
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ໂດຍ ກ ຸ່ມແພຸ່ງ ແລະ ເສດຖະກິດ 
ໂຄງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນ ດ ໃນຂົງເຂດຍ ຕິທໍາ ແຫຸ່ງ ສປປ ລາວ 

 
ດ້ວຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສານປະຊາຊນົ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊນົ, ກະຊວງຍ ຕິທໍາ,  

ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລດັຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫຸ່ງຊາດ 
ກັບ ອົງການຮ່ວມມືສາກນົ ຍ ີ່ປ ຸ່ນ (JICA) 

 
ປ  2017 

ປືື້ມຄ ູ່ມືການແກ້ໄຂຂ ື້ຂັດແຍູ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ 
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ຄະນະຊ ີ້ນາໍໂຄງການ 
ທ່ານ ສຈ. ເກດ ກຽດຕິສັກ    ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ 
ທານ ຄາໍພາ ແສງດາຣາ    ຮອງປະທານສານປະຊາຊນົສູງສຸດ 
ທານ ໄຊຊະນະ ໂຄດພູທອນ   ຮອງຫົວໜ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊົນສງູສຸດ 
ທານ ຮສ ປອ ສາຍຂອງ ສາຍນະສິນ  ຮອງອະທິການບໍດມີະຫາວິທະຍາໄລແຫງ່ຊາດ 

 

ຄະນະບໍລິຫານໂຄງການ 
ທ່ານ ປອ ຈອມຄໍາ ບຸບຜາລີວັນ ຫົວໜ້າກມົສົົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທໍາ ກະຊວງຍຸຕິທາໍ 
ທ່ານ ບຸນຂວາງ ທະວີສັກ   ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ 
ທ່ານ ສີສູນທອນ ສ.ຜາບມີໄຊຍ໌ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ອງົການໄອຍະການ 

ຕາງໜ້າໂດຍ ທ່ານ ຄໍາເພັດ ສົມວໍລະຈິດ  
ທ່ານ ຮສ ວຽງວິໄລ ທ່ຽງຈັນໄຊ  ຄະນະບໍດີຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ,  

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 
 

ຄ ີ້ນຄວ້າ ແລະ ຮຽບຮຽງ ໂດຍ: 
ທ່ານ ສົມສັກ ໄຕບຸນລັກ   ສານປະຊາຊົນສງູສຸດ 
ທ່ານ ບຸນຂວາງ ທະວີສັກ   ສານປະຊາຊົນສງູສຸດ 
ທ່ານ ສງິເພັດ ວໍລະຈິດ    ສານປະຊາຊົນສງູສຸດ 
ທ່ານ ສຸລິສັກ ແກ້ວປະເສດີ   ສານປະຊາຊົນສງູສຸດ 
ທ່ານ ນາງ ມະນີຂັນ ເພັດວິໄຊ   ສານປະຊາຊົນສງູສຸດ 
ທ່ານ ບົວລີ ເພັດມີໄຊ    ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ 
ທ່ານ ນາງ ລັດຕະນະພອນ ພະພັກດ ີ  ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ 
ທ່ານ ຄາໍຫ ຼ້າ ຄໍາສງົກາ    ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ 
ທ່ານ ບຸນໄທ ວງົລໍຄໍາ    ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ 
ທ່ານ ຮສ ໄພມະນີ ໄຊວົງສາ   ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ 

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 
ທ່ານ ບຸນເຖງິ ສທີອນແກວ້ຈໍາປາ  ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ 

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 
ທ່ານ ທອງຄາໍ ລໍົ່ຢາ່ງ    ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ 

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 
ທ່ານ ພູໄຊ ຈັນທະວງົ    ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ 

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 



ທ່ານ ປອ ວຽງເພັດ ເຊັງຊົຼ້ງເຢຍລໍົ່ໄຟຈົງ ກະຊວງຍຸຕິທໍາ 
ທ່ານ ປອ ສິຣມິະຕະ ຈັນທະຣາສ ີ  ກະຊວງຍຸຕິທໍາ 
ທານ ນາງ ສີສຸດາ ໂສພາວນັດີ   ກະຊວງຍຸຕິທໍາ 
ທານ ແສງຕາວນັ ວງົປະເສີດ   ກະຊວງຍຸຕິທໍາ 
ທ່ານ ວັນນະກອນ ຈັນທະປັນຍາ  ກະຊວງຍຸຕິທໍາ 
ທ່ານ ແນວພະຈັນ ຄໍາມະນີວົງ   ກະຊວງຍຸຕິທໍາ 
 
 
 
 
 
 



ບດົຄ ຳເຫນັ 

ຂຳ້ພະເຈົຳ້ ຕຳງໜຳ້ຄະນະຊ ນ້ ຳໂຄງກຳນ ຂ ສະແດງຄວຳມຊມົເຊ ຍຄະນະຄົນ້ຄວຳ້ກ ຸ່ ມແພຸ່ ງ ແລະ ເສດຖະກດິ ທ ຸ່ ໄດ ້
ໃຊຄ້ວຳມພະຍຳຍຳມລວບລວມບນັດຳທດິສະດ , ຫ ກັກຳນຂອງກດົໝຳຍວຸ່ ຳດວ້ຍກຳນແກໄ້ຂຂ ຂ້ດັແຍຸ່ ງທຳງດຳ້ນເສດຖະ 
ກດິ ແລະ ບດົຮຽນຂອງສຳກນົ ສມົທບົກບັກຳນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕວົຈງິຂອງ ສປປ ລຳວ ຂຽນປ ມ້ຄ ຸ່ ມກືຳນແກໄ້ຂຂ ຂ້ດັແຍຸ່ ງ
ທຳງດຳ້ນເສດຖະກດິ ເພືຸ່ ອເປັນຄ ຸ່ ມໃືຫຜ້ ນ້ ຳໃຊເ້ຂົຳ້ໃຈຢຸ່ ຳງເປັນເອກະພຳບໃນກຳນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. ຄະນະຂຽນປ ມ້ຄ ຸ່ ມເືຫ ັມ້
ນ  ້ປະກອບດວ້ຍ ນກັວຊິຳກຳນຄົນ້ຄວຳ້ກດົໝຳຍ ທ ຸ່ ມຳຈຳກຫ ຳຍພຳກສຸ່ ວນ ເປັນຕົນ້ ສຳນປະຊຳຊນົ, ອງົກຳນໄອຍະກຳນ
ປະຊຳຊນົ, ຄະນະນຕິສິຳດ ແລະ ລດັຖະສຳດ ມະຫຳວທິະຍຳໄລແຫຸ່ ງຊຳດ ແລະ ກະຊວງຍ ຕທິ ຳ ໂດຍກຳນຮຸ່ ວມມຈືຳກ
ກະຊວງຍ ຕທິ ຳຍ ຸ່ ປ ຸ່ ນ ຜຸ່ ຳນອງົກຳນຮຸ່ ວມມສືຳກນົ ຍ ຸ່ ປ ຸ່ ນ (JICA) ພຳຍໃຕໂ້ຄງກຳນພດັທະນຳຊບັພະຍຳກອນມະນ ດ ໃນ
ຂງົເຂດຍ ຕທິ ຳ ຊ ຸ່ ງໄດໃ້ຫກ້ຳນສະໜບັສະໜ ນທຳງດຳ້ນທ ນຮອນ ເປັນຕົນ້ ທ ນສ ຳລບັຄະນະຄົນ້ຄວຳ້ໄປຝ ກອບົຮມົ, ທດັສະ 
ນະສ ກສຳຢ ຸ່ ພຳຍໃນ ແລະ ຕຸ່ ຳງປະເທດ, ຊຸ່ ວຍຈດັພມິ ແລະ ເຜ ຍແຜຸ່ ປືມ້ຄ ຸ່ ມສືະບບັນ .້ ນອກຈຳກນ  ້ຍງັປະກອບສຸ່ ວນທຳງ
ດຳ້ນວຊິຳກຳນ ເຊັຸ່ ນ ອຳຈຳນ, ສຳດສະດຳຈຳນ ແລະ ຜ ຊຸ້່ ຽວຊຳນທຳງດຳ້ນກດົໝຳຍຫ ຳຍທຸ່ ຳນ ຈຳກມະຫຳວທິະຍຳໄລກດົ 
ໝຳຍຂອງປະທດຍ ຸ່ ປ ຸ່ ນ ເພືຸ່ ອໃຫບ້ດົຮຽນ ແລະ ແນະນ ຳວທິ ກຳນຂຽນ, ອະທບິຳຍເນືອ້ໃນ ກດົໝຳຍວຸ່ ຳດວ້ຍ ກຳນແກໄ້ຂຂ ້

ຂດັແຍຸ່ ງທຳງດຳ້ນເສດຖະກດິ ລວມທງັກດົໝຳຍອືຸ່ ນທ ຸ່ ກຸ່ ຽວຂອ້ງ ໂດຍມ ກຳນປຽບທຽບກບັກດົໝຳຍຍ ຸ່ ປ ຸ່ ນ ແລະ ສນົທສິນັ 
ຍຳສຳກນົວຸ່ ຳດວ້ຍ ກຳນຮບັຮ  ້ແລະ ກຳນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຄ ຳຕດັສ ນກຸ່ ຽວກບັຂ ຂ້ດັແຍຸ່ ງທຳງດຳ້ນເສດຖະກດິຂອງຕຸ່ ຳງປະເທດ 
ຫ  ືຮບັຮ ກ້ນັໃນນຳມ ສນົທສິນັຍຳນວິຢອກ ປ  1958 ທ ຸ່  ສປປ ລຳວ ໄດເ້ຂົຳ້ເປັນພຳຄ . 

ກຳນພດັທະນຳລະບບົກດົໝຳຍຢ ຸ່  ສປປ ລຳວ ຕດິພນັກບັກຳນພດັທະນຳເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ໂດຍສະເພຳະ ກຳນ
ສຳ້ງລດັທ ຸ່ ປົກຄອງດວ້ຍກດົໝຳຍເທືຸ່ ອລະກຳ້ວ. ສະນັນ້, ກຳນເຄືຸ່ ອນໄຫວວຽກງຳນກຳນແກໄ້ຂຂ ແ້ຍຸ່ ງທຳງດຳ້ນເສດຖະກດິ 
ຢ ຸ່  ສປປ ລຳວ ແມຸ່ ນວຽກງຳນໜ ຸ່ ງທ ຸ່ ມ  ຄວຳມສ ຳຄນັໃນຂະແໜງກຳນຍ ຕທິ ຳ ເພືຸ່ ອແກໄ້ຂຂ ຂ້ດັແຍຸ່ ງທຳງດຳ້ນເສດຖະກດິ ທງັ
ພຳຍໃນ ແລະ ຕຸ່ ຳງປະເທດ ຊ ຸ່ ງໃນລະຍະຜຸ່ ຳນມຳ ໄດມ້ ນຕິກິ ຳຈ ຳນວນໜ ຸ່ ງ ເປັນບຸ່ ອນອ ງພືນ້ຖຳນໃຫແ້ກຸ່ ຕ ຸ່ ກຳນເຄືຸ່ ອນໄຫວ
ວຽກງຳນດັຸ່ ງກຸ່ ຳວ ແຕຸ່ ຍອ້ນສະພຳບເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ມ ກຳນຂະຫຍຳຍຕວົຢຸ່ ຳງຕ ຸ່ ເນືຸ່ ອງ ຈ  ຸ່ ງເຮດັໃຫບ້ຳງບດົບນັຍດັຂອງນຕິິ
ກ ຳບ ຸ່ ສອດຄຸ່ ອງກບັສະພຳບຄວຳມເປັນຈງິຂອງປະເທດເຮຳົ. ດວ້ຍເຫດນ  ້ຈ  ຸ່ ງໄດມ້  ກຳນປັບປ ງ, ຮບັຮອງ ແລະ ປະກຳດໃຊ ້
ກດົໝຳຍວຸ່ ຳດວ້ຍກຳນແກໄ້ຂຂ ຂ້ດັແຍຸ່ ງທຳງດຳ້ນເສດຖະກດິ ສະບບັ ປ  2010. ໃນພຳກປະຕບິດັຕວົຈງິເຫນັວຸ່ ຳ ຄວຳມຮບັ
ຮ  ້ແລະ ຄວຳມເຂົຳ້ໃຈຂອງນກັທ ລະກດິ ທງັພຳຍໃນ ແລະ ຕຸ່ ຳງປະເທດ ກຸ່ ຽວກບັກຳນແກໄ້ຂຂ ຂ້ດັແຍຸ່ ງທຳງດຳ້ນເສດຖະ 
ກດິ ຍງັບ ຸ່ ທນັເລ ກເຊິຸ່ ງ ແລະ ບ ຸ່ ທນັເປັນເອກະພຳບ. ເພືຸ່ ອສຳ້ງເງ ືຸ່ອນໄຂສະດວກແກຸ່ ຜ ຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງຳນຕວົຈງິ ປົກ
ປອ້ງສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດອນັຊອບທ ຳ ຂອງບ ກຄນົ, ນຕິບິ ກຄນົ, ກຳນຈດັຕັງ້ຂອງລດັ, ລວມໝ ຸ່  ແລະ ປົກປັກຮກັສຳ
ຄວຳມສະຫງບົ, ຄວຳມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍຂອງສງັຄມົ. ສະນັນ້, ບນັດຳທດິສະດ , ຫ ກັກຳນກດົໝຳຍ ລວມທງັວທິ 
ກຳນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງຳນແກໄ້ຂຂ ຂ້ດັແຍຸ່ ງ ຢ ຸ່ ອງົກຳນແກໄ້ຂຂ ຂ້ດັແຍຸ່ ງທຳງດຳ້ນເສດຖະກດິ ຈ ຸ່ ງໄດຖ້ກືລວບລວມ ແລະ 
ອະທບິຳຍໄວໃ້ນປ ມ້ຄ ຸ່ ມເືຫ ັມ້ນ .້ 

ຂຳ້ພະເຈົຳ້ ຕຳງໜຳ້ຄະນະຄົນ້ຄວຳ້ຂຽນປ ມ້ຄ ຸ່ ມກືດົໝຳຍວຸ່ ຳດວ້ຍກຳນແກໄ້ຂຂ ຂ້ດັແຍຸ່ ງທຳງດຳ້ນເສດຖະກດິ, ຕຳງ
ໜຳ້ປະຊຳຊນົລຳວບນັດຳເຜົຸ່ ຳ ຂ ສະແດງຄວຳມຂອບໃຈມຳຍງັລດັຖະບຳນ ແລະ ປະຊຳຊນົຍ ຸ່ ປ ຸ່ ນ, ສຳດສະດຳຈຳນ ແລະ ຜ ້
ຊຸ່ ຽວຊຳນກດົໝຳຍຍ ຸ່ ປ ຸ່ ນ ຜຸ່ ຳນອງົກຳນພດັທະນຳຊບັພະຍຳກອນມະນ ດໃນຂງົເຂດຍ ຕທິ ຳ (JICA) ທ ຸ່ ໄດໃ້ຫກ້ຳນຊຸ່ ວຍເຫ ອື
ດຳ້ນທ ນຮອນ ແລະ ວຊິຳກຳນໃນກຳນສຳ້ງຊບັພະຍຳກອນມະນ ດ ຂອງ ສປປ ລຳວ ກ ຄກືຳນສຳ້ງນກັກດົໝຳຍລຳວ. ຫວງັ



ຢຸ່ ຳງຍິຸ່ ງວຸ່ ຳປ ມ້ຄ ຸ່ ມເືຫ ັມ້ນ ຈ້ະເປັນມ ຣະດກົ ແລະ ເປັນຄງັຄວຳມຮ ອ້ນັລ ຳ້ຄຸ່ ຳທຳງດຳ້ນວຊິຳກຳນ ໃຫແ້ກຸ່ ທຸ່ ຳນຜ ອຸ້່ ຳນ ເພືຸ່ ອປະ 
ກອບສຸ່ ວນໃນກຳນພດັທະນຳລດັ ສປປ ລຳວ ໃຫກ້ຳຍເປັນລດັປົກຄອງດວ້ຍກດົໝຳຍເທືຸ່ ອລະກຳ້ວ. 

ໃນກຳນຂຽນປ ມ້ຄ ຸ່ ມເືຫ ັມ້ນ  ້ເຖງິວຸ່ ຳຄະນະຄົນ້ຄວຳ້ກ ຸ່ ມແພຸ່ ງ ແລະ ເສດຖະກດິ ໄດສ້ມົທບົກບັ ບນັດຳສຳດສະດຳ 
ຈຳນຍ ຸ່ ປ ຸ່ ນ ແລະ ຜ ຊຸ້່ ຽວຊຳນກດົໝຳຍປະຈ ຳໂຄງກຳນ ຊ ຸ່ ງໄດພ້ອ້ມກນັສ ມສະຕປັິນຍຳຄົນ້ຄວຳ້ຫຳແຫ ຸ່ ງຂ ມ້ ນ ຜຸ່ ຳນກຳນຄົນ້   
ຄວຳ້ເປັນກ ຸ່ ມຍຸ່ ອຍ, ຜຸ່ ຳນກຳນໄປທດັສະນະສ ກສຳທງັພຳຍໃນ ແລະ ຕຸ່ ຳງປະເທດ ແລວ້ນ ຳເອຳົຜນົຂອງກຳນຄົນ້ຄວຳ້ແຕຸ່ ລະ
ຄັງ້ມຳຜນັຂະຫຍຳຍບນັຈ ເຂົຳ້ເນືອ້ໃນຂອງປ ມ້ຄ ຸ່ ມເືຫ ັມ້ນ  ້ແລະ ໃຊເ້ວລຳໃນກຳນຂຽນ ແລະ ຮຽບຮຽງຄນືເຖງິສອງປ ກ ຕຳມ
ແຕຸ່ ກ ປຳຈະຈຳກບ ຸ່ ໄດຂ້ ຂ້ຳດຕກົບກົພຸ່ ອງບຳງປະກຳນ ຫວງັຢຸ່ ຳງຍິຸ່ ງວຸ່ ຳ ບນັດຳທຸ່ ຳນຜ ອຸ້່ ຳນ, ນກັຄົນ້ຄວຳ້, ນກັຮຽນຮ  ້ປັນຍຳ
ຊນົ ແລະ ຜ ທ້ ຸ່ ມ  ຄວຳມສນົໃຈ ຫຳກໄດອຸ້່ ຳນ ຫຳກພບົເຫນັກະລ ນຳຊຸ່ ວຍໃຫຄ້ ຳຕ ຳນຕິຊິມົ, ແນະນ ຳ ແລະ ໃຫຄ້ ຳເຫນັ ເພືຸ່ ອ
ໃຫຄ້ະນະຄົນ້ຄວຳ້ຂຽນປ ມ້ຄ ຸ່ ມເືຫ ັມ້ນ  ້ມ ທດິທຳງໃນກຳນປັບປ ງເນືອ້ໃນໃຫມ້ ຄວຳມຄບົຖວ້ນ ແລະ ສມົບ ນຍິຸ່ ງຂ ນ້ໃນອະ 
ນຳຄດົ. 

 
ຮອງປະທຳນສຳນປະຊຳຊນົສ ງສ ດ 

          ຄະນະຊ ນ້ ຳໂຄງກຳນ 
  

 



 າເຫຌັຆໞຽວຆາຌຎະ າໂຄກາຌ 
 

ໞາຌ ຌາຄ ະຌະຫະຆິ ເລໂກະ 
Ms. TANAHASHI Reiko 

 
ຎ ຶ້ຓ ໞຓືຫົວຌ ີ້ ແຓໞຌຎ ຶ້ຓຬະິຍາງກໞຽວກັຍກາຌຈ າເຌ ຌກາຌແກໟໄຂຂ ໍ້ຂັຈແງໞຄາຄຈໟາຌເສຈຊະກຈິດ່າຄົຍຊໟວຌ  ີ່ຎະຉິ 

ຍັຈດ  ່ສ ຌ ຫ ື ຫໟຬຄກາຌ ແກໟໄຂຂ ໍ້ຂັຈແງໞຄາຄຈໟາຌເສຈຊະກິິຈ (ສກສ ຫ ື ຫກສ), ຑໟຬຓັຄ ຬະິຍາງລະຍົຍກາຌແກໟໄຂ, ເຌືີ້ີ້ຬໃຌ
 ີ່ກ າຌົຈໄວໟໃຌກົຈໝາງ ແລະ ຓ ແຏຌວາຈ ີ່ສະແຈຄໃຫໟເຫັຌຸກຂັີ້ຌຉຬຌຂຬຄກາຌຈ າເຌ ຌ, ຓ ແຍຍຒຬຓ ີ່ສ ຌແກໟໄຂຂ ໍ້ຂັຈແງໞຄ
າຄຈໟາຌເສຈຊະກຈິຌ າໃຆໟຉົວຄິ ຎະກຬຍເຂົີ້າໃຌຎ ຶ້ຓຫົວຌ ີ້ີ້ຈໟວງ. ຈັັ່ຄຌັີ້ຌ, ຂໟາຑະເົີ້າຈິວໞາ ຎ ຶ້ຓ ໞຓືຫົວຌ ີ້ະເຎັຌຎະໂຫງຈຫ າງ 
ໃຫໟແກໞຏ ໟ ີ່ຓ ວາຓສົຌໃກໞຽວກຍັ ິຈສະຈ ກຈົໝາງວໞາຈໟວງ ກາຌແກໟໄຂຂ ໍ້ຂັຈແງໞຄາຄຈໟາາຌເສຈຊະກິຈ ແລະ ຏ ໟ ີ່ກ ຄລຄັຈິ
ະຌ າໃຆໟກາຌແກໟໄຂຈັັ່ຄກໞາວ.  
 ກໞຬຌ ີ່ະສ າເລັຈຎ ຶ້ຓ ໞຓືຫົວຌ ີ້ ສະຓາຆິກກຸໞຓແຑໞຄ ແລະ ເສຈຊະກຈິຂຬຄໂຄກາຌ  າຌວຌ 21 ໞາຌ ໄຈໟຉັີ້ຄໃ 
ຎັຍຎຸຄອໞາຄເຌືີ້ຬໃຌຫ າງັີ້ຄ ໂຈງຬ ຄໃສໞກາຌເືີ່ຬຌໄຫວ ັຈກຬຄຎະຆຸຓຑາງໃຌ ແລະ ຌຬກສະຊາຌ ີ່ ຌົຌັຍເືີ່ຬຍ ໍ່ໄຈໟ, ຈັຐ ກ
ຬົຍອົຓດ ່ຎະເຈງ ີ່ຎຸ່ຌ ແລກຎ່ຽຌວາຓອ ໟອໞວຓກັຌກັຍ ຍຌັຈາຬາາຌາກຓະຫາວິະງາໄລ ແລະ ຌັກວິຆາກາຌ ຂຬຄຎະເຈ
ງ ີ່ຎຸ່ຌົຌຍ ໍ່ສາຓາຈອ ໟໄຈໟວໞາ ໃຌຓືີ້ໜ ີ່ຄໄຈໟແລກຎ່ຽຌ າຈິເຫັຌຉ ໍ່ກຍັຍັຌຫາໜ ີ່ຄັກເືີ່ຬ. ຉ ໍ່ສິີ່ຄຈັັ່ຄກໞາວ, ຂໟາຑະເົີ້າ  ີ່ຄຂ ສະແຈຄ
ວາຓຂຬຍໃ ແລະ ຌັຍຊືເຎັຌດ່າຄສ ຄ ສ າລັຍວາຓຑະງາງາຓຂຬຄສະຓາຆິກ ເຊິຄວໞາແຉໞລະໞາຌະຓ ວຽກຂຬຄຉົຌຫງຸໟຄງາກ
ຫ າງຎາຌໃຈກ ຉາຓ ແຉໞກ ງັຄເສງສະຫ ະເວລາສຸຓໃສໞກາຌສໟາຄຎ ຶ້ຓ ໞຓືຫົວຌ ີ້ຌົສ າເລັຈ ລວຓັຄກາຌອໞວຓຓືຆໞວງເຫ ືຬາກ
ຑະຌັກຄາຌຂຬຄ ສ ຌ ແລະ ຫໟຬຄກາຌແກໟໄຂຂ ໍ້ຂັຈແງໞຄາຄຈໟາຌເສຈຊະກິຈ ເຎັຌຉົີ້ຌ ໞາຌ ເຑັຈສະໝຬຌ ຉັຌຌວຸົຄ, ໞາຌ ຍຸຌ
ິຈາ ຑົຓສະຫວັຌ ແລະ ໞາຌ ຍຸຌເຑັຄ ວົຄໂຑຬຄ ໄຈໟເຂົີ້າອໞວຓກຬຄຎະຆຸຓເຎັຌຎະ າ ແລະ ໃຫໟຂ ໍ້ຓ ຌ ີ່ເຎັຌຎະໂຫງຈໃຌກາຌ
ສໟາຄຎ ຶ້ຓ ໃຫໟແກໞຑວກເອົາຉະຫ ຬຈຓາ.   
 ຎ ຶ້ຓ ໞຓືຫົວຌ ີ້ ເຎັຌຑຽຄຏົຌສ າເລັຈຬັຌໜ ີ່ຄເົັ່າຌັີ້ຌ ເຑາະຊໟາເວົີ້າເຊິຄກາຌຑັຈະຌາລະຍຍົກຈົໝາງຂຬຄ ສຎຎ ລາວ 
ແລໟວງັຄເຎັຌຑຽຄຍາຈກໟາວ າຬິຈ. ສ າລຍັຏ ໟຬໞາຌແລໟວ ໞາຌກ ະໄຈໟວາຓອ ໟາກຎ ຶ້ຓຫົວຌ ີ້ແຌໞຌຬຌ ແລະ ດາກຐາກເຊິຄຸກໞາຌ 
ເຓືີ່ຬໄຈໟຬໞາຌແລໟວ ຫາກຓ  າເຫັຌຉິຆົຓແຌວໃຈ ກ ໃຫໟຓ  າເຫັຌແກໞຑວກເອົາຈໟວງ. ຂໟາຑະເົີ້າິຈວໞາ ສະຓາຆິກຏ ໟສໟາຄຎ ຶ້ຓ ໞຓືຫົວ
ຌ ີ້ ະຌ າເຬົາ າິຈ າເຫັຌຂຬຄໞາຌ ຓາຎັຍຎຸຄໃຫໟຈ ຂ ີ້ຌ ແລະ ເຆືີ່ຬວໞາ າເຫັຌຈັັ່ຄກໞາວ ະກ ໍ່ໃຫໟເກ ຈກາຌົີ້ຌໟວາ ເຆືີ່ຬຓໄຎຫາ
ກາຌຑັຈະຌາິຈສະຈ ກຈົໝາງ ແລະ ກາຌຎັຍຎຸຄລະຍົຍກາຌຈ າເຌ ຌກາຌໃຌຉ ໍ່ໜໟາ. 
 ສຸຈໟາງຌ ີ້ ຂໟາຑະເົີ້າິຈວໞາ ຏ ໟໃຫໟກາຌສະຌັຍສະໜ ຌ ກາຌສໟາຄຎ ຶ້ຓ ໞຓືຫົວຌ ີ້ ົຄະອ ໟສ ກຈ ໃຫ າງ ຊໟາຎ ຶ້ຓຫົວຌ ີ້ ຫາກ
ໄຈໟເຎັຌສໞວຌໜ ີ່ຄ ໃຌກາຌຆໞວງຑັຈະຌາິຈສະຈ ກົຈໝາງ ຂຬຄ ສຎຎ ລາວໄຈໟ ໃຌຉ ໍ່ໜໟາ.  

 

ຂ ຂຬຍໃ 



ການຍ ື່ນຄ າຮ້ອງ ມ 17 

ການຕົກລົງຂອງຄ ູ່ກ ລະນ ີ

ແຜນວາດ 
ຂັັ້ນຕອນຫຍ ັ້ການແກໄ້ຂຂ ັ້ຂັດແຍູ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ການພິຈາລະນາຄ າຮ້ອງ ມ 20 

ການປະຕິບັດ ມ 49, 50 

ການເລ ອກຮ ບການ ມ 21 

ການຕັດສີນຂອງຄະນະກ າມະການຕດັສີນ ມ 36, 48 ຂ ັ້ 3 

ການຕົກລົງຂອງຄ ູ່ກ ລະນີກ່ອນ
ການຕັດສີນ ມ 35, 48 ຂ ັ້ 2 

ການດ າເນີນການຕັດສີນ ມ 32, 33, 34 

ການແຕູ່ງຕັັ້ງຄະນະກ າມະການຕັດສີນ ມ 30 

ການແກ້ໄຂດ້ວຍການຕັດສີນ ມ 29 

ການດ າເນີນການໄກູ່ເກູ່ຍ ມ 25 

ການແຕູ່ງຕັັ້ງຜ ູ່ໄກູ່ເກູ່ຍ ມ 23 

ການແກ້ໄຂດ້ວຍການໄກູ່ເກູ່ຍ ມ 22 

ການຕົກລົງຂອງການໄກູ່ເກູ່ຍ ມ 26 ຂ ັ້ 1, 28, 48 ຂ ັ້ 1  

ການເລ ອກຜ ູ່ໄກູ່ເກູ່ຍ ມ 23 ການເລ ອກກ າມະການຕັດສີນ ມ 30 



ການແກ້ໄຂດ້ວຍການໄກ່ເກ່ຍ ມ 22 

ການຍ ື່ນຄ າຮ້ອງ ມ 17, 18, 19 

ແຈ້ງ ແລະ ສ ົ່ງສໍານວນຄໍາຮ້ອງຄືນໃຫ້ຜ ຮ້້ອງຂໍ ມ 16, 20 ວັກ 2 

ບໍົ່ຮັບຄໍາຮ້ອງມາພິຈາລະນາ ມ 20 ວັກ 2 ຮັບຄໍາຮ້ອງມາພິຈາລະນາ ມ 20 ວັກ 1 

ເຊີນຄ ່ກໍລະນີ ມ 20 ວັກ 1 

ເຂ ົ້າມາ 

ສ ົ່ງສໍານວນຄໍາຮ້ອງຄືນ ມ 20 ວັກ 1 

ບໍົ່ເຂ ົ້າມາ ໂດຍບໍົ່ມີ
ເຫດຜ ນພຽງພໍ 

ການແກ້ໄຂດ້ວຍການຕັດສີນ ມ 29 

   ເອກະສານປະກອບໃນການຍືົ່ນຄໍາຮ້ອງ ມີ: 
- ຄໍາຮ້ອງຕາມແບບພິມຂອງ ສກສ/ຫກສ; 
- ສັນຍາ ທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 
- ຄໍາຕ ກລ ງຂອງຄ ່ກໍລະນີ ໃຫ້ແກ້ໄຂຢ ່ ສກສ/ 
ຫກສ ຖ້າມີ; 

- ໃບສະເໜີແຕ່ງຕັົ້ງ ຜ ້ໄກ່ເກ່ຍ ຫ ື ກໍາມະການ 
ຕັດສີນ; 

- ຂໍົ້ມ ນ ຫ ື ເອກະສານອືົ່ນ. 
 
 - ກວດກາ ແລະ ພິຈາລະນາພາຍໃນກໍານ ດເວລາ 
 7 ວັນ ຕາມເງືົ່ອນໄຂທີົ່ກໍານ ດໄວ້ໃນມາດຕາ 16. 
 

      ຮັບຊາບຄໍາຮ້ອງ ແລະ ແກ້ຄໍາຮ້ອງ ຊ ົ່ງເອກະສານ
ປະກອບ ມີ: 
- ຄໍາແກ້ຄໍາຮ້ອງຕາມແບບພິມ ຂອງ ສກສ/ຫກສ; 
- ສັນຍາ, ເອກະສານ ແລະ ຂໍົ້ມ ນອືົ່ນ ທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຖ້າມີ; 
- ໃບສະເໜີແຕ່ງຕັົ້ງ ຜ ້ໄກ່ເກ່ຍ ຫ ື ກໍາມະການຕັດສີນ. 
 

 

ການຕົກລົງກັນຂອງຄ ູ່ກ ລະນີ* 
- ກໍານ ດໄວ້ໃນສັນຍາ 
- ຕ ກລ ງກັນຫ ັງຈາກມີຂໍົ້ຂັດແຍ່ງ 

 

- ໃນກລໍະນີ ຄ ກ່ໍລະນບີໍົ່ເອກະພາບກນັໃນການເລືອກຮ ບ
ການ ສ ົ່ງສໍານວນຄໍາຮ້ອງຄນື 

ແຜນວາດ 
ການຍ ື່ນຄ າຮອ້ງການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍູ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ 
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 * ໃນພາກປະຕິບັດຕ ວຈິງ ອາດມີຄວາມແຕກຕາ່ງຈາກຂັົ້ນຕອນໃນແຜນວາດ ຊ ົ່ງມີລາຍລະອຽດໃນບ ດທີ 4 ຂໍົ້ 2 

** ໃນພາກປະຕິບັດຕ ວຈິງ ການພິຈາລະນາຄໍາຮ້ອງອາດມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກຂັົ້ນຕອນໃນແຜນວາດ ຊ ົ່ງມີລາຍລະອຽດໃນບ ດທີ 4 ຂໍົ້ 4.2  

ການພິຈາລະນາຄ  າຮອ້ງ ມ 20**  

ການເລ ອກຮ ບການແກ້ໄຂ ມ 21 



ການເລືອກຜ ູ້ໄກ່ເກ່ຍ ມ 23 

ກໍລະນີເລືອກຜ ູ້ໄກ່ເກ່ຍ 1 ຄົນ ມ 23 ວັກ 2 ກໍລະນີເລືອກຜ ູ້ໄກ່ເກ່ຍຫຼາຍຄົນ ແຕ່ຕ້ອງເປັນຈໍານວນຄີກ 
ມ 23 ວັກ 3 

ສກສ/ຫກສ ເລືອກໃຫູ້ ມ 23 ວັກ 3 ສກສ/ຫກສ ເລືອກໃຫູ້ ມ 23 ວັກ 2 

ຜ ູ້ໄກ່ເກ່ຍເລືອກປະທານ ມ 23 ວັກ 3 

 ການແຕ່ງຕັັ້ງຜ ູ້ໄກ່ເກ່ຍ ພາຍໃນ 7 ວັນ ມ 23 ວັກ 5  
 

ການດໍາເນີນການໄກ່ເກ່ຍ ມ 25 
 

ຄ ່ກໍລະນບໍີໍ່ປະຕິບັດ 

 ສົໍ່ງສໍານວນຄໍາຮ້ອງ, ຄໍາແກູ້ຄໍາຮ້ອງ    
 ຫຼື ແກູ້ໄຂດ້ວຍວິທີການອືໍ່ນ 

 
 

-ສົໍ່ງສໍານວນຄໍາຮ້ອງ, ແກູ້ຄໍາຮ້ອງ 
-ສາມາດປ່ຽນຮ ບການແກູ້ໄຂດ້ວຍ
ການຕັດສີນ ມ 27 ຫຼື ວິທີການອືໍ່ນ 
 

ຍືໍ່ນຄໍາຮ້ອງຕໍໍ່ສານປະຊາຊົນ ມ 50 

ສານປະຊາຊົນອອກຄໍາຊີັ້ຂາດ ຢັັ້ງຢືນ ມ 51 ວັກ 2  ສານປະຊາຊົນອອກຄໍາຊີັ້ຂາດ ບໍໍ່ຢັັ້ງຢືນ ມ 51 ວັກ 3 

ປະຕິບັດໂດຍຫ້ອງການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນຂອງສານ 

ແກູ້ໄຂຄືນຢ ່ ສກສ/ຫກສ ຮ້ອງຟູ້ອງຕໍໍ່ສານປະຊາຊົນ 

10 ວັນ 

15 ວັນ 

 ການສ ິ້ນສຸດການໄກ່ເກ່ຍ ມ 62* ການຕົກລົງກັນໄດູ້ ຄ ່ກໍລະນີເສຍຊີວິດໂດຍບໍໍ່ມີຜ ູ້ສືບທອດ ການຕົກລົງກັນບໍໍ່ໄດູ້ 

ຄ ່ກໍລະນີເປັນຜ ູ້ເລືອກ ມ 23 ວັກ 2 

ການເລືອກໄດູ້ ມ 23 ວັກ2 ການເລືອກບໍໍ່ໄດູ້ ມ 23 ວັກ 2 ການເລືອກໄດູ້ ມ 23 ວັກ 3 ການເລືອກບໍໍ່ໄດູ້ ມ 23 ວັກ 3 

ມອບສໍານວນຂໍັ້ຂັດແຍງ່ໃຫູ້ແກ່ຜ ູ້ໄກ່ເກ່ຍ  
ພ້ອມທັງເຮດັບດົບັນທຶກການມອບ-ຮບັ 

 - ຕ້ອງດໍາເນີນພາຍໃນ 15 ວນັ ນບັແຕວ່ັນແຕງ່ຕັັ້ງຜ ູ້ໄກເ່ກ່ຍ 
- ຄ ່ກໍລະນີມີສດີສະເໜີ ບັນຫາ, ຂໍັ້ມ ນ ຫຼື ຫຼກັຖານ, ວິທທີາງອອກ ແລະ 
ປະນປີະນອມ 

- ຜ ູ້ໄກ່ເກ່ຍໃຫູ້ຄໍາປືກສາ ແລະ ສາມາດສະເໜີວີິທີທາງອອກຕໍໍ່ຄ ່ກລໍະນ ີ
- ເຮດັບດົບນັທກຶການໄກເ່ກຍ່ ມ 28 

 

ຄ ກ່ໍລະນີມພັີນທະ
ປະຕິບດັພາຍໃນ 
15 ວນັ ນບັແຕ ່
ວັນໄດູ້ມີຄໍາຕົກ 
ລົງ ເປນັຕົັ້ນໄປ  

 

ແຜນວາດ 
ການແກ້ໄຂຂ ິ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກ ດດວ້ຍການໄກ່ເກ່ຍ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

    

 

   

 

  

                                                           
* ເນືັ້ອໃນລະອຽດກ່ຽວກັບການສີັ້ນສຸດການໄກ່ເກ່ຍໄດູ້ອະທິບາຍໃນ ບົດທີ 5 ຂໍັ້ 5 

ການແກູ້ໄຂດ້ວຍການໄກ່ເກ່ຍ  ມ 22 

ການປະຕິບັດ ມ 49, 50 

ກໍລະນີຜ ູ້ໄກ່ເກ່ຍບໍໍ່ສາມາດເລືອກປະທານ 
ໄດູ້ກໍໃຫູ້ ສກສ/ຫກສ ເລືອກໃຫູ້ 

ການບໍໍ່ເຂົັ້າຮ່ວມໂດຍບໍໍ່ມີເຫດຜົນ 

10 ວັນ 

ແຕ່ລະຝ່າຍເລືອກຈໍານວນເທົໍ່າກັນ ມ 23 ວັກ 3 ແລະ 4 

ກາ
ນຖ

ອນ
ຕົວ

 ແ
ລະ

 
ກາ
ນ ຄ້

ານ
ຕົວ

 ມ
 2
4 

ປະຕິບັດໂດຍຄ ່ກໍລະນີ 



ການດ າເນີນການຕັດສີນ ມ 32, 33, 34 

ການແຕ່ງຕັັ້ງກ າມະການຕັດສີນ ມ 30, ມ 23 ວັກ 5 

ການຕັດສີນຂອງຄະນະກ າມະການຕັດສີນ ມ 36 ແລະ ມ 48 ຂ ັ້ 3 

ສກສ/ຫກສ ເລືອກໃຫ້ ມ 30 ວກັ 2  23 ວັກ 3, 4 

ການເລືອກໄດ້ ມ 30 ວກັ 2, ມ 23 ວັກ 3, 4  

ການຕົກລົງຂອງຄ ່ກ ລະນີກ່ອນການຕັດສີນ 
 ມ 35, 48 ຂ ັ້ 2 

ກ າມະການຕັດສີນເລືອກປະທານ ມ 30, ມ 23 ວັກ 3, 4  
 

ການປະຕິບັດ ມ 49, 50 ການຄັດຄ້ານ ມ 38 

ການເລືອກກ າມະການຕັດສີນ 3 ຄົນຂ ັ້ນໄປ ແຕ່ຕ້ອງເປັນ
ຈ ານວນຄີກ ມ 30 ວັກ 1 

ການແກ້ໄຂດ້ວຍການຕັດສີນ ມ 29 

ການເລືອກບ ໍ່ໄດ້ ມ 30 ວັກ 2 ມ 23 ວັກ 3, 4 

ປະຕິບັດໂດຍຄ ລ່ະນີ 

ການເລືອກກ າມະການຕັດສີນ ມ 30 

ສະເໜີ ຫ ື ຍືໍ່ນຄ າຮ້ອງ ຕ ໍ່ສານປະຊາຊົນ ມ 38, 50 

ສານປະຊາຊົນອອກຄ າຊີັ້ຂາດ ຢັັ້ງຢືນ ມ 51 ວັກ 2  ສານປະຊາຊົນອອກຄ າຊີັ້ຂາດ ບ ໍ່ຢັັ້ງຢືນ ມ 51 ວັກ 3 

ແກ້ໄຂຄືນຢ ່ ສກສ/ຫກສ ຮ້ອງຟ້ອງຕ ໍ່ສານປະຊາຊົນ 

15 ວັນ 

10 ວັນ 

- ການຕັດສີນຕ້ອງໃຫ້ສ າເລັດພາຍໃນ 3 ເດືອນ ນັບແຕ່ວັນແຕ່ງຕັັ້ງ ເປັນຕົັ້ນໄປ 
 ເວັັ້ນເສຍແຕ່ກ ລະນີທີໍ່ມີຄວາມຫຍ ້ງຍາກ 
- ຄ ່ກ ລະນີມີສິດສະເໜີຂ ັ້ມ ນຫ ັກຖານ 
- ຄະນະກ າມະການອາດລົງເກັບກ າຂ ັ້ມ ນຫ ັກຖານກັບທີໍ່ຕາມການເຫັນດີຂອງຄ ່ກ ລະນີ 
- ສະເໜີເອົາຜ ້ຊ່ຽວຊານເພືໍ່ອພິສ ດຫ ັກຖານ 
- ສະເໜີໄປຍັງສານປະຊາຊົນໃຫ້ອອກຄ າສັໍ່ງຍ ດຊັບ, ອາຍັດຊັບ ຫ ື ນ າໃຊ້ມາດຕະການ 
  ອືໍ່ນ ມ 34  
 

ຄ ່ກ ລະນີມີສິດສະເໜີຄັດຄ້ານຕ ໍ່ສານພາຍໃນ 
ກ ານົດ 45 ວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບຊາບຄ າຕັດ 
ສີນຂອງຄະນະກ າມະການ ເປັນຕົັ້ນໄປ 

ຄ ກ່ ລະນີມພັີນທະປະຕບິັດ
ພາຍໃນ 15 ວນັ ນັບແຕ ່
ວັນໄດມີ້ຄ າຕົກລົງ ຫ ື ຄ າ 
ຕັດສນີ ເປັນຕົັ້ນໄປ ຫ  ືນັບ 
ແຕວ່ັນທີໍ່ຄ ່ກ ລະນຮີັບຊາບ 
ຄ າຕດັສນີ ເປນັຕົັ້ນໄປ 

 

ມອບສ ານວນຂ ັ້ຂັດແຍງ່ໃຫແ້ກ່ກ າມະການຕັດສີນ  
ພ້ອມທັງເຮດັບດົບັນທ ກການມອບ-ຮບັ 

 

   * 

 

ປະຕິບັດໂດຍຫ້ອງການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດຄ າຕັດສີນຂອງສານ 

ຄ ່ກ ລະນີບ ໍ່ປະຕິບັດ 

ແຜນວາດການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດາ້ນເສດຖະກິດດ້ວຍການຕັດສີນ 
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* ເນືັ້ອໃນລະອຽດກ່ຽວກັບການຕົກລົງຂອງຄ ່ກ ລະນີກ່ອນການຕັດສີນ ໄດ້ອະທິບາຍໃນບົດທີ 6 ຂ ັ້ 4 

ຄ ່ກ ລະນີແຕ່ລະຝ່າຍເລືອກຈ ານວນເທົໍ່າກັນ ມ 30 ວກັ 2 

ກ ລະນີກ າມະການຕັດສີນບ ໍ່ສາມາດເລືອກ
ປະທານໄດ້ກ ໃຫ້ ສກສ/ຫກສ ເລືອກໃຫ້ 

ກາ
ນຖ

ອນ
ຕົວ

 ແ
ລະ
 

ກາ
ນຄ້

ານ
ຕົວ

 ມ
 2
4 



 

ໝາຍເຫດ 

ຂຼັັ້ນຕອນຫ ຼັກຂອງການຍ ື່ນຄໍາຮ້ອງ 

ຂຼັັ້ນຕອນຫ ຼັກຂອງການແກ້ໄຂຂໍັ້ຂຼັດແຍ່ງດ້ວຍການໄກ່ເກ່ຍ 

ຂຼັັ້ນຕອນຫ ຼັກຂອງການແກ້ໄຂຂໍັ້ຂຼັດແຍ່ງດ້ວຍການຕຼັດສີນ 

ຂຼັັ້ນຕອນຍ່ອຍ 

ຂຼັັ້ນຕອນດໍາເນີນປົົົົກກະຕິ 

ຂຼັັ້ນຕອນດໍາເນີນບໍື່ປົົກກະຕິ 

ຂອບເຂດ 

ລະຍະເວລາ 

ການອະທິບາຍ 

* ຈຸດຊີັ້ບອກເນ ັ້ອໃນລະອຽດ     

ສກສ ສູນແກ້ໄຂຂໍັ້ຂຼັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ 

ຫກສ ຫ້ອງການແກ້ໄຂຂໍັ້ຂຼັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ 

ມ  ມາດຕາຂອງ ກົົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຂໍັ້ຂຼັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ 
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ບົດນ ຳ 
 

ເມ ື່ອສັງຄົມມີການພັດທະນາ ແລະ ຈະເລີນເຕີບໂຕຂ ຶ້ນ, ຮູບການແລກປ່ຽນສີນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ຈາກຮູບ
ແບບທໍາມະຊາດກ້າວໄປເຖິງຮູບແບບທຸລະກິດ ຕາມກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດ, ມີຄວາມຫຍຸຸ້ງຍາກ ແລະ ສະຫັຼບຊັບ 
ຊ້ອນ ເຊັື່ນ ການຊ ຶ້ຂາຍ, ການກໍື່ສ້າງ, ການຂົນສົື່ງ, ການປະກັນໄພ, ການແລກປ່ຽນ, ການຂາຍຝາກ, ການກູຸ້ຢ ມ, ການ
ເຊົື່າຊັບສິື່ງຂອງ, ການບໍລິການ, ການທະນາຄານ, ການໂຄສະນາ, ທີື່ປ ກສາດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ການລົງທ ນໃນຮູບ
ແບບອ ື່ນໆ ຊ ື່ງໃນປັດຈຸບັນ ຮູບແບບທຸລະກິດ ມີທັງຮູບແບບທຸລະກິດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ລະຫວ່າງປະເທດ. ການ
ດໍາເນີນທຸລະກິດໄດຸ້ເຮັດໃຫຸ້ຄົນໃນສັງຄົມມີວຽກເຮັດງານທໍາ, ມີການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃຫຸ້ມີຄວາມຊໍານິຊໍາ 
ນານໃນດ້ານຕ່າງໆ ຊ ື່ງໄດຸ້ເຮັດໃຫຸ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ມີການຂະຫຍາຍຕົວ, ສ້າງລາຍຮັບໃຫຸ້ແກ່ງົບປະ 
ມານແຫ່ງຊາດ. 

ປັດຈຸບັນ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄດຸ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວນັຶ້ນ ໄດຸ້ເຮັດໃຫຸ້ມີການປ່ຽນ 
ແປງຫຼາຍດ້ານ ຊ ື່ງມີທັງດ້ານດີ ແລະ ດ້ານຫຍໍຶ້ທໍຶ້ທີື່ກາຍເປັນຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງບຸກຄົນ ກັບ ບຸກຄົນ, ບຸກຄົນ ກັບ ນິຕິ 
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນດ້ວຍກັນ ຊ ື່ງຕ້ອງໄດຸ້ຮັບການແກຸ້ໄຂດ້ວຍວິທີການ ແລະ ຂັຶ້ນຕອນທີື່ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມ.  

ສໍາລັບວິທີການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງນັຶ້ນ ກໍມີຫຼາຍວິທີ. ແຕ່ລະວິທີກໍມີກົດໝາຍ ຫຼ  ນິຕິກໍາທີື່ກ່ຽວຂ້ອງສະເພາະ, 
ຂັຶ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການກໍມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ເຊັື່ນ ການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງໃນສານ ແລະ ການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງນອກ
ສານ. 

ການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງໃນສານ ແມ່ນການພິຈາລະນາຕັດສີນດ້ວຍຜູຸ້ພິພາກສາຂອງສານປະຊາຊົນ ບົນພ ຶ້ນຖານ
ການດໍາເນີນຄະດີຂອງສານ ຕາມການຮ້ອງຟຸ້ອງ, ການຮ້ອງຂໍຂອງຄູ່ກໍລະນີຝ່າຍໃດ ຝ່າຍໜ ື່ງ ໂດຍທີື່ຄູ່ກໍລະນີອີກຝ່າຍ
ໜ ື່ງບໍື່ໄດຸ້ມີຄວາມສະໝັກໃຈ ຊ ື່ງສານຕ້ອງໄດຸ້ຊອກທຸກເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ວິທີການ ເພ ື່ອໃຫຸ້ຄູ່ຄວາມສາມາດຕົກລົງກັນ
ດ້ວຍດີ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

ໃນຂະບວນການດໍາເນີນຄະດີຂອງສານ ກໍມີການແກຸ້ໄຂດ້ວຍວິທີການໄກ່ເກ່ຍ ຊ ື່ງສາມາດດໍາເນີນການໄກ່ເກ່ຍ
ໄດຸ້ໃນທຸກຂັຶ້ນຕອນຂອງການດໍາເນີນຄະດີ ແລະ ສານທຸກຂັຶ້ນ ໂດຍນໍາໃຊຸ້ອໍານາດຕຸລາການທີື່ເປັນອໍານາດຂອງລັດ.  

ສໍາລັບການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງດ້ວຍວິທີການໄກເ່ກ່ຍ ຢ່ ູສານໃນບາງປະເທດ1 ຖ ວ່າເປັນການໄກ່ເກ່ຍນອກລະບົບ
ສານ ຫຼ  ເອີຶ້ນວ່າ (ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION ຂຽນຫຍໍຶ້ວ່າ ADR). ເນ ື່ອງຈາກວ່າ ຄູ່
ກໍລະນີໄດຸ້ສະໝັກໃຈໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ຜູຸ້ພິພາກສາທີື່ດໍາເນີນການໄກ່ເກ່ຍນັຶ້ນ ກໍພຽງແຕ່ເຮັດໜ້າທີື່ເປັນຄົນກາງ ແລະ ອໍາ
ນວຍຄວາມສະດວກໃຫຸ້ແກ່ຄູ່ກໍລະນີ ໂດຍບໍື່ໄດຸ້ນໍາໃຊຸ້ອໍານາດຕຸລາການທີື່ເປັນອໍານາດຂອງລັດ ຊ ື່ງຄະນະຮັບຜິດຊອບ
ຄົຶ້ນຄວ້າຂຽນປ ຶ້ມເຫັຼຶ້ມນີຶ້ ເຫັນວ່າ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັບການໄກ່ເກ່ຍ ຢູ່ ສານ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

ການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງນອກສານ ຫຼ  ADR ແມ່ນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ດ້ວຍການທີື່ຄູ່ກໍລະນີສະໝັກໃຈເລ ອກ
ວິທີການແກຸ້ໄຂເອງ ໂດຍອີງໃສ່ຄູ່ກໍລະນີ ເປັນໃຈກາງ ເປັນຕົຶ້ນ ການເຈລະຈາ ຫຼ  ການປ ກສາຫາລ , ການໄກ່ເກ່ຍ, ການ
ຕັດສີນດ້ວຍຄະນະກໍາມະການ. 

ໂດຍທົື່ວໄປແລຸ້ວ ການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງນອກສານ ຢູ່ ສປປ ລາວ ມີຫຼາຍວິທີການ ເປັນຕົຶ້ນ ການແກຸ້ໄຂດ້ວຍ
ການເຈລະຈາ ຫຼ  ປ ກສາຫາລ , ການແກຸ້ໄຂດ້ວຍຄະນະໄກ່ເກ່ຍຂັຶ້ນບ້ານ ແລະ ການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະ 

                                                           
1ຍົກຕົວຢ່າງ ບົດຮຽນຂອງປະເທດຍີື່ປຸ່ນ (ອະທິບາຍການດໍາເນີນການໄກ່ເກ່ຍຂອງສານຂັຶ້ນງ່າຍດາຍຂອງ KOBE: ຜູຸ້ພິພາກສາບໍື່ໄດຸ້ເຮັດ
ບົດບາດເປັນໃຈກາງໃນການແກຸ້ໄຂ ພຽງແຕ່ເຮັດໜ້າທີື່ເປັນຜູຸ້ຊ່ວຍໃນການຕິດຕາມ ຄວາມຖ ກຕ້ອງຂອງຂະບວນການ ແລະ ເອກະສານໃນ
ການແກຸ້ໄຂ)  
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ກິດ ໂດຍສູນແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສກສ) ຫຼ  ຫ້ອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ 
(ຫກສ).  

ສໍາລັບ ປ ຶ້ມຄູ່ມ ເຫັຼຶ້ມນີຶ້ ລົງເລິກກ່ຽວກັບການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍ ສກສ ຫຼ  ຫກສ. 

 



3 

 

ບົດທີ 1 
ປະຫວັດຄວຳມເປັນມຳຂອງກຳນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທຳງດ້ຳນເສດຖະກິດ 

 

1. ປະຫວັດຄວຳມເປັນມຳຂອງກຳນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທຳງດ້ຳນເສດຖະກິດ ຢ ່ ສປປ 
ລຳວ 
1.1 ສະພຳບລວມກ່ອນກຳນສ້ຳງຕັໍ້ງ ອົງກຳນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທຳງດ້ຳນເສດຖະກິດ 
ໃນປີ 6891 ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດຸ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ຫັນປ່ຽນກົນໄກການຄຸຸ້ມຄອງທີ່ ມີລັກສະ 

ນະແບບລວມສູນ ແລະ ບໍລິຫານເກ ຶ້ອກູນມາເປັນການຄຸຸ້ມຄອງດ້ວຍການສົື່ງເສີມໃຫຸ້ມີເສດຖະກິດຫຼາຍພາກສ່ວນ ທີື່
ສາມາດເຄ ື່ອນໄຫວຕາມກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດ ໂດຍມີການຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ດັດສົມຂອງລັດ, ຫັນປ່ຽນຈາກເສດ 
ຖະກິດທໍາມະຊາດ ໄປສູ່ເສດຖະກິດສີນຄ້າ, ດໍາເນີນນະໂຍບາຍເປີດປະຕູອອກສູ່ພາຍນອກ, ເປີດກ້ວາງການຮ່ວມມ 
ເສດຖະກິດກັບຕ່າງປະເທດ, ປັບປຸງນະໂຍບາຍສົື່ງເສີມການລົງທ ນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດແນໃສ່ດ ງດູດນັກ
ລົງທ ນຈາກຕ່າງປະເທດເຂົຶ້າມາລົງທ ນໃນ ສປປ ລາວ ເພ ື່ອເປັນການພັດທະນາເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດດ້ວຍການນໍາເອົາ
ເຕັກໂນໂລຊີ, ເຕັກນິກວິທະຍາສາດ ແລະ ບົດຮຽນໃໝ່ໆເຂົຶ້າມາ ເພ ື່ອພັດທະນາຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ
ໃຫຸ້ທັນສະໄໝເທ ື່ອລະກ້າວ. ພ້ອມກັບການປັບປຸງ ແລະ ຫັນປ່ຽນກົນໄກການຄຸຸ້ມຄອງ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ຈ ື່ງໄດຸ້ປະກາດໃຊຸ້ ລັດຖະທໍໍໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ອອກລະບຽບການ ເພ ີື່ອຮອງຮັບໃຫຸ້ແກ່ການລົງທ ນ. 

ຈາກການຫັນປ່ຽນກົນໄກຄຸຸ້ມຄອງເສດຖະກິດທໍາມະຊາດ ໄປສູ່ກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດ ໂດຍເລີື່ມນໍາໃຊຸ້ກົນ
ໄກເສດຖະກິດແບບໃໝ່ (New Economic Mechanism) ໃນປີ 6891 ນັຶ້ນ ຈ ື່ງເຮັດໃຫຸ້ລະບົບເສດຖະກິດ
ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດຸ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ມີການເປີດກ້ວາງການພົວພັນຮ່ວມມ ກັບຕ່າງປະເທດຫຼາຍ
ຂ ຶ້ນເປັນກ້າວໆ. ການຄຸຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸຸ້ມຄອງສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍ ຈ ື່ງມີຄວາມຈໍາເປັນພາວະວິໄສ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ. 
ຈາກນີຶ້ ສປປ ລາວ ຈ ື່ງໄດຸ້ມີການຮັບຮອງກົດໝາຍຫຼາຍສະບັບ ແລະ ມີການປັບປຸງໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ
ພາຍໃນປະເທດ, ພາກພ ຶ້ນ ແລະ ສາກົນ. 

 

 

1.2 ກຳນສ້ຳງຕັໍ້ງ ແລະ ກຳນພັດທະນຳ ອົງກຳນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທຳງດ້ຳນເສດຖະກິດ 
ພາຍຫັຼງ ສປປ ລາວ ໄດຸ້ມີນະໂຍບາຍນໍາໃຊຸ້ກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດແຕ່ປີ 6891 ເປັນຕົຶ້ນມາ ການລົງທ ນ

ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດຸ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ, ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດເອກະຊົນ ກໍໄດຸ້ຮັບການສ້າງຕັຶ້ງຂ ຶ້ນເປັນຈໍາ
ນວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ, ຄຽງຄູ່ກັນນັຶ້ນ ກໍມີຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດເກີດຂ ຶ້ນ ຊ ື່ງ
ຮຽກຮ້ອງໃຫຸ້ມີອົົງການຮັບຜິດຊອບແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງດັື່ງກ່າວສະເພາະ ຕາມລະຍະຂອງການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ດັື່ງນັຶ້ນ, ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈ ື່ງໄດຸ້ສ້າງຕັຶ້ງອົງການທີື່ມີພາລະບົດບາດ ໃນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້
ຂັດແຍ່ງທີື່ເກີດຂ ຶ້ນ ໂດຍຜ່ານແຕ່ລະ ລະຍະຂອງການພັດທະນາ ດັື່ງນີຶ້: 

 

ກ. ລະຍະທ ີ1 ແຕ່ປ ີ1989 ຫຳ 1994  
ລະຍະນີຶ້ ເປັນລະຍະເລີື່ມຕົຶ້ນຂອງການສ້າງຕັຶ້ງອົງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ 

ຊ ື່ງໄດຸ້ຮັບການສ້າງຕັຶ້ງຂ ຶ້ນໃນທ້າຍປີ 6898 ໂດຍມີຊ ື່ເອີຶ້ນວ່າ "ອົງການໄກ່ເກ່ຍເສດຖະກິດ" ຕາມດໍາລັດຂອງປະທານ
ສະພາລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 641/ປສລ, ລົງວັນທີ 29 ທັນວາ 6898 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັຶ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ີອນ
ໄຫວຂອງກະຊວງເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ. ໃນລະຍະນີຶ້ ອົງການດັື່ງກ່າວມີແຕ່ຢູ່ຂັຶ້ນສູນກາງມີຖານະ
ທຽບເທົື່າກົມ ທີື່ຂ ຶ້ນກັບການຄຸຸ້ມຄອງຂອງກະຊວງເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາ
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ທິການໃຫຸ້ກະຊວງ ໃນການແນະນໍາຫົວຫນ່ວຍການຜະລິດ ແລະ ທຸລະກິດໃນການສ້າງ ແລະ ການຄຸຸ້ມຄອງການປະຕິ 
ບັດສັນຍາທາງດ້ານທຸລະກິດ, ສ່ວນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ໃນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດນັຶ້ນຍັງບໍື່ທັນໄດຸ້ມີການກໍານົດລະອຽດ. 

 

ຂ. ລະຍະທ ີ2  ແຕ່ປີ 1994 ຫຳ 2005 
ໃນລະຍະນີຶ້ ການລົງທ ນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດມີການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ເພີື່ມຂ ຶ້ນ ຊ ື່ງຮຽກຮ້ອງໃຫຸ້

ອົງການໄກ່ເກ່ຍເສດຖະກິດມີຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ທີຈະແຈຸ້ງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບການ
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ດ້ວຍເຫດນີຶ້ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈ ື່ງໄດຸ້ອອກດໍາລັດ ສະບັບເລກທີ 601/ນຍ, 
ລົງວັນທີ 65 ກໍລະກົດ 6884 ວ່າດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເພ ື່ອເປັນນິຕິກໍາພ ຶ້ນຖານ ສໍາລັບ
ການຫັນປ່ຽນລະບົບການຈັດຕັຶ້ງຂອງອົງການໄກ່ເກ່ຍເສດຖະກິດ ມາເປັນສໍານັກງານແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະ 
ກິດ ແລະ ຍົກຍ້າຍອົງການດັື່ງກ່າວມາ ຂ ຶ້ນກັບການຄຸຸ້ມຄອງຂອງຂະແໜງການຍຸຕິທໍາ ຊ ື່ງປະກອບມີ 2 ຂັຶ້ນ ຄ ີ: ຂັຶ້ນສູນ
ກາງ ແລະ ຂັຶ້ນທ້ອງຖິື່ນ. 

ສໍາລັບ ຂັຶ້ນສູນກາງ ມີສໍານັກງານແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເອີຶ້ນຫຍໍຶ້ວ່າ: “ສກສ” ມີຖານະທຽບເທົື່າ
ກົມ ທີື່ຂ ຶ້ນກັບກະຊວງຍຸຕິທໍາ. ປະກອບມີ ສາມ ພະແນກ ຄ ີ: ພະແນກຄຸຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ, ພະແນກຄຸຸ້ມຄອງການແກຸ້
ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ພະແນກກົດໝາຍ. 

ສໍາລັບ ຂັຶ້ນທ້ອງຖິື່ນ ມີສາຂາສໍານັກງານແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເອີຶ້ນຫຍໍຶ້ວ່າ: “ສາຂາ ສກສ” ຊ ື່ງ
ຫົວໜ້າມີຖານະທຽບເທົື່າກັບຮອງຫົວໜ້າພະແນກຂອງແຂວງ ແລະ ຂ ຶ້ນກັບພະແນກຍຸຕິທໍາແຂວງ. ສາຂາ ສກສ ປະ 
ກອບມີ ສອງ ໜ່ວຍງານ ຄ ີ: ໜ່ວຍງານຄຸຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ແລະ ໜ່ວຍງານຄຸຸ້ມຄອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ. ໃນຂອບທົື່ວປະເທດປະກອບມີ ສີື່ ສາຂາ ສກສ ຄ ີ: ສາຂາ ພາກກາງ ຕັຶ້ງຢູ່ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ຊ ື່ງ
ໄດຸ້ສ້າງຕັຶ້ງຂ ຶ້ນໃນວັນທີ 67 ກໍລະກົດ 6887, ພາກເໜ ອ ຕັຶ້ງຢູ່ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ຊ ື່ງໄດຸ້ສ້າງຕັຶ້ງຂ ຶ້ນໃນວັນທີ 30 
ພະຈິກ 6887 ແລະ ຕັຶ້ງຢູ່ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ຊ ື່ງໄດຸ້ສ້າງຕັຶ້ງຂ ຶ້ນໃນວັນທີ 04 ສິງຫາ 2003 ແລະ ສາຂາ ພາກໃຕຸ້ ຕັຶ້ງຢູ່ 
ແຂວງ ຈໍາປາສັກ ຊ ື່ງໄດຸ້ສ້າງຕັຶ້ງຂ ຶ້ນໃນວັນທີ 06 ພະຈິກ 2004. 

 

ຄ. ລະຍະທ ີ3 ແຕ່ປີ 2005 ຫຳ 2010 
ໃນລະຍະນີຶ້ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມກໍມີການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ສປປ ລາວ ກໍໄດຸ້ເຊ ື່ອມໂຍງເຂົຶ້າ

ກັບພາກພ ຶ້ີນ ແລະ ສາກົນ ເປັນຕົຶ້ນ ການເຂົຶ້າເປັນສະມາຊິກອາຊຽນ, ເຈລະຈາເຂົຶ້າເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການການຄ້າ
ໂລກ, ເຂົຶ້າຮ່ວມເປັນພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ. ສະນັຶ້ນ, ເມ ີື່ອ ສປປ ລາວ ເຫັນວ່າ ການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍື່ເນ ີື່ອງ ແລະ ມີບາງເນ ີຶ້ອໃນຂອງດໍາລັດ ສະບັບເລກທີ 601/ນຍ, ລົງວັນ
ທີ 65 ກໍລະກົດ 6884 ວ່າດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ທີື່ເປັນບ່ອນອີງໃນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ
ທີື່ເກີດຂ ຶ້ນຍັງມີຫຼາຍບັນຫາບໍື່ລະອຽດ, ບາງບັນຫາກໍຍັງບໍື່ທັນໄດຸ້ກໍານົດ. ຈາກເຫດຜົນດັື່ງກ່າວນີຶ້ ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ຈ ື່ງໄດຸ້
ສົມທົບກັບຂະແໜງການຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕົກລົງເປັນເອກະພາບກັນຫັນດໍາລັດສະບັບດັື່ງກ່າວມາເປັນກົດໝາຍ ຊ ື່ງ
ເອີຶ້ນວ່າ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສະບັບເລກທີ 02/ສພຊ, ລົງວັນທີ 19 
ພ ດສະພາ 2005 ເພ ື່ອເປັນພ ຶ້ນຖານໃຫຸ້ແກ່ລະບົບການຈັດຕັຶ້ງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຊ ື່ງປະກອບ
ມີສອງ ຂັຶ້ນຄ ີ: ຂັຶ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັຶ້ນທ້ອງຖິື່ນ. ສໍາລັບຢູ່ຂັຶ້ນສູນກາງບໍື່ມີການປ່ຽນແປງ, ສ່ວນຢູ່ທ້ອງຖິື່ນມີການ
ປ່ຽນແປງໄປຕາມເນ ີຶ້ອໃນຂອງກົດໝາຍ ຊ ື່ງໄດຸ້ປ່ຽນຊ ື່ີ ຈາກ ສາຂາ ສກສ ມາເປັນຫ້ອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ ເອີຶ້ນຫຍໍຶ້ວ່າ “ຫກສ”. 
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ງ. ລະຍະທ ີ4 ແຕ່ປີ 2010 ເຖິງ ປັດຈຸບັນ 
ໃນລະຍະນີຶ້ ການຮ່ວມມ ີການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ການຜະລິດ, ການຄ້າ ໃນລະດັບພາກພ ຶ້ນ ແລະ ສາກົນ ໄດຸ້ມີ

ການຂະຫຍາຍຕົວ. ສະນັຶ້ນ, ມີບາງໝວດ, ບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະ 

ກິດ ສະບັບປີ 2005 ຍັງບໍື່ສອດຄ່ອງກັບການຂະຫຍາຍຕົວດັື່ງກ່າວ. ສະນັຶ້ນ, ສປປ ລາວ ຈ ື່ງປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ມາເປັນສະບັບເລກທີ 06/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ທັນວາ 2010. ຊ ື່ງລະບົບ
ການຈັດຕັຶ້ງຂອງອົງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແມ່ນເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມເນ ີຶ້ອໃນຂອງກົດໝາຍ
ສະບັບປັບປຸງດັື່ງກ່າວ ຊ ື່ງປະກອບມີສອງຂັຶ້ນ ຄ ີ: ຂັຶ້ນສູນກາງ ມີການປ່ຽນຕາມເນ ີຶ້ອໃນຂອງກົດໝາຍ ໂດຍໄດຸ້ປ່ຽນຊ ື່ີ
ຈາກ “ສໍານັກງານແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ” ມາເປັນ “ສູນແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ” ເອີຶ້ນ
ຫຍໍຶ້ວ່າ “ສກສ”, ປ່ຽນຊ ື່ພະແນກກົດໝາຍມາເປັນ ພະແນກນິຕິກໍາ ແລະ ສ້າງຕັຶ້ງຂ ຶ້ນໃໝ່ 1 ພະແນກຄ ີ ພະແນກ
ຕິດຕາມການປະຕິບັດຜົນຂອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ສໍາລັບຢູ່ທ້ອງຖິື່ນ ບໍື່ມີການປ່ຽນແປງ.  

ໃນລະຍະນີຶ້ ສກສ ສາມາດຂະຫຍາຍຫ້ອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໄດຸ້ຕ ື່ີມອີກຈໍານວນ ເຈັດ 
ແຫ່ງ, ຢູ່ພາກເໜ ອມີ ສີື່ ແຂວງ ຄ : ຜົຶ້ງສາລີ ສ້າງຕັຶ້ງຂ ຶ້ນໃນວັນທີ 05 ມິຖຸນາ 2013, ຫົວພັນ, ຫຼວງນໍຶ້າທາ ແລະ ຊຽງ
ຂວາງ ສ້າງຕັຶ້ງຂ ຶ້ນໃນວັນທີ 13 ພ ດສະພາ 2014 ແລະ ພາກກາງ ສ້າງຕັຶ້ງຂ ຶ້ນຢູ່ ແຂວງ ວຽງຈັນ.  ພາກໃຕຸ້ມີ ສອງ 
ແຂວງ ຄ : ຄໍາມ່ວນ ສ້າງຕັຶ້ງຂ ຶ້ນໃນວັນທີ 27 ຕຸລາ 2014 ແລະ ສາລະວັນ ໃນວັນທີ 16 ຕຸລາ 2014. ມາຮອດປັດຈຸ 
ບັນນີຶ້ ມີຫ້ອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທັງໝົດໃນຂອບເຂດ ທົື່ວປະເທດ 66 ແຫ່ງ ຄ : ແຂວງ ຜົຶ້ງສາລີ, ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງ 
ນໍຶ້າທາ, ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ຫຼວງພະບາງ, ວຽງຈັນ, ຄໍາມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຈໍາປາສັກ ແລະ ສາລະວັນ. 

ໃນປັດຈຸບັນ ການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ນໍາໃຊຸ້ດ້ວຍຮູບການໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ຮູບ
ການຕັດສີນ, ການແກຸ້ໄຂຈະນໍາໃຊຸ້ຮູບການໃດນັຶ້ນ ແມ່ນຂ ຶ້ນກັບຄວາມສະໝັກໃຈຂອງຄູ່ກໍລະນີ.  ຕົວຢ່າງ 
ການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໃນປີ 2060 ຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ທີື່ນໍາເຂົຶ້າສູ່ການແກຸ້ໄຂນັຶ້ນ  ມີ 24 
ເລ ື່ອງ ຊ ື່ງມີ ພາຍໃນ ກັບ ຕ່າງປະເທດ 62 ເລ ື່ອງ; ພາຍໃນ ກັບ ພາຍໃນ ມີ 62 ເລ ື່ອງ, ປີ 2065 ຂໍຶ້ຂັດ
ແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ມີຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ 31 ເລ ື່ອງ ໃນນັຶ້ນລະຫວ່າງ ພາຍໃນ ກັບ ຕ່າງປະເທດ ມີ 67 
ເລ ື່ອງ, ພາຍໃນ ກັບ ພາຍໃນ 61 ເລ ື່ອງ ຊ ື່ງແຕກໂຕນກັນຫຼາຍຈາກ ປີ 6884 ການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດ ດ້ວຍການໄກ່ເກ່ຍຕົວຈິງມີພຽງ 90% ແລະ ອີກ 20% ແມ່ນຄໍາຮ້ອງຂໍຄໍາແນະນໍາ. 

ສະນັຶ້ນ, ເມ ື່ອສົມທຽບເບິື່ງແລຸ້ວ ການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ກໍຄ ການລົງທ ນຂອງ
ຕ່າງປະເທດ, ພາຍໃນ ກັບ ພາຍໃນ ເຫັນວ່າມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ  ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມກໍບໍື່ສາ 
ມາດຫີຼກລ່ຽງຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຊ ື່ງສະແດງອອກໃນປີ 2060-2061 ແມ່ນມີແນວໂນຸ້ມເພີື່ມ
ຂ ຶ້ນຕາມຕາຕາລາງສະຖິຕິການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ລຸ່ມນີຶ້. 
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ຕຳຕະລຳງສະຖິຕິກຳນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທຳງດ້ຳນເສດຖະກິດ ຂອງ ສກສ 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

ລ/ດ ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ 
ປີ 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 
ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທີີ່
ນ ຳເຂົໍ້ຳແກ້ໄຂ 

ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທັງໝົດ 24 35 28 15 20 36 34 
ພຳຍໃນກັບພຳຍໃນ 12 16 9 6 10 16 22 
ພຳຍໃນກັບຕ່ຳງປະເທດ 12 19 17 8 9 17 10 
ຕ່ຳງປະເທດກັບຕ່ຳງປະເທດ 0 0 2 1 1 3 2 

2 
ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທີີ່
ແກ້ໄຂແລ້ວ 

ແກ້ໄຂໄດ້ 4 6 9 10 10 20 17 
ພຳຍໃນກັບພຳຍໃນ 2 3 2 4 5 8 14 
ພຳຍໃນກັບຕ່ຳງປະເທດ 2 3 6 5 4 12 3 
ຕ່ຳງປະເທດກັບຕ່ຳງປະເທດ 0 0 1 1 1 0 0 

3 

ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທີີ່
ສົີ່ງຄືນໃຫ້ຄ ່
ກ ລະນີຫ ືສົີ່ງ
ໄປສຳນ 

ສົີ່ງຄືນໃຫ້ຄ ່ກ ລະນີຫ ືສົີ່ງໄປສຳນ 9 16 15 2 4 4 6 
ພຳຍໃນກັບພຳຍໃນ 2 8 6 1 3 1 1 
ພຳຍໃນກັບຕ່ຳງປະເທດ 7 8 8 1 1 2 3 
ຕ່ຳງປະເທດກັບຕ່ຳງປະເທດ 0 0 1 0 0 1 2 

4  ຄ້ຳງມຳແຕປີ່ກ່ອນ 0 8 12 4 3 6 12 
ໝຳຍເຫດ: ສະຖິຕິປີ 2016 ເລີີ່ມແຕວັ່ນທີ 6 / 9 / 2015 ຫຳທີ 8 / 9 / 2016 
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2. ກຳນເຂົໍ້ຳຮ່ວມສົນທິສນັຍຳນິວຢອກ 1958 ຂອງ ສປປ ລຳວ 
2.1 ຄວຳມໝຳຍ 
ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການຮັບຮູຸ້ ແລະ ການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຕ່າງປະ

ເທດ ຊ ື່ງເອີຶ້ນໂດຍຫຍໍຶ້ວ່າ “ສົນທິສັນຍານິວຢອກ 6859” ແມ່ນສົນທິສັນຍາທີື່ໄດຸ້ຮັບການຮັບຮອງ ໃນວັນທີ 60 
ມິຖຸນາ 6859 ທີື່ນະຄອນນິວຢອກ ສະຫະລັດອາເມລິກາ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ 6). ສົນທິສັນຍາສະບັບນີຶ້ ເປັນ
ນິຕິກໍາສາກົນພ ຶ້ນຖານທີື່ໃຊຸ້ປະຕິບັດຕໍື່ການຮັບຮູຸ້ຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ທີື່ໄດຸ້ຕັດສີນ
ຢູ່ດິນແດນຂອງລັດພາຄີທີື່ບໍື່ແມ່ນດິນແດນຂອງລັດທີື່ຖ ກຮ້ອງຂໍໃຫຸ້ຮັບຮູຸ້ ແລະ ຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດຊ ື່ງແມ່ນຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທີື່
ເກີດຂ ຶ້ນລະຫວ່າງບຸກຄົນ ຫຼ  ນິຕິບຸກຄົນດ້ວຍກັນລວມທັງໃຊຸ້ປະຕິບັດຕໍື່ບັນດາຄໍາຕັດສີນຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ ທີື່ບໍື່ໄດຸ້ຖ ວ່າແມ່ນຄໍາຕັດສີນພາຍໃນຂອງລັດທີື່ຖ ກຮ້ອງຂໍໃຫຸ້ຮັບຮູຸ້ແລະຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດ. ສົນທິສັນຍາ
ສະບັບນີຶ້ໃຊຸ້ປະຕິບັດສະເພາະຄໍາຕັດສີນທີື່ໄດຸ້ຕັດສີນຢູ່ດນິແດນຂອງລັດພາຄີ, ແຕ່ລະລັດພາຄີຈະຮັບຮູຸ້ຄໍາຕັດສີນທີື່ເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນທີື່ຄູ່ກໍລະນີໄດຸ້ຍ ື່ນຮ້ອງຂໍໃຫຸ້ຮັບຮູຸ້ ຊ ື່ງມາຮອດປັດຈຸບັນນີຶ້ ມີ 651 ປະເທດ ທີື່ເຂົຶ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ
ຂອງສົນທິສັນຍາສະບັບດັື່ງກ່າວ.  

ແຕ່ລະລັດພາຄີ ຈະຮັບຮູຸ້ຄໍາຕັດສີນຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ມີຜົນສັກສິດວ່າ ມີຂໍຶ້ຜູກມັດ ແລະ ຈັດຕັຶ້ງ
ຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນດັື່ງກ່າວ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງດິນແດນບ່ອນທີື່ນໍາເອົາຄໍາຕັດສີນໄປຈັດຕັຶ້ງ

ສະຖິຕິຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທຳງດ້ຳນເສດຖະກິດຕຳມແຕ່ລະສັນຍຳ ແຕ່ປີ 2012 ຫຳ ເດືອນກມຸພຳ 2016 
ລ/ດ ປະເພດຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ຈ ຳນວນຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ 

1 ສັນຍຳກ ີ່ສ້ຳງ 28 

2 ສັນຍຳກ ້ຢືມ 43 

3 ສັນຍຳບ ລິກຳນ 14 

4 ສັນຍຳເຊົີ່ຳ 3 

5 ສັນຍຳຮ່ວມທຶນ 15 

6 ສັນຍຳຊືໍ້ - ຂຳຍ 11 
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ປະຕິບັດ ພາຍໃຕຸ້ເງ ື່ອນໄຂທີື່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນສົນທິສັນຍາດັື່ງກ່າວ, ຈະບໍື່ສ້າງເງ ື່ອນໄຂທີື່ຫຍຸຸ້ງຍາກ ຫຼ  ເກັບຄ່າທໍານຽມ
ສູງ, ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃນການຮັບຮູຸ້ ຫຼ  ການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດຕາມສົນທິສັນຍາສະບັບ
ນີຶ້2. 

ເວົຶ້າລວມແລຸ້ວ ພາຍຫັຼງທີື່ ສປປ ລາວ ເຂົຶ້າຮ່ວມເປັນລັດພາຄີຂອງສົນທິສັນຍານິວຢອກ 6859 ແລຸ້ວ ກໍສາ 
ມາດນໍາເອົາຄໍາຕັດສີນຂອງຄະນະກໍາມະການຕັດສີນຂອງອີກລັດພາຄີໜ ື່ງມາປະຕິບັດໄດຸ້. ຖ້າ ສປປ ລາວ ຫາກບໍື່ໄດຸ້
ເຂົຶ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ ຂອງສົນທິສັນຍາດັື່ງກ່າວ ເມ ື່ອເກີດມີຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ກໍຕ້ອງໄດຸ້ແກຸ້ໄຂຕາມກົດ   
ໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປປ ລາວ ເທົື່ານັຶ້ນ ແລະ ກໍບໍື່ສາມາດນໍາໄປບັງຄັບປະຕິບັດຜົນຂອງການແກຸ້ໄຂດັື່ງກ່າວຢູ່ຕ່າງ 
ປະເທດໄດຸ້. 

 

2.2 ຄວຳມຈ ຳເປັນໃນກຳນເຂົໍ້ຳເປັນພຳຄີສົນທສິັນຍຳນິວຢອກ 1958 
ສປປ ລາວ ມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການເຂົຶ້າເປັນພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາສາກົນນິວຢອກ 1958 ກໍເພ ື່ອປົກປຸ້ອງສິດ 

ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງການລົງທ ນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນກໍລະນີມີຄໍາຕັດສີນທີື່ໄດຸ້ຕັດສີນຢູ່ໃນດິນແດນ
ຂອງລັດພາຄີອ ື່ນດ້ວຍການຮັບຮູຸ້ຄໍາຕັດສີນດັື່ງກ່າວມາປະຕິບັດຢູ່ ສປປ ລາວ ຫ  ຼ ໄປປະຕິບັດຢູ່ດິນແດນຂອງລັດພາຄີ
ອ ື່ນ, ທັງເປັນການຢ ນຢັນ ແລະ ສ້າງຄວາມໝັຶ້ນໃຈແກ່ນັກລົງທ ນຕ່າງປະເທດເປັນຕົຶ້ນຄວາມໝັຶ້ນໃຈ ຕໍື່ບົດບັນຍັດກົດ  
ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ສອດຄ່ອງກັບສົນທິສັນຍາດັື່ງກ່າວໃນຖານະທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນລັດພາຄີ.  

ການເປັນລັດພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາ 6859 ຍັງເປັນການດ ງດູດການລົງທ ນຕ່າງປະເທດມາລົງທ ນ ຫຼ  ດໍາເນີນທຸ 
ລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ທັງເປັນການຮັບຮູຸ້ ແລະ ປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນກ່ຽວກັບຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທີື່ເກີດຈາກການປະຕິບັດສັນຍາ
ທາງການຄ້າ, ການລົງທ ນ, ການບໍລິການ ແລະ ອ ື່ນໆ ໂດຍການຕັດສີນຂອງຄະນະກໍາມະການຢູ່ຕ່າງປະເທດແລຸ້ວນໍາ
ມາຂໍການຢັຶ້ງຢ ນ ແລະ ປະຕິບັດຢູ ່ສປປ ລາວ. ສະນັຶ້ນ, ສປປ ລາວ ຈ ື່ງໄດຸ້ເຂົຶ້າຮ່ວມເປັນພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາດັື່ງກ່າວ 
ແຕ່ວັນທີ 65 ກັນຍາ 6889 ຕາມແຈຸ້ງການ ສະບັບເລກທີ 2425/ຫສນຍ3 ເປັນຕົຶ້ນມາ. 

 

2.3 ຜົນປະໂຫຍດທີີ່ໄດ້ຮັບຈຳກກຳນເຂົໍ້ຳເປັນພຳຄີຂອງສົນທິສນັຍຳນິວຢອກປ ີ1958 
ຜົນປະໂຫຍດທີື່ໄດຸ້ຮັບຈາກການເຂົຶ້າເປັນພາຄີຂອງສົນທິສັນຍານິວຢອກ ປີ 1958 ເພ ື່ອປົກປຸ້ອງ ແລະ ສົື່ງເສີມ

ການລົງທ ນລະຫວ່າງ ລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທັງເປັນຜົນປະໂຫຍດໃຫຸ້ແກ່ ສປປ ລາວ ໃນກົດໝາຍລະຫວ່າງປະ
ເທດຄ  ການຕອບສະໜອງນະໂຍບາຍເປີດກວ້າງການຮ່ວມມ ເສດຖະກິດກັບຕ່າງປະເທດ, ສ້າງຄວາມສະດວກໃນການ
ປະຕິບັດຜົນຂອງຄໍາຕັດສີນຂອງຕ່າງປະເທດ, ເຮັດໃຫຸ້ນັກທຸລະກິດມີຄວາມເຊ ື່ອໝັຶ້ນໃນການນໍໍໍາໃຊຸ້ການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດ
ແຍ່ງເມ ື່ອມີຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັຶ້ມແຂງໃຫຸ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ.  

ເພ ື່ອເປັນການປົກປຸ້ອງ ແລະ ສົື່ງເສີມການລົງທ ນ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທັງເປັນການອໍາ 
ນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫຸ້ແກ່ນັກລົງທ ນໃນເວລາທີື່ມີຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງເກີດຂ ຶ້ນ ສປປ ລາວ ໄດຸ້ນໍາເອົາເນ ຶ້ອໃນຈິດໃຈສໍາຄັນ
ຂອງ ສົນທິສັນຍານິວຢອກປີ 6859 ມາຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກຸ້
ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ມາດຕາ 52 ຊ ື່ງກໍານົດໄວຸ້ວ່າ ສປປ ລາວ ຮັບຮູຸ້ ແລະ ປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນຂອງຄໍາ
ຕັດສີນຂອງຄະນະກໍາມະການຕັດສີນຕ່າງປະເທດ ຫຼ  ສາກົນ ໃນມາດຕາ 52 ໂດຍໄດຸ້ຮັບການຢັຶ້ງຢ ນຈາກສານປະຊາ 
ຊົນຂອງ ສປປ ລາວ ຊ ື່ງພິຈາລະນາຢັຶ້ງຢ ນຄໍາຕັດສີນຕ່າງປະເທດ ຫຼ  ສາກົນ ໄດຸ້ກໍຕໍື່ເມ ື່ອມີເງ ື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ດັື່ງນີຶ້: 

1.) ຄູ່ກໍລະນີ ຕ້ອງຖ ສັນຊາດຂອງປະເທດ ທີື່ເປັນພາຄີຂອງສົນທິສັນຍານິວຢອກ ປີ 6859 ວ່າດ້ວຍການຮັບ
ຮູຸ້ ແລະ ບັງຄັບປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນຂອງກໍາມະການຕັດສີນຕ່າງປະເທດ ຫຼ  ສາກົນ; 

                                                           
2ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການຮັບຮູຸ້ ແລະ ການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຕ່າງປະເທດ, ປີ 1958 
3ລາຍລະອຽດມີເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ 6 
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2.) ບໍື່ຂັດກັບລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບຄວາມໝັຶ້ນຄົງຂອງຊາດ, ຄວາມສະຫງົບຂອງ
ສັງຄົມ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ; 

3.) ຄູ່ກໍລະນີຝ່າຍທີື່ມີພັນທະໃຊຸ້ແທນໜີຶ້ສິນ ມີຊັບສິນ, ກິດຈະການ, ຮຸຸ້ນ, ເງິນຝາກ ຫຼ  ຊັບສິນອ ື່ນ ຢູ່ ສປປ 
ລາວ4 ແລະ ມາດຕາ 38 ຂໍຶ້ 2 ກໍກໍານົດກ່ຽວກັບການຮ້ອງຂໍໃຫຸ້ຢັຶ້ງຢ ນ ຫຼ  ບັງຄັບປະຕິບັດຄໍາຕົກລົງ ຫຼ  ຄໍາ
ຕັດສີນຂອງສານ ຫຼ  ຂອງກໍາມະການຕັດສີນຕ່າງປະເທດ, ຄໍາຕັດສີນຂອງອົງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດເອກະຊົນ ແລະ ສະເພາະກິດ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2010) ມາດຕາ 52 
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ບົດທີ 2 
ກຳນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍງ່ທຳງດຳ້ນເສດຖະກິດ 

 

1. ຄວຳມຮ ້ກ່ຽວກັບກຳນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທຳງດ້ຳນເສດຖະກິດ 
1.1 ຄວາມໝາຍ 
ການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແມ່ນການແກຸ້ໄຂບັນຫາທີື່ບໍື່ຖ ກຕ້ອງປອງດອງກັນ, ຂັດແຍ່ງກັນທາງ

ດ້ານສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຄູ່ກໍລະນີ ທີື່ເກີດຂ ຶ້ນຈາກການລະເມີດສັນຍາ, ການດໍາເນີນການຜະລິດ-ທຸລະກິດທີື່
ພາໃຫຸ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍແກ່ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຄູ່ກໍລະນີຝ່າຍໃດຝ່າຍໜ ື່ງ ຊ ື່ງຄວາມເສຍຫາຍທີື່ໄດຸ້ເກີດ
ຂ ຶ້ນດັື່ງກ່າວ ອາດພາໃຫຸ້ມີການຮ້ອງຟຸ້ອງ ຫຼ  ຮ້ອງຂໍ ເພ ື່ອໃຫຸ້ມີການພິຈາລະນາແກຸ້ໄຂໃນຫຼາຍຮູບການ ເຊັື່ນ ການຮ້ອງ
ຟຸ້ອງທາງແພ່ງ, ການຮ້ອງຂໍໃຫຸ້ມີການໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ການຕັດສີນຂອງຄະນະກໍາມະການ ແລະ ອ ື່ນໆ. 

ການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງສູນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ຂຽນຫຍ ໍ້ວ່າ ສກສ) 
ຫ ຼື ຫ້ອງການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ຂຽນຫຍ ໍ້ວ່າ ຫກສ) ແມ່ນການເຄ ື່ອນໄຫວແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດນອກລະບົບສານ (ADR) ຊ ື່ງເປັນການແກຸ້ໄຂຂ ໍ້ພິພາດທາງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ ທີ ື່ເກີດຂ ຶ້ນຈາກການ
ລະເມີດຂ ໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາການດ າເນີນການຜະລິດ, ທຸລະກິດ ເປັນຕົຶ້ນ ການຄ້າ, ການລົງທ ນ, ການບໍລິການ ແລະ 
ອ ື່ນໆ ດ້ວຍການໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ດ້ວຍການຕັດສີນ ບົນພ ຶ້ນຖານຄວາມສະໝັກໃຈຂອງຄູ່ກໍລະນີໃຫຸ້ແກຸ້ໄຂ ຊ ື່ງອາດສະແດງ
ອອກໃນຂໍຶ້ກໍານົດທີື່ຄູ່ກໍລະນີທັງສອງຝ່າຍໄດຸ້ຕົກລົງກັນໄວຸ້ໃນສັນຍາ ຫຼ  ພາຍຫັຼງທີື່ມີຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງເກີດຂ ຶ້ນແລຸ້ວ ຄູ່ກໍລະນີ
ສະໝັກໃຈໃຫຸ້ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ພິຈາລະນາແກຸ້ໄຂ ຊ  ງສັງລວມແລ້ວຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທີື່ຈະນໍາມາແກຸ້ໄຂນັຶ້ນ ແມ່ນຂ  ຶ້ຂັດແຍ່ງທີ  
ນອນຢູໃ່ນຂົງເຂດເສດຖະກິດ-ການຄ້າ ຕາມທີື່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໄດຸ້ກໍານົດ
ໄວຸ້5 ໂດຍມີການຮ້ອງຂໍໃຫຸ້ພິຈາລະນາແກຸ້ໄຂຈາກຄູ່ກ ລະນີຝ່າຍໃດຝ່າຍໜ ື່ງ ຫ ຼື ທັງສອງຝ່າຍ. 

 

1.2 ຄວາມສ າຄັນ 
ການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ມີຄວາມສໍາຄັນໃນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບສິດ ແລະ ຜົນປະ 

ໂຫຍດລະຫວ່າງຄູ່ກໍລະນີທີື່ມີຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂອງ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ຕາມກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຊ ື່ງສະແດງອອກ ດັື່ງນີຶ້: 

- ເປັນລະບົບການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທີ ື່ສ້າງຂ ຶ້ນໂດຍລັດ ແລະ ຖ ກຮັບຮູຸ້ໂດຍສາກົນ ປະກອບສ່ວນທີື່ສໍາ
ຄັນເຂົຶ້າໃນການຫຼຸດຜ່ອນການແກຸ້ໄຂຄະດີຢູ່ສານປະຊາຊົນ; 

- ຫັນເຂົໍ້າສູ່ລະບົບການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງສາກົນເທຼື ອລະກ້າວ, ສ້າງເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ຂອງ ສກສ ແລະ ຫກສ ໃຫຸ້ແກ່ຄູ່ກໍລະນີ, ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ກໍາມະການຕັດສີນ ໃນການດໍາເນີນການແກຸ້
ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ; 

- ແກຸ້ໄຂບັນຫາໃຫຸ້ແທດເໝາະກັບສະພາວະຄວາມເປັນຈິງຂອງຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງບົນພ ຶ້ນຖານຄວາມສະໝັກໃຈ 
ຂອງຄູ່ກໍລະນີ ໂດຍບໍື່ມີການບັງຄັບ, ນາບຂູ່, ບໍື່ມີການຈໍາແນກເພດ, ເຊ ຶ້ອຊາດ, ສາສະໜາ, ສັນຊາດ, ເຜົື່າ
ຊົນ, ຖານະທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ, ພາສາ, ລະດັບການສ ກສາ, ອາຍຸ, ຄວາມເຊ ື່ອຖ , ພູມລໍາ
ເນົາ, ບໍື່ເຂົຶ້າຂ້າງອອກຂາ, ບໍື່ມີການແຊກແຊງຈາກພາຍນອກ, ຖ ເອົາຄຸນນະທໍາ, ເຫັນອົກເຫັນໃຈກັນຂອງຄູ່
ກໍລະນີ, ມີການຜ່ອນຜັນ ຫຼ  ຍິນຍອມກັນລະຫວ່າງຄູ່ກໍລະນີ ແລະ ພິຈາລະນາແກຸ້ໄຂບົນພ ຶ້ນຖານກົດ   
ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 

                                                           
5 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2010) ມາດຕາ 2 ວັກ 2 
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- ເປັນວິທີການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ທີື່ຍຸຕິທໍາ, ມະນຸດສະທໍາ ແລະ ມີຂະບວນການດໍາເນີນທີື່ກະທັດຮັດ, ບໍື່
ຜ່ານຫຼາຍຂັຶ້ນຕອນ ເຮັດໃຫຸ້ຄູ່ກໍລະນີປະຢັດຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍ ແລະ ເວລາ;  

- ຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທີື່ຖ ກນໍາມາພິຈາລະນາແກຸ້ໄຂນັຶ້ນ ແມ່ນບໍື່ສາມາດເປີດເຜີຍສູ່ສັງຄົມ, ເວັຶ້ນເສັຍແຕ່ໄດຸ້ຮັບອະນຸ 
ຍາດຈາກຄູ່ກໍລະນີ; 

- ປະກອບສ່ວນອັນສ າຄັນເຂົຶ້າໃນການສ້າງຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃຫຸ້ແກ່ສັງຄົມ ແນໃສ່ເຮັດໃຫຸ້ການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ຍ ນຍົງ.  

    

1.3 ຈຸດປະສົງ  
 ການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ມີຈຸດປະສົງເພ ື່ອແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທີື່ຄູ່ກໍລະນີ ຮ້ອງຂໍມາຍັງອົງການ
ແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ພິຈາລະນາແກ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທ ີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຖຼືກ
ຕ້ອງຕາມຂ ໍ້ຜູກພັນທີສອງຝ່າຍຕົກລົງກັນໄວ້, ສອດຄ່ອງກັບສະພາວະຄວາມເປັນຈິງຂອງຄູກ່ ລະນີເອງ.  

ຈຸດປະສົງຂອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດສະແດງອອກຢ່າງຈະແຈ້ງ ດັື່ງນີຶ້:   
1) ເພຼື ອແກ້ໄຂບັນຫາທີຂັດແຍ່ງກັນລະຫວ່າງຄູກ່ ລະນີຢ່າງສັນຕິວິທີ, ເປັນທໍາ ແລະ ວ່ອງໄວ6 ໝາຍຄວາມວ່າ 

ການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແມ່ນເພຼື ອແກ້ໄຂບັບຫາທີ ື່ຂັດແຍ່ງກັນ ຫ ຼື ບ  ລົງລອຍກັນ
ນັໍ້ນໃຫ້ສິຶ້ນສຸດລົງດ້ວຍຄວາມພ ໃຈຂອງຄູ່ກ ລະນີ, ບ  ເຂົໍ້າຂ້າງອອກຂາຝ່າຍໃດຝ່າຍໜ ື່ງ ແລະ ບ  ທ່ວງດ ງບ  
ແກ່ຍາວເວລາ; 

2) ເພຼື ອຟຼືໍ້ນຟ ູສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີ ື່ຖຼືກລະເມີດ ໝາຍຄວາມວ່າ ການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະ
ກິດ ແມ່ນແນໃສ່ທວງໃຫຸ້ຟ ຶ້ນຟູສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຄ ນໃຫຸ້ແກ່ຄູ່ກໍລະນີຝ່າຍທີື່ໄດຸ້ຮັບຄວາມອັບ
ປະໂຫຍດ; 

3) ເພຼື ອໃຫຸ້ສັງຄົມມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ມີຄວາມສະຫງົບ. 
 

2. ຫ ັກກຳນ, ຮ ບກຳນ ແລະ ຂອບເຂດ ຂອງກຳນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍງ່ທຳງດ້ຳນເສດຖະ 
ກິດ 
2.1 ຫ ັກກຳນໃນກຳນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທຳງດ້ຳນເສດຖະກິດ 
ໃນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງຂອງອົງແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຫຼັກການພ ຶ້ນຖານ ດັື່ງ 

ນີຶ້: 
1) ຄວາມຍຸຕິທ່ າ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ; 
2) ຄວາມສະໝັກໃຈຂອງຄູ່ກໍລະນີ;  
3) ຄວາມສະເໝີພາບຂອງຄູ່ກໍລະນີ;  
4) ຄວາມເປັນເອກະລາດ ແລະ ທ່ຽງທ່ າຂອງຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ກ່ າມະການຕັດສີນ; 
5) ພາສາທີື່ນ່ າໃຊຸ້; 
6) ການຮັບປະກັນຄວາມລັບ7. 
 
 
 
 

                                                           
6 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2010) ມາດຕາ 1 
7 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2010) ມາດຕາ 8 
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2.1.1 ກຳນຮັບປະກັນຄວຳມຍຸຕທິ ຳ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກດົໝຳຍ 
ໃນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ກໍາມະການຕັດສີນ ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທໍາ 

ແລະ ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ8. 
ຫັຼກການຄວາມຍຸຕິທໍາ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ຕ້ອງຮັບປະກັນ ສອງດ້ານ ຄ : ດ້ານທີໜ ື່ງ ແມ່ນຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ 

ຫຼ  ກໍາມະການຕັດສີນ ຕ້ອງໃຫຸ້ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ສິດເທົື່າທຽມກັນ ແກ່ຄູ່ລະນີ ແລະ ຖ ເອົາຄວາມເປັນຈິງຂອງຂໍຶ້
ຂັດແຍ່ງ ເປັນພ ຶ້ນຖານການພິຈາລະນາແກຸ້ໄຂ,  ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ກໍາມະການຕັດສີນ ຕ້ອງທ່ຽງທໍາ, ໂປ່ງໃສ, ບໍື່ລໍາອຽງ, ບໍື່
ກົດໜ່ວງ, ຖ່ວງດ ງ ຫຼ  ສ້າງຄວາມຫຍຸຸ້ງຍາກໃຫຸ້ແກ່ການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ, ບໍື່ທວງເອົາເງິນ ຫຼ  ຜົນປະໂຫຍດໃດໜ ື່ງ 
ຈາກຄູ່ກໍລະນີ ແລະ ບໍໍ່ໍບັງຄັບນາບຂູ່ຄູ່ກໍລະນີ  ແລະ ດ້ານທີສອງ ແມ່ນຄໍາຕົກລົງຂອງຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ຄໍາຕັດສີນຂອງ
ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ຕ້ອງຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ສອດຄ່ອງກັບຕົວຈິງ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດໄດຸ້. 

 

2.1.2 ຄວຳມສະໝັກໃຈຂອງຄ ່ກ ລະນ ີ
ໃນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຫັຼກການຄວາມສະໝັັກໃຈ ຖ ເປັນຫັຼກການພ ຶ້ນຖານທີື່ຂາດບໍື່ໄດຸ້. 

ດັື່ງນັຶ້ນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຈ ື່ງໄດຸ້ກໍານົດວ່າ “ຄູກ່ ລະນີມີສິດນ າເອົາຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດສະເໜີຕ   ສກສ ຫຼ  ຫກສ ເພຼື ອແກ້ໄຂໂດຍບ  ມີການບັງຄັບ, ນາບຂູ່ຈາກບຸກຄົນ ຫ ຼື ການຈັດຕັໍ້ງໃດ
ໜ ື່ງ”9 ໝາຍຄວາມວ່າ ແມ່ນຄູ່ກໍລະນີເອງ ທີື່ຕ້ອງການໃຫຸ້ ສກສ ຫຼ  ຫສກ ພິຈາລະນາແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງຂອງຕົນ. 

  

2.1.3 ຄວຳມສະເໝີພຳບຂອງຄ ່ກ ລະນີ  
 ໃນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຄູກ່ໍລະນີແຕ່ລະຝ່າຍ ມີສິດສະເໝີພາບຕໍື່ໜ້າກົດໝາຍ ໂດຍບໍື່ຈໍາ
ແນກເພດ, ເຊຼືໍ້ອຊາດ, ສັນຊາດ, ເຜົ າ, ຖານະທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ, ພາສາ, ລະດັບການສ ກສາ, ອາຍຸ, 
ຄວາມເຊຼື ອຖຼື, ພູມລ າເນົາ ແລະ ອຼື ນໆ. 

ຄົນຕ່າງປະເທດ, ຄົນຕ່າງດ້າວ ແລະ ຄົນບ  ມີສັນຊາດ ທີ ດ າເນີນທຸລະກິດຢູ ່ສປປ ລາວ ກໍມ ີຄວາມສະເໝີພາບຄຼື
ກັນກັບພົນລະເມຼືອງລາວ ຖ້າວ່າກົດໝາຍ ຫາກບ  ໄດ້ກ ານົດໄວ້ຢ່າງອຼື ນ10. 
   ຄວາມສະເໝີພາບໃນການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ຕ  ໜ້າກົດໝາຍຂອງ ຄູ່ກ ລະນີ ສະແດງອອກ ດັື່ງນີຶ້:  

1) ໃນການກໍານົດ ຫຼ  ເລ ອກສະຖານທີື່ແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ຊ ື່ງບາງຄັຶ້ງໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນສັນຍາ  ຫຼ  ຄູ່ກໍລະນີ ອາດ
ເຫັນດີນໍາເອົາຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງດັື່ງກ່າວໄປແກຸ້ໄຂ ຢູ່ ພາຍໃນ ຫຼ  ຕ່າງປະເທດ;  

2) ໃນການເລ ອກຮູບການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ຢູ່ ສກສ ຫຼ  ຫກສ; 
3) ໃນການເລ ອກ ຫຼ  ຄ້ານຕົວ ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ກໍາມະການຕັດສີນ; 
4) ການສະເໜີຂໍຶ້ມູນ ຫັຼກຖານ; 
5) ໃນການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດຜົນຂອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ. 

 

2.1.4 ຄວຳມເປັນເອກະລຳດ ແລະ ທ່ຽງທ ຳ ຂອງຜ ້ໄກ່ເກ່ຍ ຫ  ືກ ຳມະກຳນຕດັສີນ  
ໃນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ກໍາມະການຕັດສີນ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ ຢ່າງເປັນເອກະ 

ລາດ, ດ້ວຍຄວາມທ່ຽງທໍາ ແລະ ປອດໃສ ພາຍໃຕຸ້ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 
ຄວາມເປັນເອກະລາດ ໝາຍເຖິງການປະຕິບັດໜ້າທີື່ຂອງຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ກໍາມະການຕັດສີນ ດ້ວຍຄວາມອິດ

ສະລະ ຕາມກົດໝາຍ ໂດຍປາສະຈາກການແຊກແຊງຈາກບຸກຄົນອ ື່ນ ຫຼ  ອົງການຈັດຕັຶ້ງໃດໜ ື່ງ.   
                                                           
8 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2010) ມາດຕາ 9 
9 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2010) ມາດຕາ 10 
10 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2010) ມາດຕາ 11 
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ຄວາມທ່ຽງທໍາ ໝາຍເຖິງຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ກໍາມະການຕັດສີນ ຕ້ອງມີຈັນຍາບັນ-ຈັນຍາທໍາຕໍື່ຫັຼກວິຊາຊີບ, ບໍື່ມີອະ 
ຄະຕິ, ບໍື່ເຂົຶ້າຂ້າງອອກຂາ ບົນພ ຶ້ນຖານຄວາມເປັນຈິງຂອງຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທີເກີດຂ ຶ້ນ, ອີງໃສ່ຂໍຶ້ມູນຫັຼກ ຖານທີື່ໜັກແໜຸ້ນ
ຕາມກົດໝາຍ.  

 

2.1.5 ພາສາ ທີ ີ່ນ າໃຊ້   
ພາສາທີື່ນໍາໃຊຸ້ ເຂົຶ້າໃນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ຢູ່ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ຕ້ອງແມ່ນພາສາລາວ ເວັຶ້ນເສຍແຕ່ສັນຍາ ຫຼ  ຄູ່

ກໍລະນີ ຫາກໄດຸ້ຕົກລົງໄວຸ້ຢ່າງອ ື່ນ, ສ່ວນຄູ່ກໍລະນີ ຫຼ  ຜູຸ້ເຂົຶ້າຮ່ວມໃນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ທີື່ບໍື່ຮູຸ້ພາສາລາວ ສາມາດນໍາ
ໃຊຸ້ພາສາຕົນເອງ ຫຼ  ພາສາອ ື່ນໂດຍຜ່ານຜູຸ້ແປພາສາ11 ໝາຍຄວາມວ່າ ທຸກຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທີື່ນໍາມາແກຸ້ໄຂຢູ່ ສກສ ຫຼ  ຫກສ 
ຕ້ອງນໍາໃຊຸ້ພາສາລາວ, ຖ້າຄູ່ກໍລະນີຝ່າຍໃດຝ່າຍໜ ື່ງ ຫຼ  ທັງສອງຝ່າຍ ຫາກບໍື່ຮູຸ້ພາສາລາວ ກໍສາມາດນໍາໃຊຸ້ພາສາຂອງ
ຕົນ ຫຼ  ພາສາອ ື່ນກໍໄດຸ້ ໂດຍຜ່ານຜູຸ້ແປພາສາ. 

 

2.1.6 ກຳນຮັບປະກັນຄວຳມລັບ  
       ໃນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຂໍຶ້ມູນ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ທີື່ໄດຸ້ນໍາສະເໜີໃນເວລາໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  
ຕັດສີນ ຕ້ອງຮັກສາເປັນຄວາມລັບ. 

ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ, ກໍາມະການຕັດສີນ, ຄູ່ກໍລະນີ ແລະ ຜູຸ້ເຂົຶ້າຮ່ວມອ ື່ນ ບໍື່ມີສິດເຜີຍຄວາມລັບ ຕໍື່ບຸກຄົນພາຍນອກ 
ເວັຶ້ນເສຍແຕ່ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຄູກ່ໍລະນີເທົື່ານັຶ້ນ12.  

ຄູ່ກໍລະນີ, ຜູຸ້ເຂົຶ້າຮ່ວມອ ື່ນ, ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ແລະ  ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ບໍື່ມີສິດເປີດເຜີຍເນ ຶ້ອໃນຂອງຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ 
ທີື່ຕົນໄດຸ້ຮູຸ້ ໂດຍບໍື່ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຄູ່ກໍລະນີ, ບໍື່ມີສິດນໍາໃຊຸ້ຂໍຶ້ມູນ ທີື່ຕົນເອງໄດຸ້ຮູຸ້ເພ ື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ຫຼ  
ເພ ື່ອລະເມີດສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງບຸກຄົນອ ື່ື່ນ. ໃນກໍລະນີມີການລະເມີດທີື່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫຸ້ແກ່ລັດ, 

ສັງຄົມ ຫຼ  ບຸກຄົນອ ື່ນ ຜູຸ້ລະເມີດກໍຈະຖ ກປະຕິບັດມາດຕະການສ ກສາອົບຮົມ, ລົງວິໄນ, ປັບໃໝ ຫຼ  ດໍາເນີນຄະດີຕາມ
ກົດໝາຍ ພ້ອມທັງໃຫຸ້ໃຊຸ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທີື່ື່ເກີດຂ ຶ້ນ. 

ນອກຈາກບັນດາຫັຼກການທີື່ໄດຸ້ອະທິບາຍມາເທິງນີຶ້ແລຸ້ວ ໃນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຢູ່ ສກສ 
ຫຼ  ຫກສ ຍັງຕ້ອງໄດຸ້ອີງໃສ່ຫັ ຼກການວິຊາສະເພາະຕ ື່ມອີກ ຊ ື່ງຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ກໍາມະການຕັດສີນ ຕ້ອງເປັນຜູຸ້ມີຄວາມຮູຸ້, 
ຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິຊາສະເພາະໃດໜ ື່ງທີື່ແນ່ນອນ ໂດຍມີໃບຢັຶ້ງຢ ນຢ່າງຖ ກຕ້ອງ ແລະ ໄດຸ້ຜ່ານ ຫຼ  ມີປະສົບ
ປະການໃນວຽກງານນັຶ້ນຢ່າງໜ້ອຍຫ້າປີ13. 

ຫັຼກການວິຊາສະເພາະ ແມ່ນຫັຼກການຄວາມສອດຄ່ອງກັນທາງດ້ານເງ ື່ອນໄຂຂອງຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ຄະນະກໍາມະ 
ການຕັດສີນ ແລະ ຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທີື່ເກີດຂ ຶ້ນໃນຕົວຈິງ. ການຄັດເລ ອກຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ກໍາມະການຕັດສີນ  ຄູ່ກໍລະນີຕ້ອງ
ເລ ອກເຟັຶ້ນເອົາບຸກຄົນທີື່ມີຄວາມຮູຸ້ ແລະ ມີປະສົບການໃນດ້ານນັຶ້ນ  ເນ ື່ອງຈາກວ່າ ຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດທີື່
ເກິດຂ ຶ້ນນັຶ້ນ ມີຈຸດພິເສດຕ່າງກັນ, ມີລັກສະນະຕ່າງກັນ, ເປົຶ້າໝາຍຂອງຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງຕ່າງກັນ, ມີລະດັບຄວາມສະຫັຼບສັບ
ຊ້ອນຕ່າງກັນ. ສະນັຶ້ນ, ການດໍາເນີນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງໃຫຸ້ຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ມີວິທະຍາສາດ, ສ່ອດຄ່ອງກັບ
ຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ສາມາດບັນລຸໄດຸ້ຕາມເປົຶ້າໝາຍຂອງຄູ່ກໍລະນີນັຶ້ນ ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ຕ້ອງ
ແມ່ນຜູຸ້ມີຄວາມຮູຸ້ທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ປະສົບການໃນຂົງເຂດວຽກງານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງອີກດ້ວຍ.  

                                                           
11 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2010) ມາດຕາ 13 
12 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2010) ມາດຕາ 14 
13 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2010) ມາດຕາ 44 
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ຕົວຢ່າງ: ຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທີື່ເກີດຂ ຶ້ນກ່ຽວກັບການບໍື່ປະຕິບັດສັນຍາຂົນສົື່ງ. ຄູ່ກໍລະນີ ສາມາດເລ ອກເອົາຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  
ກໍາມະການຕັດສີນ ທີມີຄວາມຮູຸ້ ແລະ ປະສົບການກ່ຽວກັບການຂົນສົື່ງມາເປັນຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ  
ຜູຸ້ກ່ຽວຈ ື່ງສາມາດຮູຸ້ໄດຸ້ເຖິງລະບຽບການ, ຄວາມຫຍຸຸ້ງຍາກຂອງການຂົນສົື່ງ ແລະ ຜົນເສຍຫາຍຕໍື່ສີນຄ້າທີື່ຂົນສົື່ງ. 

 

2.2 ຮູບການ 
ໃນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງອົງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດຢູ ່ສປປ ລາວ 

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໄດຸ້ກໍານົດສອງຮູບການ ຄ : ການແກຸ້ໄຂດ້ວຍການໄກ່ເກ່ຍ 
ແລະ ການແກຸ້ໄຂດ້ວຍການຕັດສີນໂດຍຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ14 (ເນ ຶ້ອໃນລະອຽດໄດຸ້ອະທິບາຍໄວຸ້ໃນ ບົດທີ 5 
ແລະ 1). 

 

2.3 ຂອບເຂດກຳນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທຳງດ້ຳນເສດຖະກດິ 
ຂອບເຂດຂອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງອົງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ 

ແມ່ນຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທີື່ເກີດຂ ຶ້ນຈາກການດໍາເນີນການຜະລິດ-ທຸລະກິດ ຕາມຄວາມສະໝັກໃຈຂອງຄູ່ກໍລະນີ ແລະ ຂໍຶ້ຂັດ
ແຍ່ງດັື່ງກ່າວ ຕ້ອງບໍື່ແມ່ນຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທີື່ສານປະຊາຊົນ ພວມດໍາເນີນການແກຸ້ໄຂຢູ່ ຫຼ  ມີຄໍາຕັດສີນທີື່ໃຊຸ້ໄດຸ້ຢ່າງເດັດຂາດ
ແລຸ້ວ ແລະ ບໍື່ແມ່ນຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທີື່ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບຄວາມໝັຶ້ນຄົງຂອງຊາດ, ຄວາມສະຫງົບຂອງ
ສັງຄົມ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ15. 
 

3. ຜ ້ດ ຳເນີນກຳນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ 
3.1 ຜ ໄ້ກ່ເກ່ຍ ແລະ ຄະນະກ າມະການຕດັສີນ 
ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ແມ່ນຜູຸ້ທີ ຖຼືກເລຼືອກ ໂດຍຄູ່ກ ລະນີ ຫ ຼື ສກສ ຫຼ  ຫກສ ຈາກບັນຊີລາຍຊຼື ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ຄະນະ 

ກ າມະການຕັດສີນ ໃຫ້ເປັນຄົນກາງ ເພຼື ອອ ານວຍຄວາມສະດວກ, ຊ່ວຍເຫ ຼືອ, ໃຫ້ຄ າປ ກສາ ໃນການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດ 
ແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດໃດໝ  ງ16. 

ຄະນະກ າມະການຕັດສີນ ແມ່ນຜູ້ທີ ຖຼືກເລຼືອກ ໂດຍຄູ່ກ ລະນີ ຫ ຼື ສກສ ຫຼ  ຫກສ ຈາກບັນຊີລາຍຊຼື ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ 
ແລະ ຄະນະກ າມະການຕັດສີນ ໃຫ້ເປັນກ າມະການຕັດສີນ ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດໃດໝ  ງ17. 

ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ຄະນະກ າມະການຕັດສີນ ປະກອບດ້ວຍຜູຸ້ປະຈ າການ ແລະ ຜູຸ້ບ  ປະຈ າການ.  
ຜູຸ້ປະຈ າການ ແມ່ນພະນັກງານຂອງ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ທີ ຖຼືກແຕ່ງຕັໍ້ງຈາກ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທ າ. 
ຜູຸ້ບ  ປະຈ າການ ແມ່ນບຸກຄົນທີ ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ມີປະສົບການໃດໝ  ງທີ ແນ່ນອນ ເຊັ ນ ຜູຸ້ທີ ມີ 

ຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການທາງດ້ານວິສະວະກໍາກໍື່ສ້າງ, ການບັນຊີ ແລະ ອຼື ນໆ ທີ ມາຈາກສ ານັກງານ, ອົງການ, 
ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ຄົນຕ່າງປະເທດ ຫ ຼື ຄົນຕ່າງດ້າວທີ ມີຄວາມສະໜັກໃຈໂດຍໄດ້ຮັບ 
ການແຕ່ງຕັໍ້ງຈາກລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທ າ ຕາມການຄັດເລຼືອກ ແລະ ຕາມການສະເໜີຂອງ ສກສ18. 

 

                                                           
14 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2010) ມາດຕາ 15 
15 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2010) ມາດຕາ 16 
16 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2010) ມາດຕາ 3 ຂ ໍ້ 2 
17 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2010) ມາດຕາ 3 ຂ ໍ້ 3 
18 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2010) ມາດຕາ 43 
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3.2 ມາດຕະຖານຜ ໄ້ກ່ເກຍ່ ແລະ ຄະນະກ າມະການຕດັສີນ 
ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ຄະນະກ າມະການຕັດສີນ ທີ ເປັນພົນລະເມຼືອງລາວ ຕ້ອງມີມາດຕະຖານ ດັ ງນີໍ້:  
- ມີຄຸນສົມບັດ, ຈັນຍາທ າ ແລະ ບ ລິສຸດສັດຊຼື ; 
- ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິຊາສະເພາະໃດໜ  ງທີ ແນ່ນອນ ໂດຍມີໃບຢັໍ້ງຢຼືນຢ່າງຖຼືກຕ້ອງ; 
- ໄດ້ຜ່ານ ຫ ຼື ມີປະສົບປະການໃນວຽກງານຢ່າງໜ້ອຍ ຫ້າ ປີ; 
- ບ  ເຄີຍຖຼືກສານຕັດສີນລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ຍ້ອນການກະທ າຜິດໂດຍເຈດຕະນາ; 
- ໄດ້ຜ່ານການຝ ກອົບຮົມດ້ານວຽກງານແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ; 
- ມີສຸຂະພາບດີ19. 
ສ າລັບມາດຕະຖານ ແລະ ເງຼື ອນໄຂຂອງຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຫ ຼື ກ າມະການຕັດສີນຕ່າງປະເທດ ນັຶ້ນແມ່ນໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ 

ລະບຽບການຕ່າງຫາກ. 
 

3.3 ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ຂອງຜ ໄ້ກ່ເກ່ຍ ແລະ ຄະນະກ າມະການຕັດສນີ 
ສິດ ແລະ ໜ້າທີ ຂອງຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ຄະນະກ າມະການຕັດສນີ ມີ ດັ ງນີໍ້: 
- ຮັບ ຫ ຼື ປະຕິເສດ ການແກໄ້ຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ; 
- ເປັນເອກະລາດໃນການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ; 
- ຮັບປະກັນການແກໄ້ຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ໃຫ້ມີຄວາມຍຸຕິທ າ, ວ່ອງໄວ ແລະ ປອດໃສ; 
- ປະຕິບັດຖຼືກຕ້ອງຕາມຫ ັກຈັນຍາທ າຂອງວິຊາຊີບ; 
- ລົງເກັບກ າຂ ໍ້ມູນ, ຫ ັກຖານກັບທີ ື່; 
- ໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານ ຕາມການຕົກລົງຂອງຄູ່ກ ລະນີ; 
- ຮັກສາຄວາມລັບຂອງຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ຍົກເວັໍ້ນຂ ໍ້ມູນທີ ຕ້ອງສະໜອງໃຫ້ຂະແໜງການທີ ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມລະ 

ບຽບກົດໝາຍ; 
- ເສັຍພັນທະໃຫ້ລັດ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ20. 

 

3.4 ຂ ໍ້ຫ້າມສ າລັບຜ ໄ້ກ່ເກ່ຍ ແລະ ຄະນະກ າມະການຕດັສີນ 
       ຫ້າມຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ຄະນະກ າມະການຕັດສີນ ມີພ ດຕິກ າ ດັ ງນີໍ້:  

- ເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບເນຼືໍ້ອໃນຂອງຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ທີ ຕົນໄດ້ຮູ້ ໂດຍບ  ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫ ຼື ກົດໝາຍຫາກໄດ້ 
ກ ານົດໄວ້ຢ່າງອຼື ນ; 

- ນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມູນທີ ຕົນໄດ້ຮູ້ ເພຼື ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ຫ ຼື ເພຼື ອທ າລາຍສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູຸ້ອຼື ນ; 
- ກົດໜ່ວງ, ຖ່ວງດ ງ, ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ການແກຸ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ; 
- ຮັບ, ທວງເອົາເງິນ ຫ ຼື ຜົນປະໂຫຍດອຼື ນໃດໜ  ງ ຈາກຄູ່ກ ລະນ;ີ 
- ເຂົໍ້າຮ່ວມໃນການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທີ ພົວພັນເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນເອງ, ຜົວ ຫ ຼື ເມຍ ຫ ຼື ຍາດໃກ້ຊິດ 

ຂອງຕົນ; 
- ລ າອຽງໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ ; 
- ບັງຄັບ, ນາບຂູ່ ຄູ່ກ ລະນ;ີ 
- ມີພ ດຕິກ າອຼື ນ ທີ ເປັນການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ21. 

                                                           
19 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2010) ມາດຕາ 44 
20 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2010) ມາດຕາ 46 
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ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ຄະນະກ າມະການຕັດສີນ ທີ ລະເມີດໂດຍເຈດຕະນາ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ ຂອງຕົນ ຈະຖຼືກ 
ສ ກສາອົບຮົມ ຫ ຼື ຖຼືກປົດອອກຈາກບັນຊີລາຍຊຼື ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຫ ຼື ຄະນະກ າມະການຕັດສີນ ຕາມກ ລະນີເບົາ ຫ ຼື ໜັກ, ຖ້າ 
ຫາກເປັນການກະທ າຜິດທາງອາຍາ ກ ຈະຖຼືກດ າເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ22. 

 

4. ຜູ້ເຂົໍ້າຮ່ວມການແກ້ໄຂທາງດ້ານເສດຖະກິດ  
ຜູຸ້ເຂົໍ້າຮ່ວມໃນການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແມ່ນຜູຸ້ທີ ມີສາຍພົວພັນ ແລະ ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນ 

ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ຊ   ື່ງອາດມີຜູຸ້ເຂົໍ້າຮ່ວມຫ າຍຄົນ ເຊັ ນ ຄູ່ກ ລະນີ, ຜູຸ້ຕ່າງໜ້າ, ບຸກຄົນທີສາມ, ຜູຸ້ຊ່ຽວຊ່ານ, ຜູຸ້ແປພາສາ ແລະ 
ພະຍານ. 

 

4.1 ຄູກ່ ລະນ ີ  
ຄູ່ກໍລະນີ ແມ່ນຄູ່ຂັດແຍ່ງກັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຊ ື່ງປະກອບດ້ວຍ ຝ່າຍຮ້ອງຂໍ ແລະ ຝ່າຍຖ ກຮ້ອງຂໍ23, ຊ ື່ງ

ມີຄວາມສະໝັກໃຈໃຫ້ນ າເອົາຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງມາແກ້ໄຂຢູ່ ສກສ ຫ ຼື ຫກສ.  
ນອກຈາກບຸກຄົນແລ້ວ, ການຈັດຕັຶ້ງກ ສາມາດເປັນຄູ່ກໍລະນີໄດຸ້ ຖ້າຫາກການຈັດຕັຶ້ງນັຶ້ນ ໄດຸ້ຈົດທະບຽນເປັນນິຕິ 

ບຸກຄົນຢ່າງຖ ກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຫຼ  ກົດໝາຍຂອງປະເທດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.   
 

4.1.1 ສິດຂອງຄ ່ກ ລະນ ີ
ຄູ່ກ ລະນີມີສິດ ດັ ງນີໍ້: 
- ຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຕ   ສກສ ຫຼ  ຫກສ ເມຼື ອສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງຕົນຖຼືກລະເມີດ ຫ ຼື ຖຼືກໂຕ້ແຍ່ງຈາກ 

ບຸກຄົນອຼື ນ ລວມທັງສິດໃນການປ່ຽນແປງ, ເພີ ມເຕີມ ຫ ຼື ຖອນຄ າຮ້ອງທັງໝົດ ຫ ຼື ບາງສ່ວນ; 
- ຍ ື່ນຄ າແກ້ຄ າຮ້ອງຕ   ສກສ ຫຼ  ຫກສ ເມຼື ອຕົນເອງຖຼືກຮ້ອງຂ  ລວມທັງສິດຮັບຮູ້ ຫ ຼື ປະຕິເສດຄ າຮ້ອງ; 
- ສະເໜີຄ້ານຕົວ ຜູຸ້ໄກຸ້ເກ່ຍ ຫຼ  ກ າມະການຕັດສີນ ເມຼື ອເຫັນວ່າບຸກຄົນດັ ງກ່າວຫາກມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຫ ຼື 

ມີຜົນປະໂຫຍດ ໃນຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງດັ ງກ່າວ;  
- ຊອກຫາ ແລະ ນ າຫ ັກຖານມາສະເໜີ ແລະ ປະກອບເຂົຶ້າໃນການຮ້ອງຂ  ຫ ຼື ການແກ້ຄ າຮ້ອງ ເພຼື ອໃຫ້ 

ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງດັ ງກ່າວແຈ້ງຂາວ ລວມທັງຂ ເບິ ງເອກະສານໃນສ ານວນການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ຊັກຖາມ 
ບຸກຄົນທີ ເຂົໍ້າຮ່ວມ ເມຼື ອເຫັນວ່າບັນຫາໃດໜ  ງ ຫາກບ  ທັນຈະແຈ້ງ ຫ ຼື ມີຂ ໍ້ສົງໄສ; 

- ຮ້ອງຂ ຕ  ສານ ເພ ື່ອໃຫ້ຍ ດ ຫ ຼື ອາຍັດຊ ັບ ເມຼື ອມີຄວາມຈ າເປັນ ໂດຍຜ່ານ ສກສ ຫ ຼື ຫກສ; 
- ເຂົ ຶ້າມາໃຫ້ການ, ຮ້ອງຂ ໃຫ້ມີການເກັບກ າຂ ໍ້ມູນຫ ັກຖານ, ສະເໜ ີໃຫ້ສອບຖາມພະຍານ, ແຕ່ງຕັໍ້ງຜູຸ້

ຊ່ຽວຊານ, ລົງກວດກາບັນຫາທີ ຂັດແຍ່ງ ແລະ ອຼື ນໆ; 
- ສະເໜີໃຫ້ເອົາບຸກຄົນທີສາມ ຫ ຼື ເອົາທະນາຍຄວາມເຂົຶ້າຮ່ວມໃນການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ; 
- ທວງໃຫ້ປະຕິບັດຜົນຂອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ. 

 

4.1.2 ພັນທະຂອງຄ ່ກ ລະນ ີ
ຄູ່ກ ລະນີ ມີພັນທະ ດັ ງນີໍ້:  
- ສະເໜີຂ ໍ້ມູນ ຫ ັກຖານ ແລະ ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ໃນການແກຸ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ;  
- ປະຕິບັດຕາມຜົນຂອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ; 

                                                                                                                                                                                          
21 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2010) ມາດຕາ 57 
22 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2010) ມາດຕາ 70 
23 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2010) ມາດຕາ 3 
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- ປະຕິບັດພັນທະອຼື ນ ຕາມທີ ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ24. 
 

4.1.3 ຂ ໍ້ຫ້າມສ າລັບຄູ່ກ ລະນ.ີ  
ຫ້າມຄູ່ກ ລະນີ ມີພ ດຕິກ າ ດັ ງນີໍ້:  
- ປອມແປງເອກະສານ ຫ ຼື ຂ ໍ້ມູນທີ ກ່ຽວຂ້ອງ; 
- ບັງຄັບ, ນາບຂູ່ ຫ ຼື ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ຕົວະຍົວະ, ຫ ອກລວງ ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ, ກ າມະການຕດັສີນ ແລະ ຜູຸ້

ຊ່ຽວຊານ; 
- ໃຫ້ສີນບົນ ຫ ຼື ຜົນປະໂຫຍດອຼື ນແກ່ ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ, ຄະນະກ າມະການຕັດສີນ ແລະ ຜູຸ້ຊ່ຽວຊານ; 
- ມີພ ດຕິກ າອຼື ນທີ ລະເມີດຕ  ລະບຽບກົດໝາຍ25. 
ບຸກຄົນ ຫ ຼື ການຈັດຕັໍ້ງ ທີ ໄດ້ລະເມີດ ຊ ື່ງກໍື່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ລັດ, ສັງຄົມ ຫ ຼື ບຸກຄົນອຼື ນ 

ຈະຖຼືກປະຕິບັດມາດຕະການສ ກສາອົບຮົມ, ປະຕິບັດວິໄນ, ປັບໃໝ ຫ ຼື ຖຼືກດ າເນີນຄະດີ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ 
ຕາມກ ລະນີເບົາ ຫ ຼື ໜັກ ແລະ ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ ທີ ຕົນໄດ້ກ  ື່ຂ ຶ້ນ26. 

 

4.2 ຜ ຕ້ຳງໜ້ຳ 
ຜູຸ້ຕາງໜ້າ ແມ່ນຜູຸ້ທີ ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ ແທນຄູ່ກ ລະນີໃນເວລາດ າເນີນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ຊ ື່ງປະ 

ກອບມ ີສອງ ປະເພດ ຄຼື ຜູຸ້ຕາງໜ້າຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຜູຸ້ຕາງໜ້າຕາມການມອບໝາຍ.  
 

ການແຕ່ງຕັໍ້ງ ເພຼື ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທ າຂອງຄູ່ກ ລະນີ.  ຜູຸ້ຕາງໜ້າຕາມກົດໝາຍມີສິດໃນການ 
ເຂົໍ້າຮ່ວມໃນທຸກຂັໍ້ນຕອນຂອງການດ າເນີນການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ27. 

 
 

4.2.2 ຜ ຕ້າງໜ້າຕາມການມອບໝາຍ 
ຜູຸ້ຕາງໜ້າຕາມການມອບໝາຍ ແມ່ນບຸກຄົນທີ ເຂົໍ້າຮ່ວມໃນການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍ 

ມີການແຕ່ງຕັຶ້ງ ຫຼ  ການມອບໝາຍຈາກຄູ່ກ ລະນີ ຕາມທີ ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນເນຼືໍ້ອໃນຂອງສັນຍາມອບໝາຍ28. ຜູຸ້ຕາງໜ້າ 
ຕາມການມອບໝາຍ ມີສິດ ແລະ ພັນທະ ເຄຼື ອນໄຫວ, ເຂົໍ້າຮ່ວມ  ແລະ ລາຍງານຜົນຂອງການເຂົໍ້າຮ່ວມການແກ້ໄຂຂ ໍ້ 
ຂັດແຍ່ງ ແຕ່ລະຄັໍ້ງ ໃຫ້ແກ່ຄູ່ກ ລະນີ. 

 

4.3 ບຸກຄົນທີສຳມ  
ບຸກຄົນທີສາມ ແມ່ນບຸກຄົນ, ອົງການຈັດຕັຶ້ງ ຫຼ  ວິສາຫະກິດ ທີື່ເຂົຶ້າຮ່ວມໃນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດ 

ຖະກິດ ເພ ື່ອປົກປຸ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ ທີື່ພົວພັນກັບຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ຊ ື່ງກ່ າລັງຖ ກພິຈາລະນາຢູ່, ບຸກຄົນທີ
ສາມ ບໍື່ແມ່ນ ຜູຸ້ຮ້ອງຂ  ແລະ ຜູຸ້ຖຼືກຮ້ອງຂ  ໂດຍກົງໃນໃນຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ແຕ່ເຂົຶ້າຮ່ວມໃນການດ າເນີນການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດ 
ແຍ່ງ ໃນຖານະເປັນຝ່າຍ ຜູຸ້ຮ້ອງຂ  ຫ ຼື  ຜູຸ້ຖຼືກຮ້ອງຂ 29. 

                                                           
24 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດ າເນີນຄະດີແພ່ງ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2012) ມາດຕາ 72 
25 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2010) ມາດຕາ 58 
26 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2010) ມາດຕາ 70 
27 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດ າເນີນຄະດີແພ່ງ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2012) ມາດຕາ 88 
28 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດ າເນີນຄະດີແພ່ງ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2012) ມາດຕາ 91 
29 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດ າເນີນຄະດີແພ່ງ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2012) ມາດຕາ 75 

4.2.1 ຜ ຕ້າງໜ້າຕາມກົດໝາຍ 
ຜູຸ້ຕາງໜ້າຕາມກົດໝາຍ ແມ່ນບຸກຄົນທີ ເຂົໍ້າຮ່ວມໃນການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບ 
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ສິດ ແລະ ພັນທະ ຂອງບຸກຄົນທີສາມ  
ບຸກຄົນທີສາມ ປະກອບດ້ວຍ ບຸກຄົນທີສາມ ທີື່ຍ ື່ນຄໍາຮ້ອງດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ບຸກຄົນທີສາມທີ ບ  ຍຼື ື່ນຄ າຮ້ອງ 

ດ້ວຍຕົນເອງ. 
ບຸກຄົນທີສາມທີື່ຍ ື່ນຄໍາຮ້ອງດ້ວຍຕົນເອງ ສາມາດນໍາໃຊຸ້ສິດ ແລະ ມີພັນທະ ດັື່ງດຽວກັນກັບ ຜູຸ້ຮ້ອງຂໍແກຸ້ໄຂຂໍຶ້

ຂັດແຍ່ງ. 
ບຸກຄົນທີສາມທີ ື່ບ  ໄດ້ຍຼື ື່ນຄ າຮ້ອງດວ້ຍຕົນເອງມີສິດ ແລະ ພັນທະ ດັ ງນີໍ້: 
- ສາມາດເຂົໍ້າຮ່ວມໃນການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ເປັນຝ່າຍຜູຸ້ຮ້ອງຂ  ຫ ຼື ຜູຸ້ຖຼືກຮ້ອງຂ ; 
- ອາດຖຼືກນ າເຂົໍ້າຮ່ວມໃນການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງຕາມຄ າຮ້ອງຂອງຄູ່ກ ລະນີ; 
- ນ າໃຊ້ສິດ ແລະ ພັນທະດັ ງດຽວກັນກັບຄູ່ກ ລະນ ີ ເວັໍ້ນເສຍແຕ່ສິດໃນການປ່ຽນແປງເປົໍ້າໝາຍຄ າຮ້ອງຂ , 

ສິດໃນການເພີ ມ ຫ ຼື ຫຼຸດມູນຄ່າໃນຄ າຮ້ອງຂ , ສິດໃນການຖອນຄ າຮ້ອງ, ສິດໃນການຮບັຮູ້ຄ າຮ້ອງ ຫ ຼື 
ການຕົກລົງໂດຍດີ ແລະ ສິດໃນການທວງໃຫ້ປະຕິບັດຄ າຕົກລົງ ຫ ຼື ຄ າຕັດສີນຂອງຄະນະກ າມະການຕັດ
ສີນ30. 

 

4.4 ຜ ຊ້່ຽວຊຳນ  
ຜູຸ້ຊ່ຽວຊານ ໃນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແມ່ນບຸກຄົນທີື່ມີຄວາມຮູຸ້, ຄວາມສາມາດ, ຄວາມ

ຊໍານິຊໍານານ ແລະ ປະສົບການ ໃນວິຊາສະເພາະໃດໜ ື່ງ ທີື່ຖ ກຮັບຮູຸ້ຈາກສະຖາບັນ ຫຼ  ອົງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊ ື່ງສາ 
ມາດໃຫຸ້ຄວາມກະຈາງແຈຸ້ງຕໍື່ບັນຫາທີື່ພົວພັນກັບວິຊາສະເພາະຂອງຕົນ. 

ຜູຸ້ຊ່ຽວຊານ ອາດເຂົໍ້າຮ່ວມໃນການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຕາມການສະເໜີຂອງຄູ່ກ ລະນີ ຫ ຼື 
ຄະນະກ າມະການຕັດສີນ ໃນກ ລະນີທີ ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຊັ ື່ງຊາ ຕີລາຄາຂ ໍ້ມູນຫ ັກຖານ ໃດໝ  ງກ່ຽວກັບຂ ໍ້ 
ຂັດແຍ່ງດັ ງກ່າວ. 

ຜູຸ້ຊ່ຽວຊານ ຕ້ອງດໍາເນີນການພິສູດຫັຼກຖານ ໃນຂອບເຂດທີື່ກໍານົດໄວຸ້. ພາຍຫັຼງທີື່ທໍາການພິສູດແລຸ້ວ ຜູຸ້ຊ່ຽວ 
ຊານ ຕ້ອງເຮັດບົດສະຫຼຸບ ໃຫຸ້ຄໍາເຫັນໃນນາມຂອງຕົນ ແລຸ້ວສົື່ງໃຫຸ້ຕາມກໍານົດເວລາ ແລະ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍື່ຄໍາເຫັນ
ດັື່ງກ່າວ. ການພິສູດອາດຈະເຮັດ ໂດຍຜູຸ້ຊ່ຽວຊານຫຼາຍຄົນ ຫຼ  ຫຼາຍເທ ື່ອກໍໄດຸ້, ຖ້າມີການພິສູດຄ ນໃໝ່ ຕ້ອງໃຫຸ້ມີຜູຸ້
ຊ່ຽວຊານຫຼາຍກວ່າເທ ື່ອຜ່ານມາ ແລະ ໃນກໍລະນີບໍື່ມີຜູຸ້ຊ່ຽວຊານອາດແຕ່ງຕັຶ້ງຜູຸ້ຊໍານານງານ ໃຫຸ້ດໍາເນີນແທນກໍໄດຸ້31. 

 

4.4.1 ສິດຂອງຜ ້ຊ່ຽວຊຳນ  
ຜູຸ້ຊ່ຽວຊານ ມີສິດ ດັ ງນີໍ້: 
- ທວງເອົາຂໍຶ້ມູນ ຫັຼກຖານເພີື່ມເຕີມ ເພ ື່ອໃຫຸ້ການພິສູດມີຄວາມຖ ກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນ; 
- ໄດຸ້ຮັບຄ່າຕອບແທນ ແລະ ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍເຂົຶ້າໃນການພິສູດຫັຼກຖານ; 
- ໃຫຸ້ການຊີຶ້ແຈຸ້ງກ່ຽວກັບການພສິູດ, ເພີື່ມເຕີມ, ດັດແປງຜົນການພິສູດຫັຼກຖານ ຖ້າເຫັນວ່າມີຂໍຶ້ມູນໃໝ່

ກ່ຽວກັບການພິສູດ;  
- ໄດຸ້ຮັບການປົກປຸ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ  ຈາກການຂົື່ມຂູ່ຕໍື່ຊີວິດ, ສຸຂະພາບ, ກຽດຊ ື່ສຽງ 

ແລະ ຊັບສິນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພິສູດຫັຼກຖານ ແລະ ໃນເວລາພິສູດຫັຼກຖານ. 
 

                                                           
30 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດ າເນີນຄະດີແພ່ງ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2012) ມາດຕາ 76 
31 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດ າເນີນຄະດີແພ່ງ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2012) ມາດຕາ 82 
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4.4.2 ພັນທະຂອງຜ ້ຊ່ຽວຊຳນ  
ຜູຸ້ຊ່ຽວຊານ ມີພັນທະ ດັ ງນີໍ້: 
- ພິສູດຫັຼກຖານ ແລະ ໃຫຸ້ຄ່ າເຫັນຢ່າງຖ ກຕ້ອງ ຕາມຫັຼກວິຊາສະເພາະ; 
- ສົື່ງບົດສະຫຼຸບຜົນ ການພິສູດຫັຼກຖານ ຕາມກໍານົດເວລາ; 
- ເຂົຶ້າມາຊີຶ້ແຈງຕາມໝາຍເຊີນ; 
- ຮັບຜິດຊອບຕໍື່ການຊີຶ້ແຈງຂອງຕົນ ແລະ ຮັກສາຄວາມລັບຕໍື່ຜົນການພິສູດ32. 

 

4.5 ຜ ແ້ປພຳສຳ 
ຜູຸ້ແປພາສາ ແມ່ນບຸກຄົນທີື່ມີຄວາມຮູຸ້, ຄວາມສາມາດ ຫຼ  ປະສົບການໃນການແປພາສາໃດໝ ື່ງ ຂອງຜູຸ້ເຂົຶ້າ 

ຮ່ວມໃນຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ທີື່ບໍື່ຮູຸ້ພາສາລາວ ຫຼ  ພາສາໃດໜ ື່ງຕາມທີື່ຄູ່ກໍລະນີໄດຸ້ຕົກລົງກັນ. ຜູຸ້ແປພາສາ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍື່
ການແປຂອງຕົນ ແລະ ມີພັນທະໃນການຮັກສາຄວາມລັບ33. 
  

4.5.1 ສິດຂອງຜ ແ້ປພຳສຳ  
ຜູຸ້ແປພາສາ ມີສິດ ດັ ງນີໍ້: 
- ຮັບຮູຸ້, ສ ກສາຄົຶ້ນຄວ້າຂໍຶ້ມູນທີ ກ່ຽວຂອງກັບຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງກ່ອນການແປພາສາ; 
- ໄດຸ້ຮັບຄ່າຕອບແທນໃນການແປພາສາ ຕາມລະບຽບການ; 
- ໄດຸ້ຮັບການປົກປຸ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຈາກການຂົື່ມຂູ່ຕໍື່ຊີວິດ, ສຸຂະພາບ, ກຽດຊ ື່ສຽງ 

ແລະ ຊັບສີນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແປພາສາ. 
 

4.5.2 ພັນທະຂອງຜ ແ້ປພຳສຳ  
ຜູຸ້ແປພາສາ ມີພັນທະ ດັ ງນີໍ້: 
- ແປພາສາໃຫຸ້ຖ ກຕ້ອງຕາມເນ ຶ້ອໃນຂອງການເວົຶ້າ ແລະ ເອກະສານ; 
- ເຂົຶ້າມາແປພາສາຕາມການແຕ່ງຕັຶ້ງ; 
- ຮັບຜິດຊອບຕໍື່ການແປຂອງຕົນ ແລະ ຮັກສາຄວາມລັບ34. 

 

4.6 ພະຍຳນ  
ພະຍານ ແມ່ນບຸກຄົນທີື່ຮູຸ້ເຫັນເຫດການຕົວຈິງ ຂອງຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼ  ສະພາບ. ຄົນຫູໜວກ, ປາກກ ກ, ຄົນປັນຍາ

ອ່ອນ, ເສຍຈິດ, ເດັກທີື່ຍັງບໍື່ທັນພົຶ້ນກະສຽນອາຍຸສິບແປດປີ, ຍາດພີື່ນ້ອງຂອງຄູ່ກໍລະນີຝ່າຍໃດໜ ື່ງ ອາດຈະນໍາມາໃຫຸ້ 
ການ ເພ ື່ອເອົາເປັນຂໍຶ້ມູນ ບໍື່ໃຫຸ້ຖ ວ່າເປັນພະຍານ35. 

 

4.6.1 ສິດຂອງພະຍານ 
ພະຍານ ມີສິດ ດັ ງນີໍ້:   
- ໃຫຸ້ການ; 
- ເບິື່ງບົດບັນທ ກຄໍາໃຫຸ້ການຂອງຕົນທີື່ໄດຸ້ໃຫຸ້ການໄປແລຸ້ວ; 
- ສະເໜີດັດແປງ, ເພີື່ມເຕີມບົດບັນທ ກຄໍາໃຫຸ້ການຂອງຕົນ ຫຼ  ໃຫຸ້ການເພີື່ມເຕີມ; 

                                                           
32 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດ າເນີນຄະດີແພ່ງ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2012) ມາດຕາ 83 
33 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດ າເນີນຄະດີແພ່ງ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2012) ມາດຕາ 84 
34 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດ າເນີນຄະດີແພ່ງ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2012) ມາດຕາ 85 
35 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດ າເນີນຄະດີແພ່ງ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2012) ມາດຕາ 80 
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- ຮ້ອງທຸກຕໍື່ການກະທໍາ ທີື່ບໍື່ຖ ກຕ້ອງຂອງ ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ; 
- ໄດຸ້ຮັບການປົກປຸ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຈາກການຂົື່ມຂູ່ຕໍື່ຊີວິດ, ສຸຂະພາບ, ກຽດຊ ື່ສຽງ 

ແລະ ຊັບສີນ ຍ້ອນການໃຫຸ້ການຂອງຕົນ. 
 

4.6.2 ພັນທະຂອງພະຍຳນ  
ພະຍານ ມີພັນທະ ດັ ງນີໍ້:  
- ເຂົຶ້າມາສະເໜີຕົວຕາມໝາຍເຊີນ; 
- ໃຫຸ້ການຢ່າງຖ ກຕ້ອງກັບເຫດການຕົວຈິງ; 
- ຮັບຜິດຊອບຕາມກົດໝາຍ ຕໍື່ການໃຫຸ້ການເທັດ ຫຼ  ບໍື່ຍອມໃຫຸ້ການ; 
- ເອົາຄໍາໃຫຸ້ການຂອງພະຍານ ໃນບ່ອນຢູ່ຂອງຜູຸ້ກ່ຽວເອງກໍໄດຸ້ ໃນກໍລະນີຜູຸ້ກ່ຽວ ຫາກເຈັບເປັນ, ເຖົຶ້າແກ່, 

ເສຍອົງຄະ ຫຼ  ບໍື່ສາມາດເຂົຶ້າມາໃຫຸ້ການ ຍ້ອນມີຄວາມຈໍາເປັນ. 
ບຸກຄົນທີື່ຮ້ອງຂໍໃຫຸ້ເອົາຕົວພະຍານເຂົຶ້າມານັຶ້ນ ຕ້ອງເລົື່າເຫດການທີື່ພົວພັນກັບພະຍານ ໂດຍບອກຊ ື່ , ນາມ 

ສະກຸນ ແລະ ບ່ອນຢູ່ຂອງພະຍານນັຶ້ນ ຢ່າງຈະແຈຸ້ງ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບຕໍື່ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃຫຸ້ແກ່ຜູຸ້ຖ ກເຊີນເຂົຶ້າມາຮ່ວມ
ໃນການແກຸ້ໄຂ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ36. 

 

5. ອົງກຳນຮັບຜິດຊອບ, ອົງການຄຸ້ມຄອງ  ແລະ ອົງການກວດກາ ວຽກງານແກ້ໄຂຂ ໍ້
ຂັດແຍ່ງທຳງດ້ຳນເສດຖະກິດ  

5.1 ອົງກຳນຮັບຜິດຊອບແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທຳງດ້ຳນເສດຖະກິດ 
ອົງການຮັບຜິດຊອບແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແມ່ນສູນ ແລະ ຫ້ອງການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານ 

ເສດຖະກິດ ຊ ື່ງເປັນອົງການຈັດຕັໍ້ງທີ ມີລັກສະນະວິຊາຊີບສັງຄົມ ແລະ ກົດໝາຍ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງຂະແໜງ 
ການຍຸຕິທ າ, ມີພາລະບົດບາດສ້າງເງຼື ອນໄຂ ແລະ ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຄູ່ກ ລະນ,ີ ຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ກ າມະການ 
ຕັດສີນ ໃນການດ າເນີນການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ37. 

 

5.1.1 ສູນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ 
ສູນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແມ່ນການຈັດຕັຶ້ງໜ ື່ງທີື່ຂ ຶ້ນກັບກະຊວງຍຸຕິທໍາ ມີພາລະບົດບາດເປັນ 

ເສນາທິການ ໃຫ້ລ ັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທ າໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ດ າເນີນການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ 
ລະຫວ່າງການຈັດຕັໍ້ງ ກັບ ການຈັດຕັໍ້ງ, ການຈັດຕັໍ້ງ ກັບ ບຸກຄົນ, ບຸກຄົນ ກັບ ບຸກຄົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 
ທີ ສະເໜີໃຫ້ ສກສ ແກ້ໄຂ, ຄຸ້ມຄອງຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ກ າມະການຕັດສີນ ທີ ປະຈ ໍໍາການ ແລະ ບ  ປະຈ າການຂອງ ສກສ 
ແລະ ຫກສ, ຄຸ້ມຄອງຫ້ອງການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດປະຈ າຢູ່ບັນດາແຂວງ, ພົວພັນ ກັບ ບັນດາອົງ 
ການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຕ່າງປະເທດ ແລະ ຂອງສາກົນ, ຄົໍ້ນຄວ້າປັບປຸງລະບຽບການ ແລະ 
ກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເພຼື ອສະເໜີໃຫ້ຂັໍ້ນເທິງພິຈາລະນາ38. 

                                                           
36 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດ າເນີນຄະດີແພ່ງ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2012) ມາດຕາ 81 
37 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2010) ມາດຕາ 39 
38 ຂ ໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຍຸຕິທ າວ່າດ້ວຍການຈັດຕັໍ້ງ ແລະ ການເຄຼື ອນໄຫວຂອງສ ານັກງານແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດ 

ຖະກິດ ແລະ ຫ້ອງການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສະບັບ ປີ 2008 ມາດຕາ 2 
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ກ. ສິດ ແລະ ໜ້ຳທີີ່ ຂອງສ ນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທຳງດ້ຳນເສດຖະກິດ  
ສູນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ  ດັ ງນີໍ້: 
- ຄົໍ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີ, ປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂດັແຍ່ງທາງດ້ານ 

ເສດຖະກິດ ໃຫ້ຂັໍ້ນເທິງພິຈາລະນາ; 
- ຄົໍ້ນຄວ້າ ແລະ ນ າສະເໜີຕ  ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຍຸຕິທ າ ເພຼື ອແຕ່ງຕັໍ້ງຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ກ າມະການຕັດສີນ 

ເຂົໍ້າໃນບັນຊີລາຍຊຼື ຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ຄະນະກ າມະການຕັດສີນ ຫ ຼື ປົດບຸກຄົນດັ ງກ່າວອອກຈາກບັນຊີ; 
- ໂຄສະນາ, ສ ກສາອົບຮົມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກຽ່ວກັບການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍງ່ທາງດ້ານເສດຖະ 

ກິດ; 
- ພິຈາລະນາແຕ່ງຕັໍ້ງ, ປົດ ຫ ຼື ປ່ຽນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ຄະນະກ າມະການຕັດສີນເຂົໍ້າໃນການແກໄ້ຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ 

ແຕ່ລະຄັໍ້ງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ; 
- ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂດັແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນຂອບເຂດ ທີ  

ຕົນຮັບຜິດຊອບ; 
- ຮັບຄ າຮ້ອງ, ເອກະສານ, ຂ ໍ້ມູນ, ຫ ັກຖານ ຈາກຄູ່ກ ລະນ;ີ 
- ກ  ສ້າງ, ບ າລຸງ ແລະ ຍົກລະດັບທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງ ສກສ ຫຼ  ຫກສ, ຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ 

ແລະ ຄະນະກ າມະການຕັດສີນ; 
- ຕິດຕ  ພົວພັນ ກັບ ຄູ່ກ ລະນີ ແລະ ປະສານສົມທົບ ກັບ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພຼື ອອ ານວຍຄວາມສະ 

ດວກໃນການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ; 
- ຮ່ວມມຼືກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພຼືໍ້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຕາມ 

ການມອບໝາຍຂອງຂັໍ້ນເທິງ; 
- ສະຫຼຸບ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານການເຄຼື ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນຕ  ກະຊວງຍຸຕິທ າ; 
- ນໍາໃຊຸ້ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ອ ື່ນ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ39. 

5.1.2 ຫ້ອງກຳນແກໄ້ຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທຳງດ້ຳນເສດຖະກິດ 
ຫ້ອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫຸ້ ສກສ, ພະແນກຍຸຕິທໍາ 

ແລະ ອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໃນການຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ດໍາເນີນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະ 
ກິດລະຫວ່າງການຈັດຕັຶ້ງກັບການຈັດຕັຶ້ງ, ການຈັດຕັຶ້ງກັບບຸກຄນົ, ບຸກຄົນກັບບຸກຄົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີື່
ສະເໜີ ໃຫຸ້ ຫກສ ແກຸ້ໄຂ, ຄຸຸ້ມຄອງບັນດານັກໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ກໍາມະການຕັດສີນປະຈໍາການ ແລະ ບໍື່ປະຈໍາການຂອງ 
ຫກສ, ພົວພັນກັບບັນດາອົງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຕ່າງປະເທດ ແລະ ຂອງສາກົນ ຕາມການ
ເຫັນດີ ຂອງ ສກສ ແລະ ອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ40. 

 
 
 
 

                                                           
39 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2010) ມາດຕາ 41 
40 ຂໍຶ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຍຸຕິທໍາວ່າດ້ວຍການຈັດຕັຶ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງສໍານັກງານແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານ ເສດ 

ຖະກິດ ແລະ ຫ້ອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສະບັບ ປີ 2008 ມາດຕາ 2 
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ກ. ໜ້ຳທີີ່ຂອງຫ້ອງກຳນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທຳງດ້ຳນເສດຖະກິດ  
ຫ້ອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ດຽວກັນກັບ ສກສ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກ່າວມາຕາມ

ຂໍຶ້ ກ ຂອງຂໍຶ້ 5.6.6. ສໍາລັບ ສິດ ສະເໜີແຕ່ງຕັຶ້ງ, ປົດ ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ, ກໍາມະການຕັດສີນ ເຂົຶ້າໃນບັນຊີລາຍຊ ື່ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ 
ແລະ ກໍາມະການຕັດສີນນັຶ້ນ ຕ້ອງສະເໜີຕໍື່ ສກສ ເພ ື່ອພິຈາລະນາ41. 
 

5.2 ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທຳງດ້ຳນເສດຖະກິດ 
5.2.1 ກະຊວງ ຍຸຕິທ າ  
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດກະຊວງຍຸຕິທ າມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ  ດັ ງນີໍ້:  
- ຄົໍ້ນຄວ້າສ້າງແຜນຍຸທະສາດ, ແຜນການ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກຽ່ວກັບວຽກງານການແກ້ໄຂຂ ໍ້ 

ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເພຼື ອສະເໜີຕ  ລັດຖະບານພິຈາລະນາ ; 
- ອອກຂ ໍ້ຕົກລົງ, ຄ າສັ ງ, ຄ າແນະນ າ ແລະ ແຈ້ງການກ່ຽວກັບວຽກງານການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດ 

ຖະກິດ; 
- ຊີໍ້ນ າ ແລະ ຄຸ້ມຄອງດ້ານການຈັດຕັໍ້ງ, ງົບປະມານຂອງສູນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ; 
- ຊີໍ້ນ າ, ຕິດຕາມການເຄຼື ອນໄຫວການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນຂອບເຂດທົ ວປະເທດ; 
- ກໍື່ສ້າງບ າລຸງ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ຈັນຍາທ າ ແລະ ວິຊາສະເພາະໃຫ້ພະນັກງານ 

ຂອງສູນ ແລະ ຫ້ອງການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ຄະນະກ າມະການຕັດ
ສີນ; 

- ສະເໜີນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຕ່ງຕັໍ້ງ, ປົດຕ າແໜງ ຫ ຼື ຍົກຍ້າຍ ຫົວໜ້າສູນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດ 
ຖະກິດ; 

- ແຕ່ງຕັໍ້ງ, ປົດຕ າແໜ່ງ ຫ ຼື ຍົກຍ້າຍ ຮອງຫົວໜ້າສູນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ຫົວໜ້າ ແລະ 
ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ ກ່ຽວ 
ຂ້ອງ; 

- ແຕ່ງຕັໍ້ງ ຫ ຼື ປົດຕ າແໜ່ງຄະນະກ າມະການຕັດສີນເຂົໍ້າໃນ ຫ ຼື ອອກຈາກບັນຊີລາຍຊຼື ຜູຸ້ໄກ່ເກຍ່ ແລະ ຄະນະ 
ກ າມະການຕັດສີນຕາມການສະເໜີຂອງ ສກສ ຫຼ  ຫກສ; 

- ປະສານກັບພາກສ່ວນທີ ກ່ຽວຂອ້ງໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ; 
- ຮ່ວມກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພຼືໍ້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານການແກໄ້ຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະ 

ກິດ; 
- ສະຫຼຸບ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານການເຄຼື ອນໄຫວວຽກງານ ການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະ 

ກິດ; 
- ນໍາໃຊຸ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ ອຼື ນຕາມທີ ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

 

5.2.2 ພະແນກ ຍຕຸິທ າແຂວງ  
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ພະແນກຍຸຕິທ າ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ  ດັ ງນີໍ້:  
- ຈັດຕັໍ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກບັການແກ້ໄຂຂ ໍ້ 

ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ; 

                                                           
41 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2010) ມາດຕາ 42 



23 

 

- ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ,່ ສ ກສາອົບຮົມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກຽ່ວກັບວຽກງານແກໄ້ຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງ 
ດ້ານເສດຖະກິດ; 

- ຊີໍ້ນ າ ແລະ ຄຸ້ມຄອງດ້ານການຈັດຕັໍ້ງ ແລະ ງົບປະມານຂອງຫ້ອງການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະ 
ກິດ ໃນຂອບເຂດຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ; 

- ຊີໍ້ນ າ, ຕິດຕາມການເຄຼື ອນໄຫວວຽກງານແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບ 
ຜິດຊອບຂອງຕົນ; 

- ສະເໜີຕ  ກະຊວງຍຸຕິທ າ ກຽ່ວກັບການສ້າງຕັໍ້ງ ແລະ ປັບປຸງຫ້ອງການ, ການແຕ່ງຕັໍ້ງ, ປົດຕ າແໜ່ງ ຫ ຼື ຍົກ 
ຍ້າຍຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບຂະ 
ແໜງການ ທີ ກ່ຽວຂ້ອງ; 

- ຮັບ, ຄົໍ້ນຄວ້າ ແລະ ແກ້ໄຂຄ າຮ້ອງຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ຼື ການຈັດຕັໍ້ງ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດ 
ແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງຫ້ອງການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ;  

- ຊີໍ້ນ າວຽກງານສະຫຼຸບ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານການເຄຼື ອນໄຫວຂອງ ຫ້ອງການແກ້ໄຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງ 
ເສດຖະກິດ ໃຫ້ສູນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂດັແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເພຼື ອລາຍງານກະຊວງຍຸຕິທ າ; 

- ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ ອຼື ນ ຕາມທີ ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ42. 
 

5.3 ອົງການກວດກາວຽກງານແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທຳງດ້ຳນເສດຖະກິດ 
ອົງການກວດກາວຽກງານແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ປະກອບດ້ວຍ: ອົງການກວດກາພາຍໃນ ຊ ື່ງ

ແມ່ນພາກສ່ວນໜ ື່ງຂອງອົງການຄຸຸ້ມຄອງວຽກງານແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂດັແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ອົງການກວດກາພາຍ
ນອກ ຊ ື່ງແມ່ນ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ອົງການກວດກາລັດ, ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາ 
ຊົນ43. 

ການດໍາເນີນການກວດກາ ຂອງອົງການກວດກາ ດັື່ງກ່າວ ມີເປົໍ້າໝາຍ ຕິດຕາມ, ເກັບກ າຂ ໍ້ມູນ, ຫ ັກຖານກ່ຽວ
ກັບການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ໜ້າທີ ື່, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງ ສກສ ຫ ຼື ຫກສ  ເພຼື ອຕີລາຄາ, ປະເມີນຜົນການ
ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ພ້ອມທັງສະເໜີວິທີປັບປຸງວຽກງານດັື່ງກ່າວ ຊ ື່ງມີເນ ຶ້ອໃນຕົຶ້ນຕໍ ດັື່ງນີຶ້: 

- ການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ; 
- ຄໍາຮ້ອງຂອງບຸກຄົນ ຫຼ  ນິຕິບຸກຄົນ ກ່ຽວກັບການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ແຍງ່ທາງດ້ານເສດຖະກິດ; 
- ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງ ສູນ ແລະ ຫ້ອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ; 
- ການຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ການນໍາໃຊຸ້ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ຂອງ ສູນ ແລະ ຫ້ອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂດັແຍ່ງທາງດ້ານ

ເສດຖະກິດ; 
- ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການປະພ ດ ຂອງພະນັກງານຢູ່ ສູນ ແລະ ຫ້ອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານ

ເສດຖະກິດ, ຂອງ ຜູ່ໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ກໍາມະການຕັດສີນ44. 
ສໍາລັບຮູບການກວດການັຶ້ນ ແມ່ນດໍາເນີນດ້ວຍຮູບການກວດກາຕາມລະບົບການກວດກາປົກກະຕິ, ກວດກາ

ໂດຍມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູລ້່ວງໜ້າ ແລະ ກວດກາແບບກະທັນຫັນ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຈ າເປັນຂອງແຕ່ລະເຫດການ ຫ ຼື ກ 

                                                           
42 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2010) ມາດຕາ 62 
43 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2010) ມາດຕາ 63 
44 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2010) ມາດຕາ 64 
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ລະນີທີເກີດຂ ຶ້ນ. ໂດຍອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດແລ້ວ ອົງການກວດກາວຽກ
ງານດັື່ງກ່າວ ແບ່ງອອກເປັນ ສອງ ປະເພດ ດັື່ງນີຶ້:   

5.3.1 ອົງກຳນກວດກາພາຍໃນ 
ອົງການກວດກາພາຍໃນ ແມ່ນອົງການກວດກາຕາມສາຍຕັໍ້ງຂອງຂະແໜງການຍຸຕິທ າ ໃນນີໍ້ຂັໍ້ນສູນກາງ ແມ່ນ 

ກົມກວດກາຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາ ແລະ ຂັໍ້ນທ້ອງຖິ ນ ແມ່ນພະແນກຍຸຕິທ າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ45 ຊ ື່ງຕ້ອງໄດຸ້ດໍາເນີນ
ຕາມແຜນການປົກກະຕິ, ການກວດກາຕາມຄ າສັ ງ ຫ ຼື ຄ າສະເໜີ ແລະ ແບບກະທັນຫັນ. ເນຼືໍ້ອໃນ ແລະ ເປົໍ້າໝາຍຂອງ
ການກວດກາພາຍໃນແມ່ນ46 ແນໃສ່ກວດກາການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ແຜນການ, ສິດ ແລະ ໜ້າ 
ທ ີ ື່, ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸຸ້ມຄອງບ ລິຫານວຽກງານແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແບບບ ລິຫານການ
ປົກຄອງ ແລະ ລະບຽບການດ້ານວິຊາສະເພາະ, ເຕັກນິກ, ຫ ັກການຄຸຸ້ມຄອງຕາມຂະແໜງການຍຸຕິທ າ.  

ການກວດກາພາຍໃນຕ  ວຽກງານການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຍັງແມ່ນການດ າເນີນການກວດກາ
ພາຍໃນຂະແໜງຍຸຕິທ າຕາມສາຍຕັໍ້ງ ຂອງການຈັດຕັໍ້ງ ເພຼື ອຕິດຕາມການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດວຽກງານແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ສກສ ແລະ ຫກສ  ເພຼື ອຊອກໃຫ້ເຫັນພຼືໍ້ນຖານຂອງຄວາມຫຍຸຸ້ງຍາກ, ຂ ໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ອຼື ນໆ 
ກ່ຽວກັບວຽກງານແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເພຼື ອຄົໍ້ນຄວ້າສະເໜີວິທີທາງອອກ, ການປັບປຸງກົນໄກການ
ຈັດຕັໍ້ງ, ສັບຊ້ອນພະນັກງານພາຍໃນ ສກສ ແລະ ຫກສ, ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃນການບ ລິການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ສັງຄົມຢ່າງທັນການ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຫຍບັເຂົໍ້າສູລ່ະບົບສາກົນເທຼື ື່ອລະກ້າວ.  
 

5.3.2 ອົງກຳນກວດກາພາຍນອກ 
ອົງການກວດການພາຍນອກ ແມ່ນອົງການຈັດຕັໍ້ງຂອງລັດຕາມສາຍຂວາງ ຫ ຼື ເອີໍ້ນວ່າ ອົງການທີ ື່ມີສິດ ແລະ 

ໜ້າທີ ື່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານກວດກາ ຊ ື່ງຈະດ າເນນີຕາມການສະເໜີຂອງບຸກຄົນ, ການຈັດຕັໍ້ງໃດໜ ື່ງ ຫ ຼື ລິເລີ ມໂດຍອົງ
ການກວດກາພາຍນອກເອງ ໃນກ ລະນີເຫັນວ່າ ມີບັນຫາທີ ື່ບ  ຈະແຈ້ງ ແລະ ບ  ໂປ່ງໃສ.  ອົງການທີ ື່ມີສິດກວດກາວຽກ
ງານແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດພາຍນອກ ມີ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ອົງການກວດກາລັດ, ອົງການກວດສອບ
ແຫ່ງລັດ ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ47 . 

ການກວດກາຈາກພາຍນອກ ແມ່ນເພຼື ອຕິດຕາມກວດກາ, ສຼືບສວນ-ສອບສວນ, ເກັບກ າຂ ໍ້ມູນຫ ັກຖານ ເພຼື ອ 
ຢັໍ້ງຢຼືນຄວາມຖຼືກຕ້ອງ ຫ ຼື ຄວາມຜິດພາດ ຂອງການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງ ສກສ ແລະ ຫກສ ເນຼື ອງຈາກວ່າ 
ພາກສ່ວນທາງນອກເຂົໍ້າມາກວດກາ ແມ່ນໃນກ ລະນີເກີດມີບັນຫາ, ເກີດມີຫາງສຽງ, ເກີດເປັນຄະດີ ຊ  ງພາລະບົດບາດ
ຂອງການກວດກາບ  ນອນຢູໃ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບພາຍໃນ ຫ ຼື ສາຍຕັໍ້ງແລ້ວ. 
 

                                                           
45 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2010) ມາດຕາ 60 
46 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກວດກາລັດ ສະບັບ ປີ 2007 ມາດຕາ 14  
47 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2010) ມາດຕາ 63 ຂ ໍ້ 2 
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ບົດທີ 3 
ຄ່ຳໃຊ້ຈ່ຳຍໃນກຳນແກໄ້ຂຂ ໍ້ຂັດແຍງ່ທຳງດ້ຳນເສດຖະກິດ 

 

1. ຄວຳມຮ ້ກ່ຽວກັບຄຳ່ໃຊຈ້່ຳຍໃນກຳນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂດັແຍ່ງທຳງດ້ຳນເສດຖະກິດ 
1.1 ຄວຳມໝຳຍ 
ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເປັນພັນທະຂອງຄູ່ກໍລະນີທີື່ຕ້ອງ

ຮັບຜິດຊອບຈ່າຍ ເພ ື່ອນໍາໃຊຸ້ເຂົຶ້າໃນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຊ ື່ງຄູ່ກໍລະນີຕ້ອງໄດຸ້ນໍາມາວາງໄວຸ້ຢູ່ 
ສກສ ຫຼ ີ ຫກສ ກ່ອນການດໍາເນີນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ.  

ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ຕ້ອງເກັບ ເພ ື່ອນໍາໃຊຸ້ເຂົຶ້າໃນການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານການແກຸ້
ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ການເກັບຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບການກ່ຽວກັບການເກັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າ
ບໍລິການ48 ທີື່ປະກາດໃຊຸ້ໃນແຕ່ລະ ລະຍະ ແລະ ຕ້ອງເກັບຕາມອັດຕາເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ ໂດຍ
ສອດຄ່ອງກັບລະດັບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະ ລະຍະ, ສວ່ນຄ່າແຮງງານນັຶ້ນ ເຖິງວ່າ
ກົດໝາຍກໍານົດໄວຸ້ໃຫຸ້ເປັນການຕົກລົງລະຫວ່າງຄູ່ກໍລະນີ ກບັ ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ, ກໍາມະການຕັດສີນ ຫຼ  ຜູຸ້ຊ່ຽວຊານກໍຕາມ 
ແຕ່ກໍຕ້ອງຢູ່ໃນລະດັບທີື່ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ຕ້ອງແຈຸ້ງໃຫຸ້ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ບ່ອນແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງນັຶ້ນຊາບນໍາ. ການ
ເກັບນີຶ້ແມ່ນເພ ື່ອເປັນຄ່າຕອບແທນໃຫຸ້ແກ່ຜູຸ້ທີື່ມາທໍາການໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ຕັດສີນ ທີື່ໄດຸ້ເຄ ື່ອນໄຫວເປັນຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ເປັນ 
ກໍາມະການຕັດສີນ ໃນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທີື່ຄູ່ກໍລະນີໄດຸ້ເລ ອກມານັຶ້ນ. 

 

1.2 ຄວຳມສ ຳຄັນ 
ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ໃນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງ

ດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສາມາດອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫຸ້ແກ່ການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງຄູ່ກໍລະ 
ນີເອງ. ສະນັຶ້ນ, ຄູ່ກໍລະນີ ຕ້ອງມອບເຂົຶ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຫຼ  ນໍາມາວາງໄວຸ້ ຢູ່ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ໃຫຸ້ຖ ກຕ້ອງ, ຄົບ
ຖ້ວນ ແລະ ທັນກໍານົດເວລາ.  

 

1.3 ຈຸດປະສົງ 
ການເກັບຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດມີຈຸດປະສົງ ດັື່ງນີຶ້: 
- ປະກອບສ່ວນສ້າງລາຍຮັບທາງດ້ານວິຊາການ ໃຫຸ້ແກ່ງົບປະມານແຫ່ງລັດ; 

- ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫຸ້ແກກ່ານແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ; 
- ຕອບແທນຄ່າແຮງງານໃຫຸ້ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ, ຄະນະກໍາມະການຕັດສນີ ແລະ ຜູຸ້ຊ່ຽວຊານ ທີື່ດໍາເນີນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້

ຂັດແຍ່ງໃຫຸ້ຄູ່ກໍລະນີ. 
 

2. ຄ່ຳໃຊ້ຈ່ຳຍໃນກຳນແກໄ້ຂຂ ໍ້ຂັດແຍງ່ທຳງດ້ຳນເສດຖະກິດ 
 ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ປະກອບດ້ວຍ ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ຄ່າ
ແຮງງານ49. 
 

                                                           
48 ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍການເກັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ, ເລກທີ 003/ປປທ 21 ທັນວາ 2062 
49 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2060) ມາດຕາ 53 
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2.1 ຄ່ຳທ ຳນຽມ 
2.1.1 ຄວຳມໝຳຍ 
ຄ່າທໍານຽມໃນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແມ່ນພັນທະຂອງຄູ່ກໍລະນີທີື່ຕ້ອງໄດຸ້ມອບເຂົຶ້າງົບປະ 

ມານແຫ່ງລັດ50. 
 

2.1.2 ລະບຽບກຳນເກັບ  
ການເກັບຄ່າທໍານຽມໃນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມລະບຽການເກັບຄ່າທໍາ

ນຽມ ທີື່ປະກາດໃຊຸ້ໃນແຕ່ລະ ລະຍະ ຊ ື່ງໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນໄດຸ້ປະຕິບັດຕາມລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ 
ສະບັບເລກທີ 003/ປປທ, ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ 2062 ວ່າດ້ວຍການເກັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ຕາມມູນຄ່າ
ຂອງຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ດັື່ງລຸ່ມນີຶ້51. 

 

ລ/ດ ເນືໍ້ອໃນ ກີບ/ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ 
6 ມູນຄ່າແຕ່ 50.000.000 ກີບລົງມາ      200.000  
2 ຫຼາຍກວ່າ 50.000.000 - 600.000.000 ກີບ       300.000 
3 ຫຼາຍກວ່າ 600.000.000 - 500.000.000 ກີບ      500.000 
4 ຫຼາຍກວ່າ 500.000.000 - 6.000.000.000 ກີບ    6.000.000 
5 ຫຼາຍກວ່າ 6.000.000.000 ກີບຂ ຶ້ນໄປ    2.000.000  

 
 

2.1.3 ຄວຳມຮັບຜິດຊອບໃນກຳນເກັບ ແລະ ຈ່ຳຍຄ່ຳທ ຳນຽມ 
ຄ່າທໍານຽມໃນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແມ່ນ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ເປັນຜູຸ້ເກັບເອງໃນເວລາທີື່ຄູ່

ກໍລະນີມີການຕກົລົງໃຫຸ້ ສກສ ຫຼ  ຫກສ  ແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທີື່ເກີດຂ ຶ້ນ ໝາຍຄວາມວ່າ ຫັຼງຈາກຄູ່ກໍລະນີຕົກ ລົງກັນວ່າ
ຈະນໍາເອົາຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງດັື່ງກ່າວນັຶ້ນ ມາແກຸ້ໄຂຢູ່ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ໂດຍມີຄໍາຮ້ອງ ແລະ ຄໍາແກຸ້ຄໍາຮ້ອງຢ່າງຖ ກຕ້ອງ ແລະ 
ຄົບຖ້ວນແລຸ້ວ. ການເກັບຄ່າທໍານຽມຂອງການໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ການຕັດສີນນັຶ້ນ ຕ້ອງມີການບັນທ ກ ແລະ ໃບຮັບເງິນ 
(ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2) ພ້ອມທັງລົງລາຍເຊັນຜູຸ້ຮັບ-ຜູຸ້ຈ່າຍໄວຸ້ຄັກແນ່ ເພ ື່ອເປັນການລາຍງານ, ການຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ 
ກວດກາ ໃຫຸ້ຖ ກຕ້ອງຄົບຖ້ວນ ແລຸ້ວມອບເຂົຶ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ.  

ຄູ່ກໍລະນີເປັນຜູຸ້ຮັບຜິດຊອບຈ່າຍຄ່າທໍໍໍານຽມ ຫຼ  ຄູ່ກໍລະນີທັງສອງຝ່າຍ ສາມາດຕົກລົງກັນຈ່າຍຜູຸ້ລະເຄິື່ງກ່ອນ
ການດໍາເນີນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ52 ຕາມມູນຄ່າຂອງຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທີື່ສະເໜີໃຫຸ້ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ແກຸ້ໄຂ ສໍາລັບກໍລະນີ
ການແກຸ້ໄຂດ້ວຍການໄກ່ເກ່ຍ, ສ່ວນກໍລະນີທີື່ຄູ່ກໍລະນີເລ ອກນໍາໃຊຸ້ຮູບການຕັດສີນ ໂດຍທົື່ວໄປແລຸ້ວ ແມ່ນຄູ່ກໍລະນີ
ຝ່າຍທີື່ຍ ື່ນຄໍາຮ້ອງ ຈະເປັນຜູຸ້ຈ່າຍຄ່າທໍານຽມກ່ອນ ຕາມຈໍານວນທີື່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ຕາມລະບຽບການ ຫັຼງຈາກມີຜົນການ
ຕັດສີນຂອງຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ແມ່ນໃຫຸ້ປະຕິບັດຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈ່າຍຄ່າທໍານຽມ ທີື່ໄດຸ້ລະບຸ
ໄວຸ້ຕາມຄໍາຕັດສີນຂອງຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ53. 

 
 

                                                           
50 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2060) ມາດຕາ 54 ວັກ 1 
51 ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດວ່າດ້ວຍການເກັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ (ສະບັບ ປີ 2062) ມາດຕາ 99 
52 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2060) ມາດຕາ 54 ວັກ 3 
53 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2060) ມາດຕາ 54 ວັກ 4 



27 

 

2.2 ຄ່ຳບ ລິກຳນ 
2.2.1 ຄວຳມໝຳຍ 
ຄ່າບໍລິການໃນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແມ່ນຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍທີື່ຄູ່ກໍລະນີຝ່າຍຮ້ອງຂໍ ຕ້ອງໄດຸ້ນໍາ

ມາວາງໄວຸ້ຢູ່ ສກສ ຫຼ  ຫສກ ໃນເວລາຍ ື່ນຄໍາຮ້ອງ ເພ ື່ອໃຊຸ້ຈ່າຍເຂົຶ້າໃນການໄກ່ເກ່ຍຂອງຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ການຕັດສີນ 
ຂອງຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ເຊັື່ນ ສົື່ງໝາຍເຊີນ, ສໍາເນົາເອກະສານ, ຈັດປະຊຸມ ແລະ ອ ື່ນໆ54. 

 

2.2.2 ລະບຽບກຳນເກັບ 
ຄ່າບໍລິການໃນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ທັງດ້ວຍວິທີການໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ດ້ວຍການຕັດສີນ  

ແມ່ນເກັບຕາມລະບຽບການກ່ຽວກັບຄ່າບໍລິການທີື່ປະກາດໃຊຸ້ໃນແຕ່ລະ ລະຍະ, ສ່ວນອັດຕາຄ່າບໍລິການໃນການແກຸ້
ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນປັດຈຸບັນ ເກັບໃນອັດຕາ 650.000 ກີບ ຕໍື່ 6 ຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ55. 

ໃນກໍລະນີມີການໃຊຸ້ຈ່າຍຕົວຈິງທີື່ເກີນຄ່າບໍລິການ ທີື່ໄດຸ້ເກັບຕາມອັດຕາທີື່ລະບຽບການກ່ຽວກັບຄ່າທໍານຽມ 
ແລະ ຄ່າບໍລິການທີື່ໄດຸ້ປະກາດໃຊຸ້ແຕ່ລະ ລະຍະ ທີື່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ນັຶ້ນ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ຕ້ອງໄດຸ້ແຈຸ້ງໃຫຸ້ຝ່າຍຮ້ອງຂໍຊາບ 
ເພ ື່ອຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍທີື່ເກີນນັຶ້ນ. 

 

2.2.3 ຄວຳມຮັບຜິດຊອບໃນກຳນເກັບ ແລະ ຈ່ຳຍຄ່ຳບ ລກິຳນ 
ການເກັບຄ່າບໍລິການໃນການດໍາເນີນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ 

ສກສ ຫຼ  ຫກສ ເປັນຜູຸ້ເກັບນໍາຄູ່ກໍລະນີຝ່າຍທີື່ຮ້ອງຂໍໃນເວລາທີື່ມາຍ ື່ີນຄໍາຮ້ອງຢູ່ ສກສ ຫຼ  ຫກສ56. ຫັຼງຈາກນັຶ້ນກໍມີ
ການບັນທ ກ ແລະ ອອກໃບຮັບເງິນ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2) ພ້ອມທັງລົງລາຍເຊັນ ຜູຸ້ຮັບ-ຜູຸ້ຈ່າຍ ເພ ື່ອເປັນຫັຼກຖານ
ທີື່ນໍາໃຊຸ້ເຂົຶ້າໃນການລາຍງານ, ການຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາໃຫຸ້ຖ ີກຕ້ອງຄົບຖ້ວນ.  

ຄ່າບໍລິການໃນການດໍາເນີນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດແມ່ນ ຜູຸ້ຮ້ອງຂໍ ຈ່າຍກ່ອນໃນເວລາຍ ີື່ນຄໍາ
ຮ້ອງ. ພາຍຫັຼງຄະນະກໍາມະການຕັດສີນໄດຸ້ມີຄໍາຕັດສີນອອກມາແລຸ້ວ ການຈ່າຍຄ່າບໍລິການ ແມ່ນໃຫຸ້ປະຕິບັດຕາມຄໍາ
ຕັດສີນ, ສ່ວນການໄກ່ເກ່ຍ ແມ່ນອີງຕາມຜົນຂອງການໄກ່ເກຍ່. 

 

2.3 ຄ່ຳແຮງງຳນ 
2.3.1 ຄວຳມໝຳຍ 
ຄ່າແຮງງານໃນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແມ່ນຄ່າຕອບແທນໃຫຸ້ແກ່ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ກໍາມະການ

ຕັດສີນ, ຜູຸ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍອ ື່ນໆ ເປັນຕົຶ້ນ ຄ່າແຮງງານຂອງ ຜູຸ້ແປພາສາ ແລະ ພະຍານ ຕາມການຕົກລົງ
ຂອງຄູ່ກໍລະນີ ໂດຍນໍາມາວາງໄວຸ້ຢູ່ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ເພ ື່ອຈ່າຍໃຫຸ້ບຸກຄົນດັື່ງກ່າວ ພາຍຫັຼງແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງສໍາເລັດ.  

 

2.3.2 ລະບຽບກຳນເກັບ  
ການເກັບຄ່າແຮງງານໃນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ບໍື່ໄດຸ້ມີການກໍານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ ຫຼ  ລະ 

ບຽບການສະເພາະ ແຕ່ການກໍານົດຄ່າແຮງງານດັື່ງກ່າວ ແມ່ນຄູ່ກໍລະນີເປັນຜູຸ້ຕົກລົງກັບຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ, ກໍາມະການຕັດສີນ 
ຫຼ  ຜູຸ້ຊ່ຽວຊານ ແລຸ້ວແຈຸ້ງໃຫຸ້ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ບ່ອນດໍາເນີນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງນັຶ້ນ ຊາບ57. 

ການເກັບຄ່າແຮງງານໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງແລຸ້ວ ແມ່ນປະຕິບັດ ດັື່ງນີຶ້: 

                                                           
54 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2060) ມາດຕາ 55 ວັກ 1 
55 ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດວ່າດ້ວຍການເກັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ (ສະບັບ ປີ 2062) ມາດຕາ 82 
56 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2060) ມາດຕາ 55 ວັກ 2 
57 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2060) ມາດຕາ 56 ວັກ 2 
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- ໃນກໍລະນີເລ ອກຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ໜ ື່ງ ຄົນ, ຄູ່ກໍລະນີຕົກລົງກັບຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ກ່ຽວກັບຄ່າແຮງງານແລຸ້ວແຈຸ້ງໃຫຸ້ 
ສກສ ຫຼ  ຫກສ ບ່ອນແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງຊາບ ຫັຼງຈາກນັຶ້ນ ຄູ່ກໍລະນີຕ້ອງຕົກລົງກັນຈ່າຍ ຫຼ  ຈ່າຍຝ່າຍລະເຄິື່ງ ແລະ 
ໄດຸ້ນໍາເງິນທີື່ໄດຸ້ຕົກລົງກັນຈ່າຍນັຶ້ນໄປວາງໄວຸ້ນໍາ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ເກັບຮັກສາໄວຸ້ ຫັຼງຈາກທີື່ໄດຸ້ສໍາເລັດການໄກ່ເກ່ຍແລຸ້ວ 
ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຈ ື່ງຈະໄດຸ້ຮັບເງິນດັື່ງກ່າວ; 

- ໃນກໍລະນີເລ ອກເອົາຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ຄະນະກໍາມະການ ສາມ ຄົນ, ຄູ່ກໍລະນີແຕ່ລະຝ່າຍ ເປັນຜູຸ້ຕົກລົງຄ່າ
ແຮງງານກັບຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ກໍາມະການຕັດສີນ ທີື່ຕົນເອງໄດຸ້ເລ ອກ (ໝາຍຄວາມວ່າ ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງຮັບຜິດຊອບຕໍື່ບຸກຄົນ
ທີື່ຕົນເລ ອກ) ເພ ື່ອໃຫຸ້ມາແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຕົນ ແລະ ໃຫຸ້ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ກໍາມະການຕັດສີນທີື່ຄູ່
ກໍລະນີໄດຸ້ເລ ອກໄວຸ້ນັຶ້ນ ແຕ່ລະຝ່າຍຈະຕົກລົງກ່ຽວກັບຄ່າແຮງງານກັບຄະນະກໍາມະການຜູຸ້ທີື່ສາມ ຫຼ  ປະທານໄກ່ເກ່ຍ 
ຫຼ  ຕັດສີນນັຶ້ນອີກຕ່າງຫາກ ແລະ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ຈະເກັບຮັກສາເງິນທີື່ໄດຸ້ຕົກລົງຈ່າຍກັນນັຶ້ນ ພ້ອມທັງຫັກ 60% 
ຂອງຄ່າແຮງງານນັຶ້ນ ແລະ ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ຈະໄດຸ້ຮັບຄ່າແຮງງານ ກໍຕໍື່ເມ ື່ອໄດຸ້ສໍາເລັດການໄກ່
ເກ່ຍ ຫຼ  ການຕັດສີນແລຸ້ວ ເທົື່ານັຶ້ນ. 

 

2.3.3 ຄວຳມຮັບຜິດຊອບໃນກຳນເກັບ ແລະ ຈ່ຳຍຄ່ຳແຮງງຳນ 
ສກສ ຫຼ  ຫກສ ບ່ອນດໍາເນີນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ເປັນຜູຸ້ຮັບຜິດຊອບເກັບຄ່າແຮງງານ ພາຍໃນກໍານົດ ສິບຫ້າ 

ວັນ  ພາຍຫັຼງທີື່ມີການແຕ່ງຕັຶ້ງຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ, ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ຫຼ  ຜູຸ້ຊ່ຽວຊານ. ຈາກນັຶ້ນ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ກໍຈະ
ອອກເອກະສານຢັຶ້ງຢ ນດ້ວຍການອອກໃບຮັບເງິນ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2) ໃຫຸ້ຄູ່ກໍລະນີ ແລະ ເມ ື່ອການໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  
ຕັດສີນສໍາເລັດແລຸ້ວ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ຈ ື່ງຈະມອບຄ່າແຮງງານດັື່ງກ່າວ ໃຫຸ້ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ, ກໍາມະການຕັດສີນ ຫຼ  ຜູຸ້
ຊ່ຽວຊານ ດ້ວຍການອອກໃບມອບເງິນ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3). 

ຄູ່ກໍລະນີຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຈ່າຍຄ່າແຮງງານຕາມການຕົກລົງ ໃຫຸ້ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ກໍາມະການຕດັສີນເອງ ແລະ ນໍາ
ເອົາຄ່າແຮງງານດັື່ງກ່າວ ໄປມອບໃຫຸ້ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ບ່ອນແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງນັຶ້ນໄວຸ້ກ່ອນການດໍາເນີນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດ
ແຍ່ງ ພາຍໃນກໍານົດ ສິບຫ້າວັນ ຫຼ  ພາຍຫຼັງທີື່ມີການແຕ່ງຕັຶ້ງ ເພ ື່ອເປັນການຮັບປະກັນໃນການຈ່າຍຄ່າແຮງງານດັື່ງກ່າວ. 
 

ຕຳຕະລຳງກ່ຽວກັບຄ່ຳໃຊ້ຈ່ຳຍໃນກຳນດ ຳເນນີກຳນໄກ່ເກຍ່ ແລະ ກຳນຕັດສນີ 
 

ລ/ດ 
 
ການຈ່າຍ 

ປະກອບຄ່ຳໃຊ້ຈ່ຳຍໃນກຳນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທຳງດ້ຳນເສດຖະກິດ 

ຄ່າທາ ໍໍນຽມ ຄ່າບໍລິການ ຄ່າແຮງງານ 
ການໄກ່ເກ່ຍ ການຕັດສີນ ການໄກ່ເກ່ຍ ການຕັດສີນ ການໄກ່ເກ່ຍ ການຕັດສີນ 

6 ຜູຸ້ຈ່າຍ ຜູຸ້ຍ ື່ນຄໍາຮ້ອງ ຜູຸ້ຍ ື່ນຄໍາຮ້ອງ ຜູຸ້ຍ ື່ນຄໍາຮ້ອງ ຜູຸ້ຍ ື່ນຄໍາຮ້ອງ ຕາມການ
ຕົກລົງກັນ ຫຼ  
ຝ່າຍລະເຄິື່ງ  
 

ຄູ່ກໍລະນີແຕ່ລະ
ຝ່າຍຕົກລົງ
ກັບກໍາມະການ
ທີື່ຕົນເອງເລ ອກ 

2 ເວລາ ກ່ອນການ
ດໍາເນີນ  
 

ກ່ອນການດໍາເນີນ ເວລາຍ ື່ນຄໍາ
ຮ້ອງ 

ເວລາຍ ື່ນຄໍາຮ້ອງ ກ່ອນການດໍາ
ເນີນການໄກ່
ເກ່ຍ 65 ວັນ 
ພາຍ ຫຼັງ
ແຕ່ງຕັຶ້ງ 
 

ກ່ອນການດໍາ
ເນີນການຕັດສີນ 
65 ວັນພາຍຫຼັງ
ແຕ່ງ ຕັຶ້ງ 

3 ສະຖານທີື່ ຢູ່ ສກສ ຫຼ  
ຫກສ ບ່ອນແກຸ້
ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ 

ຢູ່ ສກສ ຫຼ  
ຫກສ ບ່ອນແກຸ້
ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ 

ຢູ່ ສກສ ຫຼ  
ຫກສ ບ່ອນແກຸ້
ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ 

ຢູ່ ສກສ ຫຼ  
ຫກສ ບ່ອນແກຸ້
ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ 

ຢູ່ ສກສ ຫຼ  
ຫກສ ບ່ອນແກຸ້
ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ 

ຢູ່ ສກສ ຫຼ  
ຫກສ ບ່ອນແກຸ້
ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ 
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4 ມູນຄ່າ ຕາມອັດຕາ
ສ່ວນ ທີື່ກໍານົດ
ໄວຸ້ໃນລະບຽບ
ການ 
 

ຕາມອັດຕາສ່ວນ 
ທີື່ກໍານົດໄວຸ້ໃນ
ລະບຽບການ 
 

650.000 ກີບ 650.000 ກີບ ຕາມການ
ຕົກລົງກັນຂອງ
ຄູ່ກໍລະນີ ແລະ 
ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ 

ຕາມການຕົກລົງ
ກັນຂອງຄູ່ກໍລະ 
ນີ ແລະ ກໍາມະ
ການຕັດສີນ 

5 ຜູຸ້ຮັບຜິດຊອບ ຈ່າຍຝ່າຍລະ
ເຄິື່ງ ຫຼ   
ຕາມຜົນການ
ໄກ່ເກ່ຍ 

ຕາມຄໍາຕັດສີນ ຕາມການ
ຕົກລົງ 

ຕາມຄໍາຕັດສີນ 
 

ແຕ່ລະຝ່າຍ
ຮັບຜິດຊອບ 
ເອງ 

ແຕ່ລະຝ່າຍ
ຮັບຜິດຊອບ 
ເອງ 

1 ຂໍຶ້ມູນອ້າງອີງ ກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍການແກຸ້
ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ
ທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ 
ມາດຕາ 54 
ແລະ ລັດຖະ
ບັນຍັດຂອງ
ປະທານ
ປະເທດ 
ສະບັບເລກທີ 
003/ປປທ ລົງ
ວັນທີ
21/62/2062 
ມາດຕາ 82 

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດ
ແຍ່ງທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ 
ມາດຕາ 54 
ແລະ ລັດຖະ
ບັນຍັດຂອງ
ປະທານປະເທດ
ສະບັບ ເລກທີ 
003/ປປທ ລົງ
ວັນທີ 
21/62/2062 
ມາດຕາ 82 

ກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍການແກຸ້
ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ
ທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ 
ມາດຕາ 55 
ແລະ ລັດຖະ
ບັນຍັດຂອງ
ປະທານ
ປະເທດສະບັບ 
ເລກທີ 003/
ປປທ ລົງວັນທີ 
21/62/2062 
ມາດຕາ 82 

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດ
ແຍ່ງທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ 
ມາດຕາ 55 
ແລະ ລັດຖະ
ບັນຍັດຂອງ
ປະທານປະເທດ
ສະບັບ ເລກທີ 
003/ປປທ ລົງ
ວັນທີ 
21/62/2062 
ມາດຕາ 82 

ກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍການແກຸ້
ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ
ທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ 
ມາດຕາ 51  

ກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍການແກຸ້ໄຂ
ຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດ 
ມາດຕາ 51  

 

ໝາຍເຫດ: ສໍາລັບ ກໍລະນີທີື່ມີການຕົກລົງກັນມາກ່ອນ ກໍໃຫຸ້ປະຕິບັດຕາມການຕົກລົງກັນ ຊ ື່ງອາດຈະບໍື່ເປັນໄປຕາມ
ຕາຕະລາງໃນ ຂໍຶ້ 6 ແລະ ຂໍຶ້ 5. 
 

3. ກຳນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກຳຄ່ຳໃຊ້ຈຳ່ຍໃນກຳນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍງ່ທຳງດ້ຳນເສດ 
ຖະກິດ 
3.1 ກຳນຄຸ້ມຄອງ  
ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ຄ່າແຮງງານ ມີການຄຸຸ້ມຄອງທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊັື່ນ ຄ່າທໍານຽມ ຢູ່ ສກສ ແມ່ນ

ຫ້ອງການກະຊວງຍຸຕິທໍາ ເປັນຜູຸ້ຄຸຸ້ມຄອງຕາມລະບຽບການ ໝາຍຄວາມວ່າການຈ່າຍຄ່າທໍານຽມນັຶ້ນ ໃຫຸ້ຜູຸ້ຮ້ອງຂໍ ໄປ
ຈ່າຍຢູ່ຫ້ອງການກະຊວງ ຕາມລະບົບປະຕູດຽວ, ແຕ່ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງພົບຄວາມຫຍຸຸ້ງຍາກເພາະຜູຸ້ຮ້ອງຂໍ ບໍື່ຢາກ
ໄປຈ່າຍຢູ່ຫ້ອງການກະຊວງ. ສະນັຶ້ນ, ຫ້ອງການກະຊວງ ຈ ື່ງໄດຸ້ເອົາໃບບິນເກັບເງິນມອບໃຫຸ້ສູນແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດ ເປັນຜູຸ້ເກັບ ແລະ ຄຸຸ້ມຄອງໄວຸ້ ແລຸ້ວຈ ື່ງໄປຖອກໃຫຸ້ຫ້ອງການກະຊວງໃນແຕ່ລະເດ ອນ, ສ່ວນ ຢູ່ 
ຫກສ ແມ່ນພະແນກຍຸຕິທໍາບ່ອນ ຫກສ ຂ ຶ້ນກັບນັຶ້ນ ເປັນຜູຸ້ຄຸຸ້ມຄອງຕາມລະບຽບການ. 

ສໍາລັບຄ່າບໍລິການ ແລະ ຄ່າແຮງງານ ແມ່ນ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ເປັນຜູຸ້ຄຸຸ້ມຄອງ, ເກັບຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊຸ້ຕາມ
ລະບຽບການ ໝາຍຄວາມວ່າ ພາຍຫັຼງເກັບຄ່າບໍລິການ ແລະ ຄ່າແຮງງານແລຸ້ວ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ເປັນຜູຸ້ຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ 
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ນໍາໃຊຸ້ ເຊັື່ນ ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍເຂົຶ້າໃນການສົື່ງໝາຍເຊີນ, ສໍາເນົາເອກະສານ, ຈັດກອງປະຊຸມ58. ຄ່າແຮງງານໃຫຸ້ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ, 
ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ, ຜູຸ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍອ ື່ື່ນໆ ແມ່ນ ສກສ ຫຼ ີ ຫກສ ຈະເປັນຜູຸ້ຈ່າຍໃຫຸ້ ພາຍຫັຼງທີື່
ປະຕິບັດໜ້າທີື່ສໍາເລັດ. 

  

3.2 ກຳນກວດກຳ 
ການກວດກາການເກັບຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ຄ່າແຮງງານ ປະກອບມີ ສາມ ຮູບການ ຄ : ການກວດກາ 

ຕາມປົກກະຕິ, ການກວດກາໂດຍມີການແຈຸ້ງໃຫຸ້ຮູຸ້ລ່ວງໜ້າ ແລະ ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ. 
ການກວດກາຕາມປົກກະຕິ ແມ່ນການດໍາເນີນການກວດກາຢ່າງມີແຜນການທີື່ມີກໍານົດເວລາທີື່ແນ່ນອນ ຊ ື່ງອາດ 

ຈະເປັນແຜນປະຈໍາເດ ອນ, ສາມເດ ອນ, ຫົກເດ ອນ ແລະ ຕ້ອງດໍາເນີນການກວດກາຕາມແຜນການດັື່ງກ່າວ ຫຼ  ຢ່າງ
ໜ້ອຍຕ້ອງດໍາເນີນການກວດກາ ໜ ື່ງ ຄັຶ້ງຕໍື່ປີ. 

ການກວດກາໂດຍມີການແຈຸ້ງໃຫຸ້ຮູຸ້ລ່ວງໜ້າ ແມ່ນການກວດກາໂດຍບໍື່ມີແຜນການຕາມປົກກະຕິ ແຕ່ກ່ອນຈະ
ດໍາເນີນການໄດຸ້ນັຶ້ນ ຕ້ອງໄດຸ້ແຈຸ້ງໃຫຸ້ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ຮັບຊາບກ່ອນ ຊາວສີື່ ຊົື່ວໂມງ. 

ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ ແມ່ນການກວດກາແບບບໍື່ມີແຜນການ ແລະ ບໍື່ໄດຸ້ແຈຸ້ງໃຫຸ້ຮູຸ້ລ່ວງໜ້າກ່ອນ ແຕ່
ແມ່ນການກວດກາທີື່ດໍາເນີນການຢ່າງຮີບດ່ວນ ເມ ື່ອເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ59. 

 
 
 
 

                                                           
58 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2060) ມາດຕາ 55 ວັກ 1 
59 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2060) ມາດຕາ 65 
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ບົດທີ 4 
ກຳນຍືີ່ນຄ ຳຮອ້ງ, ກຳນພິຈຳລະນຳ ແລະ ກຳນເລືອກຮ ບກຳນ 

 

1. ຄວຳມຮ ້ກ່ຽວກັບຄ ຳຮອ້ງ 
1.1 ຄວຳມໝຳຍ 
ຄໍາຮ້ອງຂໍແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແມ່ນເອກະສານຂອງບຸກຄົນ ຫຼ  ນິຕິບຸກຄົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ 

ຕ່າງປະເທດ ທີື່ມີເຈດຈໍານົງໃຫຸ້ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ດໍາເນີນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ພິພາດທາງດ້ານຜົນປະໂຫຽດທີື່ເກີດຂ ຶ້ນຈາກການ
ລະເມີດສັນຍາ, ການດໍາເນີນການຜະລິດ-ທຸລະກິດ ດ້ວຍການໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ການຕັດສີນ ບົນພ ຶ້ນຖານການຕົກລົງກັນ
ຂອງຄູ່ກໍລະນີ60. 

 

1.2 ຄວຳມສ ຳຄັນ 
ໃນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຄໍາຮ້ອງ ແມ່ນເອກະສານທີື່ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ເນ ື່ອງຈາກວ່າຄໍາ

ຮ້ອງ ແມ່ນເອກະສານທີື່ສະແດງເຈດຈໍານົງຂອງຄູ່ກໍລະນີທີື່ສະໝັກໃຈນໍາເອົາຂໍຶ້ຂັດທາງດ້ານເສດຖະກິດທີື່ເກີດຂ ຶ້ນນັຶ້ນ 
ມາແກຸ້ໄຂຢູ່ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ຊ ື່ງຖ ວ່າເປັນຈຸດເລີື່ມຕົຶ້ນທາງດ້ານກົດໝາຍທີື່ສໍາຄັນ ໃນຂະບວນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດ. 

ສໍາລັບຄູ່ກໍລະນີ ຄໍາຮ້ອງຂໍແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເປັນັເອກະສານທີື່ສະແດງເຖິງການປົກປຸ້ອງສິດ 
ແລະ ຜົນປະໂຫຽດຂອງຕົນ, ຖ້າບໍື່ມີຄໍາຮ້ອງຂໍແກຸ້ໄຂ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ຈະບໍື່ສາມາດນໍາເອົາຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງດັື່ງກ່າວມາ
ພິຈາລະນາແກຸ້ໄຂໄດຸ້. 

ສໍາລັບວຽກງານແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຄໍາຮ້ອງ ແມ່ນເອກະສານພ ຶ້ນຖານ ທີື່ນໍາໄປສູ່ການພິຈາ 
ລະນາກ່ຽວກັບການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງດ້ວຍການໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ການຕັດສີນ ແລະ ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ 
ກໍຈະພິຈາລະນາແກຸ້ໄຂແຕ່ບັນຫາທີື່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນຄໍາຮ້ອງເທົື່ານັຶ້ນ. 

 

1.3 ຈຸດປະສົງ 
ຈຸດປະສົງຂອງຄໍາຮ້ອງຂໍແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແມ່ນການສະແດງເຈດຈໍານົງຂອງຄູ່ກໍລະນີ ເພ ື່ອ

ໃຫຸ້ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ພິຈາລະນາແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທີື່ເກີດຂ ຶ້ນ ໂດຍສັນຕິວິທີ, ເປັນທໍາ ແລະ ວ່ອງໄວ ຕາມກົດໝາຍ 
ແລະ ລະບຽບການ. 

 

1.4 ເນືໍ້ອໃນ 
ເນ ຶ້ອໃນຂອງຄໍາຮ້ອງ ແມ່ນໃຫຸ້ ຄູ່ກໍລະນີ ຂຽນຕາມແບບພິມຄໍາຮ້ອງສະເພາະ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4) ຂອງ 

ສກສ ຫຼ  ຫກສ ຫຼ  ຄູ່ກໍລະນີສາມາດຂຽນຄໍາຮ້ອງດ້ວຍຕົນເອງ.  
ໂດຍພ ຶ້ນຖານແລຸ້ວ ເນ ຶ້ອໃນຄໍາຮ້ອງ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍເນ ຶ້ອໃນຕົຶ້ນຕໍ ຕາມທີື່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດ

ແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ມາດຕາ 68 ກໍານົດດັື່ງນີຶ້: 
- ຊ ື່ ແລະ ນາມສະກຸນ, ອາຍຸ, ອາຊີບ, ສັນຊາດ, ທີື່ຢູ່ປັດຈຸບັນ ແລະ ສະຖານທີື່ຕັຶ້ງກິດຈະການ ຂອງຄູ່

ກໍລະນີ ຫຼ  ຜູຸ້ຕາງໜ້າ; 
- ບັນຫາທີື່ເກີດຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ; 
- ມູນຄ່າຂອງຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ; 

                                                           
60 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2060) ມາດຕາ 2 
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- ຂໍຶ້ສະເໜີຂອງຄູ່ກໍລະນີ61. 
ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງແລຸ້ວ ສູນແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໄດຸ້ກໍານົດແບບພິມຄໍາຮ້ອງ ສະເພາະ 

ສໍາລັບການຮ້ອງຂໍແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຊ ື່ງນອກຈາກເນ ຶ້ອໃນຕົຶ້ນຕໍເທິງນີຶ້ແລຸ້ວ ຍັງຕ້ອງມີເນ ຶ້ອໃນກ່ຽວ
ກັບ ປະຫວັດ ແລະ ຄວາມເປັນມາ ຂອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ໃນລະຍະຜ່ານມາ ແລະ ການເລ ອກຮູບການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້
ຂັດແຍ່ງນໍາອີກ. 

 

1.4.1 ຂ ໍ້ມ ນທົີ່ວໄປຂອງຄ ່ກ ລະນ ີ
ຂໍຶ້ມູນທົື່ວໄປຂອງຄູ່ກໍລະນີ ແມ່ນ ຊ ື່ ແລະ ນາມສະກຸນ, ອາຍຸ, ອາຊີບ, ສັນຊາດ, ທີື່ຢູ່ປັດຈຸບັນ ແລະ ສະຖານ 

ທີື່ຕັຶ້ງກິດຈະການຂອງຄູ່ກໍລະນີ ຫຼ  ຜູຸ້ຕາງໜ້າ ຊ ື່ງຄູ່ກໍລະນີຕ້ອງໄດຸ້ຂຽນລົງໃນຄໍາຮ້ອງ ເພ ື່ອໃຫຸ້ພະນັກງານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ຂອງ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ສາມາດຕິດຕໍື່ພົວພັນ ແລະ ນໍາໃຊຸ້ເປັນຂໍຶ້ມູນໃນການປະກອບສໍານວນຄໍາຮ້ອງ, ສໍານວນຄໍາແກຸ້ຄໍາ
ຮ້ອງ, ສໍານວນຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ພ້ອມທັງເປັນຂໍຶ້ມູນໃຫຸ້ແກ່ການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດຜົນຂອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດ
ແຍ່ງ. 

 

1.4.2 ບັນຫຳທີີ່ເກີດຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ 
ບັນຫາທີື່ເກີດຂ້ຂັດແຍ່ງ ແມ່ນເນ ຶ້ອໃນທີື່ຄູ່ກໍລະນີຂຽນອະທິບາຍຫຍໍຶ້ກ່ຽວກັບສາເຫດ ຫຼ  ເຫດການທີື່ພາໃຫຸ້ມີຂໍຶ້

ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຊ ື່ງລວມທັງບັນຫາທີື່ເປັນຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງກັນລະຫວ່າງຄູ່ກໍລະນີກ່ຽວກັບການປະຕິບັດສັນຍາ,
ການດໍາເນີນການຜະລິດ-ທຸລະກິດ ລວມມີການຄ້າ, ການລົງທ ນ, ການບໍລິການ ແລະ ອ ື່ນໆ. 

 

1.4.3 ມ ນຄ່ຳຂອງຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ 
ມູນຄ່າຂອງຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ແມ່ນເນ ຶ້ອໃນທີື່ຄູ່ກໍລະນີຂຽນເປັນຈໍານວນເງິນ. ໃນກໍລະນີຄູ່ກໍລະນີ ຫາກບໍື່ເປັນເອກະ

ພາບກັນ ກ່ຽວກັບມູນຄ່າຂອງຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງແລຸ້ວ ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ແລະ ຄູ່ກໍລະນີ ທັງສອງຝ່າຍ 
ຕ້ອງໄດຸ້ຮ່ວມກັນປະເມີນມູນຄ່າຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງດັື່ງກ່າວ ໃນເວລາດໍາເນີນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ດ້ວຍການໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ດ້ວຍ
ການຕັດສີນ ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ. 

 

1.4.4 ກຳນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງໃນລະຍະຜ່ຳນມຳ 
ການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງໃນລະຍະຜ່ານມາ ແມ່ນສະພາບຕົວຈິງກ່ຽວກັບການແກຸ້ຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ 

ທີື່ໄດຸ້ດໍາເນີນ ໃນລະຍະກ່ອນການຍ ື່ນຄໍາຮ້ອງຂອງຄູ່ກໍລະນີ ຊ ື່ງຄູ່ກໍລະນີຝ່າຍຍ ື່ນຄໍາຮ້ອງ ຕ້ອງໄດຸ້ຂຽນໂດຍຫຍໍຶ້ກ່ຽວ
ກັບວິທີການ, ຂັຶ້ນຕອນ ແລະ ອົງການທີື່ໄດຸ້ດໍາເນີນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງດັື່ງກ່າວ ເຂົຶ້າໃນເນ ຶ້ອໃນຂອງຄໍາຮ້ອງຂໍແກຸ້ໄຂຂໍຶ້
ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ. 

 

1.4.5 ຂ ໍ້ສະເໜີຂອງຄ ່ກ ລະນີ 
ຂໍຶ້ສະເໜີຂອງຄູ່ກໍລະນີ ແມ່ນເນ ຶ້ອໃນທີື່ຄູ່ກໍລະນີຂຽນກ່ຽວກັບຂອບເຂດ, ຂະບວນການ, ວິທີການ ທີື່ຕົນເຫັນ

ວ່າ ເໝາະສົມສໍາລັບການດໍາເນີນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດທີື່ເກີດຂ ຶ້ນ ເພ ື່ອຮ້ອງຂໍໃຫຸ້ ສກສ ຫຼ  ຫກສ 
ນໍາໃຊຸ້ເປັນພ ຶ້ນຖານໃນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງດັື່ງກ່າວ ເປັນຕົຶ້ນ ຂັຶ້ນຕອນ ແລະ ລັກສະນະຂອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ, 
ວິທີການໃຊຸ້ແທນໜີຶ້ສີນ, ການຄໍຶ້າປະກັນການໃຊຸ້ແທນໜີຶ້ສີນ ແລະ ບ່ອນດໍາເນີນການໃຊຸ້ແທນໜີຶ້ສີນ. ເວົຶ້າລວມແລຸ້ວ 
ຂໍຶ້ສະເໜີຂອງຄູ່ກໍລະນີ ແມ່ນບັນຫາຕ່າງໆທີື່ຕ້ອງການໃຫຸ້ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ພິຈາລະນາແກຸ້ໄຂໃຫຸ້. 
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1.4.6 ວິທເີລືອກຮ ບກຳນແກໄ້ຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ 
ຄູ່ກໍລະນີທີື່ຍ ື່ນຄໍາຮ້ອງຕໍື່ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ສາມາດເລ ອກຮູບການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດທີື່ເກີດ

ຂ ຶ້ນດ້ວຍການໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ການຕັດສີນ ໂດຍເລ ອກໝາຍ ຫຼ  ຂຽນຕາມແບບພິມຄໍາຮ້ອງຂອງ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ລວມທັງ
ຮ່າງແບບພິມສໍາລັບການສະເໜີແຕ່ງຕັຶ້ງຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ກໍາມະການຕັດສີນ ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີຂອງການເລ ອກຮູບການ
ແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ  ໃນເວລາຍ ື່ນຄໍາຮ້ອງ ແລະ ຄໍາແກຸ້ຄໍາຮ້ອງຂໍແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ. 

 

 

2. ກຳນຕົກລົງກັນຂອງຄ ກ່ ລະນີ 
ການຕົກລົງກັນຂອງຄູ່ກໍລະນີ ແມ່ນການສະແດງເຈດຈໍານົງຂອງຄູ່ກໍລະນີ ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ62 ໂດຍບໍື່ມີ

ການບັງຄັບນາບຂູ່ ຈາກບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັຶ້ງໃດໜ ື່ງ ບໍື່ວ່າຈະໃນທາງກົງ ຫຼ  ທາງອ້ອມ ເພ ື່ອນໍາເອົາຂໍຶ້
ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດທີື່ເກີດຂ ຶ້ນນັຶ້ນ ມາແກຸ້ໄຂ ຢູ່ ສກສ ຫຼ  ຫກສ. 

ການຕົກລົງກັນ ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈຂອງຄູ່ກໍລະນີ ສະແດງອອກໃນສອງກໍລະນີ ຄ : ການຕົກລົງກັນ ຕາມທີື່
ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນສັນຍາ ແລະ ການຕົກລົງກັນ ພາຍຫັຼງທີື່ມີຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ. 

 

2.1 ກຳນຕົກລົງກັນ ຕຳມທີີ່ໄດກ້ ຳນົດໄວ້ໃນສັນຍຳ 
ການຕົກລົງກັນ ຕາມທີື່ໄດຸ້ຕົກລົງກັນໄວຸ້ໃນສັນຍາ ແມ່ນການສະແດງເຈດຈໍານົງຂອງຄູ່ກໍລະນີ ທີື່ມີການຕົກລົງ 

ເປັນເອກະພາບກັນ ກ່ຽວກັບການນໍາເອົາຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດທີື່ເກີດຂ ຶ້ນ ຊ ື່ງລວມທັງຮູບການແກຸ້ໄຂ ເພ ື່ອໄປ
ດໍາເນີນການແກຸ້ໄຂ ຢູ່ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ໂດຍໄດຸ້ບົື່ງໄວຸ້ຢ່າງຈະແຈຸ້ງ ໃນສັນຍາກ່ຽວກັບການດໍາເນີນການຜະລິດ-ທຸລະ
ກິດ, ການຄ້າ. 

ໂດຍທົື່ວໄປແລຸ້ວ, ໃນການຕົກລົງກັນໄວຸ້ໃນສັນຍາກ່ຽວກັບການດໍາເນີນການຜະລິດ-ທຸລະກິດ, ການຄ້ານັຶ້ນ ຄູ່
ກໍລະນີຝ່າຍໃດຝ່າຍໜ ື່ງບໍື່ສາມາດປ່ຽນແປງຮູບການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ໃນເວລາຍ ື່ນຄໍາຮ້ອງໄດຸ້ ເວັຶ້ນເສຍແຕ່ຄູ່ກໍລະນີ
ຫາກຕົກລົງເປັນເອກະພາບກັນກ່ຽວກັບການປ່ຽນຮູບການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ໂດຍມີບົດບັນທ ກກ່ຽວກັບການຕົກລົງ
ຕ່າງຫາກ. 

  

2.2 ກຳນຕົກລົງກັນ ພຳຍຫ ັງທີີ່ມີຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທຳງດ້ຳນເສດຖະກິດ 
ການຕົກລົງກັນພາຍຫັຼງທີື່ມີຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແມ່ນການສະແດງເຈດຈໍານົງຂອງຄູ່ກໍລະນີກ່ຽວກັບ

ການນໍາເອົາຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ທີື່ເກີດຂ ຶ້ນຈາກການລະເມີດສັນຍາກ່ຽວກັບການຜະລິດ-ທຸລະກິດ, ການຄ້າ 
ໄປແກຸ້ໄຂຢູ່ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ບົນພ ຶ້ນຖານການຕົກລົງເປັນເອກະພາບກັນຂອງຄູ່ກໍລະນີ ເຖິງວ່າຄູ່ກໍລະນີ ບໍື່ໄດຸ້ບົື່ງໄວຸ້ໃນ
ສັນຍາດັື່ງກ່າວກໍຕາມ. ການຕົກລົງກັນພາຍຫັຼງທີື່ມີຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງເກີດຂ ຶ້ນ ສະແດງອອກໃນສອງລັກສະນະ ຄ : ການຕົກລົງ
ກັນກ່ອນການຍ ື່ນຄໍາຮ້ອງ ແລະ ການຕົກລົງກັນໃນເວລາຍ ື່ນຄໍາຮ້ອງ. 

 

2.2.1 ກຳນຕົກລົງກັນກ່ອນກຳນຍືີ່ນຄ ຳຮ້ອງ 
ການຕົກລົງກັນກ່ອນການຍ ື່ນຄໍາຮ້ອງ ແມ່ນການຕົກລົງກັນຂອງຄູ່ກໍລະນີ ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ນໍາເອົາຂໍຶ້ຂັດ

ແຍ່ງທີື່ເກີດຂ ຶ້ນນັຶ້ນໄປແກຸ້ໄຂຢູ່ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ພາຍຫັຼງທີື່ມີຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງເກີດຂ ຶ້ນ ໂດຍມີບົດບັນທ ກກ່ຽວກັບການຕົກລົງ
ດັື່ງກ່າວຄັດຕິດໄປນໍາໃນເວລາຍ ື່ນຄໍາຮ້ອງ. 

                                                           
62ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2060) ມາດຕາ 9 ຂໍຶ້ 2 ແລະ ມາດຕາ 60 
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ໃນການຕົກລົງກັນກ່ອນການຍ ື່ນຄໍາຮ້ອງນັຶ້ນ ຄູ່ກໍລະນີຍັງສາມາດຕົກລົງເປັນເອກະພາບກັນກ່ຽວກັບ ຮູບການ
ໃນການແກຸ້ໄຂຸ້ຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດທີື່ເກີດຂ ຶ້ນ ດ້ວຍການໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ການຕັດສີນ. 

 

2.2.2 ກຳນຕົກລົງກັນໃນເວລຳຍືີ່ນຄ ຳຮ້ອງ 
ການຕົກລົງກັນໃນເວລາຍ ື່ນຄໍາຮ້ອງ ແມ່ນການຕົກລົງກັນຂອງຄູ່ກໍລະນີ ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ເພ ື່ອນໍາເອົາຂໍຶ້

ຂັດແຍ່ງທີື່ເກີດຂ ຶ້ນນັຶ້ນໄປແກຸ້ໄຂຢູ່ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ຫັຼງຈາກມີຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງເກີດຂ ຶ້ນ ຊ ື່ງສະແດງອອກດ້ວຍການຍ ື່ນຄໍາຮ້ອງ
ຂອງຝ່າຍຮ້ອງຂໍ, ການຮັບຊາບຄໍາຮ້ອງຂອງຝ່າຍຖ ກຮ້ອງຂໍ ແລະ ການຍ ື່ນຄໍາແກຸ້ຄໍາຮ້ອງ ຫຼ  ຄໍາຮ້ອງແຍ່ງຂອງຝ່າຍຮ້ອງ
ຂໍ ທີື່ເຫັນດີໃຫຸ້ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ພິຈາລະນາແກຸ້ໄຂໃຫຸ້, ພ້ອມທັງຄູ່ກໍລະນີທັງສອງຝ່າຍໄດຸ້ບົື່ງຮູບການແກຸ້ໄຂໃນຄໍາຮ້ອງ 
ແລະ ຄໍາແກຸ້ຄໍາຮ້ອງທີື່ເປັນເອກະພາບກັນ ເຊັື່ນ ການໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ການຕັດສີນ. 

ການຕົກລົງກັນໃນເວລາຍ ື່ນຄໍາຮ້ອງ ຍັງສະແດງອອກດ້ວຍການຕົກລົງກັນຂອງຄູ່ກໍລະນີໃນແບບພິມສະເພາະທີື່ 
ສກສ ຫຼ  ຫກສ ໄດຸ້ກະກຽມໄວຸ້ໃຫຸ້ ຊ ື່ງເອີຶ້ນວ່າ “ຄໍາຕົກລົງຂອງຄູ່ກໍລະນີ” ໃນກໍລະນີທີື່ຄູ່ກໍລະນີທັງສອງຝ່າຍ ຫາກ
ເລ ອກຮູບການແກຸ້ໄຂໃນຄໍາຮ້ອງ ແລະ ຄໍາແກຸ້ຄໍາຮ້ອງ ຫຼ  ຄໍາຮ້ອງແຍ່ງ ບໍື່ເປັນເອກະພາບກັນ. 
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3. ກຳນປະກອບເອກະສຳນ 
ການປະກອບເອກະສານຂອງຄູ່ກໍລະນີທີື່ຍ ື່ນຕໍື່ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ເພ ື່ອພິຈາລະນາມີຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາ

ຄັນຫຼາຍຕໍື່ການດໍາເນີນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເນ ື່ອງຈາກວ່າເອກະສານເຫົຼື່ານັຶ້ນ ເປັນບ່ອນອີງ
ພ ຶ້ນຖານທີື່ພາໃຫຸ້ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ກໍຄ ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ນໍາເອົາຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງນັຶ້ນມາພິຈາລະນາແກຸ້
ໄຂຕາມຂັຶ້ນຕອນ ທີື່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ.  

ໂດຍທົື່ວໄປແລຸ້ວ ເອກະສານທີື່ຍ ື່ນຕໍື່ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ມ ີດັື່ງນີຶ້: 
1. ຄໍາຮ້ອງ; 
2. ສັນຍາທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ; 
3. ຄໍາຕົກລົງເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງຄູ່ກໍລະນີທີື່ໃຫຸ້ນໍາເອົາຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງມາແກຸ້ໄຂຢູ່ ສກສ ຫຼ  ຫກສ, ຖ້າມີ; 
4. ຂໍຶ້ມູນ ຫຼ  ເອກະສານອ ື່ນທີື່ເປັນຫັຼກຖານ63. 

 

3.1 ຄ ຳຮ້ອງ 
ຄໍາຮ້ອງ ແມ່ນເອກະສານພ ຶ້ນຖານທີື່ພາໃຫຸ້ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ນໍາເອົາຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງມາພິຈາລະນາ ຊ ື່ງລາຍລະອຽດ

ຂອງຄໍາຮ້ອງໄດຸ້ບົື່ງໄວຸ້ໃນຂໍຶ້ 6 ທີື່ກ່າວມາເທິງນີຶ້. 
 

3.2 ສັນຍຳທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ສັນຍາທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແມ່ນສັນຍາທີື່ຄູ່ກໍລະນີທັງສອງຝ່າຍໄດຸ້ຕົກລົງກັນ ກ່ຽວກັບການຜະລິດ-ທຸລະກິດ ເປັນຕົຶ້ນ 

ການລົງທ ນ, ການຄ້າ, ການບໍລິການ ແລະ ອ ື່ນໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບດ້ານເສດຖະກິດ ຊ ື່ງພາຍຫັຼງທີື່ໄດຸ້ປະຕິບັດສັນຍານັຶ້ນ 
ໄດຸ້ມີຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງເກີດຂ ຶ້ນຈາກການລະເມີດ ຫຼ  ກ່ຽວພັນກັບສັນຍາດັື່ງກ່າວ.  
 

3.3 ຄ ຳຕົກລົງຂອງຄ ່ກ ລະນ ີ
ຄໍາຕົກລົງຂອງຄູ່ກໍລະນີ ແມ່ນເອກະສານກ່ຽວກັບການຕົກລົງກັນຂອງຄູ່ກໍລະນີ ທີື່ເຫັນດີໃຫຸ້ ສກສ ຫຼ  ຫກສ 

ພິຈາລະນາແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງໃຫຸ້ ຊ ື່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາຕົກລົງໄດຸ້ລະບຸໄວຸ້ໃນຂໍຶ້ 2 ທີື່ກ່າວມາເທິງນີຶ້. 
 

3.4 ຂ ໍ້ມ ນ ຫ ື ເອກະສຳນອືີ່ນ ທີີ່ເປັນຫ ັກຖຳນ 
ຂໍຶ້ມູນ ຫຼ  ເອກະສານອ ື່ນ ທີື່ເປັນຫັຼກຖານ ແມ່ນບັນດາເອກະສານທີື່ພົວພັນກັບສັນຍາກ່ຽວກັບການລົງທ ນ, ການ

ຄ້າ, ການບໍລິການ ແລະ ອ ື່ນໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບດ້ານເສດຖະກິດ ເຊັື່ນ ບົດບັນທ ກ, ໃບມອບສິດ, ໃບຮັບເງິນ, ໃບແຈຸ້ງ
ລາຄາ, ເອກະສານກ່ຽວກັບສະຖານະຂອງຄູ່ກໍລະນີ ແລະ ອ ື່ນໆ. 

 

4. ກຳນຍືີ່ນຄ ຳຮອ້ງ ແລະ ຂັໍ້ນຕອນກຳນພິຈຳລະນຳຄ ຳຮ້ອງ 
4.1 ກຳນຍືີ່ນຄ ຳຮ້ອງ 
ການຍ ື່ນຄໍາຮ້ອງ ມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນຫຼາຍ ຕໍື່ການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເນ ື່ອງຈາກວ່າ ມັນ 

ເປັນຈຸດເລີື່ມຕົຶ້ນ ໃນການຮ້ອງຂໍໃຫຸ້ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ພິຈາລະນາແກຸ້ໄຂ. 
ການຍ ື່ນຄໍາຮ້ອງ ແມ່ນການນໍາເອົາຄໍາຮ້ອງ ຂໍແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ພ້ອມດ້ວຍເອກະສານ

ປະກອບ ມາຍ ື່ນຕໍື່ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ເພ ື່ອຮ້ອງຂໍໃຫຸ້ແກຸ້ຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດທີື່ເກີດຂ ຶ້ນ ດ້ວຍການໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  
ການຕັດສີນ. 

ການຍ ື່ນຄໍາຮ້ອງ ຕໍື່ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ນັຶ້ນ ສາມາດຍ ື່ນໄດຸ້ດ້ວຍສອງວິທີ ຄ : 

                                                           
63 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2060) ມາດຕາ 69 
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4.1.1 ກຳນຍືີ່ນດ້ວຍຕົນເອງ 
ການຍ ື່ນຄໍາຮ້ອງດ້ວຍຕົນເອງ ແມ່ນຄູ່ກໍລະນີຝ່າຍໃດ ຝ່າຍໜ ື່ງ ຫຼ  ທັງສອງຝ່າຍ ເປັນຜູຸ້ນໍາເອົາຄໍາຮ້ອງ ໄປຍ ື່ນຕໍື່ 

ສກສ ຫຼ  ຫກສ ດ້ວຍຕົນເອງ. 
 

4.1.2 ກຳນຍືີ່ນຄ ຳຮ້ອງໂດຍຜ ້ຕຳງໜ້ຳ 
ການຍ ື່ນຄໍາຮ້ອງໂດຍຜູຸ້ຕາງໜ້າ ແມ່ນການນໍາເອົາຄໍາຮ້ອງ ໄປຍ ື່ນຕໍື່ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ໂດຍຜູຸ້ຕາງໜ້າຕາມກົດ   

ໝາຍ ຫຼ  ຜູຸ້ຕາງໜ້າຕາມການມອບໝາຍ.  
 

ກ. ກຳນຍືີ່ນຄ ຳຮອ້ງໂດຍຜ ຕ້ຳງໜ້ຳຕຳມກົດໝຳຍ 
ການຍ ື່ນຄໍາຮ້ອງໂດຍຜູຸ້ຕາງໜ້າຕາມກົດໝາຍ ແມ່ນການນໍາເອົາຄໍາຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ໄປຍ ື່ນຕໍື່ 

ສກສ ຫຼ  ຫກສ ຂອງຜູຸ້ທີື່ມີສິດໃນການຮ້ອງຂໍແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ໂດຍບໍື່ມີການແຕ່ງຕັຶ້ງ ຫຼ  ການມອບໝາຍ ຈາກຄູ່
ກໍລະນີຝ່າຍໃດ ຝ່າຍໜ ື່ງ ໃນກໍລະນີ ດັື່ງນີຶ້: 

- ຄູ່ກໍລະນີຝ່າຍໃດ ຝ່າຍໜ ື່ງ ເປັນບ້າ, ເສຍຈິດ, ປັນຍາອ່ອນ, ຫູໜວກ, ປາກກ ກ ຫຼ  ເສຍຊີວິດ ຊ ື່ງແມ່ນ
ຜົວ ຫຼ  ເມຍ ຫຼ  ລູກ ຂອງຜູຸ້ກ່ຽວ ທີື່ເປັນຜູຸ້ສ ບທອດມູນມໍຣະດົກ; 

- ຄູ່ກໍລະນີຝ່າຍໃດ ຝ່າຍໜ ື່ງ ຫາຍສາບສູນ ຊ ື່ງແມ່ນຜູຸ້ທີື່ໄດຸ້ຮັບການແຕ່ງຕັຶ້ງໃຫຸ້ຮັກສາ ແລະ ຄຸຸ້ມຄອງ ຊັບ
ສີນຂອງຜູຸ້ຫາຍສາບສູນ; 

- ຜູຸ້ຕາງໜ້າຂອງຜູຸ້ສ ບທອດ ຊ ື່ງແມ່ນຜູຸ້ປົກຄອງທີື່ຖ ກແຕ່ງຕັຶ້ງໃຫຸ້ຮັກສາ ແລະ ຄຸຸ້ມຄອງ ມູນມໍຣະດົກຂອງ 
ຜູຸ້ສ ບທອດມູນມໍຣະດົກ ທີື່ໄດຸ້ເສຍຊີວິດ ຫຼ  ຖ ກສານຕັດສີນວ່າ ເປັນຜູຸ້ເສັຍຊີວິດ ຖ້າວ່າມູນມໍຣະດົກນັຶ້ນ 
ຫາກຍັງບໍື່ທັນມີບຸກຄົນໃດຮັບເອົາ; 

- ຜົວ ຫຼ  ເມຍ ທີື່ເປັນຜູຸ້ຕາງໜ້າກັນ ກ່ຽວກັບສີນສົມສ້າງ ແລະ ໜີຶ້ສີນ. 
 

ຂ. ກຳນຍືີ່ນຄ ຳຮ້ອງໂດຍຜ ຕ້ຳງໜ້ຳຕຳມກຳນມອບໝຳຍ 
ການຍ ື່ນຄໍາຮ້ອງໂດຍຜູຸ້ຕາງໜ້າຕາມການມອບໝາຍ ແມ່ນການນໍາເອົາຄໍາຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ໄປ

ຍ ື່ນຕໍື່ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ຂອງຜູຸ້ທີື່ມີສິດໃນການຮ້ອງຂໍແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ໂດຍມີການແຕ່ງຕັຶ້ງ ຫຼ  ການມອບໝາຍ ຈາກຄູ່
ກໍລະນີ ຝ່າຍໃດ ຝ່າຍໜ ື່ງ ດັື່ງນີຶ້: 

- ທະນາຍຄວາມ; 
- ພະນັກງານ ຫຼ  ກໍາມະກອນຂອງອົງການຈັດຕັຶ້ງ ຫຼ  ວິສາຫະກິດ ທີື່ຖ ກມອບໝາຍ ໃນຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທີື່ກ່ຽວ 

ຂ້ອງກັບອົງການຈັດຕັຶ້ງ ຫຼ  ວິສາຫະກິດນັຶ້ນ; 
- ບຸກຄົນທີື່ຖ ກມອບໝາຍຈາກບັນດາຄູ່ກໍລະນີໃນຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຝ່າຍດຽວກັນ; 
- ບຸກຄົນທີື່ໄດຸ້ຮັບການແຕ່ງຕັຶ້ງໂດຍຄູ່ກໍລະນີ ໃຫຸ້ເປັນຜູຸ້ຕາງໜ້າ ໃນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະ 

ກິດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ; 
- ຍາດພີື່ນ້ອງຂອງຄູ່ກໍລະນີ ຫຼ  ບຸກຄົນທີສາມ ທີື່ໄດຸ້ຮັບມອບໝາຍ. 

 

4.1.3 ສະຖຳນທີີ່ຍືີ່ນຄ ຳຮ້ອງ 
ສະຖານທີື່ຍ ື່ນຄໍາຮ້ອງ ແມ່ນບ່ອນທີື່ຄູ່ກໍລະນີ ນໍາເອົາຄໍາຮ້ອງຂໍແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ພ້ອມດ້ວຍ 

ເອກະສານປະກອບ ໄປຍ ື່ນ ຢູ່ ສກສ ຫຼ  ຫກສ64 ບ່ອນທີື່ຄູ່ກໍລະນີເຫັນວ່າມີຄວາມສະດວກ ແລະ ເປັນເອກະພາບກັນ. 

                                                           
64 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2060) ມາດຕາ 67 
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ໃນກໍລະນີຄູ່ກໍລະນີ ຫາກບໍື່ເຫັນດີ ຫຼ  ບໍື່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດຸ້ນັຶ້ນ ຄູ່ກໍລະນີອີກຝ່າຍໜ ື່ງ ກໍສາມາດນໍາເອົາຄໍາຮ້ອງ ພ້ອມ
ດ້ວຍເອກະສານປະກອບ ໄປຍ ື່ນຕໍື່ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ທີື່ຕັຶ້ງຢູ່ບ່ອນຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງເກີດຂ ຶ້ນ. 

 

4.2 ຂັໍ້ນຕອນກຳນພິຈຳລະນຳຄ ຳຮ້ອງ 
4.2.1 ກຳນຮັບຄ ຳຮ້ອງ 
ການຮັບຄໍາຮ້ອງ ແມ່ນຂະບວນການຮັບເອົາຄໍາຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ຂອງ ພະແນກ ຫຼ  ໜ່ວຍງານ

ບໍລິຫານຂອງ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ໂດຍມີການບັນທ ກຂໍຶ້ມູນກ່ຽວກັບ ຜູຸ້ຍ ື່ນຄໍາຮ້ອງ, ວັນ, ເດ ອນ, ປີຍ ື່ນຄໍາຮ້ອງ, ເນ ຶ້ອໃນ
ຄໍາຮ້ອງໂດຍຫຍໍຶ້ ແລະ ລາຍການເອກະສານປະກອບ ພ້ອມທັງເຂົຶ້າເລກທີສໍານວນຄໍາຮ້ອງ ແລຸ້ວປະກອບສໍານວນຄໍາ
ຮ້ອງເບ ຶ້ອງຕົຶ້ນ. 

ການຮັບຄໍາຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບດັື່ງກ່າວ ມີຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນ ໃນຂະບວນການ ແກຸ້
ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຍ້ອນວ່າມັນເປັນບາດກ້າວເລີື່ມຕົຶ້ນ ໃນຂັຶ້ນຕອນການນໍາເອົາຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງດັື່ງກ່າວ ເຂົຶ້າ
ມາສູ່ຂະບວນການແກຸ້ໄຂຢູ່ ສກສ ຫຼ  ຫກສ. 

 

4.2.2 ກຳນພິຈຳລະນຳຄ ຳຮ້ອງ 
ພາຍຫັຼງໄດຸ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ພ້ອມດ້ວຍເອກະສານປະກອບແລຸ້ວ ພະ

ແນກ ຫຼ  ໜ່ວຍງານບໍລິຫານຂອງ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ນອກຈາກກວດກາເບ ຶ້ອງຕົຶ້ນຄໍາຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບ
ດັື່ງກ່າວແລຸ້ວ ມີໜ້າທີື່ປະກອບເປັນສໍານວນຄໍາຮ້ອງຂໍແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເພ ື່ອນໍາສະເໜີຕໍື່ຫົວໜ້າ 
ສກສ ຫຼ  ຫກສ ເພ ື່ອພິຈາລະນາ  ດັື່ງນີຶ້: 

1) ມອບສໍານວນຄໍາຮ້ອງ ໃຫຸ້ພະແນກ ຫຼ  ໜ່ວຍງານຄຸຸ້ມຄອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ຄົຶ້ນຄວ້າເບ ຶ້ອງຕົຶ້ນ ແລຸ້ວລາຍງານຜົນການຄົຶ້ນຄວ້າ ຕໍື່ຫົວໜ້າສກສ ຫຼ  ຫກສ ເພ ື່ອເຊີນຄູ່ກໍລະນີອີກຝ່າຍ
ໜ ື່ງເຂົຶ້າມາຮັບຊາບ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 5) ແລະ ປະກອບສໍານວນແກຸ້ຄໍາຮ້ອງ ໃນກໍລະນີສໍານວນຄໍາ
ຮ້ອງຫາກຖ ກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ສາມາດນໍາເອົາຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງດັື່ງກ່າວ ມາແກຸ້ໄຂຢູ່ ສກສ ຫຼ  ຫກສ 65 
ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

2) ມອບສໍານວນຄໍາຮ້ອງ ໃຫຸ້ພະແນກ ຫຼ  ໜ່ວຍງານບໍລິຫານ ເພ ື່ອແຈຸ້ງໃຫຸ້ຜູຸ້ຮ້ອງຂໍເຂົຶ້າມາປັບປຸງເນ ຶ້ອໃນຄໍາ
ຮ້ອງ ໃນກໍລະນີຄໍາຮ້ອງມີເນ ຶ້ອໃນບໍື່ຄົບຖ້ວນ ຫຼ  ນໍາເອົາຂໍຶ້ມູນຫັຼກຖານທີື່ຈໍາເປັນມາປະກອບເຂົຶ້າໃນສໍາ 
ນວນຄໍາຮ້ອງ ລວມທັງການອະທິບາຍ ຫຼ  ໃຫຸ້ຄວາມກະຈ່າງແຈຸ້ງ ກ່ຽວກັບບັນຫາທີື່ຈໍາເປັນ ໃນກໍລະນີທີື່
ເຫັນວ່າ ຕ້ອງການຂໍຶ້ມູນ ຫັຼກຖານເພີື່ມເຕີມ ລວມທັງການເຂົຶ້າມາຕົກລົງກັນຂອງຄູ່ກໍລະນີກ່ຽວກັບ ການ
ນໍາເອົາຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງມາແກຸ້ໄຂຢູ່ ສກສ ຫຼ  ຫກສ, ການເລ ອກຮູບການ, ການເລ ອກຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ຄະນະ
ກໍາມະການຕັດສີນ; 

3) ມອບສໍານວນຄໍາຮ້ອງ ໃຫຸ້ພະແນກບໍລິຫານ ຫຼ  ໜ່ວຍງານ ເພ ື່ອສົື່ງສໍານວນຄໍາຮ້ອງພ້ອມດ້ວຍເຫດຜົນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນໃຫຸ້ແກ່ຜູຸ້ຮ້ອງຂໍ ໃນກໍລະນີທີື່ເຫັນວ່າຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດບໍື່ຢູ່ໃນຂອບເຂດສິດ, 
ໜ້າທີື່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ບົນພ ຶ້ນຖານການຄົຶ້ນຄວ້າ ແລະ ລາຍງານຂອງພະ

                                                           
65 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2060) ມາດຕາ 61 ໄດຸ້ກໍານົດກ່ຽວກັບຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດທີື່ນໍາມາພິຈາລະນາຢູ່ ສູນ ຫຼ  ຫ້ອງການ ແກຸ້ໄຂຸ້ຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຄ : 6) ເປັນຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ 
ການຄ້າ; 2) ຄູ່ກໍລະນີໄດຸ້ຕົກລົງກັນໄວຸ້ໃນສັນຍາ; 3) ຄູ່ກໍລະນີໄດຸ້ສະໝັກໃຈໃຫຸ້ແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ; 4) ບໍື່ແມ່ນຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທີື່ສານປະຊາຊົນ 
ພວມດໍາເນີນການແກຸ້ໄຂຢູ່ ຫຼ  ມີຄໍາຕັດສີນທີື່ໃຊຸ້ໄດຸ້ຢ່າງເດັດຂາດແລຸ້ວ; 5) ບໍື່ແມ່ນຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທີື່ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບຄວາມໝັຶ້ນ
ຄົງຂອງຊາດ, ຄວາມສະຫງົບຂອງ ສັງຄົມ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ. 
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ແນກຄຸຸ້ມຄອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຊ ື່ງຕ້ອງໄດຸ້ພິຈາລະນາແຈຸ້ງໃຫຸ້ຜູຸ້ຮ້ອງຂໍຊາບ 
ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ເຈັດ ວັນລັດຖະການ66. 

 
 
 

 
 

                                                           
66 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2060) ມາດຕາ 20 
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5. ກຳນເຊີນຄ ກ່ ລະນີ 
ການເຊີນຄູກ່ໍລະນີ ແມ່ນການອອກເອກະສານທາງການ ໂດຍ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ຊ ື່ງເອີຶ້ນວ່າ “ໝາຍເຊີນ”  ເພ ື່ອເຊີນຄູ່

ກໍລະນີຝ່າຍໃດ ຝ່າຍໜ ື່ງ ຫຼ  ທັງສອງຝ່າຍ ໃຫຸ້ເຂົຶ້າມາຮ່ວມການດໍາເນີນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ. 
ໝາຍເຊີນ ແມ່ນເອກະສານທາງການໜ ື່ງ ທີື່ມີຄວາມສໍາຄັນໃນຂະບວນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ 

ເນ ື່ອງຈາກວ່າໝາຍເຊີນ ແມ່ນເອກະສານທີື່ເປັນພ ຶ້ນຖານພາໃຫຸ້ຄູ່ກໍລະນີຝ່າຍໃດຝ່າຍໃດໜ ື່ງ ຫຼ  ທັງສອງຝ່າຍມາປາກົດຕົວ
ຕໍື່ໜ້າພະນັກງານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ເພ ື່ອການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ເປັນຕົຶ້ນ ແມ່ນການຮັບຊາບກ່ຽວກັບການ
ຮ້ອງຂໍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຄູ່ກໍລະນີອີກຝ່າຍໜ ື່ງ, ການຍ ື່ນຄໍາແກຸ້ຄໍາຮ້ອງຂໍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດ
ແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ມີຄໍາເຫັນ, ອະທິບາຍກ່ຽວກັບການຍ ື່ນຄໍາຮ້ອງຂອງຄູ່ກໍລະນີອີກຝ່າຍໜ ື່ງ ຫຼ  ເພ ື່ອໃຫຸ້ຄູ່ກໍລະ 
ນີທີື່ຮ້ອງຂໍແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຫຼ  ຄູ່ກໍລະນີອີກຝ່າຍໜ ື່ງ ເຂົຶ້າມາຊີຶ້ແຈງ, ອະທິບາຍ ຫຼ  ນໍາເອົາຂໍຶ້ມູນຫັຼກ
ຖານ ຫຼ  ເອກະສານເພີື່ມເຕີມ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງມາປະກອບໃສ່ສໍານວນແກຸ້ໄຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ. 

ໃນກໍລະນີທີື່ຄູກ່ໍລະນີທີ ື່ຖ ກເຊີນນັຶ້ນ ຫາກບໍື່ເຂົຶ້າມາຕາມໝາຍເຊີນຄັຶ້ງທີໜ ື່ງແລຸ້ວ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ກໍຈະອອກໝາຍ
ເຊີນເປັນຄັຶ້ງທີສອງ ແລະ ຖ້າວ່າຄູກ່ໍລະນີທີຖ ກເຊີນນັຶ້ນ ຫາກຍັງບໍື່ເຂົຶ້າມາຕາມໝາຍເຊີນຄັຶ້ງທີສອງແລຸ້ວ ສກສ ຫຼ  ຫກສ 
ກໍຈະອອກໝາຍເຊີນເປັນຄັຶ້ງທີສາມ ຊ ື່ງເປັນຄັຶ້ງສຸດທ້າຍ. ສໍາລັບການອອກໝາຍເຊີນແຕ່ລະຄັຶ້ງນັຶ້ນ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ບ່ອນ
ທີື່ພິຈາລະນາແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເປັນຜູຸ້ພິຈາລະນາ ໂດຍອີງຕາມລັກສະນະ ແລະ ຈຸດພິເສດຂອງຂໍຶ້
ຂັດແຍ່ງ ແລະ ຄູ່ກໍລະນີ. ຖ້າຄູ່ກໍລະນີ ທີື່ຖ ກເຊີນນັຶ້ນ ຫາກຍັງບໍື່ເຂົຶ້າມາ ພະນັກງານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ສກສ ຫຼ  ຫກສ 
ຕ້ອງໄດຸ້ສະຫຼຸບລາຍງານ ກ່ຽວກັບການບໍື່ເຂົຶ້າມາດັື່ງກ່າວ ຕໍື່ຫົວໜ້າ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ເພ ື່ອພິຈາລະນາຕົກລົງ ຕາມແຕ່ລະ
ກໍລະນີ. 

ການສົື່ງໝາຍເຊີນຕາມສະຖານທີື່ ທີື່ຄູ່ກໍລະນີສະໜອງໃຫຸ້ນັຶ້ນ ສາມາດເຮັດໄດຸ້ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ ດັື່ງນີຶ້: 
- ສົື່ງໂດຍພະນັກງານ ຂອງ ສກສ ຫຼ  ຫກສ; 
- ສົື່ງຜ່ານທາງຫ້ອງການບ້ານບ່ອນຄູ່ກໍລະນີອາໄສຢູ່; 
- ສົື່ງຜ່ານທາງໄປສະນີ ຫຼ  ໂທລະຄົມມະນາຄົມ; 
- ສົື່ງທາງເອເລັກໂທຣນິກ ເປັນຕົຶ້ນແມ່ນທາງອີເມວ.  

 

6. ກຳນແກ້ຄ ຳຮ້ອງ ແລະ ຂັໍ້ນຕອນກຳນພິຈຳລະນຳ 
6.1 ກຳນແກ້ຄ ຳຮ້ອງ 
ການແກຸ້ຄໍາຮ້ອງ ແມ່ນການໃຊຸ້ສິດໃນການໂຕຸ້ແຍ່ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຂອງຄູ່ກໍລະນີອີກຝ່າຍໜ ື່ງ ພາຍຫັຼງທີື່

ໄດຸ້ເຂົຶ້າມາ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ຕາມໝາຍເຊີນ. 
ການແກຸ້ຄໍາຮ້ອງ ມີຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນ ຍ້ອນວ່າ ມັນແມ່ນເຄ ື່ອງໝາຍສໍາຄັນທາງດ້ານກົດໝາຍ ທີື່

ສະແດງໃຫຸ້ເຫັນວ່າ ຄູ່ກໍລະນີອີກຝ່າຍໜ ື່ງໄດຸ້ຮັບຮູຸ້ວ່າ ຕົນໄດຸ້ມີຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຽດທີື່ເກີດຂ ຶ້ນຈາກການ
ລະເມີດສັນຍາ, ການດໍາເນີນການຜະລິດ-ທຸລະກິດ ກັບຄູ່ກໍລະນີ ທີື່ໄດຸ້ຍ ື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍ. 

ຄູ່ກໍລະນີອີກຝ່າຍທີື່ຖ ກຮ້ອງຂໍຕ້ອງໄດຸ້ຂຽນຄໍາແກຸ້ຄໍາຮ້ອງ ຕາມແບບພິມ ຂອງສູນແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 9) ແລຸ້ວສົື່ງມາຍັງ ພະແນກ ຫຼ  ໜ່ວຍງານບໍລິຫານ ຂອງ ສກສ ຫຼ  ຫກສ. 

ຄູ່ກໍລະນີຝ່າຍທີື່ຖ ກຮ້ອງຂໍ ສາມາດຍ ື່ນຄໍາຮ້ອງແຍ່ງ ໃນກໍລະນີທີື່ເຫັນວ່າຝ່າຍທີື່ຮ້ອງຂໍ ກໍມີພັນທະທີື່ຕ້ອງໄດຸ້
ປະຕິບັດຕໍື່ຕົນ ເພ ື່ອໃຫຸ້ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ພິຈາລະນາແກຸ້ໄຂໄປພ້ອມກັນ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 8). 
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6.2 ກຳນຮັບຄ ຳແກ້ຄ ຳຮ້ອງ 
ການຮັບຄໍາແກຸ້ຄໍາຮ້ອງ ແມ່ນການຮັບເອົາຄໍາແກຸ້ຄໍາຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ຂອງ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ໂດຍ

ມີການຈົດບັນທ ກຂໍຶ້ມູນກ່ຽວກັບ ຜູຸ້ຍ ື່ນຄໍາແກຸ້ຄໍາຮ້ອງ, ວັນ, ເດ ອນ, ປີ ຍ ື່ນຄໍາແກຸ້ຄໍາຮ້ອງ, ເນ ຶ້ອໃນຄໍາແກຸ້ຄໍາຮ້ອງ ໂດຍ
ຫຍໍຶ້ ແລະ ລາຍການເອກະສານປະກອບ ພ້ອມທັງເຂົຶ້າເລກທີ ສໍານວນຄໍາແກຸ້ຄໍາຮ້ອງ ແລຸ້ວປະກອບສໍານວນຄໍາແກຸ້ຄໍາ
ຮ້ອງເບ ຶ້ອງຕົຶ້ນ. 

ການຮັບຄໍາແກຸ້ຄໍາຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບດັື່ງກ່າວ ມີຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນ ໃນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້
ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຍ້ອນວ່າມັນແມ່ນບາດກ້າວເລີື່ມຕົຶ້ນ ໃນຂັຶ້ນຕອນການນໍາເອົາຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງດັື່ງກ່າວເຂົຶ້າມາສູ່
ຂະບວນການແກຸ້ໄຂຢູ່ ສກສ ຫຼ  ຫກສ.  

 

6.3 ກຳນພິຈຳລະນຳ 
ເມ ື່ອໄດຸ້ຮັບຄໍາແກຸ້ຮ້ອງ ພ້ອມດ້ວຍເອກະສານປະກອບແລຸ້ວ ພະແນກ ຫຼ  ໜ່ວຍງານບໍລິຫານຂອງ ສກສ ຫຼ  

ຫກສ ນອກຈາກກວດກາ ເບ ຶ້ອງຕົຶ້ນຄໍາແກຸ້ຄໍາຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບດັື່ງກ່າວແລຸ້ວ ຍັງມີໜ້າທີື່ປະກອບເປັນສໍາ
ນວນຄໍາແກຸ້ຄໍາຮ້ອງ ເພ ື່ອນໍາສະເໜີຕໍື່ຫົວໜ້າ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ເພ ື່ອພິຈາລະນາ ດັື່ງນີຶ້: 

1) ມອບສໍານວນຄໍາແກຸ້ຄໍາຮ້ອງ ໃຫຸ້ ພະແນກ ຫຼ  ໜ່ວຍງານ ຄຸຸ້ມຄອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ ຄົຶ້ນຄວ້າເບ ຶ້ອງຕົຶ້ນ ແລຸ້ວລາຍງານຜົນການຄົຶ້ນຄວ້າ ຕໍື່ຫົວໜ້າ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ເພ ື່ອເຊີນຄູ່ກໍ  
ລະນີທີື່ຍ ື່ນຄໍາແກຸ້ຄໍາຮ້ອງເຂົຶ້າມາຮັບຊາບ ໃນກໍລະນີສໍານວນຄໍາຮ້ອງຫາກຖ ກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ສາ 
ມາດນໍາເອົາຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງດັື່ງກ່າວ ມາແກຸ້ໄຂຢູ່ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີື່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງ; 

2) ມອບສໍານວນຄໍາແກຸ້ຄໍາຮ້ອງ ໃຫຸ້ໜ່ວຍງານ ຫຼ  ພະແນກບໍລິຫານ ເພ ື່ອແຈຸ້ງໃຫຸ້ຄູ່ກໍລະນີທີື່ຍ ື່ນຄໍາແກຸ້ຄໍາ
ຮ້ອງ ເຂົຶ້າມາປັບປຸງເນ ຶ້ອໃນຄໍາແກຸ້ຄໍາຮ້ອງ ໃນກໍລະນີຄໍາແກຸ້ຄໍາຮ້ອງ ຫາກມີເນ ຶ້ອໃນບໍື່ທັນຄົບຖ້ວນ ຫຼ  ນໍາ
ເອົາຂໍຶ້ມູນ ຫັຼກຖານ ທີື່ຈໍາເປັນມາປະກອບເຂົຶ້າໃນສໍານວນຄໍາແກຸ້ຄໍາຮ້ອງ ລວມທັງການອະທິບາຍ ຫຼ  ໃຫຸ້
ຄວາມກະຈ່າງແຈຸ້ງກ່ຽວກັບບັນຫາທີື່ຈໍາເປັນໃນກໍລະນີ ເຫັນວ່າ ຕ້ອງການຂໍຶ້ມູນ ຫັຼກຖານເພີື່ມເຕີມ. 

 

7. ກຳນປະກອບສ ຳນວນຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທຳງດຳ້ນເສດຖະກິດ 
ການປະກອບສໍານວນຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ມີຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ເນ ື່ອງຈາກວ່າ ມັນແມ່ນຂັຶ້ນຕອນ 

ເລີື່ມຕົຶ້ນກ້າວເຂົຶ້າສູ່ການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ດ້ວຍການໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ການຕັດສີນ ຕາມການຕົກລົງກັນ
ຂອງຄູ່ກໍລະນີ. 

ສໍານວນແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຍັງແມ່ນເຄ ື່ອງໝາຍທາງດ້ານເອກະສານ ທີື່ລວບລວມເອົາ 
ເອກະສານ, ຂໍຶ້ມູນ ແລະ ຫັຼກຖານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງຄູ່ກໍລະນີ ທີື່ຊີຶ້ໃຫຸ້ເຫັນໄດຸ້ເຖິງການນໍາໃຊຸ້ສິດໃນການໂຕຸ້ແຍ່ງ ເພ ື່ອ
ປົກປຸ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຽດຂອງຕົນທີື່ຖ ກລະເມີດ ເພ ື່ອຮ້ອງຂໍໃຫຸ້ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ພິຈາລະນາແກຸ້ໄຂ.  

ສໍານວນຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ປະກອບດ້ວຍ:  
6) ສໍານວນຄໍາຮ້ອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ; 
2) ສໍານວນຄໍາແກຸ້ຄໍາຮ້ອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ພ້ອມດ້ວຍເອກະສານ, ຂໍຶ້ມູນ ແລະ ຫັຼກ

ຖານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຄູ່ກໍລະນີ. 
ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງແລຸ້ວ ການປະກອບສໍານວນແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ແມ່ນການນໍາເອົາສໍານວນຄໍາຮ້ອງ ການ

ແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສໍານວນແກຸ້ຄໍາຮ້ອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ມາໂຮມ
ເຂົຶ້າກັນໃນເສ ຶ້ອປົກສໍານວນເອກະສານດຽວກັນ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 60). 
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8. ກຳນເລືອກຮ ບກຳນແກ້ໄຂ 
 ການເລ ອກຮູບການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແມ່ນຂັຶ້ນຕອນໜ ື່ງ ທີື່ຄູ່ກໍລະນີໄດຸ້ນໍາໃຊຸ້ສິດຂອງຕົນ 
ໃນການເລ ອກເອົາຮູບການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດດ້ວຍການໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ການຕັດສີນ67 ບົນພ ຶ້ນຖານ
ການຕົກລົງເຫັນດີຂອງຄູ່ກໍລະນີທີື່ເປັນເອກະພາບກັນກ່ຽວກັບການເລ ອກເອົາຮູບການ. 

ການເລ ອກຮູບການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດໂດຍຄູ່ກໍລະນີນັຶ້ນ ມີຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນ
ຫຼາຍ ເພາະວ່າມັນເປັນເຄ ື່ອງໝາຍທີື່ຊີຶ້ໃຫຸ້ເຫັນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊຸ້ສິດໃນການຕົກລົງກັນເພ ື່ອ ເລ ອກເອົາຮູບການແກຸ້
ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທີື່ເກີດຂ ຶ້ນ ບົນພ ຶ້ນຖານຄວາມສະເໝີພາບຂອງຄູ່ກໍລະນີ. ອີກດ້ານໜ ື່ງ, ການເລ ອກຮູບການນີຶ້ ກໍມີຄວາມ
ສໍາຄັນໃນດ້ານການປະຕິບັດຕາມຂັຶ້ນຕອນການແກຸ້ໄຂ. 

ໂດຍທົື່ວໄປແລຸ້ວ ຄູ່ກໍລະນີສາມາດຕົກລົງກັນກ່ຽວກັບການເລ ອກຮູບການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະ 
ກິດ ໂດຍບົື່ງໄວຸ້ໃນສັນຍາກ່ຽວກັບການຜະລິດ-ທຸລະກິດ, ສັນຍາການຄ້າ ຊ ື່ງບໍື່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດຸ້ຜ່ານຂັຶ້ນຕອນການເລ ອກ
ຮູບການ ໃນເວລາຍ ື່ນຄໍາຮ້ອງ ຫຼ  ສາມາດເລ ອກຮູບການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໃນເວລາຍ ື່ນຄໍາຮ້ອງ 
(ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 66). 

ໃນກໍລະນີບໍື່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດຸ້ ກ່ຽວກັບການເລ ອກເອົາຮູບການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງນັຶ້ນ ພະນັກງານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ຂອງ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ມີໜ້າທີື່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສະໜອງຂໍຶ້ມູນ
ຂ່າວສານ ທາງດ້ານວິຊາການທີື່ເໝາະສົມສໍາລັບຄູ່ກໍລະນີ ເພ ື່ອຕົກລົງເປັນເອກະພາບກັນກ່ຽວກັບບັນຫາດັື່ງກ່າວ. ຖ້າຄູ່
ກໍລະນີ ຫາກຍັງບໍື່ສາມາດຕົກລົງເປັນເອກະພາບກັນໄດຸ້ນັຶ້ນ ພະນັກງານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ຕ້ອງໄດຸ້
ສະຫຼຸບລາຍງານ ກ່ຽວກັບບັນຫາດັື່ງກ່າວ ຕໍື່ຫົວໜ້າ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ເພ ື່ອພິຈາລະນາຕົກລົງກ່ຽວກັບການສົື່ງສໍານວນຄໍາ
ຮ້ອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສໍານວນແກຸ້ຄໍາຮ້ອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ 
ໃຫຸ້ແກ່ຄູ່ກໍລະນີ. 
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ບົດທີ 5  
ກຳນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ດ້ວຍກຳນໄກເ່ກ່ຍ 

 

1. ຄວຳມຮ ້ກ່ຽວກັບກຳນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ດ້ວຍກຳນໄກເ່ກ່ຍ 
1.1 ຄວຳມໝຳຍ 
ການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງດ້ວຍການໄກ່ເກ່ຍ ແມ່ນການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງ ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ແລະ  ຄູ່ກໍລະນີ ເພ ື່ອເຮັດໃຫຸ້ຄູ່

ກໍລະນີ ສາມາດປະນິປະນອມ, ເຂົຶ້າໃຈກັນໂດຍມີຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍເປັນຄົນກາງ ດ້ວຍການອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ຊ່ວຍ
ເຫຼ ອ, ໃຫຸ້ຄໍາປ ກສາ ແລະ ຊອກຫາທາງອອກ ພາໃຫຸ້ຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງຢຸດຕິລົງ ບົນພ ຶ້ນຖານຄວາມສະໝັກໃຈຂອງພວກກ່ຽວ 
ແລະ ສາມາດປະຕິບັດໄດຸ້ໂດຍຄູກ່ໍລະນີເອງ. ສະນັຶ້ນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຈ ື່ງ
ໄດຸ້ກໍານົດຄວາມໝາຍຂອງການໄກ່ເກ່ຍວ່າ ແມ່ນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງໂດຍຄ່ ູກໍລະນີເອງ ດ້ວຍການປະນິປະນອມ, 
ເຈລະຈາ ແລະ ປ ກສາຫາລ  ຊ ື່ງມີຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍຜູຸ້ໜ ື່ງ ຫຼ  ຫຼາຍຄົນເປັນຄົນກາງ68. 

 

1.2 ຄວຳມສ ຳຄັນ 
ການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ດ້ວຍວິທີການໄກ່ເກ່ຍ ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຢ່າງແກ່ຄູ່ກໍລະນເີນ ື່ອງ

ຈາກວ່າ ການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງດ້ວຍວິທີນີຶ້ ສາມາດຮັກສາຄວາມລັບ, ຮັກສາຄວາມສາມັກຄີ, ມີຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ 
ປະຢັດຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃຫຸ້ແກ່ຄູກ່ໍລະນີ. ນອກນັຶ້ນ, ການແກຸ້ໄຂດ້ວຍຮູບການນີຶ້ ຍັງມຄີວາມສໍາຄັນແກ່ຂະບວນການແກຸ້ໄຂ
ຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງໃນສັງຄົມ ເພ ີື່ອປະກອບສ່ວນເຂົຶ້າໃນການເພີື່ມທະວີນິຕທໍິາ ແລະ ເຮັດໃຫຸ້ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ. 

ການຮັກສາຄວາມລັບ ມີຄວາມສໍາຄັນແກ່ຄູກ່ໍລະນີ ເພາະໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງພວກກ່ຽວນັຶ້ນ ອາດມີ
ຄວາມລັບ ຊ ື່ງພວກກ່ຽວບໍື່ຕ້ອງການໃຫຸ້ຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງນັຶ້ນ ຖ ກເຜີຍແຜສູ່່ສັງຄົມ ອັນຈະພາໃຫຸ້ມີຜົນກະທົບຕໍື່ການດໍາເນີນ
ທຸລະກິດ, ທັງເປັນການຂາດຄວາມເຊ ື່ອຖ  ຫຼ  ເຊ ື່ອໝັຶ້ນທາງດ້ານທຸລະກິດ. ສະນັຶ້ນ, ຄູ່ກລໍະນີ ຈ ື່ງສາມາດເລ ອກຮູບ
ແບບການໄກເ່ກ່ຍ ເພ ື່ອຕົກລົງບັນຫາພາໃຫຸ້ຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງຈົບລົງ ໂດຍບໍື່ເປີດເຜີຍຕໍື່ສັງຄົມ ແລະ ໃນຂະບວນການດໍາເນີນ
ການໄກເ່ກ່ຍ ມີແຕຄູ່່ກໍລະນເີຂົຶ້າຮ່ວມດ້ວຍຕົນເອງ ໂດຍອາໄສຜູຸ້ໄກເ່ກ່ຍເປັນຜູຸ້ໃຫຸ້ຄໍາປ ກສາ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼ ອແນະນໍາ
ທາງອອກທີື່ເປັນຜົນປະໂຫຍດແກ່ທັງສອງຝ່າຍ. ນອກນັຶ້ນ, ໃນການໄກ່ເກ່ຍຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຂໍຶ້ມູນ 
ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ທີື່ໄດຸ້ນໍາສະເໜີໃນເວລາໄກ່ເກ່ຍຕ້ອງຮັກສາເປັນຄວາມລັບ69 ຜູຸ້ໄກ່ເກຍ່, ຄູ່ກໍລະນີ ແລະ ຜູຸ້ເຂົຶ້ົຶ້າ
ຮ່ວມອ ື່ນ ບໍື່ມີສິດເປີດເຜີຍຄວາມລັບຕໍື່ບຸກຄົນພາຍນອກ, ເວັຶ້ນເສຍແຕ່ ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຄູ່ກໍລະນີເທົື່ານັຶ້ນ. ບັນດາ
ຂໍຶ້ມູນທີື່ໄດຸ້ຈາກການໄກ່ເກ່ຍຈະຮັກສາໄວຸ້ເປັນຄວາມລັບ ແລະ ບໍື່ມາສາດນໍາໄປເປັນຫັຼກຖານໃນການແກຸ້ໄຂໃນຮູບ
ການຕັດສີນໄດຸ້ ຫຼ  ການດໍາເນນີຄະດີຂອງສານ ແລະ ຜູຸ້ໄກເ່ກ່ຍ ກບໍໍື່ມີສິດເປີດເຜີຍບັນດາຂໍຶ້ມູນທີື່ໄດຸ້ຈາກການໄກ່ເກ່ຍ
ນັຶ້ນ ສູບຸ່ກຄົນອ ື່ນ. 

ການຮັກສາຄວາມສາມັກຄີ ກໍມີຄວາມສໍາຄັນແກ່ຄູ່ກໍລະນີ ເພາະພວກກ່ຽວມີຄວາມເພິື່ງພໍໃຈ ຕໍື່ການເຮັດໃຫຸ້ຂໍຶ້
ຂັດແຍ່ງຈົບລົງ ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ຊ ື່ງເຮັດໃຫຸ້ທັງສອງຍັງຮັກສາຄວາມສາມັກຄີກັນໄວຸ້ຄ ເກົື່າ ພ້ອມທັງສາມາດ
ພົວພັນຮ່ວມມ ດໍາເນີນທຸລະກິດນໍາກັນ. ອີກຢ່າງໜ ື່ງ ເມ ື່ອຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງໄດຸ້ຈົບລົງດ້ວຍວິທີການໄກ່ເກ່ຍ ບົນພ ຶ້ນຖານ
ຄວາມສະໝັກໃຈແລຸ້ວ ກໍປຽບເໝ ອນກັບວ່າ ຄູ່ກໍລະນີ ບໍື່ໄດຸ້ມີການຂັດແຍ່ງຫຍັງນໍາກັນມາກ່ອນເຮັດໃຫຸ້ທັງສອງຝ່າຍ 
ມີໂອກາດດໍາເນີນທຸລະກິດຮ່ວມກັນໄດຸ້ອີກ.  
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ການດໍາເນີນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ດ້ວຍວິທີການໄກ່ເກ່ຍ ຄູ່ກໍລະນີມີເສລີພາບເປັນເຈົຶ້າການໃນການຊອກຫາ
ທາງອອກ ເພ ື່ອຢຸດຕິຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ໂດຍອາໄສຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍເປັນຄົນກາງ. ເມ ື່ອໄດຸ້ຕົກລົງກັນຢຸດຕິຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງແລຸ້ວ ຄູ່ກໍລະນີ ກໍ
ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຜົນຂອງການຕົກລົງກັນຢ່າງເຂັຶ້ມງວດໃນທັນໃດ. ຄູ່ກໍລະນີບໍື່ມີສິດຂໍອຸທອນ ຫຼ  ຂໍລົບລ້າງ ບົດ
ບັນທ ກຜົນການໄກຸ້ເກ່ຍ. ສະນັຶ້ນ, ຈະເຫັນໄດຸ້ວ່າ ການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດດ້ວຍວິທີການໄກເກ່ຍ ມີ
ຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ປະຢັດເວລາ.  

ໃນການດໍາເນີນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ດ້ວຍວິທີການໄກ່ເກ່ຍ ຈະບໍື່ເຮັດແບບພິຖີພິຖັນຕາມຂັຶ້ນຕອນຂອງ
ລະບຽບຫັຼກການ, ບໍື່ຜ່ານຫຼາຍຂັຶ້ນຕອນ. ນອກນັຶ້ນ, ໃນລະຍະການດໍາເນີນການໄກ່ເກ່ຍ ຫາກ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ໄດຸ້
ຮຽກເອົາຄູ່ກໍລະນີເຂົຶ້າມາທໍາການໄກ່ເກ່ຍ ແຕ່ ພວກກ່ຽວບໍື່ເຂົຶ້າມາເຖິງສາມຄັຶ້ງແລຸ້ວ ການໄກ່ເກ່ຍກໍຈະສິຶ້ນສຸດ  ແລະ 
ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັບການດໍາເນີນຄະດີຢ່ ູສານ ຊ ື່ງມີຫຼາຍຂັຶ້ນຕອນ ຄ : ຂັຶ້ນຕົຶ້ນ, ຂັຶ້ນອຸທອນ ແລະ ຂັຶ້ນລົບລ້າງ ຈ ື່ງ
ສາມາດນໍາຄໍາພິພາກສາມາຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດໄດຸ້ (ຖ້າມີການຂໍອຸທອນ ຫຼ  ຂໍລົບລ້າງຈາກຄູ່ຄວາມ70) ໂດຍລວມຍະລະ
ເວລາໃນການພິຈາລະນາຢ່າງໜ້ອຍ ສິບຫ້າ ເດ ອນ71. ສະນັຶ້ນ, ຈະເຫັນໄດຸ້ວ່າ ການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ ດ້ວຍວິທີການໄກ່ເກ່ຍ ມີຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ປະຢັດຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍ.  

ໃນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ດ້ວຍການໄກ່ເກ່ຍນີຶ້ ຄ່ ູກໍລະນີ ບໍື່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດຸ້ພິສູດຂໍຶ້ມູນ ຫັຼກຖານ ເພ ື່ອຕົກລົງໃຫຸ້
ຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງຈົບລົງ ແມ່ນຂ ຶ້ນກັບຄູ່ກໍລະນີທີື່ກໍານົດດ້ວຍຕົນເອງ. ຄູ່ກໍລະນີຈະຕ້ອງໄດຸ້ໃຊຸ້ຈ່າຍຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ 
ແລະ ຄ່າແຮງງານຂອງຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ72. ສໍາລັບຄ່າແຮງງານຂອງຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ແມ່ນຂ ຶ້ນກັບແຕ່ລະຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ຊ ື່ງຄ່ ູກໍລະນີ 
ສາມາດຕົກລົງກັບຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ເພ ື່ອກໍານົດ ແຕ່ຖ້າເປັນການດໍາເນີນຄະດີຢ່ ູສານ ຄູ່ຄວາມຕ້ອງໄດຸ້ຈ່າຍເງິນວາງສານເທ ື່ອ
ລະບໍື່ເກີນ 200.000 ກີບ73. ຄ່າທໍານຽມສານ ລວມມີ ອາກອນຂອງລັດ, ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນຄະດີໃຫຸ້ຄະນະ
ກໍາມະການ ຕາມການລົງກວດກາ ບ່ອນເກີດຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງຕົວຈິງ, ຄ່າເອກະສານ ແລະ ຄ່າສໍາເນົາເອກະສານຕ່າງໆ74. ໃນ
ນີຶ້ ການເສຍອາກອນຂອງລັດ ສອງສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງມູນຄ່າການຮ້ອງຟຸ້ອງກໍບໍື່ມີເພດານຈໍາກັດໄວຸ້ ໝາຍຄວາມວ່າ ຂ ຶ້ນ
ກັບມູນຄ່າການຮ້ອງຟຸ້ອງ ມູນຄ່າສູງກໍຈະຕ້ອງເສຍຫຼາຍ ມູນຄ່າຕໍື່າກໍຈະໄດຸ້ເສຍໜ້ອຍ ແຕ່ຕ້ອງຄໍານ ງວ່າ ການດໍາເນີນ
ຄະດີຂອງສານນັຶ້ນ ມີຫຼາຍຂັຶ້ນ ແລະ ທຸກໆຂັຶ້ນ ອາດມີຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍເກີດຂ ຶ້ນ ໂດຍຂ ຶ້ນກັບຂໍຶ້ມູນ ຫັຼກຖານໃນຄະດີນັຶ້ນຈະ
ຄົບຖ້ວນ ຫຼ  ບໍື່ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຜູຸ້ພິພາກສາ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງລົງເກັບກໍາຂໍຶ້ມູນ ຫັຼກຖານຕ ື່ມອີກ. ເມ ື່ອສົມທຽບ
ແລຸ້ວ ການດໍາເນີນການແກຸ້ໄຂຂໍຂັດແຍ່ງ ດ້ວຍວິທີການໄກ່ເກ່ຍ ອາດມີຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໜ້ອຍກວ່າ ການນໍາເອົາຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງໄປ
ແກຸ້ໄຂຢູສ່ານ.   

ນອກຈາກນີຶ້ ການໄກ່ເກ່ຍ ຍັງມີຄວາມສໍາຄັນແກ່ຄູກ່ໍລະນີ ຊ ື່ງມີເສລີພາບໃນການເຈລະຈາຕໍື່ລອງ, ຊອກຫາທາງ
ອອກດ້ວຍຕົນເອງ, ບໍື່ມີຄວາມຕາຍຕົວ ສາມາດຜ່ອນຜັນ, ຜ່ອນສັຶ້ນຜ່ອນຍາວໃຫຸ້ແກ່ກັນ ໂດຍຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍເປັນຜູຸ້ຊ່ວຍ
ເຫຼ ອປ ກສາຫາລ  ນໍາແຕ່ລະຝ່າຍ ເພ ື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫຸ້ທັງສອງຝ່າຍ ຕົກລົງກັນໂດຍດີ ແລະ ການໄກ່ເກ່ຍ ນີຶ້
ມີລັກສະນະຄວາມເປັນວິຊາການ ເພາະຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໄດຸ້ຄັດເລ ອກມາຈາກຫຼາຍສາຂາອາຊີບ ຊ ື່ງອາດຈະ
ແມ່ນນັກເສດຖະສາດ, ນັກອອກແບບ, ນັກກົດໝາຍ ຫຼ  ນັກບັນຊີ ແລະ ອ ື່ນໆ ອັນເປັນການສ້າງຄວາມໝັຶ້ນໃຈແກ່ ຄູ່
ກໍລະນີໃນການຄັດເລ ອກເອົາຜູຸ້ມີຄວາມຮ້ ູເໝາະສົມ ເພ ື່ອມາແກຸ້ຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງແກ່ຕົນ.  

 
 

                                                           
70 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2012) ມາດຕາ 212 ແລະ 290 
71 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2012) ມາດຕາ 30 
72 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2060) ມາດຕາ 53 
73 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2012) ມາດຕາ 651 
74 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2012) ມາດຕາ 655 
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1.3 ຈຸດປະສົງ 
ການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ດ້ວຍການໄກ່ເກ່ຍ ມີຈຸດປະສົງ ເພ ື່ອເຮັດໃຫຸ້ຄູ່ກໍລະນີຕົກລົງຢຸດຕິ

ຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ໂດຍມຜີູຸ້ໄກ່ເກ່ຍເປັນຄົນກາງ. 
  

1.4 ຄວຳມຄ້ຳຍຄື ແລະ ຄວຳມແຕກຕ່ຳງ ລະຫວ່ຳງ ກຳນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທຳງດຳ້ນເສດຖະ 
ກິດ ດ້ວຍວິທກີຳນໄກ່ເກ່ຍ ຢ ່ ສກສ ຫ ື ຫກສ ແລະ ກຳນໄກເ່ກ່ຍ ຢ ສ່ຳນປະຊຳຊົນ 
ໃນການເຄ ື່ອນໄຫວແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດນັຶ້ນ ອາດຈະນໍາໃຊຸ້ໃນລະບົບການແກຸ້ໄຂຂອງ ສກສ 

ຫຼ  ຫກສ ຫຼ  ໃນລະບົບຂອງສານກໍໄດຸ້ ແລຸ້ວແຕ່ຄວາມສະໝັກໃຈຂອງຄູ່ກໍລະນີ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສັນຍາ. ສະນັຶ້ນ, 
ການແກຸ້ໄຂໃນສອງລະບົບນີຶ້ ກໍມີຄວາມຄ້າຍຄ  ແລະ ແຕກຕ່າງກັນ ດັື່ງນີຶ້: 

 

ຈຸດຄ້ຳຍຄືກັນ 
 

 ກຳນໄກເ່ກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ໂດຍ ສກສ ຫ ື ຫກສ ແລະ ກຳນໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ 
ໂດຍສຳນປະຊຳຊົນ 

ບໍື່ເຄັື່ງຂ ີມຈົນເກີນໄປ 
 

ວິທີການແກຸ້ໄຂມີລັກສະນະເປັນກັນເອງໂດຍ ຄູ່ກໍລະນີສາມາດເຈລະຈາ ແລະ ຊອກຫາທາງ
ອອກຮ່ວມກັນ ຊ ື່ງມີຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ຜູຸ້ພິພາກສາ ເປັນຄົນກາງ ໃນການອະທິບາຍ ເພ ີື່ອໃຫຸ້ຄູ່
ກໍລະນີສາມາດຍອມຮັບເອົາເງ ີື່ອນໄຂຂອງກັນ ແລະ ກັນ. 

ຮັກສາຄວາມສາມັກຄ ີ ເມ ື່ອມີການຕົກລົງທາງອອກຮ່ວມກັນແລຸ້ວ ຄູ່ກໍລະນີທັງສອງຝ່າຍກໍຍັງສາມາດຮັກສາສາຍ
ພົວພັນອັນດີງາມ ຊ ື່ງກັນ ແລະ ກັນໄວຸ້ໄດຸ້ຄ ີເກົື່າ ແລະ ສາມາດສ ບຕໍື່ພົວພັນຮ່ວມມ ກັນດໍາເນີນ
ທຸລະກິດໄດຸ້ຕໍື່ໄປອີກ. 

ປະຢັດເວລາ ການໄກ່ເກ່ຍ ຂ ຶ້ນກັບຄູ່ກໍລະນີ ທັງສອງຝ່າຍ ທີື່ຕົກລົງຢຸດຕິຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງນໍາກັນແລຸ້ວ ກໍນໍາເອົາ
ຜົນຂອງການໄກ່ເກ່ຍນັຶ້ນ ໄປຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດທັນທີ. 

ບົດບັນທ ກຜົນຂອງການ
ໄກເ່ກ່ຍ 

ບໍື່ສາມາດຂໍອຸທອນ ບົດບັນທ ກຜົນຂອງການໄກເ່ກ່ຍໄດຸ້. 
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ຈຸດແຕກຕ່ຳງກັນ 
 

 ກຳນໄກເ່ກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ໂດຍ ສກສ ຫ ື ຫກສ ກຳນໄກເ່ກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ໂດຍສຳນ
ປະຊຳຊົນ 

ຜ ໄ້ກ່ເກ່ຍ ນັກໄກ່ເກ່ຍ ແມ່ນຜູຸ້ໄດຸ້ຮັບການຄັດເລ ອກຈາກບັນຊີ
ລາຍຊ ື່  ທີື່ມາຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ໂດຍໄດຸ້ຮັບການ
ແຕ່ງຕັຶ້ງຈາກລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ ແລະ ໂດຍ
ທົື່ວໄປແລຸ້ວ ກໍແມ່ນຄູ່ກໍລະນີເອງເປັນ ຜູຸ້ເລ ອກເອົາ
ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈຂອງທັງສອງຝ່າຍ. 

ຜູຸ້ພິພາກສາ ແມ່ນຜູຸ້ ທີື່ຮັບການແຕ່ງຕັຶ້ ງ 
ຈາກຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ຊ ື່ງມີສິດ
ພິຈາລະນາຕັດສີນຄະດີ75. 

ກຳນນ ຳເອົຳຂ ໍ້  
ຂັດແຍ່ງເຂົໍ້ຳ
ສ ່ຂະບວນ
ກຳນໄກເ່ກ່ຍ 

ບົນພ ຶ້ນຖານຄວາມສະໝັກໃຈຂອງຄ່ ກູໍລະນີ. ຜູຸ້ພິພາກສາ ມີສິດນໍາເອົາຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງເຂົຶ້າສູ່
ຂະບວນການໄກ່ເກ່ຍ ໃນທຸກຂັຶ້ນຕອນ
ຂອງການດໍາເນີນຄະດີ ແລະ ສານທຸກຂັຶ້ນ. 

ກຳນປະຕິບັດ 
ຜົນຂອງກຳນ
ໄກ່ເກຍ່ 

ຄູ່ກໍລະນີປະຕິບັດກັນເອງ, ຖ້າປະຕິບັດບໍື່ໄດຸ້ ຝ່າຍທີື່ອັບ
ປະໂຫຍດ ມີສິດຮ້ອງຂໍຕໍື່ສານ ເພ ື່ອໃຫຸ້ສານອອກຄໍາຊີຶ້
ຂາດຮັບຮອງເອົາຜົນຂອງການໄກ່ເກ່ຍ ແລຸ້ວສົື່ງໃຫຸ້
ຫ້ອງການ ຫຼ  ໜ່ວຍງານຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນຂອງ
ສານ ເປັນຜູຸ້ຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດ76. 

ສານ ອອກຄໍາສັື່ງໃຫຸ້ປະຕິບັດຜົນຂອງການ
ໄກ່ເກ່ຍ ແລຸ້ວສົື່ງສໍານວນຄະດີໄປຍັງ ຫ້ອງ 
ການ ຫຼ  ໜ່ວຍງານ ຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດ
ສີນ ເປັນຜູຸ້ຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດ77. 

ກຳນຮັກສຳ
ຄວຳມລັບ 

ຂໍຶ້ມູນ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ທີື່ໄດຸ້ນໍາສະເໜີໃນເວລາ
ໄກ່ເກ່ຍ ຕ້ອງຮັກສາເປັນຄວາມລັບ, ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ, ຄູ່ກໍລະ 
ນີ ແລະ ຜູຸ້ເຂົຶ້າຮ່ວມອ ື່ື່ນ ບໍື່ມີສິດເປີດເຜີຍຄວາມລັບຕໍື່
ບຸກຄົນພາຍນອກ ເວັຶ້ນເສຍແຕ່ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຄູ່
ລະນີເທົື່ານັຶ້ນ78. 

ການໄກ່ເກ່ຍ ສາມາດນໍາໄປເປັນຂໍຶ້ມູນໃນ
ການພິຈາລະນາຄະດີ ແຕ່ບໍື່ສາມາດນໍາເປັນ
ຫັຼກຖານໄດຸ້. 

 
 
 
 

                                                           
75 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສານປະຊາຊົນ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2009) ມາດຕາ 45 
76 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກຸ້ໄຂຂໍຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2060) ມາດຕາ 56 (ການອອກຄໍາຊີຶ້ຂາດຂອງສານເພ ື່ອ
ຮັບຮອງເອົາຜົນຂອງການໄກ່ເກັື່ຍນັຶ້ນ ສານຈະກວດກາເບິື່ງການດໍາເນີນການໄກ່ເກ່ຍ ຂອງສກສ ຫຼ  ຫກສ ເຮັດຂ ຶ້ນໂດຍຖ ກຕ້ອງຕາມກວດ 
ໝາຍ ບໍື່ຂັດກັບສົນທິສັນຍາທີື່ ສປປລາວ ເຂົຶ້າເປັນພາຄີແລຸ້ວບໍື່ ບໍື່ແຕະຕ້ອງເຖິງຄວາມໝັຶ້ນຄົງຂອງຊາດ, ຄວາມສະຫງັບຂອງສັງຄົມ ຫຼ  ສິື່ງ
ແວດລ້ອມ ບໍື່ແລຸ້ວຈ ື່ງຮັບຮອງເອົາ ຊ ື່ງກວດກາແຕ່ຮູບການຈະບໍື່ໄດຸ້ລົງເລິກເຖິງເນ ຶ້ອໃນ)  

77 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2012) ມາດຕາ 201 
78 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2060) ມາດຕາ 64 
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2. ກຳນເລືອກ, ກຳນແຕ່ງຕັໍ້ງ, ກຳນຖອນຕົວ ແລະ ກຳນຄ້ຳນຕົວຜ ້ໄກເ່ກ່ຍ 
2.1 ກຳນເລືອກຜ ໄ້ກ່ເກ່ຍ 
ການເລ ອກຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍມີ ສອງ ວິທີ ຄ : ການເລ ອກຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ໂດຍຄູ່ກໍລະນີໄດຸ້ຕົກລົງກັນໃນສັນຍາ ແລະ ຄູ່

ກໍລະນີບໍື່ໄດຸ້ຕົກລົງກັນໃນສັນຍາ. 
ໃນກໍລະນີທີື່ຄູ່ກໍລະນີທັງສອງຝ່າຍຫາກໄດຸ້ຕົກລົງກັນກໍານົດໄວຸ້ໃນສັນຍາວ່າ ຖ້າວ່າການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງ

ພວກຕົນ ຫາກມີຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງເກີດຂ ຶ້ນ ຈະນໍາໃຊຸ້ການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ໂດຍ ສກສ ຫຼ  ຫກສ, ໃນນັຶ້ນ ຄູ່ກໍລະນີ ອາດ
ຕົກລົງກັນກໍານົດກ່ຽວກັບການເລ ອກຮູບການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ດ້ວຍການໄກ່ເກ່ຍ, ໄດຸ້ເລ ອກຈໍານວນຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  
ບາງຄັຶ້ງຄູ່ກໍລະນີ ໄດຸ້ບົື່ງຊ ື່ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍໄວຸ້ໃນສັນຍາແລຸ້ວ. ສະນັຶ້ນ, ເມ ື່ອຂໍຶ້ຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໄດຸ້ເກີດຂ ຶ້ນໃນ
ເວລາຕໍື່ມາ, ຄູ່ກໍລະນີ ໄດຸ້ເຂົຶ້າມາ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ເພ ື່ອແຈຸ້ງຈຸດປະສົງທີື່ພວກຕົນໄດຸ້ຕົກລົງກັນນັຶ້ນຕໍື່ ສກສ ຫຼ  ຫກສ. 
ສກສ ຫຼ  ຫກສ ຈະຖາມຄູ່ກໍລະນີຄ ນກ່ຽວການເລ ອກຮູບການ, ເລ ອກຈໍານວນຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ບຸກຄົນທີື່ຄູ່ກໍລະນີໄດຸ້
ບົື່ງໄວຸ້ໃຫຸ້ເປັນຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍນັຶ້ນຄ ນ ຖ້າວ່າຄູ່ກໍລະນີຫາກໄດຸ້ຢັຶ້ງຢ ນເອົາຕາມທີື່ໄດຸ້ຕົກລົງກັນໄວຸ້ໃນສັນຍາ, ສກສ ຫຼ  ຫກສ 
ຈະປະຕິບັດຕາມເຈດຈໍານົງ ແລະ ເນ ຶ້ອໃນທີື່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນສັນຍານັຶ້ນ ແລະ ສະເໜີໃຫຸ້ຄູກ່ໍລະນີ ປະກອບເອກະສານ
ຕາມແບບພິມທີື່ ສກສ ກໍານົດອອກ. ຫັຼງຈາກນັຶ້ນ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ຈະປະສານໄປຫາຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍທີື່ຄູ່ກໍລະນີໄດຸ້ເລ ອກ 
ແລຸ້ວມອບສໍານວນແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດໃຫຸ້ແກ່ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ເພ ື່ອດໍາເນີນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທີື່ເກີດ
ຂ ຶ້ນ. 

ໃນກໍລະນີທີື່ຄູ່ກໍລະນີໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນສັນຍາວ່າ ຖ້າມີຂໍຶ້ຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດເກີດຂ ຶ້ນໃນເວລາດໍາເນີນ
ທຸລະກິດຮ່ວມກັນ ຄູ່ກໍລະນີ ຈະນໍາເອົາຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງນັຶ້ນໄປແກຸ້ໄຂຢູ່ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ຫຼ  ບໍື່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນສັນຍາກໍຕາມ. 
ເມ ື່ອຄູ່ກໍລະນີ ເຂົຶ້າມາ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ແລະ ໄດຸ້ແຈຸ້ງຈຸດປະສົງ ເພ ື່ອນໍາໃຊຸ້ການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ດ້ວຍການໄກ່ເກ່ຍ ຊ ື່ງການຮ້ອງຂໍດັື່ງກ່າວ ບາງຄັຶ້ງກໍເກີດມາຈາກເຈດຈໍານົງຂອງຄູ່ກໍລະນີຝ່າຍໃດຝ່າຍໜ ື່ງ ເປັນຜູຸ້ຍ ື່ນຄໍາ
ຮ້ອງ, ບາງຄັຶ້ງກໍເກີດມາຈາກເຈດຈໍານົງຂອງທັງສອງຝ່າຍ. ພາຍຫັຼງທີື່ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ໄດຸ້ຮັບຄໍາຮ້ອງ ແລະ ປະກອບ
ເອກະສານຈາກຜູຸ້ຮ້ອງຂໍແລຸ້ວ ສກສ ຫຼ ີ ຫກສ ຈະເຊີນຝ່າຍຖ ກຮ້ອງຂໍ ເພ ື່ອເຂົຶ້າມາຮັບຊາບ ແລະ ແນະນໍາການຂຽນ
ແກຸ້ຄໍາຮ້ອງ ແລະ ປະກອບເອກະສານຕາມແບບພິມຂອງ ສກສ ຫຼ  ຫກສ. ການເຊີນຄູ່ກໍລະນີເຂົຶ້າມາ ສກສ ຫຼ  ຫກສ 
ສາມາດເຊີນໄດຸ້ຫຼາຍຄັຶ້ງ ເພ ື່ອໃຫຸ້ທັງສອງຝ່າຍສາມາດຕົກລົງກັນໄດຸ້ກ່ຽວກັບຮູບການແກຸ້ໄຂ, ຈໍານວນຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ແລະ 
ການເລ ອກຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ.  

ໃນກໍລະນີທີື່ຄູ່ກໍລະນີທັງສອງຝ່າຍບໍື່ເປັນເອກະພາບກັນກ່ຽວກັບຮູບການແກຸ້ໄຂ ແລະ ຈໍານວນຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ, 
ສກສ ຫຼ  ຫກສ ຈະອອກໝາຍເຊີນຄູ່ກໍລະນີທັງສອງຝ່າຍເພ ື່ອເຂົຶ້າມາປ ກສາຫາລ ີ ເພ ີື່ອຕົກລົງເປັນເອກະພາບກັນກ່ຽວ
ກັບຮູບການແກຸ້ໄຂ ແລະ ຈໍານວນຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ເພ ື່ອມາດໍາເນີນການໄກ່ເກ່ຍຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທີື່ເກີດຂ ຶ້ນ ຊ ື່ງຄູ່ກໍລະນີສອງຝ່າຍ 
ໄດຸ້ເລ ອກຮູບການແກຸ້ໄຂ ແລະ ເລ ອກຈໍານວນຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍບໍື່ກົງກັນ ເຊັື່ນ ຝ່າຍໜ ື່ງເລ ີອກຮູບການໄກ່ເກ່ຍ, ຝ່າຍໜ ື່ງ
ເລ ີອກຮູບການຕັດສີນ, ຝ່າຍໜ ື່ງເລ ອກເອົາຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ໜ ື່ງຄົນ ແຕ່ອີກຝ່າຍໜ ື່ງ ເລ ອກຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍສາມຄົນ. ສະນັຶ້ນ, ໃນ
ກໍລະນີນີຶ້  ສກສ ຫຼ  ຫກສ ຈະອອກໝາຍເຊີນຫຼາຍຄັຶ້ງ ເພ ື່ອໃຫຸ້ຄູກ່ໍລະນີໄດຸ້ຕົກລົງເປັນເອກະພາບກັນ.  

ຜ່ານການເຊີນຫຼາຍຄັຶ້ງ ຄູ່ຖ້າກໍລະນີ ຝ່າຍໃດໜ ື່ງ ຫຼ  ທັງສອງຝ່າຍ ຫາກບໍື່ເຂົຶ້າມາຕາມການເຊີນໂດຍບໍື່ມີເຫດຜົນ
ພຽງພໍ ຫຼ ີ ຄູ່ກໍລະນີທັງສອງຝ່າຍໄດຸ້ເຂົຶ້າມາຕາມໝາຍເຊີນແລຸ້ວ ຜ່ານການປ ກສາຫາລ ີ ຄູ່ກໍລະນີບໍື່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດຸ້
ກ່ຽວກັບຮູບການແກຸ້ໄຂ ຫຼ ີ ຈໍານວນຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ຈະບໍື່ສາມາດດໍາເນີນການແກຸ້ໄຂຕໍື່ໄປໄດຸ້ ແລະ ຈະສົື່ງ
ສໍານວນຄໍາຮ້ອງ, ຄໍາແກຸ້ຄໍາຮ້ອງ ພ້ອມທັງເອກະສານຕ່າງໆທີື່ປະກອບມານໍາສໍານວນນັຶ້ນຄ ນໃຫຸ້ຄູ່ກໍລະນີ. 
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ໃນກໍລະນີທີື່ຄູ່ກໍລະນີທັງສອງຝ່າຍ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນກ່ຽວກັບຮູບການແກຸ້ໄຂ ແລະ ຈໍານວນຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ
ໄດຸ້ແລຸ້ວ, ສກສ ຫຼ  ຫກສ ກໍຈະອອກຂໍຶ້ຕົກລົງຮັບເອົາສໍານວນຄໍາຮ້ອງຂໍມາພິຈາລະນາແກຸ້ໄຂ ພ້ອມທັງຂ ຶ້ນເລກທີເປັນ 
ສໍານວນຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ. 

ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ການຄັດເລ ອກຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ກໍາມະ 
ການໄກ່ເກ່ຍ ມີວິທີການປະຕິບັດ ດັື່ງນີຶ້: 

 

2.1.1 ກ ລະນເີລືອກຜ ໄ້ກເ່ກ່ຍ ໜຶີ່ງ ຄົນ 
ສກສ ຫຼ  ຫກສ ໃຫຸ້ຄູ່ກໍລະນີຕົກລົງເປັນເອກະພາບເລ ອກເອົາຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ໜ ື່ງຄົນ ຈາກປ ຶ້ມບັນຊີລາຍຊ ື່ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ 

ແລະ ກໍາມະການຕັດສີນ ຂອງ ສກສ, ພາຍຫັຼງຄູ່ກໍລະນີເລ ອກໄດຸ້ແລຸ້ວ ຕ້ອງເຮັດໜັງສ ສະເໜີພ້ອມທັງສົື່ງລາຍຊ ື່ຜູຸ້ໄກ່
ເກ່ຍທີື່ພວກຕົນເຫັນດີນັຶ້ນ ໃຫຸ້ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ພາຍໃນກໍານົດ ສິບຫ້າ ວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດຸ້ຕົກລົງເຫັນດີແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດ
ແຍ່ງດ້ວຍການໄກ່ເກ່ຍເປັນຕົຶ້ນໄປ79 (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 63) ເພ ື່ອໃຫຸ້ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ແຕ່ງຕັຶ້ງເປັນຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍໃນ
ຂັຶ້ນຕໍື່ໄປ. 

ຖ້າວ່າຄູ່ກໍລະນີຫາກເລ ອກເອົາຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍບໍື່ໄດຸ້ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ສິບຫ້າ ວັນ ນັຶ້ນ, ສກສ ຫຼ  ຫກສ ຈະເປັນຜູຸ້
ເລ ອກໃຫຸ້ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ສິບ ວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດຸ້ຮັບແຈຸ້ງຈາກຄູ່ກໍລະນີ ຫຼ  ຫັຼງຈາກວັນສຸດທ້າຍຂອງກໍານົດເວລາ
ທີື່ກໍານົດໄວຸ້ເທິງນີຶ້. 

 

2.1.2 ກ ລະນເີລືອກຜ ໄ້ກເ່ກ່ຍ ສຳມ ຄົນຂຶໍ້ນໄປ 
 ເມ ື່ອຄູ່ກໍລະນີຫາກເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນເລ ີອກເອົາຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ສາມຄົນ. ສກສ ຫຼ  ຫກສ ຈະສະເໜີໃຫຸ້ຄູ່
ກໍລະນີເລ ອກເອົາຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍຝ່າຍລະໜ ື່ງຄົນ ຈາກປ ຶ້ມບັນຊີລາຍຊ ື່ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ກໍາມະການຕັດສີນ ພາຍໃນກໍານົດ 
ສິບຫ້າ ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີື່ຄູ່ກໍລະນີເຫັນດີແກຸ້ໄຂດ້ວຍ ຮູບການໄກ່ເກ່ຍເປັນຕົຶ້ນໄປ. ຫັຼງຈາກນັຶ້ນໃຫຸ້ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ສອງ ຄົນ 
ທີື່ຖ ກເລ ອກຈາກຄູ່ກໍລະນີແຕ່ລະຝ່າຍນັຶ້ນ ເລ ອກເອົາ ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍອີກ ໜ ື່ງຄົນ ຈາກປ ຶ້ມບັນຊີລາຍຊ ື່ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ແລະ 
ກໍາມະການຕັດສີນ ຂອງ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ເພ ື່ອມາເປັນປະທານກໍາມະການໄກ່ເກ່ຍ ພາຍໃນກໍານົດ ສິບຫ້າ ວັນ ນັບແຕ່
ວັນທີື່ກໍານົດເວລາ ສິບຫ້າ ວັນດັື່ງກ່າວໄດຸ້ສິຶ້ນສຸດ80. 

ພາຍຫັຼງເລ ອກປະທານໄດຸ້ແລຸ້ວ ຕ້ອງເຮັດໜັງສ ສະເໜີພ້ອມທັງສົື່ງລາຍຊ ື່ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍທີື່ພວກຕົນເຫັນດີນັຶ້ນໃຫຸ້ 
ສກສ ຫຼ  ຫກສ ເພ ື່ອແຕ່ງຕັຶ້ງຄະນະໄກ່ເກ່ຍໃນຂັຶ້ນຕໍື່ໄປຕາມໃບສະເໜີຂອງຄູກ່ໍລະນີ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 64). 

ຖ້າວ່າຄູ່ກໍລະນີທັງສອງຝ່າຍ ມີຄວາມຕ້ອງການແກຸ້ໄຂ ດ້ວຍຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຫຼາຍກວ່າ ສາມ ຄົນ ເຊັື່ນ ຫ້າ ຄົນ ຫຼ  
ເຈັດ ຄົນ ວິທີການເລ ອກຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍຈໍານວນດັື່ງກ່າວ ກໍໃຫຸ້ປະຕິບັດຄ ກັນກັບການເລ ອກເອົາຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ສາມ ຄົນ. 

ຖ້າວ່າຄູ່ກໍລະນີຫາກເລ ອກເອົາຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍບໍື່ໄດຸ້ ຫຼ  ຄະນະໄກ່ເກ່ຍເລ ອກປະທານບໍື່ໄດຸ້ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ສິບ
ຫ້າ ວັນ ນັຶ້ນ, ສກສ ຫຼ  ຫກສ ຈະເປັນຜູຸ້ເລ ອກໃຫຸ້ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ສິບ ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີື່ໄດຸ້ຮັບແຈຸ້ງຈາກຄູ່ກໍລະ 
ນີ ຫຼ  ຫັຼງຈາກວັນສຸດທ້າຍຂອງກໍານົດເວລາທີື່ກ່າວໄວຸ້ເທິງນີຶ້. 

 

2.2 ກຳນແຕ່ງຕັໍ້ງຜ ໄ້ກ່ເກຍ່ 
2.2.1 ສິດໃນກຳນແຕ່ງຕັໍ້ງຜ ໄ້ກ່ເກ່ຍ 

 ການແຕ່ງຕັຶ້ງຜູຸ້ໄກເ່ກ່ຍ ແມ່ນສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ຂອງ ສກສ ຫຼ  ຫກສ. ພາຍຫັຼງທີື່ຄູກ່ໍລະນີ ເລ ອກໄດຸ້ຜູຸ້ໄກເ່ກ່ຍ 
ໜ ື່ງຄົນ ຫຼ  ສາມຄົນ ຫຼ  ຫຼາຍຄົນ ຫຼ  ພາຍຫັຼງທີື່ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ເລ ອກໃຫຸ້ແລຸ້ວ, ສກສ ຫຼ  ຫກສ ຕ້ອງອອກຂໍຶ້ຕົກລົງ

                                                           
79 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2060) ມາດຕາ 23 ວັກ 2 
80 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2060) ມາດຕາ 23 ວັກ 3 
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ແຕ່ງຕັຶ້ງຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ, ຄະນະໄກເ່ກ່ຍ ພາຍໃນກໍານົດ ເຈັດ ວັນ ນັບແຕ່ມ ຶ້ໄດຸ້ຮັບລາຍຊ ື່ຜູຸ້ໄກເ່ກ່ຍ ຫຼ  ຄະນະໄກເ່ກ່ຍເປັນ
ຕົຶ້ນໄປ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 65 ແລະ 61). ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງກ່ອນການແຕ່ງຕັຶ້ງຜູຸ້ໄກເ່ກ່ຍ, ສກສ ຫຼ  ຫກສ 
ຈະຖາມເຈດຈໍານົງຂອງເປົຶ້າໝາຍຜູຸ້ທີື່ຈະແຕ່ງຕັຶ້ງເປັນຜູຸ້ໄກເ່ກ່ຍກ່ອນວ່າ ຜູຸ້ກ່ຽວສາມາດຮັບເປັນຜູຸ້ໄກເ່ກ່ຍຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງດັື່ງ 
ກ່າວໄດຸ້ ຫຼ  ບໍື່ ແລະ ຜູຸ້ກ່ຽວສາມາດຮັບເອົາຄ່າແຮງງານທີື່ໄດຸ້ຕົກລົງກັນກັບຄູ່ກໍລະນ ີໄດຸ້ ຫຼ  ບໍ. ຖ້າຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍຕອບຮັບ
ແລຸ້ວ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ກໍຈະດໍາເນີນການແຕ່ງຕັຶ້ງຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍໄດຸ້. ກົງກັນຂ້າມ ຖ້າຜູຸ້ໄກເ່ກ່ຍ ບໍື່ສາມາດຮັບເອົາຄ່າແຮງງານ
ໄດຸ້ຕາມທີື່ໄດຸ້ຕົກລົງກັນ ກໍຖ ວ່າເປົຶ້າໝາຍໄດຸ້ປະຕິເສດບໍື່ຮັບເປັນຜູຸ້ໄກເ່ກ່ຍ,  ໃນພາກປະຕບິັດຕົວຈິງ ກໍລະນີຜູຸ້ທີື່ເປັນ
ເປົຶ້າໝາຍນັຶ້ນ ສາມາດປະຕິເສດຮັບເປັນຜູຸ້ໄກເ່ກ່ຍໃນກໍລະນີ ດັື່ງນີຶ້:  

1) ບໍື່ມີຄວາມໝັຶ້ນໃຈທາງດ້ານວິຊາສະເພາະດ້ານໃດໜ ື່ງຂອງຕົນ;  
2) ບໍື່ສາມາດຕົກລົງຄ່າແຮງງານກັບຄູກ່ໍລະນີໄດຸ້; 
3) ຖ ກຊັບຊ້ອນໄປປະຕິບັດໜ້າທີື່ຢູ່ແຂວງອ ື່ນ ຫຼ  ຢູ່ຕ່າງປະເທດ; 
4) ເສຍຊີວິດກະທັນຫັນ.  
ການປະຕິເສດເປັນຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ທີື່ກໍານົດໄວຸ້ໃນຂໍຶ້ 6) ຫາ 4) ຂ້າງເທິງນັຶ້ນ, ສກສ ຫຼ  ຫກສ ຈະແຈຸ້ງຄ ນຫາຄູ່

ກໍລະນີ ເພ ື່ອເຂົຶ້າສູຂ່ະບວນການເລ ອກຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍຄ ນໃໝ່ ຕາມມາດຕາ 23 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍງທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດ. 

 

2.2.2 ກຳນມອບສ ຳນວນໃຫຜ້ ຖ້ືກແຕ່ງຕັໍ້ງ 
ພາຍຫັຼງ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ໄດຸ້ແຕ່ງຕັຶ້ງຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ຄະນະໄກ່ເກ່ຍແລຸ້ວ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ຈະມອບສໍານວນຂໍຶ້ຂັດ

ແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດໃຫຸ້ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ຄະນະໄກ່ເກ່ຍ ໂດຍການປະຕິບັດຕາມແບບພິມຂອງ ສກສ (ເອກະສານ
ຊ້ອນທ້າຍ 67) ເພ ື່ອໃຫຸ້ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ຄະນະໄກ່ເກ່ຍ ໄດຸ້ດໍາເນີນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງໃນຂັຶ້ນຕໍື່ໄປ.  

 

2.3 ກຳນຖອນຕົວ ແລະ ກຳນຄ້ຳນຕົວ 
ການຖອນຕົວ ແລະ ການຄ້ານຕົວ ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະ 

ກິດ ເນ ື່ອງຈາກວ່າ ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ແມ່ນຜູຸ້ທີື່ມີບົດບາດໃຫຸ້ຄວາມເປັນທໍາ ແລະ ເປັນຄົນກາງໃນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງໃຫຸ້
ແກ່ຄູກ່ໍລະນີ. ສະນັຶ້ນ, ໃນເວລາຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍປະຕິບັດບົດບາດດັື່ງກ່າວ ຫາກເຫັນວ່າຕົນຍັງມີຂໍຶ້ສົງໄສຕໍື່ກັບການໃຫຸ້ຄວາມ
ເປນັທໍາ ແລະ ຄວາມເປັນກາງແກ່ຄູກ່ໍລະນີ ກໍສາມາດຖອນຕົວ. ໃນກໍລະນີທີື່ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍບໍື່ຍອມຖອນຕົວອອກຈາກການ
ເປັນຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍແລຸ້ວ, ຄູ່ກໍລະນີອີກຝ່າຍໜ ື່ງກໍສາມາດຄ້ານຕົວບຸກຄົນດັື່ງກ່າວ  ອອກຈາກການດໍາເນີນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດ
ແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ.  

ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ຄະນະໄກ່ເກ່ຍຜູຸ້ໃດໜ ື່ງ ສາມາດຂໍຖອນຕົວ ຫຼ  ຖ ກຄ້ານຕົວໄດຸ້ ນັບແຕ່ວັນໄດຸ້ຮັບການແຕ່ງຕັຶ້ງຈົນ
ເຖິງຂັຶ້ນຕອນຂອງການດໍາເນີນການໄກ່ເກ່ຍ.  

 

2.3.1 ກຳນຖອນຕົວ 
ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ມີສິດຖອນຕົວຈາກການໄກ່ເກ່ຍ ຖ້າຫາກເຫັນວ່າຕົນເປັນຍາດພີື່ນ້ອງ ຫຼ  ມີສ່ວນພົວພັນກັບຜົນປະ

ໂຫຍດ ຫຼ  ມີຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງກັບຄູ່ກໍລະນີຝ່າຍໃດຝ່າຍໜ ື່ງ ຫຼ  ຕົນບໍື່ສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີື່ໄດຸ້.81 ເຖິງວ່າກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ 
ການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ມາດຕາ 24 ວັກ 6 ຈະກໍານົດເປັນສິດຂອງຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍໃນການຖອນຕົວທີື່
ຈະປະຕິບັດ ຫຼ  ບໍື່ປະຕິບັດກໍຕາມ ແຕ່ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ແມ່ນບຸກຄົນທີື່ມີບົດບາດໃຫຸ້ຄວາມເປັນກາງ ແລະ ຄວາມເປັນທໍາແກ່
ຄູ່ກໍລະນີ. ສະນັຶ້ນ, ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຈ ື່ງຕ້ອງຖອນຕົວອອກຈາກການໄກ່ເກ່ຍ ຫາກເຫັນວ່າຕົນຍັງມີຂໍຶ້ສົງໄສຕໍື່ກັບການໃຫຸ້
                                                           
81 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2060) ມາດຕາ 24 ວັກ 6 
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ຄວາມເປັນທໍາ ແລະ ຄວາມເປັນກາງແກ່ຄູ່ກໍລະນີ ເຊັື່ນ ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງພົວພັນກັບຜົນປະໂຫຍດລວມ ເຖິງຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງຕົນເອງ, ຜົວ ຫຼ  ເມຍ ຫຼ  ຍາດໃກຸ້ຊິດຂອງຕົນ82. 

ກົດໝາຍໄດຸ້ກໍານົດໃຫຸ້ມີການຖອນຕົວ ກໍເພ ື່ອຮັບປະກັນໃຫຸ້ແກ່ການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ໄດຸ້ດໍາເນີນໄປດ້ວຍ
ຄວາມຍຸຕິທໍາ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ທ່ຽງທໍາ. ຫີຼກເວັຶ້ນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງດ້ວຍຄວາມລໍາອຽງ ແລະ ທັງເປັນການຍົກສູງ 
ຈັນຍາບັນຂອງຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ. 
 ໃນກໍລະນີທີື່ມີການຂໍຖອນຕົວຈາກການໄກ່ເກ່ຍ, ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍຜູຸ້ນັຶ້ນ ຕ້ອງເຮັດໜັງສ ສະເໜີແຈຸ້ງເຈດຈໍານົງຂອງຕົນ 
ພ້ອມດ້ວຍເຫດຜົນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລຸ້ວຍ ື່ນມາຍັງ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ເພ ື່ອພິຈາລະນາ. ພາຍຫັຼງ ສກສ ຫຼ  ຫກສ 
ໄດຸ້ຄົຶ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາແລຸ້ວ ເຫັນວ່າການຂໍຖອນຕົວມີເຫດຜົນພຽງພໍ,  ສກສ ຫຼ  ຫກສ ຈະແຈຸ້ງເຈດຈໍານົງ
ດັື່ງກ່າວໃຫຸ້ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍທີື່ຍັງເຫຼ ອ (ກໍລະນີມີຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍສາມຄົນ) ແລະ ຄູ່ກໍລະນີທັງສອງຝ່າຍຮັບຊາບ ເພ ື່ອດໍາເນີນການ
ເລ ອກ ແລະ ແຕ່ງຕັຶ້ງຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍຜູຸ້ໃໝ່ປ່ຽນແທນ. ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ການຂໍຖອນຕົວບົນພ ຶ້ນຖານການຍ ື່ນໜັງສ 
ສະເໜີ ເພ ື່ອສະແດງເຈດຈໍານົງຂອງຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍນັຶ້ນ ເປັນເງ ື່ອນໄຂທີື່ເຮັດໃຫຸ້ ສກສ ສາມາດດໍາເນີນການເລ ອກ ແລະ 
ແຕ່ງຕັຶ້ງຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍໃໝ່ມາປ່ຽນແທນ  ຫຼ  ສກສ ຫຼ  ຫກສ ອອກຂໍຶ້ຕົກລົງປ່ຽນແທນຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍກໍໄດຸ້ ໂດຍບໍື່ຕ້ອງອອກໜັງ
ສ ລົບລ້າງການແຕ່ງຕັຶ້ງຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍທີື່ຂໍຖອນຕົວນັຶ້ນກໍໄດຸ້. ສ່ວນວິທີການເລ ອກ ແລະ ແຕ່ງຕັຶ້ງຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍໃໝ່ນັຶ້ນ ໃຫຸ້ປະຕິ
ບັດຕາມມາດຕາ 23 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ. 
 

2.3.2 ກຳນຄ້ຳນຕົວ  
ຄຽງຄູ່ກັບການຖອນຕົວຂອງຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍນັຶ້ນ ຄູ່ກໍລະນີກໍມີສິດສະເໜີຂໍຄ້ານຕົວຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຖ້າຫາກເຫັນວ່າຜູຸ້ໄກ່

ເກ່ຍຜູຸ້ນັຶ້ນ ເປັນຍາດພີື່ນ້ອງຂອງຄູ່ກໍລະນີຝ່າຍກົງຂ້າມ ຫຼ  ມີສ່ວນພົວພັນກັບຜົນປະໂຫຍດ ຫຼ  ມຂີໍຶ້ຂັດແຍ່ງກັບຄູກ່ໍລະນີ
ອີກຝ່າຍໜ ື່ງ ຫຼ  ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍເອງບໍື່ສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີື່ຂອງຕົນໄດຸ້.83 ຊ ື່ງຈະເປັນສາເຫດເຮັດໃຫຸ້ຄູ່ກໍລະນີ ຝ່າຍໃດ
ຝ່າຍໜ ື່ງເກີດມີຄວາມລະແວງສົງໄສຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍໃນການການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງນັຶ້ນ ຈະບໍື່ໃຫຸ້ຄວາມເປັນທໍາແກ່ຕົນໄດຸ້. 
 ໃນກໍລະນີທີື່ມີການຄ້ານຕົວຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຈາກຄູກ່ໍລະນີຝ່າຍໃດຝ່າຍໜ ື່ງ, ຝ່າຍທີື່ຂໍຄ້ານຕົວນັຶ້ນ ຕ້ອງເຮັດໜັງສ ສະ 
ເໜີແຈຸ້ງເຈດຈໍານົງ ພ້ອມດ້ວຍບອກເຫດຜົນຂອງການຄ້ານຕົວເປັນລາຍລັກອັກສອນແລຸ້ວຍ ື່ນມາຍັງ ສກສ ຫຼ  ຫກສ 
ເພ ື່ອພິຈາລະນາ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 69). ພາຍຫັຼງ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ໄດຸ້ຄົຶ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາແລຸ້ວ ຫາກເຫັນ
ວ່າການຄ້ານຕົວນັຶ້ນບໍື່ມີເຫດຜົນພຽງພໍ ເຊັື່ນ ຄູ່ກໍລະນີຢາກໄດຸ້ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍທີື່ເປັນເພດຍິງທັງໝົດ ຫຼ  ເປັນຊາຍທັງໝົດ ຫຼ  
ບໍື່ມັກບຸກຄະລິກກະພາບ, ຮູບຮ່າງໜ້າຕາຂອງຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ປະທານຄະນະໄກ່ເກ່ຍ,  ສກສ ຫຼ  ຫກສ ຕ້ອງຢັຶ້ງຢ ນເອົາຜູຸ້
ໄກ່ເກ່ຍຜູຸ້ເກົື່າ ຫຼ  ຄະນະໄກ່ເກ່ຍຄະນະເກົື່າ ພ້ອມທັງແຈຸ້ງເຫດຜົນທີື່ບໍື່ອະນຸຍາດໃຫຸ້ມີການຄ້ານຕົວ ແລຸ້ວໃຫຸ້ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ 
ຫຼ  ຄະນະໄກ່ເກ່ຍ ດໍາເນີນການໄກ່ເກ່ຍຕໍື່ໄປ. 
 ຖ້າ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ຫາກເຫັນວ່າການຄ້ານຕົວນັຶ້ນມີເຫດຜົນພຽງພໍ ແລະ ຖ ກຕ້ອງຕາມມາດຕາ 24 ວັກ 2 ກົດ
ໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສກສ ຫຼ  ຫກສ ຈະແຈຸ້ງເຈດຈໍານົງດັື່ງກ່າວນັຶ້ນ ຕໍື່ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ
ທີື່ຖ ກຄ້ານຕົວ ຫຼ  ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍທີື່ຍັງເຫຼ ອ (ກໍລະນີມີຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍສາມຄົນ) ພ້ອມດ້ວຍຄູ່ກໍລະນີອີກຝ່າຍໜ ື່ງຊາບ ເພ ື່ອດໍາ
ເນີນການເລ ອກ ແລະ ແຕ່ງຕັຶ້ງຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍໃໝ່ປ່ຽນແທນ ຫຼ  ສກສ ຫຼ  ຫກສ ອອກຂໍຶ້ຕົກລົງປ່ຽນແທນຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍກໍໄດຸ້ 
ໂດຍບໍື່ຕ້ອງອອກໜັງສ ລົບລ້າງການແຕ່ງຕັຶ້ງຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍທີື່ຖ ກຄ້ານຕົວນັຶ້ນກໍໄດຸ້. ສ່ວນວິທີການເລ ອກ ແລະ ແຕ່ງຕັຶ້ງຜູຸ້ໄກ່
ເກ່ຍຜູຸ້ໃໝ່ນັຶ້ນ ໃຫຸ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕາ 23 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ. 
 

                                                           
82 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2060) ມາດຕາ 57 ຂໍຶ້ 5 
83 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2060) ມາດຕາ 24 ວັກ 2 
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3. ຂັໍ້ນຕອນກຳນດ ຳເນນີກຳນໄກເ່ກ່ຍ 
ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ຄະນະໄກ່ເກ່ຍ ຕ້ອງດໍາເນີນການໄກ່ເກ່ຍພາຍໃນກໍານົດ ສິບຫ້າ ວັນ ນັບແຕ່ ວັນໄດຸ້ຮັບການແຕ່ງ 

ຕັຶ້ງເປັນຕົຶ້ນໄປ.84 ການໄກ່ເກ່ຍຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຕ້ອງດໍາເນີນໂດຍຊ້ອງໜ້າຄູ່ກໍລະນີ ຫຼ  ຜູຸ້ຕາງໜ້າທີື່ໄດຸ້
ຮັບມອບໝາຍທີື່ຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍເທົື່ານັຶ້ນ. ສະນັຶ້ນ, ໂດຍທົື່ວໄປ ສູນ ຫຼ  ຫກສ ດໍາເນີນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດດ້ວຍການໄກ່ເກ່ຍ ດັື່ງນີຶ້: 

 

3.1 ກຳນກະກຽມກຳນໄກເ່ກ່ຍ 
3.1.1 ກຳນກະກຽມເບືໍ້ອງຕົໍ້ນ 
ພາຍຫັຼງ ໄດຸ້ຮັບສໍານວນຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດຈາກ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ແລຸ້ວ ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ຄະນະໄກ່

ເກ່ຍ ຈະຄົຶ້ນຄວ້າສໍານວນຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ເພ ື່ອຊຸກຍູຸ້ ແລະ ສ້າງເງ ື່ອນໄຂໃຫຸ້ຄູກ່ໍລະນີສາມາດຕົກລົງກັນໄດຸ້ ດັື່ງນີຶ້: 
1) ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ຄະນະໄກ່ເກ່ຍ ຈະຄົຶ້ນຄວ້າຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທີື່ຕົນຮັບຜິດຊອບວ່າ ກ່ຽວກັບບັນຫາໃດ, ຄູ່ກໍລະນີ

ແມ່ນໃຜ, ຮູບການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທີື່ເກີດຂ ຶ້ນຍ້ອນສາເຫດໃດ, ຜູຸ້ຮ້ອງຂໍສະເໜີໃຫຸ້ແກຸ້ໄຂ
ບັນຫາໃດແດ່  ແລະ ອ ື່ນໆ; 

2) ເຊີນຄູ່ກໍລະນີແຕ່ລະຝ່າຍເຂົຶ້າໃຫຸ້ການເພີື່ມ ໃນກໍລະນີທີື່ເຫັນວ່າ ຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງຍັງມີປະເດັນໃດໜ ື່ງທີື່ຍັງບໍື່ຈະ
ແຈຸ້ງ ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍຈະປະສານສົມທົບກັບພະນັກງານຂອງ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ເພ ື່ອອອກບັດເຊີນ ເຊີນຄູ່ກໍລະນີ
ແຕ່ລະຝ່າຍ ຫຼ  ຜູຸ້ຕາງໜ້າທີື່ໄດຸ້ຮັບມອບໝາຍ  ແລະ ບຸກຄົນອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງເພ ື່ອເຂົຶ້າມາໃຫຸ້ການເພີື່ມກໍໄດຸ້ 
ຫຼ  ຖ້າຫາກເຫັນວ່າ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງພົບປະເພ ື່ອປ ກສາຫາລ  ຫຼ  ພົບປະເປັນການສ່ວນຕົວກັບຄູ່ກໍລະນີ 
ແຕ່ລະຝ່າຍກໍສາມາດເຮັດໄດຸ້ ເພ ື່ອຢັື່ງເບິື່ງເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງທັງສອງຝ່າຍ ແລະ ເປັນຂໍຶ້ມູນໃນການ
ກໍານົດວິທີທາງອອກຊ່ວຍຄູ່ກໍລະນີ. ຄູ່ກໍລະນີແຕ່ລະຝ່າຍ ມີພັນທະໃຫຸ້ຄວາມຮ່ວມມ  ແລະ ເປັນເຈົຶ້າການ
ໃນການຊອກ ຫຼ  ສະໜອງຂໍຶ້ມູນຫັຼກຖານຕ່າງໆ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ຖ້າເຫັນວ່າ ຍັງມີປະເດັນໃດໜ ື່ງບໍື່ຈະແຈຸ້ງຕ້ອງການລົງເກັບກໍາຂໍຶ້ມູນເພີື່ມຕ ື່ມ ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍຕ້ອງໄດຸ້ປ ກສາຫາລ  
ແລະ ສະເໜີຕໍື່ຄູກ່ໍລະນີກ່ຽວກັບບັນຫາດັື່ງກ່າວ ຄູ່ກໍລະນີຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຈະສາມາດລົງເກັບກໍາຂໍຶ້ມູນ ຫັຼກຖານເພີື່ມຕ ື່ມໄດຸ້ກໍ
ຕໍື່ເມ ື່ອໄດຸ້ມີຄໍາເຫັນຂອງຄູ່ກໍລະນີ;   

3) ກໍານົດວັນ, ເວລາ, ສະຖານທີື່ ເພ ື່ອນໍາເອົາຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງມາແກຸ້ໄຂ ຖ້າວ່າຜູຸ້ໄກເ່ກ່ຍຫາກເຫັນວ່າ ເນ ຶ້ອໃນແຕ່
ລະປະເດັນທີື່ປະກອບໃນສໍານວນຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງຫາກຄົບຖ້ວນ, ພຽງພໍ ແລະ ພ້ອມຈະດໍາເນີນການໄກເ່ກ່ຍ
ແລຸ້ວ ຈາກນັຶ້ນຜູຸ້ໄກເ່ກ່ຍ ກໍແຈຸ້ງ ແລະ ປະສານມາຍັງພະນັກງານຂອງ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ເພ ື່ອກະກຽມເຊີນຄູ່
ກໍລະນີ ຫຼ  ຜູຸ້ຕ່າງໜ້າ ເພ ື່ອດໍາເນີນການໄກເ່ກ່ຍ;  

4) ປະສານສົມທົບກັບ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ເພ ື່ອເຊີນຄູກ່ໍລະນີ ຫຼ  ຜູຸ້ຕາງໜ້າທີື່ໄດຸ້ຮັບມອບໝາຍ ຫຼ  ຜູຸ້ເຂົຶ້າຮ່ວມ
ອ ື່ນຖ້າມີຕ້ອງເຊີນຄູ່ກໍລະນີ ກ່ອນວັນເປີດກອງປະຊຸມໄກ່ເກ່ຍ ສາມ ວັນລັດຖະການ. 
 

3.1.2 ກຳນກະກຽມກອງປະຊຸມໄກ່ເກ່ຍ  
ການກະກຽມກອງປະຊຸມໄກ່ເກ່ຍ ແມ່ນໜ້າທີື່ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຜູຸ້ບັນທ ກ ທີື່ຈະຕ້ອງໄດຸ້ກວດກາວຽກ

ງານລະອຽດ ຄ :  
- ກວດກາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງຫ້ອງປະຊຸມໄກ່ເກ່ຍ; 
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- ກວດກາການເຂົຶ້າຮ່ວມຂອງຄູ່ກໍລະນີ ຫຼ  ບຸກຄົນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງວ່າເຂົຶ້າມາຄົບຕາມການເຊີນ ດ້ວຍການໃຫຸ້ລົງ 
ທະບຽນການເຂົຶ້າຮ່ວມໄວຸ້; 

- ເຊີນຄູກ່ໍລະນີ, ຜູຸ້ຕາງໜ້າທີື່ໄດຸ້ຮັບມອບໝາຍ ແລະ ຜູຸ້ເຂົຶ້າຮ່ວມອ ື່ນ (ຖ້າມີ);  
- ເຊີນຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ, ຄະນະໄກ່ເກ່ຍ ເຂົຶ້ານັື່ງປະຈໍາທີ ື່. ຜູຸ້ບັນທ ກຈະປະກາດລະບຽບໃນຫ້ອງປະຊຸມ85 ໃຫຸ້ທຸກ

ຄົນໄດຸ້ຮັບຊາບ; 
- ກະກຽມການບັນທ ກກອງປະຊຸມ. 

 

3.2 ກຳນດ ຳເນີນກອງປະຊຸມໄກ່ເກ່ຍ 
ການດໍາເນີນກອງປະຊຸມໄກ່ເກຍ່ ປະກອບດ້ວຍ ສອງ ຂັຶ້ນຕອນ ດັື່ງນີຶ້: 
 

 3.2.1 ກຳນເປດີກອງປະຊຸມ, ແຈ້ງລຳຍຊືີ່ ແລະ ເນືໍ້ອໃນ 
ປະທານ ເປັນຜູຸ້ເປີດກອງປະຊຸມໄກ່ເກ່ຍແລຸ້ວ 
- ແຈຸ້ງ ຊ ື່ ແລະ ນາມສະກຸນຂອງຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ຊ ື່ ແລະ ນາມສະກຸນຂອງປະທານ ແລະ ຄະນະໄກເ່ກ່ຍ 

(ກໍລະນີຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍສາມຄົນ) ຕາມຂໍຶ້ຕົກລົງຂອງສູນແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ວ່າດ້ວຍການ
ແຕ່ງຕັຶ້ງຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ;  

- ແຈຸ້ງ ຊ ື່ ແລະ ນາມສະກຸນຂອງຜູຸ້ບັນທ ກ;  
- ແຈຸ້ງຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສະບັບເລກທີ...../ສກສ.ຂຍສ, ລົງວັນທີ.....ຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງເລ ື່ອງຫຍັງ

......, ແຈຸ້ງວັນເວລາ, ສະຖານທີື່ດໍາເນີນການໄກ່ເກ່ຍຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ; 
- ແຈຸ້ງ ຊ ື່ ແລະ ນາມສະກຸນຂອງຜູຸ້ຮ້ອງຂໍ ຫຼ  ຜູຸ້ຕາງໜ້າທີື່ໄດຸ້ຮັບມອບໝາຍ, ອາຍ,ຸ ອາຊີບ, ສັນຊາດ, ທີື່ຢູ່

ປັດຈຸບັນ ແລະ ສະຖານທີື່ຕັຶ້ງກິດຈະການ ຂອງຜູຸ້ຮ້ອງຂໍ;  
- ແຈຸ້ງຊ ື່ ແລະ ນາມສະກຸນຂອງຜູຸ້ຖ ກຮ້ອງຂໍ ຫຼ  ຜູຸ້ຕາງໜ້າທີື່ໄດຸ້ຮັບມອບໝາຍ, ອາຍຸ, ອາຊີບ, ສັນຊາດ, ທີື່ 

ຢູ່ປັດຈຸບັນ ແລະ ສະຖານທີື່ຕັຶ້ງກິດຈະການ ຂອງຜູຸ້ຖ ກຮ້ອງຂໍ;  
- ແຈຸ້ງສິດໃນການຖອນຕົວ ແລະ ການຄ້ານຕົວຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ໃຫຸ້ຄູກ່ໍລະນີ ແລະ ຜູຸ້ເຂົຶ້າຮ່ວມທັງໝົດຮັບຊາບ, 

ຖ້າມີການຖອນຕົວ ກອງປະຊຸມໄກ່ເກ່ຍ ຈະຖ ກເລ ື່ອນ ແລະ ໂຈະໄປໃສ່ມ ຶ້ໃໝ່86. ຖ້າບໍື່ມີການຖອນຕວົ 
ຫຼ  ຄ້ານຕົວແລຸ້ວ, ຜູຸ້ໄກເ່ກ່ຍ ຫຼ  ຄະນະໄກເ່ກ່ຍ ຈະດໍາເນີນການໄກເ່ກ່ຍເລີຍ. 

 

3.2.2 ກຳນໄກເ່ກ່ຍ 
ກ) ຜູຸ້ໄກເ່ກ່ຍ ຫຼ  ປະທານຄະນະໄກ່ເກ່ຍ ປະຕິບັດ ດັື່ງນີຶ້:  
-  ໃຫຸ້ຝ່າຍຮ້ອງຂໍ ໄດຸ້ສະເໜີກ່ອນ;  
- ເລົື່າສະພາບການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ເຫດການທີື່ເກີດຂ ຶ້ນ; 
- ບັນຫາທີື່ຂັດແຍ່ງກັນທາງດ້ານທຸລະກິດ;  

                                                           
85 ໝາຍເຫດ: ຜູຸ້ເຂົຶ້າຮ່ວມຕ້ອງປະຕິບັດຄ : ຫ້າມຜູຸ້ເຂົຶ້າຮ່ວມໃຊຸ້ໂທລະສັບມ ຖ , ຫ້າມການເວົຶ້າຈາບໍື່ສຸພາບ, ຫຍາບຊ້າ, ໃຫຸ້ຄູ່ກໍລະນີ ແລະ ຜູຸ້
ເຂົຶ້າຮ່ວມສະເໜີບັນຫາດ້ວຍເຫດ ແລະ ຜົນ. 
86 ກໍລະນີ ມເີຫດຈໍາເປັນ ຫຼ  ເຫດສຸດວິໄສເກີດຂ ຶ້ນ ເຮັດໃຫຸ້ການໄກ່ເກ່ຍບໍື່ສາມາດດໍາເນີນຕໍື່ໄປໄດຸ້ ເຊັື່ນ ມີການຖອນຕົວຂອງຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  
ການຄ້ານຕົວຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍຂອງຄູ່ກໍລະນີ ຫຼ  ຜູຸ້ເຂົຶ້າຮ່ວມອ ື່ນ, ການເຈັບເປັນກະທັນຫັນຂອງຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ຜູຸ້ເຂົຶ້າຮ່ວມອ ື່ນ, ການພົບເຫັນຂໍຶ້ມູນ ຫຼັກ
ຖານໃໝ່ຂອງຝ່າຍໃດຝ່າຍໜ ື່ງ ທີື່ບໍື່ສາມາດນໍາມາສະແດງໃນກອງປະຊຸມໄກ່ເກ່ຍ, ຄູ່ກໍລະນີຝ່າຍໃດຝ່າຍໜ ື່ງ ໄດຸ້ດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ຕ່າງປະເທດ 
ບໍື່ສາມາດເຂົຶ້າຮ່ວມໄດຸ້ ຫຼ  ຜູຸ້ຕາງໜ້າທີື່ໄດຸ້ຮັບມອບໝາຍຕາມກົດໝາຍບໍື່ສາມາດຕັດສີນບັນຫາໄດຸ້, ທັງໝົດນັຶ້ນ ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫຸ້ໂຈະ ຫຼ  
ເລ ື່ອນ ກອງປະຊຸມໄກ່ເກ່ຍໄປໃສ່ວັນໃໝ່ໄດຸ້. ນອກຈາກນີຶ້, ການໂຈະ ຫຼ  ການເລ ື່ອນ ກໍຍັງອີງໃສ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ, ສະ 
ບັບປັບປຸງ ປີ 2012 ມາດຕາ 215 ແລະ 216 
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- ໃຫຸ້ຜູຸ້ຮ້ອງຂໍ ສະແດງຂໍຶ້ມູນ ຫັຼກຖານຕ່າງໆ ທີື່ມີ; 
- ສະເໜີວິທີການແກຸ້ໄຂຂອງຕົນ.   

ເມ ື່ອຮັບຟັງຝ່າຍຮ້ອງຂໍແລຸ້ວ ຜູຸ້ໄກເ່ກ່ຍ ຈະໃຫຸ້ຜູຸ້ທີື່ຖ ກຮ້ອງຂໍໄດຸ້ສະເໜີ: 
- ແກຸ້ຄໍາຮ້ອງ; 
- ອະທິບາຍ, ຊີຶ້ແຈງ ກ່ຽວກັບບັນຫາທີື່ເກີດຂ ຶ້ນ; 
- ສະເໜີຂໍຶ້ມູນ ຫັຼກຖານຕ່າງ ຕາມລໍາດັບ (ຖ້າມີ);  
- ສະເໜີວິທີການແກຸ້ໄຂຂອງຕົນຕໍື່ຝ່າຍຮ້ອງຂໍ. 
ຖ້າມີການເຂົຶ້າຮ່ວມຂອງບຸກຄົນທີສາມ, ພະຍານ, ທະນາຍຄວາມ. ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ກໍຈະໃຫຸ້ບຸກຄົນດັື່ງກ່າວມີຄໍາເຫັນ

ຕາມລໍາດັບ. ສໍາລັບ ຜູຸ້ແປພາສາ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຄູກ່ໍລະນີນໍາມາ. 
ພາຍຫັຼງຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ໄດຸ້ຮັບຟັງການເລົື່າເຫດການ, ຂໍຶ້ສະເໜີ ແລະ ວິທີການແກຸ້ໄຂຂອງຄູ່ກໍລະນີແລຸ້ວ, ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ 

ຫຼ  ຄະນະໄກ່ເກ່ຍ ຈະເຮັດບົດບາດເປັນຄົນກາງໄກ່ເກ່ຍ, ປະນິປະນອມໃຫຸ້ທັງສອງຝ່າຍເພ ື່ອໃຫຸ້ຕກົລົງກັນໂດຍດ.ີ 
ໃນເວລາໄກ່ເກ່ຍຢູ່ນັຶ້ນ ຖ້າຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ຄູ່ກໍລະນີຝ່າຍໃດຝ່າຍໜ ື່ງຫາກເຫັນວ່າ ຍັງມີປະເດັນ ຫຼ  ຂໍຶ້ສົງໄສໃດໜ ື່ງ 

ທີື່ບໍື່ຈະແຈຸ້ງຕ້ອງໄດຸ້ລົງເກັບກໍາຂໍຶ້ມູນເພີື່ມຕ ື່ມ, ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ຄູ່ກໍລະນີ ຕ້ອງໄດຸ້ປ ກສາຫາລ  ແລະ ຕົກລົງກັນຕ ື່ມ 
ເພາະບັນຫາດັື່ງກ່າວພົວພັນເຖິງຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍ ນອກຈາກຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍຄ່າແຮງງານທີື່ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ຄູ່ກໍລະນີໄດຸ້ຕົກລົງກັນ
ກ່ອນໜ້ານັຶ້ນແລຸ້ວ. ສະນັຶ້ນ, ບົນພ ຶ້ນຖານການຕົກລົງເຫັນດີຂອງຄູ່ກໍລະນີ, ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຈ ື່ງສາມາດລົງເກັບກໍາຂໍຶ້ມູນຫັຼກ
ຖານ ເພີື່ມຕ ື່ມໄດຸ້; ການລົງເກັບກໍາຂໍຶ້ມູນຫັຼກຖານດັື່ງກ່າວ ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫຸ້ການໄກ່ເກ່ຍທີື່ດໍາເນີນຢູ່ນັຶ້ນຖ ກໂຈະ 
ແລະ ເລ ື່ອນໄປໃສ່ມ ຶ້ໃໝ່. ກົງກັນຂ້າມ ຖ້າວ່າແຕ່ລະປະເດັນຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງນັຶ້ນ ມີຄວາມຈະແຈຸ້ງແລຸ້ວ ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຈະມີຄໍາ
ເຫັນ ແລະ ສະເໜີວິທີທາງອອກເພ ື່ອໃຫຸ້ຂໍຶ້ສະເໜີຂອງທັງສອງຝ່າຍສາມາດຫຍັບມໍື່ເຂົຶ້າຫາກັນ ແລະ ຕົກລົງກັນໄດຸ້     
(ແຕ່ວ່າຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ຄະນະໄກ່ເກ່ຍ ບໍື່ມີສິດຕັດສີນບັນຫາທີື່ຂັດແຍ່ງກັນນັຶ້ນ). ໃນກໍລະນີທີື່ທັງສອງຝ່າຍບໍື່ສາມາດ
ຕົກລົງກັນໄດຸ້ໃນທີື່ປະຊຸມ, ແຕ່ຄູ່ກໍລະນີທັງສອງຝ່າຍ ຍັງມີຕ້ອງການຂໍໃຫຸ້ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ດໍາເນີນການໄກ່ເກ່ຍ, ຜູຸ້ໄກ່
ເກ່ຍ ຫຼ  ຄະນະໄກ່ເກ່ຍ ກໍສາມາດດໍາເນີນການໄກ່ເກ່ຍໄດຸ້ອີກຫຼາຍຄັຶ້ງ ເພ ື່ອເຮັດໃຫຸ້ຄູ່ກໍລະນີສາມາດຕົກລົງກັນໄດຸ້, ແຕ່
ການດໍາເນີນການໄກ່ເກ່ຍ ສູງສຸດບໍື່ໃຫຸ້ກາຍ ສາມ ຄັຶ້ງ. 

ຂ) ຖ້າສາມາດຕົກລົງກັນໄດຸ້ ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍຈະອອກຄໍາຕົກລົງໄກ່ເກຍ່ ພ້ອມທັງກໍານົດວິທີການ ຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດ
ບັດ. 

ຄ) ຖ້າບໍື່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດຸ້ ກໍຖ ວ່າເປັນສາເຫດໜ ື່ງທີື່ພາໃຫຸ້ການໄກ່ເກ່ຍກໍຈະສິຶ້ນສຸດລົງ ຕາມມາດຕາ 21 
ກົດ ໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ດັື່ງນີຶ້:  

- ກໍລະນີທີື່ທັງສອງຝ່າຍບໍື່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດຸ້ໃນເວລາດໍາເນີນການໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ສະໝັກໃຈປ່ຽນຮູບການ
ແກຸ້ໄຂຈາກການໄກ່ເກ່ຍມາເປັນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງໂດຍກໍາມະການຕັດສີນ ຕາມມາດຕາ 27 ວັກ 6 ກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍ ການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຈະເຮັດບົດບັນທ ກການໄກ່ເກ່ຍໄວຸ້ຖ ວ່າການໄກ່ເກ່ຍໄດຸ້
ສິຶ້ນສຸດລົງ. (ເນ ຶ້ອໃນລະອຽດຂອງການສະເໜີ, ວິທີການປ່ຽນຮູບການຈາກການໄກ່ເກ່ຍ ເປັນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ
ໂດຍກໍາມະການຕັດສີນ ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນ ຂໍຶ້ 5.3.6). 

- ໃນກໍລະນີ ທັງສອງຝ່າຍຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນຂໍຖອນຄໍາຮ້ອງການດໍາເນີນການໄກ່ເກ່ຍກໍຈະສິຶ້ນ
ສຸດລົງ ໝາຍຄວາມວ່າ ຄູ່ກໍລະນີມີເຈດຈໍານົງບໍື່ຕ້ອງການໃຫຸ້ດໍາເນີນການໄກ່ເກ່ຍຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ໂດຍຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍອີກຕໍື່ໄປ.  

ງ) ພາຍຫັຼງການໄກ່ເກ່ຍໄດຸ້ສີຶ້ນສຸດລົງ ເຖິງວ່າການໄກ່ເກ່ຍຈະສໍາເລັດ ຫຼ   ບໍື່ສໍາເລັດກໍຕາມ ຜູຸ້ບັນທ ກຕ້ອງໄດຸ້
ເຮັດບົດບັນທ ກໄວຸ້ສະເໝີ ແລະ ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຈະອ່ານເນ ຶ້ອໃນຂອງບົດບັນທ ກນັຶ້ນ ສູ່ຜູຸ້ເຂົຶ້າຮ່ວມທັງໝົດຟັງ ແລຸ້ວພ້ອມ
ກັນລົງລາຍເຊັນໄວຸ້ເພ ື່ອເປັນຫັຼກຖານ. 
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ຮ ບພຳບຈ ຳລອງຫ້ອງປະຊຸມໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທຳງດ້ຳນເສດຖະກິດ 
 

ກຳນໄກ່ເກ່ຍດ້ວຍຜ ້ໄກ່ເກ່ຍ ໜຶີ່ງຄົນ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ຜູຸ້ເຂົຶ້າຮ່ວມ ປະກອບມີ: 
1. ຜູຸ້ໄກເ່ກ່ຍ 
2. ຜູຸ້ບັນທ ກ 
3. ຜູຸ້ຮ້ອງຂໍ ຫຼ  ຜູຸ້ຕາງໜ້າທີື່ໄດຸ້ຮັບມອບໝາຍ 
4. ຜູຸ້ຖ ກຮ້ອງຂໍ ຫຼ  ຜູຸ້ຕາງໜ້າທີື່ໄດຸ້ຮັບມອບໝາຍ 
5. ຜູຸ້ແປພາສາ (ຖ້າມີ) 
6. ບຸກຄົນທີສາມ (ຖ້າມີ) 
7. ທະນາຍຄວາມ (ຖ້າມີ) 
 

ກຳນໄກ່ເກ່ຍດ້ວຍຜ ້ໄກ່ເກ່ຍ ສຳມຄົນ 
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ຜູຸ້ເຂົຶ້າຮ່ວມ ປະກອບມີ: 
1. ປະທານໄກເ່ກ່ຍ 
2. ຄະນະໄກ່ເກ່ຍ 
3. ຄະນະໄກ່ເກ່ຍ 
4. ຜູຸ້ບັນທ ກ 
5. ຜູຸ້ຮ້ອງຂໍ ຫຼ  ຜູຸ້ຕາງໜ້າທີື່ໄດຸ້ຮັບມອບໝາຍ 
6. ຜູຸ້ຖ ກຮ້ອງຂໍ ຫຼ  ຜູຸ້ຕາງໜ້າທີື່ໄດຸ້ຮັບມອບໝາຍ 
7. ຜູຸ້ແປພາສາ (ຖ້າມີ) 
8. ບຸກຄົນທີສາມ (ຖ້າມີ) 
9. ທະນາຍຄວາມ (ຖ້າມີ) 

 

ໝຳຍເຫດ: ກຳນຈັດຫ້ອງປະຊຸມໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທຳງດ້ຳນເສດຖະກິດ ຂອງ ສກສ ຫ ື ຫກສ ບຳງບ່ອນກ ຈັດເປັນຮ ບ
ໂຕະມົນ (O) ດັີ່ງເຫັນໃນພຳບ, ແຕ່ບຳງບ່ອນກ ຈັດເປັນໂຕຢ  (U) ແລ້ວແຕ່ຄວຳມສະດວກ ແລະ ຄວຳມເໝຳະສົມຂອງແຕ່
ລະທ້ອງຖິີ່ນ. 
 

4. ບົດບັນທກຶກຳນໄກເ່ກຍ່ 
ການເຮັດບົດບັນທ ກການໄກ່ເກ່ຍ ເປັນວຽກງານໜ ື່ງທີື່ສໍາຄັນຂອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ. 

ການໄກ່ເກ່ຍແຕ່ລະຄັຶ້ງ ຕ້ອງໄດຸ້ເຮັດບົດບັນທ ກ ແລະ ມີຜູຸ້ບັນທ ກເຂົຶ້າຮ່ວມນໍາ ເພ ື່ອເຮັດບົດບັນທ ກເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 29 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຕາມ
ແບບພິມຂອງບົດບັນທ ກການໄກ່ເກ່ຍຂອງ ສກສ ຫຼ  ຫກສ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 68 ແລະ 20) ເອີຶ້ນວ່າ: "ບົດ
ບັນທ ກການໄກ່ເກ່ຍຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ" ເຖິງວ່າການໄກ່ເກ່ຍຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງນັຶ້ນຈະບັນລຸບັນຜົນສໍາເລັດ ຫຼ  ບໍື່ກໍ
ຕາມຕ້ອງໄດຸ້ເຮັດບົດບັນທ ກໄວຸ້ ຊ ື່ງຜູຸ້ບັນທ ກ ຕ້ອງໄດຸ້ເອົາໃຈໃສ່ບັນຫາຕົຶ້ນຕໍ ດັື່ງນີຶ້:  

1) ຜູຸ້ບັນທ ກຕ້ອງກະກຽມຮ່າງບົດບັນທ ກການໄກ່ເກ່ຍ;  
2) ຜູຸ້ບັນທ ກຕ້ອງຕັຶ້ງໃຈຟັງ ແລະ ບັນທ ກໃຫຸ້ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ຕາມປະເດັນການສະເໜີຂອງຄູ່ກໍລະ 

ນີ; 
3) ຕ້ອງຂຽນໃຫຸ້ສະອາດ, ຈົບງາມ, ຊັດເຈນ ແລະ ກະທັດຮັດ ຖ ກຕ້ອງຕາມຫັຼກໄວຍາກອນພາສາລາວ;    
4) ພາຍຫັຼງສໍາເລັດແລຸ້ວ ຜູຸ້ບັນທ ກ ຕ້ອງອ່ານບົດບັນທ ກສູ່ຜູຸ້ເຂົຶ້າຮ່ວມທັງໝົດຟັງ ແລຸ້ວໃຫຸ້ລົງລາຍເຊັນ; 
5) ບັນທ ກໄກ່ເກ່ຍ ເຮັດເປັນ 4 ສະບັບ, ມອບໃຫຸ້ຄູ່ກໍລະນີຝ່າຍລະ 6 ສະບັບ, ຮັກສາໄວຸ້ສໍານວນ 6 ສະບັບ, 

ແຟັມເອກະສານ 6 ສະບັບ (ຍົກເວັຶ້ນຄູ່ກໍລະນີມີຫຼາຍຄົນ). 
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ບົດບັນທຶກກຳນໄກ່ເກ່ຍ ປະກອບດ້ວຍເນືໍ້ອໃນຕົໍ້ນຕ  ດັີ່ງນີໍ້: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ການເຮັດບົດບັນທ ກ ຕ້ອງອີງໃສ່ແຕ່ລະກໍລະນີການສີຶ້ນສຸດການໄກ່ເກ່ຍ. ສະນັຶ້ນ, ການບັນທ ກການໄກ່ເກ່ຍ  

ສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດຄ : ບົດບັນທ ກການຕົກລົງກັນໄດຸ້ ແລະ ການເຮດັບົດບັນທ ກໄກ່ເກ່ຍກັນບໍື່ໄດຸ້. 
ການໄກ່ເກ່ຍກັນໄດຸ້ ຕາມມາດຕາ 21 ຂໍຶ້ 6 ແມ່ນເປັນການໄກ່ເກ່ຍທີື່ບັນລຸສໍາເລັດຜົນ. ສະນັຶ້ນ, ການເຮັດບົດ

ບັນທ ກການໄກ່ເກ່ຍ ຜູຸ້ບັນທ ກຕ້ອງຂຽນເນ ຶ້ອໃນເຕັມ ແຕ່ຂໍຶ້ 6 ຫາ  ຂໍຶ້ 9 ຂອງມາດຕາ 29 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກຸ້
ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ດັື່ງ ຮູບແບບຂອງເນ ຶ້ອໃນບົດບັນທ ກເທິງນັຶ້ນ). ບາງຄັຶ້ງການໄກ່ເກ່ຍຕ້ອງໄດຸ້ດໍາເນີນ
ຫຼາຍຄັຶ້ງ ຈ ື່ງບັນລຸຜົນສໍາເລັດ ເພາະການດໍາເນີນການໄກ່ເກ່ຍຄັຶ້ງທໍາອິດອາດຈະບໍື່ບັນລຸຜົນສໍາເລັດສະເໝີໄປ. ຖ້າວ່າຄູ່
ກໍລະນີທັງສອງຝ່າຍຍັງມີເຈດຈໍານົງໃຫຸ້ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ດໍາເນີນການໄກ່ເກ່ຍ ເປັນຄັຶ້ງທີສອງ ຫຼ  ຄັຶ້ງທີສາມ ສກສ ຫຼ  
ຫກສ ກໍສາມາດດໍາເນີນການໄກ່ເກ່ຍຕໍື່ໄປໄດຸ້. ໃນກໍລະນີທີື່ດໍາເນີນການໄກ່ເກ່ຍຫຼາຍຄັຶ້ງຈ ື່ງບັນລຸຜົນສໍາເລັດນັຶ້ນ ຜູຸ້
ບັນທ ກ ຈະຕ້ອງເຮັດບົດບັນທ ກແຕ່ລະຄັຶ້ງໄວຸ້ ໂດຍອີງໃສ່ເນ ຶ້ອໃນມາດຕາ 29 ແລະ ນໍາໃຊຸ້ແບບພິມຂອງ ສກສ. ໃນ
ການໄກ່ເກ່ຍຫຼາຍຄັຶ້ງທີື່ບໍື່ບັນລຸຜົນສໍາເລັດ ເຮັດໃຫຸ້ການເຮັດບົດບັນທ ກ ສາມາດຂຽນລາຍລະອຽດໄດຸ້ແຕ່ຂໍຶ້ 6 ຫາ ຂໍຶ້ 5 
ແລະ ຂໍຶ້ 9, ສ່ວນຂໍຶ້ 1 ແລະ ຂໍຶ້ 7 ສາມາດຂຽນເພີື່ມຕ ື່ມໃສ່ໄດຸ້ ພາຍຫັຼງການໄກ່ເກ່ຍຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງນັຶ້ນ ສາມາດຕົກລົງກັນ
ໄດຸ້ (ເນ ຶ້ອໃນລາຍລະອຽດ ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນຂໍຶ້ 5.6)  
 ສ່ວນການເຮັດບົດບັນທ ກເມ ື່ອຕົກລົງກັນບໍື່ໄດຸ້ ແມ່ນເຮັດບົດບັນທ ກການໄກ່ເກ່ຍທີື່ໄດຸ້ສີຶ້ນສຸດລົງ ຕາມມາດຕາ 
21 ຂໍຶ້ 2, ຂໍຶ້ 3, ຂໍຶ້ 4 ເຊັື່ນ ຄູ່ກໍລະນີຝ່າຍໜ ື່ງ ຫຼ  ທັງສອງຝ່າຍບໍື່ເຂົຶ້າຮ່ວມການໄກ່ເກ່ຍໂດຍບໍື່ມີເຫດຜົນພຽງພໍ; ຄູ່
ກໍລະນີບໍື່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດຸ້; ແລະ  ຄູ່ກໍລະນີຝ່າຍ ໃດຝ່າຍໜ ື່ງເສຍຊີວິດໂດຍບໍື່ມີຜູຸ້ສ ບທອດ ລວມທັງກໍລະນີການ
ຂໍຖອນຄໍາຮ້ອງຂອງຄູ່ກໍລະນີ ທີື່ບໍື່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 21. ການເຮັດບົດບັນທ ກດັື່ງກ່າວ ຜູຸ້ບັນທ ກ ສາມາດ
ບັນທ ກເລີື່ມແຕ່ຂໍຶ້ 6 ຫາ ຂໍຶ້ 5 ແລະ ຂໍຶ້ 9. ສ່ວນ ຂໍຶ້ 1 ແລະ ຂໍຶ້ 7 ຈະປະວ່າງໄວຸ້ໂດຍບໍື່ໄດຸ້ຂຽນຂໍຶ້ມູນໃສ່ (ເນ ຶ້ອໃນ
ລາຍລະອຽດໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນຂໍຶ້ 5.3). 

1) ເວລາ, ວັນ, ເດ ອນ, ປີ, ເລ ື່ອງ ແລະ ເລກທີຂອງຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ສະ 
ຖານທີື່ໄກ່ເກ່ຍ; 

2) ຊ ື່ ແລະ  ນາມສະກຸນ ຂອງຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ຜູຸ້ບັນທ ກ; 
3) ຊ ື່ ແລະ ນາມສະກຸນ, ອາຍຸ, ອາຊີບ, ສັນຊາດ ແລະ ທີື່ຢູ່ປັດຈຸບັນ ແລະ 

ສະຖານທີື່ຕັຶ້ງກິດຈະການຂອງຄູ່ກລໍະນີ ຫຼ  ຜູຸ້ຕາງໜ້າ; 
4) ເນ ຶ້ອໃນຕົຶ້ນຕໍຂອງຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ; 
5) ຜົນຂອງການໄກ່ເກ່ຍ; 
6) ວິທີການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດຄໍາຕົກລົງໄກ່ເກ່ຍ; 
7) ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈ່າຍຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ, ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃນ

ການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງຂອງຄູ່ກໍລະນີແຕ່ລະຝ່າຍ; 
8) ເວລາ, ວັນ, ເດ ອນ, ປີ ສີຶ້ນສຸດການໄກ່ເກ່ຍ, ລາຍເຊັນຂອງຄູ່ກໍລະນີ ຫຼ  

ຜູຸ້ຕາງໜ້າ, ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ, ຜູຸ້ບັນທ ກ ແລະ ຂອງຫົວໜ້າ ສກສ ຫຼ  ຫກສ 
ບ່ອນດໍາເນີນ ການໄກ່ເກ່ຍນັຶ້ນ25. 

 

 
ການສີຶ້ນສຸດການ
ໄກ່ເກ່ຍຕາມ
ມາດຕາ 21 ຂໍຶ້ 6
ແມ່ນການການ
ໄກ່ເກ່ຍສໍາເລັດ
ຜົນ ທີື່ຕົກລົງກັນ
ໄດຸ້. ບົດບັນທ ກ
ການໄກ່ເກ່ຍຈະ
ຂຽນເນ ຶ້ອໃນ
ເຕັມແຕ່ ຂໍຶ້ 6 
ຫາ ຂໍຶ້ 9 

 

 
ການສີຶ້ນສຸດ
ການໄກ່ເກ່ຍ
ຕາມມາດຕາ 
21 ຂໍຶ້ 2, ຂໍຶ້ 
3, ຂໍຶ້ 4 ການ
ເຮັດບົດບັນ 
ທ ກຕ້ອງຂຽນ
ລາຍລະອຽດ
ໄດຸ້ແຕ່ ຂໍຶ້ 6 
ຫາ ຂໍຶ້ 5 ແລະ 
9 
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 ພາຍຫັຼງເຮັດບົດບັນທ ກແລຸ້ວຕ້ອງອ່ານສູ່ຜູຸ້ເຂົຶ້າຮ່ວມຟັງ ແລະ ໃຫຸ້ຄູ່ກໍລະນີທັງສອງຝ່າຍ, ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ຄະນະ
ໄກ່ເກ່ຍ, ຜູຸ້ບັນທ ກ ພ້ອມກັນລົງລາຍເຊັນໄວຸ້ ພ້ອມທັງ ມີລາຍເຊັນຢັຶ້ງຢ ນຈາກຫົວໜ້າ ສກສ ຫຼ  ຫົວໜ້າ ຫກສ 
ບ່ອນດໍາເນີນການໄກ່ເກ່ຍນັຶ້ນ. 
 

5. ກຳນສີໍ້ນສຸດກຳນໄກ່ເກ່ຍ 
ການສີຶ້ນສຸດການໄກ່ເກ່ຍປະກອບມີ ສີື່ ປະເພດລຸ່ມນີຶ້: 
1) ການຕົກລົງກັນໄດຸ້ຂອງຄູກ່ໍລະນີ; 
2) ການບໍື່ເຂົຶ້າຮ່ວມໂດຍບໍື່ມເີຫດຜົນຂອງຄູກ່ໍລະນຝີ່າຍໃດຝ່າຍໜ ື່ງ; 
3) ຄູກ່ໍລະນີບໍື່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດຸ້; 
4) ຄູກ່ໍລະນີເສຍຊິວິດໂດຍບໍື່ມີຜູຸ້ສ ບທອດ. 

 

5.1 ກຳນຕົກລົງກນັໄດ້ຂອງຄ ່ກ ລະນ ີ
ການດໍາເນີນການໄກ່ເກ່ຍ ເປັນຂັຶ້ນຕອນໜ ື່ງທີື່ມີຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນໃນການແກຸ້ໄຂບັນຫາໃນ

ລະບົບຍຸຕິທໍາ ກໍຄ ການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຖ້າຄູ່ກໍລະນີຕົກລົງກັນໄດຸ້ເອງດ້ວຍການປະນີປະນອມ  
ຄະນະກໍາມະການໄກ່ເກ່ຍຕ້ອງເຮັດບົດບັນທ ກເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ມີລາຍເຊັນຂອງຄູ່ກໍລະນີພ້ອມດ້ວຍ
ພະຍານທີື່ເຂົຶ້າຮ່ວມ, ຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ, ຜູຸ້ບັນທ ກ ແລະ ລາຍເຊັນຂອງຫົວໜ້າສູນ ຫຼ  ຫ້ອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍາງທາງດ້ານ
ເສດທະກິດ ບ່ອນດໍາເນີນການແກຸ້ໄຂນັຶ້ນ. 

ເມ ື່ອຄູ່ກໍລະນີສາມາດຕົກລົງກັນໄດຸ້ ແລະ ມີບົດບັນທ ກຊ ື່ງເຊັນໂດຍຫົວໜ້າ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ເປັນທີື່ຮຽບຮ້ອຍ
ແລຸ້ວ ຄູ່ກໍລະນີອາດຈະເລ ອກເອົາຜົນຂອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດໄປປະຕິບັດດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼ  ຈັດ
ຕັຶ້ງປະຕິບັດໂດຍອົງການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນຂອງສານ. 

ຖ້າວ່າຄູກ່ໍລະນີຫາກເລ ອກນໍາໄປປະຕິບັດກັນເອງ ຄູ່ກໍລະນີກໍມີພັນທະໃນການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດຜົນຂອງການແກຸ້
ໄຂທາງດ້ານເສດຖະກິດດ້ວຍການໄກ່ເກ່ຍພາຍໃນກໍານົດ ສິບຫ້າວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດຸ້ມີການຕົກລົງເປັນຕົຶ້ນໄປ. 

 ຖ້າຄູ່ກໍລະນີຝ່າຍໃດໜ ື່ງຫາກບໍື່ປະຕິບັດຜົນຂອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງດ້ວຍການໄກ່ເກ່ຍແລຸ້ວ ຄູ່ກໍລະນີຝ່າຍທີື່
ໄດຸ້ຮັບຄວາມອັບປະໂຫຍດຈາກການບໍື່ປະຕິບັດ ມີສິດຮ້ອງຂໍຕໍື່ສານປະຊາຊົນພິຈາລະນາອອກຄໍາຊີຶ້ຂາດເພ ື່ອບັງຄັບ
ປະຕິບັດ, ເມ ື່ອສານປະຊາຊົນອອກຄໍາຊີຶ້ຂາດຢັຶ້ງຢ ນແລຸ້ວ ສານປະຊາຊົນທີື່ອອກຄໍາຊີຶ້ຂາດນັຶ້ນ ຕ້ອງສົື່ງຄໍາຊີຶ້ຂາດພ້ອມ
ດ້ວຍຜົນຂອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດດ້ວຍການໄກ່ເກ່ຍ ໃຫຸ້ຫ້ອງການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນ
ຂອງສານ ພະແນກຍຸຕິທໍານະຄອນຫຼວງ ແລະ ບັນດາແຂວງເປັນຜູຸ້ຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດ.  

ເນືໍ້ອໃນຂອງບົດບັນທຶກມ ີດັີ່ງນີໍ້:  

1) ເວລາ, ວັນ, ເດ ອນ, ປີ, ເລ ື່ອງ ແລະ ເລກທີ ຂອງຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ສະຖານທີື່ໄກ່ເກ່ຍ; 

2) ຊ ື່ ແລະ ນາມສະກຸນຂອງຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ແລະ ຜູຸ້ບັນທ ກ; 

3) ຊ ື່ ແລະ ນາມສະກຸນ, ອາຍຸ, ອາຊິບ, ສັນຊາດ, ທີື່ຢູ່ປະຈຸບັນ ແລະ ສະຖານທີື່ຕັຶ້ງກິດຈະການຂອງຄູ່ກໍລະ 
ນີ ຫຼ  ຜູຸ້ຕາງໜ້າ; 

4) ເນ ຶ້ອໃນຕົຶ້ນຕໍຂອງຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ; 

5) ຜົນຂອງການໄກ່ເກ່ຍ; 

6) ວິທີການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດຄໍາຕົກລົງຂອງການໄກ່ເກ່ຍ; 
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7) ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈ່າຍຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ, ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງຂອງຄູ່ກໍ 
ລະນີແຕ່ລະຝ່າຍ; 

8) ເວລາ, ວັນ, ເດ ອນ, ປີ ສີຶ້ນສຸດການໄກ່ເກ່ຍ, ລາຍເຊັນຂອງຄູ່ກໍລະນີ ຫຼ  ຜູຸ້ຕາງໜ້າຂອງຄູ່ກໍລະນີ, ຜູຸ້ໄກ່
ເກ່ຍ, ຜູຸ້ບັນທ ກ ແລະ ລາຍເຊັນຂອງຫົວໜ້າສູນ ຫຼ  ຫ້ອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດບ່ອນ
ດໍາເນີນການໄກ່ເກ່ຍ. 

 

5.2 ກຳນບ ີ່ເຂົໍ້ຳຮ່ວມໂດຍບ ີ່ມີເຫດຜົນຂອງຄຸ່ກ ລະນີຝ່ຳຍໃດຝ່ຳຍໜຶີ່ງ  
ສກສ ຫຼ  ຫກສ ຕ້ອງສາມາດຮູຸ້ແຈຸ້ງວ່າຄູ່ກໍລະນີທີື່ບໍື່ເຂົຶ້າມານັຶ້ນມີເຫດຜົນ ຫຼ  ບໍື່ມີແທຸ້ ຫຼ  ກໍລະນີຄູ່ກໍລະນີບໍື່

ສາມາດຮູຸ້ກ່ຽວກັບການຮ້ອງຂໍ ຫຼ  ໄປຕາ ື່ງປະເທດນັຶ້ນ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ກໍຕ້ອງໃຫຸ້ໂອກາດຄູ່ກໍລະນີເຂົຶ້າມາຮັບຊາບຖ້າຮູຸ້
ຕາມພາຍຫັຼງ ຫຼ  ຄູ່ກໍລະນີອາດຈະໃຫຸ້ຜູຸ້ຕາງໜ້າບຸກຄົນ ຫຼ  ນິຕິບຸກຄົນເຂົຶ້າຮ່ວມແທນກໍໄດຸ້ ຊ ື່ງການຕ່າງໜ້ານີຶ້ກໍຖ ວ່າ
ເປັນການມອບສິດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຜູຸ້ຖ ກມອບສິດກໍສາມາດເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆໄດຸ້ຄ ກັນກັບຜູຸ້ກຽ່ວໄດຸ້
ເຄ ື່ອນໄຫວເອງ.  

 

5.3 ຄ ່ກ ລະນີບ ີ່ສຳມຳດຕົກລົງກັນໄດ້ 
ຜ່ານການດໍາເນີນການໄກ່ເກ່ຍຫຼາຍຄັຶ້ງແລຸ້ວ ຄູ່ກໍລະນີກໍບໍື່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດຸ້ການໄກ່ເກ່ຍກໍສີຶ້ນສຸດ. ໃນ

ກໍລະນີທີື່ການໄກ່ເກ່ຍຫາກບໍື່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດຸ້ ຖ້າຄູ່ກໍລະນີຕ້ອງການຕໍື່ການແກຸ້ໄຂ ກໍສາມາດສ ບຕໍື່ໄດຸ້ ດ້ວຍການ
ປ່ຽນຮູບການແກຸ້ໄຂຈາກຮູບການໄກ່ເກ່ຍ ມາເປັນຮູບການແກຸ້ໄຂດ້ວຍຮູບການນຕັດສີນໂດຍຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ 
ຫຼ  ຮ້ອງຟຸ້ອງຕໍື່ສານກໍໄດຸ້. 

ຖ້າວ່າຄູ່ກໍລະນີຫາກໄດຸ້ເລ ອກເອົາການແກຸ້ໄຂດ້ວຍຮູບການຕັດສີນ ໂດຍຄະນະກໍາມະການຕັດສີນແລຸ້ວ ຜູຸ້ໄກ່
ເກ່ຍ ຫຼ ີ ຄະນະໄກ່ເກ່ຍ ທີື່ເຮັດໜ້າທີື່ໃນການດໍາເນີນການໄກ່ເກ່ຍນັຶ້ນ ຈະບໍື່ສາມາດປະກອບເຂົຶ້າໃນຄະນະກໍາມະການ
ຕັດສີນອີກ. 

 

5.3.1 ສິດປ່ຽນຮ ບກຳນແກ້ໄຂ. 
ເມ ື່ອ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ໄດຸ້ຕົກລົງຮັບເອົາຄໍາຮ້ອງມາພິຈາລະນາແລຸ້ວ ໃນເວລາດໍາເນີນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງນັຶ້ນ ຄູ່

ກໍລະນີເອງກໍມີສິດສະເໜີປ່ຽນຮູບການແກຸ້ໄຂດ້ວຍການໄກ່ເກ່ຍໄປເປັນຮູບການຕັດສີນ ໂດຍຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ
ກໍໄດຸ້.  
 ຖ້າຄູ່ກໍລະນີຫາກມີຈຸດປະສົງສະເໜີໃຫຸ້ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ທໍາການປ່ຽນຮູບການແກຸ້ໄຂໄປເປັນຮູບການອ ື່ນຕາມ
ຂັຶ້ນຕອນຂອງການຕັດສີນດ້ວຍຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ຫຼ  ສະເໜີຕໍື່ສານນັຶ້ນ ສູນ ຫຼ  ຫ້ອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດ ເອງກໍຕ້ອງເຮັດບົດບັກທ ກໄວຸ້ເຊັນກັນ ເພ ື່ອຢັຶ້ງຢ ນຄວາມຕ້ອງການຂອງຄູ່ກໍລະນີ ພ້ອມທັງການ
ກະກຽມເຂົຶ້າສູ່ຂະບວນການຂອງການຄັດເລ ອກຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ.  

 

5.3.2 ກຳນປ່ຽນຮ ບກຳນແກໄ້ຂ. 
ການປ່ຽນຮູບການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຈະເກີດຂ ຶ້ນພາຍຫັຼງຄູ່ກໍລະນີບໍື່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດຸ້

ໃນເວລາໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ສະເໜີໃຫຸ້ສູນ ຫຼ  ຫ້ອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດດໍາເນີນການແກຸ້ໄຂດ້ວຍຮູບ
ການຕັດສີນ ໂດຍຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ.  

ນອກຈາກນັຶ້ນຖ້າຄູກ່ໍລະນີ ຫາກບໍື່ເຫັນດີໃຫຸ້ສູນ ຫຼ  ຫ້ອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດດໍາເນີນການ
ແກຸ້ໄຂດ້ວຍຮູບການຕັດສີນ ຄູ່ກໍລະນກີໍມີສິດຮ້ອງຟຸ້ອງຕໍື່ສານປະຊາຊົນພິຈາລະນາ.  
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5.4 ຄ ່ກ ລະນເີສຍຊີວິດໂດຍບ ີ່ມຜີ ສ້ືບທອດ  
 ການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ດ້ວຍຮູບການການໄກ່ເກ່ຍ ແຕ່ລະຄັຶ້ງຕ້ອງມີການເຂົຶ້າຮ່ວມຂອງຄູ່
ກໍລະນີທັງສອງຝ່າຍ ລວມທັງພະຍານ ແຕ່ຖ້າວ່າໃນການດໍາເນີນການໄກ່ເກ່ຍຢູ່ນັຶ້ນຫາກມີຄູ່ກໍລະນີຝ່າຍໃດໜ ື່ງຫາກ
ເສຍຊິວິດໂດຍບໍື່ມີຜູຸ້ສ ບທອດແລຸ້ວ ການໄກ່ເກ່ຍຈະສິຶ້ນສຸດລົງ  
 ຄູ່ກໍລະນີຝ່າຍໃດຝ່າຍໜ ື່ງເສຍຊີວິດໂດຍບໍື່ມີຜູຸ້ສ ບທອດ ຖ ວ່າສີຶ້ນສຸດ; 

- ຖ້າຄູ່ກໍລະນີຝ່າຍໃດຝ່າຍໜ ື່ງເສຍຊີວິດແຕ່ມີຜູຸ້ສ ບທອດຢູ່ ຖ້າຜູຸ້ສ ບທອດນັຶ້ນຫາກສະແດງເຈດຈໍານົງຂອງ
ຕົນທີື່ຈະສ ບຕໍື່ແກຸ້ໄຂ ກໍສາມາດດໍາເນີນໄດຸ້, ແຕ່ຖ້າຜູຸ້ກ່ຽວຫາກປະຕິເສດການດໍາເນີນການໄກ່ເກ່ຍກໍຈະ
ສິຶ້ນສຸດ. 

ຕົວຢ່າງ : ທ້າວ ກ ແລະ ທ້າວ ຂ ໄດຸ້ຕົກລົງຊ ຶ້-ຂາຍສີນຄ້ານໍາກັນ ໃນການຊໍາລະເງິນນັຶ້ນແມ່ນ ທ້າວ ກ ຕ້ອງ
ຈ່າຍກ່ອນເຄີື່ງໜ ື່ງຂອງມູນຄ່າສີນຄ້າທີື່ຊ ຶ້ ພາຍຫັຼງເຮັດສັນຍາແລຸ້ວ ທ້າວ ຂ ກໍມອບສີນຄ້າໃຫຸ້ ທ້າວ ກ ໃນເວລາຕໍື່ມາ 
ທ້າວ ກ ໄດຸ້ເສຍຊິວິດກະທັນຫັນ ທ້າວ ຂ ກໍເລີຍໄປທວງເອົາເງິນທີື່ຍັງເຫຼ ອນໍາລູກຂອງ ທ້າວ ກ ແລະ ກໍໄດຸ້ຮ້ອງຂໍມາ
ຍັງ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ທໍາການໄກ່ເກ່ຍໃຫຸ້ ໃນກໍລະນີນີຶ້ ຖ້າລູກຂອງທ້າວ ກ ຫາກປະຕິເສດໃນການສ ບທອດໂດຍບໍື່
ປະຕິບັດຕໍື່ໜີຶ້ສີນ ຫຼ  ບໍື່ສະແດງເຈດຈໍານົງເຂົຶ້າຮ່ວມໃນການໄກ່ເກ່ຍກໍຈະສິຶ້ນສຸດ. 

ຖ້າຜູຸ້ເສຍຊິວິດຫາກໄດຸ້ມອບໝາຍ ຫຼ  ມອບສິດໃຫຸ້ແກ່ບຸກຄົນອ ື່ນ ຫຼ  ຜູຸ້ຕາງໜ້າອ ື່ນນັຶ້ນການດໍາເນນີການໄກ່
ເກ່ຍ ກໍສາມາດປະຕິບັດໄປຕໍື່ຕາມຂັຶ້ນຕອນປົກກະຕິໄດຸ້ ເພາະການໄກ່ເກ່ຍແຕ່ລະຄັຶ້ງແມ່ນຕອ້ງຊ້ອງໜ້າຄູ່ກໍລະນີ. 

ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສະບັບປັບປຸງປີ 2060 ບໍື່ໄດຸ້ກໍານົດກ່ຽວກັບ
ການຖອນຄໍາຮ້ອງຂອງຄູ່ກໍລະນີ ໂດຍອີງຕາມຫັຼກການຄວາມສະມັກໃຈຂອງຄູ່ກໍລະນີ ຊ ື່ງໃນກໍລະນີທີື່ທັງສອງຝ່າຍ
ຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນຂໍຖອນຄໍາຮ້ອງ ການໄກ່ເກ່ຍກໍຈະສິຶ້ນສຸດລົງ.  

 ການຖອນຄໍາຮ້ອງຂອງຄູ່ກໍລະນີ ສາມາດເຮັດໄດຸ້ໃນທຸກເວລາຂອງການດໍາເນີນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານ
ເສດທະກິດ ໃນເມ ື່ອຄູ່ກໍລະນີໄດຸ້ສະແດງເຈດຈໍານົງບໍື່ຢາກໃຫຸ້ມີການແກຸ້ໄຂຕໍື່ໄປ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ກໍບໍື່ມີອໍານາດໃນການ
ໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ຕັດສີນຕໍື່ໄປ.  

ສກສ ຫຼ  ຫກສ ຕ້ອງເຮັດບົດບັນທ ກການຕົກລົງຂອງທັງສອງຝ່າຍ ທີື່ຈະມີການດໍາເນີນຕາມຂັຶ້ນຕອນອ ື່ນຕາມ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄູ່ກໍລະນີ.  
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ບົດທີ 6 

ກຳນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍງ່ດ້ວຍກຳນຕັດສີນ 
  

1. ຄວຳມຮ ກ້່ຽວກັບກຳນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ວຍກຳນຕັດສນີ 
1.1 ຄວຳມໝຳຍ 

ການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດດ້ວຍການຕັດສີນ ແມ່ນການດໍາເນີນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ພິພາດທາງດ້ານຜົນ
ປະໂຫຍດ ຊ ື່ງຄູ່ກໍລະນີໄດຸ້ສະໝັກໃຈເລ ອກເອົາວິທີການ ກໍຄ ຮູບການຕັດສີນ ແລະ ທັງເປັນຜູຸ້ເລ ອກເອົາຄະນະກໍາມະ
ການຕັດສີນ ຫຼ  ຖ້າຄູ່ກໍລະນີບໍື່ສາມາດເລ ອກຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ  ສກສ ຫຼ  ຫກສ ກໍຈະເປັນຜູຸ້ໃຫຸ້ ເພ ື່ອ
ພິຈາລະນາຕັດສີນ. 

ການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງດ້ວຍຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ແມ່ນການຕົກລົງຂອງຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ກ່ຽວກັບ
ການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ87 ຕໍື່ຂໍຶ້ພິພາດທາງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ ລະຫວ່າງນິຕິບຸກຄົນດ້ວຍກັນ, ນິຕິບກຸ 
ຄົນກັບບຸກຄົນ, ບຸກຄົນກັບບກຸຄົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີື່ເກີດຂ ຶ້ນຈາກການລະເມີດສັນຍາ, ການດໍາເນີນ
ການຜະລິດ-ທຸລະກິດ88 ຊ ື່ງຄູກ່ໍລະນີໄດຸ້ເລ ອກເອົາຮູບການຕັດສີນໃນເວລາທີື່ຄູກ່ໍລະນີ ໄດຸ້ເຊັນສັນຍານໍາກັນຕາມທີື່ໄດຸ້
ບົື່ງໄວຸ້ໃນສັນຍາ ຫຼ  ພາຍຫັຼງມີຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງແລຸ້ວ ທັງສອງໄດຸ້ພ້ອມໃຈກັນເລ ອກເອົາຮູບການນີຶ້ແລຸ້ວມາຫາ ສກສ ຫຼ  ຫກສ 
ຫຼ  ພາຍຫຼັງໄດຸ້ຍ ື່ນຄໍາຮ້ອງ ແລະ ຄໍາແກຸ້ຄໍາຮ້ອງ ແລຸ້ວທັງສອງພ້ອມໃຈກັນເລ ອກເອົາວິທີການຕັດສີນ. 

ການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ດ້ວຍການຕັດສີນຂອງຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ແມ່ນເຮັດຕາມສິດ
ອໍານາດທີື່ຄູ່ກໍລະນີມອບໃຫຸ້ ແລະ ຕາມກົດໝາຍ ຊ ື່ງສະແດງອອກ ໃນການທີື່ ສກສ ແລະ ຫກສ ໄດຸ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຂອງ
ຄູ່ກໍລະນີແລຸ້ວ ກໍບໍື່ສາມາດແກຸ້ໄຂໄດຸ້ ຖ້າບໍື່ໄດຸ້ຮັບການເຫັນດີ ຫຼ  ບໍື່ມີການເລ ອກຮູບການແກຸ້ໄຂ ແລະ ເລ ອກຄະນະ
ກໍາມະການ ຈາກຄ່ ູກໍລະນີ. ຄໍາຕັດສີນຂອງຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ມີລັກສະນະເດັດຂາດ ເຖິງວ່າບໍື່ພໍໃຈຕໍື່ຄໍາຕັດສີນ
ນັຶ້ນ ກໍບໍື່ສາມາດຂໍອຸທອນໄດຸ້ ຊ ື່ງຕ້ອງໄດຸ້ຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັຶ້ມງວດ. 

 

1.2 ຄວຳມສ ຳຄັນ 
ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງປະເທດເຮົາ ເປັນໄປຕາມກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດ ຊ ື່ງ

ມີການແຂ່ງຂັນກັນໃນດ້ານດໍາເນີນການຜະລິດ-ທຸລະກິດ ເປັນຕົຶ້ນ ດ້ານການຕະຫຼາດ, ຄຸນນະພາບຂອງສີນຄ້າ, ລິຂະ
ສິດ, ການບໍື່ປະຕິບັດສັນຍາ, ການສົື່ງສີນຄ້າບໍື່ທັນຕາມການກໍານົດເວລາ, ການຂັດແຍ່ງທາງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ. ຕໍື່ກັບ
ການດໍາເນີນການຜະລິດ-ທຸລະກິດດັື່ງກ່າວ ໃນຕົວຈິງແມ່ນບໍື່ສາມາດຫີຼກລ່ຽງຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ. ແຕ່ຖ້າມີການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ
ທີື່ດີ ແລະ ຖ ກຕ້ອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຜູຸ້ດໍາເນີນທຸລະກິດ ກໍຄ ນັກລົງທ ນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 
ກໍຈະເຮັດໃຫຸ້ນັກລົງທ ນດັື່ງກ່າວຢາກມາລົງທ ນຢ່ ູ ສປປ ລາວ ເພີື່ມຂ ຶ້ນ. ຖ້າມີຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງກັນເກີດຂ ຶ້ນ ທຸກພາກສ່ວນ
ເສດຖະກິດ ແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການ ໃນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທີື່ມີຄວາມສະເໝີພາບຕໍື່ໜ້າກົດໝາຍ ແລະ ສອດຄ່ອງ
ກັບເງ ື່ອນໄຂຂອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ຂອງຕ່າງປະເທດກໍຄ ສາກົນ ຊ ື່ງໃນປັດຈຸບັນ ສປປ ລາວ ກໍໄດຸ້ເຂົຶ້າເປັນ
ສະມາຊິກຂອງອົງການການຄ້າໂລກ (World Trade Organization ຫຼ  WTO) ແລະ ໄດຸ້ເຂົຶ້າເປັນສະມາຊິກປະຊາ
ຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ຊ ື່ງເຮັດໃຫຸ້ນັກທຸລະກິດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ມີຄວາມສົນໃຈຕໍື່ການລົງທ ນໃສ່ຂະ  ແໜ
ງການຕ່າງໆ ໃນ ສປປ ລາວ. ສະນັຶ້ນ, ຖ້າມີຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງເກີດຂ ຶ້ນ ກໍຕ້ອງໄດຸ້ຮັບການແກຸ້ໄຂ ໃຫຸ້ທັນກັບກໍານົດເວລາ ແລະ 
ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ. ຕໍື່ຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທີື່ເກີດຂ ຶ້ນ ກໍມີຫຼາຍພາກສ່ວນຂອງລັດ ທີື່ພະຍາຍາມຫາວິທີການແກຸ້ໄຂໃຫຸ້ຄູ່
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ກໍລະນີ ສາມາດຍຸດຕິລົງບົນພ ຶ້ນຖານຂໍຶ້ມູນຫັຼກຖານ ແລະ ກົດໝາຍ ຊ ື່ງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງດ້ວຍກໍາມະການຕັດສີນ 
ຂອງ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ກໍມີຄວາມສໍາຄັນ ຄ : 

- ປົກປຸ້ອງສິດ, ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາ ແລະ ສິດເສລິພາບ ຂອງຄູ່ກໍລະນີທີື່ເຂົຶ້າຮ່ວມໃນການດໍາເນີນ
ການຕັດສີນ;  

- ສກສ ຫຼ  ຫກສ ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫຸ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັຶ້ງ ກໍຄ ພົນລະເມ ອງທຸກຄົນ ໄດຸ້
ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຢ່າງຖ ກຕ້ອງ, ວ່ອງໄວຸ້, ຮັກສາຄວາມລັບ, ປະຢັດຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍ, ມີລັກສະນະວິຊາ
ການ ແລະ ບໍື່ຕາຍຕົວ; ການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ດ້ວຍຮູບການຕັດສີນ ຖ ເອົາການຕົກລົງເຫັນດີ ຫຼ  ຄວາມ
ສະໝັກໃຈຂອງຄູ່ກໍລະນີເປັນພ ຶ້ນຖານໃນການດໍາເນີນ ຊ ື່ງການແກຸ້ໄຂດັື່ງກ່າວ ໄດຸ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍໃນ
ບັນດາປະເທດທີື່ມີພ ຶ້ນຖານເສດຖະກິດພັດທະນາແລຸ້ວ ແລະ ປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ, ພ້ອມກັນນີຶ້ກໍເປັນ
ການບໍື່ແກ່ຍາວເວລາ ໃນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ຫີຼກລ່ຽງການນໍາໄປຟຸ້ອງຮ້ອງຕໍື່ສານ ຊ ື່ງອາດແກ່ຍາວເວລາ, 
ສິຶ້ນເປ ອງຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍ ແລະ ກະທົບກະເທ ອນເຖິງຊ ື່ສຽງກຽດສັກສີຂອງຄູ່ກໍລະນີ; 

- ເຮັດໃຫຸ້ການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ໄດຸ້ຢ່າງສັນຕິວິທີ ແລະ ເປັນທໍາ, ທັງເປັນການຊຸກຍູຸ້ການດໍາເນີນການ
ຜະລິດ-ທຸລະກິດ ໃຫຸ້ຂະຫຍາຍຕົວສາມາດມາດເຊ ື່ອມໂຍງກັບພາກພ ຶ້ນ ແລະ ສາກົນ, ທັງເປັນການສ້າງ
ສະພາບແວດລ້ອມເອ ຶ້ອອໍານວຍ ໃຫຸ້ແກ່ນັກລົງທ ນທັງພາຍໃນ, ຕ່າງປະເທດ ແລະ ເປັນການປະກອບ 
ສ່ວນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ. 

 

1.3  ຈຸດປະສົງ 
ການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ດ້ວຍການຕັດສີນ ເພ ື່ອແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ພິພາດທາງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ ທີື່

ເກີດຂ ຶ້ນຈາກການລະເມີດສັນຍາ, ການຜະລິດ-ທຸລະກິດ ລະຫວ່າງຄູ່ກໍລະນີ ແນໃສ່ເຮັດໃຫຸ້ຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງໄດຸ້ຮັບການແກຸ້
ໄຂຢ່າງຖ ກຕ້ອງ, ວ່ອງໄວ ແລະ ເປັນທໍາ. 

 

2. ກຳນເລືອກ, ກຳນແຕ່ງຕັໍ້ງ, ກຳນມອບສ ຳນວນຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ, ກຳນຖອນຕົວ ແລະ 
ກຳນຄ້ຳນຕົວ ຄະນະກ ຳມະກຳນຕັດສນີ 
2.1 ກຳນເລອືກ, ກຳນແຕ່ງຕັໍ້ງ ແລະ ກຳນມອບສ ຳນວນຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ 

2.1.1 ກຳນເລອືກຄະນະກ ຳມະກຳນຕັດສນີ 

ໃນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ດ້ວຍການຕັດສີນ ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ຕ້ອງປະກອບຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ 
ແຕ່ສາມຄົນຂ ຶ້ນໄປ ຕາມການຕົກລົງຂອງຄູ່ກໍລະນີ ແຕ່ຕ້ອງເປັນຈໍານວນຄີກສະເໜີ89. 

ການເລ ອກຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ຂອງຄູ່ກໍລະນີ ຈະມີຂ ຶ້ນໄດຸ້ກໍຕໍື່ເມ ື່ອ ຄູ່ກໍລະນີໄດຸ້ເຫັນດີເອກະພາບກັນໃນ
ການເລ ອກເອົາຮູບການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ດ້ວຍການຕັດສີນ ໃນນີຶ້ຄູ່ກໍລະນີມີສິດເລ ອກເອົາຜູຸ້ຕັດສີນ ເປັນຈໍານວນຫຼາຍ
ຄົນໄດຸ້ ແຕ່ຕ້ອງເປັນຈໍານວນຄີກສະເໝີ ຊ ື່ງໜ້ອຍສຸດບໍື່ໃຫຸ້ຫຼຸດສາມຄົນ. 

ຖ້າຄູ່ກໍລະນີຫາກຕົກລົງເລ ອກເອົາຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ສາມຄົນ ແມ່ນໃຫຸ້ແຕ່ລະຝ່າຍເລ ອກເອົາໜ ື່ງຄົນ 
ພາຍໃນກໍານົດ ສິບຫ້າວັນນັບແຕ່ວັນຕົກລົງເປັນຕົຶ້ນໄປ, ພາຍຫັຼງຖ ກເລ ອກແລຸ້ວ ຜູຸ້ຕັດສີນທັງສອງຄົນ ທີື່ຖ ກເລ ອກ
ນັຶ້ນ ຕ້ອງເລ ອກເອົາຜູຸ້ຕັດສີນທີສາມ ມາເປັນປະທານ ພາຍໃນກໍານົດ ສິບຫ້າວັນ.  ໃນກໍລະນີ ຜູຸ້ຕັດສີນທັງສອງຄົນທີ
ຖ ກເລ ອກ ຫາກບໍື່ສາມາດເລ ອກເອົາຜູຸ້ຕັດສີນທີສາມ ມາເປັນປະທານຕາມກໍານົດເວລາດັື່ງກ່າວ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ຕ້ອງ
ເລ ອກໃຫຸ້ພາຍໃນກໍານົດ ສິບວັນ. ຖ້າວ່າຄູ່ກໍລະນີຫາກເລ ອກເອົາກໍາມະການຕັດສີນບໍື່ໄດຸ້ ຫຼ  ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ

                                                           
89 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2060) ມາດຕາ 30 
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ເລ ອກປະທານບໍື່ໄດຸ້ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ສິບຫ້າ ວັນ ນັຶ້ນ, ສກສ ຫຼ  ຫກສ ຈະເປັນຜູຸ້ເລ ອກໃຫຸ້ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ 
ສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດຸ້ຮັບແຈຸ້ງຈາກຄູ່ກໍລະນີ ຫຼ  ຫັຼງຈາກວັນສຸດທ້າຍຂອງກໍານົດເວລາທີື່ກໍານົດໄວຸ້ເທິງນີຶ້. 

ໃນກໍລະນີ ເລ ອກຜູຸ້ຕັດສີນຫຼາຍກວ່າ ສາມຄົນຂ ຶ້ນໄປ ກໍໃຫຸ້ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການດຽວກັນກັບການເລ ອກຜູຸ້ຕັດ
ສີນສາມຄົນ90. 

ກໍາມະການຕັດສີນ ກໍເຊັື່ນດຽວກັບຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ປະກອບມີ ຜູຸ້ປະຈໍາການ ແລະ ຜູຸ້ບໍື່ປະຈໍາການ. ຜູຸ້ປະຈໍາການ 
ແມ່ນພະນັກງານຂອງສູນ ຫຼ  ຫ້ອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ທີື່ຖ ກແຕ່ງຕັຶ້ງຈາກ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ
ຍຸຕິທໍາ; ຜູຸ້ບໍື່ປະຈໍາການ ແມ່ນບຸກຄົນທີື່ມາຈາກສໍານັກງານ, ອົງການ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທັງພາກລັດ, ເອກະຊົນ, ຄົນ
ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄົນຕ່າງດ້າວ ທີື່ສະໝັກໃຈ ຊ ື່ງໄດຸ້ຮັບການແຕ່ງຕັຶ້ງຈາກລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ ຕາມການຄັດ
ເລ ອກ ແລະ ການສະເໜີຂອງ ສກສ91. 

ກໍາມະການຕັດສີນ ແມ່ນຜູຸ້ທີື່ມີຄຸນສົມບັດ, ຈັນຍາທໍາ ແລະ ບໍລິສຸດສັດຊ ື່, ຄວາມຮູຸ້ຄວາມສາມາດໃນດ້ານວິຊາ
ສະເພາະໃດໜ ື່ງທີື່ແນ່ນອນ ໂດຍມີໃບຢັຶ້ງຢ ນຢ່າງຖ ກຕ້ອງ, ໄດຸ້ຜ່ານ ແລະ ເປັນຜູຸ້ທີື່ມີປະສົບປະການຢ່າງໜ້ອຍ ຫ້າປີ, 
ບໍື່ເຄີຍຖ ກສານຕັດສີນລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ຍ້ອນການກະທໍາຜິດໂດຍເຈດຕະນາ, ໄດຸ້ຜ່ານການຝ ກອົບຮົມ ກ່ຽວ
ກັບການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ມີສຸຂະພາບດີ92. ບັນດາກໍາມະການດັື່ງກ່າວ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ຈະ
ມີປ ຶ້ມບັນຊີລາຍຊ ື່ ແລະ ຊີວະປະຫວັດຫຍໍຶ້ ໄວຸ້ໃຫຸ້ຄູ່ກໍລະນີເລ ອກເອົາຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ບັນດາ
ກໍາມະການຕັດສີນດັື່ງກ່າວ ແມ່ນຖ ກຮັບຮອງໂດຍກະຊວງຍຸຕິທໍາ. 

ການເລ ອກຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ໃຫຸ້ປະຕິບັດຕາມຫັຼກການດຽວກັນກັບການເລ ອກຄະນະໄກເ່ກ່ຍ ຕາມທີື່
ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນບົດທີ 5 ຂໍຶ້ 2.6.2. 

 

2.1.2 ກຳນແຕ່ງຕັໍ້ງຄະນະກ ຳມະກຳນຕັດສີນ 
ການແຕ່ງຕັຶ້ງຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ແມ່ນອີງຕາມການສະເໜີຂອງຄະນະກໍາມະການທີື່ື່ຖ ກເລ ອກຈາກຄູ່ກໍລະ 

ນີ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 64), ນັບແຕ່ວັນທີື່ໄດຸ້ຮັບການສະເໜີ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ຕ້ອງແຕ່ງຕັຶ້ງຄະນະກໍາມະການຕັດ
ສີນ ພາຍໃນກໍານົດ ເຈັດວັນ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 22). 

ການແຕ່ງຕັຶ້ງຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ບໍື່ວ່າຈະຢູ່ໃນກໍລະນີໃດກໍຕາມຕ້ອງໄດຸ້ຮັບຄວາມເຫັນດີເປັນລາຍລັກອັກ 
ສອນຈາກຄະນະກໍາມະການຕດັສນີ ແລະ ຄູ່ກໍລະນີເສຍກ່ອນແລຸ້ວສູນ ຫຼ  ຫ້ອງການ ແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດ 
ຖະກິດ ຈ ື່ງແຕ່ງຕັຶ້ງຄະນະກໍາມະການຕັດສີນພາຍໃນກໍານົດ ເຈັດວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດຸ້ຮັບບັນຊີລາຍຊ ື່ຄະນະກໍາມະການ
ຕັດສນີ ທີື່ຄູ່ກໍລະນີສະເໜີໃຫຸ້ແຕ່ງຕັຶ້ງເປັນຕົຶ້ນໄປ93. 

ການແຕ່ງຕັຶ້ງຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ໃຫຸ້ປະຕິບັດຕາມຫັຼກການດຽວກັນກັບການເລ ອກຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຕາມທີື່ໄດຸ້
ກໍານົດໄວຸ້ໃນບົດທີ 5 ຂໍຶ້ 2.2.6.  

 

2.1.3 ກຳນມອບສ ຳນວນຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ 
ສກສ ຫຼ  ຫກສ ຕ້ອງມອບສໍານວນຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດໃຫຸ້ແກ່ ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ທີື່ຖ ກ

ເລ ອກ ແລະ ແຕ່ງຕັຶ້ງຂ ຶ້ນມານັຶ້ນ ໂດຍມີການມອບຮັບເປັນລາຍລັກອັກສອນ ເພ ື່ອເນີນດໍາການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງຕາມກົດ   
ໝາຍ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 23). 

                                                           
90 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2060) ມາດຕາ 23 ວັກ 3 ແລະ 4, ມາດຕາ 36 
91 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2060) ມາດຕາ 43 
92 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2060) ມາດຕາ 44 
93 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2060) ມາດຕາ 23 ວັກ 5 
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ສໍານວນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ປະກອບດ້ວຍ ສໍານວນຄໍາຮ້ອງ ແລະ ສໍານວນຄໍາແກຸ້ 
ຄໍາຮ້ອງ ຊ ື່ງມີດັື່ງນີຶ້: 

- ສໍານວນຄໍາຮ້ອງ ປະກອບດ້ວຍມີ ຄໍາຮ້ອງ, ໃບສະເໜີແຕ່ງຕັຶ້ງຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ແລະ ເອກະສານ
ປະກອບ; 

- ສໍານວນແກຸ້ຄໍາຮ້ອງຟຸ້ອງ ປະກອບມີ ຄໍາແກຸ້ຄໍາຮ້ອງ, ໃບສະເໜີແຕ່ງຕັຶ້ງຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ແລະ 
ເອກະສານປະກອບ. 

 

2.2 ກຳນຖອນຕົວ ແລະ ກຳນຄ້ຳນຕົວ ຄະນະກ ຳມະກຳນຕັດສນີ 
2.2.1 ກຳນຖອນຕົວ 
ຜູຸ້ຕັດສີນ ຫຼ  ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ມີສິດຖອນຕົວອອກຈາກການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ດ້ວຍການຕັດສີນ ຖ້າຫາກເຫັນວ່າ ຕົນເປັນຍາດພີື່ນ້ອງ ຫຼ  ມີສ່ວນພົວພັນກັບຜົນປະໂຫຍດ ຫຼ  ມີຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງກັບຄູ່
ກໍລະນີຝ່າຍໃດຝ່າຍໜ ື່ງ ຫຼ  ບໍື່ສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີື່ໄດຸ້94. ເຖິງກົດໝາຍຈະໄດຸ້ກໍານົດວ່າ ການຖອນຕົວເປັນສິດຂອງ
ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນກໍຕາມ ແຕ່ກົດໝາຍກໍໄດຸ້ມີຂໍຶ້ຫ້າມຜູຸ້ຕັດສີນ ຫຼ  ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ເຂົຶ້າຮ່ວມໃນການ
ແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທີື່ພົວພັນເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນເອງ, ຜົວ ຫຼ  ເມຍ ຫຼ  ຍາດໃກຸ້ຊິດຂອງຕົນ95. 

ການຖອນຕົວຂອງຜູຸ້ຕັດສີນ ຫຼ  ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ຖ້າເບິື່ງໃນທິດທາງທີື່ກົງກັນຂ້າມກັບການກໍານົດຂອງ
ກົດໝາຍແລຸ້ວ ຖ ວ່າການຖອນຕົວເປັນພັນທະຂອງຜູຸ້ຕັດສີນ ຫຼ  ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ທີື່ຕ້ອງໄດຸ້ປະຕິບັດ. ໃນ
ກໍລະນີທີື່ຜູຸ້ຕັດສີນ ຫຼ  ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນບໍື່ຍອມຖອນຕົວ ແລະ ຄູ່ກໍລະນີໃດໜ ື່ງກໍບໍື່ສາມາດຮູຸ້ໄດຸ້ເຖິງບັນຫາ
ດັື່ງກ່າວ ຊ ື່ງຜູຸ້ຕັດສີນ ຫຼ  ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ໄດຸ້ດໍາເນີນການຕັດສີນຈົນສິຶ້ນສຸດດ້ວຍການລົງຄໍາຕັດສີນ, ໃນ
ກໍລະນີດັື່ງກ່າວ ຖ ວ່າການປະກອບກໍາມະການຕັດສີນບໍື່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຊ ື່ງສົື່ງຜົນກະທົບຕໍື່
ຄວາມທ່ຽງທໍາໃນການຕັດສີນ. ສະນັຶ້ນ, ເຖິງຈະມີການລົງຄໍາຕັດສີນແລຸ້ວກໍຕາມ ຄູ່ກໍລະນີຝ່າຍທີື່ອັບປະໂຫຍດ ມີສິດ
ສະເໜີຕໍື່ສານປະຊາຊົນ ເພ ື່ອຄັດຄ້ານຄໍາຕັດສີນຂອງຄະນະກໍາມະການດັື່ງກ່າວ ພາຍໃນກໍານົດ ສີື່ສິບຫ້າວັນ96. ດັື່ງນັຶ້ນ 
ຈ ື່ງສາມາດເວົຶ້າໄດຸ້ວ່າ ການຖອນຕົວຂອງຜູຸ້ຕັດສີນ ຫຼ  ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ເປັນພັນທະອັນໜ ື່ງທີື່ຕ້ອງໄດຸ້ປະຕິບັດ
ຢ່າງເຂັຶ້ມງວດ. 

ການຖອນຕົວໃຫຸ້ປະຕິບັດຕາມຫັຼກການດຽວກັນກັບການເລ ອກຜູຸ້ໄກເ່ກ່ຍ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນບົດທີ 5 ຂໍຶ້ 
2.3.6. 

 

2.2.2 ກຳນຄ້ຳນຕວົ 
ການຄ້ານຕົວຜູຸ້ຕັດສີນ ຫຼ  ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ແມ່ນສິດຂອງຄູ່ກໍລະນີ ຊ ື່ງເຫັນໄດຸ້ວ່າ ຜູຸ້ຕັດສີນ ຫຼ  ຄະນະ

ກໍາມະການຕັດສີນເປັນຍາດພີື່ນ້ອງ ຫຼ  ມີສ່ວນພົວພັນກັບຜົນປະໂຫຍດ ຫຼ  ມີຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງກັບຄູ່ກໍລະນີຝ່າຍໃດຝ່າຍໜ ື່ງ 
ຫຼ  ບໍື່ສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີື່ໄດຸ້ ແຕ່ບໍື່ມີຄວາມສະໝັກໃຈໃນການຖອນຕົວ ຄູ່ກໍລະນີຝ່າຍໃດໜ ື່ງກໍມີສິດຄ້ານຕົວ ຜູຸ້ຕັດ
ສີນ ຫຼ  ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ. 

ການຄ້ານຕົວ ໃຫຸ້ປະຕິບັດຕາມຫັຼກການດຽວກັນກັບການເລ ອກຜູຸ້ໄກ່ເກ່ຍ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນບົດທີ 5 ຂໍຶ້ 
2.3.2. 

                                                           
94 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2060) ມາດຕາ 23 
95 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2060) ມາດຕາ 36, ມາດຕາ 57 ຂໍຶ້ 5  
96 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2060) ມາດຕາ 39 
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ກໍລະນີທີື່ມີການຖອນຕົວ ຫຼ  ຄ້ານຕົວຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ນັຶ້ນໃຫຸ້ດໍາເນີນການເລ ອກ ແລະ ການແຕ່ງຕັຶ້ງ
ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນຂ ຶ້ນໃໝ່ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 23 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດ. 

 

3. ກຳນດ ຳເນນີກຳນຕັດສີນ  
3.1 ກຳນກະກຽມກຳນຄົໍ້ນຄວຳ້ສ ຳນວນຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ 
ການກະກຽມການຄົຶ້ນຄວ້າສໍານວນຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ແມ່ນການກວດກາເບິື່ງສໍານວນຄໍາຮ້ອງ ແລະ ຄໍາແກຸ້ຄໍາຮ້ອງວ່າ 

ມີເນ ຶ້ອໃນທີື່ຄົບຖ້ວນ, ມີເປົຶ້າໝາຍທີື່ຊັດເຈນ ຫຼ  ຈຸດປະສົງໃນການຮຽກຮ້ອງທີື່ແນ່ນອນ, ລະອຽດຈະແຈຸ້ງ ຕາມທີື່
ກໍານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ, ນອກຈາກນີຶ້ກໍຕ້ອງໃຫຸ້ມີເອກະສານທີື່ຈໍາເປັນ ຊ ື່ງພົວພັນກັບຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຄັດຕິດມາ
ພ້ອມ. ພ້ອມກັນນີຶ້, ກໍຕ້ອງໄດຸ້ກວດກາເບິື່ງວ່າ ແມ່ນຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທີື່ມີເງ ື່ອນໄຂທີື່ຈະນໍາມາພິຈາລະນາ ຢູ່ ສກສ ຫຼ  ຫກສ 
ຫຼ  ບໍື່97, ພາຍຫັຼງກວດກາແລຸ້ວ ຜູຸ້ຕັດສີນ ຫຼ  ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນຕ້ອງເຄ ື່ອນໄຫວຢ່າງໃດຢ່າງໜ ື່ງ ເຊັື່ນ ອອກ    

ໝາຍຮຽກ ຫຼ  ໝາຍເຊີນ ຄູ່ກໍລະນີ, ກະກຽມປະເດັນສອບຖາມ, ສະເໜີໃຫຸ້ຄູ່ກໍລະນີປະກອບຫັຼກຖານ, ເອກະສານ
ເພີື່ມເຕີື່ມ ແລະ ອ ື່ນໆ ຕາມທີື່ກໍານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ. 
 

3.2 ກຳນຄົໍ້ນຄວ້ຳສ ຳນວນຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ 
ການຄົຶ້ນຄວ້າສໍານວນຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ແມ່ນການພິຈາລະນາບັນດາເອກະສານ, ຂໍຶ້ມູນຫັຼກຖານຕ່າງໆ ທີື່ປະກອບຢູ່ໃນ

ສໍານວນຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ (ສໍານວນຄໍາຮ້ອງຂໍ ແລະ ສໍານວນຄໍາແກຸ້ຄໍາຮ້ອງຂໍ) ຢ່າງລະອຽດຖີື່ຖ້ວນ, ຮອບດ້ານ ແລະ ພາວະ
ວິໄສຂອງຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ເພ ື່ອໃຫຸ້ການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ດ້ວຍຮູບການຕັດສີນນັຶ້ນ ມີຄວາມແຈຸ້ງຂາວ, ສາ 
ມາດສະຫຼຸບເຫດການທັງໝົດຂອງຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງນັຶ້ນໄດຸ້ ແລະ ເພ ື່ອນໍາອອກມາພິຈາລະນາຕັດສີນໃນທີື່ປະຊຸມຂອງ ສກສ 
ຫຼ  ຫກສ ຕາມກໍານົດເວລາ ແລະ ກົດໝາຍ. 

ການຄົຶ້ນຄວ້າສໍານວນແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ຈະຕ້ອງໄດຸ້ເລີື່ມຕົຶ້ນດໍາເນີນນັບແຕ່ວັນໄດຸ້ຮັບ
ສໍານວນຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ເພ ື່ອຊອກຫາຂໍຶ້ມູນຫັຼຖານຖານຕ່າງໆ ໃຫຸ້ຄົບຖ້ວນ, ຮອບດ້ານ, ພາວະວິໄສ ແລະ ຮັດກຸມ ເພ ື່ອຮັບ 
ປະກັນໃຫຸ້ແກ່ການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ດ້ວຍຄະນະກໍາມະການຕັດສີນໃຫຸ້ມີຄວາມຍຸຕິທໍາ. ສະນັຶ້ນ, ການຄົຶ້ນຄວ້າ
ສໍານວນແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ຕ້ອງມີວິທີການທີື່ລະອຽດຮັດກຸມ ໂດຍຕ້ອງໄດຸ້ກວດກາທຸກຂໍຶ້ມູນຫັຼກຖານ ທີື່ປະກອບຢູ່ໃນ
ສໍານວນແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ບັນດາຂໍຶ້ມູນຫັຼກຖານຕ່າງໆນັຶ້ນ ແມ່ນບົນພ ຶ້ນຖານທີື່ຄູ່ກໍລະນີ ເປັນຜູຸ້ປະ 
ກອບໃຫຸ້ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ເພ ື່ອສະເໜີຕໍື່ກໍາມະການຕັດສີນ. ແຕ່ອີງໃສ່ສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ການປະກອບສໍານວນຄໍາ
ຮ້ອງຂໍ ແລະ ຄໍາແກຸ້ຄໍາຮ້ອງຂໍ ຕໍື່ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ຍັງບໍື່ທັນໄດຸ້ດີ ເນ ື່ອງຈາກ ຄູ່ກໍລະນີ ບໍື່ມີຄວາມຮູຸ້ພ ຶ້ນຖານ
ທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຍັງຂາດທະນາຍຄວາມ ຫຼ  ທີື່ປ ກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ ເພ ື່ອຊ່ວຍເຫຼ ອແກ່ຄູ່ກໍລະນີໃນການ
ກະກຽມຂໍຶ້ມູນຫັຼກຖານ ເພ ື່ອປະກອບໃສ່ສໍານວນຄໍາຮ້ອງຂໍ ແລະ ຄໍາແກຸ້ຄໍາຮ້ອງຂໍ ຍ ື່ນຕໍື່ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ຈ ື່ງ
ເຮັດໃຫຸ້ການປະກອບຂໍຶ້ມູນຫັຼກຖານດັື່ງກ່າວບໍື່ຄົບຖ້ວນ. ສະນັຶ້ນ, ຜູຸ້ຕັດສີນ ຫຼ  ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ທີື່ເຮັດໜ້າທີື່
ໂດຍກົງ ໃນການຄົຶ້ນຄວ້າສໍານວນຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ຈະຕ້ອງຮັບພາລະເປັນຄົນກາງ ເພ ື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ຊ່ວຍເຫຼ ອ 
ແລະ ໃຫຸ້ຄໍາປ ກສາ ໃນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ. 

ໃນກົດໝາຍໄດຸ້ກໍານົດ ໃຫຸ້ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນອະທິບາຍ, ອ້າງເຫດຜົນ, ພະຍານ ແລະ ຫັຼກຖານຕ່າງໆ 
ກ່ອນຈະລົງຄໍາສີນ. ເພາະວ່າການໄຕ່ສວນ, ການອ້າງເຫດຜົນ ແລະ ການສະເໜີພະຍານຫັຼກຖານຕ່າງໆຂອງຄູ່ກໍລະນີ
ນັຶ້ນເປັນການເປີດໂອກາດໃຫຸ້ຄູ່ກໍລະນີ ໄດຸ້ສະແດງຂໍຶ້ມູນຫັຼກຖານຕ່າງໆພ້ອມທັງເຫດຜົນ ເພ ື່ອສະໜັບສະໜູນການ

                                                           
97 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2060) ມາດຕາ 61 
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ຮຽກຮ້ອງ ຫຼ  ການຄັດຄ້ານຕ່າງໆ ຂອງຕົນການລົງຄໍາຕັດສີນໂດຍບໍື່ມີການອະທິບາຍ, ອ້າງເຫດຜົນ ແລະ ການສະເໜີ
ພະຍານ, ຫັຼກຖານຕ່າງໆກ່ອນກໍເທົື່າກັບວ່າເປັນການປະຕິເສດຄວາມຍຸຕິທໍານັຶ້ນເອງ. ເມ ື່ອມີການອະທິບາຍ ແລະ ໄດຸ້
ຮັບຟັງການອ້າງເຫດຜົນ, ພະຍານຫັຼກຖານຕ່າງໆ ຈາກຄູ່ກໍລະນີຢ່າງຄົບຖ້ວນແລຸ້ວ, ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນອາດຈະ
ສອບຖາມຄູ່ກໍລະນີວ່າມີພະຍານ, ຫັຼກຖານອ ື່ນໆອີກ ຫຼ  ບໍໍໍື່, ຖ້າບໍື່ມີຄະນະກໍາມະການຕັດສີນກໍຈະກ່າວປິດການພິຈາ 
ລະນາຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງນັຶ້ນ. 

 

3.3  ກຳນປະກອບຂ ໍ້ມ ນຫ ກັຖຳນຂອງຄຸ່ກ ລະນີ, ກຳນລົງເກັບກ ຳ ແລະ ກຳນພິສ ດຂ ໍ້ມ ນຫ ັກ
ຖຳນ 

3.3.1 ກຳນປະກອບຫ ັກຖຳນຂອງຄ ກ່ ລະນ ີ
ໃນເວລາຄູ່ກໍລະນີ ຍ ື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍ ແລະ ຄໍາແກຸ້ຄໍາຮ້ອງຂໍ ນັຶ້ນຕ້ອງໄດຸ້ປະກອບຂໍຶ້ມູນຫັຼກຖານໃຫຸ້ຄົບຖ້ວນ ເພ ື່ອ

ສະເໜີຕໍື່ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ98. ພາຍຫັຼງ ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນໄດຸ້ຮັບສໍານວນຄໍາຮ້ອງແລຸ້ວ ຕ້ອງໄດຸ້ກວດ 
ກາ ການປະກອບຫັຼກຖານຂອງຄູ່ກໍລະນີ ໂດຍຄະນະກໍາມະການ ຕ້ອງເກັບກໍາ, ຮິບໂຮມ ຫັຼກຖານທັງໝົດທີື່ຄູ່ກໍລະນີ
ປະກອບໃຫຸ້ ແລຸ້ວນໍາມາຄົຶ້ນຄວ້າ, ໄຈຸ້ແຍກ ແລະ ຊັື່ງຊາ ຕີລາຄາຫັຼກຖານດັື່ງກ່າວ ຕ້ອງບົນພ ຶ້ນຖານຫັຼກຖານ ສາມ
ປະເພດ ຄ : ທາງດ້ານວັດຖຸ, ທາງດ້ານເອກະສານ ແລະ ທາງດ້ານບຸກຄົນ. ຖ້າຫາກເຫັນວ່າ ຂໍຶ້ມູນ, ຫັຼກຖານ ຂອງຄູ່
ກໍລະນີທັງສອງຝ່າຍ ຫຼ  ຝ່າຍໃດຝ່າຍໜ ື່ງບໍື່ທັນຄົບຖ້ວນພຽງພໍ ແລະ ຈະແຈຸ້ງ ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ກໍຈະສະເໜີຕໍື່
ຄູ່ກໍລະນີ ໃຫຸ້ເອົາຂໍຶ້ມູນ, ຫັຼກຖານມາປະກອບໃຫຸ້ຄົບຖ້ວນ ຫຼ  ຊີຶ້ແຈງປະເດັນທີື່ບໍື່ທັນຈະແຈຸ້ງຕໍື່ຄະນະກໍາມະການຕັດ
ສີນ ໂດຍການເຊີນ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 7) ເອົາຄູ່ກໍລະນີເຂົຶ້າມາ ເພ ື່ອເອົາຄໍາໃຫຸ້ການ ຫຼ  ເອົາຄໍາໃຫຸ້ການຊ້ອງໜ້າ 
(ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ແບບພິມເອົາຄໍາໃຫຸ້ການ 24 ແລະ ຄໍາໃຫຸ້ການຊ້ອງໜ້າ). ນອກຈາກນີຶ້ກໍສາມາດເອົາຄໍາໃຫຸ້ການ
ບຸກຄົນທີື່ສາມ ແລະ ພະຍານ (ຖ້າມີ). ຖ້າຄູ່ກໍລະນີ ບໍື່ມີຂໍຶ້ມູນ, ຫັຼກຖານ ຫຼ  ຂໍຶ້ມູນ, ຫັຼກຖານໝົດເທົື່າທີື່ປະກອບໃຫຸ້
ຄະນະກໍາມະການຕັດ ກໍຕ້ອງໃຫຸ້ຄູ່ກໍລະນີ ຢັຶ້ງຢ ນເປັນລາຍລັກອັກສອນວ່າ ຂໍຶ້ມູນຫັຼກຖານໄດຸ້ສະເໜີຕໍື່ຄະນະ
ກໍາມະການແລຸ້ວ. 

ໃນກໍລະນີ ຂໍຶ້ມູນຫັຼຖານຄົບຖ້ວນ ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ທີື່ຮັບຜິດຊອບ ຕ້ອງຄົຶ້ນຄວ້າ, ກວດກາລະອຽດທັງ
ສໍານວນຄໍາຮ້ອງຂໍ ແລະ ສໍານວນຄໍາແກຸ້ຄໍາຮ້ອງຂໍ ພ້ອມທັງຂໍຶ້ມູນ, ຫັຼກຖານຕ່າງໆ ຂອງຄູ່ກໍລະນີແຕ່ລະຝ່າຍຢ່າງລະ 
ອຽດແລຸ້ວ ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ເຫັນວ່າ ຫັຼກຖານແຕ່ລະຝ່າຍຄົບຖ້ວນ, ພຽງພໍ ແລະ ແຈຸ້ງຂາວແລຸ້ວ ຄະນະກໍາ 
ມະການຕັດສີນ ຕ້ອງນໍາອອກພິຈາລະນາຕັດສີນຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ. 

 

3.3.2 ກຳນລົງເກັບກ ຳຂ ໍ້ມ ນຫ ັກຖຳນ ຂອງຄະນະກ ຳມະກຳນຕັດສີນ 
ການລົງເກັບກໍາຂໍຶ້ມູນຫັຼກຖານ ຍັງບໍື່ແມ່ນສິດໂດຍກົງຂອງຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ເນ ື່ອງຈາກວ່າ ການລົງເກັບ

ກໍາຂໍຶ້ມູນ, ຫັຼກຖານນັຶ້ນຄະນະກໍາມະການຕັດສີນອາດຈະລົງເກັບກໍາກັບທີື່ຕາມການສະເໜີ ຫຼ  ເຫັນດີຂອງຄູ່ລະນີ99. 
ໃນກໍລະນີລົງເກັບກໍາຂໍຶ້ມູນ, ຫັຼກຖານ ຂອງຄະນະກໍາມະການຕັດສີນນັຶ້ນ ກໍບໍື່ໝາຍວ່າ ຈະໃຫຸ້ແຕ່ຄູ່ກໍລະນີເປັນຜູຸ້ເຫັນດີ 
ຫຼ  ສະເໜີພຽງຝ່າຍດຽວ ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ສາມາດສະເໜີຂໍຶ້ມູນຫັຼກຖານທີື່ບໍື່ທັນຈະແຈຸ້ງນັຶ້ນ ຖ້າຄູ່ຄວາມເຫັນ
ດີຕາມການສະເໜີ. 

ການເກັບກໍາຂໍຶ້ມູນຫັຼກຖານ ຂອງຄະນະກໍາມະການນັຶ້ນ ແມ່ນການຮຽກເຊີນບຸກຄົນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງມາໃຫຸ້ການ ຊ ື່ງ
ໃນນັຶ້ນມີທັງຄູກ່ໍລະນີ, ບຸກຄົນທີສາມ, ພະຍານ ຫຼ  ບຸກຄົນອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ບຸກຄົນຈະຕ້ອງໄດຸ້ເຂົຶ້າມາໃຫຸ້ການຕໍື່ຄະນະ
ກໍາມະການຕັດສີນ ເພ ື່ອໃຫຸ້ຄວາມກະຈ່າຍແຈຸ້ງກ່ຽວກັບເປົຶ້າໝາຍຂອງຄໍາຮ້ອງຂໍ, ຄໍາແກຸ້ຄໍາຮ້ອງຂໍ. ບຸກຄົນທີື່ກ່ຽວ 
                                                           
98 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2060) ມາດຕາ 32 ວັກ 6 
99 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2060) ມາດຕາ 32 ວັກ2  



65 

 

ຂ້ອງຕ້ອງຕອບຄໍາຖາມຕາມປະເດັນສອບສວນທີື່ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນໄດຸ້ກະກຽມໄວຸ້; ບຸກຄົນທີື່ເຂົຶ້າມາໃຫຸ້ການ
ນັຶ້ນມີສິດໃຫຸ້ຄໍາຊີຶ້ແຈງເພີື່ມເຕີມເປັນລາຍລັກອັກສອນມາຍ ື່ນຕໍື່ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ, ຖ້າຄູ່ຄວາມບໍື່ສາມາດຂຽນ 
ຫຼ  ບໍື່ຕ້ອງການຂຽນກໍສາມາດມາໃຫຸ້ການຕໍື່ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນໂດຍກົງກໍໄດຸ້, ພາຍຫັຼງເອົາຄໍາໃຫຸ້ການແລຸ້ວ ກໍາມະ 
ການຕັດສີນ ຕ້ອງອ່ານໃຫຸ້ບຸກຄົນທີື່ມາໃຫຸ້ການຟັງ, ຈາກນັຶ້ນ ຈ ື່ງພ້ອມກັນລົງລາຍເຊັນ ແລະ ແປະໂປຸ້ມ ໃສ່. 

ນອກຈາກການເກັບກໍາຂໍຶ້ມູນຫັຼກຖານ ຈາກບຸກຄົນທີື່ກ່ຽວຂອ້ງແລຸ້ວ ຄະນະນກໍາມະການຕັດສີນ ສາມາດສົມ 
ທົບກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ື່ອສໍາເນົາເອົາເອກະສານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ, ສາມາດລົງກວດກາບັນຫາຂັດແຍ່ງ
ຢູສ່ະຖານທີື່ທີື່ເປົຶ້າໝາຍຂອງຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ຈະເຫັນໄດຸ້ຈຸດຂັດແຍ່ງຕົວຈິງ ເຊັື່ນ ສິື່ງກໍື່ສ້າງ, ໂຮງຈັກໂຮງງານ. ເວລາຄະນະ
ກໍາມະການຕັດສີນຈະລົງເກັບກໍາຂໍຶ້ມູນຫັຼກຖານ ຫຼ  ລົງກວດກາສະຖານທີື່ຄັດແຍ່ງ ກໍຕ້ອງມີການຂ ຶ້ນແຜນຄັກແນ່ຄ : 
ກໍານົດຜູຸ້ເຂົຶ້າຮ່ວມ, ງົບປະມານ, ເນ ຶ້ອໃນການລົງກວດກາ ແລະ ກໍານົດວັນເວລາ ໂດຍມີການແບ່ງວຽກກັນຢ່າງຊັດເຈນ. 
ການລົງກວດກາສະຖານທີື່ຂັດແຍ່ງ ຕ້ອງມີການເຂົຶ້າຮ່ວມຂອງຄູກ່ໍລະນີ, ອົງການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ພາກສ່ວນທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ; ຄູກ່ໍລະນີຈະຕ້ອງໄດຸ້ຮັບຜິດຊອບຕໍື່ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍດັື່ງກ່າວ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ຈະຕ້ອງໄດຸ້ສະຫຼຸບ
ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ໃຫຸ້ວິນິດໄສລົງໃນຄໍາຕັດສີນຂອງຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ. 

 

3.3.3 ກຳນພິສ ດຫ ັກຖຳນ 
ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນທີື່ຕ້ອງການພິສູດຫັຼກຖານໃດໜ ື່ງຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ມີສິດສະເໜີເອົາຜູຸ້ຊ່ຽວຊານເພ ື່ອ

ພິສູດຂໍຶ້ມູນຫັຼກຖານນັຶ້ນ100. ຫັຼກຖານໃນການດໍາເນີນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງດ້ວຍຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ແມ່ນມາ
ຈາກຫຼາຍແຫຼື່ງ ເຊັື່ນ ອາດໄດຸ້ມາຈາກຄູ່ກໍລະນີ, ບາງຫັຼກຖານກໍມີລັກສະນະເຕັກນີກສະເພາະ ຊ ື່ງຄະນະກໍາມະການຕັດ
ສີນບໍື່ສາມາດເຂົຶ້າໃຈໄດຸ້ຢ່າງຊັດເຈນ, ຄູ່ກໍລະນີຕ່າງຝ່າຍກໍຕ່າງອ້າງໄປຄົນລະຢ່າງດັື່ງນັຶ້ນ ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນຢາກ
ເຂົຶ້າໃຈ ກ່ຽວກັບຫັຼກຖານຢ່າງຊັດເຈນນັຶ້ນ ຈ ື່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດຸ້ສະເໜີຜູຸ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ ທໍາການພິສູດ
ຫັຼກຖານໃຫຸ້ມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ແຈຸ້ງຂາວຂ ຶ້ນຕ ື່ມ. 

ສະນັຶ້ນ, ຕ້ອງມີການສະເໜີຜູຸ້ຊ່ຽວຊານທໍາການພິສູດຫັຼກຖານນີຶ້ ເນ ື່ອງຈາກວ່າຫັຼກຖານທີື່ໄດຸ້ມານັຶ້ນຍັງບໍື່ທັນຈະ
ແຈຸ້ງ, ມີອັນສົງໄສ ເຊັື່ນ ຕົວໜັງສ , ລາຍເຊັນ, ຕາປະທັບ ຊັບສິື່ງຂອງ ຫຼ  ສະຖານທີື່ຕ່າງໆຕາມການສະເໜີຂອງຄູ່
ກໍລະນີ ຫຼ  ຕາມຄໍາເຫັນຂອງຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນຕ້ອງໄດຸ້ສະເໜີຕໍື່ຂະແໜງການກ່ຽວ 
ຂ້ອງ ຫຼ  ຕໍື່ຜູຸ້ຊ່ຽວຊານເພ ື່ອທໍາການພິສູດ ຫຼ  ຢັຶ້ງຢ ນ; ເນ ຶ້ອໃນການສະເໜີພິສູດ ຫຼ  ຢັຶ້ງຢ ນ ຕ້ອງກໍານົດໃຫຸ້ເຫັນເປົຶ້າໝາຍ
ການພິສູດ ຫຼ  ການຢັຶ້ງຢ ນນັຶ້ນໃຫຸ້ລະອຽດ, ກໍານົດເວລາພິສູດ ພ້ອມທັງຄັດຕິດຂໍຶ້ມູນເອກະສານທີື່ຈະພິສູດນັຶ້ນ ແລະ 
ຕ້ອງແຈຸ້ງໃຫຸ້ຄູຄ່ວາມ ຫຼ  ບຸກຄົນອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຊາບ. 

ຜູຸ້ຊ່ຽວຊານທີື່ໄດຸ້ທໍາການພິສູດຫັຼກຖານ ຕ້ອງດໍາເນີນການພິສູດຫັຼກຖານຕາມຫັຼກວິຊາການຢ່າງເຄັື່ງຄັດພິຈາລະ 
ນາຢ່າງຮອບຄອບສອດຄ່ອງ ກັບຫັຼກວິທະຍາສາດ, ພາຍຫັຼງສໍາເລັດແລຸ້ວ ກໍຕ້ອງເຮັດບົດສະຫຼຸບຜົນຂອງການພິສູດ ສົື່ງ
ໄປຍັງກໍາມະການຕັດສີນ ທີື່ສະເໜີໃຫຸ້ທໍາການພິສູດຕາມກໍານົດເວລາ. 

ພາຍຫັຼງຄູ່ກໍລະນີໄດຸ້ປະກອບຫັຼກຖານ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນໄດຸ້ເກັບກໍາ ແລະ ພິສູດຫັຼກຖານສໍາເລັດ
ແລຸ້ວ ຕາມຂໍຶ້ 5.2.6, 5.2.2 ແລະ 5.2.3 ຂອງບົດທີ 1 ນີຶ້ແລຸ້ວ ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ຕ້ອງໄດຸ້ທໍາການກວດກາ, 
ໄຈຸ້ແຍກ ແລະ ຄັດຈ້ອນຫັຼກຖານ ຂອງຄູ່ກໍລະນີທັງໝົດ, ທຸກໆຫັຼກຖານ ທີື່ແຕ່ລະຝ່າຍ ສະເໜີຂ ຶ້ນມານັຶ້ນ ຕ້ອງໃຫຸ້ 
ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ ຊີຶ້ແຈງ ຫຼ  ໂຕຸ້ແຍຸ້ງ  ແລະ ມີຄໍາເຫັນ ເພ ື່ອເປັນພ ຶ້ນຖານໃຫຸ້ແກ່ຄະນະກໍາມະການ ກໍານົດເຫດການ
ຂອງຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງຢ່າງຖ ກຕ້ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ. ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ຕ້ອງຄັດຈ້ອນເອົາແຕ່ຫຼັກຖານ ທີື່ເປັນຜົນປະ 
ໂຫຍດ ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຫດການຂອງຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງເທົື່ານັຶ້ນ ຂຽນລົງໃນພາກວິນິດໄສ ຂອງຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ, 

                                                           
100 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2060) ມາດຕາ 32 ວັກ3  
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ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຫັຼກຖານອັນໃດທີື່ບໍື່ເປັນພ ຶ້ນຖານໃນການລົງຄໍາຕັດສີນຂອງຄະນະກໍາມະການຕັດສີນນັຶ້ນນັຶ້ນ ກໍ
ຕ້ອງໄດຸ້ລົງຄໍາວິນິດໄສ ໃຫຸ້ເຫດຜົນທາງດ້ານກົດໝາຍ ທີື່ບໍື່ສາມາດນໍາເອົາຫັຼກຖານ ທີື່ຄູ່ກໍລະນີສະເໜີມານັຶ້ນ ມາເປັນ
ບ່ອນອີງໃນການລົງຄໍາຕັດສີນຂອງຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ. 

 

3.4 ກ ຳນົດເວລຳຕດັສີນ 
ການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ດ້ວຍການຕັດສີນ ຕ້ອງໃຫຸ້ສໍາເລັດພາຍໃນກໍານົດ ສາມເດ ອນ ນັບແຕ່ວັນໄດຸ້ແຕ່ງຕັຶ້ງ

ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນເປັນຕົຶ້ນໄປ ເວັຶ້ນເສຍແຕ່ກໍລະນີມີຄວາມຫຍຸຸ້ງຍາກ ຍ້ອນການປະກອບຫັຼກຖານ ຫຼ  ຍ້ອນ
ເຫດຜົນອ ື່ນແຕ່ສູນ ຫຼ  ຫ້ອງການ ແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງດ້ານເສດຖະກິດ ຕ້ອງແຈຸ້ງເຫດຜົນຂອງການບໍື່ສໍາເລັດໃຫຸ້ຄູ່ກໍລະນີ
ຊາບ101. 

 

3.5 ກຳນນ ຳໃຊ້ມຳດຕະກຳນປກົປ້ອງຜົນປະໂຫຍດ 
ໃນລະຍະເວລາພິຈາລະນາຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງນັຶ້ນ ຖ້າຫາກຄູ່ກໍລະນີ ສະເໜີໃຫຸ້ອອກຄໍາສັື່ງຍ ດ, ອາຍັດຊັບ ຫຼ  ນໍາໃຊຸ້

ມາດຕະການໃດໜ ື່ງ ເພ ື່ອປົກປຸ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນແລຸ້ວ ຖ້າວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ 
ຈະສົື່ງ ຄໍາສະເໜີ ພ້ອມດ້ວຍເອກະສານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໄປຍັງສານປະຊາຊົນ ເພ ື່ອພິຈາລະນາອອກຄໍາສັື່ງພາຍໃນກໍານົດ 
ເຈັດວັນລັດຖະການນັບແຕ່ວັນໄດຸ້ຮັບຄໍາສະເໜີເປັນຕົຶ້ນໄປ102; 

ແຕ່ວ່າກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ບໍື່ໄດຸ້ກໍານົດໃຫຸ້ອໍານາດແກ່ຄະນະກໍາມະ 
ການຕັດສີນ ໃນການອອກຄໍາສັື່ງ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊຸ້ມາດຕະການດັື່ງກ່າວໄດຸ້ໂດຍກົງ ແຕ່ກໍໄດຸ້ໃຫຸ້ສິດໃນການສະເໜີ
ໃຫຸ້ສານປະຊາຊົນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນຜູຸ້ອອກຄໍາສັື່ງ ກ່ຽວກັບມາດຕະການດັື່ງກ່າວ ຄະນະສານການຄ້າທີື່ຢູ່ໃນສານປະຊາ 
ຊົນ ເປັນຜູຸ້ອອກຄໍາສັື່ງໃຫຸ້ບົນພ ຶ້ນຖານກົດໝາຍ103. 

ການທີື່ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ນໍາໃຊຸ້ມາດຕະການປົກປຸ້ອງຜົນປະໂຫຍດດັື່ງກ່າວນີຶ້ ຍ້ອນວ່າສ່ວນຫຼາຍຄູ່ກໍລະນີຝ່າຍທີື່
ມີພັນທະ ມັກຈະນໍາຊັບຂອງຕົນໄປຂາຍ, ມອບໃຫຸ້ຜູຸ້ອ ື່ນ, ຊຸກເຊ ື່ອງ, ນໍາໃຊຸ້ເປັນຫັຼກຊັບຄໍຶ້າປະກັນ ຫຼ  ທໍາລາຍຖິຶ້ມ 
ແລະ ອ ື່ນໆ ເພ ື່ອເປັນການຫົຼບຫີຼກການໃຊຸ້ແທນໜີຶ້ສີນແກ່ຄູ່ກໍລະນີຝ່າຍທີື່ເປັນເຈົຶ້າໜີຶ້. ພ້ອມກັນນີຶ້, ການນໍາໃຊຸ້ມາດ
ຕະການດັື່ງກ່າວ ກໍເພ ື່ອຮັບປະກັນໃຫຸ້ການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນຂອງຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ມີປະສິດທິຜົນ
ສາມາດຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດໄດຸ້ ແລະ ທັງສາມາດຮັບປະກັນການໃຊຸ້ແທນໜີຶ້ສີນໃຫຸ້ແກ່ຄູ່ກໍລະນີທີື່ເປັນເຈົຶ້າໜີຶ້ໄດຸ້. 

 

4. ກຳນຕົກລົງກ່ອນກຳນຕັດສີນ 
ການຕົກລົງກັນກ່ອນ ການຕັດສີນ ມີ ສອງກໍລະນີ ຄ : ການຕົກລົງກັນຂອງຄູ່ກໍລະນີ ຢູນ່ອກ ສກສ ຫຼ  ຫກສ 

ແລະ ການຕົກລັງກັນຂອງຄູກ່ໍລະນີ ລະຍະການດໍາເນີນຂອງຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ. 
 

4.1 ກຳນຕົກກັນຂອງຄ ກ່ ລະນໃີນລະຍະກຳນດ ຳເນີນຂອງຄະນະກ ຳມະກຳນ 
ໃນລະຍະຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ພິຈາລະນາຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງຢູ່ນັຶ້ນ ຄູ່ກໍລະນີ ຍັງມີສິດຕົກລົງແກຸ້ໄຂນໍາກັນກ່ອນ

ການຕັດສີນກໍໄດຸ້. ຄໍາຕົກລົງຂອງຄູກ່ໍລະນີນັຶ້ນ ຕ້ອງເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ ໂດຍມີລາຍເຊັນຂອງຄູກ່ໍລະນີ, ຄະນະ
ກໍາມະການຕັດສີນ ແລະ ຫົວໜ້າສູນ ຫຼ  ຫ້ອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ບ່ອນດໍາເນີນການນັຶ້ນ 

                                                           
101 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2060) ມາດຕາ 33 
102 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2060) ມາດຕາ 34 
103 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2062) ມາດຕາ 39 ຂໍຶ້ 3 
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(ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 25). ຄໍາຕົກລົງ ຂອງຄູກ່ໍລະນີກ່ອນການຕັດສີນ ມີຜົນສັກສິດ ຄ ກັນກັບຄໍາຕັດສີນຂອງຄະນະ
ກໍາມະການຕັດສີນ104. 

 

4.2  ກຳນຕົກລົງກັນຂອງຄ ກ່ ລະນີ ຢ ່ ນອກ ສກສ ຫ ື ຫກສ 
ການຕົກລົງກັນຂອງຄູ່ກໍລະນີ ຢູ່ນອກ ສກສ ຫຼ  ສກສ ແມ່ນການທີື່ຄູ່ກໍລະນີໄປຕົກລົງກັນ ພ້ອມໃຈກັນຖອນ

ສໍານວນແກຸ້ໄຂຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ອອກຈາກຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ຂອງ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ໂດຍບໍື່ໃຫຸ້ຄະນະກໍາມະການຕັດ
ສີນດັື່ງກ່າວ ດໍາເນີນການຕັດສີນ. 

ການຕົກລົງກັນຂອງຄູ່ກໍລະນີຢູ່ນອກ ສກສ ຫຼ  ສກສ ແມ່ນການທີື່ຄູ່ກໍລະນີໄປຕົກລົງປະນີປະນອມກັນເອງຢູ່
ນອກ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ໂດຍບໍື່ໄດຸ້ມີການຊ້ອງໜ້າຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ແລະ ບໍື່ໄດຸ້ແຈຸ້ງຜົນຂອງການຕົກລົງໃຫຸ້ຄະ 
ນະກໍາມະການຕັດສີນ ວ່າຄູກ່ໍລະນີຕົກລົງກັນແນວໃດ. 

 

5. ກຳນລົງຄ ຳຕັດສນີ ແລະ ເນືໍ້ອໃນຄ ຳຕັດສີນ 
5.1 ກຳນລົງຄ ຳຕັດສີນ 
ພາຍຫັຼງຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ໄດຸ້ເກັບກໍາຂໍຶ້ມູນຫັຼກຖານແລຸ້ວ ແລະ ຄູ່ກໍລະນີ ໄດຸ້ສະເໜີຂໍຶ້ມູນຫັຼກຖານຄົບ

ຖ້ວນ, ຈະແຈຸ້ງເປັນທີື່ຮຽບຮ້ອຍແລຸ້ວ ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນກໍໃຫຸ້ ຄູ່ກໍລະນີ ລວມທັງບຸກຄົນທີສາມ ຖ້າມີ ສັງ
ລວມຄ ນກ່ຽວກັບສໍານວນຄໍາຮ້ອງ ແລະ ຄໍາແກຸ້ຄໍາຮ້ອງ ຫຼ  ຄໍາຮ້ອງແຍ່ງຂອງຕົນ ພ້ອມທັງມີຄໍາເຫັນສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບຂໍຶ້
ມູນຫັຼກຖານທີື່ໄດຸ້ສະເໜີຕໍື່ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນນັຶ້ນ ວ່າມາຮອດນີຶ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ບໍື່ມີເອກະສານໃດຕ ື່ມອີກແລຸ້ວ
ທີື່ຈະມາປະກອບໃຫຸ້ແກ່ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ຫຼ  ຍັງມີຫັຼກຖານໃດທີື່ຍັງບໍື່ທັນໄດຸ້ປະກອບ ຫຼ  ບໍື່ສາມາດນໍາມາສະ 
ເໜີ ແລະ ປະກອບໃຫຸ້ໄດຸ້  ທັງນີຶ້ກໍເພ ື່ອຮັບປະກັນໃຫຸ້ການພິຈາລະນາຕັດສີນຂອງຄະນະກໍາມະການຕັດສີນຖ ກຕ້ອງ 
ແລະ ໄດຸ້ຮັບຄວາມຍຸຕິທໍາ ທັງເປັນການສະກັດກັຶ້ນ ແລະ ປຸ້ອງກັນບໍື່ໃຫຸ້ຄູ່ກໍລະນີນໍາເອົາຂໍຶ້ມູນຫັຼກຖານໃໝ່ໄປສະເໜີ 
ຫຼ  ປະກອບ ເພ ື່ອຄັດຄ້ານຄໍາຕັດສີນຂອງຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ໄປຫາສານປະຊາຊົນ, ຖ້າຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ
ຮິບໂຮມຂໍຶ້ມູນຫັຼກຖານ ແລະ ຄູ່ກໍລະນີ, ບຸກຄົນທີສາມ ຖ້າສະເໜີຫັຼກຖານໝົດແລຸ້ວ ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ກໍ
ສາມາດລົງຄໍາຕັດສີນໄດຸ້ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ. 

ການລົງຄໍາຕັດສີນ ຂອງຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ເປັນການຊີຶ້ຂາດກ່ຽວກັບສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຄູກ່ໍລະນີ. ສະ
ນັຶ້ນ, ຄໍາຕັດສີນຂອງຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ຕ້ອງຢູ່ໃນຂອບເຂດຄໍາຮ້ອງຂໍ ແລະ ຄໍາຮ້ອງແຍ່ງຂອງຄູ່ກໍລະນີ. ໃນ
ກໍລະນີທີື່ຄະນະກໍາມະ ການຕັດສີນ ຫາກບໍື່ເປັນເອກະສັນກັນການຕັດສີນ ໃຫຸ້ຖ ເອົາຕາມສຽງສ່ວນຫຼາຍ. ຄໍາຕັດສີນ
ຂອງຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ຕ້ອງອ່ານຊ້ອງໜ້າຄູ່ກໍລະນີ ຫຼ  ຜູຸ້ຕາງໜ້າ ແລະ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ລົງຄໍາຕັດສີນນັຶ້ນ
ເປັນຕົຶ້ນໄປ105. 

ຖ້າຄູ່ກໍລະນີຝ່າຍໃດຝ່າຍໜ ື່ງ ຫາກບໍື່ເຂົຶ້າຮ່ວມຟັງຄໍາຕັດສີນຕາມໝາຍເຊີນໂດຍບໍ່ໍມີເຫດຜົນ ຄະນະກໍາມະການ
ມີສິດອ່ານຄໍາຕັດສີນລັບຫັຼງ. ເມ ື່ອຄະນະກໍາມະການຕັດສີນອ່ານຄໍາຕັດສີນແລຸ້ວ ກໍໃຫຸ້ເອົາຄໍາຕັດສີນນັຶ້ນໄປແຈຸ້ງໃຫຸ້ຄູ່
ກໍລະນີຊາບ ແລະ ຖ ວ່າຄໍາຕັດສີນຂອງຄະນະກໍາມະການຕັດສີນນັຶ້ນ ມີຜົນບັງຄັບນັບແຕ່ວັນທີື່ຄູ່ກໍລະນີໄດຸ້ຮັບຊາບຄໍາ
ຕັດສນີນັຶ້ນເປັນຕົຶ້ນໄປ. 

ເມ ື່ອຄະນະກໍາມະການໄດຸ້ລົງຄໍາຕັດສີນ ແລະ ໄດຸ້ອ່ານໃຫຸ້ຄູ່ກໍລະນີໄດຸ້ຟັງແລຸ້ວຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ກໍຕ້ອງ
ຈັດສົື່ງສໍາເນົາຄໍາຕັດສີນນັຶ້ນໃຫຸ້ຄູ່ກໍລະນີຊາບແຕ່ກົງກັນຂ້າມຄໍາຕັດສີນຂອງຄະນະກໍາມະການຕັດສີນເວລາໃດຫາກບໍື່

                                                           
104 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2060) ມາດຕາ 35 
105 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2060) ມາດຕາ 31 
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ທັນໄດຸ້ສົື່ງສໍາເນົາຄໍາຕັດສີນເຖິງຄູ່ກໍລະນີຄໍາຕັດສີນດັື່ງກ່າວກໍຍັງບໍື່ມີຜົນແຕ່ຢ່າງໃດ. ສະນັຶ້ນ, ຄໍາຕັດສີນຂອງຄະນະກໍາ 
ມະການຈະມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນຄູ່ກໍລະນີທັງໝົດໄດຸ້ຮັບຊາບເປັນຕົຶ້ນໄປ. 

ນອກຈາກນນີຶ້, ຖ້າຫາກວ່າຂໍຶ້ມູນຫັຼກຖານຄົບຖ້ວນແລຸ້ວ ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ສາມາດລົງຄໍາຕັດສີນລັບຫັຼງ
ຄູກ່ໍລະນີທັງ ສອງຝ່າຍໄດຸ້ ໃນກໍລະນີໃດໜ ື່ງ ດັື່ງນີຶ້: 

- ຄູກ່ໍລະນີທັງສອງຝ່າຍ ໄດຸ້ມີເອກະສານແຈຸ້ງໃຫຸ້ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ໃຫຸ້ລົງຄໍາຕັດສີນລັບຫັຼງ; 
- ຄູ່ກໍລະນີຝ່າຍໜ ື່ງ ໄດຸ້ແຈຸ້ງໃຫຸ້ກໍາມະການຕັດສີນແຕ່ຝ່າຍໜ ື່ງເຊີນເຂົຶ້າມາແຕ່ບໍື່ຍອມເຂົຶ້າມາໂດຍບໍື່ຮູຸ້ເຫດ

ຜົນ; 
- ຄູກ່ໍລະນີທັງສອງຝ່າຍບໍື່ເຂົຶ້າມາຟັງການອ່ານຄໍາຕັດສີນ ໂດຍບໍື່ຮູຸ້ເຫດຜົນ. 
ພາຍຫັຼງຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ໄດຸ້ລົງຄໍາຕັດສີນລັບຫັຼງຄູກ່ໍລະນີ ທັງສອງຝ່າຍແລຸ້ວ ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ 

ຕ້ອງແຈຸ້ງຄໍາຕັດສີນໃຫຸ້ຄູ່ກໍລະນີທັງສອງຝ່າຍຊາບ ພ້ອມທັງສໍາເນົາຄໍາຕັດສີນໃຫຸ້ຄູ່ກໍລະນີ ແລະ ຄໍາຕັດສີນຂອງຄະນະ
ກໍາມະການຈະມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນຄູ່ກໍລະນີທັງໝົດໄດຸ້ຮັບຊາບເປັນຕົຶ້ນໄປ. 

 

5.2 ເນືໍ້ອໃນຄ ຳຕັດສີນ 
ຄໍາຕັດສີນ ປະກອບດ້ວຍ: 
1) ເວລາ, ວັນ, ເດ ອນ, ປີ, ເລ ື່ອງ ແລະ ເລກທີ ຂອງຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ສະຖານທີື່ອອກຄໍາຕັດສີນ; 
2) ຊ ື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຂອງຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ແລະ ຜູຸ້ບັນທ ກ; 
3) ຊ ື່ ແລະ ນາມສະກຸນ, ອາຍຸ, ອາຊີບ, ສັນຊາດ, ທີື່ຢູ່ປັດຈຸບັນ ແລະ ສະຖານທີື່ຕັຶ້ງກິດຈະການຂອງຄູ່

ກໍລະນີ ຫຼ  ຜູຸ້ຕາງໜ້າ; 
4) ເນ ຶ້ອໃນຕົຶ້ນຕໍຂອງຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ, ຄໍາວິນິດໄສ ແລະ ບ່ອນອີງຂອງຄໍາຕັດສີນ; 
5) ການຕັດສີນ; 
6) ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການໃຊຸ້ຈ່າຍຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າແຮງງານ ແລະ ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ ຂອງຄູກ່ໍລະນແີຕ່ລະ

ຝ່າຍ; 

7) ລາຍເຊັນ ຂອງຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ, ຜູຸ້ບັນທ ກ ແລະ ລາຍເຊັນ ຂອງຫົວໜ້າສູນ ຫຼ  ຫ້ອງການແກຸ້ໄຂ
ຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດບ່ອນດໍາເນີນນັຶ້ນ. 

ຄໍາຕັດສີນ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 26) ຕ້ອງເຮັດເປັນ ສີື່ສະບັບ ຄ : ໄວຸ້ໃນສໍາເນົາ, ໄວຸ້ໃນສໍານວນແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດ
ແຍ່ງທາວດ້ານເສດຖະກິດ, ໃຫຸ້ຄູກ່ໍລະນີ ຜູຸ້ລະສະບັບ. 

 

6.  ກຳນຄັດຄ້ຳນຄ ຳຕັດສນີ 
ຄໍາຕັດສີນຂອງຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນໄດຸ້ລົງ ຫຼ  ວັນ ຄູ່ກໍລະນີ

ໄດຸ້ຮັບຊາບຄໍາຕັດສີນນັຶ້ນເປັນຕົຶ້ນໄປ ເມ ື່ອຄູ່ກໍລະນີຝ່າຍໃດຝ່າຍໜ ື່ງ ຫຼ  ທັງສອງຝ່າຍ ຫາກບໍື່ເຂົຶ້າມາຟັງຄໍາຕັດສີນຕາມ
ໝາຍເຊີນ. ກົດໝາຍ ຈ ື່ງໃຫຸ້ສິດໃນການຄັດຄ້ານຄໍາຕັດສີນຂອງຄະນະກໍາມະການຕັດສີນແກ່ຄູ່ກໍລະນີ ໃນການຄັດ
ຄ້ານຄໍາຕັດສີນ ຂອງຄະນະກໍາມະການຕັດສີນທີື່ເຫັນວ່າ ບໍື່ຖ ກຕ້ອງຕໍື່ສານປະຊາຊົນ ເພ ື່ອພິຈາລະນາຕາມກົດໝາຍ. 

ຄູ່ກໍລະນີມີສິດສະເໜີຕໍື່ສານປະຊາຊົນ ເພ ື່ອຄັດຄ້ານຄໍາຕັດສີນຂອງຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ພາຍໃນກໍານົດສີື່
ສິບຫ້າວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດຸ້ຮັບຊາບຄໍາຕັດສີນເປັນຕັຶ້ນໄປ ໃນກໍລະນີໃດໜ ື່ງ ດັື່ງນີຶ້: 

1) ຄູ່ກໍລະນີບໍື່ໄດຸ້ຕົກລົງໃຫຸ້ມີການຕັດສີນດ້ວຍຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ຫຼ  ຄໍາຕົກລົງນັຶ້ນເປັນໂມຄະ; 
2) ການປະກອບຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ບໍື່ສອດຄ່ອງກັບການຕົກລົງຂອງຄູ່ກໍລະນີ, ກົດໝາຍ ແລະ 

ລະບຽບການ; 
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3) ການດໍາເນີນການຕັດສີນ ບໍື່ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດ
ແຍ່ງທີື່ຄູ່ກໍລະນີຕົກລົງກັນໃນສັນຍາ; 

4) ຂໍຶ້ມູນຫັຼກຖານ ທີື່ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ຖ ເປັນພ ຶ້ນຖານໃນການຕັດສີນນັຶ້ນມີການປອມແປງ ຫຼ  ກໍາ 
ມະການຕັດສີນຮັບເງິນ, ຊັບສີນ ຫຼ  ຜົນປະໂຫຍດອ ື່ນ ຊ ື່ງສ້າງຜົນກະທົບຕໍື່ຄວາມທ່ຽງທໍາໃນການຕັດສີນ; 

5) ຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງບໍື່ຢູ່ໃນຂອບເຂດສດິແກຸ້ໄຂຕາມທີື່ກໍານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ; 
6) ຄໍາຕັດສນີເກີນ ຫຼ  ບໍື່ຄົບຖ້ວນ ຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງຄູ່ກໍລະນີ106. 
ພາຍຫັຼງ ຄະນະສານການຄ້າ ຂອງສານປະຊາຊົນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໄດຸ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຂອງຄູ່ກໍລະນີ ເພ ື່ອ

ຄັດຄ້ານຄໍາຕັດສີນຂອງຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ຂອງ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ຕ້ອງພິຈາລະນາພາຍໃນກໍານົດ ສິບຫ້າວັນ 
ແລະ ຕ້ອງກວດກາການດໍາເນີນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງນັຶ້ນ ໄດຸ້ປະຕິບັດຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, 
ສົນທິສັນຍາສາກົນ ທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ, ບໍື່ແຕ່ຕ້ອງເຖິງຄວາມໝັຶ້ນຄົງຂອງຊາດ, ຄວາມສະຫງົບຂອງສັງຄົມ ແລະ 
ສິື່ງແວດ ລ້ອມ. ຖ້າເຫັນວ່າຖ ກຕ້ອງແລຸ້ວ ສານຕ້ອງອອກຄໍາຊີຶ້ຂາດ ເພ ື່ອບັງຄັບປະຕິບັດ. ຄໍາຊີຶ້ຂາດຂອງສານ ມີຜົນ
ບັງຄັບໃນທັນໃດ ແລະ ບໍື່ມີສິດຂໍອຸທອນໄດຸ້. ຖ້າເຫັນວ່າ ຄໍາຕັດສີນຂອງ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ລະເມີດກົດໝາຍ ສານກໍຈະ
ບໍື່ລົງຄໍາຊີຶ້ຂາດຢັຶ້ງຢ ນເອົາ ແລະ ຄູ່ກໍລະນີ ມີສິດໃຫຸ້ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ແກຸ້ໄຂຄ ນໃໝ່ ຫຼ  ຮ້ອງຟຸ້ອງຕໍື່ສານ ເພ ື່ອພິຈາລະ 
ນາຕັດສີນຕາມກົດໝາຍ107. 

 

                                                           
106 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2060) ມາດຕາ  39 
107 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2062) ມາດຕາ 42 
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ບົດທີ 7 
ກຳນຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຜນົຂອງກຳນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂດັແຍ່ງທຳງດ້ຳນເສດຖະກິດ 

 

1. ຄວຳມຮ ້ກ່ຽວກັບກຳນຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຜົນຂອງກຳນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍງ່ທຳງດ້ຳນ
ເສດຖະກິດ 
1.1 ຄວຳມໝຳຍ 
ການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດຜົນຂອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດໝາຍເຖິງການນໍາເອົາຄໍາຕົກລົງຂອງການ

ໄກ່ເກ່ຍ, ຄໍາຕົກລົງຂອງຄູ່ກໍລະນີກ່ອນການຕັດສີນ, ຄໍາຕັດສີນຂອງຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ເພ ື່ອປະຕິບັດຜົນຂອງ
ການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເພ ື່ອຢັຶ້ງຢ ນ ຫຼ  ຮັບຮູຸ້ຄໍາຕັດສີນຂອງຄະນະກໍາມະການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດຂອງຕ່າງປະເທດມາຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດໃຫຸ້ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ສໍາເລັດຜົນເປັນຈິງ ດ້ວຍຄວາມສະໜັກໃຈ
ຂອງຄູ່ກໍລະນີ ແລະ ດ້ວຍການບັງຄບັປະຕິບັດ ຕາມທີື່ກໍານົດໄວຸ້ໃນຄໍາຕົກລົງຂອງຄູ່ກໍລະນີ ຫຼ  ຕາມຄໍາຊີຶ້ຂາດ ແລະ ຄໍາ
ຕັດສີນຂອງຄະນະກໍາມະການ ດ້ວຍການໃຊຸ້ແທນເງິນ, ວັດຖຸ ແລະ ຊັບສີນອ ື່ນ ຄ ນໃຫຸ້ແກ່ຄູ່ກໍລະນີທີື່ຖ ກລະເມີດ. 

 

1.2 ຄວຳມສ ຳຄັນ 
ການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດຜົນຂອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຢູ່ໃນຂະບວນການ

ຄຸຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸຸ້ມຄອງສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍ ກໍຄ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫຸ້ມີຄວາມສີວິໄລ ແລະ ຍຸຕິທໍາ. 
ພ້ອມນັຶ້ນ ກໍມີຄວາມສໍາຄັນໃນການສ້າງຄວາມເຊ ື່ອໜັຶ້ນ ແລະ ເຊ ື່ອຖ ຂອງບຸກຄົນຕໍື່ການບັງຄັບໃຊຸ້ກົດໝາຍ ຢູ່ໃນສັງ 
ຄົມ. 

ກົນໄກສ້າງຄວາມຍຸຕິທໍາໃຫຸ້ເຂັຶ້ມແຂງ ແລະ ການບັງຄັບໃຊຸ້ກົດໝາຍໃຫຸ້ມີຄວາມສັກສິດ ແມ່ນຄວາມຈໍາເປັນ
ພາວະວິໄສ ຢູ່ໃນຂະບວນການສ້າງລັດທີື່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ ເນ ື່ອງຈາກວ່າສັງຄົມຈະມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ມີ
ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ຕ້ອງມີກົດໝາຍທີື່ຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີກົນໄກແກຸ້ໄຂການລະເມີດກົດໝາຍທີື່ເຂັຶ້ມແຂງ 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນການມີກົນໄກ, ມາດຕະການບັງຄັບປະຕິບັດຜົນຂອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ 
ເພ ື່ອປົກປຸ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງພົນລະເມ ອງ, ສ້າງຄວາມເຊ ື່ອໝັຶ້ນ, ເຊ ື່ອຖ  ແລະ ສັດທາຈາກ
ສັງຄົມ. ຖ້າຫາກຜົນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ບໍື່ໄດຸ້ຮັບການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດຈະເຮັດໃຫຸ້ຄູ່ກໍລະນີບໍື່ໄດຸ້
ຮັບການໃຊຸ້ແທນຄວາມເສຍຫາຍ, ບໍື່ໄດຸ້ຮັບຊບັສີນທີື່ສູນເສຍຄ ນມາ ແລະ ອ ື່ນໆ ພາໃຫຸ້ບຸກຄົນບໍື່ສາມາດນໍາໃຊຸ້ຊັບສີນ
ເງິນຄໍາຂອງຕົນເອງເຫົຼື່ານັຶ້ນ ໄປທໍາການຜະລິດ-ທຸລະກິດ ຄ້າຂາຍ ແລະ ອາດມີຫາງສຽງຈົື່ມວ່າຕໍື່ການປະຕິບັດກົດ    
ໝາຍບໍື່ເຂັຶ້ມງວດ ແລະ ບໍື່ສັກສິດ, ມີການຮ້ອງທຸກ, ຮ້ອງຂໍ ຕໍື່ອົງການຈັດຕັຶ້ງຕ່າງໆ ເພ ື່ອໃຫຸ້ໄດຸ້ຜົນປະໂຫຍດທີື່ສູນເສຍ
ໄປນັຶ້ນກັບມາ ຊ ື່ງຈະສົື່ງຜົນກະທົບຕໍື່ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຢູ່ໃນສັງຄົມ, ເຮັດໃຫຸ້ສັງຄົມບໍື່ມີຄວາມສະຫງົບ. 
  

1.3 ຈຸດປະສົງ 
ການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດຜົນຂອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ມີຈຸດປະສົງຄ  : 
- ເພີື່ມທະວີຄວາມສັກສິດຂອງ ກົດໝາຍ; 
- ປົກປຸ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງຄູ່ກໍລະນີ, ເຮັດໃຫຸ້ຜູຸ້ໄດຸ້ຮັບຄວາມອັບປະໂຫຍດໄດຸ້ຮັບການ

ທົດແທນ ຄວາມເສຍຫາຍ; 
- ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫຸ້ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ, ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ຍຸຕິທໍາ; 
- ບັນລຸໄດຸ້ຕາມຈຸດປະສົງຂອງຄູ່ກໍລະນີທີື່ສະເໜີໃຫຸ້ມີການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ. 
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2. ກຳນຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຜນົຂອງກຳນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂດັແຍ່ງທຳງດ້ຳນເສດຖະກິດຂອງ 
ສປປ ລຳວ 
ການປະຕິບັດຜົນຂອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແມ່ນການປະຕິຜົນຂອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ພິພາດ

ທາງດ້ານຜົນປະໂຫຍດລະຫວ່າງນິຕິບຸກຄົນດ້ວຍກັນ, ນິຕິບຸກຄົນກັບບຸກຄົນ, ບຸກຄົນກັບບຸກຄົນທັງສັນຊາດລາວ 
ແລະ ສັນຊາດຕ່າງປະເທດທີື່ເກີດຂ ຶ້ນຈາກການລະເມີດສັນຍາ, ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຊ ື່ງໄດຸ້ຮັບການແກຸ້ໄຂຢູ່ ສກສ ຫຼ  
ຫກສ. 

ພາຍຫັຼງມີການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດຈາກ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ແລຸ້ວຄູ່ກໍລະນີມີພັນທະໃນການ
ປະຕິບັດຜົນການໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ຕາມຄໍາຕັດສີນຂອງຄະນະກໍາມະການ ຊ ື່ງໃນການປະຕິບັດນີຶ້ແມ່ນຈະມີສອງວິທີ ຄ : ການ 
ຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດໂດຍຄູ່ກໍລະນີ ແລະ ການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດໂດຍອົງການປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນຂອງສານ108. 
 

 2.1  ກຳນຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດໂດຍຄ ່ກ ລະນີ 
 ນີຶ້ແມ່ນການນໍາເອົາຜົນຂອງການໄກ່ເກ່ຍ, ຄໍາຕົກລົງຂອງຄູ່ກໍລະນີກ່ອນການຕັດສີນ ຫຼ  ການຕັດສີນຂອງຄະນະ
ກໍາມະການຕັດສີນ ມາຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດບັດໃຫຸ້ປາກົດຜົນເປັນຈິງຕາມຄວາມສະໜັກໃຈຂອງຄູ່ກໍລະນີ. 

ຄູ່ກໍລະນີມີພັນທະປະຕິບັດຜົນຂອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດດ້ວຍຕົນເອງດ້ວຍຄວາມສະໝັກ 
ໃຈພາຍໃນກໍານົດ 65 ວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດຸ້ຮັບຜົນຂອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼ  ມີຄໍາຕົກລົງ ຫຼ  ຄໍາຕັດສີນເປັນຕົຶ້ນ
ໄປ109. ໃນການປະຕິບັດຜົນຂອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງນັຶ້ນຄູ່ກໍລະນີຈະຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດຢູ່ທີື່ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ໂດຍຊ້ອງ
ໜ້າພະນັກງານຂອງ ສກສ ຫລ  ຫກສ ກໍໄດຸ້ ຫຼ ວ່າຄູ່ກໍລະນຈີະຕິບັດຕໍື່ກັນເອງຢູ່ນອກ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ກໍໄດຸ້ ແຕ່ຕ້ອງ
ໄດຸ້ນໍາເອົາເອກະສານໃນການປະຕິບັດມາຍ ື່ນຕໍື່ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ເພ ື່ອປິດສໍານວນຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ. 

 

 2.1.1  ຄວຳມຮັບຜິດຊອບໃນກຳນຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ 
ການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດ ແມ່ນໜ້າທີຂອງພະແນກ ຫຼ  ໜ່ວຍງານຕິດຕາມການປະຕິບັດຜົນ ຂອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດ

ແຍ່ງ. ພະນັກງານພາຍໃນພະແນກ ຫຼ  ໜ່ວຍງານທີື່ຮັບຜິດຊອບນັຶ້ນຕ້ອງໄດຸ້ອອກໝາຍເຊີນຄູ່ກໍລະນີ ເພ ີື່ອເຂົຶ້າມາປະຕິ 
ບັດຜົນຂອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ຄົຶ້ນຄວ້າ, ຕິດຕາມຜົນຂອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ເຊັື່ນ ບົດບັນ 
ທ ກ, ຄໍາຕົກລົງຂອງຄູ່ກໍລະນີກ່ອນການຕັດສີນ ແລະ ຄໍາຕັດສີນຂອງຄະນະກໍາມະການກ່ຽວກັບວັນເວລາ, ຊັບສີນ, 
ວັດຖຸໃນການໃຊຸ້ແທນຄ ນຂອງຄູ່ກໍລະນີ ແລະ ເປັນຜູຸ້ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູຸ້ຄູ່ກໍລະນີໃນການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດຜົນຂອງການແກຸ້
ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດທີື່ຄູ່ກໍລະນີຕົກລົງເຫັນດີມາປະຕິບັດຢູ່ທີື່ ສກສ, ຫກສ ຫຼ  ຄູ່ກໍລະນີປະຕິບັດນໍາກັນ
ເອງຢູ່ນອກ ສກສ ຫຼ  ຫກສ. 
 

 2.1.2 ກຳນປະຕິບັດຜົນຂອງກຳນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ 
ຜົນຂອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທີື່ອອກມານັຶ້ນ ຈະຖ ກສົື່ງໄປຫາພະແນກ ຫຼ  ໜ່ວຍງານຕິດຕາມການປະຕິບັດຜົນ

ຂອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງຢູ່ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ເພ ື່ອນໍາເອົາຜົນຂອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດມາຈັດຕັຶ້ງ
ປະຕິບັດ. 

ເມ ື່ອຄູ່ກໍລະນີໄດຸ້ຍິນຍອມປະຕີບັດຕາມຜົນຂອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງແລຸ້ວ, ພະນັກງານຂອງພະແນກ ຫຼ  
ໜ່ວຍງານ ຕ້ອງເຮັດບົດບັນທ ກໄວຸ້ເພ ື່ອເປັນການຮັບຮູຸ້ການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດຜົນຂອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງຂອງພວກ

                                                           
108ຄໍາແນະນໍາຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຍຸຕິທໍາ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດຜົນຂອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສະ 
ບັບເລກທີ 221/ກຍ ລົງວັນທີ 21 ມີນາ 2064, ຂໍຶ້III 
109 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2060) ມາດຕາ 48 
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ເຂົາເຈົຶ້າ.  ເນ ຶ້ອໃນຂອງບົດບັນທ ກ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 29) ຕ້ອງໄດຸ້ກໍານົດລະອຽດກ່ຽວກັບວິທີຂອງການປະຕິບັດ
ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຄູ່ກໍລະນີຕາມຜົນຂອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ພ້ອມທັງຕ້ອງໄດຸ້ລົງລາຍເຊັນ
ຂອງຄູ່ກໍລະນີ ຫຼ  ຜູຸ້ຕາງໜ້າ, ລາຍເຊັນຜູຸ້ບັນທ ກ ແລຸ້ວຕ້ອງສໍາເນົາບົດບັນທ ກນັຶ້ນໃຫຸ້ຄູ່ກໍລະນີຜູຸ້ລະສະບັບ ແລະ ເກັບ
ໄວຸ້ນໍາ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ໜ ື່ງສະບັບ ເພ ື່ອເປັນຫັຼກຖານ. ເມ ື່ອຄູ່ກໍລະນີໄດຸ້ມີການຍິນຍອມປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະ
ຕາມຜົນຂອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ ແລະ ຄົບຖ້ວນແລຸ້ວ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ຕ້ອງອອກຄໍາສັື່ງປິດ
ສໍານວນຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງແລຸ້ວມອບໃຫຸ້ຄູ່ກໍລະນີຜູຸ້ລະສະບັບ ແລະ ເກັບໄວຸ້ນໍາ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ໜ ື່ງສະບັບ ເພ ື່ອເປັນຫັຼກ
ຖານ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 28). 
 ໃນກໍລະນີຄູ່ກໍລະນີ ຫາກບໍື່ສາມາດປະຕິບັດຕາມຜົນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດນັຶ້ນ ພະນັກງານ
ຂອງພະແນກ ຫຼ  ໜ່ວຍງານ ຕິດຕາມການປະຕິບັດຜົນຂອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ກໍຕອ້ງໄດຸ້ເຮັດບົດບັນທ ກ ແລະ 
ເຊັນຢັຶ້ງຢ ນຮັບຮູຸ້ການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດຜົນຂອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທີື່ບໍື່ສໍາເລັດນັຶ້ນ ໄວຸ້ເປັນຫັຼກຖານໃຫຸ້ແກ່ຄູ່ກໍລະນ ີ
ເພ ື່ອໃຊຸ້ໃນເວລາຮ້ອງຂໍຕໍື່ສານປະຊາຊົນ. 
 

2.2  ກຳນຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດໂດຍອົງກຳນປະຕິບັດຄ ຳຕັດສີນຂອງສຳນ 
 2.2.1 ກຳນຍືີ່ນຄ ຳຮ້ອງຂ ຕ ີ່ສຳນ 

ເມ ື່ອຕົນເອງຫາກເປັນຝ່າຍອັບປະໂຫຍດຈາກການບໍື່ປະຕິບັດຜົນຂອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະ 
ກິດ ກໍສາມາດຮ້ອງຂໍຕໍື່ສານປະຊາຊົນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ບ່ອນ ສກສ ຫຼ  ຫກສ ຕັຶ້ງຢູ່ເພ ື່ອພິຈາລະນາອອກຄໍາຊີຶ້ຂາດ
ບັງຄັບປະຕິບັດຜົນຂອງການແກຸ້ໄຂຂັດແຍ່ງດັື່ງກ່າວ110. 

ໃນການຍ ື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍຕໍື່ສານປະຊາຊົນເພ ື່ອພິຈາລະນາອອກຄໍາຊີຶ້ຂາດໃຫຸ້ບັງຄັບປະຕິບັດຜົນຂອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້
ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດນັຶ້ນ ໃຫຸ້ປະຕິບັດຕາມແບບພິມຄໍາຮ້ອງຂອງສານ ເມ ື່ອປະກອບເອກະສານຄົບຖ້ວນແລຸ້ວ
ຈິື່ງນໍາໄປຍ ື່ນຕໍື່ສານປະຊາຊົນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ທີື່ ຫກສ ຫຼ  ສກສ ບ່ອນແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງຕັຶ້ງຢູ່. 
 

2.2.2  ຂັໍ້ນຕອນກຳນພິຈຳລະນຳຂອງສຳນ 
ການຊີຶ້ຂາດຂອງສານປະຊາຊົນຕໍື່ຜົນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດນັຶ້ນແມ່ນຕ້ອງໄດຸ້ພິຈາລະນາ

ໂດຍໄວ, ພາຍຫັຼງທີື່ໄດຸ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍຈາກຄູ່ກໍລະນີແລຸ້ວ ສານປະຊາຊົນຕ້ອງໄດຸ້ພິຈາລະນາອອກຄໍາຊີຶ້ຂາດພາຍໃນກໍາ
ເວລາ ສິບຫ້າ ວັນ. 

ໃນການພິຈາລະນາອອກຄໍາຊີຶ້ຂາດນັຶ້ນ ສານປະຊາຊົນຕ້ອງໄດຸ້ກວດກາເບິື່ງວ່າການດໍາເນີນການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ
ນັຶ້ນໄດຸ້ປະຕິບັດຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ສົນທິສັນຍາສາກົນທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ, ບໍື່ແຕະຕ້ອງ
ເຖິງຄວາມໜັຶ້ນຄົງຂອງຊາດ, ຄວາມສະຫງົບຂອງສັງຄົມ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ. ຖ້າເຫັນວ່າຖ ກຕ້ອງແລຸ້ວສານປະຊາຊົນ
ຕ້ອງອອກຄໍາຊີຶ້ຂາດເພ ື່ອບັງຄັບປະຕິບັດ. ຄໍາຊີຶ້ຂາດຂອງສານນັຶ້ນຈະມີຜົນບັງຄັບປະຕິບັດໃນທັນໃດ ແລະ ບໍື່ສາມາດຂໍ
ອຸທອນໄດຸ້. 

ຖ້າສານປະຊາຊົນຫາກເຫັນວ່າຜົນຂອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການ ສານປະຊາຊົນກໍຈະບໍື່ລົງຄໍາຊີຶ້ຂາດຢັຶ້ງຢ ນເອົາເປັນຕົຶ້ນໃນກໍລະນີ ດັື່ງນີຶ້: 

- ຄູ່ກໍລະນີໃດໜ ື່ງ ບໍື່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພ ດ; 
- ຜົນຂອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງດັື່ງກ່າວ ຂັດກັບກົດໝາຍ ທີື່ໃຊຸ້ເປັນບ່ອນອີງໃນການແກຸ້ໄຂ ຫຼ  ບໍື່ສອດຄ່ອງ

ກັບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ; 

                                                           
110 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2060) ມາດຕາ 50 
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- ຄູ່ກໍລະນີມີການຄັດຄ້ານຄໍາຕັດສີນ ຂອງຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນກົດ ໝາຍວ່າ
ດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ; 

- ຄໍາຕັດສີນດັື່ງກ່າວນັຶ້ນຍັງບໍື່ມີຜົນບັງຄັບຄູ່ກໍລະນີ ຫຼ  ຖ ກຍົກເລີກ, ຖ ກໂຈະໂດຍສານ ຫຼ  ບໍື່ສອດຄ່ອງກັບ
ກົດໝາຍຂອງປະເທດທີື່ໄດຸ້ອອກຄໍາຕົກລົງນັຶ້ນ; 

- ຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງດັື່ງກ່າວບໍື່ສາມາດແກຸ້ໄຂໄດຸ້ ດ້ວຍອົງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ພາຍໃຕຸ້ກົດ  
ໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ111. 

ຜ່ານການກວດກາຂອງສານປະຊາຊົນແລຸ້ວຫາກເຫັນວ່າຜົນຂອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດນັຶ້ນ
ໄດຸ້ລະເມີດກົດໝາຍ, ສານກໍຈະບໍື່ລົງຄໍາຊີຶ້ຂາດຢັຶ້ງຢ ນເອົາ, ໃນກໍລະນີດັື່ງກ່າວນີຶ້ຄູ່ກໍລະນີ ມີສິດຕົກລົງໃຫຸ້ ສກສ ແກຸ້ໄຂ
ຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງດັື່ງກ່າວນັຶ້ນຄ ນໃໝ່ ຫຼ  ຮ້ອງຟຸ້ອງຕໍື່ສານປະຊາຊົນ ເພ ື່ອພິຈາລະນາຕາມກົດໝາຍ. 

 

2.2.3 ຂັໍ້ນຕອນກຳນຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ 

ຄໍາຊີຶ້ຂາດຂອງສານທີື່ໄຊຸ້ໄດຸ້ເດັດຂາດທາງດ້ານກົດໝາຍ ຈະຖ ກນໍາມາຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດຕາມຂັຶ້ນຕອນຂອງກົດ   
ໝາຍ ດັື່ງລຸ່ມນີຶ້:   

ກ. ກຳນສົີ່ງຄ ຳຊີໍ້ຂຳດໄປບັງຄັບປະຕິບັດ 
ພາຍຫັຼງທີື່ສານປະຊາຊົນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໄດຸ້ອອກຄໍາຊີຶ້ຂາດ ຕໍື່ຜົນຂອງການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ແລຸ້ວ ຕ້ອງໄດຸ້ແຈຸ້ງໃຫຸ້ຄູ່ກໍລະນີຮັບຊາບ ແລະ ສົື່ງຄໍາຊີຶ້ຂາດດັື່ງກ່າວ ໄປຍັງພະແນກຍຸຕິທໍາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ພາຍ
ໃນກໍໍໍານົດເວລາ ສາມສິບ ວັນ112. 

ຂ. ກຳນຄົໍ້ນຄວ້ຳເພືີ່ອຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ 
ພະນັກງານຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນຂອງສານຈະຕ້ອງໄດຸ້ຄົຶ້ນຄວ້າຄໍາຊີຶ້ຂາດຂອງສານປະຊາຊົນໃຫຸ້ລະອຽດ 

ເພ ື່ອ ເຂົຶ້າໃຈ ແລະ ກະກຽມເງ ື່ອນໄຂຕ່າງໆໃນການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດຕາມຂັຶ້ນຕອນຂອງກົດໝາຍ 
ຄ. ກຳນຮຽກຄ ່ຄວຳມມຳປຶກສຳຫຳລືໃນກຳນປະຕິບັດ 
ກ່ອນຈະລົງມ ປະຕິບັດຕົວຈິງນັຶ້ນພາຍໃນກໍານົດເວລາສິບວັນ ນັບແຕ່ໄດຸ້ຮັບຄໍາຊີຶ້ຂາດຂອງສານ ພະນັກງານຈັດ

ຕັຶ້ງປະຕິບັດຕ້ອງໄດຸ້ຮຽກຄູ່ຄວາມເຂົຶ້າມາຫ້ອງການປະຕິບັດເພ ື່ອແຈຸ້ງໃຫຸ້ຊາບ, ແນະນໍາ ແລະ ຊຸກຍູຸ້, ປຸກລະດົມ, ວາງ
ກໍານົດເວລາພ້ອມທັງຫາວິທີການປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນຊ ື່ງອີງໃສ່ເງ ື່ອນໄຂຕົວຈິງທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຜູຸ້ຖ ກປະຕິບັດ 
ເພ ື່ອເຮັດໃຫຸ້ການປະຕິບັດຄໍາຊີຶ້ຂາດຂອງສານເປັນໄປຕາມກໍານົດເວລາທີື່ກົດໝາຍໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ຄ ຫົກສິບວັນ; ຜ່ານການ
ປ ກສາຫາລ ຄູ່ຄວາມສາມາດຕົກລົງກັນໄດຸ້ ຫຼ  ບໍື່ໄດຸ້ກໍຕາມກຽື່ວກັບວິທີການ (ການໃຊຸ້ແທນໜີຶ້ສີນ). ໃນການຈັດຕັຶ້ງ
ປະຕິບັດຄໍາຊີຶ້ຂາດນັຶ້ນພະນັກງານປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນຂອງສານຈະຕ້ອງໄດຸ້ເຮັດບົດບັນທ ກທຸກຄັຶ້ງທີື່ຮຽກຄູ່ຄວາມເຂົຶ້າມາ
ພົບເພ ື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ.  

ນອກນັຶ້ນແລຸ້ວ ພະນັກງານປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນ ກໍຍັງຕ້ອງໄດຸ້ອະທິບາຍເຖິງມາດຕະການທາງດ້ານກົດໝາຍທີື່ຈະ
ຕ້ອງໄດຸ້ນໍາໃຊຸ້ເຂົຶ້າໃນການປະຕິບັດ ຖ້າຫາກວ່າຜູຸ້ຖ ກປະຕິບັດບໍື່ໃຫຸ້ຄວາມຮ່ວມມ  . 

ໃນລະຍະເວລາຂອງການປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນຂອງສານນີຶ້ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຫຼ  ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດ
ຄໍາຕັດສີນ ສາມາດນໍາໃຊຸ້ມາດຕະການທາງດ້ານກົດໝາຍ ເຊັື່ນ ການອອກຄໍາສັື່ງອາຍັດຊັບ, ຄໍາສັື່ງຍ ດຊັບທີື່ສານຍັງບໍື່
ທັນອອກຄໍາສັື່ງຍ ດຊັບ ຫຼ  ອາຍັດຊັບນັຶ້ນໄດຸ້ ຫາກເຫັນວ່າຜູຸ້ຖ ກປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນຂອງສານມີເຈດຕະນາຫົຼບຫີຼກ ບໍື່
ຢາກປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນນັຶ້ນ. 

                                                           
111 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2062) ມາດຕາ 42 
112ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2009) ມາດຕາ 23 
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ງ. ກຳນປະຕິບັດຕົວຈິງ 
ພະນັກງານຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນຂອງສານ ຈະລົງມ ປະຕິບັດຕົວຈິງພາຍຫັຼງໄດຸ້ມີການປ ກສາຫາລ ເຖິງວິທີ

ການປະຕິບັດຈາກຄູ່ຄວາມ, ເຖິງຄວາມສາມາດຕົວຈິງທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຜູຸ້ຖ ກປະຕິບັດ ຊ ື່ງທາງພະນັກງານປະຕິ 
ບັດຄໍາຕັດສີນກໍຈະໄດຸ້ເຮັດບົດບັນທ ກນັຶ້ນໄວຸ້ເພ ື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ພາຍໃນກໍານົດຫົກສິບ
ວັນ ຖ້າຜູຸ້ຖ ກປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນຂອງສານ  ຫາກໄດຸ້ປະຕິບັດຕາມຄໍາຕັດສີນຂອງສານຢ່າງຄົບຖ້ວນແລຸ້ວ ກໍຖ ວ່າ
ການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນຂອງສານນັຶ້ນສິຶ້ນສຸດລົງ. 

ໃນກໍລະນີທີື່ຜູຸ້ຖ ກປະຕິບັດບໍື່ຍອມປະຕິບັດ ມີເຈດຕະນາແກ່ຍາວເວລາ ຫຼ  ການປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນຍັງບໍື່ທັນຄົບ
ຖ້ວນນັຶ້ນທາງຫ້ອງການ ຫຼ  ໝ່ວຍງານຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນຂອງສານຈະຕ້ອງໄດຸ້ນໍາໃຊຸ້ມາດຕະການ ເຊັື່ນ ກວດກາ
ຂ ຶ້ນບັນຊີຊັບສີນ, ການອອກຄໍາສັື່ງຍ ດຊັບ ຫຼ  ອາຍັດຊັບ, ອອກຄໍາສັື່ງຕັດເງິນເດ ອນ ຫຼ  ລາຍໄດຸ້ຕ່າງໆຂອງຜູຸ້ຖ ກ
ປະຕິບັດເພ ື່ອນໍາມາຊໍາລະ, ອອກຄໍາສັື່ງຍົກຍ້າຍ, ຄໍາສັື່ງປັບໃໝຜູຸ້ຖ ກປະຕິບັດຄໍາຊີຶ້ຂາດຂອງສານນັຶ້ນຕາມແຕ່ກໍລະນີ.  

ກ່ອນຫ້ອງການ ຫຼ  ໝ່ວຍງານຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດຕາມຄໍາຕັດສີນຂອງສານຈະອອກຄໍາສັື່ງອາຍັດຊັບ ຫຼ  ຍ ດຊັບນັຶ້ນ 
ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຫຼ  ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນຂອງສານຕ້ອງໄດຸ້ອອກຄໍາສັື່ງກວດກາ ແລະ ຂ ຶ້ນບັນຊີ
ຊັບສີນຂອງຜູຸ້ຖ ກປະຕິບັດ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີື່ກຽື່ວຂ້ອງໂດຍສະເພາະອັງການປົກຄອງບ້ານ, ເຈົຶ້າໜ້າທີື່ຕໍາຫຼວດ 
ແລະ ເຈົຶ້າຂອງຊັບ ຫຼ  ຜູຸ້ຖ ກປະຕິບັດ ເພ ື່ອລົງກວດກາ ແລະ ຂ ຶ້ນບັນຊີຊັບສີນວ່າມີຊັບສີນປະເພດໃດແເດ່, ຈໍານວນ
ເທົື່າໃດ ແລະ ຢູ່ໃສ. ຜ່ານການກວດກາສໍາເລັດແລຸ້ວ ພະນັກງານຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນຂອງສານຕ້ອງໄດຸ້ເຮັດບົດ
ບັນທ ກກ່ຽວກັບຊັບທີື່ກວດເຫັັນຕົວຈິງ ພ້ອມທັງຂ ຶ້ນບັນຊີຢ່າງລະອຽດ ແລຸ້ວເຊັນຢັຶ້ງຢ ນຮັບຮູຸ້ຈາກຜູຸ້ເຂົຶ້າຮ່ວມທັງໝົດ. 
ໃນກໍລະນີຊັບສີນຂອງຜູຸ້ຖ ກປະຕິບັດຫາກຢູ່ຕ່າງແຂວງ ຫ້ອງການ ຫຼ  ໝ່ວຍງານຈັດຕັຶ້ງປະຈິບັດຄໍາຕັດສີນຂອງສານທີື່
ຮັບຜິດຊອບ ຈະສະເໜີໃຫຸ້ຫ້ອງການ ຫຼ  ໝ່ວຍງານຈັດຕັຶ້ງປະຈິບັດຄໍາຕັດສີນຂອງສານບ່ອນມີຊັບຢູ່ນັຶ້ນກວດກາຊັບ
ສັບນັຶ້ນວ່າມີຈິງ ຫຼ  ເປັນຂອງຜູຸ້ຖ ກປະຕິບັດແທຸ້ ຫຼ  ບໍື່ ພ້ອມທັງຂ ຶ້ນບັນຊີຊັບສີນນັຶ້ນໃຫຸ້ລະອຽດ ຫຼ  ຈະໃຫຸ້ຈັດຕັຶ້ງ
ປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນແທນຕົນເລີຍກໍໄດຸ້113.  

ເມ ື່ອພະນັກງານຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນຂອງສານ ໄດຸ້ລົງກວດກາ ແລະ ຂ ຶ້ນບັນຊີຊັບສີນຂອງຜູຸ້ຖ ກປະຕິບັດ
ລະອຽດແລຸ້ວ ຈິື່ງອອກຄໍາສັື່ງອາຍັດ ຫຼ  ຍ ດຊັບດັື່ງກ່າວນັຶ້ນໄວຸ້. ເມ ື່ອຍ ດ ຫຼ  ອາຍັດຊັບຂອງຜູຸ້ທີື່ຖ ກປະຕິບັດແລຸ້ວ
ພະນັກງານຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນຕ້ອງໄດຸ້ດໍາເນີນການຕີລາຄາ ແລະ ປະກາດຂາຍຊັບສີນນັຶ້ນ ເພ ື່ອໃຊຸ້ແທນໜີຶ້ສີນ. 

ຊັບສີນຈະຖ ກຕີລາຄາໂດຍຄະນະກໍາມະການ ຊ ື່ງຖ ກແຕ່ງຕັຶ້ງໂດຍເຈົຶ້າຄອງນະຄອນ, ເຈົຶ້າແຂວງ, ເຈົຶ້າເມ ອງ. 
ໃນເວລາຕີລາຄາຊັບສີນນັຶ້ນເຈົຶ້າຂອງຊັບກໍຕ້ອງໄດຸ້ເຂົຶ້າຮ່ວມນໍາ, ຖ້າຫາກວ່າເຈົຶ້າຂອງຊັບບໍື່ໄດຸ້ເຂົຶ້າຮ່ວມພາຍຫັຼງຄະນະ
ກໍາມະການຕີລາຄາຊັບສີນແລຸ້ວຕ້ອງໄດຸ້ເຮັດບົດບັນທ ກການຕີລາຄາແລຸ້ວແຈຸ້ງໃຫຸ້ເຈົຶ້າຂອງຊັບ ແລະ ເຈົຶ້າໜ້າທີື່ຊາບ
ພາຍໃນກໍານົດເຈັດວັນ114. 

ພາຍຫັຼງທີື່ໄດຸ້ຕີລາຄາຊັບແລຸ້ວຈ ື່ງທໍາການປະກາດຊັບດັື່ງກ່າວໃຫຸ້ມວນຊົນຊາບຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເພ ື່ອປະມູນຂາຍ
ຕາມລະບຽບການທີື່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນດໍາລັດຂອງລັດຖະບານ ເລກທີ 659/ລບ, ລົງວັນທີ 4 ມິຖຸນາ 2063 ວ່າດ້ວຍ
ການຕີລາຄາ, ການປະມູນຂາຍ ແລະ ການມອບຊັບໃນການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນຂອງສານ. 

ຈ. ກຳນສິໍ້ນສຸດກຳນປະຕິບັດ 
ການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດຄໍາຊີຶ້ຂາດຂອງສານຈະສິຶ້ນສຸດລົງໃນກໍລະນີ 
- ຜູຸ້ປະຕິບັດໄດຸ້ປະຕິບັດຕາມຄໍາຕັດສີນຂອງສານຢ່າງຄົບຖ້ວນແລຸ້ວ; 

                                                           
113 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2009) ມາດຕາ29 
114 ດໍາລັດຂອງລັດຖະບານເລກທີ 659/ລບ, ລົງວັນທີ 4 ມິຖຸນາ 2063 ວ່າດ້ວຍການຕີລາຄາ, ການປະມູນຂາຍ ແລະ ການມອບຊັບໃນ
ການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ, ມາດຕາ 17 
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- ເຈົຶ້າໜີຶ້ໄດຸ້ສະລະສິດ. ໃນກໍລະນີທີື່ເຈົຶ້າໜີຶ້ໄດຸ້ຮັບໝາຍຮຽກສາມຄັຶ້ງແລຸ້ວ ແຕ່ບໍື່ເຂົຶ້າມາສະເໜີຕົວຕໍື່
ພະນັກງານຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນຂອງສານໂດຍບໍື່ມີເຫດຜົນພຽງພໍ ກໍໃຫຸ້ຖ ເປັນການສະລະສິດເຊັື່ນ
ດຽວກັນ; 

- ຜູຸ້ຖ ກປະຕິບັດໄດຸ້ເສຍຊີວິດ ໂດຍບໍື່ມີຊັບ, ບໍື່ມີສິດ ຫຼ  ພັນທະໃຫຸ້ຜູຸ້ອ ື່ນສ ບທອດຕາມທີື່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນ
ກົດໝາຍ. 

ເມ ື່ອການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນຂອງສານສິຶ້ນສຸດລົງແລຸ້ວ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດ ຫຼ  ຫົວໜ້າ
ໜ່ວຍງານຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນຂອງສານ ຕ້ອງອອກຄໍາສັື່ງປິດສໍານວນຄະດີ ແລະ ແຈຸ້ງໃຫຸ້ຄູ່ຄວາມ, ຫົວໜ້າ
ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ, ຫ້ອງວ່າການສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດເລ ອກຕັຶ້ງ ແລະ ອົງການປົກຄ້ອງ
ທ້ອງຖິື່ນຊາບ115. 
 

3.  ກຳນຮັບຮ  ້ແລະ ປະຕບິັດຄ ຳຕັດສນີຂອງຄະນະກ ຳມະກຳນຕັດສນີຕ່ຳງປະເທດ 
ໃນສະພາບປັດຈຸບັນນີຶ້ການເປີດກວ້າງທາງເສດຖະກິດ ຄຽງຄູ່ກັບການດໍາເນີນທຸລະກິດນັຶ້ນອາດຈະມີຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ

ເກີດຂ ຶ້ນ ແຕ່ການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງນັຶ້ນຂ ຶ້ນກັບຄວາມສະໜັກໃຈຂອງຄູ່ສັນຍາວ່າຈະດໍາເນີນຢູ່ໃສ, ພາຍໃນປະເທດ ຫຼ  
ຕ່າງປະເທດ. ຖ້າຄູ່ກໍລະນີຫາກເລ ອກການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງນັຶ້ນ ດ້ວຍຄະນະກໍາມະການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງຂອງຕ່າງປະ 
ເທດແລຸ້ວ ການປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນຂອງຄະນະກໍາມະການຕ່າງປະເທດນັຶ້ນແນ່ນອນແມ່ນຈະຖ ກປະຕິບັດຢູ່ອີກປະເທດ
ໜ ື່ງ. ໃນການຮັບຮູຸ້ຄໍາຕັດສີນຂອງຄະນະກໍາມະການຕ່າງປະເທດນັຶ້ນ ກໍຕ້ອງຢູ່ບົນພ ຶ້ນຖານການຕົກລົງລະຫວ່າງປະ 
ເທດ, ການເຂົຶ້າເປັນພາຄີຂອງອະນຸສັນຍາ ແລະ ສົນທິສັນຍາຕ່າງໆ. ສປປ ລາວ ໄດຸ້ເປັນພາຄີຕາມສົນທິສັນຍານິວຢອກ 
6859 ວ່າດ້ວຍການຮັບຮູຸ້ ແລະ ບັງຄັບປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນຂອງຄະນະກໍາມະການຕ່າງປະເທດ ຫຼ  ສາກົນ ມາດຕາ 6 ຂໍຶ້ 
6 ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ວ່າ “  ສົນທິສັນຍາສະບັບນີຶ້ ໃຊຸ້ປະຕິບັດຕໍື່ການຮັບຮູຸ້ ແລະ ການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນ ຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ

ທາງດ້ານເສດຖະກິດທີື່ -ໄດຸ້ຕັດສີນຢູ່ດິນແດນຂອງລັດໃດລັດໜ ື່ງ ທີື່ບໍື່ແມ່ນດິນແດນຂອງລັດຮ້ອງຂໍໃຫຸ້ຮັບຮູຸ້ ແລະ ຈັດ

ຕັຶ້ງປະຕິບັດ ແລະ ແມ່ນຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທີື່ເກີດຂ ຶ້ນລະຫວ່າງບຸກຄົນ ຫຼ  ນິຕິບຸກຄົນດ້ວຍກັນ. ສົນທິສັນຍາສະບັບນີຶ້ຍັງໃຊຸ້
ປະຕິບັດຕໍື່ບັນດາຄໍາຕັດສີນຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ທີື່ບໍື່ໄດຸ້ຖ ວ່າແມ່ນຄໍາຕັດສີນພາຍໃນຂອງລັດທີື່ຖ ກຮ້ອງຂໍ
ໃຫຸ້ມີການຮັບຮູຸ້ ແລະ ຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດນັຶ້ນ” . ນີຶ້ກໍໝາຍຄວາມວ່າ ສປປ ລາວ ຈະຍອມຮັບຄໍາຕັດສີນຂອງຄະນະກໍາມະ 
ການຕ່າງປະເທດຂອງບັນດາປະເທດທີື່ເປັນພາຄີໃນສົນທິສັນຍາດັື່ງກ່າວ. ພ້ອມດຽວກັນນັຶ້ນຄໍາຕັດສີນຂອງ ສກສ ຫຼ  
ຫກສ ຂອງ ສປປ ລາວ ກໍສາມາດນໍາໄປຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນບັນດາປະເທດທີື່ເປັນພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາດັື່ງກ່າວນີຶ້ເຊັື່ນ
ກັນ. ເພ ື່ອໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຕົວຈິງ ກົດໝາຍຂອງສປປລາວກໍໄດຸ້ກໍານົດເຖິງບັນຫາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2060 ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາ
ເນີນຄະດີແພ່ງ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2062. 

ເພ ື່ອເຮັດໃຫຸ້ຄໍາຕັດສີນຂອງຄະນະກໍາມະການຕ່າງປະເທດສາມາດນໍາໃຊຸ້ ແລະ ປະຕິບັດຢູ່ ສປປ ລາວນັຶ້ນ ຕ້ອງ
ໄດຸ້ຜ່ານຂັຶ້ນຕອນການຮັບຮູຸ້ຄໍາຕັດສີນຈາກສານປະຊາຊົນຂອງ ສປປ ລາວ. ການຮ້ອງຂໍ ແລະ ການພິຈາລະນາຂອງ
ສານໃນການອອກຄໍາຕັດສີນຮັບຮູຸ້ນັຶ້ນ ຕ້ອງໄດຸ້ປະຕິບັດຕາມຂັຶ້ນຕອນຂອງກົດໝາຍ ດັື່ງນີຶ້: 

 

 3.1 ກຳນຍືີ່ນຄ ຳຮ້ອງຂ  
ບຸກຄົນ ຫຼ  ນິຕິບຸກຄົນທີື່ມີຈຸດປະສົງໃຫຸ້ສານພິຈາລະນາຮັບຮູຸ້ຄໍາຕັດສີນຂອງຄະນະກໍາມະການຕ່າງປະເທດ 

ແລະ ນໍາມາຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດໃນ ສປປ ລາວ ນັຶ້ນຕ້ອງໄດຸ້ປະກອບຄໍາຮ້ອງຂໍໂດຍມີເນ ຶ້ອໃນທີື່ຈະແຈຸ້ງ, ບົື່ງບອກເຖິງລາຍ

                                                           
115 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2009) ມາດຕາ 28 
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ລະອຽດທີື່ຢູ່ອາໄສຂອງຕົນ ແລະ ຄູ່ກໍລະນີ, ບົື່ງບອກເຖິງຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ຈໍານວນໜີຶ້ສີນ, ຊັບສີນທີື່ຍັງຄ້າງປະຕິບັດ 
ພ້ອມທັງລົງລາຍເຊັນໃນຄໍາຮ້ອງ. ນອກນີຶ້ ຜູຸ້ຮ້ອງຂໍກໍຕ້ອງມີເອກະສານໃນການແກຸ້ໄຂຜ່ານມາຕິດຂັດມາພ້ອມ ເຊັື່ນ ຄໍາ
ຕັດສີນຂອງຄະນະກໍາມະການຕ່າງປະເທດ, ໜັງສ ຢັຶ້ງຢ ນຂອງສານຕ່າງປະເທດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງວ່າຄໍາຕັດສີນດັື່ງກ່າວນັຶ້ນ ໃຊຸ້
ໄດຸ້ຢ່າງເດັດຂາດ, ສົນທິສັນຍາສາກົນທີື່ກຽື່ວຂ້ອງ ຊ ື່ງ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ, ເອກະສານອ ື່ນທີື່ກຽື່ວຂ້ອງເອກະສານ
ຄໍາຮ້ອງຂໍ ແລະ ເອກະສານຄັດຕິດນັຶ້ນ ທີື່ເປັນພາສາຕ່າງປະເທດຕ້ອງໄດຸ້ແປເປັນພາສາລາວ ໂດຍມີການຢັຶ້ງຢ ນຄວາມ
ຖ ກຕ້ອງຈາກ ສໍານັກງານທະບຽນສານ116. ເມ ື່ອປະກອບເອກະສານຄົບຖ້ວນແລຸ້ວ ຕ້ອງໄດຸ້ຍ ື່ນເອກະສານດັື່ງກ່າວນັຶ້ນ
ຜ່ານກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເພ ື່ອນໍາສະເໜີຕໍື່ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ເພ ື່ອກວດກາກ່ອນສະເໜີຕໍື່ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ເພ  ື່ອ
ສົື່ງໃຫຸ້ສານປະຊາຊົນທີື່ມີສິດອໍານາດພິຈາລະນາຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ117. 

 

 3.2  ຂັໍ້ນຕອນກຳນພິຈຳລະນຳຂອງສຳນ 
ສານປະຊາຊົນທີື່ໄດຸ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍໃຫຸ້ຮັບຮູຸ້ຄໍາຕັດສີນ ຂອງຄະນະກໍາມະການຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງໄດຸ້ນໍາເອົາຄະດີ

ດັື່ງກ່າວນັຶ້ນອອກມາພິຈາລະນາຕັດສີນພາຍໃນກໍານົດເວລາບໍື່ໃຫຸ້ກາຍ ສາມສິບວັນ ແລະ ຕ້ອງຮຽກເອົາຄູ່ກໍລະນີມາຮັບ
ຊາບ ແລະ ຊີຶ້ແຈຸ້ງຕໍື່ສານ. 

ໃນການພິຈາລະນາຂອງສານປະຊາຊົນນັຶ້ນອາດຈະພິຈາລະນາຮັບຮູຸ້ ຫຼ  ບໍື່ຮັບຮູຸ້ຄໍາຕັດສີນຂອງຄະນະກໍາມະການ
ຕ່າງປະເທດແລຸ້ວແຕ່ກໍລະນີຄ :  

ການພິຈາລະນາຮັບຮູຸ້ຄໍາຕັດສີນຂອງຄະນະກໍາມະການຕ່າງປະເທດນັຶ້ນ ສານຈະຕ້ອງໄດຸ້ກວດກາເບິື່ງຄູ່ກໍລະນີ
ນັຶ້ນຖ ສັນຊາດຂອງປະເທດທີື່ເປັນພາຄີຂອງສົນທິສັນຍານິວຢອກ ປີ 6859 ວ່າດ້ວຍການຮັບຮູຸ້ ແລະ ບັງຄັບປະຕິບັດ 
ຄໍາຕັດສີນຂອງກໍາມະການຕັດສີນຕ່າງປະເທດ ຫຼ  ສາກົນ. ຄໍາຕັດສີນນັຶ້ນຕ້ອງບໍື່ຂັດກັບ ລັດຖະທໍາມະນູນ,  ກົດໝາຍ 
ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບຄວາມໜັຶ້ນຄົງຂອງຊາດ, ຄວາມສະຫງົບຂອງສັງຄົມ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ; ຄູ່ກໍລະນີຝ່າຍ
ທີື່ມີພັນທະໃຊຸ້ແທນໜີຶ້ສີນມີຊັບສີນ, ກິດຈະການ, ຮຸຸ້ນ, ເງິນຝາກ ຫຼ  ຊັບສີນອ ື່ນ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ຜ່ານການກວດກາ
ແລຸ້ວຖ້າເຫັນວ່າຖ ກຕ້ອງຕາມເງ ື່ອນໄຂຂ້າງເທິງນີຶ້ ສານປະຊາຊົນຕ້ອງໄດຸ້ຕັດສີນຮັບຮູຸ້ຄໍາຕັດສີນຂອງຄະນະກໍາມະການ
ຕ່າງປະເທດນັຶ້ນ118.  

ສານປະຊາຊົນຈະພິຈາລະນາບໍື່ຮັບຮູຸ້ຄໍາຕັດສີນຂອງຄະນະກໍາມະການຕ່າງປະເທດ ຖ້າກວດກາແລຸ້ວຫາກເຫັນ
ວ່າມີກໍລະນີໃດໜ ື່ງ ດັື່ງນີຶ້:  

- ຄໍາຕັດສີນດັື່ງກ່າວຍັງຢູ່ໃນຂັຶ້ນຕອນຂອງການດໍາເນີນຄະດີຊ ື່ງຍັງບໍື່ເປັນຄໍາຕັດສີນທີື່ໃຊຸ້ໄດຸ້ເດັດຂາດ; 
- ຜູຸ້ເສຍຄະດີໃນຄໍາຕັດສີນ ຂອງຄະນະກໍາມະການຕ່າງປະເທດນັຶ້ນບໍື່ໄດຸ້ເຂົຶ້າຮ່ວມ ໃນການດໍາເນີນໂດຍມີ

ການຕັດສີນລັບຫັຼງຜູຸ້ກ່ຽວ; 
- ຄະດີທີື່ສານຕ່າງປະເທດດໍາເນີນນັຶ້ນບໍື່ຕົກຢູ່ໃນສິດອໍານາດຂອງສານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນຜູຸ້ດໍາເນີນ; 
- ຄໍາຕັດສີນດັື່ງກ່າວນັຶ້ນຂັດກັບລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ; 
- ບັນຫາອ ື່ນໆກຽື່ວກັບຄໍາຕັດສີນຂອງສານຕ່າງປະເທດ119. 

 ເມ ື່ອສານປະຊາຊົນ ໄດຸ້ພິຈາລະນາຮັບຮູຸ້ຫຼ ບໍື່ຮັບຮູຸ້ຄໍາຕັດສີນຂອງຄະນະກໍາມະການຕັດສີນຕ່າງປະເທດແລຸ້ວ
ຕ້ອງໄດຸ້ສົື່ງຄໍາຕັດສີນດັື່ງກ່າວນັຶ້ນໃຫຸ້ຄູ່ຄວາມຮັບຊາບ. ຖ້າຄູ່ຄວາມ ຫາກບໍື່ພໍໃຈຕໍື່ຄໍາຕັດສີນຂອງສານທີື່ຮັບຮູຸ້ ຫຼ ບໍື່ຮັບຮູຸ້

                                                           
116 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2062) ມາດຕາ 314 
117 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2062) ມາດຕາ 313  
118 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກຸ້ໄຂຂໍຶ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2060) ມາດຕາ 51 
119 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2062) ມາດຕາ 312, 366 
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ຄໍາຕັດສີນຂອງຄະນະກໍາມະການຕ່າງປະເທດນັຶ້ນ ກໍມີສິດຂໍອຸທອນ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ຊາວວັນ ນັບແຕ່ວັນຮັບຊາບ
ເປັນຕົຶ້ນໄປ.  

ເມ ື່ອມີການຂໍອຸທອນຄໍາຕັດສີນຂອງສານແລຸ້ວ ສານທີື່ກຽື່ວຂ້ອງຕ້ອງໄດຸ້ສົື່ງສໍານວນຄະດີ ຂ ຶ້ນຫາສານຂັຶ້ນອຸທອນ
ເພ ື່ອພິຈາລະນາຜົນຂອງການຂໍອຸທອນນັຶ້ນ. ຄໍາພິພາກສາຂອງສານຂັຶ້ນອຸທອນກຽື່ວກັບບັນຫາດັື່ງກ່າວ ເປັນຄໍາຕັດສີນທີື່
ໃຊຸ້ໄດຸ້ເດັດຂາດ ຊ ື່ງບໍື່ສາມາດຂໍລົບລ້າງໄດຸ້120. 

 

3.3  ຂັໍ້ນຕອນໃນກຳນປະຕິບັດຄ ຳຕັດສີນ 
ພາຍຫັຼງຄໍາຕັດສີນຂອງສານໃຊຸ້ໄດຸ້ເດັດຂາດແລຸ້ວ ສານປະຊາຊົນທີື່ກຽື່ວຂ້ອງກໍຈະສົື່ງສໍານວນຄະດີທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ

ໄປຍັງພະແນກຍຸຕິທໍາ ບ່ອນສານຕັຶ້ງຢູ່ນັຶ້ນເພ ື່ອຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນຂອງສານ. ໃນການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນ
ສານນັຶ້ນພະແນກຍຸຕິທໍາ ກໍຈະໄດຸ້ຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດຕາມຂັຶ້ນຕອນຂອງກົດໝາຍຄ ກັນກັບການປະຕິບັດຄໍາຊີຶ້ຂາດຂອງສານ 
ຕາມຂໍຶ້ 2.2.3 ເທິງນັຶ້ນ. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

                                                           
120 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2062) ມາດຕາ 319 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1 
ສົນທສັິນຍານິວຢອກ  ປີ 1958 

ມາດຕາ I 
1. ສົນທິສັນຍາສະບັບນ ີ້ ໃຊ້ປະຕິບັດຕ ໍ່ການຮັບຮ ້ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຄ າຕັດສ ນຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານ

ເສດຖະກິດ ທ ໍ່ໄດ້ຕັດສ ນຢ ່ດິນແດນຂອງລັດໃດໜ ໍ່ງທ ໍ່ບ ໍ່ແມ່ນດິນແດນຂອງລັດ ທ ໍ່ຖືກຮ້ອງຂ ໃຫ້ຮັບຮ ້   
ແລະ ຈັດດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແລະ ແມ່ນຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທ ໍ່ເກ ດຂ ີ້ນລະຫວ່າງບຸກຄົນ ຫ ື ນິຕິບຸກຄົນດ້ວຍກັນ. 
ສົນທິ ສັນຍາສະບັບນ ີ້ຍັງໃຊ້ປະຕິບັດຕ ໍ່ບັນດາຄ າຕັດສ ນຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ທ ໍ່ບ ໍ່ໄດ້ຖືວ່າ
ແມ່ນຄ າຕັດສ ນພາຍໃນຂອງລັດທ ໍ່ຖືກຮ້ອງຂ ໃຫ້ມ ການຮັບຮ ້ ແລະຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດນັີ້ນ. 

2. ຄ າສັບວ່າ "ຄ າຕັດສ ນຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ" ບ ໍ່ພຽງແຕ່ກວມເອົາ ຄ າຕັດສ ນຂອງຄະນະກ າ
ມະ ການທ ໍ່ຖືກແຕ່ງຕັີ້ງສະເພາະແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງໃດໜ ໍ່ງເທົໍ່ານັີ້ນ ແຕ່ຍັງກວມເອົາຄ າຕັດສ ນຂອງ
ອົງການແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດຖາວອນທ ໍ່ຄ ່ຄວາມໄດ້ຍືໍ່ນຄ າຮ້ອງຂ ນັີ້ນ. 

3. ເມືໍ່ອມ ການລົງນາມ, ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ຫ ື ເຂົີ້າຮ່ວມເປັນພາຄ  ຂອງສົນທິສັນຍາສະບັບນ ີ້ ຫ ື ເຮັດແຈ້ງ 
ການຕາມທ ໍ່ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ X. ບົນພືີ້ນຖານການປະຕິບັດຕ ໍ່ກັນ ລັດໃດໜ ໍ່ງອາດຈະຖະແຫ ງວ່າ 
ສົນທິ ສັນຍາສະບັບນ ີ້ ຈະໃຊ້ປະຕິບັດສະເພາະຕ ໍ່ຄ າຕັດສ ນ ທ ໍ່ໄດ້ຕັດສ ນຢ ່ດິນແດນຂອງລັດພາຄ ອືໍ່ນ. 
ລັດດັໍ່ງ ກ່າວອາດຈະຖະແຫ ງເໝືອນກັນວ່າ ຈະປະຕິບັດສົນທິສັນຍາສະເພາະຕ ໍ່ຂ ີ້ຂັດແຍ່ງ ທ ໍ່ເກ ດຂ ີ້ນ
ຈາກສາຍພົວ ພັນທາງດ້ານກົດໝາຍ, ສັນຍາ ຫ ື ນອກສັນຍາ ຊ ໍ່ງຖືວ່າເປັນສາຍພົວພັນທາງການຄ້າຕາມ
ກົດໝາຍຂອງຊາດຕົນ. 

ມາດຕາ II 
1. ແຕ່ລະລັດພາຄ ຈະຮັບຮ ້ຄ າຕົກລົງທ ໍ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຊ ໍ່ງຄ ່ຄວາມໄດ້ຍືໍ່ນຄ າຮ້ອງເພືໍ່ອດ າເນ ນການ

ແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທັງໝົດ ຫ ື ຂ ີ້ຂັດແຍ່ງໃດໜ ໍ່ງທ ໍ່ໄດ້ເກ ດຂ ີ້ນ ຫ ື ອາດຈະເກ ດຂ ີ້ນລະຫວ່າງຄ ່ຄວາມທ ໍ່
ກ່ຽວພັນເຖິງສາຍພົວພັນທາງດ້ານກົດໝາຍກ ານົດອອກ ທ ໍ່ມ ລັກສະນະສັນຍາ ຫ ື ບ ໍ່ມ ກ ຕາມ ຊ ໍ່ງເນືີ້ອ
ໃນຫັ  ກຂອງຂ ີ້ຂັດແຍ່ງສາມາດແກ້ໄຂດ້ວຍຮ ບການແກໄ້ຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດໄດ້. 

2. ຄ າສັບວ່າ "ຄ າຕົກລົງທ ໍ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ" ຈະກວມເອົາບົດບັນຍັດການແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍງ່ທາງ ດ້ານ
ເສດຖະກິດ ທ ໍ່ໄດ້ລົງລາຍເຊັນໂດຍຄ ່ຄວາມ ຫ ື ການຕິດຕ ໍ່ພົວພັນຕ່າງໆທາງຈົດໝາຍ ຫ ື ໂທລະສານ
ຂອງຄ ່ຄວາມ. 

3. ເມືໍ່ອສານຂອງລັດພາຄ ໃດໜ ໍ່ງໄດ້ຮັບການຮ້ອງຟ້ອງກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທ ໍ່ຄ ່ຄວາມໄດ້ຕົກລົງ
ເຮັດສັນຍາຕາມເນືີ້ອໃນຂອງມາດຕານ ີ້ແລ້ວ ສານຈະຕ້ອງແນະນ າຄ ່ຄວາມໄປແກໄ້ຂຢ ່ອົງການແກ້ໄຂຂ ີ້
ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດຕາມການຮ້ອງຂ ຂອງຄ ່ຄວາມຝ່າຍໃດໜ ໍ່ງ ເວັີ້ນເສຍແຕ່ສານຫາກພົບເຫັນ
ວ່າຄ າຕົກລົງດັໍ່ງກ່າວເປັນໂມຄະ, ໃຊ້ບ ໍ່ໄດ້ ຫ ື ບ ໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້. 

ມາດຕາ III 
 ແຕ່ລະລັດພາຄ  ຈະຕ້ອງຮັບຮ ້ຄ າຕັດສ ນຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ທ ໍ່ມ ຜົນສັກສິດວ່າ ມ ຜົນຜ ກມັດ 
ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຄ າຕັດສ ນດັໍ່ງກ່າວຕາມລະບຽບການດ າເນ ນງານຂອງດິນແດນບ່ອນທ ໍ່ຈະນ າເອົາຄ າຕັດສ ນໄປ
ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂດຍພາຍໃຕ້ເງືໍ່ອນໄຂທ ໍ່ໄດ້ກ ານົດໃນບັນດາມາດຕາຕ ໍ່ໄປນ ີ້, ຈະບ ໍ່ມ ການວາງເງືໍ່ອນໄຂທ ໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ ຫ ື 
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ເກັບຄ່າທ ານຽມທ ໍ່ສ ງ ຫ ື ເກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຮັບຮ ້  ຫ ື ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຄ າຕັດສ ນຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດ 
ຖະກິດທ ໍ່ໄດ້ໃຊ້ສົນທິສັນຍາສະບັບນ ີ້ສ ງເກ ນກວ່າຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທ ໍ່ໃຊ້ໃນການຮັບຮ ້ຫ ືຈັດດຕັີ້ງປະຕິ 
ບັດຄ າຕັດສ ນຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງລັດຕົນ. 

ມາດຕາ IV 
 1. ເພືໍ່ອໃຫ້ໄດ້ການຮັບຮ ້ແລະການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ທ ໍ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນມາດຕາຂ້າງເທິງນ ີ້ ຄ ່ຄວາມທ ໍ່ ຮ້ອງຂ 

ໃຫ້ຮັບຮ ້ ແລະຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ, ໃນເວລາຍືໍ່ນຄ າຮ້ອງ, ຄວນຈະຕ້ອງສະໜອງບັນດາເອກະສານດັໍ່ງນ ີ້: 

 ກ. ຄ າຕັດສ ນສະບັບຕົີ້ນທ ໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫ ື ຄ າຕັດສ ນສະບັບສ າເນົາທ ໍ່ມ ການຢັີ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ. 

 ຂ. ຄ າຕົກລົງສະບັບຕົີ້ນ ຕາມທ ໍ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ II ຫ ື ຄ າຕົກລົງສະບັບສ າເນົາທ ໍ່ມ ການຢັີ້ງຢືນ 
ຄວາມຖືກຕ້ອງ. 

 2. ຖ້າຫາກຄ າຕັດສ ນ ຫ ື ຄ າຕົກລົງດັໍ່ງກ່າວ ຫາກບ ໍ່ໄດ້ເຮັດເປັນພາສາທາງການ ຂອງປະເທດທ ໍ່ຈະຮັບເອົາ
ຄ າຕັດສ ນດັໍ່ງກ່າວໄປຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ, ຄ ່ຄວາມທ ໍ່ຮ້ອງຂ ໃຫ້ມ ການຮັບຮ ້ແລະຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຄ າຕັດສ ນຈະ
ຕ້ອງແປບັນດາເອກະສານດັໍ່ງກ່າວເປັນພາສາທາງການຂອງປະເທດນັີ້ນ. ການແປຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢັີ້ງ 
ຢືນຢ່າງເປັນທາງການ ຫ ື ຜ ້ແປໄດ້ມ ການສາບານຕົນ ຫ ື ຢັີ້ງຢືນຈາກສະຖານທ ດ ຫ ື ສະຖານກົງສ ນ. 

ມາດຕາ V 
 1. ການຮັບຮ ້ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຄ າຕັດສ ນອາດຖືກປະຕິເສດກ ຕ ໍ່ເມືໍ່ອມ ການຮ້ອງຂ ຈາກຄ່  ຄວາມ

ຝ່າຍໜ ໍ່ງ ຍືໍ່ນຫາອົງການທ ໍ່ມ ສິດອ ານາດ ທ ໍ່ຈະຮັບຮ ້ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດດັໍ່ງກ່າວ ເພືໍ່ອພິສ ດວ່າ: 

 ກ.ຄ ຄວາມຂອງຄ າຕົກລົງທ ໍ່ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ II ຫາກຢ ່ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍທ ໍ່ມ ຜົນໃຊ້ປະຕິບັດຕ ໍ່ຄ ່ ຄວາມ 
ຊ ໍ່ງໄດ້ລະບຸວ່າບ ໍ່ມ ຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພ ດ ຫ ື ຄ າຕົກລົງດັໍ່ງກ່າວບ ໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທ ໍ່ຄ ່ຄວາມຕ້ອງ
ໄດ້ປະຕິບັດຕາມນັີ້ນ ຫ ື ບ ໍ່ມ ຄວາມສາມາດຊ ີ້ແຈງສິໍ່ງທ ໍ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັີ້ນ ຕາມກົດໝາຍຂອງປະເທດທ ໍ່ອອກຄ າ
ຕັດສ ນ ຫ ື;  

 ຂ.ຄ ່ຄວາມທ ໍ່ຄ າຕັດສ ນໄດ້ອ້າງເຖິງບ ໍ່ໄດ້ຮັບແຈ້ງການໃນການແຕ່ງຕັີ້ງຄະນະກ າມະການຕັດສ ນ ຫ ື ບ ໍ່ໄດ້
ຮັບແຈງການກ່ຽວກັບຂັີ້ນຕອນຂອງການແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຫ ື ຄ ່ຄວາມບ ໍ່ສາມາດເຂົີ້າ ຮ່ວມໃນ
ການແກ້ໄຂຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງ ຫ ື ; 

 ຄ. ຄ າຕັດສ ນຂ ີ້ຂັດແຍ່ງບ ໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຢ ່ໃນຄ າຕົກລົງເພືໍ່ອແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງ ຫ ື ບ ໍ່ຢ ່ໃນບົດບັນຍັດການ ແກ້
ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງ ຫ ື ຄ າຕັດສ ນໄດ້ວິນິດໄສເກ ນຂອບເຂດຄ າຕົກລົງ ຫ ື ບົດບັນຍັດການແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງ. ເຖິງຢ່າງໃດກ 
ຕາມ ຖ້າຄ າຕັດສ ນຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທ ໍ່ຍືໍ່ນໃຫ້ມ ການແກ້ໄຂນັີ້ນ ຫາກສາມາດແຍກອອກຈາກບັນຫາອືໍ່ນ ທ ໍ່ບ ໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງ
ນັີ້ນ ພາກສ່ວນຄ າຕັດສ ນທ ໍ່ຕັດສ ນສະເພາະແຕ່ບັນຫາທ ໍ່ໄດ້ຍືໍ່ນມານັີ້ນ ກ ຈະຖືກຮັບຮ ້ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ຫ ື; 

 ງ. ອົງປະກອບຂອງຄະະກ າມະກາຕັດສ ນ ຫ ື ການດ າເນ ນການຕັດສ ນບ ໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄ າຕົກລົງ ຂອງຄ ່
ຄວາມ ຫ ື ຄ າຕົກລົງຂອງຄ ່ຄວາມບ ໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຂອງປະເທດທ ໍ່ໄດ້ມ ການດ າເນ ນການແກ້ ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຫ ື; 



- 3 - 
 

 ຈ. ການຕັດສ ນຍັງບ ໍ່ທັນມ ຜົນປະຕິບັດຕ ໍ່ຄ ່ຄວາມ ຫ ື ຄ າຕັດສ ນໄດ້ຖືກລົບລ້າງ ຫ ື ໂຈະໂດຍອົງການທ ໍ່ ມ 
ສິດອ ານາດ ຂອງປະເທດທ ໍ່ອອກຄ າຕັດສ ນ ຫ ື ຕາມກົດໝາຍທ ໍ່ໃຊ້ເພືໍ່ອອອກຄ າຕັດສ ນດັໍ່ງກ່າວ. 

 2. ການຮັບຮ ້ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຄ າຕັດສ ນຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ກ ຈະຖືກປະຕິເສດ ຖ້າ
ອົງການທ ໍ່ມ ສິດອ ານາດຂອງປະເທດທ ໍ່ຈະຮັບຮ ້ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຄ າຕັດສ ນຫາກພົບເຫັນວ່າ: 

 ກ. ເນືີ້ອໃນຂອງຂ ີ້ຂັດແຍ່ງ ບ ໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ດ້ວຍຮ ບການແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຕາມ
ກົດໝາຍຂອງປະເທດນັີ້ນ ຫ ື; 

 ຂ. ການຮັບຮ ້ ຫ ື ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຄ າຕັດສ ນດັໍ່ງກ່າວ ຫາກຂັດກັບຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ຂອງ
ສັງຄົມຂອງປະເທດດັໍ່ງກ່າວ. 

ມາດຕາ VI 
 ຖ້າວ່າມ ການຮ້ອງຂ ລົບລ້າງ ຫ ື ໂຈະຄ າຕັດສ ນ ໄປຍັງອົງການທ ໍ່ມ ສິດອ ານາດ ຕາມທ ໍ່ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ V 
ວັກ 1 ຂ ີ້ ຈ, ອົງການທ ໍ່ຖືກຮ້ອງຂ ນັີ້ນຫາກເຫັນຄວາມເໝາະສົມ ສາມາດເລືໍ່ອນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຄ າຕັດສ ນແລະ
ສາມາດອອກຄ າສັໍ່ງໃຫ້ຄ ່ຄວາມອ ກຝ່າຍໜ ໍ່ງມ ການຄ ີ້າປະກັນຢາ່ງເໝາະສົມ ຕາມຄ າຮ້ອງຂ ຂອງ ຄ ່ຄວາມທ ໍ່ຮ້ອງຂ 
ໃຫ້ປະຕິບັດຄ າຕັດສ ນນັີ້ນ. 

ມາດຕາ VII 
1. ບັນດາບົດບັນຍດັຂອງສົນທິສັນຍາສະບັບນ ີ້ ຈະບ ໍ່ມ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ຂ ີ້ຕົກລົງຫ າຍຝ່າຍ ຫ ື ສອງຝ່າຍທ ໍ່ 
ເຮັດຂ ີ້ນ ໂດຍບັນດາລັດພາຄ  ກ່ຽວກັບການຮັບຮ ້ ແລະການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຄ າຕັດສ ນຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງ ດ້ານ
ເສດຖະກິດແລະຈະບ ໍ່ຈ າກັດຄ ຄ່ວາມທ ໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບສິດທ ໍ່ຜ ້ກ່ຽວອາດຈະມ ການຮັບເອົາຄ າ ຕັດສ ນ
ຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດດ້ວຍວິທ  ແລະມາດຕະການທ ໍ່ກົດໝາຍ ຫ ື ສົນທິສັນຍາຂອງ ປະເທດບ່ອນ
ທ ໍ່ຄ າຕັດສ ນໄດ້ຮ້ອງຂ ເພືໍ່ອຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ. 
2. ສົນທິສັນຍາເຊ ແນວປ  1923 ກ່ຽວກັບບົດບັນຍັດການແກໄ້ຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ
ສົນ ທິສັນຍາເຊ ແນວປ  1927 ກ່ຽວກັບການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຄ າຕັດສ ນຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງ 
ຕ່າງປະເທດ ຈະຖືກຍຸດຕິໃນການມ ຜົນປະຕິບັດລະຫວ່າງລັດພາຄ  ຮັບແຕ່ມືີ້ທ ໍ່ລັດພາຄ ມ ຜ ກພັນນ າ ກັນ 
ແລະຢ ່ໃນເງືໍ່ອນໄຂທ ໍ່ລັດພາຄ ມ ຂ ີ້ຜ ກພັນໂດຍສົນທິສັນຍາສະບັບນ ີ້. 

ມາດຕາ VIII 
1. ສົນທິສັນຍາສະບັບນ ີ້ ເປ ດໃຫ້ທຸກລັດສະມາຊິກ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດລົງນາມຈົນເຖິງວັນທ  
31 ທັນວາ 1958 ແລະກ ຍັງຈະເປ ດໃຫ້ມ ການລົງນາມ ຂອງລັດອືໍ່ນໆທ ໍ່ເປັນ ຫ ື ຈະເປັນສະມາຊິກ ຂອງ
ສະຖາບັນສະເພາະໃດໜ ໍ່ງ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຫ ື ພາຄ ຂອງສານຍຸຕິທ າສາກົນ ຫ ື ລັດທ ໍ່ຖືກ ເຊ ນເພືໍ່ອ
ເຂົີ້າຮ່ວມລົງນາມ ໂດຍກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ. 
2. ສົນທິສັນຍາສະບັບນ ີ້ຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກໃຫ້ສັດຕະຍະບັນ ຫ ື ຍືໍ່ນສານສັດຕະຍະບັນຕ ໍ່ເລຂາທິການໃຫຍ່ 
ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ. 
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ມາດຕາ IX 
1. ທຸກໆລັດຕາມທ ໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ VIII ສາມາດເຂົີ້າຮ່ວມເປັນພາຄ ຂອງສົນທິສັນຍາສະບັບນ ີ້. 
2. ການເຂົີ້າຮ່ວມເປັນພາຄ  ຈະມ ຜົນປະຕິບັດ ໂດຍການຍືໍ່ນສານເຂົີ້າຮ່ວມເປັນພາຄ  ຕ ໍ່ເລຂາທິການໃຫຍ່ 
ສະຫະປະຊາຊາດ. 

ມາດຕາ X 
1. ທຸກລັດສາມາດ, ໃນເວລາທ ໍ່ລົງນາມ, ໃຫ້ສັດຕະຍະບັນ ຫ ື ເຂົີ້າຮ່ວມເປັນພາຄ  ຖະແຫ ງວ່າສົນທິສັນ 
ຍາສະບັບນ ີ້ ຈະໃຊ້ກວມເອົາດິນແດນຂອງທຸກລັດ ຫ ື ບາງລັດທ ໍ່ຕົນມ ສາຍພົວພັນສາກົນກັບລັດດັໍ່ງ ກ່າວ. 
ຄ າຖະແຫ ງການ ີ້ ຈະມ ຜົນສັກສິດໃນເວລາທ ໍ່ສົນທິສັນຍາມ ຜົນບັງຄັບປະຕິບັດຕ ໍ່ລັດທ ໍ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ. 
2. ທຸກຄັີ້ງທ ໍ່ມ ການຂະຫຍາຍຂອບເຂດການປະຕິບັດ ແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດແຈ້ງການເຖິງເລຂາທິການ 
ໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ແລະມນັຈະມ ຜົນບັງຄັບປະຕິບັດໃນມືີ້ທ ໍ່ 90 ນັບແຕ່ມືີ້ທ ໍ່ເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະ
ປະຊາຊາດໄດ້ຮັບແຈ້ງການດັໍ່ງກ່າວ ຫ ື ນັບແຕ່ມືີ້ທ ໍ່ສົນທິສັນຍາມ ຜົນບັງຄັບປະຕິບັດຕ ໍ່ລັດທ ໍ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ 
ຖ້າວ່າຄ າຖະແຫ ງແຈ້ງການ ີ້ຫາກມ ການຊັກຊ້າ. 
3. ຕ ໍ່ກັບບັນດາເຂດແດນຊ ໍ່ງສົນທິສັນຍາສະບັບນ ີ້ ບ ໍ່ໄດ້ກວມເອົາໃນເວລາມ ການລົງນາມ, ໃຫ້ສັດຕະ 
ຍະບັນ ຫ ື ເຂົີ້າຮ່ວມເປັນພາຄ  ແຕ່ລະລັດທ ໍ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະພິຈາລະນາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການນ າ ໃຊ້ມາດ
ຕະການທ ໍ່ຈ າເປັນ ເພືໍ່ອຂະຫຍາຍຂອບເຂດການປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ໃຫ້ກວມເອົາດິນແດນ ດັໍ່ງກ່າວ,ພາຍ
ໃຕ້ເງືໍ່ອນໄຂທ ໍ່ຈ າເປັນຂອງລັດຖະທ າມະນ ນ ຊ ໍ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ລັດຖະບານຂອງດິນແດນ ດັໍ່ງກ່າວນ ີ້ຕ້ອງ
ຍອມຮັບເອົາ. 

ມາດຕາ XI 
 ບັນດາບົດບັນຍັດຕ ໍ່ໄປນ ີ້ ຈະນ າໃຊ້ປະຕິບັດຕ ໍ່ສະຫະພັນທະລັດ ຫ ື ລັດທ ໍ່ບ ໍ່ລວມສ ນອ ານາດລັດ ດັໍ່ງຕ ໍ່ ໄປ
ນ ີ້: 

 ກ. ຕ ໍ່ກັບບັນດາມາດຕາຂອງສົນທິສັນຍາສະບັບນ ີ້ ຊ ໍ່ງຕົກໃນຂອບເຂດຂອງອ ານາດນິຕິບັນຍັດ ຂອງສະ 
ຫະພັນທະລັດ, ບັນດາຂ ີ້ຜ ກພັນຂອງລັດຖະບານສະຫະພັນທະລັດ ກ ຈະຖືກນ າໃຊ້ປະຕບິັດຄືກັບກັບບັນດາ ລັດ
ພາຄ ທ ໍ່ບ ໍ່ແມ່ນສະຫະພັນທະລັດ. 

 ຂ. ຕ ໍ່ກັບບັນດາມາດຕາຂອງສົນທິສັນຍາສະບັບນ ີ້ ຊ ໍ່ງຕົກຢ ່ໃນຂອບເຂດຂອງອ ານາດນິຕິບັນຍັດ ຂອງແຕ່
ລະລັດ ຫ ື ບັນດາແຂວງທ ໍ່ບ ແມ່ນສະຫະພັນທະລັດຕາມລະບົບລັດຖະທ າມະນ ນ ຂອງສະຫະພັນທະລັດ, ລັດຖະ 
ບານສະຫະພັນທະລັດ ຈະຕ້ອງແຈ້ງກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການດັໍ່ງກ່າວ ແລະ ພ້ອມທັງໃຫ້ຄ າແນະນ າ ໃຫ້ອ ານາດ 
ການປົກຄອງຂອງລັດ ຫ ື ແຂວງທ ໍ່ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຮ ້ໃນເວລາໄວເທົໍ່າທ ໍ່ຈະເປັນໄປໄດ້. 

 ຄ. ໃນເມືໍ່ອລັດພາຄ ໃດໜ ໍ່ງ ຫາກໄດ້ຮ້ອງຂ ຜ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ໃຫ້ສະຫະພັນທະລັດ
ທ ໍ່ເປັນພາຄ ຂອງສົນທິສັນຍາສະບັບນ ີ້ ສະໜອງບົດອະທິບາຍທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ທາງພາກປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງ
ສະຫະພັນທະລັດດັໍ່ງກ່າວ ແລະບັນດາອ ານາດການປົກຄອງທ ໍ່ຂ ີ້ນກັບຕົນ ກ່ຽວກັບບົດບັນຍັດ ສະເພາະໃດໜ ໍ່ງ ຂອງ
ສົນທິສັນຍາສະບັບນ ີ້ ເພືໍ່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນຂອບເຂດການປະຕິບັດຂອງບົດບັນຍັດ ຕາມກົດໝາຍ ຫ ື ມາດຕະການ 
ອືໍ່ນໆ. 
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ມາດຕາ XII 
1. ສົນທິສັນຍາສະບັບນ ີ້ ຈະມ ຜົນສັກສິດໃນມືີ້ທ ເກົີ້າສິບ ຫ ັງຈາກມືີ້ທ ໍ່ໄດ້ຍືໍ່ນເອກະສານໃຫ້ສັດຕະຍະ
ບັນ ຫ ື ເອກະສານເຂົີ້າຮ່ວມເປັນພາຄ ຊຸດທ ສາມ. 
2. ສ າລັບແຕ່ລະລັດ ທ ໍ່ຈະໃຫ້ສັດຕະຍະບັນ ຫ ື ຈະເຂົີ້າຮ່ວມເປັນພາຄ ຂອງສົນທິສັນຍາ ຫ ັງຈາກການຍືໍ່ນ 
ສານສັດຕະຍະບັນ ຫ ື ສານເຂົີ້າຮ່ວມເປັນພາຄ ຊຸດທ ສາມແລ້ວ, ສົນທິສັນຍາສະບັບນ ີ້ຈະມ ຜົນສັກສິດຕ ໍ່ລັດ
ດັໍ່ງກ່າວໃນມືີ້ທ ເກົີ້າສິບຫ ັງຈາກມືີ້ທ ໍ່ລັດດັໍ່ງກ່າວໄດ້ຍືໍ່ນສານສັດຕະຍະບັນ ຫ ື ສານເຂົີ້າຮ່ວມເປັນ ພາຄ . 

ມາດຕາ XIII 
1. ທຸກລັດພາຄ ອາດຈະສາມາດຖອນຕົວອອກຈາກສົນທິສັນຍາສະບັບນ ີ້ ໂດຍການປະກາດແຈ້ງການ 
ເປັນລາຍລັກອັກສອນຕ ໍ່ເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ. ການປະກາດຖອນຕົວຈະມ ຜົນສັດສິດ ໜ ໍ່ງ
ປ  ຫ ັງຈາກມືີ້ທ ໍ່ເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ຮັບແຈງການນັີ້ນ. 
2. ທຸກລັດທ ໍ່ຈະເຮັດຖະແຫ ງການ ຫ ື ແຈ້ງການໂດຍສອດຄ່ອງຕາມມາດຕາ X ອາດຈະເຮັດແຈງການ
ໃຫ້ ເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດຊາບຕາມພາຍຫ ັງວ່າ ສົນທິສັນຍາຈະຢຸດຕິປະຕິບັດຢ ່ຂອບເຂດ 
ດິນແດນທ ໍ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນກ ານົດໜ ໍ່ງປ  ຫ ັງຈາກມືີ້ທ ໍ່ເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດໄດຮ້ັບແຈ້ງການ 
ເປັນຕົີ້ນໄປ. 
3. ສົນທິສັນຍາສະບັບນ ີ້ ຍັງມ ຜົນປະຕິບັດຕ ໍ່ຄ າຕັດສ ນຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ທ ໍ່ໄດ້ດ າເນ ນການ 
ຮ້ອງຂ ໃຫ້ຮັບຮ ້ ແລະຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກ່ອນການຖອນຕົວຈະມ ຜົນສັກສິດ. 

ມາດຕາ XIV 
 ລັດພາຄ ໃດໜ ໍ່ງ ຈະປະກາດໃຊ້ບັນດາບົດບັນຍັດຂອງສົນທິສັນຍາສະບັບນນ ີ້ຕ ໍ່ລັດພາຄ ອືໍ່ນໆ ກ ຕ ໍ່ເມືໍ່ອ ຕົນ
ໄດ້ປະຕິບັດຕາມບົດບັນຍັດຂອງສົນທິສັນຍາສະບັບນ ີ້ຄືກັນ. 

ມາດຕາ XV 
 ເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ຈະແຈ້ງໃຫ້ທຸກໆລັດພາຄ ຊາບ ຕາມທ ໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາທ  VIII 
ດັໍ່ງຕ ໍ່ໄປນ ີ້: 

ກ.  ການລົງນາມ ແລະການໃຫ້ສັດຕະຍະບັນ ຕາມທ ໍ່ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ VIII; 

ຂ.  ການເຂົີ້າຮ່ວມເປັນພາຄ  ຕາມທ ໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ IX; 

ຄ.  ການຖະແຫ ງການ ແລະການແຈ້ງການ ຕາມທ ໍ່ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ I, X ແລະ XI; 

ງ.  ມືີ້ທ ໍ່ສົນທິສັນຍາສະບັບນ ີ້ມ ຜົນສັກສິດ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມມາດຕາ XII; 

ຈ.  ການຖອນຕົວ ແລະການແຈ້ງການຖອນຕົວ ຕາມທ ໍ່ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ XIII. 

ມາດຕາ XVI 
1. ສົນທິສັນຍາສະບັບນ ີ້ ຊ ໍ່ງເນືີ້ອໃນເປັນພາສາອັງກິດ, ຈ ນ, ແອສປາຍໂຍນ, ຝ ັໍ່ງ ແລະລັດເຊຍ ລ້ວນ 
ແລ້ວແຕ່ມ ຄຸນຄ່າເທົໍ່າທຽມກັນ ແລະຈະຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນບັນນະສານຂອງສະຫະປະຊາຊາດ. 
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2. ເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ຈະມອບສ າເນົາທ ໍ່ມ ການຢັີ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສົນທິສັນ 
ຍາສະບັບນ ີ້ ໃຫ້ບັນດາລັດທ ໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ XIII. 
ການແກໄ້ຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນປັດຈຸບັນໂດຍລວມ ແມ່ນຖືກນ າໃຊກ້ານແກ້ໄຂດ້ວຍຮ ບ

ການໄກເ່ກັໍ່ຍ ແລະ ຮ ບການຕັດສ ນ,ສິໍ່ງສ າຄັນ ການແກ້ໄຂຈະຖືກນ າໃຊດ້້ວຽຮ ບການໃດນັີ້ນ ແມ່ນຂ ີ້ນກັບຄວາມສະ
ໝັກໃຈຂອງຄ ່ກ ລະນ ເອງທ ໍ່ຈະເປັນຜ ເ້ລືອກ.  

ບັນດາຂ ີ້ຂັດແຍ່ງດັໍ່ງກ່າວ ໃນກ ລະນ  ທ ໍ່ຄ ່ກ ລະນ ໄປຮ້ອງຟ້ອງສານນັີ້ນ, ໂດຍອ ງໃສກ່ົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ
ດ າເນ ນຄະດ ແພ່ງ,ສານຈະບ ໍ່ຮັບຄ າຮ້ອງຟ້ອງ ໝາຍຄວາມວ່າ ສານຈະແນະນ າໃຫ້ຄ ່ກ ລະນ ໄປແກ້ໄຂກັນຢ ສ່ກສ. 

ອືງຕາມມາດຕາ 27 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແກໄ້ຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດທ ໍ່ກ ານົດ,ໃນກ ລະນ ທ ໍ່ດ າ
ເນ ນການແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງຈະດ້ວຍຮ ບການ ໄກເ່ກັໍ່ຍ ຫ ື ຮ ບການຕັດສ ນ ຖ້າວ່າຄ ່ກ ລະນ ບ ໍ່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ ກ ມ 
ສິດສະເໜ ໃຫ້ສານເປັນຜ ້ພິຈາລະນາຕາມຂັີ້ນຕອນຂອງກົດໝາຍ. 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2 

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 

ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ 

ເລກທ  ....... /ກຍ.ສກສ 
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ວັນທ  .................. 

 

 

ໃບຮັບເງິນ 

ສ ນແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໄດ້ຮັບເງິນຈາກ ທ່ານ: ........................................... 

ຈ ານວນເງິນ: ............................................................................................................  

(ຈ ານວນເງິນເປັນຕົວໜັງສື  .........................................................................................)  

ເນື ີ້ອໃນການຮັບເງິນ ..................................................................................................... 
............................................................................................................................ 

 ໃບຮັບເງນິນ ີ້ສ້າງເປັນ 03 ສະບັບ, ມອບໃຫ້ຜ ້ຮັບເງິນ 01 ສະບັບ ແລະ ສກສ ຮັກສາໄວ້ 02 ສະບັບ. 

    ຜ ູ້ມອບເງນິ       ຜ ູ້ຮັບເງິນ, 
       

 

ຮັບຮ ູ້ຈາກຫົວໜາ້ 
ສ ນແກູ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3 
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 
ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ 

ເລກທ  ....... /ກຍ.ສກສ 
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ວັນທ  .................. 

 

ໃບມອບເງິນ 

ສ ນແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໄດ້ມອບເງິນໃຫ້ ທ່ານ: ......................................... 

ຈ ານວນເງິນ: ............................................................................................................ 

(ຈ ານວນເງິນເປັນຕົວໜັງສື  ...........................................................................................)  

ເນື ີ້ອໃນການມອບເງິນ ................................................................................................... 
............................................................................................................................ 

 ໃບມອບເງນິນ ີ້ສ້າງເປັນ 03 ສະບັບ, ມອບໃຫ້ຜ ້ຮັບເງິນ 01 ສະບັບ ແລະ ສກສ ຮັກສາໄວ້ 02 ສະບັບ. 

    ຜ ູ້ມອບເງນິ,        ຜ ູ້ຮັບເງິນ, 

 

 
ຮັບຮ ູ້ຈາກຫົວໜາ້ 

ສ ນແກູ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4  
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 
ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ 

 

ຄ າຮ້ອງ 

     ຮຽນ: ທ່ານ ຫົວໜ້າສ ນແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ 

 ຂ້າພະເຈົີ້າ ທ້າວ/ນາງ: ......................................................................., ອາຍຸ ...... ປ , 
ສັນຊາດ ................., ອາຊ ບ ..........................., ຢ ່ບ້ານ .............................., ໜ່ວຍ ........., 
ເຮື ອນເລກທ  ............, ຖະໜົນ ..............., ເມື ອງ ................, ແຂວງ/ນະຄອນ ......................., 
ໂທລະສັບ .............................., ແຟັກ ............................., ອ ເມວ ..................................
ໃນນາມ................................................................................................................... 
............................................................................................................................ 

 ມ ຈຸດປະສົງຮ້ອງຂ ມາຍັງທ່ານ ເພື ໍ່ອພິຈາລະນາແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຂ້າພະເຈົີ້າກັບ: 

ທ້າວ/ນາງ: ..................................................................................., ອາຍຸ ...... ປ , 
ສັນຊາດ ................., ອາຊ ບ ..........................., ຢ ່ບ້ານ .............................., ໜ່ວຍ ........., 
ເຮື ອນເລກທ  ............, ຖະໜົນ ..............., ເມື ອງ ................, ແຂວງ/ນະຄອນ ......................., 
ໂທລະສັບ .............................., ແຟັກ ............................., ອ ເມວ .................................. 

ທ້າວ/ນາງ: ..................................................................................., ອາຍຸ ...... ປ , 
ສັນຊາດ ................., ອາຊ ບ ..........................., ຢ ່ບ້ານ .............................., ໜ່ວຍ ........., 
ເຮື ອນເລກທ  ............, ຖະໜົນ ..............., ເມື ອງ ................, ແຂວງ/ນະຄອນ ......................., 
ໂທລະສັບ .............................., ແຟັກ ............................., ອ ເມວ .................................. 

 ກ່ຽວເລ ີືີ່ອງ: ............................................................... 

I. ເນ ີໍ້ອໃນຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ (ເຫດການທີືີ່ເກດີຂ ໍ້ນ ແລະ ມ ນຄາ່ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ) 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 
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II. ການແກູ້ໄຂຜ່ານມາ 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

III. ບັນຫາທີືີ່ຂ ໃຫູ້ ສກສ ແກູ້ໄຂ 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

IV. ຮ ບການແກູ້ໄຂ (ໃຫູ້ໝາຍ  ໃສ່ຫ້ອງທີືີ່ຕນົເລ ອີກ)  

1. ແກ້ໄຂດ້ວຍຮ ບການໄກ່ເກ່ຍ  

- ຜ ່ໄກ່ເກ່ຍ ຈ ານວນ 01 ທ່ານ   

- ຜ ່ໄກ່ເກ່ຍ ຈ ານວນ 03 ທ່ານ           

2. ແກ້ໄຂດ້ວຍຮ ບການຕັດສິນ  

- ກ າມະການຕັດສິນ ຈ ານວນ 03 ທ່ານ  
 

ດັໍ່ງນັີ້ນ, ຈ ໍ່ງຮ້ອງຂ ມາຍັງທ່ານເພື ໍ່ອພິຈາລະນາຕາມກົດໝາຍດ້ວຍ. 

      ຮຽນມາດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖື ຢ່າງສ ງ. 
 

 ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ວັນທ  ................. 

         ຜ ູ້ຮ້ອງຂ , 
ໝາຍເຫດ:  
ເອກະສານທ ໍ່ຄັດຕິດມາພ້ອມ 
1. ............................ 
2. ............................ 
3. ............................ 
4. ............................ 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 5 
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 
ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ 

  
 ໃບຮັບຊາບຄ າຮ້ອງ  

 
 ໃນວັນທ .......................ຂ້າພະເຈົີ້າ ທ້າວ/ນາງ: ..................................... ອາຍຸ...........ປ , 
ສັນຊາດ................, ອາຊ ບ............................, ຢ ່ໜ່ວຍ........., ບ້ານ..................................., 
ເຮື ອນເລກທ .........., ເມື ອງ..........................................., ແຂວງ/ນະຄອນ ............................, 
ໂທລະສັບ.............................., ແຟັກ.............................,ອ ເມວ..................................... 
ໄດ້ເຂົີ້າມາສ ນແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ໄດ້ຮັບຊາບ ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບສ າເນົາສ ານວນຄ າຮ້ອງ 
ສະບັບລົງວັນທ .................ຂອງທ້າວ/ນາງ:..................................................................ແລ້ວ.
 ຂ້າພະເຈົີ້າ ຮັບປະກັນວ່າຈະສົໍ່ງຄ າແກ້ຄ າຮ້ອງໃຫ້ແກ່ສ ນແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ພາຍໃນ
ກ ານົດ 15 ວັນ (ລັດຖະການ) ນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນໃນໃບຮັບຊາບຄ າຮ້ອງນ ີ້ເປັນຕົີ້ນໄປ. 
 ຖ້າກາຍກ ານົດເວລາກ່າວໄວ້ຂ້າງເທ ງນ ີ້ ຂ້າພະເຈົີ້າເຫັນດ ໃຫ້ສ ນແກ້ໄຂຂ ີ້ ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ 
ດ າເນ ນການແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງຕາມກົດໝາຍ. 

ດັໍ່ງນັີ້ນ, ຈ ໍ່ງໄດ້ລົງລາຍເຊັນໄວ້ ເພື ໍ່ອເປັນຫ ັກຖານ. 
  

        ຜ ່ຮັບຊາບຄ າຮ້ອງ, 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 6 
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 
ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ 

ເລກທ  ....... /ກຍ.ສກສ 
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ວັນທ  .................. 

 

ໝາຍເຊີນ 

- ອ ງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສະບັບເລກທ  06/ສພຊ, ລົງ
ວັນທ  17 ທັນວາ 2010; 

- ອ ງຕາມ ຄ າຮ້ອງ ສະບັບລົງວັນທ  .......................... ຂອງ ທ້າວ/ນາງ: ............................ 
............................................................................................................................
.........................................................................................................................., 

ສ ນແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຂ ເຊ ນ  ທ້າວ/ນາງ: ............................................... 
ອາຍຸ ...... ປ , ສັນຊາດ ................., ອາຊ ບ ..........................., ຢ ່ບ້ານ .............................., 
ໜ່ວຍ ........., ເຮື ອນເລກທ  ............, ຖະໜົນ .................., ເມື ອງ .............................., ແຂວງ/
ນະຄອນ ....................................., ໂທລະສັບ ............................................................., 
ແຟັກ ..............................................., ອ ເມວ ........................................................... 

ເຂົີ້າມາຍັງສ ນແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ກະຊວງຍຸຕິທ າ (ຊັີ້ນສອງ) ໃນວັນທ  ................. 
ເວລາ ............... ໂມງ, ຫ້ອງເບ  ........ ເພື ໍ່ອຮັບຊາບຄ າຮ້ອງ. 

 ຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບການຮ່ວມມື ຈາກທ່ານເປັນຢ່າງດ . 

ໝາຍເຊ ນຄັີ້ງທ  .............       
                                                                            ຫົວໜ້າ 

 ສ ນແກູ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍງ່ທາງດາ້ນເສດຖະກິດ, 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 7 
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 
ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ 

ເລກທ  ....... /ກຍ.ສກສ 
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ວັນທ  .................. 

 

ໝາຍເຊີນ 

- ອ ງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສະບັບເລກທ  06/ສພຊ, ລົງ
ວັນທ  17 ທັນວາ 2010; 

- ອ ງຕາມ ສ ານວນຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສະບັບເລກທ ......../ສກສ.ຂຍສ, ລົງວັນທ .......... 
ສ ນແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຂ ເຊ ນ ທ້າວ/ນາງ:................................................. 

.......................................................................................................................... 
ອາຍຸ ........ ປ , ສັນຊາດ ................., ອາຊ ບ ..........................., ຢ ່ບ້ານ .............................., 
ໜ່ວຍ ........., ເຮື ອນເລກທ  ............, ຖະໜົນ ....................., ເມື ອງ .................................., 
ແຂວງ/ນະຄອນ ..................................., ໂທລະສັບ ......................................................., 
ແຟັກ ..............................................., ອ ເມວ .......................................................... 

ເຂົີ້າມາຍັງສ ນແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ກະຊວງຍຸຕິທ າ (ຊັີ້ນສອງ) ໃນວັນທ  ................. 
ເວລາ ............... ໂມງ, ຫ້ອງເບ  ........ ເພື ໍ່ອ ..................................................................... 
............................................................................................................................ 

 ຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບການຮ່ວມມື ຈາກທ່ານເປັນຢ່າງດ .    

ໝາຍເຊ ນຄັີ້ງທ  ........... 

 
   ຫົວໜາ້ 

ສ ນແກູ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ,
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 8 
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 
ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ 

 
ຄ າແກູ້ຄ າຮ້ອງ  

      ຮຽນ: ທ່ານ ຫົວໜ້າສ ນແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ. 

1. ຂ້າພະເຈົີ້າ ທ້າວ/ນາງ: ..................................................., ອາຍຸ ...... ປ , ສັນຊາດ ........, 
ອາຊ ບ ..........................., ຢ ່ບ້ານ ..............................., ໜ່ວຍ ........., ເຮື ອນເລກທ  ............, 
ຖະໜົນ............, ເມື ອງ............., ແຂວງ/ນະຄອນ.................., ໂທລະສັບ .............................., 
ແຟັກ ..................................., ອ ເມວ .......................................................................  

2. ທ້າວ/ນາງ: ...................................................., ອາຍຸ ...... ປ , ສັນຊາດ ................., 
ອາຊ ບ ..........................., ຢ ່ບ້ານ.............................., ໜ່ວຍ ........., ເຮື ອນເລກທ  ............, 
ຖະໜົນ ..............., ເມື ອງ ............................., ແຂວງ/ນະຄອນ........................................, 
ໂທລະສັບ .............................., ແຟັກ ............................., ອ ເມວ ..................................  
 ມ ຈຸດປະສົງຂ ແກ້ຮ້ອງຄ າຮ້ອງຂອງ ທ້າວ/ນາງ: .............................................................,  
ທ ໍ່ຍື ໍ່ນມາຍງັ ສກສ ສະບັບລົງວັນທ ..............., ຂາເຂົີ້າ ສກສ ເລກທ ........./ກຍ.ສກສ, ລົງວັນທ  .............., 
  

 ກ່ຽວເລ ີືີ່ອງ: .................................................................................................. 

I. ເນ ີໍ້ອໃນຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ (ເຫດການທີືີ່ເກດີຂ ໍ້ນ ແລະ ມ ນຄາ່ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ) 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 

II. ການແກູ້ໄຂຜ່ານມາ 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 
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III. ບັນຫາທີືີ່ຂ ໃຫູ້ ສກສ ພິຈາລະນາແກູ້ໄຂ: 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 

IV. ຮ ບການແກູ້ໄຂ (ໃຫູ້ໝາຍ  ໃສ່ຫ້ອງທີືີ່ຕນົເລ ອີກ)  
1. ແກ້ໄຂດ້ວຍຮ ບການໄກ່ເກ່ຍ  

- ຜ ່ໄກ່ເກ່ຍ ຈ ານວນ 01 ທ່ານ   

- ຜ ່ໄກ່ເກ່ຍ ຈ ານວນ 03 ທ່ານ           

2. ແກ້ໄຂດ້ວຍຮ ບການຕັດສ ນ  

- ກ າມະການຕັດສ ນ ຈ ານວນ 03 ທ່ານ  
 

ດັໍ່ງນັີ້ນ, ຈ ໍ່ງຮ້ອງຂ ມາຍັງທ່ານເພື ໍ່ອພິຈາລະນາຕາມກົດໝາຍດ້ວຍ. 

      ຮຽນມາດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖື ຢ່າງສ ງ. 
 

                  ທ ໍ່ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ວັນທ  ......................... 

                          ຜ ູ້ແກູ້ຄ າຮ້ອງ, 
ໝາຍເຫດ:  
ເອກະສານທ ໍ່ຄັດຕິດມາພ້ອມ 
1. ............................ 
2. ............................ 
3. ............................ 
4. ............................ 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 9 
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 
ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ 

 
 

ຄ າແກູ້ຄ າຮ້ອງ ແລະ ຮ້ອງຂ ແຍ່ງ 
   

ຮຽນ: ທ່ານ ຫົວໜ້າສ ນແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ 

1. ຂ້າພະເຈົີ້າ ທ້າວ/ນາງ: .............................................................., ອາຍຸ ...... ປ , 
ສັນຊາດ ................., ອາຊ ບ ..........................., ຢ ່ບ້ານ .............................., ໜ່ວຍ ........., 
ເຮື ອນເລກທ  ............, ຖະໜົນ ..............., ເມື ອງ ................, ແຂວງ/ນະຄອນ ......................., 
ໂທລະສັບ .............................., ແຟັກ ............................., ອ ເມວ .................................. 

2. ທ້າວ/ນາງ: ........................................................................., ອາຍຸ ...... ປ , 
ສັນຊາດ ................., ອາຊ ບ ..........................., ຢ ່ບ້ານ .............................., ໜ່ວຍ ........., 
ເຮື ອນເລກທ  ............, ຖະໜົນ ..............., ເມື ອງ ................, ແຂວງ/ນະຄອນ ......................., 
ໂທລະສັບ .............................., ແຟັກ ............................., ອ ເມວ ..................................  
 ມ ຈຸດປະສົງຂ ແກ້ຄ າຮ້ອງຂອງ ທ້າວ/ນາງ: ...................................................................,  
ທ ໍ່ຍື ໍ່ນມາຍັງ ສກສ ສະບັບລົງວັນທ  ..................................., ຂາເຂົີ້າ ສກສ ເລກທ  ........./ກຍ.ສກສ, ລົງ
ວັນທ  ........................................., ພ້ອມກັນນ ີ້ພວກຂ້າພະເຈົີ້າຂ ຮ້ອງແຍ່ງມາຍັງທ່ານເພື ໍ່ອພິຈາລະນາແກ້
ໄຂ ຊ ໍ່ງລາຍລະອຽດມ ດັໍ່ງນ ີ້:  

I. ເນ ີໍ້ອໃນຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ (ເຫດການທີືີ່ເກດີຂ ໍ້ນ ແລະ ມ ນຄາ່ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ) 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
........................................................................................................................... 
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II. ການແກູ້ໄຂຜ່ານມາ 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 

III. ບັນຫາຮ້ອງຂ ແຍ່ງ 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 

IV. ຮ ບການແກູ້ໄຂ (ໃຫູ້ໝາຍ  ໃສ່ຫ້ອງທີືີ່ຕນົເລ ອີກ)  
1. ແກ້ໄຂດ້ວຍຮ ບການໄກ່ເກ່ຍ  

- ຜ ່ໄກ່ເກ່ຍ ຈ ານວນ 01 ທ່ານ   

- ຜ ່ໄກ່ເກ່ຍ ຈ ານວນ 03 ທ່ານ           

2. ແກ້ໄຂດ້ວຍຮ ບການຕັດສ ນ  

- ກ າມະການຕັດສ ນ ຈ ານວນ 03 ທ່ານ  
 

ດັໍ່ງນັີ້ນ, ຈ ໍ່ງຮ້ອງຂ ມາຍັງທ່ານເພື ໍ່ອພິຈາລະນາຕາມກົດໝາຍດ້ວຍ. 
      ຮຽນມາດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖື ຢ່າງສ ງ. 
 

                         ທ ໍ່ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ວັນທ  .................... 

                  ຜ ູ້ແກູ້ຄ າຮ້ອງ ແລະ ຮ້ອງຂ ແຍ່ງ, 
ໝາຍເຫດ:  
ເອກະສານທ ໍ່ຄັດຕິດມາພ້ອມ 
1. ............................ 
2. ............................ 
3. ............................ 
4. ............................ 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 10 
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 
ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ 

 

 

ບົດບັນທ ກການຕົກລົງ 
ຂອງຄ ່ກ ລະນີກ່ຽວກັບການແກູ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ 

- ອ ງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສະບັບເລກທ  06/ສພຊ, ລົງ
ວັນທ  17 ທັນວາ 2010; 

- ອ ງຕາມ ຄ າຮ້ອງສະບັບລົງວັນທ  ................, ຂາເຂົີ້າເລກທ  ....... /ກຍ.ສກສ, ລົງວັນທ  .......... 
ຂອງ ທ້າວ .................................................................................................. 

- ອ ງຕາມ ຄ າແກ້ຄ າຮ້ອງສະບັບລົງວັນທ  ........................, ຂາເຂົີ້າ ເລກທ .........../ກຍ.ສກສ, 
ລົງວັນທ ......................ຂອງທ້າວ.................................................................... 
 

ໃນເວລາ ...... ໂມງ ..... ນາທ  ຂອງວັນທ  ......... , ເດື ອນ ................ , ປ  ....... , ທ ໍ່ສ ນແກ້ໄຂ
ຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ກະຊວງຍຸຕິທ າ ໂດຍຊ້ອງໜ້າທ່ານ ...................................................
ໄດ້ມ ຄ ່ກ ລະນ ທັງສອງຝ່າຍຄື :  

1. ທ້າວ/ນາງ: ........................................................................., ອາຍຸ ................. 
ປ , ສັນຊາດ................., ອາຊ ບ........................, ຢ ່ບ້ານ..........................., ໜ່ວຍ ........., 
ເຮື ອນເລກທ  ............, ຖະໜົນ ..............., ເມື ອງ ................, ແຂວງ/ນະຄອນ ......................., 
ໂທລະສັບ......................., ແຟັກ...................................., ອ ເມວ ................................... 
.............................................................................................................ຝ່າຍຮ້ອງຂ  

2. ທ້າວ/ນາງ:....................................................., ອາຍຸ....... ປ , ສັນຊາດ................., 
ອາຊ ບ..........................., ຢ ່ບ້ານ................................., ໜ່ວຍ............, ເຮື ອນເລກທ ..........., 
ຖະໜົນ............., ເມື ອງ........................, ແຂວງ/ນະຄອນ..................., ໂທລະສັບ.................., 
ແຟັກ............................, ອ ເມວ..............................................................ຝ່າຍຖ ີກຮ້ອງຂ    

ເຂົໍ້າມາຕົກລົງກ່ຽວກັບການແກູ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ຊ ືີ່ງລາຍລະອຽດມີ ດັືີ່ງນີໍ້: 

1. ຝ່າຍຮ້ອງຂ  ແລະ ຝ່າຍຖື ກຮ້ອງຂ  ເຫັນດ ໃຫ້ສ ນແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ກະຊວງຍຸຕິທ າ 
ພິຈາລະນາແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງດັໍ່ງກ່າວ ດ້ວຍຮ ບການ .......................................................; 

2. ຄ ່ກ ລະນ ທັງສອງຝ່າຍ ເປັນເອກະພາບແກໄ້ຂໂດຍ...................................... ທ່ານ, ແຕ່ລະຝ່າຍ
ຈະສະເໜ ລາຍຊື ໍ່............................ທ ໍ່ຕົນເລື ອກເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ ສກສ ພາຍໃນກ ານົດ 15 ວັນ 
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ນັບແຕ່ວັນທ  ......................... ເປັນຕົີ້ນໄປ, ຖ້າກາຍກ ານົດເວລາດັໍ່ງກ່າວນ ີ້ແລ້ວ ເຫັນດ ໃຫ້ ສກສ ເລື ອກໃຫ້
ຕາມທ ໍ່ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ; 

3. ໃນການດ າເນ ນການແກ້ໄຂຂ ີ້ຂດັແຍ່ງ ຄ ່ກ ລະນ ທັງສອງຝ່າຍເຫັນດ ເປັນເອກະພາບແກ້ໄຂບົນພື ີ້ນຖານກົດ
ໝາຍ ແລະ ນິຕິກ າອືໍ່ນໆຂອງ ສປປລາວ. 

 

ບົດບັນທ ກການຕົກລົງສະບັບນ ີ້ ສ້າງຂ ີ້ນດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ ເຫັນດ ເອກະພາບຂອງຄ ່ກ ລະນ ທັງ
ສອງຝາ່ຍ ໂດຍປາສະຈາກການບັງຄັບນາບຂ ່  ໄດ້ອ່ານໃຫ້ຄ ່ກ ລະນ ສອງຝ່າຍຟັງແລ້ວ ເຫັນວ່າຖື ກຕ້ອງຕາມການ
ຕົກລົງທຸກຢ່າງ ຈ ໍ່ງພ້ອມກັນລົງລາຍເຊັນໄວ້ ເພື ໍ່ອເປັນຫ ັກຖານ. 

ຝ່າຍຮ້ອງຂ ,          ຝ່າຍຖ ກີຮ້ອງຂ ,    ພະນກັງານ ສກສ 

ເຊັນ .......................          ເຊັນ ......................            ເຊັນ .................................. 

ຊື ໍ່ແຈ້ງ .....................          ຊື ໍ່ແຈ້ງ ...................             ຊື ໍ່ແຈ້ງ ................................ 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 11 
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 
ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ 

ເລກທ  ....... /ກຍ.ສກສ 
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ວັນທ  .................. 

 
ຂ ໍ້ຕົກລົງ 

ຂອງສ ນແກູ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ 
ວ່າດ້ວຍການຮັບເອົາສ ານວນຄ າຮ້ອງຂ ມາຄົໍ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ 

- ອ ງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສະບັບເລກທ  06/ສພຊ, ລົງ
ວັນທ  17 ທັນວາ 2010; 

- ອ ງຕາມ ຄ າຮ້ອງ ສະບັບລົງວັນທ  ......................................; 
- ອ ງຕາມ ການຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ລາຍງານ ຂອງພະແນກຄຸ້ມຄອງການແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະ 

ກິດ ສະບັບລົງວັນທ  ....................................................; 

- ອ ງຕາມ ຄ າແກ້ຄ າຮ້ອງ ສະບັບລົງວັນທ  ................................; 
- ອ ງຕາມ ບົດບັນທ ກການຕົກລົງຂອງຄ ່ກ ລະນ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສະ 

ບັບ ລົງວັນທ  ................................. 

ຫົວໜ້າສ ນແກູ້ໄຂຂ ໍ້ຂດັແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ 

ຕົກລົງ: 

ມາດຕາ 01: ຮັບເອົາສ ານວນຄ າຮ້ອງ ສະບັບລົງວັນທ  ........................................ ມາພິຈາລະນາແກ້
ໄຂ  

ມາດຕາ 02:  ມອບໃຫ້ພະແນກກ່ຽວຂ້ອງ ຂ ີ້ນເລກທ ສ ານວນຂ ີ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ດ າເນ ນຕາມຂັີ້ນຕອນທ ໍ່ໄດ້ກ າ 
ນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ. 

ມາດຕາ 03:  ຂ ີ້ຕົກລົງສະບັບນ ີ້ມ ຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົີ້ນໄປ. 
 

             ຫົວໜ້າ 
 ສ ນແກູ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍງ່ທາງດາ້ນເສດຖະກິດ,
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 11/12 
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 
ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ 

ເລກທ  ....... /ກຍ.ສກສ 
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ວັນທ  .................. 

 
ຂ ໍ້ຕົກລງົ 

ຂອງສ ນແກູ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກດິ 
ວ່າດ້ວຍການຮັບເອາົສ ານວນຄ າຮ້ອງຂ ມາຄົໍ້ນຄວ້າພຈິາລະນາ 

- ອ ງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສະບັບເລກທ  06/ສພຊ, ລົງ
ວັນທ  17 ທັນວາ 2010; 

- ອ ງຕາມ ຄ າຮ້ອງ ສະບັບລົງວັນທ  ......................................; 
- ອ ງຕາມ ການຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ລາຍງານ ຂອງພະແນກຄຸ້ມຄອງການແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະ 

ກິດ ສະບັບລົງວັນທ  ....................................................; 

- ອ ງຕາມ ຄ າແກ້ຄ າຮ້ອງ ສະບັບລົງວັນທ  ................................; 
 

ຫົວໜ້າສ ນແກູ້ໄຂຂ ໍ້ຂດັແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ 

ຕົກລົງ: 

ມາດຕາ 01: ຮັບເອົາສ ານວນຄ າຮ້ອງ ສະບັບລົງວັນທ  ........................................ ມາພິຈາລະນາແກ້
ໄຂ  

ມາດຕາ 02:  ມອບໃຫ້ພະແນກກ່ຽວຂ້ອງ ຂ ີ້ນເລກທ ສ ານວນຂ ີ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ດ າເນ ນຕາມຂັີ້ນຕອນທ ໍ່ໄດ້ກ າ 
ນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ. 

ມາດຕາ 03:  ຂ ີ້ຕົກລົງສະບັບນ ີ້ມ ຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົີ້ນໄປ. 

         ຫົວໜາ້ 
ສ ນແກູ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ,
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 13 
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 
ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ 

 

ໃບສະເໜີ 

ຮຽນ:  ທ່ານ ຫົວໜ້າສ ນແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ 

ເລ ີືີ່ອງ: ຂ ແຕ່ງຕັີ້ງ ຜ ້ໄກ່ເກັໍ່ຍ       ກ າມະການຕັດສິນ   

- ອ ງຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສະບັບເລກທ  06/ສພຊ, ລົງ
ວັນທ  17 ທັນວາ 2010; 

- ອ ງຕາມ ສ ານວນຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສະບັບເລກທ .... /ສກສ.ຂຍສ, ລົງວັນທ ............ 
 ຂ້າພະເຈົີ້າ ທ້າວ/ນາງ ............................................................., ຝ່າຍ.................... 
ຂ ຖື ເປັນກຽດສະເໜ ມາຍັງທ່ານຊາບວ່າ: ຂ້າພະເຈົີ້າເຫັນດ ເລື ອກເອົາ ທ່ານ........................................... 
ເປັນຜ ່ໄກ່ເກ່ຍ      ກ າມະການຕັດສ ນ       ແລະ ເຫັນດ ຈ່າຍຄ່າແຮງງານ ຈ ານວນ ................................ 
(ຈ ານວນເງິນເປັນຕົວໜັງສື  ...........................................................................................) 
 ສ າລັບການຈ່າຍເງິນຄ່າແຮງງານ, ຂ້າພະເຈົີ້າຈະເຂົີ້າມາຈ່າຍຢ ່ ສກສ ພາຍໃນກ ານົດ 07 ວນັ ນັບແຕ່ວັນ
ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົີ້ນໄປ. 

 ການຕົກລົງທ ໍ່ສະເໜ ມາຂ້າງເທິງນ ີ້ ຂ້າພະເຈົີ້າ ແລະ ທ່ານ .................................................. 
ໄດ້ເຫັນດ ເປັນເອກະພາບກັນທຸກຢ່າງແລ້ວ. 

 ດັໍ່ງນັີ້ນ, ຈ ໍ່ງຮຽນສະເໜ ມາຍັງທ່ານເພື ໍ່ອພິຈາລະນາແຕ່ງຕັີ້ງຕາມກົດໝາຍດ້ວຍ. 

          ທ ໍ່ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ວັນທ  ...................... 
 ຮັບຮ ູ້ ແລະ ເຫັນດີ,         ຜ ູ້ສະເໜີ, 

ເຊັນ .......................................    ເຊັນ ....................................... 
        
ຊື ໍ່ແຈ້ງ .....................................    ຊື ໍ່ແຈ້ງ ..................................... 
 

 

 

ໝາຍເຫດ: ກະລຸນາໝາຍ  ໃສ່ຫ້ອງທ ໍ່ທ່ານເລື ອກ 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 14 
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 
ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ 

ໃບສະເໜີ 

ຮຽນ:  ທ່ານ ຫົວໜ້າສ ນແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ 

ເລ ີືີ່ອງ: ຂ ແຕ່ງຕັີ້ງ ຄະນະໄກ່ເກ່ຍ         ຄະນະກ າມະການຕັດສິນ  

- ອ ງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສະບັບເລກທ  06/ສພຊ, ລົງ
ວັນທ  17 ທັນວາ 2010; 

- ອ ງຕາມ ສ ານວນຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສະບັບເລກທ ...../ສກສ.ຂຍສ, ລົງວັນທ  ........... 
- ອ ງຕາມ ໃບສະເໜ ແຕ່ງຕັີ້ງຜ ້ໄກ່ເກັໍ່ຍ        ກ າມະການຕັດສນິ       ຂອງຄ ່ກ ລະນ  ສະບັບລົງວັນທ  

...................... ແລະ ສະບັບລົງວັນທ  .............................................................. 

 ພວກຂ້າພະເຈົີ້າ ຊ ໍ່ງເປັນຜ ້ຖື ກຄັດເລື ອກຈາກຄ ່ກ ລະນ ໃຫ້ເປັນຜ ່ໄກ່ເກ່ຍ        ກ າມະການຕັດສິນ 

ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດ ເປັນເອກະພາບເລື ອກເອົາທ່ານ ............................................................ ເພື ໍ່ອມາ
ເປັນປະທານຄະນະໄກ່ເກ່ຍ        ປະທານຄະນະກ າມະການຕັດສິນ        ສ າລັບຄ່າແຮງງານຂອງປະທານພວກ
ຂ້າພະ ເຈົີ້າໄດ້ຕົກລົງ ດັໍ່ງນ ີ້: 

1.  ທ່ານ ........................................ ຕົກລົງຈ່າຍຈ ານວນ........................................ ກ ບ;  
2.  ທ່ານ ...................................... ຕົກລົງຈ່າຍຈ ານວນ.......................................... ກ ບ;  
ລວມທັງໝົດ: ..................................................................................................., 

(ຈ ານວນເງິນເປັນຕົວໜັງສື.............................................................................................) 
ການຕົກລົງທ ໍ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນ ີ້ ພວກຂ້າພະເຈົີ້າ ແລະ ທ່ານ ................................................. 

ແມ່ນໄດ້ເຫັນດ ເປັນເອກະພາບກັນທຸກຢ່າງແລ້ວ. 

 ດັໍ່ງນັີ້ນ, ຈ ໍ່ງຮຽນສະເໜ ມາຍັງທ່ານເພື ໍ່ອພິຈາລະນາແຕ່ງຕັີ້ງຕາມກົດໝາຍດ້ວຍ. 
       
              ທ ໍ່ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ວັນທ  ..................... 

 ຮັບຮ ູ້ ແລະ ເຫັນດີ,         ຜ ູ້ສະເໜີ, 
 

ເຊັນ .....................................          1. ເຊັນ ...................................... 
       
ຊື ໍ່ແຈ້ງ .....................................    ຊື ໍ່ແຈ້ງ ..................................... 
 
              2. ເຊັນ ...................................... 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 15 
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 
ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ 

ເລກທ  ....... /ກຍ.ສກສ 
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ວັນທ  .................. 

ຂ ໍ້ຕົກລົງ 
ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັໍ້ງຜ ູ້ໄກ່ເກ່ຍ 

- ອ ງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສະບັບເລກທ  06/ສພຊ, ລົງ
ວັນທ  17 ທັນວາ 2010; 

- ອ ງຕາມ ສ ານວນຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສະບັບເລກທ  ..... /ສກສ.ຂຍສ, ລົງວັນທ  ........... 

- ອ ງຕາມ ໃບສະເໜ ແຕ່ງຕັີ້ງຜ ່ໄກ່ເກ່ຍ ສະບັບລົງວັນທ  ....................................................  
 

ຫົວໜ້າສ ນແກູ້ໄຂຂ ໍ້ຂດັແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ 

ຕົກລົງ: 

ມາດຕາ 01: ແຕ່ງຕັີ້ງ ທ່ານ ............................................................................ ເປັນຜ ່ໄກ່
ເກ່ຍ ເພື ໍ່ອແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງ ສະບັບເລກທ  ....... /ສກສ.ຂຍສ, ລົງວັນທ  ........................ 

ມາດຕາ 02: ຜ ໄ້ກ່ເກ່ຍທ ໍ່ຖື ກແຕ່ງຕັີ້ງມ ສິດ ແລະ ໜ້າທ ໍ່ໃນການຄົີ້ນຄວ້າ, ເກັບກ າຂ ີ້ມ ນຫ ັກຖານ ແລະ ດ າເນ ນ
ການໄກ່ເກ່ຍໃຫ້ຖື ກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ກົດໝາຍ. 

ມາດຕາ 03: ຜ ່ໄກ່ເກ່ຍທ ໍ່ຖື ກແຕ່ງຕັີ້ງ, ຄ ່ກ ລະນ , ພາກສ່ວນທ ໍ່ກ່ຽວຂ້ອງຈົງຮັບຮ ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂ ີ້ຕົກລົງສະ 
ບັບນ ີ້ຢ່າງເຂັີ້ມງວດ. 

ມາດຕາ 04: ຂ ີ້ຕົກລົງສະບັບນ ີ້ມ ຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົີ້ນໄປ. 

               ຫົວໜາ້ 
        ສ ນແກູ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍງ່ທາງດາ້ນເສດຖະກິດ, 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 16 
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 
ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ 

ເລກທ : ....... /ກຍ.ສກສ 
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ວັນທ  .................. 

ຂ ໍ້ຕົກລົງ 
ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັໍ້ງຄະນະໄກ່ເກ່ຍ 

- ອ ງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສະບັບເລກທ  06/ສພຊ, ລົງ
ວັນທ  17 ທັນວາ 2010; 

- ອ ງຕາມ ສ ານວນຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສະບັບເລກທ ..... /ສກສ.ຂຍສ, ລົງວັນທ .......... 
- ອ ງຕາມ ໃບສະເໜ ແຕ່ງຕັີ້ງຄະນະໄກ່ເກ່ຍ ສະບັບລົງວັນທ ................................................ 
 

ຫົວໜ້າສ ນແກູ້ໄຂຂ ໍ້ຂດັແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ 

ຕົກລົງ: 

ມາດຕາ 01: ແຕ່ງຕັີ້ງຄະນະໄກ່ເກ່ຍ ຊ ໍ່ງປະກອບດ້ວຍບັນດາທ່ານດັໍ່ງມ ລາຍຊື ໍ່ລຸ່ມນ ີ້: 

1. ທ່ານ ................................................................................... ເປັນປະທານ; 
2. ທ່ານ .................................................................................... ເປັນຄະນະ; 
3. ທ່ານ .................................................................................... ເປັນຄະນະ. 

ມາດຕາ 02:  ຄະນະໄກ່ເກ່ຍທ ໍ່ຖື ກແຕ່ງຕັີ້ງມ ສິດ ແລະ ໜ້າທ ໍ່ໃນການຄົີ້ນຄວ້າ, ເກັບກ າຂ ີ້ມ ນ, ຫ ັກຖານ ແລະ ດ າ
ເນ ນການໄກ່ເກ່ຍຂ ີ້ຂັດແຍ່ງ ສະບັບເລກທ ...... /ສກສ.ຂຍສ, ລົງວັນທ  .............................
ໃຫ້ຖື ກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ກົດໝາຍ. 

ມາດຕາ 03:  ຄະນະໄກ່ເກ່ຍທ ໍ່ຖື ກແຕ່ງຕັີ້ງ, ຄ ່ກ ລະນ , ພາກສ່ວນທ ໍ່ກ່ຽວຂອ້ງຈົງຮັບຮ ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂ ີ້ຕົກ 
ລົງສະບັບນ ີ້ຢ່າງເຂັີ້ມງວດ. 

ມາດຕາ 04:  ຂ ີ້ຕົກລົງສະບັບນ ີ້ມ ຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົີ້ນໄປ. 

             ຫົວໜາ້ 
       ສ ນແກູ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍງ່ທາງດາ້ນເສດຖະກິດ, 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 17 
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 
ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ 

 

 

ບົດບັນທ ກ 
ມອບສ ານວນຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງໃຫູ້ຜ ່ໄກ່ເກ່ຍ 

- ອ ງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສະບັບເລກທ  06/ສພຊ, ລົງວັນ
ທ  17 ທັນວາ 2010; 

- ອ ງຕາມ ສ ານວນຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສະບັບເລກທ  ..... /ສກສ.ຂຍສ, ລົງວັນທ ..... 
- ອ ງຕາມ ຂ ີ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັີ້ງຜ ່ໄກ່ເກ່ຍ ສະບັບເລກທ ..... /ກຍ.ສກສ, ລົງວັນທ  ...... 
 

ເພື ໍ່ອເຮັດໃຫ້ການດ າເນ ນການແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຖື ກຕ້ອງຕາມຂັີ້ນຕອນທ ໍ່ກ ານົດໄວ້
ໃນກົດໝາຍ ພະແນກຄຸ້ມຄອງການແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສກສ ກະຊວງຍຸຕິທ າ ຈ ໍ່ງມອບສ ານວນ
ຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສະບັບເລກທ  ....../ສກສ.ຂຍສ, ລົງວັນທ  ......................................... 

ລະຫວ່າງ: 

- ທ້າວ/ນາງ: .................................................................................. ຝ່າຍຮ້ອງຂ . 
- ທ້າວ/ນາງ: ............................................................................. ຝ່າຍຖ ີກຮ້ອງຂ . 
ກ່ຽວເລ ີືີ່ອງ: ................................................................................................ 

ໃຫ້ຜ ່ໄກ່ເກ່ຍດ າເນ ນການແກ້ໄຂຕາມກົດໝາຍ. ຜ ່ໄກ່ເກ່ຍມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບດັໍ່ງນ ີ້: 
1. ຮັກສາບັນດາເອກະສານທ ໍ່ປະກອບໃນສ ານວນຂ ີ້ຂັດແຍ່ງບ ໍ່ໃຫ້ຕົກເຮັໍ່ຍເສັຍຫາຍ; 
2. ຮັກສາຄວາມລັບຂອງຂ ີ້ຂັດແຍ່ງ; 
3. ດ າເນ ນການໄກ່ເກ່ຍຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ຖື ກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການ; 

4. ລາຍງານຄວາມຄື ບໜ້າກ່ຽວກບັການດ າເນ ນການແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງດັໍ່ງກ່າວ ໃຫ້ພະແນກຄຸ້ມຄອງການແກ້ໄຂ
ຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດຊາບເປັນປົກກະຕິ ເພື ໍ່ອຈະປະສານກັບຄ ່ກ ລະນ ຕາມທ ໍ່ກົດໝາຍກ ານົດໄວ້. 
 

 ດັໍ່ງນັີ້ນ, ຈ ໍ່ງສ້າງບົດບັນທ ກສະບັບນ ີ້ໄວ້ເພື ໍ່ອເປັນຫ ັກຖານ. 
 

                  ທ ໍ່ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ວັນທ  ...................... 
 ຜ ູ້ໄກ່ເກ່ຍ         ຫົວໜ້າພະແນກ 

  ຜ ່ຮັບ,      ຄ ູ້ມຄອງການແກູ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກດິ 
                 ຜ ູ້ມອບ, 

ເຊັນ .......................................   
        
ຊື ໍ່ແຈ້ງ ..................................... 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 18 
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 
ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ 

 

ໜັງສ ີຄ້ານຕົວ 

  ຮຽນ:    ທ່ານ ຫົວໜ້າສ ນແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ 

  ເລ ີືີ່ອງ:    ຄ້ານຕົວ ຜ ໄ້ກ່ເກ່ຍ / ກ າມະການຕັດສ ນ 

- ອ ງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສະບັບເລກທ  06/ສພຊ, ລົງວັນທ  17 
ທັນວາ 2010; 

- ອ ງຕາມ ສ ານວນຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສະບັບເລກທ  ......../ສກສ.ຂຍສ, ລົງວັນທ  ...............; 
- ອ ງຕາມ ຂ ີ້ຕົກລົງຂອງສ ນແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສະບັບເລກທ ...../ກຍ.ສກສ, ລົງວັນທ  ...... 

ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັີ້ງຜ ້ໄກ່ເກ່ຍ / ຄະນະໄກ່ເກ່ຍ / ຄະນະກ າມະການຕັດສິນ. 
 

ຂ້າພະເຈົີ້າ ທ້າວ/ນາງ: ......................................................................., ອາຍຸ ...... ປ , 
ສັນຊາດ ................., ອາຊ ບ ..........................., ຢ ່ບ້ານ .............................., ໜ່ວຍ ........., 
ເຮື ອນເລກທ  ............, ຖະໜົນ ..............., ເມື ອງ ................, ແຂວງ/ນະຄອນ ......................., 
ໂທລະສບັ .............................., ແຟັກ ............................., ອ ເມວ ..................................
ໃນນາມ...................................................................................................................  
 ຂ ຖື ເປັນກຽດຮຽນມາຍັງທ່ານຫົວໜ້າສ ນແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເພື ໍ່ອຂ ຄ້ານຕົວ 
ທ່ານ ........................................................................ ຊ ໍ່ງເປັນ ຜ ່ໄກ່ເກ່ຍ / ກ າມະການຕັດສ ນ 
ໃນຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທ ໍ່ກ່າວມາຂ້າງນ ີ້.  

- ເຫດຜົນຂອງການຄ້ານຕົວ: 
................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
ດັໍ່ງນັີ້ນ, ຈ ໍ່ງເຮັດໜັງສື ສະບັບນ ີ້ມາຍັງທ່ານ ເພື ໍ່ອພິຈາລະນາຕາມກົດໝາຍດ້ວຍ. 

      ຮຽນມາດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖື ຢ່າງສ ງ. 
 

 ທ ໍ່........................., ວັນທ  ................. 
         ຜ ູ້ຂ ຄ້ານຕົວ, 
 
 

ຊື ໍ່ແຈ້ງ ..................................... 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 19 
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 
ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ 

ເລກທ  ....... /ສກສ.ກກ 
 

ບົດບັນທ ກ 

ການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ 
ຜ ່ໄກ່ເກ່ຍ: ທ່ານ ............................................................................................; 

ນັໍ່ງພ້ອມດ້ວຍ ທ່ານ ............................................................................ ພະນັກງານວິຊາການ 
ສ ນແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ .................................................................. ຜ ່ບັນທ ກ. 
 ໄດ້ເປ ດປະຊຸມຂ ີ້ນໃນເວລາ ............... ໂມງ ຂອງວັນທ  ................................................ 
ທ ໍ່ຫ້ອງປະຊຸມສ ນແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເພື ໍ່ອດ າເນ ນການໄກ່ເກ່ຍຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ 
ສະບັບເລກທ  ......... / ສກສ.ຂຍສ, ລົງວັນທ  ..................................................................... 

ລະຫວ່າງ : 
- ທ້າວ/ນາງ: ....................................................., ອາຍຸ ...... ປ , ສັນຊາດ ............... 

ອາຊ ບ ......................, ປັດຈຸບັນຢ ່ບ້ານ ......................, ໜ່ວຍ ......, ເມື ອງ ........................., 
ແຂວງ/ນະຄອນ ....................., ໂທລະສັບ ................................................................... 
............................................................................................................. ຝ່າຍຮ້ອງຂ . 

 

- ທ້າວ/ນາງ: ....................................................., ອາຍຸ ...... ປ , ສັນຊາດ ............... 
ອາຊ ບ ......................, ປັດຈຸບັນຢ ່ບ້ານ ......................, ໜ່ວຍ ......, ເມື ອງ ........................., 
ແຂວງ/ນະຄອນ ...................., ໂທລະສັບ ...................................................................... 
......................................................................................................... ຝ່າຍຖື ກຮ້ອງຂ . 
 ກ່ຽວເລ ີືີ່ອງ: ................................................................................................ 

ຜ ່ໄກ່ເກ່ຍ 

- ອ ງຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສະບັບເລກທ  06/ສພຊ, ລົງວັນ
ທ  17 ທັນວາ 2010; 

- ອ ງຕາມ ຂ ີ້ຕົກລົງຂອງສ ນແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສະບັບເລກທ  .......... /ກຍ.ສກສ, ລົງ
ວັນທ  .................................. ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັີ້ງຜ ່ໄກ່ເກ່ຍຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ; 

- ໄດ້ແຈ້ງຊື ໍ່ຜ ່ໄກ່ເກ່ຍ, ຜ ່ບັນທ ກ ແລະ ຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດທ ໍ່ມາດ າເນ ນການໄກ່ເກ່ຍໃຫ້ຝ່າຍ
ຮ້ອງຂ  ແລະ ຝ່າຍຖື ກຮ້ອງຂ ຊາບແລ້ວ; 

- ໄດ້ແຈ້ງສິດໃນການຄ້ານຕົວຜ ່ໄກ່ເກ່ຍໃຫ້ຝ່າຍຮ້ອງຂ  ແລະ ຝ່າຍຖື ກຮ້ອງຂ ຊາບແລ້ວ; 
- ຜ່ານການປ ກສາຫາລື ຂອງຝ່າຍຮ້ອງຂ  ແລະ ຝ່າຍຖື ກຮ້ອງຂ ໃນທ ໍ່ປະຊຸມການໄກ່ເກ່ຍແລ້ວ. 
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I. ເນ ີໍ້ອໃນຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ: 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 

II. ການສະເໜີ ແລະ ການຕກົລົງຂອງຄ ່ກ ລະນີ: 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 

III. ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈ່າຍຄ່າທ ານຽມ, ຄ່າບ ລກິານ ແລະ ຄ່າແຮງງານ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 

ການດ າເນ ນການໄກ່ເກ່ຍໄດ້ສິີ້ນສຸດລົງໃນເວລາ ...................ໂມງ, ຂອງວັນທ  ........................ 
ການຕົກລົງທຸກໆບັນຫາໃນບົດບັນທ ກການໄກ່ເກ່ຍສະບັບນ ີ້ ແມ່ນການເຫັນດ ເປັນເອກະພາບຂອງຝ່າຍ

ຮ້ອງຂ  ແລະ ຝ່າຍຖື ກຮ້ອງຂ  ໂດຍບ ໍ່ມ ການບັງຄັບນາບຂ ່ແຕ່ຢ່າງໃດ ແລະ ໄດ້ອ່ານຊ້ອງໜ້າຄ ່ກ ລະນ ຊາບແລ້ວ ເຫັນ
ວ່າຖື ກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງທຸກປະການ ຈ ໍ່ງພ້ອມກັນລົງລາຍເຊັນໄວ້ເປັນຫ ັກຖານ.  

ບົດບັນທ ກສະບັບນ ີ້ ມ ຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົີ້ນໄປ. 
 ຄ ່ກ ລະນ ມ ພັນທະປະຕິບັດພາຍໃນກ ານົດ 15 ວັນ ນັບແຕ່ວັນທ ໍ່ມ ບົດບັນທ ກສະບັບນ ີ້ ເປັນຕົີ້ນໄປ. 
            

ຝ່າຍຮ້ອງຂ ,      ຝ່າຍຖ ີກຮ້ອງຂ ,           ຜ ູ້ໄກ່ເກ່ຍ,         ຜ ູ້ບັນທ ກ, 

ເຊັນ .....................       ເຊັນ ....................      ເຊັນ ........................        ເຊັນ ............. 

ຊື ໍ່ແຈ້ງ ....................      ຊື ໍ່ແຈ້ງ ..................      ຊື ໍ່ແຈ້ງ ......................       ຊື ໍ່ແຈ້ງ ............ 

 

ຫົວໜ້າ 
ສ ນແກູ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, 
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ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 20 
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 
ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ 

ເລກທ  ....... /ສກສ.ກກ 
 

ບົດບັນທ ກ 

ການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ 
 

ຄະນະໄກ່ເກ່ຍ ປະກອບດວ້ຍ: 
 

1. ທ່ານ ........................................................................................... ປະທານ; 
2. ທ່ານ ............................................................................................ ຄະນະ; 
3. ທ່ານ ............................................................................................ ຄະນະ; 

ນັໍ່ງພ້ອມດ້ວຍ ທ່ານ ............................................................................ ພະນັກງານວິຊາການ 
ສ ນແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ .................................................................. ຜ ່ບັນທ ກ. 
 ໄດ້ເປ ດປະຊຸມຂ ີ້ນໃນເວລາ ............... ໂມງ ຂອງວັນທ  ................................................ 
ທ ໍ່ຫ້ອງປະຊຸມສ ນແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເພື ໍ່ອດ າເນ ນການໄກ່ເກ່ຍຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ 
ສະບັບເລກທ  ........ / ສກສ.ຂຍສ, ລົງວັນທ  ........................................................................ 

ລະຫວ່າງ : 
- ທ້າວ/ນາງ: ....................................................., ອາຍຸ ...... ປ , ສັນຊາດ ............... 

ອາຊ ບ ......................, ປັດຈຸບັນຢ ່ບ້ານ ......................, ໜ່ວຍ ......, ເມື ອງ ........................., 
ແຂວງ/ນະຄອນ ........................., ໂທລະສັບ ................................................................. 
...............................................................................................................ຝ່າຍຮ້ອງຂ . 

- ທ້າວ/ນາງ: ....................................................., ອາຍຸ ...... ປ , ສັນຊາດ ............... 
ອາຊ ບ ......................, ປັດຈຸບັນຢ ່ບ້ານ .............................., ໜ່ວຍ ............, ເມື ອງ 
........................., ແຂວງ/ນະຄອນ .................................., ໂທລະສັບ .............................. 
..........................................................................................................ຝ່າຍຖື ກຮ້ອງຂ . 

 ກ່ຽວເລ ີືີ່ອງ: ................................................................................................ 

ຄະນະໄກ່ເກ່ຍ 

- ອ ງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສະບັບເລກທ  06/ສພຊ, ລົງ
ວັນທ  17 ທັນວາ 2010; 

- ອ ງຕາມ ຂ ີ້ຕົກລົງຂອງສ ນແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສະບັບເລກທ  .......... /ກຍ.ສກສ, 
ລົງວັນທ  ......................... ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັີ້ງຄະນະໄກ່ເກ່ຍຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ; 
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- ໄດ້ແຈ້ງຊື ໍ່ຄະນະໄກ່ເກ່ຍ, ຜ ່ບນັທ ກ ແລະ ຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດທ ໍ່ມາດ າເນ ນການໄກ່ເກ່ຍໃຫ້
ຝ່າຍຮ້ອງຂ  ແລະ ຝ່າຍຖື ກຮ້ອງຂ ຊາບແລ້ວ; 

- ໄດ້ແຈ້ງສິດໃນການຄ້ານຕົວຄະນະໄກ່ເກ່ຍໃຫ້ຝ່າຍຮ້ອງຂ  ແລະ ຝ່າຍຖື ກຮ້ອງຂ ຊາບແລ້ວ; 
- ຜ່ານການປ ກສາຫາລື ຂອງຝ່າຍຮ້ອງຂ  ແລະ ຝ່າຍຖື ກຮ້ອງຂ ໃນທ ໍ່ປະຊຸມການໄກ່ເກ່ຍແລ້ວ. 
 

I. ເນ ີໍ້ອໃນຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ: 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
................................................................................................ 

II. ການສະເໜີ ແລະ ການຕກົລົງຂອງຄ ່ກ ລະນີ: 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................. 
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III. ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈ່າຍຄ່າທ ານຽມ, ຄ່າບ ລກິານ ແລະ ຄ່າແຮງງານ  

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

.................................................................. 

 ການດ າເນ ນການໄກ່ເກ່ຍໄດ້ສິີ້ນສຸດລົງໃນເວລາ ...................ໂມງ, ຂອງວັນທ  ........................ 
ການຕົກລົງທຸກໆບັນຫາໃນບົດບັນທ ກການໄກ່ເກ່ຍສະບັບນ ີ້ ແມ່ນການເຫັນດ ເປັນເອກະພາບຂອງຝ່າຍ

ຮ້ອງຂ  ແລະ ຝ່າຍຖື ກຮ້ອງຂ  ໂດຍບ ໍ່ມ ການບັງຄັບນາບຂ ່ແຕ່ຢ່າງໃດ ແລະ ໄດ້ອ່ານຊ້ອງໜ້າຄ ່ກ ລະນ ຊາບແລ້ວ ເຫັນ
ວ່າຖື ກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງທຸກປະການ ຈ ໍ່ງພ້ອມກັນລົງລາຍເຊັນໄວ້ເປັນຫ ັກຖານ.  

ບົດບັນທ ກສະບັບນ ີ້ ມ ຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົີ້ນໄປ. 
 ຄ ່ກ ລະນ ມ ພັນທະປະຕິບັດພາຍໃນກ ານົດ 15 ວັນ ນັບແຕ່ວັນທ ໍ່ມ ບົດບັນທ ກສະບັບນ ີ້ ເປັນຕົີ້ນໄປ. 

 

ຝ່າຍຮ້ອງຂ ,  ຝ່າຍຖ ີກຮ້ອງຂ ,             ຄະນະໄກ່ເກ່ຍ,           ຜ ູ້ບັນທ ກ, 

ເຊັນ ................          ເຊັນ ..................     ເຊັນ ......................              ເຊັນ 
.................. 

ຊື ໍ່ແຈ້ງ ..............          ຊື ໍ່ແຈ້ງ ................    ຊື ໍ່ແຈ້ງ ....................                ຊືໍ່ແຈ້ງ ................ 

   ເຊັນ ......................        

          ຊື ໍ່ແຈ້ງ ....................       

           ເຊັນ ......................        

   ຊື ໍ່ແຈ້ງ ....................       

 

ຫົວໜ້າ 
ສ ນແກູ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, 
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ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 21 
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 
ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ 

 

 
ບົດບັນທ ກ 

ຮັບສ ານວນຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງຈາກຜ ູ້ໄກ່ເກ່ຍ 

- ອ ງຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສະບັບເລກທ  06/ສພຊ, ລົງວັນ
ທ  17 ທັນວາ 2010; 

- ອ ງຕາມ ສ ານວນຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສະບັບເລກທ  ..... /ສກສ.ຂຍສ, ລົງວັນທ  ... 
- ອ ງຕາມ ບົດບັນທ ກມອບສ ານວນຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດສະບັບລົງວັນທ  ............... 

ໃນເວລາ...................ໂມງ, ວັນທ .....................ພະແນກຄຸ້ມຄອງການແກໄ້ຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດ ສກສ ກະຊວງຍຸຕິທ າ ໄດ້ຮັບສ ານວນຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສະບັບເລກທ  .............. 
/ສກສ.ຂຍສ, ລົງວັນທ  ....................... ຈາກຜ ້ໄກ່ເກ່ຍ. ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ພ້ອມກັນກວດກາບັນດາເອກະສານ
ເຫັນວ່າຖື ກຕ້ອງຄົບຖ້ວນແລ້ວ ຕາມໃບກ າກັບເອກະສານສະບັບລົງວັນທ  .............................. 

ດັໍ່ງນັີ້ນ, ຈ ໍ່ງສ້າງບົດບັນທ ກສະບັບນ ີ້ໄວ້ເພື ໍ່ອເປັນຫ ັກຖານ.  

      

 
ຜ ່ໄກເ່ກ່ຍ        ຫົວໜ້າພະແນກ    ຜ ູ້ມອບ,

       ຄ ູ້ມຄອງການແກູ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ 
          ຜ ູ້ຮັບ,  

ເຊັນ ................................... 
 
ຊື ໍ່ແຈ້ງ .................................  
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ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 22 

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 

ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ 

ເລກທ  ....... /ກຍ.ສກສ 
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ວັນທ  .................. 

ຂ ໍ້ຕົກລົງ 
ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັໍ້ງຄະນະກ າມະການຕັດສີນ 

- ອ ງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສະບັບເລກທ  06/ສພຊ, ລົງ
ວັນທ  17 ທັນວາ 2010; 

- ອ ງຕາມ ສ ານວນຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສະບັບເລກທ  ..... /ສກສ.ຂຍສ, ລົງວັນທ  ........ 
- ອ ງຕາມ ໃບສະເໜ ແຕ່ງຕັີ້ງຄະນະກ າມະການຕັດສິນ ສະບັບລົງວັນທ  .................................. 
 

ຫົວໜ້າສ ນແກູ້ໄຂຂ ໍ້ຂດັແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ 

ຕົກລົງ: 

ມາດຕາ 01: ແຕ່ງຕັີ້ງຄະນະກ າມະການຕັດສິນ ຊ ໍ່ງປະກອບດ້ວຍບັນດາທ່ານດັໍ່ງມ ລາຍຊື ໍ່ລຸ່ມນ ີ້: 

1. ທ່ານ .................................................................................. ເປັນປະທານ; 
2. ທ່ານ .................................................................................... ເປັນຄະນະ; 
3. ທ່ານ .................................................................................... ເປັນຄະນະ. 

ມາດຕາ 02:  ຄະນະກ າມະການຕັດສິນທ ໍ່ຖື ກແຕ່ງຕັີ້ງມ ສິດ ແລະ ໜ້າທ ໍ່ໃນການຄົີ້ນຄວ້າ, ເກັບກ າຂ ີ້ມ ນ, ຫ ັກຖານ 
ແລະ ດ າເນ ນການຕັດສ ນຂ ີ້ຂັດແຍ່ງ ສະບັບເລກທ  ............. /ສກສ.ຂຍສ, ລົງວັນທ  ............
ໃຫ້ຖື ກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ກົດໝາຍ. 

ມາດຕາ 03:  ຄະນະກ າມະການຕັດສິນທ ໍ່ຖື ກແຕ່ງຕັີ້ງ, ຄ ່ກ ລະນ , ພາກສ່ວນທ ໍ່ກ່ຽວຂ້ອງຈົງຮັບຮ ້ ແລະ ປະຕິບັດ
ຕາມຂ ີ້ຕົກລົງສະບັບນ ີ້ຢ່າງເຂັີ້ມງວດ. 

ມາດຕາ 04:  ຂ ີ້ຕົກລົງສະບັບນ ີ້ມ ຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົີ້ນໄປ. 

            ຫົວໜ້າ 
        ສ ນແກູ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍງ່ທາງດາ້ນເສດຖະກິດ, 
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ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 23 

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 

ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ 

 
ບົດບັນທ ກ 

ມອບສ ານວນຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງໃຫູ້ຄະນະກ າມະການຕັດສີນ 

- ອ ງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສະບັບເລກທ  06/ສພຊ, ລົງວັນ
ທ    1 ທັນວາ 2010; 
- ອ ງຕາມ ສ ານວນຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສະບັບເລກທ  ..... /ສກສ.ຂຍສ, ລົງວັນທ  ......... 
- ອ ງຕາມ ຂ ີ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັີ້ງຄະນະກ າມະການຕັດສ ນ ສະບັບເລກທ .../ກຍ.ສກສ, ລົງວັນທ  

ເພື ໍ່ອເຮັດໃຫ້ການດ າເນ ນການແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຖື ກຕ້ອງຕາມຂັີ້ນຕອນທ ໍ່ກ ານົດໄວ້
ໃນກົດໝາຍ, ພະແນກຄຸ້ມຄອງການແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສກສ ກະຊວງຍຸຕິທ າ ຈ ໍ່ງມອບສ ານວນ
ຂ ີ້ຂດັແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສະບັບເລກທ ....../ສກສ.ຂຍສ, ລົງວັນທ  ......................................... 

ລະຫວ່າງ: 

- ທ້າວ/ນາງ: .................................................................................. ຝ່າຍຮ້ອງຂ . 
- ທ້າວ/ນາງ: ............................................................................. ຝ່າຍຖ ີກຮ້ອງຂ . 
ກ່ຽວເລ ີືີ່ອງ: .......................................................................................................... 

ໃຫ້ຄະນະກ າມະການຕັດສ ນ ດ າເນ ນການແກ້ໄຂຕາມກົດໝາຍ. ຄະນະກ າມະການຕັດສ ນ ມ ຄວາມຮັບ
ຜິດ ຊອບ ດັໍ່ງນ ີ້: 

1. ຮັກສາບັນດາເອກະສານທ ໍ່ປະກອບໃນສ ານວນຂ ີ້ຂັດແຍ່ງບ ໍ່ໃຫ້ຕົກເຮັໍ່ຍເສຍຫາຍ; 
2.  ຮັກສາຄວາມລັບຂອງຂ ີ້ຂັດແຍ່ງ; 
3. ດ າເນ ນການຕັດສິນຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ຖື ກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງແລະລະບຽບກົດໝາຍ. 
4. ລາຍງານຄວາມຄື ບໜ້າກ່ຽວກບັການດ າເນ ນການແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງດັໍ່ງກ່າວ ໃຫ້ພະແນກຄຸ້ມຄອງການແກ້

ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍງ່ທາງດ້ານເສດຖະກິດຊາບເປັນປົກກະຕິເພື ໍ່ອຈະປະສານກັບຄ ່ກ ລະນ ຕາມທ ໍ່ກດົໝາຍກ ານົດ
ໄວ້. ດັໍ່ງນັີ້ນ, ຈ ໍ່ງສ້າງບົດບັນທ ກສະບັບນ ີ້ໄວ້ເພື ໍ່ອເປັນຫ ັກຖານ. 

 

                ທ ໍ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ວັນທ  ................... 
ຄະນະກ າມະການຕັດສິນ            ຫົວໜ້າພະແນກ 
          ຜ ູ້ຮັບ,               ຄ ູ້ມຄອງການແກູ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ 
            ຜ ູ້ມອບ,   
ເຊັນ .......................................               
 
ຊື ໍ່ແຈ້ງ ..................................... 
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 
ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ 

 
ບົດບັນທ ກຄ າໃຫູ້ການ 

 

ໃນເວລາ....... ໂມງ, ວັນທ  ................. ທ ໍ່ສ ນແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ກະຊວງຍຸຕິທ າ. 
ຕ ໍ່ໜ້າ ທ່ານ ............................................................. ປະທານຄະນະກ າມະການ ( ຜ ້ສອບຖາມ ); 

ທ່ານ ............................................................................ ກ າມະການ ( ຜ ້ສອບຖາມ ); 
ທ່ານ ............................................................................ ກ າມະການ ( ຜ ້ສອບຖາມ ); 

ນັໍ່ງພ້ອມດ້ວຍ ທ່ານ ...................................................... ພະນັກງານວິຊາການ ສກສ ( ຜ ້ບັນທ ກ ).  
ໄດ້ມ  ທ້າວ/ນາງ: ........................................................................., ອາຍຸ ............ ປ , 

ສັນຊາດ ................., ອາຊ ບ ..........................., ຢ ່ບ້ານ .............................., ໜ່ວຍ ........., 
ເຮື ອນເລກທ  ............, ຖະໜົນ ..............., ເມື ອງ ................, ແຂວງ/ນະຄອນ ......................., 
ໂທລະສັບ .............................., ແຟັກ ............................., ອ ເມວ ................................. 
ໃນນາມ..................................................................................................................  
............................................................................................................,............... 

ເຂົີ້າມາໃຫ້ການກ່ຽວກັບຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດສະບັບເລກທ  ...../ສກສ.ຂຍສ, ລົງວັນທ ...........  
ລະຫວ່າງ : 

 ທ້າວ/ນາງ: ......................................................................................... ຝ່າຍຮ້ອງຂ . 

 ທ້າວ/ນາງ: ..................................................................................... ຝ່າຍຖື ກຮ້ອງຂ . 

 ກ່ຽວເລ ີືີ່ອງ: .................................................................................................... 

 ລາຍລະອຽດມດີັືີ່ງຕ ືີ່ໄປນີໍ້: 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
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............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

.............................. 

  ສິີ້ນສຸດການເອົາຄ າໃຫ້ການໃນເວລາ ............... ໂມງ ຂອງວັນທ  ................................ ແລະ 
ໄດ້ອ່ານບົດບັນທ ກສະບັບນ ີ້ໃຫ້ຜ ້ເຂົີ້າຮ່ວມຟັງແລ້ວເຫັນວ່າຖື ກຕ້ອງຕາມທ ໍ່ໄດ້ໃຫ້ການທຸກຢ່າງ ຈ ໍ່ງພ້ອມກັນລົງລາຍ
ເຊັນໄວ້ເພື ໍ່ອເປັນຫ ັກຖານ. 
 

ຜ ູ້ໃຫູ້ການ,         ຜ ູ້ສອບຖາມ,      ຜ ູ້ບັນທ ກ, 

ເຊັນ ..........................        ເຊັນ .........................      ເຊັນ......................... 

ຊື ໍ່ແຈ້ງ ........................             ຊື ໍ່ແຈ້ງ ........................        ຊື ໍ່ແຈ້ງ
....................... 

                                     ເຊັນ ..........................  

      ຊື ໍ່ແຈ້ງ ........................   

      ເຊັນ ..........................         

      ຊື ໍ່ແຈ້ງ ........................    
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ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 25 
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 
ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ 

ເລກທ  ....... /ສກສ.ຄຕກ 
 

 

ບົດບັນທ ກຄ າຕົກລົງ 
ຂອງຄ ່ກ ລະນີກ່ອນການຕັດສິນ 

 
 

ຄະນະກ າມະການຕັດສນີ ປະກອບດ້ວຍ: 
1. ທ່ານ ............................................................................................ ປະທານ; 
2. ທ່ານ .............................................................................................. ຄະນະ; 
3. ທ່ານ .............................................................................................. ຄະນະ; 

ນັໍ່ງພ້ອມດ້ວຍ ທ່ານ ............................................................................ ພະນັກງານວິຊາການ 
ສ ນແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ .................................................................. ຜ ້ບັນທ ກ. 
 ໄດ້ເປ ດປະຊຸມຂ ີ້ນໃນເວລາ ............... ໂມງ ຂອງວັນທ  ................................................ 
ທ ໍ່ຫ້ອງປະຊຸມສ ນແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເພື ໍ່ອພິຈາລະນາຕັດສ ນຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສະ 
ບັບເລກທ  ....... / ສກສ.ຂຍສ, ລົງວັນທ  ............................................................................ 

ລະຫວ່າງ : 
- ທ້າວ/ນາງ: ....................................................., ອາຍຸ ...... ປ , ສັນຊາດ ............... 

ອາຊ ບ ......................, ປັດຈຸບັນຢ ່ບ້ານ ......................, ໜ່ວຍ ......, ເມື ອງ ........................., 
ແຂວງ/ນະຄອນ........................., ໂທລະສັບ
...................................................................................... 
.....................................................................................................................ຝ່າຍ
ຮ້ອງຂ . 

- ທ້າວ/ນາງ: ....................................................., ອາຍຸ ...... ປ , ສັນຊາດ ............... 
ອາຊ ບ ......................, ປັດຈຸບັນຢ ່ບ້ານ ......................, ໜ່ວຍ ......, ເມື ອງ ........................., 
ແຂວງ/ນະຄອນ......................., ໂທລະສັບ
........................................................................................ 
..........................................................................................................ຝ່າຍຖື ກຮ້ອງຂ . 
 ກ່ຽວເລ ີືີ່ອງ: ................................................................................................ 
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ຄ າຕົກລົງຂອງຄ ່ກ ລະນີ 

- ອ ງຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສະບັບເລກທ  06/ສພຊ, ລົງວັນ
ທ  17 ທັນວາ 2010; 

- ອ ງຕາມ ຂ ີ້ຕົກລົງຂອງສ ນແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສະບັບເລກທ  ........ /ກຍ.ສກສ, ລົງ 
ວັນທ  .................... ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັີ້ງຄະນະກ າມະການຕັດສ ນຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ; 

 
- ໄດ້ແຈ້ງຊື ໍ່ຄະນະກ າມະການຕັດສິນ, ຜ ່ບັນທ ກ ແລະ ຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດທ ໍ່ມາພິຈາລະນາໃຫ້

ຝ່າຍຮ້ອງຂ  ແລະ ຝ່າຍຖື ກຮ້ອງຂ ຊາບແລ້ວ; 
 - ໄດ້ແຈ້ງສິດໃນການຄ້ານຕົວຄະນະກ າມະການຕັດສ ນໃຫ້ຝ່າຍຮ້ອງຂ  ແລະ ຝ່າຍຖື ກຮ້ອງຂ ຊາບແລ້ວ; 
  
 ພາຍຫ ັງຄະນະກ າມະການຕັດສ ນໄດ້ແຈ້ງເນື ີ້ອໃນຂ ີ້ຂັດແຍ່ງໃຫ້ຄ ່ກ ລະນ ຊາບແລ້ວ, ກ່ອນການດ າເນ ນການ
ສອບຖາມໃນທ ໍ່ປະຊຸມການຕັດສ ນ ຄະນະກ າມະການໄດ້ເປ ດໂອກາດ ແລະ ສະເໜ ໃຫ້ຄ ່ກ ລະນ ຕົກລົງແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດ
ແຍ່ງດ້ວຍສັນຕິວິທ  ຊ ໍ່ງຝ່າຍຮ້ອງຂ  ແລະ ຝ່າຍຖື ກຮ້ອງຂ ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ ດັໍ່ງນ ີ້: 
 

I. ການສະເໜີ ແລະ ການຕກົລົງຂອງຄ ່ກ ລະນີ: 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
......................................................................................................................... 
II.  ຄ່າທ ານຽມ, ຄ່າບ ລິການ ແລະ ຄ່າແຮງງານ 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
.................................................................. 

 ກອງປະຊຸມ ໄດ້ສິີ້ນສຸດລົງໃນເວລາ.............ໂມງ ຂອງວັນທ  ....................... 
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 ບົດບັນທ ກສະບັບນ ີ້ສ້າງຂ ີ້ນດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈຂອງຄ ່ກ ລະນ ທັງສອງຝ່າຍ ໄດ້ອ່ານໃຫ້ຄ ່ກ ລະນ  ແລະ 
ຜ ້ເຂົີ້າຮ່ວມຟັງແລ້ວ ເຫັນວ່າຖື ກຕ້ອງຕາມການຕົກລົງທຸກປະການ. ດັໍ່ງນັີ້ນ, ຈ ໍ່ງພ້ອມກັນລົງລາຍເຊັນໄວ້ເພື ໍ່ອເປັນ
ຫ ັກຖານ. 
 
 ຄ າຕົກລົງຂອງຄ ່ກ ລະນ ກ່ອນການຕັດສິນຂອງຄະນະກ າມະການຕັດສ ນສະບັບນ ີ້ ມ ຜົນສັກສິດຄື ກັນກັບ
ຄ າຕັດສິນຂອງຄະນະກ າມະການ, ຄ ່ກ ລະນ ມ ພັນທະປະຕິບັດບົດບັນທ ກ ພາຍໃນກ ານົດ 15 ວັນ ນັບແຕ່ວັນລົງ
ລາຍເຊັນເປັນຕົີ້ນໄປ. 
 

ຝ່າຍຮ້ອງຂ ,  ຝ່າຍຖ ີກຮ້ອງຂ ,          ຄະນະກ າມະການຕັດສິນ, ຜ ູ້ບັນທ ກ, 

ເຊັນ ................          ເຊັນ ..................          ເຊັນ ......................            ເຊັນ 
.................. 

ຊື ໍ່ແຈ້ງ ..............          ຊື ໍ່ແຈ້ງ ................          ຊື ໍ່ແຈ້ງ ....................                 ຊື ໍ່ແຈ້ງ ................ 

           ເຊັນ ......................        

           ຊື ໍ່ແຈ້ງ ....................       

           ເຊັນ ......................        

           ຊື ໍ່ແຈ້ງ ....................       

ຫົວໜ້າ 
ສ ນແກູ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, 
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ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 26 
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 
ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ 

ເລກທ  ....... /ສກສ.ຄຕ 
 

ຄ າຕັດສີນ 
ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ 

 

ຄະນະກ າມະການຕັດສນີ ປະກອບດ້ວຍ: 
1. ທ່ານ ............................................................................................. ປະທານ; 
2. ທ່ານ .............................................................................................. ຄະນະ; 
3. ທ່ານ .............................................................................................. ຄະນະ; 

ນັໍ່ງພ້ອມດ້ວຍ ທ່ານ .............................................................................. ພະນັກງານວິຊາການ 
ສ ນແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ .................................................................. ຜ ້ບັນທ ກ. 
 ໄດ້ເປ ດປະຊຸມຂ ີ້ນໃນເວລາ ............... ໂມງ ຂອງວັນທ  ................................................ 
ທ ໍ່ຫ້ອງປະຊຸມສ ນແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເພື ໍ່ອພິຈາລະນາຕັດສິນຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ 
ສະບັບເລກທ  ....... / ສກສ.ຂຍສ, ລົງວັນທ  ......................................................................... 

ລະຫວ່າງ : 
- ທ້າວ/ນາງ: ........................................................., ອາຍຸ ...... ປ , ສັນຊາດ ............. 

ອາຊ ບ ......................, ປັດຈຸບັນຢ ່ບ້ານ ......................, ໜ່ວຍ ......, ເມື ອງ .........................., 
ແຂວງ/ນະຄອນ ....................., ໂທລະສັບ ...................................................................... 
............................................................................................................. ຝ່າຍຮ້ອງຂ . 

- ທ້າວ/ນາງ: ....................................................., ອາຍຸ ...... ປ , ສັນຊາດ ................. 
ອາຊ ບ ......................, ປັດຈຸບັນຢ ່ບ້ານ ......................, ໜ່ວຍ ......, ເມື ອງ .........................., 
ແຂວງ/ນະຄອນ ...................., ໂທລະສັບ ....................................................................... 
......................................................................................................... ຝ່າຍຖື ກຮ້ອງຂ . 
 ກ່ຽວເລ ີືີ່ອງ: ................................................................................................ 

ຄະນະກ າມະການຕັດສີນ 

- ອ ງຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສະບັບເລກທ  06/ສພຊ, ລົງ
ວັນທ  17 ທັນວາ 2010; 

- ອ ງຕາມ ຂ ີ້ຕົກລົງຂອງສ ນແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສະບັບເລກທ  ......... /ກຍ.ສກສ, 
ລົງວັນທ  .................... ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັີ້ງຄະນະກ ໍໍໍໍໍໍາມະການຕັດສ ນຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ; 

- ໄດ້ແຈ້ງຊື ໍ່ຄະນະກ າມະການຕັດສ ນ, ຜ ້ບັນທ ກ ແລະ ຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດທ ໍ່ມາພິຈາລະນາ
ໃຫ້ຝ່າຍຮອ້ງຂ  ແລະ ຝ່າຍຖື ກຮ້ອງຂ ຊາບແລ້ວ; 
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- ໄດ້ແຈ້ງສິດໃນການຄ້ານຕົວຄະນະກ າມະການຕັດສ ນໃຫ້ຝ່າຍຮ້ອງຂ  ແລະ ຝ່າຍຖື ກຮ້ອງຂ ຊາບແລ້ວ; 
- ໄດ້ຟັງຄ າໃຫ້ການຂອງຝ່າຍຮ້ອງຂ  ແລະ ຝ່າຍຖື ກຮ້ອງຂ ໃນທ ໍ່ປະຊຸມການຕັດສິນແລ້ວ; 

 

ເນ ີໍ້ອໃນຂອງຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ 
ເຫັນຕາມຄ າຮ້ອງຂອງ ......................................................................... ( ຝ່າຍຮ້ອງຂ  ) 

ສະບັບລົງວັນທ  .................................... ກ່າວວ່າ ........................................................... 
ເຫັນຕາມຄ າແກ້ຄ າຮ້ອງຂອງ ...................................................................... ( ຝ່າຍຖື ກຮ້ອງຂ  ) 
ສະບັບລົງວັນທ  ..................................... ກ່າວວ່າ .......................................................... 

 

ວິນິດໄສ 

ຜ່ານການຄົີ້ນຄວ້າບັນດາເອກະສານ, ຂ ີ້ມ ນ ແລະ ຫ ັກຖານຕ່າງໆທ ໍ່ປະກອບໃນສ ານວນຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດ 
ຖະກິດເລື ໍ່ອງນ ີ້, ພ້ອມທັງໄດ້ຟັງຄ າໃຫ້ການຂອງຝ່າຍຮ້ອງຂ  ແລະ ຝ່າຍຖື ກຮ້ອງຂ ໃນທ ໍ່ປະຊຸມການຕັດສ ນແລ້ວ. 
............................................................................................................................ 

ດ້ວຍເຫດນີໍ້ 
 ຄະນະກ າມະການຕັດສ ນ ຈ ໍ່ງໄດ້ຕົກລົງເປັນເອກະພາບຕັດສ ນຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດເລື ໍ່ອງນ ີ້ເປັນຂັີ້ນ
ສຸດທ້າຍ ໂດຍຊ້ອງໜ້າຝ່າຍຮ້ອງຂ  ແລະ ຝ່າຍຖື ກຮ້ອງຂ  ບອກວ່າ: 
............................................................................................................................ 
 ຄ າຕັດສ ນສະບັບນ ີ້ມ ຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົີ້ນໄປ, ຄ ່ກ ລະນ ມ ພັນທະປະຕິບັດຄ າຕັດສ ນ 
ພາຍໃນກ ານົດ 15 ວັນ ນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົີ້ນໄປ. 
 

   ຄະນະກ າມະການຕດັສີນ,      ຜ ່ບັນທ ກ, 
 

1.  ປະທານກ າມະການຕັດສນິ    ເຊັນ ............................. 
 ເຊັນ .............................           
 ຊື ໍ່ແຈ້ງ............................    ຊື ໍ່ແຈ້ງ............................      

2.  ກ າມະການ             
ເຊັນ ............................. 
ຊື ໍ່ແຈ້ງ ........................... 

3.  ກ າມະການ 
 ເຊັນ ............................. 
 ຊື ໍ່ແຈ້ງ ........................... 
 

ຫົວໜ້າ 
ສ ນແກູ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, 
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ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 27 
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 
ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ 

 

 
ບົດບັນທ ກ 

ຮັບສ ານວນຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງຈາກຄະນະກ າມະການຕັດສີນ 

- ອ ງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສະບັບເລກທ  06/ສພຊ, ລົງວັນ
ທ  17 ທັນວາ 2010; 

- ອ ງຕາມ ສ ານວນຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສະບັບເລກທ ...../ສກສ.ຂຍສ, ລົງວັນທ  ...... 
- ອ ງຕາມ ບົດບັນທ ກມອບສ ານວນຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດສະບັບລົງວັນທ ................ 

 ໃນເວລາ..........ໂມງ, ວັນທ ....................ພະແນກຄຸ້ມຄອງການແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ ສກສ ກະຊວງຍຸຕິທ າ ໄດ້ຮັບສ ານວນຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສະບັບເລກທ  ....... /
ສກສ.ຂຍສ, ລົງວັນທ  ....................... ຈາກຄະນະກ າມະການຕັດສິນ. ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ພ້ອມກັນກວດກາ
ບັນດາເອກະສານເຫັນວ່າຖື ກ ຕ້ອງຄົບຖ້ວນແລ້ວ ຕາມໃບກ າກັບເອກະສານສະບັບລົງວັນທ  ....................... 

 ດັໍ່ງນັີ້ນ, ຈ ໍ່ງສ້າງບົດບັນທ ກສະບັບນ ີ້ໄວ້ເພື ໍ່ອເປັນຫ ັກຖານ.  

      
 

ຄະນະກ າມະການຕັດສິີນ                   ຫົວໜ້າພະແນກ  
  

ຜ ູ້ມອບ,         ຄ ູ້ມຄອງການແກູ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍງ່ທາງດ້ານເສດຖະກິດ 
            ຜ ູ້ຮັບ,  

ເຊັນ ................................... 
 

ຊື ໍ່ແຈ້ງ .................................  
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ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 28 
 

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 

 
 

  ເລກທ  ......./ກຍ.ສກສ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທ .......... 

 
 

ບົດບັນທ ກການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ 
ຜົນຂອງການແກູ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກດິ 

 
- ອິງຕາມ ສ ານວນຂ ີ້ຂັດແຍ່ງສະບັບເລກທ ......./ສກສ,.......ລົງວັນທ  ..................................

ລະຫວ່າງ: 
ທ້າວ/ນາງ....................................................................................... (ຜ ້ຮ້ອງຂ )  
ທ້າວ/ນາງ....................................................................................(ຜ ຖື້ກຮ້ອງຂ ) 

- ອິງຕາມຄ າຕັດສິນຂອງຄະນະກ າມະການຕັດສິນນ        , ບົດບັນທ ກການໄກເ່ກ່ຍ       ,  ຄ າຕົກລົງ
ຂອງຄ ່ກ ລະນ ກ່ອນການຕັດສິນຂອງຄະນະກ າມະການຕັດສິນ        , ສະບັບເລກທ ...............ລົງວັນ
ທ .............................................................................................................. 
 
                 ກ່ຽວເລ ືີ່ອງ:............................................................................... 
ເວລາ.............ໂມງ, ໃນວັນທ ......./......./................,ຢ ທ່ ໍ່ສ ນແກໄ້ຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດກະຊວງຍຸຕທິ າ, ໂດຍຊ້ອງໜ້າທ່ານ..........................................ພະນັກງານຂອງສ ນ
ແກໄ້ຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ. 

ໄດ້ມ  ທ້າວ/ນາງ....................................................(ຝ່າຍ..........................)  
ເຂົີ້າມາຕົກລົງກ່ຽວກັບວິທ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຜົນຂອງການແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງຊ ໍ່ງລາຍລະອຽດມ ດັໍ່ງນ ີ້: ໄດ້
ເຫັນດ ເປັນເອກະພາບກັນປະຕິບັດຜົນຂອງການແກ້ແຂຂ້ ີ້ຂັດແຍ່ງ ນ າກັນ: 
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
.................................................................................................................. 

ບົດບັນທ ກສະບັບນ ີ້ອ່ານໃຫ້ທຸກຄົນຊາບແລ້ວ ຈ ໍ່ງໄດ້ພ້ອມກັນລົງລາຍເຊັນໄວ້ ເພືໍ່ອເປັນຫ ັກ
ຖານ. 

                          ພະແນກຕິດຕາມ 
 ຝ່າຍ..........................         ຜ ູ້ບັນທ ກ             ການປະຕິບັດຜົນຂອງການແກູ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ 
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ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 29 

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 
 

  ເລກທ  ......./ກຍ.ສກສ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທ .......... 

 
ຄ າສັືີ່ງປິດ 

ສ ານວນຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ 
 

- ອິງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດສະບັບເລກທ  06/ສພຊ, ລົງວັນທ  
17 ທັນວາ 2010; 

- ອິງຕາມ ສ ານວນຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດສະບັບເລກທ ...../ຂຍສ. ສກສ, ລົງວັນທ ...........; 
- ອິງຕາມ........................................................; 
- ອ ງຕາມ........................................................; 

ເຫັນວ່າ:.......................,  ດ້ວຍເຫດນ ີ້, ສ ນແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດຈ ໍ່ງອອກ
ຄ າສັໍ່ງປິດສ ານວນຂ ີ້ຂັດແຍ່ງສະບັບເລກທ ………............, ລົງວັນທ ............., ຂ ີ້ຂັດແຍ່ງປະຕິບັດ
ສ າເລັດ. 

ຄ າສັໍ່ງສະບັບນ ີ້ມ ຜົນສັກສິດ ແລະ ໃຊ້ໄດ້ນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົີ້ນໄປ. 

ຫົວໜ້າ 

ສ ນແກູ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, 
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ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 30  

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 

………..……...... 
        ເລກທ  ......./ກຍ.ສກສ 

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທ ..................... 
 

ໃບຢັໍ້ງຢ ນການຮັບ-ມອບເງນິ 
 

  ໃນວັນທ ..........., ເວລາ..........ໂມງ, ຢ ່ທ ໍ່ສ ນແກ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ກະຊວງຍຸຕິທ າ, 
ໂດຍຊ່ອງໜ້າ:............................................ພະນັກງານຂອງສ ນແກໄ້ຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ. 
ໄດ້ມ ທ້າວ/ນາງ:.................ມາມອບເງິນຕາມຄ າຕັດສິນຂອງຄະນະກ າມະການຕັດສິນ        , ບົດບັນທ ກການ
ໄກເ່ກ່ຍ        , ຄ າຕົກລົງຂອງຄ ກ່ ລະນ ກ່ອນການຕັດສິນຂອງຄະນະກ າມະການຕັດສິນ         , ສະບັບເລກ
ທ ……………………, ລົງວັນທ  ………………………… ຊ ໍ່ງມ ລາຍລະອຽດ ດັໍ່ງນ ີ້: 
 

ຊ ືີ່ ແລະນາມສະກ ນ ຈ ານວນເງິນ 
ກີບ, ບາດ, ໂດ

ລາ 
(ຂຽນເປັນຕົວ
ໜັງສ ) 

ຊ ືີ່ ແລະນາມສະກ ນຜ ູ້ຮັບ
ເງິນ 

ໝາຍເຫດ 

 
 
 

   

ລາຍເຊັນ ແປະໂປູ້ມ  ລາຍເຊັນ ແປະໂປູ້ມ  
 
 
 

   

 
ດັໍ່ງນັີ້ນ, ຈ ໍ່ງເຮັດໃບຢັີ້ງສະບັບນ ີ້ ແລະພ້ອມກັນລົງລາຍເຊັນເພືໍ່ອເປັນຫລັກຖານ. 

           
          ພະແນກຕິດຕາມ 
ຊ ກຍ ູ້ການປະຕິບັດຜົນຂອງການແກູ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ 

 
 
 

 



 

ບ ຶ້ມ ູ່ມືກາຘແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັຈແງູ່ຄທາຄຈ້າຘເສຈຖະກິຈ 
(Economic Dispute Resolution) ຫົວຘ ີ້   

ໄຈ້ອັນກາຘຆູ່ວງເຫ ືຬ ທາຄຈ້າຘວິຆາກາຘ ແລະ 

ກາຘພິມ າກ ຬົຄກາຘອູ່ວມມືສາກົຘງ  ບ່  ຘ (JICA) 

ສາໍລນັແກຢາງ ຫາ້ມ ຆືີ້ - ຂາງ 
ພິມັີ້ຄທ  3 

2,500 ຫົວ ທ   ໂອຄພິມເທນບັຘງາ ຘະຬຘຫ ວຄວຽຄັຘ, ມ ຘາ 2018 

JICA Project for Human Resource Development in the Legal sector 

Tel: 021-254307 Fax: 021-254308 

Japan International Cooperation Agency (JICA) Laos Office 

2nd Floor, Sacombank Building, 044 Haengboun Rd, Ban Haisok,  

Chanthabouly District Vientiane Capital, Lao P.D.R 
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