ອອກແຮງງານ



ປະກອບຄ າເຫັນ
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ປະກອບຄ ໍາເຫັນ

1.
2.
3.
4.
5.
6.





casanovazeed789@gmail.com

+85620 55588191

Tui Vong Pha Chanh

mailto:casanovazeed789@gmail.com

