
 
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
 

                   ເລກທີ 48 /ສປປ  

ລດັຖະດາໍລດັ 
ຂອງປະທານປະເທດ 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ກຽ່ວກບັການປະກາດໃຊກ້ດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ  

ການຄ ໍາ້ປະກນັການປະຕບິດັສນັຍາ ສະບບັປບັປງຸ 

____________ 
 
 - ອີງຕາມລດັຖະທາໍມະນນູ ແຫງ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ໝວດທີ VI ມາດ
ຕາ 67 ຂໍ ້1 ກຽ່ວກບັການປະກາດໃຊ ້ລດັຖະທາໍມະນນູ ແລະ ກດົໝາຍ ທ່ີສະພາແຫງ່ຊາດ ໄດຕ້ກົລງົຮບັຮອງ 
ເອົາແລວ້; 
 - ອີງຕາມມະຕິຕກົລງົ ຂອງສະພາແຫງ່ຊາດ ແຫງ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ສະ
ບບັເລກທີ 29/ສພຊ, ລງົວນັທີ 20 ພຶດສະພາ 2005 ກຽ່ວກບັການຕກົລງົຮບັຮອງເອົາ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ   
ການຄ ໍາ້ປະກນັການປະຕິບດັສນັຍາ ສະບບັປບັປງຸ; 
 - ອີງຕາມໜງັສສືະເໜີ ຂອງຄະນະປະຈາໍສະພາແຫງ່ຊາດ ສະບບັເລກທີ 10/ຄປຈ, ລງົວນັທີ 23    
ພຶດສະພາ 2005. 

ປະທານປະເທດ 
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ອອກລດັຖະດາໍລດັ: 

 
 ມາດຕາ 1: ປະກາດໃຊກ້ດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ ການຄ ໍາ້ປະກນັການປະຕບິດັສນັຍາ ສະບບັປບັປງຸ. 
 ມາດຕາ 2: ລດັຖະດາໍລດັສະບບັນີ ້ມຜີນົສກັສິດນບັແຕວ່ນັລງົລາຍເຊັນເປັນຕ ົນ້ໄປ. 
 
              ວຽງຈນັ, ວນັທີ 25 ພຶດສະພາ 2005 
               ປະທານປະເທດແຫງ່ ສປປ ລາວ 
                    ຄາໍໄຕ ສພີນັດອນ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

ສະພາແຫງ່ຊາດ             ເລກທີ 29 /ສພຊ 
 

ມະຕຕິກົລງົ 
ຂອງສະພາແຫງ່ຊາດ ແຫງ່ 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ກຽ່ວກບັການຕກົລງົຮບັຮອງເອົາກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ  
ການຄ ໍາ້ປະກນັການປະຕບິດັສນັຍາ ສະບບັປບັປງຸ 

___________ 
    

- ອີງຕາມມາດຕາ 53 ຂໍທີ້ 2 ຂອງລດັຖະທາໍມະນນູ ແລະ ມາດຕາ 3 ຂໍທີ້ 2 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ 
ສະພາແຫງ່ຊາດ ແຫງ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ, ກຽ່ວກບັ ສິດ ແລະ ໜາ້ທີ ຂອງສະພາ 
ແຫງ່ຊາດ; 

- ອີງຕາມມະຕິຕກົລງົຂອງສະພາແຫງ່ຊາດ ກຽ່ວກບັ ແຜນການສາ້ງ ແລະ ປບັປງຸກດົໝາຍ 5 ປີ 
ຂອງສະພາແຫງ່ຊາດຊຸດທີ V ສະບບັເລກທີ 71/ສພຊ, ລງົວນັທີ 12 ຕລຸາ 2002; 
 ພາຍຫລງັທ່ີກອງປະຊຸມສະໄໝສາມນັເທ່ືອທີ 7 ຂອງສະພາແຫງ່ຊາດຊຸດທີ V ໄດຄ້ ົນ້ຄວາ້ພິຈາລະນາ
ຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິ່ ງ ກຽ່ວກບັເນືອ້ໃນ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ ການຄ ໍາ້ປະກນັການປະຕບິດັສນັຍາ ສະບບັ 
ປບັປງຸ  ໃນວາລະປະຊຸມຕອນເຊ ົາ້ ຂອງວນັທີ 20 ພຶດສະພາ 2005. 

 

ກອງປະຊຸມໄດຕ້ກົລງົ: 
 

ມາດຕາ 1:  ຮບັຮອງເອົາ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ ການຄ ໍາ້ປະກນັການປະຕິບດັສນັຍາ ສະບບັປບັປງຸ ດວ້ຍຄະແນນ
ສຽງເປັນເອກະສນັ. 

ມາດຕາ 2:  ມະຕຕິກົລງົສະບບັນີ ້ມຜີນົສກັສິດ ນບັແຕວ່ນັລງົລາຍເຊັນເປັນຕ ົນ້ໄປ. 
 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ວນັທີ 20 ພຶດສະພາ 2005 
       ປະທານສະພາແຫງ່ຊາດ 
          ສະໝານ ວຍິະເກດ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ                                                                                  
ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ 

__________________ 
ສະພາແຫງ່ຊາດ                 ເລກທີ 06 /ສພຊ 
         ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ວນັທີ 20 ພຶດສະພາ 2005 

  

ກດົໝາຍ 
ວາ່ດວ້ຍການຄ ໍາ້ປະກນັການປະຕບິດັສນັຍາ  

 
Ï¸©êó I 

ບດົບນັຍດັທ ົ່ວໄປ 
 

ມາດຕາ 1. ຈດຸປະສງົຂອງກດົຫມາຍວາ່ດວ້ຍການຄ ໍາ້ປະກນັການປະຕິບດັສນັຍາ 
ກດົຫມາຍວາ່ດວ້ຍ ການຄ ໍາ້ປະກນັການປະຕິບດັສນັຍາ ກາໍນດົຫລກັການ, ລະບຽບການ ແລະ 

ມາດຕະການເພ່ືອຮບັປະກນັການປະຕິບດັສນັຍາ, ເສີມຂະຫຍາຍສາຍພວົພນັທາງດາ້ນຊບັສນິ ໃນການ 
ດາໍລງົຊວີດິຂອງປະຊາຊນົ, ຊຸກຍູກ້ານຜະລິດ ແລະ ການດາໍເນນີທລຸະກດິ, ປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນ 
ການພດັທະນາເສດຖະກດິ, ເຮັດໃຫສ້ງັຄມົມຄີວາມສະຫງບົ ແລະ ຍຕຸິທາໍ. 

 

ມາດຕາ 2. ການຄ ໍາ້ປະກນັ 
ການຄ ໍາ້ປະກນັ ແມນ່ການຮບັປະກນັການປະຕບິດັພນັທະ ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົຫມາຍ ຫລື 

ສນັຍາ. 
  

ມາດຕາ 3. ປະເພດການຄ ໍາ້ປະກນັ 
ການຄ ໍາ້ປະກນັມ ີສອງ ປະເພດຄ:ື  

-  ການຄ ໍາ້ປະກນັຕາມກດົຫມາຍ; 
-  ການຄ ໍາ້ປະກນັຕາມສນັຍາ. 
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ມາດຕາ 4. ການຄ ໍາ້ປະກນັຕາມກດົຫມາຍ 
ການຄ ໍາ້ປະກນັຕາມກດົຫມາຍ ແມນ່ການຮບັປະກນັການໃຊແ້ທນຫນີສ້ິນ ຫລື ພນັທະອື່ ນທ່ີໄດກ້າໍ

ນດົໄວໃ້ນກດົຫມາຍ ໂດຍອີງໃສເ່ຫດຜນົທາງດາ້ນມະນດຸສະທາໍ ແລະ ທາງດາ້ນຜນົປະໂຫຍດລວມຂອງ
ຊາດເຊ່ັນ: ການຈາ່ຍຄາ່ແຮງງານ, ເງນິເດອືນ ຫລື ຜນົປະໂຫຍດອື່ ນໆ ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົ 
ຫມາຍແຮງງານ, ການເສັຍພາສ-ີອາກອນ ແລະ ການຈາ່ຍອື່ ນໆ ເພ່ືອຮບັປະກນັຜນົປະໂຫຍດ ຂອງຊາດ 
ຊຶ່ ງບ່ໍກວມເອົາໜ້ີສນິ ຫລື ຜນົປະໂຫຍດອື່ ນໆ ທ່ີເກດີຈາກສນັຍາລະຫວາ່ງ ລດັກບັບກຸຄນົ ຫລື ການຈດັ
ຕ ັງ້ອື່ ນໆ.     

 

ມາດຕາ 5. ການຄ ໍາ້ປະກນັຕາມສນັຍາ 
ການຄ ໍາ້ປະກນັຕາມສນັຍາ ແມນ່ການຕກົລງົຮບັປະກນັການໃຊແ້ທນຫນີສ້ນິ ລະຫວາ່ງ ເຈົາ້ຫນີ ້

ກບັລກູຫນີ ້ ຫລື ການຕກົລງົ ໃຊຫ້ນີສ້ິນແທນລກູຫນີ ້ໂດຍບກຸຄນົ ຫລື ນຕິິບກຸຄນົໃດໜ່ຶງ ໃນກລໍະນທ່ີີ 
ລກູຫນີຫ້າກບ່ໍປະຕິບດັສນັຍາ. 

ການຄ ໍາ້ປະກນັຕາມສນັຍາມສີອງຢາ່ງຄ:ື 
-  ການຄ ໍາ້ປະກນັຕາມສນັຍາດວ້ຍຊບັ; 
-  ການຄ ໍາ້ປະກນັຕາມສນັຍາດວ້ຍບກຸຄນົ ຫລື ນຕິິບກຸຄນົ. 
ການຄ ໍາ້ປະກນັຕາມສນັຍາດວ້ຍຊບັ ແມນ່ການຕກົລງົ ລະຫວາ່ງ ເຈົາ້ຫນີກ້ບັລກູຫນີ ້ ຊຶ່ ງລກູຫນີ ້

ໄດເ້ອົາຊບັ ຫລື ເອກະສານຢັງ້ຢືນຊບັ ໄປໄວໃ້ນການຄອບຄອງຂອງເຈົາ້ໜ້ີ ຫລື ໄວນ້າໍບກຸຄນົອື່ ນ ທ່ີ 
ໄດຮ້ບັມອບໝາຍ ຫລື ຊບັດ ັງ່ກາ່ວໄດມ້ກີານກາໍນດົໄວຢ້າ່ງຈະແຈງ້ຢູໃ່ນສນັຍາຄ ໍາ້ປະກນັ; ເຈົາ້ໜ້ີດ ັງ່ກາ່ວ 
ມບີລິຸມະສິດໃນການໄດຮ້ບັການໃຊແ້ທນຫນີສ້ິນດວ້ຍຊບັນ ັນ້. 

ການຄ ໍາ້ປະກນັຕາມສນັຍາດວ້ຍບກຸຄນົ ຫລື ນຕິິບກຸຄນົ ແມນ່ສນັຍາຊຶ່ ງບກຸຄນົ ຫລື ນຕິິບກຸຄນົ 
ໃດຫນຶ່ ງໄດຕ້ກົລງົໃຊແ້ທນຫນີສ້ິນ ຫລື ປະຕິບດັພນັທະອື່ ນຕາງລກູຫນີ ້ ໃນກລໍະນທ່ີີລກູຫນີຫ້າກບ່ໍໃຊ ້
ແທນຫນີສ້ິນ ຫລື ບ່ໍປະຕິບດັພນັທະອື່ ນດວ້ຍຕນົເອງ.   

 

ມາດຕາ 6.  ຮບູການ, ເນືອ້ໃນ ແລະເງື່ອນໄຂຂອງສນັຍາຄ ໍາ້ປະກນັ 
ການເຮັດສນັຍາຄ ໍາ້ປະກນັ ໃຫອ້ີງໃສຮ່ບູການ, ເນືອ້ໃນ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຂອງສນັຍາ ທົ່ວໄປ ຊຶ່ ງ 

ໄດບ້ ົ່ງໄວໃ້ນກດົຫມາຍວາ່ດວ້ຍ ຂໍຜ້ກູພນັໃນສນັຍາ. ສນັຍາຄ ໍາ້ປະກນັອາດຈະເຮັດພອ້ມກນັກບັ ສນັຍາ 
ກູຢື້ມ ຫລື ເຮັດລນຸຫລງັກໄໍດ.້ ສນັຍາຄ ໍາ້ປະກນັອາດຈະເຮັດໃສເ່ອກະສານ ດຽວກນັກບັສນັຍາກູຢື້ມ ຫລື 
ເຮັດເປັນສນັຍາຫນຶ່ ງຕາ່ງຫາກກໄໍດ.້ 

 

ມາດຕາ 7. ລາໍດບັບລິຸມະສິດຂອງການຄ ໍາ້ປະກນັ 
ການໃຊແ້ທນຫນີສ້ິນດວ້ຍການຄ ໍາ້ປະກນັ ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມລາໍດບັບລິຸມະສິດດ ັງ່ນີ ້: 

-  ການຄ ໍາ້ປະກນັຕາມກດົຫມາຍ; 
-  ການຄ ໍາ້ປະກນັຕາມສນັຍາ. 
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ບລິຸມະສິດທ່ີກາ່ວມາເທິງນີ ້ຈະຖກືນາໍໃຊກ້ຕ່ໍໍເມ ື່ອລກູຫນີຫ້າກບ່ໍໃຊແ້ທນຫນີສ້ິນ, ບ່ໍປະຕິບດັພນັທະ 
ຂອງຕນົ ຫລື ຖກືສານຕດັສິນໃຫລ້ ົມ້ລະລາຍ. 

 
ມາດຕາ 8. ຮບູແບບການຄ ໍາ້ປະກນັຕາມສນັຍາ 

ການຄ ໍາ້ປະກນັຕາມສນັຍາມ ີສາມ ຮບູແບບດ ັງ່ນີ ້: 
-  ການຄ ໍາ້ປະກນັດວ້ຍສງັຫາລິມະຊບັ; 
-  ການຄ ໍາ້ປະກນັດວ້ຍອະສງັຫາລິມະຊບັ; 
-  ການຄ ໍາ້ປະກນັດວ້ຍບກຸຄນົ ຫລື ນຕິບິກຸຄນົອື່ ນ. 

 

ມາດຕາ 9. ສິດໃນການຄ ໍາ້ປະກນັໂດຍວສິາຫະກດິຂອງລດັ 

ລດັວສິາຫະກດິ ຫລື ລດັວສິາຫະກດິປະສມົ ທ່ີໄດຈ້ດົທະບຽນຢາ່ງຖກືຕອ້ງຕາມກດົຫມາຍ  
ສາມາດເອົາຊບັສນິຂອງຕນົ ໄປເປັນຫຼກັຊບັຄ ໍາ້ປະກນັໄດຕ້າມລະບຽບກດົໝາຍ.  

ສາໍລບັທ່ີດນິນ ັນ້ ລດັວສິາຫະກດິ ຫລື ລດັວສິາຫະກດິປະສມົ, ໂດຍໄດຮ້ບັຄວາມເຫັນດຈີາກ ສະພາ 
ບໍລິຫານ, ສາມາດນາໍໄປຄ ໍາ້ປະກນັໄດ ້ແຕສ່ດິໃຊໃ້ນຂອບເຂດກາໍນດົເວລາ ຕາມການອະນຍຸາດຂອງລດັຖະ 
ບານ. 

ລດັຖະບານເປັນຜູອ້ອກລະບຽບການລະອຽດ ກຽ່ວກບັການເອົາຊບັສິນ ຂອງລດັວສິາຫະກດິ ຫລື 
ລດັວສິາຫະກດິປະສມົ ໄປເປັນຫລກັຊບັຄ ໍາ້ປະກນັ. 

 

¹´¸©êó II 
ການຄ ໍາ້ປະກນັດວ້ຍສງັຫາລິມະຊບັ 

 

ມາດຕາ 10. ການຄ ໍາ້ປະກນັດວ້ຍສງັຫາລິມະຊບັ 
ການຄ ໍາ້ປະກນັດວ້ຍສງັຫາລິມະຊບັ ຊຶ່ ງເອີ້ນວາ່ການຊວດຈາໍ ແມນ່ການຮບັປະກນັການໃຊແ້ທນ 

ຫນີສ້ິນ ຫລື ການປະຕບິດັພນັທະອື່ ນ ດວ້ຍຊບັທ່ີສາມາດເຄື່ ອນຍາ້ຍໄດ.້  
 

ມາດຕາ 11.  ປະເພດການຊວດຈາໍ 
ການຊວດຈາໍມ ີຫາ້ ປະເພດຕ ົນ້ຕໍດ ັງ່ນີ:້ 

-  ການຊວດຈາໍດວ້ຍວດັຖສຸິ່ ງຂອງ; 
- ການຊວດຈາໍດວ້ຍເອກະສານເຊ່ັນ: ເອກະສານຢັງ້ຢືນກາໍມະສິດ, ໃບຮຸນ້, ໃບຮຸນ້ກູ,້ ພນັ 
ທະບດັ; 

-  ການຊວດຈາໍດວ້ຍສນິຄາ້ໃນສາງ; 
-  ການຊວດຈາໍດວ້ຍຊບັສນິທ່ີບ່ໍມຕີວົຕນົເຊ່ັນ: ຮຸນ້ໃນບໍລິສດັ, ຊບັສິນທາງປນັຍາ, ເງນິຝາກ 
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ທະນາຄານ, ສິດຕາມສນັຍາ, ສິດໃນການຮບັຊບັສິນ ຫລື ວດັຖສຸິ່ ງຂອງ, ການອະນຍຸາດ, 
ການຮບັຮອງ ຫລື ສິດໃນການດາໍເນນີທລຸະກດິໃດຫນຶ່ ງ; 

- ການຊວດຈາໍດວ້ຍຊບັສນິ ຫລື ຫມາກຜນົຂອງໂຄງການ ຫລື ກດິຈະການໃດຫນຶ່ ງ ທ່ີຮບັ 
ປະກນັວາ່ຈະເກດີຂຶນ້ຢາ່ງແນນ່ອນໃນອະນາຄດົ. 

 
ມາດຕາ 12. ການຊວດຈາໍດວ້ຍວດັຖສຸິ່ ງຂອງ 

ການຊວດຈາໍດວ້ຍວດັຖສຸິ່ ງຂອງ ແມນ່ສນັຍາຊຶ່ ງລກູຫນີໄ້ດເ້ອົາວດັຖສຸິ່ ງຂອງ ຂອງຕນົໄວໃ້ນການ 
ຄອບຄອງຂອງເຈົາ້ຫນີ ້ ຫລື ໄວນ້າໍຄນົອື່ ນທ່ີໄດຮ້ບັມອບຫມາຍ ຫລື ໃນເມ ື່ອລກູຫນີໄ້ດກ້າໍນດົວດັຖສຸິ່ ງ 
ຂອງດ ັງ່ກາ່ວຢາ່ງຈະແຈງ້ໃນສນັຍາຊວດຈາໍ ເພ່ືອຮບັປະກນັການໃຊແ້ທນຫນີສ້ິນ ຫລື ພນັທະອື່ ນ ແຕລ່ກູ 
ຫນີຍ້ງັເປັນຜູຄ້ອບຄອງວດັຖສຸິ່ ງຂອງດ ັງ່ກາ່ວຢູ.່ 

 

ມາດຕາ 13. ເງ ື່ອນໄຂຂອງການຊວດຈາໍດວ້ຍວດັຖສຸິ່ ງຂອງ 
ການຊວດຈາໍດວ້ຍວດັຖສຸິ່ ງຂອງ ປະກອບດວ້ຍ ເງ ື່ອນໄຂດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 

1.   ມສີນັຍາໃຊໜ້ີ້ ຊຶ່ ງເປັນສນັຍາຊວດຈາໍທ່ີຮບັປະກນັດວ້ຍວດັຖສຸິ່ ງຂອງ; 
2. ວດັຖສຸິ່ ງຂອງນ ັນ້ ຕອ້ງເປັນກາໍມະສິດຂອງລກູໜ້ີ ຫລື ຂອງບກຸຄນົອື່ ນທ່ີໄດມ້ອບສິດຢາ່ງ 

ເປັນລາຍລກັອກັສອນໃຫນ້າໍມາຊວດຈາໍ; 
3. ວດັຖສຸິ່ ງຂອງນ ັນ້ ຕອ້ງນາໍໄປໄວໃ້ນການຄອບຄອງຂອງເຈົາ້ໜ້ີ ຫລື ບກຸຄນົອື່ ນ ທ່ີທງັ

ສອງຝາ່ຍເຫັນດເີຫັນພອ້ມນາໍກນັ. 
 

ມາດຕາ 14. ຜນົຂອງການຊວດຈາໍດວ້ຍວດັຖສຸິ່ ງຂອງ 
ວດັຖສຸິ່ ງຂອງທ່ີນາໍໄປຊວດຈາໍນ ັນ້ ຍງັເປັນກາໍມະສດິຂອງລກູຫນີຢູ້ ່ ແຕຢູ່ໃ່ນການຄອບຄອງຂອງ 

ເຈົາ້ຫນີ ້ຫລື ຂອງບກຸຄນົອື່ ນ ທ່ີໄດຮ້ບັມອບຫມາຍໃຫປ້ກົປກັຮກັສາວດັຖສຸິ່ ງຂອງນ ັນ້. ເຈົາ້ຫນີອ້ື່ ນໆ ບ່ໍມ ີ
ສິດຢຶດເອົາວດັຖສຸິ່ ງຂອງທ່ີນາໍມາຊວດຈາໍນ ັນ້. ເຈົາ້ຫນີທ່ີ້ມກີານຄ ໍາ້ປະກນັ ຫລື ຜູໄ້ດຮ້ບັມອບຫມາຍໃຫປ້ກົ 
ປກັຮກັສາວດັຖສຸິ່ ງຂອງນ ັນ້ ບ່ໍມສີດິນາໍໃຊ ້ ຫລື ຮບັຫມາກຜນົຈາກ ວດັຖສຸິ່ ງຂອງດ ັງ່ກາ່ວ ເວັນ້ເສັຍແຕ ່
ໄດຮ້ບັອະນຍຸາດຢາ່ງເປັນລາຍລກັອກັສອນຈາກລກູຫນີ.້ ເຈົາ້ຫນີ ້ ຫລື ຜູໄ້ດຮ້ບັມອບຫມາຍໃຫປ້ກົປກັຮກັ 
ສາວດັຖສຸິ່ ງຂອງນ ັນ້ ຕອ້ງຮບັຜິດຊອບໃຊແ້ທນ ຖາ້ວດັຖສຸິ່ ງຂອງນ ັນ້ ຫາກມກີານເປ່ເພເສັຍຫາຍ ຍອ້ນ 
ຄວາມຜິດພາດຂອງຕນົ. ໃນກລໍະນ ີ ທ່ີວດັຖ ຸສິ່ ງຂອງ ຊຶ່ ງນາໍມາຊວດຈາໍນ ັນ້ ຫາກຕກົເຮ່ັຍເສັຍຫາຍ ຫລື 
ຖກືລກັເຈົາ້ຫນີ ້ຫລື ຜູໄ້ດຮ້ບັມອບຫມາຍໃຫປ້ກົປກັຮກັສາມສີດິທວງ, ຕິດຕາມເອົາວດັຖສຸິ່ ງຂອງນ ັນ້ຄນື. 

ເມ ື່ອລກູຫນີ ້ຫາກໄດໃ້ຊແ້ທນຫນີສ້ນິຫມດົແລວ້ ສນັຍາຊວດຈາໍກຈໍະສິ້ນສດຸລງົ. ວດັຖ ຸສິ່ ງຂອງທ່ີ 
ນາໍມາຊວດຈາໍນ ັນ້ ຕອ້ງສ ົ່ງຄນືໃຫລ້ກູຫນີ.້  ຖາ້ວາ່ລກູຫນີ ້ຫາກບ່ໍໃຊແ້ທນຫນີສ້ນິຕາມກາໍນດົເວລາ ທ່ີໄດ ້
ຕກົລງົກນັ ວດັຖສຸິ່ ງຂອງທ່ີນາໍມາຊວດຈາໍນ ັນ້ ກຈໍະຕກົເປັນກາໍມະສິດຂອງເຈົາ້ຫນີ.້ ໃນກລໍະນທ່ີີວດັຖສຸິ່ ງ 
ຂອງທ່ີນາໍມາຊວດຈາໍນ ັນ້ ຫາກມລີາຄາສູງູກວາ່ຫນີສ້ນິ, ເຈົາ້ຫນີສ້າມາດເສ້ັງເອົາ, ຂາຍວດັຖສຸິ່ ງຂອງທ່ີນາໍ
ມາຊວດຈາໍນ ັນ້ຕາມທ່ີໄດຕ້ກົລງົກນັ ຫລື ປະມນູຂາຍ.  ພາຍຫລງັທ່ີໄດຫ້ກັເອົາຕ ົນ້ທຶນ ແລະ ດອກເບັຍ້ 
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ແລວ້ ສວ່ນທ່ີເຫລືອຕອ້ງສ ົ່ງຄນືໃຫລ້ກູຫນີ.້ ຖາ້ວາ່ຈາໍນວນເງນິທ່ີໄດຈ້າກການຂາຍວດັຖສຸິ່ ງຂອງທ່ີນາໍມາ 
ຊວດຈາໍນ ັນ້ ຫາກບ່ໍພຽງພໍກບັຫນີສ້ນິ ແມນ່ໃຫລ້ກູຫນີຕ້ື່ ມໃສຈ່ນົໃຫຄ້ບົຖວ້ນ. 

 
ມາດຕາ 15. ການຊວດຈາໍດວ້ຍເອກະສານ 

ການຊວດຈາໍດວ້ຍເອກະສານ ແມນ່ສນັຍາຊຶ່ ງລກູຫນີໄ້ດມ້ອບເອກະສານຢັງ້ຢືນກາໍມະສິດສງັຫາລິ 
ມະຊບັໃຫແ້ກເ່ຈົາ້ຫນີ ້ ເພ່ືອຮບັປະກນັການໃຊ້ແ້ທນຫນີສ້ິນ, ແຕລ່ກູຫນີຍ້ງັມສີດິຄອບຄອງ ແລະ ນາໍໃຊ ້
ຊບັດ ັງ່ກາ່ວຕ່ໍໄປ. 

ໃນການຊວດຈາໍດວ້ຍເອກະສານ ລກູຫນີຍ້ງັເປັນເຈົາ້ກາໍມະສິດໃນຊບັ ແລະ ມສີິດນາໍໃຊຊ້ບັ 
ດ ັງ່ກາ່ວ ແຕບ່ໍ່ມສີດິຂາຍ, ໂອນ ຫລື ນາໍໄປຊວດຈາໍຕ່ໍ. ນອກຈາກນີ ້ ລກູຫນີຕ້ອ້ງປກົປກັຮກັສາວດັຖສຸິ່ ງ 
ຂອງດ ັງ່ກາ່ວໃຫຢູ້ໃ່ນສະພາບເດມີ. 

 

ມາດຕາ 16. ສິດຂອງເຈົາ້ຫນີໃ້ນການຊວດຈາໍດວ້ຍເອກະສານ 
ໃນການຊວດຈາໍດວ້ຍເອກະສານນ ັນ້ ເຈົາ້ຫນີມ້ສີິດ: 

- ທວງທາວ, ຕິດຕາມເອົາສງັຫາລິມະຊບັທ່ີໄດນ້າໍມາຊວດຈາໍນ ັນ້ ໃນກລໍະນທ່ີີຊບັດ ັງ່ກາ່ວ 
ຫາກຢູນ່າໍບກຸຄນົອື່ ນ; 

- ໄດຮ້ບັການໃຊແ້ທນຫນີສ້ິນ ດວ້ຍມນູຄາ່ຂອງສງັຫາລິມະຊບັ ທ່ີນາໍມາຊວດຈາໍກອ່ນເຈົາ້ໜ້ີ 
ຜູອ້ື່ ນ; 

-  ສະເຫນໃີຫທ້າໍການປະມນູຂາຍສງັຫາລິມະຊບັນ ັນ້. 
 

ມາດຕາ 17. ການຊວດຈາໍດວ້ຍສນິຄາ້ໃນສາງ 
ການຊວດຈາໍດວ້ຍສນິຄາ້ໃນສາງ ແມນ່ການນາໍເອົາໃບຢັງ້ຢືນສິນຄາ້ໃນສາງ ໄປຄ ໍາ້ປະກນັການໃຊ ້

ແທນຫນີສ້ິນນາໍເຈົາ້ຫນີ.້ ໃບຢັງ້ຢືນສິນຄາ້ໃນສາງສາມາດປ່ຽນມໄືດ.້ ສວ່ນລະບຽບການລະອຽດກຽ່ວກບັ 
ໃບຢັງ້ຢືນສິນຄາ້ໃນສາງນ ັນ້ ແມນ່ລດັຖະບານເປັນຜູກ້າໍນດົ. 

 

ມາດຕາ 18.  ການກາໍນດົລກັສະນະ ແລະ ການຕີມນູຄາ່ຂອງສງັຫາລິມະຊບັ 
ສງັຫາລິມະຊບັຊຶ່ ງນາໍໄປຊວດຈາໍນ ັນ້ ຕອ້ງໄດກ້າໍນດົລກັສະນະ ແລະ ມນູຄາ່ຢາ່ງຄບົຖວ້ນໄວໃ້ນສນັ 

ຍາ ຕາມການເຫັນດເີຫັນພອ້ມຂອງຄູສ່ນັຍາທງັສອງຝາ່ຍ.  
 

ມາດຕາ 19. ການຊວດຈາໍດວ້ຍຊບັສນິທ່ີບ່ໍມຕີວົຕນົ  

ຊບັສິນທ່ີບ່ໍມຕີວົຕນົ ແລະ ຊບັສິນ ຫລື ຫມາກຜນົຂອງໂຄງການ ຫລື ກດິຈະການໃດຫນຶ່ ງທ່ີຮບັ
ປະກນັວາ່ຈະເກດີຂຶນ້ຢາ່ງແນນ່ອນໃນອະນາຄດົ ສາມາດນາໍໄປຊວດຈາໍໄດ.້ ສິດຕ່ໍຊບັສິນ ຫລື ຫມາກຜນົ
ດ ັງ່ກາ່ວ ກສໍາມາດຂາຍ, ແລກປ່ຽນ ຫລື ມອບໃຫເ້ປັນກາໍມະສິດແກບ່ກຸຄນົອື່ ນໄດ.້ 

 

 
 

7 



¹´¸©êó III 
ການຄ ໍາ້ປະກນັດວ້ຍອະສງັຫາລິມະຊບັ 

 

ມາດຕາ 20. ການຄ ໍາ້ປະກນັດວ້ຍອະສງັຫາລິມະຊບັ 
ການຄ ໍາ້ປະກນັດວ້ຍອະສງັຫາລິມະຊບັ ແມນ່ການຮບັປະກນັການໃຊແ້ທນຫນີສ້ິນ ຫລື ພນັທະອື່ ນ

ແກເ່ຈ ົາ້ຫນີ ້ ດວ້ຍອະສງັຫາລິມະຊບັ ຫລື ດວ້ຍສິດນາໍໃຊອ້ະສງັຫາລິມະຊບັຂອງລກູຫນີເ້ຊ່ັນ: ທ່ີດນິ, 
ເຮອືນ, ໂຮງຈກັໂຮງງານ ໂດຍເອົາໃບຢັງ້ຢືນກາໍມະສິດ ຫລື ເອກະສານຢັງ້ຢືນສິດນາໍໃຊຊ້ບັດ ັງ່ກາ່ວໄປ
ໄວໃ້ນການຄອບຄອງຂອງເຈົາ້ຫນີ ້ຫລື ໄວນ້¿ບກຸຄນົອື່ ນທ່ີໄດຮ້ບັມອບຫມາຍ. ສາໍລບັການຄ ໍາ້ປະກນັດວ້ຍ
ສິດໃຊອ້ະສງັຫາລິມະຊບັນ ັນ້ ຕອ້ງໄດຮ້ບັຄາໍເຫັນດຈີາກເຈົາ້ຂອງຊບັເສັຍກອ່ນ. 

 

ມາດຕາ 21. ຮບູການຂອງສນັຍາຄ ໍາ້ປະກນັດວ້ຍອະສງັຫາລິມະຊບັ 
 ສນັຍາຄ ໍາ້ປະກນັດວ້ຍອະສງັຫາລິມະຊບັ ຕອ້ງເຮັດເປັນລາຍລກັອກັສອນ ດວ້ຍຮບູການໃດຫນຶ່ ງ

ໃນສອງຮບູການດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 
- ເຮັດຂຶນ້ໂດຍຄູສ່ນັຍາ ຊອ້ງຫນາ້ພະນກັງານທະບຽນສານ ຫລື ນາຍບາ້ນ ພອ້ມດວ້ຍພະ
ຍານສາມຄນົ; 

-  ເຮັດຂຶນ້ໂດຍຄູສ່ນັຍາຊອ້ງຫນາ້ພະຍານສາມຄນົ. 
ສນັຍາຄ ໍາ້ປະກນັດວ້ຍອະສງັຫາລິມະຊບັທ່ີຕ ັງ້ຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ ສາມາດເຮັດຢູຕ່າ່ງປະເທດໄດ ້

ໂດຍໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັລະບຽບກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ. 
ສນັຍາຄÕປະກນັດວ້ຍອະສງັຫາລິມະຊບັທ່ີຕ ັງ້ຢູຕ່າ່ງປະເທດນ ັນ້ ແມນ່ບ່ໍມຜີນົໃຊໄ້ດຢູ້ ່ສປປ ລາວ 

ເວັນ້ເສັຍແຕກ່ດົໝາຍຫາກໄດກ້າໍນດົໄວຢ້າ່ງອື່ ນ. 
 

ມາດຕາ 22. ການກາໍນດົມນູຄາ່ ແລະ ລກັສະນະຂອງອະສງັຫາລິມະຊບັ 
ສນັຍາຄ ໍາ້ປະກນັດວ້ຍອະສງັຫາລິມະຊບັ ຕອ້ງໄດກ້າໍນດົມນູຄາ່ ແລະ ລກັສະນະຂອງອະສງັຫາ 

ລິມະຊບັຢາ່ງລະອຽດເຊ່ັນ: ປະເພດ, ຊະນດິ, ຂະຫນາດ, ຄນຸນະພາບ, ຈາໍນວນ ແລະ ສະຖານທ່ີຕ ັງ້ 
ຂອງອະສງັຫາລິມະຊບັ ຊຶ່ ງນາໍມາຄ ໍາ້ປະກນັນ ັນ້.  

ມາດຕາ 23. ການສອ້ມແປງ, ປບັປງຸ ຫລື ເພ່ີມເຕີມ             
ຖາ້ວາ່ຊບັທ່ີນາໍມາຄ ໍາ້ປະກນັນ ັນ້ ຫາກມກີານສອ້ມແປງ, ປບັປງຸ ຫລື ເພ່ີມເຕີມ ກໃໍຫນ້ບັເຂ້ົາໃນ 

ມນູຄາ່ຂອງຊບັດ ັງ່ກາ່ວ. 
 

ມາດຕາ 24. ການນາໍໃຊອ້ະສງັຫາລິມະຊບັ 
ອະສງັຫາລິມະຊບັຊຶ່ ງນາໍໄປຄ ໍາ້ປະກນັນ ັນ້ ລກູຫນີຕ້ອ້ງນາໍໃຊ ້ ແລະ ປກົປກັຮກັສາໃຫ ້ ຢູໃ່ນສະ 

ພາບປກົກະຕິ, ລກູຫນີຈ້ະເຮັດໃຫອ້ະສງັຫາລິມະຊບັທ່ີນາໍມາຄ ໍາ້ປະກນັນ ັນ້ ຫລດຸມນູຄາ່ລງົບ່ໍໄດ ້ຖາ້ຫາກບ່ໍ 
ໄດຮ້ບັອະນຍຸາດຈາກເຈົາ້ຫນີ.້ 
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ມາດຕາ 25. ສິດຂອງເຈົາ້ຫນີ ້
ເຈົາ້ຫນີທ່ີ້ມກີານຄ ໍາ້ປະກນັດວ້ຍອະສງັຫາລິມະຊບັ ມບີລິຸມະສິດໄດຮ້ບັການໃຊແ້ທນຫນີສ້ນິກອ່ນ 

ເຈົາ້ຫນີຜ້ ູອ້ື່ ນ ທ່ີບ່ໍມກີານຄ ໍາ້ປະກນັ ຫລື ເຈົາ້ຫນີທ່ີ້ໄດຮ້ບັການຄ ໍາ້ປະກນັນາໍຫລງັຕນົ ກຽ່ວກບັຊບັນ ັນ້ 
ເວັນ້ເສັຍແຕໃ່ນກລໍະນທ່ີີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 7 ຂອງກດົຫມາຍ ສະບບັນີ.້ 

ລກູຫນີບ່ໍ້ມສີິດຂາຍ, ມອບ  ຫລື ແລກປ່ຽນຊບັທ່ີນາໍໄປຄ ໍາ້ປະກນັນ ັນ້. ຖາ້ຫາກລະເມດີ ເຈົາ້ຫນີ ້
ມສີິດທວງທາວ, ຕິດຕາມເອົາຊບັນ ັນ້ຄນື. ລກູຫນີເ້ປັນຜູຮ້ບັພາລະການໃຊຈ້າ່ຍ ໃນການທວງທາວ, ຕິດ 
ຕາມເອົາຊບັນ ັນ້ຄນື ລວມທງັຄາ່ເສັຍຫາຍທ່ີເກດີຂຶນ້ຈາກການລະເມດີນ ັນ້. 

        ເຈົາ້ຫນີມ້ສີດິປະມນູຂາຍຊບັທ່ີນາໍມາຄ ໍາ້ປະກນັນ ັນ້ ເພ່ືອໃຊແ້ທນຫນີສ້ິນ ພອ້ມທງັດອກເບັ້ຍໃຫ ້
ຕນົ ໃນກລໍະນທ່ີີລກູຫນີຫ້າກບ່ໍໃຊແ້ທນຫນີສ້ນິຕາມກາໍນດົເວລາ. 

 

¹´¸©êó IV 
ການຄ ໍາ້ປະກນັດວ້ຍບກຸຄນົ ຫລື ນຕິິບກຸຄນົອື່ ນ 

 

ມາດຕາ 26. ການຄ ໍາ້ປະກນັດວ້ຍບກຸຄນົ ຫລື ນຕິິບກຸຄນົອື່ ນ 
ການຄ ໍາ້ປະກນັດວ້ຍບກຸຄນົ ຫລື ນຕິິບກຸຄນົອື່ ນ ແມນ່ການທ່ີບກຸຄນົ ຫລື ນຕິິບກຸຄນົໃດຫນຶ່ ງ ໄດ ້

ຕກົລງົໃຊແ້ທນຫນີສ້ນິ ຫລື ປະຕິບດັພນັທະອື່ ນຕາງລກູຫນີ ້ ໂດຍມສີນັຍາຄ ໍາ້ປະກນັ ຢາ່ງເປັນລາຍລກັ 
ອກັສອນ ໃນກລໍະນທ່ີີລກູຫນີຫ້າກບ່ໍໃຊແ້ທນຫນີສ້ິນ ຫລື ບ່ໍປະຕິບດັພນັທະອື່ ນດວ້ຍຕນົເອງ. 

ຜູຄ້ ໍາ້ປະກນັສາມາດເອົາອະສງັຫາລິມະຊບັ ຫລື ສງັຫາລິມະຊບັ ຊຶ່ ງເປັນກາໍມະສິດຂອງຕນົນາໍມາ
ຄ ໍາ້ປະກນັຕື່ ມອີກກໄໍດ.້ 
 

ມາດຕາ 27. ຂອບເຂດຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຜູຄ້ ໍາ້ປະກນັ 
ຜູຄ້ ໍາ້ປະກນັອາດຈະຄ ໍາ້ປະກນັການໃຊແ້ທນຫນີສ້ິນທງັຫມດົ ຫລື ສວ່ນໃດສວ່ນຫນຶ່ ງກໄໍດ.້ ຜູຄ້ ໍາ້

ປະກນັຕອ້ງໃຊແ້ທນຫນີສ້ິນ ຕາມທ່ີໄດຕ້ກົລງົໄວໃ້ນສນັຍາຄ ໍາ້ປະກນັ. ໃນການໃຊແ້ທນຫນີສ້ິນນ ັນ້ ຜູຄ້ ໍາ້
ປະກນັມພີນັທະໃຊແ້ທນພຽງແຕຕ່ ົນ້ທຶນເທ່ົານ ັນ້ ເວັນ້ເສັຍແຕສ່ນັຍາຫາກໄດກ້າໍນດົໄວຢ້າ່ງອື່ ນ. 

ໃນກລໍະນລີກູຫນີ ້ຫາກມຄີວາມສາມາດໃຊແ້ທນຫນີສ້ິນໄດສ້ວ່ນໃດສວ່ນຫນຶ່ ງເທ່ົານ ັນ້ ສວ່ນທ່ີຍງັ
ເຫລືອນ ັນ້ ແມນ່ຜູຄ້ ໍາ້ປະກນັຕອ້ງໃຊແ້ທນ ແຕບ່ໍ່ໃຫເ້ກນີຈາໍນວນຫນີສ້ິນທ່ີຜູກ້ຽ່ວຕກົລງົຄ ໍາ້ປະກນັ. 

ເມ ື່ອເຖງິກາໍນດົເວລາທ່ີໄດບ້ ົ່ງໄວໃ້ນສນັຍາແລວ້ ເຈົາ້ຫນີຕ້ອ້ງທວງທາວເອົານາໍລກູຫນີເ້ສັຍກອ່ນ, ຖາ້ 
ວາ່ລກູຫນີ ້ຫາກບ່ໍໃຊແ້ທນຫນີສ້ິນແລວ້ ເຈົາ້ຫນີຈ້ ຶ່ ງມສີດິທວງເອົານາໍຜູຄ້ ໍາ້ປະກນັໄດ.້ 

ຜູຄ້ ໍາ້ປະກນັ ມສີດິປກົປ້ອງລກູຫນີທ່ີ້ຕນົຄ ໍາ້ປະກນັນ ັນ້. ຜູຄ້ ໍາ້ປະກນັ ແລະ ລກູຫນີ ້ ມພີນັທະ 
ແຈງ້ໃຫກ້ນັຊາບ ກຽ່ວກບັການໃຊແ້ທນຫນີສ້ນິທ່ີຕນົໄດປ້ະຕິບດັໄປແລວ້.  ຜູຄ້ ໍາ້ປະກນັທ່ີໄດໃ້ຊຫ້ນີສ້ິນທງັ
ຫມດົ ຫລື ສວ່ນໃດສວ່ນໜ່ຶງ ແທນລກູຫນີແ້ລວ້ນ ັນ້ ກກໍາຍມາເປັນເຈົາ້ຫນີຂ້ອງລກູຫນີຜ້ ູນ້ ັນ້ ແລະ ມ ີ
ສິດທວງເອົາຕ ົນ້ທຶນທ່ີຕນົໄດຈ້າ່ຍໄປແລວ້ ລວມທງັດອກເບັ້ຍ ແລະ ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍຕາ່ງໆ ຖາ້ຫາກໄດຕ້ກົລງົ
ກນັໄວໃ້ນສນັຍາ. 
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ມາດຕາ 28. ຜູຄ້ ໍາ້ປະກນັຮວ່ມ 
ຫນີສ້ິນອາດຈະຖກືຄ ໍາ້ປະກນັດວ້ຍສອງຄນົ ຫລື ຫລາຍກວາ່ນ ັນ້ຊຶ່ ງເອີ້ນວາ່ ຜູຄ້ ໍາ້ປະກນັຮວ່ມໃນ 

ສນັຍາດຽວ ຫລື ຫລາຍສນັຍາກໄໍດ.້ 
ຜູຄ້ ໍາ້ປະກນັຮວ່ມແຕລ່ະຄນົຈະຄ ໍາ້ປະກນັຫນີສ້ິນຮອ້ຍສວ່ນຮອ້ຍ ຫລື ຫນອ້ຍກວາ່ນ ັນ້ກໄໍດ ້ຕາມທ່ີ 

ໄດຕ້ກົລງົກນັ. ໃນກລໍະນກີານຄ ໍາ້ປະກນັແຕລ່ະຄນົຮອ້ຍສວ່ນຮອ້ຍນ ັນ້ ເຈົາ້ຫນີມ້ສີິດທວງເອົາຫນີສ້ນິທງັ 
ໝດົນາໍຜູຄ້ ໍາ້ປະກນັຮວ່ມຜູໃ້ດຜູຫ້ນຶ່ ງກໄໍດ.້ 

ໃນກລໍະນກີານຄ ໍາ້ປະກນັສວ່ນໃດສວ່ນຫນຶ່ ງນ ັນ້ ເຈົາ້ຫນີມ້ສີດິທວງເອົາຫນີສ້ນິນາໍຜູຄ້ ໍາ້ປະກນັຮວ່ມ 
ຕາມສວ່ນທ່ີຜູກ້ຽ່ວຮບັຜິດຊອບ. 

ໃນເມ ື່ອລກູຫນີຫ້າກໄດໃ້ຊແ້ທນຫນີສ້ນິສວ່ນໃດສວ່ນຫນຶ່ ງແລວ້ ເຈົາ້ຫນີມ້ສີິດທວງເອົາຫນີສ້ິນທ່ີຍງັ 
ເຫລືອນ ັນ້ ນາໍຜູຄ້ ໍາ້ປະກນັຮວ່ມຜູໃ້ດຜູຫ້ນຶ່ ງກໄໍດ ້ຖາ້ຫາກແມນ່ການຄ ໍາ້ປະກນັຫນີສ້ິນຮອ້ຍສວ່ນຮອ້ຍ. ຖາ້ 
ແມນ່ການຄ ໍາ້ປະກນັສວ່ນໃດສວ່ນຫນຶ່ ງ ເຈົາ້ຫນີມ້ສີິດທວງເອົາຫນີສ້ນິຕາມພດູຂອງແຕລ່ະຄນົຮບັຜິດຊອບ. 

 

ມາດຕາ 29. ຜູຄ້ ໍາ້ປະກນັເສັຍຊວີດິ ຫລື ເສັຍຈດິ 
ເມ ື່ອຜູຄ້ ໍາ້ປະກນັຫາກເສັຍຊວີດິ ຫລື ເສັຍຈດິ ການຄ ໍາ້ປະກນັນ ັນ້ ແມນ່ສືບຕ່ໍ ໂດຍຜູສ້ບືທອດມນູ 

ມຣໍະດກົ ຫລື ຜູປ້ກົຄອງ ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົຫມາຍວາ່ດວ້ຍ ມນູມຣໍະດກົ ແລະ ພ້ືນຖານການສບື 
ທອດມນູມຣໍະດກົ ແລະ ກດົຫມາຍວາ່ດວ້ຍ ຂໍຜ້ກູພນັໃນສນັຍາ. 

 

ມາດຕາ 30. ການພົນ້ຈາກການຄ ໍາ້ປະກນັ 
ຜູຄ້ ໍາ້ປະກນັຈະພ ົນ້ຈາກການຄ ໍາ້ປະກນັໃນກລໍະນໃີດຫນຶ່ ງດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 

-  ລກູຫນີໄ້ດໃ້ຊແ້ທນຫນີສ້ິນຫມດົແລວ້; 
-  ຜູຄ້ ໍາ້ປະກນັໄດປ້ະຕິບດັພນັທະຂອງຕນົຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນສນັຍາ; 
- ມກີານປ່ຽນແປງ, ເພ່ີມເຕີມເນືອ້ໃນສນັຍາລະຫວາ່ງລກູຫນີ ້ ແລະ ເຈົາ້ຫນີ ້ ໂດຍຜູຄ້ ໍາ້ປະ 
ກນັ ບ່ໍເຫັນດນີາໍ. 

 

¹´¸©êó V 
ລະບຽບການລວມຂອງການຄ ໍາ້ປະກນັ 

 

ມາດຕາ 31.    ການຈດົທະບຽນການຄ ໍາ້ປະກນັ 
ສນັຍາຄ ໍາ້ປະກນັ ຕອ້ງນາໍໄປຈດົທະບຽນຢູຫ່ອ້ງການຈດົທະບຽນຂອງຂະແໜງການເງນິ.ສາໍລບັສນັ 

ຍາຄ ໍາ້ປະກນັດວ້ຍອະສງັຫາລິມະຊບັນ ັນ້ ຕອ້ງນາໍໄປຈດົທະບຽນຢູຫ່ອ້ງການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິ ບອ່ນຊບັຕ ັງ້ຢູ.່ 
ສນັຍາຄ ໍາ້ປະກນັ ຈະໃຊໄ້ດຢ້າ່ງເປັນທາງການ ນບັແຕວ່ນັໄດຈ້ດົທະບຽນເປັນຕ ົນ້ໄປ. 
ເຈົາ້ຫນີມ້ບີລິຸມະສິດໃນການໄດຮ້ບັການໃຊແ້ທນໜ້ີສນິ ນບັແຕວ່ນັທ່ີໄດຈ້ດົທະບຽນສນັຍາຄ ໍາ້ປະ 

ກນັເປັນຕ ົນ້ໄປ.  
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ສນັຍາຄ ໍາ້ປະກນັທ່ີບ່ໍໄດຈ້ດົທະບຽນມຜີນົໃຊໄ້ດລ້ະຫວາ່ງຄູສ່ນັຍາ ແຕຫ່າກບ່ໍມບີລິຸມະສິດເຊ່ັນດຽວ 
ກບັສນັຍາຄ ໍາ້ປະກນັທ່ີໄດຈ້ດົທະບຽນ.  

ການຈດົທະບຽນສນັຍາຄ ໍາ້ປະກນັ ຢູຫ່ອ້ງການຈດົທະບຽນຂອງຂະແຫນງການເງນິ ຫລື ຢູຫ່ອ້ງ 
ການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິ  ຕອ້ງດາໍເນນີຢາ່ງເປີດເຜີຍ ແລະ ໃຫສ້າທາລະນະຊນົສາມາດເບິ່ ງຂໍມ້ນູໄດ ້ ໂດຍບ່ໍ 
ຈາໍເປັນຕອ້ງມກີານຮອ້ງຂໍ. 

 

ມາດຕາ 32. ການສະລະບລິຸມະສິດ ແລະ ການໂອນການຄ ໍາ້ປະກນັ 
ເຈົາ້ຫນີທ່ີ້ມບີລິຸມະສິດ ສາມາດສະລະບລິຸມະສິດຂອງຕນົໃຫແ້ກເ່ຈົາ້ຫນີຜ້ ູອ້ື່ ນ ທ່ີມກີານຄ ໍາ້ປະກນັ  

ແຕບ່ໍ່ໃຫເ້ກນີມນູຄາ່ຫນີສ້ນິຂອງຕນົ. 
ເຈົາ້ຫນີທ່ີ້ມກີານຄ ໍາ້ປະກນັ ມສີິດໂອນການຄ ໍາ້ປະກນັຂອງຕນົໃຫແ້ກເ່ຈົາ້ຫນີຜ້ ູອ້ື່ ນ ທ່ີບ່ໍມກີານຄ ໍາ້ 

ປະກນັຕ່ໍລກູຫນີຜ້ ູດ້ຽວກນັ  ແຕບ່ໍ່ໃຫເ້ກນີມນູຄາ່ຫນີຂ້ອງລກູໜ້ີ. 
ເຈົາ້ຫນີ ້ ທ່ີມກີານຄ ໍາ້ປະກນັສາມາດໂອນຫນີ ້ ລວມທງັຜນົປະໂຫຍດໃນຫນີຂ້ອງຕນົໃຫບ້ກຸຄນົອື່ ນ. 

ໃນກລໍະນນີີກ້ານຄ ໍາ້ປະກນັ ແລະ ບລິຸມະສິດທ່ີຕດິພນັກບັຫນີນ້ ັນ້ ກຈໍະຖກືໂອນໄປພອ້ມ ແຕບ່ໍ່ໃຫເ້ກນີມນູ 
ຄາ່ຫນີຂ້ອງຕນົ. 

 

ມາດຕາ 33. ສິດ ແລະ ພນັທະຂອງຜູປ້ກົຄອງ  
ຜູປ້ກົຄອງເດັກທ່ີຍງັບ່ໍທນັເຖງິກະສຽນອາຍສຸບິແປດປີ, ຜູປ້ກົຄອງຄນົເສັຍຈດິ ຫລື ຜູຄຸ້ມ້ຄອງຊບັ 

ສມົບດັຂອງຜູຫ້າຍສາບສນູມພີນັທະປກົປກັຮກັສາຊບັສມົບດັຂອງພວກກຽ່ວ. 
ຜູປ້ກົຄອງ ຫລື ຜູຄຸ້ມ້ຄອງດ ັງ່ກາ່ວມສີິດນາໍເອົາຊບັສມົບດັຂອງເດັກ ຫລື ຜູເ້ສັຍຈດິ ໄປຄ ໍາ້ປະກນັ 

ຫນີເ້ພ່ືອຮບັປະກນັການໃຊຈ້າ່ຍໃນການຄຸມ້ຄອງດແູລ ແລະ ຮກັສາຜນົປະໂຫຍດຂອງພວກກຽ່ວ ຕາມຄາໍ 
ເຫັນດຂີອງສານ. 

ຜູປ້ກົຄອງ ຫລື ຜູຄຸ້ມ້ຄອງ ຕອ້ງຮບັຜິດຊອບຕ່ໍຜນົເສັຍຫາຍທ່ີເກດີຂຶນ້ຕ່ໍຊບັສມົບດັຂອງຜູທີ້ຢູໃ່ຕ ້
ການຄຸມ້ຄອງດແູລຂອງຕນົ  ຖາ້ວາ່ຜນົເສັຍຫາຍນ ັນ້  ຫາກເກດີຂຶນ້ຍອ້ນຄວາມຜິດພາດຂອງຕນົ. 

 

ມາດຕາ 34.  ສິດໃນການຂາຍຊບັທ່ີນາໍມາຄ ໍາ້ປະກນັ 
ໃນກລໍະນທ່ີີລກູໜ້ີ ຫລື ຜູຄ້ ໍາ້ປະກນັ ຫາກບ່ໍໃຊແ້ທນໜ້ີສິນຕາມກາໍນດົເວລາໄດ ້ຜູກ້ຽ່ວຈະໝດົກາໍ 

ມະສິດຕ່ໍຊບັທ່ີເອົາມາຊວດຈາໍ ຫລື ຄ ໍາ້ປະກນັ ແລະ ເຈົາ້ຫນີ ້ ກມໍສີິດເປັນເຈົາ້ຂອງຊບັທ່ີນາໍມາຄ ໍາ້ປະກນັ 
ຕາມທ່ີໄດຕ້ກົລງົກນັໄວໃ້ນສນັຍາ.  

ເຈົາ້ໜ້ີ ມສີດິປະມນູຂາຍຊບັທ່ີນາໍມາຊວດຈາໍ ຫລື ຄ ໍາ້ປະກນັນ ັນ້ ເພ່ືອໃຊແ້ທນຫນີສ້ິນ. ໃນກລໍະ 
ນທ່ີີວດັຖສຸິ່ ງຂອງທ່ີນາໍມາຊວດຈາໍ ຫລື ຄ ໍາ້ປະກນັນ ັນ້ ຫາກມລີາຄາສູງູກວາ່ຫນີສ້ິນແລວ້ ເຈົາ້ຫນີສ້າມາດ 
ເສ້ັງເອົາ, ຂາຍຊບັທ່ີນາໍມາຊວດຈາໍ ຫລື ຄÕປະກນັນ ັນ້ ຕາມທ່ີໄດຕ້ກົລງົກນັ ຫລື ປະມນູຂາຍ. ພາຍ 
ຫລງັທ່ີໄດຫ້ກັເອົາຕ ົນ້ທຶນ ແລະ ດອກເບັຍ້ແລວ້ ສວ່ນທ່ີເຫລືອຕອ້ງສ ົ່ງຄນືໃຫລ້ກູຫນີ.້  ຖາ້ວາ່ຈາໍນວນ 
ເງນິທ່ີໄດຈ້າກການຂາຍຊບັທ່ີນາໍມາຊວດຈາໍ ຫລື ຄ ໍາ້ປະກນັນ ັນ້ ຫາກບ່ໍພຽງພໍກບັຫນີສ້ນິ ແມນ່ໃຫລ້ກູຫນີ ້
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ຫລື ຜູຄ້ ໍາ້ປະກນັຕື່ ມໃສຈ່ນົໃຫຄ້ບົຖວ້ນ.  
ຊບັທ່ີນາໍມາຄ ໍາ້ປະກນັຕາມສນັຍາທ່ີຖກືຍຶດ ຫລື ອາຍດັຕາມຄາໍສ ັ່ງຂອງສານ ຈະນາໍມາຂາຍໄດ ້

ດວ້ຍການປະມນູຂາຍ ຕາມການຮອ້ງຂໍຂອງເຈົາ້ຫນີ ້ຫລື ຂາຍຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນສນັຍາຄ ໍາ້ປະກນັ. 
ເມ ື່ອເຈົາ້ຫນີ ້ ຫລື ຜູຊ້ື ້ ໄດເ້ຂ້ົາຄຸມ້ຄອງ ຫລື ຊືຊ້ບັ ທ່ີນ¿ມາຊວດຈາໍ ຫລື ຄ ໍາ້ປະກນັນ ັນ້ແລວ້ 

ເຈົາ້ຂອງຊບັຕອ້ງໂອນກາໍມະສິດຕ່ໍຊບັດ ັງ່ກາ່ວ ໃຫແ້ກເ່ຈົາ້ຫນີ ້ ຫລື ຜູຊ້ື.້ ເຈົາ້ຫນາ້ທ່ີຂອງລດັທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ 
ກຕໍອ້ງຢ ັງ້ຢືນການໂອນສິດດ ັງ່ກາ່ວໃຫແ້ກເ່ຈົາ້ຫນີ ້ຫລື ຜູຊ້ື.້  

 

ມາດຕາ 35. ການປ່ຽນແປງ ຫລື ການຍກົເລີກສນັຍາຄ ໍາ້ປະກນັ 
ສນັຍາຄ ໍາ້ປະກນັຈະເພ່ີມເຕມີ, ປ່ຽນແປງ ຫລື ຍກົເລີກກໄໍດ ້ຖາ້ວາ່ຄູສ່ນັຍາທງັຫມດົ ຫາກເຫັນດ ີ

ເຫັນພອ້ມນາໍກນັ. ທກຸເທ່ືອທ່ີມກີານເພ່ີມເຕີມ ຫລື ປ່ຽນແປງສນັຍາຄ ໍາ້ປະກນັນ ັນ້ ຕອ້ງໄດຈ້ດົທະບຽນ 
ຢາ່ງຖກືຕອ້ງຕື່ ມອີກ. 

 

ມາດຕາ 36. ການຄ ໍາ້ປະກນັທ່ີເປັນໂມຄະ 
ການຄ ໍາ້ປະກນັຈະເປັນໂມຄະ ໃນກລໍະນໃີດຫນຶ່ ງດ ັງ່ນີ:້ 

1. ການຄ ໍາ້ປະກນັທ່ີເຮັດຂຶນ້ໂດຍ ບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມກດົຫມາຍ; 
2. ຊບັທ່ີເອົາໄປຄ ໍາ້ປະກນັນ ັນ້ ບ່ໍແມນ່ກາໍມະສິດຂອງຜູຄ້ ໍາ້ປະກນັທງັບ່ໍໄດຮ້ບັການມອບສິດ; 
3. ການຄ ໍາ້ປະກນັທ່ີເຮັດຂຶນ້ດວ້ຍການຂ ົ່ມຂູ ່ຫລື ຕວົະຍວົະຫລອກລວງ. 

 

ມາດຕາ 37. ການສິ້ນສດຸການຄ ໍາ້ປະກນັ 
ການຄ ໍາ້ປະກນັຈະສິ້ນສດຸລງົໃນກລໍະນໃີດຫນຶ່ ງດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 

1. ຫນີສ້ນິໄດໃ້ຊແ້ທນຄບົຕາມສນັຍາ; 
2. ການທວງຫນີໄ້ດຫ້ມດົອາຍຄຸວາມແລວ້; 
3. ເຈົາ້ຫນີສ້ະລະສິດ ກຽ່ວກບັການຄ ໍາ້ປະກນັ. 

 

ມາດຕາ 38. ການລບົລາ້ງການຈດົທະບຽນສນັຍາຄ ໍາ້ປະກນັ 
ການຈດົທະບຽນສນັຍາຄ ໍາ້ປະກນັ ຈະຖກືລບົລາ້ງໃນກລໍະນໃີດຫນຶ່ ງດ ັງ່ນີ:້ 

1. ເຈົາ້ຫນີສ້ະເຫນໃີຫລ້ບົລາ້ງການຈດົທະບຽນ; 
2. ເຈົາ້ຂອງຊບັສະເຫນໃີຫລ້ບົລາ້ງການຈດົທະບຽນການຄ ໍາ້ປະກນັ ຖາ້ວາ່ການຄ ໍາ້ປະກນັນ ັນ້ 

ຫາກບ່ໍຖກືຕອ້ງ; 
3. ສານໄດຕ້ດັສນິໃຫລ້ບົລາ້ງການຄ ໍາ້ປະກນັ. 
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Ï¸©êó VI 
ບດົບນັຍດັສດຸທາ້ຍ 

 

ມາດຕາ 39. ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ 
ລດັຖະບານ ແຫງ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ເປັນຜູອ້ອກດາໍລດັ ເພ່ືອຈດັ 

ຕ ັງ້ປະຕບິດັກດົຫມາຍສະບບັນີ.້ 
  

ມາດຕາ 40. ຜນົສກັສິດ 
ກດົຫມາຍສະບບັນີ ້ມຜີນົສກັສິດພາຍຫລງັ ສາມສບິວນັ ນບັແຕມ່ ືທ່ີ້ປະທານປະເທດ ແຫງ່ ສາທາ 

ລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ໄດອ້ອກລດັຖະດາໍລດັປະກາດໃຊເ້ປັນຕ ົນ້ໄປ. 
ກດົຫມາຍສະບບັນີ ້ ປ່ຽນແທນກດົຫມາຍວາ່ດວ້ຍ ການຄ ໍາ້ປະກນັການປະຕບິດັສນັຍາ ສະບບັ 

ເລກທີ 07/94, ລງົວນັທີ 14 ຕລຸາ 1994. 
ຂໍກ້າໍນດົ, ບດົບນັຍດັໃດ ທ່ີຂດັກບັກດົຫມາຍສະບບັນີ ້ລວ້ນແຕຖ່ກືຍກົເລີກ. 
 
      ປະທານສະພາແຫງ່ຊາດ 

           ສະໝານ ວຍິະເກດ 
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