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ມາດຕາ  513.  ການສະລະບລຸິມະສິດ ແລະ ການໂອນການຄ ້າປະກນັ 141 

ມາດຕາ  514.  ການລຶບລ້າງການຈດົທະບຽນການຄ ້າປະກນັ 141 

ພາກທີ VII ຂໍໍ້ຜູກພັນນອກສັນຍາ 141 

ໝວດທີ 1 ຫ ັກການທົົ່ວໄປ 141 

ມາດຕາ 515.  ຂໍໍ້ຜູກພັນນອກສັນຍາ 142 

ມາດຕາ 516. ປະເພດຂໍໍ້ຜູກພັນນອກສັນຍາ 142 

ໝວດທີ 2 ການລະເມີດ 142 

ມາດຕາ 517.  ການລະເມີດ 142 

ມາດຕາ 518. ລັກສະນະຂອງຄວາມເສຍຫາຍ 142 

ມາດຕາ 519. ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງເຫດ ແລະ ຜົນເສຍຫາຍ 142 

ມາດຕາ 520. ປະເພດຄວາມເສຍຫາຍ 142 

ມາດຕາ 521. ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຊັບ 143 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 

ກະຊວງຍຸຕິທ າ, ຄະນະຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ   ໜ້າ 23 

ມາດຕາ 522.  ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຊີວດິ ຫ  ືສຸຂະພາບ 143 

ມາດຕາ 523.  ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຊືື່ສຽງ, ກຽດ ຫ  ືສັກສີ 143 

ມາດຕາ 524.  ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຈິດໃຈ 143 

ມາດຕາ 525.  ການຄິດໄລ່ຄ່າເສຍຫາຍ 143 

ມາດຕາ 526. ການກ ານດົຄ່າເສຍຫາຍຂອງແຕ່ລະປະເພດຂອງຄວາມເສຍຫາຍ 143 

ມາດຕາ 527. ຄວາມເສຍຫາຍທີື່ເນືື່ອງມາຈາກການນ າໃຊ້ສິດເກນີຄວນ 144 

ມາດຕາ 528. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທີື່ເນືື່ອງມາຈາກສະພາວະທີື່ຈ າເປັນ 144 

ມາດຕາ 529.  ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທີື່ເນືື່ອງມາຈາກການປ້ອງກນັຕົວເກນີຂອບເຂດ 144 

ມາດຕາ 530. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທີື່ຫ າຍຄົນໄດ້ກໍໍ່ຂຶື້ນ 144 

ຂ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີື່ເນືື່ອງມາ ຈາກການລະເມີດຂອງບຸກຄນົອືື່ນ,  ຈາກສັດ, ຈາກວັດຖຸສິື່ງຂອງ ທີື່ຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ

 144 

ມາດຕາ 531. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ໃຊ້ວຽກ 145 

ມາດຕາ 532. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພໍໍ່ແມ່, ຜູ້ປົກຄອງ ຫ  ືຜູ້ຄຸ້ມຄອງ 145 

ມາດຕາ 533. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ເປັນເຈົື້າຂອງ ຫ  ືຜູ້ຄອບຄອງສັດ 145 

ມາດຕາ 534. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທີື່ເກີດຂືື້ນຈາກວດັຖຸສິື່ື່ງຂອງ 145 

ມາດຕາ 535.  ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຂອງເຈົື້າຂອງຕົື້ນໄມ້ 145 

ມາດຕາ 536. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຂອງເຈົື້າຂອງເຮືອນ ຫ  ືສິື່ງປຸກສ້າງອືື່ນ 145 

ມາດຕາ 537.  ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຜູ້ຮັບເໝົາກໍໍ່ສ້າງ 146 

ມາດຕາ 538. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທີື່ເນືື່ອງມາຈາກຜະລິດຕະພັນ ຫ  ືສິນຄ້າ 146 

ມາດຕາ 539.  ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທີື່ເກີດມາຈາກວັດຖຸອັນຕະລາຍ 146 

ມາດຕາ 540.  ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຕໍໍ່ສິື່ງແວດລ້ອມ 146 

ໝວດທີ 3 ການເຮັດວຽກງານແທນຜູ້ອືື່ນ 146 

ມາດຕາ 541. ການເຮັດວຽກແທນຜູ້ອືື່ນ 146 

ມາດຕາ 542.  ເງືື່ອນໄຂຂອງການເຮັດວຽກແທນຜູ້ອືື່ນ 146 

ມາດຕາ 543. ພັນທະຂອງຜູ້ເຮັດວຽກແທນຜູ້ອືື່ນ 147 

ມາດຕາ 544.  ພັນທະຂອງຜູ້ເປັນເຈົື້າຂອງ ຫ  ືຜູ້ຄອບຄອງ 147 

ມາດຕາ 545. ການປົກປ້ອງຊີວິດ, ຊືື່ສຽງ, ຊັບຂອງຜູ້ອືື່ນ 147 

ໝວດທີ 4 ການຮັບຊັບສິື່ງຂອງ ຫ  ືຜົນປະໂຫຍດທີື່ຕົນບໍໍ່ມີສິດ 147 

ມາດຕາ 546.  ການຮັບຊັບສິື່ງຂອງ ຫ  ືຜົນປະໂຫຍດທີື່ຕົນບໍໍ່ມີສິດ 147 

ມາດຕາ 547. ການຮັບຊັບສິື່ງຂອງ ຫ  ືຜົນປະໂຫຍດທີື່ຕົນບໍໍ່ມີສິດດ້ວຍຄວາມຫ ົງຜິດ 148 

ມາດຕາ 548. ການຮັບຊັບສິື່ງຂອງ ຫ ື ຜົນປະໂຫຍດທີື່ຕົນບໍໍ່ມີສິດໂດຍເຈດຕະນາ 148 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 

ກະຊວງຍຸຕິທ າ, ຄະນະຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ   ໜ້າ 24 

ມາດຕາ 549.  ການມອບຊັບສິື່ງຂອງທີື່ຜູ້ມອບບໍໍ່ມີສິດທວງຄືນ 148 

ມາດຕາ 550.  ການປະຕິບດັພັນທະກ່ອນກ ານດົເວລາ 148 

ມາດຕາ 551. ການປະຕິບດັພັນທະພາຍຫ ັງໝົດອາຍຸຄວາມ 149 

ມາດຕາ 552. ການປະຕິບດັສິື່ງໃດໜຶື່ງ ໂດຍຮູ້ວ່າບໍໍ່ມີພັນທະ 149 

ມາດຕາ 553. ການປະຕິບດັພັນທະຂອງຜູ້ອືື່ນ 149 

ມາດຕາ 554.  ການປະຕິບດັພັນທະທີື່ຜິດກົດໝາຍ 149 

ພາກທີ VIII ການສືບທອດມູນມໍຣະດົກ 149 

ໝວດທີ 1 ຫ ັກການສືບທອດມູນມໍຣະດົກ 149 

ມາດຕາ  555.  ມູນມໍຣະດົກ 149 

ມາດຕາ  556. ການສືບທອດມູນມໍຣະດົກ 149 

ມາດຕາ  557. ມູນມໍຣະດົກຂອງຜູ້ຖືກສານຕັດສີນເປັນຜູ້ເສຍຊີວິດ 150 

ມາດຕາ  558. ວັນເວລາເປີດການສືບທອດມູນມໍຣະດົກ 150 

ມາດຕາ  559. ບ່ອນເປີດການສືບທອດມູນມໍຣະດົກ 150 

ມາດຕາ  560. ມູນມໍຣະດົກທີື່ຈະນ າມາແບ່ງປັນ 150 

ມາດຕາ  561. ປະເພດການສືບທອດ 150 

ໝວດທີ 2 ການສືບທອດມູນມໍຣະດົກຕາມກົດໝາຍ 150 

ມາດຕາ  562. ການສືບທອດມູນມໍຣະດົກຕາມກົດໝາຍ 151 

ມາດຕາ  563. ກໍລະນີທີື່ພາໃຫ້ມີການສືບທອດມໍຣະດົກຕາມກົດໝາຍ 151 

ມາດຕາ  564. ຜູ້ສືບທອດມູນມໍຣະດົກຕາມກົດໝາຍ 151 

ມາດຕາ  565. ລ າດັບໃນການຮັບມູນມໍຣະດົກ 151 

ມາດຕາ  566. ການແບ່ງປັນມູນມໍຣະດົກລະຫວ່າງ ຜົວ ຫ  ືເມຍທີື່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ ແລະ ລູກ 151 

ມາດຕາ  567. ການແບ່ງປັນມູນມໍຣະດົກລະຫວ່າງພວກລູກຂອງຜູ້ເສັຽຊີວິດ 152 

ມາດຕາ  568. ການແບ່ງປັນມູນມໍຣະດົກລະຫວ່າງຜົວ ຫ  ືເມຍທີື່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ ແລະ ຍາດສາຍຕັື້ງ 152 

ມາດຕາ  569. ການແບ່ງປັນມູນມໍຣະດົກລະຫວ່າງຍາດສາຍຕັື້ງ 152 

ມາດຕາ  570. ການແບ່ງປັນມູນມໍຣະດົກລະຫວ່າງຜົວ ຫ  ືເມຍ ແລະ ຍາດສາຍຂວາງ 152 

ມາດຕາ  571. ການແບ່ງປັນມູນມໍຣະດົກລະຫວ່າງຍາດສາຍຂວາງ 153 

ມາດຕາ  572. ການແບ່ງປັນມູນມໍຣະດົກກລໍະນມີີແຕ່ຜົວ ຫ  ືເມຍ 153 

ມາດຕາ  573. ການແບ່ງປັນມູນມໍຣະດົກ ລະຫວາ່ງຫົວໜ້າຄອບຄົວ ແລະ ຜູ້ຮັບໃຊ້ 153 

ມາດຕາ  574. ມູນມໍຣະດກົຂອງພິກຂຸ, ສາມະເນນ ຫ  ືນັກບວດອືື່ນ 153 

ມາດຕາ  575. ມູນມໍຣະດກົທີື່ບໍໍ່ມີຜູ້ສືບທອດ 153 

ມາດຕາ  576. ສິດສືບທອດມູນມໍຣະດົກຂອງຜົວເມຍທີື່ແຍກກັນຢູ່ 154 
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ກະຊວງຍຸຕິທ າ, ຄະນະຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ   ໜ້າ 25 

ມາດຕາ  577. ຜູ້ສືບທອດມູນມໍຣະດົກແທນທີື່ກັນ 154 

ມາດຕາ  578. ເງືື່ອນໄຂຂອງການສືບທອດມູນມໍຣະດົກແທນທີື່ກນັ 154 

ໝວດທີ 3  ການສືບທອດມູນມໍຣະດົກຕາມພິໄນກ າ 154 

ມາດຕາ  579. ພິໄນກ າ 154 

ມາດຕາ  580. ສິດໃນການເຮັດພິໄນກ າ 154 

ມາດຕາ  581. ຂອບເຂດສິດໃນການເຮັດພິໄນກ າ 155 

ມາດຕາ  582. ຮູບການການເຮັດພິໄນກ າ 155 

ມາດຕາ  583. ພິໄນກ າເປັນລາຍລັກອັກສອນ 155 
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ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ 
 

ພາກທີ I 
ບົດບັນຍັດທົົ່ວໄປ 
ໝວດທ ີ1 

ຈຸດປະສົງ ແລະ ຂອບເຂດການນ າໃຊ້ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ 
 

ມາດຕາ  1. ຈຸດປະສົງ  

ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້ ກ ານົດຫ ັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການເກີດ, 
ການປ່ຽນແປງ ແລະ ການສິື້ນສຸດສິດ ແລະ ພັນທະຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ  ແລະ ການຈັດຕັື້ງ ເພືື່ອຮັບປະກັນ
ຄວາມສະເໝີພາບ, ຍຸຕິທ າ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນສາຍ

ພົວພັນທາງແພ່ງ ແນໃສ່ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ລວມໝູ່, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ 
ການຈັດຕັື້ງ ປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນການຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈຂອງ
ປະຊາຊົນ, ກະຕຸກຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.  

 

ມາດຕາ  2. ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ 

ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ແມ່ນລະບົບບົດບັນຍັດກ່ຽວກັບການເກີດ, ການປ່ຽນແປງ ແລະ ການສິື້ນສຸດ 
ສິດ ແລະ ພັນທະ ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັື້ງ ໃນສາຍພົວພັນທາງແພ່ງ ເຊັົ່ນ ກ າມະສິດ, ຄອບຄົວ
, ຂໍໍ້ຜູກພັນ, ມູນມໍຣະດົກ ແລະ ສາຍພົວພັນທາງແພ່ງອືື່ນ. 

 

ມາດຕາ  3. ອະທິບາຍຄ າສັບ 

ຄ າສັບ ທີື່ນ າໃຊ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີື້ ມີຄວາມໝາຍ ດັົ່ງນີື້: 

(ກ າລັງຢູ່ໃນຂັື້ນຕອນການສັງລວມບັນດາຄ າສັບທີື່ຕ້ອງໄດ້ນິຍາມ) 
 

ມາດຕາ  4. ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ 

ລັດ ຊຸກຍູ້ສົົ່ງເສີມການເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ພັນທະພືື້ນຖານ ຂອງພົນລະເມືອງ
ລາວ. ຕາມທີື່ໄດກ້ າໄວ້ໃນລັດຖະທ າມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ. 

ລັດຊຸກຍູ້, ສົົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງເງືື່ອນໄຂໃຫ້ການເຄືື່ອນໄຫວໃນສາຍພົວພັນທາງແພ່ງ ດ້ວຍການວາງ 
ນະໂຍບາຍ, ກ ານົດລະບຽບການ, ໂຄສະນາ, ສຶກສາອົບຮົມ ກົດໝາຍໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຮູ້, ເຂົື້າໃຈ ແລະ ຮັບປະ 
ກັນສິດ ແລະ ພັນທະ ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັື້ງ. 
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ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້ ນ າໃຊ້ສ າລັບສາຍພົວພັນທາງແພ່ງລະຫວ່າງ ພົນລະເມືອງລາວ, ຄົນ

ຕ່າງປະເທດ, ຄົນຕ່າງດ້າວ, ແລະ ຄົນບໍໍ່ມີສັນຊາດ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັື້ງ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຢູ່
ໃນດິນແດນຂອງ ສປປ ລາວ ເວັື້ນເສຍແຕ່ ສົນທິສັນຍາສາກົນທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີໄດ້ກ ານົດໄວ້ຢ່າງອືື່ນ ຕາມ
ຫ ັກການສາກົນ. 

ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້ ນ າໃຊ້ກັບສາຍພົວພັນທາງແພ່ງທີື່ພົວພັນກັບພົນລະເມືອງລາວ, ຄົນ
ຕ່າງປະເທດ, ຄົນຕ່າງດ້າວທີື່ຢູ່ໃນ ແລະ ນອກດິນແດນຂອງ ສປປ ລາວ ຫ ື ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນສັນຍາ ຫ ື 
ສົນທິສັນຍາທີື່ ສປປ ລາວເປັນພາຄີ.  

 

ໝວດທ ີ2 
ຫ ັກການພ ື້ນຖານຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ 

 

ມາດຕາ  6. ຫ ັກການພ ື້ນຖານທາງແພ່ງ 

ຜູ້ເຂົື້າຮ່ວມໃນສາຍພົວພັນທາງແພ່ງ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຫ ັກການພືື້ນຖານ ດັົ່ງນີື້: 

1. ເຄົາລົບສິດເສລີພາບ ແລະ ຄວາມສະໝັກໃຈ; 

2. ສະເໝີພາບຕໍໍ່ໜ້າກົດໝາຍ; 
3. ເຈດຕະນາດີ ແລະ ບໍລິສຸດໃຈ; 

4. ເຄົາລົບ, ປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມ; 

5. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ. 
 

ມາດຕາ  7. ເຄົາລົບສິດເສລີພາບ ແລະ ຄວາມສະໝັກໃຈ 

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັື້ງ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີື່ສ້າງຕັື້ງຂຶື້ນ ຫ ື ຮັບຮູ້ຕາມກົດໝາຍ 
ຂອງ ສປປ ລາວ ມີສິດເສລີພາບ ໃນການກະທ າສິື່ງໃດສິື່ງໜຶື່ງ ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ເພືື່ອສ້າງສິດ ແລະ ພັນທະ
ຜູກພັນຕົນ ບົນພືື້ນຖານຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ, ລະບຽບ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມ 
ຂອງ ຊາດ.  

 

ມາດຕາ  8. ຄວາມສະເໝີພາບຕ ົ່ໜ້າກົດໝາຍ 

ຜູ້ເຂົື້າຮ່ວມໃນສາຍພົວພັນທາງແພ່ງລ້ວນແຕ່ມີຄວາມສະເໝີພາບຕໍໍ່ໜ້າກົດໝາຍໂດຍບໍໍ່ຈ າແນກເຜົົ່າ, 

ເພດ, ໄວ, ອາຊີບ, ຖານະທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ຄວາມເຊືື່ອຖື, ສາສະໜາ, ລະດັບການສຶກສາ.  

 

ມາດຕາ  9. ເຈດຕະນາດີ ແລະ ບ ລິສຸດໃຈ 

ຜູ້ເຂົື້າຮ່ວມໃນສາຍພົວພັນທາງແພ່ງ ຕ້ອງມີເຈດຕະນາດີ ແລະ ຄວາມບໍລິສຸດໃຈ ໃນການເຮັດໃຫ້ສິດ 
ແລະ ພັນທະເກີດຂຶື້ນ, ປ່ຽນແປງ ແລະ ສິື້ນສຸດ. 

 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 
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ມາດຕາ  10. ເຄົາລົບ, ປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນອີັນດີງາມ 

ຜູ້ເຂົື້າຮ່ວມໃນສາຍພົວພັນທາງແພ່ງ ຕ້ອງເຄົາລົບກົດໝາຍ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ
ດ້ວຍການປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະທີື່ຕົນສ້າງຂຶື້ນ ຫ ື ຕາມກົດໝາຍຢ່າງເຂັື້ມງວດ.  

ທຸກການເຄືື່ອນໄຫວຂອງສາຍພົວພັນທາງແພ່ງ ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະ 
ບຽບການ ໂດຍບໍໍ່ແຕະຕ້ອງຜົນປະໂຫຍດລວມ ຂອງລັດ, ລວມໝູ່ ແລະ ອັນຊອບທ າຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ 
ແລະ ການຈັດຕັື້ງ. 

 

ມາດຕາ  11. ຮັບຜິດຊອບຕ ົ່ຄວາມເສຍຫາຍ  

ຜູ້ເຂົື້າຮ່ວມໃນສາຍພົວພັນທາງແພ່ງ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ຄວາມເສຍຫາຍເກີດຂຶື້ນ ຈາກການກະທ າ ຫ ື 
ການບໍໍ່ກະທ າ ທີື່ບໍໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງຕົນ.  

 
ໝວດທີ 3 
ນິຕິກ າ 

 

ມາດຕາ  12. ນິຕິກ າ  

ນິຕິກ າ ແມ່ນການກະທ າ ສະແດງເຈດຈ ານົງຂອງບຸກຄົນ ຫ ື ນິຕິບຸກຄົນ ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ແນໃສ່
ເຮັດໃຫ້ສິດ ແລະ ພັນທະທາງແພ່ງເກີດຂຶື້ນ, ປ່ຽນແປງ ຫ  ືສິື້ນສຸດລົງ. 

 

ມາດຕາ  13. ປະເພດນິຕິກ າ  

ນິຕິກ າ ແບ່ງອອກເປັນ ນິຕິກ າຝ່າຍດຽວ, ສອງຝ່າຍ ແລະ ຫ າຍຝ່າຍ.  
 ນິຕິກ າຝ່າຍດຽວ ແມ່ນການກະທ າທີື່ເກີດຈາກການສະແດງເຈດຈ ານົງຝ່າຍດຽວ ງ ເຊັົ່ນ ການຍົກເລີກໜີື້
ສິນ, ການເຮັດພິໄນກ າ.  
 ນິຕິກ າສອງຝ່າຍ ແມ່ນການກະທ າທີື່ເກີດຈາກການສະແດງເຈດຈ ານົງຂອງສອງຝ່າຍໂດຍສອດຄ່ອງກັນ 
ເຊັົ່ນ ການຊືື້ຂາຍ, ການເຊົົ່າ. 
 ນິຕິກ າຫ າຍຝ່າຍ ແມ່ນການກະທ າທີື່ເກີດຈາກການສະແດງເຈດຈ ານົງຂອງຫ າຍຝ່າຍ ເຊັົ່ນ ການຮຸ້ນ
ສ່ວນ, ການສ້າງຕັື້ງສະມາຄົມ. 
 

ມາດຕາ  14. ເງ ົ່ອນໄຂການເຮັດນິຕິກ າ  

  ນິຕິກ າ ທີື່ເຮັດຂຶື້ນ ຕ້ອງມີເງືື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ດັົ່ງນີື້: 

1. ວັດຖຸປະສົງຂອງນິຕິກ າ; 

2. ຄວາມສະໝັກໃຈ;  

3. ຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ; 

4. ຮູບການຂອງນິຕິກ າ. 
 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 

ກະຊວງຍຸຕິທ າ, ຄະນະຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ   ໜ້າ 30 

ມາດຕາ  15. ວັດຖຸປະສົງຂອງນິຕິກ າ 

ວັດຖຸປະສົງຂອງນິຕິກ າ ແມ່ນເປົ າໝາຍທີື່ຜູ້ເຮັດນິຕິກ າຕ້ອງການໃຫ້ມີຂຶື້ນ.  
ເປົ າໝາຍຂອງນິຕິກ າ ຕ້ອງໃຫ້ຊັດເຈນ, ມີຈິງ, ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຫ ື ບໍໍ່ຂັດກັບຄວາມເປັນລະບຽບ 

ຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້.  
 

ມາດຕາ  16. ຄວາມສະໝັກໃຈ 

ຄວາມສະໝັກໃຈ ແມ່ນຄວາມພໍໃຈໃນການເຮັດນິຕິກ າ ໂດຍປາດສະຈາກການຫ ົງຜິດ, ການຕົວະຍົວະ

ຫ ອກລວງ, ການບັງຄັບນາບຂູ່ ຫ ື ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ.  
ການຫ ົງຜິດ ແມ່ນການເຮັດນິຕິກ າ ໂດຍບໍໍ່ສອດຄ່ອງກັບເຈດຈ ານົງທີື່ແທ້ຈິງຂອງຕົນ. 
ການຕົວະຍົວະຫ ອກລວງ ແມ່ນການທີື່ບຸກຄົນໃດໜຶື່ງ ໃຊ້ກົນອຸບາຍ ຫ ື ວິທີການອືື່ນໃດໜຶື່ງ ພາໃຫ້ຝ່າຍ

ໜຶື່ງຫ ົງເຊືື່ອເຮັດນິຕິກ າ.  
ການບັງຄັບນາບຂູ່ ຫ ື ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແມ່ນການທີື່ເຮັດນິຕິກ າ ຍ້ອນຄວາມຢ້ານກົວຕໍໍ່ໄພ 

ອັນຕະລາຍທີື່ກ າລັງເກີດ ຫ ື ຈະເກີດຂຶື້ນຕໍໍ່ຕົນ, ຄອບຄົວ ຫ ື ຍາດພີື່ນ້ອງ, ຊັບສົມບັດຂອງຕົນ ເນືື່ອງຈາກການກະ
ທ າຂອງບຸກຄົນໃດໜຶື່ງ. 

 

ມາດຕາ  17. ຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ 

ຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ ແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການກະທ າດ້ວຍຕົນເອງຂອງບຸກຄົນ, 
ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັື້ງ ທີື່ພາໃຫ້ເກີດສິດ ແລະ ພັນທະແກ່ຕົນ. 

 

ມາດຕາ  18. ຮູບການຂອງນິິຕກິ າ  

ນິຕິກ າອາດຈະເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ທາງປາກເປົົ່າ ຫ ື ດ້ວຍຮູບການອືື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ

ກົດໝາຍ.  
 

ມາດຕາ  19. ນິຕິກ າເປັນໂມຄະ  

ນິຕິກ າເປັນໂມຄະ ແມ່ນນິຕິກ າທີື່ເຮັດຂຶື້ນ ໂດຍບໍໍ່ສອດຄ່ອງກັບເງືື່ອນໄຂໃດໜຶື່ງຂອງການເຮັດນິຕິກ າ 
ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 14 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້.   

ນິຕິກ າອາດເປັນໂມຄະ ເດັດຂາດ ຫ ື ບໍໍ່ເດັດຂາດ, ໂມຄະທັງໝົດ ຫ ື ບາງສ່ວນ. 
 

ມາດຕາ  20. ນິຕິກ າເປັນໂມຄະເດັັດຂາດ  

ນິຕິກ າເປັນໂມຄະເດັດຂາດ ແມ່ນນິຕິກ າທີື່ຂັດກັບ ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ ຫ ື ຂອງສັງຄົມ.   

ນິຕິກ າເປັນໂມຄະເດັດຂາດ ມີດັົ່ງນີື້: 

1. ນິຕິກ າທີື່ພົວພັນເຖິງຄວາມໝັື້ນຄົງຂອງຊາດ, ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບ 
ຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ; 
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2. ນິຕິກ າທີື່ເຮັດຂຶື້ນໂດຍນິຕິບຸກຄົນ ຊຶື່ງຂັດກັບກົດລະບຽບກ່ຽວກັບການຈັດຕັື້ງ ແລະ 
ການເຄືື່ອນໄຫວຂອງຕົນ; 

3. ນິຕິກ າທີື່ເຮັດຂຶື້ນດ້ວຍການເຊືື່ອງອ າ. 
   
  ນິຕິກ າເປັນໂມຄະເດັດຂາດ ແມ່ນນິຕິກ າທີື່ໃຊ້ບໍໍ່ໄດ້ນັບແຕ່ຕົື້ນມາ ແລະ ເຈົື້າກ າບໍໍ່ມີສິດຮັບຮອງເອົານິຕິ
ກ າດັົ່ງກ່າວ. 
 

ມາດຕາ  21. ນິຕິກ າໂມຄະບ ົ່ເດດັຂາດ  

ນິຕິກ າເປັນໂມຄະບໍໍ່ເດັດຂາດ ແມ່ນນິຕິກ າທີື່ຂັດກັບສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງບຸກຄົນ.  
ນິຕິກ າເປັນໂມຄະບໍໍ່ເດັດຂາດມີ ດັົ່ງນີື້:  

1. ນິຕິກ າທີື່ເຮັດຂຶື້ນດ້ວຍຄວາມຫ ົງຜິດ, ການຕົວະຍົວະຫ ອກລວງ, ການບັງຄັບນາບຂູ່ ຫ ື ການໃຊ້ 

ຄວາມຮຸນແຮງ; 

2. ນິຕິກ າທີື່ເຮັດຂຶື້ນ ໂດຍຜູ້ບໍໍ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ; 
3. ນິຕິກ າທີື່ເຮັດຂຶື້ນ ໂດຍລະເມີດຮູບການຂອງນິຕິກ າ; 
4. ນິຕິກ າທີື່ເຮັດຂຶື້ນ ໂດຍຜູ້ຂາດສະຕິສ ານຶກ ຫ  ືຢູ່ໃນສະພາບມຶນເມົາອັນໜັກໜ່ວງ; 

5. ນິຕິກ າເກີດຈາກເຈດຕະນາບໍໍ່ດີຂອງຜູ້ຕາງໜ້າ;   
6. ນິຕິກ າທີື່ເຮັດຂຶື້ນດ້ວຍຄວາມຈ າເປັນ ໃນສະພາບການໜັກໜ່ວງເປັນພິເສດ. 

ຖ້າວ່ານິຕິກ າເປັນໂມຄະບໍໍ່ເດັດຂາດນັື້ນ ຫາກມີການຮັບຮອງເອົາຈາກຝ່າຍທີື່ເສຍສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ
ແລ້ວ ກໍຈະຖືວ່າເປັນນິຕິກ າທີື່ໃຊ້ໄດ້.  

 

ມາດຕາ  22. ນິຕິກ າໂມຄະທັງໝດົ ຫ   ບາງສ່ວນ  

ນິຕິກ າໂມຄະທັງໝົດ ແມ່ນນິຕິກ າທີື່ເນືື້ອໃນທັງໝົດໃຊ້ບໍໍ່ໄດ້.  
ນິຕິກ າໂມຄະບາງສ່ວນ ແມ່ນນິຕິກ າທີື່ເນືື້ອໃນສ່ວນໃດໜຶື່ງໃຊ້ບໍໍ່ໄດ້.  
ຖ້ານິຕິກ າໂມຄະບາງສ່ວນ ຫາກເຮັດໃຫ້ສ່ວນທີື່ບໍໍ່ເປັນໂມຄະນັື້ນບໍໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ ກໍຈະຖືວ່າເປັນໂມຄະ

ທັງໝົດ.  
 

ມາດຕາ  23. ການຢ້ັງຢ ນຄວາມເປັນໂມຄະເດັດຂາດຂອງນິຕິກ າ 

ສານຕົກລົງຢັ ງຢືນຄວາມເປັນໂມຄະເດັດຂາດຂອງນິຕິກ າ ຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງຜູ້ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.  
 

ມາດຕາ  24. ການຂ ລົບລ້າງນິຕກິ າໂມຄະບ ົ່ເດັດຂາດ 

ຜູ້ທີື່ໄດ້ຮັບຄວາມອັບປະໂຫຍດຈາກນິຕິກ າໂມຄະບໍໍ່ເດັດຂາດ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ອີກຝ່າຍຊາບໃນທັນໃດ ເພືື່ອ
ລົບລ້າງນິຕິກ າດັົ່ງກ່າວ. ໃນກໍລະນີຝ່າຍທີື່ໄດ້ຮັບແຈ້ງຫາກບໍໍ່ເຫັນດີລົບລ້າງແລ້ວ ຝ່າຍທີື່ແຈ້ງ ກໍສາມາດ ຮ້ອງຂໍຕໍໍ່
ສານ ເພືື່ອໃຫ້ລົບລ້າງນິຕິກ ານັື້ນ.  
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ມາດຕາ  25. ຜົນສະທ້ອນຂອງນິຕກິ າໂມຄະ  

ນິຕິກ າໂມຄະບໍໍ່ເດັດຂາດ ບໍໍ່ມີຜົນທາງດ້ານກົດໝາຍ ນັບແຕ່ວັນຖືກລົບລ້າງເປັນຕົື້ນໄປ. ແຕ່ບໍໍ່ໃຫ້ມີຜົນ 
ສະທ້ອນຕໍໍ່ບຸກຄົນທີສາມ ທີື່ມີຄວາມບໍລິສຸດໃຈ. 

ຖ້າວ່ານິຕິກ າໂມຄະບໍໍ່ເດັດຂາດ ຫາກເກີດຈາກການຖືກຕົວະຍົວະຫ ອກລວງ ຫ ື ຖືກບັງ ຄັບຂົົ່ມຂູ່ ຫ ື ໃຊ້
ຄວາມຮຸນແຮງນັື້ນ ຜູ້ເສຍຜົນປະໂຫຍດຈະໄດ້ຮັບການສົົ່ງຊັບ ຫ ື ທົດແທນຄືນ, ສ່ວນຊັບຂອງອີກຝ່າຍໜຶື່ງ ໃຫ້
ຮິບເປັນຂອງລັດ. 

ສ າລັບນິຕິກ າໂມຄະບໍໍ່ເດັດຂາດ ທີື່ເກີດຈາກການຫ ົງຜິດ ແລະ ຕາມທີື່ກ ານົດໄວ້ໃນວັກ 2 ຂໍໍ້ 2, 3, 4, 

5 ແລະ 6 ຂອງມາດຕາ 21 ຖ້າຝ່າຍເສຍຜົນປະໂຫຍດຫາກບໍໍ່ເຫັນດີຮັບຮອງເອົາ ກໍໃຫ້ສົົ່ງຊັບ ຫ ື ຜົນປະໂຫຍດ 

ຄືນໃຫ້ແກ່ຜູ້ກ່ຽວ, ສ່ວນສິື່ງທີື່ຍັງບໍໍ່ໄດ້ປະຕິບັດກັນ ກໍໃຫ້ເລີກແລ້ວແກ່ກັນໄປ. 
ນິຕິກ າໂມຄະເດັດຂາດ ບໍໍ່ມີຜົນທາງດ້ານກົດໝາຍ ນັບແຕ່ວັນທີເຮັດນິຕິກ າ. 
ໃນກໍລະນີ ທີື່ນິຕິກ າໂມຄະເດັດຂາດ ຫາກໄດ້ເຮັດຂຶື້ນ ໂດຍຂັດກັບຄວາມໝັື້ນຄົງຂອງຊາດ, ຄວາມສະ 

ຫງ ົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມນັື້ນ ໃຫ້ຮິບຊັບ ທີື່ໄດ້ປະຕິບັດກັນແລ້ວທັງໝົດເປັນຂອງ
ລັດ. 

   
ໝວດທ ີ4 
ລະຍະເວລາ 

 

ມາດຕາ  26. ລະຍະເວລາ  

ລະຍະເວລາ ແມ່ນຊ່ວງເວລາໃດໜຶື່ງທີື່ກ ານົດຈາກເວລາເລີື່ມຕົື້ນ ເຖິງເວລາສິື້ນສຸດ.  
 

ມາດຕາ  27. ການກ ານດົລະຍະເວລາ  

ການກ ານົດລະຍະເວລາ ແນໃສ່ກ ານົດຂອບເຂດເວລາ, ການນ າໃຊ້ ແລະ ການຄິດໄລ່ລະຍະເວລາ, ເວລາ

ເລີື່ມຕົື້ນ, ເວລາສິື້ນສຸດ.  
 

ມາດຕາ  28. ການກ ານດົຂອບເຂດເວລາ  

ລະຍະເວລາ ອາດກ ານົດເປັນວິນາທີ, ນາທີ, ຊົົ່ວໂມງ, ວັນ, ອາທິດ, ເດືອນ, ປີ ຫ ື ດ້ວຍເຫດການໃດ

ໜຶື່ງທີື່ເກີດຂຶື້ນ. 

ໃນກໍລະນີທີື່ໄດ້ຕົກລົງກັນ ກ່ຽວກັບການກ ານົດລະຍະເວລາເປັນຕົື້ນອາທິດ, ທ້າຍອາທິດ, ຕົື້ນເດືອນ, 

ກາງເດືອນ, ທ້າຍເດືອນນັື້ນໃຫ້ຄິດໄລ່ ດັົ່ງນີື້:  

1. ຕົື້ນອາທິດ ແມ່ນວັນຈັນຂອງອາທິດນັື້ນ; 

2. ທ້າຍອາທິດ ແມ່ນວັນອາທິດຂອງອາທິດນັື້ນ; 

3. ຕົື້ນເດືອນ ແມ່ນວັນທີື່ໜຶື່ງຂອງເດືອນ; 

4. ກາງເດືອນ ແມ່ນວັນທີສິບຫ້າຂອງເດືອນ; 
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5. ທ້າຍເດືອນ ແມ່ນວັນທີສຸດທ້າຍຂອງເດືອນ. 

ໃນກໍລະນີທີື່ແຕ່ລະຝ່າຍ ຫາກຕົກລົງກັນກ ານົດເວລາເປັນ ຕົື້ນປີ, ກາງປີ, ທ້າຍປີ ໃຫ້ກ ານົດດັົ່ງນີື້: 

1. ຕົື້ນປີ ແມ່ນວັນທຂີອງເດືອນມັງກອນ; 

2. ກາງປີ ແມ່ນວັນທີສຸດທ້າຍຂອງເດືອນມິຖຸນາ; 

3. ທ້າຍປີ ແມ່ນວັນທສີຸດທ້າຍຂອງເດືອນທັນວາ. 

 

ມາດຕາ  29. ການກ ານດົການນ າໃຊ້ ແລະ ການຄິດໄລລ່ະຍະເວລາ  

ການນ າໃຊ້ ແລະ ການຄິດໄລ່ລະຍະເວລາ ໃຫ້ອີງໃສ່ບົດບັນຍັດໃນພາກນີື້ ເວັື້ນເສຍແຕ່ກົດໝາຍ, 

ລະບຽບການ, ຄ າສັົ່ງ, ຄ າຊີື້ຂາດ, ຄ າຕັດສີນ, ຄ າພິພາກສາຂອງສານ ແລະ ສັນຍາໄດ້ກ ານົດໄວ້ສະເພາະ. 
 

ມາດຕາ  30. ການເລີົ່ມນັບລະຍະເວລາ 

ຖ້າລະຍະເວລາ ຫາກກ ານົດເປັນນາທີ ຫ ື ຊົົ່ວໂມງ, ໃຫ້ເລີື່ມນັບແຕ່ມີການກະທ າການໃນເວລານັື້ນ 

ເປັນຕົື້ນໄປ. ຍົກເວັື້ນກົດໝາຍ, ລະບຽບ, ຄ າສັົ່ງ, ຄ າຊີື້ຂາດ, ຄ າຕັດສີນ ຫ ື ຄ າພິພາກສາ ແລະ ສັນຍາຫາກ ກ ານົດ

ໄວ້ສະເພາະ. 

ຖ້າລະຍະເວລາ ຫາກກ ານົດເປັນວັນ, ອາທິດ, ເດືອນ, ປີ ບໍໍ່ໃຫ້ນັບແຕ່ວັນທ າອິດ ໃຫ້ນັບວັນຖັດໄປ.  
ຖ້າລະຍະເວລາ ຫາກບໍໍ່ສາມາດກ ານົດວັນທີໄດ້ ໃຫ້ກ ານົດເອົາວັນທີໜຶື່ງຂອງເດືອນຖັດໄປເປັນມືື້ເລີື່ມ 

ນັບເວລາ.  
ຖ້າລະຍະເວລາ ຫາກກ ານົດດ້ວຍເຫດການໃດໜຶື່ງທີື່ເກີດຂຶື້ນເຊັົ່ນ ໄພພິບັດທາງທ າມະຊາດ ໃຫ້ເລີື່ມ 

ຕົື້ນນັບແຕ່ມືື້ເກີດເຫດການນັື້ນເປັນຕົື້ນໄປ. 
ໃນກໍລະນີມີການຕໍໍ່ເວລາ ໂດຍບໍໍ່ໄດ້ກ ານົດວັນເລີື່ມຕົື້ນຂອງການຕໍໍ່ເວລາ ໃຫ້ເລີື່ມນັບແຕ່ມືື້ຖັດຈາກວັນ 

ສຸດທ້າຍຂອງກ ານົດເວລາເດີມເປັນວັນເລີື່ມຕົື້ນ. 
 

ມາດຕາ  31. ການສິື້ນສຸດລະຍະເວລາ  

  ລະຍະເວລາຈະສິື້ນສຸດລົງ ໃນກໍລະນີ ດັົ່ງນີື້: 
ຖ້າລະຍະເວລາ ຫາກຄິດໄລ່ເປັນຈ ານວນວິນາທີ ຫ ື ນາທີ ຫ ື ຊົົ່ວໂມງ ເວລາຈະສິື້ນສຸດລົງພາຍຫ ັງວິນາທີ

ສຸດທ້າຍຂອງກ ານົດເວລານັື້ນໄດ້ຜ່ານໄປ; 
ຖ້າລະຍະເວລາ ຫາກຄິດໄລ່ເປັນຈ ານວນວັນ, ອາທິດ, ເດືອນ, ປີ ເວລາຈະສິື້ນສຸດລົງພາຍຫ ັງວັນສຸດ

ທ້າຍໄດ້ຜ່ານໄປ; 
ຖ້າວັນສຸດທ້າຍຫາກເປັນວັນພັກທາງລັດຖະການ ໃນກໍລະນີໄດ້ດ າເນີນການໃນວັນນັື້ນ ກໍໃຫ້ຖືວ່າເປັນ

ວັນສຸດທ້າຍຂອງລະຍະເວລາ,  ແຕ່ຖ້າບໍໍ່ໄດ້ດ າເນີນການໃນວັນນັື້ນ ໃຫ້ຖືເອົາວັນຖັດຈາກວັນພັກນັື້ນເປັນວັນສຸດ

ທ້າຍຂອງລະຍະເວລາ. 
ການສິື້ນສຸດລະຍະເວລາຂອງເຫດການໃດໜຶື່ງ ເຊັົ່ນ ໄພພິບັດທ າມະຊາດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມການປະກາດ

ທາງລັດຖະການ. ໃນກໍລະນີທີື່ບໍໍ່ມີການປະກາດທາງລັດຖະການນັື້ນ ໃຫ້ຖືເອົາວັນທີື່ສະພາບການດັົ່ງກ່າວນັື້ນ ກັບ

ຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ. 
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ໝວດທີ 5 
ອາຍຸຄວາມ 

ກ. ອາຍຸຄວາມ 
 

ມາດຕາ  32. ອາຍຸຄວາມ  

ອາຍຸຄວາມ ແມ່ນລະຍະເວລາໃດໜຶື່ງ ຊຶື່ງເປັນສາເຫດທີື່ພາໃຫ້ໄດ້ສິດ ຫ ື ເສຍສິດໃນສາຍພົວພັນທາງ
ແພ່ງຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ. 

 

ມາດຕາ  33. ປະເພດອາຍຸຄວາມ 

ອາຍຸຄວາມ ແບ່ງອອກເປັນສອງປະເພດຄື: 

1. ອາຍຸຄວາມໄດ້ສິດ; 

2. ອາຍຸຄວາມເສຍສິດ. 

 

ມາດຕາ  34. ອາຍຸຄວາມໄດ້ສິດ (ການໄດ້ສິດຕາມອາຍຸຄວາມ) 

ອາຍຸຄວາມໄດ້ສິດ ແມ່ນສາເຫດຂອງການໄດ້ສິດຕໍໍ່ຊັບ ດ້ວຍການຄອບຄອງ ແລະ ນ າໃຊ້ຊັບຂອງຜູ້ອືື່ນ
ດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈ, ຢ່າງເປີດເຜີຍ, ຕໍໍ່ເນືື່ອງ ແລະ ສະຫງົບ ຄືກັນກັບຕົນເອງເປັນເຈົື້າຂອງ ເປັນເວລາ ຊາວປ ີ
ສ າລັບອະສັງຫາລິມະຊັບ, ຫ້າປີ ສ າລັບສັງຫາລິມະຊັບ.  

  

ມາດຕາ  35. ອາຍຸຄວາມເສຍສດິ  

ອາຍຸຄວາມເສຍສິດ ແມ່ນສາເຫດທີື່ພາໃຫ້ສິດສິື້ນສຸດ ອັນເນືື່ອງມາຈາກການບໍໍ່ເຄືື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ເປັນ 
ເຈົື້າຂອງສິດ ພາຍໃນກ ານົດເວລາ ສິບປີ ສ າລັບສັນຍາກໍໍ່ສ້າງ, ສາມປີສ າລັບສັນຍາປະເພດອືື່ນ ຫ ື ການໃຊ້ແທນ 
ຄ່າເສຍຫາຍ ເວັື້ນເສຍແຕ່ກົດໝາຍຫາກໄດ້ກ ານົດໄວ້ເປັນຢ່າງອືື່ນ. 

 

ມາດຕາ  36. ການພິຈາລະນາກ່ຽວກັບອາຍຸຄວາມ  

ສານບໍໍ່ສາມາດພິຈາລະນາກ່ຽວກັບອາຍຸຄວາມໄດ້ ຖ້າຫາກຄູ່ຄວາມບໍໍ່ໄດ້ຍົກເອົາອາຍຸຄວາມມາເປັນຂໍໍ້ໂຕ້
ແຍ່ງ. 

  

ມາດຕາ  37. ການບ ົ່ອະນຸຍາດໃຫ້ປ່ຽນແປງກ່ຽວກັບອາຍຸຄວາມ  

ອາຍຸຄວາມທີື່ກົດໝາຍກ ານົດໄວ້ນັື້ນ ບໍໍ່ມີບຸກຄົນໃດຈະສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້.  
 

ມາດຕາ  38. ການຮັບຮູ້ພັນທະພາຍຫ ັງໝົດອາຍຸຄວາມ  

ການຮັບຮູ້ໃຊ້ແທນໜີື້ສິນຂອງຜູ້ມີພັນທະ ພາຍຫ ັງໝົດອາຍຸຄວາມແລ້ວ ໜີື້ສິນດັົ່ງກ່າວ ຍັງຈະສືບຕໍໍ່ປະ 
ຕິບັດຈົນກວ່າຈະໝົດອາຍຸຄວາມ ໂດຍເລີື່ມແຕ່ວັນຮັບຮູ້ໜີື້ສິນ ເປັນຕົື້ນໄປ.  



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 
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ກໍລະນີວັກໜຶື່ງ ຂອງມາດຕານີື້ ຈະບໍໍ່ມີຜົນປະຕິບັດຕໍໍ່ບຸກຄົນທີສາມ ເຊັົ່ນ ຜູ້ຄ ້າປະກັນ. 
ການເຫັນດີສົົ່ງຊັບຄືນໃຫ້ແກ່ເຈົື້າກ າມະສິດເດີມຂອງຜູຄ້ອບຄອງພາຍຫ ັງໝົດອາຍຸຄວາມແລ້ວ ຊັບ

ດັົ່ງກ່າວ ຈະຮັບຮູ້ເປັນຂອງເຈົື້າກ າມະສິດເດີມ. 
 

ມາດຕາ  39. ການບ ົ່ມີອາຍຸຄວາມ  

ການບໍໍ່ມີອາຍຸຄວາມ ມີກໍລະນີ ດັົ່ງນີື້: 
1. ການທວງເອົາຊັບຂອງລັດ ຫ ື ລວມໝູ່; 

2. ການທວງໃຫ້ປະຕິບັດພັນທະຕໍໍ່ລັດ ເວັື້ນເສຍແຕ່ກົດໝາຍໄດ້ກ ານົດໄວ້ເປັນຢ່າງອືື່ນ; 

3. ການທວງເພືື່ອປົກປ້ອງສິດສ່ວນບຸກຄົນທີື່ບໍໍ່ມີລັກສະນະຊັບສົມບັດ; 
4. ການທວງເອົາຄ່າລ້ຽງດູຂອງເດັກ. 

 
ຂ. ການນັບອາຍຸຄວາມ 

 

ມາດຕາ  40. ການນັບອາຍຸຄວາມ 

ອາຍຸຄວາມ ຕ້ອງນັບຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ ດັົ່ງນີື້: 
1. ການໄດ້ສິດ ໃຫ້ເລີື່ມນັບແຕ່ວັນເຂົື້າຄອບຄອງເປັນຕົື້ນໄປ ຈົນໝົດກ ານົດເວລາຂອງອາຍຸຄວາມ; 
2. ການເສຍສິດ ໃຫ້ເລີື່ມນັບແຕ່ວັນທີື່ມີສິດທວງ ຫ ື ຮ້ອງຂໍເປັນ ຕົື້ນໄປ. 

ໃນກໍລະນຜີູ້ມີພັນທະ ຫາກໄດ້ເອົາຕົວຫ ົບໜີ ອາຍຸຄວາມໃຫ້ເລີື່ມ ນັບແຕ່ ວັນທີື່ຜູ້ມີສິດໄດ້ຮູ້ຂ່າວ, ໄດ້
ເຫັນ ຫ ື ຮູ້ບ່ອນຢູ່ສຸດທ້າຍຂອງຜູ້ກ່ຽວ ເປັນຕົື້ນໄປ. ຖ້າວ່າ ຜູ້ມີສິດຫາກບໍໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຊອກຫາຜູ້ມີພັນທະ ອາຍຸ
ຄວາມ ໃຫ້ເລີື່ມນັບແຕ່ວັນທີື່ຜູ້ມີສິດຄວນຈະຮູ້ ຫ ື ຄວນຈະເຫັນເປັນຕົື້ນໄປ. 

 

ມາດຕາ  41. ການນັບອາຍຸຄວາມດວ້ຍການຄອບຄອງຕ ົ່ ຂອງບຸກຄົນອ ົ່ນ  

ອາຍຸຄວາມດ້ວຍການຄອບຄອງຕໍໍ່ຂອງບຸກຄົນອືື່ນ ໃຫ້ເລີື່ມນັບແຕ່ວັນເຂົື້າຄອບຄອງຂອງຜູ້ທ າອິດ 
ເປັນຕົື້ນໄປ. 

  
ຄ. ການໂຈະ, ການຢດຸສະງັກ ແລະ ສິື້ນສດຸອາຍຸຄວາມ 

 

ມາດຕາ  42. ການໂຈະອາຍຸຄວາມ  

ການໂຈະອາຍຸຄວາມ ແມ່ນການຢຸດເຊົາອາຍຸຄວາມໄວ້ຊົົ່ວຄາວ ຍ້ອນມີເຫດການໃດໜຶື່ງເກີດຂຶື້ນ ຊຶື່ງ
ເປັນອຸປະສັກຕໍໍ່ການທວງ ຫ ື ການຮ້ອງຟ້ອງ ເຊັົ່ນ ການຫ ົບໜີ, ນ ້າຖ້ວມ, ເກີດສົງຄາມ... 

ການໂຈະອາຍຸຄວາມ ໃຫ້ເລີື່ມນັບແຕ່ວັນເກີດເຫດການ ຈົນຮອດວັນສິື້ນສຸດເຫດການ ຫ ື ຕາມການ
ປະກາດທາງການກ່ຽວກັບເຫດການນັື້ນ. 

ລະຍະເວລາທີື່ໂຈະບໍໍ່ໃຫ້ນັບເຈົື້າໃນອາຍຸຄວາມ, ສ່ວນລະຍະເວລາກ່ອນການໂຈະອາຍຸຄວາມ ຈະຖືກ
ນັບລວມເຂົື້າກັບລະຍະເວລາທີື່ໄດ້ສືບຕໍໍ່ພາຍຫ ັງການໂຈະນັື້ນໄດ້ສິື້ນສຸດລົງ. 

 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 
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ມາດຕາ  43. ສາເຫດຂອງການໂຈະອາຍຸຄວາມ  

  ອາຍຸຄວາມຈະຖືກໂຈະຍ້ອນເຫດການ ດັົ່ງນີື້: 
1. ເຫດບັງເອີນ ຫ ື ເຫດສຸດວິໄສ; 

2. ຜູ້ບໍໍ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດທີື່ຍັງບໍໍ່ທັນມີຜູ້ຕາງໜ້າຕາມກົດໝາຍ. 
 

ມາດຕາ  44. ການຢຸດສະງັກອາຍຸຄວາມ  

ການຢຸດສະງ ັກອາຍຸຄວາມ ແມ່ນການເລີື່ມຕົື້ນນັບອາຍຸຄວາມໃໝ່ ເມືື່ອມີການກະທ າອັນແນ່ນອນຂອງ
ຜູ້ມີສິດ ຫ ື ຜູ້ມີພັນທະ ເຊັົ່ນ ການທວງ, ການຮ້ອງຟ້ອງ ຫ ື ການຮັບຮູ້ຈະໃຊ້ແທນໜີື້ສິນ. 

 

ມາດຕາ  45. ຜົນສະທ້ອນຂອງການຢຸດສະງັກອາຍຸຄວາມ  

ການຢຸດສະງ ັກອາຍຸຄວາມ ຈະມີຜົນສະທ້ອນສະເພາະແຕ່ຄູ່ກລໍະນີ ແລະ ຜູ້ສືບທອດຂອງຜູ້ກ່ຽວ ເທົົ່ານັື້ນ.  
ການທວງ, ການຮ້ອງຟ້ອງຮ່ວມຜູ້ໃດຜູ້ໜຶື່ງ ຈະພາໃຫ້ອາຍຸຄວາມຢຸດສະງ ັກ ສ າລັບຜູ້ມີສິດຮ່ວມອືື່ນ 

ເຊັົ່ນດຽວກັນ.  
ການທວງ, ການຮ້ອງຟ້ອງຕໍໍ່ລູກໜີື້ ຈະພາໃຫ້ອາຍຸຄວາມຢຸດສະງ ັກ ສ າລັບຜູ້ຄ ້າປະກັນ. 
ການຮັບຮູ້ ຫ ື ການໃຊ້ແທນໜີື້ສິນຂອງໜຶື່ງໃນບັນດາລູກໜີື້ຮ່ວມ ຈະພາໃຫ້ອາຍຸຄວາມຢຸດສະງ ັກ ສ າ 

ລັບລູກໜີື້ຮ່ວມອືື່ນທັງໝົດ. 
ການທວງເອົາມູນມໍຣະດົກຂອງຜູ້ມີສິດສືບທອດຮ່ວມຜູ້ໃດຜູ້ໜຶື່ງ ຫ ື ການຮັບຮູ້ສິດສືບທອດ.  
ການທວງມູນມໍຣະດົກຂອງໜຶື່ງໃນບັນດາຜູ້ສືບທອດມູນມໍຣະດົກຮ່ວມ ຫ ື ການຮັບຮູ້ສິດຂອງຜູ້ສືບ 

ທອດມູນມໍຣະດົກຜູ້ໃດໜຶື່ງ ຈະພາໃຫ້ອາຍຸຄວາມຢຸດສະງ ັກສ າລັບຜູ້ສືບທອດຮ່ວມອືື່ນ. 
 

ພາກທີ II 
ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄນົ 

ໝວດທີ 1 
ບຸກຄົນ 

ກ. ຄວາມສາມາດທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງບຸກຄົນ 
 

ມາດຕາ  46. ຄວາມສາມາດທາງດ້ານກດົໝາຍຂອງບຸກຄົນ 

ຄວາມສາມາດທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງບຸກຄົນ ແມ່ນຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄົນໃນການມີສິດ ແລະ ພັນທະ 
ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ນັບແຕ່ວັນບຸກຄົນນັື້ນເກີດອອກມາມີຊີວິດ ແລະ ສິື້ນສຸດລົງນັບແຕ່ເວລາບຸກຄົນນັື້ນ
ເສຍຊີວິດ. 

ພົນລະເມືອງລາວ ລ້ວນແຕ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານກົດໝາຍເທົົ່າທຽມກັນ. 
ຄົນຕ່າງປະເທດ, ຄົນຕ່າງດ້າວ ແລະ ຄົນບໍໍ່ມີສັນຊາດ ກໍມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານກົດໝາຍຄືກັນກັບ

ພົນລະເມືອງລາວ ຍົກເວັື້ນ ກົດໝາຍ ຫ ື ສົນທິສັນຍາ ໄດ້ກ ານົດໄວ້ເປັນຢ່າງອືື່ນ. 
 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 
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ມາດຕາ  47. ເນ ື້ອໃນຄວາມສາມາດທາງດ້ານກົດໝາຍ ຂອງບຸກຄົນ  

ຄວາມສາມາດທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງບຸກຄົນ ແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການມີສິດ ແລະ ພັນທະຕາມທີື່ໄດ້
ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.  

 
ຂ. ສິດສ່ວນບຸກຄນົ   

 

ມາດຕາ  48. ສິດສ່ວນບຸກຄົນ  

ສິດສ່ວນບຸກຄົນ ແມ່ນສິດທີື່ຕິດພັນກັບບຸກຄົນ ຊຶື່ງບໍໍ່ສາມາດມອບ ຫ ື ໂອນໃຫ້ບຸກຄົນອືື່ນ ເຊັົ່ນ ສິດ ໃນ
ການມີຊີວິດ, ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ສຸຂະພາບ, ອິດສະລະພາບ, ຊືື່ສຽງ, ກຽດ ສັກສີ, 
ລັກສະນະສະເພາະ, ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອືື່ນໆອັນເປັນສ່ວນຕົວຂອງບຸກຄົນນັື້ນ. 

 

ມາດຕາ  49. ການປົກປ້ອງສິດສ່ວນບກຸຄົນ 

ສິດສ່ວນບຸກຄົນ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຕາມລັດຖະທ າມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ໂດຍບໍໍ່ມີໃຜລ່ວງລະເມີດໄດ້. 
ເມືື່ອສິດສ່ວນບຸກຄົນຖືກລະເມີດ ບຸກຄົນນັື້ນສາມາດຟື ນຟູສິດດ້ວຍຕົນເອງ, ຮຽກຮ້ອງ ຫ ື ທວງໃຫ້ຜູ້

ລະເມີດ ຢຸດຕິການລະເມີດ ແລະ ໃຫ້ຟື ນຟູສິດນັື້ນຄືນ, ຖ້າບໍໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ກໍມີສິດສະເໜີ ໃຫ້ອົງການຈັດຕັື້ງ ທີື່
ມີສິດອ ານາດແກ້ໄຂ. ນອກຈາກການຟື ນຟູສິດແລ້ວຍັງມີສິດຮຽກຮ້ອງການໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍຕາມລະບຽບກົດໝ

າຍ. 

 

ຄ. ຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດຂອງບຸກຄົນ 
 

ມາດຕາ  50. ຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດຂອງບຸກຄົນ 

 ຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດຂອງບຸກຄົນ ແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການກະທ າດ້ວຍຕົນເອງ ຂອງ 
ບຸກຄົນໃດໜຶື່ງ ຊຶື່ງພາໃຫ້ສິດ ແລະ ພັນທະທາງແພ່ງ ເກີດຂຶື້ນ, ປ່ຽນແປງ ຫ ື ສິື້ນສຸດລົງ.  

 

ມາດຕາ  51. ຜູບ້ ົ່ມີຄວາມສາມາດທາງດາ້ນການປະພຶດ  

ຜູ້ບໍໍ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານປະພຶດມີ: ຜູ້ບໍໍ່ພົື້ນກະສຽນອາຍຸ, ຜູ້ຖືກຈ າກັດ ຫ ື ເສຍຄວາມສາມາດທາງ 
ດ້ານການປະພຶດ. 

 

ມາດຕາ  52. ຜູພົ້ື້ນກະສຽນອາຍ ຸແລະ ຜູບ້ ົ່ພົື້ນກະສຽນອາຍ ຸ 

ຜູ້ພົື້ນກະສຽນອາຍຸ ແມ່ນຜູ້ທີື່ມີອາຍຸແຕ່ ສິບແປດປີ ຂຶື້ນໄປ.  
ຜູ້ພົື້ນກະສຽນອາຍຸ ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດເຕັມສ່ວນ, ຍົກເວັື້ນຜູ້ຖືກຈ າກັດ ຫ ື ເສຍ 

ຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ. 
ຜູ້ບໍໍ່ພົື້ນກະສຽນອາຍຸ ແມ່ນຜູ້ທີື່ມີອາຍຸຕ ໍ່າກວ່າ ສິບແປດປີ. 
ຜູ້ບໍໍ່ພົື້ນກະສຽນອາຍຸ ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດບໍໍ່ເຕັມສ່ວນ. 

 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 
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ມາດຕາ  53. ຜູຖ້ ກຈ າກັດຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ  

ຜູ້ຖືກຈ າກັດຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ ແມ່ນຜູ້ທີື່ຖືກສານຕັດສີນຮັບຮູ້ວ່າເປັນຜູ້ບໍໍ່ມີຄວາມ 
ສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ ໃນລະຍະເວລາໃດໜຶື່ງ ຊຶື່ງຜູ້ກ່ຽວບໍໍ່ສາມາດຄວບຄຸມ ຫ ື ຄາດຄະເນເຖິງຜົນສະ 
ທ້ອນຂອງການກະທ າຂອງຕົນເອງ ທີື່ອາດເກີດອັນຕະລາຍ ຫ ື ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ຕໍໍ່ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ 
ຂອງຕົນເອງ ຫ ື ບຸກຄົນອືື່ນ ເນືື່ອງມາຈາກການຕິດສິື່ງເສບຕິດ, ວັດຖຸອອກລິດຕໍໍ່ຈິດປະສາດ ຫ ື ສາເຫດ ອືື່ນໆ. 
 

ມາດຕາ  54. ຜູເ້ສຍຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ 

ຜູ້ເສຍຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ ແມ່ນຜູ້ທີື່ຖືກສານຕັດສີນຮັບຮູ້ວ່າເປັນຜູ້ບໍໍ່ມີຄວາມສາມາດ 
ທາງດ້ານການປະພຶດ ເນືື່ອງຈາກສຸຂະພາບຈິດ ທີື່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວບໍໍ່ສາມາດກະທ າ ຫ ື ບໍໍ່ຮູ້ໄດ້ຜົນສະທ້ອນຈາກການ
ກະທ າຂອງຕົນເອງ. 

 

ມາດຕາ  55. ການເຂົື້າຮ່ວມໃນສາຍພົວພັນທາງແພ່ງຂອງເດັກ 

ເດັກ ທີື່ເຂົື້າຮ່ວມໃນສາຍພົວພັນທາງແພ່ງ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄ າເຫັນດີຈາກພໍໍ່ແມ່ ຫ ື ຜູ້ປົກຄອງ, ເວັື້ນເສຍແຕ ່
ການເຄືື່ອນໄຫວທີື່ຮັບໃຊ້ຊີວິດປະຈ າວັນທີື່ແທດເໝາະກັບອາຍຸ ຂອງເດັກ.  

ນິຕິກ າທີື່ບໍໍ່ໄດ້ມີຄ າເຫັນດີ ຂອງພໍໍ່ແມ່ ຫ ື ຜູ້ປົກຄອງ ເປັນໂມຄະ. 
 

ມາດຕາ  56. ຄວາມສາມາດຂອງເດັກໃນການດ າເນີນທຸລະກດິ  

ເດັກ ທີື່ໄດຮ້ັບອະນຸຍາດຈາກພໍໍ່ແມ່ ຫ ື ຜູ້ປົກຄອງ ໃຫ້ດ າເນີນທຸລະກິດໃດໜຶື່ງ ຫ  ືຫ າຍປະເພດ ມີຄວາມ
ສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ ໃນຂອບເຂດຂອງທຸລະກິດນັື້ນ ຄືກັນກັບຜູ້ທີື່ພົື້ນກະສຽນອາຍຸ.  

ໃນກໍລະນີທີື່ກ່າວໄວ້ໃນວັກທີໜຶື່ງ ຂອງມາດຕານີື້ ຖ້າເດັກຫາກ ບໍໍ່ສາມາດດ າເນີນທຸລະກິດດ້ວຍເຫດ 
ຜົນໃດກໍຕາມ, ພໍໍ່ແມ່ ຫ ື ຜູ້ປົກຄອງຂອງຜູ້ກ່ຽວ ກໍສາມາດຖອນ ຫ ື ຈ າກັດການອະນຸຍາດຂອງຕົນ.  

 

ມາດຕາ  57. ຄວາມສາມາດຂອງເດັກໃນການອອກແຮງງານ 

ເດັກ ສາມາດອອກແຮງງານ ບົນພືື້ນຖານການເຫັນດີຂອງ ພໍໍ່ແມ່ ຫ ື ຜູ້ປົກຄອງ ຕາມກົດໝາຍທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ.  

ໃນກໍລະນີທີື່ ພໍໍ່ແມ່ ຫ ື ຜູ້ປົກຄອງ ເຫັນວ່າການອອກແຮງງານຂອງເດັກທີື່ໄດ້ອະນຸຍາດນັື້ນ ຫາກມີຄວາມ
ສ່ຽງ ຫ ື ອາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍໍ່ຊີວິດ, ສຸຂະພາບ ຫ ື ກຽດສັກສີຂອງເດັກ, ພໍໍ່ແມ່ ຫ ື ຜູ້ປົກຄອງ ສາມາດສະເໜີໃຫ້
ຍ້າຍໄປເຮັດວຽກຢູ່ບ່ອນທີື່ເໝາະສົມ ຫ ື ຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານນັື້ນ.  

 

ມາດຕາ  58. ການຮ້ອງຂ ໃຫ້ຮັບຮູ້ວ່າເປັນຜູຖ້ ກຈ າກັດ ຫ   ຜູເ້ສຍຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ  

ພໍໍ່ແມ່, ຜູ້ປົກຄອງ, ຜູ້ຕາງໜ້າໂຮງຮຽນ, ໄອຍະການປະຊາຊົນ ຫ ື ການຈັດຕັື້ງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີສິດຮ້ອງຂໍ
ຕໍໍ່ສານໃຫ້ພິຈາລະນາຕັດສີນຮັບຮູ້ວ່າ ບຸກຄົນທີື່ຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ ເປັນຜູ້ທີື່ຖືກຈ າກັດ ຫ ື ຜູ້ເສຍຄວາມ
ສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ. 

ໃນກໍລະນີ ທີື່ສານຫາກຮັບຮູ້ວ່າ ບຸກຄົນໃດໜຶື່ງເປັນຜູ້ທີື່ຖືກຈ າກັດ ຫ ື ຜູ້ເສຍຄວາມສາມາດທາງດ້ານ 
ການປະພຶດແລ້ວ ຕ້ອງກ ານົດຜູ້ປົກຄອງຂອງຜູ້ກ່ຽວເຖິງແມ່ນຈະບໍໍ່ມີການຮ້ອງຂໍກໍຕາມ. 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 

ກະຊວງຍຸຕິທ າ, ຄະນະຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ   ໜ້າ 39 

 

ມາດຕາ  59. ຜົນຂອງການຮັບຮູເ້ປັນຜູຖ້ ກຈ າກັດຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ 

ເມືື່ອມີຄ າຕັດສີນຮັບຮູ້ວ່າບຸກຄົນໃດໜຶື່ງ ເປັນຜູ້ຖືກຈ າກັດຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດແລ້ວ, 
ນິຕິກ າທີື່ບໍໍ່ໄດ້ຮັບຄ າເຫັນດີຈາກຜູ້ປົກຄອງ ໃຫ້ຖືວ່າເປັນໂມຄະ, ເວັື້ນເສຍແຕ່ ນິຕິກ າທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຄືື່ອນ
ໄຫວທີື່ຮັບໃຊ້ຊີວິດປະຈ າວັນ.  

ເມືື່ອຜູ້ຖືກຈ າກັດຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ ຫາກກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ ຜູ້ກ່ຽວ ຫ ື ຜູ້ທີື່ມີ
ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດກ່ຽວຂ້ອງ ກໍມີສິດ ຮ້ອງຂໍໃຫ້ສານ ລົບລ້າງຄ າຕັດສີນທີື່ຮັບຮູ້ວ່າຜູ້ກ່ຽວ ເປັນຜູ້ຖືກຈ າກັດ
ຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ. 

 

ມາດຕາ  60. ຜົນຂອງການຮັບຮູວ້່າເປັນຜູເ້ສຍຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ 

ເມືື່ອມີຄ າຕັດສີນຮັບຮູ້ວ່າບຸກຄົນໃດໜຶື່ງ ເປັນຜູ້ເສຍຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດແລ້ວ, ຜູ້ກ່ຽວກໍ 
ຈະບໍໍ່ສາມາດເຮັດນິຕິກ າດ້ວຍຕົນເອງ. ຜູ້ປົກຄອງຂອງຜູ້ກ່ຽວ ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຕາມກົດໝາຍ ໃນການເຮັດນິຕິກ າ 
ເພືື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ກຽ່ວ.  

ເມືື່ອຜູ້ເສຍຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ ຫາກໄດ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິແລ້ວ ຜູ້ກ່ຽວ ຫ ື ຜູ້ມີ 
ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ກໍມີສິດຮ້ອງຂໍໃຫ້ສານລົບລ້າງຄ າຕັດສີນທີື່ຮັບຮູ້ວ່າຜູ້ກ່ຽວເປັນຜູ້ເສຍຄວາມ
ສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ.  

 

ງ. ການປົກຄອງຜູຖ້ ກຈ າກດັ ຫ   ຜູເ້ສຍຄວາມສາມາດທາງດ້ານປະພຶດ 
 

 

ມາດຕາ  61. ການປົກຄອງຜູຖ້ ກຈ າກດັ ຫ   ຜູເ້ສຍຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ  

ຜູ້ຖືກຈ າກັດ ຫ ື ຜູ້ເສຍຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ ຕາມຄ າຕັດສີນຂອງສານ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການ 
ຄຸ້ມຄອງໂດຍ ຜູ້ປົກຄອງ ເພືື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ກ່ຽວ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນປະມວນກົດ
ໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້ ແລະ ກົດໝາຍອືື່ນ. 

 

ມາດຕາ 62. ຜູປ້ົກຄອງ ແລະ ການຫ້າມເປັນຜູປ້ົກຄອງ 

 ຜູ້ປົກຄອງ ແມ່ນຜູ້ທີື່ຖືກແຕ່ງຕັື້ງຕາມຄ າຕັດສີນຂອງສານ ໃຫ້ເປັນຜູ້ເບິື່ງແຍງດູແລ ແລະ ປົກປ້ອງສິດ 
ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ຖືກຈ າກັດ ຫ ື ເສຍຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ. 

  ຜູ້ປົກຄອງທີື່ຖືກສານແຕ່ງຕັື້ງຕັື້ງ ຕ້ອງມີເງືື່ອນໄຂ ດັົ່ງນີື້:  
1. ເປັນຜູ້ທີື່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ; 
2. ເປັນຜູ້ບໍໍ່ເຄີຍຖືກສານຕັດສີນລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບມາກ່ອນຍ້ອນການກະທ າຜິດໂດຍ

ເຈດຕະນາ; 
3. ບໍໍ່ເຄີຍຖືກສານຕັດສີນລົື້ມລະລາຍ; 
4. ເປັນຜູ້ບໍໍ່ເຄີຍຖືກຫ້າມເປັນຜູ້ປົກຄອງມາກ່ອນ. 
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ມາດຕາ  63. ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູປ້ົກຄອງ 

ຜູ້ປົກຄອງຂອງຜູ້ຖືກຈ າກັດ ຫ ື ຜູ້ເສຍຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ ມີສິດ ຕົື້ນຕດໍັົ່ງນີື້: 
1. ນ າໃຊ້ຊັບສົມບັດຂອງຜູ້ຖືກຈ າກັດ ຫ  ື ເສຍຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ ເພືື່ອເບິື່ງແຍງດູ

ແລຜູ້ກ່ຽວ;  

2. ໃຊ້ຈ່າຍສິື່ງທີື່ຈ າເປັນ ສ າລັບການຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາຊັບສົມບັດ;  

3. ໃຫ້ຄ າເຫັນ ຕໍໍ່ການເຮັດນິຕິກ າທີື່ສ າຄັນ ຫ ື ມີມູນຄ່າສູງຂອງຜູ້ຖືກຈ າກັດຄວາມສາມາດທາງດ້ານ
ການປະພຶດ;  

4. ຕາງໜ້າ ເຮັດນິຕິກ າ ເພືື່ອປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດ ຂອງຜູ້ຖືກຈ າກັດ ຫ  ືເສຍຄວາມສາມາດທາງ
ດ້ານການປະພຶດ. 

 

ຜູ້ປົກຄອງຂອງຜູ້ຖືກຈ າກັດ ຫ ື ຜູ້ເສຍຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ ມີພັນທະຕົື້ນຕ ໍດັົ່ງນີື້: 

1. ເບິື່ງແຍງດູແລ ແລະ ຮັບປະກັນການປ ິ່ນປົວຕໍໍ່ຜູ້ຖືກຈ າກັດ ຫ ື ຜູ້ເສຍຄວາມສາມາດທາງດ້ານການ
ປະພຶດ; 

2. ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃນການປະຕິບັດນິຕິກ າ; 

3. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຊັບສົມບັດຂອງຜູ້ກ່ຽວ;  

4. ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທ າຂອງຜູ້ກ່ຽວ.  

 

ມາດຕາ  64. ການປ່ຽນຜູປ້ົກຄອງ 

ຜູ້ປົກຄອງ ອາດຖືກປ່ຽນຕົວ ໃນກໍລະນີ ດັົ່ງນີື້:  
1. ບໍໍ່ມີເງ ືື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 62 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້; 
2. ເສຍຊີວິດ ຫ ື ຖືກສານຕັດສີນວ່າເປັຜ້ ູຫາຍສາບສູນ, ຜູ້ປົກຄອງທີື່ແມ່ນການຈັດຕັື້ງທີື່ຢຸດ

ການເຄືື່ອນໄຫວ; 
3. ບໍໍ່ມີຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດໜ້າທີື່ຂອງຕົນ ຫ ື ປະຕິບັດໜ້າທີື່ຢ່າງບໍໍ່ເໝາະສົມ ຫ ື ລະເມີດ

ພັນທະຢ່າງຮ້າຍແຮງໃນການເປັນຜູ້ປົກຄອງ; 
4. ສະເໜີຖອນຕົວຈາກການເປັນຜູ້ປົກຄອງ.  
 
ການແຕ່ງຕັື້ງຜູ້ປົກຄອງໃໝ່ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັື້ນຕອນການແຕ່ງຕັື້ງ ແລະ ຈົດທະບຽນຜູ້ປົກຄອງ ຕາມ

ທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 220 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້. 
 

ມາດຕາ  65. ການມອບການປົກຄອງ 

ເມືື່ອມີການປ່ຽນຕົວຜູ້ປົກຄອງ, ຜູ້ປົກຄອງຄົນເກົົ່າ ຕ້ອງມອບການປົກຄອງ ໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງທີື່ມາປ່ຽນ
ແທນຕົນ ພາຍໃນສິບຫ້າວັນ ນັບແຕ່ວັນທີື່ໄດ້ມີການແຕ່ງຕັື້ງຜູ້ປົກຄອງຄົນໃໝ່. ການມອບການປົກຄອງ ຕ້ອງ
ເຮັດບົດບັນທຶກເປັນລາຍລັກອັກສອນ; 

ເນືື້ອໃນຂອງບົດບັນທຶກການມອບ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ: 
1. ເຫດຜົນຂອງການມອບ; 
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2. ບັນຊຊີັບສົມບັດຂອງຜູ້ຖືກປົກຄອງ ໃນເວລາທີື່ມີການມອບ. 
ນາຍບ້ານ ຫ ື ສານເປັນຜູ້ຢັ ງຢືນ ບົດບັນທຶກການມອບການປົກຄອງ. 
ໃນກໍລະນີ ການປ່ຽນຕົວຜູ້ປົກຄອງ ແມ່ນຍ້ອນສາເຫດເສຍຊີວິດ, ຖືກສານປະກາດວ່າເປັນບຸກຄົນບໍໍ່ມີ

ຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ, ຫາຍສາບສູນ ຫ ື ການຈັດຕັື້ງທີື່ເປັນຜູ້ປົກຄອງໄດ້ຢຸດການເຄືື່ອນໄຫວ, ສານ
ເປັນຜູ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັື້ງຜູ້ປົກຄອງຄົນໃໝ່.  

 

ມາດຕາ  66. ການສິື້ນສຸດການປົກຄອງ  

ການປົກຄອງ ຈະສິື້ນສຸດໃນກໍລະນີ ດັົ່ງນີື້: 
1. ຜູ້ຖືກປົກຄອງ ໄດ້ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດຄົບຖ້ວນ ຕາມການຕັດສີນຂອງສານ; 
2. ຜູ້ຖືກປົກຄອງເສຍຊີວິດ. 

 

ມາດຕາ  67. ຜົນຂອງການສິື້ນີສຸດການປົກຄອງ  

ເມືື່ອຜູ້ຖືກປົກຄອງ ໄດ້ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດຄົບຖ້ວນ ຕາມການຕັດສີນຂອງສານ, ຜູ້
ປົກຄອງຕ້ອງໄດ້ໄລ່ລຽງຊັບສົມບັດກັບຜູ້ຖືກປົກຄອງ. ພາຍໃນກ ານົດເວລາສາມ ເດືອນ ນັບແຕ່ວັນສິື້ນສຸດການ
ປົກຄອງ.  

ໃນກໍລະນີ ຜູ້ຖືກປົກຄອງເສຍຊີວິດ, ຜູ້ປົກຄອງຕ້ອງໄດ້ໄລ່ລຽງຊັບສົມບັດກັບຜູ້ສືບທອດຂອງຜູ້ຖືກ
ປົກຄອງ ພາຍໃນກ ານົດເວລາສາມ ເດືອນ ນັບແຕ່ວັນສິື້ນສຸດການເປັນຜູ້ປົກຄອງ. ຖ້າກາຍກ ານົດເວລາດັົ່ງກ່າວ 
ແລະ ຍັງບໍໍ່ສາມາດກ ານົດຜູ້ສືບທອດໄດ້ ໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງສືບຕໍໍ່ຄຸ້ມຄອງຊັບສົມບັດໄປຈົນກວ່າຈະມີຜູ້ສືບທອດມູນ
ມໍຣະດົກ. ຜູ້ປົກຄອງ ຕ້ອງແຈ້ງກ່ຽວກັບການສືບຕໍໍ່ຄຸ້ມຄອງຊັບສົມບັດໃຫ້ນາຍບ້ານ ບ່ອນຢູ່ຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບການ
ປົກຄອງ. 

 

ມາດຕາ  68. ການໄລລ່ຽງຊັບສົມບັດ 

ຜູ້ປົກຄອງຕ້ອງໄລ່ລຽງຊັບສົມບັດ  ດັົ່ງນີື້: 
1. ສົົ່ງຄືນຊັບສົມບັດທັງໝົດທີື່ຍັງເຫ ືອ ໃຫ້ຜູ້ຖືກປົກຄອງ ເມືື່ອບຸກຄົນດັົ່ງກ່າວໄດ້ມີຄວາມສາມາດ

ທາງດ້ານການປະພຶດຄົບຖ້ວນ; 
2. ສົົ່ງຄືນຊັບສົມບັດທັງໝົດທີື່ຍັງເຫ ືອ ໃຫ້ຜູ້ສືບທອດມູນມໍຣະດົກຂອງຜູ້ຖືກປົກຄອງ. 

 
ຈ. ບ່ອນຢູ ່

 

ມາດຕາ  69. ບ່ອນຢູ ່ 

ບ່ອນຢູ ່ຂອງບຸກຄົນ ແມ່ນບ່ອນບຸກຄົນນັື້ນ ໄດ້ຈົດທະບຽນສ າມະໂນຄົວ ຫ ື ບ່ອນຢູ່ຕົວຈິງຂອງຜູ້ກ່ຽວ.  
ໃນກໍລະນີ ທີື່ບໍໍ່ສາມາດກ ານົດບ່ອນຢູ ່ຂອງບຸກຄົນໃດໜຶື່ງ ໃຫ້ຖືເອົາທີື່ຢູ່ອາໄສສຸດທ້າຍຂອງບຸກຄົນນັື້ນເປັນ

ບ່ອນຢູ.່  
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ມາດຕາ  70. ບ່ອນຢູ່ຂອງຜູບ້ ົ່ພົື້ນກະສຽນອາຍ ຸ

ບ່ອນຢູ່ຂອງຜູ້ທີື່ຍັງບໍໍ່ທັນພົື້ນກະສຽນອາຍຸ ແມ່ນບ່ອນຢູ່ ຂອງພໍໍ່ແມ່, ຖ້າພໍໍ່ແມ່ ມີບ່ອນຢູ່ຕ່າງກັນນັື້ນ ບ່ອນຢູ່ 
ຂອງລູກ ແມ່ນບ່ອນພໍໍ່ ຫ ື ແມ່ ທີື່ລູກໄດ້ອາໄສຢູ່ນ າ. 

ຜູ້ບໍໍ່ພົື້ນກະສຽນອາຍຸ ອາດມີບ່ອນຢູ່ຕ່າງກັບທີື່ຢູ່ ຂອງພໍໍ່ແມ່ ຕາມຄ າເຫັນດີ ຂອງພໍໍ່ແມ່ ຫ ື ພໍໍ່ ຫ ື ແມ່.  
 

ມາດຕາ  71. ບ່ອນຢູ່ຂອງຜູຖ້ ກປົກຄອງ 

  ບ່ອນຢູ່ຂອງຜູ້ຖືກປົກຄອງ ແມ່ນບ່ອນຢູ່ຂອງຜູ້ປົກຄອງ. 
 ຜູ້ຖືກປົກຄອງ ອາດຈະມີບ່ອນຢູ່ຕ່າງຫາກກັບຜູ້ປົກຄອງ ຕາມຄ າເຫັນດີຂອງຜູ້ປົກຄອງ ຫ ື ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດ
ໃນກົດໝາຍ. 

 

ມາດຕາ  72. ບ່ອນຢູ່ຂອງຜົວເມຍ 

  ບ່ອນຢູ່ຂອງຜົວເມຍ ແມ່ນບ່ອນທີື່ທັງສອງດ າລົງຊີວິດຮ່ວມກັນ. 
  ຜົວເມຍ ອາດຈະມີບ່ອນຢູ່ແຕກຕ່າງກັນ. 
 

ມາດຕາ  73. ບ່ອນຢູ່ຂອງທະຫານ,ຕ າຫ ວດ 

ບ່ອນຢູ ່ ຂອງນາຍ ແລະ ພົນທະຫານ, ຕ າຫ ວດ ແລະ ພະນັກງານເຮັດໜ້າທີື່ປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນ 
ຄວາມສະຫງົບ ແມ່ນກົມກອງບ່ອນທີື່ບຸກຄົນນັື້ນເຮັດວຽກ ຫ ື ບ່ອນປະຈ າການ ຍົກເວັື້ນ ກໍລະນຜີູ້ທີື່ມີບ່ອນຢູ່
ປົກກະຕິ. 

ບ່ອນຢູ່ຂອງທະຫານພັນທະ ແມ່ນກົມກອງທີື່ຜູ້ກ່ຽວ ເຮັດວຽກ ຫ ື ປະຈ າການ. 
 

ມາດຕາ  74. ບ່ອນຢູ່ຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ 

ບ່ອນຢູ່ຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ແມ່ນບ່ອນເຮັດວຽກ ຫ ື ປະຈ າການຂອງຜູ້ກ່ຽວ ຍົກເວັື້ນ ກໍລະນຖືີກ
ແຕ່ງຕັື້ງລົງເຮັດວຽກທາງການລະຍະໃດໜຶື່ງ. 

  

ມາດຕາ  75. ຜູທ້ີົ່ມີບ່ອນຢູ່ບ ົ່ປົກກະຕ ິ

ບຸກຄົນທີື່ບໍໍ່ມີບ່ອນຢູເ່ປັນປົກກະຕິ ໃຫ້ຖືເອົາບ່ອນຢູ່ສຸດທ້າຍຂອງຜູ້ກ່ຽວ.  
 

ມາດຕາ  76. ບ່ອນຢູ່ຂອງຜູທ້ີົ່ເປັນນັກໂທດ 

ບ່ອນຢູ່ຂອງນັກໂທດທີື່ຖືກສານຕັດສີນ ຕັດອິດສະລະພາບ ແມ່ນສະຖານທີື່ຄ້າຍດັດສ້າງບ່ອນທີື່ຜູ້ກ່ຽວຖືກ
ດັດສ້າງຢູ່ນັື້ນ.  

 

ມາດຕາ  77. ບ່ອນຢູ່ຂອງຄົນຕ່າງປະເທດ, ຄົນຕ່າງດ້າວ ຫ   ຄົນບ ົ່ມີສັນຊາດ 

ຄົນຕ່າງປະເທດ ທີື່ເຂົື້າມາເຮັດວຽກ ຫ ື ທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໃຫ້ຖື
ເອົາບ່ອນທີື່ພວກກ່ຽວ ໄດ້ແຈ້ງຕໍໍ່ເຈົື້າໜ້າທີື່ຕ າຫ ວດກວດກາຄົນເຂົື້າເມືອງເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສ. 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 
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ບ່ອນຢູ່ຂອງຄົນຕ່າງດ້າວ ຫ ື ຄົນບໍໍ່ມີສັນຊາດ ແມ່ນບ່ອນບຸກຄົນນັື້ນດ າລົງຊີວິດຢູ່ຢ່າງເປັນປົກກະຕິຕາມ 
ການອະນຸຍາດ ຂອງລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ. 

 
ສ. ການຫາຍສາບສູນ ແລະ ການເສຍຊີວດິຕາມຄ າຕັດສີນຂອງສານ 

 

ມາດຕາ  78. ການຫາຍສາບສນູ  

 ການຫາຍສາບສູນ ແມ່ນການທີື່ບຸກຄົນໃດໜຶື່ງ ໄດ້ຫາຍໄປ ຈາກຄອບຄົວ ຫ ື ບ່ອນຢູ່  ໂດຍບໍໍ່ຮູ້ຂ່າວ
ຄາວເປັນເວລາ ສອງປີ ຫ ື ຫົກເດືອນ ສ າລັບການຫາຍໄປໃນສົງຄາມ, ໄພພິບັດ ຫ ື ອຸປະຕິເຫດ ໂດຍມີຄ າຕັດສີນ
ຂອງສານວ່າ ບຸກຄົນນັື້ນ ເປັນຜູ້ຫາຍສາບສູນ. 
 ກ ານົດເວລາການຫາຍສາບສູນ ແມ່ນໃຫ້ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບຂ່າວ ຄັື້ງສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບບຸກຄົນນັື້ນ 
ເປັນຕົື້ນໄປ, ຖ້າບໍໍ່ສາມາດກ ານົດວັນດັົ່ງກ່າວໄດ້ ໃຫ້ນັບວັນທ າອິດຂອງເດືອນຖັດໄປ. ຖ້າບໍໍ່ສາມາດກ ານົດເດືອນ 
ໃຫ້ນັບວັນທີໜຶື່ງ ເດືອນມັງກອນ ຂອງປີຖັດໄປ.  

ກ ານົດເວລາການຫາຍສາບສູນ  ໃນກໍລະນີເກີດອຸປະຕິເຫດ ໃຫ້ນັບແຕ່ວັນເກີດອຸປະຕິເຫດນັື້ນ ເປັນຕົື້ນ
ໄປ. ໃນກໍລະນີສົງຄາມ ຫ ື ໄພພິບັດ ໃຫ້ນັບແຕ່ວັນສິື້ນສຸດເຫດການດັົ່ງກ່າວເປັນຕົື້ນໄປ. 
  

ມາດຕາ  79. ຜູມ້ີສິດຮອ້ງຂ ການຫາຍສາບສູນ 

 ຜົວ ຫ ື ເມຍ, ພໍໍ່, ແມ່, ຍາດພີື່ນ້ອງ, ການຈັດຕັື້ງ ຫ ື ຜູ້ທີື່ມີສິດ  ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີື່ກຽ່ວຂ້ອງ ມີສິດ
ຮ້ອງຂໍຕໍໍ່ສານໃຫ້ປະກາດວ່າບຸກຄົນໃດໜຶື່ງເປັນຜູ້ຫາຍສາບສູນ. 
 

ມາດຕາ  80. ການຈົດທະບຽນການຫາຍສາບສູນ  

ເມືື່ອຄ າຕັດສີນຂອງສານປະກາດວ່າເປັນຜູ້ຫາຍສາບສູນແລ້ວ ຜູ້ຮ້ອງຂໍ ຕ້ອງໄປຈົດທະບຽນການຫາຍ 
ສາບສູນ ນ າພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.  

 

ມາດຕາ  81. ຜົນຂອງການປະກາດວ່າເປັນຜູຫ້າຍສາບສູນ  

ຄ າຕັດສີນຂອງສານປະກາດວ່າບຸກຄົນໃດໜຶື່ງເປັນຜູ້ຫາຍສາບສູນ ມີຜົນສະທ້ອນ ດັົ່ງນີື້: 

1. ຜົວ ຫ ື ເມຍ ມີສິດ ຮ້ອງຂໍຢ່າຮ້າງ, ແບ່ງປັນສິນສົມສ້າງ; 
2. ເຈົື້າໜີື້ຂອງຜູ້ຫາຍສາບສູນ ມີສິດຮ້ອງຂໍຕໍໍ່ສານ ເພືື່ອທວງເອົາການໃຊ້ແທນໜີື້ສິນ; 
3. ຕ້ອງໄດ້ແຕ່ງຕັື້ງຜູ້ຄຸ້ມຄອງຊັບຂອງຜູ້ກ່ຽວ; 
4. ຜູ້ຄຸ້ມຄອງຊັບສົມບັດຂອງຜູ້ກ່ຽວມີສິດ ແລະ ພັນທະຕາມທີື່ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ເຊັົ່ນ ຊີື້ຂາດ

ຊັບເພືື່ອເປັນຄ່າລ້ຽງດູລູກ ຫ ື ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູຫ້າຍສາບສູນ. 
 

ມາດຕາ  82. ການລົບລ້າງການປະກາດວ່າເປັນຜູຫ້າຍສາບສນູ 

 ເມືື່ອບຸກຄົນທີື່ສານຕັດສີນປະກາດວ່າເປັນຜູ້ຫາຍສາບສູນແລ້ວ ກັບຄືນມາ ຫ ື ມີຫ ັກຖານເຊືື່ອຖື ໄດ້ວ່າ
ຜູ້ກ່ຽວຍັງມີຊີວິດຢູ່, ຜູ້ກ່ຽວ, ຜູ້ມີສິດ  ຫ ື ຜູ້ມີຜົນປະໂຫຍດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີສິດຮ້ອງຂໍໃຫ້ສານພິຈາລະນາລົບ
ລ້າງຄ າຕັດສີນທີື່ໄດ້ປະກາດວ່າຜູ້ກ່ຽວເປັນຜູຫ້າຍສາບສູນ. 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 
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 ເມືື່ອສານໄດ້ລົບລ້າງຄ າຕັດສີນດັົ່ງກ່າວແລ້ວ ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ້ກ່ຽວຕາມກົດໝາຍ ຈະຖືກຟື ນຟູ
ຄືນ  ເວັື້ນເສຍແຕ່ ຄ າຕັດສີນຂອງສານ ກ່ຽວກັບການຢ່າຮ້າງ ແລະ ຊັບສິນທີໄດ້ຊີື້ຂາດຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດ  
ໝາຍແລ້ວ. 
  

ມາດຕາ  83. ການເສຍຊີວິດຕາມຄ າຕັດສີນຂອງສານ 

ການເສຍຊີວິດຕາມຄ າຕັດສີນຂອງສານ ແມ່ນການທີື່ບຸກຄົນໃດໜຶື່ງໄດ້ຫາຍໄປຈາກຄອບຄົວ ຫ ື 
ບ່ອນຢູ່ ໂດຍບໍໍ່ຮູ້ຂ່າວຄາວເປັນເວລາ ສາມປີ ຫ ື ສອງປີ ສ າລັບການຫາຍໄປໃນສົງຄາມ, ໄພພິບັດ ຫ ື ອຸປະຕິເຫດ 
ໂດຍມີຄ າຕັດສີນຂອງສານວ່າ ບຸກຄົນນັື້ນເປັນຜູ້ເສຍຊີວິດ. 

ການນັບກ ານົດເວລາການເສຍຊີວິດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 78 ວັກ 2 ຂອງ
ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້. 

 

ມາດຕາ  84. ຜູມ້ີສິດຮອ້ງຂ ການເສຍຊີວດິ 

ຜົວ ຫ ື ເມຍ, ພໍໍ່, ແມ່, ຍາດພີື່ນ້ອງ, ການຈັດຕັື້ງ ຫ ື ຜູ້ມີສິດ  ແລະ ຜູ້ມີຜົນປະໂຫຍດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີສິດ 
ຮ້ອງຂໍຕໍໍ່ສານໃຫ້ປະກາດວ່າບຸກຄົນໃດໜຶື່ງເປັນຜູ້ເສຍຊີວິດ.  

 

ມາດຕາ  85. ການຈົດທະບຽນການເສຍຊີວິດຕາມຄ າຕດັສີນຂອງສານ 

ເມືື່ອມີຄ າຕັດສີນຂອງສານປະກາດວ່າເປັນຜູ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ ຜູ້ຮ້ອງຂໍ ຕ້ອງໄປຈົດທະບຽນການເສຍ
ຊີວິດ ນ າພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.  

 

ມາດຕາ  86. ຜົນຂອງການປະກາດວ່າເປັນຜູເ້ສຍຊີວິດຕາມຄ າຕັດສີນຂອງສານ 

ຄ າຕັດສີນຂອງສານປະກາດວ່າບຸກຄົນໃດໜຶື່ງເປັນຜູ້ເສຍຊີວິດ ມີຜົນສະທ້ອນ ດັົ່ງນີື້: 

1. ສາຍ ຜົວເມຍ ໄດ້ສິື້ນສຸດລົງ;  
2. ເປີດການສືບທອດມູນມໍຣະດົກ. 

 

ມາດຕາ  87.  ການລົບລ້າງການປະກາດວ່າເສຍຊີວິດ 

ເມືື່ອບຸກຄົນທີື່ສານຕັດສີນປະກາດວ່າເປັນຜູ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ ຫາກກັບຄືນມາ ຫ ື ມີຫ ັກຖານເຊືື່ອຖື ໄດ້ວ່າ
ຜູ້ກ່ຽວຍັງມີຊີວິດຢູ່, ຜູ້ກ່ຽວ, ຜູ້ມີສິດ ຫ ື ຜູ້ມີຜົນປະໂຫຍດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີສິດຮ້ອງຂໍໃຫ້ສານພິຈາລະນາລົບ
ລ້າງຄ າຕັດສີນທີື່ໄດປ້ະກາດວ່າຜູ້ກ່ຽວເປັນຜູ້ເສຍຊີວິດ. 
 ເມືື່ອສານໄດ້ລົບລ້າງຄ າຕັດສີນດັົ່ງກ່າວແລ້ວ ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ້ກ່ຽວຕາມກົດໝາຍ ຈະຖືກຟື ນຟູ
ຄືນ  ເວັື້ນເສຍແຕ່ ສາຍຜົວເມຍ ຊຶື່ງບຸກຄົນໃດໜຶື່ງໄດ້ແຕ່ງດອງ  ໃໝ່ ແລະ ຊັບສົມບັດທີື່ໄດ້ຊີື້ຂາດ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ
ຕາມກົດໝາຍແລ້ວ. 
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ໝວດທີ 2 
ນິຕິບຸກຄົນ 

ກ. ຫ ັກການທົົ່ວໄປ 
 

ມາດຕາ  88.  ນິຕິບຸກຄົນ  

ນິຕິບຸກຄົນ ແມ່ນການຈັດຕັື້ງທີື່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັື້ງຂຶື້ນ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ມີສິດ ແລະ ພັນທະ 
ເຂົື້າຮ່ວມໃນສາຍພົວພັນທາງແພ່ງ. ນິຕບຸິກຄົນມີອົງປະກອບພືື້ນຖານ ດັົ່ງນີື້: 

1. ມີກົດລະບຽບຂອງຕົນ; 
2. ໄດ້ຮັບການຂຶື້ນທະບຽນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ; 

3. ມີໂຄງປະກອບການຈັດຕັື້ງທີື່ເປັນລະບົບເປັນຕົື້ນ ມີຕົວແທນ, ມີການບໍລິຫານຈັດການ; 

4. ມີຊັບສົມບັດ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ໜີື້ສິນ; 

5. ມີຄວາມເປັນເອກະລາດເຂົື້າຮ່ວມໃນສາຍພົວພັນທາງກົດໝາຍໃນນາມຕົນເອງ. 
 
 ນິຕິບຸກຄົນສາມາດເປັນໂຈດ ຫ ື ຈ າເລີຍຄືກັນກັບບຸກຄົນ. 

 

ມາດຕາ  89. ຄວາມສາມາດທາງດ້ານກດົໝາຍຂອງນິຕິບກຸຄົນ  

ຄວາມສາມາດທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງນິຕິບຸກຄົນ ແມ່ນຄວາມສາມາດມີສິດ ແລະ ພັນທະ ໂດຍສອດ 
ຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດລະບຽບຂອງນິຕິບຸກຄົນ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ຄວາມສາມາດທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງນິຕິບຸກຄົນ ເກີດຂຶື້ນນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບການສ້າງຕັື້ງຂຶື້ນຢ່າງຖືກ 
ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. 

ສ າລັບນິຕິບຸກຄົນຕ່າງປະເທດທີື່ຮັບຮູ້ຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ມີສິດ ແລະ ພັນທະ ຄືກັນກັບ
ນິຕິບຸກຄົນພາຍໃນ ເວັື້ນເສຍແຕ່ກົດໝາຍຫາກໄດ້ກ ານົດໄວ້ເປັນຢ່າງອືື່ນ.  
 

ມາດຕາ  90. ຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດຂອງນິຕິບຸກຄົນ  

ຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດຂອງນິຕິບຸກຄົນ ແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການກະທ າດ້ວຍຕົນເອງໃນ
ນາມຂອງນິຕິບຸກຄົນໃດໜຶື່ງ ຊຶື່ງພາໃຫ້ສິດ ແລະ ພັນທະທາງແພ່ງ ເກີດຂຶື້ນ, ປ່ຽນແປງ ຫ ື ສິື້ນສຸດລົງ. 

ນິຕິບຸກຄົນມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບການສ້າງຕັື້ງຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດ
ໝາຍ ຈົນຮອດວັນສິື້ນສຸດການເປັນນິຕິບຸກຄົນ. 

 

ມາດຕາ  91.  ປະເພດການສ້າງຕັື້ງນິຕບິຸກຄົນ 

ນິຕິບຸກຄົນອາດຈະສ້າງຕັື້ງຕາມປະເພດ ດັົ່ງນີື້: 
1. ສ້າງຕັື້ງຂຶື້ນດ້ວຍການລວມຕົວຂອງບຸກຄົນ; 

2. ສ້າງຕັື້ງຂຶື້ນດ້ວຍການລວມຊັບ.  
ນິຕິບຸກຄົນແຕ່ລະປະເພດ ມີຮູບແບບຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະເພາະ. 

 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 
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ມາດຕາ  92. ນິຕິບຸກຄົນທີົ່ສ້າງຕັື້ງຂຶື້ນດວ້ຍການລວມຕົວຂອງບຸກຄົນ 

ນິຕິບຸກຄົນທີື່ສ້າງຕັື້ງຂຶື້ນດ້ວຍການລວມຕົວຂອງບຸກຄົນ ແມ່ນການລວມຕົວຂອງສອງບຸກຄົນຂຶື້ນໄປ 
ຊຶື່ງມີເຈດຕະນາ ແລະ ວັດຖຸປະສົງອັນດຽວກັນໃນການສ້າງຕັື້ງ ແລະ ເຄືື່ອນໄຫວໃນຮູບແບບບໍລິສັດ ຫ ື ວິສາຫະ
ກິດໂດຍຫວັງຜົນກ າໄລ ຫ ື ເຄືື່ອນໄຫວໃນຮູບແບບສະມາຄົມໂດຍບໍໍ່ຫວັງຜົນກ າໄລ. 

 

ມາດຕາ  93. ນິຕິບຸກຄົນທີົ່ສ້າງຕັື້ງຂຶື້ນດວ້ຍການລວມຊັບ 

ນິຕິບຸກຄົນທີື່ສ້າງຕັື້ງຂຶື້ນດ້ວຍການລວມຊັບ ແມ່ນການປະກອບທຶນ ຫ ື ວັດຖຸຂອງບຸກຄົນ ຫ ື ກຸ່ມຄົນ 
ຊຶື່ງມີເຈດຕະນາ ແລະ ວັດຖຸປະສົງອັນດຽວກັນໃນການສ້າງຕັື້ງ ແລະ ເຄືື່ອນໄຫວໃນຮູບແບບມູນນິທິໂດຍບໍໍ່ຫວັງ
ຜົນກ າໄລ. 

 

ມາດຕາ  94.  ຊ ົ່ຂອງນິຕິບຸກຄົນ  

ຊືື່ຂອງນິຕິບຸກຄົນໃຫ້ຂຽນເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ, ບົົ່ງບອກໃຫ້ເຫັນປະເພດການ ຈັດ
ຕັື້ງຂອງນິຕິບຸກຄົນຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງກັບນິຕິບຸກຄົນອືື່ນທີື່ຢູ່ໃນຂົງເຂດການເຄືື່ອນ ໄຫວ
ດຽວກັນ. 

ຊືື່ຂອງນິຕິບຸກຄົນໃຫ້ບົົ່ງບອກເຖິງຮູບແບບຂອງນິຕິບຸກຄົນນັື້ນ. 
ຊືື່ຂອງນິຕິບຸກຄົນໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ ແລະ ປົກປ້ອງດ້ວຍກົດໝາຍ. 

  ນິຕິບຸກຄົນຕ້ອງນ າໃຊ້ຊືື່ຂອງຕົນໃນການເຄືື່ອນໄຫວວຽກງານ. 
 

ມາດຕາ  95.  ກົດລະບຽບຂອງນິຕິບຸກຄົນ 

ກົດລະບຽບຂອງນິຕິບຸກຄົນທີື່ສ້າງຂຶື້ນນັື້ນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກອົງການລັດທີື່ມີສິດອ ານາດ
ຕາມທີື່ໄດກ້ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.  

ກົດລະບຽບຂອງນິຕິບຸກຄົນປະກອບດ້ວຍເນືື້ອໃນ ດັົ່ງນີື້:  

1. ຊືື່ຂອງນິຕິບຸກຄົນ; 

2. ຈຸດປະສົງ ແລະ ຂອບເຂດການເຄືື່ອນໄຫວ; 

3. ສະຖານທີື່ຕັື້ງນິຕິບຸກຄົນ; 

4. ທຶນຈົດທະບຽນ, ຖ້າມີ; 

5. ໂຄງປະກອບການຈັດຕັື້ງ, ຕົວແທນ, ຮູບແບບການແຕ່ງຕັື້ງ, ເລືອກຕັື້ງ, ເລືື່ອນຕ າແໜ່ງ, ປົດຕ າ

ແໜ່ງ, ໜ້າທີື່ ແລະ ຂອບເຂດສິດຂອງຕ າແໜ່ງງານຕ່າງໆ, ການບໍລິຫານຈັດການ; 

6. ຮູບການປັບປຸງ, ປ່ຽນແປງ, ບາງເນືື້ອໃນຂອງກົດລະບຽບ; 

7. ເງືື່ອນໄຂການຄວບ, ແຍກ ແລະ ຍຸບເລີກນິຕິບຸກຄົນ; 

8. ເງືື່ອນໄຂການເຂົື້າ ແລະ ການອອກຈາກການເປັນສະມາຊິກ, ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງສະມາຊິກ

ໃນກໍລະນີ ນິຕິບຸກຄົນທີື່ສ້າງຕັື້ງຂຶື້ນດ້ວຍການລວມຕົວຂອງບຸກຄົນ; 

9. ຜູ້ປະກອບຊັບ, ລາຍການຊັບ ແລະ ມູນຄ່າຊັບ ໃນກໍລະນີ ນິຕິບຸກຄົນ ທີື່ສ້າງຕັື້ງຂຶື້ນດ້ວຍ
ການລວມຊັບ; 
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10. ວິທີການແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງ. 
ການປັບປຸງ, ປ່ຽນແປງ, ບາງເນືື້ອໃນຂອງກົດລະບຽບ ຕ້ອງໄດແ້ຈ້ງຕໍໍ່ອົງການລັດທີື່ມີສິດອ ານາດຕາມທີື່

ກົດໝາຍໄດ້ກ ານົດໄວ້ ແລະ ການປັບປຸງ, ປ່ຽນແປງດັົ່ງກ່າວ ຈະບໍໍ່ພາໃຫ້ມີຜົນສະທ້ອນຕໍໍ່ບຸກຄົນທີສາມ ທີື່ມີ
ຄວາມບໍລິສຸດໃຈ. 

 

ມາດຕາ  96. ສະຖານທີົ່ຕັື້ງຂອງນິຕິບກຸຄົນ  

ສະຖານທີື່ຕັື້ງຂອງນິຕິບຸກຄົນ ໃຫ້ຖືເອົາບ່ອນສ ານັກງານໃຫຍ່ຕັື້ງຢູ່.  
ສະຖານທີື່ຕັື້ງຂອງນິຕິບຸກຄົນເປັນບ່ອນຕິດຕໍໍ່ສືື່ສານ ຂອງນິຕິບຸກຄົນ. ນິຕິບຸກຄົນອາດຈະເລືອກເອົາ

ບ່ອນອືື່ນເປັນບ່ອນຕິດຕໍໍ່ສືື່ສານເຊັົ່ນ ສາຂາ ຫ ື ຫ້ອງການຕາງໜ້າຂອງຕົນ. 
 

ມາດຕາ  97. ໂຄງປະກອບການຈັດຕັື້ງ ແລະ ການບ ລິຫານຈັດການນິຕິບຸກຄົນ 

ນິຕິບຸກຄົນ ຕ້ອງມີໂຄງປະກອບການຈັດຕັື້ງຂອງຕົນ.  
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັື້ງ, ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງນິຕິບຸກຄົນນັື້ນ ໃຫ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດ

ລະບຽບຂອງນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ຂໍໍ້ຕົກລົງສ້າງຕັື້ງນິຕິບຸກຄົນ.  
 

ມາດຕາ  98. ຕົວແທນຂອງນິຕິບກຸຄົນ  

ຕົວແທນຂອງນິຕິບຸກຄົນ ແມ່ນຜູ້ເຄືື່ອນໄຫວວຽກງານແທນນິຕິບຸກຄົນ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດລະ 
ບຽບຂອງນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ກົດໝາຍ.  

ຕົວແທນຂອງນິຕິບຸກຄົນ ແມ່ນປະທານ ຫ ື ຜູ້ອ ານວຍການ ຊຶື່ງໄດ້ມາຈາກການເລືອກຕັື້ງ ຫ ື ແຕ່ງຕັື້ງ. 
ໃນກໍລະນີທີື່ປະທານ ຫ ື ຜູ້ອ ານວຍການ ຫາກມອບໝາຍໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜຶື່ງໄປເຮັດວຽກແທນ ກໍຖືວ່າບຸກຄົນ ນັື້ນ
ເປັນຕົວແທນຂອງນິຕິບຸກຄົນ. 

ນິຕິບຸກຄົນ ສາມາດມີຕົວແທນໜຶື່ງ ຫ ື ຫ າຍຄົນ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດລະບຽບຂອງຕົນ. 
ໃນກໍລະນີ ນິຕິບຸກຄົນມີຕົວແທນຫ າຍຄົນ ການຕົກລົງວຽກງານຂອງນິຕິບຸກຄົນ ແມ່ນໃຫ້ເອົາຕາມສຽງ 

ສ່ວນຫ າຍ ເວັື້ນເສຍແຕ່ກົດລະບຽບຂອງນິຕິບຸກຄົນດັົ່ງກ່າວໄດ້ກ ານົດໄວ້ຢ່າງອືື່ນ. 
ໃນກໍລະນີ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົວແທນ ຫາກຂັດກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງນິຕິບຸກຄົນ ໃນວຽກງານໃດໜຶື່ງ 

ຕົວແທນກ່ຽວຂ້ອງຈະບໍໍ່ມີສິດເຄືື່ອນໄຫວໃນນາມນິຕິບຸກຄົນໃນວຽກງານດັົ່ງກ່າວ. 
 

ມາດຕາ  99. ການປ່ຽນຕົວແທນຂອງນຕິິບຸກຄົນ  

ການປ່ຽນຕົວແທນ, ການຈ າກັດສິດ ຫ ື ການປ່ຽນສິດຂອງຕົວແທນນິຕິບຸກຄົນຈະມີຜົນກໍຕໍໍ່ເມືື່ອ ໄດ້ 
ປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດລະບຽບຂອງນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ກົດໝາຍແຕ່ບໍໍ່ໃຫ້ມີຜົນສະທ້ອນ ຕໍໍ່
ບຸກຄົນພາຍນອກທີື່ມີຄວາມບໍລິສຸດໃຈ. 

 

ມາດຕາ  100. ການພົື້ນຈາກການເປັນຕວົແທນຂອງນິຕິບຸກຄົນ  

  ການພົື້ນຈາກການເປັນຕົວແທນຂອງນິຕິບຸກຄົນ ມີດັົ່ງນີື້: 
1. ຄົບອາຍຸການ; 

2. ຖືກປົດຕ າແໜ່ງຕາມມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານຜູ້ອ ານວຍການ;  
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3. ມີຄ າຕັດສີນຂອງສານ ໃນກໍລະນີມີການລະເມີດຂັື້ນຕອນການເລືອກຕັື້ງ, ຮັບຮູ້ວ່າເປັນຜູ ື້ບໍໍ່ມີ
ຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ ຫ ື ປະກາດວ່ານິຕິບຸກຄົນນັື້ນເປັນຜູ້ລົື້ມລະລາຍ;  

4. ເສຍຊີວິດ, ລາອອກ, ຂາດເງືື່ອນໄຂຂອງການເປັນປະທານ ຫ ື ຜູ້ອ ານວຍການ. 
 

ມາດຕາ  101. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງນຕິິບຸກຄົນ  

ນິຕິບຸກຄົນ ຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ການເຄືື່ອນໄຫວ ທີື່ຢູ່ໃນຂອບເຂດສິດອ ານາດຂອງຕົວແທນ 
ຂອງນິຕິບຸກຄົນ. ໃນກໍລະນີທີື່ຕົວແທນ ຫາກມີການເຄືື່ອນໄຫວເກີນຂອບເຂດສິດອ ານາດ ຊຶື່ງກໍໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ 
ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນພາຍນອກ ນິຕິບຸກຄົນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ຄວາມເສຍຫາຍດັົ່ງກ່າວກ່ອນ ແລ້ວຈຶື່ງທວງເອົາການທົດ 
ແທນຄ່າເສຍຫາຍທີື່ໄດ້ຈ່າຍໄປແລ້ວນັື້ນຄືນຈາກຕົວແທນ. 

ນິຕິບຸກຄົນ ຈະບໍໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ການກະທ າຂອງສະມາຊິກຕົນທີື່ບໍໍ່ແມ່ນຕົວແທນ.  
ສະມາຊິກຂອງນິຕິບຸກຄົນ ທີື່ເຄືື່ອນໄຫວເປັນຕົວແທນຈະບໍໍ່ຮັບຜິດຊອບແທນນິຕິບຸກຄົນ. 
ນິຕິບຸກຄົນແຕ່ລະປະເພດມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຊ້ແທນໜີື້ສິນຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະ 

ເພາະ. 
 

ມາດຕາ  102.  ການປ່ຽນແປງນິຕິບຸກຄົນ 

ນິຕິບຸກຄົນທີື່ໄດຮ້ັບການສ້າງຕັື້ງຂຶື້ນ ແລະ ຈົດທະບຽນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ສາມາດປ່ຽນແປງເປັນ
ນິຕິບຸກຄົນໃໝ່ດ້ວຍການຄວບກັນເຂົື້າ ຫ ື ແຍກຕົວອອກເປັນຫ າຍນິຕິບຸກຄົນ ຕາມການຕົກລົງ ຫ ື ຕາມກົດ
ລະບຽບຂອງນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ຕາມທີື່ໄດກ້ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ. 

 

ມາດຕາ  103.  ການຄວບນິຕິບຸກຄົນ 

ນິຕິບຸກຄົນທີື່ມີຮູບແບບດຽວກັນ ສາມາດຄວບເຂົື້າກັນຕາມທີື່ໄດກ້ ານົດໄວ້ໃນກົດລະບຽບຂອງ
ນິຕິບຸກຄົນ, ຕາມການຕົກລົງຂອງບັນດານິຕິບຸກຄົນທີື່ມີຮູບແບບດຽວກັນ ຫ ື ຕາມການອະນຸຍາດຂອງອົງການ
ລັດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ພາຍຫ ັງຄວບເຂົື້າກັນແລ້ວ ນິຕິບຸກຄົນເກົົ່າກໍສິື້ນສຸດລົງ, ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງນິຕິບຸກຄົນເກົົ່າ ແມ່ນ
ມອບໃຫ້ນິຕິບຸກຄົນໃໝ່ເປັນຜູ້ນ າໃຊ້ ແລະ ປະຕິບັດ. 

 

ມາດຕາ  104.  ການແຍກນິຕິບກຸຄົນ  

ນິຕບຸິກຄົນໃດໜຶື່ງ ສາມາດແຍກຕົວອອກເປັນຫ າຍນິຕິບຸກຄົນຕາມທີື່ໄດກ້ ານົດໄວ້ໃນກົດລະບຽບຂອງ
ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ຕາມການອະນຸຍາດຂອງອົງການລັດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.  

ພາຍຫ ັງທີື່ນິຕິບຸກຄົນໄດ້ແຍກຕົວອອກຈາກກັນແລ້ວ ກໍຕ້ອງນ າໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນ
ໂດຍສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງໃນການເຄືື່ອນໄຫວຂອງນິຕິບຸກຄົນນັື້ນ.  
 ນິຕິບຸກຄົນທີື່ໄດ້ຖືກແຍກຕົວແລ້ວນັື້ນ ກໍສິື້ນສຸດລົງ, ສິດ ແລະ ພັນທະກໍເກີດຂຶື້ນໃຫ້ແຕ່ລະນິຕິບຸກຄົນທີື່
ໄດ້ຮັບການແຍກຕົວນັື້ນ.  
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ມາດຕາ  105. ການຍຸບເລກີນຕິິບຸກຄົນ 

   ນິຕິບຸກຄົນ ຈະຖືກຍຸບເລີກໂດຍອີງໃສ່ພືື້ນຖານ ດັົ່ງນີື້: 

1. ມີພືື້ນຖານໃດໜຶື່ງເກີດຂຶື້ນຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ ໃນກົດລະບຽບຂອງນິຕິບຸກຄົນ; 
2. ໄດ້ບັນລຸວັດຖຸປະສົງຂອງນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ບໍໍ່ສາມາດດ າເນີນງານຕໍໍ່ໄປໄດ້; 
3. ລົື້ມລະລາຍ; 
4. ຖືກຍຸບເລີກຕາມຄ າຕັດສີນຂອງສານ. 

   ນອກຈາກນີື້ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
 

ມາດຕາ  106. ການຊ າລະສະສາງ  

ເມືື່ອນິຕິບຸກຄົນ ໄດ້ຖືກຍຸບເລີກຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໃນມາດຕາ 105 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້ 
ຕ້ອງຊ າລະສະສາງໜີື້ສິນຂອງຕົນ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.  

ໃນກໍລະນີນິຕິບຸກຄົນ ຫາກຖືກລົື້ມລະລາຍຕາມຄ າຕັດສີນຂອງສານ ກໍຕ້ອງຊ າລະສະສາງໜີິື້ສິນຂອງ 
ຕົນໃຫ້ສ າເລັດ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.  

 
ຂ. ສະມາຄົມ 

 

ມາດຕາ  107.  ສະມາຄົມ 

ສະມາຄົມ ແມ່ນການຈັດຕັື້ງທາງສັງຄົມ ທີື່ສ້າງຂຶື້ນດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ, ບໍໍ່ເປັນການຫາລາຍໄດ້ ຫ ື 
ຜົນກ າໄລມາແບ່ງປັນກັນ ແລະ ເຄືື່ອນໄຫວຢ່າງເປັນປະຈ າ ເພືື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຽດອັນຊອບທ າຂອງ
ສະມາຄົມ,  ສະມາຊິກຕົນ  ຫ ື ຂອງຊຸມຊົນ. 

 

ມາດຕາ  108.  ຖານະນິຕິບຸກຄົນຂອງສະມາຄົມ 

ສະມາຄົມ ທີື່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັື້ງຂຶື້ນຕາມປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້ ຫ ື ກົດໝາຍອືື່ນ ມີຖານະ
ນິຕິບຸກຄົນ.  
 

ມາດຕາ  109. ປະເພດ ແລະ ລະດັັບສະມາຄົມ 

ປະເພດ ສະມາຄົມ ສປປ ລາວ ມີດັົ່ງນີື້: 

1. ສະມາຄົມດ້ານເສດຖະກິດ; 

2. ສະມາຄົມດ້ານວິຊາຊີບ, ເຕັກນິກວິຊາການ ແລະ ການປະດິດຄິດແຕ່ງ; 

3. ສະມາຄົມດ້ານສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ອືື່ນໆ. 
 
ສະມາຄົມ ຖືກຈັດແບ່ງອອກເປັນ  ສາມລະດັບ ດັົ່ງນີື້: 

1. ສະມາຄົມທີື່ເຄືື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ; 

2. ສະມາຄົມທີື່ເຄືື່ອນໄຫວ ໃນຂອບເຂດແຂວງ ຫ ື ນະຄອນ; 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 

ກະຊວງຍຸຕິທ າ, ຄະນະຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ   ໜ້າ 50 

3. ສະມາຄົມທີື່ເຄືື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດເມືອງ, ເທດສະບານ ຫ ື ບ້ານ. 
 

ສະມາຄົມ ສາມາດມີສາຂາ ຫ ື ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ ຕາມລະດັບທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. 
 

ມາດຕາ  110. ເງ ົ່ອນໄຂການສ້າງຕັື້ງສະມາຄົມ 

  ສະມາຄົມໃດໜຶື່ງຈະໄດ້ຮັບການສ້າງຕັື້ງຂຶື້ນຕ້ອງມີເງືື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ດັົ່ງນີື້: 

1. ມີຈຸດປະສົງບໍໍ່ຂັດກັບລັດຖະທ າມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ, 

ຂອງທ້ອງຖີື່ນ ແລະ ເຜົົ່າຕ່າງໆ; ບໍໍ່ເປັນໄພອັນຕະ ລາຍຕໍໍ່ຄວາມໝັື້ນຄົງຂອງຊາດ,  ຄວາມເປັນ

ລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ແລະ ສິດເສລີພາບຂອງບຸກຄົນອືື່ນ; 

2. ຜູ້ລິເລີື່ມ ຊຶື່ງແມ່ນບຸກຄົນ ຫ ື ນິຕິບຸກຄົນ ທີື່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ ຕາມທີື່ໄດ້
ກ ານົດໄວ້ໃນປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້; 

3. ມີກົດລະບຽບ, ມີສ ານັກງານ ແລະ ຊັບສີນ ເພືື່ອຮັບປະກັນບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງສະມາຄົມທີື່ວາງ

ໄວ້; 

4. ມີຈ ານວນສະມາຊິກທີື່ໄດລ້ົງທະບຽນມີຄວາມສະໝັກໃຈເຂົື້າຮ່ວມເຄືື່ອນໄຫວໃນສະມາຄົມຢ່າງ
ຄົບຖ້ວນ. 

 

ມາດຕາ  111. ການສ້າງຕັື້ງສະມາຄົມ 

ການສ້າງຕັື້ງສະມາຄົມ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມເງືື່ອນໄຂ, ລະບຽບການ ແລະ ຂັື້ນຕອນ ທີື່ກ ານົດໄວ້ໃນປະ 
ມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້ ຫ ື ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

 

ມາດຕາ  112.  ກົດລະບຽບຂອງສະມາຄົມ  

ສະມາຄົມຕ້ອງມີກົດລະບຽບ ຊຶື່ງປະກອບດ້ວຍຊືື່ຂອງສະມາຄົມ ແລະ ເນືື້ອໃນອືື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້
ໃນມາດຕາ 95 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.  

 

ມາດຕາ  113.  ໂຄງປະກອບການຈັດຕັື້ງ ແລະ ການບ ລິຫານຈັດການຂອງສະມາຄົມ 

ສະມາຄົມ ຕ້ອງມີໂຄງປະກອບການຈັດຕັື້ງຂອງຕົນ.  
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັື້ງ ແລະ ການເຄືື່ອນໄຫວຂອງສະມາຄົມ ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດລະບຽບຂອງ

ສະມາຄົມ ແລະ ລະບຽບການສະເພາະ. 
   

ມາດຕາ  114.  ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຂອງສະມາຄົມ 

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງສະມາຄົມ ແມ່ນອົງການນ າພາສູງສຸດຂອງສະມາຄົມ. ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງ
ສະມາຄົມເປີດຂຶື້ນຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດລະບຽບຂອງສະມາຄົມທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.  
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ມາດຕາ  115.  ການຄວບ, ການແຍກ ແລະ ການຍຸບເລກີສະມາຄມົ 

ການຄວບ, ການແຍກ ແລະ ການຍຸບເລີກສະມາຄົມ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ ມາດຕາ  103, 104 ແລະ 
105 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້. 

 
ຄ. ມູນນທິ ິ

 

ມາດຕາ  116.  ມູນນິທິ  

ມູນນິທິ ແມ່ນການຈັດຕັື້ງສັງຄົມ ທີື່ມີຖານະນິຕິບຸກຄົນ, ມີທຶນ, ຊັບສິນສະເພາະ ເພືື່ອສາທາລະນະ 

ປະໂຫຍດ ດ້ານວັດທະນະທ າ, ການສຶກສາ, ສິື່ງແວດລ້ອມ, ສາທາລະນະສຸກ, ກິລາກາຍະກ າ, ວິທະຍາສາດ, ການ

ກຸສົນ, ມະນຸດສະທ າ ແລະ ອືື່ນໆ ໂດຍບໍໍ່ຫວັງຜົນກ າໄລ.  
ການນ າໃຊ້ຊັບສິນຂອງມູນນິທິ ບໍໍ່ແມ່ນເປັນການຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ຂອງບຸກຄົນໃດໜຶື່ງ ນອກ 

ຈາກເພືື່ອດ າເນີນການຕາມຈຸດປະສົງຂອງມູນນິທິເທົົ່ານັື້ນ.  
 

ມາດຕາ  117. ຂອບເຂດການເຄ ົ່ອນໄຫວຂອງມູນນິທິ  

ມູນນິທິ ມີຂອບເຂດການເຄືື່ອນໄຫວ ດັົ່ງນີື້: 
1. ມູນນິທິທີື່ເຄືື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ; 

2. ມູນນິທິທີື່ເຄືື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດແຂວງ ຫ ື ນະຄອນ; 

3. ມູນນິທິທີື່ເຄືື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດເມືອງ ຫ ື ເທດສະບານ. 
 

ມາດຕາ  118. ເງ ົ່ອນໄຂໃນການສ້າງຕັື້ງມນູນິທິ 

 ມູນນິທິໃດໜຶື່ງ ຈະໄດ້ຮັບການສ້າງຕັື້ງຂຶື້ນ ຕ້ອງມີເງືື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ດັົ່ງນີື້: 

1. ມີຈຸດປະສົງບໍໍ່ຂັດກັບລັດຖະທ າມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ, ຂອງ 

ທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ເຜົົ່າຕ່າງໆ; ບໍໍ່ເປັນໄພອັນຕະລາຍຕໍໍ່ຄວາມໝັື້ນຄົງຂອງຊາດ,  ຄວາມເປັນລະບຽບ 

ຮຽບ ຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ແລະ ສິດເສລີພາບຂອງບຸກຄົນອືື່ນ; 

2. ມີຜູ້ລິເລີື່ມ ຊຶື່ງແມ່ນບຸກຄົນ ຫ ື ນິຕິບຸກຄົນ ທີື່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ ຕາມທີື່ໄດ້ກ າ 
ນົດໄວ້ໃນປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້; 

3. ມີກົດລະບຽບ, ມີສ ານັກງານ ແລະ  ຊັບສິນ ເພືື່ອຮັບປະກັນບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງມູນນິທິ. 

ມາດຕາ  119.  ການຂ ສ້າງຕັື້ງມູນນທິິ  

ການສ້າງຕັື້ງມູນນິທິ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມເງືື່ອນໄຂ, ລະບຽບການ ແລະ ຂັື້ນຕອນ ທີື່ກ ານົດໄວ້ໃນປະມວນ
ກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້ ຫ ື ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
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ມາດຕາ  120. ກົດລະບຽບຂອງມູນນທິິ 

ມູນນິທິຕ້ອງມີກົດລະບຽບ ຊຶື່ງປະກອບດ້ວຍຊືື່ຂອງມູນນິທ ິ ແລະ ເນືື້ອໃນອືື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ
ມາດຕາ 95 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

 

ມາດຕາ  121.  ໂຄງປະກອບການຈັດຕັື້ງ ແລະ ການບ ລິຫານຈັດການຂອງມູນນທິິ 

 ມູນນິທິ ຕ້ອງມີກົງຈັກການຈັດຕັື້ງຂອງຕົນ.  
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັື້ງ, ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງກົງຈັກການຈັດຕັື້ງຂອງມູນນິທິ ໃຫ້ກ າ

ນົດໄວ້ໃນກົດລະບຽບຂອງມູນນິທິ.  
 

ມາດຕາ  122.  ການຄວບ, ການແຍກ ແລະ ການຍຸບເລກີມນູນິທິ 

ມູນນິທິສາມາດຄວບ, ແຍກ ແລະ ຍຸບເລີກໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ສ້າງຕັື້ງມູນນິທິ. 
ການຄວບ, ການແຍກ ແລະ ການຍຸບເລກີມູນນິທິ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ ມາດຕາ  103, 104 ແລະ 105 

ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້. 
  

 
ໝວດທີ 3 
ການຕາງໜ້າ 

 

ມາດຕາ  123.  ການຕາງໜ້າ  

ການຕາງໜ້າ ແມ່ນການທີື່ຜູ້ຕາງໜ້າເຮັດນິຕກິ າກັບບຸກຄົນທີສາມ ໃນນາມເຈົື້າການ ຊຶື່ງພາໃຫ້ເກີດສິດ 
ແລະ ພັນທະໂດຍກົງຕໍໍ່ເຈົື້າການ. 

ການຕາງໜ້າປະກອບດ້ວຍ ການຕາງໜ້າຕາມກົດໝາຍ ແລະ ການຕາງໜ້າຕາມສັນຍາ. 
 

ມາດຕາ  124.  ການຕາງໜ້າຕາມກົດໝາຍ  

ການຕາງໜ້າຕາມກົດໝາຍ ແມ່ນການຕາງໜ້າ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຫ ື 
ຕາມການແຕ່ງຕັື້ງຂອງອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ມີສິດອ ານາດ ບົນພືື້ນຖານກົດໝາຍ. 

ຜູ້ຕາງໜ້າຕາມກົດໝາຍ ອາດຈະມີ ພໍໍ່ແມ່, ຜູ້ປົກຄອງ, ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ຫ ື ບຸກຄົນອືື່ນ. 
 

ມາດຕາ  125.  ການຕາງໜ້າຕາມສັນຍາ  

ການຕາງໜ້າຕາມສັນຍາ ແມ່ນການຕາງໜ້າ ຕາມທີື່ກ ານົດໄວ້ໃນສັນຍາ. 
 

ມາດຕາ  126.  ເງ ົ່ອນໄຂ ແລະ ຜົນຂອງນຕິິກ າຕ ົ່ເຈົື້າການ   

 ນິຕິກ າທີື່ເຮັດຂຶື້ນໂດຍຜູ້ຕາງໜ້າ ຈະມີຜົນຕໍໍ່ເຈົື້າການ ກໍຕໍໍ່ເມືື່ອມີເງືື່ອນໄຂ ດັົ່ງນີື້: 
1. ຜູຕ້າງໜ້າມີສິດ ທີື່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ;   



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 
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2. ຜູ້ຕາງໜ້າ ແຈ້ງໃຫ້ຄູສ່ັນຍາຮັບຮູ້ວ່າຕົນ ເປັນຜູຕ້າງໜ້າ.  

 

ມາດຕາ  127.  ນິຕິກ າທີົ່ສ້າງຂຶື້ນໂດຍອອກຊ ົ່ຂອງຜູຕ້າງໜ້າ  

  ໃນກໍລະນ ີ ຜູຕ້າງໜ້າຫາກໄດ້ເຮັດນິຕກິ າກັບບຸກຄົນທສີາມໂດຍບໍໍ່ແຈ້ງເຈດຈ ານົງໃນການຕາງໜ້າ ຖື
ວ່າການເຮັດນິກ າດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນເພືື່ອຕົນເອງ ເວັື້ນເສຍແຕ່ບຸກຄົນທີສາມ ຫາກຮູ້ ຫ ື ສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າຜູ້ຕາງໜ້າ
ເຮັດນິຕິກ າໃນນາມເຈົື້າການ.  
 

ມາດຕາ  128.  ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູຕ້າງໜ້າ  

ຜູ້ຕາງໜ້າ ມີສິດ ແລະ ພັນທະ ຕາມສັນຍາ ຫ ື ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ. 
ຜູ້ຕາງໜ້າບໍໍ່ມີສິດເຮັດນິຕິກ າກັບຕົນເອງ ຫ ື ກັບບຸກຄົນທີສາມທີື່ຕົນເອງ ມີຜົນປະໂຫຍດຮວ່ມນ າ ຫ ື 

ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃຫ້ບຸກຄົນດັົ່ງກ່າວ.  
 

ມາດຕາ  129.  ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງເຈົື້າການ  

ເຈົື້າການ ມີສິດ ແລະ ພັນທະ ຕາມສັນຍາ ຫ ື ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ. 
 

ມາດຕາ  130.  ຜູຕ້າງໜ້າແທນ  

ຜູຕ້າງໜ້າຕາມກົດໝາຍ ມີສິດແຕ່ງຕັື້ງ ຫ ື ມອບໝາຍຕໍໍ່ໃຫ້ຜູຕ້າງໜ້າແທນຕົນໄດ້ ແຕ່ຕົນຕ້ອງ
ຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ຜົນການກະທ າຂອງຜູ້ຕາງໜ້າແທນ.  

ໃນກໍລະນີມີສາເຫດພາວະວິໄສທີື່ບໍໍ່ສາມາດຫ ີກລ່ຽງໄດ້ ຜູ້ຕາງໜ້າຕາມສັນຍາ ມີສິດແຕ່ງຕັື້ງ ຫ ື ມອບ  
ໝາຍຕໍໍ່ໃຫ້ຜູຕ້າງໜ້າແທນຕົນກໍໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງແຈ້ງກ່ຽວກັບບຸກຄະລິກກະພາບ, ຄວາມສາມາດຂອງຜູຕ້າງໜ້າ
ແທນໃຫ້ເຈົື້າການຊາບໃນທັນໃດ.  

 

ມາດຕາ  131. ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູຕ້າງໜ້າແທນ  

ຜູ້ຕາງໜ້າແທນ ມີສິດ ແລະ ພັນທະ ດັົ່ງນີື້: 

1. ຜູຕ້າງໜ້າແທນ ຕ້ອງປະຕິບັດສິດ ໃນຂອບເຂດທີື່ຜູຕ້າງໜ້າມອບໃຫ້; 

2. ຜູຕ້າງໜ້າແທນມີສິດ ແລະ ພັນທະ ຕໍໍ່ເຈົື້າການ ແລະ ບຸກຄົນທີສາມຄກືັນກັບຜູ້ຕາງໜ້າ.  

 

ມາດຕາ  132. ຜົນຂອງ ນິຕິກ າທີົ່ເຮັດຂຶື້ນໂດຍຜູບ້ ົ່ມີສດິເປນັຜູຕ້າງໜ້າ  

ນິຕິກ າ ທີື່ເຮັດຂຶື້ນໂດຍຜູ້ບໍໍ່ມີສິດເປັນຜູ້ຕາງໜ້າ ຈະບໍໍ່ພາໃຫ້ເກີດສິດ ແລະ ພັນທະ ແກ່ເຈົື້າການ ເວັື້ນເສຍ
ແຕ່ ເຈົື້າການຫາກເຫັນດີຮັບຮອງເອົາ.  

ໃນກໍລະນເີຈົື້າການ ຫາກຮູ້ ຫ ື ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການກະທ າໃດໜຶື່ງຂອງຜູ້ທີື່ບໍໍ່ມີສິດເປັນຜູ້ຕາງໜ້າແຕ່ບໍໍ່
ທັກທ້ວງ ຫ ື ຄັດຄ້ານ ຫ ື ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ກໍຖືວ່າເປນັການມອບສິດທີື່ຖືກຕ້ອງ. ຖ້າມີຄວາມເສຍຫາຍ
ເກີດຂຶື້ນເຈົື້າການ ກໍຕ້ອງຮັບຜດິຊອບ. 
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ຖ້າບຸກຄົນທີສາມ ຫາກຮູ້ວ່າຕົນໄດ້ເຮັດນິຕິກ າກັບຜູບໍ້ໍ່ມີສິດເປັນຜູ້ຕາງໜ້າແລ້ວ ສາມາດແຈ້ງ ໃຫ້ເຈົື້າ
ການ ຫ ື ຜູ້ຕາງໜ້າ ເພືື່ອຂໍໃຫ້ຕອບຕາມກ ານົດເວລາທີື່ຕົນໄດ້ກ ານົດໄວ້. ຖ້າໝົດກ ານົດເວລາດັົ່ງກ່າວແລ້ວ ຫາກ
ບໍໍ່ມີຄ າຕອບ ກໍຖືວ່ານິຕິກ ານັື້ນບໍໍ່ຖືກຮັບຮອງໂດຍເຈົື້າການ ຫ ື ບຸກຄົນທີສາມ ສາມາດຍົກເລີກນິຕິກ ານັື້ນ ແຕ່ພຽງ
ຝ່າຍດຽວ ແລະ ຖ້າມີຄວາມເສຍຫາຍເກີດຂຶື້ນ ກໍມີສິດຮ້ອງຂໍໃຫ້ໃຊ້ແທນ ເວັື້ນເສຍແຕ່ ຜູ້ກ່ຽວຫາກຮູ້ ຫ ື ຄວນ
ຮູ້ໃນເວລາເຮັດນິຕິກ າ. 

    

ມາດຕາ  133.  ຜົນຂອງການເຮັດນິຕກິ າເກີນຂອບເຂດຂອງຜູຕ້າງໜ້າ  

ນິຕກິ າທີື່ເຮັດຂຶື້ນເກີນຂອບເຂດສິດຂອງຜູ້ຕາງໜ້າ ບໍໍ່ພາໃຫ້ເກີດສິດ ແລະ ພັນທະຕໍໍ່ເຈົື້າການ ເວັື້ນເສຍ 
ເຈົື້າການ ຫາກເຫັນດີຮັບຮອງ, ແຕ່ຖ້າຜູກ້່ຽວຫາກບໍໍ່ເຫັນດີ ຜູ້ຕາງໜ້າຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ການກະທ າຂອງຕົນ.  

ໃນກໍລະນີ  ບຸກຄົນທີສາມ ຫາກເຊືື່ອຢ່າງມີເຫດຜົນວ່າ ນິຕິກ າ ຊຶື່ງຜູ້ຕາງໜ້າ ເຮັດກັບຕົນນັື້ນ ແມ່ນຢູ່
ໃນຂອບເຂດສິດຂອງການຕາງໜ້າ, ນິຕິກ າທີື່ເຮັດຂຶື້ນນັື້ນ ຖືວ່າຖືກຕ້ອງ.  

ຖ້າວ່າບຸກຄົນທີສາມ ຫາກຮູ້ວ່າຕົນໄດເ້ຮັດນິຕກິ າກັບຜູຕ້າງໜ້າທີື່ປະຕິບັດເກີນຂອບເຂດສິດ ຕ້ອງແຈ້ງ
ເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ເຈົື້າການ ເພືື່ອຂໍຄ າຕອບຕາມເວລາທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້. ຖ້າໝົດກ ານົດເວລາດັົ່ງກ່າວແລ້ວ 
ຫາກບໍໍ່ມີຄ າຕອບ ກໍຖືວ່ານິຕິກ ານັື້ນບໍໍ່ຖືກຮັບຮອງໂດຍຜູ້ມອບການຕາງໜ້າ ຫ ື ບຸກຄົນທີສາມ ສາມາດຍົກເລີກ 
ຫ ື ລົບລ້າງນິຕິກ ານັື້ນ ແຕ່ພຽງຝ່າຍດຽວ ແລະ ຖ້າມີຄວາມເສຍຫາຍເກີດຂຶື້ນ ກໍມີສິດຮ້ອງຂໍໃຫ້ໃຊ້ແທນ ເວັື້ນ
ເສຍແຕ່ ຜູ້ກຽ່ວ ຫາກຮູ້ ຫ ື ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຫາດັົ່ງກ່າວ. 

ໃນກໍລະນ ີຜູ້ຕາງໜ້າ ແລະ ບຸກຄົນທີສາມ ຫາກເຮັດນິຕິກ າເກີນຂອບເຂດໂດຍເຈດຕະນາ ຊຶື່ງກໍໍ່ຄວາມ
ເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ເຈົື້າການ ພວກກ່ຽວຕ້ອງຮ່ວມກັນຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ຄວາມເສຍຫາຍດັົ່ງກ່າວ.  

 

ມາດຕາ  134. ການສິື້ນສຸດການຕາງໜ້າ 

ການຕາງໜ້າຕາມກົດໝາຍ ຈະສິື້ນສຸດລົງໃນກໍລະນີ ດັົ່ງນີື້: 

1. ການປົກຄອງ, ການຄຸ້ມຄອງ ໄດ້ສິື້ນສຸດ; 

2. ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງພໍໍ່ແມ່ຕໍໍ່ລູກທີື່ຍັງບໍໍ່ທັນພົື້ນກະສຽນອາຍຸ ໄດ້ສິື້ນສຸດ; 

3. ຜູ້ມອບການຕາງໜ້າ ຫ ື ຜູ້ຕາງໜ້າ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ຫ ື ຖືກຍຸບເລີກ ຫ ື ລົື້ມລະລາຍ; 

4. ກໍລະນີອືື່ນ ທີື່ກົດໝາຍກ ານົດໄວ້. 
 

ການຕາງໜ້າຕາມສັນຍາ ຈະສິື້ນສຸດລົງໃນກໍລະນີ ດັົ່ງນີື້: 
1. ສັນຍາການຕາງໜ້າ ໄດ້ສິື້ນສຸດ; 
2. ກໍລະນີອືື່ນ ທີື່ກົດໝາຍກ ານົດໄວ້. 

 
ພາກທີ III 
ຄອບຄົວ 
ໝວດທີ 1 

ຫ ັກການທົົ່ວໄປ 
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ມາດຕາ 135.   ຄອບຄົວ  

ຄອບຄົວ ແມ່ນຈຸລັງ ຂອງສັງຄົມຊຶື່ງມີຜົວ,  ເມຍ, ລູກ ຫ ື ສະມາຊິກອືື່ນໃນຄອບຄົວທີື່ມີສາຍ ພົວພັນ
ຊຶື່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ດ າລົງຊີວິດຮ່ວມກັນໂດຍມີສ າມະໂນຄົວຢັ ງຢືນຢ່າງຖືກຕ້ອງ. 

ມາດຕາ 136.  ສາຍພົວພັນຄອບຄົວ  

ສາຍພົວພັນຄອບຄົວແມ່ນສາຍພົວພັນທີື່ເນືື່ອງມາຈາກການຈົດທະບຽນການແຕ່ງດອງ, ການມີລູກ
ຮ່ວມກັນ ແລະ ການເອົາລູກຂອງບຸກຄົນອືື່ນມາເປັນລູກລ້ຽງຊຶື່ງພາໃຫ້ເກີດມີສິດ ແລະ ພັນທະທາງຄອບຄົວຕໍໍ່
ກັນ. 

 

ມາດຕາ 137. ສາຍຍາດ ແລະ ລ າດັບຂອງສາຍຍາດ  

ສາຍຍາດໃນສາຍພົວພັນຄອບຄົວປະກອບດ້ວຍ ສາຍຍາດທາງສາຍເລືອດ ແລະ ສາຍຍາດ ທີື່ກ່ຽວພັນ
ກັນ. 

ສາຍຍາດທາງສາຍເລືອດ ແບ່ງອອກເປັນ ສອງ ປະເພດ ຄື: ຍາດສາຍຕັື້ງ ແລະ ຍາດສາຍຂວາງ. 
ຍາດສາຍຕັື້ງ ປະກອບມີ: ຍາດສາຍຕັື້ງເບືື້ອງເທິງ ແລະ ຍາດສາຍຕັື້ງເບືື້ອງລຸ່ມ. 

ຍາດສາຍຕັື້ງເບືື້ອງເທິງ ຈັດອອກເປັນລ າດັບ ຄື:  

1. ພໍໍ່ແມ່,  

2. ປູ່, ຍ່າ, ພໍໍ່ເຖົື້າ, ແມ່ເຖົື້າ; 

3. ທວດ. 

ຍາດສາຍຕັື້ງເບືື້ອງລຸ່ມ ຈັດອອກເປັນລ າດັບ ຄື: 

1. ລູກ; 

2. ຫ ານ; 

3. ເຫ ັນ. 

ຍາດສາຍຂວາງ ຈັດອອກເປັນລ າດັບ ຄື: 

1. ອ້າຍ, ເອືື້ອຍ, ນ້ອງ; 

2. ລູກຂອງອ້າຍ, ເອືື້ອຍ, ນ້ອງ; 

3. ລຸງ, ປ້າ, ອາວ, ອາ, ນ້າບ່າວ, ນ້າສາວ. 

ສ າລັບລູກລ້ຽງ ມີຖານະຄືກັນກັບລູກຄີງ.  
ສາຍຍາດທີື່ກ່ຽວພັນກັນ ໃຫ້ຈັດອອກເປັນລ າດັບ ຄື:  

1. ພໍໍ່, ແມ່ ຂອງຜົວ ຫ ື ເມຍ; 

2. ອ້າຍ, ເອືື້ອຍ, ນ້ອງ ຂອງຜົວ ຫ ື ເມຍ. 

 

ມາດຕາ 138. ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍໃນສາຍພົວພັນຄອບຄົວ  

ຍິງ ຊາຍ  ມີສິດເທົົ່າທຽມກັນໃນທຸກດ້ານ ກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນຄອບຄົວ. 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 

ກະຊວງຍຸຕິທ າ, ຄະນະຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ   ໜ້າ 56 

ສາຍພົວພັນຄອບຄົວ ເກີດຂຶື້ນ ໂດຍບໍໍ່ຂຶື້ນກັບຕົື້ນກ າເນີດ, ຖານະທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ, 

ເຊືື້ອຊາດ, ເຜົົ່າຊົນ, ລະດັບວັດທະນະທ າ, ອາຊີບ, ສາດສະໜາ, ພູມລ າເນົາ ແລະ ອືື່ນໆ. 
 

ມາດຕາ 139. ສິດເສລີພາບໃນການແຕ່ງດອງ  

ຍິງ ແລະ ຊາຍ ທີື່ພົື້ນກະສຽນອາຍຸ ມີສິດເສລີພາບໃນການເລືອກເອົາຄູ່ຮັກຕາມຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ 
ຄວາມຮັກມັກ ຂອງທັງສອງຝ່າຍ ເພືື່ອເອົາກັນເປັນຜົວເມຍ ຕາມຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດລາວ. 

ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ຫ ື ການຈັດຕັື້ງໃດໜຶື່ງ ບໍໍ່ມີສິດບັງຄັບ ຫ ື ຂັດຂວາງ ການແຕ່ງດອງຂອງລູກຫ ານ, 

ສະມາຊິກອືື່ນໃນຄອບຄົວ, ພະນັກງານ ແລະ ລັດຖະກອນ ທີື່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ ຂອງຕົນ. 

 

ມາດຕາ 140. ການເປັນຜົວໜຶົ່ງເມຍດຽວ  

ການເອົາກັນເປັນຜົວເມຍ ຕ້ອງປະຕິບັດຫ ັກການຜົວໜຶື່ງເມຍດຽວ ເທົົ່ານັື້ນ.  
   

ມາດຕາ 141. ການປົກປ້ອງສິດຜນົປະໂຫຍດຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ  

ລັດ ແລະ ສັງຄົມ ຖືເອົາການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທ າຂອງຜູ້ເປັນແມ່ ແລະ ເດັກ 
ເປັນບູລິມະສິດ ໃນເວລາຜົວເມຍຢູ່ຮ່ວມກັນ, ແຍກກັນຢູ່ ຫ ື ຢ່າຮ້າງກັນ. 

 

ມາດຕາ 142. ການພັດທະນາຄອບຄົວ  

ລັດ ມີນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມ ໃຫ້ທຸກອົງການຈັດຕັື້ງຂອງລັດ, ສັງຄົມ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ພົນລະ

ເມືອງທຸກຄົນ ພັດທະນາຄອບຄົວ ໃຫ້ມີຄວາມຜາສຸກ, ເປັນຄອບຄົວຕົວແບບ, ຄອບຄົວວັດທະນະທ າ, ມີຄວາມ

ກ້າວໜ້າ, ສາມັກຄີປອງດອງ, ອົບອຸ່ນ, ຍຸຕິທ າ ແລະ ສີວິໄລ. 

 

ໝວດທີ 2 
ການໝັື້ນໝາຍ ແລະ ການສູ່ຂ  

 

ມາດຕາ 143. ການໝັື້ນໝາຍ  

ການໜັື້ນໝາຍ ແມ່ນການຕົກລົງລະຫວ່າງຍິງ ແລະ ຊາຍ ທີື່ມີຈຸດປະສົງຈະແຕ່ງດອງນ າກັນ ແຕ່ບໍໍ່ມີ
ຄວາມພ້ອມ ຫ ື ບໍໍ່ຄົບເງືື່ອນໄຂແຕ່ງດອງ ໂດຍຝ່າຍຊາຍຈະນ າເອົາຊັບສິນ, ວັດຖຸມີຄ່າໄປໄວ້ນ າຝ່າຍຍິງ ກໍໄດ້ ແລະ 

ຕ້ອງມີພໍໍ່ແມ່, ເຖົື້າແກ່ຂອງທັງສອງຝ່າຍ ແລະ ການຈັດຕັື້ງເຂົື້າຮ່ວມນ າ. 
ການໝັື້ນໝາຍ ຈະບໍໍ່ເປັນເງືື່ອນໄຂບັງຄັບໃຫ້ຄູໝັ່ື້ນແຕ່ງດອງກັນ.  
ການໝັື້ນໝາຍ ບໍໍ່ໃຫ້ມີການກ ານົດກ່ຽວກັບການປັບໃໝ.  

   



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 
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ມາດຕາ 144.  ການບ ົ່ປະຕິບັດຕາມການໝັື້ນໝາຍ  

ໃນກໍລະນີທີື່ມີການໝັື້ນໝາຍຕາມທີື່ໄດກ້ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 143 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບ
ນີື້ ຖ້າຫາກຝ່າຍຊາຍ ລະເມີດການໝັື້ນໝາຍ ໂດຍບໍໍ່ມີເຫດຜົນພຽງພໍແລ້ວ ຊັບສິນ, ວັດຖຸມີຄ່າທີື່ບໍໍ່ທັນໄດ້ມອບ 

ຕາມບົົດບັນທຶກນັື້ນ ຕ້ອງນ າມາມອບໃຫ້ຝ່າຍຍິງ ຫ ື ຊັບສິນ, ວັດຖຸມີຄ່າ ທີື່ໄດ້ມອບໃຫ້ແລ້ວນັື້ນກໍໃຫ້ ຕົກເປັນ 
ຂອງຝ່າຍຍິງ.  

ໃນກໍລະນີທີື່ຝ່າຍຍິງ ຫາກເປັນຜູ້ລະເມີດການໝັື້ນໝາຍ ໂດຍບໍໍ່ມີເຫດຜົນ ພຽງພໍແລ້ວ ຊັບສິນ, ວັດຖຸ 

ມີຄ່າທີື່ບໍໍ່ທັນໄດ້ມອບຕາມບົດບັນທຶກນັື້ນກໍຈະຕົກໄປ, ສ າລັບ ຊັບສິນ, ວັດຖຸມີຄ່າທີື່ໄດ້ຮັບຈາກ ຝ່າຍຊາຍແລ້ວ 
ນັື້ນ ຝ່າຍຍິງກໍຕ້ອງສົົ່ງຄືນໃຫ້ແກ່ຝ່າຍຊາຍ. 

ໃນກໍລະນີທີື່ມີຄວາມເສຍຫາຍ ຕໍໍ່ກຽດສັກສີຂອງຝ່າຍຍິງ ຫ ື ຝ່າຍຊາຍ ຫ ື ມີການໃຊ້ຈ່າຍ ເຂົື້ົື້າໃນການ
ກະກຽມການໝັື້ນໝາຍແລ້ວ ຝ່າຍທີື່ບໍໍ່ປະຕິບັດຕາມການໝັື້ນໝາຍໂດຍບໍໍ່ມີເຫດຜົນພຽງພໍ ກໍຈະໄດຮ້ັບຜິດຊອບ
ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍນັື້ນ. 

 

ມາດຕາ  145.  ການສູ່ຂ   

ເມືື່ອບ່າວສາວ ຫາກມັກຮັກ ແລະ ຕົກລົງຈະເອົາກັນເປັນຜົວເມຍແລ້ວ ຝ່າຍຊາຍກໍເອົາພໍໍ່ແມ່, ເຖົື້ົື້າແກ່ ຫ ື 

ການຈັດຕັື້ງຂອງຕົນໄປສູຂໍ່ນ າພໍໍ່ແມ່, ເຖົື້ົື້າແກ່ຂອງຝ່າຍຍິງ ຕາມຮີດຄອງປະເພນີ ເພືື່ອຕົກລົງກ່ຽວກັບຄ່າດອງ 
ແລະ ພິທີແຕ່ງດອງ ຕາມຄວາມສາມາດ ແລະ ເງືື່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງຝ່າຍຍິງ ແລະ ຝ່າຍຊາຍ  ໂດຍໃຫ້ເຮັດບົດ
ບັນທຶກໄວ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.  

 

ມາດຕາ 146.  ການໃຊ້ແທນຄວາມເສຍຫາຍເນ ົ່ອງຈາກການບ ົ່ປະຕິບັດຕາມການສູ່ຂ  

ໃນກໍລະນີ ຝ່າຍໃດໜຶື່ງ ຫາກບໍໍ່ປະຕິບັດຕາມການສູ່ຂໍ ໂດຍບໍໍ່ມີເຫດຜົນພຽງພໍ ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍ
ຫາຍ ຕໍໍ່ກຽດສັກສີຂອງອີກຝ່າຍໜຶື່ງ ຫ ື ມີການໃຊ້ຈ່າຍ ເຂົື້ົື້າໃນການກະກຽມການແຕ່ງດອງແລ້ວ ຝ່າຍທີື່ບໍໍ່ປະຕິ
ບັດນັື້ນ ກໍຈະໄດ້ຮັບຜິດຊອບໃຊແ້ທນຄ່າເສຍຫາຍ. 
 

ມາດຕາ 147.  ການຮ່ວມປະເວນກີ່ອນການແຕ່ງດອງ  

ເມືື່ອຊ ້ສາວ ໄດ້ຮ່ວມປະເວນີກັນກ່ອນການແຕ່ງດອງ ຖ້າຫາກຊາຍຊ ້ ບໍໍ່ເອົາຍິງຊ ້ເປັນເມຍແລ້ວ ຊາຍຊ ້
ນັື້ນກໍຈະໄດເ້ສຍຄ່າປົວແປງຈິດໃຈ, ຄ່າທ າຂວັນຍິງຊ ້ ຫ ື ຄອບຄົວຂອງຍິງຊ ້ ຕາມຮີດຄອງປະເພນີ ໃນກໍລະນ ີທີື່

ຍິງຊ ້ ຫາກບໍໍ່ເອົາຊາຍຊ ້ເປັນຜົວ ກໍຈະບໍໍ່ມີການເສຍຄ່າປົວແປງຈິດໃຈ, ຄ່າທ າຂວັນນັື້ນ ແຕ່ຢ່າງໃດ. 

ໃນກໍລະນີທີື່ມີການຖືພາ ນອກຈາກຈະໄດ້ເສຍຄ່າທ າຂວັນແລ້ວ ຊາຍຊ ້ຍັງຈະຕ້ອງເສຍຄ່າ ອອກລູກ, ຄ່າ
ຢູ່ກ າ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອືື່ນຕືື່ມອີກ. 

ບໍໍ່ວ່າໃນກໍລະນີໃດກໍຕາມ ຊາຍຊ ້ມີພັນທະລ້ຽງດູລູກ ທີື່ເກີດມານັື້ນ ຈົນກວ່າເດັກຈະພົື້ນກະສຽນອາຍຸ. 
 

ໝວດທ ີ3 
ການແຕ່ງດອງ 

ກ. ເງ ົ່ອນໄຂ ແລະ ລະບຽບການແຕ່ງດອງ  
 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 
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ມາດຕາ 148. ເງ ົ່ອນໄຂຂອງການເອົາກນັເປັນຜົວເມຍ 

  ຍິງ ແລະ ຊາຍ ທີື່ຈະເອົາກັນເປັນຜົວເມຍ ຕ້ອງມີເງືື່ອນໄຂ ດັົ່ງນີື້: 
1. ມີອາຍຸ ແຕ່ສິບແປດປີຂຶື້ນໄປ; 
2. ມີຄວາມມັກຮັກ, ການຕົກລົງ ແລະ ຄວາມສະໝັກໃຈຂອງຄູ່ບ່າວສາວ; 
3. ເປັນໂສດ, ເປັນຮ້າງ ຫ ື ເປັນໝ້າຍ ໂດຍມີເອກະສານຢັ ງຢືນຢ່າງຖືກຕ້ອງ; 
4. ບໍໍ່ເປັນບ້າເສຍຈິດ ຫ ື ພະຍາດຮ້າຍແຮງ ຫ ື ພະຍາດຕິດແປດ ທີື່ຈະເປັນອັນຕະລາຍ ຕໍໍ່ຊີວິດ ຫ ື 

ສຂຸະພາບ ຂອງຍິງ ຫ ື ຊາຍທີື່ຈະເອົາເປັນຜົວເມຍ ຫ ື ລູກ.  
 ຍິງ ແລະ ຊາຍ ຈະມີຖານະເປັນຜົວເມຍກັນ ນັບແຕ່ວັນຈົດທະບຽນການແຕ່ງດອງເປັນຕົື້ນໄປ.  
 

ມາດຕາ 149. ການບ ົ່ອະນຸຍາດໃຫ້ແຕ່ງດອງ   

  ການແຕ່ງດອງຈະບໍໍ່ອະນຸຍາດໄດ້ ໃນກໍລະນີ ດັົ່ງນີື້: 
1. ບຸກຄົນທີື່ເປັນເພດດຽວກັນ; 
2.ບຸກຄົນທີື່ ເປັນຍາດໃກ້ຊິດກັນ ຄື ພໍໍ່ແມ່, ປູ່ຍ່າ, ພໍໍ່ເຖົື້າ ແມ່ເຖົື້າ ຂຶື້ນໄປ ກັບ ລູກ, ຫ ານ ເຫ ນຕໍໍ່ໆລົງ

ມາ; ລະຫວ່າງ ພໍໍ່ລ້ຽງ, ແມ່ລ້ຽງ ກັບ ລູກລ້ຽງ; ລະຫວ່າງ ພໍໍ່ນ້າ, ແມ່ນ້າ ກັບ ລູກນ້າ; ລະຫວ່າງ ລູກຄີງ ກັບ ລູກ
ຄີງ, ກັບລູກລ້ຽງ, ກັບລູກນ້າ; ລະຫວ່າງ ລູກລ້ຽງ ກັບ ລູກລ້ຽງ, ກັບລູກນ້າ; ລະຫວ່າງສາວ ກັບ ຫ ານ. ສ າລັບ 
ລູກນ້າກັບລູກນ້ານັື້ນ ສາມາດເອົາກັນເປັນຜົວເມຍໄດ້ ໃນກໍລະນີທີື່ ພໍໍ່ແມ່ໄດ້ຢ່າຮ້າງກັນແລ້ວ.  

 

ມາດຕາ 150.  ການຈົດທະບຽນການແຕ່ງດອງ  

ຍິງ ແລະ ຊາຍ ທີື່ມີຈຸດປະສົງຢາກແຕ່ງດອງນ າກັນ ຕ້ອງເຮດັຄ າຮ້ອງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລ້ວຍືື່ນຕໍໍ່
ເຈົື້ົື້າໜ້າທີື່ທະບຽນຄອບຄົວ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ໂດຍຜ່ານອົງການປົກຄອງບ້ານບ່ອນຍິງ ຫ ື ຊາຍອາໄສຢູ່. 

ຖ້າຫາກເຫັນວ່າ ຍິງ ແລະ ຊາຍນັື້ນ ມີເງືື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ເຈົື້ົື້າໜ້າທີື່ທະບຽນຄອບຄົວ ກໍຈະຮຽກພວກ
ກ່ຽວເຂົື້ົື້າມາທ າການຈົດທະບຽນການແຕ່ງດອງ ໂດຍຊ້ອງໜ້າພະຍານສາມຄົນ.  
 

ມາດຕາ 151. ພິທີແຕ່ງດອງ  

ພິທແີຕ່ງດອງຕາມຮີດຄອງປະເພນີ ຈະເຮັດ ຫ ື ບໍໍ່ເຮັດກໍໄດ,້  ຈະເຮັດພ້ອມ ຫ ື ລຸນຫ ັງ ການຈົດທະບຽນ
ການແຕ່ງດອງກໍໄດ້ ແຕ່ບໍໍ່ໃຫ້ມີຜົນສະທ້ອນທາງດ້ານກົດໝາຍ. 

 
ຂ. ການແຕ່ງດອງທີົ່ພົວພັນກັບຕ່າງປະເທດ 

ມາດຕາ 152. ການແຕ່ງດອງລະຫວ່າງພົນລະເມ ອງລາວ ກັບ ຄົນຕ່າງປະເທດ, ຄົນຕ່າງດ້າວ ແລະ 
ຄົນບ ົ່ມສີັນຊາດ ຢູ່ ສປປ ລາວ  

ຄົນຕ່າງປະເທດ, ຄົນຕ່າງດ້າວ ແລະ ຄົນບໍໍ່ມີສັນຊາດ ມີສິດ ແລະ ພັນທະຄກືັນກັບພົນລະເມືອງລາວ 
ກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນແຕ່ງດອງ ແລະ ຄອບຄົວ. 

ການແຕ່ງດອງ ລະຫວ່າງພົນລະເມືອງລາວກັບ ຄົນຕ່າງປະເທດ, ຄົນຕ່າງດ້າວ ຫ ື ຄົນບໍໍ່ມີສັນຊາດ ຢູ່ 
ສປປ ລາວ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້.   



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 
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ການແຕ່ງດອງລະຫວ່າງພົນລະເມືອງລາວ ກັບ ຄົນຕ່າງປະເທດ, ຄົນຕ່າງດ້າວ ຫ ື ຄົນບໍໍ່ມີສັນຊາດນັື້ນ 
ຕ້ອງໄດ້ຈົດທະບຽນ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະບຽນຄອບຄົວ ລາວ. 

ຂັື້ນຕອນ ແລະ ລະບຽບການແຕ່ງດອງລະຫວ່າງພົນລະເມືອງລາວກັບຄົນຕ່າງປະເທດ, ຄົນຕ່າງດ້າວ ຫ  ື
ຄົນບໍໍ່ມີສັນຊາດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການສະເພາະ. 

 

ມາດຕາ 153. ການແຕ່ງດອງລະຫວ່າງຄົນຕ່າງປະເທດ, ຄົນຕ່າງດ້າວ ແລະ ຄົນບ ົ່ມສີັນຊາດດ້ວຍກັນ 
ຢູ່ ສປປ ລາວ  

ການແຕ່ງດອງລະຫວ່າງຄົນຕ່າງປະເທດ, ຄົນຕ່າງດ້າວ ແລະ ຄນົບໍໍ່ມີສັນຊາດດ້ວຍກັນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້
ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຫ ື ກົດໝາຍຂອງປະເທດ ຂອງຄູ່ແຕ່ງດອງ ຝ່າຍໃດໜຶື່ງກໍໄດ້. 

ຖ້າຫາກປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຂອງປະເທດຂອງຄູ່ແຕ່ງດອງຝ່າຍໃດໜຶື່ງນັື້ນ ໃຫ້ຈົດທະບຽນການ
ແຕ່ງດອງ ຢູ່ສະຖານທູດ ຫ ື ກົງສຸນຂອງປະເທດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.   

ການຈົດທະບຽນການແຕ່ງດອງລະຫວ່າງຄົນບໍໍ່ມີສັນຊາດດ້ວຍກັນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ຂອງ 
ສປປ ລາວ. 

 

ມາດຕາ 154. ການແຕ່ງດອງລະຫວ່າງພົນລະເມ ອງລາວດ້ວຍກນັ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ  

ລັດ ຮັບຮູ້ການແຕ່ງດອງ ລະຫວ່າງພົນລະເມືອງລາວດ້ວຍກັນຢູ່ຕ່າງປະເທດ ທີື່ເຮັດຂຶື້ນໂດຍສອດຄ່ອງ
ກັບ ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.  

ການແຕ່ງດອງລະຫວ່າງພົນລະເມືອງລາວດ້ວຍກັນຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ສະຖານທູດ ຫ ື ກົງສຸນ
ລາວຮັບຮູ້ນ າ. 

 

ມາດຕາ 155. ການແຕ່ງດອງ ລະຫວ່າງພົນລະເມ ອງລາວ ກັບ ຄົນຕ່າງປະເທດ, ຄົນຕ່າງດ້າວ ຫ   ຄົນ
ບ ົ່ມີສັນຊາດ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ.  

ລັດ ຮັບຮູ້ການແຕ່ງດອງລະຫວ່າງພົນລະເມືອງລາວກັບ ຄົນຕ່າງປະເທດ, ຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນບໍໍ່ມີສັນຊາດ 

ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ທີື່ເຮັດຂຶື້ນໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ. 

ການແຕ່ງດອງ ລະຫວ່າງພົນລະເມືອງລາວກັບ ຄົນຕ່າງປະເທດ, ຄົນຕ່າງດ້າວ ຫ ື ຄົນບໍໍ່ມີສັນຊາດ ຢູ ່

ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ສະຖານທູດ ຫ ື ກົງສຸນລາວ ຮັບຮູ້ນ າ. 

 
ຄ. ການແຕ່ງດອງເປັນໂມຄະ 

 

ມາດຕາ 156.  ການແຕ່ງດອງເປັນໂມຄະ  

ການແຕ່ງດອງເປັນໂມຄະ ແມ່ນການແຕ່ງດອງທີື່ລະເມີດ:  
1. ເງືື່ອນໄຂຂອງການເອົາກັນເປັນຜົວເມຍ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 148 ຂອງປະມວນກົດ

ໝາຍແພ່ງ ສະບັບນີື້; 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 

ກະຊວງຍຸຕິທ າ, ຄະນະຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ   ໜ້າ 60 

2. ການບໍໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ແຕ່ງດອງ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 149 ຂອງປະມວນກົດໝາຍ
ແພ່ງ ສະບັບນີື້. 

 

ມາດຕາ 157.  ການລົບລ້າງການແຕ່ງດອງເປັນໂມຄະ 

ຜົວ, ເມຍ, ພໍໍ່ ແມ່ ຂອງຜົວ ຫ ື ເມຍ, ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ, ເຈົື້ົື້າໜ້າທີື່ທະບຽນຄອບຄົວ 
ຫ ື ຜູ້ມີຜົນປະໂຫຍດກ່ຽວຂ້ອງ ມີສິດຮ້ອງຂໍໃຫ້ລົບລ້າງການແຕ່ງດອງເປັນໂມຄະ.  

ການລົບລ້າງການແຕ່ງດອງເປັນໂມຄະ ແມ່ນສິດອ ານາດຂອງສານ. 
  

ມາດຕາ 158.  ຜົນສະທ້ອນຂອງການແຕງ່ດອງເປັນໂມຄະ  

ເມືື່ອສານ ຫາກໄດ້ຕັດສີນລົບລ້າງການແຕ່ງດອງເປັນໂມຄະແລ້ວ ສາຍຜົວເມຍ ກໍຈະສິື້ນສຸດລົງ ແຕ່ລູກ
ທີື່ມີຢູ່ໃນທ້ອງ ຫ ື ເກີດໃນເວລາເປັນຜົວເມຍກັນນັື້ນ ກໍໃຫ້ຖືວ່າເປັນລູກທີື່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. 

ຊັບສົມບັດທີື່ໄດ້ມາໃນເວລາຜວົເມຍຢູ່ຮ່ວມກັນກ່ອນການລົບລ້າງການແຕ່ງດອງເປັນໂມຄະນັື້ນ ເປັນ
ກ າມະສິດຮ່ວມ ແລະ ໃຫ້ແບ່ງປັນຕາມທີື່ໄດກ້ ານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ... (ຊັບສົມບັດຮ່ວມ) ຂອງປະມວນກົດໝາຍ
ແພ່ງສະບັບນີື້. 
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ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງຜົວເມຍ 
 

ມາດຕາ 159. ສິດຂອງຜົວເມຍ  

ຢູໃ່ນຄອບຄົວ ຜົວ ແລະ ເມຍ ມີສິດສະເໝີພາບກັນໃນທຸກດ້ານ. ຜົວເມຍ ພ້ອມກັນຕົກລົງບັນຫາພາຍ
ໃນຄອບຄົວຢ່າງເປັນເອກະພາບ.  

ຜົວເມຍ ມີສິດຕາງໜ້າ ຊຶື່ງກັນ ແລະ ກັນ ຕາມທີື່ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ. 
 

ມາດຕາ 160. ສິດໃນການເຄ ົ່ອນໄຫວຂອງຜົວເມຍ 

ຜົວເມຍ ມີສິດເຄືື່ອນໄຫວທາງດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ສັງຄົມ. 
ການເລືອກບ່ອນຢູ່ຂອງຄອບຄວົ ຕ້ອງມີການຕົກລົງເປັນເອກະພາບຂອງຄູ່ຜົວເມຍ. 

 

ມາດຕາ 161. ສິດໃນການເລ ອກນາມສະກຸນ  

ຜົວ ເມຍ ມີສິດເລືອກເອົານາມສະກຸນ ຂອງຜົວ ຫ ື ເມຍ ເພືື່ອເປັນນາມສະກຸນຂອງຄອບຄົວ. ຜົວ ເມຍ 
ຈະຮັກສານາມສະກຸນເດີມຂອງໃຜລາວໄວ້ກໍໄດ.້ 

 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 

ກະຊວງຍຸຕິທ າ, ຄະນະຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ   ໜ້າ 61 

ມາດຕາ 162. ພັນທະຂອງຜົວເມຍ  

ຜົວເມຍ ມີພັນທະຮັກແພງ, ເຄົາລົບນັບຖື, ເບິື່ງແຍງ, ໃຫ້ກຽດ, ຮູ້ຈັກໃຫ້ອະໄພ ແລະ ຊ່ວຍ ເຫ ືອ ຊຶື່ງ 

ກັນ ແລະກັນ ພ້ອມກັນລ້ຽງດລູູກ, ສຶກສາອົບຮົມລູກ ແລະ ກໍໍ່ສ້າງກັນໃຫ້ກາຍເປັນຄອບຄົວທີື່ມີຄວາມສາມັກຄີ, 
ມີຄວາມສຸກ ແລະ ກ້າວໜ້າ. 

 

ມາດຕາ 163. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜົວເມຍຕ ົ່ໜີື້ສິນ  

ຜົວເມຍ ຫ ື ຝ່າຍໃດໜຶື່ງ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ການກູ້ຢືມເງິນ ຫ ື ຊັບ ໃນກໍລະນີດັົ່ງນີື້: 
1. ຜົວ ແລະ ເມຍ ໄດພ້້ອມກັນກູ້ຢືມເງິນ ຫ ື ຊັບນັື້ນ; 

2. ຜົວ ຫ ື ເມຍ ໄດ້ກູ້ຢືມເງິນ ຫ ື ຊັບແຕຝ່່າຍດຽວ ເພືື່ອນ າມາໃຊ້ຈ່າຍໃນຄອບຄົວ; 

3. ຜົວ ຫ ື ເມຍ ໄດ້ກູ້ຢືມເງິນ ຫ  ືຊັບແຕຝ່່າຍດຽວ ເພືື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວຂອງຜູກ້່ຽວ. ໃນກໍ
ລະນີນີື້ ຖ້າວ່າ ຜົວ ຫ ື ເມຍ ຫາກໄດ້ເອົາເງິນຂອງຕົນ ຫ ື ສີນສົມສ້າງ ໃຊ້ແທນໜີື້ສີນນັື້ນ ກໍມີສິດໄດ້ຮັບການທົດ
ແທນຄືນໃນເວລາແບ່ງປັນສີນສົມສ້າງ. 

ສ າລັບ ໜີື້ສິນທີື່ກູ້ຢຶມມາພາຍຫ ັງທີື່ຜົວເມຍໄດ້ແຍກກັນຢູ່  ເພືື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຄອບຄົວ ຫ ື ໂດຍມີ 
ການຕົກລົງເຫັນດີນ າກັນນັື້ນ ຜົວເມຍຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ. ຖ້າຫາກກູ້ຢຶມມາ ເພືື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ 
ໂດຍບໍໍ່ມີການຕົກລົງເຫັນດີນ າກັນ ໃຫ້ຜົວ ຫ ື ເມຍທີື່ໄດ້ກູ້ຢືມນັື້ນ ຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ໜີື້ສິນເອົາເອງ.  
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ຊັບສົມບັດຂອງຜົວເມຍ 
 

ມາດຕາ 164. ຊັບສົມບັດຂອງຜົວເມຍ 

  ຊັບສົມບັດຂອງຜົວເມຍປະກອບມີ ຊັບເດີມ ແລະ ສີນສົມສ້າງ. 
 

ມາດຕາ 165. ຊັບເດີມ  

ຊັບເດີມ ແມ່ນຊັບສົມບັດ ທີື່ຜວົ ຫ ື ເມຍ ໄດ້ມາກ່ອນການແຕ່ງດອງ ຫ ື ແມ່ນຊັບສົມບັດທີື່ໄດມ້າຈາກ
ການສືບທອດມູນມໍຣະດົກ ຫ ື ຈາກການມອບ ຫ ື ການຍົກຊັບໃຫ້ຜົວ ຫ ື ເມຍສະເພາະ ພາຍຫ ັງການແຕ່ງດອງທີື່
ຍັງຄົງຢູ່ ຫ ື ປ່ຽນສະພາບໄປເປັນຊັບສິື່ງຂອງໃໝ່ແລ້ວ. 

ນອກຈາກນີື້ ດອກເບ້ຍ, ລາຍໄດ້ ແລະ ໝາກຜົນ ທີື່ເກີດຈາກ ຊັບເດີມຂອງຜົວ ຫ ື ເມຍ ກໍໃຫ້ຖືເປັນ
ຊັບ ເດີມຂອງຜູ້ນັື້ນ ເວັື້ນເສຍແຕ່ ຜົວ ຫ ື ເມຍ ຫາກໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນການຜະລິດ ຫ ື ການສ້າງສາຮ່ວມ
ກັນ, ໃນກໍລະນີນີື້ ລາຍໄດ້ ແລະ ໝາກຜົນນັື້ນ ໃຫ້ຖືເປັນສີນສົມສ້າງ. 

 

ມາດຕາ 166. ສີນສົມສ້າງ  

ສິນສົມສ້າງ ແມ່ນຊັບສົມບັດທີື່ຜົວເມຍ ສ້າງສາ ແລະ ຫາມາໄດໃ້ນເວລາເປັນຜົວເມຍນ າກັນ ເວັື້ນເສຍ
ແຕ່ ຊັບສິື່ງຂອງທີື່ເປ ັນເຄືື່ອງໃຊ້ສ່ວນຕົວ  ຊຶື່ງບໍໍ່ມີມູນຄ່າສູງ. 

ລາຍໄດ້ທັງໝົດທີື່ຜົວ ຫ ື ເມຍໄດ້ຮັບໃນເວລາຢູ່ຮ່ວມກັນ ຫ ື ແຍກກັນຢູ່ນັື້ນ ກໍໃຫ້ຖືເປັນສິນສົມສ້າງ. 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 

ກະຊວງຍຸຕິທ າ, ຄະນະຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ   ໜ້າ 62 

ໃນກໍລະນີທີື່ມີການສ້ອມແປງຊັບເດີມຂອງຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶື່ງ ໂດຍນ າໃຊ້ສິນສົມສ້າງ ຫ ື ຊັບເດີມຂອງ
ອີກຝ່າຍໜຶື່ງ ໃນມູນຄ່າເກີນກວ່າສອງສ່ວນສາມ ຂອງມູນຄ່າຊັບເດີມ ທີື່ສ້ອມແປງ ກໍໃຫ້ຖືວ່າ ຊັບນັື້ນເປັນສິນ
ສົມສ້າງ. 

 

ມາດຕາ 167. ການນ າໃຊ້ສິນສົມສ້າງ  

ຜົວເມຍ ມີສິດເທົົ່າທຽມກັນ ກ່ຽວກັບສິນສົມສ້າງ ໂດຍບໍໍ່ຂຶື້ນກັບວ່າຈະແມ່ນຜົວ ຫ ື ເມຍ ເປັນຜູຫ້າຊັບ
ສິື່ງຂອງນັື້ນມາໄດ.້ ຜົວເມຍມີສິດນ າໃຊັສີນສົມສ້າງຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງ
ຄອບຄົວ. ສ າລັບ ສິດໄດຮ້ັບໝາກຜົນ ແລະ ຊີື້ຂາດກ່ຽວກັບສີນສົມສ້າງ ຊຶື່ງມີມູນຄ່າສູງນັື້ນ ຕ້ອງມີຄວາມເປັນ 
ເອກະພາບນ າກັນເສຍກ່ອນ ເຊັົ່ນ ການຊືື້ຂາຍສິດນ າໃຊ້ທີື່ດິນ ຫ ື ເຮືອນ, ການນ າເອົາສິນສົມສ້າງໄປຄ ້າປະກັນ. 
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ການສິື້ນສຸດການເປັນຜົວເມຍ 
 

ມາດຕາ 168. ການສິື້ນສຸດການເປັນຜົວເມຍ 

ການສິື້ນສຸດການເປັນຜົວເມຍ ແມ່ນການຂາດຈາກສາຍພົວພັນຜົວເມຍ ຕາມສາເຫດໃດໜຶື່ງທີື່ໄດ້
ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 196 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້.  

 

ມາດຕາ 169. ສາເຫດຂອງການສິື້ນສດຸການເປັນຜົວເມຍ 

ການເປັນຜົວເມຍກັນ ຈະສິື້ນສຸດລົງໃນກໍລະນີ ດັົ່ງນີື້: 
1. ການຢ່າຮ້າງ;   

2. ຄ າຕັດສີນຂອງສານທີື່ຮັບຮູ້ການແຕ່ງດອງເປັນໂມຄະ;  

3. ການເສຍຊວິີດຂອງຜົວ ຫ ື ເມຍ. 

 
ກ. ການຢ່າຮ້າງ  

 

ມາດຕາ 170.  ການຢ່າຮ້າງ 

ການຢ່າຮ້າງ ແມ່ນການສິື້ນສຸດການເປັນຜົວເມຍ ຍ້ອນສາເຫດໃດໜຶື່ງຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 
175 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້. 

ບໍໍ່ວ່າໃນກໍລະນີໃດກໍຕາມ ບໍໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຊືື້ຮ້າງ ຫ ື ບັງຄັບໃຫ້ຢ່າຮ້າງ.  
 

ມາດຕາ 171. ປະເພດການຢ່າຮ້າງ  

ການຢ່າຮ້າງ ມີສອງປະເພດ ດັົ່ງນີື້: 
1. ການຢ່າຮ້າງດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ; 

2. ການຢ່າຮ້າງຕາມການຕັດສີນຂອງສານ. 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 

ກະຊວງຍຸຕິທ າ, ຄະນະຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ   ໜ້າ 63 

 

ມາດຕາ 172. ການຢ່າຮ້າງດວ້ຍຄວາມສະໝັກໃຈ  

ການຢ່າຮ້າງດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ແມ່ນການຢ່າຮ້າງດ້ວຍຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມຂອງຜົວເມຍ. 
ການຢ່າຮ້າງດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ຕ້ອງມີເງືື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ດັົ່ງນີື້: 

1. ບໍໍ່ມີຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບບັນຫາລູກ ເປັນຕົື້ນ ການລ້ຽງດູລູກ; 

2. ບໍໍ່ມີຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບສິນສົມສ້າງ; 

3. ບໍໍ່ມີຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບໜີື້ສິນ. 
ການຢ່າຮ້າງດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ມີຜົນນັບແຕ່ວັນຈົດທະບຽນການຢ່າຮ້າງເປັນຕົື້ນໄປ. 

 

ມາດຕາ 173. ຂັື້ນຕອນການຢ່າຮ້າງດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ  

ຜົວເມຍທີື່ມີຈຸດປະສົງຢ່າຮ້າງກັນດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ຕ້ອງເຮັດຄ າຮ້ອງຂໍຢ່າຮ້າງ ໂດຍຊ້ອງໜ້າ ພໍໍ່
ແມ່, ເຖົື້າແກ່ທັງສອງຝ່າຍ ພ້ອມດ້ວຍພະຍານ ຢ່າງໜ້ອຍສາມຄົນ ແລ້ວຍືື່ນຕໍໍ່ ນາຍບ້ານ ບ່ອນພວກຕົນອາໄສຢູ່. 

ເມືື່ອໄດ້ຮັບຄ າຮ້ອງຂໍຢ່າງຮ້າງນັື້ນແລ້ວ  ນາຍບ້ານຕ້ອງສຶກສາອົບຮົມໃຫ້ຜົວເມຍ ຄືນດີກັນ,  ຖ້າວ່າພວກກ່ຽວ
ຫາກບໍໍ່ສົມ ຍອມຄືນດີກັນໃນທັນໃດ ກໍຕ້ອງໃຫ້ເວລາໄປຄົື້ນຄິດໃນກ ານົດ ສາມເດືອນ. 

ພາຍຫ ັງທີື່ຜົວເມຍໄດ້ຄົື້ນຄິດ ແລະ ບໍໍ່ຕົກລົງຄືນດີກັນແລ້ວ  ນາຍບ້ານຕ້ອງເຮັດບົດບັນທຶກການຢ່າຮ້າງ 
ແລ້ວສົົ່ງໃຫ້ເຈົື້າໜ້າທີື່ທະບຽນຄອບຄົວເມືອງ, ເທດສະບານ ເພືື່ອຈົດທະບຽນການຢ່າຮ້າງ ແລ້ວອອກໃບຢ່າຮ້າງ
ໃຫ້ຄູ່ຜົວເມຍ ຜູ້ລະສະບັບ ເພືື່ອເປັນຫ ັກຖານ. 

 

ມາດຕາ 174. ການຢ່າຮ້າງຕາມການຕັດສີນຂອງສານ  

ການຢ່າຮ້າງຕາມການຕັດສີນຂອງສານ ແມ່ນການພິຈາລະນາຕັດສິນຂອງສານ ໃຫ້ຢ່າຮ້າງຕາມການ
ຮ້ອງຟ້ອງ ຫ ື ຮ້ອງຂໍ ຂອງຜົວ ຫ ື ເມຍ. 

ການຢ່າຮ້າງຕາມການຕັດສີນຂອງສານ ຕ້ອງມີເງືື່ອນໄຂ ດັົ່ງນີື້: 
1. ມີການຮ້ອງຟ້ອງ ຫ ື ຮ້ອງຂໍ ຢ່າຮ້າງຂອງຜົວ ຫ ື ເມຍ;  
2. ມີສາເຫດຂອງການຢ່າຮ້າງ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 175 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ

ສະບັບນີື້; 
3. ມີຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງ ກ່ຽວກັບ ການລ້ຽງດູລູກ, ສິນສົມສ້າງ,  ໜີື້ສິນ ແລະ ບັນຫາອືື່ນ ຂອງຄູ່ຜົວເມຍ. 

ການຢ່າຮ້າງຕາມການຕັດສີນຂອງສານ ມີຜົນນັບແຕ່ວັນທີຄ າຕັດສີນຂອງສານໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ
ເປັນຕົື້ນໄປ. 

 

ມາດຕາ 175.  ສາເຫດຂອງການຢ່າຮ້າງ 

ຜົວ ຫ ື ເມຍ ຈະຂໍຢ່າຮ້າງກັນໄດ້ ເມືື່ອມີສາເຫດໃດໜຶື່ງ ດັົ່ງນີື້ : 
1. ທ າມິດສະຈານ; 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 

ກະຊວງຍຸຕິທ າ, ຄະນະຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ   ໜ້າ 64 

2. ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຫ ື ປ້ອຍດ່າດ້ວຍຄວາມຫຍາບຊ້າຕໍໍ່ກັນ ຫ  ືຕໍໍ່ພໍໍ່ແມ່ ແລະ ຍາດພີື່ນ້ອງ ຫ ື ມີການປະ
ພຶດທີື່ບໍໍ່ເໝາະສົມຢ່າງຮ້າຍແຮງເຊັົ່ນ: ຕິດເຫ ົື້າ, ຕິດຢາເສບຕິດຢ່າງໜັກໜ່ວງ ຫ ື ຫ ີື້ນການພະນັນເປັນອາ

ຈິນ, ຫ ີື້ນກິນຟຸມເຟືອຍ; 

3. ໜີໄປ ແລະ ບໍໍ່ໄດສ້ົົ່ງ ຂ່າວຄາວ ຫ ື  ຊັບມາລ້ຽງຄອບຄົວ ເປັນເວລາ ສາມປີ ຂຶື້ນໄປ;  

4. ຜົວໄປບວດເປັນພິກຂຸ, ສາມະເນນ ຫ ື ພໍໍ່ຂາວ ຫ ື ເມຍໄປບວດເປັນ ແມ່ຂາວ ເກີນກວ່າ ສາມປີ  ໂດຍບໍໍ່

ມີຄວາມເຫັນດີນ າກັນ; 

5. ເປັນຜູ້ຫາຍສາບສູນ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 78 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້; 

6. ຖືກສານຕັດສີນລົງໂທດ ຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ ຫ້າປີຂຶື້ນໄປ; 

7. ເປັນພະຍາດ ຊຶື່ງເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງຈົນບໍໍ່ສາມາດຈະຢູ່ນ າກັນໄດ;້ 

8. ເປັນຄົນບ້າເສຍຈິດ ຈົນບໍໍ່ສາມາດຈະຢູ່ນ ໍາກັນໄດ້; 

9. ບໍໍ່ສາມາດຮ່ວມປະເວນີ; 

10. ບໍໍ່ສາມາດດ າລົງຊວິີດເປັນຜົວເມຍກັນຕໍໍ່ໄປໄດ້ ຍ້ອນສາເຫດຕ່າງໆ ເປັນຕົື້ນ ຄວາມບໍໍ່ສັດຊືື່ຕໍໍ່ກັນ, ການ
ທໍລະມານຈິດໃຈກັນ. 

 

ມາດຕາ 176.  ຂັື້ນຕອນການພິຈາລະນະການຢ່າຮ້າງຕາມຄ າຕັດສນີຂອງສານ  

ເມືື່ອໄດ້ຮັບຄ າຮ້ອງຟ້ອງ ຫ ື ຮ້ອງຂໍຢ່າຮ້າງແລ້ວ ສານຕ້ອງສຶກສາອົບຮົມໃຫ້ ຜົວເມຍຄືນດີກັນ. ຖ້າວ່າ 
ພວກກ່ຽວຫາກບໍໍ່ສົມຍອມຄືນດີກັນໃນທັນໃດ ກໍຕ້ອງໃຫ້ເວລາໄປຄົື້ົື້ນຄິດ ໃນກ ານົດສາມເດືອນ. 

ພາຍຫ ັງທີື່ຜົວເມຍ ຫາກໄດຄ້ົື້ນຄິດ ແລະ ບໍໍ່ຕົກລົງຄືນດີກັນແລ້ວ ສານກໍຈະຕັດສີນໃຫ້ຜົວເມຍຢ່າຮ້າງ
ກັນ ຖ້າຫາກມີສາເຫດໃດໜຶື່ງຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 175 ຂອງປະມວນກົດໝາຍສະບັບນີື້. ໃນການ
ຕັດສີນກ່ຽວກັບການຢ່າຮ້າງ ສານຕ້ອງວາງມາດຕະການປົກປັກຮັກສາຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກທີື່ຍັງບໍໍ່ທັນພົື້ນກະ
ສຽນອາຍຸ ແລະ ຂອງຜົວ ຫ ື ເມຍທີື່ບໍໍ່ສາມາດອອກແຮງງານ ເພືື່ອດ າລົງຊີວິດໄດ.້ 

ພາຍຫ ັງທີື່ສານໄດຕ້ັດສີນຢ່າຮ້າງແລ້ວ ຕ້ອງສ າເນົາຄ າຕັດສີນ ທີື່ໃຊ້ໄດຢ້່າງເດັດຂາດ ເປັນສອງສະບັບ 
ແລ້ວສົົ່ງໃຫ້ເຈົື້າໜ້າທີື່ທະບຽນຄອບຄົວ ເພືື່ອຈົດທະບຽນການຢ່າຮ້າງ ແລ້ວມອບໃບຢັ ງຢືນການຢ່າຮ້າງ ໃຫ້ຄູ່ຜົວ
ເມຍ ຜູລ້ະສະບັບ. 

 

ມາດຕາ 177. ການບ ົ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຂ ຢ່າຮ້າງ  

ຜົວ ບໍໍ່ມີສິດຈະຂໍຢ່າຮ້າງໄດ້ ໃນເວລາທີື່ເມຍພວມຖືພາ ຫ ື ຫ ັງຈາກທີື່ລູກນັື້ນ ເກີດມາບໍໍ່ທັນຮອດໜຶື່ງປີ 
ເວັື້ນເສຍແຕ່ ຜູ້ເປັນເມຍ ຫາກເປັນຜູ້ຂໍຢ່າຮ້າງ. 

 
1. ຜົນຂອງການຢ່າຮ້າງ 

 

ມາດຕາ 178. ການຮັກສາ ແລະ ການລ້ຽງດູລູກ  

ຜົວເມຍທີື່ໄດ້ຢ່າຮ້າງກັນແລ້ວ ມີພັນທະ ເບິື່ງແຍງ, ລ້ຽງດູ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມລູກ. 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 
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ຖ້າວ່າຜົວເມຍ ຫາກບໍໍ່ເຫັນດີນ າກັນ ກ່ຽວກັບການຮັກສາ ແລະ ລ້ຽງດູລູກ  ສານຕ້ອງພິຈາລະນາຕັດສີນ 
ມອບເດັກໃຫ້ຢູ່ນ າ ພໍໍ່ ຫ ື ແມ່ ໂດຍຖືເອົາຕາມຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງເດັກຕາມກົດໝາຍ, ພ້ອມທັງ ກ ານົດການ
ໃຊ້ຈ່າຍ ໃນການລ້ຽງດູລູກ ຈົນພົື້ນກະສຽນອາຍຸ.   

 

ມາດຕາ 179. ການຮ້ອງຂ ຄ່າລ້ຽງດູ ເມຍ ຫ   ຜົວ  

ໃນເວລາພິຈາລະນາການຢ່າຮ້າງ ຫ ື ພາຍຫ ັງທີື່ໄດ້ຈົດທະບຽນການຢ່າຮ້າງກັນແລ້ວ ເມຍ ຫ ື ຜົວ ທີື່ເຈັບ
ເປັນເນືື່ອງຈາກສາຍພົວພັນຜົວເມຍໃນເມືື່ອກ່ອນ ແລະ ຂາດເຂີນ ຊຶື່ງບໍໍ່ສາມາດຈະລ້ຽງຕົນເອງໄດ້ ກໍມີສິດຮ້ອງຂໍ
ໃຫ້ສານພິຈາລະນາຕັດສີນໃຫ້ຜົວ ຫ ື ເມຍ ຈ່າຍຄ່າລ້ຽງດູໄດ້ ໃນກໍລະນີທີື່ຝ່າຍທີື່ຖືກຮ້ອງຂໍ ຫາກມີຄວາມສາ
ມາດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແຕ່ການຈ່າຍຄ່າລ້ຽງດູນັື້ນ ບໍໍ່ໃຫ້ເກີນສອງປີ. 
 

ມາດຕາ 180. ການແບ່ງປັນຊັບເດີມ ແລະ ສິນສົມສ້າງ  

ການແບ່ງປັນ ຊັບເດີມ ແລະ ສິນສົມສ້າງຂອງຜົວເມຍ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັົ່ງນີື້: 
1. ຊັບເດີມຂອງຝ່າຍໃດ ກໍໃຫ້ເປັນກ າມະສິດຂອງຝ່າຍນັື້ນ; 
2. ສິນສົມສ້າງຂອງຜົວເມຍ ໃຫ້ແບ່ງປັນກັນຄົນລະເຄິື່ງ ເວັື້ນເສຍແຕ່ ຜົວ ຫ ື ເມຍ ຫາກເປັນຜູ້ກະທ າ

ຜິດໃນສະຖານທ າມິດສະຈານ, ສໍໍ້ໂກງ ຫ ື ຍັກຍອກສີນສົມສ້າງ ໂດຍມີຄ າຕັດສີນທີື່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງ

ເດັດຂາດ, ຝ່າຍທີື່ຜິດນັື້ນ ກໍຈະໄດຮ້ັບພຽງແຕ່ໜຶື່ງສ່ວນສາມຂອງສີນສົມສ້າງເທົົ່ານັື້ນ. 
ໃນກໍລະນີ ທີື່ລູກຍັງບໍໍ່ທັນພົື້ນກະສຽນອາຍຸ ຫາກໄດຢູ້່ນ າຜູ້ໃດ ຜູ້ນັື້ນ ກໍຈະໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງ ສ່ວນໃດ

ສ່ວນໜຶື່ງທີື່ເໝາະສົມຂອງສິນສົມສ້າງນັື້ນ ເພືື່ອເປັນການລ້ຽງດູລູກ, ສ່ວນທີື່ເຫ ືອນັື້ນ ໃຫ້ຜົວເມຍແບ່ງປນັກັນຄົນ
ລະເຄິື່ງ.  

ສນິສົມສ້າງ ຈະໄດແ້ບ່ງປັນກັນພາຍຫ ັງທີື່ຜົວເມຍນັື້ນໄດ້ຢ່າຮ້າງກັນ.  
ສນິສົມສ້າງ ອາດຈະຖືກແບ່ງປັນກ່ອນການຢ່າຮ້າງກໍໄດຕ້າມການຮ້ອງຟ້ອງ ຫ ື ຮ້ອງຂໍ ຂອງຝ່າຍໃດໜຶື່ງ 

ໃນກໍລະນີ ດັົ່ງນີື້: 
1. ຜົວເມຍ ຫາກໄດແ້ຍກກັນຢູ່; 
2. ຜົວ ຫ ື ເມຍ ຫາກໄດ້ລັກເອົາສິນສົມສ້າງ ໄປນ າໃຊ້ໃນທາງທີື່ບໍໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫ ື ຫາກບໍໍ່ມີຄວາມບໍລິ

ສຸດໃຈຕໍໍ່ສິນສົມສ້າງ; 
3. ຜົວ ຫ ື ເມຍ ຫາກໄດ້ຫາຍສາບສູນຕາມຄ າຕັດສີນຂອງສານ. 
 

ມາດຕາ 181. ຄ່າດອງຄ້າງ  

ໃນກໍລະນີທີື່ມີການຢ່າຮ້າງກັນ ຄ່າດອງທີື່ຝ່າຍຊາຍຍັງບໍໍ່ທັນມອບໃຫ້ຝ່າຍຍິງ ຄົບຖ້ວນໃນເວລາ 
ແຕ່ງດອງເອົາກັນເປັນຜົວເມຍນັື້ນ ຕ້ອງນ າມາປະຕິບັດ ຖ້າຫາກຝ່າຍຊາຍເປັນຜູ້ມີຄວາມຜິດ. 

ໃນກໍລະນີທີື່ ຝ່າຍຍິງຫາກເປັນຜູ້ມີຄວາມຜິດ ຄ່າດອງຄ້າງນັື້ນ ກໍຈະຕົກໄປ. 
 

ຂ. ການຢ່າຮ້າງທີົ່ພົວພັນກັບຕ່າງປະເທດ 
 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 
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ມາດຕາ 182. ການຢ່າຮ້າງ ລະຫວ່າງພົນລະເມ ອງລາວ ກັບ ຄົນຕາ່ງປະເທດ, ຄົນຕ່າງດ້າວ ຫ   ຄົນບ ົ່
ມີສັນຊາດ ຢູ່ ສປປ ລາວ  

ການຢ່າຮ້າງ ລະຫວ່າງ ພົນລະເມືອງລາວ ກັບ ຄົນຕ່າງປະເທດ, ຄົນຕ່າງດ້າວ ຫ ື ຄົນບໍໍ່ມີສັນຊາດດ້ວຍ
ກັນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້. 

 

ມາດຕາ 183. ການຢ່າຮ້າງລະຫວ່າງຄົນຕ່າງປະເທດ, ຄົນຕ່າງດ້າວ ຫ   ຄົນບ ົ່ມີສັນຊາດດ້ວຍກັນຢູ່  
ສປປ ລາວ  

ການຢ່າຮ້າງ ລະຫວ່າງຄົນຕ່າງປະເທດ, ຄົນຕ່າງດ້າວ ຫ ື ຄົນບໍໍ່ມີສັນຊາດດ້ວຍກັນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ປະ
ຕບັິດຕາມປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້. 

 

ມາດຕາ 184. ການຢ່າຮ້າງ ລະຫວ່າງ ພົນລະເມ ອງລາວດວ້ຍກນັຢູຕ່່າງປະເທດ  

ການຢ່າຮ້າງ ລະຫວ່າງພົນລະເມືອງລາວດ້ວຍກັນ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ 
ລາວ ຫ ື ກົດໝາຍຂອງປະເທດ ບ່ອນຜົວເມຍອາໄສຢູ່.  

ການຢ່າຮ້າງ ລະຫວ່າງ ພົນລະເມືອງລາວດ້ວຍກັນຢູຕ່່າງປະເທດ ຕ້ອງໃຫ້ສະຖານທູດ ຫ ື ກົງສຸນລາວຮັບ
ຮູ້ນ າ. 

 

ມາດຕາ 185.  ການຢ່າຮ້າງ ລະຫວ່າງພົນລະເມ ອງລາວ ກັບ ຄົນຕາ່ງປະເທດ, ຄົນຕ່າງດ້າວ ຫ   ຄົນບ ົ່
ມີສັນຊາດ ຢູ່ ຕ່າງປະເທດ 

ການຢ່າຮ້າງ ລະຫວ່າງ ພົນລະເມືອງລາວ ກັບ ຄົນຕ່າງປະເທດ, ຄົນຕ່າງດ້າວ ຫ ື ຄົນບໍໍ່ມີສັນຊາດຢູ່
ຕ່າງປະເທດ ອາດຈະປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຫ ື ກົດໝາຍຂອງປະເທດບ່ອນພວກກ່ຽວອາໄສຢູ່ ຫ ື 
ກົດໝາຍຂອງປະເທດຂອງຜົວ ຫ ື ເມຍ.  

ການຢ່າຮ້າງ ລະຫວ່າງ ພົນລະເມືອງລາວກັບ ຄົນຕ່າງປະເທດ, ຄົນຕ່າງດ້າວ ຫ ື ຄົນບໍໍ່ມີສັນຊາດຢູ່
ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງໃຫ້ສະຖານທູດ ຫ ື ກົງສຸນລາວຮັບຮູນ້ າ. 

 
ຂ. ການເສຍຊີວິດ 

 

ມາດຕາ 186. ການເສຍຊີວິດຂອງ ຜົວ ຫ   ເມຍ 

ການເສຍຊີວິດ ຂອງຜົວ ຫ ື ເມຍ ແມ່ນການເສຍຊີວິດຕາມທ າມະຊາດ ຫ ື ຕາມຄ າຕັດສີນຂອງສານ. 
 

ມາດຕາ 187. ການເສຍຊີວິດຂອງຜົວ ຫ   ເມຍຕາມຄ າຕດັສີນຂອງສານ 

ການເສຍຊີວິດຂອງຜົວ ຫ ື ເມຍຕາມຄ າຕັດສີນຂອງສານ ແມ່ນການເສຍຊີວິດ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ
ມາດຕາ 83 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້. 
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ຄ. ຜົນຂອງການສິື້ນສຸດສາຍພົວພັນຜົວເມຍ ແລະ ການເອົາກັນຄ ນເປນັຜົວເມຍ 
 

ມາດຕາ 188.  ຜົນຂອງການສິື້ນສຸດສາຍພົວພັນຜົວເມຍ  

ຜົນຂອງການສິື້ນສຸດສາຍຜົວເມຍມີດັົ່ງນີື້: 
1. ສິນສົມສ້າງຈະໄດ້ຮັບການແບ່ງປັນ; 
2. ພັນທະໃນການລ້ຽງດູລູກ; 
3. ຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນຕໍໍ່ໜີື້ສິນ ທີື່ມີໃນເວລາເປັນຜົວເມຍກັນ. 

 

ມາດຕາ 189.  ການສິື້ນສຸດການໃຊ້ນາມສະກນຸດຽວກັນ 

ຜົວ ຫ ື ເມຍ ທີື່ແຕ່ງດອງກັນ ຫາກໄດ້ປ່ຽນນາມສະກຸນມາໃສ່ນາມສະກຸນຂອງຜົວ ຫ ື ເມຍນັື້ນ ພາຍຫ ັງ
ສິື້ນສຸດສາຍຜົວເມຍດ້ວຍການຢ່າຮ້າງ ຫ ື ການແຕ່ງດອງເປັນໂມຄະຕາມຄ າຕັດສີນຂອງສານແລ້ວ ກໍສາມາດໃສ່
ນາມສະກຸນເດີມຂອງຕົນຄືນໄດ້ ຫ ື ຈະຮັກສານາມສະກຸນຂອງຄອບຄົວໄວ້ກໍໄດ້ ຖ້າຫາກບໍໍ່ມີການຄັດຄ້ານຂອງ
ອີກຝ່າຍໜຶື່ງ.  

 

ມາດຕາ 190. ການເອົາກັນຄ ນເປນັຜົວເມຍ  

ຜົວເມຍທີື່ໄດ້ຢ່າຮ້າງກັນແລ້ວ ຈະເອົາກັນຄືນອີກ  ກໍຕ້ອງຈົດທະບຽນການແຕ່ງດອງຄືນໃໝ່ ແລະ ໃຫ້
ປະຕິບັດຕາມປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້. 
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ສາຍພົວພັນພ ົ່ແມ່ ແລະ ລູກ 
ກ. ລູກຄີງ 

ມາດຕາ 191. ການໄດສ້ິດ ແລະ ພັນທະຂອງພ ົ່ແມ່ ແລະ ລູກ ໂດຍກ າເນີດ 

ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງພໍໍ່ແມ່ ແລະ ລູກ ຕາມທີື່ກົດໝາຍໄດກ້ ານົດໄວ້ ເກີດຂຶື້ນບົນພືື້ນຖານການກ າເນີດ
ຂອງເດັກ. 

ເດັກ ອາດຈະເກີດມາຈາກ ພໍໍ່ແມ່ ທີື່ແຕ່ງດອງນ າກັນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຫ ື ເກີດຈາກ ພໍໍ່ແມ່ ທີື່ບໍໍ່ໄດແ້ຕ່ງດອງ
ນ າກັນ ແຕ່ຜູ້ເປັນພໍໍ່ ໄດ້ສະໝັກໃຈຮັບຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງວ່າເປັນພໍໍ່ຂອງເດັກນັື້ນ ຫ ື ຜູ້ເປັນພໍໍ່ໄດຖື້ກຮັບຮູ້ຕາມຄ າຕັດ
ສີນຂອງສານ.  

 

ມາດຕາ 192. ການຈົດທະບຽນການເກດີ 

ເມືື່ອມີເດັກຢູ່ໃນຄອບຄົວຂອງຕົນ, ສຸກສາລາ ຫ ື ໂຮງໝໍແລ້ວ ໃຫ້ຫົວໜ້າຄອບຄົວ ຫ ື ຜູ້ຕາງໜ້າ
ຄອບຄົວ ໄປແຈ້ງຕໍໍ່ນາຍບ້ານບ່ອນຕົນອາໄສຢູ່. ພາຍຫ ັງໄດ້ຮັບໃບຢັັື້ງຢືນການເກີດຈາກນາຍບ້ານແລ້ວ ຜູ້ຮ້ອງຂໍ 
ຕ້ອງນ າໄປຈົດທະບຽນ ການເກີດ ຢູ່ອົງການທະບຽນຄອບຄົວເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ສ າລັບໜ່ວຍງານທະບຽນຄອບຄົວປະຈ າສະຖານທູດ ຫ ື ສະຖານກົງສຸນຂອງ ສປປ ລາວ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ 
ພາຍຫ ັງທີື່ໄດ້ຮັບແຈ້ງການເກີດແລ້ວ ກໍໃຫ້ຈົດທະບຽນການເກີດ ພາຍໃນຫ້າວັນລັດຖະການ  ນັບແຕ່ວັນໄດຮ້ັບ
ການແຈ້ງເກີດເປັນຕົື້ນໄປ. 
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ມາດຕາ 193.  ຊ ົ່ ແລະ ນາມສະກຸນຂອງເດັກ   

 ພໍໍ່ແມ່ ເປັນຜູ້ເລືອກຊືື່ຂອງເດັກຕາມໃຈມັກ ແລະ ຕາມການເຫັນດີນ າກັນ. ຜູ້ເປັນລູກມີສິດປ່ຽນຊືື່ຂອງ
ຕົນ ຕາມລະບຽບການ ຖ້າວ່າຕົນຫາກພົື້ນກະສຽນອາຍຸແລ້ວ. 

 ນາມສະກຸນຂອງເດັກ ໃຫ້ໃສ່ຕາມນາມສະກຸນຂອງພໍໍ່ແມ່ ຖ້າຫາກວ່າ ພໍໍ່ແມ່ ຫາກໃຊ້ນາມສະກຸນດຽວ
ກັນ. 

 ຖ້າວ່າ ພໍໍ່ແມ່ ຫາກໃຊ້ນາມສະກຸນຕ່າງກັນ ເດັກອາດໃສ່ນາມສະກຸນຂອງພໍໍ່ ຫ ື ຂອງແມ່ ຫ ື ຂອງທັງ
ສອງ ກໍໄດ້ ຕາມການເຫັນດີຂອງພໍໍ່ແມ່; ຖ້າຫາກຕົກລົງກັນບໍໍ່ໄດ້ແລ້ວເດັກຈະໃສ່ນາມສະກຸນ ຕາມຄ າຕັດສີນຂອງ
ສານ. 

 ເມືື່ອມີການຢ່າຮ້າງ ຫ ື ຮັບຮູ້ການແຕ່ງດອງເປັນໂມຄະ ຕາມຄ າຕັດສີນຂອງສານແລ້ວ ນາມສະກຸນຂອງ
ລູກ ຈະບໍໍ່ມີການປ່ຽນແປງ. ຖ້າວ່າພໍໍ່ ຫ ື ແມ່ ທີື່ລູກຢູ່ນ າຫາກຕ້ອງການໃຫ້ລູກໃສ່ນາມສະກຸນຂອງຕົນ ກໍມີສິດໃຫ້
ລູກທີື່ຍັງບໍໍ່ທັນພົື້ນກະສຽນອາຍຸນັື້ນ ປ່ຽນມາໃສ່ນາມສະກຸນນ າຕົນກໍໄດ້. 

 ໃນກໍລະນີທີື່ຕ້ອງການປ່ຽນຊືື່ ຫ ື ນາມສະກຸນນັື້ນ ໃຫ້ສະເໜີ  ຕໍໍ່ຫ້ອງ ການທະບຽນຄອບຄົວເມືອງ, 
ເທດສະບານ ບ່ອນຕົນອາໄສຢູ່.   

 

ມາດຕາ 194. ການຮັບຮູກ້ານເປັນພ ົ່  

ການຮັບຮູ້ການເປັນພໍໍ່ ຈະເຮັດຂຶື້ນໄດໃ້ນກໍລະນີ ທີື່ລູກຫາກເກີດຈາກພໍໍ່ແມ່ ທີື່ບໍໍ່ໄດ້ແຕ່ງດອງນ າກັນ. 
ການຮັບຮູ້ການເປັນພໍໍ່ ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ຕ້ອງໃຫ້ພໍໍ່ແມ່ຂອງເດັກ ຍືື່ນຄ າຮ້ອງຮ່ວມກັນຕໍໍ່ອົງການ

ທະບຽນຄອບຄົວເມືອງ, ເທດສະບານ ຫ ື ນະຄອນ ຊຶື່ງໃນຄ າຮ້ອງນັື້ນ ພໍໍ່ຂອງເດັກໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າຕົນເປັນພໍj  ແລະ 
ແມ່ ກໍເຫັນດີນ າຄ າຮ້ອງນັື້ນ. ຖ້າວ່າແມ່ຫາກເສຍຊີວິດແລ້ວ ການຮັບຮູ້ການເປັນພໍໍ່ນັື້ນ ຈະເຮັດຄ າຮ້ອງແຕ່ຝ່າຍ
ດຽວກໄໍດ.້ 

ໃນກໍລະນີ ທີື່ເດັກຫາກພົື້ນກະສຽນອາຍແຸລ້ວ ການຮັບຮູ້ການເປັນພໍໍ່ ຈະເຮັດຂຶື້ນໄດ ້ ກໍຕໍໍ່ເມືື່ອຫາກມີ
ຄວາມເຫັນດີຂອງເດັກເທົົ່ານັື້ນ. ການທີື່ພໍໍ່ຂອງເດັກ ໄດ້ແຕ່ງດອງກັບຜູ້ຍິງອືື່ນແລ້ວນັື້ນ ກໍບໍໍ່ໃຫ້ເປັນອຸປະສັກຕໍໍ່
ການຮັບຮູ້ການເປັນພໍໍ່ ແຕຢ່່າງໃດ. 

ເມືື່ອຜູເ້ປັນພໍໍ່ຫາກບໍໍ່ຮັບຮູ້ວ່າ ຕົນເປັນພໍໍ່ຂອງເດັກແລ້ວ ຜູເ້ປັນແມ່, ຜູປ້ົກຄອງເດັກ ຫ ື ເດັກທີື່ພົື້ນ
ກະສຽນອາຍຸແລ້ວ ກໍມີສິດເຮັດຄ າຮ້ອງເຊັົ່ນດຽວກັນ ເພືື່ອໃຫ້ສານພິຈາລະນາຕັດສີນໃຫ້ຮັບຮູ້ການເປັນພໍໍ່. 

ສານ ຈະຕັດສີນໃຫ້ມີການຮັບຮູ້ການເປັນພໍໍ່ໄດ້ ກໍຕໍໍ່ເມືື່ອຫາກມີກໍລະນີ ດັົ່ງນີື້: 
1. ການຢູ່ຮ່ວມກັນ ແລະ ການສ້າງເສດຖະກິດລວມ ລະຫວ່າງ ແມ່ຂອງເດັກ ກັບຜູຈ້ະຮັບຮູ້ການ

ເປັນພໍໍ່ ກ່ອນເດັກເກີດ; 

2. ການເອົາໃຈໃສ່ເບິື່ງແຍງລ້ຽງດູລູກ ຫ ື ການສຶກສາອົບຮົມລູກຮ່ວມກັນ;  

3. ການມີຫ ັກຖານຢັ ງຢືນວ່າຜູກ້່ຽວເປັນພໍໍ່ ເຊັົ່ນ ຫ ັກຖານທາງດ້ານວິທະຍາສາດການແພດ. 
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ມາດຕາ 195. ການປະຕິເສດການເປັນພ ົ່  

ເມືື່ອຜູ້ເປັນຜົວ ຫາກສາມາດພິສູດໄດ້ວ່າເດັກ ບໍໍ່ແມ່ນລູກຂອງຕົນ ກໍມີສິດຮ້ອງຟ້ອງຕໍໍ່ສານ ເພືື່ອ
ປະຕິເສດຄວາມເປັນພໍໍ່. ການຮ້ອງຟ້ອງ ເພືື່ອປະຕິເສດການເປັນພໍໍ່ ໃຫ້ດ າເນີນພາຍໃນໜຶື່ງປີ ນັບແຕ່ ວັນທີື່ໄດ້ຮູ້
ວ່າເດັກເກີດ.  

 
ຂ. ລູກລ້ຽງ 

 

ມາດຕາ 196. ການເອົາເດັກມາເປັນລກູລ້ຽງ  

 ການເອົາລູກຂອງຜູ້ອືື່ນມາເປັນລູກລ້ຽງນັື້ນ ພໍໍ່ລ້ຽງ ແມ່ລ້ຽງ ແລະ ຍາດພີື່ນ້ອງຂອງພໍໍ່ລ້ຽງແມ່ລ້ຽງ ໃຫ້ຖື
ວ່າເດັກຜູນ້ັື້ນ ເປັນຄກືັນກັບລູກຄີງ, ອ້າຍເອືື້ອຍນ້ອງຄີງ ແລະ ຫ ານຄີງຂອງຕົນ, ສ່ວນເດັກຜູນ້ັື້ນກໍ ຈະໝົດສດິ 
ແລະ ພັນທະຈາກພໍໍ່ແມ່ ແລະ ຍາດພີື່ນ້ອງຄີງຂອງຕົນ. 

ການເປັນລູກລ້ຽງນັື້ນ ຕ້ອງໃຫ້ມີເອກະສານຢັ ງຢືນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນປະມວນກົດ  
ໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້. 

 

ມາດຕາ 197. ເງ ົ່ອນໄຂຜູ້ຮ້ອງຂ ເອົາເດັກເປັນລູກລ້ຽງ  

ພົນລະເມືອງລາວ ທີື່ຮ້ອງຂໍເອົາເດັກໄປເປັນລູກລ້ຽງ ຕ້ອງມີເງືື່ອນໄຂ ດັົ່ງນີື້: 
1. ມີອາຍຸແຕ່ ສິບແປດປີຂຶື້ນໄປ ໃນເວລາເຮັດຄ າຮ້ອງຂໍເອົາເດັກໄປເປັນລູກລ້ຽງ ແລະ ມີອາຍຸຫ່າງ

ກັບເດັກທີື່ຂໍໄປເປັນລູກລ້ຽງນັື້ນຢ່າງໜ້ອຍ ສິບແປດປີ; 

2. ມີສະຕິສ າປະຊັນຍະສົມບູນ; 

3. ມີຖານະທາງດ້ານເສດຖະກິດໝັື້ນຄົງ; 

4. ມີບ່ອນຢູ່ ຖາວອນ; 

5. ມີວຽກເຮັດງານທ າທີື່ແນ່ນອນ; 

6. ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ບໍໍ່ເປັນພະຍາດຕິດແປດທີື່ຮ້າຍແຮງ, ບໍໍ່ຕິດສິື່ງເສບຕິດ; 

7. ບໍໍ່ເຄີຍຖືກສານຕັດສີນລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ຍ້ອນການກະທ າຜິດໂດຍເຈດຕະນາ ແລະ ບໍໍ່
ຖືກປົດສິດໃນການເປັນພໍໍ່ແມ່; 

8. ໄດ້ຜ່ານການປະເມີນ ຈາກຄະນະກ າມະການຂັື້ນເມືອງ ແລະ ມີຊືື່ຢູ່ໃນບັນຊີຂອງຜູ້ທີື່ມີເງ ືື່ອນໄຂ 
ແລະ ມີຄວາມເໝາະສົມໃນການຮັບເດັກເປັນລູກລ້ຽງ; 

9. ມີຄ າເຫັນດີຂອງຜົວ ແລະ ເມຍ.  
 

ມາດຕາ 198. ເງ ົ່ອນໄຂຂອງເດັກທີົ່ຈະເປນັລູກລ້ຽງ  

ເດັກທີື່ຈະເປັນລູກລ້ຽງ ຕ້ອງມີເງືື່ອນໄຂ ດັົ່ງນີື້: 
1. ຍັງບໍໍ່ພົື້ນກະສຽນອາຍຸ; 
2. ຂາດການເບິື່ງແຍງລ້ຽງດູ ຫ ື ບໍໍ່ສາມາດຢູ່ນ າຄອບຄົວ ຫ ື ບໍໍ່ສາມາດຢູ່ນ າຄອບຄົວຂອງຕົນ; 
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3. ມີຄ າເຫັນດີຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງເດັກ ຖ້າວ່າເດັກ ຫາກມີອາຍຸສິບປີຂຶື້ນໄປ, ຄ າເຫັນ
ດີນັື້ນຕ້ອງບໍໍ່ມີການບັງຄັບ; 

4. ມີຄ າເຫັນດີຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຂອງພໍໍ່ຄີງ, ແມ່ຄີງ ຫ ື ຜູ້ປົກຄອງຂເດັກ ຫ ື ພາກສ່ວນທີື່
ຮັບຜິດຊອບລ້ຽງດູເດັກ, ຄ າເຫັນດີນັື້ນ ຕ້ອງບໍໍ່ມີການບັງຄັບ; 

5. ຜ່ານການປະເມີນ ແລະ ມີຄ າເຫັນດີຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ພິຈາລະນາການເອົາເດັກເປັນ
ລູກລ້ຽງ ແລະ ມີຊືື່ຢູ່ໃນບັນຊີຂອງເດັກ ທີື່ສາມາດໃຫ້ເປັນລູກລ້ຽງ. 

 

ມາດຕາ 199. ວິທີການເອົາເດັກມາເປນັລູກລ້ຽງ  

ການສະເໜີ ແລະ ການພິຈາລະນາການເອົາເດັກເປັນລູກລ້ຽງ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການສະເພາະ. 

 

ມາດຕາ 200. ການຈົດທະບຽນການເປນັລູກລ້ຽງ 

ອົງການທະບຽນຄອບຄົວ ບ່ອນພໍໍ່ແມ່ຄີງ ຫ ື ຜູປ້ົກຄອງຂອງເດັກອາໄສຢູ່ ເປັນຜູ້ ຈົດທະບຽນ ແລະ ອອກ
ໃບຢັ ງຢືນການເອົາເດັກເປັນລູກລ້ຽງ.  

ສ າລັບການເອົາເດັກເປັນລູກລ້ຽງຂອງຄົນຕ່າງປະເທດນັື້ນ ໃຫ້ກະຊວງຍຸຕທິ າຈົດທະບຽນ ແລະ ອອກ
ໃບຢັ ງຢືນ.   

   

ມາດຕາ 201. ການຮັກສາຄວາມລັບກ່ຽວກັບການເອົາເດັກເປັນລູກລ້ຽງ  

ບຸກຄົນຜູໃ້ດ ຫາກໄດ້ເປີດເຜຍີຄວາມລັບ ກ່ຽວກັບການເປັນລູກລ້ຽງ ໂດຍບໍໍ່ມີການເຫັນດີຂອງພໍໍ່ລ້ຽງ
ແມ່ລ້ຽງ ຫ ື ໃນກໍລະນີທີື່ພໍໍ່ລ້ຽງແມ່ລ້ຽງ ຫາກໄດ້ເສຍຊີວິດ ຖ້າຫາກບໍໍ່ມີການເຫັນດີຂອງເຈົື້າໜ້າທີື່ທະບຽນຄອບ
ຄົວແລ້ວ ບຸກຄົນຜູ້ນັື້ນ ກໍຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາຕາມທີື່ໄດກ້ ານົດໄວ້ໃນວັກທີ 1 ຂອງມາດຕາ 104  
ຂອງກົດໝາຍອາຍາ. 

 

ມາດຕາ 202. ຜົນຂອງການເປັນລູກລ້ຽງ  

ສາຍພົວພັນ ລະຫວ່າງ ພໍໍ່ລ້ຽງ ແມ່ລ້ຽງ ກັບ ລູກລ້ຽງ ເກີດຂຶື້ນນັບແຕ່ວັນຈົດທະບຽນ ເປັນຕົື້ນໄປ ແລະ 
ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ ພໍໍ່ຄີງ ແມ່ຄີງ ກັບລູກທີື່ຖືກນ າເອົາໄປເປັນລູກລ້ຽງ ກໍຈະສິື້ນສຸດລົງໃນເວລາດຽວກັນ. 

ລູກລ້ຽງ ຕ້ອງໃສ່ນາມສະກຸນ ນ າພໍໍ່ລ້ຽງ ຫ ື ແມ່ລ້ຽງ.  
ສ າລັບ ເດັກທີື່ໃສ່ຊືື່ມາກ່ອນແລ້ວ ຖ້າວ່າພໍໍ່ລ້ຽງ ແມ່ລ້ຽງ ຫາກເຫັນວ່າບໍໍ່ເໝາະສົມ ກໍອາດຈະປ່ຽນຊືື່ໃໝ່ື່

ໃຫ້ເດັກ ກໄໍດ.້ ໃນກ ໍລະນີທີື່ເດັກນັື້ນຫາກມີອາຍຮຸອດ ສິບປີແລ້ວ ຈະປ່ຽນຊືື່ໃໝ່ໄດ້ ກໍຕໍໍ່ເມືື່ອໄດ້ຮັບການເຫັນດີ
ຈາກເດັກນັື້ນ ເສຍກ່ອນ. 

 

ມາດຕາ 203. ການສິື້ນສຸດການເປັນລູກລ້ຽງ  

ການເປັນລູກລ້ຽງ ຈະສິື້ນສຸດລົງຕາມຄ າຕັດສີນຂອງສານ ເມືື່ອມີການຮັບຮູ້ວ່າການເອົາເດັກມາເປັນລູກ
ລ້ຽງນັື້ນ ໂມຄະ ຫ ື ມີການຖອນການເປັນລູກລ້ຽງ. 
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ການເອົາເດັກເປັນລູກລ້ຽງ ຈະໂມຄະ ຖ້າຫາກໄດ້ເຮັດຂຶື້ນດ້ວຍການໃຊ້ເອກະສານປອມ ຫ ື ໂດຍບຸກຄົນ
ທີື່ບໍໍ່ສາມາດເປັນພໍໍ່ລ້ຽງ ແມ່ລ້ຽງໄດ ້ຫ ື ເຮັດຂຶື້ນດ້ວຍການລະເມີດເງືື່ອນໄຂຂອງການເອົາເດັກມາເປັນລູກລ້ຽງ ຊຶື່ງ
ໄດກ້ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 197 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້.  

ການເປັນລູກລ້ຽງທີື່ບໍໍ່ຕອບສະໜອງຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ ກໍຈະຖືກຖອນການເປັນລູກລ້ຽງ. 
ພໍໍ່ຄີງ ແມ່ຄີງ, ພໍໍ່ລ້ຽງ ແມ່ລ້ຽງ ຫ ື ບຸກຄົນອືື່ນ ທີື່ມີຜົນປະໂຫຍດກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການໄອຍະການ ກໍ

ມີສິດຮ້ອງຂໍລົບລ້າງ  ຫ ື ຂໍຖອນການເປັນລູກລ້ຽງໄດ.້ 
 

 ຄ. ການເອົາເດັກໄປເປນັລກູລ້ຽງ ຂອງພົນລະເມ ອງຕາ່ງປະເທດ  
 

ມາດຕາ 204. ເງ ົ່ອນໄຂຂອງພ ົ່ລ້ຽງ ແມ່ລຽ້ງທີົ່ເປັນຄົນຕ່າງດ້າວ, ຕາ່ງປະເທດ 

ຄົນຕ່າງດ້າວ, ຕ່າງປະເທດ ທີື່ຮ້ອງຂໍເອົາເດັກເປັນລູກລ້ຽງ ຕ້ອງມີເງືື່ອນໄຂ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໃນມາດຕາ 
198 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້ ຍົກເວັື້ນ ຂໍໍ້ 1 ຊຶື່ງຜູ້ຮ້ອງຂໍຕ້ອງມີອາຍຸແຕ່ ສາມສິບປີຂຶື້ນໄປ ຫາ ຫ້າ
ສິບປີ ໃນເວລາເຮັດຄ າຮ້ອງ.  

ສ າລັບຜູ້ຮ້ອງຂໍທີື່ເປັນຄົນຕ່າງປະເທດ ແຕ່ເຊືື້ອຊາດລາວ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ ... 
ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້. 

 

ມາດຕາ 205.  ເງ ົ່ອນໄຂຂອງເດັກທີົ່ຈະໄປເປັນລູກລ້ຽງ(ດ າລັດ ມ 33, 34) 

ເງືື່ອນໄຂຂອງເດັກທີື່ຈະໄປເປັນລູກລ້ຽງຂອງ ຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງມີເງືື່ອນໄຂ ຕາມທີື່ໄດ້
ກ ານົດໃນມາດຕາ 198 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້ ຍົກເວັື້ນ ຂໍໍ້ 1 ຊຶື່ງເດັກຕ້ອງມີອາຍຸບໍໍ່ເກີນ ແປດປີ.  

ສ າລັບເດັກທີື່ເປັນຍາດໃກ້ຊິດກັບຜູ້ຮ້ອງຂໍ, ເດັກພິເສດ ຫ ື ອ້າຍເອືື້ອຍນ້ອງຂອງເດັກທີື່ຈະໄປເປັນ
ລູກລ້ຽງມີຜູ້ເກີນອາຍຸແປດປີ ໃຫ້ພິຈາລະນາເປັນກໍລະນີພິເສດ.  
 

ມາດຕາ 206. ການເອົາເດັກເປນັລູກລ້ຽງ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ  

ຄົນລາວຢູຕ່່າງປະເທດ ຈະເອົາເດັກທີື່ເປັນພົນລະເມືອງລາວ ຊຶື່ງຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເປັນລູກລ້ຽງນັື້ນ ໃຫ້ຍືື່ນ
ຄ າຮ້ອງ ແລະ ຂໍຈົດທະບຽນ ຢູ່ ສະຖານທູດ ຫ ື ກົງສຸນລາວ ຫ ື ອົງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍປະຕິບັດ
ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງ ສປປ ລາວ.  

ຖ້າວ່າພໍໍ່ລ້ຽງ ແມ່ລ້ຽງ ຫາກບໍໍ່ແມ່ນພົນລະເມືອງລາວແລ້ວ ການເອົາເດັກມາເປັນລູກລ້ຽງນັື້ນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບ
ອະນຸຍາດຈາກອົງການທີື່ມີສິດອ ານາດກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ສປປ ລາວ ເສຍກ່ອນ.   

ຄົນຕ່າງປະເທດ, ຄົນຕ່າງດ້າວ ຫ ື ຄົນບໍໍ່ມີສັນຊາດ ທີື່ອາໄສຢູ່ ສປປ ລາວ ຫ ື ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຈະເອົາເດັກ
ທີື່ເປັນພົນລະເມືອງລາວ ຊຶື່ງຢູ່ ສປປ ລາວ ໄປເປັນລູກລ້ຽງ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງ 
ສປປ ລາວ. 
 

ມາດຕາ 207.  ການເອົາເດັກມາເປັນລກູລ້ຽງຢູ່ ສປປ ລາວ 

 ຄົນລາວທີື່ຈະເອົາເດັກທີື່ເປັນພົນລະເມືອງຕ່າງປະເທດ,  ມາເປັນລູກລ້ຽງຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງປະເທດນັື້ນ ຖ້າກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການນັື້ນ ຫາກບໍໍ່ຂັດກັບກົດໝາຍ ຂອງ 
ສປປ ລາວ. 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 

ກະຊວງຍຸຕິທ າ, ຄະນະຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ   ໜ້າ 72 

 ການເອົາເດັກທີື່ເປັນພົນລະເມືອງຕ່າງປະເທດ ມາເປັນລູກລ້ຽງນັື້ນ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ສະຖານທູດ ຫ ື ກົງສຸນ
ລາວຮັບຮູ້ນ າ. 
 

ມາດຕາ 208.  ວິທີການເອົາເດັກໄປເປັນລູກລ້ຽງ ຂອງຄົນຕ່າງປະເທດ, ຄົນຕ່າງດ້າວ ຫ   ຄົນບ ົ່ມີ
ສັນຊາດ 

ຄົນຕ່າງປະເທດ, ຄົນຕ່າງດ້າວ ຫ ື ຄົນບໍໍ່ມີສັນຊາດ ທີື່ຮ້ອງຂໍເອົາເດັກທີື່ເປັນພົນລະເມືອງລາວ ເປັນ
ລູກລ້ຽງ ໃຫ້ຢືິ່ນຄ າຮ້ອງ ຫາກະຊວງຍຸຕິທ າ ເພືື່ອພິຈາລະນາ ບົນພືື້ນຖານການປະສານສົມທົບ ແລະ ເຫັນດີຈາກ
ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມຂັື້ນຕອນ ທີື່ກ ານົດໄວ້ໃນລະບຽບການ ກ່ອນນ າສະເໜີ ຕໍໍ່ສ ານັກງານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເພືື່ອພິຈາລະນາຕົກລົງ. 

  

ມາດຕາ 209.  ຜົນຂອງການເອົາເດັກໄປເປັນລູກລ້ຽງ ຂອງຄົນຕ່າງປະເທດ, ຄົນຕ່າງດ້າວ ຫ   ຄນົບ ົ່ມີ
ສັນຊາດ 

ການເອົາເດັກໄປເປັນລູກລ້ຽງຂອງຄົນຕ່າງປະເທດ, ຄົນຕ່າງດ້າວ ຫ ື ຄົນບໍໍ່ມີສັນຊາດ ມີຜົນອັນດຽວກັນ

ກັບທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 202 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້. 

 

 

ງ. ລູກນ້າ  
 

ມາດຕາ 210. ລູກນ້າ 

 ລູກນ້າ ແມ່ນລູກທີື່ຕິດມານ າຜົວ ຫ ື ເມຍ. 
  

ມາດຕາ 211. ຖານະຂອງລູກນ້າ  

ລູກນ້າມີຖານະຄືກັນກັບລູກຄີງ ແລະ ລູກລ້ຽງ ເວັື້ນເສຍແຕ່ກົດໝາຍໄດ້ກ ານົດໄວ້ເປັນຢ່າງອືື່ນ. 

 

ມາດຕາ 212. ການສິື້ນສຸດການເປັນລູກນ້າ 

  ການເປັນລູກນ້າຈະສິື້ນສຸດລົງ ໃນກໍລະນີໃດໜຶື່ງ ດັົ່ງນີື້: 
1. ພໍໍ່ນ້າ ຫ ື ແມ່ນ້າ ໄດ້ຢ່າຮ້າງ ກັບແມ່ຄີງ ຫ ື ພໍໍ່ຄີງຂອງຕົນ; 
2. ການແຕ່ງດອງ ລະຫວ່າງພໍໍ່ນ້າ ຫ ື ແມ່ນ້າ ກັບແມ່ຄີງ ຫ ື ພໍໍ່ຄີງ ເປັນໂມຄະ. 

 

ໝວດທີ 8 
ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງພ ົ່ແມ່ ແລະ ລກູ 

 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 

ກະຊວງຍຸຕິທ າ, ຄະນະຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ   ໜ້າ 73 

ມາດຕາ 213. ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງພ ົ່ແມ່ໃນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກ  

ພໍໍ່ແມ່ ມີສິດ ແລະ ພັນທະເທົົ່າທຽມກັນ ໃນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກ, ພໍໍ່ແມ່ ເປັນ

ຜູຕ້າງໜ້າຕາມກົດໝາຍຂອງລູກ ທີື່ຍັງບໍໍ່ທັນຮອດກະສຽນອາຍຸ, ມີພັນທະປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງ

ລູກ ຢູ່ສານ, ສະຖານທີື່ເຮັດວຽກ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖານທີື່ອືື່ນ. 

 

ມາດຕາ 214. ພັນທະຂອງພ ົ່ແມ່ໃນການສຶກສາອົບຮົມລກູ  

ພໍໍ່ແມ່ ຕ້ອງສຶກສາອົບຮົມລູກຂອງຕົນ ໃຫ້ມີແນວຄິດຮັກຊາດ, ຮັກຄວາມກ້າວໜ້າ, ເປັນຄົນດີ, ມີ

ຄວາມກະຕັນຍ,ູ ມີແບບແຜນການດ າລົງຊີວິດທີື່ຜ່ອງໄສ ແລະ ສ້າງເງືື່ອນໄຂໃຫ້ລູກໄດ້ຮັບການສຶກສາຮ ໍ່າຮຽນ 
ແລະ ເຄືື່ອນໄຫວວຽກງານທີື່ເປັນປະໂຫຍດແກ່ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ. 

 

ມາດຕາ 215. ພັນທະຂອງພ ົ່ແມ່ໃນການເບິົ່ງແຍງລ້ຽງດູລູກ  

ພໍໍ່ແມ່ ມີພັນທະເບິື່ງແຍງລ້ຽງດູລູກຂອງຕົນ ທີື່ຍັງບໍໍ່ທັນພົື້ນກະສຽນອາຍຸ ລວມທັງລູກທີື່ພົື້ນກະສຽນອາຍຸ
ແລ້ວ ແຕ່ເປັນຜູ້ທີື່ບໍໍ່ມີຄວາມສາມາດ ທາງດ້ານການປະພຶດ ຫ ື ອອກແຮງງານ ເຊັົ່ນ ບ້າເສຍຈິດ ຫ ື ພິການ.  
ພັນທະລ້ຽງດູລູກນີື້ ຈະຕ້ອງໄດປ້ະຕິບັດຕໍໍ່ໄປ ເຖິງວ່າພໍໍ່ແມ່ຈະຢ່າຮ້າງກັນແລ້ວກໍຕາມ. ພໍໍ່, ແມ່ ຫ ື ຜູ້ປົກຄອງ ທີື່

ເປັນຜູ້ລ້ຽງດູນັື້ນ ມີສິດຮ້ອງຟ້ອງເອົາຄ່າລ້ຽງດູລູກໃນລະຍະທີື່ລູກ ຍັງບໍໍ່ພົື້ນກະສຽນອາຍຸ ໂດຍບໍໍ່ມີອາຍຸຄວາມ. ຄ່າ
ເບິື່ງແຍງລ້ຽງດູລູກຕໍໍ່ໜຶື່ງຄົນນັື້ນ ໃຫ້ອີງໃສ່ຄ່າຄອງຊີບໃນແຕ່ລະລະຍະ ໂດຍຖືເອົາເຄິື່ງໜຶື່ງຂອງເງິນເດືອນຕ ໍ່າສຸດ
ຂອງພະນັກງານລັດ ເປັນພືື້ນຖານໃນການຄິດໄລ່.  

ໃນກໍລະນີ ຜູ້ທີື່ມີພັນທະຈ່າຍຄ່າລ້ຽງດູລູກ  ຫາກຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີື່ຫຽຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ ກໍ
ສາມາດ ຮ້ອງຂໍໃຫ້ສານຫ ຸດຄ່າລ້ຽງດູລູກນັື້ນ. 

 

ມາດຕາ 216. ພັນທະຂອງລູກໃນການລຽ້ງດູ, ເບິົ່ງແຍງ ແລະ ຊ່ວຍເຫ  ອ ພ ົ່ແມ່ 

ລູກ ມີພັນທະເບິື່ງແຍງລ້ຽງດູ ແລະ ຊ່ວຍເຫ ືອ ພໍໍ່ແມ່ທີື່ເຖົື້າແກ່, ເຈັບເປັນ, ຂາດຄວາມສາມາດອອກແຮງ
ງານ ທີື່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫ ືອ. ຄ່າລ້ຽງດພູໍໍ່ແມ່ນັື້ນ  ໃຫ້ພໍໍ່ແມ່ ແລະ ລູກ ຕົກລົງກັນເອງ. ຖ້າຫາກຕົກລົງກັນ
ບໍໍ່ໄດແ້ລ້ວ ຈຶື່ງໃຫ້ສານເປັນຜູກ້ ານົດ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມສາມາດທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງລູກ ແລະ ໃຫ້ເປັນແຕລ່ະ
ເດືອນ. 

ລູກ ອາດຈະພົື້ົື້ນຈາກພັນທະໃນການລ້ຽງດູພໍໍ່ແມ່ຂອງຕົນ ຕາມຄ າຕັດສີນຂອງສານ ຖ້າວ່າພໍໍ່ແມ່ນັື້ນ 
ຫາກມີການກະທ າທີື່ບໍໍ່ຖືກຕ້ອງ ເປັນຕົື້ນ ການໃຊ້ສິດໃນການເປັນພໍໍ່ແມ່ເກີນຂອບເຂດ, ກະທ າຕໍໍ່ລູກຢ່າງ
ໂຫດຮ້າຍ, ເຮັດສິື່ງຫຍາບຊ້າ ແລະ ບໍໍ່ຈົບງາມຕໍໍ່ລູກ.  
 

ມາດຕາ 217. ຊັບຂອງພ ົ່ແມ່ ແລະ ລູກ  

ລູກຈະບໍໍ່ມີກ າມະສິດ ຕໍໍ່ຊັບຂອງພໍໍ່ແມ່ ແລະ ພໍໍ່ແມ່ ກໍບໍໍ່ມີກ າມະສິດ ຕໍໍ່ຊັບຂອງລູກ ໃນເວລາທີື່ພວກກ່ຽວ
ຍັງມີຊີວິດຢູ່.  

ພໍໍ່ແມ່ເປັນຜູມີ້ສິດຄຸ້ມຄອງ ຊັບຂອງເດັກທີື່ຍັງບໍໍ່ທັນພົື້ນກະສຽນອາຍຸ. 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 
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ມາດຕາ 218. ການປົດສດິໃນການເປັນພ ົ່ແມ່ ແລະ ລູກ  

ການປົດສິດ ໃນການເປັນພໍໍ່, ແມ່ ຂອງເດັກ ຕາມຄ າສະເໜີຂອງແມ່, ພໍໍ່, ຍາດໃກ້ຊິດ ຫ ື ຫົວໜ້າອົງ 
ການໄອຍະການປະຊາຊົນ ເປັນຜູ້ຮ້ອງຟ້ອງຕໍໍ່ສານ ຕາມເງືື່ອນໄຂທີື່ໄດກ້ ານົດໄວ້ໃນ ວັກ 2 ຂອງມາດຕານີື້.  

ຖ້າວ່າ ພໍໍ່ແມ່ຫາກບໍໍ່ປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນ ໃນການສຶກສາອົບຮົມລູກ, ໃຊ້ສິດໃນການເປັນພໍໍ່ແມ່ເກີນ

ຂອບເຂດ, ໃຊ້ການກະທ າຕໍໍ່ລູກຢ່າງໂຫດຮ້າຍ, ເຮັດສິື່ງຫຍາບຊ້າ ແລະ ບໍໍ່ຈົບງາມຕໍໍ່ລູກ ຫ ື ລູກ ຫາກໄດ້ເນ ລະ

ຄຸນ ເຊັົ່ນ ທ າຮ້າຍຮ່າງກາຍ, ບັງຄັບນາບຂູ່ ພໍໍ່, ແມ່ແລ້ວ ຜູ້ກ່ຽວ ກໍຈະຖືກສານປົດສິດໃນການເປັນພໍໍ່ແມ່ ຫ ື ການ

ເປັນລູກ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 49 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດ າເນີນຄະດີແພ່ງ.  
ສ າລັບ ການປົດສິດໃນການເປັນພໍໍ່ແມ່ນັື້ນ ພໍໍ່ແມ່ຍັງຕ້ອງສືບຕໍໍ່ປະຕິບັດພັນທະ ໃນການເບິື່ງແຍງລ້ຽງດູ

ລູກ ຕາມຄ າຕັດສີນຂອງສານ. 
 

ມາດຕາ 219. ການຄ ນສິດໃນການເປັນພ ົ່ແມ່ ແລະ ລູກ 

ໃນກໍລະນີ ທີື່ພໍໍ່ແມ່ ຫ ື ລູກ ຊຶື່ງໄດຖື້ກປົດສິດແລ້ວນັື້ນ ຫາກໄດສ້້າງຕົນດີຂຶື້ນ ສານກໍອາດຈະຄືນສິດໃນ
ການເປັນພໍໍ່ແມ່ ຫ ື ລູກ ຕາມການຮ້ອງ ຂໍຂອງຜູ້ກ່ຽວ. 

 

ໝວດທີ 9 
ການແຕ່ງຕັື້ງຜູ້ປົກຄອງເດກັ  

 

ມາດຕາ 220. ວິທີການແຕ່ງຕັື້ງຜູປ້ົກຄອງເດັກ   

ພາຍຫ ັງທີື່ໄດ້ຮັບແຈ້ງ ກ່ຽວກັບເດັກ ຊຶື່ງຂາດການເບິື່ງແຍງຈາກພໍໍ່ແມ່ທີື່ໄດ້ເສຍຊີວິດ, ໄດ້ຖືກປົດສິດໃນ
ການເປັນພໍໍ່ແມ່, ເຈັບເປັນ ຫ ື ຍ້ອນສາເຫດອືື່ນ ນາຍບ້ານ ຕ້ອງແຕ່ງຕັື້ງຜູ້ປົກຄອງເດັກ ຢ່າງຊ້າພາຍໃນໜຶື່ງເດືອນ 
ໂດຍໃຫ້ເລືອກເອົາຈາກຍາດພີື່ນ້ອງທີື່ໃກ້ຊິດຂອງເດັກ.  

ໃນກໍລະນທີີື່ຍາດໃກ້ຊິດ ຫາກບໍໍ່ຮັບເປັນຜູ້ປົກຄອງ ຫ ື ມີການພົວພັນເລືື່ອງ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ 
ເປັນຕົື້ນ ຊັບສົມບັດຂອງເດັກຕ້ອງສະເໜີຕໍໍ່ສານເປັນຜູ້ພິຈາລະນາຕັດສີນ ແຕ່ງຕັື້ງເປັນຜູ້ປົກຄອງເດັກ.  

ນາຍບ້ານ ມີໜ້າທີື່ປະຕິບັດການກວດກາການເຄືື່ອນໄຫວ ຂອງຜູປ້ົກຄອງນັື້ນຢ່າງເປັນປະຈ າ. 
ຫ້າມແຕ່ງຕັື້ງຜູທ້ີື່ຍັງບໍໍ່ທັນພົື້ນກະສຽນອາຍຸ, ຜູບໍ້ໍ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ, ຜູ້ທີື່ຖືກປົດສິດ 

ໃນການເປັນພໍໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ທີື່ມີການປະພຶດບໍໍ່ເໝາະສົມມາເປັນຜູປ້ົກຄອງ. 
 

ມາດຕາ 221. ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູປ້ົກຄອງເດັກ  

ຜູປ້ົກຄອງເດັກ ມີພັນທະລ້ຽງດູ, ສຶກສາອົບຮົມ, ເອົາໃຈໃສ່ຕໍໍ່ສຸກຂະພາບ, ການຮ ໍ່າຮຽນ ແລະ ປົກປ້ອງ
ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ. 

ຜູປ້ົກຄອງ ເດັກ ມີສິດເປັນຜູຕ້າງໜ້າຂອງເດັກ ໃນການເຮັດສັນຍາ ແລະ ໃນການເຄືື່ອນໄຫວຕ່າງໆ. 
 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 
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ມາດຕາ 222. ການສິື້ນສຸດການເປັນຜູປ້ກົຄອງເດັກ 

ການເປັນຜູປ້ົກຄອງເດັກ ຈະສິື້ນສຸດລົງ ເມືື່ອເດັກໄດ້ພົື້ນກະສຽນອາຍຸແລ້ວ.  
 

ມາດຕາ 223. ການຂ ຖອນ ຫ   ປ່ຽນຜູປ້ົກຄອງເດັກ  

ເມືື່ອເຫັນວ່າຜູ້ປົກຄອງເດັກ  ຫາກມີການປະພຶດບໍໍ່ດີ, ບໍໍ່ມີຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດໜ້າທີື່ຂອງຕົນ
ໄດ້  ຫ ື  ປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນຢ່າງເໝາະສົມແລ້ວ ອາດຖືກຖອນ ຫ ື ປ່ຽນຜູປ້ົກຄອງກໍໄດ ້ຕາມການຕັດສີນ
ຂອງສານ. 

 

ພາກທີ IV 
 ຊັບ, ກ າມະສິດ ແລະ ສິດອ ົ່ນຕ ົ່ຊັບ 
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ຊັບ 

 

ມາດຕາ 224. ຊັບ 

ຊັບ ແມ່ນ ວັດຖຸ ແລະ ສິື່ງທີື່ມີຄຸນຄ່າ ຊຶື່ງປະກອບດ້ວຍ ຊັບມີຕົວຕົນ ແລະ ຊັບບໍໍ່ມີຕົວຕົນ. 
ຊັບມີຕົວຕົນ ແມ່ນຊັບສິື່ງຂອງ ຊຶື່ງປະກອບດ້ວຍມີ ອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ສັງຫາລິມະຊັບ ເປັນຕົື້ນ ທີື່

ດິນ, ສິື່ງປຸກສ້າງ, ລົດ. 

ຊັບບໍໍ່ມີຕົວຕົນ ແມ່ນສິື່ງບໍໍ່ມີຮູບຮ່າງ ເປັນຕົື້ນ ລິຂະສິດຕໍໍ່ບົດປະພັນເພັງ, ສິດທວງ, ສິດຕໍໍ່ເຄືື່ອງໝາຍ

ການຄ້າ. 

 

ມາດຕາ 225. ອະສັງຫາລິມະຊັບ     

ອະສັງຫາລິມະຊັບ ແມ່ນ ຊັບສິື່ງຂອງທີື່ບໍໍ່ສາມາດເຄືື່ອນຍ້າຍໄດ້ ຊຶື່ງມີ ທີື່ດິນ ແລະ ຊັບສິື່ງ ຂອງຕິດກັບ 
ທີື່ດິນຢ່າງຖາວອນ ເປັນຕົື້ນ ເຮືອນ, ຕົື້ນໄມ້ ຫ ື ສິື່ງປຸກສ້າງອືື່ນ. 

 

ມາດຕາ 226. ສັງຫາລິມະຊັບ  

ສັງຫາລິມະຊັບ ແມ່ນ ຊັບສິື່ງຂອງທີື່ສາມາດເຄືື່ອນຍ້າຍໄດ້ ເປັນຕົື້ນ ເຮືອບິນ, ລົດ, ເຮືອ, ສັດ. 

ມາດຕາ 227. ໝາກຜົນ  

ໝາກຜົນ ແມ່ນ ຜົນໄດ້ຮັບທີື່ເກີດຈາກຊັບສິື່ງຂອງ ໂດຍທ າມະຊາດ ແລະ ໂດຍກົດໝາຍ. 
ໝາກຜົນໂດຍທ າມະຊາດ ແມ່ນຜົນທີື່ເກີດຈາກຊັບສິື່ງຂອງ ໂດຍທ າມະຊາດ  ຊຶື່ງໄດ້ແຍກອອກຈາກຊັບ

ສິື່ງຂອງນັື້ນ ເປັນຕົື້ນ ຜົນລະປກູ, ລູກສັດ. 
ໝາກຜົນໂດຍກົດໝາຍ ແມ່ນ ລາຍໄດ້ ຈາກການ ເອົາຊັບສິື່ງຂອງ ຂອງຕົນ ໃຫ້ບຸກຄົນອືື່ນນ າໃຊ້ຢ່າງ

ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເປັນຕົື້ນ ຄ່າເຊົົ່າຊັບ, ດອກເບ້ຍ, ເງິນປັນຜົນ.  



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 

ກະຊວງຍຸຕິທ າ, ຄະນະຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ   ໜ້າ 76 

  

ມາດຕາ 228. ຊັບສິົ່ງຂອງຕົື້ນຕ  ແລະ ຊັບສິົ່ງຂອງປະກອບ  

ຊັບສິື່ງຂອງຕົື້ນຕໍ ແມ່ນຊັບສິື່ງຂອງ ທີື່ເປັນເອກະລາດ ຊຶື່ງສາມາດນ າໃຊ້ ຕາມຄຸນປະໂຫຍດຂອງຊັບສິື່ງ
ຂອງນັື້ນ.  

ຊັບປະກອບ ແມ່ນຊັບທີື່ຮັບໃຊ້ໂດຍກົງໃຫ້ແກ່ການນ າໃຊ້ຄຸນປະໂຫຍດຂອງຊັບຕົື້ນຕໍ, ແມ່ນ ພາກສ່ວນ

ໜຶື່ື່ງຂອງຊັບຕົື້ນຕໍ ແຕ່ສາມາດແຍກອອກຈາກຊັບຕົື້ນຕໍ. 
ໃນກໍລະນີຫາກມີການ ຊີື້ຂາດ ຊັບສິື່ງຂອງຕົື້ນຕໍ ໃຫ້ຖືວ່າໄດ້ຊີື້ຂາດຊັບສິື່ງຂອງປະກອບໄປພ້ອມ ເວັື້ນ

ເສຍແຕ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ເປັນຢ່າງອືື່ນ.  
 

ມາດຕາ 229. ຊັບສິົ່ງຂອງສາມາດແຍກໄດ້ ແລະ ຊັບສິົ່ງຂອງບ ົ່ສາມາດແຍກໄດ້        

ຊັບສິື່ງຂອງສາມາດແຍກໄດ້ ແມ່ນຊັບສິື່ງຂອງ ທີື່ສາມາດແຍກອອກເປັນສ່ວນຈະແຈ້ງ ຊຶື່ງແຕ່ລະສ່ວນ
ຍັງຮັກສາລັກສະນະ ແລະ ຄຸນນະພາບການນ າໃຊ້ ໄວ້ຄືເບືື້ອງຕົື້ນ ເຊັົ່ນ ຊຸດຊາລົງ, ຊຸດນ ້າຊາ . 

ຊັບສິື່ງຂອງບໍໍ່ສາມາດແຍກໄດ້ ແມ່ນຊັບສິື່ງຂອງ ຊຶື່ງເມືື່ອແຍກສ່ວນໃດສ່ວນໜຶື່ງອອກຈາກກັນແລ້ວ ຈະ
ບໍໍ່ສາມາດຮັກສາລັກສະນະ ແລະ ຄຸນນະພາບການນ າໃຊ້ ໄດ້ຄືເບືື້ອງຕົື້ນ ຫ ື ເຮັດໃຫ້ຊັບສິື່ງຂອງເດີມເສຍຫາຍ, ເປ່
ເພ ຫ ື ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງໂດຍບໍໍ່ຈ າເປັນ ໃນເວລາຕັດແຍກອອກຈາກກັນ  ເວັື້ນເສຍແຕ່ກົດໝາຍ ຫ ື ສັນຍາ ຫາກ
ໄດ້ກ ານົດໄວ້ຢ່າງອືື່ນ ຖ້າຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ແບ່ງຊັບສິື່ງຂອງທີື່ບໍໍ່ສາມາດແຍກໄດ້ນັື້ນ ກໍໃຫ້ຄິດໄລ່ເປັນມູນຄ່າ ເພືື່ອ
ແບ່ງປັນ ເຊັົ່ນ ໜ່ວຍກີຕາ. 

 

ມາດຕາ 230. ຊັບສິົ່ງຂອງປ່ຽນແທນໄດ້ ແລະ ຊັບສິົ່ງຂອງບ ົ່ປ່ຽນແທນໄດ້  

ຊັບສິື່ງຂອງປ່ຽນແທນໄດ ້ແມ່ນ ຊັບສິື່ງຂອງທົົ່ວໄປ ທີື່ມີຮູບຊົງ, ຄຸນລັກສະນະ, ຍີື່ຫໍໍ້, ປະເພດ, ຊະນິດ, 

ປະລິມານ, ຄຸນນະພາບ, ລຸ້ນ ແລະ ມູນຄ່າດຽວກັນ ເຊັົ່ນ ເຂົື້າ, ນ ້າຕານ.  
ຊັບສິື່ງຂອງ ບໍໍ່ປ່ຽນແທນໄດ້ ແມ່ນຊັບສິື່ງຂອງ ຊຶື່ງທີື່ມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກຊັບອືື່ນດ້ວຍຈຸດພິເສດ

ສະເພາະ ກ່ຽວກັບສັນຍາລັກ, ຮູບຮ່າງ, ສີສັນ ແລະ ຫາໄດ້ຍາກ ເຊັົ່ນ ຮູບແຕ້ມ, ສິື່ງສັກກາລະບູຊາ, ວັດຖຸບູຮານ.  

 

ມາດຕາ 231. ຊັບສິົ່ງຂອງ ທີົ່ປະກອບເປັນໜຶົ່ງດຽວ 

ຊັບສິື່ງຂອງປະກອບເປັນໜຶື່ງດຽວແມ່ນ ຊັບສິື່ງຂອງ ທີື່ປະກອບດ້ວຍ ສ່ວນຕ່າງໆທີື່ກົມກຽວກັນ, ຕິດ
ພັນ ຊຶື່ງກັນ ແລະ ກັນ ກາຍເປັນຊັບສິື່ງຂອງ ທີື່ສົມບູນ. ຖ້າຫາກຂາດ ສ່ວນໃດໜຶື່ງ ຫ ື ສ່ວນໃດໜຶື່ງບໍໍ່ກົມກຽວ
ກັນ ຈະບໍໍ່ສາມາດນ າໃຊ້ໄດ້ ຫ ື ເຮັດໃຫ້ຄຸນຄ່າການນ າໃຊ້ຂອງຊັບສິື່ງຂອງນັື້ນຫ ຸດລົງ ເຊັົ່ນ ລົດ ກັບ ຕີນລົດ.  

 
ໝວດທີ 2 

ການຄອບຄອງ 
 

ມາດຕາ 232. ການຄອບຄອງ   

ການຄອບຄອງ ແມ່ນການຢຶດຖື ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບສິື່ງຂອງ.  



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 

ກະຊວງຍຸຕິທ າ, ຄະນະຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ   ໜ້າ 77 

ການຄອບຄອງ ແບ່ງອອກເປັນ ສາມປະເພດ ດັົ່ງນີື້: 
1. ການຄອບຄອງຊັບສິື່ງຂອງໂດຍທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ; 
2.  ການຄອບຄອງດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈ ແລະ ບໍໍ່ບໍລິສຸດໃຈ; 
3. ການຄອບຄອງໂດຍຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍໍ່ຖືກຕ້ອງ. 

 

ມາດຕາ 233. ການຄອບຄອງຊັບສິົ່ງຂອງໂດຍທາງກົງ ແລະ ທາງອອ້ມ  

ເມືື່ອບຸກຄົນໃດໜຶື່ງ ຫາກເອົາຊັບສິື່ງຂອງທີື່ຕົນຄອບຄອງໃຫ້ບຸກຄົນອືື່ນຄອບຄອງ ເປັນຕົື້ນ ການໃຫ້ເຊົົ່າ
, ການຝາກ, ການໃຫ້ຢືມແລ້ວ ຜູ້ກ່ຽວຈະເປັນຜູ່ື້ຄອບຄອງໂດຍທາງອ້ອມ ສ່ວນຜູ້ໄດ້ຮັບຊັບສິື່ງຂອງນັື້ນ ກໍຈະ
ເປັນຜູຄ້ອບຄອງໂດຍທາງກົງ.  

 

ມາດຕາ 234. ການໂອນການຄອບຄອງ  

ການໂອນການຄອບຄອງ ເກີດຂຶື້ນໃນກໍລະນີ ດັົ່ງນີື້: 
1. ການຮັບມອບຊັບສິື່ງຂອງຕົວຈິງ ຈາກຜູ້ຄອບຄອງເກົົ່າໃຫ້ຜູ້ຄອບຄອງໃໝ່;  
2. ຕາມການຕົກລົງກັນ ລະຫວ່າງຜູ້ຄອບຄອງເກົົ່າ ແລະ ຜູ້ຄອບຄອງໃໝ່ ໃນກໍລະນີ ດັົ່ງນີື້: 
- ຊັບສິື່ງຂອງໄດ້ຢູ່ນ າຜູ້ຮັບມາກ່ອນແລ້ວ; 

- ຊັບສິື່ງຂອງຍັງຢູ່ນ າບຸກຄົນທີສາມ ແຕ່ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວນີື້ຊາບ; 
- ຊັບສິື່ງຂອງຍັງຢູ່ນ າຜູ້ຄອບຄອງເກົົ່າ.  

   

ມາດຕາ 235. ການຄອບຄອງດ້ວຍຄວາມບ ລິສຸດໃຈ ແລະ ບ ົ່ບ ລິສຸດໃຈ  

ການຄອບຄອງດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈ ແມ່ນການຄອບຄອງ ໂດຍບໍໍ່ຮູ້ວ່າ ຊັບສິື່ງຂອງ ທີື່ຕົນຄອບຄອງຢູ່
ນັື້ນ ຍັງເປັນກ າມະສິດຂອງບຸກຄົນອືື່ນ ຊຶື່ງສະແດງອອກ ໃນການນ າໃຊ້ຊັບສິື່ງຂອງ ຢ່າງເປີດເຜີຍ, ຕໍໍ່ເນືື່ອງ ແລະ 
ສະຫງົບ. 

ການຄອບຄອງດ້ວຍຄວາມບໍໍ່ບໍລິສຸດໃຈ ແມ່ນການຄອບຄອງ ໂດຍຮູ້ ຫ ື ຄວນຮູ້ວ່າ ຊັບສິື່ງຂອງທີື່ຕົນ
ຄອບຄອງຢູ່ນັື້ນ ຍັງເປັນກ າມະສິດຂອງບຸກຄົນອືື່ນ ຊຶື່ງສະແດງອອກໃນການນ າໃຊ້ຢ່າງປ ດລັບ, ບໍໍ່ຕໍໍ່ເນືື່ອງ ແລະ ບໍໍ່

ສະຫງ ົບ.  

 

ມາດຕາ 236. ການຄອບຄອງໂດຍຖ ກຕ້ອງ ແລະ ບ ົ່ຖ ກຕ້ອງ 

ການຄອບຄອງໂດຍຖືກຕ້ອງ ແມ່ນການຄອບຄອງຊັບສິື່ງຂອງ ໂດຍບຸກຄົນໃດໜຶື່ງ ທີື່ມີພືື້ນຖານທາງ
ດ້ານກົດໝາຍ. 

ພືື້ນຖານທາງດ້ານກົດໝາຍ ມີດັົ່ງນີື້:  
1. ນິຕິກ າທາງແພ່ງ ເປັນຕົື້ນ ສັນຍາ, ການເຮັດພິໄນກ າ; 

2. ບົດບັນຍັດຂອງກົດໝາຍ ເປັນຕົື້ນ ການຮັກສາຊັບສິື່ງຂອງທີື່ບໍໍ່ມີເຈົື້າຂອງ, ການເກັບຊັບສິື່ງຂອງ

ທີື່ຕົກເຮ່ຽ, ການຄຸ້ມຄອງສັດ ທີື່ຂາດການຮັກສາ, ການພົບພໍໍ້ວັດຖຸທີື່ມີຄ່າ; 
3. ກໍລະນີອືື່ນທີື່ກົດໝາຍໄດ້ກ ານົດໄວ້.  



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 
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ການຄອບຄອງໂດຍບໍໍ່ຖືກຕ້ອງ ແມ່ນການຄອບຄອງຊັບສິື່ງຂອງໂດຍບຸກຄົນໃດໜຶື່ງ ທີື່ບໍໍ່ມີພືື້ນຖານທາງ
ດ້ານກົດໝາຍ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນວັກເທິງນີື້. 

 

ມາດຕາ 237. ການຄອບຄອງຊັບສິົ່ງຂອງ  ຕາມການອະນຸຍາດພິເສດ  

ວັດຖຸສິື່ງຂອງບາງປະເພດ ເປັນຕົື້ນ ອາວຸດ, ທາດເບືື່ອ, ບາງທາດໂລຫະທີື່ມີຄ່າຈະໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜຶື່ງ
ຄອບຄອງໄດ້ກໍຕໍໍ່ເມືື່ອຫາກໄດ້ຮັບອະນຸຍາດພິເສດ ຈາກອົງການທີື່ມີສິດອ ານາດກ່ຽວຂ້ອງເທົົ່ານັື້ນ. 
 

ມາດຕາ 238. ການສັນນິຖານກ່ຽວກັບການຄອບຄອງ ຫ   ຜູຄ້ອບຄອງ  

ການທີື່ບຸກຄົນໃດໜຶື່ງຄອບຄອງຊັບສິື່ງຂອງໃດໜຶື່ງ ກໍໃຫ້ສັນນິຖານວ່າເປັນການ ຄອບຄອງ ຢ່າງ
ເປີດເຜີຍ ແລະ ສະຫງົບ.  

ການທີື່ບຸກຄົນໃດໜຶື່ງ ຫາກໄດ້ຄອບຄອງຊັບສິື່ງຂອງ ສອງໄລຍະ ຄື ໄລຍະເລີື່ມ ຕົື້ນ ແລະ ໄລຍະສຸດ
ທ້າຍ ກໍໃຫ້ສັນນິຖານວ່າ ເປັນການຄອບຄອງ ຢ່າງຕໍໍ່ເນືື່ອງ. 

ໃນກໍລະນີຊັບສິື່ງຂອງ ຕ້ອງໄດ້ຂຶື້ນທະບຽນ ກໍໃຫ້ສັນນິຖານວ່າ ບຸກຄົນຜູ້ມີຊືື່ໃນໃບທະບຽນນັື້ນ ເປັນຜູ້
ຄອບຄອງຖືກຕ້ອງ. 

 

ມາດຕາ 239. ໝາກຜົນທີົ່ເກີດຈາກຊັບສິົ່ງຂອງ ທີົ່ຄອບຄອງໂດຍບ ົ່ຖ ກຕ້ອງ  

ຜູຄ້ອບຄອງໂດຍບໍໍ່ຖືກຕ້ອງ ດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈ ຈະບໍໍ່ສົົ່ງໝາກຜົນທີື່ເກີດຈາກຊັບສິື່ງຂອງນັື້ນ ໃຫ້
ເຈົື້າກ າມະສິດແຕ່ຢ່າງໃດ, ເວັື້ນເສຍແຕ່ໝາກຜົນທີື່ເກີດຈາກຊບັສິື່ງຂອງ ຂອງລັດ ຫ ື ລວມໝູ່ນັື້ນ ຕ້ອງສົົ່ງຄືນທັງ
ໝົດ.   

ສ່ວນໝາກຜົນທີື່ເກີດຈາກຊັບສິື່ງຂອງ ທີື່ຢູ່ໃນການຄອບຄອງຂອງບຸກຄົນໃດໜຶື່ງໂດຍບໍໍ່ຖືກຕ້ອງ ດ້ວຍ
ຄວາມບໍໍ່ບໍລິສຸດໃຈນັື້ນ ຈະໄດສ້ົົ່ງຄືນໃຫ້ເຈົື້າກ າມະສິດທັງໝົດ ລວມທັງໝາກຜົນທີື່ເກີດຈາກການນ າໃຊ້ຊັບສິື່ງ
ຂອງດັົ່ງກ່າວ. ໃນກໍລະນີທີື່ຜູ້ຄອບຄອງ ຫາກໄດເ້ອົາໝາກຜົນນັື້ນໄປນ າໃຊ້, ຂາຍ ແລະ ອືື່ນໆ ຜູກ້່ຽວກໍຈະໄດໃ້ຊ້
ແທນຄ່າເສຍຫາຍ ຫ ື ມູນຄ່າຂອງໝາກຜົນນັື້ນໃຫ້ເຈົື້າກ າມະສິດ. 

 

ມາດຕາ 240. ການເຮດັໃຫ້ຊັບສິົ່ງຂອງທີົ່ຄອບຄອງຢ່າງຜິດກົດໝາຍຢູ່ໃນສະພາບເດີມ ແລະ/ຫ   ດີ
ຂຶື້ນ 

ບຸກຄົນຜູໃ້ດທີື່ຄອບຄອງຊັບສິື່ງຂອງໂດຍບໍໍ່ຖືກຕ້ອງ ດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈ ຫາກໄດ້ຟື ນ ຟູຊັບສິື່ງຂອງ 
ທີື່ເສຍຫາຍ ຫ ື ເປ່ເພ ໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບເດີມ ມີສິດໄດ້ຮັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີື່ຕົນນ າໃຊ້ເຂົື້າໃນ ການຟື ນຟູຊັບສິື່ງຂອງ 
ດັົ່ງກ່າວ ຈາກເຈົື້າກ າມະສິດ.  

ບຸກຄົນຜູໃ້ດທີື່ຄອບຄອງຊັບສິື່ງຂອງໂດຍບໍໍ່ຖືກຕ້ອງ ດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈ ຫາກໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊັບສິື່ງ
ຂອງດີຂຶື້ນ ມີສິດຮັບເອົາສິື່ງທີື່ຕົນໄດ້ເຮັດໃຫ້ດີຂຶື້ນນັື້ນໄວ້ ຖ້າວ່າການຕັດແຍກສິື່ງທີື່ເຮັດຂຶື້ນໃໝ່ນັື້ນຈະບໍໍ່ເຮັດໃຫ້
ຊັບສິື່ງຂອງເດີມເສຍຫາຍ ຫ ື ເປ່ເພໃນເວລາຕັດແຍກອອກຈາກກັນ. ຖ້າວ່າຊັບ ສິື່ງຂອງ ທີື່ເຮັດຂຶື້ນໃໝ່ ນັື້ນຫາກ
ບໍໍ່ສາມາດຕັດແຍກອອກຈາກຊັບສິື່ງຂອງເດີມໄດ້ແລ້ວ ຜູ້ຄອບຄອງຢ່າງຜິດກົດໝາຍໂດຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈນັື້ນ ກໍ
ມີສິດທວງເອົາການໃຊ້ແທນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ທີື່ຕົນໄດເ້ຮັດໃຫ້ຊັບສິື່ງຂອງ ດີຂຶື້ນນັື້ນຈາກເຈົື້າກ າມະສິດ ຕາມການໃຊ້
ຈ່າຍຕົວຈິງ. 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 
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ສ າລັບຊັບສິື່ງຂອງ ທີື່ຜູ້ຄອບຄອງໂດຍບໍໍ່ຖືກຕ້ອງ ດ້ວຍຄວາມບໍໍ່ບໍລິສຸດໃຈໄດ້ ເຮັດໃຫ້ດີຂຶື້ນນັື້ນກໍຈະຕົກ
ເປັນຂອງເຈົື້າກ າມະສິດໂດຍບໍໍ່ມີການທົດແທນແຕ່ຢ່າງໃດ.  

 

ມາດຕາ 241. ການສົົ່ງຄ ນຊັບສິົ່ງຂອງທີົ່ຄອບຄອງໂດຍບ ົ່ຖ ກຕ້ອງ  

ຜູ້ຄອບຄອງສັງຫາລິມະຊັບໂດຍບໍໍ່ຖືກຕ້ອງ ດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈ ຕ້ອງສົົ່ງສັງຫາລິມະຊັບທີື່ຕົນໄດ້ຄອບ
ຄອງນັື້ນ ໃຫ້ເຈົື້າກ າມະສິດ ຖ້າວ່າຜູ້ກ່ຽວ ຫາກໄດ້ທວງເອົາຄືນ.  ແຕ່ເຈົື້າກ າມະສິດ ຕ້ອງໄດ້ທົດແທນຄືນ ມູນຄ່າ
ພ້ອມທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ຈາກນັື້ນ ເຈົື້າກ າມະສິດ ຈຶື່ງທວງເອົາຄ່າທົດແທນໄປນັື້ນ ນ າຜູ້ມອບສັງຫາລິມະຊັບດັົ່ງ 
ກ່າວ.  

ຜູ້ຄອບຄອງອະສັງຫາລິມະຊັບໂດຍບໍໍ່ຖືກຕ້ອງ ດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈ ຕ້ອງສົົ່ງອະສັງຫາລິມະຊັບທີື່ຕົນ
ໄດ້ຄອບຄອງນັື້ນ ໃຫ້ເຈົື້າກ າມະສິດ ຖ້າວ່າຜູ້ກ່ຽວ ຫາກໄດທ້ວງເອົາຄືນ ໂດຍບໍໍ່ມີການທົດແທນຄືນແຕ່ຢ່າງໃດ 
ຍົກເວື້ັນຄ່າປົກປັກຮັກສາ ຫ ື ຄ່າເຮັດໃຫ້ສະພາບອະສັງຫາລິມະຊັບດີຂຶື້ນ. ແຕ່ຜູ້ຄອບຄອງມີສິດທວງເອົາມູນຄ່າ
ອະສັງຫາລິມະຊັບ ຈາກຜູ້ມອບໃຫ້ຕົນ.  

ສ າລັບຜູ້ຄອບຄອງທີື່ໄດ້ຮັບຊັບສິື່ງຂອງ ດ້ວຍການມອບ ຫ ື ການສືບທອດມູນມໍຣະດົກນັື້ນ ຈະບໍໍ່ມີການ
ທົດແທນຄືນ.   

ຜູຄ້ອບຄອງໂດຍບໍໍ່ຖືກຕ້ອງ ດ້ວຍຄວາມບໍໍ່ບໍລິສຸດໃຈ ຕ້ອງສົົ່ງຊັບສິື່ງຂອງທັງໝົດນັື້ນຄືນໃຫ້ເຈົື້າກ າມະ
ສິດ. ຜູຄ້ອບຄອງດັົ່ງກ່າວ ຈະຕໍໍ່ວ່າເອົາການໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍຈາກຜູ້ທີື່ໄດມ້ອບຊັບສິື່ງຂອງໃຫ້ຕົນ ໂດຍບໍໍ່ຖືກ
ຕ້ອງນັື້ນກໍໄດ້ ແຕ່ບໍໍ່ມີສິດຮ້ອງຟ້ອງຕໍໍ່ສານ. 

 

ມາດຕາ 242. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ຄອບຄອງຊັບສິົ່ງຂອງໂດຍບ ົ່ຖ ກຕ້ອງ  

ຜູ້ຄອບຄອງຊັບສິື່ງຂອງໂດຍບໍໍ່ຖືກຕ້ອງດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈ ບໍໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ ຄວາມເສຍ
ຫາຍ ຫ ື ເປ່ເພ ຂອງຊັບສິື່ງຂອງທີື່ຕົນຄອບຄອງ. ໃນກໍລະນີທີື່ຜູ້ກ່ຽວຫາກໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຄວາມເສຍ
ຫາຍດັົ່ງກ່າວຕ້ອງມອບຜົນປະໂຫຍດທີື່ຍັງມີຢູ່ນັື້ນ ໃຫ້ເຈົື້າກ າມະສິດ. ສ າລັບ ຄ່າເສຍຫາຍຕໍໍ່ຊັບສິື່ງຂອງ ຂອງລັດ 
ຫ ື ລວມໝູ່ນັື້ນ ,  ຜູ້ກ່ຽວຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ.   

ຜູ້ຄອບຄອງຊັບສິື່ງຂອງໂດຍບໍໍ່ຖືກຕ້ອງດ້ວຍຄວາມບໍໍ່ບໍລິສຸດໃຈ ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທັງໝົດ 
ແກ່ເຈົື້າກ າມະສິດ ລວມທັງໝາກຜົນ ກໍຄືສ່ວນອືື່ນທີື່ຜູ້ກ່ຽວເຮັດໃຫ້ຊັບສິື່ງຂອງນັື້ນດີຂຶື້ນ ຖ້າຫາກຊັບສິື່ງຂອງນັື້ນ
ຖືກເສຍຫາຍ ຫ ື ເປ່ເພ ຍ້ອນຄວາມຜິດຂອງຜູ້ກ່ຽວ. 
 

ມາດຕາ 243. ການປົກປ້ອງການຄອບຄອງ   

ຜູຄ້ອບຄອງຊັບສິື່ງຂອງໂດຍຖືກຕ້ອງ  ຫ ື ບໍໍ່ຖືກຕ້ອງ ດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈ ມີສິດທວງ ເອົາຊັບສິື່ງຂອງ
ຄືນ, ໃຫ້ຢຸດເຊົາການກີດຂວາງ, ໃຫ້ລົບລ້າງອຸບປະສັກທີື່ເກີດຂຶື້ນ ຫ ື ຈະເກີດຂຶື້ນ ໃນຕໍໍ່ໜ້າ.  

ຜູ້ຄອບຄອງຊັບສິື່ງຂອງດັົ່ງກ່າວ ສາມາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ອົງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ພິຈາລະ ນາ ກ່ຽວກັບການປົກ
ປ້ອງການຄອບຄອງຂອງຕົນ ພາຍໃນກ ານົດເວລາໜຶື່ງປີນັບແຕ່ວັນ ທີື່ໄດ້ມີການລະເມີດ ຫ ື ການໂຕ້ແຍ່ງ ເປັນຕົື້ນ
ໄປ.  

ສ າລັບອຸບປະສັກທີື່ຈະເກີດຂຶື້ນໃນຕໍໍ່ໜ້ານັື້ນ ສາມາດຮ້ອງຂໍໄດ້ທຸກເວລາ.  
   

ມາດຕາ 244. ການສິື້ນສຸດການຄອບຄອງ 

ການຄອບຄອງຊັບສິື່ງຂອງ ຈະສິື້ນສຸດລົງ ໃນກໍລະນີ ດັົ່ງນີື້: 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 
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1. ຜູ້ຄອບຄອງ ໄດ້ ສະລະການຄອບຄອງ, ຢຸດເຊົາການຢຶດຖື ຫ ື ການຄຸ້ມຄອງຊັບສິື່ງຂອງ; 

2. ຜູ້ຄອບຄອງ ບໍໍ່ໄດ້ທວງເອົາຊັບສິື່ງຂອງ ຂອງຕົນຄືນ ເມືື່ອຖືກບຸກຄົນອືື່ນລະເມີດ ຫ ື ໂຕ້ແຍ່ງ ຕາມ
ກ ານົດເວລາທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ  243 ວັກ 2, ວັກ 3 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບ
ນີື້.  

 

ມາດຕາ 245. ການສິື້ນສຸດການຄອບຄອງໂດຍທາງອ້ອມ 

ການຄອບຄອງໂດຍທາງອ້ອມ ຈະສິື້ນສຸດລົງໃນກໍລະນີໃດໜຶື່ງ ດັົ່ງນີື້: 
1. ຜູ້ຄອບຄອງໂດຍທາງອ້ອມໄດ້ສະລະການຄອບຄອງຂອງຕົນ; 
2. ຜູ້ຄອບຄອງໂດຍທາງກົງ ໄດ້ສະແດງເຈດຕະນາທີື່ຈະຄອບຄອງຊັບສິື່ງຂອງນັື້ນ ເພືື່ອຕົນ ຫ ື 

ບຸກຄົນທີສາມ; 

3. ຜູ້ຄອບຄອງໂດຍທາງກົງ ໄດ້ສູນເສຍຊັບສິື່ງຂອງທີື່ຕົນຄອບຄອງ.  
ເຖິງວ່າຜູ້ຄອບຄອງໂດຍທາງອ້ອມໄດ້ຕົກລົງມອບຊັບສິື່ງຂອງໃຫ້ຜູ້ຄອບຄອງໂດຍທາງກົງແລ້ວກໍຕາມ 

ແຕ່ຜູຄ້ອບຄອງໂດຍທາງກົງຫາກຍັງບໍໍ່ທັນໄດ້ສົົ່ງຊັບສິື່ງຂອງດັົ່ງກ່າວນັື້ນຄືນໃຫ້ແກ່ຜູຄ້ອບຄອງໂດຍທາງອ້ອມ ກໍ
ຖືວ່າການຄອບຄອງທາງກົງຍັງບໍໍ່ສິື້ນສຸດ.  

 

ມາດຕາ 246. ສິດຄອບຄອງຊັບທີົ່ບ ົ່ມີຕົວຕົນ  

ບັນດາຫ ັກການກ່ຽວກັບການຄອບຄອງຊັບສິື່ງຂອງ ມີຜົນນ າໃຊ້ຕໍໍ່ສິດຄອບຄອງຊັບທີື່ບໍໍ່ມີຕົວຕົນ.   
 

ໝວດທີ 3 
ກ າມະສິດ 

 

ມາດຕາ 247. ກ າມະສິດ  

ກ າມະສິດ ແມ່ນສິດອັນຄົບຖ້ວນ ແລະ ເດັດຂາດຂອງເຈົື້າກ າມະສິດ ໃນການຄອບຄອງ, ນ າໃຊ້, ໄດ້ຮັບ
ໝາກຜົນ ແລະ ຊີື້ຂາດກ່ຽວກັບຊັບອັນໃດອັນໜຶື່ງ ໃນຂອບເຂດຕາມທີື່ກົດໝາຍໄດ້ກ ານົດໄວ້.  

 

ມາດຕາ 248. ສິດໃນກ າມະສິດ 

  ສິດໃນກ າມະສິດ ປະກອບດ້ວຍສິດ ດັົ່ງນີື້: 
1. ສິດຄອບຄອງ; 

2. ສິດນ າໃຊ້;  

3. ສິດໄດ້ຮັບໝາກຜົນ;  
4. ສິດຊີື້ຂາດ.   

 

 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 
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ກ. ສິດຄອບຄອງ 
 

ມາດຕາ 249. ສິດຄອບຄອງຂອງເຈົື້າກ າມະສິດ 

ສິດຄອບຄອງ ແມ່ນສິດໃນການຢຶດຖື ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບສິື່ງຂອງ.  
ເຈົື້າກ າມະສິດມີສິດຄອບຄອງຊັບສິື່ງຂອງທີື່ເປັນຂອງຕົນຢ່າງອິດສະລະ ແຕ່ບໍໍ່ ໃຫ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ 

ຫ ື ຜົນກະທົບຕໍໍ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ລວມໝູ່ ຫ ື ສິດຜົນປະ ໂຫຍດອັນຊອບທ າຂອງບຸກຄົນອືື່ນ ເວັື້ນເສຍແຕ່
ກົດໝາຍຫາກໄດ້ກ ານົດໄວ້ເປັນຢ່າງອືື່ນ. 

ນອກຈາກເຈົື້າກ າມະສິດແລ້ວ ບຸກຄົນອືື່ນທີື່ບໍໍ່ແມ່ນເຈົື້າກ າມະສິດ ກໍມີສິດຄອບຄອງຊັບສິື່ງຂອງ ໂດຍ
ສອດຄ່ອງກັບສັນຍາ ແລະ ຕາມທີື່ກົດໝາຍໄດ້ກ ານົດໄວ້.  
 

ມາດຕາ 250. ການໄດສ້ິດຄອບຄອງ 

ບຸກຄົນທີື່ຢຶດຖື ຫ ື ຄຸ້ມຄອງຊັບສິື່ງຂອງໂດຍຖືກຕ້ອງ ເພືື່ອຜນົປະໂຫຍດຂອງຕົນ ຫ ື ເພືື່ອຜນົປະໂຫຍດ
ຂອງຜູ້ອືື່ນ ຖືວ່າ ບຸກຄົນນັື້ນໄດ້ສິດຄອບຄອງ. 

 

ມາດຕາ 251.  ສິດຄອບຄອງຂອງຜູບ້ ົ່ແມ່ນເຈົື້າກ າມະສິດ  

ຜູ້ບໍໍ່ແມ່ນເຈົື້າກ າມະສິດ ມີສິດຄອບຄອງຊັບສິື່ງຂອງທີື່ບໍໍ່ແມ່ນກ າມະສິດຂອງຕົນ  ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້
ໃນສັນຍາ ຫ ື ກົດໝາຍ. 
 

ຂ. ສິດນ າໃຊ້ 

 

ມາດຕາ 252. ສິດນ າໃຊ້   

ສິດນ າໃຊ້ ແມ່ນສິດຂອງເຈົື້າກ າມະສິດ ຫ ື ບຸກຄົນອືື່ນທີື່ບໍໍ່ແມ່ນເຈົື້າກ າມະສິດ ໃນການຊົມໃຊ້ຊັບສິື່ງ
ຂອງທີື່ຢູ່ໃນການຄອບຄອງຂອງຕົນ ເພືື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຫ ື ສັນຍາ. 

 

ມາດຕາ 253. ສິດນ າໃຊ້ຂອງເຈົື້າກ າມະສດິ 

ເຈົື້າກ າມະສິດມີສິດນ າໃຊ້ຊັບສິື່ງຂອງທີື່ເປັນຂອງຕົນຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ເດັດ ຂາດ ແຕ່ບໍໍ່ໃຫ້ສ້າງຄວາມ
ເສຍຫາຍ ຫ ື ຜົນກະທົບຕໍໍ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ລວມໝູ່ ຫ ື ສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທ າຂອງບຸກຄົນອືື່ນ ເວັື້ນ
ເສຍແຕ່ກົດໝາຍຫາກໄດ້ກ ານົດໄວ້ເປັນຢ່າງອືື່ນ. 
 

ມາດຕາ 254. ສິດນ າໃຊ້ຂອງຜູບ້ ົ່ແມ່ນເຈົື້າກ າມະສິດ  

ຜູ້ບໍໍ່ແມ່ນເຈົື້າກ າມະສິດ ມີສິດນ າໃຊ້ຊັບສິື່ງຂອງທີື່ບໍໍ່ແມ່ນກ າມະສິດຂອງຕົນ  ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ
ກົດໝາຍ ຫ ື ສັນຍາ. 
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ຄ. ສິດໄດຮ້ັບໝາກຜົນ 

 

ມາດຕາ 255. ສິດໄດຮ້ັບໝາກຜົນ   

ສິດໄດ້ຮັບໝາກຜົນ ແມ່ນສິດຂອງເຈົື້າກ າມະສິດ ຫ ື ບຸກຄົນອືື່ນທີື່ບໍໍ່ແມ່ນເຈົື້າກ າມະສິດ ໃນການໄດ້ຮັບ
ໝາກຜົນ ທີື່ເກີດຈາກຊັບສິື່ງຂອງ ຫ ື ການນ າໃຊ້ຊັບສິື່ງຂອງ ຂອງຕົນ ຫ ື ທີື່ຕົນຄອບຄອງ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດ
ໝາຍ ຫ ື ສັນຍາ.  
 

ງ. ສິດຊີື້ຂາດ 
 

ມາດຕາ 256. ສິດຊີື້ຂາດ 

ສິດຊີື້ຂາດ ແມ່ນສິດຂອງເຈົື້າກ າມະສິດໃນການຂາຍ, ແລກປ່ຽນ, ມອບ, ຍົກ, ໂອນ, ສະລະ ຫ ື ທ າລາຍ
ຊັບສິື່ງຂອງໃດໜຶື່ງ ຂອງຕົນ. 

 

ມາດຕາ 257. ການຈ າກດັສິດໃນການຊີື້ຂາດ 

ສິດໃນການຊີື້ຂາດກ່ຽວກັບຊັບສິື່ງຂອງຈະຖືກຈ າກັດ ກໍຕໍໍ່ເມືື່ອກົດໝາຍຫາກໄດ້ກ ານົດໄວ້ເທົົ່ານັື້ນ. 
ໃນກໍລະນີ ເຈົື້າກ າມະສິດ ມີຈຸດປະສົງຊີື້ຂາດຕໍໍ່ຊັບທີື່ມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານປະຫວັດ ສາດ ແລະ ວັດທະນະທ າ 

ໂດຍຜ່ານການຊືື້-ຂາຍນັື້ນ ລັດມີບູລິມະສິດຊືື້ເອົາຊັບນັື້ນກ່ອນ.  
 

ມາດຕາ 258. ສິດຊີື້ຂາດຂອງຜູບ້ ົ່ແມ່ນເຈົື້າກ າມະສິດ  

ຜູ້ບໍໍ່ແມ່ນເຈົື້າກ າມະສິດ ມີສິດຊີື້ຂາດກ່ຽວກັບຊັບສິື່ງຂອງທີື່ບໍໍ່ແມ່ນກ າມະສິດຂອງຕົນ ຕາມການ
ອະນຸຍາດຂອງເຈົື້າກ າມະສິດ ຫ ື ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.  

 
ໝວດທີ 4 
ຮູບກ າມະສິດ 

 
ມາດຕາ 259. ຮູບກ າມະສິດ  

ກ າມະສິດມີ ຫ້າ ຮູບການ ດັົ່ງນີື້: 
1. ກ າມະສິດຂອງລັດ; 

2. ກ າມະສິດລວມໝູ່; 

3. ກ າມະສິດເອກະເທດ; 

4. ກ າມະສິດເອກະຊົນ; 

5. ກ າມະສິດສ່ວນຕົວ. 
ກ າມະສິດລວມໝູ່ ແບ່ງອອກເປັນກ າມະສິດຂອງສະຫະກອນ ແລະ ຂອງອົງການຈັດຕັື້ງລວມໝູ່ອືື່ນ.  
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ລັດປົກປ້ອງກ າມະສິດດັົ່ງກ່າວດ້ວຍກົດໝາຍ. 
 

ກ.  ກ າມະສິດຂອງລັດ 
 

ມາດຕາ 260. ເຈົື້ົື້າກ າມະສິດຂອງຊັບສິົ່ງຂອງຂອງລັດ  

ລັດເປັນເຈົື້ົື້າກ າມະສິດແຕຜູ່້ດຽວ ກ່ຽວກັບຊັບສິື່ງຂອງທັງໝົດຂອງລັດ ແຕ່ຊັບສິື່ງຂອງດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນຢູ່
ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງອົງການຈັດຕັື້ງຂອງລັດ. 

ອົງການຈັດຕັື້ງຂອງລັດ ເປັນຜູປ້ະຕິບັດສິດຄອບຄອງ, ນ າໃຊ້, ໄດ້ຮັບໝາກຜົນ ແລະ ຊີື້ຂາດ, ອາດຈະ
ມອບໃຫ້ອົງການຈັດຕັື້ງລວມໝູ່ ຫ ື ບຸກຄົນເຊົົ່າຊັບສິື່ງຂອງນັື້ນ ຕາມຂອບເຂດທີື່ກົດໝາຍໄດກ້ ານົດໄວ້ ແລະ 
ສອດຄ່ອງກັບວຽກງານ ແລະ ແຜນການຂອງລັດກໍໄດ້. 

 

ມາດຕາ 261. ເປົື້ົື້າໝາຍກ າມະສິດຂອງລັດ  

ກ າມະສິດຂອງລັດ ມີ ສອງປະເພດ ຄື:  
1. ບັນດາພືື້ນຖານວັດຖຸເຕັກນິກຂອງສັງຄົມ ທີື່ຂຶື້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ ເປັນຕົື້ນ ໂຮງຈັກ, 

ໂຮງງານ, ພາຫະນະຂົນສົົ່ງທາງບົກ, ທາງນ ້າ ແລະ ທາງອາກາດ, ພາຫະນະສືື່ສານ, ໄປສະນີ, ທະ

ນາຄານ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ອືື່ນໆທີື່ເປັນຂອງລັດ;  

2. ບັນດາຊັບທີື່ໃຊ້ໃນການເຄືື່ອນໄຫວຂອງກົງຈັກລັດ ເປັນຕົື້ນ ອາຄານ, ລົດ, ໂຕະ, ຕັົ່ງ, ຊັບສິນ
ທາງປັນຍາ ແລະ ອືື່ນໆ. 

ສ າລັບທີື່ດິນ, ແຮ່ທາດ, ນ ້າ, ອາກາດ, ປ່າໄມ້, ເຄືື່ອງປ່າຂອງດົງ, ສັດນ ້າ, ສັດປ່າ, ຊັບພະຍາກອນທ າມະ
ຊາດອືື່ນເປັນກ າມະສິດຂອງວົງຄະນະຍາດແຫ່ງຊາດ ຊຶື່ງລັດເປັນຕົວແທນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຢ່າງລວມສູນເປັນເອກະ
ພາບໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ຕາມກົດໝາຍ. 

 

ມາດຕາ 262. ການໄດ້ມາເປັນກ າມະສິດຂອງລັດ  

ກ າມະສິດຂອງລັດ  ໄດ້ມາຈາກ: 
1. ການຫັນປ່ຽນກ າມະສິດມາເປນັຂອງລັດ; 

2. ການກໍໍ່ສ້າງຂອງອົງການຈັດຕັື້ງ ແລະ ວິສາຫະກິດຂອງລັດ; 

3. ການເກັບພາສີອາກອນຂອງລັດ; 

4. ການເໝົາຊືື້ຊັບສິື່ງຂອງດ້ວຍຄວາມຈ າເປັນ; 

5. ການຮິບຊັບສິື່ງຂອງ; 

6. ການໄດ້ຊັບສິື່ງຂອງທີື່ບໍໍ່ມີເຈົື້ົື້າຂອງ; 

7. ການເກັບຂອງຕົກເຮ່ຍ; 

8. ການພົບເຫັນວັດຖຸມີຄ່າ; 

9. ການໄດສ້ັດທີື່ຂາດການຮັກສາ; 
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10. ການຊືື້ ແລະ ການແລກປ່ຽນ; 

11. ການມອບຊັບສິື່ງຂອງໃຫ້ລັດ; 

12. ການສືບທອດມູນມໍຣະດົກ.  
 

ມາດຕາ 263. ລະບຽບການຊີື້ຂາດກ່ຽວກັບອະສັງຫາລິມະຊັບຂອງລັດ 

ລະບຽບການມອບວິສາຫະກິດ, ອາຄານ, ສິື່ງປຸກສ້າງ, ວັດຖຸປະກອນ ແລະ ຊັບສິື່ງຂອງອືື່ນຂອງລັດ ຊຶື່ງ
ເປັນອະສັງຫາລິມະຊັບຂອງອົງການຈັດຕັື້ງຂອງລັດ ໃຫ້ອົງການຈັດຕັື້ງອືື່ນຂອງລັດ ໄດ້ກ ານົດໄວ້ສະເພາະ. 

ຊັບສິື່ງຂອງ ທີື່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີື້ ບໍໍ່ອາດຈະມອບໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜຶື່ງເປັນເຈົື້ົື້າກ າມະສິດໄດ້ ເວັື້ນເສຍແຕ່
ອະສັງຫາລິມະຊັບບາງຢ່າງທີື່ຂາຍໃຫ້ ຕາມລະບຽບການເທົົ່ານັື້ນ. 
 

ມາດຕາ 264. ລະບຽບການຊີື້ຂາດກ່ຽວກັບຊັບໝູນວຽນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ  

ອົງການຈັດຕັື້ງຂອງລັດເປັນຜູຊ້ີື້ຂາດກ່ຽວກັບວັດຖຸດິບ, ວັດຖຸປະກອນ, ເງິນ ແລະ ຊັບໝູນວຽນອືື່ນ 
ແລະ ຜະລິດຕະພັນປຸງແຕ່ງ ຢ່າງສອດຄ່ອງກັບຄຸນປະໂຫຍດຂອງຊັບສິື່ງຂອງນັື້ນ ແລະ ຕາມແຜນການທີື່ໄດ້ວາງ
ອອກ.  

ບໍໍ່ມີບຸກຄົນໃດຈະມີສິດນ າໃຊ້ຊັບສິື່ງຂອງທີື່ເປັນກ າມະສິດຂອງລັດ ເພືື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກຕ່ົນ
ເອງ. 
 

ມາດຕາ 265. ການບ ົ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຮິບ ຫ   ຍຶດຊັບສິົ່ງຂອງຂອງລັດ  

ວິສາຫະກິດ, ອາຄານ, ສິື່ງປຸກສ້າງ, ວັດຖ ປະກອນ ແລະ ຊັບສິື່ງຂອງອືື່ນ ທີື່ເປັນສັງຫະລິມະຊັບຂອງອົງ
ການຈັດຕັື້ງຂອງລັດ ບໍໍ່ອາດຈະຖືກຮິບ ຫ ື ຍຶດໄດ້ ເວັື້ນເສຍແຕ່ພາຫະນະທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ຊັບສິື່ງຂອງອືື່ນ
ທີື່ໄດກ້ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍເທົົ່ານັື້ນ. 

ສ າລັບຊັບສິື່ງຂອງ ຂອງລັດທີື່ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ກໍໃຫ້ປະຕິບັດ ດັົ່ງດຽວກັນກັບຊັບສິື່ງຂອງ ຂອງລັດທີື່ຢູ່ພາຍ
ໃນປະເທດ. 

ການທວງເອົາຊັບສິື່ງຂອງຂອງລັດຈາກຜູຄ້ອບຄອງໂດຍບໍໍ່ຖືກຕ້ອງຢູ່ນັື້ນ ຈະດ າເນີນເວລາໃດກໍໄດ້ ໂດຍ
ບໍໍ່ມີອາຍຄຸວາມໃນການຮ້ອງຟ້ອງທາງແພ່ງ. 

 
ຂ. ກ າມະສິດລວມໝູ ່

 

ມາດຕາ 266. ເປົື້ົື້າໝາຍກ າມະສິດຂອງສະຫະກອນ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງລວມໝູ່ອ ົ່ນ  

ກ າມະສິດຂອງສະຫະກອນ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງລວມໝູ່ອືື່ນ ມີພາຫະນະການຜະລິດ ແລະ ຊັບສິື່ງຂອງ
ອືື່ນທີື່ຈ າເປັນສ າລັບການປະຕບັິດໜ້າທີື່ວຽກງານຂອງຕົນ ເປັນຕົື້ນ ເຄືື່ອງຈັກ, ພາຫະນະຂົນສົົ່ງ, ລົດດຸດ, ລົດໄຖ

, ສັດ, ອາຄານ, ສິື່ງປຸກສ້າງ, ວິສາຫະກິດ, ເຮືອນພັກຜ່ອນ, ທຶນຄົງທີື່, ທຶນໝູນວຽນ ແລະ ອືື່ນໆ. 

 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 
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ມາດຕາ 267. ເນ ື້ອໃນຂອງກ າມະສິດຂອງສະຫະກອນ ຫ   ອົງການຈັດຕັື້ງລວມໝູອ່ ົ່ນ  

ສະຫະກອນ ຫ ື ອົງການຈັດຕັື້ງລວມໝູ່ອືື່ນ ມີສິດຄອບຄອງ, ນ າໃຊ້, ໄດຮ້ັບໝາກຜົນ ແລະ ຊີື້ຂາດກ່ຽວ
ກັບຊັບສິື່ງຂອງ ຊຶື່ງເປັນກ າມະສິດຂອງຕົນ ໃນຂອບເຂດທີື່ກົດ    ໝາຍໄດ້ກ ານົດໄວ້ ແລະ ປະຕິບັດສິດດັົ່ງກ່າວ
ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດລະບຽບຂອງຕົນ. 

ສິດຊີື້ຂາດກ່ຽວກັບຊັບສິື່ງຂອງນັື້ນ ມອບໃຫ້ສະຫະກອນ ຫ ື ອົງການຈັດຕັື້ງລວມໝູ່ອືື່ນ ເປັນຜູປ້ະຕິບັດ
ຢ່າງເປັນເອກະລາດ ແລະ ບໍໍ່ມີບຸກຄົນໃດຈະສາມາດຊີື້ຂາດກ່ຽວກັບຊັບສິື່ງຂອງດັົ່ງກ່າວໄດ້. 

 

ມາດຕາ 268. ການໄດ້ມາເປັນກ າມະສິດຂອງສະຫະກອນ ຫ   ອົງການຈັດຕັື້ງລວມໝູ່ອ ົ່ນ  

ກ າມະສິດຂອງສະຫະກອນ ຫ ື ອົງການຈັດຕັື້ງລວມໝູ່ອືື່ນ ໄດ້ມາຈາກ: 
1. ການປະກອບສ່ວນທາງດ້ານຊັບ ຂອງສະມາຊິກແຕ່ລະຄົນ; 

2. ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການ; 

3. ການຊືື້ ແລະ ການແລກປ່ຽນ; 

4. ການຊ່ວຍເຫ ືອທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ການເງິນຂອງລັດ, ອົງການຈັດຕັື້ງ ແລະ ບຸກຄົນ ແລະ ອືື່ນໆ. 

  

ມາດຕາ 269. ການນ າໃຊ້ທີົ່ດິນທີົ່ຂຶື້ນກັບສິດຂອງສະຫະກອນ ຫ   ອົງການຈັດຕັື້ງລວມໝູ່ອ ົ່ນ  

ສະຫະກອນ ຫ ື ອົງການຈັດຕັື້ງລວມໝູ່ອືື່ນ ຕ້ອງນ າໃຊ້ທີື່ດິນ ຊຶື່ງຕົນໄດ້ຄອບຄອງນັື້ນຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຖ້າ
ຫາກບໍໍ່ນ າໃຊ້ໃຫ້ເປັນຜົນປະໂຫຍດແລ້ວ ສະຫະກອນ ຫ ື ອົງການຈັດຕັື້ງລວມໝູ່ອືື່ນ ກໍຈະໄດຖື້ກປັບໃໝຕາມລະ
ບຽບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ້ທີື່ດິນກະສິກ າ ຫ ື ລັດອາດຈະຖອນເອົາທີື່ດິນຄືນ ແລະ ມອບໃຫ້ຫົວໜ່ວຍເສດຖະ
ກິດອືື່ນ  ຫ ື ບຸກຄົນອືື່ນນ າໃຊ້ກໍໄດ້ ແຕ່ລັດຈະບໍໍ່ໄດ້ໃຊ້ແທນຄ່າໃດໆໃຫ້ທັງສິື້ນ. 
 

 
ຄ.  ກ າມະສິດເອກະເທດ 

 

ມາດຕາ 270. ເປົື້ົື້າໝາຍກ າມະສິດເອກະເທດ  

ກ າມະສິດເອກະເທດມີ ພາຫະນະການຜະລິດ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າ ຊຶື່ງເປັນກ າມະສິດສ່ວນບຸກຄົນ

ຂອງເຈົື້າຊັບນ້ອຍ ເປັນຕົື້ນ ຊາວກະສກິອນ, ນາຍຊ່າງ, ຊາວຫັດຖະກອນ ແລະ ອືື່ນໆ.  

 

ມາດຕາ 271. ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງເຈົື້ົື້າກ າມະສິດເອກະເທດ  

ເຈົື້ົື້າກ າມະສິດເອກະເທດມີສິດດ າເນີນການຜະລິດ, ການບໍລິການ ແລະ ຈ າໜ່າຍຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນ
ຢ່າງເສລີຖືກກົດໝາຍ. 

ເຈົື້ົື້າກ າມະສິດເອກະເທດ ຕ້ອງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍເສດຖະກິດ,  ນະໂຍບາຍອືື່ນຂອງລັດ ແລະ ປະຕິບັດ
ພັນທະຕາມກົດໝາຍ. 

 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 
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ງ.  ກ າມະສິດເອກະຊົນ 
 

ມາດຕາ 272. ເປົື້ົື້າໝາຍກ າມະສິດເອກະຊົນ  

ກ າມະສິດເອກະຊົນ ມີພາຫະນະການຜະລິດ, ຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າ ແລະ ທຶນຮອນໃນການດ າເນີນທຸລະ
ກິດຂອງຫົວໜ່ວຍເສດຖະກິດທີື່ເປັນກ າມະສິດສ່ວນບຸກຄົນຂອງເຈົື້າຂອງວິສາຫະກິດ ເພືື່ອປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນ
ການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ ແລະ ປົວແປງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ. 

ຫົວໜ່ວຍເສດຖະກິດນີື້ເປັນຜູຄຸ້້ມຄອງ ແລະ ແກໄ້ຂບັນຫາການຜະລິດທຸລະກິດ, ຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ລາຍຮັບ

, ລາຍຈ່າຍ, ກ າໄລ ຫ ື ການຫ ຸບທຶນດ້ວຍຕົນເອງ. 

 

ມາດຕາ 273. ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຫົວໜ່ວຍເສດຖະກິດເອກະຊົນ  

ຫົວໜ່ວຍເສດຖະກິດເອກະຊົນ ມີສິດດ າເນີນ ທຸລະກິດ, ການຜະລິດ, ການກໍໍ່ສ້າງ, ການຂົນສົົ່ງ, ການ

ຄ້າ, ການບໍລິການ ແລະ ເຄືື່ອນໄຫວເຮັດສັນຍາຕ່າງໆ, ນ າໃຊ້ເງ ິນຕາ ເພືື່ອສັົ່ງຊືື້ວັດຖຸດິບ, ວັດຖຸປະກອນ ແລະ 

ອືື່ນໆຈາກຕ່າງປະເທດ, ຈ າໜ່າຍຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນຢ່າງເສລີຖືກກົດໝາຍ, ຮ່ວມມືທຸລະກິດຢູ່ພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ. 

ຫົວໜ່ວຍເສດຖະກິດດັົ່ງກ່າວຕ້ອງດ າເນີນທຸລະກິດ, ການຜະລິດ ຕາມຂອບເຂດທະບຽນວິສາຫະກິດ
ຂອງຕົນ, ນອກຈາກນີື້ຍັງຕ້ອງໄດປ້ະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍເສດຖະກິດ ແລະ ນະໂຍບາຍອືື່ນຂອງລັດ

ຢ່າງເຂັື້ມງວດ, ມີພັນທະເສຍພາສ,ີ ອາກອນໃຫ້ລັດຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືບັນຊີໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍການບັນຊີ.  

  

ມາດຕາ 274. ມາດຕະການຕ ົ່ຫົວໜ່ວຍເສດຖະກິດເອກະຊົນ     

ໃນກໍລະນີທີື່ຫົວໜ່ວຍເສດຖະກິດເອກະຊົນ ຫາກໄດ້ດ າເນີນການຜະລິດ, ທຸລະກິດ ນອກວັດຖຸປະສົງທີື່
ໄດກ້ ານົດໄວ້ໃນກົດລະບຽບຂອງຕົນ ຫ ື ໄດລ້ະເມີດລະບຽບການ ເປັນຕົື້ນ ບໍໍ່ຖືບັນຊີຕາມກົດໝາຍ, ບໍໍ່ເສຍຄ່າທ າ

ນຽມຕາມກ ານົດເວລາ, ປອມແປງ ຫ ື ມອບໃບທະບຽນວິສາຫະກິດໃຫ້ບຸກຄົນອືື່ນຢືມ ຫ ື ເຊົົ່າແລ້ວເຈົື້າຂອງຫົວ
ໜ່ວຍເສດຖະກິດນັື້ນ ຕ້ອງຖືກປະຕິບັດມາດຕະການທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 
 

ຈ.  ກ າມະສິດສ່ວນຕົວ 
 

ມາດຕາ 275. ເປົື້ົື້າໝາຍກ າມະສິດສ່ວນຕົວ     

ກ າມະສິດສ່ວນຕົວມີ ເຄືື່ອງໃຊ້ສອຍ, ສິື່ງຂອງຊົມໃຊ້ສ່ວນຕົວ, ສິື່ງຂອງອ ານວຍຄວາມສະດວກ, ເຮືອນ

ຢູ່, ເຄືື່ອງເຮືອນ, ສັດລ້ຽງ ແລະ ລາຍໄດຕ້່າງໆ. 
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ມາດຕາ 276. ເນ ື້ອໃນຂອງກ າມະສິດສ່ວນຕົວ  

ເຈົື້າກ າມະສິດ ມີສິດຄອບຄອງ, ນ າໃຊ້, ໄດ້ຮັບໝາກຜົນ ແລະ ຊີື້ຂາດກ່ຽວກັບຊັບສິື່ງຂອງ ແລະ ລາຍ
ໄດຂ້ອງຕົນຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແຕ່ຈະນ າໃຊ້ຊັບສິື່ງຂອງ ຂອງຕົນໄປທ າລາຍຜົນປະໂຫຍດທີື່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດ
ໝາຍຂອງລັດ, ລວມໝູ່ ແລະ ຂອງບຸກຄົນອືື່ນນັື້ນແມ່ນບໍໍ່ໄດ້. 

 

ມາດຕາ 277. ກ າມະສິດສ່ວນຕົວຂອງສະມາຊິກຄອບຄົວສະຫະກອນ ຫ   ອົງການຈັດຕັື້ງລວມໝູ່ອ ົ່ນ  

ກ າມະສິດສ່ວນຕົວຂອງສະມາຊິກຄອບຄົວສະຫະກອນ ຫ ື ອົງການຈັດຕັື້ງລວມໝູ່ອືື່ນ ມີລາຍໄດສ້່ວນ
ຕວົຈາກການອອກແຮງງານຂອງສະມາຊິກຄອບຄົວສະຫະກອນ ແລະ ຊັບ ທີື່ສະມາຊິກນັື້ນຫາມາໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ 
ຫ ື ໄດ້ຮັບຕາມການສືບທອດມູນມໍຣະດົກ ຫ ື ຕາມການມອບ ຊຶື່ງບໍໍ່ໄດ້ມອບເຂົື້າເປັນກ າມະສິດຂອງສະຫະກອນ 
ຫ ື ອົງການຈັດຕັື້ງລວມໝູ່ອືື່ນນັື້ນ. 

ຊັບ ທີື່ເປັນກ າມະສິດສະເພາະຂອງສະຫະກອນ ຫ ື ອົງການຈັດຕັື້ງລວມໝູ່ອືື່ນ ບໍໍ່ອາດຈະເອົາມາເປັນກ າ
ມະສິດສ່ວນຕົວ ຂອງສະມາຊກິຄອບຄົວສະຫະກອນ ຫ ື ອົງການຈັດຕັື້ງລວມໝູ່ອືື່ນໄດ້. 

 

ໝວດທີ 5 
ກ າມະສິດລວມ  

 

ມາດຕາ 278. ກ າມະສິດລວມ  

ກ າມະສິດລວມ ແມ່ນກ າມະສິດກ່ຽວກັບຊັບສິື່ງຂອງທີື່ມີເຈົື້າກ າມະສິດແຕ່ ສອງຄົນຂຶື້ນໄປ. 
ກ າມະສິດລວມ ໄດ້ມາດ້ວຍການຕົກລົງກັນລະຫວ່າງເຈົື້າກ າມະສິດ ຫ ື ຕາມທີື່ກົດໝາຍໄດ້ກ ານົດໄວ້. 

ກ າມະສິດລວມ ປະກອບດ້ວຍ: 
1. ກ າມະສິດລວມ ແບບເປັນສ່ວນ, ພູດ ຫ ື ເປັນຮຸ້ນ;  
2. ກ າມະສິດລວມ ແບບບໍໍ່ມີສ່ວນ, ພູດ ຫ ື ບໍໍ່ເປັນຮຸ້ນ.  

 

ມາດຕາ 279.  ກ າມະສິດລວມແບບເປັນສ່ວນ, ພູດ ຫ   ເປັນຮຸ້ນ  

ກ າມະສິດລວມແບບເປັນສ່ວນ, ພູດ ຫ ື ເປັນຮຸ້ນ ແມ່ນກ າມະສິດລວມ ຊຶື່ງສາມາດກ ານົດສ່ວນ, ພູດ ຫ ື 
ຮຸ້ນ ຂອງແຕ່ລະຄົນ.  
  

ມາດຕາ 280. ກ າມະສິດລວມແບບບ ົ່ເປັນສ່ວນ, ພູດ ຫ   ເປັນຮຸນ້  

ກ າມະສິດລວມແບບບໍໍ່ເປັນສ່ວນ, ພູດ ຫ ື ເປັນຮຸ້ນ ແມ່ນກ າມະສິດລວມ ຕໍໍ່ຊັບທີື່ບໍໍ່ໄດ້ກ ານົດສ່ວນ, ພູດ 
ຫ ື ເປັນຮຸ້ນ, ໃນກໍລະນີນີື້ ໃຫ້ສັນນິຖານວ່າ ແຕ່ລະຄົນ ມີສ່ວນ, ພູດ ຫ ື ຮຸ້ນເທົົ່າກັນ. 

ກ າມະສິດລວມແບບບໍໍ່ເປັນສ່ວນ, ພູດ ຫ ື ເປັນຮຸ້ນ ປະກອບດ້ວຍ:  
1. ກ າມະສິດລວມ ທີື່ບໍໍ່ສາມາດແຍກອອກຈາກກັນໄດ້; 

2. ກ າມະສິດລວມ ທີື່ສາມາດແຍກອອກຈາກກັນໄດ້. 
 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 
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ມາດຕາ 281. ກ າມະສິດລວມຂອງຊຸມຊົນ  

ກ າມະສິດລວມຂອງຊຸມຊົນ ແມ່ນກ າມະສິດລວມຕໍໍ່ຊັບແບບບໍໍ່ມີສ່ວນ, ພູດ ຫ ື ເປັນຮຸ້ນ  ເປັນຕົື້ນ ກ າ
ມະສິດຂອງບ້ານ, ກຸ່ມບ້ານ, ກຸ່ມການຜະລິດ ທີື່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.  

ກ າມະສິດລວມຂອງຊຸມຊົນ ໄດ້ມາຕາມປະເພນີ, ຈາກການປະກອບສ່ວນຂອງສະມາຊິກ, ການອຸປະຖ າ 

ຫ ື ການມອບຊັບຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັື້ງ ແລະ ຈາກແຫ ່ງອືື່ນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ.  

ສະມາຊິກຊຸມຊົນ ມີສິດຄອບຄອງ, ນ າໃຊ້, ໄດ້ຮັບໝາກຜົນ  ທີື່ເກີດຈາກກ າມະສິດລວມ ຕາມປະເພນີ

, ຕາມການຕົກລົງກັນ ຫ ື ຕາມກົດໝາຍ.  
ສ າລັບການຊີື້ຂາດ ຕໍໍ່ກ າມະສິດລວມນັື້ນ ມອບໃຫ້ຊຸມຊົນເປັນຜູ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນ ຕາມກົດໝາຍ.  
 

ມາດຕາ 282. ສິດຄອບຄອງຂອງເຈົື້າກ າມະສິດລວມ  

ເຈົື້າກ າມະສິດລວມ ມີສິດຄອບຄອງຊັບຮ່ວມກັນ ຫ ື ອາດມອບສິດຄອບຄອງໃຫ້ເຈົື້າກ າມະສິດລວມຜູ້
ໃດໜຶື່ງກໍໄດ້ ແຕ່ບໍໍ່ໃຫ້ຂັດກັບສິດຂອງເຈົື້າກ າມະສິດລວມຜູ້ໃດໜຶື່ງ.  

 

ມາດຕາ 283. ສິດນ າໃຊ້ຂອງເຈົື້າກ າມະສດິລວມ 

ເຈົື້າກ າມະສິດລວມຜູ້ໃດໜຶື່ງ ມີສິດນ າໃຊ້ຊັບຮ່ວມກັນ ຕາມສ່ວນ, ພູດ ຫ ື ເປັນຮຸ້ນ ຂອງຕົນ ໂດຍບໍໍ່ໃຫ້
ຂັດກັບສິດຂອງເຈົື້າກ າມະສິດລວມຜູ້ອືື່ນ.  

 

ມາດຕາ 284. ສິດໄດຮ້ັບໝາກຜົນ 

ເຈົື້າກ າມະສິດລວມ ມີສິດໄດ້ຮັບໝາກຜົນ ທີື່ເກີດຈາກຊັບ ຫ ື ການນ າໃຊ້ຊັບ.  
ເຈົື້າກ າມະສິດລວມແຕ່ລະຄົນ ມີສິດໄດ້ຮັບໝາກຜົນ ຕາມສ່ວນ, ພູດ ຫ ື ເປັນຮຸ້ນ ທີື່ມີໃນຊັບນັື້ນ. 

 

ມາດຕາ 285. ສິດຊີື້ຂາດລວມແບບມີສວ່ນ, ພູດ ຫ   ເປັນຮຸ້ນ  

ເຈົື້າກ າມະສິດລວມ ມີສິດຊີື້ຂາດກ່ຽວກັບກ າມະສິດລວມ ຕາມສ່ວນ, ພູດ ຫ ື ເປັນຮຸ້ນຂອງຕົນ ແຕ່ການ
ຊີື້ຂາດໃຫ້ບຸກຄົນພາຍນອກນັື້ນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກເຈົື້າກ າມະສິດລວມຜູ້ອືື່ນ.  

ຖ້າວ່າເຈົື້າກ າມະສິດລວມ ຕ້ອງການຂາຍກ າມະສິດລວມທີື່ເປັນສ່ວນ, ພູດ ຫ ື ເປັນຮຸ້ນຂອງຕົນນັື້ນ ໃຫ້
ເຈົື້າກ າມະສິດລວມຜູ້ອືື່ນ ມີບູລິມະສິດຊືື້ກ່ອນ ໂດຍແຈ້ງໃຫ້ເຈົື້າກ າມະສິດລວມຜູ້ອືື່ນນັື້ນ ພາຍໃນກ ານົດ ສາມ
ເດືອນ ກ່ຽວກັບອະສັງຫະລິມະຊັບ ຫ ື ໜຶື່ງເດືອນ ກ່ຽວກັບສັງຫະລິມະຊັບ. ໃນກໍລະນີ ທີື່ບໍໍ່ມີເຈົື້າກ າມະສິດລວມ
ຜູ້ໃດ ຊືື້ຊັບນັື້ນແລ້ວ  ກໍສາມາດຂາຍຊັບລວມນັື້ນ ທີື່ເປັນສ່ວນ, ພູດ ຫ ື ເປັນຮຸ້ນຂອງຕົນ ໃຫ້ບຸກຄົນອືື່ນໄດ້. 

ໃນກໍລະນີ ຫາກໄດ້ລະເມີດຕາມທີື່ກ ານົດໄວ້ໃນວັກເທິງນັື້ນ, ເຈົື້າກ າມະສິດລວມຜູ້ອືື່ນ ມີສິດຮ້ອງ ຟ້ອງ
ຕໍໍ່ສານ ເພືື່ອໂອນຊັບລວມ ທີື່ເປັນສ່ວນ, ພູດ ຫ ື ເປັນຮຸ້ນນັື້ນຄືນ ພາຍໃນກ ານົດເວລາສາມເດືອນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້
ຮູ້ວ່າມີການລະເມີດ. ຖ້າຫາກມີຄວາມເສຍຫາຍ ຜູ້ລະເມີດ ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍໃຫ້ເຈົື້າກ າມະສິດລວມ 
ອືື່ນ ທີື່ໄດ້ຮັບຄວາມອັບປະໂຫຍດ  

ໃນກໍລະນີ ເຈົື້າກ າມະສິດ ລວມໃດໜຶື່ງ ໄດ້ສະລະຊັບລວມ ທີື່ເປັນສ່ວນ, ພູດ ຫ ື ເປັນຮຸ້ນ ຂອງຕົນ ຫ ື 
ໄດ້ເສຍຊີວິດ ໂດຍບໍໍ່ມີຜູ້ສືບທອດ, ຊັບທີື່ເປັນສ່ວນ, ພູດ ຫ ື ເປັນຮຸ້ນດັົ່ງກ່າວ ກໍຈະຕົກເປັນກ າມະສິດລວມ.  



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 

ກະຊວງຍຸຕິທ າ, ຄະນະຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ   ໜ້າ 89 

 

ມາດຕາ 286. ການຄຸ້ມຄອງ, ບ າລຸງ ແລະ ການຮັກສາ  

ເຈົື້າກ າມະສິດລວມ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນໃນການຄຸ້ມຄອງ, ບ າລຸງ ແລະ ຮັກສາຊັບລວມ. 

ເຈົື້າກ າມະສິດລວມ ຜູ້ໃດໜຶື່ງສາມາດທ າການສ້ອມແປງ, ບ າລຸງ, ຮັກສາຊັບ ລວມ ທີື່ບໍໍ່ມີມູນຄ່າສູງຢ່າງ

ປົກກະຕິ ໂດຍບໍໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກກ າມະສິດລວມຜູ້ອືື່ນ. ສ່ວນການສ້ອມແປງ, ບ າລຸງ, ຮັກສາ
ຊັບລວມ ທີື່ມີມູນຄ່າສູງນັື້ນ ບັນດາເຈົື້າກ າມະສິດລວມ ທີື່ມີສ່ວນຫ າຍກວ່າເຄິື່ງໜຶື່ງ ຕ້ອງເຫັນດີນ າ.  

ໃນສະພາບການອັນຮີບດ່ວນ ເຈົື້າກ າມະສິດລວມຜູ້ໃດໜຶື່ງ ມີສິດດ າເນີນມາດຕະການຕ່າງໆເທົົ່າທີື່
ຈ າເປັນ ເພືື່ອບ າລຸງຮັກສາຊັບລວມ ໂດຍບໍໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກເຈົື້າກ າມະສິດລວມຜູ້ອືື່ນກໍໄດ້ ແຕ່
ພາຍຫ ັງສ າເລັດແລ້ວ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ພວກກ່ຽວຊາບ. 

ເຈົື້າກ າມະສິດລວມ ຕ້ອງອອກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຄຸ້ມຄອງ, ບ າລຸງ, ຮັກສາຊັບລວມ ລວມທັງຄ່າ
ອາກອນຮ່ວມກັນ ຕາມສ່ວນຂອງຕົນ.  
 

ມາດຕາ 287. ຜົນສະທ້ອນຕ ົ່ຜູໄ້ດຮ້ັບຜົນປະໂຫຍດຕ ົ່ໄປ  

ການຕົກລົງຂອງເຈົື້າກ າມະສິດລວມກ່ຽວກັບ ການຄອບຄອງ, ນ າໃຊ້, ໄດ້ຮັບໝາກຜົນ ແລະ ຊີື້ຂາດ ຕໍໍ່
ຊັບລວມນັື້ນ ມີຜົນອັນດຽວກັນສ າລັບຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຕໍໍ່. 

 

ມາດຕາ 288. ການແບ່ງປັນກ າມະສິດລວມ 

ເຈົື້າກ າມະສິດລວມ ຜູ້ໃດໜຶື່ງ ມີສິດທວງໃຫ້ແບ່ງປັນຊັບລວມ ເວລາໃດກໍໄດ້ ເວັື້ນເສຍແຕ່ໄດ້ຕົກລົງ
ກັນ ຫ ື ກົດໝາຍໄດ້ກ ານົດໄວ້ຢ່າງອືື່ນ. 

ໃນການແບ່ງປັນນັື້ນ ຖ້າວ່າ ຊັບລວມບໍໍ່ສາມາດແຍກອອກຈາກກັນໄດ້ເປັນສ່ວນ ກໍຕ້ອງຕີມູນຄ່າຊັບສິື່ງ
ຂອງດັົ່ງກ່າວເປັນເງິນຕາມສ່ວນ ເພືື່ອແບ່ງປັນກັນ.  
 

ມາດຕາ 289. ການສິື້ນສຸດກ າມະສິດລວມ    

ກ າມະສິດລວມກ່ຽວກັບຊັບໃດໜຶື່ງ ຈະສິື້ນສຸດລົງ ໃນກໍລະນີ ດັົ່ງນີື້: 
1. ຊັບລວມຖືກແບ່ງປັນກັນ; 

2. ເຈົື້າກ າມະສິດລວມທັງໝົດໄດ້ຊີື້ຂາດກ່ຽວກັບຊັບລວມນັື້ນ ໃຫ້ຜູ້ໃດໜຶື່ງ ເປັນກ າມະສິດແຕ່ພຽງ
ຜູ້ດຽວ;   

3. ກໍລະນີອືື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 313 ຫາ 317ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບ
ນີື້.  

 
 

ໝວດທີ 6 
ການໄດ້ກ າມະສດິ 

 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 

ກະຊວງຍຸຕິທ າ, ຄະນະຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ   ໜ້າ 90 

ມາດຕາ 290. ພ ື້ນຖານຂອງການໄດມ້າເປັນກ າມະສິດ  

  ການໄດ້ມາເປັນກ າມະສິດ ມີພືື້ນຖານ ດັົ່ງນີື້: 
1. ສັນຍາ; 

2. ການສືບທອດມູນມໍລະດົກ; 
3. ອາຍຸຄວາມ; 

4. ການໄດ້ຊັບສິື່ງຂອງທີື່ບໍໍ່ມີເຈົື້າຂອງ; 

5. ການເກັບຂອງຕົກເຮັົ່ຍ; 

6. ການພົບເຫັນວັດຖຸທີື່ມີຄ່າ; 

7. ການໄດ້ສັດຂາດການຮັກສາ; 

8. ການໂຮມຊັບສິື່ງຂອງເຂົື້າກັນ; 

9. ກໍລະນີອືື່ນຕາມທີື່ກົດໝາຍໄດ້ກ ານົດໄວ້. 
 

ມາດຕາ 291. ການໄດ້ກ າມະສິດ  

ການໄດມ້າເປັນກ າມະສິດ ແມ່ນເກີດຂຶື້ນນັບແຕ່ເວລາ ທີື່ໄດ້ມອບ ແລະ/ຫ ື ໄດ້ຮັບຊັບສິື່ງຂອງນັື້ນໂດຍ
ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.  

ກ າມະສິດ ອາດຈະໄດ້ມາຕາມສັນຍາກ່ອນການມອບ ແລະ /ຫ ື ຮັບຊັບນັື້ນກໍໄດ້.  
ຖ້າວ່າ ຊັບສິື່ງຂອງນັື້ນ ຫາກຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ຂຶື້ນທະບຽນແລ້ວ ກ າມະສິດ ແມ່ນໄດມ້ານັບແຕ່ເວລາທີື່ໄດ້

ຂຶື້ນທະບຽນເປັນຕົື້ນໄປ ເຖິງວ່າຊັບສິື່ງຂອງນັື້ນ ຈະໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ກັນແລ້ວ ກໍຕາມ.  
 

ມາດຕາ 292. ການມອບຊັບສິົ່ງຂອງ  

ການມອບຊັບສິື່ງຂອງ ແມ່ນການເອົາຊັບສິື່ງຂອງໃຫ້ອົງການຈັດຕັື້ງ ຫ ື ບຸກຄົນໃດໜຶື່ງ ຊຶື່ງເອີື້ນວ່າຜູຮ້ັບ.  
ການມອບຮັບຊັບສິື່ງຂອງໃຫ້ຜູຂົ້ນສົົ່ງ ຫ ື ໄປສະນີ ເພືື່ອສົົ່ງໄປໃຫ້ຜູ້ຮັບ ແລະ ການມອບເອກະສານ

ຂົນສົົ່ງສິື້ນຄ້າ ຫ ື ເຄືື່ອງບັນທຸກຕ່າງໆນັື້ນ ກໍຈະຖືວ່າເປັນການມອບຊັບສິື່ງຂອງໃຫ້ຜູ້ຮັບແລ້ວ. 
 

ມາດຕາ 293. ການມອບຮັບຊັບສິົ່ງຂອງເປັນກ າມະສິດຂອງຜູຄ້ອບຄອງ   

ຖ້າວ່າ ຊັບສິື່ງຂອງຫາກຢູ່ໃນການຄອບຄອງຂອງເຈົື້າກ າມະສິດຜູ້ໃໝ່ມາກ່ອນແລ້ວ ການຕົກລົງກັນ 
ກ່ຽວກັບການປ່ຽນກ າມະສິດ ຈາກເຈົື້າກ າມະສິດເດີມ ໄປຫາເຈົື້າກ າມະສິດຜູ້ໃໝ່ ກໍໃຫ້ຖືວ່າ ໄດ້ມອບຮັບຊັບສິື່ງ
ຂອງໃຫ້ແກ່ກັນແລ້ວ. 

  

ມາດຕາ 294. ການມອບຮັບຊັບສິົ່ງຂອງທີົ່ຍັງຢູ່ໃນການຄອບຄອງຂອງເຈົື້າກ າມະສດິ  

ຖ້າວ່າ ເຈົື້າກ າມະສິດເດີມ ຫາກຍັງຄອບຄອງຊັບສິື່ງຂອງອີກຕໍໍ່ໄປ ການຕົກລົງກັນກ່ຽວກັບການປ່ຽນ
ກ າມະສິດຈາກເຈົື້າກ າມະສິດເດີມ ໄປຫາເຈົື້າກ າມະສິດໃໝ່  ກໍໃຫ້ຖືວ່າໄດ້ມອບຮັບຊັບສິື່ງຂອງໃຫ້ແກ່ກັນແລ້ວ, 
ແຕ່ເຈົື້າຂອງເດີມ ກໍຍັງມີພັນທະຮັກສາຊັບສິື່ງຂອງດັົ່ງກ່າວ ໂດຍບໍໍ່ໃຫ້ມີການເສຍຫາຍ ຫ ື ເປ່ເພ ຈົນກວ່າ ເຈົື້າກ າ
ມະສິດຜູ້ໃໝ່ຈະມາຮັບເອົາ. 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 
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ມາດຕາ 295. ການມອບຮັບຊັບສິົ່ງຂອງທີົ່ຢູໃ່ນການຄອບຄອງຂອງບຸກຄົນທີສາມ  

ຖ້າວ່າ ຊັບສິື່ງຂອງ ຫາກຍັງຢູ່ໃນການຄອບຄອງຂອງບຸກຄົນອືື່ນທີສາມ ເຈົື້າກ າມະສິດສາມາດ ມອບສິດ 
ໃຫ້ເຈົື້າກ າມະສິດໃໝ່ໄປຮັບເອົາຊັບສິື່ງຂອງ ນ າບຸກຄົນທີື່ຄອບຄອງຊັບນັື້ນ. ແຕ່ເຈົື້າກ າມະສິດເດີມ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້
ບຸກຄົນທີສາມຊາບ ວ່າຕົນບໍໍ່ໄດ້ເປັນເຈົື້າກ າມະສິດ ກ່ຽວກັບຊັບສິື່ງຂອງນັື້ນ ອີກແລ້ວ. ໃນກໍລະນີນີື້ ຖືວ່າເປັນ
ການມອບຮັບຊັບສິື່ງຂອງນັື້ນໃຫ້ແກ່ກັນແລ້ວ. 

 

ມາດຕາ 296. ການໄດກ້ າມະສດິກ່ຽວກັບໝາກຜົນ  

ໝາກຜົນ ທີື່ໄດ້ມາຈາກການນ າໃຊ້ຊັບສິື່ງຂອງໃດໜຶື່ງ ກໍຈະເປັນຂອງເຈົື້າກ າມະສິດກ່ຽວກັບຊັບສິື່ງຂອງ
ເຫ ົົ່ານັື້ນ ຖ້າວ່າກົດໝາຍ ຫ ື ສັນຍາຫາກບໍໍ່ໄດ້ບົົ່ງໄວ້ຢ່າງອືື່ນ. 

 

ມາດຕາ 297. ການໄດກ້ າມະສດິກ່ຽວກັບມູນມ ຣະດກົ  

 ມູນມໍຣະດົກທີື່ຜູສ້ືບທອດໄດ້ຮັບ ຈາກການສືບທອດຕາມກົດໝາຍ ຫ ື ຕາມພິໄນກ ານັື້ນ ເປັນກ າມະສິດ 
ຫ ື ກ າມະສິດລວມຂອງຜູສ້ືບທອດ ນັບແຕເ່ວລາທີື່ເຈົື້າມູນເສຍຊີວິດ. 

 ສ າລັບຜູ້ສືບທອດລວມແຕ່ລະຄົນນັື້ນ ຈະໄດ້ກ າມະສິດກ່ຽວກັບມູນມໍລະດົກທີື່ ເປັນພູດຂອງຕົນ ນັບ
ແຕ່ເວລາທີື່ໄດຮ້ັບເອົາມູນມໍຣະດົກເປັນຕົື້ນໄປ.  
 

ມາດຕາ 298. ຊັບສິົ່ງຂອງທີົ່ບ ົ່ມີເຈົື້າຂອງ  

ຊັບສິື່ງຂອງທີື່ບໍໍ່ມີເຈົື້າຂອງ ແມ່ນຊັບສິື່ງຂອງທີື່ເຈົື້າກ າມະສິດ ໄດ້ສະລະກ າມະສິດຢ່າງເປີດເຜຍີ.  
ບຸກຄົນໃດຫາກໄດ້ເອົາຊັບສິື່ງຂອງນັື້ນມາຄອບຄອງ ເພືື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ ກໍໄດ້ມາເປັນກ າມະສິດ

ກ່ຽວກັບຊັບສິື່ງຂອງນັື້ນ. 
 

ມາດຕາ 299. ການເກັບຊັບສິົ່ງຂອງຕົກເຮ່ຍ 

ຊັບສິື່ງຂອງຕົກເຮັົ່ຽ ແມ່ນຊັບສິື່ງຂອງທີື່ເຈົື້າຂອງເຮັດຕົກເຮ່ຍ. 
ຜູເ້ກັບຊັບສິື່ງຂອງຕົກເຮ່ຍ ມີພັນທະແຈ້ງໃຫ້ບຸກຄົນທີື່ໄດ້ເຮັດ ຊັບສິື່ງ ຂອງຕົກເຮ່ຍນັື້ນຊາບໃນທັນໃດ 

ຖ້າຫາກຮູ້ຕົວບຸກຄົນນັື້ນ ກໍໃຫ້ສົົ່ງຊັບສິື່ງຂອງທີື່ເກັບໄດ້ນັື້ນຄືນໃຫ້ຜູກ້່ຽວ ຫ ື ແຈ້ງ ແລະ ມອບຊັບສິື່ງຂອງ
ຕົກເຮ່ຍໃຫ້ເຈົື້າໜ້າທີື່ຕ າຫ ວດ, ນາຍບ້ານ ຫ ື ການຈັດຕັື້ງອືື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຮັກສາໄວ້ ຖ້າວ່າຊັບສິື່ງຂອງຕົກເຮັົ່ຽ
ນັື້ນ ຫາກໄດເ້ກັບໄດ້ຢູໃ່ນຂົງເຂດ ຮັບຜິດຊອບຂອງການຈັດຕັື້ງ ເພືື່ອແຈ້ງໃຫ້ເຈົື້າຂອງຊັບສິື່ງຂອງມາຮັບເອົາ. 

ໃນກໍລະນີຫາກບໍໍ່ຮູ້ໄດ້ວ່າບຸກຄົນໃດເປັນເຈົື້າຂອງ ຜູ້ທີື່ເກັບຊັບສິື່ງຂອງຕົກເຮ່ຍກໍມີພັນທະແຈ້ງ ແລະ 
ມອບຊັບສິື່ງຂອງຕົກເຮ່ຍໃຫ້ເຈົື້າໜ້າທີື່ຕ າຫ ວດ, ນາຍບ້ານ ຫ ື ການຈັດຕັື້ງອືື່ນ ເພືື່ອປະກາດຫາເຈົື້າຂອງຊັບສິື່ງ
ຂອງມາຮັບເອົາ. 

ຖ້າຫາກມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຮັກສາ ຫ ື ຊັບສິື່ງຂອງນັື້ນອາດ ຈະເສືື່ອມຄຸນນະພາບ, ເປ່ເພ ເສຍ

ຫາຍ ແລະ ອືື່ນໆ ເຈົື້າໜ້າທີື່ຕ າຫ ວດ, ນາຍບ້ານ ຫ ື ການຈັດຕັື້ງອືື່ນ ອາດຈະຂາຍຊັບສິື່ງຂອງນັື້ນກໍໄດ້ ພາຍຫ ັງທີື່
ໄດແ້ຈ້ງ ຫ ື ປະກາດແລ້ວ ແຕ່ກໍຕ້ອງຮັກສາເງິນທີື່ຂາຍນັື້ນໄວ້ໃຫ້ເຈົື້າຂອງຊັບສິື່ງຂອງດັົ່ງກ່າວ.  



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 
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ໃນກໍລະນເີຈົື້າກ າມະສິດ ຫາກມາຮັບເອົາຊັບສິື່ງຂອງດັົ່ງກ່າວພາຍໃນກ ານົດເວລາ ສາມເດອືນ ນັບແຕ່
ວັນປະກາດເປັນຕົື້ນໄປ ກໍໃຫ້ສົົ່ງວັດຖຸດັົ່ງກ່າວຄືນໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວ. 

ຖ້າວ່າຜູເ້ປັນເຈົື້າຂອງ ຫາກບໍໍ່ທວງເອົາຄືນພາຍໃນກ ານົດເວລາ ຜູພ້ົບເຫັນຊັບສິື່ງຂອງ ກໍໄດກ້ າມະສິດ
ກ່ຽວກັບຊັບສິື່ງຂອງນັື້ນ. ໃນກໍລະນີທີື່ຜູ້ເກັບໄດ້ ຫາກປະຕິເສດບໍໍ່ຮັບ ເອົາຊັບສິື່ງຂອງນັື້ັື້ນ ຊັບສິື່ງຂອງດັົ່ງກ່າວ ຈະ
ຕົກເປັນກ າມະສິດຂອງລັດ.  

ໃນກໍລະນີ ຜູເ້ກັບຊັບສິື່ງຂອງທີື່ຕົກເຮ່ຍຫາກບໍໍ່ໄດ້ແຈ້ງ ຊັບສິື່ງຂອງດັົ່ງກ່າວ ຈະບໍໍ່ຕົກເປັນກ າມະສິດ 
ຂອງຜູ້ກ່ຽວແຕ່ຢ່າງໃດ. 

 

ມາດຕາ 300. ຄ່າບ າເນັດ ຫ   ລາງວັນ ແລະ ການທົດແທນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກ່ຽວກັບຊັບສິົ່ງຂອງຕກົເຮ່ຍ  

ຜູທ້ີື່ເກັບຊັບສິື່ງຂອງຕົກເຮ່ຍ ມີສິດໄດ້ຮັບຄ່າບ າເນັດ ຫ ື ລາງວັນ ສິບຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງມູນຄ່າຂອງຊັບ
ສິື່ງຂອງຕົກເຮ່ຍ ຈາກຜູເ້ປັນເຈົື້າຂອງ. 

ໃນກໍລະນີ ທີື່ຜູເ້ກັບຊັບສິື່ງຂອງຕົກເຮ່ຍຫາກບໍໍ່ໄດ້ແຈ້ງ ໃນເວລາອັນຄວນ, ຜູກ້່ຽວກໍຈະບໍໍ່ໄດຮ້ັບຄ່າບ າ
ເນັດ ຫ ື ລາງວັນແຕ່ຢ່າງໃດ ເວັື້ນເສຍແຕ່ຜູ້ກຽ່ວ ຫາກມີເຫດຜົນ.  

ຜູ້ເກັບຊັບສິື່ງຂອງຕົກເຮ່ຍ, ການຈັດຕັື້ງ ມີສິດໄດ້ຮັບການທົດແທນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຮັກສາຊັບສິື່ງ 
ຂອງດັົ່ງກ່າວ ຈາກຜູເ້ປັນເຈົື້າຂອງເດີມ.  

 

ມາດຕາ 301. ສັດຂາດການຮັກສາ  

ບຸກຄົນຜູໃ້ດທີື່ໄດຈ້ັບສັດທີື່ຂາດການຮັກສາ ຫ ື ສັດທີື່ປະປ່ອຍ ບຸກຄົນຜູນ້ັື້ນ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ເຈົື້າຂອງສັດ
ຊາບໃນທັນໃດ ຖ້າຫາກຮູ້ເຈົື້າຂອງ ແລະ ສົົ່ງສັດຄືນໃຫ້ຜູກ້່ຽວ ຫ ື ແຈ້ງໃຫ້ເຈົື້າໜ້າທີື່ຕ າຫ ວດ ຫ ື ນາຍບ້ານຊາບ 
ພາຍໃນກ ານົດສາມວັນ ນັບແຕ່ວັນ ທີື່ໄດ້ຈັບສັດນັື້ນເປັນຕົື້ນໄປ ເພືື່ອປະກາດຫາເຈົື້າຂອງສັດ.  

ຖ້າວ່າ ເຈົື້າຂອງສັດຫາກຍັງບໍໍ່ທັນໄດ້ທວງທາວເອົາແລ້ວ ສັດດັົ່ງກ່າວກໍຈະມອບໃຫ້ຜູ້ຈັບໄດ້ນັື້ນ ເປັນຜູ້
ຮັກສາ, ລ້ຽງເກືອ ແລະ ນ າໃຊ້. ໃນກໍລະນີທີື່ໄດ້ພົບເຫັນເຈົື້າຂອງສັດພາຍໃນກ ານົດ ສາມເດືອນ ນັບແຕ່ວັນ
ປະກາດເປັນຕົື້ນໄປ ສັດນັື້ນກໍຈະໄດສ້ົົ່ງຄືນໃຫ້ເຈົື້າຂອງ ແຕ່ຜູກ້່ຽວ ຕ້ອງທົດແທນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການລ້ຽງເກືອ
ສັດ ແລະ ໃຫ້ລາງວັນຕາມມາດຕາ 324 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້.   

ຖ້າວ່າຜູຈ້ັບສັດໄດຫ້າກມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຮັກສາ ຫ ື ລ້ຽງເກືອ ຫ ື ມີການເລີື່ມເກີດພະຍຸສັດ
ແລ້ວ ຜູ້ຮັກສາອາດຈະຂາຍສັດນັື້ນກໍໄດ້ ພາຍຫ ັງທີື່ໄດແ້ຈ້ງ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີຈາກເຈົື້າໜ້າທີື່ ຫ ື ນາຍ
ບ້ານແລ້ວ ແຕ່ກໍຕ້ອງຮັກສາເງນິທີື່ຂາຍນັື້ນໄວ້ໃຫ້ເຈົື້າຂອງສັດດັົ່ງກ່າວ.   

ໃນກໍລະນີ ທີື່ບໍໍ່ອາດຈະພົບເຫັນເຈົື້າຂອງສັດໄດພ້າຍໃນກ ານົດເວລາສາມເດືອນນັື້ນແລ້ວ ຜູ້ຮັກສາສັດ ກໍ
ໄດ້ເປັນເຈົື້າກ າມະສິດ.  

 

ມາດຕາ 302. ການພົບພ ື້ວັດຖຸມີຄ່າ  

ວັດຖຸມີຄ່າມີ ຄ າ, ເງິນ ຫ ື ໂລຫະ, ແຮ່ທາດທີື່ມີຄ່າ ແລະ ວັດຖຸອືື່ນໆ ຊຶື່ງເຊືື່ອງຊ້ອນ ຫ ື ຝັງໄວ້ຢູ່ໃນທີື່ພືື້ນ

ດິນ, ໃນພືື້ນນ ້າ ຫ ື ຖືກຊຸກເຊືື່ອງໄວ້ດ້ວຍວິທີໃດວິທີໜຶື່ງ ຊຶື່ງບໍໍ່ອາດຈະກ ານົດໄດ້ວ່າ ບຸກຄົນຜູໃ້ດ ເປັນເຈົື້າກ າມະ

ສິດ ຍົກເວັື້ນ ວັດຖຸທີື່ມີຄ່າທາງດ້ານວັດ ທະນະທ າ, ປະຫວັດສາດ ຫ ື ທ າມະຊາດ ທີື່ເປັນຊັບສົມບັດອັນລ ້າຄ່າ, 
ເປນັມໍລະດົກ ຂອງຊາດນັື້ນ ຊຶື່ງເປັນກ າມະສິດລວມຂອງວົງຄະນະຍາດແຫ່ງຊາດ. 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 

ກະຊວງຍຸຕິທ າ, ຄະນະຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ   ໜ້າ 93 

ຜູທ້ີື່ພົບເຫັນວັດຖຸມີຄ່າ ບໍໍ່ວ່າຢູ່ໃນສະຖານທີື່ໃດກໍຕາມ ມີພັນທະແຈ້ງ ແລະ ມອບວັດຖຸມີຄ່ານັື້ນ ໃຫ້
ນາຍບ້ານ ຫ ື ເຈົື້າໜ້າທີື່ຕ າຫ ວດ ເພືື່ອປະກາດຫາເຈົື້າຂອງໃຫ້ມາຮັບເອົາ. ຖ້າຫາກ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນ ການ
ເຄືື່ອນຍ້າຍວັດຖຸມີຄ່ານັື້ນ ຜູ້ພົບເຫັນຈະຮັກສາໄວ້ກໍໄດ້. 

ໃນກໍລະນເີຈົື້າກ າມະສິດ ຫາກມາຮັບເອົາ ພາຍໃນກ ານົດເວລາ ສາມເດືອນ ນັບແຕ່ວັນ ໄດ້ປະກາດເປັນ
ຕົື້ນໄປ  ກໍຕ້ອງສົົ່ງຄືນໃຫ້ເຈົື້າກ າມະສິດນັື້ນ. 

ຖ້າວ່າ ຜູເ້ປັນເຈົື້າຂອງ ຫາກບໍໍ່ທວງເອົາຄືນພາຍໃນກ ານົດເວລາດັົ່ງກ່າວ ຜູ້ພົບເຫັນ ກໍໍຈະໄດກ້ າມະສິດ
ກ່ຽວກັບວັດຖຸນັື້ນ. ຖ້າຜູ້ພົບເຫັນ ຫາກບໍໍ່ຮັບເອົາ ວັດຖຸດັົ່ງກ່າວ ກໍຈະຕົກເປັນກ າມະສິດຂອງລັດ.  

ໃນກໍລະນີ ຜູ້ພົບເຫັນ ຫາກບໍໍ່ແມ່ນເຈົື້າຂອງທີື່ດິນບ່ອນພົບວັດຖຸນັື້ນ ຊຶື່ງເຈົື້າຂອງ ບໍໍ່ໄດ້ມາຮັບເອົາພາຍ
ໃນກ ານົດ ເວລາທີື່ກ່າວໄວ້ເທິງນີື້ ວັດຖຸດັົ່ງກ່າວ ກໍຈະຕົກເປັນກ າມະສິດຂອງຜູ້ພົບເຫັນ ແລະ ເຈົື້າຂອງທີື່ດິນຄົນ
ລະເຄິື່ງ.  

ໃນກໍລະນີ ຜູພ້ົບເຫັນ ຫາກບໍໍ່ໄດແ້ຈ້ງກ່ຽວກັບການພົບເຫັນ ຜູ້ກ່ຽວກໍຈະບໍໍ່ໄດ້ກ າມະສິດ ໃນວັດຖຸສິື່ງ
ຂອງນັື້ນ ແຕ່ຢ່າງໃດ. 

 

ມາດຕາ 303. ຄ່າບ າເນັດ ຫ   ລາງວັນ ແລະ ການທົດແທນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກ່ຽວກັບການພົບ ເຫັນວັດຖຸ
ມີຄ່າ  

ຜູພ້ົບເຫັນວັດຖຸມີຄ່າ ມີສິດໄດ້ຮັບຄ່າບ າເນັດ ຫ ື ລາງວັນ ສິບຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງມູນຄ່າຂອງວັດຖຸ
ດັົ່ງກ່າວ ຈາກຜູ້ເປັນເຈົື້າຂອງ ເວັື້ນເສຍແຕ່ການພົບເຫັນຫາກເປັນໜ້າທີື່ໂດຍກົງຂອງຜູ້ກ່ຽວເອງ.  

ໃນກໍລະນີ ຜູ້ພົບເຫັນ ຫາກບໍໍ່ໄດແ້ຈ້ງ ໃນເວລາອັນຄວນແລ້ວ ຜູ້ກ່ຽວ ກໍຈະບໍໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າບ າເນັດ ຫ ື 
ລາງວັນແຕ່ຢ່າງໃດ, ເວັື້ນເສຍແຕ່ຜູ້ກ່ຽວ ຫາກມີເຫດຜົນ.  

ຜູພ້ົບເຫັນ ແລະ ການຈັດຕັື້ງ ມີສິດໄດ້ຮັບການທົດແທນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນ ການປົກປັກຮັກສາວັດຖຸດັົ່ງກ່າວ 
ຈາກເຈົື້າຂອງເດີມ.  

 

ມາດຕາ 304. ການໂຮມຊັບສິົ່ງຂອງ 

ການໂຮມຊັບສິື່ງຂອງ ແມ່ນ ການເອົາຊັບສິື່ງຂອງອັນໜຶື່ງ ຫ ື ຫ າຍ ອັນມາເຊືື່ອມຕໍໍ່, ປະສົມ ຫ ື ປຸງແຕ່ງ
ເປັນຊັບສິື່ງຂອງໃໝ່ອັນດຽວ.  
 

ມາດຕາ 305. ການເຊ ົ່ອມຕ ົ່ສັງຫາລິມະຊັບກັບອະສັງຫາລິມະຊັບ  

ສັງຫາລິມະຊັບ ຊຶື່ງເອົາມາເຊືື່ອມຕໍໍ່ກັບອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລ້ວກາຍເປັນ ຊັບສິື່ງຂອງອັນດຽວ ໂດຍບໍໍ່
ສາມາດຕັດ ແຍກອອກຈາກກັນໄດ້ ຈະຕົກເປັນກ າມະສິດຂອງເຈົື້າກ າມະສິດອະສັງຫາລິມະຊັບ ເວັື້ນເສຍແຕ່ກົດ
ໝາຍ ຫ ື ສັນຍາ ຫາກໄດ້ກ ານົດໄວ້ເປັນຢ່າງອືື່ນ.  

 

ມາດຕາ 306. ການເຊ ົ່ອມຕ ົ່ອະສັງຫາລິມະຊັບເຂົື້າກັນ 

ອະສັງຫາລິມະຊັບໃດໜຶື່ງ ຊຶື່ງເອົາມາເຊືື່ອມຕໍໍ່ກັບອະສັງຫາລິມະຊັບອືື່ນ ແລ້ວ ກາຍເປັນຊັບສິື່ງຂອງອັນ
ດຽວໂດຍບໍໍ່ສາມາດຕັດແຍກອອກຈາກກັນໄດ້ ຈະຕົກເປັນກ າມະສິດລວມແບບເປັນສ່ວນ ຂອງເຈົື້າກ າມະສິດ
ຂອງອະສັງ ຫາລິມະຊັບ ທີື່ເອົາມາເຊືື່ອມຕໍໍ່ເຂົື້າກັນນັື້ນ, ເວັື້ນເສຍແຕ່ຫາກໄດ້ຕົກລົງກັນເປັນໄວ້ຢ່າງອືື່ນ.  



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 

ກະຊວງຍຸຕິທ າ, ຄະນະຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ   ໜ້າ 94 

ໃນກໍລະນີທີື່ບໍໍ່ສາມາດກ ານົດສ່ວນຂອງອະສັງຫາລິມະຊັບ ທີື່ເອົາມາເຊືື່ອມຕໍໍ່ ເຂົື້າກັນໄດ້ນັື້ນ ກໍໃຫ້ ເປັນ
ກ າມະລວມແບບບໍໍ່ມີສ່ວນ. 
 

ມາດຕາ 307. ການເຊ ົ່ອມຕ ົ່ສັງຫາລມິະຊັບດ້ວຍກນັ  

ສັງຫາລມິະຊັບໃດໜຶື່ງ ຊຶື່ງເອົາມາເຊືື່ອມຕໍໍ່ເຂົື້າກັບສັງຫາລິມະຊັບອືື່ນ ແລ້ວກາຍເປັນຊັບສິື່ງຂອງອັນດຽວ
ໂດຍບໍໍ່ສາມາດຕັດແຍກອອກຈາກກັນໄດ້ ຈະຕົກເປັນກ າມະສິດລວມຂອງເຈົື້າກ າມະສິດຂອງສັງຫະລິມະ ຊັບທີື່
ເອົາມາເຊືື່ອມ ເຂົື້າກັນນັື້ນ. ສ່ວນຂອງກ າມະສິດໃຫ້ຖືເອົາຕາມມູນຄ່າຂອງສັງຫາລິມະຊັບ ໃນເວລາເຊືື່ອມຕໍໍ່
ເຂົື້າກັນນັື້ນເປັນພືື້ນຖານ.  

ຖ້າວ່າ ສັງຫາລິມະຊັບໃດຫາກເປັນພືື້ນຖານຕົື້ນຕໍ ກວ່າສັງຫາລິມະຊັບອືື່ນ ເຈົື້າກ າມະສິດຕໍໍ່ຊັບພືື້ນຖານ
ຕົື້ນຕໍນັື້ນ ກໍຈະເປັນເຈົື້າກ າມະສິດແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ ໃນຊັບສິື່ງຂອງໃໝ່ນັື້ນ ເວັື້ນເສຍແຕ່ຫາກໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ເປັນ
ຢ່າງອືື່ນ. 

 

ມາດຕາ 308. ການປະສົມສັງຫາລິມະຊັບເຂົື້າກັນ  

ການປະສົມສັງຫາລິມະຊັບເຂົື້າກັນ ໃຫ້ປະຕິບັດຄືກັນກັບການເຊືື່ອມຕໍໍ່ສັງຫາລິມະຊັບເຂົື້າກັນ ຕາມທີື່ໄດ້
ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 307 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້. 

 

ມາດຕາ 309. ການປຸງແຕ່ງ  

ການເອົາຊັບສິື່ງຂອງໃດໜຶື່ງ ຫ ື ຫ າຍອັນມາປຸງແຕ່ງ ເປັນຊັບສິື່ງຂອງໃໝ່, ຊັບສິື່ງຂອງດັົ່ງກ່າວ ຈະຕົກ
ເປັນກ າມະສິດຂອງເຈົື້າຂອງຊັບສິື່ງຂອງ ທີື່ນ າມາ ປຸງແຕ່ງນັື້ນ. 

ໃນກໍລະນີ ທີື່ມູນຄ່າຂອງການປຸງແຕ່ງ ຫາກສູງກວ່າມູນຄ່າຂອງ ຊັບສິື່ງຂອງທີື່ນ າມາປຸງແຕ່ງ, ຊັບສິື່ງ
ຂອງໃໝ່ນັື້ນ ກໍຈະຕົກເປັນກ າມະສິດ ຂອງຜູ້ປຸງແຕ່ງ ເວັື້ນເສຍແຕ່ຫາກໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ເປັນຢ່າງອືື່ນ. 

ໃນກໍລະນີທີື່ຜູ້ປຸງແຕ່ງ ຫາກເອົາຊັບສິື່ງຂອງ ຂອງຕົນປະກອບເຂົື້າໃນການປຸງແຕ່ງ ແລະ ມູນຄ່າຂອງການ
ປຸງແຕ່ງບວກ ກັບມູນ ຄ່າຂອງຊັບສິື່ງຂອງທີື່ຜູ້ກ່ຽວນ າມາປະກອບນັື້ນ ຫາກສູງກວ່າມູນຄ່າຊັບສິື່ງຂອງ ຂອງຜູ້ອືື່ນ 
ຊັບສິື່ງຂອງທີື່ໄດ້ປຸງແຕ່ງຂຶື້ນມາໃໝ່ນັື້ນ ກໍຈະຕົກເປັນກ າມະສິດຂອງ ຜູ້ປຸງແຕ່ງ. 

 

ມາດຕາ 310. ການສິື້ນສຸດຂອງບຸກຄົນທສີາມ  

ຖ້າວ່າ ກ າມະສິດຕໍໍ່ຊັບສິື່ງຂອງ ຂອງເຈົື້າກ າມະສິດ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 305 ຫາ 309 
ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້, ຫາກສິື້ນສຸດລົງ, ສິດ ອືື່ນຂອງບຸກຄົນທີສາມຕໍໍ່ຊັບສິື່ງຂອງນັື້ນ ກໍຈະສິື້ນສຸດ
ລົງເຊັົ່ນດຽວກັນ. ຖ້າວ່າເຈົື້າກ າມະສິດ ໃນຊັບສິື່ງຂອງ ຫາກໄດ້ກ າມະສິດລວມ, ບຸກຄົນທີສາມ ກໍຈະສືບຕໍໍ່ມີສິດ
ຕໍໍ່ຊັບສິື່ງຂອງໃນສ່ວນຂອງຊັບສິື່ງຂອງ ຂອງເຈົື້າກ າມະສິດ . ຖ້າວ່າເຈົື້າກ າມະສິດຂອງຊັບສິື່ງຂອງ ຫາກກາຍເປັນ 
ເຈົື້າກ າມະສິດແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ, ສິດກໍຈະກວມເອົາຊັບສິື່ງຂອງທັງໝົດ.  

 

ມາດຕາ 311. ການທົດແທນມູນຄ່າຂອງຊັບສິົ່ງຂອງ  

ບຸກຄົນໃດຫາກເສຍສິດຂອງຕົນ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 305 ຫາ 309 ຂອງປະມວນກົດ   
ໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້, ມີສິດທວງໃຫ້ທົດແທນມູນຄ່າ ຂອງຊັບສິື່ງຂອງ ຂອງຕົນ ນ າເຈົື້າກ າມະສິດໃໝ່.  

 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 
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ມາດຕາ 312. ການໄດ້ມາເປັນກ າມະສິດຍ້ອນອາຍຸຄວາມ  

ບຸກຄົນຜູໃ້ດທີື່ໄດຄ້ອບຄອງຊັບສິື່ງຂອງຂອງບຸກຄົນອືື່ນໂດຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈ ຄົບອາຍຸຄວາມ ຕາມທີື່
ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ  34 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້,  ຈະໄດ້ກ າມະສິດຕໍໍ່ ຊັບສິື່ງຂອງນັື້ນ ແລະ ເຈົື້າ
ກ າມະສິດເດີມ ກໍຈະເສຍກ າມະສິດຕໍໍ່ຊັບສິື່ງຂອງ ດັົ່ງກ່າວ. 
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ການສິື້ນສຸດກ າມະສິດ 
 

 

ມາດຕາ 313. ການສິື້ນສຸດກ າມະສິດ  

ການສິື້ນສຸດກ າມະສິດ ມີດັົ່ງນີື້: 
1. ເຈົື້າກ າມະສິດຫາກໄດ້ຊີື້ຂາດກ່ຽວກັບຊັບສິື່ງຂອງ ຢ່າງສົມບູນແລ້ວ; 

2. ມີບຸກຄົນໃດໜຶື່ງໄດ້ກ າມະສິດ ຍ້ອນອາຍຸຄວາມ; 
3. ຊັບສິື່ງຂອງ ຖືກຍຶດ ເພືື່ອຂາຍເລຫ ັງ ຫ ື ຖືກຮິບ ເປັນຂອງລັດ; 

4. ຊັບສິື່ງຂອງນັື້ນຫາກຖືກທ າລາຍ ຫ ື ສູນຫາຍ. 
 

ມາດຕາ 314. ການຊີື້ຂາດກ່ຽວກັບຊັບສິົ່ງຂອງ  

ເມືື່ອເຈົື້າກ າມະສິດຫາກໄດ້ຊີື້ຂາດກ່ຽວກັບຊັບສິື່ງຂອງ ດ້ວຍການຂາຍ, ແລກປ່ຽນ, ການມອບ, ການ

ຍົກຊັບ, ການສະລະຊັບສິື່ງຂອງ, ການທ າລາຍຊັບສິື່ງຂອງ ແລະ ອືື່ນໆ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ກ າມະສິດຂອງ ຜູ້ກ່ຽວຕໍໍ່ຊັບ
ສິື່ງຂອງ ສິື້ນສຸດລົງ. 

 

ມາດຕາ 315. ການໄດກ້ າມະສດິໂດຍບຸກຄົນໃດໜຶົ່ງ ຍ້ອນອາຍຸຄວາມ  

ເມືື່ອບຸກຄົນໃດໜຶື່ງຫາກໄດ້ກ າມະສິດ ຍ້ອນອາຍຸຄວາມ ເຈົື້າກ າມະສິດເດີມກໍ ຈະເສຍສິດຕໍໍ່ຊັບສິື່ງຂອງ 
ຂອງຕົນ.  

 

ມາດຕາ 316. ຊັບສິົ່ງຂອງ ຖ ກຍຶດ ເພ ົ່ອຂາຍເລຫ ັງ ຫ    ຖ ກຮິບເປັນຂອງລັດ  

ເມືື່ອຊັບສິື່ງຂອງ ຫາກຖືກຍຶດ ເພືື່ອຂາຍເລຫ ັງ ຫ ື ຖືກຮິບ ເປັນຂອງລັດ ຕາມຄ າຕັດສີນຂອງສານ ສິດ
ຂອງເຈົື້າມະສິດຕໍໍ່ຊັບສິື່ງຂອງນັື້ນ ກໍຈະສິື້ນສຸດລົງ. 

 

ມາດຕາ 317. ຊັບສິົ່ງຂອງຖ ກທ າລາຍ ຫ   ສູນຫາຍ  

ຖ້າວ່າ ຊັບສິື່ງຂອງຫາກຖືກທ າລາຍ ຫ ື ສູນຫາຍ ຍ້ອນສາເຫດໃດໜຶື່ງ ເຊັົ່ນ ໄຟໄໝ້, ນ ້າຖ້ວມ, ຟ້າຜ່າ,  
ແຜ່ນດິນໄຫວແລ້ວ ສິດຂອງເຈົື້າມະສິດຕໍໍ່ຊັບສິື່ງຂອງນັື້ນ ກໍຈະສິື້ນສຸດລົງ. 

.  
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ໝວດທີ 8 

ຂອບເຂດການນ າໃຊ້ກ າມະສິດ 
 

ມາດຕາ 318. ຂອບເຂດການນ າໃຊ້ກ າມະສິດ  

ການນ າໃຊ້ກ າມະສິດ ແມ່ນໃຫ້ນ າໃຊ້ຊັບສິື່ງຂອງທີື່ເປັນຂອງຕົນ ເພືື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ
ທາງດ້ານຊີວິດການເປັນຢູ່ ຫ ື ຜົນປະໂຫຍດອັນແນ່ນອນທີື່ຕົນຕ້ອງການ ແຕ່ບໍໍ່ໃຫ້ກໍໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ ຫ ື ຂັດກັບ
ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ຂອງສັງຄົມ ຫ ື ຂອງບຸກຄົນອືື່ນ. 

ສ າລັບການນ າໃຊ້ທີື່ດິນນັື້ນ ແມ່ນລວມທັງການນ າໃຊ້ພືື້ນທີື່ທາງອາກາດ ເທິງໜ້າດິນ ແລະ ພືື້ນທີື່ໃຕ້ດິນ
ໃນຂອບເຂດທີື່ສາມາດນ າໃຊ້ ແລະ ມີຜົນປະໂຫຍດເທົົ່ານັື້ນ ເວັື້ນເສຍແຕ່ກົດໝາຍໄດ້ກ ານົດໄວ້ເປັນຢ່າງອືື່ນ. 

 

ມາດຕາ 319. ພັນທະຂອງເຈົື້າກ າມະສດິໃນສະພາວະທີົ່ຈ າເປັນ  

ໃນສະພາວະທີື່ຈ າເປັນ ເຈົື້າກ າມະສິດຕໍໍ່ຊັບສິື່ງຂອງ ບໍໍ່ມີສິດຂັດຂວາງບຸກຄົນອືື່ນ ໃນການນ າໃຊ້ຊັບສິື່ງ
ຂອງ ຫ ື ບໍໍ່ມີສິດຂັດຂວາງບຸກຄົນອືື່ນໃນການກໍໍ່ ຄວາມເສຍຫາຍຕໍໍ່ ຊັບສິື່ງຂອງ ຂອງຕົນ ເພືື່ອສະກັດກັື້ນ ຫ ື 
ຫ ຸດຜ່ອນໄພອັນຕະລາຍ ທີື່ເກີດຂຶື້ນ ຫ ື ອາດຈະເກີດຂຶື້ນ. 

ການໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ ຕາມທີື່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນວັກເທິງນີື້ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕາ  582 ຂອງ
ປະມວນກົົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້. 

 

ມາດຕາ 320. ການປົກປັກຮກັສາສິົ່ງແວດລ້ອມ   

ໃນການນ າໃຊ້ກ າມະສິດຂອງຕົນນັື້ນ ເຈົື້າກ າມະສິດ ຕ້ອງຮັບປະກັນ ແລະ ຄວບຄຸມບໍໍ່ໃຫ້ສ້າງຜົນກະທົບ
ຕໍໍ່ສິື່ງແວດລ້ອມ ເຊັົ່ນ ພາໃຫ້ເກີດມົນລະພິດ, ສານເຄມີທີື່ ເປັນພິດ, ທາດກ າມັນຕະພາບລັງສີ, ຄວາມສັົ່ນ

ສະເທືອນ, ແສງ, ສີ, ສຽງ ແລະ ກິື່ນ ຊຶື່ງຈະພາໃຫ້ເປັນອັນຕະລາຍຕໍໍ່ຊີວິດ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຊັບສິື່ງຂອງ ຂອງ
ບຸກຄົນອືື່ນ.  

 

ມາດຕາ 321. ການກ ານດົເຂດແດນ  

ເຂດແດນລະຫວ່າງຕອນທີື່ດິນ ທີື່ຕິດຈອດກັນ ໃຫ້ກ ານົດດ້ວຍການຕົກລົງ ລະ ຫວ່າງ ເຈົື້າຂອງທີື່ດິນ ທີື່
ຕິດຈອດກັນ ໂດຍການຢັ ງຢືນຂອງອົງການທີື່ມີສິດ ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປັກຫ ັກໝາຍເຂດແດນຮ່ວມກັນ ໃຫ້ຮັບຜິດຊອບຄົນລະເຄິື່ງ ຫ ື ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີື່
ໄດ້ຕົກລົງກັນ.  

 

ມາດຕາ 322. ການລ້ອມຮົື້ວ  

ເຈົື້າຂອງທີື່ດິນ ສາມາດລ້ອມຮົື້ວ ໃນຂອບເຂດທີື່ດິນຂອງຕົນກໍໄດ້ ແຕ່ການລ້ອມຮົື້ວນັື້ນ ບໍໍ່ໃຫ້ເປັນ
ອຸປະສັກຕໍໍ່ການສັນຈອນບົນຖະໜົນຫົນທາງ ຫ ື ກີດຂວາງທາງທີື່ເຄີຍທຽວໄປມາຜ່ານດິນຕອນດັົ່ງກ່າວກ່ອນ
ແລ້ວ ຫ ື ລ່ວງເຂດແດນຂອງຕອນດິນທີື່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ.  



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 
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ການລ້ອມຮົື້ວ ໃສ່ແດນກາງ ທີື່ດິນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກເຈົື້າຂອງທີື່ດິນຕິດຈອດກັນເສຍກ່ອນ. 
ສ າລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ແມ່ນໃຫ້ຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ ເວັື້ນເສຍແຕ່ຫາກໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ເປັນຢ່າງອືື່ນ.  

ເຖິງວ່າຈະ ບໍໍ່ມີການເຫັນດີນ າກັນກໍຕາມ ກໍໃຫ້ລ້ອມຮົື້ວ ເມືື່ອການລ້ອມຮົື້ວ ນັື້ນຫາກ ເປັນປະໂຫຍດ 
ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.  

 

ມາດຕາ 323. ກ າມະສິດລວມຂອງສິົ່ງທີົ່ຕັື້ງຢູ່ເຂດແດນ  

ຮົື້ວ, ກ າແພງ, ຮ່ອງນ ້າ ຫ ື ຕົື້ນໄມ້ທີື່ຢູ່ຕາມເຂດແດນໃຫ້ສັນນິຖານວ່າ ເປັນກ າມະສິດລວມລະຫວ່າງເຈົື້າ
ຂອງທີື່ດິນທີື່ຕິດຈອດກັນນັື້ນ ແລະ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຫ ັກການກ່ຽວກັບກ າມະສິດລວມ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ ໃນ
ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້ ເວັື້ນເສຍແຕ່ໄດ້ມີການພິສູດເປັນຢ່າງອືື່ນ. 

 

ມາດຕາ 324. ຂອບເຂດການປຸກສ້າງເຮ ອນ ຫ   ການປູກຕົື້ົື້ນໄມ້  

ບຸກຄົນຜູທ້ີື່ໄດຮ້ັບສິດປຸກສ້າງເຮືອນ ຫ ື ກໍໍ່ສ້າງອືື່ນໆແລ້ວນັື້ນ ບໍໍ່ມີສິດເຮັດໃຫ້ນ ້າຝົນ ຫ ື ນ ື້າເສຍໄຫ ລົງ
ໃສ່ທີື່ດິນ ທີື່ຕິດຈອດກັບຕົນ ລວມທັງ ບໍໍ່ໃຫ້ສາຍຄາເຮືອນຂອງຕົນລືື່ນກາຍໄປ  ຫ ື ກວມເອົາທີື່ດິນ ຫ ື ເຮືອນ
ຂອງບຸກຄົນອືື່ນທີື່ຢູ່ໃກ້ຄຽງນັື້ນ. 

ສ າລັບການປູກຕົື້ນໄມ້, ຕົື້ນໄມ້ກິນໝາກ, ຕົື້ົື້ນໄມ້ເປັນເຄືອ ຫ ື ຕົື້ນໄມ້ປະເພດອືື່ນໆນັື້ນ ກໍບໍໍ່ໃຫ້ກໍໍ່ຄວາມ
ເສຍຫາຍ ແກ່ເຈົື້ົື້າຂອງເຮືອນທີື່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ຫ ື ກີດຂວາງການສັນຈອນໄປມາ.  

 

ມາດຕາ 325. ສິດຂອງຜູ້ຖ ກເສຍຫາຍຍ້ອນການນ າໃຊ້ກ າມະສິດໂດຍບ ົ່ຖ ກຕ້ອງ  

ຜູຖື້ກເສຍຫາຍເນືື່ອງຈາກສາເຫດທີື່ໄດກ້່າວໄວ້ໃນຂອງມາດຕາ 324 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ
ສະບັບນີື້ ອາດຈະຮານງ່າໄມ້, ເຄືອໄມ້ ຫ ື ຕັດຮາກໄມ້ທີື່ລ່ວງກາຍເຂົື້ົື້າມາໃນທີື່ດິນຕົນກໍໄດ້ ພາຍຫ ັງທີື່ໄດແ້ຈ້ງໃຫ້
ເຈົື້ົື້າກ າມະສິດນັື້ນຊາບ ເຈັດວັນແລ້ວ ແຕ່ຜູກ້່ຽວກໍຍັງເມີນເສີຍຢູ່ ຫ ື ຜູຖື້ກເສຍຫາຍຈະດ າເນີນການປົກປ້ອງສິດ 
ຕາມທີື່ໄດບົ້ົ່ງໄວ້ໃນມາດຕາ 334 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພງ່ສະບັບນີື້ກໍໄດ້. 

ນອກຈາກນີື້ແລ້ວ ຜູ້ຖືກເສຍຫາຍຍັງມີສິດຮ້ອງຂໍເອົາການໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍນັື້ນອີກດ້ວຍ. 
 

ມາດຕາ 326. ການອະນຸຍາດໃຫມ້ີທາງ, ການເນັົ່ງສາຍໄຟຟ້າຜ່ານ  

ບຸກຄົນຜູ້ໃດທີື່ມີເຮືອນ ຊຶື່ງຖືກປີດລ້ອມດ້ວຍເຮືອນ ຫ ື ທີື່ດິນຊຶື່ງຜູ້ອືື່ນມີສິດນ າໃຊ້ ໂດຍບໍໍ່ມີທາງຜ່ານ
ອອກໄປສູ່ຫົນທາງໄດ້ ບຸກຄົນຜູ້ນັື້ນ ກໍມີສິດຮ້ອງຂໍທາງຜ່ານຈາກຜູ້ທີື່ມີສິດນ າໃຊ້ທີື່ດິນ ທີື່ຢູ່ໃກ້ຫົນທາງກວ່າໝູ່. 
ຜູ້ທີື່ມີສິດນ າໃຊ້ທີື່ດິນ ຊຶື່ງຖືກຮ້ອງຂໍນັື້ນ ຕ້ອງອະນຸຍາດໃຫ້ທາງຜ່ານ ແຕ່ມີສິດຮ້ອງຂໍເອົາການໃຊ້ແທນຄ່າເສຍ
ຫາຍແກ່ຜົນລະປູກ ຫ ື ສິື່ງທີື່ກໍໍ່ສ້າງ ຈາກການນ າໃຊ້ທີື່ດິນເປັນທາງຜ່ານນັື້ນ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. 

ໃນກໍລະນີທີື່ມີການເນັົ່ງສາຍໄຟຟ້າ, ສາຍໂທລະສັບ ຫ ື ຂຸດຮ່ອງນ ້າ, ວາງທໍໍ່ນ ້າ, ທໍໍ່ນ ື້າປະປາຜ່ານທີື່ດິນ
ຂອງຜູ້ທີື່ມີສິດນ າໃຊ້ບຸກຄົນໃດບຸກຄົນໜຶື່ງ ຊຶື່ງພາໃຫ້ຕົື້ນໄມ້ ຫ ື ຜົນລະປູກຕ່າງໆຂອງຜູ້ກ່ຍວໄດ້ຖືກທ າລາຍ ຫ  ື
ພາໃຫ້ມີຄວາມເສຍຫາຍອືື່ນໆແລ້ວ ບຸກຄົນຜູ້ນັື້ນກໍອາດຈະຂໍເອົາຄ່າເສຍຫາຍທີື່ເນືື່ອງມາຈາກການກະທ ານັື້ນກໍ
ໄດ້. ຖ້າວ່າຜູ້ທີື່ມີສິດນ າໃຊ້ທີື່ດິນຫາກໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດນ າແລ້ວ ກໍຈະບໍໍ່ໃຫ້ຄິດໄລ່ຄ່າເສຍຫາຍນັື້ນອີກ. 

 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 
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ມາດຕາ 327. ການອະນຸຍາດໃຫນ້ ື້າຮ່ອງໄຫ ຜ່ານ  

ບຸກຄົນຜູໃ້ດທີື່ມີຄວາມຈ າເປັນ ໃນການເປັົ່ງນ ້າອອກຈາກທີື່ດິນທີື່ຕົນຢູ່ ກໍມີສິດຮ້ອງຂໍຂຸດຮ່ອງເປັົ່ງນ ້າ
ຜ່ານທີື່ດິນຂອງຜູທ້ີື່ຢູ່ລຸ່ມຖັດຕົນ ຫ ື ຜູ້ທີື່ຢູ່ໃກ້ຄອງນ ້າ. ຜູ້ທີື່ຖືກຮ້ອງຂໍກໍຕ້ອງອະນຸຍາດໃຫ້ຂຸດຮ່ອງເປັົ່ງນ ້າ ແຕ່ມີ
ສິດຮ້ອງຂໍເອົາຄ່າເສຍຫາຍແກ່ຜົນລະປູກ ຫ ື ສິື່ງທີື່ປຸກສ້າງຈາກການຂຸດຮ່ອງເປັົ່ງນ ້ານັື້ນ. ຜູ້ຮ້ອງຂໍຂຸດຮ່ອງເປັົ່ງນ ້າ
ຕ້ອງຮັກສາອະນາໄມ ແລະ ສະພາບຂອງ ຮ່ອງນ ້າໃຫ້ເໝາະສົມ. 

 

ມາດຕາ 328. ການປຸກສ້າງເຮ ອນ, ການກ ົ່ສ້າງອາຄານ  

ການປຸກເຮືອນ, ການກໍໍ່ສ້າງອາຄານ ໃຫ້ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ ຫ້າສີບ ຊັງຕີແມັດຈາກເຂດແດນ ເວັື້ນເສຍ
ແຕ່ຫາກກົດໝາຍໄດ້ກ ານົດໄວ້ເປັນຢ່າງອືື່ນ. 

ໃນກໍລະນີ ການກໍໍ່ສ້າງຫາກບໍໍ່ສອດຄ່ອງກັບບົດບັນຍັດເທິງນີື້, ເຈົື້າຂອງທີື່ດິນທີື່ຕິດຈອດກັນ ມີສິດທວງ
ໃຫ້ຢຸດເຊົາ ແລະ ຮືື້ຖອນສິື່ງກໍໍ່ສ້າງນັື້ນ.  

ພາຍຫ ັງ ທີື່ກໍໍ່ສ້າງມາໄດ້ໜຶື່ງປີ ຫ ື ໄດ້ກໍໍ່ສ້າງສ າເລັດແລ້ວ ເຈົື້າຂອງທີື່ດິນທີື່ຕິດຈອດກັນ ມີສິດທວງເອົາ
ໄດ້ພຽງແຕ່ຄ່າເສຍຫາຍເທົົ່ານັື້ນ.  

 

ມາດຕາ 329. ການຂ ອະນຸຍາດນ າໃຊ້ຕອນດິນທີົ່ຕິດຈອດກນັ  

ເຈົື້າຂອງທີື່ດິນ ສາມາດຂໍອະນຸຍາດນ າໃຊ້ ຕອນດິນທີື່ຕິດຈອດກັນນັື້ນ ເພືື່ອທ າການກໍໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງ, 

ບູລະນະເຮືອນ, ອາຄານ, ຮົື້ວ, ກ າແພງ ຫ ື ສິື່ງກໍໍ່ສ້າງອືື່ນຂອງຕົນ ເມືື່ອເຫັນວ່າມີຄວາມຈ າເປັນ.  
ສ າລັບການເຂົື້າໄປໃນເຮືອນ ຫ ື ອາຄານ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກຜູ້ເປັນເຈົື້າຂອງເສຍກ່ອນ. 
ໃນກໍລະນີ ການເຂົື້າໄປນັື້ນ ຫາກກໍໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ຕ້ອງໄດ້ສ້ອມແປງຄືນ ຫ ື ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍ

ຫາຍ. 
 

ມາດຕາ 330. ການຂຸດນ ື້າສ້າງ, ສະນ ື້າ, ເຈາະນ ື້າບາດານ  

ເຈົື້າຂອງທີື່ດິນ ສາມາດຂຸດນ ້າສ້າງ , ສະນ ້າ, ເຈາະນ ້າບາດານ ໃນທີື່ດິນຂອງຕົນໄດ້  ແຕ່ໃຫ້ຫ່າງຈາກ
ເຂດແດນ ຢ່າງໜ້ອຍ ສອງ ແມັດຂຶື້ນໄປ ແລະ ຕ້ອງຮັບປະກັນບໍໍ່ໃຫ້ດິນເຈືື່ອນ ຫ ື ຍຸບລົງ ຊືື່ງອາດຈະກະທົບຕໍໍ່ຕອນ
ດິນທີື່ຕິດຈອດກັນ. 

ໃນກໍລະນີທີື່ການຂຸດ ຫ ື ເຈາະດັົ່ງກ່າວຫາກໄດ້ກໍໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຊັບສິນຂອງບຸກຄົນອືື່ນ  ຕ້ອງ
ຢຸດເຊົາການກະທ າຂອງຕົນໃນທັນໃດ ພ້ອມທັງສ້ອມແປງໃຫ້ຄືນສູ່ສະພາບເດີມ  ຫ ື ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທີື່ຕົນ
ໄດ້ກໍໍ່ຂຶື້ນ.  

 
ໝວດທີ 9 

ການປົກປ້ອງກ າມະສິດ 
 

ມາດຕາ 331. ການປົກປ້ອງກ າມະສິດ   

ການປົກປ້ອງກ າມະສິດ ແມ່ນການນ າໃຊ້ມາດຕະການທີື່ບົົ່ງໄວ້ໃນກົດໝາຍຕໍໍ່ບຸກຄົນທີື່ໄດ້ລະເມີດກ່ຽວ
ກັບກ າມະສິດຂອງບຸກຄົນອືື່ນ ເພືື່ອຟື ນຟສູິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີື່ໄດ້ລະເມີດນັື້ນ ຄືນໃຫ້ເຈົື້າກ າມະສິດ. 
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ມາດຕາ 332. ການທວງເອົາຊັບສິົ່ງຂອງຄ ນ  

ເຈົື້າກ າມະສິດ ມີສິດທວງເອົາຊັບສິື່ງຂອງ ຂອງຕົນຄືນຈາກບຸກຄົນທີື່ຄອບຄອງ ໂດຍບໍໍ່ມີພືື້ນຖານທາງ
ດ້ານກົດໝາຍ.  

ສ າລັບການທວງເອົາໝາກຜົນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຄ່າເສຍຫາຍ ຈາກການຄອບຄອງຊັບສິື່ງຂອງນັື້ນ ໃຫ້
ປະຕິບັດຕາມມາດຕາ 239 ຫາ 242 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້.  

 
 

ມາດຕາ 333. ການທວງໃຫ້ຮັບຮູກ້ າມະສິດ  

ເມືື່ອຫາກມີບຸກຄົນໃດບຸກຄົນໜຶື່ງ ໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງເອົາສິດ ກ່ຽວກັບຊັບສິື່ງຂອງ ຂອງຕົນແລ້ວ ເຖິງວ່າສິດ
ຄອບຄອງຊັບສິື່ງຂອງນັື້ນ ຍັງບໍໍ່ທັນໄດ້ຖືກລະເມີດກໍຕາມ ເຈົື້າກ າມະສິດ ກໍມີສິດຮ້ອງຟ້ອງຕໍໍ່ສານ ເພືື່ອໃຫ້ຮັບຮູ້
ສິດກ່ຽວກັບຊັບສິື່ງຂອງ ຂອງຕົນນັື້ນ. 

 

ມາດຕາ 334. ການທວງໃຫ້ຢດຸເຊົາການກີດຂວາງ ຫ   ອຸປະສັກ  

ເມືື່ອມີບຸກຄົນໃດບຸກຄົນໜຶື່ງ ຫາກໄດ້ກໍໍ່ໃຫ້ເກີດມີການກີດຂວາງ ຫ ື ສ້າງອຸປະສັກໃດໜຶື່ງຕໍໍ່ການຄອບ
ຄອງ, ນ າໃຊ້, ໄດ້ຮັບໝາກຜົນ ຫ ື ຊີື້ຂາດກ່ຽວກັບຊັບທີື່ເປັນກ າມະສິດຂອງຕົນ  ເຈົື້າກ າມະສິດ ກໍມີສິດທວງ ໃຫ້
ບຸກຄົນທີື່ສ້າງການກີດຂວາງ ຫ ື ອຸປະສັກນັື້ນຢຸດເຊົາການກີດຂວາງ ຫ ື ລົບລ້າງອຸປະສັກດັົ່ງກ່າວນັື້ນໄດ້. 

ສ າລັບການທວງເອົາໝາກຜົນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຄ່າເສຍຫາຍ ຈາກການກີດຂວາງ ຫ ື ອຸປະສັກນັື້ນ ໃຫ້
ປະຕິບັດຕາມມາດຕາ 239 ຫາ 242 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້. 

 

ມາດຕາ 335. ການປົກປ້ອງກ າມະສິດຈາກສິົ່ງກີດຂວາງ ທີົ່ຈະເກີດຂຶື້ນ 

ເມືື່ອເຫັນວ່າ ຈະມີໄພອັນຕະລາຍ ຊຶື່ງຈະກີດຂວາງ ຫ ື ຈະເປັນອຸປະສັກຕໍໍ່ຊັບສິື່ງຂອງ ຂອງຕົນ ເຈົື້າ
ກ າມະສິດກໍມີສິດທວງ ໃຫ້ເຈົື້າຂອງຊັບນັື້ນ ນ າໃຊ້ມາດຕະການປ້ອງກັນຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ທັນການ. 

 

ມາດຕາ 336. ການທວງເອົາການໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທີົ່ເນ ົ່ອງມາຈາກການນ າໃຊ້ນ ື້າຫ້ວຍ, ນ ື້າ    
ໜອງຄອງບຶງ ຫ   ເໝ ອງຝາຍ  

ເຈົື້າຂອງທີື່ດິນ ຊຶື່ງເຄືື່ອງປູກຂອງຝັງ ຫ ື ເຂົື້ານາຕາກ້າຂອງຕົນໄດ້ຮັບ ຄວາມເສຍຫາຍ ເນືື່ອງຈາກບຸກຄົນ
ອືື່ນໄດ້ເປັັົ່ງນ ້າຫ້ວຍ, ນ ້າໜອງຄອງບຶງ ຫ ື ເໝືອງຝາຍມາຖ້ວມ ຫ ື ໄດ້ຖົົ່ມ ຫ ື ຕັນນ ້າດັົ່ງກ່າວບໍໍ່ໃຫ້ໄຫ ລົງມາ ແລ້ວ
ເຮັດໃຫ້ຜົນລະປູກຕ່າງໆຖືກເສຍຫາຍ ຫ ື ບໍໍ່ໄດ້ນ າໃຊ້ນ ້ານັື້ນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ມີສິດທວງໃຫ້ຢຸດເຊົາການກະທ າ
ຂອງຜູ້ກ່ຽວ ພ້ອມທັງຮ້ອງຂໍເອົາການໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍຈາກຜູ້ທີື່ເປັົ່ງ ຫ ື ຖົົ່ມ ຫ ື ຕັນນ ້ານັື້ນ. 
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ໝວດທີ 10 
ທາດສະພາບ 

  

ມາດຕາ 337. ທາດສະພາບ   

ທາດສະພາບ ແມ່ນການນ າໃຊ້ທີື່ດິນຂອງບຸກຄົນອືື່ນ ເພືື່ອເພີື່ມປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ທີື່ດິນຂອງຕົນ ຕາມ
ຈຸດປະສົງທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນສັນຍາ ຫ ື ນິຕິກ າອືື່ນ ແລະ ຕ້ອງມີການຂຶື້ນທະບຽນ  ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ. 

ທີື່ດິນ ທີື່ສະໜອງຜົນປະໂຫຍດ ແກ່ທີື່ດິນຂອງບຸກຄົນອືື່ນ ເອີື້ນວ່າ ທີື່ດິນທາດ. 
ທີື່ດິນ ທີື່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກທີື່ດິນທາດ ເອີື້ນວ່າ ທີື່ດິນຄອງທາດ. 
 

ມາດຕາ 338. ການໄດທ້າດສະພາບ    

ການໄດ້ທາດສະພາບ ແມ່ນນັບແຕ່ເວລາທີື່ໄດ້ຂຶື້ນທະບຽນທາດສະພາບຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ
ເປັນຕົື້ນໄປ.  

ທາດສະພາບ ອາດໄດ້ມາຈາກອາຍຸຄວາມ ຕາມເງືື່ອນໄຂທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 34 ຂອງປະມວນ
ກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້ ຊຶື່ງໄດ້ນ າໃຊ້ຢ່າງຕໍໍ່ເນືື່ອງ ແລະ ເປັນທີື່ຮັບຮູ້ໂດຍບຸກຄົນອືື່ນ. 

ການໄດ້ທາດສະພາບຂອງເຈົື້າຂອງທີື່ດິນລວມຜູ້ໜຶື່ງ ຈະພາໃຫ້ເຈົື້າຂອງທີື່ດິນ ລວມຜູ້ອືື່ນນັື້ນ ໄດ້ສິດ
ດັົ່ງກ່າວນ າ.  

ການຈົດທະບຽນທາດສະພາບ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການສະເພາະທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈົດທະບຽນ
ນິຕິກ າທີື່ດິນ. 

 

ມາດຕາ 339. ທາດສະພາບ ແລະ ສິດນ າໃຊ້ທີົ່ດິນຄອງທາດ  

ທາດສະພາບ ແລະ ສິດນ າໃຊ້ທີື່ດິນຄອງທາດ ບໍໍ່ສາມາດຕັດແຍກອອກຈາກກັນໄດ້, ການໂອນທີື່ດິນ
ຄອງທາດໄປເປັນຂອງບຸກຄົນອືື່ນ ທາດສະພາບ ກໍຈະຖືກໂອນໄປນ າ ເວັື້ນເສຍແຕ່ສັນຍາ ຫ ື ນິຕິກ າ ກ່ຽວກັບທາດ
ສະພາບໄດ້ກ ານົດໄວ້ເປັນຢ່າງອືື່ນ.  
 

ມາດຕາ 340. ການນ າໃຊ້ທາດສະພາບ 

ເຈົື້າຂອງທີື່ດິນຄອງທາດ ສາມາດນ າໃຊ້ທາດສະພາບ ຕາມທີື່ນິຕິກ າກ່ຽວກັບທາດສະພາບໄດ້ກ ານົດໄວ້ 
ແຕ່ບໍໍ່ໃຫ້ກໍໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ ຫ ື  ຂັດກັບສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ສັງຄົມ ຫ ື ຂອງບຸກຄົນອືື່ນ. 

 

ມາດຕາ 341. ພັນທະຂອງເຈົື້າຂອງທີົ່ດນິທາດ  

ເຈົື້າຂອງທີື່ດິນທາດ ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ທີື່ດິນຄອງທາດ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກທີື່ດິນທາດ ຢ່າງເຕັມ
ສ່ວນ ຕາມທີື່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ໃນສັນຍາ ຫ ື ກົດໝາຍ. 
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ມາດຕາ 342. ພັນທະຂອງເຈົື້າຂອງທີົ່ດນິຄອງທາດ   

ເຈົື້າຂອງທີື່ດິນຄອງທາດ ມີພັນທະຈ່າຍຄ່າໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກທາດສະພາບ ຕາມທີື່ໄດ້ຕົກລົງກັນ
ໄວ້ໃນສັນຍາ.  

 

ມາດຕາ 343. ການປົກປ້ອງທາດສະພາບ 

ເຈົື້າຄອງທາດສະພາບ ສາມາດນ າໃຊ້ມາດຕະການທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ເພືື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ 
ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທ າຂອງຕົນ ຄືກັນກັບເຈົື້າກ າມະສິດ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ  334 ແລະ 335 
ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້. 

 

ມາດຕາ 344. ການສິື້ນສຸດທາດສະພາບ  

ທາດສະພາບ ສິື້ນສຸດລົງ ໃນກໍລະນີ ດັົ່ງນີື້: 
1. ຄົບກ ານົດເວລາທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນສັນຍາ ຫ ື ນິຕິກ າກ່ຽວກັບທາດສະພາບ;  

2. ຄົບກ ານົດເວລາ ຊາວປີ ໃນກໍລະນີ ບໍໍ່ໄດ້ກ ານົດເວລາໄວ້ໃນສັນຍາ ຫ ື ນິຕິກ າກ່ຽວກັບທາດ
ສະພາບ;   

3. ຈຸດປະສົງຂອງທາດສະພາບ, ທີື່ດິນທາດ ຫ ື ທີື່ດິນຄອງທາດ ຖືກສູນຫາຍ;  

4. ບໍໍ່ນ າໃຊ້ທາດສະພາບ ສິບປີຕິດຕໍໍ່ກັນ;  

 

ມາດຕາ 345. ການລຶບທະບຽນທາດສະພາບ 

ເມືື່ອທາດສະພາບ ສິື້ນສຸດລົງ ເຈົື້າຄອງທີື່ດິນທາດ ຕ້ອງສະເໜີລຶບທະບຽນທາດສະພາບ ຕາມລະບຽບ
ການ. 

 

ມາດຕາ 346. ຜົນຂອງການສິື້ນສຸດທາດສະພາບ 

ເມືື່ອທາດສະພາບ ຫາກສິື້ນສຸດລົງ ເຈົື້າຄອງທີື່ດິນທາດ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຟື ນຟູດິນໃຫ້ ຄືນສູ່ສະພາບ
ເດີມ ເວັື້ນເສຍແຕ່ໄດ້ຕົກລົງກັນເປັນຢ່າງອືື່ນ.  

   
ໝວດທີ 11 
ສິດເໜ ອທີົ່ດິນ 

  

ມາດຕາ 347. ສິດເໜ ອທີົ່ດິນ 

 ສິດເໜືອທີື່ດິນ ແມ່ນສິດນ າໃຊ້ທີື່ດິນຂອງບຸກຄົນອືື່ນ ເພືື່ອສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ດ້ວຍການ  
ກໍໍ່ສ້າງສິື່ງໃດໜຶື່ງ, ປູກຕົື້ນໄມ້ ແລະ ສິື່ງອືື່ນ ຊຶື່ງເປັນກ າມະສິດຂອງຜູ້ມີສິດເໜືອທີື່ດິນຕອນດັົ່ງກ່າວ ຕາມສັນຍາ 
ແລະ ຕ້ອງມີການຈົດທະບຽນ  ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ. 
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ມາດຕາ 348. ເປົື້າໝາຍຂອງສິດເໜ ອທີົ່ດິນ 

ນອກຈາກ ພືື້ນທີື່ໜ້າດິນແລ້ວ ພືື້ນທີື່ໃຕ້ດິນ ແລະ ພືື້ນທີື່ທາງອາກາດ ກໍສາມາດເປັນເປົ າໝາຍ 
ຂອງສິດເໜືອທີື່ດິນໄດ້ ໂດຍກ ານົດ ຂະໜາດ, ຂອບເຂດ ແລະ ບໍລິມາດ.  

ໃນກໍລະນີ ທີື່ດິນຫາກໄດ້ມີບຸກຄົນອືື່ນເຊົົ່າ, ຄອບຄອງ ຫ ື ບຸກຄົນອືື່ນທີື່ມີສິດຕໍໍ່ດິນຕອນດັົ່ງ ມາກ່ອນ
ແລ້ວ ທີື່ດິນນັື້ນຈະເປັນເປົ າໝາຍ ຂອງສິດເໜືອທີື່ດິນໄດ້ ກໍຕໍໍ່ເມືື່ອບຸກຄົນເຫ ົົ່ານັື້ນ ຫາກເຫັນດີນ າ.  

 

ມາດຕາ 349. ການໄດສ້ິດເໜ ອທີົ່ດິນ 

ການໄດ້ສິດເໜືອທີື່ດິນ ແມ່ນນັບແຕ່ເວລາທີື່ໄດ້ຂຶື້ນທະບຽນສິດເໜືອທີື່ດິນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ
ເປັນຕົື້ນໄປ.  

ຜູທ້ີື່ໄດ້ນ າໃຊ້ສິດໃນຖານະເປັນເຈົື້າຂອງສິດເໜືອທີື່ດິນ ຈະໄດສ້ິດເໜືອທີື່ດິນຈາກອາຍຸຄວາມຕາມ
ເງືື່ອນໄຂທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 34 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້. 

ການຈົດທະບຽນສິດເໜືອທີື່ດິນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການສະເພາະທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈົດ
ທະບຽນນິຕິກ າທີື່ດິນ.  

 

ມາດຕາ 350. ການນ າໃຊ້ສິດເໜ ອທີົ່ດນິ 

ຜູ້ນ າໃຊ້ສິດເໜືອທີື່ດິນ ສາມາດນ າໃຊ້ສິດຂອງຕົນ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນສັນຍາ ແຕ່ບໍໍ່ໃຫ້ກໍໍ່ຄວາມ
ເສຍຫາຍ ຫ ື ຂັດກັບສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ຂອງສັງຄົມ ຫ ື ຂອງບຸກຄົນອືື່ນ. 

 

ມາດຕາ 351. ພັນທະຂອງຜູໃ້ຫ້ສິດເໜ ອທີົ່ດິນ  

ຜູ້ໃຫ້ສິດເໜືອທີື່ດິນ ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ ຜູ້ນ າໃຊ້ສິດເໜືອທີື່ດິນ ນ າໃຊ້ທີື່ດິນຂອງຕົນ ຢ່າງເຕັມສ່ວນ 
ຕາມທີື່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ໃນສັນຍາ.  

 

ມາດຕາ 352. ພັນທະຂອງຜູນ້ າໃຊ້ສິດເໜ ອທີົ່ດິນ  

ຜູ້ນ າໃຊ້ສິດເໜືອທີື່ດິນ  ຕ້ອງປະຕິບັດພັນທະຈ່າຍຄ່ານ າໃຊ້ທີື່ດິນ ຕາມທີື່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ໃນສັນຍາ 
ແລະ ພັນທະອືື່ນຕາມກົດໝາຍ.  

 

ມາດຕາ 353. ການປົກປ້ອງສິດເໜ ອທີົ່ດນິ  

ຜູ້ນ າໃຊ້ສິດເໜືອທີື່ດິນ ສາມາດນ າໃຊ້ມາດຕະການທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ເພືື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ 
ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທ າຂອງຕົນ ຄືກັນກັບເຈົື້າກ າມະສິດ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ  334 ແລະ 335 
ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້. 

 

ມາດຕາ 354. ການໂອນສິດເໜ ອທີົ່ດິນ 

ຜູ້ນ າໃຊ້ສິດເໜືອທີື່ດິນ ສາມາດໂອນ ສິດເໜືອທີື່ດິນຂອງຕົນ ໃຫ້ບຸກຄົນອືື່ນ. 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 

ກະຊວງຍຸຕິທ າ, ຄະນະຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ   ໜ້າ 103 

 

ມາດຕາ 355. ການສ ບທອດສດິເໜ ອທີົ່ດິນ 

ສິດເໜືອທີື່ດິນ ສາມາດສືບທອດໄດ້.  
 

ມາດຕາ 356. ການສິື້ນສຸດສດິເໜ ອທີົ່ດນິ  

ສິດເໜືອທີື່ດິນ ຈະສິື້ນສຸດລົງ ໃນກໍລະນ ີດັົ່ງນີື້: 
1. ຄົບກ ານົດເວລາ ທີື່ໄດ້ບົົ່ງໄວ້ໃນສັນຍາກ່ຽວກັບສິດເໜືອທີື່ດິນ;  

2. ຜູ້ນ າໃຊ້ສິດເໜືອທີື່ດິນ ໄດສ້ະລະສິດຂອງຕົນ ຖ້າວ່າສັນຍາຫາກບໍໍ່ໄດ້ກ ານົດເວລາໄວ້ ໂດຍໄດ້
ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ສິດເໜືອທີື່ດິນຊາບລ່ວງໜ້າ ໜຶື່ງປີ ຫ ື ຈ່າຍຄ່ານ າໃຊ້ສິດເໜືອທີື່ດິນ ອີກໜຶື່ງປີ; 

3. ພາຍໃນ ກ ານົດເວລາ ຊາວ ຫາ ສາມສິບ ປີ ໂດຍອີງຕາມປະເພດ ແລະ ສະ ພາບການຂອງເປົ າ 
ໝາຍຂອງການນ າໃຊ້ ແລະ ເງືື່ອນໄຂໃນເວລາຕົກລົງກັນ ກ່ຽວກັບສິດເໜຶືອທີື່ດິນ ຖ້າວ່າສັນຍາ
ຫາກບໍໍ່ໄດ້ກ ານົດເວລາໄວ້.  

 

ມາດຕາ 357. ການລຶບທະບຽນສດິເໜ ອທີົ່ດິນ 

 ເມືື່ອສິດເໜືອທີື່ດິນສິື້ນສຸດລົງ ຜູ້ນ າໃຊ້ສິດເໜືອທີື່ດິນ ຕ້ອງສະເໜີລຶບທະບຽນສິດເໜືອທີື່ດິນ ຕາມ
ລະບຽບການ.  

 

ມາດຕາ 358. ຜົນຂອງການສິື້ນສຸດສິດເໜ ອທີົ່ດິນ 

ເມືື່ອສິດເໜືອທີື່ດິນຫາກສິື້ນສຸດລົງ ຜູ້ນ າໃຊ້ສິດເໜືອທີື່ດິນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຟື ນຟູທີື່ດິນໃຫ້ຄືນສູ່
ສະພາບເດີມ ເວັື້ນເສຍແຕ່ຫາກໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ເປັນຢ່າງອືື່ນ.  

   
 

ພາກທີ V 
ຂ ື້ຜູກພັນໃນສັນຍາ 

ໝວດທີ 1 
ຫ ັກການທົົ່ວໄປ 

 

ມາດຕາ  359. ຂ ື້ຜູກພັນໃນສັນຍາ  

ຂໍໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແມ່ນສາຍພົວພັນທາງດ້ານກົດໝາຍ ທີື່ເກີດຂຶື້ນຈາກສັນຍາ ຊຶື່ງພາໃຫ້ຄູ່ສັນຍາມີສິດ 
ແລະ ພັນທະທາງແພ່ງ ທີື່ຕ້ອງປະຕິບັດຕໍໍ່ກັນ. 

 

ມາດຕາ  360. ຫ ັກການກ່ຽວກັບຂ ື້ຜູກພັນໃນສັນຍາ 

ຫ ັກການກ່ຽວກັບຂໍໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕາ 6 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້.  

 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 

ກະຊວງຍຸຕິທ າ, ຄະນະຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ   ໜ້າ 104 

ໝວດທີ 2 
ການເຮດັສັນຍາ 

 

ມາດຕາ  361. ສັນຍາ  

ສັນຍາ ແມ່ນການຕົກລົງລະຫວ່າງຄູ່ສັນຍາຊຶື່ງພາໃຫ້ສິດ ແລະ ພັນທະທາງແພ່ງເກີດຂຶື້ນ, ປ່ຽນແປງ ຫ  ື
ສິື້ນສຸດລົງ.  

  ສັນຍາ ອາດຈະເຮັດຂຶື້ນ ລະຫວ່າງ:  
1. ອົງການຈັດຕັື້ງຂອງລັດ  ຫ ື ລວມຫມູ່ດ້ວຍກັນ; 

2. ອົງການຈັດຕັື້ງຂອງລັດ ຫ ື ລວມໝູ່ກັບ ນິຕິບຸກຄົນອືື່ນ ຫ ື ບຸກຄົນ; 

3. ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ບຸກຄົນດ້ວຍກັນ; 

4. ນິຕິບຸກຄົນ ກັບ ບຸກຄົນ.  
 

ມາດຕາ  362. ລັກສະນະຂອງສນັຍາ  

ສັນຍາ ອາດຈະມີລັກສະນະ ຝ່າຍດຽວ ຫ ື ສອງຝ່າຍ.  
ສັນຍາຝ່າຍດຽວ ແມ່ນການຕົກລົງ ທີື່ຝ່າຍດຽວມີພັນທະ ຊຶື່ງຕ້ອງປະຕິບັດຕໍໍ່ອີກຝ່າຍ ໜຶື່ງ ໂດຍບໍໍ່ມີການ

ຕອບແທນຈາກຝ່າຍນີື້. 
ສັນຍາສອງຝ່າຍ ແມ່ນການຕົກລົງ ຊຶື່ງໃນນັື້ນສອງຝ່າຍ ມີພັນທະຕໍໍ່ກັນ. 

 

ມາດຕາ  363. ເງ ົ່ອນໄຂຂອງສັນຍາ 

ເງືື່ອນໄຂຂອງການເຮັດສັນຍາໃຫ້ປະຕິບັດຕາມເງືື່ອນໄຂຂອງການເຮັດນິຕິກ າ ຕາມທີື່ໄດກ້ ານົດໄວ້ໃນ
ມາດຕາ 14 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້. 

ນອກນີື້ ເງ ືື່ອນໄຂໃນການເຮັດສັນຍາ ຍັງຕ້ອງມີເຫດຜົນ ທີື່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. 

  

ມາດຕາ  364. ຄວາມສະໝັກໃຈຂອງຄູ່ສນັຍາ  

ຄວາມສະໝັກໃຈຂອງຄູ່ສັນຍາ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕາ 16 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະ ບັບ
ນີື້. 

ເມືື່ອຜົນປະໂຫຍດທີື່ເກີດຂຶື້ນຈາກສັນຍາ ຫາກເຮັດໃຫ້ຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶື່ງໄດ້ຮັບຄວາມອັບປະ 
ໂຫຍດ ກໍຖືວ່າສັນຍານັື້ນບໍໍ່ເປັນທ າ ແລະ ບໍໍ່ມີຄວາມສະໝັກໃຈຂອງຄູ່ສັນຍາ. 

 

ມາດຕາ  365. ເຫດຜົນຂອງສັນຍາ  

ເຫດຜົນຂອງສັນຍາ ແມ່ນສິື່ງຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຮັດສັນຍາ ແລະ ໃຫ້ຄູ່ສັນຍານັື້ນ ໄດ້ປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະ
ຂອງຕົນ. 

ເຫດຜົນຂອງສັນຍາ ຕ້ອງໃຫ້ມີຈິງ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. 
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ມາດຕາ  366. ຮູບການຂອງສັນຍາ  

ຮູບການຂອງສັນຍາ ໃຫ້ອີງຕາມຮູບການທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 18 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ 
ສະບັບນີື້.  

ສັນຍາທີື່ເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນອາດຈະຂຽນດ້ວຍມື, ພິມດີດ ຫ ື ພິມດ້ວຍເຄືື່ອງເອເລັກໂຕຣນິກ

ໂດຍຄູ່ສັນຍາເອງ ຫ ື ຜູຕ້າງໜ້າ ແລະ ຕ້ອງລົງວັນທີ, ເດືອນ ປີ, ມີລາຍເຊັນຂອງຄູ່ສັນຍາ ຫ ື ຜູຕ້າງໜ້າຂອງຄູ່
ສັນຍາ ຫ ື ຄູ່ສັນຍາອາດຈະແປະໂປມື້ຂອງຕົນໃສ່ຕືື່ມອີກກໍໄດ.້ 

ສັນຍາທີື່ເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນອາດຈະມີການເຂົື້າຮ່ວມຂອງພະຍານ ຫ ື ນາຍບ້ານເພືື່ອຢັ ງຢືນ  ການ
ເຮັດສັນຍານັື້ນກໍໄດ.້ 

ຄູ່ສັນຍາສາມາດນ າເອົາສັນຍາເປັນລາຍລັກອັກສອນໄປຢັ ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງກັບຄວາມ
ເປັນຈິງ ແລະ ກົດໝາຍນ ານາຍທະບຽນສານ. 

 

ມາດຕາ  367. ເນ ື້ອໃນຂອງສນັຍາ  

  ສັນຍາ ອາດຈະປະກອບດ້ວຍເນືື້ອໃນຕົື້ນຕໍ ດັົ່ງນີື້: 
1. ວັນ, ເວລາ, ສະຖານທີື່ເຮັດສັນຍາ;  
2. ຊືື່, ນາມສະກຸນ ແລະ ບ່ອນຢູ່ ຂອງຄູ່ສັນຍາ; 

3. ວັດຖຸປະສົງ, ລາຄາ, ກ ານົດເວລາປະຕິບັດ, ການຊ າລະ, ການນ າສົົ່ງ; 

4. ຂອບເຂດ, ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຂອງເປົ າໝາຍ; 

5. ສະຖານທີື່ປະຕິບັດສັນຍາ ແລະ ພັນທະໃນການແຈ້ງໃຫ້ແກ່ກັນຊາບ; 

6. ຜົນສະທ້ອນຂອງການລະເມີດສັນຍາ; 

7. ຮູບການ ແລະ ອົງການແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງ; 

8. ເງືື່ອນໄຂຂອງການປ່ຽນແປງ ແລະ ການສິື້ນສຸດ ສັນຍາກ່ອນກ ານົດ. 
 
ວັດຖຸປະສົງ, ລາຄາ, ກ ານົດເວລາປະຕິບັດ ແມ່ນເນືື້ອໃນອັນຈ າເປັນສ າລັບສັນຍາທຸກປະເພດ. 

 

ມາດຕາ  368. ສັນຍາມເີງ ົ່ອນໄຂ  

ສັນຍາມີເງືື່ອນໄຂ ແມ່ນສັນຍາທີື່ກ ານົດເອົາເຫດການທີື່ບໍໍ່ແນ່ນອນໃດໜຶື່ງເພືື່ອເປັນເງືື່ອນໄຂໃຫ້ສັນຍາ
ມີຜົນໃຊ້ໄດ້ ຫ ື ສິື້ນສຸດ.  

ສັນຍາສາມາດກ ານົດເງືື່ອນໄຂ ທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ສັນຍາມີຜົນ ກໍຕໍໍ່ເມືື່ອເງືື່ອນໄຂນັື້ນຫາກເກີດຂຶື້ນ.   
ສັນຍາສາມາດກ ານົດເງືື່ອນໄຂ ທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ສັນຍາສິື້ນສຸດ ກໍຕໍໍ່ເມືື່ອເງືື່ອນໄຂນັື້ນຫາກເກີດຂຶື້ນ.  

 

ມາດຕາ  369.  ເວລາຂອງສ ັນຍາ  

ເວລາຂອງສ ັນຍາ ແມ່ນເວລາທີື່ກ ານົດໄວ້ໃນສັນຍາ ຊຶື່ງເຮັດໃຫ້ສັນຍາມີຜົນ ຫ ື ສິື້ນສຸດ.  
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ມາດຕາ  370.  ການສະເໜີ ແລະ ການຕອບຮັບສັນຍາ  

ໃນສັນຍາທາງປາກເປົົ່າ ທີື່ຝ່າຍສະເໜີບໍໍ່ໄດ້ກ ານົດເວລາໃຫ້ຕອບຮັບນັື້ນ ເມືື່ອຝ່າຍຖືກສະເໜີໄດ້ຮັບຄ າ
ສະເໜີໃນເວລາໃດ, ຢູບ່່ອນໃດກໍສາມາດຕອບຮັບໃນເວລານັື້ນ, ຢູ່ບ່ອນນັື້ນໄດ້ ແລະ ກໍໃຫ້ຖືວ່າສັນຍານັື້ນ ໄດ້ມີ
ການຕົກລົງກັນນັບແຕ່ເວລານັື້ນເປັນຕົື້ົື້ນໄປ. 

ໃນສັນຍາເປັນລາຍລັກອັກສອນ ທີື່ຝ່າຍສະເໜີບໍໍ່ໄດກ້ ານົດເວລາໃຫ້ຕອບຮັບນັື້ນ ຝ່າຍທີື່ໄດຮ້ັບຄ າສະເ
ໜີຕ້ອງສົົ່ງຄ າຕອບເຖິງຝ່າຍສະເໜີພາຍໃນກ ານົດເວລາ ສາມສີບວັນ/ສິບຫ້າວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບຄ າສະເໜີ 
ເປັນຕົື້ົື້ນໄປ ແລະ ຝ່າຍສະເໜີກໍຈະບໍໍ່ມີສິດຖອນຄ າສະເໜີຂອງຕົນພາຍໃນກ ານົດເວລາດັົ່ງກ່າວ.  

ຖ້າວ່າຝ່າຍສະເໜີ ຫາກໄດ້ວາງກ ານົດເວລາໃຫ້ຕອບຮັບແລ້ວ ກໍຈະຖືວ່າໄດ້ມີການຕົກລົງກັນ ນັບແຕ່ເວ
ລາຄ າຕອບຮັບນັື້ນໄດ້ມາເຖິງຝ່າຍສະເໜີພາຍໃນກ ານົດເວລາ ແລະ ພາຍໃນກ ານົດເວລາດັົ່ງກ່າວ ຝ່າຍສະເໜີກໍບໍໍ່
ມີສິດຖອນຕົວໄດ.້ 

ຖ້າວ່າຄ າຕອບຮັບນັື້ນ ຫາກເຮັດຂຶື້ນພາຍໃນກ ານົດເວລາທີື່ສະເໜີ ຫ ື ຕາມກ ານົດເວລາຂອງວັກ 2 ຂອງ
ມາດຕານີື້ແຕ່ຄ າຕອບຮັບພັດໄດມ້າເຖິງຝ່າຍສະເໜີຊ້າກວ່າກ ານົດເວລາດັົ່ງກ່າວ ຖ້າວ່າຝ່າຍສະເໜີຫາກຮັບເອົາກໍ
ໃຫ້ຖືວ່າສັນຍານັື້ນໄດ້ມີການຕົກລົງກັນ. 

ຖ້າວ່າຄ າຕອບຮັບນັື້ນ ຫາກມີຂໍໍ້ຄວາມ ເພີື່ມເຕີມ, ຕັດອອກ ຫລ ືປ່ຽນແປງ ເມືື່ອຝ່າຍ ສະເຫນີເບືື້ອງຕົື້ົື້ນ 

ຫາກຕອບຮັບເຫັນດີນ າ ກໍໃຫ້ຖືວ່າ ສັນຍານັື້ນ ໄດ້ມີການຕົກລົງກັນ. 

 

ມາດຕາ  371. ການສະເໜີໃຫ້ລາງວັນ  

ບຸກຄົນທີື່ສະເໜີໃຫ້ລາງວັນ ຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫ ື ທາງປາກເປົົ່າ ດ້ວຍການໂຄສະນາ, ການ 
ແຈ້ງ ຫ ື ດ້ວຍວິທີການອືື່ນທີື່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍມີພັນທະໃຫ້ລາງວັນ ແກ່ບຸກຄົນທີື່ໄດ້ປະຕິບັດສ າເລັດ ຕາມ
ທີື່ຕົນສະເໜີ. 

ບຸກຄົນທີື່ສະເໜີໃຫ້ລາງວັນໂດຍບໍໍ່ມີກ ານົດເວລາ ມີສິດຖອນການສະເໜີຂອງຕົນຕາມຮູບການທີື່ຕົນ 
ໄດ້ສະເໜີ ກ່ອນບຸກຄົນໃດໜຶື່ງຈະໄດ້ປະຕິບັດສ າເລັດຕາມທີື່ໄດ້ສະເໜີ.  

ການສະເໜີໃຫ້ລາງວັນທີື່ມີກ ານົດເວລາ ບໍໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຖອນ ກ່ອນກ ານົດເວລາ. 
  

ມາດຕາ  372.  ການສະເໜີຊິງລາງວັນ 

ການສະເໜີຊງິລາງວັນ ແມ່ນການໂຄສະນາ, ການແຈ້ງ ຫ ື ການໃຊ້ວິທີການອືື່ນທີື່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດ    
ໝາຍ ໃນການໃຫ້ລາງວັນແກ່ຜູ້ຊະນະການແຂ່ງຂັນກ່ຽວກັບກິດຈະກ າ ຫ ື ວຽກງານໃດໜຶື່ງຕາມ ການຕັດສີນ 
ຂອງຄະນະກ າມະການ ຫ ື ຂອງຜູ້ສະເໜີໃຫ້ລາງວັນເອງ. 

ການສະເໜີຊິງລາງວັນ ຕ້ອງບົົ່ງບອກກ ານົດເວລາ ແລະ ບໍໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຖອນ ພາຍໃນກ ານົດເວລາດັົ່ງກ່າ
. 

ມາດຕາ  373.  ການຕີຄວາມໝາຍຂອງສັນຍາ 

ຖ້າວ່າຄູ່ສັນຍາ ຫາກມີຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບເນືື້ອໃນຂອງສັນຍາ ໃຫ້ຄູ່ສັນຍາ ຫ ື ສານຕີຄວາມໝາຍຂອງ
ສັນຍາ ຕາມເຈດຕະນາຂອງຄູ່ສັນຍາ ຫ ື ຕາມປະເພນີປະຕິທີື່ບໍໍ່ຂັດກັບກົດໝາຍ. 

 

ມາດຕາ  374.  ຜົນຂອງສັນຍາ 

ສັນຍາມີຜົນບັງຄັບຕໍໍ່ຄູ່ສັນຍາຕາມເນືື້ອໃນທີື່ໄດ້ຕົກລົງກັນ.  
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ນອກນີື້, ສັນຍາຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຫ ັກຍຸຕິທ າ, ປະເພນີປະຕິບັດ ແລະ ກົດໝາຍ ໂດຍອີງຕາມຄຸນລັດສະ
ນະຂອງແຕ່ລະປະເພດສັນຍາ. 

 
  

ໝວດທີ 3 
ສັນຍາໂມຄະ 

 

ມາດຕາ  375.  ສັນຍາໂມຄະ  

ສັນຍາໂມຄະ ແມ່ນສັນຍາທີື່ເຮັດຂຶື້ນໂດຍບໍໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມເງືື່ອນໄຂຂອງການເຮັດສັນຍາ. 
  ສັນຍາ ອາດຈະໂມຄະບໍໍ່ເດັດຂາດ ຫ ື ເດັດຂາດ, ໂມຄະທັງໝົດ ຫ ື ບາງສ່ວນ. 

ການຕົກລົງກ່ຽວກັບການເປັນໂມຄະເດັດຂາດຂອງສັນຍາ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີື່ໄດກ້ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 
23 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້.   

ສ່ວນການຂໍລົບລ້າງສັນຍາທີື່ໂມຄະບໍໍ່ເດັດຂາດນັື້ນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 24 
ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້. 
  

ມາດຕາ  376. ຜົນສະທ້ອນຂອງສັນຍາໂມຄະ  

ເມືື່ອຮັບຮູ້ວ່າສັນຍາໂມຄະແລ້ວ ໃຫ້ປະຕິບັດດັົ່ງນີື້: 
1. ຜົນຂອງສັນຍາໂມຄະໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 25 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ

ສະບັບນີື້; 
2. ໃນກໍລະນີທີື່ສັນຍາຫາກໄດເ້ຮັດຂຶື້ນໂດຍຝ່າຍໜຶື່ງໄດຮ້ັບຄວາມອັບປະໂຫຍດ  ໃຫ້ສົົ່ງຊັບສິື່ງຂອງ ທີື່

ໄດປ້ະຕິບັດຕໍໍ່ກັນແລ້ວນັື້ນຄືນແກ່ຄູ່ສັນຍາທັງສອງຝ່າຍ. 
 

ໝວດທີ 4 
ການປະຕບິັດສັນຍາ 

 

ມາດຕາ  377. ການປະຕິບັດສນັຍາ   

ຄູ່ສັນຍາ ຕ້ອງປະຕິບັດສັນຍາດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ, ຄົບຖ້ວນ, ຕາມກ ານົດເວລາ ແລະ ໃນສະຖານທີື່ ຊຶື່ງ
ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນສັນຍາ ຫ ື  ກົດໝາຍ. 

ຄູ່ສັນຍາ ບໍໍ່ມີສິດປະຕິເສດການປະຕິບັດສັນຍາ ຫ ື ປ່ຽນແປງເງືື່ອນໄຂຂອງສັນຍາແຕ່ຝ່າຍດຽວ ເວັື້ນເສຍ
ແຕ່ກໍລະນີທີື່ກົດໝາຍຫາກໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້. 

ຄູ່ສັນຍາ ມີສິດບໍໍ່ຮັບເອົາການປະຕິບັດທີື່ບໍໍ່ຄົບຖ້ວນ, ບໍໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສັນຍາ ຫ ື ກົດໝາຍ
ເວັື້ນເສຍແຕ່ ສັນຍາ ຫ ື ກົດໝາຍ ຫາກໄດ້ກ ານົດໄວ້ຢ່າງອືື່ນ. 
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ມາດຕາ  378. ການປະຕິບັດສນັຍາເພີົ່ມເຕີມ  

ໃນກໍລະນີທີື່ສັນຍາ ຫາກບໍໍ່ໄດ້ກ ານົດ ຫ ື ກ ານົດບໍໍ່ຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບ ທີື່ຕ້ອງການນັື້ນ ໃຫ້
ປະຕິບັດຢ່າງສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານ ຫ ື ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອືື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫ ື 
ມາດຕະຖານທີື່ຍອມຮັບເປັນປະເພນີເຄຍີປະຕິບັດກັນມາ ໂດຍ ສອດຄ່ອງກັບວັດຖຸປະສົງຂອງສັນຍາ. 

ໃນກໍລະນີທີື່ສັນຍາ ຫາກກ ານົດລາຄາ ຫ ື ຄ່າຕອບແທນ ບໍໍ່ຈະແຈ້ງນັື້ນ ໃຫ້ປະຕິບັດຢ່າງ ສອດຄ່ອງກັບ
ລາຄາທົົ່ວໄປໃນທ້ອງຕະຫ າດ ຢູ່ສະຖານທີື່ໃນເວລາປະຕິບັດສັນຍາ ຫ ື ຕາມລາຄາ ທີື່ລັດໄດ້ກ ານົດ. 

 

ມາດຕາ  379.  ກ ານົດເວລາຂອງການປະຕິບັດສັນຍາ   

ສັນຍາຕ້ອງໄດຮ້ັບການປະຕິບັດ ຕາມກ ານົດເວລາທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ ແລະ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ. 
ໃນກໍລະນີທີື່ບໍໍ່ໄດ້ກ ານົດເວລາຂອງການປະຕິບັດສັນຍາ ເຈົື້ົື້າໜີື້ ມີສິດທວງໃຫ້ປະຕິບັດ ແລະ ລູກໜີື້ ກໍມີ

ສິດປະຕິບັດໄດທຸ້ກເວລາ. ໃນກໍລະນີທີື່ເຈົື້ົື້າໜີື້ ຫາກໄດທ້ວງໃຫ້ປະຕິບັດນັື້ນ ລູກໜີື້ມີພັນທະປະຕິບັດສັນຍາດັົ່ງ
ກ່າວ ພາຍໃນກ ານົດເວລາ ສິບຫ້າວັນ ນັບແຕ່ວັນທີື່ເຈົື້ົື້າໜີື້ໄດ້ທວງໃຫ້ປະຕິບັດເປັນຕົື້ົື້ນໄປ. 

ລູກໜີື້ອາດຈະປະຕິບັດສັນຍາກ່ອນກ ານົດເວລາກໍໄດ້ ຖ້າວ່າການປະຕິບັດນັື້ນຫາກບໍໍ່ຂັດກັບສັນຍາ ຫ ື
ກົດໝາຍ ແລະ ເຈົື້ົື້າໜີື້ ກໍເຫັນດີນ າ. 

 

ມາດຕາ  380. ສະຖານທີົ່ປະຕິບັດສນັຍາ   

ສັນຍາຈະປະຕິບັດຢູ່ສະຖານທີື່ ຊຶື່ງສັນຍາ ຫ ື ກົດໝາຍໄດ້ກ ານົດໄວ້. ໃນກໍລະນີທີື່ບໍໍ່ໄດ້ກ ານົດສະຖານທີື່
ປະຕບັິດແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດສັນຍາ ຢູສ່ະຖານທີື່ ດັົ່ງນີື້: 

1. ການມອບອາຄານກໍໍ່ສ້າງ ໃຫ້ປະຕິບັດຢູ່ສະຖານທີື່ການກໍໍ່ສ້າງນັື້ນ; 

2. ການໃຊ້ແທນໜີື້ສິນ ໃຫ້ປະຕິບັດຢູ່ບ່ອນຢູ່ຂອງເຈົື້ົື້າໜີື້ ໃນເວລາເຮັດສັນຍານັື້ນ ເວັື້ນເສຍແຕ່
ການໃຊ້ແທນໜີື້ສິນຂອງການຈັດຕັື້ງຂອງລັດ, ລວມໝູ່ ແລະ ສັງຄົມ; ຖ້າວ່າເຈົື້ົື້າໜີື້ ຫາກໄດ້
ຍ້າຍບ່ອນຢູໃ່ນເວລາປະຕິບັດສັນຍາ ແລະ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ລູກໜີື້ຊາບໃນເວລານັື້ນ ໃຫ້ປະຕິບັດຢູ່
ບ່ອນຢູໃ່ໝ່ຂອງເຈົື້ົື້າໜີື້, ສ່ວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດໃນການປະຕິບັດສັນຍານັື້ນ ແມ່ນເປັນພາລະ
ຂອງເຈົື້ົື້າໜີື້; 

3. ພັນທະອືື່ນ ໃຫ້ປະຕິບັດຢູ່ບ່ອນຢູ່ຂອງລູກໜີື້ ໃນເວລາເຮັດສັນຍານັື້ນ. ຖ້າວ່າລູກໜີື້ຫາກ ແມ່ນນິ
ຕິບຸກຄົນ ກໍໃຫ້ປະຕິບັດຢູ່ສ ານັກງານຂອງນິຕິບຸກຄົນນັື້ນ. 

 

ມາດຕາ  381.  ການຊ າລະ   

ການຊ າລະ ອາດຈະປະຕິບັດເປັນເງິນສົດ, ເງິນໂອນ, ແຊັກ ຫ ື ວັດຖຸ ຫ ື ແຮງງານຕາມການຕົກລົງເຫັນ
ດີຂອງເຈົື້ົື້າໜີື້. 

ການຊ າລະ ຈະມີຂຶື້ນໄດ ້ກໍຕໍໍ່ເມືື່ອຫາກມີການເຮັດໃບເກັັບເງິນເສຍກ່ອນ.  
ໃນການຊ າລະນັື້ນ ເຈົື້ົື້າໜີື້ຕ້ອງເຮັດໃບຮັບເງິນ ຫ ື ເອກະສານອືື່ນ ດ້ວຍຕົນເອງ ຫ ື ຕາມຄ າຮ້ອງຂໍຂອງ

ລູກໜີື້. ໃບຮັບເງິນ ຫ ື ເອກະສານອືື່ນນີື້ຕ້ອງເຮັດໃນທັນໃດ ຫ ື ຢ່າງຊ້າພາຍໃນ ສິບຫ້າວັນ ພາຍຫ ັງທີື່ໄດ້ປະຕິບັດ
ສັນຍາແລ້ວ.  



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 
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ໃນກໍລະນີທີື່ມີການຊ າລະດ້ວຍແຊັກ ວັນຊ າລະແມ່ນວັນທີື່ເຈົື້າໜີື້ສາມາດຖອນເງິນໄດ້. ໃນການຊ າລະ
ເປັນເງິນໂອນ ໃຫ້ຖືວ່າ ວັນຊ າລະແມ່ນວັນທີື່ເງ ິນຖືກໂອນເຂົື້າບັນຊີຂອງເຈົື້າໜີື້. ໃນການຊ າລະທາງໄປສະນີ ໃຫ້
ຖືວ່າວັນຊ າລະ ແມ່ນວັນທີື່ລູກໜີື້ໄດມ້ອບເງິນ ຫ ື ຊັບສິື່ງຂອງທາງໄປສະນີ. 

 

ມາດຕາ  382.  ລ າດັບການຊ າລະໜີື້  

ການຊ າລະໜີື້ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມການຕົກລົງ.  
ຖ້າມີຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງ ກ່ຽວກັບລ າດັບການຊ າລະໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລ າດັບ ດັົ່ງນີື້: 

1. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ; 

2. ຄ່າປັບໃໝ ຫ ື ດອກເບ້ຍ ສ າລັບສັນຍາກູ້ຍືມ;  
3. ໜີື້ສິນ ຫ ື ຕົື້ນທຶນ ສ າລັບສັນຍາກູ້ຍືືມ. 

 

ມາດຕາ  383.   ການປົດໜີື້ ຫ   ພັນທະ   

ການປົດໜີື້ ຫ ື ພັນທະແມ່ນການທີື່ເຈົື້າໜີື້ສະແດງເຈດຈ ານົງຂອງຕົນໃນການ ບໍໍ່ໃຫ້ລູກໜີື້ມີໜີື້ ຫ ື 
ພັນທະຕໍໍ່ຕົນອີກ.   

ການປົດໜີື້ ຫ ື ພັນທະຕ້ອງເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ. 
 

ມາດຕາ  384.   ການຫັກລົບໜີື້ ຫ   ພັນທະ 

ການຫັກລົບໜີື້ ຫ ື ພັນທະ ແມ່ນການໄລ່ລຽງໜີື້ ຫ ື ພັນທະ ຊຶື່ງຄູ່ສັນຍາຕ່າງຝ່າຍຕ່າງກໍມີໜີື້ ຫ ື ພັນທະ
ຕໍໍ່ກັນ, ເວັື້ນເສຍແຕ່ກົດໝາຍຫາກໄດ້ກ ານົດເປັນຢ່າງອືື່ນ. 

ການຫັກລົບໜີື້ ຫ ື ພັນທະຕ້ອງເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ.  
 

ມາດຕາ  385. ການແຈ້ງຂ ື້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການປະຕິບັດສນັຍາ   

ເມືື່ອມີຂໍໍ້ຫຍຸ້ງຍາກເກີດຂຶື້ນ ໃນການປະຕິບັດສັນຍາເຖິງວ່າຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໃດໜຶື່ງ ຫາກໄດ້ພະຍາຍາມພຽງ
ໃດ ກໍບໍໍ່ສາມາດປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນໄດ້ ຢ່າງສະໝ ໍ່າສະ    ເໝີນັື້ນ ຜູ້ກ່ຽວຕ້ອງແຈ້ງສາເຫດຂອງຂໍໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ
ດັົ່ງກ່າວໃຫ້ອີກຝ່າຍໜຶື່ງຊາບ ໃນເວລາອັນເໝາະສົມ ກ່ອນກ ານົດເວລາຂອງການປະຕິບັດສັນຍາຈະສິື້ນສຸດ. 

ການແຈ້ງຂໍໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ຈະບໍໍ່ເປັນສາເຫດທີື່ພາໃຫ້ລູກໜີື້ ພົື້ົື້ນຈາກຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນໄປໄດ,້ 
ພາຍຫ ັງທີື່ຂໍໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ຫາກໄດ້ສິື້ນສຸດລົງແລ້ວ ລູກໜີື້ ກໍຈະສືບຕໍໍ່ປະຕິບັດພັນທະຕາມສັນຍານັື້ນ. 

 

ມາດຕາ  386. ການໂຈະການປະຕິບັດສັນຍາ   

ຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໃດໜຶື່ງທີື່ໄດ້ປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນສ່ວນໃດໜຶື່ງແລ້ວ ອາດໂຈະການປະຕິບັດພັນທະຂອງ
ຕົນໂດຍແຈ້ງໃຫ້ຄູ່ສັນຍາອີກຝ່າຍໜຶື່ງໃນທັນທີ ຖ້າເຫັນວ່າຄູ່ສັນຍາຝ່າຍທີື່ຖືກແຈ້ງໂຈະນີື້ ຕົກຢູ່ໃນສະພາບໃດ
ໜຶື່ງ ຊຶື່ງອາດຈະສ້າງຜົນເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຕົນ ດັົ່ງນີື້: 

1. ຖືກຮ້ອງຟ້ອງ ຫ ື ຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ລົື້ມລະລາຍ; 

2. ຂາດຄວາມເຊືື່ອຖືໃນການດ າເນີນທຸລະກິດ ຊຶື່ງອາດຈະບໍໍ່ສາມາດປະຕິບັດສັນຍາໄດ;້ 

3. ຕົກຢູ່ໃນສະພາບ ທີື່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວ ບໍໍ່ສາມາດປະຕິບັດສັນຍາໄດ້.    
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ຄູ່ສັນຍາທີື່ໄດ້ໂຈະການປະຕິບັດ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ຄູ່ສັນຍາອີກຝ່າຍໜຶື່ງ ກ່ຽວກັບຄວາມເສຍຫາຍທີື່
ເກີດຂຶື້ນ ຖ້າວ່າການໂຈະນັື້ນ ຫາກໄດ້ເຮັດຂຶື້ນ ໂດຍບໍໍ່ມີສະພາບຕາມທີື່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີື້. 

ຖ້າວ່າຄູ່ສັນຍາທີື່ຖືກແຈ້ງກ່ຽວກັບການໂຈະການປະຕິບັດສັນຍາ ຫາກສາມາດຢັ ງຢືນ ຫ ື ໃຫ້ການ
ຄ ້າປະກັນໃນການປະຕິບັດສັນຍາທີື່ເໝາະສົມກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດ ພັນທະຂອງຕົນ ຄູ່ສັນຍາ
ທີື່ໄດ້ໂຈະນັື້ນ ຕ້ອງສືບຕໍໍ່ປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນ. ໃນກໍລະນທີີື່ບໍໍ່ສາມາດຢັ ງຢືນ  ຫ ື ໃຫ້ການຄ ້າປະກັນທີື່ເໝາະ
ສົມໄດ້ ຄູ່ສັນຍາທີື່ໂຈະນັື້ນ ສາມາດຍົກເລີກ ສັນຍາໄດ້. ສ າລັບການປະຕິບັດພັນທະຜ່ານມາ ຄູ່ສັນຍາທີື່ຖືກແຈ້ງ
ໂຈະນັື້ນ ຕ້ອງທົດແທນຄືນໃຫ້ແກ່ຄູ່ສັນຍາທີື່ຍົກເລີກ.  

ການໂຈະການປະຕິບັດສັນຍາ ສາມາດດ າເນີນໄດ້ໃນສັນຍາທຸກປະເພດ ເວັື້ນເສຍແຕ່ ສັນຍາຝ່າຍດຽວ. 
 

ໝວດທີ 5 
ມາດຕະການຮັບປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ 

 

ມາດຕາ  387.  ມາດຕະການຮັບປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ  

ໃນການຮັບປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ, ເພືື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ເຈົື້ົື້າໜີື້ ຫ ື ທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ຊຶື່ງອາດຈະເກີດຂຶື້ນພາຍຫ ັງການບໍໍ່ປະຕິບັດສັນຍາ ກົດໝາຍໄດອ້ະນຸຍາດໃຫ້ນ າ
ໃຊ້ມາດຕະການຕ່າງໆຄື ການມັດຈ າ, ການປັບໃໝ, ການຈ ານ າ, ການຈ ານອງ, ການຄ ້າປະກັນດ້ວຍບຸກຄົນ ຫ ື 
ນິຕິບຸກຄົນ.  

ການຈ ານ າ, ການຈ ານອງ, ການຄໍ້ າປະກັນດ້ວຍບຸກຄົນ ຫ ື ນິຕິບຸກຄົນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີື່ໄດກ້ ານົດໄວ້

ໃນພາກທີ VI ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້. 

 

ມາດຕາ  388.  ການມັດຈ າ 

ການມັດຈ າ ແມ່ນການຕົກລົງຂອງຄູສ່ັນຍາ ຊຶື່ງຜູ້ມັດຈ າໄດ້ເອົາເງິນຈ ານວນໜຶື່ງໄປໄວ້ນ າຜູຮ້ັບມັດຈ າ 
ເພືື່ອເປັນຫ ັກຖານວ່າ ສັນຍາໄດ້ເກີດຂຶື້ນແລ້ວ ແລະ ຮັບປະກັນການປະຕິບັດສັນຍານັື້ນ. 

ຖ້າວ່າຜູ້ມັດຈ າຫາກລະເມີດສັນຍາ ເງິນທີື່ມັດຈ າໄວ້ນັື້ນ ຈະບໍໍ່ສົົ່ງຄືນໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວ ເວັື້ນເສຍແຕ່ໄດ້ຕົກລົງ
ໄວ້ເປັນຢ່າງອຶື່ນ. 

ຖ້າວ່າຜູ້ຮັບມັດຈ າຫາກລະເມີດສັນຍາ  ໃຫ້ຜູກ້່ຽວສົົ່ງເງ ິນມັັດຈ າຄືນພ້ອມທັງຖືກປັບໃໝເທົົ່າຕົວໃຫ້ແກ່
ຜູ້ມັດຈ າ ເວັື້ນເສຍແຕ່ໄດ້ຕົກລົງໄວ້ເປັນຢ່າງອຶື່ນ. 

 

ມາດຕາ  389. ການປັບໃໝ  

ການປັບໃໝ ແມ່ນມາດຕະການຕໍໍ່ຜູບໍ້ໍ່ປະຕິບັດສັນຍາ.  
ການປັບໃໝ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມການຕົກລົງຂອງຄູ່ສັນຍາ ຊຶື່ງບໍໍ່ຂັດກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ

ສະເພາະ.  
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ໝວດທີ 6 
ການບ ົ່ປະຕິບັດສັນຍາ 

 

ມາດຕາ  390.  ການບ ົ່ປະຕິບັດສັນຍາ   

ການບໍໍ່ປະຕິບັດສັນຍາ ແມ່ນການລະເມີດສັນຍາທັງໝົດ ຫ ື ບາງສ່ວນ ຫ ື ການປະຕິບັດສັນຍາ ຢ່າງບໍໍ່ສົມ
ເຫດສົມຜົນຂອງຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໃດໜຶື່ງເຊັົ່ນ ການປະຕິບັດສັນຍາບໍໍ່ມີຄຸນນະພາບ, ບໍໍ່ທັນກັບເວລາ, ບໍໍ່ຖືກສະຖານທີື່ 
ໃນການປະຕິບັດສັນຍາ.  

 

ມາດຕາ  391.  ຜົນສະທ້ອນຂອງການບ ົ່ປະຕິບັດສັນຍາ  

ຖ້າວ່າຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໃດໜຶື່ງ ຫາກບໍໍ່ປະຕິບັດສັນຍາ ຊຶື່ງພາໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍແກ່ອີກຝ່າຍໜຶື່ງ ຝ່າຍ
ທີື່ຖືກລະເມີດສາມາດ ບັງຄັບໃຫ້ປະຕິບັດສັນຍາ, ໃຫ້ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ ຫ ື ຍົກເລີກສັນຍາ.  

   

ມາດຕາ  392.  ການບັງຄັບປະຕິບັດສັນຍາ  

ສັນຍາທີື່ມີຜົນບັງຄັບຕໍໍ່ຄູ່ສັນຍາແລ້ວ ຕ້ອງນ າມາປະຕິບັດຕາມເນືື້ອໃນທີື່ໄດ້ຕົກລົງກັນຢ່າງເຂັື້ມງວດ. 
ຖ້າຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶື່ງ ຫາກບໍໍ່ປະຕິບັດ ອີກຝ່າຍໜຶື່ງກໍສາມາດທວງໃຫ້ຝ່າຍນັື້ນປະຕິບັດ ຫ ື ຮ້ອງຟ້ອງຕໍໍ່
ສານ.  

 

ມາດຕາ  393.  ການໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ  

ຖ້າຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໃດໜຶື່ງ ຫາກບໍໍ່ປະຕິບັດສັນຍາ ຝ່າຍນັື້ນ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທີື່ເກີດ 
ຂຶື້ນ ເວັື້ນເສຍແຕ່ການລະເມີດສັນຍານັື້ນ ຫາກເກີດຂຶື້ນຍ້ອນເຫດສຸດວິໄສ. 

ການໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍແມ່ນອີງຕາມລະດັບຄວາມເສຍຫາຍຕົວຈິງ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍທີື່ສາມາດ 
ຄາດຄະເນໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ. 

 

ມາດຕາ  394.  ການຍົກເລີກເນ ົ່ອງຈາກການບ ົ່ປະຕິບັດສັນຍາ  

ໃນກໍລະນີທີື່ມີການລະເມີດເນືື້ອໃນສ າຄັນຂອງສັນຍາ ຄູ່ສັນຍາຝ່າຍທີື່ໄດ້ຮັບຄວາມອັບປະໂຫຍດ ຈະຍົກ
ເລີກສັນຍາແຕຝ່່າຍດຽວກໍໄດ້ ເວັື້ນເສຍແຕ ່ຄູ່ສັນຍາຫາກໄດ້ຕົກລົງໄວ້ເປັນຢ່າງອືື່ນ. 

ຜູທ້ີື່ມີສິດຍົກເລີກສັນຍາ ຕ້ອງແຈ້ງການຍົກເລີກສັນຍາໃຫ້ອີກຝ່າຍໜຶື່ງຊາບ. 
ການຍົກເລີກ ສັນຍາທີື່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຕ້ອງເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ. 
ເມືື່ອສັນຍາຫາກຖືກຍົກເລີກແລ້ວ ສິື່ງທີື່ໄດ້ປະຕິບັດຕໍໍ່ກັນຜ່ານມາ ກໍໃຫ້ແລ້ວກັນໄປ. ຖ້າວ່າຝ່າຍໜຶື່ງ 

ຫາກໄດ້ປະຕບັິດພັນທະຂອງຕົນກ່ອນແລ້ວ ຝ່າຍທີື່ຍັງຄ້າງຄານັື້ນ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕອບແທນ. ສ າລັບພັນທະທີື່
ຍັງບໍໍ່ທັນໄດ້ປະຕິບັດຕໍໍ່ກັນນັື້ນ ກໍໃຫ້ເລີກແລ້ວກັນໄປ. 
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ມາດຕາ  395. ສິດດ າເນີນການແທນລກູໜີື້ 

ໃນກໍລະນີທີື່ລູກໜີື້ ຫາກບໍໍ່ທວງໜີື້ ນ າລູກໜີື້ຂອງຕົນ ຊຶື່ງພາໃຫ້ເກີດຄວາມອັບປະໂຫຍດແກ່ເຈົື້າໜີື້ 
ເຈົື້າໜີື້ມີສິດຮ້ອງຟ້ອງທວງເອົາໜີື້ສິນ ຕໍໍ່ສານແທນລູກໜີື້ ເວັື້ນເສຍແຕ່ສິດຂອງລູກໜີື້ນັື້ນແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ແຕ່
ລູກໜີື້ສະເພາະເທົົ່ານັື້ນເປັນຜູປ້ະຕບັິດ.  

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດ າເນີນການແທນຂອງເຈົື້າໜີື້ ຕົກເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລູກໜີື້. 
 

ມາດຕາ  396. ສິດຂອງເຈົື້າໜີື້ຕ ົ່ບຸກຄົນທສີາມ  

ເຈົື້າໜີື້ມີສິດສະເໜີຄັດຄ້ານຕໍໍ່ການຈັດຕັື້ງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ  ຫ ື ຮ້ອງຂໍໃຫ້ສານລົບລ້າງທຸກຂໍໍ້ຜູກພັນຂອງລູກ
ໜີື້ ທີື່ເຮັດກັບຜູ້ອືື່ນ ຊຶື່ງມີເປົ າໝາຍ ເພືື່ອຫ ີກລ້ຽງການຊ າລະໜີື້ ຊຶື່ງສ້າງຄວາມເສຍຫາຍແກ່ເຈົື້າໜີື້. 

ຜົນຂອງການລົບລ້າງຂໍໍ້ຜູກພັນ ແມ່ນເພືື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງເຈົື້າໜີື້ທຸກຄົນ.  
 

ໝວດທີ 7 
ການປ່ຽນແປງ, ການຍົກເລີກ ແລະ ການສິື້ນສຸດສັນຍາ 

 

ມາດຕາ  397. ການປ່ຽນແປງສັນຍາ  

ສັນຍາ ອາດຈະຖືກປ່ຽນແປງຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງຄູ່ສັນຍາ. 
ການປ່ຽນແປງສັນຍາທີື່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຕ້ອງເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ. 

 

ມາດຕາ  398. ການຍົກເລີກສັນຍາຕາມການຕົກລົງ 

  ສັນຍາ ອາດຈະຖືກຍົກເລີກຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງຄູ່ສັນຍາ. 
  ການຍົກເລີກສັນຍາທີື່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຕ້ອງເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ. 
 

ມາດຕາ  399. ການສິື້ນສຸດສນັຍາ  

ສັນຍາ ຈະສິື້ນສຸດລົງໃນກໍລະນີ ດັົ່ງນີື້: 

1. ສັນຍາທີື່ໄດປ້ະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນແລ້ວ; 

2. ຄູ່ສັນຍາໄດ້ເຂົື້ົື້າຮ່ວມເປັນອັນດຽວກັນ; 

3. ຄູ່ສັນຍາໄດ້ມີການຕົກລົງກັນ; 

4. ສັນຍາບໍໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້; 
5. ສັນຍາຖືກຍົກເລີກ;  
6. ຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໃດໜຶື່ງໄດເ້ສຍຊີວິດ ຊຶື່ງບຸກຄົນອືື່ນບໍໍ່ສາມາດສືບຕໍໍ່ປະຕິບັດໄດ;້ 

7. ນິຕິບຸກຄົນທີື່ເປນັຄູ່ສັນຍາ ໄດ້ຖືກຍຸບເລີກ ຫ ື ລົື້ົື້ມລະລາຍ. 
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ໃນກໍລະນີທີື່ນິຕິບຸກຄົນໃດໜຶື່ງ ຫາກຖືກຍຸບເລີກ ຫ ື ລົື້ົື້ມລະລາຍ ຄູ່ສັນຍາຂອງນິຕິບຸກຄົນນັື້ນ ມີສິດ
ທວງເອົາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຄ່າເສຍຫາຍຕ່າງໆ ຈາກຜູຮ້ັບຜິດຊອບຊັບສິື່ງຂອງ ຂອງນິຕິບຸກຄົນທີື່ໄດຖື້ກຍຸບເລີກ 
ຫ ື ລົື້ົື້ມລະລາຍນັື້ນ. 

 

ໝວດທີ 8 
ການປ່ຽນເຈົື້າໜີື້ ແລະ ລູກໜີື້ 

  

ມາດຕາ  400. ການປ່ຽນເຈົື້າໜີື້  

ເຈົື້ົື້າໜີື້ ມີສິດໂອນສິດຂອງຕົນຕາມສັນຍາໃຫ້ເຈົື້າໜີື້ຄົນໃໝ່  ເວັື້ນເສຍແຕ່ສິດທີື່ກົດໝາຍ ຫ ື ສັນຍາບໍໍ່
ອະນຸຍາດໃຫ້ໂອນໄດ້. 

ເຈົື້ົື້າໜີື້ຕ້ອງມອບເອກະສານກ່ຽວກັບການທວງໜີື້ນັື້ນ ໃຫ້ເຈົື້ົື້າໜີື້ຄົນໃໝ່ ແລະ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່
ຜູ້ກ່ຽວ ຖ້າວ່າສິດທີື່ໂອນໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວນັື້ນ ຫາກບໍໍ່ມີຄວາມຈິງ.  

 

ມາດຕາ  401. ການປ່ຽນລູກໜີື້  

ລູກໜີື້ີ ກໍມີສິດໂອນພັນທະຂອງຕົນ ໃຫ້ລູກໜີື້ຄົນໃໝ່ ປະຕິບັດແທນຕົນໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງໄດຮ້ັບການເຫັນ
ດີຈາກເຈົື້ົື້າໜີື້ກ່ອນ. 

 

ມາດຕາ  402. ການໂອນສິດ ແລະ ພັນທະ  

ຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶື່ງ ສາມາດໂອນສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຕົນຕາມສັນຍາ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທີສາມ ບົນ
ພືື້ນຖານການເຫັນດີເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຂອງຄູ່ສັນຍາ ແລະ ບຸກຄົນທີສາມນັື້ນ. 

 
ໝວດທີ 9  

ຜົນຂອງສັນຍາຕ ົ່ບກຸຄົນທສີາມ 
 

ມາດຕາ  403.  ຜົນຂອງສັນຍາຕ ົ່ບຸກຄນົທີສາມ  

ສັນຍາ ມີຜົນຕໍໍ່ຄູ່ສັນຍາເທົົ່ານັື້ນ ເວັື້ນເສຍແຕ່ ສັນຍາທີື່ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດແກ່ບຸກຄົນທີສາມ.  
 

ມາດຕາ  404.  ສັນຍາເພ ົ່ອບຸກຄົນທີສາມ  

ສັນຍາເພືື່ອບຸກຄົນທີສາມ ແມ່ນສັນຍາທີື່ເຮັດຂຶື້ນເພືື່ອຜົນປະໂຫຍດແກບຸ່ກຄົນອືື່ນ ທີື່ບໍໍ່ແມ່ນຄູ່ສັນຍາ. 
ບຸກຄົນທີສາມ ຈະໄດຮ້ັບການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຕາມທີື່ໄດກ້ ານົດໄວ້ໃນສັນຍາ ກໍຕໍໍ່ເມືື່ອ 

ຜູ້ກ່ຽວຫາກໄດຮ້ບັເອົາຜົນປະໂຫຍດດັົ່ງກ່າວ ແລະ ຜົນປະໂຫດດນັື້ນ ຈະບໍໍ່ສາມາດຖອນຄືນໄດ້.  
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ໝວດທີ 10 
ປະເພດສັນຍາ 
ກ. ສັນຍາຊ ື້ຂາຍ 

 

ມາດຕາ  405.  ສັນຍາຊ ື້ຂາຍ 

ສັນຍາຊືື້ຂາຍ ແມ່ນການຕົກລົງຂອງຄູສ່ັນຍາ ຊຶື່ງຜູຂ້າຍມີພັນທະມອບຊັບສິື່ງຂອງໃຫ້ເປັນກ າມະສິດ
ຂອງຜູຊ້ືື້ ແລະ ຜູຊ້ືື້ຕ້ອງຮັບເອົາຊັບສິື່ງຂອງ ແລະ ມີພັນທະຈ່າຍເງິນຕາມລາຄາທີື່ໄດຕ້ົກລົງກັນ. 

ຜູຂ້າຍ ຈະຂາຍຊັບສິື່ງຂອງອັນໃດກໍໄດ້ທີື່ເປັນກ າມະສິດຂອງຕົນ. ຖ້າວ່າຊັບສິື່ງຂອງທີື່ຂາຍໃຫ້ຜູ້ຊືື້ນັື້ນ
ຫາກຖືກຮິບຕາມຄ າຕັດສີນຂອງສານ ຫ ື ອົງການແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດແລ້ວ ຜູ້ຂາຍຕ້ອງທົດ
ແທນຄ່າເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊືື້. 

ໃນການເຮັດສັນຍາຜູ້ຂາຍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຊືື້ຊາບກ່ຽວກັບສິດຂອງບຸກຄົນອືື່ນ ໃນຊັບສິື່ງຂອງທີື່ຂາຍເຊັົ່ນ 
ຊັບສິື່ງຂອງທີື່ຂາຍນັື້ນ ຍັງມີຜູເ້ຊົົ່າຢູ.່ ການບໍໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຊາບນີື້ ຈະພາໃຫ້ຜູຊ້ືື້ມີສິດຮ້ອງຂໍຍົກເລກີສັນຍາ ແລະ ຮ້ອງ
ຂໍເອົາຄ່າເສຍຫາຍ ຫ ື ຫ ຸດຜ່ອນລາຄາຊືື້.  

ເມືື່ອສິດກ່ຽວກັບກ າມະສິດ ຫາກເປັນຂອງຜູ້ຊືື້ກ່ອນການມອບຊັບສິື່ງຂອງແລ້ວ ຜູ້ຂາຍຍັງມີພັນທະຮັກ
ສາຊັບສິື່ງຂອງດັົ່ງກ່າວໂດຍບໍໍ່ໃຫ້ມີການເສຍຫາຍ ຫ ື ເປ່ເພ ຈົນກວ່າຜູຊ້ືື້ຈະຮັບເອົາ. 

ຜູຊ້ືື້ ເປັນເຈົື້ົື້າກ າມະສິດໃນຊັບສິື່ງຂອງ ທີື່ຕົນໄດ້ຊືື້ນັື້ນ: 
1. ນັບແຕ່ເວລາຜູຊ້ືື້ ແລະ ຜູຂ້າຍໄດມ້ອບເງິນ ແລະ ຊັບສິື່ງຂອງໃຫ້ກັນ; 

2. ນັບແຕ່ເວລາຜູຊ້ືື້ໄດ້ຈ່າຍເງິນຢ່າງຄົບຖ້ວນເປັນຕົື້ົື້ນໄປ ເຖິງວ່າຜູຂ້າຍຍັງບໍໍ່ທັນໄດ້ມອບ ຊັບສິື່ງ
ຂອງໃຫ້ກໍຕາມ ຫ ື ນັບແຕ່ເວລາຜູຂ້າຍໄດມ້ອບຊັບສິື່ງຂອງໃຫ້ແລ້ວ ແຕ່ຜູ້ຊືື້ຍັງບໍໍ່ທັນໄດຈ້່າຍເງິນ
ກໍຕາມ ຕາມການຕົກລົງກັນ; 

3. ສ າລັບຊັບທີື່ຕ້ອງໄດ້ຂຶື້ນທະບຽນ, ຜູ້ຊືື້ ໄດ້ກ າມະສິດ ນັບແຕ່ເວລາທີື່ໄດ້ຂຶື້ນທະບຽນຊັບນັື້ນ 
ເປັນຕົື້ນໄປ ເຖິງວ່າຊັບນັື້ນ ຈະໄດ້ມອບ ຫ ື ໄດ້ຈ່າຍເງິນໃຫ້ແກ່ກັນແລ້ວກໍຕາມ. 

 

ມາດຕາ  406.  ຄຸນນະພາບຂອງຊັບທີົ່ຂາຍ  

ຄຸນນະພາບຂອງຊັບສິື່ງຂອງທີື່ຂາຍ ຕ້ອງໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມເນືື້ອໃນຂອງສັນຍາ. ໃນກໍລະນີທີື່ສັນຍາຫາກ 
ບໍໍ່ໄດ້ກ ານົດ ຫ ື ກ ານົດບໍໍ່ຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບທີື່ຕ້ອງການນັື້ນ ໃຫ້ປະຕິບັດຢ່າງສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ວ່າ
ດ້ວຍມາດຕະຖານ ຫ ື ກົດໝາຍອືື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫ ື ມາດຕະຖານທີື່ຍອມຮັບເປັນປະເພນີເຄີຍປະຕິບັດກັນມາ ເຊັົ່ນ 
ຄຸນນະພາບທີື່ເໝາະສົມກັບລາຄາຂອງສີນຄ້າໂດຍສອດຄ່ອງກບັວັດຖຸປະສົງຂອງສັນຍາ. 

ຖ້າວ່າຊັບສິື່ງຂອງທີື່ຂາຍນັື້ນ ຫາກບໍໍ່ມີຄຸນນະພາບຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນວັກໜຶື່ງຂອງມາດຕານີື້, ຜູ້
ຂາຍ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທີື່ເກີດຂຶື້ນຕໍໍ່ຜູຊ້ືື້. 

ໃນກໍລະນີທີື່ຜູຊ້ືື້ ຫາກໄດ້ຮູວ່້າຊັບສິື່ງຂອງນັື້ນບໍໍ່ມີຄຸນນະພາບແລ້ວ ຜູ້ຊືື້ມີສິດຂໍໃຫ້ສ້ອມແປງຄືນ, ປ່ຽນ

ເອົາຊັບສິື່ງຂອງປະເພດດຽວກັນທີື່ມີຄຸນນະພາບ, ຂໍຫ ຸດລາຄາ ຫ ື ຍົກເລີກສັນຍາ ພ້ອມທັງທວງເອົາການໃຊ້ແທນ
ຄ່າເສຍຫາຍ.   

ຜູຊ້ືື້ຕ້ອງກວດເບິື່ງຄຸນນະພາບຂອງຊັບສິື່ງຂອງທີື່ຊືື້. ໃນກໍລະນີທີື່ພົບເຫັນຄວາມບົກພ່ອງໃນຊັບສິື່ງຂອງ
ທີື່ຊືື້ ຜູ້ຊືື້ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູຂ້າຍຊາບຢ່າງຮີບດ່ວນ ເພືື່ອແກ້ໄຂຂໍໍ້ບົກພ່ອງ ຖ້າບໍໍ່ດັົ່ງນັື້ນ ຜູ້ຊືື້ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບເອົາເອງຕໍໍ່
ຄວາມບົກພ່ອງເຫ ົົ່ານັື້ນ ເວັື້ນເສຍແຕ່ສັນຍາ ຫ ື ກົດໝາຍຫາກໄດ້ກ ານົດໄວ້ຢ່າງອືື່ນເຊັົ່ນ: ການຮັບປະກັນຄຸນ
ນະພາບຂອງສີນຄ້າສະເພາະຕາມມາດຕະຖານ. 
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ມາດຕາ  407.  ການຂາຍສີນຄ້າເປັນເງິນຜ່ອນ 

ການຂາຍສີນຄ້າເປັນເງິນຜ່ອນ ແມ່ນການຂາຍສີນຄ້າໂດຍຜູຊ້ືື້ຈ່າຍຄ່າສີນຄ້າເປັນງວດ ຊຶື່ງຜູຊ້ືື້ໄດກ້ າມະສິດ
ໃນສີນຄ້າທີື່ຊືື້ນັື້ນນັບແຕ່ວັນຜູ້ຂາຍໄດມ້ອບສີນຄ້າໃຫ້ເປັນຕົື້ນໄປ. ຖ້າວ່າສີນຄ້ານັື້ນຫາກຍັງຕ້ອງຈົດທະບຽນ ຜູຊ້ືື້
ໄດກ້ າມະສິດນັບແຕ່ວັນຈົດທະບຽນເປັນຕົື້ນໄປ.  

ໃນກໍລະນຜີູຊ້ືື້ຫາກຈ່າຍບໍໍ່ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນຕາມກ ໍານົດເວລາສາມງວດລຽນຕິດ ຜູ້ຂາຍມີສິດຍົກເລີກ
ສັນຍາ ຫ ື ທວງເອົາເງິນທີື່ຍັງເຫ ືອຈາກຜູ້ຊືື້ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ.  

ການຂາຍສີນຄ້າເປັນເງິນຜ່ອນ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລາຄາທີື່ໄດ້ຕົກລົງກັນໃນວັນຂາຍນັື້ນ. ການປ່ຽນແປງ
ລາຄາສີນຄ້າທີື່ຂາຍເປັນເງິນຜ່ອນ ໃນເວລາຕໍໍ່ມາກໍຈະບໍໍ່ພາໃຫ້ລາຄາທີື່ໄດຕ້ົກລົງກັນແລ້ວນັື້ນມີການປ່ຽນແປງແຕ່
ຢ່າງໃດ.  

 

ມາດຕາ  408. ການຊ ື້ຂາຍສັງຫາລິມະຊັບທີົ່ໄດ້ມາຢ່າງຜິດກົດໝາຍ   

ບຸກຄົນທີື່ໄດ້ຊືື້ສັງຫາລິມະຊັບດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈແມ່ນບຸກຄົນທີື່ເຊືື່ອວ່າຕົນໄດ້ຊືື້ສັງຫາລິມະຊັບທີື່
ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຊຶື່ງສະແດງອອກດ້ວຍການຊືື້ໃນລາຄາທີື່ເໝາະສົມຕາມທ້ອງຕະຫ າດໃນເວລານັື້ນ, ຊືື້ 

ແລະ ນ າໃຊ້ສັງຫາລິມະຊັບຢ່າງເປີດເຜີຍ, ລຽນຕິດ ແລະ ສະຫງົບແລ້ວ ເຈົື້ົື້າຂອງຊັບຈະເອົາສັງຫາລິມະຊັບນັື້ນຄືນ
ໄດ ້ກໍຕໍໍ່ເມືື່ອ ຜູກ້່ຽວຫາກໄດທ້ົດແທນລາຄາທີື່ຜູ້ຊືື້ໄດ້ຈ່າຍໄປແລ້ວນັື້ນ ແຕ່ເຈົື້າຂອງຊັບກໍມີສິດຮ້ອງຟ້ອງ ຜູທ້ີື່ເອົາ
ສັງຫາລິມະຊັບຂອງຕົນ ມາຂາຍຢ່າງຜິດກົດໝາຍນັື້ນ.  

ບຸກຄົນທີື່ໄດ້ຊືື້ສັງຫາລິມະຊັບດ້ວຍຄວາມບໍໍ່ບໍລິສຸດໃຈ ແມ່ນບຸກຄົນທີື່ຊືື້ສັງຫາລິມະຊັບໂດຍຮູ ້ຫ ື ຄວນ
ຮູ້ວ່າຕົນໄດ້ຊືື້ສັງຫາລິມະຊັບທີື່ບໍໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຊຶື່ງອາດຈະສະແດງອອກດ້ວຍການຊືື້ໃນລາຄາທີື່ບໍໍ່ເໝາະ
ສົມຕາມທອ້ງຕະຫ າດໃນເວລານັື້ນ, ຊືື້ ແລະ ນ າໃຊ້ຊັບສິື່ງຂອງຢ່າງປ ດລັບ, ບໍໍ່ລຽນຕິດ, ມີການທັກທ້ວງແລ້ວ 
ເຈົື້ົື້າຂອງຊັບມີສິດເອົາສັງຫາລິມະຊັບນັື້ນຄືນ ໂດຍບໍໍ່ມີການທົດແທນຄ່າສັງຫາລິມະຊັບໃຫ້ແກ່ຜູຊ້ືື້ແຕ່ຢ່າງໃດ. ຜູ້
ຊືື້ຈະຕໍໍ່ວ່າເອົາເງິນທີື່ຊືື້ສັງຫາລິມະຊັບນັື້ນຄືນນ າຜູຂ້າຍກໍໄດ້ແຕ່ບໍໍ່ມີສິດຮ້ອງຟ້ອງຕໍໍ່ສານ. 

 

ມາດຕາ  409. ການນ າສົົ່ງສນິຄ້າ ຫ   ຊັບສິົ່ງຂອງທີົ່ຂາຍ  

ຜູ້ຊືື້ ແລະ ຜູ້ຂາຍ ສາມາດຕົກລົງກ່ຽວກັບການນ າສົົ່ງສິນຄ້າ ຫ ື ຊັບສິື່ງຂອງທີື່ຂາຍ. ໃນກໍລະນີທີື່ບໍໍ່ໄດ້ 
ຕົກລົງໃຫ້ຜູ້ຂາຍນ າສົົ່ງສິນຄ້າ ຫ ື ຊັບສິື່ງຂອງ ທີື່ຂາຍນັື້ນໄປຮອດ ບ່ອນຢູ່ຂອງຜູ້ຊືື້ ຫ ື ສະຖານທີື່ໃດໜຶື່ງ ຕາມທີື່
ໄດຕ້ົກລົງກັນ ແລະ ຜູຊ້ືື້ຕ້ອງຮັບເອົາສິນຄ້າ ຫ ື ຊັບສິື່ງຂອງ ທີື່ນ າສົົ່ງມາໃຫ້ຕົນ. ສ່ວນການໃຊ້ຈ່າຍຄ່ານ າສົົ່ງນັື້ນ 
ແມ່ນຂຶື້ນກັບການຕົກລົງຂອງຄູ່ສັນຍາ. 

ຖ້າວ່າຜູຂ້າຍ ຫາກບໍໍ່ນ າສົົ່ງສິນຄ້າ ຫ ື ຊັບສິື່ງຂອງທີື່ຂາຍຕາມກ ານົດເວລາ ຊຶື່ງໄດຕ້ົກລົງກັນແລ້ວນັື້ນ ຜູ້
ຊືື້ຈະບໍໍ່ຮັບເອົາສິນຄ້າ ຫ ື ຊັບສິື່ງຂອງນັື້ນກໍໄດ.້  

ໃນກໍລະນີທີື່ຜູຊ້ືື້ ຫາກໄດ້ຈ່າຍຄ່າສີນຄ້າ, ຄ່ານ າສົົ່ງແລ້ວ ຜູຊ້ືື້ ຈະໃຫ້ຜູຂ້າຍຈ່າຍຄ່າປ່ວຍການຊັບແກ່ ຕົນ 
ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. 

ຖ້າວ່າຜູຂ້າຍ ຫາກໄດນ້ າສົົ່ງສິນຄ້າ ຫ ື ຊັບສິື່ງຂອງ ທີື່ຂາຍນັື້ນ ບໍໍ່ຄົບຕາມປະລິມານ, ບໍໍ່ຄົບຊຸດ, ບໍໍ່ມີຄຸນ
ນະພາບ ຕາມທີື່ໄດຕ້ົກລົງຊືື້ຂາຍກັນ ຜູຊ້ືື້ ຈະບໍໍ່ຮັບເອົາ ແລະ ຈະບໍໍ່ຈ່າຍຄ່າສິນຄ້ານັື້ນກໍໄດ້. ຖ້າວ່າຜູ້ຊືື້ ຫາກໄດຈ້່າຍ
ຄ່າສິນຄ້ານັື້ນແລ້ວ ຜູ້ຂາຍ ຈະໄດສ້ົົ່ງເງ ິນຄືນ ແລະ ອາດຈະຈ່າຍຄ່າເສຍຫາຍອີກດ້ວຍ. 

 
ຂ. ສັນຍາແລກປ່ຽນ 
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ມາດຕາ  410. ສັນຍາແລກປ່ຽນ   

ສັນຍາແລກປ່ຽນແມ່ນ ການຕົກລົງຂອງຄູ່ສັນຍາຊຶື່ງຝ່າຍໜຶື່ງໄດ້ເອົາຊັບສິື່ງຂອງທີື່ເປັນກ າມະສິດຂອງ 
ຕົນມອບໃຫ້ອີກຝ່າຍໜຶື່ງ ແລະ ຝ່າຍນີື້ກໍໄດ້ເອົາຊັບສິື່ງຂອງອັນອືື່ນ ທີື່ເປັນກ າມະສິດຂອງຕົນຕອບແທນໃຫ້. 

 

ມາດຕາ  411. ການເພີົ່ມເງິນເຂົື້າໃນການແລກປ່ຽນ  

ໃນການແລກປ່ຽນນັື້ນ ຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໃດໜຶື່ງ ອາດຈະເພີື່ມເງິນເຂົື້າ ເມືື່ອຊັບສິື່ງຂອງຂອງຕົນ ທີື່
ແລກປ່ຽນນັື້ນ ຫາກມີມູນຄ່າຕ ໍ່າກວ່າມູນຄ່າຊັບສິື່ງຂອງຂອງ ອີກຝ່າຍໜຶື່ງ. 

 

ມາດຕາ  412. ລະບຽບການກ່ຽວກັບສນັຍາແລກປ່ຽນ   

  ລະບຽບການກ່ຽວກັບສັນຍາແລກປ່ຽນ ໃຫ້ື້ປະຕບັິດຄືກັນກັບລະບຽບການຂອງສັນຍາຊືື້ຂາຍ. 
ສັນຍາແລກປ່ຽນ ຈະມີຜົນສັກສິດ ເມືື່ອຄູສ່ັນຍານັື້ນ ໄດ້ມອບຊັບສິື່ງຂອງໃຫ້ແກ່ກັນແລ້ວ. 

 
ຄ. ສັນຍາເຊົົ່າຊ ື້   

 

ມາດຕາ  413.  ສັນຍາເຊົົ່າຊ ື້  

ສັນຍາເຊົົ່າຊືື້ ແມ່ນການຕົກລົງຂອງຄູສ່ັນຍາ ຊຶື່ງຜູໃ້ຫ້ເຊົົ່າຊືື້ເອົາຊັບສິື່ງຂອງ ຂອງຕົນໃຫ້ ຜູ້ເຊົົ່າຊືື້ ເຊົົ່າ 
ແລະ ຜູ້ເຊົົ່າຊືື້ຈະໄດ້ກ າມະສິດໃນຊັບສິື່ງຂອງ ທີື່ເຊົົ່ານັື້ນ ກໍໍຕໍໍ່ເມືື່ອໄດ້ຈ່າຍເງິນຄ່າຊັບສິື່ງຂອງ ຄົບຖ້ວນຕາມ 
ຈ ານວນງວດ. 

ສັນຍາເຊົົ່າຊືື້ ຕ້ອງເຮັດເປັນລາຍລັກສອນ. 
 

ມາດຕາ  414.  ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ້ໃຫ້ເຊົົ່າຊ ື້  

ຜູໃ້ຫ້ເຊົົ່າຊືື້ມີສິດ ດັົ່ງນີື້: 
1. ທວງເອົາຄ່າເຊົົ່າຊືື້ຊັບສິື່ງຂອງຕາມງວດທີື່ໄດ້ຕົກລົງກັນ; 
2. ຍົກເລີກສັນຍາ ແລະ ທວງເອົາຊັບສິື່ງຂອງນັື້ນຄືນ ໃນກໍລະນທີີື່ຜູເ້ຊົົ່າຊືື້ໄດຄ້້າງຈ່າຍ ເປັນເວລາ

ສາມງວດລຽນຕິດ, ສ່ວນເງິນຄ່າຊັບສິື່ງຂອງ ທີື່ໄດຈ້່າຍໄປແລ້ວນັື້ນ ຈະບໍໍ່ສົົ່ງຄືນ; ໃນກໍລະນີທີື່
ຊັບສິື່ງຂອງມີການເປ່ເພ ເສຍຫາຍຍ້ອນຄວາມຜິດຂອງຜູ້ເຊົົ່າຊືື້ ຜູ້ໃຫ້ເຊົົ່າຊືື້ ມີສິດທວງເອົາຄ່າ
ເສຍຫາຍ;  
 

ຜູໃ້ຫ້ເຊົົ່າຊືື້ມີພັນທະ ດັົ່ງນີື້: 
1. ມອບຊັບສິື່ງຂອງໃຫ້ຜູເ້ຊົົ່າຊືື້ ຕາມການຕົກລົງ; 
2. ໂອນກ າມະສິດຂອງຊັບສິື່ງຂອງນັື້ນ ໃຫ້ຜູ້ເຊົົ່າຊືື້ ເມຶື່ອຜູ້ກ່ຽວໄດຈ້່າຍເງິນຄົບຖ້ວນແລ້ວ; 
3. ຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ຄຸນນະພາບຂອງຊັບສິື່ງຂອງ ທີື່ໃຫ້ເຊົົ່າຊືື້ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 406 

ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້. 
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ມາດຕາ  415.  ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູເ້ຊົົ່າຊ ື້  

ຜູເ້ຊົົ່າຊືື້ມີສິດ ດັົ່ງນີື້: 
1. ທວງເອົາຊັບສິື່ງຂອງ ຕາມການຕົກລົງຈາກ ຜູ້ໃຫ້ເຊົົ່າຊືື້;  
2. ມີສິດໄດ້ຮັບໝາກຜົນໃດໜຶື່ງທີື່ເກີດຈາກຊັບສິື່ງຂອງທີື່ໄດ້ເຊົົ່າຊືື້ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຄອບຄອງ ເປັນ

ຕົື້ນໄປ; 
3. ໄດຮ້ັບກ າມະສິດຂອງຊັບສິື່ງຂອງ ທີື່ເຊົົ່າຊືື້ ເມືື່ອໄດຈ້່າຍເງິນຄົບຖ້ວນແລ້ວ; 
4. ທວງໃຫ້ ຜູ້ໃຫ້ເຊົົ່າຊືື້ ຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ຄຸນນະພາບຂອງຊັບສິື່ງຂອງ ຕາມທີື່ໄດກ້ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 

406 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້; 
5. ຍົກເລີກສັນຍາເວລາໃດກໍໄດ້, ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ສົົ່ງຊັບສິື່ງຂອງນັື້ນຄືນ ໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ເຊົົ່າຊືື້ ແລະ 

ຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ການເປ່ເພ ເສຍຫາຍ ທີື່ເກີດຂືື້ນກັບຊັບນັື້ນ. 
 

ຜູເ້ຊົົ່າຊືື້ມີພັນທະ ດັົ່ງນີື້: 
1. ຈ່າຍເງິນຄ່າຊັບສິື່ງຂອງເປັນງວດຕາມການຕົກລົງ; 
2. ນ າໃຊ້ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຊັບສິື່ງຂອງ ໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບປົກກະຕິ; 
3. ມອບຊັບສິື່ງຂອງຄືນໃຫ້ຜູໃ້ຫ້ເຊົົ່າຊືື້ ໃນກໍລະນຄີ້າງຈ່າຍເງິນສາມງວດລຽນຕິດ; 
4. ບໍໍ່ມີສິດ ຂາຍ, ໂອນ, ແລກປ່ຽນ ຫ ື ຊີື້ຂາດດ້ວຍຮູບການອືື່ນ ຊັບສິື່ງຂອງສ່ວນໃດສ່ວນໜຶື່ງ ຫ  ື

ທັງໝົດ, ຍົກເວັື້ນ ໄດ້ມີການຕົກລົງກັນເປັນຢ່າງອືື່ນ. 
 

ມາດຕາ  416.   ການຊີື້ຂາດ ແລະ ປ່ຽນແປງລາຄາຊັບສິົ່ງຂອງ 

ໃນກໍລະນີຜູ້ເຊົົ່າຊືື້ ຫາກໄດ້ຂາຍ, ໂອນ, ແລກປ່ຽນ ຫ ື ຊີື້ຂາດດ້ວຍຮູບການອືື່ນ ຊັບສິື່ງຂອງສ່ວນໃດ 
ສ່ວນໜຶື່ງ ຫ ື ທັງໝົດ ໃນເວລາທີື່ສັນຍາເຊົົ່າຊືື້ ຍັງບໍໍ່ທັນສິື້ນສຸດ ຜູ້ກ່ຽວກໍຈະເປັນຜູ້ກະທ າຜິດໃນສະຖານຍັກຍອກ
, ສໍໍ້ໂກງຊັບ. ສ າລັບຜູ້ເປັນເຈົື້າຂອງຊັບ ແລະ ຜູ້ ທີື່ໄດຮ້ັບຄວາມເສຍຫາຍ ກໍມີສິດຮ້ອງຟ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເວັື້ນ
ເສຍແຕໄ່ດ້ຕົກລົງກັນເປັນຢ່າງອືື່ນ.  

ໃນການເຊົົ່າຊືື້ຄູ່ສັນຍາຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລາຄາທີື່ໄດຕ້ົກລົງກັນໃນວັນເຊົົ່າຊືື້ນັື້ນ ເວັື້ນເສຍແຕ່ໄດ້ມີການ 
ຕກົລົງກັນເປັນຢ່າງອືື່ນ.  

 
ງ. ສັນຍາມອບຊັບ 

 

ມາດຕາ  417. ສັນຍາມອບຊັບ  

ສັນຍາມອບຊັບ ແມ່ນການຕົກລົງຂອງເຈົື້າຂອງຊັບ ຊຶື່ງເອົາຊັບທີື່ເປັນກ າມະສິດຂອງຕົນ ໃຫ້ຜູ້ໃດໜຶື່ງ 
ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ໂດຍບໍໍ່ຮຽກຮ້ອງສິື່ງຕອບແທນ ແລະ ຜູ້ຮັບກໍເຫັນດີຮັບເອົາຊັບນັື້ນ.  

ເປົ າໝາຍຂອງສັນຍາມອບຊັບອາດແມ່ນ ສັງຫາລິມະຊັບ, ອະສັງຫາລິມະຊັບ ຫ ື ສິດທວງ. 
 

ມາດຕາ  418. ຂອບເຂດການມອບຊັບ  

ຂອບເຂດຂອງການມອບຊັບ ໃຫ້ປະຕິບັດດັົ່ງດຽວກັນກັບຂອບເຂດສິດໃນການເຮັດພິໄນກ າຕາມທີື່ໄດ້
ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 581 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້. 
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ມາດຕາ  419. ການມອບສັງຫາລິມະຊັບ   

ການມອບສັງຫາລິມະຊັບ ແມ່ນການມອບຊັບເຄືື່ອນທີື່ ຊຶື່ງຜູຮ້ັບກາຍເປັນເຈົື້າກ າມະສິດ ນັບແຕເ່ວລາ 
ຮັບເປັນຕົື້ນໄປ.  

ສ າລັບການມອບສັງຫາລິມະຊັບທີື່ເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຊຶື່ງຕ້ອງຈົດທະບຽນນັື້ນຈະມີຜົນສັກສິດ
ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຈົດທະບຽນເປັນຕົື້ນໄປ.  

 

ມາດຕາ  420. ການມອບອະສັງຫາລິມະຊັບ  

ການມອບອະສັງຫາລິມະຊັບ ແມ່ນການມອບຊັບຄົງທີື່ຂອງຜູ້ມອບ  ຊຶື່ງມີເອກະສານຢັ ງຢືນກ າມະສິດ ຫ ື 
ສິດນ າໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.  

ການມອບອະສັງຫາລິມະຊັບ  ຕ້ອງເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ. 
ຜູຮ້ັບອະສັງຫາລິມະຊັບ ຈະກາຍເປັນເຈົື້າກ າມະສິດ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຈົດທະບຽນເປັນຕົື້ນໄປ.  
 

ມາດຕາ  421. ພັນທະໃນການແຈ້ງຈຸດບຸກຜ່ອງຂອງຊັບ  

ຜູ້ມອບຊັບ ຕ້ອງແຈ້ງຈຸດບົກພ່ອງ ຫ ື ຈຸດພິເສດຂອງຊັບທີື່ມອບໃຫ້ຜູ້ຮັບນັື້ນຊາບ. ໃນກໍລະນີທີື່ບໍໍ່ໄດ້ 
ແຈ້ງຜູ້ມອບຊັບຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ ທີື່ເກີດຂຶື້ນຈາກຈຸດບົກພ່ອງ ຫ ື ຈຸດພິເສດຂອງຊັບດັົ່ງກ່າວ. 

 
ຈ. ສັນຍາຍົກຊັບ 

 

ມາດຕາ  422. ສັນຍາຍກົຊັບ  

ສັນຍາຍົກຊັບ ແມ່ນການຕົກລົງຂອງເຈົື້າຂອງຊັບ ທີື່ເອົາຊັບຂອງຕົນໃຫ້ຜູ້ໃດໜຶື່ງ ຊຶື່ງຜູ້ຮັບຈະຕ້ອງ
ປະຕິບັດພັນທະໃດໜຶື່ງຕາມການຕົກລົງ ກ່ອນ ຫ ື ຫ ັງ ການຮັບຊັບນັື້ນ.  

ຜູຮ້ັບຊັບ ຈະກາຍເປັນເຈົື້າກ າມະສິດ ກໍຕໍໍ່ເມືື່ອຫາກໄດ້ປະຕິບັດພັນທະດັົ່ງກ່າວ ຢ່າງຄົບຖ້ວນແລ້ວ. ໃນ
ກໍລະນທີີື່ປະຕິບັດບໍໍ່ຄົບຖ້ວນ ຫ  ືບໍໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ ້ຜູ້ຍົກຊັບມີສິດຍົກເລີກສັນຍາດັົ່ງກ່າວ. 

 

ມາດຕາ  423. ຂອບເຂດການຍກົຊັບ  

ຂອບເຂດຂອງການຍົກຊັບ ໃຫ້ປະຕິບັດດັົ່ງດຽວກັນກັບຂອບເຂດສິດໃນການເຮັດພິໄນກ າຕາມທີື່ໄດ້ 
ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 581 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້. 

 

ມາດຕາ  424. ພັນທະໃນການແຈ້ງຈຸດບົກພ່ອງຂອງຊັບ  

ຜູ້ຍົກຊັບຕ້ອງແຈ້ງຈຸດບົກພ່ອງ ຫ ື ຈຸດພິເສດຂອງຊັບທີື່ຍົກໃຫ້ຜູ້ຮັບນັື້ນຊາບ. ໃນກໍລະນີທີື່ບໍໍ່ໄດ້ແຈ້ງ ຜູ້
ຍົກຊັບຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ ທີື່ເກີດຂຶື້ນຈາກຈຸດບົກພ່ອງ ຫ ື ຈຸດພິເສດຂອງຊັບດັົ່ງກ່າວ. 

 
ສ. ສັນຍາຂາຍຝາກ 

 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 
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ມາດຕາ  425. ສັນຍາຂາຍຝາກ  

ສັນຍາຂາຍຝາກ ແມ່ນການຕົກລົງຂອງຄູ່ສັນຍາ ເພືື່ອຊືື້ຂາຍຊັບ ຊຶື່ງຜູຂ້າຍຍັງມີສິດຊືື້ຊັບທີື່ຂາຍນັື້ນຄືນ
ໄດພ້າຍໃນກ ານົດ ສາມ ປີ ສ າລັບສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ຫ້າ ປີ ສ າລັບອະສັງຫາລິມະຊັບ ຕາມລາຄາທີື່ຕົນໄດ້ຂາຍ
ໄປແລ້ວນັື້ນ. 

ເມືື່ອໝົດກ ານົດເວລາ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນວັກໜຶື່ງຂອງມາດຕານີື້ແລ້ວ ຜູ້ຂາຍມີສິດຕໍໍ່ກ ານົດເວລາ
ຂາຍຝາກອອກໄປອີກ ຖ້າຫາກວ່າໄດ້ມີການຕົກລົງກັນກ່ອນ ໃນເວລາເຮັດສັນຍາ ແຕ່ບໍໍ່ໃຫ້ເກີນ ໜຶື່ງປີ. 

ເມືື່ອຮອດກ ານົດເວລາແລ້ວ ຖ້າວ່າຜູຂ້າຍ ຫາກບໍໍ່ຊືື້ເອົາຊັບນັື້ນຄືນ ຜູ້ຊືື້ກໍຈະເປັນເຈົື້ົື້າກ າມະສິດກ່ຽວກັບ
ຊັບນັື້ນໂດຍເດັດຂາດ. 

 

ມາດຕາ  426. ຜົນຂອງສັນຍາຂາຍຝາກ  

ຖ້າວ່າຊັບທີື່ຂາຍຝາກນັື້ນ ຫາກມີຜົນໃດໜຶື່ງເກີດຂຶື້ນ ຜູຊ້ືື້ທີື່ໄດຈ້່າຍເງິນຄ່າຊັບໝົດແລ້ວ ກໍຈະເປັນເຈົື້ົື້າ
ກ າມະສິດຕໍໍ່ຜົນທີື່ເກີດມານັື້ນ. ໃນກໍລະນີທີື່ຜູຊ້ືື້ ຫາກຍັງບໍໍ່ທັນໄດຈ້່າຍເງິນຄ່າຊັບນັື້ນໝົດ ຜູ້ຊືື້ ຈະບໍໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບ
ຜົນທີື່ເກີດມານັື້ນ ເວັື້ນເສຍແຕ່ສັນຍາໄດ້ກ ານົດໄວ້ເປັນຢ່າງອືື່ນ. 

 

ມາດຕາ  427. ການປົກປັກຮກັສາຊັບທີົ່ຂາຍຝາກ  

ຜູຊ້ືື້ຕ້ອງປົກປັກຮັກສາຊັບສິື່ງຂອງທີື່ຂາຍຝາກ ແລະ ຜູຂ້າຍຕ້ອງທົດແທນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ໃນການປົກ
ປັກຮັກສາຊັບນັື້ນ ຊຶື່ງຜູຊ້ືື້ໄດຈ້່າຍໄປແລ້ວ. ໃນກໍລະນີທີື່ການໃຊ້ຈ່າຍດັົ່ງກ່າວ ຫາກມີມູນຄ່າພຽງເລັກໜ້ອຍກໍຈະ
ຕົກເປັນພາລະຂອງຜູຊ້ືື້ເອງ. ຜູ້ຊືື້ມີສິດນ າໃຊ້ຊັບທີື່ຂາຍຝາກນັື້ນ. ຖ້າວ່າຜູຂ້າຍຫາກຊືື້ເອົາຊັບຄືນພາຍໃນກ ານົດ
ເວລາແລ້ວ ຜູ້ຊືື້ກໍຕ້ອງສົົ່ງຊັບນັື້ນຄືນໃນສະພາບເດີມ. 

 
ຊ. ສັນຍາກູ້ຢ ມ 

 

ມາດຕາ  428.  ສັນຍາກູຢ້ ມ  

ສັນຍາກູ້ຢືມ ແມ່ນການຕົກລົງຂອງຄູສ່ັນຍາຊຶື່ງຜູໃ້ຫ້ຢືມໄດ້ເອົາເງິນ ຫ  ື ຊັບຂອງຕົນໃຫ້ເປັນກ າມະສິດ
ແກ່ຜູກູ້້ຢືມ ແລະ ຜູ້ກູ້ຢືມຕ້ອງສົົ່ງຈ ານວນເງິນ ຫ ື ຊັບປະເພດທີື່ກູ້ຢືມນັື້ນຕາມຈ ານວນເທົົ່າທຽມກັນ ແລະ ຄຸນນະ
ພາບດຽວກັນຄືນແກ່ຜູໃ້ຫ້ຢືມຕາມກ ານົດເວລາທີື່ໄດກ້ ານົດໄວ້ໃນສັນຍາ.  

ຖ້າວ່າສັນຍາກູ້ຢືມ ຫາກບໍໍ່ມີກ ານົດເວລາກໍໃຫ້ປະຕິບັດຕາມການສະເໜີຂອງຜູໃ້ຫ້ຢືມ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດ
ໄວ້ໃນມາດຕາ 379 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້. 

ການກູ້ຢືມເງິນ ຫ ື ຊັບສິື່ງຂອງ ຈະມີດອກເບ້ຍໄດ້ ກໍຕໍໍ່ເມືື່ອຫາກໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນສັນຍາເທົົ່ານັື້ນ. ໃນ
ກໍລະນີທີື່ມີການໃຊ້ແທນໜີື້ສິນຊັກຊ້າ ຊຶື່ງສ້າງຄວາມອັບປະໂຫຍດແກ່ຜູ້ໃຫ້ຢືມ ກໍອາດຈະພິຈາລະນາຄ່າປ່ວຍ
ການຊັບໃຫ້ ຖ້າຫາກມີການຮ້ອງຂໍ.  

ການກູ້ຢືມເງິນຈາກທະນາຄານ ຫ ື ສະຖາບັນການເງິນ ທີື່ສ້າງຕັື້ງຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໃຫ້ປະຕິ
ບັດຕາມລະບຽບການຂອງທະນາຄານ ຫ ື ສະຖາບັນການເງິນ ທີື່ໃຫ້ກູ້ຢືມເງິນນັື້ນ.  

ສັນຍາກູ້ຢືມຕ້ອງເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ. 
 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 

ກະຊວງຍຸຕິທ າ, ຄະນະຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ   ໜ້າ 120 

ມາດຕາ  429. ດອກເບ້ຍຂອງສັນຍາກູ້ຢ ມ 

ດອກເບ້ຍຂອງການກູ້ຢືມເງິນ ລະຫວ່າງບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັື້ງ ດ້ວຍກັນ ເປັນເງິນກີບ ຫ ື ເງ ິນຕາຕ່າງ
ປະເທດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ ການຕົກລົງຂອງຄູສ່ັນຍາ ແຕ່ບໍໍ່ໃຫ້ເກີນສາມສ່ວນຮ້ອຍ ຕໍໍ່ປີຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍ 
ທະນາຄານທຸລະກິດຂອງລັດ ບ່ອນຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງເກີດຂຶື້ນ ວາງອອກໃນລະຍະທີື່ມີການຕົກລົງກູ້ຢືມນັື້ນ.  

ໃນການກູ້ຢືມນັື້ນ ບໍໍ່ໃຫ້ເອົາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ມາເປັນຕົື້ົື້ນທຶນ.  
ເມືື່ອຮອດກ ານົດເວລາໃຊ້ແທນຕາມທີື່ໄດຕ້ົກລົງກັນໄວ້ໃນສັນຍາແລ້ວ ຖ້າວ່າຜູໃ້ຫ້ຢືມ ຫາກບໍໍ່ຍອມ

ຮັບເອົາເງິນ ຫ ື ຊັບຈາກຜູ້ກູ້ຢືມ ກໍຈະບໍໍ່ມີການຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍໃຫ້. 
ສ າລັບການກູ້ຢືມເງິນກັບການຈັດຕັື້ງຕ່າງປະເທດ ຫ ື ສາກົນນັື້ນ ການຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍໃຫ້ອີງຕາມການ

ຕົກລົງຂອງຄູ່ສັນຍາ. 
  

  
ຍ. ສັນຍາຢ ມຊັບໄປໃຊ້ 

 

ມາດຕາ  430. ສັນຍາຢ ມຊັບໄປໃຊ້  

ສັນຍາຢືມຊັບໄປໃຊ້ ແມ່ນການຕົກລົງຂອງຄູ່ສັນຍາ ຊຶື່ງຜູໃ້ຫ້ຢືມໄດ້ມອບຊັບໃຫ້ຜູຢ້ືມໄປໃຊ້ໂດຍບໍໍ່ຄິດ
ຄ່າ ແລະ ຜູ້ຢືມຕ້ອງສົົ່ງຊັັບດັົ່ງກ່າວຄືນໃຫ້ແກ່ເຈົື້ົື້າຂອງຊັບໃນສະພາບເດີມຕາມກ ານົດເວລາທີື່ໄດຕ້ົກລົງກັນ. 

 

ມາດຕາ  431. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູຢ້ ມ  

ໃນກໍລະນີທີື່ຊັບ ຫາກຖືກເສຍຫາຍ ຫ ື ເປ່ເພ ໃນເວລາທີື່ຢືມໄປໃຊ້ນັື້ນ ຜູ້ຢືມ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃຊ້ແທນ
ຄ່າເສຍຫາຍດັົ່ງກ່າວ ເວັື້ນເສຍແຕ່ໄດຕ້ົກລົງກັນໄວ້ຢ່າງອືື່ນ. 

ຖ້າວ່າຜູ້ຢືມ ຫາກບໍໍ່ມີຄວາມສາມາດສົົ່ງຊັບສິື່ງຂອງທີື່ຢືມໄປໃຊ້ນັື້ນຄືນ ຫ ື ເຮັດໃຫ້ຊັບສິື່ງ ຂອງນັື້ນໃຊ້
ການບໍໍ່ໄດ້ ຜູ້ກ່ຽວອາດຈະໃຊ້ແທນດ້ວຍເງິນ ຫ  ືດ້ວຍຊັບອືື່ນຕາມການເຫັນດີຂອງຜູໃ້ຫ້ຢືມ ແລະ ຕາມລາຄາໃນ
ທ້ອງຕະຫ າດໃນເວລານັື້ນ. 

ຜູຢ້ືມບໍໍ່ມີສິດເອົາຊັບທີື່ຢືມມານັື້ນໃຫ້ຜູ້ອືື່ນຢືມຕໍໍ່. 
 

ດ. ສັນຍາເຊົົ່າຊັບ 
 

ມາດຕາ  432. ສັນຍາເຊົົ່າຊັບ  

ສັນຍາເຊົົ່າຊັບ ແມ່ນການຕົກລົງຂອງຄູສ່ັນຍາ ຊຶື່ງຜູໃ້ຫ້ເຊົົ່າໄດມ້ອບຊັບທີື່ເປັນກ າມະສິດຂອງຕົນໃຫ້ຜູ້
ເຊົົ່ານ າໃຊ້ຊົົ່ວຄາວ ແລະ ຜູ້ເຊົົ່າຕ້ອງນ າໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສັນຍາ ແລະ ຄຸນປະໂຫຍດຂອງຊັບທີື່
ເຊົົ່າ, ຈ່າຍຄ່າເຊົົ່າຕາມລາຄາ ແລະ ກ ານົດເວລາທີື່ໄດ້ຕົກລົງກັນ. 

ສັນຍາເຊົົ່າຊັບອາດຈະເຮັດຂຶື້ນໂດຍບໍໍ່ມີກ ານົດເວລາ. ໃນກໍລະນີນີື້ຜູ້ໃຫ້ເຊົົ່າ ຫ ື ຜູເ້ຊົົ່າມີສິດຍົກເລີກສັນ
ຍາໄດ້ທຸກເວລາ ແຕ່ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຄູສ່ັນຍາຊາບລ່ວງໜ້າກ່ອນ ສາມເດືອນ ສ າລັບອະສັງຫາລິມະຊັບເຊັົ່ນ: ທີື່ດິນ, 

ເຮືອນ, ອາຄານ ແລະ ໜຶື່ງເດືອນ ສ າລັບສັງຫາລິມະຊັບ ເຊັົ່ນ: ລົດ, ເຮືອ, ສັດ. 
ສ າລັບການເຊົົ່າທີື່ດິນປູກຝັງ ໃຫ້ແຈ້ງຍົກເລີກສັນຍາໃນທ້າຍລະດູເກັບກ່ຽວ ຫ ື ກ່ອນເລີື່ມ ລະດູປູກຝັງໃ

ໝ່. ກ່ອນຈະມອບຊັບໃຫ້ເຊົົ່ານັື້ນ ຜູ້ໃຫ້ເຊົົ່າຕ້ອງແຈ້ງຈຸດບົກພ່ອງ ຫ ື ຈຸດພິເສດຂອງຊັບນັື້ນໃຫ້ຜູເ້ຊົົ່າຊາບ. 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 
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ໃນກໍລະນີທີື່ຜູໃ້ຫ້ເຊົົ່າ ຫາກບໍໍ່ໄດແ້ຈ້ງຈຸດບົກພ່ອງ ຫ ື ຈຸດພິເສດຂອງຊັບນັື້ນແລ້ວ ຖ້າຫາກມີການເສຍ
ຫາຍ ຫ ື ເປ່ເພຍ້ອນການບໍໍ່ໄດ້ແຈ້ງນັື້ນ ຜູເ້ຊົົ່າກໍຈະບໍໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບແຕ່ຢ່າງໃດ. 

  ສັນຍາເຊົົ່າຊັບຕ້ອງເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ. 
 

ມາດຕາ  433. ການຈ່າຍຄ່າເຊົົ່າຊັບ  

ໃນການເຊົົ່າຊັບນັື້ນ ຜູ້ເຊົົ່າອາດຈະຈ່າຍເງິນຄ່າເຊົົ່າເປັນມືື້, ເປນັອາທິດ, ເປັນເດືອນ, ເປັນປີ ຫ ື ຈ່າຍລ່ວງ
ໜ້າກ່ອນກໍໄດ.້ ໃນກໍລະນີທີື່ຜູເ້ຊົົ່າ ໄດຈ້່າຍລ່ວງໜ້າໄປແລ້ວ ຫາກມີການຍົກເລີກສັນຍາກ່ອນກ ານົດເວລາ ຜູ້ໃຫ້
ເຊົົ່າ ຕ້ອງສົົ່ງເງ ິນຄ່າເຊົົ່າສ່ວນທີື່ເຫ ືອ ທີື່ໄດ້ຈ່າຍລ່ວງໜ້ານັື້ນຄນື ແລະ ຜູ້ກ່ຽວກໍມີສິດທວງເອົາຄ່າເສຍຫາຍຈາກຜູ້
ເຊົົ່າ ທີື່ໄດ້ລະເມີດສັນຍານັື້ນໄດ.້ 

ໃນກໍລະນີທີື່ຜູໃ້ຫ້ເຊົົ່າຫາກລະເມີດສັນຍາ ຜູ້ເຊົົ່າມີສິດທວງເອົາເງິນຄ່າເຊົົ່າສ່ວນທີື່ເຫ ືອທີື່ໄດຈ້່າຍລ່ວງ
ໜ້າໄປແລ້ວນັື້ນ ພ້ອມທັງຄ່າເສຍຫາຍຈາກຜູໃ້ຫ້ເຊົົ່າອີກດ້ວຍ. 

 

ມາດຕາ  434. ການນ າໃຊ້ ແລະ ການສ້ອມແປງຊັບທີົ່ເຊົົ່າ  

ຜູເ້ຊົົ່າຕ້ອງນ າໃຊ້ຊັບທີື່ເຊົົ່ານັື້ນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສັນຍາ ແລະ ຄຸນປະໂຫຍດຂອງຊັບທີື່ເຊົົ່າ, ຄຸ້ມຄອງ, 
ຮັກສາໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບອັນເໝາະສົມ ແລະ ສົົ່ງຊັບນັື້ນຄືນແກ່ຜູໃ້ຫ້ເຊົົ່າໃນສະພາບເດີມ ພາຍຫ ັງທີື່ສັນຍານັື້ນໄດ້
ສິື້ນສຸດລົງ. ຜູເ້ຊົົ່າ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ການເສຍຫາຍ ຫ ື ເປເ່ພ ທີື່ເນືື່ອງມາຈາກຄວາມຜິດຂອງຜູກ້່ຽວ. 

ໃນການນ າໃຊ້ຊັບທີື່ເຊົົ່ານັື້ນ ຖ້າຫາກມີການສ້ອມແປງເລັກນ້ອຍ ເຊັົ່ນ ແປງກະແຈ, ຢາເຮືອນຮົົ່ວ, ຈອດ

ຢາງລົດ ກໍຈະຕົກເປັນພາລະຂອງຜູເ້ຊົົ່າ. ສ່ວນການສ້ອມແປງໃຫຍເ່ຊັົ່ນ: ຮືື້ຫ ັງຄາເຮືອນ, ຍົກຈັກລົດນັື້ນ ກໍຈະຕົກ
ເປັນພາລະຂອງຜູໃ້ຫ້ເຊົົ່າ. 

ຖ້າວ່າຜູ້ເຊົົ່າ ຫາກໄດ້ຈ່າຍຄ່າສ້ອມແປງໃຫຍ່ດ້ວຍທຶນຂອງຕົນເອງຕາມການເຫັນດີຂອງຜູ້ໃຫ້ເຊົົ່າ  ຜູ້
ເຊົົ່າ ມີສິດທວງເອົາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດັົ່ງກ່າວ ຈາກຜູ້ໃຫ້ເຊົົ່າ ຫ ື ຈະຄິດໄລ່ເປັນຄ່າເຊົົ່າ ກໍໄດ້. 

ໃນກໍລະນີທີື່ຜູ້ເຊົົ່າ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີການສ້ອມແປງໃຫຍ່ແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍໍ່ໍໍ່ໄດ້ສ້ອມແປງທັງໆທີື່ຜູ້ໃຫ້ເຊົົ່າມີ
ຄວາມສາມາດ ຜູ້ເຊົົ່າມີສິດຍົກເລີກສັນຍາໄດ້ ແລະ ທວງເອົາຄ່າເຊົົ່າທີື່ໄດ້ຈ່າຍລ່ວງໜ້ານັື້ນຄືນ. 

 

ມາດຕາ  435. ການປ່ຽນເຈົື້າກ າມະສິດໃນຊັບທີົ່ເຊົົ່າ  

ໃນກໍລະນີທີື່ຜູໃ້ຫ້ເຊົົ່າຫາກໄດ້ມອບ ຫ ື ຂາຍຊັບທີື່ເຊົົ່ານັື້ນໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນອືື່ນ ສັນຍາເຊົົ່າຊັບນັື້ນ ກໍຍັງມີ
ຜົນໃຊ້ໄດ້ສ າລັບຜູ້ຮັບ ຫ ື ຜູ້ຊືື້ທີື່ເປັນເຈົື້າກ າມະສິດໃໝ່ແຕ່ຜູໃ້ຫ້ເຊົົ່າຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ແກ່ເຈົື້າກ າມະສິດໃໝ່ຊາບກ່ອນ
ວ່າຊັບດັົ່ງກ່າວຍັງຢູ່ໃນການນ າໃຊ້ຂອງຜູເ້ຊົົ່າຢູ່.  

 

ມາດຕາ  436. ການໃຫ້ເຊົົ່າຕ ົ່  

ຜູ້ເຊົົ່າ ສາມາດເອົາຊັບທີື່ເຊົົ່າ ໃຫ້ບຸກຄົນອືື່ນເຊົົ່າຕໍໍ່ໄດ້ ດ້ວຍຄວາມເຫັນດີຂອງຜູໃ້ຫ້ເຊົົ່າ ແຕ່ການໃຫ້ເຊົົ່າ
ຕໍໍ່ ຕ້ອງຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງກ ານົດເວລາ ແລະ ເງືື່ອນໄຂຂອງສັນຍາເຊົົ່າເບືື້ອງຕົື້ນ.  
 

ຕ. ສັນຍາສ າປະທານ  
 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 
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ມາດຕາ  437.   ສັນຍາສ າປະທານ 

ສັນຍາສ າປະທານ ແມ່ນການຕົກລົງຂອງຄູ່ສັນຍາ ຊຶື່ງອົງການຈັດຕັື້ງ ຫ ື ວິສາຫະກິດຂອງລັດ ທີື່ໄດ້ຮັບ
ມອບໝາຍຈາກລັດຖະບານເຊັນສັນຍາສ າປະທານກັບນິຕິບຸກຄົນ ກ່ຽວກັບກິດຈະການລົງທຶນ ທີື່ໄດ້ຮັບອະນຍຸາດ
ຈາກລັດໃຫ້ນ າໃຊ້ສິດໃນກ າມະສິດ ແລະ ສິດອືື່ນຂອງລັດຕາມລະບຽບການ ເພືື່ອພັດທະນາ ແລະ ດ າເນີນທຸລະ
ກິດໃດໜຶື່ງເປັນຕົື້ນ ສິດສ າປະທານທີື່ດິນ, ແຮ່ທາດ, ພະລັງງານໄຟຟ້າ, ສາຍການບິນ, ໂທລະຄົມ, ປະກັນໄພ, ສະ
ຖາບັນການເງນິ ຕາມບັນຊີກິດຈະການທີື່ລັດຖະບານໄດ້ກ ານົດ.  

ສັນຍາສ າປະທານຕ້ອງເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ. 
 

ມາດຕາ  438.   ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຄູ່ສັນຍາ 

ຄູ່ສັນຍາສ າປະທານ ສາມາດກ ານົດ ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຕົນ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມ ລະບຽບການ ແລະ 
ກົດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

 
ຖ. ສັນຍາຝາກຊັບສິົ່ງຂອງ 

 

ມາດຕາ  439. ສັນຍາຝາກຊັບສິົ່ງຂອງ 

ສັນຍາຝາກຊັບສິື່ງຂອງ ແມ່ນການຕົກລົງຂອງຄູສ່ັນຍາ ຊຶື່ງຜູຝ້າກໄດ້ມອບຊັບໃຫ້ແກ່ຜູຮ້ັບຝາກ ເພືື່ອ
ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຜູ້ຮັບຝາກຕ້ອງສົົ່ງຊັບສິື່ງຂອງ ດັົ່ງກ່າວຄືນໃນສະພາບເດີມໃຫ້ແກ່ຜູຝ້າກ ເມືື່ອຜູກ້່ຽວຫາກ
ທວງຖາມເອົາ.  

ໃນການຝາກຊັບສິື່ງຂອງນັື້ນ ອາດຈະມີການຈ່າຍ ຫ ື ບໍໍ່ມີການຈ່າຍຄ່າຝາກກໍໄດ້ ແລ້ວແຕ່ຄູ່ສັນຍາຈະຕົກ
ລົງກັນ ຫ ື ຕາມລະບຽບການສະເພາະ. 

ໃນກໍລະນີທີື່ການຝາກຊັບສິື່ງຂອງ ຫາກມີກ ານົດເວລາຜູ້ຮັບຝາກບໍໍ່ມີສິດຈະສົົ່ງຊັບທີື່ຝາກນັື້ນຄືນກ່ອນ
ກ ານົດເວລາໄດ້ ເວັື້ນເສຍແຕໃ່ນກໍລະນີທີື່ຈ າເປັນແຕ່ຜູຝ້າກຈະເອົາຊັບສິື່ງຂອງ ທີື່ຝາກນັື້ນຄືນກ່ອນກ ານົດເວລາກໍ
ໄດ.້  

ຖ້າວ່າການຝາກຊັບສິື່ງຂອງ ຫາກບໍໍ່ມີກ ານົດເວລາຜູ້ຝາກຈະເອົາຊັບສິື່ງຂອງ ທີື່ຝາກນັື້ນຄືນໃນເວລາໃດ
ກໍໄດ້ ແລະ ຜູ້ຮັບຝາກກໍມີສິດທວງໃຫ້ຜູຝ້າກຮັບເອົາຊັບສິື່ງຂອງ ຂອງຕົນຄືນໃນເວລາອັນເໝາະສົມ. 

ການຈ່າຍຄ່າຝາກຊັບສິື່ງຂອງນັື້ນ ຈະຄິດໄລ່ຕາມກ ານົດເວລາຝາກຕົວຈິງ ເວັື້ນເສຍແຕຫ່າກໄດຕ້ົກລົງ
ກັນຢ່າງອືື່ນໄວ້ໃນສັນຍາ. 

 

ມາດຕາ  440.  ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູຮ້ັບຝາກ   

ຜູ້ຮັບຝາກມີສິດ ດັົ່ງນີື້: 
1. ທວງເອົາຄ່າຝາກ ຖ້າຫາກມີການຕົກລົງ; 
2. ທວງເອົາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຂົື້າໃນການປົກປັກຮັກສາ ຖ້າ ຜູ້ຝາກຫາກ ຊັກຊ້າ ໃນການມາຮັບເອົາຊັບສິື່ງ

ຂອງ ທີື່ຝາກຄືນ. 
ຜູຮ້ັບຝາກ ມີພັນທະ ດັົ່ງນີື້: 

1. ປົກປັກຮັກສາບໍໍ່ໃຫ້ຊັບທີື່ຝາກນັື້ນຖືກເສຍຫາຍ, ເປເ່ພ ຫ ື ເສຍຄຸນນະພາບ; 

2. ສົົ່ງຊັບທີື່ຝາກນັື້ນຄືນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຝາກໃນສະພາບເດີມ; 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 
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3. ເມືື່ອຊັບທີື່ຝາກ ຫາກມີການເສຍຫາຍ, ເປເ່ພ ຫ ື ເສຍຄຸນນະພາບແລ້ວ ຜູ້ຮັບຝາກຕ້ອງຮັບຜິດ
ຊອບຕໍໍ່ການເສຍຫາຍດັົ່ງກ່າວ ເວັື້ນເສຍແຕ່ການເສຍຫາຍນັື້ນຫາກເກີດຂຶື້ນຍ້ອນເຫດສຸດວິໄສ
ເທົົ່ານັື້ນ. 

4. ໃນກໍລະນີທີື່ມີເຫດການຫ ື ສະພາບການໃດໜຶື່ງ ທີື່ຈະກໍໍ່ຄວາມເສຍຫາຍແກ່ຊັບທີື່ຝາກນັື້ນ ຜູຮ້ັບ
ຝາກຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຝາກຊາບໃນທັນໃດ. ຖ້າວ່າຜູຮ້ັບຝາກຫາກບໍໍ່ແຈ້ງແລ້ວ ຜູ້ກ່ຽວກໍຈະ
ຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທີື່ເກີດຂຶື້ນ. 

ຜູ້ຮັບຝາກ ບໍໍ່ມີສິດນ າໃຊ້ຊັບທີື່ຝາກນັື້ນ ຫ ື ມອບຊັບສິື່ງຂອງດັົ່ງກ່າວ ໃຫ້ຜູອື້ື່ນປົກປັກຮັກສາແທນ ເວັື້ນ
ເສຍແຕໄ່ດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຜູຝ້າກເທົົ່ານັື້ນ. ຖ້າວ່າຊັບສິື່ງຂອງທີື່ຝາກຫາກເກີດໝາກຜົນຢ່າງໃດໜຶື່ງຂຶື້ນ ໝາກ
ຜົນທີື່ເກີດນັື້ນກໍຈະຕົກເປັນຂອງຜູຝ້າກ.  

  

ມາດຕາ  441.  ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູຝ້າກ  

ຜູຝ້າກ ມີສິດ ດັົ່ງນີື້: 
1. ທວງເອົາຊັບສິື່ງຂອງ ທີື່ຝາກຄນືໄດ້ ທຸກເວລາ; 
2. ທວງເອົາການໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ  ຖ້າຜູຮ້ັບຝາກຫາກເຮັດໃຫ້ຊັບສິື່ງຂອງທີື່ຝາກນັື້ນ ຖືກເສຍ

ຫາຍ, ເປເພ່ ຫ ື ເສຍຄຸນນະພາບ. 
ຜູຝ້າກ ມີພັນທະດັົ່ງນີື້: 

1. ແຈ້ງຈຸດບົກພ່ອງ ຫ ື ຈຸດພິເສດຂອງຊັບສິື່ງຂອງ ທີື່ຝາກນັື້ນ ໃຫ້ຜູຮ້ັບຝາກຊາບແລ້ວ ຄູສ່ັນຍາທັງ
ສອງຝ່າຍ ຈຶື່ງພ້ອມກັນກວດກາເບິື່ງສະພາບຕົວຈິງຂອງຊັບສິື່ງຂອງນັື້ນ. ຖ້າວ່າຜູຝ້າກ ຫາກບໍໍ່ໄດ້
ແຈ້ງຈຸດບົກພ່ອງ ຫ ື ຈຸດພິເສດຂອງຊັບສິື່ງຂອງນັື້ນໃຫ້ຜູຮ້ັບຝາກຊາບ ຊຶື່ງພາໃຫ້ມີການເສຍຫາຍ
ແກ່ຜູຮ້ັບຝາກ ຫ ື ຊັບທີື່ຝາກນັື້ນແລ້ວ ຜູ້ຝາກ  ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ການເສຍຫາຍທີື່ເກີດຂຶື້ນ; 

2. ຮັບເອົາຊັບສິື່ງຂອງຕາມກ ານົດເວລາ ແລະ ຈ່າຍຄ່າຝາກ ຖ້າຫາກວ່າມີການຕົກລົງກັນ; 
3. ຖ້າວ່າຄູ່ສັນຍາ ຫາກໄດຕ້ົກລົງຈ່າຍຄ່າຝາກນັບແຕວັ່ນໄດ້ຕົກລົງກັນເປັນຕົື້ົື້ນໄປ ການຊັກຊ້າໃນ

ການມອບຊັບທີື່ຝາກນັື້ນກໍຈະຕົກເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູຝ້າກເອງ; 
4. ໃນກໍລະນີທີື່ຜູຝ້າກຫາກຊັກຊ້າໃນການຮັບເອົາຊັບນັື້ນຄືນ ຜູກ້່ຽວຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຈ່າຍຄ່າຝາກ

ຕາມຈ ານວນວັນຊັກຊ້ານັື້ນຕືື່ມອີກ; 
5. ທົດແທນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປົກປັກຮັກສາ ຄືນແກ່ຜູຮ້ັບຝາກ ທີື່ໄດ້ຈ່າຍກ່ອນແລ້ວ; 

ໃນກໍລະນີ ຊັບທີື່ຝາກນັື້ນ ຫາກມີລັກສະນະປ່ຽນຮູບ, ເສຍຄນຸນະພາບໄວ ແລະ ຜູ້ຝາກບໍໍ່ມາຮັບເອົາຕາມ
ກ ານົດເວລາແລ້ວ ຜູ້ຮັບຝາກມີສິດຂາຍຊັບດັົ່ງກ່າວ ແລະ ຫັກເອົາເງິນຄ່າຝາກ ລວມທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂາຍ 
ຖ້າຫາກມີ, ສ່ວນເງິນທີື່ຍັງເຫ ອືນັື້ນຕ້ອງສົົ່ງຄືນໃຫ້ແກ່ຜູຝ້າກ. ຖ້າວ່າຜູຮ້ັບຝາກຫາກຂາຍຊັບທີື່ຝາກນັື້ນ ດ້ວຍ
ຄວາມບໍໍ່ບໍລິສຸດໃຈແລ້ວ ຜູ້ກ່ຽວກໍຈະມີຄວາມຜິດໃນສະຖານຍັກຍອກຊັບ. 

 

ມາດຕາ  442.  ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຈົື້າຂອງໂຮງແຮມ ຫ   ເຮ ອນພັກ  

ເຈົື້າຂອງໂຮງແຮມ ຫ ື ເຮືອນພັກຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຂອງພາຫະນະຂອງແຂກທີື່ມາພັກ
ເຊົາ ໃນກໍລະນເີຈົື້າຂອງພາຫະນະໄດແ້ຈ້ງໃຫ້ເຈົື້າຂອງໂຮງແຮມ ຫ ື ເຮືອນພັກ. 

ສ າລັບວັດຖຸມີຄ່າ ເປັນຕົື້ນ ເງິນ, ຄ າ ຫ ື ເຄືື່ອງປະດັບ ສິື່ງຂອງມີຄ່າອືື່ນ ຈະໃຫ້ເຈົື້າຂອງໂຮງແຮມ ຫ ື ເຮືອ
ນພັກຮັບຜິດຊອບກໍຕໍໍ່ເມືື່ອຜູ້ເປັນເຈົື້າຂອງຊັບໄດ້ແຈ້ງ ແລະ ຝາກໄວ້ເຈົື້າຂອງໂຮງແຮມ ຫ ື ເຮືອນພັກ. 

 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 
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ທ. ສັນຍາມອບໝາຍ 
 

ມາດຕາ  443.  ສັນຍາມອບໝາຍ  

ສັນຍາມອບໝາຍ ແມ່ນການຕົກລົງຂອງຄູ່ສັນຍາ ຊຶື່ງຜູຮ້ັບມອບໝາຍຕ້ອງເຮັດສິື່ງໃດໜຶື່ງໃນນາມ ແລະ 
ດ້ວຍທຶນຂອງຜູ້ມອບໝາຍ, ຜູມ້ອບໝາຍມີພັນທະຈ່າຍຄ່າຕອບແທນໃຫ້ຜູຮ້ັບມອບໝາຍ ຖ້າຫາກວ່າໄດກ້ ານົດ
ໄວ້ໃນສັນຍາ ຫ ື ກົດໝາຍ. 

ຜູຮ້ັບມອບໝາຍ ຈະເຮັດສິື່ງໃດໜຶື່ງຕາມການມອບໝາຍໄດ້ ກໍຕໍໍ່ເມືື່ອຫາກມີໃບມອບສັນທະເທົົ່ານັື້ນ 
ເວັື້ນເສຍແຕ່ໄດເ້ຮັດສິື່ງໃດໜຶື່ງທີື່ມີຄວາມສ າຄັນເລັກຫນ້ອຍ. 

ການມອບໝາຍບໍໍ່ໃຫ້ເກີນ ສາມ ປ.ີ ຖ້າວ່າບໍໍ່ໄດ້ກ ານົດເວລາໄວ້ ການມອບໝາຍກໍຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້
ໄດພ້າຍໃນກ ານົດ ໜຶື່ງປີ ນັບແຕ່ວັນໄດເ້ຮັດໃບມອບສັນທະນັື້ນເປັນຕົື້ົື້ນໄປ.  

 

ມາດຕາ  444.  ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູມ້ອບໝາຍ  

ຜ ູ່ມອບໝາຍ ມີສິດ ດັົ່ງນີື້: 
1. ຍົກເລີກສັນຍາໄດ້ທຸກເວລາ ແຕ່ຖ້າການຍົກເລີກນັື້ນ ຫາກໄດສ້້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜູຮ້ັບ

ມອບໝາຍ ຜູ້ກ່ຽວຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ; 
2. ບໍໍ່ຮັບເອົາວຽກງານທີື່ຜູຮ້ັບມອບໝາຍໄດ້ປະຕິບັດໂດຍບໍໍ່ສອດຄ່ອງກັບຄ າແນະນ າ ຫ ື ເກີນຂອບ

ເຂດຂອງການມອບໝາຍ;  
ຜ ູ່ມອບໝາຍມີພັນທະ ດັົ່ງນີື້: 

1. ສະໜອງຊັບສິື່ງຂອງທີື່ຈ າເປັນໃຫ້ແກ່ຜູຮ້ັບມອບໝາຍເພືື່ອປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນ; 
2. ຮັບຮູ້ວຽກງານທີື່ຜູ້ຮັບມອບໝາຍໄດ້ປະຕິບັດມາແລ້ວໃນຂອບເຂດການມອບໝາຍຂອງຕົນ;  
3. ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າຕອບແທນໃຫ້ຜູ້ຮບັມອບໝາຍໃນກໍລະນີທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນສັນຍາ ແລະ ຮັບຮູ້ການ

ໃຊ້ຈ່າຍຂອງຜູຮ້ັບມອບໝາຍ ໃນການປະຕິບັດວຽກງານ.  
ຖ້າວ່າຜູມ້ອບໝາຍຫາກບໍໍ່ຮັບຮູ້ວຽກງານທີື່ຜູຮ້ັບມອບໝາຍໄດປ້ະຕິບັດໂດຍສອດຄ່ອງກັບການມອບ

ໝາຍ ລວມທັງການໃຊ້ຈ່າຍໃນການປະຕິບັດວຽກງານນັື້ນ ຜູມ້ອບໝາຍຕ້ອງຮັບຜດິຊອບໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ
ທັງໝົດ. 

 

 

ມາດຕາ  445.  ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູຮ້ັບມອບໝາຍ  

ຜູ້ຮັບມອບໝາຍ ມີສິດ ດັົ່ງນີື້: 
1. ຍົກເລີກສັນຍາໄດ້ທຸກເວລາ ແຕ່ຖ້າການຍົກເລີກນັື້ນຫາກໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກຜູ່້ມອບ

ໝາຍຜູ້ກ່ຽວຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ; 
2. ທວງເອົາຄ່າຕອບແທນ ຈາກຜູ້ມອບໝາຍໃນກໍລະນີທີື່ໄດກ້ ານົດໄວ້ໃນສັນຍາ. 

ຜູ້ຮັບມອບໝາຍ ມີພັນທະ ດັົ່ງນີື້: 
1. ປະຕິບັດຕາມການມອບໝາຍດ້ວຍຕົນເອງຢ່າງສອດຄ່ອງກັບຄ າແນະນ າຂອງຜູ້ມອບໝາຍ ແລະ 

ປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈເໝືອນດັົ່ງວຽກງານຂອງຕົນເອງ.  
2. ພັນທະລາຍງານ ແລະ ມອບຊັບສິື່ງຂອງ, ເງິນ ຫ ື ເອກະສານທີື່ຮັບຈາກການປະຕິບັດການມອບ 

ໝາຍນັື້ນໃຫ້ຜູມ້ອບໝາຍໂດຍທັນທ.ີ 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 
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3. ຮັບຜິດຊອບໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜູມ້ອບໝາຍ, ໃນກໍລະນີ ປະຕິບັດວຽກງານ ໂດຍບໍໍ່
ສອດຄ່ອງກັບຄ າແນະນ າ ຫ ື ເກີນຂອບເຂດຂອງການມອບໝາຍ.  

 

 
ນ. ສັນຍາບ ລກິານ 

 

ມາດຕາ  446.  ສັນຍາບ ລິການ  

ສັນຍາບໍລິການ ແມ່ນການຕົກລົງຂອງຄູສ່ັນຍາ ຊຶື່ງຜູບໍ້ລິການຕ້ອງຮັບໃຊ້, ເຮັດ ຫ ື ສ້າງສິື່ງໃດໜຶື່ງ ຫ ື  
ໃຫ້ຄ າປຶກສາແກ່ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ຜູໃ້ຊ້ບໍລິການຕ້ອງຈ່າຍຄ່າບໍລິການນັື້ນຕາມລາຄາທີື່ໄດ້ຕົກລົງກັນ. 

 

ມາດຕາ  447. ປະເພດຂອງສັນຍາບ ລິການ  

ສັນຍາບໍລິການມີສອງປະເພດ ຄື: 
1. ສັນຍາບໍລິການທົົ່ວໄປ; 

2. ສັນຍາບໍລິການດ້ານວິຊາການ. 
ສັນຍາບໍລິການທົົ່ວໄປ ແມ່ນການຕົກລົງຂອງຄູສ່ັນຍາຊຶື່ງຜູບໍ້ລິການຕ້ອງເຮັດ ຫ ື ສ້າງສິື່ງໃດໜຶື່ງທີື່

ແນ່ນອນ ເປັນຕົື້ນ ສ້ອມແປງ, ຕັດຜົມ, ຫຍິບເຄືື່ອງນຸ່ງຫົົ່ມ, ຮັບໃຊ້ໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ກິນດືື່ມ. 
ສັນຍາບໍລິການດ້ານວິຊາການ ແມ່ນການຕົກລົງຂອງຄູສ່ັນຍາຊຶື່ງຜູບໍ້ລິການຕ້ອງໃຫ້ການບໍລິການໃນ

ການຄົື້ນຄວ້າ, ວິເຄາະ, ວິໄຈ, ສະໜອງຂໍໍ້ມູນ, ໃຫ້ຄ າປຶກສາ, ຄ າແນະນ າ, ສ້າງໂປຣແກຣມ, ສ້າງບົດລາຍງານ 
ແລະ ອືື່ນໆໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຫ ັກວິຊາການ. 

ສັນຍາບໍລິການທົົ່ວໄປທີື່ມີມູນຄ່າສູງ ແລະ ສັນຍາບໍລິການດ້ານວິຊາການ ຕ້ອງເຮັດເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນ. 

 

ມາດຕາ  448.  ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູບ້ ລິການ   

ຜູ້ບໍລກິານ ມີສິດດັົ່ງນີື້: 
1. ໄດຮ້ັບຄ່າບໍລິການຕາມທີື່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ໃນສັນຍາ; 
2. ຍຶດໜ່ວງຊັບທີື່ບໍລິການ, ຢຸດການບໍລິການ ໃນກໍລະນີທີື່ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການບໍໍ່ຊ າລະຄ່າບໍລິການ. 

ຜູ້ບໍລິການມີພັນທະ ດັົ່ງນີື້: 
1. ນ າໃຊ້ອຸປະກອນທີື່ດີ, ມີຄຸນນະພາບຖືກຕ້ອງຕາມຫ ັກວິຊາຊີບ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້

ບໍລິການ; 

2. ປົກປັກຮັກສາວັດຖຸສິື່ງຂອງ ຂອງຜູໃ້ຊ້ບໍລິການ; 

3. ມອບຊັບສິື່ງຂອງ ຫ ື ໝາກຜົນຂອງການບໍລິການ ທີື່ຕົນໄດ້ເຮັດ ຫ ື ສ້າງສ າເລັດຕາມກ ານົດເວລາ 
ແລະ ມີຄຸນນະພາບ ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ; 

4. ຮັກສາຄວາມລັບຂອງຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ; 
5. ໃນກໍລະນີສັນຍາຫາກໝົດກ ານົດເວລາແລ້ວ ແຕກ່ານບໍລິການຍັງບໍໍ່ທັນສ າເລັດ ແລະ ຜູໃ້ຊ້

ບໍລິການກໍບໍໍ່ທັກທ້ວງ ຜູບໍ້ລິການຕ້ອງສືບຕໍໍ່ຈົນກວ່າຈະສ າເລັດ. 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 
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ມາດຕາ  449.  ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູໃ້ຊ້ບ ລິການ  

ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ ມີສິດດັົ່ງນີື້: 
1. ທວງເອົາສິື່ງ ທີື່ຕົນນ າໄປໃຊ້ບໍລິການ;  

2. ສະເໜີໃຫ້ຜູ້ບໍລິການ ປັບປຸງແກ້ໄຂຈຸດບົກພ່ອງ; 

3. ບໍໍ່ຮັບເອົາຄ່າບໍລິການ ທີື່ບໍໍ່ໄດ້ຕາມການຕົກລົງ; 
4. ປ່ຽນຜູ້ບໍລິການຄົນໃໝ່ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າບໍລິການໃຫ້ຜູ້ບໍລິການຄົນເກົົ່າໃນສິື່ງທີື່ໄດ້ເຮັດ ຫ  ື

ສ້າງແລ້ວ. 
ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການມີພັນທະ ດັົ່ງນີື້: 

1. ສະໜອງວັດຖຸອຸປະກອນ ຫ ື ຂໍໍ້ມູນທີື່ຈ າເປັນໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິການ; 

2. ຮັບເອົາຊັບສິື່ງຂອງ ຫ ື ໝາກຜົນຂອງການບໍລິການທີື່ຜູ້ບໍລິການໄດ້ເຮັດ ຫ ື ສ້າງສ າເລັດແລ້ວ ແລະ 
ຈ່າຍຄ່າບໍລິການ. 

 
ບ. ສັນຍາຮັບເໝົາກ ົ່ສ້າງ 

 

ມາດຕາ  450. ສັນຍາຮັບເໝົາກ ົ່ສ້າງ  

ສັນຍາຮັບເໝົາກໍໍ່ສ້າງ ແມ່ນການຕົກລົງຂອງຄູສ່ັນຍາ ຊຶື່ງຜູຮ້ັບເໝົາຕ້ອງກໍໍ່ສ້າງສິື່ງໃດໜຶື່ງ ທີື່ແນ່ນອນ
ຕາມຈຸດປະສົງຂອງເຈົື້ົື້າຂອງໂຄງການ ດ້ວຍວັດສະດຸກໍໍ່ສ້າງ ຫ ື ພາຫະນະຂອງເຈົື້ົື້າຂອງໂຄງການ ຫ ື ຂອງຕົນເອງ, 
ສ່ວນເຈົື້ົື້າຂອງໂຄງການນັື້ນ ຕ້ອງຮັບເອົາ ແລະ ຈ່າຍຄ່າສິື່ງກໍໍ່ສ້າງຊຶື່ງໄດ້ເຮັດ ແລະ ຢັ ງຢືນຜົນສ າເລັດຮ່ວມກັນ
ແລ້ວ. 

 

ມາດຕາ  451. ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງເຈົື້າຂອງໂຄງການ 

ເຈົື້ົື້າຂອງໂຄງການ ມີສິດ ດັົ່ງນີື້: 
1. ກວດກາເບິື່ງສິື່ງທີື່ໄດກ້ໍໍ່ສ້າງ. ຖ້າວ່າສິື່ງທີື່ໄດ້ກໍໍ່ສ້າງນັື້ນຫາກບໍໍ່ໄດປ້ະຕິບັດ ຫ ື ປະຕິບັດບໍໍ່ຖືກ

ຕ້ອງຕາມເງືື່ອນໄຂຂອງສັນຍາອັນພາໃຫ້ສິື່ງກໍໍ່ສ້າງນັື້ນບໍໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ຫ ື ເປ່ເພແລ້ວ 
ເຈົື້ົື້າຂອງໂຄງການມີສິດແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາ ແກ້ໄຂ ຫ ື ສ້ອມແປງພາຍໃນກ ານົດເວລາອັນຄວນ ຫ ື 
ທວງເອົາການໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ ຖ້າວ່າການໃຊ້ຈ່າຍໃນການປົວແປງນັື້ນຫາກເປັນວັດສະດຸ
ກໍໍ່ສ້າງ ຫ ື ພາຫະນະຂອງຕົນເອງ; 

2. ເຈົື້ົື້າຂອງໂຄງການ ອາດຈະຂໍຍົກເລີກສັນຍາ ແລະ ທວງເອົາການໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍກໍໄດ້ 
ຖ້າວ່າຜູ້ຮັບ   ເໝົາຫາກບໍໍ່ແກ້ໄຂ ຫ ື ສ້ອມແປງພາຍໃນກ ານົດເວລາ ທີື່ກ ານົດຂ້າງເທິງ.  
 

ເຈົື້ົື້າຂອງໂຄງການມີພັນທະ ດັົ່ງນີື້: 
1. ຈ່າຍຄ່າສິື່ງກໍໍ່ສ້າງຕາມລາຄາທີື່ຕົກລົງໄວ້ໃນສັນຍາ; 
2. ຕ້ອງຈັດຫາວັດສະດຸກໍໍ່ສ້າງ ຫ ື ພາຫະນະໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກ 

ແລະ ໃຫ້ທັນຕາມກ ານົດເວລາ ທີື່ກ ານົດໄວ້ໃນສັນຍາ; 
3. ນອກນັື້ນ, ເຈົື້າຂອງໂຄງການຕ້ອງປະຕິບັດຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະເພາະ. 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 
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ມາດຕາ  452. ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູຮ້ບັເໝົາ 

ຜູ້ຮັບເໝົາມີສິດ ດັົ່ງນີື້: 
1. ສະເໜີໃຫ້ເຈົື້ົື້າຂອງໂຄງການຮູວ່້າຕົນບໍໍ່ສາມາດປະຕິບັດຄ າແນະນ າ ຫ ື ນ າໃຊ້ວັດສະດຸກໍໍ່ສ້າງ ຫ ື 

ພາຫະນະຂອງເຈົື້ົື້າຂອງໂຄງການທີື່ບໍໍ່ໄດມ້າດຕະຖານເຕັກນິກ. ຖ້າວ່າເຈົື້ົື້າຂອງໂຄງການ ຫາກບໍໍ່
ໄດແ້ກ້ໄຂພາຍໃນກ ານົດອັນເຫມາະສົມແລ້ວ ຜູ້ຮັບເໝົາມີສິດຂໍຍົກເລີກສັນຍາ ແລະ ທວງເອົາ
ການໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ; 

2. ທວງເອົາຄ່າຮັບເໝົາກໍໍ່ສ້າງ ທີື່ສ າເລັດແລ້ວ ຕາມລາຄາທີື່ໄດ້ຕົກລົງກັນ. 
 

ຜູຮ້ັບເໝົາ ມີພັນທະດັົ່ງນີື້: 
1. ດ າເນີນການກໍໍ່ສ້າງຕາມແບບແຜນຜງັການກໍໍ່ສ້າງ ຂອງເຈົື້າຂອງໂຄງການ, ຕາມກ ານົດເວລາທີື່ໄດ້

ຕົກລົງກັນ; 
2. ຮັບຜິດຊອບປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນ າໃຊ້ ວັດສະດຸກໍໍ່ສ້າງ ຫ ື ພາຫະນະທີື່ເຈົື້ົື້າຂອງໂຄງການຈັດຫາ

ມາ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ. ຖ້າວ່າການນ າໃຊ້ ຫາກບໍໍ່ຖືກຕ້ອງແລ້ວ ຜູ້ກ່ຽວຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ, ນອກຈາກນີື້ 
ກໍຍັງມີພັນທະມອບບັນຊີກ່ຽວກັບການນ າໃຊ້ວັດສະດຸກໍໍ່ສ້າງ ແລະ ສົົ່ງວັດສະດຸກໍໍ່ສ້າງ ທີື່ຍັງເຫ ືອ
ຄືນໃຫ້ແກ່ເຈົື້ົື້າຂອງໂຄງການ; 

3. ຮັບຜິດຊອບ ຕໍໍ່ການກະທ າຂອງ ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍໍ່ ກັບເຈົື້າຂອງໂຄງການ; 
4. ຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທີື່ເກີດຈາກການດ າເນີນການກໍໍ່ສ້າງຂອງຕົນ; 
5. ປະຕິບັດຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະເພາະ. 

 

ມາດຕາ  453.  ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງຊັບກ ົ່ສ້າງ   

ຜູ້ຮັບເໝົາ ຕ້ອງຮັບປະກັນສິື່ງກໍໍ່ສ້າງ ຕາມລະບຽບການ, ກົດໝາຍສະເພາະ. 
ພາຍຫ ັງທີື່ເຈົື້ົື້າຂອງໂຄງການໄດ້ຮັບເອົາສິື່ງກໍໍ່ສ້າງແລ້ວ ຫາກຍັງເຫັນວ່າມີສິື່ງບົກພ່ອງໃນການກໍໍ່ສ້າງນັື້ນ 

ເຈົື້ົື້າຂອງໂຄງການມີສິດທວງໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາທ າການສ້ອມແປງຄືນໂດຍບໍໍ່ເສຍຄ່າສ້ອມແປງແຕ່ຢ່າງໃດ ຖ້າວ່າກ າ
ນົດເວລາຮັບປະກັນນັື້ນຫາກຍງັບໍໍ່ທັນໄດ້ສິື້ນສຸດ. 

 
ປ. ສັນຍາແຮງງານ 

 

ມາດຕາ  454.  ສັນຍາແຮງງານ  

ສັນຍາແຮງງານ ແມ່ນການຕົກລົງ ລະຫວ່າງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ ຊຶື່ງຜູ້ອອກແຮງງານ 
ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດວຽກງານຕາມເງືື່ອນໄຂການເຮັດວຽກ, ສ່ວນຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງຈ່າຍເງິນເດືອນ ຫ ື ຄ່າແຮງງານ, 
ສະຫວັດດີການ ແລະ ນະໂຍບາຍອືື່ນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານຕາມຈ ານວນ ແລະ ກ ານົດເວລາທີື່ໄດ້ຕົກລົງກັນ ໃນ
ສັນຍາແຮງງານ.  

 

ມາດຕາ  455.  ສິດ ແລະ ພັນທະ ຂອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ 

ຜູໃ້ຊ້ແຮງງານ ມີສິດ ດັົ່ງນີື້: 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 
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1. ທົດສອບຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ; 
2. ທວງໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານມາເຮັດວຽກຕາມທີື່ໄດ້ຕົກລົງກັນໃນສັນຍາ; 
3. ຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ ຕາມທີື່ໄດກ້ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍແຮງງານ. 
4. ນ າໃຊ້ສິດອືື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
 
ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ມີພັນທະ ດັົ່ງນີື້: 
1. ຈ່າຍເງິນເດືອນ ຫ ື ຄ່າແຮງງານ, ສະຫວັດດີການ ແລະ ນະໂຍບາຍອືື່ນ ຕາມສັນຍາແຮງງານ ແລະ ກົດ

ໝາຍ; 
2. ຄຸ້ມຄອງດູແລ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ຕະຫ ອດໄລຍະເວລາເຮັດວຽກຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ; 
3. ປະຕິບັດພັນທະອືື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

  

ມາດຕາ  456. ສິດ ແລະ ພັນທະ ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ 

ຜູອ້ອກແຮງງານ ມີສິດ ດັົ່ງນີື້: 
1. ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ຫ ື ຄ່າແຮງງານ, ສະຫວັດດີການ ແລະ ນະໂຍບາຍອືື່ນ ຕາມສັນຍາແຮງງານ 

ແລະ ກົດໝາຍ; 
2. ໄດ້ຮັບການພັກຜ່ອນ, ການເບິື່ງແຍງສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການອອກແຮງງານ, ຮ້ອງ

ຂໍຕໍໍ່ວ່າ ແລະ ອືື່ນໆ;  
3. ຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ ຕາມທີື່ໄດກ້ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍແຮງງານ; 
4. ນ າໃຊ້ສິດອືື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

 
ຜູອ້ອກແຮງງານ ມີພັນທະ ດັົ່ງນີື້: 

1. ອອກແຮງງານ ຕາມທີື່ໄດ້ຕົກລົງໃນສັນຍາແຮງງານ; 
2. ປະຕິບັດໜ້າທີື່ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສັດຊືື່; 
3. ປະຕິບັດພັນທະອືື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

 
ຜ. ສັນຍາຂົນສົົ່ງ 

 

ມາດຕາ  457.   ສັນຍາຂົນສົົ່ງ   

ສັນຍາຂົນສົົ່ງ ແມ່ນການຕົກລົງຂອງຄູສ່ັນຍາ ຊຶື່ງຝ່າຍໜຶື່ງແມ່ນຜູຂົ້ນສົົ່ງເປັນຜູຮ້ັບຜິດຊອບນ າສົົ່ງຜູ້
ໂດຍສານ, ເຄືື່ອງຕິດຕົວ ຫ ື ວັດຖຸເຄືື່ອງຂອງ, ສິນຄ້າ, ເອກະສານ ແລະ ອືື່ນໆ ໄປຮອດຈຸດໝາຍ ຫ ື ຕາມຈຸດປະສົງ

ຂອງອີກຝ່າຍໜຶື່ງ, ສ່ວນອີກຝ່າຍໜຶື່ງແມ່ນຜູໂ້ດຍສານ ຫ ື ຜູສ້ົົ່ງວັດຖຸເຄືື່ອງຂອງ ຫ ື ສິນຄ້າເປັນຜູມີ້ພັນທະຈ່າຍຄ່າ
ໂດຍສານ ຫ ື ຄ່າຂົນສົົ່ງຕາມລາຄາທີື່ຕົກລົງກັນ. 

ສັນຍາຂົນສົົ່ງມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ເວລາຜູຂົ້ນສົົ່ງຮັບເອົາຜູໂ້ດຍສານ, ເຄືື່ອງຕິດຕົວ ຫ ື ວັດຖຸເຄືື່ອງຂອງ, 
ສິນຄ້າ ແລະ ສິື້ນສຸດລົງໃນເວລາຜູ້ໂດຍສານຮອດຈຸດໝາຍພ້ອມດ້ວຍເຄືື່ອງຕິດຕົວ ຫ ື ເຈົື້າຂອງ ຫ ື ຜູມີ້ສິດໄດຮ້ັບ
ເອົາວັດຖຸເຄືື່ອງຂອງ ຫ ື ສິນຄ້າດັົ່ງກ່າວແລ້ວ. 
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ມາດຕາ  458.  ປະເພດການຂົນສົົ່ງ  

ປະເພດ ຂອງການຂົນສົົ່ງມີ ດັົ່ງນີື້:  
1. ການຂົນສົົ່ງທາງບົກ; 
2. ການຂົນສົົ່ງທາງນ ້າ; 
3. ການຂົນສົົ່ງທາງອາກາດ. 
ສ າລັບລະບຽບການ ແລະ ຮູບແບບການຂົນສົົ່ງແຕ່ລະປະເພດ ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະເພາະ. 

 

ມາດຕາ  459.  ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູຂ້ົນສົົ່ງ  

ຜູຂົ້ນສົົ່ງ ມີສິດ ດັົ່ງນີື້: 
1. ເກັບ, ທວງ ເອົາຄ່າ ໂດຍສານ, ເຄືື່ອງຕິດຕົວ ຫ ື ວັດຖຸເຄືື່ອງຂອງ, ສິນຄ້າ, ເອກະສານ ແລະ ອືື່ນໆ 

ຕາມລາຄາທີື່ໄດຕ້ົກລົງກັນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ຕາມລະບຽບການ; 
2. ບໍໍ່ຮັບ ຜູ້ໂດຍສານ ທີື່ຢ່  ໃນສະພາບ ເສຍຈິດທີື່ບໍໍ່ມີຜ່ ູຄ້ ຸມຄອງ, ເຄືື່ອງຕິດຕົວ ຫ ື ວັດຖຸເຄືື່ອງຂອງ, 

ສິນຄ້າ, ເອກະສານ ແລະ ອືື່ນໆ ທີື່ເກືອດຫ້າມ ຫ ື ຜິດກົດໝາຍ. 
3. ນ າໃຊ້ສິດອຶື່ນທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

   
ຜູຂົ້ນສົົ່ງ ມີພັນທະ ດັົ່ງນີື້: 

1. ຂົນສົົ່ງຜູໂ້ດຍສານ, ເຄືື່ອງຕິດຕົວ ຫ ື ວັດຖຸເຄືື່ອງຂອງ, ສິນຄ້າ, ເອກະສານ ແລະ ອືື່ນໆ ໄປຮອດ
ຈຸດໝາຍຢ່າງປອດໄພຕາມກ ານົດເວລາ ແລະ ມອບໃຫ້ຜູມີ້ສິດຮັບເອົາວັດຖຸເຄືື່ອງຂອງ ຫ ື ສິນຄ້າ
ດັົ່ງກ່າວຕາມຈ ານວນ ແລະ ຄຸນນະພາບທີື່ຕົນໄດ້ຮັບຢູ່ຕົື້ນທາງ; 

2. ໃນກໍລະນີທີື່ເກີດອຸປະຕິເຫດ ຜູຂົ້ນສົົ່ງຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ຜູໂ້ດຍສານທີື່ໄດຮ້ັບບາດເຈັບ ຫ ື ເສຍ
ຊີວິດ, ຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ ເຄືື່ອງຕິດຕົວ ຫ ື ວັດຖຸເຄືື່ອງຂອງ, ສິນຄ້າ, ເອກະສານ ແລະ ອືື່ນໆ ທີື່ໄດ້
ເສຍຫາຍ ຫ ື ເປ່ເພຈາກການຂົນສົົ່ງ, ເວັື້ນເສຍແຕ່ກໍລະນເີຫດສຸດວິໄສ; 

3. ອ ານວຍຄວາມສະດວກ, ແຈ້ງຂໍໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ໃຫ້ຜ່ ູໂດຍສານໃນການເດີນທາງ ແລະ ປະຕິບັດ
ທຸກເງືື່ອນໄຂຂອງການຂົນສົົ່ງທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້; 

4. ຕິດປີ ໃສ່ເຄືື່ອງຝາກ ຂອງຜ່ ູໂດຍສານ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນບໍໍ່ໃຫ້ເຄືື່ອງຕິດຕົວ ຫ ື ວັດຖຸເຄືື່ອງຂອງ, 
ສິນຄ້າ, ເອກະສານ ແລະ ອືື່ນໆ ຕົກເຮ່ຽເສຍຫາຍ. ໃນກໍລະນີ ເຄືື່ອງຕິດຕົວ ຂອງຜ່ ູໂດຍສານເປ່
ເພ, ຕົກເຮັົ່ຽເສຍຫາຍ ຕ້ອງໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ ຕາມມູນຄ່າເສຍຫາຍຕົວຈິງ; 

5. ສົົ່ງຜ ູ່ໂດຍສານໄປຍັງສະຖານທີື່ປ ິ່ນປົວ ໃກ້ທີື່ສຸດຢ່າງຮີບດ່ວນ ໃນກໍລະນີ ຜ່ ູໂດຍສານເກີດ
ເຈັບເປັນ ກະທັນຫັນ ຫ ື ໃກ້ຈະອອກລູກ. 

6. ປະຕິບັດພັນທະອືື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ 
 

ມາດຕາ  460.   ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູໂ້ດຍສານ ຫ   ເຈົື້າຂອງເຄ ົ່ອງ ຫ   ສິນຄ້າ  

ຜູ້ໂດຍສານ ຫ ື ເຈົື້າຂອງເຄືື່ອງ ຫ ື ສິນຄ້າ ມີສິດດັົ່ງນີື້: 
1. ໄປຮອດຈຸດໝາຍດ້ວຍຄວາມປອດໄພ ແລະ ຕາມກ ານົດເວລາທີື່ຕົກລົງກັນ; 
2. ໄດ້ຮັບຂໍໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ຄວາມ ສະດວກ, ໃນການເດີນທາງ; 
3. ທວງເອົາການໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທີື່ເກີດຂຶື້ນ ຈາກຄວາມຜິດ ຂອງຜູ້ດ າເນີນການຂົນສົົ່ງ; 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 
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4. ນ າໃຊ້ສິດອຶື່ນທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
 
ຜູ້ໂດຍສານ ຫ ື ເຈົື້າຂອງ ເຄືື່ອງຂອງ ຫ ື ສິນຄ້າ ມີພັນທະ ດັົ່ງນີື້: 
1. ຈ່າຍຄ່າໂດຍສານ ຫ ື ຄ່າເຄືື່ອງບັນທຸກ ຕາມລາຄາທີື່ໄດ້ຕົກລົງກັນ; 
2. ຮັກສາຄວາມສະອາດ, ສິື່ງແວດລ້ອມ, ຄວາມສະຫງົບ, ມາລະຍາດ, ແຈ້ງເຄືື່ອງຂອງທີື່ມີມູນຄ່າ ສູງ

, ວັດຖຸອັນຕະລາຍ, ອາວຸດ  ແລະ ຮັບຜິດຊອບຈ່າຍຄ່າເຄືື່ອງຂອງທີື່ມີນ າ  ໜັກເກີນກ ານົດໃຫ້ແກ່ຜູ້
ດ າເນີນການຂົນສົົ່ງ ຕາມລະບຽບການໂດຍສານ; 

3. ປະຕິບັດພັນທະອືື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
 

ມາດຕາ  461.  ຄ່າໂດຍສານ ຫ   ຄ່າຂົນສົົ່ງ   

ຜູ້ໂດຍສານຈະຈ່າຍຄ່າໂດຍສານກ່ອນ ຫ ື ຫ ັງການເດນີທາງກໍໄດ້ ຕາມລາຄາເປັນສາຍທາງທີື່ລັດໄດ້
ກ ານົດໃນແຕ່ລະລະຍະ ຫ ື ຕາມການຕົກລົງຂອງຄູສ່ັນຍາ. 

ເຈົື້າຂອງເຄືື່ອງຂອງ ຫ ື ເຈົື້າຂອງສິນຄ້າ ຈະຈ່າຍຄ່າຂົນສົົ່ງກ່ອນ ຫ ື ຫ ັງການຂົນສົົ່ງກໍໄດ້ຕາມທີື່ໄດຕ້ົກລົງ
ກັນ. 

 
ຝ. ສັນຍາປະກນັໄພ  

 

ມາດຕາ  462.  ສັນຍາປະກັນໄພ  

ສັນຍາປະກັນໄພ ແມ່ນການຕົກລົງລະຫວ່າງ ຜູ້ຊືື້ປະກັນໄພ ກັບຜູ້ປະກັນໄພ ຊຶື່ງຜູ້ຊືື້ປະກັນໄພຕ້ອງໄດ ້
ຈ່າຍຄ່າທ ານຽມປະກັນໄພ ແລະ ຜູ້ປະກັນໄພຕ້ອງຈ່າຍສິນທົດແທນປະກັນໄພ ຫ ື  ທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍໃຫ້ ຜູ້ ຊືື້
ປະກັນໄພ ຫື   ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການປະກັນໄພ ໃນກໍລະນີມີເຫດໃດໜຶື່ງຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໃນສັນຍາ.  

ສັນຍາປະກັນໄພແຕ່ລະປະເພດ ທີື່ມີເປົ າໝາຍປະກັນໄພ ຢ່   ສປປ ລາວ ຕ້ອງເຮັດກັບຜູ້ປະກັນໄພ ທີື່ ໄດ້
ຮັບອະນຸຍາດສ້າງຕັື້ງ ແລະ ດ າເນີນທຸລະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເທົົ່ານັື້ນ.  

ສັນຍາປະກັນໄພຕ້ອງເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ. 
 

ມາດຕາ  463.  ປະເພດສັນຍາປະກັນໄພ  

ປະເພດສັນຍາປະກັນໄພ ມີດັົ່ງນີື້: 
1. ສັນຍາປະກັນໄພສ່ວນບຸກຄົນ;  
2. ສັນຍາປະກັນໄພຊັບສິື່ງຂອງ; 
3. ສັນຍາປະກັນໄພຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງ.  

 ສ າລັບສັນຍາປະກັນໄພແຕ່ລະປະເພດ ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການສະເພາະ. 
 

ພ. ສັນຍາຮຸນ້ສ່ວນ 
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ມາດຕາ  464.   ສັນຍາຮຸນ້ສ່ວນ  

ສັນຍາຮຸ້ນສ່ວນ ແມ່ນການຕົກລົງລະຫວ່າງ ສອງຄົນ ຫ ື ຫ າຍຄົນ ເພືື່ອເອົາເງິນ ຫ ື ຊັບສິື່ງຂອງ ຫ ື ແຮງ
ງານມາຮ່ວມກັນດ າເນີນກິດຈະການໃດໜຶື່ງ ເພືື່ອແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຽດ ຫ ື ຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ໜີື້ສິນ. 

 

ມາດຕາ  465.  ການສິື້ນສຸດຂອງສັນຍາຮຸນ້ສ່ວນ  

ສັນຍາຮ້ ຸນສວ່ນ ຈະສິື້ນສຸດຕາມກໍລະນໃີດໜຶື່ງທີື່ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 399 ຂອງປະມວນກົດໝາຍ
ແພ່ງສະບັບນີື້ ຫ ື ສິື້ນສຸດໃນກໍລະນໃີດໜຶື່ງ ດັົ່ງນີື້: 

1. ກ ານົດເວລາຂອງສັນຍາຮ້ ຸນສ່ວນ ໄດ້ສິື້ນສຸດລົງ; 

2. ຄູ່ສັນຍາຮຸ້ນສ່ວນຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶື່ງ ລົື້ມລະລາຍ ຫ ື ຂາດຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ, 
ເວັື້ນແຕ່ໄດ້ຕົກລົງກັນເປັນຢ່າງອືື່ນ. 

 

ມາດຕາ  466.  ການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ ຫ    ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ົ່ໜີື້ສິນ 

ເມືື່ອສັນຍາຮຸ້ນສ່ວນ ຫາກໄດສ້ິື້ນສຸດລົງ ຖ້າບໍໍ່ມີການຕົກລົງຕ່າງຫາກຢູ່ໃນສັນຍາແລ້ວ ການແບ່ງປັນຜົນ
ປະໂຫຍດ ຫ ື ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ໜີື້ສິນໃຫ້ອີງຕາມພູດ ຂອງແຕ່ລະຄົນ. 

 
  

ພາກທີ VI 
ການຄ ື້າປະກັນ 
ໝວດທີ 1 

ຫ ັກການທົົ່ວໄປ 
 

ມາດຕາ  467.  ການຄ ື້າປະກັນ  

ການຄ ້າປະກັນ ແມ່ນການຮັບປະກັນການປະຕິບັດພັນທະຕາມທີື່ໄດກ້ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ຫ ື ສັນຍາ. 
 

ມາດຕາ  468.  ປະເພດການຄ ື້າປະກັນ  

ການຄ ້າປະກັນມີ ສອງປະເພດ ຄື: 
1. ການຄ ້າປະກັນຕາມກົດໝາຍ; 
2. ການຄ ້າປະກັນຕາມສັນຍາ.  
 

ມາດຕາ  469.  ລ າດັບບຸລິມະສິດຂອງການຄ ື້າປະກັນ  

  ການປະຕິບັດພັນທະດ້ວຍການຄ ້າປະກັນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລ າດັບບຸລິມະສິດ ດັົ່ງນີື້: 
1. ບຸລິມະສິດການຄ ້າປະກັນຕາມກົດໝາຍ; 
2. ບຸລິມະສິດການຄ ້າປະກັນຕາມສັນຍາ. 
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ບຸລິມະສິດທີື່ກ່າວມາເທິງນີື້ ຈະຖືກນ າໃຊ້ກໍຕໍໍ່ເມືື່ອລູກໜີື້ ຫາກບໍໍ່ປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນ ຫ ື ຖືກສານ
ຕັດສິນໃຫ້ລົື້ມລະລາຍ. 

 
ໝວດທີ 2 

ການຄ ື້າປະກັນຕາມກົດໝາຍ 
 

ມາດຕາ  470. ການຄ ື້າປະກັນຕາມກົດໝາຍ  

ການຄ ້າປະກັນຕາມກົດໝາຍ ແມ່ນການຮັບປະກັນການໃຊ້ແທນໜີື້ສິນ ຫ ື ປະຕິບັດພັນທະອືື່ນ ທີື່ໄດ້
ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ໂດຍອີງໃສ່ເຫດຜົນທາງດ້ານມະນຸດສະທ າ ແລະ ທາງດ້ານຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງຊາດ.  

 

ມາດຕາ  471. ບຸລິມະສິດຂອງການຄ ື້າປະກັນຕາມກົດໝາຍ  

ບຸລິມະສິດການຄ ້າປະກັນຕາມກົດໝາຍ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລ າດັບ ດັົ່ງນີື້: 
1. ການຈ່າຍຄ່າແຮງງານ, ເງິນເດືອນ ຫ ື ຜົນປະໂຫຍດອືື່ນໆ ຕາມທີື່ໄດກ້ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍແຮງ

ງານ; 
2. ການເສຍພາສີ, ອາກອນ; 
3. ການຈ່າຍອືື່ນໆ ເພືື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ ຊຶື່ງບໍໍ່ກວມເອົາໜີື້ສິນ ຫ ື ຜົນປະໂຫຍດ 

ອືື່ນໆ ທີື່ເກີດຈາກສັນຍາລະຫວ່າງລັດກັບບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັື້ງອືື່ນໆ. 
 

ໝວດທີ 3 
ການຄ ື້າປະກັນຕາມສັນຍາ 

 

ມາດຕາ  472.  ການຄ ື້າປະກັນຕາມສັນຍາ  

ການຄ ້າປະກັນຕາມສັນຍາ ແມ່ນການຕົກລົງຮັບປະກັນການໃຊ້ແທນໜີື້ສິນ ຫ ື ການປະຕິບັດພັນທະ 
ລະຫວ່າງ ເຈົື້າໜີື້ກັບລູກໜີື້ ຫ ື ການຕົກລົງການໃຊ້ແທນໜີື້ສິນ ຫ ື ການປະຕິບັດພັນທະ ແທນລູກໜີື້ ໂດຍບຸກຄົນ 
ຫ ື ນິຕິບຸກຄົນໃດໜຶື່ງ. 

  ການຄ ້າປະກັນຕາມສັນຍາມີ ສອງຢ່າງຄື: 
1. ການຄ ້າປະກັນຕາມສັນຍາດ້ວຍຊັບ; 
2. ການຄ ້າປະກັນຕາມສັນຍາດ້ວຍບຸກຄົນ ຫ ື ນິຕິບຸກຄົນ. 
 
ການຄ ້າປະກັນຕາມສັນຍາດ້ວຍຊັບ ແມ່ນການຕົກລົງລະຫວ່າງເຈົື້າໜີື້ກັບລູກໜີື້ ຕາມຮູບການຈ ານ າ ຫື   

ຈ ານອງ ຊຶື່ງກ ານົດໄວ້ໃນປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້. 
ການຄ ້າປະກັນຕາມສັນຍາດ້ວຍບຸກຄົນ ຫ ື ນິຕິບຸກຄົນ ແມ່ນສັນຍາຊຶື່ງບຸກຄົນ ຫ ື ນິຕິບຸກຄົນໃດໜຶື່ງໄດ້

ຕົກລົງ ໃຊ້ແທນໜີື້ສິນ ຫ ື ການປະຕິບັດພັນທະອືື່ນ ຕາງລູກໜີື້ ໃນກໍລະນທີີື່ລູກໜີື້ ບໍໍ່ປະຕິບັດພັນທະອືື່ນດ້ວຍຕົນ
ເອງ. 
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ມາດຕາ  473. ການກ ານດົລກັສະນະ ແລະ ການຕີມູນຄ່າຂອງຊັບ  

ຊັບທີື່ນ າໄປຄ ້າປະກັນນັື້ນ ຕ້ອງໄດ້ກ ານົດລັກສະນະ ແລະ ມູນຄ່າຢ່າງຄົບຖ້ວນໄວ້ໃນ ສັນຍາ ຕາມການ
ເຫັນດີເຫັນພ້ອມຂອງຄູ່ສັນຍາທັງສອງຝ່າຍ ເຊັົ່ນ ປະເພດ, ຊະນິດ, ຂະໜາດ, ຄຸນນະພາບ, ຈ ານວນ ແລະ 
ສະຖານທີື່ຕັື້ງຂອງຊັບທີື່ນ າມາຄ ້າປະກັນນັື້ນ.  

 

ມາດຕາ  474.  ບຸລິມະສິດການຄ້ໍາປະກັນຕາມສັນຍາ  

ບຸລິມະສິດການຄ ້າປະກັນຕາມສັນຍາ ປະຕິບັດ ດັົ່ງນີື້: 
1. ການຄ ້າປະກັນທີື່ໄດ້ຈົດທະບຽນຄ ້າປະກັນ; 
2. ການຄ ້າປະກັນທີື່ ມີການຈົດທະບຽນກ່ອນ ໃນກໍລະນີທີື່ມີການຈົດທະບຽນຫ າຍສະບັບ; 
3. ເຈົື້າໜີື້ທີື່ຄອບຄອງຊັບ ໃນກໍລະນີທີື່ບໍໍ່ມີການຈົດທະບຽນຄ ້າປະກັນ;  
4. ເຈົື້າໜີື້ບໍໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນການຄ ້າປະກັນ ແລະ ບໍໍ່ໄດ້ຄອບຄອງຊັບ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມອັດຕາສ່ວນ

ຂອງໜີື້ສິນຕາມສັນຍາ. 
 

ມາດຕາ  475.  ຊັບດຽວທີົ່ນ າໃຊ້ເຂົື້າໃນຫ າຍການຄ ື້າປະກັນ  

ຊັບດຽວສາມາດນ າໃຊ້ເຂົື້າໃນຫ າຍການຄ ້າປະກັນຖ້າວ່າມູນຄ່າຂອງຊັບໃນເວລາຄ ້າປະກັນນັື້ນຫາກສູງ
ກວ່າມູນຄ່າຂອງການຄ ້າປະກັນທັງໝົດ; 

ຜູ້ຄ ້າປະກັນຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຮັບການຄ ້າປະກັນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ວ່າຊັບທີື່ຕົນນ າໄປຄ ້າປະກັນນັື້ນ ໄດ້
ຖືກນ າໃຊ້ເຂົື້າໃນການຄ ້າປະກັນອືື່ນແລ້ວ.   

 

ມາດຕາ  476.  ຮູບແບບການຄ ື້າປະກັນຕາມສັນຍາ  

  ການຄ ້າປະກັນຕາມສັນຍາມີ ສາມ ຮູບແບບ ດັົ່ງນີື້:  
1. ການຈ ານ າ; 
2. ການຈ ານອງ; 
3. ການຄ ້າປະກັນດ້ວຍບຸກຄົນ ຫ ື ນິຕິບຸກຄົນອືື່ນ. 

 
ກ. ການຈ ານ າ  

 

ມາດຕາ  477.  ການຈ ານ າ  

ການຈ ານ າ ແມ່ນຜູ້ຈ ານ າໄດ້ນ າເອົາຊັບຂອງຕົນໄປໄວ້ນ າຜູ້ຮັບຈ ານ າ ເພືື່ອຮັບປະກັນການໃຊ້ແທນໜີື້
ສິນ ຫ ື ການປະຕິບັດພັນທະດ້ວຍຊັບດັົ່ງກ່າວ. 

 

ມາດຕາ  478.  ປະເພດຂອງການຈ ານ າ  

ການຈ ານ າມີ ສາມ ປະເພດຕົື້ນຕໍ ດັົ່ງນີື້: 
1. ການຈ ານ າດ້ວຍສັງຫາລິມະຊັບ; 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 
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2. ການຈ ານ າດ້ວຍອະສັງຫາລິມະຊັບ; 
3. ການຈ ານ າດ້ວຍສິດ. 

 
ກ1. ການຈ ານ າດ້ວຍສັງຫາລິມະຊັບ 

 

ມາດຕາ  479.  ການຈ ານ າດວ້ຍສັງຫາລມິະຊັບ  

ການຈ ານ າດ້ວຍສັງຫາລິມະຊັບ ແມ່ນການຮັບປະກັນການໃຊ້ແທນໜີື້ື້ສິນ ຫ ື ການປະຕິບັດພັນທະ ຊຶື່ງ
ຜູ້ຈ ານ າ ໄດ້ນ າເອົາສັງຫາລິມະຊັບໃດໜຶື່ງໄປໄວ້ໃນການຄອບຄອງຂອງຜູ້ຮັບຈ ານ າ ຫ ື ບຸກຄົນອືື່ນ ຕາມການ
ຕົກລົງ.  

 

ມາດຕາ  480.  ເງ ົ່ອນໄຂຂອງການຈ ານ າດ້ວຍສັງຫາລິມະຊັບ   

ການຈ ານ າດ້ວຍສັງຫາລິມະຊັບ ປະກອບດ້ວຍເງືື່ອນໄຂ ດັົ່ງຕໍໍ່ໄປນີື້: 
1. ມີສັນຍາຈ ານ າ; 
2. ສັງຫາລິມະຊັບນັື້ນຕ້ອງເປັນກ າມະສິດຂອງຜູ້ຈ ານ າ; 
3. ສັງຫາລິມະຊັບ ຕ້ອງເອົາໄປໄວ້ໃນການຄອບຄອງຂອງຜູ້ຮັບຈ ານ າ ຫ ື ບຸກຄົນອືື່ນຕາມການຕົກລົງ; 

 

ມາດຕາ  481.  ຜົນຂອງການຈ ານ າດ້ວຍສັງຫາລິມະຊັບ  

ສັງຫາລິມະຊັບທີື່ນ າໄປຈ ານ ານັື້ນ ຍັງເປັນກ າມະສິດຂອງຜູ້ຈ ານ າຢູ່ ແຕ່ຢູ່ໃນການຄອບຄອງຂອງຜູ້ຮັບ
ຈ ານ າ ຫ ື ຂອງບຸກຄົນອືື່ນ ຕາມການຕົກລົງ. ທີື່ຜູ້ຮັບຈ ານ າມີບູລິມະສິດຕໍໍ່ສັງຫາລິມະຊັບ ທີື່ນ າມາຈ ານ າກ່ອນເຈົື້າ
ໜີື້ຄົນອືື່ນ.  

ຜູ້ຮັບຈ ານ າ ຫ ື ບຸກຄົນອືື່ນນັື້ນ ບໍໍ່ມີສິດນ າໃຊ້ ຫ ື ຮັບໝາກຜົນຈາກສັງຫາລິມະຊັບດັົ່ງກ່າວ ເວັື້ນເສຍແຕ່
ໄດຮ້ັບອະນຸຍາດຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກຜູ້ຈ ານ າ. ຜູ້ຮັບຈ ານ າ ຫ ື ບຸກຄົນອືື່ນ ທີື່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ປົກ
ປັກຮັກສາສັງຫາລິມະຊັບນັື້ນ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃຊ້ແທນການເປເ່ພ, ເສຍຫາຍ ຍ້ອນຄວາມຜິດພາດຂອງຕົນ.  

ໃນກໍລະນທີີື່ສັງຫາລິມະຊັບ ຊຶື່ງນ າມາຈ ານ ານັື້ນ ຫາກເປ່ເພ, ເສຍຫາຍ ຫ ື ຖືກລັກ ຜູ້ຮັບຈ ານ າ ຫ ື ບຸກຄົນ
ອືື່ນທີື່  ໄດຮ້ັບມອບໝາຍໃຫ້ປົກປັກຮັກສາ ມີສິດທວງ, ຕິດຕາມເອົາຊັບນັື້ນຄືນ.  

  

ມາດຕາ  482.  ການສົົ່ງຄ ນ ແລະ ການຂາຍສັງຫາລິມະຊັບ  

ເມືື່ອລູກໜີື້ ຫາກໄດໃ້ຊ້ແທນໜີື້ສິນ ຫ ື ປະຕິບັດພັນທະໝົດແລ້ວ ການຈ ານ າກໍຈະສິື້ນສຸດລົງ. 
ສັງຫາລິມະຊັບທີື່ນ າມາຈ ານ ານັື້ນ ຕ້ອງສົົ່ງຄືນໃຫ້ຜູ້ຈ ານ າ.  

ຖ້າວ່າລູກໜີື້ຫາກບໍໍ່ໃຊ້ແທນໜີື້ສິນ ຫ ື ບໍໍ່ປະຕິບັດພັນທະ ຕາມກ ານົດເວລາທີື່ໄດ້ຕົກລົງກັນ ສັງຫາລິມະ
ຊັບທີື່ນ າມາຈ ານ ານັື້ນ ຫາກມີມູນຄ່າເທົົ່າກັບໜີື້ສິນແລ້ວ ກໍຈະຕົກເປັນກ າມະສິດຂອງເຈົື້າໜີື້. 

ຖ້າສັງຫາລິມະຊັບ ທີື່ນ າມາຈ ານ ານັື້ນຫາກມີມູນຄ່າສູງກວ່າໜີື້ສິນ, ເຈົື້າໜີື້ສາມາດເສັື້ງເອົາ, ຂາຍ
ສັງຫາລິມະຊັບ ທີື່ນ າມາຈ ານ ານັື້ນ ຕາມລາຄາທີື່ໄດຕ້ົກລົງກັນ ຫ ື ປະມູນຂາຍຕາມລະບຽບການສະເພາະ. ພາຍຫ ັງ
ທີື່ໄດຫ້ັກເອົາຕົື້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍແລ້ວ ສ່ວນທີື່ເຫ ືອຕ້ອງສົົ່ງຄືນໃຫ້ຜູ້ຈ ານ າ. ຖ້າວ່າຈ ານວນເງິນທີື່ໄດຈ້າກ
ການຂາຍສັງຫາລິມະຊັບທີື່ນ າມາຈ ານ ານັື້ນ ຫາກບໍໍ່ພຽງພກໍັບໜີື້ສິນ ແມ່ນໃຫ້ລູກໜີື້ຕືື່ມໃສ່ຈົນຄົບຖ້ວນ. 
 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 
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ມາດຕາ  483.  ການຈ ານ າທີົ່ໂຮງຈ ານ າ  

ການຈ ານ າທີື່ໂຮງຈ ານ າ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ ມາດຕາ 479 - 482 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ
ສະບັບນີື້ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບໂຮງຈ ານ າ. 

 

ມາດຕາ  484. ການຈ ານ າດວ້ຍສິນຄ້າໃນສາງ  

ການຈ ານ າດ້ວຍສິນຄ້າໃນສາງ ແມ່ນການນ າເອົາໃບຢັ ງຢືນສິນຄ້າໃນສາງໄປຄ ້າປະກັນການໃຊ້ແທນໜີື້
ສິນ ຫ ື ການປະຕິບັດພັນທະນ າເຈົື້າໜີື້.  

 
ກ2. ການຈ ານ າດ້ວຍອະສງັຫາລິມະຊັບ 

 

ມາດຕາ  485.  ການຈ ານ າດວ້ຍອະສັງຫາລິມະຊັບ  

ການຈ ານ າດ້ວຍອະສັງຫາລິມະຊັບ ແມ່ນການຮັບປະກັນການໃຊ້ແທນໜີື້ສິນ ຫ ື ການການປະຕິບັດ
ພັນທະດ້ວຍອະສັງຫາລິມະຊັບ ຊຶື່ງຜູ້ຈ ານ າ ໄດ້ເອົາອະສັງຫາລິມະຊັບນັື້ນ ໃຫ້ຢູ່ໃນການຄອບຄອງຂອງຜູ້ຮັບຈ າ
ນ າ.  

 

ມາດຕາ  486.  ເງ ົ່ອນໄຂຂອງການຈ ານ າດ້ວຍອະສັງຫາລິມະຊັບ  

ການຈ ານ າດ້ວຍອະສັງຫາລິມະຊັບ ມີເງືື່ອນໄຂ ດັົ່ງນີື້: 
1. ມີສັນຍາ ແລະ ການຈ ານ າ; 
2. ມີກ ານົດເວລາບໍໍ່ໃຫ້ເກີນ ຫ້າປີ, ສາມາດຕໍໍ່ໄດ້ ຕາມການຕົກລົງຂອງຄູ່ສັນຍາ ຊຶື່ງການຕໍໍ່ແຕ່ລະ 

ເທືື່ອນັື້ນບໍໍ່ໃຫ້ເກີນ ຫ້າປີ; 
3. ຢູ່ໃນການຄອບຄອງຂອງຜູ້ຮັບຈ ານ າ; 
4. ຕ້ອງເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ນ າໄປຈົດທະບຽນນ າຂະແໜງການທີື່ດິນ ຫ ື ພາກສ່ວນ ທີື່

ກ່ຽວຂ້ອງ. 
 

ມາດຕາ  487.  ຜົນການຈ ານ າດວ້ຍອະສງັຫາລິມະຊັບ  

ອະສັງຫາລິມະຊັບທີື່ນ າໄປຈ ານ ານັື້ນ ຍັງເປັນກ າມະສິດຂອງຜູຈ້ ານ າຢູ່. ແຕຢູ່່ໃນການຄອບຄອງຂອງຜູ້
ຮັບຈ ານ າ.  ຜູ້ຮັບຈ ານ າ ມີສິດນ າໃຊ້ ຫ ື ໄດ້ຮັບໝາກຜົນຈາກຊັບດັົ່ງກ່າວ ແຕ່ບໍໍ່ມີສິດຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍ ຈາກຜູ້
ຈ ານ າ. ຜູ້ຮັບຈ ານ າມີບູລິມະສິດໃນການໃຊ້ແທນໜີື້ສິນ ຫ ື ການປະຕິບັດພັນທະ ກ່ອນເຈົື້າໜີື້ຄົນອືື່ນ.  

 

ມາດຕາ  488. ການຈ່າຍຄ່າປົກປັກຮັກສາອະສັງຫາລິມະຊັບ  

ຜູ້ຮັບຈ ານ າ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃນການຈ່າຍຄ່າຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ການໃຊ້ຈ່າຍອືື່ນ 
ກ່ຽວກັບອະສັງຫາລິມະຊັບນັື້ນຜູ້ຮັບຈ ານ າ ຫ ື ຜູ້ໄດຮ້ັບມອບໝາຍໃຫ້ປົກປັກຮັກສາຊັບ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃຊ້
ແທນຄ່າເສຍຫາຍ ໃນກໍລະນີຊັບນັື້ນຫາກມີການເປເ່ພ ຫ ື ເສຍຫາຍ ຍ້ອນຄວາມຜິດພາດຂອງຕົນ. 

 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 
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ມາດຕາ  489.  ການສົົ່ງຄ ນ ແລະ ການຂາຍອະສັງຫາລິມະຊັບ  

ເມືື່ອລູກໜີື້ ຫາກໄດໃ້ຊ້ແທນໜີື້ສິນ ຫ ື ປະຕິບັດພັນທະຄົບຖ້ວນແລ້ວ  ການຈ ານ າກໍຈະສິື້ນສຸດລົງ. 
ອະສັງຫາລິມະຊັບທີື່ເອົາມາຈ ານ ານັື້ນ ຕ້ອງສົົ່ງຄືນລູກໜີື້ ຫ ື ຜູ້ຈ ານ າ ໃນສະພາບເດີມ ແລະ ການຈົດທະບຽນການ
ຈ ານ າ ຈະຖືກລຶບລ້າງ.  

ຖ້າວ່າລູກໜີື້ ຫາກບໍໍ່ໃຊ້ແທນໜີື້ື້ສິນ ຫ ື ປະຕິບັດພັນທະ ຕາມກ ານົດເວລາທີື່ໄດ້ຕົກລົງກັນ ເຈົື້າໜີື້ມີສິດ 
ປະກາດຂາຍ ຫ ື ປະມູນຂາຍຊັບທີື່ເອົາມາຈ ານ ານັື້ນ ຕາມມູນຄ່າປັດຈຸບັນ ຕາມທ້ອງຕະຫ າດ. ໃນກໍລະນ ີ ທີື່ບໍໍ່
ສາມາດຂາຍໄດ້ ລູກໜີື້ ແລະ ເຈົື້າໜີື້ສາມາດຕົກລົງເປັນຢ່າງອືື່ນ. ໃນກໍລະນີ ຊັບທີື່ນ າມາຈ ານ ານັື້ນ ຫາກມີລາຄາ
ສູງກວ່າໜີື້ສິນແລ້ວ, ໃນເມືື່ອເຈົື້າໜີື້ຫາກ ຫັກເອົາໜີື້ສິນ ລວມທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ຄົບຖ້ວນແລ້ວ ສ່ວນທີື່ຍັງ
ເຫ ືອຈາກການໃຊ້ແທນໜີື້ສິນນັື້ນ ຕ້ອງສົົ່ງຄືນໃຫ້ລູກໜີື້ທັງໝົດ. ຖ້າວ່າຈ ານວນເງິນທີື່ໄດ້ຈາກການຂາຍ
ອະສັງຫາລິມະຊັບ ທີື່ເອົາມາຈ ານ ານັື້ນ ຫາກບໍໍ່ພຽງພໍກັບໜີື້ສິນ ໃຫ້ລູກໜີື້ ຕືື່ມໃສ່ຈົນຄົບຖ້ວນ. 

 
ກ3. ການຈ ານ າດ້ວຍສິດ 

 

ມາດຕາ  490.  ການຈ ານ າດວ້ຍສດິ  

ການຈ ານ າດ້ວຍສິດ ແມ່ນສັນຍາຊຶື່ງຜູ້ຈ ານ າໄດ້ມອບເອກະສານຢັ ງຢືນສິດ, ສິດທວງ, ສິດຕໍໍ່ຊັບສິນທີື່ບໍໍ່
ມີຕົວຕົນ,  ກິດຈະການໃດໜຶື່ງ ຫ ື ສິດຕໍໍ່ໝາກຜົນໂຄງການ ທີື່ຮັບປະກັນວ່າຈະເກີດຂຶື້ນແນ່ນອນໃນອະນາຄົດ ໄວ້
ນ າຜູ້ຮັບຈ ານ າ ເພືື່ອຮັບປະກັນການໃຊ້ແທນໜີື້ສິນ ຫ ື ປະຕິບັດພັນທະ. 

 

ມາດຕາ  491.  ການຈ ານ າດວ້ຍເອກະສານຢັື້ງຢ ນສດິ 

ການຈ ານ າດ້ວຍເອກະສານຢັ ງຢືນສິດ ແມ່ນການຈ ານໍໍາດ້ວຍເອກະສານ ເຊັົ່ນ  ໃບຮຸ້ນ, ໃບຮຸ້ນກູ,້ ພັນທະ 
ບັດ ແລະ ໃບທວງໜີື້. 

  

ມາດຕາ  492.  ການຈ ານ າດວ້ຍຊັບສິນທີົ່ບ ົ່ມີຕົວຕນົ 

ການຈ ານ າດ້ວຍສິດຕໍໍ່ຊັບທີື່ບໍໍ່ຕົວຕົນ ແມ່ນການຈ ານ າດ້ວຍ ຮຸ້ນໃນບໍລິສັດ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ບັນຊີ
ເງ ິນຝາກທະນາຄານ, ສິດຕາມສັນຍາ, ສິດໃນການຮັບຊັບ ຫ ື ວັດຖຸສິື່ງຂອງ, ການອະນຸຍາດ, ການຮັບຮອງ ຫ ື 
ສິດໃນການດ າເນີນທຸລະກິດໃດໜຶື່ງ ແລະ ຊັບອືື່ນໆ. 

  

ມາດຕາ  493.  ການຈ ານ າດວ້ຍສດິຕ ົ່ກດິຈະການໃດໜຶົ່ງ ຫ   ໝາກຜົນຂອງໂຄງການ 

ການຈ ານ າດ້ວຍສິດຕໍໍ່ກິດຈະການໃດໜຶື່ງ ຫ ື ໝາກຜົນຂອງໂຄງການ ແມ່ນການ ເຮັດສັນຍາຈ ານ າ ທີື່ຈະ
ເກີດຂຶື້ນຢ່າງແນ່ນອນໃນອະນາຄົດ ເພືື່ອຮັບປະກັນການໃຊ້ແທນໜີື້ສິນ ເຊັົ່ນ ລາຍຮັບທີື່ຈະໄດ້ຮັບຈາກໂຄງການ, 
ຜົນຜະລິດກະສິກ າ ແລະ ອືື່ນໆ. 

ການຈ ານ າປະເພດນີື້ ຈະມີຜົນຕໍໍ່ຄູ່ສັນຍາເທົົ່ານັື້ນ.  
  

ມາດຕາ  494. ເງ ົ່ອນໄຂຂອງການຈ ານ າດວ້ຍສິດ  

ເງືື່ອນໄຂຂອງການຈ ານ າດ້ວຍສິດ ມີດັົ່ງນີື້:  



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 
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1. ມີສັນຍາຈ ານ າດ້ວຍສິດ; 
2. ສິດທີື່ນ າມາຈ ານ ານັື້ນ ຕ້ອງເປັນກ າມະສິດຂອງ ຜູ້ຈ ານ າ;  
3. ຖ້ານ າເອົາສິດທວງມາເປັນເປົ າໝາຍຂອງການຈ ານ າແລ້ວໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນມາດ 

ຕາ ... ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້. ຈະມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນທີື່ໄດ້ມອບເອກະ ສານ
ຢັ ງຢືນສິດທວງ ເປັນຕົື້ນໄປ; 

4. ຖ້າເປັນຊັບ ຫ ື ໝາກຜົນຂອງໂຄງການ ຫ ື ກິດຈະການໃດໜຶື່ງ ຕ້ອງແມ່ນຊັບ ຫ ື ໝາກຜົນທີື່ຈະ
ເກີດຂຶື້ນຢ່າງແນ່ນອນໃນອານາຄົດ; 

5. ຖ້າເອົາໃບຮຸ້ນ ຫ ື ຮຸ້ນກູ້ລະບຸຊືື່ ໄປຈ ານ າ ຕ້ອງນ າເອົາໄປຈົດທະບຽນນ າບໍລິສັດທີື່ອອກຮຸ້ນເສຍ
ກ່ອນ ຈຶື່ງສາມາດນ າໄປປະຕິບັດໄດ້; 

6. ຖ້າວ່າເປົ າໝາຍຂອງການຈ ານ າແມ່ນໃບສັົ່ງຈ່າຍການຈ ານ ານັື້ນບໍໍ່ສາມາດຮຽກເກັບກັບບຸກຄົນທີ 
ສາມ ເວັື້ນເສຍແຕ່ໄດສ້ະລັກຫ ັງໃບສັົ່ງຈ່າຍດັົ່ງກ່າວ;  

 

ມາດຕາ  495. ຜົນຂອງການຈ ານ າດ້ວຍສດິ  

ສິດທີື່ນ າໄປຈ ານ ານັື້ນ ຍັງເປັນກ າມະສິດຂອງຜູ້ຈ ານ າ ແຕຢູ່່ໃນການຄອບຄອງຂອງຜູ້ຮັບຈ ານ າ.  ຜູ້ຮັບ
ຈ ານ າມີບູລິມະສິດໃນການໃຊ້ແທນໜີື້ສິນ ກ່ອນເຈົື້າໜີື້ຄົນອືື່ນ.  

  ນອກຈາກນີື້ ການຈ ານ າດ້ວຍສິດ ຍັງມີຜົນ ດັົ່ງນີື້: 
1. ຜູຮ້ັບຈ ານ າອາດຈະຮຽກເກັບໜີື້ຕາມສິດທີື່ນ າມາຈ ານ າໄດໂ້ດຍກົງ; 
2. ຖ້າວັດຖຸປະສົງຂອງສິດທວງເປັນເງິນຜູຮ້ັບຈ ານ າອາດໄດ້ຮັບການຊ າລະໃນຈ ານວນຕາມອັດຕາ

ສ່ວນຂອງໜີື້ທີື່ຕົນມີສິດທວງເທົົ່ານັື້ນ; 

3. ຖ້າສິດທວງທີື່ນ າມາຈ ານ າຫາກສິື້ນສຸດກ ານົດເວລາກ່ອນການຈ ານ າ ຜູຮ້ັບຈ ານ າສາມາດທວງໃຫ້
ລູກໜີື້ເດີມນ າເງິນຈ ານວນທີື່ຊ າລະມາໄວ້ໃນການຄອບຄອງຂອງຜູຮ້ັບຈ ານ າ ຫ ື ບຸກຄົນອືື່ນ ຫ ື 
ການຈັດຕັື້ງໃດໜຶື່ງຕາມການຕົກລົງຂອງຄູ່ສັນຍາ; 

4. ຖ້າເປົ າໝາຍຂອງສິດທວງບໍໍ່ແມ່ນເງິນ ຜູຮ້ັບຈ ານ າມີບຸລິມະສິດໃນການໃຊ້ແທນໜີື້ສິນຈາກຊັບ
ນັື້ນ. 

 
ຂ. ການຈ ານອງ 

 

ມາດຕາ  496.  ການຈ ານອງ 

ການຈ ານອງ ແມ່ນການຮັບປະກັນການໃຊ້ແທນໜີື້ສິນ ຫ ື ການປະຕິບັດພັນທະອືື່ນ ແກ່ເຈົື້າໜີື້ ດ້ວຍ
ການເອົາຊັບສິື່ງຂອງໄປຈົດທະບຽນການຈ ານອງ ໂດຍບໍໍ່ໄດ້ມອບການຄອບຄອງຊັບສິື່ງຂອງດັົ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ຜູຮ້ັບ
ຈ ານອງ. 

 

ມາດຕາ  497.  ປະເພດຂອງການຈ ານອງ 

ການຈ ານອງມີສອງປະເພດ ດັົ່ງນີື້: 

1. ການຈ ານອງດ້ວຍອະສັງຫາລິມະຊັບ; 
2. ການຈ ານອງດ້ວຍສັງຫາລິມະຊັບ. 
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ຂ1. ການຈ ານອງດວ້ຍອະສັງຫາລິມະຊັບ  

 

ມາດຕາ  498.  ການຈ ານອງດວ້ຍອະສັງຫາລິມະຊັບ 

ການຈ ານອງດ້ວຍອະສັງຫາລິມະຊັບ ແມ່ນການຮັບປະກັນການໃຊ້ແທນໜີື້ສິນ ຫ ື ການປະຕິບັດພັນທະ
ແກ່ເຈົື້າ ໜີື້ດ້ວຍການຈົດທະບຽນອະສັງຫາລິມະຊັບທີື່ນ າມາຈ ານອງໂດຍບໍໍ່ໄດ້ສົົ່ງມອບອະສັງຫາລິມະຊັບນັື້ນໃຫ້
ແກ່ຜູ້ຮັບຈ ານອງ. 

 

ມາດຕາ  499.  ເງ ົ່ອນໄຂຂອງການຈ ານອງດ້ວຍອະສັງຫາລິມະຊັບ  

ການຈ ານອງດ້ວຍອະສັງຫາລິມະຊັບ ມີເງືື່ອນໄຂ ດັົ່ງນີື້: 

1. ມີສັນຍາ ແລະ ການຈ ານອງ; 
2. ຈົດທະບຽນການຈ ານອງນ າຂະແໜງການທີື່ດິນ ຫ ື ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ; 
3. ອະສັງຫາລິມະຊັບທີື່ນ າມາຈ ານອງ ຕ້ອງເປັນກ າມະສິດຂອງຜູຈ້ ານອງ. 
 

ມາດຕາ  500.  ຜົນຂອງການຈ ານອງດ້ວຍອະສັງຫາລິມະຊັບ  

ອະສັງຫາລິມະຊັບທີື່ນ າມາຈ ານອງ ຍັງເປັນກ າມະສິດຂອງຜູຈ້ ານອງຢູ່ ຊຶື່ງຜູ້ຈ ານອງຍັງມີສິດຄອບຄອງ, 
ນ າໃຊ້ ແລະ ໄດ້ຮັບໝາກຜົນ ຈາກຊັບທີື່ໄດ້ຈົດທະບຽນການຈ ານອງ. 

ຜູ້ຈ ານອງຍັງຕ້ອງປົກປັກຮັກສາຊັບທີື່ນ າໄປຈ ານອງນັື້ນໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບເດີມ ແລະ ບໍໍ່ເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າ
ຂອງຊັບນັື້ນຫ ຸດລົງ. 

ຜູ້ຈ ານອງບໍໍ່ມີສິດຂາຍ, ມອບ  ຫ ື ແລກປ່ຽນອະສັງຫາລິມະຊັບ ທີື່ນ າໄປຈ ານອງນັື້ນ. ຖ້າຫາກມີການ

ລະເມີດ ຜູ້ຮັບຈ ານອງມີສິດທວງທາວ, ຕິດຕາມເອົາຊັບນັື້ນຄືນ. ສ າລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃນການທວງທາວ, ຕິດຕາມ
ເອົາອະສັງຫາລິມະຊັບນັື້ນຄືນ ລວມທັງຄ່າເສຍຫາຍທີື່ເກີດຂຶື້ນຈາກການລະເມີດນັື້ນ ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງຜູ້ຈ ານອງ. 

ເມືື່ອຜູ້ຈ ານອງ ຫາກໄດ້ປະຕິບັດພັນທະຄົບຖ້ວນແລ້ວ  ການຈ ານອງ ກໍຈະສິື້ນສຸດລົງ ແລະ ການຈົດ
ທະບຽນການຈ ານອງ ຈະຖືກລຶບລ້າງ.  

 

ມາດຕາ  501.  ສິດຂອງຜູ້ຮັບຈ ານອງຕ ົ່ອະສັງຫາລິມະຊັບທີົ່ນ າມາຈ ານອງ  

ເມືື່ອລູກໜີື້ ຫາກໄດ້ປະຕິບັດພັນທະຄົບຖ້ວນແລ້ວ  ການຈ ານອງ ກໍຈະສິື້ນສຸດລົງ ແລະ ການຈົດ
ທະບຽນການຈ ານອງ ຈະຖືກລຶບລ້າງ.  

ຜູ້ຮັບຈ ານອງ ມີສິດປະກາດຂາຍ ຫ ື ປະມູນຂາຍ ອະສັງຫາລິມະຊັບທີື່ນ າມາຈ ານອງນັື້ນ ເພືື່ອໃຊ້ແທນໜີື້
ສິນ, ພ້ອມທັງດອກເບ້ຍໃຫ້ຕົນ ໃນກໍລະນີທີື່ລູກໜີື້ຫາກບໍໍ່ໃຊ້ແທນໜີື້ສິນຕາມກ ານົດເວລາ. 

ຜູ້ຮັບຈ ານອງ ມີບຸລິມະສິດໄດ້ຮັບການໃຊ້ແທນໜີື້ສິນກ່ອນ ເຈົື້າໜີື້ຜູ້ອືື່ນ ທີື່ບໍໍ່ມີການຈ ານອງ ຫ ື ເຈົື້າໜີື້
ທີື່ໄດ້ຮັບການຈ ານອງນ າຫ ັງຕນົກ່ຽວກັບອະສັງຫາລິມະຊັບນັື້ນ ເວັື້ນເສຍແຕ່ໃນກໍລະນີທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 
469 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້. 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 
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ຂ2. ການຈ ານອງດວ້ຍສັງຫາລິມະຊັບ 

 

ມາດຕາ  502.  ການຈ ານອງດວ້ຍສັງຫາລິມະຊັບ 

ການຈ ານອງດ້ວຍສັງຫາລິມະຊັບ ແມ່ນການຮັບປະກັນການໃຊ້ແທນໜີື້ສິນ ຫ ື ປະຕິບັດພັນທະແກ່ເຈົື້າ
ໜີື້ ດ້ວຍການຈົດທະບຽນ ສັງຫາລິມະຊັບທີື່ນ າມາຈ ານອງ ໂດຍບໍໍ່ໄດ້ມອບສັງຫາລິມະຊັບທີື່ນ າມາຈ ານອງນັື້ນ 
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບຈ ານອງ.  

ສັງຫາລິມະຊັບທີື່ນ າມາຈ ານອງນັື້ນ ຕ້ອງແມ່ນປະເພດສັງຫາລິມະຊັບທີື່ມີທະບຽນກ າມະສິດຢ່າງ
ຖືກຕ້ອງ ແລະ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການສະເພາະ. 

 

ມາດຕາ  503.  ເງ ົ່ອນໄຂຂອງການຈ ານອງດ້ວຍສັງຫາລິມະຊັບ  

ການຈ ານອງດ້ວຍສັງຫາລິມະຊັບ ມີເງືື່ອນໄຂ ດັົ່ງນີື້: 

1. ມີສັນຍາ ແລະ ການຈ ານອງ; 
2. ຈົດທະບຽນການຈ ານອງ ນ າຂະແໜງການທີື່ອອກໃບທະບຽນກ າມະສິດກ່ຽວກັບຊັບນັື້ນ; 
3. ສັງຫາລິມະຊັບທີື່ນ າມາຈ ານອງ ຕ້ອງເປັນກ າມະສິດຂອງຜູຈ້ ານອງ; 
4. ສັນຍາຕ້ອງເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ. 

 ນອກຈາກນີື້, ການຈ ານອງດ້ວຍສັງຫາລິມະຊັບ ຍັງຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການສະເພາະ. 
 

ມາດຕາ  504.  ຜົນຂອງການຈ ານອງດວ້ຍສັງຫາລິມະຊັບ  

ຜົນຂອງການຈ ານອງສັງຫາລິມະຊັບ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕາ 500 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບ
ນີື້.  

 

ມາດຕາ  505.  ສິດຂອງຜູ້ຮັບຈ ານອງຕ ົ່ສງັຫາລິມະຊັບທີົ່ນ າມາຈ ານອງ   

ສິດຂອງຜູ້ຮັບຈ ານອງຕໍໍ່ສັງຫາລິມະຊັບທີື່ນ າມາຈ ານອງ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໃນມາດຕາ 501 
ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້.  

 
ຄ. ການຄ ື້າປະກັນດວ້ຍບກຸຄົນ ຫ   ນິຕບຸິກຄົນອ ົ່ນ 

 

ມາດຕາ  506.  ການຄ້ໍາປະກັນດ້ວຍບຸກຄນົ ຫ   ນິຕິບຸກຄົນອ ົ່ນ  

ການຄ ້າປະກັນດ້ວຍບຸກຄົນ ຫ ື ນິຕິບຸກຄົນອືື່ນ ແມ່ນການທີື່ບຸກຄົນ ຫ ື ນິຕິບຸກຄົນໃດໜຶື່ງ ໄດ້ຕົກລົງໃຊ້
ແທນໜີື້ສິນ ຫ ື ປະຕິບັດພັນທະອືື່ນຕາງລູກໜີື້ ຖ້າລູກໜີື້ ຫາກບໍໍ່ໃຊ້ແທນໜີື້ສິນ ຫ ື ບໍໍ່ປະຕິບັດພັນທະອືື່ນດ້ວຍ
ຕົນເອງ. 

 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 
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ມາດຕາ  507. ຮູບການຂອງສັນຍາຄ ື້າປະກັນດ້ວຍບຸກຄົນ ຫ   ນິຕິບກຸຄົນອ ົ່ນ  

ການຄ ້າປະກັນດ້ວຍບຸກຄົນ ຫ ື ນິຕິບຸກຄົນອືື່ນ ຕ້ອງເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນຈະເຮັດ ລວມໃນສັນຍາ 
ຕົື້ນຕໍ ຫ ື ແຍກຕ່າງຫາກກໍໄດ້ ແລະ ໄດ້ຮັບການຢັ ງຢືນ ດ້ວຍຮູບການໃດໜຶື່ງ ຈາກນາຍທະບຽນສານ ຫ ື ນາຍບ້ານ 
ແລະ ມີພະຍານເຂົື້າຮ່ວມນ າ.  

  

ມາດຕາ  508. ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູຄ້ ື້າປະກັນ  

ຜູຄ້ ້າປະກັນ ອາດຈະຄ ້າປະກັນການໃຊ້ແທນໜີື້ສິນ ຫ ື ປະຕິບັດພັນທະແທນລູກໜີື້ ທັງໝົດ ຫ ື ສ່ວນໃດ
ສ່ວນໜຶື່ງກໍໄດ້ ຕາມທີື່ໄດ້ຕົກລົງໄວ້ໃນສັນຍາຄ ້າປະກັນ. ໃນກໍລະນີການໃຊ້ແທນໜີື້ສິນ ຜູ້ຄ ້າປະກັນມີພັນທະໃຊ້
ແທນພຽງແຕ່ຕົື້ນທຶນເທົົ່ານັື້ນ ເວັື້ນເສຍແຕສ່ັນຍາຫາກໄດ້ກ ານົດໄວ້ເປັນຢ່າງອືື່ນ. 

ເມືື່ອເຖິງກ ານົດເວລາທີື່ໄດ້ບົົ່ງໄວ້ໃນສັນຍາແລ້ວ ເຈົື້າໜີື້ຕ້ອງທວງທາວເອົານ າລູກໜີື້ເສຍກ່ອນ, ຖ້າວ່າ
ລູກໜີື້ ຫາກບໍໍ່ໃຊ້ແທນໜີື້ສິນແລ້ວ ເຈົື້າໜີື້ຈຶື່ງມີສິດທວງເອົານ າຜູ້ຄ ້າປະກັນໄດ້. 

ຜູຄ້ ້າປະກັນ ແລະ ລູກໜີື້ ມີພັນທະແຈ້ງ ໃຫ້ກັນຊາບກ່ຽວກັບການໃຊ້ແທນໜີື້ສິນທີື່ຕົນໄດ້ປະຕິບັດໄປ
ແລ້ວ.  ຜູ້ຄ ້າປະກັນທີື່ໄດ້ໃຊ້ໜີື້ສິນທັງໝົດ ຫ ື ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶື່ງ ແທນລູກໜີື້ແລ້ວນັື້ນ ກໍກາຍມາເປັນເຈົື້າໜີື້
ຂອງລູກໜີື້ຜູ້ນັື້ນ ແລະ ມີສິດທວງເອົາຕົື້ນທຶນທີື່ຕົນໄດ້ຈ່າຍໄປແລ້ວ ລວມທັງດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ 
ຖ້າຫາກໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ໃນສັນຍາ. 

 

ມາດຕາ  509.  ການຄ້ໍື້າປະກັນຮ່ວມ  

ການຄ ້າປະກັນຮ່ວມ ແມ່ນການຄ ້າປະກັນການໃຊ້ແທນໜີື້ື້ສິນ ຫ ື ປະຕິບັດພັນທະໃດໜຶື່ງແທນລູກໜີື້ 
ດ້ວຍສອງຄົນຂຶື້ນໄປ ຫ ື ຫ າຍນິຕິບຸກຄົນ ເອີື້ນວ່າ ຜູ້ຄໍ້ າປະກັນຮ່ວມ ຊຶື່ງສາມາດເຮັດໃນສັນຍາດຽວກັນ ຫ ື ຫ າຍ
ສັນຍາກໍໄດ້. 

ຜູ້ຄ ້າປະກັນຮ່ວມແຕ່ລະຄົນ ຈະຄ ້າປະກັນການໃຊ້ແທນໜີື້ສິນ ຫ ື ການປະຕິບັດພັນທະ ທັງໝົດ ຫ ື ບາງ
ສ່ວນ ກໍໄດ້ ຕາມທີື່ໄດ້ຕົກລົງກັນ.  

ໃນກໍລະນ ີທີື່ຜູ້ຄ ້າປະກັນຮ່ວມແຕ່ລະຄົນຄ ້າປະກັນການໃຊ້ແທນໜີື້ສິນ ຫ ື ປະຕິບັດພັນທະ ທັງໝົດນັື້ນ 
ເຈົື້າໜີື້ມີສິດທວງເອົາການໃຊ້ແທນໜີື້ສິນ ຫ ື ປະຕິບັດພັນທະທັງໝົດ ນ າຜູ້ຄ ້າປະກັນຮ່ວມຜູ້ໃດຜູ້ໜຶື່ງກໍໄດ້. 

ໃນກໍລະນທີີື່ຜູ້ຄ ້າປະກັນຮ່ວມແຕ່ລະຄົນຄ ້າປະກັນການໃຊ້ແທນໜີື້ສິນ ຫ ື ປະຕິບັດພັນທະສ່ວນໃດສ່ວນ
ໜຶື່ງນັື້ນ ເຈົື້າໜີື້ມີສິດທວງເອົາການໃຊ້ແທນໜີື້ສິນ ຫ ື ປະຕິບັດພັນທະ ນ າຜູ້ຄ ື້າປະກັນຮ່ວມຕາມສ່ວນທີື່ຜູ້ກ່ຽວ
ຮັບຜິດຊອບເທົົ່ານັື້ນ. 

 

ມາດຕາ  510.  ຜູຄ້ ື້າປະກັນເສຍຊີວິດ ຫ   ເສຍຄວາມສາມາດທາງດາ້ນການປະພຶດ  

ເມືື່ອຜູ້ຄ ້າປະກັນຫາກເສຍຊີວິດ ອາດສືບຕໍໍ່ໂດຍຜູ້ສືບທອດມູນມໍຣະດົກ ຫ ື ຜູ້ຄຸ້ມຄອງມູນມໍຣະດົກ ຕາມ
ທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ ພາກທ ີV ແລະ ພາກທີ VIII ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້. 

ໃນກໍລະນທີີື່ ຜູຄ້ ້າປະກັນຫາກເສຍຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ ການຄ ້າປະກັນ ແມ່ນສືບຕໍໍ່ໂດຍ
ຜູ້ປົກຄອງຂອງຜູ້ເສຍຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດນັື້ນ ເວັື້ນເສຍແຕ່ ເຈົື້າໜີື້ຫາກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລູກໜີື້ຊອກ
ຫາ ຜູ້ຄ ້າປະກັນຄົນໃໝ່ ເພືື່ອປ່ຽນແທນ. 

   

ມາດຕາ  511.  ການພົື້ນຈາກການຄ້ໍາປະກັນ 

ຜູ້ຄ ້າປະກັນຈະພົື້ນຈາກການຄ ້າປະກັນ ໃນກໍລະນີໃດໜຶື່ງ ດັົ່ງນີື້: 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 
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1. ລູກໜີື້ໄດ້ໃຊ້ແທນໜີື້ສິນ ຫ ື ປະຕິບັດພັນທະຄົບຖ້ວນແລ້ວ; 

2. ສັນຍາລະຫວ່າງເຈົື້າໜີື້ ແລະ ລູກໜີື້ເປັນໂມຄະ; 
3. ຜູ້ຄ ້າປະກັນໄດ້ປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນສັນຍາ; 

4. ມີການປ່ຽນແປງ, ເພີື່ມເຕີມເນືື້ອໃນສັນຍາລະຫວ່າງລູກໜີື້ ແລະ ເຈົື້າໜີື້ ໂດຍຜູ້ຄ ື້າປະກັນບໍໍ່ເຫັນ
ດີນ າ.  

  
ໝວດທີ 4 

ການຈົດທະບຽນການຄ ື້າປະກັນ 
 

ມາດຕາ  512.  ການຈົດທະບຽນ  

ການຈ ານ າ ແລະ ການຈ ານອງ ດ້ວຍອະສັງຫາລິມະຊັບ ຕ້ອງນ າໄປຈົດທະບຽນຢູ່ຫ້ອງ ການຄຸ້ມຄອງທີື່
ດິນບ່ອນຊັບຕັື້ງຢູ່. ສ າລັບການຈ ານອງດ້ວຍສັງຫາລິມະຊັບ ຕ້ອງນ າໄປຈົດທະບຽນ ນ າຂະແໜງການທີື່ອອກໃບ
ທະບຽນກ າມະສິດສັງຫາລິມະຊັບນັື້ນ ຕາມລະບຽບການສະເພາະ. 

ການຈົດທະບຽນການຈ ານ າ ແລະ ການຈ ານອງ ຕ້ອງດ າເນີນຢ່າງເປີດເຜີຍ ແລະ ຂໍໍ້ມູນກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ທະບຽນນັື້ນ  ສາມາດເຂົື້າເຖິງ ໄດ້ໂດຍບໍໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງມີການຮ້ອງຂໍ.  

 

ມາດຕາ  513.  ການສະລະບຸລິມະສິດ ແລະ ການໂອນການຄ ື້າປະກັນ   

ຜູ້ຮັບຈ ານ າ ຫ ື ຜູ້ຮັບຈ ານອງ ທີື່ມີບຸລິມະສິດ ສາມາດສະລະບຸລິມະສິດຂອງຕົນໃຫ້ແກ່ເຈົື້າໜີື້ຜູ້ອືື່ນ ທີື່ມີ
ການຄ ້າປະກັນ ແຕ່ບໍໍ່ໃຫ້ເກີນມູນຄ່າໜີື້ສິນຂອງຕົນ. 

ເຈົື້າໜີື້ທີື່ມີການຄ ້າປະກັນມີສິດໂອນການຄ ້າປະກັນຂອງຕົນໃຫ້ແກ່ເຈົື້າໜີື້ຜູ້ອືື່ນທີື່ບໍໍ່ມີການຄ ້າປະກັນທີື່
ມີລູກໜີື້ຜູ້ດຽວກັນ  ແຕ່ບໍໍ່ໃຫ້ເກີນມູນຄ່າໜີື້ຂອງລູກໜີື້ທີື່ມີຕໍໍ່ເຈົື້າໜີື້ທີື່ໂອນການຄ ້າປະກັນ. 

ເຈົື້າໜີື້ ທີື່ມີການຄ ້າປະກັນສາມາດໂອນໜີື້ ລວມທັງຜົນປະໂຫຍດໃນໜີື້ຂອງຕົນໃຫ້ບຸກຄົນອືື່ນ. ໃນ
ກໍລະນີນີື້ການຄ ້າປະກັນ ແລະ ບຸລິມະສິດທີື່ຕິດພັນກັບໜີື້ນັື້ນ ກໍຈະຖືກໂອນໄປພ້ອມ ແຕ່ບໍໍ່ໃຫ້ເກີນມູນຄ່າໜີື້ຂອງ
ຕົນ. 

 

ມາດຕາ  514.  ການລຶບລ້າງການຈດົທະບຽນການຄ ື້າປະກັນ  

ການຈົດທະບຽນການຄ ້າປະກັນຈະຖືກລຶບລ້າງໃນກໍລະນີໃດໜຶື່ງ ດັົ່ງນີື້: 
1. ຜູ້ຮັບຈ ານອງ ຫ ື ຜູ້ຮັບຈ ານ າ ສະເໜີ ໃຫ້ລຶບລ້າງການບັນທຶກການຈົດທະບຽນ; 

2. ສານໄດ້ຕັດສີນໃຫ້ລຶບການຄ ້າປະກັນ. 
   

ພາກທີ VII 
ຂ ື້ຜູກພັນນອກສນັຍາ 

ໝວດທ ີ1 
ຫ ັກການທົົ່ວໄປ 
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ມາດຕາ 515.  ຂ ື້ຜູກພັນນອກສນັຍາ  

ຂໍໍ້ຜູກພັນນອກສັນຍາແມ່ນສາຍພົວພັນທາງແພ່ງ ທີື່ເກີດຂຶື້ນໂດຍບໍໍ່ມີສັນຍານ າກັນ.  
 

ມາດຕາ 516. ປະເພດຂ ື້ຜູກພັນນອກສນັຍາ 

  ຂໍໍ້ຜູກພັນນອກສັນຍາ ມີ ສາມ ປະເພດ ດັົ່ງນີື້: 
1. ການລະເມີດ; 
2. ການເຮັດວຽກແທນຜູ້ອືື່ນໂດຍບໍໍ່ມີການມອບໝາຍ; 
3. ການຮັບຊັບສິື່ງຂອງ ຫ ື ຜົນປະໂຫຍດທີື່ຕົນບໍໍ່ມີສິດ. 
 

ໝວດທີ 2 
ການລະເມີດ 

ມາດຕາ 517.  ການລະເມດີ  

ການລະເມີດ ແມ່ນການກະທ າ ຫ ື ການເມີນເສີຍ ໂດຍເຈດຕະນາ ຫ ື ດ້ວຍຄວາມບໍໍ່ລະມັດລະວັງ ຂອງ
ບຸກຄົນໃດໜຶື່ງ ທີື່ຂັດກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຊຶື່ງຜູ້ລະເມີດນັື້ນ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ
ທີື່ຕົນໄດ້ກໍໍ່ຂຶື້ນ ເວັື້ນເສຍແຕ່ຄວາມເສຍຫາຍນັື້ນ ຫາກເນືື່ອງມາຈາກການປ້ອງກັນຕົວ, ການປະຕິບັດໜ້າທີື່ ທີື່ຖືກ
ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຫ ື ຍ້ອນຄວາມຜິດຂອງຜູ້ຖືກເສຍຫາຍເອງ.  

 

ມາດຕາ 518. ລັກສະນະຂອງຄວາມເສຍຫາຍ  

ຄວາມເສຍຫາຍ ຕ້ອງມີລັກສະນະແນ່ນອນ ທີື່ໄດ້ເກີດຂຶື້ນແລ້ວ ຫ ື ແນ່ນອນຈະເກີດຂຶື້ນໃນອະນາຄົດ.  
ຄວາມເສຍຫາຍທີື່ອາດຈະເກີດຂຶື້ນ ຫ ື ບໍໍ່ເກີດຂຶື້ນໃນອະນາຄົດນັື້ນບໍໍ່ໃຫ້ຖືວ່າເປັນຄວາມເສຍຫາຍທີື່

ແນ່ນອນ.  
  

ມາດຕາ 519. ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງເຫດ ແລະ ຜົນເສຍຫາຍ  

ບຸກຄົນໃດໜຶື່ງ ຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍກໍຕໍໍ່ເມືື່ອຫາກມີສາຍພົວພັນເຫດ 
ແລະ ຜົນລະຫວ່າງການກະທ າກັບຄວາມເສຍຫາຍທີື່ເກີດຂຶື້ນ ຊຶື່ງສະແດງອອກ ດັົ່ງນີື້:  

1. ເຫດ ຕ້ອງແມ່ນສິື່ງຈ າເປັນທີື່ພາໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຫາຍ; 

2. ເຫດ ຕ້ອງເກີດຂຶື້ນກ່ອນຜົນເສຍຫາຍ; 

3. ເຫດ ຕ້ອງເປັນສາເຫດໂດຍກົງຂອງຜົນເສຍຫາຍ.  
 

ມາດຕາ 520. ປະເພດຄວາມເສຍຫາຍ  

ຄວາມເສຍຫາຍມີ ດັົ່ງນີື້: 
1. ທາງດ້ານຊັບ; 

2. ທາງດ້ານຊີວິດ ຫ ື ສຸຂະພາບ; 

3. ທາງດ້ານຊືື່ສຽງ, ກຽດ ຫ ື ສັກສີ; 
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4. ທາງດ້ານຈິດໃຈ. 
 

ມາດຕາ 521. ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຊັບ  

ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຊັບ ແມ່ນຄວາມເສຍຫາຍທີື່ເນືື່ອງມາຈາກການທີື່ຊັບໃດໜຶື່ງຖືກທ າລາຍ, ເປ່
ເພ ຫ ື ເສືື່ອມຄຸນນະພາບ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ທັງໝົດ ຫ ື ບາງສ່ວນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຖືກເສຍຫາຍເສຍຜົນ
ປະໂຫຍດ.  

 

ມາດຕາ 522.  ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຊີວິດ ຫ   ສຸຂະພາບ  

ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຊີວິດ ຫ ື ສຸຂະພາບ ແມ່ນຄວາມເສຍຫາຍທີື່ເກີດຂຶື້ນແກ່ບຸກຄົນໃດໜຶື່ງ ຊຶື່ງຮັດ
ໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫ ື ຈົນເຖິງຂັື້ນເສຍຊີວິດ.   

 

ມາດຕາ 523.  ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຊ ົ່ສຽງ, ກຽດ ຫ   ສັກສີ  

ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຊືື່ສຽງ, ກຽດ ຫ ື ສັກສີ ແມ່ນຄວາມເສຍຫາຍທີື່ເກີດຂຶື້ນແກ່ບຸກຄົນໃດໜຶື່ງ ທີື່
ໄດຖື້ກກ່າວຫາ, ໃສ່ຮ້າຍ, ປ້ອຍດ່າ ຫ ື ເຜີຍແຜ່ຂໍໍ້ມູນສ່ວນຕົວ. 
  

ມາດຕາ 524.  ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຈິດໃຈ  

ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຈິດໃຈ ແມ່ນຄວາມເສຍຫາຍເນືື່ອງມາຈາກ ຄວາມເສົື້າໃຈ, ສະລົດໃຈ ແລະ 
ຫົດຫູ່ຂອງບຸກຄົນໃດໜຶື່ງ ຊຶື່ງໄດ້ຮັບການກະທົບກະເທືອນຈາກການກະທ າຂອງບຸກຄົນໃດໜຶື່ງ. 

  

ມາດຕາ 525.  ການຄິດໄລ່ຄ່າເສຍຫາຍ  

  ການຄິດໄລ່ຄ່າເສຍຫາຍ ຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຜິດຂອງຜູ້ລະເມີດ. 
 ໃນກໍລະນີ ຜູ້ຖືກເສຍຫາຍຫາກມີສ່ວນຜິດ ຜູ້ກ່ຽວກໍຕ້ອງມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທີື່ເກີດ

ຂຶື້ນເໝືອນກັນ.  
  ໃນກໍລະນີຜູ້ຖືກເສຍຫາຍເອງ ຫາກເປັນຕົື້ນເຫດຂອງຄວາມເສຍຫາຍທີື່ເກີດຂຶື້ນທັງໝົດ ຜູ້ກຽ່ວກໍຕ້ອງ
ຮັບຜິດຊອບທັງໝົດ.  
  ການຄິດໄລ່ຄ່າເສຍຫາຍໃຫ້ອີງໃສ່ຄວາມເສຍຫາຍຕົວຈິງ. 
  

ມາດຕາ 526. ການກ ານດົຄ່າເສຍຫາຍຂອງແຕ່ລະປະເພດຂອງຄວາມເສຍຫາຍ  

ການກ ານົດຄ່າເສຍຫາຍແຕ່ລະປະເພດ ໃຫ້ອີງໃສ່ການຮ້ອງຂໍຂອງຜູ້ຖືກເສຍຫາຍ, ການຕົກລົງກັນລະ 
ຫວ່າງຜູ້ຖືກເສຍຫາຍ ກັບ ຜູ້ລະເມີດ ຫ ື ສານເປັນຜູ້ກ ານົດໂດຍພິຈາ ລະນາຄ່າເສຍຫາຍ ດັົ່ງນີື້:  

1. ທາງດ້ານຊັບ:  ທົດແທນຄືນຕາມມູນຄ່າຂອງຊັບ, ຄ່າສ້ອມແປງ, ຄ່າປ່ວຍການຊັບ.  
2. ທາງດ້ານຊີວິດ: ຄ່າມ້ຽນຄາບສົົ່ງສະ ການ ແລະ ຄ່າກິນທານ,  ຄ່າປົວແປງ ຈິດໃຈ, ຄ່າເບິື່ງແຍງລູກ

ທີື່ຍັງບໍໍ່ທັນພົື້ນກະສຽນອາຍຸ ລວມທັງລູກທີື່ພົື້ນກະສຽນອາຍຸແລ້ວ ແຕ່ເປັນບ້າເສຍຈິດ ຫ ື ບໍໍ່ສາມາດ
ອອກແຮງງານ ທີື່ຢູ່ໃນການເບິື່ງແຍງດູແລ ຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດ;  
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3. ທາງດ້ານສຸຂະພາບ: ຄ່າປ ິ່ນປົວ ແລະ ຄ່າຟື ນຟູສະພາບຮ່າງກາຍ, ຄ່າປ່ວຍການ, ຄ່າຜູ້ເບິື່ງແຍງໃນ
ເວລາປ ິ່ນປົວ, ຄ່າສູ່ຂວັນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອືື່ນໆ;   

4. ທາງດ້ານ ຊືື່ສຽງ, ກຽດ, ສັກສີ: ຟື ນຟູຄືນ ຊືື່ສຽງ, ກຽດ, ສັກສີດ້ວຍການຂໍໂທດ, ການແກ້ຂ່າວ
ຜ່ານສືື່ມວນຊົນ, ຈ່າຍຄ່າປ່ວຍການ. 

5. ທາງດ້ານຈິດໃຈ: ການຟື ນຟູທາງດ້ານຈິດໃຈ ດ້ວຍການຈ່າຍເງິນ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. 
 

ກ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີົ່ເນ ົ່ອງມາຈາກການລະເມີດ ຂອງຕົນເອງ 
  

ມາດຕາ 527. ຄວາມເສຍຫາຍທີົ່ເນ ົ່ອງມາຈາກການນ າໃຊ້ສິດເກນີຄວນ 

ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ້ນ າໃຊ້ສິດຂອງຕົນເກີນຄວນໂດຍເຈດຕະນາ ບຸກຄົນນັື້ນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃຊ້ແທນ
ຄ່າເສຍຫາຍທີື່ເນືື່ອງມາຈາກການໃຊ້ສິດເກີນຄວນນັື້ນ.  

 

ມາດຕາ 528. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ົ່ຄວາມເສຍຫາຍທີົ່ເນ ົ່ອງມາຈາກສະພາວະທີົ່ຈ າເປັນ 

ຄວາມເສຍຫາຍທີື່ເນືື່ອງມາຈາກສະພາວະທີື່ຈ າເປັນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການໃຊ້ແທນ, ແຕ່ສານອາດພິຈາລະນາ
ຕັດສີນ ໂດຍອີງໃສ່ສະພາບການຕົວຈິງ ໃຫ້ຜູກ້ະທ າ ຫ ື ບຸກຄົນທີສາມ ທີື່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການກະທ າ
ຂອງຜູລ້ະເມີດນັື້ນ ເປັນຜູ້ຮັບຜດິຊອບໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ. 

 

ມາດຕາ 529.  ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ົ່ຄວາມເສຍຫາຍທີົ່ເນ ົ່ອງມາຈາກການປ້ອງກນັຕົວເກີນຂອບເຂດ  

ຄວາມເສຍຫາຍທີື່ເນືື່ອງມາຈາກການປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ ຫ ື ຂອງສັງຄົມ, ຊີວິດ, ສຸຂະພາບ, 
ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທ າຂອງຕົນເອງ ຫ ື ຂອງບຸກຄົນອືື່ນ ຊຶື່ງເປັນການປ້ອງກັນຕົວຈະບໍໍ່ໄດ້
ຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທີື່ເກີດຂຶື້ນ ເວັື້ນເສຍແຕ່ການປ້ອງກັນຕົວເກີນຂອບເຂດຜູ້ລະເມີດ ຕ້ອງໃຊ້ແທນ
ຄ່າເສຍຫາຍທີື່ເກີດຂືື້ນນັື້ນ.   

  

ມາດຕາ 530. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ົ່ຄວາມເສຍຫາຍທີົ່ຫ າຍຄົນໄດກ້ ົ່ຂຶື້ນ  

ເມືື່ອຫ າຍຄົນໄດ້ຮ່ວມກັນກໍໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ ພວກກ່ຽວຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນໃນການໃຊ້ແທນຄ່າ
ເສຍຫາຍທີື່ພວກຕົນໄດ້ກໍໍ່ຂຶື້ນນັື້ນ. ສານອາດພິຈາລະນາຕັດສີນໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜຶື່ງ ຫ ື ຫ າຍຄົນໃນຈ ານວນຜູ້ກໍໍ່
ຄວາມເສຍຫາຍນັື້ນ ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທັງໝົດກ່ອນກໍໄດ,້ ແຕ່ຜູກ້່ຽວມີສິດທວງເອົາຄືນ ນ າບຸກຄົນທີື່ຕົນໄດ້
ໃຊ້ຕາງໄປແລ້ວນັື້ນ. 

 

ຂ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີົ່ເນ ົ່ອງມາ ຈາກການລະເມດີຂອງບຸກຄົນອ ົ່ນ,  

ຈາກສັດ, ຈາກວັດຖຸສິົ່ງຂອງ ທີົ່ຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ 

 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 

ກະຊວງຍຸຕິທ າ, ຄະນະຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ   ໜ້າ 145 

ມາດຕາ 531. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູໃ້ຊ້ວຽກ  

ຜູໃ້ຊ້ວຽກ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທີື່ຜູຮ້ັບໃຊ້ວຽກຂອງຕົນໄດ້ກໍໍ່ຂຶື້ນໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນອືື່ນ
ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີື່ຕາມການມອບໝາຍ. 

ໃນກໍລະນີທີື່ຄວາມເສຍຫາຍຫາກເກີດຂຶື້ນຍ້ອນຄວາມຜິດອັນໜັກໜ່ວງຂອງຜູຮ້ັບໃຊ້ວຽກແລ້ວ ຜູ້
ກ່ຽວຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແຕ່ຜູໃ້ຊ້ວຽກນັື້ນ ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າເສຍຫາຍນັື້ນກ່ອນແລ້ວ ຈຶື່ງທວງ
ເອົາການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ທີື່ໄດ້ຈ່າຍໄປແລ້ວນັື້ນຄືນຈາກຜູຮ້ັບໃຊ້ວຽກ.  

ການຫາບຸກຄົນອືື່ນໃຫ້ເຮັດວຽກ ເພືື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ ກໍໃຫ້ປະຕິບັດຕາມວັກທີໜຶື່ງຂອງມາດຕາ
ນີື້. 

 

ມາດຕາ 532. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພ ົ່ແມ່, ຜູປ້ົກຄອງ ຫ   ຜູຄຸ້້ມຄອງ  

ພໍໍ່ແມ່, ຜູປ້ົກຄອງ ຫ ື ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ເຊັົ່ນ ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ ແລະ ອືື່ນໆ ເປັນຜູຮ້ັບຜິດຊອບຕໍໍ່ຄວາມເສຍ
ຫາຍທີື່ເນືື່ອງມາຈາກຄວາມຜິດຂອງເດັກທີື່ຍັງບໍໍ່ທັນພົື້ນກະສຽນອາຍຸ ຫ ື ຄົນບ້າເສຍຈິດ ທີື່ຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງ
ຂອງຕົນ. 

 

ມາດຕາ 533. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູເ້ປັນເຈົື້າຂອງ ຫ   ຜູຄ້ອບຄອງສັດ  

ເຈົື້ົື້າຂອງ ຫ ື ຜູ້ຄອບຄອງສັດ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທີື່ສັດນັື້ນໄດ້ກໍໍ່ຂຶື້ນຍ້ອນຄວາມຜິດຂອງ
ຜູ້ເປັນເຈົື້ົື້າຂອງ ຫ ື ຜູ້ຄອບຄອງສັດນັື້ນ, ເວັື້ນເສຍແຕ່ຜູ້ເປັນເຈົື້ົື້າຂອງ ຫ ື ຜູ້ຄອບຄອງສັດ ຫາກສາມາດພິສູດໄດ້ວ່າ

ຕົນໄດ້ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງໃນການປົກປັກຮັກສາສັດຕາມຊະນິດ, ປະເພດ, ນິໄສ ຫ ື ການປະພຶດຂອງສັດແລ້ວ 

ຫ ື ຍ້ອນຄວາມຜິດຂອງຜູ້ຖືກເສຍຫາຍເອງ. 
ໃນກໍລະນີມີບຸກຄົນທີສາມເປັນຜູ້ກໍໍ່ກວນ  ຫ ື ເຮັດໃຫ້ສັດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜຶື່ງ ຜູ້

ເປັນເຈົື້ົື້າຂອງ ຫ ື ຜູ້ຄອບຄອງສັດ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃຊ້ແທນຄາ່ເສຍຫາຍກ່ອນ ແລ້ວຈຶື່ງທວງເອົາຄືນຈາກບຸກຄົນ
ທີສາມນັື້ນ. 

  

ມາດຕາ 534. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ົ່ຄວາມເສຍຫາຍທີົ່ເກີດຂ ື້ນຈາກວັດຖຸສິົ່ົ່ງຂອງ  

ຄວາມເສຍຫາຍທີື່ເກີດຂຶື້ນຈາກວັດຖຸສິື່ງຂອງໃດໜຶື່ງ ຍ ື້ອນຄວາມຜິດຂອງຜູເ້ປັນເຈົື້ົື້າຂອງ ຫ ື ຜູຄ້ອບ
ຄອງນັື້ນ ຜູ້ກ່ຽວຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍດັົ່ງກ່າວ. 

  

ມາດຕາ 535.  ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ົ່ຄວາມເສຍຫາຍຂອງເຈົື້າຂອງຕົື້ນໄມ້  

ເຈົື້າຂອງຕົື້ນໄມ້ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທີື່ເກດີຂຶື້ນຈາກຕົື້ນໄມ້ຂອງຕົນ ເຊັົ່ນ ງ່າໄມ້ຫັກ, 
ໝາກໄມ້ລົົ່ນ, ຕົື້ນໄມ້ລົື້ມ ແລະ ອືື່ນໆ. 

 

ມາດຕາ 536. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ົ່ຄວາມເສຍຫາຍຂອງເຈົື້າຂອງເຮ ອນ ຫ   ສິົ່ງປຸກສ້າງອ ົ່ນ 

ເຈົື້າຂອງເຮືອນ ຫ ື ສິື່ງປຸກສ້າງອືື່ນ ຫ ື ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ ຫ ື ນ າໃຊ້ ຫາກປະປ່ອຍໃຫ້ເຮືອນ ຫ  ື
ສິື່ງປຸກສ້າງນັື້ນ ພັງລົງ, ຊຸດລົງ ຍ້ອນຂາດການບົວລະບັດຮັກສາ ຊຶື່ງສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນອືື່ນ ຕ້ອງ
ຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທີື່ເກີດຂຶື້ນນັື້ນ.  



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 

ກະຊວງຍຸຕິທ າ, ຄະນະຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ   ໜ້າ 146 

 

ມາດຕາ 537.  ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ົ່ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຜູ້ຮັບເໝາົກ ົ່ສ້າງ  

ຜູຮ້ັບເໝົາກໍໍ່ສ້າງ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທີື່ເກີດຂຶື້ນຈາກຄວາມບົກພ່ອງຂອງການກໍໍ່ສ້າງ ຫ ື 
ການຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາຂອງຕົນ  ເຊັົ່ນ ການຫັກພັງຂອງສິື່ງກໍໍ່ສ້າງ, ວັດສະດຸກໍໍ່ສ້າງບໍໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ບໍໍ່ຖືກ
ເຕັກນິກ, ການຂຸດຮ່ອງ, ການຂຸດຂຸມ, ການວາງສິື່ງກີດຂວາງໂດຍບໍໍ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ. 

 

ມາດຕາ 538. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ົ່ຄວາມເສຍຫາຍທີົ່ເນ ົ່ອງມາຈາກຜະລິດຕະພັນ ຫ   ສິນຄາ້  

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັື້ງໃດໜຶື່ງ ທີື່ທ າການຜະລິດ, ດ າເນີນທຸລະກິດ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ຄວາ
ມເສຍຫາຍທີື່ເນືື່ອງມາຈາກຜະລິດຕະພັນ ຫ ື ສິນຄ້າ ທີື່ບໍໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ຊຶື່ງສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜູບໍ້ລ ິ 
ໂພກ ຫ ື ຜູ້ຊົມໃຊ້.  

  

ມາດຕາ 539.  ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ົ່ຄວາມເສຍຫາຍທີົ່ເກດີມາຈາກວັດຖອຸັນຕະລາຍ  

ເຈົື້າຂອງ ຫ ື ຜູ້ຄອບຄອງວັດຖຸອັນຕະລາຍ ເຊັົ່ນ ພາຫະນະທີື່ແລ່ນດ້ວຍເຄືື່ອງຈັກ, ລະບົບສາຍສົົ່ງກະແສ
ໄຟຟ້າ, ໂຮງງານຜະລິດທາງດ້ານອຸດສາຫະກ າ, ອາວຸດ, ລະເບີດ, ວັດຖຸໄວໄຟ, ສານພິດ, ສານກ າມັນຕະພາບລັງສີ
,  ສານເຄມີ ຫ ື ວັດຖຸອັນຕະລາຍອືື່ນ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທີື່ເກີດຂຶື້ນ ເວັື້ນເສຍແຕ່ຄວາມເສຍຫາຍ
ນັື້ນຫາກບໍໍ່ໄດ້ເກີດຈາກຄວາມຜິດຂອງຕົນ. 

 

ມາດຕາ 540.  ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ົ່ຄວາມເສຍຫາຍຕ ົ່ສິົ່ງແວດລອ້ມ  

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັື້ງ ທີື່ໄດ້ກໍໍ່ມົນລະພິດ ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍໍ່ສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ບຸກຄົນອືື່ນ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທີື່ເກີດຂຶື້ນ ເວັື້ນເສຍແຕ່ຄວາມເສຍຫາຍນັື້ນຫາກບໍໍ່ໄດ້ເກີດຈາກ
ຄວາມຜິດຂອງຕົນ. 
 

ໝວດທີ 3 
ການເຮັດວຽກງານແທນຜູອ້ ົ່ນ 

 

ມາດຕາ 541. ການເຮດັວຽກແທນຜູອ້ ົ່ນ  

ການເຮັດວຽກແທນຜູອື້ື່ນ ແມ່ນການທີື່ຜູເ້ຮັດວຽກແທນໄດ້ດ າເນີນວຽກໃດໜຶື່ງ ເພືື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງ
ບຸກຄົນອືື່ນໂດຍບໍໍ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ ຈາກບຸກຄົນນັື້ນ ເຊັົ່ນ ການສ້ອມແປງເຮືອນໃຫ້ຜູອື້ື່ນ ໃນເວລາເຈົື້າຂອງ 
ຫ ື ຜູ້ຄອບຄອງ  ບໍໍ່ຢູ່, ການໃຊ້ໜີື້ື້ສິນແທນ ແລະ ອືື່ນໆ. 
  

ມາດຕາ 542.  ເງ ົ່ອນໄຂຂອງການເຮັດວຽກແທນຜູອ້ ົ່ນ  

ເງືື່ອນໄຂຂອງການເຮັດວຽກແທນຜູອື້ື່ນມີ ດັົ່ງນີື້: 
1. ບໍໍ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກຜູ້ເປັນເຈົື້າຂອງ ຫ ື ຜູ້ຄອບຄອງ; 
2. ຕ້ອງດ າເນີນໄປດ້ວຍເຈດຕະນາດີ;  



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 
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3. ເພືື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູເ້ປັນເຈົື້ົື້າຂອງ ຫ ື ຜູ້ຄອບຄອງ; 
4. ຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມສາມາດ ແລະ ເງືື່ອນໄຂຂອງຕົນ; 
5. ຕ້ອງປະຕິບັດວຽກດັົ່ງກ່າວຄືກັບເປັນວຽກຂອງຕົນເອງ; 
6. ປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕັື້ງໃຈຂອງຜູ້ເປັນເຈົື້າຂອງ ຫ ື ຜູ້ຄອບຄອງ ຖ້າວ່າ ຜູ້ກ່ຽວຫາກຮູ້ 

ຫ ື ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້. 
 

ມາດຕາ 543. ພັນທະຂອງຜູເ້ຮັດວຽກແທນຜູອ້ ົ່ນ  

ຜູ້ເຮັດວຽກແທນຜູ້ອືື່ນ ມີພັນທະດັົ່ງນີື້: 
1. ຕ້ອງແຈ້ງການເຮັດວຽກແທນ ແລະ ຜົນຂອງການເຮັດວຽກຂອງຕົນໃຫ້ຜູເ້ປັນເຈົື້າຂອງ ຫ ື ຜູ້

ຄອບຄອງຊາບ ໃນທັນໃດ; 
2. ຕ້ອງສືບຕໍໍ່ເຮັດວຽກໃຫ້ສ າເລັດ ຫ ື ຈົນກວ່າຜູເ້ປັນເຈົື້າຂອງ ຫ ື ຜູ້ຄອບຄອງ ຈະມີຄວາມສາມາດ

ດ າເນີນເອງໄດ;້ 
3. ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ທຸກຄວາມເສຍຫາຍທີື່ເກີດຂຶື້ນໃນຂະນະທີື່ປະຕິບັດວຽກນັື້ນ.  

ນອກຈາກນີື້ ໃຫ້ປະຕິບັດດັົ່ງດຽວກັນກັບພັນທະຂອງຜູ້ຮັບມອບໝາຍ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ
445 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້. 
 

ມາດຕາ 544.  ພັນທະຂອງຜູເ້ປັນເຈົື້າຂອງ ຫ   ຜູຄ້ອບຄອງ  

  ຜູເ້ປັນເຈົື້າຂອງ ຫ ື ຜູ້ຄອບຄອງມີພັນທະໃນການທົດແທນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆທີື່ຈ າເປັນ ແລະ ມີຜົນປະ
ໂຫຍດ ຖ້າວ່າການເຮັດວຽກແທນນັື້ນຫາກໄດດ້ າເນີນໄປດ້ວຍດີ ຫ ື ຜູເ້ປັນເຈົື້າຂອງ ຫ ື ຜູຄ້ອບຄອງຫາກເຫັນດີ 
ຮັບຮອງເອົາການເຮັດວຽກແທນນັື້ນ.   
 

ມາດຕາ 545. ການປົກປ້ອງຊີວິດ, ຊ ົ່ສຽງ, ຊັບຂອງຜູ້ອ ົ່ນ  

  ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ້ກະທ າສິື່ງໃດໜຶື່ງ ເພືື່ອປົກປ້ອງຊີວິດ, ຊືື່ສຽງ ຫ ື ຊັບຂອງບຸກຄົນອືື່ນ ຈາກໄພ
ອັນຕະລາຍທີື່ເກີດຂຶື້ນກະທັນຫັນ, ບຸກຄົນຜູ້ກະທ ານັື້ນ ຈະບໍໍ່ໄດ້ຮັບຜິດຊອບໃຊ້ແທນຄວາມເສຍຫາຍທີື່ເກີດຂຶື້ນ
ເວັື້ນເສຍແຕ່ຄວາມເສຍຫາຍທີື່ເກີດຂຶື້ນນັື້ນ ຍ້ອນການກະທ າໂດຍເຈດຕະນາ ຫ ື ດ້ວຍຄວາມບໍໍ່ລະມັດລະວັງຢ່າງ
ຮ້າຍແຮງຂອງຜູ້ກ່ຽວ. 
 

ໝວດທີ 4 
ການຮັບຊັບສິົ່ງຂອງ ຫ   ຜົນປະໂຫຍດທີົ່ຕນົບ ົ່ມີສດິ 

 

ມາດຕາ 546.  ການຮັບຊັບສິົ່ງຂອງ ຫ   ຜົນປະໂຫຍດທີົ່ຕົນບ ົ່ມສີິດ  

ການຮັບຊັບສິື່ງຂອງ ຫ ື ຜົນປະໂຫຍດທີື່ຕົນບໍໍ່ມີສິດ ແມ່ນການເອົາຊັບສິື່ງຂອງ ຫ ື ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້
ອືື່ນ ມາເປັນຂອງຕົນໂດຍບໍໍ່ມີພືື້ນຖານທາງກົດໝາຍ ຊຶື່ງເຮັດໃຫ້ຊັບສິື່ງຂອງ ຫ ື ຜົນປະໂຫຍດຂອງບຸກຄົນອືື່ນ 
ຫ ຸດລົງ ຜູ້ຮັບຕ້ອງສົົ່ງຊັບສິື່ງຂອງ ຫ ື ຜົນປະໂຫຍດນັື້ນຄືນໃຫ້ ຜູ້ມີສິດ. 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 
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ກໍລະນີການຮັບຊັບສິື່ງຂອງ ຫ ື ຜົນປະໂຫຍດທີື່ເກີດຈາກສັນຍາທີື່ເປັນໂມຄະ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີື່ໄດ້ 
ກ ານົດໄວ້ໃນວັກໜຶື່ງຂອງມາດຕານີື້. 

 

ມາດຕາ 547. ການຮັບຊັບສິົ່ງຂອງ ຫ   ຜົນປະໂຫຍດທີົ່ຕົນບ ົ່ມສີິດດ້ວຍຄວາມຫ ົງຜິດ  

ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດຮ້ັບຊັບສິື່ງຂອງ ຫ ື ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູອື້ື່ນດ້ວຍຄວາມຫ ົງຜິດບຸກຄົນນັື້ນ ຕ້ອງສົົ່ງ
ຊັບສິື່ງຂອງ ຫ ື ຜົນປະໂຫຍດນັື້ນຄືນໃຫ້ຜູເ້ປັນເຈົື້ົື້າຂອງ ພ້ອມທັງ     ໝາກຜົນ ຫ ື ລາຍໄດ້ນັບແຕ່ ວັນທີື່ໄດຮ້ັບ
ເປັນຕົື້ນໄປ ແລະ ຜູ້ກ່ຽວກໍສາມາດຮຽກຮ້ອງເອົາຄ່າປົກປັກຮັກສາຊັບສິື່ງຂອງ ແລະ ໝາກຜົນ ລວມທັງມູນຄ່າທີື່
ເພີື່ມຂຶື້ນຂອງຊັບສິື່ງຂອງນັື້ນ. 

ຊັບສິື່ງຂອງ ຫ ື ຜົນປະໂຫຍດທີື່ນ າໃຊ້ແລ້ວໝົດໄປ, ເປ່ເພ ຫ ື ສູນຫາຍໃຫ້ຕີມູນຄ່າຊັບສິື່ງຂອງ ຫ ື ຜົນ

ປະໂຫຍດນັື້ນຄືນໃຫ້ແກ່ຜູ້ເປັນເຈົື້າຂອງ, ເວັື້ນເສຍແຕ່ການສູນຫາຍ ຫ ື ເປ່ເພຍ້ອນເຫດສຸດວິໄສ. 

ໃນກໍລະນີມີການສ້ອມແປງ, ປັບປຸງ ຫ ື ເພີື່ມເຕີມເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າຂອງຊັບສິື່ງຂອງເພີື່ມຂຶື້ນ ຜູ້ເປັນເຈົື້ົື້າ
ຂອງຊັບສິື່ງຂອງ ຕ້ອງທົດແທນຄືນມູນຄ່າໃນສ່ວນທີື່ເພີື່ມຂຶື້ນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບຊັບສິື່ງຂອງນັື້ນ. 

ໃນກໍລະນີທີື່ໝາກຜົນນັື້ນ ຫາກໄດ້ນ າໃຊ້ແລ້ວໝົດໄປ, ເປ່ເພ ຫ ື ສູນຫາຍ ກໍໃຫ້ຖືວ່າແລ້ວແກ່ກັນໄປ. 
 

ມາດຕາ 548. ການຮັບຊັບສິົ່ງຂອງ ຫ   ຜົນປະໂຫຍດທີົ່ຕົນບ ົ່ມສີິດໂດຍເຈດຕະນາ  

ບຸກຄົນໃດຫາກໄດ້ຮັບຊັບສິື່ງຂອງ ຫ ື ຜົນປະໂຫຍດຂອງບຸກຄົນອືື່ນໂດຍເຈດຕະນາ ຊຶື່ງຮູ້ວ່າຕົນບໍໍ່ມີສິດ
ຮັບຊັບສິື່ງຂອງ ຫ ື ຜົນປະໂຫຍດນັື້ນ ບຸກຄົນດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງສົົ່ງຊັບສິື່ງຂອງ ຫ ື ຜົນປະໂຫຍດນັື້ນຄືນໃຫ້ຜູເ້ປັນເຈົື້ົື້າ
ຂອງພ້ອມທັງໝາກຜົນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບເປັນຕົື້ົື້ນໄປ. 

ຊັບສິື່ງຂອງ ຫ ື ຜົນປະໂຫຍດລວມທັງໝາກຜົນ ທີື່ນ າໃຊ້ແລ້ວໝົດໄປ, ເປ່ເພ ຫ ື ສູນຫາຍ ກໍໃຫ້ຕີມູນ
ຄ່າຊັບສິື່ງຂອງ ຫ ື ຜົນປະໂຫຍດນັື້ນຄືນໃຫ້ແກ່ຜູ້ເປັນເຈົື້າຂອງ.  
 

ມາດຕາ 549.  ການມອບຊັບສິົ່ງຂອງທີົ່ຜູມ້ອບບ ົ່ມີສິດທວງຄ ນ  

ບຸກຄົນໃດຫາກໄດ້ມອບຊັບສິື່ງຂອງ ໃຫ້ຜູ້ອືື່ນແລ້ວ ຈະບໍໍ່ມີສິດທວງເອົາຊັບສິື່ງຂອງ ຫ ື ຜົນປະໂຫຍດ
ນັື້ນຄືນ ໃນກໍລະນ ີດັົ່ງນີື້:  

1. ການປະຕິບັດພັນທະກ່ອນກ ານົດ; 
2. ການປະຕິບັດພັນທະພາຍຫ ັງໝົດອາຍຸຄວາມ; 
3. ການປະຕິບັດສິື່ງໃດໜຶື່ງໂດຍຮູ້ວ່າບໍໍ່ມີພັນທະ; 
4. ການປະຕິບັດພັນທະຂອງຜູ້ອືື່ນ; 
5. ການປະຕິບັດພັນທະທີື່ຜິດກົດໝາຍ. 

 

ມາດຕາ 550.  ການປະຕິບັດພັນທະກອ່ນກ ານົດເວລາ  

ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ້ປະຕິບັດພັນທະກ່ອນກ ານົດເວລາຕາມສັນຍາ ຫ ື ກົດໝາຍແລ້ວ ຜູ້ກ່ຽວບໍໍ່ມີສິດທວງ
ໃຫ້ສົົ່ງສິື່ງທີື່ໄດ້ປະຕິບັດໄປແລ້ວນັື້ນຄືນ ເວັື້ນເສຍແຕ່ຜູ້ກຽ່ວ ຫາກຫ ົງກ ານົດເວລາໃນການປະຕິບັດພັນທະ
ດັົ່ງກ່າວ. 
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ມາດຕາ 551. ການປະຕິບັດພັນທະພາຍຫ ັງໝົດອາຍຸຄວາມ  

ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ້ປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນພາຍຫ ັງໝົດອາຍຸຄວາມແລ້ວ ຜູ້ກ່ຽວບໍໍ່ມີສິດທວງເອົາຊັບ 
ສິື່ງຂອງນັື້ນຄືນ. 

 

ມາດຕາ 552. ການປະຕິບັດສິົ່ງໃດໜຶົ່ງ ໂດຍຮູ້ວ່າບ ົ່ມີພັນທະ  

ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ້ປະຕິບັດສິື່ງໃດໜຶື່ງ ຄືກັບການປະຕິບັດພັນທະ ຕໍໍ່ບຸກຄົນອືື່ນ ໂດຍຮູ້ວ່າຕົນບໍໍ່ມີ
ພັນທະ ຜູ້ກ່ຽວຈະຮ້ອງຂໍໃຫ້ສົົ່ງສິື່ງທີື່ຕົນໄດ້ປະຕິບັດໄປແລ້ວນັື້ນຄືນບໍໍ່ໄດ້. 

   

ມາດຕາ 553. ການປະຕິບັດພັນທະຂອງຜູອ້ ົ່ນ  

ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ້ປະຕິບັດພັນທະໃຫ້ແກ່ຜູ້ອືື່ນທີື່ບໍໍ່ເປັນເຈົື້າໜີື້ຂອງຕົນດ້ວຍຄວາມຫ ົງຜິດ ຖ້າວ່າເຈົື້າ
ໜີື້ື້ທີື່ມີຄວາມບໍລິສຸດໃຈ ຫາກໄດທ້ າລາຍຂໍໍ້ມູນຫ ັກຖານຕ່າງໆ, ການຄ ້າປະກັນ ຫ ື ໝົດອາຍຸຄວາມ ຜູ້ກ່ຽວບໍໍ່ມີ
ສິດທວງເອົາສິື່ງທີື່ຕົນໄດ້ປະຕິບັດໄປແລ້ວນັື້ນຄືນ. 

ໃນກໍລະນີວັກເທິງ ບຸກຄົນທີື່ໄດ້ປະຕິບັດພັນທະແລ້ວ ມີສິດທວງໃຫ້ຜູ້ມີພັນທະເດີມ ຫ ື ຜູ້ຄ ື້າປະກັນໃຊ້
ແທນຄືນພັນທະທີື່ຕົນໄດ້ປະຕິບັດໄປແລ້ວນັື້ນໄດ້. 

  

ມາດຕາ 554.  ການປະຕິບັດພັນທະທີົ່ຜດິກົດໝາຍ  

ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ້ປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນທີື່ເປັນການຂັດກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ສັງຄົມ, ຮີດ 
ຄອງປະເພນີ ຫ ື ລະບຽບ, ກົດໝາຍ ຕໍໍ່ບຸກຄົນອື່ືື່ນແລ້ວ ຜູ້ກ່ຽວບໍໍ່ມີສິດທວງເອົາຄືນ. 

   

ພາກທີ VIII 
ການສ ບທອດມນູມ ຣະດົກ 

ໝວດທີ 1 
ຫ ັກການສ ບທອດມູນມ ຣະດົກ 

 

ມາດຕາ  555.  ມູນມ ຣະດົກ  

 ມູນມໍຣະດົກ ແມ່ນຊັບທີື່ເປັນກ າມະສິດຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດ ລວມທັງ ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ້ກ່ຽວ ເວັື້ນ
ເສຍແຕ່ສິດ ແລະ ພັນທະຊຶື່ງກດົໝາຍ ຫ ື ສັນຍາໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃຫ້ຜູ້ເສຍຊີວິດ ຕ້ອງປະຕິບັດດ້ວຍຕົນເອງໃນ ເວລາ
ທີື່ຜູ້ກ່ຽວມີຊີວິດຢູ່ນັື້ນ. 

 

ມາດຕາ  556. ການສ ບທອດມນູມ ຣະດົກ  

 ການສືບທອດມູນມໍຣະດົກ ແມ່ນການຕົກທອດມູນມໍຣະດົກຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດໃຫ້ແກ່ຜູ້ສືບທອດມູນມໍ 
ຣະດົກ ຕາມກົດໝາຍ ຫ ື ຕາມພິໄນກ າ. 
  



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 
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ມາດຕາ  557. ມູນມ ຣະດົກຂອງຜູຖ້ ກສານຕັດສີນເປນັຜູເ້ສຍຊີວິດ 

 ເມືື່ອບຸກຄົນໃດຫາກຖືກສານຕັດສີນວ່າ ເປັນຜູເ້ສຍຊວິີດແລ້ວ ມູນມໍຣະດົກຂອງບຸກຄົນນັື້ນ ກໍຈະຕົກ 
ທອດເປັນຂອງຜູ້ສືບທອດ. ຖ້າວ່າພາຍຫ ັງມາບຸກຄົນນັື້ນຫາກຍັງມີຊີວິດຢູ່ຜູ້ສືບທອດມູນມໍຣະດົກ ຕ້ອງສົົ່ງຊັບທີື່
ຍັງຄົງຢູ່ຊຶື່ງຕົນໄດ້ຮັບນັື້ນຄືນ ແຕ່ເຈົື້າຂອງຊັບຕ້ອງໃຊ້ແທນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ໃນການປົກປັກຮັກສາມູນມໍຣະ ດົກ
ນັື້ນ ຄືນໃຫ້ແກ່ຜູສ້ືບທອດ. 
 ໃນກໍລະນຜີູ້ຖືກສານຕັດສີນວ່າ ເປັນຜູ້ເສຍຊີວິດແລ້ວນັື້ນ ຫາກຍັງມີຊີວິດຢູ່ ແຕ່ບໍໍ່ມາທວງທາວເອົາຊັບ
ຂອງຕົນຄືນ ພາຍໃນກ ານົດສາມປີ ສ າລັບຊັບເຄືື່ອນທີື່, ຫົກປີ ສ າລັບຊັບຄົງທີື່ ນັບແຕ່ວັນຜູກ້່ຽວຮັບຊາບຄ າຕັດ 
ສີນຂອງສານເປັນຕົື້ນໄປ ຊັບດັົ່ງກ່າວກໍຈະຕົກເປັນຂອງຜູ້ສືບທອດ.  

 

ມາດຕາ  558. ວັນເວລາເປີດການສ ບທອດມູນມ ຣະດກົ   

 ການເປີດການສືບທອດມູນມໍຣະດົກ ແມ່ນນັບແຕ່ວັນເວລາທີື່ເຈົື້ົື້າມູນມໍຣະດົກໄດ້ເສຍຊວິີດເປັນຕົື້ົື້ນໄປ. 
ໃນກໍລະນີທີື່ເຈົື້ົື້າມູນມໍຣະດົກຫາກໄດຖື້ກສານຕັດສີນວ່າເປັນຜູເ້ສຍຊີວິດນັື້ນ ກໍໃຫ້ຖືເອົາວັນເວລາທີື່ມີຄ າຕັດສີນ
ຂອງສານທີື່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດແລ້ວ ເປັນວັນເວລາເປີດການສືບທອດມູນມໍຣະດົກ.   
 

ມາດຕາ  559. ບ່ອນເປີດການສ ບທອດມນູມ ຣະດົກ   

 ບ່ອນເປີດການສືບທອດມູນມໍຣະດົກ ແມ່ນບ່ອນຢູ່ປະຈ າສຸດທ້າຍຂອງເຈົື້ົື້າມູນມໍຣະດົກ, ຖ້າວ່າບ່ອນຢູ່
ຂອງເຈົື້ົື້າມູນມໍຣະດົກນັື້ນ ຫາກບໍໍ່ຈະແຈ້ງ ຫ ື ມີບ່ອນຢູ່ຫ າຍບ່ອນ ກໍໃຫ້ຖືເອົາບ່ອນມູນມໍຣະດົກທີື່ເປນັພືື້ນຖານສ າ
ຄັນຕັື້ງຢູ່ ເປັນບ່ອນເປີດ. 
 

ມາດຕາ  560. ມູນມ ຣະດກົທີົ່ຈະນ າມາແບ່ງປັນ 

 ມູນມໍຣະດົກທີື່ຈະນ າມາແບ່ງປັນໃຫ້ຜູ້ສືບທອດນັື້ນຕ້ອງເຫ ືອຈາກການຫັກ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕາມລ າດັບຄື: 
1. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການມ້ຽນຄາບສົົ່ງສະການ;  

2. ການຊ າລະໜີື້ສິນຂອງເຈົື້າມູນມໍຣະດົກ;  
3. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສືບທອດມູນມໍຣະດົກ ເຊັົ່ນ: ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມູນມໍຣະດົກ, 

ຄ່າທ ານຽມ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍອືື່ນໆ.  
 

ມາດຕາ  561. ປະເພດການສ ບທອດ  

ການສືບທອດມູນມໍຣະດົກມີ ສອງປະເພດ ຄື: 
1. ການສືບທອດຕາມກົດໝາຍ; 
2. ການສືບທອດຕາມພິໄນກ າ. 

 
ໝວດທີ 2 

ການສ ບທອດມນູມ ຣະດົກຕາມກົດໝາຍ  
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ມາດຕາ  562. ການສ ບທອດມນູມ ຣະດົກຕາມກົດໝາຍ  

 ການສືບທອດມູນມໍຣະດົກຕາມກົດໝາຍ ແມ່ນການຮັບເອົາມູນມໍຣະດົກໂດຍຜູ້ສືບທອດຕາມທີື່ໄດ້ 
ກ ານົດໄວ້ໃນປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້. 

  

ມາດຕາ  563. ກ ລະນີທີົ່ພາໃຫ້ມີການສ ບທອດມ ຣະດກົຕາມກົດໝາຍ  

  ການສືບທອດມູນມໍຣະດົກຕາມກົດໝາຍ ຈະມີຂຶື້ນໄດ້ໃນກໍລະນີ ດັົ່ງນີື້: 
1. ມູນມໍຣະດົກທີື່ບໍໍ່ໄດ້ເຮັດພິໄນກ າ;  
2. ພິໄນກ າເປັນໂມຄະ; 
3. ຜູສ້ືບທອດມູນມໍຣະດົກຕາມພິໄນກ ານັື້ນໄດເ້ສຍຊວິີດກ່ອນການເປີດການສືບທອດ; 

4. ຜູສ້ືບທອດມູນມໍຣະດົກຕາມພິໄນກ າ ຫາກບໍໍ່ຮັບເອົາການສືບທອດ; 

5. ມູນມໍຣະດົກທີື່ຍັງເຫ ືອຈາກການສືບທອດຕາມພິໄນກ າ. 
 

ມາດຕາ  564. ຜູສ້ ບທອດມນູມ ຣະດົກຕາມກົດໝາຍ  

 ຜູສ້ືບທອດມູນມໍຣະດົກຕາມກົດໝາຍມີ ດັົ່ງນີື້: 
1. ລູກ (ລູກຄີງ, ລູກລ້ຽງ, ລູກນ້າ) ຂອງເຈົື້າມູນມໍຣະດົກ ລວມທັງເດັກຢູ່ໃນທ້ອງແມ່ກໍມີສິດສືບ

ທອດມູນມໍຣະດົກ; 

2. ຜົວ ຫ ື ເມຍ ຂອງເຈົື້ົື້າມູນມໍຣະດົກທີື່ຍັງມີຊີວິດຢູ່; 
3. ພໍໍ່, ແມ່, ປູ,່ ຍ່າ, ພໍໍ່ເຖົື້າ, ແມ່ເຖົື້ົື້າ, ທວດ ຂອງເຈົື້າມູນມໍຣະດົກ; 

4. ອ້າຍ, ເອືື້ອຍ, ນ້ອງ, ລຸງ, ປ້າ, ອາວ, ອາ, ນ້າບ່າວ, ນ້າສາວ, ຫ ານ, ເຫ ນ, ລ້ອນ ຂອງເຈົື້າມູນ

ມໍຣະດົກ; 

5. ລັດ ຫ ື ນິຕິບຸກຄນົ ຫ ື ບຸກຄົນອືື່ນ ທີື່ໄດກ້ ານົດໄວ້ໃນປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້. 
 

ມາດຕາ  565. ລ າດັບໃນການຮັບມູນມ ຣະດົກ  

ໃນການແບ່ງປັນມູນມໍຣະດົກໃຫ້ຜູ້ສືບທອດ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 564 ຂອງປະມວນກົດ 
ໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້ ຖ້າວ່າຜູ້ໃດຫາກເປັນຍາດຊັື້ນຈ າກັບເຈົື້າມູນມຣະດົກ ກໍຈະແມ່ນຜູ້ນັື້ນເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບກ່ອນ. 
ສ່ວນຜູ້ທີື່ຢູ່ລ າດັບໃກ້ຊິດຖັດໄປນັື້ນ ຈະໄດ້ຮັບກໍຕໍໍ່ເມືື່ອ ຫາກບໍໍ່ມີຍາດຊັື້ນຈ າຂອງເຈົື້າມູນເທົົ່ານັື້ນ. 

   

ມາດຕາ  566. ການແບ່ງປັນມູນມ ຣະດົກລະຫວ່າງ ຜົວ ຫ   ເມຍທີົ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ ແລະ ລູກ 

 ໃນກໍລະນີທີື່ຜົວ ຫ ື ເມຍຫາກໄດເ້ສຍຊີວິດໄປ ໂດຍໄດ້ປະເມຍ ຫ ື ຜົວ ແລະ ລູກໄວ້ກໍແມ່ນລູກເປັນຜູ້ມີ
ສິດຮັບມູນມໍຣະດົກທີື່ເປັນຊັບເດີມຂອງເຈົື້າມູນມໍຣະດົກສາມສ່ວນສີື່ ແລະ ອີກໜຶື່ງສ່ວນສີື່ ແມ່ນ ເມຍ ຫ ື ຜົວທີື່
ຍັງມີຊີວິດຢູ່ ເປັນຜູຮ້ັບ. 
 ສ່ວນສີນສົມສ້າງນັື້ນໃຫ້ແບ່ງເຄິື່ງ ຄື ເຄິື່ງໜຶື່ງໃຫ້ເມຍ ຫ ື ຜວົທີື່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ ແລະ ອີກເຄິື່ງໜຶື່ງນັື້ນ ໃຫ້
ແບ່ງປັນແກ່ພວກລູກ ເປັນພູດສະເໝີກັນ. 
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ມາດຕາ  567. ການແບ່ງປັນມູນມ ຣະດົກລະຫວ່າງພວກລູກຂອງຜູເ້ສຽັຊີວິດ  

ການແບ່ງປັນມູນມໍຣະດົກ ລະຫວ່າງພວກລູກຂອງເຈົື້າມູນມໍຣະດົກ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັົ່ງນີື້: 
1. ຖ້າວ່າເຈົື້າມູນມໍຣະດົກ ຫາກມີແຕ່ລູກຄີງ ເທົົ່ານັື້ນ ມູນມໍຣະດົກ ຊຶື່ງເປັນສິນສົມສ້າງ ແລະ ຊັບ

ເດີມທີື່ຕົກທອດແກ່ພວກກ່ຽວ ກໍໃຫ້ແບ່ງປັນເປັນພູດສະເໝີກັນ ເວັື້ນເສຍແຕ່ື່ໄດກ້ ານົດໄວ້ໃນ
ມາດຕາ 566 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້;  

2. ຖ້າວ່າເຈົື້າມູນມໍຣະດົກ ຫາກມີລູກຄີງ, ລູກລ້ຽງ ແລະ ລູກນ້າ ມູນມໍຣະດົກທີື່ເປັນພູດສິນສົມສ້າງ

ຂອງຜູ້ກ່ຽວ ໃຫ້ແບ່ງປັນເປັນພູດສະເໝີກັນຕາມຂໍໍ້ 1 ເທິງນີື້;  

3. ລູກລ້ຽງມີສິດໄດ້ຮັບພູດທີື່ເປັນຊັບເດີມຂອງເຈົື້າມູນມໍຣະດົກ ຄືກັນກັບລູກຄີງ, ສ າລັບລູກນ້າ ບໍໍ່

ມີສິດໄດ້ຮັບພູດທີື່ເປັນຊັບເດີມຂອງພໍໍ່ນ້າ ຫ ື ແມ່ນ້າທີື່ເສຍຊີວິດ;  
4. ລູກລ້ຽງ ບໍໍ່ມີສິດສືບທອດມູນມໍຣະດົກ ຂອງຜູ້ເປັນພໍໍ່ແມ່ເດີມຂອງຕົນອີກ ເວັື້ນເສຍແຕ່ມີພິໄນກ າ

ຈາກພໍໍ່ແມ່ເດີມມອບໃຫ້ຕົນເທົົ່ານັື້ນ; 

 ສ າລັບລູກຄີງ, ລູກລ້ຽງ, ລູກນ້າ ທີື່ໄດລ້້ຽງດູ, ເບິື່ງແຍງ ແລະ ປ ິ່ນປົວ  ພໍໍ່ແມ່ຕະຫ ອດຮອດເສຍຊີວິດ 
ແລະ ມ້ຽນຄາບສົົ່ງສະການ ດ້ວຍຕົນເອງ ຫ ື ໂດຍໃຊ້ຊັບຂອງຕົນເອງ ຫ ື ປະກອບສ່ວນໃນການປົກປັກຮັກສາ 
ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊັບຂອງເຈົື້າມູນມໍຣະດົກເພີື່ມຂຶື້ນ ກໍຈະໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງ ມູນມໍຣະດົກຂອງເຈົື້າມູນມໍຣະດົກ ຫ າຍ
ກວ່າຜູ້ສືບທອດຄົນອືື່ນໜຶື່ງພູດ. 

   

ມາດຕາ  568. ການແບ່ງປັນມູນມ ຣະດົກລະຫວ່າງຜົວ ຫ   ເມຍທີົ່ຍງັມີຊີວິດຢູ່ ແລະ ຍາດສາຍຕັື້ງ  

 ໃນກໍລະນີທີື່ຜົວ ຫ ື ເມຍຊຶື່ງບໍໍ່ມີລູກ ຫາກໄດ້ເສຍຊີວິດໄປຍງັເຫ ືອແຕ່ເມຍ ຫ ື ຜົວ ແລະ ຍາດສາຍຕັື້ງ 
ການແບ່ງປັນມູນມໍຣະດົກໃຫ້ປະຕິບັດ ດັົ່ງນີື້: 

1. ເມຍ ຫ ື ຜົວທີື່ຍັງມີຊີວິດ ຈະໄດ້ື້ຮັບສ່ວນແບ່ງປັນ ໜຶື່ງສ່ວນສາມຂອງຊັບເດີມຂອງເຈົື້າມູນມໍຣະ
ດົກ ແລະ ອີກສອງສ່ວນສາມນັື້ນ ໃຫ້ຍາດສາຍຕັື້ງ ເບືື້ອງເທິງ ຊັື້ນຈ າຂອງເຈົື້າມູນມໍຣະດົກເປັນຜູ້
ສືບທອດ ເປັນພູດສະເໝີກັນ; 

2. ເມຍ ຫ ື ຜົວທີື່ຍັງມີຊວິີດຢູ່ນັື້ນ ຈະໄດຮ້ັບສີນສົມສ້າງ ທີື່ເປັນພູດຂອງຜູເ້ສຍຊີວິດທັງໝົດ. 
 

ມາດຕາ  569. ການແບ່ງປັນມນູມ ຣະດົກລະຫວ່າງຍາດສາຍຕັື້ງ  

ໃນກໍລະນີເຈົື້າມູນມໍຣະດົກນັື້ນ ຫາກບໍໍ່ມີລູກ, ບໍໍ່ມີຜົວ ຫ ື ເມຍ ມູນມໍຣະດົກທັງໝົດໃຫ້ນ າມາແບ່ງປັນ 

ໃຫ້ຍາດສາຍຕັື້ງ ຊັື້ນຈ າ ເປັນພູດສະເໝີກັນ.  

 

ມາດຕາ  570. ການແບ່ງປັນມູນມ ຣະດົກລະຫວ່າງຜົວ ຫ   ເມຍ ແລະ ຍາດສາຍຂວາງ 

 ຖ້າວ່າເຈົື້າມູນມໍຣະດົກຫາກບໍໍ່ມີລູກ ແລະ ບໍໍ່ມີຍາດສາຍຕັື້ງ ແຕ່ຫາກຍັງມີຜົວ ຫ ື ເມຍນັື້ນ ຍາດສາຍ
ຂວາງຊັື້ນຈ າ  ຂອງເຈົື້າມູນມໍຣະດົກ ຈະໄດ້ຮັບມູນມໍຣະດົກທີື່ເປັນຊັບເດີມຂອງເຈົື້າມູນມໍຣະດົກ ພຽງແຕເ່ຄິື່ງໜຶື່ງ
ເທົົ່ານັື້ນ, ສ່ວນອີກເຄິື່ງໜຶື່ງ ແລະ ສີນສົມສ້າງທັງໝົດນັື້ນ ຈະຕົກເປັນຂອງເມຍ ຫ ື ຜົວທີື່ຍັງມີຊີວິດຢູ່. 
 ການແບ່ງປັນມູນມໍຣະດົກລະຫວ່າງຍາດສາຍຂວາງ ຊັື້ນຈ ານັື້ນ ໃຫ້ແບ່ງປັນເປັນພູດສະເໝີກັນ. 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 

ກະຊວງຍຸຕິທ າ, ຄະນະຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ   ໜ້າ 153 

 

ມາດຕາ  571. ການແບ່ງປັນມນູມ ຣະດົກລະຫວ່າງຍາດສາຍຂວາງ 

ໃນກໍລະນີເຈົື້າມູນມໍຣະດົກນັື້ນ ຫາກບໍໍ່ມີລູກ, ບໍໍ່ມີຜົວ ຫ ື ເມຍ ແລະ ບໍໍ່ມີຍາດສາຍຕັື້ງ ມູນມໍຣະດົກ ຂອງ

ຜູ້ກ່ຽວ ໃຫ້ນ າມາແບ່ງປັນໃຫ້ຍາດສາຍຂວາງຊັື້ນຈ າ ເປັນພູດສະເໝີກັນ. 

  

ມາດຕາ  572. ການແບ່ງປັນມນູມ ຣະດົກກ ລະນີມແີຕ່ຜົວ ຫ   ເມຍ  

 ໃນກໍລະນີຜົວ ຫ ື ເມຍທີື່ເສຍຊີວິດ ຫາກບໍໍ່ມີລູກ, ບໍໍ່ມີຍາດສາຍຕັື້ງ ແລະ ບໍໍ່ມີຍາດສາຍຂວາງ ມູນມໍຣະ 

ດົກຂອງຜູ້ກ່ຽວ ກໍໃຫ້ເມຍ ຫ ື ຜົວ ທີື່ມີຊີວິດຢູ່ນັື້ນ ເປັນຜູ້ສືບທອດ ທັງໝົດ. 

 

ມາດຕາ  573. ການແບ່ງປັນມນູມ ຣະດົກ ລະຫວ່າງຫົວໜ້າຄອບຄົວ ແລະ ຜູຮ້ັບໃຊ້  

 ຖ້າວ່າຫົວໜ້າຄອບຄົວຫາກໄດ້ເສຍຊີວິດ ໂດຍບໍໍ່ມີ ຜົວ ຫ ື ເມຍ, ລູກ, ຍາດສາຍຕັື້ງ ແລະ ຍາດສາຍ 
ຂວາງແລ້ວ ຜູ້ຮັບໃຊ້ ທີື່ຢູ່ໃນຄອບຄົວນັື້ນ ແຕ່ສາມປີຂຶື້ນໄປ ກໍຈະໄດ້ສືບທອດມູນມໍຣະດົກນັື້ນ. 
 ຖ້າວ່າຜູ້ຮັບໃຊ້ຫາກໄດ້ເສຍຊີວິດ ໂດຍບໍໍ່ມີຜູ້ສືບທອດມູນມໍຣະດົກ ຂອງຕົນແລ້ວ ຫົວໜ້າຄອບຄົວກໍ 
ຈະໄດສ້ືບທອດມູນມໍຣະດົກຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້ເຊັົ່ນດຽວກັນ. 
 ຖ້າວ່າ ເຈົື້າມູນມໍຣະດົກ ຫາກບໍໍ່ມີຜົວ ຫ ື ເມຍ, ລູກ, ຍາດສາຍຕັື້ງ ແລະ ຍາດສາຍຂວາງ  ແຕ່ມີບຸກຄົນ 
ໃດໜຶື່ງ ໄດ້ເບິື່ງແຍງຊ່ວຍເຫ ືອເຈົື້າມູນມໍຣະດົກຈົນເສຍຊີວິດ ແລະ ມ້ຽນຄາບສົົ່ງສະການ ບຸກຄົນນັື້ນ ອາດມີສິດ 
ສືບທອດມູນມໍຣະດົກ ຕາມການຕັດສີນຂອງສານ.   

 

ມາດຕາ  574. ມູນມ ຣະດກົຂອງພິກຂຸ, ສາມະເນນ ຫ   ນັກບວດອ ົ່ນ  

  ພິກຂຸ, ສາມະເນນ ຫ ື ນັກບວດອືື່ນ ທີື່ມີຊັບກ່ອນບວດ ຫ  ື ມີຊັບໃນລະຍະບວດນັື້ນ ແມ່ນມີສິດມອບ 

ຊັບ, ຍົກຊັບ ຫ  ືເຮັດພິໄນກ າ ໃຫ້ບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັື້ງອືື່ນ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ລວມທັງມີສິດ ໃຫ້ຜູ້ອືື່ນສືບ 

ທອດມູນມໍຣະດົກຂອງຕົນ ຕາມກົດໝາຍ.  

      ໃນກໍລະນີທີື່ພິກຂຸ, ສາມະເນນ ຫລ ືນັກບວດອືື່ນ ຫາກໄດ້ເສຍຊີວິດໂດຍບໍໍ່ມີຜູ້ສືບທອດມູນມໍ ຣະ

ດົກ ຫລ ືບໍໍ່ໄດ້ມອບຊັບໃດໜຶື່ງໃຫ້ບຸກຄົນ, ການຈັດຕັື້ງ ຫລ ືມູນນິທິໃດໜຶື່ງແລ້ວ ຊັບທັງໝົດນັື້ນ ກໍຈະຕົກ ເປັນ

ຂອງວັດ ຫລ ືສາສະນາສະຖານ ບ່ອນຜູ້ກ່ຽວຢູ່ປະຈ າ. 

 

ມາດຕາ  575. ມູນມ ຣະດກົທີົ່ບ ົ່ມີຜູ້ສ ບທອດ  

 ເມືື່ອບຸກຄົນໃດໜຶື່ງຫາກໄດເ້ສຍຊີວິດ ໂດຍບໍໍ່ມີ  ຜູສ້ືບທອດມູນມໍຣະດົກອືື່ນ ຫ ື ບໍໍ່ຮູ້ວ່າຜູ້ສືບທອດນັື້ນຢູ່
ໃສ ພາຍໃນກ ານົດ ຫົກເດືອນ ຖ້າວ່າບໍໍ່ມີຜູໃ້ດມາທວງທາວເອົາແລ້ວ ມູນມໍຣະດົກທັງໝົດນັື້ນ ຈະແມ່ນລັດເປັນ
ຜູຄຸ້້ມຄອງໄວ້. 
 ຖ້າຫາກໝົດອາຍຸຄວາມ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 597 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້
ແລ້ວ ມູນມໍຣະດົກດັົ່ງກ່າວ ກໍຈະຕົກເປັນກ າມະສິດຂອງລັດ. 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 

ກະຊວງຍຸຕິທ າ, ຄະນະຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ   ໜ້າ 154 

 ນາຍທະບຽນສານ ຫ ື ນາຍບ້ານ ເປັນຜູ້ກ ານົດເອົາຊັບ ສົມບັດສ່ວນໃດສ່ວນໜຶື່ງຂອງເຈົື້າມູນມໍຣະດົກ 
ເພືື່ອໃຊ້ຈ່າຍເຂົື້າໃນການມ້ຽນຄາບສົົ່ງສະການ, ເຮັດບຸນສິນກິນທານ ແລະ ຊ າລະໜີື້ສິນຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດ. 

  

ມາດຕາ  576. ສິດສ ບທອດມນູມ ຣະດົກຂອງຜົວເມຍທີົ່ແຍກກນັຢູ ່ 

 ຜົວເມຍທີື່ ໄດ້ແຍກກັນຢູຕ່່າງຫາກ ແຕ່ຍັງບໍໍ່ທັນໄດ້ຢ່າຮ້າງກັນ ໂດຍຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍນັື້ນ ກໍຍັງມີ
ສິດສືບທອດ ມູນມໍຣະດົກຂອງກັນ ແລະ ກັນໄດ້ຢູ່ ເມືື່ອຜູ້ໃດໜຶື່ງຫາກໄດ້ເສຍຊີວິດ. 

 

ມາດຕາ  577. ຜູສ້ ບທອດມນູມ ຣະດົກແທນທີົ່ກັນ  

 ເມືື່ອບຸກຄົນທີື່ເປັນຜູ້ສືບທອດມູນມໍຣະດົກຕາມກົດໝາຍ ຫາກໄດ້ເສຍຊີວິດກ່ອນເຈົື້າມູນມໍຣະດົກ 
ແລ້ວ ຜູ້ສືບທອດຂອງບຸກຄົນນັື້ນ ກໍມີສິດສືບທອດມູນມໍຣະດົກແທນຜູ້ກ່ຽວຕາມລ າດັບ. ເມືື່ອຜູ້ສືບທອດມູນມໍ ຣະ
ດົກແທນທີື່ນີື້ ຫາກໄດ້ເສຍຊີວິດ ກໍໃຫ້ຜູ້ສືບທອດຜູ້ຕໍໍ່ໄປ ໄດ້ຮັບມູນມໍຣະດົກແທນທີື່ກັນ ແລະ ຕໍໍ່ໆໄປ. 

 

ມາດຕາ  578. ເງ ົ່ອນໄຂຂອງການສ ບທອດມູນມ ຣະດກົແທນທີົ່ກັນ  

 ຜູ້ສືບທອດມູນມໍຣະດົກແທນທີື່ກັນ ຕ້ອງຢູ່ພາຍໃຕ້ເງືື່ອນໄຂ ດັົ່ງນີື້: 
1. ເປັນຜູ້ສືບທອດມູນມໍຣະດົກຕາມກົດໝາຍ; 
2. ເປັນລູກຂອງບຸກຄົນທີື່ມີສິດສືບທອດມູນມໍຣະດົກ ຊຶື່ງໄດ້ເສຍຊີວິດກ່ອນແລ້ວ. 

  
ໝວດທີ 3 

 ການສ ບທອດມູນມ ຣະດກົຕາມພິໄນກ າ 
 

ມາດຕາ  579. ພິໄນກ າ  

 ພິໄນກ າ ແມ່ນການສະແດງເຈດຈ ານົງຂອງເຈົື້າຂອງຊັບ ໃນການເອົາຊັບຂອງຕົນໃຫ້ບຸກຄົນ ຫ ື 
ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັື້ງ ດ້ວຍການເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫ ື ທາງປາກເປົົ່າ ໂດຍມີພະຍານຮັບຮູ້ນ າ ຫ ື ມີ
ການບັນທຶກເອົາໄວ້. 
 ພິໄນກ າມີຜົນບັງຄັບທາງດ້ານກົດໝາຍ ນັບແຕ່ເຈົື້າຂອງຊັບເສຍຊີວິດເປັນຕົື້ນໄປ.  
 

ມາດຕາ  580. ສິດໃນການເຮັດພິໄນກ າ  

 ພົນລະເມືອງທຸກຄົນມີສິດເຮັດພິໄນກ າມອບຊັບສົມບັດທີື່ເປັນກ າມະສິດຂອງຕົນ ໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜຶື່ງ ຫ ື 
ໃຫ້ຫ າຍຄົນ, ໃຫ້ອົງການຈັດຕັື້ງຂອງລັດ, ລວມໝູ່ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງສັງຄົມ, ກອງທຶນ, ມູນນິທິຕ່າງໆ ຫ ື ສະ 
ຫງວນໄວ້ສ່ວນໃດໜຶື່ງ ເພືື່ອເປນັບ່ອນສັກກາລະບູຊາ ຫ ື ຮັກສາໃຫ້ຍາດພີື່ນ້ອງທີື່ຂາດເຂີນສາມາດສ້າງຢູທ່ າກິນ 
ຕາມເຈດຈ ານົງຂອງຕົນກ່ອນເສຍຊີວິດ. 
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ມາດຕາ  581. ຂອບເຂດສິດໃນການເຮດັພິໄນກ າ  

 ເຈົື້າຂອງຊັບທີື່ຍັງມີຊີວິດຢູ ່ຈະເຮັດພິໄນກ າ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັົ່ງນີື້: 

1. ຖ້າວ່າເຈົື້ົື້າຂອງຊັບ ຫາກມີລູກໜຶື່ງຄົນ ແມ່ນບໍໍ່ໃຫ້ເກີນເຄິື່ງໜຶື່ງຂອງຊັບທັງໝົດ; 

2. ຖ້າວ່າເຈົື້ົື້າຂອງຊັບ ຫາກມີລູກສອງຄົນ ແມ່ນມີ ບໍໍ່ໃຫ້ເກີນໜຶື່ງສ່ວນສາມຂອງຊັບທັງໝົດ; 
3. ຖ້າວ່າເຈົື້ົື້າຂອງຊັບ ຫາກມີລູກສາມຄົນຂຶື້ນໄປ ແມ່ນບໍໍ່ໃຫ້ກາຍໜຶື່ງສ່ວນສີື່ຂອງຊັບທັງໝົດ. 

 ເມືື່ອການເຮັດພິໄນກ າ ຫາກເກີນກວ່າຈ ານວນທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ຂ້າງເທິງນີື້ ສ່ວນທີື່ເກີນນັື້ນ ຖືເປັນໂມຄະ
ແລ້ວໃຫ້ນ າມາແບ່ງປັນຕາມການສືບທອດຕາມກົດໝາຍ.  
 

ມາດຕາ  582. ຮູບການການເຮັດພິໄນກ າ  

  ພິໄນກ າ ສາມາດເຮັດຂຶື້ນໃນສອງຮູບການ ດັົ່ງນີື້: 
1. ພໄິນກ າເປນັລາຍລັກອັກສອນ; 

2. ພໄິນກ າທາງປາກເປົົ່າ.  
 

ມາດຕາ  583. ພິໄນກ າເປັນລາຍລັກອັກສອນ  

 ການເຮັດພິໄນກ າເປັນລາຍລັກອັກສອນ ອາດຈະເຮັດດ້ວຍ: 
1. ການຂຽນພິໄນກ າໂດຍເຈົື້ົື້າຂອງຊັບເອງ; 
2. ການຂຽນພິໄນກ າໂດຍຜູອື້ື່ນຂຽນໃຫ້ ຕ້ອງມີພະຍານຢ່າງໜ້ອຍສາມຄົນເຂົື້ົື້າຮ່ວມນ າ ແຕ່ຕ້ອງຮັກ

ສາຄວາມລັບໄວ້ຈົນກວ່າຈະມີການເປີດພິໄນກ າ ຫ ື ການເປີດການສືບທອດມູນມໍຣະດົກ. 
  ໃນພິໄນກ ານັື້ນ ຕ້ອງບອກສະຖານທີື່, ວັນ, ເດືອນ, ປີ ເຮັດພິໄນກ າ, ປະເພດ ແລະ ຈ ານວນຊັບທີື່ຈະ 

ມອບ, ຊືື່ ແລະ ນາມສະກຸນຂອງ ຜູ້ມອບ ແລະ ຜູ້ຮັບ, ຜູ້ຂຽນ ແລະ ຂອງພະຍານ. 

  ຜູ້ມອບ, ຜູ້ຂຽນ ແລະ ພະຍານ ຕ້ອງລົງລາຍເຊັນ ແລະ ແປະໂປ້ມືໃສ່ພິໄນກ າ. 
  ພິໄນກ ານັື້ນ ຫ ັງຈາກເຮັດແລ້ວ ຕ້ອງໃສ່ຊອງຕິດໃຫ້ແໜ້ນ ຫ ື ຕິດດ້ວຍຄັົ່ງ ແລ້ວໄປຂຶື້ນທະບຽນ ນ າ 
ນາຍພະນັກງານທະບຽນສານບ່ອນເຈົື້ົື້າມູນມໍຣະດົກຢູ່ ຫ ື ບ່ອນທີື່ໃກ້ຄຽງ ຫ  ືນ າໄປໄວ້ຢູ່ອົງການປົກຄອງບ້ານ ສ າລັບ
ບ່ອນທີື່ບໍໍ່ມີສ ານັກງານຫ້ອງການທະບຽນສານ. 

 

ມາດຕາ  584. ຜູບ້ ົ່ມສີິດຮັບຊັບຕາມພິໄນກ າເປນັລາຍລັກອັກສອນ  

 ຜູ້ບໍໍ່ມີສິດຮັບຊັບຕາມພິໄນກ າເປນັລາຍລັກອັກສອນ ມີດັົ່ງນີື້: 
1. ຜູຂ້ຽນພິໄນກ າ; 
2. ພະຍານໃນພິໄນກ າ; 
3. ຜົວ ຫ ື ເມຍ  ຫ ື ລູກຂອງຜູ້ຂຽນພໄິນກ າ ຫ ື ຂອງພະຍານໃນພິໄນກ າ. 
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ມາດຕາ  585. ພິໄນກ າທາງປາກເປົົ່າ  

 ເຈົື້າຂອງຊັບທີື່ບໍໍ່ສາມາດເຮັດພິໄນກ າເປັນລາຍລັກອັກສອນໄດ ້ ຍ້ອນຕົກຢູ່ໃນສະພາບອັນຕະລາຍທີື່ໃກ້
ຈະເສຍຊວິີດ, ຍ້ອນສຂຸະພາບອ່ອນເພຍ ຫ ື ຍ້ອນສາເຫດອືື່ນ ຈະເຮັດພິໄນກ າທາງປາກເປົົ່າກໍໄດ້ ໂດຍໃຫ້ມີພະ
ຍານຮັບຮູ້ນ າ. 

ພະຍານດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງແຈ້ງຂໍໍ້ຄວາມທັງໝົດ ທີື່ເຈົື້າຂອງຊັບສັົ່ງໄວ້ນັື້ນ ຕໍໍ່ຫ້ອງການທະບຽນສານ ຫ ື 
ອົງການປົກຄອງບ້ານໃນທັນໃດ ແລະ ຊີື້ແຈງສາເຫດທີື່ພາໃຫ້ເຈົື້າຂອງຊັບນັື້ນບໍໍ່ສາມາດເຮັດພິໄນກ າເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນໄດ.້  
 ພິໄນກ າທາງປາກເປົົ່ານັື້ນ ຈະບໍໍ່ມີຜົນໃຊ້ໄດ້ ຖ້າຫາກກາຍກ ານດົໜຶື່ງເດືອນນັບແຕ່ວັນເຈົື້ົື້າຂອງຊັບໄດ້
ກັບຄນືສູ່ສະພາບປົກກະຕິ. 

 

ມາດຕາ  586. ຜູສ້ ບທອດສ າຮອງ   

 ເຈົື້ົື້າຂອງຊັບມີສິດກ ານົດຜູ້ສືບທອດສ າຮອງໄວ້ໃນພິໄນກ າ ເພືື່ອແທນທີື່ຜູ້ສືບທອດມູນມໍຣະດົກ ຊຶື່ງຕົນ
ໄດກ້ ານົດໄວ້ແລ້ວນັື້ນ ໃນກໍລະນີທີື່ຜູສ້ືບທອດຜູ້ນີື້ຫາກໄດ້ເສຍຊີວິດກ່ອນການເປີດພິໄນກ າ/ການສືບທອດ ຫ ື ບໍໍ່
ຮັບເອົາມູນມໍຣະດົກຕາມພິ ໄນກ ານັື້ນ. 

   

ມາດຕາ  587. ສິດຂອງຜູ້ສ ບທອດມູນມ ຣະດົກຕາມພິໄນກ າ  

ຜູສ້ືບທອດທີື່ໄດ້ຮັບມູນມໍຣະດົກຕາມພິໄນກ າແລ້ວກໍຍັງມີສິດໄດຮ້ັບພູດສ່ວນມູນມໍຣະດົກທີື່ຕົກທອດ
ໃຫ້ຕົນຕາມກົດໝາຍອີກດ້ວຍ. 

 

ມາດຕາ  588. ຜູ້ຄຸ້ມຄອງມູນມ ຣະດົກຕາມພິໄນກ າ 

 ເຈົື້ົື້າຂອງຊັບ ມີສິດກ ານົດຜູ້ຄຸມ້ຄອງມູນມໍຣະດົກໄວ້ໃນພິໄນກ າ ໃນກໍລະນທີີື່ຜູກ້່ຽວ ຫາກມີຈຸດປະສົງ
ເຮັດພິໄນກ າມອບມູນມໍຣະດົກໃຫ້ບຸກຄົນທີື່ຍັງບໍໍ່ທັນເຖິງກະສຽນອາຍຸ ຫລ ືເປັນບ້າເສຍຈິດ. 

 ຜູຄຸ້້ມຄອງມູນມໍຣະດົກນັື້ນ ອາດຈະກ ານົດບຸກຄົນອືື່ນເປນັຜູ້ຄຸ້ມຄອງມູນມໍຣະດົກແທນຕົນກໍໄດ້ ເວັື້ນ
ເສຍແຕເ່ຈົື້ົື້າຂອງຊັບ ຫາກໄດກ້ ານົດໄວ້ຢ່າງອືື່ນໃນພິໄນກ າ. 

 ສິດຂອງຜູຄຸ້້ມຄອງມູນມໍຣະດົກ ຈະໝົດໄປເມືື່ອເດັກນັື້ນ ຫາກເຖິງກະສຽນອາຍຸ ສິບແປດປີ ຫ ື ຜູເ້ປັນ 
ບ້າເສຍຈິດ ຫາກໄດກ້ັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິແລ້ວ. 

 

ມາດຕາ  589. ການປ່ຽນແປງ ຫ   ລົບລ້າງພິໄນກ າ  

 ເຈົື້າຂອງຊັບ ມີສິດປ່ຽນແປງ ຫ ື ລົບລ້າງພິໄນກ າທີື່ຕົນເຮັດຂຶື້ນໄດທຸ້ກເວລາ ດ້ວຍການເຮັດພິໄນກ າໃ
ໝ່. 
 ພິໄນກ າທີື່ເຮັດຂຶື້ນໃໝ່ນີື້ ຈະລົບລ້າງພິໄນກ າເກົົ່າ ສ່ວນໃດໜຶື່ງ ຫ ື ທັງໝົດ ທີື່ມີຂໍໍ້ຄວາມຂັດກັບພິໄ
ນກ າໃໝ່. 

 

ມາດຕາ  590. ສາເຫດທີົ່ພາໃຫ້ພິໄນກ າຕົກໄປ  

 ພິໄນກ າ ທີື່ເຮັດຂຶື້ນ ຈະຕົກໄປດ້ວຍສາເຫດ ດັົ່ງນີື້: 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 
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1. ເມືື່ອຜູສ້ືບທອດມູນມໍຣະດົກຕາມພິໄນກ າ ຫາກໄດເ້ສຍຊີວິດກ່ອນເຈົື້ົື້າມູນ ມໍຣະດົກ;  

2. ເມືື່ອຜູສ້ືບທອດມູນມໍຣະດົກຕາມພິໄນກ າ ຫາກໄດ້ສະລະມູນມໍຣະດົກພູດທີື່ຕົນມີສິດໄດ້ຮັບ 
ຕາມພິໄນກ າ; 

3. ເມືື່ອຊັບສົມບັດທີື່ຕົກທອດຕາມພິໄນກ ານັື້ນ ຫາກໄດຖື້ກສູນຫາຍ ຫ ື ຖືກທ າລາຍດ້ວຍເຈົື້ົື້າມູນ
ມໍຣະດົກ; 

4. ເມືື່ອພໄິນກ ານັື້ນ ຫາກໄດ້ຖືກຮັບຮູວ່້າເປັນໂມຄະ. 
 

ມາດຕາ  591. ພິໄນກ າເປັນໂມຄະ  

ພິໄນກ າເປັນໂມຄະ ມີກໍລະນີ ດັົ່ງນີື້: 
1. ພິໄນກ າ ທີື່ເຮັດຂຶື້ນໂດຍບຸກຄົນທີື່ບໍໍ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານດານປະພຶດ;  
2. ພິໄນກ າ ທີື່ມີເປົ າໝາຍບໍໍ່ຈະແຈ້ງ; 
3. ພິໄນກ າ ທີື່ເຮັດຂຶື້ນດ້ວຍການຖືກບັງຄັບ, ຫ ອກລວງ ຫ ື ປອມແປງ; 
4. ພິໄນກ າ ທີື່ໄດ້ມອບຊັບໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ ຊຶື່ງໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 584 ຂອງປະມວນກົດໝາຍ

ແພ່ງສະບັບນີື້. 
 

ມາດຕາ  592. ການແຕ່ງຕັື້ງຜູປ້ະຕບິັດພິໄນກ າ   

   ຜູ້ປະຕິບັດພິໄນກ າ ອາດຈະຖືກແຕ່ງຕັື້ງໂດຍລ າດັບ ດັົ່ງນີື້: 
1. ເຈົື້ົື້າຂອງຊັບ; 

2. ບຸກຄົນຊຶື່ງໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນພິໄນກ າ ຫ ື ຜູ້ໃດໜຶື່ງ ທີື່ມີສິດສືບທອດມູນມໍຣະດົກ; 

3. ສານປະຊາຊົນ ໃນກໍລະນີ ເຈົື້ົື້າຂອງຊັບ ຫາກບໍໍ່ໄດກ້ ານົດ ຜູ້ປະຕິບັດພິໄນກ າໄວ້, ຜູ້ຖືກແຕ່ງຕັື້ງນັື້ນ

ໄດເ້ສຍຊີວິດ, ເປັນຜູ້ຫາຍສາບສູນ, ບໍໍ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ, ບໍໍ່ຈິງໃຈປະຕິບັດ ຫ ື ບໍໍ່
ສາມາດປະຕິບັດໄດ້. 

 

ມາດຕາ  593. ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ້ປະຕິບັດພິໄນກ າ   

  ພິໄນກ າ ຈະນ າມາປະຕິບັດໄດ້ກໍຕໍໍ່ເມືື່ອເຈົື້ົື້າຂອງຊັບຫາກໄດ້ເສຍຊີວິດໄປແລ້ວ. 

  ຜູ້ປະຕິບັດພິໄນກ າມີສິດເຮັດສິື່ງທີື່ຈ າເປັນ ແລະ ເໝາະສົມເພືື່ອປະຕິບັດພິໄນກ າໃຫ້ປາກົດຜົນເປັນຈິງ. 
  ຜູ້ປະຕິບັດພິໄນກ າຈະບໍໍ່ໄດ້ຮັບບ າເນັດໃນການປະຕິບັດພິໄນກ ານັື້ນ ແຕ່ຫາກມີສິດໄດ້ຮັບຄ່າທົດແທນ 
ການໃຊ້ຈ່າຍອັນຈ າເປັນໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມູນມໍຣະດົກນັື້ນ. 
  ຜູ້ປະຕິບັດພິໄນກ າມີພັນທະລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດພິໄນກ າດັົ່ງກ່າວໃຫ້ຜູ້ສືບທອດມູນ 
ມໍຣະດົກຊາບ. 

 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 
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ມາດຕາ  594.  ການເປີດ ພິໄນກ າ  

  ພາຍຫ ັງເຈົື້າມູນເສຍຊີວິດແລ້ວ ພາຍໃນກ ານົດເວລາ ສິບຫ້າ ວັນ ນາຍບ້ານ ຫ ື ນາຍທະບຽນສານ ທີື່
ຮັກສາພິໄນກ າ ຕ້ອງນ າເອົາພິໄນກ າ ມາເປີດຊ້ອງໜ້າ ຜູ້ສືບທອດ ໃນເວລາອັນເໝາະສົມ.   

  
ໝວດທີ 4 

ການຮັບ, ການສະລະ ແລະ ການເສຍສິດສ ບທອດມນູມ ຣະດົກ 
 

ກ. ການຮັບ ແລະ ການສະລະມູນມ ຣະດກົ 
 

ມາດຕາ  595. ການສະເໜີແບ່ງປັນມູນມ ຣະດົກ  

ຜູ້ສືບທອດມູນມໍຣະດົກຜູ້ໃດໜຶື່ງ ມີສິດສະເໜີແບ່ງປັນນມໍຣະດົກເວລາໃດກໍໄດ້ ນັບແຕ່ເວລາເຈົື້າ ມູນ
ເສຍຊີວິດເປັນຕົື້ນໄປ ເວັື້ນເສຍແຕ່ມີການກ ານົດໄວ້ໃນພິໄນກ າ ຫ ື ມີການຕົກລົງກັນໄວ້ເປັນຢ່າງອືື່ນ. 

ຖ້າຫາກມີຜູ້ສືບທອດມູນມໍຣະດົກຜູ້ໃດໜຶື່ງ ທີື່ຍັງບໍໍ່ທັນພົື້ນກະສຽນອາຍຸການແບ່ງປັນມູນມໍຣະດົກ ຈະ 
ຍຶດເວລາອອກໄປຈົນກວ່າຜູ້ກ່ຽວຈະພົື້ນກະສຽນອາຍຸ ກໍໄດ້. ໃນກໍລະນີທີື່ມີ ການແບ່ງປັນມູນມໍຣະ ດົກໃນເວລາ
ນັື້ນ ກໍຕ້ອງໃຫ້ນາຍທະບຽນສານ ຫ ື ນາຍບ້ານເປັນຜູ້ເຂົື້າຮ່ວມຢັ ງຢືນ. 

ໃນກໍລະນີໃດກໍຕາມ ຖ້າວ່າຜົວ ຫ ື ເມຍ ຫາກເສຍຊີວິດ ແລະ ຜູ້ມີຊີວິດຢູ່ນັື້ນຫາກໄດ້ເອົາເມຍ ຫ ື ຜົວ ໃ
ໝ່ ພວກລູກກໍມີສິດສະເໜີແບ່ງປັນມູນມໍຣະດົກນັື້ນກໍໄດ້. 

 

ມາດຕາ  596.  ການເຮັດບັນຊີມູນມ ຣະດກົ  

 ກ່ອນການ ແບ່ງປັນມູນມໍຣະດົກ ຕ້ອງເຮັດບັນຊີຊັບສົມບັດຕ່າງໆຂອງເຈົື້ົື້າມູນມໍຣະດົກ ດັົ່ງນີື້: 
1. ຊັບສົມບັດ ທີື່ເປັນຊັບເດີມ ຫ ື ສິນສົມສ້າງ; 

2. ຊັບສົມບັດ ຊຶື່ງເຈົື້ົື້າມູນມໍຣະດົກໄດ້ເອົາໃຫ້ຜູອື້ື່ນຢືມ, ກູ້ຢືມ ຫລື ເອົາໄປຝາກ ຫລື ຊວດຈ ານ າຜູ້

ອືື່ນ, ຖືກຜູອື້ື່ນສໍໍ້ໂກງ, ປ ດບັງ, ຍັກຍອກເອົາ ກ່ອນການເສຍຊວິີດ;  

3. ການໃຊ້ຈ່າຍຄ່າມ້ຽນຄາບສົົ່ງສະການ ແລະ ໜີື້ສິນຂອງເຈົື້ົື້າມູນມໍຣະດົກ. 
ພາຍຫ ັງທີື່ໄດ້ສະສາງບັນຊີລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍສ າເລັດແລ້ວ ຜູ້ສືບທອດມູນມໍຣະດົກຈຶື່ງແບ່ງປັນຊັບດັົ່ງກ່າວ

ຕາມພູດຂອງໃຜລາວ.  
 

ມາດຕາ  597. ອາຍຄຸວາມໃນການທວງເອົາມູນມ ຣະດົກ  

ການທວງເອົາມູນມໍຣະດົກ ສາມາດເຮັດຂຶື້ນໄດພ້າຍໃນກ ານົດເວລາ ສາມປີ ນັບແຕວັ່ນເຈົື້ົື້າມູນມໍຣະດົກ 
ໄດເ້ສຍຊີວິດເປັນຕົື້ນໄປ. ຖ້າຫາກກາຍກ ານົດເວລາດັົ່ງກ່າວ ສິດໃນການທວງຈະຕົກໄປ ເວັື້ນເສຍແຕ່ໃນກໍລະນີ ຜູ້
ສືບທອດມູນມໍຣະດົກນັື້ນ ຫາກມີອາຍຸບໍໍ່ເຖິງ ສິບແປດປີ  ພາຍຫ ັງເຈົື້າມູນມໍຣະດກົໄດເ້ສຍຊີວິດ ຫ ື ມີເຫດຜົນອືື່ນ
ພຽງພໍ. 
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ມາດຕາ  598. ການແບ່ງປັນມູນມ ຣະດົກທີົ່ຢູໃ່ນການຄຸ້ມຄອງຂອງຜູສ້ ບທອດຜູໃ້ດໜຶົ່ງ 

 ຜູ້ສືບທອດມູນມໍຣະດົກ ທີື່ໄດຄຸ້້ມຄອງມູນມໍຣະດົກ ຊຶື່ງຍັງບໍໍ່ທັນໄດ້ແບ່ງປັນນັື້ນ ມີສິດສະເໜີແບ່ງປັນ 
ມູນມໍຣະດົກດັົ່ງກ່າວໄດ້ທຸກເວລາ ເຖິງວ່າອາຍຸຄວາມທີື່ໄດກ້ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 597 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ
ສະບັບນີື້ ຈະໝົດແລ້ວກໍຕາມ. 

  

ມາດຕາ  599. ການຮັບມູນມ ຣະດົກ  

 ຜູ້ສືບທອດມູນມໍຣະດົກຕາມກົດໝາຍ ຈະຖືວ່າເປັນຜູ້ຮັບມູນມໍຣະດົກ ກໍຕໍໍ່ເມືື່ອໄດ້ສະແດງເຈດຈ ານົງ 
ຂອງຕົນ ຮັບເອົາມູນມໍຣະດົກຕໍໍ່ອົງການປົກຄອງບ້ານບ່ອນທີື່ເປີດການສືບທອດ. 
 ຜູ້ສືບທອດມູນມໍຣະດົກຕາມພິໄນກ າ ຈະຖືວ່າເປັນຜູ້ຮັບມູນມໍຣະດົກ ກໍຕໍໍ່ເມືື່ອໄດ້ສະແດງເຈດຈ ານົງ 
ຂອງຕົນ ຮັບເອົາມູນມໍຣະດົກຕໍໍ່ສ ານັກງານທະບຽນສານບ່ອນທີື່ໄດ້ເກັບຮັກສາພິໄນກ າໄວ້ ຫ ື ຕໍໍ່ອົງການປົກຄອງ 
ບ້ານສ າລັບບ່ອນທີື່ບໍໍ່ມີສ ານັກງານທະບຽນສານ. 
 ການຮັບເອົາມູນມໍຣະດົກນັື້ນຕ້ອງໃຫ້ເຮັດຂຶື້ນໃນໄລຍະຫົກເດືອນນັບແຕ່ວັນເປີດການສືບທອດມູນມໍ 
ຣະດົກເປັນຕົື້ົື້ນໄປ. 
 ໃນກໍລະນີທີື່ຜູ້ສືບທອດມູນມໍຣະດົກຜູ້ໃດໜຶື່ງ ຫາກໄດ້ສະລະມູນມໍຣະດົກຜູ້ທີື່ຈະຮັບມູນມໍຣະດົກ ຊຶື່ງ 
ເປັນພູດຂອງຜູ້ສະລະນັື້ນ ຕ້ອງສະແດງເຈດຈ ານົງຂອງຕົນວ່າຈະຮັບເອົາມູນມໍຣະດົກດັົ່ງກ່າວພາຍໃນໄລຍະ ເວ ລາ
ທີື່ຍັງເຫ ືອ. ຖ້າວ່າກ ານົດເວລາທີື່ຍັງເຫ ືອນັື້ນ ຫາກຫ ຸດສາມເດືອນ ຜູ້ທີື່ຈະຮັບນັື້ນມີສິດຮ້ອງຂໍຕໍໍ່ສານ ໃຫ້ຍືດ 

ເວລາອອກຕືື່ມອີກກໍໄດ້ ແຕ່ບໍໍ່ໃຫ້ເກີນສາມເດືອນ. 
 ພະນັກງານນາຍທະບຽນສານ ຫ ື ນາຍບ້ານ ຕ້ອງອອກໃບຢັ ງຢືນການຮັບມູນມໍຣະດົກໃຫ້ແກ່ຜູ້ສືບ 
ທອດໄວ້ເພືື່ອເປັນຫ ັກຖານ. 

  

ມາດຕາ  600.  ມູນມ ຣະດົກທີົ່ບ ົ່ໄດ້ຮັບເອົາພາຍໃນກ ານົດເວລາ  

  ມູນມໍຣະດົກທີື່ຍັງຄົງເປັນວັດຖຸເດີມ ຊຶື່ງຕົກເປັນພູດຂອງຜູ້ສືບທອດມູນມໍຣະດົກຜູ້ໃດໜຶື່ງ ທີື່ບໍໍ່ໄດ້ຮັບ 
ເອົາພາຍໃນກ ານົດເວລາຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 599 ວັກທີ 3 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້ ແຕ ່
ມູນມໍຣະດົກດັົ່ງກ່າວ ພັດມີຜູ້ສືບທອດມູນມໍຣະດົກຜູ້ອືື່ນຮັບເອົາ ຫ ື ໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ລັດແລ້ວ ມູນມໍຣະດົກນັື້ນ ຈະ
ຖືກສົົ່ງຄືນໃຫ້ແກ່ຜູ້ສືບທອດມູນມໍຣະດົກ ທີື່ບໍໍ່ມາຮັບເອົານັື້ນໄດ້ກໍຕໍໍ່ເມືື່ອ ຜູ້ກ່ຽວຫາກໄດ້ຮັບຄວາມຍິນຍອມ ຈາກ
ຜູ້ສືບທອດມູນມໍຣະດົກ ຫ ື ລັດ ທີື່ໄດ້ຮັບເອົາມູນມໍຣະດົກເທົົ່ານັື້ນ. ຖ້າຫາກບໍໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມຍິນຍອມແລ້ວ ສານຈະ

ເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຫ້ ເມືື່ອຜູ້ກ່ຽວຫາກມີເຫດຜົນພຽງພໍ. 
  ໃນກໍລະນີທີື່ຜູ້ສືບທອດມູນມໍຣະດົກຕາມກົດໝາຍ ຫ ື ຕາມພິໄນກ າ ໄດເ້ສຍຊີວິດ ພາຍຫ ັງທີື່ໄດ້ເປີດ 
ການສືບທອດມູນມໍຣະດົກແລ້ວ ແຕ່ຫາກຍັງບໍໍ່ທັນໄດ້ຮັບເອົາມູນມໍຣະດົກທີື່ຕົກເປັນພູດຂອງຜູ້ກ່ຽວ ຕາມກ ານົດ 
ເວລາທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 599 ວັກທີ 3 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີື້ ກໍໃຫ້ຜູ້ສືບທອດມູນມໍຣະດົກຂອງຜູ້ກ່ຽວ 

ເປັນຜູ້ມີສິດຮັບເອົາມູນມໍຣະດົກນັື້ນ.  
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ມາດຕາ  601. ການສະລະມູນມ ຣະດົກ  

  ຜູ້ສືບທອດມູນມໍຣະດົກຕາມກົດໝາຍ ຫ  ືຕາມພິໄນກ າ ອາດຈະສະລະມູນມໍຣະດົກ ທີື່ເປັນພູດຂອງ ຕົນ
ໃຫ້ ບຸກຄົນ, ການຈັດຕັື້ງຂອງລັດ, ມູນນິທິ, ກອງທຶນໃດໜຶື່ງ. ການສະລະມູນມໍຣະດົກ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດ ພາຍໃນ

ກ ານົດຫົກເດືອນ ນັບແຕ່ວັນເປີດການສືບທອດມູນມໍຣະດົກ ເປັນຕົື້ົື້ນໄປ. 
  ຜູ້ສະລະມູນມໍຣະດົກຕາມກົດໝາຍ ຕ້ອງສະແດງເຈດຈ ານົງຂອງຕົນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຕໍໍ່ອົງການ 
ປົກຄອງບ້ານໂດຍບອກຊືື່ ບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັື້ງ ທີື່ຕົນສະລະໃຫ້. 
  ຜູ້ສະລະມູນມໍຣະດົກຕາມພິໄນກ າ ຕ້ອງສະແດງເຈດຈ ານົງຂອງຕົນເປັນລາຍລັກອັກສອນຕໍໍ່ ສ ານັກງານ 
ທະບຽນສານ ໂດຍບອກຊືື່ບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັື້ງທີື່ຕົນສະລະໃຫ້. 
  ໃນກໍລະນີທີື່ບໍໍ່ໄດ້ບອກຊືື່ ບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັື້ງ ທີື່ຕົນສະລະໃຫ້ນັື້ນ ມູນມໍຣະດົກດັົ່ງກ່າວ ກໍຈະຕົກ 
ທອດເປັນຂອງຜູ້ສືບທອດ ຄົນອືື່ນຕາມກົດໝາຍ. 
  ໃນກໍລະນີທີື່ຜູ້ສືບທອດມູນມໍຣະດົກ ບໍໍ່ສະແດງເຈດຈ ານົງ ວ່າຈະຮັບເອົາມູນມໍຣະດົກ ພາຍໃນກ າ ນົດ 
ເວລາຕາມມາດຕາ 599 ວັກ 3 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້ ກໍໃຫ້ຖືວ່າ ຜູ້ກຽ່ວເປັນຜູ້ສະລະ ມູນມໍຣະດົກ 
ແລະ ມູນມໍຣະດົກດັົ່ງກ່າວ ຈະຕົກທອດເປັນຂອງຜູ້ສືບທອດອືື່ນຕາມກົດໝາຍ.  

 

ມາດຕາ  602. ການສະລະມູນມ ຣະດົກຂອງຜູ້ບ ົ່ມຄີວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ  

 ຜູສ້ືບທອດມູນມໍຣະດົກທີື່ຍັງບໍໍ່ທັນເຖິງກະສຽນອາຍຸ ສິບແປດປີ ຫ ື ຜູເ້ປັນບ້າເສຍຈິດຈະສະລະມູນມໍຣະ
ດົກບໍໍ່ໄດ ້ເວັື້ນເສຍແຕ່ໄດ້ຮັບຄວາມຍິນຍອມຂອງພໍໍ່, ແມ່ ຫ ື ຜູປ້ົກຄອງເທົົ່ານັື້ນ. 

 

ມາດຕາ  603. ສິດຂອງຜູ້ສະລະມູນມ ຣະດົກ  

 ຜູສ້ືບທອດທີື່ໄດ້ສະລະມູນມໍຣະດົກ ຊຶື່ງຕົກເປັນພູດຂອງຕົນໃຫ້ຜູອື້ື່ນແລ້ວ ກໍຍັງມີສິດຮັບມູນມໍຣະດົກ
ແທນທີື່ກັນ ແຕ່ຫາກບໍໍ່ແມ່ນພູດທີື່ຕົນໄດ້ສະລະໄປແລ້ວນັື້ນ. 

 
ຂ. ການເສຍສິດສ ບທອດມູນມ ຣະດກົ 

 

ມາດຕາ  604.  ການເສຍສດິສ ບທອດມນູມ ຣະດົກ  

 ຜູ້ສືບທອດມູນມໍຣະດົກ ຈະເສຍສິດສືບທອດມູນມໍຣະດົກ ດັົ່ງນີື້: 
1. ກໍລະນີສໍໍ້ໂກງ ຫ ື ຍັກຍອກມູນມໍຣະດົກ; 

2. ກໍລະນີເສຍສິດສືບທອດມູນມໍຣະດົກຂອງພໍໍ່, ແມ່ ແລະ ລູກ;  
3. ກໍລະນີທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 607 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້. 
 

ມາດຕາ  605.   ການສ ື້ໂກງ, ການຍກັຍອກມູນມ ຣະດົກ  

ຜູ້ສືບທອດມູນມໍຣະດົກທີື່ໄດ້ ສໍໍ້ໂກງ, ປ ດບັງ, ຍັກຍອກມູນມໍຣະດົກຫ າຍກວ່າພູດທີື່ຕົນຄວນຈະໄດ້ຮັບກໍ
ຈະບໍໍ່ໄດ້ຮັບມູນມໍຣະດົກນັື້ນແຕ່ຢ່າງໃດ ແລະ ຍັງຕ້ອງສົົ່ງມູນມໍຣະດົກທີື່ໄດ້ເອົາໄປນັື້ນຄືນທັງໝົດ.  



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 
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ຖ້າວ່າການສໍໍ້ໂກງ, ການປ ດບັງ, ການຍັກຍອກມູມໍຣະດົກນັື້ນ ຫາກໜ້ອຍກວ່າ ຫ ື ເທົົ່າກັບ ພູດທີື່ຕົນຄວນ
ຈະໄດຮ້ັບ ກໍຈະບໍໍ່ໄດ້ຮັບພູດທີື່ຕົນຄວນໄດຮ້ັບນັື້ນອີກ.  

ມາດຕານີື້ຈະບໍໍ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕໍໍ່ຜູສ້ືບທອດມູນມໍຣະດົກຕາມພິໄນກ າ ຊຶື່ງເຈົື້ົື້າມູນມໍຣະດົກໄດເ້ຮັດພິໄນກ າ
ໃຫ້ຜູກ້່ຽວແລ້ວ. 

 

ມາດຕາ  606.  ການເສຍສິດສ ບທອດມູນມ ຣະດົກຂອງພ ົ່, ແມ່ ແລະ ລູກ  

ພໍໍ່ແມ່ທີື່ຖືກຕັດສິດຈາກຄວາມເປັນພໍໍ່ແມ່ຕາມຄ າຕັດສີນຂອງສານຈະບໍໍ່ມີສິດສືບທອດມູນມໍຣະດົກຂອງ
ລູກ, ສ່ວນລູກນັື້ນ ກໍຈະບໍໍ່ມີສິດສືບທອດມູນມໍຣະດົກຂອງພໍໍ່ແມ່ເຊັົ່ນດຽວກັນ ເວັື້ນເສຍແຕ ່ ລູກຫາກຍັງ ບໍໍ່ເຖິງ
ກະສຽນອາຍຸ. 

ໃນກໍລະນີທີື່ພໍໍ່ແມ່ ຫາກບໍໍ່ປະຕິບັດພັນທະໃນການລ້ຽງດູລູກຕາມຄ າຕັດສິນຂອງສານ ກໍຈະບໍໍ່ມີສິດສືບ
ທອດມູນມໍຣະດົກຂອງລູກ. ສ່ວນລູກທີື່ເຖິງກະສຽນອາຍຸ ຫາກບໍໍ່ປະຕິບັດພັນທະໃນການລ້ຽງດູພໍໍ່ແມ່ຕາມຄ າຕັດ
ສິນຂອງສານກໍຈະບໍໍ່ມີສິດສືບທອດມູນມໍຣະດົກຂອງພໍໍ່ແມ່ເຊັົ່ນດຽວກັນ. 

 

ມາດຕາ  607.  ຜູ້ເສຍສິດສ ບທອດຕາມກດົໝາຍ ແລະ ຕາມພິໄນກ າ 

  ຜູ້ເສຍສິດສືບທອດມູນມໍຣະດົກຕາມກົດໝາຍ ຫ  ືຕາມພິໄນກ າ ມີດັົ່ງນີື້: 

1. ຜູ້ທີື່ຖືກສານຕັດສິນວ່າ ໄດ້ມີເຈດຕະນາ ຫ ື ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ເຈົື້ົື້າຂອງຊັບ ຫ ື ຜູ້ມີສິດສືບທອດ
ມູນມໍຣະດົກຜູ້ໃດໜຶື່ງ ເສຍຊີວິດ ຫ ື ບາດເຈັບສາຫັດເພືື່ອຍາດຊີງເອົາມູນມໍຣະດົກ; 

2. ຜູ້ທີື່ໄດ້ທ າລາຍ, ປ ດບັງ ຫ  ືປອມແປງພິໄນກ າທັງໝົດ ຫ  ືບາງສ່ວນ; 

3. ຜູ້ທີື່ຢູ່ແຂວງ ຫ ື ເມືອງດຽວກັນກັບຜູ້ເສຍຊີວິດ ເມືື່ອຮູ້ ຫ ື ຄວນຮູ້ຂ່າວການເສຍຊີວິດແລ້ວຫາກ 
ບໍໍ່ມາມ້ຽນຄາບສົົ່ງສະການ ຫ  ືບໍໍ່ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ຄົນອືື່ນມາຮ່ວມແທນຕົນໂດຍບໍໍ່ມີເຫດຜົນ; 

4. ຜູ້ທີື່ໄດ້ຂົົ່ມຂູ່ເຈົື້ົື້າຂອງຊັບໃຫ້ເຮັດ, ຖອນ ຫ ື ປ່ຽນແປງພິໄນກ າ ທັງໝົດ ຫ ື ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶື່ງ; 

5. ຜູ້ທີື່ໄດ້ປ ດບັງ ຫ ື ຊຸກເຊືື່ອງຜູກ້ະທ າຜິດ ຕໍໍ່ຊີວິດ ຫ ື ສຸຂະພາບຂອງເຈົື້າຂອງຊັບ  ຊຶື່ງເຮັດໃຫ້ໄດ້
ຮັບບາດເຈັບສາຫັດ ຫ ື ເສຍອົງຄະ; 

6. ຜູ້ທີື່ຖືກສານຕັດສິນວ່າ ໄດ້ຫາຄວາມບໍໍ່ຈິງໃສ່ເຈົື້ົື້າຂອງຊັບ ຫ ື ໃສ່ຜູ້ມີສິດສືບທອດມູນມໍຣະດົກ
ດ້ວຍກັນ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 163 ຂອງກົດໝາຍອາຍາ. 

 
  ບຸກຄົນທີື່ໄດ້ກ່າວມາເທິງນີື້ ຈະເສຍສິດສືບທອດມູນມໍຣະດົກໄດ້ ກໍຕໍໍ່ເມືື່ອ ເຈົື້ົື້າຂອງຊັບຫາກໄດ້ສະແດງ
ເຈດຈ ານົງຂອງຕົນອອກເປັນລາຍລັກອັກສອນເທົົ່ານັື້ນ ເວັື້ນເສຍແຕ່ເຈົື້ົື້າມູນມໍຣະດົກ ຫາກໄດ້ເສຍຊີວິດຕາມ ຂໍໍ້ 1, 

3 ແລະ 5 ຂອງມາດຕານີື້.  

  ຖ້າວ່າບຸກຄົນທີື່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີື້ ຫາກໄດ້ປະພຶດຕົນບໍໍ່ຊອບທ າ, ບໍໍ່ຍອມຢູ່ໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ພໍໍ່

ແມ່, ບໍໍ່ໄດ້ເບິື່ງແຍງພໍໍ່ແມ່ໃນເວລາເຖົື້ົື້າແກ່ ຫ  ືເຈັບເປັນທັງໆທີື່ວ່າຕົນມີຄວາມອາດສາມາດຢູ່ແລ້ວ ກໍຈະຖືວ່າ ເປັນຜູ້

ເສຍສິດສືບທອດມູນມໍຣະດົກ ແລະ ຈະໄດ້ປະຕິບັດດັົ່ງດຽວກັນກັບວັກທີ 2 ຂອງມາດຕາ 606 ຂອງປະມວນກົດ 

ໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້. 

 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 
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ມາດຕາ  608.   ການລົບລ້າງການເສຍສິດສ ບທອດ  

ເຈົື້ົື້າມູນມໍຣະດົກ ອາດຈະລົບລ້າງການເສຍສິດສືບທອດມູນມໍຣະດົກຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 607 ຂອງ
ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້ ດ້ວຍການສະແດງເຈດຈ ານົງຂອງຕົນ ໂດຍມີຫ ັກຖານ ຫ ື ພະຍານຢັ ງຢືນ. 

 
ໝວດທີ 5  

ການຄຸ້ມຄອງມູນມ ຣະດົກ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູສ້ ບທອດຕ ົ່ໜີື້ສນິຂອງເຈົື້າມູນ 
 

ກ. ການຄຸ້ມຄອງມູນມ ຣະດົກ 
 

ມາດຕາ  609.  ການຄຸ້ມຄອງມູນມ ຣະດົກ  

 ເມືື່ອມີການຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄຸ້ມຄອງມູນມໍຣະດົກຈາກ ຜູ້ສືບທອດ, ເຈົື້າໜີື້ ຫ ື ໃນກໍລະນີທີື່ຈ າເປັນ ນາຍບ້ານ 
ຫ ື ນາຍທະບຽນສານ ບ່ອນເປີດການສືບທອດມູນມໍຣະດົກນັື້ນ ຫ ື ສານຕ້ອງວາງມາດຕະການຄຸ້ມຄອງມູນມໍຣະ
ດົກ ຫ ື  ແຕ່ງຕັື້ງຜູ້ຄຸ້ມຄອງມູນມໍຣະດົກ ເພືື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດຂອງບັນດາຜູ້ສືບທອດມູນມໍຣະດົກ ຫ ື ເຈົື້າ
ໜີື້. 
 

ມາດຕາ  610.  ບຸກຄົນທີົ່ບ ົ່ມີສິດເປັນຜູຄຸ້ມ້ຄອງມູນມ ຣະດົກ 

 ບຸກຄົນທີື່ບໍໍ່ມີສິດເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງມູນມໍຣະດົກ ມີດັົ່ງນີື້: 
1. ຜູ້ບໍໍ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ; 
2. ຜູທ້ີື່ຖືກສານຕັດສິນວ່າ ເປັນຜູລ້ົື້ມລະລາຍທີື່ຢູ່ໃນໄລຍະຫ້າມ; 

3. ຜູທ້ີື່ຖືກສານຕັດສິນປົດສິດໃນການເປັນພໍໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເສຍສິດສືບທອດ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ ໃນ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການດ າເນີນຄະດີແພ່ງ ແລະ ມາດຕາ 606 ແລະ 607 ຂອງປະມວນກົດໝາຍ
ແພ່ງສະບັບນີື້. 

 

ມາດຕາ  611.  ສິດ ແລະ ໜ້າທີົ່ຂອງຜູຄຸ້້ມຄອງມນູມ ຣະດົກ  

  ຜູ້ຄຸ້ມຄອງມູນມໍຣະດົກມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັົ່ງນີື້: 

1. ເຮັດບັນຊີມູນມໍຣະດົກ ໂດຍຊ້ອງໜ້າຜູ້ສືບທອດມູນມໍຣະດົກທຸກຄົນ. ໃນກໍລະນີທີື່ມີຜູ້ສືບທອດ 

ມູນມໍຣະດົກຜູ້ໃດໜຶື່ງບໍໍ່ສາມາດມາຮ່ວມໄດ້ ກໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຄຸ້ມຄອງມູນມໍຣະດົກຊາບ, ການ 
ເຮັດບັນຊີມູນມໍຣະດົກໂດຍຊ້ອງໜ້າຜູ້ສືບທອດມູນມໍຣະດົກນັື້ນຢ່າງໜ້ອຍ ແມ່ນບໍໍ່ໃຫ້ຫ ຸດສອງ 
ສ່ວນ ສາມຂອງຈ ານວນຜູ້ສືບທອດມູນມໍຣະດົກທັງໝົດ ໂດຍເຮັດໃຫ້ແລ້ວພາຍໃນກ ານົດໜຶື່ງ 
ເດືອນ ນັບແຕ່ວັນທີື່ຜູ້ຄຸ້ມຄອງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັື້ງເປັນຕົື້ົື້ນໄປ; 

2. ຮັບຄ າຮ້ອງຂອງເຈົື້ົື້າໜີື້ ແລະ ຊ າລະໜີື້ສິນຂອງເຈົື້ົື້າມູນມໍຣະດົກກ່ອນຜູ້ສືບທອດຈະຮັບເອົາມູນມໍ 
ຣະດົກ; 

3. ແບ່ງປັນມູນມໍຣະດົກໃຫ້ບັນດາຜູ້ສືບທອດຕາມພູດຂອງແຕ່ລະຄົນ. 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 
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  ຜູ້ຄຸ້ມຄອງມູນມໍຣະດົກ ບໍໍ່ມີສິດທວງເອົາບ າເນັດໃນການຄຸ້ມຄອງມູນມໍຣະດົກ ເວັື້ນເສຍແຕ່ຜູ້ສືບທອດ 
ຫາກເຫັນດີີມອບໃຫ້ເທົົ່ານັື້ນ. 

 

ມາດຕາ  612.  ການຄຸ້ມຄອງມູນມ ຣະດົກຂອງຜູບ້ ົ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ  

ເຈົື້ົື້າຂອງຊັບ ມີສິດແຕ່ງຕັື້ງຜູຄຸ້້ມຄອງມູນມໍຣະດົກໂດຍກ ານົດໄວ້ໃນພິໄນກ າ ໃນກໍລະນທີີື່ຜູ້ກ່ຽວ ຫາກມີ
ຈຸດປະສົງເຮັດພໄິນກ າມອບມູນມໍຣະດົກໃຫ້ບຸກຄົນທີື່ຍັງບໍໍ່ທັນເຖິງກະສຽນອາຍຸ ຫ ື ເປັນບ້າເສຍຈິດ. 

ຜູຄຸ້້ມຄອງມູນມໍຣະດົກນັື້ນ ອາດຈະແຕ່ງຕັື້ງບຸກຄົນອືື່ນເປນັຜູຄຸ້້ມຄອງມູນມໍຣະດົກແທນຕົນກໍໄດ້ ເວັື້ນ
ເສຍແຕເ່ຈົື້ົື້າຂອງຊັບ ຫາກໄດກ້ ານົດໄວ້ຢ່າງອືື່ນໃນພິໄນກ າ. 

ສ າລັບການຄຸ້ມຄອງຊັບສົມບັດຂອງຜູ້ທີື່ບໍໍ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ ທີື່ໄດ້ຮັບຈາກການສືບ
ທອດຕາມກົດໝາຍ ຫ ື ບໍໍ່ໄດກ້ ານົດໄວ້ໃນພິໄນກ າ ແມ່ນໃຫ້ພໍໍ່, ແມ່ ຫ ື ຜູປ້ົກຄອງເປັນຜູຄຸ້້ມຄອງຊັບສົມບັດຂອງຜູ້
ກ່ຽວ ຕາມທີື່ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 217 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີື້. 

ສິດຂອງຜູຄຸ້້ມຄອງມູນມໍຣະດົກ ຈະໝົດໄປເມືື່ອເດັກນັື້ນ ຫາກເຖິງກະສຽນອາຍຸ ສິບແປດປີ ຫ ື ຜູເ້ປັນ ບ້າ
ເສຍຈິດ ຫາກໄດ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິແລ້ວ. 

 

ມາດຕາ  613.   ການລົບລ້າງ, ປ່ຽນແປງ ມາດຕະການ ແລະ ຜູຄຸ້້ມຄອງມູນມ ຣະດົກ  

ເມືື່ອເຫັນວ່າ ມາດຕະການຄຸ້ມຄອງມູນມໍຣະດົກ ທີື່ນາຍທະບຽນສານ ຫ ື ນາຍບ້ານວາງອອກ ຫາກບໍໍ່ 
ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ຫ ື ຂັດກັບລະບຽບກົດໝາຍ ຜູ້ສືບທອດມູນມໍຣະດົກ ມີສິດຮ້ອງຂໍ ຕໍໍ່ສານ 
ເພືື່ອໃຫ້ລົບລ້າງ ຫລື ປ່ຽນແປງມາດຕະການຄຸ້ມຄອງມູນມໍຣະດົກກໍໄດ້. 

ຖ້າວ່າຜູ້ຄຸ້ມຄອງມູນມໍຣະດົກ ຫາກບໍໍ່ໄດປ້ະຕິບັດຕາມສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ຂອງຕົນ ຫ ື ໄດ້ປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມ
ບໍໍ່ເອົາໃຈໃສ່ ຫ ື ໂດຍບໍໍ່ມີີຄວາມບໍລິສຸດໃຈແລ້ວ ຜູ້ສືບທອດມູນມໍຣະດົກ ມິສິດຮ້ອງຂໍ ຕໍໍ່ສານ ເພືື່ອພິຈາລະ ນາລົບ
ລ້າງການແຕ່ງຕັື້ງຜູຄຸ້້ມຄອງມູນມໍຣະດົກດັົ່ງກ່າວ ແລ້ວສະເໜີແຕ່ງຕັື້ງຜູຄຸ້້ມຄອງຜູ້ໃໝ່ແທນ.  
 

ຂ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູສ້ ບທອດຕ ົ່ໜີື້ສນິຂອງເຈົື້າມູນ 
 

ມາດຕາ  614.  ການຊ າລະໜີື້ສິນ  

 ຜູ້ສືບທອດມູນມໍຣະດົກຕາມກົດໝາຍ ຫ ື ຕາມພິໄນກ າຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຊ າລະໜີື້ສິນຂອງເຈົື້ົື້າມູນມໍ ຣະ
ດົກບໍໍ່ໃຫ້ເກີນພູດມູນມໍຣະດົກທີື່ຕົນໄດ້ຮັບ. 
 ຖ້າວ່າມູນມໍຣະດົກ ຫາກຍັງບໍໍ່ທັນໄດ້ແບ່ງປັນ ເຈົື້ົື້າໜີື້ກໍມີສິດສະເໜີໃຫ້ຜູ້ສືບທອດມູນມໍຣະດົກ ຫ  ືຜູ້ຄຸ້ມ
ຄອງມູນມໍຣະດົກນັື້ນ ຊ າລະໜີື້ສິນໃຫ້ຕົນທັງໝົດ. 
 ຖ້າວ່າມູນມໍຣະດົກຫາກໄດ້ແບ່ງປັນກັນໝົດແລ້ວ  ເຈົື້ົື້າໜີື້ອາດຈະສະເໜີໃຫ້ຜູ້ສືບທອດມູນມໍຣະດົກ ຜູ້
ໃດໜຶື່ງ ຊ າລະໜີື້ສິນໃຫ້ຕົນກໍໄດ້. ໃນກໍລະນີທີື່ຜູ້ສືບທອດມູນມໍຣະດົກຜູ້ໃດໜຶື່ງ ຫາກໄດ້ຊ າລະໜີື້ສິນໃຫ້ ແກ່
ເຈົື້ົື້າໜີື້ເກີນກວ່າສ່ວນທີື່ຕົນຈະຕ້ອງຊ າລະແລ້ວ ຜູ້ສືບທອດຜູ້ອືື່ນໆ ກໍຕ້ອງສະເລ່ຍການທົດແທນຄ່າຊ າລະໜີື້ ສິນ
ນັື້ນຄືນໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວ. 
 ຖ້າວ່າຜູ້ສືບທອດມູນມໍຣະດົກຜູ້ໃດໜຶື່ງ ຫາກຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີື່ບໍໍ່ສາມາດຊ າລະໜີື້ສິນຕາມພູດຂອງ 
ຕົນໄດ້ນັື້ນ ຜູ້ສືບທອດຜູ້ອືື່ນໆ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບສະເລັົ່ຽໃຊ້ໜີື້ສິນແທນຜູ້ກ່ຽວໃຫ້ເຈົື້ົື້າໜີື້. 

 ການຊ າລະໜີື້ສິນຂອງເຈົື້ົື້າມູນມໍຣະດົກ ໃຫ້ຄິດໄລ່ເອົາແຕ່ໃນຊັບສົມບັດທີື່ເປັນມູນມໍຣະດົກເທົົ່ານັື້ນ. 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 
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ມາດຕາ  615.   ກ ານົດເວລາໃນການທວງໜີື້ສິນ  

 ເຈົື້ົື້າໜີື້ມີສິດທວງເອົາໜີື້ສິນຂອງຕົນນ າຜູ້ສືບທອດທີື່ໄດ້ຮັບເອົາມູນມໍຣະດົກ  ຫ  ືນ າຜູ້ຄຸ້ມຄອງມູນ ມໍຣະ
ດົກຫ ື ຜູ້ປະຕິບັດພິໄນກ າ ຫ ື ຍືື່ນຄ າຮ້ອງເພືື່ອທວງເອົາໜີື້ສິນຕໍໍ່ສ ານັກງານທະບຽນສານ ຫ ື ນາຍບ້ານ ບ່ອນທີື່ເປີດ
ການສືບທອດ ມູນມໍຣະດົກ ຫ ື ຕໍໍ່ສານພາຍໃນກ ານົດ ສາມປ ີນັບແຕ່ວັນທີື່ໄດ້ເປີດການສືບທອດ ມູນມໍຣະດົກ
ເປັນຕົື້ົື້ນໄປ 
 ຖ້າວ່າເຈົື້ົື້າໜີື້ຫາກບໍໍ່ໄດ້ທວງເອົາໜີື້ສິນ ຫ ື ບໍໍ່ໄດ້ຍືື່ນຄ າຮ້ອງທວງເອົາໜີື້ສິນຂອງຕົນພາຍໃນກ ານົດ 
ສາມ ປີແລ້ວ ເຈົື້ົື້າໜີື້ ກໍຈະໝົດສິດໄປ ເວັື້ນເສຍແຕ່ຜູ້ກ່ຽວຫາກມີເຫດຜົນພຽງພໍເທົົ່ານັື້ນ. 

 

ມາດຕາ  616.   ຂອບເຂດສິດໃນການຊີື້ຂາດມູນມ ຣະດົກ  

ກ່ອນການແບ່ງມູນມໍຣະດົກ ຫ ື ກ່ອນການຮັບໃບຢັ ງຢືນການຮັບມູນມໍຣະດົກນັື້ນ ຜູ້ປົກຄອງ ຫ ື ຜູ້ສືບ
ທອດມູນມໍຣະດົກ ທີື່ໄດ້ຄຸ້ມຄອງມູນມໍຣະດົກ ຈະບໍໍ່ມີສິດຊີື້ຂາດມູນມໍຣະດົກດັົ່ງກ່າວ ເວັື້ນເສຍແຕ່ໃນກໍລະນີທີື່ໄດ້
ໃຊ້ຈ່າຍເພືື່ອ: 

1. ເບິື່ງແຍງ, ປ ິ່ນປົວ ຫ ື ມ້ຽນຄາບສົົ່ງສະການເຈົື້ົື້າມູນມໍຣະດົກ; 

2. ເບິື່ງແຍງລ້ຽງດູບຸກຄົນທີື່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການອຸປະກາຣະຂອງເຈົື້ົື້າມູນມໍຣະດົກ; 

3. ຊ າລະຄ່າແຮງງານ ແລະ ອືື່ນໆທີື່ຕົກເປັນພັນທະຂອງເຈົື້ົື້າມູນມໍຣະດົກ; 

4. ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ມູນມໍຣະດົກ. 
 

ມາດຕາ  617.  ການແບ່ງປັນມູນມ ຣະດົກທີົ່ບ ົ່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້  

  ຖ້າວ່າການແບ່ງປັນມູນມໍຣະດົກຫາກບໍໍ່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ ລະຫວ່າງບັນດາຜູ້ສືບທອດມູນມໍຣະດົກ 
ດ້ວຍກັນແລ້ວ ກໍໍ່ແມ່ນສານຈະເປັນຜູ້ຕົກລົງ ຖ້າຫາກມີການຮ້ອງຟ້ອງ. 

 
ພາກທີ IX 

ບົດບັນຍັດສດຸທ້າຍ 
 

ມາດຕາ  618.  ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ 

ລັດຖະບານ, ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນຜູ້ຈັດຕັື້ງ
ປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີື້. 

ປະຊາຊົນລາວ, ຊາວຕ່າງປະເທດ, ຄົນຕ່າງດ້າວ ທີື່ດ າລົງຊີວິດ ຫ ື ເຮັດທຸລະກິດ, ການຄ້າ ຫ ື ວິຊາຊີບ ຢູ່ 
ສປປ ລາວ ຕ້ອງເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີື້. 

 

ມາດຕາ  619.  ຜົນສັກສດິ 

ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້ ມີຜົນສັກສິດ ໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019 ນັບແຕ່ວັນປະທານ ປະເທດ 
ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ອອກລັດຖະດ າລັດ ປະກາດໃຊ້ ເປັນຕົື້ນໄປ. 



ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບລົງເວັບໄຊ 

ກະຊວງຍຸຕິທ າ, ຄະນະຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ   ໜ້າ 165 

ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງສະບັບນີື້ ປ່ຽນແທນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຂໍໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ, 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄອບຄົວ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກ າມະສິດ, ກົດໝາຍວ່າການຄ ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ, ກົດ 
ໝາຍວ່າດ້ວຍການສືບທອດມູນມໍລະດົກ ແລະ ບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍອືື່ນທີື່ມີລັກສະນະທາງແພ່ງທີື່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງ. 

 
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ 


