
ໂທດຕໍານິວິຈານ ສໍາລັບ ການກະທໍາຜິດໂທດຖານລະຫຸໂທດ 
 
ການກະທໍາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ອາດຈະພາໃຫ້ຖືກໂທດຕໍານິວິຈານ ຕໍ່ໜ້າ ມະຫາຊົນ 
 
ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ຮັບແຈ້ງວ່າມີ ຜູ້ກໍາທໍາຜິດຫຼາຍຄົນທ່ີຕ້ອງການສາລະພາບຜິດ. ແຕ່ກ່ອນທ່ີ ຂ້າພະເຈົ້າ ຈະອະ 
ນຸຍາດໃຫ້ທ່ານ ສາລະພາບຜິດນ້ັນ, ຂ້າພະເຈົ້າ ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບ ກ່ຽວກັບ ສິດຕ່າງໆ ທ່ີ 
ທ່ານຈະສະຫຼະສິດ ຖ້າຫາກ ທ່ານສາລະພາບຜິດ. ທ່ານມີສິດໂຕ້ແຍ້ງວ່າທ່ານບ່ໍຜິດ ແລະ ທ່ານສາມາດຂໍໃຫ້ 
ສານໄຕ່ສວນ ໂດຍຊ້ອງໜ້າກັບ ຜູ້ພິພາກສາ ໂດຍບ່ໍມີຄະນະລູກຂຸນເຂ້ົາຮ່ວມ ຫືຼ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການ, ມີຄະ 
ນະລູກຂຸນເຂ້ົາຮ່ວມ. ຢູ່ທ່ີປະຊຸມສານ, ທ່ານມີສິດເບ່ິງ, ຟັງ, ປະເຊີນໜ້າ, ແລະ ມີສິດໃຫ້ ທະນາຍຄວາມ 
ຊັກຄ້ານ ພະຍານ ທ່ີໃຫ້ການ ແຍ້ງກັບທ່ານ. ທ່ານມີສິດສະເໜີ ພະຍານ ແລະ ຂໍໃຫ້ສານອອກໝາຍຮຽກ 
ເພ່ືອຮຽກບຸກຄົນດ່ັງກ່າວ ມາໃຫ້ການຢູ່ຊ້ັນສານ. ທ່ານສາມາດໃຫ້ການດ້ວຍຕົນເອງ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການ. ໃນ 
ທາງກັບກັນ, ຖ້າທ່ານບ່ໍຕ້ອງການໃຫ້ການດ້ວຍຕົນເອງ ຈະບ່ໍມີໃຜສາມາດບັງຄັບທ່ານຂ້ຶນໃຫ້ການ ຫືຼ ໃຫ້ຄໍາ 
ເຫັນ ກ່ຽວກັບ ການທ່ີທ່ານບ່ໍຂ້ຶນໃຫ້ການ. ສ່ິງສໍາຄັນທ່ີທ່ານຈະຕ້ອງເຂ້ົາໃຈ ກໍຄື ຖ້າຫາກທ່ານສາລະພາບຜິດ, 
ຈະບ່ໍມີການໄຕ່ສວນຄະດີໃນຊ້ັນສານ, ທ່ານຈະບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງໄປຂ້ຶນສານ ແລະ ຈະບ່ໍມີຂ້ັນຕອນການຊ້ີ ໂຕ 
ຫືຼ ການສະເໜີຫັຼກຖານເພ່ືອຢ້ັງຢືນວ່າ ທ່ານໄດ້ກະທໍາຜິດ ຕາມ ຂ້ໍຫາທ່ີທ່ານຖືກກ່າວຫາ. 
 
ສານຈະຕ້ອງແຈ້ງຂໍ້ມູນດັ່ງລຸ່ມນີ້ ໃຫ້ ຈໍາເລີຍແຕ່ລະຄົນຮັບຊາບ: 
 
ທ່ານ X, ທ່ານກ່ໍຢູ່ໃນຫ້ອງປະຊຸມສານບໍ ໃນເວລາທ່ີ ຂ້າພະເຈົ້າ ອະທິບາຍສິດໃນການໄດ້ຮັບການໄຕ່ສວນ 
ຄະດີ? 
ທ່ານມີຄໍາຖາມຫຍັງບ່ໍ ກ່ຽວກັບ ສິດດ່ັງກ່າວ? 
ໃນຄະດີເລກທີ 2005-TR-123, ທ່ານຖືກກ່າວຫາວ່າ ຂັບຂ່ີພາຫະນະໃນຂະນະທ່ີ ໃບອະນຸຍາດຂັບຂ່ີ ຂອງ 
ທ່ານ ຖືກໂຈະຊົວຄາວ. ຂ້ໍຫາດ່ັງກ່າວ ໄດ້ກໍານົດວ່າ ໃນວັນທີ 1/1/05, ທ່ານໄດ້ຂັບຂ່ີລົດຍ່ີຫ້ໍ Ford ຢູ່ 
ຖະໜົນ ແບຣດລ້ີ ແລະ ແມັກຄິນລ້ີ ໃນຕົວເມືອງແຊັມເປນ ໃນເວລາທ່ີ ໃບອະນຸຍາດໃນການຂັບຂ່ີ ຂອງ 
ທ່ານ ໄດ້ຖືກໂຈະຊ່ົວຄາວ. ການກະທໍາຜິດດ່ັງກ່າວ ຈະພາໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບໂທດຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບ ແຕ່ 
ສູນ ຫາ 364 ວັນ ແລະ ຖືກປັບໄໝ ສູງເຖິງ $2,500. ທ່ານເຂ້ົາໃຈ ຂ້ໍຫາ ແລະ ໂທດທ່ີທ່ານຈະໄດ້ຮັບ ຫືຼ ບ່ໍ? 
ທ່ານຖືກບັງຄັບ, ຂ່ົມຂູ່ ຫືຼ ກົດດັນ ດ້ວຍຮູບການໃດໜຶ່ງ ຫືຼ ບ່ໍ ທ່ີເຮັດໃຫ້ທ່ານຕ້ອງສາລະພາບຜິດ? 
ທ່ານໄອຍະການ, ໃຫ້ທ່ານລະບຸ ຂ້ໍເທັດຈິງ ຂອງ ຄະດີ ສໍາລັບ ການສາລະພາບຜິດ ຂອງ ຈໍາເລີຍ. 
ທ່ານ P/D, ພະຍານ ທ່ີຖ້າຫາກ ຖືກເບີກໂຕ ມາໃຫ້ການ ຈະສາມາດໃຫ້ການເພ່ືອຢ້ັງຢືນຄວາມຜິດໄດ້ ຫືຼ 
ບ່ໍ? 
ມີຂ້ໍຕົກລົງ ກ່ຽວກັບ ການສາລະພາບຜິດ ຫືຼ ບ່ໍ? 
ຈໍາເລີຍ, ທ່ານໄດ້ຍິນຂ້ໍຕົກລົງດ່ັງກ່າວ ຫືຼ ບ່ໍ? 
ນ້ັນແມ່ນສ່ິງທ່ີທ່ານໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີ ຫືຼ ບ່ໍ? 
ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝ້ັນສັນຍາອ່ືນໆອີກບ່ໍ ທ່ີນອກເໜືອຈາກ ສ່ິງທ່ີ ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ຍິນ ສໍາລັບ ການສາລະພາບຜິດ 
ຂອງ ທ່ານ? 



ທ່ານຈະສາລະພາບຜິດ ຫືຼ ບ່ໍ ໃນຂ້ໍຫາ ຂັບຂ່ີພາຫະນະ ໃນຂະນະທ່ີ ໃບອະນຸຍາດຂັບຂ່ີ ຖືກໂຈະຊົວຄາວ 
ຕາມທ່ີລະບຸໃນ ຄະດີເລກທີ 2005-TR-123? 
 
ສິ່ງທີ່ສານຈະຕ້ອງຢັ້ງຢືນ: 
 
ບັນທຶກ ຈະຕ້ອງຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າ ສານໄດ້ແຈ້ງສິດ ໃຫ້ ຈໍາເລີຍ ຮັບຊາບແລ້ວ ແລະ ຈໍາເລີຍ ໄດ້ສະຫຼະສິດ ຂອງ 
ຕົນດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ, ດ້ວຍຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ ຮູ້ເທ່ົາເຖິງການ, ແລະ ຈໍາເລີຍ ໄດ້ສາລະພາບຜິດຢ່າງ 
ສະໝັກໃຈ ແລະ ມີພ້ືນຖານຄວາມເປັນຈິງ ໃນການສາລະພາບຜິດ. ໂດຍອີງຕາມສ່ິງທ່ີກ່າວມານ້ັນແລ້ວ, 
ສານຈະຮັບເອົາ ການສາລະພາບຜິດ ຂອງ ຈໍາເລີຍ. 
 
ການອອກຄໍາຕັດສິນ 
 
ການຂໍອຸທອນ ຄະດີລະຫຸໂທດທີ່ມີການສາລະພາບຜິດ ໂດຍທີ່ ຈໍາເລີຍ ມີຂໍ້ແລກປ່ຽນ (ຂໍ້ຫາທີ່ໄດ້ຮັບອາດ 
ຈະມີໂທດຕໍານິວິຈານ ຕໍ່ໜ້າ ມະຫາຊົນ) 
 
ເຖິງແມ່ນວ່າ ທ່ານຈະສາລະພາບຜິດ, ທ່ານຍັງຄົງມີສິດຂໍອຸທອນ. ກ່ອນທ່ີທ່ານຈະປະຕິບັດສິດໃນການອຸ 
ທອນດ່ັງກ່າວ, ທ່ານຈະຕ້ອງຍ່ືນ ຄໍາຮ້ອງ ພາຍໃນ 30 ວັນ ເພ່ືອຂໍໃຫ້ສານເພີກຖອນ ໜັງສືສາລະພາບຜິດ 
ແລະ ຍົກເລີກຄໍາຕັດສິນ [ເວັ້ນເສຍແຕ່ໃນກໍລະນີທ່ີ ສານອອກຄໍາສ່ັງຄວບຄຸມການປະພຶດ, ເຊ່ິງໃນກໍລະນີ 
ດ່ັງກ່າວ ຈະບ່ໍມີຄໍາຕັດສິນ ຂອງ ສານ]. ຖ້າສານຮັບຮອງ ຄໍາຮ້ອງຂໍດ່ັງກ່າວ, ຂ້າພະເຈົ້າ ຈະອອກ ຄໍາສ່ັງໃຫ້ 
ມີ ການໄຕ່ສວນບັນຫາດ່ັງກ່າວ ພ້ອມທັງ ບັນຫາອ່ືນໆທ່ີສານໄດ້ຍົກເລີກ ຕາມ ການສະເໜີ ຂອງ ໄອຍະ 
ການເຊ່ິງເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງ ຂ້ໍຕົກລົງໃນການສາລະພາບຜິດ. ຖ້າທ່ານມີຖານະການເງິນບ່ໍດີ, ຂ້າພະເຈົ້າ 
ຈະໃຫ້ ຈ່າສານກະກຽມ ບົດບັນທຶກການດໍາເນີນຄະດີ ແລະ ແຕ່ງຕ້ັງ ທະນາຍຄວາມ ເພ່ືອຊ່ວຍທ່ານໃນການ 
ຮ່າງຄໍາຮ້ອງຂໍດ່ັງກ່າວ. ບັນຫາ ຫືຼ ຂ້ໍຮຽກຮ້ອງໃດໜຶ່ງ ທ່ີບ່ໍໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ຄໍາຮ້ອງຂໍ ຈະຖືວ່າ ຈໍາເລີຍ 
ໄດ້ສະຫຼະສິດໃນການຮຽກໃຫ້ແກ້ໄຂບັນຫາ ຫືຼ ຂ້ໍຮຽກຮ້ອງດ່ັງກ່າວ. ສ່ິງທ່ີສໍາຄັນທ່ີຈະຕ້ອງເຂ້ົາໃຈກໍຄື 
ທ່ານຈະສູນເສຍສິດໃນການຂໍອຸທອນ ສໍາລັບ ຄະດີດ່ັງກ່າວ ຖ້າທ່ານບ່ໍຍ່ືນ ຄໍາຮ້ອງຂໍດ່ັງກ່າວ ພາຍໃນ 30 
ວັນ. 
ຊ້ີໃຫ້ຈໍາເລີຍເຫັນວ່າ ສານໄດ້ປະຕິບັດຕາມ ຂ້ໍ 605 ຂອງ ກົດລະບຽບສານສູງສຸດ. 
 
ການຂໍອຸທອນ ຄະດີລະຫຸໂທດທີ່ມີການສາລະພາບຜິດ ໂດຍທີ່ຈໍາເລີຍບໍ່ມີຂໍ້ແລກປ່ຽນ: 
 
ເຖິງແມ່ນວ່າ ທ່ານຈະສາລະພາບຜິດ, ທ່ານຍັງຄົງມີສິດຂໍອຸທອນ. ກ່ອນທ່ີທ່ານຈະປະຕິບັດສິດໃນການອຸ 
ທອນດ່ັງກ່າວ, ທ່ານຈະຕ້ອງຍ່ືນ ຄໍາຮ້ອງ ພາຍໃນ 30 ວັນ ເພ່ືອຂໍໃຫ້ສານເພີກຖອນ ໜັງສືສາລະພາບຜິດ 
ແລະ ຍົກເລີກຄໍາຕັດສິນ [ເວັ້ນເສຍແຕ່ໃນກໍລະນີທ່ີ ສານອອກຄໍາສ່ັງຄວບຄຸມການປະພຶດ, ເຊ່ິງໃນກໍລະນີດ່ັງ 
ກ່າວ ຈະບ່ໍມີຄໍາຕັດສິນ ຂອງ ສານ] ຫືຼ ຂໍໃຫ້ສານພິຈາລະນາຄະດີຄືນໃໝ່. ຖ້າສານຮັບຮອງ ຄໍາຮ້ອງຂໍດ່ັງ 
ກ່າວ, ຂ້າພະເຈົ້າ ຈະອອກຄໍາສ່ັງໃຫ້ມີ ການໄຕ່ສວນບັນຫາດ່ັງກ່າວ ພ້ອມທັງ ບັນຫາອ່ືນໆທ່ີສານໄດ້ຍົກເລີກ 
ຕາມ ການສະເໜີ ຂອງ ໄອຍະການ ເຊ່ິງເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງ ຂ້ໍຕົກລົງໃນການສາລະພາບຜິດ, ຫືຼ ຂ້າພະເຈົ້າ 



ຈະແກ້ໄຂຄໍາຕັດສິນ. ຖ້າທ່ານມີຖານະການເງິນບ່ໍດີ, ຂ້າພະເຈົ້າ ຈະໃຫ້ ຈ່າສານກະກຽມບັນທຶກການດໍາເນີນ 
ຄະດີ ແລະ ແຕ່ງຕ້ັງ ທະນາຍຄວາມ ເພ່ືອຊ່ວຍທ່ານໃນການຮ່າງ ຄໍາຮ້ອງຂໍດ່ັງກ່າວ. ບັນຫາ ຫືຼ ຂ້ໍຮຽກຮ້ອງ 
ໃດໜຶ່ງ ທ່ີບ່ໍໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ຄໍາຮ້ອງຂໍ ຈະຖືວ່າ ຈໍາເລີຍ ໄດ້ສະຫຼະສິດໃນການຮຽກໃຫ້ແກ້ໄຂບັນຫາ ຫືຼ 
ຂ້ໍຮຽກຮ້ອງດ່ັງກ່າວ. ສ່ິງທ່ີສໍາຄັນທ່ີຈະຕ້ອງເຂ້ົາ ໃຈກໍຄື ທ່ານຈະສູນເສຍສິດໃນການຂໍອຸທອນ ສໍາລັບ 
ຄະດີດ່ັງກ່າວ ຖ້າທ່ານບ່ໍຍ່ືນ ຄໍາຮ້ອງຂໍດ່ັງກ່າວ ພາຍໃນ 30 ວັນ. 
ຊ້ີໃຫ້ຈໍາເລີຍເຫັນວ່າ ສານໄດ້ປະຕິບັດຕາມ ຂ້ໍ 605 ຂອງ ກົດລະບຽບສານສູງສຸດ. 
 
 

 


