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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ 

-------------------------------- 
ສະພາບໍລິຫານ 

ຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ       ເລກທ ີ             /

ສພ.ຫກປສ  

               ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທ ີ        ມີນາ 2017 

 

ຫນັງສືເຊີນເຂົົ້າຮ່ວມການປະມູນສົມທຽບລາຄາ 
 

ເຖີງ:   ບໍລິສັດ/ຮ້ານຈ າໝ່າຍ ອຸປະກອນໄອທີ 

 

1. ຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສ ິ່ງແວດລ້ອມ (ຫກປສ) ໄດຮ້ັບອະນຸມັດງົບປະມານຈ າສົກປີ 2017 ຈາກ 

ທະນາຄານໂລກ ເພືິ່ອຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໄລຍະ 2. ຫກປສ ມີຄວາມປະສົງ 

ນ າໃຊ້ງົບປະມານສ່ວນໜຶິ່ງ ດ າເນີນການປະມູນຈັດຊືົ້ ອຸປະກອນໄອທີ ແລະ ບໍລິການທີິ່ກ່ຽວພັນ ດ້ວຍການ
ສະເຫນີໃຫ້ຍືິ່ນການສົມທຽບລາຄາ. 

2. ຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສ ິ່ງແວດລ້ອມ ຂໍເຊີນ ບໍລິສັດ ຂອງທ່ານເຂົົ້າຍືິ່ນຊອງສົມທຽບລາຄາ ສ າລັບ 

ການສະໜອງ ອຸປະກອນໄອທີ ແລະ ບໍລິການທີິ່ກ່ຽວພັນ, ໄລຍະເວລາ ໃນການສົົ່ງມອບແມ່ນ 30 ວັນ. 

3. ການປະມູນນີົ້ ຈະດ າເນີນຕາມຂັົ້ນຕອນການປະມູນສົມທຽບລາຄາ ທີິ່ໄດກ້ ານົດໄວ້ຢູູ່ໃນດ າລັດວ່າດ້ວຍການ

ປະມູນຈັດຊືົ້ສິນຄ້າ, ການກໍໍ່ສ້າງສ້ອມແປງ ແລະ ການບໍລິການ ດ້ວຍທຶນຂອງລັດ, ສະບັບເລກທີ 03/ນຍ, 
ລົງວັນທີ 9 ມັງກອນ 2004 ແລະ ລະບຽບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ດ າລັດ, ສະບັບເລກທີ 063/ກງ, ລົງວັນທີ 
12 ມີນາ 2004 ແລະ ລະບຽບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດດ າລັດ, ສະບັບເລກທີ 063/ກງ, ລົງວັນທີ 12 ມີນາ 
2004 ແລະ ສະບັບດັດແກ້ເລກທີ 0861/ກງ, ລງົວັນທີ 05 ພຶດດສະພາ 2009. 

4. ຊອງສະເຫນີລາຄາ ຈະຕ້ອງສົົ່ງກ່ອນ ເວລາ 10:00 ໂມງຕອນເຊົົ້າ ຂອງວັນທ ີ16 ມີນາ 2017 ຢ ູ່ທີິ່ຫ້ອງ

ການ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສ ິ່ງແວດລ້ອມ, ເຂດນາໄຮ່ດຽວ, ຕຶກ ກຊສ 100, ຊັົ້ນ 2, ນະຄອນຫຼວງວຽງ

ຈັນ, ໂທ : 021 252 739, ແຟກ: 021 252 741.      

ຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ   
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ມວດທ ີ1: ຄ າແນະນ າສ າລບັຜູສ້ະຫນອງສນິຄາ້ 
1. ຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສ ິ່ງແວດລ້ອມ (ຫກປສ) ໄດຮ້ັບອະນຸມັດງົບປະມານຈ າສົກປີ 2017 ຈາກ 

ທະນາຄານໂລກ ເພືິ່ອຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໄລຍະ 2. ຫກປສ ມີຄວາມປະ

ສົງ ນ າໃຊ້ງົບປະມານສ່ວນໜຶິ່ງ ດ າເນີນການປະມູນຈັດຊືົ້ ອຸປະກອນໄອທີ ແລະ ບໍລິການທີິ່ກ່ຽວພັນ ດ້ວຍ
ການສະເຫນີໃຫ້ຍືິ່ນການສົມທຽບລາຄາ. ຜູ້ສະຫນອງສິນຄ້າທີິ່ໄດຮ້ັບຮອງເອົາເປັນຜູ້ຊະນະການປະມູນ ຈະ
ຕ້ອງໄດສ້ົົ່ງມອບສິນຄ້າພາຍໃນກ ານົດເວລາຕາມທີິ່ລະບຸໄວ້ຢູູ່ໃນຂໍໍ້ທີ 6 ຂອງເງືິ່ອນ ໄຂຂອງສັນຍາ. 

2. ຄວາມເຫມາະສົມຂອງຜູ້ສະຫນອງສນິຄ້າ: ຜູ້ສະຫນອງສິນຄ້າ ຕ້ອງໄດສ້ະຫນອງຂໍໍ້ມູນທີິ່ກ ານົດໄວ້ຢູູ່ໃນ 
ຫມວດທີ 2:  ຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ຜູ້ສະຫນອງສິນຄ້າ. 

3. ການສໍໍ້ໂກງ ແລະ ການສໍໍ້ລາດບັງຫລວງ: 
3.1. ລັດຖະບານ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຈັດຊືົ້, ຜູ້ເຂົົ້າແຂ່ງຂັນປະມູນ ຫລື ຜູ້ສະຫນອງສິນຄ້າ, ຕ້ອງປະຕິບັດ 
ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ຢູ່າງເຂົົ້ມງວດໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດການປະມູນຈັດຊືົ້ ແລະ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດສັນຍາ
ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມ ລະບຽບ ລາຍຈ່າຍງົບປະມານຂອງລັດ. 
3.2. ໂດຍປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ  ຫາກມີຜູ້ເຂົົ້າແຂ່ງຂັນລະເມີດ ຜູ້ຈັດຊືົ້ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດດັົ່ງນີົ້: 
ກ). ຕັດຜູ້ເຂົົ້າແຂ່ງຂັນປະມູນນັົ້ນອອກຈາກການແຂ່ງຂັນ ປະມູນດັົ່ງກ່າວ ຫລື ບໍໍ່ຮັບຮອງເອົາເປັນ ຜູ້ຊະ-
ນະການປະມູນ; 
ຂ). ຖ້າຫາກວ່າ ຜູ້ເຂົົ້າແຂ່ງຂັນປະມູນນັົ້ນ ຖືກຕັດສິນວ່າ ມີການກະທ າທີິ່ພົວພັນກັບການສໍໍ້ລາດ ບັງ
ຫລວງ ຫລື ການສໍໍ້ໂກງ, ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ຫລື ການບີບບັງຄັບ ໃນການແຂ່ງຂັນປະມູນ ຫລື ມີການ
ກະທ າ ເພືິ່ອໃຫ້ຕົນເອງໄດຮ້ັບສັນຍາ. ຜູ້ເຂົົ້າແຂ່ງຂັນປະມູນ ນັົ້ນຈະຖືກປະກາດແຈ້ງການວ່າ ເປັນຜູ້ທີິ່ບໍໍ່ມີ 
ຄວາມເຫມາະສົມ ພ້ອມທັງກ ານົດ ຫຼື ລະບຸເວລາທີິ່ຖືກ ຫ້າມບໍໍ່ໃຫ້ ເຂົົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນປະມູນໃນການປະມູນ
ຈັດຊືົ້ຂອງລັດ. 
3.3. ການກະທ າທີິ່ພົວພັນການສໍໍ້ລາດບັງຫລວງ, ການສໍໍ້ໂກງ, ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ຫລື ການບີບບັງຄັບ 
ໃນທຸກໆຮູບແບບທີິ່ ໄດ້ກ ານົດໄວ້ຢູູ່ໃນຂໍໍ້ທີີ 3.4 ໂດຍທີິ່ຜູຈ້ັດຊືົ້ ສາມາດຮູ້ເຫັນ ໄດ້ນັົ້ນ. ຜູ້ຈັດຊືົ້ ຕ້ອງໄດ້
ດ າເນີນການແຕ່ຫົວທີໂລດກັບຜູ້ເຂົົ້າແຂ່ງຂັນປະມູນນັົ້ນ, ດ້ວຍການເຊີນເອົາ ຜູ້ເຂົົ້າແຂ່ງຂັນ ປະມູນນັົ້ນເຂົົ້າ
ມາອະທບິາຍ ແລະ ຊີົ້ແຈງຕໍໍ່ຜູຈ້ັດຊືົ້. ຜູ້ຈັດຊືົ້ຈະຮັບຮອງເອົາສະເພາະແຕ່ການ ອະທິບາຍ ທີິ່ມີເຫດຜົນ ພຽງພໍ
ເທົົ່ານັົ້ນ, ຖ້າຫາກວ່າ ຄ າອະທິບາຍດັົ່ງກ່າວນີົ້ ບໍໍ່ເປັນຫນ້າ ເຊືິ່ອຖືໄດນ້ັົ້ນ, ຜູເ້ຂົົ້າແຂ່ງຂັນປະມູນນັົ້ນ ຕ້ອງຖືກ
ຕັດອອກຈາກການປະມູນ ແລະ ເຫດຜົນດັົ່ງກ່າວນີົ້ ຕ້ອງໄດ້ບັນທຶກໄວ້ຢູູ່ໃນບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການດ າ-
ເນີນ ການປະມູນ ແລະ ອອກແຈ້ງການ ໃນທັນທທີັນໃດ ເພືິ່ອແຈ້ງ ໃຫ້ຜູ້ເຂົົ້າແຂ່ງຂັນປະມູນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງຮູ້
ນ າ. ທຸກໆການຕິດ ຕໍໍ່ພົວພັນລະຫວ່າງຜູ້ຈັດຊືົ້ ແລະ ຜູ້ເຂົົ້າແຂ່ງຂັນປະມູນ ທີິ່ພົວພັນເຖີງມາດຕະການໃນ
ການຢືນຢັນຄວາມຜິດ ຫລື ການສໍໍ້ລາດບັງຫລວງ ຕ້ອງໄດ້ຂຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນ. 
3.4. ລັດຖະບານ ໄດ້ໃຫ້ນິຍາມຄວາມຫມາຍຂອງຄ າສັບເຫລົົ່ານີົ້ ເພືິ່ອເປັນຂໍໍ້ກ ານົດເຊັົ່ນ: 
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ກ. "ພດຶຕກິ າສໍໍ້ລາດບງັຫລວງ"  ໝາຍເຖິງ ການສະເຫນີ, ເອົາໃຫ້ ຫລື ຮັບປາກວ່າຈະໃຫ້ໂດຍທາງກົງ ຫລື
ທາງອ້ອມ ຕໍໍ່ພະນັກງານຜູ້ໃດຜູ້ໜຶິ່ງ ຫລື ພະນັກງານຕາມສັນຍາຂອງຜູ້ຈັດຊືົ້ ຫລື ອົງການລັດ ຫລື ອົງກອນ
ເອກະຊົນ ຫລື ນິຕິບຸກຄົນ ດ້ວຍການໃຫ້ເປັນຂອງຂວັນໃນທຸກໆຮູບແບບ, ສິນບົນ ຫລ ືການໃຫ້ດ້ວຍວັດ-

ຖຸສິິ່ງຂອງ ຫລື ຄ່າບໍລິການ ເພືິ່ອເປັນການຈູງໃຈໃຫ້ມີການກະທ າ ຫລື ຕັດສິນ ຫລ ື ວິທີການໃກສ້ິດຕິດ
ແທດກັບຜູ້ຈັດຊືົ້ ທີິ່ພົວພັນກັບການດ າເນີນການ ປະມູນນັົ້ນ. 
ຂ. "ພດຶຕກິ າສໍໍ້ໂກງ" ໝາຍເຖິງການສະເໜີຂໍໍ້ມູນທີິ່ບິດເບືອນ ຫລື ບໍໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ, ທີິ່ມີຜົນກະທົບຕໍໍ່ການ
ດ າເນີນການປະມູນ ຫລື ການປະຕິບັດສັນຍາ ຊືິ່ງສ້າງຄວາມເສັຽຫາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ຈັດຊືົ້. 
ຄ. "ພດຶຕກິ າສມົຮູຮ້ວ່ມຄດິ"  ໝາຍເຖິງການມີແຜນ ແລະ ມີການກະກຽມໄວ້ກ່ອນແລ້ວ ລະຫວ່າງຜູ້ເຂົົ້າ
ແຂ່ງ ຂັນປະມູນດ້ວຍກັນແຕ່ສອງ ຫລື ຫລາຍຄົນຂືົ້ນໄປ, ໂດຍທີິ່ຜູ້ຈັດຊືົ້ ບໍໍ່ໄດຮູ້້ຈັກ (ກ່ອນ ຫລ ືພາຍຫລງັ 
ທີິ່ໄດຍ້ືິ່ນຊອງປະມູນແລ້ວ) ເພືິ່ອສ້າງລາຄາປະມູນປອມ, ບໍໍ່ມີລັກຊະນະແຂ່ງຂັນ ທີິ່ກະທົບເຖິງຜົນປະໂຫຍດ 
ຂອງຜູ້ຈັດຊືົ້ໃນຄວາມເປັນອິດສະຫຼະ, ຄວາມໂປູ່ງໃສ ແລະ ການແຂ່ງຂັນ ທີິ່ແທ້ຈິງ.  
ງ. "ພດຶຕກິ າບບີບງັຄບັ" ຫມາຍເຖິງການສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍ ແລະ ການຂົົ່ມຂູ່ເພືິ່ອໃຫ້ສ້າງຄວາມ ເສັຍຫາຍ
ໃນທາງ ກົງ ຫລືທາງອ້ອມໂດຍບຸກຄົນ ຫລື ດ້ວຍສິດອ ານາດ ຂອງເຂົາ ເພືິ່ອແຊກແຊງ ຕໍໍ່ການດ າເນີນການ
ປະມູນ ຫລ ືມີຜົນກະທົບຕໍໍ່ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດສັນຍາ. 
ຈ. "ພດຶຕກິ າກດີກັົ້ນ" ຫມາຍເຖງິ 
(1) ມີເຈດຕະນາເພືິ່ອທ າລາຍ, ປອມແປງ, ດັດແປງ ຫລື ປິດບັງຂໍໍ້ມູນຫລັກຖານຕໍໍ່ການສອບສວນ ຫລື 
ສ້າງຂໍໍ້ມູນທີິ່ບິດເບືອນຕໍໍ່ພະນັກງານສືບສວນ, ເພືິ່ອເປັນການປິດບັງຕໍໍ່ການສອບສວນຂອງລັດຖະບານ ທີິ່ຊີົ້

ບອກເຖີງການສໍໍ້ລາດບັງຫລວງ, ການສໍໍ້ໂກງ, ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ແລະ ການບີບບັງຄັບ ແລະ ຫລື ການ
ຂົົ່ມຂູ່, ກໍໍ່ກວນ ຫລື ນາບຂູ່ຕໍໍ່ພາກສ່ວນໃດໜຶິ່ງ ເພືິ່ອບໍໍ່ໃຫ້ເປີດເຜີຍຂໍໍ້ມູນຫລັກຖານທີິ່ພົວພັນເຖີງການສອບ
ສວນ ຫລ ືການປະຕິບັດການສອບສວນ. 
(2) ມີເຈດຕະນາ ປິດບັງຂໍໍ້ມູນຫລັກຖານ ຕໍໍ່ການດ າເນີນການກວດກາ ແລະ ການກວດສອບຂອງລັດ. 

 3.5. ລັດຖະບານ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົົ້າຜູ້ຈັດຊືົ້ ຫລື ບຸກຄົນທີິ່ ມີຫນ້າ ທີິ່ຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ການປະມູນ ຕ້ອງຊືິ່-

ສັດຕໍໍ່ ຫນ້າທີິ່ຂອງຕົນ ໂດຍບໍໍ່ອາໃສຊ່ອງຫວ່າງຂອງລະບຽບການທີິ່ໄດກ້ ານົດໄວ້ແລ້ວນັົ້ນ ໃນການຊັກຊວນ, 
ຮຽກຮ້ອງ ແລະ ຫລ ືມີການບີບບັງຄັບ ເພືິ່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ທີິ່ພົວພັນກັບຂະບວນການ ທີິ່ໄດກ້ ານົດ
ໄວ້ຢູູ່ຂ້າງເທີງນີົ້. 

4. ເອກະສານສະເຫນສີມົທຽບລາຄາ: ເອກະສານສະເຫນີສົມທຽບລາຄາປະກອບມີເອກະສານ ດັົ່ງນີົ້: 
 ຫນັງສືເຊີນເຂົົ້າຮ່ວມການປະມູນສົມທຽບລາຄາ   

ຫມວດທ ີ1: ຄ່າແນະນ າສ າລັບຜູ້ສະຫນອງສິນຄ້າ. 
 ຫມວດທີ 2: ຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜູ້ສະຫນອງສິນຄ້າ. 
 ຫມວດທີ 3: ເງືິ່ອນໄຂຂອງສັນຍາ. 
 ຫມວດທີ 4: ແບບຟອມຍືິ່ນສົມທຽບລາຄາ. 
 ຫມວດທ ີ5:ຕາຕະລາງລາຍການສິນຄ້າ ແລະ ການສະເຫນີ ລາຄາ. 
 ຫມວດທີ 6: ມາດຕະຖານເຕັກນິກ. 
 ຫມວດທ ີ7:ຕາຕະລາງລາຍການສິນຄ້າ ແລະ ການສົົ່ງມອບສິນຄ້າ. 
 ຫມວດທີ 8: ຮູບຕົວຢູ່າງສິນຄ້າ. 
 ຫມວດທີ 9: ສັນຍາ. 
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5. ເອກະສານທີິ່ປະກອບໃນການຍືິ່ນສະເຫນລີາຄາ: ຜູສ້ະຫນອງສິນຄ້າຕ້ອງປະກອບເອກະສານ ສະເຫນີລາຄາ 
ໂດຍມີ ເອກະສານ ດັົ່ງນີົ້: 
(ກ). ແບບຟອມຍືິ່ນສົມທຽບລາຄາ; 
(ຂ). ຕາຕະລາງລາຍການສິນຄ້າ ແລະ ການສະເຫນີລາຄາ; 
(ຄ). ມາດຕະຖານເຕັກນິກຂອງສິນຄ້າທີິ່ຈະສະຫນອງໃຫ;້ 
(ງ). ຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜູ້ສະຫນອງສິນຄ້າ; 
(ຈ). ຕາຕະລາງລາຍການສິນຄ້າ ແລະ ການສົົ່ງມອບສິນຄ້າ; 
(ສ). ຂໍໍ້ມູນ ແລະ ກາຕາລອກ ຂອງສິນຄ້າທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ລາຍການສິນຄ້າ. 

6. ມາດຕະຖານໃນການສມົທຽບ ແລະ ການປະເມນີ: ຜູ້ສະຫນອງສິນຄ້າ ຕ້ອງສະເຫນີສະຫນອງສິນຄ້າ ໃຫ້ຄົບ
ຖ້ວນທຸກໆລາຍການທີິ່ ຕ້ອງການ ຕາມທີິ່ລະບຸໄວ້ຢູູ່ໃນຫມວດທີ 5: ຕາຕະລາງລາຍການສິນຄ້າ ແລະການ
ສະເຫນີລາຄາ. ຜູ້ຈັດຊືົ້ມີສິດໃນການປະຕິເສດ ການສະເຫນີລາຄາໄດດ້ັົ່ງນີົ້:  

1.  ເອກະສານ ທີິ່ປະກອບມາບໍໍ່ຄົບຖ້ວນສົມບູນ; 
2.  ມາດຕະຖານເຕັກນິກທີິ່ສະເຫນີມາບໍໍ່ຖືກຕ້ອງກັບມາດຕະຖານ ເຕັກນິກທີິ່ຕ້ອງການ. ການຮັບຮອງເອົາເປັນ

ຜູ້ຊະນະການປະມູນ ຕ້ອງແມ່ນຜູ້ທີິ່ ສະເຫນລີາຄາ ທີິ່ໄດ້ປະເມີນ ວ່າແມ່ນລາຄາຕ ່າ; 
7. ການສມົທຽບລາຄາມຜີນົໃຊໄ້ດ:້  ລາຄາທີິ່ສະເຫນີມາຕ້ອງມີຜົນໃຊ້ໄດ້ົ້ 30 ວັນ, ເລີົ້ມ ແຕ່ວັນຕໍໍ່ມາຂອງວັນ

ທີິ່ກ ານົດເປັນວັນປິດຮັບຊອງສະເຫນີລາຄາ ຕາມທີິ່ລະບຸໄວ້ ຢູູ່ໃນຂໍໍ້ທີ 14 ຂອງຄ າແນະນ າສ າລັບຜູ້ສະຫນອງ 
ສິນຄ້າ ຮອດວັນທີ 14 ເມສາ 2017. 

8. ການຍືິ່ນຊອງປະມນູ: ຜູເ້ຂົົ້າແຂ່ງຂັນປະມູນຫນືິ່ງສາມາດ ຍືິ່ນຊອງປະມູນໄດພ້ຽງແຕ່ຊອງດຽວເທົົ່ານັົ້ນ. 
9. ສະກນຸເງນິໃນການສມົທຽບ: ລາຄາລວມທັງຫມົດ ຈະສົມທຽບເປັນ ເງິນກີບ. 
10. ລາຄາ: ລາຄາທີິ່ສະເຫນີຕ້ອງລວມເອົາ (ອາກອນ, ພາສ,ີ ການຂົນ ສົົ່ງ, ການປະກັນໄພ ແລະ ລາຍຈ່າຍອືິ່ນໆ

ທີິ່ອາດຈະເກີດຂືົ້ນໃນ ການສົົ່ງມອບສິນຄ້າຮອດສະຖານທີິ່ສົົ່ງມອບ). ລາຄາທີິ່ສະເຫນີນີົ້ ຕ້ອງບໍໍ່ມີ ການ
ປູ່ຽນແປງໃດໆ ໃນຕະຫລອດໄລຍະຂອງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດສັນຍາສະບັບນີົ້. 

11. ການຮບັປະກນັ: ສິນຄ້າທີິ່ສະຫນອງໃຫ້ນີົ້ ຕ້ອງຮັບປະກັນ ຢູ່າງນ້ອຍ 1 ປີ. 
12. ການບລໍກິານຫລງັການຂາຍ: ຜູ້ສະຫນອງສິນຄ້າ ຕ້ອງສະເຫນຕີາຕະລາງລາຄາ (ການບ າລຸງຮັກສາ) ທີິ່ຈ າ 

ເປັນໃນການບ າລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງເພືິ່ອໃຫ້ເຄືິ່ອງດັົ່ງກ່າວນີົ້ ສາມາດ ນ າໃຊ້ໄດເ້ປັນປົກກະຕິພາຍໃນ
ໄລຍະ 1  ປີຂືົ້ນໄປ. 

13. ການປະກອບເອກະສານ ແລະ ການຕດິຊອງການສະເຫນລີາຄາ: ຜູ້ສະຫນອງສິນຄ້າ ຕ້ອງປະກອບ ເອກະສານ
ສະເຫນີລາຄາ ສະບັບຕົົ້ນ ຈ ານວນ 1 ສະບັບ ແລະ ສະບັບສ າເນົາ ຈ ານວນ 1 ສະບັບ ພ້ອມທັງຂຽນຫມາຍ
ໃສ່ວ່າ "ສະບັບຕົົ້ນ" ແລະ "ສະບັບສ າເນົາ" ໃນກໍລະນີ ເອກະສານທີິ່ປະກອບມານັົ້ນ ຫາກມີ ເອກະສານບໍໍ່ຄົບ
ຖ້ວນ ລະຫວ່າງສະບັບຕົົ້ນ ແລະ ສະບັບສ າເນົານັົ້ນ ແມ່ນໃຫ້ຖືເອົາສະບັບຕົົ້ນເປັນຫລັກ. ເອກະສານສະບັບ
ຕົົ້ນ ແລະ ສະບັບສ າເນົາ ແຕ່ລະສະບັບຕ້ອງຂຽນ ຫລື ພິມດ້ວຍນ ໍ້າເມິກ ທີິ່ລຶຶບບໍໍ່ອອກງ່າຍ ແລະ ຕ້ອງເຊັນ
ໂດຍຜູ້ທີິ່ ມີສິດອ ານາດເຕັມ ທີິ່ສາມາດເຊັນ ໃນນາມ ຜູ້ສະຫນອງສິນຄ້າ, ຊືິ່ ແລະ ນາມ ສະກຸນ, ຕ າແຫນ່ງ
ຂອງ ຜູ້ທີິ່ໄດຮ້ັບການມອບຫມາຍ ຕ້ອງພິມໃສ່ ຢູູ່ກ້ອງລາຍເຊັນ. ທຸກໆ ຫວ່າງຂອງແຖວ, ການລຶບ ຫລ ື
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ການຂຽນຢອງໃສ່ຂ້າງເທີງ ຈະມີຜົນ ໃຊ້ໄດນ້ັົ້ນ ກໍຕໍໍ່ເມືິ່ອວ່າໄດ້ມີການເຊັນຫຍໍໍ້ກ າກັບ ໂດຍຜູ້ທີິ່ເຊັນເອ-
ກະສານປະມູນ ຜູ້ສະຫນອງສິນຄ້າຫນຶິ່ງ ສາມາດຍືິ່ນຊອງສົມທຽບ ລາຄາໄດພ້ຽງແຕ່ຫນຶິ່ງ (1)ຊອງເທົົ່ານັົ້ນ. 

14. ສະຖານທີິ່ ແລະ ມືົ້ສດຸທາ້ຍໃນການຍືິ່ນຊອງສມົທຽບລາຄາ: ຊອງສົມ ທຽບລາຄາ ຕ້ອງຍືິ່ນຊ້າສຸດ ບ ໍ່ໃຫ້ເກີນ 
ເວລາ 10:00 ໂມງຕອນເຊົົ້າ ຂອງວັນທີ 16 ມີນາ 2017 ຢ ູ່ທີິ່ ຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສ ິ່ງແວດ
ລ້ອມ, ເຂດນາໄຮ່ດຽວ, ຕຶກ ກຊສ 100, ຊັົ້ນ 2, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂທ : 021 252 739, ແຟກ: 
021 252 741. ຊອງສົມທຽບລາຄາໃດ ທີິ່ໄດຮ້ັບພາຍຫລັງ ເວລາທີິ່ກ ານົດເປັນເວລາປິດຮັບຊອງນັົ້ນ ຈະ
ຖືວ່າເປັນການສົົ່ງຊອງຊ້າ ແລະ ຈະຖືກປະຕິເສດ ແລະ ສົົ່ງຄືນໃຫ້ເຈົົ້າຂອງ ໂດຍບໍໍ່ໄດ້ມີການເປີດຊອງ. 

15. ການປູ່ຽນແປງ ຫລ ືການຖອນຊອງສມົທຽບລາຄາ: ພາຍຫລັງທີິ່ ໄດຍ້ືິ່ນຊອງແລ້ວນັົ້ນ, ກ່ອນຮອດ ເວລາປິດ
ຮັບຊອງສົມທຽບລາຄາ, ຜູ້ສະຫນອງສິນຄ້າ ອາດສາມາດຖອນຊອງສົມທຽບລາຄາ ຂອງຕົນ ໄດ້ໂດຍຕ້ອງ
ໄດສ້ະເຫນີເປັນລາຍລັກອັກສອນຫາຜູ້ຈັດຊືົ້. ພາຍຫລັງເວລາປິດຮັບ ຊອງສົມທຽບ ລາຄາທີິ່ໄດກ້ ານົດໄວ້ຢູູ່
ໃນຂໍໍ້ທີ 14 ຂ້າງເທີິ່ງ ຜູ້ຈັດຊືົ້ ຈະບໍໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຖອນຊອງ ສົມທຽບລາຄາໄດ້. ການຖອນຊອງສົມ
ທຽບລາຄາ ພາຍຫລັງເວລາປິດຮັບຊອງ ແລ້ວນັົ້ນ ແລະ ໃນໄລຍະເວລາທີິ່ອາຍຸການສົມທຽບລາຄາຍັງມີຜົນ
ໃຊ້ໄດຢູູ້່ນັົ້ນ, ຜູ້ຈັດຊືົ້ ຈະຖືວ່າ ຜູ້ເຂົົ້າແຂ່ງຂັນປະມູນນັົ້ນ ເປັນຜູ້ທີິ່ບໍໍ່ມີຄວາມເຫມາະສົມ. 

16. ການເປດີຊອງສມົທຽບລາຄາ: ຊອງສົມທຽບລາຄາຈະເປີດໃນ ເວລາ 10:00 ໂມງຕອນເຊົົ້າ ຂອງວັນທີ 16 
ມີນາ 2017 ຢ ູ່ທີິ່ ຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສ ິ່ງແວດລ້ອມ, ເຂດນາໄຮ່ດຽວ, ຕຶກ ກຊສ 100, ຊັົ້ນ 
2, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂທ : 021 252 739, ແຟກ: 021 252 741. ເອກະສານສົມທຽບລາຄາ
ຕ້ອງໄດເ້ປີດໃນເວລາຕໍໍ່ມານັົ້ນໂລດ, ພາຍຫລັງ ເວລາທີິ່ໄດ້ປິດຮັບຊອງສົມທຽບລາຄາ ໂດຍເປີດຊ້ອງຫນ້າ
ຄະນະກ າມະການປະມູນ ແລະ ຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງຜູ້ທີິ່ຍືິ່ນຊອງສົມທຽບ ລາຄາທີິ່ສົນໃຈເຂົົ້າຮ່ວມ. ການປະກາດ
ໃນເວລາເປີດຊອງສົມທຽບລາຄາ ແມ່ນໃຫ້ອ່ານຊືິ່ຂອງ ຜູ້ສະຫນອງສິນຄ້າ, ມີການຖອນ ຫລື ປູ່ຽນແປງ, 
ຖານະດ້ານກົດຫມາຍ (ຫນັງສືອະນຸຍາດດ າເນີນທຸລະກິດ ແລະ ໃບຢັັ້ງຢືນການມອບພັນທະອາກອນ), ລາຄາ
ປະມູນ, ການຫລຸດລາຄາ. ຜູ້ຈັດຊືົ້ ຕ້ອງໄດ້ແຈກຢາຍບົດບັນທຶກ ການເປີດຊອງສົມທຽບລາຄາໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົົ້າ
ຮ່ວມທຸກໆຄົນ. ໃນເວລາເປີດຊອງ ສົມທຽບລາຄານັົ້ນ, ຫ້າມບໍໍ່ໃຫ້ມີ ການປະຕິເສດຊອງສົມທຽບລາຄາ, 
ເວັົ້ນເສັຍແຕ່ຊອງສົມທຽບລາຄາໃດ ທີິ່ສົົ່ງຊ້າເທົົ່ານັົ້ນ. 

17. ການຮກັສາເປນັຄວາມລບັ: ພາຍຫລັງທີິ່ໄດເ້ປີດຊອງສົມທຽບລາຄາແລ້ວ, ທຸກໆຂໍໍ້ມູນ ທີິ່ພົວພັນ ກັບ ການ
ພິຈາລະນາ, ການຂໍຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ແລະ ການປະເມີນ ການສົມທຽບລາຄາ  ແລະ ການສະເຫນີ ຮັບຮອງ
ເອົາເປັນຜູ້ຊະນະການປະມູນ ແມ່ນບໍໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍໃຫ້ຜູ້ສະຫນອງສິນຄ້າ ຫລື ບຸກຄົນອືິ່ນໆ ທີິ່ບໍໍ່ມີສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງທາງການ ຮູ້ໄດ້ໃນເວລາປະເມີນ ການປະມູນຈົນກວ່າຈະໄດປ້ະກາດຮັບຮອງ ເອົາຜູ້ຊະນະການປະ
ມູນ. 

18. ການປະເມນີ ແລະ ການສມົທຽບຊອງສມົທຽບລາຄາ:  ຜູ້ຈັດຊືົ້ຈະຮັບຮອງເອົາເປັນຜູ້ຊະນະການສົມທຽບລາ-
ຄານັົ້ນຕ້ອງແມ່ນຜູ້ທີິ່ສະເຫນີລາຄາທີິ່ມີຄວາມເຫມາະສົມ ແລະ ຄົບຖ້ວນຕາມເອກະສານ ສົມທຽບລາຄາ 
ແລະ ເປັນຜູ້ທີິ່ສະເຫນລີາຄາ ທີິ່ໄດປ້ະເມີນວ່າແມ່ນ ລາຄາຕ ່າ. ການປະເມີນການສົມທຽບລາຄາ, ຜູ້ຈັດຊືົ້ຈະ-
ໃຈແ້ຍກ ແຕ່ລະຊອງສົມທຽບລາຄາໂດຍການ ເພີົ້ມຕືິ່ມໃສ່ໃນການກວດແກ້ ການຄິດໄລຜ່ິດພາດດັົ່ງນີົ້: 
(ກ). ຖ້າຫາກວ່າມີການຄາດເຄືິ່ອນກັນລະຫວ່າງມູນຄ່າທີິ່ຂຽນເປັນຕົວເລກ ແລະ ການຂຽນເປັນຕົວ

ຫນັງສ,ື ແມ່ນໃຫ້ຖືເອົາມູນຄ່າທີິ່ຂຽນເປັນຕົວຫນັງສື; 
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(ຂ). ຖ້າຫາກວ່າ ມີການຄາດເຄືິ່ອນກັນລະຫວ່າງລາຄາຫົວຫນ່ວຍ ແລະ ລາຄາລວມທີິ່ແມ່ນຜົນຂອງ 
ການຄູນຈາກລາຄາ ຫົວຫນ່ວຍກັບຈ ານວນແມ່ນໃຫ້ຖືເອົາລາຄາຫົວຫນ່ວຍເປັນຫລັກ. 

19. ສດິຂອງຜູຈ້ດັຊືົ້: ໂດຍຂືົ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການສຸດທ້າຍ, ຜູ້ຈັດຊືົ້ ອາດສາມາດເພີົ້ມ ຫລື ຫລຸດຈ ານວນລົງໄດ້ 
ສິບຫ້າ(15)% ຂອງຈ ານວນສິນຄ້າ. ຖ້າຫາກວ່າ ໃນກໍລະນີມີການປູ່ຽນແປງເພີົ້ມ ຫລື ຫລຸດຈ ານວນນັົ້ນ 
ຕ້ອງໃຫ້ເຫດຜົນໃນການປູ່ຽນແປງດັົ່ງກ່າວ, ຕ້ອງໄດອ້ະທິບາຍຢູູ່ໃນບົດລາຍງານການປະມູນຈັດຊືົ້. ກ່ອນ

ການຕົກລົງຮັບຮອງເອົາເປັນຜູ້ຊະນະການສົມທຽບລາຄາ, ຜູ້ຈັດຊືົ້ສະຫງວນສິດໃນການຮັບຮອງເອົາ ຫລື 
ປະຕິເສດຊອງສົມທຽບລາຄາຊອງໃດຊອງໜຶິ່ງ ຫຼື ປະຕິເສດໝົດທຸກຊອງ ແລະ ສາມາດລົບລ້າງຂັົ້ນຕອນ
ການແຂ່ງຂັນໄດທຸ້ກໆເວລາ, ໂດຍຈະບໍໍ່ຮັບຜິດຊອບໃດໆ ຕໍໍ່ສິິ່ງເສຍຫາຍທີິ່ກະທົບຕໍໍ່ຜູ້ສະຫນອງສິນຄ້າ ຫລື 
ບໍໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງອະທິບາຍເຫດຜົນໃດໆຕໍໍ່ຜູ້ສະຫນອງສິນຄ້າ. 

20. ການປະກາດຮບັຮອງເອາົເປນັຜູຊ້ະນະການປະມນູ: ກ່ອນໄລຍະເວລາເອກະສານສົມທຽບລາຄາ ມີຜົນໃຊ້ ໄດ້

ຈະຫມົດ ອາຍຸ, ຜູ້ຈັດຊືົ້ ຈະແຈ້ງຫາຜູ້ສະຫນອງສິນຄ້າ ທີິ່ສະເຫນີລາຄາເຫມາະສົມ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ຕາມເອ-

ກະສານສົມທຽບລາຄາ ແລະ ເປັນຜູ້ທີິ່ສະເຫນລີາຄາ ທີິ່ໄດປ້ະເມີນວ່າແມ່ນລາຄາຕ ່າ.  ຜູ້ສະຫນອງ ສິນຄ້າ ທີິ່
ໄດຮ້ັບຮອງເອົາເປັນຜູ້ຊະນະການປະມູນ ຕ້ອງໄດເ້ຊັນສັນຍາພາຍໃນກ ານົດ ສິບຫ້າ(15) ວັນ.  

21. ການແຈງ້ການຫາຜູເ້ຂົົ້າແຂງ່ຂນັປະມນູ ທີິ່ບໍໍ່ໄດຮ້ບັຮອງເອາົເປນັຜູຊ້ະນະການປະມນູ: ພາຍຫລງັເຊັນສັນຍາ

ແລ້ວ, ຜູ້ຈັດຊືົ້ຕ້ອງ ອອກແຈ້ງການຫາຜູ້ເຂົົ້າແຂ່ງຂັນປະມູນ ທີິ່ບໍໍ່ໄດຮ້ັບຮອງເອົາເປັນ ຜູ້ຊະນະການປະມູນ
ທຸກໆຄົນ. ຜູ້ເຂົົ້າແຂ່ງຂັນປະມູນມີສິດສະເຫນີ ຂໍລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຕົນເອງ ທີິ່ບໍໍ່ໄດຮ້ັບໄຊຊະນະ ແລະ ຜູ້

ຈັດຊືົ້ ຕ້ອງໄດຕ້ອບ ແລະ ອະທິບາຍໃຫ້ເຂົາເຈົົ້າຮັບຮ ້.  
22. ສນັຍາທີິ່ໄດເ້ຊນັແລວ້ນັົ້ນ ຕ້ອງໄດຈ້ົດທະບຽນສັນຍາ, ຊືິ່ງແມ່ນ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ສະຫນອງສິນຄ້າ 

ເພິ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ດ າລັດວ່າດ້ວຍການຈົດທະບຽນເອກະສານ, ສະບັບເລກທີ 52/ນຍ, ລົງວັນທີ 13 
ມີນາ 1993. 

23. ຜູຈ້ດັຊືົ້ ຕ້ອງໄດອ້ອກເຜີຍແຜຂໍ່ໍ້ມູນກ່ຽວກັບການປະກາດຮັບຮອງເອົາການປະມູນຢູູ່ໃນເວບໄຊ ແລະ ບ່ອນ

ສະຖານທີິ່ ທີິ່ສາທາລະນະສາມາດເຫັນຂໍໍ້ມູນໄດ,້ ຢູູ່ທາງນອກຂອງຫ້ອງການຂອງເຈົົ້າຂອງໂຄງການ ທີິ່ລະບຸ
ເຖີງ (ກ) ຊືິ່ຂອງບໍລິສັດ ທີິ່ໄດ້ຍືິ່ນຊອງປະມູນ; (ຂ) ລາຄາທີິ່ອ່ານອອກໃນເວລາເປີດຊອງປະມູນ; (ຄ) ລາຍ
ຊືິ່ ແລະ ລາຄາຂອງແຕ່ລະບໍລິສັດ ທີິ່ຜ່ານການປະເມີນ; (ງ) ລາຍຊືິ່ຂອງບໍລິສັດ ທີິ່ຖືກປະຕິເສດ ແລະ ເຫດ-

ຜົນໃນການປະຕິເສດ; (ຈ) ຊືິ່ຂອງບໍລິສັດ ທີິ່ໄດຮ້ັບຮອງເອົາເປັນຜູ້ຊະນະການປະມູນ, ມູນຄ່າສັນຍາ, ພ້ອມ
ທັງອະທິບາຍ, ຖ້າຫາກວ່າລາຄາມີຄວາມແຕກຕ່າງກັບລາຄາທີິ່ສະເຫນີມາ, ລວມທັງໄລຍະເວລາ ແລະ ສັງ
ລວມກ່ຽວກັບຜົນຂອງການຮັບຮອງເອົາເປັນຜູ້ຊະນະການປະມູນ. 

24. ການຕໍໍ່ວາ່: ຜູສ້ະຫນອງສິນຄ້າທຸກໆຄົນ ມີສິດໃນການຕໍໍ່ວ່າ, ຖ້າຫາກວ່າຕົນເອງມີຜົນກະທົບ ຫລື ມີຄວາມ
ເຊືິ່ອມເສັຍ ຫລື ເສັຍຫາຍ ທີິ່ເປັນການກະທ າຜິດໂດຍຜູ້ຈດັຊືົ້ ຕາມທີິ່ກ ານົດໄວ້ຢູູ່ໃນດ າລັດ ເລກທີ 03 
ແລະ ລະບຽບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດດ າລັດ, ເລກທີ 063/ກງ, ລງົວັນທີ 12 ມີນາ 2004 ແລະ ສະບັບດັດ  
ແກ,້ ເລກທີ 0861/ກງ, ລງົວັນທີ 05 ພຶດດສະພາ 2009. ການຕໍໍ່ວ່າ ຕ້ອງຍືິ່ນຫາ ຫ້ອງການກອງທຶນປົກ
ປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສົົ່ງສ າເນົາໃຫ້ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມ ລະບຽບການປະມູນຈັດຊືົ້, ກະຊວງ
ການເງິນ.  
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ຖາ້ຫາກວາ່ ແຫລ່ງທືນ ທີິ່ໄດຮ້ັບການຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ຫລື ກູ້ຢືມຈາກ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ/ທະນາ 
ຄານໂລກ, ສະຖາບັນການເງິນ ຫລື ອົງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຜູເ້ຂົົ້າແຂ່ງຂັນປະມູນ  ຕ້ອງໄດສ້ົົ່ງສ າເນົາ ການຕໍໍ່
ວ່າດັົ່ງກ່າວນີົ້ ຫາທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, ທະນາຄານໂລກ, ສະຖາບັນການເງິນ ຫລື ອົງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ຫມວດທ ີ2: ຂໍໍ້ມນູກຽ່ວກບັຜູສ້ະຫນອງສນິຄາ້ 
ຜູ້ສະຫນອງສິນຄ້າຕ້ອງປະກອບບັນດາເອກະສານດັົ່ງລຸ່ມນີົ້: 
1. ຊືິ່ທີິ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍຂອງຜູ້ສະຫນອງສິນຄ້າ, ທີິ່ຢູູ່ທາງການ,  
2. ສ າເນົາຫນັງສອືະນຸຍາດດ າເນີນ ທຸລະກິດ, 
3. ໃບຢັັ້ງຢືນການມອບພັນທະອາກອນ, 
4. ຫນັງສືມອບສິດໃນການເຊັນເອກະສານປະມູນສະບັບຕົົ້ນ (ໃນກໍລະນີ ຜູ ົ້ທີິ່ເຊັນເອກະສານປະມູນ ບໍໍ່ແມ່ນ ຜູ້

ທີິ່ມີສິດອ ານາດເຕັມຂອງບໍລິສັດ ເປັນຜູ້ເຊັນເອກະສານປະມູນ, ຫນັງສືມອບສິດຕ້ອງໄດປ້ະກອບມາພ້ອມ). 
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ຫມວດທ ີ3: ເງືິ່ອນໄຂຂອງສນັຍາ 
1. ບນັດາເອກະສານທີິ່ປະກອບເປນັສນັຍາ ໄດຈ້ດັລຽງຕາມລະດບັຄວາມສ າຄນັດັົ່ງນີົ້: 

(ກ) ສັນຍາ ທີິ່ໄດເ້ຊັນກັນລະຫວ່າງສອງຝູ່າຍ. 
(ຂ) ເງືິ່ອນໄຂຂອງສັນຍາ. 
(ຄ) ຕາຕະລາງລາຍການສິນຄ້າ ແລະລາຄາ. 
(ງ) ມາດຕະຖານເຕັກນິກຂອງສິນຄ້າທີິ່ຈະສະຫນອງໃຫ້. 
(ຈ) ຕາຕະລາງການສົົ່ງມອບສິນຄ້າ. 

2. ສັນຍາສະບັບນີົ້ ສາມາດດັດແກ້ໄດສ້ະເພາະແຕ່ໄດມີ້ການຕົກລົງເຫັນດີ ທີິ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ລະຫວ່າງ ຜູ້
ຈັດຊືົ້ ແລະ ຜູ້ສະຫນອງສິນຄ້າ. 

3. ການສໍໍ້ໂກງ ແລະ ການສໍໍ້ລາດບັງຫລວງ: 
3.1 ລັດຖະບານ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຈັດຊືົ້, ຜູ້ເຂົົ້າແຂ່ງຂັນປະມູນ ຫລື ຜູ້ສະຫນອງສິນຄ້າ, ຕ້ອງປະຕິບັດ 

ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ຢູ່າງເຂົົ້ມງວດໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດການປະມູນຈັດຊືົ້ ແລະ ຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດ ສັນຍາໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຕາມລະບຽບລາຍ ຈ່າຍງົບປະມານຂອງລັດ. 

3.2 ໂດຍປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ  ຫາກມີຜູ້ຂົົ້າແຂ່ງຂັນລະເມີດ ຜູ້ຈັດຊືົ້ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດດັົ່ງນີົ້: 
ກ). ຕັດຜູ້ເຂົົ້າແຂ່ງຂັນປະມູນນັົ້ນອອກຈາກການແຂ່ງຂັນປະມູນດັົ່ງກ່າວ ຫລື ບໍໍ່ຮັບຮອງເອົາເປັນຜູ້ຊະ 

ນະການປະມູນ; 
ຂ). ຖ້າຫາກວ່າ ຜູ້ເຂົົ້າແຂ່ງຂັນປະມູນນັົ້ນ ຖືກຕັດສິນວ່າ ມີການກະທ າທີິ່ພົວພັນກັບການສໍໍ້ລາດ ບັງ

ຫລວງ ຫລື ການສໍໍ້ໂກງ, ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ຫລື ການບີບ ບັງຄັບໃນ ການແຂ່ງຂັນປະມູນ ຫລື 
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ມີການກະທ າ ເພືິ່ອໃຫ້ຕົນເອງໄດຮ້ັບສັນຍາ. ຜູ້ເຂົົ້າແຂ່ງຂັນປະ ມູນນັົ້ນຈະຖືກປະກາດແຈ້ງການວ່າ 
ເປັນຜູ້ທີິ່ບໍໍ່ມີ ຄວາມເຫມາະສົມ, ພ້ອມທັງກ ານົດ ຫຼື ລະບຸເວລາ ທີິ່ຖືກຫ້າມບໍໍ່ໃຫ້ເຂົົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນ 
ໃນການປະມູນຈັດຊືົ້ຂອງລັດ. 

3.3. ການກະທ າທີິ່ພົວພັນການສໍໍ້ລາດບັງຫລວງ, ການສໍໍ້ໂກງ, ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ຫລືການບີບບັງຄັບ 
ໃນທຸກໆຮູບແບບ ທີິ່ໄດກ້ ານົດໄວ້ຢູູ່ໃນຂໍໍ້ທີີ 3.4 ໂດຍທີິ່ຜູຈ້ັດຊືົ້ ສາມາດຮູ້ເຫັນ ໄດ້ນັົ້ນ. ຜູ້ຈັດຊືົ້ 
ຕ້ອງໄດດ້ າເນີນການແຕ່ຫົວທີໂລດກັບ ຜູ້ເຂົົ້າແຂ່ງຂັນປະມູນນັົ້ນ, ດ້ວຍການເຊີນເອົາ ຜູ້ເຂົົ້າແຂ່ງ 
ຂັນ ປະມູນນັົ້ນ ເຂົົ້າມາອະທິບາຍ ແລະຊີົ້ແຈງຕໍໍ່ຜູ້ຈັດຊືົ້. ຜູ້ຈດັຊືົ້ ຈະຮັບຮອງເອົາສະເພາະແຕ່ການ
ອະທິບາຍທີິ່ມີເຫດ ຜົນພຽງພໍເທົົ່ານັົ້ນ, ຖ້າຫາກວ່າ ຄ າອະທິບາຍດັົ່ງກ່າວນີົ້ ບໍໍ່ ເປັນຫນ້າ ເຊືິ່ອຖືໄດ້
ນັົ້ນ, ຜູເ້ຂົົ້າແຂ່ງຂັນປະມູນນັົ້ນ ຕ້ອງຖືກ ຕັດອອກ ຈາກການປະມູນ ແລະເຫດຜົນດັົ່ງກ່າວນີົ້ ຕ້ອງ 
ໄດບັ້ນທຶກໄວ້ຢູູ່ໃນບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການດ າເນີນ ການ ປະມູນ ແລະອອກແຈ້ງການ ໃນທັນທີ
ທັນໃດ ເພືິ່ອແຈ້ງ ໃຫ້ຜູ້ ເຂົົ້າແຂ່ງຂັນປະມູນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງຮູ້ນ າ. ທຸກໆການ ຕິດ ຕໍໍ່ພົວພັນ ລະຫວ່າງ
ຜູ້ຈັດຊືົ້ ແລະຜູ້ເຂົົ້າແຂ່ງຂັນປະມູນ ທີິ່ພົວພັນ ເຖີງມາດຕະການໃນການຢືນຢັນຄວາມຜິດ ຫລື ການ
ສໍໍ້ລາດບັງຫລວງ ຕ້ອງໄດຂ້ຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນ. 

3.4.     ລັດຖະບານ ໄດ້ກ ານົດຄວາມຫມາຍຂອງຄ າສັບເຫລົົ່ານີົ້ ເພືິ່ອເປັນຂໍໍ້ກ ານົດ ດັົ່ງນີົ້: 
ກ. "ພດຶຕກິ າສໍໍ້ລາດບງັຫລວງ"  ໝາຍເຖີງ ການສະເຫນ,ີ ເອົາໃຫ້ ຫລືຮັບປາກວ່າຈະໃຫ້ໂດຍທາງກົງ ຫລື

ທາງອ້ອມ ຕໍໍ່ພະນັກງານຜູ້ໃດຜູ້ນືິ່ງ ຫລື ພະນັກງານຕາມສັນຍາຂອງຜູ້ຈັດຊືົ້ ຫລ ື ອົງການລັດ ຫລື ອົງ
ກອນເອກະຊົນ ຫລື ນິຕິບຸກຄົນ ດ້ວຍການໃຫ້ເປັນຂອງຂວັນໃນທຸກໆຮູບແບບ, ສິນບົນ ຫລື ການໃຫ້
ດ້ວຍວັດຖຸສີິ່ງຂອງ ຫລື ຄ່າບໍລິການ ເພືິ່ອເປັນການຈູງໃຈໃຫ້ມີການກະທ າ ຫລື ຕັດສິນ ຫລື ວິທີການ
ໃກ້ສິດຕິດແທດກັບຜູ້ຈັດຊືົ້ ທີິ່ພົວພັນກັບການດ າເນີນການປະມູນນັົ້ນ. 

ຂ. "ພດຶຕກິ າສໍໍ້ໂກງ" ໝາຍເຖີງການສະເໜີຂໍໍ້ມູນທີິ່ບິດເບືອນ ຫລືບໍໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ, ທີິ່ມີຜນົກະທົບຕໍໍ່ການ
ດ າເນີນການປະມູນ ຫລືການປະຕິບັດສັນຍາ ຊືິ່ງສ້າງຄວາມ ເສັຽຫາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ຈັດຊືົ້. 

ຄ. "ພດຶຕກິ າສມົຮູຮ້ວ່ມຄດິ"  ໝາຍເຖີງການມີແຜນ ແລະໄດ້ມີການກະກຽມໄວ້ກ່ອນແລ້ວ ລະຫວ່າງຜູ້ ເຂົົ້າ
ແຂ່ງ ຂັນປະມູນດ້ວຍກັນ ແຕ່ສອງ ຫລືຫລາຍຄົນຂືົ້ນໄປ, ໂດຍທີິ່ຜູ້ຈັດຊືົ້ ບໍໍ່ໄດຮູ້້ຈັກ (ກ່ອນ ຫລື
ພາຍຫລັງ ທີິ່ໄດຍ້ືິ່ນຊອງປະມູນແລ້ວ) ເພືິ່ອສ້າງລາຄາປະມູນປອມ, ບໍໍ່ມີລັກຊະນະແຂ່ງຂັນ ທີິ່ກະທົບ 
ເຖີງຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ຈັດຊືົ້ໃນຄວາມເປັນອິດສະຫຼະ, ຄວາມໂປູ່ງໃສ ແລະ ການແຂ່ງຂັນທີິ່ແທ້ຈິງ.  

ງ. "ພດຶຕກິ າບບີບງັຄບັ" ຫມາຍເຖີງການສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍ ແລະການຂົົ່ມຂູ່ເພືິ່ອໃຫ້ສ້າງຄວາມ ເສັຍຫາຍ
ໃນທາງກົງ ຫລືທາງອ້ອມໂດຍບຸກຄົນ ຫລື ດ້ວຍສິດອ ານາດຂອງເຂົາ ເພືິ່ອແຊກແຊງ ຕໍໍ່ການ ດ າເນີນ
ການປະມູນ ຫລືມີຜົນກະທົບ ຕໍໍ່ການຈັດຕັົ້ງ ປະຕິບັດສັນຍາ. 

ຈ. "ພດຶຕກິ າກດີກັົ້ນ" ຫມາຍເຖງີ 
(1).  ມີເຈດຕະນາເພືິ່ອທ າລາຍ, ປອມແປງ, ດັດແປງ ຫລປືິດບັງຂໍໍ້ມູນຫລັກຖານຕໍໍ່ການສອບສວນ ຫລື 

ສ້າງຂໍໍ້ມູນທີິ່ບິດເບືອນຕໍໍ່ພະນັກງານສືບສວນສອບສວນ, ລວມທັງປິດບັງຕໍໍ່ການສອບສວນຂອງລັດ ທີິ່
ຢັັ້ງຢືນເຖີງການສໍໍ້ລາດບັງຫລວງ, ການສໍໍ້ໂກງ, ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ແລະການບີບບັງຄັບ ແລະ ຫລ ື
ການຂົົ່ມຂູ່, ກໍໍ່ກວນ ຫລືນາບຂູ່ຕໍໍ່ພາກສ່ວນໃດນືິ່ງ ເພືິ່ອບໍໍ່ໃຫ້ເປດີເຜຍີຂໍໍ້ມູນຫລັກຖານທີິ່ພົວພັນເຖີງ
ການສອບສວນ ຫລືການປະຕິບັດການສອບສວນ. 

(2).    ມີເຈດຕະນາປິດບັງຂໍໍ້ມູນຫລັກຖານຕໍໍ່ການດ າເນີນການກວດກາ ແລະການກວດສອບຂອງ ລັດ. 
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3.5. ລັດຖະບານ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຈັດຊືົ້ ຫລືບຸກຄົນທີິ່ມີຫນ້າ ທີິ່ຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ການປະມູນ ຕ້ອງຊືິ່ສັດຕໍໍ່ 
ຫນ້າທີິ່ຂອງຕົນ ໂດຍບໍໍ່ອາໃສຊ່ອງຫວ່າງຂອງລະບຽບການທີິ່ໄດກ້ ານົດໄວ້ແລ້ວນັົ້ນ ໃນການຊັກຊວນ
, ຮຽກຮ້ອງ ແລະ ຫລມີືການ ບີບບັງຄັບ ເພືິ່ອຜົນປະໂຫຍດສວ່ນຕົວ ທີິ່ພົວພັນກັບຂະ ບວນການ ທີິ່
ໄດກ້ ານົດໄວ້ຢູູ່ຂ້າງເທີິ່ງນີົ້. 

4. ການດດັແກ ້ແລະການປູ່ຽນແປງລາຄາ: ມູນຄ່າສັນຍາ ຈະບໍໍ່ອະນຸ ຍາດໃຫ້ມີການດັດແກ້ ແລະ ມີການ ປູ່ຽນ-

ແປງລາຄາໄດ້. 
5. ການຊ າລະເງນິ: ຜູຈ້ັດຊືົ້ ຈະຊ າລະເງິນໃຫ້ແກ່ຜູ້ສະຫນອງ ສນິຄ້າ ເປັນເງິນສະກຸນເງິນກີບ, ພາຍໃນ30ວັນ

ຫລັງຈາກທີິ່ສິນຄ້າໄດຖື້ກສົົ່ງເຖີງສະຖານທີິ່ ແລະ ຮັບຮອງຕາມທີິ່ໄດລ້ະບຸໄວ້ຢູູ່ໃນຂໍໍ້ທີ 8. ມູນຄ່າທັງໝົດ 
ຂອງສັນຍາ ຈະຖືກຈ່າຍ 100% ຫລັງຈາກໄດຮ້ັບໃບຢັັ້ງຢືນຮັບຮອງເອົາສິນຄ້າ ແລະ ໃບບີນ (ສະບັບຕົົ້ນ 1 
ສະບັບ ແລະ ສະບັບສ າເນົາ 1 ສະບັບ). ວິທກີານຊ າລະແມ່ນປະຕິບັດຕາມທີິ່ໄດກ້ ານົດໃນໃບເກັບເງິນຂອງຜູ້
ສະຫນອງສິນຄ້າ. ການຊ າລະອາກອນມູນຄ່າເພີົ້ມພາສີ ແລະ ຄ່າທ ານຽມຕ່າງໆທີິ່ສະແດງໃນໃບເກັບເງິນຂອງ
ຜູ້ສະຫນອງສິນຄ້າແມ່ນໃຫ້ປະຕບັິດຕາມຂໍໍ້ກ ານົດກົດລະບຽບທີິ່ປະຕິບັດໃນເວລາປະກອບໃບເກັບເງິນ. 

6. ເວລາສົົ່ງມອບ: ສິນຄ້າທັງຫມົດຕ້ອງສົົ່ງໃຫ້ຜູ້ຈັດຊືົ້ໃນ (ເດືອນ/ອາທິດ/ວັນ) ເລີົ້ມແຕ່ວັນທີິ່ໄດອ້ອກແຈ້ງ 
ການ ຮັບຮອງເອົາຜູ້ຊະນະການປະມູນ. 

7. ກລໍະນສີົົ່ງມອບສນິຄາ້ຊາ້: ຖ້າຫາກວ່າ ຜູ້ສະຫນອງສິນຄ້າ ຫາກ ມີການຊັກຊ້າ ໃນການສົົ່ງມອບສິນຄ້າບໍໍ່ໄປ
ຕາມກ ານົດເວລາ ທີິ່ກ ານົດໄວ້ໃນຂໍໍ້ທີ 5. ຜູ້ຈັດຊືົ້ ມີສິດໃນການຫັກເງິນ ເປັນຈ ານວນ 0,05% ຕໍໍ່ວັນທີິ່ຊັກ
ຊ້າຈາກມູນຄ່າສັນຍາ ແລະ ຈະຫລຸດລົງສູງສຸດຮອດ 10% ຂອງມູນຄ່າສັນຍາ, ຫລັງຈາກນັົ້ນ ຜູ້ຈັດຊືົ້ອາດ
ຈະພິຈາລະນາຍົກເລີກສັນຍາສະບັບນີົ້. 

8. ການຫຸມ້ຫໍໍ່: ຜູສ້ະຫນອງສິນຄ້າ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ສິນຄ້າດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດບັ້ນຈຸ ແລະ ຫຸ້ມຫໍໍ່ໃຫ້ດີ ເພືິ່ອຮັບ-

ປະກັນ ບໍໍ່ໃຫ້ມີການເປູ່ເພ ແລະເສັຍຫາຍໃນການຂົນສົົ່ງຮອດສະຖານທີິ່ສົົ່ງມອບ. 
9. ການກວດກາ: ພາຍໃນສາມ(03) ວັນທີິ່ໄດສ້ົົ່ງມອບແລ້ວ, ຜູຈ້ັດຊືົ້ ຕ້ອງໄດກ້ວດກາສິນຄ້າທີິ່ໄດສ້ົົ່ງມາຮອດ

ແລ້ວ ຫລື ປະຕິເສດ ແລະ ບໍໍ່ຍອມຮັບຮອງເອົາສິນຄ້ານັົ້ນ, ຖ້າຫາກວ່າ ສິນຄ້ານັົ້ນ ບໍໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມ
ມາດຕະຖານ ເຕັກນິກທີິ່ຕ້ອງການ. ການຈ່າຍເງິນຄ່າສິນຄ້າຕາມສັນຍາສະບັບນີົ້ ຈະບໍໍ່ຈ່າຍໃຫ້ ແລະ ບໍໍ່ອອກ
ຫນັງສື ຢັັ້ງຢືນຮັບຮອງເອົາສິນຄ້ານັົ້ນ. 

10. ການລະເມດີລຄິະສດິ: ຜູສ້ະຫນອງສິນຄ້າຕ້ອງຮັບປະກັນການນ າໃຊ້ສິນຄ້າທີິ່ສະຫນອງໃຫ້ຜູ້ຈັດຊືົ້ ພາຍໃຕ້ 

ສັນຍາສະບັບນີົ້ ບໍໍ່ໄດລ້ະເມີດຕໍໍ່ສິດທິບັດ, ຮູບແບບ, ຊືິ່ການຄາ້ ແລະຍີິ່ຫໍໍ້. ນອກຈາກນີົ້, ຜູສ້ະຫນອງສິນຄ້າ
ຕ້ອງໄດຮ້ັບ ຜິດຊອບຕໍໍ່ການຮັບປະກັນ, ການທົດແທນຄ່າເສັຍຫາຍ, ການປ້ອງກັນ ແລະ ປກົປ້ອງຕໍໍ່ຜູ້ຈັດຊືົ້ 
ບໍໍ່ໃຫ້ຕົກຢູູ່ທ່າຮັບຈາກທຸກໆການກະທ າ ຫລື ການຮຽກຮ້ອງ ຕໍໍ່ຜູ້ຈັດຊືົ້ ທີິ່ພົວພັນກັບການລະເມີດຕໍໍ່ສິດທິ
ບັດ, ຮູບແບບ, ຊືິ່ການຄ້າ ແລະ ຍີິ່ຫໍໍ້ທີິ່ເກີດຂືົ້ນຈາກສິນຄ້າ ທີິ່ສະຫນອງໃຫ້ພາຍໃຕ້ສັນຍາສະບັບນີົ້. 

11. ການຮບັປະກນັ: ຜູສ້ະຫນອງສິນຄ້າຕ້ອງຮັບປະກັນຕາມທີິ່ກ ານົດ ໄວ້ຢູູ່ໃນເອກະສານສົມທຽບລາຄາ ຫມວດ

ທີ 4, ສ າລັບສິນຄ້າທີິ່ສະ ຫນອງໃຫ້ຕາມສັນຍາສະບັບນີົ້ ຕ້ອງແມ່ນເຄືິ່ອງໃຫມ່ ແລະຍັງ ບໍໍ່ທັນໄດ້ ນ າໃຊ້
ເທືິ່ອ. ຜູ້ສະຫນອງສິນຄ້າຕ້ອງຮັບປະກັນ ຕາມທີິ່ໄດ້ ກ ານົດໄວ້ຢູູ່ໃນ ເອກະສານປະມູນ ຫລືການ ສະເຫນີລາ
ຄາ. ຖ້າຫາກວ່າ ສິນຄ້າທີິ່ສະຫນອງໃຫ້ນັົ້ນຫາກເປູ່ເພຢູູ່ໃນໄລຍະການຮັບປະກັນ ຫລ ື ໃນເວລາ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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ນ າສົົ່ງ/ຕິດຕັົ້ງ. ຫາກສິນຄ້າດັົ່ງກ່າວນັົ້ນນ າໃຊ້ບໍໍ່ໄດ,້ ຜູ້ສະຫນອງສິນຄ້າ ຕ້ອງໄດຮ້ັບຜິດຊອບ ຕໍໍ່ການເປູ່ເພ 
ຫລ ືປູ່ຽນແທນໃຫ້ໃຫມ່ ພາຍໃນ(10)ວັນ. 

12. ການຍກົເລກີສນັຍາ: ຜູ້ຈັດຊືົ້ສາມາດຍົກເລີກສັນຍາທັງຫມົດ ຫລື ບາງສ່ວນໄດ້ໃນທຸກໆເວລາ ໂດຍຈະແຈ້ງ 

ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫາຜູ້ສະຫນອງສິນຄ້າ, ຖ້າຫາກວ່າເກີດເຫດການ ດັົ່ງນີົ້: 
ກ. ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ສະຫນອງສິນຄ້າບໍໍ່ສົົ່ງສິນຄ້າຄົບຖ້ວນ ຫລື ບໍໍ່ສົົ່ງຕາມກ ານົດເວລາທີິ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຢູູ່ໃນສັນຍາ;  
ຂ. ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ສະຫນອງສິນຄ້າບໍໍໍ່ປະຕິບັດຕາມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນພັນທະຂອງຕົນ ຕາມສັນຍາສະບັບນີົ້; 
ຄ. ຖ້າຫາກວ່າມີເຫດການໃດຫນຶິ່ງເກີດຂືົ້ນ.  ຜູ້ສະຫນອງສິນຄ້າ ບໍໍ່ໄດ້ມີການແກ້ໄຂໃດໆ ພາຍໃນໄລຍະ 3 

(ສາມ) ວັນ, ຫລັງຈາກ ທີິ່ໄດຮ້ັບແຈ້ງການການກະທ າຜິດຈາກຜູ້ຈັດຊືົ້ ແລະ ໄດລ້ະບຸການກະທ າຜິດນັົ້ນ; 
ງ. ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ຈັດຊືົ້ຫາກຮູ້ເຫັນໄດວ່້າ ຜູ້ສະຫນອງສິນຄ້າ ມີເຈດຕະນາສໍໍ້ໂກງ ແລະ ມີພຶດດຕິກ າສໍໍ້ລາດບັງ

ຫລວງ ໃນການແຂ່ງຂັນ ຫລື ໃຊ້ອ ານາດບີບບັງຄັບໃຫ້ເຊັນສັນຍາສະບັບນີົ້. 
13. ການແກໄ້ຂຂໍໍ້ຂດັແຍງ່: ຖ້າຫາກວ່າເກີດມີຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງທີິ່ເກີດຂືົ້ນລະຫວ່າງສອງຝູ່າຍທີິ່ພົວພັນ ກັບເນືົ້ອໃນຂອງ

ສັນຍາສະບັບນີົ້, ແຕ່ລະຝູ່າຍຕ້ອງໄດແ້ກ້ໄຂຂໍໍ້ ຂັດແຍ່ງດັົ່ງກ່າວນີົ້ ໂດຍຜ່ານການປຶກສາຫາລືກັນ ຫລາຍຝູ່າຍ 
ແລະ ຮ່ວມມືຊືິ່ງກັນ ແລະກັນ.  
ຖ້າຫາກວ່າແຕ່ລະຝູ່າຍຍັງບໍໍ່ພໍໃຈໃນການແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງ, ວິທີການແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງ ແມ່ນຈະດ າເນນີການ
ດ້ວຍການໄກ່ເກັົ່ຍ ໂດຍຜູ້ໄກ່ເກັົ່ຍ ທີິ່ໄດຮ້ັບການແຕ່ງຕັົ້ງເຫັນດີຈາກຫລາຍຝູ່າຍ ແລະ ການຕັດສີນຂອງຜູ້
ໄກ່ເກັົ່ຍຕ້ອງເປັນທີິ່ຍ່ອມຮັບໄດໂ້ດຍທຸກໆຝູ່າຍ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ຫມວດທ ີ4: ແບບຟອມຍືິ່ນສມົທຽບລາຄາ 
ໂລໂກ/ຊືິ່ບໍລິສັດ 
 ທີິ່ຢູູ່ :  
ວັນທີ: 
ເຖີງ: (ຊືິ່ ແລະ ທີິ່ຢູູ່ຂອງຜູ້ຈັດຊືົ້) 
 

ຮຽນ: ທ່ານ.......................ທີິ່ນັບຖື, 
-  ອີງຕາມຫນັງສືເຊີນເຂົົ້າຮ່ວມສົມທຽບລາຄາ, ສະບັບເລກທີ ....…............, ລົງວັນທີ:.......……....... 
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ຂ້າພະເຈົົ້າໄດສ້ຶກສາເອກະສານປະມູນສົມທຽບລາຄາໂດຍໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະເຂົົ້າໃຈຢູ່າງລະອຽດຖີິ່ີິ່ຖ້ວແລ້ວ,ຈືິ່ງຂໍ
ຢັັ້ງຢືນດ້ວຍກຽດເພືິ່ອສະຫນອງ (ຊືິ່ຂອງສີນຄ້າ) ຕາມຄວາມຕ້ອງ ການທີິ່ກ ານົດໄວ້ຢູູ່ໃນ ເອກະສານ ປະມູນ
ສົມທຽບລາຄາ ເປັນລາຄາ ລວມທັງຫມົດ: 
- ............... (ຂຽນເປັນຕົວເລກ) ..........ກີບ. 
- ............... (ຂຽນເປັນຕົວຫນັງສື) .......ກີບ. 
ຖ້າຫາກວ່າ ການສະເຫນີລາຄາຂອງຂ້າພະເຈົົ້າໄດຖື້ກຮັບຮອງເອົາ, ຂ້າພະເຈົົ້າຮັບປະກັນວ່າ ຈະສົົ່ງມອບ

ສິນຄ້າດັົ່ງກ່າວນີົ້ ພາຍໃນ (ຈ ານວນ ເດືອນ, ອາທິດ, ວັນ) ໂດຍເລີົ້ມຈາກວັນທີິ່ໄດຮ້ັບແຈ້ງການ ຂອງທ່ານ, 
ໂດຍສອດຄ່ອງ ກັບເວລາສົົ່ງມອບສິນຄ້າທີິ່ກ ານົດໄວ້ຢູູ່ໃນຂໍໍ້ທີ 5 ຂອງ ເງືິ່ອນໄຂສັນຍາ. 
ຂ້າພະເຈົົ້າຂໍຢັັ້ງຢືນວ່າບໍໍ່ໄດ້ຍືິ່ນເອກະສານສົມທຽບລາຄາໃນການສົມທຽບລາຄານີົ້ ຫລາຍກວ່າຫນຶິ່ງຊອງ
ສ າລັບການສົມທຽບລາຄານີົ້. ເອກະສານສົມທຽບລາຄາຂອງຂ້າພະເຈົົ້າ ມີຜົນໃຊ້ໄດ້ຕາມໄລຍະເວລາ 
(ຈ ານວນ)ວັນ ຫລັງຈາກເວລາປິດຮັບຊອງສົມທຽບລາຄາ.  
ຂ້າພະເຈົົ້າຂໍແຈ້ງວ່າ ບໍລິສັດຂອງຂ້າພະເຈົົ້າ ແລະຜູ້ສະຫນອງສິນຄ້າໃນບາງສ່ວນຂອງສັນຍານີົ້ ບໍໍ່ແມ່ນຜູ້ທີິ່ 
ລັດຖະບານ ແລະ/ຫລື ທະນາຄານໂລກ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ໄດ້ປະກາດເປັນ ບໍລິສັດທີິ່ບໍໍ່ມີຄວາມ
ເຫມາະສົມ ໃນການກະທ າທີິ່ພົວພັນກັບການ ສໍໍ້ລາດ ບັງຫລວງ, ການສໍໍ້ໂກງ, ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ຫລື
ການບີບບັງຄັບ. ຂ້າພະເຈົົ້າ ຂໍໃຫ້ຄ າຫມັົ້ນສັນຍາຕືິ່ມອີກວ່າ ຈະບໍໍ່ພົວພັນກັບການກະທ າດັົ່ງກ່າວນີົ້ ໃນ 
ຕະຫລອດໄລຍະ ປະຕິບັດສັນຍາສະບັບນີົ້. 
ຂ້າພະເຈົົ້າຮັບຮູ້ວ່າແຈ້ງການຂອງທ່ານ ຈະປະກອບເປັນ ການຮັບ ຮອງເອົາການສົມທຽບລາຄາ ຂອງ
ຂ້າພະເຈົົ້າ ແລະຖືວ່າເປັນຂໍໍ້ຜູກມັດລະ ຫວ່າງພວກເຮົາ ຈົນກວ່າຈະໄດເ້ຊັນສັນຍາ. 
ຂ້າພະເຈົົ້າເຫັນດີເຫັນພ້ອມວ່າທ່ານບໍໍ່ມີຄວາມຈ າເປັນທີິ່ຈະຕ້ອງຮັບຮອງເອົາຊອງສົມທຽບລາຄາທີິ່ສະເຫນີ 
ລາຄາຕ ່າທີິ່ສຸດ ຫລື ທຸກໆ ຊອງປະມູນທີິ່ທ່ານໄດຮ້ັບ. 

 
ລາຍເຊັນຂອງຜູ້ທີິ່ໄດຮ້ັບອະນຸມັດໃຫ້ເຊັນເອກະສານປະມູນນີົ້ 

ຊືິ່ ແລະ ຕ າແຫນ່ງຂອງເຈົົ້າຂອງລາຍເຊັນ 
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ຫມວດທ ີ5: ລາຍການສນິຄາ້ ແລະ ການສະເຫນລີາຄາ 
 

ລ/ດ ຊືິ່ຂອງສິນຄ້າ ແລະ ລາຍລະອຽດ 
ຂອງສິນຄ້າ 

ຫົວ 
ຫນ່ວຍ 

ຈ ານວນ 
 
 
 

(1) 

ລາຄາຫົວຫນ່ວຍ 
ທີິ່ລວມພາສີ,ອາກອນຕ່າງໆ, 
ຄ່າຂົນສົົ່ງຮອດສະຖ່ານທີິ່ 

ແລະ ຕິດຕັົ້ງ (ກີບ) 

(2) 

ລາຄາລວມ 
(ກີບ) 
(3)= 

(1) X (2) 

1.1 Laptop  ຊຸດ 2   

1.2 Laptop  ຊຸດ 3   

2 LCD projector ຊຸດ 2   

3 Black and white Printer ຊຸດ 1   

4.1 Digital conference system 

(Digital chairman discussion 

unit) 

ຊຸດ 1   

4.2 Digital conference system 

(Digital delegate  discussion 

unit) 

ຊຸດ 10   

4.3 Digital conference system 

(Control Unit) 
ຊຸດ 1   

5 Motorized projection screen ຊຸດ 1   

    ລາຄາລວມທັງໝົດ  

 
ລາຄາລວມຂຽນເປັນຕົວຫນັງສື  
ສະເຫນສີົົ່ງມອບ (ຈ ານວນ ວັນ, ເດືອນ) 
ການຮັບປະກັນ (ຈ ານວນ ວັນ, ເດືອນ) 

 
       ວັນທີ:      

ລາຍເຊັນ ແລະ ຈ ໍ້າກາຂອງຜູ້ສະຫນອງສິນຄ້າ 
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ຫມວດທ ີ6: ມາດຕະຖານເຕກັນກິ: 

ລ/ດ ເລກລະຫັດ ຫລື  
ລາຍການສິນຄ້າ 

ມາດຕະຖານເຕັກນິກ  
ຂອງສິນຄ້າທີິ່ຕ້ອງການ 

ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ຂອງສິນຄ້າ  
ທີິ່ສະເໜີໂດຍຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ 

1.1 Laptop  

Make   
Model   
Screen 15 inch  
Intel processor core i7-6700HQ, quad core 2.6 

GHz(3.5GHz boost)  
Memory 16 GB DDR4 2400Mhz (2 x 

DIMMs)  
Storage 256 GB M.2 SSD+ 1TB 5200 

rpm HDD  
Connectivity 802.11ac Dual-Band Wi-Fi & 

Bluetooth 4.1  
Port USB 3.0 / HDMI / Mini-Display 

Port  
Extras Multi-colored backlit keyboard, 

track pad, HD webcam  
OPS Windows 10  
Accessories  Supply with wireless mouse, 

mouse pad and carry bag  
Warranty 1 year minimum  

1.2 Laptop 
Make   
Model   
Screen 14 inch  
Intel processor core i7 (2.50 GHz up to 3.50 

GHz)  
Memory 8 GB DDR3   
Storage 1TB 5400 rpm   
Connectivity 802.11ac Dual-Band Wi-Fi & 

Bluetooth 4.1  
Port 2 USB 3.0 / HDMI / Mini-

Display Port  
Multimedia Built-in speaker, built-in 

subwoofer  
Web camera Webcam with integrated digital 

microphone  
OPS Windows 10  
Accessories  Supply with wireless mouse,  
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mouse pad and carry bag 

Warranty 1 year minimum  
2 LCD projector 

Make   
Model   
Technology  3 LCD  
Brightness 3,000  
Contrast Ratio 2000:1  
Resolution  1280x800(WXGA)  
Aspect Ratio:  16:10  
Lamp Life 

(STD/ECO)(hr) 

Type 200W UHE Life 

(Normal/Eco) 5,000 hours / 

10,000 hours  
Accessories  Supply with carry bag  
Warranty 1 year minimum  

3 Black and white Printer 

Make   

Model   

Technology  Laser  

Print speed Simplex: up to 25 ppm 

Duplex: up to 7 spm  

Print Resolution 600 x 600dpi  

Print Quality  1200 x 1200dpi   

USB Interface USB 2.0 High Speed  

Network Interface 10 Base T / 100 Base Tx  

Warranty 1 year minimum  

4.1 Digital conference system (Digital chairman discussion unit) 

Make   

Model   

Power Supply DC 9V by Control unit  

Interface Type 8P-DIN  

Earphone Output 3.5mm stereo jack  

Microphone Type Condenser  

Signal-to-Noise 

Ratio 

68dB(A-Wieght) 

 

Warranty 1 year minimum  

4.2 Digital conference system (Digital delegate  discussion unit) 

Make   

Model   

Power Supply DC 9V by Control unit  

Interface Type 8P-DIN  

Earphone Output 3.5mm stereo jack  

Microphone Type Condenser  

Signal-to-Noise 

Ratio 

68dB(A-Wieght) 

 

Warranty 1 year minimum  

4.3 Digital conference system (Controls unit)  
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Make   

Model   
Power Supply AC 100-240V  
Frequency 

response 

30Hz-18kHz 
 

Input impedance LINE:50KΩ  DIN:50KΩ  
Output impedance RECORD :200Ω  LINE :200Ω 

BALANCE: 300Ω   

UNBALANCE: 400Ω  
Warranty 1 year minimum  

5 Motorized projection screen 

Style Electric  

Type Motorized screen  

Material Matt White  

Size 213cm x 274cm (H x W)  

Accessories  Supply with wireless remote 

control   
Warranty 1 year minimum  

 
ວັນທີ: 

       ລາຍເຊັນ ແລະ ຈ ໍ້າກາຊືິ່ ແລະນາມສະກຸນ 
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ຫມວດທ ີ7: ຕາຕະລາງການສົົ່ງມອບສນິຄາ້ 

ລ/ດ ເນືົ້ອໃນຂອງລາຍການ ຫົວ 
ຫນ່ວຍ 

ຈ ານວນ 
ທີິ່

ຕ້ອງການ 

ບ່ອນສົົ່ງມອບ ວັນທີທີິ່
ຕ້ອງການ 

(ມືົ້/ອາທິດ) 
1.1 Laptop  ຊຸດ 2 

ຫ້ອງການກອງທຶນປົກ

ປັກຮັກສາສ ິ່ງແວດລ້ອມ, 

ເຂດນາໄຮ່ດຽວ, ຕຶກ ກ

ຊສ 100, ຊັົ້ນ 2, ນະ

ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂທ : 

021 252 739, ແຟກ: 
021 252 741 

 
1.2 Laptop  ຊຸດ 3 
2 LCD projector ຊຸດ 2 
3 Printer ຊຸດ 1 

4.1 Digital conference system 

(Digital chairman discussion 

unit) 

ຊຸດ 1 

4.2 Digital conference system 

(Digital delegate  discussion 

unit) 

ຊຸດ 1 

4.3 Digital conference system 

(Controls unit) 
ຊຸດ 1 

5 Motorized projection screen ຊຸດ 1 

     
 

ລາຍເຊັນຜູ້ສະຫນອງສິນຄ້າ ແລະ ຈ ໍ້າກາ      
 
ຊືິ່ ແລະ ນາມສະກຸນ 
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ຫມວດທ ີ8: ຮບູຕວົຢູ່າງສນິຄ້າ 
ຜູ້ສະຫນອງສິນຄ້າ ຕ້ອງລະບຍີຸິ່ຫໍໍ້/ໂມແດນ (ທີິ່ຮັບຮອງໄດ້) ຂອງສິນຄ້າທີິ່ສະຫນອງ ແລະຕ້ອງຄດັຕິດ ຕົົ້ນສະບັບ ຂອງສິິ່ງພິມ
ໂຄສະນາຂອງສິນຄ້າ/ກາຕາລອກແຕ່ລະລາຍການ.(ຖ້າຫາກວ່າຕ້ອງການ) 
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ຫມວດທ ີ9: ສນັຍາ 

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ 

--------------------------- 
ສນັຍາ 

         ສັນຍາເລກທີ: 
ສັນຍາສະບັບນີົ້ ໄດສ້້າງຂືົ້ນໃນວັນທີ....…… ລະຫວ່າງ ຝູ່າຍຫນຶິ່ງ ຫ້ອງການ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ເຂດນາໄຮ່ດຽວ ຕຶກ ກຊສ 100, ຊັົ້ນ 2, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,  ໂທລະສັບ: 021 

252739 ແຟັກ: 021 252741 (ຕໍໍ່ໄປນີົ້ເອີົ້ນວ່າ ຜູ້ຈັດຊືົ້) ແລະ ອີກຝູ່າຍຫນຶິ່ງ (ຊືິ່ ແລະ ທີິ່ຢູູ່ບໍລິສັດ 
......……….........(ຕໍໍ່ໄປນີົ້ເອີົ້ນວ່າ ຜູ້ສະຫນອງສິນຄ້າ). ພອ້ມດຽວກັນນີົ້ຜູ້ຈັດຊືົ້ໄດສ້ະເຫນີຕົກລົງ ໃຫ້ຜູ້
ສະຫນອງສິນຄ້າ ສະຫນອງ (ຊືິ່ຂອງສິນຄ້າ) ແລະ ຜູ້ຈດັຊືົ້ ໄດຮ້ັບຮອງເອົາການສົມທຽບລາຄາຂອງຜູ້
ສະຫນອງສິນຄ້າ ໃນການສະຫນອງສິນຄ້າດັົ່ງກ່າວ ໃນມູນຄ່າລວມ ທັງຫມົດ (ລາຄາເປັນຕົວເລກ ແລະ ຕົວ
ຫນັງສື) (ຕໍໍ່ໄປນີົ້ເອີົ້ນ ວ່າ: ມູນຄ່າສັນຍາ). 

1. ບັນດາເອກະສານທີິ່ປະກອບເປັນສັນຍາໄດຈ້ັດລຽງ ຕາມລະດັບ ຄວາມສ າຄັນ ດັົ່ງນີົ້:  
(ກ). ສັນຍາສະບັບນີົ້ ທີິ່ໄດເ້ຊັນກັນລະຫວ່າງສອງຝູ່າຍ. 
(ຂ). ເງືິ່ອນໄຂຂອງສັນຍາ.  
(ຄ). ຕາຕະລາງລາຍການສິນຄ້າ ແລະ ລາຄາ. 
(ງ). ມາດຕະຖານເຕັກນິກຂອງສິນຄ້າທີິ່ຈະສະຫນອງໃຫ້. 
(ຈ). ຕາຕະລາງການສົົ່ງມອບສິນຄ້າ. 

2.  ຜູ້ຈັດຊືົ້ ເຫັນດີພິຈາລະນາຈ່າຍເງິນໃຫ້ແກ່ຜູ້ສະຫນອງສິນຄ້າຕາມ ທີິ່ໄດກ້ ານົດໄວ້ຢູູ່ໃນຂໍໍ້ 5 ຂອງເງືິ່ອນໄຂ 

ຂອງສັນຍາ. ພ້ອມດຽວກັນນີົ້, ຜູ້ສະຫນອງສິນຄ້າໄດຕ້ົກລົງເຫັນດີກັບຜູ້ຈັດຊືົ້ ຕ້ອງສະຫນອງ ສິນຄ້າ ແລະ 
ໄດດ້ັດແປງແກ້ໄຂຄວາມເສັຽຫາຍທຸກໆຢູ່າງທີິ່ມີ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຕາມ ທຸກໆຂໍໍ້ກ ານົດ ຂອງສັນຍາ ສະບັບນີົ້. 
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3.   ພ້ອມດຽວກັນນີົ້, ຜູ້ຈັດຊືົ້ ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີວ່າ ຕ້ອງຈ່າຍເງິນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ສະຫນອງສິນຄ້າ ຕາມການພິຈາລະ
ນາ ຢັັ້ງຢືນຕາມຂໍໍ້ກ ານົດ ຂອງສິນຄ້າ ແລະໄດດ້ັດແປງແກ້ໄຂຄວາມ ເສັຽຫາຍທຸກໆຢູ່າງທີິ່ມີໃນ ມູນຄ່າ 
ຂອງສັນຍາ ຫລືຈ ານວນເງິນອືິ່ນໆທີິ່ຕ້ອງໄດຊ້ າລະ ພາຍໃຕ້ ຂໍໍ້ກ ານົດຂອງສັນຍາຕາມເວລາ ແລະ ວິທີການທີິ່
ໄດກ້ ານົດ ໄວ້ຢູູ່ໃນ ຂໍໍ້ທີ 5 ຂອງເງືິ່ອນໄຂສັນຍາ. 
ສະນັົ້ນ, ເພືິ່ອເປັນຫລັກຖານແກ່ທັງສອງຝູ່າຍ, ຈືິ່ງໄດຕ້ົກລົງປະ ຕິບັດ ສັນຍາສະບັບນີົ້ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ 
ກົດຫມາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ຕາມວັນທີ ທີິ່ໄດລ້ະບຸໄວ້ຂ້າງເທີງນີົ້ ເປັນຕົົ້ນໄປ. 
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