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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ       ເລກທ…ີ……/ສສກ.ພປ 
            ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ວນັທ…ີ…………… 
 

ຂ ໍ້ຕົກລງົຂອງລັດຖະມົນຕີ 
ວ່າດ້ວຍລະບຽບການແຂ່ງຂນັກິລານັກຮຽນສາມນັສຶກສາ 

 

- ອງີຕາມກດົໝາຍວ່າດວ້ຍກລິາກາຍະກ າ(ສະບບັປັບປຸງ)ເລກທ ີ15/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ06 ກ ລະກດົ2012; 
- ອງີຕາມດ າລດັຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ວ່າດວ້ຍການຈດັຕັງ້ ແລະ ເຄ ່ ອນໄຫວຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະກລິາ 

ສະບບັເລກທ ີ282/ນຍ, ລງົວນັທ ີ07 ກນັຍາ 2011; 
- ອງີຕາມຂ ຕ້ກົລງົຂອງລດັຖະມນົຕວ່ີາການກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ສະບບັເລກທ ີ296/ສສກ.ພປ, ລງົວນັທ ີ

10 ກນັຍາ 2012 ວ່າດວ້ຍກດົລະບຽບການຈດັຕັງ້ ແລະ ການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງສະຫະພນັກລິານກັຮຽນ
ສາມນັລາວ; 

- ອງີຕາມການຄົນ້ຄວາ້ຂອງກມົພະລະ ແລະ ສລິະປະສກຶສາ ແລະ ການສະເໜຂີອງກມົຈດັຕັງ້ແລະ ພະນກັງານ. 
 

ລັດຖະມົນຕວີ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 
ຈຶຶ່ງຕົກລົງ: 

 

ໝວດທີ 1 
ບົດບັນຍັດທົຶ່ວໄປ 

 

ມາດຕາ 1.  ຈຸດປະສົງ 
   ຂ ຕ້ກົລງົສະບບັນີກ້ ານດົຫຼກັການ, ລະບຽບການແຂ່ງຂນັກລິາ,ການອະນຸມດັຈດັການແຂ່ງຂນັ, ການແຕ່ງ

ຕັງ້ຄະນະຮບັຜດິຊອບ, ກະຕກິາ, ມາດຖານ, ເງ  ່ອນໄຂຂອງນກັກລິາ, ຫຼຽນລາງວນັ ແລະ ການລງົໂທດເພ ່ ອເປັນ
ບ່ອນອງີໃຫແ້ກ່ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການແຂ່ງຂນັ ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. 

 
ມາດຕາ 2. ຫ ັກການລວມ 
  ລະບຽບການແຂ່ງຂນັກລິານກັຮຽນສາມນັສກຶສາມຫຼີກັການລວມດັ່ ງນີ:້ 

1. ຜ ທ້ີ່ ຈະເຂົາ້ຮ່ວມແຂ່ງຂນັຕອ້ງແມ່ນນກັຮຽນສາມນັສກຶສາ; 
2. ການຈດັການແຂ່ງຂນັຕອ້ງດ າເນນີໄປຢ່າງເປັນເອກະພາບ, ໂປ່ງໃສ, ມຄີວາມຍຸຕທິ າ ແລະ ຮບັປະກນັ

ຄວາມປອດໄພ; 
3. ການຈດັການແຂ່ງຂນັມ ີ 5 ລະດບັຄ : ລະດບັຫອ້ງ, ໂຮງຮຽນ, ເມ ອງ,ເທດສະບານ, ແຂວງ, ນະຄອນ 

ຫຼວງ ແລະ ຈດັການແຂ່ງຂນັລະດບັທົ່ ວປະເທດ ຕອ້ງໄດດ້ າເນນີໄປຕາມແຜນການແຕ່ລະໆດບັທີ່ ໄດກ້ າ 
ນດົໄວ.້ 
 

ມາດຕາ 3. ຂອບເຂດການນ າໃຊ້ 
ຂ ຕ້ກົລງົສະບບັນີນ້ າໃຊສ້ະເພາະວຽກງານພະລະສກຶສາ ແລະ ການຈດັການແຂ່ງຂນັກລິານກັຮຽນສາມນັ 

ສກຶສາຢ ່ ໂຮງຮຽນສາມນັສກຶສາທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. 
 

0023 

06 JAN 2015 
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ໝວດທີ 2 
ການອະນຸມັດ ແລະ ການແຕ່ງຕັໍ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຈັດການແຂ່ງຂັນ 

 

ມາດຕາ 4. ລະດັບການອະນຸມັດຈັດການແຂ່ງຂັນ 
  ລະດັບການອະນຸມັດຈດັການແຂ່ງຂັນມີດັຶ່ງນີໍ້: 

1. ການຈດັການແຂ່ງຂນັລະດບັທົ່ ວປະເທດ ແມ່ນກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ສະເໜຂີ ອະນຸມດັ
ຈດັການແຂ່ງຂນັຈາກລດັຖະບານ; 

2. ການຈດັການແຂ່ງຂນັລະດບັແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງແມ່ນພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງເປັນຜ ສ້ະເໜຂີ ອະນຸມດັຈດັການແຂ່ງຂນັຈາກອງົການປົກຄອງຂັນ້ແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງ; 

3. ການຈດັການແຂ່ງຂນັລະດບັເມ ອງ,ເທດສະບານ ແມ່ນຫອ້ງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາເມ ອງ,
ເທດສະບານເປັນຜ ສ້ະເໜຂີ ອະນຸມດັຈດັການແຂ່ງຂນັຈາກອງົການປົກຄອງຂັນ້ເມ  ອງ ແລະ ພະແນກ 
ສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ; 

4. ການຈດັການແຂ່ງຂນັລະດບັໂຮງຮຽນ ແມ່ນຄະນະຮບັຜດິຊອບກດິຈະກ າໃນໂຮງຮຽນເປັນຜ ສ້ະເໜີຂີ 
ອະນຸມດັຈດັການແຂ່ງຂນັຈາກຜ ອ້ ານວຍການໂຮງຮຽນ; 

5. ການຈດັການແຂ່ງຂນັລະດບັຫອ້ງຕ ່ ຫອ້ງ ແມ່ນຄ ປະຈ າຫອ້ງສມົທບົກບັຄ ສອນວຊິາພະລະສກຶສາໃນ
ໂຮງຮຽນ ເປັນຜ ສ້ະເໜີຂີ ອະນຸມດັຈດັການແຂ່ງຂນັຈາກຜ ອ້ ານວຍການໂຮງຮຽນ. 
 

ມາດຕາ 5. ການແຕ່ງຕັໍ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຈັດການແຂ່ງຂັນ 
  ການແຕ່ງຕັໍ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຈັດການແຂ່ງຂັນມດີັຶ່ງນີໍ້: 

1. ຄະນະຮບັຜດິຊອບຈດັການແຂ່ງຂນັລະດບັທົ່ ວປະເທດ ແມ່ນລດັຖະມນົຕວ່ີາການກະຊວງສກຶສາທກິານ 
ແລະ ກລິາ ເປັນຜ ອ້ະນຸມດັແຕ່ງຕັງ້. 

2. ຄະນະຮບັຜດິຊອບຈດັການແຂ່ງຂນັລະດບັແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງແມ່ນທ່ານເຈົາ້ແຂວງ, ເຈ ົາ້ຄອງນະ 
ຄອນຫຼວງເປັນຜ ອ້ະນຸມດັແຕ່ງຕັງ້. 

3. ຄະນະຮບັຜດິຊອບຈດັການແຂ່ງຂນັລະດບັເມ ອງ,ເທດສະບານ ແມ່ນທ່ານເຈົາ້ເມ  ອງເປັນຜ ອ້ະນຸມດັ
ແຕ່ງຕັງ້. 

4. ຄະນະຮບັຜດິຊອບຈດັການແຂ່ງຂນັລະດບັໂຮງຮຽນແມ່ນຜ ອ້ ານວຍການໂຮງຮຽນເປັນຜ ອ້ະນຸມດັແຕ່ງຕັງ້; 
5. ຄະນະຮບັຜດິຊອບຈດັການແຂ່ງຂນັລະດບັຫອ້ງຕ ່ ຫອ້ງແມ່ນຄະນະອ ານວຍການໂຮງຮຽນເປັນຜ ອ້ະນຸມດັ 

ແຕ່ງຕັງ້. 
 

ໝວດທີ 3 
ການຈັດການແຂ່ງຂັນ, ຂ ໍ້ກ ານົດ, ລະບຽບແລະກະຕກິາການແຂ່ງຂນັ 

 
ມາດຕາ 6. ລະດັບການຈັດການແຂ່ງຂັນ 

1. ການຈດັການແຂ່ງຂນັລະດບັທົ່ ວປະເທດ ແມ່ນການຈດັການແຂ່ງຂນັກລິານກັຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາ
ທົ່ ວປະເທດ, ໂດຍພາຍໃຕກ້ານຊີນ້ າ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ. 

2. ການຈດັການແຂ່ງຂນັລະດບັແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແມ່ນການຈດັການແຂ່ງຂນັກລິານກັຮຽນສາມນັສກຶ
ສາທົ່ ວແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງ, ໂດຍພາຍໃຕກ້ານຊີນ້ າ ແລະ ຮບັຜດິຊອບຂອງພະແນກສກຶສາທກິານ  
ແລະ ກລິາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ; 

3. ການຈດັການແຂ່ງຂນັລະດບັເມ ອງ,ເທດສະບານ ແມ່ນການຈດັການແຂ່ງຂນັກລິານກັຮຽນສາມນັສກຶສາ
ທົ່ ວເມ ອງ, ເທດສະບານ ໂດຍພາຍໃຕກ້ານຊີນ້ າ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຫອ້ງການສກຶສາທກິານ 
ແລະ ກລິາເມ ອງ, ເທດສະບານ; 



3 
 

 
4. ການຈດັການແຂ່ງຂນັລະດບັໂຮງຮຽນແມ່ນການຈດັການແຂ່ງຂນັກລິານກັຮຽນທງັໝດົຢ ່ ພາຍໃນໂຮງຮຽນ 

ໂດຍພາຍໃຕກ້ານຊີນ້ າ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຄະນະອ ານວຍການໂຮງຮຽນ; 
5. ການຈດັການແຂ່ງຂນັລະດບັຫອ້ງຕ ່ ຫອ້ງຮຽນ ແມ່ນການຈດັການແຂ່ງຂນັກລິານກັຮຽນຫອ້ງຕ ່ ຫອ້ງໂດຍ

ພາຍໃຕກ້ານຊີນ້ າ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຄ ປະຈ າຫອ້ງ. 
 

ມາດຕາ 7. ຂ ໍ້ກ ານົດ, ລະບຽບ ແລະ ກະຕກິາການແຂ່ງຂັນ 
ການຈດັການແຂ່ງຂນັຕອ້ງດ າເນນີໄປຕາມຂ ກ້ ານດົ, ກດົລະບຽບ ຂອງຄະນະຮບັຜດິຊອບຈດັການ

ແຂ່ງຂນັແລະ ກະຕກິາ ຂອງແຕ່ລະປະເພດກລິາ. 
 

ມາດຕາ 8. ການກ ານົດປະເພດກິລາ 
ການກ ານດົປະເພດກລິາທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມການແຂ່ງຂນັແມ່ນຄະນະກ າມະການຈດັການແຂ່ງຂນັແຕ່ລະລະດບັ

ເປັນຜ ຄ້ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ສະເໜຂີ ອະນຸມດັຕາມຂັນ້ຂອງຕນົ. 
  

ໝວດທີ 4 
ເງ ຶ່ອນໄຂຂອງນກັກິລາ ແລະ ສະຖານທີຶ່ການແຂ່ງຂນັ 

 
ມາດຕາ 9. ເງ ຶ່ອນໄຂຂອງນັກກິລາ 
   ນັກຮຽນສາມັນສຶກສາທີຶ່ຈະເປັນນັກກລິາຕ້ອງມເີງ ຶ່ອນໄຂດັຶ່ງນີໍ້: 

1. ນກັຮຽນສາມນັສກຶສາທີ່ ກ າລງັຮຽນຢ ່ ໃນໂຮງຮຽນນັນ້; 
2. ຮ ຈ້ກັລະບຽບ ແລະ ກະຕກິາຂອງກລິາປະເພດທີ່ ຕນົຈະເຂົາ້ຮ່ວມແຂ່ງຂນັໂດຍຂັນ້ພ ນ້ຖານ; 
3. ມຄຸີນສມົບດັດ,ີ ບ ່ ພວົພນັກບັສິ່ ງເສບຕດິ, ບ ່ ຕອ້ງໂທດ; 
4. ອາຍຸສ ງສຸດບ ່ ເກນີ 19 ປີ; 
5. ຕອ້ງໄດຜ່້ານການຂຶນ້ທະບຽນ ແລະສະໝກັຕາມລະບຽບການທີ່ ກ າມະການຈດັການແຂ່ງຂນັກ ານດົໄວ.້ 

 
ມາດຕາ 10. ສະຖານທີຶ່ຈັດການແຂ່ງຂັນ 
   ການແຂ່ງຂນັກລິານກັຮຽນສາມນັສກຶສາຕອ້ງກ ານດົເອາົເດີ່ ນກລິາປະເພດຕ່າງໆຂອງສ ນກາງ,ແຂວງ,

ເມ ອງ,ເທດສະບານ, ສະຖາບນັການສກຶສາ, ໂຮງຮຽນ ແຕ່ໃຫຖ້ ກຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ກະຕກິາຂອງແຕ່
ລະປະເພດກລິາໄດກ້ ານດົໄວ ້ແລະ ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັຈາກຄະນະຮບັຜດິຊອບຈດັການແຂ່ງຂນັ. 

 
ມາດຕາ 11. ການກ ານົດເວລາຈັດການແຂງ່ຂັນ 

1. ການແຂ່ງຂນັລະດບັທົ່ ວປະເທດ ກ ານດົເອາົ2 ປີຕ ່ ຄັງ້; 
2. ການແຂ່ງຂນັລະດບັແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງ ກ ານດົເອາົ1 ຄັງ້ຕ ່ ປີ; 
3. ການແຂ່ງຂນັລະດບັເມ ອງ,ເທດສະບານ ກ ານດົເອາົ1 ຄັງ້ຕ ່ ປີ; 
4. ການແຂ່ງຂນັລະດບັໂຮງຮຽນກ ານດົເອາົຢ່າງໜອ້ຍ1 ຄັງ້ຕ ່ ປີ; 
5. ການແຂ່ງຂນັລະດບັຫອ້ງຮຽນ ກ ານດົເອາົຢ່າງໜອ້ຍ1 - 2 ຄັງ້ຕ ່ ປີ. 
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ໝວດທີ 5 

ລາງວນັຂອງການແຂ່ງຂັນ 
 

ມາດຕາ 12. ລາງວັນຂອງການແຂ່ງຂັນລະດັບທົຶ່ວປະເທດ, ແຂວງ,ນະຄອນຫ ວງ, ເມ ອງ ແລະ 
ເທດສະບານມດີັຶ່ງນີໍ້: 

ລາງວນັທ ີI: ປະກອບມຫຼີຽນຄ າ ແລະ ໃບຢັງ້ຢ ນ ພອ້ມດວ້ຍຂອງທີ່ ລະລກຶ; 
ລາງວນັທ ີII: ປະກອບມຫຼີຽນເງນິ ແລະ ໃບຢັງ້ຢ ນ ພອ້ມດວ້ຍຂອງທີ່ ລະລກຶ; 
ລາງວນັທ ີIII: ປະກອບມຫຼີຽນທອງ ແລະ ໃບຢັງ້ຢ ນ ພອ້ມດວ້ຍຂອງທີ່ ລະລກຶ. 

ນອກຈາກນີຍ້ງັຈະໄດຮ້ບັຂອງຂວນັລາງວນັຈາກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 
 

ມາດຕາ 13. ລາງວັນຂອງການແຂ່ງຂັນລະດັບໂຮງຮຽນ ແລະ ລະດັບຫ້ອງ 
ການແຂ່ງຂນັລະດບັໂຮງຮຽນ ແລະ ລະດບັຫອ້ງສ າລບັຂອງຂວນັລາງວນັແມ່ນປະຕບິດັຕາມການຕກົລງົ

ຂອງຄະນະຮບັຜດິຊອບຈດັການແຂ່ງຂນັ. 
 

ໝວດທີ 6 
ການປະທ້ວງ ແລະ ການແກໄ້ຂ 

 
ມາດຕາ 14. ການປະທ້ວງ 

1. ການປະທວ້ງທາງດາ້ນມາດຕະຖານ ແລະ ເງ  ່ອນໄຂຂອງນກັກລິາ; 
2. ການປະທວ້ງທາງດາ້ນເຕກັນກິ. 

 
ມາດຕາ 15. ການແກ້ໄຂການປະທ້ວງ 

ການແກໄ້ຂການປະທວ້ງແມ່ນແຕ່ງຕັງ້ຄະນະກ າມະການເພ ່ ອຄົນ້ຄວາ້ພຈິາລະນາຄ າປະທວ້ງ. 
 

ໝວດທີ 7 
ການລົງໂທດແລະການລະເມີດ 

 
ມາດຕາ 16.ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ແລະ ນັກກິລາ 

ຄະນະຮບັຜດິຊອບຫຼ  ນກັກລິາບຸກຄນົໃດຫາກມກີານລະເມດີຕ ່ ລະບຽບ ແລະ ກະຕກິາການແຂ່ງຂນັ, ບ ່
ປະຕບິດັຕາມການຕດັສນິຂອງກ າມະການຄະນະຮບັຜດິຊອບພຈິາລະນາການປະທວ້ງຕາມໝວດທ5ີທີ່ ລະບຸ
ໄວຂ້າ້ງເທງິໃນຂ ຕ້ກົລງົສະບບັນີຈ້ະຖ ກສົ່ ງໃຫປ້ະທານຄະນະຮບັຜດິຊອບຈດັງານແຂ່ງຂນັພຈິາລະນາຕດັສນິ,
ຖາ້ເຫນັວ່າຄະນະຮບັຜດິຊອບນກັກລິາ ຫຼ  ນກັກລິາມກີານກະທ າທີ່ ລະເມດີຕ ່ ລະບຽບຫຼກັການ ແລະ ກະຕກິາ
ຕ່າງໆ ຈະຖ ກຕດັສດິອອກຈາກການເຂົາ້ຮ່ວມການແຂ່ງຂນັ. 

 
ມາດຕາ 17. ການປະພຶດຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ແລະ ນັກກິລາ 

 ຄະນະຮບັຜດິຊອບ ຫຼ  ນກັກລິາບຸກຄນົໃດຫາກມກີານປະພດຶສະແດງຕວົອອກບ ່ ເໝາະສມົ, ຂາດ
ຄຸນສມົບດັມາລະຍາດຂອງນກັກລິາ, ຫຼິນ້ນອກເກມ, ບ ່ ເຂົາ້ຮ່ວມແຂ່ງຂນັຕາມກ ານດົເວລາ, ເປັນຜ ກ້ ່ ເຫດວວິາດ
ທ າຮາ້ຍຮ່າງກາຍເຮດັໃຫຜ້ ອ້  ່ ນໄດຮ້ບັການເຈບັເປັນ ແລະ ເສຍຫາຍຈະຖ ກລງົໂທດຕາມສະຖານໜກັ ຫຼ  ເບາົ
ຕາມທີ່ ລະບຽບການແຂ່ງຂນັ ແລະ ກດົໝາຍວາງອອກ. 
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ມາດຕາ 18. ການລະເມດີ 
  ທຸກໆການລະເມດີຂອງຄະນະຮບັຜດິຊອບ, ນກັກລິາ ແລະ ກ າມະການຕດັສນິ ລວ້ນແລວ້ແຕ່ຖ ກ 

ລງົໂທດຕາມລະບຽບແລະກດົໝາຍວາງອອກ. 
 

ໝວດທີ 8 
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ 

 

ມາດຕາ 19. ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ 
ມອບໃຫກ້ມົພະລະ ແລະ ສລິະປະສກຶສາ ສມົທບົກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຄົນ້ຄວາ້ອອກຄ າແນະ 

ນ າເພີ່ ມເຕມີເພ ່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃຫໄ້ດຮ້ບັຜນົດ;ີ 
ມອບໃຫຄ້ະນະຮບັຜດິຊອບຈດັງານແຂ່ງຂນັກລິານກັຮຽນສາມນັສກຶສາໃນແຕ່ລະຄັງ້ຈດັຕັງ້ຜນັ

ຂະຫຍາຍລະບຽບສະບບັນີມ້າເປັນລະບຽບຈດັການແຂ່ງຂນັສະເພາະເພ ່ ອຄວາມສະດວກໃຫກ້ານຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັການແຂ່ງຂນັໃນແຕ່ລະຄັງ້. 

 
ມາດຕາ 20.ຜົນສັກສິດ 
  ຂ ຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ມຜີນົສກັສດິນບັແຕ່ວນັລງົລາຍເຊນັເປັນຕົນ້ໄປ. 
 
         
 

ບ່ອນສົ່ ງ: 
1. ຫອ້ງການກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ  01 ສະບບັ. 
2. ບນັດາມະຫາວທິະຍາໄລ (ບ່ອນລະ 1 ສະບບັ)  05 ສະບບັ. 
3. ບນັດາກມົ, ສ ນ, ສະຖາບນັ ແລະ ທຽບເທົ່ າ  20 ສະບບັ. 
4. ບນັດາພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ, ນະຄອນຫວຼງ  17 ສະບບັ. 
5. ບນັດາໂຮງຮຽນວທິະຍາໄລຕ່າງໆ   20 ສະບບັ. 
6. ເກບັມຽ້ນສ າເນາົ    03 ສະບບັ. 

 


