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                                                                                    ເງືອ່ນໄຂທົວ່ໄປ 
ພາກທີ 1 

ຂກ້ານດົກຽວກບັການຄາ້ປະກນັ 
 
ມາດຕາ1. ລາດບັຂອງການຄ້າປະກັນ 

ກ. ສັນຍາສະບັບນີ້ຄ້າປະກັນຕ່ການເສຍຫາຍດັ່ງໄດລະບໄຸວລມຸນີເ້ຊິ່ງການປະກັນໄພຕ່ຄວາມເສຍຫາຍ ເຫຼົ່ານີ້ ແມນຈະໄດການົດໄວໃນເງື່ອນໄຂສະເພາະ(ໃບສັນຍາປະກັນໄພ) 
I. ການກຄ່ວາມເສຍຫາຍໃຫແກຜູອື່ນ 

ກ. ຄວາມຮບັຜິດຊອບທາງແພງໃນການສນັຈອນ      
ຂ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພງນອກການສັນຈອນ        

II. ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຍານພາຫະນະທີ່ໄດຮບັການປະກນັໄພ 
ຄ. ຄວາມເສຍຫາຍຈາກອຸບັດຕິເຫດທກຸຢາງ         
ງ. ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກການຕາກັນ         
ຈ. ແວນລົດແຕກ           
ສ. ໄຟໄໝ           
ຊ. ການລັກ           
ຍ. ການປົກປອງສິດ ແລະ ການຮຽກຮອງຄາເສຍຫາຍ       
ດ. ຜູຂັບລົດ-ຄນົໂດຍສານ          

ຂ. ການປະກັນໄພເພ່ີມເຕມີ ແລະ ການຂະຫຍາຍການຄ້າປະກັນຕ່ການສຽງໄພອື່ນໆສາມາດເຮັດໄດໂດຍການເຊນັເອົາການປະກັນໄພພິເສດເຊ່ິງມີຂ້ການົດຕິດຂັດກັບສນັຍາສະບັບນ້ີ ແລະ ໃນນັ້ນມີເງື່ອນໄຂຈະແຈງ  
     ກຽວກັບການຄ້າປະກັນ 

ມາດຕາ 2. ອານາເຂດຂອງການຄ້າປະກນັ 
ບລິສັດ ຈະຄ້າປະກັນຜູໄດຮັບການປະກັນໄພກຽວກັບການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂື້ນຕ່ຜກູຽວຢູໃນດິນ ແດນ ສປປ ລາວ. ຂະຫຍາຍການຄ້າປະກັນໄປຍັງປະເທດເພື່ອນບານສາມາດເຮດັໄດໂດຍເສຍຄາທານຽມປະກັນໄພ    
ເພີ່ມຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນເງື່ອນໄຂສະເພາະ(ໃບສັນຍາປະກັນໄພ) 

ມາດຕາ 3. ນິຍາມກຽວກັບຕົວບຸກຄົນ 
1.ຜູເຊັນເອາົປະກັນໄພ 
“ຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພ” ແມນບຸກຄົນເຊ່ິງມີຊື່ລະບຸໄວໃນເງື່ອນໄຂສະເພາະຂອງສນັຍາປະກັນໄພ(ໃບສັນຍາປະກັນໄພ) ຫຼື ບຸກຄນົໃດກ່ຕາມ ເຊິ່ງເຮັດໜາທ່ີແທນບຸກຄົນຜູນັ້ນໂດຍມີການຕົກລົງຂອງທັງສອງຝາຍ,ຫຼື   
ບຸກຄົນທ່ີເປັນຕົວແທນຂອງຜເູຊັນເອົາປະກັນໄພທີ່ໄດເສຍຊີວິດແລວ 
2.ຜູໄດຮບັການປະກນັໄພ 

                 ກ. ຜທູີ່ມີຖານະເປັນ “ຜູໄດຮັບການປະກນັໄພ” ນອກຈາກເງື່ອນໄຂກຽວກັບໃບອະນຸຍາດຂບັຂີ່ແລະອາຍຸກະສຽນຂອງຜູຂັບລົດແລວ,ຜທູີ່ມີຖານະເປັນ “ຜູໄດຮັບການປະກນັໄພ” ແມນບຸກຄົນທີ່ການົດໄວດັ່ງຕ່ໄປນ້ີ 
ກ.1 ສາລບັການຄ້າປະກັນ ຂ ້ກ ເຖິງຂ້ ຂ ແມນຜູເຊັນເອາົຄ້າປະກັນ, ເຈ້ົາຂອງລດົທ່ີໄດຮັບການປະກັນໄພ ແລະ ບຸກຄົນອ່ືນໆ ທ່ີຮກັສາ ຫຼື ຂັບລົດນ້ັນ, ໂດຍໄດຮັບອະນຸຍາດຈາກຜູເຊັນເອາົປະກັນໄພ ຫຼື ເຈ້ົາຂອງ  
        ລົດ(ສວນບຸກຄົນທ່ີບ່ໄດຮັບອະນຸຍາດ, ແມນບຸກຄົນທ່ີເຮດັວຽກຢູອ ູ່ສອມ ແປງ, ບຸກຄນົທ່ີມີອາຊບີເປນັນາຍໜາຊື້-ຂາຍ, ສອມແປງ, ແກໄຂການຕິດຂັດ ຫຼື ກວດກາສະພາບຂອງຍານພາຫະນະພອມທັງ  
        ລູກຈາງຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຖິງແມນວາ ບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້ຈະໄດຮັບມອບໝາຍໃຫຂັບ ຫຼື ບົວລະບັດຮັກສາພາຫະນະນ້ັນຕາມໜາທີ່ຂອງເຂາົເຈົ້າກ່ຕາມ) 
ກ.2 ສາລບັການຄ້າປະກັນ ຂ ້ກ ແມນບັນດາຜໂູດຍສານໃຫນາຍານພະຫະນະທີ່ໄດຮັບການປະກັນໄພຊຶ່ງກ່ຖືວາມີຖານະເປັນຜໄູດຮັບການປະກັນໄພ 
ກ.3 ສາລບັການຄ້າປະກັນ ຂ ້ຍ ແມນບັນດາບຸກຄົນທີ່ໄດກາວໄວໃນການຄ້າປະກັນ ຂ້ ກ ຫາ ຂ້ ຊ, ຈະໄດຮັບການຄ້າປະກັນໃນການຕ່ສູຄະດີອາຍາ 
ກ.4 ສະເພາະກຽວກັບການຮຽກຮອງຄາເສຍຫາຍ, ນອກຈາກບຸກຄົນທີ່ກາວມາຂາງເທິງນີ້, ນັບທັງບຸກຄົນທີ່ໂດຍສານນາລົດທີ່ມີປະກັນ ໄພໂດຍບ່ໄດເສຍຄາລວມທັງຄຜູົວເມຍເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຍາດຕິພີ່ນອງສາຍຕັ້ງ  
        ຂອງເຂາົເຈົ້າ 
ກ.5 ສາລບັການຄ້າປະກັນ ຂ ້ດ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມສັນຍາສະບັບນີ້ໃນຄາວາ ບຸກຄົນທີ່ຂ່ີລດົໂດຍສານບ່ເສຍຄາ ແມນໝາຍເຖິງ ຜໂູດຍ ສານທຸກຄົນທີ່ຂ້ືນຂີ່ລົດທ່ີມີປະກັນໄພໂດຍບ່ໄດຈາຍຄາຈາງລົດ,ໃນກລະນີທ່ີ  
        ເຂົາເຈ້ົາສະມັກໃຈປະກອບສວນສົມທບົຄາໃຊຈາຍສີ້ນເປືອງໃນການເດີນທາງ ຫຼື ຜູໄດຮັບການປະກັນໄພເອົາເຂົາເຈົ້າເຫຼົ່ານັ້ນຂີ່ລົດໄປນາເພື່ອຄົ້ນຄວາກິດຈະການໃດໜຶ່ງຮວມກັນກ່ຈະຖືວາເປັນຜູໂດຍສານລາ. 
ອປຸະຕເິຫດ: ການເສຍຫາຍດານຮາງກາຍທ່ີເກີດຂື້ນຢາງກະທັນຫັນ ແລະ ບັງເອີນ, ໂດຍບ່ເຈດຕະນາ, ບ່ຂື້ນ ກັບຜໄູດຮັບປະກັນໄພ ແລະ ມີລົດທີ່ໄດຮັບການປະກັນໄພເຊິ່ງໄດບົ່ງໄວໃນ ເງື່ອນໄຂສະເພາະຮວມຢູໃນ 
ການກ່ ຄວາມເສຍຫາຍນັ້ນນາດວຍ 
ຜູໄດຮບັການປະກັນໄພ 
1 ແມນຜູສະໝັກໃຈຂັບລົດທີ່ມີປະກັນໄພ 
2 ຜເູຊັນເອົາປະກັນໄພ, ເຈ້ົາຂອງລົດ (ຖາວາແມນນິຕິບຸກຄົນ ແມນຜູຕາງໜາຂອງບລິສັດ, ກົມກອງ ຢາງຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍ) 
3 ບຸກຄນົທ່ີຂີລ່ົດໄປໂດຍບ່ເສຍຄາຈາງ (ນັບທງັພະນັກງານ, ກາມະກອນ ຫືຼ ບຸກຄນົທີໄ່ດຮັບມອບໝາຍຈາກເຈ້ົາຂອງລົດ ຫຼື ບຸກຄົນເຊັນເອົາປະກັນໄພ) 
    ນັບແຕເວລາເຂາົເຈ້ົາຂຶ້ນລົດທ່ີໄດການົດໄວໃນເງ່ືອນໄຂສະເພາະຈົນເຖິງເວລາທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າລົງຈາກລດົດັ່ງກາວນັບທັງເວລາຂັບເວລາ ຕິດຈັກ ແລະ ເວລາສອມແປງລົດ ໃນເວລາສັນຈອນຢູນັ້ນ, ບັນດາບຸກຄົນດັ່ງ  
    ລມຸນ້ີຖືວາແມນຜູໄດຮັບປະກັນໄພ, ມີຄື: ຜເູຊັນເອົາປະກັນໄພ, ເຈົ້າຂອງລົດ, ຄຜູົວເມຍ, ຍາດຕິພີນອງສາຍຕ້ັງ, ແລະ ສາຍຂວາງ, ເອ້ືອຍ, ອາຍ, ນອງ, ອາຍເຂີຍ, ເອ້ືອຍໃພ, ນອງເຂີຍ, ພ່ປ,ູ ແມຍາ, ຫຼື ພ່ເຖ້ົາ    
    ແມເຖ້ົາ, ລກູໃພ ລກູເຂີຍ, ອາຍເອື້ອຍນອງລູກໃພ, ອາຍເອື້ອຍນອງລູກເຂີຍຂອງຜເູຊັນເອົາ ປະກັນໄພຂອງເຈ້ົາຂອງລົດ, ຫຼື ຜູຂັບລົດ, ຫືຼ ຂອງບກຸຄົນທີ່ໄດຮັບຝາກຝັງລົດດວຍໃຈຈິງ ເຖິງແມນວາເຂົາເຈົ້າບ່ໄດຂີ ່ 
   ລົດຄັນທ່ີໄດລະບຸໄວກ່ຕາມ, ຍົກເວັ້ນແຕວາການເສຍຫາຍ ດານຮາງກາຍ ຫາກເກີດໂດຍກົງຈາກ ການທີ່ເຂົາເອງໄດກະທົບກັບລດົທ່ີເຂົາຂີ່ເຊ່ິງພວມແລນຢູ ມີຄື ຜເູຊັນເອົາປະກັນໄພ  ກ່ເປັນຜໄູດຮັບປະກັນໄພໃນ   
   ເວລາທີ່ເຂົາເຈ້ົາຂີ່ລົດທອງທຽວຄັນອື່ນເປັນບາງຄັ້ງເຊິ່ງບ່ແມນລົດຂອງ ເຂົາເອງ, ແມນເຂົາຈະເປັນຜຂູັບລົດດ່ັງກາວນ້ີ ຫືຼ ບ່ກ່ຕາມ 
ຂ. ເງ່ືອນໄຂກຽວກັບໃບອານຸຍາດຂັບລົດ ແລະ ອາຍຸຜູຂບັຂີ່ 
1. ບຸກຄົນທ່ີກາວມາຂາງເທິງນີ້ ຈະມີຖານະເປນັຜໄູດຮັບປະກັນໄພກ່ຕ່ເມືອວາຜຂູບັລົດຫາກມີເງື່ອນໄຂຄົບຖວນຕາມລະບຽບການທ່ີຍັງມີຜົນບັງຄັບສາລັບການຂບັລົດດັ່ງກາວ, ເຊ່ັນ ອາຍຸໃບຢັ້ງຢືນ (ຈະຖືກໂຈະ,   
     ບ່ກາຍການດົ) ໃນຂະນະທີ່ອຸບັດຕເິຫດເກີດຂື້ນ 
2. ຖາຜຂູັບລົດຫາກບ່ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖວນ ຖືກຕອງດັ່ງກາວໄວໃນ ຂ້1 ຂາງເທງິນີ້, ຜກູຽວຈະບ່ໄດຮັບການຄ້າປະກັນ, ເຖິງວາຈະໄດຜານໂຮງຮຽນຂບັລົດແລວ ຫືຼ ຖືກຊວຍເຫຼືອຈາກບຸກຄົນ ທີ່ມີໃບຂັບຂ່ີຢາງ  
      ຖືກຕອງ ກ່ຕາມ 
3. ເງ່ືອນໄຂໃນ ຂ້1 ແມນບ່ສາມາດນາໃຊສາລັບຜູຂັບຂີ່ລົດທ່ີມີໃບອະນຸຍາດຂບັຂີ່, ເຊິ່ງໄດແຈງຕ່ຜູປະກັນໄພໃນເວລາເຊັນເອາົປະກັນໄພ ຫຼື ໃນເວລາຕ່ສັນຍາວາໃບຂັບຂີ່ຂອງຕນົໄດໝົດຄຸນຄາຍອນວາຢຫູາງໄກ  
     ຈາກປະເທດຂອງຕົນ ຫຼື ຍອນຕົນມີໜາທີ່ຢູໃນ ສປປ ລາວ ເປັນເວລາຫຼາຍປີ (ໝາຍເຖິງຄົນຕາງປະເທດ) 

 
ມາດຕາ 4. ນິຍາມກຽວກັບຍານພາຫະນະ 

1. ຍານພາຫະນະທີ່ມີປະກັນໄພ 
ຄາວາ “ຍານພາຫະນະທີ່ມີປະກນັໄພ” ມຄີວາມໝາຍດ່ັງນີ້ 

        ຍານພາຫະນະ ຫຼື ລົດ ດ່ັງກາວແມນໄດບ່ົງໃນເງ່ືອນໄຂສະເພາະ 
1. ທກຸຍານພາຫະນະທາງບົກທ່ີແລນດວຍເຄື່ອງຈັກ 
2. ທກຸຍານພາຫະນະ (ລົດພວງ ຫືຼ ເຄິ່ງພວງ) ທ່ີສາງຂື້ນມາເພື່ອເກາະຕິດກັບຍານພາຫະນະທາງບົກທີ່ແລນດວຍເຄື່ອງຈັກ ເພື່ອ ຮັບໃຊການຂົນສ່ົງ ຫືຼ ເຄ່ືອງຂອງ 

                                 3. ທກຸເຄ່ືອງກົນຈັກທີ່ແລນເທິງໜາດິນ (ເຄ່ືອງມກືານກະເສດ ຫຼື ກົນຈກັສາລັບກ່ສາງ) ທີ່ເກາະຕດິກັບຍານພາຫະນະທາງບກົ ທີ່ມີປະກັນໄພ, ຫາກວາໄດການົດການນາໃຊບັນດາເຄື່ອງກົນຈັກ 
                                     ດັ່ງກາວໄວໃນເງື່ອນໄຂສະເພາະ 

2. ສະພາບໃຊການບ່ໄດຂອງລົດທີ່ມີປະກັນໄພ 
1. ໃນກລະນີລົດທີ່ມີປະກັນໄພຫາກຢູໃນສະພາບທ່ີໃຊບ່ໄດໂດຍບັງເອີນ, ຈະໂອນການຄ້າປະກັນຊົ່ວຄາວໄປໃສລົດທີ່ນາມາປຽນແທນ ນ້ັນກ່ໄດ, ເຊິ່ງອາດຈະເປນັລົດເຊົ່າ ຫຼື ຢືມມາ ໂດຍຜເູຊັນເອົາ  
      ປະກັນໄພ ຫືຼ ໂດຍເຈົ້າຂອງລົດທ່ີມີປະກັນໄພໃນເວລານັ້ນ. ການຄ້າປະກັນ ຈະໃຊໄດແຕສາລັບການຄ້າປະກັນເພີ່ມໃສການປະກັນໄພລົດຄັນມາປຽນແທນເມ່ືອການປະກັນໄພຂອງລົດຄັນດັ່ງກາວ   
      ນີຫ້າກມີອາຍຸລົງແລວເທົ່ານັ້ນ 
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ການໂອນການຄ້າປະກັນລດົຕອງປະຕິບດັຕາມເງ່ືອນໄຂດັ່ງຕໄ່ປນີ້ 

ກ. ສາລບັການຄ້າປະກັນຂ ້ກ, ຂ ແລະ ຍ: ການຄ້າປະກັນຈະເລີ່ມນັບແຕມ້ືຜປູະກັນໄພໄດຮັບຈົດໝາຍລົງທະບຽນການແຈງບອກ ການປຽນແທນໂດຍຖືເອາົວັນສ່ົງຕາມກາປະທັບຂອງໄປສະນີ. ແຕ  
     ວາຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພຕອງຈາຍຄາທານຽມປະກັນໄພເພີ່ມ ຊ່ຶງຄິດໄລບົນພື້ນຖານຂອງອດັຕາຄາທານຽມທ່ີມີຜົນບັງຄັບໃນຂະນະການປຽນແທນລົດ. ດ່ັງນັ້ນ, ໃນຈົດໝາຍດັ່ງກາວຕອງບອກແຈງ   
     ເຖງິຄວາມແຕກຕາງກຽວກັບເຄ່ືອງປະກອບທີ່ໄດບົ່ງໄວໃນຂ້ 14.3 ລະຫວາງລົດຄັນມາປຽນແທນກັບລົດທີ່ໄດຮັບການປະກັນໄພແລວ. ຖາບ່ດັ່ງນັ້ນ, ຈະໄດປະຕິບັດຕາມຫຼັກການທີ່ລະບຸໄວໃນຂ້    
     14.8 ຫາ 14.10 

  ຂ. ສາລບັການຄາ້ປະກັນຂ ້ຄ ຫາ ຊ: ຈະອະນຸມັດການຄ້າປະກັນລົດທີ່ນາມາປຽນແທນນັ້ນ. ກົງກັນຂາມຜໄູດຮັບການປະກັນໄພແລວເທົ່ານັ້ນ. ກົງກັນຂາມຜໄູດຮັບປະກັນໄພມີສິດຂໂຈະການ     
                                             ຄ້າປະກັນໃນໄລຍະເວລາທີ່ລົດຖືກຂັດຂອງໄດ, ແລະ ຂຖອນເງນິຄາທານຽມປະກັນໄພສວນທີເ່ຫືຼອນັ້ນຄືນ, ໂດຍຄິດໄລຕາມອັດຕາສວນທີ່ນາໃຊກັບສັນຍາໃນເວລາໂຈະ 
 

ພາກທີ 2 
ການຄາ້ປະກນັ 

I. ການເສຍຫາຍທີ່ ເກດີຂືນ້ຕກ່ບັບກຸຄນົອືນ່ 
ມາດຕາ 5. ການຄາ້ປະກນັ ຄວາມຮັບຜດິຊອບທາງແພງໃນການສັນຈອນ (ຂ້ ກ) 
         1.ຈຸດປະສົງຂອງການຄ້າປະກັນ 

5.1  ຈຸດປະສົງຂອງການຄ້າປະກັນແມນເພື່ອຕອບສະໜອງ 
 ຕ່ຂ້ການົດຂອງກົດໝາຍປະກັນໄພ ກຽວກັບພັນທະການປະກັນໄພທີ່ໄດປະກາດອອກໃຊເປັນຫຼັກການຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພງໂດຍບ່ຖືຄວາມຜິດໃນການໃຊຄາເສຍຫາຍທາງດານຮາງກາຍຂອງບຸກຄົນທ່ີສາມ

ເນື່ອງຈາກອຸປະຕິເຫດໃນການສັນຈອນຂອງລົດທ່ີມີປະກັນໄພ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພງໂດຍບ່ຖຄືວາມຜິດ“ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພງຕາມກົດໝາຍ”ນີ້ແມນໄດການົດໄວໃນເອກະສານສະບັບນ້ີ 
 ຕ່ການຂະຫຍາຍການຄ້າປະກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພງ ຊ່ຶງຜູໄດຮັບການປະກັນໄພສາມາດເລືອກເອົາການຂະຫຍາຍນັ້ນໄດຕາມຕາຕະລາງຄາທານຽມປະກັນໄພ. ເງ່ືອນໄຂສະເພາະໄດການົດທາງເລືອກໄວຢາງ

ຊັດເຈນຊຶ່ງເປັນບອນອີງໃຫແກການຈາຍຄາທານຽມພິເສດ; ຫຼັກການກຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພງໂດຍບ່ຖຄືວາມຜິດບ່ມີຄວາມໝາຍກວາງໄປກວາການຄມຸກັນຕາມກົດໝາຍທີ່ໄດການດົໄວ 
5.2 ຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍບ່ຖືຄວາມຜິດ ແມນການຄ້າປະກັນຕ່ຜໄູດຮັບການປະກັນໄພກຽວກັບການໃຊແທນຄາເສຍຫາຍເຊ່ິງອາດຈະເປັນ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜໄູດຮັບການປະກັນໄພ ຍອນໄດກ່ຄວາມເສຍຫາຍ    
        ທາງດານຮາງກາຍ ໃຫແກຄົນອື່ນໃນຄະນະທ່ີລົດຄັນມີປະກັນໄພພວມສນັ ຈອນຢ,ູ ຊ່ຶງການເສຍຫາຍດັ່ງກາວສືບເນື່ອງມາຈາກ 
5.3 ອຸປະຕິເຫດລົດຕາກັນ, ໄຟໄໝ ຫືຼ ການລະເບີດ ທີ່ເກີດຈາກລດົດັ່ງກາວ, ເຄ່ືອງປະກອບຂອງລົດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຮັບໃຊໃຫແກລົດຄັນນ້ັນຕະຫຼອດທັງວັດຖຸສິ່ງຂອງຕາງໆທ່ີລົດຄັນນ້ັນບັນທຸກ 
5.4 ການຕົກຂອງເຄື່ອງປະກອບ, ວັດຖຸສ່ິງຂອງ ຫືຼ ຜະລິດຕະພັນຮັບໃຊ ຂອງລົດດັ່ງກາວ 
5.5 ອຸປະຕິເຫດທ່ີເກີດຈາກລົດທີ່ມີປະກັນໄພ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງທາການລາກແກລົດທ່ີເປເພ ຫືຼ ອປຸະຕເິຫດທີ່ເກີດຈາກລົດຄັນອ່ືນ ທີ່ລາກແກລົດທີ່ມີປະກັນໄພ, ( ສວນການເສຍຫາຍທ່ີເກີດກັບຍານພາຫະນະເຫຼົ່ານີ້ບ່ໄດຮັບການ   
       ຄມຸກັນ) 
5.6 ປະການສດຸທາຍ, ນອກຈາກການຄ້າປະກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພງແລວຜູປະກັນໄພຍັງຄ້າປະກັນຕ່ຜູໄດຮັບການປະກັນໄພ, ກຽວກັບການທດົແທນຄາໃຊຈາຍຕາມຕວົຈິງຊຶ່ງສືບເນື່ອງມາຈາກການສະໝັກໃຈນາ  
       ສົ່ງຄົນເຈັບຍອນອປຸະຕິເຫດໃນການສັນຈອນຂອງລົດທີ່ມີການປະກັນໄພໄປທາການປ່ິນປົວ 

         2. ຂຍ້ກົເວັ້ນ 
               ບລິສັດ ບ່ຄ້າປະກັນຄວາມເສຍຫາຍດັ່ງລມຸນີ້ 
         5.7 ຄວາມເສຍຫາຍທ່ີເກີດຂຶ້ນຕ່ຜູຂັບລົດ; (ເພາະ “ຜູຂັບລົດ” ຈະໄດຮັບການຄມຸກັນຖາວາໄດເຮັດການປະກັນໄພຜຂູັບລົດ) 
         5.8 ການເສຍຫາຍຍອນ ບຸກຄນົທີ່ຂັບລົດຢູໃນສະພາບເມົາເຫ້ົຼາ ຫຼື ເມົາຢາເສບຕິດ ແລວພາໃຫລົດນັ້ນເກີດອປຸະຕເິຫດ 
         5.9 ການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກລົດທ່ີຂົນສ່ົງວດັຖຸໄວໄຟ, ວັດຖຸລະເບດີ, ວັດຖຸເຂ້ົາໝຽງງາຍ ຫືຼ ວັດຖຸໄໝງາຍ, ເພາະວັດຖຸດັ່ງກາວ ເຫ່ົຼານັ້ນ ຈະເຮັດໃຫຄວາມເສຍຫາຍມີອັນຕະລາຍເພີ່ມຂຶ້ນ. ເຖິງຢາງໃດກ່ຕາມ ສາລບັ  
                   ນ້າມັນຫ່ໍຼລື່ນ, ນ້າມັນດິບ ຫຼື ວັດຖຸທີ່ຄາຍຄືກັບ ນ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຫຼື ອາຍແກດທີ່ຢູໃນຖັງລົດ, ທີ່ຈາເປັນສາລັບຈັກລົດ ບ່ເກີນ 500 ກກ ຫືຼ 600 ແມນຈະບ່ນາໃຊຂ້ຍົກເວັ້ນນີ້) 
         5.10 ການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະທາການ ການທົດສອບ, ການແຂງຂັນຄວາມໄວ ຫຼື ການແຂງຂັນກິລາ ອ່ືນໆ ຊ່ຶງໄດຮັບອານຸຍາດລວງໜາຈາກອານາດຂອງລດັຕາມລະບຽບການ, ເຖິງຜໄູດຮັບການປະກັນໄພຈະເຂ້ົາ  
                     ຮວມການແຂງຂັນດັ່ງກາວໃນຖານະນັກແຂງ, ຜຈູັດຕັ້ງ ຫຼື ໃນຖານະຜຕູາງໜາໃຫຜໃູດຜໜ່ຶູງທ່ີກາວມານີ້ລວນແຕບ່ໄດຮັບການຄ້າປະກັນ 
         5.11 ອີງຕາມກົດໝາຍວາດວຍການປະກັນໄພ, ຜູໄດຮັບການປະກັນໄພ ທີ່ໄດເຂົ້າຮວມໃນກິດຈະກາ ກິລາດັ່ງກາວໃນຂ້ທີ 5.10 ຂາງເທິງນີ້ ໂດຍບ່ໄດເຮັດປະກັນໄພພິເສດລວງໜາຈະບ່ໄດຮັບການຄ້າປະກັນ.  (ດ່ັງນັ້ນ,  
                     ໃນກລະນີຈາເປັນຈະຕອງໄດເຮັດການປະກັນໄພພິເສດສາລບັການສຽງໄພສະເພາະເລົ່ານີ້) 
            5.12 ການເສຍຫາຍຕ່ອາຄານ, ສິ່ງຂອງ ຫຼື ສັດທີ່ເຊົ່າມາ ຫຼື ທີ່ຝາກໄວນາ ຜູຂັບລົດໃນສະຖານໃດກ່ຕາມ. ແຕ ບລິສັດ ກ່ຈະຄ້າປະກັນ ຕ່ຄວາມເສຍຫາຍ ທ່ີຜໄູດຮັບການປະກັນໄພຕອງເປັນຜຮູັບຜິດຊອບໃນການຈາຍຄາ  
                           ເສຍຫາຍຂອງອາຄານຖາຖືກໄຟໄໝ ຫຼື ລະເບດີ ເນື່ອງຈາກລົດທ່ີມີປະກັນໄພຈອດຢສູະຖານທີ່ນັ້ນ 
            5.13 ການເສຍຫາຍທ່ີເກີດຂື້ນຕ່ສນິຄາ ແລະ ສິ່ງຂອງທີ່ບັນທຸກໃນລົດໄດຮັບການປະກັນໄພ 
            5.14 ການເສຍຫາຍທ່ີເກີດຈາກອາວດຸ ຫຼື ເຄ່ືອງຈກັສາລັບລະເບດີດວຍການປຽນແປງໂຄງຮາງແກນປະລະມະນູ ຫຼື ດວຍຜະລິດຕະພັນວັດຖຸເຜົາໄໝນິວເຄຣຍ, ຫຼື ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງກາມັນຕະພາບລັງສີ ຫືຼ ຈາກທຸກແຫງທ່ີ  
                      ເປັນບ່ເກີດກະແສໄຟຟາທ່ີນອນຢູໃນຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຜູນາໃຊໂຮງງານທີ່ເດີນດວຍນິວເຄຣຍແຕພຽງຜດູຽວ 
            5.15 ການເສຍຫາຍທ່ີເກີດຈາກສົງຄາມຕາງດາວ ຫຼື ສົງຄາມການເມືອງ 
            5.16 ການເສຍຫາຍທ່ີເກີດຂື້ນໂດຍເຈດຕະນາຂອງຜທູີ່ໄດຮັບປະກັນໄພ 
            5.17 ການປັບໄໝ 
            5.18 ການເສຍຫາຍທ່ີເກີດຂື້ນຈາກລົດທີ່ມີປະກັນໄພເວລາບັນທກຸເຄ່ືອງກາເນີດກະແສກາມັນຕະພາບລັງສີທີ່ນາໄປໃຊນອກໂຮງງານນິວເຄຣຍ, ດວຍເຫດວາເຄື່ອງກາເນີດດ່ັງກາວອາດຈະກ່ຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ເຮັດໃຫການ 
                      ເສຍຫາຍ ໜັກຂື້ນ 
            5.19 ການເສຍທີ່ເກີດຈາກການຈາລະຈົນ, ຂະບວນການລຸກຮື້ຂື້ນຂອງປະຊາຊົນ ຫຼື ພຶດຕິກາທີມ່ີກຸມສົມຮູຮວມຄິດເຊ່ິງມີການນາພາຢາງເປີດເຜີຍ 
         3. ເງືອ່ນໄຂພິເສດໃນການຄ້າປະກັນຂອງຜູໂດຍສານ 
            5.20 ການຄ້າປະກັນການເສຍທີ່ເກີດຂື້ນຕ່ບັນດາຜໂູດຍສານ, ຊ່ຶງເປນັຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜໄູດຮັບການປະກັນໄພນ້ັນແມນບ່ຂັດກັບລະບຽບການທ່ີລະບຸໄວໃນຂ້ 5.1 ເຖິງ 5.27 ການຄ້າປະກັນດັ່ງກາວແມນໃຫ  
                      ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂດັ່ງຕ່ໄປນີ ້

ກ. ປະເພດການເສຍຫາຍທີ່ ຖືກຄ້າປະກັນ 
           5.21. ການຄ້າປະກັນແມນປະຕິບັດສະເພາະຕ່ການເສຍຫາຍທາງດານຮາງກາຍທ່ີເກີດຂື້ນແກຄນົໂດຍສານແລະການເສ່ືອມເສຍຕ່ເຄື່ອງ ນງຸຮົ່ມຂອງເຂົາເຈ້ົາເຊິ່ງປະກອບເພີ່ມຂ້ືນກັບການເສຍຫາຍທາງດານຮາງກາຍ; 

ຂ. ເງ່ືອນໄຂການຂົນສົ່ງທ່ີມີການຄ້າປະກັນ 
     ການຄ້າປະກນັຈະມີຜນົ: 
           5.22. ຕ່ລົດແບບ 2ລ້ ແລະ 3ລ້ ໃນເມື່ອລົດນັ້ນໄດປະຕິບັດຕາມເງ່ືອນໄຂດ່ັງຕ່ໄປນີ້: ຕອງບັນທຸກແຕພຽງໜ່ຶງຄນົນອກຈາກຜຂູັບລົດ (ຫືຼ 2 ຄົນຖາວາລົດນັ້ນຫາກມີ 2 ບອນນັ່ງ, ລົດດັດແປງ) 
           5.23. ກຽວກັບລົດທອງທຽວ ຫຼື ລົດເບົາລວມທັງລົດດັດແປງຕົວຖັງ, ລົດໃຫເຊ່ົາ ແລະ ລົດຂົນສົ່ງສາທາລະນະ (ຂົນສົ່ງມວນຊົນ) ແມນໃຫຄົນໂດຍສານນ່ັງຢດູານໃນຂອງລົດ 
           5.24 ກຽວກັບລົດຂົນສ່ົງຮັບຈາງເມື່ອປະຕິບັດເງ່ືອນໄຂດ່ັງຕ່ໄປນີຢ້າງຄົບຖວນແມນຈະໄດຮັບການຄ້າປະກັນຄົນໂດຍສານຕອງນັ່ງຢູໃນລົດ ຫຼື ນັ່ງມາຍາວໃນລົດມີຮາວອອມຂາງລົດ ຫຼື ໃນຕົວຖັງແບບເປັນຕູ 
           5.25.ຈານວນຄົນໂດຍສານລວມທັງຜຂູັບບ່ໃຫເກີນ9ຄົນ ຢູນອກບອນຂັບ(ບອນຜຂູັບລົດ) ຫຼື ຢູໃນກະບິນແມນບ່ໃຫເກີນ 5ຄົນ (ເດັກນອຍອາຍຸຕ່າກວາ 10ປີ ຄິດໄລເປັນເຄ່ິງຄົນ) ໃນກລະນີລະເມີດຕ່ວັກນີຈ້ະໄດ 
                      ປະຕິບັດຕາມທີ່ກາວໄວໃນ ມາດຕາ 14.10 
           5.26 ກຽວກັບລົດລາກແກ ຫືຼ ລດົໄຖນາບ່ຈັດເຂົ້າເປັນລດົຮັບຈາງແມນໃຫບັນຈຸຄນົຕາມບອນນັ່ງໄດການົດໄວ 
        5.27 ກຽວກັບລົດພວງ ແລະ ເຄ່ິງລົດພວງຕາບໃດທີ່ຍັງເປັນລົດປະກັນໄພຕາມຄວາມໝາຍມາດຕາ4 ຕອງຖືກຕາມເງ່ືອນໄຂ 2ຂ້ ຄື: 1.) ລົດປະເພດນ້ີຜະລິດຂ້ືນເພື່ອຂົນສົ່ງຄົນ ແລະ 2.) ຄົນໂດຍສານຕອງຢູພາຍ  
               ໃນລົດພວງຫຼເືຄິ່ງລດົພວງ 

ຄ. ຄົນໂດຍສານທ່ີບມ່ີການຄ້າປະກນັການເສຍຫາຍຕາມປົກກະຕິ 
ການເສຍຫາຍທ່ີເກີດຂື້ນຕ່ຜໂູດຍສານດັ່ງແຈງໄວຂາງລຸມນີແ້ມນບ່ຖືກຄ້າປະກັນ, ນອກຈາກວາຈະໄດການົດໄວໃນເງ່ືອນໄຂສະເພາະ 

           5.28 ຜໂູດຍສານທ່ີເສຍຄາຈາງ 
           5.29 ກລະນີມີການຂົນສົ່ງຜໂູດຍສານທີ່ກາວໄວໃນ ຂ້5.28 ຖາວາຜູໄດຮັບການປະກັນໄພ(ເຈ້ົາຂອງລົດທ່ີມີປະກັນໄພ)ຫາກສຽງທາການຂົນສົ່ງໂດຍບ່ໄດເຮັດການປະກັນໄພພິເສດໄວກອນ, ເມ່ືອເກີດອບຸັດຕິເຫດແມນຈະ   
                     ບມີການຄມຸກັນຕ່ຄົນໂດຍສານເຫຼົ່ານັ້ນ (ຖາວາມີຄວາມຈາ ເປນັສາລັບການສຽງໄພແບບນີ້ຕອງໄດເຮັດການປະກັນໄພພິເສດ) 
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           4. ມູນຄາຄ້າປະກນັ 
              5.30 ມູນຄາຄ້າປະກັນແມນໄດການດົໄວໃນຕາຕະລາງຄາທານຽມປະກັນໄພ 

ງ. ຄາທານຽມສານ 
              5.31 ຄາທານຽມສານ, ຄາດາເນີນຄະດ ີແລະ ຄາໃຊຈາຍອື່ນໆ ໃນເວລາແກໄຂຄະດີບ່ໄດຮັບເອົາຈາກມູນຄາຄ້າປະກັນ. ເຖິງຢາງໃດກ່ດ,ີ ໃນກລະນີຫາກສານຕັດສິນໃຫເສຍຄາສານສູງຫຼາຍ, ຜປູະກັນໄພ ແລະ ຜູໄດ  
                        ຮັບປະກັນໄພ ຕາງກ່ຕອງໄດຊາລະຄາທານຽມດັ່ງກາວຕາມພູດຂອງໃຜລາວຕາມທ່ີສານຕັດສິນ 
           5. ໃບທະບຽນປະກັນໄພ. 
                 ຜເູຊັນເອົາປະກັນໄພມີສິດໄດຮັບຕາຕະລາງສັນຍາປະກັນໄພ ພອມໃບຮັບເງນິ ຈຶ່ງຖືວາໄດຮັບການຄຸມກັນ ຈາກບລິສັດ ລາວວວິັດປະກັນໄພ ຈາກັດ 

 
ມາດຕາ 6. ຄາ້ປະກນັ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພງນອກການສນັຈອນ (ຂ ້ຂ) 
          1. ຈດຸປະສົງຂອງການຄ້າປະກັນ 
             6.1 ການຄ້າປະກັນນີ້ແມນການຄ້າປະກັນຕ່ຜໄູດຮັບປະກັນໄພກຽວກັບການໃຊແທນຄາເສຍຫາຍເຊ່ິງອາດຈະເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜກູຽວ ຍອນໄດກ່ການເສຍຫາຍດານຮາງກາຍ ແລະ/ຫຼື ດານວັດຖຸ ໃຫແກຄົນ  
                      ອື່ນໃນຂະນະລົດຄັນມີປະກັນໄພຈອດຢ ູແລະ ການເສຍຫາຍນ້ັນເປັນຜົນມາຈາກການກະທາທີ່ໄດລະບຸໄວໃນການຄ້າປະກັນຂ້ ກ. 
             6.2 ເຖິງຢາງໃດກ່ດີ, ການເສຍຫາຍທີ່ເກີດມາຈາກເຄື່ອງອະໄລ ແລະ ຜະລດິຕະພັນຮັບໃຊການເດີນລົດ ແລະ ການເສຍຫາຍທ່ີເກີດມາຈາກສິ່ງຂອງ ແລະ ວັດຖຸອ່ືນໆ ທີ່ລົດໄດບັນທຸກໄປນັ້ນແມນຖືກຄມຸກັນສະເພາະແຕ  
                      ຊິ້ນສວນອື່ນທ່ີປະກອບເຂ້ົາກັບລົດ ຫຼື ຊິ້ນສວນທີ່ບັນຈຸປະຈາໃນລົດເທ່ົານັ້ນ 
           2. ຂ້ຍກົເວັ້ນ 
              6.3 ບັນດາຂ້ຍົກເວ້ັນທີ່ກາວໄວໃນຂ້ 5.7 ເຖງິ 5.19 ນັ້ນກ່ນາໃຊໄດສາລບັການຄາປະກັນຂ້ ຂ. 
           3. ມູນຄາຄ້າປະກນັ 
              6.4 ມູນຄາຄ້າປະກັນແມນໄດການດົໄວໃນມາດຕາ 5.30 ຫາ 5.31  

 

II. ການເສຍຫາຍຕຍ່ານພາຫະນະ ທີ່ໄດຮບັການປະກນັໄພ 
ມາດຕາ 7. ການຄ້າປະກນັ ການເສຍຫາຍເນື່ອງຈາກອຸບດັຕິ ເຫດ (ຂ້ ຄ) 
              1. ຈດຸປະສົງຂອງການຄ້າປະກັນ 
               7.1  ກ. ການຄ້າປະກັນນີແ້ມນນາໃຊຕ່ການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂື້ນຕ່ກັບລົດທີ່ມີປະກັນໄພເນື່ອງຈາກຕາວັດຖຸຄົງທ່ີ ຫຼື ເຄ່ືອນທີ່ ຫືຼ ລົດດັ່ງ ກາວປີ້ນຂ້ວາໂດຍມີການຍກົເວັ້ນສະເພາະໃນ ຂ້7.18 
                 ຂ. ການຄ້າປະກັນນີກ້ວມໄປເຖິງການເສຍຫາຍເຊິ່ງພິສູດໄດວາແມນເກີດຂືນ້ໃນຂະນະທ່ີຖືກທາການຂົນສ່ົງທາງບົກ ຫຼື ທາງນ້າ 
                            ບົນດິນແດນ ສປປ ລາວ ແລະ ຕາງປະເທດຖາມີການຂະຫຍາຍການຄ້າປະກັນໄປຮອດ 
               7.2  ການຄ້າປະກັນຈະຄມຸການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກຢາງຕີນລົດແຕກແລວເຮັດໃຫເກີດອຸບັດຕເິຫດຈົນເກີດການເສຍຫາຍຕ່ພາກ ສວນອື່ນຂອງລົດນັ້ນນາເທ່ົານັ້ນ 
               7.3 ເຄ່ືອງປະກອບທັງໝົດຂອງລົດທີ່ມີປະກັນໄພ, ນັບທັງເຄ່ືອງອາໄລ, ອຸປະກອນປຽນແປງແລະເຄື່ອງປຽນຖາຍຊ່ຶງມມີາພອມກັບລົດໂດຍບ່ໄດເພີ່ມລາຄາລດົດັ່ງກາວ, ແມນຈະໄດຮັບການຄ້າປະກັນທັງໝົດ. ແຕຖາບ່  
                      ສາມາດຊອກຊື້ເຄ່ືອງອາໄລປຽນຖາຍ ຫືຼ ອປຸະກອນຈາເປັນເພ່ືອການສອມແປງລົດດັ່ງກາວນັ້ນໄດພາຍໃນທອງຖ່ິນ, ຫຼື ຖາວາເຄື່ອງດັ່ງກາວເປັນເຄ່ືອງອາໄລໝົດສະໄໝ, ສິນທົດແທນປະກັນໄພສາລັບສິ້ນສວນຫືຼເຄື່ອງ  
                      ປະກອບເຫ່ົຼານັ້ນແມນບ່ໃຫເກີນລາຄາຫລາສຸດທີ່ຂາຍຢຮູານຕົວແທນຈາໝາຍເຄ່ືອງອາໄລຂອງທອງຖິ່ນນ້ັນ 
              2. ຂ້ຍກົເວັ້ນ 
              ບລິສັດ ບ່ຄ້າປະກັນການເສຍຫາຍດັ່ງລມຸນີ້ 
              7.4 ການເສຍຫາຍທີ່ຜູໄດຮັບປະກັນໄພກ່ຂື້ນໂດຍເຈດຕະນາ 
              7.5 ການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂື້ນກັບລົດ,ຊຶ່ງຜໄູດຮັບປະກັນໄພຂັບທ່ີໃນຂະນະເມົາເຫຼົ້າຫືຼເມົາຢາເສບຕິດ ແລວກ່ໃຫເກີດອຸບປະຕິເຫດ 
              7.6 ເຖິງຢາງໃດກ່ດ,ີຂ້ຍົກເວັ້ນນ້ີບ່ມີຜົນບັງຄັບ,ຖາຫາກມີຫັຼກຖານຢັ້ງຢືນວາອຸບັດຕເິຫດທ່ີເກີດຂື້ນນັ້ນບ່ມສີວນພົວພັນກັບສະພາບ ຂອງຜຂູັບລົດ, ແລະບ່ໃຫນາໃຊຂ້ຍົກເວັ້ນນ້ີຕ່ຜໄູດຮັບປະກັນໄພຄນົອື່ນ  
                     ນອກຈາກຜຂູັບລົດຄັນດັ່ງກາວເທ່ົານັ້ນ 
              7.7 ການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂື້ນກັບລົດໃນເວລາທີ່ຂນົສົ່ງວັດຖຸໄວໄຟ, ວັດຖຸລະເບດີ, ວັດຖຸທ່ີມີສານເຄມີ ຫຼື ວັດຖຸໄໝງາຍ ແລະ ໃນໂອກາດນັ້ນວັດຖຸດັ່ງກາວຫາກໄດກ່ ຫຼື ໄດເພີ່ມອັນຕະລາຍໃຫແກການເສຍຫາຍທີ່ເກີດ  
                     ຂື້ນ.(ເຖິງຢາງໃດກ່ຕາມ, ສາລັບການບັນທຸກນ້າມັນລ່ລື້ນ, ນ້າ ມັນດິບ ຫືຼ ວັດຖຸຄາຍຄືກັນ, ນັບທັງນ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຫືຼ ອາຍແກດຢູໃນລົດທ່ີຈາເປັນສາລັບເຄື່ອງຈກັເຊ່ິງບ່ເກີນ 500 ກິໂລກຣາມ ຫຼື 600ລດິ ຈະບ່ຖວືາ 
                     ເປັນຂ້ຍົກເວັ້ນ) 
              7.8 ການເສຍຫາຍຕາງໆທີ່ເກີດຂື້ນກັບລົດໃນກລະນີທີ່ທາງການຕາຫລວດ ຫຼື ການເກນ ຫຼື ລະດົມໄປຮບັໃຊວຽກງານປອງກັນຊາດ ປອງກັນຄວາມສະຫງບ 
              7.9 ການເສຍຫາຍທີ່ເກີດກັບລົດ ຍອນສິນຄາ ຫຼື ວັດຖຸສິ່ງຂອງທີ່ບັນຈຸຢໃູນລົດ 
              7.10 ການເສຍຫາຍທີ່ເກີດມາຈາກ ການຂົນສົ່ງສິນຄາຂື້ນ ຫຼື ລົງ ຈາກຍານພາຫະນະ 
              7.11 ການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂື້ນໃນໄລຍະທາການທດົສອບ, ການແຂງຂັນຄວາມໄວ ຫຼື ການແຂງຂັນກິລາອື່ນ ຊຶ່ງໄດຮັບອະນຸຍາດລວງໜາຈາກອານາດຂອງລັດຕາມລະບຽບການ, ເຖິງຜໄູດຮັບປະກັນໄພຈະເຂົ້າ 
                        ຮວມການແຂງຂັນດັ່ງກາວໃນຖານະນັກແຂງ, ຜຈູັດການ, ຫືຼ ໃນຖານະຜຕູາງໜາໃຫຜໃູດຜໜ່ືູງທ່ີກາວມານີ້ລວນແຕບ່ໄດຮັບການຄ້າປະກັນ 
              7.12 ການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກອາວຸດ ຫືຼ ຈາກເຄ່ືອງຈັກທີ່ລະເບີດດວຍການປຽນແປງໂຄງຮາງແກນປະລາມະນູ ຫືຼ ດວຍຜະລິດຕະພັນວັດຖເຸຜົາໄໝນິວເຄຼຍ, ຫຼື ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງກາມັນຕະພາບລັງສີ ຫືຼ ຈາກທຸກໆຢ ່າງທີ່  
                        ເປັນບ່ເກີດແຫງການກະຈາຍກະແສໄຟຟາທ່ີນອນຢໃູນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູນາໃຊໂຮງງານທີ່ເດີນດວຍນິວເຄຼຍແຕພຽງຜດູຽວ 
              7.13 ການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກລົດທີ່ມີປະກັນໄພເວລາບັນທຸກເຄ່ືອງກາເນີດກະແສກາມັນຕະພາບລັງສີທີ່ນາໄປໃຊນອກໂຮງງານນວິເຄລຍ, ດວຍເຫດວາເຄື່ອງກາເນີດອາດຈະກ່ການເສຍຫາຍ ຫືຼ ເຮດັໃຫການເສຍຫາຍ   
                        ໜັກຂື້ນ 
              7.14 ການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກແຜນດິນໄຫວ, ພູເຂົາໄພລະເບດີ, ກະແສຄ້ືນທະເລແຮງ, ໄພນ້າຖວມ, ພະຍຸໄຕຝນຸ, ພະຍຸໃຫຍ, ພະຍຸລົມທອນນາໂດ, ພະຍຸໄຊໂຄລນ 
              7.15 ຄາສີ້ນເປືອງສາລັບການແກໄຂລົດຂັດຂອງ, ການລາກ ແລະ ການເອາົລົດເຂ້ົາແປງຢອູສູອມແປງ (ແຕເຖງິຢາງໃດກ່ຕາມ, ໃນກ ລະນີຫາກອຸບປະຕິເຫດໄດເກີດຂື້ນກັບລົດນັ້ນ, ຜປູະກັນໄພຈະຊົດໃຊຄາເຝ້ົາລດົ ຫຼື   
                        ຄາຂົນສົ່ງລົດໄປເຖິງອູ ່ສອມແປງບອນໃກທີສຸ່ດທ່ີສາມາດສອມ ແປງລົດໄດ, ຊ່ຶງຄາໃຊແທນອັນນ້ີຈະບ່ເກີນ 20% ຂອງຄາສອມແປງຕົວຈິງທັງໝົດທ່ີສະເໜີໃຫແກຜປູະກັນໄພຈາຍ) 
              7.16 ການເສຍຫາຍທາງອອມເຊັ່ນ: ການອັບປະໂຫຍດສວນຕົວ, ຂາດລາຍຮບັທ່ີຄວນໄດແລະການຫລູຍຫຽນຂອງຍານພາຫະນະ 
              7.17 ການເສຍຫາຍເຊິ່ງເກີດຂ້ືນຈາກການບົວລະບັດບ່ດີ, ການຫລູຍຫຽນ, ການບກົພອງ ຫຼືຜິດພາດໃນການຜະລິດລົດ, ໜາດິນຫບໂນນ,ຫຼືສະພາບທີ່ບ່ດີຂອງໜາດນິເຮັດໃຫລົດກິ້ງ,ເຄ່ືອງອບຸປະກອນລົດຕົກເຮັ່ຍ 
              7.18 ໃນກລະນີລົດຂວ້າ, ຈະມີການຄ້າປະກັນ ສະເພາະແຕຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂື້ນໂດຍກົງຈາກການກະທົບເຊິ ່ງມີສາເຫດມາຈາກລົດດັ່ງກາວຂວ້າ. ການກະທົບເຊ່ິງເກີດຈາກຄວາມຮອນຂອງຈັກລົດເນື່ອງຈາກນ້າ  
                         ຖວມຈັກ(ຈັກຈມຸນ້າ)ຈະບ່ໄດຮັບການຄ້າປະກັນ 
              3. ມູນຄາຄ້າປະກນັ 
              7.19 ສາລັບການເສຍຫາຍທ່ີເກີດຂື້ນນັ້ນ, ບລິສັດ ຈະຈາຍມູນຄາຄ້າປະກັນບ່ເກີນລາຄາລົດທີ່ ຊື້-ຂາຍ ກັນໃນມ້ືເກີດເຫດເທົ ່ານັ້ນ, ໂດຍຫັກຄາຕອງຈາຍເອງເຊ່ິງໄດການົດໃນເງ່ືອນໄຂສະເພາະນ້ັນອອກ 
 
ມາດຕາ 8. ການຄາ້ປະກນັ ການເສຍຫາຍທ່ີເກດີຈາກການຕາ (ຂ້ ງ ) 
              1. ຈດຸປະສົງຂອງການຄ້າປະກັນ 
              8.1 ການຄ້າປະກັນນີ້ແມນ ການຄ້າປະກັນການເສຍຫາຍທ່ີເກີດຈາກການຕາກັນກັບລົດ ຫຼື ກັບສດັ ຫຼື ກັບຄົນຍາງ, ເຊິ ່ງການຕາກັນນັ້ນບ່ໄດເກີດຂື້ນຢໃູນອູສອມແປງລົດ, ບອນມຽນລົດ ຫຼື ອາຄານສະຖານທີ່ເຊິ່ງ ຜູໄດ  
                     ຮັບປະກັນໄພອາໄສຢູ, ໂດຍທີ່ເຈ້ົາຂອງລົດ, ສັດ ຫຼື ຄົນຍາງນັ້ນຕອງເປັນບຸກຄົນທ່ີມີການຢັ້ງຢືນຢາງຖກືຕອງວາແມນບຸກຄົນອື່ນແຕບ່ແມນຜູໄດຮັບປະກັນໄພເອງ ຫືຼ ແມນບຸກຄົນຢພູາຍໄຕຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງ  
                     ແພງຂອງ ຜູໄດຮັບປະກັນໄພ 
              8.2 ເຄື່ອງປະກອບທັງໝົດຂອງລດົທີ່ມີປະກັນໄພ, ນບັທັງເຄ່ືອງອາໄລ ຫຼື ອຸປະກອນສອມແປງ ຫືຼ ເຄື່ອງປຽນຖາຍເຊິ່ງມີມາພອມກັບລົດໂດຍບ່ໄດເພີ້ມລາຄາລົດດັ່ງກາວ,ແມນຈະໄດຮັບການຄ້າປະກັນທັງໝົດ. ແຕຖາວາ  
                      ບ່ສາມາດຊອກຊື້ເຄື່ອງອາໄລປຽນຖາຍ ຫືຼ ອປຸະກອນຈາເປັນເພ່ືອສອມແປງລົດດ່ັງກາວນັ້ນພາຍໃນທອງຖ່ິນ, ຫຼື ຖາວາເຄື່ອງດັ່ງກາວຫາກເປັນເຄື່ອງໝົດສະໄໝ, ສິນທົດແທນປະກັນໄພສາລັບຊືຊ້ິ້ນສວນ ຫືຼ ເຄ່ືອງ  
                      ປະກອບເຫ່ົຼານັ້ນແມນບ່ໃຫເກີນລາຄາຫລາສຸດທີ່ຂາຍຢຮູານຕົວແທນຈານາຍເຄື່ອງອາໄລຂອງທອງຖິ່ນນ້ັນ 
              2. ຂ້ຍກົເວັ້ນ 
              8.3 ບັນດາຂ້ຍົກເວ້ັນດັ່ງກາວໄວໃນຂ້ 7.4 ແລະ 7.17 ແມນໃຊໄດສາລັບ ການຄ້າປະກັນ “ການເສຍຫາຍຈາກການຕາ” 
              3.ມນູຄາຄ້າປະກັນ 
              8.4 ສາລັບແຕລະການເສຍຫາຍທ່ີເກີດຂື້ນນັ້ນ,ຈະມີການຄ້າປະກັນບ່ເກີນລາຄາລົດທ່ີໄດ ຊື-້ຂາຍ ໄດໃນມືທ້ີ່ເກີດເຫດເທົ່ານັ້ນ,ຖາຫາກວາໄດການົດໄວໃນເງື່ອນໄຂສະເພາະ ແລະ ມີການຫກັມູນຄາຕອງຈາຍເອງອອກເຊິ່ງ  
                     ຈານວນທັງໝົດທີ່ໄດການົດໄວຢູໃນເງື່ອນໄຂສະເພາະ 
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ມາດຕາ 9. ການຄາ້ປະກນັແວນລດົແຕກ (ຂ້ ຈ) 
             1. ຈດຸປະສົງຂອງການຄ້າປະກັນ 
              9.1 ການຄ້າປະກັນນ້ີແມນເພື່ອຄ້າປະກັນການເສຍຫາຍທີ່ເນື່ອງມາຈາກ ຫືຼ ບ່ເນ່ືອງມາຈາກອຸປະຕິເຫດໃດໜ່ຶງ, ເຊ່ິງເຮດັໃຫແວນໜາ, ແວນຂາງ ຫືຼ ແວນຫຼັງຂອງລດົທ່ີມີປະກັນໄພນັ້ນເສຍຫາຍ 
           2. ຂ້ຍົກເວັ້ນ 
              9.2 ຂ້ຍົກເວັ້ນທ່ີໄດກາວໄວໃນຂ້ 7.4 ຫາ 7.17ແມນໃຊໄດສາລັບການຄ້າປະກັນຂ້ ຈ 
           3. ມູນຄາຄ້າປະກັນ 
              9.3 ສາລັບແຕລະການເສຍຫາຍທ່ີເກີດຈະມີການຄ້າປະກັນບ່ເກີນມູນຄາຂອງການປຽນແວນລົດທີ່ແຕກນັບທັງວັດຖຸອຸປະກອນທີ່ຈາເປັນສາລັບການປຽນແວນນ້ັນ ແລະ ຄາແຮງງານ 
 
ມາດຕາ 10. ການຄ້າປະກນັ ໄຟໄໝ (ຂ້ ສ) 
           1. ຈຸດປະສົງຂອງການຄ້າປະກັນ 
             10.1 ການຄ້າປະກັນນີ້ແມນຄ້າປະກັນການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກໄຟໄໝ, ຟາຜາ ແລະ ລະເບີດ ຫຼື ການລະເບດີ 
             10.2 ການເສຍຫາຍທ່ີເກີດຂື້ນກັບເຄ່ືອງທີ່ເດນີດວຍໄຟຟາຈະມີການຄ້າປະກັນກ່ຕ່ເມື່ອການເສຍຫາຍນັ້ນຫາກໄດເກີດມາຈາກການເດີນຂອງເຄ່ືອງໄຟຟານັ້ນຢາງດຽວ 
             10.3 ເຄ່ືອງປະກອບທັງໝົດຂອງລດົທີ່ມີປະກັນໄພນັບທັງເຄ່ືອງອາໄລ, ອປຸະກອນສອມແປງ ແລະ ເຄື່ອງປຽນຖາຍເຊ່ິງມີມາພອມກັບລົດໂດຍບ່ໄດເພີ່ມລາຄາລົດດັ່ງກາວແມນຈະໄດຮັບການຄ້າປະກັນທັງໝົດ.ແຕຖາວາບ່  
                       ສາມາດຊອກຊື້ເຄື່ອງອາໄລ ່ປຽນຖາຍ ຫຼື ອຸປະກອນຈາເປັນເພື່ອການສອມແປງລົດຄັນດັ່ງກາວນັ້ນໄດພາຍໃນທອງຖ່ິນ, ຫຼື ຖາວາເຄື່ອງດັ່ງກາວຫາກເປັນເຄື່ອງໝົດສະໄໝສິນທດົແທນປະກັນໄພສາລບັຊ້ິນສວນ ຫືຼ    
                       ເຄື່ອງປະກອບເຫ່ົຼານ້ັນແມນບ່ໃຫເກີນມູນຄາຫຼ້າສຸດທ່ີຂາຍຢຮູານຕົວແທນຈາໜາຍ. ເຄື່ອງອາໄລຂອງທອງຖ່ິນນັ້ນ 
           2. ຂ້ຍກົເວັ້ນ 

    ນອກຈາກຂ້ຍົກເວ້ັນທີ່ໄດກາວໄວໃນຂ້ 7.4 ຫາ 7.17, ຍງັມີການເສຍຫາຍທີ່ຈະບ່ໄດຮັບການຄ້າປະກັນອີກເຊັ່ນ: 
                   10.4 ການເສຍຫາຍອັນເກີດຈາກວດັຖຸລະເບີດທຸກຊະນິດທີ່ບັນຈຸຢໃູນຍານພາຫະນະ 
                   10.5 ການເສຍຫາຍທີ່ບ່ອາດຖືວາມີສາຍເຫດມາຈາກໄຟໄໝ, ໂດຍສະເພາະການເຜົາໄໝທີ່ເກີດຈາກຄວາມຮອນທີ່ເກີນຂອບເຂດໂດຍບ່ມີແປວໄຟລຸກ ແລະ ມາຈາກສາຍເຫດຍອນຜສູູບຢາ 
           3. ມູນຄາຄ້າປະກນັ 
                   10.6 ສາລບັແຕລະການເສຍຫາຍທີ່ເກີດ, ຈະມີການຄ້າປະກັນບ່ເກີນມູນຄາຂອງລົດທ່ີຊື້-ຂາຍໄດໃນມື້ເກີດເຫດເທົ່ານັ້ນ 
 
ມາດຕາ 11. ການຄ້າປະກນັ ການລັກ (ຂ ້“ຊ”) 
           1. ຈຸດປະສົງຂອງ ການຄ້າປະກນັ 
                    11.1 ການຄ້າປະກັນນີແ້ມນຄ້າປະກັນການເສຍຫາຍທີເກີດຈາກການສນູຫາຍໄປໂດຍການຊຸດໂຊມເປເພຂອງລົດທ່ີມີປະກັນໄພເຊິ່ງຄນົຮາຍໄດລັກໄປ ຫືຼ ພະຍາຍາມຈະລກັ, ພອມທັງຄ້າປະກັນຄາໃຊຈາຍທີ່ຄິດໄລ    
                              ຕາມຕົວຈິງເຊ່ິງໄດຮັບຄວາມເຫນັດີຂອງຜປູະກັນໄພ. ຫຼື ຄາໃຊຈາຍຊຶ່ງຜໄູດຮັບປະກັນໄພ ໄດຈາຍໄປຢາງສົມເຫດສມົຜົນ ເພື່ອໃຫໄດລົດທີ່ເສຍໄປນັ້ນຄືນມາ 
                    11.2 ເຄື່ອງປະກອບທັງໝົດຂອງລົດທ່ີມີປະກັນໄພ, ນັບທັງເຄື່ອງອາໄລ, ອປຸະກອນສອມແປງ ແລະ ເຄື່ອງປຽນຖາຍເຊິ່ງມີມາພອມກັນກັບລົດ ໂດຍບ່ໄດເພີ່ມລາຄາລດົດັ່ງກາວນັ້ນພາຍໃນທອງຖິ່ນ, ຫືຼ ຖາຫາກວາ    
                              ເຄື່ອງດັ່ງກາວຫາກເປັນເຄ່ືອງໝົດສະໄໝ, ສິນທົດແທນປະກັນໄພສາລັບຊິ້ນສວນ ຫືຼ ອປຸະກອນເຫຼົ່ານັ້ນ ແມນບ່ໃຫເກີນລາຄາຫລາສຸດທີ່ຂາຍຢູຮານຕົວແທນຈາໜາຍເຄື່ອງອາໄລ ່ຂອງທອງຖິ່ນນັ້ນ 
                    11.3 ເຖິງຢາງໃດກ່ຕາມ, ຖາວາມຽນເຄື່ອງປະກອບເຫຼົ່ານ້ີຢນູອກລົດແລວຄົນຮາຍລັກໄປ, ແມນຈະບ່ໄດຮັບ ການຄ້າປະກັນ, ເວ້ັນເສຍແຕວາການລັກເຄື່ອງດັ່ງກາວ ຫາກໄດເກີດຢໃູນອູສອມແປງ ຫຼື ຢູໃນອມູຽນລົດ,                  
                              ໂດຍຄົນຮາຍງດແງະ, ໃຊຂກະແຈປອມ, ປນີຝາອມູຽນລົດ ຫຼື ປະທຸດສະຮາຍຮາງກາຍຢາງຮຸນແຮງ 
                    11.4 ການຄ້າປະກັນນີ ້ຈະແມນຄຸມກັນການລັກ, ຊ່ຶງຜໄູດຮັບມອບໝາຍໜາທ່ີຈາກ ຜູໄດຮັບປະກັນໄພເປນັຄົນລັກໃນຂະນະປະຕິບັດໜາທ່ີຂອງເຂາົເຈ້ົາ, ກ່ຕ່ເມື່ອໄດມີການຮອງຟອງເຂົາເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ 
           2. ຂ້ຍກົເວັ້ນ 
                   ນອກຈາກຂ້ຍົກເວັ້ນທີ່ໄດລະບຸໄວໃນ 7.4 ຫາ 7.17ຍັງມີຂ້ຍົກເວັ້ນອີກໃນກລະນີ 
                   11.5 ການລັກເຊິ່ງເປັນການກະທາ ຂອງສະມາຊິກຢູກິນໃນເຮືອນ ຜູໄດຮັບປະກັນໄພ ຫືຼ ການລັກເຊິ່ງບນັດາບຸກຄົນເລ່ົານີ້ໄດສົມຮູຮວມຄິດນາ 
           3. ມູນຄາຄ້າປະກນັ 
                   11.6 ສາລບັແຕລະການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂື້ນ, ຈະມີການຄ້າປະກັນແຕສະເພາະບ່ເກີນມູນຄາຂອງລດົຕາມທີ່ຊືຂ້າຍກັນໄດໃນມື້ເກີດການເສຍຫາຍ 
ມາດຕາ 12. ການຄ້າປະກນັ ການປົກປອງສິດ ແລະ ການທວງຄາເສຍຫາຍ (ຂ້ “ຍ”) 
                   12.1 ພາຍໃນຂອບເຂດສິນທົດແທນປະກັນໄພສູງສຸດສາລັບແຕລະລາຍການເສຍຫາຍທ່ີເກີດຂື້ນ, ເຊິ່ງໄດລະບຸໄວໃນເງ່ືອນໄຂສະເພາະ ແລະ ຕາບໃດທີ່ລົດຄັນມີປະກັນໄພ ຍງັຖືກນາໃຊຖືກຕອງຕາມເງື່ອນໄຂທີ່  
                             ການົດໄວໃນສັນຍາວາ 
                   12.2 ຈະປົກປອງສິດ ຜູໄດຮັບປະກັນໄພດວຍລາຍຈາຍຂອງຜປູະກັນໄພເອງ, ຕ່ໜາສານອາດຍາທີ່ໄດການົດໄວໃນຂ້ 3.3, ຖາວາ ຜູໄດຮັບປະກັນໄພຖກືຮອງຟອງ ໃນສະຖານລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບເມື່ອ  
                            ເກີດອປຸະຕເິຫດເວລາສັນຈອນຕາມຖະໜົນ, ຫາກວາ ອຸປະຕເິຫດນັ້ນ ມີການຄ້າປະກັນຈາກສັນຍາສະບັບນີ້ ຈະທວງດວຍລາຍຈາຍຂອງຜູປະກັນໄພເອງຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ການົດໄວໃນຂ້ 18.20 ຫາ  18.24   
                            ເພື່ອຮຽກຮອງເອົາເງິນໃຊແທນ 
                  12.3 ຄາເສຍຫາຍດານຮາງກາຍເຊິ່ງເກີດຕ່ຜໄູດຮັບການປະກັນໄພ ດັ່ງລະບຸໄວໃນ ຂ້ 3.4 
                  12.4 ຄາເສຍຫາຍດານວັດຖຸເຊ່ິງເກີດຕ່ລົດທີ່ມີປະກັນໄພ ພອມທັງວັດຖຸສິ່ງຂອງ ທີ່ບັນຈຸຢໃູນລົດນ້ັນ ໃນກລະນີທີວ່າຜູໄດຮັບການປະກັນໄພ ບ່ມີພັນທະທີ່ຈະຕອງຈາຍ ຄາເສຍຫາຍດັ່ງກາວດວຍຕົນເອງ ຕາມຂ້  
                            ຜູກພັນຂອງການຄ້າປະກັນຂ້ອ່ືນຂອງສັນຍານ້ີ 
                  12.5 ການຄ້າປະກັນ "ການທວງຄາເສຍຫາຍ" ຈະເປນັໄປໄດກ່ຕ່ເມື່ອການເສຍຫາຍຕາງໆ ຫາກຕົກເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບຸກຄນົອື່ນ ແຕບ່ແມນຂອງຜໄູດຮັບການປະກັນໄພດ່ັງໄດການົດໄວໃນຂ້ 3.4 
 
ມາດຕາ 13. ການຄ້າປະກນັ ຜູຂບັລົດ-ຜູໂດຍສານ (ຂ້ “ດ”) 
           1. ຈຸດປະສົງຂອງ ການຄ້າປະກນັ 
                    13.1 ພາຍໄຕສັນຍາສະບັບນີ້, ບລິສັດ ຄ້າປະກັນ ການຊາລະສິນທົດແທນປະກັນໄພຕາມການປະກັນໄພ ແລະ ຕາມມູນຄາຄ້າປະກັນ ທ່ີໄດການົດໄວໃນເງ່ືອນໄຂສະເພາະເມ່ືອ ຜູໄດຮັບປະກັນໄພໄດປະສົບການເສຍ  
                             ຫາຍດານຮາງກາຍ 
           2. ຂ້ຍກົເວັ້ນ 
                   13.2 ແມນ ປະຕິບັດຕາມຂ້ຍົກເວັ້ນທີ່ກາວໄວໃນຂ້ 7.4 ຫາ 7.17  
           3. ມູນຄາຄ້າປະກນັ 
                   13.3 ໃນກລະນີ ທ່ີຜູໄດຮັບປະກັນໄພເສຍຊີວິດ ເນື່ອງຈາກອຸປະຕິເຫດໃນການສັນຈອນໃນໄລຍະເວລາ 24 ເດືອນ ນັບແຕວັນເກີດອປຸະຕິເຫດ ເຊິ່ງສັນຍາສະບບັນີ້ໄດຄ້າປະກັນ, ບລິສັດ ຈະຊາລະເງິນຕາມຈານວນ  
                              ທ່ີໄດລະບຸໄວໃນເງ່ືອນໄຂສະເພາະ ໃຫແກຜົວ ຫຼື ເມຍຂອງຜູເສຍຊີວິດ ຫຼື ກລະນທີີ່ບ່ມີຜົວ ຫຼື ເມຍ ກ່ຈະມອບໃຫຜສູືບມູນມລະດົກ ຫືຼ ຜູມີສິດສືບທອດຂອງຜູເສຍຊີວດິ ໂດຍທີ່ ບລິສັດ ບ່ມີໜາທ່ີແບງເປັນ   
                              ພູດໃຫ. ເຖິງຢາງໃດກ່ຕາມ, ຝາຍຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພກ່ມີສິດ ທີ່ຈະບົ່ງເອົາຜຮູັບຜົນປະໂຫຍດ ໃນການຮັບເອາົສິນທດົແທນປະກັນໄພ 
                   13.4 ໃນກລະນີ ຜູໄດຮັບການປະກັນໄພ ຫາກພິການຕະຫຼອດໄປທັງໝົດ, ຫຼື ພິການບາງສວນ, ບລິສັດ ຈະຈາຍສິນທົດແທນໃຫຕາມອດັຕາພິການຊ່ຶງໄດການົດໄວ ເນື່ອງຈາກອປຸະຕິເຫດໃນການສນັຈອນ ຕາມ  
                             ຕາຕະລາງຊອນທາຍຂອງສັນຍານີ້ 
                   13.5 ສິນທົດແທນປະກັນໄພ ກລະນີເສຍຊີວິດ ບ່ບວກເຂ້ົາກັນກັບສິນທົດແທນປະກັນໄພ ກລະນີພິການ 
       ສາລັບອປຸະຕເິຫດ ແຕລະຄັ້ງທີ່ຖກືຄ້າປະກັນ, ສນິທົດແທນປະກັນໄພທີ່ໄດຈາຍໃຫແລວສາລັບການພິການຕະຫຼອດໄປ, ຖາວາມີການເສຍຊີວິດຕາມພາຍຫຼັງ ກ່ຈະໄດເອົາຈານວນເງນິທີ່ໄດຈາຍໄປແລວ ມາລົບ  
                             ອອກຈາກມູນຄາຄ້າປະກັນການເສຍຊີວິດ 
       ບ່ວາໃນກລະນີໃດກ່ຕາມ, ບລິສັດຈະບ່ພິຈາລະນາຄືນອີກຄາເສຍຫາຍທີ່ແກໄຂໄປແລວ ແລະ ສາລັບການເສຍຫາຍ ທ່ີຜູໄດຮັບສິນທົດແທນໄດເຊັນໃບຮັບເງິນຖືກຕອງຕາມຫຼັກການ ໃຫທາງບລິສັດແລວ; 
                   13.6 ຄາປິ່ນປົວ 
                        1. ປະເພດຄາໃຊຈາຍທີ່ແມນຖືກຄມຸກັນແມນອີງຕາມເອກະສານທ່ີຖືກຕອງ ຖາວາໄດເຊັນເອາົການຄ້າປະກັນ "ການປິ່ນປົວ", ບລິສັດ ຈະໃຊຄືນ ຄາປ່ິນປົວ, ຄາຢາ, ຄາການວິເຄາະພະຍາດ, ຄາເຮັດອົງຄະທຽມ  
                      ແລະ ຄາຟື້ນຟກູາຍະບາບດັ, ຄາການປົວ ແລະ ຄາການໃສແຂວທີ່ເນື່ອງ ຈາກອຸບັດຕິເຫດໃນການສນັຈອນ ຕາມຈານວນເງິນທີ່ໄດລະບຸໄວໃນເງື່ອນໄຂສະເພາະ ( ເຖງິແມນວາ ອປຸະຕເິຫດທ່ີມກີານຄ້າປະກັນ  
                      ນັ້ນ ບ່ເປັນເຫດໃຫມີການເສຍຊີວດິ ຫືຼ ການເສຍອົງຄະກ່ຕາມ) 
                        2. ວິທີຊາລະຄາປິ່ນປົວ  ສິນທົດແທນປະກັນໄພທີ່ຊາລະໃຫຜໄູດຮັບການປະກັນໄພ ຈະບ່ເກີນຄາໃຊຈາຍຕົວຈິງທ່ີໄດສະເໜີຂ ແລະ ບ່ເກີນມູນຄາຄ້າປະກັນ 
 

 



 

ໜາ 5 / 10 
 

 
ພາກທີ 3 

ພນັທະຂອງຜເູຊນັເອາົປະກນັໄພ ແລະ ຜປູະກນັໄພ( ບລສິດັປະກນັໄພ ) 
I. ການແຈງຂມ້ນູກຽວກບັລດົທີ່ເອາົເຂົ້າປະກນັໄພ 

ມາດຕາ 14. ຂມູ້ນທ່ີເຊັນເອາົປະກັນໄພຄວນແຈງໃນເວລາເຊັນເອົາປະກັນ, ໃນເວລາປະຕິບດັສັນຍາ - ມາດຕະການ ຕ່ຜກູະທາຜດິ 
1. ໃນເວລາເຊນັສັນຍາປະກັນໄພ 
14.1 ສັນຍາປະກັນໄພຈະມີຂຶ້ນພາຍຫຼັງຜເູຊັນເອາົປະກັນໄພແຈງຂ້ມູນຕາງໆ ແລະ ໄດມີການການົດຄາທານຽມປະກັນໄພຕາມການແຈງຂ້ມູນນັ້ນ. ຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພຕອງແຈງໃຫຖືກຕອງທຸກສິ່ງທີ່ຕົນຮເູພື່ອເປນັ    
          ບອນອີງໃຫຜູປະກັນໄພ ໃນການຕີລາຄາລດົທ່ີເອາົເຂ້ົາປະກັນໄພ ເຊິ່ງຜປູະກັນໄພຕອງຈະໄດຮັບຜິດຊອບ , ຖາບ່ດັ່ງນັ້ນ ຈະມີຄວາມຜິດດັ່ງທີ່ການົດໄວໃນຂັ້ນຕ່ໄປນີ ້

 2. ໃນເວລາ ປະຕິບດັສັນຍາປະກນັໄພ 
14.2 ຜເູຊັນເອົາປະກັນໄພ ຫືຼ ຜູໄດຮັບການປະກັນໄພຕອງໄດແຈງໂດຍທາງກົດໝາຍລົງທະບຽນ ຫຼື ຈົດໝາຍ ສ່ົງໃຫເຊັນຮັບເອົາ ເພື່ອໃຫຜູປະກັນໄພ ຊາບກຽວກັບທຸກໆການປຽນແປງທີ່ມີຜົນເຖິງໜຶ່ງໃນບັນດາ 
           ສະພາບການດັ່ງຕ່ໄປນ້ີ 
14.3 ລັກສະນະຂອງລົດດ່ັງຕ່ໄປນ້ີ 

        - ລູກສບູ 
        - ຖັງລົດ 
        - ລົດ 2 ລ້ ທ່ີເສີມພວງ ( ສາມລ້ເຄື່ອງ) 
        - ນ້າໜັກທີ່ບັນທກຸໄດ ແລະ ນ້າໜັກຂອງລົດ (ສາລບັລົດຮັບຈາງ) 
        - ທກຸການປຽນແປງ ການປະກອບສາງຂອງລົດ 

14.4 ການນາໃຊລົດ ເຖິງຈະແມນໃນກລະນີປຽນແປງການນາໃຊຊົ່ວຄາວກ່ຕາມ 
14.5 ສາລບັຄົນຂັບລົດຜໃູໝ ຊຶ່ງຂັບເປັນປົກກະຕິ, ໃຫແຈງ: ເພດ, ອາຍຸ ແລະ ວັນອອກໃບອະນຸຍາດຂັບລົດຂອງຜກູຽວ 
14.6 ການແຈງການດັ່ງກາວນີຈ້ະຕອງໄດເຮັດກອນ ມີການປຽນແປງຖາຫາກວາການປຽນແປງເປັນການກະທາໂດຍຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພ ຫຼື ຜູໄດຮັບການປະກັນໄພ, ແລະ ໃນກລະນີອືນ່ໃຫແຈງໃນການດົ 8 ມື້   
          ນັບແຕເວລາຜໃູດຜໜ່ຶູງ ໃນສອງຄົນນ້ີໄດຊາບເຖງິການປຽນແປງ 
14.7 ເມື່ອການປຽນແປງເປັນປັດໃຈທີ່ເຮດັໃຫຄວາມສຽງເພີ່ມຂ້ຶນເຊັ່ນ: ຖາໃນເວລາປະກັນໄພນັ້ນ ໄດມີການປຽນແປງໃໝກຽວກັບລົດຢູແລວ, ເວລານັ້ນ ຜູປະກັນໄພກ່ຈະບ່ເຮັດສັນຍາໃຫ ຫຼື ຈະເຮັດສັນຍາໃຫ  
          ໂດຍເພີ່ມຄາທານຽມປະກັນໄພຫຼາຍກວາເກ່ົາ. ກຽວກັບການປຽນແປງດັ່ງກາວມານີ້ ຜູໄດເຊັນເອົາປະກັນໄພຕອງໄດແຈງໃຫ ບລິສັດ ຊາບ, ຖາບ່ແຈງກ່ຈະມີຄວາມຜິດດ່ັງທ່ີການົດໄວໃນ ຂ້ 3. ລມຸນີ້ ແລະ  
          ບລິສັດ ກ່ມີສິດທີ່ຈະຍກົເລີກສັນຍາ ໂດຍແຈງໃຫຜເູຊັນເອົາປະກັນໄພ ຫືຼ ຜູໄດຮັບການປະກັນໄພຊາບລວງໜາ 10 ວນັ, ຫືຼ ສະເໜີ ອັດຕາຄາທານຽມປະກັນໄພໃໝ, ທງັນີ້ ແມນອີງຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ລະບຸໄວ   
          ໃນກົດໝາຍວາດວຍປະກັນໄພ. ຖາວາຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພບ່ຍອມຮັບເອົາຄາທານຽມທີ່ສະເໜີໃໝ, ບລິສັດ ກ່ມີສິດຍົກເລີກສນັຍາໄດ ໂດຍການແຈງໃຫຜໄູດຮັບການປະກັນໄພຊາບລວງໜາ 10 ວັນ 

 3. ມາດຕະການຕ່ຜູກະທາຜິດ 
14.8 ທກຸການປົກປິດ, ການແຈງຂ້ມູນເທັດໂດຍເຈດຕະນາ, ການເມີນເສີຍ ຫຼື ການແຈງການທີ່ບ່ແນນອນ ຫຼື ການເພີ່ມຄວາມສຽງດ່ັງກາວມາຂາງເທິງນີ້, ເຖິງແມນວາຈະບ່ມີຜົນກະທົບຕ່ອຸບັດຕິເຫດທີ່ເກີດຂ້ຶນກ່  
          ຕາມ, ແມນຈະມີມາດຕະການຕ່ຜເູຊັນຮັບເອາົປະກັນໄພ ຫືຼ ຜູໄດຮັບການປະກັນໄພ ດັ່ງລມຸນີ ້
14.9  ສັນຍາປະກັນໄພຈະເປັນໂມຄະ ໃນກລະນີຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພ ຫຼື ຜູໄດຮັບການປະກັນໄພບ່ມີຄວາມສຸດຈະລິດ 
14.10 ຖາຜູໄດຮັບການປະກັນໄພບ່ມີການພິສູດ ຫລື ອະທບິາຍເຖິງຄວາມບ່ສຸດຈະລິດຂອງຕົນໄດ ບລິສັດຈະຫລຸດສິນທົດແທນຕາມອັດຕາສວນຂອງຄາທານຽມປະກັນໄພທ່ີໄດຈາຍແລວ ໂດຍສົມທຽບໃສຄາ  
           ທານຽມປະກັນໄພ ທີ່ຈະຕອງຈາຍໃນກລະນີທີ່ການແຈງຂ້ມູນກຽວກັບລົດມີຄວາມຖືກຕອງ, ແນນອນ ແລະ ສົມບູນ ອັດຕາທີ່ຖືເປັນພື້ນຖານຂອງການຫດນີຈ້ະແມນ ອັດຕາທີ່ຕົກລົງກັນໃນເວລາເຊັນເອົາ  
           ປະກັນໄພ, ຫືຼ ອັດຕາໃນມື້ມີການປຽນແປງການນາໃຊລົດ ຫລ ືຖາວາ ບ່ສາມາດການົດມື້ດັ່ງກາວນ້ີ ໄດກ່ແມນອັດຕາໃນມື້ຄົບການົດຈາຍຄາທານຽມ ເທື່ອສຸດທາຍກອນເກີດການເສຍຫາຍ 

 4. ການປະກັນໄພອື່ນ 
14.11 ຖາວາລົດທີ່ມີການຄ້າປະກັນ ຈາກສັນຍາປະກັນໄພສະບັບນີ້ຫາກໄດຮັບ ຫຼື ຫາກ່ໄດຮັບການຄ້າປະກັນ ຈາກການປະກັນໄພອ່ືນ, ຜເູຊັນເອົາປະກັນໄພຕອງ ໄດແຈງການໃຫບລິສັດ ຮັບຊາບ; 
14.12 ໃນກລະນີມີການເສຍຫາຍເກີດ ແມນຈະຕອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຂອງຂ້ 18.27 

 

II. ຄາທານຽມປະກນັໄພ 
 
ມາດຕາ 15. ການຈາຍຄາທານຽມປະກັນໄພ ໂດຍຜູເຊັນເອາົປະກນັໄພຜນົສະທອນຈາກການຊກັຊາໃນການຈາຍຄາທານຽມປະກັນໄພ - ການເສຍພາສີອາກອນ 

15.1 ຄາທານຽມປະກັນໄພ, ຫຼື ໃນກລະນີມີການແບງຄາທານຽມປະກັນໄພອອກເປັນຫຼາຍສວນ, ບັນດາສວນຄາທານຽມປະກັນໄພຊ່ຶງມີມູນຄາດັ່ງໄດການົດໄວໃນສັນຍາປະກັນໄພ ພອມດວຍຄາພາສີອາກອນ   
          ສັນຍາປະກັນໄພນັ້ນ, ຕອງຈາຍຢູທີ່ສານັກງານຂອງ ບລິສັດປະກັນໄພ ຫຼື ຢູເຮືອນຂອງຜໄູດຮັບມອບສິດ ທີ່ຖືກແຕງຕ້ັງຈາກບລິສັດປະກັນໄພ 
15.2 ໃນກລະນີ ບ່ມີການຊາລະຄາທານຽມປະກັນໄພ ( ຫຼື ສວນໜ່ຶງຂອງຄາທານຽມປະກັນໄພ) ພາຍໃນການົດ 10 ມ້ື ກອນມື້ຄບົການົດຊະລະ, ບລິສັດ ມີສິດໂຈະການຄ້າປະກັນພາຍໃນການດົ 20 ວນັ ຫລັງ  
          ຈາກໄດສົ່ງຈົດໝາຍລົງທະບຽນໄປສະນີ ຫຼື ຈົດໝາຍສ່ົງໃຫເຊັນຮັບເອົາ ໄປຍັງທີ່ຢູບອນສຸດທາຍ ຂອງຜູເຊັນເອາົປະກັນໄພ ຫືຼ ບຸກຄົນທ່ີຮັບພາລະ ຈາຍຄາທານຽມປະກັນໄພ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນ ບລິ  
           ສັດ ກ່ມີສິດດາເນີນການຮອງຟອງຕ່ສານກຽວກັບການບ່ປະຕິບັດ ຕາມສັນຍາປະກັນໄພ 
15.3 ສາລັບສັນຍາປະກັນໄພ ທີ່ຖືກໂຈະໂດຍສອດຄອງກັບກົດໝາຍວາດວຍການປະກັນໄພ ຫາກວາຜໄູດຮັບການປະກັນໄພສະເໜີຂຕ່ອາຍຸ, ຂແກໄຂດັດແປງ, ຫຼື ຂສຶບຕ່ປະຕິບັດສັນຍາ ໂດຍສ່ົງຈົດໝາຍ 
          ລົງທະບຽນ ຫືຼ ສົ່ງໃຫເຊັນຮັບເອົາ, ຖາວາຫຼັງການົດ 15 ວັນ ນັບແຕມື້ທ່ີໄດຮັບຈົດໝາຍດັ່ງກາວ ຫາກ ບລສິັດ ບ່ຕອບປະຕິເສດ, ກ່ໃຫຖວືາ ບລສິັດ ໄດຕົກລົງຮັບຮອງເອາົຕາມທີ່ຜໄູດຮັບປະກັນໄພໄດສະເ 
          ໜີໄປນ້ັນ 
15.4 10 ວນັຕ່ມາ ຫຼັງຈາກໂຈະ ການຄ້າປະກັນ (20ວັນ)ຕາມທ່ີກາວມາຂາງເທິງນ້ີ, ຜປູະກັນໄພ ມີສິດຍົກເລີກສັນຍາປະກັນໄພ ໂດຍເຮັດໃບແຈງການ ໃຫຜໄູດຮັບປະກັນໄພ ຊາບທາງຈົດໝາຍລົງທະບຽນ ຫຼື  
          ຈົດໝາຍສ່ົງໃຫເຊັນຮັບເອາົ 
15.5 ໃນເມ່ືອ ມີການຈາຍຄາທານຽມປະກັນໄພ ປະຈາປເີປັນງວດ, ແລວການຄ້າປະກັນໄດຖືກໂຈະເນື່ອງຈາກຜເູຊັນເອົາການປະກັນໄພບ່ຈາຍງວດໃດໜ່ຶງ, ການໂຈະດັ່ງກາວນີ້ ຈະມີຜົນສັກສິດ ຈນົເຖິງມ້ື ໝົດ   
           ການົດຄ້າປະກັນປະຈາປີນັ້ນໆ ແຕວາ ຜເູຊັນເອົາການປະກັນໄພ ກມີພາລະໜາທີ່ຈາຍງວດ ຄາທານຽມປະກັນໄພ ທີ່ຍັງບ່ທັນໄດຈາຍ ໃຫກົງກັບວັນຂວບຈາຍຂອງງວດໃດງວດນັ້ນ 
 

ມາດຕາ 16. ການດັດແກການປຽນແປງຄາທານຽມປະກັນໄພ 
16.1 ຖາຫາກວາຜປູະກັນໄພ (ບລສິັດ) ໄດທາການປຽນແປງອັດຕາຄາທານຽມປະກັນໄພສາລັບບັນດາລົດທ່ີມີການຄ້າປະກັນ ໂດຍສັນຍາສະບບັນີ້, ຄາທານຽມປະກັນໄພກ່ຈະໄດປຽນແປງຕາມອັດຕາສວນອັນ  
          ດຽວກັນນີ້ ສາລບັທຸກໆວັນຂວບການົດຈາຍພາຍຫຼັງການປຽນແປງ 
16.2 ໃນກລະນີຫາກມີການຂຶ້ນຄາທານຽມປະກັນໄພ, ຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພມີ ສດິຍົກເລີກສັນຍາປະກັນໄພພາຍໃນການດົ 15 ວັນພາຍ ຫຼັງ ຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພຮັບຊາບເຖິງການຂຶ້ນຄາທານຽມປະກັນໄພ 
16.3 ການຍົກເລີກສັນຍາດັ່ງກາວມີຜົນບັງຄບັພາຍໃນ 1 ເດອືນ ຫຼັງຈາກໄດຮັບຈົດໝາຍລົງທະບຽນ ຫືຼ ພາຍຫັຼງໄດຮັບແຈງການເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຈາກຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພ, ແລະ ຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພຈະຕອງ  
          ຈາຍງວດຄາທານຽມປະກັນໄພ ເຊິ່ງຄິດໄລຕາມຄາທານຽມທີ່ຜານມາ ໂດຍອີງໃສສວນຂອງເວລາທີ່ຜານໄປລະຫວາງ ວັນທີ່ສຸດທາຍຂອງຂວບການົດຈາຍ ກັບວັນການຍົກເລີກສັນຍາປະກັນໄພມີຜົນບັງຄັບ 

 
III. ການເສຍຫາຍທີ່ເກດີຂຶນ້ 

 
ມາດຕາ 17. ແຈງການເສຍຫາຍທີ່ ເກີດຂຶ້ນໂດຍຜູເຊນັເອາົການປະກນັໄພ 
                  ໃນກລະນີທີ່ການເສຍຫາຍເກີດຂຶ້ນ, ຜເູຊັນເອົາປະກັນໄພ ຫືຼ ຜູໄດຮັບການປະກັນໄພຕອງ 
                17.1 ແຈງການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ໄປຍງັຜປູະກັນໄພ (ບລສິັດ) ໃນທັນທີ ທ່ີຕນົຊາບ ແລະ ຢາງຊາພາຍໃນ ການົດ 15 ວັນ, ເປນັລາຍລັກອັກສອນສົ່ງໄປທາງຈົດໝາຍລົງທະບຽນ ຫືຼ ຈົດໝາຍທີ່ເຊັນໃຫຮັບເອົາ ຫືຼ   
                          ໂດຍທາງ ປາກເປົ່າ, ຖາບ່ແຈງຈະໝົດສດິໃນການ ໄດຮັບສິນທົດແທນ, ເວ້ັນເສຍແຕເຫດການບັງເອີນ ຫືຼ ເຫດສຸດວິໄສ 
                17.2 ແຈງການພາຍໃນການົດ 36 ຊົ່ວໂມງ ຖາຫາກແມນການລກັ 
                17.3 ຕອງສົ່ງມອບໃບບັນທຶກການສັນລະສູດສະຖານທີ່ ແລະ ສະພາບການພອມທັງໃບແຈງການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ຫຼື ຖາບ່ມີໃບ ບັນທຶກການສັນລະສູດກ່ໃຫບອກໃນໃບແຈງການນີ້, ຫືຼ ໃນກລະນີບ່ສາມາດບອກ 
                          ໃນໃບແຈງການນີ້ ກ່ໃຫບອກໃນໃບແຈງການສະບັບໃໝຊຶ່ງ ຕອງເຮັດໃຫໄວເທ່ົາທີ່ຈະໄວໄດກຽວກັບລັກສະນະ ແລະ ສະພາບແວດລອມ ຂອງການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນໂດຍບອກເຫດທີ່ຕົນຮຈູັກ ຫຼື ຕົນເຊື່ອຖື     
                           ວາຖືກຕອງພອມທັງໃຫບອກຊື່ ແລະ ທີ່ຢູຂອງຜຂູັບລົດໃນຄະນະທີ່ເກີດການເສຍຫາຍພອມດວຍບຸກຄົນເຄາະຮາຍ ແລະ ຖາເປັນ ໄປໄດກ່ໃຫບອກທັງພະຍານພອມ  



 

ໜາ 6 / 10 
 

 
                17.4 ຕອງສົ່ງມອບໃຫຜປູະກັນໄພທັນທີທຸກໆແຈງການ, ໝາຍເກາະ, ຄາໃຫການຕ່ສານ, ໜັງສທືີບ່່ເປັນນິຕິກາ ແລະ ເອກະສານການດາເນີນຄະດີ ກຽວກັບການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຊ່ຶງກຽວພັນກັບການຄ້າປະກັນຂອງ  
                          ສັນຍາປະກັນໄພ ທ່ີໄດສົ່ງເຖິງຕົນຫຼື ຖືກມອບໝາຍ 
                17.5 ໃນກລະນີມີການເສຍຫາຍຕ່ລົດທີ່ໄດຮັບການປະກັນໄພ (ຕາມການຄ້າປະກັນ ຂ້ ຄ ຫາ ຊ) ຕອງແຈງໃຫຜປູະກັນໄພຊາບເຖິງສະຖານທີ ທີ່ສາມາດທາການພິສູດ, ຕອງບ່ດາເນີນການສອມແປງກອນມີການ    
                           ກວດກາຂອງຜປູະກັນໄພ. ຫຼັງຈາກ 15ວັນ ນັບຕັ້ງແຕມື້ທີຜ່ປູະກັນໄພໄດຮູຂາວການເສຍຫາຍ ແຕທາງຜປູະກັນໄພກ່ບ່ໄດໄປກວດກາ, ຜເູຊັນເອາົປະກັນໄພ ຫືຼ ຜູໄດຮັບການປະກັນໄພກ່ສາມາດສົ່ງໃບຢັ້ງຢືນລາຍ  
                           ຈາຍຄາສອມແປງໃຫຜປູະກັນໄພ 
                17.6 ໃນກລະນີລົດມີປະກັນໄພ ເກີດອຸບັດຕິເຫດໃນລະຍະຂົນສົ່ງ, ຜູໄດຮັບການປະກັນໄພຕອງໄດປະກອບເອກະສານກຽວກັບການບັນທຶກສັນລະສູດການເສຍຫາຍ ຊ່ຶງບນັດາຝາຍທີກ່ຽວຂອງ ເຊນັຮັບຮ ູແລວສົ່ງທາງ  
                          ຈົດໝາຍລົງທະບຽນ ຫຼື ຈົດໝາຍສົ່ງໃຫເຊັນຮັບເອາົ ພາຍໃນການົດ 3 ມື້ ໄປຍງັຜູປະກັນໄພເພື່ອຈະໄດທາການຮຽກຮອງຄາເສຍຫາຍ ຈາກຜຂູົນສົ່ງ ຫຼື ບຸກຄນົທີ່ ສາມ ທີ່ຮັບຜິດຊອບ 
                17.7 ໃນກລະນີມີການລັກລົດ ທີ່ມີປະກັນໄພ, ຕອງແຈງໃຫເຈົ້າໜາທີ່ ຕາຫຼວດທອງຖິນນັ້ນໃນທັນໃດໂລດ; ຕອງແຈງໃຫຫອງທີ່ອອກໃບທະບຽນລົດ; ໃນກລະນທີີ່ຊອກລົດຄືນມາໄດ ຕອງແຈງໃຫຜປູະກັນໄພຮັບຮູ   
                           ພາຍໃນ 8 ມື້ ແລະ ຕອງຍື່ນຟອງຂຶນ້ສານຖາຜປູະກັນໄພຮອງຂ 
                17.8 ໃນກລະນີທີ ່ຜເູຊັນເອົາໃບປະກັນໄພ ຫຼື ຜູໄດຮັບການປະກັນໄພ ບ່ປະຕິບັດຕາມພັນທະດ່ັງກາວໄວໃນຂ້ 17.3 ຫາ 17.7 ຂາງເທິງນີ້, ຜປູະກັນໄພມີສດິທວງເອົາຄາເສຍຫາຍຕາມອັດຕາສວນທີ່ກົງກັບການເສຍ    
                           ຫາຍຊຶ່ງເກີດຂຶ້ນຈາກການບ່ປະຕິບັດພັນທະນັ້ນ, ຍກົເວັ້ນກລະນີບັງເອນີ ຫືຼ ເຫດສຸດວິໄສ 
                17.9 ຖາວາອປຸະຕິເຫດ ທ່ີເກີດຂຶ້ນນ້ັນ ເຮັດໃຫຜເູຊັນການປະກັນໄພ ຫຼື ຜູໄດຮັບການປະກັນໄພເສຍຊີວດິ, ການແຈງການເສຍຫາຍດັ່ງກາວຈະຕົກເປນັພາລະຂອງຜມີູສິດສືບທອດຂອງຜເູຊັນເອົາປະກັນໄພ ຫືຼ ຂອງຜ ູ 
                          ໄດຮັບການປະກັນໄພທີ່ຈະຕອງແຈງພາຍໃນການົດ ແລະ ຮູບການທ່ີໄດລະບຸໄວໃນວັກ 17.1 ພາຍຫຼັງໄດຮູວາມີການເສຍຫາຍເກີດຂຶ້ນ ແລະ ໂດຍທ່ົວໄປແລວຕອງຢູພາຍໃຕຂ້ພັນທະຕາງໆ ທ່ີກາວມາຂາງເທິງ  
                          ນັ້ນ. ຖາບ່ດັ່ງນັ້ນຜປູະກັນໄພອາດຈະທວງເອົາຄາເສຍຫາຍຕາມອັດຕາສວນ ທີ່ກົງກັບການເສຍຫາຍ ຈາກການບ່ປະຕິບັດພັນທະນັ້ນ, ຍກົເວ້ັນກລະນີບັງເອີນ ແລະ ເຫດສກຸວິໃສ 
                17.10 ຖາວາຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພ ຫືຼ ຜູໄດຮັບການປະກັນໄພ ຫຼື ຜູມີສິດສືບທອດ ຂອງຜໃູດຜໜ່ຶູງຫາກບ່ສັດຊື່ ໂດຍໄດແຈງການເທດັກຽວກັບລັກສະນະ, ສາຍເຫດ, ສະພາບແວດລອມ ແລະ ຜົນສະທອນ ຂອງການ  
                            ເສຍຫາຍທ່ີເກີດຂຶ້ນ, ຜກູຽວຈະໝົດສິດຢາງສິ້ນເຊີງ.ໃນການທີ່ຈະທວງເອາົຄາເສຍຫາຍ 
 
ມາດຕາ18 ການແກໄຂການເສຍຫາຍທ່ີເກີດຂຶ້ນ 
       1. ລະບຽບການທີ່ນາໃຊເຂົາ້ໃນການຄາ້ປະກນັຄວາມຮັບຜດິຊອບທາງແພງ 
                ກ. ການດາເນີນຄະດີ - ການແກໄຂຄະດ ີ
               18.1 ໃນກລະນີ ການຮອງຟອງ ຕ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ທ່ີມີການຄຸມກັນຈາກສັນຍາປະກັນໄພສະບບັນີ້ ຜູປະກັນໄພມີສິດດາເນີນການປອງກັນ ຕາມຂອບເຂດການຄ້າປະກັນ ທີ່ໄດຕົກລົງສັນຍາກັນໄວ, ຄ ື
               18.2 ມີສິດທີ່ຈະດາເນີນການປອງກັນ, ດາເນີນຄະດີ ແລະ ດາເນີນການອຸທອນ ທກຸວິທີທາງ ເພື່ອຊວຍເຫຼືອຜູໄດຮັບການປະກັນໄພ ຕ່ໜາອານາດສານແພງ ຫືຼ ອານາດລັດບລິຫານ 
               18.3 ມີສິດຈະດາເນີນການປົກປອງ ຫຼື ທ່ີຈະເຂົ້າຮວມການດາເນີນການປົກປອງໃນຄະດີທາງອາຍາ ໂດຍໄດຮັບຄວາມເຫັນດີຈາກຜໄູດຮັບການປະກັນໄພກອນ, ຖາຫາກວາບັນດາຜເູຄາະຮາຍຫາກຍງັຢໃູນເງື່ອນໄຂອັນ   
                         ຖືກຕອງ. ເຖິງຢາງໃດກ່ດີ, ເມື່ອບ່ໄດຮັບຄວາມເຫັນດດີັ່ງກາວ, ບລິສັດປະກັນໄພກ່ສາມາດດາເນີນການປກົປອງຜົນປະໂຫຍດທາງແພງ ຂອງຜູໄດຮັບການປະກັນໄພໄດ. ບລິສັດປະກັນໄພ ມີສິດຈະດາເນີນການ  
                         ອຸທອນທຸກວິທີທາງ ໃນນາມຂອງຜໄູດຮັບການປະກັນໄພ ລວມທັງການຟອງແຍງຄາຕັດສິນຂອງສານສູງສຸດ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຜໄູດຮັບການປະກັນໄພ ຖາວາບ່ມີສວນພົວພັນເຖິງຄະດີອາຍາ. ແຕຖາວາ ມ ີ    
                          ສວນພົວພັນກັບຄະດີອາຍາແລວ, ບລິສັດຈະດາເນີນການອຸທອນ ຫືຼ ຟອງແຍງຄາຕັດສິນຂອງສານໄດ ກແຕເມື່ອໄດຮັບການຕົກລົງເຫນັດີຈາກຜໄູດປະກັນໄພເສຍກອນເທົ່ານັ້ນ 
               18.4 ໃນຂອບເຂດການຄ້າປະກັນ, ຜປູະກັນໄພຄົນດຽວເທົານ້ັນມີສິດຕົກລງົ ປະນິປະນອມກັບຜູໄດຮັບການເສຍຫາຍ ຫຼື ຜູມີສິດສືບທອດຂອງພວກເຂົາ 
               18.5 ການຍອມຮັບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆ, ການຕົກລົງສົມຍອມຄະດີໃດໆ ໂດຍບຸກຄົນອື່ນ ນອກຈາກຜູປະກັນໄພ (ບລສິັດ) ເອງແລວແມນບ່ມີຄຸນຄາ, ການຍອມຮັບຄວາມເປັນຈິງດານວັດຖຸ ຫືຼ ການກະທາພຽງແຕ  
                         ຊວຍເຫຼືອດວນຕ່ຜເູຄາະຮາຍ ບ່ຖືວາເປັນການຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບເມື່ອມັນໝາຍເຖິງການຊວຍເຫຼືອຕາມໜາທີ່ອັນຊອບດວຍກົດໝາຍ ຫືຼ ທາງມະນຸດສະທາທີ່ທຸກໆຄົນຕອງປະຕິບັດ 
                 ຂ. ການປົກປອງສດິຂອງຜູເຄາະຮາຍ 

 ບ່ໃຫຍົກເອາົເລື່ອງລມຸນີ ້ສູຢັນກັບຜເູຄາະຮາຍ ຫຼື ຜູມີສິດສືບທອດເພື່ອຫຼີກລຽງການໃຊຄາເສຍຫາຍ 
               18.6 ມູນຄາຕອງຈາຍເອງທ່ີການົດໄວໃນສັນຍາປະກັນໄພ 
               18.7 ການໝົດສິດຂອງຜໄູດຮັບການປະກັນໄພເວ້ັນເສຍແຕການໂຈະການຄ້າປະກັນຕາມຂ້ສັນຍາເນື່ອງຈາກວາບ່ເສຍຄາທານຽມປະກັນໄພ 
               18.8  ການຫດສິນທົດແທນປະກັນໄພໃນກລະນີທີ່ແຈງຊັບສິນສຽງໄພບ່ຖກືຕອງ ຫຼື ບ່ຄົບຖວນ 
               18.9 ໃນກລະນີທ່ີກາວມາຂາງເທິງນີ້ ຜປູະກັນໄພ (ບລສິັດ) ສາມາດຈາຍສິນທດົແທນປະກັນໄພໃນຂອບເຂດການຄ້າປະກັນສູງສຸດໃນນາມຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຜໄູດຮັບການປະກັນໄພ. ແຕຜປູະກັນໄພສາມາດທວງ  
                  ໃຫຜໄູດຮັບການປະກັນໄພນັ້ນໃຊແທນຈານວນເງນິທີ່ໄດຈາຍໄປ ຫຼື ເກັບສາຮອງໄວຄືນ 
          2. ລະບຽບການກຽວກັບການຄ້າປະກນັ "ການເສຍຫາຍຂອງຍານພາຫະນະທີ່ ໄດຮບັການປະກັນໄພ" 
                 ກ. ການປະເມີນ ແລະ ການສາຫວຼດກວດກາຕີລາຄາການເສຍຫາຍ 
               18.10 ຖາວາທັງສອງຝາຍບ່ໄດພອມພຽງກັນການົດຄວາມເສຍຫາຍໄວ,ຈາເປັນຈະຕອງໄດກວດກາຕີລາຄາການເສຍຫາຍໃນຖານະກັນເອງ ໂດຍນັບຖືສິດເຊິ່ງກັນແລະກັນ. ແຕລະຝາຍຄັດເລືອກຜູຊຽວຊານທີ່ເລອືກມາ  
                           ນັ້ນ ຫາກບ່ສາມາດຕົກລງົກັນໄດ ກ່ຕອງໄດຂຄວາມຊວຍເຫຼືອຈາກຜຊູຽວຊານຄົນທີ່ສາມ. ຜຊູານທັງສາມຄົນ ຈະດາເນີນງານຮວມກັນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມສຽງສວນຫຼາຍ 
               18.11 ເມ່ືອຝາຍໃດຝາຍໜ່ຶງບ່ໄດແຕງຕ້ັງຜູຊຽວຊານຂອງຕົນ ຫຼື ຜູຊຽວຊານທັງສອງຄົນທີ່ບ່ຕົກລົງກັນໄດ ໃນການທ່ີການເສຍຫາຍໄດເກີດຂື້ນ, ບົນພື້ນຖານການສະເໜີທາມະດາຂອງຝາຍທ່ີຄອງແຄວກວາ 
               18.12 ແຕລະຝາຍ ຕອງຊາລະຄາໃຊຈາຍ ແລະ ຄາທານຽມໃຫຜຊູຽວຊານຂອງຕົນ, ແລະ ຖາມີການຊາລະ ຄາທານຽມການແຕງຕັ້ງຜຊູຽວຊານຄົນທີສາມກ່ໃຫແຕລະຝາຍແບງເຄິ່ງກັນ 
                 ຂ. ການການົດສິນທດົແທນປະກັນໄພ 
               18.13 ໂດຍບ່ຂັດ ກັບລະບຽບການທີ່ໄດກາວໄວໃນຂ້ 14.1 ຫາ 14.17 ກຽວກັບການແຈງການ ທີ່ຜເູຊັນເອົາການປະກັນໄພ ຈະຕອງໄດເຮັດຂະນະເຊັນເອາົການປະກັນໄພ ແລະ ໃນເວລາປະຕິບັດສັນຍາ, ສິນທົດ   
                            ແທນປະກັນໄພເຊ່ິງຜປູະກັນໄພເປັນຜູຊາລະແທນຄືນມີດັ່ງນີ້ 
               18.14 ເມ່ືອລດົຫາກເປເພທັງໝົດ, ນາໃຊບ່ໄດ ຫຼື ຖືກລັກ: ໃຊແທນຕາມມູນຄາລາຄາທີ່ຊ້ື-ຂາຍໄດໃນມື້ທີ່ການເສຍຫາຍເກີດນັ້ນ ແລະ ຄາໃຊຈາຍໃນການຕິດຕາມຊອກຫາລົດທ່ີຖກືລັກໄປແມນຈະໄດຫັກອອກ   
                            ຈາກມູນຄາຊື້-ຂາຍນ້ີ 
               18.15 ໃນກລະນີ ທ່ີມີການເສຍຫາຍ ສວນໃດສວນໜ່ືງ: ຄາສອມແປງ ຫືຼ ຄາປຽນຖາຍເຄື່ອງອາໄຫລທ່ີເປເພ ແມນຢູໃນຂອບເຂດມູນຄາທີຊ່ື້-ຂາຍໄດໃນມືກ້ານເສຍຫາຍເກີດ 
               18.16 ສິນທົດແທນປະກັນໄພນ້ີ ໄດການົດໄວບົນພື້ນຖານການປະເມີນຄາເສຍຫາຍທີ່ໄດກາວໄວໃນຂ້ 18.10 ຫາ 18.12 ບ່ວາກລະນີໃດໆກ່ຕາມ ສນິທົດແທນປະກັນໄພ ບ່ໃຫເກີນມູນຄາຄ້າປະກັນທີ່ໄດວາງໄວໃນ   
                            ເງື່ອນໄຂສະເພາະ 
               18.17 ຖາມີມູນຄາຕອງຈາຍເອງ, ຈະໄດຫັກມູນຄາດັ່ງກາວນີອ້ອກຈາກສນິທົດແທນປະກັນໄພຕາມທີ່ໄດບົ່ງໄວໃນເງື່ອນໄຂສະເພາະ 
                 ຄ. ການຊາລະສນິທົດແທນປະກັນໄພ 
               18.18 ຜູປະກັນໄພ (ບລິສັດ) ຈະຊາລະສິນທົດແທນປະກັນໄພໂດຍກົງໃຫແກເຈົ້າຂອງລົດທ່ີມີປະກັນໄພ, ຫຼື ໃຫແກບຸກຄົນອ່ືນ ເມື່ອມີການຕົກລົງກັນເປນັລາຍລັກອັກສອນຂອງເຈົ້າຂອງລົດ, ພາຍຫັຼງໄດມີການສະເໜີ  
                           ໃບລາຍການຄາເສຍຫາຍຕ່ຜູປະກັນໄພ 
        3. ລະບຽບການກຽວກັບການຄ້າປະກນັ "ການປົກປອງສດິ - ການຮຽກຮອງຄາເສຍຫາຍ” 
                  ກ. ການປົກປອງສດິ 
                 18.19 ຜປູະກັນໄພ (ບລສິັດ) ຮັບຮອງປົກປອງສິດ ຜໄູດຮັບການປະກັນໄພ ຕ່ໜາສານອາຍາ ຫຼື ຄະນະກາມະການຖອນໃບຂັບຂ່ີ, ບອນຜໄູດຮັບການປະກັນໄພຈະຖືກຮຽກຕົວໄປໃຫການພາຍຫຼັງລົດມີປະກັນໄພ 
                              ເກີດອຸບັດຕິເຫດ 
                  ຂ. ການຮຽກຮອງຄາເສຍຫາຍ 
                18.20 ຜປູະກັນໄພ (ບລສິັດ) ຮັບປະກັນວາ ຈະຮຽກຮອງໃນຖານກັນເອງຕ່ບຸກຄົນທສີາມ ເຊຶ່ງເປັນຜຮູັບຜິດຊອບຕ່ອຸບັດຕເິຫດ ຫືຼ ຕ່ອານາດສານ ເພື່ອທວງເອົາຄາເສຍຫາຍ ທາງດານຮາງກາຍ ແລະ ວດັຖຸ ເຊ່ິງເກີດ  
                             ຂື້ນຕ່ຜໄູດຮັບການປະກັນໄພ ໃນເວລານາໃຊລົດທີ່ມີປະກັນໄພ 
                18.21 ຜປູະກັນໄພເປັນຜູຮັບພາລະທັງສອງກລະນີກຽວກັບຄາໃຊຈາຍສິ້ນເປືອງ ແລະ ຄາທານຽມສອບສວນ, ຄາການສາຫຼວດກວດກາການເສຍຫາຍ, ຄາທານຽມທະນາຄານ ແລະ ຄາທານຽມສານ ແຕຈະບ່ຊາລະຄາ   
                             ປັບໃໝ ແລະ ຄາທານຽມສານທີເ່ປັນສວນເພີ່ມເຕີມ 
                18.22 ຈານວນເງນິຄາທາຂັວນປວຍການທີ່ຮຽກຮອງເອົານັ້ນແມນຜູປະກັນໄພ ແລະ ຜໄູດຮັບການປະກັນໄພຕົກລົງກັນການົດໄວເປັນລາຍລັກອັກສອນ. ຜູປະກັນໄພຈະຢຸດການດາເນີນການຮອງຟອງຕ່ບຸກຄົນທີສາມ   
                     ຫຼືເລີກລົ້ມການຮຽກຮອງ ເມື່ອເຫັນວາບ່ມີການແກໄຂໃຫການຮຽກຮອງຄາທາຂັວນ ບັນລຸຜົນໄດ ຫຼື ເມ່ືອເຫນັວາການສູຄະດີຕກົຢໃູນທາຈະປະລາໄຊ ແລະ ອີກດານໜ່ຶງ ເມ່ືອພິຈາລະນາເຫນັວາວິທີແກໄຂຄະດີ  
                     ທີ່ຝາຍຈາເລີຍ (ບກຸຄນົທ ີ່ສາມຜຮູັບຜິດຊອບຕ່ອຸບັດຕິເຫດ) ໄດສະເໜີຂຶ້ນນ້ັນ ແມນສົມເຫດສົມຜົນ 
                18.23 ທກຸໆການຂດັແຍງ ທີ່ພົວພັນກັບຂ້ 18.22 ຂາງເທງິນີ້ ຈະຕອງແກໄຂກັນດວຍການຕັດສິນຂອງຄະນະກາມະການຄົນດຽວເຊ່ິງ ຈະຕອງໄດຮັບການແຕງຕັ້ງຢາງເປັນເອກະສັນຈາກຄກູລະນີທັງສອງຝາຍ, ຫຼື ໃນ  
                            ກລະນີ  ບ່ຕົກລົງກັນໄດ ກ່ແມນປະທານສານປະຊາຊົນບອນທ່ີຜໄູດຮັບການປະກັນໄພອາໃສຢເູປັນຜຕູັດສິນ. ຄາທານຽມຂອງການຕັດສິນນ້ັນ ແຕລະຝາຍຕອງຈາຍຄົນລະເຄິ່ງ 
                18.24 ຖາວາຜຕັູດສິນໄດມຄີວາມເຫນັໄປແລວ,ແຕຜໄູດຮັບການປະກັນໄພກ່ຍັງຕ່ສູຄະດີດວຍຕົນເອງ,ແລວໄດຮັບການແກໄຂທ່ີດີກວາ,  ຜປູະກັນໄພຈະຕອງໄດໃຊແທນຄືນຈານວນເງິນທ່ີຜໄູດຮັບການປະກັນໄພໄດ  
                            ໃຊຈາຍລວງໜາ ຕາມໃບຢັ້ງຢືນລາຍຈາຍ ທ່ີຖືກຕອງ ແລະ ຢູໃນຂອບເຂດການົດໄວໃນເງື່ອນໄຂສະເພາະ,ແລະເຊ່ິງຈານວນຄາໃຊຈາຍທີຈ່າຍລວງໜາດັ່ງກາວນັ້ນບ່ໄດຕົກເປັນພາລະຂອງຄກູລະນີ 
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      4. ລະບຽບການລວມກຽວກັບການປະກັນໄພ 
                18.25 ໃນກລະນ ີທ່ີໄດເຮັດການປະກັນໄພອ່ືນມາກອນ ຄມຸກັນລົດຄັນດຽວກັນນີ້, ສັນຍາສະບັບນ້ີຈະຄ້າປະກັນໃຫໄດກ່ຕ່ເມ່ືອມູນຄາຄ້າປະກັນຂອງການປະກັນໄພທີ່ເຮັດມາກອນ ຫາກບ່ພຽງພ ແລະ ຈະ  
                     ຄ້າປະກັນພຽງແຕຢໃູນຂອບເຂດຂອງສວນທີ່ບ່ພເທົ່ານັ້ນ 
ມາດຕາ 19  ການົດເວລາການຈາຍສນິທດົແທນ 

19.1 ບລິສັດປະກັນໄພ ຕອງຈາຍສິນທົດແທນປະກັນໄພໃນການດົ 6 ເດືອນ ນັບແຕວັນເກີດອປຸະຕິເຫດເປັນຕົ້ນໄປ, ໃນກລະນີຜເູຄາະຮາຍຫາກເສຍຊີວິດ, ການຊາລະນີຈ້ະຫດລົງມາເປັນ 30 ວັນ 

 
ການລກັ 

               19.2 ໃນກລະນີການລັກລົດ, ຜໄູດຮັບການປະກັນໄພມີສິດຮຽກຮອງໃຫຈາຍ ສິນທົດແທນປະກັນໄພໄດ, ໃນ 30 ວັນຫຼັງຈາກມື້ແຈງການເສຍຫາຍ ຖາວາລົດທ່ີເສຍໄປນ້ັນໄດຄືນມາ, ເງື່ອນໄຂຂອງການໃຊແທນຕອງ  
                          ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການດັ່ງຕ່ໄປນີ້ 
               19.3 ກ. ໃນເມື່ອລົດທ່ີເສຍໄປນັ້ນຄືນມາ ກອນການຈາຍສິນທົດແທນ ແລະ ກອນໝົດການົດ 30 ວັນ ທີ່ກາວມາຂາງເທງິນີ້, ຜູໄດຮັບການປະກັນໄພ ຕອງໄດໃຫສັນຍາວາຈະເອາົລົດຄັນນັ້ນຄືນເປັນກາມະສິດຂອງຕົນ,     
                         ຜູປະກັນໄພ ຈະຈາຍແຕຄາເສຍຫາຍ ແລະ ການໃຊຈາຍທີ່ມີການຢ້ັງຢນືເທົ່ານ້ັນ 
               19.4 ຂ. ໃນເມ່ືອໄດລົດທີ່ເສຍໄປ ຄືນມາ ກອນການຈາຍສິນທົດແທນ, ແຕໄດຄືນມາ ຫຼັງຈາກ 30 ວັນນັບແຕມື້ແຈງການເສຍຫາຍ 

- ຖາຜູປະກັນໄພ (ບລິສັດ) ຫາກບ່ໄດຈາຍສິນທົດແທນປະກັນໄພ, ທັງໆທ່ີຜູໄດຮັບການປະກັນໄພໄດຮຽກຮອງຂໃຫມີການຈາຍ, ຜູໄດຮັບການປະກັນໄພ ມີສິດເລືອກວາຈະເອາົລົດຄັນດັ່ງກາວຄືນຕາມເງ່ືອນໄຂ ທ່ີ       
   ໄດກາວໄວໃນຂ້ 19.3 ຂາງເທິງນີ້ ຫືຼ ມອບລົດຄັນດ່ັງກາວໃຫຜູປະກັນໄພ, ຜປູະກັນໄພຈະຕອງຈາຍສິນທົດແທນ ໃຫຜໄູດຮັບການປະກັນໄພຕາມຈານວນທັງໝົດທີ່ຈະຕອງຈາຍຕາມເນ້ືອໃນການຄ້າປະກັນ   
    "ການລັກ" 

   - ຖາວາ ບ່ທັນໄດຈາຍທົດແທນປະກັນໄພ ຍອນການກະທາ ຂອງຜໄູດຮັບການປະກັນໄພ, ຜໄູດຮັບການປະກັນໄພ ສັນຍາວາຈະເອາົລົດຄັນດັ່ງກາວທີ່ເສຍໄປນັ້ນຄືນ, ດັ່ງທ່ີໄດການົດໄວໃນຂ້ 19. 3 
              19.5 ຄ. ໃນເມື່ອເອາົລົດ ທີ່ຖກືລັກຄນືມາໄດ ພາຍຫຼັງການຈາຍສິນທົດແທນແລວ, ຜໄູດຮັບການປະກັນໄພ ເຊ່ິງໄດຮັບຊາບການໄດລົດຄັນດັ່ງກາວນັ້ນຄືນມາ, ພາຍໃນ 30 ວັນ ຕ່ມາຜໄູດຮັບການປະກັນໄພມສີິດຮັບເອາົ   
                        ລົດຄັນດັ່ງກາວເປັນກາມະສິດຂອງຕົນເອງໄດ ໂດຍສົ່ງສິນທົດແທນປະກັນໄພຄນື ໃຫຜປູະກັນໄພ ແຕລົບຄາເສຍຫາຍ ແລະ ຄາໃຊຈາຍທີ່ໄດຮັບການຄມຸກັນນັ້ນອອກ 
ມາດຕາ 20 ການແທນສິດ ການຮຽກຮອງຄາເສຍຫາຍ ພາຍຫຼງັການເສຍຫາຍເກີດຂື້ນ 
              20.1 ຜປູະກັນໄພຈະໄດຮັບສິດແທນຜໄູດຮັບການປະກັນໄພ ໃນການຮຽກຮອງເອົາຄາເສຍຫາຍຈາກບຸກຄົນທີ່ຮັບຜິດຊອບ ຕ່ການເສຍຫາຍທີເ່ກີດຂື້ນ ຕາມຈານວນເງິນທີ່ຕົນໄດຈາຍໄປແລວ 
     - ຜປູະກັນໄພ (ບລສິັດ) ບ່ມີສິດທາການຮອງຟອງໃດໆ ຕ່ບຸກຄົນທ່ີເປັນຍາດຕິພີ່ນອງສາຍຕັ້ງ, ສາຍຂວາງ, ຕ່ບຸກຄົນຜທູີໄ່ດຮັບມອບ 
                          ໝາຍໃຫເຮັດວຽກແທນ, ຫຼື ພະນັກງານຂອງຜທູີ່ໄດຮັບການປະກັນໄພ ຫືຼ ເປັນບກຸຄົນທ່ີຢູໃນເຮອືນຂອງຜໄູດຮັບການປະກັນໄພເປນັປະຈາ ເວ້ັນເສຍແຕກລະນີ ທ່ີບຸກຄົນເຫລ່ົານັ້ນ ຫາກມີເຈດຕະນາສ້ໂກງ; 
              20.2 ຖາຫາກຜປູະກັນໄພບ່ສາມາດດາເນີນການແທນສິດເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນໄດ ຍອນການກະທາຂອງຜໄູດຮັບການປະກັນໄພ, ຜູປະກັນໄພກ່ຈະຢຸດຕິການຄ້າປະກັນ, ເຖິງແມນວາການແທນສດິຄວນຈະດາເນີນ  
                        ໄປກ່ຕາມ 

 

ພາກທີ 4 
ລະບຽບການກຽວກັບສນັຍາປະກນັໄພ 

 
ມາດຕາ 21 ການເຮັດສັນຍາ ແລະ ຜນົບັງຄັບຂອງສນັຍາ  
              21.1 ໃບສະເໜີຂເຮັດປະກັນໄພ ບ່ໄດຜູກມັດຜປູະກັນໄພ ແລະ ຜູໄດຮັບການປະກັນໄພແຕຢາງໃດ; ມີແຕສັນຍາ ແລະ ໃບທະບຽນປະ ກັນໄພເທ່ົານ້ັນທີ່ເປັນບັນທກຶຢັ້ງຢືນຂ້ຜູກພັນລະຫວາງສອງຝາຍ 
              21.2 ສັນຍາປະກັນໄພຈະມີຄວາມຖືກຕອງໂດຍແທໄດ, ແມນພາຍຫຼັງທັງສອງຝາຍໄດລົງລາຍເຊັນແລວ. ນັບແຕເວລານ້ັນໄປ ຜູປະກັນໄພມີສດິຕິດຕາມການປະຕິບັດສນັຍາ. ສັນຍາປະກັນໄພ ມີຜົນບັງຄັບນາໃຊ   
                        ໄດທັນທີ ພາຍຫັຼງທີ່ໄດເສຍຄາທານຽມປະກັນໄພ ແລະ ອາຍຸຂອງສນັຍາປະກັນໄພຈະສິ້ນສຸດລົງໂດຍບ່ມີການຕ່ວາຕາມວນັເວລາທ່ີໄດການົດໄວໃນເງື່ອນໄຂສະເພາະ 
              21.3 ລະບຽບການອັນດຽວກັນນີ້ ນາໃຊໄດກັບທຸກໆເອກະສານດັດແກ, ເພ່ີມເຕມີໃສສັນຍາປະກັນໄພ 
ມາດຕາ 22 ອາຍຸຂອງສັນຍາປະກນັໄພ 
              22.1 ສັນຍາຈະໝົດອາຍຸລົງຕາມການດົເວລາ ທ່ີໄດລະບໄຸວໃນເງື່ອນໄຂສະເພາະ 
ມາດຕາ 23 ການຍົກເລີກສັນຍາປະກັນໄພ 
              23.1 ອາດຈະມີການຍົກເລີກສັນຍາປະກັນໄພກອນວັນສິ້ນສຸດອາຍຸແຕລະກລະນີ ແລະ ເງ່ືອນໄຂຕ່ໄປນີ ້
      1. ໂດຍຜູເຊນັເອາົປະກນັໄພ ຫຼ ືຜູປະກນັໄພ 
              23.2 ແຕລະປີ, ໃນສັນຍາມີຜົນບັງຄັບໝົດຂວບ, ໂດຍຕອງແຈງໃຫອີກຝາຍໜ່ຶງຮູລວງໜາຢາງໜອຍ ໜ່ຶງເດືອນ 
              23.3 ໃນກລະນີການໂອນກາມະສິດ ລົດທີ່ມີປະກັນໄພ 
              23.4 ໃນກລະນີ ທີ່ມີເຫດການໃດໜ່ືງ ເກີດຂື້ນເຊ່ັນ: ເມ່ືອຜເູຊັນເອົາການປະກັນໄພ ຫຼື ຜູໄດຮັບການປະກັນໄພ ປຽນແປງທ່ີຢ,ູ ປຽນແປງສະພາບຄອບຄົວ, ປຽນແປງລະບົບສິນສົມສາງ, ປຽນແປງອາຊີບ, ອອກກິນເບຍ      
                         ບານານ ຫຼື ຢຸດເຊົາວິຊາຊີບຂອງຕນົຢາງສິ້ນເຊີງ 
      2. ໂດຍຜູສືບທອດມລະດົກ ຫຼ ືຜູປະກັນໄພ (ບລິສັດ) 
              23.5 ໃນກລະນີຫາກມີການໂອນກາມະສິດລົດທີ່ມີປະກັນໄພເນື່ອງຈາກຜໄູດຮັບການປະກັນໄພເສຍຊີວິດ 
         3. ໂດຍຜູປະກນັໄພ (ບລິສດັ) 
              23.6 ໃນກລະນຜີໄູດຮັບປະກັນໄພ ບ່ເສຍຄາທານຽມປະກັນໄພ 
              23.7 ໃນກລະນີລົດທີ່ມີປະກັນໄພເພີ່ມຄວາມສຽງໄພ 
              23.8 ໃນກລະນີມີການເມີນເສີຍ ຫຼື ແຈງຂມູນບ່ຖືກຕອງ ຕາມສະພາບຂອງລົດ ໃນເວລາເຊັນເອົາປະກັນໄພ ຫືຼ ໃນລະຫວາງປະຕິບດັສັນຍາປະກັນໄພຢູ 
              23.9 ພາຍຫລັງ ການເສຍຫາຍເກີດ ຜເູຊັນເອົາປະກັນໄພ ມີສິດຍົກເລີກສນັຍາອ່ືນໆ ເຊິ່ງຕົນໄດເຊັນກັນກັບຜປູະກັນໄພ (ບລິສັດ) 
              23.10 ໃນກລະນີ ມີການຍດຶຊັບສິນ ຫຼື ຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພລົ້ມລະລາຍ ຫືຼ ຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພ ຖືກຕັດສິນລົງໂທດຕາມກົດໝາຍ 
      4. ໂດຍຜູເຊນັເອົາປະກັນໄພ 
              23.11 ໃນກລະນີ ທີ່ສະພາບທ່ີເພີ່ມຄວາມສຽງດັ່ງກາວໄວ ໃນໃບປະກັນໄພນັ້ນ ຫາກໝົດໄປ, ແຕວາຜປູະກັນໄພ ບ່ຍິນຍອມຫດຄາທານຽມປະກັນໄພ ໃຫແທດເໝາະກັບການໝົດສິ້ນໄປຂອງຄວາມສຽງ 
              23.12 ໃນກລະນີມີການຢດຸເຊົາການຄາ ຫຼື ຍຸບບລິສັດ 
              23.13 ໃນກລະນ ີຜປູະກັນໄພຍກົເລີກສນັຍາອື່ນໆ ຂອງຜເູຊັນເອົາປະກັນໄພ ພາຍຫຼັງການເສຍຫາຍເກີດຂ້ຶນ 
              23.14 ໃນກລະນີມີການພິຈາລະນາຄາທານຽມປະກັນໄພຄືນໃໝ ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ໄດການົດໄວໃນ ມາດຕາ 16 ຂອງສັນຍາປະກັນໄພສະບັບນີ້ 
       5. ຍອນຜູເຊັນເອາົປະກັນໄພມໜີີ້ສິນຢາງລົ້ນເຫຼືອ 
              23.15 ໃນກລະນີມີການຢດຶຊັບສິນ ຂອງຜເູຊັນເອົາປະກັນໄພ ຫຼື ຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພລົ້ມລະລາຍ 
              23.16 ໃນກລະນີລົດທີ່ມີປະກັນໄພ ຫາກສູນເສຍທັງໝົດ, ຍອນເຫດການທ່ີບ່ມີການຄ້າປະກັນ 
              23.17 ໃນກລະນີທ່ີມີການໂອນກາມະສິດລົດທີ່ມີປະກັນໄພ 
              23.18 ໃນກລະນີຜູປະກັນໄພ ຖອນຄາຕົກລົງຂອງຕົນ 
              23.19 ໃນກລະນີທ່ີເຈົ້າໜາທີ່ເກນລົດ ທ່ີມປີະກັນໄພ ໄປຮັບໃຊຕາມເງ່ືອນໄຂທີ່ບ່ົງໄວຕາມກົດໝາຍ 
              23.20 ໃນກລະນີ ການຍົກເລີກສັນຍາ ລະຫວາງປະຕິບັດສັນຍາໄດໄລຍະໜ່ຶງ, ຄາທານຽມປະກັນໄພ ງວດຫຼັງການຍກົເລີກແມນບ່ຈາຍໃຫແກຜູປະກັນໄພ. ຖາຫາກວາຜູໄດຮັບການປະກັນໄພໄດຈາຍລວງໜາແລວ,ກ່  
                           ຕອງສົ່ງຄາທານຽມປະກັນໄພສວນທີ່ກາວມານັ້ນຄືນໃຫຜກູຽວ 
              23.21 ຜເູຊັນເອົາປະກັນໄພ ຫຼື ຜູທີ່ສືບທອດມລະດົກ ມີສິດຍົກເລີກປະກັນໄພ, ໂດຍແຈງການທາງຈດົໝາຍລົງທະບຽນ ຫືຼ ທາງຈົດໝາຍສ່ົງໃຫຮັບເອົາ ຫືຼ ໂດຍການແຈງປະຕິເສດ ເຖິງສານັກງານຜູປະກັນໄພ ຫຼື ເຖິງ 
                   ຫອງການ ຂອງຕົວແທນທີ່ຮັບຜິດຊອບຕ່ສັນຍາປະກັນໄພ ຫືຼ ໂດຍການສົ່ງເອກະສານນອກນຕິິກາ. ຖາເປັນຜູປະກັນໄພ ຢາກຍົກເລີກສັນຍາ ກ່ຕອງແຈງໃຫຜເູຊັນຮັບເອາົປະກັນໄພຊາບ ດວຍຈົດໝາຍລົງ 
                   ທະບຽນ ຫຼື ທາງຈົດໝາຍສົ່ງໃຫເຊັນຮັບເອົາ 
              23.22 ການຍົກເລກີສນັຍາປະກັນໄພຕາມກລະນີທ່ີກາວໄວລມຸນີ ້
   23.22.1 ຍົກເລີກຕາມວັນຄົບຮອບອາຍຸຂອງສັນຍາ 
                         23.22.2 ຍົກເລີກໃນກລະນີບ່ຈາຍຄາທານຽມປະກັນໄພ 
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                  23.22.3 ຍົກເລີກໂດຍຜເູຊັນເອົາປະກັນໄພ ໃນເມື່ອຜປູະກັນໄພໄດດັດແກຄາທານຽມປະກັນໄພ 
             23.23 ການົດເວລາແຈງຍົກເລີກສັນຍາ ໃຫຊາບລວງໜານັ້ນ ແມນໃຫເລີ້ມນັບແຕມ້ືໄດສົ່ງເອກະສານແຈງການນັ້ນເປນັຕົ້ນໄປ 
ມາດຕາ 24 ການໂອນກາມະສິດຍານພາຫະນະ 
       1. ການເສຍຊີວດິຂອງຜູເຊນັເອາົປະກນັໄພ 
             24.1 ໃນກລະນີຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພຫາກເສຍຊີວດິ, ບລິສັດປະກັນໄພ ກ່ຈະໄດໂອນການປະກັນໄພ ໃຫເປັນກາມະສິດຂອງຜູສືບມລະດົກລົດຄັນນ້ັນໂດຍບ່ມີການຕ່ວາ. ໃນກລະນີຜູສືບມລະດົກຢາກຍົກເລີກປະກັນໄພ                         

                 ເຂົາຕອງຈາຍຄາທານຽມປະກັນໄພໃຫ ບລສິັດ  ຈํານວນເທ່ົາກັບຄາທານຽມປະກັນໄພໄລຍະກອນການຍກົເລີກສັນຍາ 
      2. ການໂອນກາມະສິດຍານພາຫະນະ 
             24.2 ໃນກລະນີມີການໂອນກາມະສິດລົດ, ສັນຍາປະກັນໄພຈະຖືກລົບລາງໄປໂດຍບ່ມີການຕ່ວາ 
             24.3 ຜໄູດຮັບການປະກັນໄພຕອງແຈງ ວັນ,ເດືອນ,ປີ ໂອນລົດໃຫຜປູະກັນໄພຊາບໂດຍກົງ ຫືຼ ທາງຈດົໝາຍຂື້ນທະບຽນ 
ມາດຕາ 25 ອາຍຸຄວາມໃນການຮອງຟອງ 
             25.1 ທຸກການຮອງຟອງ ທີ່ມາຈາກສັນຍາສະບັບນີ້ ມີການົດດາເນີນຄະດີໄດ 3 ປີ ຕາມຂ້ການດົໄວໃນຂອງກົດໝາຍວາດວຍການປະກັນໄພ ນັບແຕມື້ເຫດການໄດເກີດຂື້ນ 
ມາດຕາ 26 ສານທ່ີມີອານາດພິຈາລະນາຄະດີ 
             26.1 ສານທ່ີມີອານາດພິຈາລະນາຂ້ຂັດແຍງ ລະຫວາງ ຜູທີ່ໄດຮັບການປະກັນໄພ ກັບ ຜູປະກັນໄພ ແມນສານຜທູີໄ່ດຮັບການປະກັນໄພນັ້ນຕ້ັງບານເຮືອນຢ.ູ ໃນກລະນີການປະກັນໄພກຽວກັບການເສຍຫາຍຂອງຊັບ  
                       ສົມບດັ, ກ່ແມນສານບອນທ່ີຊັບສົມບັດນັ້ນຕັ້ງຢ.ູ ສາລັບການປະກັນໄພ ກຽວກັບອປຸະຕເິຫດ, ກ່ແມນສານບອນທີ່ອຸປະຕິເຫດນ້ັນເກີດຂ້ືນ 

 

ເອກະສານຊອນທາຍ 1 
ຕາຕະລາງຄດິໄລສນິທດົແທນອດັຕາພກິານ 

I. ອດັຕາຄດິໄລສນິທົດແທນຄາພກິານທັງໝົດຕະຫອຼດໄປ (100%) 
1. ການເສຍຕາທັງສອງເບ້ືອງ ຫຼື ບ່ເຫັນຮຸງທັງສອງເບ້ືອງ 
2. ໝົດທງັສອງແຂນ ຫືຼ ທັງສອງແຂນໃຊການບ່ໄດ 
3. ການເສຍສະຕິ ທີ່ບ່ສາມາດປິ່ນປົວຄນືໄດ ອັນເກີດໂດຍກົງ ແລະ ສະເພາະຈາກອຸປະຕິເຫດທ່ີໄດຄ້າປະກັນໄວ 

 
II. ອັດຕາຄດິໄລສນິທົດແທນຄາພກິານເປນັບາງສວນຕະຫອຼດໄປ (100%) 

ເນື້ອໃນ ຂວາ  ຊາຍ 
ເສຍແຂນທັງໝົດເບື້ອງໜ່ຶງ                              60%  50% 
ບາເບື້ອງໜ່ຶງເໜັງບ່ໄດ                                25%  20% 
ແຂນສອກເບື້ອງໜ່ຶງເໜັງບ່ໄດ 20%  15% 
ຂ້ມືເບື້ອງໜ່ຶງເໜັງບ່ໄດ 20%  15% 
ເສຍນິ້ວໂປ ແລະ ນິ້ວຊີ້ 20%  15% 
ເສຍນິ້ວມືສາມນິ້ວ ນັບທງັນິ້ວໂປ ແລະ ນິ້ວຊ້ີ 30%  25% 
ເສຍນິ້ວມືສາມນິ້ວ ບ່ນັບແມນນິ້ວໂປ ແລະ ນິ້ວຊີ້           30%  25% 
ເສຍນິ້ວໂປ ແລະ ນິ້ວອື່ນໆ ອີກນ້ິວໜ່ຶງທີ່ບ່ແມນນິ້ວຊີ້           25%  20% 
ເສຍນິ້ວຊີ້ ແລະ ນ້ິວອື່ນໆ ອີກ ໜ່ຶງນິ້ວທ່ີບ່ແມນນິ້ວໂປ 20%  17% 
ເສຍນິ້ວໂປອັນດຽວ                                    20%  15% 
ເສຍນິ້ວຊີ້ອນັດຽວ                                     15%  10% 
ເສຍນິ້ວກາງ, ນ້ິວນາງ ຫຼື ນິ້ວກອຍ                     10%  08% 
ເສຍນິ້ວນາງ ຫືຼ ນິ້ວກອຍ                               15%  12% 
ເສຍຂາເບ້ືອງໜຶ່ງ ຫືຼ ຕນີເບ້ືອງໜ່ຶງ                         50%  50% 
ການຕັດຕີນສວນໃດສວນໜ່ຶງນບັທັງນ້ິວຕີນທຸກໆນິ້ວ            30%  30% 
ຄາງກະໄຕເບ້ືອງລມຸໃຊການບ່ໄດ                                               30%  
ສາຍຕາເບື້ອງໜ່ຶງ ຫືຼ ຕາທັງສອງເບ້ືອງໃຊການໄດເຄິ່ງດຽວ                     25%  
ຫູໜວກທັງສອງເບື້ອງ                                   40%  
ຫູໜວກເບ້ືອງໜຶ່ງ  10%  
ຂາ ຫືຼ ຕີນເບື້ອງໜ່ຶງຜິດຈາກສະພາບເດມີ                                      25%  
ໝາກບາຫົວເຂົ່າເບື້ອງໜ່ຶງແຕກ                                         20%  
ແອວ ຫຼື ຫົວເຂ່ົາເບື້ອງໜ່ຶງເໜັງບ່ໄດ                                     20%  
ອະໄວຍະວະເບື້ອງໜ່ຶງສັ້ນເຂົ້າປະມານ 5 ຊມ                              15%  
ເສຍນິ້ວໂປຕນີໜ່ຶງນິ້ວ                                                 10%  
ເສຍນິ້ວຕີນນິ້ວອື່ນໜຶ່ງນ້ິວນອກຈາກນິ້ວໂປ                                 5%  

                                                                                                                                 
 ການພິການອື່ນໆທີ່ໄດກາວມາຂາງເທງິນ້ີ, ເຖິງວາຈະມີຄວາມສາຄັນໜອຍກ່ຕາມ ແຕວາ ຈະໄດຮັບສິນປະກັນໄພຕາມອັດຕາສວນຂອງການບາດເຈັບໂດຍທຽບໃສແຕລະກລະນີທີ່ກາວມາຂາງເທິງນີ້ ແລະ ບ່ໄດ  
        ຈາແນກອາຊີບຂອງຜທູີຖ່ືກເຄາະຮາຍ 
 ເມື່ອອະໄວຍະວະອ່ືນໆເຄື່ອນເໜັງບ່ໄດ ກ່ຖືວາເປັນການສູນເສຍອະໄວຍະວະທັງໝົດຂອງອະໄວຍະວະດັ່ງກາວ 
 ສິນທົດແທນປະກັນໄພທັງໝົດທີ່ຕອງຈາຍ ສາລັບການເສຍຫາຍອງົຄະ ທີ່ເກີດຈາກອຸປະຕິເຫດອັນດຽວກັນຈະບ່ເກີນມູນຄາທັງໝົດທ່ີໄດການດົໄວໃນກລະນີ ພິການທັງໝົດຕະຫອຼດໄປ 
 ສາລັບເກີນກລະນີຂອງຄນົແຮງຊາຍ, ອັດຕາພິການຂອງແຂນຊາຍແມນໃຫປຽນອັດຕາພິການແຂນຂວາ 
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ເອກະສານຊອນທາຍ 2 

ອດັຕາສົ່ງຄືນຄາທານຽມປະກັນໄພ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              ເອກະສານຊອນທາຍ 3 
          ຂ້ການົດກຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພງຂັ້ນຕ່າສຸດ 

         (ຫຼັກການຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ ບ່ຖືຄວາມຜດິທີ່ໄດລະບຸໄວໃນກົດໝາຍປະກັນໄພ) 
      ຂອງຜໄູດຮບັການປະກັນໄພທີ່ຮບັຜິດຊອບຕ່ຄວາມເສຍຫາຍຂອງບກຸຄົນທີສາມ 

ພາຍໃຕຂອບເຂດດຂອງຄາແນະນາກຽວກັບການປະຕບິດັຂ້ຕົກລງົຂອງລັດຖະມົນຕີວາການກະຊວງການເງິນ  
  ເລກທີ 0772/ກງ,ລົງວັນທີ 04 ກຸມພາ 2009 

 
 ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພງໂດຍບ່ຖຄືວາມຜິດຂອງຜໄູດຮັບການປະກັນໄພທີ່ຮບັຜິດຊອບຕ່ຄວາມເສຍຫາຍຂອງບຸກຄນົທີສາມມີຄື 

ເນື້ອໃນ ວົງເງິນ(ກິບ) 
ເສຍຊີວິດ ຫືຼ ພິການຖາວອນທັງໝົດ(100%) ສູງສຸດຕ່ຄົນ 3.000.000 
ຄາປ ິ່ນປົວວົງເງິນບ່ເກີນ 1.800.000 
ຄວາມເສຍຫາຍທາງດານຮາງກາຍຕ່ອປຸະຕິເຫດໜ່ືງຄ້ັງສງູສຸດບ່ເກີນ 10.000.000 
 
 ຂ້ການດົກຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພງໂດຍບ່ຖືຄວາມຜິດຂອງຜໄູດຮັບການປະກັນໄພທີ່ຮັບຜິດຊອບຕ່ຄວາມເສຍຫາຍຂອງບຸກຄົນທີສາມຈະໄດຮັບການແກໄຂບ່ເກີນຈານວນເງນິທີ່ກາວມາຂາງເທິງນີ້; ຜໄູດ
ຮັບການປະກັນໄພທ່ີກ່ຄວາມເສຍຫາຍຕ່ບຸກຄົນທີສາມເຊິ່ງຄາເສຍຫາຍສູງກວາຂອບເຂດການຄມຸກັນດັ່ງກາວຂາງເທິງນີ້ຕອງຈາຍສວນເກີນຂອບເຂດນັ້ນດວຍຕົນເອງ 
    

 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ຈານວນວັນປະກັນໄພ 
ສວນຮອຍ 

ຂອງຄາທານຽມປະກັນໄພເຕັມປີ 
ຈານວນວັນປະກັນໄພ 

ສວນຮອຍ 
ຂອງຄາທານຽມປະກັນໄພເຕັມປີ 

ຈານວນວັນປະກັນໄພ 
ສວນຮອຍ 

ຂອງຄາທານຽມປະກັນໄພເຕັມປີ 

1-9 72 120-129 44 240-249 20 

10-19 68 130-139 41 250-259 18 

20-29 65 140-149 39 260-269 16 

30-39 63 150-159 37 270-279 15 

40-49 61 160-169 35 280-289 13 

50-59 59 170-179 32 290-299 12 

60-69 56 180-189 30 300-309 10 

70-79 54 190-199 29 310-319 8 

80-89 52 200-209 27 320-329 6 

90-99 50 210-219 25 330-339 4 

100-109 48 220-229 23 340-349 3 

110-119 46 230-239 22 350-359 1 

    360-366 0 
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ເອກະສານຊອນທາຍ 
ສາລບັທາງເລອືກ ”SMART CARE” 

 
1.ໝວດການຄມຸຄອງຄວາມເສຍຫາຍຕ່ລົດຈາກການຕາກບັຍານພາຫານະຄນັອືນ່ 
ຂ ້1. ຂຕ້ກົລງົຄມຸຄອງ 
       ບລິສັດຈະຊົດໃຊຄາທົດແທນສາລັບຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດໃນຊວງໄລຍະເວລາປະກັນໄພຕ່ລົດລວມທັງອຸປະກອນເຄ່ືອງຕົບແຕງຫລືສິ່ງຕິດຢູກັບຕົວລົດຕາມທີ່ລະບຸໄວໃນຕາຕະລາງ ທ່ີມສີາເຫດມາຈາກການຕາກັບຍານ  
        ພາຫານະທາງບກົ. ທັ້ງນ້ີຄວາມເສຍຫາຍໃຫລວມເຖິງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກໄຟໄໝອັນມີສາເຫດໂດຍກົງຈາກການຕາກັບຍານພາຫານະທາງບົກ ບ່ວາຈະເກີດຈາກຄວາມປະໝາດຂອງລົດຄັນທີ່ໄດຮັບການປະກັນໄພ 
        ຫລືຄູກລະນີ ແລະຜູໄດຮັບການປະກັນໄພສາມາດແຈງໃຫບລິສັດຮັບຮູ ເຖິງຄູກລະນີອີກຝາຍໜ່ຶງໄດ  ຍານພາຫານະທາງບົກຕາມສັນຍາປະກັນໄພນີ້ ໃຫໝາຍເຖິງສະເພາະລົດທ່ີແລນດວຍກາລັງເຄື່ອງຈກັ ໂດຍໃຊ 
        ພະລັງງານເຊື້ອເພີງ ເຊັ່ນນ້າມັນ, ກາດສ ຫລື ກາລັງໄຟຟາ ແລະລວມເຖິງລົດພວງ, ລດົໄຟ, ລົດລາງ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບລິສັດຈະບ່ເກີນຈານວນເງິນປະກັນໄພທີ່ລະບໄຸວໃນຕາຕະລາງ 
ຂ ້2. ການຊົດໃຊ ຄວາມເສຍຫາຍຕລ່ົດ 
  2.1 ໃນກລະນລີົດເສຍຫາຍທງັໝດົ 
        ບລິສັດຈະຈາຍຄາທົດແທນເຕັມຈານວນເງນິປະກັນໄພ ທ່ີລະບຸໄວໃນຕາຕະລາງ ໃນກລະນີທີ່ວົງເງິນປະກັນໄພທີ່ລະບຸໄວນ້ັນ ບ່ຕ່າກວາ 80 ສວນຮອຍຂອງມູນຄາລົດໃນຂະນະທີ່ໄດຮັບການປະກັນໄພ, ຜູໄດຮັບການ 
        ປະກັນໄພຫລືຜຮູັບຜົນປະໂຫຍດ ແລວແຕກລະນີ ຕອງໂອນກາມະສິດລົດໃຫແກບລິສັດທນັທີ ດວຍຄາໃຊຈາຍຂອງບລິສັດ ແລະໃຫຖືວາການຄມຸຄອງລດົນັ້ນເປນັທີ່ສ້ິນສຸດ ລົດເສຍຫາຍທັງໝົດໃນທີ່ນີ້ໝາຍເຖິງລດົໄດ 
        ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈົນບ່ອາດສອມແປງໃຫຢໃູນສະພາບເດມີໄດຫລືເສຍຫາຍບ່ໜອຍກວາ 70 ສວນຮອຍຂອງມູນຄາລົດໃນຂະນະເກີດຄວາມເສຍຫາຍ 
 2.2 ໃນກລະນລີົດໄດຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ແຕບ່ເຖງິກັບເສຍຫາຍທງັໝດົ 
       ບລິສັດແລະຜໄູດຮັບການປະກັນໄພອາດຕົກລົງໃຫມີການສອມແປງ ຫລືປຽນລົດເຊ່ິງມີສະພາບດຽວກັນແທນໄດ, ທັ້ງນີ້ ລວມທັງ ອຸປະກອນຂອງລົດນ້ັນ ຫລືຈະຊົດໃຊເງິນເພື່ອທົດແທນຄວາມເສຍຫາຍນັ້ນ ກ່ໍໄດ. ທ້ັງນີ້ ບ່ 
        ເກີນກວາຈານວນເງິນປະກັນໄພທີ່ລະບຸໄວໃນຕາຕະລາງ  
ຂຈ້າກດັຄວາມຮັບຜິດຂອງບລິສດັ 
      ໃນກລະນີທ່ີມີຄວາມຈາເປັນຕອງສັ່ງອາໄຫຼ່ຈາກຕາງປະເທດ ບລິສັດຮັບຜິດຊອບບ່ເກີນກວາລາຄານາເຂົ້າທີ່ສົ່ງມາທາງເຮືອ 
ຂ ້3. ການດູແລຂົນຍາຍ 
       ເມື່ອລົດເກີດຄວາມເສຍຫາຍເຊິ່ງມີການຄມຸຄອງຕາມສນັຍາປະກັນໄພນີ້ບລິສັດຈະຈາຍຄາດແູລຮກັສາລົດແລະຄາຂົນຍາຍລົດທັງໝົດນັບແຕວັນເກີດເຫດ ຈົນກວາການສອມແປງ ຫລືການຊດົໃຊຄາທົດແທນຈະໝົດສ້ິນ  
       ຕາມຈານວນທີ່ຈາຍໄປຕົວຈິງ ແຕບ່ເກີນຮອຍລະຊາວຂອງຄາສອມແປງ 
ຂ ້4. ການຮັກສາລົດ 
       ຜໄູດຮັບການປະກັນໄພຈະຕອງຮັບຜິດຊອບເອງ ເມື່ອເກີດຄວາມເສຍຫາຍເພີ່ມຫລື ຕອງປະສົບອຸປະຕິເຫດອ່ືນ ເນ່ືອງຈາກການໃຊລົດກອນທີ່ຈະມີການສອມແປງຕາມທ່ີຈາເປັນ ຫລືບ່ໄດຈັດໃຫມີການດູແລຮັກສາເມື່ອລົດ  
       ເກີດອຸປະຕິເຫດຫລື ຈັກເປເພ 
ຂ ້5. ການສະລະສິດ 
       ໃນກລະນີທີ່ມີຄວາມເສຍຫາຍກັບລົດ ເມ່ືອບຸກຄົນອື່ນເປັນຜໃູຊລົດໂດຍໄດຮັບຄວາມຍິນຍອມຈາກຜໄູດຮັບການປະກັນໄພ ບລິສັດສະລະສິດໃນການໄລເງິນຈາກຜູໃຊລົດນ້ັນ ເວັ້ນແຕການໃຊໂດຍບຸກຄົນຂອງສະຖານໃຫ  
         ບລິການ ກຽວກັບ ການສອມແປງລົດ, ການເຮດັຄວາມສະອາດລົດ, ການບາລຸງຮັກສາຫຼືການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນເພີ່ມເຕີມເມື່ອລົດໄດຖືກສົ່ງມອບໃຫເພື່ອຮັບບລິການນັ້ນ 
ຂ ້6. ການຍກົເວັນ້ຄວາມເສຍຫາຍຕ່ລົດ 
       ການປະກັນໄພນີ້ບ່ຄມຸຄອງ 
       6.1  ການຫັກຄາຫລຸຍຫຽນຫຼືການຫລຸຍຫຽນ ຂອງລົດ 
       6.2  ການແຕກຫັກຂອງເຄ່ືອງຈັກກົນໄກຂອງລົດ ຫລືການເສຍຫາຍຫລືການຢຸດແລນຂອງເຄື່ອງຈັກກົນໄກ ຫລື ເຄ່ືອງໄຟຟາຂອງລດົ ອັນບ່ໄດເກີດຈາກອປຸະຕເິຫດ 
       6.3  ຄວາມເສຍໂດຍກົງຕ່ລົດ ອັນເກີດຈາກການບນັທຸກນ້າໜັກ ຫລືຈານວນຜໂູດຍສານ ເກີນກວາໄດຮັບອະນຸຍາດ ທີ່ບ່ໄດເກີດຈາກອຸປະຕິເຫດ 
       6.4  ຄວາມເສຍຫາຍຕ່ຍາງລົດອັນເກີດຈາກການສກີຂາດ ຫລືການລະເບີດເວ້ັນໄວແຕກລະນີມີຄວາມເສຍຫາຍເກີດຕ່ສວນອື່ນຂອງລົດໃນເວລາດຽວກັນ 
       6.5  ຄວາມເສຍຫາຍອັນເກີດຈາກການຂາດການນາໃຊລົດ ເວ້ັນໄວແຕການຂາດການນາໃຊລດົນ້ັນເກີດຈາກ ບລິສັດຖວງດຶງການສອມແປງ ຫລ ືສອມແປງລາຊາເກີນກວາທ່ີຄວນຈະເປັນ ໂດຍບ່ມີເຫດຜົນອັນສົມຄວນ 
ຂ ້7. ການຍົກເວັນ້ການນາໃຊ 
       ການປະກັນໄພນີ້ບ່ຄມຄອງ 
       7.1 ການໃຊລົດນອກອານາເຂດທີ່ຄມຸຄອງ 
       7.2 ການນາໃຊລົດໄປໃນທາງທີ່ຜິດກົດໝາຍ ເຊ່ັນ ໃຊລົດໄປປນຸຊັບສິນ, ຊີງຊບັສີນ ຫລືໃຊຂົນຢາເສບຕິດເປນັຕົ້ນ 
       7.3 ການນາໃຊໃນການແຂງຂັນຄວາມໄວ 
ຂ ້8. ການຍົກເວັນ້ການນາໃຊອື່ນໆ 
       ການປະກັນໄພນີ້ບ່ຄມຸຄອງ 
       8.1 ການໃຊລາກຈູງ ຫລືຜັກດັນຍ ູເວັ້ນໄວແຕລົດທີ່ຖກືລາກຈງູ ຫລືຖກືຜັກດັນຍໄູດປະກັນໄພໄວກັບບລິສັດຄືກັນ ຫລືເປັນລົດລາກຈູງໂດຍສະພາບຫລື ລົດທ່ີມີລະບົບຫາມລ້ເຊື່ອມໂຍງເຖິງກັນ 
       8.2 ການໃຊລົດນອກເໜືອຈາກທີ່ລະບຸໄວໃນຕາຕະລາງໃນຂະນະເກີດອຸປະຕິເຫດ 
       8.3 ການຂັບຂີ່ໂດຍບຸກຄົນເຊິ່ງໃນຂະນະຂັບຂີ່ມີປະລິມານເຫລ້ົາໃນເສ້ັນເລືອດສູງກວາ 50 ມິນລີກຣາມສວນຮອຍຂ້ຶນໄປ 
       8.4 ຜຂູັບຂີ່ ບ່ມີໃບຂັບຂີ່ ຫລື ໃບຂັບຂີ່ບ່ຖືກຕອງຕາມປະເພດລົດ 
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