
ສິດຂອງທ່ານຢູ່ສານຈະລາຈອນ 
 
 ທ່ານຖືກແຈ້ງຂ້ໍຫາໃນການລະເມີດ ກົດລະບຽບຈະລາຈອນ ຂອງ ລັດອີລີນອຍ. ເພາະສະນ້ັນ, ມັນ 
ເປັນສ່ິງທ່ີສໍາຄັນທ່ີ ທ່ານຈະຕ້ອງເຂ້ົາໃຈ ກ່ຽວກັບ ສິດຂອງທ່ານ. ຜູ້ພິພາກສາ ຈະລົມກັບທ່ານເປັນສ່ວນບຸກ 
ຄົນ ກ່ຽວກັບ ຄະດີ ຂອງ ທ່ານ. ຖ້າທ່ານມີ ຄໍາຖາມ ກ່ຽວກັບ ຂ້ໍຫາ, ໂທດທ່ີທ່ານຈະໄດ້ຮັບ ຫືຼ ສິດ ຂອງ ທ່ານ 
ຕາມກົດໝາຍ, ໃຫ້ສອບຖາມຜູ້ພິພາກສາໄດ້ເລີຍ. ກ່ອນອ່ືນໝົດ ໃຫ້ທ່ານເອກະສານສະບັບນ້ີ ເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ 
ທ່ານເຂ້ົາໃຈຫຼາຍຂ້ຶນ ກ່ຽວກັບ ຂ້ັນຕອນ ຂອງ ສານຈະລາຈອນ ແລະ ເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນເວລາທ່ີຢູ່ໃນຫ້ອງປະ 
ຊຸມສານ. 
  

ກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານ ຢູ່ ຖືກສະຖານທີ່ ແລະ ຖືກເວລາ 
 
 ໃຫ້ເບ່ິງຂ້າງລຸ່ມ ຂອງ ໃບສ່ັງ ມັນຈະມີກ່ອງສ່ີຫ່ຼຽມຂະໜາດໃຫຍ່ໜຶ່ງກ່ອງ ແລະ ຂ້າງໃນຈະມີຫ້ອງສ່ີ 
ຫ່ຼຽມນ້ອຍສອງຫ້ອງ ສໍາລັບ ໝາຍໃສ່ ເຊ່ິງຈະບອກວ່າ ທ່ານຈະຕ້ອງໄປຂ້ຶນສານ ຫືຼ ບ່ໍ. ຖ້າຫາກ ເຈົ້າໜ້າທ່ີ 
ໝາຍໃສ່ ຫ້ອງສ່ີຫ່ຼຽມ ທ່ີ ຢູ່ ທາງຂ້າງ ຂ້ໍຄວາມ “ບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງໄປຂ້ຶນສານ (no court appearance 
required)”, ທ່ານຈະຕ້ອງບ່ໍໄປສານ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ທ່ານໄດ້ສອບຖາມ ກັບ ຈ່າສານ ຂອງ ສານຈະລາ 
ຈອນແລ້ວວ່າທ່ານສາມາດໄປຂ້ຶນສານໄດ້. ຖ້າອີງຕາມໃບສ່ັງທ່ີທ່ານໄດ້ຮັບ, ທ່ານບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງໄປຂ້ຶນ 
ສານ ແລະ ທ່ານບ່ໍໄດ້ລົງທະບຽນ ຢູ່ ປ່ອງລົງທະບຽນ ຂອງ ຈ່າສານ ກ່ອນເຂ້ົາຫ້ອງປະຊຸມສານ, ຜູ້ພິພາກສາ 
ຈະບ່ໍຮູ້ວ່າທ່ານໄດ້ມາທ່ີປະຊຸມສານ ແລະ ຜູ້ພິພາກສາ ຈະບ່ໍຮຽກຄະດີ ຂອງ ທ່ານ ມາຕັດສິນ. 
 

ສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນຫ້ອງປະຊຸມສານ 
 
 ຜູ້ພິພາກສາ ຈະຮຽກຊ່ື ຂອງ ທ່ານ ແລະ ເລກທີຄະດີ ຂອງ ທ່ານ. ພາຍຫັຼງທ່ີ ຜູ້ພິພາກສາ ຮຽກຄະດີ 
ຂອງ ທ່ານແລ້ວ, ໃຫ້ທ່ານກ້າວຂ້ຶນມາຢືນຢູ່ຕ່ໍໜ້າ ຜູ້ພິພາກສາ. ສ່ິງທໍາອິດທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນ ແມ່ນ ຜູ້ພິພາກສາ 
ຈະແຈ້ງຂ້ໍຫາ ພ້ອມທັງ ໂທດທ່ີທ່ານຈະໄດ້ຮັບ ຖ້າຫາກ ສານຕັດສິນວ່າທ່ານມີຄວາມຜິດ ຫືຼ ທ່ານຍອມ 
ຮັບວ່າຜິດ. ດ່ັງນ້ັນ, ມັນຈຶ່ງເປັນສ່ິງທ່ີສໍາຄັນທ່ີ ທ່ານຈະຕ້ອງເຂ້ົາໃຈ ຂ້ໍຫາ ແລະ ໂທດທ່ີທ່ານຈະໄດ້ຮັບ. ຖ້າ 
ທ່ານມີຂ້ໍສົງໄສໃດໆ ກ່ຽວກັບ ຂ້ໍຫາ ຫືຼ ໂທດທ່ີຈະໄດ້ຮັບ, ໃຫ້ທ່ານສອບຖາມກັບ ຜູ້ພິພາກສາ ໃນເວລາດ່ັງ 
ກ່າວ. 
 

ສິດໃນການມີທະນາຍຄວາມເປັນຜູ້ຕາງໜ້າ 
 
 ພາຍຫັຼງທ່ີ ຜູ້ພິພາກສາ ໄດ້ແຈ້ງ ຂ້ໍຫາ ແລະ ອະທິບາຍໂທດທ່ີທ່ານຈະໄດ້ຮັບແລ້ວ, ຜູ້ພິພາກສາ ຈະ 
ຖາມທ່ານວ່າ ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ມີ ທະນາຍຄວາມເປັນຜູ້ຕາງໜ້າທ່ານ ຫືຼ ທ່ານຕ້ອງການຕາງໜ້າຕົນເອງໃນ 
ຊ້ັນສານ. 
 



 ຖ້າທ່ານຖືກແຈ້ງຂ້ໍຫາ ທ່ີພາໃຫ້ທ່ານ ຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບ, ທ່ານຈະມີສິດໃນການມີທະນາຍ 
ຄວາມເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຢ່າງຕາຍຕົວ. ຖ້າທ່ານມີສະຖານະພາບທາງເສດຖະກິດ ທ່ີຢູ່ໃນ ກຸ່ມ “ຜູ້ມີຖານະການ 
ເງິນບ່ໍດີ,” ເຊ່ັນ ບ່ໍມີລາຍໄດ້ ຫືຼ ເງິນພຽງພໍ ໃນການວ່າຈ້າງ ທະນາຍຄວາມເອງ, ຜູ້ພິພາກສາ ຈະແຕ່ງຕ້ັງ ທະ 
ນາຍຄວາມ ເພ່ືອຕາງໜ້າທ່ານ ຖ້າທ່ານຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີ ທະນາຍຄວາມ. ຖ້າທ່ານຮ້ອງຂໍໃຫ້ ຜູ້ພິພາກສາ ແຕ່ງ 
ຕ້ັງ ທະນາຍຄວາມ, ທ່ານຈະຕ້ອງປະກອບ ແບບຟອມໃບຢ້ັງຢືນທາງດ້ານການເງິນ ພາຍໃຕ້ ຄໍາສາບານ 
ເພ່ືອທ່ີ ຜູ້ພິພາກສາ ຈະສາມາດກໍານົດໄດ້ວ່າ ທ່ານມີເງ່ືອນໄຂໄດ້ຮັບການຕາງໜ້າ ຈາກ ທະນາຍຄວາມ ທ່ີ 
ຜູ້ພິພາກສາ ແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ ຫືຼ ບ່ໍ. ຖ້າ ຜູ້ພິພາກສາ ແຕ່ງຕ້ັງ ທະນາຍຄວາມ ເພ່ືອຕາງໜ້າທ່ານ, ທ່ານອາດຈະ 
ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າທໍານຽມທ່ີສົມເຫດສົມຜົນ ໃຫ້ແກ່ ຫ້ອງວ່າການເມືອງແຊັມເປນ ສໍາລັບ ການບໍລິການ ຂອງ 
ທະນາຍຄວາມດ່ັງກ່າວ. ຖ້າທ່ານບ່ໍຈ່າຍຄ່າທໍານຽມທ່ີກ່າວມານ້ັນ ຕາມ ຄໍາສ່ັງ ຂອງ ສານ, ຈະຖືວ່າທ່ານບ່ໍ 
ເຄົາລົບອໍານາດ ຂອງ ສານ ແລະ ອາດຈະຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບ. ຖ້າທ່ານມີຂ້ໍສົງໄສ ກ່ຽວກັບ ສິດໃນການ 
ມີທະນາຍຄວາມຕາງໜ້າ, ໃຫ້ສອບຖາມ ຜູ້ພິພາກສາ ທັນທີ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເວລາເພ່ີມຕ່ືມໃນການວ່າ 
ຈ້າງ ທະນາຍຄວາມດ້ວຍຕົນເອງ, ຜູ້ພິພາກສາ ຈະໃຫ້ເວລາຕາມເໝາະສົມໃນການວ່າຈ້າງທະນາຍຄວາມ. 
 
 ຖ້າທ່ານຖືກແຈ້ງຂ້ໍຫາ ທ່ີບ່ໍມີໂທດຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບ ແຕ່ຖືກປັບໄໝເທ່ົານ້ັນ, ທ່ານຈະບ່ໍມີສິດ 
ໄດ້ຮັບການຕາງໜ້າ ໂດຍ ທະນາຍຄວາມ ທ່ີຖືກແຕ່ງຕ້ັງ ໂດຍ ຜູ້ພິພາກສາ. ທ່ານມີສິດມີທະນາຍຄວາມ 
ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າ ແຕ່ທ່ານຈະຕ້ອງຈ້າງ ທະນາຍຄວາມດ່ັງກ່າວ ດ້ວຍຕົນເອງ. ຖ້າທ່ານບ່ໍຕ້ອງການ ທະນາຍ 
ຄວາມ, ທ່ານກ່ໍສິດຕາງໜ້າຕົນເອງໃນຊ້ັນສານ. 
 
 ຖ້າທ່ານຕ້ອງການປຶກສາ ກັບ ທະນາຍຄວາມ ກ່ອນທ່ີຈະລົງເລິກຄະດີ, ໃຫ້ທ່ານແຈ້ງ ຜູ້ພິພາກສາ 
ແລະ ຜູ້ພິພາກສາ ຈະໃຫ້ເວລາ ຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງອາທິດ ໃນການປຶກສາ ກັບ ທະນາຍຄວາມ. 

 

ການສາລະພາບຜິດ ຫຼື ການໂຕ້ແຍ້ງວ່າບໍ່ຜິດ 
 
 ຖ້າທ່ານແຈ້ງກັບ ຜູ້ພິພາກສາ ວ່າທ່ານບ່ໍຕ້ອງການເວລາໃນການປຶກສາ ກັບ ທະນາຍຄວາມ ແລະ 
ທ່ານມີຈຸດປະສົງຕາງໜ້າຕົນເອງໃນຊ້ັນສານ, ຜູ້ພິພາກສາ ຈະຖາມທ່ານວ່າ ທ່ານຈະສາລະພາບຜິດ ຫືຼ 
ໂຕ້ແຍ້ງວ່າບ່ໍຜິດ. ໂດຍການສາລະພາບຜິດ, ທ່ານໄດ້ສະຫຼະສິດໃນການໄຕ່ສວນຄະດີ ແລະ ຍອມຮັບເອົາ 
ໂທດທ່ີ ສານໄດ້ແຈ້ງທ່ານ. ດ່ັງນ້ັນ, ມັນເປັນສ່ິງສໍາຄັນທ່ີທ່ານຈະຕ້ອງເຂ້ົາໃຈສິດຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບ ການໄຕ່ 
ສວນຄະດີ. 
 

ສິດການໄດ້ຮັບການຕັດສິນຄະດີໂດຍຄະນະລູກຂຸນ 
 
 ທ່ານສາມາດສະຫຼະສິດການໄດ້ຮັບການຕັດສິນຄະດີໂດຍຄະນະລູກຂຸນ ແລະ ຍິນຍອມໃຫ້ ຜູ້ພິ 
ພາກສາ ເປັນຜູ້ພິຈາລະນາຕັດສິນຄະດີແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ ເຊ່ິງຂ້ັນຕອນດ່ັງກ່າວເອ້ີນວ່າ ການຕັດສິນຄະດີໂດຍບ່ໍ 
ມີຄະນະລູກຂຸນເຂ້ົາຮ່ວມ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ສານດໍາເນີນການຕັດສິນຄະດີໂດຍບ່ໍມີຄະນະລູກຂຸນເຂ້ົາ 



ຮ່ວມ, ຈ່າສານ ຂອງ ສານຈະລາຈອນ ຈະຈັດຕາຕະລາງ ສໍາລັບ ການໄຕ່ສວນຄະດີ ແລະ ຈະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານ 
ຊາບທາງໄປສະນີ ກ່ຽວກັບ ວັນທີ ແລະ ເວລາ ຂອງ ການໄຕ່ສວນຄະດີ. 
 
 ຖ້າທ່ານຖືກແຈ້ງຂ້ໍຫາ ທ່ີບ່ໍມີໂທດຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບ ແລະ ໃບສ່ັງ ກ່ໍບ່ໍໄດ້ກໍານົດໃຫ້ທ່ານຕ້ອງຂ້ຶນ 
ສານ, ທ່ານສາມາດຂໍໃຫ້ ຜູ້ພິພາກສາ ດໍາເນີນການພິຈາລະນາຕັດສິນຄະດີ ຢູ່ທ່ີ ປ່ອງຈ່າສານ ນອກຫ້ອງ 
ປະຊຸມສານໄດ້ເລີຍ. 
 
 ຖ້າທ່ີຢູ່ ຂອງ ທ່ານມີການປ່ຽນແປງ, ທ່ານຈະຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ ຈ່າສານຮັບຊາບຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກ 
ສອນ ກ່ຽວກັບ ທ່ີຢູ່ປະຈຸບັນ, ໂດຍຈະຕ້ອງລະບຸ ເລກທີຄະດີ ຂອງ ທ່ານ. ເຊ່ິງການແຈ້ງໃຫ້ຈ່າສານຮັບຊາບ 
ຈະຊ່ວຍຮັບປະກັນວ່າ ແຈ້ງການຈະຖືກສ່ົງໄປຫາ ທ່ີຢູ່ທ່ີຖືກຕ້ອງ ຂອງ ທ່ານ. 
 

ສິດຂອງທ່ານຢູ່ທີ່ປະຊຸມສານ 
 
 ບ່ໍວ່າທ່ານຈະເລືອກການໄຕ່ສວນຄະດີປະເພດໃດ, ທ່ານມີສິດດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ ຢູ່ ທ່ີປະຊຸມສານ: ພາລະ 
ແມ່ນຕົກ ຢູ່ທ່ີ ໄອຍະການ ໃນການພິສູດວ່າ ທ່ານມີຄວາມຜິດ ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍສົງໄສໃດໆ,ໂດຍທ່ີທ່ານຈະບ່ໍມີພາ 
ລະໃນການພິສູດວ່າທ່ານເປັນ ຜູ້ບໍລິສຸດ 
 
 ທ່ານມີສິດເບ່ິງ ແລະ ຟັງ ພະຍານ ທ່ີໃຫ້ການໂຕ້ແຍ່ງທ່ານ ແລະ ທ່ານມີສິດຊັກຄ້ານພະຍານດ່ັງ 
ກ່າວ ນ້ັນກ່ໍຄື ການຖາມຄໍາຖາມທ່ີເໝາະສົມ ເພ່ືອທົດສອບວ່າ ພະຍານດ່ັງກ່າວໃຫ້ການຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ 
ເປັນຈິງ ຫືຼ ບ່ໍ. 
 
 ທ່ານມີສິດນໍາສະເໜີຫັຼກຖານ ແລະ ພະຍານເພ່ືອຂ້ຶນໃຫ້ການ. ຖ້າທ່ານຮ້ອງຂໍຕ່ໍສານ, ສານຈະອອກ 
ໝາຍຮຽກ ຫືຼ ຄໍາສ່ັງສານ ເພ່ືອໃຫ້ ພະຍານດ່ັງກ່າວ ຂ້ຶນໃຫ້ການຕ່ໍສານ ໃນມ້ື ແລະ ເວລາ ຂອງ ການປະຊຸມ 
ສານ. 
 
 ທ່ານມີສິດໃຫ້ການດ້ວຍຕົນເອງ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການ. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ຖ້າທ່ານບ່ໍຕ້ອງການໃຫ້ 
ການ ຫືຼ ຕອບຄໍາຖາມໃດໆ ກ່ຽວກັບ ເຫດການທ່ີເກີດຂ້ຶນ, ບ່ໍມີໃຜສາມາດບັງຄັບໃຫ້ທ່ານຕອບຄໍາຖາມໄດ້ 
ແລະ ຜູ້ພິພາກສາ ຫືຼ ຄະນະລູກຂຸນ ຈະບ່ໍຖືວ່າທ່ານມີຄວາມຜິດ ເນ່ືອງຈາກວ່າ ທ່ານບ່ໍຕ້ອງການໃຫ້ການ. 
 

ສິດຂອງທ່ານ ພາຍຫຼັງ ທີ່ທ່ານສາລະພາບຜິດ 
 

 ຖ້າທ່ານຕ້ອງການສະຫຼະສິດທັງໝົດທ່ີໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ແລະ ສາລະພາບຜິດໃນຂ້ໍຫາ ທ່ີມີໂທດ 

ຖືກ ປັບໄໝເທ່ົານ້ັນ, ທ່ານສາມາດສະຫຼະສິດໄດ້, ໂດຍທ່ີ ສານຈະດໍາເນີນການປະຊຸມສານທັນທີ ເພ່ືອກໍາ 

ນົດຈໍານວນຄ່າປັບໄໝທ່ີທ່ານຕ້ອງຈ່າຍ. ນອກຈາກຄ່າປັບໄໝ, ທ່ານຈະຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທໍານຽມສານ. 



ຜູ້ພິພາກສາ ອາດຈະຖາມທ່ານ ກ່ຽວກັບ ການກະທໍາຜິດ ແລະ ປະຫວັດການຂັບຂ່ີ. ສານອາດຈະຖາມ 

ພາກສ່ວນເຈົ້າໜ້າ ທ່ີລັດຖະບານ ເພ່ືອ ກໍານົດຈໍານວນຄ່າປັບໄໝ. 

 

 ຖ້າເໝາະສົມ, ທ່ານມີສິດຂໍໃຫ້ ຜູ້ພິພາກສາ ອອກຄໍາສ່ັງຄວບຄຸມການປະພຶດ. ຖ້າສານອອກຄໍາສ່ັງ 

ການຄວບຄຸມການປະພຶດ ແລະ ທ່ານໄດ້ປະຕິບັດ ຕາມ ຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ໃບສ່ັງ ຈະບ່ໍຖືກບັນ 

ທຶກໄວ້ໃນ ປະຫວັດການຂັບຂ່ີຂອງທ່ານ. ຖ້າສານອອກຄໍາສ່ັງຄວບຄຸມການປະພຶດ, ສານຈະໃຫ້ເວລາໃນ 

ການຈ່າຍຄ່າປັບໄໝ ແລະ ຄ່າທໍານຽມສານ. ຖ້າທ່ານບ່ໍຈ່າຍຄ່າປັບໄໝ ແລະ ຄ່າທໍານຽມສານ ພາຍໃນ 

ເວລາທ່ີສານກໍານົດ, ຫືຼ ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບໃບສ່ັງອ່ືນຕ່ືມອີກ, ສານຈະຍົກເລີກຄໍາສ່ັງຄວບຄຸມການປະພຶດ ແລະ 

ຕັດສິນວ່າ ທ່ານລະເມີດກົດລະບຽບຈະລາຈອນ ໃນຂະນະທ່ີພາຫະນະເຄ່ືອນທ່ີ (moving violation) ແລະ 

ບັນທຶກໄວ້ໃນປະຫວັດການຂັບຂ່ີຂອງທ່ານ. 

 

 ຖ້າ ໃບສ່ັງທ່ີທ່ານໄດ້ຮັບ ບ່ໍໄດ້ກໍານົດໃຫ້ ທ່ານຕ້ອງໄປຂ້ຶນສານ ແລະ ທ່ານບ່ໍໄດ້ຖືກຂ້ໍຫາ ຂັບລົດໄວ 

20 ໄມ ຕ່ໍ ຊ່ົວໂມງ ເກີນຄວາມໄວທ່ີກໍານົດຢູ່ປ້າຍ, ທາງເລືອກທ່ີງ່າຍທ່ີສຸດໃນການຄວບຄຸມການປະພຶດ (ຖ້າ 

ທ່ານ ມີເງ່ືອນໄຂ) ແມ່ນການເຂ້ົາຮຽນ ຫັຼກສູດການຂັບຂ່ີປອດໄພ. ເພ່ືອກໍານົດວ່າ ທ່ານມີເງ່ືອນໄຂເຂ້ົາຮຽນ 

ຫັຼກສູດດ່ັງກ່າວ, ທ່ານສາມາດປະກອບແບບຟອມ ຂອງ ຫ້ອງການສານຂ້ັນຕົນ ທ່ີລະບຸ ເງ່ືອນໄຂຕ່າງໆ 

ສໍາລັບ ການ ເຂ້ົາຮຽນຫັຼກສູດດ່ັງກ່າວ. 

 

ສິດຂອງທ່ານໃນການຂໍອຸທອນ 
 
 ທ່ານມີສິດຂໍຖອນ ໜັງສືສາລະພາບຜິດ ຂອງ ທ່ານ ພາຍໃນ 30 ວັນ ນັບແຕ່ມ້ືທ່ີຍ່ືນໜັງສືສະບັບດ່ັງ 
ກ່າວເປັນຕ້ົນໄປ. ສໍາລັບ ການຂໍເພີກຖອນດ່ັງກ່າວ, ທ່ານຈະຕ້ອງເຮັດຂ້ຶນຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ 
ລະບຸເຫດ ຜົນທັງໝົດ. ເຫດຜົນທ່ີບ່ໍໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ຄໍາຮ້ອງຂໍເພີກຖອນ ຈະບ່ໍສາມາດນໍາໃຊ້ ສໍາລັບ 
ການອຸທອນໄດ້. ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຖອນສາລະພາບຜິດ, ໃບສ່ັງຕ່າງໆທ່ີຖືກຍົກເລີກ ຈະກັບມາ 
ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ເໝືອນເດີມ. ຖ້າທ່ານບ່ໍຍ່ືນໃບຄໍາຮ້ອງ ຫືຼ ສະເໜີໃຫ້ມີການກວດສອບຄໍາຕັດສິນ ຂອງ 
ສານຂ້ັນຕ້ົນ ພາຍໃນ 30 ວັນ ນັບແຕ່ມ້ືທ່ີທ່ານຂ້ຶນສານເປັນຕ້ົນໄປ, ທ່ານຈະເສຍສິດໃນການຂໍອຸທອນ. 
 

ການສະຫຼະສິດ ແລະ ການສາລະພາບຜິດ 
 
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການສາລະພາບຜິດ, ໃຫ້ເຊັນໃສ່ຂ້າງລຸ່ມນ້ີ. 
 



ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ອ່ານ ແລະ ເຂ້ົາໃຈ ສິດທັງໝົດ ຂອງ ຂ້າພະເຈົ້າ ເຊ່ິງລວມມີ ສິດໃນການມີທະນາຍຄວາມ 
ຕາງໜ້າ, ສິດໄດ້ຮັບການໄຕ່ສວນ ຈາກ ຜູ້ພິພາກສາ ໂດຍບ່ໍມີຄະນະລູກຂຸນເຂ້ົາຮ່ວມ, ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ມີ 
ຈຸດປະສົງຂໍສະຫຼະສິດດ່ັງກ່າວ ຍົກເວັ້ນ ສິດໃນການຂໍອຸທອນ. ຂ້າພະເຈົ້າ ສາລະພາບຜິດດ້ວຍຄວາມສະ 
ໝັກໃຈ ໂດຍປາດສະຈາກ ການບັງຄັບ, ການຂ່ົມຂູ່ ຫືຼ ການຊັກຈູງ ຈາກ ບຸກຄົນໃດ. 
 
 
ຂ້ໍຫາ:              
 
ຄ່າປັບໄໝ:       ໂດລາ ລວມກັບ ຄ່າທໍານຽມສານ 
  (ຜູ້ພິພາກສາ ຈະເປັນຜູ້ຕ່ືມຈໍານວນຄ່າປັບໄໝ) 
 
 

      
ລາຍເຊັນ ຂອງ ຈໍາເລີຍ 

 
 

      
ລົງວັນທີ 


