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ຄວາມຮູ�ພືນ້ຖານກ່ຽວກບັຂໍຜ້ກູພນັໃນສັນຍາ  

 

1. ຫຼກັການທົວ່ໄປຂອງສັນຍາ 

 1.1. ຄວາມໝາຍ ແລະ ລກັສະນະຂອງສັນຍາ  

 1.1.2. ຄວາມໝາຍຂອງສນັຍາ  

 ການດໍາລົງຊີວິດຂອງຄົນໃນສັງຄົມ ຈະມີການພົວພັນເຮັດສັນຍາເພື່ອສ້າງຂໍ້ຜູກພັນທາງແພ�ງ, ການຄ້າ 

ແລະອື່ນໆເຊັ່ນ: ສັນຍາຊື້ຂາຍ, ສັນຍາເຊ່ົາ, ສັນຍາກູ�ຢືມ, ສັນຍາຄໍ້າປະກັນ, ສັນຍາຂົນສົ່ງ ແລະອື່ນໆ. ຈຸດປະ 

ສົງຂອງການເຮັດສັນຍາ ແມ�ນແນໃສ�ສ້າງສາຍພົວພັນທາງແພ�ງ, ການຄ້າເພື່ອໃຫ�ຜູ�ເຂ້ົາຮ່ວມມີສິດ ແລະ ພັນທະ

ຕາມທີໄ່ດ�ຕົກລົງໄວ�. ການເຮັດສັນຍາແມ�ນແນໃສ�ປົກປັກຮັກສາສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງຄູ�ສັນ 

ຍາເປັນຕົ້ນແມ�ນຊ່ວຍໃຫ�ແຕ�ລະຝ�າຍມີຂໍ້ມູນຫຼັກຖານອ້າງອີງ ເມື່ອມຂີໍ້ຂັດແຍ�ງ. ນອກຈາກນີ້ການເຮັດສັນຍາຍັງ 

ເປັນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃຫ�ມີຄວາມສະຫງ5ບ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ. 

 ສັນຍາ ແມ�ນນິຕິກໍາທາງແພ�ງຊະນິດໜຶ່ງ ທີມ່ີຜູ�ເຂ້ົາຮ່ວມຕັ້ງແຕ�ສອງຝ�າຍຂຶ້ນໄປ ຊ່ຶງມີສິດ ແລະ ພັນທະ

ຕາມການຕົກລົງຂອງຄູ�ສັນຍາ ຫຼື ຕາມການກໍານົດໄວ�ໃນກົດໝາຍ. ເມື່ອເວົ້າເຖິງສັນຍາພວກເຮົາຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງ

ບັນດາຫຼັກການຕ່າງໆ ທີເ່ປັນພື້ນຖານໃຫ�ແກ�ການເຮັດສັນຍາ ໂດຍສະເພາະແມ�ນຫຼັກການອິດສະລະ ຫຼື ຫັຼກ 

ການເສລີພາບ (Freedom of Contract) ໃນການເຮັດສັນຍາ  ແລະ ຫຼັກການຄວາມສະເໝີພາບຂອງຜູ�ເຂ້ົາ

ຮ່ວມສັນຍາ. ບັນດາຫຼັກການນີ້ເປັນພື້ນຖານທີ່ສໍາຄັນຂອງການເຮັດສັນຍາ. ຄວາມເປັນອິດສະລະໃນການເຮັດ

ສັນຍາ ໝາຍເຖິງການຕັດສີນໃຈທີ່ຈະເຮັດ ຫຼື ບໍ່ເຮັດສັນຍາ ໂດຍບຸກຄົນອື່ນຈະມາຂັດຂວາງ ຫຼື ບັງຄັບ, ຂົ່ມຂູ�

ແມ�ນບໍ່ໄດ�. ແນວໃດກໍຕາມ ເຖິງວ່າມີຄວາມເປັນອິດສະລະໃນການຕັດສີນໃຈຈະເຮັດສັນຍາ ກໍຕ້ອງຢູ�ໃນຂອບ

ເຂດທີ່ກົດໝາຍກໍານົດ ແລະ ບໍ່ໃຫ�ແຕະຕ້ອງເຖິງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງລັດ, ລວມໝູ� ແລະ 

ບຸກຄົນອື່ນ, ບໍດ່ັ່ງນັ້ນກໍຈະເປັນການໃຊ�ສິດເກີນຂອບເຂດ ແລະ ອາດຈະເຮັດໃຫ�ສັນຍານັ້ນເປັນໂມຄະ. 

 ອີງຕາມ ມາດຕາ 8 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ, ສັນຍາ ແມ�ນການ

ຕົກລົງລະຫວ່າງຄູ�ສັນຍາ ຊຶ່ງພາໃຫ�ສິດ ແລະ ພັນທະທາງແພ�ງເກີດຂຶ້ນ, ປ�ຽນແປງ ຫຼື ສິ້ນສຸດລົງ. ສັນຍາອາດ

ຈະເຮັດຂຶ້ນລະຫວ່າງ: 

 - ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ຫຼື ລວມໝູ�ດ້ວຍກັນ; 

 - ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ຫຼື ລວມໝູ�ກັບນິຕິບຸກຄົນອື່ນ ຫຼື ບຸກຄົນ; 

 - ນິຕິບຸກຄົນ ຫລື ນິຕິບຸກຄົນດ້ວຍກັນ; 

 - ນິຕິບຸກຄົນກັບບຸກຄົນ. 

 ອີງຕາມເນື້ອໃນຂອງມາດຕາ 8 ເຫັນວ່າ ສັນຍາເກີດຈາກການຕົກລົງຂອງຄູ�ສັນຍາ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ�ເກີດຂໍ້

ຜູກພັນລະຫວ່າງຄູ�ສັນຍາ ແລ�ວເກີດສິດ, ພັນທະຕ່າງໆ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ�ແຕ�ລະຝ�າຍຕ້ອງໄດ�ປະຕິບັດຕາມການຕົກລົງ

,ຖ້າບໍ່ປະຕິບັດກໍຈະເປັນສາເຫດພາໃຫ�ອີກຝ�າຍຍົກມາເປັນຂໍ້ອ້າງວ່າມີ ການລະເມີດສັນຍາ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ�ເກີດ

ຜົນສະທ້ອນຕ່າງໆ ຕິດຕາມມາເປັນຕົ້ນ ແມ�ນຈະມກີານຮຽກຮ້ອງຄ່າເສັຍຫາຍ, ຄ່າປ�ວຍການ, ຄາ່ທົດແທນສິ່ງ

ທີ່ສູນເສັຍໄປ ຫຼື ຂໍຍົກເລີກສັນຍາ ແລະ ອື່ນໆ. 

 ໃນການເຮັດສັນຍາຜູ�ເຂ້ົາຮ່ວມອາດຈະເປັນບຸກຄົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ, ນິຕິບຸກຄົນ. ໃນນີ້ບຸກຄົນອາດຈະ

ເປັນພົນລະເມືອງລາວ, ຄົນຕ່າງປະເທດ, ຄນົຕ່າງດ້າວ ຫຼ ືຄົນບໍ່ມີສັນຊາດ. ສໍາລັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆຂອງລັດ, 

ການຈັດຕັ້ງຕ່າງປະເທດ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນກໍສາມາດເຂ້ົາຮ່ວມເຮັດສັນຍາໄດ�ເຊ່ັນກັນ ພຽງແຕ�ອົງການຈັດຕັ້ງເຫຼົ່ານ້ີ

ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂຂອງການເຮັດສັນຍາ ທີ່ກໍານົດໄວ�ໃນມາດຕາ 10 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນ

ສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ, ເວັ້ນເສັຍແຕ�ກໍລະນີມີສົນທິສັນຍາກໍານົດໄວ�ຕ່າງຫາກ ກໍໃຫ�ປະຕິບັດຕາມສົນທິສັນ 

ຍາທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ. 



��

 1.1.3. ລກັສະນະຂອງສັນຍາ 

 ຕາມຫຼັກການທົ່ວໄປແລ�ວ ສັນຍາແມ�ນມີລັກສະນະຕອບແທນ ແລະ ບໍ່ຕອບແທນ. ສນັຍາທີ່ມລີັກສະ 

ນະຕອບແທນ ແມ�ນສັນຍາຊຶ່ງຜູ�ເຂົ້າຮ່ວມມີສິດ ແລະ ພັນທະທີ່ຕ້ອງໄດ�ປະຕິບັດຕໍ່ກັນເຊັ່ນ: ສັນຍາເຊ່ົາເຮືອນ, 

ຜູ�ໃຫ�ເຊ່ົາມີສິດໄດ�ຮັບຄ່າເຊ່ົາ ຫຼື ມສີິດທວງເອົາຄ່າເຊົ່າ ແລະ ມີພັນທະມອບເຮືອນໃຫ�ຜູ�ເຊົ່ານໍາໃຊ�ຕາມເວລາທີ່

ກໍານົດໄວ�ໃນສັນຍາ, ສ່ວນຜູ�ເຊ່ົາເຮືອນ ມສີິດນໍາໃຊ�ເຮືອນຕາມກໍານົດເວລາ, ມພີັນທະຈ່າຍຄ່າເຊ່ົາ ແລະ ປົກປັກ

ຮັກສາເຮືອນໃຫ�ຢູ�ໃນສະພາບປົກກະຕິ. ສໍາລັບສັນຍາທີ່ບໍ່ຕອບແທນແມ�ນສັນຍາຊຶ່ງຝ�າຍໜຶ່ງມີພັນທະຕ້ອງປະຕິ 

ບັດຕໍ່ອີກຝ�າຍໜຶ່ງ  ຕາມທີ່ຕົນໄດ�ຕົກລົງໄວ�ຝ�າຍດຽວ,   ສ່ວນອີກຝ�າຍມສີິດຈະເຮັດ   ຫຼື  ບໍ່ເຮັດສັນຍານໍາກໍໄດ� 

ແລະ ບໍ່ມີພັນທະຕອບແທນແຕ�ຢ�າງໃດເຊ່ັນ: ການມອບຊັບໃຫ�ລ້າ, ການໃຫ�ຂອງຂວັນ, ຜູ�ມອບ ຫຼື ຜູ�ໃຫ�ຂອງ 

ຂວັນມີພັນທະມອບຊັບທີ່ຕົນໄດ�ຕົກລົງໄວ�, ສ່ວນອີກຝ�າຍໜຶ່ງນ້ັນຈະຮັບເອົາ ຫຼື ບໍ່ຮັບກໍໄດ�, ຖ້າຮັບເອົາກໍບໍ່ມີ

ພັນທະໃດໆຕອບແທນ. 

 ອີງຕາມມາດຕາ 9 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ໄດ�ກໍານົດກ່ຽວກັບ

ລັກສະນະຂອງສັນຍາວ່າ: ສັນຍາອາດຈະເຮັດຂຶ້ນຝ�າຍດຽວ, ສອງຝ�າຍ ຫຼ ື ຫຼາຍຝ�າຍ. ສນັຍາຝ�າຍດຽວ ໝາຍ

ເຖິງການຕົກລົງຝ�າຍດຽວ ທີ່ຈະເຮັດສິ່ງໃດໜຶ່ງຕໍ່ອີກຝ�າຍໜຶ່ງ ແລະ ຝ�າຍນີ້ບໍ່ມີພັນທະຕອບແທນເຊັ່ນ: ການ

ມອບຊັບເພື່ອເປັນຂອງຂວັນ, ຜູ�ຮັບມີສິດຮັບຊັບໂດຍບໍ່ຕ້ອງຕອບແທນແຕ�ຢ�າງໃດ ພຽງແຕ�ນໍາໃຊ�ສິດຈະຮັບ ຫຼື 

ບໍ່ຮັບເທົ່ານ້ັນ
1

. 

 ສັນຍາສອງຝ�າຍ ໝາຍເຖິງການຕົກລົງຂອງທັງສອງຝ�າຍ ໂດຍແຕ�ລະຝ�າຍຈະມເີທົ່າໃດຄົນກໍໄດ�. ລັກ 

ສະນະຂອງສັນຍາສອງຝ�າຍ ແມ�ນແຕ�ລະຝ�າຍມີສິດ ແລະ ພັນທະຕໍ່ກັນເຊັ່ນ: ສັນຍາຊື້ຂາຍໂທລະທັດ ຜູ�ຊື້ມີສິດ

ທວງເອົາໂທລະທັດນໍາຜູ�ຂາຍ ແລະ ມພີັນທະຈ່າຍເງິນ ສ່ວນຜູ�ຂາຍມີສິດທວງເອົາເງິນຈາກຜູ�ຊື້ ແລະ ມພີັນທະ

ມອບໂທລະທັດໃຫ�ຜູ�ຊື້, ໃນນີ້ຈະເຫັນວ່າຜູ�ຊື້ ແລະ ຜູ�ຂາຍຕ່າງກໍມີສິດ ແລະ ພັນທະຕອບແທນກັນ. 

 ສັນຍາຫຼາຍຝ�າຍ ໝາຍເຖິງການຕົກລົງຂອງຫຼາຍຝ�າຍຮ່ວມກັນເຮັດສັນຍາ ທີມ່ີເປ້ົາໝາຍຕົ້ນຕໍອັນດຽວ

ກັນ ຊຶ່ງພາໃຫ�ເກີດສິດ ແລະ ພັນທະຕໍ່ກັນເຊັ່ນ: ສັນຍາຮ່ວມທຶນສ້າງເຂ່ືອນໄຟຟ�ານ້ໍາເທີນ; ຜູ�ເຮັດສັນຍາປະ 

ກອບມີຝ�າຍລັດຖະບານລາວ, ໄທ, ມາເລເຊັຍ, ຝະລັ່ງ ເປັນຕົ້ນ. ແຕ�ລະຝ�າຍທີ່ເຂ້ົາຮ່ວມສັນຍາລ້ວນແຕ�ມີສິດ

ແລະ ພັນທະຕໍ່ກັນ ຕາມທຶນທີ່ແຕ�ລະຝ�າຍປະກອບ. 

 ຕາມປະມວນກົດໝາຍແພ�ງຂອງຍີ່ປຸ�ນ ສັນຍາແບ�ງອອກເປັນສອງລັກສະນະຄື: ສັນຍາທີ່ມີພັນທະຝ�າຍ

ດຽວ ແລະ ສັນຍາທີ່ມພີັນທະສອງຝ�າຍ. ສນັຍາທີ່ມພີັນທະຝ�າຍດຽວແມ�ນ ການຕົກລົງກັນລະຫວ່າງສອງຝ�າຍ 

ແຕ�ຝ�າຍດຽວເທົ່ານ້ັນມພີັນທະເຊັ່ນ: ສັນຍາເອົາຊັບໃຫ�ລ້າ ຕ້ອງມຝີ�າຍໃຫ�ຊັບສິນ ແລະ ອີກຝ�າຍຕົກລົງຮັບເອົາ
2

. 

ສ່ວນສັນຍາທີມ່ີພັນທະສອງຝ�າຍ ແມ�ນທັງສອງຝ�າຍມສີິດໃນການທວງ ແລະ ປະຕິບັດພັນທະຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ

ເຊ່ັນ: ສັນຍາຊື້ຂາຍລົດ, ຜູ�ຂາຍ ມີພັນທະມອບລົດໃຫ�ຜູ�ຊື້ ແລະ ຜູ�ຊື້ມີພັນທະຈ່າຍເງິນໃຫ�ຜູ�ຂາຍ. ຈາກລັກສະ 

ນະດັ່ງກ່າວ ສາມາດເອີ້ນສັນຍານີ້ວ່າ ສັນຍາທີ່ເຮັດໃຫ�ເກີດມີພັນທະຕອບແທນຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຫຼື ຈະເອີ້ນວ່າ

ສັນຍາທີ່ມີພັນທະທັງສອງຝ�າຍ. 

 

1.2. ເງ່ືອນໄຂຂອງສັນຍາ 

 ເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາແມ�ນອົງປະກອບພື້ນຖານ ເພື່ອເຮັດໃຫ�ສັນຍານັ້ນຖືກຕ້ອງ ແລະ ມຜີົນໃຊ�ໄດ�ຕາມ

ກົດໝາຍ. ການເຮັດສັນຍາຕ້ອງອີງໃສ� ເງ່ືອນໄຂຂອງການເຮັດສັນຍາ ຕາມທີ່ໄດ�ກໍານົດໄວ�ໃນມາດຕາ 10 ຂອງ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ດັ່ງນ້ີ: 
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍຜູ້ກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2008, ມາດຕາ 47 (ໃໝ) ສັນຍາມອບຊັບແມນການ

ຕົກລົງຂອງເຈ້ົາຂອງຊັບ ຊ່ຶງເອົາຊັບສ່ິງຂອງທ່ີເປັນກາໍມະສດິຂອງຕົນໃຫ�ຜູໃດໜຶ່ງ ດວ້ຍຄວາມສະໝກັໃຈ ໂດຍບໍຮ່ຽກຮ້ອງສິ່ງຕອບ

ແທນ ແລະ ຜູຮັບກເໍຫັນດີຮບັເອົາຊັບນັ້ນ. 

2

ປະມວນກດົໝາຍແພງຍ່ີປຸນ 1986, ມາດຕາ 549 ກໍານດົວ່າ ສັນຍາໃຫ�ລ້າຈະມີຜົນ ເມື່ອຝາຍໜຶ່ງແຈ�ງເຈດຕະນາໂອນຊັບສນິຂອງ

ຕົນໃຫ�ອີກຝາຍໜຶງ່ ໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າ ແລະ ຝາຍດ່ັງກ່າວເຫັນດີຮັບເອົາ. 



��

 1). ຄວາມສະໝັກໃຈຂອງຄູ�ສັນຍາ; 

 2). ຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດຂອງຄູ�ສັນຍາ; 

 3). ວັດຖປຸະສົງຂອງສັນຍາ ຕ້ອງໃຫ�ຊັດເຈນ, ມຈີິງ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ; 

 4). ເຫດຜົນຂອງສັນຍາ ຕ້ອງໃຫ�ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ; 

 5). ຮູບການຂອງສັນຍາ ຕ້ອງໃຫ�ສອດຄ່ອງກັບການກໍານົດຂອງກົດໝາຍ
3

. 

 

1.2.1. ຄວາມສະໝກັໃຈຂອງຄູສນັຍາ 

 ໃນການເຮັດສັນຍາ ຄູ�ສັນຍາມີຄວາມເປັນອິດສະລະຕັດສີນໃຈດ້ວຍຕົນເອງ ທີ່ຈະເຮັດສັນຍາກັບບຸກ 

ຄົນ ຫຼ ື ພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງ. ຕາມຫຼັກການແລ�ວ ຄວາມເປັນອິດສະລະໃນການຕັດສີນໃຈ ເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍ 

ເພາະຄູ�ສັນຍາແຕ�ລະຝ�າຍ ມີສິດເສລີພາບທີ່ຈະເລືອກເຮັດສັນຍາກັບໃຜ, ປະເພດໃດໜຶ່ງ ທີ່ບໍ່ຂັດກັບກົດໝາຍກໍ

ໄດ�.  ໃນການເຮັດສັນຍານັ້ນ ຫ້າມບັງຄັບ, ນາບຂູ�ຈາກອີກຝ�າຍ ແລະ ຫ້າມມີການແຊກແຊງ ຫຼ ືຂັດຂວາງຈາກ

ບຸກຄົນອື່ນ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ�ຜູ�ເຮັດສັນຍານັ້ນຝືນໃຈ ຫຼ ືບໍ່ພໍໃຈເຮັດສັນຍາ. ຖ້າມີການກະທໍາທີກ່່າວມານີ້ ຈະເຮັດ

ໃຫ�ສັນຍາເກີດຈາກຄວາມບໍ່ສະໝັກໃຈ ຊຶ່ງເປັນສາເຫດພາໃຫ�ສັນຍາເປັນໂມຄະບໍ່ເດັດຂາດ. ຄວາມສະໝັກໃຈ

ໃນການເຮັດສັນຍາ ໝາຍເຖິງການຕັດສິນໃຈຂອງຄູ�ສັນຍາທັງສອງຝ�າຍ ຊຶ່ງສະແດງອອກດ້ວຍການຍິນຍອມ
4

 

ຕົກລົງເຮັດສັນຍາເພື່ອສ້າງສາຍພົວພັນທາງແພ�ງຮ່ວມກັນ. ຄວາມສະໝັກໃຈໃນການເຮັດສັນຍາຕ້ອງເກີດຈາກ

ເຈດຈໍານົງທີແ່ທ�ຈິງຂອງຄູ�ສັນຍາ. ຖ້າສັນຍາໃດ ຫາກເກີດຈາກການຫຼົງຜິດ ຫຼື ຖືກຕົວະຍົວະຫຼອກລວງ, ຖືກ

ບັງຄັບນາບຂູ� ຫຼື ຖືກເອົາລັດເອົາປຽບ ກໍສະແດງວ່າສັນຍານັ້ນເກີດຈາກຄວາມບໍ່ສະໝັກໃຈ ຊຶ່ງຈະເປັນສາເຫດ

ໃຫ�ສັນຍາເປັນໂມຄະ. 

 

1.2.2. ຄວາມສາມາດທາງດາ້ນການປະພຶດ 

        ຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ ໝາຍເຖິງຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ

ທີ່ຈະກະທໍາສິ່ງໃດໜຶ່ງໃຫ�ມີຜົນທາງດ້ານກົດໝາຍແລ�ວເຮັດໃຫ�ເກີດສິດ ແລະ ພັນທະທາງແພ�ງແກ�ຕົນ. ບຸກຄົນ

ໃດໜຶ່ງຈະຖືວ່າເປັນຜູ�ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ ກໍຕໍເ່ມ່ືອບຸກຄົນນັ້ນຫາກມີອາຍຸຄົບສິບແປດປີຂຶ້ນ

ໄປ, ບໍ່ສູນເສັຍຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ ຫຼື ບໍ່ເປັນຄົນບ້າເສັຍຈິດ
5

 ບຸກຄົນທີ່ອາຍຸຕໍ່າກວ່າສິບແປດປີ 

ກໍອາດຈະເຮັດສັນຍາໄດ� ແຕ�ຕ້ອງເປັນສັນຍາເລັກນ້ອຍ ຊຶ່ງເໝາະສົມກັບຖານະເຍົາໄວ ແລະ ລະດັບຄວາມຮັບຮູ�

ຂອງຕົນ ແຕ�ຖ້າເປັນສັນຍາເກີນຖານະຂອງຕົນຕ້ອງມີພໍ່ແມ� ຫຼື ຜູ�ປົກຄອງເປັນຜູ�ຕາງໜ້າໃນການເຮັດສັນຍາ. ຖາ້

ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ຫຼ ື ສັງຄົມ ທີ່ຈະເຮັດສັນຍາ ກໍຕ້ອງຖືກສ້າງຕັ້ງຂ້ຶນຢ�າງຖືກຕ້ອງ, ຖ້າເປັນນິຕິບຸກຄົນກໍ

ຕ້ອງໄດ�ຮັບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງ ໂດຍມີຖານະເປັນນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ມີຜູ�ຕາງໜ້າຢ�າງຖືກຕ້ອງ ຈຶ່ງສາມາດເຂ້ົາຮ່ວມ

ເຮັດສັນຍາໄດ�. 

 ສັນຍາທີ່ໄດ�ເຮັດຂຶ້ນໂດຍຜູ�ບໍ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ ຖືວ່າເປັນໂມຄະບໍ່ເດັດຂາດ
6

 ສ່ວນ

ສັນຍາທີ່ອົງການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນເຮັດຂຶ້ນ ຊຶ່ງຂັດກັບລະບຽບ ຫຼື ຂັດກັບຈຸດປະສົງຂອງຕົນ ຖວື່າສັນຍານັ້ນ

ເປັນໂມຄະເດັດຂາດ ເນື່ອງຈາກວ່າສັນຍານັ້ນແຕະຕ້ອງເຖງິສິດ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດລວມຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ ຫຼື 

ນິຕິບຸກຄົນນັ້ນ
7

. 
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3

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຂໍຜູ້ກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ສະບບັປັບປຸງ ປີ 2008, ມາດຕາ 10. 

4

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 11 ຊ່ຶງມີເນື້ອໃນວາ່: “ຄວາມສະໝກັໃຈຂອງຄູສັນຍາ ແມນ

ຄວາມສົມຍອມຂອງຄູສັນຍາ ໃນການເຮັດສັນຍານໍາກັນ ໂດຍປັດສະຈາກຄວາມຫຼົງຜິດ, ການຕົວະຍົວະຫອຼກລວງ, ການບັງຄັບນາບ

ຂູ ຫືຼ ໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງ ຫຼື ຄວາມອັບປະໂຫຍດຂອງຝາຍໜຶ່ງ...” 
5

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຂ້ໍຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ສະບບັປັບປຸງ ປີ 2008, ມາດຕາ 12. 

6

ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພນັໃນສັນຍາ ແລະ ນອກຈາກສັນຍາ ສະບບັປັບປຸງ ປີ 2008, ມາດຕາ 19 ຂໍ້ ສອງ. 

7

ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພນັໃນສັນຍາ ແລະ ນອກຈາກສັນຍາ ສະບບັປັບປຸງ ປີ 2008, ມາດຕາ 20 ຂໍ້ ສອງ. 



��

1.2.3. ວັດຖປຸະສງົຂອງສັນຍາ 

 ໃນການເຮັດສັນຍາ ຄູ�ສັນຍາຕ້ອງມວີັດຖຸປະສົງໃດໜຶ່ງ ເພື່ອແນໃສ�ເຮັດສັນຍານໍາກັນ. ວັດຖຸປະສົງ

ຂອງສັນຍາແມ�ນເປ້ົາໝາຍ ທີຄູ່�ສັນຍາຕ້ອງການໃຫ�ເກີດຂຶ້ນ ຊຶ່ງອາດຈະແມ�ນຊັບສິນຕ່າງໆ  ຫຼ ື ການກະທໍາ ຫຼ ື 

ການບໍລິການໃດໜຶ່ງ
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 ເຊ່ັນ: ສັນຍາຂົນສົ່ງຜູ�ໂດຍສານ, ສັນຍາບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ. ວັດຖຸປະສົງຂອງສັນຍາຕ້ອງ

ຊັດເຈນ, ມຈີິງ, ສາມາດປະຕິບັດໄດ� ຊຶ່ງລາຍລະອຽດມີດັ່ງນ້ີ: 

 - ເປົ້າໝາຍຂອງສັນຍາຕ້ອງຊັດເຈນ ໝາຍເຖິງສ່ິງທີຄູ່�ສັນຍາຕ້ອງການເຮັດສັນຍາ ຖ້າແມ�ນຊັບກໍຄວນ

ກໍານົດໃຫ�ຈະແຈ�ງວ່າແມ�ນຊັບປະເພດໃດ; ຊບັມີຕົວຕົນ ຫຼື ບໍ່ມີຕົວຕົນ,  ພ້ອມທັງກໍານົດບໍລິມາດ, ຂະໜາດ, 

ປະລິມານ, ປະເພດ, ມູນຄ່າ, ສິດ, ພັນທະທີ່ຕິດພັນ. ຖ້າແມ�ນການບໍລິການ ຫຼື ການກະທໍາສິ່ງໃດໜຶ່ງ ກໍຕ້ອງ

ກໍານົດໃຫ�ັຊັດເຈດວ່າ ເຮັດຫຍັງ ? ຢູ�ໃສ ? ກັບໃຜ ? ດັ່ງນ້ີເປັນຕົ້ນ. 

 - ເປົ້າໝາຍຂອງສັນຍາຕ້ອງມີຈິງ ໝາຍຄວາມວ່າ ຕ້ອງມີແທ�ໃນເວລາເຮັດສັນຍາ. ຖາ້ເປົ້າໝາຍທີ່ຈະ

ເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ ກໍຕ້ອງມີອັນຢັ້ງຢືນຢ�າງແນ�ນອນວ່າຈະເກີດຂຶ້ນແທ�. ນອກຈາກນີ້ສິ່ງທີເ່ປັນເປົ້າໝາຍຕ້ອງ

ບໍ່ສູນເສັຍມີຕົວຈິງໃນເວລາເຮັດສັນຍາ.  ສໍາລັບເປ້ົາໝາຍຂອງສັນຍາທີເ່ປັນການກະທໍາ ຫຼື ການບໍລິການນັ້ນກໍ

ຕ້ອງເຮັດໃຫ�ເກີດຂຶ້ນແທ�. 

 - ເປົ້າໝາຍຂອງສັນຍາຕ້ອງນໍາມາປະຕິບັດໄດ� ໝາຍຄວາມວ່າ ວັດຖຸທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍມີຈິງບໍ່ຖືກເປ�ເພ, 

ບໍ່ຖືກສູນເສັຍ, ສາມາດນໍາມາປະຕິບັດພັນທະໄດ�. ຖ້າເປ້ົາໝາຍແມ�ນການກະທໍາ ຫຼ ືການບໍລິການ ກໍສາມາດດໍາ

ເນີນການເລື່ອງດັ່ງກ່າວໄດ� ແລະ ເປ້ົາໝາຍຂອງສັນຍາຕ້ອງເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ເຫຼືອວິໄສ ຊຶ່ງບຸກຄົນທົ່ວໄປສາມາດປະຕິ 

ບັດໄດ�, ບໍ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ບໍ່ແຕະຕ້ອງເຖິງຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ. 

 

1.2.4. ເຫດຜນົຂອງສັນຍາ 

 ເຫດຜົນທີ່ຈະເຮັດສິ່ງໃດໜຶ່ງ ຖືວ່າເປັນສິດເສລີພາບສ່ວນບຸກຄົນ. ເຫດຜົນໃນການເຮັດສັນຍາ ກແໍມ�ນ

ຄວາມຕ້ອງການທີ່ເກີດຈາກແນວຄິດຈິດໃຈຂອງຄູ�ສັນຍາ ຫຼື ຝ�າຍໃດໜຶງ່ ຊຶ່ງບຸກຄົນອື່ນບໍ່ສາມາດ ທີຈ່ະແຊກ

ແຊງ ຫຼື ລ່ວງເກີນໄດ�. ແນວໃດກໍຕາມ ເຖິງວ່າບຸກຄົນຈະມີສີດເສລີພາບໃນການເຮັດສັນຍາ ແລະ ມີສິດທີ່ຈະ

ອ້າງເຫດຜົນຕ່າງໆໄດ� ຕາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງຕົນເອງກໍຕາມ, ແຕ�ການນໍາໃຊ�ສິດດັ່ງກ່າວ ກໍຄວນຢູ�ໃນຂອບ

ເຂດທີ່ກົດໝາຍກໍານົດໄວ� ຖ້າເກີນຂອບເຂດກໍຈະເຮັດໃຫ�ການອ້າງເຫດຜົນນັ້ນບໍ່ມີຜົນໃຊ�ໄດ�ຕາມກົດໝາຍ. 

 ເຫດຜົນຂອງການເຮັດສັນຍາ ແມ�ນສິ່ງຈູງໃຈໃຫ�ຄູ�ສັນຍາເຮັດສັນຍາ ແລະ ເປັນສິ່ງຊຸກຍູ�ໃຫ�ຄູ�ສັນຍາ

ປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະຕາມທີ່ຕົນຕົກລົງກັນໄວ�, ເຫດຜົນຕ້ອງບໍ່ໃຫ�ຂັດກັບກົດໝາຍ
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 ເຊ່ັນ: ສັນຍາເຊ່ົາ

ເຮືອນເພື່ອຫຼີ້ນການພະນັນ, ສັນຍາເຊ່ົາລົດເພື່ອຂົນສົ່ງສິນຄ້າເຖື່ອນ ຈະເຫັນວ່າເຫດຜົນທີ່ອ້າງເພ່ືອເຮັດສັນຍາ

ນັ້ນຂັດກັບກົດໝາຍ ແລະ ແຕະຕ້ອງເຖິງຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ. ເຫດຜົນທີ່ແຕ�ລະຝ�າຍນໍາ

ມາອ້າງເພື່ອເຮັດສັນຍາຕ້ອງບອກ ຫຼື ຂຽນໄວ�ໃນເນ້ືອໃນຂອງສັນຍາ ຕາມຄວາມເປັນຈິງ, ສົມເຫດສົມຜົນ, ບໍ່

ປິດບັງ ຫຼື ປົກປິດໃຫ�ຝ�າຍໜຶ່ງຫຼົງເຊ່ືອເຊັ່ນ: ກ ກູ�ຢືມເງິນ ຈາກທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ໂດຍອ້າງເຫດຜົນວ່າ 

ຈະນໍາເງິນໄປລົງທຶນປູກເຂົ້າ ແລະ ລ້ຽງປາ. ທະນາຄານເຫັນວ່າເຫດຜົນນັ້ນ ຖືກກັບນະໂຍບາຍຂອງຕົນ ກ 

ປ�ອຍເງິນໃຫ�ກູ�ຢືມ ແລະ ກ ໍານົດດອກເບັ້ຍຕໍ່າ ພ້ອມທັງໃຫ�ກູ�ຢືມໃນລະຍະເວລາຍາວໄດ�ອີກ, ແຕ�ຖ້າ ກ ໄດ�ເງິນ

ແລ�ວ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມເຫດຜົນທີ່ອ້າງໄວ� ກໍຖືວ່າເປັນການອ້າງເຫດຜົນເພື່ອຕົວະຍົວະຫຼອກລວງ ຫຼື ເປັນການປົກ

������������������������������������������������������������
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພນັໃນສັນຍາ ແລະ ນອກຈາກສັນຍາ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2008, ມາດຕາ 13 ໄດ�ກໍານົດວ່າ: “ວັດຖຸປະສງົຂອງ

ສັນຍາແມນເປົ້າໝາຍ ທ່ີຄູສັນຍາຕອ້ງການໃຫ�ມີຂຶ້ນ. ວັດຖປຸະສົງຕ້ອງໃຫ�ຊັດເຈນ, ມຈີິງ, ຖືກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ຫືຼ ບໍແ່ຕະຕອ້ງເຖິງ

ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ແລະ ສາມາດປະຕບິັດໄດ�”. 
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍຜູ້ກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ສະບບັປັບປຸງ ປີ 2008, ມາດຕາ 14 ກ ໍານົດວ່າ: “ເຫດຜົນຂອງສັນຍາ

ແມນສິ່ງຊຸກຍູ�ໃຫ�ເຮັດສັນຍາ ແລະ ໃຫ�ຄູສັນຍານ້ັນໄດ�ປະຕິບດັສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຕົນ.   ເຫດຜົນຕ້ອງມີຄວາມຈິງ ແລະ ຖືກຕອ້ງ

ຕາມກົດໝາຍ.” 



	�

ປິດ, ເຊ່ືອງອໍາ ຊຶ່ງເປັນເຫດໃຫ�ສັນຍາກູ�ຢືມເປັນໂມຄະ ແລະ ທະນາຄານກໍຈະຍົກເປັນຂໍ້ອ້າງອີງ ເພື່ອຍົກເລີກ

ສັນຍາ. 

 ເຫດແມ�ນສິ່ງຈູງໃຈ ຊຶ່ງເປັນອົງປະກອບໜຶງ່ຂອງການຕັດສີນໃຈເຮັດສັນຍາ ເນ່ືອງຈາກວ່າສິ່ງຈູງໃຈ

ແມ�ນຈຸດເລີ່ມຕ້ົນຂອງຂະບວນການເຮັດສັນຍາ ເບິ່ງຕາມຮູບສະແດງລຸ�ມນ້ີ: 

 

ແຜນວາດ ການສະແດງເຈດຈໍານົງ ທີ່ພາໃຫ�ເກີດສັນຍາ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 ເຫດແມ�ນສິ່ງຊຸກຍູ�ໃຫ�ຄູ�ສັນຍາໄດ�ປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະຕາມທີຕ່ົກລົງກັນໄວ�ເຊ່ັນ: ສັນຍາກູ�ຢືມ

ເງິນ ທີມ່ີຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ ເມ່ືອເຖິງກໍານົດເວລາໃຊ�ແທນໜີ້ສິນ, ລູກໜີ້ບໍ່ສາມາດຊໍາລະເງິນ ເປັນເຫດໃຫ�ເຈ້ົາ

ໜີ້ຕ້ອງປະມູນຂາຍຊັບນັ້ນ.  ຖ້າລູກໜີ້ບໍ່ຍອມໃຫ�ຂາຍ ກຕໍ້ອງນໍາມາເງິນມາຊໍາລະຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບັ້ຍ. 

ເຫັນວ່າ ເຫດທີ່ຊຸກຍູ�ໃຫ�ລູກໜີ້ປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນ ແມ�ນຢ�ານເຈ້ົາໜີ້ຈະຂາຍຫຼັກຊັບ. ສ່ວນເຫດທີ່ຊຸກຍູ�

ໃຫ�ເຈ້ົາໜ້ີປະຕິບັດສິດ ແມ�ນລກູໜີ້ບໍ່ຊໍາລະເງິນຕາມກໍານົດເວລາຂອງສັນຍາ. 

 ການກໍານົດເຫດຜົນຂອງການເຮັດສັນຍາໄວ� ເພື່ອໃຫ�ເປັນເງື່ອນໄຂຂອງການເຮັດສັນຍານັ້ນ  ເຫັນວ່າ 

ໃນສະພາບ ແລະ ເງື່ອນໄຂປັດຈຸບັນ ອາດຈະບໍ່ເໝາະສົມ ເພາະເຫດຜົນທີ່ຈະເຮັດ ຫຼື ບໍ່ເຮັດສັນຍາເປັນເລື່ອງ

ເສລີພາບສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ເຫດຜົນໃນການເຮັດສັນຍານັ້ນກໍມີຫຼາຍ ເພາະວ່າໃນຍຸກປັດຈຸບັນ ການພົວພັນຊຶ່ງ

ກັນ ແລະກັນ, ການດໍາເນີນກິດຈະການການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວອື່ນໆ ຈະມກີານເຮັດສັນຍາ

ເຂ້ົາມາກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍ ດັ່ງນ້ັນ, ການເຮັດສັນຍາແຕ�ລະເລ່ືອງມີເຫດຜົນທີ່ສາມາດບອກໄດ� ຫຼື ບາງເທື່ອກໍບໍ່ຈໍາ

ເປັນຕ້ອງບອກເຫດຜົນທຸກເລື່ອງກໍໄດ�. ຖາ້ກໍານົດເຫດຜົນຂອງການເຮັດສັນຍາເປັນເງື່ອນໄຂໜຶ່ງຂອງສັນຍາຄູ�

ສັນຍາອາດຈະບໍ່ບອກ ຫຼື ບໍ່ຂຽນເຫດຜົນຕາມຈິງກໍເປັນໄປໄດ� ຫຼ ື ອາດຈະບໍ່ເຮັດຕາມເຫດຜົນທີ່ອ້າງໄວ�ກໍໄດ� 

ເພາະເຫດຜົນຂອງການເຮັດສັນຍາ ເປັນເລື່ອງແນວຄວາມຄິດຂອງບຸກຄົນທີ່ຈະອ້າງ ແລ�ວນໍາໄປສູ�ການຕັດສີນ

ໃຈເຮັດ ຫຼື ບໍເ່ຮັດສັນຍາ. ດັງ່ນ້ັນ, ເງື່ອນໄຂຂອງການເຮັດສັນຍາ ໃນສ່ວນທີ່ເປັນເຫດຜົນ ບໍ່ຄວນກໍານົດໃຫ�

ເປັນເງື່ອນໄຂທີ່ຈໍາເປັນ, ຜູ�ເຮັດສັນຍາຈະນໍາມາອ້າງ ຫຼື ບ່ໍອ້າງໃນເວລາເຮັດສັນຍາກໍໄດ� ບໍ່ໃຫ�ນໍາເອົາເງື່ອນໄຂດ່ັງ 

ກ່າວມາເປັນອຸປະສັກໃນການພິຈາລະນາຄວາມສົມບູນຂອງການເຮັດສັນຍາ. ແນວໃດກໍຕາມ ຖ້າມີຄວາມຈໍາ

ເປັນຕ້ອງອ້າງເຫດຜົນຂອງການເຮັດສັນຍາໄວ� ກໍໃຫ�ຂຽນໄວ�ໃນສັນຍາ, ເມື່ອມີຂໍ້ຂັດແຍ�ງຈຶ່ງນໍາເອົາເຫດຜົນທີ່

ອ້າງໄວ�ມາເປັນສ່ວນປະກອບຂອງການພິຈາລະນາ. 

      ສິ່ງຈູງໃຈ 

 

ຄິດ ແລະ ຕັດສີນໃຈ 

 

ສະແດງເຈດຈໍານົງ 

ດ້ວຍການຕອບຮັບ 

 

    ສິ່ງຈູງໃຈ 

 

ຄິດ ແລະ ຕັດສີນໃຈ 

          

ສະແດງເຈດຈໍານົງ 

ດ້ວຍການສະເໜີ 

 

ເມ່ືອການສະເໜີ ແລະ ການຕອບຮັບກົງ

ກັນ ສັນຍາກໍເກີດຂຶ້ນ 

 




�

1.2.5. ຮູບການຂອງສັນຍາ 

 ຕາມຫຼັກການເສລີພາບໃນການເຮັດສັນຍາແລ�ວ ຄູ�ສັນຍາອາດຈະເຮັດສັນຍາແບບໃດກໍໄດ� ແຕ�ເພື່ອ

ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ແລະ ເພື່ອຄຸ�ມຄອງການເຮັດສັນຍາບໍ່ໃຫ�ແຕ�ລະຝ�າຍອັບປະໂຫຍດ 

ລັດຈຶ່ງກໍານົດຮູບການຂອງການເຮັດສັນຍາໄວ�ໃນກົດໝາຍເຊັ່ນ: ສັນຍາໃດຄວນເຮັດທາງປາກເປົ່າ,   ສນັຍາໃດ

ຄວນເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫຼື ສັນຍາທີ່ເຮັດຂຶ້ນດ້ວຍພຶດຕິກໍາໃດໜຶ່ງ. ການກໍານົດຮູບການຂອງສັນຍາໄວ� 

ແມ�ນເພື່ອໃຫ�ເປັນຫຼັກຖານອ້າງອີງ, ພິສູດ ແລະ ກວດສອບ ເພື່ອບໍ່ໃຫ�ຄູ�ສັນຍາເອົາລັດເອົາປຽບກັນ ຊຶ່ງຈະສ້າງ

ຄວາມບໍ່ເປັນທໍາ ແລະ ເກີດຄວາມສັບສົນວຸ�ນວາຍໃນສັງຄົມ, ລັດຈຶ່ງກໍານົດຮູບການຂອງການເຮັດສັນຍາໄວ�ໃນ

ກົດໝາຍ. ຖາ້ຜູ�ໃດຫາກບໍ່ເຮັດຕາມແບບ ກຈໍະເຮັດໃຫ�ສັນຍານັ້ນເປັນໂມຄະ. ຮູບການຂອງສັນຍາຕາມກົດ   

ໝາຍກໍານົດໄວ�ມີ ດ່ັງນີ້
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: 

 1). ສັນຍາເຮັດປາກເປົ່າ ສັນຍາຮູບແບບນີ້ ມັກຈະເຮັດຂຶ້ນໃນກໍລະນີມູນຄ່າບ່ໍສູງ ຫຼ ືບໍ່ມີຈໍານວນຫຼາຍ

ເຊ່ັນ: ຈ່າຍຄ່າປີ້ລົດເມ, ຄ່າຈ້າງລົດຈໍາໂບ� ຫຼ ືລົດແທກຊີ, ຊື້ເຂ້ົາໜົມ, ຊ້ືອາຫານ, ຊື້ນໍ້າດື່ມ ແລະ ອ່ືນໆ; 

 2). ສັນຍາທີເ່ປັນລາຍລັກອັກສອນ ຊຶ່ງເຮັດຂຶ້ນດ້ວຍການຂີດຂຽນ, ພິມດ້ວຍເຄ່ືອງເອເລັກໂຕຣນິກ. 

ສັນຍາເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຕ້ອງລົງວັນທີ ເດືອນ ປີ ແລະ ມີລາຍເຊັນຂອງຄູ�ສັນຍາ. ເພື່ອຢັ້ງຢືນຄວາມແນ� 

ນອນ ອາດຈະແປະໂປ�ມືຂອງຕົນໃສ�ຕື່ມອີກກໍໄດ�, ເພື່ອຢັ້ງຢືນການເຮັດສັນຍາ ຄວນໃຫ�ນາຍບ້ານ, ພ້ອມດ້ວຍ

ພະຍານທັງສອງຝ�າຍ ທີເ່ຊ່ືອຖືຢ�າງໜ້ອຍສາມຄົນຢັ້ງຢືນຕື່ມອີກ ຫຼ ື ນໍາເອົາສັນຍານັ້ນໄປຢັ້ງຢືນຢູ�ຫ້ອງການທະ 

ບຽນສານ. ນອກຈາກນີ້ ສັນຍາຊວດຈໍາດ້ວຍສັງຫາລິມະຊັບ ກໍຄວນໄປຈົດທະບຽນຢູ�ຫ້ອງການການເງິນປະຈໍາ

ຢູ�ແຂວງ ຫຼື ນະຄອນຫຼວງ, ຖ້າເປັນສັນຍາຄໍ້າປະກັນດ້ວຍອະສັງຫາລິມະຊັບເຊັ່ນ: ທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນ ກໍຄວນ

ໄປຈົດທະບຽນຢູ�ຫ້ອງການທີ່ດິນເມືອງ ບ່ອນທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນຕັ້ງຢູ�. ຈຸດປະສົງຂອງການໄປຈົດທະບຽນການ

ຄໍ້າປະກັນ ຫຼື ການຊວດຈໍາ ແມ�ນເພື່ອໃຫ�ໄດ�ບູລິມະສິດໃນການໄດ�ຮັບການໃຊ�ແທນໜີ້ສິນກ່ອນຜູ�ອື່ນ. 

 3). ສັນຍາອາດຈະເຮັດດ້ວຍພຶດຕິກໍາໃດໜຶ່ງ ທີສ່າມາດຢັ້ງຢືນ ແລະ ພິສດູໄດ� ເປັນວິທີການເຮັດສັນ 

ຍາແບບໜຶ່ງ ຊ່ຶງຜູ�ສະເໜີໄດ�ສົ່ງ ຫຼ ື ໄດ�ແຈ�ງຄໍາສະເໜີ ທີ່ມີຄວາມຈະແຈ�ງ ຊັດເຈນດ້ວຍວິທີການໃດໜຶ່ງ ເພື່ອ

ເຊີນຊວນຝ�າຍໃດໜຶ່ງມາເຮັດສັນຍາ ສ່ວນອີກຝ�າຍກໍຕອບຮັບຄືນມາ ດ້ວຍການກະທໍາໃດໜຶ່ງ ທີ່ບົ່ງບອກວ່າໄດ�

ຕົກລົງເຮັດສັນຍາ, ໃນກໍລະນີນີ້ ຖວື່າສັນຍາໄດ�ເກີດຂຶ້ນ ນັບແຕ�ອີກຝ�າຍໄດ�ມີການກະທໍານັ້ນເຊັ່ນ: ໃນສະຖານ

ທີ່ຝາກລົດທີ່ໃຊ�ບັດ ຫຼື ຢອດຫຼຽນ, ຊື້ສິນຄ້າທີຊຸ່ບເປີມາເກັດ, ການໃຊ�ບໍລິການລົດເມ ເມື່ອຜູ�ໃຊ�ບໍລິການ, ລູກ

ຄ້າໄດ�ໃຊ�ບັດ ຫຼື ຢອດຫຼຽນລົງໄປໃນຕູ�,  ໄດ�ເຂົ້າໄປຈ່າຍເງິນຄ່າສິນຄ້າທີ່ໂຕະຮັບຕ້ອນ, ໄດ�ຂຶ້ນຂີ່ລົດເມແລ�ວ 

ເຫັນວ່າສັນຍານັ້ນເກີດຂຶ້ນ ນັບແຕ�ມີການກະທໍານັ້ນ ຜູ�ເຮັດສັນຍາຈະປະຕິເສດວ່າບ່ໍໄດ�ເຮັດສັນຍາແມ�ນບໍ່ໄດ�. 

 

1.3. ການເກີດຂອງສັນຍາ 

ໂດຍຫຼັກການແລ�ວ ສັນຍາເກີດຈາກການສະແດງເຈດຈໍານົງຂອງສອງຝ�າຍ ໂດຍເລີ່ມຈາກການສະເໜີຂອງ

ຝ�າຍໜຶ່ງ ແລະ ການຕອບຮັບຂອງອີກຝ�າຍຢ�າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ກົງກັນກັບຈຸດປະສົງຂອງທັງສອງຝ�າຍ.  ພາຍຫຼັງ

ການສະແດງເຈດຈໍານົງ ໃນການເຮັດສັນຍາແລ�ວ ກົດໝາຍອາດຈະກໍານົດໃຫ�ເຮັດຕາມເງື່ອນໄຂອ່ືນໆ ຕື່ມອີກ
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ກົດໝາຍ ຂ້ໍຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ສະບບັປັບປຸງ ປີ 2008, ມາດຕາ 15 (ປັບປຸງ) ຮູບການຂອງສັນຍາ:  ສັນຍາອາດ

ຈະເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ທາງປາກເປົ່າ ຫືຼ ດວ້ຍຮູບການອື່ນ. 

ສັນຍາທີ່ເຮັດຂຶ້ນຕາມມາດຕາ 8 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ຕ້ອງເຮັດເປນັລາຍລັກອັກ

ສອນ ເວັ້ນເສັຍແຕສັນຍາທີ່ເຮັດຂ້ຶນລະຫວ່າງ ບຸກຄນົດ້ວຍກັນ. 

 ສັນຍາທີ່ເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນນັ້ນຕ້ອງລົງວັນທີ ເດືອນ ປີ ແລະ ມີລາຍເຊັນຂອງຄູສັນຍາ. ເພ່ືອຢັ້ງຢືນຄວາມແນນອນ 

ຄູສັນຍາອາດຈະແປະໂປ�ມືຂອງຕົນໃສຕື່ມອກີກໍໄດ�. 

 ສັນຍາທີ່ເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ ອາດຈະຂຽນດ້ວຍມືື, ພິມດີດ ຫືຼ ພິມດ້ວຍເຄື່ອງເອເລກັໂຕຣນກິ ໂດຍຄູສັນຍາເອງ ຫຼື 

ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນາຍບ້ານ ພ້ອມດ້ວຍພະຍານທັງສອງຝາຍທີເ່ຊື່ອຖືໄດ�ຢາງໜ້ອຍ ສາມຄົນ. 

 ເພື່ອຮັບປະກນັຄວາມຖືກຕອ້ງທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຄວາມເປັນຈິງຂອງສັນຍາໃຫ�ນໍາສນັຍານັ້ນໄປຢັ້ງຢືນຢູສໍານັກງານ

ທະບຽນສານ. 



��

ເຊ່ັນ: ສັນຍາຕ້ອງເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ມກີານຢັ້ງຢືນຈາກນາຍທະບຽນສານ, ມກີານຈົດທະບຽນ, ຖາ້

ເປັນສັນຍາຝາກຊັບກໍຕ້ອງມີການມອບຊັບ ຈຶ່ງເກີດພັນທະ ແລະ ອື່ນໆ. ການກໍານົດເຊ່ັນນີ້ກໍເພ່ືອໃຫ�ສັນຍານັ້ນ

ຄົບອົງປະກອບ, ມຫີຼັກຖານອ້າງອີງ ເຮັດໃຫ�ແຕ�ລະຝ�າຍສາມາດນໍາໃຊ� ເພ່ືອອ້າງສິດໃນການທວງ,  ໄດ�ບູລິມະ

ສິດ, ໄດ�ສິດ ແລະ ພັນທະ ແລະ ອື່ນໆ. 

 ຕາມທິດສະດີແລ�ວ ການເຮັດສັນຍາເລ່ີມຈາກຝ�າຍໜຶ່ງສະເໜີເຈດຈໍານົງ ແລະ ອີກຝ�າຍຕອບຮັບຕາມ

ຈຸດປະສົງຂອງຜູ�ສະເໜີ ຊຶ່ງພາໃຫ�ເກີດສິດ  ແລະ ພັນທະຜູກພັນກັນ. ສັນຍາຈະເກີດຂຶ້ດໃນກໍລະນີດັ່ງນີ້: 

 1). ສັນຍາເກີດຂຶ້ນໂດຍທັນທີ ໝາຍເຖິງສັນຍາທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການຕົກລົງຂອງຄູ�ສັນຍາ ໃນເວລານັ້ນ 

ແລະ ຢູ�ບ່ອນດຽວກັນ. ຕົວຢ�າງ: ກ ຕົກລົງຊ້ືໂທລະທັດ ຈາກ ຂ ແລະ ຂ ກໍຕົກລົງຂາຍ ໃນເວລານັ້ນ ທີ່ຮ້ານ

ຂາຍເຄື່ອງໄຟຟ�າຂອງ ຂ ເຫັນວ່າ ກ ແລະ ຂ ໄດ�ຕົກລົງກັນໂດຍກົງ, ໃນເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ຂາຍເຄື່ອງໄຟຟ�າ

ນັ້ນ. ຫຼັກການນີ້ມີອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນແມ�ນຕ້ອງຕົກລົງກັນໂດຍກົງ, ເຊ່ິງໜ້າ ແລະ ເກີດຂຶ້ນໃນເວລານັ້ນ ແລະ 

ຢູ�ສະຖານທີ່ດຽວກັນ. ແນວໃດກໍຕາມ ໃນປັດຈຸບັນການເຮັດສັນຍາໄດ�ມີການພັດທະນາ ຊຶ່ງສັນຍາອາດຈະບໍ່ໄດ�

ຕົກລົງກັນແບບເຊີ່ງໜ້າ ຫືຼ ບໍ່ຢູ�ບ່ອນດຽວກັນກໍມີ ເປັນຕົ້ນແມ�ນສັນຍາທາງອິນເຕີເນັດ, ສັນຍາທາງໂທລະສັບ 

ແລະອື່ນໆ. ການເກີດສັນຍາໃນລັກສະນະທີ່ກ່າວມານີ້ ແມ�ນຂຶ້ນກັບວ່າມກີົດໝາຍຮັບຮອງ ຫຼື ກໍານົດໄວ� ຫືຼ ບໍໍ່  

ຫຼື ອາດຈະກໍານົດໄວ�ແຕ�ບໍ່ຊັດເຈນ. ບັນຫາການເຮັດສັນຍາທາງໂທລະສັບ ຫຼື ທາງອິນເຕີເນັດ ປັດໄຈທ່ີສໍາຄັນ

ແມ�ນກົດໝາຍຮັບຮອງເລື່ອງນີ້ໄວ� ຫຼື ບໍໍ່, ເຈດຈໍານົງຂອງຄູ�ສັນຍາທີ່ສະແດງອອກມານັ້ນມີຄວາມເຊື່ອຖືໃນລະ 

ດັບໃດ, ພຽງໃດ, ເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນ. 

 2). ສັນຍາເກີດຂຶ້ນໂດຍພຶດຕິກໍາ ໝາຍເຖິງຜູ�ສະເໜີໄດ�ສົ່ງ ຫຼື ໄດ�ແຈ�ງຄໍາສະເໜີໄວ�ດ້ວຍວິທີການ

ຕ່າງໆ ທີຊ່ັດເຈນ ແຕ�ການຕອບຮັບນັ້ນເກີດຈາກການກະທໍາໃດໜຶ່ງ ທີ່ຊີ້ບອກວ່າໄດ�ຕົກລົງເຮັດສັນຍາ. ໃນກໍ 

ລະນີນີ້ສັນຍາເກີດຂຶ້ນນັບແຕ�ອີກຝ�າຍໄດ�ມີການກະທໍາທີຖ່ືກຕ້ອງຕາມຈຸດປະສົງຂອງຜູ�ສະເໜີນັ້ນ.  

ຕວົຢາງ: ໃນສະຖານທີຝ່າກລົດ ທີ່ໃຊ�ບັດ ຫຼື ຢອດຫຼຽນ, ການຊື້ສິນຄ້າທີ່ຊຸບເປີມາເກັດ, ການໃຊ�ບໍລ ິ

ການລົດເມ. ເມື່ອມີການໃຊ�ບັດ ຫຼ ື ຢອດຫຼຽນລົງໃນບ່ອນທີ່ກະກຽມໄວ� ສັນຍານັ້ນເກີດຂຶ້ນ ຫຼ ື ລູກຄ້ານໍາເອົາ

ສິນຄ້າມາສະຖານທີຈ່່າຍເງິນ ແລະ ແຈ�ງໃຫ�ຄິດໄລ�າຄາສິນຄ້າສັນຍານັ້ນກໍເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ຜູ�ໂດຍສານໄດ�ຂຶ້ນຂີ່ລົດເມ

ແລ�ວ ສັນຍານັ້ນເກີດຂຶ້ນ, ຄູ�ສັນຍາແຕ�ລະຝ�າຍຈະປະຕິເສດວ່າບ່ໍໄດ�ເຮັດສັນຍາແມ�ນບໍ່ໄດ� ເພາະສັນຍາແບບນີ້ 

ຈະບໍ່ມຂີັ້ນຕອນເຈລະຈາຕໍ່ລອງ ຫຼ ືຂັ້ນຕອນມານັ່ງພິຈາລະນາຕົກລົງບັນຫາຕ່າງໆ ຫຼ ືຖາ້ມາຕົກລົງຮ່າງສັນຍານໍາ

ກັນກໍຄົງຈະບໍ່ສະດວກ, ບໍ່ທັນການ. ເນື່ອງຈາກວ່າ ສັນຍາແບບນີ້ຈະໃຊ�ເວລາສັ້ນ ແລະ ສ່ວນຫຼາຍເປັນສັນຍາ

ບໍລິການທັນທີ. 

 3). ສັນຍາຈະເກີດຂຶ້ນສະເພາະໜ້າ ໝາຍເຖິງສັນຍາທີມ່ີເງ່ືອນໄຂກໍານົດໄວ� ເມ່ືອເງື່ອນໄຂນ້ັນຄົບຖ້ວນ 

ຫຼື ຖືກລົບລ້າງແລ�ວ ສັນຍາຈຶ່ງເກີດຂຶ້ນຢ�າງສົມບູນເຊັ່ນ: ຄໍາໝັ້ນ, ສັນຍາຈະຊື້ຂາຍ, ສັນຍາຍົກຊັບ ແລະ ອື່ນໆ. 

ສັນຍາຈະເກີດຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້ານ້ີ ສ່ວນຫຼາຍນໍາໃຊ�ໃນກໍລະນີການສັນຍາໂອນກໍາມະສິດ, ສັນຍາໂອນສິດ ຫຼື ໂອນໜີ້

ສິນໃຫ�ບຸກຄົນອື່ນ. 

 ມາດຕາ 17 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ໄດ�ວາງຫຼັກການ ການເກີດ

ຂອງສັນຍາວ່າ: 

 “ໃນສັນຍາທາງປາກເປົ່າ ທີຝ່�າຍສະເໜີບໍ່ໄດ�ກໍານົດເວລາໃຫ�ຕອບຮັບນັ້ນ ເມື່ອຝ�າຍຖືກສະເໜໄີດ�ຮັບ

ຄໍາສະເໜີໃນເວລາໃດ, ຢູ�ບ່ອນໃດ ກສໍາມາດຕອບຮັບໃນເວລານັ້ນ, ຢູ�ບ່ອນນັ້ນໄດ� ແລະ ກໍໃຫ�ຖືວ່າສັນຍານັ້ນ

ໄດ�ມີການຕົກລົງກັນ ນັບແຕ�ເວລານັ້ນເປັນຕົ້ນໄປ. 

 ໃນສັນຍາເປັນລາຍລັກອັກສອນທີ່ຝ�າຍສະເໜີບໍ່ໄດ�ກໍານົດເວລາໃຫ�ຕອບຮັບນັ້ນ ຝ�າຍທີ່ໄດ�ຮັບຄໍາສະ   

ເໜີຕ້ອງສົ່ງຄໍາຕອບເຖິງຝ�າຍສະເໜີ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ສາມສິບວັນ ນັບແຕ�ວັນໄດ�ຮັບຄໍາສະເໜີເປັນຕົ້ນໄປ. 



��

 ຖ້າວ່າຝ�າຍສະເໜີ ຫາກໄດ�ວາງກໍານົດເວລາໃຫ�ຕອບຮັບແລ�ວ ສັນຍາກໍຈະຖືວ່າໄດ�ມີການຕົກລົງກັນ 

ນັບແຕ�ເວລາຄໍາຕອບຮັບນັ້ນ ໄດ�ມາເຖິງຝ�າຍສະເໜີ ພາຍໃນກໍານົດເວລາດັ່ງກ່າວ ແລະ ຝ�າຍສະເໜີກໍບໍ່ມີສິດ

ຖອນຕົວໄດ�. 

 ຖ້າວ່າຄໍາຕອບຮັບນັ້ນ ຫາກເຮັດຂຶ້ນພາຍໃນກໍານົດເວລາທີ່ສະເໜີ ແຕ�ຄໍາຕອບຮັບຜັດໄດ�ມາເຖິງມືຝ�າຍ

ສະເໜີຊ້າກວ່າກໍານົດເວລາດັ່ງກ່າວ ໃນກໍລະນີທີ່ຝ�າຍສະເໜີຫາກຮັບເອົາ ກໍໃຫ�ຖວື່າສັນຍານັ້ນ ໄດ�ມີການຕົກລົງ

ກັນ. 

 ຖ້າວ່າຄໍາຕອບຮັບນັ້ນ ຫາກມີຂໍ້ຄວາມເພີ່ມເຕີມ, ຕັດອອກ ຫຼື ປ�ຽນແປງ ເມ່ືອຝ�າຍສະເໜີເບ້ືອງຕົ້ນ

ຫາກຕອບຮັບເຫັນດີນໍາ ກໍໃຫ�ຖືວ່າ ສັນຍານັ້ນໄດ�ມກີານຕົກລົງກັນ”. 

 ອີງຕາມຫລັກການ ທີກ່່າວມາຂ້າງເທິງ ການສະເໜີໝາຍເຖິງການສະແດງເຈດຈໍານົງຂອງຕົນໃຫ�ບຸກຄົນ

ອື່ນຮູ�ວ່າ ຜູ�ສະເໜີຕ້ອງການ ຫຼື ມີວັດຖຸປະສົງອັນໃດ ເພື່ອເຊື້ອເຊີນ ຫຼື ປະກາດໃຫ�ບຸກຄົນອື່ນເຂົ້າມາເຮັດສັນ 

ຍາ. ສ່ວນການຕອບຮັບສັນຍາ ໝາຍເຖິງການສະແດງເຈດຈໍານົງຂອງບຸກຄົນຜູ�ໄດ�ຮັບຄໍາສະເໜີ ເພື່ອຈະໃຫ�ຜູ�

ສະເໜີຮູ� ຫຼື ຮບັຊາບວ່າຕົນຕົກລົງຕາມຄໍາສະເໜີນັ້ນ. 

 ໃນກໍລະນີຜູ�ສະເໜີ ແລະ ຜູ�ຕອບຮັບ ຢູ�ບ່ອນດຽວກັນ. ການເຮັດສັນຍາກໍຄົງຈະງ່າຍ ເພາະຄໍາສະເໜີ 

ແລະ ຄໍາຕອບນັ້ນຈະຖືກຮັບຮູ� ແລະ ຕົກລົງກັນໃນເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ນັ້ນ. ແຕ�ຖ້າຜູ�ຈະເຮັດສັນຍາ ຫາກບໍ່

ຢູ�ສະຖານທີ່ດຽວກັນ, ບໍເ່ຫັນກັນ ສັນຍາຈະເກີດຂຶ້ນເວລາໃດ ແລະ ຢູ�ໃສ ? ກຈໍະເປັນບັນຫາທີ່ຈະຕ້ອງໄດ�ຮີ່ນ

ຕອງໃຫ�ຄັກແນ�ກ່ອນຈະຕົກລົງ. 

 ການສະເໜີ ແລະ ການຕອບຮັບ ຖືວ່າເປັນຈຸດເລີ່ມຕ້ົນທີ່ພາໃຫ�ເກີດສັນຍາ. ອັນດັບຕໍ່ໄປຈະໄດ�ພິຈາ 

ລະນາເປັນແຕ�ລະກໍລະນີດັ່ງນີ້: 

 1). ການສະເໜີ ແລະ ການຕອບຮັບທາງປາກເປົ່າ 

 ການສະເໜີທາງປາກເປົ່າ ຊ່ຶງຜູ�ສະເໜີບໍ່ໄດ�ກໍານົດເວລາໃຫ�ຕອບຮັບ
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 ກໍລະນີນີ້ເມ່ືອຜູ�ຮັບຄໍາສະເໜີ

ຫາກໄດ�ຕອບຮັບໃນເວລານັ້ນ ແລະ ຢູ�ສະຖານທີ່ດຽວກັນກັບຜູ�ສະເໜີ ສັນຍາເກີດຂຶ້ນນັບແຕ�ເວລາຕົກລົງກັນ

ເປັນຕົ້ນໄປ. 

ໃນກໍລະນີຜູ�ສະເໜີ ແລະ ຜູ�ຕອບຮັບ ຫາກຢູ�ສະຖານທີ່ຕ່າງກັນ ຊຶ່ງບໍ່ສາມາດຈະປາກເວົ້າ ຫຼື ເຈລະຈາ

ກັນແບບເຊີ່ງໜ້າໄດ� ພາຍຫຼັງຜູ�ຖືກສະເໜີຫາກໄດ�ຕອບຮັບໃນເວລາຕໍ່ມາ ຖືວ່າສັນຍາເກີດຂຶ້ນ ນັບແຕ�ເວລານັ້ນ

ເປັນຕົ້ນໄປ. ສັນຍາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນກໍລະນີນີ້ ຜູ�ຕອບຮັບຕ້ອງແຈ�ງເຈດຈໍານົງຂອງຕົນໃຫ�ຊັດເຈນ ແລະ ກົງກັບ

ການສະເໜີ ເພື່ອໃຫ�ຝ�າຍສະເໜີຮັບຮູ� ພ້ອມດຽວກັນຝ�າຍສະເໜີກໍຕ້ອງປະຕິບັດຕາມສິ່ງທີ່ຕົນໄດ�ສະເໜີນັ້ນ 

ຈະປະຕິເສດບໍ່ໄດ� ເມ່ືອອີກຝ�າຍໄດ�ເຮັດຕາມຄໍາສະເໜີຂອງຕົນແລ�ວ. 

 ສໍາລັບການສະເໜີທາງປາກເປົ່າ ແລະ ວາງກໍານົດເວລາໃຫ�ຕອບຮັບ
12

 ໃນກໍລະນີນີ້ ຝ�າຍຜູ�ສະເໜີກໍ

ຕ້ອງຕອບພາຍໃນຂອບເຂດເວລາທີ່ກໍານົດໄວ� ແລະ ຖວື່າໄດ�ມີການຕົກລົງກັນ ນັບແຕ�ເວລາທີ່ຄໍາຕອບຮັບນັນ້

ມາເຖິງຝ�າຍສະເໜີ ແລະ ຝ�າຍສະເໜບີໍ່ມີສິດຖອນຕົວ. ສນັຍາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນກໍລະນີນີ້ ຜູ�ຕອບຮັບຕ້ອງແຈ�ງເຈດ 

ຈໍານົງຂອງຕົນໃຫ�ຊັດເຈນ, ກົງກັບການສະເໜີ ແລະ ພາຍໃນຂອບເຂດເວລາທີ່ຜູ�ສະເໜີກໍານົດໄວ�, ພ້ອມດຽວ

ກັນນັ້ນຝ�າຍສະເໜີ ກໍຕ້ອງປະຕິບັດຕາມສິ່ງທີ່ຕົນເອງໄດ�ແຈ�ງເຈດຈໍານົງໄປນັ້ນ ບໍ່ສາມາດປະຕິເສດໄດ� ເມ່ືອຝ�າຍ

ນັ້ນໄດ�ເຮັດຕາມຄໍາສະເໜີຂອງຕົນແລ�ວ. 
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ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຂໍຜູ້ກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 17 ວັກໜຶ່ງ ກໍານົດວ່າ: “ໃນສນັຍາທາງປາກເປົ່າທ່ີຝາຍສະເໜີບໍ່

ໄດ�ກໍານົດເວລາໃຫ�ຕອບຮັບນັ້ນ ເມື່ອຝາຍຖືກສະເໜໄີດ�ຮັບຄໍາສະເໜເີວລາໃດ. ຢູບ່ອນໃດກສໍາມາດຕອບຮັບເວລານັ້ນ, ຢູບ່ອນນັ້ນ 

ແລະ ໃຫ�ຖືວ່າສັນຍາມີການຕົກລົງກັນ ນັບແຕເວລານັ້ນເປັນຕົ້ນໄປ.” 
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ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສນັຍາ, ມາດຕາ 17 ວັກສາມ ກໍານົດວ່າ:  “ຖ້າຝາຍສະເໜີ ຫາກໄດ�ວາງກໍານົດ

ເວລາໃຫ�ຕອບຮັບແລ�ວ ສັນຍາກຈໍະຖືວ່າມີການຕົກລົງກັນ ນັບແຕເວລາຄໍາຕອບຮັບນັ້ນ ໄດ�ມາເຖິງຝາຍສະເໜີ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ

ດັ່ງກ່າວ ແລະ ຝາຍສະເໜີກບໍໍ່ມສີິດຖອນຕົວໄດ�”. 



�

 ໃນການສະເໜີ ແລະ ການຕອບທາງປາກເປົ່າ ແຕ�ລະຝ�າຍຕ້ອງແຈ�ງເຈດຈໍານົງຂອງຕົນໃຫ�ຊັດເຈນ 

ເພື່ອໃຫ�ອີກຝ�າຍຮັບຮູ� ແລະ ເຂົ້າໃຈ ເພາະການສະເໜີທາງປາກເປົ່າເປັນພຽງການປາກເວົ້າ ເມື່ອເກີດຂໍ້ຂັດແຍ�ງ

ຈະຊອກຫຼັກຖານມາພິສູດຍາກ. 

 2). ການສະເໜີ ແລະ ການຕອບຮັບ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ 

 ເມື່ອຜູ�ສະເໜີຫາກສະແດງເຈດຈໍານົງຂອງຕົນ ດ້ວຍການເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ໄດ�ວາງກໍາ 

ນົດເວລາໃຫ�ຕອບຮັບ, ຝ�າຍຖືກສະເໜີຕ້ອງຕອບຮັບເປັນລາຍລັກອັກສອນ ນັບແຕ�ຕົນໄດ�ຮັບຄໍາສະເໜີເປັນຕົ້ນ

ໄປ. ໃນກໍລະນີນີ້ ສັນຍາເກີດຂຶ້ນ ນັບແຕ�ຄໍາຕອບຮັບມາເຖິງຝ�າຍສະເໜີພາຍໃນກໍານົດເວລາດັ່ງກ່າວ ແລະ ຝ�າຍ 

ສະເໜີກໍບໍ່ມສີິດຖອນຕົວ
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. 

 ໃນກໍລະນີຜູ�ສະເໜີ ຫາກສະແດງເຈດຈໍານົງຂອງຕົນ ດ້ວຍການເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແຕ�ບໍ່ໄດ�

ວາງກໍານົດເວລາໃຫ�ຕອບຮັບ, ຝ�າຍຖືກສະເໜີຕ້ອງຕອບຮັບເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພາຍໃນກໍານົດເວລາສາມ

ສິບວັນ ນັບແຕ�ຕົນໄດ�ຮັບຄໍາສະເໜີເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ສັນຍານັ້ນ ຈະເກີດຂຶ້ນ ນັບແຕ�ຄໍາຕອບຮັບມາເຖິງຝ�າຍສະ 

ເໜີພາຍໃນກໍານົດເວລາດັ່ງກ່າວ
14

. ໃນກໍລະນີນີ້ ການເລີ່ມນັບເວລາໃຫ�ຄົບສາມສິບວັນ ໃຫ�ເລ່ີມນັບແຕ�ເວລາທີ່

ຝ�າຍຖືກສະເໜີໄດ�ສົ່ງຄໍາຕອບຮັບຂອງຕົນ ເຖິງຝ�າຍສະເໜີກ່ອນຈະກາຍກໍານົດເວລາ ຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ�ສັນຍານັ້ນ

ເກີດຂຶ້ນເຊັ່ນ: ຜູ�ຕອບຮັບໄດ�ສົ່ງຄໍາຕອບຂອງຕົນໃນວັນທີ 1 ເດືອນມີນາ 2013 ຄໍາຕອບຕ້ອງເຖິງຜູ�ສະເໜີ ບໍ່

ໃຫ�ກາຍວັນທີ 30  ຂອງເດືອນມີນາ 2013. ຖ້າຄໍາຕອບຮັບນັ້ນ ຫາກມາເຖິງຝ�າຍສະເໜີຊ້າ ຖວື່າສັນຍານັ້ນບໍ່

ສາມາດເກີດຂຶ້ນ, ເວັ້ນເສັຍແຕ�ຝ�າຍສະເໜີ ຫາກເຫັນດີຮັບເອົາ (ອ່ານຂໍ້ 3).  ແລະ ຂໍ້ 4). ລຸ�ມນີ້). 

 3). ຄໍາຕອບຮັບທີ່ມາເຖິງຊ້າ 

 ໃນກໍລະນີຜູ�ສະເໜີໄດ�ວາງກໍານົດເວລາໃຫ�ຕອບຮັບໄວ� ແຕ�ຜູ�ສະເໜບີໍ່ໄດ�ຮັບຄໍາຕອບ ຖວື່າຄໍາສະເໜີ

ນັ້ນໝົດຜົນບັງຄັບໃຊ� ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແຕ�ໃນມາດຕາ 17 ວັກສີ່ ກໍານົດວ່າ: “ຖ້າວ່າຄໍາຕອບນັ້ນຫາກເຮັດ

ຂຶ້ນພາຍໃນກໍານົດເວລາທີ່ສະເໜີ ແຕ�ຄໍາຕອບພັດໄດ�ມາເຖິງມື ຝ�າຍສະເໜີຊ້າກວ່າສາມສິບວັນ ໃນກໍລະນີທີ່

ຝ�າຍສະເໜີຫາກຮັບເອົາ ກໍໃຫ�ຖວື່າສັນຍານັ້ນ ໄດ�ມີການຕົກລົງກັນ”. 

 ໃນກໍລະນີຄໍາຕອບມາເຖິງຜູ�ສະເໜີຊ້າ ຖ້າຫາກຝ�າຍທີສ່ະເໜີ ຫາກເຫັນດີຮັບເອົາ ຖືວ່າສັນຍານັ້ນເກີດ

ຂຶ້ນນັບແຕ�ເວລານັ້ນເປັນຕົ້ນໄປ. ກົງກັນຂ້າມຖ້າຫາກຜູ�ສະເໜີບໍ່ຕົກລົງຮັບເອົາຄໍາຕອບນັ້ນ ກໍກາຍເປັນຄໍາສະເໜີ  

ໃໝ� ຊຶ່ງຈະຕ້ອງດໍາເນີນຕາມຂັ້ນຕອນໃໝ�. 

 4). ການປ�ຽນແປງເນື້ອໃນຄໍາຮັບຕອບ 

 ໃນກໍລະນີຜູ�ຕອບຮັບ ຫາກປ�ຽນແປງເນື້ອໃນຕອບຮັບຂອງຕົນ ດ້ວຍການເພີ່ມເຕີມ ຫຼ ື ຕັດເນື້ອໃນທີ່

ສໍາຄັນອອກ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ�ຄໍາຕອບນັ້ນ ບໍ່ກົງກັນ ຫຼື ບໍ່ຄົບຖ້ວນຕາມການສະເໜີ ກໍຈະເຮັດໃຫ�ສັນຍານັ້ນບໍ່ສາມາດ

ເກີດຂຶ້ນໄດ� ແລະ ຖວື່າການຕອບນັ້ນກາຍເປັນຂໍ້ສະເໜີໃໝ�. ກົງກັນຂ້າມຖ້າຫາກຝ�າຍທີ່ສະເໜີຫາກເຫັນດີຮັບ

ເອົາການປ�ຽນແປງນັ້ນ ກໍຖືວ່າສັນຍາເກີດຂຶ້ນນັບແຕ�ເວລານັ້ນເປັນຕົ້ນໄປ
15

. 
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ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ, ມາດຕາ 17 ວັກໜຶ່ງ ກໍານົດວ່າ:  “ຖ້າຝາຍສະເໜີ ຫາກໄດ�ວາງກໍານົດເວລາໃຫ�ຕອບຮັບ

ແລ�ວ ສັນຍາກຈໍະຖືວ່າມີການຕົກລົງກັນ ນັບແຕເວລາຄໍາຕອບຮັບນັ້ນ ໄດ�ມາເຖິງຝາຍສະເໜີ ພາຍໃນກໍານົດເວລາດັ່ງກ່າວ ແລະຝາຍ

ສະເໜກີໍບໍມ່ີສິດຖອນຕົວໄດ�”. 
14

ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຂໍຜູ້ກພັນໃນສັນຍາ, ມາດຕາ 17 ວກັສອງ ກໍານົດວ່າ:  “ສນັຍາເປັນລາຍລັກອັກສອນທີ່ຝາຍສະເໜີ ບ່ໍໄດ�ກາໍນົດ

ເວລາໃຫ�ຕອບຮັບນັ້ນ ຝາຍທີ່ໄດ�ຮບັຄໍາສະເໜຕີ້ອງສົ່ງຄໍາຕອບເຖິງຝາຍສະເໜີ ພາຍໃນກໍານົດເວລາສາມສິບວັນ ນັບແຕມື້ໄດ�ຮັບຄໍາ

ສະເໜເີປັນຕົ້ນໄປ”. 
15

ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສນັຍາ ສະບບັປັບປງຸ ປີ 2008, ມາດຕາ 17 ວັກຫ້າ ກໍານົດວ່າ:  “ຖ້າຫາກຄໍາ

ຕອບນັ້ນ ຫາກມີຂໍ້ຄວາມເພີ່ມເຕີມ, ຕັດອອກ ຫຼື ປຽນແປງເມື່ອຜູສະເໜເີບື້ອງຕົ້ນ ຫາກຕອບຮັບເຫັນດີ ກໃໍຫ�ຖືວ່າສັນຍານັນ້ໄດ�ມີ

ການຕກົລົງກັນ”. 



���

2.  ເນ້ືອໃນຂອງສັນຍາ                                  

ເນ້ືອໃນຂອງສັນຍາ ແມ�ນບັນດາຂໍ້ມູນ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆຂອງຄູ�ສັນຍາ ຊຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ�

ກໍານົດໃນສັນຍາ, ໂດຍສະເພາະແມ�ນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ, ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຄູ�ສັນຍາ, ປະລິມານ, ຄຸນນະພາບ, 

ການຄໍ້າປະກັນ ແລະ ວິທີການປະຕິບັດສັນຍາ ຊຶ່ງຄູ�ສັນຍາຕ້ອງຄໍານືງເຖິງຜົນສະທ້ອນທີ່ຈະຕາມມາ ໃນກໍລະນີ

ທີ່ມີການລະເມີດ ຊຶ່ງຈະສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍໃຫ�ແກ�ຄູ�ສັນຍາ. 

ເນ້ືອໃນຂອງສັນຍາອາດຈະປະກອບມີດັ່ງນ້ີ: 

-  ຊ່ືຂອງສັນຍາ 

-  ຊ່ື ແລະ ນາມສະກຸນ, ອາຍຸ, ບ່ອນຢູ�ຂອງຄູ�ສັນຍາ; 

-  ວັດຖຸປະສົງ ຫຼື ເປ້ົາໝາຍຂອງສັນຍາ, ລາຄາ, ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ;  

-  ຂອບເຂດ, ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງເປົ້າໝາຍຂອງສັນຍາ; 

-  ກໍານົດເວລາ, ການຊໍາລະ, ການນໍາສົ່ງ, ສະຖານທີ່ປະຕິບັດສັນຍາ ແລະ ພັນທະໃນການແຈ�ງໃຫ�ແກ�

ກັນຊາບ; 

-  ການຄໍ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ; 

-  ເງື່ອນໄຂຂອງການປ�ຽນແປງ ແລະ ການສິ້ນສຸດ ສັນຍາກ່ອນກໍານົດ; 

-  ຜົນສະທ້ອນຂອງການລະເມີດສັນຍາ; 

-  ຮູບການ ແລະ ອົງການແກ�ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ�ງ
16

. 

 1) ຊືຂ່ອງສນັຍາ 

ໃນການເຮັດສັນຍາໃດໜຶ່ງຕ້ອງມີຊື່ຂອງສັນຍາ, ການຕັ້ງຊ່ືຂອງສັນຍາຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງເປົ້າ 

ໝາຍ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆ. ການຕັ້ງຊ່ືຕ້ອງໃຫ�ຊັດເຈນ ບໍ່ຄຸມເຄືອ, ບໍ່ປິດບັງເຊ່ັນ: ສັນຍາຊື້ຂາຍ, ສັນຍາກໍ່ສ້າງ, 

ສັນຍາເຊ່ົາ. 

 

 2) ຊື ່ແລະນາມສະກນຸ ຫຼ ືຊ່ືນຕິິບກຸຄນົ, ອງົການຈດັຕັ້ງ ແລະ ບ່ອນຢູຂອງຄູສນັຍາ 

     ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຂອງຄູ�ສັນຍາຕ້ອງເປັນ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນທີຜູ່�ກ່ຽວໃຊ�ຢ�າງເປັນທາງການ ຫຼ ື

ມີເອກະສານທີ່ຢັ້ງຢືນຄວາມຖກືຕ້ອງຂອງຊື່ນັ້ນ ເຊ່ັນ: ບັດປະຈໍາຕົວ, ສໍາມະໂນຄົວ, ແລະ ເອກະສານຢັ້ງຢືນ

ອື່ນໆ.  

 ໃນກໍລະນີເປັນນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງ ແມ�ນຖເືອົາ ຊ່ືຂອງນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງ ຕາມທີ່

ໄດ�ກໍານົດໄວ�ໃນໃບອະນຸຍາດໃຫ� ສ້າງຕັ້ງນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງນ້ັນເຊັ່ນ: ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ, ໃບ 

ຢັ້ງຢືນການສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມ ແລະ ອື່ນໆ. 

     ບ່ອນຢູ�ຂອງຄູ�ສັນຍາ ໝາຍເຖິງທີ່ຢູ�ຖາວອນ ຫຼື ສະຖານທີຂ່ອງຄູ�ສັນຍາອາໄສຢູ� ໃນເວລາເຮັດສັນຍາ 

ຫຼື ສະຖານທີ່ຕັງ້ຫ້ອງການຂອງນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງ, ສິ່ງທີສ່ໍາຄັນໃນການຮັບຮູ�ບ່ອນຢູ�ຂອງຄູ�ສັນຍານັ້ນ 

ແມ�ນຕ້ອງໃຫ�ມີການຢັ້ງຢືນ ຈາກອົງການປົກຄອງບ້ານ ຫຼື ຕາມປື້ມສໍາມະໂນຄົວ ແລະ ບັດປະຈໍາຕົວຂອງຄູ�ສັນ 

ຍາ .      

         ຕວົຢາງ: ສັນຍາຊື້ຂາຍລົດ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ກ ສໍານັກງານຕັ້ງຢູ�ຖະໜົນ, ໃບທະບຽນເລກທີ 222  

ລົງວັນທີ 02 ກຸມພາ 2012  ໂດຍແມ�ນ ຂ ອາຍຸ 45 ປີ, ອາຊີບກໍາມະກອນ (ພະນັກງານບໍລີສັດ) ສັນຊາດ

ລາວ ຖບືັດປະຈໍາຕົວ ເລກທີ 119 ລົງວັນທີ 11 ພະຈິກ 1991, ສໍາມະໂນຄົວ ເລກທີ 300 ລົງວັນທີ 07 

ສິງຫາ 1990, ປັດຈຸບັນຢູ�ບ້ານ, ໜ່ວຍ, ເມືອງ, ແຂວງ ຫຼື ນະຄອນຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນຜູ�ຂາຍ ໂດຍຕາງ

ໜ້າບໍລິສັດ ແລະ ຄ ອາຍຸ 39 ປີ, ອາຊີບຄ້າຂາຍ, ສັນຊາດລາວ, ຖບືັດປະຈໍາຕົວເລກທີ 339, ລົງວັນທີ 03 
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ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຂໍຜູ້ກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ສະບບັປັບປຸງ ປີ 2008, ມາດຕາ 16. 
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ກັນຍາ 2001, ສໍາມະໂນຄົວ ເລກທີ 355 ລົງວັນທີ 05 ມິຖຸນາ 2003, ປະຈຸບັນຢູ�ບ້ານ, ໜ່ວຍ, ເມືອງ, 

ແຂວງ ຫຼື ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນຜູ�ຊື້.  

 

 3) ວດັຖປຸະສງົຂອງສັນຍາ, ລາຄາ, ປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ  

          ວັດຖຸປະສົງ ແມ�ນເປົ້າໝາຍທີ່ຄູ�ສນັຍາຕ້ອງການໃຫ�ມີສາຍພົວພັນທາງແພ�ງເກີດຂຶ້ນ ຊຶ່ງຈະນໍາໄປສູ�

ການເກີດສິດ ແລະ ພັນທະຕໍ່ຄູ�ສັນຍາ, ວັດຖຸປະສົງທີ່ຈະນໍາມາເປັນເປົ້າໝາຍຂອງສັນຍານັ້ນ ຕ້ອງໃຫ�ຊັດເຈນ, 

ມີຈິງ, ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ສາມາດປະຕີບັດໄດ�ເຊ່ັນ: ສັນຍາຊື້ຂາຍລົດ ລະຫວ່າງ ບໍລີສັດ ກ ເປັນຜູ�

ຂາຍ ແລະ ຄ ອາຍຸ 39 ປ,ີ ອາຊີບຄ້າຂາຍ ເປັນຜູ�ຊື້ນັ້ນເຫັນວ່າ ລົດທີ່ນໍາມາເປັນເປົ້າໝາຍຂອງການຊື້ຂາຍ ແມ�ນ

ວັດຖຸປະສົງຂອງສັນຍາ  ຫຼື ເວົ້າອີກຢ�າງໜຶ່ງວ່າ ແມ�ນວັດຖກຸໍາຂອງສັນຍາຊື້ຂາຍນັ້ນ. 

ໃນການເຮັດສັນຍາ ຄູ�ສັນຍາຕ້ອງມີວັດຖຸປະສົງໃດຫນຶ່ງເພື່ອແນໃສ�ເຮັດສັນຍານໍາກັນ, ວັດຖຸປະສົງ

ຂອງສັນຍາແມ�ນເປົ້າໝາຍ ທີຄູ່�ສັນຍາຕ້ອງການໃຫ�ເກີດສັນຍາ ຊຶ່ງອາດຈະແມ�ນຊັບສິນຕ່າງໆ ຫຼື ການກະທໍາ ຫຼ ື

ການບໍລິການໃດໜຶ່ງເຊັ່ນ: ສັນຍາຊື້ຂາຍ ກໍລະນີຊື້ຂາຍລົດ, ລົດແມ�ນວັດຖຸປະສົງ ຫຼື ເປ້ົາໝາຍຂອງສັນຍາ, ລົດ

ຕ້ອງຊັດເຈນ, ມີຈິງ, ສາມາດປະຕິບັດໄດ� ຊຶ່ງລາຍລະອຽດມີດັ່ງນ້ີ:   

     - ວັດຖຸປະສົງ ຫຼື ເປ້ົາໝາຍຂອງສັນຍາຕ້ອງຊັດເຈນ ໝາຍເຖິງສ່ິງທີ່ຄູ�ສັນຍາຕ້ອງການເຮັດສັນຍາ.  ຖ້າ

ແມ�ນຊັບກໍຕ້ອງກໍານົດໃຫ�ຈະແຈ�ງວ່າ ແມ�ນຊັບປະເພດໃດ, ຊັບມີຕົວຕົນ ຫຼື ບໍ່ມຕີົວຕນົ,  ພ້ອມທັງກ ໍານົດບໍລິ

ມາດ, ຂະໜາດ, ປະລິມານ, ປະເພດ, ມູນຄ່າ, ສິດ, ພັນທະທີ່ຕິດພັນ.   ຖ້າແມ�ນການບໍລິການ ຫຼ ືການກະທໍາ

ສິ່ງໃດໜຶ່ງ ກໍຕ້ອງກໍານົດໃຫ�ຊັດເຈນວ່າ ເຮັດຫຍັງ ? ຢູ�ໃສ ? ກັບໃຜ ? ເວລາໃດ ດັ່ງນ້ີເປັນຕົ້ນ.   

     - ເປ້ົາໝາຍຂອງສັນຍາຕ້ອງມີຈິງ ໝາຍຄວາມວ່າ ຕ້ອງມີແທ�ໃນເວລາເຮັດສັນຍາ. ຖາ້ເປົ້າໝາຍທີ່ຈະ

ເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ ກໍຕ້ອງມີອັນຢັ້ງຢືນຢ�າງແນ�ນອນວ່າຈະເກີດຂຶ້ນແທ�. ນອກຈາກນີ້ສິ່ງທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍຕ້ອງ

ບໍ່ສູນເສັຍ ມີຕົວຈິງໃນເວລາເຮັດສັນຍາ, ສໍາລັບເປົ້າໝາຍຂອງສັນຍາທີ່ເປັນການກະທໍາ ຫືຼ ການບໍລິການນັ້ນກໍ

ຕ້ອງເຮັດໃຫ�ເກີດຂຶ້ນແທ�.   

     - ເປ້ົາໝາຍຂອງສັນຍາສາມາດນ ໍາມາປະຕິບັດໄດ� ໝາຍຄວາມວ່າ ວັດຖຸທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍມີຈິງບ່ໍຖືກເປ�

ເພ, ບໍ່ຖືກສູນຫາຍ, ສາມາດນໍາມາປະຕິບັດພັນທະໄດ�. ຖາ້ເປົ້າໝາຍແມ�ນການກະທໍາ ຫືຼ ການບໍລິການ ກໍ

ສາມາດດໍາເນີນການເລ່ືອງດັ່ງກ່າວໄດ� ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງສັນຍາຕ້ອງເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ເຫືຼອວິໄສ ຊຶ່ງບຸກຄົນທົ່ວໄປ

ສາມາດປະຕິບັດໄດ�, ບໍ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ບໍ່ແຕະຕ້ອງເຖິງຄວາມເປນັລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ.  

        ລາຄາ ແມ�ນຈໍານວນເງິນ ທີ່ຄູ�ສັນຍາໄດ�ກໍານົດເພື່ອຊໍາລະຄ່າວັດຖຸສິ່ງຂອງ, ຄ່າເຊົ່າ, ຄ່າສໍາປະທານ, ຄ່າ

ແຮງງານ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ອື່ນໆ ຕາມທີ່ໄດ�ກໍານົດໄວ�ໃນສັນຍາ. ການກໍານົດລາຄາດັ່ງກ່າວ ສ່ວນຫຼາຍແມ�ນຄູ�

ສັນຍາເປັນຜູ�ຕົກລົງກັນເອງ, ບາງຄັ້ງກໍອີງໃສ�ລາຄາຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ ຫຼ ືຕາມທີ່ກໍານົດໄວ�ໃນລະບຽບກົດໝາຍ.      

         ປະລິມານ ແມ�ນຈໍານວນ, ຂະໜາດ ແລະ ນໍ້າໜັກຂອງຊັບສິ່ງຂອງທີຈ່ະນໍາມາເປັນເປົ້າໝາຍຂອງສັນຍາ

ຊື້ຂາຍ ຊຶ່ງສັນຍານັ້ນຕ້ອງໄດ�ກໍານົດໃຫ�ຊັດເຈນ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງໂດຍການຕົກລົງເຫັນດີຂອງຜູ�

ເຂ້ົາຮ່ວມໃນສັນຍາ.  

        ຄູ�ສັນຍາມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ�ກໍານົດໃຫ�ລະອຽດກ່ຽວກັບປະລິມານ, ຄຸນລັກສະນະ ແລະ ຈຸດ

ພິເສດຂອງຊັບສິ່ງຂອງ ທີ່ຈະນໍາມາເປັນເປົ້າໝາຍຂອງສັນຍາຊື້ຂາຍນັ້ນ ຊຶ່ງຕ້ອງໄດ�ກໍານົດເຖິງຈໍານວນຂອງຊັບ

ວ່າມີຈໍານວນຫຼາຍ ຫຼື ໜ້ອຍເທົ່າໃດ, ມີຂະໜາດໃຫຍ່, ນ້ອຍ, ສູງ, ຍາວ, ກວ້າງເທົ່າໃດ ແລະ ມີນໍ້າໜັກຈັກກິ

ໂລ. 

        ຄຸນນະພາບຂອງຊັບທີເ່ປັນເປົ້າໝາຍຂອງສັນຍານັ້ນ ແມ�ນມາດຕະຖານ, ອາຍຸໃນການໃຊ�ງານ ຫຼື ມາດ 

ຕະຖານຂອງວັດຖຸ ທ່ີນໍາມາເປັນຫຼັກຊັບທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍຂອງສັນຍາ, ຄຸນນະພາບພາບຂອງສິນຄ້າແມ�ນຄວາມ

ສາມາດໃນການຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງ ຕ້ອງການຂອງລຸູກຄ້າ ຫຼື ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ�ຊື້, ກົດໝາຍວ່າ

ດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ມາດຕາ 40 ວັກໜຶ່ງ ກໍານົດວ່າ ຄຸນນະພາບຂອງຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຂາຍ 
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ຕ້ອງໃຫ�ຖືກຕ້ອງຕາມເນ້ືອໃນຂອງສັນຍາ, ຖ້າວ່າຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຂາຍນັ້ນ ຫາກບໍ່ມີຄຸນນະພາບ ຕາມທີ່ໄດ�ກໍານົດ

ໄວ�ໃນສັນຍາແລ�ວ ຜູ�ຂາຍຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຊັບສິ່ງຂອງດັ່ງກ່າວ. 

ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານ ມາດຕາ 2 ໄດ�ກໍານົດວ່າ ມາດຕະຖານແມ�ນການກໍານົດຄຸນລັກສະນະ

ສະເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າ, ການບໍລິການ, ຂະບວນການ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວ 

ຂ້ອງກັບມາດຕະຖານເພື່ອຕີລາຄາ,ຈັດແບ�ງປະເພດ ແລະ ຈັດລະດັບຄຸນນະພາບຂອງຊັບສິ່ງທີ່ກ່າວມານັ້ນ. 

       ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານ ມາດຕາ 11 ໄດ�ກໍານົດວ່າ ມາດຕະຖານຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນ 

ຄ້າ ແມ�ນການກໍານົດຄຸນລັກສະນະສະເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກ 

ຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຜູ�ສະໜອງ ແລະ ຜູ�ບໍລິໂພກ. ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າ ທີ່ນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກນັ້ນ ຕ້ອງ

ໃຫ�ໄດ�ມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດໄວ�. ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າທ່ີຜະລິດ ແລະ ນໍາໃຊ�ຢູ�ພາຍໃນຕ້ອງໃຫ�ສອດຄ່ອງ

ກັບມາດຕະຖານແຫ�ງຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ. 

        ຕວົຢາງ:  ບລໍິສັດຫົວອາຫານ ກ ໄດ�ຕົກລົງຮັບຊື້ສາລີ ນໍາບໍລິສັດເກັບຊື້ສາລີຂອງ ຂ ຈໍານວນ 20 ໂຕນ 

ຊຶ່ງສາລີທີ່ຈະຊື້ນັ້ນ, ກ ໄດ�ກໍານົດເຖິງຄຸນນະພາບຂອງສາລີວ່າ ຕ້ອງເປັນສາລີໃໝ� (ເກຣດດີ) ສະນັ້ນ ສິນຄ້າທ່ີ

ຈະສົ່ງໃຫ� ກ ນັນ້ກໍຕ້ອງໃຫ�ມີນໍ້າໜັກ 20 ໂຕນ, ຕ້ອງແມ�ນສາລີໃໝ� ແລະ ຢູ�ໃນສະພາບດີ ຕາມທີໄ່ດ�ຕົກລົງກັນ

ໃນເບ້ືອງຕົ້ນ. 

 

4). ກາໍນົດເວລາ, ການຊາໍລະ, ການນາໍສ່ົງ, ສະຖານທີປ່ະຕບິັດສນັຍາ ແລະ ພັນທະໃນການແຈ�ງໃຫ�

ແກກັນຊາບ 

          ກໍານດົເວລາປະຕີບັດສັນຍາ ແມ�ນລະຍະເວລາທີ່ຄູ�ສັນຍາໄດ�ກໍານົດໄວ�ໃນສັນຍາ ຫຼື ໄດ�ກໍານົດໄວ�ໃນ

ກົດໝາຍ ເພື່ອໃຫ�ຄູ�ສັນຍາສາມາດນໍາໃຊ�ສດິ ແລະ ປະຕິບັດພັນທະຕໍ່ກັນ,ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ໄດ�ກໍານົດເວລາຂອງ

ການປະຕິບັດສັນຍາ ເຈົ້ົ້າໜີ້ມີສິດທວງໃຫ�ປະຕິບັດ ແລະ ລກູໜີ້ ກໍມີພັນທະປະຕິບັດໄດ�ທຸກເວລາ. ໃນກໍລະນີ

ທີ່ເຈ້ົ້ົາໜີ້ຫາກໄດ�ທວງໃຫ�ປະຕິບັດນັ້ນ ລູກໜີ້ມີພັນທະປະຕິບັດສັນຍາດັ່ງກ່າວ ພາຍໃນກໍານົດເວລາສິບຫ້າວັນ 

ນັບແຕ�ວັນທີ່ເຈ້ົ້ົາໜີ້ໄດ�ທວງໃຫ�ປະຕິບັດເປັນຕົ້ົ້ນໄປ. ລູກໜີ້ອາດຈະປະຕິບັດສັນຍາກ່ອນກໍານົດເວລາກໍໄດ� ຖ້າ

ວ່າການປະຕິບັດນັ້ນ ຫາກບໍ່ຂັດກັບສັນຍາ ຫຼ ືກົດໝາຍ ແລະ ເຈົ້ົ້າໜີ້ກໍເຫັນດີນໍາ (ລາຍລະອຽດໃຫ�ອ່ານຢູ�ຂໍ້ 4  

ການປະຕິບັດສັນຍາ). 

   ການຊໍາລະ ແມ�ນການປະຕີບັດພັນທະຕາມສັນຍາ ຫຼ ືກົດໝາຍ, ສ່ວນຫຼາຍພັນທະດັ່ງກ່າວນັ້ນແມ�ນ

ໜ້າທີຂ່ອງລູກໜີ້  ຊຶ່ງລູກໜີ້ເປັນຜູ�ທີ່ຈະຕ້ອງກະທໍາດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື ມອບໃຫ�ບ ຸກຄົນອື່ນປະຕີບັດແທນຕົນເພື່ອ

ຈຸດປະສົງເຮັດໃຫ�ສັນຍາທີສ່້າງຂຶ້ນນັ້ນສິ້ນສຸດໄປຕາມເປົ້າໝາຍ, ການຊໍາລະໜີ້ນັ້ນຄູ�ສັນຍາຕ້ອງເຮັດເປັນບົດບັນ 

ທຶກເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ຕ້ອງມີໃບຮັບເງິນພ້ອມດ້ວຍລາຍເຊັນຂອງຄູ�ສັນຍາ ຊຶ່ງວິທີການຊໍາລະນັ້ນ

ແມ�ນພວກເຮົາສາມາດປະຕິບັດໄດ�ຄື:  

 ການຊໍາລະ ອາດຈະຈ່າຍເປັນເງິນສົດ ຫຼື ເງິນໂອນ, ໃບເຊັກ ຫຼື ວັດຖຸ ຫືຼ ແຮງງານ ຕາມການຕົກລົງ

ເຫັນດີຂອງເຈົ້າໜ້ີ ການຊໍາລະອາດຈະເຮັດໃບແຈ�ງເກັບເງິນກ່ອນຕາມແຕ�ລະກໍລະນີ. ພ້ອມກັນນັ້ນໃນການຊ ໍາ 

ລະເຈົ້າໜ້ີຕ້ອງໄດ�ເຮັດໃບຮັບເງິນ ຫຼື ເອກະສານອື່ນໆ ດ້ວຍຕົນເອງໃນທັນໃດ ຫຼື ຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງລູກໜີ້ຢ�າງ

ຊ້າພາຍໃນສິບຫ້າວັນພາຍຫຼັງທີ່ໄດ�ປະຕິບັດສັນຍາແລ�ວ. ການຊໍາລະເປັນເງິນສົດກ່ອນຈະຖືວ່າເຈົ້າໜ້ີໄດ�ຮັບການ 

ຊໍາລະແລ�ວນັ້ນ ກໍຕໍ່ເມ່ືອເຈົ້າໜີ້ໄດ�ຮັບເງິນຄົບຕາມຈໍານວນຈາກລູກໜີ້ (ລາຍລະອຽດໃຫ�ອ່ານຢູ�ຂໍ້ 4 ການປະຕິ 

ບັດສັນຍາ).  

 ກໍລະນີທີມ່ີການຊໍາລະດ້ວຍເຊັກນັ້ນ ມື້ຊໍາລະແມ�ນມື້ທີ່ເຈ້ົາໜ້ີໄດ�ຖອນເງິນຕາມຈໍານວນທີ່ກໍານົດໄວ�

ໃນເຊັກນັ້ນ, ໃນການຊໍາລະເປັນເງິນໂອນໃຫ�ຖວື່າ ມື້ຊໍາລະແມ�ນມື້ທີ່ເງິນເຂົ້າບັນຊີຂອງເຈົ້າໜ້ີ. ໃນການຊໍາລະ
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 (ລາຍລະອຽດໃຫ�

ອ່ານຢູ�ຂໍ້ 4  ການປະຕິບັດສັນຍາ). 

 ການຊໍາລະດ້ວຍວັດຖຸກ່ອນຈະຖືວ່າ ເຈ້ົາໜ້ີໄດ�ຮັບການຊໍາລະນັ້ນ ແມ�ນໃຫ�ນັບແຕ�ມື້ທີ່ລກູໜີ້ໄດ�ມອບ

ຊັບ ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍຂອງການຊໍາລະນັ້ນໃຫ�ເຈ້ົາໜ້ີ ແລະ ຕ້ອງໄດ�ຮັບການເຫັນດີຈາກເຈົ້າໜີ້ກ່ຽວກັບການຕີລາ 

ຄາຊັບ ທີ່ນໍາມາເປັນເປົ້າໝາຍຂອງການຊໍາລະນັ້ນ, ແຕ�ຖ້າຫາວາ່ຄູ�ກໍລະນີບໍ່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ�ນັ້ນແມ�ນຕ້ອງ

ໃຫ�ບຸກຄົນທີ່ສາມ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂ້ົາມາຕີລາຄາ ໂດຍອີງຕາມປະເພດຂອງວັດຖຸທີ່ນໍາມາເປັນເປົ້າ

ໝາຍຂອງການຊໍາລະນັ້ນ, ຖ້າເປັນຊັບປະເພດໃດກໍໃຫ�ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນັ້ນເປັນຜູ�ຕີລາຄາ (ລາຍລະອຽດ

ໃຫ�ອ່ານຢູ�ຂໍ້  4  ເລື່ອງການປະຕິບັດສັນຍາ).  

ການນໍາສົ່ງ ໝາຍເຖິງ ການນໍາສົ່ງສິນຄ້າ, ຜູ�ໂດຍສານໃຫ�ໄປຮອດຈຸດໝາຍປາຍທາງ., ສ່ວນຫຼາຍແລ�ວ

ການນໍາສົ່ງແມ�ນຂື້ນກັບການຕົກລົງຂອງຄູ�ສັນຍາ. ບາງກໍລະນີການນໍາສົ່ງ ກໍອາດຈະເປັນໜ້າທີ່ຂອງບຸກຄົນທີ

ສາມ. ຈຸດປະສົງຂອງການນໍາສົ່ງນ້ັນ ແມ�ນນໍາສ່ົງສິນຄ້າ, ຜູ�ໂດຍສານ ໄປເຖິງສະຖານທີ່ ຕາມການຕົກລົງກັນໄວ�.  

    ສະຖານທີ່ຂອງການປະຕິບັດສັນຍາ ແລະ ພັນທະໃນການແຈ�ງໃຫ�ຊາບ:  ສະຖານທີ່ຂອງການປະຕີບັດ

ສັຍາ ແມ�ນບ່ອນທີ່ຄູ�ສັນຍານັ້ນໄດ�ກໍານົດໄວ�ໃນສັນຍາ ເພ່ືອໃຫ�ລູກໜີ້ໄດ�ປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນ ຫຼື ແມ�ນບ່ອນ

ທີ່ກົດໝາຍໄດ�ກໍານົດໄວ�ເພ່ືອໃຫ�ຄູ�ສັນຍາໄດ�ນໍາໃຊ� ແລະ ປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນຕໍ່ກັນ ຊຶ່ງຢູ�ໃນສັນຍາສ່ວນ

ຫຼາຍແລ�ວ ການກໍານົດສະຖານທີ່ແມ�ນມີຄວາມຈໍາເປັນ ເພ່ືອໃຫ�ລູກໜີ້ ຫຼື ຜູ�ມີພັນທະໄດ�ໄປປະຕິບັດພັນທະ

ຂອງຕົນຢູ�ສະຖານທີດັ່ງກ່າວ ຕາມທີ່ໄດ�ຕົກລົງກັນໄວ�ໃນສັນຍາ (ລາຍລະອຽດໃຫ�ອ່ານຢູ�ຂໍ້ 4 ການປະຕິບັດ

ສັນຍາ).  

 

5) ການຄໍາ້ປະກັນການປະຕິບດັສນັຍາ 

      ໃນການສ້າງສັນຍານັ້ນເຫັນວ່າ, ມີສັນຍາບາງປະເພດມີຄວາມຈໍາເປັນ ທີຄູ່�ສັນຍາຕ້ອງໄດ�ເຮັດສັນຍາຄໍ້າ

ປະກັນເປັນສັນຍາເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອເປັນການຮັບປະກັນການປະຕິບັດພັນທະຕາມສັນຍາ ຫຼ ືກົດໝາຍ. 

     ສັນຍາຄໍ້າປະກັນ ແມ�ນຖືກສ້າງຂຶ້ນບົນພື້ນຖານການຕົກລົງຂອງຄູ�ສັນຍາ ຊຶ່ງຝ�າຍໜຶ່ງເອີ້ນວ່າ ລູກໜີ້

ເປັນຜູ�ມີພັນທະໃນການນໍາເອກະສານທີ່ຢັ້ງຢືນເຖິງສິດນໍາໃຊ� ຫຼື ເອກະສານຢັ້ງຢືນກໍາມະສິດ ຫຼ ືຊັບສິນທີ່ມີຕົວ

ຕົນ ຫຼ ືຊັບສິນບ່ໍມີຕົວຕົນ ທີ່ເປັນກໍາມະສິດຂອງລູກໜີ້ ຫຼື ຂອງບຸກຄົນອື່ນຕາມການມອບສິດ ໄປໄວ�ນໍາເຈົາ້ໜີ ້

ຫຼືນໍາບຸກຄົນອື່ນ ທີ່ໄດ�ຮັບມອບໝາຍ ເພື່ອເປັນສິ່ງຮັບປະກັນການໃຊ�ແທນໜີ້ສິນຕາມສັນຍາ ຫຼ ືຕາມກົດໝາຍ. 

ການຄໍ້າປະກັນຕາມສັນຍາ ມກີານຄໍ້າປະກັນດ້ວຍສັງຫາຣິມະຊັບ ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ ການຊວດຈໍາ, ການຄໍ້າປະກັນດ້ວຍ

ອະສັງຫາຣິມະຊັບ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນດ້ວຍບຸກຄົນ. 

 

6) ເງືອ່ນໄຂຂອງການປຽນແປງ ແລະ ການສິ້ນສດຸສັນຍາກອ່ນກາໍນດົເວລາ 

       ການປ�ຽນແປງ ແລະ ການສິ້ນສຸດສັນຍາກ່ອນກໍານົດເວລາ ແມ�ນເຫດການໜຶ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກນິຕິເຫດ 

ແລະ ນິຕິກໍາ ບົນພື້ນຖານຂອງການຕົກລົງນໍາກັນ ແລະ ກົດໝາຍກໍານົດໄວ� ຊຶ່ງຈະນໍາໄປສູ�ການປ�ຽນແປງ, ການ

ສິ້ນສຸດສາຍພົວພັນທາງແພ�ງຂອງຜູ�ເຂ້ົາຮ່ວມໃນສາຍພົວພັນທາງແພ�ງ. 

        ການປ�ຽນແປງສັນຍາແມ�ນການປ�ຽນແປງທາງດ້ານສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ�ເຂ້ົາຮ່ວມໃນສາຍພົວພັນ

ທາງແພ�ງທັງໝົດ ຫຼ ື ບາງສ່ວນ ຕາມການຕົກລົງຂອງຄູ�ສັນຍາ, ເມ່ືອສັນຍານັ້ນໄດ�ສ້າງຂຶ້ນ ຕາມມາດຕາ 10 

ກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາແລ�ວເຫັນວ່າ ເນ້ືອໃນຂອງສັນຍານັ້ນຍັງມີບາງອັນບໍ່ຄົບຖ້ວນ, ຄຸມເຄືອ ຊຶ່ງຈະເປັນ

ສາເຫດເຮັດໃຫ�ຄູ�ສັນຍາຝ�າຍໃດໜຶ່ງ ໄດ�ຮັບຄວາມອັບປະໂຫຍດ ຫຼື ບໍ່ສາມາດນໍາເອົາສັນຍານັ້ນມາປະຕິບັດໄດ�. 

    ການປ�ຽນແປງສັນຍາ ອາດຈະມີກໍລະນີຄື: ການປ�ຽນແປງທາງດ້ານເນ້ືອໃນຂອງສັນຍາ, ການປ�ຽນແປງ

ທາງດ້ານວັດຖຸກໍາ ຫຼື ເປົ້າໝາຍຂອງສັນຍາ ຫຼື ອາດຈະມີການປ�ຽນແປງຜູ�ເຂ້ົາຮ່ວມໃນສັນຍາ.  
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ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຂໍຜູ້ກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ສະບບັປັບປຸງ ປີ 2008, ມາດຕາ 28. 
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          ການສິ້ນສຸດສັນຍາແມ�ນການຢຸດເຊົາການປະຕີບັດສິດ ແລະ ພັນທະທາງແພ�ງຕ່ໍກັນ, ບົນພືນ້ຖານການ

ຕົກລົງຮ່ວມກັນຂອງຄູ�ສັນຍາ ຫຼື ການສິ້ນສຸດສັນຍານັ້ນອາດເກີດຂຶ້ນບົນພື້ນຖານນິຕິເຫດ ຫຼື ນິຕິກໍາໃດໜຶ່ງ ຈຶ່ງ

ພາໃຫ�ສັນຍາມີການສິ້ນສຸດ (ລາຍລະອຽດໃຫ�ອ່ານຂໍ້ 6 ການປ�ຽນແປງ, ການຍົກເລີກ ແລະ ການສິ້ນສຸດສັນ 

ຍາ). 

 

7) ຜນົສະທອ້ນຂອງການລະເມດີສັນຍາ      

         ຜົນສະທ້ອນຂອງການລະເມີດສັນຍາ   ແມ�ນຜົນທີ່ເກີດມາຈາກການບໍ່ປະຕີບັດສັນຍາ ຫຼື ປະຕິບັດສັນ 

ຍາບໍ່ຄົບຖ້ວນ ຕາມກໍານົດເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່     ຊຶ່ງເປັນສາເຫດພາໃຫ�ເກີດຄວາມເສັຍຫາຍຕໍ່ອີກຝ�າຍໜຶ່ງ 

ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ ຝ�າຍລະເມີດຕ້ອງຮັບຜິດ ຊອບຕໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ. ຖາ້ວ່າຄູ�ສັນຍາຝ�າຍໃດໜຶ່ງຫາກ

ໄດ�ລະເມີດສັນຍາ ຝ�າຍນັ້ນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃຊ�ແທນຄ່າເສັຍຫາຍທີເ່ກີດຂຶ້ນ. ເວ້ັນເສັຍແຕ� ການລະເມີດສັນຍາ

ນັ້ນຫາກເກີດຂຶ້ນຍ້ອນເຫດສຸດວິໄສ (ລາຍລະອຽດໃຫ�ອ່ານຂໍ້ 5 ການລະເມີດ ແລະ ຜົນສະທ້ອນຂອງການລະ

ເມີດສັນຍາ). 

 

8) ຮບູການ ແລະ ການແກ�ໄຂຂໍ້ຂດັແຍງ  

     (1). ຮບູການຂອງການເຮດັສັນຍາ 

ຮູບການຂອງສັນຍາ ສັນຍາອາດຈະເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ທາງປາກເປົ່າ ຫຼ ືດ້ວຍຮູບການອື່ນ. 

ສັນຍາທີ່ເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນນັ້ນ, ຄູ�ສັນຍາອາດຈະຂຽນດ້ວຍມື ຫຼ ືພິມດ້ວຍເຄື່ອງເອເລັກໂຕຣນິກດ້ວຍກໍ

ໄດ�, ໃນເວລາເຮັດສັນຍານັ້ນ ອາດຈະເຮັດໂດຍຄູ�ສັນຍາເອງ ຫຼ ື ເຮັດຊ້ອງໜ້ານາຍບ້ານ ພ້ອມດ້ວຍພະຍານຂອງ

ທັງສອງຝ�າຍທີເ່ຊື່ອຖືໄດ�ຢ�າງໜ້ອຍສາມຄົນ, ເພື່ອຄວາມແນ�ນອນ, ຄູ�ສັນຍາອາດນໍາໄປຢັ້ງຢືນຢູ�ຫ້ອງການທະ 

ບຽນສານ (ລາຍລະອຽດໃຫ�ອ່ານຂໍ້ 1 ຫຼັກການທົ່ວໄປຂອງສັນຍາ). 

 

(2). ການແກ�ໄຂຂໍ້ຂດັແຍງ 

        ການແກ�ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ�ງ  ແມ�ນວິທີການທີ່ນໍາໃຊ�ເຂ້ົາໃນການກະທໍາຂອງຜູ�ມີສິດ   ເພື່ອເປັນການປົກປ�ອງ 

ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງອັນຊອບທໍາດ້ວຍກົດໝາຍຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ແລະ ສັງ 

ຄົມ (ລາຍລະອຽດໃຫ�ອ່ານຂໍ້  7 ການແກ�ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ�ງ).  

 

3. ສນັຍາທີເ່ປັນໂມຄະ 

3.1. ຄວາມໝາຍຂອງສັນຍາທີເ່ປນັໂມຄະ 

ສັນຍາທ່ີເປັນໂມຄະແມ�ນສັນຍາທີ່ເຮັດຂຶ້ນບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມເງື່ອນໄຂໃດໜຶ່ງ ຫຼ ືທັງໝົດຂອງການເຮັດສັນ ຍາ

ທີ່ກໍານົດໄວ�ໃນກົດໝາຍ ຊຶ່ງພາໃຫ�ສັນຍາອາດຈະເປັນໂມຄະບໍ່ເດັດຂາດ ຫືຼ ເດັດຂາດ, ເປັນໂມຄະທງັໝົດ ຫຼື 

ບາງສ່ວນເຊ່ັນ: ລະເມີດຮູບການຂອງການເຮັດສັນຍາ, ສັນຍາທີ່ເຮັດຂຶ້ນໂດຍຝ�າຍໃດຫໜຶ່ງໄດ�ຮັບອັບປະໂຫຍດ

, ສັນຍາທີ່ເກີດຈາກການບັງຄັບ, ນາບຂູ� ແລະ ອື່ນໆ. ການຮັບຮູ�ສັນຍາໃດໜຶ່ງເປັນໂມຄະອາດພາໃຫ�ສິດ ແລະ 

ພັນທະທີ່ໄດ�ປະຕບິັດ ຫຼ ືຈະປະຕິບັດຕໍ່ກັນນັ້ນສີ້ນສຸດລົງ. 

 

3.2. ປະເພດຂອງສັນຍາທີເ່ປັນໂມຄະ  

ສັນຍາທີ່ເປັນໂມຄະ ແບ�ງອອກເປັນ ສັນຍາທີ່ເປັນໂມຄະບໍ່ເດັດຂາດ ຫຼື ເດັດຂາດ, ສັນຍາທີເ່ປັນໂມຄະທັງ

ໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນ. 
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 1). ສັນຍາທີເ່ປັນໂມຄະບໍເ່ດດັຂາດ ຫືຼ ເດດັຂາດ 

1.1. ສັນຍາທີເ່ປັນໂມຄະບໍເ່ດດັຂາດ 

ສັນຍາທີ່ເປັນໂມຄະບໍ່ເດັດຂາດ ແມ�ນສັນຍາທີກ່ົດໝາຍຮັບຮອງວ່າມີຜົນໃຊ�ໄດ�ຖ້າຫາກບໍ່ມີການຮ້ອງ

ລົບລ້າງຂອງຄູ�ສັນຍາ  ເພາະຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງສັນຍາທີເ່ປັນໂມຄະບໍ່ເດັດຂາດນັ້ນ ບໍມ່ີຜົນສະທ້ອນທີ່ຮ້າຍ

ແຮງ. ສະນັ້ນ, ກົດໝາຍຈຶ່ງເປີດໂອກາດໃຫ�ຜູ�ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ�ມີໂອກາດໃນການຕັດສີນໃຈວ່າຈະຮັກສາສັນ 

ຍາໂດຍມກີານຮັບຮອງນັ້ນ ຫຼື ຈະລົບລ້າງໂດຍຄູ�ສັນຍາ ຫຼື ຮ້ອງຂໍໃຫ�ສານລົບລ້າງກໍໄດ�. 

ສັນຍາທີ່ເປັນໂມຄະບໍ່ເດັດຂາດ ແມ�ນສັນຍາທີ່ພົວພັນເຖິງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງບຸກຄົນເທົ່ານ້ັນ

ໃນມາດຕາ 19 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ໄດ�ກໍານົດສັນຍາທີ່ເປັນໂມຄະບໍ່

ເດັດຂາດມີຄື: 

1) ສັນຍາທີ່ເຮັດຂຶ້ນດ້ວຍການຕົວະຍົວະຫຼອກລວງ ຫຼື ການບັງຄັບນາບຂູ� ຫຼ ື ເຮັດຂຶ້ນໂດຍຝ�າຍໜຶ່ງ

ໄດ�ຮັບຄວາມອັບປະໂຫຍດ; 

2) ສັນຍາທີ່ເຮ ັດຂື້ນໂດຍຜູ�ບໍ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ; 

3) ສັນຍາທີ່ເຮັດຂື້ນໂດຍບຸກຄົນທີ່ຂາດສະຕິສໍານຶກ ຫຼື ຢູ�ໃນສະພາບມຶນເມົາອັນໜັກໜ່ວງ; 

4) ສັນຍາທີ່ເຮັດຂຶ້ນໂດຍເຈດຕະນາບໍ່ດີຂອງຜູ�ຕາງໜ້າ; 

5) ສັນຍາທີ່ເຮັດຂື້ນດ້ວຍຄວາມຈໍາເປ ັນ ໃນສະພາບການອັນໜັກໜ່ວງເປັນພິເສດ. 

 ໃນສັນຍາທີ່ເປັນໂມຄະບໍ່ເດ ັດຂາດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທີງນ້ັນ ຖ້າຫາກມີການເຫັນດີ ຫືຼ ຮັບຮອງເອົາຈາກ

ຝ�າຍທີ່ເສັຍສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດແລ�ວ ກໍຈະຖືວ່າເປັນສັນຍາທີ່ໃຊ�ໄດ ້. 

 

 

1.1.1. ສັນຍາທີເ່ຮດັຂຶນ້ດວ້ຍການຕົວະຍົວະຫອຼກລວງ ຫືຼ ການບັງຄັບນາບຂູ ຫືຼ ເຮັດ ຂຶນ້ໂດຍຝາຍ

ໜຶ່ງໄດ�ຮັບຄວາມອບັປະໂຫຍດ 

- ສັນຍາທີ່ເກີດຈາກການຕົວະຍົວະ, ຫຼອກລວງ ໝາຍເຖິງ ຜູ�ເຂ້ົາຮ່ວມສັນຍາຝ�າຍໜຶ່ງມີເຈດຈໍານົງໃຊ�

ກົນອຸບາຍເລ�ຫຼ່ຽມ, ໃຊ�ຄວາມຊໍານິຊໍານານ ຫຼ ືວິທີການໃດຫໜຶ່ງເພື່ອເຮັດໃຫ�ອີກຝ�າຍຫຼົງເຊື່ອເຂົ້າຮ່ວມເຮັດສັນ 

ຍາ. ອີງຕາມມາດຕາ 11 ວັກສາມ ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜກູພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ກໍານົດວ່າ: 

“ການຕົວະຍົວະ, ຫຼອກລວງ ເກີດຂຶ້ນເມື່ອຄູ�ສັນຍາຝ�າຍໜຶ່ງ  ໄດ�ໃຊ�ກົນອຸບາຍຊຶ່ງພາໃຫ�ອີກຝ�າຍໜຶ່ງຫຼົງເຊື່ອ

ເຮັດສັນຍາ”. 

 ຕວົຢາງ: ກ ຕວົະຍົວະໃຫ� ລ ຊື້ເຮືອນໂດຍອ້າງວ່າ ເຮືອນຫຼັງນີ້ ບໍ່ເຄີຍຖືກນໍ້າຖ້ວມຈັກເທື່ອ ເມື່ອ  ລ 

ໄດ�ຊື້ເຮືອນນັ້ນແລ�ວ ພໍແຕ�ຝົນຕົກລົງມານໍ້າກໍໄຫຼເຂົ້າເຮືອນນັ້ນໂລດ. 

- ສັນຍາທີ່ເຮັດຂຶ້ນດ້ວຍການບັງຄັບນາບຂູ� ຫຼ ື ການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງໝາຍເຖິງຝ�າຍໜຶ່ງໄດ�ບັງຄັບ ຫຼື 

ໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງ, ຂົ່ມຂູ�, ກົດດັນທາງດ້ານຈິດໃຈໃຫ�ອີກຝ�າຍມີຄວາມຢ�ານກົວຕໍ່ໄພອັນຕະລາຍທີ່ກໍາລັງເກີດ 

ຫຼື  ຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດຕໍ່ຕົນເອງ,  ຄອບຄົວ,  ຍາດພີ່ນ້ອງ ຫຼື  ຕໍ່ຊັບສົມບັດຂອງຕົນເອງ ແລ�ວຝ�າຍທີຖ່ືກ

ບັງຄັບນັ້ນເຮັດສັນຍາດ້ວຍຄວາມຢ�ານກົວ. ການບັງຄັບນາບຂູ�ຕ້ອງເປັນການກະທໍາ ທ່ີແຕະຕ້ອງເຖີງເສລີພາບ

ຂອງຜູ�ເຂ້ົາຮ່ວມເຮັດສັນຍາ. ສ່ວນການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງໝາຍເຖີງການໃຊ�ກໍາລັງ,  ໃຊ�ອາວຸດ, ເຄື່ອງມືທີ່ເປັນ

ອັນຕະລາຍ, ສານພິດເຄມີຕ່າງໆ ເພື່ອໄປທໍາຮ້າຍຮ່າງກາຍເຮັດໃຫ�ຄູ�ສັນຍາອີກຝ�າຍຈໍາໃຈເຮັດສັນຍາ, ຈຶ່ງເຮັດ

ໃຫ�ສັນຍາທີເ່ກີດຈາກກໍລະນີດັ່ງກ່າວເປັນໂມຄະ. ອີງຕາມມາດຕາ 11 ວັກສີ່ ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນ

ສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ກ ໍານົດວ່າ: ການບັງຄັບນາບຂູ� ຫຼື ການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງເກີດຂຶ້ນເມື່ອຄູ�ສັນຍາຝ�າຍ

ໃດຫນຶ່ງ ຫາກເຮັດສັນຍາຍ້ອນຄວາມຢ�ານກົວຕໍ່ການກະທໍາດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງເປັນອັນຕະລາຍແກ�ຕົນເອງ, ຄອບຄົວ, 

ຊັບສົມບັດ ຫຼື ຍາດພີ່ນ້ອງຂອງຕົນ. 

- ສັນຍາທີ່ຝ�າຍໜຶ່ງໄດ�ຮັບຄວາມອັບປະໂຫຍດ ໝາຍຄວາມວ່າ ສັນຍາທີ່ເຮັດຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມບໍ່ສະ    

ເໝີພາບ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ�ຝ�າຍໜຶ່ງເສັຍປຽບ ແລະ ອີກຝ�າຍໜຶ່ງໄດ�ປຽບ.  



�
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 ຕາມຫຼັການໃນການເຮັດສັນຍາ ແຕ�ລະຝ�າຍທີ່ເຂ້ົາຮ່ວມສັນຍາແມ�ນມສີິດເສລີພາບ ທີ່ຈະຕັດສີນໃຈ

ເຮັດສັນຍາດ້ວຍຕົນເອງ ພາຍໃຕ�ຂອບເຂດທີ່ກົດໝາຍກໍານົດໄວ�, ແຕ�ຖ້າຄູ�ສັນຍາຝ�າຍໜຶ່ງຫາກລະເມີດສິດເສລີ 

ພາບດັ່ງກ່າວ ກໍຈະເຮັດໃຫ�ມີຜົນກະທົບ ຫຼື ສ້າງຄວາມອັບປະໂຫຍດຜົນຕໍ່ອີກຝ�າຍ.  ອີງຕາມມາດຕາ 11 ຂອງ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາກໍານົດວ່າ: ຄວາມອັບປະໂຫຍດຂອງຝ�າຍໃດໜຶ່ງເກີດ

ຂຶ້ນ ເມື່ອຜົນປະໂຫຍດທີ່ເກີດຈາກສັນຍານັ້ນບໍ່ເປັນທໍາ. 

ຕວົຢາງ: ກ ໄປຝາກລົດເກັງຢູ�ສະຖານທີ່ຝາກລົດຂອງ ຂ ແລ�ວລົດຂອງ ກ ໄດ�ເສັຍ ກ ໄດ�ຮຽກຮ້ອງ

ໃຫ� ຂ ຮັບຜິດຊອບ ແຕ� ຂ ໄດ�ປະຕິເສດຕໍ່ກັບການເສັຍຫາຍ ໂດຍອ້າງວ່າ ໃນປີ້ຝາກລົດໄດ�ຂຽນວ່າ: ເປັນພຽງ 

ຈັດສັນຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍເທົ່ານ້ັນ, ກໍລະນີເສັຍຫາຍ ແມ�ນບໍ່ຮັບຜິດຊອບ. ເຫັນວ່າ ເນ້ືອໃນດັ່ງກ່າວ 

ເປັນການເອົາປຽບຜູ�ຝາກລົດ ຊຶ່ງສ້າງຄວາມອັບປະໂຫຍດໃຫ�ແກ�ຄູ�ສັນຍາອີກຝ�າຍໜຶ່ງ.  

 

1.1.2. ສັນຍາທີເ່ຮດັຂຶນ້ໂດຍຜູທີບ່ໍ່ມຄີວາມສາມາດທາງດາ້ນການປະພຶດ 

 ແມ�ນສັນຍາທີ່ເຮັດຂຶ້ນໂດຍຄູ�ສັນຍາຝ�າຍໃດຝ�າຍໜຶ່ງ ບ່ໍສາມາດຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການປະຕິບັດສິດ ແລະ 

ພັນທະທາງແພ�ງ ທີເ່ກີດຂຶ້ນຈາກສັນຍາ ຫຼ ື ບໍ່ສາມາດຮູ�ໄດ�ຕໍ່ການກະທໍາຂອງຕົນເອງ; ບຸກຄົນທີມ່ີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 

18 ປີ ຫຼ ື ເປັນບ້າເສັຍຈິດ ເປັນບຸກຄົນທີ່ບ່ໍມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ, ຖ້າບຸກຄົນດັ່ງກ່າວຕ້ອງການ

ເຮັດສັນຍາທີ່ມີມູນຄ່າສູງ ຫຼື ເກີນຄວາມສາມາດຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນເອງ ແລ�ວຕ້ອງມີຜູ�ຕາງໜ້າ ຊຶ່ງອາດຈະ

ແມ�ນພໍ່ແມ� ຫຼ ືຜູ�ປົກຄອງ. 

ຕວົຢາງ: ກ ອາຍຸ 15 ປີ ເຮັດສັນຍາ ຂາຍລົດຈັກ ຍີ່ຫໍ້ ຮອນດາຟີໂນ ໃຫ�  ຂ ອາຍ ຸ21 ປີ, ລົດຈັກຄັນ

ດັ່ງ ກ່າວຕາມລາຄາໃນຕະຫຼາດແລ�ວແມ�ນ 10.000.000 ກີບ ແຕ� ຂ ຕ້ອງການຊື້ ໃນລາຄາ 5.000.000 ກີບ 

ເທົ່ານ້ັນ, ກ ຕກົລົງຂາຍໃຫ� ຂ. 

ຕາມຫຼັກການແລ�ວ ຕົວຢ�າງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທງິນ້ີ ສະແດງໃຫ�ເຫັນເຖິງການເຮັດສັນຍານໍາເດັກທີ່ບໍ່ທັນເຖິງ

ກະສຽນອາຍຸ 18 ປີ, ດັ່ງນ້ັນຈຶ່ງຖືໄດ�ວ່າສັນຍາທີ່ ກ ແລະ ຂ ເຮັດຂຶ້ນນັ້ນແມ�ນເປັນສັນຍາທີ່ເປັນໂມຄະ ຕາມ

ມາດຕາ 19 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ. 

 

 

1.1.3. ສັນຍາທີເ່ຮດັຂືນ້ໂດຍບຸກຄນົທີຂ່າດສະຕິສາໍນຶກ ຫຼ ືຢູໃນສະພາບມນຶເມາົອັນໜກັໜວ່ງ  

 ສັນຍາທີ່ເຮັດຂື້ນໂດຍບຸກຄົນທີ່ຂາດສະຕິສໍານຶກ ຫຼື ຢູ�ໃນສະພາບມຶນເມົາອັນໜັກໜ່ວງ ແມ�ນສັນຍາທີ່

ເຮັດຂຶ້ນ ໃນເວລາຄູ�ສັນຍາຝ�າຍໃດຝ�າຍໜຶ່ງຂາດສະຕິສໍານຶກ ເຊັ່ນ: ຕິດສິ່ງເສດຕິດ ຫຼື ວັດຖຸອອກລິດຕໍ່ຈິດ

ປະສາດ ຫຼື ເຫຼົາ້, ເມາົຢາ ຫຼ ືອາການແພ�ຢາ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ�ຜູ�ກ່ຽວບໍ່ສາມາດບັນຊາຕົນເອງ ຫຼື ສາເຫດອື່ນທີ່ເຮັດໃຫ�

ຜູ�ກ່ຽວບໍ່ສາມາດຮູ�ໄດ�ເຖິງການກະທໍາຂອງຕົນເອງ. 

 ຕວົຢາງ: ກ ກໍາລັງເຈັບປ�ວຍຍ້ອນເກີດຈາກໂລກຄວາມຕຶງຄຽດ ລາວຕ້ອງໄດ�ຮັບການຮັກສາ ແລະ ຕດິ 

ຕາມຈາກແພດເປັນປະຈໍາ ໃນການຮັກສານັ້ນ ລາວຕ້ອງໄດ�ກິນຢາປະເພດໜຶ່ງ ຊຶ່ງອອກລິດຕໍ່ຈິດປະສາດຂອງ

ລາວຈົນບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ� ແລະ ໃນເວລາດຽວກັນນັ້ນ ລູກສາວມີຄວາມຕ້ອງການໃຊ�ເງິນເພື່ອດໍາເນີນທຸລະ

ກິດໃຫ�ໝັ້ນຄົງ ຈຶ່ງໄດ�ເອົາທີ່ດິນນາທີ່ເປັນກໍາມະສິດຂອງ ກ ມາເຮັດໃບມອບຊັບ ແລະ ໃຫ� ກ ເຊັນ ມອບໃຫ�. 

ເຫັນໄດ�ວ່າ ສັນຍາດັ່ງກ່າວແມ�ນເກີດຂຶ້ນຍ້ອນ ກ ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມ ຫຼື ພິຈະລານາຕຶກຕອງຢ�າງຄັກແນ�ກ່ຽວກັບ 

ການກະທໍາຂອງລູກສາວ ດ່ັງນ້ັນ ຈຶ່ງສາມາດເວົ້າໄດ�ວ່າສັນຍາດັ່ງກ່າວເປັນໂມຄະ. 

 

1.1.4. ສັນຍາທີເ່ຮດັຂຶນ້ໂດຍເຈດຕະນາບໍດ່ຂີອງຜູຕາງໜາ້ 

 ສັນຍາທີ່ເຮັດຂຶ້ນໂດຍເຈດຕະນາບໍ່ດີຂອງຜູ�ຕາງໜ້າ ແມ�ນສັນຍາທີ່ເຮັດຂຶ້ນໂດຍຜູ�ຕາງໜ້າຝ�າຍໜຶ່ງບໍ່ຈິງໃຈ

ປະຕິບັດຕາມການມອບໝາຍ ຊຶ່ງອາດຈະສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍ  ຫຼ ືສ້າງຄວາມອັບປະໂຫຍດໃຫ�ຜູ�ມອບໝາຍ ຫຼ ື

ຄູ�ສັນຍາ. 



���

 ຕວົຢາງ 1:  ກ ໄດ�ມອບໝາຍໃຫ� ຄ ໄປຊື້ລົດ ໂດຍມອບເງິນໃຫ�ຈໍານວນ 200.000.000 ກີບ, ແຕ� ຄ 

ໄປຊື້ຕົວຈິງລາຄາລົດພຽງແຕ� 180.0000 ກີບ ຊຶ່ງ ຄ ແນະນໍາໃຫ�ຜູ�ຂາຍຂຽນລາຄາໃສ�ໃນສັນຍາ ແລະ ໃບຮັບ

ເງິນເຕັມຈໍານວນ 200.000.000 ກີບ. ສ່ວນທີ່ເຫຼືອ 20.000.000 ກີບ ນັ້ນ ຄ ແລະ ຜູ�ຂາຍໄດ�ແບ�ງປັນກັນ. 

 ຕວົຢາງ 2:  ກ ເປັນພະນັກງານຂອງບໍລິສັດນໍ້າດື່ມແຮ�ທາດຄຸນນະພາບດີ  ຊຶ່ງໄດ�ຮັບມອບໝາຍໃຫ�ຂາຍ 

ນໍ້າດື່ມໃຫ�ແກ�ບັນດາລູກຄ້າ. ກ ໄດ�ໄປເຮັດສັນຍາຜະລິດນໍ້າດື່ມກັບ ຂ ໂດຍໃຫ�ຜະລິດນໍ້າດື່ມທໍາມະດາ ກໍານົດ

ເວລາສາມປີ. ກ ໄດ�ໃຫ� ຂ ຕິດເຄື່ອງໝາຍຂອງບໍສັດດື່ມແຮ�ທາດຄຸນນະພາບດີ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ�ຕົ້ນທືນຕ ແຕ� ກ 

ໄດ�ຄິດໄລ�ເອົາເງິນນໍາບໍລິສັດທີ່ມອບໝາຍໃຫ�ຕົນ ໃນລາຄານໍ້າແຮ�ທາດຄນຸນະພາບດີ ແຕ�ເງິນສ່ວນເກີນນັ້ນ ກ 

ແລະ ຂ ໄດ�ແບ�ງປັນກັນ. ໃນກໍລະນີ ດັ່ງກ່າວຖວື່າ ເປັນການເຮັດສັນຍາ ໂດຍເຈດຕະນາຂອງຜູ�ຕາງໜ້າ ຊຶ່ງບໍລິ 

ສັດນໍ້າດື່ມແຮ�ທາດຄຸນນະພາບດີ ສາມາດຮຽກຮ້ອງຍົກເລີກສັນຍານັ້ນໄດ�. 

    ຕາມ 2 ຕົວຢ�າງຂ້າງເທີງນ້ັນເຫັນໄດ�ວ່າ ກ ມີເຈດຕະນາບໍ່ຊື່ສັດຕາມການມອບໝາຍ ເພືອ່ຫາເປັນຜົນ

ປະໂຫຍດຂອງຕົນເອງ. ການກະທໍາດ່ັງກ່າວສະແດງໃຫ�ເຫັນເຖິງຄວາມບໍ່ດີ ຫຼື ມີຄວາມຕັ້ງໃຈກະທໍາສ່ິງບ່ໍດີຂອງ

ຜູ�ຕາງໜ້າ ຊຶ່ງເປັນສາເຫດໃຫ�ສັນຍາທີ່ເຮັດຂຶ້ນນັ້ນເປັນໂມຄະ. 

 

 

1.1.5.  ສັນຍາທີເ່ຮດັຂຶ້ນ ດວ້ຍຄວາມຈາໍເປນັໃນສະພາບການທີໜ່ກັໜ່ວງເປັນພເິສດ 

ແມ�ນສັນຍາທີ່ເຮັດດ້ວຍຄວາມຈໍາເປັນ ຊຶ່ງບໍ່ມີທາງເລືອກອື່ນໃນເວລານັ້ນ ເນື່ອງຈາກມີເຫດການອັນສຸກ

ເສີນຂອງຜູ�ທີ່ຕົກຢູ�ໃນສະພາບພົບກັບຄວາມຫຍຸ�ງຍາກ ທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຢ�າງຮີບດ່ວນ ຖ້າບໍ່ຕົກລົງ

ເຮັດສັນຍາຈະເຮັດໃຫ�ມີຄວາມເສັຍຫາຍຢ�າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ຊີວິດ ຫຼ ື ຊັບສິນຂອງຜູ�ທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ. ສນັຍາປະ 

ເພດນີ້ສ່ວນຫຼາຍມັກເກີດຂຶ້ນຢ�າງຮີບດ່ວນ. 

ຕວົຢາງ: ເມືອງ ກ ເກີດໂລກພະຍາດຖອກທ້ອງ ປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍໄດ�ຮັບຄວາມເດືອດຮ້ອນ ແລະ 

ຕ້ອງການຢາປິ່ນປົວພະຍາດເຈັບທ້ອງ. ເປັນສາເຫດໃຫ�ຮາ້ນຂາຍຢາ ສວຍໂອກາດຂຶ້ນລາຄາຢາແພງກວ່າລາຄາ 

ປົກກະຕິ ຈາກລາຄາໜຶ່ງແຜງ 10.000 ກີບ ເປັນ 30.000 ກີບ. ກໍລະນີດັ່ງກ່າວ ການຊື້-ຂາຍຢາເປັນໂມຄະ 

ເນ່ືອງຈາກສັນຍາເຮັດຂຶ້ນ ໃນສະພາບການຈໍາເປັນ ຜູ�ຊື້ສາມາດຮຽກຮ້ອງເອົາຈໍານວນເງິນສ່ວນທີ່ເກີນໄດ�. 

 

1.2. ສັນຍາທີເ່ປັນໂມຄະເດດັຂາດ 

 ສັນຍາທີ່ເປັນໂມຄະເດັດຂາດ  ແມ�ນສັນຍາເປັນໂມຄະ ທີ່ພົວພັນເຖິງສິດ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ ຫຼື ຂອງ

ສັງຄົມ ຫຼື ເງ່ຶອນໄຂໃດໜຶ່ງທີ່ເປ ັນສາເຫດໃຫ�ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່ສອດຄອ່ງກັບກົດໝາຍ ຈຶ່ງຖືວ່າສັນຍາທີເ່ຮັດຂຶ້ນ

ນັ້ນເປັນສັນຍາທີ່ໃຊ�ບໍ່ໄດ� ແລະ ເປັນໂມຄະເດັດຂາດເຊັ່ນ: ສັນຍາຊື້-ຂາຍຢາເສບຕິດ, ໄມ�ເຖື່ອນ, ລົດເຖື່ອນ. 

ສັນຍາທີ່ເປັນໂມຄະເດັດຂາດມີ: 

1) ສັນຍາທີ່ເຮັດຂຶ້ນໂດຍຂັດກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ ຫຼື ຂອງສັງຄົມ; 

2) ສັນຍາທີ່ເຮັດຂຶ້ນໂດຍນິຕິບຸກຄົນ ຊຶ່ງຂັດກັບກົດລະບຽບກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ

ຂອງຕົນ; 

3) ສັນຍາທີ່ເຮັດຂຶ້ນດ້ວຍການເຊື່ອງອໍາ; 

4) ສັນຍາທີ່ເຮັດຂຶ້ນດ້ວຍການລະເມີດຮູບການຂອງສັນຍາ. 

ໃນສັນຍາທີ່ເປັນໂມຄະເດ ັດຂາດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນ້ັນ ຄູ�ສັນຍາບໍ່ມີສິດຕົກລົງ ແລະ ຮັບຮອງເອົາສັນຍາທີ່

ເປັນໂມຄະເດັດຂາດນັ້ນໄດ�ແຕ�ຢ�າງໃດ. 

 

1.2.1. ສັນຍາທີເ່ຮດັຂຶ້ນໂດຍຂັດກບັຜົນປະໂຫຍດຂອງລດັ ຫຼ ືຂອງສັງຄົມ 

ສັນຍາທີ່ເຮັດຂຶ້ນໂດຍຂັດກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ ຫຼື ຂອງສັງຄົມ ແມ�ນສັນຍາທີ່ເປັນໂມຄະເດັດຂາດ 

ຊຶ່ງວັດຖຸປະສົງ ຫຼື ເປ້ົາໝາຍຂອງສັນຍານັ້ນ ໄດ�ສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍ, ອັບປະໂຫຍດ, ແຕະຕ້ອງເຖິງຊີວິດ, ສຸ 
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ຂະພາບ ແລະ ຊັບສິນຂອງລັດຂອງລັດ ແລະ ສັງຄົມ ເຊັ່ນ: ພ ເຮັດສັນຍາຊື້-ຂາຍ ອາວຸດເສີກ ຫຼື ຢາເສບຕິດ

ກັບ ຕ ໃນນີ້ ເປ້ົາໝາຍຂອງສັນຍານີ້ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ�ສັງຄົມບ່ໍມີຄວາມສະຫງ5ບ. 

 

1.2.2. ສັນຍາທີເ່ຮດັຂຶ້ນໂດຍນຕິບິຸກຄນົ ຊຶ່ງຂັດກບັກົດລະບຽບກ່ຽວກບັການຈັດຕັງ້ ແລະ ການເຄ່ືອນ

ໄຫວຂອງຕນົ 

ສັນຍາທີ່ເຮັດຂຶ້ນໂດຍນິຕິບຸກຄົນ ຊຶ່ງຂັດກັບກົດລະບຽບກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ

ຕົນແມ�ນສັນຍາທີ່ເຮັດຂຶ້ນ ໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມການຈັດຕັ້ງໄດ�ອະນຸຍາດໃຫ�ເຄ່ືອນໄຫວດໍາເນີນທຸລະກິດ ຫຼື ຂັດ

ກັບລະບຽບການຈັດຕັ້ງນິຕິບຸກຄົນນັ້ນ ເຊັ່ນ: ບໍລິສັດ ກ ໄດ�ຮັບອະນຸຍາດໃຫ�ຜະລິດ ແລະ ຈໍາໜ່າຍພັດລົມ ໃນ

ການເຄື່ອນໄຫວດໍາເນີນທຸລະກິດ. ແຕ�ບໍລິສັດນີ້ພັດເຮັດສັນຍາຈໍາໜ່າຍເຄື່ອງກໍ່ສ້າງໝາຍຄວາມວ່າ ຂັດກັບລະ 

ບຽບກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄຶ່ອນໄຫວຂອງຕົນ, ສະນັ້ນ ຈຶ່ງເປັນໂມຄະ. 

 

1.2.3. ສັນຍາທີເ່ຮດັຂຶ້ນດວ້ຍການເຊືອ່ງອາໍ 

ສັນຍາທີ່ເຮັດຂຶ້ນດ້ວຍການເຊ່ືອງອໍາ ແມ�ນສັນຍາທີ່ເຮັດຂຶ້ນໂດຍຝ�າຍຫນຶ່ງມີເຈດຕະນາປົກປິດ ໂດຍບໍ່ຈິງ

ໃຈແຈ�ງຈຸດປະສົງທີແ່ທ�ຈິງຂອງການເຮັດສັນຍາ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການປະຕິບັດພັນທະໃດໜຶ່ງຕໍ່ລັດ ຫຼ ືສັງຄົມ.  

ສັນຍາທີ່ເຮັດຂຶ້ນດ້ວຍການເຊ່ືອງອໍາ ອາດຈະເຮັດຂຶ້ນໂດຍຄູ�ສັນຍາ ທັງສອງຝ�າຍ ເພ່ືອປິດບັງລັດ.  

ຕວົຢາງ: ກ ຂາຍສິດນໍາໃຊ�ທີ່ດິນໃຫ� ຂ ເພ່ືອຫຼີກລ້ຽງການເສັຍພັນທະໃຫ�ລັດກ່ຽວກັບສັນຍາຊື້-ຂາຍ ກ 

ແລະ ຂ ຈຶ່ງໄດ�ເຮັດສັນຍາມອບຊັບໃຫ�ແກ�ກັນ.  

 

1.2.4. ສັນຍາທີເ່ຮດັຂຶ້ນດວ້ຍການລະເມດີຮູບການຂອງສນັຍາ 

ສັນຍາທີ່ເຮັດຂຶ້ນດ້ວຍການລະເມີດຮູບການຂອງສັນຍາ ແມ�ນສັນຍາທີ່ບໍ່ເຮັດຕາມຮູບການທີ່ກົດໝາຍກໍາ 

ນົດໄວ�ເຊ່ັນ: ສັນຍາກູ�ຢືມ,  ສັນຍາມອບອະສັງຫາຣິມະຊັບ, ສັນຍາບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການ,  ສັນຍາມອບ 

ໝາຍ ຕ້ອງເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ຖ້າບໍ່ເຮັດຕາມແບບທີ່ກົດໝາຍກໍານົດໄວ� ສັນຍານັ້ນກໍຈະເປັນໂມຄະ

ເດັດຂາດ. ນອກຈາກນີ້ ສັນຍາທີເ່ຮັດຂຶ້ນລະຫວ່າງນິຕິບຸກຄົນດ້ວຍກັນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນກັບລວມໝູ�ກັບອົງການ

ຈັດຕັ້ງ ຫຼ ື ອົງການຈັດຕັ້ງດ້ວຍກັນ ຕ້ອງເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຖ້າບ່ໍດັ່ງນ້ັນສັນຍາກໍຈະເປັນໂມຄະເດັດ 

ຂາດ. 

ຕວົຢາງ: ກ ໄດ� ມອບໝາຍໃຫ� ຂ ໄປເປັນທະນາຍຄວາມຕໍ່ສູ�ຄະດີແທນຕົນ ແຕ�ການມອບໝາຍນັ້ນ ເປັນ

ພຽງການຕົກລົງກັນທາງປາກເປົ່າ ໂດຍບໍ່ໄດ�ຂຽນສັນຍາເປັນລາຍລັກອັກສອນ. 

 

ຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວາ່ງສັນຍາທີເ່ປນັໂມຄະເດດັຂາດ ແລະ ບໍເ່ດັດຂາດ 
 

 

ໂມຄະເດັດຂາດ ໂມຄະບໍເ່ດດັຂາດ 

1. ນິຕິກໍາທ່ີບໍ່ເກີດຜົນ 1. ນິຕິກໍາສົມບູນຈົນກວ່າຈະຖືກຮ້ອງຂໍລົບລ້າງ 

2. ຄູ�ສັນຍາບໍ່ມີສິດຕົກລົງຮັບເອົາ 2. ຄູ�ສັນຍາຝ�າຍທີ່ເສັຍສິດແລະຜົນປະໂຫຍດ   ມີສິດຕົກລົງ 

ຮັບເອົາສັນຍາ. 

3. ທຸກໆຄົນມີສິດຂໍລົບລ້າງ 3. ມີແຕ�ຄູ�ສັນຍາມີສິດຂໍລົບລ້າງ 

4. ຄູ�ສັນຍາເປັນຜູ�ມີສິດຂໍລົບລ້າງ 4. ມີສິດຂໍລົບລ້າງໄດ�ພາຍໃນ 3 ປີ ຖ້າໝົດອາຍຸ ຂອງສັນຍາ 

- ເດັກບໍ່ເຖິງກະສຽນອາຍຸ, ຄົນເສັຍຈິດ ມີສິດ ຂໍລົບລ້າງພາຍ

ໃນກໍານົດ 3 ປີນັບແຕ�ມື້ໄດ�ເຖິງກະ ສຽນອາຍຸ ຫຼື ພາຍຫັຼງທີ່

ຕົນກັບຄືນມາເປັນຜູ�ທີ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ. 



��

 

2). ສັນຍາທີເ່ປັນໂມຄະທງັໝົດ ຫຼ ືບາງສວ່ນ 

2.1. ສັນຍາທີເ່ປັນໂມຄະທງັໝົດ 

ສັນຍາທີ່ເປັນໂມຄະທັງໝົດ ແມ�ນສັນຍາທີ່ມີເນ້ືອໃນໃຊ�ບໍ່ໄດ�ທັງໝົດ ຫຼື ເປ້ົາໝາຍຂອງສັນຍາບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ຕາມກົດໝາຍ ເຊັ່ນ: ສັນຍາຊື້-ຂາຍຢາເສບຕິດ. 

 

2.2. ສັນຍາທີເ່ປັນໂມຄະບາງສ່ວນ 

ສັນຍາທີ່ເປັນໂມຄະບາງສ່ວນ ແມ�ນສັນຍາທີເ່ຮັດຂື້ນລະຫວ່າງຄູ�ສັນຍາທີ່ໄດ�ລະເມີດ ສິດ ແລະຜົນປະ

ໂຫຍດສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງຂອງບຸກຄົນອື່ນ, ສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼອືແມ�ນໃຊ�ໄດ�
18

.  

ຕວົຢາງ:  ກ, ຂ ແລະ ຄ ມກີໍາມະສິດຮ່ວມໃນທີ່ດິນ (ໃບຕາດິນເປັນກໍາມະສິດຮ່ວມ), ແລ�ວ  ຄ ໄດ�

ກູ�ຢືມເງິນ ໂດຍເອົາໃບຕາດິນຕອນດັ່ງກ່າວຄໍ້າປະກັນໂດຍບໍ່ໄດ�ຮັບການເຫັນດີຈາກ ກ ແລະ ຂ. ເຫັນວ່າສັນຍາ

ຄໍ້າປະກັນນັ້ນເປັນການລະເມດີສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງ ກ ແລະ ຂ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ� ຊບັຄໍ້າປະກັນໂມຄະບາງ

ສ່ວນທີ່ເປັນຂອງ ຄ ແມ�ນໃຊ�ໄດ�. 

 

3.3. ການຂລໍບົລາ້ງສນັຍາທີປ່ັນໂມຄະ 

ຜູ�ມີສິດຂໍລົບລ້າງສັນຍາທີ່ເປັນໂມຄະມີ ດັ່ງນ້ີ: 

1. ຄູ�ສັນຍາຝ�າຍໃດໜຶ່ງ;  

2. ພໍ່ແມ� ຫຼື ຜູ�ປົກຄອງ ຂອງເດັກທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຖິງກະສຽນອາຍຸ, ຂອງຄົນບ້າເສັຍຈິດ;  

3. ເດັກທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຖິງກະສຽນອາຍຸ, ຄົນບ້າເສັຍຈິດ ພາຍຫລັງທີ່ຕົນໄດ�ເຖິງກະສຽນອາຍຸ ຫຼື ໄດ�ກັບ

ຄືນມາເປັນຜູ�ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດແລ�ວ; 

4 .ທຸກຄົນທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດກ່ຽວຂ້ອງ ສໍາລັບສັນຍາທີ່ເປັນໂມຄະເດັດຂາດ. 

ສັນຍາທີ່ເປັນໂມຄະອາດຈະຂໍລົບລ້າງໄດ�ໃນກໍລະນີຄູ�ສັນຍາຝ�າຍໜຶ່ງເຫັນວ່າ ສັນຍາທີ່ເຮັດຂຶ້ນນັ້ນຫາກ 

ອັບປະໂຫຍດແກ�ຕົນ ແລະ ເປັນໂມຄະແລ�ວ ແຕ�ຕ້ອງແຈ�ງໃຫ�ຄູ�ສັນຍາອີກຝ�າຍໜຶ່ງຊາບໃນທັນໃດ ເພ່ືອທໍາການ

ລົບລ້າງສັນຍາດັ່ງກ່າວ ຖ້າຄູ�ສັນຍາທີ່ຖືກແຈ�ງນ້ັນຫາກ ບໍ່ເຫັນດີລົບລ້າງສັນຍານັ້ນກໍໃຫ�ຝ�າຍທີ່ແຈ�ງນ້ັນຍື່ນຄໍາ

ຮ້ອງຕໍ່ສານ ເພື່ອໃຫ�ລົບລ້າງສັນຍາດັ່ງກ່າວ. 

ເດັກທີ່ຍັງບ່ໍເຖິງກະສຽນອາຍຸ ຫືຼ ຄົນເສັຍຈິດມີສິດຂໍລົບລ້າງສັນຍາທີ່ຕົນເຮັດຂຶ້ນນັ້ນ ພາຍໃນກໍານົດ

ສາມປີພາຍຫຼັງທີ່ໄດ�ເຖິງກະສຽນອາຍຸ ຫຼື ພາຍຫລັງທີ່ຕົນໄດ�ກັບຄືນມາເປັນຜູ�ທີ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານການ

ປະພຶດແລ�ວ. ສໍາລັບສັນຍາທີ່ເປັນໂມຄະບໍ່ເດັດຂາດນັ້ນ, ມີແຕ�ຄູ�ສັນຍາເທົ່ານ້ັນ ຈະຂໍລົບລ້າງໄດ�. 

ສັນຍາທີ່ເປັນໂມຄະເດັດຂາດນັ້ນທຸກຄົນທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດກ່ຽວຂ້ອງກໍມີສິດຂໍລົບລ້າງໄດ� ເນື່ອງຈາກ

ວ່າໄດ�ເຮັດຂຶ້ນໂດຍຂັດກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ ຫຼື ສັງຄົມ ລວມໄປເຖິງຄວາມສະຫງ5ບຂອງຊາດ, ຄວາມເປັນ

ລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດລາວ. 

 

3.4.  ຜນົສະທອ້ນຂອງສນັຍາທີເ່ປນັໂມຄະ 

ສັນຍາທີ່ເຮັດຂຶ້ນດ້ວຍການລະເມີດຫຼັກການ ຫຼື ເງ່ືອນໄຂທີ່ກົດໝາຍກໍານົດໄວ�ກໍຈະມີຜົນສະທ້ອນອັນ 

ໃດອັນໜຶ່ງເກີດຂຶ້ນຄື ສັນຍາທີ່ບໍ່ໄດ�ປະຕິບັດກັນເທື່ອກໍຈະຖືກລົບລ້າງ, ແຕ�ຖ້າສັນຍາທີໄ່ດ�ປະຕິບັດທັງໝົດ ຫຼື

ບາງສ່ວນແລ�ວ ກໍຈະພາໃຫ�ເກີດຜົນຕໍ່ຊັບສິ່ງຂອງທີ່ໄດ�ປະຕິບັດກັນແລ�ວ. ຕາມຫຼັກການທົ່ວໄປຜົນສະທ້ອນ

ຂອງສັນຍາທີ່ເປັນໂມຄະສະແດງອອກຢູ�ບ່ອນວ່າ ຝ�າຍໜຶງ່ມີພັນທະສົ່ງຊັບສິ່ງຂອງ ທີ່ໄດ�ປະຕິບັດແລ�ວຄືນໃຫ�
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍຜູ້ກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 21 (ປັບປຸງ).  ສັນຍາທີ່ເປັນໂມຄະທັງໝົດ ຫືຼ ບາງສ່ວນ ສັນຍາ

ທີ່ເປັນໂມຄະທັງໝົດ ແມນສນັຍາທີ່ມີເນື້ອໃນໃຊ�ບໍໄ່ດ�ທັງຫມົດ. ສັນຍາທີ່ເປັນໂມຄະບາງສ່ວນ ແມນສັນຍາ ທ່ີມີເນື້ອໃນບາງສ່ວນໃຊ�

ໄດ� ແລະ ບາງສ່ວນໃຊ�ບໍ່ໄດ� 
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ອີກຝ�າຍໜຶ່ງ. ໃນກໍລະນີ ບໍ່ມີຄວາມສາມາດສົ່ງຄືນໄດ�ໃນສະພາບເດີມ ກໍອາດຈະໃຊ�ແທນຕາມມູນຄ່າຊັບສິ່ງ

ຂອງນັ້ນ. ບາງກໍລະນີອາດຈະບໍ່ສົ່ງຊັບສິ່ງຂອງຄືນໃຫ�ຜູ�ທີ່ລະເມີດ ເນື່ອງຈາກການລະເມີດນັ້ນແຕະຕ້ອງເຖິງຜົນ

ປະໂຫຍດຂອງລັດ ແລະ ສັງຄົມ. 

ຜົນສະທ້ອນຂອງສັນຍາທີເ່ປັນໂມຄະ ສະແດງອອກດັ່ງນີ້: 

- ຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຄູ�ສັນຍາຝ�າຍໃດໜຶ່ງ ແລະ; 

- ສະທ້ອນຕໍ່ຊັບສິ່ງຂອງ. 
 

ຜນົສະທອ້ນຕໍຄູ່ສັນຍາໃດໜຶ່ງ: ຖ້າເດັກບໍ່ເຖິງກະສຽນອາຍຸ, ຄົນບ້າເສ ັຍຈິດ, ນິຕິບຸກຄົນທີ່ເຮັດສັນຍາຂັດ

ກັບກົດບຽບກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນ ກລໍະນີດັ່ງກ່າວຈະເຮັດໃຫ�ສັນຍາເປັນໂມຄະ

ທັງໜົດ ຫຼື ບາງສ່ວນ ແຕ�ຄູ�ສັນຍາຝ�າຍໄດ�ຮັບຄວາມອັບປະໂຫຍດສາມາດຮັບຮອງເອົາໄດ�, ສ່ວນສັນຍາທີເ່ຮັດ

ຂຶ້ນຂັດກັບສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ ແລະ ສັງຄົມຮັບຮອງເອົາບ່ໍໄດ�. 
 

ຜນົສະທອ້ນຕໍຊ່ັບສິງ່ຂອງ : 

1. ໃຫ�ສົ່ງຊັບສິ່ງຂອງທີ່ໄດ�ປະຕິບັດຕໍ່ກັນແລ�ວນັ້ນຄືນໃຫ�ແກ�ຄູ�ສັນຍາທັງສອງຝ�າຍ ໃນກໍລະນີທີ່ຄູ�ສັນຍາ

ໄດ�ເຮັດຂຶ້ນ: 

- ໂດຍບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການຂອງກົດໝາຍ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາ; 

- ໂດຍຂັດກັບຈຸດປະສົງ ຫຼື ເປ້ົາໝາຍການເຄືອ່ນໄຫວຂອງນິຕິບຸກຄົນ; 

- ໂດຍເດັກທີ່ຍັງບ່ໍທັນເຖິງກະສຽນອາຍຸ; 

- ໂດຍຄົນເສັຍຈິດ; 

- ໂດຍບຸກຄົນທີ່ຂາດສະຕິສໍານຶກ ຫຼື ຢູ�ໃນສະພາບມຶນເມົາອັນໜັກໜ່ວງ; 

- ໂດຍຝ�າຍໜຶ່ງທີ່ຮັບຄວາມອັບປະໂຫຍດ; 

2. ໃຫ�ສົ່ງຊັບສິ່ງຂອງທີ່ປະຕິບັດແລ�ວນັ້ນຄືນໃຫ�ແກ�ຝ�າຍທີ່ໄດ�ຮັບຄວາມເສັຍຫາຍ ໃນກໍລະນີທີ່ສັນຍາໄດ� 

ເຮັດຂຶ້ນໂດຍການຕົວະຍົວະຫຼອກລວງ ຫຼື ບັງຄັບນາບຂູ�ຊັບສິ່ງຂອງທີ່ໄດ�ປະຕິບັດຈາກອີກຝ�າຍໜຶ່ງນ້ັນ

ໃຫ�ຮິບເປັນຂອງລັດ; 

3. ໃຫ�ຮິບຊັບສິ່ງຂອງທີ່ໄດ�ປະຕິບັດແລ�ວທັງໝົດເປັນຂອງລັດ ໃນກໍລະນີສັນຍາຫາກໄດ�ເຮັດຂຶ້ນໂດຍຂັດ

ກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ ຫຼື ສັງຄົມ. 

 

4. ການປະຕິບດັສັນຍາ 

4.1. ຄວາມໝາຍຂອງການປະຕິບດັສນັຍາ  

 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2008 ກ ໍານົດຫຼັກການຕ່າງໆ 

ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດສັນຍາ (ນັບແຕ�ມາດຕາ 24 ເຖິງ ມາດຕາ 33). ຄະນະຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າໃຈວ່າ ຈຸດປະສົງ

ຂອງໝວດນີ້ ກໍເພື່ອແກ�ໄຂບັນຫາ ຫຼື ຂ້ໍຂດັແຍ�ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ເນື່ອງມາຈາກການບໍ່ກະໄດ�ທໍາສ່ິງໃດສິ່ງໜຶ່ງ ຫຼື 

ກະທໍາສ່ິງໃດສິ່ງໜ່ຶງ ຕາມທີຄູ່�ສັນຍາຕົກລົງກັນ. ສາມາດເວົ້າໄດ�ອີກຢ�າງໜຶ່ງວ່າ ບັນດາຫຼັກການທີ່ກໍານົດໄວ�ແຕ�

ມາດຕາ 24 ເຖິງ 33 ແນໃສ�ແກ�ໄຂບັນຫາຈາກ “ການບໍ່ປະຕິບດັສນັຍາ” (non-performance) ຫຼື “ການ

ລະເມດີສນັຍາ” (Breach of Contract) ແລະ ການທົດແທນຄ່າເສັຍຫາຍ (remedies for breach of 

contract). 

ກ່ອນຈະອະທິບາຍຄວາມສໍານຶກກ່ຽວກັບ “ການປະຕິບັດສັນຍາ” ຕາມກດົໝາຍລາວ, ຄະນະຄົ້ນຄວ້າ

ຈະສະເໜີ ຫຼັກການພື້ນຖານຂອງສັນຍາກ່ອນ ຊຶ່ງອີງຕາມມາດຕາ 8 ຂອງກົດໝາຍກ ໍານົດວ່າ “ສັນຍາແມ�ນ ການ

ຕົກລົງຂອງຄູ�ສັນຍາ ຊຶ່ງພາໃຫ�ສິດ ແລະ ພັນທະທາງແພ�ງ ເກີດຂຶ້ນ, ປ�ຽນແປງ ຫຼ ື ສິ້ນສຸດລົງ”. ຈາກນິຍາມນີ ້
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ເຫັນວ່າຄູ�ສັນຍາມີ “ພັນທະ” ທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕໍ່ກັນ ຕາມການຕົກລົງຂອງຕົນຄຽງຄູ�ໄປກັບສິດໃນການທວງໃຫ�

ປະຕິບັດ, ຍົກເວັ້ນ ສັນຍາມອບຊັບໃຫ�ລ້າ ທ່ີມີແຕ�ຜູ�ມອບຊັບນັ້ນ ເປັນຜູ�ມີພັນທະແຕ�ຝ�າຍດຽວ.  

ສະນັ້ນ, ເມ່ືອເວົ້າເຖິງຄວາມສໍານຶກກ່ຽວກັບການປະຕິບັດສັນຍາ ໂດຍອີງຕາມບົດບັນຍັດທີ່ໄດ�ກໍານົດ

ໄວ�ໃນມາດຕາ 24 ຂອງກົດໝາຍ
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 ສາມາດສັງລວມຄວາມເຂົ້າໃຈໄດ�ວ່າ:  

“ຜູທີມ່ພີນັທະ
20

” (obligator) ຕ້ອງໄດ�ປະຕິບັດຕາມພັນທະ ທີ່ໄດ�ກໍານົດໄວ�ໃນສັນຍາ ແລະ ພນັທະ 

ນັ້ນຈະສິ້ນສຸດລົງ ກໍຕໍ່ເມື່ອຜູ�ມີພັນທະໄດ�ປະຕິບັດແລ�ວ, ນອກຈາກນີ້ ກົດໝາຍຍັງເພີ່ມຕ່ືມເງື່ອນໄຂ ໃນການ

ປະຕິບັດພັນທະຄື: ຜູ�ມີພັນທະຕ້ອງປະຕິບັດສັນຍາດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ, ຄົບຖ້ວນ, ຖືກຕອ້ງ ຕາມກໍານົດເວລາ 

ແລະ ສະຖານທີ່ ຕາມທີ່ກໍານົດໄວ�ໃນສັນຍາ ຫຼືໃນກົດໝາຍ. ນອກຈາກນີ້, ຜູ�ທີມ່ີພັນທະຍັງບ່ໍມີສິດປະຕິເສດ

ການປະຕິບັດສັນຍາ ຫຼື ການປ�ຽນແປງສັນຍາແຕ�ຝ�າຍດຽວ, ຍົກເວັ້ນກົດໝາຍ ຫາກອະນຸຍາດ ຫືຼ ກໍານົດ

ຕ່າງຫາກ. 

ເມ່ືອຜູ�ທີ່ມີພັນທະບໍ່ປະຕິບັດ ຫຼື ປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນແລ�ວ “ຜູທີມ່ສີດິ (ທວງ)” ມສີິດບໍ່ຮັບເອົາ

ການປະຕິບັດ ຖ້າຫາກວ່າການປະຕິບັດນັ້ນທີ່ບໍ່ຄົບຖ້ວນ, ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສັນຍາ ແລະ ກົດ   

ໝາຍ, ຍົກເວັ້ນໄດ�ມີການກໍານົດເປັນຢ�າງອື່ນ ຫຼື ໃນກົດໝາຍ. 

ຖ້າຜູ�ມີພັນທະຫາກບໍ່ປະຕິບັດຕາມບົດບັນຍດັ ທີ່ກໍານົດໄວ�ໃນມາດຕາ 24 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກ

ພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2008 ສາມາດຖືວ່າຜູ�ກ່ຽວລະເມີດສັນຍາ ຕາມມາດຕາ 33 

ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2008 ຊຶ່ງອາດຮຽກຮ້ອງຄ່າເສັຍ

ຫາຍ ຫຼ/ືແລະ ຍົກເລີກສັນຍາໄດ� ພຽງແຕ�ຝ�າຍດຽວ ຕາມວັກສອງຂອງ ມາດຕາ 37 ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້

ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2008 (ໃຫ�ເບ່ິງເນື້ອໃນທີ່ອະທິບາຍໃນ ຂໍ້ 5 ເລື່ອງການ

ລະເມີດສັນຍາ ). 

ຕວົຢາງ: ຄູ�ສນັຍາຕົກລົງກັນວ່າ ຜູ�ຂາຍຕ້ອງໄດ�ສົ່ງສິນຄ້າທ່ີຂາຍ ໄປຍັງຈຸດໝາຍທີ່ຕົກລົງກັນໄວ�, ຜູ�ຊື້ 

ຕ້ອງໄດ�ຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ໂດຍໂອນເງິນຜ່ານທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດ.  ທັງຜູ�ຊື້ ແລະ ຜູ�ຂາຍ ຕ່າງກໍມີພັນ 

ທະທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕໍ່ກັນ. ຖາ້ວ່າຜູ�ຂາຍຫາກບໍ່ສົ່ງສິນຄ້າທ່ີຂາຍໄປຕາມການຕົກລົງ ຜູ�ຊື້ກໍມີສິດບໍ່ຊ ໍາລະຄ່າສິນ 

ຄ້າໄດ� ແລະ ຍງັມີສິດທວງໃຫ�ຜູ�ຂາຍປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນໃຫ�ຄົບຖ້ວນ. ພ້ອມດຽວກັນນ້ີ, ຖາ້ຫາກວ່າ ການ

ບໍ່ປະຕິບັດຂອງຜູ�ຂາຍນັ້ນ ສ້າງຜົນກະທົບໃຫ�ແກ�ຜູ�ຊື້, ຜູ�ຊື້ຍັງມີສິດຮຽກຮ້ອງເອົາຄ່າເສັຍຫາຍອັນເນື່ອງມາຈາກ

ກະທໍາດ່ັງກ່າວ ໄດ�ອີກ (ວັກສອງຂອງມາດຕາ 33 ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກ

ສັນຍາ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2008. 

ຂໍ້ສງັເກດ:ໃນໝວດ ຄ ນີ້, ບໍ່ໄດ�ກໍານົດຫຼັກການທີ່ຜູ�ມີສິດທວງ ສາມາດທວງໃຫ�ປະຕິບັດແນວໃດແດ� 

ໃນກໍລະນີທີ່ມີການບໍ່ປະຕິບັດສັນຍາຄືດັ່ງຕົວຢ�າງ ຂ້າງເທິງ.  

ກ). ຜູ�ຊື້ສາມາດທວງ ໃຫ�ຜູ�ຂາຍປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນຕາມສັນຍາແນວໃດ ? ຖ້າຫາກວ່າ ຜູ�ຊື້ສາ 

ມາດໄດ�ກໍານົດໄວ�ໃນສັນຍາກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ�ມາດຕະການຮັບປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ ຊຶ່ງລວມມີການຄໍ້າ 
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍຜູ້ກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 24 (ປັບປຸງ) ການປະຕບິັດສັນຍາ: 

  ຄູສນັຍາ ຕອ້ງປະຕິບດັສນັຍາດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ, ຄົບຖ້ວນ, ຕາມກໍານົດເວລາ ແລະ ໃນສະຖານທີ່ ຊ່ຶງໄດ�ກໍານົດໄວ�ໃນ

ສັນຍາ ຫືຼ  ກດົໝາຍ. 

ຄູສນັຍາບ່ໍມີສິດປະຕິເສດການປະຕບິັດສັນຍາ ຫຼື ປຽນແປງເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາແຕຝາຍດຽວ ເວັ້ນເສຍັແຕກໍລະນີທີ່ກດົ  

ໝາຍຫາກໄດ�ອະນຸຍາດໃຫ�. 

ຄູສັນຍາມສີິດບ່ໍຮບັເອົາການປະຕບິດັ ທ່ີບໍຄ່ົບຖວ້ນ, ບໍຖ່ືກຕອ້ງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສັນຍາ ຫຼື ກົດໝາຍ ເວັ້ນເສຍັແຕສັນ 

ຍາ ຫືຼ ກດົໝາຍ ຫາກໄດ�ກໍານົດໄວ�ຢາງອ່ືນ. 
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 “ຜູ�ທີມ່ພີນັທະ” ຄະນະຄົ້ນຄວ້າ ໝາຍເຖິງ ຄູສນັຍາ ຊ່ຶງຕ່າງກໍມີພັນທະທີ່ຕ້ອງປະຕບິັດຕໍກ່ັນ ແລະ ຜູທີ່ມີພນັທະແຕພຽງຜູດຽວ 

ຕາມສນັຍາມອບຊັບໃຫ�ລ້າ. 
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ປະກັນດ້ວຍຫຼັກຊັບ, ການຊວດຈໍາ, ການປັບໃໝ (ມາດຕາ 34-36 ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ 

ແລະ ນອກສັນຍາ  ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2008. 

ຂ). ຖ້າຜູ�ມີພັນທະຫາກບໍ່ປະຕິບັດ ຜູ�ຊື້ສາມາດຍົກເລີກສັນຍາ ຕາມວັກທສີອງ ຂອງມາດຕາ 37 ຂອງ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2008 ໄດ�ບໍ່ ? ໃນເມ່ືອຜູ�ຊື້ອັບ

ປະໂຫຍດ ແລະ ຜູ�ຊື້ຍັງສາມາດນໍາໃຊ�ບົດບັນຍັດວັກສອງ ຂອງມາດຕາ 33 ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນ

ສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ  ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2008 ໄດ� ຫຼື ບໍ ່ ເພ່ືອຮຽກຮ້ອງເອົາຄ່າເສັຍຫາຍ ?. 

 

4.2. ຄວາມເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກັບ ການປະຕິບດັສັນຍາດວ້ຍຄວາມຈງິໃຈ, ຄບົຖວ້ນ, ຖກືຕອ້ງຕາມກາໍນົດເວລາ 

ແລະ ສະຖານທີ ່

4.2.1. ການປະຕິບດັສນັຍາດວ້ຍຄວາມຈງິໃຈ 

ຄວາມສໍານຶກກ່ຽວກັບຄໍາສັບນີ້ ຍັງບ່ໍທັນຈະແຈ�ງ ຍ້ອນກົດໝາຍຍັງບ່ໍໄດ�ກໍານົດໄວ�ເທ່ືອ. ຄວາມຈິງແລ�ວ 

ບໍ່ແມ�ນເລື່ອງແປກປະຫຼາດ ທີ່ກົດໝາຍບໍ່ກໍານົດຄໍາສັບນີ້ໄວ�, ທັງນ້ີກໍຍ້ອນວ່າຄ ໍາວ່າ “ດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ” (good 

faith or duty of good faith) ກໍານົດນິຍາມຍາກຫຼາຍ ຂຶ້ນກັບສະພາບຂອງແຕ�ລະຄະດີ ຫຼື ຂໍ້ຂັດແຍ�ງ. 

ບັນຫາດັ່ງກ່າວຫຼາຍປະເທດມອບໃຫ�ສານເປັນຜູ�ວິນິດໄສວ່າກໍລະນີໃດ ຈະເຂົ້າກັບເງື່ອນໄຂຂອງການປະຕິບັດ

ສັນຍາດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ. 

ໂດຍທົ່ວໄປແລ�ວ, ການປະຕິບັດສັນຍາດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈເປັນຫຼັກການໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງສັນຍາ ແຕ�ຄວນ

ຈະ ມີເຄ່ືອງໝາຍແນວໃດ ໂດຍສະເພາະໃນແງ�ຂອງກົດໝາຍລາວ ຫຼື ເວ້ົາອີກຄວາມໜຶ່ງວ່າ ຂອບເຂດເທົ່າໃດ 

ຈຶ່ງຖືວ່າ ຄູ�ສັນຍາໄດ�ປະຕິບັດສັນຍາດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈແທ� ? 

ທ່ານ ສຈ. ດາວອນຫວ່າງວິຈິດ ໄດ�ໃຫ�ຄໍາເຫັນວາ່ ການປະຕິບັດສັນຍາດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ “ແມ�ນການ

ປະຕບິດັຂໍ້ຜກູພນັຢ�າງຖືກຕອ້ງກັບເນື້ອໃນຂອງສນັຍາ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ”
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. 

ຄະນະຄົ້ນຄວ້າ ໄດ�ພະຍາຍາມສຶກສາເຄື່ອງໝາຍຂອງຄໍາສັບນີ້ ທັງໃນລະບົບປະເພນີສານ ແລະ ປະມວນ

ກົດໝາຍແພ�ງ ແລະສັງລວມໄດ�ວ່າ  ການປະຕິບັດສັນຍາຄວາມຈິງໃຈ ແມ�ນແນໃສ� “ການໄວ�ເນືອ້ເຊື່ອໃຈເຊ ຶ ່ງ

ກັນ ແລະ ກນັ” ຂອງຄູ�ສັນຍາ ຊຶ່ງຝ�າຍໜຶ່ງເຊື່ອໃຈວ່າ ອີກຝ�າຍໜຶ່ງຈະປະຕິບັດໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງໄດ�ຕົກລົງກັນ 

ແລະ ອີກຝ�າຍໜຶ່ງກໍມີຄວາມເຊື່ອແບບດຽວກັນ.  

ໃນຫຼາຍປະເທດທີ່ນໍາໃຊ�ປະມວນກົດໝາຍແພ�ງ, ໄດ�ມີການຮັບຮູ�ບາງຮູບການຂອງການປະຕິບັດສັນຍາ 

ດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈຂອງຄູ�ສັນຍາເຊັ່ນ ໃນປະມວນກົດໝາຍແພ�ງຂອງເຢ ັຍລະມັນ, ຄູ�ສັນຍາຕ້ອງມີຄວາມຈິງໃຈ 

ນັບແຕ�ເວລາເຈລະຈາໄປຈົນເຖິງການຕົກລົງ ແລະ ປະຕິບດັສັນຍາ. ເຖິງແມ�ນວ່າປະມວນກົດໝາຍແພ�ງເຍັຍລະ

ມັນບໍ່ໄດ�ກໍານົດນິຍາມຄໍາສັບນີ້ໄວ�, ແຕ�ກໍໝາຍເຖິງ ການກະທາໍຢາງມີເຫດມຜີນົ  ຊຶ່ງໂດຍພື້ນຖານແລ�ວ ກໍແມ�ນ

ການໄວ�ເນ້ືອເຊື່ອໃຈຊ ຶ ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ໂດຍສະເພາະສັນຍາທີ່ພົວພັນເຖິງການຄ້າ ແລະ ປະເພນີການຄ້າ

ສະເພາະ.  ສວ່ນປະມວນກົດໝາຍແພ�ງຝຣ່ັງ ກໍກໍານົດເງື່ອນໄຂໄວ�ວ່າ ສັນຍາຕ້ອງໄດ�ຖືກປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມ

ຈິງໃຈ ຊຶ່ງກົງກັນກັບມາດຕາ 24 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສນັຍາ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 

2008. 

ສໍາລັບບັນດາປະເທດທີ່ນໍາໃຊ�ປະເພນີສານ, ບາງປະເທດກໍຮັບຮູ�ຫຼັກການນີ້ ທັງໃນປະເທດທີ່ກໍານົດກົດ

ໝາຍເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ທັງໃນປະເທດ ທີ່ນໍາໃຊ�ປະເພນີສານ. ຢູ�ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ປະມວນກົດ

ໝາຍການຄ້າ (The Uniform Commercial Code) ໄດ�ກໍານົດວ່າ ທຸກສັນຍາ ຕ້ອງຖືກປະຕິບັດດ້ວຍ

ຄວາມຈິງໃຈ ຊຶ່ງ ຄໍາສັບ “ດວ້ຍຄວາມຈິງໃຈ” ນີ ້ໄດ�ຮັບຄໍານິຍາມ ດັ່ງນ້ີ: “ຄວາມເຊື່ອໃຈ ໃນການປະຕິບັດ ຫຼ ື

ໃນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ”. ສ ໍາລັບສັນຍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ້າ, ມາດຕະຖານຂອງການປະຕິບັດດ້ວຍ
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ຄວາມຈິງໃຈແມ�ນຮຽກຮ້ອງໃຫ� “ຄວາມໄວ�ເນ້ືອເຊື່ອໃຈກັນ ແລະ ການເຄົາລົບມາດຕະຖານປະເພນີທີ່ເປັນທໍາ

ທາງດ້ານຄ້າ” ອກີ. 

ສະຫ=ບແລ�ວ “ການປະຕິບັດສັນຍາດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ” ວ່າຄວນມີອົງປະກອບແນວໃດແດ� ເປັນສິ່ງທີ່ຍາກ 

ສົມຄວນ, ຄໍາເຫັນຂອງ ທ່ານ ສຈ. ດາວອນ ຫວ່າງວິຈິດ ທີ່ເຫັນວ່າ ແມ�ນປະຕິບັດຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບເນື້ອ

ໃນຂອງສັນຍາ ແລະ ຕາມກົດໝາຍນັ້ນ ອາດເປັນເຄື່ອງໝາຍໜຶ່ງ ສໍາລັບກົດໝາຍລາວກໍໄດ�.  

 

4.2.2. ການປະຕິບດັສນັຍາຢາງຄົບຖວ້ນ  

ຄໍາວ່າ “ຄບົຖ້ວນ” ມີຄວາມໝາຍແນວໃດ ? ນັກວິຊາການກົດໝາຍລາວ ໄດ�ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ມີຄໍາເຫັນວ່າ 

ການປະຕິບັດສັນຍາຢ�າງຄົບຖ້ວນ ໝາຍເຖິງ ການປະຕິບັດ “ທກຸຂໍກ້າໍນົດ” ທ່ີມີໃນສັນຍາ, ການປະຕິບດັຄົບ

ຖ້ວນຕາມ “ຈໍານວນ”, “ປະເພດ” ຫຼື “ເງ່ືອນໄຂ” ທີ່ມີຢູ�ໃນ ສນັຍາ ຫຼື ທີ່ກ ໍານົດໄວ�ໃນກົດໝາຍ. 

ຕວົຢາງ: ກ ຊື້ເຂ້ົາສານໜຽວ ຈໍານວນສິບໂຕນ ຈາກ ຂ ຢູ� ແຂວງຊຽງຂວາງ, ກ ແລະ ຂ ຕົກລົງ ກັນວ່າ 

ຂ ຈະສົ່ງເຂົ້າໃຫ�ເຖິງ ສະຖານີລົດເມສາຍເໜືອ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ເມື່ອມາເຖິງ ສະຖານີ້ລດົເມສາຍ  

ເໜືອແລ�ວ, ກ ຈະຕ້ອງຊ ໍາລະເງິນ ໂດຍຜ່ານການໂອນເຂົ້າບັນຊີທະນາຄານຂອງ ຂ. ເມ່ືອ ຂ ສົ່ງ ເຂ້ົາສານ 

“ໜຽວ” ມາໃຫ� ກ ຈ ໍານວນສິບໂຕນ ຮອດສະຖານີລົດເມສາຍເໜືອ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແລ�ວ ຖືວ່າ ຂ ໄດ�

ປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນສໍາເລັດ “ຄົບຖ້ວນ”. 

ຕວົຢາງ: ກ ຊື້ ໂທລະສັບມືຖື ຈາກຮ້ານ ຂ ຊຶງ່ ໃນກັບບັນຈຸໂທລະສັບນັ້ນ ໄດ�ຂຽນວ່າ ມີໂທລະສັບມືຖື 

ໜຶ່ງໜ່ວຍ, ສາຍສາກ, ສາຍຟງັຫູ ແລະ ໜ່ວຍຄວາມຈໍາ. ຖາ້ອຸປະກອນທຸກຢ�າງທາງຮ້ານ ຂ ໄດ�ມອບໃຫ�ຜູ�ຊື້ ກ 

ຄົບແລ�ວ ກໍຖືວ່າ ຂ ໄດ�ປະຕິບັດພັນທະຕາມສັນຍາຢ�າງຄົບຖ້ວນ, ແຕ�ຖາ້ຮ້ານ ຂ ບໍ່ມອບອຸປະກອນທ່ີຂຽນໄວ�

ໃຫ�ຄົບ ກໍຖືວ່າ ຮ້ານ ຂ ປະຕບິັດສັນຍາບໍ່ຄົບຖ້ວນ.  

ສະຫ=ບແລ�ວ ການປະຕິບັດສັນຍາຢ�າງຄົບຖ້ວນ ໝາຍເຖິງການປະຕິິບບັດທູກຂໍ້ກໍານົດ, ຄົບຖ້ວນຕາມຈໍາ 

ນວນ, ປະເພດ ຫຼື ເງ່ືອນໄຂ ທີ່ມີຢູ�ໃນສັນຍາ. ສັນຍາຄົບຖ້ວນໝາຍເຖິງ:  

- ຄົບຖ້ວນ ໃນວັດຖຸກໍາທ່ີເປັນເປົ້າໝາຍຂອງສັນຍາ; 

- ຄົບຖ້ວນ ໃນການປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະຕໍ່ກັນ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ຖ້າມີ. 

ການປະຕິບັດສັນຍາບໍ່ຄົບຖ້ວນຈະພາໃຫ� ຄູ�ສັນຍາຝ�າຍໃດຝ�າຍໜຶ່ງ ນໍາໃຊ�ບົດບັນຍັດວັກສາມຂອງ ມາດ 

ຕາ 24 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2008 ໄດ�. 

 

4.2.3. ການປະຕິບດັສນັຍາຖກືຕ້ອງຕາມກາໍນົດເວລາ  

ໂດຍທົ່ວໄປແລ�ວ, ຄູ�ສັນຍາຕ້ອງຕົກລົງກັນກ່ຽວກັບ ກໍານົດວັນ, ເວລາ ຂອງການປະຕິບັດສັນຍາ ແລະ 

ຖ້າ ເປັນສັນຍາທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນກໍຕ້ອງຂຽນໃສ�ໃນສັນຍາ ເຊັ່ນ: ອາຍຸຂອງສັນຍາ, ວັນ, ເດືອນ, ປີ ທີ່

ຕ້ອງປະຕິບັດ.  

ຕວົຢາງ: ກ ກູ�ຢືມເງິນຈາກທະນາຄານ ຂ ໂດຍມີ ກ ໍານົດເວລາສາມປີ, ກ ຕ້ອງໃຊ�ຄືນຕົ້ນທຶນ ແລະ 

ດອກເບັ້ຍ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ສາມປີ ຊຶ່ງນັບແຕ� ວັນທ ີ1 ທັນວາ 2010 ເຖິງ ວັນທີ 31 ພະຈິກ 2013; 

ກໍານົດເວລາຂອງການປະຕິບັດສັນຍາ ແມ�ນລະຍະເວລາໃດໜຶ່ງທີ່ກໍານົດໄວ�ໃນສັນຍາ ຫຼ ື ຕາມທີກໍານົດ

ໄວ� ໃນກົດໝາຍ ເພ່ືອໃຫ�ຄູ�ສັນຍາປະຕິບັດສັນຍາຕໍ່ກັນ, ວິທີການຄິດໄລ�ລະຍະເວລານັ້ນໃຫ�ອ່ານເນ້ືອໃນ ທີ່

ກໍານົດໄວ�ໃນຂໍ້ 8 ກ່ຽວກັບອາຍຸຄວາມ. 

ຖ້າຫາກຄູ�ສັນຍາບໍ່ແນ�ໃຈກ່ຽວກັບວິທີການຄິດໄລ�ລະຍະເວລາ  ທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດນໍາກັນ ໃນກໍລະນີໄດ�ທີ່

ເຮັດສັນຍາເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ຄູ�ສັນຍາສາມາດນໍາເອົາສັນຍານັ້ນໄປຂໍຄໍາແນະນໍາຈາກຫ້ອງການຍຸຕິທໍາເມືອງ  

ຫຼື ພະແນກຍຸຕິທໍາແຂວງ.  
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ສັນຍາ ທີ່ຄູ�ສນັຍາໄດ�ຕົກລົງກັນກໍານົດລະຍະເວລາ ການປະຕິບັດສັນຍາໄວ�ແລ�ວ ການປະຕິບັດສັນຍາ 

ແມ�ນ ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກໍານົດເວລາດັ່ງກ່າວ. ການບໍ່ປະຕິບັດໃຫ�ຄົບຖ້ວນ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ກົງກັບກໍານົດ

ເວລານັ້ນ ພາໃຫ� ຜູ�ທີ່ມີສິດ ຫຼື ຄູ�ສັນຍາຝ�າຍທີ່ມີສິດທວງ ສາມາດປະຕິເສດການປະຕິບັດທີ່ຊັກຊ້ານ້ັນໄດ� ແລະ 

ບໍ່ປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນກໍໄດ� ຕາມວັກທ ີ ສ່ີຂອງມາດຕາ 24 ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ 

ແລະ ນອກສັນຍາ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2008. ໃນກໍລະນີທີ່ຄູ�ສັນຍາຫາກບໍ່ໄດ�ກໍານົດລະຍະເວລາໃນການປະຕິບັດ

ສັນຍາໄວ� ແມ�ນໃຫ�ປະຕິບັດຕາມບົດບັນຍັດ ວັກສອງຂອງ ມາດຕາ 26 ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນ

ສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2008.
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 ຫຼັກການທີ່ກໍານົດໃນວັກສອງນີ້ ເມ່ືອອ່ານແລ�ວສາມາດ

ເຂ້ົາໃຈໄດ�ຢ�າງງ່າຍດາຍ ຊຶ່ງສາມາດສັງ ລວມເປັນເຄື່ອງໝາຍ ຕາມລໍາດັບດັ່ງນ້ີ: 

- ກົດໝາຍອະນຸຍາດໃຫ� ເຈ້ົາໜີ້ ຫຼື ຜູ�ມີສິດທວງ ທວງໃຫ� ຜູ�ມີພັນທະປະຕິບັດສັນຍາ ໂດຍແຈ�ງໃຫ�ລູກ

ໜີ້ຊາບເສັຍກ່ອນ; 

- ສ່ວນລູກໜີ້ເອງກໍມີສິດປະຕິບັດສັນຍາໄດ�ທຸກເວລາ; 

- ເມ່ືອເຈົ້າໜ້ີໄດ�ທວງໃຫ�ປະຕິບັດແລ�ວ ລູກໜີ້ມີພັນທະປະຕິບັດສັນຍາດັ່ງກ່າວ ພາຍໃນກ ໍານົດເວລາສິບ

ຫ້າວັນ ນັບແຕ�ວັນທີ ່ເຈ້ົາໜ້ີໄດ�ທວງໃຫ�ປະຕິບັດເປັນຕົ້ນໄປ.  

ຂໍ້ສງັເກດ: ຄາໍວ່າ “ລກູໜີເ້ອງກມໍສີິດປະຕິບດັສນັຍາໄດ�ທຸກເວລາ” ເມື່ອເວລາເຈົ້າໜ້ີທວງ ແລະ “ລກູໜີມ້ີ

ພນັທະປະຕິບດັສນັຍາດັ່ງກ່າວພາຍໃນກາໍນົດເວລາສບິຫາ້ວັນ” ນ້ີມີຄວາມໝາຍແນວໃດ ? ຄະນະຄົ້ນຄວ້າ 

ເຂ້ົາໃຈວ່າ ວັກສອງຂອງມາດຕາ 26 ນີ ້ຕ້ອງໄດ�ອ່ານທັງໝົດຂອງວັກ ຈຶ່ງຈະເຂົ້າໃຈຫຼັກການ ແລະ ຈດິໃຈຂອງ

ບົດບັນຍັດນີ້ຢ�າງຖືກຕ້ອງ, ບໍ່ແມ�ນນໍາໃຊ�ປະໂຫຍກໃດປະໂຫຍກໜຶ່ງຂອງວັກນີ້.  

ຕວົຢາງ: ກ ຕກົລົງໃຫ� ຂ ເຊ່ົາ ລົດຕູ�ຂອງຕົນ ມື້ລະ 400.000 ກີບ ໂດຍບໍ່ໄດ�ກໍານົດວັນ, ເວລາສົ່ງຄືນ 

ແລະ ເປັນສັນຍາປາກເປົ່າ ໂດຍ ກ ບອກວ່າ “ເອົາໄປໃຊ�ກອ່ນໂລດ ຖ້າຢາກໄດ�ລົດ ຈຶ່ງຈະບອກຕາມພາຍ ຫຼັງ”. 

ໃນກໍລະນີທີ່ ກ ຕ້ອງການເອົາລົດຕູ�ທີ່ໃຫ້ ຂ ເຊົ່ານ້ັນຄືນ ກ ຕ້ອງແຈ�ງບອກໃຫ� ຂ ຊາບ, ຖ້າຫາກວ່າ ລົດຕູ� ຄັນ

ນັ້ນ ຂ ບໍ່ໄດ�ນ ໍາໃຊ� ຫຼື ວ່າໄດ�ໃຊ�ແຕ�ມີຄວາມສາມາດສົ່ງຄືນໃຫ� ກ ໄດ�ໃນຕອນຄ ໍ ່າຂອງມື້ທີ່ຮັບຊາບ ຫຼື ມື້ຖັດມາ 

ຂ ຕ້ອງສົ່ງຄືນໃຫ� ກ ຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງດັ່ງກາວ, ບໍ່ແມ�ນຖ້າໃຫ�ຄົບສິບຫ້າວັນແລ�ວຈຶ່ງສ່ົງລົດຕູ�ໃຫ� ກ ຄືນ. 

ໃນກໍລະນີ ທີ່ ຂ ໄດ�ນ ໍາໃຊ�ລົດຕູ�ນັ້ນຢູ� ຫຼື ຕິດພາລະກິດອື່ນໆ ແລະ ບໍ່ສາມາດສົ່ງລົດຄືນໃຫ� ກ ໃນເວລາທີ່

ຮຽກຮ້ອງ ຂ ກໍມີເວລາສະສາງພາລະກິດຂອງຕົນ ໃຫ�ແລ�ວ ແລະ ສົ່ງລົດຄືນໂດຍໄວ ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງລໍຖ້າ

ໃຫ�ຄົບສິບຫ້າວັນ. 

ຄະນະຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າໃຈວ່າທີ່ກດົໝາຍກໍານົດເວລາສິບຫ້າວັນນີ້ ກໍເພ່ືອໃຫ�ຜູ�ມີພັນທະ ຫຼື ລກູໜີ້ ມີເວລາທີ ່

ເໝາະສົມໃດໜຶ່ງ ໃນກໍລະນີ ທີ່ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມກໍານົດເວລາໄດ�ຕາມການທວງຂອງເຈົ້າໜ້ີ. ໃນກໍານົດສິບ

ຫ້າວັນຄວນແມ�ນ ສິບຫ້າວັນຕາມປະຕິທິນ ຊຶ່ງລວມທັງວັນພັກ (ວັນເສົາ, ອາທິດ ແລະ ວັນພັກລັດຖະການ 

ອື່ນໆ) ແລະ ເລ່ີມນັບເອົາແຕ� ມື້ທີ່ເຈ້ົາໜີ້ໄດ�ທວງໃຫ�ປະຕິບັດ ບໍ່່ແມ�ນນັບວັນຖັດມາ, ຈຸດນີ້ ກົດໝາຍກໍານົດຈະ 

ແຈ�ງແລ�ວ. 
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍຜູ້ກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 26 ກໍານົດເວລາຂອງການປະຕບິັດສັນຍາ: 

 ສັນຍາຕອ້ງໄດ�ຮບັການປະຕບິັດ ຕາມກໍານົດເວລາ ທີ່ໄດ�ກໍານົດໄວ� ແລະ ໃຫ�ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ. 

 ໃນກໍລະນ ີທີ່ບໍ່ໄດ�ກໍານົດເວລາຂອງການປະຕບິັດສັນຍາ ເຈົ້າໜ້ີມສີິດທວງໃຫ�ປະຕິບດັ ແລະ ລູກໜີ້ກໍມສີດິປະຕິບດັໄດ�ທຸກ 

ເວລາ. ໃນກໍລະນທີີ່ເຈົ້າໜ້ີຫາກໄດ�ທວງໃຫ�ປະຕບິັດນ້ັນ  ລູກໜີ້ມີພນັທະປະຕິບດັສນັຍາດັ່ງກ່າວ ພາຍໃນກໍານົດເວລາສບິຫາ້ວັນ ນັບ 

ແຕ ວັນທີເຈົ້າໜ້ີໄດ�ທວງໃຫ�ປະຕິບດັເປນັຕົນ້ໄປ. 

 ລູກໜີ ້ ອາດຈະປະຕບິັດສັນຍາກ່ອນກໍານົດເວລາກໍໄດ� ຖ້າວ່າການປະຕິບດັນັນ້ ຫາກບ່ໍຂັດກັບສັນຍາ ຫືຼ ກົດໝາຍ ແລະ 

ເຈົ້າໜ້ີກໍເຫັນດີນໍາ. 
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ວັກສາມມາດຕາ 26 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 

2008ອະນຸຍາດໃຫ�ລູກໜີ້ ປະຕິບັດສັນຍາກ່ອນກໍານົດເວລາໄດ� ຖ້າການປະຕິບັດກ່ອນສັນຍານັ້ນ ຫາກບໍ່ຂັດ

ກັບສັນຍາ ຊຶ່ງເຈົ້າໜ້ີກໍເຫັນດີນໍາ ແລະ ບໍ່ຂັດກັບກົດໝາຍ. 

ຂໍສງັເກດໃນສນັຍາກູ�ຢມື: ໂດຍທົ່ວໄປແລ�ວ ສັນຍາກູ�ມຢືມເງິນ ຈະກໍານົດລະຍະເວລາ ແລະ ຕາຕະລາງ

ເວລາໃນການສົ່ງຕ້ົນທຶນ ແລະ ດອກເບັ້ຍ, ຊຶ່ງຜູ�ກູ�ຢືມ ຕ້ອງໄດ�ປະຕິບັດຕາມຕາຕະລາງເວລານັ້ນຢ�າງເຄັ່ງຄັດ 

ເຖິງແມ�ນວ່າຜູ�ກູ�ຢືມຈະມີຄວາມສາມາດໃນການຊໍາລະຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບັ້ຍກ່ອນກໍານົດເວລາກໍຕາມທະນາ 

ຄານຈະປະຕິເສດການຮັບເອົາການຊໍາລະຕົ້ນທຶນກ່ອນເວລາ, ຍົກເວັ້ນມີການຕົກລົງເປັນຢ�າງອື່ນ
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. ໃນກໍລະນີ 

ທີ່ບໍ່ໄດ�ບົ່ງລະຍະເວລາຂອງການປະຕິບັດສັນຍາ ຢ�າງຄັກແນ�ໄວ�ໃນສັນຍາ ຫຼື ເປັນການກູ�ຢືມແບບປາກເປົ່າ, ອີງ

ຕາມວັກທີສາມຂອງມາດຕາ 26 ນີ້ ເຫັນວ່າ ຜູ�ກູ�ຢືມ ຫຼື ລູກໜີ້ ມີສິດສົ່ງຄືນທັງຕ້ົນທຶນ ແລະ ດອກເບັ້ຍໃນມື້ທີ່

ສົ່ງນ້ັນໄດ� ຖ້າຫາກເຈົ້າໜ້ີເຫນັດີນໍາ. 

 

4.2.4. ການປະຕິບດັສນັຍາຖກືຕ້ອງຕາມສະຖານທີ ່ 

ສັນຍາ ຕ້ອງຖືກປະຕິບັດໃຫ�ຖືກຕາມຕາມສະຖານທີ່ ຊຶ່ງເປນັເງື່ອນໄຂໜຶ່ງຂອງການປະຕິບັດສັນຍາ ຕາມ

ວັກໜຶ່ງຂອງມາດຕາ 25 ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 

2008. ໃນລະນີທີ່ສັນຍາຫາກບໍ່ໄດ�ກໍານົດກ່ຽວກັບເລື່ອງສະຖານທີ່ ໃນການປະຕິບັດສັນຍາໄວ�ຢ�າງຈະແຈ�ງ, 

ມາດຕາ 28 ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2008
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 ກໍານົດ

ຫຼັກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຖານທີ່ໃນການປະຕິບັດສັນຍາ ຊຶ່ງສັງລວມໄດ�ດັ່ງນ້ີ: 

- ກ່ຽວກັບສັນຍາກໍ່ສ້າງ ເຊັ່ນ ສິ່ງປຸກສ້າງ, ສະຖານທີ່ປະຕິບັດສັນຍາ ການມອບຮັບອາຄານ ຫຼື ສິ່ງປຸກ

ສ້າງ ແມ�ນໃຫ�ມີຢູ�ສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ.  

ຕວົຢາງ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງຕຶກອາຄານໃດຫນຶ່ງ ເວລາທີ່ການກໍ່ສ້າງນັ້ນສໍາເລັດແລ�ວ ຜູ�ຮັບເໝົາ ຕ້ອງມອບ

ອາຄານນັ້ນ ຢູ�ໃນສະຖານທີ່ ທີທ່ໍາການກໍ່ສ້າງອາຄານນັ້ນ;  

- ກ່ຽວກັບການໃຊ�ແທນໜີ້ສິນ ໃຫ�ປະຕິບັດຢູ�ບ່ອນຢູ�ຂອງເຈົ້ົ້າໜ້ີ ໃນເວລາເຮັດສັນຍານັ້ນ ເວັ້ນເສັຍແຕ�

ການໃຊ�ແທນໜີ້ສິນຂອງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ, ລວມຫມູ� ແລະ ສັງຄົມ. ໃນຈຸດນີ້ ໃຫ�ເຂ້ົາໃຈວ່າບ່ອນຢູ�ຂອງເຈົ້າ

ໜີ້ໃນເວລາເຮັດສັນຍາໝາຍເຖິງ ບ່ອນທີ່ເຈ້ົາໜ້ີຢູ�ອາໄສ ແລະ ເປັນບ່ອນທີ່ໄດ�ມີການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັນໃນເວລາ

ເຮັດສັນຍາ. ໃນກໍລະນີທີ່ເຈ້ົ້ົາໜີ້ ຫາກໄດ�ຍ້າຍບ່ອນຢູ�ໃນເວລາປະຕິບັດສັນຍາ ແລະ ໄດ�ແຈ�ງໃຫ�ລູກໜີ້ຊາບໃນ 
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ສາເຫດຕົ້ນຕໍ ກໍຍອ້ນວ່າ ທະນາຄານໄດ�ກໍາໄລຈາກດອກເບັຍ້ຈາກການກູ�ຢືມ, ເຖິງແມນວ່າຜູກູ�ຢືມ ມີຄວາມສາມາດສົ່ງຄືນຕົນ້ທຶນ

ທັງໝົດກ່ອນກໍານົດເວລາກຕໍາມ, ທະນາຄານຈະຄິດໄລຈໍານວນເງິນທັງໝົດ ທັງຕົ້ນທນຶ ແລະ ດອກເບັ້ຍ ຕາມກໍານົດເວລາທີ່ໄດ�ຕົກລົງ

ກັນ ຄືເກົ່າ, ຍກົເວັນ້ ຕວົຢາງ ບາງທະນາຄານອາດຈະຜ່ອນຜັນບໍ່ຄດິໄລເອົາ ດອກເບັ້ຍ ໃນສາມເດອືນສຸດທ້າຍ ຫືຼ ແລ�ວແຕການ

ຕົກລົງ. 
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍຜູ້ກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 27. ສະຖານທີ່ປະຕບິັດສັນຍາ:  

ສັນຍາ ຈະປະຕິບດັຢູສະຖານທີ່ ຊ່ຶງສັນຍາ ຫືຼ ກົດໝາຍໄດ�ກໍານົດໄວ�. ໃນກໍລະນີທີບ່ໍໄ່ດ�ກໍານົດສະຖານທີປ່ະຕບິັດ ແມນ

ໃຫ�ປະຕິບັດສັນຍາ ຢູສະຖານທີ່ ດ່ັງນ້ີ: 

1. ການມອບອາຄານກໍ່ສ້າງ ໃຫ�ປະຕບິັດຢູສະຖານທີ່ການກໍ່ສ້າງນັ້ນ; 

2. ການໃຊ�ແທນໜີ້ສນິໃຫ�ປະຕບິັດຢູບ່ອນຢູຂອງເຈົ້ົ້າໜ້ີ ໃນເວລາເຮັດສັນຍານັນ້ ເວັນ້ເສັຍແຕການໃຊ�ແທນໜີສ້ິນຂອງ

ການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ, ລວມຫມູ ແລະ ສັງຄົມ. ຖ້າວ່າເຈົ້ົ້າໜ້ີຫາກໄດ�ຍ້າຍບ່ອນຢູໃນເວລາປະຕິບັດສັນຍາ ແລະ ໄດ�ແຈ�ງໃຫ�

ລູກໜ້ີຊາບໃນເວລານັ້ນ ໃຫ�ປະຕບິັດຢູບ່ອນຢູໃໝຂ່ອງເຈົ້ົ້າໜ້ີ, ສ່ວນຄ່າໃຊ�ຈ່າຍທັງຫມົດໃນການປະຕບິດັສັນຍານັ້ນ ແມນ

ເປັນພາລະຂອງເຈົ້ົາ້ໜ້ີ; 

3. ພັນທະອື່ນໃຫ�ປະຕບິັດຢູບອ່ນຢູຂອງລູກໜ້ີ ໃນເວລາເຮັດສັນຍານັ້ນ. ຖ້າວ່າລູກໜີຫ້າກ ແມນນຕິບິກຸຄົນ ກໍໃຫ�ປະຕິ

ບັດຢູສໍານັກງານຂອງນິຕບິຸກຄົນນັ້ນ. 



�
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ເວລານັ້ນໃຫ�ປະຕິບັດຢູ�ບ່ອນຢູ�ໃໝ�ຂອງເຈົ້ົ້າໜີ້, ສ່ວນຄ່າໃຊ�ຈ່າຍທັງຫມົດໃນການປະຕິບັດສັນຍານັ້ນ ແມ�ນເປັນ

ພາລະຂອງເຈົ້ົ້າໜ້ີ.  

ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ຮູ�ທີ່ຢູ�ໃໝ�ຂອງເຈົ້າໜ້ີ ແລະ ເຈົ້າໜ້ີກໍບໍ່ໄດ�ແຈ�ງໃຫ�ລູກໜີ້ຊາບ, ລູກໜີ້ສາມາດຊອກຮູ�ກ່ຽວ

ກັບທີ່ຢູ�ໃໝ�ຂອງເຈົ້າໜ້ີໄດ� ໂດຍສອບຖາມກັບນາຍບ້ານບ່ອນເຈົ້າໜ້ີເຄີຍໄດ�ຢູ�ອາໄສ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍຕ້ອງ

ໄດ�ແຈ�ງໃຫ�ນາຍບ້ານດັ່ງກ່າວຮູ�ຈັກວ່າ ຕົນຈະໃຊ�ແທນໜີ້ສິນໃຫ�ເຈ້ົາໜ້ີ ແລະ ພະຍາຍາມຕິດຕໍ່ເຈ້ົາໜ້ີ, ການທີ່

ລູກໜີ້ບໍ່ກະທໍາສ່ິງໃດສິ່ງໜ່ຶງເພື່ອຢັ້ງຢືນວ່າ ຕົນໄດ�ພະຍາຍາມປະຕິບັດຕາມສັນຍາແລ�ວ ຖືວ່າລູກໜີ້ບໍ່ປະຕິບັດ

ພັນທະຂອງຕົນ ຫຼ ືຖືວ່າລູກໜີ້ບໍ່ປະຕິບັດສັນຍາ. ຝ�າຍເຈົ້າໜ້ີ ຖາ້ຫາກບໍ່ໄດ�ທວງທາວໜີ້ສິນຂອງຕົນ ເປັນເວລາ

ສາມປີ ຕິດຕໍ>ກັນ ຜູ�ກ່ຽວກໍຈະເສັຍສິດໃນການທວງໜີ້ສິນດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ເຈ້ົາໜີ້ບໍ່ສາມາດທວງໜີ້

ຈາກລູກໜີ້ໄດ� ອີກ ຍົກເວັ້ນລູກໜີ້ຍິນດີໃຊ�ແທນໜີ້ສິນ ເຖິງແມ�ນກາຍອາຍຸຄວາມມາແລ�ວກໍຕາມ
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.  

ມາດຕາ 27 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2008 ຍັງກໍານົດ

ສະຖານທີ່ໃນການປະຕິບັດສັນຍາ ນອກຈາກສະຖານທີ່ໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສະຖານ ທີ່ໃນການໃຊ�ແທນໜີ້ສິນ

ແລ�ວ ແມ�ນໃຫ�ປະຕິບັດຢູ�ສະຖານທີ່ຂອງລູກໜີ້ ໃນເວລາເຮດັສັນຍາ. 

ຕວົຢາງ: ໃນການບໍລິການເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ອາຫານນອກສະຖານທີ່ ຖ້າບ່ໍໄດ�ກ ໍານົດໄວ�ໃນສັນຍາ ກໍໃຫ�

ປະຕິບັດຢູ�ໃນສະຖານທີ່ ທີ່ເປັນບ່ອນຢູ�ອາໄສຂອງລູກໜີ້ ຫຼື ຜູ�ໃຊ�ບໍລິການ. 

ຂໍ້ສງັເກດ: ໃນປັດຈຸບັນ ການສື່ສານທີ່ມີຢູ� ໂດຍສະເພາະການຕິດຕໍ່ສື່ສານກັນທາງໂທລະສັບ, ໂທລະ

ສານ ຫຼ ືການໄປມາຫາສູ�ກັນລະຫວ່າງບ້ານ, ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ມີຄວາມສະດວກວ່ອງໄວ ແລະ ຕອບສະໜອງ

ໄດ� ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສັງຄົມເປັນທະວີຄູນ, ສະນັ້ນອາດຈະເກີດມີກໍລະນີ ທ່ີຄູ�ສັນຍາລືມ ຫຼື ບໍ່ໄດ�

ກໍານົດ ຫຼື ບ່ໍຮູ�ຈັກຄວາມສໍາຄັນກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ໃນການປະຕິບັດສັນຍາ ຊຶ່ງຄູ�ສັນຍາສາມາດປ�ຽນແປງ, 

ດັດແກ�ສັນຍາ ໄດ�ໂດຍຜ່ານການສື່ສານເຫຼົ່ານ້ັນ ບໍ່ວ່າຈະໂດຍວາຈາ ຫຼ ື ລາຍລັກອັກສອນ ທັງນີ້ກໍເພື່ອຫີຼກເວັ້ນ

ຄວາມບໍ່ເຂ້ົາໃຈ ໃນສະຖານທີປ່ະຕິບັດສັນຍານໍາກັນ. 

 

4.3. ການປະຕເິສດ ການປະຕບິັດສນັຍາ ຫຼ ືການປຽນແປງເງື່ອນໄຂຂອງສນັຍາໂດຍຝາຍດຽວ 

ການປະຕິເສດການປະຕິບັດສັນຍາ ແມ�ນການກະທໍາ ຫຼື ບໍກ່ະທໍາ ການປະຕິບັດພັນທະຈາກຝ�າຍທີ່ມີ

ພັນທະຕ້ອງປະຕິບັດ.  

ການປ�ຽນແປງສັນຍາ ແມ�ນການແກ�ໄຂສັນຍາ ອາດຈະເປັນການແກ�ໄຂໃນສ່ວນທີ່ເປັນເນື້ອໃນສໍາຄັນ 

ຫຼື ບາງສ່ວນບາງຕອນຂອງສັນຍາ. ຕາມຫຼກັການແລ�ວ ກົດໝາຍບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ� ຄູ�ສັນຍາຝ�າຍໃດຝ�າຍໜຶ່ງປ�ຽນ 

ແປງສັນຍາໄດ� ໂດຍຝ�າຍດຽວ ເວັ້ນເສັຍແຕ�ກົດໝາຍຫາກກໍານົດໄວ�ສະເພາະ. 

ຕວົຢາງ : ກ ຕົກລົງຂາຍລົດຈັກໃຫ� ຂ ໃນລາຄາ 10.000.000 ກີບ ແລະ ຂ ກໍຕົກລົງຊ ໍາລະຄ່າ

ລົດຈັກ ໃນອີກຫ້າວັນຖັດມາ, ໂດຍ ຂ ໄດ�ວາງ ເງິນມັດຈ ໍາກ່ອນ 2.000.000 ກີບ. ຕໍມ່າ ອີກສອງວັນອັດຕາ

ແລກປ�ຽນມີການເໜັງຕີງ, ຮອດມື້ມາຊໍາລະ ຂ ໄດ�ນ ໍາເງິນມາຊໍາລະໜີ້ສິນຄ່າລົດແຕ� ກ ບໍ່ຮັບເອົາຍ້ອນເຫັນວ່າ 

ຕົນເອງອັບປະໂຫຍດ ແລະ ຫ=ບທຶນ ແລະ ໄດ�ປ�ຽນແປງລາຄາ ຈາກ 10.000.000 ກີບ ມາເປັນ 

10.500.000 ແຕ�ຜູ�ດຽວ.  
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍຜູ້ກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 102 (ປັບປຸງ) ອາຍຸຄວາມໃນການຮ້ອງຟ�ອງ: 

ອາຍຸຄວາມໃນການຮ້ອງຟ�ອງ ມີກໍານົດ ສິບ ປີ ສໍາລັບສັນຍາກ່ຽວກບັສິ່ງກໍສ່້າງ ແລະ ສາມ ປີສໍາລັບສັນຍາປະເພດອື່ນ ແລະ 

ການຮ້ອງຂໍເອົາການໃຊ�ແທນຄ່າເສັຽຫາຍ ເວັນ້ເສັຽແຕກົດໝາຍຫາກ ໄດ�ກໍານົດໄວ�ຢາງອື່ນ.  

ອາຍຸຄວາມໃນການຮ້ອງຟ�ອງ ໃຫ�ເລີມ່ນັບແຕວນັກໍານດົເວລາຂອງສັນຍານັ້ນໄດ�ສິ້ນສຸດ ຫືຼ ນັບແຕວັນ ທ່ີຄວາມເສັຍຫາຍ

ໄດ�ເກີດຂຶ້ນ ເປັນຕົນ້ໄປ. 

ອາຍຸຄວາມໃນການຮ້ອງຟ�ອງ ຈະຖືກໂຈະ ໃນກໍລະນ ີທ່ີມີເຫດສຸດວິໄສ ຫຼື ເຫດບັງເອີນ ຊ່ຶງເປັນອຸປະສັກ ຕໍກ່ານຍ່ືນຄໍາ

ຮ້ອງຟ�ອງ. 

ພາຍຫລັງທ່ີໄລຍະເວລາຂອງການໂຈະນັ້ນ ໄດ�ສິ້ນສຸດແລ�ວ ອາຍຸຄວາມທີ່ໄດ�ຜ່ານມາກອ່ນນັນ້ ກຈໍະສືບຕໍອ່ີກ. 
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ຕາມຫຼັກການແລ�ວ, ຄູ�ສັນຍາຈະປ�ຽນແປງ ຫຼື ປະຕິເສດການປະຕິບັດສັນຍາດັ່ງທີ່ໄດ�ກ່າວມາແລ�ວຂ້າງ

ເທິງນ້ັນວ່າຄູ�ສັນຍາມີສິດ ແລະ ພັນທະ ທີ່່ຕ້ອງປະຕິບັດຕໍ່ກັນ, ແລະ ອີງຕາມຫຼັກການພື້ນຖານຂອງການເຮັດ

ສັນຍາສັນຍາຕ້ອງເກີດຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈຂອງຄູ�ສັນຍາ, ການທີ່ຄູ�ສັນຍາຝ�າຍໃດຝ�າຍໜຶ່ງ ຈະບໍ່ຮັບເອົາ

ການປະຕິ ບັດພັນທະຂອງອີກຝ�າຍໜຶ່ງຝ�າຍດຽວນັ້ນກົດໝາຍບໍ່ອະນຸຍາດ ຍ້ອນວ່າເປັນການຂັດກັບເຈດຕະນາ 

ແລະ ການຕົກລົງຂອງຄູ�ສັນຍາ, ເຊ່ັນດຽວກັນກົດໝາຍກໍບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ� ຄູ�ສັນຍາໃດຝ�າຍໜຶ່ງປ�ຽນແປງສັນຍາ

ດ້ວຍຕົນເອງ ແຕ�ຝ�າຍດຽວ, ຍົກເວັ້ນກົດໝາຍກໍານົດເປັນຢ�າງອ່ືນ. 
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ການປະຕິເສດການປະຕິບັດສັນຍາ ຫຼ ື ການປ�ຽນແປງເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາ ໂດຍຝ�າຍດຽວຖືວ່າເປັນ

ການບໍ່ປະຕິບັດສັນຍາ ແລະ ຝ�າຍທີ່ອັບປະໂຫຍດມີສິດຮຽກຮ້ອງເອົາຄ່າເສັຍຫາຍຕື່ມອີກຕາມມາດຕາ 33 ຂອງ 

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2008. 

ກໍລະນີໃດທີ່ກົດໝາຍອະນຸຍາດໃຫ�ມີການປ�ຽນແປງສັນຍາ ຫຼື ປະຕິເສດການປະຕິບັດສັນຍາໄດ�ໂດຍ

ຝ�າຍດຽວ, ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າແລ�ວເຫັນວ່າ ໃນກໍລະນີທີ່ຄູ�ສັນຍາຝ�າຍໃດຝ�າຍໜຶ່ງ ທີ່ຖກືລະເມີດສັນຍາສາມາດ

ພິສູດໄດ�ວ່າຕົນເປັນຜູ�ທີ່ໄດ�ຮັບຄວາມອັບປະໂຫຍດ ຈຶ່ງມີສິດປ�ຽນແປງສັນຍາຫຼື ຍົກເລີກສັນຍານັ້ນໄດ� “ໂດຍ

ຝາຍດຽວ”
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. ເຊັ່ນໃນກໍລະນີຕົວຢ�າງຂ້າງເທິງນັ້ນ, ຖ້າຜູ�ຂາຍ ຕ້ອງການປ�ຽນແປງສັນຍາ ຫຼື ປະຕິເສດການ

ປະຕິບັດສັນຍາແຕ�ຝ�າຍດຽວ ຕ້ອງໄດ�ຊີ້ໃຫ�ສານເຫັນວ່າ ຕນົໄດ�ຮັບຄວາມອັບປະໂຫຍດ ຊຶ່ງເປັນບັນຫາລໍາບາກ

ຫຼາຍ ແລະ ຕ້ອງແມ�ນເຈົ້າໜ້ີເປັນຝ�າຍພິສູດ  ບໍ່ແມ�ນລູກໜີ້. 

ໃນການຄ້າຂາຍ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດ ໂດຍສະເພາະບັນດາປະເທດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາ ແລະ ພັດທະ 

ນາແລ�ວ, ສ່ວນຫຼາຍຈະກໍານົດມາດຕາສະເພາະກ່ຽວກັບການຍົກເລີກສັນຍາ ຫຼື ປ�ຽນແປງສັນຍາ ຫຼື ປະຕິເສດ

ການປະຕິບັດ ສັນຍາ ໄດ�ແຕ�ຝ�າຍດຽວ ຊຶ່ງກໍານົດເອົາ “ລະຍະເວລາ” ຂອງການປະຕິບັດສິດ ແລະ ພນັທະຂອງ

ຄູ�ສັນຍາ ເປັນພື້ນຖານສໍາຄັນຂອງເງື່ອນໄຂການຍົກເລີກ ຫຼື ປ�ຽນແປງ ຫຼື ປະຕິເສດການປະຕິບັດສັນຍາແຕ�ຝ�າຍ

ດຽວ ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງ ຄໍາເຫັນຈາກອີກຝ�າຍໜຶ່ງ. ໃນຈຸດນີ້ ສັນຍາຈະຕ້ອງກໍານົດຢ�າງຈະແຈ�ງທີ່ສຸດ ຊຶ່ງອາດ

ກໍານົດໄວ�ໃນຫຼາຍບ່ອນ ນອກຈາກ ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຄູ�ສັນຍາແລ�ວ ອາດຈະສ້າງເປັນມາດຕາສະເພາະ ຫຼ ື

ກໍານົດໄວ�ໃນມາດຕາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຍົກເລີກສັນຍາ. 

ຕວົຢາງ: ໃນສນັຍາຊື້-ຂາຍອະສັງຫາລິມະຊັບ, ຜູ�ຊື້ ແລະ ຜູ�ຂາຍ ອາດຈະຕົກລົງກັນວ່າ “ຖ້າວ່າ ຜູ�ຊື້ ບໍ່

ໄດ�ໂອນເງິນຊໍາລະຄ່າຊ້ືອາຄານ ແລະ ທີ່ດິນ ງວດທໍາອິດ ໃນ ເວລາ 15:30 ໂມງ ຂອງ ວັນທີ 15 ມງັກອນ 

2014 ຖືວ່າ ຜູ�ຊື້ ລະເມີດສັນຍາ ແລະ ຜູ�ຂາຍມີອໍານາດ (ບໍ່ແມ�ນສິດ) ຍົກເລີກສັນຍາແຕ�ພຽງຝ�າຍດຽວໄດ� 

ໂດຍທັນໃດ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໄດ�ຂໍຄໍາເຫັນດີ ຈາກຜູ�ຊື້, ແລະ ຜູ�ຂາຍຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຄ່າເສັຍຫາຍໃດໆທີ່ເກີດຈາກ

ການຍົກເລີກສັນຍາ”.
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ກດົໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍຜູ້ກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 25 ວັກສອງ ກໍານົດວາ່ “ຄູສນັຍາບໍ່ມີສດິປະຕິເສດການປະຕບິັດ

ສັນຍາ ຫືຼ ປຽນແປງເງື່ອນໄຂຂອງສນັຍາແຕຝາຍດຽວເວັ້ນເສຍັແຕກໍລະນີ ທ່ີກດົໝາຍຫາກໄດ�ອະນຍຸາດໃຫ�” 
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍຜູ້ກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 37  ການປຽນແປງ ຫືຼ ການຍົກເລກີສັນຍາ: 

ສັນຍາ ອາດຈະຖກືປຽນແປງ ຫືຼ ຍົກເລີກ ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງຄູສັນຍາ. 

 ໃນກໍລະນີທີມ່ກີານລະເມີດສັນຍາຄູສັນຍາຝາຍທີ່ໄດ�ຮັບຄວາມອັບປະໂຫຍດນັ້ນ ຈະປຽນ ແປງ ຫຼື ຍົກເລີກ ສັນຍາແຕຝາຍ

ດຽວກໍໄດ� ເວັ້ນເສັຍແຕ ຄູສັນຍາຫາກໄດ�ຕກົລົງກນັຢາງອ່ືນ. 

ການປຽນແປງ ຫືຼ ການຍົກເລກີ ສັນຍາທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຕອ້ງເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ. 

ເມື່ອສັນຍາຫາກຖືກຍົກເລີກແລ�ວ ສ່ິງທີ່ໄດ�ປະຕບິັດຕໍ່ກັນຜ່ານມາ ກໍໃຫ�ແລ�ວກັນໄປ. ຖ້າວ່າຝາຍຫນ່ຶງ ຫາກໄດ�ປະຕບິັດພັນ

ທະຂອງຕົນກ່ອນແລ�ວ ຝາຍທ່ີຍັງຄ້າງຄານ້ັນ ຕ້ອງໄດ�ປະຕບິັດຕອບແທນ. ສໍາລັບພັນທະທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ�ປະຕບິັດຕໍ່ກນັນັ້ນ ກໃໍຫ�ເລີກ

ແລ�ວກັນໄປ.  



���

4.4. ການປະຕບິັດສນັຍາ ໃນກໍລະນທີີສ່ັນຍາບໍ່ໄດ�ກາໍນົດຢາງຈະແຈ�ງ 

ດັ່ງທີ່ໄດ�ກ່າວຂ້າງເທິງນ້ັນ ຫາກບໍ່ວ່າກໍລະນີໃດຖ້າສັນຍາ ຫາກບໍ່ໄດ�ກໍານົດຢ�າງຈະແຈ�ງ ຄູ�ສັນຍາບໍ່ສາມາດ

ປ�ຽນແປງສັນຍາ ຫຼ ື ປະຕິເສດການປະຕິບັດສັນຍາໄດ�ໂດຍຝ�າຍດຽວ. ນອກຈາກກໍານົດເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່

ໃນການປະຕິບັດສັນຍາ ທີ່ກໍານົດໄວ�ໃນ ມາດຕາ 26 ແລະ 27 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ 

ນອກສັນຍາ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2008 ແລ�ວ, ກົດໝາຍຍັງກໍານົດບາງຫຼັກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ

ໃນກໍລະນີທີ່ສັນຍາບໍ່ໄດ�ກໍານົດ ຫຼື ກໍານົດບໍຈ່ະແຈ�ງໄວ�ຄື: 

 - ຄຸນນະພາບທີ່ຕ້ອງການ; 

 - ລາຄາ ຫຼ ືຄ່າຕອບແທນ. 

 ໃນກໍລະນີທີ່ຄູ�ສັນຍາ ຫາກບໍ່ໄດ�ກໍານົດຄຸນນະພາບທີ່ຕ້ອງການຢ�າງຈະແຈ�ງ ເຊ່ັນ: ຜູ�ຊື້ ແລະ ຜູ�ຂາຍ ບໍ່

ໄດ�ກ່າວເຖິງ ຄຸນນະພາບຂອງ ເຂົ້າສານ ທີ່ຈະຊື້ ຈະຂາຍນໍາກັນ ເປັນລະອຽດ, ເມ່ືອມີຂໍຂ້ັດແຍ�ງກ່ຽວກັບເລື່ອງ

ນີ້. ມາດຕາ 25 ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2008 ກໍານົດ

ເງ່ືອນໄຂທີ່ເປັນຫຼັກການພື້ນຖານໃນການແກ�ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຕາມລໍາດັບຄື: 

-ໃຫ�ນໍາໃຊ�ຫຼັກການທີ່ກໍານົດໄວ�ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ ເຊັ່ນ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານ; 

-ໃຫ�ນໍາໃຊ�ຫຼັກການທີ່ກໍານົດໄວ�ໃນລະບຽບຕ່າງໆ, ຖ້າບ່ໍໄດ�ກໍານົດໄວ�ໃນກົດໝາຍ; 

-ໃຫ�ນໍາໃຊ�ປະເພນີທີ່ເຄີຍປະຕິບັດກັນມາ. 

ທັງໝົດນີ້ຈະໃຊ�ຫຼັກການໃດກໍຕາມ ການແກ�ໄຂບັນຫານີ້ຕ້ອງໄດ�ສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງຂອງສັນຍາ
28

. 

 ໃນກໍລະນີທີ່ຄູ�ສັນຍາຫາກບໍ່ໄດ�ກໍານົດລາຄາ ຫຼ ື ຄ່າຕອບແທນຢ�າງຈະແຈ�ງ, ເມ່ືອມີຂໍ້ຂດັແຍ�ງກ່ຽວກັບ

ເລ່ືອງນີ້. ວັກສອງຂອງມາດຕາ 25 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ສະບັບປັບປຸງ 

ປີ 2008 
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 ກໍານົດເງື່ອນໄຂທີ່ເປັນຫຼັກການພື້ນຖານໃນການແກ�ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຕາມລໍາດັບຄື: 

-ໃຫ�ນໍາໃຊ�ລາຄາທີ່ກໍານົດໄວ�ໃນກົດໝາຍ ຫືຼ ໃນລະບຽບຕ່າງໆ ເອ້ີນວ່າ “ລາຄາລັດກໍານົດ”; ຫຼ ື

-ໃຫ�ນໍາໃຊ�ລາຄາ ຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ ຢູ�ບ່ອນປະຕິບັດສັນຍາ. 

ຕວົຢາງ: ກ (ຜູ�ຊື້) ຕົກລົງຊ້ືຂາຍ ເຂົ້າສານຈ້າວ, ເຂ້ົາໄກ�ນ້ອຍ ຈາກ ຂ (ຜູ�ຂາຍ) ຈາກແຂວງຊຽງຂວາງ

ຈໍານວນສີ່ໂຕນ, ໃນລາຄາ ກໂິລກຣາມໜຶ່ງ 9.000 ກີບ, ທງັສອງຝ�າຍໄດ�ຕົກລົງກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ໃນການສົ່ງ-

ຮັບສິນຄ້າ ແມ�ນຢູ�ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍຕົກລົງກັນວ່າເມື່ອໃດທີ່ສິນຄ້າມາເຖິງສະຖານີລົດເມສາຍເໜືອ, 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແລ�ວ ໃຫ�ຖືວ່າ ກ ໄດ�ສົ່ງສິນຄ້າ ໃຫ� ຂ ແລ�ວ ແລະ ຂ ຕ້ອງຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າໃນ ສາມ

ວັນຖັດມາຈາກວັນ ທີ່ໄດ�ຮັບສິນຄ້າເປັນຕົ້ນໄປ. ການສົ່ງ ຮັບສິນຄ້າ ແບ�ງອອກເປັນສອງຄັ້ງໆລະສອງໂຕນ ແລະ 

ການຊໍາລະກໍແບ�ງອອກເປັນສອງງວດ ເຊັ່ນດຽວກັນ. ເມື່ອ ກ ໄດ�ຮັບສິນຄ້າຈາກ ຂ ໃນຄັ້ງທ ໍາອິດສອງໂຕນ, 

ປາກົດວ່າມີເຂ້ົາສານຈ້າວທີ່ໄດ�ຮັບຈໍານວນ 500 ກິໂລກຣາມ ຫຼື 50 ເປົາ ມີສີ ແລະ ເມັດ, ທັງຄວາມຊຸ�ມຊືນ

ແຕກຕ່າງກັນກັບອີກຈໍານວນທີ່ເຫຼືອ. ກ ຈຶ່ງໄດ�ທັກທ້ວງ ຂ ແລະ ສະເໜີໃຫ� ຂ ແກ�ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງທັງ

ສອງຝ�າຍກໍຮູ�ດີວ່າ ພວກຕົນບໍ່ໄດ�ຕົກລົງກັນກ່ຽວກັບການແກ�ໄຂກ່ຽວກັບເລ່ືອງຄຸນນະພາບຂອງເຂົ້າ, ຍ້ອນວ່າ 

ຝ�າຍ ກ ເຂ້ົາໃຈວ່າ ເຂົ້າສານຈ້າວ ທີ່ຈະຂາຍໃຫ�ນັ້ນ ຕ້ອງມີຄຸນນະພາບດີ ໃນຄວາມໝາຍທ່ີດີ ຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍຜູ້ກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 25 (ໃຫມ່)  ການປະຕິບດັສນັຍາເພີ່ມເຕີມ: 

ໃນກໍລະນີທີສ່ັນຍາ ຫາກບ່ໍໄດ�ກໍານົດ ຫຼື ກໍານົດບໍຈ່ະແຈ�ງ ກຽ່ວກັບຄນຸນະພາບທີຕ່້ອງການ ນ້ັນ ໃຫ�ປະຕບິັດຢາງສອດຄ່ອງ

ກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານ ຫຼື ລະບຽບກດົໝາຍອ່ືນທີກ່່ຽວຂອ້ງ ຫຼື ມາດຕະຖານທ່ີຍອມຮັບ ເປັນປະເພນີເຄຍີປະຕິບດັກນັມາ 

ໂດຍສອດຄອ່ງກບັວດັຖຸປະສົງ ຂອງສັນຍາ. 

ໃນກໍລະນີທີສ່ັນຍາ ຫາກກໍານົດລາຄາ ຫຼື ຄ່າຕອບແທນ ບໍຈ່ະແຈ�ງນ້ັນ ໃຫ�ປະຕິບດັຢາງສອດຄອ່ງກບັລາຄາທົວ່ໄປໃນທອ້ງ

ຕະຫຼາດ ຢູສະຖານທ່ີ ເວລາປະຕບິດັສນັຍາ ຫຼື ຕາມລາຄາ ທ່ີລັດໄດ�ກໍານົດ. 
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 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍຜູ້ກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 25 (ໃຫມ່) ການປະຕິບດັສນັຍາເພີ່ມເຕີມ: 

ໃນກໍລະນີທີສ່ັນຍາ ຫາກກໍານົດລາຄາ ຫືຼ ຄ່າຕອບແທນ ບໍຈ່ະແຈ�ງນ້ັນ ໃຫ�ປະຕິບດັຢາງ ສອດຄ່ອງກັບລາຄາທົ່ວໄປໃນທອ້ງ

ຕະຫຼາດ ຢູສະຖານທ່ີ ເວລາປະຕບິດັສນັຍາ ຫຼື ຕາມລາຄາ ທ່ີລັດໄດ�ກໍານົດ. 
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ຢູ�ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ່ວນ ຂ ກໍເຂ້ົາໃຈວ່າຄຸນນະພາບດີນັ້ນ ເປັນຄຸນນະພາບດີທີ່ຍອມຮັບກັນໄດ�ໃນຕະ 

ຫຼາດທີ່ຢູ� ແຂວງຊຽງຂວາງ. ທງັສອງຝ�າຍໄດ�ໂອ�ລົມ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັນ ຜ່ານທາງໂທລະສັບ ຝ�າຍ ກ ຈຶ່ງສະ  

ເໜີຕໍ່ຝ�າຍ ຂ ວ່າ: (1). ເຂົ້າສານຈ້າວສ່ວນທີ່ເປັນຂໍ້ຂັດແຍ�ງຈ ໍານວນ 500 ກິໂລກຣາມນັ້ນ ຝ�າຍຜູ�ຊື້ຍິນດີຮັບ

ເອົາ ແຕ�ຕ້ອງຫ=ດລາຄາລົງຍ້ອນຄຸນນະພາບຂອງເຂົ້າບ່ໍໄດ�ຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຕົນເອງ, ຝ�າຍຜູ�ຊື້ສະເໜີຫ=ດ

ລາຄາຈາກ 9.000 ກີບ ມາເປັນ 7.000 ກີບ ຕ່ໍກິໂລກຣາມ ແລະ (2) ຝ�າຍຜູ�ຊື້ ສະເໜີໃຫ� ຝ�າຍຜູ�ຂາຍສະໜ

ອງເຂ້ົາສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼືອອີກສອງໂຕນ ໃຫ�ໄດ�ຕາມມາດຕະຖານທີ່ຕົນກໍານົດຂຶ້ນຖ້າຝ�າຍຜູ�ຂາຍບໍ່ສາມາດສະໜອງ

ເຂ້ົາໃຫ�ໄດ�ຕາມຈໍານວນດັ່ງກ່າວ ໃຫ�ຝ�າຍຜູ�ຂາຍ ສະໜອງເຂົ້າທ່ີຕົນກໍານົດມາດຕະຖານຂຶ້ນນັ້ນ ຕາມຕົວຈິງ ຊ່ຶງ

ອາດຈະບໍ່ແມ�ນສອງໂຕນ ຕາມທີ່ເຄີຍໄດ�ຕົກລົງກັນ.  

ຖ້າວ່າ ຜູ�ຂາຍ ຫາກຮັບເອົາຂໍ້ສະເໜີໃໝ�ນີ້ ກໍຖືວ່າເປັນການຕົກລົງກັນ ທັງສອງຝ�າຍ ແລະ ສັນຍາຊື້

ຂາຍ ທີ່ໄດ�ມີການຕົກລົງກັນກ່ອນໜ້ານ້ີໄດ�ມີການປ�ຽນແປງ.  

ຂ້ໍສງັເກດ: ກ່ຽວກັບເລື່ອງຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄານັ້ນ ຖ້າຫາກວ່າ ຄູ�ສັນຍາຕົກລົງກັນໄດ�ວ່າຈະເອົາຄຸນ

ນະພາບແນວໃດນັ້ນ ກົດໝາຍກໍຮັບຮູ�ຄຸນນະພາບທີ່ຄູ�ສັນຍາຕົກລົງກັນ ເຖິງແມ�ນວ່າຄຸນນະພາບອາດຈະສູງ ຫຼື 

ຕໍ່າກວ່າກົດໝາຍ ຫຼື ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍານົດໄວ�
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; ເຊ່ັນດຽວກັນກັບເລື່ອງລາຄາ ຫຼື ຄ່າຕອບແທນນັ້ນ 

ຖ້າວ່າຄູ�ສັນຍາຫາກຕົກລົງກັນໄດ� ເຖິງແມ�ນວ່າຈະຕໍ່າກວ່າ ຫຼ ື ສູງກວ່າ ລາຄາລັດກໍານົດກໍຕາມ, ຍກົເວັ້ນກົດ   

ໝາຍກໍານົດເປັນສິ່ງຕ້ອງປະຕິບັດຢ�າງຄັກແນ� ເຊ່ັນ ຄ່າຈ້າງຕໍ່າສຸດ, ລາຄາສິນຄ້າ, ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ລາຄາ

ອື່ນໆ ທີ່ລັດກໍານົດ ບໍ່ສາມາດປ�ຽນແປງໂດຍບຸກຄົນໄດ�. ບໍ່ວ່າໃນກໍລະນີໃດ ເມື່ອມີຂໍ້ຂັດແຍ�ງເກີດຂຶ້ນ ສານຈະ

ນໍາໃຊ�ຫຼັກການ ທີ່ກໍານົດໄວ�ໃນກົດໝາຍ ຫຼື ລະບຽບຕ່າງໆ ເປັນພື້ນຖານໃນການພິຈາລະນາ, ແຕ�ຖ້າບໍ່ມີຫຼັກ 

ການເຫຼົ່ານ້ີ ຈຶ່ງນໍາໃຊ�ປະເພນີປະຕິບັດໃນແຕ�ລະທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະ

ເກີດຂຶ້ນຕໍ່ຄູ�ສັນຍາຢ�າງສະເໝີພາບ. 

 

4.5. ການຊາໍລະ 

ໃນຄວາມສໍານຶກ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈລວມແລ�ວ, ການຊໍາລະມີຫຼາຍຄວາມໝາຍເປັນຕົ້ນ: ການທົດແທນ

ຄ່າເສັຍຫາຍ, ການໃຊ�ແທນໜີ້ສິນ ຫຼ ືການປະຕິບັດພັນທະ ຫຼ ືການທົດແທນ ຕາມຈໍານວນ ທີ່ຕົກລົງເຫັນດີນໍາ

ກັນ ລະຫວ່າງຜູ�ຊໍາລະ ແລະ ຜູ�ຮັບ ໃນຫຼາຍຮູບແບບ ເຊັ່ນ ເງິນສົດ, ແຊັກ, ຊັບສິ່ງຂອງອື່ນທີ່ມີມູນຄ່າທົດແທນ

ກັນໄດ�. ນອກຈາກນີ້ຍັງໝາຍເຖິງ ຈໍານວນເງິນໃດໜຶ່ງທີ່ແນ�ນອນ ທີ່ຈ່າຍ ຫຼື ຈະຈ່າຍໃນອະນາຄົດ. 

ການຊໍາລະ ທີກ່ົດໝາຍກໍານົດໄວ� ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບການປະຕິບດັສັນຍາ ຕາມມາດຕາ 28 ຂອງ

ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2008 ຊຶ່ງຄະນະຄົ້ນຄວ້າເຂ້ົາໃຈວ່າ

ໝາຍເຖິງ ຈໍານວນເງິນໃດໜຶ່ງ ທີ່ຈ່າຍໃຫ�ແກ�ເຈ້ົາໜ້ີ (ຫຼ ືຜູ�ທີມ່ີສິດທວງ) ໃນການປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນ.  

 ວັກໜຶ່ງຂອງມາດຕາ 28 ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ສະບັບປັບປຸງ 

ປີ 2008 ກໍານົດຫຼັກການທີ່ອະນຸຍາດໃຫ� ຄູ�ສັນຍາສາມາດ ຊ ໍາລະເປັນເງິນສົດ, ເງິນໂອນ, ແຊັກ ຫຼື ວັດຖຸ ຫຼ ື

ແຮງງານ ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງເຈົ້ົ້າໜ້ີ 
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ຄົ້ນຫາ ບາງມາດຕະຖານ ທ່ີກໍານົດເປັນ ຂ້ໍກໍານົດ ຈາກກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ�ຢູ ເວັບໄຊ�ຂໍ້ມນູຂ່າວສານທາງດ້ານ

ການຄ້າໄດ� ຢູ http://laotradeportal.gov.la/index.php?r=SearchMeasures/index  
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍຜູ້ກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 28 (ປັບປຸງ) ການຊໍາລະ: 

ການຊໍາລະ ອາດຈະປະຕິບດັເປັນ ເງິນສົດ, ເງິນໂອນ, ເຊັກ ຫືຼ ວັດຖຸ ຫືຼ ແຮງງານ ຕາມການຕກົລົງເຫັນດີຂອງເຈົ້ົ້າຫນ້ີ. 

ການຊໍາລະ ຈະມີຂຶ້ນໄດ� ກໍຕໍເ່ມື່ອຫາກມີການເຮັດໃບເກັັບເງິນ ເສັຍກອ່ນ.  

ໃນການຊໍາລະນັ້ນ ເຈົ້ົ້າໜ້ີ ຕ້ອງເຮັດໃບຮັບເງິນ ຫືຼ ເອກະສານອື່ນ ດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື ຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງລູກຫນ້ີ. ໃບຮັບເງິນ 

ຫຼື ເອກະສານອ່ືນນ້ີ ຕ້ອງເຮັດໃນທັນໃດ ຫຼື ຢາງຊ້າພາຍໃນ ສິບຫ້າ ວັນ ພາຍຫຼັງທ່ີໄດ�ປະຕບິັດສັນຍາແລ�ວ.  

ໃນກລໍະນີທີ່ມີການຊໍາລະດ້ວຍເຊັກນັ້ນ ມ້ືຊໍາລະ ແມນມື້ທີ່ເຈົ້າຫນ້ີໄດ�ຖອນເງິນ ຕາມຈໍານວນທີ່ກໍານົດໄວ�ໃນເຊັກນ້ັນ. ໃນ

ການຊໍາລະເປັນເງິນໂອນ ໃຫ�ຖືວ່າ ມ້ືຊໍາລະ ແມນມື້ທີ່ເງິນເຂົ້າບັນຊີຂອງເຈົ້າຫນ້ີ. ໃນການຊໍາລະທາງໄປສະນີ ໃຫ�ຖວື່າ ມ້ືຊາໍລະແມນ

ມື້ທີ່ລູກຫນ້ີໄດ�ມອບເງິນ ຫືຼ ຊັບສິ່ງຂອງທາງໄປສະນ.ີ 
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   ໃນສາຍພົວພັນທາງແພ�ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ແລະ ການຄ້າ, ໂດຍຖເືປັນປະເພນີ

ປະຕິບັດ ໂດຍສະເພາະໃນສາຍພົວພັນການຊື້ຂາຍ ແລະ ການບໍລິການ, ເຈົ້າໜ້ີຈະສົ່ງໃບຮຽກເກັບເງິນ ຫຼ ື ໃບ

ເກັບເງິນ (invoice) ໃຫ�ລູກໜີ້ ຫຼ ືຜູ�ມີພັນທະ ເພື່ອແຈ�ງໃຫ�ຊາບກ່ຽວກັບໜີ້ສິນທີ່ຕ້ອງໄດ�ຊໍາລະ ແລະ ກໍານົດ

ວິທີການຊໍາລະ ແລະ ວັນເວລາທີ່ຕ້ອງຊໍາລະ, ໃນບາງກໍລະນີ ຍັງກໍານົດເຖິງ ການປັບໃໝ ໃນກໍລະນີຊໍາລະຊັກ

ຊ້າອີກ. ໃນຈຸດນີ້ ກົດໝາຍກໍຮັບຮູ�ວ່າ ການຊ ໍາລະຈະເກີດຂຶ້ນໄດ� ກໍຕໍ່ເມ່ືອມີການສົ່ງໃບເກັບເງິນໃຫ�ລູກໜີ້ ຕາມ

ທີ່ກໍານົດໄວ�ໃນວັກສອງ ຂອງມາດຕາ 28 ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ສະບັບ

ປັບປຸງ ປີ 2008
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. ໃນກໍລະນີທົ່ວໄປ, ເມ່ືອສັນຍາຄົບກໍານົດທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດພັນທະໃນການຊໍາລະແລ�ວ ຖ້າ

ລູກໜີ້ຫາກບໍ່ມາຊໍາລະ ເຈົ້າໜ້ີມີສິດທວງໃຫ�ປະຕິບັດ. ໃນກໍລະນີທີ່ ລູກໜີ້ຫາກບໍ່ປະຕິບັດກໍຈະຖືວ່າເປັນການ

ລະເມີດສັນຍາ ແລະ ຖາ້ລູກໜີ້ຫາກບໍ່ຍິນຍອມຊໍາລະໜີ້ສິນດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ, ເຈົ້າໜ້ີສາມາດບງັຄັບປະຕິ 

ບັດສັນຍາດ້ວຍການຮ້ອງຟ�ອງຕໍ່ສານ.  

 ຂໍ້ສງັເກດ: ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດແີພ�ງ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2012, ຖ້າແມ�ນຂໍ້ຂັດ

ແຍ�ງທາງການຄ້າ
33

 ເຈ້ົາໜ້ີ ຕ້ອງໄດ�ທ ໍາການທວງໜີ້ສິນກ່ອນການຮ້ອງຟ�ອງ ເພື່ອໄລ�ລຽງໜີ້ສິນໃຫ�ຈະແຈ�ງກ່ອນ

ຈະຮ້ອງຟ�ອງເພື່ອບັງຄັບປະຕິບັດສັນຍາ
34

, ຖາ້ບໍ່ດັ່ງນ້ັນ ສານທີ່ມີສິດອໍານາດອາດຈະປະຕິເສດຮັບເອົາຄໍາຮ້ອງ

ຟ�ອງຂອງໂຈດມາພິຈາລະນາ
35
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ອ້າງແລ�ວ ຂ້າງເທິງ. 
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດ ໍາເນີນຄະດແີພງ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012, ມາດຕາ 37  ກໍານົດສິດອໍານາດຂອງຄະນະສານການຄ້າ ຊ່ຶງໃຫ�

ສິດອໍານາດ ໃນການພິຈາລະນາຄະດກີານຄ້າ ໃນນ້ີ: ສນັຍາກູ�ຢືມທາງການຄ້າ, ສນັຍາກູ�ຢມືກັບທະນາຄານ, ສັນຍາທາງທຸລະກດິ, ການ

ຄ້າ ແລະ ເອກະສານທາງການຄ້າ: ສນັຍາໃຊ�ໜີ້ສນິ, ແຊັກ. 

ມາດຕາ 37 (ປບັປງຸ) ສດິອາໍນາດຂອງຄະນະສານການຄ້າ ໃນການພິຈາລະນາການຮ້ອງຟ�ອງ 

 ຄະນະສານການຄາ້ ມີສິດອໍານາດພິຈາລະນາຕັດສິນຄະດີ ກ່ຽວກັບ: 

1. ສັນຍາຮຸ�ນສວ່ນ; 

2. ສັນຍາທາງດ້ານທຸລະກິດ, ການຄ້າ ຫືຼ ເອກະສານການຄ້າ ເຊ່ັນ ໃບສັນຍາໃຊ�ໜີ,້ ພັນທະບດັແລກເງນິ, ເຊັກ; 

3. ສັນຍາກູ�ຢືມທາງການຄ້າ; 

4. ການລ້ົມລະລາຍ ຂອງວິສາຫະກດິ ແລະ ການຊໍາລະສະສາງ; 

5. ການສ່ົງອອກ ຫືຼ ນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ, ການປະກນັໄພ; 

6. ຂໍ້ຂດັແຍງ ແລະ ຄໍາຮ້ອງຟ�ອງ ກ່ຽວກັບການລະເມີດຊບັສນິທາງປັນຍາ ເປັນຕົ້ນ ລິຂະສດິ, ເຄື່ອງໝາຍການຄາ້, ສິດທິ

ບດັ ແລະ ການກະທໍາອ່ືນ ທ່ີພາໃຫ�ເກີດການ ແຂງຂັນທີ່ບໍ່ເປນັທໍາ ຕາມທ່ີໄດ�ກໍານົດໄວ�ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນ

ທາງປັນຍາ. 
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດແີພງ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012, ມາດຕາ 40. ການທວງໜີ້ກອ່ນການຮອ້ງຟ�ອງ: 

ກ່ອນການຮ້ອງຟ�ອງຄະດກີານຄ້າຕໍສ່ານ ເຈົ້າໜ້ີຕອ້ງທວງໃຫ�ລູກໜີີໃ້ຊ�ແທນໜີສ້ິນ, ໄລລຽງ ໜ້ີສນິ ຫຼື ໄກເກັຍ່ກັນເສັຍ

ກ່ອນ, ຖ້າຫາກຕກົລົງກັນບໍ່ໄດ� ຈ່ຶງຮ້ອງຟ�ອງພ້ອມທັງສະເໜຕີໍ່ສານ ເພື່ອໃຫ�ລູກໜີ້ນໍາເອົາເອກະສານ ຫືຼ ບັນຊີຊບັສົມບັດຂອງຕົນ ມາ

ແຈ�ງຕໍ່ສານ ແລະ ສະເໜີໃຫ�ອອກຄໍາສັ່ງຍຶດ ຫືຼ ອາຍັດຊັບ ເພື່ອຮັບປະກນັການໃຊ�ແທນໜີສ້ິນນ້ັນ. 
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ກດົໝາຍວາ່ດ້ວຍການດໍາເນນີຄະດແີພ�ງ, ມາດຕາ 170 (ປບັປງຸ) ການບ່ໍຮບັເອາົຄ ໍາຮອ້ງຟ�ອງມາພຈິາລະນາ 

ສານ ຈະບໍ່ຮບັເອົາຄໍາຮ້ອງຟ�ອງມາພຈິາລະນາ ໃນກລໍະນີ ດ່ັງນ້ີ: 

1. ບັນຫາທ່ີຮ້ອງຟ�ອງນ້ັນ ຫາກຍັງບ່ໍທັນໄດ�ໄກເກັຍ່ ຕາມທ່ີໄດ�ກໍານົດໄວ�ໃນກົດໝາຍ;  

2. ຂໍ້ຂດັແຍງທາງດ້ານການຄ້າ ທ່ີຍັງບ່ໍທັນໄດ�ຜ່ານການໄກເກັຍ່ຈາກສູນ ຫືຼ ຫ້ອງການແກ�ໄຂຂໍຂ້ັດແຍງທາງດ້ານເສດຖະກດິ 

ຕາມທີ່ໄດ�ກໍານົດໄວ�ໃນສນັຍາ; 

3. ບັນຫາທ່ີຮ້ອງຟ�ອງນ້ັນ ບ່ໍຕກົຢູໃນສດິອໍານາດ ຂອງສານທ່ີຈະນໍາມາພິຈາລະນາ;  

4. ຄໍາຮ້ອງຟ�ອງ ຂອງຜູ�ບໍ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ ຫືຼ ຜູບໍມ່ີສດິເປັນຜູຕາງໜ້າ;  

5. ຄໍາຮ້ອງຟ�ອງບ່ໍໄດ�ປະຕິບດັ ຕາມທ່ີໄດ�ກໍານົດໄວ�ໃນມາດຕາ 166 ຂອງກດົໝາຍ ສະບັບນີ.້ 

ສໍາລັບຂໍ້ 4 ແລະ 5 ນັ້ນ ຄູຄວາມສາມາດແກ�ໄຂຄໍາຮ້ອງຟ�ອງຂອງຕົນໃຫ�ຖືກຕອ້ງຕາມກົດໝາຍ ເພື່ອໃຫ�ສານຮັບມາພິຈາ 

ລະນາ. 



���

 ເພື່ອຮັບຮູ�ວ່າ ຄູ�ສັນຍາໄດ�ຊໍາລະໜີ້ສິນໃຫ�ກັນແລ�ວ ຕ້ອງມີ “ໃບຮັບເງິນ” ຫຼື ສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງທີ່ເຮັດເປັນ

ລາຍລັກອັກສອນທີ່ມີການຢັ້ງຢືນ ທັງລູກໜີ້ ຫຼື ຜູ�ຊໍາລະ (ໃນກໍລະນີທີ່ ຜູ�ອື່ນຕາງໜ້າລູກໜີ້) ແລະ ເຈົ້າໜີ້ ຫຼ ືຜູ�

ຮັບເງິນ (ໃນກໍລະນີ ທີ່ຜູ�ອື່ນຕາງໜ້າເຈົ້າໜ້ີ) ຫຼື ລູກໜີ້ອາດສະເໜີວິທີການອື່ນ ນອກຈາກການເຮັດເອກະສານ 

ຫຼື ໜັງສືຢັ້ງຢືນການຊໍາລະ ເຊັ່ນ ການນໍາໃຊ�ແບບພິມສະເພາະ ຫຼື ວິທີການເອເລັກໂຕຣນິກ
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. ວັກສາມຂອງ 

ມາດຕາ 28 ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2008 ຍັງກໍານົດ

ກ່ຽວກັບການເຮັດໃບຮັບເງິນວ່າ ຕ້ອງເຮັດຂຶ້ນໃນທັນໃດ ຫຼ ືພາຍຫັຼງທີ່ໄດ�ປະຕິບັດສັນຍາແລ�ວສິບຫ້າວັນ.  

 ຂໍ້ສງັເກດ: (1). ຄວາມສໍານຶກກ່ຽວກັບຄໍາວ່າ “ໃບຮັບເງິນ” ໝາຍເຖິງ ເອກະສານສະເພາະ ຫຼື ໜັງສືໃດ

ໜຶ່ງທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ�ວ່າ ລູກໜີ້ ໄດ�ຊໍາລະໃຫ�ເຈ້ົາໜ້ີ ຫຼ ື ຜູ�ຮັບເງິນຕາງເຈົ້າໜ້ີແລ�ວ, 

ເຖິງຢ�າງໃດກໍຕາມ, ໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ ເຫັນວ່າ ມີບາງກໍລະນີທີ່ມີການຢັ້ງຢືນການຮັບເງິນດ້ວຍປະໂຫຍກ

ງ່າຍດາຍ ແລະ ໃນເຈັ້ຍ ຫຼື ປຶ້ມບັນທຶກ, ຕວົຢາງ: ນ ໄດ�ຮັບເງິນ 3.000.000 ກີບ (ສາມລ້ານກີບ) ຈາກ ຍ 

ເພື່ອຊະລະໜີ້ສິນ ໃນວັນທີ 3 ກຸມພາ 2014, ຈາກນັ້ນກໍລົງລາຍເຊັນຂອງທັງສອງຝ�າຍ. ເອກະສານແບບນີ້ ຖື

ວ່າ ໃຊ�ເປັນຫຼັກຖານເພື່ອຢັ້ງຢືນການຊໍາລະ ການປະຕິບັດພັນທະຂອງລູກໜີ້ໄດ� ແຕ�ເຖິງຢ�າງໃດກໍຕາມກໍມີຊ່ອງ

ວ່າງທາງກົດໝາຍຫຼາຍຢ�າງເຊັ່ນ ການປະຕິເສດຂອງເຈົ້າໜ້ີ ໂດຍອ້າງວ່າບ່ໍແມ�ນລາຍເຊັນຂອງຕົນເອງ ຫຼື ການບໍ່

ຮັບຮູ�ການຊໍາລະນັ້ນ. 

(2). ກົດໝາຍກໍານົດລະຍະເວລາສິບຫ້າວັນ, ບໍ່ໄດ�ໝາຍຄວາມວ່າ ວັນທ ີ15 ຈຶ່ງສ້າງໃບຮັບເງິນ ການ

ທີ່ກົດໝາຍອະນຸຍາດໃຫ�ມີເວລາໃດໜຶ່ງທີ່ແນ�ນອນ ສໍາລັບຄູ�ສັນຍາ ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ສາມາດສ້າງໃບຮັບເງິນໃນ

ທັນໃດ ອາດຈະເນື່ອງມາຈາກສະພາບການໃດໜຶ່ງເຊັ່ນ ລູກໜີ້ໄດ�ຊໍາລະໃຫ� ຜູ�ອື່ນທີ່ເຈ້ົາໜີ້ບອກໃຫ�ຊໍາລະ ຫຼ ື

ຮັບເງິນແທນຕົນ ແລະ ເຈົ້າໜີ້ຈະສົ່ງໃບຮັບເງິນໃຫ�ຕາມພາຍຫຼັງ ໃນກລໍະນີ ທ່ີຮຽກຮ້ອງໃຫ�ເຈ້ົາໜ້ີຢັ້ງຢືນຕື່ມ

ອີກ; ໃນກໍລະນີທີ່ມີການໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກຂອງທະນາຄານຂອງເຈົ້າໜ້ີ ຊຶ່ງລູກໜີ້ມີພຽງແຕ�ໃບຢັ້ງຢືນ

ການໂອນເງິນ ຕາມແບບພມິຂອງທະນາຄານເປັນຫຼັກຖານ, ລູກໜີ້ ອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ�ເຈ້ົາໜ້ີຢັ້ງຢືນການ

ຊໍາລະ ແລະ ອາດຈະ ສະເໜີເຈ້ົາໜ້ີລົບລ້າງສັນຍານໍາຕ່ືມອີກ ໃນກໍລະນີປະຕິບັດສັນຍາຄົບຖ້ວນສໍາເລັດແລ�ວ 

ເຊ່ັນສັນຍາຄໍ້າປະກັນດ້ວຍສັງຫາລິມະຊັບ ຫຼ ືອະສັງຫາລິມະຊັບ.  

 

4.5.1. ການຊາໍລະເປນັແຊກັ 

 ໃນລະນີທີ່ມີການຊໍາລະເປັນແຊັກນັ້ນ ວັກສີ່ ຂອງມາດຕາ 28 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນ 

ຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2008 ກໍານົດວ່າ ມື້ໃດທີ່ເຈ້ົາໜີ້ ສາມາດຖອນເງິນຕາມຈໍານວນລະບຸ

ໄວ�ໃນແຊັກໄດ� ຈຶ່ງຖືວ່າໄດ�ມີການຊໍາລະເກີດຂຶ້ນ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ�ວ, ການຊໍາລະດ້ວຍແຊັກນັ້ນ ບໍ່ຄືກັນກັບການ

ຊໍາລະດ້ວຍເງິນສົດ, ທະນາຄານ ທີ່ຮັບເອົາແຊັກ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຊໍາລະສາງ (cheque clearing 
process) ຊຶ່ງແຕ�ລະປະເທດຈະກໍານົດແຕກຕ່າງກັນ ແຕ�ສວ່ນຫຼາຍຈະມີຫຼັກການ ທີ່ເປັນພື້ນຖານ ເຊັນ່: (ກ). 

ທະນາຄານທີ່ຮັບແຊກມາ ກວດກາເບິ່ງຊ່ື ແລະ ລາຍເຊັນຂອງເຈົ້າຂອງບັນຊີຂອງຜູ�ທີ່ອອກເຊັກ, ກວດກາເບິ່ງ

ຈໍານວນເງິນໃນບັນຊີ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊ�ແຊັກ ຫຼື ໄດ�ຮັບອະນຸມັດວົງເງິນກູ�ຢືມ, ໃນກໍລະນີທີ່

ເປັນແຊັກຂອງທະນາຄານອື່ນ ທີ່ບໍ່ແມ�ນຂອງທະນາຄານ ທີ່ເຈ້ົາໜ້ີໄປຖອນເງິນ, ທະນານຄານນີ້ ຕ້ອງໄດ�

ກວດກາຂໍ້ມູນກັບທະນາຄານທີ່ອະນຸຍາດອອກແຊັກ, (ຂ) ເມ່ືອເຫັນວ່າແຊັກຖືກຕ້ອງ, ຈາກນັ້ນກໍສົ່ງແຊັກ-ຕົວ

ເລກລະຫັດຂອງທະນາຄານ ໄປສູນຊໍາລະສະສາງແຊັກ ແລະ (ຄ). ກວດກາເບິ່ງວ່າລູກຄ້າ ຫຼື ເຈ້ົາໜ້ີທີ່ມາຖອນ

ແຊັກນັ້ນ ເປັນຜູ�ດຽວກັນກັບຜູ�ທີ່ມີຊື່ ຖືກຕອ້ງກັບຜູ�ມາປາກົດຕົວ ຫຼື ສະເໜີຂໍຖອນແຊກນັ້ນຫຼືບໍ່ (ກໍລະນີທີ່

ແຊັກ ຂຽນຊື່ຜູ�ຮັບເງິນ) ແລະ ຂັ້ນຕອນອື່່ນໆ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ�ວ ອາດຈະໃຊ�ເວລາ ລະຫວ່າງສອງ ຫາ ຫ້າວັນ 
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນກິ ກໍານົດຫຼັກການກ່ຽວກບັການຊື້ຂາຍ ອອນລາຍ ລວມເຖິງການຊໍາລະຜ່ານທາງເອ

ເລັກໂຕຣນິກ ເຊັ່ນ: ATM, Online. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກບັກົດໝາຍນີ້ ສາມາດດາວໂລດໄດ�ຈາກ ເວັບໄຊ�: 

http://www.bol.gov.la/lawAct%20lists%20Update/2013/Electronic%20Law%20%282013%29.pdf  



���

ຂຶ້ນກັບຄວາມສະດວກໃນການສື່ສານ ແລະ ການຢັ້ງຢືນເອກະສານຕ່າງໆ ລະຫວ່າງທະນາຄານການຄ້າດ້ວຍກັນ 

ແລະ ທະນາຄານກາງ. ສໍາລັບ ສປປ ລາວ, ທະນາ ຄານທີ່ຮັບແຊັກ ຈະຕ້ອງຕອບລູກຄ້າ (ຜູ�ທີ່ໄປຍື່ນຂໍ

ຖອນເງິນ) ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ສອງ ວັນ ນັບແຕ�ມື້ຮັບ ແຊັກນັ້ນໄປວ່າຈະຮັບ ຫຼື ປະຕິເສດການຈ່າຍເງິນໃຫ�

ລູກຄ້າ (ວັກສອງ ຂອງ ມາດຕາ 26 ດໍາລັດ 175/ນຍ, ລົງວັນທີ 22 ຕຸລາ 1996)
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. ການປະຕິເສດຈ່າຍເງິນ

ໃຫ�ລູກຄ້າ ມີຫາຼຍເຫດຜົນ ຫຼື ກໍລະນີເຊ່ັນ: (ກ). ບໍ່ມີເງິນ ຫຼື ມີເງິນບໍ່ພຽງພໍກັບຈໍານວນເງິນທີ່ຂຽນໃນແຊກນັ້ນ 

ໃນບັນຊີຂອງລູກໜີ້ ຫືຼ ໃນວົງເງິນອະນຸມັດຈາກທະນາຄານ ໃຫ�ແກ�ລກູໜີ້; ຫຼື ແຊກທີ່ຮັບມານັ້ນເປັນແຊັກ

ປອມ ທີ່ບໍ່ມີເຈ້ົາຂອງບັນຊີທະນາຄານຢ�າງແທ�ຈິງ ແລະ ອື່ນໆ. ດ້ວຍເຫດນີ້ກົດໝາຍຈຶ່ງກໍານົດໃຫ� ມືທ້ີ່ເຈ້ົາໜ້ີ

ສາມາດຖອນເງິນໄດ� ຈຶ່ງເປັນມື້ທີ່ຊໍາລະ. 

   ໃນສາຍພົວພັນທາງແພ�ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ແລະ ການຄ້າ, ໂດຍຖເືປັນປະເພນີ

ປະຕິບັດໂດຍສະເພາະໃນສາຍພົວພັນການຊື້ຂາຍ ແລະ ການບໍລິການ, ເຈົ້າໜ້ີຈະສົ່ງໃບຮຽກເກັບເງິນ ຫຼື ໃບ

ເກັບເງິນ (invoice) ໃຫ�ລູກໜີ້ ຫຼ ືຜູ�ມີພັນທະ ເພື່ອແຈ�ງໃຫ�ຊາບກ່ຽວກັບໜີ້ສິນທີ່ຕ້ອງໄດ�ຊໍາລະ ແລະ ກໍານົດ

ວິທີການຊໍາລະ ແລະ ວັນເວລາທີ່ຕ້ອງຊໍາລະ, ບາງກໍລະນີ ຍັງກໍານົດເຖິງ ການປັບໄໝ ໃນກໍລະນີຊໍາລະຊັກຊ້າ

ອີກ. ໃນຈຸດນີ້ ກົດໝາຍກໍຮັບຮູ�ກ່ຽວກັບ ການຊໍາລະຈະເກີດຂຶ້ນໄດ� ກໍຕໍ່ເມ່ືອມີສົ່ງໃບເກັບເງິນໃຫ�ລູກໜີ້ ຕາມທີ່

ກໍານົດໄວ�ໃນວັກສອງ ຂອງມາດຕາ 28 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ສະບັບປັບປຸງ 

ປີ 2008
38

. 

 

4.5.2. ການຊາໍລະເປນັເງິນໂອນ 

ໃນກໍລະນີທີມ່ີການຊໍາລະເປັນເງິນໂອນ ໃຫ�ຖືວ່າມ້ືໃດທີ່ເງິນ ໄດ�ຖືກໂອນເຂົ້າໃນບັນຊີ້ ຂອງເຈົ້າໜ້ີຕາມ

ຈໍາ ນວນທີ່ຕົກລົງກັນ ຖືວ່າມ້ືນັ້ນ ເປັນມື້ຊໍາລະ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ�ວ, ທຸລະກໍາທາງທະນາຄານ ໂດຍສະເພາະການ

ໂອນເງິນຜ່ານທະນາຄານການຄ້າ ຢູ� ສປປ ລາວ ມີການແຂ�ງຂັນກັນສູງ ແລະ ນໍາໃຊ�ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ໄດ�ມາດ ຕະ

ຖານສາກົນ ຊຶງ່ລູກໜີ້ສາມາດໂອນເງິນ ດ້ວຍຫຼາຍຮູບການ ເຊັ່ນ: ການໂອນເງິນລະຫວ່າງບັນຊີ, ການໂອນເງິນ

ຜ່ານສາຂາຂອງທະນາຄານ, ໂອນເງິນລະຫວ່າງທະນາຄານອື່ນ, ການໂອນເງິນຜ່ານຕູ� ATM, ການໂອນເງິນຜ່ານ

ອິນເຕີເນັດ-Internet Banking. ນອກຈາກນີ້ ບາງທະນາຄານການຄ້າ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງໆ ຍັງໃຫ�

ບໍລິການການໂອນເງິນໃຫ�ຜູ�ທີ່ມີບໍ່ບັນຊີເງິນຝາກຢູ�ທະນາຄານອີກດ້ວຍ. ສ່ວນການຊໍາລະສະທາງໄປສະນີ
39

 ໃຫ�

ເອົາມ້ືທີລູ່ກໜີ້ ໄດ�ມອບເງິນ ຫຼື ຊັບສິ່ງຂອງໃຫ� ຜູ�ໃຫ�ບໍລິການໄປສະນີແລ�ວ
40

.  

 

4.5.3. ການຊາໍລະດ້ວຍວັດຖສຸິ່ງຂອງ 

ໃນກໍລະນີທີລູ່ກໜີ້ ຫາກບໍສ່າມາດຊໍາລະເປັນເງິນໄດ� ມາດຕາ 28 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນ

ສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2008 ອະນຸຍາດໃຫ�ລູກໜີ້ ສາມາດຊໍາລະເປັນວັດຖຸສິ່ງຂອງ ຊຶ່ງ

ຕ້ອງໄດ�ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີຈາກເຈົ້າໜ້ີ, ຍກົເວັ້ນມີການກໍານົດເປັນຢ�າງອື່ນໄວ�ໃນສັນຍາ. ວັດຖຸສິ່ງຂອງ ໃນນີ ້
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ດໍາລັດວ່າດ້ວຍແຊກັ ກໍານົດຫຼກັການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ�ແຊກັ   ຊ່ຶງສາມາດດາວໂລດໄດ�ຈາກເວບັໄຊ�ຂອງທະນາຄານແຫງ  

ສປປ ລາວ ຕາມລ້ິງນ້ີ: http://www.bol.gov.la/lawAct%20lists%20Update/03/Doc3.pdf  

38

ອ້າງແລ�ວ ຂ້າງເທິງ. 
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ການບໍລກິານຂອງໄປສະນລີາວ: ປັດຈບຸັນ,ໄປສະນລີາວດໍາເນີນທຸລະກດິບໍລິການ ມີຄກືຸມບໍລກິານດ້ານສືສ່ານປະກອບມີ ບໍລິການ

ຈັດສ່ົງເອກະສານຂໍມູ້ນຂ່າວສານເຖິງມືຜູ�ຮັບເຊັ່ນ: ຈົດໝາຍ, ໄປສະນບີັດ, ສິ່ງພິມ ແລະ ເມດ່ວນ; ກຸມບໍລກິານຂາຍ ປະກອບມີການ

ຈໍາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນໄປສະນ,ີ ເປັນຕົວແທນຮບັຝາກສິ່ງຂອງ, ຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ບໍລກິານຕ່າງໆ; ກຸມທີ 3 ບລໍກິານການເງິນປະ 

ກອບມີບໍລກິານຮບັຝາກເງິນ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການໂອນເງິນໃຫ�ຜູໃຊ�ບໍລິການເຊັ່ນ: ບໍລກິານມັງດາດ່ວນພາຍໃນປະ

ເທດທາງອອນໄລ ແລະ ໂທລະສານ, ໂອນເງິນຜ່ານລະບົບເວສເຕນິ ແລະ ຮບັຊໍາລະເງິນຄ່າຕ່າງໆ ແລະ ກຸມບໍລກິານຂົນສ່ົງປະ ກອບ

ມີບໍລກິານຂົນສ່ົງສນິຄ້າ, ພັດສະດໄຸປສະນພີາຍໃນປະເທດ ແລະ ລະຫວ່າງປະເທດ. (ຂໍ້ມູນ: ໜັງສືພິມລາຍວນັ, ໜັງສືພິມປະເທດ

ລາວ, ວັນທີ 12 ກຸມພາ 2013) 
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ກດົໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍຜູ້ກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 28 ວັກສາມ ແລະ ວັກສີ.່ 



���

ລວມມີທັງອະສັງຫາລິມະຊັບ ຫຼື ສັງຫາລິມະຊັບ ໃນນີ້ຕ້ອງໄດ�ຕີມູນຄ່າຂອງວັດຖຸສິ່ງຂອງ ຫຼື ຊັບທີ່ຈະນໍາມາ

ຊໍາລະ. ໂດຍພືນ້ຖານແລ�ວ ການຕີມູນຄ່າວັດຖຸສິ່ງຂອງ ແມ�ນອີງໃສ� ການຕົກລົງຂອງຄູ�ສັນຍາ ຫຼື ເຈ້ົາໜີ້ ແລະ 

ລູກໜີ້ເປັນຕົ້ນຕໍ ແຕ�ຖາ້ຫາກມີກົດໝາຍ ຫຼ ື ລະບຽບການໃດໜຶ່ງທີ່ກໍານົດລາຄາຂອງວັດຖຸສິ່ງຂອງນັ້ນ ກໍໃຫ�ຖື

ເອົາລາຄາທີ່ກໍານົດໄວ�ນັ້ນເປັນພື້ນຖານໃນການຄິດໄລ�ລາຄາ, ໃນບາງກໍລະນີ ເຈ້ົາໜ້ີ ແລະ ລູກໜີ້ ຈະຫັກລົບຄ່າ

ຫ=້ຍຫ້ຽນ ຂອງວັດຖຸສິ່ງຂອງອອກ ເຊັ່ນ: ການຕີມູນຄ່າລົດ ເກງ, ເຮືອນ, ອາຄານ; ໃນບາງກໍລະນີອາດຈະມີການ

ສົມທຽບໃສ�ລາຄາຕົວຈິງໃນຕະຫຼາດ ເຊັ່ນ: ລາຄາຄ ໍາ, ລາຄາສິນຄ້າ.  

ຖ້າທັງສອງຝ�າຍ ຫາກບໍ່ສາມາດກໍານົດລາຄາວັດຖຸສິ່ງຂອງ ທີ່ຈະນໍາມາໃຊ�ແທນໜີ້ສິນ ຫຼ ື ຊໍາລະໜີ້ສິນ

ແລ�ວ ກໍອາດຈະມີການຕັ້ງຄະນະກໍາມະການ ຫຼື ໃຫ�ຊ່ຽວຊານສະເພາະເປັນຜູ�ຄິດໄລ�ລາຄາໃຫ� ເຊ່ັນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໆ

ດິນ, ເຈ້ົາໜ້າທີຈ່າກກະຊວງການເງິນ ຫຼື ຂະແໜງການເງິນ ຫຼື ເຈ້ົາໜ້າທ່ີຈາກກອງຄຸ�ມຄອງພະຫານະເປັນຕົ້ນ. 

 ຖືວ່າເປັນຫຼັກການພື້ນຖານ ຖາ້ຫາກວ່າ ຜ່ານການຕີລາຄາ ແລະ ການຕົກລົງລະຫວ່າງເຈົ້າໜ້ີ ແລະ ລູກ

ໜີ້ ກ່ຽວກັບການທົດແທນ ຫຼ ືການຊໍາລະດວ້ຍວັດຖຸສິ່ງຂອງແລ�ວ, ຖ້າມນູຄ່າຂອງ ວັດຖຸສິ່ງຂອງ ຫາກບໍ່ພຽງພໍ

ກັບໜີ້ສິນ ຫຼື ພັນທະທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດແລ�ວ, ລູກໜີ້ຍັງມີພັນທະຕ້ອງໃຊ�ແທນໜີ້ສິນໃຫ�ຄົບ, ຍົກເວັ້ນເຈົ້າໜ້ີ 

ຫາກຕົກລົງ ເຫັນດີລົບລ້າງໜີ້ສິນທີ່ຍັງເຫຼືອ. 

 ເຖິງວ່າ ກົດໝາຍລາວ ຍັງບ່ໍທັນໄດ�ກໍານົດລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ມື້ມອບຊັບໄວ�ກໍຕາມ, ຕາມຄວາມ

ເຂ້ົາໃຈໂດຍລວມຂອງນັກກົດໝາຍລາວແລ�ວ ແມ�ນມື້ທີ່ໄດ�ມອບຮັບວັດຖຸສິ່ງຂອງ ມື້ນັ້ນແມ�ນຖືວ່າ ເປັນມື້ຊໍາ 

ລະ.  

 ຂໍ້ສງັເກດ: ປັດຈຸບັນຍັງມີການຖົກຖຽງກັນຢູ� ກ່ຽວກັບກໍາມະສິດ ຂອງຊັບທີ່ມອບຮັບ. ຕາມຄວາມເຂົ້າ 

ໃຈໂດຍລວມແລ�ວ ຖືວ່າ ເມືອ່ໄດ�ມີການຕົກລົງໃຊ�ແທນໜີ້ສິນ ຫຼື ຊາໍລະດ້ວຍວັດຖຸສິ່ງຂອງແລ�ວ ແລະ ເຈົ້າໜ້ີ 

ໄດ�ຮັບຊັບ ຫຼື ວັດຖຸສິ່ງຂອງມາແລ�ວ ກໍຖືວາ່ ເຈົ້າໜ້ີເປັນເຈົ້າກໍາມະສິດໃນຊັບສິ່ງຂອງທີ່ໄດ�ມອບເປັນຕົ້ນໄປ ຊຶ່ງ

ກົງກັນກັບຫຼັກການ ທີ່ກໍານົດໄວ�ໃນມາດຕາ 28 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກໍາມະສິດ ຊຶ່ງນັກກົດໝາຍລາວຫຼາຍ

ທ່ານໃຫ�ຄໍາເຫັນວ່າສາມາດໃຊ�ຫຼັກການນີ້ໄດ�. ເຖິງຢ�າງໃດກໍຕາມ ການປະຕິບັດຕົວຈິງກໍຍັງແຕກຕ່າງກັນຢູ� ເຫັນ

ວ່າໃນອະນາຄົດ ຕ້ອງໄດ�ມີການກໍານົດຜົນຂອງການຊໍາລະດ້ວຍວັດຖຸສິ່ງຂອງ ໃຫ�ຈະແຈ�ງຕ່ືມອີກຊຶ່ງອາດຈະນໍາ

ໃຊ�ຫຼັກການຂອງມາດຕາ 28 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກໍາມະສິດ.
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4.5.4. ການຊາໍລະດ້ວຍແຮງງານ 

ກົດໝາຍອະນຸຍາດໃຫ� ລູກໜີ້ເຮັດວຽກ ຫຼື ອອກແຮງງານແທນການຊໍາລະເປັນເງິນ ຫຼື ວັດຖຸສິ່ງຂອງ 

ໃນກໍລະນີ ທີ່ລູກໜີ້ຫາກບໍ່ສາມາດປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນໄດ� ຊຶ່ງເຈົ້າໜ້ີກໍເຫັນດີນໍາ ໂດຍກໍານົດໄວ�ໃນສັນຍາ

ແຕ�ຫົວທີ. ການທີ່ກົດໝາຍມີບົດບັນຍັດນີ້ ຍ້ອນວ່າຢູ� ສປປ ລາວ ໃນບາງທ້ອງຖິ່ນ ຍັງມີການປະຕິບັດແບບນີ້ຢູ� 

ເຊ່ັນ ການກ່ຽວເຂົ້າ, ການຂຸດສ້າງ ຫືຼ ນໍ້າບາດານ.  

 ຂໍ້ສງັເກດ: (1). ເຖິງວ່າກົດໝາຍບໍ່ໄດ�ກໍານົດຢ�າງຈະແຈ�ງວ່າຄວນມີການຄິດໄລ� ຫຼື ມີການອອກ ແຮງ

ງານແນວໃດ ຈຶ່ງຖືວ່າເໝາະສົມກັບມູນຄ່າໜ້ີສິນ ຫຼື ພັນທະ ທີ່ຕ້ອງໄດ�ຊໍາລະ ແລະ ສະເໝີພາບກັນລະຫວ່າງ

ເຈ້ົາໜ້ີ ແລະ ລູກໜີ້, ຄະນະຄົ້ນຄວ້າເຫັນວ່າ ຢ�າງໜ້ອຍຄວນຖືເອົາ ຄ່າຈ້າງແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າສຸດມາເປັນພື້ນຖານ

ໃນການຄິດໄລ� ຊຶ່ງເຫັນວ່າ ຄວນກໍານົດໄວ�ໃນກົດໝາຍເພື່ອໃຫ�ຈະແຈ�ງໃນອະນາຄົດ; ຫຼື (2). ໃນກໍລະນີ ທີ່ມີ

ການຄິດໄລ�ການຊໍາລະໜີ້ສິນ ເປັນການອອກແຮງງານຫຍຸ�ງຍາກ ອາດຈະມີການຕົກລົງເອົາຄວາມສໍາເລດັຂອງ
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ກົດໝາຍກໍາມະສິດ, ມາດຕາ 28 ການໄດ�ມາເປັນກໍາມະສິດ: 

ການໄດ�ມາເປັນກໍາມະສິດ ແມນ ເກີດຂຶ້ນນັບແຕເວລາທີ່ໄດ�ມອບ ຫຼື ໄດ�ຮັບຊັບສິ່ງຂອງນ້ັນ ໂດຍຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. 

ກໍາມະສິດອາດຈະໄດ�ມາຕາມສັນຍາກ່ອນການມອບ ຫຼື ການຮັບຊັບສິ່ງຂອງນ້ັນກໄໍດ�. 

ຖ້າວ່າສັນຍາມອບຊັບສິ່ງຂອງໃຫ�ບຸກຄົນອື່ນ ຫືຼ ຊັບສ່ິງຂອງນ້ັນຫາກຍັງຈະຕ້ອງໄດ�ຂຶ້ນທະບຽນແລ�ວ ກໍາມະສດິ ແມນໄດ�

ມານັບແຕເວລາທີ່ໄດ�ຂຶ້ນທະບຽນເປນັຕົ້ນໄປ ເຖິງວ່າຊບັສິ່ງຂອງນ້ັນ ຈະໄດ�ມອບໃຫ�ແກກນັແລ�ວກຕໍາມ. 
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ວຽກງານທີ່ໄດ�ທົດແທນນັ້ນເປັນພື້ນຖານ ເຊັ່ນ ເຈົ້າໜ້ີ ຂາຍຝຸ�ນຊີວະພາບໃຫ�ແກ�ລູກໜີ້ ໂດຍໃຫ�ລູກໜີ້ຂຸດຮ່ອງ 

ນໍ້າຊົນລະປະທານແທນເປັນການຊໍາລະໜີ້ສິນ. 

ຕວົຢາງ: ກ ກູ�ຢືມເງິນ ຂ ຈໍານວນ 3.000.000 ກີບ ໂດຍບໍ່ມີດອກເບັ້ຍ ກໍານົດການກູ�ຢືມສາມເດືອນ 

ໂດຍມີເງ່ືອນໄຂວ່າ ເມ່ືອຮອດກໍານົດເວລາສົ່ງຄືນຕາມສັນຍາແລ�ວ ຖ້າ ກ ບໍ່ມີຄວາມສາມາດໃຊ�ແທນເປັນເງິນ ຫຼ ື

ວັດຖຸອື່ນໄດ� ໃຫ� ກ ຊ ໍາລະໜີ້ສິນດ້ວຍການອອກແຮງງານ ຄືໃຫ�ເຮັດອະນາໄມສໍານັກງານຂອງ ຂ ເປັນເວລາ

ສາມເດືອນ. 

 

4.6. ການແຈ�ງຄວາມຫຍຸ�ງຍາກ ແລະ ການໂຈະການປະຕບິດັສນັຍາ 

4.6.1. ການແຈ�ງຄວາມຫຍຸ�ງຍາກໃນການປະຕິບດັສນັຍາ 

ໃນສະພາບຕົວຈິງ ໃນການດໍາລົງຊີວິດປະຈໍາວັນ ຍັງມີຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ ຫຼື ສະພາບການໃດໜຶ່ງ ທີ່ບໍ່ສາ 

ມາດຄາດຄະເນໄດ� ເຊ່ັນ: ນໍ້າຖ້ວມ, ໄຟໄໝ�, ຟ�າຜ່າ, ລວມທັງຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ໄພເງິນເຟີ້, 

ການເຄື່ອນໄຫວວຽນຂອງກະແສເງິນສົດ, ການອອກຄໍາສ່ັງໂຈະ ຫຼື ຫ້າມໂດຍລັດຖະບານ ເຊັ່ນ ການຫ້າມຕັດ

ໄມ�, ການຫ້າມນໍາໃຊ�ນໍ້າລໍາເຊໃດໜຶ່ງ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ພາໃຫ� ຄູ�ສັນຍາບໍ່ສາມາດປະຕິບັດ ພັນທະຂອງຕົນຕາມ

ສນັຍາໄດ� ຕາມກໍານົດເວລາ ສະພາບດັ່ງກ່າວເອີ້ນວ່າ “ຄວາມຫຍຸ�ງຍາກໃນການປະຕບິດັສັນຍາ”.42

   

ຕາມມາດຕາ 29 ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 

2008, ເມ່ືອຝ�າຍທີ່ມີພັນທະປະຕິບັດສັນຍາ ຫາກຕົກຢູ�ໃນສະພາບທີ່ມີຄວາມຫຍຸ�ງຍາກດັັ່ງກ່າວ ແລະ ບໍ່ສາ 

ມາດປະຕິບັດສັນຍາໄດ� ເຖິງວ່າຈະໄດ�ພະຍາຍາມແລ�ວ ກໍຍັງບ່ໍປະຕິບັດສັນຍາໄດ�, ຜູ�ກ່ຽວຕ້ອງແຈ�ງໃຫ�ຜູ�ທີ່ມີສິດ

ທວງ ຫຼື ເຈ້ົາໜີ້ຮູ�ເຖິງສະພາບດັ່ງກ່າວ ເຖິງວ່າການແຈ�ງສະພາບນີ້ບໍ່ເປັນສາເຫດພາໃຫ�ຜູ�ທີ່ມີພັນທະ ຫຼ ື ລູກໜີ້ 

ຫ=ດພົ້ນອອກຈາກຄວາມຮັບຜິດຊອບຈາກຄວາມເສັຍຫາຍຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບເຈົ້າໜ້ີ ຫຼ ືຜູ�ມີສິດທວງໃຫ�ປະຕິ 

ບັດພັນທະນັ້ນກໍຕາມ. ຄະນະຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າໃຈວ່າ ຈຸດປະສົງຂອງມາດຕາ 29 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນ 

ຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2008 ກ່ຽວກັບການແຈ�ງຂ້ໍຫຍຸ�ງຍາກ ໃນການປະຕິບັດສັນຍາ ແມ�ນ

ການອະນຸໂລມ ແລະ ຊຸກຍູ�ໃຫ�ຄູ�ສັນຍາ ໄດ�ແກ�ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນຮ່ວມກັນ ເພື່ອຫາວທິີການທີ່ສອດຄ່ອງໃນ

ການແກ�ໄຂບັນຫາ, ຫ=ດຜ່ອນຜົນກະທົບ ຫຼື ຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຕໍ່ສອງຝ�າຍໃຫ�ທັນເວລາ. ພາຍຫຼັງທີ່

ສະພາບຫຍຸ�ງຍາກນັ້ນຫາກໄດ�ສິ້ນສຸດລົງແລ�ວ ລູກໜີ້ຍັງມີພັນທະສືບຕໍ່ ການປະຕິບັດພັນທະຕາມສັນຍາໃຫ�ສໍາ 

ເລັດ. ທີ່ສໍາຄັນບໍ່ຖືວ່າລູກໜີ້ “ລະເມີດສນັຍາ” ພຽງແຕ�ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດສັນຍາໄດ�ເທ່ົານ້ັນ, ເຖິງຢ�າງໃດກຕາມ 

ລູກໜີ້ຍັງຕ້ອງໄດ�ສືບຕໍ່ປະຕິບັດສັນຍາ ເມື່ອສະພາບຄວາມຫຍຸ�ງ ຍາກໝົດໄປ. ໃນບາງກໍລະນີ, ເຈົ້າໜ້ີຍງັເຫັນດີ

ໃຫ�ໂຈະການປະຕິບັດພັນທະຂອງລູກໜີ້ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ�ຮັບແຈ�ງກ່ຽວກັບຄວາມຫຍຸ�ງຍາກແລ�ວເຊ່ັນ ທະນາຄານ 

ສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ໄດ�ປະກາດໂຈະການຊໍາລະໜ້ີສິນ ໃຫ�ແກ�ກຸ�ມຜູ�ຜະລິດ ຫຼື ຊາວກະສິກອນ ໃນກລະນີທີ່ເກີດ

ໄພແລ�ງ ຫຼື ໄພນ້ໍາຖ້ວມ ທີ່ເຮັດໃຫ�ຜົນຜະລິດກະສໍາກໍາເສັຍຫາຍ ບ່ໍສາມາດເກັບກູ�ໄດ�. 

ຂໍສງັເກດ: (1). ປະໂຫຍກໃນວັກໜຶ່ງ ມາດຕາ 29 ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ 

ນອກສັນຍາ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2008 ກໍານົດວ່າ “ຫາກໄດ�ພະຍາຍາມພຽງໃດ ກບໍ່ສາມາດປະຕິບັດພັນທະຂອງ

ຕົນໄດ�ຢ�າງສະຫມໍ່າສະເໝີນັ້ນ” ເປັນເງື່ອນໄຂ ຫຼື ເປັນມາດຕະຖານທີ່ສູງ ພໍສົມຄວນ, ໃນນີ້ ສາມາດໄຈ�ແຍກໄດ�
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍຜູ້ກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 29. ການແຈ�ງຂ້ໍຫຍຸ�ງຍາກໃນການປະຕບິັດສັນຍາ:  

ເມື່ອມີຂໍ້ຫຍ້ ຸງຍາກເກີດຂ້ຶນ ໃນການປະຕບິັດສັນຍາ ເຖິງວ່າຄູສັນຍາຝາຍໃດໜຶ່ງ ຫາກໄດ�ພະຍາຍາມພຽງໃດ ກໍບໍສ່າມາດປະ

ຕບິັດພັນທະຂອງຕົນໄດ� ຢາງສະຫມ່ໍາສະເໜນີັ້ນ ຜູກຽ່ວຕ້ອງແຈ�ງສາເຫດຂອງຂໍ້ຫຍຸ�ງຍາກດ່ັງກ່າວໃຫ�ອີກຝາຍໜຶ່ງຊາບ ໃນເວລາອັນ  

ເໝາະສົມ ກອ່ນກາໍນົດເວລາຂອງການປະຕິບັດສັນຍາຈະສິ້ນສຸດ. 

ການແຈ�ງຂ້ໍຫຍຸ�ງຍາກນັ້ນ ຈະບໍ່ເປັນສາເຫດທີ່ພາໃຫ�ລູກຫນ້ີ ພ້ົ້ົນຈາກຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນໄປໄດ�, ພາຍຫລັງທ່ີຂໍຫ້ຍຸ�ງ

ຍາກ ຫາກໄດ�ສິ້ນສຸດລົງແລ�ວ ລູກໜີ ້ກໍຈະສືບຕໍປ່ະຕບິັດພັນທະຕາມສັນຍານັ້ນ. 
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ວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມນັ້ນເປັນ: “ພະຍາຍາມພຽງໃດ” ແລະ “ຢ�າງສະໝໍ່າສະເໝີ” ຊຶ່ງພາໃຫ�ເຂ້ົາໃຈໄດ�ວ່າ ພະຍາ 

ຍາມຢ�າງເອົາໃຈໃສ�ຢ�າງຈິງຈັງ ແລະ ຢ�າງຕໍ່ເນ່ືອງ ໝາຍຄວາມວ່າ ລູກໜີ້ ບໍ່ພຽງແຕ�ພະຍາຍາມແກ�ໄຂບັນຫາແຕ�

ດ້ານໃດດ້ານໜຶ່ງ ຍັງພະຍາຍາມຊອກທຸກວິທີການ ຫລ ື ຊອກຫາວິທີການໃໝ� ເລ້ືອຍໆ ເພື່ອແກ�ໄຂສະພາບດັ່ງ 

ກ່າວ ຈຶ່ງຈະເຂົ້າໃນເງື່ອນໄຂຂອງມາດຕາ 29 ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ສະ 

ບັບປັບປຸງ ປີ 2008. (2). ການແຈ�ງໃຫ�ກັນຊາບນີ້ ຕ້ອງເປັນການແຈ�ງ ກ່ອນທີ່ສັນຍາຈະເຖິງເວລາປະຕິບັດ 

ແລະ ຕ້ອງໄດ�ໃຫ�ເຈ້ົາໜ້ີຮັບຊາບກ່ຽວກັບຄວາມຫຍຸ�ງຍາກດັ່ງກ່າວ. 

ຕວົຢາງ : ໃນວັນທີ 3 ເມສາ 2012, ກ ສັ່ງຊ້ື ງ5ວເຜົາສາມໂຕ ຈາກ ຂ ທງັໝົດ 6.000.000 ກີບ ຊຶ່ງ

ວາງມັດຈໍາກ່ອນ 2.000.000 ກີບ ແລະໄດ�ບອກໃຫ� ຂ ເອົາມາສ່ົງ ຢູ�ຮ້ານອາຫານຂອງ ກ ໃນວັນທີ 5 ເມສາ 

2012 ຊຶ່ງ ກ ໄດ�ຮັບຈັດງານລ້ຽງສະຫຼອງປີໃໝ�ລາວ ໃຫ�ບລໍິສັດ ຄ.  

- ຖ້າຫາກວ່າ ຂ ໄດ�ແຈ�ງໃຫ� ກ ຊາບ ໃນວັນທີ 3 ຫຼື 4 ເມສາ 2012 ວ່າ ບ່ໍສາມາດຊອກຫາງ5ວມາປຸງ

ແຕ�ງໄດ�  ຍ້ອນເກີດມີພະຍາດລະບາດ, ອົງການປົກຄອງເມືອງບໍ່ໃຫ�ຂ້າງ5ວ ຫຼື ຊື້ຂາຍງ5ວເປັນໃນຕະຫຼາດ ແລະ

ໃຫ�ປິດໂຮງງານຂ້າສັດ ແລະ ຂ ກໍໄດ�ພະຍາຍາມຕິດຕໍ່ຊອກຊື້ງ5ວ ຢູ�ບ່ອນອື່ນມາແລ�ວ ແຕ�ທາງການຫ້າມເຄ່ືອນ

ຍ້າຍສັດ. ການແຈ�ງດ່ັງກ່າວ ກໍຈະມີຜົນປະໂຫຍດທັງສອງຝ�າຍ ທັງ ກ ແລະ ຂ ເພາະຈະໄດ�ຊອກຫາຊ່ອງທາງ

ອື່ນແກ�ໄຂ ເຊັ່ນ ເອົາໝູປິ່ນ ຫຼື ອາຫານປະເພດອື່ນມາປ�ຽນແທນ, ກ ກໍໄດ�ມີເວລາປຶກສາຫາລືກັບບໍລິສັດ ຄ ທີ່

ຈ້າງໃຫ�ຕົນຈັດງານປີ ໃໝ�. ໃນກໍລະນີນີ້, ຂ ແລະ ກ ອາດຈະຕົກລົງ ຍົກເລີກສັນຍານໍາກັນ ແລະ ສົ່ງເງິນມັດຈໍາ

ຄືນ ຫຼື ກ ອາດຈະໃຫ� ຂ ສະໜອງອາຫານປະເພດອື່ນແທນ ທັ້ງນ້ີຂຶ້ນກັບການຕົກລົງຂອງທັງສອງຝ�າຍ. 

- ຖ້າຫາກວ່າ ຂ ໄດ�ແຈ�ງໃຫ� ກ ຊາບ ໃນວນັທີ 5 ເມສາ 2012, ກໍອາດຈະເຮັດໃຫ� ກ ບໍ່ສາມາດແກ�

ໄຂ ສະຖານະການໄດ�ທັນ ແລະ ກ ອາດຈະຖືກ ບໍລິສັດ ຄ ປັບໃໝ ຫຼື ອືນ່ໆ ແລະ ຖ້າເປັນດັ່ງນ້ີ ຈະຖືວ່າ ເປັນ

ການລະເມີດສັນຍາ ຫຼື ບໍ່ ? ເພື່ອ ກ ຈະສາມາດນໍາໃຊ�ມາດຕາ 33 ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ 

ແລະ ນອກສັນຍາ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2008ໄດ�, ໃນຈຸດນີ້ ເຫັນວ່າຕ້ອງໄດ�ກໍານົດໃນກົດໝາຍໃຫ�ຈະແຈ�ງກວ່າ

ເກ່ົາ. 

 

4.6.2. ການໂຈະການປະຕບິດັສນັຍາ 

ມາດຕາ 30 ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2008 
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ອະນຸຍາດໃຫ�ຄູ�ສັນຍາໄດ�ໂຈະການປະຕິບັດສັນຍານໍາກັນ ພາຍໃຕ�ເງ່ືອນ ໄຂ ດ່ັງຕ່ໍໄປນີ້:  

- ຄູ�ສັນຍາ ຝ�າຍໃດຝ�າຍໜຶ່ງ ໄດ�ປະຕິບັດສັນຍາມາແລ�ວ ບາງສວ່ນ; 
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍຜູ້ກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 30 (ໃຫມ່) ການໂຈະການປະຕບິັດສັນຍາ: 

ຄູສນັຍາຝາຍໃດຫນຶ່ງ ທ່ີໄດ�ປະຕບິັດພັນທະຂອງຕົນ ສວ່ນໃດຫນຶ່ງແລ�ວ ອາດໂຈະການ ປະຕິບດັພັນທະຂອງຕົນ ໂດຍແຈ�ງ

ໃຫ�ຄູສັນຍາອີກຝາຍໜຶ່ງໃນທນັທີ ຖ້າເຫັນວ່າ ຄູສນັຍາຝາຍທ່ີຖືກ ແຈ�ງໂຈະນີ້ ຕົກຢູໃນສະພາບໃດຫນຶ່ງ ຊ່ຶງອາດຈະສ້າງຜົນເສຍັຫາຍ

ໃຫ�ແກຕົນ ດ່ັງນ້ີ: 

- ຖ ືກຮ້ອງຟ�ອງ ຫຼື ຮ້ອງຂ ໍໃຫ�ລົ້ມລະລາຍ; 

- ຂາດຄວາມເຊື່ອຖືໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຊ່ຶງອາດຈະບໍ່ສາມາດປະຕບິດັສັນຍາໄດ�; 

- ຕົກຢູໃນສະພາບ ທີ່ເຮັດໃຫ�ຜູກຽ່ວ ບໍ່ສາມາດປະຕິບດັສັນຍານັນ້ໄດ�.   

ຄູສນັຍາທີໄ່ດ�ໂຈະການປະຕບິັດນ້ັນ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄູສນັຍາອກີຝາຍຫນຶ່ງ ກຽ່ວກັບຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຖ້າວ່າ

ການໂຈະນັ້ນ ຫາກໄດ�ເຮັດຂ້ຶນ ໂດຍບໍ່ມສີະພາບຕາມທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້. 

ຖ້າວ່າຄູສັນຍາທີ່ຖກືແຈ�ງກຽ່ວກບັການໂຈະການປະຕິບດັສນັຍານັ້ນ ສາມາດຢ້ັງຢືນ ຫືຼ ໃຫ�ການຄ້ໍາປະກັນໃນການປະຕບິັດ

ສັນຍາທີ່ເໝາະສົມກ່ຽວກບັຄວາມສາມາດ ໃນການປະຕິບດັພັນທະຂອງຕົນ ຄູສັນຍາທີໄ່ດ�ໂຈະນັນ້ ຕ້ອງສືບຕໍ່ປະຕິບດັພັນທະຂອງ

ຕົນ. ໃນກໍລະນທີີ່ບໍສ່າມາດຢ້ັງຢືນ ຫືຼ ໃຫ�ການຄ້ໍາປະກັນທີ່ເໝາະສົມໄດ� ຄູສນັຍາທີ່ໂຈະນັ້ນ ສາມາດຍົກເລີກສັນຍາໄດ�. ສໍາລັບການ

ປະຕບິດັພັນທະຜ່ານມາ ຄູສັນຍາທີ່ຖືກແຈ�ງໂຈະນັນ້ຕອ້ງທົດແທນຄືນໃຫ�ແກຄູສັນຍາທີ່ຍກົເລີກ.  

ການໂຈະການປະຕິບດັສນັຍາ ສາມາດດໍາເນນີໄດ� ໃນສັນຍາທຸກປະເພດ ເວັ້ນເສຍແຕ ສັນຍາຝາຍດຽວ. 



�
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- ຄູ�ສັນຍາຝ�າຍນີ້ ເຫັນວ່າ ຄູ�ສັນຍາອີກຝ�າຍໜຶ່ງ (ເອ້ີນວ່າ “ຄູ�ສັນຍາຝ�າຍທີ່ຖກືແຈ�ງໂຈະ”) ຕົກຢູ�ໃນ

ສະພາບ ທີ່ອາດຈະສ້າງຜົນເສັຍຫາຍແກ�ຕົນ ໂດຍແຈ�ງກ່ຽວກັບການໂຈະຂອງຕົນ ໃຫ�ຝ�າຍທີ່ຖືກ

ແຈ�ງໂຈະນັ້ນຊາບໂດຍທັນທີ; 

- ສະພາບໃດໜຶ່ງ ທີ່ເປັນເງື່ອນໄຂໃຫ�ຄູ�ສັນຍາຝ�າຍທີ່ເຫັນວ່າ ຈະສ້າງຜົນເສັຍຫາຍໃຫ�ແກ�ຕົນ 

ສາມາດແຈ�ງໂຈະນັ້ນ ມີຄື: 

o ຄູ�ສັນຍາຝ�າຍທີ່ຖືກແຈ�ງໂຈະນັ້ນຖືກຮ້ອງຟ�ອງ ຫຼ ື ຮ້ອງຂໍ ໃຫ�ສານພິຈາລະນາວ່າ ເປັນບຸກຄົນ

ລົ້ມລະລາຍ; 

o ຄູ�ສັນຍາຝ�າຍທີ່ຖືກແຈ�ງໂຈະ ຂາດຄວາມເຊື່ອຖື ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຊຶ່ງອາດບໍ່ສາມາດ

ປະຕິບັດສັນຍາໄດ�; 

o ຄູ�ສັນຍາຝ�າຍທີ່ຖືກແຈ�ງໂຈະ ຕົກຢູ�ໃນສະພາບທີ່ເຮັດໃຫ�ຜູ�ກ່ຽວ ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດສັນຍານັ້ນ

ໄດ�.  

ຂໍ້ສງັເກດ: ຂໍ້ແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ມາດຕາ 29 ແລະ ມາດຕາ 30 ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນ

ສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2008 ມີຄື: ມາດຕາ 29 ກໍານົດກ່ຽວກັບຫຼັກການໃນການແຈ�ງ

ຄວາມຫຍຸ�ງຍາກໃນການປະຕິບັດສັນຍາ ໂດຍໃຫ�ສິດແກ� ລູກໜີ້ ຫຼື ຜູ�ມີພັນທະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມສັນຍາເປັນ

ຄົນແຈ�ງ ໃຫ�ເຈ້ົາໜ້ີຊາບ. ສວ່ນມາດຕາ 30 ກໍານົດກ່ຽວກັບ ຜູ�ທີ່ເປັນ ເຈົາ້ໜ້ີ ຫຼື ຜູ�ທີໄ່ດ�ປະຕິບັດພັນທະຂອງ

ຕົນມາແລ�ວ  ຫາກເຫັນວ່າຕົນອາດຈະໄດ�ຮັບຄວາມອັບປະໂຫຍດ ຈາກເງືອ່ນໄຂໃດໜຶ່ງທີ່ກ່າວໄວ�ຂ້າງເທິງນ້ີ  ມີ

ສິດແຈ�ງໂຈະການປະຕິບັດສັນຍາ.  

ເຖິງວ່າ ກົດໝາຍຈະອະນຸຍາດໃຫ�ເຈ້ົາໜ້ີໄດ�ໂຈະການປະຕິບັດສັນຍາຂອງຕົນກໍຕາມ, ກົດໝາຍຍັງກໍາ 

ນົດໃຫ�ເຈ້ົາໜ້ີຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຖ້າຫາກວ່າ ການໂຈະການປະຕິບັດສັນຍານັ້ນ ຫາກໄດ�

ເຮັດຂຶ້ນໂດຍບໍ່ມີສະພາບເງື່ອນໄຂຕາມທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້
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. 

ເຖິງຢ�າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າວ່າ ຄູ�ສັນຍາທີ່ຖືກແຈ�ງໂຈະການປະຕິບັດສັນຍານັ້ນສາມາດຢັ້ງຢືນ ຫຼື ໃຫ�ການ

ຮັບປະກັນທີ່ເໝາະສົມວ່າຕົນຍັງສາມາດສືບຕໍ່ປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນຕາມສັນຍາໄດ�, ຜູ�ກ່ຽວກໍສາມາດສືບຕໍ່ປະ 

ຕິບັດພັນທະຂອງຕົນ ເຖິງຝ�າຍທີ່ແຈ�ງໂຈະຈະຄັດຄ້ານ ແລະ ໂຈະການປະຕິບັດສັນຍາກໍຕາມ. ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ສາ 

ມາດຢັ້ງຢືນ ຫຼື ຄໍາປະກັນທີເ່ໝາະສົມໄດ�ຄູ�ສັນຍາທີ່ແຈ�ງໂຈະນັ້ນ ສາມາດຍກົເລີກສັນຍາໄດ�
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. 

ໃນກລະນີທີ່ມີການຍົກເລີກສັນຍາ ຍ້ອນເຫດຜົນດັ່ງທີ່ກ່າວມານີ້, ກົດໝາຍຍັງກໍານົດໃຫ� ຄູ�ສັນຍາຝ�າຍ

ທີ່ແຈ�ງໂຈະ ຊຶງ່ເປັນຝ�າຍທີ່ຍົກເລີກສັນຍາ ທີ່ໄດ�ປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນໄປກ່ອນນັ້ນ ໄດ�ຮັບການທົດແທນຄືນ

ຈາກ ຄູ�ສັນຍາທີ່ຖືກແຈ�ງໂຈະການປະຕິບັດສັນຍາ 
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. 

ຕວົຢາງ : ກ ເປັນນັກຮ້ອງທີ່ມີຊື່ສຽງໂດ�ງດັງ ແລະ ໄດ�ຮັບຄວາມນິຍົມ. ຂ ໄດ�ຈ້າງໃຫ� ກ ໄປຮ້ອງ ເພງ 

ໃນຄອນເສີດຂອງຕົນ. ກ່ອນໜ້າມ້ືສະແດງຕົວຈິງ ຂ ຮູ�ຂ່າວວ່າ ກ ອາດບໍ່ສາມາດຮ້ອງເພງໄດ�ຍ້ອນສຽງແຫບ ຊຶ່ງ

ບໍ່ຮູ�ສາເຫດ ຊຶ່ງອາດເຮັດໃຫ�ຄອນເສີດຕ້ອງເລ່ືອນອອກໄປ ຫຼື ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ�ຍົກເລີກການສະແດງ ຊຶ່ງ ຂ ຕ້ອງ

ໄດ�ສົ່ງເງິນຄ່າບັດຄືນໃຫ�ຜູ�ຊົມ ທັງຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຄ່າເຊົ່າສະຖານທີ່ຈັດຄອນເສີດ, ສົ່ງເງິນຄືນໃຫ�ແກ�ຜູ�ສະໜັບ

ສະໜູນ ແລະ ອື່ນໆ. ໃນກໍລະນີນີ້ ຂ ສາມາດແຈ�ງໂຈະການປະຕິບັດສັນຍາບໍລິການໄດ�. ແຕ�ຖາ້ຫາກວາ່ ຂ້ໍມູນ

ທີ່ຕົນໄດ�ຮັບໄປນ້ັນຫາກບໍ່ເປັນຄວາມຈິງ ຂ ຕ້ອງໄດ�ທົດແທນຄ່າເສັຍຫາຍຕ່າງໆ ທີ່ອາດຈະກະທົບຕໍ່ຊື່ສຽງຂອງ 

ກ; ຫຼື ຖາ້ຫາກວ່າຂ້ໍມູນນັ້ນເປັນຄວາມຈິງ, ແຕ� ກ ໄດ�ຢັ້ງຢືນວ່າການເຈັບຂອງຕົນສາມາດປິ່ນປົວໃຫ�ດີໄດ�ໂດຍ

ໄວ ແລະ ສາມາດຮ້ອງເພງໄດ�ຕາມທີ່ຕົກລົງກັນໄວ�ແລ�ວ, ກ ສາມາດປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນໄດ� ແລະ ຂ ກໍບໍ່

ສາມາດຍົກເລີກສັນຍາໄດ�. 
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ວັກ  ສອງ ຂອງມາດຕາ 30 ຂອງກດົໝາຍ ອ້າງອີງຂ້າງເທິງ.  
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ວັກ ສາມ ຂອງມາດຕາ 30 ຂອງກົດໝາຍ, ອ້າງອີງຂ້າງເທິງ. 
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ວັກ ສາມ ຂອງມາດຕາ 30 ຂອງກົດໝາຍ, ອ້າງແລ�ວຂາ້ງເທິງ. 
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ຕວົຢາງ : ກ ເປັນເຈົ້າຂອງກິດຈະການໂຮງງານຜະລິດເຂົ້າຈ່ີ ຊຶ່ງໄດ�ເຮັດສັນຍາຊື້ແປງສາລີ ສໍາລັບຜະລິດ

ເຂ້ົາຈ່ີ ຈາກ ຂ, ສັ່ງຊ້ືນໍ້າຕານ ຈາກ ຄ  ແລະ ນ ້ ໍາມັນເບີ ຈາກ ງ ແລະ ກ ຍັງໄດ�ເຮັດສັນຍາຂາຍເຂົ້າຈ່ີໃຫ� ຈ ຊຶ່ງ

ເປັນຜູ�ຈັດຈ ໍາໜ່າຍເຂົ້າຈ່ີໃຫ�ແກ�ໂຮງແຮມຕ່າງໆ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຕໍ່ມາ ສະພາບເສດຖະກິດບໍ່ຄ່ອຍດີ

ພາໃຫ� ກ ມີຄວາມຫຍຸ�ງຍາກໃນການດ ໍາເນີນທຸລະກິດ, ຂາດເງິນສົດໝູນວຽນທຸລະກິດ, ຂ ແລະ ຄ ຈ່ຶງຮ້ອງ

ຟ�ອງຕໍ່ສານໃຫ�ພິຈາລະນາປະກາດໃຫ� ກ ເປັນບຸກຄົນລົ້ມລະລາຍ ແລະ ດ ໍາເນີນການຊໍາລະສະສາງໜີ້ສິນຕ່າງໆ 

ໃຫ�ພວກຕົນ. ເມື່ອ ຈ ຮູ�ຂ່າວດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງໄດ�ແຈ�ງໂຈະການປະຕິບັດສັນຍາຊື້ຂາຍເຂົ້າຈ່ີລະຫວ່າງຕົນກັບ ກ ໂດຍ

ທັນທີ ຍ້ອນວາ່ ຖາ້ວ່າບ່ໍສາມາດສົ່ງເຂົ້າຈ່ີໄດ�ທັນຕາມກໍານົດເວລາ, ຈ ຈະຖືກເຈົ້າຂອງໂຮງແຮມຕ່າງໆປັບໃໝ 

ແລະ ອາດຈະຖືກທວງເອົາຄ່າເສັຍຫາຍ ອື່ນໆອີກ. ສະນັ້ນ, ຈ ຈຶ່ງໄດ�ແຈ�ງໂຈະການປະຕິບັດສັນຍາຊື້ຂາຍເຂົ້າຈ່ີ 

ກັບ ກ. ຖ້າຫາກ ກ ຢັ້ງຢືນວ່າຕົນຢູ�ໃນສະພາບທີ່ຫຍຸ�ງຍາກ ຫຼື ມີໜີ້ສິນຫຼາຍກວ່າຊັບສິນ ແລະ ບໍ່ສາມາດດ ໍາ 

ເນີນການຜະລິດໄດ�, ຈ ສາມາດຍົກເລີກສັນຍາຊື້ຂາຍເຂົ້າຈ່ີໄດ�. ໃນກໍລະນີນີ້, ຖ້າຫາກວ່າສານ ຍັງບ່ໍທັນໄດ�

ປະກາດວ່າ ກ ເປັນບຸກຄົນທີ່ລົ້ມລາຍ ແລະ ຂ ແລະ ຄ ບໍ່ທັນໄດ�ຂໍໃຫ�ສານອາຍັດຊັບຂອງ ກ, ຖ້າ ຈ ໄດ�ຈ່າຍ

ເງິນຄ່າເຂົ້າຈ່ີລ່ວງໜ້າກ່ອນສ່ວນໜຶ່ງແລ�ວ ກ ຕ້ອງໄດ�ສົ່ງຄືນໃຫ� ຈ; ຫຼ ືກ ໄດ�ສົ່ງເຂົ້າຈ່ີໃຫ�ແລ�ວ ແຕ�ຍັງບ່ໍທັນໄດ�

ຮັບການຊໍາລະ ຈ ຕ້ອງໄດ�ຊ ໍາລະຄ່າເຂົ້າຈ່ີໃຫ� ກ. 

ຂໍ້ສງັເກດ: ວກັທີສີ່ຂອງມາດຕາ 30 ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ 

ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2008 ອະນຸຍາດໃຫ�ເຈ້ົາໜີ້ໂຈະການປະຕິບັດສັນຍາໄດ�ກັບສັນຍາທຸກປະເພດ ຍົກເວັ້ນສັນຍາ

ຝ�າຍດຽວ, ຖ້າຫາກລູກໜີ້ ສາມາດຢັ້ງຢືນ ຫຼື ຮັບປະກັນໄດ�ວ່າ ເມື່ອຜາ່ນພົ້ນຂໍ້ຫຍຸ�ງຍາກໄປແລ�ວ ຕົນຈະ

ສາມາດສືບຕໍ່ປະຕິບັດພັນທະຕາມສັນຍາໄດ�, ເຈົ້າໜ້ີຈະບໍ່ສາມາດຍົກເລີກສັນຍາໄດ�ແຕ� ຝ�າຍດຽວ ເພາະການ

ຍົກເລີກສັນຍາຈະມີຜົນກະທົບໃຫ�ແກ�ຄູ�ສັນຍາ ໃນຫຼາຍດາ້ນ ເຊັ່ນ ການຍົກເລີກໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ຊ່ຶງ

ອາດຈະສ້າງຜົນກະທົບ ບໍ່ພຽງແຕ�ສະເພາະລູກໜີ້ເທົ່ານ້ັນ ແຕ�ຍັງພົວພັນ ແລະ ແຕະຕ້ອງເຖິງເຈົ້າໜ້ີ ແລະ ລູກ

ໜີ້ຂອງຄູ�ສັນຍາຕື່ມອີກ.  

 

4.7. ການປຽນເຈົາ້ໜ້ີ ແລະ ລູກໜີ ້ 

ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດສັນຍາ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ� ທີ່ຈະມີການປ�ຽນແປງສັນຍາ, ດັດແກ�ສັນຍາ, ຍົກ 

ເລີກ ຫຼື ສິ້ນສຸດສັນຍາ ໂດຍຄູ�ສັນຍາເອງ ຫຼື ສາເຫດອື່ນຈາກກົດໝາຍ ຫຼື ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ນິຕິກໍາ) 

ຫຼື ສະພາບທີ່ພາໃຫ�ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ� (ນິຕິເຫດ). (ເບ່ິງຂ້ໍ 6 ກ່ຽວກັບການປ�ຽນແປງ, ການຍົກເລີກ ແລະ 

ການສິ້ນສຸດສັນຍາ). ນອກຈາກນີ້ ໃນການປະຕິບັດສັນຍາ ຍັງມີການປ�ຽນຜູ�ເຂ້ົາຮ່ວມໃນສັນຍາ
47

ຄື: ການປ�ຽນ

ເຈ້ົາໜ້ີ ແລະ ລກູໜີ້ໃໝ�.  

 ຕາມຫຼັກການແລ�ວ ສັນຍາຈະຕ້ອງຖືກປະຕິບັດໂດຍ ເຈົ້າໜີ້ ແລະ ລູກໜີ້ເອງ ຍ້ອນວ່າເປັນການຕົກລົງ

ຂອງຄູ�ສັນຍາ ທີ່ສ້າງຂໍ້ຜູກພັນ ຫຼື ສ້າງສິດ ແລະ ພັນທະ ເພື່ອໃຫ�ບັນລຸຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງສັນຍາ ທີ່

ໄດ�ຕົກລົງກັນ. ເຖິງຢ�າງໃດກໍຕາມ, ກົດໝາຍກໍບໍ່ໄດ�ຫ້າມໃຫ�ບຸກຄົນອື່ນປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຄູ�ສັນຍາ 

ໃນຖານະເປັນ “ເຈົາ້ໜ້ີຜູໃໝ” ຫຼື “ລກູໜີຜູ້ໃໝ”. 
 

4.7.1. ການປຽນເຈົາ້ໜ້ີຜູໃໝ 

 ການປ�ຽນເຈົ້າໜ້ີຜູ�ໃໝ� ໝາຍເຖິງ ເຈົ້າໜ້ີໄດ�ໂອນສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຕົນ ໃນສັນຍາໃດໜຶ່ງໃຫ�ບຸກ 

ຄົນອື່ນ ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ “ເຈ້ົາໜ້ີຜູ�ໃໝ�”.  
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ປະເດັນນີ້ ນັກວຊິາການລາວ ມສີອງທັດສະນະແຕກຕາ່ງກັນ ຄື: ທັດສະນະທີ (1) ເຫນັວ່າ ການປຽນແປງບຸກຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນ

ສັນຍາ ໂດຍສະເພາະ ຄູສນັຍາ ບ່ໍຖືວ່າເປັນການ “ປຽນແປງສັນຍາ” ເພາະວ່າ ການປຽນແປງສັນຍາໝາຍເຖິງ ການປຽນແປງເນື້ອໃນ

ຂອງສັນຍາ; ແລະ ທັດສະນະທີ (2) ເຫັນວ່າ ການປຽນແປງສັນຍາ ໝາຍເຖິງການປຽນແປງເນືອ້ໃນຕົນ້ຕຂໍອງສນັຍາ ທ່ີກໍານົດໄວ�ໃນ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພນັໃນສນັຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 16 ຊຶ່ງລວມມີໃນນີລ້ວມມີທັງ ຊ່ື ແລະ ທີ່ຢູຂອງຄູສັນຍາ.  
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ອີງຕາມ ມາດຕາ 31 ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 

2008ເຈ້ົາໜ້ີມີສິດມອບສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຕົນ ໃຫ�ເຈ້ົາໜີ້ຜູ�ໃໝ� ຊຶ່ງກົດໝາຍກໍໄດ�ເນ້ັນໃສ� “ການທວງຊັບ

ສິ່ງຂອງ” ຈາກລູກໜີ້ໃນສັນຍາ. ໃນນີ້ເຈ້ົາໜີ້ຍັງມີພັນທະຕ້ອງມອບເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສັນຍາ 

ໂດຍສະເພາະໃນການທວງໜີ້ນັ້ນໃຫ�ເຈ້ົາໜ້ີຜູ�ໃໝ� ແລະ ຍັງຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກົດໝາຍ ຖ້າຫາກວ່າ 

ການໂອນສິດດັ່ງກ່າວບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ
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. 

ໃນກໍລະນີທີເ່ຈ້ົ້ົາໜີ້ ໄດ�ເສັຍຊີວິດແລ�ວ ຜູ�ສືບທອດທີ່ຮັບເອົາມູນມໍຣະດົກ ມີສິດທວງເອົາຊັບສິ່ງຂອງ

ຈາກລູກໜີ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນັ້ນໄດ�.
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ຂໍ້ສງັເກດ: ໃນຈຸດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ�ຽນເຈ້ົາໜ້ີໃຫມ ່ ນ້ີເຫັນວ່າກົດໝາຍຍັງ ບ່ໍໄດ�ກໍານົດຢ�າງລະ 

ອຽດ ເປັນຕົ້ນ: (1). ການແຈ�ງໃຫ�ລູກໜີ້ຊາບ; ບາງກໍລະນີ ຫຼ ືປະເພດສັນຍາ ຄວນໃຫ�ສິດແກ�ລູກໜີ້ ໃນການ

ຄັດຄ້ານ ຫຼື ບໍ່ເຫັນດີ ຫຼື ໃຊ�ສິດໃນການຍົກເລີກສັນຍາໄດ� ເຊ່ັນ: ສັນຍາບໍລິການ, ສັນຍາແຮງງານ ຫຼື ສັນຍາ

ຮັບເໝົາກ່ໍສ້າງ ແລະ ສັນຍາອື່ນໆ; (2). ການແຈ�ງໃຫ�ລູກໜີ້ຊາບ ຍັງສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ�ລູກໜີ້ໄດ�ຊາບວ່າ 

ລູກໜີ້ຈະປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຕົນແກ�ຜູ�ໃດ ແລະ ຢູ�ບ່ອນໃດ, ຖ້າບ່ໍດັ່ງນ້ັນ  ອາດຈະສ້າງຄວາມອັບ

ປະໂຫຍດໃຫ�ແກ�ລູກໜີ້ ໃນການປະຕິບັດພັນທະ; (3). ຂອບເຂດ ຂອງການໂອນສິດ ແລະ ກໍານົດເວລາຂອງ

ສັນຍາ ຊຶ່ງເຫັນວ່າຕ້ອງໄດ�ກໍານົດໃຫ�ຈະແຈ�ງຕ່ືມອີກວ່າ ການໂອນໜີ້ສິນ ບໍ່ໃຫ�ເກີນໜີ້ສິນທີ່ຕ້ອງຮັບຂອງເຈົ້າໜ້ີ 

ຫຼື ພາຍໃນກໍານົດເວລາຂອງສັນຍາທີ່ໄດ�ຕົກລົງກັນແລ�ວ ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ເຈົ້າໜ້ີຜູ�ໃໝ� ບໍ່ມີສິດປ�ຽນແປງ

ສັນຍາ ແລະ ຕອ້ງຮັບເອົາສິດ ແລະ ພັນທະທີຕ່້ອງປະຕິບັດຕໍ່ກັນທີ່ຍັງເຫຼືອ
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 ແລະ  (4). ຄາໍວ່າ “ທວງເອາົຊັບ

ສິ່ງຂອງ”  ທີ່ກາໍນົດໃນມາດຕາ 31 ນີ້ ມີຄວາມໝາຍໂດຍກງົເຖິງການທວງເອົາຊັບສິ່ງຂອງເທົ່ານ້ັນ ຫຼື ເປັນການ 

“ໂອນສິດ ແລະ ພັນທະ” ຫຼ ືການໂອນສັນຍາໃຫ�ເຈ້ົາໜ້ີຜູ�ໃໝ�, ໃນປະເດນັນີ້ ຍັງບ່ໍຈະແຈ�ງ ຍ້ອນວ່າ ຖາ້ຫາກວ່າ

ພົວພັນເຖິງແຕ�ຊັບ, ວັດຖຸສິ່ງຂອງ ຫຼື ຊັບສິນ ທີ່ກໍານົດໄວ�ໃນສັນຍາເທົ່ານ້ັນ ສິດອື່ນໆ ຂອງເຈົ້າໜ້ີ ກໍຈະບໍ່ໄດ�

ຮັບປະຕິບັດ.   ຂໍ້ສັງເກດທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນໃນ (1), (2) ແລະ (3) ອາດຈະບໍ່ເປັນບັນຫາໄດ� ຍ້ອນວ່າກົດໝາຍເວົ້າສະ 

ເພາະແຕ� ໃຫ�ທວງຊັບແທນເຈົ້າໜ້ີ ແລະ ຖາ້ເປັນຄືກັນກັບການສັນນິຖານນີ້ ບົດບັນຍັດຂອງມາດຕາ 31 ຂອງ 

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2008 ບໍ່ໄດ�ໝາຍເຖິງການໂອນສິດ 

ແລະ ພັນທະຂອງສັນຍາ ໃຫ�ເຈ້ົາໜ້ີ ຫຼື ລູກໜີ້ໃໝ�. ເຖິງຢ�າງໃດກຕາມ, ນັກວິຊາການອີກຝ�າຍໜຶ່ງທີ່ມີທັດສະ 

ນະແຕກກັນຢັ້ງຢືນວ່າ ຖ້າກົດໝາຍກໍານົດໃຫ� ສະເພາະແຕ� ການທວງເອົາຊັບສິ່ງຂອງ ຕາງເຈົ້າໜ້ີ, ຜູ�ທີທ່ວງຊັບ

������������������������������������������������������������
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ກດົໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 31 ຜົນບັງຄັບຂອງສັນຍາຕໍບຸ່ກຄົນອ່ືນ: 

ເຈົ້ົ້າໜ້ີ ມີສິດມອບສິດຂອງຕົນໃຫ�ເຈົ້າໜ້ີຄນົໃໝ ທວງເອົາຊັບສ່ິງຂອງຈາກລູກໜ້ີທີກ່່ຽວຂອ້ງ.  

  ເຈ້ົ້ົາໜ້ີ ຕ້ອງມອບເອກະສານຕ່າງໆ ກຽ່ວກັບການທວງໜີ້ນັນ້ໃຫ�ເຈົ້ົ້າໜ້ີຄນົໃໝ ແລະ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍຜູ່�ກ່ຽວ ຖ້າວ່າສິດ

ທີ່ມອບໃຫ�ຜູກ່ຽວນັ້ນ ຫາກບໍ່ມີຄວາມຈິງ. 

ໃນກລໍະນີທີ່ເຈົ້ົ້າໜ້ີຫາກໄດ�ເສັຍຊວີິດໄປແລ�ວ ຜູສືບທອດທີ່ໄດ�ຮັບມູນມໍຣະດົກ ກມໍີສິດທວງເອົາຊັບສິ່ງຂອງຈາກລູກໜ້ີທີ່

ກ່ຽວຂ້ອງນັ້ນໄດ�. 

ລູກໜ້ີ ກໍມີສດິມອບພັນທະຂອງຕົນໃຫ�ລູກໜີຄ້ົນໃຫມ່ ປະຕບິັດແທນຕົນໄດ� ແຕຕ້ອງໄດ�ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີຈາກເຈົ້ົ້າໜ້ີ

ເສັຍກ່ອນ. 

ໃນກລໍະນີທີ່ລກູໜ້ີ ຫາກໄດ�ເສັຍຊວີິດໄປແລ�ວ ຜູສືບທອດທີ່ໄດ�ຮັບເອົາມູນມໍຣະດົກ ກມໍີພັນທະປະຕບິັດແທນຜູກ່ຽວ. 
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ກດົໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍຜູ້ກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 31 ຂອງກົດໝາຍ, ວກັຫ້າ. 
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ເພື່ອເປັນການສົມທຽບ ແລະ ເປນັຂໍມູ້ນໃນການຄົນ້ຄວ້າ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄໍ້າປະກັນການປະຕບິັດສັນຍາ ໄດ�ກໍານົດຫຼກັການ 

ກ່ຽວຂອ້ງກັບ “ການສະລະໜີ ້ແລະ ໂອນໜີ”້ ຄື: (1). ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 32 ວັກ

ສອງ ກໍານົດໄວ�ວ່າ “ເຈົ້າໜ້ີທີ່ມບີຸລິມະສດິ ສາມາດສະລະບຸລິມະສິດ ຂອງຕົນໃຫ�ແກເຈົ້າໜ້ີຜູອື່ນ ທ່ີມກີານຄ້ໍາປະກັນ ແຕບໍ່ໃຫ�ເກີນ

ມູນຄ່າໜ້ີສນິຂອງຕົນ”; (2). ວກັສາມຂອງມາດຕາດຽວກັນກໍານົດວ່າ “ເຈົ້າໜ້ີ ທ່ີມີການຄໍາ້ປະກັນສາມາດໂອນໜີ ້ລວມທັງຜົນ

ປະໂຫຍດໃນໜີ້ ຂອງຕົນໃຫ�ບກຸຄນົອື່ນ. ໃນກໍລະນນີີ້ ການຄ້ໍາປະກນັ ແລະ ບຸລິມະສິດທີ່ຕິດພນັກບັໜີນ້ັນ້ ກຈໍະຖກືໂອນໄປພ້ອມ 

ແຕບໍ່ໃຫ�ເກີນມູນຄ່າໜ້ີຂອງຕົນ”. 
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ສິ່ງຂອງນັ້ນ ຈະບໍ່ເອ້ີນວ່າ “ເຈ້ົາໜ້ີຜູ�ໃໝ�” ໃນມາດຕາ 31 ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ 

ນອກສັນຍາ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2008 ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ບົດບັນຍັດຂອງ ມາດຕາ 31 ພວົພັນເຖິງການໂອນສິດ 

ແລະ ພັນທະຂອງສັນຍາ ຫຼື ການໂອນສັນຍາໃຫ�ເຈ້ົາໜ້ີ ຫຼື ລູກໜີ້; ແລະ (4). ອີກດ້ານໜຶ່ງ, ເມ່ືອຄົ້ນຄວ້າ 

ມາດຕາ 31 ເຫັນວ່າ ບົດບັນຍັດຂອງມາດຕານີ້ ມີຄວາມໝາຍທາງດ້ານກົດໝາຍຄ້າຍຄືກັບຫຼັກການປ�ຽນແປງ

ພັນທະ (Novation) ທີ່ກໍານົດໄວ�ໃນປະມວນກົດໝາຍແພ�ງຂອງຫຼາຍປະເທດ ເວົ້າເຖິງການປ�ຽນເຈົ້າໜ້ີ, ລູກ

ໜ້ີ ແລະ ການປ�ຽນແປງເນື້ອໃນ ທີ່ເປັນສາລະສໍາຄັນຂອງສັນຍາ ຊຶ່ງເຫນັວ່າຍັງຕ້ອງຄົ້ນຄວ້າຕ່ືມອີກເພື່ອກໍານົດ

ໃຫ�ຈະແຈ�ງກວ່າເກ່ົາ ໂດຍສະເພາະຜົນສະທ້ອນທາງດ້ານກົດໝາຍ ທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຄູ�ສັນຍາແຕ�ລະຝ�າຍ ແລະ

ວັດຖຸປະສົງຂອງສັນຍາ ໃນກໍລະນີທີ່ມີການປ�ຽນແປງ. 

 

 4.7.2 ການປຽນລູກໜີຜູ້ໃໝ 

 ການປ�ຽນລູກໜີ້ຜູ�ໃໝ� ໝາຍເຖິງ ລູກໜີ້ ໄດ�ໂອນສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຕົນ ໃນສັນຍາໃດໜຶ່ງ ໃຫ�ບຸກ 

ຄົນອື່ນ ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ “ລູກໜີ້ຜູ�ໃໝ�”.  
 ອີງຕາມກົດໝາຍ, ວັກສາມ ແລະ ສີ່ ຂອງມາດຕາ 31 ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ 

ແລະ ນອກສັນຍາ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2008 ກໍານົດຫຼັກການ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ�ລູກໜີ້ມອບພັນທະຂອງຕົນໃຫ�ລູກ

ໜີ້ຜູ�ໃໝ�ປະຕິບັດແທນຕົນ, ພາຍໃຕ�ເງ່ືອນໄຂ ມີການຕົກລົງເຫັນດີຈາກເຈົ້າໜ້ີ. ຖ້າລູກໜີຫ້າກເສັຍຊີວິດ ຜູ�ສືບ

ທອດທີ່ໄດ�ຮັບເອົາມູນມໍຣະດົກ ມີພັນທະປະຕິບັດແທນລູກໜີ້ນັ້ນ
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. 

 ການປ�ຽນລູກໜີ້ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ເຊັ່ນດຽວກັບການປ�ຽນເຈົ້າໜ້ີ. ການທີ່ກົດໝາຍກໍານົດໃຫ�ລູກໜີ້ 

ຕ້ອງຂໍຄໍາເຫັນຈາກເຈົ້າໜ້ີເສັຍກ່ອນ ຈຶ່ງປ�ຽນລູກໜີ້ໄດ�ນັ້ນ ກໍຍ້ອນວ່າສັນຍາເກີດຈາກການຕົກລົງລະຫວ່າງເຈົ້າ

ໜີ້ ແລະ ລູກໜີ້, ທີ່ສໍາຄັນເຈົ້າໜ້ີ ໄດ�ໃຫ�ຄວາມໄວ�ເນ້ືອເຊື່ອໃຈລູກໜີ້ແລ�ວ ຈຶ່ງໄດ�ເຮັດສັນຍານໍາ ເມື່ອມີການ

ປ�ຽນຕົວລູກໜີ້, ກໍຄວນໃຫ�ເຈ້ົາໜ້ີໄດ�ເຫັນດີນໍາ ເພ່ືອຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າ ລູກໜີ້ຜູ�ໃໝ�ສາມາດປະຕິບັດສິດ ແລະ 

ພັນທະຕາມສັນຍາໄດ�. 

ຕວົຢາງ:  ກ ໄດ�ຈ້າງ ຂ ມາຮອ້ງເພງໃນຄອນເສີດພິເສດ ໂດຍທັງສອງຝ�າຍຕົກລົງເຫັນດີແບ�ງປັນກํາ 

ໄລຈາກ ການຈັດຄອນເສີດຄື: 55 ສ່ວນຮ້ອຍເປັນຂອງ ກ ແລະ 45 ສ່ວນຮ້ອຍເປັນຂອງ ຂ. ຂ ເປັນນກັຮ້ອງ

ທີ່ມີຊື່ສຽງໂດ�ງດັງຫຼາຍ ແລະເປັນທີ່ນິຍົມຂອງປະຊາຊົນໃນເວລານັ້ນ ໂດຍສະເພາະເພງ “ສາວຊຽງຂວາງ”. ຕໍ່ມາ 

ຂ ຕ້ອງ ການພັກຜ່ອນເນື່ອງມາຈາກບັນຫາສຂຸະພາບ ຕາມຄ ໍາແນະນໍາຂອງແພດ. ຂ ໄດ�ສະເໜີ ໃຫ� ກ ໃຫ�ຈ້າງ 

ຄ ມາແທນຕນົ. ຄ ກໍເປັນນັກຮ້ອງທີ່ມີຊື່ສຽງເຊັ່ນດຽວກັນ ແຕ�ສ່ວນຫຼາຍຈະເນ້ັນໜັກໄປທາງເພງລາວສະໄໝ

ຫຼາຍກວ່າ; ເພງຂອງ ຄ ທີ່ນິຍົມໃນເວລານີ້ ແມ�ນເພງ “ຮິບຮອບບ້ານນາ” ເປັນທີ່ນິຍມົຫຼາຍໃນກຸ�ມໄວໜຸ�ມ. 

ສະນັ້ນ, ກ ຕອ້ງໄດ�ຊັ່ງຊາເຖິງຜົນກະທົບທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ ຕໍ່ຄອນເສີດທີ່ຕົນຈະຈັດ ໂດຍສະເພາະຖ້າຫາກວ່າ ບ່ໍ

ແມ�ນ ຂ ມາສະແດງແລ�ວ ຈະຂາຍບັດຄອນເສີດໄດ�ຫຼື ບໍ່ ຫຼື ອາດຈະຂາຍບັດຄອນເສີດໄດ�ຫຼາຍກວ່າ ຖ້າແມ�ນ ຄ 

ສະແດງແທນ ຂ. 

ຂໍ້ສງັເກດ: ເມ່ືອກົດໝາຍກໍານົດໃຫ�ລູກຫນີ້ີຕ້ອງໄດ�ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີຈາກເຈົ້ົ້າໜ້ີເສັຍກ່ອນ, ຖ້າ

ຫາກວ່າເຈົ້າໜ້ີບໍ່ເຫັນດີນໍາ, ລກູໜີ້ກໍບໍ່ມີສິດປ�ຽນໄດ� ແລະ ລູກໜີ້ຍັງຕ້ອງໄດ�ສືບຕໍ່ປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນ ຕາມ

ສັນຍາຕໍ່ໄປ. ໃນກໍລະນີທີ່ລູກໜີ້ມີຄວາມຈໍາເປັນ ເຊັ່ນ: ລູກໜີ້ມີບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດ

ພັນທະຕາມສັນຍາໄປ, ຖ້າເຈ້ົາໜ້ີບໍ່ເຫັນດີນໍາ ລູກໜີ້ກໍສາມາດຮ້ອງຟ�ອງຕໍ່ສານໃຫ�ຍົກເລີກສັນຍາ. ສວ່ນຄ່າເສັຍ

ຫາຍຕ່າງໆ ຫຼ ືຜົນກະທົບທາງດ້ານ ການເງິນທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຕໍ່ເຈ້ົາໜ້ີນັ້ນ ເຈົ້າໜີ້ອາດສາມາດຮຽກຮ້ອງຈາກລູກໜີ້ໄດ�

ຫຼື ບໍ່ນັ້ນ ກົດໝາຍຍັງບ່ໍທັນກໍານົດຢ�າງຈະແຈ�ງ, ສະນັ້ນ ຕ້ອງໄດ�ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຕ່ືມອີກ ເພື່ອປັບປຸງກົດໝາຍ.   
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ກດົໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍຜູ້ກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 31 ວັກ ສາມ ແລະ ສ່ີ. 



���

4.8. ສິດໃນການດາໍເນນີການແທນລກູໜີ້ 

 ສິດໃນການດໍາເນີນການແທນລູກໜີ້ ໝາຍເຖິງ ການດໍາເນີນການໃດໜຶ່ງ ເພື່ອທວງເອົາສິດ ແລະ ຜົນ

ປະ ໂຫຍດ ຈາກບຸກຄົນອື່ນທີ່ເປັນຂອງລູກໜີ້ຂອງລູກໜີ້ຕົນ (ລູກໜີ້ຂອງລູກໜີ້) ຊຶ່ງເປັນການກະທໍາໃນນາມ

ລູກໜີ້ ດ້ວຍການຮ້ອງຟ�ອງທວງເອົາໜ້ີສິນ ຕໍ່ສານ ພາຍໃຕ�ບາງເງື່ອນໄຂ. 

 ຫຼັກການນີ້ເປັນຫຼັກການໃໝ� ທີ່ກົດໝາຍລາວໄດ�ຮັບເອົາ ແລະ ກໍານົດໄວ�ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນ

ໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ສະບັບປັບປຸງປີ 2008 (ມາດຕາ 32) ຊຶ່ງໃຫ�ສິດແກ�ເຈ້ົາໜ້ີທວງໜີ້ສິນ ຫຼື ລາຍ

ໄດ� ຈາກລູກໜີ້ຂອງລູກໜີ້ ໃນກໍລະນີ ທີ່ລູກໜີ້ບໍ່ທວງເອົາໜ້ີສິນດັ່ງກ່າວ ທັງນ້ີກໍເພ່ືອຜົນປະໂຫຍດຂອງເຈົ້າໜ້ີ

ເອງ. 
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 ຕວົຢາງ: ກ ກູ�ຢືມເງິນ ຈາກ ຂ ໂດຍເອົາລາຍໄດ�
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ຈາກການເຊົ່າຫ້ອງແຖວຫາ້ຫ້ອງຂອງຕົນ ໃນແຕ�ລະ

ເດືອນມາຄໍ້າປະກັນການຊໍາລະໜ້ີສິນ ໂດຍຕກົລົງວ່າແຕ�ລະເດືອນຈະເອົາລາຍໄດ�ດັ່ງກ່າວ ມາໃຊ�ແທນໜີສ້ິນ. ຕໍ່

ມາລູກໜີ້ໄດ�ອ້າງວ່າ ຜູ�ເຊ່ົາເຮືອນຍັງບ່ໍທັນໄດ�ຊໍາລະເງິນຄ່າເຊົ່າເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ ແລະ ບໍ່ສາມາດຊໍາລະໜີ້ສິນ

ໄດ�, ຖ້າວ່າເຈົາ້ໜີ້ຫາກເຫັນວ່າ ລູກໜີ້ບໍ່ໄດ�ໃຊ�ຄວາມພະຍາຍາມທວງທາວເອົາໜີ້ສິນຂອງຜູ�ກ່ຽວ ແລະ ຕົນກໍໄດ�

ຮັບຄວາມອັບປະໂຫຍດ, ເຈ້ົາໜ້ີສາມາດຮ້ອງຟ�ອງຕໍ່ສານ ເພື່ອບັງຄັບປະຕິບັດສັນຍາເຊ່ົາເຮືອນລະຫວ່າງ ລູກໜີ ້

ແລະ ຜູ�ເຊ່ົາເຮືອນ ຕໍ່ສານ ເພ່ືອພິຈາລະນາໃຫ�ເຈ້ົາໜ້ີດໍາເນນີການແທນລູກໜີ້. 

 ຂໍ້ສງັເກດ: (1). ຫຼັກການທີ່ກາໍນົດຂຶ້ນນີ້ ແນໃສ�ປົກປ�ອງປົກປ�ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງເຈົ້າໜ້ີ ເຖິງວ່າກົດ

ໝາຍຈະໃຫ�ສິດແກ�ເຈ້ົາໜ້ີ ກໍບໍ່ໄດ�ໝາຍຄວາມວ່າ ເຈົາ້ໜີ້ມີສິດດໍາເນີນການເອງຄືກັນກັບລູກໜີ້ ດ້ວຍຕົນເອງ

ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ຕ້ອງໄດ�ອາໄສອໍານາດສານໃນການບັງຄັບປະຕິບັດສັນຍາຂອງລູກໜີ້ກັບບກຸຄົນທີສາມ ເພື່ອ

ທວງເອົາໜ້ີສິນ; (2). ໃນການພິຈາລະນາຂອງສານ ເຫັນວ່າ ສານຄວນຮຽກເອົາ ລູກໜີ້ມາໃຫ�ການຕື່ມອີກ 

ແລະ ຄວນພິຈາລະນາວ່າ ຈະເປັນການຊໍາລະໜ້ີສິນທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນ ໂດຍຖືເອົາສັນຍາທີ່ສ້າງສິດ ແລະ ພັນ 

ທະລະຫວ່າງບຸກຄົນທີສາມ ແລະ ລູກໜີ້. 

 

4.9. ມາດຕະການຮບັປະກນັການປະຕບິດັສນັຍາ 

 ມາດຕະການຮັບປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ ແມ�ນມາດຕະການທາງແພ�ງ ໃນການກະກັດກັ້ນ ແລະ 

ແກ�ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ�ງຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນມາຈາກການປະຕິບັດສັນຍາໃດໜຶ່ງ ເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ�ແກ�ຄູ�ສັນຍາວ່າ

ສັນຍາທີ່ທັງສອງຝ�າຍຕົກລົງກັນນັ້ນຈະຖືກປະຕິບັດຢ�າງສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ດ້ວຍເຈດຕະນາດີຂອງຄູ�ສັນຍາ.  

 ກົດໝາຍກໍານົດໃຫ�ມາດຕະການຮັບປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ ເປັນໜຶ່ງໃນເນື້ອໃນສໍາຄັນຂອງສັນ 

ຍາ
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 ຊຶ່ງຊຸກຍູ�ໃຫ�ຄູ�ສັນຍາກໍານົດໄວ�ໃນສັນຍາ ເພື່ອຊ່ວຍແກ�ໄຂບັນຫາທີ່ກ່ຽວກັບການລະເມີດສັນຍາ ຫຼື ບໍ່ປະຕິ 

ບັດສັນຍາ ໂດຍຄູ�ສັນຍາຝ�າຍໃດຝ�າຍໜຶ່ງ. ກົດໝາຍອະນຸຍາດໃຫ�ນໍາໃຊ�ມາດຕະການຕ່າງໆ ຂຶ້ນກັບການຕົກລົງ

ຂອງຄູ�ສັນຍາເຊັ່ນ ການຊວດຈໍາ, ການຄໍ້າປະກັນດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ການຄໍ້າປະກັນດ້ວຍສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ອະ 
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ກດົໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 32 (ໃຫມ່).   ສິດດໍາເນນີການແທນລກູໜີ:້ 

ໃນກໍລະນີທີລ່ກູໜີ້ ຫາກບໍ່ທວງໜີ້ ນໍາລູກໜ້ີຂອງຕົນ ຊ່ຶງພາໃຫ�ເກີດຄວາມອບັປະໂຫຍດ ແກເຈົ້າໜີ້ ເຈ້ົາໜ້ີມີສດິຮອ້ງຟ�ອງ

ທວງເອົາໜ້ີສນິ ຕໍສ່ານແທນລູກໜ້ີ ເວັ້ນເສັຍແຕສິດຂອງລູກໜີນ້ັ້ນ ແມນຮຽກຮ້ອງໃຫ�ແຕລກູໜີສ້ະເພາະເທົ່ານ້ັນ ເປັນຜູປະຕບິັດ.  

ຄ່າໃຊ�ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນການແທນຂອງເຈົ້າໜ້ີ ຕກົເປັນຄວາມຮັບຜດິຊອບຂອງລກູໜີ.້ 
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ລາຍໄດ�ລກັສະນະນີ້ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄໍ້າປະກັນການປະຕບິັດສັນຍາ (2011) ເອີ້ນວ່າ “ໜີ້ຕອ້ງຮັບ” (Account 

receivable) ໝາຍເຖິງ ເງິນ ທ່ີຕ້ອງໄດ�ຮບັຈາກການຂາຍສິນຄ້າ ຫືຼ ການບໍລິການ (ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄໍ້າປະກັນການປະຕບິັດ

ສັນຍາ, ມາດຕາ 2. ຂໍ້ 18). 
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ກດົໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍຜູ້ກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 16 ຂີດໜ້າ 6.  



���

ສັງຫາລິມະຊັບ), ການຄໍ້າປະກັນດ້ວຍບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄນົອື່ນ ແລະການປັບໄໝ.
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 ກົດໝາຍກ ໍານົດຫຼັກການ

ກ່ຽວກັບມາດຕະການໃນການຮັບປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ ນັບແຕ�ມາດຕາ 34-36.   

ຂໍ້ສງັເກດ: (1). ການນ ໍາໃຊ�ມາດຕະການນີ້ຕ້ອງໄດ�ຕົກລົງເຫັນດີໂດຍຄູ�ສັນຍາ, ຖາ້ຫາກວ່າຄູ�ສັນຍາບໍ່

ໄດ�ກໍານົດກ່ຽວກັບມາດຕະການຮັບປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາໄວ�ໃນສັນຍາແລ�ວ ຄູ�ສັນຍາຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ�ອີກ

ຝ�າຍໜຶ່ງປະຕິບັດມາດຕະການບໍ່ໄດ�; ແລະ (2). ເຖິງວ່າມາດຕະການທີ່ກໍານົດໄວ�ໃນກົດໝາຍ ມີບັນດາມາດ

ຕະການຄື: ການຊວດຈໍາ, ການຄໍ້າປະກັນດ້ວຍຊັບ ຫຼື ບຸກຄົນ ແລະ ການປັບໃໝ ກໍບໍ່ໄດ�ໝາຍຄວາມວ່າ ຄູ�

ສັນຍາຈະສາມາດນໍາໃຊ�ແຕ�ມາດຕະການເຫຼົ່ານ້ີໄດ�ເທ່ົານ້ັນ ຍັງມີມາດຕະການອື່ນໆ ແລະ ຄູ�ສັນຍາຍັງສາມາດນໍາ

ໃຊ�ຫຼາຍມາດຕະການພ້ອມກັນກໍໄດ� ຂຶ້ນການຕົກລົງຂອງຄູ�ສັນຍາ. 

 

 4.9.1. ການປັບໃໝ 

  ການປັບໃໝ ແມ�ນມາດຕະການຮັບປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ ທີ່ສັງຄົມຮັບຮູ� ແລະ ນາໍໃຊ�ຮູບການນີ້ 

ຫຼາຍ, ສ່ວນຫຼາຍການປັບໃໝ ຈະແນໃສ�ການທົດແທນ ຫຼື ການຊໍາລະເປັນເງິນແບບທະວີຄູນ ເຊັ່ນ ຖ້າຫາກວ່າ

ລູກໜີ້ລະເມີດສັນຍາ ອາດຈະຖືກປັບໃໝສອງເທົ່າ ຂອງຈໍານວນເງິນທີ່ຕ້ອງຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າໃຫ�ເຈ້ົາໜ້ີ.    

 ກົດໝາຍກໍານົດຫຼັກການກ່ຽວກັບການປັບໃໝ ຊຶ່ງຄູ�ສັນຍາສາມາດນໍາໃຊ� ໃນເງື່ອນໄຂຄື: ຖາ້ຫາກມີ

ການລະເມີດສັນຍາ, ປະຕິບັດສັນຍາບໍ່ຄົບຖວ້ນ ຫຼື ປະຕິບັດບໍ່ທັນຕາມກໍານົດເວລາ.
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 ສ່ວນອັດຕາການປັບໃໝ 

ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບການສະເພາະຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ຕາມການຕົກລົງຂອງຄູ�ສັນຍາໃນກໍ

ລະນີທີບ່ໍ່ມີລະບຽບການສະເພາະ
57

. 

ຕວົຢາງ:  ຄູ�ສັນຍາອາດຈະຕົກລົງໃຫ�ມີການທົດແທນຄືນ ຫຼື ຊອກສິນຄ້າໃໝ�ມາປ�ຽນແທນ ໃນກໍລະນີ

ທີ່ມີການສົ່ງສິນຄ້າບ່ໍໄດ�ຄຸນນະພາບ ຫຼື ມີການຕົກເຮັ່ຍ, ເສັຍຫາຍ; ພ້ອມກັນນັ້ນຖ້າຫາກວ່າການເສັຍຫາຍ ຫຼື 

ການສົ່ງສິນຄ້າບໍ່ໄດ�ຄຸນນະພາບນັ້ນຫາກເປັນຂໍບົກພ່ອງຂອງຜູ�ຂາຍ, ຜູ�ຊື້ມສີິດປັບໃໝ 1,5 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈໍາ 

ນວນເງິນຄ່າສ່ົງສິນຄ້າທັງໝົດ. 

 

 4.9.2. ການຊວດຈາໍ ແລະ ການຄ້ໍາປະກັນດວ້ຍຊບັ ຫຼ ືນຕິບິກຸຄນົອື່ນ 

 ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ�ແກ�ການປະຕິບັດສັນຍາ ຄູ�ສັນຍາສາມາດຕົກລົງວິທີການຮັບປະກັນ ໃນກໍລະນີທີ່

ລູກໜີ້ ຫຼື ຜູ�ທີມ່ີພັນທະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມສັນຍາ ຫາກບໍ່ປະຕິບັດສັນຍາ. 

 ກົດໝາຍໄດ�ແບ�ງການຄໍ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ
58

 ອອກເປັນສອງຮູບການໃຫຍ່ ຕາມເນື້ອໃນຂອງ

ວັດຖຸປະສົງ ແລະ ສ່ວນທີ່ພົວພັນກັບຊັບສິນຄື:  
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ກດົໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 34 ມາດຕະການຮັບປະກັນການປະຕບິັດສັນຍາ: 

ໃນການຮັບປະກນັການປະຕບິັດສັນຍາຢາງສົມເຫດສມົຜົນ, ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການຂອງເຈົ້ົ້າໜ້ີ ຫືຼ ທົດແທນ 

ຄ່າເສັຍຫາຍ ຊຶ່ງອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ພາຍຫລັງການບໍປ່ະຕບິັດສັນຍາ ຫືຼ ການປະຕິບັດສນັຍາຢາງບ່ໍສົມເຫດສົມຜົນນັນ້ ກດົໝາຍໄດ�ອະນຸ

ຍາດໃຫ�ນໍາໃຊ�ມາດຕະການຕ່າງໆ ຄື: ການຊວດຈໍາ, ການຄໍ້າປະກັນດ້ວຍຫຼັກຊບັ, ດ້ວຍບຸກຄົນ ຫືຼ ນິຕບິຸກຄົນ ແລະ ການປັບໃໝ. 
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ກດົໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍຜູ້ກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 36  ການປັບໃໝ. 

ການປັບໃໝ ແມນ ມາດຕະການຕໍຜູ່ລະເມີດສັນຍາ ຄື ບ່ໍປະຕິບດັສັນຍາ, ປະຕິບດັສັນຍາບໍຄ່ົບຖ້ວນ ຫຼື ປະຕບິັດບໍ່ທັນ

ຕາມກໍານດົເວລາ. 

ການປັບໃໝ ໃຫ�ປະຕບິັດຕາມລະບຽບການສະເພາະຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ຕາມການຕກົລົງຂອງຄູສັນຍາ ໃນກໍ

ລະນທີີ່ບໍ່ມີລະບຽບການສະເພາະ. 
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ກດົໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍຜູ້ກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 36. 
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ກ່ຽວກບັການຄໍ້າປະກນັການປະຕິບດັສນັຍາ ໄດ�ມກີົດໝາຍສະເພາະເອີນ້ວ່າ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄໍ້າປະກນັການປະຕິບດັສນັຍາ 

ຊຶ່ງໄດ�ຮັບການປບັປຸງໃນປີ 2005. ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງກດົໝາຍນ້ີໄດ� ຈາກເວັບໄຊ�ຂອງສະພາແຫງຊາດ ຕາມລ້ິງ: 

http://www.na.gov.la/docs/lao/laws/econ/5_Secured_Transaction 20_05_2005.pdf  
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-  ການຄໍາ້ປະກັນຕາມສນັຍາດ້ວຍຊບັ ຊຶ່ງແບ�ງອອກເປັນ: (1). ການຄໍ້າປະກັນດ້ວຍສັງຫາລິມະຊັບ 

(ການຊວດຈໍາ ແລະ ການຊວດຈໍາ ກໍແບ�ງອອກເປັນອີກເປັນປະເພດສະເພາະຂຶ້ນກັບລັກສະນະສະເພາະຂອງຊັບ

ທີ່ນໍາມາຊວດຈໍາ) ແລະ (2) ການຄໍ້າປະກັນດ້ວຍອະສັງຫາລິມະຊັບ. 

-  ການຄາໍປະກັນຕາມສນັຍາດ້ວຍບກຸຄນົ ຫຼ ື ນິຕບິກຸຄົນອື່ນ ແມ�ນສັນຍາ ຊຶ່ງບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ

ໃດໜຶ່ງ ໄດ�ຕົກລົງໃຊ�ແທນໜີ້ສິນ ຫຼື ປະຕິບດັພັນທະອື່ນຕາງລູກໜີ້ ໃນກໍລະນີທີ່ລູກໜີ້ ຫາກບໍ່ໃຊ�ແທນໜີ້ສິນ 

ຫຼື ບໍ່ປະຕິບັດພັນທະອື່ນດ້ວຍຕົນເອງ.  

ຂໍສງັເກດ: (1). ການຕົກລົງຂອງຄູ�ສັນຍາກ່ຽວກັບການຄໍ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ ບໍ່ວ່າຈະດ້ວຍ 

ຮູບການການຄໍ້າປະກັນດ້ວຍຊັບ ຫຼື ດ້ວຍບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນກໍຕາມ ຕ້ອງເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຊຶ່ງ

ອາດຈະຂຽນໄວ�ໃນສັນຍາຕົ້ນຕໍ ຫຼື ເຮັດເປັນສັນຍາສະບັບແຍກຕ່າງຫາກກໍໄດ�; (2). ການຄໍ້າປະກັນ ຫຼື ສັນຍາ

ຄໍ້າປະກັນ ຕ້ອງໄດ�ຈົດທະບຽນກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອໃຫ�ໄດ�ບູລິມະສິດໃນການໃຊ�ແທນໜີ້ສິນໃຫ�

ແກ�ເຈ້ົາໜ້ີ; (3). ສັນຍາຄໍາ້ປະກັນເປັນໂມຄະໄດ�ເຊ່ັນ ຊັບທີ່ນໍາມາຄ້ໍາປະກັນບໍ່ແມ�ນຂອງລູກໜີ່້ ຫຼື ບໍ່ໄດ�ຮັບການ

ມອບສິດນໍາໃຊ�ມາເປັນຊັບຄໍ້າປະກັນ; (4) ເຖິງວ່າສັນຍາຄໍ້າປະກັນເປັນໂມຄະກໍຕາມ ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ�ສັນຍາຕົ້ນຕໍ 

ເປັນໂມຄະໄປນໍາ, ສັນຍາຕົນ້ຕໍຍັງມີຜົນສັກສິດລະຫວ່າງຄູ�ສັນຍາ; (5). ການຄໍາ້ປະກັນແຕ�ລະປະເພດມີຫຼັກ 

ການສະເພາະ ຊ່ຶງກໍານົດໄວ�ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄໍ້າປະກັນການປະຕບິັດສັນຍາ. 

ຕວົຢາງ: ກ ກູ�ຢືມເງິນ ຈາກ ຂ ຈາໍນວນ 15.000.000 ກີບ ໂດຍ ກ ໄດ�ເອົາລົດຈັກມາຄໍ້າປະກັນ 

ການໃຊ�ແທນໜີ້ສິນ ໃນກໍລະນີທີ່ ຕົນບໍ່ສາມາດໃຊ�ແທນໜີ້ສິນໄດ� ຕາມກໍານົດເວລາ. ຕໍ່ມາ ຄ ໄດ�ອ້າງວ່າລົດ 

ຈັກຄັນດັ່ງກ່າວເປັນຂອງຕົນ ທີ່ໃຫ� ກ ຢືມມານໍາໃຊ� ແລະບໍ່ຮູ�ວ່າ ຜູ�ກ່ຽວໄດ�ນໍາເອົາມາເປັນຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນໜີ້

ສິນ. ໃນກໍລະນີນີ້ຕາມຫຼັກການທົ່ວໄປຂອງສັນຍາ, ສັນຍາຄໍ້າປະກັນ(ສັນຍາຊວດຈໍາດ້ວຍຊັບສິ່ງຂອງ)ລະຫວ່າງ 

ກ ແລະ ຂ ເປັນໂມຄະ, ແຕ�ສນັຍາກູ�ຢືມເງິນ ຍັງມີຜົນສັກສິດລະຫວ່າງຄູ�ສັນຍາຕໍ່ໄປ. 

 

5. ການລະເມີດສັນຍາ ແລະ ຜົນສະທອ້ນ ຂອງການລະເມີດສັນຍາ 

ເມ່ືອຄູ�ສັນຍາ ຫາກໄດ�ຕົກລົງເຮັດສັນຍານໍາກັນຢ�າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແລ�ວ ຄູ�ສັນຍາຕ້ອງປະຕິບັດ

ຕາມທີໄ່ດ�ຕົກລົງກັນ ຫຼ ື ຕາມກົດໝາຍຢ�າງເຂ້ັມງວດ, ແຕ�ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ�ວ ມີບາງກໍລະນີທີ່ຄູ�ສັນຍາບໍ່ສາ 

ມາດປະຕິບັດໄດ� ຈຶ່ງເປັນການລະເມີດສັນຍາ ຊຶ່ງເປັນປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ທີເ່ກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆໃນສັງຄົມ. ການລະ 

ເມີດສັນຍາອາດຈະເກີດຈາກຄວາມຕັ້ງໃຈ ຫຼື ບໍ່ຕັ້ງໃຈ ຫຼ ືໃນກໍລະນີບໍ່ສາມາດຫຼີກລ້ຽງໄດ�ຂອງຄູ�ສັນຍາ ຊຶ່ງສ້າງ

ຄວາມເສັຍຫາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ�ມີຜົນສະທ້ອນໃຫ�ແກ�ຄູ�ສັນຍາ ຊຶ່ງບາງຄັ້ງຄູ�ສັນຍາກໍສາມາດປະນີປະນອມກັນໄດ�

ໂດຍດີ ຫຼື ສາມາດແກ�ນໍາໄຂກັນດ້ວຍການໄກ�ເກ�ຍ ຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ມກີານຮ້ອງຟ�ອງຂຶ້ນສານ. 

5.1. ການລະເມດີສັນຍາ 

ການລະເມີດສັນຍາ ແມ�ນການບໍ່ປະຕິບັດສັນຍາທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນ ຫຼື ການປະຕິບັດສັນຍາບໍ່ສົມ

ເຫດສົມຜົນ ໂດຍຄູ�ສັນຍາຝ�າຍໃດຝ�າຍໜຶ່ງ ເຊັ່ນ ການປະຕິບັດສັນຍາບໍ່ມີຄຸນນະພາບ, ບໍ່ທັນກັບເວລາ, ບໍ່ຖືກ

ສະຖານທີ່ ຊຶ່ງກໍານົດໄວ�ໃນສັນຍາ
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5.1.1. ການບໍປ່ະຕບິດັສັນຍາທງັໝົດ ຫຼ ືບາງສວ່ນ 

- ການປະຕິບັດສັນຍາທັງໝົດ ແມ�ນການບໍ່ປະຕິບັດພັນທະຂອງຄູ�ສັນຍາຝ�າຍໃດຝ�າຍໜຶ່ງ ຕາມທີ່ໄດ�

ຕົກລົງຕາມທີ່ໄດ�ຕົກລົງກັນໄວ�ໃນສັນຍາ ຫຼື ຄູ�ສັນຍາຝ�າຍໃດໜຶ່ງບໍ່ມີການກະທໍາໃດໆ ທີ່ເປັນການປະຕິບັດ

ພັນທະຂອງຕົນ ຊຶ່ງສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍ ຫຼື ເຮັດໃຫ�ຄູ�ສັນຍາອີກຝ�າຍໜຶ່ງໄດ�ຮັບຄວາມອັບປະໂຫຍດ ເຊັ່ນ: 

ການບໍ່ມອບຊບັສິ່ງຂອງ, ບໍ່Âºນ ຫຼ ືບໍ່ຊໍາລະ ແລະ ອື່ນໆ. 
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ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພນັໃນສນັຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ສະບບັປບັປຸງປີ 2008, ມາດຕາ 33 ວັກ 1. 
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ຕວົຢາງ 1: ກ ໄດ�ຊື້ລົດຈັກຮອນດາເວັບ 100 ນໍາ ຂ ຊຶ່ງ ກ ໄດ�ຊໍາລະເງິນຄົບຖ້ວນແລ�ວຈຶ່ງໄດ�ນັດ ໝ

າຍກັນວ່າ ອີກ 3 ວັນ ຂ ຈະມອບລົດໃຫ� ກ ແຕ�ກ່ອນຈະຮອດມື້ມອບໄດ�ມີ ຄ ມາສະເໜີລາຄາສູງກ່ວາທີຂ່າຍ

ໃຫ� ກ. ດັ່ງນ້ັນ ຂ ຈຶ່ງໄດ�ຕົກລົງ¢¾¨ໃຫ� ຄ, ຈາກນັ້ນ ຂ ຈຶ່ງແຈ�ງໃຫ� ກ ຊາບວ່າຕົນປ�ຽນໃຈບໍ່ຂາຍລົດແລ�ວ. 

ໃນກໍລະນີນີ້ຖືວ່າ ຂ ເປັນຜູ�ລະເມີດສັນຍາທັງໝົດ. 

ຕວົຢາງ 2: ຕ ໄດ�ຕົກລົງເຊ່ົາເຮືອນນໍາ ສ ກ ໍານົດເວລາ 6 ເດືອນ, ຄ່າເຊົ່າເດືອນລະ 1.000.000 ກີບ. 

ພາຍຫຼັງຄົບກໍານົດເວລາເຊົ່າ 6 ເດືອນແລ�ວ ຕ ຈຶ່ງຈະຈ່າຍຄ່າເຊ່ົາໃຫ� ສ, ຮອດກໍານົດເວລາ 6 ເດືອນ ຕ ບໍ່ໄດ�

ຈ່າຍຄ່າເຊ່ົາໃຫ� ສ ຕາມຕົກລົງກັນໄວ�ໃນສັນຍາ. 

- ການບໍ່ປະຕິບັດສັນຍາບາງສ່ວນ ແມ�ນການປະຕິບັດພັນທະ ຂອງຄູ�ສັນຍາຝ�າຍໃດຝ�າຍໜຶ່ງ ບໍ່ຄບົ

ຖ້ວນຕາມທີ່ ໄດ�ຕົກລົງກັນໃນສັນຍາ ຫຼື ຫາເຫດຜົນຫຼີກລ້ຽງບໍ່ປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອໃຫ�ສໍາເລັດ 

ເຊ່ັນ: ການຊໍາລະໜີ້ສິນພຽງແຕ�ດອກເບັ້ຍຍັງຄ້າງຕົ້ນທຶນ, ການມອບຊັບສິ່ງຂອງບໍ່ຄົບຖວ້ນ ແລະ ອື່ນໆ. 

ຕວົຢາງ 1: ກ ໄດ�ຕົກລົງໃຫ� ຂ ກ ູ້ຢືມເງິນຈໍານວນ 10.000.000 ກີບ, ດອກເບັ້ຍ 1% ຕໍ່ເດືອນ, 

ກໍານົດເວລາ 6 ເດືອນ, ຮອດກໍານົດເວລາ ຂ ໄດ�ຊໍາລະຕົ້ນທຶນພຽງແຕ� 1.000.000 ກີບ ແລະ ດອກເບັ້ຍຕາມ

ສັນຍາ, ສ່ວນຕົ້ນທຶນ 9.000.000 ກີບ ຂ ບໍສ່າມາດຈ່າຍໄດ�ຕາມການຕົກລົງກັນໄວ�ໃນສັນຍາ. ກໍລະນີດັ່ງກ່າວ 

ຂ ເປັນຜູ�ລະເມີດສັນຍາບາງສ່ວນ. 

ຕວົຢາງ 2: ອ ໄດ�ຂາຍເຂົ້າສານ 100 ເປົາ ໃຫ� ມ ໂດຍຕົກລົງກັນວ່າໃຫ� ມ ໂອນເງິນໃຫ�ທັງໝົດກ່ອນ 

ອ ຈຶ່ງຈະສົ່ງເຂົ້າສານໃຫ�ເປັນສາມງວດ, ງວດໜຶ່ງ ແລະ ງວດສອງ ງວດລະສາມສິບເປົາ ສ່ວນງວດສຸດທ້າຍສີ່ສີບ

ເປົາ ພາຍຫຼັງ ອ ໄດ�ຮັບເງິນໝົດແລ�ວ ໄດ�ສົ່ງເຂ້ົາໃຫ� ມ ພຽງແຕ�ສອງງວດ, ສ່ວນງວດທີສາມ ອ ໄດ�ເອົາໄປຂາຍ

ໃຫ�ຜູ�ອື່ນໆ ໂດຍບໍ່ໄດ�ສົ່ງເຂົ້າສານໃຫ� ມ. ໃນກໍລະນີນີ້ຖືວ່າ ອ ລະເມີດສັນຍາບາງສ່ວນ ຍ້ອນບໍ່ສົ່ງເຂ້ົາສານງວດ

ສຸດທ້າຍໃຫ� ມ.  

 

5.1.2. ການປະຕິບດັສນັຍາບໍ່ສມົເຫດສມົຜົນ 

¡¾ນປະຕິບັດສັນຍາບໍໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ Á´Èນ¡¾ນ¯½ªò®ñ©²ñນê½¢º¤ຄູ�ສັນຍາ±È¾¨Ã©ຝ�າຍÎ‡¤

ຕາມການຕົກລົງກັນໄວ�ໃນສັນຍາ ຢ�າງບໍ່ເໝາະສົມກັບຕົວຈິງ ຫຼື ເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ�ຕົກລົງກັນ. 

ຕວົຢາງ 1:  ກ ໄດ�ວ່າຈ້າງນັກຮ້ອງ ງ ຊ່ຶງເປັນນັກຮ້ອງທີ່ມີຊື່ສຽງ ໄປສະແດງທີ່ງານລ້ຽງຂອງ ກ, ເມື່ອ ງ 

ຮ້ອງໄດ�ສອງບົດເພງແລ�ວ ມອບໃຫ�ນັກຮ້ອງສໍາຮອງຮ້ອງຕາງຈົນງານໄກ�ຈະເລີກ ງ ຈຶ່ງຂ້ຶນຮ້ອງເພງລາແລ�ວງານ

ລ້ຽງກໍຈົບ, ເຮັດໃຫ� ກ ແລະ ແຂກໃນງານລ້ຽງບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ການກະທໍາຂອງ ງ. ໃນກໍລະນີດັ່ງ ກ່າວນີ້ ງ ໄດ�ປະຕິບັດ

ພັນທະຂອງຕົນ ແຕ�ເປັນການປະຕິບັດບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນຕາມທີ່ ກ ວ່າຈ້າງ. 

ຕວົຢາງ 2: ດ ໄດ�ສັ່ງອາຫານນໍາ ຈ ເພື່ອມາລ້ຽງແຂກຈໍານວນ 200 ຄົນ ໃນພິທີຂຶ້ນເຮືອນໃໝ�. ພໍ

ຮອດມື້ງານລ້ຽງອາຫານດັ່ງກ່າວ ບໍ່ພໍໃຫ�ແຂກກິນ. ດ ໄດ�ທັກທ້ວງ ຈ ກ່ຽວກັບອາຫານບໍ່ພໍໃຫ�ແຂກກິນ, ຈ ໄດ�

ຊີ້ແຈງວ່າ ຕົນໄດ�ຈັດອາຫານມາຕາມການສັ່ງຂອງ ດ ແລ�ວ ແຕ�ຍ້ອນວັດຖຸດິບທີ່ເອົາມາປຸງແຕ�ງອາຫານມັນຂຶ້ນ

ລາຄາ ຈຶ່ງໄດ�ຫ=ດປະລິມານລົງເລັກໜ້ອຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ�ບໍ່ພໍໃຫ�ແຂກກິນ. ຖືວ່າ ຈ ປະຕິບັດສັນຍາບໍ່ສົມເຫດສົມ

ຜົນ. 

 

5.1.3. ການປະຕິບດັສນັຍາບໍ່ມຄີນຸນະພາບ 

ການປະຕິບັດສັນຍາບໍ່ມີຄຸນນະພາບ ແມ�ນການປະຕິບັດພັນທະ ຂອງຄູ�ສັນຍາຝ�າຍໃດຝ�າຍໜຶ່ງ ໂດຍບໍ່

ຖືກຕ້ອງທາງດ້ານວິຊາການ, ບໍ່ຖືກຕາມມາດຕະຖານ ຫຼື ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບການຕົກລົງກັນໃນສັນຍາ ຊຶ່ງໄດ�ສ້າງ

ຄວາມອັບປະ ໂຫຍດ ຫຼື ໄດ�ສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍ ໃຫ�ແກ�ຄູ�ສັນຍາຝ�າຍໃດຝ�າຍໜຶ່ງ. 

ຕາມມາດຕາ 40 ຂອງກົດມາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ສະບັບປັບປຸງປີ 2008 

ໄດ�ກໍານົດວ່າ ຄຸນນະພາບຂອງຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຂາຍ ຕ້ອງໃຫ�ຖືກຕາມເນື້ອໃນຂອງສັນຍາ. ຖ້າວ່າຊັບສິ່ງຂອງນັ້ນ 

ຫາກບໍ່ມີຄຸນນະພາບທີ່ໄດ�ກໍານົດໄວ�ໃນສັນຍາແລ�ວ ຜູ�ຂາຍຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ຊັບສິ່ງຂອງດັ່ງກ່າວ. 



���

ຕວົຢາງ: ກ ໄດ�ເຮັດສັນຍາຊື້ໂທລະສັບຍີ່ຫຍໍ້ໄອ 5 ເອັດ (5S) ທີ່ມຄີຸນນະພາບຕາມມາດຕະຖານ 

ຂອງແທ� ຈໍານວນ 2 ໜ່ວຍ ນໍາ ຂ, ແຕ�ໃນເວລາ ຂ ເອົາມາຂາຍໃຫ� ກ ຕົວຈິງແລ�ວແມ�ນໂທລະສັບໄອໂຟນຂອງ

ຈີນທີ່ມີຄຸນນະພາບຕໍ່າກ່ວາມາດຕະຖານ. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວຖືວ່າ ຂ ປະຕິບັດສັນຍາບໍ່ມີຄຸນນະພາບ. 

 

5.1.4. ການປະຕິບດັສນັຍາບໍຖ່ກືຕາມກາໍນົດເວລາ 

ສັນຍາຕ້ອງໄດ�ຮັບການປະຕິບັດຕາມກໍານົດເວລາທີ່ໄດ�ກໍານົດໄວ� ແລະ ໃຫ�ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ. ໃນ

ກໍລະນີທີ່ບໍ່ໄດ�ກໍານົດເວລາຂອງການປະຕິບັດສັນຍາ ເຈົ້າໜີ້ມີສິດທວງໃຫ�ປະຕິບັດ ແລະ ລູກໜີ້ກໍມີສິດປະຕິບັດ

ໄດ�ທຸກເວລາ. ໃນກໍລະນີທີ່ເຈ້ົາໜ້ີ ຫາກທວງໃຫ�ປະຕິບັດນັ້ນ ລູກໜີ້ມີພັນທະປະຕິບັດສັນຍາດັ່ງກ່າວພາຍໃນກໍາ 

ນົດເວລາ ສບິຫ້າວັນ ນັບແຕ�ວັນທີ່ເຈ້ົາໜ້ີທວງໃຫ�ປະຕິບັດເປັນຕົ້ນໄປ. ລູກໜີ້ອາດປະຕິບັດສັນຍາ ກ່ອນກໍານົດ

ເວລາກໍໄດ� ຖ້າວ່າ ການປະຕິບັດນັ້ນຫາກບໍ່ຂັດກັບສັນຍາ ຫຼື ກົດໝາຍ ແລະ ເຈົ້າໜ້ີກເໍຫັນດີນໍາ
60

. ການປະຕິ 

ບັດສັນຍາບໍ່ຖືກກັບເວລານີ້ ມີທັງການບໍ່ປະຕິບັດສັນຍາທັນກັບເວລາ ແລະ ການປະຕິບັດສັນຍາກ່ອນກໍານົດເວ 

ລາທີ່ຄູ�ສັນຍາໄດ�ຕົກລົງກັນ. 

- ການປະຕິບັດສັນຍາບໍ່ທັນກັບກໍານົດເວລາ ແມ�ນການບໍ່ປະຕິບັດພັນທະ ຂອງຄູ�ສັນຍາຝ�າຍໃດຝ�າຍ

ໜຶ່ງຕາມກໍານົດເວລາທີ່ຄູ�ສັນຍາໄດ�ຕົກລົງໄວ�ໃນສັນຍາ. 

ຕວົຢາງ 1: ກ ໄດ�ສັ່ງດອກໄມ�ພ້ອມທັງຕົກແຕ�ງ ແລະ ຈັດໃຫ�ສວຍງາມໃນງານດອງຂອງຕົນຈາກຮ້ານ

ຂອງ ຂ ໂດຍກໍານົດໃຫ�ໄປສົ່ງ ແລະ ຕົກແຕ�ງ ໃຫ�ແລ�ວກ່ອນເວລາ 10 ໂມງເຊົ້າຂອງວັນທີ 14 ກຸນພາ 2013 

ເມ່ືອຮອດມື້ ກ ໄດ�ມາ 10:30 ໂມງ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ�ງານຊ້າເລີຍກໍານົດເວລາ. 

ຕວົຢາງ 2: ນ ໄດ�ກູ�ຢືມເງິນ ພ ຈ ໍານວນ 20.000.000 ກີບ, ດອກເບັ້ຍ 1% ຕໍ່ເດືອນ, ກໍານົດເວລາ 

ຫົກເດືອນ, ຮອດກໍານົດເວລາ ນ ບໍ່ສາມາດຊ ໍາລະໄດ�ທັງຕ້ົນທຶນ ແລະ ດອກເບັ້ຍ ຮອດເດືອນທີແປດ ນ ຈຶ່ງສາ 

ມາດຊໍາລະໄດ�. ໃນກໍລະນີນີ້ ຖືວ່າ ນ ຊ ໍາລະໜີ້ສິນໃຫ� ພ ບໍ່ຖືກຕາມກໍານົດເວລາຕາມທີ່ຄູ�ສັນຍາໄດ�ຕົກລົງກັນ. 

- ການປະຕິບັດສັນຍາກ່ອນກໍານົດເວລາ ທີຄູ່�ສັນຍາໄດ�ຕົກລົງກັນນັ້ນ ຖ້າຫາກວ່າບ່ໍສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍ 

ຫຼື ອັບປະໂຫຍດ ໃຫ�ຄູ�ສັນຍາອີກຝ�າຍໜຶ່ງແລ�ວ ກໍຖືວ່າການປະຕິບັດສັນຍາກ່ອນກໍານົດເວລານັ້ນບໍ່ເປັນການລະ 

ເມີດສັນຍາ. ໝາຍຄວາມວ່າ ການປະຕິບັດສັນຍາກ່ຽວກັບເວລານີ້ ໃນບາງກໍລະນີຄູ�ສັນຍາສາມາດປະຕບິັດສັນ 

ຍາໄດ�ກ່ອນກໍານົດເວລາທີ່ກາໍນົດໄວ�ໃນສັນຍາ ແຕ�ການປະຕິບັດດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງບໍ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ�ແກ�ອີກ

ຝ�າຍໜຶ່ງ ແລະ ອີກຝ�າຍໜຶ່ງກໍເຫັນດີຮັບເອົາການປະຕິບັດສັນຍາກ່ອນກໍານົດເວລາທີ່ກໍານົດໄວ�ໃນສັນຍານັ້ນ. 

ຕວົຢາງ 1: ກ ໄດ�ກູ�ຢືມເງິນນໍາ ຂ ຈາໍວນ 20.000.000 ກີບ ກໍານົດດອກເບັ້ຍ 2% ຕໍ່ເດືອນ ກໍານົດ

ເວລາ 6 ເດືອນ ນັບແຕ�ວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2012 ຫາ 10 ທັນວາ 2012. ພາຍຫຼັງ ກ ກູ�ຢຶມເງິນນໍາ ຂ ໄດ�ພຽງ

ແຕ� 3 ເດືອນ ກ ໄດ� ນໍາເງິນຈໍານວນ 20.000.000 ກີບ ແລະ ດອກເບັ້ຍ ຕາມການທີ່ຕົກລົງຊໍາລະໃຫ� ຂ. ໃນ

ກໍລະນີດັ່ງກ່າວ ຖືວ່າການປະ ຕິສັນຍາກ່ອນກໍານົດເວລາ ທີບ່ໍ່ໄດ�ສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍໃຫ�ຝ�າຍ ຂ. 

- ການປະຕິບດັສັນຍາ ກ່ອນກໍານົດເວລາ ຖາ້ຫາກວ່າ ເປັນການສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍ ຫຼ ືອັບປະໂຫຍດ

ໃຫ�ແກຄູ�ສັນຍາຝ�າຍໃດຝ�າຍໜຶ່ງ ກໍຈະຖືວ່າເປັນການລະເມີດສັນຍາ. 

ຕວົຢາງ 2: ສ ໄດ�ເຮັດສັນຍາຊື້-ຂາຍ ລູກໄກ�ພັນຊີ້ນ ຈໍານວນ 500 ໂຕ ກັບ ອ ຊຶ່ງໃນສັນຍາໄດ�ກ່າວ

ວ່າ ໃຫ� ອ ເອົາໄກ�ມາສົ່ງໃຫ�ຢູ�ຟາມລ້ຽງໄກ�ໃນວັນທີ 20 ສິງຫາ 2013 ແລະ ຈະຈ່າຍເງິນຄ່າໄກ�ທັງໝົດ. ຮອດ

ວັນທີ 17 ສິງຫາ 2013 ອ ໄດ�ເອົາລູກໄກ�ນ້ອຍມາສົ່ງໃຫ� ສ ແຕ� ສ ບໍ່ເຫັນດີຮັບເອົາ ເນ່ືອງຈາກວ່າຄອກໄກ�ຍັງ

ສ້າງບໍ່ສໍາເລັດ. ໃນກໍລະນີນີ້ເປັນການປະຕິບັດສັນຍາກ່ອນກ ໍານົດເວລາທີ່ຈະສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍໃຫ�ຄູ�ສັນຍາ

ຝ�າຍ ສ. 

 

������������������������������������������������������������

60

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພນັໃນສນັຍາ ແລະ ນອກສັນຍາສະບບັປບັປຸງປີ 2008, ມາດຕາ 26. 



�	�

5.1.5. ການປະຕິບດັສນັຍາບໍຖ່ກືສະຖານທີ ່

ການປະຕິບັດສັນຍາບໍ່ຖືກສະຖານທີ່ ແມ�ນການປະຕິບັດພັນທະຂອງຄູ�ສັນຍາຝ�າຍໃດຝ�າຍໜຶ່ງທີ່ບໍ່ຖືກ 

ຕ້ອງກັບສະຖານທີ່ຕາມທີໄ່ດ�ຕົກລົງກັນໄວ�ໃນສັນຍາ ຊຶ່ງສ້າງຄວາມອັບປະໂຫຍດ ຫຼ ື ຄວາມເສັຍຫາຍໃຫ�ຄູ�ສັນ 

ຍາອີກຝ�າຍໜຶ່ງ. 

ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ໄດ�ກໍານົດສະຖານທີ່ປະຕິບັດ ແມ�ນໃຫ�ປະຕິບັດສັນຍາຢູ�ສະຖານທີ່ ດັ່ງນ້ີ: 

1). ການມອບອາຄານກໍ່ສ້າງ ໃຫ�ປະຕິບັດຢູ�ສະຖານທີ່ກໍ່ສາ້ງນັ້ນ; 

2). ການໃຊ�ແທນໜີ້ສິນໃຫ�ປະຕິບັດຢູ�ບ່ອນຢູ�ຂອງເຈົ້າໜ້ີໃນເວລາເຮັດສັນຍານັ້ນ ເວັ້ນເສັຍແຕ�ການໃຊ� 

ແທນໜີ້ສິນການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ, ລວມໝູ� ແລະ ສັງຄົມ. 

ຖ້າວ່າເຈົ້າໜ້ີຫາກໄດ�ຍ້າຍບ່ອນຢູ�ໃນເວລາປະຕິບັດສັນຍາ ແລະ ໄດ�ແຈ�ງໃຫ�ລູກໜີ້ຊາບໃນເວລານັ້ນໃຫ�

ປະ ຕິບັດຢູ�ບ່ອນຢູ�ໃໝ�ຂອງເຈົ້າໜ້ີ, ສ່ວນຄ່າໃຊ�ຈ່າຍໃນການປະຕິບັດສັນຍານັ້ນແມ�ນເປັນພາລະຂອງເຈົ້າໜ້ີ. 

3). ພັນທະອື່ນ ໃຫ�ປະຕິບັດຢູ�ບ່ອນຢູ�ຂອງລູກໜີ້ ໃນເວລາເຮັດສັນຍານັ້ນ. ຖາ້ວ່າລູກໜີ້ຫາກແມ�ນນິຕິ 

ບຸກຄົນ ກໍໃຫ�ປະຕິບັດຢູ�ສໍານັກງານຂອງນິຕິບຸກຄົນນັ້ນ
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. 

 

5.2. ລັກສະນະຂອງການລະເມດີສັນຍາ 

ຕາມສະພາບການຕົວຈິງໃນປັດຈຸບັນການລະເມີດສັນຍາ ແມ�ນເກີດຂຶ້ນໃນຫຼາຍຮູບແບບບໍ່ພຽງແຕ�ມີ

ການລະເມີດສັນຍາແລ�ວເທົ່ານັ້ນ ໃນບາງກໍລະນີການລະເມີດສັນຍາກໍເກີດຂຶ້ນໃນເວລາມີການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ

ກັນ ຫຼື ຈະເວົ້າອີກຢ�າງໜຶ່ງວ່າ ເປັນການລະເມີດຄໍາໝ້ັນຈະເຮັດສັນຍາ ຊຶ່ງເປັນການລະເມີດກ່ອນການເຮັດສັນ 

ຍາ ແລະ ການລະເມີດດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ�ສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍ ຫຼ ືສ້າງຄວາມອັບປະໂຫຍດໃຫ�ຝ�າຍທີ່ມຄີວາມຕັ້ງໃຈ 

ແລະ ຈຸດປະສົງຢາກເຮັດສັນຍານໍາອີກຝາຍໜຶ່ງ. ນອກຈາກນີ້, ການລະເມີດສັນຍາຍັງເກດີຂຶ້ນໃນລະຍະປະຕິ 

ບັດສັນຍາ ຊຶ່ງສັນຍາບໍ່ທັນເຖິງກໍານົດເວລາ ແລະ ບາງກໍລະນີ ສັນຍາກໍຮອດກໍານົດທີ່ຄູ�ສັນຍາຕ້ອງປະຕິບັດພັນ 

ທະແຕ�ບໍ່ຍອມປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດ�ຕົກລົງກັນ. 

 

5.2.1. ການລະເມີດຄາໍໝັນ້ສນັຍາ (ຄວາມຮບັຜິດຊອບກອ່ນສນັຍາ) 

ການລະເມີດຄໍາໝັ້ນສັນຍາຈະເຮັດສັນຍາ ແມ�ນການບໍ່ປະຕິບັດຕາມການເຈລະຈາຕໍ່ລອງກັນຕາມການ

ຕົກລົງກັນຂອງຄູ�ກໍລະນີ ວ່າຈະມີການເຮັດສັນຍາ ຂຶ້ນພາຍຫຼັງທີ່ຄູ�ກໍລະນີຝ�າຍໃດໜຶ່ງໄດ�ປັບປຸງປ�ຽນແປງ ຫຼ ື

ກະທໍາສິ່ງໃດໜຶ່ງ ເພື່ອເຮັດໃຫ�ເປ້ົາໝາຍທີຈ່ະເຮັດ ຂອງສັນຍາເກີດຂຶ້ນ ແຕ�ຮອດວັນນັດໝາຍເຮັດສັນຍາຕົວຈິງ

ຝ�າຍໜຶ່ງປະຕິເສດ ບໍ່ຍອມເຂ້ົາຮ່ວມເຮັດສັນຍາ ຫຼ ື ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄໍາໝ້ັນສັນຍາ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ�ຝ�າຍໜຶ່ງໄດ�ຮັບ

ຄວາມອັບປະໂຫຍດ. 

ຕວົຢາງ 1: ກ ໄດ�ປະກາດຂາຍສິດນໍາໃຊ�ທີ່ດິນແລະເຮືອນຊົງລາວທີ່ຕັ້ງຢູ�ຫຼວງພະບາງ ໂດຍຜ່ານສື່ທາງ

ໂທລະພາບ ແລະ ໜັງສືພີມ. ຂ ຢູ�ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີຄວາມສົນໃຈຕ້ອງການຊື້ສິດນ ໍາໃຊ�ທີ່ດິນ ແລະ 

ເຮືອນດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງໄດ�ຕິດຕໍ່ຫາ ກ ທາງໂທລະສັບ ຊຶ່ງ ກ ໄດ�ສະເໜີຕໍ່ ຂ ວ່າ ຖ້າຕ້ອງການຊືໃ້ຫ�ຂຶ້ນມາເຈລະຈາຢູ�

ຫຼວງພະບາງ. ໃນວັນທີ 10 ກຸມພາ 2012 ຂ ພ້ອມດ້ວຍເມັຍ ແລະ ທະນາຍຄວາມໄດ�ເດີນທາງໄປຫຼວງພະ

ບາງດ້ວຍສາຍການບິນລາວ. ເມື່ອຮອດຫຼວງພະບາງ ຂ ພ້ອມດ້ວຍເມັຍ ແລະ ທະນາຍຄວາມໄດ�ນອນຢູ�ທີ່

ໂຮງແຮມພູສີ, ຈາກນັ້ນໃນວັນທີ 11 ກຸມພາ 2012 ຂ ໄດ�ໄປພົບກັບກທີ່ເຮືອນຂອງ ກ ແລ�ວໄດ�ພາກັນກວດ 

ກາເບ່ິງສະພາບທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນດັ່ງກ່າວ. ຂ ໄດ�ພໍໃຈຕໍ່ທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງໄດ�ນັດປຶກສາຫາລືກັນ

ກ່ຽວກັບລາຄາພ້ອມທັງຮັບປະທານອາຫານຮ່ວມກັນ ໃນເວລາ 18:00 ໂມງທີ່ໂຮງແຮມພູສີ. ໃນການເຈລະ 

ຈາກັນທີ່ໂຮງແຮມພູສີ ເຫັນວ່າ ກ ແລະ ຂ ສາມາດຕົກລົງເລື່ອງລາຄາທີ່ ດິນ ແລະ ເຮືອນດັ່ງກ່າວໄດ� ແລະ ໄດ�

ນັດກັນໃສ�ວັນທີ 13 ກຸມພາ 2012 ເພື່ອເຮັດສັນຍາຊື້-ຂາຍ ພ້ອມທັງໃຫ� ຂ ເອົາເງິນມາຊ ໍາລະຈໍານວນ 
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພນັໃນສນັຍາ ແລະ ນອກສັນຍາສະບບັປບັປຸງປີ 2008, ມາດຕາ 27. 
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500.000.000 ກີບ ຊຶ່ງແມ�ນລາຄາທີ່ໄດ�ຕົກລົງກັນ ທີ່ອົງການປົກຄອງບ້ານປ�າຂາມ, ເມືອງຫຼວງພະບາງ. ຮອດ

ວັນນັດໝາຍ ຂ ໄດ�ໄປພົບ ກ ຢູ�ທີ່ຫ້ອງການບ້ານປ�າຂ້າມ ແຕ�ບໍ່ໄດ�ພົບ ກ ໂດຍບໍ່ຮູ�ເຫດຜົນ. ຈາກນັ້ນ ຂ ຈຶ່ງໄດ�

ໄປຫາ ກ ຢູ�ທີ່ເຮືອນ ຈຶ່ງຮູ�ວ່າ ກ ໄປປະເທດຈີນ ຮອດວັນທີ 15 ກຸມພາ 2013 ຈຶ່ງຈະກັບມາ ເມື່ອ ກ ກັບມາ.

ແຕ�ປະເທດຈີນ ໄດ�ປະຕິເສດການຂາຍສິດນໍາໃຊ�ທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນ ໃຫ� ຂ ເພາະວ່າ ຕົກລົງຂາຍໃຫ�ຜູ�ອື່ນທີ່ໃຫ�

ລາຄາສູງກ່ວາ. ໃນກໍລະນີ ຕົວຢ�າງດັ່ງກ່າວນີ້ ຖືວ່າ ກ ເປັນຜູ�ລະເມີດຄ ໍາໝັ້ນສັນຍາ. 

ຕວົຢາງ 2: ກໍລະນີທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ�ປະເທດຍີ່ປຸ�ນຄື: ກ ໄດ�ມີແນວຄວາມຄິດວ່າຈະເຊົ່າຫ້ອງໜຶ່ງໃນອາຄານ

ນໍາ ຂ ເພື່ອຈະຕັ້ງຄລີນິກປົວແຂ�ວ. ໃນເວລາ ກ ໄປເບິ່ງຫ້ອງເຊົ່ານໍາ ຂ ນັ້ນ ກ ໄດ�ມີແນວຄວາມຄິດວ່າ ຖ້າຈະ

ໃຫ�ເຊ່ົາຕ້ອງແປງຫ້ອງແບບດັ່ງກ່າວໃຫ�ເໝາະສົມທີ່ຈະເຮັດເປັນ ຄລີນິກປົ່ວແຂ�ວ ແລະ ກ ຖາມ ຂ ວ່າຖ້າຕົນ

ເຊ່ົາໝ້ໍແບ�ງໄຟຟ�າຈະຮັບໄດ�ບໍ່ເພາະຈະໄດ�ໃຊ�ໄຟຟ�າຫຼາຍ. ແຕ� ກ ກໍຍັງບ່ໍທັນໄດ�ຕົກລົງແນວໃດ ກັບ ຂ ກ່ຽວກັບ

ການທີ່ ຈະເຊົ່າ ຫຼື ບໍ່ເຊ່ົາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຂ ກໍໄດ�ສ້ອມແປງຫ້ອງດັ່ງກ່າວ ຕາມແນວ ຄວາມຄິດຂອງ ກ, ພາຍຫຼັງ

ສ້ອມແປງແລ�ວ ຂ ໄດ�ໄປແຈ�ງໃຫ� ກ ຊາບ ແລະ ກ ກໍບໍ່ໃຫ�ຄໍາຕອບ. ຕໍ່ມາ  ກ ໄດ�ປະຕິເສດວ່າຄ່າເຊົ່າສູງກ່ວາ

ງ5ບປະມານຂອງຕົນ ຊຶ່ງບ່ໍສາມາດເຊົ່າໄດ� ກ ຈຶ່ງບ່ໍເຊົ່າຫ້ອງດັ່ງກ່າວ. ເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ຂ ຈຶ່ງທວງໃຫ� ກ 

ຮັບຜິດຊອບໃຊ�ແທນຄ່າເສັຍຫາຍ. ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຢູ�ປະເທດຍີ່ປຸ�ນກໍບໍ່ໄດ�ມີກົດໝາຍກໍານົດ ແຕ�ສານສູງສຸດ 

ຂອງປະເທດຍີ່ປຸ�ນ ໄດ�ຕັດສີນໃຫ� ກ ໃຊ�ແທນຄ່າເສັຍຫາຍໃຫ� ຂ ເຄ່ິງໜຶ່ງຂອງມູນຄ່າສ້ອມແປງຍ້ອນວ່າ ຂ ໄດ�

ສ້ອມແປງຫ້ອງຕາມແນວຄວາມຄິດຂອງ ກ ແລະ ຖືວ່າ ກ ເປັນຜູ�ໃຫ�ຄວາມຫວັງແກ� ຂ. 

ກໍລະນີດັ່ງກ່າວ ກໍບໍ່ໄດ�ກໍານົດໄວ�ໃນກົດໝາຍແພ�ງ ຂອງປະເທດຍີ່ປຸ�ນ. ນັກວິຊາການກົດໝາຍຢູ�ປະ 

ເທດຍີ່ປຸ�ນບາງທ່ານມີຄໍາເຫັນວ່າ ກໍລະນີດັ່ງກ່າວແມ�ນພົວພັນກັບຂໍ້ຜູກພັນນອກສັນຍາ ແລະ ບາງທ່ານເຫັນວ່າ

ພົວພັນກັບຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ. ເຖີງຢ�າງໃດກໍຕາມ ໃນເວລາປັບປຸງກົດໝາຍແພ�ງ ກໍຄວນກໍານົດໃຫ�ມີມາດຕາ

ໜຶ່ງສະເພາະ ກ່ຽວກັບການການລະເມີດການເຈລະຈາໃຫ�ຄວາມຫວັງ. ແຕ�ຖ້າກໍານົດກຽ່ວກັບການລະເມີດການ

ເຈລະຈາໃຫ�ຄວາມຫວັງ ອາດຈະເຮັດໃຫ�ຄົນໃນສັງຄົມບ່ໍກ້າເຈລະຈາໃນການເຮັດສັນຍາ. 

ສໍາລັບກົດໝາຍລາວກໍບໍ່ມີຂໍ້ກໍານົດ ກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການລະເມີດຄໍາໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະ

ເຮັດສັນຍາເຊ່ັນກັນກັບກົດໝາຍຂອງປະເທດຍີ່ປຸ�ນ ແຕ�ຖ້າປຽບທຽບຕົວຢ�າງ 1 ແລະ ຕົວຢ�າງ 2 ເຫັນວ່າການ

ລະເມີດຄໍາໝັ້ນສັນ ຍາໄດ�ສ້າງຄວາມອັບປະໂຫຍດໃຫ�ແກ�ອີກຝ�າຍໜຶ່ງ. ດັ່ງນ້ັນ, ຖ້າຝ�າຍທີ່ໄດ�ຮັບຄວາມອັບປະ

ໂຫຍດມີຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ ແລະ ເຫດຜົນພຽງພໍ ໃນການຮຽກຮ້ອງຄ່າເສັຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການລະເມີດຄໍາ

ໝັ້ນສັນຍານັ້ນ ກໍຄວນພິຈາລະນາໃຫ�ແກ�ຜູ�ກ່ຽວຕາມຄວາມຍຸຕິທໍາ. 

 

5.2.2. ການລະເມີດສນັຍາ ໃນລະຍະປະຕິບດັສນັຍາ 

ການລະເມີດສັນຍາ ໃນລະຍະປະຕິບັດສັນຍາ ແມ�ນການກະທໍາ ຫືຼ ການເມີນເສີຍຂອງຄູ�ສັນຍາຝ�າຍ

ໃດຝ�າຍໜຶ່ງໃນເວລາເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດສັນຍາ ໃນເວລາສັນຍາຍັງບ່ໍທັນໝົດກໍານົດເວລາທີບ່ໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມເປົ້າ

ໝາຍ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດຂອງສັນຍາ ເຊັ່ນ ການປະຕິບັດສັນຍາໂດຍບໍ່ມີຄຸນນະພາບ, ບໍ່ຄົບຖ້ວນ ຫຼື ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມ

ສະຖານທີ່ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ�ຝ�າຍໃດຝ�າຍໜຶ່ງໄດ�ຮັບຄວາມອັບປະໂຫຍດ. 

ຕວົຢາງ 1: ສ ໄດ�ຕົກລົງເອົາເຮືອນໃຫ� ຈ ເຊົ່າ, ກໍານົດເວລາ 12 ເດືອນ ເພື່ອເຮັດຮ້ານອາຫານ, 

ພາຍຫຼັງ ຈ ເຊ່ົາເຮືອນດັ່ງກ່າວໄດ� 01 ເດືອນ ຈ ໄດ�ເອົາເຮືອນດັ່ງກ່າວໃຫ� ວ ເຊ່ົາຕ່ໍ ເພື່ອເຮັດເປັນຮ້ານສ້ອມແປງ

ລົດ ໂດຍບໍ່ໄດ�ບອກໃຫ� ສ ຮູ�ນ ໍາ. 

ຕວົຢາງ 2: ຂ ໄດ�ເຮັດສັນຍາຮັບເໝົາກ່ໍສ້າງຕຶກ ສີ່ ຊັ້ນ ນໍາ ກ ຊຶ່ງໃນສັນຍາໄດ�ບົ່ງວ່າ ກ ຜ່ ູເປັນເຈົ້າຂອງ

ໂຄງການ ຕອ້ງຕອບສະໜອງວັດຖຸປະກອນກ່ໍສ້າງ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ໄດ�ມາຕະຖານຕາມເຕັກນິກໃຫ�ແກ� 

ຂ. ແຕ�ການຕອບສະໜອງວັດຖຸປະກອນດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ�ມາດຕະຖານຕາມທີ່ບົ່ງໄວ�ໃນສັນຍາ. ເມ່ືອເປັນ ເຊັ່ນນັ້ນ 

ຂ ຈຶ່ງໄດ�ສະເໜີຕໍ່ເຈ້ົາຂອງໂຄງການ ໃຫ�ສະໜອງວັດຖຸປະກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມເຕັກນິກແຕ�

ເຈ້ົາຂອງໂຄງການບໍ່ຕອບສະໜອງຕາມການສະເໜີດັ່ງກ່າວ. ດັ່ງນ້ັນ, ຂ ຈຶ່ງສະເໜີຍົກເລີກສັນຍາດັ່ງກ່າວ ເພາະ

ບໍ່ສາມາດຮັບຜິດຊອບຄຸນນະພາບຂອງຕຶກນັ້ນໄດ�. 
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5.2.3. ການລະເມີດສນັຍາ ເມືອ່ຮອດກາໍນົດເວລາ 

ການລະເມີດສັນຍາເມື່ອຮອດກໍານົດເວລາ ແມ�ນການທີ່ຄູ�ສັນຍາຝ�າຍໃດຝ�າຍໜຶ່ງບ່ໍປະຕິບັດພັນທະຂອງ

ຕົນຕາມກໍານົດເວລາ ໂດຍຫາວິທີຫຼີກລ້ຽງ ເພື່ອແກ�ຍາວເວລາ ໃນການປະຕິບັດສັນຍາ ທັ້ງໆທີ່ຕົນເອງສາ ມາດ

ປະຕິບັດໄດ� ເຊ່ັນ: ການບໍ່ໃຊ�ແທນໜີ້ສິນຕາມກໍານົດເວລາ, ການບໍ່ສົ່ງມອບວັດຖຸສິ່ງຂອງຕາມກໍານົດເວລາ. 

ຕວົຢາງ: ກ ໄດ�ກູ�ຢືມເງິນນໍາ ຂ ຈໍານວນ 10 ລ້ານກີບ ໃນວັນທີ 1 ກັນຍາ 2013 ໂດຍເອົາທີ່ດິນ 

ແລະ ເຮືອນມາຄໍ້າປະກັນ ໃນນັ້ນ ກ ຈະໃຊ�ໜີ້ຄືນພ້ອມດ້ວຍດອກເບັ້ຍໃຫ�ແກ� ຂ ໃນວັນທີ 1 ທັນວາ 2013  

ເມ່ືອຮອດກໍານົດເວລາ ຖ້າ ກ ບໍ່ປະຕິບັດ, ຖືວ່າ ກ ເປັນຝ�າຍລະເມີດສັນຍາ. 

 

5.3. ຜນົສະທອ້ນ ຂອງການລະເມດີສນັຍາ 

ຖ້າວ່າຄູ�ສັນຍາຝາຍໃດຝ�າຍໜຶ່ງ ຫາກລະເມີດສັນຍາ ຝ�າຍທີລ່ະເມີດນັ້ນ ຕອ້ງຮັບຜິດຊອບຄ່າເສັຍຫາຍ

ທີ່ເກີດຂຶ້ນ
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. ນອກຈາກນີ້ ຝ�າຍທີ່ຖືກລະເມີດກໍມີສິດທວງໃຫ�ຝ�າຍທີ່ລະເມີດປະຕິບັດສັນຍາ, ມສີິດຍົກເລີກ

ສັນຍາຝ�າຍດຽວໄດ� ຫຼື ຮ້ອງຟ�ອງຕໍ່ສານ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນສະທ້ອນ ຂອງການລະເມີດສັນຍາເປັນຕົ້ນ 

ການໃຊ�ແທນຄ່າເສັຍຫາຍ, ສອ້ມແປງຄືນ, ຢຸດເຊົາການປະຕິບັດສັນຍາ, ຈ່າຍຄ່າປ�ວຍການຊັບ. ພ້ອມກັນນີ້, ຜູ�

ລະເມີດສັນຍາອາດຈະໄດ�ຮັບຜິດຊອບຄ່າປັບໃໝ ຕາມການຕົກລົງຂອງຄູ�ສັນຍາ ຫຼ ື ຕາມລະບຽບການສະເພາະ

ຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
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. ນອກຈາກນີ້, ຜູ�ທີ່ຖືກສານຕດັສີນວ່າ ເປັນຜູ�ລະເມີດສັນຍາຍັງຈະຕ້ອງຮັບຜິດ 

ຊອບຄ່າໃຊ�ຈ່າຍຕ່າງໆ ໃນການດໍາເນີນຄະດີ ແລະ ຈ່າຍອາກອນຂອງລັດຕາມຄໍາຕັດສີນ ຫຼ ື ຄໍາພິພາກສາຂອງ

ສານທີ່ໃຊ�ໄດ�ຢ�າງເດັດຂາດ
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. 

 

5.4. ຜົນສະທອ້ນຂອງການລະເມີດສນັຍາ ທີເ່ກດີຈາກເຫດສດຸວໄິສ 

5.4.1. ເຫດສດຸວໄິສ  

ເຫດສຸດວິໄສ ໝາຍເຖິງເຫດການທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດຄະເນ ແລະ ຄວບຄຸມໄດ� ເຊ່ັນ: ນໍ້າຖວ້ມ, ຟ�າຜ່າ, 

ແຜ�ນດິນໄຫວ ຊຶ່ງພາໃຫ�ຄູ�ສັນຍາຝ�າຍໃດຝ�າຍໜຶ່ງ ບ່ໍສາມາດປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນໄດ�
65

. ຖ້າຄູ�ສັນຍາຝ�າຍໃດ

ໜຶ່ງ ຫາກໄດ�ລະເມີດສັນຍາ ຝ�າຍນັ້ນຕ້ອງໄດ�ຮັບຜິດຊອບຄ່າເສັຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ ເວັ້ນເສັຍແຕ�ການລະເມີດສັນ 

ຍານັ້ນ ຫາກເກດີຂຶ້ນຍ້ອນເຫດສຸດວິໄສ
66

. 

 

5.4.2. ຜົນສະທອ້ນ 

ຜົນສະທ້ອນຂອງການລະເມີດສັນຍາ  ທ່ີເນ່ືອງມາຈາກເຫດສຸດວິໄສຝ�າຍທີ່ລະເມີດບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດ 

ຊອບໃຊ�ແທນຄ່າເສັຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແຕ�ບໍ່ແມ�ນການສິ້ນສຸດສັນຍາເມື່ອເຫດສຸດວິໄສດັ່ງກ່າວໄດ�ຜ່ານໄປ ແລະ 

ສະພາບໄດ�ກັບຄືນສູ�ປົກກະຕິແລ�ວສິ່ງໃດທີສ່າມມາດປະຕິບັດໄດ�ກໍໃຫ�ຄູ�ສັນຍາສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາ ແຕ�ສິ່ງ

ໃດທີ່ບໍ່ສາມມາດປະຕິບັດໄດ�ກໍໃຫ�ແລ�ວກັນໄປເວັ້ນເສັຍແຕ�ໄດ�ຕົກລົງກັນໄວ�ຢ�າງອື່ນ. 

ຕວົຢາງ 1: ກ ໄດ�ຊື້ລົດໂຕໂຍຕາວີໂກນໍາ ຂ ໃນວັນທີ 20 ສິງຫາ 2013 ໄດ�ຈ່າຍເງິນຄົບຖ້ວນແລ�ວ 

ແລະ ໄດ�ນັດກັບ ຂ ວ່າວັນທີ 21 ສິງຫາ 2013 ຈະມາເອົາລົດ ຂ ຈຶ່ງໄດ�ເອົາລົດໄປໄວ�, ຄືນວັນທີ 20 ສິງຫາ 

2013 ຟ�າຜ່າລົດທີ່ຝາກໄວ�ນໍາ ຂ. ກໍລະນີນີ້ ຖືວ່າຄວາມເສັຍຫາຍເກີດຂຶ້ນຈາກເຫດສຸດວິໄສ ກ ຜູ�ຊື້ລົດຕ້ອງ

ຮັບຜິດຊອບເອົາເອງ. 
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພນັໃນສນັຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ສະບບັປບັປຸງປີ 2008, ມາດຕາ 33 ວັກ ສອງ. 
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພນັໃນສນັຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ສະບບັປບັປຸງປີ 2008, ມາດຕາ 36 ວັກ ສອງ. 
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄ່າທໍານຽມສານ, ມາດຕາ 26. 
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພນັໃນສນັຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ສະບບັປບັປຸງ ປີ 2008, ມາດຕາ 3 ຂໍ້ ເຈັດ. 
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພນັໃນສນັຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ສະບບັປບັປຸງ ປີ 2008, ມາດຕາ 33 ວັກ ສອງ. 
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 ຕວົຢາງ 2: ກ ເຮັດສັນຍາຂົນສົ່ງກາເຟນໍາບໍລິສັດຂົນສົ່ງ ຈໍານວນ 10 ໂຕນ ຈາກສາລະວັນຫາປາກເຊ 

ກໍານົດວັນທີ 20-25ສິງຫາ 2013 ຕ້ອງສໍາເລັດ ມາຮອດວັນທີ 20-25 ສິງຫາ 2013 ນໍ້າຖວ້ມທາງບໍ່ສາມາດ

ສັນຈອນໄດ�, ຮອດວັນທີ 26 ສິງຫາ 2013 ເຂົ້າສູ�ສະພາບປົກກະຕິ ບໍລລິສັດຈຶ່ງສືບຕໍປ່ະຕິບັດຕາມສັນຍາຂົນ

ສົ່ງກາເຟໃຫ� ກ ໄດ�ສໍາເລັດການຂົນສົ່ງໃນວັນທີ 29 ສິງຫາ 2013. ສາເຫດການລະເມີດສັນຍາ ແມ�ນຍ້ອນເຫດ

ສຸດວໄິສເຮັດໃຫ�ການປະຕິບັດສັນຍາຊັກຊ້າ ຊຶ່ງເຫດການເຂົ້າສູ�ສະພາບປົກກະຕິ ຈ່ຶງສາມາດສືບຕໍ່ປະຕິບັດສັນ 

ຍາໄດ�. 

 

6. ການປ#ຽນແປງ, ການຍກົເລກີ ແລະ ການສິນ້ສຸດສັນຍາ 

6.1. ການປຽນແປງສນັຍາ 

6.1.1. ຄວາມໝາຍ 

 ການປ�ຽນແປງສັນຍາ ໝາຍເຖິງ ການປ�ຽນແປງເນື້ອໃນໃດໜຶ່ງຂອງສັນຍາ ຕາມການຕກົລົງເຫັນດີ 

ຂອງຄູ�ສັນຍາ. 

 

6.1.2. ການປຽນແປງເນືອ້ໃນຂອງສນັຍາ 

ການປ�ຽນແປງເນື້ອໃນສັນຍາ  ໝາຍເຖິງ ການປ�ຽນແປງ ເນື້ອໃນສໍາຄັນຂອງສິດ ແລະ ພັນທະທີ່ຄູ�

ສັນຍາ ຕ້ອງປະຕິບັດຕໍ່ກັນ ດ້ວຍການເພ່ີມ ຫຼື ຕັດອອກ ວັດຖຸປະສົງ ຫຼື ເປ້ົາໝາຍຂອງສັນຍາ, ລາຄາ, ກໍານົດ

ເວລາປະຕິບັດ, ການຊໍາລະ, ການນໍາສົ່ງ; ຂອບເຂດ, ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງເປົ້າໝາຍ, ສະຖານທີ່

ປະຕິບັດສັນຍາ ແລະ ພັນທະໃນການແຈ�ງໃຫ�ກັນຊາບ. 

ຕວົຢາງ:  ກ ເຊົ່າທ່ີດິນ ເນື້ອທີ່ 1600 ຕາແມັດ ຈາກ ຂ ຊຶ່ງຕ້ັງຢູ�ບ້ານ ນາແຄ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນ 

ຫຼວງວຽງຈັນ, ໃບຕາດິນເລກທີ 111, ລົງວັນທີ 1 ມັງກອນ 2000 ອອກຊື່ ຂ ເພື່ອປຸກຫ້ອງການຂອງ ກ, ກໍາ

ນົດເວລາເຊົ່າ ສີບປີ ເລ່ີມແຕ� ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2013 ເຖິງວັນທ ີ1 ມັງກອນ 2023, ລາຄາເຊົ່າ 5.000.000 

ກີບ (ຫ້າລ້ານກີບ) ຕໍ່ປີ, ຝ�າຍ ກ ຈະຕ້ອງຊໍາລະຄ່າເຊ່ົາລ່ວງໜ້າ 5 ປີ ໂດຍກໍານົດເອົາມ້ືເຊັນສັນຍາເປັນມື້ຊໍາລະ 

(ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2013) ລວມທັງໝົດ ເປັນເງິນຈໍານວນ 25.000.000 ກີບ ແລະ ອີກສ່ວນທີ່ເຫຼອື ແມ�ນ

ຊໍາລະໃນວັນທ ີ 1 ມັງກອນ 2018. ເມື່ອປະຕິບັດສັນຍາມາໄດ�ລະຍະໃດໜຶ່ງຝ�າຍ ກ ຕ້ອງການເພີ່ມລະຍະ

ເວລາ ຂອງການເຊົ່າ ແລະ ໄດ�ສະເໜເີພີ່ມລະຍະເວລາເຊົ່າອີກ ຫ້າປ ີຈາກ ຂ (ເປັນສີບຫ້າປີ) ແລະ ເຫັນດີໃຫ� 

ຂ ເພີ່ມຄ່າເຊ່ົາໃໝ� ຕາມກໍານົດເວລາທີ່ເພີ່ມ ເປັນປີໜຶ່ງ 6.000.000 ກີບ ແລະ ຝ�າຍ ຂ ກຕໍົກລົງເຫັນດີຕາມ

ການສະເໜີຂອງຝ�າຍ ກ.  

ຈາກຕົວຢ�າງຂ້າງເທິງນ້້ັນສະແດງໃຫ�ເຫັນວ່າ ຖ້າຝ�າຍໃດໜຶ່ງຫາກບໍ່ຕົກລົງເຫັນດີ, ການສະເໜີປ�ຽນ 

ແປງນັ້ນດກໍຈະບໍ່ມີຜົນສັກສິດ. ອີກດ້ານໜຶງ່ສາມາດເວົ້າໄດ�ວ່າສ່ິງທີ່ສະເໜີປ�ຽນແປງນັ້ນເປັນຂໍ້ “ສະເໜີໃໝ�” 
ຖ້າຂ້ໍສະເໜີ ໃໝ�ນີ້ຫາກບໍ່ຖືກຮັບຮອງເອົາ ຫຼື ມກີານຕົກລົງເຫັນດີ  ພນັທະທີ່ໄດ�ຕົກລົງກັນແລ�ວ ຍັງມີຜົນ

ສັກສິດຢູ�. 

ການປ�ຽນແປງສັນຍາອາດຈະມີຫຼາຍຮູບການ ຊຶ່ງສັງລວມໄດ�ດັ່ງນີ້: 

1). ຝ�າຍໃດໜຶ່ງໄດ�ສະເໜີ ຫຼື ແຈ�ງການປ�ຽນແປງສັນຍາ ໃຫ�ອີກຝ�າຍໜຶ່ງຢ�າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ 

ຊຶ່ງຝ�າຍສະເໜີອາດຈະກໍານົດເວລາໃຫ�ຕອບກັບ ຫຼື ຕົກລົງຕາມການສະເໜີນັ້ນ, ໃນກໍລະນີຝ�າຍສະເໜີບໍ່ໄດ�ກໍໍາ

ນົດເວລາຕອບຮັບ  ຝ�າຍທີ່ໄດ�ຮັບຄໍາສະເໜີ ຕ້ອງຕອບກັບພາຍໃນກໍານົດສາມສີບວັນ ນັບແຕ�ວັນໄດ�ຮັບຄໍາສະເ

ໜີເປັນຕົ້ນໄປ
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. 

         ໃນການພົວພັນຄ້າຂາຍ, ການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ສ່ວນຫຼາຍນິຍົມໃຊ�ການສື່ສານຫາກັນດ້ວຍການສົ່ງ

ເອກະສານທາງອີເລັກໂຕຣນິກ ເຊັ່ນ: ໂທລະສານ (Fax) ຫຼື ຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ (E-mail) ຊຶ່ງຝ�າຍໜຶ່ງ
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��

ອາດຈະສົ່ງ ໃຫ�ອີກຝ�າຍພິຈາລະນາ ພ້ອມທັງກໍານົດເວລາຕອບກັບ, ສ່ວນຫຼາຍມັກຈະໃຊ�ຄໍາວ່າ “ຖ້າບ່ໍຕອບກັບ

ພາຍໃນກໍານົດເວລາທີ່ສະເໜີມານີ້ ໃຫ�ຖືວ່າຝ�າຍທີ່ໄດ�ຮັບຂໍ້ສະເໜີນັ້ນ ຕົກລົງເຫັນດີ”.  
ອີກກໍລະນີໜຶ່ງ ທີເ່ຄີຍປະຕີບັດທົ່ວໄປ ແມ�ນການສົ່ງຮ່າງເນ້ືອໃນທີ່ກໍານົດຂໍ້ສະເໜີໃໝ� ແລະ ຖ້າຫາກ

ຝ�າຍ ທ່ີສະເໜເີບ້ືອງຕົ້ນຕົກລົງເຫັນດີ ກໍໃຫ�ລງົລາຍເຊັນ ແລະ ສົ່ງກັບຄືນ. ໃນກໍລະນີນີ້ ຖືວ່າຂ້ໍສະເໜີໃໝ�ມີຜົນ

ສັກສິດ ນັບແຕ�ເວລາໄດ�ສົ່ງກັບເປັນຕົ້ນໄປ. ຍົກເວັ້ນກົດໝາຍໄດ�ມີການກໍານົດໄວ�ຢ�າງອື່ນ ເຊ່ັນ: ໃນກໍລະນີທີ່ຈໍາ 

ເປັນຕ້ອງໄດ�ຈົດທະບຽນ ຫຼື ການຢັ້ງຢືນຈາກນາຍທະບຽນສານ.  

2). ການສະເໜີປ�ຽນແປງສັນຍາອາດຈະດໍາເນີນການທາງປາກເປົ່າກໍໄດ� ຖ້າໄດ�ບອກເວລາໄວ�ກໍໃຫ�ປະ 

ຕີບັດຕາມນັ້ນ ຖ້າຫາກວ່າ ບໍ່ໄດ�ກໍານົດເວລາ ກໍໃຫ�ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ
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.  

 

6.1.3. ຜົນຂອງການປຽນແປງເນືອ້ໃນສັນຍາ 

 ເມ່ືອຄູ�ສັນຍາຕົກລົງຮັບຮອງເອົາການປ�ຽນແປງເນື້ອໃນຂອງສັນຍາ ກໍຖືວ່າ ສັນຍານັ້ນມີຜົນສັກສິດນັບ

ແຕ�ເວລາໄດ�ຕົກລົງເຫັນດີນໍາກັນເປັນຕົ້ນໄປ ຫຼື ຕາມທ່ີກໍານົດໄວ�ໃນສັນຍານັ້ນ. 

 ໂດຍທົ່ວໄປແລ�ວສັນຍາທີ່ຕົກລົງເຫັນດີໂດຍຄູ�ສັນຍາ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ�ເວລາລົງລາຍເຊັນ ຫຼ ືຕາມ

ທີ່ກໍານົດໄວ�ໃນສັນຍາ ຫຼື ຕາມກົດໝາຍ. ເຖິງຢ�າງໃດກໍຕາມ ເພື່ອເຮັດໃຫ�ການຕົກລົງປ�ຽນແປງເນື້ອໃນສັນຍາ

ດັ່ງ ກ່າວໃຫ�ມຄີວາມໜັກແໜ�ນທາງດ້ານກົດໝາຍ ຄວນມີການຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຈາກທະບຽນສານ
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. 

 ສີດ ແລະ ພັນທະເກົ່າທີຖ່ືກປ�ຽນແປງແລ�ວນັ້ນ, ຖືວ່າສີ້ນສູດລົງ. 

ສໍາລັບສັນຍາກ່ຽວກັບຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຕ້ອງໄດ�ຈົດທະບຽນ, ຖ້າມີການປ�ຽນແປງເນື້ອໃນສັນຍາກ່ຽວກັບ

ກັບ ຊັບນັ້ນ ກໍຕ້ອງໄດ�ຈົດທະບຽນເຊັນກັນ
870

.  

 ຕວົຢາງ: ກ ຢມືເງິນນໍາທະນາຄານ ໂດຍມີ ລົດຕູ� 3 ຄັນມາເປັນຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນນໍາທະນາຄານ, ຕໍ່ມາ

ກໍສະເໜີປ�ຽນແປງສັນຍາ ໂດຍຂໍກູ�ຢືມເພີ່ມ ແລະ ເອົາລົດຕູ� ອີກ 2 ຄັນ ມາຊວດຈໍາການ ປະຕິບັດສັນຍາກູ�ຢືມ 

(ລວມທັງໝົດເປັນ 5 ຄັນ), ໃນກໍລະນີນີ້, ກ ຫຼື ທະນາຄານຕ້ອງໄດ�ຈົດທະບຽນລົດຕູ�ອີກ 2 ຄັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ�

ສັນຍາຊວດຈໍາ ມີຜົນສັກສິດກວມເອົາລົດຕູ� ອີກ 2 ຄັນນັ້ນ. 

 

  6.2. ການຍກົເລກີສນັຍາ 

6.2.1. ຄວາມໝາຍຂອງການຍົກເລກີສັນຍາ 

ການຍົກເລີກສັນຍາໝາຍເຖີງການຢຸດເຊົາບ່ໍສືບຕໍ່ປະຕິບັດສັນຍາຕາມການຕົກລົງຂອງຄູ�ສັນຍາ ຫືຼ ໃນ

ກໍລະນີທີ່ມີການລະເມີດສັນຍາຄູ�ສັນຍາທີ່ໄດ�ຮັບຄວາມອັບປະໂຫຍດນັ້ນຈະຍົກເລີກສັນຍາຝ�າຍດຽວກໍໄດ�, ເວັ້ນ

ເສັຍແຕ�ຄູ�ສັນຍາຫາກໄດ�ຕົກລົງກັນໄວ�ຢ�າງອື່ນ.  

 

6.2.2. ເງືອ່ນໄຂຂອງການຍກົເລກີສນັຍາ 

ການຍົກເລີກສັນຍາຕ້ອງມີເງ່ືອນໄຂດັ່ງນ້ີ: 

- ສັນຍາທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ມີຜນົບັງຄັບໃຊ�ແລ�ວ; 

- ມີການຍົກເລີກໂດຍຄູ�ສັນຍາ ຫຼື ຝ�າຍທີ່ໄດ�ຮັບຄວາມອັບປະໂຫຍດ; 

- ຮູບການຍົກເລີກສັນຍາສາມາດເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ. 
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນສານ, ມາດຕາ 15.  
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ດໍາລັດຈດັຕັ້ງປະຕບີັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄໍ້າປະກັນການປະຕບິັດສັນຍາ, ມາດຕາ 28 ວັກສາມ. 



	��

1). ສັນຍາທີເ່ກີດຂຶນ້ ແລະ ມຜີນົບງັຄັບໃຊ�ແລ�ວ 

ສັນຍາທີ່ຈະຖືກຍົກເລີກນັ້ນ ຕ້ອງເປັນສັນຍາທີ່ເກີດຂື້ນ ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ�ແລ�ວຈື່ງສາມາດຍົກເລີກ

ໄດ�, ສ່ວນສັນຍາທີ່ເປັນໂມຄະນັ້ນຈະບໍ່ສາມາດຍົກເລີກໄດ� ເນ່ືອງຈາກສັນຍາດັ່ງກ່າວເຮັດບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມເງື່ອນ 

ໄຂຂອງການເຮັດສັນຍາ. 

 

  2). ການຍກົເລີກໂດຍຄູສນັຍາ ຫຼ ືຝາຍທີໄ່ດ�ຮບັຄວາມອບັປະໂຫຍດ  

  ການຍົກເລີກໂດຍຄູ�ສັນຍາ ໝາຍເຖິງ ຄູ�ສັນຍາທັງສອງຝ�າຍໄດ�ຕົກລົງເຫັນດີໃຫ�ຢຸດເຊົາບ່ໍສືບຕໍ່ປະຕິ 

ບັດສັນຍາ.   

 ການຍົກເລີກສັນຍາໂດຍຝ�າຍດຽວ ໝາຍເຖີງຝ�າຍທີ່ໄດ�ຮັບຄວາມອັບປະໂຫຍດ ບໍ່ເຫັນດີໃຫ�ສືບຕໍ່ 

ປະຕິບັດສັນຍາ.    

ຕວົຢາງ: ກ ໄດ�ຕົກລົງເຊັນສັນຍາໃຫ�ບໍລິສັດ ຂ ປຸກສ້າງເຮືອນໃຫ�ໂດຍໃຫ�ໃຊ�ເຫັຼກຂະໜາດ 16 ມິລີ

ແມັດແຕ�ເວລາປຸກສ້າງ ຂ ພັດນໍາໃຊ�ເຫຼັກຂະໜາດ 12 ມີລີແມັດ, ກ ເຫັນວ່າ ຂ ໄດ�ລະເມີດສັນຍາຊຶ່ງເຮັດໃຫ�

ຕົນອັບປະໂຫຍດເນື່ອງຈາກການໃຊ�ເຫຼັກບໍ່ຖືກຕາມສັນຍາທີ່ໄດ�ຕົກລົງກັນໄວ�. 

 

   3). ຮູບການຍກົເລກີສນັຍາ 

ການຍົກເລີກສັນຍາທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນຕ້ອງເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ. ການຍົກເລີກສັນຍາທີ່

ຕ້ອງເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ ອາດຈະຂຽນດ້ວຍມ,ື ພິມດີດ ຫລື ພິມດ້ວຍເຄື່ອງເອເລັກໂຕຣນິກ ໂດຍຄູ�

ສັນຍາເອງຫຼືບຸກຄົນໃດໜື່ງ.   ເນ້ືອໃນຂອງການຍົກເລີກ  ຕ້ອງລົງວັນທີ  ເດືອນ  ປີ,  ມີລາຍເຊັນຂອງຄູ�ສັນຍາ,  

ເພື່ອຢັ້ງຢືນຄວາມແນ�ນອນອາດຈະແປະໂປ�ມືໃສ�ຕື່ມອີກກໍໄດ�. ການຍົກເລີກສັນຍາອາດຈະມີການເຂ້ົາຮ່ວມຂອງ

ນາຍບ້ານພ້ອມດ້ວຍພະຍານທີ່ໜ້າເຊ່ືອຖຢື�າງໜ້ອຍ ສາມຄົນ ຫຼື ອາດຈະນາໍໄປຢັ້ງຢືນຢູ�ຫ້ອງການທະບຽນສານ. 

 

6.2.3. ຜົນສະທອ້ນຂອງການຍກົເລກີສນັຍາ 

ເມ່ືອມີການຍົກເລີກສັນຍາ ໂດຍການຕົກລົງກັນຂອງຄູ�ສັນຍາ ຫຼື ໂດຍຝ�າຍທີ່ໄດ�ຮັບຄວາມອັບປະ 

ໂຫຍດ. ສໍາລັບສິ່ງທີ່ໄດ�ປະຕິບັດຕໍ່ກັນຜ່ານມາ ກໍໃຫ�ແລ�ວກັນໄປ, ຖ້າວ່າ ຝ�າຍໜຶ່ງຫາກໄດ�ປະຕິບັດພັນທະຂອງ

ຕົນກ່ອນແລ�ວ ຝ�າຍທີ່ຍັງຄ້າງຄານັ້ນ ຕ້ອງໄດ�ປະຕິບັດຕອບແທນ. ສໍາລັບພນັທະທີ່ຍັງບ່ໍທັນໄດ�ປະຕິບັດຕໍ່ກັນນັບ

ແຕ�ວັນຍົກເລີກສນັຍານັ້ນ ກໍໃຫ�ເລີກແລ�ວກັນໄປ .  

ຕວົຢາງ: ກ ໄດ�ຕົກລົງເຮັດສັນຍາຈ້າງ ຂ ເພື່ອປຸກສ້າງເຮືອນ, ວຽກທີ່ຕ້ອງເຮັດມີຄື: ບຸກເບີກເນື້ອທີ່ດິນ

ໃນມູນຄ່າ ສິບລ້ານກີບ, ປຸກສ້າງເຮືອນໃນມູນຄ່າ ຫ້າສິບລ້ານກີບ, ຕິດຕັ້ງໄຟຟ�າ ແລະ ນໍ້າປະປາໃນມູນຄ່າ ສິບ

ລ້ານກີບໃຫ�ສໍາເລັດພາຍໃນສອງປີ, ຜ່ານການປະຕິບັດສັນຍາ ຂ ໄດ�ບຸກເບີກທີ່ດິນ ແລະ ປຸກເຮືອນສໍາເລັດແລ�ວ

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກ ກໍໄດ�ຈ່າຍເງິນຄ່າບຸກເບີກໃຫ� ຂ ແລ�ວ, ສ່ວນເງິນຄ່າປຸກເຮືອນຍັງບ່ໍທັນໄດ�ຈ່າຍ. ຕໍ່ມາມີ

ການຍົກເລີກສັນຍາ ກ ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າປຸກເຮືອນໃຫ� ຂ ຕາມຈໍານວນທີ່ໄດ�ຕົກລົງກັນ, ສ່ວນການຕິດຕັ້ງໄຟຟ�າແລະ

ນໍ້າປະປາກໍໃຫ�ເລີກແລ�ວກັນໄປ. 

 

  6.3. ການສິນ້ສດຸສນັຍາ 

6.3.1. ຄວາມໝາຍຂອງການສີ້ນສດຸສັນຍາ 

ການສິ້ນສຸດສັນຍາ ໝາຍເຖິງການສີ້ນສຸດ ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງສັນຍາ ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ຄູ�ສັນຍາບໍ່

ມີສິດ ແລະ ພນັທະຕ້ອງໄດ�ປະຕິບັດຕໍ່ກັນອີກແລ�ວ. 

ບົນພື້ນຖານທິດສະດີ ແລະ ຫຼັກການທົ່ວໄປ, ການສີນ້ສຸດສັນຍາ ມີຫຼາຍສາເຫດ ດັ່ງຕ່ໍໄປນີ້: 



	��

1. ເມ່ືອຄູ�ສັນຍາໄດ�ປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຕົນ ຢ�າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມທີ່ໄດ�ຕົກລົງ 

ໄວ�ໃນສັນຍາແລ�ວ ເຊັ່ນ: ໄດ�ຊໍາລະໜີ້ການກູ�ຢືມຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງແລ�ວ, ໄດ�ຊໍາລະຄ່າຂົນສົ່ງ ແລະ ສິນ 

ຄ້າເຄ່ືອງຂອງ; ໄດ�ມອບຮັບອາຄານ ຫຼື ສິ່ງປຸກສ້າງແລ�ວ;  

2. ເມື່ອຄົບອາຍຸຂອງສັນຍາ ເຊັ່ນ: ສັນຍາເຊ່ົາເຮືອນທີ່ກໍານົດ 2 ປີ, ເມ່ືອຮອດກໍານົດ 2 ປີແລ�ວ ຖ້າຄູ�

ສັນຍາ ບໍ່ຕໍ່ອາຍຸຂອງສັນຍາ ສັນຍາກໍສິ້ນສຸດລົງ, ສັນຍາເຊ່ົາເຄືື່ອງໝາຍ ແລະ ສິດທິທາງການຄ້າ 10 ປີ, ເມື່ອ

ຮອດກໍານົດເວລາ 10 ປແີລ�ວ ຜູ�ເຊ່ົາເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ສິດທບິັດທາງການຄ້າ ບ່ໍສາມາດນໍາໃຊ�ເຄ່ືອງໝາຍການຄ້າ 

ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຄື່ອງໝາຍການຄ້ານ້ັນ. 

3. ເມ່ືອມີການຍົກເລີກສັນຍາ ໂດຍຝ�າຍດຽວ ຫຼ ືໂດຍການຕົກລົງເຫັນດີຂອງຄູ�ສັນຍາ ເຊ່ັນ: ຖາ້ເຈົ້າໜ້ີ 

ເຫັນວ່າຕົນເອງອາດໄດ�ຮັບຄວາມອັບປະໂຫຍດ ຈາກການບໍ່ປະຕິບັດສັນຍາໂດຍລູກໜີ້
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 ຫືຼ ການຍົກເລີກສັນ 

ຍາ ເນື່ອງມາຈາກລູກໜີ້ ຕົກຢູ�ໃນສະພາບທີ່ເຮັດໃຫ�ຜູ�ກ່ຽວບໍ່ສາມາດປະຕິບັດສັນຍາໄດ� ຊຶ່ງລູກໜີ້ກໍໄດ�ຢັ້ງຢືນວ່າ

ຕົນບໍ່ມີຄວາມສາມາດປະຕິບັດໄດ�,
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 ຫຼ ື ໃນກໍລະນີທີ່ຄູ�ສັນຍາເຫັນວ່າ ສນັຍາທີ່ຕົກລົງກັນນັ້ນພວກຕົນບໍ່ສືບຕໍ່

ປະຕິບັດ ຈຶ່ງເຫັນດີຍົກເລີກສັນຍາ. 

4. ເມ່ືອມີການຍົກເລີກສັນຍາ ໂດຍກົດໝາຍ ຫຼື ນິຕິກໍາອ່ືນ ເຊັ່ນ: ລັດຖະບານໄດ�ອອກຄໍາສ່ັງຫ້າມຊື້

ຂາຍໄມ� ແລະ ຍົກເລີກໂຄຕາຕັດໄມ�ໃນປ�າ; ລັດຖະບານ ຫ້າມນໍາເຂົ້າ ຫຼ ື ຊົມໃຊ�ໄກ�ປອກ; ຄໍາສ່ັງຂອງລັດຖະ 

ມົນຕີວ່າການກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ�າໄມ�ວ່າດ້ວຍການຫ້າມເຄື່ອນຍ້າຍງົວຄວາຍ ເນືື່ອງມາຈາກພະຍຸພະຍາດ

ສັດລະບາດ ໂດຍບໍ່ມີກໍານົດ, ພາໃຫ�ລູກໜີບ້ໍ່ສາມາດສະໜອງຊີ້ນໃຫ� ລູກຄ້າໄດ�, ຖ້າບ່ໍໂຈະການປະຕິບັດສັນຍາ

ໄວ� ຄູ�ສັນຍາຈໍາເປັນຕ້ອງຍົກເລີກສັນຍາ;  

5. ການສິ້ນສຸດໂດຍຄໍາຕັດສີນຂອງສານ ເຊັ່ນ: ຄູ�ສັນຍາຝ�າຍໃດຝ�າຍໜຶ່ງຂໍໃຫ�ສານພິຈາລະນາລົບລ້າງ 

ສັນ ຍາເມື່ອເຫັນວ່າສັນຍາທີໄ່ດ�ເຮັດຂຶ້ນນັ້ນເປັນໂມຄະ ແລະ ເມື່ອໄດ�ແຈ�ງໃຫ�ຄູ�ສັນຍາອີກຝ�າຍໜຶ່ງຊາບແລ�ວ 

ແຕ�ຝ�າຍ ນັ້ນບໍ່ເຫັນດີລົບລ້າງ ຈຶ່ງຮ້ອງຂໍໃຫ�ສານພິຈາລະນາລົບລ້າງ.
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 ເມ່ືອຄູ�ສັນຍາຝ�າຍໃດຝ�າຍໜຶ່ງ ໄດ�ຖືກ

ປະກາດວ່າ ເປັນບຸກຄົນທີ່ຫາຍສາບສູນ ຫຼື ເສັຍຊີວິດ ຊຶ່ງສິດ ແລະ ພັນທະ ຕາມສນັຍາບໍ່ສາມາດໂອນໃຫ�

ບຸກຄົນອື່ນ ຫຼື ຜູ�ທີ່ ຮັບ ສິດສືບທອດມູນມໍຣະດົກປະຕິບັດແທນໄດ� ເຊ່ັນ ສັນຍາຈ້າງນັກສະແດງ, ນັກຮ້ອງ. 

6. ການສິ້ນສຸດເນື່ອງມາຈາກເຫດການ ຫຼື ສະພາບທີ່ພາໃຫ�ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດສັນຍາໄດ� ເຊ່ັນ: ອຸທົກ

ກະໄພ, ແຜ�ນດິນໄຫວ, ເຫດການທາງການເມືອງທີ່ຮຸນແຮງ, ສົງຄາມ.. ເຊ່ັນ ໄຟໃໝ�ເຮືອນ ຈົນບໍ່ເຫຼືອ ຊ່ຶງ

ເຮືອນຫຼັງນ້ີເປັນ ເປົ້າໝາຍຂອງສັນຍາຊື້ ຂາຍອະສັງຫາລິມະຊັບ, ເມ່ືອບໍ່ມີເປ້ົາໝາຍແລ�ວ ກໍບໍ່ສາມາດປະຕິບັດ

ສັນຍາໄດ� ສົ່ງຜົນໃຫ� ສັນຍາສິນ້ສຸດລົງ. 

ກົດໝາຍ ໄດ�ກໍານົດຫຼັກການກ່ຽວກັບການສິ້ນສຸດສັນຍາ ໃນມາດຕາ 38 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກ

ພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ຕາມກໍລະນີດັ່ງຕ່ໍໄປນີ້: 

- ສັນຍາທີ່ໄດ�ປະຕິບັດຢ�າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນແລ�ວ; 

- ຄູ�ສັນຍາໄດ�ເຂ້ົາຮ່ວມເປັນອັນດຽວກັນ; 

- ຄູ�ສັນຍາໄດ�ມີການຕົກລົງກັນ;  

- ສັນຍາບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ�; 

- ຄູ�ສັນຍາຝ�າຍໃດຝ�າຍໜຶ່ງໄດ�ເສັຍຊີວິດ ຊຶ່ງບຸກຄົນອື່ນບໍ່ສາມາດສືບຕໍ່ປະຕິບັດໄດ�; 

- ນຕິິບຸກຄົນທີ່ເປັນຄູ�ສັນຍາ ໄດ�ຖືກຍຸບເລີກ ຫຼື ລົ້ມລະລາຍ. 
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6.3.2. ສັນຍາໄດ�ປະຕບິັດຢາງຖກືຕອ້ງ ແລະຄົບຖວ້ນ  

ເມ່ືອຄູ�ສັນຍາໄດ�ປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະຕາມສັນຍາ ສໍາເລັດຢ�າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕອ້ງແລ�ວ. ຄົບ

ຖ້ວນ ແລະ ຖກືຕ້ອງ ໝາຍຄວາມວ່າ ຄູ�ສັນຍາໄດ�ປະຕິບັດ ສິດ ແລະ ພັນທະ ທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕໍ່ກັນທຸກສິ່ງທຸກ

ຢ�າງສໍາເລັດຜົນແລ�ວ. 

ຕົວຢ�າງ 1:  ກ ຊືລ້ົດຈັກ ຈາກ ຂ, ກ ໄດ�ຈ່າຍເງິນຈໍານວນທີ່ໄດ�ຕົກລົງກັນໃຫ� ຂ ແລະ  ຂ ໄດ�ມອບ

ລົດຈັກ ໃຫ� ກ ເປັນທີຮ່ຽບຮ້ອຍແລ�ວ. 

ໃນກໍລະນີທີ່ ສັນຍາມີເງ່ືອນໄຂ, ການປະຕິບັດສັນຍາຢ�າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ໝາຍເຖິງບັນດາ

ເງ່ືອນໄຂ ຕ່າງໆ ຂອງສັນຍາໄດ�ຖືກປະຕິບັດ ສໍາເລັດຜົນແລ�ວ. 

ຕົວຢ�າງ 2: ກ ເຮັດສັນຍາ ຊື້ຂາຍ ໝາກສາລີ ກັບ ຂ ໂດຍມີເງ່ືອນໄຂວ່າຖ້າຫາກວ່າ ຂ ບໍ່ສາມາດສະ  

ໜອງໝາກສາລີ ທີ່ໄດ�ຄຸນນະພາບ ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ຕົກລົງເຫັນດີນໍາກັນ ກ ກໍບໍ່ຊື້ເອົາ ໝາກສາລີ ຈາກ ຂ. ເມື່ອ 

ຂ ບໍ່ສາມາດສະໜອງ ໝາກສາລີ ໃຫ�ໄດ�ຕາມຄຸນນະພາບ ແລ�ວ ຖືວ່າ ການຕົກລົງ ຫຼື ສັນຍາ ລະຫວ່າງ ກ ແລະ 

ຂ ສິ້ນສຸດລົງ. 

 

6.3.3  ຄູສັນຍາໄດ�ເຂົາ້ຮ່ວມເປນັອນັດຽວກນັ  

 ໃນກໍລະນີ ເຈ້ົາໜ້ີ ແລະ ລູກໜີ້ ໃນສັນຍາໄດ�ຕົກລົງເຂ້ົາຮ່ວມເປັນອັນໜຶງ່ອັນດຽວກັນໂດຍເອົາຊັບສົມ

ບັດມາລວມກັນ ແລ�ວ ພາໃຫ�ສັນຍາສິ້ນສຸດ ເຊັ່ນ: ລູກໜີ້ ເປັນຜູ�ສຶບທອດມູນມໍຣະດົກຂອງເຈົ້າໜ້ີ, ການຄວບ

ວິສາຫະກິດ. 

 

6.3.4. ຄູສນັຍາໄດ�ມກີານຕກົລົງກັນ 

ດັ່ງທີ່ໄດ�ກ່າວມາຂ້າງເທິງນ້ັນ ຄູ�ສັນຍາ ມີສິດຕົກລົງສ້ິນສຸດສັນຍາໃນຮູບການຍົກເລີກສັນຍາ ໂດຍສະ 

ເພາະແມ�ນຜູ�ທີມ່ີສິດທວງຍົກເລີກການທວງ ຫຼື ເຈ້ົາໜ້ີ ໄດ�ລົບລ້າງສັນຍາໃຫ� ໂດຍການລົບລ້າງໜີ້ສິນ ຫຼື ພັນ 

ທະ ທ່ີຕ້ອງປະຕິບັດຕາມສັນຍາ. 

ຕວົຢາງ 3: ກ ໄດ�ກູ�ຢືມເງິນຈາກ ຂ ຊຶ່ງເປັນອ້າຍ ຈໍານວນສອງແສນກີບ ກ່ອນເຖິງກໍານົດໃຊ�ແທນ ຂ 

ໄດ�ຕົກລົງ ລົບລ້າງໜີ້ສິນ ໂດຍບໍ່ໃຫ� ກ ໃຊ�ແທນ, ຖືວ່າສັນຍາສິ້ນສຸດລົງ. 

 

6.3.5. ສັນຍາບໍ່ສາມາດປະຕບິັດໄດ� 

ສັນຍາທີ່ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ�ເກີດມາຈາກເຫດການ ຫຼື ສະພາບທີ່ພາໃຫ�ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດສັນຍາໄດ� 

(ເບ່ິງຂ້ໍ 6 ຂອງ ຂໍ້ 6.3.1) ຊຶ່ງແຕກຕ່າງກັນໄປຂຶ້ນກັບເນື້ອໃນຂອງສະພາບ ຫຼື ສາເຫດນັ້ນ. ໃນຕົວຈິງແລ�ວ, 

ສັນຍາທີ່ຕົກລົງກັນລະຫວ່າງຄູ�ສັນຍາ ເຖິງແມ�ນແຕ�ລະຝ�າຍຈະພາຍະຍາມປະຕິບັດໃຫ�ສໍາເລັດພຽງໃດກໍຕາມ ກໍ

ຍັງມີຄວາມຫຍຸ�ງຍາກໃນການປະຕິບັດ ເຊັ່ນ ການຕົກຢູ�ໃນສະພາບທີ່ຜູ�ກ່ຽວບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ�
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ຖ້ວມ, ໄຟໃໝ� ແລະ ອື່ນໆ. ໃນກໍລະນີທີ່ມີສະພາບ ຫຼື ເຫດການພາໃຫ�ເປ້ົາໝາຍຂອງສັນຍາຖືກທໍາລາຍ ຫຼ ື

ສູນຫາຍໄປ.  

ຕວົຢາງ 1: ກ ຕົກລົງຊື້ມ້າແຂ�ງ ທີ່ດີຊະນະລາງວັນທີໜຶ່ງ ຈາກ ຂ. ພໍຮອດເວລາສົ່ງມອບມ້າໂຕດັ່ງກ່າວ

,ມ້າໄດ�ຕາຍຍ້ອນພະຍາດລະບາດ, ສັນຍາຊື້ຂາຍນັ້ນກໍຈະສິ້ນສຸດລົງ ຍ້ອນເປົ້າໝາຍຂອງສັນຍາບໍ່ມີຈິງແລ�ວ.  

 ຕວົຢາງ 2: ກ ຕົກລົງຊື້ ລົດເກງສີແດງ ກັບ ຂ ນັດສົ່ງມອບລົດ ໃນວັນທີ 2 ຕຸລາ ປີ 2005 ກ່ອນ

ເຖີງມ້ືທີ່ຈະມອບສົ່ງລົດຄັນດັ່ງກ່າວເກີດໄຟໄໝ�ເຮືອນຂ້າງຄຽງແລ�ວລາມມາໃສ�ເຮືອນບ່ອນມ້ຽນລົດຄັນດັ່ງກ່າວ

ລົດຖືກໄຟໄໝ�, ສັນຍາດັ່ງກ່າວສິ້ນສຸດ ເນືອ່ງຈາກເປົ້າໝາຍຂອງສັນຍາໄດ�ຖືກທໍາລາຍພາໃຫ�ສັນຍາຖືກສິ້ນສຸດ

ເນ່ືອງຈາກສະພາບດັ່ງກ່າວ. 
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6.3.6. ຄູສນັຍາຝາຍໃດຝາຍໜຶ່ງເສຍັຊວີິດ ຊຶ່ງບຸກຄົນອືນ່ບໍສ່າມາດສືບຕໍປ່ະຕບິດັໄດ� 

ໃນກໍລະນີທີເປ້ົາໝາຍຂອງສັນຍາ ຕິດພັນກັບລັກສະນະສະເພາະຂອງຄູ�ສັນຍາເທົ່ານ້ັນ ທີສ່າມາດປະຕິ 

ບັດເປົ້າໝາຍຂອງສັນຍາໄດ� ຕໍ່ມາຜູ�ນີ້ໄດ�ເສັຍຊີວິດ ແລະ ບໍ່ມີບຸກຄົນອື່ນສາມາດປະຕິບັດແທນໄດ�. 

ຕວົຢາງ 3: ກ ເປັນນັກສະແດງລະຄອນເວົ້າຊ່ືດັງ ໄດ�ເຊັນສັນຍາກັບໂຮງລະຄອນເວ້ົາ ກໍານົດເວລາສອງ

ປີ ແລະ ໄດ�ສະແດງ ໄດ�ລະຍະໜຶ່ງ ແຕ�ປະສົບອຸປະຕິເຫດທາງລົດຍົນພາໃຫ�ເສັຍຊີວິດ, ໃນກໍລະນີນີ້ບຸກຄົນ

ອື່ນໆ ຊຶ່ງອາດຈະແມ�ນລູກຂອງ ກ ຫຼ ືຜູ�ອື່ນບໍ່ສາມາດສະແດງແທນໄດ� ຍ້ອນວ່າສັນຍາ ເປັນສັນຍາສະເພາະ ແນ 

ໃສ�ການສະແດງຂອງ ກ. 

 

6.3.7. ນິຕບິກຸຄົນທີເ່ປນັຄູສັນຍາໄດ�ຖກືຍຸບເລີກ ຫຼ ືລ້ົມລະລາຍ 

ຄູ�ສັນຍາຝ�າຍໃດຝ�າຍໜຶ່ງ ເປັນນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ຖືກສານມີຄ>າສ່ັງຍຸບເລີກ ຫຼື ລົ້ມລະລາຍເນື່ອງມາຈາກ 

ຫຼາຍສາເຫດ ເປັນຕົ້ນ: 

ໃນກໍລະນີຂອງວິສາຫະກິດ, ຕາມຫຼັກການທົ່ວໄປ ບໍ່ວ່າຈະເປັນສ່ວນບຸກຄົນ, ວິສາຫະກິດຮຸ�ນສ່ວນສາ 

ມັນ, ວິສາຫະກິດຮຸ�ນສ່ວນຈໍາກັດ, ບໍລິສັດຈໍາກັດ ແລະ ບໍລິສັດມະຫາຊົນ, ການຍຸບເລີກສັນຍາ ມີສາເຫດມາ

ຈາກ: (1). ຂາຮຸ�ນ ຫຼ ື ຜູ�ຖືກຮຸ�ນ ຕົກລົງເຫັນດີຍົກເລີກວິສາຫະກິດຂອງຕົນ; (2). ສານຕັດສີນໃຫ�ຍຸບເລີກ 

ເນ່ືອງມາຈາກການກະທໍາຜິດກົດໝາຍ ຢ�າງຮ້າຍແຮງ ຂອງວິສາຫະກິດ; ແລະ (3). ຕາມທີ່ກໍານົດໝາຍກໍານົດ

ໄວ�. 

ນອກຈາກນີ້ຍັງມີກໍລະນີສະເພາະອີກເຊັ່ນ:ເຈ້ົາຂອງກິດຈະການວິສາຫະກິດຮຸ�ນສ່ວນ ທີ່ເປັນຄູ�ສັນຍາ

ຫາກໄດ�ເສັຍຊີວິດ ກໍເປັນສາເຫດພາໃຫ�ວິສາຫະກິດຖືກຍຸບເລີກ
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. 

ໃນກໍລະນີການລົ້ມລະລາຍ, ເມ່ືອຄູ�ສັນຍາຝ�າຍໃດຝ�າຍໜຶ່ງຫາກເປັນນິຕິບຸກຄົນຕົກຢູ�ໃນສະພາບທີ່ບໍ່ສາ 

ມາດຊໍາລະໜີ້ໄດ� ຫຼ ື ມີໜີ້ສນິລົ້ນພົ້ນຕົວ ບໍ່ມີຄວາມສາມາດຊໍາລະໜີ້ສິນໃຫ�ແກ�ເຈ້ົາໜີ້ໄດ� ແລະ ບໍ່ມຜີູ�ຄໍ້າປະ 

ກັນ ແລະ ແຜນການຟື້ນຟູກິດຈະການ ຫຼື ມີແຜນຟື້ນຟູກິດຈະການ ແຕ�ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້ບໍ່ຮັບເອົາແຜນການ

ດັ່ງກ່າວ, ສານຈະພິຈາລະນາຕັດສີນໃຫ�ເປັນວິສາຫະກິດລົ້ມລະລາຍ
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກດິ (ສະບັບປີ 2005), ມາດຕາ 31. ການຍຸບເລກີ ແລະ ການຊໍາລະສະສາງ: 

ວິສາຫະກດິສວ່ນບຸກຄົນ ຈະຖກືຍບຸເລກີໃນກລໍະນີ  ດ່ັງນ້ີ : 

1. ເຈົ້າຂອງວິສາຫະກດິສວ່ນບກຸຄນົຕດັສນິໃຈຍບຸເລກີ; 

2. ສານຕດັສນິໃຫ�ຍຸບເລີກ; 

3. ລ້ົມລະລາຍ; 

4. ເຈ້ົາຂອງວິສາຫະກດິເສຍັຊວີິດ  ຫືຼ  ຂາດຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ ໂດຍ ບໍມ່ີຜ່ ູສືບທອດ. 

ໃນກໍລະນີທີວ່ິສາຫະກດິສ່ວນບກຸຄນົຫາກຍຸບເລີກ ຜູເປັນເຈົ້າຂອງມີພັນທະຊໍາລະສະສາງ ດ້ວຍຕນົເອງ ຫຼື ແຕງຕັ້ງບຸກຄົນ

ພາຍນອກມາເປັນຜູຊໍາລະສະສາງແທນກໄໍດ� ເວັນ້ເສຍັແຕການຍຸບ ເລກີດວ້ຍຄໍາຕດັສິນຂອງສານ ຫືຼ ການລ້ົມລະລາຍຂອງວສິາຫະກິດ

ສ່ວນບກຸຄນົ ຊ່ຶງຕອ້ງແມນສານ ເປນັຜູແຕງຕັ້ງຜູ�ຊໍາລະສະສາງ. 
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກດິ (ສະບັບປີ 2005), ມາດຕາ 35. ການຕດັສນິໃຫ�ວິສາຫະກິດລົ້ມລະລາຍ: 

ສານຈະຕັດສິນໃຫ�ວິສາຫະກດິລ້ົມລະລາຍໄດ� ຖ້າຫາກເກດີມກີໍລະນໃີດກລໍະນ ີໜຶ່ງດັ່ງຕໍໄ່ປນີ້: 

1. ເຈ້ົາຂອງ ຫືຼ ຜູຕາງໜ້າຂອງວິສາຫະກດິ ບ່ໍມແີຜນການຟືນ້ຟູວສິາຫະກິດຄືນໃໝ; 

2. ເຈ້ົາຂອງ ຫືຼ ຜູຕາງໜ້າວິສາຫະກິດ ບ່ໍສາມາດປະຕບິັດໄດ�ຕາມທ່ີໄດ�ກໍານົດໃວ�ໃນ ມາດຕາ 23 ຂອງກົດໝາຍສະບບັນີ;້ 

3. ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້ີບໍ່ຮບັເອົາແຜນການຟື້ນຟູວສິາຫະກດິຄນືໃໝ;່ 

4. ສີ້ນສຸດກໍານດົເວລາການຟືນ້ຟູວສິາຫະກດິຄນືໃໝ່ ແຕການດ ໍາເນີນທລຸະກິດຂອງວິສາຫະກດິ ກຍໍັງບ່ໍມີຜນົກໍາໄລ ແລະ ເຈົ້າ

ຫນ້ີກຮໍຽກຮ້ອງໃຫ�ພິຈາລະນາການລົ້ມລະລາຍ; 

5. ວິສາຫະກດິໄດ�ລວ່ງລະເມີດຂໍຕ້ົກລງົຂອງສານຢາງຮ້າຍແຮງ ໃນໄລຍະດໍາເນີນການຟ້ືນຟູ ວິສາຫະກດິຄນືໃໝ;່ 

ເຈົ້າຂອງວິສາຫະກດິໄດ�ໂຕນໜີ ຫືຼ ເສັຍຊີວດິ ແລະ ຜູສືບທອດໄດ�ປະຕິເສດການສືບທອດ ຫຼື ວ່າບ່ໍມີຜູສືບທອດໃນໄລຍະ

ເວລາທີ່ພວມພິຈາລະນາຕດັສນິການລົ້ມລະລາຍຂອງວສິາຫະກິດ. 



	��

ເມ່ືອນິຕິບຸກຄົນທີ່ຖືກຍຸບເລີກ ຫຼ ືລົ້ມລະລາຍແລ�ວ ຄູ�ສັນຍາຂອງນິຕິບຸກຄົນນັ້ນ ມີສິດທວງເອົາຄ່າໃຊ�

ຈ່າຍຕ່າງໆ ຕະຫຼອດເຖິງຄ່າເສັຍຫາຍ ຈາກຜູ�ຕາງໜ້າ ຫຼ ື ຄະນະກໍາມະການທີ່ຮັບຜິດຊອບຊັບສິ່ງຂອງ ຂອງນິຕິ

ບຸກຄົນທີໄ່ດ�ຖືກຍຸບເລີກ ຫຼ ືລ້ົມລະລາຍນັ້ນ. 

ໃນກໍລະນີທີນ່ິຕິບຸກຄົນໃດຫນຶ່ງ ຫາກຖືກຍຸບເລີກ ຫຼ ື ລົ້ມລະລາຍ ຄູ�ສັນຍາຂອງນິຕິບຸກຄົນນັ້ນມີສິດ

ທວງເອົາຄ່າໃຊ�ຈ່າຍ ແລະ ຄ່າເສັຍຫາຍຕ່າງໆ ຈາກຜູ�ທີ່ຮັບຜິດຊອບຊັບສິ່ງຂອງ ຂອງນິຕິບຸກຄົນທີ່ໄດ�ຖືກຍຸບ

ເລີກ ຫຼື ລົ້ມລະລາຍນັ້ນ. 

 
 

6.3.8. ຜົນການສິນ້ສດຸສນັຍາ 

ເຖິງວ່າ ສັນຍາໜຶ່ງ ສ້ິນສຸດລົງແລ�ວ ຈະດ້ວຍສາເຫດໃດກໍຕາມ ຕາມທີ່ສະເໜີຂ້າງເທິງນ້ັນ ຄູ�ສັນຍາ

ຝ�າຍທີ່ຍັງມີພັນທະຕ້ອງປະຕິບັດ ຍັງຕ້ອງໄດ�ປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນໃຫ�ສໍາເລັດ ຫຼ ືມີການທົດແທນຄືນໃຫ�ຜູ�ທີ່

ມີສິດທວງ ຫຼື ຕ້ອງໄດ�ສົ່ງຄືນຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຕົນບໍ່ມີສິດ.
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ຕວົຢາງ 3: ກ ຕົກລົງຂາຍ ຄວາຍໃຫ� ຂ 3 ໂຕ, ໂຕໜຶ່ງ 3.000.000 ກີບ ໂດຍ ຂ ຕົກລົງເຫັນດີ 

ໂອນຜ່ານທະນາຄານເງິນຈໍານວນ 4.000.000 ກີບໃຫ� ກ ເພື່ອເປັນຄ່າມັດຈໍາການຊື້ຂາຍ. ຕໍ່ມາ ຄວາຍຂອງ ກ 

ໄດ�ຕາຍໝົດ, ທັງສອງຝ�າຍຈຶ່ງຕົກລົງຍົກເລີກສັນຍາ ເຮັດໃຫ�ສັນຍາສິ້ນສຸດ, ຂ ຍັງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ�ສົ່ງ

ເງິນຄືນໃຫ� ກ.  

ຕວົຢາງ 4: ຄ ດໍາເນີນກິດຈະການຜະລິດເຂົ້າໜົມ. ກ ແລະ ຂ ເປັນຄູ�ຮ່ວມການຄ້າຂອງ ຄ. ກ ຂາຍ

ແປ�ງເຂົ້າຈ່ີໃຫ� ຄ ໃນທຸກໆ ວນັ ສຸກ ຂອງແຕ�ລະອາທິດ ແລະ ເກັບໜີ້ສິນໃນທຸກວັນພຸດ ຂອງອາທິດຖັດໄປ. ຂ 

ຂາຍໄຂ�ໃຫ� ຄ ທຸກວັນເສົາ ແລະ ເກັບເງິນຄ່າໄຂ�ໃນເວລາທີ່ມາສົ່ງໄຂ�ໃນງວດໃໝ�. ທັງສາມດໍາເນີນການຄ້າລັກ

ສະ ນະນີ້ເປັນປະຈໍານໍາກັນ. ຕໍ່ມາ ຄ ພົບຄວາມຫຍຸ�ງຍາກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ກ ແລະ ຂ ກໍໄດ�ສົ່ງສິນຄ້າ

ໃຫ� ຄ ແລ�ວ ຮູ�ວ່າ ຄ ບໍ່ສາມາດດໍາເນີນກິດການໄດ� ຈຶ່ງຂໍຍົກເລີກສັນຍາກັບ ຄ ໃນວນັອາທິດ ນັບແຕ�ຮູ�ເລ່ືອງ

ດັ່ງກ່າວ. ຄ ກໍເຫັນດີຍົກເລີກ ຍ້ອນຮູ�ວ່າຕົນຈະບໍ່ສາມາດໃຊ�ແທນໜີ້ສິນໄດ�ອີກແລ�ວ. ໃນກໍລະນີນີ້, ເມື່ອມີການ

ສິ້ນສຸດສັນຍາ ຍ້ອນການຍົກເລີກ, ຄ ຈາໍເປັນຕ້ອງໄດ�ສົ່ງ ແປ�ງເຂົ້າຈ່ີ ແລະ ໄຂ�ຄືນໃຫ� ກ ແລະ ຂ ຖ້າວ່າໄດ�ໃຊ�

ໄປແລ�ວສ່ວນໃດໜຶ່ງ ຄ ມີສດິສົ່ງແຕ�ສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼືອເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນທີ່ໄດ�ໃຊ�ໄປແລ�ວຍັງຕ້ອງມາໄລ�ລຽງ ແລະ 

ທົດແທນຄືນໃຫ�ເຈ້ົາໜ້ີ. 

 

7. ການແກ�ໄຂຂ້ໍຂດັແຍ#ງ 

ໃນກໍລະນີທີ່ີຂໍ້ຂັດແຍ�ງກ່ຽວກັບສັນຍາ ຫຼື ການປະຕິບັດສັນຍາ ແລະ ການຮ້ອງຂໍເອົາການໃຊ�ແທນຄ່າເສຍັ

ຫາຍຄູ�ກໍລະນີສາມາດຊອກວິທີແກ�ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ�ງດ້ວຍຕົນເອງ ຫືຼ ປະນີປະນອມກັນ. ຖ້າວ່າຄູ�ກໍລະນີຫາກບໍ່ສາ 

ມາດຕົກລົງກັນໄດ�ກໍມີສິດສະເໜີຕໍ່ໜ່ວຍໄກ�ເກ່ັຍຂໍ້ຂັດແຍ�ງຂ້ັນບ້ານ ຫືຼ ອງົການແກ�ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ�ງທາງດ້ານເສດ 

ຖະກິດ ຫຼື ຮ້ອງຟ�ອງຕໍ່ສານປະຊາຊົນທີ່ມີສິດອໍານາດເພື່ອພິຈາລະນາແກ�ໄຂຕາມລະບຽບກົດໝາຍ
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. 

ການແກ�ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ�ງດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື ປະນີປະນອມກັນ ແມ�ນການເຈລະຈາຕົກລົງແກ�ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ�ງຂອງຄູ�

ກໍລະນີ ໂດຍບໍ່ມີການບັງຄັບນາບຂູ�, ຕ່າງຝ�າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ. ການແກ�ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ�ງດ້ວຍການໄກ�ເກ່ັຍ 

ຕ້ອງມີບຸກຄົນທີສາມເຂົ້າຮ່ວມເປັນຄົນກາງເປັນຜູ�ສະເໜີແນວທາງແກ�ໄຂ ເພື່ອໃຫ�ຄູ�ກໍລະນີຮັບເອົາຂ້ໍສະເໜີຂອງ

ກັນ ແລະ ກັນດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ ຫືຼ ສະໝັກໃຈເພື່ອໃຫ�ຂໍ້ຂັດແຍ�ງສ້ິນສຸດລົງ. 

ການໄກ�ເກ່ັຍ ແມ�ນການແກ�ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ�ງໂດຍຄູ�ກໍລະນີເອງ ດ້ວຍການປະນີປະນອມ, ເຈລະຈາ ແລະ ປຶກ 

ສາຫາລ ືຊຶ່ງມີຜູ�ໄກ�ເກ່ັຍໜຶ່ງ ຫຼ ືຫຼາຍຄົນເປັນຄົນກາງ
78

 ຜູ�ໄກ�ເກ່ັຍບໍ່ມີສິດບັງຄັບໃຫ�ຄູ�ກໍລະນີຝ�າຍໃດຝ�າຍໜຶ່ງ ຫຼື 
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ທັງໝົດປະຕິບັດຕາມຄໍາຄິດເຫັນຂອງຕົນ, ຜູ�ໄກ�ເກ່ັຍພຽງແຕ�ໃຫ�ຄໍາຄິດເຫັນ, ຊີ້ແຈງບັນຫາຕ່າງໆເພື່ອອະທິບາຍ

ໃຫ�ຄູ�ກໍລະນີເຂ້ົາເຖິງຈຸດທີ່ມີການພິພາດ ຫຼື ບໍ່ເຂ້ົາໃຈກັນ. 

 

7.1. ຜູເຂົາ້ຮ່ວມການໄກເກັຍ່ 

ຜູ�ເຂ້ົາຮ່ວມການໄກ�ເກ່ັຍມີດັ່ງນີ້້ : 

- ຄູ�ກໍລະນີ;  

- ຜູ�ໄກ�ເກ່ັຍ; 

- ຜູ�ຕາງໜ້າ, ຜູ�ປົກປ�ອງ ຫຼື ທະນາຍຄວາມ; 

- ພະຍານ; 

- ບຸກຄົນທີສາມ. 

ຄູ�ກໍລະນີ ໝາຍເຖິງຄູ�ສັນຍາ ຫຼື ຜູ�ຖກືເສັຍຫາຍ ແລະ ຜູ�ລະເມີດ, ບຸກຄົນທີສາມທີມ່ີສ່ວນກ່ຽວ ຂ້ອງ

ກ່ຽວກັບຂໍ້ຂັດແຍ�ງ ຊຶ່ງຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມໃນການໄກ�ເກ່ັຍທຸກຄັ້ງ ເພື່ອຕົກລົງບັນຫາທີ່ຂັດແຍ�ງກັນ. ໃນກໍລະນີຈໍາ 

ເປັນບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມດ້ວຍຕົນເອງກໍຕ້ອງໄດ�ມອບສິດໃຫ�ຜູ�ຕາງໜ້າ ຫຼ ືຜູ�ປົກປ�ອງເຂ້ົາຮ່ວມຕາງກໍໄດ�. 

 ຜູ�ໄກ�ເກ່ັຍ ແມ�ນຜູ�ຕາງໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ບຸກຄົນ ຊຶ່ງຖືກແຕ�ງຕ້ັງ ຫຼື ຖກືຄັດເລືອກມາເປັນຜູ�ໄກ�ເກ່ັຍ

ເຊ່ັນ: ຜູ�ໄກ�ເກ່ັຍຢູ�ໜ່ວຍໄກ�ເກ່ັຍຂໍ້ຂັດແຍ�ງຂ້ັນບ້ານ, ພະນັກງານຫ້ອງການຍຸຕິທໍາເມືອງ, ພະນັກງງານຂອງສູນ

ແກ�ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ�ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສກສ), ຜູ�ຖືກມອບໝາຍຈາກບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ ແລະ ຜູ�ພິພາກສາ. 

 ຜູ�ຕາງໜ້າ, ຜູ�ປົກປ�ອງ ຫຼື ທະນາຍຄວາມ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນທີ່ໄດ�ຮັບມອບສິດຈາກຄູ�ກໍລະນີຝ�າຍໃດ

ຝ�າຍໜຶ່ງ ເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່ແທນຕົນ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ. 

 ພະຍານ ແມ�ນບຸກຄົນທີຮູ່�ເຫນັເຫດການຕົວຈິງຂອງຂໍ້ຂັດແຍ�ງດັ່ງກ່າວ. 

 ບຸກຄົນທີສາມ ແມ�ນບຸກຄົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ຫຼ ື ວິສາຫະກິດທີ່ເຂ້ົາຮ່ວມໃນຂໍ້ຂັດແຍ�ງ ຫຼື ຄະດີເພື່ອ

ປົກປ�ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນທີຕ່ິດພັນກັບຂໍ້ຂັດແຍ�ງ ຫືຼ ຄະດີຊຶ່ງດໍາເນີນການແກ�ໄຂ
79

. 

 

7.2. ວທິແີກ�ໄຂຂໍຂ້ດັແຍງ 

 ວິທີການແກ�ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ�ງມີດັ່ງນ້ີ:  

- ຄູ�ກໍລະນີຝ�າຍ ທີ່ໄດ�ຮັບຄວາມອັບປະໂຫຍດ ມີສິດສະເໜີໃຫ�ອີກຝ�າຍໜຶ່ງແກ�ໄຂດ້ວຍຕົນເອງ ; 

- ປະນີປະນອມໂດຍຄູ�ກໍລະນີ ; 

- ສະເໜີຕໍ່ໜ່ວຍໄກ�ເກ່ັຍຂໍ້ຂັດແຍ�ງຂ້ັນບ້ານ, ຫ້ອງການຍຸຕິທໍາເມືອງ ຫຼື ສູນ ຫຼື ຫ້ອງການແກ�ໄຂຂໍ້

ຂັດແຍ�ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ; 

- ຮ້ອງຟ�ອງຕໍ່ສານເພື່ອພິຈາລະນາແກ�ໄຂຕາມຂະບວນການຍຸຕິທໍາ. 

 

7.2.1. ການສະເໜໃີຫ�ອີກຝາຍໜຶ່ງແກ�ໄຂດວ້ຍຕນົເອງ 

ໃນກໍລະນີມີການລະເມີດ ຫຼື ມີຄວາມເສັຍຫາຍ ຝ�າຍທີ່ໄດ�ຮັບຄວາມອັບປະໂຫຍດ ມີສິດສະເໜີ

ໃຫ�ອີກຝ�າຍໜຶ່ງແກ�ໄຂຂໍ້ບົກພ່ອງ ຫຼື ໃຊ�ແທນຄ່າເສັຍຫາຍດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈດ້ວຍຕົນເອງ. ໃນກໍລະນີດັ່ງ

ກ່າວນີ້ຖືວ່າຍັງບໍ່ມີຂໍ້ຂັດແຍ�ງເກີດຂຶ້ນ ຖ້າວ່າຝ�າຍທີຖ່ືກສະເໜີເຫັນດີປະຕິບັດຕາມຄໍາສະເໜີ ແຕ�ຖ້າວ່າຝ�າຍທີ່

ຖືກສະເໜີ ບໍ່ເຫັນດີປະຕິບັດຈະຖືວ່າກໍລະນີດັ່ງກ່າວເປັນຈຸດເລີ່ມຕ້ົນຂອງຂໍ້ຂັດແຍ�ງ. 

 

7.2.2. ການຕກົລງົ ຫືຼ ປະນປີະນອມຂອງຄູກໍລະນເີອງ 

ການແກ�ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ�ງໂດຍການຕົກລົງຂອງຄູ�ກໍລະນີ ແມ�ນການເຈລະຈາຕໍ່ລອງເພື່ອຕົກລົງບັນຫາ

ໃດບັນຫາໜຶ່ງລະ ຫວ່າງຄູ�ກໍລະນີເອງ. ຊຶ່ງແມ�ນການປະນີປະນອມກັນ, ການຜ່ອນສັ້ນຜ່ອນຍາວ ຫືຼ ການຜ່ອນ
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ໜັກໃຫ�ເປັນເບົາຂອງຄູ�ກໍລະນີ ເພື່ອແກ�ໄຂບັນຫາໂດຍ ພວກກ່ຽວເອງ. ຖ້າຕົກລົງກັນໄດ� ຫຼ ື ບໍ່ໄດ�ກໍຄວນເຮັດ

ບົດບັນທຶກໄວ�ເພ່ືອເປັນຫຼັກຖານ. 

 

7.2.3.  ໜວ່ຍໄກເກັຍ່ຂໍຂ້ດັແຍງຂ້ັນບາ້ນ 

ໜ່ວຍໄກ�ເກ່ັຍຂໍ້ຂັດແຍ�ງຂັ້ນບ້ານ ແມ�ນຫົວໜ່ວຍການຈັດຕັ້ງຍຸຕິທໍາຮາກຖານ ຊຶ່ງໄດ�ຮັບການສ້າງ

ຕັ້ງຂ້ຶນໂດຍປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ ແລະ ໄດ�ຮັບຮອງຈາກເຈົ້າເມືອງ, ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານພາຍໃຕ�ການຊີ້ນໍາທາງ

ດ້ານການເມືອງ, ແນວຄິດຂອງຄະນະໜ່ວຍພັກ ແລະ ອົງການປົກຄອງບ້ານ, ຂຶ້ນກັບການກວດກາ, ແນະນໍາ

ທາງດ້ານວິຊາການຂອງຫ້ອງການຍຸຕິທໍາເມືອງ
80

. 

 

 1). ພາລະບດົບາດ, ໜາ້ທີ ່ແລະ ຂອບເຂດສິດຂອງໜວ່ຍໄກເກັຍ່ຂໍຂ້ດັແຍງຂັນ້ບາ້ນ    

1.1. ພາລະບດົບາດ, ໜາ້ທີ ່

ໜ່ວຍໄກ�ເກ່ັຍຂໍ້ຂັດແຍ�ງຂັ້ນບ້ານມີພາລະບັດບາດໜ້າທີ ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດຕົ້ນຕໍກ່ຽວກັບການ

ແກ�ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ�ງທາງແພ�ງ ດັ່ງນີ້:  

- ແກ�ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ�ງຕ່າງໆພາຍໃນບ້ານດ້ວຍການປະນີປະນອມຕາມການສະເໜີຂອງຄູ�ກໍລະນີ; 

- ປະສານສົມທົບກັບອົງການທີ່ເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານຍຸຕິທໍາ ແລະ ອົງການອື່ນ ທີກ່່ຽວຂ້ອງເພ່ືອປົກ

ປ�ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ
81

; 

- ໄກ�ເກ່ັຍຂໍ້ຂັດແຍ�ງກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນທາງແພ�ງ, ການຄ້າ, ສາຍພົວພັນຄອບຄົວ ແລະ ອື່ນໆຕາມ

ການຮ້ອງຂໍ ຫືຼ ຕາມການສະເໜີຂອງຄູ�ກໍລະນີ; 

- ໃຫ�ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ, ຮ່ວມມືໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສ ີນຂອງສານໃນຄະດີແພ�ງກ່ຽວກັບ

ການໃຊ�ແທນຄ່າເສັຍຫາຍທາງແພ�ງ ຊຶ່ງຄູ�ກໍລະນີ ຫຼ ືຜູ�ເສັຍຄະດີຢູ�ບ້ານຂອງຕົນ; 

- ປະຕິບັດໜ້າທ່ີອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງອົງການປົກຄອງບ້ານ ຫຼື ຫ້ອງການຍູຕິທໍາເມືອງທີ່

ສອດຄ່ອງກັບພາລະບົດບາດຂອງຕົນ
82

. 

 

1.2. ຂອບເຂດສິດຕົນ້ຕ ໍຂອງໜວຍ່ໄກເກັຍ່ຂໍຂ້ັດແຍງຂັ້ນບາ້ນມດີັ່ງນີ ້:  

- ເກັບຄ່າບໍລິການຈາກຄູ�ກໍລະນີໃນການໄກ�ເກ່ັຍຕາມລະບຽບການ; 

- ໄດ�ຮັບຄ່າແຮງງານໂດຍໃຊ�ຄ່າບໍລິການທີ່ເກັບຈາກຄູ�ກໍລະນີ ແລະ ສິດອື່ນໆ
83

. 

 

2). ຂັ້ນຕອນການໄກເກັຍ່ຂັນ້ບາ້ນ 

2.1. ຂັ້ນຕອນກະກຽມການໄກເກັຍ່ 

ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ�ຮັບການສະເໜຂີອງຄູ�ກໍລະນີ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍໄກ�ເກ່ັຍຂໍ້ຂັດແຍ�ງຂັ້ນບ້ານ ຕ້ອງສຶກສາ

ຄົ້ນຄວ້າຄໍາຮ້ອງຂໍ ຫຼື ຄໍາສະເໜີຂອງຄູ�ກໍລະນີເພ່ືອໃຫ�ຮູ�ພື້ນຖານຂອງຂໍ້ຂັດແຍ�ງ, ກະກຽມຄະນະໄກ�ເກ່ັຍ, ກະ 

ກຽມສະຖານທີ່, ກໍານົດເວລາ ແລະ ອອກບັດເຊີນ. 

 

2.2. ຂັ້ນຕອນດາໍເນນີການໄກເກັ່ຍ  

ການດໍາເນີນການໄກ�ເກ່ັຍ ເລີ່ມຕ້ົນໂດຍຫົວໜ້າຄະນະຮັບຜິດຊອບໄກ�ເກ່ັຍເປັນຜູ�ນໍາພາຂັ້ນຕອນ 

ແລະ ວິທີການຄື: ພາຍຫຼັງທີ່ຄູ�ກໍລະນີເຂ້ົາຮ່ວມທີ່ປະຊຸມຮຽບຮ້ອຍແລ�ວ ຫົວໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການໄກ�ເກ່ັຍ 
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ຈະແຈ�ງເນື້ອໃນຂອງຂໍ້ຂັດແຍ�ງໂດຍຫຍໍ້ ແລະ ປະເດັນຂໍ້ຂັດແຍ�ງຈາກນັ້ນຈຶ່ງໃຫ�ຝ�າຍທີ່ຍື່ນຄໍາຮ້ອງ ຫຼື ຄາໍສະເໜີ

ລາຍງານຂໍ້ຂັດແຍ�ງ, ຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ຕົນໄດ�ຮັບ, ຄໍາສະເໜີໃນການແກ�ໄຂ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ ຕໍ່ທີ່ປະຊຸມ ຫຼັງ

ຈາກນັ້ນ ໃຫ�ຄູ�ກໍລະນີມີຄໍາເຫັນຕໍ່ບັນຫາທີ່ອີກຝ�າຍໜຶ່ງສະເໜີມາ ແລະ ໃຫ�ຄູ�ກໍລະນີປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບວິທີ

ການທີ່ຈະແກ�ໄຂ,ຈາກນັ້ນຄະນະໄກ�ເກ່ັຍຈະສອບຖາມພະຍານ ຫຼ ື ບຸກຄນົທີສາມຕື່ມ ( ຖ້າມີ)  ແລະ ຜູ�ເຂ້ົາ

ຮ່ວມອື່ນໆກໍມີສິດສະເໜີຄໍາຄິດເຫັນຂອງຕົນໄດ� ໂດຍໄດ�ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກຄະນະກໍາມະການໄກ�ເກ່ັຍ, ຈາກ

ນັ້ນຄະນະໄກ�ເກ່ັຍກໍຜັດປ�ຽນກັນມີຄໍາເຫັນສຶກສາອົມຮົມທັງສອງຝ�າຍ ເພື່ອໃຫ�ສາມາດລງົລອຍ ຫືຼ ຕກົລົງກັນ

ໄດ�ບົນພື້ນຖານການວາງຕົວເປັນກາງ. ຄະນະໄກ�ເກ່ັຍບໍ່ມີສິດຕັດສີນ ຫຼ ື ນໍາໃຊ�ມາດຕະການໃດໜຶ່ງຕ່ໍຄູ�ກໍລະ ນີ

ເຊ່ັນ: ການໃຊ�ແທນຄ່າເສັຍຫາຍທີ່ບໍ່ແມ�ນຄວາມພໍໃຈຂອງຄູ�ກໍລະນີ ຫືຼ ການປັບໃໝ ຫຼື ລົງໂທດໂດຍວິທີການ

ໃດໜຶ່ງ.  

ໃນກໍລະນີມີການຕົກລົງກັນໄດ�ໃນເວລາ ໄກ�ເກ່ັຍຄະນະໄກ�ເກ່ັຍຕ້ອງເຮັດບົດບັນທຶກແລ�ວອ່ານຕໍ່ກອງ

ປະຊຸມ ຫຼື ໃຫ�ຄູ�ກໍລະນີອ່ານເອງ ແລ�ວໃຫ�ຄູ�ກໍລະນີ, ຜູ�ເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະ ຄະນະໄກ�ເກ່ັຍເຊັນ ແລະ ແປະໂປ�ມືໃສ�

ເພື່ອເປັນຫຼັກຖານ. ການໄກ�ເກ່ັຍ ຂອງໜ່ວຍໄກ�ເກ່ັຍສາມາດເຮັດໄດ�ຫຼາຍຄັ້ງແຕ�ບໍ່ໃຫ�ເກີນສາມຄັ້ງ. 

ໃນກໍລະນີການໄກ�ເກ່ັຍບໍ່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ� ໜ່ວຍໄກ�ເກ່ັຍຂໍ້ຂັດແຍ�ງຂ້ັນບ້ານຕ້ອງເຮັດບົດບັນທຶກ

ຜົນການໄກ�ເກ່ັຍແລ�ວສົ່ງສໍານວນຄໍາຮ້ອງ, ຄໍາສະເໜີດັ່ງກ່າວຂຶ້ນຫາຫ້ອງການຍຸຕິທໍາເມອືງ ເພ່ືອດໍາເນີນການໄກ�

ເກ່ັຍເປັນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ. 

 

3). ຜົນຂອງການໄກເກັຍ່ຂັ້ນບາ້ນ 

 ຜົນຂອງການໄກ�ເກ່ັຍ ແມ�ນການຕົກລົງຍິນຍອມ ຂອງຄູ�ກໍລະນີດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ປາສະຈາກ

ການບັງຄັບນາບຂູ� ຫຼື ການແຊກແຊງຈາກຝ�າຍໃດຝ�າຍໜຶ່ງ. ຄະນະໄກ�ເກ່ັຍ ຫຼື ຜູ�ບັນທຶກຕ້ອງເອົາໃຈໃສ�ບັນທຶກ

ການໄກ�ເກ່ັຍຢ�າງລະອຽດ , ຈະແຈ�ງ, ຊັດເຈນ ແລະ ຖືກຕາມເນື້ອໃນຈິດໃຈ ຂອງຄູ�ກໍລະນີຢ�າງແທ�ຈິງ ເນ່ືອງ

ຈາກເປັນການຕົກລົງຮັບຮູ�ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຄູ�ກໍລະນີທີ່ເປັນເອກະພາບກັນ ກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆທີ່ຂັດແຍ�ງ

ກັນ ໂດຍສະເພາະຄ່າເສັຍຫາຍ, ຄ່າປົວແປງຈິດໃຈ, ຄ່າປ່ິນປົວ ແລະ ອື່ນໆ. ສິ່ງສໍາຄັນແມ�ນທັງສອງຝ�າຍໄດ�ຕົກ 

ລົງເປັນເອກະພາບກັນ, ກໍານົດວິທີການປະຕິບັດ, ກໍານົດເວລາຂອງການໃຊ�ແທນ ແລະ ວາງມາດຕະການບັງຄັບ

ຕໍ່ຝ�າຍລະເມີດຜົນຂອງການປະຕິບັດ
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. ບົດບັນທຶກການໄກ�ເກ່ັຍ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ�ນັບແຕ�ມື້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນ

ໄປ. 

ຫາກການໄກ�ເກ່ັຍບໍ່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ�ຢູ�ໜ່ວຍໄກ�ເກ່ັຍຂໍ້ຂັດແຍ�ງຂ້ັນບ້ານ ຝ�າຍທີ່ໄດ�ສະເໜີກໍມີສິດ

ສະເໜີຕໍ່ອົງການແກ�ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ�ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຫືຼ ຮ້ອງຟ�ອງຕໍ່ສານເພື່ອພິຈາລະນາແກ�ໄຂຕາມລະບຽບ

ກົດໝາຍ.  
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ແຜນວາດຂັນ້ຕອນດາໍເນນີການໄກເກັຍ່ 

ຂອງໜວ່ຍໄກເກັ່ຍຂໍຂ້ດັແຍງຂັນ້ບາ້ນ 

 

 

ການຮັບຄໍາຮ້ອງ ຫຼື ຄໍາສະເໜີ       ການຄົ້ນຄວ້າຄໍາຮ້ອງ ຫຼ ືຄໍາສະເໜີ 

 

 

 

ການກະກຽມ                       ການດໍາເນີນການໄກ�ເກ່ັຍ                      ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 

 

 

�

7.2.4. ພາລະບດົບາດ, ສດິ ແລະ ໜາ້ທ່ີຂອງຫອ້ງການໄກເກັຍ່ຂໍ້ຂດັແຍງຂັນ້ເມອືງ  

ຫ້ອງການຍຸຕິທໍາເມືອງ, ເທດສະບານ ແມ�ນຂະແໜງກົດໝາຍ ແລະ ວຽກງນຍຸຕິທໍາທ້ອງຖິ່ນສັງກັດຢູ�

ໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງເມືອງ ຂຶ້ນກັບການຄຸ�ມຄອງຂອງອົງການປົກຄອງເມືອງ, ເທດສະດບານ ທາງ

ດ້ານການເມືອງ-ແນວຄິດ, ການຈັດຕັ້ງ, ບຸກຄະລາກອນ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ງ5ບປະມານ, ພາຫະນະ, ອຸປະກອນ

ຮັບໃຊ�ອື່ນໆ ແລະ ຂຶ້ນກັບການຊີ້ນໍາທາງດ້ານວິຊາການຂອງພະແນກຍຸຕິທໍາແຂວງ, ນະຄອນ. 

 

7.2.5. ສູນແກ�ໄຂຂໍຂ້ັດແຍງທາງດາ້ນເສດຖະກດິ  

1). ທີຕ່ັ້ງ, ພາລະບດົບາດ, ຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜາ້ທ່ີ 

1.1. ທີຕ່ັ້ງແລະພາລະບດົບາດ 

  ສູນ ແລະ ຫ້ອງການແກ�ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ�ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແມ�ນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີລັກສະນະ

ວິຊາຊີບທາງສັງຄົມ ແລະ ກົດໝາຍຢູ�ພາຍໃຕ�ການຄຸ�ມຄອງຂອງຂະແໜງຍຸຕິທໍາ, ມີພາລະບົດບາດສ້າງເງື່ອນໄຂ

ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ�ຄູ�ກໍລະນີ, ຜູ�ໄກ�ເກ່ັຍ ແລະ ກໍາມະການຕັດສີນໃນການດໍາເນີນການແກ�ໄຂຂໍ້

ຂັດແຍ�ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ
85

. 

 

1.2. ສິດ ແລະ ໜາ້ທ່ີ ຂອງສູນແກ�ໄຂຂໍຂ້ດັແຍງທາງດາ້ນເສດຖະກດິ 

 ສູນແກ�ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ�ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ມີສິດ ແລະ ໜ້າ ດັ່ງນີ້: 

1. ຄົ້ນຄວ້າ, ສະເໜີສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບວຽກງານແກ�ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ�ງ

ທາງດ້ານເສດຖະກິດໃຫ�ຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ; 

2. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາສະເໜີຕໍ່ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຍຸຕິທໍາ ເພື່ອແຕ�ງຕ້ັງຜູ�ໄກ�ເກັ່ຍ 

ແລະ ກໍາມະການຕັດສິນເຂົ້າໃນບັນຊີລາຍຊື່ຜູ�ໄກເກ່ັຍ ແລະ ກໍາມະການຕດັສິນ ຫຼື ປົດ

ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວອອກຈາກບັນຊີ; 

3. ໂຄສະນາ, ສຶກສາອົບຮົມລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບ ການແກ�ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ�ງທາງດ້ານເສດ 

ຖະກິດ; 

4. ພິຈາລະນາແຕ�ງຕ້ັງ, ປົດ ຫຼື ປ�ຽນຜູ�ໄກ�ເກ່ັຍ ແລະ ກໍາມະການຕັດສີນ ເຂົ້າໃນການແກ�ໄຂຂໍ້

ຂັດແຍ�ງແຕ�ລະຄັ້ງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ; 
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	�

5. ຄຸ�ມຄອງ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການແກ�ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ�ງທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນ

ຂອບເຂດທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ;  

6. ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີອ່ື່ນໆທີ່ກໍານົດໄວ�ໃນລະບຽບກົດໝາຍ
86

. 

 

2). ສິດ ແລະ ໜາ້ທ່ີຂອງຫອ້ງການແກ�ໄຂຂໍຂ້ັດແຍງທາງດາ້ນເສດຖະກດິ   

 ຫ້ອງການແກ�ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ�ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທ່ີດັ່ງດຽວກັນກັບ ສູນແກ�ໄຂຂໍ້ຂັດ

ແຍ�ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ
87

. ສໍາລັບສິດສະເໜີແຕ�ງຕ້ັງ, ປົດຜູ�ໄກ�ເກ່ັຍ, ກໍາມະການຕັດສີນເຂົ້າໃນບັນຊີລາຍຊື່ຜູ�

ໄກ�ເກ່ັຍ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນນັ້ນຕ້ອງສະເໜີແຕ�ງຕັ້ງຕ່ໍສູນແກ�ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ�ງທາງດ້ານເສດຖະກິດເພື່ອ

ພິຈາລະນາ
88

. 

�

 3). ວທິີການດາໍເນນີການໄກເກັ່່ຍ 

 ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ�ຮັບຄໍາຮ້ອງພາຍໃນ 7 ວັນນັບແຕ�ໄດ�ຮັບຄໍາຮ້ອງເປັນຕົ້ນໄປ ສູນ ຫຼື ຫ້ອງການແກ�ໄຂ

ຂໍ້ຂັດແຍ�ງທາງດ້ານເສດຖະກິດຕ້ອງກວດເບິ່ງສໍານວນຄໍາຮ້ອງ ແລະ ອອກໝາຍເຊີນໃຫ�ຄູ�ກໍລະນີມາປຶກສາຫາລື 

ແລະ ຕົກລົງຮູບການແກ�ໄຂ. ຖ້າຫາກຄູ�ຄວາມບໍ່ມາຕາມໝາຍເຊີນໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນພຽງພໍ ຄໍາຮ້ອງດັ່ງກ່າວກໍ່ຈະ

ຕົກໄປ ແລະ ສົ່ງສໍານວນຄືນໃຫ�ແກ�ຜູ�ຮ້ອງຂໍ
89

. 

ໃນກໍລະນີທີ່ຄໍາຮ້ອງຫາກບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ�ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ�ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ກໍານົດວ່າ : ຂໍ້ຂັດແຍ�ງທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ນໍາມາພິຈາລະນາຢູ�ສູນຫຼືຫ້ອງການແກ�ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ�ງທາງດ້ານເສ

ເຖະກິດມີດັ່ງນ້ີ : 

- ເປັນຂໍ້ຂັດແຍ�ງທາງດ້ນເສດຖະກິດແລະການຄ້າ; 

- ຄູ�ກໍລະນີໄດ�ຕົກລົງກັນໄວ�ໃນສັນຍາ; 

- ຄູ�ກໍລະນີສະໝັກໃຈໃຫ�ແກ�ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ�ງ; 

- ບໍ່ແມ�ນຄະດີທີ່ສານປະຊາຊົນພວມດໍາເນີນການແກ�ໄຂຢູ� ຫືຼ ມີຄໍາຕັດສນີຂອງສານທີ່ໃຊ�ໄດ�ຢ�າງເດັດ 

ຂາດແລ�ວ; 

- ບໍ່ແມ�ນຂໍ້ຂັດແຍ�ງທີ່ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ, ຄວາມສະຫງ5ບຂອງ

ສັງຄົມ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ
90

. ສູນ ຫຼື ຫ້ອງການແກ�ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ�ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຕ້ອງແຈ�ງໃຫ�ຜູ�ຖືກຮ້ອງ

ຂໍຊາບພ້ອມດ້ວຍເຫດຜົນພາຍໃນ 7 ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ�ວັນຮັບຄໍາຮ້ອງເປັນຕົ້ນໄປ. ເມ່ືອເຫັນວ່າຄໍາຮ້ອງ

ຖືກ ຕ້ອງ ແລະ ຄູ�ກໍລະນີກໍຕົກລົງເຫັນດີຈຶ່ງທໍາການແກ�ໄຂໂດຍໃຫ�ຄູ�ກໍລະນີເລືອກຮູບການແກ�ໄຂຊຶ່ງມີ 2 ຮູບ

ການຄື: ການແກ�ໄຂດ້ວຍວິທີການໄກ�ເກ່ັຍ ແລະ ການແກ�ໄຂດ້ວຍຄະນະກໍາມະການຕັດສີນ. ພາຍຫຼັງເລືອກຮູບ

ການ ແລະ ຕກົລົງກ່ຽວກັບຄ່າແຮງງານໃຫ�ຄະນະກໍາມະການ, ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລກິານໃຫ�ສູນ ຫຼ ື ຫ້ອງ 

ການແກ�ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ�ງທາງດ້ານເສດຖະກິດແລ�ວ ຈາກນັ້ນ ສູນ  ຫຼ ືຫ້ອງການແກ�ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ�ງທາງດ້ານເສດຖະ 

ກິດ ຈະມອບຂ້ໍຂັດແຍ�ງໃຫ�ຄະນະກໍາມະການ ທີ່ໄດ�ຮັບການແຕ�ງຕ້ັງຈາກລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຍຸຕິທໍາ

ຕາມການສະເໜີຂອງສູນແກ�ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ�ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ກໍານົດເວລາຂອງການແກ�ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ�ງຂອງ ສ 

ກສ ຊ້າສຸດບໍ່ໃຫ�ເກີນ 1 ປີ. ໃນກໍລະນີການໄກ�ເກ່ັຍ ຫາກສໍາເລັດຄະນະກໍາມະການຕ້ອງໄດ�ເຮັດບົດບັນທຶກໄວ�

ແລ�ວອ່ານໃຫ�ຄູ�ກລະນີຟັງ ຫຼື ຄູ�ກໍລະນີອ່ານເອງແລ�ວໃຫ�ຄູ�ກໍລະນີ, ຜູ�ໄກ�ເກ່ັຍ ຫຼື ຄະນະກ ໍາມະການໄກ�ເກ່ັຍລົງ
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ໄດ�ອ້າງອີງມາຂ້າງເທີງນ້ັນແລ�ວ. 
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ລາຍເຊັນ ແລະ ແປະໂປ�ມືໃສ�ໄວ�ເປັນຫຼັກຖານ.ບົດບັນທຶກດັ່ງກ່າວ ມີຜົນໃຊ�ໄດ�ນັບແຕ�ມື້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນ

ໄປ. 

ໃນກໍລະນີການໄກ�ເກ່ັຍຫາກບໍ່ສໍາເລັດສູນ ຫຼື ຫ້ອງການແກ�ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ�ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ກໍຕ້ອງ

ເຮັດບົດບັນທຶກແລ�ວສົ່ງຄໍາຮ້ອງຄືນໃຫ�ແກ�ຄູ�ກໍລະນີ ຈາກນ້ັນຄູ�ກໍລະນີສາມາດຍື່ນຄໍາຮ້ອງຟ�ອງຫາສານ ເພື່ອດໍາ 

ເນີນຕາມຂັ້ນຕອນກົດໝາຍ.  

 

ແຜນວາດຂັນ້ຕອນການດາໍເນນີການໄກເກັ່ຍຂອງສກສ ຫືຼ ຫກສ 

 

 

 

�

ຍື່ນຄໍາຮ້ອງ 

ສກສ ຫຼື ຫກສ ບ່ໍຮັບພິຈາລະນາ 

ສົ່ງຄືນຄູ�

ກໍ ລະນີ

ຝ�າຍທີ່ຍື່

ຄໍາຮ້ອງ

ຂໍ 

ບໍ່ເຫັນດີໃຫ�ສກສ ຫຼື 

ຫກສ ພິຈາລະນາ 

ສກສ ຫຼື ຫກສ ອອກ ໝາຍເຊີນ 

ການ 

ຖອນ

ຕົວ 

ຫຼື  

ຄ້ານຕົວ 

ບໍ່ປະຕິບັດຄໍາ

ຕົກລົງນໍາກັນ 

ການ

ຖອນ

ຕົວ  

ຫຼື ຄ້ານ 

ຕ ົວກໍາ

ການມະ 

�

ຄັດຄ້ານ ປະຕິບັດ ບໍ່ປະຕິບັດ ປະຕິບັດ ບໍ່ປະຕິບັດ 

ສານ

ປະຊາຊົນ

ພິຈາລະນາ 

ຕົກລົງແກ�ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ�ງ

ດ້ວຍການໄກເກັຍ່ 

ການເລືອກຄະນະ

ກໍາມະການ 

ການແຕ�ງຕັ້ງຄະນະ

ກໍາມະການ 

ການດໍາເນີນການໄກ�

ເກັ່ຍ 

ສາມາດ 

ຕົກລົງກັນໄດ��

ປະຕິບັດຕົກລົງ 

ນໍາກັນສໍາເລັດ 

ບໍ່ສາມາດ 

ຕົກລົງກັນໄດ� 

ຄໍາຕັດສີນ 

ການດໍາເນີນ

ການຕັດສີນ 

ຄໍາຕົກລົງກ່ອນ

ການຕັດສີນ 

ການແຕ�ງຕັ້ງຄະນະ

ກໍາມະການ 

ການເລືອກຄະນະ

ກໍາມະການ 

ຕົກລົງແກ�ໄຂດ້ວຍການ

ຕັດສິນ 




��

7.3. ການໄກເກັ່ຍຢູສານ 

ໃນທຸກຂັ້ນຕອນຂອງການດໍາເນີນຄະດີ ສານສາມາດທໍາການໄກ�ເກ່ັຍຄູ�ຄວາມກ່ອນການພິຈາລະນາ

ຕັດສິນ ຫື ຼ ພິພາກສາ ເພື່ອໃຫ�ຄູ�ຄວາມມີໂອກາດຕົກລົງແກ�ໄຂບັນຫາດ້ວຍການປະນີປະນອມກັນ ດັ່ງນ້ີ: 

 

1) ການໄກເກັຍ່ຂອງຜູພພິາກສາ 

 ໃນເວລາຄົ້ນຄວ້າຄະດີ ຜູ�ພິພາກສາຈະໃຫ�ໂອກາດຄູ�ຄວາມໄກ�ເກ່ັຍກັນໂດຍສັນຕິວິທີເສັຍກ່ອນ ຊຶ່ງ

ມີຜູ�ພິພາກສາເປັນຜູ�ໄກ�ເກ່ັຍໂດຍມີຈ່າສານ, ໂຈດ, ຈໍາເລີຍ ຫຼື ຜູ�ຕາງໜ້າຄູ�ຄວາມໃນຄະດີເຂ້ົາຮ່ວມ. ໃນກໍລະນີ

ຈໍາເປັນສານອາດຈະເຊີນຜູ�ຕາງໜ້າອົງການປົກຄອງ, ຜູ�ຕາງໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ຜູ�ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນເຂົ້າຮ່ວມນໍາ

ໄດ�
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. ໃນການໄກ�ເກ່ັຍຢູ�ສານ ຜູ�ພິພາກສາ ຕ້ອງແຈ�ງຊ່ື, ນາມສະກຸນ, ໜ້າທ່ີຕໍາແໜ�ງຂອງຕົນ ແລະ ຜູ�ບັນທຶກ, 

ແຈ�ງເລກທີຄະດີ, ລົງວັນທີ, ຄູ�ຄວາມໃນຄະດີ, ເລື່ອງ ແລະ ແຈ�ງເນື້ອຄະດີໂດຍຫຍໍ້ໃຫ�ຄູ�ຄວາມຊາບ ຈຶ່ງໃຫ�

ໂຈດເປັນຜູ�ສະເໜີບັນຫາ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການກ່ອນ, ຈາກນັ້ນຈໍາເລີຍເປັນຜູ�ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນ. ໃນເວລາ

ໄກ�ເກ່ັຍຜູ�ພິພາກສາຕ້ອງພະຍາຍາມຫາວິທທີາງອອກທີເ່ໝາະສົມເພື່ອໃຫ�ຄູ�ຄວາມໄດ�ປະນີປະນອມ ແລະ ຕົກລົງ 

ກັນໂດຍສັນຕິວິທີ. 

ຖ້າຄູ�ຄວາມຫາກຕົກລົງກັນໄດ� ຫຼື ບໍ່ໄດ� ສານກໍຕ້ອງເຮັດບົດບັນທຶກຜົນຂອງການໄກ�ເກ່ັຍ, ແລ�ວອ່ານບົດ

ບັນທຶກນັ້ນໃຫ�ຄູ�ຄວາມຟັງ ຫຼ ື ໃຫ�ຄູ�ຄວາມອ່ານເອງແລ�ວລົງລາຍເຊັນ ແລະ ແປະໂປ�ມໄືວ�ເປັນຫຼັກຖານ. ຖ້າ

ຫາກຕົກລົງກັນໄດ�ສານຈະອອກຄໍາສ່ັງປະຕິບັດຜົນຂອງການໄກ�ເກ່ັຍພາຍໃນກໍານົດເວລາ ຫ້າວັນນັບແຕ�ວັນເຮັດ

ບົດບັນທຶກການໄກ�ເກ່ັຍເປັນຕົ້ນໄປ.  

 

2) ການໄກເກັຍ່ໃນທີປ່ະຊມຸສານ 

ໃນເວລາພິຈາລະນາຄະດີໃນທີ່ປະຊຸມສານ ຄະນະສານຈະໃຫ�ໂອກາດຄູ�ຄວາມໄກ�ເກ່ັຍ ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ 

ສ່ວນວິທີການກໍປະຕິບັດຄືກັນກັບການໄກ�ເກ່ັຍຂອງຜູ�ພິພາກສາໃນເວລາດໍາເນີນຄະດີ. ຖ້າວ່າບໍ່ສາມາດຕົກລົງ

ກັນໄດ�ສານກໍຈະພິຈາລະນາຕັດສີນຕາມລະບຽບກົດໝາຍ. 

 

ແຜນວາດຂ້ັນຕອນຂອງກນດໍາເນີນການໄກ�ເກ່ັຍຂອງສານ 
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດແີພງ ສະບັບປັບປງຸປີ 2012, ມາດຕາ 196. 

ການໄກ�ເກັ່ຍ 

ຕົກລົງກັນບໍ່ໄດ� ຕົກລົງກັນໄດ� 

ເຮັດບົດບັນທຶກ ແລ�ວປະ 

ຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຂອງ

ການດໍາເນີນຄະດີ 

ເຮັດບົດບັນທຶກ 

ອອກຄໍາສັ່ງປະຕິບັດ 




��

8. ຄວາມຮູ�ທົວ່ໄປກຽ່ວກບັອາຍຸຄວາມໃນການຮອ້ງຟ�ອງ 

8.1. ຄວາມໝາຍຂອງອາຍຸຄວາມ 

ອາຍຸຄວາມ ແມ�ນໄລຍະເວລາຂອງການໄດ�ສິດ ຫຼື ເສ ັຍສິດທີ່ກໍານົດໄວ�ໃນກົດໝາຍເພື່ອໃຫ�ຜູ�ມີສິດນໍາ

ໃຊ�ຂອງຕົນ ທວງ, ຮ້ອງຟ�ອງ ຕໍ່ບຸກຄົນ ຫຼ ື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ລະເມີດສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ ຕາມກໍາ 

ນົດເວລາ. 

 

8.2. ຄວາມສາໍຄັນຂອງອາຍຄຸວາມ 

ອາຍຸຄວາມມີຄວາມສໍາຄັນໃນການນໍາໃຊ�ສິດຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ເປັນເຈົ້າກໍາ 

ມະສິດຕໍ່ຊັບສິ່ງຂອງ ຊຶ່ງສາມາດນໍາໃຊ�ສິດຂອງຕົນຕາມອາຍຸຄວາມທີ່ກົດໝາຍກໍານົດໄວ� ເຊ່ັນ ການທວງ ຫຼື 

ການຮ້ອງຟ�ອງ ຜູ�ທີລ່ະເມີດສິດທາງແພ�ງຂອງຕົນ ຕໍ່ອົງການຈັດຕັ້ງທີມ່ີສິດອໍານາດພິຈາລະນາ ຫຼ ື ສານ ເພື່ອປົກ

ປ�ອງສິດ ຫຼື ກາໍມະສິດອັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ຖ້າຜູ�ມີສິດບໍ່ນໍາໃຊ�ສິດຂອງຕົນໃນໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວນີ້ ຜູ�

ກ່ຽວກໍຈະເສ ັຍສິດໃນການຮ້ອງຟ�ອງ
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 ຫຼື ຜູ�ກ່ຽວເສ ັຍສິດໃນການທວງຄືນໄດ� ຖ້າຫາກບໍ່ມີການຍິນຍອມໂດຍດ ີ

ຂອງຜູ�ທີ່ລະເມີດສິດດັ່ງກ່າວ. 

ອາຍຸຄວາມຍັງມີບ່ອນອີງ ໃຫ�ແກ�ອົງການຕຸລາການ ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງນໍາໃຊ�ອາຍຸຄວາມເຂົ້າໃນການພິຈາ 

ລະນາຄະດີ ຖ້າວ່າຄໍາຮ້ອງຟ�ອງດັ່ງກ່າວນັ້ນໝົດອາຍຸຄວາມແລ�ວ ສານປະຊາຊົນກໍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງນໍາມາພິຈາະນາ

ຕື່ມ. 

ຕວົຢາງ 1:  ກ ໄດ�ຢືມເງິນນໍາ  ຂ ເມ່ືອຮອດກໍານົດເວລາສົ່ງແລ�ວແຕ� ກ ກບໍໍ່ໄດ�ສົ່ງໜີ້ສິ້ນດັ່ງກ່າວໃຫ� ຂ, 

ກໍານົດເວລາສົ່ງແມ�ນວັນທີ 16 ຕຸລາ 2010. ຫຼັງຈາກນັ້ນມາເວລາໄດ�ລ່ວງເລີຍມາຮອດສາມປີ ໂດຍຜ່ານມາບໍ່

ມີການທວງທາວ ຈາກ ກ ເມືອ່ມາຮອດວັນທີ 16 ພະຈິກ 2013,  ຂ ໄດ�ມາທວງເອົາເງິນນ ໍາ ກ ຄືນແຕ� ກ 

ປະຕິເສດການທົດແທນໜີ້ສິນ. ສະນັ້ນ, ຂ ຈ່ຶງເສ ັຍສິດນການຮ້ອງຟ�ອງຕໍ່ສານ ເພື່ອທວງເອົາເງິນຄືນ. 

ໃນກໍລະນີນີ້ສານກໍຈະບໍ່ພິຈາລະນາໃຫ� ເນ່ືອງຈາກວ່າ ອາຍຸຄວາມໃນການຮ້ອງຟ�ອງໄດ�ສິ້ນສຸດແລ�ວ. 

ຕວົຢາງ 2: ກ ຂັບລົດໄປ ເຮັດໃຫ�ເກີດອຸບັດຕິເຫດຕໍາເອົາລົດຂອງ ຂ ທີ່ຈອດແຄມທາງເຮັດໃຫ�ລົດ 

ຂອງ ຂ ເປ�ເພສົມຄວນ ກ ກເໍຫັນດີຈ່າຍຄ່າສ້ອມແປງລົດເປັນມູນຄ່າ 3,000,000 ກີບ ຄືນໃຫ� ຂ ພາຍຫຼັງ ຂ 

ສ້ອມແປງແລ�ວ ແຕ�ນັ້ນມາເວລາລວງເລີຍມາເຖີງສາມປີ ກ ກໍບໍ່ໄດ�ນ ໍາເງິນຈ່າຍຕາມການຕກົລົງໃຫ� ຂ ແລະ ຂ 

ກໍບໍ່ໄດ�ໄປທວງທາວເອົາເງິນດັ່ງກ່າວຈາກ ກ. ຖືວ່າ ອາຍຸຄວາມໃນການຮ້ອງຟ�ອງໝົດໄປ, ຂ ເສັຍສິດໃນການ

ຮ້ອງຟ�ອງ ກ ຕໍ່ສານເພື່ອທວງເອົາເງິນຄ່າສ້ອມແປງລົດນ ໍາ ກ ໄດ�ອີກ
93

. 

ສໍາລັບຜູ�ທີ່ຄອບຄອງ ຫຼື ນໍາໃຊ� ກໍສາມາດນໍາໃຊ�ອາຍຸຄວາມໃນການໄດ�ສິດ ຫຼື ກໍາມະສິດຕໍ່ຊັບສິ່ງ

ຂອງທີ່ຕົນຄອບຄອງນັ້ນ ຖ້າອາຍຸຄວາມໃນການຮ້ອງຟ�ອງຫາກສິ້ນສຸດ ຖ້າວ່າໃນລະຍະເວລາດັ່ງກ່າວເຈົ້າຂອງ 

ກໍາມະສິດຫາກບໍ່ໄດ�ມາທວງທາວ ຫຼ ືຮ້ອງຟ�ອງເພື່ອທວງເອົາຄືນ
94

. 

 

ຕວົຢາງ 3: ກ ເກັບໂມງໃສ�ແຂນທີ່ຕົກເຮັ່ຍຕາມຖະໜົນ, ພາຍຫຼັງທີ່ເກັບໄດ�ແລ�ວຜູ�ກ່ຽວກໍໄດ�ໄປແຈ�ງ

ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອປະກາດຫາເຈົ້າຂອງໂມງໃຫ�ພົວພັນເອົາຄືນ. ເວລາຫົກເດືອນຜ່ານໄປ ນັບແຕ�ມື້ຜູ�ກ່ຽວ

ເກັບໄດ�, ຜູ�ກ່ຽວສາມາດເປັນເຈົ້າກໍາມະສິດ ໃນໂມງໜ່ວຍດັ່ງກ່າວ ຖ້າເຈ້ົາຂອງເດີມຫາກບໍ່ມາທວງເອົາຕາມ

ກໍານົດເວລາຂອງອາຍຸຄວາມ. 
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກໍາມະສິດ, ມາດຕາ 36 ແລະ 42. 
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພນັໃນສນັຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 102. 
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ໄດ�ອ້າງຂ້າງເທີງແລ�ວ. 
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8.3. ການໄດ�ກາໍມະສດິຕາມອາຍຄຸວາມ 

ການໄດ�ກໍາມະສິດຕາມອາຍຸຄວາມ ແມ�ນການໄດ�ມາເປັນກໍາມະສິດ ເນື່ອງຈາກການຄອບຄອງຊັບສິ່ງຂອງ 

ຂອງບຸກຄົນອຶ່ນດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈ. ການຄອບຄອງດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈນັ້ນ ສະແດງອອກດ້ວຍການ

ຄອບຄອງຊັບສິ່ງຂອງຢ�າງເປີດເຜີຍ, ຕໍ່ເນ່ືອງ ແລະ ສະຫງ5ບ, ເມ່ືອຮອດກໍານົດເວລາດັ່ງກ່າວນີ້ແລ�ວ ບຸກຄົນທີ່

ເປັນເຈົ້າກໍາມະສິດເດີມ ກ່ຽວກັບຊັບສິ່ງຂອງດັ່ງກ່າວ ຈະບ່ໍມີສິດຮ້ອງຟ�ອງເອົາຄືນໄດ�. 

 

8.3.1. ການຄອບຄອງດວ້ຍຄວາມບລໍິສດຸໃຈ 

ການຄອບຄອງດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈ ໝາຍຄວາມວ່າ ຜູ�ທີ່ຄອບຄອງຊັບສິ່ງຂອງ ຂອງບຸກຄົນອື່ນ ຊຶ່ງ

ໄດ�ນໍາໃຊ�, ປົກປັກຮັກສາຄືກັນກັບວ່າຕົນເອງເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິ່ງຂອງນັ້ນ ຊຶ່ງເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່

ສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ�ວ່າ ຜູ�ປົກຄອງຈະກາຍເປັນເຈົ້າກໍາມະສິດຕໍ່ຊັບສິ່ງຂອງນັ້ນຕາມອາຍຸຄວາມ. ການຄອບຄອງ

ຊັບສິ່ງຂອງດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈສະແດງອອກ ດ້ວຍເງື່ອນໄຂຂອງການຄອບຄອງແບບເປີດເຜີຍ, ຕໍ່ເນ່ືອງ 

ແລະ ສະຫງ5ບ ໃນກໍານົດເວລາທີ່ກໍານົດໄວ�ໃນກົດໝາຍເຊັ່ນ: ຊາວປີສໍາລັບຊັບຄົງທີ່, ຫ້າປີ ສໍາລັບຊັບເຄື່ອນທີ່ 

ແລະ ຫົກເດືອນສໍາລັບການເກັບຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຕົກເຮັ່ຍ ຫຼື ສັດທີ່ຂາດການຮັກສາ. ເມື່ອຜູ�ຄອບຄອງຫາກປະຕິ 

ບັດຕົນຕາມເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວແລ�ວ ແລະ ເຈ້ົາຂອງເດີມບ່ໍໄດ�ມາທັກທ້ວງ ຫຼ ືທວງທາວ ໃນກໍານົດເວລາຂອງອາ 

ຍຸຄວາມແລ�ວ ບຸກຄົນທີ ່ເປັນເຈົ້າກໍາມະສິດເດີມກ່ຽວກັບຊ ັບສິ່ງຂອງດັ່ງກ່າວ ຈະບໍ່ມີສິດຮ້ອງຟ�ອງເອົາຄືນໄດ� 

ຫຼື ສາມາດເວົ້າໄດ� ວ່າຜູ�ຄອບຄອງຈະໄດ�ຮັບສິດໃນກໍາມະສິດ. ຍົກເວັ້ນຊັບສິ່ງຂອງຂອງລັດ ຫຼື ລວມໝູ�ນັ້ນ 

ຊຶ່ງຈະບໍ່ຕົກເປັນກໍາມະສິດຂອງຜູ�ຄອບຄອງດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈແຕ�ຢ�າງໃດ ເຖິງວ່າຈະກາຍກໍານົດເວລາຕາມ

ອາຍຸຄວາມກໍຕາມ
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. 

 

8.3.2. ການຄອບຄອງຢາງເປດີເຜີຍ 

 ການຄອບຄອງຢ�າງເປີດເຜີຍ ໝາຍເຖິງການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນາໍໃຊ�ຊັບສິ່ງຂອງດັ່ງກ່າວ ໃນຊ່ວງ

ເວລາທີ່ກົດໝາຍກໍານົດໂດຍບໍ່ມີການປິດບັງ ຫຼື ຊຸກເຊື່ອງຊັບສິ່ງຂອງນັ້ນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ�ຄົນອື່ນຮູ�ເຫັນໄດ� ຕວົຢາງ: 

ຄວາຍຫຼົງມານໍາຝູງຄວາຍຂອງ ກ ຊຶ່ງຜູ�ກ່ຽວບໍ່ຮູ�ເຈ້ົາຂອງເດີມ, ສະນັ້ນ ກ ຜູ�ຄອບຄອງ ກໍໄດ�ປະກາດຫາເຈົ້າ

ຂອງຄວາຍແລ�ວ ແລະ ໄດ�ລ້ຽງຄວາຍໂຕນັ້ນໄວ�ນໍາຝູງຄວາຍຂອງຕົນ ຊຶ່ງແຕ�ລະວັນກໍໄດ�ນ ໍາມາຂັງໄວ�ຄອກ     

ເໝືອນຕົວອື່ນໆ ໂດຍບໍ່ໄດ�ນໍາໂຕຄວາຍດັ່ງກ່າວໄປຊຸກເຊື່ອງໄວ� ບ່ອນທີ່ຄົນອື່ນບໍ່ສາມາດເຫັນນໍາໄດ�. 

 

8.3.3. ການຄອບຄອງຢາງຕ່ໍເນື່ອງ 

 ການຄອບຄອງຢ�າງຕໍ່ເນ່ືອງໝາຍເຖິງ ການຄອບຄອງຊັບສິ່ງຂອງ ຂອງຜູ�ອື່ນ ຊຶ່ງໄດ�ປົກປັກຮັກສາ ແລະ 

ນໍາໃຊ�ຄືກັບວ່າຕົນເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິ່ງຂອງນັ້ນມາຕະຫຼອດ ຕາມລະຍະເວລາຂອງອາຍຸຄວາມທີ່ໄດ�ກໍານົດໄວ�

ໃນກົດໝາຍ
96

. ເຊັ່ນ ການເຂົ້າຄອບຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ�ທີ່ດິນ ຊຶ່ງຜູ�ຄອບຄອງໄດ�ທໍາການປູກຝັງ ຫຼື ທໍາການ

ຜະລິດໃດໜຶ່ງໃສ�ທີ່ດິນດັ່ງກ່າວທຸກໆປີ ໂດຍບໍ່ໄດ�ປະທີ່ດິນໄວ�ລ້າ ຈົນເຖິງວັນຈຸບອາຍຸຄວາມຜູ�ກ່ຽວກໍຈະກາຍ 

ເປັນເຈົ້າກໍາມະສິດໃນທີ່ດິນດັ່ງກ່າວ ຫືຼ ເວ້ົໄດ�ວ່າໄດ�ສິດໃນກໍາມະສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. 

 ໃນກໍລະນີບຸກຄົນທໍາອິດນັ້ນຫາກໄດ�ຄອບຄອງຊັບສິ່ງຂອງດັ່ງກ່າວ ຍັງບ່ໍທັນຈຸບອາຍຸຄວາມຕາມກໍານົດ

ເວລາທີ່ໄດ�ກໍານົດໄວ�ໃນກົດໝາຍ
97

 ແຕ�ຜູ�ກຽ່ວໄດ�ມອບຊັບສິ່ງຂອງນັ້ນໃຫ�ບຸກຄົນອື່ນຄອບຄອງແທນດ້ວຍ

ຄວາມບໍລິສຸດໃຈແລ�ວ ກໍານົດເວລາທີ່ຈະໄດ�ມາເປັນກໍາມະສິດນັ້ນ ກໍໃຫ�ນັບທັງເວລາຂອງຜູ�ທີ່ຮັບມອບໃຫ�

ຄອບຄອງແທນນັ້ນ ຫຼ ື ໃນກໍລະນີ້ ການມອບສິດຄອບຄອງໃຫ�ບຸກຄົນທີ່ສາມຄອບຄອງຕໍ່ແບບຂາດຕົວກໍານົດ
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກໍາມະສິດ, ມາດຕາ  42. 
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ໄດ�ອ້າງຂ້າງເທີງແລ�ວ. 
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ເວລາໄດ�ມາເປັນກໍາມະສິດ ໃຫ�ນັບແຕ�ມື້ທີ່ບກຸຄົນຜູ�ທໍາອິດໄດ�ຄອບຄອງນັ້ນເປັນຕົ້ນມາ, ເມ່ືອຮອດກໍານົດເວ 

ລາທີ່ໄດ�ກ່າວນີ້ແລ�ວ ບຸກຄົນຜູ�ໃໝ�ທີ່ຄອບຄອງກໍຈະໄດ�ຮັບກໍາມະສິດນັ້ນເລີຍ. 

 ຕວົຢາງ: ກ ໄດ�ຄອບຄອງ ແລະ ນ ໍາໃຊ�ທີ່ດິນໜຶ່ງຕອນ ມາໄດ�ຫ້າສິບປີແລ�ວ ກ ໄດ�ມອບໃຫ�ທ້າວ ຄ 

ເຂ້ົາມານໍາໃຊ�ເຮັດສວນໃນທີ່ດິນດັ່ງກ່າວເປັນເວລາ ສາມປ ີກ ຈຶ່ງເຂົ້າມາໃຊ�ຕໍ່ອີກເກີນກ່ວາສອງປີ ຊຶ່ງໃນລະຍະ

ຕົ້ນການນໍາໃຊ�ທີ່ດິນດັ່ງກ່າວຂອງ ກ ຍັງບ່ໍທນັຄົບກໍານົດເວລາຂອງອາຍຸຄວາມຕາມກົດໝາຍໄດ�ກໍານົດໄວ� ໃນ

ການຄິດໄລ�ແມ�ນເອົາລະຍະທີ່ ກ ນ ໍາໃຊ�ແຕ�ເບ່ືອງຕົ້ນ ບວກກັບເວລາມອບໃຫ� ຄ ນ ໍາໃຊ�ພ້ອມທັງບວກກັບ

ເວລາທີ່ຜ ູ ່ກ່ຽວນໍາໃຊ�ຫຼັງຈາກ ຄ. 

 ໝາຍຄວາມວ່າ ກໍານົດເວລາທີ່ຈະໄດ�ມາເປັນກໍາມະສິດຕາມອາຍຸຄວາມນັ້ນ ກໍໃຫ�ນັບແຕ�ມື້ທີ່ບຸກຄົນຜູ�

ທໍາອິດໄດ�ຄອບຄອງນັ້ນເປັນຕົ້ນມາ ບວກກັນທັງໝົດ ເຖິງວ່າໄລຍະກາງຜູ�ກ່ຽວໄດ�ມອບໃຫ�ຄົນອື່ນ ເຂົ້າຄອບ

ຄອງກໍຕາມ, ເມ່ືອຮອດກໍານົດເວລາທີ່ໄດ�ກ່າວນີ້ແລ�ວ ບຸກຄົນໃໝ�ທີ່ຄອບຄອງກໍຈະໄດ�ຮັບກໍາມະສິດນັ້ນເລີຍ

ຕາມອາຍຸຄວາມ ຍົກເວັ້ນການຄອບຄອງ ຫຼື ນໍາໃຊ�ຊັບສິ່ງຂອງ ຂອງລັດ ຫຼື ລວມໝູ�ນັ້ນ ເຖິງວ່າຈະຄອບຄອງ

ດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈ ແລະ ຕໍ່ເນ່ືອງຈຸບຕາມກໍານົດເວລາທີ່ກົດໝາຍໄດ�ກໍານົດໄວ�ກໍຕາມ, ຊັບສິ່ງຂອງດັ່ງກ່າວ

ຈະບໍ່ຕົກເປັນກໍາມະສິດຂອງຜູ�ຄອບຄອງ ຫຼື ນໍາໃຊ�ແຕ�ຢ�າງໃດ ເຖິງວ່າຈະກາຍກໍານົດເວລາ ທີ່ກົດໝາຍກາໍນົດ

ໄວ�ກໍຕາມ
98. 

 

8.3.4. ການຄອບຄອງດວ້ຍຄວາມສະຫງ8ບ 

ການຄອບຄອງດ້ວຍຄວາມສະຫງ5ບໝາຍເຖິງ ການຄອບຄອງຊັບຂອງບຸກຄົນອື່ນ ຕາມລະຍະເວລາ

ຂອງອາຍຸຄວາມ ທີ່ໄດ�ກໍານົດໄວ�ໃນກົດໝາຍ ໂດຍບໍ່ມີການທວງທາວທາງປາກເປົ່າ ຫຼື ເປັນລາຍລັກອັກສອນຕໍ່

ຜູ�ນໍາໃຊ� ຫຼື ຜູ�ຄອບຄອງ, ອົງການປົກຄອງບ້ານ ຫືຼ ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
99

. 

ການຄອບຄອງດ້ວຍຄວາມບໍ່ສະຫງ5ບ ຕາມມາດຕາ 42 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກໍາມະສິດ ໝາຍຄວາມ

ວ່າມີການທວງທາວຈາກເຈົ້າກໍາມະສິດ ໂດຍທວງທາວຈາກຜູ�ຄອບຄອງ ຫຼ ື ນ ໍາໃຊ�ໂດຍກົງ ຫຼື ການທວງໂດຍ

ຜ່ານໜ່ວຍໄກ�ເກ�ຍຂໍ້ຂັດແຍ�ງຂ້ັນບ້ານ ຫຼື ອົງການແກ�ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ�ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຫຼື ຮ້ອງຟ�ອງຕໍ່ສານ 

ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ. 

ຖ້າຂາດເງື່ອນໄຂໃນການນໍາໃຊ�ດ້ວຍຄວາມສະຫງ5ບແລ�ວ ຜູ�ຄອບຄອງກໍບໍ່ສາມາດ ຄິດໄລ�ເວລາທີ່ຄອບ

ຄອງຜ່ານມາເຂົ້າເປັນການຄອບຄອງດ້ວຍຄວາມສະຫງ5ບ. 

 

8.4. ການເສຍັສິດຕາມອາຍຄຸວາມ 

 ການເສັຍສິດຕາມອາຍຸຄວາມ ໝາຍເຖິງການເສັຍສິດທວງ, ຮ້ອງຟ�ອງຕາມລະຍະເວລາທີ່ໄດ�ກໍານົດໄວ�

ໃນກົດໝາຍ ເຊັ່ນ: ສິດໃນການຮຽກຮ້ອງຄ່າເສັຍຫາຍ, ສດິໄດ້ຮັບການສືບທອດມູນມໍຣະດົກ, ສິດທວງຕາມ

ສັນຍາ ແລະ ອືນ່ໆ
100

. 

 ຕວົຢາງ: ໃນວັນທີ 30 ມີນາ 2002 ຄວາຍຂອງ ກ ໄປເຂົ້າສວນຂອງ ຂ ເຮັດໃຫ�ຜົນລະປູກຂອງ ຂ 

ເສັຍຫາຍເປັນມູນຄ່າ 5.000.000 ກີບ ກ ເຫັນດີໃຊ�ແທນ ແຕ�ໄດ�ນັດໝາຍກັນໃຊ�ແທນຄືນ ໃນວັນທີ 30 

ມີຖຸນາ 2002 ພໍຮອດນັດໝາຍ ກ ບໍ່ໄດ�ນ ໍາເງິນໄປໃຊ�ແທນໃຫ� ຂ ແລະ ຂ ກໍບໍ່ໄດ�ໄປທວງຖາມເອົາ ຈົນເວລາ

ລວງເລີຍໄປ ຈາກວັນນັດໝາຍສາມປີຄື ຮອດວັນທີ 10 ກໍລະກົດ 2005 ຂ ຈຶ່ງໄປທວງຖາມເອົາເງິນດັງ່ກ່າວ 

ແຕ� ກ ປະຕິເສດວ່າບໍ່ໃຊ�ແທນແລ�ວຍ້ອນໝົດອາຍຸຄວາມແລ�ວ ຂ ຈຶ່ງໄປຮ້ອງຟ�ອງຕໍ່ສານ ສານໄດ�ພິຈາລະນາ

ຕັດສິນ ແລະ ໄດ�ວິນິດໄສວ່າ ອາຍຸຄວາມໃນການຮ້ອງຟ�ອງຂອງ ຂ ໄດ�ໝົດໄປແລ�ວ ຍ້ອນນັບແຕ�ວັນນັດໝາຍ

ໃນການຊໍາລະຄ່າເສັຍຫາຍ ແມ�ນວັນທີ 30 ມີຖຸນາ 2002 ຈົນມາຮອດວັນທີ 10 ກໍລະກົດ 2005 ຂ ບໍ່ເຄີຍ
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກໍາມະສິດ ມາດຕາ  42 ວັກ ທີ ສາມ. 
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກໍາມະສິດ ມາດຕາ  42 ວັກທີ ໜ່ຶງ. 
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ໄດ�ອ້າງຂ້າງເທີງແລ�ວ. 




	�

ໄດ�ໄປທວງທາວເອົາເງິນດັ່ງກ່າວຈາກ ກ ຊຶ່ງອີງຕາມມາດຕາ 102 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ 

ແລະ ນອກສັນຍາ ສານຈຶ່ງໄດ�ຕັດສິນຍົກເລີກຄໍາຮ້ອງຟ�ອງຂອງ ຂ ຖີມ້ທັງໝົດ. 

 

8.5. ປະເພດອາຍຄຸວາມ 

  ອາຍຸຄວາມແບ�ງອອກເປັນສອງປະເພດຄື: ອາຍຸຄວາມທົ່ວໄປ ແລະ ອາຍຸຄວາມສະເພາະ. 

 

8.5.1. ອາຍຄຸວາມທົວ່ໄປ 

ອາຍຸຄວາມທົ່ວໄປ ໝາຍເຖິງ ກໍານົດເວລາທີ່ແນ�ນອນ ຊຶ່ງກົດໝາຍກໍານົດໄວ�ໃຫ�ນໍາໃຊ�ສິດໃນການ

ທວງ ຫຼື ຮ້ອງຟ�ອງໃນກໍລະນີ ທີ່ກົດໝາຍບໍ່ໄດ�ກໍານົດອາຍຸຄວາມສະເພາະເຖິງຊັບ, ເຫດການ ຫຼື ສັນຍາໃດໜຶ່ງ 

ເຊ່ັນ ອາຍຸຄວາມຕາມສັນຍາ ຫຼື ການທວງເອົາຄ່າເສັຍຫາຍ
10

ແມ�ນມີກໍານົດເວລາສາມປີ
101

. 

 

8.5.2. ອາຍຄຸວາມສະເພາະ 

ອາຍຸຄວາມສະເພາະໝາຍເຖິງກໍານົດເວລາທີ່ແນ�ນອນທີ່ໄດ�ກໍານົດໄວ�ໃນກົດໝາຍ ຊຶ່ງບ່ົງບອກລັກສະ 

ນະສະເພາະຂອງສັນຍາ, ເຫດການ ຫືຼ ຊັບສິ່ງຂອງໃດໜຶ່ງ ດັ່ງລຸ�ມນ້ີ: 

1) ສັນຍາກ່ຽວກັບສິ່ງກ່ໍສ້າງ ອາຍຸຄວາມໃນການຮ້ອງຟ�ອງ ສໍາລັບສັນຍາໃນການກໍ່ສ້າງ ແມ�ນເລີ່ມ

ແຕ�ວັນມອບຮັບສິ່ງກ່ໍສ້າງເປັນຕົ້ນໄປ ພາຍຫຼັງການກໍ່ສ້າງສໍາເລັດ ແລະ ມກີານມອບຮັບກັນຢ�າງເປັນທາງການ

ແລ�ວ ຖ້າມີການເພພັງເສັຍຫາຍເກີດຂື້ນ ຫຼື ການກໍ່ສ້າງບ່ໍຖືກຕາມເຕັກນິກ, ຜິດຕາມແຜນຜັງ ຫຼື ອອກແບບ 

ເຈ້ົາຂອງໂຄງການມີສິດທວງ ໃຫ�ຜູ�ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງດັດແກ�, ປ�ຽນແປງ ຫຼື ໃຊ�ແທນຄ່າເສັຍຫາຍໄດ�ພາຍໃນກໍາ 

ນົດສິບປີ, ຫຼັງຈາກກໍານົດເວລາດັ່ງກ່າວແລ�ວ ເຈົ້າຂອງໂຄງການຈະບໍ່ສາມາດທວງໄດ� ຍ້ອນວ່າອາຍຸຄວາມໄດ�

ສິ້ນສຸດ ຕາມທີໄ່ດ�ກໍານົດໄວ�ມາດຕາ 102 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ. 

  ຕົວຢ�າງ ກ ໄດ�ວ່າຈ້າງໃຫ�ບໍລິສັດ ຂ ປຸກສ້າງເຮືອນ ສາມຊັ້ນໃຫ� ໂດຍມີການອອກແບບ ແລະ ມີ

ການຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການອອກແບບຈາກ ພະແນກຜັງເມືອງ ແລະ ໃນການກໍ່ສ້າງຕົວຈິງ ບໍລິສັດ ຂ 

ໄດ�ຕອກເສົາເຂັມພຽງແຕ� 18 ຕົ້ນ ຊຶ່ງຫ້ອງທາງເບື້ອງຫຼັງທີ່ເປັນເຮືອນຄົວບໍ່ໄດ�ນໍາໃຊ�ເຫຼັກຕາມມາດຕະຖານ 

ພາຍຫຼັງກ່ໍສ້າງສໍາເລັດ ແລະ ໄດ�ມອບ-ຮັບກັນແລ�ວ ກ ເຂ້ົານ ໍາໃຊ�ເຮືອນໄດ� ແປດປີ ດິນບ່ອນເຮືອນຄົວຍຸບ ຈຶ່ງ

ເຮັດໃຫ�ຝາເຮືອນເບື້ອງຫຼັງແຕກ ແຕ� ກ ບໍ່ໄດ�ໄປພົວພັນໃຫ�ບໍລິສັດ ຂ ມາສ້ອມແປງ ຫຼື ຮ້ອງຂໍຄ່າເສັຍຫາຍ

ເລີຍ. ຈົນເວລາຜ່ານໄປໄດ�ສິບສອງປີ ເຫັນວ່າເຮືອນຄົວດັ່ງກ່າວເກີດເພຫຼາຍຂ ຶ ້ນ ກ ຈຶ່ງຮ້ອງຟ�ອງບໍລິສັດ ຂ ແຕ� 

ຂ ໄດ�ປະຕິເສດຍ້ອນອາຍຸຄວາມໄດ�ໝົດແລ�ວ, ສານຈຶ່ງໄດ�ຕັດສ ີນຍົກເລິກຄ ໍາຮ້ອງຟ�ອງຂອງ ກ ຖິ້ມທັງໝົດ. 

2) ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສືບທອດມູນມໍຣະດົກ ມາດຕາ 40 ໄດ�ກໍານົດອາຍຸຄວາມວ່າ ການຮ້ອງ

ຟ�ອງເອົາມູນມໍຣະດົກ ສາມາດເຮັດຂື້ນໄດ� ພາຍໃນກໍານົດສາມປີ ນັບແຕ�ວັນເຈົ້າມູນມໍຣະດົກໄດ�ເສັຍຊີວິດເປັນ 

ຕ້ົນໄປ. ຖ້າຫາກວ່າກາຍກໍານົດເວລາດັ່ງກ່າວ ສິດໃນການຮ້ອງຟ�ອງຈະຕົກໄປ ເວ້ັນເສ ັຍແຕ�ໃນກໍລະນີຜູ�ສບື

ທອດມູນມໍຣະດົກນັ້ນຫາກມີອາຍຸບໍ່ເຖິງສິບແປດປີ ພາຍຫຼັງເຈົ້າມູນມໍຣະດົກໄດ�ເສັຍຊີວິດ ຫຼ ື ມີເຫດຜົນອື່ນ

ພຽງພໍ. 

 ຕວົຢາງ: ກ ມລີູກ ສອງຄົນ ຊື່ ຂ ແລະ ຄ ເວລາ ກ ເສັຍຊີວິດມີເງິນ ຈ ໍານວນ 50.000.000 ກີບ 

ໃນເວລາມ້ຽນຄາບສົ່ງສະການນັ້ນ ຄ ບໍ່ໄດ�ທວງແບ�ງປັນມູນມໍຣະດົກຂອງ ກ ແຕ�ຢ�າງໃດເພາະຕົນກໍມີຖານະພໍ

ກຸ�ມກິນຢູ�ຈຶ່ງບ່ໍສົນໃຈ. ພໍເວລາລວງເລີຍໄປ ສາມປີກ່ວາ ຄ ເກີດຂັດສົນຈຶ່ງມາທວງຂໍແບ�ງປັນມູນມໍຣະດົກທີ່

ເປັນເງິນ 50.000.000 ກີບ ດັ່ງກ່າວນໍາ ຂ ແຕ� ຂ ໄດ�ປະຕິເສດໂດຍອ້າງວ່າ ອາຍຸຄວາມໃນການຮ້ອງຟ�ອງໄດ�

ໝ ົດໄປແລ�ວ ຈະບໍ່ແບ�ງປັນໃຫ�. ໃນກໍລະນີນີ້ ຖ້າ ຄ ໄປຮ້ອງຟ�ອງຕໍ່ສານ ສານກໍຕັດສິນຍົກເລີກຄ ໍາຮ້ອງຟ�ອງ 

ຖີ້ມຍ້ອນອາຍຸຄວາມໄດ�ໝົດແລ�ວ. 
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�

8.6. ການນບັອາຍຄຸວາມ 

ການນັບອາຍຸຄວາມໃນການຮ້ອງຟ�ອງ ໃຫ�ເລ່ີມນັບແຕ�ມື້ທີ່ມສີິດທວງ ເປັນຕົ້ນໄປ ເຊັ່ນ ວັນຖັດໄປຂອງ

ກໍານົດເວລາໃນສັນຍານັ້ນໄດ�ສິ້ນສຸດ ຫຼື ເຫດການໃດໜ່ຶງເກີດຂື້ນເປັນຕົ້ນໄປ, ນັບແຕ�ວັນທີທີ່ມີການຄອບຄອງ 

ຫຼື ຄວາມເສັຍຫາຍໄດ�ເກີດຂື້ນເປັນຕົ້ນໄປ
102

. 

ການນັບອາຍຸຄວາມ ແມ�ນການນັບດ້ວຍວັນ, ເດືອນ ຫຼື ປ ີ ຂອງເຫດການໃດໜຶ່ງ, ການເຂົ້າຄອບຄອງ, 

ນໍາໃຊ� ແລະ ຕາມສັນຍາ ເພື່ອຄິດໄລ�ອາຍຸຄວາມຕາມທີ່ໄດ�ກາໍນົດໄວ�ໃນກົດໝາຍ. 

ເວລາເລີ່ມນັບອາຍຸຄວາມ ຕອ້ງເລ່ີມແຕ�ວັນທີ ່ເຫດການໃດໜຶ່ງເກີດຂື້ນ, ວັນເຂົ້າຄອບຄອງ ຫຼື ນໍາໃຊ� ຫືຼ 

ວັນຖັດໄປຂອງການສິ້ນສຸດສັນຍາ. 

ຕວົຢາງ 1: ກ ໄດ�ຂັບລົດໄປຕ ໍາເຮືອນ ຂອງ ຂ ໃນວັນທີ 01 ມັງກອນ 2003 ແລະ ໄດ�ຕົກລົງກັນໃຫ� ຂ 

ສ້ອມແປງເອງກ່ອນໝົດເທົ່າໃດ ກ ຈະທົດແທນໃຫ� ອາຍຸຄວາມໃນການຮ້ອງຟ�ອງແມ�ນເລີ່ມແຕ�ນັບແຕ�ວັນ

ເກີດເຫດເປັນຕົ້ນໄປ. 

ຕວົຢາງ 2: ກ ໄດ�ຊື້ຄວາຍຈາກ ຂ ມູນຄ່າ 5.000.000 ກີບ ຊຶ່ງ ຂ ໄດ�ຈ່າຍໃນວັນທີນັ້ນ ຈໍານວນ 

4.000.000 ກີບ ຍັງຄ້າງ 1.000.000 ກີບ, ໄດ�ເຮັດສັນຍາກັນໄວ�ວ່າ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2013 ຈະມາ

ຊໍາລະໃຫ�ຄົບ ຮອດວັນທີດັ່ງກ່າວ ກ ບໍ່ໄດ�ນໍາເງິນມາຊໍາລະໃຫ� ຂ. ການຄິດໄລ�ອາຍຸຄວາມໃນການຮ້ອງຟ�ອງ

ແມ�ນເລີ່ມຄິດໄລ�ແຕ� ວັນທີ 01 ຕຸລາ 2013 ເປັນຕົ້ນໄປ. 

ເວລາສິ້ນສຸດອາຍຸຄວາມ ແມ�ນວັນ, ເດືອນ ແລະ ປີ ທີ່ຄົບກໍານົດອາຍຸຄວາມຕາມທີ່ໄດ�ກາໍນົດໄວ�ໃນກົດ   

ໝາຍ ຂອງເຫດການໃດໜຶ່ງເກີດຂື້ນ, ວັນເຂົ້າຄອບຄອງ, ນໍາໃຊ� ແລະ ຕາມສັນຍາ.  

ຕວົຢາງ: ກ ໄດ�ຊື້ຄວາຍຈາກ ຂ ມູນຄ່າ 5.000.000 ກີບ ຊຶ່ງ ຂ ໄດ�ຈ່າຍໃນວັນທີນັ້ນ ຈ ໍານວນ 

4.000.000 ກີບ ຍັງຄ້າງ 1.000.000ກີບ ໄດ�ເຮັດສັນຍາກັນໄວ� ວ່າ ວັນທີ 30 ກນັຍາ 2013 ຈະມາ

ຊໍາລະໃຫ�ຄົບ, ຮອດວັນທີດັ່ງກ່າວ ກ ບໍ່ໄດ�ນ ໍາເງິນມາຊໍາລະໃຫ� ຂ. ເວລາສິ້ນສຸດອາຍຸຄວາມໃນການຮ້ອງຟ�ອງ 

ສາມປີ ໃຫ�ນັບແຕ�ວັນຖັດໄປຂອງການສິ້ນສຸດສັນຍາຄື ວັນທີ 01 ຕຸລາ 2013 ເປັນຕົ້ນໄປຈົນຮອດວັນທີ 01 

ຕຸລາ 2016. 

ອາຍຸຄວາມໃນການຮ້ອງຟ�ອງໃນກໍລະນີອາຍຸຄວາມຖືກໂຈະນັ້ນໃຫ�ເລ່ີມນັບແຕ�ມື້ທີ່ເຫດການນັ້ນໄດ�ສິ້ນ

ສຸດ ໃນກໍລະນີເຫດການສຸດວິໄສ ຫຼື ເຫດບັງເອີນ ແລະ ຈະຖືກຢຸດສະງ6ກ ເມື່ອມີການທວງ ຫຼື ຮ້ອງຟ�ອງຂອງ

ເຈ້ົາກໍາມະສິດ
103

. 

 

8.6.1. ການໂຈະອາຍຄຸວາມ 

ອາຍຸຄວາມຈະຖືກໂຈະໃນກໍລະນີ ທີ່ມີເຫດສຸດວິໄສ ຫຼື ເຫດບັງເອີນເກີດຂື້ນ ຊຶ່ງເປັນອຸປະສັກ ຕໍ່

ການຍື່ນຄໍາຮ້ອງຟ�ອງ ຫຼື ການທວງ
104

. ພາຍຫຼັງທີ່ລະຍະເວລາຂອງການໂຈະນັ້ນໄດ�ສິ້ນສຸດແລ�ວ ອາຍຸຄວາມ

ທີ່ໄດ�ຜ່ານມາກ່ອນນັ້ນກໍຈະສືບຕໍ່ອີກ ໝາຍຄວາມວ່າລະຍະເວລາທີ່ຖືກໂຈະນັ້ນໄດ�ສິ້ນສຸດແລ�ວ ອາຍຸຄວາມທີ່

ໄດ�ຜ່ານມາກ່ອນນັ້ນກໍຈະສືບຕໍ່ອີກ ໝາຍຄວາມວ່າລະຍະເວລາທີ່ຖືກໂຈະນັ້ນບໍ່ ໃຫ�ນັບເຂົ້າເປັນອາຍຸຄວາມ. 

ຕວົຢາງ:  ກ ໄດ�ເສັຍຊີວິດ ໃນວັນທີ 31 ທນັວາ 2010 ມີລູກສອງຄົນ ຊື່ ຂ ແລະ ຄ ຊຶ່ງອາໃສຢູ�ຫ່າງ

ກັນ ພາຍຫຼັງ ກ ເສັຍຊີວິດ ມູນມໍຣະດົກທງັໝົດຂອງຜູ�ກ່ຽວ ແມ�ນ ຂ ເປັນຜູ�ຄຸ�ມຄອງໄວ� ຫຼັງຈາກນັ້ນ 2 ປີ 

ຫົກເດືອນ ຄ ກໍຍັງບ່ໍມີເວລາມາຂໍ ແບ�ງປັນນ ໍາ ຂ ແຕ�ບັງເອີນ ໃນໄລຍະເວລາຂອງປີທີສາມໄດ�ເກີດໄພນ ້ ໍາຖ້ວມ 

ແຕ�ວັນທີ 20 ເດືອນສິງຫາ 2013 ຫາ ວັນທີ 20 ພະຈິກ 2013, ຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງຄືນສູ�ສະພາບປົກກະຕິ ລະຍະ

ເວລາສາມເດືອນທີເກີດໄພທໍາມະຊາດເຮັດໃຫ� ຄ ບໍ່ສາມາດໄປຫາ ຂ ໄດ�ນັ້ນ ຖືວ່າເປັນະລຍະເວລາຂອງອາຍຸ
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ຄວາມຖືກໂຈະ ຊຶ່ງໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວບໍ່ໃຫ�ໄລ�ເຂ້ົາໃສ�ກໍານົດເວລາຂອງອາຍຸຄວາມໃນການຮ້ອງຟ�ອງ ຄ ສາ 

ມາດໄປທວງເອົາມູນມໍຣະດົກ ໄດ�ຈົນຮອດ ວັນທ ີ 31 ມີນາ 2014 ຈຶ່ງໝົດ ແທນທີ່ຈະແມ�ນ ວນັທີ 31 

ມັງກອນ 2014. 

 

8.6.2. ການຢດຸສະງ9ກຂອງອາຍຄຸວາມ 

ການຢຸດສະງ6ກຂອງອາຍຸຄວາມໝາຍເຖິງ ລະຍະເວລາທີ່ນັບເປັນອາຍຸຄວາມຕາມການຄອບຄອງ, 

ຕາມສັນຍາ ແລະ ຕາມເຫດການທີ່ຜ່ານມາຖືກລົບລ້າງ ຫຼື ບໍ່ນັບເປັນເວລາຂອງອາຍຸຄວາມຍ້ອນມີການກະທໍາ

ໃດໜຶ່ງຂອງຄູ�ກໍລະນີຝ�າຍທີມີສິດທວງ ເຊັ່ນ: ການທວງ, ການຮັບຮູ�ໜີ້ສິນຂອງລູກໜີ້ ຫຼື ອາຍຸຄວາມໃນການ

ຮ້ອງຟ�ອງ ຈະຖືກຢຸດສະງ6ກ ເມື່ອມີການກະທໍາອັນແນ�ນອນຂອງຄູ�ກໍລະນີ ຫຼື ຄູ�ສັນຍາ ເຊັ່ນ: ການຮັບຮູ�ໜີ້ສິນ

ຂອງຕົນ. ໃນກໍລະນີນີ້ອາຍຸຄວາມໃນການຮ້ອງຟ�ອງໃຫ�ເລ່ີມນັບຄືນໃໝ�
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ຕວົຢາງ: ກ ໄດ�ກູ�ຢືມເງິນຈາກ ຂ ຈໍານວນ 1.000.000 ກີບ ກໍານົດໃຊ�ແທນ ໃນວັນທີ 01 ມັງກອນ 

2012, ແຕ�ເມ່ືອຮອດວັນນັດໝາຍໃນການໃຊ�ແທນ ກ ບໍ່ໄດ�ນ ໍາເງິນມາຊໍາລະໃຫ� ຂ ຕາມສັນຍາອາຍຸຄວາມ

ໃນການຮ້ອງຟ�ອງຈະເລີ່ມນັບແຕ� ວັນທີ ່02 ມັງກອນ 2012 ເປັນຕົ້ນໄປ; ໃນລະຍະເວລາດັ່ງກ່າວກ່ອນຈະ

ຄົບສາມປີ ຖ້າ ຂ ມີການທວງ ຫຼື ກ ຍັງຮັບຮູ�ວ່າຕົນຍັງມີໜີ້ຕໍ່ ຂ ແລະ ຍິນດີໃຊ�ແທນອາຍຸຄວາມທີ່ຜ່ານມາຖື

ວ່າຖືກລົບລ້າງ. 
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ໄດ�ອ້າງອີງມາເທິງແລ�ວ. 



 

ປ້ືມຄວາມຮູພ້ື້ນຖານກຽ່ວກບັຂໍຜ້ກູພນັໃນສນັຍາ ຫວົນີ ້ 
ໄດຮບັການຊວ່ຍເຫືຼອ ທາງດາ້ນວຊິາການ ແລະ  

ການພິມ ຈາກ ອງົການຮວ່ມມສືາກນົປະເທດຍີ່ ປຸ່ນ(ໄຈກາ) 
 

ສາໍລບັແຈກຢາຍ ຫາ້ມ ຊື ້- ຂາຍ 
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