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ບົດນ າ 

 

   ບ ລິສັດ ໄທວິວັດ ປະກັນໄພ ຈ າກັດ ຮັບຮູ້ບັນຫາການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ. ສິີ່ງດັົ່ງກ່າວສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ 
ແລະ ການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງຂອງບ ລິສັດ ຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາຂອງປະເທດ, ເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດ າເນ ນທຸລະກິດ

ສູງຂຶັ້ນ. ປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກຕໍ່ າ ບ ໍ່ສາມາດສ້າງຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດສ າລັບຜູ້ບ ລິໂພກ ສະນັັ້ນ ບ ລິສັດຈຶີ່ງເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການ
ຕ້ານການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງໃນທຸກຮູບແບບ. ເຂົາເຈົັ້າຖ ວ່າ ການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງບ ໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການກະທ າທ ີ່ຜິດກົດໝາຍເທົົ່ານັັ້ນ. ແຕ່
ຍັງຕ ໍ່ຕ້ານສິນທ າແລະຈັນຍາບັນທ ີ່ດ  ມັນເປັນພຶດຕິກ າທ ີ່ບ ໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້. 

   ໂດຍໄດ້ຮັບຮູ້ຄວາມສ າຄັນຂອງການຕ້ານການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ຮ່ວມມ ຕ້ານການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງໃນຂອບເຂດກ້ວາງຂວາງ, 

ບ ລິສັດໄດສ້້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ແນວທາງຕ້ານການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ. ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງວຽກງານແມ່ນໄດ້ມ 
ການກວດກາ ແລະ ທົບທວນທຸກໆປີຢ່າງຕ ໍ່ເນ ີ່ອງ. ຮັບປະກັນໃຫກ້ານດ າເນ ນງານດ າເນ ນໄປຕາມລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະຖານ
ທ ີ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ ເພ ີ່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າບ ລິສັດມ ລະບົບຕ້ານການສ ໍ້ລາດບງັຫຼວງຢ່າງແທ້ຈງິ. ບ ລິສັດໄດ້ສ້າງນະໂຍບາຍຕ້ານການສ ໍ້
ລາດບັງຫຼວງໃຫສ້ອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍປະຈຸບັນ. ເປັນພ ັ້ນຖານຂອງມາດຕະການຕ້ານການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງໃນອົງກອນ ແລະສ້າງຕັັ້ງ
ຊ່ອງທາງສ າລັບການຮັບຄ າຮ້ອງຮຽນແລະຜູ້ແຈ້ງຂ່າວສານ ໃນກ ລະນ ທ ີ່ມ ຄວາມສົງໃສຫຼ ພຶດຕິກ າທ ີ່ບ ໍ່ເຫມາະສົມຂອງພະນັກງານ ຫຼ  
ຂັດກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ການປະຕິບັດການຕ້ານການສ ໍ້ລາດບງັຫຼວງ, ບ ລິສັດ ແລະ ບ ລິສັດຍ່ອຍຈະຮັບຟັງຄ າຮ້ອງທຸກດ້ວຍຄວາມ

ຍຸຕິທ າ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕິທ າຕ ໍ່ທຸກຝ່າຍ. 

   ນະໂຍບາຍຕ້ານການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງນ ັ້ໃຊ້ໄດ້ກັບຜູ້ອ ານວຍການ, ຜູ້ບ ລິຫານ ແລະພະນັກງານຂອງບ ລິສັດ. ບ ລິສັດ ໄທວິວັດ 

ປະກັນໄພ ຈ າກັດ ມະຫາຊົນ ແລະ ບ ລິສັດຍ່ອຍ, ມ ຜົນສັກສິດນັບແຕ່ມ ັ້ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຄະນະອ ານວຍການ. 
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ຈດຸປະສງົ 

 

1. ເພ ີ່ອດ າເນ ນທຸລະກດິຂອງບ ລິສັດ ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຕ້ານການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ກດົໝາຍທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
2. ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແນວທາງເພ ີ່ອຮັບປະກັນບຸກຄະລາກອນຂອງບ ລິສັດ ປະຕິບັດໜ້າທ ີ່ຢ່າງເຂັັ້ມງວດຕາມກົດໝາຍທ ີ່

ກ່ຽວຂ້ອງ  ແລະ ນະໂຍບາຍນ ັ້. 
3. ສ າລັບນັກລົງທຶນ ບກຸຄນົທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸລະກິດ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນທຸລະກດິໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈເຖິງ

ຄວາມຕັັ້ງໃຈ ແລະ ຄວາມມຸ່ງໝັັ້ນຂອງບ ລິສັດທ ີ່ຈະມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການຕ້ານການສ ໍ້ລາດບງັຫຼວງຢ່າງຕ ໍ່ເນ ີ່ອງ. 
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ຄ ານຍິາມ 

 

ບ ລສັິດ                         ໝາຍເຖິງ  ບ ລິສັດ ໄທວິວັດປະກັນໄພ ຈ າກດັ . 
ບ ລສັິດຍອ່ຍ                     ໝາຍເຖິງ  ບ ລິສັດ ລາວວິວດັປະກນັໄພ ຈ າກດັ. 

                                           Motor AI Recognition Solution Company Limited 

ບຸກຄະລາກອນຂອງບ ລິສັດ     ໝາຍເຖິງ  ຜູ້ອ ານວຍການ, ຜູ້ບ ລິຫານ, ທ ີ່ປຶກສາ, ພະນັກງານທຸກຂັັ້ນ,ພະນັກງານ,     

                                                             ພະນັກງານຊົົ່ວຄາວ ແລະພະນັກງານທົດລອງ 

ບຸກຄນົທ ີ່ກຽ່ວຂ້ອງ             ໝາຍເຖິງ  ຜົວຫລ ເມຍ, ເດັກນ້ອຍ, ພ ໍ່, ແມ່, ອ້າຍເອ ັ້ອຍນ້ອງ, ຍາດພ ີ່ນ້ອງ 

                                                         ໃກ້ຊິດຜູ້ທ ີ່ປຶກສາຫາລ ຂອງບ ລິສັດແລະຈະປະກອບມ ຜູ້ສະຫນັບສະຫນນູ      

ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸລະກິດຂອງບ ລສັິດ, ຄູ່ຮ່ວມງານທຸລະກິດ, ຕົວແທນຂອງ

ບ ລິສັດ.   

                                                                

ພະນັກງານລດັ                  ໝາຍເຖິງ           ຜູ້ດ າລົງຕ າແໜງ່ການເມ ອງ. ລດັຖະກອນ ຫຼ  ພະນັກງານລດັຖະບານທ້ອງຖິີ່ນ 
ທ ີ່ມ ຕ າແຫນ່ງຖາວອນຫຼ ເງິນເດ ອນພະນກັງານ ຫຼ  ບກຸຄນົທ ີ່ເຮັດວຽກຢູ່ 

                                                               ໃນລັດວິສາຫະກດິ ຫຼ  ອົງການຂອງລດັ ຜູ້ຄວບຄຸມ ການຄຸ້ມຄອງທ້ອງ 
                                                               ຖິີ່ນແລະສະມາຊິກສະພາທ້ອງຖິີ່ນທ ີ່ບ ໍ່ໄດ້ເປັນເຈົັ້າການທາງດ້ານການເມ ອງ 
                                                               ເຈົັ້າໜ້າທ ີ່ພາຍໃຕກ້ົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັກສະນະການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ 

                                                               ແລະຈະປະກອບມ ຜູ້ອ ານວຍການ, ອະນກຸ າມະການ,ພະນັກງານຂອງອົງການລດັ 

                                                               ລັດວສິາຫະກິດຫຼ ອົງການລັດ; ແລະ ບຸກຄນົຫຼ  ກຸ່ມຄົນທ ີ່ປະຕິບດັ ຫຼ  

                                                                       ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍໃຫ້ໃຊ້ອ ານາດບ ລິຫານຂອງລດັໃນການປະຕິບັດ 
                                                               ການກະທ າໃດໜຶີ່ງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ.ບ ໍ່ວ່າຈະໄດ້ຮັບການສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນ 

                                                               ໃນລະບົບລັດຖະບານ,ລດັວິສາຫະກິດຫຼ ການອ ີ່ນໆຂອງລັດເຊິີ່ງ 

                                                               ລວມເຖິງບຸກຄົນຜູ້ທ ີ່ໄດ້ອອກບ ານານຈາກການເປັນເຈົັ້າໜ້າທ ີ່ຂອງລັດ 
                                                               ເປັນເວລາໜ້ອຍກວ່າສອງປີໂດຍອະນຸໂລມ.   

ການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ                    ໝາຍເຖິງ           ການສວຍໃຊ້ອ ານາດໃນຕ າແໜ່ງອ ານາດລະເມ ດກົດໝາຍ, ລະບຽບ 

                                                               ການ ຫຼ ນະໂຍບາຍຂອງບ ລິສັດ ລວມທັງການລະເລ ຍໜ້າທ ີ່ເພ ີ່ອ  
                                                               ສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທ ີ່ບ ໍ່ສົມເຫດສົມຜົນສ າລັບຕົນເອງແລະຜູ້ 
                                                               ອ ີ່ນ ໂດຍການໃຫ້ ຫຼ ຮັບສິນບົນໃນຮູບແບບຕ່າງໆ 

ການໃຫ້ ຫຼ  ຮັບສິນບົນ              ໝາຍເຖິງ           ການສະເໜ , ສັນຍາ ຫຼ  ການໃຫ້, ລວມທັງການຮຽກຮ້ອງຫຼ ໄດ້ຮັບ 

                                                               ຜົນປະໂຫຍດທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເງິນ ຫຼ ຜົນປະໂຫຍດອ ີ່ນໆ ບ ໍ່ວ່າຈະ 



ນະໂຍບາຍ ແລະ ແນວທາງຕາ້ນການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ ບ ລສິດັ ໄທວວິດັ ປະກັນໄພ ຈ າກັດ 

 

                                                           

          ໂດຍກົງຫຼ ທາງອ້ອມ ຕ ໍ່ເຈົັ້າໜ້າທ ີ່ລັດ ອົງການຂອງລັດຖະບານ ຜູ້ຄວບຄຸມ 

                                                               ອົງການເອກະຊົນ ຫຼ ຜູ້ທ ີ່ມ ຫນ້າທ ີ່, ບ ໍ່ວ່າຈະໂດຍກົງຫຼ ທາງອ້ອມ  

                                                               ເພ ີ່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບທຸລະກິດຫຼ ເພ ີ່ອຮັກສາຫຼ ແນະນ າທຸລະກິດໃຫ້ກັບບ ລິສັດ 

ຄ່າຂອງຂວັນ ຄ່າຮັບຮອງ          ໝາຍເຖິງ           ເງິນສົດ, ຊັບສິນ, ສິີ່ງຂອງ ຫຼ  ເງິນສົດ, ລວມທັງສິີ່ງຂອງທ ີ່ສາມາດປ່ຽນເປັນ 

ຄ່າຕອນຮັບ                                              ສິນຄ້າ ຫຼ  ການບ ລິການ ບັດ, ອາຫານເຄ ີ່ອງດ ີ່ມ,ທ ີ່ພັກຄ່າໂດຍສານ 

ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອ ີ່ນໆ                                   ຫຼ  ອັນໃດອັນໜຶີ່ງທ ີ່ມ  ລັກສະນະດຽວກັນໃຫ້ກັນ 

ຂອງມ ຄ່າ                          ໝາຍເຖິງ           ສິີ່ງໃດທ ີ່ໃຫ້ ແລະຜົນປະໂຫຍດຜູ້ຮັບ, ເຊິີ່ງລວມມ ສິີ່ງຕ່າງໆ ດັົ່ງນ ັ້ 

                                                          - ເງິນສົດ, ຫຸ້ນ, ພັນທະບັດ, ບັດຂອງຂວັນ ຫຼ  ເງິນສົດອ ີ່ນໆ 

                                                          - ຂອງຂວັນຫຼ ສິນຄ້າຟຣ  (ຍົກເວັັ້ນຂອງຂວັນທ ີ່ມ ຄຸນຄ່າ ມອບໃຫ້ໂດຍ  
                                                              ປະເພນ ແລະລັກສະນະ ຕາມໂອກາດ) 
                                                          - ການສະເຫນ ວຽກຫຼ ການບ ລິການ 

                                                          - ຄ່າໃຊຈ້່າຍສ າລັບການເດ ນທາງ, ອາຫານ, ການບັນເທ ງ ຫຼ ການບ ລິການ  

                                                                 ຍິນດ ຕ້ອນຮັບ 

                                                          - ເງິນອຸດໜູນ, ສ່ວນຫຼຼຸດ ຫຼ ເງິນກູ້ 

                                                           - ການຈັດຊ ັ້ກັບຍາດພ ີ່ນ້ອງ, ໝູ່ເພ ີ່ອນ, ເພ ີ່ອນຮ່ວມງານຂອງຜູ້ໃດຜູ້ໜຶີ່ງກ ໍ່ 

                                                              ເປັນຜົນປະໂຫຍດທາງອ້ອມຂອງບຸກຄົນນັັ້ນ. 
ຮ ດຄອງປະເພນ                  ຫມາຍເຖິງ          ງານບຸນຫຼ ວັນສ າຄັນທ ີ່ອາດຈະໃຫ້ຂອງຂວັນ ແລະ ຫມາຍເຖິງໂອກາດທ ີ່ຈະ 

                                                          ສະແດງຄວາມຍິນດ  ການສະແດງຄວາມກະຕັນຍູ, ການຕ້ອນຮັບ, ຄວາມ 

                                                          ເສົັ້າສະຫລົດໃຈຫຼ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼ ອຕາມມາລະຍາດທ ີ່ປະຕິບັດຢູ່ໃນສັງຄົມ 

ການປະກອບສ່ວນ            ຫມາຍເຖ ງ         ການຊ່ວຍເຫຼ ອໃນນາມຂອງບ ລິສັດ. ບ ໍ່ວ່າດ້ານການເງິນ, ເຊັົ່ນການໃຫ້ ຫຼ             

ທາງດ້ານການເມ ອງ                                     ໃຫ້ກູ້ຢືມ ສະໜັບສະໜູນການເຄ ີ່ອນໄຫວທາງການເມ ອງຮູບແບບການ 

                                                          ຊ່ວຍເຫຼ ອອ ີ່ນໆ, ເຊັົ່ນການໃຫ້ສິີ່ງຂອງ ຫຼ ການບ ລິການ ການໂຄສະນາ   

                                                          ສົົ່ງເສ ມ ຫຼ ສະໜັບສະໜູນພັກການເມ ອງ ຊ ັ້ປີີ້ເຂົັ້າງານລະດົມທຶນ ຫຼ ບ ລິຈາກ 
                                                          ໃຫ້ອົງການຈັດຕັັ້ງທ ີ່ມ ຄວາມໃກ້ຊິດກັບພັກການເມ ອງ ໂດຍການໃຫ້ການ 
                                                          ຊ່ວຍເຫຼ ອດັົ່ງກ່າວແມ່ນມ ລັກສະນະທ ີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ຊຼຸກຍູ້ໃຫ້ 
                                                          ພະນັກງານມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການເຄ ີ່ອນໄຫວທາງດ້ານການເມ ອງໃນນາມ 
                                                          ຂອງບ ລິສັດ. ເພ ີ່ອໃຫໄ້ດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງທຸລະກິດ ເວັັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ 
                                                         ມັນສະຫນັບສະຫນູນຂະບວນການປະຊາທິປະໄຕທ ີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ຕາມທ ີ່ 
                                                         ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດຫມາຍ. 

 



ນະໂຍບາຍ ແລະ ແນວທາງຕາ້ນການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ ບ ລສິດັ ໄທວວິດັ ປະກັນໄພ ຈ າກັດ 

 

ການບ ລິຈາກ                   ຫມາຍເຖິງ         ກິດຈະກ າທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ເງິນໃນໂຄງການກິດຈະກ າເພ ີ່ອຜົນປະ 
ເພ ີ່ອການກຸສົນ                                               ໂຫຍດຂອງຊຼຸມຊົນແລະສັງຄົມທ ີ່ບ ລິສັດອາດຈະບ ໍ່ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນທ ີ່ຊັດເຈນ 
ເງ ນສະໜັບສະໜູນ             ໝາຍເຖິງ           ການຊ າລະຄ່າບ ລິການ ຫຼ  ຜົນປະໂຫຍດທ ີ່ຍາກຈະວັດແທກແລະຕິດຕາມສ າລັບ   

                                                        ຈຸດປະສົງທາງທຸລະກິດ, ການສ້າງຕາສິນຄ້າ, ເພ ີ່ອເຜ ຍແຜ່ບ ລິສັດແລະສ້າງຮູບພາບ 

                                                         ຂອງຄວາມຫນ້າເຊ ີ່ອຖ ທາງການຄ້າແລະຊ ີ່ສຽງຂອງຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນ. 
ຄາ່ອ ານວຍຄວາມສະດວກ     ຫມາຍເຖ ງ         ແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈາ່ຍເລັກນ້ອຍທ ີ່ຈ່າຍໃຫ້ເຈົັ້າຫນ້າທ ີ່ລັດບ ໍ່ເປັນທາງການ ແລະແມ່ນໃຫ້   
                                                         ພຽງແຕ່ເພ ີ່ອຮັບປະກັນວ່າ ເຈົັ້າຫນ້າທ ີ່ລັດຖະບານປະຕິບັດຂະບວນການ. ຫຼ ເພ ີ່ອ 
                                                         ຊຼຸກຍູ້ໃຫ້ດ າເນ ນການໄວຂຶັ້ນ ຂະບວນການດັົ່ງກ່າວບ ໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງມ ການຕັດສິນໃຈ 
                                                         ຂອງພະນັກງານ. ແລະມັນເປັນການປະຕິບັດຫນ້າທ ີ່ ຂອງເຈົັ້າໜ້າທ ີ່ລັດນັັ້ນ ທັງ  
                                                         ເປັນສິດທ ີ່ນິຕິບກຸຄົນຄວນມ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ 
ຄ່າຈ້າງເຈົັ້າຫນ້າທ ີ່ລັດ         ຫມາຍເຖ ງ         ຄວາມວ່າບຸກຄົນທ ີ່ເປັນຫຼ ເຄ ຍເປັນເຈົັ້າຫນ້າທ ີ່ລັດສາມາດມາເຮັດວຽກໃຫ້ບ ລິສັດ   
                                                         ແລະອາດຈະອ ງໃສ່ຄວາມສ າພັນຫຼ ຂ ໍ້ມູນພາຍໃນເພ ີ່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງບ ລິສັດ   
                                                         ຫຼ ເຮັດໃຫ້ເກ ດຄວາມຂັດແຍ່ງທາງດ້ານຜົນປະໂຫຍດໃນການປະຕິບັດຫນ້າທ ີ່    
                                                         ຂອງອົງການລັດຖະບານ ຫຼ  ອ າ ນາດການປົກຄອງຂອງບ ລິສັດ ຜົນຂອງການ 

                                                         ປະຕິບັດດັົ່ງກ່າວ, ຈຸດປະສົງແມ່ນເພ ີ່ອສ້າງຄວາມໄດ້ປຽບທາງທຸລະກິດທ ີ່ບ ໍ່ 

                                                         ຍຸດຕິທ າ. ຫຼ ສ້າງນະໂຍບາຍທ ີ່ມ ປະໂຫຍດຕ ໍ່ບ ລິສັດ 
ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບ              ຫມາຍເຖ ງ         ສະຖານະການຫຼ ການກະທ າທ ີ່ບຸກຄົນໃດຫນຶີ່ງມ ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນບຸກຄົນຫຼາຍ 
ຜົນປະໂຫຍດ                                          ທ ີ່ມ ຜົນກະທົບການຕັດສິນໃຈຫຼ ການປະຕິບັດຫນ້າທ ີ່ໃນຕ າແຫນ່ງບຸກຄົນນັັ້ນ 
                                                         ບຜິດຊອບ. ແລະກະທົບເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ນະໂຍບາຍ ແລະ ແນວທາງຕາ້ນການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ ບ ລສິດັ ໄທວວິດັ ປະກັນໄພ ຈ າກັດ 

 

                                               ບດົທົົ່ວໄປ 

 

1. ບ ລິສັດບ ໍ່ຍອມຮັບການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ. ແລະ ທຸກຮູບແບບຂອງການໃຫ້ ແລະຮັບສິນບົນ ບ ລິສັດໄດສ້້າງຕັັ້ງນະໂຍບາຍແລະ
ຄ າແນະນ າຕ້ານການສ ໍ້ລາດບງັຫຼວງ. ເພ ີ່ອໃຫ້ບຸກຄະລາກອນຂອງບ ລິສັດປະຕິບດັຕາມຢ່າງເຂັັ້ມງວດ 

2. ບ ລິສັດໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສ າຄັນຂອງການເຜ ຍແຜ່ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົັ້າໃຈໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນ. ແລະ ພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກບ ລິສັດໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງນະໂຍບາຍ ແລະ ການປະຕິບັດການຕ້ານການສ ໍ້ລາດບງັຫຼວງໂດຍ
ທົົ່ວໄປ 

3. ບ ລິສັດຈະກວດກາຄ ນການຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ້ານການສ ໍ້ລາດບງັຫຼວງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ຖ້າມ ການລະເມ ດການ
ກະທ າໃດໆ ຊຶີ່ງເປັນການສະຫນັບສະຫນູນ ຫຼ ຮ່ວມມ ກັບການສ ໍ້ລາດບງັຫຼວງຈະຖ ກພິຈາລະນາລົງໂທດຕາມກົດລະບຽບຂອງ
ບ ລິສັດ 

4. ຄະນະອ ານວຍການ, ຜູ້ບ ລິຫານ ແລະ ພະນກັງານຕ້ອງບ ໍ່ກະທ າ ຫຼ  ສະໜັບສະໜນູການສ ໍ້ລາດບງັຫຼວງ. ໃນກ ລະນ ໃດກ  ີ່ຕາມ 

ໂດຍກົງຫຼ ທາງອ້ອມ ເພ ີ່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນເອງ, ຄອບຄົວ, ຫມູ່ເພ ີ່ອນແລະຄົນຮູ້ຈັກ 

5. ຄະນະອ ານວຍການ, ຜູ້ບ ລິຫານ ແລະ ພະນກັງານຕ້ອງບ ໍ່ປະໝາດ. ຫຼ ບ ໍ່ສົນໃຈເມ ີ່ອເຫັນການກະທ າທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຫຼ ອາດ

ຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບ ລິສັດ ຜູ້ທ ີ່ເຫັນການກະທ າດັົ່ງກ່າວມ ໜ້າທ ີ່ລາຍງານຂ ໍ້ຄິດຕ ໍ່ອົງກອນທ ີ່
ຮັບຜິດຊອບຮັບຄ າຮ້ອງທຸກ. ຜ່ານຊ່ອງທາງການລາຍງານທ ີ່ກ ານົດໄວ້ໃນນະໂຍບາຍ ແລະ ແນວທາງຕ້ານການສ ໍ້ລາດບັງ
ຫຼວງ 

6. ບ ລິສັດຈະບ ໍ່ລົງໂທດ, ເລ ີ່ອນຊັັ້ນ ຫຼ  ສົົ່ງຜົນກະທົບທາງລບົຕ ໍ່ພະນັກງານທ ີ່ປະຕິເສດການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ. ເຖິງແມ່ນ  ວ່າການ

ເຮັດດັົ່ງນັັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ບ ລິສດັສູນເສຍໂອກາດທາງທຸລະກິດ. 
7. ບ ລິສັດໃຫ້ຄວາມສ າຄັນຕ ໍ່ການຮັບຟັງຜູ້ແຈ້ງຂ່າວ, ຄ າຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບການສ ໍ້ລາດບງັຫຼວງທ ີ່ບຸກຄະລາກອນຂອງບ ລິສັດມ 

ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼ  ອາດມ ສ່ວນກຽ່ວຂ້ອງ. ນ ັ້ແມ່ນເຄ ີ່ອງມ ທ ີ່ສ າຄັນສ າລັບການຕິດຕາມກວດກາ, ຫຼ ການກວດສອບການດ າ

ເນ ນງານຂອງພະນັກງານຂອງບ ລສັິດ. 
8. ບ ລິສັດຈະມ ຄວາມຍຸຕິທ າ ແລະຈະປົກປ້ອງຜູ້ທ ີ່ລາຍງານຜູ້ແຈ້ງຂ່າວ, ຮ້ອງທຸກ, ຫຼ ໃຫ້ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສ ໍ້ລາດບງັຫຼວງທ ີ່

ກ່ຽວຂ້ອງກັບບ ລິສັດ. ຕາມທ ີ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນນະໂຍບາຍ ແລະ ແນວທາງຕ້ານການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ. 

 

 

 

 

 

 



ນະໂຍບາຍ ແລະ ແນວທາງຕາ້ນການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ ບ ລສິດັ ໄທວວິດັ ປະກັນໄພ ຈ າກັດ 

 

ຂອບເຂດຂອງຄ າຮອ້ງສະຫມກັ 

1. ບ ລິສັດ ໄທວິວັດ ປະກນັໄພ ຈ າກດັ 
2. ບ ລິສັດ ລາວວິວດັປະກນັໄພ ຈ າກດັ 
3. ບ ລິສັດ Motor AI Recognition Solution ຈ າກດັ 

ໜາ້ທ ີ່ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ 

ຄະນະອ ານວຍການ 

1. ກ ານົດ ແລະ ຮັບຮອງເອົານະໂຍບາຍ ແລະ ແນວທາງຕ້ານການສ ໍ້ລາດບງັຫຼວງ, ຊ ັ້ນ າໃຫ້ມ ລະບົບການສະໜັບສະໜູນ

ການຕ້ານການສ ໍ້ລາດບງັຫຼວງ. ມ ປະສິດຕິຜົນເພ ີ່ອຮັບປະກັນວ່າການຄຸ້ມຄອງໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສ າຄັນແລະໄດ້ປະຕິບດັ
ມັນເປັນວັດທະນະທ າຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງ 

2. ຄວບຄຸມ ແລະ ຕ້ານການສ ໍ້ລາດບງັຫຼວງຮອບດ້ານ. 
3. ໃຫ້ຄ າປຶກສາ, ແນະນ າ, ພິຈາລະນາລົງໂທດ ແລະ ຮ່ວມກັນແກ້ໄຂບັນຫາການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງທ ີ່ສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ບ ລິສັດ. 

ຮ່ວມກັບຄະນະກ າມະການກວດສອບ 
4. ເຜ ຍແຜ່ຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ອ ານວຍການຂອງບ ລິສັດໃນການສ້າງນະໂຍບາຍຕ້ານການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ຄ າແນະນ າຂອງ

ພະນັກງານຂອງບ ລິສັດໃນການຈດັຕັັ້ງປະຕິບດັຢ່າງຈງິຈັງ. 

ຄະນະກ າມະການກວດສອບ 

1. ພິຈາລະນານະໂຍບາຍ ແລະ ການປະຕິບັດການຕ້ານການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ ເພ ີ່ອຮັບປະກັນວ່າມັນເຫມາະສົມສ າລັບທຸລະກິດ 
ສະພາບແວດລ້ອມຂອງບ ລິສັດ ວດັທະນະທ າຂອງບ ລິສັດ ແລະສະເໜ ໃຫຄ້ະນະກ າມະການກວດກາຄ ນການອະນຸມັດ. 

2. ກວດກາຄ ນການຊ ັ້ນ າ ແລະ ກວດກາການປະຕິບັດໜ້າທ ີ່ຂອງພະນັກງານ. ແລະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງເພ ີ່ອຮັບປະກັນ
ການປະຕິບັດຂອງພະນັກງານແມ່ນສອດຄ່ອງກັບກົດຫມາຍ, ກົດລະບຽບ, ນະໂຍບາຍແລະຄ າແນະນ າໃນທ ີ່ນ ັ້. ເພ ີ່ອ

ຮັບປະກັນໃຫ້ບ ລິສັດມ ການຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ການຕ້ານການສ ໍ້ລາດບງັຫຼວງຢ່າງພຽງພ  ແລະ ລາຍ
ງານຜົນການກວດສອບຕ ໍ່ຄະນະບ ລິຫານງານ. 

3. ຮັບຮູ້ການແຈ້ງຂ່າວ, ຄ າຮ້ອງທຸກ ແລະ ຜົນການພິຈາລະນາຂອງບ ລສັິດກ່ຽວກັບພຶດຕິກ າຂອງບຸກຄະລາກອນຂອງ

ບ ລິສັດທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼ  ອາດກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ ໍ້ລາດບງັຫຼວງ. ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມ ການກວດສອບຄວາມຈິງ ຫຼ ມອບໝ
າຍໃຫ້ຜູ້ຮັບຜິດຊອບການກວດສອບ ພາຍຫັຼງໄດ້ຮັບຂ ໍ້ຄິດ, ຄ າຮ້ອງທຸກ ແລະ ການສະເໜ ຕ ໍ່ຄະນະກ າມະການກວດກາ

ຄ ນການລງົໂທດ ຫຼ  ແກ້ໄຂຮ່ວມ. 

ຄະນະຜູ້ບ ລຫິານ 

1. ສົົ່ງເສ ມ ແລະ ສະໜັບສະໜນູການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ການປະຕິບັດວຽກງານຕ້ານການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ ໂດຍ
ຕິດຕ ໍ່ສ ີ່ສານໃຫ້ບນັດາຂະແໜງການຍ່ອຍ ແລະ ບຸກຄົນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຮູ້. ແລະເສ ມສ້າງວັດທະນະທ າຂອງບ ລິສັດທ ີ່
ປອດໄພຈາກການຮັບເອົາແລະສິນບົນ ແລະການສ ໍ້ລາດບງັຫຼວງ ລວມທັງການສ້າງແຮງຈູງໃຈໃຫ້ຜູ້ຍ່ອຍປະຕິບັດໜ້າທ ີ່
ຂອງຕົນດ້ວຍຄວາມຊ ີ່ສັດ ຕ້ານການຮັບສິນບົນ ແລະການສ ໍ້ລາດບງັຫຼວງໃນການປະຕິບດັງານ 



ນະໂຍບາຍ ແລະ ແນວທາງຕາ້ນການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ ບ ລສິດັ ໄທວວິດັ ປະກັນໄພ ຈ າກັດ 

 

2. ຊ ັ້ນ າບັນດາເຈົັ້າໜ້າທ ີ່ໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ້ານການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງຢ່າງເຂັັ້ມງວດ. ຖ້າສົງໃສ ຫຼ ເຫັນພຶດຕິກ າທ ີ່
ລະເມ ດນະໂຍບາຍແລະຄ າແນະນ ານ ັ້ ການຄຸ້ມຄອງຕ້ອງລາຍງານໃຫຄ້ະນະກ າມະການກວດສອບແລະຄະນະກ າມະການ
ຮັບຜິດຊອບເພ ີ່ອຮັບຮູ້ຫຼ ພິຈາລະນາການປະຕິບັດ. 

3. ພິຈາລະນາທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງຄວາມເໝາະສົມຂອງລະບົບ ແລະ ມາດຕະການ. ໃນການຕ້ານການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ 
ເພ ີ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການປ່ຽນແປງທາງທຸລະກິດ ແລະລະບຽບການທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

ໜ່ວຍງານການປະຕິບັດຕາມກດົລະບຽບ 

1. ກວດກາ ແລະ ປັບປຸງນະໂຍບາຍ ແລະ ການປະຕິບດັການຕ້ານການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງໃຫ້ສອດຄ່ອງກບັການປ່ຽນແປງທາງ
ທຸລະກິດ. ວດັທະນະທ າຂອງບ ລສັິດ ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະກົດໝາຍທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສະເໜ ຕ ໍ່ຄະນະກວດກາ ແລະ ສະພາ
ບ ລິຫານ 

2. ສ ີ່ສານ, ເຜ ຍແຜ່ ແລະ ໃຫ້ຄ າປຶກສາກ່ຽວກັບການຕ້ານການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນຂອງບ ລິສັດ ເພ ີ່ອໃຫ້

ຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ແນວທາງການຕ້ານການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງຢ່າງເຂັັ້ມງວດ. 
3. ຕິດຕາມການດ າເນ ນງານຕາມນະໂຍບາຍຕ້ານການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ກດົໝາຍທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ລວມທັງການປະເມ ນ

ຄວາມສ່ຽງ ເພ ີ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ບ ລສັິດມ ມາດຕະການປ້ອງກັນທ ີ່ເໝາະສົມ ແລະ ພຽງພ ເພ ີ່ອສະກັດກັັ້ນການສ ໍ້ລາດບງັ
ຫຼວງ. ແລະລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບຕ ໍ່ຄະນະກ າມະການກວດສອບ 

4. ຮັບປາກສຽງ ແລະ ຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງທ ີ່ບຸກຄະລາກອນຂອງບ ລິສັດມ ສ່ວນຮ່ວມ. ແລະດ າເນ ນການ
ສ ບສວນຕາມທ ີ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ແລະສະເໜ ໃຫ້ຄະນະກ າມະການກວດກາແລະຄະນະກ າມະການກວດກາ ຮ່ວມກັນແກ້
ໄຂບັນຫາ ແລະພິຈາລະນາການລງົໂທດ 

ກມົກວດກາພາຍໃນ 

1. ກວດກາ ແລະ ກວດກາຄ ນການດ າເນ ນງານ ເພ ີ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ, ການປະຕິບັດ, ລະບຽບການ 

ແລະ ກດົໝາຍທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ເພ ີ່ອຮັບປະກັນວ່າມ ລະບົບການຄວບຄມຸພາຍໃນທ ີ່ເຫມາະສົມ. ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ການ
ສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງທ ີ່ອາດຈະແຈ້ງໃຫຄ້ະນະກ າມະການກວດກາ 

ພະແນກຊບັພະຍາກອນມະນຸດ 

1. ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສະໜອງແນວທາງ ແລະ ຊ່ອງທາງການສ ີ່ສານໃຫແ້ກ່ບຸກຄະລາກອນຂອງບ ລິສັດໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ການປະຕິບັດການຕ້ານການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ. 

2. ກວດເບິີ່ງປະຫວັດ ຫຼ ຄວາມຫນ້າເຊ ີ່ອຖ ໃນດ້ານຄນຸສົມບັດ, ຄວາມສາມາດ, ລວມທັງປະຫວັດການເຮັດວຽກຂອງ

ພະນັກງານຂອງບ ລິສັດໃນຕ າແຫນ່ງທ ີ່ສ າຄັນກ່ອນສັນຍາການຈ້າງງານ. 

ບຸກຄະລາກອນຂອງບ ລສັິດ 

1. ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ການປະຕິບັດການຕ້ານການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງຢ່າງເຂັັ້ມງວດ. 
2. ກ ລະນ ມ ຂ ໍ້ສົງໄສ ຫຼ  ພົບເຫັນພຶດຕິກ າຂອງບຸກຄະລາກອນຂອງບ ລສັິດທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼ  ອາດກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ ໍ້ລາດບງັ

ຫຼວງ ຕ້ອງລາຍງານໃຫ້ອົງກອນທ ີ່ຮັບຜິດຊອບຮັບຄ າຮ້ອງທຸກ. ຜ່ານຊ່ອງທາງການລາຍງານທ ີ່ກ ານົດໄວ້ໃນນະໂຍບາຍ 
ແລະ ແນວທາງຕ້ານການສ ໍ້ລາດບງັຫຼວງ 



ນະໂຍບາຍ ແລະ ແນວທາງຕາ້ນການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ ບ ລສິດັ ໄທວວິດັ ປະກັນໄພ ຈ າກັດ 

 

3. ຮ່ວມມ  ແລະ ສະໜັບສະໜູນວຽກງານສະກດັກັັ້ນ ແລະ ຕ້ານການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງທຸກຮູບແບບ. 

ຕົວແທນທຸລະກດິທ ີ່ຄວບຄມຸໂດຍບ ລສັິດ 

1. ເຫັນດ ປະຕິບດັຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ການປະຕິບດັການຕ້ານການສ ໍ້ລາດບງັຫຼວງຂອງບ ລິສັດ. 
2. ກ ລະນ ມ ຂ ໍ້ສົງໄສ ຫຼ  ພົບເຫັນພຶດຕິກ າຂອງບຸກຄະລາກອນຂອງບ ລສັິດທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼ  ອາດກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ ໍ້ລາດບງັ

ຫຼວງ ຕ້ອງລາຍງານໃຫ້ອົງການທ ີ່ຮັບຜິດຊອບຮັບຄ າຮ້ອງທຸກ. ຜ່ານຊ່ອງທາງການລາຍງານທ ີ່ກ ານົດໄວ້ໃນນະໂຍບາຍ 
ແລະ ແນວທາງຕ້ານການສ ໍ້ລາດບງັຫຼວງ 

ຫຼກັຈນັຍາບນັເພ ີ່ອຕາ້ນການສ ໍ້ລາດບງັຫວຼງ 

ພາກທ  1 ຄູມ່ ແນະນ າບຸກຄະລາກອນທຸກຂັັ້ນ 

ເພ ີ່ອແນໃສ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍໃຫຖ້ ກຕ້ອງ, ບ ລິສັດໄດ້ມອບໝາຍບຸກຄະລາກອນທຸກຂັັ້ນຂອງບ ລິສັດໃຫ້ ປະຕິບັດຮູບແບບການສ ໍ້

ລາດບັງຫຼວງດັົ່ງນ ັ້: 

1. ການໃຫ ້ແລະ ຮບັຂອງຂັວນ 

ບ ລິສັດບ ໍ່ມ ນະໂຍບາຍໃຫ້ ຫຼ ຮັບເອົາຊັບສິນ ຫຼ ຂອງມ ຄ່າຈາກລູກຄາ້, ຄູ່ຄ້າ, ຜູ້ສະໜອງອົງການຂອງລັດຖະບານ ລະບຽບການ ຫຼ 

ບຸກຄົນໃດນຶີ່ງເພ ີ່ອຊັກຊວນໃຫ້ເຮັດຜິດທາງວິຊາຊ ບ ຫຼ ເພ ີ່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກ ເພ ີ່ອເປັນຫັຼກປະກັນ ຫຼ ເລັົ່ງລັດການປະຕິບັດ
ຕາມປົກກະຕິທ ີ່ຕ້ອງການໂດຍເຈົັ້າໜ້າທ ີ່ບ ລິສັດ ຫຼ ຄູຄ່້າ. ຫຼ ຕ້ອງປະຕິບັດຫນ້າທ ີ່ 

ຍົກເວັັ້ນຂອງຂັວນທ ີ່ໃຫ້ຕາມປະເພນ  ແລະ ມາລະຍາດ. ເໝາະສົມກັບຮ ດຄອງປະເພນ  ແລະ ວັດທະນະທ າຕາມໂອກາດ ເຊິີ່ງຕ້ອງ
ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຜູ້ຄຸມງານທ ີ່ມ ອ ານາດສັົ່ງເງິນຕາມຂອບເຂດການອະນຸມັດທ ີ່ບ ລິສັດໄດ້ກ ານດົໄວ້. ພ້ອມດ້ວຍຫັຼກຖານ
ເອກະສານທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດງານດັົ່ງກ່າວ ແລະຈະຕ້ອງສາມາດຊ ັ້ແຈງການກະທ າດັົ່ງກ່າວ ຂອງຕົນເອງທັງພາຍໃນ ແລະ 
ພາຍນອກ 

ການປະພຶດເພ ີ່ອສະກດັກັັ້ນການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ 

1) ກ່ອນທ ີ່ຈະໃຫ້ຫຼ ໄດ້ຮັບຂອງຂວັນ ຕ້ອງຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ້ານການສ ໍ້ລາດບງັຫຼວງ
ຂອງບ ລິສັດ. ສິີ່ງຂອງ ຫຼ  ຂອງຂັວນທ ີ່ມອບໃຫ້ເຊິີ່ງກັນ ແລະ ກນັໃນເວລາເຮັດວຽກຄວນມ ລາຄາບ ໍ່ແພງ ແລະ ເໝາະສົມ
ກັບໂອກາດ ແລະ ມູນຄ່າແມ່ນຖ ກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ ແລະ ແຈ້ງການຂອງຄະນະກ າມະການຕ້ານການສ ໍ້ລາດບງັຫຼວງ
ແຫ່ງຊາດ (ປກສ). 

2) ຫ້າມໃຫ ້ຫຼ ຮັບເອົາຂອງຂວັນທ ີ່ອາດສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ການດ າເນ ນງານຂອງບ ລິສັດ. ຫຼ ເຮັດໃຫ້ເກ ດອິດທິພົນໃນການຕັດ
ສິນໃຈຫນຶີ່ງ ບ ໍ່ຍຸດຕິທ າໃນການປະຕິບັດໜ້າທ ີ່ 

3) ສາມາດສ້າງຄວາມສ າພັນທ ີ່ດ ກັບລູກຄ້າ, ຄູ່ຮ່ວມງານໂດຍການໃຫຂ້ອງຂວັນທ ີ່ມ ໂລໂກ້ຂອງບ ລິສັດທ ີ່ມ ຄຸນຄ່າ.ບ ໍ່ສູງ

ເຊັົ່ນ: ປາກກາ, ໂນດບກຸ, ປະຕິທິນ, ຄັນຮົົ່ມ, ສາຍສາກ USB, Power bank, ຈອກນໍ້ າ, ເສ ັ້ອຍ ດສ າລັບກດິຈະກ າ

ການຕະຫຼາດ ການສົົ່ງເສ ມການຂາຍ 
4) ມູນຄ່າຂອງຂັວນມອບໃຫ້ພະນັກງານລດັ ເຈົັ້າຫນ້າທ ີ່ຄວບຄຸມທຸລະກິດຕ້ອງບ ໍ່ເກ ນຈ ານວນທ ີ່ກ ານດົໄວ້ໃນກດົໝາຍ ຫຼ  

ລະບຽບການທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 



ນະໂຍບາຍ ແລະ ແນວທາງຕາ້ນການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ ບ ລສິດັ ໄທວວິດັ ປະກັນໄພ ຈ າກັດ 

 

5) ບ ໍ່ໃຫຫຼ້ ຮັບເອົາຂອງຂວັນເປັນເງິນສົດ, Cheques, ພັນທະບັດ, ຫັຼກຊັບ, ຄ າ, jewelery, ອະສັງຫາລິມະຊັບຫຼ ສິີ່ງຂອງ

ໃນທາງດຽວກັນ 
6) ຢ່າໃຫ ້ຫຼ ຮັບຂອງຂວັນໃຫ້ຄົນດຽວກັນເລ ັ້ອຍໆ. 
2. ຄວາມບັນເທ ງ ຍນິດ ຕ້ອນຮັບການບ ລກິານ 

  ບ ລິສັດບ ໍ່ມ ນະໂຍບາຍການບັນເທ ງ. ຍິນດ ຕ້ອນຮັບການບ ລິການ ຫຼ ໃຫ້ບ ລິການຕ້ອນຮັບແລະການຕ້ອນຮັບ, ເວັັ້ນເສຍແຕ່ວ່າມັນ

ແມ່ນສ າລັບຄວາມຈ າເປັນຂອງການປະຕິບັດຫນ້າທ ີ່. ເພ ີ່ອຮັບຮູ້ ສ້າງຄວາມສ າພັນທ ີ່ດ  ພາຍໃນຂອບເຂດທ ີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ
ມັນເປັນການກະທ າທ ີ່ຈະບ ໍ່ມ ອິດທິພົນຕ ໍ່ການຕັດສິນໃຈ. ບ ໍ່ຍຸດຕິທ າໃນການປະຕິບັດໜ້າທ ີ່ 

ການກະທ າເພ ີ່ອສະກດັກັັ້ນການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ 

1) ເມ ີ່ອມ ການເຊ ັ້ອເຊ ນເຈົັ້າຫນ້າທ ີ່ລັດ ເຈົັ້າຫນ້າທ ີ່ຄວບຄຸມ ຕ້ອງຫຼ ກເວັັ້ນຫຍັງ ພາຍໃນຂອບເຂດຂອງການບນັເທ ງ ບ ໍ່ໄດ້
ສະເໜ  ຫຼ ຈ່າຍເງິນໃຫ້ເຈົັ້າໜ້າທ ີ່ລດັ ໃນການເຂົັ້າສະຖານທ ີ່ບັນເທ ງ. ຫຼ ເຂົັ້າຮ່ວມກິດຈະກ າທາງສັງຄົມຫຼ ກິລາ ຮູບແບບ
ການບັນເທິງຕ້ອງເປັນໄປຕາມລະບຽບການຂອງອົງການລດັທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

2) ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບນັເທ ງຫຼ ການຕ້ອນຮັບ ສົມເຫດສົມຜົນ ບ ໍ່ຟຸ່ມເຟືອຍເກ ນໄປແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຕ້ອງການ
ເອກະສານ 

3) ຄວາມບັນເທ ງ ຍິນດ ຕ້ອນຮັບການບ ລິການ ສະຫນັບສະຫນູນກິດຈະກ າເຊັົ່ນ: ປີີ້ຮູບເງົາ, ງານຄອນເສ ດ, ຫຼ ວຽກງານ

ກິລາຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຜູ້ຄຸມງານໃນສາຍການເຮັດວຽກ. ພ້ອມດ້ວຍຫັຼກຖານເອກະສານເພ ີ່ອສະຫນັບສະ
ຫນນູການພິຈາລະນາແລະຕ້ອງສາມາດກວດສອບໄດ້ ມັນບ ໍ່ແມ່ນເພ ີ່ອຈຸດປະສົງທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ ໍ້ລາດບງັຫຼວງ. 

3. ການປະກອບສ່ວນທາງດ້ານການເມ ອງ 

ບ ລິສັດເປັນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທ ີ່ເປັນກາງທາງດ້ານການເມ ອງ. ສະໜັບສະໜນູການປະຕິບດັຕາມກົດໝາຍ ແລະ ການປົກຄອງ
ແບບປະຊາທິປະໄຕ ບ ລສັິດບ ໍ່ມ ບົດແນະນ າເພ ີ່ອເຮັດໃຫກ້ານປະກອບສ່ວນທາງດ້ານການເມ ອງກັບພັກການເມ ອງໃດຫນຶີ່ງ. ບ ໍ່ວ່າຈະ
ໂດຍກົງຫຼ ທາງອ້ອມ 

ການກະທ າເພ ີ່ອສະກດັກັັ້ນການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ 

1) ບ ລິສັດມ ຄວາມເປັນກາງທາງດ້ານການເມ ອງ, ບ ໍ່ຈ່າຍເງິນ, ຊັບສິນ ຫຼ  ຜົນປະໂຫຍດອ ີ່ນໆໃຫ້ແກ່ພັກການເມ ອງ, ນັກ

ການເມ ອງຫຼ ຜູ້ສະຫມັກທາງດ້ານການເມ ອງໃດໆ ບ ໍ່ວ່າຈະໂດຍກົງຫຼ ທາງອ້ອມ ແຕ່ເຄົາລົບສິດເສລ ພາບຂອງພະນັກງານ
ໃນການປະຕິບັດສິດທາງດ້ານການເມ ອງຂອງເຂົາເຈົັ້າ, ເຊັົ່ນການລງົຄະແນນສຽງໃນການເລ ອກຕັັ້ງ 

2) ບ ໍ່ສະແດງໂດຍວິທ ໃດກ ໍ່ຕາມ ຊຶີ່ງນ າໄປສູ່ຄວາມເຂົັ້າໃຈວ່າບ ລິສັດສະຫນັບສະຫນນູພັກການເມ ອງຫນຶີ່ງອ ານາດການເມ ອງ 
ຫຼ  ອ ານາດການເມ ອງໃດໜຶີ່ງ ເຊັົ່ນ: ນຸງ່ເຄ ີ່ອງແບບເປັນແບບຢ່າງ ເຂົັ້າຮ່ວມການເຄ ີ່ອນໄຫວກ່ຽວກັບການເມ ອງ ມັນບ ໍ່
ໄດ້ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຂອງບ ລິສັດເພ ີ່ອດ າເນ ນການສະຫນັບສະຫນນູຫຼ ຕ ໍ່ຕ້ານພັກການເມ ອງ. ບ ໍ່ໄດ້ເປັນຕົວແທນຂອງພັກ
ການເມ ອງໃນກດິຈະກ າສາທາລະນະ ຫຼ ເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ 

4. ການບ ລຈິາກເພ ີ່ອການກສົຸນ 

ບ ລິສັດສະໜັບສະໜນູການພັດທະນາຊຼຸມຊົນ, ສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ. ເພ ີ່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຊ ວິດຂອງຄົນໃນສັງຄົມ ໂດຍ

ຜ່ານທຸລະກິດຫຼ ການບ ລິຈາກ ແຕ່ມັນຕ້ອງເປັນຈດຸປະສົງການກຸສົນສາທາລະນະເທົົ່ານັັ້ນ. ການປະກອບສ່ວນການກຸສົນຕ້ອງມ 



ນະໂຍບາຍ ແລະ ແນວທາງຕາ້ນການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ ບ ລສິດັ ໄທວວິດັ ປະກັນໄພ ຈ າກັດ 

 

ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ດ້ວຍຫັຼກຖານທ ີ່ຈະແຈ້ງ ປະຕິບັດຕາມຂັັ້ນຕອນການອະນຸມັດ ແລະ ກວດກາຕາມ
ລະບຽບການຂອງບ ລິສັດ. ແລະ ມ ຂັັ້ນຕອນການຕິດຕາມທ ີ່ເໝາະສົມເພ ີ່ອຮັບປະກັນວ່າການບ ລຈິາກເພ ີ່ອການກຸສົນຈະບ ໍ່ຖ ກໃຊ້
ເປັນຂ ໍ້ແກ້ຕົວໃນການໃຫ້ສິນບນົ. ຫຼ ບ ໍ່ກະທ າການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ 

ການກະທ າເພ ີ່ອສະກດັກັັ້ນການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ 

1) ຕ້ອງເພ ີ່ອການກຸສົນສາທາລະນະ ຄ ານຶງເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງສັງຄົມ ດ າເນ ນການຢ່າງໂປ່ງໃສ ແລະຖ ກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍ, ບ ໍ່ຂັດກັບສິນທ າ ໂດຍບ ໍ່ມ ຈຸດປະສົງທ ີ່ເຊ ີ່ອງໄວ,້ ເຊັົ່ນ: ການໃຫສິ້ນບົນ ເພ ີ່ອປະໂຫຍດທາງການຄ້າ ສະໜັບ

ສະໜູນພັກການເມ ອງ ແລະ ອ ີ່ນໆ. 
2) ການບ ລຈິາກເພ ີ່ອການກຸສົນ ບ ໍ່ວ່າຈະເປັນເງນິ ວດັຖຼຸ ຫຼ ຊັບສິນ ຕ ໍ່ກດິຈະກ າຫຼ ໂຄງການທ ີ່ຕ້ອງການປະຕິບັດໃນນາມຂອງ

ບ ລິສັດ ໄປຜ່ານຂັັ້ນຕອນການອະນຸມັດຕາມລະບຽບການຂອງບ ລິສັດ ມ ເອກະສານຫັຼກຖານຂອງການບ ລຈິາກ. ຕດິຕາມ 
ສິີ່ງນ ັ້ຮັບປະກັນວ່າການບ ລຈິາກບ ໍ່ໄດ້ຖ ກໃຊເ້ປັນຂ ໍ້ອ້າງໃນການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ. 

5. ການຈ່າຍເງນິອ ານວຍຄວາມສະດວກ 

ບ ລິສັດມ ນະໂຍບາຍບ ໍ່ຈ່າຍຄ່າອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ພະນກັງານລັດໃນທຸກກ ລະນ . ອັນນ ັ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າການຊ າລະອ ານວຍ
ຄວາມສະດວກມ ຄວາມສ່ຽງສູງທ ີ່ຈະເປັນສິນບົນ. ການຕິດຕ ໍ່ກັບລດັຖະບານຕ້ອງມ ຄວາມໂປ່ງໃສ. ມ ຄວາມຊ ີ່ສັດ ແລະຊັດເຈນ
ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍທ ີ່ນ າໃຊ້ ພະນັກງານຂອງບ ລິສັດຖ ກຫ້າມບ ໍ່ໃຫ້, ຖາມຫຼ ຍອມຮັບວ່າພວກເຂົາຈະສະຫນອງຄ່າອ ານວຍ

ຄວາມສະດວກ. ຫຼ ໃຫ້ສິນບົນໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ຊັກຈູງການກະທ າ, ບ ໍ່ໃຫກ້ະທ າ, ຊັກຊ້າການກະທ າ ທ ີ່ຈະສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ການດ າ

ເນ ນງານຂອງບ ລິສັດ 

ການກະທ າເພ ີ່ອສະກດັກັັ້ນການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ 

1) ການພົວພັນກັບພາກລດັຕ້ອງມ ຄວາມໂປ່ງໃສ. ມ ຄວາມຊ ີ່ສັດ ແລະປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍທ ີ່ນ າໃຊ້ທັງໝດົຈະແຈ້ງ 
2) ພະນັກງານຂອງບ ລິສັດຖ ກຫ້າມບ ໍ່ໃຫ້, ຮ້ອງຂ ຫຼ ຍອມຮັບວ່າພວກເຂົາຈະສະຫນອງຄ່າທ ານຽມການອ ານວຍຄວາມ

ສະດວກ. ຫຼ ສິນບນົໃນຮູບແບບຊັກຈງູການກະທ າ, ບ ໍ່ໃຫກ້ະທ າ, ຊັກຊ້າການກະທ າ ທ ີ່ຈະສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ການດ າເນ ນ

ງານຂອງບ ລິສັດ 
6. ສະໜັບສະໜູນເງນິ 

ການສະໜັບສະໜນຸແມ່ນວິທ ການສົົ່ງເສ ມບ ລິສັດ. ເຊິີ່ງມ ຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ການໃຫ້ສິນບນົ ຫຼ ການສ ໍ້ລາດບງັຫຼວງ ນ ັ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າມັນ
ເປັນການຈ່າຍເງິນສ າລັບການບ ລກິານຫຼ ຜົນປະໂຫຍດທ ີ່ຍາກທ ີ່ຈະວັດແທກແລະຕິດຕາມ. ສະໜອງທຶນໃຫ້ອົງການໃດນຶີ່ງ ມັນຕ້ອງ
ມ ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ດ້ວຍຫັຼກຖານທ ີ່ຈະແຈ້ງ ປະຕິບດັຕາມຂັັ້ນຕອນການອະນຸມັດ ແລະ ກວດກາຕາມ
ລະບຽບການຂອງບ ລິສັດ. ແລະ ມ ຂັັ້ນຕອນການຕິດຕາມທ ີ່ເໝາະສົມ ເພ ີ່ອຮັບປະກັນບ ໍ່ໃຫ້ເງນິທຶນຖ ກໃຊ້ເປັນຂ ໍ້ອ້າງໃນການໃຫ້
ສິນບນົ. ຫຼ ບ ໍ່ກະທ າການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ 

ການກະທ າເພ ີ່ອສະກດັກັັ້ນການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ 

1) ບ ລິສັດສາມາດໃຫ້ການສະໜັບສະໜນູທາງດ້ານການເງນິແກ່ບກຸຄນົ ຫຼ  ນິຕິບຸກຄນົ. ກັບຈດຸປະສົງຂອງການເຮັດທຸລະ
ກິດສົົ່ງເສ ມຊ ີ່ສຽງແລະຮູບພາບທ ີ່ດ ຂອງບ ລິສັດ 

2) ການສະໜັບສະໜນູ ມ ຄວາມຕ້ອງການໃນການດ າເນ ນງານດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນ ັ້. 



ນະໂຍບາຍ ແລະ ແນວທາງຕາ້ນການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ ບ ລສິດັ ໄທວວິດັ ປະກັນໄພ ຈ າກັດ 

 

a)       ເງິນສະໜັບສະໜນູຕ້ອງໃຫໃ້ນນາມບ ລິສັດເທົົ່ານັັ້ນ. 
b) ຕ້ອງມ ຫັຼກຖານເອກະສານສະຫນບັສະຫນູນການພິຈາລະນາແລະຕ້ອງສາມາດກວດສອບວ່າເປັນໄປບ ໍ່ໄດ້ສ າລັບ
ຈດຸປະສົງທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ 
 

7. ຈ້າງພະນັກງານລດັ 

ບ ລິສັດມ ນະໂຍບາຍບ ໍ່ຈ້າງພະນັກງານລດັ. ຫຼ ບ ໍ່ໃຫ້ບຸກຄະລາກອນຂອງບ ລິສັດເຂົັ້າຮ່ວມໃນວຽກງານຂອງລັດຖະບານ ທ ີ່ຈະເຮັດໃຫ້
ເກ ດຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ການສ ໍ້ລາດບງັຫຼວງ ໃນຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງຜົນປະໂຫຍດລະຫວ່າງພາລະບົດບາດແລະຫນ້າທ ີ່ຂອງບຸກຄົນໃນທັງສອງອົງ
ການຈັດຕັັ້ງ 

ການກະທ າເພ ີ່ອສະກດັກັັ້ນການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງໃນກ ລະນ ຂອງເຈົັ້າຫນ້າທ ີ່ລດັຖະບານທ ີ່ເຮດັວຽກຂອງບ ລສັິດ 

1) ບ ໍ່ຈ້າງ ຫຼ  ແຕ່ງຕັັ້ງພະນັກງານລັດ ຍັງຢູ່ໃນຕ າແຫນ່ງ ຍົກເວັັ້ນລດັວິສາຫະກິດ ເຊິີ່ງມ ຄວາມຕ້ອງການຈາກອົງການຈດັຕັັ້ງ
ເພ ີ່ອໃຫ້ສາມາດມ ຕົວແທນຈາກອົງການຈດັຕັັ້ງຂອງລດັຖະບານເຂົັ້າມາເຮັດວຽກໃນອົງການຈັດຕັັ້ງ 

2) ການແຕ່ງຕັັ້ງອະດ ດພະນັກງານລດັ ຫຼ ຜູ້ທ ີ່ໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ອົງການຄວບຄຸມທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບ ລິສັດ ຕ້ອງມ ການຜ່ອນສັັ້ນ
ຜ່ອນຍາວສອງປີນັບແຕ່ວັນທ ີ່ເຈົັ້າຫນ້າທ ີ່ລັດຖະບານຫຼ ອົງການປົກຄອງເຊົາ 

3) ມ ຂະບວນການດຸຫມັົ່ນຂອງບຸກຄນົທ ີ່ຢູ່ໃນບ ລິສັດ. ຈະໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັັ້ງເພ ີ່ອແຕ່ງຕັັ້ງເປັນຜູ້ອ ານວຍການ, ທ ີ່ປຶກສາ

ແລະຜູ້ບ ລິຫານຂອງບ ລິສັດ ເພ ີ່ອກວດກາເບິີ່ງຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງຜົນປະໂຫຍດທ ີ່ອາດຈະເກ ດຂຶັ້ນກ່ອນການແຕ່ງຕັັ້ງ 
4) ເຈົັ້າໜ້າທ ີ່ລດັຖະບານຖ ກຫ້າມບ ໍ່ໃຫ້ ຫຼ ອົງການປົກຄອງ ປະຕິບດັໜາ້ທ ີ່ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທ ີ່ ນັັ້ນອາດເປັນການສວຍໃຊ້

ອ ານາດຫຼ ການຂັດແຍ່ງຜົນປະໂຫຍດ, ເຊັົ່ນ: ການເປີດເຜ ຍຄວາມລັບຂອງອົງການລດັຖະບານທ ີ່ຕົນກ່ຽວຂ້ອງ; ການຊັກ

ຊວນໃຫໄ້ດ້ປຽບທ ີ່ບ ໍ່ຍຸດຕິທ າ. ຖ ກມອບໝາຍໃຫ້ຕິດຕ ໍ່ກັບອົງການດຽວກັນທ ີ່ເຄ ຍຂຶັ້ນກັບ, ແລະອ ີ່ນໆ. 

5) ເປີດເຜ ຍຊ ີ່ ແລະ ປະຫວັດຂອງບຸກຄົນ ທ ີ່ເປັນອະດ ດພະນັກງານລດັຖະກອນ ທ ີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັັ້ງເປັນທ ີ່ປຶກສາ/ຜູ້ອ າ
ນວຍການ/ຜູ້ບ ລິຫານຂອງບ ລິສັດ, ພ້ອມດ້ວຍເຫດຜົນການແຕ່ງຕັັ້ງບຸກຄົນເຫົຼົ່ານັັ້ນໃນສິີ່ງພິມຂອງບ ລສັິດ. ເພ ີ່ອຄວາມ

ໂປ່ງໃສ 

ຖ້າມ ບຸກຄະລາກອນຢູ່ໃນບ ລສັິດ ເພ ີ່ອເຮດັວຽກກຽ່ວກັບນະໂຍບາຍຂອງລດັ 

1) ການເປີດເຜ ຍຂ ໍ້ມູນຂອງ ຜູ້ອ ານວຍການ/ທ ີ່ປຶກສາ/ຜູ້ບ ລິຫານ/ພະນກັງານ ຂອງບ ລິສັດທ ີ່ເຂົັ້າມາເຮັດວຽກ ນະໂຍບາຍ
ຂອງລັດຖະບານ ລວມທັງເຫດຜົນໃນການເຂົັ້າຮັບຕ າແໜ່ງ ຫຼ ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະພິມເຜ ຍແຜ່ໃນເອກະສານ
ຂອງບ ລິສັດ ເພ ີ່ອຄວາມໂປ່ງໃສ 

2) ພະນັກງານຖ ກຫ້າມຈາກ ການເປີດເຜ ຍຄວາມລັບຂອງອົງການຂອງລັດຖະບານທ ີ່ເຂົາເຈົັ້າໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມເພ ີ່ອໃຫ້ບ ລິສັດໄດ້
ຮັບ ໃຊ້ໃນທາງທ ີ່ຜິດ 

3) ຖ້າເຂົັ້າໄປໃນຫນ້າທ ີ່ຂອງ ຜູ້ອ ານວຍການ/ທ ີ່ປຶກສາ/ຜູ້ບ ລິຫານ/ພະນັກງານ ຂອງບ ລິສັດໃນອົງການຂອງລັດຖະບານອາດ
ຈະເຮັດໃຫ້ເກ ດຄວາມຂັດແຍ່ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຊັດເຈນ, ຕົວຢ່າງ, ຜູ້ບ ລິຫານຂອງບ ລິສັດໄດ້ຮັບຕ າແຫນ່ງຂອງ

ລັດຖະບານ. ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບຸກຄົນດັົ່ງກ່າວພຈິາລະນາການລາອອກຈາກຕ າແໜ່ງຂອງບ ລິສັດ ເພ ີ່ອຄວາມໂປ່ງໃສ 
8. ຄວາມຂັດແຍງ່ດ້ານຜົນປະໂຫຍດ 



ນະໂຍບາຍ ແລະ ແນວທາງຕາ້ນການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ ບ ລສິດັ ໄທວວິດັ ປະກັນໄພ ຈ າກັດ 

 

ຄວາມຂັດແຍ່ງຂອງຜົນປະໂຫຍດຫມາຍຄວາມວ່າ ສະຖານະການຫຼ ການກະທ າທ ີ່ບຸກຄົນໃດຫນຶີ່ງເຮັດ ພະນັກງານບ ລິສັດ ຫຼ ຜູ້
ບ ລິຫານ ມ ຄວາມສົນໃຈສ່ວນຕົວຫຼາຍຈົນສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ການຕັດສິນໃຈ ຫຼ  ການປະຕິບດັໜ້າທ ີ່ໃນຕ າແໜງ່ທ ີ່ບຸກຄນົ
ຮັບຜິດຊອບ. ແລະສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ຜົນປະໂຫຍດສາທາລະນະເຊັົ່ນ: ພະນັກງານຫຼ ຜູ້ບ ລິຫານຂອງບ ລິສັດ ຕດັສິນໃຈ ຫຼ  ປະຕິບັດໜ້າ
ທ ີ່ໃນໜ້າທ ີ່ຂອງຕົນເອງໃຫ້ປະໂຫຍດແກ່ຕົນເອງ ຫຼ  ຄອບຄົວ ຫຼາຍກວ່າຜົນປະໂຫຍດທົົ່ວໄປ, ການກະທ ານັັ້ນອາດເກ ດຂຶັ້ນໂດຍມ 

ສະຕິ ຫຼ  ໂດຍບ ໍ່ຮູ້ຕົວ, ທັງໂດຍເຈດຕະນາ ແລະ ບ ໍ່ຕັັ້ງໃຈ, ເຊິີ່ງມ ຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ຈົນກາຍເປັນພາກປະຕິບັດໄດ້ທົົ່ວໄປ ໂດຍບ ໍ່

ເຫັນວ່າເປັນຄວາມຜິດພາດ. 

ການກະທ າເພ ີ່ອສະກດັກັັ້ນການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ 

ບ ລິສັດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບຸກຄະລາກອນຂອງຕົນ ບ ໍ່ຄວນດ າເນ ນທຸລະກດິໃດໆ ທ ີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກ ດຄວາມຂັດແຍ່ງກັບບ ລິສັດ ບ ໍ່ວ່າ
ຈະໂດຍກົງຫຼ ທາງອ້ອມ ບຸກຄະລາກອນຂອງບ ລິສັດ ຕ້ອງບ ໍ່ໃຊໂ້ອກາດໃນຖານະຂອງຕົນເພ ີ່ອສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ 
ແລະ ບຸກຄນົທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ແລະຕ້ອງຫຼ ກລ້ຽງທຸລະກດິໃດໆ ທ ີ່ເຮັດໃຫ້ເກ ດຄວາມຂັດແຍ່ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດທ ີ່ອາດຈະສົົ່ງຜົນ
ກະທົບຕ ໍ່ການຕັດສິນໃຈ ລວມທັງທຸລະກິດໃດໆ ທັງໃນນາມສ່ວນຕົວ ຫຼ ຊ ີ່ນິຕິບກຸຄົນທ ີ່ເຂົາເຈົັ້າສົນໃຈ 

9. ການຈັດຊ ັ້ 

  ບ ລິສັດມ ຂັັ້ນຕອນແລະຂັັ້ນຕອນການຈດັຊ ັ້ຢ່າງຈະແຈງ້ແລະເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ຂັັ້ນຕອນການອະນຸມັດສ າລັບຄ າຮ້ອງຂ ຊ ັ້ແລະ
ຄ າສັົ່ງຊ ັ້ຕາມການອະນຸມັດຂອງບ ລິສັດ ມ ການປຽບທຽບລາຄາຜູ້ຂາຍ. ຜູ້ໃຫ້ບ ລິການໂປ່ງໃສ ສາມາດກວດສອບໄດ້ 

  ບ ລິສັດບ ໍ່ມ ນະໂຍບາຍທ ີ່ຈະໂທຫາຫຼ ຍອມຮັບ ໃຫ້ຫຼ ສະເຫນ  ເຊິີ່ງເງິນ ຫຼ ຜົນປະໂຫຍດໃດໆ ຈາກຜູ້ຂາຍ ຫຼ ຜູ້ໃຫ້ບ ລິການເພ ີ່ອ
ແລກປ່ຽນກັບການອະນຸມັດການຈດັຊ ັ້. ນ ັ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ບ ລິສັດໄດ້ຮັບສິນຄ້າ, ຊັບສິນ, ການບ ລິການຫຼ ສິີ່ງອ ີ່ນໆຈາກການຈັດຊ ັ້ທ ີ່

ມ ຄຸນນະພາບທ ີ່ບ ໍ່ດ . ບ ໍ່ແມ່ນມາດຕະຖານ ຫຼ ບ ໍ່ຕາມຄ າສັົ່ງຫຼ ຕາມຂ ໍ້ຕົກລົງ 

ການກະທ າເພ ີ່ອສະກດັກັັ້ນການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ 

1) ການຈດັຊ ັ້ຂອງບ ລິສັດ ຕ້ອງເປັນໄປຕາມຂັັ້ນຕອນການຈດັຊ ັ້ແລະຂັັ້ນຕອນການທ ີ່ກ ານົດໂດຍການນ າສະເຫນ ຜູ້ຄຸມງານ
ຕາມສາຍວຽກເພ ີ່ອການອະນຸມັດ ແລະຕ້ອງລະບຈຸຸດປະສົງຂອງການຈດັຊ ັ້ ປຽບທຽບລາຄາຈາກຜູ້ຂາຍແລະຜູ້ໃຫ້
ບ ລິການອ ີ່ນໆ. ແລະ ດ າເນ ນງານດ້ວຍຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕິທ າຕ ໍ່ທຸກຝ່າຍ 

2) ການຈດັຊ ັ້ກັບພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງມ ຄວາມໂປ່ງໃສ. ສາມາດກວດສອບໄດ້ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັນະໂຍບາຍ ແລະ 
ລະບຽບການຂອງບ ລິສັດ ແລະ ກດົໝາຍທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

ພາກທ  2 ການຄວບຄມຸ 

 1. ການຄວບຄມຸບັນຊ  

1) ບ ລິສັດແຍກພະແນກບນັຊ ອອກຈາກພະແນກການເງນິ. ທັງນ ັ້, ກ ໍ່ເພ ີ່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານຂອງທັງສອງພາກສ່ວນນ ັ້ມ 

ຄວາມສົມດູນກນັ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້ເຊິີ່ງກນັແລະກນັ. 
2) ພະແນກບນັຊ ຮັບຜິດຊອບບັນທຶກບັນຊ ລູກໜ ັ້. ບນັຊ ຕ້ອງຈ່າຍ ແລະລາຍການອ ີ່ນໆ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກັບ

ມາດຕະຖານວິຊາຊ ບ ແລະ ລະບຽບການ, ລະບຽບກົດໝາຍທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ພະແນກບນັຊ ຕ້ອງທົບ

ທວນຄ ນເພ ີ່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການເຮັດທຸລະກ າທ ີ່ບັນທຶກໄວ້ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການດ າເນ ນທຸລະກິດຂອງບ ລິສັດ. 



ນະໂຍບາຍ ແລະ ແນວທາງຕາ້ນການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ ບ ລສິດັ ໄທວວິດັ ປະກັນໄພ ຈ າກັດ 

 

ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກຖານເອກະສານທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັົ່ນ: ສນັຍາຫຼ ໃບແຈ້ງຫນ ັ້, ແລະອ ີ່ນໆ. ຫຼ ເອກະສານສະຫນັບສະຫນນູບ ໍ່

ຖ ກຕ້ອງ ຫຼ ບ ໍ່ຄົບຖ້ວນ ຫຼ ມ ຄວາມສົງໄສວ່າອາດຈະມ ຄະດ ສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ ໃຫ້ຂ ໍ້ຄິດຕ ໍ່ກັບຊ່ອງທາງທ ີ່ບ ລິສັດລະບຸໄວ້. 
3) ພະແນກບນັຊ ຕ້ອງຮັກສາຫັຼກຖານເອກະສານທ ີ່ເຫມາະສົມກ່ຽວກັບການບນັທຶກບນັຊ . ແລະພ້ອມທ ີ່ຈະໄດ້ຮັບການ

ກວດກາຕະຫຼອດເວລາ 

2. ການຄວບຄມຸທາງດ້ານການເງນິ 

1) ບ ລິສັດແຍກພະແນກການເງນິອອກຈາກບນັຊ . ທັງນ ັ້, ກ ໍ່ເພ ີ່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານຂອງທັງສອງພາກສ່ວນນ ັ້ມ ຄວາມສົມດູນ

ກັນ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້ເຊິີ່ງກັນແລະກນັ. 
2) ພະແນກການເງນິມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບ-ຈ່າຍ. ຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ພະແນກການເງນິຕ້ອງທົບທວນເພ ີ່ອ

ຮັບປະກັນວ່າເອກະສານສະຫນັບສະຫນູນການຮັບແລະການຈ່າຍເງິນແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການດ າເນ ນທຸລະກິດຂອງ
ບ ລິສັດ. ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກຖານເອກະສານທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັົ່ນ: ໃບຮັບເງິນ, ແລະອ ີ່ນໆ, ຖ້າພົບວ່າລາຍການທ ີ່ສົົ່ງເພ ີ່ອຮັບຫຼ 

ຈ່າຍເງິນບ ໍ່ມ ເອກະສານສະຫນັບສະຫນູນ. ຫຼ ຫັຼກຖານເອກະສານບ ໍ່ຖ ກຕ້ອງ ຫຼ ບ ໍ່ຄົບຖ້ວນ ຫຼ ມ ຄວາມສົງໄສວ່າອາດຈະມ 
ຄະດ ສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ ເພ ີ່ອລາຍງານຂ ໍ້ຄິດຕ ໍ່ກັບຊ່ອງທາງທ ີ່ບ ລິສັດກ ານດົ 

3) ການຮັບ ແລະ ຊ າລະຕ້ອງຜ່ານບນັຊ ທະນາຄານທ ີ່ບ ລິສັດກ ານົດໄວເ້ທົົ່ານັັ້ນ. ການຈ່າຍເງິນຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໂດຍ
ອົງການອະນຸມັດຂອງບ ລິສັດຕະຫຼອດເວລາ. ການຮັບເງິນແລະການຊ າລະເງິນຕ້ອງໄດ້ຮັບການລະບຽບການຢ່າງຖ ກຕ້ອງ. 
ມ ເອກະສານ ແລະ ຫຼັກຖານສະໜບັສະໜນູຢ່າງຖ ກຕ້ອງ ແລະຄົບຖ້ວນ. ແລະ ໄດ້ກວດກາ ແລະ ຕດິຕາມໂດຍກົມການ
ເງິນ. 

4) ພະແນກການເງນິຕ້ອງດ າເນ ນການອອກໃບບິນ ຫຼ  ໃບບນິຕາມເງ ີ່ອນໄຂການຄ້າທ ີ່ບ ລິສັດມ . ຕົກລົງກັບລູກຄ້າ ຫຼ ຄູ່ຮ່ວມ
ງານຈະບ ໍ່ຊັກຊ້າຫຼ ເລັົ່ງການເອ ັ້ນເກບັເງິນຫຼ ການຮັບໃບບິນໂດຍບ ໍ່ມ ເຫດຜົນທ ີ່ເຫມາະສົມ. ຫຼ ເພ ີ່ອຮຽກຮ້ອງ ຫຼ ໄດ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດໃດໆ ໃນທາງທ ີ່ຜິດຈາກລູກຄ້າຫຼ ຄູ່ຄ້າທຸລະກດິທ ີ່ອາດຈະພົວພັນກັບການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ 

5) ຫັຼກຖານການຮັບ ແລະ ຊ າລະຕ້ອງຍ ີ່ນໃຫ້ກົມບັນຊ  ເພ ີ່ອກວດກາຄ ນຄວາມຖ ກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນຂອງການບັນທຶກ
ບັນຊ  ແລະ ເອກະສານປະກອບການບນັຊ . 

3. ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນມະນຸດ 

ບ ລິສັດມ ຂັັ້ນຕອນ ແລະ ລະບຽບການທ ີ່ຈະແຈງ້ໃນການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. ແລະເປັນລາຍລັກອັກສອນ 
ເລ ີ່ມແຕ່ການວາງແຜນພະລັງງານ ການຮັບສະຫມັກແລະການກວດສອບພ ັ້ນຖານ, ການທົດລອງວຽກເຮັດງານທ າ, ການປະຖົມນິ

ເທດພະນັກງານໃຫມ່ ການກະກຽມແຜນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຝກຶອົບຮົມ ເພ ີ່ອພັດທະນາທ່າແຮງບຸກຄະລາກອນ ການປະ
ເມ ນຜົນການປະຕິບັດ 

ການສ ບສວນຫຼ ການສອບສວນແມ່ນຈ າເປັນສ າລັບການລະເມ ດກດົລະບຽບຫຼ ນະໂຍບາຍຂອງບ ລິສັດ. ລວມທັງກດົໝາຍທ ີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງການກ ານດົການລງົໂທດທ ີ່ຊັດເຈນໃນເວລາທ ີ່ການກະທ າຜິດດັົ່ງກ່າວຖ ກກະທ າ 

ບ ລິສັດບ ໍ່ມ ນະໂຍບາຍໃຫ້ບຸກຄົນໃດຫນຶີ່ງຂອງບ ລິສັດຮຽກຮ້ອງຫຼ ໄດ້ຮັບເງິນຫຼ ຜົນປະໂຫຍດອ ີ່ນໆ. ຈາກຜູ້ສະໝັກວຽກ ຫຼ ບຸກຄົນ
ໃດນຶີ່ງ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະໝັກວຽກ ທັງໃນຂັັ້ນຕອນການສະໝກັວຽກ, ການສ າພາດ, ການຕັດສິນໃຈຮັບວຽກ. ການປະເມ ນ



ນະໂຍບາຍ ແລະ ແນວທາງຕາ້ນການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ ບ ລສິດັ ໄທວວິດັ ປະກັນໄພ ຈ າກັດ 

 

ຜົນໃນລະຫວ່າງການທົດລອງ ການປະເມ ນຜົນການປະຕິບັດ ລວມທັງກ ລະນ ອ ີ່ນໆໃນໄລຍະທ ີ່ບຸກຄົນຮັກສາສະຖານະພາບຂອງ
ພະນັກງານຂອງບ ລິສັດ 

4. ການບັນທຶກ ແລະ ການເກບັຮກັສາຂ ໍ້ມນູ ແລະ ເອກະສານ 

ບ ລິສັດມ ລະບົບບນັທຶກແລະເກັບຮັກສາຂ ໍ້ມູນແລະເອກະສານ. ການເຂົັ້າເຖິງປະສິດທິພາບແລະການສ າຮອງຂ ໍ້ມູນ ພ້ອມທ ີ່ຈະນ າໃຊ້
ຄ ນໃຫມ່ໃນກ ລະນ ສຸກເສ ນ ລວມທັງການປ້ອງກັນການນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມູນຂອງບ ລິສັດ ນ າໃຊ້ໃນທາງທ ີ່ຜິດ ເພ ີ່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ 
ແລະ ຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງທາງກົງ ແລະທາງອ້ອມ ນ ັ້ແມ່ນເພ ີ່ອຮັບປະກັນວ່າຂ ໍ້ມູນແລະເອກະສານທ ີ່ສ າຄັນ ມັນຖ ກບນັທຶກແລະຮັກສາ
ໄວ້ຢ່າງຖ ກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ໂປ່ງໃສແລະສາມາດຕິດຕາມໄດ້. ບ ລສັິດມ ຄ າແນະນ າສ າລັບການບນັທຶກແລະເກັບຮັກສາຂ ໍ້ມູນແລະ

ເອກະສານ. ອ ງຕາມລາຍລະອຽດດັົ່ງນ ັ້: 

1. ສະໜອງການເກັບຮັກສາຂ ໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ. ການເຂົັ້າເຖິງປະສິດທິພາບແລະການສ າຮອງຂ ໍ້ມູນ ແລະສອດຄ່ອງກັບ
ນະໂຍບາຍຂອງບ ລິສັດ ເພ ີ່ອປົກປ້ອງຜູ້ທ ີ່ບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຍຸາດຫຼ ບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ການເຂົັ້າເຖິງ ແລະນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມູນ ແລະ
ເອກະສານທ ີ່ບ ໍ່ຖ ກຕ້ອງ ລວມທັງການປ່ຽນແປງ, ແກ້ໄຂ ແລະທ າລາຍຂ ໍ້ມູນ ແລະເອກະສານດັົ່ງກ່າວ. 

2. ສະໜອງມາດຕະການຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບເຕັກໂນໂລຊ ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານທ ີ່ເໝາະສົມ ແລະ ພຽງພ , ພ້ອມທັງປັບປຸງ

ມາດຕະການດັົ່ງກ່າວໃຫ້ມ ປະສິດທິຜົນ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັສະພາບແວດລ້ອມທ ີ່ມ ການປ່ຽນແປງຕະຫຼອດໄປ. ພ້ອມທັງ
ຊ ັ້ນ າ ແລະ ຕດິຕາມການຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການດັົ່ງກ່າວເປັນປະຈ າ. ທັງນ ັ້, ແມ່ນເພ ີ່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງດ້ານເຕັກ

ໂນໂລຊ ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ການສູນເສຍ ຫຼ  ການຮົົ່ວໄຫຼຂອງຂ ໍ້ມູນ ຫຼ  ເອກະສານ. ຫຼ ໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງ
ໂດຍບ ໍ່ມ ສິດຫຼ ອະນຸຍາດ, ແລະອ ີ່ນໆ 

ພາກທ  3 ການປະເມ ນຄວາມສຽ່ງຕ ໍ່ການສ ໍ້ລາດບງັຫວຼງ 

  ການປະເມ ນຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງແມ່ນເຄ ີ່ອງມ ທ ີ່ໃຊ້ເພ ີ່ອຊອກຫາຂ ໍ້ບົກພ່ອງພາຍໃນລະບົບທ ີ່ອາດຈະສ້າງໂອກາດສ າ
ລັບການສ ໍ້ລາດບງັຫຼວງ. ໂດຍການພິຈາລະນາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທ ີ່ອາດຈະເກ ດຂ ັ້ນ ລວມທັງການພິຈາລະນາຜົນກະທົບຕ ໍ່ການສ ໍ້
ລາດບງັຫຼວງ 

1. ປດັໃຈສ່ຽງພາຍໃນ 

1) ການກວດສອບພາຍໃນ 
2) ການຄວບຄຸມພາຍໃນ ແລະ ການດຸນ່ດ່ຽງຂອງອ ານາດບ ລິຫານ 
3) ຊ່ອງທາງການຮ້ອງຮຽນແລະຄວາມຄິດເຫັນ 

ບ ລສັິດໄດ້ປະເມ ນຄວາມສ່ຽງຈາກປດັໃຈຄວາມສ່ຽງພາຍໃນ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດມາດຕະການປອ້ງກນັຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ
ດັົ່ງນ ັ້: 

1) ອ ານາດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ຂອງຄະນະບ ລິຫານງານແມ່ນແຍກອອກຈາກອ ານາດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ຂອງຄະນະບ ລຫິານຢ່າງຈະແຈງ້. 
2) ມ ການສ້າງຕັັ້ງອົງການກວດກາ. ເປັນເຈົັ້າການກວດກາການປະຕິບັດວຽກງານຂອງທຸກກົມຕາມລະບຽບການທ ີ່ໄດ້ວາງ

ອອກ. ພ້ອມທັງປະເມ ນປະສິດທິຜົນ ແລະ ຄວາມພຽງພ ຂອງການຄວບຄຸມພາຍໃນຂອງໜ່ວຍງານນັັ້ນ ໂດຍຍຶດໝັັ້ນຫັຼກ



ນະໂຍບາຍ ແລະ ແນວທາງຕາ້ນການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ ບ ລສິດັ ໄທວວິດັ ປະກັນໄພ ຈ າກັດ 

 

ການຄຸ້ມຄອງບ ລສັິດທ ີ່ດ  ແນວໃດກ ໍ່ຕາມ, ກົມກວດກາພາຍໃນຕ້ອງສາມາດກວດສອບ ແລະ ດຸນ່ດ່ຽງໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ 

ເພາະຕ້ອງໄດ້ລາຍງານໂດຍກົງຕ ໍ່ຄະນະກວດກາ. 
3) ສ້າງລະບົບການຄວບຄຸມພາຍໃນໂດຍປະເມ ນລະບົບການຄວບຄຸມພາຍໃນຂອງບ ລິສັດປະຈ າປີ 
4) ກ ານົດແລະປະເມ ນຄວາມສ່ຽງໃນດ້ານຕ່າງໆ, ແລະມ ມາດຕະການທ ີ່ຊັດເຈນເພ ີ່ອປ້ອງກັນແລະຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ. ໂດຍ

ກ ານົດບັນຫາການສ ໍ້ລາດບງັຫຼວງເປັນສ່ວນຫນຶີ່ງຂອງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ການສ ໍ້ລາດບງັຫຼວງຂອງຄະນະກ າມະ
ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ. 

5) ມ ນະໂຍບາຍການແຈ້ງຂ່າວສານແລະຄ າຮ້ອງທຸກດ້ວຍການສະໜອງມາດຕະການ, ກົດລະບຽບ, ຄ າແນະນ າ, ຂັັ້ນຕອນ, 

ແລະນະໂຍບາຍທ ີ່ພຽງພ ເພ ີ່ອຫຼຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ 

2. ປດັໃຈສ່ຽງພາຍນອກ 

1) ການເປີດເຜ ຍສາທາລະນະ 
2) ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ ຫຼ ຜູ້ມ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 
3) ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອົງການລັດ 

    ບ ລິສັດໄດ້ສະຫນອງການປະເມ ນຄວາມສ່ຽງໃນກິດຈະກ າທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງທ ີ່ມ ຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ການສ ໍ້ລາດບງັຫຼວງ. ໂດຍກ ານົດບັນຫາ
ສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ ເປັນສ່ວນຫນຶີ່ງຂອງຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ການສ ໍ້ໂກງ ພດັທະນາມາດຕະການຕ້ານການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ ອ ງຕາມກົດຫມາຍທ ີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດດ້ານຈັນຍາບນັ ເຊັົ່ນດຽວກນັກັບການສ້າງມາດຕະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໃຫ້ເຫມາະສົມກັບຄວາມ
ສ່ຽງທ ີ່ຖ ກປະເມ ນ 

ການກະທ າເພ ີ່ອປອ້ງກນັຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ 

  ບ ລິສັດໄດ້ກະກຽມເອກະສານ, ຄູ່ມ ແລະລະບຽບການຕ່າງໆຕາມຫັຼກການຂອງການຄວບຄຸມພາຍໃນທ ີ່ດ . ປະຕິບດັຕາມ

ນະໂຍບາຍແລະກົດລະບຽບຂອງບ ລິສັດ ຕດິພັນກັບການຄຸ້ມຄອງບ ລສັິດທ ີ່ດ ແລະການປ້ອງກັນການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ 

ບ ລິສັດໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄູ່ມ ແລະກົດລະບຽບ. ມ ຂັັ້ນຕອນການເກບັຮັກສາເອກະສານຕ່າງໆ ກຽມພ້ອມໃນການກວດສອບເພ ີ່ອ
ກວດສອບຄວາມຖ ກຕ້ອງ ແລະ ໂປ່ງໃສ ເຊັົ່ນ: ເກັບຮັກສາຫັຼກຖານການອະນຸມັດການຈ່າຍເງິນ ແລະ ອ ີ່ນໆ. 

ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ 

ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ການສ ໍ້ລາດບງັຫຼວງມ  3 ຂັັ້ນຕອນທ ີ່ສ າຄັນຄ : 

1) ການປົກປ້ອງ 

     ການພິຈາລະນາຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ການສ ໍ້ລາດບງັຫຼວງ ແລະ ຊອກຫາວິທ ສະກັດກັັ້ນການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງຜ່ານລະບົບຄວບຄຸມພາຍ
ໃນເພ ີ່ອບ ໍ່ໃຫກ້ານສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງເກ ດຂຶັ້ນ ມ ການຝຶກອົບຮົມຢ່າງຕ ໍ່ເນ ີ່ອງຂອງພະນັກງານໃນເລ ີ່ອງດັົ່ງກ່າວ. 

ບ ລິສັດມ ລະບົບການຄວບຄຸມພາຍໃນທ ີ່ກວມເອົາການດ າເນ ນງານທັງຫມົດ. ອົງການຈັດຕັັ້ງ ລວມທັງລະບບົການຄວບຄຸມພາຍ
ໃນອ ີ່ນໆຂອງບ ລິສັດທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບມາດຕະການຕ້ານການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ ໂດຍການສ້າງຕັັ້ງອ ານາດການດ າເນ ນງານ ເພ ີ່ອເຜ ຍແຜ່
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະອ ານາດການຕັດສິນໃຈ ຢ່າໃຫອ້ ານາດຕົກຢູ່ກັບຜູ້ໃດຄົນໜຶີ່ງ. ທັງນ ັ້ກ ເພ ີ່ອຫຼຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ການສ ໍ້
ລາດບງັຫຼວງ. 



ນະໂຍບາຍ ແລະ ແນວທາງຕາ້ນການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ ບ ລສິດັ ໄທວວິດັ ປະກັນໄພ ຈ າກັດ 

 

2) ການຊອກຄົັ້ນຫາ 

     ການຮ້ອງທຸກ ຫຼ ການຮ້ອງທຸກ ເປັນຊ່ອງທາງທ ີ່ສ າຄັນສ າລັບບ ລິສັດ ກວດພົບການສ ໍ້ລາດບງັຫຼວງ ສະນັັ້ນ, ຕ້ອງມ ຫຼາຍຊ່ອງ

ທາງໃນການຕິດຕ ໍ່ ແລະ ບ ລິສັດຕ້ອງເນັັ້ນໃສ່ຄວາມລັບ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ສ ີ່ຂ່າວ. 

3) ຕອບສະຫນອງ 

     ມ ການຕອບໂຕ້ການສ ໍ້ລາດບງັຫຼວງຫຼາຍຮູບແບບ. ເຊັົ່ນ: ການລົງໂທດທາງວິໄນຢ່າງເຂັັ້ມງວດ ແລະການລົງໂທດທາງກດົໝ
າຍການເປດີເຜ ຍ 

   ບ ລິສັດເປີດເຜ ຍຂ ໍ້ມູນທ ີ່ຈ າເປັນຕ ໍ່ຜູ້ອ ານວຍການ, ຜູ້ບ ລິຫານ, ພະນັກງານຂອງບ ລິສັດແລະບ ລິສັດຍ່ອຍ. ກຸ່ມຜູ້ມ ສ່ວນຮ່ວມ 

ແລະ ບຸກຄນົທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງຖ ກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ທັນເວລາ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ມ ການອັບເດດຜ່ານຊ່ອງທາງສະເໝ  ມ ການເຂົັ້າເຖິງຂ ໍ້

ມູນທ ີ່ງ່າຍດາຍ ມ ຄວາມສະເໝ ພາບ ແລະເຊ ີ່ອຖ ໄດ້. ນະໂຍບາຍຕ້ານການສ ໍ້ລາດບງັຫຼວງນ ັ້ແມ່ນເປີດເຜ ຍຢູ່ໃນບົດລາຍງານປະຈ າ
ປີ. ແລະຊ່ອງທາງອ ີ່ນໆທ ີ່ສາມາດເຂົັ້າເຖິງຂ ໍ້ມູນໄດ້ງ່າຍເຊັົ່ນ: ເວັບໄຊທ໌ຂອງບ ລິສັດຫຼ ວິທ ການອ ີ່ນໆຕາມຄວາມເຫມາະສົມ, ແລະ

ອ ີ່ນໆ, ເພ ີ່ອໃຫ້ສາມາດມ ສ່ວນຮ່ວມຢ່າງມ ປະສິດທິພາບ. 

ການສ ີ່ສານ 

1. ການສ ີ່ສານພາຍໃນບ ລິສັດ 

   ບ ລິສັດຈະສ ີ່ສານນະໂຍບາຍຕ້ານການສ ໍ້ລາດບງັຫຼວງພາຍໃນບ ລສັິດເຊັົ່ນ: ຜູ້ອ ານວຍການ, ຜູ້ບ ລຫິານແລະພະນັກງານທຸກລະດບັ

ຂອງບ ລິສັດແລະບ ລິສັດຍ່ອຍ. ໂດຍຜ່ານຊ່ອງທາງການສ ີ່ສານຕ່າງໆ ພາຍໃນບ ລິສັດຜ່ານທາງອ ເມວ ເວັບໄຊທ໌ຂອງບ ລິສັດ ສ ີ່ສິີ່ງ
ພິມປະຊາສ າພັນ ການຝຶກອົບຮົມແລະການປະຖົມນິເທດສ າລັບພະນັກງານໃຫມ່ ແລະການຝຶກອົບຮົມປະຈ າປີ, ແລະອ ີ່ນໆ, ເພ ີ່ອ

ສ ີ່ສານນະໂຍບາຍຕ້ານການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໃນທຸກລະດບັຂອງບ ລິສັດ. ເພ ີ່ອສ້າງຈດິສ ານຶກທ ີ່ດ  ແລະ ຮັບຮູ້ເຖິງ
ຄວາມສ າຄັນຂອງການຕ້ານການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງເປັນວດັທະນະທ າຂອງບ ລິສັດ 

2. ການສ ີ່ສານນອກບ ລິສັດ 

   ບ ລິສັດຈະສ ີ່ສານນະໂຍບາຍຕ້ານການສ ໍ້ລາດບງັຫຼວງໃຫ້ບຸກຄນົທ ສາມເປັນແຈ້ງການຂອງບ ລິສັດເພ ີ່ອຕ້ານການສ ໍ້ລາດບງັຫຼວງ
ທຸກຮູບແບບເຊັົ່ນ: ລູກຄ້າ, ຄູ່ຄ້າ, ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ. ເຊັົ່ນດຽວກັນກບັບຸກຄນົອ ີ່ນໆທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດ າເນ ນທຸລະກດິຂອງ

ບ ລິສັດ. ນະໂຍບາຍຕ້ານການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງແມ່ນສ ີ່ສານກັບຄນົພາຍນອກໂດຍຜ່ານຊ່ອງທາງການສ ີ່ສານອ ີ່ນໆເຊັົ່ນເວັບໄຊທ໌ຂອງ
ບ ລິສັດ. ແລະໃນຮູບແບບຂອງບັນຊ ລາຍຊ ີ່ປະຈ າປີຂອງຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ລວມທັງຄະນະກ າມະການປະຊາສ າພັນຂອງບ ລິສັດ, ແລະ

ອ ີ່ນໆ. 

ພາກທ  4 ການແຈງ້ເບາະແສເພ ີ່ອຮອ້ງຮຽນ (Whistle Blowing) ແລະ ການກວດສອບ 

  ບ ລິສັດມ ຄວາມມຸ່ງຫມັັ້ນທ ີ່ຈະສ້າງແລະຮັກສາວັດທະນະທ າຂອງບ ລິສັດ. ສ ໍ້ລາດບງັຫຼວງນັັ້ນ ທຸກປະເພດແມ່ນຍອມຮັບບ ໍ່ບຸກ
ຄະລາກອນໃນທຸກລະດັບຈະບ ໍ່ຖ ກລະເລ ຍ ແລະຖ ກລະເລ ຍ. ເມ ີ່ອເຫັນການກະທ າທ ີ່ຖ ວ່າເປັນການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ບ ລສັິດ ໂດຍການຊຼຸກຍູ້ໃຫມ້ ການເປົົ່າແກ ຫຼ ການຮ້ອງຮຽນກ່ຽວກັບການກະທ າຜິດກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ຫຼ ພຶດຕິກ າທ ີ່ອາດສະ



ນະໂຍບາຍ ແລະ ແນວທາງຕາ້ນການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ ບ ລສິດັ ໄທວວິດັ ປະກັນໄພ ຈ າກັດ 

 

ແດງໃຫເ້ຫັນເຖິງການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ. ຂອງບຸກຄະລາກອນໃນອົງການຈັດຕັັ້ງ ໂດຍນ າເອົານະໂຍບາຍ "ຄ າຮ້ອງທຸກ" ເພ ີ່ອປະຕິບັດ
ດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນ ັ້: 

1. ຊອ່ງທາງການຮອ້ງທຸກ ຫຼ ການຮອ້ງຮຽນ 

     ທ່ານ ນາງ ສນຸ  ເທບວ ທະຍາກຸນ ເລຂາທິການບ ລິສັດ 

     ຈົດໝາຍອ ເລັກໂທຣນິກ sunee_non@thaivivat.co.th 

     ນາງ ນນັທະວັນ ອາລນຸ ພລິຍິາກຸນ, ພະແນກປະຕິບັດຕາມ 

     ຈົດໝາຍອ ເລັກໂທຣນິກ nantawan_aru@thaivivat.co.th 

     ຈົດໝາຍນາງ ນນັທະວນັ ອາລຸນ ພິລິຍາກຸນ 

     ບ ລິສັດ ໄທວິວດັ ປະກັນໄພ ຈ າກັດ 

     71 ຖະໜົນດິນແດງ, ມ.ສ ຊ າເໜ ອ, ເມ ອງພະໄທ, ບາງກອກ 10400 

     ໂທ 1231 ຫຼ  026950800 ຕ ໍ່ 5938 

2. ມາດຕະການປກົປອ້ງ  ແລະ ຫຼຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍໃຫແ້ກຜູ້່ແຈ້ງຂ່າວການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ 
1) ຜູ້ຮ້ອງຮຽນທ ີ່ໃຫຄ້ວາມຮ່ວມມ ໃນການສ ບສວນການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ. ຫຼ ຜູ້ປະຕິເສດເຂົັ້າຮ່ວມການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ ເຖິງ

ແມ່ນວ່າການປະຕິເສດດັົ່ງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້ບ ລິສັດສູນເສຍທຸລະກິດ. ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ບ ໍ່ໄດ້ຮັບການປົດຕ າແໜງ່, 

ລົງໂທດ, ຖ ກໄລ່ອອກ, ຫຼ ບ ໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 

2) ບ ລິສັດພິຈາລະນາຂ ໍ້ມູນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງເປັນຄວາມລັບ. ອົງການທ ີ່ໄດ້ຮັບຄ າຮ້ອງທຸກຕ້ອງດ າເນ ນ
ການ  ກບັຄວາມລັບຂອງບົດລາຍງານ. ແລະຈະເປີດເຜ ຍຕາມຄວາມຈ າເປັນ ຄ ານຶງເຖິງຄວາມປອດໄພແລະຄວາມເສຍ
ຫາຍຂອງບຸກຄົນທ ີ່ລາຍງານແຫ່ຼງຂ ໍ້ມູນ. ຫຼ ບຸກຄນົທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

3) ບ ລິສັດມ ມາດຕະການປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ຈົົ່ມ ຫຼ  ລາຍງານຜູ້ແຈງ້ຂ່າວ. ເຊິີ່ງແມ່ນຜູ້ທ ີ່ໃຫ້ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບການ
ຮ້ອງທຸກໂດຍສັດຊ ີ່ ບ ໍ່ໃຫໄ້ດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼ  ປະສົບກັບຄວາມບ ໍ່ຍຸຕິທ າທ ີ່ເກ ດຈາກການຮ້ອງຮຽນ, ການເປັນ

ພະຍານ ຫຼ  ໃຫຂ້ ໍ້ຄິດກ່ຽວກັບການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ 
3. ຂະບວນການເມ ີ່ອໄດ້ຮບັການຮອ້ງຮຽນ 

1) ຜູ້ຮ້ອງຮຽນຈະເກັບກ າຂ ໍ້ເທັດຈິງທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງດ້ວຍຕົນເອງ. ຫຼ ມອບໝາຍໃຫ້ພະແນກຊັບພະຍາກອນມະນຸດເປັນຜູ້
ດ າເນ ນການ 

2) ຜູ້ຮັບຄ າຮ້ອງທຸກຈະເປັນຕົວປະມວນຜົນ. ແລະກວດກາຂ ໍ້ມູນ ພິຈາລະນາຂັັ້ນຕອນ ແລະວິທ ການຄຸ້ມຄອງທ ີ່ເຫມາະ
ສົມໃນແຕ່ລະວິຊາ ນ ັ້ອາດຈະເຮັດດ້ວຍຕົນເອງ. ຫຼ ມອບໝາຍໃຫ້ພະແນກຊັບພະຍາກອນມະນຸດເພ ີ່ອດ າເນ ນການປຸງ
ແຕ່ງ ແລະກວດກາຂ ໍ້ມູນ ຫຼ ມອບໃຫ້ຄະນະກ າມະການສ ບສວນເພ ີ່ອດ າເນ ນການປຸງແຕ່ງ ແລະກວດກາຂ ໍ້ມູນ ຄະນະ
ກ າມະການສ ບສວນຈະຖ ກແຕ່ງຕັັ້ງເປັນບາງຄັັ້ງຄາວຈາກກອງປະຊຼຸມການຄຸ້ມຄອງຂອງບ ລິສັດ. 



ນະໂຍບາຍ ແລະ ແນວທາງຕາ້ນການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ ບ ລສິດັ ໄທວວິດັ ປະກັນໄພ ຈ າກັດ 

 

3) ຜູ້ຮັບຄ າຮ້ອງທຸກສະເຫນ ມາດຕະການເພ ີ່ອປະຕິບັດຄ າຮ້ອງທຸກທ ີ່ໄດ້ຮັບຕ ໍ່ຜູ້ບ ລິຫານສູງສຸດຂອງບ ລສັິດ. ເພ ີ່ອ
ພິຈາລະນາການລງົໂທດທ ີ່ເຫມາະສົມ 

4) ຜູ້ຮັບຄ າຮ້ອງຮຽນມ ຫນ້າທ ີ່ໃນການລາຍງານຜົນຂອງການດ າເນ ນງານຕ ໍ່ຜູ້ບ ລິຫານສູງສຸດຂອງບ ລສັິດຫຼ ຄະນະ
ກ າມະການກວດກາ ແລະ ສະພາບ ລິຫານ ຕາມກ ລະນ . 

ການລງົໂທດ 

   ການກະທ າຫຼ  ການພົວພັນກັບການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງຢ່າງໃດກ ໍ່ເປັນການລະເມ ດຫຼ ັກການປະພຶດ, ລະບຽບກົດໝາຍ. ໂດຍ

ພະນັກງານ, ລວມທັງຜູ້ຊ ັ້ນ າໂດຍກົງ, ຜູ້ທ ີ່ບ ໍ່ສົນໃຈການກະທ າຜິດຂອງພະນັກງານຫຼ ຮັບຮູ້ວ່າມ ການກະທ າຜິດແຕ່ບ ໍ່ຟ້າວແກ້ໄຂ. 

ຜູ້ອ ານວຍການແລະຜູ້ບ ລິຫານ ຂອງບ ລິສັດ ແລະບ ລິສັດຍ່ອຍ ຈະໄດ້ຮັບການລົງໂທດທາງວິໄນຈາກການລງົໂທດ ໂຈະການປັບເງນິ
ເດ ອນ ການປະຕິເສດທ ີ່ຈະພິຈາລະນາໂບນັດ ຫຼ ກລ່ຽງການສົົ່ງເສ ມ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຍົກຟ້ອງແລະການລົງໂທດທາງດ້ານກົດຫມາຍ
ຖ້າຫາກວ່າມັນຜິດກົດຫມາຍ. 

  ບ ລິສັດຈະພິຈາລະນາທົບທວນຄ ນການປະກອບທຸລະກດິ. ແລະອາດຈະຢຸດເຊົາສັນຍາກັບຕົວແທນ, ນາຍຫນ້າ, ຄູ່ຮ່ວມງານ; 

ແລະຄົນທ ີ່ເຮັດທຸລະກິດກັບບ ລິສັດທ ີ່ລະເມ ດນະໂຍບາຍນ ັ້. 

ທບົທວນ 

  ນະໂຍບາຍຕ້ານການສ ໍ້ລາດບງັຫຼວງ ແລະແນວທາງ ຈະມ ການທົບທວນຄ ນທ ີ່ຈ າເປັນແລະເຫມາະສົມທຸກໆປີ. ຫຼ ໃນເວລາທ ີ່ມ 
ການປ່ຽນແປງທ ີ່ສ າຄັນ ເພ ີ່ອຮັກສາເຖິງວັນທ  

 

  ນະໂຍບາຍຕ້ານການສ ໍ້ລາດບງັຫຼວງ ແລະແນວທາງ ຮັບຮອງເອົາກອງປະຊຼຸມສະພາບ ລິຫານ ຄັັ້ງທ  4/21 ລງົວັນທ  11 ພະຈິກ 

2021. 

 


