
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ  

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ 

ເລກທີ 43 ສປປ ລາວ 

ລດັຖະດ  າລດັ 

ຂອງປະທານປະເທດ 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ກຽ່ວກບັການປະກາດໃຊກ້ດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ 

ການບນິພນົລະເຮອືນ. 

- ອງີຕາມລດັຖະທ  າມະນນູ ແຫງ່ສາທາລະນະລດັປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊນົລາວ ໝວດທ່ີ 

VI. ມາດຕາ 67, ຂ  ້1 ກຽ່ວກບັການປະກາດໃຊລ້ດັຖະທ  າມະນນູ ແລະ ກດົໝາຍ ທ່ີ

ສະພາແຫງ່ຊາດໄດຕ້ກົລງົຮບັຮອງເອົາແລວ້ 

- ອງີຕາມມະຕິຕກົລງົຂອງສະພາແຫງ່ຊາດ ແຫງ່ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ 

ປະຊາ ຊນົລາວ ສະບບັເລກທີ 24 ສພຊ, ລງົວນັທີ 20 ພຶດສະພາ 2005 ກຽ່ວກບັ

ການຕກົລງົຮບັຮອງ ເອົາກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການບິນພນົລະເຮອືນ; 

- ອງີຕາມໜງັສສືະເໜີຂອງຄະນະປະຈ  າສະພາແຫງ່ຊາດ ສະບບັເລກທີ 05/ຄປຈ ລງົ 

ວນັທີ 23 ພຶດສະພາ 2005, 

ປະທານປະເທດ 

ສາທາລະນະລດັປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊນົລາວ ອອກລດັຖະດ  າລດັ: 

 

ມາດຕາ 1 : ປະກາດໃຊກ້ດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການບິນພນົລະເຮອືນ 

ມາດຕາ 2 : ລດັຖະດ  າລດັສະບບັນີ ້ມຜີນົສກັສດິນບັແຕວ່ນັລງົລາຍເຊັນເປັນຕ ົນ້ໄປ. 

ວຽງຈນັ, ວນັທີ 25 ພຶດສະພາ 2005 

ປະທານປະເທດແຫງ່ ສປປ ລາວ 

ຄ  າໄຕ ສພີນັດອນ. 

 

 



ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ 

ສະພາແຫງ່ຊາດ        ເລກທີ 24 /ສພຊ 

ມະຕຕິກົລງົ 

ຂອງ 

ສະພາແຫງ່ຊາດ ແຫງ່  

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ກຽ່ວກບັການຕກົລງົຮບັຮອງເອົາກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ 

ການບນິພນົລະເຮອືນ 

----------------- 

- ອງີຕາມມາດຕາ 53 ຂ  ້ 2 ຂອງລດັຖະທ  າມະນນູ ແລະ ມາດຕາ 3 ຂ  ້ 2 ຂອງກດົໝາຍວາ່ 

ດວ້ຍ ສະພາແຫງ່ຊາດ ແຫງ່ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ກຽ່ວກບັສດິ ແລະ  

ໜາ້ທ່ີຂອງສະພາແຫງ່ຊາດ. 

- ອງີຕາມມະຕິຕກົລງົຂອງສະພາແຫງ່ຊາດ ກຽ່ວກບັແຜນການສາ້ງ ແລະ ປບັປງຸກດົໝາຍ 5 ປີ 

ຂອງສະພາແຫງ່ຊາດຊຸດທີ V ສະບບັເລກທີ 71/ສພຊ, ລງົວນັທີ 12 ຕລຸາ 2002; 

ພາຍຫລງັທ່ີກອງປະຊຸມສະໄໝສາມນັເທ່ືອທີ 7 ຂອງສະພາແຫງ່ຊາດຊຸດທີ V ໄດຄ້ນົຄວາ້

ພິຈາລະນາຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ ແລະເລິກເຊງິ ກຽ່ວກບັເນືອ້ໃນຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການບິນພນົລະເຮອືນ 

ໃນວາລະປະຊຸມຕອນເຊ້ົາຂອງວນັທີ 19 ພຶດສະພາ 2005; 

ກອງປະຊຸມໄດຕ້ກົລງົ: 

ມາດຕາ 1. ຮບັຮອງເອົາກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ ການບນິພນົລະເຮອືນ ດວ້ຍຄະແນນສຽງເຫັນດເີປັນສວ່ນ 

ຫລາຍ. 

ມາດຕາ 2. ມະຕິຕກົລງົສະບບັນີ ້ມຜີນົສກັສິດນບັແຕວ່ນັລງົລາຍເຊັນເປັນຕນົໄປ. 

ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, ວນັທີ20 ພຶດສະພາ 2005 

ປະທານສະພາແຫງ່ຊາດ   

 

 

 



ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ 

ສະພາແຫງ່ຊາດ        ເລກທີ 01/ສພຊ 

ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, ວນັທີ 19 ພຶດສະພາ 2005 

ກດົໝາຍ 

ວາ່ດວ້ຍການບນິພນົລະເຮອືນ 

ພາກທີ I 

ບດົບນັຍດັທ ົ່ວໄປ 

ມາດຕາ 1.  ຈດຸປະສງົ 

ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ ການບິນພນົລະເຮອືນ ການດົຫລກັການ, ລະບຽບການ ແລະມາດ 

ຕະການກຽ່ວກບັການຈດັຕ ັງ້, ການເຄື່ ອນໄຫວ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງການບນິພນົລະເຮອືນຂອງ 

ສປປ ລາວ ແນໃສໃ່ຫມ້ຄີວາມປອດໄພ, ສະດວກ, ວອ່ງໄວ, ຂະຫຍາຍຕວົ ທນັສະໄໝ ໄດ ້

ມາດຕະຖານສາກນົ ແລະມປີະສດິທິຜນົ ປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ

ແຫງ່ຊາດ. 

ມາດຕາ 2.  ການບນິພນົລະເຮອືນ 

ການບນິພນົລະເຮອືນ ແມນ່ກດິຈະການທ່ີນ  າໃຊເ້ຮອືບນິເຂ້ົາໃນການບ ລິການຂນົສ ົ່ງ 

ຜູໂ້ດຍສານ ພອ້ມດວ້ຍເຄື່ ອງຂອງ, ສນິຄາ້, ໄປສະນພີນັ, ໃນການສ  າຫລວດ, ການຄ ົນ້ຄວາ້ວິ 

ທະຍາສາດ, ການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນກະສິກ  າແລະປ່າໄມ,້ ການສກຶສາ, ວດັທະນະທ  າ, 

ສາທາລະນະສກຸ, ການກລິາ, ການຊອກຄ ົນ້-ກູໄ້ພ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະການພນົລະ

ເຮອືນອື່ ນໆ. 

ມາດຕາ 3. ຄວາມໝາຍ ຂອງຄ  າສບັ 

ຄ  າສບັ ທ່ີໃຊໃ້ນກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການບນິພນົລະເຮອືນ ມຄີວາມໝາຍດ ັງ່ນີ:້ 

1. ເຮອືບິນ ໝາຍເຖງິ ຍານພາຫະນະໃດໜ່ຶງທ່ີສາມາດຊູຕວົ ແລະເຄື່ ອນຍາ້ຍໄປໃນ 

ທອ້ງຟ້າໄດ;້ 

2. ການບນິຜາ່ນ ໝາຍເຖງິ ການບິນໂດຍບ ່ ແວລ່ງົຈອດຂອງເຮອືບນິ ທ່ີໄດຮ້ບັອະນ ຸ

ຍາດ ໃຫ ້ບິນຜາ່ນນາ່ນຟ້າຂອງ ສປປ ລາວ;  



3. ຄາ່ບ ລິການບນິຜາ່ນ ແມນ່ລາຄາບ ລິການຈະລາຈອນທາງອາກາດ ຊຶ່ ງລດັຖະບານ 

ໄດກ້  ານດົ ເພ່ືອເກບັຈາກເຈົ້າຂອງເຮອືບນິ ທ່ີບິນຜາ່ນນາ່ນຟ້າ ສປປ ລາວ; 

4. ຜູຂ້ນົສ ົ່ງທາງອາກາດ ໝາຍເຖງິ ຜູທ່ີ້ໄດຮ້ບັອະນຍຸາດໃຫດ້  າເນນີທລຸະກດິການບ ລິ 

ການຂນົສ ົ່ງດວ້ຍເຮອືບນິ; 

5. ຜູຂ້ນົສ ົ່ງທາງອາກາດຂອງຕາ່ງປະເທດ ໝາຍເຖງິ ຜູດ້  າເນນີທລຸະກດິຂນົສ ົ່ງທາງ 

ອາກາດຂອງຕາ່ງປະເທດ ທ່ີໄດຮ້ບັອະນຍຸາດໃຫດ້  າເນນີການຂນົສ ົ່ງທາງອາກາດຢູ ່

ສປປ ລາວ; 

6. ຈນຸກັບນິ ໝາຍເຖງິ ນກັບນິ, ນກັພາທາງ ວສິະວະກອນການບນິ ຫລື ນາຍຊາ່ງ 

ການບນິ ທ່ີໄດຮ້ບັອະນຍຸາດໃຫບ້ນັຊາເຮອືບນິໃນແຕລ່ະຖຽ້ວບນິ; 

7. ຈຫຸອ້ງໂດຍສານ ໝາຍເຖງິ ພະນກັງານ ທ່ີໄດຮ້ບັອະນຍຸາດໃຫປ້ະຕິບດັໜາ້ທ່ີ ໃນ

ແຕລ່ະຖຽ້ວບິນ ຊຶ່ ງຮບັຜິດຊອບເບິ່ ງແຍງຄວາມປອດໄພ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບ

ຮອ້ຍໃນຫອ້ງໂດຍສານ, ອ  ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະບ ລິການຮບັໃຊໃ້ຫແ້ກຈ່ນຸກັ 

ບນິ ແລະຜູໂ້ດຍສານ;  

8. ຜູບ້ນັຊາຈບຸິນ ໝາຍເຖງິ ນກັບິນຜູມ້ສີດິຕດັສນິສງູສດຸ, ຮບັຜິດຊອບໂດຍກງົ, ຮອບ 

ດາ້ນຕ ່ ການບນັຊາເຮອືບນິ ແລະຄວາມປອດໄພ ຂອງຖຽ້ວບນິນ ັນ້; 

9. ຈບຸນິ ໝາຍເຖງິ ຈນຸກັບິນ ແລະຈຫຸອ້ງໂດຍສານ; 

10. ຊວ່ງເວລາບນິ ໝາຍເຖງິ ໄລຍະເວລານບັແຕປ່ະຕຂູອງເຮອືບນິໄດອ້ດັເຂ້ົາ ຈນົເຖງິ

ເວລາປະຕເູຮອືບິນໄຂອອກ; 

ຊວ່ງເວລາບນິສ  າລບັການຂນົສ ົ່ງ ແມນ່ນບັແຕຜູ່ໂ້ດຍສານ ພອ້ມດວ້ຍເຄື່ ອງ 

ຂອງ, ສນິຄາ້, ໄປສະນພີນັ ໄດຂ້ຶນ້ເຮອືບິນຫມດົແລວ້ ແລະປະຕຂູອງເຮອືບິນໄດ ້

ອດັເຂ້ົາ ຈນົເຖງິເວລາປະຕເູຮອືບນິໄຂອອກ ເພ່ືອເອົາຜູໂ້ດຍສານ ພອ້ມດວ້ຍ ເຄື່ ອງ

ຂອງ, ສນິຄາ້, ໄປສະນພີນັ ລງົຈາກເຮອືບິນ ຫລງັຈາກເຮອືບນິເຖງິຈດຸໝາຍແລວ້; 

 

11. ຖຽ້ວບິນ ໝາຍເຖງິ ໄລຍະເວລານບັແຕຜູ່ໂ້ດຍສານອອກຈາກປະຕຂູາອອກ ຂອງ 

ອາຄານໂດຍສານຢູສ່ະໜາມບນິຕ ົນ້ທາງ ຈນົເຖງິເວລາເຂ້ົາປະຕຂູາເຂ້ົາ ຂອງອາຄານ

ໂດຍສານ ຢູສ່ະໜາມບິນປາຍທາງ; 

12. ສະໜາມບນິ ໝາຍເຖງິ ພ້ືນທ່ີ ທ່ີໄດກ້  ານດົໄວຢູ້ເ່ທິງໜາ້ດນິ ຊື່ ງປະກອບດວ້ຍທາງ

ຂຶນ້-ລງົ, ທາງແວ,່ ລານຈອດ, ອາຄານ ແລະ ສິ່ ງອ  ານວຍຄວາມສະດວກຕາ່ງໆ 

ເພ່ືອຮບັໃຊໃ້ຫແ້ກກ່ານບນິພນົລະເຮອືນ; 



13. ການບ ລິການພາກພ້ືນດນິ ໝາຍເຖງິ ການບ ລິການກຽ່ວກບັຜູໂ້ດຍສານ ພອ້ມດວ້ຍ

ເຄື່ ອງຂອງ, ສນິຄາ້, ໄປສະນພີນັ ແລະການບ ລິການໃຫແ້ກເ່ຮອືບນິ ຢູສ່ະໜາມບນິ. 

ມາດຕາ 4.  ນະໂຍບາຍສ ົ່ງເສມີການບນິພນົລະເຮອືນ 

ລດັສ ົ່ງເສມີໃຫນ້ກັລງົທຶນທງັພາຍໃນ ແລະຕາ່ງປະເທດລງົທຶນເຂ້ົາໃນການພດັທະນາ

ການບນິພນົລະເຮອືນ ເປັນຕນົແມນ່: ເຮອືບິນ, ສະໜາມບນິ, ພາຫະນະ, ອປຸະກອນເຕັກນກິ ບກຸ

ຄະລາກອນ ແລະການບ ລິການ ດາ້ນການຂນົສ ົ່ງທາງອາກາດ ດວ້ຍນະໂຍບາຍຕາ່ງໆ ຕາມທ່ີໄດ້

ກ  ານດົໄວໃ້ນລະບຽບກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ. 

ມາດຕາ 5.  ຂອບເຂດການນ  າໃຊກ້ດົໝາຍ 

ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ ການບິນພນົລະເຮອືນ ສະບບັນີ ້ ນ  າໃຊສ້  າລບັຄຸມ້ຄອງການຈດັຕ ັງ້ 

ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວ ຂອງກດິຈະການການບິນພນົລະເຮອືນ ຢູ ່ສປປ ລາວ ລວມທງັພາກສວ່ນ

ອື່ ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 

ມາດຕາ 6.  ການພວົພນັ ແລະ ຮວ່ມມສືາກນົ 

ລດັສ ົ່ງເສມີໃຫມ້ກີານພວົພນັຮວ່ມມກືບັຕາ່ງປະເທດ ແລະສາກນົ ເພ່ືອແລກປ່ຽນບດົຮຽນ

ກຽ່ວກບັການພດັທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ, ເຕັກໂນໂລຊ,ີ ຂ ມ້ນູ, ຂາ່ວສານການບນິ, ພດັທະນາ

ດາ້ນບກຸຄະລາກອນ, ການເຊື່ ອມຕ ່ ຕາໜາ່ງການບິນຢູພ່າຍໃນ ແລະກບັຕາ່ງປະເທດ ແນໃສເ່ຮັດ

ໃຫກ້ານບິນພນົລະເຮອືນມຄີວາມສະດວກ, ປອດໄພ, ທນັສະໄໝ, ມປີະສິດທິຜນົ ແລະໄດ້

ມາດຕະຖານສາກນົ. 

ພາກທີ II 

ການບນິພນົລະເຮອືນ 

ໝວດທີ 1 

ອງົປະກອບ ການບນິພນົລະເຮອືນ 

 

ມາດຕາ 7.  ອງົປະກອບທາງດາ້ນວດັຖເຸຕັກນກິ ການບນິ 

ການບນິພນົລະເຮອືນ ມອີງົປະກອບທາງດາ້ນວດັຖເຸຕັກນກິ ເຊ່ັນ: ເຮອືບນິ ສະໜາມບນິ, 

ພາຫະນະ, ວດັຖປຸະກອນ, ເຄື່ ອງອາໄຫລ ່ແລະນ  າ້ມນັເຊືອ້ໄຟ. 

ມາດຕາ 8. ອງົປະກອບທາງດາ້ນບກຸຄະລາກອນ 



ການບນິພນົລະເຮອືນ ມອີງົປະກອບທາງດາ້ນບກຸຄະລາກອນ ເຊ່ັນ: ຈບຸິນ, ພະນກັງານ

ເຕັກນກິດາ້ນການບິນ, ພະນກັງານບ ລິຫານ, ວຊິາການ ແລະບ ລິການ. 

 

ໝວດທີ 2 

ເຮອືບິນ 

 

ມາດຕາ 9. ສນັຊາດ ແລະທະບຽນເຮອືບິນ 

ເຮອືບນິພນົລະເຮອືນທກຸປະເພດ ທ່ີຈະມາບິນຢູນ່າ່ນຟ້າຂອງ ສປປ ລາວ ຕອ້ງຂຶນ້ 

ທະບຽນ, ຕິດເຄື່ ອງໝາຍສນັຊາດ ແລະເຄື່ ອງໝາຍທະບຽນ ຕາມກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຫ ື 

ຂອງປະເທດອື່ ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 

ມາດຕາ 10. ເງ ື່ອນໄຂ ຂອງການຂຶນ້ທະບຽນ 

ການຂຶນ້ທະບຽນເຮອືບນິ ຢູ ່ສປປ ລາວ ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມເງື່ອນໄຂ ດ ັງ່ນີ:້ 

1. ຜູທ່ີ້ຈະເອົາເຮອືບິນມາຂຶນ້ທະບຽນນ ັນ້ ຕອ້ງເປັນເຈົາ້ຂອງເຮອືບນິ ຫລືຜູທ່ີ້ໄດຮ້ບັ

ສດິນ  າໃຊເ້ຮອືບນິ ຊຶ່ ງອາດຈະແມນ່:  

- ລດັຖະບານແຫງ່ ສປປ ລາວ;  

- ພນົລະເມອືງລາວ; 

- ຊາວຕາ່ງດາ້ວ, ຄນົຕາ່ງປະເທດ ແລະຜູບ້ ່ ມສີນັຊາດ ທ່ີມສີະຖານທ່ີຫລກັໃນ

ການດ  າເນນີທລຸະກດິ ຫລືມທ່ີີຢູຖ່າວອນໃນ ສປປ ລາວ; 

- ວສິາຫະກດິ, ບ ລິສດັ ຫລືສະມາຄມົ ທີໄດຮ້ບັອະນຍຸາດສາ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້ຕາມລະບຽບ

ກດົໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ; 

2. ເຮອືບນິທ່ີຂຶນ້ທະບຽນຢູ ່ ສປປ ລາວ ແລວ້ ຈະບ ່ ອະນຍຸາດໃຫຂ້ຶນ້ທະບຽນຢູປ່ະເທດ

ອື່ ນ ແລະເຮອືບິນ ທ່ີໄດຂ້ຶນ້ທະບຽນຢູປ່ະເທດອື່ ນ ຈະບ ່ ໄດຮ້ບັອະນຍຸາດໃຫຂ້ຶນ້

ທະບຽນຢູ ່ສປປ ລາວ ເວັ້ນເສຽແຕໄ່ດຍ້ກົເລີກທະບຽນເກົ່ າແລວ້. 

ມາດຕາ 11. ການຍກົເລີກທະບຽນ 

ທະບຽນເຮອືບນິ ຈະໄດຖ້ກືຍກົເລີກ ໃນກ ລະນທ່ີີເຮອືບິນຫາກ: 

- ເປ່ເພ ທ່ີບ ່ ສາມາດນ  າໃຊໄ້ດ;້ 

- ໝດົອາຍກຸານນ  າໃຊ;້ 

- ຫາຍສາບສນູ; 



- ໄປຂຶນ້ທະບຽນຢູປ່ະເທດອືນ; 

- ມກີານລະເມດີລະບຽບກດົໝາຍ. 

ມາດຕາ 12. ການຮບັຮູສ້ດັຕ ່ ເຮອືບນັ 

ບກຸຄນົ ຫລືການຈດັຕ ັງ້ ຊຶ່ ງໄດຂ້ຶນ້ທະບຽນເຮອືບນິ ຂອງຕນົຢູ ່ສປປ ລາວ ຈະຖກືຮບັຮູ້

ສດິຕາ່ງໆຕາມກດົໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍສອດຄອ່ງກບັສນົທິສນັຍາສາກນົ ທີກຽ່ວຂອ້ງຊຶ່ ງ 

ສປປ ລາວ ໄດເ້ຂ້ົາຮວມເປັນພາຄ.ີ 

ມາດຕາ 13. ເອກະສານປະຈ  າ ເຮອືບນິ ແລະ ຖຽ້ວບິນ 

ເຮອືບນິແຕລ່ະລ  າ ຕອ້ງມເີອກະສານປະຈ  າ ດ ັງ່ນີ:້ 

1. ໃບຢັງ້ຢືນການຂຶນ້ທະບຽນ; 

2. ໃບຢັງ້ຢືນເຕັກນກິສມົບນູຂອງເຮອືບນິ;  

3. ໃບອະນຍຸາດປະຕບິດັໜາ້ທ່ີ ຂອງຈບຸນັແຕລ່ະຄນົ;  

4. ໃບຢັງ້ຢືນລະດບັສຽງຂອງເຮອືບນິ;  

5. ໃບອະນຍຸາດນ  າໃຊ ້ອປຸະກອນສື່ ສານປະຈ  າເຮອືບິນ;  

6. ປ້ືມບນັທຶກການບິນ;  

7. ປ້ຶມຄູມ່ກືານບນິ ແລະ ປ້ຶມຄູມ່ປືະຕບິດັການບນິ; 

8. ໃບດຸນ່ດຽ່ງນ  າ້ໜກັ, ບນັຊລີາຍຊື່ , ບນັຊເີຄື່ ອງຂອງຂອງຜູໂ້ດຍສານ, ບນັຊສີິນຄາ້, 

ໄປສະນພີນັ ແລະໃບປະກນັໄພທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ສ  າລບັການຂນົສ ົ່ງໂດຍສານ ແລະ 

ສນິຄາ້. 

ເອກະສານ ດ ັງ່ກາ່ວຂາ້ງເທິງນີ ້ຕອ້ງກ  ານດົອາຍກຸານນ  າໃຊ ້ຍກົເວັ້ນເອກະສານຂ ທີ້ 6

ແລະ 7. 

ມາດຕາ 14. ໃບຢັງ້ຢືນເຕັກນກິສມົບນູຂອງເຮອືບິນ. 

ໃບຢັງ້ຢືນເຕັກນກິສມົບນູຂອງເຮອືບນິ ແມນ່ເອກະສານຢັງ້ຢືນຄວາມສມົບນູ, ຄວາມ 

ກຽມພອ້ມ ແລະຄວາມສາມາດບິນໄດ ້ ຊຶ່ ງອອກໃຫໂ້ດຍ ກະຊວງ ຄມົມະນາຄມົ ຂນົສ ົ່ງໄປສະນ ີ

ແລະ ກ ່ສາ້ງ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

ສ  າລບັເຮອືບນິ ຂອງຕາ່ງປະເທດທ່ີເຄື່ ອນໄຫວຢູໃ່ນດນິແດນ ຂອງ ສປປ ລາວ ກ ຕອ້ງມ ີ

ໃບຢັງ້ຢືນເຕັກນກິສມົບນູ ຂອງເຮອືບນິເຊ່ັນດຽວກນັ ຊຶ່ ງແມນ່ອງົການທ່ີມສີດິໜາ້ທ່ີ ຂອງປະ ເທດ

ກຽ່ວຂອ້ງ ເປັນຜູອ້ອກໃຫ ້ແລະຮບັຮູຈ້າກກະຊວງ ຄມົມະນາຄມົ ຂນົສ ົ່ງ ໄປສະນ ີແລະ ກ ່ສາ້ງ 

ຂອງ ສປປ ລາວ. 



ການຢັງ້ຢືນເຕັກນກິສມົບນູ ຂອງເຮອືບນິທກຸລ  າ ຕອ້ງໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັມາດຕະຖານດາ້ນ

ເຕັກນກິສມົບນູ ຂອງເຮອືບິນ ພາຍໃຕສ້ນົທິສນັຍາສາກນົ ແລະຍງັມອີາຍກຸານນ  າໃຊຢູ້.່ 

ມາດຕາ 15. ປ້ືມບນັທຶກການບນິ 

ເຮອືບນິທກຸລ  າ ຕອ້ງມປ້ືີມບນັທຶກການບິນ ຊຶ່ ງມຜີູຮ້ບັຜິດຊອບໃນການບນັທຶກລາຍລະອຽດ

ທ່ີສ  າຄນັໃນຊວ່ງເວລາບິນຂອງເຮອືບນິ ແລະການປະຕິບດັງານຂອງຈບຸນິໃນແຕລ່ະຖຽ້ວບນິ ຕາມ

ແບບພິມທ່ີກ  ານດົໄວໃ້ນລະບຽບກດົໝາຍ ຂອງປະເທດເຈົາ້ຂອງທະບຽນ ຈຶ່ງຈະໄດຮ້ບັອະນຍຸາດ 

ໃຫດ້  າເນນີການບນິຢູໃ່ນນາ່ນຟ້າ ຂອງ ສປປ ລາວໄດ.້ 

ເນືອ້ໃນທ່ີໄດບ້ນັທຶກເຂົາໃນປ້ຶມບນັທຶກການບິນ ຈະຖເືປັນຫລກັຖານເບື້ອງຕ ົນ້ໃນການ

ພິສດູຄວາມຈງິຂອງເຫດການທ່ີເກດີຂຶນ້ໃນໄລຍະຊວ່ງເວລາບນິຂອງເຮອືບນິ ແລະເປັນພ້ືນຖານ

ໃນການສືບສວນ-ສອບສວນ ໃນກ ລະນທ່ີີມກີານລະເມດີລະບຽບກດົໝາຍ, ຄ  າສ ັ່ງ, ຂ ແ້ນະນ  າ

ຕາ່ງໆກຽ່ວກບັການບນິ. 

ມາດຕາ 16. ອປຸະກອນສື່ ສານປະຈ  າເຮອືບິນ 

ເຮອືບນິແຕລ່ະລ  າ ຕອ້ງປະກອບອປຸະກອນສສືານ ຕາມມາດຕະຖານທ່ີໄດຮ້ບັອະນ ຸຍາດ 

ແລະຕດິຕ ັງ້ຢາ່ງຖກືຕອ້ງຕາມເຕັກນກິ, ວທີິການທ່ີໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນລະບຽບການ ແລະສາມາດນ  າ

ໃຊໄ້ດ.້ ເຮອືບິນທ່ີໄດປ້ະກອບອປຸະກອນສືສານ ຢາ່ງຖກືຕອ້ງຕາມລະບຽບການ ແລະສາມາດນ  າ

ໃຊໄ້ດເ້ທ່ົານ ັນ້ ຈຶ່ງຈະໄດຮ້ບັອະນຍຸາດໃຫບ້ິນຢູໃ່ນດນິແດນ ສປປ ລາວ. 

ມາດຕາ 17. ປ້ຶມຄູມ່ກືານບິນ ແລະປ້ຶມຄູມ່ປືະຕບິດັການບນິ 

ປ້ຶມຄູມ່ກືານບນິ ແມນ່ເອກະສານ ຂອງໂຮງງານຜູຜ້ະລິດ ທ່ີກ  ານດົລະອຽດຂ ແນະນ  າດາ້ນ

ເຕັກນກິການນ  າໃຊເ້ຮອືບິນ ເພ່ືອຊວ່ຍໃຫຈ້ບຸິນປະຕິບດັຕາມຢາ່ງຖກືຕອ້ງ. 

ສວ່ນປ້ຶມຄູມ່ປືະຕິບດັການບິນ ແມນ່ເອກະສານຂອງຜູຂ້ນົສ ົ່ງທາງອາກາດ ທ່ີກ  ານດົ 

ນະໂຍບາຍ, ຫລກັການ ແລະລະບຽບການທ່ີຈບຸນິຕອ້ງປະຕບິດັຕາມ ເພ່ືອຄວາມປອດໄພ ແລະມີ

ປະສິດທິພາບໃນການປະຕິບດັງານ. 

ມາດຕາ 18. ລະດບັສຽງຂອງເຮອືບນິ 

ລະດບັສຽງ ຂອງເຮອືບນິ ຕອ້ງໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມມາດຕະຖານ ທ່ີກ  ານດົໄວໃ້ນສນົທິສນັຍາ

ສາກນົ ກຽ່ວກບັການບນິພນົລະເຮອືນ ຈຶ່ງຈະອະນຍຸາດໃຫດ້  າເນນີການບິນຢູໃ່ນນາ່ນຟ້າຂອງ 

ສປປ ລາວ. 
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ສະໜາມບນິ 

 

ມາດຕາ 19. ໂຄງປະກອບຂອງສະໜາມບິນ 

ສະໜາມບນິ ຕອ້ງມໂີຄງປະກອບພ້ືນຖານດ ັງ່ນີ:້ 

1. ຂອບເຂດພ້ືນທ່ີລວມ ຖກືຕາມມາດຕະຖານຂອງແຕລ່ະປະເພດສະໜາມບນິ, ມທ່ີີຕ ັງ້ເ

ໝາະສມົ ແລະອອ້ມຮອບດວ້ຍຮ ົວ້ ຫ ື ກ  າແພງ ທ່ີຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພ; 

2. ທາງຂຶນ້-ລງົ, ທາງແວ ່ແລະລານຈອດເຮອືບິນທ່ີໄດມ້າດຕະຖານ ພອ້ມດວ້ຍ ສິ່ ງອ  າ

ນວຍຄວາມສະດວກເຊ່ັນ: ຖງົບອກທິດທາງລມົ, ລະບບົໄຟ, ເຄື່ ອງໝາຍ ແລະ ເສ້ັນ

ແຕມ້ຕາ່ງໆ; 

3. ອາຄານຕາ່ງໆ ຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍ: ອາຄານຜູໂ້ດຍສານ, ສ  ານກັງານບ ລິຫານ, ວຊິາ 

ການ ແລະບ ລິການ, ສາງເຄື່ ອງ, ໂຮງງານ ຫລືໂຮງສອ້ມແປງເຮອືບນິ, ອປຸະກອນ

ປ້ອງກນັ ແລະຮກັສາຄວາມປອດໄພ; 

4. ສິ່ ງປກຸສາ້ງສ  າລບັຕິດຕ ັງ້ອປຸະກອນສື່ ສານ ແລະອ  ານວຍຄວາມສະດວກໃນການ

ສນັຈອນທາງອາກາດ. 

ມາດຕາ 20. ເຂດອອ້ມຮອບສະໜາມບິນ 

ເຂດອອ້ມຮອບສະໜາມບນິ ແມນ່ບ ລິເວນນອກທ່ີຕດິກບັຮ ົວ້ ຫລື ກ  າແພງສະໜາມ ບນິ

ອອກໄປ ຊຶ່ ງມຂີອບເຂດພ້ືນທ່ີ ທ່ີໄດກ້  ານດົຕາມແຕລ່ະປະເພດສະໜາມບິນ ຊຶ່ ງກວມເອົາ ແລວ

ຂຶນ້-ລງົ ຂອງເຮອືບນິ. 

ຢູໃ່ນເຂດອອ້ມຮອບສະໜາມບນິ ຕອ້ງກ  ານດົໄລຍະຫາ່ງ. ຈ  າກດັຄວາມສງູຂອງສິ່ ງປກຸ 

ສາ້ງ ແລະຕ ົນ້ໄມ ້ ເພ່ືອຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພຂອງການບິນ, ຊວີດິ, ຊບັສິນຂອງປະຊາຊນົ 

ແລະສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

ມາດຕາ 21. ການກ  ານດົພ້ືນທ່ີ, ການອະນຍຸາດກ ສາ້ງ ແລະ ການຈດັປະເພດສະໜາມບິນ 

ການກ  ານດົພ້ືນທ່ີ, ການອະນຍຸາດກ ສາ້ງ, ການຈດັປະເພດສະໜາມບນິພາຍໃນ ແລະ

ສາກນົລະດບັຕາ່ງໆ ລວມທງັການກ  ານດົສະໜາມບນິ ຫລື ສະຖານທ່ີສ  າລບັໃຫເ້ຮອືບນິຂຶນ້, ລງົ

ເປັນການຊ ົ່ວຄາວ ແມນ່ລດັຖະບານເປັນຜູຕ້ກົລງົ. 

 

 



ມາດຕາ 22. ການກ ່ສາ້ງ ແລະ ການນ  າໃຊສ້ະໜາມບິນ 

ການກ ່ສາ້ງສະໜາມບນິພນົລະເຮອືນຢູ ່ສປປ ລາວ ຕອ້ງໃຫຖ້ກືຕາມມາດຕະຖານເຕັກ 

ນກິ ທ່ີອງົການການບິນພນົລະເຮອືນສາກນົ ວາງອອກໃນແຕລ່ະໄລຍະ. 

ເຮອືບນິຂອງຕາ່ງປະເທດ ລວມທງັເຮອືບນິຂອງລາວ ທ່ີດ  າເນນີຖຽ້ວບນິຂນົສ ົ່ງທາງ

ອາກາດສາກນົ ຈະໄດຮ້ບັອະນຍຸາດໃຫນ້  າໃຊສ້ະເພາະສະໜາມບິນສາກນົເທ່ົານ ັນ້ ເວັ້ນເສຽໄດຮ້ບັ

ອະນຍຸາດຈາກລດັຖະບານ ຈຶ່ງສາມາດນ  າໃຊສ້ະໜາມບິນອື່ ນໄດ.້ 

ມາດຕາ 23. ການຄຸມ້ຄອງສະໜາມບນິ 

ສະໜາມບນິພນົລະເຮອືນທກຸແຫງ່ຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ ແມນ່ຢູພ່າຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງ ຂອງ

ລດັຖະບານແຫງ່ ສປປ ລາວ ໂດຍມອບໃຫອ້ງົການຄຸມ້ຄອງການບນິ ເປັນຜູຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຕາມ

ການແບງ່ຂນັຄຸມ້ຄອງ ທ່ີໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນກດົໝາຍສະບບັນີ.້ 

ສ  າລບັສະໜາມບິນ ທ່ີນກັລງົທຶນພາຍໃນ ຫລືຕາ່ງປະເທດ ໄດສ້າ້ງຂຶນ້ ຫລືສ  າປະທານ 

ນ ັນ້ ນກັລງົທຶນມສີດິຮກັສາ, ນ  າໃຊ ້ແລະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ຕາມທ່ີໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນລະບຽບກດົ

ໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ. 
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ຈບຸນິ ແລະພະນກັງານເຕັກນກິດາ້ນການບິນ 

ມາດຕາ 24. ການປະກອບຈບຸນິ 

ການປະກອບ ຈບຸິນແຕລ່ະຖຽ້ວບນິນ ັນ້ ຕອ້ງອງີໃສຊ່ະນດິ, ປະເພດ, ຂະຫນາດຂອງ

ເຮອືບນິ, ໄລຍະທາງຂອງຖຽ້ວບນິ ແລະຈດຸປະສງົສະເພາະໃນການນ  າໃຊເ້ຮອືບິນ. 

ການປະກອບຈບຸິນ ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມລະບຽບການ ຂອງກະຊວງ ຄມົມະນາຄມົ ຂນົສ ົ່ງ 

ໄປສະນ ີແລະກ ສາ້ງ ໂດຍສອດຄອ່ງກບັມາດຕະຖານ ຂອງອງົການການບິນພນົລະເຮອືນສາກນົ. 

ມາດຕາ 25. ການປະກອບພະນກັງານເຕັກນກິດາ້ນການບນິ 

ພະນກັງານເຕັກນກິດາ້ນການບນິ ປະກອບດວ້ຍ: 

- ພະນກັງານກວດກາ ແລະ ຮບັປະກນັຄນຸນະພາບ ຂອງເຮອືບນິ; 

- ພະນກັງານສອ້ມແປງເຮອືບິນ;  

- ພະນກັງານຈດັແຜນບນິ; 

- ພະນກັງານຄວບຄມຸຈະລາຈອນທາງອາກາດ; 

- ພະນກັງານສື່ ສານການບິນ; 



- ພະນກັງານເຕັກນກິ ແລະວິຊາການອື່ ນໆ ດາ້ນການບິນ 

ການປະກອບພະນກັງານເຕັກນກິດາ້ນການບິນ ຕອ້ງໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມວຊິາສະເພາະ,

ຄວາມຮູຄ້ວາມ ສາມາດ ແລະຈ  ານວນທ່ີເຫມາະສມົກບັໜາ້ທ່ີວຽກງານຕາມລະບຽບການ ຂອງ

ກະຊວງ ຄມົມະນາຄມົ ຂນົສ ົ່ງໄປສະນ ີແລະກ ່ສາ້ງ. 

ມາດຕາ 26. ມາດຕະຖານ ຂອງຈບຸິນ ແລະພະນກັງານເຕັກນກິດາ້ນການບນິ 

ມາດຕະຖານລວມ ຂອງຈບຸນັ ແລະພະນກັງານເຕັກນກິດາ້ນການບນິ ມດີ ັງ່ນີ:້ 

- ມສີະຕຕິ ່ ລະບຽບວໄິນ, ມຄີວາມຮບັຜິດຊອບສງູ, ປອດໃສ, ຊື່ ສດັ, ສພຸາບຮຽບຮອ້ຍ, 

ເຄົາລບົລະບຽບກດົໝາຍ; 

- ມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດທາງດາ້ນວຊິາສະເພາະ ໂດຍມປີະກາດສະນຍິະບດັຢ ັງ້ຢືນ; 

- ມຄີວາມຮູທ້າງດາ້ນພາສາຕາ່ງປະເທດ ໂດຍສະເພາະພາສາອງັກດິ; 

- ມຮີາ່ງກາຍສມົບນູ ແລະສຂຸະພາບແຂງແຮງດ ີໂດຍມກີານຢັງ້ຢືນຈາກແພດທ່ີ

ກຽ່ວຂອ້ງ 

ສ  າລບັຈນຸກັບິນ ຕອ້ງມມີາດຕະຖານຕື່ ມອກີ ດ ັງ່ນີ:້ 

- ນກັບິນ ຕອ້ງມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ ໃນການຂບັເຮອືບນິ, ການສນັຈອນທາງ

ອາກາດ, ຄວາມຮູກ້ຽ່ວກບັເຄື່ ອງຈກັ, ຊີນ້ສວ່ນປະກອບ ແລະ ອປຸະກອນຂອງ

ເຮອືບນິ, ດາ້ນອຕຸນຸຍິມົການບນິ; 

- ນກັພາທາງ ຕອ້ງມຄີວາມຮູ ້ ຄວາມສາມາດໃນການນ  າພາການສນັຈອນທາງອາກາດ 

ດາ້ນອຕຸນຸຍິມົການບນິ; 

- ວສິະວະກອນການບນິ ຫລື ນາຍຊາ່ງການບນິ ຕອ້ງມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ ໃນ

ການຄວບຄມຸເຄື່ ອງຈກັ, ຊີນ້ສວ່ນ ປະກອບ ແລະ ອປຸະກອນຂອງເຮອືບນິ; 

ສ  າລບັຈຫຸອ້ງໂດຍສານ ຕອ້ງມມີາດຕະຖານຕື່ ມອີກ ດ ັງ່ນີ:້ 

- ມມີະນດຸສ  າພນັດ,ີ ມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດໃນການບ ລິການ ແລະແນະນ  າການໃຊສ້ິ່ ງ

ອານວຍຄວາມປອດໄພ ໃຫແ້ກຜູ່ໂ້ດຍສານ; 

- ມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດດາ້ນການຮກັສາຄວາມປອດໄພການບນິ, ຄວາມເປັນລະບຽບ 

ຮຽບຮອ້ຍໃນເຮອືບນິ; 

- ມຄີວາມສາມາດໃນການປະຖມົພະຍາບານແກຜູ່ໂ້ດຍສານ ໃນກ ລະນເີຈບັເປັນສກຸ

ເສນີ. 



ສ  າລບັພະນກັງານເຕັກນກິດາ້ນການບນິ ຕອ້ງມມີາດຕະຖານຕື່ ມອກີຄ:ື ຄວາມຮູສ້າມາດ

ໃນການສອ້ມແປງ, ກວດກາ ແລະຮບັປະກນັຄນຸນະພາບດາ້ນການບນິ, ການຈດັແຜນບນິ, ການ

ຄວບຄມຸຈະລາຈອນທາງອາກາດ ແລະ ການສື່ ສານການບິນ. 

ມາດຕະຖານ ແລະເງື່ອນໄຂລະອຽດນ ັນ້ ຈະມລີະບຽບການສະເພາະຕາ່ງຫາກ. 

 

ມາດຕາ 27. ການແຕງ່ຕ ັງ້ຜູບ້ນັຊາຈບຸິນ 

ຜູຂ້ນົສ ົ່ງທາງອາກາດ ຕອ້ງແຕງ່ຕງັນກັບນິຜູໜ່ຶ້ງເປັນຜູບ້ນັຊາຈບຸິນສະເພາະແຕລ່ະຊວ່ງ

ຂອງຖຽ້ວບນິ ແລະ ອີກຜູຫ້ນຶ່ ງເປັນຜູຊ້ວ່ຍ ຊຶ່ ງສາມາດເປັນຜູຮ້ບັຜິດຊອບແທນຜູບ້ນັຊາຈບຸນິໄດ.້ 

ມາດຕາ 28. ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ຂອງຜູບ້ນັຊາຈບຸນິ 

ຜູບ້ນັຊາຈບຸນິ ເປັນຜູຮ້ບັຜິດຊອບນ  າເອົາເຮອືບນິໄປເຖງິຈດຸໝາຍຕາມແຜນບນິ ແລະ 

ຮບັຜິດຊອບຕ ່ ຄວາມປອດໄພ ຂອງຜູໂ້ດຍສານ, ເຄື່ ອງຂອງ, ສນິຄາ້, ໄປສະນພີນັ ແລະຈບຸິນໃນ

ເຮອືບນິ ລວມທງັຄວາມປອດໄພຂອງເຮອືບນິ ໃນຕະຫລອດຊວ່ງເວລາບນິ. 

ມາດຕາ 29. ສິດ ແລະໜາ້ທ່ິຂອງຜູບ້ນັຊາຈບຸິນ 

  ຜູບ້ນັຊາຈບຸນິ ມສິດິ ແລະ ໜາ້ທ່ີດ ັງ່ນີ:້ 

1. ບນັຊາເຮອືບນິບນິຂຶນ້, ບິນໄປ, ລງົຈອດ ຢູຈ່ດຸໝາຍຕາມແຜນບິນປກົກະຕິ; 

2. ຄວບຄມຸຈບຸນິ ໃຫປ້ະຕິບດັກດົລະບຽບການຈະລາຈອນທາງອາກາດ ແລະໜາ້ທ່ີຂອງ

ຕນົຢາ່ງເຂັມ້ງວດ; 

3. ປບັແຜນບນິທ່ີໄດຮ້ບັການອະນມຸດັແລວ້, ກບັຄນືມາລງົສະໜາມບນິຕ ົນ້ທາງ ລງົ 

ຈອດສກຸເສີນ, ຍກົເລີກຖຽ້ວບນິໃນກ ລະນຈີ  າເປັນ ເພ່ືອຫລີກເວັ້ນຈາກອນັຕະລາຍ 

ຊຶ່ ງຊ ົ່ມຂູຕ່ ່ ຄວາມປອດໄພ ຂອງຖຽ້ວບນິ; 

4. ຍບັຍ ັງ້ການກະທ  າຂອງບກຸຄນົ ຊຶ່ ງເປັນການຂ ົ່ມຂູຄ່ວາມປອດໄພ ຫລື ລະເມດີ 

ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍໃນເຮອືບິນ ດວ້ຍວທີິການອນັຈ  າເປັນແລວ້ແຕກ່ ລະນ ີ

ຫລື ມອບບກຸຄນົດ ັງ່ກາ່ວໃຫເ້ຈົາ້ໜາ້ທ່ີທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ໃນກ ລະນທ່ີີມກີານກະທ  າຜິດ ຮາ້ຍ

ແຮງ ພາຍຫລງັເຮອືບນິໄດລ້ງົຈອດ; 

5. ສ ັ່ງໃຫທ້ກຸຄນົຢູໃ່ນເຮອືບນິ ປະຕບິດັຕາມໃນເວລາລງົສກຸເສີນ ຫລືໃນກ ລະນຈີ  າ

ເປັນອື່ ນໆ. 

 

 



ມາດຕາ 30. ໃບອະນຍຸາດປະຕິບດັໜາ້ທ່ີ 

ໃນການປະຕິບດັໜາ້ທ່ີວຊິາສະເພາະຂອງຕນົ ຈບຸນິ ແລະພະນກັງານເຕັກນກິດາ້ນການ 

ບນິແຕລ່ະຄນົ ຕອ້ງມໃີບອະນຍຸາດປະຕບິດັໜາ້ທີ ຊຶ່ ງອອກໃຫໂ້ດຍກະຊວງ ຄມົມະນາຄມົ ຂນົສ ົ່ງ 

ໄປສະນ ີແລະກ ສາ້ງ. 

ສ  າລບັຈບຸິນຂອງເຮອືບນັທ່ີຂຶນ້ທະບຽນຢູປ່ະເທດອື່ ນ ກ ຕອ້ງມໃີບອະນຍຸາດປະຕິບດັໜາ້ທ່ີ

ຊຶ່ ງອອກໃຫໂ້ດຍອງົການທ່ີມສີດິ, ໜາ້ທ່ີຂອງປະເທດກຽ່ວຂອ້ງ. 

ໃບອະນຍຸາດປະຕບິດັໜາ້ທ່ີດງັກາ່ວ ຕອ້ງສອດຄອ່ງກບັມາດຕະຖານຂອງອງົການການ 

ບນິພນົລະເຮອືນສາກນົ. 

ໝວດທີ 5 

ການຄວບຄມຸການຈະລາຈອນທາງອາກາດ 

ມາດຕາ 31. ການຈະລາຈອນທາງອາກາດ 

ການຈະລາຈອນທາງອາກາດຢູໃ່ນດນິແດນ ສປປ ລາວ ຕອ້ງປະຕບິດັຢາ່ງເຂັມ້ງວດ 

ຕາມລະບຽບການຈະລາຈອນທາງອາກາດຂອງ ສປປ ລາວ ຊຶ່ ງສອດຄອ່ງກບັລະບຽບການ 

ຈະລາຈອນທາງອາກາດຂອງອງົການ ການບນິພນົລະເຮອືນສາກນົ. 

ຜູບ້ນັຊາຈບຸນິຂອງເຮອືບນິທ່ີຂຶນ້ທະບຽນຢູ ່  ສປປ ລາວ ຊຶ່ ງບິນຢູໃ່ນນາ່ນຟ້າຂອງປະ 

ເທດອື່ ນ ຕອ້ງປະຕິບດັຕາມລະບຽບການຈະລາຈອນທາງອາກາດຂອງປະເທດນ ັນ້ ຫລື ໃນກ ລະ 

ນຢີູເ່ທິງນາ່ນນ  າ້ສາກນົ ກ ຕອ້ງປະຕິບດັຕາມລະບຽບການຈະລາຈອນທາງອາກາດຂອງອງົການ

ການບນິພນົລະເຮອືນສາກນົ ຢາ່ງເຂັມ້ງວດ. 

ມາດຕາ 32. ເສ້ັນທາງບນິ ແລະ ເຂດຫາ້ມບິນ 

ເສ້ັນທາງບນິ ແມນ່ແລວບິນທ່ີປະກອບດວ້ຍ ທິດທາງບນິ, ລວງກວ້າງ ແລະລະດບັ 

ຄວາມສງູ ຊຶ່ ງແມນ່ລດັຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນຜູກ້  ານດົ ບນົພ້ືນຖານລະບຽບການຂອງ 

ອງົການການບນິພນົລະເຮອືນສາກນົ. 

ເຂດຫາ້ມບນິ ປະກອບມ:ີ ເຂດເກອືດຫາ້ມ, ເຂດອນັຕະລາຍ ແລະ ເຂດຈ  າກດັການບິນ.  

ເຂດເກອືດຫາ້ມ ແມນ່ເຂດທ່ີລດັສະຫງວນ ແລະບ ່ ອະນຍຸາດໃຫເ້ຮອືບິນພນົລະເຮອືນ ບິນ

ຜາ່ນຢາ່ງເດັດຂາດ. 



ເຂດອນັຕະລາຍ ຫລື ເຂດຈ  າກດັການບິນ ແມນ່ເຂດທ່ີມຄີວາມສຽ່ງຕ ່ ຄວາມປອດໄພ 

ຂອງການບິນ ແຕສ່າມາດບນິຜາ່ນໄດໃ້ນບາງໄລຍະເວລາ ແລະຕາມລະດບັຄວາມສງູ ທ່ີໄດກ້  າ

ນດົໄວ ້ເຊ່ັນ: ເຂດຊອ້ມຮບົ, ເຂດຊຸມນມຸຊນົ, ເຂດທ່ີມແີມເ່ຫລັກ, ເຂດທ່ີມພີາຍ.ຸ 

ເຮອືບນິທກຸລ  າ ຕອ້ງບິນຕາມເສ້ັນທາງບິນຢາ່ງເຂັມ້ງວດ, ບ ່ ໃຫບ້ນິເຂ້ົາເຂດເກອືດຫາ້ມ 

ຢາ່ງເດັດຂາດ, ບ ່ ບນິເຂ້ົາເຂດອນັຕະລາຍ ຫລື ເຂດຈ  າກດັການບິນ. ໃນກ ລະນ ີ ເຮອືບນິລ  າໃດ 

ຫາກບນິອອກຈາກເສ້ັນທາງບນິ, ບິນເຂ້ົາໃນເຂດເກອືດຫາ້ມ, ບນິເຂ້ົາໃນເຂດອນັຕະລາຍ ຫລື 

ເຂດຈ  າກດັການບນິ ໂດຍບ ່ ຖກືຕອ້ງຕາມເວລາ ຫລື ລະດບັຄວາມສງູທ່ີກ  ານດົໄວ ້ ຜູບ້ນັຊາຈບຸິນ

ຕອ້ງບນິກບັຄນືສູເ່ສ້ັນທາງບນິເດມີ ຫລື ປະຕບິດັຕາມຄ  າສ ັ່ງຂອງເຈົາ້ໜາ້ທ່ີຄວບຄມຸການ

ຈະລາຈອນທາງອາກາດໃນທນັໃດ. ຖາ້ບ ່ ດງັນ ັນ້ ຈະຖກືປະຕບິດັມາດຕະການທ່ີເຫມາະສມົ. 

ມາດຕາ 33. ການບ ລິການຈະລາຈອນທາງອາກາດ 

ການບ ລິການຈະລາຈອນທາງອາກາດ ແມນ່ການອ  ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະຄວບຄມຸ

ການສນັຈອນທາງອາກາດ ລວມທງັການບິນຜາ່ນດນິແດນ ສປປ ລາວ. ການບ ລິການຈະລາຈອນ

ທາງອາກາດ ຕອ້ງດ  າເນນີໄປຕາມລະບຽບການ ທ່ີເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍ

ສອດຄອ່ງກບັລະບຽບການຂອງອງົການການບິນພນົລະເຮອືນສາກນົ ເພ່ືອຮບັປະກນັຄວາມປອດ

ໄພ, ວອ່ງໄວ ແລະຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ. 

ມາດຕາ 34. ການບ ລິການບິນຜາ່ນ 

ການບ ລິການບນິຜາ່ນ ແມນ່ການຄວບຄມຸ, ອານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກເ່ຮອືບິນທ່ີ ບນິ

ຜາ່ນນາ່ນຟ້າຂອງ ສປປ ລາວ ດວ້ຍລະບບົສສືານ ຊຶ່ ງປະກອບມພີາຫະນະ, ອປຸະກອນ, ເຕັກໂນ

ໂລຊທີນັສະໄໝ ແລະບກຸຄະລາກອນທ່ີມຄີນຸນະພາບ ສາມາດເຊື່ ອມໂຍງເຂ້ົາກບັລະບບົສື່ ສານ

ຂອງບນັດາປະເທດໃນພາກພ້ືນ ແລະສາກນົ ເພ່ືອຮບັປະກນັປະສດິທິພາບຂອງການບນິຜາ່ນ. 

ມາດຕາ 35. ເຫດຕິດຂດັ ແລະອປຸະຕເິຫດຂອງເຮອືບິນ 

ເຫດຕດິຂດັ ແມນ່ເຫດການທ່ີເກດີຂຶນ້ກບັເຮອືບິນໃນຊວ່ງເວລາບນິ ຊຶ່ ງອາດສາມາດ ແກ້

ໄຂໄດ ້ແລະອາດຈະມ ີຫລື ບ ່ ມຜີນົກະທບົຕ ່ ຄວາມປອດໄພຂອງການບິນນ ັນ້. 

ອປຸະຕເິຫດ ແມນ່ເຫດການຮາ້ຍແຮງ ທ່ີເກດີຂຶນ້ກບັເຮອືບນິໃນຊວ່ງເວລາບນິ ເຊ່ັນ: 

ເຮອືບນິເປ່ເພໜກັ, ເຮອືບນິຕກົ ຫລື ສນູຫາຍ ຊຶ່ ງເຮັດໃຫຄ້ນົບາດເຈັບ ຫລື ເສຍຊວີດິ ແລະຊບັ 

ສນິເສຍຫາຍ. 

ບກຸຄນົ ຫລືການຈດັຕ ັງ້ ຫາກໄດພ້ບົເຫັນເຮອືບິນຖກືອປຸະຕເິຫດ ມພີນັທະແຈງ້ໃຫອ້  າ

ນາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນ ທີກຽ່ວຂອ້ງຊາບໂດຍດວ່ນ. 



ມາດຕາ 36. ການຊວ່ຍເຫລືອ, ການຊອກຄ ົນ້ ແລະກູໄ້ພເຮອືບນິ 

ໃນກ ລະນທ່ີີມເີຮອືບນິປະສບົເຫດຕິດຂດັ ຫລືອປຸະຕິເຫດຢູໃ່ນດນິແດນ ສປປ ລາວ, 

ໜວ່ຍງານຈະລາຈອນທາງອາກາດ ແລະຊອກຄນົ-ກູໄ້ພ ຂອງກະຊວງ ຄມົມະນາຄມົ ຂນົສ ົ່ງ

ໄປສະນ ີແລະກ ່ສາ້ງ ຕອ້ງນ  າໃຊມ້າດຕະການອນັຈ  າເປັນ ເພືອຊວ່ຍເຫລືອຢາ່ງທນັການ ແລະ ເ

ໝາະສມົ. 

ໃນກ ລະນທ່ີີເຮອືບນິປະສບົອປຸະຕເິຫດ ຄະນະກ  າມະການຊອກຄ ົນ້ ແລະກູໄ້ພແຫງ່ຊາດ 

ເປັນຜູປ້ະສານງານກບັເຈົ້າໜາ້ທ່ີຂອງສະໜາມບນິ, ອງົການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນ ແລະເຈົາ້ໜາ້

ທ່ີອື່ ນໆ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງດ  າເນນີການຊອກຄ ົນ້ ແລະກູໄ້ພຢາ່ງຮບີດວ່ນ. 

ສ  າລບັເຮອືບນິຂອງຕາ່ງປະເທດທ່ີປະສບົເຫດຕດິຂດັ ຫລືອປຸະຕເິຫດ ຢູໃ່ນດນິແດນ 

ສປປ ລາວ ຜູຂ້ນົສ ົ່ງທາງອາກາດ ຫລື ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີຂອງປະເທດດ ັງ່ກາ່ວ ອາດຈະໄດຮ້ບັອານຍຸາດ

ຍາດຈາກລດັຖະບານແຫງ່ ສປປ ລາວ ໃຫເ້ຂ້ົາມາຮວ່ມດ  າເນນີການຊອກຄນົ ແລະກູໄ້ພພາຍ 

ໃຕກ້ານຄວບຄມຸຂອງເຈົາ້ໜາ້ທ່ີທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

ໃນກ ລະນທ່ີີຈ  າເປັນ ລດັຖະບານແຫງ່ ສປປ ລາວ ຈະພິຈາລະນາໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫລືອ,

ຊອກຄ ົນ້ ແລະກູໄ້ພເຮອືບິນຂອງປະເທດອື່ ນ ທ່ີປະສບົອປຸະຕເິຫດຢູໃ່ນດນິແດນຂອງປະເທດໃກ້

ຄຽງ ຕາມຄ  າຮອ້ງຂ ຈາກປະເທດອື່ ນ ຫລື ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ. 

ມາດຕາ 37. ການສບືສວນ-ສອບສວນ 

ການສບືສວນ-ສອບສວນເຫດຕິດຂດັ ຫລືອປຸະຕເິຫດຂອງເຮອືບິນພນົລະເຮອືນທ່ີເກດີຂຶນ້

ໃນດນິແດນ ສປປ ລາວ ຕອ້ງດ  າເນນີຕາມລະບຽບກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຢາ່ງທນັການ, 

ລະອຽດ ແລະຄບົຖວ້ນ. 

ໃນກ ລະນທ່ີີເຮອືບນິພນົລະເຮອືນ ຊຶ່ ງຂຶນ້ທະບຽນຢູປ່ະເທດອື່ ນໄດປ້ະສບົເຫດຕິດຂດັ ຫລື

ອປຸະຕເິຫດ ຢູໃ່ນດນິແດນ ສປປ ລາວ ຊຶ່ ງເຮັດໃຫມ້ຜີູບ້າດເຈບັ ຫລືເສຍຊວີດິ, ລດັຖະບານແຫງ່ 

ສປປ ລາວ ອາດຈະພິຈາລະນາອະນຍຸາດໃຫຜູ້ສ້ງັເກດການ ທ່ີຖກືແຕງ່ຕ ັງ້ຢາ່ງຖກືຕອ້ງຈາກ

ປະເທດທ່ີກຽ່ວຂອ້ງນ ັນ້ ໃຫເ້ຂ້ົາຮວ່ມໃນການສືບສວນ-ສອບສວນ ຕາມການຮອ້ງຂ . 

ລດັຖະບານແຫງ່ ສປປ ລາວ ຈະແຈງ້ຜນົຂອງການສືບສວນ-ສອບສວນ ໃຫລ້ດັຖະບານ

ຂອງປະເທດທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຊາບ. 
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ການຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພຂອງຖຽ້ວບນິ 

ມາດຕາ 38. ມາດຕະການຮກັສາຄວາມປອດໄພຂອງຜູໂ້ດຍສານ 

ຜູຂ້ນົສ ົ່ງທາງອາກາດ ຕອ້ງມມີາດຕະການຮກັສາຄວາມປອດໄພຂອງຜູໂ້ດຍສານ ດວ້ຍ

ການປະຕບິດັໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມມາດຕະຖານ ທ່ີໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນປ້ຶມຄູມ່ກືານບິນ, ປະກອບ ແລະ  

ຮກັສາສິ່ ງອ  ານວຍຄວາມປອດໄພ ທ່ີມມີາກບັເຮອືບນິໃຫຢູ້ໃ່ນສະພາບທ່ີໃຊໄ້ດຕ້ະຫລອດເວລາ

ເປັນຕ ົນ້; ສາຍຮດັບອ່ນນ ັງ່, ເຄື່ ອງຊວ່ຍຫາຍໃຈ, ເຄື່ ອງຊູຊບີ, ລະບບົປບັຄວາມດນັອາກາດ ໄຟ

ສນັຍານເຕືອນ, ຫີບຢາປະຖມົພະຍາບານ ແລະສິ່ ງຈ  າເປັນອື່ ນໆ. 

ພະນກັງານຈຫຸອ້ງໂດຍສານຕອ້ງແນະນ  າ, ຊວ່ຍເຫລືອ ຜູໂ້ດຍສານໃນການນ  າໃຊອ້ປຸະ

ກອ່ນກຽ່ວກບັຄວາມປອດໄພ ແລະໃນເວລາເຈບັເປັນຢາ່ງທນັການ. 

 

ມາດຕາ 39. ມາດຕະການຮກັສາຄວາມປອດໄພຂອງເຄື່ ອງຂອງ, ສນິຄາ້ ແລະໄປສະນພີນັ 

ຜູຂ້ນົສ ົ່ງທາງອາກາດ ຕອ້ງມມີາດຕະການຮກັສາຄວາມປອດໄພຂອງເຄື່ ອງຂອງ, ສນິຄາ້

ແລະໄປສະນພີນັ ດວ້ຍການກວດກາ ແລະມຽ້ນມດັເປັນຢາ່ງດຕີາມລະບຽບການ ເພ່ືອຮບັປະກນັບ ່

ໃຫເ້ປ່ເພ ຫລື ຕກົເຮຽ່ເສຽຫາຍ. 

ມາດຕາ 40. ມາດຕະການຮກັສາຄວາມປອດໄພຂອງປະຊາຊນົ 

ເພ່ືອຄວາມປອດໄພຂອງປະຊາຊນົ ເຮອືບິນທກຸລ  າຕອ້ງບິນຢູໃ່ນຄວາມສງູທີກ  ານດົໄວ.້ 

ຫາ້ມບິນສະແດງແບບໂລດໂຜນ ຫລື ບິນຝຶກແອບ ຢູເ່ທິງເຂດຊຸມຊນົໜາແໜນ້ ເວັ້ນເສຍແຕໄ່ດ້

ຮບັອະນຍຸາດສະເພາະຈາກກະຊວງ ຄມົມະນາຄມົ ຂນົສ ົ່ງ ໄປສະນ ີແລະ ກ ່ສາ້ງ ບນົພ້ືນຖານທ່ີ

ໄດປ້ະສານສມົທບົກບັຂະແໜງການອື່ ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 

ມາດຕາ 41. ມາດຕະການຮກັສາຄວາມປອດໄພຂອງເຮອືບນິ 

ຜູຂ້ນົສ ົ່ງທາງອາກາດ ຕອ້ງກວດກາ, ບວົລະບດັຮກັສາ, ສອ້ມແປງ, ນ  າໃຊອ້ປຸະກອນ 

ແລະເຮອືບນິຂອງຕນົໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມລະບຽບການທ່ີໄດ ້ ກ  ານດົໄວ ້ ເພ່ືອຮກັສາຄວາມສມົບນູ,

ຄວາມກຽມພອ້ມ ແລະຄວາມສາມາດບນິໄດຂ້ອງເຮອືບນິ ພອ້ມທງັປະກອບອປຸະກອນເພ່ືອ

ຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພຂອງເຮອືບນິ ເຊ່ັນ: ບ ັງ້ດບັເພີງ, ເຄື່ ອງສນັຍານເຕືອນໄພຕາ່ງໆ. 

 

 



ມາດຕາ 42. ມາດຕະການຮກັສາຄວາມປອດໄພຂອງສະໜາມບິນ 

ສະໜາມບນິຈະຕອ້ງມຮີ ົວ້ ຫລືກ  າແພງອອ້ມຮອບ ທ່ີຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພ, ມກີານ

ແບງ່ເຂດສາທາລະນະ, ເຂດຫວງຫາ້ມຢາ່ງຈະແຈງ້, ມບີກຸຄະລາກອນ ພອ້ມດວ້ຍລະບບົອປຸະ 

ກອນປ້ອງກນັຄວາມປອດໄພທ່ີໄດມ້າດຕະຖານສາກນົ ເຊ່ັນ: ລະບບົດບັເພີງ ແລະກູໄ້ພ, ລະບບົ

ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ແລະຄວາມປອດໄພ, ລະບບົຂ ມ້ນູ-ຂາ່ວສານ ແລະປະຊາສ  າພນັ. 

ມາດຕາ 43. ມາດຕະການຮກັສາຄວາມປອດໄພຂອງຈບຸນັ 

ຈບຸນິຕອ້ງໄດຮ້ບັການປ້ອງກນັການລບົກວນຈາກຄນົພາຍນອກໃນເວລາປະຕິບດັ ໜາ້ທ່ີ 

ພອ້ມກນັນ ັນ້ກ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການກວດກາສຂຸະພາບຢາ່ງເປັນປກົກະຕິ, ພກັຜອ່ນພຽງພ , ກອ່ນ ຫລື 

ໃນເວລາປະຕິບດັໜາ້ທ່ີຫາ້ມເສບສິ່ ງມນຶເມາົ, ເຄົາລບົ ແລະປະຕບິດັຕາມລະບຽບການເຮັດວຽກ

ວຊິາສະເພາະຢາ່ງເຂັມ້ງວດ. 

ຜູຂ້ນົສ ົ່ງທາງອາກາດຕອ້ງນ  າໃຊຈ້ບຸນິຖກືຕາມຂ ກ້  ານດົກຽ່ວກບັຊ ົ່ວໂມງບິນ, ຕດິຕາມ 

ກວດກາສຂຸະພາບຂອງຈບຸິນ, ເອົາໃຈໃສຍ່ກົລະດບັຄວາມຮູ ້ ຄວາມສາມາດໃນການຮກັສາຄວາມ

ປອດໄພຂອງການບິນ. 

 

ມາດຕາ 44. ມາດຕະການຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນການຂນົສ ົ່ງວດັຖອຸນັຕະລາຍ 

ການຂນົສ ົ່ງວດັຖອຸນັຕະລາຍ ເຊ່ັນ: ວດັຖເຸຄມ,ີ ວດັຖໄຸວໄຟ, ວດັຖລຸະເບີດ, ອາວດຸ ເສກິ 

ແລະວດັຖອຸນັຕະລາຍອື່ ນໆຕອ້ງດ  າເນນີໂດຍຖຽ້ວບິນສະເພາະ ບນົພ້ືນຖານການປະຕິບດັຕາມ

ລະບຽບການ ກຽ່ວກບັການຂນົສ ົ່ງວດັຖອຸນັຕະລາຍທາງອາກາດຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍສອດຄອ່ງ

ກບັລະບຽບການຂອງອງົການການບິນພນົລະເຮອືນສາກນົ ຢາ່ງເຂັມ້ງວດ. 

ມາດຕາ 45. ການລງົຈອດສກຸເສີນ 

ໃນກ ລະນທ່ີີເຮອືບນິຂອງລາວ ຫລືຂອງຕາ່ງປະເທດທ່ີບນິຢູໃ່ນນາ່ນຟ້າຂອງ ສປປ ລາວ

ເກດີເຫດຕິດຂດັ ຊຶ່ ງມຄີວາມຈ  າເປັນຕອ້ງລງົຈອດຢາ່ງສກຸເສນີ ເຈົາໜາ້ທ່ີທກຸພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວ 

ຂອ້ງຕອ້ງຕິດຕາມ, ຊວ່ຍເຫລືອ, ອ  ານວຍຄວາມສະດວກຢາ່ງເຕັມສວ່ນ ເພ່ືອໃຫເ້ຮອືບິນນ ັນ້

ສາມາດລງົຈອດໄດຢ້າ່ງຮບີດວ່ນ, ປອດໄພ ຫລືໄດຮ້ບັຄວາມເສຍຫາຍໜອ້ຍທ່ີສດຸ. 

ມາດຕາ 46. ການເກອືດຫາ້ມ. 

ຫາ້ມບກຸຄນົ ຫລື ການຈດັຕ ັງ້ ມກີານກະທ  າດ ັງ່ນີ:້ 



1. ເຂ້ົາໄປໃນເຂດຫວງຫາ້ມຂອງສະໜາມບນິ, ໃຊສ້ຽງດງັລບົກວນຜູອ້ື່ ນໃນເຮອືບິນ ໃຊ້

ອປຸະກອນເອເລັກໂຕ ນກິຢູໃ່ນເຮອືບນິເຊັນ: ໂທລະສບັເຄື່ ອນທ່ີ, ເຄື່ ອງຄອມພິວເຕ,ີ

ເຄື່ ອງຮບັ, ຫລືເຄື່ ອງສງົວທິະຍ,ຸ ຖາ່ຍຮບູໂດຍບ ່ ໄດຮ້ບັອະນຍຸາດ;  

2. ສບູຢາຢູໃ່ນເຮອືບນິ ແລະຢູບ່ ລິເວນຫາ້ມສບູຢາຂອງສະໜາມບນິ; 

3. ເຮັດໃຫຜູ້ໂ້ດຍສານ ຫລືບກຸຄນົອື່ ນໄດຮ້ບັບາດເຈບັ ຫລືເສຍຊວີດິ; 

4. ປຸ້ນ, ຈີ ້ຫລື ຢຶດເຮອືບນິ; 

5. ບກຸລກຸ, ບງັຄບັ, ຂ ົ່ມຂູ ່ແລະກະທ  າການອື່ ນໆ ຊຶ່ ງກ ່ໃຫເ້ກດີອນັຕະລາຍ ແລະ ສາ້ງ

ຄວາມເສຍຫາຍແກຊ່ວີດິ ແລະຊບັສິນຂອງຈບຸິນ, ຜູໂ້ດຍສານ ແລະບກຸຄນົອືນໆ; 

6. ເອົາອາວດຸ, ວດັຖລຸະເບດີ, ສານເຄມອີນັຕະລາຍ, ສດັຍງັມຊີວີດິ, ເຄື່ ອງຂອງທ່ີບ ່ ໄດ້

ຮບັອະນຍຸາດ ແລະບ ່ ໄດຜ້າ່ນການກວດກາຂອງເຈົາ້ໜາ້ທ່ີທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ໄປນ  າເຮອືບິນ; 

7. ປອມແປງໃບອະນຍຸາດ, ໃບຢັງ້ຢືນ ແລະເອກະສານອື່ ນໆ ກຽ່ວກບັການບນິ; 

8. ກະທ  າສິ່ ງໃດໜ່ຶງໂດຍເຈດຕະນາ ຊຶ່ ງກ ່ຄວາມເສຽຫາຍແກເ່ຮອືບນິ ຫລືແກສ່ິ່ ງອ  ານວຍ

ຄວາມສະດວກຕາ່ງໆຢູຕ່າມສະໜາມບນິ;  

9. ທ  າລາຍ ຫລື ສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍແກພ່າຫະນະ, ອປຸະກອນເຕັກນກິ, ວທິະຍຄຸວບ 

ຄມຸການຈະລາຈອນທາງອາກາດ ຫລື ວທິະຍຊຸວ່ຍການບນິ; 

10. ເຄື່ ອນຍາ້ຍ, ເອົາຊິນ້ສວ່ນເຮອືບນິ ຫລື ສິ່ ງຂອງຢູໃ່ນເຮອືບນິ ທ່ີເກດີອປຸະຕິເຫດ 

ໂດຍບ ່ ໄດຮ້ບັອະນຍຸາດ. 

ນອກຈາກຂ ຫ້າ້ມທ່ີກາ່ວມາຂາ້ງເທິງນີແ້ລວ້ ຍງັມຂີ ຫ້າ້ມເພ່ີມເຕມີ ສ  າລບັຜູຂ້ນົສ ົ່ງທາງ

ອາກາດ ແລະຈບຸິນ ອີກດ ັງ່ນີ:້ 

1. ສວຍໃຊໜ້າ້ທ່ີວຽກງານ ເພ່ືອຜນົປະໂຫຍດສວ່ນຕວົ; 

2. ໃຫກ້ານບ ລິການຊກັຊາ້ ແລະບ ່ ສະດວກ; 

3. ບນັທກຸນ  າ້ໜກັເກນີກ  ານດົ: 

4. ຂນົສ ົ່ງວດັຖອຸນັຕະລາຍ ໂດຍບ ່ ໄດຮ້ບັອະນຍຸາດຕາມລະບຽບການ;  

5. ນ  າໃຊໃ້ບອະນຍຸາດ ຫລື ໃບຢັງ້ຢືນ ກຽ່ວກບັການບນິທ່ີໝດົກ  ານດົ; 

6. ນ  າເຮອືບນິ ອອກຈາກເສ້ັນທາງບນິ, ບນິເຂ້ົາໃນເຂດເກອືດຫາ້ມ, ເຂດອນັຕະລາຍ 

ຫລື ເຂດຈ  າກດັການບນິ. 

 

 

 



ໝວດທີ 7 

 ຄາ່ທ  ານຽມ ແລະຄາ່ບ ລິການ 

ມາດຕາ 47. ຄາ່ທ  ານຽມກຽ່ວກບັການບິນ 

ຄາ່ທ  ານຽມກຽ່ວກບັການບິນ ແມນ່ຄາ່ການອອກໃບອະນຍຸາດ ແລະໃບຢັງ້ຢືນຕາ່ງໆເຊັນ :

ໃບອະນຍຸາດສາ້ງຕ ັງ້ວສິາຫະກດິກຽ່ວກບັການບນິ, ໃບອະນຍຸາດປະຕິບດັໜາ້ທ່ີຂອງຈບຸນິ ແລະ

ພະນກັງານເຕັກນກິດາ້ນການບນິ, ໃບຢັງ້ຢືນການດ  າເນນີການຂນົສ ົ່ງທາງອາກາດ, ໃບຢັງ້ຢືນ

ທະບຽນຂອງເຮອືບນິ, ໃບຢັງ້ຢືນເຕັກນກິສມົບນູຂອງເຮອືບນິ, ໃບຢັງ້ຢືນລະດບັສຽງຂອງເຮອືບນິ  

ແລະຄາ່ທ  ານຽມອື່ ນໆກຽ່ວກບັການບິນ. 

ມາດຕາ 48. ຄາ່ບ ລິການກຽ່ວກບັການບນິ 

ຄາ່ບ ລິການກຽ່ວກບັການບິນ ແມນ່ຄາ່ການໃຊກ້ານບ ລິການຕາ່ງໆກຽ່ວກບັການບິນ ເຊ່ັນ: 

ຄາ່ບ ລິການບິນຜາ່ນ, ຄາ່ລງົຈອດ, ຄາ່ບ ລິການວທິະຍຊຸວ່ຍການບິນ, ຄາ່ບ ລິການ ຜູໂ້ດຍສານ

ຜາ່ນເດີ່ ນ, ຄາ່ບ ລິການລງົກວດກາ ເພ່ືອອອກໃບຢັງ້ຢືນເຕັກນກິຕາ່ງໆ, ຄາ່ບ ລິການກວດກາເຄື່ ອງ

ຂອງຜູໂ້ດຍສານ ແລະສິນຄາ້, ຄາ່ບ ລິການຂນົສ ົ່ງໂດຍສານ, ຄາ່ບ ລິການຂນົສ ົ່ງສນິຄາ້, ຄາ່

ບ ລິການຂນົສ ົ່ງໄປສະນພີນັ, ຄາ່ບ ລິການພາກພ້ືນດນິ ແລະຄາ່ບ ລິການອື່ ນໆ. 

ມາດຕາ 49. ການຄຸມ້ຄອງລາຍຮບັຈາກຄາ່ທ  ານຽມ ແລະ ຄາ່ບ ລິການ 

ລດັເປັນຜູກ້  ານດົອດັຕາຄາ່ທານຽມ ແລະຄາ່ບ ລິການ ຂອງການບິນພນົລະເຮອືນ. 

ອງົການຂອງລດັທ່ີກຽ່ວຂອ້ງເປັນຜູເ້ກບັຄາ່ທານຽມ ແລະຄາ່ບ ລິການຕາ່ງໆຂອງລດັ ກຽ່ວ

ກບັການບນິພນົລະເຮອືນຕາມພາລະບດົບາດຂອງຕນົ ລວມທງັຄາ່ບ ລິການບນິຜາ່ນ ສວ່ນການຄຸມ້

ຄອງ ແລະນ  າໃຊແ້ມນ່ປະຕິບດັຕາມກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍງບົປະມານແຫງ່ລດັ. 

ສ  າລບັລາຍຮບັຈາກຄາ່ບ ລິການຕາ່ງໆຂອງວສິາຫະກດິການບິນຂອງລດັນ ັນ້ ໃຫຄຸ້ມ້ຄອງ

ແລະນ  າໃຊຕ້າມລະບຽບກດົໝາຍທ່ີໄດກ້  ານດົໄວ.້ 
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ທລຸະກດິກຽ່ວກບັການບິນພນົລະເຮອືນ 

ໝວດທີ 1 

ການດ  າເນນີທລຸະກດິກຽ່ວກບັການບິນ 

ມາດຕາ 50. ທລຸະກດິກຽ່ວກບັການບິນ 

ທລຸະກດິກຽ່ວກບັການບນິ ມກີດິຈະການຕາ່ງໆ ດ ັງ່ນີ:້ 

1. ການຂນົສ ົ່ງທາງອາກາດພາຍໃນ ແລະລະຫວາ່ງປະເທດ; 

2. ການບ ລິການພາກພ້ືນດນິ; 

3. ການບລູະນະ ແລະສອ້ມແປງເຮອືບນິ; 

4. ການສະໜອງວດັຖອຸາໄຫລ ່ແລະນ  າ້ມນັເຊືອ້ໄຟ; 

5. ການບ ລິການຝຶກອບຮມົວຊິາຊບີນກັບນິ ແລະພະນກັງານເຕັກນກິດານການບິນ; 

6. ການຂາຍປ້ີ-ຈອງບອ່ນ; 

7. ກດິຈະການອື່ ນໆ ກຽ່ວກບັການບນິ. 

ມາດຕາ 51. ການສາ້ງຕ ັງ້ວສິາຫະກດິການບິນ 

ການສາ້ງຕ ັງ້ວສິາຫະກດິການບນິພນົລະເຮອືນ ນອກຈາກປະຕິບດັຕາມເງື່ອນໄຂທ່ີໄດກ້  າ

ນດົໄວໃນກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍທລຸະກດິແລວ້ ຍງັຕອ້ງມເີງ ື່ອນໄຂສະເພາະ ເພ່ີມເຕມີດ ັງ່ນີ:້ 

1. ສ  າລບັ ວສິາຫະກດິການຂນົສ ົ່ງທາງອາກາດພາຍໃນປະເທດ: 

- ທີເຮອືບນິທ່ີໄດມ້າດຕະຖານ; 

- ມຈີບຸນິ ແລະ ພະນກັງານເຕັກນກິດາ້ນການບນິທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ທ່ີມຄີວາມຮູ ້ຄວາມ

ສາມາດ ແລະປະສບົການເໝາະສມົກບັຂະໜາດຂອງກດິຈະການ ຊຶ່ ງໄດກ້  ານດົ

ໄວໃ້ນມາດຕາ 26 ຂອງກດົໝາຍ ສະບບັນີ:້ 

2. ສ  າລບັ ວສິາຫະກດິການຂນົສ ົ່ງທາງອາກາດລະຫວາ່ງປະເທດ; 

- ຜູຂ້ນົສ ົ່ງທາງອາກາດຂອງລາວ, ນອກຈາກມເີງ ື່ອນໄຂທ່ີໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນວກັທີ 1 

ຂາ້ງເທິງນີແ້ລວ້ ຍງັຕອ້ງປະຕິບດັຕາມເງື່ອນໄຂທ່ີໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນສນັຍາ ຫລື 

ສນົທິສນັຍາສາກນົ ທ່ີ ສປປ ລາວ ໄດເ້ຊັນກບັຕາ່ງປະເທດ ຫລື ໄດ ້ເຂ້ົາຮວ່ມ

ເປັນພາຄີ; 

- ຜູຂ້ນົສ ົ່ງທາງອາກາດຂອງຕາ່ງປະເທດ ທ່ີມຈີດຸປະສງົຢາກສາ້ງຕ ັງ້ຕວົແທນ ຫລື 

ສາຂາ ເພ່ືອດ  າເນນີກດິຈະການຢູ ່ ສປປ ລາວ ຈະໄດຮ້ບັການພິຈາລະນາຕາມ



ເງ ື່ອນໄຂໃນສນັຍາ ທ່ີໄດເ້ຊັນກບັປະເທດນ ັນ້ ຫລືສນົທິສນັຍາສາກນົທ່ີ ສປປ 

ລາວ ໄດເ້ຂົາຮວ່ມເປັນພາຄ;ີ 

3. ສ  າລບັວສິາຫະກດິການບ ລິການພາກພ້ືນດນິ ຕອ້ງມນີກັວຊິາການຊ ັນ້ສງູທ່ີມ ີ ປະສບົ

ການໃນດາ້ນການບ ລິການພາກພ້ືນດນິ ແລະມພີາຫະນະ, ອປຸະກອນ ທ່ີທນັສະໄໝ 

ເພ່ືອຮບັໃຊໃ້ຫແ້ກວ່ຽກງານການບ ລິການ; 

4. ສ  າລບັວສິາຫະກດິການສອ້ມແປງເຮອືບນິ ຕອ້ງມວີສິະວະກອນທ່ີມປີະສບົການ, ນາຍ

ຊາ່ງທ່ີຊ  ານານງານກຽ່ວກບັການສອ້ມແປງເຮອືບນິ ແລະມພີາຫະນະ, ອປຸະກອນທ່ີ

ທນັສະໄໝ; 

5. ສ  າລບັວສິາຫະກດິການບ ລິການຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີນກັບນິ ແລະພະນກັງານເຕັກນກິ

ດາ້ນການບນິ: 

- ມສີນູຝຶກ, ມເີຮອືບິນ, ມຫີອ້ງບນິຈ  າລອງ, ມພີາຫະນະ, ອປຸະກອນ ແລະ ມ ີ

ສະ ຖານທ່ີຝຶກແອບບນິທ່ີເຫມາະສມົ; 

- ມຄີຝຶູກທ່ີເປັນນກັບນິຊຶ່ ງມປີະສບົການເໝາະສມົກບັຊະນດິ, ປະເພດເຮອືບິນ

ທ່ີນ  າໃຊໃ້ນການຝຶກແອບ ພອ້ມທງັມໃີບຢັງ້ຢືນຄຝຶູກຂບັເຮອືບິນ ແລະໃບ

ອະນຍຸາດປະຕບິດັໜາ້ທ່ີ; 

6. ສ  າລບັວສິາຫະກດິການບ ລິການຂາຍປ້ີ-ຈອງບອ່ນ ແລະ ການດ  າເນນີ

ກດິຈະການອື່ ນໆກຽ່ວກບັການບິນ ຕອ້ງມອີປຸະກອນທີທນັສະໄໝ, ນກັວຊິາການທ່ີມ ີ

ລະດບັທາງດາ້ນວຊິາສະເພາະ, ປະສບົການທ່ີເຫມາະສມົກບັກດິຈະການນ ັນ້. 

ມາດຕາ 52. ໃບຢັງ້ຢືນການດ  າເນນີການຂນົສ ົ່ງທາງອາກາດ 

ຜູດ້  າເນນີການຂນົສ ົ່ງທາງອາກາດ ນອກຈາກມໃີບອະນຍຸາດສາ້ງຕ ັງ້ວສິາຫະກດິແລວ້ ຍງັ

ຕອ້ງມໃີບຢັງ້ຢືນການດ  າເນນີການຂນົສ ົ່ງທາງອາກາດ ອອກໃຫໂ້ດຍກະຊວງຄມົມະນາຄມົ ຂນົສ ົ່ງ

ໄປສະນ ີແລະກ ່ສາ້ງ. 

ໝວດທີ 2 

ການຂ ົ່ນສ ົ່ງທາງອາກາດ 

 

ມາດຕາ 53. ປະເພດການຂນົສ ົ່ງທາງອາກາດ 

ການຂນົສ ົ່ງທາງອາກາດ ມສີອງປະເພດ ຄ ື: 

- ການຂນົສ ົ່ງຜູໂ້ດຍສານພອ້ມດວ້ຍເຄື່ ອງຂອງ ແລະໄປສະນພີນັ; 

- ການຂນົສ ົ່ງສນິຄາ້ ແລະໄປສະນພີນັ. 



ມາດຕາ 54. ການຂນົສ ົ່ງທາງອາກາດພາຍໃນປະເທດ 

ການຂນົສ ົ່ງທາງອາກາດພາຍໃນປະເທດ ແມນ່ການນ  າໃຊເ້ຮອືບນິເຂ້ົາໃນການຂນົສ ົ່ງຈາກ

ຈດຸຫນຶ່ ງໄປຫາອກີຈດຸຫນຶ່ ງ ພາຍໃນດນິແດນ ສປປ ລາວ. 

ມາດຕາ 55. ການຂນົສ ົ່ງທາງອາກາດລະຫວາ່ງປະເທດ 

ການຂນົສ ົ່ງທາງອາກາດລະຫວາ່ງປະເທດ ຫລື ສາກນົ ແມນ່ການນ  າໃຊເ້ຮອືບິນເຂ້ົາໃນ

ການຂນົສ ົ່ງຈາກຈດຸຫນຶ່ ງພາຍໃນດນິແດນ ສປປ ລາວ ໄປຫາອີກຈດຸຫນຶ່ ງ ຫລື ຫລາຍຈດຸຢູນ່ອກ

ດນິແດນ ສປປ ລາວ ຕາມແຜນການບິນ ແລວ້ກບັຄນືມາ ສປປ ລາວ. 

ມາດຕາ 56. ສນັຍາຂນົສ ົ່ງທາງອາກາດ 

ສນັຍາຂນົສ ົ່ງທາງອາກາດ ແມນ່ເອກະສານຢັງ້ຢືນການຕກົລງົກນັ ລະຫວາ່ງຜູຂ້ນົສ ົ່ງ 

ທາງອາກາດ ແລະຜູໂ້ດຍສານ, ເຈົາ້ຂອງສິນຄາ້ ຫລືເຈົາ້ຂອງໄປສະນພີນັ. ສນັຍາຂນົສ ົ່ງທາງ 

ອາກາດ ຕອ້ງສອດຄອ່ງກບັປະເພດການຂນົສ ົ່ງ ທ່ີໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນມາດຕາ 53 ຂອງກດົໝາຍ 

ສະບບັນີ.້ 

ຜູຂ້ນົສ ົ່ງທາງອາກາດ ມພີນັທະນ  າເອົາຜູໂ້ດຍສານພອ້ມດວ້ຍເຄື່ ອງຂອງ, ສິນຄາ້ ແລະ 

ໄປສະນພີນັ ໄປເຖງິຈດຸໝາຍຢາ່ງປອດໄພ, ບ ່ ຕກົເຮຍ່ເສຍຫາຍ, ເສື່ ອມຄນຸ ຫລື ປ່ຽນຮບູ. 

ຜູໂ້ດຍສານ, ເຈົາ້ຂອງສິນຄາ້ ແລະໄປສະນພີນັ ມພີນັທະຈາ່ຍຄາ່ຂນົສ ົ່ງຕາມສນັຍາ ທ່ີໄດ້

ຕກົລງົກນັ. ເນືອ້ໃນ ແລະຮບູການລະອຽດຂອງສນັຍາ ຕອ້ງສອດຄອ່ງກບັລະບຽບກດົໝາຍທ່ີ

ກຽ່ວຂອ້ງ. 

ມາດຕາ 57. ຄາ່ຂນົສ ົ່ງທາງອາກາດ 

ຄາ່ຂນົສ ົ່ງທາງອາກາດຢູພ່າຍໃນປະເທດ ແມນລດັຖະບານເປັນຜູຕ້ກົລງົ. 

ສ  າລບັຄາ່ຂນົສ ົ່ງທາງອາກາດລະຫວາ່ງປະເທດນ ັນ້ ໃຫປ້ະຕິບດັຕາມສນັຍາທ່ີ ສປປ ລາວ 

ໄດເ້ຊັນກບັ ຕາ່ງປະເທດ. 

ໝວດທີ 3 

ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ຂອງຜູຂ້ນົສ ົ່ງທາງອາກາດ 

ມາດຕາ 58. ຄວາມຮບັຜິດຊອບທາງແພງ່ຕ ່ ຜູໂ້ດຍສານ 

ໃນແຕລ່ະຖຽ້ວບນິ ຜູຂ້ນົສ ົ່ງທາງອາກາດ ຕອ້ງມຄີວາມຮບັຜິດຊອບໃນການໃຊແ້ທນທາງ

ແພງ່ໃຫແ້ກຜູ່ໂ້ດຍສານ ໃນກ ລະນ ີດ ັງ່ນີ:້ 

- ຜູໂ້ດຍສານເສຍຊວີດິ, ເສຍອງົຄະ, ບາດເຈັບ ຫລື ເຈບັເປັນ;  



- ຖຽ້ວບນິຊກັຊາ້ ຫລື ຍກົເລີກ; 

- ເຄື່ ອງຂອງເປ່ເພ, ເສຍຫາຍ, ຊກັຊາ້ ຫລື ສນູຫາຍ; 

ຜູຂ້ນົສ ົ່ງທາງອາກາດ ຈະບ ່ ຮບັຜິດຊອບ ຫລືຮບັຜິດຊອບພຽງສວ່ນໃດສວ່ນໜ່ຶງໃນການໃຊ້

ແທນທາງແພງ່ ໃນກ ລະນ ີດ ັງ່ນີ:້ 

- ຜູໂ້ດຍສານເສຍຊວີດິ, ເສຍອງົຄະ, ບາດເຈັບ, ເຈບັເປັນ ຍອ້ນບນັຫາສຂຸະພາບ ຫລື 

ຄວາມຜິດຂອງຜູກ້ຽ່ວເອງ ຫລື ຍອ້ນການກະທ  າຂອງບກຸຄນົອືນ; 

- ຖາ້ພິສດູໄດວ້າ່ ຜູຂ້ນົສ ົ່ງທາງອາກາດ ຫາກໄດເ້ຮັດທກຸວທີິທາງ ຫລືບ ່ ສາມາດນ  າໃຊ້

ມາດຕະການຕາ່ງໆ ເພ່ືອຫລີກເວັ້ນການຊກັຊາ້ ຫລືຍກົເລີກຖຽ້ວບິນນ ັນ້; 

- ເຄື່ ອງຂອງເປ່ເພ, ເສຍຫາຍ ຍອ້ນຄນຸນະພາບ ຂອງສິ່ ງຂອງນ ັນ້ເອງ ຫລື ມກີານຊກັ

ຊາ້, ເປ່ເພ ຍອ້ນຖກືເຈາົໜາ້ທ່ີຂະແໜງການອື່ ນກກັໄວ. 

ມາດຕາ 59. ຄວາມຮບັຜິດຊອບທາງແພງ່ຕ ່ ສນິຄາ້ ແລະໄປສະນພີນັ 

ຜູຂ້ນົສ ົ່ງທາງອາກາດ ຕອ້ງມຄີວາມຮບັຜິດຊອບໃນການໃຊແ້ທນທາງແພງ່ໃຫແ້ກເ່ຈົາ້ 

ຂອງສນິຄາ້ ຫລືເຈົາ້ຂອງໄປສະນພີນັ ໃນກ ລະນທ່ີີສິນຄາ້ ຫລື ໄປສະນພີນັ ຕກົເຮຍ່ເສຍຫາຍ, 

ເປ່ເພ, ເສຍຄນຸນະພາບ ຫລືຊກັຊາ້. 

ຜູຂ້ນົສ ົ່ງທາງອາກາດ ຈະບ ່ ຮບັຜິດຊອບໃຊແ້ທນທາງແພງ່ ໃນກ ລະນ ີດ ັງ່ນີ:້ 

- ສນິຄາ້ ຫລື ໄປສະນພີນັມຄີວາມບກົພອ່ງມາແຕຕ່ນົແລວ້;  

- ການປະທະກນັທາງອາວດຸ; 

- ຄວາມຜິດຂອງເຈົາ້ຂອງສິນຄາ້ ຫລື ເຈົາ້ຂອງໄປສະນພີນັ; 

- ການກະທ  າຂອງບກຸຄນົອນື ທ່ີບ ່ ຢູໃ່ນຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຜູຂ້ນົສ ົ່ງທາງອາກາດ. 

ມາດຕາ 60. ຄວາມຮບັຜິດຊອບທາງແພງ່ຕ ່ ຜູອ້ື່ ນ 

ຜູຂ້ນົສ ົ່ງທາງອາກາດ ຕອ້ງມຄີວາມຮບັຜິດຊອບໃນການໃຊແ້ທນທາງແພງ່ທ່ີເກດີຂຶນ້ຈາກ

ເຮອືບນິ, ການນ  າໃຊເ້ຮອືບິນ, ເກດີຈາກບກຸຄະລາກອນ, ວດັຖໃຸດໜ່ຶງຂອງເຮອືບນິ ຫລື ທ່ີເອົາ

ໄປນ  າເຮອືບນິ ເຮັດໃຫບ້ກຸຄນົອືນທ່ີບ ່ ແມນ່ຜູໂ້ດຍສານໄດຮ້ບັບາດເຈບັ ຫລືເສຍຊວີດິ ຊຶ່ ງອາດຈະ

ເປັນຜູທ່ີ້ຢູໃ່ນ ຫລື ຢູນ່ອກເຮອືບນິ ຫລື ສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍໃຫແ້ກຊ່ບັສນິຂອງບກຸ ຄນົດງັກາ່ວ. 

ໃນກ ລະນທ່ີີເຮອືບນິຂອງຕາ່ງປະເທດໄດເ້ຮັດໃຫເ້ກດີມກີານບາດເຈັບ, ເສຍຊວີິດ ຫລື 

ສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍໃຫແ້ກຊ່ບັສິນຂອງບກຸຄນົອື່ ນຢູນ່ອກເຮອືບນິດ ັງ່ກາ່ວ ໃນດນິແດນ ສປປ 

ລາວ ຈະຕອ້ງປະຕິບດັຕາມກດົໝາຍທ່ີກຽວຂອງ ສປປ ລາວ. 



ຜູຂ້ນົສ ົ່ງທາງອາກາດ ຈະບ ່ ມຄີວາມຮບັຜິດຊອບຕາມທ່ີໄດກ້  ານດົໄວຢ້ໃູນວກັເທິງນີ ້ ຖາ້

ຫາກພິສດູໄດຢ້າ່ງຈະແຈງ້ວາ່ຄວາມເສຍຫາຍນ ັນ້ ໄດເ້ກດີຂຶນ້ຍອ້ນຄວາມຜິດຂອງບກຸຄນົດ ັງ່ກາ່ວ

ເອງ. 

ມາດຕາ 61. ການປະກນັໄພ 

ເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫແ້ກກ່ານໃຊແ້ທນທາງແພງ່ທ່ີໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນມາດຕາ 58, 59 ແລະ 

60 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ຜູຂ້ນົສ ົ່ງທາງອາກາດ ທງັຂອງລາວ ແລະຂອງຕາ່ງປະເທດທ່ີ ດ  າ

ເນນີການບ ລິການຂນົສ ົ່ງທາງອາກາດຢູ ່ ສປປ ລາວ ລວມທງັການບິນຜາ່ນນາ່ນຟ້າຂອງ ສປປ 

ລາວ ຕອ້ງມປີະກນັໄພປະເພດຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ຊຶ່ ງຢາ່ງໜອ້ຍບ ່ ໃຫຫ້ລດຸມນູຄາ່ຕ  າ່ສດຸຂອງ 

ການປະກນັໄພ ແລະຍງັມຜີນົໃຊໄ້ດຕ້າມລະບຽບກດົໝາຍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຂອງ ສປປ ລາວ ຫລື 

ຕາມລະບຽບກດົໝາຍ ຂອງປະເທດເຈົາ້ຂອງທະບຽນເຮອືບນິ ໂດຍສອດຄອ່ງກບັສນົທິສນັຍາ

ສາກນົທ່ີກຽ່ວຂອ້ງທ່ີ ສປປ ລາວ ໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມເປັນພາຄ:ີ 

 

ພາກທີ IV  

ການຄຸມ້ຄອງ ແລະການກວດກາ ການບນິພນົລະເຮອືນ 

ໝວດທີ 1 

ການຄຸມ້ຄອງ 

 

ມາດຕາ 62. ອງົການຄຸມ້ຄອງການບນິ 

ອງົການຄຸມ້ຄອງການບິນພນົລະເຮອືນປະກອບດວ້ຍ: 

- ກະຊວງ ຄມົມະນາຄມົ ຂນົສ ົ່ງໄປສະນ ີແລະກ ່ສາ້ງ; 

- ພະແນກຄມົມະນາຄມົ ຂນົສ ົ່ງ ໄປສະນ ີແລະກ ່ສາ້ງ ປະຈ  າແຂວງ, ນະຄອນ ແລະ

ເຂດພິເສດ; 

- ຫອ້ງການ ຄມົມະນາຄມົ ຂນົສ ົ່ງ ໄປສະນ ີແລະກ ່ສາ້ງເມອືງ ແລະເທດສະບານ. 

ມາດຕາ 63. ສິດ ແລະ ໜາ້ທ່ີ ຂອງກະຊວງ ຄມົມະນາຄມົ ຂນົສ ົ່ງ ໄປສະນ ີແລະ ກ ່ສາ້ງ 

ໃນການຄຸມ້ຄອງການບນິພນົລະເຮອືນ ກະຊວງ ຄມົມະນາຄມົ ຂນົສ ົ່ງ ໄປສະນ ີແລະ 

ກ ່ສາ້ງ ມສີິດ ແລະໜາ້ທ່ີຕ ົນ້ຕ ດ ັງ່ນີ:້ 



1. ຄ ົນ້ຄວາ້ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍດຸທະສາດກຽ່ວກບັວຽກງານການບິນ ເພ່ືອສະເໜີລດັ ຖະ

ບານຕກົລງົ; 

2. ຫນັເອົານະໂຍບາຍ, ແຜນຍດຸທະສາດ, ມະຕິຕກົລງົຂອງລດັຖະບານກຽ່ວກບັວຽກ 

ງານການບນິມາເປັນແຜນການ, ແຜນງານ ແລະໂຄງການຂອງຕນົ; 

3. ວາງແຜນກ ່ສາ້ງ, ສກຶສາອບົຮມົບກຸຄະລາກອນ;  

4. ຊີນ້  າການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ, ກວດກາ, ສະຫລບຸ, ປະເມນີຜນົກຽ່ວກບັການຈດັຕ ັງ້ປະ ຕິ

ບດັແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການກຽ່ວກບັວຽກງານການບິນ ເພ່ືອລາຍງານ ໃຫ້

ລດັຖະບານ; 

5. ຄ ົນ້ຄວາ້, ມຄີ  າເຫັນກຽ່ວກບັການຂ ອະນຍຸາດສາ້ງຕ ັງ້ວສິາຫະກດິກຽ່ວກບັການບນິ, 

ອອກໃບອະນຍຸາດ ແລະໃບຢັງ້ຢືນຕາ່ງໆ ກຽ່ວກບັການບນິ; 

6. ຄຸມ້ຄອງ ແລະສ ົ່ງເສມີສິດຜນົປະໂຫຍດຂອງຜູຂ້ນົສ ົ່ງທາງອາກາດ ແລະວສິາຫະ ກດິ

ກຽ່ວກບັການບິນຢູ ່ສປປ ລາວ;  

7. ອອກລະບຽບການຕາ່ງໆໃນການຄຸມ້ຄອງການບນິພນົລະເຮອືນເຊ່ັນ: ລະບຽບກຽ່ວກບັ

ການຄຸມ້ຄອງສະໜາມບນິ, ເຮອືບນິ, ຈບຸນິ ແລະພະນກັງານເຕັກນກິດາ້ນການບນິ, 

ການຈະລາຈອນທາງອາກາດ ລວມທງັການບິນຜາ່ນ, ການບ ລິການພາກພ້ືນດນິ 

ແລະອື່ ນໆ; 

8. ປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງການອື່ ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ຄ ົນ້ຄວາ້ຄາ່ທ  ານຽມ ແລະຄາ່ບ ລິ 

ການກຽ່ວກບັການບນິ ລວມທງັຄາ່ບ ລິການບນິຜາ່ນ ເພ່ືອສະເໜີລດັຖະບານ

ພິຈາລະນາ; 

9. ຄ ົນ້ຄວາ້ກຽ່ວກບັການນ  າເອົາພາຫະນະ, ອປຸະກອນທນັສະໄໝ ເຂ້ົາມາໃຊໃ້ນວຽກງານ

ການບນິພນົລະເຮອືນ; 

10. ປະສານສມົທບົກບັພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງ ທງັຢູພ່າຍໃນປະເທດ ແລະຕາ່ງປະເທດເພ່ືອ

ຊອກຄ ົນ້, ກູໄ້ພ ແລະຊວ່ຍເຫລືອເຮອືບິນພນົລະເຮອືນ ທ່ີປະສບົເຫດຕິດຂດັ ຫລື 

ອປຸະຕເິຫດຢາ່ງທນັການ ລວມທງັການສບືສວນ-ສອບສວນ ເຫດການດ ັງ່ກາ່ວ; 

11. ພວົພນັ, ປະສານງານ ແລະແລກປ່ຽນຂ ມ້ນູ, ຂາ່ວສານດາ້ນການບິນ ກບັອງົການ

ການບນິພນົລະເຮອືນສາກນົ ແລະກບັປະເທດສະມາຊກິດວ້ຍກນັຢາ່ງເປັນປກົກະຕ;ິ 

12. ຄ ົນ້ຄວາ້ມາດຕະການທ່ີຈ  າເປັນ ເພ່ືອກຽມພອ້ມຕາ້ນຕ ່ ທກຸການກະທ  າທ່ີເປັນ

ອນັຕະລາຍຍຕ ່ ຄວາມປອດໄພຂອງການບນິ; 

13. ພວົພນັ, ຮວ່ມມກືບັຕາ່ງປະເທດ ແລະອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ ເພ່ືອສາ້ງເງ ື່ອນໄຂອ  າ

ນວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກກ່ານພດັທະນາວຽກງານການບນິ ແລະເຂ້ົາຮວ່ມໃນການ 



ເຈລະຈາເຮັດສນັຍາ ລະຫວາ່ງປະເທດ ກຽ່ວກບັການຂນົສ ົ່ງທາງອາກາດສາກນົຕາມ

ການມອບໝາຍຂອງລດັຖະບານ; 

14. ປະຕິບດັສດິ ແລະໜາ້ທ່ີອື່ ນໆຕາມທ່ີໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນກດົໝາຍສະບບັນີ ້ແລະກດົໝາຍ

ອື່ ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຂອງ ສປປ ລາວ. 

ມາດຕາ 64. ສິດ ແລະໜາ້ທ່ີຂອງພະແນກ ຄມົມະນາຄມົ ຂນົສ ົ່ງ ໄປສະນ ີ ແລະກ ່ສາ້ງ ປະຈ  າ 

ແຂວງ, ນະຄອນ ແລະ ເຂດພິເສດ 

ໃນການຄຸມ້ຄອງການບນິພນົລະເຮອືນ ພະແນກ ຄມົມະນາຄມົ ຂນົສ ົ່ງ ໄປສະນ ີ ແລະ 

ກ ່ສາ້ງ ປະຈ  າແຂວງ, ນະຄອນ ແລະ ເຂດພິເສດ ທ່ີມສີະໜາມບນິ ມສີດິ ແລະໜາ້ທ່ີດ ັງ່ຕ ່ ໄປນີ:້ 

1. ປະຕິບດັຕາມແຜນການ, ລະບຽບການ ແລະຄ  າສ ັ່ງກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງການບນິ ພນົ

ລະເຮອືນ ທ່ີກະຊວງ ຄມົມະນາຄມົ ຂນົສ ົ່ງໄປສະນ ີແລະກ ່ສາ້ງວາງອອກ; 

2. ຄຸມ້ຄອງ, ປກົປກັຮກັສາສະໜາມບນິ ພອ້ມດວ້ຍສິ່ ງປ້ອງກນັຄວາມປອດໄພ ໃນ 

ຂອບເຂດທອ້ງຖິ່ນຂອງຕນົ ທ່ີກະຊວງຄມົມະນາຄມົ ຂນົສ ົ່ງ ໄປສະນ ີ ແລະກ ່ສາ້ງ 

ມອບໃຫເ້ຊ່ັນ: ທາງຂຶນ້-ລງົຂອງເຮອືບນິ, ອປຸະກອນອ  ານວຍ ຄວາມສະດວກການ 

ບນິ, ອາຄານຜູໂ້ດຍສານ, ຮ ົວ້ ຫລື ກ  າແພງສະໜາມບນິ; 

3. ຄວບຄມຸຄວາມສງູຂອງສິ່ ງປກຸສາ້ງ ແລະຕ ົນ້ໄມໃ້ນເຂດອອ້ມຮອບຂອງສະໜາມບນິ 

ແລະແລວຂຶນ້-ລງົຂອງເຮອືບນິຕາມທ່ີໄດກ້  ານດົໄວ;້ 

4. ຄຸມ້ຄອງສະຖຕິກິານຂນົສ ົ່ງທາງອາກາດ ຢູພ່າຍໃນທອ້ງຖິ່ນຂອງຕນົ;  

5. ປະສານສມົທບົກບັພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໃນການຄ ົນ້ຄວ້າ, ວາງແຜນພດັທະນາ ແລະ 

ຄຸມ້ຄອງການບນິພນົລະເຮອືນໃນທອ້ງຖິ່ນຂອງຕນົ;  

6. ລາຍງານການປະຕິບດັວຽກງານ ກຽ່ວກບັການບິນໃຫກ້ະຊວງຄມົມະນາຄມົ ຂນົສ ົ່ງ 

ໄປສະນ ີແລະກ ່ສາ້ງ ຢາ່ງເປັນປກົກະຕິ; 

7. ປະຕິບດັສດິ ແລະໜາ້ທ່ີອື່ ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງຄມົມະນາຄມົ ຂນົສ ົ່ງ

ໄປສະນ ີແລະກ ່ສາ້ງ. 

ມາດຕາ 65. ສິດ ແລະ ໜາ້ທ່ີ ຂອງຫອ້ງການ ຄມົມະນາຄມົ ຂນົສ ົ່ງ ໄປສະນ ີ ແລະ ກ ່ສາ້ງເມອືງ 

ແລະ ເທດສະບານ 

ໃນການຄຸມ້ຄອງການບນິພນົລະເຮອືນ ຫອ້ງການ ຄມົມະນາຄມົ ຂນົສ ົ່ງໄປສະນ ີແລະ

ກ ່ສາ້ງເມອືງ ແລະເທດສະບານ ທ່ີມສີະໜາມບນິ ມສີິດ ແລະໜາ້ທ່ີດ ັງ່ຕ ່ ໄປນີ:້ 

1. ປະຕິບດັຕາມແຜນການ, ລະບຽບການ ແລະຄ  າສ ັ່ງກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງການບນິພນົ

ລະເຮອືນ ທ່ີຂ ັນ້ເທິງວາງອອກ; 



2. ຄຸມ້ຄອງ, ປກົປກັຮກັສາສະໜາມບນິ ພອ້ມດວ້ຍສິ່ ງປ້ອງກນັຄວາມປອດໄພ ໃນຂອບ

ເຂດເມອືງ ຫລືເທດສະບານຂອງຕນົຕາມການມອບໝາຍຂອງຂ ັນ້ ເທິງເຊ່ັນ:ທາງຂຶນ້-

ລງົຂອງເຮອືບນັ, ອປຸະກອນອ  ານວຍຄວາມສະດວກການບນິ, ອາຄານຜູໂ້ດຍສານ, 

ຮ ົວ້ ຫລື ກ  າແພງຂອງສະໜາມບນິ; 

3. ຄວບຄມຸຄວາມສງູຂອງສິ່ ງປກຸສາ້ງ ແລະຕ ົນ້ໄມ ້ ໃນເຂດອອ້ມຮອບຂອງສະໜາມບນິ 

ແລະແລວ ຂຶນ້-ລງົຂອງເຮອືບນິຕາມທ່ີໄດກ້  ານດົໄວ;້ 

4. ປະສານສມົທບົກບັພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໃນການຄຸມ້ຄອງການບນິພນົລະເຮອືນ; 

5. ລາຍງານການປະຕິບດັວຽກງານ ກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງການບນິພນົລະເຮອືນໃຫຂ້ ັນ້

ເທິງຂອງຕນົຊາບ; 

6. ປະຕິບດັສດິ ແລະ ໜາ້ທີອື່ ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂ ັນ້ເທິງ. 

 

ໝວດທີ 2 

ການກວດກາ 

 

ມາດຕາ 66. ອງົການກວດກາ 

ອງົການກວດກາການບິນພນົລະເຮອືນ ແມນ່ອງົການດຽວກນັກບັອງົການຄຸມ້ຄອງການບນິ 

ທ່ີໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນມາດຕາ 62 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້

ມາດຕາ 67. ສິດ ແລະ ໜາ້ທ່ີຂອງອງົການກວດກາ 

ໃນການກວດກາການບນິພນົລະເຮອືນ ໂດຍປະຕິບດັຕາມການແບງ່ຂ ັນ້ຄຸມ້ຄອງ ອງົການ

ກວດກາມສີດິ ແລະ ໜາ້ທ່ີຕ ົນ້ຕ ດ ັງ່ນີ:້ 

1. ກວດກາການປະຕບິດັ ລະບຽບກດົໝາຍ ກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງການບິນພນົລະເຮອືນ; 

2. ກວດກາການປະຕບິດັແຜນການ ກຽ່ວກບັການບນິພນົລະເຮອືນ; 

3. ການກວດກາການສ  າຫລວດ, ອອກແບບ, ການກ ່ສາ້ງ, ການນ  າໃຊ ້ແລະການປກົປກັ

ຮກັສາສະໜາມບິນທກຸແຫງ່ ລວມທງັລະບບົການຄຸມ້ຄອງການຈະລາຈອນທາງ

ອາກາດ; 

4. ກວດກາສະພາບເຮອືບິນທ່ີຂຶນ້ທະບຽນຢູ ່ ສປປ ລາວ ລວມທງັເຄື່ ອງຈກັ ແລະຊິນ້

ສວ່ນປະກອບຂອງເຮອືບນິໃນເວລາ ແລະສະຖານທ່ີໃດກ ຕາມເມ ື່ອມຄີວາມຈ  າເປັນ



ເພ່ືອຕລີາຄາສະພາບເຕັກນກິສມົບນູ ຫລື ຄວາມເໝາະສມົທ່ີຈະດ  າເນນີການບິນຂອງ

ເຮອືບນິ; 

5. ກວດກາການປະຕບິດັງານຂອງວສິາຫະກດິການບິນ, ຈບຸນິ ແລະພະນກັງານເຕັກນກິ 

ອື່ ນໆ ກຽ່ວກບັຄວາມປອດໄພດາ້ນການບິນ; 

6. ປະຕິບດັສດິ ແລະໜາ້ທ່ີອື່ ນໆ ຕາມທ່ີໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນກດົໝາຍສະບບັນີ ້ແລະ ກດົໝ

າຍອື່ ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຂອງ ສປປ ລາວ. 

ມາດຕາ 68. ຮບູການກວດກາ 

ການກວດກາການບິນພນົລະເຮອືນ ມ ີ3 ຮບູການ ດ ັງ່ນີ:້ 

- ກວດກາຢາ່ງເປັນລະບບົປກົກະຕິ; 

- ກວດກາໂດຍມກີານແຈງ້ໃຫຮູ້ລ້ວ່ງໜາ້ 

- ກວດກາແບບກະທນັຫນັ. 

ການກວດກາຢາ່ງເປັນລະບບົປກົກະຕ ິແມນ່ການກວດກາທ່ີດ  າເນນີໄປຕາມແຜນການ 

ຢາ່ງເປັນປະຈ  າ ແລະມກີ  ານດົເວລາອນັແນນ່ອນ. 

ການກວດກາໂດຍມກີານແຈງ້ໃຫຮູ້ລ້ວ່ງໜາ້ ແມນ່ການກວດການອກແຜນການ ເມ ື່ອ ເຫັນ

ວາ່ມຄີວາມຈ  າເປັນ ຊຶ່ ງແຈງ້ໃຫຜູ້ທ່ີ້ຈະຖກືກວດກາຊາບລວ່ງໜາ້. 

ການກວດກາແບບກະທນັຫນັ ແມນ່ການກວດກາໂດຍຮບີດວ່ນ ຊຶ່ ງບ ່ ໄດແ້ຈງ້ໃຫຜູ້ທ່ີ້ ຈະ

ຖກືກວດກາ ຊາບລວ່ງໜາ້. 

ໃນການດ  ານນີການກວດກາ ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີຂອງອງົການກວດກາ ຕອ້ງປະຕບິດັໃຫຖ້ກືຕອ້ງ

ຕາມລະບຽບກດົໝາຍຢາ່ງເຂັມ້ງວດ. 

 

ພາກທີ V 

ນະໂຍບາຍຕ ່ ຜູມ້ຜີນົງານ ແລະ ມາດຕະການຕ ່ ຜູລ້ະເມດີ 

 

ມາດຕາ 69. ນະໂຍບາຍຕ ່ ຜູມ້ຜີນົງານ 

ບກຸຄນົ ຫລືການຈດັຕ ັງ້ ທ່ີມຜີນົງານດເີດ່ັນໃນການປະຕບິດັລະບຽບກດົໝາຍ ກຽ່ວກບັ 

ການບນິພນົລະເຮອືນ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ເຮັດໃຫກ້ານບິນມຄີວາມປອດໄພ ແລະ ມປີະສດິທິຜນົຈະ

ໄດຮ້ບັການຍອ້ງຍ  ແລະນະໂຍບາຍອື່ ນໆຕາມຄວາມເຫມາະສມົ. 



ມາດຕາ 70. ມາດຕະການຕ ່ ຜູລ້ະເມດີ 

ບກຸຄນົ ຫລື ການຈດັຕ ັງ້ ຫາກໄດລ້ະເມດີກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ຈະຖກືສຶກສາອບົຮມົ, ປບັ  

ໃໝ,  ໃຊແ້ທນທາງແພງ່ ຫລືຖກືລງົໂທດທາງອາຍາແລວ້ແຕກ່ ລະນເີບົາ ຫລືໜກັ. ນອກຈາກນີ ້

ຍງັອາດຈະຖກືໂຈະການດ  າເນນີທລຸະກດິ, ຖອນໃບອະນຍຸາດ ຫລືໃບຢັງ້ຢືນກຽ່ວກບັການບິນພນົ

ລະເຮອືນ. 

ມາດຕາ 71. ມາດຕະການສກຶສາອບົຮມົ 

ບກຸຄນົ ຫ ື ການຈດັຕ ັງ້ ຈະຖກືສຶກສາອບົຮມົ ຫາກໄດກ້ະທ  າຜິດທ່ີບ ່ ເປັນອນັຕະລາຍ ຫລື 

ບ ່ ສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍຢາ່ງຮາ້ຍແຮງ ເຊ່ັນ: 

- ບ ລິການຊກັຊາ້ ຫລື ບ ່ ສະດວກ; 

- ນ  າເຮອືບນິອອກຈາກເສ້ັນທາງບນິ, ບນິເຂ້ົາໃນເຂດອນັຕະລາຍ ຫ ື ເຂດຈ  າກດັ 

ການບນິ ໂດຍບ ່ ເຈດຕະນາ; 

- ເຂ້ົາໄປໃນເຂດຫວງຫາ້ມຂອງສະໜາມບນິ ໂດຍບ ່ ເຈດຕະນາ, ໃຊສ້ຽງດງັລບົ ກວນຜູ້

ອື່ ນໃນເຮອືບນິ, ໃຊອ້ປຸະກອນເອເລັກໂຕ ນກິຢູໃ່ນເຮອືບນິເຊ່ັນ: ໂທລະສບັເຄື່ ອນທ່ີ, 

ເຄື່ ອງຄອມພິວເຕ,ີ ເຄື່ ອງຮບັ ຫລືເຄື່ ອງສ ົ່ງວທິະຍ ຸ ຖາ່ຍຮບູໂດຍບ ່ ໄດຮ້ບັອະນຍຸາດ 

ແລະການລະເມດີໃນສະຖານເບົາອື່ ນໆ. 

ມາດຕາ 72. ມາດຕະການປບັໃຫມ 

ບກຸຄນົ ຫລື ການຈດັຕ ັງ້ຈະຖກືປບັໃຫມ ຫາກໄດກ້ະທ  າຜິດດງັຕ ່ ໄປນີ:້ 

- ນ  າເຮອືບນິເຂ້ົາໄປໃນເຂດເກອືດຫາ້ມ ໂດຍເຈດຕະນາ; 

- ນ  າໃຊໃ້ບອະນຍຸາດ ຫລື ໃບຢັງ້ຢືນ ກຽ່ວກບັການບນິທ່ີໝດົກ  ານດົ; 

- ຂນົສ ົ່ງວດັຖອຸນັຕະລາຍ ໂດຍບ ່ ໄດຮ້ບັອະນຍຸາດຕາມລະບຽບການ; 

- ສບູຢາຢູໃ່ນເຮອືບນິ ຫລື ຢູບ່ ລິເວນຫາ້ມສບູຢາ ຂອງສະໜາມບິນ; 

- ມກີານລະເມດີອກີ ສ  າລບັຜູທ່ີ້ເຄຍີຖກືສຶກສາອບົຮມົ ຫລື ຖກືກາ່ວເຕອືນມາແລວ້. 

ມາດຕາ 73. ການໃຊແ້ທນທາງແພງ່ 

ຜູຂ້ນົສ ົ່ງທາງອາກາດ ຫາກໄດກ້ ່ຄວາມເສຍຫາຍ ໃຫແ້ກຜູ່ໂ້ດຍສານ, ເຄື່ ອງຂອງ, ສນິຄາ້

, ໄປສະນພີນັ ຫລືແກບ່ກຸຄນົອື່ ນ ຕາມທ່ີໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນມາດຕາ 58, 59, 60 ຂອງ ກດົໝາຍ

ສະບບັນີ ້ ຕອ້ງໃຊແ້ທນທາງແພງ່ ຕາມລະບຽບກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍສອດຄອ່ງກບັ

ສນົທິສນັຍາສາກນົກຽ່ວຂອ້ງທ່ີ ສປປ ລາວ ໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມເປັນພາຄ.ີ 

 



ມາດຕາ 74. ມາດຕະການທາງອາຍາ. 

ບກຸຄນົໃດຫນຶ່ ງ ຈະຖກືລງົໂທດທາງອາຍາ ຫາກໄດມ້ກີານກະທ  າຜິດດ ັງ່ນີ:້ 

1. ເຮັດໃຫຜູ້ໂ້ດຍສານ ຫລື ບກຸຄນົອື່ ນເສຍຊວີດິ ຫລືໄດຮ້ບັບາດເຈບັຍອ້ນຄວາມ

ຜິດພາດຂອງຕນົ;  

2. ປຸ້ນ, ຈີ ້ຫລື ຢຶດເຮອືບນິ; 

3. ບກຸລກຸ, ບງັຄບັ, ຂ ົ່ມຂູ ່ແລະກະທ  າການອື່ ນໆ ຊຶ່ ງກ ່ໃຫເ້ກດີອນັຕະລາຍ ແລະ ສາ້ງ

ຄວາມເສຍຫາຍແກຊ່ວີດິ ຫລືຊບັສນິຂອງຜູໂ້ດຍສານ, ຈບຸນິ ຫລື ບກຸຄນົອື່ ນ; 

4. ເອົາອາວດຸ, ວດັຖລຸະເບີດ ແລະ ສານເຄມອີນັຕະລາຍ, ສິ່ ງເສບຕິດ ໄປນ  າເຮອືບນິ

ໂດຍບ ່ ໄດຮ້ບັອະນຍຸາດ; 

5. ປອມແປງ ໃບອະນຍຸາດ, ໃບຢັງ້ຢືນ ແລະ ເອກະສານອື່ ນໆກຽ່ວກບັການບນິ; 

6. ມກີານກະທ  າຢາ່ງໃດຫນຶ່ ງໂດຍເຈດຕະນາ ຊຶ່ ງກ ່ຄວາມເສຍຫາຍແກເ່ຮອືບນິ, ອາຄານ 

ຫລື ສິ່ ງອານວຍຄວາມສະດວກຕາ່ງໆຢູຕ່າມສະໜາມບນິ; 

7. ທ  າລາຍ ພາຫະນະ, ອປຸະກອນ, ວທິະຍຄຸວບຄມຸການຈະລາຈອນທາງອາກາດ ຫລື

ວທິະຍຊຸວ່ຍການບິນ; 

8. ເຄື່ ອນຍາ້ຍ, ເອົາຊີນ້ສວ່ນເຮອືບນິ ຫລື ສິ່ ງຂອງເຮອືບິນທ່ີເກດີອປຸະຕເິຫດ ໂດຍບ ່ ໄດ້

ຮບັອະນຍຸາດ; 

9. ການກະທ  າຜິດທາງອາຍາອື່ ນໆ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ພາກທີ VI  

ບດົບນັຍດັສດຸທາ້ຍ 

 

ມາດຕາ 75. ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ 

ລດັຖະບານແຫງ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ເປັນຜູອ້ອກດ  າລດັ 

ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍສະບບັນີ.້ 

ມາດຕາ 76. ຜນົສກັສດິ 

ກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ມຜີນົສກັສິດພາຍຫລງັເກົາ້ສບັວນັ ນບັແຕມ່ ືປ້ະທານປະເທດແຫງ່ 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊນົລາວ ອອກລດັຖະດ  າລດັປະກາດໃຊ ້ເປັນຕ ົນ້ໄປ. 

ຂ ກ້  ານດົ, ບດົບນັຍດັໃດ ທ່ີຂດັກບັກດົໝາຍສະບບັນີລ້ວ້ນແຕຖ່ກືຍກົເລີກ. 

 

 ປະທານສະພາແຫງ່ຊາດ   

 

 

 


