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ໝວດ I - ຂ ແ້ນະນ າສ າລບັຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມນູ 

ກ. ບນັຍດັທົື່ ວໄປ 

1. ຂອບເຂດຂອງ ການ
ປະມນູ 

1.1 ໂດຍອ ງໃສື່ ການແຈງ້ເຊ ນປະມູນຕາມທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວຢູ້ື່ ໃນຂ ມູ້ນສ າລບັການປະມູນ (BDS) ຜູື່ ຈດັຊ ້
ໄດອ້ອກເອກະສານປະມູນສະບບັນ  ້ ເພ ື່ ອດ າເນ ນການຈດັຊ ສ້ າລບັສນິຄາ້ ແລະ ອຸປະກອນ ດັື່ ງທ ື່
ແຈງ້ໄວໃ້ນ ໝວດ VII: ລາຍການ. ຊ ື່ ຂອງການຕອ້ງການ, ຊ ື່ ຂອງການປະມູນ, ເລກທ ສນັຍາ ແລະ 
ຈ ານວນພູດຂອງການປະມູນເປ ດກວ້າງພາຍໃນ (NCB) ຕາມທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວຢູ້ື່ ໃນ BDS. 

1.2 ຄ າສບັທ ື່ ນ າໃຊໃ້ນເອກະສານປະມູນສະບບັນ ມ້  ຄວາມໝາຍດັື່ ງຕ ື່ ໄປນ :້ 

(a) ຄ າສບັ “ເປນັລາຍລກັອກັສອນ” ໝາຍເຖງິການພວົພນັດວ້ຍການຂຽນ (ເຊັື່ ນ: ອ ເມນ, 
ໂທລະສານ...) ເພ ື່ ອຢັງ້ຢ ນເຖງິການໄດຮ້ບັ; 

(b) ເວັນ້ເສຍແຕື່ ເນ ອ້ໃນຂອງເອກະສານ ຈະມ ຄວາມໝາຍເປນັຢື່ າງອ ື່ ນ, ຄ າສບັ ພາສາ
ອງັກດິ ທ ື່ ຂຽນເປນັ “ພະຫຸພດົ” ມ ຄວາມໝາຍຄ ກນັກບັເປນັ “ເອກະພດົ” ແລະ ຖາ້
ຂຽນເປນັ “ເອກະພດົ” ກ ື່ ມ ຄວາມໝາຍຄ ກນັກບັ “ພະຫຸພດົ”; ແລະ  

(c) “ວນັ” ໝາຍເຖງິວນັຕາມປະຕທິນິ. 

 2. ແຫລື່ ງທນຶ [ຖາ້ເປນັໂຄງການທ ື່ ໃຊທ້ນຶຈາກທະນາຄານໂລກ ຫລ  ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ  ຕອ້ງນ າ ໃຊ ້ເງ  ື່ອນໄຂທ ື່ ກ ານດົ
ໄວຕ້າມ ITB 2.1 ແລະ  ITB 2.2 ດັື່ ງລຸື່ ມນ ]້ 

2.1 ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ (ສປປ ລາວ, ເອ ນ້ຫຍ  ້ຕ ື່ໄປວື່ າ “ຜູື່ ກູຢ້ ມ”) ໄດຮ້ບັ
ທນຶ ແລະ ນ າໃຊທ້ນຶດັື່ ງກື່ າວ (ເອ ນ້ຫຍ ຕ້ ື່ ໄປວື່ າ “ທນຶ”) ຈາກທະນາຄານໂລກ ຫລ  ທະນາຄານ
ພດັທະນາອາຊ  (ເອ ນ້ຫຍ  ້ ຕ ື່ໄປວື່ າ “ທະນາຄານ”) ໃນຈ ານວນທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ BDS ເພ ື່ ອ
ປະຕບິດັໂຄງການຕາມຊ ື່ ທ ື່ ໄດບ້ົື່ ງໄວໃ້ນ BDS. ຜູື່ ກູຢ້ ມເງນິມ ຈດຸປະສງົ ທ ື່ ຈະນ າໃຊທ້ນຶສື່ ວນໃດ
ສື່ ວນໜຶື່ ງ ເພ ື່ ອໃຊຈ້ື່ າຍຕາມທ ື່ ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັພາຍໃຕສ້ນັຍາ ຈາກການປະມູນຄັງ້ນ .້ 

2.2 ການເບ ກຈື່ າຍໂດຍທະນາຄານ ຈະປະຕບິດັໄດກ້ ື່ ຕ ື່ ເມ  ື່ ອໄດຮ້ບັການສະເໜ ຈາກຜູື່ ກູຢ້ ມ ເທົື່ າ ນັນ້ 
ແລະ ພາຍຫລງັໄດຮ້ບັການເຫນັດ ຈາກທະນາຄານ ແລະ ຈະຕອ້ງຢູື່ ພາຍໃຕ ້ ເງ  ື່ອນໄຂ ຂອງການກູ ້
ຢ ມທຸກຢື່ າງ (ຫລ  ສນັຍາດາ້ນການເງນິອ ື່ ນໆ). ສນັຍາກູຢ້ ມຈະບ ື່ ອະນຸຍາດ ໃຫມ້ ການຖອນເງນິ
ຈາກບນັຊ ເງນິກູ ້ເພ ື່ ອຈດຸປະສງົໃນການເບ ກຈື່ າຍໃຫບຸ້ກຄນົ ຫລ  ອງົການໃດໜຶື່ ງ ຫລ  ເພ ື່ ອໃຊຈ້ື່ າຍ
ໃນການສັື່ ງສນິຄາ້ເຂົາ້ມາ, ຖາ້ຫາກວື່ າການໃຊຈ້ື່ າຍ ຫລ  ສນິຄາ້ນ າເຂົາ້ເຫລົື່ ານັນ້, ຕາມຄວາມເຂົາ້ໃຈ
ຂອງທະນາຄານ, ແມື່ ນໄດຖ້ ກຫາ້ມ ໂດຍການ ຕດັສນິຂອງສະພາຄວາມໝັນ້ຄງົ ຂອງສະຫະປະຊາ
ຊາດ ພາຍໃຕກ້ດົບດັທ  VII ຂອງ ກດົບດັສະຫະປະຊາຊາດ. ບ ື່ ມ ພາກສື່ ວນອ ື່ ນໃດນອກຈາກຜູື່ ກູ ້
ຢ ມຈະມ ສດິຕ ື່ ສນັຍາກູຢ້ ມ (ຫລ  ສນັຍາດາ້ນການເງນິອ ື່ ນໆ) ຫລ  ຮຽກຮອ້ງນ າໃຊທ້ນຶກູຢ້ ມ
ດັື່ ງກື່ າວ. 

[ຖາ້ເປນັໂຄງການທ ື່ ນ າ ໃຊທ້ນຶຂອງລດັຖະບານແຫື່ ງ ສປປ ລາວ, ຕອ້ງນ າ ໃຊເ້ງ  ື່ອນໄຂ ITB 2.1 ແລະ 2.2 ດັື່ ງ
ລຸື່ ມນ ]້ 

2.1 ຜູື່ ຈດັຊ  ້ໄດຮ້ບັອະນຸມດັທນຶງບົປະມານແຫື່ ງລດັຕາມທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ BDS ແລະ ມ ຈດຸປະສງົ
ນ າໃຊທ້ນຶດັື່ ງກື່ າວສື່ ວນໃດສື່ ວນໜຶື່ ງ ໃຫຖ້ ກຕອ້ງຕາມການອະນຸມດັ ພາຍໃຕສ້ນັຍາສະບບັນ  ້
ໂດຍຜື່ ານການປະມູນ. 
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2.2 ເພ ື່ ອຈດຸປະສງົຂອງວກັນ ,້ ”ງບົປະມານຂອງລດັ” ໝາຍເຖງິທຸກແຫລື່ ງທນຶພາຍໃນ ຈາກ
ລດັຖະບານ. 

3. ພດຶຕກິ າທຸຈະລດິ ຫລ  ສ ້
ໂກງ 

3.1 ລດັຖະບານ ຫລ  ທະນາຄານ ຮຽກຮອ້ງໃຫປ້ະຕບິດັຕາມນະໂຍບາຍວື່ າດວ້ຍການຕາ້ນ ການທຸ
ຈະລດິ ຫລ  ພດຶຕກິ າສ ໂ້ກງຕາມທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນໝວດທ  VI. 

3.2  ເພ ື່ ອປະຕບິດັຕາມນະໂຍບາຍດັື່ ງກື່ າວ, ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ ຈະຕອ້ງອະນຸຍາດ ແລະ ໃຫ ້
ພະນກັງານຂອງຕນົ (ທ ື່ ໄດແ້ຈງ້ໄວ ້ ຫລ  ບ ື່  ໄດແ້ຈງ້), ຜູື່ ຮບັເໝາົຊື່ ວງຕ ື່ , ຜູື່ ຊື່ ວຍທ ື່ ປກຶສາ, ຜູື່ ໃຫ ້
ບ ລກິານ ຫລ  ຜູື່ ສະໜອງວດັສະດຸ ແລະ ພະນກັງານຂອງເຂາົເຈ ົາ້ ຍນິຍອມໃຫລ້ດັຖະບານ 
ແລະ/ຫລ  ທະນາຄານ ໄດກ້ວດກາບນັຊ , ປຶມ້ບນັທກຶ ແລະ ເອກະສານອ ື່ ນໆທ ື່ ກື່ ຽວຂອ້ງກບັ 
ຂັນ້ຕອນການຍ ື່ ນຊອງປະມູນ ແລະ ການປະຕບິດັ ສນັຍາ (ໃນກ ລະນ  ໄດຮ້ບັສນັຍາ) ແລະ ໃຫ ້
ມ ການກວດກາໂດຍຜູື່ ກວດກາອດິສະລະ ຊຶື່ ງລດັຖະບານ ແລະ/ຫລ  ທະນາຄານ ເປນັຜູື່ ແຕື່ ງຕັງ້. 

4. ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມນູ ທ ື່ ມ 
ຄວາມເຫມາະສມົ 

4.1 ການແຈງ້ເຊ ນປະມູນນ  ້ແມື່ ນເປນັການເປ ດກວ້າງໃຫບ້ ລສິດັພາຍໃນ ສປປ ລາວ ທ ື່ ມ ເງ  ື່ອນໄຂ ຄບົ
ຖວ້ນ, ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນຈາກປະເທດອ ື່ ນໆ ທ ື່ ໄດຮ້ບັອະນຸມດັຕາມທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນໝວດ V 
ກ ື່ ສາມາດເຂົາ້ຮື່ ວມປະມູນໄດເ້ຊນັດຽວກນັ.  

4.2 ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ ອາດແມື່ ນນຕິບຸິກຄນົແບບສື່ ວນຕວົ, ລດັວສິາຫະກດິ ຕາມ ITB 4.5 ຫລ  
ການຮື່ ວມທນຶລະຫວື່ າງຫວົໜື່ ວຍທຸລະກດິເຫລົື່ ານັນ້ ໃນຮູບແບບ ບ ລສິດັຮື່ ວມທຸລະກດິ “JV” 
ພາຍໃຕກ້ານຕກົລງົທ ື່ ມ ຢູື່ ແລວ້ ຫລ  ມຈິດຸປະສງົ ເພ ື່ ອສາ້ງຕັງ້ຮຸນ້ສື່ ວນທຸລະກດິໃໝື່  ໂດຍມ 
ເອກະສານຢັງ້ຢ ນ. ໃນກ ລະນ ມ  ການຮື່ ວມ ທຸລະກດິ “JV” ສະມາຊກິທຸກຄນົ ຈະຕອ້ງ
ຮບັຜດິຊອບ ຮື່ ວມກນັຕ ື່ ວຽກທ ື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ ກບັການປະຕບິດັສນັຍາຕາມເງ  ື່ອນໄຂຂອງສນັຍາ. ຖາ້
ຫາກ “JV” ໄດຮ້ບັໂຄງການ, ບ ລສິດັຮື່ ວມທຸລະກດິ ຈະຕອ້ງແຕື່ ງຕັງ້ຜູື່ ຕາງໜາ້ຂອງຕນົທ ື່ ມ ສດິ
ຕດັສນິ ການດ າເນ ນ ທຸລະກດິ ໃນນາມບ ລສິດັ “JV” ຫລ  ໃນນາມສະມາຊກິຜູື່ ໃດ ຜູື່ ໜຶື່ ງຂອງ 
“JV” ຕະຫລອດໄລຍະການດ າເນ ນການປະມູນ ແລະ ໃນ ໄລຍະປະຕບິດັສນັຍາ. ເວັນ້ເສຍແຕື່  ຈະ
ລະບຸໄວຢູ້ື່ ໃນ BDS, ຈະບ ື່ ຈ າກດັຈ ານວນສະມາຊກິ ທ ື່ ເຂົາ້ຮື່ ວມທຸລະກດິ “JV”. 

4.3 ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ ຈະຕອ້ງບ ື່ມ ຜນົປະໂຫຍດຊ າ້ຊອ້ນ. ຖາ້ຫາກກວດພບົວື່ າຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັ 
ປະມູນໃດໜຶື່ ງ ມ ຜນົປະໂຫຍດຊ າ້ຊອ້ນ ຈະຖ ກຕດັສດິ.  ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມນູນັນ້ ຈະຖ ວື່ າ ມ ຜນົ
ປະໂຫຍດຊ າ້ຊອ້ນ ໃນໄລຍະການດ າເນ ນການປະມູນ ຖາ້ຫາກຕກົຢູື່ ໃນກ ລະນ ດັື່ ງນ :້  

(a) ໄດມ້ ການພວົພນັກບັຜູື່  ໄດຮ້ບັສດິຜນົປະໂຫຍດຜູື່ ດຽວກນັ; ຫລ   

(b) ຮບັ ແລະ ໄດຮ້ບັສນິຈາ້ງລາງວນັໂດຍກງົ ຫລ  ໂດຍທາງອອ້ມຈາກຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັ ປະມູນ
ຄນົອ ື່ ນ; ຫລ  

(c) ມ ຜູື່ ຕາງໜາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ ຜູື່ ດຽວກນັກບັຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນຄນົອ ື່ ນ; ຫລ  

(d) ມ ການພວົພນັໂດຍກງົກບັຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນຄນົອ ື່ ນ ຫລ  ຜື່ ານບຸກຄນົທ ສາມ ຊຶື່ ງເຮດັ
ໃຫຜູ້ື່ ກື່ ຽວຢູື່ ໃນຖານະທ ື່ ມ ອດິທພິນົຕ ື່ ການປະມູນຂອງຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນຄນົອ ື່ ນ ຫລ  
ມ ອດິທພິນົຕ ື່ ຜູື່ ຈດັຊ ໃ້ນການຕດັສນິຜນົຂອງການປະມູນ; ຫລ  

(e) ຖາ້ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນຜູື່ ໃດຜູື່ ໜຶື່ ງ ຍ ື່ ນປະມູນຫລາຍກື່ ວາໜຶື່ ງຊອງ. ໃນກ ລະນ ນ ,້ ຊອງ
ປະມູນທງັໝດົທ ື່ ຜູື່ ກື່ ຽວມ ສື່ ວນຮື່ ວມນ າຈະຖ ກຕດັສດິທງັໝດົ. ແຕື່ ກ ລະນ ນ  ້ ບ ື່ ໄດ ້
ກວມເອາົຜູື່ ຮບັເໝາົຊື່ ວງຕ ື່  ຊຶື່ ງສາມາດເຂົາ້ຮື່ ວມປະມູນນ າຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນຫລາຍກື່
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ວາໜຶື່ ງຄນົໄດ;້ ຫລ   

(f) ຖາ້ສະມາຊກິຄນົໃດຄນົໜຶື່ ງຂອງຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ ໄດຮ້ື່ ວມເປນັທ ື່ ປກຶສາໃນການ
ກະກຽມອອກແບບແຜນຜງັ ຫລ  ຂ ກ້ ານດົທາງດາ້ນເຕກັນກິສ າລບັການປະມູນ; ຫລ  

(g) ຖາ້ສະມາຊກິຄນົໃດຄນົໜຶື່ ງຂອງຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນໄດຖ້ ກວື່ າຈາ້ງ (ຫລ  ຖ ກສະເໜ ວື່ າ
ຈາ້ງໃຫເ້ປນັວສິະວະກອນ) ໂດຍຜູື່ ຈດັຊ  ືື້ ຫລ  ຜູື່ ກູຢ້ ມ ສ າລບັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສນັຍາ; 
ຫລ  

(h) ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ ເປນັຜູື່ ສະໜອງສນິຄາ້, ວຽກ ຫລ  ການບ ລກິານອ ື່ ນໆ ຊຶື່ ງບ ື່ ແມື່ ນ
ວຽກບ ລກິານທາງດາ້ນທ ື່ ປກຶສາ ແຕື່ ພວົພນັໂດຍກງົກື່ ຽວກບັວຽກງານບ ລກິານ ທາງດາ້ນ 
ທ ື່ ປກຶສາ ໃນການກະກຽມ ຫລ  ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ຕາມທ ື່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນ 
BDS ITB 2.1 ຊຶື່ ງແມື່ ນສະມາຊກິຂອງຕນົ ມ ສື່ ວນກື່ ຽວຂອ້ງ ຫລ  ພາຍໃຕ ້ການຊ ນ້ າ
ໂດຍກງົ ຫລ  ທາງອອ້ມ ຫລ  ພາຍໃຕ ້ການຄຸມ້ຄອງຮື່ ວມກນັກບັຕນົ; ຫລ  

(i) ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ ມ ການພວົພນັທຸລະກດິຢື່ າງໃກຊ້ດິ ຫລ  ຖານະຄອບຄວົ ກບັ ວຊິາ
ການຂອງຜູື່ ຈດັຊ  ້ ຫລ  ຜູື່ ກູຢ້ ມ (ຫລ  ອງົການທ ື່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ຫລ  ຜູື່ ທ ື່ ມ 
ສື່ ວນຮື່ ວມໃນການນ າ ໃຊທ້ນຶກູຢ້ ມ), ຊຶື່ ງ (i) ມ ສື່ ວນຮື່ ວມໂດຍກງົ ຫລ  ໂດຍທາງອອ້ມ 
ກບັການກະກຽມເອກະສານປະມູນ ຫລ  ຮຽບຮຽງເງ  ື່ອນ ໄຂສນັຍາ, ແລະ/ຫລ  ການປະ
ເມ ນການປະມູນ; ຫລ  (ii) ມ ສື່ ວນຮື່ ວມໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຫລ  ກວດກາສນັຍາ,  
ເວັນ້ເສຍແຕື່  ຜນົປະໂຫຍດຊ າ້ຊອ້ນຈາກການພວົພນັນ  ້ ໄດຖ້ ກແກໄ້ຂ ໃນທ ານອງທ ື່
ລດັຖະບານ, ທະນາຄານ ສາມາດຮບັເອາົໄດຕ້ະຫລອດຂະບວນການ ປະມູນ ແລະ 
ການປະຕບິດັສນັຍາ. 

4.4 ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ ໄດຖ້ ກຕດັສດິຍອ້ນມ ຄວາມຜດິຕາມຂ ແ້ນະນ າສ າລບັຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ 
ITB 3.1 ຂາ້ງເທງິນ ,້ ແລະ ຕາມຂ ແ້ນະນ າຂອງທະນາຄານໂລກ ວື່ າດວ້ຍ ການປອ້ງກນັ ແລະ ການ
ປາບປາມການທຸຈະລດິສ າລບັໂຄງການ ທ ື່ ທະນາຄານໂລກ ໃຫທ້ນຶ (“ບດົແນະນ າວື່ າດວ້ຍ ການ
ຕາ້ນການທຸຈະລດິ”), ຫລ  ຕາມກດົໝາຍ ທ ື່ ນ າໃຊໃ້ນປະຈບຸນັຂອງ ລດັຖະບານ ແຫື່ ງ ສປປ ລາວ, 
ຜູື່ ກື່ ຽວຈະບ ື່ ມ ສດິເຂົາ້ຮື່ ວມ ແຂື່ ງຂນັປະມູນ ຫລ  ໄດຮ້ບັໂຄງການທ ື່ ທະນາຄານເປນັຜູື່ ໃຫທ້ນຶ ຫລ  
ໂຄງການ ທ ື່ ນ າໃຊງ້ບົປະມານຂອງລດັ ໃນຊື່ ວງ ໄລຍະເວລາທ ື່ ທະນາຄານ ແລະ ລດັຖະບານລາວ ໄດ ້
ກ ານດົໄວ.້ ບນັຊ ບ ລສິດັ ແລະ ບຸກຄນົດັື່ ງກື່ າວ ສາມາດຫາໄດຈ້າກ ເວບັໄຊທ ື່ ລະບຸໄວຢູ້ື່ ໃນ BDS. 

4.5 ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ ຊຶື່ ງແມື່ ນລດັວສິາຫະກດິ ຫລ  ສະຖາບນັໃດໜຶື່ ງ ຂອງ ສປປ ລາວ ມ ສດິເຂົາ້
ຮື່ ວມການປະມູນ ຖາ້ຫາກພວກເຂາົເຈ ົາ້ສາມາດຢັງ້ຢ ນວື່ າ (i) ໄດສ້າ້ງຕັງ້ຂຶນ້ ຢື່ າງຖ ກຕອ້ງຕາມກດົ
ໝາຍ ແລະ ມ ອດິສະລະທາງດາ້ນການເງນິ (ii) ດ າເນ ນທຸລະກດິ ການຄາ້ພາຍໃຕກ້ດົໝາຍ ວື່ າດວ້ຍ
ກດົໝາຍທຸລະກດິ, ແລະ (iii) ບ ື່ ຢູື່ ພາຍໃຕກ້ານຄຸມ້ ຄອງໂດຍກງົຂອງຂະແໜງການທ ື່ ເປນັຜູື່ ຈດັ
ຊ  ືື  ້ເພ ື່ ອໃຫໄ້ດຮ້ບັອະນຸຍາດເຂົາ້ຮື່ ວມການ ປະມູນ ລດັວສິາຫະກດິ ແລະ ສະຖາບນັເຫລົື່ ານັນ້ຈະ
ຕອ້ງຢັງ້ຢ ນເອກະສານຕື່ າງໆ ໃຫເ້ປນັ ທ ື່ ເພິື່ ງພ ໃຈຂອງຜູື່ ຈດັຊ  ືື ້ ແລະ ທະນາຄານ ບນັດາເອກະສານ
ທ ື່ ກື່ ຽວຂອ້ງກບັການສາ້ງຕັງ້ ລວມດວ້ຍກດົລະບຽບ ແລະ ຂ ມູ້ນອ ື່ ນໆ ຊຶື່ ງຜູື່ ຈດັຊ  ືື ້ ຫລ  
ທະນາຄານຕອ້ງການ ເຊັື່ ນ: (i) ສະຖານະພາບທາງດາ້ນກດົໝາຍ ຂອງບ ລສິດັທ ື່ ແຍກຕນົອອກຈາກ
ລດັຖະບານ; (ii) ແລະ ປະຈບຸນັ ບ ື່ ໄດຮ້ບັການຊື່ ວຍເຫລ ອ ຫລ  ງບົປະມານໃດໆທງັສິນ້; (iii) ເຄ ື່ ອນ
ໄຫວ ທຸລະກດິເໝ ອນກບັກບັບ ລສິດັການຄາ້ຕື່ າງໆ, ຊຶື່ ງໝາຍເຖງິບ ື່ ໄດຖ້ ກບງັຄບັ ໃຫມ້ອບກ າໄລ 
ໃຫລ້ດັຖະບານ, ມ ສດິ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ໃນການກູຢ້ ມທນຶ ແລະ ຊ າລະໜ ສ້ນິ  ແລະ ອາດ
ຖ ກປະກາດໃຫລ້ົມ້ລະລາຍໄດ;້ ແລະ (iv) ບ ື່ໄດເ້ຂົາ້ປະມູນເພ ື່ ອໃຫໄ້ດຮ້ບັສນັຍາ ຈາກພາກສື່ ວນໃດ
ໜຶື່ ງຂອງລດັຖະບານ ທ ື່ ເປນັອງົກອນ, ຊຶື່ ງມ ສດິຊ ນ້ າບ ລສິດັ ຫລ  ມ ອດິທ ິພນົຕ ື່ ການກວດກາບ ລສິດັ
ດັື່ ງກື່ າວ. 
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4.6 ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ ຈະຕອ້ງບ ື່ ຕກົຢູື່ ໃນຖານະຖ ກຫາ້ມບ ື່ ໃຫເ້ຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ ຈາກຜູື່ ຈດັຊ  ືື ້, 
ຊຶື່ ງເປນັຜນົມາຈາກບນັຫາການປະກອບຫນງັສ ຄ າ້ປະກນັການປະມູນ. 

4.7 ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ ຈະຕອ້ງປະຕບິດັພນັທະ ແລະ ຮບັຜດິຊອບ ໃນການຈື່ າຍພາສ , ອາກອນຕື່ າງໆ 
ແລະ ການປະກນັໄພ ພາຍໃຕກ້ດົໝາຍ ແລະ ກດົລະບຽບອ ື່ ນໆທ ື່ ກື່ ຽວ ຂອ້ງຂອງລດັ. 

4.8 ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ ຈະຕອ້ງປະກອບເອກະສານຢັງ້ຢ ນຄວາມຖ ກຕອ້ງ ເໝາະສມົກື່ ຽວ ກບັສດິ
ໃນການເຂົາ້ຮື່ ວມປະມູນຂອງຕນົໃຫຜູ້ື່ ຈດັຊ  ືື ້ ຕາມທ ື່ ຜູື່ ຈດັຊ  ືື ້ຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການ. 

5. ຄວາມຖ ກຕອ້ງ ຂອງ ວດັ
ສະດຸ, ອຸປະກອນ ແລະ 
ການບ ລກິານ 

5.1 ວດັສະດຸ, ອຸປະກອນ ແລະ ການບ ລກິານ ທ ື່ຈະສະໜອງພາຍໃຕເ້ງ  ື່ອນ ໄຂສນັຍາສະບບັນ  ້ຊຶື່ ງແມື່ ນ
ທະນາຄານເປນັຜູື່ ໃຫທ້ນຶ ຈະຕອ້ງມາຈາກແຫລື່ ງຜະລດິ ຕາມຂ ກ້ ານດົທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນໝວດ V, 
ປະເທດທ ື່ມ ຄວາມເຫມາະສມົ ໃນການເຂົາ້ຮື່ ວມການປະມນູ.  

5.2 ສ າລບັຈດຸປະສງົຂອງວກັນ ,້ ຄ າສບັ “ສນິຄາ້” ປະກອບດວ້ຍ ວດັສະດຸ, ວດັຖຸດບິ, ກນົຈກັ, ພາຫາ
ນະ ແລະ ໂຮງງານອຸດສາຫະກ າ ແລະ “ການບ ລກິານ ທ ື່ກື່ ຽວຂອ້ງ” ຊຶື່ ງລວມດວ້ຍການບ ລກິານ
ເຊັື່ ນ: ການປະກນັໄພ, ການຕດິຕັງ້, ການຝກຶອບົຮມົ  ແລະ ການບ າລຸງຮກັສາໃນເບ ອ້ງຕົນ້. 

5.3 ຄ າສບັ “ແຫລື່ ງຜະລດິ” ໝາຍເຖງິປະເທດທ ື່ສນິຄາ້ໄດຖ້ ກຂຸດຄົນ້, ປູກ, ເກບັກື່ ຽວ, ຜະລດິ, ແລະ 
ປຸງແຕື່ ງ ຫລ  ການປະກອບຂຶນ້ຈນົກາຍມາເປນັ ຊິນ້ສື່ ວນທ ື່ຮບັຮູວ້ື່ າເປນັສນິຄາ້, ຊຶື່ ງແຕກຕື່ າງຈາກ
ອງົປະກອບພ ນ້ຖານຂອງມນັ. 

ຂ. ເນ ອ້ໃນຂອງເອກະສານປະມູນ 

6. ໝວດເອກະ ສານປະມນູ 

 

6.1 ເອກະສານປະມູນປະກອບດວ້ຍ ພາກ 1, 2 ແລະ 3, ຊຶື່ ງກວມເອາົບນັດາໝວດຕື່ າງໆທ ື່ ໄດ ້ລະບຸໄວ ້
ຂາ້ງລຸື່ ມນ  ້ ແລະ ຈະຕອ້ງອື່ ານຄຽງຄູື່ ກນັກບັເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍຕື່ າງໆຕາມຂ  ້ແນະນ າສ າລບັຜູື່ ເຂົາ້
ແຂື່ ງຂນັປະມູນ ຂ  ້8 (ITB 8). 

ພາກ 1 ຂັນ້ຕອນການປະມນູ 

 ໝວດ I         ຂ ແ້ນະນ າສ າລບັຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ (ITB) 
 ໝວດ II   ຂ ມູ້ນສ າລບັການປະມູນ (BDS) 
 ໝວດ III  ບນັທດັຖານ ໃນການປະເມ ນ ແລະ ຄຸນນະວຸທ ິຂອງຜູື່ ເຂົາ້

ແຂື່ ງຂນັປະມູນ. 
 ໝວດ IV  ແບບຟອມປະມູນ 
 ໝວດ V   ປະເທດ ທ ື່ ມ ຄວາມເຫມາະສມົໃນການເຂົາ້ຮື່ ວມການປະມູນ 
 ໝວດ VI ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກກື່ ຽວກບັການທຸຈະລດິ ແລະ 

ພດຶຕກິ າສ ໂ້ກງ. 
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 ພາກ 2 ລາຍການຄວາມຕອ້ງການ 
 ໝວດທ  VII ລາຍການຄວາມຕອ້ງການ  

ພາກ 3 ເງ  ື່ອນໄຂຂອງສນັຍາ ແລະ ແບບຟອມສນັຍາ 
 ໝວດ VIII  ເງ  ື່ອນໄຂທົື່ ວໄປຂອງສນັຍາ (GCC) 
 ໝວດ IX  ເງ  ື່ອນໄຂສະເພາະຂອງສນັຍາ (SCC) 
 ໝວດ X  ແບບຟອມສນັຍາ 

 6.2 ຫນງັສ ແຈງ້ເຊ ນປະມູນ ອອກ ໂດຍຜູື່ ຈດັຊ  ືື  ້ບ ື່ ຖ ວື່ າເປນັສື່ ວນປະກອບນ ື່ ງຂອງເອກະສານປະມູນ. 
 
6.3 ຜູື່ ຈດັຊ  ືື  ້ ຈະບ ື່ ຮບັຜດິຊອບ ຖາ້ເອກະສານປະມູນບ ື່ ຄບົຖວ້ນ, ຕ ື່ ການຕອບຂ ສ້ອບຖາມເພ ື່ ອ

ຄວາມກະຈື່ າງແຈງ້, ຕ ື່ ບດົບນັທກຶຂອງການປະຊຸມກື່ ອນປະມູນ (ຖາ້ຫາກມ ), ຫລ  ເອກະສານຊອ້ນ
ທາ້ຍຂອງເອກະສານປະມູນຕາມ ITB 8, ເວັນ້ເສຍແຕື່  ເອກະສານປະມູນ ທ ື່ ໄດມ້າຈາກຜູື່ ຈດັຊ  ືື ້
ໂດຍກງົ. ໃນກ ລະນ  ທ ື່ ມ ຂ ຂ້ດັແຍື່ ງກນັ, ຕອ້ງຖ ເອາົເອກະສານທ ື່ ໄດມ້າຈາກຜູື່ ຈດັຊ  ືື ້ເປນັຫລກັ. 

6.4 ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ ຕອ້ງໄດສ້ກຶສາຂ ແ້ນະນ າທງັໝດົ, ແບບຟອມ, ເງ  ື່ອນໄຂ ແລະ ຂ ກ້ ານດົທາງ
ດາ້ນເຕກັນກິຢູື່ ໃນເອກະສານປະມູນ ແລະ ຕອ້ງໄດປ້ະກອບພອ້ມດວ້ຍເອກະສານປະມູນທຸກໆຂ ້
ມູນ ແລະ ເອກະສານຕື່ າງໆ ຕາມທ ື່ ການປະມູນຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການ. 

 
7. ການຂ ຄວາມກະຈື່ າງແຈງ້ 

ກື່ ຽວກບັເອກະສານ
ປະມນູ, ການໄປເບິື່ ງ
ສະຖານທ ື່ , ການປະຊຸມ
ກື່ ອນການປະມນູ 

7.1 ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນໃດ ທ ື່ ຕອ້ງການຂ ຄວາມກະຈື່ າງແຈງ້ກື່ ຽວກບັເອກະສານປະມູນ ຕອ້ງໄດຕ້ດິຕ ື່
ພວົພນັຜູື່ ຈດັຊ  ືື  ້ ໂດຍຂຽນເປນັລາຍລກັອກັສອນຫາຜູື່ ຈດັຊ  ືື  ້ ຕາມທ ື່ ຢູື່ ດັື່ ງທ ື່ ລະບຸໄວຢູ້ື່ ໃນ 
BDS, ຫລ  ຍກົບນັຫາຂຶນ້ໃນເວລາກອງປະຊຸມກື່ ອນການປະມູນຕາມ BDS 7.3. ຜູື່ ຈດັຊ  ືື  ້
ຈະຕອບເປນັລາຍລກັອກັສອນຕ ື່ ຂ ສ້ະເໜ ຂ ຄວາມກະຈື່ າງແຈງ້ ຖາ້ວື່ າໄດຮ້ບັຂ ສ້ະເໜ ດັື່ ງກື່ າວພາຍ
ໃນໄລຍະທ ື່ ກ ານດົໄວໃ້ນ BDS. ຜູື່ ຈດັຊ  ືື  ້ ຈະສົື່ ງສ າເນາົຂອງຄ າຕອບນັນ້ໄປໃຫຜູ້ື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັ
ປະມູນທຸກໆຄນົທ ື່ ໄດຮ້ບັເອກະສານ ຕາມ ITB 6.3, ພອ້ມເນ ອ້ໃນຂອງຂ ສ້ະເໜ ຂ ຄວາມກະຈື່ າງ
ແຈງ້ ແຕື່ ຈະບ ື່ ລະບຸເຖງິແຫລື່ ງທ ື່ ມາຂອງການສະເໜ . ຖາ້ຫາກໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ BDS, ຜູື່ ຈດັຊ  ືື  ້
ຈະໄດຈ້ດັພມິຄ າຕອບໃນທນັທ ໂດຍຜື່ ານເວບັໄຊ ດັື່ ງທ ື່ ໄດແ້ຈງ້ໄວໃ້ນ BDS. ຖາ້ເຫນັວື່ າການຂ 
ຄວາມກະຈື່ າງແຈງ້ນັນ້ ຫາກເປນັສາຍເຫດທ ື່ ຕອ້ງໄດມ້ ການດດັແກເ້ນ ອ້ໃນສ າຄນັຂອງເອກະສານ
ປະມູນ, ຜູື່ ຈດັຊ  ືື  ້ ຈະຕອ້ງດດັແກເ້ອກະ ສານປະມູນ ໂດຍປະຕບິດັຕາມຂັນ້ຕອນທ ື່ ບົື່ ງໄວໃ້ນ 
ITB 8 ແລະ ITB 22.3. 

8. ການດດັແກເ້ອກະ ສານ
ປະມນູ 

8.1 ຜູື່ ຈດັຊ  ືື  ້ ສາມາດດດັແກເ້ອກະສານປະມູນຂອງຕນົໄດດ້ວ້ຍການອອກໜງັສ ເພ ມ້ເຕ ມ, ການ
ອອກໜງັສ ເພ ມ້ເຕ ມດັື່ ງກື່ າວນ  ້ ຈະຢູື່ ໃນໄລຍະໃດກ ື່ ຕາມ  ຕອ້ງໄດແ້ຈງ້ອອກກື່ ອນວນັເວລາທ ື່ ປດິ
ຮບັຊອງປະມູນ 

8.2 ເອກະສານດດັແກໃ້ດໆຂອງການປະມູນທ ື່ ອອກໃຫ ້ ຕອ້ງຖ ວື່ າເປນັສື່ ວນປະກອບອນັສມົ ບູນຂອງ
ເອກະສານປະມູນ. ການດດັແກດ້ັື່ ງກື່ າວຕອ້ງໄດແ້ຈງ້ເປນັລາຍລກັອກັສອນໃຫຜູ້ື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ
ທຸກໆຄນົທ ື່ ໄດຊ້ ເ້ອກະສານປະມູນຈາກຜູື່ ຈດັຊ  ້ຕາມ ITB 6.3 ຜູື່ ຈດັຊ  ືື  ້ຈະຕອ້ງພມິເຜ ຍແຜື່
ເອກະສານດດັແກດ້ັື່ ງກື່ າວໃຫທ້ື່ ວງທນັກບັເວລາ ໂດຍເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ຕາມທ ື່ ໄດບ້ົື່ ງໄວໃ້ນ ITB 
7.1. 

8.3 ເພ ື່ ອໃຫຜູ້ື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນມ ເວລາພຽງພ  ໃນການຄົນ້ຄວ້າເອກະສານດດັແກເ້ພ ື່ ມເຕ ມດັື່ ງກື່ າວ
ກື່ ອນການຍ ື່ ນຊອງ ຜູື່ ຈດັຊ ອ້າດຈະພຈິາລະນາ ຕ ື່ ໄລຍະເວລາໃນການປດິຮບັຊອງປະມູນທ ື່ ກ ານດົ
ເອາົໄວນ້ັນ້ອອກໄປຕ ື່ ມອ ກໄດ,້ ຕາມທ ື່ ລະບຸໄວໃ້ນ ITB 22.2. 
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ຄ. ການກະກຽມເອກະສານປະມູນ 

9. ລາຍຈື່ າຍໃນການ
ກະກຽມເອກະສານ
ປະມນູ  

9.1 ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ ຕອ້ງຮບັຜດິຊອບຕ ື່ ທຸກໆລາຍຈື່ າຍທ ື່ ນ າໃຊເ້ຂົາ້ໃນການປະກອບ    
ເອກະສານປະມູນ ແລະ ການຍ ື່ ນຊອງປະມູນ ແລະ ຜູື່ ຈດັຊ  ືື  ້ ຈະບ ື່ ຮບັຜດິຊອບ ຫລ  ຮບັຮູຕ້ ື່
ລາຍຈື່ າຍດັື່ ງກື່ າວທ ື່ ເກ ດຂ ນ້  ເຖ ງແມື່ ນວື່ າລາຍຈື່ າຍດັື່ ງກື່ າວ ຈະມ ສື່ ວນກື່ ຽວຂອ້ງກບັຂັນ້ຕອນຂອງ
ການປະມູນ ຫລ  ຜນົຂອງການປະມູນ. 

10. ພາສາທ ື່ ໃຊສ້ າລບັ ການ
ປະມນູ 

10.1 ເອກະສານປະມູນ ແລະ ເອກະສານຕື່ າງໆທ ື່ ພວົພນັກບັການປະມູນ ຊຶື່ ງໃຊແ້ລກປື່ ຽນລະຫວື່ າງຜູື່ ເຂົາ້
ແຂື່ ງຂນັປະມູນ ແລະ ຜູື່ ຈດັຊ  ້ຕອ້ງຂຽນເປນັ ພາສາລາວ. ເວັນ້ເສຽແຕື່ ໄດລ້ະບຸໄວເ້ປນັຢື່ າງອ ື່ ນໃນ 
BDS. ທຸກໆເອກະສານທ ື່ ເປນັພາສາອ ື່ ນໆ ທ ື່ ຜູື່ ເຂົາ້ ແຂື່ ງຂນັປະມູນ ຈະນ າມາປະກອບໃສື່
ເອກະສານປະມູນ ຕອ້ງໄດແ້ປພາກສ າຄນັ ເປນັພາສາລາວຢື່ າງຖ ກຕອ້ງ, ໃນກ ລະນ ມ ການຕ ຄວາມ
ໝາຍ ຂອງເອກະສານປະມູນ, ແມື່ ນໃຫຖ້ ເອາົພາສາລາວ ເປນັບື່ ອນອ ງເຖງິຄວາມຖ ກຕອ້ງ. 

10.2 ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ ຕອ້ງໄດມ້ ພາລະຕ ື່ ຄື່ າແປເປນັພາສາລາວ ໃຫຖ້ ກຕອ້ງຕາມທາງການ ແລະ 
ຄວາມຮບັຜດິຊອບຄວາມສື່ ຽງຂອງເນ ອ້ໃນຕ ື່ ຄວາມຖ ກຕອ້ງຂອງການແປດັື່ ງກື່ າວ ນັນ້. 

11. ເອກະສານປະກອບເຂົາ້
ໃນການປະມນູ 

11.1 ເອກະສານປະມູນທ ື່ ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນປະກອບ ມ ດັື່ ງນ :້ 

(a) ແບບຟອມປະມູນ ແລະ ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍຕາມ ITB 12; 

(b) ລາຍການສນິຄາ້ຄບົຖວ້ນ, ໂດຍໃຫສ້ອດຄື່ ອງກບັ ITB 12 ແລະ 14 ຕາມ BDS; 

(c) ໜງັສ ແຈງ້ການຄ າ້ປະກນັການປະມູນ ໂດຍສອດຄື່ ອງກບັ ITB 19.1; 

(d) ການສະເໜ ທາງເລ ອກ, ຖາ້ຫາກອະນຸຍາດຕາມ ITB 13; 

(e) ໜງັສ ມອບສດິໃນການເຊນັເອກະສານປະມູນ ໃນນາມຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ, ໂດຍ
ສອດຄື່ ອງກບັ ITB 20.2; 

(f) ເອກະສານທ ື່ ເປນັຫລກັຖານອາ້ງອ ງ ໂດຍສອດຄື່ ອງກບັ ITB 17 ທ ື່ ຢັງ້ຢ ນເຖງິ ຄວາມ
ສາມາດຂອງຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສນັຍາ, ຖາ້ ຫາກວື່ າໄດຖ້ ກ
ຮບັຮອງເປນັຜູື່ ຊະນະການປະມູນ;   

(g) ເອກະສານທ ື່ ເປນັຫລກັຖານອາ້ງອ ງ ໂດຍສອດຄື່ ອງກບັ ITB 17 ທ ື່ ຢັງ້ຢ ນເຖງິຄວາມ
ສາມາດຂອງຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ; 

(h) ເອກະສານທ ື່ ເປນັຫລກັຖານອາ້ງອ ງ ໂດຍສອດຄື່ ອງກບັ ITB 16 ທ ື່ ຢັງ້ຢ ນວື່ າວດັສະດຸ 
ຫລ  ການບ ລກິານທ ື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ ຊຶື່ ງຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ ຈະຕອ້ງຕອບສະໜອງນັນ້ 
ແມື່ ນມາຈາກແຫລື່ ງການຜະລດິທ ື່ ຖ ກອະນຸມດັໃຫສ້ະໜອງໄດ;້ 

(i) ເອກະສານທ ື່ ເປນັຫລກັຖານອາ້ງອ ງ ໂດຍສອດຄື່ ອງກບັ ITB 16 ແລະ 30 ທ ື່ ຢັງ້ຢ ນວື່ າ
ວດັສະດຸ ແລະ ການບ ລກິານທ ື່ ກື່ ຽວຂອ້ງແມື່ ນຖ ກຕອ້ງສອດຄື່ ອງຕາມເອກະສານ
ປະມູນ; 

(j) ເອກະສານອ ື່ ນໆ ທ ື່ ລະບຸໄວຢູ້ື່ ໃນ BDS. 

11.2 ຕາມທ ື່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນ ITB 11.1, ການປະມູນ ທ ື່ ສະເໜ ໂດຍ JV ຈະຕອ້ງປະກອບດວ້ຍສ າ
ເນາົຂອງການຕກົລງົສາ້ງຕັງ້ JV ລະຫວື່ າງຜູື່ ເຂົາ້ຮື່ ວມທງັໝດົ. ທາງເລ ອກອນັໜຶື່ ງທ ື່ ເຮດັໄດແ້ມື່ ນ
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ຕອ້ງມ ເອກະສານທ ື່ ເຊນັ ໂດຍສະມາຊກິທງັໝດົຢັງ້ຢ ນເຈດຈ ານງົວື່ າຈະສາ້ງ JV ໃນກ ລະນ ທ ື່ ໄດ ້
ຮບັຊະນະການປະມູນ ແລະ ເອກະສານດັື່ ງກື່ າວນ ຈ້ະຕອ້ງຢ ື່ ນພອ້ມກນັກບັເອກະສານປະມູນ 
ແລະ ສ າເນາົຂອງ JV ທ ື່ ຈະສາ້ງຂຶນ້.  

11.3 ຖາ້ຫາກມ , ລາຍຈື່ າຍ ທ ື່ ໄດຈ້ື່ າຍ ຫລ  ຈະຕອ້ງຈື່ າຍໃຫແ້ກື່ ພະນກັງານ ຫລ  ທຸກໆພາກສື່ ວນທ ື່
ກື່ ຽວຂອ້ງກບັການປະມູນ, ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນຈະຕອ້ງແຈງ້ ໃນເອກະສານປະມູນ ຂ ມູ້ນກື່ ຽວ
ກບັຄື່ ານາຍໜາ້ ຄື່ າຕອບແທນພເິສດ.  

12. ແບບຟອມສະເໜ ລາຄາ 
ແລະ ລາຍການລາຄາ
ລະອຽດ 

12.1. ແບບຟອມສະເໜ ລາຄາ ແລະ ລາຍການລາຄາລະອຽດ ຈະຕອ້ງກະກຽມ ໂດຍໃຊແ້ບບຟອມທ ື່
ກື່ ຽວຂອ້ງທ ື່ ໄດປ້ະກອບໄວໃ້ນໝວດ IV : ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ ຕອ້ງໃສື່ ລາຄາຕາມແບບຟອມ 
ໂດຍບ ື່ ໃຫມ້ ການປື່ ຽນແປງແກໄ້ຂເນ ອ້ໃນ. ຜຸື່ ຈດັຊ  ້ ຈະບ ື່ ຮບັເອາົການປື່ ຽນແທນໃດໆທງັສິນ້, 
ນອກຈາກທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ ITB 20.2. ທຸກໆລາຍການຕອ້ງໄດຂ້ຽນລາຄາໃສື່  ພອ້ມດວ້ຍຂ ມູ້ນທ ື່
ຕອ້ງການ ໂດຍບ ື່ ປະໄວໃ້ຫເ້ປົື່ າວື່ າງ. 

13. ການສະເໜ ທາງເລ ອກ 13.1. ເວັນ້ເສຍແຕື່ ຈະໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ BDS, ບ ື່ ອະນຸຍາດໃຫມ້ ການສະເໜ ທາງເລ ອກ. 

14. ລາຄາປະມນູ ແລະ ການ
ຫລຸດລາຄາ 

14.1 ລາຄາປະມູນ ແລະ ການຫລຸດລາຄາ ຊຶື່ ງຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນສະເໜ ໄວໃ້ນໜງັສ ປະມູນ ແລະ 
ລາຍການຕື່ າງໆ ຈະຕອ້ງປະຕບິດັໃຫສ້ອດຄື່ ອງກບັເງ  ື່ອນໄຂຂາ້ງລຸື່ ມນ .້ 

14.2 ທຸກໆພູດ (ສນັຍາ) ແລະ ລາຍການທງັໝດົ ຈະຕອ້ງສະແດງອອກເປນັບນັຊ  ພອ້ມດວ້ຍລາຄາ ໂດຍ
ແຍກອອກຢື່ າງຈະແຈງ້ໃນຕາຕະລາງລາຄາ.  

14.3 ລາຄາທ ື່ ບົື່ ງໄວຢ້ື່ າງຈະແຈງ້ໃນໜງັສ ປະມູນຕາມ ITB 12.1, ຈະຕອ້ງເປນັລາຄາລວມຂອງການ
ປະມູນ ໂດຍບ ື່ ໃຫມ້ ການສະເໜ ຫລຸດລາຄາ.  

14.4 ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນຈະຕອ້ງສະເໜ ທຸກໆການຫລຸດລາຄາ ແລະ ລະບຸວທິ ການໃນການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັໄວໃ້ນເອກະສານປະມູນຕາມທ ື່ ລະບຸໄວໃ້ນ ITB 12.1 ຫລ  ຜື່ ານ “ການດດັແກ”້ ຫລ  
“ປື່ ຽນແທນ” ຕາມທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ ITB 24. 

14.5 ເວັນ້ເສຍແຕື່ ຈະລະບຸໄວໃ້ນ BDS ໃຫເ້ປນັຢື່ າງອ ື່ ນໆ ລາຄາທ ື່ ສະເໜ ໂດຍຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງ ຂນັປະມູນ 
ຈະຕອ້ງເປນັລາຄາແບບຕາຍຕວົໂດຍບ ື່ ມ ການປື່ ຽນແປງໃນຕະຫລອດໄລຍະຂອງການປະຕບິດັ
ສນັຍາ. ຖາ້ລາຄາຂອງຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນຫາກປະກອບດວ້ຍເງ  ື່ອນໄຂວື່ າດວ້ຍການດດັແກລ້າຄາ 
ຈະຖ ວື່ າບ ື່ ຖ ກຕອ້ງ ແລະ ຈະຖ ກປະຕເິສດຕາມ ITB 29. ເຖງິປານນັນ້ກ ື່ ຕາມ, ຖາ້ຫາກລະບຸໄວ ້
ໃນ BDS, ລາຄາທ ື່ ສະເໜ ໂດຍຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ ຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການດດັແກໃ້ນໄລຍະຂອງ
ການປະຕບິດັສນັຍາ. ສື່ ວນລາຄາປະມູນທ ື່ ສະເໜ ແບບຂາດຕວົນັນ້ ຈະບ ື່ ຖ ກປະຕເິສດ ແຕື່ ວື່ າການ
ດດັແກລ້າຄາແມື່ ນບ ື່ ມ  (ຖ ວື່ າເທົື່ າກບັສູນ (0)). 

14.6 ຖາ້ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ ITB 1.1, ການສະເໜ ລາຄາອາດສະເຫນ ເປນັແຕື່ ລະພູດ (ສນັຍາ) ຫລ ສະເຫນ 
ແບບປະສມົຫລາຍໆພູດເຂົາ້ກນັ (ຫມວດ) ເວັນ້ເສຍແຕື່ ຈະລະບຸໄວໃ້ນ BDS ໃຫເ້ປນັຢື່ າງອ ື່ ນ, 
ລາຄາທ ື່ ສະເໜ ມານັນ້ຕອ້ງຄບົລາຍການ 100% ທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນແຕື່ ລະພູດ ແລະ ເທົື່ າກບັ 100% 
ຂອງຈ ານວນທ ື່ ລະບຸໄວໃ້ນແຕື່ ລະລາຍການຂອງແຕື່ ລະພູດ. ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນທ ື່ ມ ຈດຸປະສງົ
ຢາກຫລຸດລາຄາ ເພ ື່ ອໃຫໄ້ດຮ້ບັໄຊຊະນະຫລາຍກວື່ າໜຶື່ ງສນັຍາ ຈະຕອ້ງລະບຸຢູື່ ໃນແບບຟອມສະເ
ໜ ລາຄາຂອງຕນົ ວື່ າການຫລຸດລາຄານັນ້ແມື່ ນໃຊສ້ະເພາະແຕື່ ລະ, ຫລ  ສະເໜ ເປນັທາງເລ ອກວື່ າ
ແມື່ ນການຫລຸດໃຫສ້ະເພາະບາງສນັຍາດື່ ຽວໃນຫມວດ, ການຫລຸດລາຄາ ຈະຕອ້ງສະເໜ ໃຫ ້
ຖ ກຕອ້ງຕາມ ITB 14.4, ຖາ້ຫາກວື່ າຊອງປະມູນໝດົທຸກໆພູດ (ສນັຍາ) ໄດເ້ປ ດພອ້ມດຽວກນັ. 

14.7 ຄ າສບັ DDP, EXW, CIP ແລະ ຄ າສບັອ ື່ ນໆທ ື່ ຄາ້ຍຄກຶນັ ຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການຕ ຄວາມໝາຍ
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ຕາມຂ ກ້ ານດົທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວຢູ້ື່ ໃນເອກະສານ Incoterms, ສະບບັທ ື່ ນ າໃຊໃ້ນປະຈບຸນັ ຈດັພ ມ
ໂດຍສະພາການຄາ້ສາກນົ ຕາມທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ BDS. 

14.8 ຈະຕອ້ງໃສື່ ລາຄາຕາມທ ື່ ລະບຸໄວໃ້ນຕາຕະລາງລາຄາທ ື່ ປະກອບໃຫໃ້ນໝວດ IV, ແບບຟອມປະ 
ມູນ. ການໃຈແ້ຍກສື່ ວນປະກອບຂອງລາຄາແມື່ ນຕອ້ງການເພ ື່ ອຈດຸປະສງົເຮດັໃຫຜູ້ື່ ຈດັຊ ມ້  ຄວາມ
ສະດວກໃນການສມົທຽບລາຄາປະມູນໃຫງ້ື່ າຍຂຶນ້ເທົື່ ານັນ້. ອນັນ ບ້ ື່ ແມື່ ນເປນັການຈ າກດັສດິຂອງຜູື່
ຈດັຊ ເ້ພ ື່ ອເຮດັສນັຍາບນົພ ນ້ຖານເງ  ື່ອນໄຂໃດໜຶື່ ງທ ື່ ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມນູສະເໜ ມາ. ໃນການໃສື່
ລາຄາ, ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນມ ອດິສະລະໃນການນ າໃຊພ້າຫານະຂນົສົື່ ງ ໂດຍຜູື່ ປະກອບການທ ື່ ຈດົ
ທະບຽນໃນປະເທດ ທ ື່ ອະນຍຸາດໃຫເ້ຂົາ້ປະມນູ, ໃນທ ານອງດຽວກນັ, ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມນູມ ສດິ
ເຮດັການປະກນັໄພນ າປະເທດໃດໜຶື່ ງທ ື່ ອະນຍຸາດໃຫເ້ຂົາ້ປະມນູ. ລາຄາປະມນູຈະຕອ້ງສະເໜ ດັື່ ງນ :້ 

(a) ສ າລບັສນິຄາ້,  

ລາຄາຕອ້ງເປນັລາຄາ DDP - ໂດຍຈດຸໝາຍປາຍທາງສຸດທາ້ຍ ຈະຕອ້ງກ ານດົໄວໃ້ນ 
BDS, ລວມດວ້ຍຄື່ າທ ານຽມທງັໝດົ ແລະ ລາຍຈື່ າຍອ ື່ ນໆທ ື່ ໄດຈ້ື່ າຍໄປແລວ້ ຫລ  ຈະ
ຕອ້ງຈື່ າຍກື່ ຽວກບັວດັຖຸດບິທ ື່ ນ າໃຊໃ້ນການຜະລດິ ແລະ ການປະກອບວດັສະດຸລວມ 
ດວ້ຍອາກອນການຂາຍ ແລະ ອາກອນອ ື່ ນໆ ຊຶື່ ງຈະຕອ້ງໄດຊ້ າລະກື່ ຽວກບັວດັສະດຸ ຖາ້
ຫາກຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມນູໄດເ້ປນັຜູື່ ຊະນະການປະມູນ, ແລະ 

(b) ສ າລບັການບ ລກິານທ ື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ, ນອກຈາກຄື່ າຂນົສົື່ ງທາງບກົ ແລະ ການບ ລກິານທ ື່
ກື່ ຽວຂອ້ງອ ື່ ນໆທ ື່ ຈ າເປນັ ເພ ື່ ອລ າລຽງວດັສະດຸໄປເຖງິຈດຸໝາຍປາຍ ທາງສຸດທາ້ຍ, ເມ ື່ ອ
ໃດກ ື່ ຕາມ ການບ ລກິານທ ື່ ກື່ ຽວຂອ້ງໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນຕາຕະ ລາງຄວາມຕອ້ງການ: 

(i) ລາຄາຂອງແຕື່ ລະລາຍການລວມດວ້ຍການບ ລກິານທ ື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ (ລວມດວ້ຍ
ອາກອນຕື່ າງໆທ ື່ ນ າໃຊ)້.  

15. ສະກຸນເງນິ ແລະ ການ
ຊ າລະ 

15.1 ສະກຸນເງນິໃຊສ້ າລບັການປະມູນ ແລະ ການຊ າລະ ຈະຕອ້ງເປນັເງນິກ ບ. 

16. ເອກະສານຢັງ້ຢ ນ ຄວາມ
ຖ ກຕອ້ງຂອງວດັສະດຸ 
ແລະ ການບ ລກິານທ ື່
ກື່ ຽວຂອ້ງ 

16.1 ເພ ື່ ອຢັງ້ຢ ນຄວາມຖ ກຕອ້ງຂອງວດັສະດຸ ແລະ ການບ ລກິານທ ື່ ກື່ ຽວຂອ້ງຕາມ ITB 5, ຜູື່ ເຂົາ້
ແຂື່ ງຂນັປະມູນຈະຕອ້ງປະກອບເອກະສານຢັງ້ຢ ນປະເທດ ຊຶື່ ງເປນັແຫລື່ ງຂອງວດັສະດຸຕາມແບບ
ຟອມລາຍການລາຄາ ຊຶື່ ງໄດປ້ະກອບໄວໃ້ນໝວດ IV - ແບບຟອມປະມູນ. 

16.2 ເພ ື່ ອຢັງ້ຢ ນຄວາມຖ ກຕອ້ງຂອງວດັສະດຸ ແລະ ການບ ລກິານທ ື່ ກື່ ຽວຂອ້ງຕາມເອກະສານປະມູນ, ຜູື່
ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນຈະຕອ້ງປະກອບເອກະສານຢັງ້ຢ ນ ຊຶື່ ງຖ ວື່ າເປນັສື່ ວນໜຶື່ ງຂອງການປະມູນ ເພ ື່ ອ
ຢັງ້ຢ ນວື່ າວດັສະດຸແມື່ ນຖ ກຕອ້ງສອດຄື່ ອງກບັຂ ກ້ ານດົທາງດາ້ນເຕກັນກິ ແລະ ມາດຕະຖານດັື່ ງທ ື່
ລະບຸໄວໃ້ນໝວດ VII, ລາຍການຄວາມຕອ້ງການ. 

16.3 ເອກະສານຢັງ້ຢ ນອາດສະເໜ ເປນັສິື່ ງພ ມ, ຮູບແຕມ້ ຫລ  ຂ ມູ້ນ ແລະ ຕອ້ງປະກອບດວ້ຍລາຍ
ລະອຽດເປນັແຕື່ ລະລາຍການ ໂດຍອະທບິາຍເຖງິລກັສະນະເຕກັນກິທ ື່ ຈ າເປນັຂອງວດັສະດຸ ແລະ 
ການບ ລກິານທ ື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ, ຢັງ້ຢ ນເຖງິຄວາມຖ ກຕອ້ງຂອງວດັສະດຸ ແລະ ການບ ລກິານທ ື່ ສອດຄື່ ອງ
ກບັຂ ກ້ ານດົທາງດາ້ນເຕກັນກິ ແລະ ບດົສະຫລຸບເຖງິຄວາມຄາດເຄ ື່ ອນ ແລະ ການຍກົເວັນ້ຕ ື່ ເງ  ື່ອນ
ໄຂຂອງໝວດ VII : ລາຍການຄວາມຕອ້ງການ. 

16.4 ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນຕອ້ງປະກອບບນັຊ ກື່ ຽວກບັຈດຸພເິສດ ພອ້ມດວ້ຍແຫລື່ ງ ແລະ ລາຄາປະຈຸ
ບນັຂອງເຄ ື່ ອງອາໄຫລ, ເຄ ື່ ອງມ  ແລະ ອ ື່ ນໆຕ ື່ ມອ ກ..., ຊຶື່ ງຖ ວື່ າມ ຄວາມຈ າເປນັເພ ື່ ອຮບັປະກນັໃຫ ້
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ວດັສະດຸສ ບຕ ື່ ໃຊງ້ານໄດໃ້ນໄລຍະເວລາທ ື່ ລະບຸໄວໃ້ນ BDS ໂດຍເລ ມ້ຕົນ້ຈາກການນ າໃຊວ້ດັສະ
ດຸ ໂດຍຜູື່ ຈດັຊ .້ 

16.5 ມາດຕະຖານດາ້ນສ ມ , ລະບບົ, ວດັຖຸ ແລະ ອຸປະກອນ ພອ້ມດວ້ຍການອາ້ງອ ງເຖງິຍ ື່ ຫ  ້ຫລ  ຕວົ
ເລກລະຫດັ (ຄາຕາລອກ) ຕາມທ ື່ ຜູື່ ຈດັຊ  ືື ້ກ ານດົໄວໃ້ນຕາຕະລາງຄວາມຕອ້ງການ ນັນ້ມ ລກັ
ຊະນະເປນັການອະທບິາຍເທົື່ ານັນ້ ແລະ ບ ື່ ໃຫຈ້ າກດັແຕື່ ເທົື່ ານັນ້, ຜູື່ ປະກອບອາດຈະສະເໜ 
ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຍ ື່ ຫ ,້ ແລະ/ຫລ  ເລກລະຫດັ (ຄາຕາລອກ) ອ ື່ ນໆ ແຕື່ ຕອ້ງໄດສ້ະແດງໃຫຜູ້ື່
ຈດັຊ  ືື ມ້  ຄວາມພ ໃຈວື່ າການປື່ ຽນແທນເລົື່ ານັນ້ຈະຮບັປະກນັຄວາມເທົື່ າທຽມ ຫລ  ມ ຄຸນນະພາ
ບສູງກື່ ວາຕາມທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນໝວດ VII: ລາຍການຄວາມຕອ້ງການ. 

17. ເອກະສານຢັງ້ຢ ນເຖງິຄຸນ
ນະວຸທ ິຂອງຜູື່ ເຂົາ້
ແຂື່ ງຂນັປະມນູ  

17.1 ເພ ື່ ອຢັງ້ຢ ນເຖງິຄວາມຖ ກຕອ້ງຂອງຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນຕາມ ITB 4, ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ ຈະ
ຕອ້ງປະກອບແບບຟອມໃຫຄ້ບົຖວ້ນຕາມທ ື່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນໝວດ IV - ແບບຟອມປະມູນ.  

17.2 ເອກະສານຢັງ້ຢ ນເຖງິຄຸນນະວຸທຂິອງຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນໃນການປະຕບິດັສນັຍາ ຖາ້ຫາກການ
ປະມູນຂອງຜູື່ ກື່ ຽວໄດຖ້ ກຮບັຮອງເອາົ ຈະຕອ້ງປະກອບໃຫເ້ປນັທ ື່ ເພິື່ ງພ ໃຈຂອງຜູື່ ຈດັຊ  ້ດັື່ ງນ :້  

(a) ຖາ້ຫາກກ ານດົໄວໃ້ນ BDS, ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນບ ື່ ໄດຜ້ະລດິ ຫລ  ສາ້ງດວ້ຍຕນົເອງ ວດັ
ສະດຸທ ື່ ຜູກ້ື່ ຽວຈະສະໜອງ ຈະຕອ້ງຍ ື່ ນຫນງັສ ທ ື່  ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກຜູື່ ຜະລດິ ໂດຍນ າໃຊ ້
ແບບຟອມຕາມໝວດ IV - ແບບຟອມປະມູນ ເພ ື່ ອເປນັການຢັງ້ຢ ນວື່ າຕນົເອງໄດຮ້ບັ
ອະນຸຍາດຈາກຜູື່ ຜະລດິ ຫລ  ຜູື່ ຜະລດິວດັສະດຸເລົື່ ານັນ້ທ ື່ ນ າເຂົາ້ສູື່  ສປປ ລາວ; 

(b) ຖາ້ຫາກກ ານດົໄວໃ້ນ BDS, ໃນກ ລະນ ທ ື່ ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນບ ື່ ໄດດ້ າເນ ນທຸລະກດິຢູື່  
ສປປ ລາວ, ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ (ຖາ້ຫາກຖ ກຂດັເລ ອກເປນັຜູື່ ຊະນະການປະມູນ) ຕອ້ງ
ມ  ຫລ  ຈະເປນັຕວົແທນໃນປະເທດ ຊຶື່ ງປະກອບດວ້ຍເຄ ື່ ອງມ ທ ື່ ສາມາດທ າການບ າລຸງ
ຮກັສາ, ສອ້ມແປງ ພອ້ມດວ້ຍເຄ ື່ ອງອາໄຫລື່ ຕາມທ ື່ ລະບຸໄວໃ້ນເງ  ື່ອນໄຂຂອງສນັຍາ ແລະ/
ຫລ  ຂ ກ້ ານດົທາງດາ້ນເຕກັນກິ, ແລະ 

(c) ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນຈະຕອ້ງສະໜອງໄດຕ້າມທຸກໆເງ  ື່ອນໄຂດັື່ ງທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນໝວດ 
III, ການປະເມ ນຄຸນນະວຸທຂິອງຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ. 

18. ໄລຍະເວລາທ ື່ ການ
ປະມນູມ ຜນົໃຊໄ້ດ ້

18.1. ເອກະສານປະມູນຕອ້ງມ ຜນົໃຊໄ້ດຕ້າມໄລຍະເວລາທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວຢູ້ື່ ໃນຂ ມູ້ນສ າລບັການປະມູນ 
BDS, ເລ ມ້ຈາກວນັທ ື່ ກ ານດົເປນັວນັປດິຮບັຊອງປະມູນຕາມທ ື່ ຜູື່ ຈດັຊ  ືື ້ກ ານດົ, ຕາມ ITB 
22.1. ເອກະສານປະມູນໃດທ ື່ ລະບຸໄລຍະເວລາສັນ້ກື່ ວາກ ານດົນັນ້, ຜູື່ ຈດັຊ  ືື ້ ສາມາດປະຕເິສດ
ໄດ ້ໂດຍຖ ວື່ າເປນັການປະມູນທ ື່ ບ ື່ ມ ຄວາມເໝາະສມົ. 

18.2. ໃນກ ລະນ ພເິສດ, ກື່ ອນໄລຍະທ ື່ ການປະມູນມ ຜນົໃຊໄ້ດນ້ັນ້ຈະສິນ້ສຸດລງົ, ຜູື່ ຈດັຊ  ືື ້ ມ ສດິ
ຮຽກຮອ້ງໃຫຜູ້ື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນຂະຫຍາຍໄລຍະທ ື່ ການປະມູນມ ຜນົໃຊໄ້ດຂ້ອງການປະມູນ
ອອກໄປຕ ື່ ມ. ການຮຽກຮອ້ງ ແລະ ຄ າຕອບຈະຕອ້ງເຮດັເປນັລາຍລກັອກັສອນ. ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັ
ປະມູນມ ສດິປະຕເິສດການຂ ຕ ື່ ໄລຍະທ ື່ ການປະມູນມ ຜນົໃຊໄ້ດ.້ ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນທ ື່ ຕອບສະ
ໜອງຕ ື່ ການຂ ຮອ້ງຂະຫຍາຍໄລຍະທ ື່ ການປະມູນມ ຜນົໃຊໄ້ດຈ້ະບ ື່ ອະນຸຍາດໃຫດ້ດັແປງການ
ປະມູນ, ເວັນ້ເສຍແຕື່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນ ITB 18.3. 

18.3. ຖາ້ການປະກາດຜູື່ ຊະນະການປະມນູຫາກຊກັຊາ້ເກ ນ ຫາ້ສບິຫກົມ  ້ (56) ຫລງັຈາກມ ສ້ ິນ້ສຸດຂອງ
ໄລຍະທ ື່ ການປະມູນມ ຜນົໃຊໄ້ດເ້ດ ມຂອງການປະມູນ, ມນູຄື່ າສນັຍາຈະຕອ້ງໄດກ້ ານດົຕາມນ :້  

(a) ໃນກ ລະນ ເປນັສນັຍາແບບມູນຄື່ າບ ື່ ມ ການປື່ ຽນແປງ, ຈະຕອ້ງເປນັສນັຍາຕາມລາ ຄາການ
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ປະມູນ ໂດຍດດັແກ ້ແລະ ໃຊຕ້ວົຄູນຕາມສູດທ ື່ ລະບຸໄວໃ້ນ BDS.  

(b) ໃນກ ລະນ ເປນັສນັຍາແບບດດັແກລ້າຄາໄດ,້ ການປື່ ຽນແປງ ຫລ  ປບັມູນຄື່ າ ບ ື່ ຖ ກປະຕິ
ບດັ. 

(c) ບ ື່ ວື່ າໃນກ ລະນ ໃດກ ື່ ຕາມ, ການປະເມ ນການປະມູນ ຈະຕອ້ງອ ງໃສື່ ພ ນ້ຖານຂອງມູນຄື່ າ
ປະມູນ ໂດຍບ ື່ ໃຫຖ້ ເອາົການດດັແກຕ້າມທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວຂ້າ້ງເທງິນ .້ 

19. ໜງັສ ຄ າ້ປະກນັການ
ປະມນູ 

19.1. ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ ຈະຕອ້ງປະກອບໜງັສ ຄ າ້ປະກນັການປະມູນ ໂດຍໃຊແ້ບບຟອມຕົນ້ ສະບບັ 
ຊຶື່ ງຖ ວື່ າເປນັສື່ ວນໜຶື່ ງຂອງການປະມູນ. 

19.2. ໜງັສ ຄ າ້ປະກນັການປະມູນ ຈະຕອ້ງນ າໃຊແ້ບບຟອມຕາມທ ື່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນໝວດ IV - ວື່ າດວ້ຍ
ແບບຟອມປະມູນ. 

19.3. ຜູື່ ຈດັຊ  ືື  ້ ຈະປະຕເິສດທຸກໆການປະມູນທ ື່ ບ ື່ ມ ໜງັສ ຄ າ້ປະກນັການປະມູນທ ື່ ຖ ກຕອ້ງເໝາະສມົ
ຕາມ ITB 19.1 ໂດຍຖ ວື່ າເປນັການປະມູນທ ື່ ບ ື່ ຄບົຖວ້ນສມົບູນ. 

19.4. ໜງັສ ຄ າ້ປະກນັການປະມູນຈະຖ ກຮບິ: 

(a) ຖາ້ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນຖອນຊອງປະມູນຂອງຕນົຢູື່ ໃນໄລຍະທ ື່ ການປະມູນຍງັມ ຜນົໃຊ ້
ໄດ ້ຊຶື່ ງຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນເອກະສານປະມູນທ ື່ ໄດຍ້ ື່ ນປະມູນ, ຫລ  ໃນ
ໄລຍະເວລາຂ ຕ ື່ ເວລາໄລຍະທ ື່ ການປະມູນມ ຜນົໃຊໄ້ດຂ້ອງການປະມູນ ຊຶື່ ງຜູື່ ເຂົາ້
ແຂື່ ງຂນັປະມູນ ເປນັຜູື່ ສະເໜ ; ຫລ  

(b) ຖາ້ຜູື່ ຊະນະການປະມູນ: 

(i) ບ ື່ ເຊນັສນັຍາຕາມ ITB 40; ຫລ  

(ii) ບ ື່ ໄດປ້ະກອບຫນງັສ ຄ າ້ປະກນັການປະຕບິດັສນັຍາຕາມ ITB 41. 

19.5 ໜງັສ ຄ າ້ປະກນັການປະມູນຂອງ JV ຈະຕອ້ງເຮດັໃນນາມຂອງ JV ຊຶື່ ງສະເໜ ການປະມູນ. ຖາ້ວື່ າ 
JV ບ ື່ ໄດຖ້ ກສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ໃຫຖ້ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍວື່ າດວ້ຍການຮື່ ວມທຸລະກດິ (JV) ໃນເວລາຍ ື່ ນ
ຊອງປະມູນ, ໜງັສ ຄ າ້ປະກນັການປະມູນ ຈະຕອ້ງອອກຊ ື່ ຂອງສະມາຊກິທງັໝດົຂອງ JV ໃນ
ອານາຄດົ ຊຶື່ ງໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນຈດົໝາຍແຈງ້ຈດຸປະສງົການຂ ເຂົາ້ຮື່ ວມປະມູນຕາມທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ 
ITB 4.1 ແລະ ITB 11.2 

20. ການປະກອບ ແລະ ເຊນັ
ເອກະສານປະມນູ 

 

20.1 ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນຕອ້ງກະກຽມເອກະສານສະບບັຕົນ້ 1 ຊຸດ ຊຶື່ ງປະກອບດວ້ຍບນັດາເອກະສານ
ດັື່ ງທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ ITB 11 ແລະ ຂຽນໃສື່ ຢື່ າງຈະແຈງ້ວື່ າ “ສະບບັຕົນ້” ການປະມູນທ ື່ ສະເໜ ທາງ
ເລ ອກ, ຖາ້ຫາກອະນຸຍາດຕາມ ITB 13, ຈະຕອ້ງຂຽນໃສື່ ວື່ າ “ທາງເລ ອກ”. ພອ້ມກນັນັນ້, ຜູື່ ເຂົາ້
ແຂື່ ງຂນັປະມູນຕອ້ງສົື່ ງສະບບັສ າເນາົຕາມຈ ານວນທ ື່ ໄດບ້ົື່ ງໄວໃ້ນ BDS, ແລະ ຂຽນໃສື່ ວື່ າ 
“ສະບບັສ າເນາົ”, ຖາ້ຫາກວື່ າໃນກ ລະນ ທ ື່ ມ ຄວາມແຕກຕື່ າງກນັລະຫວື່ າງສະບບັຕົນ້ ແລະ ສະບບັ
ສ າເນາົ, ໃຫຖ້ ເອາົສະບບັຕົນ້ເປນັຫລກັ. 

20.2 ເອກະສານປະມູນສະບບັຕົນ້ ແລະ ສ າເນາົ ແຕື່ ລະສະບບັຕອ້ງໄດພ້ມິ ຫລ  ຂຽນດວ້ຍນ າ້ມກຶທ ື່ ບ ື່
ສາມາດລ ບອອກໄດງ້ື່ າຍ ແລະ ເຊນັໂດຍຜູື່ ທ ື່ ໄດຮ້ບັການມອບສດິໃຫເ້ຊນັ ໃນນາມຂອງຜູື່ ເຂົາ້ຮື່ ວມ
ແຂື່ ງຂນັປະມູນ. ການມອບສດິ ຕອ້ງເຮດັເປນັລາຍລກັອກັສອນຕາມທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ BDS ແລະ 
ຕອ້ງຕດິຂດັມາພອ້ມຊອງປະມູນ. ຊ ື່  ແລະ ຕ າແໜື່ ງຂອງແຕື່ ລະຄນົທ ື່ ເຊນັໃບອະນຸມດັຈະຕອ້ງພມິ
ໃສື່ ກອ້ງລາຍເຊນັ. ທຸກໆໜາ້ເຈຍ້ຂອງເອກະສານປະມູນທ ື່ ມ ການດດັແກ ້ແລະ ມ ເອກະສານດດັແກ ້
ຕດິຂດັມາພອ້ມ ຈະຕອ້ງເຊນັ ຫລ  ເຊນັຫຍ  ້ໂດຍຜູື່ ທ ື່ ໄດຮ້ບັການມອບສດິ. 

20.3 ໃນກ ລະນ ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນເປນັ JV, ການປະມູນຕອ້ງເຊນັໂດຍຜູື່ ຕາງໜາ້ທ ື່ ໄດຮ້ບັ ອະນຸຍາດ
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ຈາກ JV ຄນົໜຶື່ ງ ໃນນາມຂອງ JV, ທງັນ ກ້ ື່ ເພ ື່ ອເປນັການຜູກມດັທາງດາ້ນກດົໝາຍກບັສະມາຊກິ
ທງັໝດົຂອງ JV ໂດຍມ ການຢັງ້ຢ ນການມອບສດິເຊນັໂດຍຜູື່ ຕາງ ໜາ້ຢື່ າງຖ ກຕອ້ງຕາມທາງການ.  

20.4 ທຸກໆໄລຍະຫື່ າງຂອງແຖວ, ການລບຶ ຫລ  ການຂຽນຢອງທບັ ຈະມ ຜນົສກັສດິໄດກ້ ື່ ຕ ື່ ເມ  ື່ ອໄດມ້ 
ການເຊນັ ແລະ ເຊນັຫຍ ໃ້ສື່  ໂດຍຜູື່ ທ ື່ ໄດຮ້ບັການມອບສດິ. 

ງ. ການຍ ື່ ນ ແລະ ເປ ດເອກະສານປະມູນ 

21. ການຕດິ ແລະ ຂຽນເຄ ື່ ອງ
ໝາຍໃສື່ ເອກະສານ
ປະມນູ 

21.1. ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນຈະຕອ້ງເອາົເອກະສານປະມູນສະບບັຕົນ້ ແລະ ສ າເນາົທງັໝດົ ລວມ ດວ້ຍ
ການສະເໜ ທາງເລ ອກ, ຖາ້ຫາກອະນຸຍາດໃຫຕ້າມ ITB 13, ຈະຕອ້ງບນັຈໃຸສື່ ຊອງແຕກຕື່ າງກນັ 
ໂດຍຕດິແຈບ ແລະ ຂຽນ/ພມິ ໃສື່ ດາ້ນຫລງັຊອງວື່ າ “ສະບບັຕົນ້”, “ທາງເລ ອກ” ແລະ “ສະບບັສ າ
ເນາົ” ແລວ້ເອາົຊອງເຫລົື່ ານັນ້ໃສື່ ຮື່ ວມກນັ ໃນຊອງດຽວກນັຕ ື່ ມອ ກ.  

21.2. ຊອງດາ້ນໃນ ແລະ ດາ້ນນອກຈະຕອ້ງ: 
(a) ຂຽນຊ ື່  ແລະ ທ ື່ ຢູື່ ຂອງຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ; 
(b) ຂຽນທ ື່ ຢູື່ ຂອງຜູື່ ຈດັຊ  ້(ບື່ ອນສົື່ ງເອກະສານ) ຕາມທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ BDS; 
(c) ຂຽນຊ ື່ ໂຄງການ ແລະ ເລກທ ຂອງປະມູນຕາມທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ ITB 1.1; ແລະ 
(d) ຂຽນຄ າວື່ າ “ຫາ້ມບ ື່ ໃຫເ້ປ ດ” ກື່ ອນໂມງ ແລະ ວນັທ ໃນການເປ ດຊອງ. 

21.3. ຖາ້ຊອງທງັໝດົບ ື່ ໄດຕ້ດິແຈບ ແລະ ບ ື່ ໄດຂ້ຽນເຄ ື່ ອງໝາຍໃສື່ ຕາມທ ື່ ໄດແ້ນະນ າຂາ້ງເທງິນ ,້ ຜູື່ ຈດັຊ  ້
ຈະບ ື່ ຮບັຜດິຊອບຕ ື່ ການສົື່ ງມອບຜດິບື່ ອນ ແລະ ການເປ ດຊອງລື່ ວງໜາ້ກື່ ອນວນັເວລາ. 

22. ການກ ານດົເວລາສຸດທາ້ຍ
ໃນການຍ ື່ ນເອກະສານ
ປະມນູ 

22.1. ເອກະສານປະມູນ ຕອ້ງໄດຮ້ບັໂດຍຜູື່ ຈດັຊ  ້ຢູື່ ສະຖານທ ື່  ແລະ ບ ື່ ໃຫຊ້າ້ເກ ນກື່ ວາເວລາ ແລະ ວນັທ  
ທ ື່ ກ ານດົໄວຢູ້ື່ ໃນ BDS. 

22.2. ເອກະສານປະມູນ ສາມາດສົື່ ງໄດດ້ວ້ຍຕນົເອງ, ທາງໄປສະນ ທ ື່ ລງົທະບຽນ ຫລ  ສົື່ ງທາງ ໄປສະນ  
ພາຍໃຕຄ້ວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ. ໂດຍອ ງຕາມການ ສະເໜ ຈາກຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັ
ປະມູນ, ຜູື່ ຈດັຊ ຕ້ອ້ງໄດເ້ຮດັໃບຮບັໂດຍແຈງ້ ເວລາ ແລະ ວນັທ  ທ ື່ ໄດຮ້ບັເອກະສານປະມູນນັນ້ 
ໃຫຜູ້ື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນຮບັຮູ.້ 

22.3. ຜູື່ ຈດັຊ ອ້າດຈະຕ ື່ ເວລາສຸດທາ້ຍ ໃນການຍ ື່ ນເອກະສານປະມູນອອກໄປຕ ື່ ມອ ກ ໄດດ້ວ້ຍການດດັ
ແກເ້ອກະສານປະມູນ  ຕາມທ ື່ ລະບຸໄວຢູ້ື່ ໃນ ITB 8, ຊຶື່ ງໃນກ ລະນ ນ  ້ ສດິ ແລະ ພນັທະທງັໝດົ
ຂອງຜູື່ ຈດັຊ  ້ແລະ ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນຕາມທ ື່ ກ ານດົໄວກ້ື່ ອນໜາ້ເວລາປດິຮບັຊອງປະມູນນັນ້ ຈະ
ສ ບຕ ື່ ນ າໃຊໄ້ດໃ້ນໄລຍະຕ ື່ ເວລາທ ື່ ອະນຸຍາດໃຫ.້ 

23. ເອກະສານປະມນູທ ື່ ຍ ື່ ນ
ຊາ້ 

23.1. ຜູື່ ຈດັຊ  ້ ຈະບ ື່ ຮບັພຈິາລະນາຊອງປະມູນທ ື່ ຍ ື່ ນຊາ້ຫລງັຈາກເວລາປດິຮບັການຍ ື່ ນຊອງ ຕາມທ ື່ ໄດ ້
ລະບຸໄວໃ້ນ ITB 22. ເອກະສານປະມູນໃດທ ື່ ຜູື່ ຈດັຊ  ້ ໄດຮ້ບັຫລງັຈາກເວລາປດິຮບັຊອງຈະຕອ້ງ
ແຈງ້ວື່ າ “ຊາ້” ແລະ ຕດັອອກຈາກການປະມູນ ແລວ້ສົື່ ງເອກະສານຄ ນໃຫເ້ຈ ົາ້ຂອງ ໂດຍບ ື່ ມ ການ
ເປ ດຊອງແຕື່ ຢື່ າງໃດ. 

24. ການຖອນຕວົ, ປື່ ຽນ
ແທນ ແລະ ດດັແປງ
ເອກະ ສານປະມນູ 

24.1. ພາຍຫລງັທ ື່ ໄດຍ້ ື່ ນເອກະສານປະມູນແລວ້, ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງແຂື່ ງປະມູນອາດຈະຖອນ, ປື່ ຽນແທນ ຫລ  
ດດັແປງເອກະສານປະມູນ ໂດຍສົື່ ງແຈງ້ການເປນັລາຍລກັອກັສອນ ເຊນັໂດຍຜູື່ ຕາງໜາ້ທ ື່ ໄດຮ້ບັ
ອະນຸຍາດ ໂດຍສອດຄື່ ອງກບັ ITB 20.2, (ເວັນ້ເສຍແຕື່ ການແຈງ້ການຖອດຖອນນັນ້ບ ື່ ຮຽກຮອ້ງ
ໃຫມ້ ສ າເນາົ). ການປື່ ຽນແທນ ແລະ ປື່ ຽນແປງນັນ້ ຈະຕອ້ງປະກອບດວ້ຍແຈງ້ການ. ທຸກໆແຈງ້
ການຈະຕອ້ງ: 

(a) ກະກຽມ ແລະ ຍ ື່ ນສະເໜ  ໂດຍສອດຄື່ ອງກບັ ITB 20 ແລະ ITB 21 (ເວັນ້ເສຍການ
ແຈງ້ການຖອດຖອນນັນ້ ບ ື່ ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ ສ າເນາົ), ແລະ ພອ້ມກນັນັນ້ຊອງປະມູນທ ື່
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ກື່ ຽວຂອ້ງຕອ້ງໄດໝ້າຍໃສື່ ຢື່ າງຈະແຈງ້ ວື່ າ “ຖອດຖອນ”, “ປື່ ຽນແທນ”, “ດດັແກ”້, 
ແລະ 

(b) ຜູື່ ຈດັຊ  ້ ຕອ້ງໄດຮ້ບັກື່ ອນວນັປດິຮບັຊອງປະມູນ ຕາມທ ື່ ໄດປ້ະກາດເອາົໄວຕ້າມ ITB 
22. 

24.2. ຊອງປະມູນທ ື່ ຕອ້ງການຖອດຖອນອອກຈາກການແຂື່ ງຂນັຕາມ ITB 24.1 ຈະຕອ້ງສົື່ ງຄ ນໃຫເ້ຈ ົາ້
ຂອງໂດຍບ ື່ ມ ການເປ ດ. 

24.3. ບ ື່ ອະນຸຍາດໃຫຖ້ອດຖອນ, ປື່ ຽນແທນ ຫລ  ປື່ ຽນແປງດດັແກ ້ ຊອງປະມູນ ໃນໄລຍະເວລາລະ
ຫວື່ າງວນັທ ື່ ປດິຮບັຊອງປະມູນ ແລະ ໄລຍະສິນ້ສຸດຂອງໄລຍະທ ື່ ການປະມູນມ ຜນົໃຊໄ້ດ ້ຕາມທ ື່ ຜູື່
ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນໄດບ້ົື່ ງໄວໃ້ນແບບຟອມປະມູນ ຫລ  ໄລຍະການຕ ື່  ໄລຍະທ ື່ ການປະມູນມ ຜນົໃຊ ້
ໄດໃ້ຊຜ້ນົໄດ.້  

25. ການເປ ດຊອງປະມນູ 25.1. ເວັນ້ເສຍແຕື່ ຈະບົື່ ງໄວໃ້ນ ITB 23 ແລະ 24, ຜູື່ ຈດັຊ  ້ຈະເປ ດຊອງປະມູນຕ ື່ ໜາ້ສາທາລະນະ ແລະ 
ອື່ ານອອກຢື່ າງຈະແຈງ້ຕາມ ITB 25.3 ທຸກໆຊອງປະມູນທ ື່ ໄດຮ້ບັ, ວນັທ , ໂມງເວລາ ແລະ 
ສະຖານທ ື່ ຕາມທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ BDS, ໂດຍຊື່ ອງໜາ້ຜູື່ ຕາງໜາ້ທ ື່ ໄດຖ້ ກແຕື່ ງຕັງ້ຂອງຜູື່ ເຂົາ້
ແຂື່ ງຂນັປະມູນ ແລະ ຜູື່ ອ ື່ ນໆທ ື່ ສນົໃຈເຂົາ້ຮື່ ວມຟງັ.  

25.2. ກື່ ອນອ ື່ ນໝດົ, ຈະຕອ້ງເປ ດ ແລະ ອື່ ານອອກສຽງ ຊອງປະມູນ ທ ື່ ມ ເຄ ື່ ອງໝາຍວື່ າ “ຖອດຖອນ” 
ແຕື່ ຊອງປະມູນ ທ ື່ ມ ການປະມູນຢູື່ ໃນຊອງຈະຕອ້ງບ ື່ ໃຫເ້ປ ດ, ແຕື່ ສົື່ ງໃຫເ້ຈ ົາ້ຂອງຄ ນ ໂດຍບ ື່ ມ ການ
ເປ ດ. ຖາ້ຊອງປະມູນ ທ ື່ ຖອດຖອນ ບ ື່ ມ ສະບບັສ າເນາົທ ື່ ຖ ກຕອ້ງກື່ ຽວກບັການອະນຸຍາດໃຫຜູ້ື່  ໄດ ້
ຮບັມອບສດິເຊນັໃນນາມຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ, ຊອງທ ື່ ກື່ ຽວຂອ້ງຈະໄດຖ້ ກເປ ດ. ຈະບ ື່ ອະນຸຍາດ
ໃຫມ້ ການຖອດຖອນການປະມູນ ເວັນ້ເສຍແຕື່ ຈະມ ແຈງ້ການຂ ຖອດຖອນຢື່ າງເປນັທາງການ ແລະ 
ຕອ້ງອື່ ານອອກສຽງດງັເອກະສານດັື່ ງກື່ າວ ໃນເວລາເປ ດຊອງ. ຕ ື່ ໄປແມື່ ນຈະຕອ້ງເປ ດຊອງທ ື່ ມ ເຄ ື່ ອງ
ໝາຍ “ປື່ ຽນແທນ” ແລະ ອື່ ານອອກສຽງການປື່ ຽນແທນ. ບ ື່ ໃຫເ້ປ ດຊອງປະມູນທ ື່ ໄດຖ້ ກປື່ ຽນ
ແທນນັນ້ ແຕື່ ໃຫສ້ົື່ ງຄ ນເຈ ົາ້ຂອງໂດຍບ ື່ ໃຫເ້ປ ດ. ຈະບ ື່ ອະນຸຍາດໃຫມ້ ການປື່ ຽນແທນການປະມູນ 
ເວັນ້ເສຍແຕື່ ຈະມ ແຈງ້ການຂ ປື່ ຽນແທນດັື່ ງກື່ າວປະກອບດວ້ຍໃບອະນຸຍາດຢື່ າງຖ ກຕອ້ງ ຊຶື່ ງຈະ
ຕອ້ງອື່ ານອອກສຽງໃນເວລາເປ ດຊອງ. ຊອງທ ື່ ມ ເຄ ື່ ອງໝາຍ “ດດັແປງ” ຈະເປ ດ ແລະ ອື່ ານອອກ
ເປນັສຽງພອ້ມດວ້ຍການປະມູນທ ື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ. ຈະບ ື່ ອະນຸຍາດໃຫມ້ ການດດັແກ ້ຫລ  ປື່ ຽນແປງການ
ປະມູນ ເວັນ້ເສຍແຕື່ ການຂ ປື່ ຽນແປງດັື່ ງກື່ າວປະກອບດວ້ຍການອະນຸຍາດໃຫປ້ື່ ຽນແປງຢື່ າງເປນັ
ທາງການ ແລະ ຕອ້ງໄດອ້ື່ ານອອກສຽງໃນເວລາເປ ດຊອງ. ມ ແຕື່ ການປະມູນທ ື່ ໄດເ້ປ ດ ແລະ ອື່ ານ
ອອກສຽງໃນເວລາເປ ດຊອງເທົື່ ານັນ້ທ ື່ ຈະນ າມາພຈິາລະນາໃນຂັນ້ຕ ື່ ໄປ. 

25.3. ເອກະສານປະມູນຊອງອ ື່ ນໆຕອ້ງໄດເ້ປ ດເທ ື່ ອລະຊອງ, ອື່ ານອອກສຽງເຊນັຊ ື່ ຂອງຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັ
ປະມູນ, ບອກວື່ າມ ການປື່ ຽນແປງ ຫລ  ບ ື່ ; ລາຄາປະມູນລວມ, ເປນັແຕື່ ລະພູດ (ສນັຍາ), ຖາ້ຫາກ
ມ  ການຫລຸດລາຄາ ແລະ ການສະເໜ ທາງເລ ອກ, ປະກາດວື່ າມ  ຫລ  ບ ື່ ມ  ໜງັສ ຄ າ້ປະກນັການ
ປະມູນ ແລະ ລາຍລະອຽດອ ື່ ນໆ ທ ື່ ຜູື່ ຈດັຊ ໄ້ດກ້ ານດົເອາົໄວ ້ ມ ແຕື່ ການສະເໜ ຫລຸດລາຄາ ແລະ 
ການສະເໜ ທາງເລ ອກທ ື່ ໄດອ້ື່ ານໃນເວລາການເປ ດຊອງປະມູນເທົື່ ານັນ້ ທ ື່ ຈະນ າເອາົມາພຈິາລະນາ
ໃນເວລາການປະເມ ນການປະມູນ. ເອກະສານປະມູນ ແລະ ລາຍການລາຄາ ຈະຕອ້ງໄດເ້ຊນັຫຍ ໃ້ສື່
ແຕື່ ລະໜາ້ເຈຍ້ ໂດຍຜູື່ ຕາງໜາ້ຂອງຜູື່ ຈດັຊ ທ້ ື່ ມາຮື່ ວມການເປ ດຊອງຕາມວທິ ທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ 
BDS. ຜູື່ ຈດັຊ  ້ຈະບ ື່ ເວົາ້ເຖງິ ຫລ  ມ ຄ າເຫນັກື່ ຽວກບັຈດຸດ  ຈດຸອື່ ອນ ຂອງຊອງປະມູນ ແລະ ຈະບ ື່
ປະຕເິສດຊອງປະມູນໃດໜຶື່ ງ (ເວັນ້ເສຍແຕື່ ຊອງທ ື່ ຍ ື່ ນຊາ້, ຕາມ ITB 25.1). 

25.4. ຜູື່ ຈດັຊ ຈ້ະເຮດັບດົບນັທກຶຂອງການເປ ດຊອງ ຊຶື່ ງຢື່ າງຕ ື່ າສຸດ, ຕອ້ງປະກອບດວ້ຍຊ ື່ ຂອງຜູື່ ເຂົາ້
ແຂື່ ງຂນັປະມູນ ແລະ ຕອ້ງແຈງ້ວື່ າມ ການຖອດຖອນ, ປື່ ຽນແທນ ຫລ  ດດັແກ ້ຫລ  ບ ື່ , ບົື່ ງບອກ
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ລາຄາປະມູນແຕື່ ລະຫ ື່  (ສນັຍາ) ຖາ້ມ , ພອ້ມດວ້ຍການຫລຸດລາຄາ ແລະ ການສະເໜ ທາງເລ ອກ, 
ມ ໜງັສ ຄ າ້ປະກນັການປະມູນ ຫລ  ບ ື່  (ຖາ້ຫາກໄດແ້ຈງ້ບອກວື່ າຕອ້ງມ ) ຜູື່ ຕາງໜາ້ຂອງຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງ
ຂນັປະມູນ, ທ ື່ ມ ໜາ້ຢູື່ ກອງປະຊຸມຈະຕອ້ງໄດເ້ຊນັບດົບນັທກຶ. ຖາ້ເຂາົເຈ ົາ້ລ ມເຊນັຊ ື່ ໃສື່ ບດົບນັທກຶ
, ຈະບ ື່ ເຮດັໃຫເ້ນ ອ້ໃນ ແລະ ຜນົສກັສດິນ າໃຊຂ້ອງບດົບນັທກຶເປນັໂມຄະ. ສ າເນາົຂອງບດົບນັທກຶ
ຈະແຈກຢາຍໃຫຜູ້ື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນໝດົທຸກຄນົ. 

ຈ. ການປະເມ ນຜນົ ແລະ ສມົທຽບການປະມູນ 

26. ການຮກັສາເປນັຄວາມ
ລບັ 

26.1 ຂ ມູ້ນທ ື່ ພວົພນັເຖງິການປະເມ ນການປະມູນ ແລະ ການສະເໜ ເພ ື່ ອຮບັຮອງເອາົເປນັ ຜູື່ ຊະນະການ
ປະມູນ ຈະບ ື່ ສາມາດເປ ດເຜ ຍໃຫຜູ້ື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ ຫລ  ບຸກຄນົອ ື່ ນໆທ ື່ ບ ື່ ມ ສື່ ວນກື່ ຽວຂອ້ງຢື່ າງ
ເປນັທາງການກບັຂັນ້ຕອນການປະມູນດັື່ ງກື່ າວນ ຮູ້ໄ້ດຢ້ື່ າງເດດັຂາດ, ຈນົກື່ ວາຈະໄດປ້ະກາດຮບັຮອງ
ເອາົຜູື່ ຊະນະການປະມູນໃຫຜູ້ື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນຊາບແລວ້ ຕາມ ITB 40. 

26.2 ທຸກໆຄວາມພະຍາຍາມຂອງຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນໃດໜຶື່ ງ ທ ື່ ຈງູໃຈໃຫຜູ້ື່ ຈດັຊ ປ້ະເມ ນການປະມູນ 
ຫລ  ຕດັສນິເອາົຜູື່ ຊະນະການປະມູນນັນ້ ຈະນ າໄປສູື່ ການປະຕເິສດການປະມູນຂອງຜູື່ ກື່ ຽວ. 

26.3 ໂດຍບ ື່ ກື່ ຽວກບັ ITB 26.2, ນບັແຕື່ ເວລາເປ ດຊອງປະມູນເຖງິການປະກາດຜູື່ ຊະນະການປະມູນ, 
ຖາ້ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນໃດໜຶື່ ງມ ຈດຸປະສງົຢາກຕດິຕ ື່ ພວົພນັກບັຜູື່ ຈດັຊ ກ້ື່ ຽວກບັເລ ື່ ອງໃດໜຶື່ ງທ ື່
ກື່ ຽວກບັຂັນ້ຕອນການປະມູນ, ຜູື່ ກື່ ຽວຈະຕອ້ງສະເໜ ເປນັລາຍລກັອກັ ສອນ. 

27. ການຂ ຄວາມກະຈື່ າງແຈງ້
ການປະມນູ 

 

27.1 ເພ ື່ ອຊື່ ວຍໃນການພຈິາລະນາຄົນ້ຄວ້າ, ປະເມ ນ ແລະ ສມົທຽບການປະມູນ ແລະ ຄຸນນະວຸທຂິອງ
ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ, ຜູື່ ຈດັຊ ,້  ດວ້ຍຄວາມຕດັສນິໃຈຂອງຜູື່ ກື່ ຽວເອງ, ອາດຈະຮຽກຮອ້ງຜູື່ ເຂົາ້
ແຂື່ ງແຂື່ ງປະມູນໃຫຄ້ວາມກະຈື່ າງແຈງ້ກື່ ຽວກບັການປະມູນຂອງຜູື່ ກື່ ຽວ ທຸກໆຄວາມກະຈື່ າງແຈງ້
ສະເໜ ໂດຍຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ ຊຶື່ ງບ ື່ ແມື່ ນການຕອບຕາມຄ າຖາມເຈາະຈ ມ້ຂອງຜູື່ ຈດັຊ  ້ ຈະບ ື່ ໄດ ້
ຮບັເອາົມາພຈິາລະນາ. ການສະເໜ ຂ ຄວາມກະຈື່ າງແຈງ້ຂອງຜູື່ ຈດັຊ  ້ ແລະ ການຕອບຈະຕອ້ງເຮດັ
ເປນັລາຍລກັອກັສອນ ຈະບ ື່ ອະນຸຍາດໃຫມ້ ການພະຍາຍາມຊອກວທິ ປື່ ຽນແປງລາຄາ ຫລ  ການສະເ
ໜ ຫລຸດ ແລະ ເພ ມ້ຂຶນ້ລາຄາ ແລະ ເນ ອ້ໃນຂອງການປະມູນດວ້ຍຄວາມຈງົໃຈ ນອກຈາກການ
ຢັງ້ຢ ນການດດັແກຄ້ວາມຜດິພາດທາງດາ້ນການຄດິໄລື່  ຊຶື່ ງຜູື່ ຈດັຊ  ້ໄດພ້ບົເຫນັໃນເວລາກວດກາປະ
ເມ ນການປະມູນຕາມ ITB 31 ເທົື່ ານັນ້. 

27.2 ຖາ້ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນບ ື່ ໄດປ້ະກອບຄວາມກະຈື່ າງແຈງ້ກື່ ຽວກບັການປະມູນຂອງຕນົຕາມວນັ
ເວລາທ ື່ ໄດບ້ົື່ ງໄວໃ້ນຫນງັສ ສະເໜ ຂ ຄວາມກະຈື່ າງແຈງ້ຂອງຜູື່ ຈດັຊ ,້ ການປະມູນຂອງຜູື່ ກື່ ຽວອາດ
ຖ ກປະຕເິສດ. 

28. ການຄາດເຄ ື່ ອນ, ການ
ສະຫງວນເງ  ື່ອນໄຂ ແລະ 
ການຫລງົລ ມ 

 

28.1 ໃນໄລຍະເວລາການປະເມ ນການປະມູນ, ໃຫນ້ າໃຊນ້ຍິາມດັື່ ງລຸື່ ມນ :້ 

(a) “ການຄາດເຄ ື່ ອນ” ແມື່ ນການອອກນອກລາຍການປະມູນຕາມທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນເອ ກະສານ
ປະມູນ;  

(b) “ການສະຫງວນ” ແມື່ ນການຈ າກດັຂອບເຂດຂອງເງ  ື່ອນໄຂ ຫລ  ການສະຫງວນສດິໃນ
ການຮບັຮູລ້າຍການປະມູນທງັໝດົ ຕາມທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນເອກະສານປະ ມູນ; ແລະ 

(c) “ການຫລງົລ ມ” ແມື່ ນສ ື່ ງທ ື່ ຂາດຕກົບກົຜື່ ອງໃນການສະເໜ ສື່ ວນໃດສື່ ວນໜຶື່ ງຂອງຂ ມູ້ນ 
ຫລ  ເອກະສານຕາມທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນເອກະສານປະມູນ. 

29. ການປະເມ ນຄວາມເໝາະ 29.1 ການປະເມ ນຂອງຜູື່ ຈດັຊ ກ້ື່ ຽວກບັຄວາມເໝາະສມົຂອງເອກະສານປະມູນແມື່ ນຕອ້ງອ ງໃສື່ ເນ ອ້ໃນ
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ສມົຂອງເອກະສານ
ປະມນູ 

ພ ນ້ຖານຂອງການປະມູນນັນ້ເອງ ຕາມທ ື່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນ ITB11. 

29.2 ເອກະສານປະມູນທ ື່ ຖ ວື່ າມ ຄວາມເໝາະສມົ ແມື່ ນເອກະສານປະມູນທ ື່ ໄດປ້ະກອບຕາມຄວາມ
ຕອ້ງການຢື່ າງຄບົຖວ້ນຂອງເອກະສານປະມູນ ໂດຍບ ື່ ມ ການຄາດເຄ ື່ ອນ, ການສະຫງວນເງ  ື່ອນໄຂ 
ແລະ ການຫລງົລ ມ. ການຄາດເຄ ື່ ອນ, ການສະຫງວນເງ  ື່ອນໄຂ ແລະ ການຫລງົລ ມ ແມື່ ນໜຶື່ ງໃນ
ບນັຫາດັື່ ງນ :້ 

(a) ຖາ້ຮບັເອາົ, ຈະ 
(i) ມ ຜນົກະທບົທຸກໆດາ້ນຕ ື່ ໜາ້ວຽກ, ຄຸນນະພາບ ຫລ  ຜນົສ າເລດັຂອງໜາ້ວຽກທ ື່

ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນສນັຍາ, ຫລ  
(ii) ຈະຈ າກດັທຸກໆດາ້ນ, ບ ື່ ສອດຄື່ ອງກບັເອກະສານປະມູນ, ຕ ື່ ສດິຂອງຜູື່ ຈດັຊ  ້ ຫລ  

ຕ ື່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ ພາຍໃຕສ້ນັຍາສະບບັນ ,້ ຫລ  
(b) ຖາ້ຫາກມ ການດດັແກຈ້ະມ ຜນົກະທບົຕ ື່ ສະພາບການແຂື່ ງຂນັທ ື່ ບ ື່ ມ ຄວາມຍຸຕທິ າສ າລບັ

ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນຄນົອ ື່ ນໆທ ື່ ໄດສ້ະເໜ ເອກະສານປະມູນທ ື່ ຕອບສະໜອງຄບົຖວ້ນ
ສມົບູນ. 

29.3 ຜູື່ ຈດັຊ ຈ້ະໄດພ້ຈິາລະນາຄົນ້ຄວ້າລກັຊະນະເຕກັນກິຂອງການປະມູນທ ື່ ສະເໜ ມາຕາມ ITB 16 
ແລະ ITB 17, ວື່ າດວ້ຍການສະເໜ ທາງດາ້ນເຕກັນກິ, ໂດຍສະເພາະເພ ື່ ອແນື່ ໃສື່ ໃຫສ້ອດຄື່ ອງທຸກ
ຢື່ າງກບັເງ  ື່ອນໄຂທງັໝດົຂອງໝວດ VII (ລາຍການຄວາມຕອ້ງການ) ໂດຍບ ື່ ມ ການຄາດເຄ ື່ ອນທາງ
ດາ້ນວດັສະດຸ ຫລ  ການສະຫງວນ ແລະ ການຫລງົລ ມ.  

29.4 ຖາ້ເຫນັວື່ າການປະມູນໃດໜຶື່ ງບ ື່ ມ ຄວາມເໝາະສມົ ແລະ ບ ື່ ຕອບສະໜອງໄດຕ້າມຄວາມຮຽກຮອ້ງ
ຕອ້ງການຂອງເອກະສານປະມູນ, ການປະມູນດັື່ ງກື່ າວຈະຖ ກປະຕເິສດ ໂດຍຜູື່ ຈດັຊ  ້ ແລະ ບ ື່
ອະນຸຍາດໃຫຜູ້ື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນເອາົມາປບັປຸງແກໄ້ຂ, ການຄາດເຄ ື່ ອນ, ການສະຫງວນເງ  ື່ອນໄຂ 
ແລະ ຄວາມບກົພື່ ອງ ແລະການຫລງົລ ມນັນ້ຄ ນໃໝື່  ເພ ື່ ອເຮດັໃຫມ້ນັກາຍມາເປນັການປະມູນທ ື່ ເ
ໝາະສມົ. 

30. ຄວາມບ ື່ ຖ ກຕອ້ງ, ຄວາມ
ຜດິພາດ ແລະ ຫລງົລ ມ 

30.1 ຜູື່ ຈດັຊ ອ້າດຖ ວື່ າການປະມູນໃດໜຶື່ ງເໝາະສມົ ເຖງິແມື່ ນວື່ າຈະມ ຄວາມຄາດເຄ ື່ ອນເລກັໆນອ້ຍໆທ ື່
ບ ື່ ແຕະຕອ້ງ ຫລ  ປື່ ຽນແປງລກັຊະນະ ຫລ  ເງ  ື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການອ ື່ ນໆຕາມທ ື່
ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນເອກະສານປະມູນ ຫລ  ຖາ້ມ ຄວາມຜດິພາດ ກ ື່ ແມື່ ນສາມາດດດັແປງໄດ ້ ໂດຍບ ື່
ແຕະຕອ້ງເຖງິການປະມູນ. 

30.2 ໃນເງ  ື່ອນໄຂທ ື່ ວື່ າການປະມູນໃດໜຶື່ ງມ ຄວາມເໝາະສມົທຸກຢື່ າງ, ຜູື່ ຈດັຊ  ້ ອາດສະເໜ ໃຫຜູ້ື່ ເຂົາ້
ແຂື່ ງຂນັປະມູນປະກອບຂ ມູ້ນ ແລະ ເອກະສານອນັຈ າເປນັພາຍໃນໄລຍະເວລາທ ື່ ເໝາະສມົ, ເພ ື່ ອ
ດດັປບັສິື່ ງທ ື່ ຂາດຕກົບກົພື່ ອງ ຫລ  ຄາດເຄ ື່ ອນທ ື່ ພວົພນັກບັເອກະສານປະມູນ. ສິື່ ງທ ື່ ຂາດຕກົ
ບກົພື່ ອງດັື່ ງກື່ າວນ ຕ້ອ້ງບ ື່ ມ ຜນົກະທບົຕ ື່ ລາຄາຂອງການປະມູນ. ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນໃດທ ື່  ບ ື່ ຍອມ
ຕອບສະໜອງຂ ມູ້ນເພ ມ້ເຕ ມດັື່ ງກື່ າວອາດຈະມ ຜນົຕ ື່ ການປະຕເິສດການປະມູນຂອງຜູກ້ື່ ຽວ. 

30.3  ຖາ້ເຫນັວື່ າການປະມູນມ ຄວາມເໝາະສມົຄບົຖວ້ນສມົບູນ, ຜູື່ ຈດັຊ ຈ້ະດດັແກທ້າງດາ້ນບ ລມິາດ
ຂອງສິື່ ງທ ື່ ບ ື່ ສອດຄື່ ອງທ ື່ ພວົພນັເຖງິລາຄາປະມູນ. ໃນກ ລະນ ນ ,້ ລາຄາປະມູນຈະຕອ້ງມ ການ
ກວດແກ,້ ເພ ື່ ອໃຊໃ້ນການສມົທຽບເທົື່ ານັນ້, ເພ ື່ ອສະແດງອອກເຖງິລາຄາຂອງຊິນ້ສື່ ວນທ ື່ ຫລງົລ ມ 
ຫລ  ບ ື່ ຖ ກຕອ້ງ. 

31. ການກວດແກຄ້ວາມ
ຜດິພາດໃນການຄດິໄລື່  

31.1 ຖາ້ເຫນັວື່ າການປະມູນມ ຄວາມເໝາະສມົຄບົຖວ້ນທຸກຢື່ າງ, ຜູື່ ຈດັຊ ຈ້ະກວດແກຄ້ວາມຜດິພາດ
ໃນການຄດິໄລື່ ບນົພ ນ້ຖານດັື່ ງລຸື່ ມນ :້ 

(a) ຖາ້ມ ການຄດິ ໄລື່ ບ ື່ ກງົກນັ ລະຫວື່ າງລາຄາຫວົໜື່ ວຍ ແລະ ຜນົລວມ ຂອງແຖວໃນ
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 ລາຍການນັນ້, ຊຶື່ ງມາຈາກການຄູນກນັລະຫວື່ າງລາຄາຫວົໜື່ ວຍ ແລະ ຈ ານວນນັນ້, 
ຕອ້ງຖ ເອາົລາຄາຫວົໜື່ ວຍເປນັຫລກັ ແລະ ລາຄາລວມໃນແຖວນັນ້ ຈະຕອ້ງໄດ ້
ກວດແກ.້ ໃນກ ລະນ ຜູື່ ຈດັຊ ,້ ຫາກຮູໄ້ດຈ້ະແຈງ້ວື່ າ ແມື່ ນການໝາຍຈດຸ ຕາມຫວົໜື່ ວຍ
ຜດິບື່ ອນຢູື່ ໃນ ລາຄາຫວົໜື່ ວຍນັນ້, ຕອ້ງຖ ເອາົລາຄາລວມເປນັຫລກັ ແລະ ຕອ້ງໄດ ້
ກວດແກລ້າຄາຫວົໜື່ ວຍ; 

(b) ຖາ້ມ ການຄດິໄລື່ ຜດິພາດຢູື່ ໃນຜນົລວມ ຕາມການບວກ ຫລ  ລບົຈ ານວນ ຂອງແຕື່ ລະ
ຈ ານວນລວມຍື່ ອຍ, ຈະຖ ເອາົຈ ານວນລວມຍື່ ອຍເປນັຫລກັ ແລະ ຈ ານວນລວມທງັ
ໝດົຈະຕອ້ງໄດກ້ວດແກ;້ ແລະ 

(c) ຖາ້ມ ຄວາມແຕກຕື່ າງກນັລະຫວື່ າງການຂຽນເປນັຕວົໜງັສ  ແລະ ຕວົເລກ, ແມື່ ນໃຫຖ້ 
ເອາົຈ ານວນທ ື່ ເປນັຕວົໜງັສ ເປນັຫລກັ, ເວັນ້ເສຍແຕື່  ຈ ານວນທ ື່  ສະແດງອອກເປນັຕວົ
ໜງັສ ນັນ້ພວົພນັກບັການຄດິໄລື່ ຜດິພາດ ຫລ  ບ ື່ , ໃນກ ລະນ ນ ແ້ມື່ ນໃຫຖ້ ເອາົຕວົເລກ
ເປນັຫລກັຕາມຂ  ້(a) ແລະ (b) ຂາ້ງເທ ື່ ງນ .້ 

31.2 ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ ຈະຕອ້ງຮບັເອາົການກວດແກຄ້ວາມຜດິພາດໃນການຄດິໄລື່ ດັື່ ງກື່ າວ. ການບ ື່
ຍອມຮບັເອາົການກວດແກຄ້ວາມຜດິພາດໃນການຄດິໄລື່  ຕາມ ITB 31.1, ອາດຈະນ າໄປສູື່ ການ
ປະຕເິສດຊອງປະມູນນັນ້. 

32. ການປະເມ ນການ
ປະມນູ 

32.1 ຜູື່ ຈດັຊ ຈ້ະນ າໃຊວ້ທິ ການ ແລະ ຫລກັການປະເມ ນຕາມທ ື່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນຫວົຂ ນ້ ເ້ທົື່ ານັນ້ ແລະ 
ຈະບ ື່ ນ າໃຊວ້ທິ ການ ຫລ  ຫລກັການອ ື່ ນໃດອ ກນອກຈາກນ .້ 

32.2 ສ າລບັການປະເມ ນການປະມູນ, ຜູື່ ຈດັຊ ຈ້ະຕອ້ງພຈິາລະນາດັື່ ງນ :້ 

(a) ການປະເມ ນຕາມລາຍການ ຫລ  ພູດ (ສນັຍາ), ຕາມທ ື່ ລະບຸໄວໃ້ນ BDS; ແລະ ມນູຄື່ າ
ປະມນູໃຫຖ້ ກຕອ້ງຕາມວກັ 14; 

(b) ການກວດແກລ້າຄາເນ ື່ ອງຈາກມ ການຄດິໄລື່ ຜດິພາດຕາມ ITB 31.1; 

(c) ການກວດແກລ້າຄາເນ ື່ ອງຈາກມ ການສະເໜ ຫລຸດລາຄາຕາມ ITB 14.4; 

(d) ການກວດແກລ້າຄາເນ ື່ ອງຈາກຄວາມບ ື່ ສອດຄື່ ອງຕາມ ITB 30.3; 

(e) ປດັໃຈເພ ື່ ມເຕ ມໃນການປະເມ ນຕາມທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນໝວດ III: ມາດຕະຖານໃນການ
ປະເມ ນ ແລະ ຄຸນນະວຸທ;ິ 

32.3 ຜນົກະທບົທ ື່ ຄາດຄະເນໄດຈ້າກເງ  ື່ອນໄຂການດດັແກລ້າຄາ ທ ື່ ນ າໃຊໃ້ນໄລຍະເວລາປະຕບິດັສນັຍາ
, ຈະບ ື່ ໃຫນ້ າເອາົມາພຈິາລະນາໃນເວລາການປະເມ ນການປະມູນ. 

32.4 ຖາ້ເອກະສານປະມູນອະນຸຍາດໃຫຜູ້ື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງປະມູນໃສື່ ລາຄາ ໂດຍແຍກອອກເປນັແຕື່ ລະພູດ 
(ສນັຍາ) ຕື່ າງກນັ, ຫລກັການໃນການປະເມ ນ ຜູື່ ມ ລາຄາຕ ື່ າສຸດນັນ້ ສ າລບັຫລາຍພູດ (ສນັຍາ) 
ຮື່ ວມກນັ ພອ້ມດວ້ຍການຫລຸດລາຄາຕາມທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນເອກະສານປະມູນນັນ້ເຂົາ້ນ າຫລກັການ
ດັື່ ງກື່ າວ ຕາມທ ື່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນໝວດ III: ບນັທດັຖານການປະເມ ນ ແລະ ຄຸນນະວຸທ.ິ 

32.5 ໃນການປະເມ ນການປະມູນ ໂດຍຜູື່ ຈດັຊ ,້ ຈະແຍກອອກ ແລະ ບ ື່ ພຈິາລະນາ ດັື່ ງນ :້ 

ຄື່ າທດົແທນ ເພ ື່ ອເປນັການດດັແກລ້າຄາໃນໄລຍະການປະຕບິດັສນັຍາ, ຖາ້ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ
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ເອກະສານການປະມູນ. 

32.6 ການປະເມ ນການປະມູນຂອງຜູື່ ຈດັຊ  ້ ອາດຈະຮຽກຮອ້ງໃຫພ້ຈິາລະນາປດັໃຈອ ື່ ນໆເພ ື່ ມຕ ື່ ມອ ກ
ນອກຈາກລາຄາ ຕາມທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ ITB 14. ບນັດາປດັໃຈເລົື່ ານ  ້ອາດແມື່ ນຮູບລກັສະນະ, 
ຄຸນນະພາບ ແລະ ເງ  ື່ອນໄຂຂອງການຈດັຊ ສ້ນິຄາ້ ແລະ ການບ ລກິານທ ື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ. ຖາ້ມ ຜນົ
ກະທບົຈາກປດັໃຈທ ື່ ໄດຄ້ດັເລ ອກນັນ້, ຈະຕອ້ງປະເມ ນ ອອກເປນັມູນຄື່ າ ເພ ື່ ອສະດວກໃນ
ການສມົທຽບການປະມູນ, ເວັນ້ເສຽແຕື່ ຈະລະບຸໄວເ້ປນັຢື່ າງອ ື່ ນໃນ BDS ຈາກເງ  ື່ອນໄຂອ ື່ ນໆ
ທ ື່ ລະບຸໄວໃ້ນໝວດ III: ບນັທດັຖານການປະເມ ນ ແລະ ຄຸນນະວຸທ ິ- ເງ  ື່ອນໄຂ ແລະ ວທິ ການ
ທ ື່ ນ າໃຊຈ້ະຕອ້ງປະຕບິດັຕາມທ ື່ ລະບຸໄວໃ້ນ ITB 32.2 (e). 

33. ການສມົທຽບລາຄາ
ປະມນູ 

33.1 ຜູື່ ຈດັຊ ຈ້ະຕອ້ງໄດສ້ມົທຽບການປະມູນທງັໝດົທ ື່ ເຫນັວື່ າຖ ກຕອ້ງຄບົຖວ້ນ ແລະ ເໝາະສມົທຸກ
ປະການຕາມ ITB 32.2 ເພ ື່ ອໃຫຮູ້ວ້ື່ າຜູື່ ໃດເປນັຜູື່ ສະເໜ ປະມູນຕ ື່ າສຸດ. ການສມົທຽບຕອ້ງອ ງ
ໃສື່ ພ ນ້ຖານລາຄາ DDP (ຮອດປາຍທາງ), ພອ້ມດວ້ຍຄື່ າໃຊຈ້ື່ າຍຕື່ າງໆທ ື່ ຕອ້ງການ ເພ ື່ ອການ
ຕດິຕັງ້, ຝກຶອບົຮມົ, ທດົລອງ ແລະ ການບ ລກິານອ ື່ ນໆ. 

34. ຄຸນນະວຸທຂິອງຜູື່ ເຂົາ້
ແຂື່ ງຂນັປະມນູ  

34.1 ຜູື່ ຈດັຊ  ້ ຕອ້ງຕດັສນິໃຈດວ້ຍຄວາມເພິື່ ງພ ໃຈຂອງຕນົວື່ າຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນທ ື່ ຖ ກເລ ອກຍອ້ນວື່ າ
ໄດສ້ະເໜ ລາຄາຕ ື່ າສຸດ ແລະ ເອກະສານຄບົຖວ້ນສມົບູນນັນ້ ໄດຕ້ອບສະໜອງຕາມເງ  ື່ອນໄຂ ແລະ 
ຄວາມຕອ້ງການທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນໝວດ III: ບນັທດັຖານການປະເມ ນ ແລະ ຄຸນນະວຸທ.ິ  

34.2 ການຕດັສນິນ  ້ ຕອ້ງອ ງໃສື່ ພ ນ້ຖານຂອງການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າເອກະສານຢັງ້ຢ ນເຖງິຄຸນນະວຸທ ິ ຂອງ
ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ ທ ື່ ສະເໜ ໂດຍຜູື່ ກື່ ຽວ ຕາມ ITB 17.1. 

34.3 ການຢັງ້ຢ ນໃນການຕດັສນິນ  ້ ຖ ວື່ າເປນັເງ  ື່ອນໄຂທ ື່ ຕອ້ງການ ກື່ ອນການປະກາດຕກົລງົຮບັເອາົຜູື່
ຊະນະການປະມູນ. ຖາ້ວື່ າການຢ ນຢນັຄວາມຕດັສນິດັື່ ງກື່ າວອອກມາທາງດາ້ນລບົ ຈະມ ຜນົໃນ
ການປະຕເິສດຕ ື່ ເອກະສານປະມູນນັນ້. ໃນກ ລະນ ນ ຜູ້ື່ ຈດັຊ ຕ້ອ້ງໄດປ້ະເມ ນຜູື່ ທ ື່ ສະເຫນ ລາຄາຕ ື່ າ
ຖດັມາ, ໂດຍປະຕບິດັແບບດຽວກນັ ເພ ື່ ອຫນັນ້ ໃຈວື່ າຜູື່ ກື່ ຽວມ ຄວາມສາມາດໃນການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັວຽກນ ໃ້ຫສ້ າເລດັໄດຄ້ ກນັ. 

34.4 ທຸກໆຄວາມພະຍາຍາມຈາກຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນໃນການຈງູໃຈໃຫຜູ້ື່ ຈດັຊ ຕ້ດັສນິໃຈກື່ ຽວກບັ
ການພຈິາລະນາ, ປະເມ ນ, ສມົທຽບ ແລະ ການປະເມ ນຄຸນນະວຸທຄິ ນຫລງັ ຫລ  ການມອບໝາຍ
ສນັຍາຈະມ ຜນົຕ ື່ ການປະຕເິສດເອກະສານປະມູນຂອງຜູື່ ກື່ ຽວ. 

35. ສດິຂອງຜູື່ ຈດັຊ  ້ໃນການ
ຮບັເອາົ ຫລ  ປະຕເິສດຕ ື່
ເອກະສານປະມນູໃດໜຶື່ ງ 
ຫລ  ທງັໝດົ 

35.1 ກື່ ອນການປະກາດຮບັຮອງເອາົຜູື່ ຊະນະການປະມູນ, ຜູື່ ຈດັຊ  ້ສະຫງວນສດິໃນການຮບັ ຮອງ ຫລ  
ປະຕເິສດຕ ື່ ເອກະສານປະມູນໃດໜຶື່ ງ ແລະ ທງັຫມດົ ແລະ ລບົລາ້ງທຸກໆຂັນ້ຕອນ ຂອງ ການ
ປະມູນ ໄດທຸ້ກໆເວລາ, ໂດຍບ ື່ ຕອ້ງຮບັຜດິຊອບຫຍງັຕ ື່ ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງ ຂນັປະມູນ. ໃນກ ລະນ ລບົລາ້ງ, 
ເອກະສານປະມູນທງັໝດົພອ້ມດວ້ຍໜງັສ ຄ າ້ປະກນັການປະມູນຕອ້ງໄດສ້ົື່ ງຄ ນໃຫຜູ້ື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັ
ປະມູນໃນທນັທ ທນັໃດໂລດ. 

ສ. ການຕກົລງົຮບັຮອງເອາົຜູື່ຊະນະການປະມູນ 

36. ເງ  ື່ອນໄຂການຕກົລງົ
ຮບັຮອງເອາົຜູື່ ຊະນະການ
ປະມນູ 

36.1 ອ ງຕາມ ITB 35.1, ຜູື່ ຈດັຊ  ້ ຈະຕກົລງົຮບັຮອງເອາົຜູື່ ຊະນະການປະມູນ ຊຶື່ ງເປນັຜູື່ ທ ື່ ປະກອບ
ເອກະສານປະມູນທ ື່ ໄດສ້ະເໜ ລາຄາຕ ື່ າສຸດຕາມການປະເມ ນ ແລະ ຄບົຖວ້ນສມົບູນຕາມ
ເອກະສານປະມູນ ພອ້ມທງັມ ຄວາມເຊ ື່ ອໝັນ້ວື່ າ ເປນັຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນທ ື່ ມ ຄຸນນະວຸທເິໝາະ
ສມົໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສນັຍານ ໃ້ຫສ້ າເລດັ 

36.2 ຈະບ ື່ ຮຽກຮອ້ງໃຫຜູ້ື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນມ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ທ ື່ ບ ື່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນເອກະສານ
ປະມູນ ໃນການປື່ ຽນແປງລາຄາຂອງຕນົ ຫລ  ມູນຄື່ າຂອງການປະມູນໃດໆທງັສິນ້ ໂດຍບ ື່ ໃຫຖ້ ວື່ າ
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ເປນັເງ  ື່ອນໄຂຂອງການຮບັເອາົການປະມູນ. 

37. ສດິຂອງຜູື່ ຈດັຊ ໃ້ນການ
ປື່ ຽນແປງບ ລມິາດເວລາ
ຮບັຮອງເອາົຜູື່ ຊະນະການ
ປະມນູ 

37.1 ໃນເວລາດຽວກບັການແຈງ້ການຮບັຮອງເອາົຜູື່ ຊະນະການປະມູນ, ຜູື່ ຈດັຊ ມ້  ສດິເພ ມ້ ຫລ  ຫລຸດບ 
ລມິາດສນິຄາ້ ແລະ ການບ ລກິານຈາກລາຍການເດ ມທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນໝວດ VII, ລາຍການຄວາມ
ຕອ້ງການ, ແຕື່ ໃນເງ  ື່ອນໄຂວື່ າການເພ ື່ ມດັື່ ງກື່ າວຈະບ ື່ ໃຫເ້ກ ນກື່ ວາເປ ເຊນັທ ື່ ໄດແ້ຈງ້ໄວໃ້ນ BDS 
ໂດຍບ ື່ ໃຫມ້ ການປື່ ຽນແປງລາຄາຫວົໜື່ ວຍຂ ຕ້ກົລງົ ຫລ  ລາຍການ ແລະ ເງ  ື່ອນໄຂອ ື່ ນໆຂອງການ
ປະມູນ ແລະ ເອກະສານປະມູນ. 

38. ການແຈງ້ການໃນການ
ຕກົລງົຮບັຮອງເອາົຜູື່
ຊະນະການປະມນູ 

38.1 ກື່ ອນການປະມູນຈະໝດົອາຍຸໃຊໄ້ດ,້ ຜູື່ ຈດັຊ ຈ້ະຕອ້ງອອກແຈງ້ການໃຫຜູ້ື່ ຊະນະການປະມູນຊາບ
ເປນັລາຍລກັອກັສອນ ໂດຍເຮດັເປນັໜງັສ ຮບັຮອງ ຕາມແບບຟອມທ ື່ ໄດປ້ະກອບໃຫ ້ໂດຍແຈງ້ວື່ າ
ການປະມູນຂອງຜູື່ ກື່ ຽວໄດຖ້ ກຄດັເລ ອກເປນັຜູື່ ຊະນະການປະມູນ ແຈງ້ການນັນ້ ເອ ນ້ວື່ າ “ແຈງ້
ການຮບັຮອງເອາົຜູື່ ຊະນະການປະມູນ” ຈະຕອ້ງບົື່ ງບອກເຖງິມູນຄື່ າທ ື່ ຜູື່ ຈດັຊ ຈ້ະຈື່ າຍໃຫຜູ້ື່ ສະໜ
ອງ ໂດຍອ ງໃສື່ ການຈດັສົື່ ງສນິຄາ້ (ເອ ນ້ຕ ື່ ໄປວື່ າ ແລະ ໃນເງ  ື່ອນໄຂຂອງສນັຍາ ແລະ ແບບຟອມ
ສນັຍາວື່ າ “ມູນຄື່ າສນັຍາ”) ພອ້ມດຽວກນັນັນ້, ຜູື່ ຈດັຊ ຕ້ອ້ງໄດແ້ຈງ້ໃຫຜູ້ື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນຄນົ
ອ ື່ ນໆ ຮູກ້ື່ ຽວກບັຜນົຂອງການປະມູນ ແລະ ຕອ້ງໄດເ້ຜ ຍແຜື່ ອອກໃນແວບໄຊ  ເຖ ງຜນົຂອງການ
ປະມູນ ແລະ ໂດຍລະບຸພູດ (ສນັຍາ) ພອ້ມດວ້ຍຂ ມູ້ນດັື່ ງລຸື່ ມນ :້  

(i) ຊ ື່ ຂອງຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນແຕື່ ລະຄນົທ ື່ ຍ ື່ ນຊອງປະມູນ;  

(ii) ມູນຄື່ າປະມູນທ ື່ ອື່ ານອອກສຽງໃນເວລາເປ ດຊອງ;  

(iii) ຊ ື່  ແລະ ມູນຄື່ າຂອງແຕື່ ລະການປະມູນທ ື່ ໄດປ້ະເມ ນ;  

(iv) ຊ ື່ ຂອງຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນທ ື່ ຖ ກປະຕເິສດ ແລະ ເຫດຜນົຂອງການປະຕເິສດ; ແລະ  

(v) ຊ ື່ ຂອງຜູື່ ຊະນະການປະມູນ ແລະ ມູນຄື່ າທ ື່ ໄດຖ້ ກຮບັຮອງເອາົ ພອ້ມດວ້ຍໄລຍະ ແລະ 
ສະຫລຸບຂອບເຂດຂອງສນັຍາ. 

38.2 ຈນົກວື່ າສນັຍາຈະກະກຽມສ າເລດັ ແລະ ປະຕບິດັໄດຢ້ື່ າງເປນັທາງການ, ແຈງ້ການຮບັຮອງເອາົຜູື່
ຊະນະການປະມູນຈະເປນັເອກະສານຜູກມດັທາງດາ້ນສນັຍາ. 

38.3  ພາຍຫລງັທ ື່ ໄດແ້ຈງ້ການຕກົລງົຮບັຮອງເອາົຜູື່ ຊະນະການປະມນູຕາມ ITB 38.1, ຜູື່ ຈດັຊ  ້ຈະຕອບ
ເປນັລາຍລກັອກັສອນຢື່ າງໄວວາຕ ື່ ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັທ ື່ບ ື່ ຊະນະການປະມນູ ທ ື່ຕອ້ງ ການຢາກຮູສ້າ
ຍເຫດທ ື່ ເຮດັໃຫກ້ານປະມນູຂອງຕນົບ ື່ ໄດຖ້ ກຄດັເລ ອກ. 
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39. ການເຊນັສນັຍາ 39.1 ຫລງັຈາກສົື່ ງແຈງ້ການໄປແລວ້, ຜູື່ ຈດັຊ ຈ້ະຕອ້ງສົື່ ງສນັຍາໄປໃຫຜູ້ື່ ຊະນະການປະມູນພອ້ມໂລດ. 

39.2 ພາຍໃນຊາວແປດວນັ (28) ຫລງັຈາກທ ື່ ໄດຮ້ບັສນັຍາ, ຜູື່ ຊະນະການປະມູນຈະຕອ້ງເຊນັ, ໃສື່ ວນັ
ທ  ແລະ ສົື່ ງໃຫຜູ້ື່ ຈດັຊ ຄ້  ນ.  

ທາງເລ ອກໜຶື່ ງສ າລບັສນັຍາທ ື່ ໃຊທ້ນຶຂອງລດັຖະບານ, ພາຍໃນ 28 ມ  ້ ຫລງັຈາກໄດຮ້ບັສນັຍາ
ແລວ້, ຜູື່ ຊະນະການປະມູນຈະຕອ້ງເຊນັ, ໃສື່ ວນັທ  ແລະ ສົື່ ງໃຫຜູ້ື່ ຈດັຊ ຄ້  ນ ຫລ  ເຊນັໃນພທິ ເຊນັ
ສນັຍາ ຖາ້ຫາກໄດຮ້ບັຂ ແ້ນະນ າຈາກຜູື່ ຈດັຊ .້ 

39.3 ໂດຍບ ື່ ກື່ ຽວກບັ ITB 39.2 ຂາ້ງເທງິນ ,້ ໃນກ ລະນ ທ ື່ ການເຊນັສນັຍາມ ການຂດັຂວາງຈາກຂ ຢ້ບັຢັງ້
ຕ ື່ ການສົື່ ງສນິຄາ້ອອກໃຫຜູ້ື່ ຈດັຊ ,້ ສປປ ລາວ, ຫລ  ຕ ື່ ການນ າໃຊສ້ນິຄາ້/ວດັສະດຸ, ການບ ລກິານ 
ໂດຍຂ ຢ້ບັຢັງ້ການນ າສນິຄາ້ອອກດັື່ ງກື່ າວໄດເ້ກ ດຂຶນ້ຈາກກດົລະບຽບການຄາ້ຂອງປະເທດທ ື່ ສະໜ
ອງວດັຖຸ/ສນິຄາ້, ແລະ ການບ ລກິານເລົື່ ານັນ້, ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນຈະບ ື່ ມ ສື່ ວນຜູກມດັກບັການ
ປະມູນຂອງຕນົ, ແຕື່ ເຖງິຢື່ າງໃດກ ື່ ຕາມ, ຈະຕອ້ງຢູື່ ໃນເງ  ື່ອນໄຂທ ື່ ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນສາມາດ
ຢັງ້ຢ ນຢື່ າງເປນັທ ື່ ເພິື່ ງພ ໃຈຕ ື່ ຜູື່ ຈດັຊ  ້ ແລະ ທະນາຄານ ເຫນັວື່ າການເຊນັສນັຍາແມື່ ນໄດຖ້ ກ
ຂດັຂວາງຍອ້ນການຂາດຄວາມບ ື່ ເອາົໃຈໃສື່ ຈາກຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ ໃນດາ້ນປະກອບແບບຟອມ
ເອກະສານ, ລວມດວ້ຍການຂ ອະນຸຍາດຢື່ າງເປນັທາງການທ ື່ ຈ າເປນັ ເພ ື່ ອສົື່ ງວດັສະດຸ/ອຸປະກອນ
ອອກ, ຫລ  ການບ ລກິານພາຍໃຕເ້ງ  ື່ອນໄຂຂອງສນັຍາ. 

39.4 ສນັຍາທ ື່ ເຊນັໄປນັນ້ຕອ້ງໄດເ້ອາົໄປຂຶນ້ທະບຽນ ໂດຍຜູື່ ສະຫນອງຕາມດ າລດັ No.52/PM. ລງົ
ວນັທ  13 ມ ນາ 1993. 

40. ໜງັສ ຄ າ້ປະກນັການ
ປະຕບິດັສນັຍາ 

40.1 ພາຍໃນຊາວແປດມ  ້ (28) ຫລງັຈາກໄດຮ້ບັໃບແຈງ້ການຈາກຜູື່ ຈດັຊ ,້ ຜູື່ ຊະນະການປະມູນຈະ
ຕອ້ງປະກອບໜງັສ ຄ າ້ປະກນັການປະຕບິດັສນັຍາໃຫຖ້ ກຕອ້ງຕາມເງ  ື່ອນໄຂຂອງສນັຍາຕາມ 
GCC, ໂດຍນ າໃຊແ້ບບຟອມໜງັສ ຄ າ້ປະກນັການປະຕບິດັສນັຍາທ ື່ ກ ານດົໄວໃ້ນໝວດ IX, 
ຟອມສນັຍາ.  

40.2 ໃນກ ລະນ ທ ື່  ຜູື່ ຊະນະການປະມູນ ບ ື່ ສາມາດຍ ື່ ນໜງັສ ຄ າ້ປະກນັການປະຕ ິບດັສນັຍາດັື່ ງທ ື່ ໄດລ້ະບຸ
ໄວຂ້າ້ງເທງິນ  ້ ຫລ  ບ ື່ ເຊນັສນັຍາ ຈະຖ ວື່ າເປນັສາຍເຫດພຽງພ  ເພ ື່ ອລບົລາ້ງການທ ື່ ໄດຖ້ ກເລ ອກ
ເປນັຜູື່ ຊະນະການປະມູນ ແລະ ຮບິໜງັສ ຄ າ້ປະກນັການປະມູນ. ຖາ້ຫາກເກ ດກ ລະນ ແບບນ ,້ ຜູື່
ຈດັຊ  ້ອາດປະກາດໃຫຜູ້ື່ ທ ື່ ສະເໜ ລາຄາຕ ື່ າສຸດຖດັມານັນ້ ເປນັຜູື່ ຊະນະການປະມູນ ຜູື່ ທ ື່ ໄດສ້ະເໜ 
ການປະມູນທ ື່ ຄບົຖວ້ນສມົບູນ ໂດຍຜູື່ ຈດັຊ  ້ ໄດປ້ະເມ ນວື່ າມ ຄຸນນະວຸທເິໝາະສມົ ທ ື່ ຈະຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັສນັຍາສະບບັນ ໃ້ຫສ້ າເລດັ.  

41. ສດິຂອງຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັ
ປະມນູໃນການຕ ື່ ວື່ າ 

41.1 ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ ທຸກໆຄນົມ ສດິໃນການຕ ື່ ວື່ າ, ຖາ້ຫາກເຫນັວື່ າຕນົເອງໄດຮ້ບັຄວາມ ເຊ ື່ ອມ
ເສຍ ຫລ  ເສຍຫາຍ ຈາກຜູື່ ຈດັຊ  ້ ໃນການກະທ າທ ື່ ເປນັການເອາົປຽບຕາມທ ື່ ລະ ບຸໄວຢູ້ື່ ໃນ ໃນ
ລະບຽບການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດ າລດັ, ເລກທ  063/ກງ. 

41.2 ຂັນ້ຕອນໃນການຕ ື່ ວື່ າ, ທ າອດິຕອ້ງໄດດ້ າເນ ນການແກໄ້ຂຕາມຂັນ້ຕອນການບ ລຫິານ ຕາມ ທ ື່ ໄດ ້
ກ ານດົໄວຢູ້ື່ ໃນລະບຽບການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດ າລດັເລກທ  063, ສະຖານທ ື່  ແລະ ທ ື່ ຢູື່  ສ າລບັຂັນ້
ຕອນທ າອດິ ໃນການຍ ື່ ນການຕ ື່ ວື່ າຫາອງົການຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານທ ື່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນ BDS. 

41.3 ຖາ້ວື່ າຜນົຂອງການແກໄ້ຂທາງດາ້ນບ ລຫິານ ບ ື່ ເປນັທ ື່ ພ ໃຈ, ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນສາ ມາດຕ ື່ ວື່ າຫາ
ກະຊວງການເງນິ, ກມົງບົປະມານແຫື່ ງລດັ, ພະແນກຄູມ້ຄອງການຈດັຊ ຂ້ອງລດັ ແລະ ອາດ
ສາມາດສະເໜ ດ າເນ ນຄະດ ຂັນ້ສານ ຕາມທ ື່ ລະບຸໄວ ້ ຢູື່ ໃນລະບຽບ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດ າ ລດັ 
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ເລກທ  IRR 063, ຖາ້ຫາກເປນັສນັຍາທ ື່ ນ າໃຊງ້ບົປະມານແຫື່ ງລດັ.  

41.4 ແຕື່ ໃນກ ລະນ ເປນັສນັຍາທ ື່ ນ າ ໃຊທ້ນຶຂອງທະນາຄານ, ທຸກໆການຮຽກຮອ້ງໃດໆຈາກເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັ
ປະມູນຕອ້ງປະຕບິດັຕາມຄູື່ ມ ການປະມູນຂອງທະນາຄານ ຊຶື່ ງສາມາດເຂົາ້ຫາຂ ມູ້ນໄດຕ້າມ 
www.worldbank.org ຫລ  www.adb.org.  
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ໝວດ II.  ຂ ມ້ນູສ າລບັການປະມນູ (BDS) 
ຂ ມູ້ນສະເພາະດັື່ ງລຸື່ ມນ  ້ ສ າລບັສນິຄາ້ທ ື່ ຈດັຊ  ້ ຈະຕອ້ງເປນັການເພ ມ້ເຕ ມປື່ ຽນແທນເງ  ື່ອນໄຂຂອງຂ ແ້ນະນ າຕ ື່ ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ 
(ITB).  ຖາ້ບື່ ອນໃດມ ການຂດັແຍື່ ງ, ເງ  ື່ອນໄຂທ ື່ ກ ານດົໄວໃ້ນຕາຕະລາງຂາ້ງລຸື່ ມນ  ້ຈະມ ອ ານາດເໜ ອເງ  ື່ອນໄຂໃນ ITB. 
 
[ຂ ແ້ນະນ າເພ ື່ອຂຽນ BDS ໄດກ້ຽມໄວໃ້ຫຕ້າມຄວາມຕອ້ງການ ໂດຍພມິເປນັຕວົເນ ງ້ໄວໃ້ນວກັທ ພວົພນັກບັວກັຕື່ າງໆຂອງ  ITB] 
 
ວກັທ ື່ ກື່ ຽວຂອ້ງໃນ 
ITB  

A. ເນ ອ້ໃນທົື່ ວໄປ 

ITB 1.1 ເລກທ ເອກະສານເຊ ນປະມູນ :[ເລກທ ຂອງການເຊ ນປະມນູ]  

ITB 1.1 ຜູື່ ຈດັຊ ແ້ມື່ ນ: ສະຖາບນັຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິື່ ງແວດລອ້ມ  

ITB 1.1 ຊ ື່ ຂອງສນັຍາແມື່ ນ: ອຸປະກອນຕດິຕາມຄຸນນະພາບອາກາດ ແລະ ສຽງ 
ເລກທ ຂອງສນັຍາ: NREI/G01  
ເລກທ  ແລະ ພູດ (ສນັຍາ) ປະກອບເຂົາ້ໃນການຈດັຊ ເ້ທ ື່ອນ ແ້ມື່ ນ: NREI/G01_ ອຸປະກອນຕດິຕາມຄຸນນະ
ພາບອາກາດ ແລະ ສຽງ 

ITB 2.1 ທນຶກູຢ້ ມ ຫລ  ທນຶທ ື່ ໄດຮ້ບັການຕກົລງົ: 829,000 US$  

ITB 2.1 ຊ ື່ ຂອງໂຄງການແມື່ ນ: ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ຂະແໜງການຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິື່ ງແວດລອ້ມ ໃນ
ການຕດິຕາມວໄິຈ ຄຸນນະພາບອາກາດ ແລະ ສຽງ ແລະ ການນ າໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທ ື່ມ ປະສດິທຜິນົ ແລະ ການ
ຖື່ າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ທ ື່ແໝາະສມົໃນການຄຸມ້ຄອງສິື່ ງເສດເຫ  ອ ສ າລບັວສິາຫະກດິຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜ
າດນອ້ຍ 

ITB 4.2 ຈ ານວນສະມາຊກິສູງສຸດຂອງ JV ແມື່ ນ: ຈ ານວນ 3 ຫວົໜື່ ວຍ 

IITB 4.4 ບນັຊ ບ ລສິດັ ທ ື່ ຫາ້ມເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມນູ ແລະ ສື່ ວນບຸກຄນົ ຫາໄດໃ້ນເວບໄຊພາຍນອກຂອງ 

ທະນາຄານ: www.worldbank.org/debarr 
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B. ເອກະສານປະມນູ 

ITB 7.1 ເພ ື່ ອຈດຸປະສງົໃຫຄ້ວາມກະຈື່ າງແຈງ້ຕ ື່ ການປະມູນເທົື່ ານັນ້, ບື່ ອນຢູື່ ຂອງຜູື່ ຈດັຊ ແ້ມື່ ນ: 

ເຖງິ: ສະຖາບນັຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິື່ ງແວດລອ້ມ, ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິື່ ງ
ແວດລອ້ມ 

ບື່ ອນຢູື່ : ຖະໜນົນາໄຮື່ ດຽວ, ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິື່ ງແວດລອ້ມ  

ຊັນ້/ນ າ້ເບ ຫອ້ງ:   ຕກຶ ກຊສ ນ າ້ເບ  100 ຊັນ້ 2   

ເມ ອງ : ເມ ອງຈນັທະບູລ  

ZIP ກດົ: PO Box: 7864 

ປະເທດ :   ສ ປ ປ ລາວ 

ໂທລະສບັ: (+856-30)983 2286 

ເບ ແຟກ: (+856-30) 983 2286 

ອ ແມວ: sack_4369@yahoo.com 

ITB 7.1 Web page: www.laoepf.org.la  

ITB 7.2 ການໄປຢຽ້ມສະຖານທ ື່ ນ າໂດຍຜູື່ ຈດັຊ  ້: 
“ຈະບ ື່ມ ” 

  ເປນັຜູື່ ນ າພາ 

ITB 7.3 ປະຊຸມກື່ ອນການປະມູນ 
 “ຈະບ ື່ມ ”  
ຈດັຂຶນ້ໃນວນັ, ເວລາ ແລະ ສະຖານທ : 
ວນັ: “ບ ື່ ໄດນ້ າໃຊ”້  
ເວລາ: “ບ ື່ ໄດນ້ າໃຊ”້    
ສະຖານທ : “ບ ື່ ໄດນ້ າໃຊ”້  

C. ການກະກຽມການປະມນູ 

ITB 11.1 (j) ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນຈະຕອ້ງຍ ື່ ນເອກະສານເພ ື່ ມເຕ ມດັື່ ງຕ ື່ ໄປນ  ້ພອ້ມດຽວກບັການປະມູນຂອງຕນົ:  

ສ າເນາົໜງັສ ອະນຸຍາດດ າເນ ນທຸລະກດິ  

ສ າເນາົໃບຢັງ້ຢ ນການມອບພນັທະອາກອນ  

ITB 13.1 ການປະມູນທາງເລ ອກ: “ຈະບ ື່ ໄດ”້  ພຈິາລະນາ.   

ITB 14.5 ລາຄາທ ື່ ສະເໜ ໂດຍຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ “ຈະບ ື່” ມ ການປບັຕະຫລອດໄລຍະການປະຕບິດັສນັຍາ 

ITB 14.6 ລາຄາທ ື່ ສະເໜ ສ າລບັແຕື່ ລະພູດ (ສນັຍາ) ຈະຕອ້ງກງົກນັຢື່ າງນອ້ຍ: 100 ເປ ເຊນັຂອງລາຍການທ ື່ ກ ານດົໄວ ້
ສ າລບັແຕື່ ລະພູດ (ສນັຍາ). ບ ື່ ໄດນ້ າໃຊ”້ 

http://www.laoepf.org.la/
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ລາຄາທ ື່ ສະເໜ ສ າລບັແຕື່ ລະລາຍການຂອງພູດໜຶື່ ງ ຈະຕອ້ງກງົກນັກບັ 100  ເປ ເຊນັຂອງບ ລມິາດຕາມທ ື່ ໄດກ້ ານດົ
ໄວສ້ າລບັລາຍການນັນ້ໃນພູດນັນ້. 

ITB 14.7 Incoterms ສະບບັ: ສະບບັ 2010 

ITB 14.8 (a)    ບື່ ອນສົື່ ງປາຍທາງ: ສະຖາບນັຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິື່ ງແວດລອ້ມ, ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະ
ຊາດ ແລະ ສິື່ ງແວດລອ້ມ 

ITB 16.4 ໄລຍະເວລາທ ື່ ຄາດຄະເນວື່ າສນິຄາ້ຈະຖ ກນ າໃຊ ້(ເພ ື່ ອຈດຸປະສງົນ າໃຊເ້ຄ ື່ ອງອາໄລື່ ): ເດ ອນກ ລະກດົ 2017 

ITB 17.2 (a) ໜງັສ ຢັງ້ຢ ນຈາກຜູື່ ຜະລດິແມື່ ນ : “ຕອ້ງການ”  

ITB 17.2 (b) ການບ ລກິານຫລງັຈາກການຂາຍແມື່ ນ : “ຕອ້ງການ”  

ITB 18.1 ໄລຍະໃຊກ້ານໄດຂ້ອງການປະມູນຈະແມື່ ນ: 60 ວນັ 

ITB 18.3 (a) ສູດດັື່ ງຕ ື່ ໄປນ ແ້ມື່ ນໃຊເ້ພ ື່ ອການດດັແກລ້າຄາ:    
P=P0*(1+0.07*(V56)/365) 
P: ລາຄາຫລງັຈາກດດັແກແ້ລວ້ 
P0: ລາຄາປະມູນເດ ມ 
V: ໄລຍະການເພ ມ້ເວລາຫລງັຈາກໄລຍະເດ ມຂອງຜນົໃຊໄ້ດຂ້ອງການປະມູນ (ເປນັວນັ).  

ITB 20.1 ນອກຈາກການປະມູນຕົນ້ສະບບັແລວ້, ຈ ານວນເອກະສານສ າເນາົແມື່ ນ : 2 ສະບບັ 

ITB 20.2 ການຢັງ້ຢ ນອະນຸຍາດເປນັລາຍລກັອກັສອນ ເພ ື່ ອເຊນັໃນນາມຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ ແມື່ ນປະກອບດວ້ຍ: ໃບ
ມອບສດິ 

D. ການຍ ື່ ນ ແລະ ເປ ດການປະມນູ 

ITB 22.1  

 

ສ າລບັຈດຸປະສງົຂອງການຍ ື່ ນປະມູນເທົື່ ານັນ້, ບື່ ອນຢູື່ ຂອງຜູື່ ຈດັຊ  ້ແມື່ ນ: 

ເຖງິ: ສະຖາບນັຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິື່ ງແວດລອ້ມ,  

ບື່ ອນຢູື່ : ຖະໜນົນາໄຮື່ ດຽວ, ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິື່ ງແວດລອ້ມ 

ຊັນ້/ນ າ້ເບ ຫອ້ງ: ຕກຶ ກຊສ ນ າ້ເບ  100 ຊັນ້ 2  

ເມ ອງ : ຈນັທະບູລ  

ZIP ກດົ: PO Box: 7864 

ປະເທດ :   ສປປ ລາວ 

ວນັສຸດທາ້ຍຂອງການຍ ື່ ນຊອງ ແມື່ ນ:  
ວນັທ : 7 ເມສາ 2017 
ເວລາ:  10:00 a.m 

ITB 25.1 ການເປ ດຊອງຈະມ ຂຶນ້ຢູື່ :  

ບື່ ອນຢູື່ ຖະຫນນົ:   ຖະໜນົນາໄຮື່ ດຽວ, ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິື່ ງແວດລອ້ມ 
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ຊັນ້/ນ າ້ເບ ຫອ້ງ:  ຕກຶ ກຊສ ນ າ້ເບ  100 ຊັນ້ 2   

ເມ ອງ : ຈນັທະບູລ  

ປະເທດ :   ສ ປ ປ ລາວ 
ວນັທ :7 ເມສາ 2017 
ເວລາ: 10:00 a.m 

ITB 25.3 ຈະຕອ້ງເຊນັນອ້ຍໃສື່ ແຈໃບປະມູນ ແລະ ຕາຕະລາງລາຄາ ຈ ານວນ 5 ຜູື່ ຕາງໜາ້ຂອງຜູື່ ຈດັຊ  ້ທ ື່ ດ າເນ ນການ
ເປ ດຊອງປະມູນ.  ທຸກໆການປະມນູຈະຕອ້ງໃສື່ ນ າ້ເບ , ທຸກໆການດດັແປງຕ ື່ລາຄາຫວົໜື່ ວຍ ຫລ  ລາຄາລວມ 
ຈະຕອ້ງໄດເ້ຊນັນອ້ຍໃສື່  ໂດຍຜູຕ້າງໜາ້ຂອງຜູຈ້ດັຊ ,້ ແລະ ອ ື່ນໆ... 
 

E. ການປະເມ ນ ແລະ ສມົທຽບການປະມນູ 

ITB 32.2(a) ການປະເມ ນ ຈະໄດເ້ຮດັສ າລບັ 
ການປະມນູຈະໄດປ້ະເມ ນເປນັພູດໆໄປ. ຖາ້ຕາຕະລາງລາຄາອນັໃດສະແດງໃຫເ້ຫນັວື່ າລາຍການໃດໜຶື່ ງບ ື່ມ ລາຄາ
, ຈະຖ ວື່ າລາຄາຂອງລາຍການນັນ້ໆໄດລ້ວມຢູື່ ໃນລາຄາຂອງລາຍການອ ື່ນໆແລວ້. ລາຍການໃດໜຶື່ ງທ ື່ບ ື່ມ ຢູື່ ໃນ
ບນັຊ ຂອງຕາຕະລາງລາຄາ, ຈະໄດຖ້ ວື່ າລາຍການນັນ້ໆບ ື່ໄດປ້ະກອບຢູື່ ໃນການປະ ມນູ, ແລະ ຖາ້ເຫນັວື່ າການ
ປະມນູແມື່ ນມ ຄວາມເໝາະສມົເປນັສື່ ວນໃຫຍື່ , ລາຄາຄດິສະເລື່ ຽຂອງລາຍ ການນັນ້ໆ ໂດຍຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມນູ
ອ ື່ນໆຈະນ າມາເພ ມ້ເຂົາ້ໃນມນູຄື່ າປະມນູ ແລະ ມນູຄື່ າລວມຂອງການປະມນູນັນ້ໆທ ື່ ໄດກ້ ານດົຂຶນ້ຕາມວທິ ນ  ້ ຈະ
ໄດນ້ າໃຊເ້ຂົາ້ໃນການສມົທຽບລາຄາ. 

ITB 32.6 ການດດັແກລ້າຄາຈະໄດກ້ ານດົຂຶນ້ໂດຍນ າໃຊເ້ງ  ື່ອນໄຂດັື່ ງຕ ື່ ໄປນ ,້ ຈາກເງ  ື່ອນໄຂອ ື່ ນໆທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນໝວດ 
III, ເງ  ື່ອນໄຂການຕ ລາຄາ ແລະ ຄຸນນະວຸທ:ິ  

(a) ການຄາດເຄ ື່ ອນ ໃນຕາຕະລາງການຈດັສົື່ ງ: ບ ື່ຕກົລງົ 

(b) ການຄາດເຄ ື່ ອນໃນຕາຕະລາງການຈື່ າຍ: ບ ື່ຕກົລງົ 

(c) ລາຄາຂອງສນິຄາ້ສື່ ວນສ າຄນັ, ເປນັຕົນ້ແມື່ ນເຄ ື່ ອງອາໄລື່  ແລະ ການບ ລກິານ: ບ ື່ຕກົລງົ   

(d) ຄວາມອາດສາມາດຊອກເຄ ື່ ອງອາໄລື່  ແລະ ການບ ລກິານຫລງັຈາກການຂາຍໃນປະເທດຂອງຜູື່ ຈດັຊ  ້
ສ າລບັອຸປະກອນທ ື່ ສະໜ ໃນການປະມູນ:  ບ ື່ມ  

(e) ການຄາດຄະເນມູນຄື່ າເພ ື່ ອການນ າໃຊ ້ແລະ ການບ າລຸງຮກັສາໃນຊື່ ວງໄລຍະໃຊງ້ານໄດຂ້ອງ
ອຸປະກອນ:  ບ ື່ມ   

(f) ຜນົການນ າໃຊ ້ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຜະລດິຂອງອຸປະກອນທ ື່ ສະເໜ ;  ບ ື່ມ   

F. ການປະກາດຮບັເອາົຜູື່ ຊະນະການປະມນູ 

ITB 38.1 ເປ ເຊນັສູງສຸດຂອງການເພ ມ້ຂຶນ້ຂອງບ ລມິາດ ແມື່ ນ: 20% 

ເປ ເຊນັສູງສຸດຂອງການຫລຸດລງົຂອງບ ລມິາດ ແມື່ ນ: 20% 



 

28 

 

ໝວດ III.  ບນັທດັຖານການປະເມ ນ ແລະ ຄຸນນະວຸດທ ິ

ໝວດນ ປ້ະກອບດວ້ຍເງ  ື່ອນໄຂທງັໝດົທ ື່ ຜູື່ ຈດັຊ ສ້ນິຄາ້ຈະຕອ້ງນ າໃຊເ້ພ ື່ ອການປະເມ ນການປະມູນ ແລະ ຄຸນນະວຸທຂິອງຜູື່ ເຂົາ້
ແຂື່ ງຂນັປະມນູ. ໂດຍສອດຄື່ ອງກບັ  ITB 33 ແລະITB 35, ຈະບ ື່ສາມາດນ າໃຊວ້ທິ ອ ື່ ນ ຫລ  ເງ  ື່ອນໄຂອ ື່ນເຂົາ້ ໃນວຽກນ .້ 
 
[ຜູື່ ຈດັຊ ສ້ນິຄາ້ຈະເລ ອກເງ  ື່ອນໄຂທ ື່ ເຫນັວື່ າເໝາະສມົສ າລບັການຈດັຊ ,້ ໃຊຄ້ າສບັ ແລະ ຕາຕະລາງຂາ້ງລຸື່ ມນ  ້ຫລ  ອ ື່ນໆ ທ ື່ ເຫນັວື່ າຮບັ
ໄດ,້ ແລະ ລບຶຄ າສບັທ ື່ຂຽນເນ ງ້ອອກ] 
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1.  ການປະເມ ນ (ITB 32) 

1.1.  ບນັທດັຖານໃນການປະເມ ນ (ITB 32.6) 
ໃນການປະເມ ນການປະມູນ, ນອກຈາກມູນຄື່ າປະມູນທ ື່ ໄດສ້ະເໜ  ຕາມຂ  ້ITB 14.8, ຜູື່ ຈດັຊ ອ້າດຈະ ຕອ້ງຖ ສ າຄນັ ໜຶື່ ງ 
ຫລ  ຫລາຍເງ  ື່ອນໄຂຕາມທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ ITB 32.2 (e) ແລະ ໃນ BDS ຂອງ ITB 32.6, ໂດຍນ າໃຊເ້ງ  ື່ອນໄຂ ແລະ 
ວທິ ການດັື່ ງຕ ື່ ໄປນ .້  

(a) ການຈດັສົື່ ງ. (ຕາມ Incoterms ທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ BDS) 

ສນິຄາ້ທ ື່ໄດບ້ົື່ ງໄວໃ້ນບນັຊ ສນິຄາ້ ແມື່ ນຕອ້ງການໃຫຈ້ດັສົື່ ງພາຍໃນຂອບເຂດເວລາ (ຫລງັຈາກວນັທ ື່ກ ານດົ ໃຫສ້ົື່ ງໄວ
ທ ື່ ສຸດ ແລະ ກື່ ອນວນັສຸດທາ້ຍ, ສອງວນັນ ຈ້ະຕອ້ງຂຽນເຂົາ້) ຕາມທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນໝວດ VII, ຕາຕະລາງຄວາມ
ຕອ້ງການ. ຈະບ ື່ ໃຫສ້ນິເຊ ື່ອຕ ື່ການຈດັສົື່ ງມາຮອດກື່ ອນວນັທ ກ ານດົ ໃຫສ້ົື່ ງມາຮອດໄວທ ື່  ສຸດ, ແລະ ການປະມນູທ ື່
ສະເໜ ການຈດັສົື່ ງ ຫລງັຈາກວນັສຸດທາ້ຍຈະຖ ວື່ າບ ື່ ສອດຄື່ ອງ ແລະ ບ ື່ ຕອບສະ ໜອງຕາມ ຈດຸປະສງົຂອງການ
ປະມນູ. ໃນຊື່ ວງໄລຍະເວລາທ ື່ຮບັໄດນ້ ,້ ການປບັລາຄາ, ຕາມທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວ ້ ໃນ BDS 32.6, ຈະເພ ມ້ໃສື່ ລາຄາ
ປະມນູຂອງການປະມນູທ ື່ສະເໜ ຈດັສົື່ ງຊາ້ກວື່ າ “ວນັຈດັສົື່ ງໄວທ ື່ ສຸດ” ຕາມທ ື່ ໄດລ້ະບຸ ໄວໃ້ນໝວດ VII, ຕາຕະລາງ
ຄວາມຕອ້ງການສ າລບັຈດຸປະສງົຂອງການຕ ລາຄາເທົື່ ານັນ້. 

(b) ການຄາດເຄ ື່ ອນ ໃນລາຍການຊ າລະ.  

(i) ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມນູຈະຕອ້ງບອກວື່ າລາຄາປະມນູຂອງຕນົສ າລບັລາຍການຊ າລະ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ SCC. 
ການປະມນູຈະຕອ້ງປະເມ ນ ໂດຍອ ງ ໃສື່ ລາຄາພ ນ້ຖານ. ແຕື່ ອະນຸຍາດໃຫຜູ້ື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະ ມນູສະເໜ  ທາງ
ເລ ອກຂອງລາຍການເບ ກຈື່ າຍ ແລະ ແຈງ້ບອກການຫລຸດລາຄາ ຊຶື່ ງຜູື່ ກື່ ຽວສະເໜ  ສ າລບັທາງເລ ອກ ຂອງ
ການເບ ກຈື່ າຍ ແລະ ການສະເໜ ຫລຸດລາຄາຂອງຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມນູ ໂດຍ ຂດັເລ ອກບນົພ ນ້ຖານ ລາຄາ
ເດ ມ ສ າລບັລາຍການເບ ກຈື່ າຍທ ື່ບົື່ ງໄວໃ້ນ  SCC. 

 (c) ລາຄາຂອງການປື່ ຽນແທນເຄ ື່ ອງອາໄຫລື່ ສ າຄນັ, ເຄ ື່ ອງອາໄຫລື່  ແລະ ການບ ລກິານ.  

(i) ບນັຊ ເຄ ື່ອງ ອາໄຫລື່  ແລະ ບ ລມິາດ ຂອງເຄ ື່ອງປະກອບຕົນ້ຕ , ເຄ ື່ອງອາໄຫລື່ ທ ື່  ໄດຄ້ດັເລ ອກເອາົໄວ,້ ຊຶື່ ງຕອ້ງ 
ການໃນໄລຍະຕົນ້ ຕາມທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ BDS16.4, ແມື່ ນໄດ ້ ນອນຢູື່ ໃນບນັຊ ສນິຄາ້. ການດດັແກລ້າຄາ 
ເທົື່ າກນັກບັມູນຄື່ າທງັໝດົຂອງລາຍການເລົື່ ານ ,້ ຕາມລາຄາຫວົໜື່ ວຍ ສະເໜ ໃນການປະມນູແຕື່ ລະອນັ, ຈະ
ຕອ້ງເພ ມ້ເຂົາ້ໃນມນູຄື່ າປະມນູ, ເພ ື່ອຈດຸປະສງົຂອງການປະເມ ນເທົື່ ານັນ້. 

 (d) ການຊອກຫາໄດໃ້ນປະເທດຂອງຜູື່ ກູຢ້ ມຈ ານວນ ເຄ ື່ ອງອາໄລື່  ແລະ ການບ ລກິານຫລງັຈາກການຂາຍສ າລບັ
ອຸປະກອນທ ື່ ສະເໜ ໃນການປະມູນ. 

 ການປບັເທົື່ າກບັລາຄາຂອງຜູື່ ຈດັຊ ທ້ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວກ້ື່ ຽວກບັການໃຫບ້ ລກິານຕ ື່ າສຸດ ແລະ ເຄ ື່ ອງອາໄຫລື່ , ຕາມທ ື່ ໄດ ້
ລະບຸໄວໃ້ນ BDS 32.6, ຖາ້ໃສື່ ລາຄາແບບແຍກກນັ, ຈະຕອ້ງເພ ມ້ໃສື່ ມູນຄື່ າປະມູນ, ເພ ື່ ອຈດຸປະສງົຂອງການປະ
ເມ ນເທົື່ ານັນ້. 

(e) ການຄາດຄະເນລາຍຈື່ າຍໃນການນ າໃຊ ້ແລະ ບ າລຸງຮກັສາ. 

ລາຍຈື່ າຍສ າລບັການນ າໃຊ ້ ແລະ ບ າລຸງຮກັສາ. ການດດັແກລ້າຄາ ໂດຍຖ ເອາົຄື່ າໃຊຈ້ື່ າຍສ າລບັການນ າໃຊ ້ ແລະ 
ບ າລຸງຮກັສາຈະຕອ້ງນບັເຂົາ້ໃນມູນຄື່ າປະມູນ ເພ ື່ ອຈດຸປະສງົຂອງການປະເມ ນເທົື່ ານັນ້, ຕາມທ ື່ ລະບຸໄວໃ້ນ BDS 
32.6. ການດດັແກ ້ຈະຕອ້ງປະເມ ນໃຫສ້ອດຄື່ ອງກບັວທິ ການທ ື່ ລະບຸໄວໃ້ນ BDS 32.6. 

(f) ຜນົການນ າໃຊ ້ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຜະລດິຂອງອຸປະກອນ.  
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(i) ຜນົການນ າໃຊ ້ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຜະລດິຂອງອຸປະກອນ. ການດດັແກ ້ທ ື່ ລວມເອາົຄື່ າໃຊຈ້ື່ າຍເພ ມ້
ເຕ ມໃນການນ າໃຊຈ້ນົໝດົອາຍຸການນ າໃຊຂ້ອງໂຮງງານ ຈະຕອ້ງເພ ມ້ເຂົາ້ໃນມູນຄື່ າສນັຍາ, ເພ ື່ ອຈດຸປະສງົ
ຂອງການປະເມ ນເທົື່ ານັນ້ ຕາມທ ື່ ໄດບ້ົື່ ງໄວໃ້ນ BDS 32.6. ການດດັແກຈ້ະຕອ້ງປະເມ ນ ໂດຍອ ງໃສື່ ການ
ຫລຸດມູນຄື່ າຄ າ້ປະກນັສນັຍາ ຫລ  ປະສດິທພິາບທ ື່ ສະເໜ ເ້ຂົາ້ໃນການປະມູນຕ ື່ າກວື່ າບນັທດັຖານ 100, ໂດຍ
ນ າໃຊວ້ທິ ການທ ື່ ລະບຸໄວໃ້ນ BDS 32.6. 

 

1.2.  ຫລາຍໆສນັຍາ (ITB 32.4) 

ຜູື່ ຈດັຊ ຈ້ະມອບຫລາຍໆສນັຍາໃຫຜູ້ື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມນູ ຜູື່ ທ ື່ ສະເໜ ລາຄາລວມຕ ື່ າສຸດຂອງການປະມນູ (ໜຶື່ ງສນັຍາຕ ື່ ໜຶື່ ງປະມູນ) ແລະ 
ຕອບສະໜອງໄດເ້ງ  ື່ອນໄຂຂອງການປະເມ ນຄຸນນະວຸທຕິາມພາຍຫລງັ (ໝວດ III, ITB 32.1) 

ຜູື່ ຈດັຊ :້ 

(a) ຕ ລາຄາສະເພາະພູດສນັຍາທ ື່ ປະກອບດວ້ຍເປ ເຊນັຂອງລາຍການຕ ື່ ພູດ ແລະ ບ ລມິາດຕ ື່ ລາຍການ ຕາມລະບຸໄວໃ້ນ 
ITB 14.8 

(b) ພຈິາລະນາ: 

(i) ການປະມູນທ ື່ ປະເມ ນວື່ າຕ ື່ າສຸດຕ ື່ ພູດ 

(ii) ການຫລຸດລາຄາຕ ື່ ພູດ ແລະ ວທິ ນ າໃຊຕ້າມທ ື່ ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນສະເໜ ໃນການປະມູນຂອງຜູື່ ກື່ ຽວ. 

1.3. ການປະມນູທາງເລ ອກ (ITB 13.1) 

ຖາ້ອະນຸຍາດໃຫມ້ ການປະມນູທາງເລ ອກຕາມ ITB 13.1, ທາງເລ ອກຈະຖ ກຕ ລາຄາຕາມນ :້  

 “ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມນູ ອາດສະເໜ ການປະມນູທາງເລ ອກອນັດຽວ ສ າລບັການປະມນູພ ນ້ຖານ, ຜູື່ ຈດັຊ ຈ້ະພຈິາລະນາການປະມນູທາງ
ເລ ອກ ສະເໜ ໂດຍຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມນູ ຊຶື່ ງການປະມນູພ ນ້ຖານໄດຖ້ ກປະເມ ນວື່ າເປນັການປະມນູຕ ື່ າສຸດເທົື່ ານັນ້.” 

2.  ຄຸນນະວຸທ ິ(ITB 34) 

2.1  ການປະເມ ນຄຸນນະວຸທຕິາມພາຍຫລງັ (ITB 34.1) 

ຫລງັຈາກໄດກ້ ານດົວື່ າການປະມູນທ ື່ ປະເມ ນວື່ າຕ ື່ າສຸດຕາມ ITB 34.1, ຜູື່ ຈດັຊ ຈ້ະດ າເນ ນການປະເມ ນຄຸນນະວຸທຄິ ື່ ນຫລງັໃຫ ້
ສອດຄື່ ອງກບັ ITB 34, ໂດຍອ ງໃສື່ ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການເທົື່ ານັນ້. ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການທ ື່ ບ ື່ ໄດນ້ອນຢູື່ ໃນປະໂຫຍກຂາ້ງ
ລຸື່ ມນ  ້ບ ື່ ຄວນນ າໃຊເ້ພ ື່ ອປະເມ ນຄຸນນະວຸທ ິຂອງຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ.   

(a)  ຄວາມສາມາດທາງດາ້ນການເງນິ 

ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນຈະຕອ້ງປະກອບເອກະສານຢັງ້ຢ ນທ ື່ ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການທາງດາ້ນການເງນິ:  

- ເອກະສານຢັງ້ຢ ນຈ ານວນທນຶທ ື່ມ  (ທນຶໝນູວຽນ) ແລະ/ຫ   ການສະໜບັສະໜນູດາ້ນສນິເຊ ື່ອເພ ື່ອສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສນັຍາ
ໃຫສ້ າເລດັ  ມນູຄື່ າຕອ້ງ ທຽບເທາົ ຫ   ສູງກວື່ າມນູຄື່ າສນິຄາ້ທ ື່ສະເໜ  

(b) ຄວາມສາມາດທາງດາ້ນປະສບົການ ແລະ ເຕກັນກິ 

ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນຈະຕອ້ງປະກອບເອກະສານທ ື່ ຢັງ້ຢ ນ ເພ ື່ ອສະແດງວື່ າໄດຕ້ອບສະໜອງຄວາມຮຽກ ຮອ້ງ
ຕອ້ງການທາງດາ້ນປະສບົການ:  
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ສ າເນາົຢື່ າງນອ້ຍ 1 ສນັຍາ ໃນການສະໜອງສນິຄາ້ ແລະ ບ ລກິານທ ື່ກື່ ຽວພນັ ທ ື່ມ ລກັສະນະຄາ້ຍຄ ກນັ ໃນໄລຍະ 3 
ປ ຜື່ ານມາ 

 (c) ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນຈະຕອ້ງປະກອບເອກະສານຢັງ້ຢ ນ ເພ ື່ ອສະແດງວື່ າສນິຄາ້ທ ື່ ຕນົສະເໜ ໃຫນ້ັນ້ແມື່ ນສອດຄື່ ອງ
ກນັກບັອຸປະກອນທ ື່ ຕອ້ງການດັື່ ງຕ ື່ ໄປນ :້  

 ຄດັຕດິຕົນ້ສະບບັ ຂອງສິື່ ງພມິໂຄສະນາຂອງສນິຄາ້/ກາຕາລອກແຕື່ ລະລາຍການ 

(d)  ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນຈະຕອ້ງບ ື່ ມ ບດົບນັທກຶວື່ າຕນົໄດປ້ະຕບິດັວຽກງານບ ື່ ດ 1 ພາຍ ໃນໄລຍະສອງປ ທ ື່ ຜື່ ານມາ ກື່ ອນຜູື່
ກື່ ຽວຈະສະເໜ ການປະມູນ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  ການປະຕບິດັບ ື່ ສ າເລດັ, ແມື່ ນຜູື່ ຈດັຊ ເ້ປນັຜູື່ ຕດັສນິ ໂດຍອ ງໃສື່ ການລບົລາ້ງສນັຍາ ຍອ້ນຄວາມຜດິຂອງຜູື່ ຈດັສົື່ ງໃນການປະຕບິດັສນັຍາ, ລວມດວ້ຍທຸກໆສນັຍາ

ທ ື່  (a) ການຂ ຍກົເລ ກບ ື່ ແມື່ ນເກ ດມາຈາກພດຶຕກິ າຂອງຜູື່ ຈດັຊ  ້ໂດຍອາ້ງອ ງໃສື່ ຂັນ້ຕອນແກໄ້ຂຂ ຂ້ດັແຍື່ ງທ ື່ ເກ ດຂຶນ້ພາຍໃຕສ້ນັຍາທ ື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ ແລະ (b) ການຂ 
ຍກົເລ ກແມື່ ນເກ ດຂຶນ້ ແຕື່ ສຸດທາ້ຍໄດຖ້ ກແກໄ້ຂກບັຜູື່ ຈດັຊ ແ້ລວ້. ການປະຕບິດັບ ື່ ສ າເລດັຈະບ ື່ ກວມເອາົກ ລະນ ທ ື່ ການຕດັສນິຂອງຜູື່ ຈດັຊ  ້ທ ື່ ໄດຖ້ ກລບົລາ້ງຈາກ
ຂະບວນການແກໄ້ຂຂ ຂ້ດັແຍື່ ງ, ການປະຕບິດັບ ື່ ສ າເລດັຕອ້ງອ ງໃສື່ ຂ ມູ້ນທງັໝດົກື່ ຽວກບັການແກໄ້ຂຂ ຂ້ດັແຍື່ ງບັນ້ສຸດທາ້ຍ ຖາ້ຫາກມ , ເຊັື່ ນ: ຂ ຂ້ດັແຍື່ ງຊຶື່ ງໄດ ້
ແກໄ້ຂຕາມວທິ ທ ື່ ລະບຸໄວໃ້ນສນັຍາທ ື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ ແລະ ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນໄດນ້ າໃຊກ້ານອຸທອນຕື່ າງໆໄປແລວ້. 
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ແບບຟອມປະມນູ 
ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມນູຈະຕອ້ງກະກຽມແບບຟອມປະມນູຕາມນ  ້ໂດຍໃຊຫ້ວົເຈ ັຍ້ບ ລສິດັສະແດງອອກຢື່ າງຈະແຈງ້ ແລະ ຄບົຖວ້ນ
ເຖງິຊ ື່  ແລະ ທ ື່ ຢູື່ . 
 
ໝາຍເຫດ:  ຕວົໜງັສ ຂຽນເນ ງ້ ແມື່ ນຕອ້ງນ າໃຊເ້ພ ື່ອກະກຽມຟອມນ  ້ແລະ ຕອ້ງຕດັອອກຈາກເອກະສານສມົບູນສຸດທາ້ຍ. 
 
 
 
ວນັທ : [ວນັທ  (ວນັ,  ເດ ອນ ແລະ ປ )  ຂອງການຍ ື່ນປະມນູ] 
ປະມູນ NCB ເລກທ : [ເລກທ ການປະມນູ] 
ການເຊ ນປະມູນເລກທ : [ຂ ມ້ນູ] 
ທາງເລ ອກເລກທ : [ເລກທ ທາງເລ ອກ ຖາ້ຫາກການປະມນູທາງເລ ອກ] 
 
ເຖງິ:  [ຊ ື່ ຜູື່ ຈດັຊ ]້ 
 
(a) ພວກເຮາົໄດສ້ກຶສາຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ບ ື່ ມ ຫຍງັຂດັຂອ້ງຕ ື່ ເອກະສານປະມູນ ແລະ ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ຊຶື່ ງໄດພ້ມິແຈກຢາຍຕາມ

ຂ ແ້ນະນ າສ າລບັຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ (ITB 8); 

(b) ພວກເຮາົໄດຕ້ອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການວື່ າດວ້ຍຄວາມເໝາະສມົ ແລະ ການມ ຜນົປະໂຫຍດຊ າ້ຊອ້ນຕາມ 
ITB 4; 

(c) ພວກເຮາົບ ື່ ໄດຖ້ ກຍກົເລ ກຊົື່ ວຄາວໂດຍຜູື່ ຈດັຊ  ້ ຫລ  ແຈງ້ບອກວື່ າບ ື່ ມ ຄວາມເໝາະສມົ ໂດຍອ ງໃສື່ ບນັຫາການປະກອບ
ຫນງັສ ຄ າ້ປະກນັການປະມູນຢູື່ ປະເທດຂອງຜູື່ ຈດັຊ  ້ຕາມ ITB 4.6 

(d) ພວກເຮາົສະເໜ ການສະໜອງສນິຄາ້ໃຫຖ້ ກຕອ້ງຕາມເອກະສານປະມູນ ແລະ ຕາມລາຍການຈດັສົື່ ງຕາມທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ
ຕາຕະລາງຄວາມຕອ້ງການບນັດາສນິຄາ້ດັື່ ງລຸື່ ມນ :້ [ການອະທບິາຍໂດຍຫຍ ກ້ື່ ຽວກບັສນິຄາ້ ແລະ ການບ ລກິານທ ື່ກື່ ຽວຂອ້ງ]; 

(e) ມູນຄື່ າການປະມູນຂອງພວກເຮາົທງັໝດົ, ໂດຍບ ື່ ລວມເອາົການຫລຸດລາຄາຕາມລາຍການ (f) ຂາ້ງລຸື່ ມນ :້  

ໃນກ ລະນ ເປນັການປະມູນພູດດຽວ, ມູນຄື່ າປະມູນທງັໝດົແມື່ ນ [ມນູຄື່ າປະມນູລວມເປນັຕວົໜງັສ  ແລະ ເປນັຕວົເລກ]; 

ໃນກ ລະນ ເປນັການປະມູນຫລາຍພູດ, ມູນຄື່ າປະມູນທງັໝດົແຕື່ ລະພູດແມື່ ນ [ມນູຄື່ າປະມນູລວມເປນັຕວົໜງັສ  ແລະ ເປນັຕວົ
ເລກ]; 

ໃນກ ລະນ ມ ຫລາຍພູດ, ມູນຄື່ າລວມຂອງໝດົທຸກພູດແມື່ ນ [ມນູຄື່ າລວມຂອງໝດົທຸກໆຫ ື່ ເປນັຕວົໜງັສ  ແລະ ເປນັຕວົເລກ]; 

(f) ການຫລຸດລາຄາ ແລະ ວທິ ປະຕບິດັການຫລຸດລາຄາແມື່ ນ:  

(i) ການສະເໜ ຫລຸດແມື່ ນ: [ບອກລາຍລະອຽດກື່ ຽວກບັການສະເໜ ຫລຸດແຕື່ ລະຢື່ າງ] 

(ii) ວທິ ການທ ື່ ຖ ກຕອ້ງໃນການຄດິໄລື່  ເພ ື່ ອກ ານດົມູນຄື່ າປະມູນສຸດທຫິລງັຈາກໄດປ້ະຕບິດັການຫລຸດລາຄາໄດສ້ະເໜ ດັື່ ງລຸື່ ມ
ນ :້ [ບອກລາຍລະອຽດວທິ ການທ ື່ນ າໃຊ ້ເພ ື່ອປະຕບິດັການຫລຸດລາຄາ]; 
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(g) ການປະມູນຂອງພວກເຮາົຈະຜນົນ າໃຊໄ້ດສ້ າລບັໄລຍະທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ ITB 18 ຂອງຂ ແ້ນະນ າສ າລບັຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ
ຂອງເອກະສານປະມູນ, ແລະ ຈະສ ບຕ ື່ ຜູກມດັເຮາົ ແລະ ສາມາດຮບັຮອງເອາົໄດທຸ້ກໆເວລາກື່ ອນສິນ້ສຸດໄລຍະການປະມູນມ 
ຜນົໃຊໄ້ດ;້ 

(h) ຖາ້ຫາກການປະມູນຂອງພວກເຮາົຖ ກຮບັຮອງເອາົ, ພວກເຮາົໃຫຄ້ າໝັນ້ສນັຍາວື່ າຈະປະກອບໜງັສ ຄ າ້ປະກນັການປະຕບິດັ
ສນັຍາໃຫຖ້ ກຕອ້ງຕາມເອກະສານປະມູນ; 

(i) ພວກເຮາົບ ື່ ໄດເ້ຂົາ້ຮື່ ວມ, ໃນນາມຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ ຫລ  ຜູື່ ຮບັເໝາົຊື່ ວງຕ ື່ , ຫລາຍກວື່ າໜຶື່ ງຊອງໃນການປະມູນຄັງ້ນ ຕ້າມ 
ITB 4.3(e), ນອກຈາກການປະມູນແບບສະເໜ ທາງເລ ອກທ ື່ ສອດຄື່ ອງກບັ ITB 13; 

(j) ພວກເຮາົ, ຊຶື່ ງລວມດວ້ຍຜູື່ ຮບັເໝາົຊື່ ວງຕ ື່  ຫລ  ຜູື່ ສະໜອງສນິຄາ້ສື່ ວນໃດໜຶື່ ງຂອງສນັຍາ, ບ ື່ ໄດຖ້ ກແຈງ້ວື່ າບ ື່ ມ ຄວາມເໝາະ
ສມົ ໂດຍທະນາຄານ, ພາຍໃຕກ້ດົໝາຍຂອງ ສປປລາວ ຫລ  ກດົລະບຽບເປນັທາງການອ ື່ ນໆ ເພ ື່ ອປະຕບິດັການຕກົລງົຂອງ
ສະພາຄວາມໝັນ້ຄງົຂອງສະຫະປະຊາຊາດ; 

(k) ພວກເຮາົບ ື່ ແມື່ ນລດັວສິາຫະກດິ/ພວກເຮາົ ແມື່ ນລດັວສິາຫະກດິ ແຕື່ ຕອບສະໜອງໄດຕ້າມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງ 
ITB 4.4;2 

(l) ພວກເຮາົໄດຈ້ື່ າຍ, ຫລ  ຈະຈື່ າຍຄື່ ານາຍໜາ້, ຄື່ າທດົແທນພເິສດ ຫລ  ລາຍຈື່ າຍອ ື່ ນໆທ ື່ ພວົພນັກບັການປະມູນ ຫລ  ໃນການ
ປະຕບິດັສນັຍາ: [ລະບຸຊ ື່ຄບົຖວ້ນຂອງຜູື່ ທ ື່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ, ບື່ ອນຢູື່ ຄບົຖວ້ນ, ເຫດຜນົທ ື່ ເຮດັໃຫຄ້ື່ ານາຍໜາ້ ຫລ  ຄື່ າທດົ
ແທນແຕື່ ລະຢື່ າງໄດຈ້ື່ າຍພອ້ມດວ້ຍຈ ານວນເງນິ ແລະ ສະກຸນເງນິທ ື່ ໄດຈ້ື່ າຍເປນັຄື່ ານາຍໜາ້ ຫລ  ຄື່ າທດົແທນແຕື່ ລະລາຍ] 

 
ຊ ື່ ຜູື່ ທ ື່ ໄດຮ້ບັ ບື່ ອນຢູື່  ສາເຫດ ຈ ານວນ 

    
    
    
    

 
 (ຖາ້ບ ື່ ໄດຈ້ື່ າຍໃຫໃ້ຜ ຫລ  ຈະຕອ້ງບ ື່ ຈື່ າຍໃຫຂ້ຽນ “ບ ື່ ມ ”) 
 
(m) ພວກເຮາົເຂົາ້ໃຈວື່ າ ຖາ້ການປະມູນນ ,້ ພອ້ມດວ້ຍການຕກົລງົຂອງທື່ ານຢື່ າງເປນັລາຍລກັອກັສອນ ທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນແຈງ້ການ

ຮບັຮອງເອາົຜູື່ ຊະນະການປະມູນ, ຈະໃຊເ້ປນັສນັຍາຜູກພນັລະຫວື່ າງພວກເຮາົທງັສອງ ຈນົກວື່ າສນັຍາຢື່ າງເປນັທາງການຈະ
ໄດຮ້ຽບຮຽງ ແລະ ປະຕບິດັ; ແລະ 

(n) ພວກເຮາົເຂົາ້ໃຈວື່ າທື່ ານບ ື່ ມ ຂ ຜູ້ກມດັທ ື່ ຈະຕອ້ງຮບັເອາົການປະມູນທ ື່ ໄດປ້ະເມ ນແລວ້ວື່ າຕ ື່ າສຸດ ຫລ  ທຸກເອກະສານ ປະມູນທ ື່
ທື່ ານໄດຮ້ບັ. 

(o) ພວກເຮາົຢັງ້ຢ ນໃນທ ື່ ນ ວ້ື່ າພວກເຮາົຈະວາງມາດຕະຖານ ເພ ື່ ອຮບັປະກນັວື່ າບ ື່ ມ ຄນົໃດເຄ ື່ ອນໄຫວສ າລບັພວກເຮາົ ຫລ  ໃນ
ນາມພວກເຮາົໃນການດ າເນ ນການໃດໜຶື່ ງໃນດາ້ນທຸຈະລດິ ແລະ ການສ ໂ້ກງ. 

 
ຊ ື່ ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ* [ຊ ື່ຄບົຖວ້ນຂອງບຸກຄນົທ ື່ ເຊນັໃບປະມນູ] 
 
ຊ ື່ ຂອງບຸກຄນົທ ື່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດເຊນັການປະມູນໃນນາມຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັເຂົາ້ປະມູນ** [ຊ ື່ຄບົຖວ້ນຂອງບຸກຄນົທ ື່ອະນຸຍາດໃຫເ້ຊນັ
ການປະມນູ] 
                                                 
2  ຜູື່ ເຂ ົ້າແຂງ່ຂນັປະມນູໃຫົ້ໃຊົ້ຕາມຄວາມເໝາະສ  ມ 
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ຕ າແໜື່ ງຂອງບຸກຄນົທ ື່ ເຊນັການປະມູນ [ຕ າແໜື່ ງຄບົຖວ້ນຂອງບຸກຄນົທ ື່ ເຊນັການປະມນູ] 
 
ລາຍເຊນັຂອງບຸກຄນົທ ື່ ໃສື່ ຊ ື່ ຂາ້ງເທງິນ  ້  [ລາຍເຊນັທ ື່ມ ຊ ື່  ແລະ ຕ າແໜື່ ງທ ື່ສະເໜ ຂາ້ງເທງິນ ]້ 
 
 
ວນັທ ເຊນັ _[ວນັ] ວນັທ ຂອງ [ເດ ອນ], [ປ ] 
*: ໃນກ ລະນ ທ ື່ ເປນັການປະມູນຂອງ JV, ຕອ້ງລະບຸຊ ື່ ຂອງ JV ໃນນາມເປນັຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ 
 
**: ບຸກຄນົທ ື່ ເຊນັເອກະສານປະມູນຈະຕອ້ງມ ໃບມອບສດິອອກໃຫໂ້ດຍຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ ຕອ້ງຕດິຄດັໄວກ້ບັລາຍການປະມູນ. 
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ແບບຟອມກື່ ຽວກບັຂ ມ້ນູຂອງຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມນູ 
[ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມນູຈະຕອ້ງປະກອບຟອມນ ໃ້ຫສ້ອດຄື່ ອງກບັຂ ແ້ນະນ າທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວຂ້າ້ງລຸື່ ມນ .້ ບ ື່ອະນຸຍາດໃຫມ້ ການດດັແກ ້
ແລະ ປື່ ຽນແທນ] 

ວນັທ : [ (ວນັ, ເດ ອນ ແລະ ປ ) ຂອງການປະມນູ]  
ປະມູນ NCB ເລກທ .: [ເລກທ  ແລະ ຮູບການປະມນູ] 

ທາງເລ ອກເລກທ .: [ເລກທ ທາງເລ ອກ ຖາ້ຫາກເປນັການປະມນູທາງເລ ອກ] 
 

ໜາ້ ________ ໃນຈ ານວນ_ ______ ໜາ້ 
 

1.  ຊ ື່ ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ  [ຊ ື່ທາງການຂອງຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມນູ] 

2.  ໃນກ ລະນ ມ ການຮື່ ວມທຸລະກດິ JV, ໃຫບ້ອກຊ ື່ ສະມາຊກິແຕື່ ລະຄນົ : [ຊ ື່ທາງການຂອງສະມາຊກິແຕື່ ລະຄນົຂອງ JV] 

3.  ປະເທດຂອງຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນຈດົທະບຽນໃນປະຈບຸນັ ແລະ ມ ຈດຸປະສງົຈະຈດົທະບຽນ: [ບອກຊ ື່ປະເທດທ ື່ຈດົທະບຽນໃນປະຈບຸນັ 
ແລະ ມ ຈດຸປະສງົຢາກໄປຈດົທະບຽນ] 

4.  ປ ທ ື່ ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນຈດົທະບຽນ: [ປ ຈດົທະບຽນຂອງຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມນູ] 

5.  ບື່ ອນຢູື່ ຂອງຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນໃນປະເທດທ ື່ ໄດຈ້ດົທະບຽນ: [ທ ື່ ຢູື່ ເປນັທາງການໃນປະເທດທ ື່ຈດົທະບຽນ] 

6.  ຂ ມູ້ນກື່ ຽວກບັຜູື່ ຕາງໜາ້ເປນັທາງການຂອງຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ 

 ຊ ື່ : [ຊ ື່ຂອງຜູື່ ຕາງໜາ້ທາງການ] 

     ບື່ ອນຢູື່ : [ບື່ ອນຢູື່ ຂອງຜູື່ ຕາງໜາ້ທາງການ] 

     ໂທລະສບັ/ແຟກ: [ເບ ໂທລະສບັ/ແຟກ ຂອງຜູື່ ຕາງໜາ້ທາງການ] 

     ອ ແມວ: [ອ ແມວຂອງຜູື່ ຕາງໜາ້ທາງການ] 

7.  ສ າເນາົເອກະສານຕົນ້ສະບບັທ ື່ ໄດຕ້ດິຄດັ [ກວດກາກື່ ອງສ າເນາົເອກະສານຕົນ້ສະບບັທ ື່ ຕິດິຂດັ] 

 ເອກະສານວື່ າດວ້ຍການສາ້ງຕັງ້ (ຫລ  ເອກະສານເທົື່ າທຽມ ວື່ າດວ້ຍການສາ້ງຕັງ້ການຮວມກຸື່ ມ) ແລະ/ຫລ  ເອກະສານຈດົທະບຽນຂອງ
ອງົການທ ື່ ບົື່ ງຊ ື່ ໄວຂ້າ້ງເທງິ. 

 ໃນກ ລະນ  JV, ຈດົໝາຍສະແດງຈດຸປະສງົສາ້ງຕັງ້ JV ຫລ  ການຕກົລງົສາ້ງຕັງ້ JV, ໂດຍສອດຄື່ ອງຕາມ ITB 4.2. 

 ໃນກ ລະນ ເປນັລດັວສິາຫະກດິ ຫລ  ອງົການຈດັຕັງ້ຂອງລດັ, ໂດຍສອດຄື່ ອງກບັ ITB 4.4 ເອກະສານສາ້ງຕັງ້ປະກອບດວ້ຍເອກະສານ
ທ ື່ ສະແດງເຖງິ: 

 ການມ ອດິສະລະທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ ຕາມກດົໝາຍ 

 ກດົໝາຍການຄາ້ທ ື່ ໃຊເ້ປນັບື່ ອນອ ງໃນການເຄ ື່ ອນໄຫວ 

 ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນບ ື່ ໄດຢູ້ື່ ພາຍໃຕກ້ານຈດັຕັງ້ທ ື່ ຂຶນ້ກບັຜູື່ ຈດັຊ  ້

8. ໄດຕ້ດິຄດັໂຄງຮື່ າງການຈດັຕັງ້, ບນັຊ ຜູື່ ອ ານວຍການໃນສະພາບ ລຫິານ ແລະ ຜູື່ ທ ື່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ 
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ແບບຟອມກື່ ຽວກບັຂ ມ້ນູຂອງສະມາຊກິຂອງ JV 
[ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມນູຈະຕອ້ງປະກອບຟອມນ ໃ້ຫສ້ອດຄື່ ອງກບັຂ ແ້ນະນ າທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວຂ້າ້ງລຸື່ ມນ .້ ສະມາຊກິແຕື່ ລະຄນົຂອງ JV 

ຕອ້ງໄດປ້ະກອບຂ ມ້ນູຕາຕະລາງດັື່ ງຕ ື່ ໄປນ  ້ຈະຕອ້ງ]. 
ວນັທ : [ຂຽນວນັທ  (ວນັ, ເດ ອນ ແລະ ປ ) ຂອງການປະມນູ]  
ປະມູນ NCB ເລກທ : [ຂຽນເລກທ  ແລະ ຮູບການປະມນູ] 

ທາງເລ ອກເລກທ : [ຂຽນເລກທ ທາງເລ ອກ ຖາ້ຫາກເປນັການປະມນູທາງເລ ອກ] 
 

ໜາ້ ________ ໃນຈ ານວນ ______ ໜາ້ 
 

1. ຊ ື່ ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ  [ຊ ື່ທາງການຂອງຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມນູ] 

2. ຊ ື່ ຂອງສະມາຊກິ JV : [ຊ ື່ ທາງການຂອງສະມາຊກິ JV] 

3. ປະເທດທ ື່ ສະມາຊກິ JV ຈດົທະບຽນ: ຂຽນປະເທດທ ື່ສະມາຊກິ JV ຈດົທະບຽນ] 

4. ປ ທ ື່ ສະມາຊກິ JV ຈດົທະບຽນ: [ປ ຈດົທະບຽນຂອງສະມາຊກິ JV] 

5. ບື່ ອນຢູື່ ທາງການໃນປະເທດຈດົທະບຽນຂອງສະມາຊກິ JV: [ທ ື່ ຢູື່ ເປນັທາງການໃນປະເທດທ ື່ສະມາຊກິ JV ຈດົທະບຽນ] 

6. ຂ ມູ້ນກື່ ຽວກບັຜູື່ ຕາງໜາ້ທ ື່ ອະນຸຍາດຂອງສະມາຊກິ JV 

 ຊ ື່ : [ຊ ື່ຂອງຜູື່ ຕາງໜາ້ທ ື່ອະນຸຍາດຂອງສະມາຊກິ JV] 

 ບື່ ອນຢູື່ : [ບື່ ອນຢູື່ ຂອງຜູື່ ຕາງໜາ້ທ ື່ອະນຸຍາດຂອງສະມາຊກິ JV] 

 ໂທລະສບັ/ແຟກ: [ເບ ໂທລະສບັ/ແຟກ ຂອງຜູື່ ຕາງໜາ້ ທ ື່ອະນຸຍາດຂອງສະມາຊກິ JV] 

     ອ ແມວ: [ອ ແມວຂອງຜູື່ ຕາງໜາ້ທ ື່ອະນຸຍາດຂອງສະມາຊກິ JV] 

7. ສ າເນາົເອກະສານຕົນ້ສະບບັທ ື່ ໄດຕ້ດິຂດັ [ກວດກາກື່ ອງສ າເນາົເອກະສານຕົນ້ສະບບັທ ື່ ຕິດິຂດັ] 

 ເອກະສານວື່ າດວ້ຍການສາ້ງຕັງ້ (ຫລ  ເອກະສານເທົື່ າທຽມ ວື່ າດວ້ຍການສາ້ງຕັງ້ການຮວມກຸື່ ມ) ແລະ/ຫລ  ເອກະສານຈດົ
ທະບຽນຂອງອງົການທ ື່ ບົື່ ງຊ ື່ ໄວຂ້າ້ງເທງິ. 

 ໃນກ ລະນ ເປນັລດັວສິາຫະກດິ ຫລ  ອງົການຈດັຕັງ້ຂອງລດັ, ເອກະສານກື່ ຽວກບັການສາ້ງຕັງ້ ທາງດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ 
ຄວາມເປນັເອກະລາດທາງດາ້ນການເງນິ, ການບ ລຫິານຕາມ ກດົໝາຍດາ້ນການຄາ້, ແລະ ການບ ື່ ຂຶນ້ ກບັອງົການໃດໜຶື່ ງ, 
ອ ງຕາມ ITB 4.4  

8. ໄດຕ້ດິຄດັໂຄງຮື່ າງການຈດັຕັງ້, ບນັຊ ຜູື່ ອ ານວຍການໃນສະພາບ ລຫິານ ແລະ ຜູື່ ທ ື່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ. 
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ແບບຟອມລາຍການລາຄາ 
 
[ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມນູຕອ້ງໄດປ້ະກອບແບບຟອມລາຄາອນັນ ໃ້ຫສ້ອດຄື່ ອງກບັຂ ແ້ນະນ າທ ື່ ໄດກ້ ານດົ. ບນັຊ ລາຍການຕາມຖນັ 1 
ຂອງລາຍການລາຄາ ຈະຕອ້ງກງົກນັກບັບນັຊ ສນິຄາ້ ແລະ ການບ ລກິານທ ື່ກື່ ຽວຂອ້ງກ ານດົໂດຍຜູື່ ຈດັຊ ໃ້ນລາຍການຄວາມ
ຕອ້ງການ.] 
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ຕາຕະລາງລາຄາ  

                         ວນັທ :_________________________ 
                        ປະມູນ NCB ເລກທ ____________________ 
                        ທາງເລ ອກ ເລກທ : ________________ 
                        ໜາ້ທ  ______ ໃນຈ ານວນ ______ໜາ້ 

1 2 3 4 5 6 7 
ເລກ
ລ າດບັ 

 

ລາຍການສນິຄາ້  ປະເທດຜະລດິ ວນັຈດັສົື່ ງຕາມ
ທ ື່ ກ ານດົໄວໃ້ນ 
Incoterms 

ບ ລມິາດ ແລະ ຫວົ
ໜື່ ວຍ 

ລາຄາຫວົໜື່ ວຍ 
DDP [ບື່ ອນຈດັສົື່ ງ

ປາຍທາງ] 
ຕາມ ITB 14.8(a) 

ລາຄາ ຕາມ DDP ຕາມລາຍການ 
(ຖນັ 5x6) 

[ຂຽນ
ເລກລ າ
ດບັລາຍ 
ການ] 

ຊ ື່ຂອງສນິຄາ້] [ຊ ື່ປະເທດທ ື່
ຜະລດິຂອງ
ສນິຄາ້] 

[ວນັທ ຈດັສົື່ ງ] [ຈ ານວນລາຍການທ ື່
ຕອ້ງສະໜອງ ແລະ 
ຊ ື່ຂອງຫວົໜື່ ວຍ] 

[ລາຄາຫວົໜື່ ວຍ ຕາມDDP] [ລວມລາຄາ ຕາມ DDP ເປນັລາຍການ] 

1 High Volume Air 

Sampler (TSP)   1 Set   

2 High Volume Air 

Sampler (PM-10 and 

PM-2.5) 
  1 Set   

3 Ambient SOx and 

NOx, Gas Emission 

Analyser 
  1 Set   

4 Sound Level Meter   1 Set   

5 Meteorological 

System   1 System   

6 Vibration and Over 

pressure meter 
  1 Set   

 ລາຄາລວມ 

ຊ ື່ ຂອງຜູື່ ເຂົ ້ົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ [ຊ ື່ຄບົຊຸດຂອງຜູື່ ເຂົ ້ົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ] ລາຍເຊນັຂອງຜູື່ ເຂົ ້ົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ [ລາຍເຊນັຂອງຜູື່ ເຊນັເອກະສານປະມນູ] ວນັທ  
[ວນັທ ]   
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ຕາຕະລາງລາຄາສນິຄາ້ ແລະ ການບ ລກິານ ທ ື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ“ບ ື່ນ າໃຊ”້  
 ວນັທ :_______________________ 

ປະມູນ NCB ເລກທ ______________ 
ທາງເລ ອກ ເລກທ : _______________ 
ໜາ້ທ  ______ ໃນຈ ານວນ ______ໜາ້ 

1 2 3 4 5 6 7 
ເລກລ າດບັ ອະທບິາຍການບ ລກິານ 

(ນອກຈາກການຂນົສົື່ ງພາຍໃນ
ປະເທດ ແລະ ການ

ບ ລກິານອ ື່ ນໆທ ື່ ຕອ້ງການພາຍ
ໃນປະເທດຂອງຜູື່ ຈດັຊ  ້ເພ ື່ ອ
ຈດັສົື່ ງສນິຄາ້ໄປເຖງິປາຍທາງ)  

ປະເທດຜະລດິ ວນັທ ຈດັສົື່ ງ ແລະ 
ສະຖານທ ື່ ປາຍທາງ 

ບ ລມິາດ ແລະ ຫວົໜື່ ວຍ ລາຄາຫວົໜື່ ວຍ  ມູນຄື່ າລວມ 
ແຕື່ ລະລາຍການ 
(ຖນັ. 5*6 ຫລ  
ຄາດຄະເນ) 

[ເລກ ລ າດບັ
ການບ ລກິານ ] 

[ຊ ື່ຂອງການບ ລກິານ] [ຊ ື່ປະເທດຜະລດິ
ຂອງການບ ລກິານ] 

[ວນັທ ຈດັສົື່ ງໄປເຖງິ
ປາຍທາງຂອງແຕື່ ລະ    
ການ ບ ລກິານ] 

[ຈ ານວນລາຍການທ ື່ຈະຈດັ
ສົື່ ງ ແລະ ຊ ື່ຂອງຫວົໜື່ ວຍ] 

[ລາຄາຫວົໜື່ ວຍ ແຕື່
ລະລາຍການ] 

[ມູນຄື່ າລວມຂອງ
ແຕື່ ລະລາຍການ] 

       

       

       

       

 ມູນຄື່ າປະມູນລວມ  

 

ຊ ື່ ຂອງຜູື່ ເຂົ ້ົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ [ຊ ື່ຄບົຊຸດຂອງຜູື່ ເຂົ ້ົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ] ລາຍເຊນັຂອງຜູື່ ເຂົ ້ົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ [ລາຍເຊນັຂອງຜູື່ ເຊນັ
ເອກະສານປະມນູ] ວນັທ  [ວນັທ ]
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ແບບຟອມແຈງ້ການຄ າ້ປະກນັການປະມນູ 
ວນັທ : [ວນັທ  (ເຊັື່ນ ວນັ, ເດ ອນ ແລະ ປ )] 

ປະມນູເລກທ : [ເລກທ ປະມນູ ແລະ ຂັນ້ຕອນການປະມນູ] 
ທາງເລ ອກ ເລກທ : [ຂ ມ້ນູກື່ ຽວກບັທາງເລ ອກ ເລກທ ... ຖາ້ຫາກເປນັການປະມນູທາງເລ ອກ] 

 
ເຖງິ: [ຊ ື່ຄບົຖວ້ນຂອງຜູື່ ຈດັຊ ]້ 

ພວກເຮາົ, ຜູື່ ທ ື່ ເຊນັຢູື່ ລຸື່ ມນ ,້ ປະກາດວື່ າ:     

ພວກເຮາົເຂົາ້ໃຈວື່ າ, ອ ງຕາມເງ  ື່ອນໄຂຂອງທື່ ານ, ການປະມນູຈະຕອ້ງໄດປ້ະກອບການແຈງ້ການຄ າ້ປະກນັປະມນູ. 

ພວກເຮາົຮບັຮອງວື່ າຈະຍກົເລ ກຢື່ າງອດັຕະໂນມດັ ການເຂົາ້ຮື່ ວມປະມນູທຸກໆສນັຍາກບັອງົການຕື່ າງໆທ ື່ ເຊ ນປະມນູໃນໄລຍະ 2 
(ສອງ) ປ  ເລ ມ້ຈາກ [ວນັທ ], ຖາ້ຫາກພວກເຮາົມ ຄວາມຜດິພາດຕ ື່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງພວກເຮາົພາຍໃຕເ້ງ  ື່ອນໄຂການປະມນູ, 
ຍອ້ນວື່ າ: 

(a)  ພວກເຮາົໄດຖ້ອນການປະມນູໃນໄລຍະທ ື່ການປະມນູຍງັມ ຜນົໃຊໄ້ດ ້ດັື່ ງລະບຸໄວໃ້ນຟອມປະມນູ ຫລ  ຕ ື່ ເວລາອອກໄປຕາມ 
ITB18; ຫລ  

(b)  ຫລງັຈາກພວກເຮາົໄດຮ້ບັແຈງ້ການວື່ າເປນັຜູື່ ຊະນະການປະມນູ ໂດຍຜູື່ ຈດັຊ ຢູ້ື່ ໃນໄລຍະທ ື່ການປະມນູຍງັມ ຜນົໃຊໄ້ດ, (i) ພ
ວກເຮາົບ ື່ ຮບັ ຫລ  ປະຕເິສດຕ ື່ ການປະຕບິດັສນັຍາ ຫລ  (ii) ບ ື່ ໄດປ້ະກອບ ຫລ  ປະຕເິສດຕ ື່ ການປະກອບຫນງັສ ຄ າ້ປະກນັ
ການປະຕບິດັສນັຍາ, ຕາມທ ື່ລະບຸໄວໃ້ນ ITB. 

ພວກເຮາົເຂົາ້ໃຈວື່ າແຈງ້ການຄ າ້ປະກນັການປະມນູສະບບັນ ຈ້ະຕອ້ງໝດົອາຍຸໃຊໄ້ດ,້ ຖາ້ພວກເຮາົບ ື່ ໄດເ້ປນັຜູື່ ຊະນະການປະມນູ
ພາຍຫລງັທ ື່  (i) ໄດຮ້ບັແຈງ້ການຮບັຮອງເອາົຜູື່ ຊະນະການປະມນູ, ຫລ  (ii) 28 (ຊາວແປດ) ວນັ, ຫລງັຈາກວນັຫມດົອາຍຸ ໄລຍະ
ການປະມນູມ ຜນົໃຊໄ້ດຂ້ອງພວກເຮາົ. 

ຊ ື່ ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ* [ຊ ື່ຄບົຖວ້ນຂອງບຸກຄນົທ ື່ ເຊນັເອກະສານປະມນູ] 
 
ຊ ື່ ຂອງບຸກຄນົທ ື່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດເຊນັການປະມູນໃນນາມຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ** [ຊ ື່ຄບົຖວ້ນຂອງບຸກຄນົທ ື່ອະນຸຍາດໃຫເ້ຊນັການ
ປະມນູ] 
 
ຕ າແໜື່ ງຂອງບຸກຄນົທ ື່ ເຊນັເອກະສານປະມູນ [ຕ າແໜື່ ງຄບົຖວ້ນຂອງບຸກຄນົທ ື່ ເຊນັເອກະສານປະມນູ] 
 
ລາຍເຊນັຂອງບຸກຄນົທ ື່ ໃສື່ ຊ ື່ ຂາ້ງເທງິນ  ້  [ລາຍເຊນັທ ື່ມ ຊ ື່  ແລະ ຕ າແໜື່ ງທ ື່ສະເໜ ຂາ້ງເທງິນ ]້ 
 
ວນັທ ເຊນັ _[ວນັທ ເຊນັ] ວນັຂອງ [ເດ ອນ], [ປ ] 
 
*: ໃນກ ລະນ ທ ື່ ເປນັການປະມູນຂອງ JV, ຕອ້ງບົື່ ງບອກຊ ື່ ຂອງ JV ໃນນາມເປນັຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ 
**: ບຸກຄນົທ ື່ ເຊນັເອກະສານປະມູນຈະຕອ້ງມ ໃບມອບສດິອອກໃຫໂ້ດຍຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ ເພ ື່ ອຕດິຄດັໄວກ້ບັລາຍການປະມູນ. 
 

[ໝາຍເຫດ, ໃນກ ລະນ  JV, ການແຈງ້ການຄ າ້ປະກນັການປະມນູຈະຕອ້ງເຮດັໃນນາມຂອງສະມາຊກິໝດົທຸກຄນົຂອງ JV ທ ື່ຍ ື່ນ
ຊອງປະມນູ] 
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ໜງັສ ຢັງ້ຢ ນຈາກຜູຜ້ະລດິ 
[ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມນູຕອ້ງໃຫຜູ້ື່ ຜະລດິຕຽມຟອມນ ໃ້ຫສ້ອດຄື່ ອງກບັຂ ແ້ນະນ າ. ໜງັສ ຢັງ້ຢ  ນຕອ້ງມ ຫວົເຈ ັຽ້ຂອງຜູື່ ຜະລດິ ແລະ ຈະ
ຕອ້ງເຊນັໂດຍຜູື່ ທ ື່ມ ສດິອ ານາດເຊນັເອກະສານ ຊຶື່ ງເປນັການຜູກມດັຜູື່ ຜະລດິ. ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມນູຈະຕອ້ງເອາົໃບອະນຸຍາດນ ້
ປະກອບໃສື່ ກບັການປະມນູຂອງຕນົ, ຖາ້ຫາກໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ BDS.] 
 

ວນັທ : [ວນັທ  (ເຊັື່ນວນັ, ເດ ອນ ແລະ ປ )] 
ປະມນູເລກທ : [ເລກທ ປະມນູ ແລະ ການປະມນູ] 

ທາງເລ ອກ ເລກທ : [ໃຂ ມ້ນູກື່ ຽວກບັທາງເລ ອກ ເລກທ ... ຖາ້ຫາກເປນັການປະມນູທາງເລ ອກ] 
 
ເຖງິ: [ຊ ື່ຄບົຖວ້ນຂອງຜູື່ ຈດັຊ ]້ 
 
ໂດຍເຫນັວື່ າ 
 
ພວກເຮາົ [ຂຽນຊ ື່ຄບົຖວ້ນຂອງຜູື່ ຜະລດິ], ຊຶື່ ງເປນັຜູື່ ຜະລດິທາງການຂອງ [ປະເພດສນິຄາ້ທ ື່ຜະລດິ], ມ ໂຮງງານຢູື່  [ຂຽນບື່ ອນຢູື່ ຄບົ
ຖວ້ນຂອງໂຮງງານ], ໄດອ້ະນຸຍາດໃຫ ້ [ຊ ື່ຄບົຖວ້ນຂອງຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມນູ] ສະເໜ ການປະມູນທ ື່ ກື່ ຽວກບັການສະໜອງສນິຄາ້ດັື່ ງ
ລຸື່ ມນ ,້ ຊຶື່ ງຜະລດິໂດຍພວກເຮາົ [ຊ ື່  ແລະ ການອະທບິາຍແບບກະທດັລດັກື່ ຽວກບັສນິຄາ້], ແລະ ເຈລະຈາ ແລະ ເຊນັສນັຍາໃນຂັນ້ຕ ື່
ໄປ 
 
ດັື່ ງນັນ້, ພວກເຮາົຈ ຶື່ ງຂ ຄ າ້ປະກນັ ແລະ ຮບັປະກນັຮອບດາ້ນ ໂດຍສອດຄື່ ອງກບັວກັ 28 ຂອງເງ  ື່ອນໄຂທົື່ ວໄປຂອງສນັຍາ ກື່ ຽວກບັ
ສນິຄາ້ທ ື່ ບ ລສິດັຂາ້ງເທງິນ ສ້ະເໜ ໃຫທ້ື່ ານ. 
 
ເຊນັ: [ລາຍເຊນັຂອງຜູື່ ຕາງໜາ້ທ ື່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກຜູື່ ຜະລດິ]  
 
ຊ ື່ : [ຊ ື່ຄບົຖວ້ນຂອງຜູື່ ຕາງໜາ້ທ ື່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກຜູື່ ຜະລດິ]  
 
ໜາ້ທ ື່ ຕ າແໜື່ ງ: [ຕ ື່ າແໜື່ ງ] 
ວນັທ  ____________ ເດ ອນ __________________, _______ [ວນັທ ເຊນັເອກະສານ] 
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ໝວດ V. ປະເທດທ ື່ ມ ຄຸນສມົບດັເໝາະສມົ 
 

[ສ າລບັສນັຍາທ ື່ ໃຊທ້ນຶຂອງທະນາຄານໂລກ] 
 
ຄວາມເໝາະສມົໃນການສະໜອງສນິຄາ້, ວຽກງານກ ື່ ສາ້ງ ແລະ ການບ ລກິານທ ື່ ບ ື່ ແມື່ ນດາ້ນທ ື່ ປກຶສາ ໃນການຈດັຊ ທ້ ື່ ໃຊທ້ນຶຂອງ
ທະນາຄານ. 
 
 
ໂດຍອ ງໃສື່  ITB 4.7 ແລະ 5.1, ສ າລບັຂ ມູ້ນກື່ ຽວກບັຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ, ໃນເວລາປະຈບຸນັ ບ ລສິດັ, ສນິຄາ້ ແລະ ການບ ລກິານ
ຈາກປະເທດຂາ້ງລຸື່ ມນ ຈ້ະຕດັອອກຈາກການປະມູນ : 

 
ຕາມ ITB 4.7(a) ແລະ 5.1:  ບນັຊ ປະເທດຕາມທ ື່ທະນາຄານໄດຕ້ກົລງົໃຫປ້ະຕບິດັ  
 
ຕາມ ITB 4.7(b) ແລະ 5.1:   ບນັຊ ປະເທດຕາມທ ື່ທະນາຄານໄດຕ້ກົລງົໃຫປ້ະຕບິດັ  
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ໝວດ VI  ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານກື່ ຽວກບັການທຸຈະລດິ 
ແລະ ສ ໂ້ກງ 

 

(ສ າລບັໂຄງການທ ື່ ໃຊທ້ນຶຂອງທະນາຄານໂລກ) 

(ໝວດນ ບ້ ື່ ໃຫປ້ື່ ຽນແປງ) 

ຂ ແ້ນະນ າສ າລບັການຈດັຊ ສ້ນິຄາ້, ວຽກກ ື່ ສາ້ງ - ສອ້ມແປງ, ແລະ ການບ ລກິານທ ື່ ບ ື່ ແມື່ ນວຽກໃຫກ້ານປກຶສາຂອງທະນາຄານໂລກ 
ກ ານດົອອກໃນເດ ອນ ມງັກອນ 2011: 

“ການສ ໂ້ກງ ແລະ ທຸຈະລດິ”: 

1.16 ເປນັນະໂຍບາຍທະນາຄານທ ື່ ຮຽກຮອ້ງໃຫຜູ້ື່ ກູຢ້ ມເງນິ (ລວມດວ້ຍຜູື່ ທ ື່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກເງນິກູ)້, ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັ
ປະມູນ, ຜູື່ ຕອບສະໜອງວດັຖຸ, ຜູື່ ຮບັເໝາົ ແລະ ພະນກັງານຂອງເຂາົເຈ ົາ້ (ຊຶື່ ງໄດແ້ຈງ້ຊ ື່  ຫລ  ບ ື່ ), ຜູື່ ຮບັເໝາົຕ ື່ , ຜູື່ ຊື່ ວຍທ ື່
ປກຶສາ, ຜູື່ ສະໜອງການບ ລກິານ ແລະ ພະນກັງານຂອງພວກຜູື່ ກື່ ຽວ ຈະຕອ້ງຮກັສາຈນັຍາບນັດວ້ຍມາດຕະຖານສູງສຸດໃນ
ວຽກຈດັຊ  ້ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສນັຍາ3 ທ ື່ ໃຊທ້ນຶຂອງທະນາຄານ. ເພ ື່ ອໃຫໄ້ດຕ້າມນະໂຍບາຍນ ,້ ທະນາຄານ:  

(a) ໄດກ້ ານດົ, ເພ ື່ ອຈດຸປະສງົຂອງເງ  ື່ອນໄຂນ ,້ ຄ າສບັ ພອ້ມດວ້ຍຄ າອະທບິາຍດັື່ ງລຸື່ ມນ :້  

(i)     “ພດຶຕກິ າທຸຈະລດິ” ແມື່ ນການສະເໜ ໃຫ,້ ເອາົໃຫ,້ ຮບັເອາົ ຫລ  ຂ ໂດຍກງົ ຫລ  ໂດຍທາງອອ້ມ, ທຸກ ຢື່ າງ
ທ ື່ ມ ຄຸນຄື່ າເພ ື່ ອຈງູໃຈຢື່ າງບ ື່ ເໝາະສມົ ການກະທ າຂອງອ ກຝື່ າຍໜຶື່ ງ4; 

(ii)  “ພດຶຕກິ າສ ໂ້ກງ” ແມື່ ນທຸກໆການກະທ າ, ລວມດວ້ຍການສະເໜ ທ ື່ ບ ື່ ຖ ກຕອ້ງ, ຊຶື່ ງຮູດ້ ວື່ າຈະຊຸກຍູ,້ ຫລ  
ພະຍາຍາມຊຸກຍູ,້ ໃຫອ້ ກຝື່ າຍໜຶື່ ງເຮດັຄວາມຜດິ ເພ ື່ ອໃຫໄ້ດຜ້ນົປະໂຫຍດທາງດາ້ນການເງນິ ຫລ  ດາ້ນ
ອ ື່ ນໆ ຫລ  ເພ ື່ ອຫລ ກລຽ້ງສນັຍາຜູກມດັໃດໜຶື່ ງ5; 

(iii) “ພດຶຕກິ າສມົຮູຮ້ື່ ວມຄດິ” ແມື່ ນການຕກົລງົລະຫວື່ າງສອງຝື່ າຍ ຫລ  ຫລາຍກື່ ວານັນ້ ໃນການປະຕບິດັແນ
ໃສື່ ເປົາ້ໝາຍທ ື່ ບ ື່ ຖ ກຕອ້ງ, ຮວມດວ້ຍການຈງູໃຈການກະທ າຂອງອ ກຝື່ າຍໜຶື່ ງ6; 

(iv) “ພດຶຕກິ າບ ບບງັຄບັ” ແມື່ ນການນາບຂູື່ ຫລ  ເຮດັໃຫເ້ສຽຫາຍ, ຫລ  ຄຸກຄາມນາບຂູື່ ໂດຍກງົ ຫລ  ໂດຍທາງ
ອອ້ມ ອ ກຝື່ າຍໜຶື່ ງ ຫລ  ຕ ື່ ຊບັສນິຂອງຝື່ າຍນັນ້ ເພ ື່ ອເປນັການຈງູໃຈຢື່ າງບ ື່ ຖ ກຕອ້ງຕ ື່ ການກະທ າຂອງເຂາົ7; 

(v) “ພດຶຕກິ າຂດັຂວາງ” ແມື່ ນ 

                                                 
3 ໃນສະພາບແບບນ ,້ ທຸກໆການກະທ າທ ື່ ເປນັການຈງູໃຈໃຫກ້ານປະມູນ ຫລ  ການປະຕບິດັສນັຍາ ເພ ື່ ອໃຫໄ້ດຮ້ບັຜນົ ປະໂຫຍດທ ື່ ບ ື່ ຖ ກຕອ້ງ ແມື່ ນບ ື່ ເໝາະສມົ.  
4 ເພ ື່ ອຈດຸປະສງົຂອງຫຍ ໜ້າ້ນ ,້ “ພາກສື່ ວນອ ື່ນ” ແມື່ ນໝາຍເຖງິອງົການລດັທ ື່  ມ ສື່ ວນພວົພນັກບັຂະ ບວນການປະມູນ ຫລ  ການປະຕບິດັສນັຍາ. ໃນສະພາບ

ແບບນ ,້ “ອງົການລດັ” ປະກອບດວ້ຍພະນກັງານຂອງທະນາຄານໂລກ ແລະ ພະນກັ ງານຂອງອງົການຈດັຕັງ້ອ ື່ ນໆທ ື່ ມ  ສື່ ວນພວົພນັກບັຂະບວນການປະມູນ 
ຫລ  ການຕ ລາຄາການປະມູນ. 

5 ເພ ື່ ອຈດຸປະສງົຂອງຫຍ ໜ້າ້ນ ,້ “ພາກສື່ ວນ” ໝາຍເຖງິອງົການຈດັຕັງ້ລດັ; ຄ າສບັ “ຜນົປະໂຫຍດ” ແລະ “ການຜູກ ມດັ” ແມື່ ນກື່ ຽວພນັກບັຂະບວນການປະມູນ 
ຫລ  ການຈດັຕັງ້ສນັຍາ; ແລະ “ການກະທ າ ຫລ  ຫລງົລ ມ” ແມື່ ນມ ຈດຸປະສງົ ເພ ື່ ອຈງູໃຈຂະບວນການປະມູນ ຫລ  ການປະຕບິດັສນັຍາ. 

6 ເພ ື່ ອຈດຸປະສງົຂອງຫຍ ໜ້າ້ນ ,້ “ພາກສື່ ວນ” ໝາຍເຖງິພວກທ ື່ ເຂົາ້ ຮື່ ວມໃນຂະບວນການປະມູນ (ລວມດວ້ຍອງົການ ລດັ) ທ ື່ ມ ຄວາມພະຍາຍາມ ຈະແມື່ ນ
ດວ້ຍຕນົເອງ, ຫລ  ຜື່ ານບຸກຄນົ ຫລ  ອງົການຈດັຕັງ້ອ ື່ ນ ທ ື່ ບ ື່ ເຂົາ້ຮື່ ວມ ໃນ ການປະມູນ ຫລ  ຂະບວນການຄດັເລ ອກ, ເພ ື່ ອປອມແປງການແຂື່ ງຂນັ ຫລ  ການ
ສາ້ງລາຄາປະມູນແບບບ ື່ ແມື່ ນຄວາມຈງິ, ຊຶື່ ງເຮດັໃຫຢູ້ື່ ໃນລະດບັຕ ື່ າ ຫລ  ບ ື່ ຂ ນ້ກບັລາຄາສະເໜ ການປະມູນ ຫລ  ເງ  ື່ອນໄຂອ ື່ ນໆ. 

7 ເພ ື່ ອຈດຸປະສງົຂອງຫຍ ໜ້າ້ນ ,້ “ພາກສື່ ວນ” ໝາຍເຖງິຜູື່ ທ ື່ ມ ສື່ ວນຮື່ ວມໃນຂະບວນການແຂື່ ງຂນັປະມູນ ຫລ  ປະຕບິດັສນັຍາ. 
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(aa) ການທ າລາຍຢື່ າງຈງົໃຈ, ການປອມແປງ, ການສບັປື່ ຽນ, ຫລ  ການລບົລາ້ງຫລກັຖານໃຊພ້ ິ  ສູດ
ໃນການກວດສອບຫາຄວາມຜດິ ຫລ  ປອມແປງຄ າໃຫກ້ານຕ ື່ ຜູື່ ກວດກາດວ້ຍເປົາ້ໝາຍຂດັຂວາງ
ການກວດສອບຂອງທະນາຄານ ຕ ື່ ການກື່ າວຫາກື່ ຽວກບັພດຶຕກິ າທຸຈະລດິ, ສ ໂ້ກງ, ບ ບບງັຄບັ 
ແລະ ສມົຮູຮ້ື່ ວມຄດິ; ແລະ/ຫລ  ຄຸກຄາມ, ກ ື່ ກວນ ຫລ  ນາບຂູື່  ຝື່ າຍໃດ ຝື່ າຍໜຶື່ ງ ເພ ື່ ອບ ື່ ໃຫເ້ຂາົ
ເປ ດເຜ ຍສິື່ ງທ ື່ ເຂາົຮູກ້ື່ ຽວກບັວຽກທ ື່ ກື່ ຽວກບັການກວດສອບ ຫລ  ນ າໄປສູື່ ການກວດສອບ, ຫລ  

(bb) ທຸກໆການກະທ າເພ ື່ ອຂດັຂວາງບ ື່ ໃຫທ້ະນາຄານໄດປ້ະຕບິດັວຽກກວດກາ ແລະ ສດິໃນການກວດ
ສອບບນັຊ  ທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນວກັ 1.16(e) ຂາ້ງລຸື່ ມນ .້ 

(b) ຈະປະຕເິສດການສະເໜ ມອບສນັຍາ ຖາ້ມ ຄວາມແນື່ ໃຈວື່ າຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນທ ື່ ສະເໜ ໃຫເ້ປນັຜູື່ ຊະນະການ
ປະມູນ, ຫລ  ພະນກັງານຂອງເຂາົຜູື່ ໃດ ຜູື່ ໜຶື່ ງ, ຫລ  ຜູື່ ຮບັເໝາົຕ ື່ ຂອງເຂາົ, ຜູື່ ຊື່ ວຍທ ື່ ປກຶສາ, ຜູື່ ສະໜອງວດັຖຸ ໄດມ້ 
ສື່ ວນຮື່ ວມແບບໂດຍກງົ ຫລ  ທາງອອ້ມໃນພດຶຕກິ າທຸຈະລດິ, ສ ໂ້ກງ, ສມົຮູຮ້ື່ ວມຄດິ, ບ ບບງັຄບັ, ຂດັຂວາງ ໃນ
ການແຂື່ ງຂນັປະມູນດັື່ ງກື່ າວ; 

(c) ຈະປະກາດການຈດັຊ ເ້ປນັໂມຄະ ແລະ ລບົລາ້ງ ສື່ ວນເງນິກູຢ້ ມສ າລບັສນັຍານັນ້ ຖາ້ຍາມໃດມ ຄວາມແນື່ ໃຈວື່ າຜູ ້
ຕາງໜາ້ຂອງຜູື່ ກູຢ້ ມ ຫລ  ຜູື່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກສື່ ວນໃດ ສື່ ວນໜຶື່ ງຂອງທນຶກູຢ້ ມ ໄດມ້ ສື່ ວນຮື່ ວມໃນພດຶຕິ
ກ າທຸຈະລດິ, ສ ໂ້ກງ, ບ ບບງັຄບັ, ສມົຮູຮ້ື່ ວມຄດິ ແລະ ຂດັຂວາງ ໃນໄລຍະດ າເນ ນການຈດັຊ  ້ຫລ  ການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັສນັຍາທ ື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ, ໂດຍບ ື່ ຈ າເປນັໃຫຜູ້ື່ ກູຢ້ ມຕອ້ງດ າເນ ນການໃດໜຶື່ ງ ເພ ື່ ອແກໄ້ຂພດຶຕກິ າທ ື່ ເກ ດຂຶນ້ຢື່ າງ
ທນັການ ແລະ ເປນັທ ື່ ເພິື່ ງພ ໃຈຂອງທະນາຄານ, ຊຶື່ ງລວມດວ້ຍການບ ື່ ໄດແ້ຈງ້ໃຫທ້ະນາຄານຮູຢ້ື່ າງທນັການໃນ
ເວລາທ ື່ ຕນົຮູເ້ລ ອ້ງກື່ ຽວກບັພດຶຕກິ ານັນ້ໆ; 

(d) ຈະລງົໂທດບ ລສິດັ ຫລ  ບຸກຄນົ, ທຸກໆເທ ື່ ອ, ໃຫສ້ອດຄື່ ອງກບັຫລກັການລງົໂທດຂອງທະນາຄານ ທ ື່ ນ າໃຊ8້, 
ລວມດວ້ຍການແຈງ້ການບອກວື່ າບ ລສິດັ ຫລ  ບຸກຄນົນັນ້ໆບ ື່ ມ ຄວາມເໝາະສມົເຂົາ້ຮື່ ວມການປະມູນຕະຫລອດ
ໄປ ຫລ  ໃນຊື່ ວງເວລາທ ື່ ບົື່ ງໄວ ້(i) ບ ື່ ໃຫຮ້ບັໂຄງການທ ື່ ໃຊທ້ນຶຂອງທະນາຄານ; ແລະ (ii) ຈະຕອ້ງກ ານດົຂຶນ້9; 

(e) ຈະຮຽກຮອ້ງໃຫເ້ອາົເງ  ື່ອນໄຂໜຶື່ ງເຂົາ້ໃນເອກະສານປະມູນ ແລະ ໃນສນັຍາ ທ ື່ ໃຊທ້ນຶກູຢ້ ມຈາກທະນາຄານ, ທ ື່
ຮຽກຮອ້ງໃຫຜູ້ື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ, ຜູື່ ສະໜອງ ແລະ ຜູື່ ຮບັເໝາົ, ຜູື່ ຮບັເໝາົຕ ື່  ພອ້ມດວ້ຍພະນກັງານຂອງເຂາົ, ຜູື່
ຊື່ ວຍທ ື່ ປກຶສາ, ຜູື່ ໃຫກ້ານບ ລກິານ ອະນຸຍາດໃຫທ້ະນາຄານກວດບນັຊ , ບດົບນັທກຶ ແລະ ເອກະສານອ ື່ ນໆທ ື່
ກື່ ຽວຂອ້ງກບັການຍ ື່ ນຊື່ ອງປະມູນ ແລະ ການປະຕບິດັສນັຍາ, ແລະ ໃຫມ້ ການກວດສອບບນັຊ  ໂດຍນກັກວດ
ສອບບນັຊ ແຕື່ ງຕັງ້ໂດຍທະນາຄານ. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 ບ ລສິດັ ຫລ  ສື່ ວນບຸກຄນົ ໄດຖ້ ກແຈງ້ວື່ າບ ື່ ມ ຄວາມເໝາະສມົ ເພ ື່ ອໄດຮ້ບັສນັຍາ ຊຶື່ ງໄດໃ້ຊທ້ນຶຂອງທະນາຄານ ຖາ້ວື່ າ: (i) ທະນາຄານໄດຕ້ດັສນິໂທດຕາມ

ຫລກັການຂອງອງົການການເງນິສາກນົ ຫລ  ຂອງທະນາຄານເອງ ຍອ້ນ ພດຶຕກິ າທຸຈະລດິ ແລະ ສ ໂ້ກງ (ii) ເປນັຜນົມາຈາກການສັື່ ງໂຈະຊົື່ ວຄາວ ກື່ ຽວກບັວຽກ
ທ ື່ ພວົພນັກບັການລງົໂທດ ທ ື່ ຍງັມ ຜນົສກັສດິຢູື່ . ເບິື່ ງຄ າ ອະທບິາຍເພ ື່ ມເຕ ມ 14 ແລະ 8 ຊອ້ນທາ້ຍ 1 ຂອງບດົແນະນ າ. 

9 ຜູື່ ຮບັເໝາົຊື່ ວງຕ ື່ ທ ື່ ຖ ກແຕື່ ງຕັງ້, ທ ື່ ປກຶສາ, ຜູື່ ຜະລດິ ແລະ ຜູື່ ສະໜອງ ຫລ  ການບ ລກິານ (ນ າ ໃຊຫ້ລາຍຊ ື່  ຊຶື່ ງຂຶນ້ ກບັເອກະສານປະມູນສະເພາະ) ແມື່ ນຜູື່ ທ ື່ : (i) 
ມ ຊ ື່ ປະກອບຢູື່ ໃນເອກະສານຂອງຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນທ ື່ ໄດ ້ ຍ ື່ ນເພ ື່ ອ ການເລ ອກຄຸນນະວຸທລິື່ ວງໜາ້ ຫລ  ມ ຊ ື່ ຢູື່ ໃນການປະມູນ ຍອ້ນວື່ າຜູື່ ກື່ ຽວມ ປະສບົການ 
ແລະ ຄວາມສາມາດພເິສດ ທ ື່ ເຮດັໃຫຜູ້ື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນສາມາດຕອບສະໜອງໄດຄ້ວາມຕອ້ງການທ ື່ ບົື່ ງໄວສ້ າລບັການປະມູນໃດໜຶື່ ງ ໂດຍສະເພາະ; ຫລ  (ii) 
ແຕື່ ງຕັງ້ໂດຍ ຜູື່ ກູຢ້ ມ. 
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ໝວດ VII.  ລາຍການຄວາມຕອ້ງການ 

 
ສາລະບານ 
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2. ບນັຊ ລາຍການບ ລກິານ ແລະ ປະຕບິດັໃຫສ້ າເລດັລາຍການທ ື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ ................................................... 49 

3. ຂ ກ້ ານດົທາງດາ້ນເຕກັນກິ (technical specifications) ................................................................. 50 
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5. ການກວດກາ ແລະ ທດົລອງ ...................................................................................................... 56 
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ຄ າແນະນ າສ າລບັກຽມລາຍການຄວາມຕອ້ງການ 
 
ລາຍການຄວາມຕອ້ງການຈະຕອ້ງເປນັສື່ ວນໜຶື່ ງຂອງເອກະສານປະມູນ ໂດຍຜູື່ ຈດັຊ ,້ ແລະ ກວມເອາົ, ຢື່ າງນອ້ຍສຸດ, ການອະທບິາຍ
ສນິຄາ້ ແລະ ການບ ລກິານທ ື່ ຈະຕອ້ງສະໜອງ ແລະ ລາຍການຈດັສົື່ ງ. 
 
ຈດຸປະສງົຂອງລາຍການຄວາມຕອ້ງການແມື່ ນເພ ື່ ອປະກອບດວ້ຍຂ ມູ້ນພຽງພ  ເພ ື່ ອໃຫຜູ້ື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນສາມາດກະກຽມການ
ປະມູນຢື່ າງມ ປະສດິທຜິນົ ແລະ ຖ ກຕອ້ງ, ໂດຍສະເພາະ, ຕາຕະລາງລາຄາຕາມແບບຟອມທ ື່ ຈດັໄວໃ້ຫໃ້ນໝວດ IV. ນອກຈາກນັນ້
, ລາຍການຄວາມຕອ້ງການພອ້ມດວ້ຍລາຍການລາຄາ, ຈະຕອ້ງໃຊເ້ປນັພ ນ້ຖານໃນກ ລະນ ທ ື່ ບ ລມິາດມ ການປື່ ຽນແປງໃນເວລາມອບ
ສນັຍາ ອ ງຕາມ ITB 40. 
 
ວນັທ  ຫລ  ໄລຍະການຈດັສົື່ ງ ຈະຕອ້ງໄດກ້ ານດົຢື່ າງລະມດັລະວງັ, ໂດຍພຈິາລະນາ (a) ບນັຫາເງ  ື່ອນໄຂຂອງການຈດັສົື່ ງຕາມທ ື່ ໄດ ້
ລະບຸໄວໃ້ນຂ ແ້ນະນ າຕ ື່ ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ ອ ງໃສື່ ລະບຽບຂອງ Incoterms  (ເຊັື່ ນ, EXW, ຫລ  DDP ທ ື່ ວື່ າ “ການຈດັສົື່ ງ” ຈະ
ຖ ວື່ າໄດປ້ະຕບິດັແລວ້ ຖາ້ສນິຄາ້ໄດຈ້ດັສົື່ ງເຖງິຈດຸໝາຍາຍທາງ), ແລະ (b) ວນັທ ທ ື່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ຫຜູ້ື່ ສະໜອງຕອ້ງເລ ມ້ຈດັສົື່ ງຕາມ
ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ (ເຊັື່ ນ., ແຈງ້ການຮບັຮອງເອາົຜູື່ ຊະນະການປະມູນ, ການເຊນັສນັຍາ, ການເປ ດ ຫລ  ຢັງ້ຢ ນໜງັສ ສນິ
ເຊ ື່ ອ). 
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1.  ບນັຊ ສນິຄາ້ ແລະລາຍການຈດັສົື່ ງ 
[ຜູື່ ສະໜອງ ຈະຕອ້ງຕ ື່ມຂ ຄ້ວາມໃສື່ ຕາຕະລາງນ ,້ ເວັນ້ເສຽັແຕື່ ຊື່ ອງຕາມທາງຕັງ້  “ວນັທ ຈດັສົື່ ງສະເໜ ໂດຍຜູື່ ສະໜອງ” ຊຶື່ ງຜູື່ ສະໜອງຕອ້ງຕ ື່ມ
ເອາົເອງ] 

ເລກລ າດບັ ລາຍການສນິຄາ້  ຫວົ 
ຫນື່ ວຍ 

ບ ລມິາດ ຈດຸປາຍທາງສຸດ
ທາ້ຍຕາມທ ື່ ໄດລ້ະບຸ
ໄວໃ້ນ BDS (ທ ື່ ຕັງ້
ຂອງໂຄງການ) 

ວນັທ ຈດັສົື່ ງ (ຕາມ Incoterms) 

ວນັທ ຈດັສົື່ ງໄວ
ສຸດ 

ວນັທ ຈດັສົື່ ງ
ຊາ້ສຸດ 

 

ວນັທ ຈດັສົື່ ງ ທ ື່ ຜູື່ ເຂົາ້
ແຂື່ ງຂນັປະມນູສະເໜ  

[ໃຫຜູ້ື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມນູ
ລະບຸໃສື່ ] 

        
[ເລກລ າ
ດບັ] 

[ຊ ື່ສນິຄາ້] [ຫວົຫນື່ ວ
ລາຍ ການທ ື່
ຕອ້ງການ] 

[ຈ າ ນວນ
ລາຍ ການທ ື່
ຕອ້ງການ] 

[ສະຖານທ ື່ຈດັສົື່ ງ] [ຈ ານວນວນັ 
ຫລງັຈາກວນັ
ທ ື່ສນັຍາໃຊໄ້ດ ້
ຕາມທາງການ] 

[ຈ ານວນວນັ 
ຫລງັຈາກ
ວນັທ ື່ສນັຍາ
ໃຊໄ້ດຕ້າມ
ທາງການ] 

[ຈ ານວນວນັ ຫລງັຈາກ
ວນັທ ື່ສນັຍາໃຊໄ້ດຕ້າມ
ທາງການ] 

1 High Volume 

Air Sampler 

(TSP) 

Set 1 ສະຖາບນັຊບັພະ
ຍາກອນທ າມະ
ຊາດ ແລະ ສິື່ ງ
ແວດລອ້ມ 

60 ວນັ 90 ວນັ  

2 High Volume 

Air Sampler 

(PM-10 and 

PM-2.5) 

Set 1 60 ວນັ 90 ວນັ  

3 Ambient SOx 

and NOx, Gas 

Emission 

Analyser 

Set 1 60 ວນັ 90 ວນັ  

4 Sound Level 

Meter 
Set 1 60 ວນັ 90 ວນັ  

5 Meteorologica

l System 
System 1 60 ວນັ 90 ວນັ  

6 Vibration 

and Over 

pressure 

meter 

Set 1 60 ວນັ 90 ວນັ  
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2. ບນັຊ ລາຍການບ ລກິານ ແລະ ປະຕບິດັໃຫສ້ າເລດັລາຍການທ ື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ  
[ຕາຕະລາງນ ຈ້ະຕອ້ງແມື່ ນຜູື່ ສະໜອງເປນັຜູື່ ຕ ື່ມຂ ຄ້ວາມໃສື່ . ວນັທ ທ ື່ຮຽກຮອ້ງໃຫກ້ານຈດັສົື່ ງສ າເລດັ ຈະຕອ້ງໃຫມ້ ລກັສະນະຕວົຈງິ ແລະ 
ສອດຄື່ ອງກບັວນັທ ຈດັສົື່ ງສນິຄາ້ທ ື່ຕອ້ງການ (ຕາມ Incoterms)]  

 

ເລກລະດບັ 

 

ອະທບິາຍການບ ລກິານ 

 

ບ ລມິາດ1  

 

ຫວົໜື່ ວຍ 

ບື່ ອນທ ື່ ການ
ບ ລກິານຈະຕອ້ງ

ປະຕບິດັ 

ວນັສ າເລດັສຸດທາ້ຍ
ຂອງການບ ລກິານ 

[ລະບຸເລກທ 
ການບ ລກິານ
] 

[ລາຍລະອຽດການບ ລກິານທ ື່ກື່ ຽວຂອ້ງ] [ຈ ານວນລາຍການທ ື່
ຕອ້ງສະໜອງ] 

[ຫວົໜື່ ວຍເປນັແຕື່
ລະລາຍການ] 

[ຊ ື່  ແລະ ສະຖານ
ທ ື່ ] 

[ວນັທ ສ າເລດັວຽກ
ທ ື່ຕອ້ງການ] 

      

      

      

      

      

1. ຖາ້ຫາກນ າໃຊ ້
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3. ຂ ກ້ ານດົທາງດາ້ນເຕກັນກິ (technical specifications) 

ເລກລ າດບັ ຊ ື່ຂອງສນິຄາ້ ແລະ ການບ ລກິານທ ື່ກື່ ຽວຂອ້ງ ຂ ກ້ ານດົທາງດາ້ນເຕກັນກິ ແລະ ມາດຕະຖານ 

1 High Volume Air Sampler (TSP) 
- Year of Production Model: 2016 minimum required 

 

- TSP Inlet 

- Size selective, vertically symmetric inlet 

- Calibration Orifice Plate 

- 300mm U-Tube manometer 

- Glass fiber filter 8x10" (100/box) x 10 boxes 

- Cassette holder and cover for loading and 

transporting filters 

- Microprocessor Controlled (Internal data logging) 

- Side channel blower driven by an induction motor 

(brushless) 

- Volumetric flow range 45-96 m3/hr. 

- Active Volumetric flow control 

- Simple programming of sampling periods, including 

daily and weekly programs with 1-in-X-day sampling 

capability built in. 

- Flow accuracy: + 1 m3/hr. 

- Automatic supply voltage monitoring and shut-down 

when voltage is out of range, preventing damage to 

instrument 

- Barometric range: 600-900 mmHg 

- Sampler setup via four-line LCD display and keypad. 

- Multiple time based sampling program 

- Construction: Anodized aluminum and stainless steel 

- Operating voltage: 200-240V ± 10%, 50/60 Hz 

- Reference Method 40 CFR Part 50 

- Training on operation and maintenance of equipment 

- Standard accessories: TSP inlet (1), Calibration 

Orifice Plate (1), 300 mm U-tube manometer (1), 

Filter cassette (1), Glass fiber filter 8x10 in. 

(100/box) x 10 boxes 

 

2 High Volume Air Sampler (PM-10 

and PM-2.5) 
- Year of Production Model: 2016 minimum required 

 

- PM-10 and PM-2.5 Size Selective Inlet 

- Have Air Intake 

- Calibration Orifice Plate 

- 300mm U-Tube manometer 

- Quartz fiber filter 8x10" (100/box) or Filter Support 

230 x 280 mm (removable) (2 off, one with transport 

cover supplied as standard) 

 - Multiple time based sampling program 

 - Microprocessor Controlled (Internal data logging) 

 - Side channel blower driven by an induction motor 

(brushless) 

- Automatic Flow Control and sampling PM-10 and 

PM 2.5 

 - Volumetric flow range 45-96 m3/hr 

 - Flow accuracy: + 1 m3/hr 

 -  Barometric range: 600-900 mmHg 

 - Simple programming of sampling periods, including 

daily and weekly programs with 1-in-X day sampling 
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capability built in. 

- Construction: Anodized aluminium and stainless steel 

- Power supply: 240 VAC + 10%, 50/60 Hz. 

- Programmable Controller with Data Logging and 

Interface for Remote Control, Meteorological 

Instruments (Option) 

- Programmable Controller with Data Logging and 

Interface for Remote Control, Meteorological 

Instruments and Real Time Dust Monitors 

 - U.S.EPA Manual reference method: RFPS-0706-162 

approval for PM-10 

 - Training staffs on operation and maintenance. 

3 Ambient SOx and NOx, Gas 

Emission Analyzer 
- Year of Production Model: 2016 minimum required 

 

- Minimizes time spent on site installation, 

performing maintenance with diagnostic viewing 

and calibration 

- Real time measurement of common pollutants 

including CO, NO2, NOx, SO2, H2S 

- Measure, log, report and respond all in real-time 

- Install and start measuring in under an hour 

- Small size opens up new monitoring locations 

- The modularity allows to additional add sensors as 

need 

- Operate in open or outdoor with hot air condition or 

high temperature and raining 

- Comprehensive data logging and remote viewing  

- Instant display of operational status using 

illuminated traffic lights on the front panel 

- Memory stores in the data logging on PC 

- Automatic integrated and calibration 

- Remotely configure, diagnose, and adapt via online 

user interface 

- Free Web-Based data and diagnostics software 

- Versatile interfacing through RS232, USB, 

Bluetooth, analogue and optional TCP/IP for 

download data 

- Comply with standard  

- Training NREI staffs on operation and maintenance 

 

4 Sound Level Meter - Year of Production Model: 2016 minimum required 

 

- Class 1 intergrating Sound level meter, designed for 

sound level measurement according to the IEC 

standard (IEC 61672-1: 2013) JIS C 1509-1 Class 

- An auto range function and Wide Measurement 

Range 

- Measuring range: 25 dB to 138 dB 

- Frequency range: 10 Hz to 20 kHz 

- Time weighting: Fast and Slow 

- Sampling cycle: 20.8 ms (Lp, Leq, LE, Lmax, Lmin) 

- Data for measurement results are stored by manual 

or auto 

- PC interface and Software Package included as 

standard 

- Simultaneous measurement of all Parameters, 

Frequency Weightings and Time Weightings 

- Main Processing: Lp, Leq, LE, Lmax, Lmin, LN 

- Additional Processing: in addition to main 
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processing, one of the following can be selected 

for simultaneous processing (Lceq, LCpeak, 

LZpeak, LAIeq, LAImax, LAtm5) 

- Allows for RS-232C communication via use of a 

dedicated cable. 

- Live analysis when linked to a computer using 

supplied software 

- According to the IEC standard (IEC 61672-1: 2013) 

- Storage case (1) 

- Windscreen (1) 

- Windscreen fall prevention rubber (1) 

- Hand strap (1) 

- LR6 (AA) alkaline batteries 

- Data store capacity up to 1000 data sets in the 

internal memory and external memory depends on 

the SD 512 MB memory card capacity. 

- Three-inch LCD screen with a touch panel. 

- The unit (except for the microphone) is water-

resistant at least level IP54. 

- Training staffs on operation and maintenance 

5 Meteorological System 
Year of Production Model: 2016 minimum required 

1. Wind Speed & Wind Direction Sensor 

- Direction Sensor with cable 12 m. 

- Wind speed range: 0-50 m/sec, accuracy + 0.2 m/sec, 

resolution 0.1m/sec 

- Wind direction range: 0° - 360°, accuracy + 3°, 

resolution 1° 

- High performance wind measurement system with 

ultrasonic wind sensor technology, No moving parts, 

Low maintenance 

- System for use in any climate and wide range of 

measurement 

- Ultrasonic sensor can be mounted upside down to 

eliminate measurement disruptions 

- Proven accuracy and design - wind tunnel and field 

tested 

- Powerful data logger to collect and store information 

and can be downloaded with software 

-  Analog sensor inputs: 8 single ended 0-2.5 or 0-5 

VDC 

-  Counter inputs: 2 wind speed counters, 1 rain gauge 

channel 

-  Logging data capacity: 60 min data 433 days (1.2 

years) 

-  Communication: RS-232C, USB, RS-485 

-  Display: backlit LCD with auto time-out 

-  Continuous data collection 

-  Comply with US EPA standard 

2. Temperature & Humidity Sensor With cable 12 m. 

-  Temperature (Thermistor -precision multi-element) 

-  Operation range: -50°C to +50°C 

-  Accuracy: + 0.1°C 

-  Relative Humidity (Thin film polymer capacitor) 

-  Range: 0-100 %RH 

-  Accuracy: + 2% 

3. Barometric Pressure with cable 12m. 

-  Range: 600 to 1100 hPa 

-  Resolution: 0.1 hPa 
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-  Accuracy: +1.0 hPa over full range 

4. Rain Gauge 8" with cable 12m. 

5. Data logger with Air Plus Software 

6. Notebook for calibration and download data 

7. Tripod 10 m. (Stainless steel) 

- Training staffs on operation and maintenance 

6 Vibration and Over pressure meter 

Year of Production Model: 2016 minimum required 

General Specification: 

1. 4-Channel data acquisition 

2. Geophone with: 

 a. Range - Up to 254 mm/s (10 in/s) 

 b. Response Standard - ISEE Seismograph 

Specification or DIN 45669-1 

 c. Resolution -0.00788 mm/s (0.00031 in/s) 

 d. Frequency Range (ISEE / DIN) -2 to 250 Hz, 

within zero to -3 dB of an ideal flt response /1 to 

315 Hz or 1 to 80 Hz 

e. Accuracy (ISEE / DIN) - +/-5% or 0.5 mm/s (0.02 

in/s), whichever is larger, between 4 and 125 Hz 

/ DIN 45669-1 standards 

 f. Cable Length (ISEE / DIN ) 75 m (250 ft) / 1,000 

m (3,280 ft) 

3. Microphone 

ISEE Linear Microphone 

 - Weighting Scales: ISEE Linear Microphone 

 - Response Standard: ISEE Seismograph Specification 

(2011) 

 - Range: 2 to 500 Pa (0.00029 to 0.0725 psi [88 to 148 

dB]) 

 - Resolution: 0.0156 Pa (2.2662 x 10-6 psi) 

 - Frequency Response: 2 to 250 Hz between -3 dB roll 

off points 

 - Accuracy: +/- 10% or +/- 1 dB, whichever is larger, 

between 4 and 125 Hz 

 - Maximum Cable Length: 75 m (250 ft) Sound Level 

Microphone 

 - A-Weight or C-Weight 

- Fast (125s) or Slow (1s) 

 - 30 to 140 dB A or C 

 - 0.05 dB (Display limit 0.1 dB) 

 - Up to 20 kHz 

 - IEC 61672 Class 1 

 - 75 m (250 ft) 

I. Waveform Recording 

 - Record Modes: Wave form, Waveform Manual 

 - Seismic Trigger: 0.13 to 254 mm/s (0.005 to 10 in/s) 

 - Linear Acoustic Trigger: 2.0 to 500 Pa (0.0029 to 

0.0725 psi) 

 - Sample Rate: 512, 1}024, 2}048, 4,096, 8,192, 

16,384, 32,768,65,536 S/s per channel (independent 

of record time) 

 - Record Stop Mode: Fixed record time, Instantel Auto 

Record TM Record stop mode 

 - Record Time: 1-9,000 seconds (1-30 seconds, then 

30-second increments up to 150 minutes) plus a 

0.258 seconds’ pre-trigger 

 - Auto Record Time: Event is recorded unitl activity 

remains below trigger level for duration of auto 
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window, or until available memory is filed. 

 - Cycle Time: Recording uninterrupted by event 

processing, monitoring, or communication - no dead 

time below 65 KHz. 

 - Storage Capacity: 64 MBs. Optional 240 MBs. 

 - Full Waveform Events: 8,000-plus 1-second events 

at 1,024 S/s sample rate 

II. Histogram Recording 

 - Record Modes: Histogram and Instantel Histogram 

Combo (monitor captures triggered wave forms 

while recording in Histogram mode) 

 - Recording Interval: 1 to 30 seconds at 1 second 

intervals, and 30 seconds to 60 minutes at 30 second 

intervals 

 - Histogram Storage Capacity: 800,000 intervals. 

Examples: 18.5 days at 2 second intervals, or 555 

days at 1 minute 

 - Histogram Combo Storage: Capacity Example: 30 

days of Histogram recording at 1minute intervals, 

and over 7,500 1 second waveform events 

III. Physical Specifications 

 - Dimensions: 25.4(1) x 11.75(w) x 10.80(h) cm 

(10.00 x 4.63 x 4.25 in); length Dimension includes 

donnectors and dust caps 

 - Unit Weight: 2.27 kg (5 lbs) 

 - Battery: 10 days 

 - User Interface: 10 domed tactile with separate keys 

for common functions 

 - Display: 7-line x 32-character, high-contrast, multi-

color backlit LCD 

 - PC interface: Ethernet ® cable, supplied, for PC to 

unit connection (Auto Call Home is not supported 

over Ethernet), or RS-232 with an optional USB 

adapter 

 - Auxiliary Inputs and Outputs: External Trigger and 

Remote Alarm 

 - Environmental LCD Operating Temperature: -20 to 

45 °C (-4 to 113 °F) 

- Electronics Operating Temperature -40 to 45 °C (-40 

to 113 °F) 

- Water Resistance: IP67 - submerse to 30 cm (1ft.) for 

24 hours 

 - Remote Communication: Instantel approved serial 

communication modems 

- Automatically transfers events when they occur 

through the Instantel Auto Call Home Feature 

Monitor start/stop timer 

 - Electrical Standards: CE Class B 
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4. ແຜື່ ນແຕມ້ 
ເອກະສານປະມູນສະບບັນ  ້ “ບ ື່ມ ”  ແຜື່ ນແຕມ້.  

ບນັຊ ແຜນຜງັ 

ແຜື່ ນແຕມ້ເລກທ  ຊ ື່ ຂອງແຜື່ ນແຕມ້ ຈດຸປະສງົ 
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5. ການກວດກາ ແລະ ທດົລອງ 
ການກວດກາ ແລະ ທດົລອງດັື່ ງລຸື່ ມນ  ້ຈະຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັ: 
 
1. ອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ື່ ອງທ ື່ ຈດັຊ ຈ້ະຖ ກກວດກາຄວາມຖ ກຕອ້ງຕາມລາຍລະອຽດຂອງເຄ ື່ ອງທ ື່ ຈດັຊ  ້ຫລ   ຕາມມາດຕະ

ຖານເຕກັນກິຂອງເຄ ື່ ອງ. 
2. ຕດິຕັງ້, ຝກຶອບົຮມົ ແລະ ທດົລອງການນ າໃຊເ້ຄ ື່ ອງໃຫພ້ະນກັງານຂອງ ສະຖາບນັ ເພ ື່ ອກວດເຊກັ ແລະ ຮບັປະກນັ ການ

ເຮດັວຽກຂອງອຸປະກອນ ແລະ ພາຍຫລງັການທດົລອງການນ າໃຊສ້ມົບູນແລວ້ ຈ ຶື່ ງເຮດັບດົບນັທກຶມອບຮບັເຄ ື່ ອງ 
3. ອຸປະກອນຈະຕອ້ງຮບັປະກນັ ການເຮດັວຽກ ໃນຊວື່ ງໄລຍະ 1 ປ . ຜູສ້ະໜອງຕອ້ງຮບັຜດິຊອບຄື່ າໃຊຈ້ື່ າຍໃນການປື່ ຽນ

ຖື່ າຍ ອາໄລື່ ໃໝື່  ແລະ ບ ລກິານອ ື່ ນໆທ ື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ ໃນກ ລະນ ເກ ດການເປື່ ເພ ໃນຊື່ ວງໄລຍະການຮບັປະກນັ 1 ປ  
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ໝວດ VIII.  ເງ  ື່ອນໄຂທົື່ ວໄປຂອງສນັຍາ (GCC) 

 
ລາຍການສາລະບານ 
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ໝວດ VIII.  ເງ  ື່ອນໄຂທົື່ ວໄປຂອງສນັຍາ (GCC) 
1. ຄ ານຍິາມ 1.1 ຄ າສບັ ແລະ ການຂະຫຍາຍຄ າສບັຕ ື່ ໄປນ ມ້  ຄວາມໝາຍດັື່ ງທ ື່ ຂຽນໄວ:້ 

(a) “ທະນາຄານ” ໝາຍເຖງິທະນາຄານໂລກ (IBRD) ຫລ  ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ  
(ADB), ຕາມຄວາມເໝາະສມົ,. 

(b) “ສນັຍາ” ໝາຍເຖງິສນັຍາຕກົລງົລະຫວື່ າງຜູື່ ຈດັຊ  ້ ແລະ ຜູື່ ສະໜອງ, ພອ້ມດວ້ຍ
ເອກະສານສນັຍາອ ື່ ນໆທ ື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ ລວມດວ້ຍເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ. 

(c) “ເອກະສານສນັຍາ” ໝາຍເຖງິເອກະສານທ ື່ ຢູື່ ໃນບນັຊ ຂອງສນັຍາຕກົລງົ, ລວມດວ້ຍ
ເອກະສານເພ ມ້ເຕ ມຕື່ າງໆ. 

(d) “ມູນຄື່ າສນັຍາ” ໝາຍເຖງິມູນຄື່ າທ ື່ ຈະຊ າລະໃຫຜູ້ື່ ສະໜອງຕາມທ ື່ ລະບຸໄວໃ້ນສນັຍາ, 
ຊຶື່ ງອາດຈະເພ ມ້ຂຶນ້ ແລະ ດດັແກ ້ ຫລ  ຫລຸດລງົ ໂດຍສອດຄື່ ອງກບັຂ ກ້ ານດົຂອງ
ສນັຍາ. 

(e) “ວນັ” ໝາຍເຖງິວນັປະຕທິນິ. 

(f) “ການສ າເລດັ” ໝາຍເຖງິການປະຕບິດັການບ ລກິານທ ື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ ໂດຍຜູື່ ສະໜອງຕາມ
ເງ  ື່ອນໄຂທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນສນັຍາ.  

(g) “GCC” ໝາຍເຖງິເງ  ື່ອນໄຂທົື່ ວໄປຂອງສນັຍາ. 

(h) “ສນິຄາ້” ໝາຍເຖງິທຸກສນິຄາ້ໃຊສ້ອຍ, ວດັຖຸດບິ, ເຄ ື່ ອງຈກັ ແລະ ອຸປະກອນ, 
ແລະ/ຫລ  ວດັສະດຸ ອ ື່ ນໆ ຊຶື່ ງຮຽກຮອ້ງໃຫສ້ະໜອງ ຕອ້ງຈດັຫາໃຫຜູ້ື່ ຈດັຊ ພ້າຍໃຕ ້
ສນັຍາ. 

(i) “ປະເທດຂອງຜູື່ ຈດັຊ ”້ ແມື່ ນ ສປປ ລາວ. 

(j) “ຜູື່ ຈດັຊ ”້ ໝາຍເຖງິຜູື່ ທ ື່ ຈດັຊ ສ້ນິຄາ້ ແລະ ການບ ລກິານທ ື່ ກື່ ຽວຂອ້ງຕາມທ ື່ ໄດລ້ະບຸ
ໄວໃ້ນ SCC. 

(k) “ການບ ລກິານທ ື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ” ໝາຍເຖງິການບ ລກິານທ ື່ ພວົພນັກບັການສະ ໜອງສນິຄາ້
, ເປນັຕົນ້ການປະກນັໄພ, ການຕດິຕັງ້, ການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ການບ າລຸງຮກັສາໃນ
ຕອນຕົນ້ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບອ ື່ ນໆຂອງຜູື່ ສະໜອງພາຍໃຕສ້ນັຍາ. 

(l) “SCC” ໝາຍເຖງິເງ  ື່ອນໄຂສະເພາະຂອງສນັຍາ. 

(m) “ຜູື່ ຮບັເໝາົຊື່ ວງຕ ື່ ” ໝາຍເຖງິບຸກຄນົ, ເອກະຊນົ ຫລ  ອງົການຂອງລດັ, ຫລ  ການ
ລວມຕວົກນັຂອງການຈດັຕັງ້ຂາ້ງເທງິນ  ້ ທ ື່ ຜູື່ ສະໜອງໄດເ້ໝາົຕ ື່ ໃຫສ້ະໜອງສື່ ວນໃດ
ໜຶື່ ງຂອງສນິຄາ້ ຫລ  ປະຕບິດັສື່ ວນໃດໜຶື່ ງຂອງການບ ລກິານທ ື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ. 

(n) “ຜູື່ ສະໜອງ” ໝາຍເຖງິບຸກຄນົ, ເອກະຊນົ ຫລ  ອງົການຂອງລດັ, ຫລ  ການລວມຕວົ
ກນັຂອງການຈດັຕັງ້ຂາ້ງເທງິນ  ້ ຊຶື່ ງການປະມູນຂອງຜູື່ ກື່ ຽວໃນການປະຕ ິ ບດັສນັຍາໄດ ້
ຖ ກຮບັຮອງເອາົໂດຍຜູື່ ຈດັຊ  ້ແລະ ໄດບ້ົື່ ງຊ ື່ ເປນັແນວນ ໃ້ນສນັຍາ. 

(o) “ສະຖານທ ື່ ໂຄງການ,” ຖາ້ຫາກນ າໃຊ,້ ໝາຍເຖງິສະຖານທ ື່ ໆລະບຸໄວໃ້ນ SCC. 

(p) [ໃນກ ລະນ ການໃຊທ້ນຶຂອງ ADB] “ປະເທດທ ື່ ມ ຄວາມເໝາະສມົ” ໝາຍເຖງິປະ
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ເທດ ແລະ ອານາເຂດທ ື່ ລະບຸໃນບນັຊ ຂອງໝວດ V1.  

2. ເອກະສານສນັຍາ 2.1 ຖາ້ອ ງໃສື່ ລະດບັຂອງການລຽນລະດບັຄວາມສ າຄນັໃນສນັຍາ, ທຸກໆເອກະສານທ ື່ ປະກອບ
ເປນັສນັຍາ (ແລະ ທຸກໆສື່ ວນ) ມ ຄວາມສ າພນັກນັ, ສະໜບັສະໜຸນຊຶື່ ງກນັ ແລະ ກນັ ຊື່ ວຍ
ກນັອະທບິາຍ ແລະ ຕອ້ງໄດອ້ື່ ານສນັຍາໄປພອ້ມໆກນັກບັເອກະສານເຫລົື່ ານ .້  

3. ພດຶຕກິ າທຸຈະລດິ ແລະ ສ ້
ໂກງ  

3.1 ທະນາຄານຮຽກຮອ້ງໃຫປ້ະຕບິດັນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານກື່ ຽວກບັພດຶຕກິ າທຸຈະລດິ ແລະ 
ສ ໂ້ກງຕາມທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ GCC. 

3.2 ຜູື່ ຈດັຊ ຮ້ຽກຮອ້ງໃຫຜູ້ື່ ສະໜອງ ເປ ດເຜ ຍທຸກໆການໃຊຈ້ື່ າຍນາຍໜາ້ ຫລ  ຄື່ າທ ານຽມ ຊຶື່ ງໄດ ້
ຈື່ າຍໄປແລວ້ ຫລ  ຈະຕອ້ງໄດຈ້ື່ າຍໃຫພ້ະນກັງານ ຫລ  ພາກສື່ ວນອ ື່ ນທ ື່ ພວົພນັກບັຂະບວນ
ການປະມູນ ຫລ  ການປະຕບິດັສນັຍາ. ຂ ມູ້ນທ ື່ ຖ ກເປ ດເຜ ຍຈະຕອ້ງຢື່ າງນອ້ຍປະກອບດວ້ຍ
ຊ ື່  ແລະ ບື່ ອນຢູື່ ຂອງພະນກັງານ ຫລ  ພາກສື່ ວນນັນ້ໆ, ຈ ານວນເງນິ ແລະ ສະກຸນເງນິ, ແລະ 
ຈດຸປະສງົຂອງການຈື່ າຍຄື່ ານາຍໜາ້, ຄື່ າຕອບແທນພເິສດ ແລະ ທ ານຽມອ ື່ ນໆ.  

4. ການແປຄວາມໝາຍ 4.1 ຖາ້ສະພາບແວດລອ້ມຮຽກຮອ້ງ, ຄ າເອກະພດົ ໝາຍເຖງິພາຫູພດົ ແລະ ກບັກນັ. 

4.2 Incoterms 

(a) ຖາ້ຫາກບ ື່ ສອດຄື່ ອງກບັເງ  ື່ອນໄຂຂອງສນັຍາ, ຄວາມໝາຍຂອງຄ າສບັທາງດາ້ນການ
ຄາ້ໃດໜຶື່ ງ ແລະ ສດິ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງພາກສື່ ວນຕື່ າງໆພາຍໃຕເ້ງ  ື່ອນໄຂ
ນ  ້ຈະຕອ້ງລະບຸໄວໂ້ດຍ Incoterms. 

(b) ຄ າສບັ EXW, DDP ແລະ ຄ າສບັອ ື່ ນໆທ ື່ ຄາ້ຍກນັນ ,້ ຖາ້ນ າໃຊ,້ ຈະຕອ້ງຢູື່ ພາຍໃຕ ້
ກດົລະບຽບຂອງ Incoterms ສະບບັທ ື່ ນ າໃຊປ້ະຈບຸນັຕາມທ ື່ ໄດບ້ົື່ ງໄວໃ້ນ SCC 
ແລະ ພມິຈ າໜື່ າຍໂດຍສະພາການຄາ້ສາກນົຢູື່ ປາລ , ຝຣັື່ ງເສດ. 

4.3 ການຕກົລງົລວມ 

ສນັຍາປະກອບດວ້ຍການຕກົລງົລວມລະຫວື່ າງຜູື່ ຈດັຊ  ້ແລະ ຜູື່ ສະໜອງ ແລະ ໃຊແ້ທນທຸກໆ
ການສ ື່ ສານ, ການເຈລະຈາ ແລະ ຕກົລງົ (ຈະເປນັແບບລາຍລກັອກັສອນ ຫລ  ປາກເປົື່ າ) ຂອງ
ທຸກໆຝື່ າຍກື່ ອນໜາ້ມ ເ້ຊນັສນັຍາ. 

4.4 ການແກໄ້ຂ 

ທຸກໆການແກໄ້ຂ ຫລ  ການປື່ ຽນແປງສນັຍາໃດໆກ ື່ ຕາມ, ຖາ້ໃຫມ້ ຜນົສກັສດິໃຊໄ້ດຕ້ອ້ງໄດ ້
ເຮດັເປນັລາຍລກັອກັສອນ, ລງົວນັທ  ແລະ ມ ການອາ້ງອ ງເຖງິສນັຍາ ແລະ ເຊນັໂດຍຜູື່ ຕາງ
ໜາ້ທ ື່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຂອງແຕື່ ລະຝື່ າຍ. 

4.5 ການຫາ້ມບ ື່ ໃຫມ້ ການສະລະສດິ 

(a) ອ ງໃສື່  GCC ຂ  ້4.5(b) ຂາ້ງລຸື່ ມນ ,້ ຈະບ ື່ ອະນຸຍາດໃຫມ້ ການລະເລ ຍ, ລື່ າຊາ້ ຫລ  
ຜື່ ອນຜນັ ໂດຍຝື່ າຍໃດຝື່ າຍໜຶື່ ງ ໃນການບງັຄບັໃຊເ້ງ  ື່ອນໄຂໃດໜຶື່ ງຂອງສນັຍາ ຫລ  
ໃຫເ້ວລາກບັອ ກຝື່ າຍໜຶື່ ງ ເພ ື່ ອເຮດັໃຫຝ້ື່ າຍໜຶື່ ງໄດຮ້ບັຄວາມເສຍັຫາຍ, ແຕະຕອ້ງ 
ຫລ  ຈ າກດັສດິຂອງອ ກຝື່ າຍໜຶື່ ງຕາມສນັຍາ. ສນັຍາສະບບັນ ຈ້ະບ ື່ ອະນຸຍາດໃຫຝ້ື່ າຍ
ໃດຝື່ າຍໜຶື່ ງສາມາດສະລະສດິຕ ື່ ກບັອ ກຝື່ າຍໜຶື່ ງໃນການກະທ າຜດິຕ ື່ ການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັສນັຍາສະບບັນ .້ 
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(b) ທຸກໆການສະລະສດິອ ານາດຂອງຝື່ າຍໜຶື່ ງພາຍໃຕສ້ນັຍາ ຈະຕອ້ງເຮດັເປນັລາຍລກັ
ອກັສອນ, ລງົວນັທ  ແລະ ເຊນັໂດຍຜູື່ ຕາງໜາ້ທ ື່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຂອງຝື່ າຍທ ື່
ອະນຸຍາດໃຫສ້ະລະສດິ, ແລະ ຕອ້ງລະບຸສດິ ແລະ ຂອບເຂດຂອງການສະລະສດິ. 

4.6 ຜນົສກັສດິ 

ຖາ້ການກ ານດົເງ  ື່ອນໄຂຂອງສນັຍາໄດຖ້ ກຫາ້ມ ຫລ  ບ ື່ ມ ຜນົສກັສດິ ຫລ  ບ ື່ ມ ຜນົບງັຄບັໃຊ,້ 
ບນັຫາຂ ຫ້າ້ມ, ການບ ື່ ມ ຜນົສກັສດິ ຫລ  ບ ື່ ມ ຜນົບງັຄບັໃຊນ້ັນ້ ຕອ້ງບ ື່ ມ ຜນົກະທບົຕ ື່ ທຸກໆຂ ້
ກ ານດົ ແລະ ເງ  ື່ອນໄຂ. 

5. ພາສາ 5.1 ສນັຍາ ພອ້ມດວ້ຍເອກະສານພວົພນັຕື່ າງໆທ ື່ ກື່ ຽວກບັສນັຍາທ ື່ ແລກປື່ ຽນລະຫວື່ າງຜູື່ ສະໜອງ 
ແລະ ຜູື່ ຈດັຊ  ້ ຈະຕອ້ງຂຽນເປນັພາສາລາວ. ເອກະສານສະໜບັສະໜນູອ ື່ ນໆ ແລະ ສິື່ ງພມິ
ຕື່ າງໆ ທ ື່ ເປນັສື່ ວນໜຶື່ ງຂອງສນັຍາອາດເປນັພາສາອ ື່ ນກ ື່ ໄດ ້ ແຕື່ ຕອ້ງມ ການແປຂັນ້ຕອນສ າ
ຄນັໆເປນັພາສາລາວ, ເພ ື່ ອຈດຸປະສງົໃນການແປຄວາມໝາຍຂອງສນັຍາ, ຈະຖ ເອາົ
ເອກະສານແປເປນັພາສາລາວນັນ້ເປນັຫລກັ. 

5.2 ຜູື່ ສະໜອງ ຈະຕອ້ງຮບັຜດິຊອບຕ ື່ ການໃຊຈ້ື່ າຍກື່ ຽວກບັການແປພາສາ ແລະ ຕ ື່ ຄວາມສື່ ຽງວື່ າ
ດວ້ຍຄວາມຖ ກຕອ້ງຂອງການແປເອກະສານທງັໝດົທ ື່ ຜູື່ ສະໜອງ ເປນັຜູື່ ປະກອບ. 

6. ການຮື່ ວມທຸລະກດິ, 
ສະຫະບ ລສິດັ ຫລ  
ສະມາຄມົ 

6.1 ຖາ້ຫາກຜູື່ ສະໜອງ ແມື່ ນເປນັການຮື່ ວມທຸລະກດິ, ສະຫະບ ລສິດັ ຫລ  ສະມາຄມົ, ທຸກໆຝື່ າຍ
ຈະຕອ້ງຮື່ ວມກນັຮບັຜດິຊອບຕາມລ າດບັຕ ື່ ຜູື່ ຈດັຊ ເ້ພ ື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສນັຍາໃຫສ້ າເລດັຕາມ
ເງ  ື່ອນໄຂຂອງສນັຍານ  ້ແລະ ຕອ້ງແຕື່ ງຕັງ້ຝື່ າຍໜຶື່ ງເປນັຫວົໜາ້ ພອ້ມດວ້ຍການມອບສດິຜູກມດັ
ໃນນາມການຮື່ ວມທຸລະກດິ, ສະຫະບ ລສິດັ ຫລ  ສະມາຄມົ. ໂຄງປະກອບ ຫລ  ການສາ້ງຕັງ້
ຮື່ ວມທຸລະກດິ, ສະຫະບ ລສິດັ ຫລ  ສະມາຄມົຈະບ ື່ ໃຫມ້ ການປື່ ຽນແປງ ໂດຍບ ື່ ໄດຮ້ບັການເຫນັ
ດ ຂອງຜູື່ ຈດັຊ .້ 

7. ຄວາມເໝາະສມົ 7.1 ຜູື່ ສະໜອງ ແລະ ຜູື່ ຮບັເໝາົຊື່ ວງຕ ື່  ຈະຕອ້ງມ ສນັຊາດຂອງປະເທດທ ື່ ມ ຄວາມເໝາະສມົ. ຜູື່ ສະ
ໜອງ ຫລ  ຜູື່ ຮບັເໝາົຊື່ ວງຕ ື່ ໃຫຖ້ ວື່ າມ ສນັຊາດຂອງປະເທດໃດໜຶື່ ງຖາ້ຫາກເປນັຄນົປະເທດ
ນັນ້, ໄດສ້າ້ງຕັງ້ ຫລ  ຈດົທະບຽນ ແລະ ດ າເນ ນທຸລະກດິພາຍໃຕກ້ດົໝາຍຂອງປະເທດນັນ້ໆ.  

7.2 ທຸກໆສນິຄາ້ ແລະ ການບ ລກິານທ ື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ ຊຶື່ ງຈະໄດສ້ະໜອງພາຍໃຕສ້ນັຍາ ແລະ ໃຊທ້ນຶ
ໂດຍທະນາຄານ ຫລ  ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ຈະຕອ້ງມ ຕົນ້ກ າເນ ດມາຈາກປະເທດທ ື່ ມ 
ຄວາມເໝາະສມົ. ເພ ື່ ອຈດຸປະສງົຂອງວກັນ ,້ ຕົນ້ກ າເນ ດໝາຍເຖງິປະເທດທ ື່ ສນິຄາ້ໄດປູ້ກ, 
ເຕ ບໃຫຍື່ , ຂຸດຄົນ້, ຜະລດິ, ປະກອບ ຫລ  ພດັທະນາໃຫກ້າຍເປນັຊິນ້ສື່ ວນທ ື່ ຮບັຮູວ້ື່ າເປນັ
ສນິຄາ້ ຊຶື່ ງມ ຄວາມແຕກຕື່ າງໃນດາ້ນລກັສະນະພ ນ້ຖານຈາກຊິນ້ສື່ ວນເດ ມ.  

8. ແຈງ້ການ 8.1 ທຸກໆແຈງ້ການຈາກຝື່ າຍໃດ ຝື່ າຍໜຶື່ ງ ໄປໃຫອ້ ກຝື່ າຍໜຶື່ ງຕາມສນັຍາ ຈະຕອ້ງເຮດັເປນັລາຍ
ລກັອກັສອນ ໂດຍສົື່ ງຫາບື່ ອນຢູື່ ທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ SCC.  ຄ າເວົາ້ “ເປນັລາຍລກັອກັສອນ” 
ໝາຍເຖງິການຕດິຕ ື່ ພວົພນັໃນຮູບການຂຽນເປນັໜງັສ  ພອ້ມດວ້ຍການຢັງ້ຢ ນການຮບັ.  

8.2 ແຈງ້ການໜຶື່ ງຈະມ ຜນົສກັສດິໃນວນັທ ື່ ສົື່ ງໃຫແ້ລວ້ ຫລ  ຕາມວນັທ ທ ື່ ໄດກ້ ານດົຢູື່ ໃນແຈງ້
ການ. 

9.  ກດົໝາຍນ າໃຊ ້ 9.1 ກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຈະຖ ກນ າໃຊເ້ພ ື່ ອຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕ ຄວາມໝາຍຂອງສນັຍາ. 

9.2 ຜື່ ານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສນັຍາ, ຜູື່ ສະໜອງຈະຕອ້ງປະຕບິດັໃຫຖ້ ກຕອ້ງກບັການຫາ້ມສນິຄາ້ 
ແລະ ການບ ລກິານ ບ ື່ ໃຫນ້ າເຂົາ້ມາ ສປປ ລາວ ໃນເມ ື່ ອ: 

(a) ຕາມກດົໝາຍ ຫລ  ກດົລະບຽບເປນັທາງການ, ສປປ ລາວ ຫາ້ມບ ື່ ໃຫມ້ ການພວົພນັທາງ
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ດາ້ນການຄາ້ກບັປະເທດນັນ້ໆ; ຫລ   

(b) ຕາມບດົບນັທກຶທ ື່ ເປນັທາງການ ເພ ື່ ອປະຕບິດັການຕດັສນິຂອງສະພາຄວາມໝັນ້ຄງົຂອງ
ສະຫະປະຊາຊາດ ພາຍໃຕບ້ດົ VII ຂອງກດົບດັສະຫະປະຊາຊາດ, ປະເທດທ ື່ ກູຢ້ ມຫາ້ມ
ບ ື່ ໃຫນ້ າເອາົສນິຄາ້ຈາກປະເທດໃດໜຶື່ ງ ຫລ  ຈື່ າຍເງນິໃຫປ້ະເທດໃດໜຶື່ ງ ຫລ  ບຸກຄນົ 
ຫລ  ອງົການຈດັຕັງ້ໃດໜຶື່ ງຂອງປະເທດນັນ້ໆ. 

10 ການແກໄ້ຂຂ ຂ້ດັແຍື່ ງ 10.1 ຜູື່ ຈດັຊ  ້ ແລະ ຜູື່ ສະໜອງຈະຕອ້ງເຮດັທຸກວທິ ທາງເພ ື່ ອແກໄ້ຂທຸກໆຂ ຂ້ດັແຍື່ ງ ແລະ ການບ ື່
ຕກົລງົກນັລະຫວື່ າງສອງຝື່ າຍກື່ ຽວກບັການປະຕບິດັສນັຍາ ຫລ  ທຸກໆວຽກທ ື່ ພວົພນັເຖງິ
ສນັຍາແບບສນັຕວິທິ ດວ້ຍການເຈລາຈະໂດຍກງົຢື່ າງບ ື່ ເປນັທາງການ.  

10.2 ຖາ້ຫາກ, ຫລງັຈາກ 28 ມ ,້ ສອງຝື່ າຍບ ື່ ສາມາດແກໄ້ຂຂ ຂ້ດັແຍື່ ງ ຫລ  ໂຕແ້ຍງ້ກນັດວ້ຍການ
ປກຶສາຫາລ ຮື່ ວມກນັ, ບ ື່ ວື່ າຜູື່ ຈດັຊ  ້ ຫລ  ຜູື່ ສະໜອງ ສາມາດແຈງ້ໃຫອ້ ກຝື່ າຍໜຶື່ ງຊາບເຖງິ
ຈດຸປະສງົຂອງຕນົທ ື່ ຢາກໃຫມ້ ການໄກື່ ເກື່ ຽຕາມທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນບດົນ .້ ຈະບ ື່ ເລ ມ້ການໄກື່
ເກື່ ຽໃດໆທງັສິນ້ຈນົກວື່ າວື່ າຈະອອກແຈງ້ການ. ທຸກໆຂ ຂ້ດັແຍື່ ງ ຫລ  ໂຕແ້ຍງ້ທ ື່ ມ ແຈງ້ການຂ 
ໃຫເ້ລ ມ້ການໄກື່ ເກື່ ຽ ອາດຈະເລ ມ້ກື່ ອນ ຫລ  ຫລງັການຈດັສົື່ ງສນິຄາ້ພາຍໃຕສ້ນັຍາ. ຂັນ້
ຕອນການໄກື່ ເກື່ ຽຈະຕອ້ງດ າເນ ນໃຫສ້ອດ ຄື່ ອງກບັກດົລະບຽບທ ື່ ລະບຸໄວໃ້ນ SCC.  

10.3 ໂດຍບ ື່ ກື່ ຽວກບັການອາ້ງອ ງເຖງິການໄກື່ ເກື່ ຽ,  

(a) ທຸກໆຝື່ າຍຈະຕອ້ງສ ບຕ ື່ ປະຕບິດັຂ ຜູ້ກມດັ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິ ຊອບຂອງຕນົພາຍໃຕ ້
ສນັຍາ ເວັນ້ເສຽແຕື່ ຈະຕກົລງົກນັເປນັຢື່ າງອ ື່ ນ; ແລະ   

(b) ຜູື່ ຈດັຊ ຈ້ະຈື່ າຍເງນິໃຫຜູ້ື່ ສະໜອງ ຕາມທ ື່ ຜູກ້ື່ ຽວຄວນໄດຮ້ບັ. 

11. ການກວດກາ ແລະ ການ
ກວດກາບນັຊ  ໂດຍ
ທະນາຄານ 

11.1 ຜູື່ ສະໜອງຈະຕອ້ງເກບັ, ແລະ ອອກແຮງແນະນ າໃຫຜູ້ື່ ຮບັເໝາົຊື່ ວງຕ ື່ ຂອງຕນົເກບັຮກັສາບນັຊ 
ໃຫຖ້ ກຕອ້ງ, ຊດັເຈນ ແລະ ເປນັລະບບົ ແລະ ບດົບນັທກຶກື່ ຽວກບັສນິຄາ້ຕາມແບບຟອມ ແລະ 
ດວ້ຍລາຍລະອຽດທ ື່ ສາມາດໃຫຄ້ວາມກະຈື່ າງແຈງ້ກື່ ຽວກບັ ໄດງ້ື່ າຍ ການປື່ ຽນແປງຕື່ າງໆໃນດາ້ນ
ເວລາ ແລະ ລາຄາ. 

11.2 ຜູື່ ຈດັຊ ຕ້ອ້ງອະນຸຍາດ ແລະ ໃຫຜູ້ື່ ຮບັເໝາົຊື່ ວງຕ ື່ ຂອງຕນົອະນຸຍາດໃຫທ້ະນາຄານ ແລະ/ ຫລ  
ບຸກຄນົທ ື່ ແຕື່ ງຕັງ້ໂດຍທະນາຄານ ຫລ  ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດມ້າກວດກາຫອ້ງການຂອງຜູື່
ສະໜອງ ແລະ ບນັຊ ທງັໝດົຂອງຜູື່ ກື່ ຽວ ແລະ ບດົບນັທກຶກື່ ຽວກບັການປະຕບິດັສນັຍາ ແລະ 
ການຍ ື່ ນປະມູນ ແລະ ໃຫບ້ນັຊ  ແລະ ບດົບນັທກຶດັື່ ງກື່ າວຖ ກກວດສອບໂດຍນກັກວດສອບ
ບນັຊ ທ ື່ ຖ ກແຕື່ ງຕັງ້ໂດຍທະນາຄານ ຫລ  ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ຖາ້ຫາກທະນາຄານ ຫລ  
ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ຮອ້ງຂ . ຜູື່ ສະໜອງ ແລະ ຜູື່ ຮບັເໝາົຊື່ ວງຕ ື່  ແລະ ທ ື່ ປກຶສາຂອງຜູື່ ກື່ ຽວ
ຕອ້ງໄດເ້ອາົໃຈໃສື່ ຕ ື່ ວກັ 3 [ການສ ໂ້ກງ ແລະ ທຸຈະລດິ], ຊຶື່ ງໄດກ້ ານດົວື່ າທຸກໆການປະພດຶທ ື່ ມ 
ຈດຸປະສງົກ ດຂວາງການປະຕບິດັການກວດກາຂອງທະນາຄານ ຫລ  ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ 
ແລະ ສດິໃນການກວດສອບບນັຊ ຕາມທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນວກັ 11.1 ແມື່ ນຖ ວື່ າເປນັພດຶຕກິ າທ ື່ ເຮດັ
ໃຫຍ້ກົເລ ກສນັຍາໄດ ້(ຫລ  ອາດນ າໄປສູື່ ການກ ານດົບ ື່ ໃຫມ້ ຄວາມເໝາະສມົຕາມຫລກັ ການວື່ າ
ດວ້ຍການລງົໂທດຂອງທະນາຄານທ ື່ ນ າໃຊ)້. 

 
12. ຂອບເຂດຂອງການສະໜ

ອງ 
12.1 ສນິຄາ້ ແລະ ການບ ລກິານທ ື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ ທ ື່ ຈະຕອ້ງສະໜອງ ຈະຕອ້ງສອດຄື່ ອງຕາມທ ື່ ລະບຸໄວ ້

ໃນລາຍການຄວາມຕອ້ງການ. 

13. ການຈດັສົື່ ງ ແລະ 13.1 ອ ງຕາມ GCC ວກັ 33.1, ການຈດັສົື່ ງສນິຄາ້ ແລະ ການສ າເລດັການບ ລກິານທ ື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ ຈະ
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ເອກະສານ ຕອ້ງໃຫສ້ອດຄື່ ອງກບັລາຍການຈດັສົື່ ງ ແລະ ການສ າເລດັທ ື່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນລາຍການຄວາມ
ຕອ້ງການ. ລາຍລະອຽດກື່ ຽວກບັການຈດັສົື່ ງ ແລະ ເອກະສານອ ື່ ນໆທ ື່ ຜູື່ ສະໜອງຈະຕອ້ງ
ປະກອບແມື່ ນໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ SCC. 

14. ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຜູື່
ສະໜອງ 

14.1 ຜູື່ ສະໜອງຈະຕອ້ງສະໜອງທຸກໆສນິຄາ້ ແລະ ການບ ລກິານທ ື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ ຊຶື່ ງໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ
ຂອບເຂດຂອງການສະໜອງຕາມ GCC ວກັ 12, ແລະ ລາຍການຈດັສົື່ ງ ແລະ ສ າເລດັຕາມ 
GCC ວກັ 13. 

15 ມນູຄື່ າສນັຍາ 15.1 ມູນຄື່ າທ ື່ ຕອ້ງຈື່ າຍໃຫຜູ້ື່ ສະໜອງສ າລບັສນິຄາ້ທ ື່ ໄດຈ້ດັສົື່ ງໃຫ ້ແລະ ການບ ລກິານທ ື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ 
ທ ື່ ໄດປ້ະຕບິດັພາຍໃຕສ້ນັຍາ ຈະບ ື່ ປື່ ຽນແປງຈາກມູນຄື່ າທ ື່ ຜູື່ ສະໜອງໄດສ້ະເໜ ໄວໃ້ນ
ແບບຟອມປະມູນຂອງຜູື່ ກື່ ຽວ, ເວັນ້ເສຽແຕື່ ຈະມ ການດດັແກລ້າຄາຕາມທ ື່ ໄດອ້ະນຸຍາດໃຫ ້
ໃນ SCC. 

16. ເງ  ື່ອນໄຂການຊ າລະ 16.1 ມູນຄື່ າສນັຍາ, ພອ້ມດວ້ຍການເບ ກຈື່ າຍລື່ ວງໜາ້, ຖາ້ນ າໃຊ,້ ຈະຕອ້ງຈື່ າຍຕາມທ ື່ ລະບຸໄວໃ້ນ 
SCC. 

16.2 ການສະເໜ ຂ ຊາລະຂອງຜູສ້ະໜອງ ຫາ ຜູື່ ຈດັຊ  ້ຈະຕອ້ງເຮດັເປນັເອກະສານ, ປະກອບດວ້ຍ
ການແຈງ້ລາຄາລະອຽດ, ຖາ້ຫາກຈ າເປນັ, ກື່ ຽວກບັສນິຄາ້ ແລະ ການບ ລກິານທ ື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ 
ຊຶື່ ງໄດປ້ະຕບິດັ, ແລະ ເອກະສານອ ື່ ນໆຕາມ GCC ວກັ 13 ແລະ ພາຍຫລງັໄດສ້ າເລດັທຸກໆ
ຂ ຜູ້ກມດັອ ື່ ນໆຕາມທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນສນັຍາ. 

16.3 ການຊ າລະ ຈະຕອ້ງປະຕບິດັໃຫທ້ື່ ວງທນັກບັເວລາ ໂດຍຜູື່ ຈດັຊ ,້ ແຕື່ ບ ື່ ໃຫເ້ກ ນຫກົສບິ (60) 
ວນັ ຫລງັຈາກຜູື່ ສະໜອງໄດຍ້ ື່ ນຫນງັສ ແຈງ້ລາຄາ ຫລ  ຫນງັສ ຂ ຊ າລະ, ແລະ ຫລງັຈາກຜູື່ ຈດັ
ຊ ໄ້ດຕ້ກົລງົຮບັຮອງເອາົ. 

16.4 ສະກຸນເງນິໃຊສ້ າລບັການຊ າລະ ໃຫຜູ້ື່ ສະໜອງພາຍໃຕສ້ນັຍາສະບບັນ  ້ແມື່ ນເປນັເງນິກ ບ.  

16.5 ໃນກ ລະນ ຜູື່ ຈດັຊ ບ້ ື່ ສາມາດຊ າລະໃຫຜູ້ື່ ສະໜອງຕາມວນັທ ື່ ຄວນຈື່ າຍ ຫລ  ພາຍໃນໄລຍະ
ເວລາທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ SCC, ຜູື່ ຈດັຊ ຈ້ະຕອ້ງຈື່ າຍໃຫຜູ້ື່ ສະໜອງດອກເບັຽ້ຄດິໄລື່ ໃສື່
ຈ ານວນເງນິທ ື່ ເບ ກຈື່ າຍຊາ້ໃນອດັຕາທ ື່ ບົື່ ງໄວໃ້ນ SCC, ສ າລບັໄລຍະຈື່ າຍຊກັຊາ້ຈນົກວື່ າຈະ
ໄດຮ້ບັການຈື່ າຍຄບົຖວ້ນ, ບ ື່ ວື່ າຈະກື່ ອນ ຫລ  ຫລງັຈາກການຕດັສນິ ຫລ  ການໄກື່ ເກື່ ຽ.  

17. ພາສ  ແລະ ອາກອນ 17.1 ຜູື່ ສະໜອງຈະຕອ້ງຮບັຜດິຊອບທງັໝດົກື່ ຽວກບັພາສ , ອາກອນ, ສະແຕມ, ລາຍຈື່ າຍກື່ ຽວ
ກບັການອະນຸຍາດນ າເຄ ື່ ອງເຂົາ້ ແລະ ລາຍຈື່ າຍອ ື່ ນໆ... ທ ື່ ເກ ດຂຶນ້ ແລະ ຕອ້ງຈື່ າຍຈນົກວື່ າ
ໄດຈ້ດັສົື່ ງສນິຄາ້ໃຫຜູ້ື່ ຈດັຊ ຕ້າມສນັຍາ. 

17.2 ຖາ້ມ ນະໂຍບາຍກື່ ຽວກບັການຍກົເວັນ້ ຫລ  ຫລຸດຜື່ ອນການເສຽັພາສ ອາກອນໃນ ສປປ ລາວ 
ໃຫແ້ກື່ ຜູື່ ສະໜອງ, ຜູື່ ຈດັຊ ຈ້ະຕອ້ງພະຍາຍາມຊື່ ວຍໃຫຜູ້ື່ ສະໜອງໄດຮ້ບັນະໂຍບາຍດັື່ ງກື່ າວໃຫ ້
ໄດຫ້ລາຍເທົື່ າທ ື່ ຈະເຮດັໄດ.້ 

18. ການຄ າ້ປະກນັການປະ ຕິ
ບດັສນັຍາ 

18.1 ຖາ້ມ ຄວາມຕອ້ງການຕາມທ ື່ ລະບຸໄວໃ້ນ SCC, ຜູື່ ສະໜອງຈະຕອ້ງປະກອບຫນງັສ 
ຄ າ້ປະກນັການປະຕບິດັສນັຍາໃນໄລຍະຊາວແປດ (28) ວນັ ຫລງັຈາກໄດຮ້ບັຫນງັສ ແຈງ້
ການຮບັຮອງເອາົຜູື່ ຊະນະການປະມູນ ໃນຈ ານວນເງນິທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ SCC. 

18.2 ເງນິຄ າ້ປະກນັການປະຕບິດັສນັຍາ ຈະຕອ້ງຈື່ າຍໃຫຜູ້ື່ ຈດັຊ  ້ ເພ ື່ ອເປນັການຊດົເຊ ຍກື່ ຽວກບັ
ຜນົເສຽຫາຍທ ື່ ເກ ດຈາກຄວາມບ ື່ ສາມາດຂອງຜູື່ ສະໜອງໃນການປະຕບິດັຂ ຜູ້ກມດັຂອງຕນົ
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ຕາມສນັຍາ. 

18.3 ຕາມທ ື່ ລະບຸໄວໃ້ນ SCC, ການຄ າ້ປະກນັການປະຈບິດັສນັຍາ, ຖາ້ຕອ້ງການ. ຈະຕອ້ງເຮດັ
ເປນັເງນິກ ບ, ຫລ  ເປນັສະກຸນເງນິທ ື່ ສາມາດປື່ ຽນໄດຢ້ື່ າງເສລ  ຊຶື່ ງຜູື່ ຈດັຊ ສ້າມາດຮບັເອາົໄດ,້ 
ແລະ ຈະຕອ້ງນ າໃຊແ້ບບຟອມທ ື່ ໄດບ້ົື່ ງໄວໂ້ດຍຜູື່ ຈດັຊ ໃ້ນ SCC, ຫລ  ແບບຟອມອ ື່ ນທ ື່ ຜູື່
ຈດັຊ ຮ້ບັເອາົໄດ.້ 

18.4 ຜູື່ ຈດັຊ ຈ້ະສົື່ ງຫນງັສ ຄ າ້ປະກນັການປະຕບິດັສນັຍາໃຫຜູ້ື່ ສະໜອງບ ື່ ເກ ນຊາວແປດ (28) ວນັ 
ຫລງັຈາກວນັທ ື່ ຜູື່ ສະໜອງໄດສ້ າເລດັການປະຕບິດັຂ ຜູ້ກມດັຂອງຕນົຕາມສນັຍາ, ລວມທງັຂ ້
ຜູກມດັກື່ ຽວກບັການຄ າ້ປະກນັອ ື່ ນໆ, ເວັນ້ເສຽຈະລະບຸໄວເ້ປນັຢື່ າງອ ື່ ນໃນ SCC. 

19. ລຄິະສດິ 19.1 ລຂິະສດິກື່ ຽວກບັແຜື່ ນແຕມ້, ເອກະສານ ແລະ ວດັຖຸອ ື່ ນໆ ທ ື່ ປະກອບດວ້ຍຂ ມູ້ນ ຊຶື່ ງຜູື່ ສະ
ໜອງມອບໃຫຜູ້ື່ ຈດັຊ  ້ຈະຕອ້ງຢູື່ ໃນການຄອບຄອງຂອງຜູື່ ຈດັຊ ,້ ຫລ  ຖາ້ຫາກໄດມ້ອບໃຫຜູ້ື່
ຈດັຊ ໂ້ດຍກງົ ຫລ  ຜື່ ານຜູື່ ສະໜອງໂດຍຝື່ າຍທ ື່ ສາມ, ລຂິະສດິໃນວດັສະດຸດັື່ ງກື່ າວຈະຕອ້ງຢູື່
ໃນການຄອບຄອງຂອງຝື່ າຍທ ື່ ສາມ. 

20. ຂ ມູ້ນທ ື່ ເປນັຄວາມລບັ 20.1 ຜູື່ ຈດັຊ  ້ແລະ ຜູື່ ສະໜອງ ຈະຕອ້ງຮກັສາຄວາມລບັ ແລະ ຖາ້ບ ື່ ໄດຮ້ບັຄວາມເຫນັດ ເປນັລາຍ
ລກັອກັສອນຈາກຝື່ າຍໜຶື່ ງ, ຫາ້ມເຜ ຍແຜື່ ໃຫຝ້ື່ າຍທ ສາມຮູກ້ື່ ຽວກບັເອກະ ສານ, ຂ ມູ້ນ ຫລ  
ຂື່ າວສານອ ື່ ນໆ ທ ື່ ອ ກຝື່ າຍໜຶື່ ງໄດມ້ອບໃຫໂ້ດຍກງົ ຫລ  ໂດຍທາງອອ້ມ ຊຶື່ ງພວົພນັກບັສນັຍາ, 
ບ ື່ ວື່ າຂື່ າວສານນັນ້ໄດມ້ອບໃຫກ້ື່ ອນ, ໃນໄລຍະປະຕບິດັສນັຍາ ຫລ  ຫລງັຈາກໄດສ້ າເລດັ ຫລ  
ຍກົເລ ກສນັຍາ. ໂດຍບ ື່ ກື່ ຽວກບັຂາ້ງເທງິນ ,້ ຜູື່ ສະໜອງອາດປະກອບເອກະສານ, ຂ ມູ້ນ, 
ຂື່ າວສານທ ື່ ຕນົໄດຮ້ບັຈາກຜູື່ ຈດັຊ ໃ້ຫຜູ້ື່ ຮບັເໝາົຊື່ ວງຕ ື່ ຂອງຕນົ ເພ ື່ ອໃຫຜູ້ື່ ກື່ ຽວປະຕບິດັຕາມ
ສນັຍາຈາກຜູື່ ຮບັເໝາົຊື່ ວງຕ ື່ ໃຫປ້ະຕບິດັການຮກັສາຄວາມລບັແບບດຽວກນັກບັທ ື່ ໄດລ້ະບຸ
ໄວໃ້ຫຜູ້ື່ ສະໜອງຕາມ GCC ວກັ 20. 

20.2 ຜູື່ ຈດັຊ ຈ້ະບ ື່ ນ າໃຊເ້ອກະສານ, ຂ ມູ້ນ ແລະ ຂື່ າວສານອ ື່ ນໆ ທ ື່ ໄດຮ້ບັຈາກຜູື່ ສະໜອງ ເພ ື່ ອ
ຈດຸປະສງົໃດໜຶື່ ງທ ື່ ບ ື່ ກື່ ຽວກບັສນັຍາ. ໃນທ ານອງດຽວກນັ, ຜູື່ ສະໜອງຈະບ ື່ ນ າໃຊເ້ອກະສານ
, ຂ ມູ້ນ ແລະ ຂື່ າວສານທ ື່ ໄດຮ້ບັຈາກຜູື່ ຈດັຊ ເ້ພ ື່ ອຈດຸປະສງົໃດໜຶື່ ງ ນອກເໜ ອຈາກການ
ປະຕບິດັສນັຍາ. 

20.3 ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງແຕື່ ລະຝື່ າຍຕາມ GCC ວກັຍື່ ອຍ 20.1 ແລະ 20.2 ຂາ້ງເທງິນ ,້ 
ບນັດາຂ ມູ້ນເລົື່ ານ ຈ້ະບ ື່ ຖ ເປນັຄວາມລບັໄດອ້ ກໃນກ ລະນ : 

(a) ຜູື່ ຈດັຊ  ້ແລະ ຜູື່ ສະໜອງຕອ້ງການນ າໃຊຮ້ື່ ວມກນັກບັທະນາຄານ ຫລ  ອງົການອ ື່ ນໆ
ທ ື່ ເຂົາ້ຮື່ ວມໃນການລງົທນຶໃສື່ ສນັຍານ ;້  

(b) ໃນເວລານ  ້ ຫລ  ພາຍຫລງັທ ື່ ໄດລ້ງົທະບຽນຕາມລະບຽບການຂອງລດັແລວ້, ຊຶື່ ງບ ື່
ແມື່ ນການກະທ າຜດິຂອງຝື່ າຍໃດ ຝື່ າຍໜຶື່ ງ; 

(c) ສາມາດພສູິດໄດວ້ື່ າແຕື່ ລະຝື່ າຍມ ຄວາມຍດຶໝັນ້ ຈນົເຖງິເວລາທ ື່ ເປ ດເຜ ຍໄດ ້ແລະ ບ ື່
ໄດມ້ ຄວາມຮບັຜດິຊອບມາກື່ ອນນ ໃ້ນທາງກງົ ແລະ ທາງອອ້ມຈາກຝື່ າຍອ ື່ ນ; ຫລ  

(d) ຕາມການອະນຸຍາດຂອງກດົໝາຍທ ື່ ໃຫຝ້ື່ າຍໜຶື່ ງສາມາດເປ ດເຜ ຍໃຫຝ້ື່ າຍທ ື່ ສາມໄດ ້
ໂດຍທ ື່ ບ ື່ ຈ າເປນັຕອ້ງປດິລບັ. 

20.4 ຂ ກ້ ານດົຂອງ GCC ວກັ 20 ແມື່ ນບ ື່ ສາມາດປື່ ຽນແປງໄດ.້ ທຸກໆຂ ມູ້ນແມື່ ນໃຫຖ້ ວື່ າ
ເປນັຄວາມລບັຂອງແຕື່ ລະຝື່ າຍ ຈນົກວື່ າວື່ າໄດມ້ ສນັຍາ ເພ ື່ ອຮບັປະກນັຕ ື່ ການສະໜອງ ຫລ  
ທຸກໆສື່ ວນຂອງວຽກ. 

20.5 ຈະແມື່ ນຍອ້ນເຫດຜນົໃດກ ື່ ຕາມ, ຂ ກ້ ານດົ GCC ວກັ 20 ຍງັຕອ້ງມ ຜນົສກັສດິຈນົກວື່ າ
ວຽກຈະສ າເລດັ ຫລ  ໄດມ້ ການຍກົເລ ກສນັຍາ. 
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21. ການຮບັເໝາົຊື່ ວງຕ ື່  21.1 ໃນກ ລະນ ບ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວຢູ້ື່ ໃນເອກະສານປະມູນເທ ື່ ອ, ຜູື່ ສະໜອງຕອ້ງແຈງ້ໃຫຜູ້ື່ ຈດັຊ ຢ້ື່ າງເປນັ
ລາຍລກັອກັສອນ ເພ ື່ ອຮບັຮອງເອາົເຖງິຜູື່ ຮບັເໝາົຊື່ ວງຕ ື່ ທງັໝດົຂອງຕນົ. ຫນງັສ ແຈງ້ການ
ດັື່ ງກື່ າວທ ື່ ຍ ື່ ນພອ້ມກບັການປະມູນເດ ມ ຫລ  ຫລງັຈາກນັນ້ບ ື່ ແມື່ ນເປນັການຍກົເວັນ້ພນັທະ, 
ສດິ, ຫລ  ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃດໆຂອງຕນົພາຍໃຕສ້ນັຍາ. 

21.2 ຜູື່ ຮບັເໝາົຊື່ ວງຕ ື່ ຕອ້ງມ ຄຸນນະວຸທຕິາມເງ  ື່ອນໄຂທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ GCC ວກັ 3 ແລະ 7.   

22. ຂ ກ້ ານດົ ແລະ 
ມາດຕະຖານ 

22.1 ຂ ກ້ ານດົທາງດາ້ນເຕກັນກິ ແລະ ແຜື່ ນແຕມ້ 

(a) ສນິຄາ້ ແລະ ການບ ລກິານທ ື່ ກື່ ຽວຂອ້ງທ ື່ ສະໜອງຕາມສນັຍາສະບບັນ  ້ ຈະຕອ້ງໃຫ ້
ຖ ກຕອ້ງສອດຄື່ ອງກບັຂ ກ້ ານດົທາງດາ້ນເຕກັນກິ ແລະ ມາດຕະຖານທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວ ້
ໃນໝວດ VII, ລາຍການຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ເມ ື່ ອໃດບ ື່ ໄດມ້ ການບົື່ ງມາດຕະຖານ
ເອາົໄວ,້ ມາດຕະຖານຈະຕອ້ງເທົື່ າກບັ ຫລ  ສູງກວື່ າມາດ ຕະຖານທາງການ ຊຶື່ ງການ
ນ າໃຊແ້ມື່ ນເໝາະສມົກບັປະເທດຕົນ້ກ າເນ ດຂອງສນິຄາ້. 

(b) ຜູື່ ສະໜອງຈະມ ສດິບ ື່ ຍອມຮບັຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການອອກແບບ, ຂ ມູ້ນ, ແຜື່ ນ
ແຕມ້, ຂ ກ້ ານດົ ຫລ  ເອກະສານອ ື່ ນໆ, ຫລ  ການດດັແກທ້ ື່ ໄດມ້ອບໃຫ ້ຫລ  ອອກ
ແບບໂດຍ ຫລ  ໃນນາມຜູື່ ຈດັຊ  ້ ໂດຍການແຈງ້ການກື່ ຽວກບັການບ ື່ ຍອມຮບັໃຫຜູ້ື່
ຈດັຊ .້ 

(c) ເມ ື່ ອໃດໃນສນັຍາມ ການອາ້ງອ ງເຖງິມາດຕະຖານ ແລະ ກດົລະບຽບ ຊຶື່ ງຕອ້ງ
ປະຕບິດັຕາມ, ສິື່ ງພມິ ຫລ  ເຫລັມ້ດດັແກຈ້ະຕອ້ງແມື່ ນເອກະສານທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ
ລາຍການຄວາມຕອ້ງການ. ໃນໄລຍະປະຕບິດັສນັຍາ, ທຸກໆການປື່ ຽນແປງໃນກດົ 
ຫລ  ມາດຕະຖານໃດໜຶື່ ງ ຈະນ າໃຊໄ້ດຫ້ລງັຈາກຜູື່ ຈດັຊ ເ້ຫນັດ ເທົື່ ານັນ້ ແລະ ຈະຕອ້ງ
ປະຕບິດັຕາມ GCC ວກັ 33. 

23. ການຫຸມ້ຫ ື່  ແລະ 
ເອກະສານ 

23.1 ຜູື່ ສະໜອງ ຕອ້ງໄດຫຸ້ມ້ຫ ື່ ສນິຄາ້ຕາມຄວາມຈ າເປນັ ເພ ື່ ອປອ້ງກນັການເປື່ ເພ ຫລ  ເສຍັຄຸນ
ນະພາບໃນເວລາການຂນົສົື່ ງໄປຮອດຈດຸໝາຍສຸດທາ້ຍ ຕາມທ ື່ ໄດກ້ ານດົໄວຢູ້ື່ ໃນສນັຍາ. ໃນ
ເວລາການຂນົສົື່ ງຜື່ ານ, ການຫຸມ້ຫ ື່  ຕອ້ງຮບັປະກນັເຖງິຄວາມທນົທານ, ໂດຍບ ື່ ໄດມ້ ຂ ຈ້ າກດັ, 
ມ ບື່ ອນຈບັ ແລະ ບື່ ອນເກາະ ແລະ ການຫຸມ້ຫ ື່  ຕອ້ງທນົທານ ຕ ື່ ອຸນນະພູມຂາ້ງນອກ, ທນົ
ທານຕ ື່ ເກ ອ ແລະ ການເກ ດໝຽ້ງ ແລະ ຢູື່ ໃນສາງເປ ດ. ຂະໜາດຂອງແກດ້ ແລະ ນ າ້ໜກັ 
ຕອ້ງໄດມ້ ການປກຶສາ ແລະ ຕກົລງົກນັຕາມຄວາມເໝາະສມົກບັໄລຍະທາງເຖງິຈດຸໝາຍສົື່ ງ
ມອບສຸດທາ້ຍຂອງສນິຄາ້ ແລະ ຕອ້ງໃຫຂ້ນົຍາ້ຍສະດວກໃນສະຖານທ ື່ ບ ື່ ມ ຄວາມສະດວກ
ໃນການຂນົຍາ້ຍເຄ ື່ ອງໜກັໃນທຸກໆຈດຸທ ື່ ມ ການຂນົສົື່ ງຜື່ ານ. 

23.2 ການຫຸມ້ຫ ື່ , ການໝາຍ ແລະ ເອກະສານຕື່ າງໆທ ື່ ຢູື່ ທາງຂາ້ງໃນ ແລະ ຂາ້ງນອກຂອງແກດັ 
ຕອ້ງໃຫຖ້ ກຕອ້ງກບັມາດຕະຖານສະເພາະທ ື່ ຕອ້ງການ ຕາມທ ື່ ໄດກ້ ານດົໄວຢູ້ື່ ໃນສນັຍາ, 
ລວມທງັຄວາມຕອ້ງ ການທ ື່ ກ ານດົເພ ມ້ເຕ ມ, ຖາ້ຫາກວື່ າມ ຄວາມຈ າເປນັແທນ້ັນ້ ຕອ້ງໄດ ້
ລະບຸໄວຢູ້ື່ ໃນເງ  ື່ອນໄຂສະເພາະຂອງສນັຍາ ລວມທງັທຸກໆການແນະ ນ າທ ື່ ອອກໂດຍຜູື່ ຈດັຊ .້ 

24. ການປະກນັໄພ 24.1 ເວັນ້ເສຍັແຕື່ ຈະບົື່ ງໄວເ້ປນັຢື່ າງອ ື່ ນໃນ SCC, ສນິຄາ້ທ ື່ ສະໜອງພາຍໃຕສ້ນັຍາ ຈະຕອ້ງເຮດັ
ປະກນັໄພທງັໝດົ - ໃນສະກຸນເງນິທ ື່ ສາມາດແລກປື່ ຽນໄດໂ້ດຍເສລ ນ າປະເທດທ ື່ ເໝາະສມົ - 
ເພ ື່ ອປອ້ງກນັການສູນເສຽັ, ການບກົພື່ ອງທ ື່ ເກ ດຈາກການຜະລດິ ຫລ  ດາ້ນກ າມະສດິ, ການ
ຂນົສົື່ ງ, ການເກບັຮກັສາ ແລະ ສົື່ ງມອບໃຫສ້ອດຄື່ ອງກບັ Incoterms ທ ື່ ນ າໃຊ ້ ຫລ  ໃນ
ທ ານອງທ ື່ ລະບຸໄວໃ້ນ SCC. 
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25. ການຂນົສົື່ ງ ແລະ ການ
ບ ລກິານທ ື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ 

25.1 ເວັນ້ເສຽັຈະກ ານດົໄວເ້ປນັຢື່ າງອ ື່ ນໃນ SCC, ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຈດັຕັງ້ ການຂນົສົື່ ງ
ສນິຄາ້ ຈະຕອ້ງປະຕບິດັໃຫສ້ອດຄື່ ອງກບັ Incoterms ທ ື່ ກ ານດົໄວ.້  

 25.2 ອາດຮຽກຮອ້ງໃຫຜູ້ື່ ສະໜອງປະກອບການບ ລກິານໃດໜຶື່ ງ ຫລ  ທງັໝດົດັື່ ງຕ ື່ ໄປນ ,້ ຊຶື່ ງລວມ
ດວ້ຍການບ ລກິານເພ ື່ ມເຕ ມ, ຖາ້ມ , ທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ SCC: 

(a) ການປະຕບິດັ ຫລ  ຊ ນ້ າການປະກອບຢູື່ ສະຖານທ ື່  ແລະ/ຫລ  ການເລ ມ້ນ າໃຊສ້ນິຄາ້ທ ື່
ໄດສ້ະໜອງ; 

(b) ການປະກອບເຄ ື່ ອງມ ທ ື່ ຕອ້ງການເພ ື່ ອປະກອບ ແລະ/ຫລ  ບ າລຸງຮກັສາສນິຄາ້ທ ື່ ໄດສ້ະ
ໜອງ; 

(c) ປະກອບຄູື່ ມ ລະອຽດກື່ ຽວກບັການນ າໃຊ ້ແລະ ບ າລຸງຮກັສາ ສ າລບັແຕື່ ລະຊິນ້ສື່ ວນທ ື່
ເຫນັວື່ າຈ າເປນັຂອງສນິຄາ້ທ ື່ ໄດສ້ະໜອງ; 

(d) ປະຕບິດັ ຫລ  ຊ ນ້ າ ຫລ  ບ າລຸງຮກັສາ ແລະ/ຫລ  ສອ້ມແປງສນິຄາ້ທ ື່ ໄດສ້ະໜອງໃນ
ຊື່ ວງເວລາໃດໜຶື່ ງທ ື່ ແຕື່ ລະຝື່ າຍຕກົລງົກນັ, ໂດຍມ ເງ  ື່ອນໄຂວື່ າ ການບ ລກິານອນັນ ຈ້ະ
ບ ື່ ເປນັການຍກົເລ ກ ຫລ  ລຸດຜື່ ອນຄວາມຮບັຜດິຊອບທ ື່ ຮບັປະກນັໃດໆພາຍໃຕສ້ນັຍາ
ສະບບັນ .້ 

(e) ຝກຶອບົຮມົພະນກັງານຂອງຜູື່ ຈດັຊ ,້ ຢູື່ ໂຮງງານຂອງຜູື່ ສະໜອງ ແລະ/ຫລ  ຢູື່ ສະຖານທ ື່
, ໃນການປະກອບ, ເລ ມ້ນ າໃຊ,້ ບ າລຸງຮກັສາ, ແລະ/ຫລ  ສອ້ມແປງສນິຄາ້ທ ື່ ໄດສ້ະໜ
ອງ. 

25.3 ຄື່ າໃຊຈ້ື່ າຍຂອງຜູື່ ສະໜອງໃນການບ ລກິານ, ຖາ້ຫາກຍງັບ ື່ ໄດເ້ອາົເຂົາ້ໃນມູນຄື່ າສນັຍາຂອງ
ສນິຄາ້ເທ ື່ ອ, ຈະຕອ້ງຕກົລງົກນັກື່ ອນ ໂດຍແຕື່ ລະຝື່ າຍ ແລະ ຈະຕອ້ງບ ື່ ໃຫເ້ກ ນອດັຕາ ຊຶື່ ງຜູື່ ສະ
ໜອງປະຕບິດັຕ ື່ ຝື່ າຍອ ື່ ນໆສ າລບັການບ ລກິານແບບດຽວກນັນ .້ 

26. ການກວດກາ ແລະ ທດົ
ສອບ 

26.1 ຜູື່ ສະໜອງຕອ້ງຮບັຜດິຊອບດວ້ຍລາຍຈື່ າຍຂອງຕນົເອງ ແລະ ບ ື່ ໃຫຖ້ ເປນັລາຍຈື່ າຍຂອງຜູື່
ຈດັຊ ສ້ າລບັລາຍຈື່ າຍທ ື່ ນ າໃຊເ້ຂົາ້ໃນການທດົລອງ ແລະ/ຫລ  ການທດົສອບສນິຄາ້ ແລະ 
ການບ ລກິານທ ື່ ກື່ ຽວຂອ້ງຕາມທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ SCC. 

26.2 ການກວດກາ ແລະ ທດົສອບ ອາດສາມາດດ າເນ ນຢູື່ ໃນສະຖານທ ື່ ຂອງຜູື່ ສະໜອງ ຫລ  ຂອງ
ຜູື່ ຮບັເໝາົຊື່ ວງຕ ື່ , ຫລ  ຢູື່ ຈດຸສົື່ ງມອບ, ແລະ/ຫລ  ຢູື່ ສະຖານທ ື່ ສົື່ ງມອບປາຍ ທາງ, ຫລ  
ສະຖານທ ື່ ອ ື່ ນໆຂອງປະເທດຂອງຜູື່ ຈດັຊ ຕ້າມທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ SCC.  ໂດຍອ ງໃສື່  GCC 
ວກັຍື່ ອຍ 26.3, ຖາ້ຫາກດ າເນ ນການກວດກາຢູື່ ສະຖານທ ື່ ຂອງຜູື່ ສະໜອງ ຫລ  ຜູື່ ຮບັເໝາົ
ຊື່ ວງຕ ື່ ຂອງຜູກ້ື່ ຽວ, ທຸກໆການອ ານວຍຄວາມທ ື່ ເໝາະສມົ ແລະ ການຊື່ ວຍເຫລ ອ ຊຶື່ ງລວມ
ດວ້ຍການກວດກາແຜື່ ນແຕມ້ ແລະ ແຫລື່ ງຂ ມູ້ນການຜະລດິ ຈະຕອ້ງໄດປ້ະກອບໃຫແ້ກື່ ຜູື່
ກວດກາໂດຍບ ື່ ໃຫຖ້ ວື່ າເປນັລາຍຈື່ າຍຂອງຜູື່ ຈດັຊ .້ 

26.3 ຜູື່ ຈດັຊ  ້ ຫລ  ຜູື່ ຕາງໜາ້ທ ື່ ໄດຖ້ ກແຕື່ ງຕັງ້ ຈະມ ສດິເຂົາ້ຮື່ ວມໃນການທດົສອບ ແລະ/ຫລ  
ກວດກາຕາມທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ GCC ວກັຍື່ ອຍ 26.2, ແຕື່ ໃນເງ  ື່ອນໄຂວື່ າຜູື່ ຈດັຊ ຕ້ອ້ງ
ຮບັຜດິຊອບດວ້ຍຕນົເອງຕ ື່ ທຸກໆລາຍຈື່ າຍ ແລະ ການສິນ້ເປ ອງທ ື່ ເກ ດຂຶນ້ຈາກການເຂົາ້ຮື່ ວມ 
ຊຶື່ ງລວມດວ້ຍ, ໂດຍບ ື່ ຈ າກດັເທົື່ ານັນ້, ການໃຊຈ້ື່ າຍກື່ ຽວກບັຄື່ າເດ ນທາງ ຄື່ າຢູື່ ກນິ ແລະ ຄື່ າ
ພກັເຊາົ. 

26.4 ເມ ື່ ອໃດທ ື່ ຜູື່ ສະໜອງຫາກຕຽມພອ້ມໃນການທດົສອບ ແລະ ກວດກາດັື່ ງກື່ າວ, ຜູື່ ກື່ ຽວຕອ້ງ
ໄດແ້ຈງ້ລື່ ວງໜາ້ຫາຜູື່ ຈດັຊ ກ້ື່ ຽວກບັສະຖານທ ື່  ແລະ ເວລາ. ຜູື່ ສະໜອງຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັຈາກ
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ຝື່ າຍທ ື່ ສາມທ ື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ, ຫລ  ຜູື່ ຜະລດິທຸກໆການອະນຸຍາດທ ື່ ຈ າເປນັ ເພ ື່ ອໃຫຜູ້ື່ ຈດັຊ  ້ຫລ  ຜູື່
ຖ ກແຕື່ ງຕັງ້ຂອງຜູື່ ກື່ ຽວສາມາດເຂົາ້ຮື່ ວມການທດົສອບ ແລະ/ຫລ  ການກວດກາ. 

26.5 ຜູື່ ຈດັຊ ອ້າດຮຽກຮອ້ງໃຫຜູ້ື່ ສະໜອງດ າເນ ນການກວດສອບ ແລະ/ຫລ  ການກວດກາໃດໜຶື່ ງ
ທ ື່ ບ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນສນັຍາ ແຕື່ ຖ ວື່ າມ ຄວາມຈ າເປນັ ເພ ື່ ອຢັງ້ຢ ນວື່ າລກັສະນະ ແລະ ຄຸນນະພາ
ບຂອງສນິຄາ້ແມື່ ນສອດຄື່ ອງກບັຂ ກ້ ານດົເຕກັນກິ ແລະ ມາດຕະ ຖານຕາມສນັຍາ, ໃນເງ  ື່ອນ
ໄຂທ ື່ ວື່ າ ລາຍຈື່ າຍ ແລະ ຄື່ າສິນ້ເປ ອງຕື່ າງໆຢື່ າງສມົເຫດສມົຜນົ ຊຶື່ ງເກ ດຂຶນ້ຈາກການດ າເນ ນ
ການທດົສອບ ແລະ/ຫລ  ການກວດກາຕອ້ງໄດເ້ພ ມ້ເຂົາ້ໃນມູນຄື່ າສນັຍາ. ນອກຈາກນັນ້, ຖາ້
ການກວດສອບ ແລະ/ຫລ  ການກວດ ກາດັື່ ງກື່ າວ ຈະເປນັການກ ດຂວາງຕ ື່ ຄວາມຄ ບໜາ້ຂອງ
ການຜະລດິ ແລະ/ຫລ  ການປະຕບິດັພນັທະຂອງຜູື່ ສະໜອງຕາມສນັຍາ, ຈະຕອ້ງມ ການ
ປະຕບິດັນະໂຍບາຍກື່ ຽວກບັວນັທ ສົື່ ງມອບສນິຄາ້ ແລະ ວນັສ າເລດັ ແລະ ຂ ຜູ້ກມດັອ ື່ ນໆທ ື່
ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ. 

26.6 ຜູື່ ສະໜອງຈະຕອ້ງປະກອບໃຫຜູ້ື່ ຈດັຊ  ້ ບດົລາຍງານຜນົການກວດສອບ ແລະ/ຫລ  ການ
ກວດກາ. 

26.7 ຜູື່ ຈດັຊ ອ້າດສາມາດປະຕເິສດສນິຄາ້ໃດໜຶື່ ງ ຫລ  ພາກສື່ ວນໃດໜຶື່ ງຂອງສນິຄາ້ ທ ື່ ບ ື່ ຜື່ ານການ
ທດົສອບ ແລະ/ຫລ  ການກວດກາ ຫລ  ບ ື່ ຖ ກຕອ້ງຕາມຂ ກ້ ານດົ. ຜູສ້ະໜອງຈະດດັແກ ້ຫລ  
ປື່ ຽນແທນສນິຄາ້ ຫລ  ສື່ ວນໃດໜຶື່ ງທ ື່ ຖ ກປະຕເິສດ ຫລ  ປື່ ຽນແປງດດັແກທ້ ື່ ຈ າເປນັ ເພ ື່ ອໃຫ ້
ຖ ກຕອ້ງຕາມຂ ກ້ ານດົ ໂດຍຜູື່ ຈດັຊ ບ້ ື່ ມ ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການໃຊຈ້ື່ າຍໃດໆທງັສິນ້, 
ພາຍຫລງັໄດອ້ອກໃບແຈງ້ການຕາມ GCC ວກັຍື່ ອຍ 26.4. 

26.8 ຜູື່ ສະໜອງຕກົລງົວື່ າ, ບ ື່ ວື່ າ ຈະໄດເ້ຮດັການທດົສອບ ແລະ/ຫລ  ການກວດກາສນິຄາ້ ແລະ 
ສິນ້ສື່ ວນຂອງມນັ, ບ ື່ ວື່ າຜູື່ ຈດັຊ  ້ ຫລ  ຜູື່ ຕາງໜາ້ຂອງຜູື່ ກື່ ຽວໄດເ້ຂົາ້ຮື່ ວມການທດົສອບ, ຫລ  
ໄດປ້ະກອບບດົລາຍງານຕາມ GCC ວກັຍື່ ອຍ 26.6, ຜູື່ ກື່ ຽວຈະບ ື່ ມ ສດິຫລຸດພົນ້ຈາກການ
ຄ າ້ປະກນັ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃດໆຂອງຕນົພາຍໃຕສ້ນັຍາ. 

27. ການປບັໃໝໃນການ
ກະທ າຜດິ 

27.1 ຍກົເວັນ້ແຕື່ ໃນກ ລະນ ທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວຢູ້ື່ ໃນ GCC ວກັ 32, ຖາ້ຫາກວື່ າຜູື່ ສະໜອງບ ື່ ໄດສ້ົື່ ງ
ມອບບາງລາຍການ ຫລ  ສນິຄາ້ທງັໝດົ ຫລ  ບ ື່ ສ າເລດັການບ ລກິານທ ື່ ພວົພນັພາຍໃນກ ານດົ
ເວລາທ ື່ ກ ານດົໄວຢູ້ື່ ໃນສນັຍາ, ໂດຍບ ື່ ຕອ້ງມ ການພຈິາລະນາ ຫລ  ມ ການແກໄ້ຂອນັໃດ ຕາມ
ສນັຍາສະບບັນ ,້ ຜູື່ ຈດັຊ  ້ ອາດສາມາດຕດັເອາົມູນຄື່ າປບັໃໝ ໃນການກະທ າຜດິຢູື່ ໃນມູນຄື່ າ
ສນັຍາ ໂດຍການຫລຸດມູນຄື່ າສນັຍາລງົ ໃນຈ າ ນວນເປນັເປ ເຊນັ ຕາມທ ື່ ລະບຸໄວໃ້ນ SCC 
ຂອງມນູຄື່ າ ໃນການສົື່ ງມອບສນິຄາ້ຊາ້ ແລະ/ຫລ  ການບ ລກິານທ ື່ ພວົພນັສ າລບັແຕື່ ລະອາທດິ 
ຫລ  ແຕື່ ສື່ ວນທ ື່ ຊາ້ ຈນົຮອດວນັທ ື່ ສົື່ ງມອບຕວົຈງິ ຫລ  ສ າເລດັຕວົຈງິ. ມນູຄື່ າສູງສຸດໃນການ
ຫລຸດມນູຄື່ າສນັຍາລງົໄດຕ້າມອດັ ຕາເປນັເປ ເຊນັທ ື່ ລະບຸຢູື່ ໃນ SCC. ຖາ້ຫາກວື່ າມູນຄື່ ານັນ້
ຫາກສູງກວື່ າທ ື່ ກ ານດົໄວ,້ ຜູື່ ຈດັຊ  ້ ອາດສາມາດຍກົເລ ກສນັຍາຕາມທ ື່ ລະບຸໄວຢູ້ື່ ໃນ GCC 
ວກັ 35. 

28. ການຮບັປະກນັ 28.1 ຜູື່ ສະໜອງຕອ້ງຮບັປະກນັວື່ າ ສນິຄາ້ທຸກໆລາຍການ ຕອ້ງແມື່ ນເຄ ື່ ອງໃໝື່ , ຍງັບ ື່ ທນັໄດນ້ າໃຊ ້
ເທ ື່ ອ ແລະ ແມື່ ນລຸນ້ທ ື່ ນຍິມົ ຫລ  ລຸນ້ປະຈບຸນັ ແລະ ການປະກອບ ແມື່ ນໄດຜ້ື່ ານການປບັປຸງ
ການອອກແບບ ແລະ ວດັສະດຸໃນປະຈບຸນັ, ນອກຈາກວື່ າໄດລ້ະບຸໄວ ້ສະເພາະຢູື່ ໃນສນັຍາ. 

28.2 ໂດຍອ ງຕາມ GCC ວກັຍື່ ອຍ 22.1(b), ຜູື່ ສະໜອງ ຕອ້ງໄດຮ້ບັປະກນັ ໃນໄລຍະຍາວຕ ື່
ສນິຄາ້ ຕອ້ງບ ື່ ໃຫມ້ ຂ ບ້ກົຜື່ ອງທ ື່ ເກ ດຂຶນ້ ຈາກທຸກໆສະພາບຂອງການເຮດັວຽກ ຫລ  ເກ ດຂຶນ້
ຈາກການລະເລ ຍຂອງຜູື່ ສະໜອງ ຫລ  ເກ ດຂຶນ້ຈາກການອອກແບບ, ວດັສະດຸ, ປະສດິທຜິນົ
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ຂອງສນິຄາ້ ທ ື່ ນ າໃຊປ້ກົກະຕ ິໃນສະພາບເງ  ື່ອນໄຂທົື່ ວໄປຢູື່ ໃນ ສປປ ລາວ. 

28.3 ເວັນ້ເສຽແຕື່ ຈະລະບຸໄວເ້ປນັຢື່ າງອ ື່ ນໃນ SCC, ການຄ າ້ປະກນັຕອ້ງກວມເອາົ ສບິສອງ (12) 
ເດ ອນ ຫລງັຈາກສນິຄາ້ ຫລ  ສື່ ວນໃດ ສື່ ວນໜຶື່ ງ ຈດັສົື່ ງໃຫແ້ລວ້ ແລະ ໄດຮ້ບັເອາົແລວ້ຢູື່ ຈດຸ
ສົື່ ງມອບປາຍທາງ ແລະ ໄດຮ້ບັເອາົແລວ້ຢູື່ ປາຍທາງ ຕາມທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ SCC, ຫລ  ສບິ
ແປດ (18) ເດ ອນ ຫລງັຈາກໄດສ້ົື່ ງລງົເຮ ອຈາກທື່ າເຮ ອ ຫລ  ສະຖານທ ື່ ບື່ ອນເອາົເຄ ື່ ອງຂຶນ້ລດົ
ໃນປະເທດຕົນ້ທາງ. 

28.4 ຜູື່ ຈດັຊ  ້ ຕອ້ງສົື່ ງແຈງ້ການຫາຜູື່ ສະໜອງໂດຍລະບຸເຖງິຈດຸທ ື່ ມ ຂ ບ້ກົຜື່ ອງ ພອ້ມດວ້ຍຫລກັ
ຖານທ ື່ ສາມາດຢັງ້ຢ ນໄດກ້ື່ ຽວກບັລາຍລະອຽດທ ື່ ພບົເຫນັດັື່ ງກື່ າວ. ຜູື່ ຈດັຊ  ້ ຕອ້ງໃຫເ້ວລາທ ື່ ເ
ໝາະສມົ ແກື່ ຜູື່ ສະໜອງ ເພ ື່ ອດ າເນ ນການກວດກາຕ ື່ ສິື່ ງທ ື່ ບກົຜື່ ອງດັື່ ງກື່ າວ. 

28.5 ພາຍຫລງັທ ື່ ໄດຮ້ບັແຈງ້ການດັື່ ງກື່ າວນ ແ້ລວ້, ພາຍໃນກ ານດົເວລາທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວຢູ້ື່ ໃນ SCC, 
ຜູື່ ສະໜອງ ຕອ້ງໄດມ້າສອ້ມແປງໃຫດ້ື່ ວນ ຫລ  ປື່ ຽນແທນສນິຄາ້ທ ື່ ມ ຂ ບ້ກົຜື່ ອງ ຫລ  ສິນ້
ສື່ ວນດັື່ ງກື່ າວ ໂດຍບ ື່ ໄດຄ້ດິໄລື່ ມູນຄື່ ານ າຜູື່ ຈດັຊ .້ 

28.6 ຖາ້ຫາກວື່ າໄດມ້ ແຈງ້ການໄປແລວ້, ຜູື່ ສະໜອງ ບ ື່ ຍອມມາແກໄ້ຂຂ ບ້ກົຜື່ ອງດັື່ ງກື່ າວພາຍໃນ
ກ ານດົເວລາທ ື່ ລະບຸໄວໃ້ນ SCC, ຖາ້ຫາກວື່ າມ ຄວາມຈ າເປນັ, ຜູື່ ຈດັຊ ອ້າດສາມາດດ າເນ ນ
ການເອງໄດ ້ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ ທ ື່ ເໝາະສມົເພ ື່ ອດ າເນ ນການແກໄ້ຂ. ທງັໝດົເຫລົື່ ານ ແ້ມື່ ນ
ຄວາມສື່ ຽງ ແລະ ລາຍຈື່ າຍ ຂອງຜູື່ ສະໜອງ ໂດຍສອດຄື່ ອງກບັສດິຂອງຜູື່ ຈດັຊ  ້  ພາຍໃຕ ້
ສນັຍາສະບບັນ .້ 

29. ການຊດົເຊ ຍສດິທບິດັ 29.1 ຜູື່ ສະໜອງ ຕອ້ງຮບັປະກນັຕ ື່ ຜູື່ ຈດັຊ  ້ ຕາມທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວຢູ້ື່ ໃນ GCC ວກັຍື່ ອຍ 29.2, ໃນ
ການທດົແທນຄື່ າເສຍັຫາຍ ແລະ ປກົປອ້ງຕ ື່ ຜູື່ ຈດັຊ  ້ ແລະ ລູກຈາ້ງ ແລະ ພະນກັງານ ຕ ື່ ກບັ
ທຸກໆການຮອ້ງຟອ້ງ ແລະ ການກະທ າ ຫລ  ຂັນ້ຕອນທາງດາ້ນບ ລຫິານ, ການສະເໜ , ການ
ຮຽກຮອ້ງ, ການສູນເສຍັ ແລະ ການລະເມ ດ, ມູນຄື່ າ ແລະ ການຊ າລະທຸກໆຮູບແບບ, ລວມ
ທງັຄື່ າ ໃນການອະນຸຍາດເປນັຕວົແທນ ແລະ ລາຍຈື່ າຍ, ຊຶື່ ງວື່ າຜູື່ ຈດັຊ  ້ ອາດຈະຕອ້ງໄດຈ້ື່ າຍ
ເນ ື່ ອງຈາກຜນົຂອງການລື່ ວງລະເມ ດ ຫລ  ການກື່ າວຫາວື່ າລະເມ ດ ຕ ື່ ລຂິະສດິ, ຮູບແບບ, 
ການອອກແບບ, ເຄ ື່ ອງໝາຍການຄາ້, ສດິທບິດັ ຫລ  ການຈດົທະບຽນສດິທດິາ້ນຊບັສນິທາງ
ປນັຍາ ຫລ  ທ ື່ ເກ ດຂຶນ້ເລ ມ້ແຕື່ ວນັທ ເຊນັສນັຍາສະບບັນ  ້ດວ້ຍເຫດຜນົດັື່ ງນ :້   

(a) ການຕດິຕັງ້ສນິຄາ້ ໂດຍຜູື່ ສະໜອງ ຫລ  ນ າໃຊສ້ນິຄາ້ພາຍໃນປະເທດ; ແລະ 

(b) ການຂາຍໃນທຸກໆປະເທດ ຂອງຜະລດິຕະພນັທ ື່ ຜະລດິ ໂດຍຜູື່ ຜະລດິສນິຄາ້.  

ການທດົແທນການເສຍັຫາຍດັື່ ງກື່ າວບ ື່ ໄດກ້ວມເອາົທຸກໆການນ າໃຊສ້ນິຄາ້ ຫລ  ທຸກໆສິນ້
ສື່ ວນ, ຊຶື່ ງວື່ າການນ າໃຊທ້ ື່ ກ ານດົໂດຍ ຫລ  ມ ເຫດຜນົພຽງພ ທ ື່ ບົື່ ງບອກໃຫເ້ຫນັຈາກສນັຍາ. 
ບ ື່ ມ ຜນົໃດໆທ ື່ ບົື່ ງບອກເຖງິການລະເມ ດຕ ື່ ກບັການນ າໃຊສ້ນິຄາ້ ຫລ  ທຸກໆສິນ້ສື່ ວນດັື່ ງກື່ າວ 
ຫລ  ທຸກໆຜະລດິຕະພນັທ ື່ ຜະລດິດວ້ຍການຮື່ ວມສ າພນັກນັ ຫລ  ປະກອບກບັທຸກໆ
ອຸປະກອນອ ື່ ນໆ. ໂຮງງານ, ຫລ  ວດັຖຸ ທ ື່ ບ ື່ ແມື່ ນຜູື່ ສະໜອງ ເປນັຜູື່ ສະໜອງເອງ ຕາມທ ື່ ລະບຸ
ໄວຢູ້ື່ ໃນສນັຍາສະບບັນ .້ 

29.2 ຖາ້ຫາກວື່ າ ທຸກໆການດ າເນ ນຄະດ ທ ື່ ເກ ດຂຶນ້ ຫລ  ທຸກໆການຮຽກຮອ້ງຕ ື່ ຜູື່ ຈດັຊ  ້ ໂດຍເກ ດ
ຂຶນ້ຕາມມາດຕະຖານທ ື່ ກ ານດົໄວຢູ້ື່ ໃນ GCC ວກັຍື່ ອຍ 29.1, ຜູື່ ຈດັຊ  ້ ຕອ້ງໄດແ້ຈງ້ລາຍ
ລະອຽດຫາຜູື່ ສະໜອງ ໂດຍການແຈງ້ການ ແລະ ຜູື່ ສະໜອງ ຕອ້ງຮບັຜດິຊອບດວ້ຍລາຍຈື່ າຍ
ຂອງຕນົເອງ ແລະ ໃນນາມຜູື່ ຈດັຊ  ້ ໃນການດ າເນ ນຄະດ ດັື່ ງກື່ າວນ  ້ ຫລ  ການຮຽກຮອ້ງ ຫລ  
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ການເຈລະຈາ ເພ ື່ ອແກໄ້ຂທຸກໆຄະດ  ຫລ  ການຮຽກຮອ້ງ. 

29.3 ຖາ້ຫາກວື່ າ ຜູື່ ສະໜອງ ປະຕເິສດຕ ື່ ແຈງ້ການຜູື່ ຈດັຊ  ້ພາຍໃນ ຊາວແປດ (28) ມ  ້ພາຍຫລງັ 
ທ ື່ ໄດຮ້ບັແຈງ້ການດັື່ ງກື່ າວນ ແ້ລວ້ ຕ ື່ ການດ າເນ ນຄະດ  ຫລ  ການຮຽກຮອ້ງ, ຫລງັຈາກນ ແ້ລວ້, 
ຜູື່ ຈດັຊ  ້ມ ສດິທ ື່ ຈະດ າເນ ນການໄດໃ້ນນາມຜູື່ ເປນັເຈ ົາ້ຂອງ. 

29.4 ເມ ື່ ອໄດຮ້ບັການສະເໜ ຈາກຜູື່ ສະໜອງ, ຜູື່ ຈດັຊ  ້ ຕອ້ງໄດສຸ້ມທຸກໆຄວາມສາມາດ ເພ ື່ ອໃຫ ້
ຄວາມຮື່ ວມມ ກບັຜູື່ ສະໜອງ ໃນການດ າເນ ນຄະດ  ຫລ  ການຮຽກຮອ້ງ ແລະ ຜູື່ ຈດັຊ  ້ ຕອ້ງ
ຈື່ າຍທດົແທນຄ ນໃຫຜູ້ື່ ສະໜອງ ສະເພາະແຕື່ ລາຍຈື່ າຍທ ື່ ມ ເຫດມ ຜນົເທົື່ ານັນ້ ທ ື່ ເກ ດຂຶນ້ໃນ
ເວລາປະຕບິດັ. 

29.5 ຜູື່ ຈດັຊ  ້ ຕອ້ງໄດຊ້ດົເຊ ຍ ແລະ ຈື່ າຍຄື່ າປກົປອ້ງໃຫຜູ້ື່ ສະໜອງ ແລະ ລູກຈາ້ງ, ພະນກັງານ 
ແລະ ຜູື່ ຮບັເໝາົຊື່ ວງຕ ື່  ຈາກການດ າເນ ນຄະດ ທາງອາຍາ, ການກະທ າ ແລະ ການດ າເນ ນຄະດ  
ດາ້ນບ ລຫິານ, ການຮຽກຮອ້ງຄື່ າເສຍັຫາຍ, ການຕອ້ງການ, ການສູນເສຍັ, ການເສຍັຫາຍ, 
ມູນຄື່ າ ແລະ ການໃຊຈ້ື່ າຍໃນທຸກໆຮູບແບບ, ລວມທງັຄື່ າ ແລະ ຈາ້ງທະນາຍຄວາມ, ຊຶື່ ງວື່ າຜູື່
ສະໜອງ ອາດຕອ້ງໄດຈ້ື່ າຍ ຈາກຜນົຂອງທຸກໆການລະເມ ດ ຫລ  ການກື່ າວຫາວື່ າລະເມ ດ
ທາງສດິທບິດັ, ຮູບແບບນ າໃຊ,້ ແບບທ ື່ ຖ ກຈດົທະບຽນ, ຍ ື່ ຫ ກ້ານຄາ້, ການໃຫລ້ຄິະສດິ ຫລ  
ຊບັສນິທາງປນັຍາ ອ ື່ ນໆ ຫລ  ສິື່ ງທ ື່ ເກ ດຂຶນ້ໃນວນັທ ື່ ໄດມ້ ສນັຍາສະບບັນ  ້ ຫລ  ສິື່ ງທ ື່ ພວົພນັ
ກບັທຸກໆການອອກແບບ, ຂ ມູ້ນ, ຮູບແຕມ້, ມາດຕະຖານເຕກັນກິ ຫລ  ເອກະສານອ ື່ ນໆ ຫລ  
ວດັຖຸອ ື່ ນໆທ ື່ ຕອບສະໜອງ ຫລ  ການອອກແບບ ຫລ  ຕາງໜາ້ໃຫຜູ້ື່ ຈດັຊ .້  

30 ຂອບເຂດຄວາມ
ຮບັຜດິຊອບ 

30.1 ຍກົເວັນ້ແຕື່ ໃນກ ລະນ , ຖາ້ຫາກວື່ າມ ຄວາມຜດິທາງອາຍາໃນການປື່ ອຍປະລະເລ ຍ ຫລ  ມ 
ເຈດຕະນາໃນການກະທ າຜດິ:  

(a) ຜູື່ ສະໜອງ ບ ື່ ຈ າເປນັຕອ້ງຮບັຜດິຊອບໃດໆຕ ື່ ກບັຜູື່ ຈດັຊ  ້ພາຍໃຕສ້ນັຍາສະບບັນ ,້ ໃນ
ການລະເມ ດ ຫລ  ເວົາ້ອ ກຢື່ າງໜຶື່ ງແມື່ ນ ສ າລບັທຸກໆການພວົພນັທາງອອ້ມ ຫລ  ເກ ດ
ຄວາມເສຍັຫາຍຕາມພາຍຫລງັ ຫລ  ການເສຍັຫາຍ, ການບ ື່ ໄດນ້ າໃຊ,້ ເສຍັຊ ື່ ສຽງຂອງ
ຜະລດິຕະພນັ ຫລ  ສູນເສຍັກ າໄລ ຫລ  ດອກເບັຍ້ ຈະບ ື່ ແມື່ ນຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງ
ຜູື່ ສະໜອງ ທ ື່ ຕອ້ງໄດຈ້ື່ າຍທດົແທນຄວາມເສຍັຫາຍໃຫຜູ້ື່ ຈດັຊ  ້; ແລະ 

(b) ຄວາມຮບັຜດິຊອບທງັໝດົຂອງຜູື່ ສະໜອງ ຕ ື່ ຜູື່ ຈດັຊ  ້ທ ື່ ຢູື່ ພາຍໃຕສ້ນັຍາສະບບັນ ,້ ໃນ
ການລະເມ ດ ຫລ  ເວົາ້ອ ກຢື່ າງໜຶື່ ງວື່ າ ມູນຄື່ າຮບັຜດິຊອບ ແມື່ ນບ ື່ ໃຫເ້ກ ນມູນຄື່ າ
ສນັຍາ, ທ ື່ ບ ື່ ລວມເອາົມູນຄື່ າຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການສອ້ມແປງ ຫລ  ການປື່ ຽນ
ແທນຂ ບ້ກົຜື່ ອງຂອງອຸປະກອນ ຫລ  ຕ ື່ ທຸກໆຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຜູື່ ສະໜອງ ທ ື່
ຕອ້ງໄດທ້ດົແທນຄື່ າເສຍັຫາຍໃຫແ້ກື່ ຜູື່ ຈດັຊ ທ້ ື່ ກື່ ຽວພນັກບັການປກົປອ້ງການປອມ
ແປງ. 

31. ການປື່ ຽນແປງດາ້ນກດົໝ
າຍ ແລະ ລະບຽບການ 

31.1 ນອກຈາກທ ື່ ໄດກ້ ານດົໄວສ້ະເພາະຢູື່ ໃນສນັຍາສະບບັນ ,້ ຖາ້ຫາກວື່ າມ ກດົໝາຍ, ລະ ບຽບ
ການ, ຄ າສັື່ ງ, ການອອກຄ າສັື່ ງ ຫລ  ກດົໝາຍທອ້ງຖິື່ ນ ທ ື່ ມ ຜນົນ າໃຊທ້າງການໄດອ້ອກໃຊ,້ 
ປະກາດໃຊ,້ ຍກົເລ ກ ຫລ  ປື່ ຽນແປງຢູື່ ໃນ ສປປ ລາວ (ຈ າເປນັຕອ້ງໄດລ້ວມເອາົທຸກໆການ
ປື່ ຽນແປງ ທ ື່ ຕອ້ງໄດຊ້ ແ້ຈງ ຫລ  ຮບັຮອງເອາົໂດຍຜູື່ ທ ື່ ມ ສດິຕດັສນິ) ຢູື່ ໃນໄລຍະຊາວແປດ 
(28) ວນັ ກື່ ອນວນັທ ທ ື່ ຍ ື່ ນຊອງປະມູນ, ຊຶື່ ງວື່ າມ ຜນົກະທບົຕາມພາຍຫລງັ ຕ ື່ ວນັທ ື່ ສົື່ ງມອບ 
ແລະ/ຫລ  ມູນຄື່ າສນັຍາ, ສະນັນ້ ວນັທ ື່ ສົື່ ງມອບ ແລະ/ຫລ  ມູນຄື່ າສນັຍາ ຕອ້ງໄດປ້ບັໃຫ ້
ສອດຄື່ ອງກບັກດົໝາຍ ໂດຍການເພ ມ້ຂຶນ້ ຫລ  ຫລຸດລງົ ເພ ື່ ອກ ານດົຂອບເຂດໃຫຜູ້ື່ ສະໜອງ
, ທ ື່ ມ ຜນົກະທບົ ຕ ື່ ການສ າເລດັຄວາມຮບັຜດິຊອບຕາມສນັຍາສະບບັນ .້ ແຕື່ ເຖງິຢື່ າງໃດກ ື່
ຕາມກື່ ຽວກບັມູນຄື່ າເພ ມ້ຂຶນ້ ຫລ  ຫລຸດລງົນັນ້ ແມື່ ນບ ື່ ໃຫແ້ຍກຈື່ າຍ ຫລ  ເປນັໜ ຕ້ື່ າງຫາກ, 
ຖາ້ຫາກວື່ າໃນເວລາດຽວກນັນັນ້ ໄດມ້ ການເຫນັດ ຮບັຮອງ ໂດຍການກ ານດົກນຄດິໄລື່  ເພ ື່ ອ
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ດດັແກລ້າຄາໄວແ້ລວ້, ຕາມທ ື່ ລະບຸໄວຢູ້ື່ ໃນ GCC ວກັ 15. 

32. ເຫດສຸດວໃິສ 32.1 ຜູື່ ສະໜອງ ຈະບ ື່ ຖ ກຍດຶເງນິຄ າ້ປະກນັການປະຕບິດັສນັຍາ, ປບັໃໝຕ ື່ ຄວາມຜດິ, ຫລ  ຍກົ
ເລ ກສນັຍາ ຍອ້ນວື່ າບ ື່ ສາມາດປະຕບິດັສນັຍາສະບບັນ ໄ້ດ ້ ແລະ ມ ການຊກັຊາ້ໃນການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັສນັຍາ ຫລ  ຍອ້ນການເຮດັບ ື່ ຫລອ້ນຄວາມຮບັຜດິ ຊອບອ ື່ ນໆ ຕາມສນັຍາສະບບັນ  ້
ທ ື່ ເປນັຜນົມາຈາກເກ ດເຫດສຸດວໃິສ. 

32.2 ສ າລບັຈດຸປະສງົຂອງວກັນ ,້ ຄ າວື່ າ “ເຫດສຸດວໃິສ” ມ ຄວາມໝາຍວື່ າ ເຫດການທ ື່ ເກ ດຂຶນ້
ນອກຈາກການຄວບຄຸມຂອງຜູື່ ສະໜອງ ທ ື່ ບ ື່ ສາມາດຮູເ້ຫນັໄດລ້ື່ ວງໜາ້, ເປນັສິື່ ງທ ື່ ຫລ ກລື່ ຽງ
ບ ື່ ໄດ ້ແລະ ຕົນ້ເຫດ ບ ື່ ແມື່ ນຍອ້ນການລະເຫລ ງ ຫລ  ບ ື່ ເອາົໃຈໃສື່ ທ ື່ ເປນັສື່ ວນໜຶື່ ງຂອງຜູື່ ສະ
ໜອງ, ຊຶື່ ງອາດລວມເອາົເຫດການເຫລົື່ ານ ,້ ແຕື່ ບ ື່ ໄດຈ້ າກດັແຕື່ ພຽງເທົື່ ານ  ້ ເຊັື່ ນ: ອ ານາດການ
ປກົຄອງຂອງຜູື່ ຈດັຊ ,້ ສງົຄາມ ຫລ  ການປະຕວິດັ, ໄຟໄໝ,້ ນ າ້ຖວ້ມ, ໂລກລະບາດ, 
ແຜື່ ນດນິໄຫວ, ກ ານດົເປນັເຂດປອ້ງກນັສະເພາະ ແລະ ການຂວາ້ມບາດດາ້ນການຂນົສົື່ ງ. 

32.3 ຖາ້ຫາກວື່ າມ ເຫດສຸດວໃິສເກ ດຂຶນ້, ຜູື່ ສະໜອງ ຕອ້ງແຈງ້ລາຍລະອຽດຫາຜູື່ ຈດັຊ ເ້ປນັລາຍ
ລກັອກັສອນກື່ ຽວກບັເງ  ື່ອນໄຂ ແລະ ສາຍເຫດດັື່ ງກື່ າວນັນ້. ນອກ ຈາກນັນ້, ຜູື່ ຈດັຊ  ້ຕອ້ງໄດ ້
ຊ ນ້ າໂດຍກງົເປນັລາຍລກັອກັສອນຕ ື່ ຜູື່ ສະໜອງ, ຜູື່ ສະໜອງ ຈະຕອ້ງດ າເນ ນການປະຕບິດັ
ຕາມຂ ກ້ ານດົພາຍໃຕສ້ນັຍາສະບບັນ  ້ ຕ ື່ ໄປເຖງິແມື່ ນວື່ າມ ເຫດຜນົໃນທາງປະຕບິດັກ ື່ ຕາມ; 
ແລະ ຕອ້ງຊອກຫາວທິ ທາງເລ ອກທ ື່ ເໝາະສມົໃນການປະຕບິດັສນັຍາໃຫສ້ າເລດັ ໂດຍບ ື່ ໃຫ ້
ຖ ເອາົການເກ ດເຫດສຸດວໃິສມາເປນັເງ  ື່ອນໄຂ. 

33. ການປື່ ຽນແປງການສັື່ ງຊ  ້
ແລະ ການ ດດັແກສ້ນັຍາ 

33.1 ຜູື່ ຈດັຊ  ້ອາດສາມາດປື່ ຽນແປງ ລະຫວື່ າງຂອບເຂດລວມຂອງສນັຍາໄດໃ້ນທຸກໆເວລາໃນການ
ສັື່ ງຊ ຫ້າຜູື່ ສະໜອງ ໂດຍສອດຄື່ ອງກບັ GCC ວກັ 8, ຢູື່ ໃນໜຶື່ ງ ຫລ  ຫລາຍກວື່ າໄດດ້ັື່ ງຕ ື່ ໄປ
ນ :້ 

(a) ຮູບແຕມ້, ການອອກແບບ, ຫລ  ມາດຕະຖານເຕກັນກິຂອງສນິຄາ້ ທ ື່ ຈະຕອ້ງຜະລດິ
ພາຍໃຕສ້ນັຍາສະບບັນ  ້ ຕອ້ງໄດຜ້ະລດິສະເພາະຕາມການກ ານດົຂອງຜູື່ ຈດັຊ ,້ ແຕື່
ວື່ າການປື່ ຽນແປງນ  ້ບ ື່ ມ ຜນົກະທບົຕົນ້ຕ ຕ ື່ ຂອບເຂດຂອງການສະໜອງສນິຄາ້; 

(b) ວທິ ການໃນການຂນົສົື່ ງສນິຄາ້ ຫລ  ການຫຸມ້ຫ ື່ ; 

(c) ສະຖານທ ື່ ສົື່ ງມອບ; ແລະ 

(d) ການບ ລກິານທ ື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ ທ ື່ ຜູື່ ສະໜອງຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັ. 

33.2 ຖາ້ຫາກວື່ າມ ການປື່ ຽນແປງເຖງິການເພ ມ້ ຫລ  ຫລຸດໃນມູນຄື່ າ ຫລ  ເວລາທ ື່ ຕອ້ງການ, ຜູື່ ສະ
ໜອງ ຕອ້ງປະຕບິດັ ໃຫສ້ າເລດັຕ ື່ ທຸກໆຂ ກ້ ານດົພາຍໃຕສ້ນັຍາສະບບັນ .້ ການດດັແກທ້ ື່ ສມົ
ເຫດສມົຜນົຕອ້ງແມື່ ນການດດັແກມູ້ນຄື່ າສນັຍາ ຫລ  ໃນຕາຕະລາງການສົື່ ງມອບ/ການສ າເລດັ 
ຫລ  ທງັໝດົ ແລະ ຖາ້ຫາກວື່ າມ ການດດັແກ ້ ຕອ້ງໄດດ້ດັແກສ້ນັຍາ ໃຫສ້ອດຄື່ ອງກນັ. ໃນ
ກ ລະນ ຜູື່ ສະໜອງ ຫາກມ ຂ ຮ້ຽກຮອ້ງໃດໆເພ ມ້ເຕ ມຕາມວກັນ ,້ ຜູື່ ສະໜອງ ຕອ້ງໄດສ້ະເໜ 
ພາຍໃນ ຊາວແປດ (28) ວນັ ເລ ມ້ຈາກວນັທ ື່ ຜູື່ ສະໜອງ ໄດຮ້ບັໜງັສ ປື່ ຽນແປງການສັື່ ງຊ ້
ຂອງຜູື່ ຈດັຊ .້ 

33.3 ມູນຄື່ າທ ື່ ຜູື່ ສະໜອງ ຕອ້ງໄດຄ້ດິໄລື່ ເອາົຕ ື່ ມນ າຜູື່ ຈດັຊ  ້ ສ າລບັການບ ລກິານທ ື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ ຊຶື່ ງ
ເປນັສິື່ ງທ ື່ ຈ າເປນັແທ ້ໆ ນັນ້, ແຕື່ ວື່ າພດັບ ື່ ໄດຄ້ດິໄລື່ ເຂົາ້ຢູື່ ໃນສນັຍາ, ສິື່ ງເຫລົື່ ານ ຕ້ອ້ງໄດຕ້ກົລງົ
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ກນັລື່ ວງໜາ້ກື່ ອນ ໂດຍທຸກໆຝື່ າຍ ແລະ ມູນຄື່ າບ ລກິານທ ື່ ຈະຄດິໄລື່ ເຂົາ້ຕ ື່ ມນ  ້ ຕອ້ງບ ື່ ໃຫສູ້ງ
ກວື່ າມູນຄື່ າທ ື່ ສະໜອງສນິຄາ້ເຄ ຍຄດິໄລື່ ນ າຜູື່ ອ ື່ ນໆໃນການບ ລກິານທ ື່ ຄາ້ຍຄກຶນັ. 

33.4 ອ ງຕາມຂາ້ງເທງິນ ,້ ບ ື່ ໃຫມ້ ການປື່ ຽນແປງ ຫລ  ດດັແກເ້ງ  ື່ອນໄຂຂອງສນັຍາ ນອກ ຈາກເປນັ
ການປື່ ຽນແປງເຊນັຮບັຮູໂ້ດຍທຸກໆຝື່ າຍ. 

34. ການຂະຫຍາຍເວລາ 34.1 ຖາ້ຫາກວື່ າໃນເວລາຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສນັຍາ, ຜູື່ ສະໜອງ ຫລ  ຜູື່ ຮບັເໝາົຊື່ ວງຕ ື່  ຂອງເຂາົເຈ ົາ້ 
ຕອ້ງໄດຄ້ດິໄລື່ ເງ  ື່ອນໄຂທ ື່ ເປນັອຸະສກັຕ ື່ ເວລາໃນການສົື່ ງມອບສນິຄາ້ ຫລ  ສ າເລດັການ
ບ ລກິານທ ື່ ພວົພນັຕາມທ ື່ ລະບຸໄວຢູ້ື່ ໃນ GCC ວກັ 13, ຜູື່ ສະໜອງຕອ້ງແຈງ້ລາຍລະອຽດຫາ
ຜູື່ ຈດັຊ  ້ເປນັລາຍລກັອກັສອນເຖງິການຊກັຊາ້, ຍອ້ນເວລາ ແລະ ສາຍເຫດດັື່ ງກື່ າວ. ໃນພາກ
ປະຕບິດັແລວ້, ພາຍຫລງັທ ື່ ຜູື່ ຈດັຊ ໄ້ດຮ້ບັແຈງ້ການນ ແ້ລວ້, ຜູື່ ຈດັຊ ຕ້ອ້ງໄດປ້ະເມ ນສະພາບ
ການ ແລະ ອາດບ ື່ ເຫນັດ ໃຫມ້ ການຕ ື່ ເວລາຕາມທ ື່ ສະເໜ ມາ ແລະ ຜູື່ ສະໜອງ ຈະຕອ້ງ
ປະຕບິດັ. ໃນກ ລະນ  ຜູື່ ຈດັຊ ເ້ຫນັດ ຕ ື່ ເວລາຕອ້ງໄດຮ້ບັຮູນ້ າກນັທຸກໆພາກສື່ ວນ ດວ້ຍການ
ດດັແກສ້ນັຍາ. 

34.2 ຍກົເວັນ້ແຕື່ ກ ລະນ ທ ື່ ເກ ດມ ເຫດການທ ື່ ບ ື່ ສາມາດຮູໄ້ດລ້ື່ ວງໜາ້, ທ ື່ ລະບຸຢູື່ ໃນ GCC ວກັ 
32, ການຊກັຊາ້ທ ື່ ເກ ດຂຶນ້ຍອ້ນຜູື່ ສະໜອງໃນການປະຕບິດັການສົື່ ງມອບສນິຄາ້ ແລະ ສ າ
ເລດັຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ, ຜູື່ ສະໜອງ ຕອ້ງສະແດງຄວາມຮບັຜດິຊອບເພ ື່ ອກ ານດົໃນ
ການທດົແທນຄວາມຜດິດັື່ ງກື່ າວ ຕາມທ ື່ ລະບຸໄວຢູ້ື່ ໃນ GCC ວກັ 26, ເວັນ້ເສຍັແຕື່ ວື່ າການ
ຕ ື່ ເວລາໄດມ້ ການຕກົລງົເຫນັດ ຕາມພາຍຫລງັ, ໂດຍສອດຄື່ ອງກບັ GCC ວກັຍື່ ອຍ 34.1. 

35. ການຍກົເລ ກສນັຍາ 35.1 ການຍກົເລ ກຍອ້ນຜດິຕ ື່ ສນັຍາ 

(a) ໂດຍບ ື່ ມ ອະຄະຕໃິດໆຕ ື່ ທຸກໆການແກໄ້ຂບນັຫາຕື່ າງໆ ໃນການກະທ າຜດິຕ ື່ ສນັຍາ, 
ຜູື່ ຈດັຊ  ້ ຈະອອກແຈງ້ການກື່ ຽວກບັການກະທ າຜດິ ຕ ື່ ສນັຍາແລວ້ສົື່ ງໃຫຝ້ື່ າຍທ ື່
ກື່ ຽວຂອ້ງ ພາຍໃນຊາວແປດ (28) ວນັ ເພ ື່ ອຍກົເລ ກສນັຍາທງັໝດົ ຫລ  ສື່ ວນໃດ 
ສື່ ວນໜຶື່ ງໄດ,້ ຖາ້ຫາກວື່ າຝື່ າຍໜຶື່ ງຫາກມ ຄວາມຜດິຕົນ້ຕ ຕ ື່ ສນັຍາ ດັື່ ງນ :້ 

(i) ຜູື່ ສະໜອງ ບ ື່ ສົື່ ງມອບສນິຄາ້ບາງອນັ ຫລ  ທງັໝດົ ພາຍໃນເວລາທ ື່ ກ ານດົໄວ ້
ຢູື່ ໃນສນັຍາ ຫລ  ພາຍໃນກ ານດົເວລາທ ື່ ໄດເ້ລ ື່ ອນອອກໄປທ ື່ ໄດຮ້ບັການ
ອະນຸຍາດຈາກຜູື່ ຈດັຊ  ້ຕາມ GCC ວກັ 34;  

(ii) ຖາ້ຫາກວື່ າຜູື່ ສະໜອງ ບ ື່ ປະຕບິດັຕ ື່ ທຸກໆຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ ພາຍ
ໃຕສ້ນັຍາສະບບັນ .້ 

(iii) ຖາ້ຫາກວື່ າຜູື່ ຈດັຊ ໄ້ດຕ້ດັສນິວື່ າ: ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນນັນ້ມ ການພວົພນັກບັ
ການທຸຈະລດິ, ສ ໂ້ກງ ແລະ ສມົຮູຮ້ື່ ວມຄດິ ຫລ  ວາງແຜນການຮື່ ວມກນັ ທ ື່
ກ ານດົໄວຢູ້ື່ ໃນ GCC ວກັ 3, ໃນການແຂື່ ງຂນັປະມູນ ເພ ື່ ອໃຫຕ້ນົເອງຊະນະ
ການປະມູນ. 

(b) ໃນກ ລະນ  ຜູື່ ຈດັຊ  ້ຍກົເລ ກສນັຍາທງັໝດົ ຫລ  ສື່ ວນໃດ ສື່ ວນໜຶື່ ງ, ຕາມທ ື່ ລະບຸໄວ ້
ໃນ GCC ວກັຍື່ ອຍ 35.1(a), ຜູື່ ຈດັຊ  ້ ອາດສາມາດຈດັຊ ໃ້ໝື່ ໄດ,້ ຕອ້ງແມື່ ນ
ພາຍຫລງັທ ື່ ຂ ກ້ ານດົດັື່ ງ ກື່ າວ ແລະ ສິື່ ງຕົນ້ຕ ດັື່ ງກື່ າວນ ມ້  ມູນຄວາມຈງິແທ ້ໃນສນິຄາ້ 
ຫລ  ການບ ລກິານທ ື່ ຄາ້ຍຄ ກນັດັື່ ງກື່ າວນ ,້ ບ ື່ ໄດສ້ົື່ ງມອບ ຫລ  ບ ື່ ໄດປ້ະຕບິດັໃຫສ້ າ
ເລດັ ແລະ ຜູື່ ສະໜອງ ບ ື່ ສາມາດຮຽກຮອ້ງຕ ື່ ຜູຈ້ດັຊ ໃ້ນທຸກໆມູນຄື່ າທ ື່ ເພ ມ້ຂຶນ້ສ າລບັ
ສນິຄາ້ທ ື່ ຄາ້ຍຄ ກນັ ຫລ  ການບ ລກິານທ ື່ ພວົພນັນັນ້. ແຕື່ ເຖງິແນວໃດກ ື່ ຕາມ, ຜູື່ ສະໜ
ອງ ຕອ້ງໄດສ້ ບຕ ື່ ປະຕບິດັສນັຍາໃຫສ້ າເລດັຕາມການເລ ື່ ອນເວລາ ໂດຍທ ື່ ບ ື່ ໄດມ້ ການ
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ຍກົເລ ກສນັຍາ. 

35.2 ການຍກົເລ ກສນັຍາຍອ້ນການລົມ້ລະລາຍ.  

(a) ຜູື່ ຈດັຊ  ້ແລະ ຜູື່ ສະໜອງ ອາດຈະຢຸດຕສິນັຍາໄດທຸ້ກໆເວລາ ໂດຍການແຈງ້ເປນັລາຍ
ລກັອກັສອນຫາຜູື່ ສະໜອງ, ຖາ້ຫາກວື່ າ ຜູື່ ສະໜອງຕກົຢູື່ ໃນສະພາບທ ື່ ຈະລົມ້
ລະລາຍ. ໃນກ ລະນ ການຍກົເລ ກສນັຍາແບບນ  ້ ຈະບ ື່ ມ ການຈື່ າຍທດົແທນຕ ື່ ຜູື່ ສະໜ
ອງ, ໃນການສະເໜ ຍກົເລ ກສນັຍາດັື່ ງກື່ າວນ  ້ ຈະບ ື່ ສາ້ງຄວາມເສຍັຫາຍ ຫລ  ມ ຜນົ
ກະທບົຕ ື່ ສດິທໃິນການກະທ າ ຫລ  ການແກໄ້ຂຕ ື່ ສິື່ ງທ ື່ ເກ ດຂຶນ້ ຫລ  ອາດຈະເກ ດຂຶນ້
ຕ ື່ ກບັອ ກຝື່ າຍອ ື່ ນ. 

35.3 ການຍກົເລ ກສນັຍາຕາມຄວາມເໝາະສມົ 

(a) ຜູື່ ຈດັຊ  ້ແລະ ຜູື່ ສະໜອງ ອາດຈະຢຸດຕສິນັຍາໄດທຸ້ກໆເວລາ ໂດຍການແຈງ້ເປນັລາຍ
ລກັອກັສອນຫາອ ກຝື່ າຍໜຶື່ ງໄດທຸ້ກເວລາຕາມຄວາມສະດວກ. ແຈງ້ການໃນການຍກົ
ເລ ກສນັຍາ ຕອ້ງລະບຸເຖງິການຍກົເລ ກສນັຍາຕາມຄວາມສະດວກໃຫຜູ້ື່ ສະໜອງ, 
ການຕ ື່ ການຄ າ້ປະກນັການປະຕ ິ ບດັສນັຍາຂອງຜູື່ ສະໜອງພາຍໃຕສ້ນັຍານ  ້ ແມື່ ນໄດ ້
ຖ ກຍກົເລ ກ ແລະ ກ ານດົວນັທ ື່ ມ ຜນົສກັສດິໃນການຍກົເລ ກສນັຍາ.  

(b) ສນິຄາ້ທ ື່ ໄດຜ້ະລດິສ າເລດັ ແລະ ພອ້ມທ ື່ ຈະຈດັສົື່ ງແລວ້ນັນ້, ພາຍໃນໄລຍະຊາວ
ແປດ (28) ວນັ, ພາຍຫລງັທ ື່ ຜູື່ ສະໜອງ ໄດຮ້ບັແຈງ້ການໃນການຍກົເລ ກສນັຍານັນ້, 
ຜູື່ ຈດັຊ  ້ ຕອ້ງໄດຮ້ບັຮອງເອາົຕາມຂ ກ້ ານດົ ແລະ ມູນຄື່ າສນັຍາ. ສື່ ວນສນິຄາ້ທ ື່ ຍງັ
ເຫລ ອ, ຜູື່ ຈດັຊ ອ້າດສາມາດເລ ອກປະຕບິດັ ດັື່ ງນ :້  

(i) ຕອ້ງໄດກ້ ານດົສື່ ວນທ ື່ ໄດຜ້ະລດິສ າເລດັ ແລະ ໄດສ້ົື່ ງມອບຕາມຂ ກ້ ານດົ 
ແລະ ມູນຄື່ າສນັຍາ; ແລະ/ຫລ  

(ii) ຕອ້ງລບົລາ້ງສື່ ວນທ ື່ ຍງັຄາ້ງສົື່ ງ ແລະ ຈື່ າຍເງນິໃຫຜູ້ື່ ສະໜອງ ຕາມມູນຄື່ າ
ສດັສື່ ວນທ ື່ ໄດສ້ າເລດັການສົື່ ງມອບ ແລະ ສ າເລດັການບ ລກິານທ ື່ ພວົພນັ 
ແລະ ວດັຖຸອຸປະກອນ ແລະ ສິນ້ສື່ ວນຜູື່ ຈດັຊ ໄ້ດສ້ັື່ ງຊ ແ້ລວ້. 

36. ການໂອນ 36.1 ບ ື່ ວື່ າຜູື່ ຈດັຊ  ້ ຫລ  ຜູື່ ສະໜອງ ບ ື່ ສາມາດໂອນທງັໝດົ ຫລ  ພາກສື່ ວນໃດໜຶື່ ງຂອງຄວາມ
ຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົໃຫຝ້ື່ າຍທ ື່ ສາມ ພາຍໃຕສ້ນັຍາສະບບັນ ,້ ເວັນ້ເສຽັແຕື່ ຈະໄດຮ້ບັການ
ຕກົລງົແບບເປນັລາຍລກັອກັສອນຈາກອ ກຝື່ າຍໜຶື່ ງ. 

37. ການຈ າກດັການສົື່ ງອອກ 37.1 ໂດຍບ ື່ ກື່ ຽວກບັຄວາມຮບັຜດິຊອບໃດໜຶື່ ງພາຍໃຕສ້ນັຍາໃນການປະກອບເອກະສານສົື່ ງອອກ
, ການຈ າກດັການນ າອອກຕ ື່ ຜູື່ ຈດັຊ ໄ້ປຍງັປະເທດຂອງຜູື່ ຈດັຊ  ້ ຫລ  ການນ າໃຊສ້ນິຄາ້/ຜນົ
ຜະລດິ, ລະບບົ ຫລ  ການບ ລກິານທ ື່ ຕອ້ງສະໜອງ ຊຶື່ ງເກ ດມາຈາກກດົລະບຽບການຄາ້ຂອງ
ປະເທດທ ື່ ຈດັສົື່ ງສນິຄາ້/ຜນົຜະລດິ, ລະບບົ ຫລ  ການບ ລກິານທ ື່ ເປນັການກ ດຂວາງບ ື່ ໃຫຜູ້ື່
ສະໜອງປະຕບິດັພນັທະຂອງຕນົຕາມສນັຍາ, ຈະຕອ້ງ ປດົປື່ ອຍຜູື່ ສະໜອງຈາກຄວາມ
ຮບັຜດິຊອບໃນການຈດັສົື່ ງສນິຄາ້ ຫລ  ການບ ລ ິ ການ, ແຕື່ ຕອ້ງຢູື່ ໃນເງ  ື່ອນໄຂທ ື່ ຜູື່ ສະໜອງ
ສາມາດສະແດງໃຫເ້ປນັທ ື່ ເພິື່ ງພ ໃຈໃຫແ້ກື່ ຜູື່ ຈດັຊ ວ້ື່ າຕນົເອງໄດປ້ະກອບທຸກໆເອກະສານໃນ
ກ ານດົເວລາທ ື່ ບົື່ ງໄວ ້ ພອ້ມດວ້ຍການຂ ອະນຸຍາດນ າອອກສນິຄາ້/ຜນົຜະລດິ, ລະບບົ ຫລ  
ການບ ລກິານພາຍໃຕເ້ງ  ື່ອນໄຂຂອງສນັຍາ. ການຍກົເລ ກສນັຍາບນົພ ນ້ຖານນ  ້ ເພ ື່ ອຄວາມ
ສະດວກຂອງຜູື່ ຈດັຊ ຈ້ະຕອ້ງສອດຄື່ ອງກບັວກັຍື່ ອຍ 35.3. 
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ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານກື່ ຽວກບັການທຸຈະລດິ ແລະ ສ ໂ້ກງ 
(ສ າລບັໂຄງການທ ື່ ໃຊທ້ນຶຂອງທະນາຄານໂລກ) 

(ໝວດນ ບ້ ື່ ໃຫປ້ື່ ຽນແປງ) 

ຂ ແ້ນະນ າສ າລບັການຈດັຊ ສ້ນິຄາ້, ວຽກກ ື່ ສາ້ງ - ສອ້ມແປງ, ແລະ ການບ ລກິານທ ື່ ບ ື່ ແມື່ ນວຽກໃຫກ້ານປກຶສາຂອງທະນາຄານໂລກ 
ກ ານດົອອກໃນເດ ອນ ມງັກອນ 2011: 

“ການສ ໂ້ກງ ແລະ ທຸຈະລດິ”: 

1.16 ເປນັນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານທ ື່ ຮຽກຮອ້ງໃຫຜູ້ື່ ກູຢ້ ມເງນິ (ລວມດວ້ຍຜູທ້ ື່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກເງນິກູ)້, ຜູື່ ເຂົາ້
ແຂື່ ງຂນັປະມູນ, ຜູື່ ສະໜອງ, ຜູື່ ຮບັເໝາົ ແລະ ພະນກັງານຂອງເຂາົເຈ ົາ້ (ຊຶື່ ງໄດແ້ຈງ້ຊ ື່  ຫລ  ບ ື່ ), ຜູື່ ຮບັເໝາົຊື່ ວງຕ ື່ , ຜູື່
ຊື່ ວຍທ ື່ ປກຶສາ, ຜູື່ ສະໜອງການບ ລກິານ ແລະ ພະນກັງານຂອງພວກຜູື່ ກື່ ຽວ ຈະຕອ້ງຮກັສາຈນັຍາບນັດວ້ຍມາດຕະຖານ
ສູງສຸດໃນວຽກຈດັຊ  ້ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສນັຍາ10 ທ ື່ ໃຊທ້ນຶຂອງທະນາຄານ. ເພ ື່ ອໃຫໄ້ດຕ້າມນະໂຍບາຍນ ,້ 
ທະນາຄານ:  

(a) ໄດກ້ ານດົ, ເພ ື່ ອຈດຸປະສງົຂອງເງ  ື່ອນໄຂນ ,້ ຄ າສບັ ພອ້ມດວ້ຍຄ າອະທບິາຍດັື່ ງລຸື່ ມນ :້  

(i) “ພດຶຕກິ າທຸຈະລດິ” ແມື່ ນການສະເໜ ໃຫ,້ ເອາົໃຫ,້ ຮບັເອາົ ຫລ  ຂ ໂດຍກງົ ຫລ  ໂດຍທາງອອ້ມ, ທຸກ ຢື່ າງ
ທ ື່ ມ ຄຸນຄື່ າເພ ື່ ອຈງູໃຈຢື່ າງບ ື່ ເໝາະສມົ ການກະທ າຂອງອ ກຝື່ າຍໜຶື່ ງ11; 

(ii)  “ພດຶຕກິ າສ ໂ້ກງ” ແມື່ ນທຸກໆການກະທ າ, ລວມດວ້ຍການສະເໜ ທ ື່ ບ ື່ ຖ ກຕອ້ງ, ຊຶື່ ງຮູດ້ ວື່ າຈະຊຸກຍູ,້ 
ຫລ  ພະຍາຍາມຊຸກຍູ,້ ໃຫອ້ ກຝື່ າຍໜຶື່ ງເຮດັຄວາມຜດິ ເພ ື່ ອໃຫໄ້ດຜ້ນົປະໂຫຍດທາງດາ້ນການເງນິ ຫລ  
ດາ້ນອ ື່ ນໆ ຫລ  ເພ ື່ ອຫລ ກລຽ້ງສນັຍາຜູກມດັໃດໜຶື່ ງ12; 

(iii) “ພດຶຕກິ າສມົຮູຮ້ື່ ວມຄດິ” ແມື່ ນການຕກົລງົລະຫວື່ າງສອງຝື່ າຍ ຫລ  ຫລາຍກວື່ ານັນ້ ໃນການປະຕບິດັ
ແນໃສື່ ເປົາ້ໝາຍທ ື່ ບ ື່ ຖ ກຕອ້ງ, ລວມດວ້ຍການຈງູໃຈການກະທ າຂອງອ ກຝື່ າຍໜຶື່ ງ13; 

(iv) “ພດຶຕກິ າບ ບບງັຄບັ” ແມື່ ນການນາບຂູື່ ຫລ  ເຮດັໃຫເ້ສຽຫາຍ, ຫລ  ຄຸກຄາມນາບຂູື່ ໂດຍກງົ ຫລ  ໂດຍ
ທາງອອ້ມ ອ ກຝື່ າຍໜຶື່ ງ ຫລ  ຕ ື່ ຊບັສນິຂອງຝື່ າຍນັນ້ ເພ ື່ ອເປນັການຈງູໃຈຢື່ າງບ ື່ ຖ ກຕອ້ງຕ ື່ ການກະທ າ
ຂອງເຂາົ14; 

(v) “ພດຶຕກິ າຂດັຂວາງ” ແມື່ ນ 

                                                 
10 ໃນສະພາບແບບນ ,້ ທຸກໆການກະທ າທ ື່ ເປນັການຈງູໃຈໃຫກ້ານປະມູນ ຫລ  ການປະຕບິດັສນັຍາ ເພ ື່ ອໃຫໄ້ດຮ້ບັ ຜນົປະໂຫຍດທ ື່ ບ ື່ ຖ ກຕອ້ງ ແມື່ ນບ ື່ ເໝາະ

ສມົ.  
11 ເພ ື່ ອຈດຸປະສ ົງຂອງຫຍ ໜ້າ້ນ ,້ “ພາກສື່ ວນອ ື່ນ” ແມື່ ນໝາຍເຖງິ ເຈ ົາ້ໜາ້ທ ື່  ທ ື່ ມ ສື່ ວນພວົພນັກບັ ຂະບວນການປະມູນ ຫລ  ການປະຕບິດັສນັຍາ. ໃນທ ື່ ນ ,້ 

“ເຈ ົາ້ໜາ້ທ ື່ ” ປະກອບດວ້ຍພະນກັງານ ຂອງທະນາຄານໂລກ ແລະ ພະນກັ ງານຂອງອງົການ ຈດັຕັງ້ອ ື່ ນໆທ ື່ ມ  ສື່ ວນພວົພນັກບັຂະບວນ ການປະມູນ ຫລ  
ການປະເມ ນການປະມູນ. 

12 ເພ ື່ ອຈດຸປະສງົ ຂອງຫຍ ໜ້າ້ນ ,້ “ພາກສື່ ວນ” ໝາຍເຖງິ ເຈ ົາ້ໜາ້ທ ື່ ; ຄ າສບັ “ຜນົປະໂຫຍດ” ແລະ “ການຜູກມດັ” ແມື່ ນກື່ ຽວພນັ ກບັຂະບວນການປະມູນ 
ຫລ  ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສນັຍາ; ແລະ “ການກະທ າ ຫລ  ຫລງົລ ມ” ແມື່ ນ ມ ຈດຸປະສງົ ເພ ື່ ອຈງູໃຈ ຂະບວນການປະມູນ ຫລ  ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສນັຍາ. 

13 ເພ ື່ ອຈດຸປະສງົຂອງ ຫຍ ໜ້າ້ນ ,້ “ພາກສື່ ວນ” ໝາຍເຖງິຜູື່ ທ ື່ ເຂົາ້ຮື່ ວມ ໃນຂະບວນການປະມູນ (ລວມດວ້ຍອງົການລດັ) ທ ື່ ມ ຄວາມພະຍາຍາມ ຈະແມື່ ນ
ດວ້ຍຕນົເອງ, ຫລ  ຜື່ ານບຸກຄນົ ຫລ  ອງົການຈດັຕັງ້ອ ື່ ນ ທ ື່ ບ ື່ ເຂົາ້ຮື່ ວມໃນຂະບວນການປະມູນ ຫລ  ເລ ອກໃຊວ້ທິ ເຮດັການປະມູນ, ເພ ື່ ອຮຽນແບບການ
ແຂື່ ງຂນັ ຫລ  ການສະເໜ ມູນຄື່ າການປະມູນແບບບ ື່ ແມື່ ນຄວາມຈງິ, ຊຶື່ ງເຮດັໃຫກ້ານແຂື່ ງຂນັຢູື່ ໃນລະດບັຕ ື່ າ ຫລ  ເຮດັໃຫກ້ານປະມູນຂອງແຕື່ ລະຄນົ ບ ື່ ມ 
ລກັສະນະສື່ ວນຕວົ ຫລ  ເງ  ື່ອນໄຂອ ື່ ນໆ. 

14 ເພ ື່ ອຈດຸປະສງົຂອງຫຍ ໜ້າ້ນ ,້ “ພາກສື່ ວນ” ໝາຍເຖງິຜູື່ ທ ື່ ມ ສື່ ວນຮື່ ວມໃນຂະບວນການແຂື່ ງຂນັປະມູນ ຫລ  ປະຕບິດັສນັຍາ. 
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(aa) ການທ າລາຍຢື່ າງຈງົໃຈ, ການປອມແປງ, ການສບັປື່ ຽນ, ຫລ  ການລບົລາ້ງຫລກັຖານໃຊພ້ສູິດ
ໃນການກວດສອບຫາຄວາມຜດິ ຫລ  ປອມແປງຄ າໃຫກ້ານຕ ື່ ຜູກ້ວດກາດວ້ຍເປົາ້ ໝາຍ
ຂດັຂວາງການກວດສອບຂອງທະນາຄານ ຕ ື່ ການກື່ າວຫາກື່ ຽວກບັພດຶຕກິ າທຸຈະລດິ, ສ ໂ້ກງ, 
ບ ບບງັຄບັ ແລະ ສມົຮູຮ້ື່ ວມຄດິ; ແລະ/ຫລ  ຄຸກຄາມ, ກ ື່ ກວນ ຫລ  ນາບຂູື່  ຝື່ າຍໃດ ຝື່ າຍໜຶື່ ງ 
ເພ ື່ ອບ ື່ ໃຫເ້ຂາົເປ ດເຜ ຍສິື່ ງທ ື່ ເຂາົຮູກ້ື່ ຽວກບັວຽກທ ື່ ກື່ ຽວກບັການກວດສອບ ຫລ  ນ າໄປສູື່ ການ
ກວດສອບ, ຫລ  

(bb) ທຸກໆການກະທ າເພ ື່ ອຂດັຂວາງບ ື່ ໃຫທ້ະນາຄານໄດປ້ະຕບິດັວຽກກວດກາ ແລະ ສດິໃນການ
ກວດສອບບນັຊ  ທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນວກັ 1.16(e) ຂາ້ງລຸື່ ມນ .້ 

(b) ຈະປະຕເິສດການສະເໜ ມອບສນັຍາ ຖາ້ມ ຄວາມແນື່ ໃຈວື່ າຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນທ ື່ ສະເໜ ໃຫເ້ປນັຜູື່ ຊະນະການ
ປະມູນ, ຫລ  ພະນກັງານຂອງເຂາົຜູື່ ໃດ ຜູື່ ໜຶື່ ງ, ຫລ  ຜູື່ ຮບັເໝາົຕ ື່ ຊື່ ວງຂອງເຂາົ, ຜູື່ ຊື່ ວຍທ ື່ ປກຶສາ, ຜູື່ ສະໜອງ ໄດ ້
ມ ສື່ ວນຮື່ ວມແບບໂດຍກງົ ຫລ  ທາງອອ້ມໃນພດຶຕກິ າທຸຈະລດິ, ສ ໂ້ກງ, ສມົຮູຮ້ື່ ວມຄດິ, ບ ບບງັຄບັ, ຂດັຂວາງ 
ໃນການແຂື່ ງຂນັປະມູນດັື່ ງກື່ າວ; 

(c) ຈະປະກາດການຈດັຊ ເ້ປນັໂມຄະ ແລະ ລບົລາ້ງ ສື່ ວນເງນິກູຢ້ ມສ າລບັສນັຍານັນ້ ຖາ້ຍາມໃດມ ຄວາມແນື່ ໃຈວື່ າ
ຜູື່ ຕາງໜາ້ຂອງຜູື່ ກູຢ້ ມ ຫລ  ຜູື່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກສື່ ວນໃດ ສື່ ວນໜຶື່ ງຂອງທນຶກູຢ້ ມ ໄດມ້ ສື່ ວນຮື່ ວມໃນ
ພດຶຕກິ າທຸຈະລດິ, ສ ໂ້ກງ, ບ ບບງັຄບັ, ສມົຮູຮ້ື່ ວມຄດິ ແລະ ຂດັຂວາງ ໃນໄລຍະດ າເນ ນການຈດັຊ  ້ ຫລ  
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສນັຍາທ ື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ, ໂດຍບ ື່ ຈ າເປນັໃຫຜູ້ື່ ກູຢ້ ມຕອ້ງດ າເນ ນການໃດໜຶື່ ງ ເພ ື່ ອແກໄ້ຂພດຶຕກິ າ
ທ ື່ ເກ ດຂຶນ້ຢື່ າງທນັການ ແລະ ເປນັທ ື່ ເພິື່ ງພ ໃຈຂອງທະນາຄານ, ຊຶື່ ງລວມດວ້ຍການບ ື່ ໄດແ້ຈງ້ໃຫທ້ະນາຄານຮູ ້
ຢື່ າງທນັການໃນເວລາທ ື່ ຕນົຮູເ້ລ ອ້ງກື່ ຽວກບັພດຶຕກິ ານັນ້ໆ; 

  

(d) ຈະລງົໂທດບ ລສິດັ ຫລ  ບຸກຄນົ, ທຸກໆເທ ື່ ອ, ໃຫສ້ອດຄື່ ອງກບັຫລກັການລງົໂທດຂອງທະນາຄານ ທ ື່ ນ າໃຊ1້5, 
ລວມດວ້ຍການແຈງ້ການບອກວື່ າບ ລສິດັ ຫລ  ບຸກຄນົນັນ້ໆບ ື່ ມ ຄວາມເໝາະສມົເຂົາ້ຮື່ ວມການປະມູນ
ຕະຫລອດໄປ ຫລ  ໃນຊື່ ວງເວລາທ ື່ ບົື່ ງໄວ ້ (i) ບ ື່ ໃຫຮ້ບັໂຄງການທ ື່ ໃຊທ້ນຶຂອງທະນາຄານ; ແລະ (ii) ຈະຕອ້ງ
ກ ານດົຂຶນ້16; 

(e) ຈະຮຽກຮອ້ງໃຫເ້ອາົເງ  ື່ອນໄຂໜຶື່ ງເຂົາ້ໃນເອກະສານປະມູນ ແລະ ໃນສນັຍາ ທ ື່ ໃຊທ້ນຶກູຢ້ ມຈາກທະນາ ຄານ, ທ ື່
ຮຽກຮອ້ງໃຫຜູ້ື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ, ຜູື່ ສະໜອງ ແລະ ຜູື່ ຮບັເໝາົ, ຜູື່ ຮບັເໝາົຊື່ ວງຕ ື່  ພອ້ມດວ້ຍພະນກັງານຂອງ
ເຂາົ, ຜູື່ ຊື່ ວຍທ ື່ ປກຶສາ, ຜູື່ ໃຫກ້ານບ ລກິານ ອະນຸຍາດໃຫທ້ະນາຄານກວດບນັຊ , ບດົບນັທກຶ ແລະ ເອກະສານ
ອ ື່ ນໆທ ື່ ກື່ ຽວຂອ້ງກບັການຍ ື່ ນຊື່ ອງປະມູນ ແລະ ການປະຕບິດັສນັຍາ, ແລະ ໃຫມ້ ການກວດສອບບນັຊ  ໂດຍ
ນກັກວດສອບບນັຊ ແຕື່ ງຕັງ້ໂດຍທະນາຄານ. 

                                                 
15 ບ ລສິດັ ຫລ  ສື່ ວນບຸກຄນົ ໄດຖ້ ກແຈງ້ວື່ າບ ື່ ມ ຄວາມເໝາະສມົ ເພ ື່ ອໄດຮ້ບັສນັຍາ ຊຶື່ ງໄດໃ້ຊທ້ນຶຂອງທະນາຄານ ຖາ້ວື່ າ: (i) ທະນາຄານໄດຕ້ດັສນິໂທດຕາມ

ລກັການຂອງອງົການການເງນິສາກນົ ຫລ  ຂອງທະນາຄານເອງ ຍອ້ນ ພດຶຕກິ າທຸຈະລດິ ແລະ ສ ໂ້ກງ (ii) ເປນັຜນົມາຈາກການສັື່ ງໂຈະຊົື່ ວຄາວ ກື່ ຽວກບັ
ວຽກທ ື່ ພວົພນັກບັການລງົໂທດ ທ ື່ ຍງັມ ຜນົສກັສດິຢູື່ . ເບິື່ ງຄ າອະທບິາຍເພ ື່ ມເຕ ມ 14 ແລະ 8 ຊອ້ນທາ້ຍ 1 ຂອງບດົແນະນ າ. 

16 ຜູື່ ຮບັເໝາົຊື່ ວງຕ ື່ ທ ື່ ຖ ກແຕື່ ງຕັງ້, ທ ື່ ປກຶສາ, ຜູື່ ຜະລດິ ແລະ ຜູື່ ສະໜອງ ຫລ  ການບ ລກິານ (ນ າໃຊຫ້ລາຍຊ ື່  ຊຶື່ ງຂຶນ້ ກບັເອກະສານປະມູນສະເພາະ) ແມື່ ນຜູື່
ທ ື່ : (i) ມ ຊ ື່ ປະກອບຢູື່ ໃນເອກະສານຂອງຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນທ ື່ ໄດ ້ຍ ື່ ນເພ ື່ ອການເລ ອກ ຄຸນນະວຸທລິື່ ວງໜາ້ ຫລ  ມ ຊ ື່ ຢູື່ ໃນການປະມູນ ຍອ້ນວື່ າຜູື່ ກື່ ຽວມ 
ປະສບົການ ແລະ ຄວາມສາມາດພເິສດທ ື່ ເຮດັ ໃຫຜູ້ື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນສາມາດ ຕອບສະໜອງໄດຄ້ວາມຕອ້ງການ ທ ື່ ບົື່ ງໄວສ້ າລບັການປະມູນໃດ ໜ ່ ງ 
ໂດຍສະເພາະ; ຫລ  (ii) ແຕື່ ງຕັງ້ໂດຍຜູື່ ກູຢ້ ມ. 
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(ສ າລບັສນັຍາທ ື່ ໃຊທ້ນຶ ADB) 
 
ຂ ແ້ນະນ າສ າລບັການຈດັຊ ,້ ກ ານດົໃຊໃ້ນເດ ອນ ມ ນາ 2013, ແລະ ດດັແກເ້ພ ມ້ເຕ ມເປນັໄລຍະ.  
 
“ການສ ໂ້ກງ ແລະ ທຸຈະລດິ” 
 
1.14  ນະໂຍບາຍຂອງ ADB ກື່ ຽວກບັນະໂຍບາຍຕາ້ນການທຸຈະລດິ ຮຽກຮອ້ງໃຫຜູ້ື່ ກູຢ້ ມ (ລວມດວ້ຍຜູື່ ທ ື່ ໄດຮ້ບັຜນົປະ

ໂຫຍດຈາກກດິຈະການທ ື່ ໃຊທ້ນຶດັື່ ງກື່ າວຂອງ ADB), ພອ້ມດວ້ຍຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ, ຜູື່ ສະໜອງ, ແລະ ຜູື່ ຮບັເໝາົ
ພາຍໃຕສ້ນັຍາທ ື່ ໃຊທ້ນຶຂອງ ADB ຈະຕອ້ງຮກັສາຈນັຍາບນັດວ້ຍມາດຕະຖານສູງສຸດໃນວຽກຈດັຊ  ້ ແລະ ຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັສນັຍາ. ເພ ື່ ອໃຫໄ້ດຕ້າມນະໂຍບາຍນ ,້ ແລະ ໃນເງ  ື່ອນໄຂຂອງຂ ແ້ນະນ າສະບບັນ ,້ ADB: 

 
(a) ໄດກ້ ານດົ, ເພ ື່ ອຈດຸປະສງົຂອງເງ  ື່ອນໄຂນ ,້ ຄ າສບັ ພອ້ມດວ້ຍຄ າອະທບິາຍດັື່ ງລຸື່ ມນ :້  

(i)  “ພດຶຕກິ າທຸຈະລດິ” ແມື່ ນການສະເໜ ໃຫ,້ ເອາົໃຫ,້ ຮບັເອາົ ຫລ  ຂ ໂດຍກງົ ຫລ  ໂດຍທາງອອ້ມ, ທຸ
ກຢື່ າງທ ື່ ມ ຄຸນຄື່ າເພ ື່ ອຈງູໃຈບ ື່ ເໝາະສມົ ໃຫເ້ປນັການກະທ າຂອງອ ກຝື່ າຍໜຶື່ ງ; 

(ii)  “ພດຶຕກິ າສ ໂ້ກງ” ແມື່ ນທຸກໆການກະທ າ, ລວມດວ້ຍການສະເໜ ທ ື່ ບ ື່ ຖ ກຕອ້ງ, ຊຶື່ ງຮູດ້ ວື່ າຈະຊຸກຍູ,້ 
ຫລ  ພະຍາຍາມຊຸກຍູ,້ ໃຫອ້ ກຝື່ າຍໜຶື່ ງເຮດັຄວາມຜດິ ເພ ື່ ອໃຫໄ້ດຜ້ນົປະໂຫຍດທາງດາ້ນການເງນິ ຫລ  
ດາ້ນອ ື່ ນໆ ຫລ  ເພ ື່ ອຫລ ກລຽ້ງສນັຍາຜູກມດັໃດໜຶື່ ງ; 

(iii) “ພດຶຕກິ າບ ບບງັຄບັ” ແມື່ ນກນນາບຂູື່ ຫລ  ເຮດັໃຫເ້ສຽຫາຍ, ຫລ  ຄຸກຄາມນາບຂູື່ ໂດຍກງົ ຫລ  ໂດຍ
ທາງອອ້ມ ອ ກຝື່ າຍໜຶື່ ງ ຫລ  ຕ ື່ ຊບັສນິຂອງຝື່ າຍນັນ້ ເພ ື່ ອເປນັການຈງູໃຈຢື່ າງບ ື່ ຖ ກຕອ້ງຕ ື່ ການກະທ າ
ຂອງເຂາົ; 

 (iv)  “ພດຶຕກິ າສມົຮູຮ້ື່ ວມຄດິ” ແມື່ ນການຕກົລງົລະຫວື່ າງສອງຝື່ າຍ ຫລ  ຫລາຍກວື່ ານ  ້ ໃນການປະຕບິດັ
ແນໃສື່ ເປົາ້ໝາຍທ ື່ ບ ື່ ຖ ກຕອ້ງ, ຮວມດວ້ຍການຈງູໃຈການກະທ າຂອງອ ກຝື່ າຍໜຶື່ ງ; 

(v) “ການທ າລາຍຄວາມຊ ື່ ສດັ” ໝາຍເຖງິທຸກໆການກະທ າຕາມທ ື່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນຫລກັການຊ ື່ ສດັຂອງ 
ADB ຊຶື່ ງເປນັການລື່ ວງລະເມ ດນະໂຍບາຍຂອງ ADB ກື່ ຽວກບັການຕາ້ນການສ ລ້າດບງັຫລວງ, 
ພດຶຕກິ າສ ໂ້ກງ, ບ ບບງັຄບັ ແລະ ສມົຮູຮ້ື່ ວມຄດິ, ການຂົື່ ມຂູື່  ແລະ ສະກດັກັນ້. 

(vi) “ພດຶຕກິ າສະກດັກັນ້” ໝາຍເຖງິ (a) ການທ າລາຍຢື່ າງຈ ົື່ ງໃຈ, ປອມແປງ, ດດັແກ ້ ຫລ  ບດິເບ ື່ ອນ 
ຄວາມເປນັຈງິຕ ື່ ການກວດກາຂອງ ADB; (b) ປອມແປງບດົສະຫລຸບຕ ື່ ຜູກ້ວດກາ ເພ ື່ ອຈດຸປະສງົ
ສະກດັກັນ້ການກວດກາຈາກ ADB; (c) ບ ື່ ປະຕບິດັຕາມຄ າຂ ຮອ້ງໃຫປ້ະກອບຂ ມູ້ນ, ເອກະສານ 
ຫລ  ບດົສະຫລຸບທ ື່ ພວົພນັກບັການກວດກາພາຍໃນ; (d) ຂົື່ ມຂູື່ , ນາບຂູື່  ຫລ  ເຮດັໃຫລ້ າບາກໃຈ ຕ ື່
ພາກສື່ ວນໃດໜຶື່ ງ ເພ ື່ ອສະກດັກັນ້ບ ື່ ໃຫເ້ຜ ຍແບຂ ມູ້ນກື່ ຽວກບັບນັຫາທ ື່ ມ ການກວດກາ, ຫລ  (e) 
ສະກດັກັນ້ສດິຂອງ ADB ຕາມສນັຍາໃນການກວດກາ ຫລ  ເຂົາ້ຫາຂ ມູ້ນ. 

 (b) ຈະປະຕເິສດການສະເໜ ມອບສນັຍາ ຖາ້ມ ຄວາມແນື່ ໃຈວື່ າຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນທ ື່ ສະເໜ ໃຫເ້ປນັຜູື່ ຊະນະການ
ປະມູນ, ຫລ  ພະນກັງານຂອງເຂາົຜູື່ ໃດຜູື່ ໜຶື່ ງ, ຫລ  ຜູື່ ຮບັເໝາົຊື່ ວງຕ ື່ ຂອງເຂາົ, ຜູື່ ຊື່ ວຍທ ື່ ປກຶສາ, ຜູື່ ສະໜອງ ໄດ ້
ມ ສື່ ວນຮື່ ວມແບບໂດຍກງົ ຫລ  ທາງອອ້ມໃນພດຶຕກິ າທຸຈະລດິ, ສ ໂ້ກງ, ສມົຮູຮ້ື່ ວມຄດິ, ບ ບບງັຄບັ, ຂດັຂວາງ 
ໃນການແຂື່ ງຂນັປະມູນດັື່ ງກື່ າວ; 

(c) ຈະລບົລາ້ງສື່ ວນເງນິກູຢ້ ມທ ື່ ນ າໃຊສ້ນັຍາ ຖາ້ຍາມໃດມ ຄວາມແນື່ ໃຈວື່ າຜູື່ ຕາງໜາ້ຂອງຜູື່ ກູຢ້ ມ ຫລ  ຜູື່ ໄດຮ້ບັຜນົ
ປະໂຫຍດ ຈາກສື່ ວນໃດ ສື່ ວນໜຶື່ ງຂອງທນຶກູຢ້ ມ ຂອງທະນາຄານ ADB ໄດມ້ ສື່ ວນຮື່ ວມໃນພດຶຕກິ າທຸຈະລດິ
, ສ ໂ້ກງ, ບ ບບງັຄບັ, ສມົຮູຮ້ື່ ວມຄດິ ແລະ ຂດັຂວາງ ໃນໄລຍະດ າເນ ນການຈດັຊ  ້ ຫລ  ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
ສນັຍາທ ື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ, ໂດຍບ ື່ ຈ າເປນັໃຫຜູ້ື່ ກູຢ້ ມຕອ້ງດ າເນ ນການໃດໜຶື່ ງ ເພ ື່ ອແກໄ້ຂພດຶຕກິ າທ ື່ ເກ ດຂຶນ້ຢື່ າງທນັ
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ການ ແລະ ເປນັທ ື່ ເພິື່ ງພ ໃຈຂອງທະນາຄານ ADB, ຊຶື່ ງລວມດວ້ຍການບ ື່ ໄດແ້ຈງ້ໃຫທ້ະນາຄານຮູຢ້ື່ າງທນັການ
ໃນເວລາທ ື່ ຕນົຮູເ້ລ ອ້ງກື່ ຽວກບັພດຶຕກິ ານັນ້ໆ; 

(d) ຈະລງົໂທດບ ລສິດັ ຫລ  ບຸກຄນົ, ທຸກໆເທ ື່ ອ, ໃຫສ້ອດຄື່ ອງກບັຫລກັການລງົໂທດຂອງທະນາຄານ ADB ວື່ າ
ດວ້ຍຫລກັການຕາ້ນການທຸຈະລດິ ແລະ ຂ ແ້ນະນ າ (ທງັສອງນ ໄ້ດດ້ດັແກເ້ປນັແຕື່ ໄລຍະໆ), ຮວມດວ້ຍການ
ແຈງ້ບ ື່ ໃຫມ້ ຄວາມເໝາະສມົຕະຫລອດໄປ ຫລ  ໃນຊື່ ວງເວລາທ ື່ ບົື່ ງໄວ ້ເພ ື່ ອເຂົາ້ຮື່ ວມກດິຈະການທ ື່ ໃຊທ້ນຶຂອງ 
ADB ຫລ  ADB ເປນັຜູື່ ຄຸມ້ຄອງກດິຈະການ ຫລ  ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກສນັຍາທ ື່  ADB ໃຫທ້ນຶ ຫລ  ຄຸມ້
ຄອງສນັຍາ ຖາ້ຫາກມ ຄວາມແນື່ ໃຈວື່ າບ ລສິດັ ຫລ  ບຸກຄນົນັນ້ໆ, ໄດມ້ ສື່ ວນຮື່ ວມໃນພດຶຕກິ າທຸຈະລດິ, ສ ໂ້ກງ
, ສມົຮູຮ້ື່ ວມຄດິ, ຫລ  ບງັຄບັຂດັຂວາງ ຫລ  ພດຶຕກິ າອ ື່ ນໆທ ື່ ຫາ້ມ. 

 ແລະ 

(e) ຈະຮຽກຮອ້ງໃຫເ້ອາົເງ  ື່ອນໄຂໜຶື່ ງເຂົາ້ໃນເອກະສານປະມູນ ແລະ ໃນສນັຍາທ ື່ ໃຊທ້ນຶກູຢ້ ມຈາກທະນາຄານ 
ADB, ທ ື່ ຮຽກຮອ້ງໃຫຜູ້ື່ ເຂົາ້ປະມູນ, ຜູື່ ສະໜອງ ແລະ ຜູື່ ຮບັເໝາົ, ຜູື່ ຮບັເໝາົຊື່ ວງຕ ື່  ພອ້ມດວ້ຍພະນກັງານ
ຂອງເຂາົ, ຜູື່ ຊື່ ວຍທ ື່ ປກຶສາ, ຜູື່ ໃຫກ້ານບ ລກິານອະນຸຍາດໃຫທ້ະນາຄານກວດບນັຊ , ບດົບນັທກຶ ແລະ 
ເອກະສານອ ື່ ນໆທ ື່ ກື່ ຽວຂອ້ງກບັການຍ ື່ ນຊື່ ອງປະມູນ ແລະ ການປະຕບິດັສນັຍາ, ແລະ ໃຫມ້ ການກວດສອບ
ບນັຊ  ໂດຍນກັກວດສອບບນັຊ ແຕື່ ງຕັງ້ໂດຍທະນາຄານ ADB. 
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ໝວດ IX.  ເງ  ື່ອນໄຂສະເພາະຂອງສນັຍາ 
ເງ  ື່ອນໄຂສະເພາະຂອງສນັຍາດັື່ ງຕ ື່ ໄປນ  ້(SCC) ເປນັການເພ ມ້ເຂົາ້ໃສື່ ເງ  ື່ອນໄຂທົື່ ວໄປຂອງສນັຍາ (GCC).  ບື່ ອນໃດທ ື່ ເຫນັວື່ າມ ການ
ຂດັແຍື່ ງ, ເງ  ື່ອນໄຂທ ື່ ກ ານດົໄວຂ້າ້ງລຸື່ ມນ ຈ້ະມ ຜນົໃຊແ້ທນເງ  ື່ອນໄຂໃນ GCC.   

[ຜູື່ ຈດັຊ ຈ້ະຕອ້ງເລ ອກຂຽນຄ າສບັທ ື່ ເໝາະສມົເຂົາ້ໃນຕວົຢື່ າງຂາ້ງລຸື່ ມນ  ້ຫລ  ຄ າສບັອ ື່ນໆທ ື່ຮບັເອາົໄດ,້ ແລະ ລບຶຄ າສບັທ ື່ຂຽນເປນັຕວົ
ໜງັສ ເນ ງ້ອອກ] 

GCC 1.1(j) ຜູື່ ຈດັຊ :້  ສະຖາບນັຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິື່ ງແວດລອ້ມ 

GCC 1.1 (o) ສະຖານທ ື່ ຂອງໂຄງການ/ຈດຸສົື່ ງສຸດທາ້ຍແມື່ ນ: ສະຖາບນັຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິື່ ງແວດລອ້ມ, 
ຖະໜນົນາໄຮື່ ດຽວ, ເມ ອງຈນັທະບູລ , ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ສ ປ ປ ລາວ, ຕກຶ ກຊສ ນ າ້ເບ  100 ຊັນ້ 2, 
ໂທລະສບັ/ໂທລະສານ: (+856-30)983 2286   

GCC 4.2 (a) ຄວາມໝາຍຂອງຄ າສບັທາງດາ້ນການຄາ້ ແມື່ ນໄດອ້ະທບິາຍໄວໃ້ນ Incoterms. ຖາ້ເຫນັວື່ າ ຄວາມໝາຍໃດ
ໜຶື່ ງຂອງຄ າສບັທາງດາ້ນການຄາ້ ແລະ ສດິ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງພາກສື່ ວນທ ື່ ກື່ ຽວຂອ້ງໃນທ ື່ ນ ຫ້າກບ ື່
ແມື່ ນຕາມທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ Incoterms, ຈະຕອ້ງຖ ເອາົຕາມທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວ ້ໂດຍ: [ຖ ວື່ າເປນັກ ລະນ ພເິສດ; 
ໃຫອ້ ງໃສື່ ຄ າສບັທາງດາ້ນການຄາ້ອ ື່ນໆທ ື່ສາກນົຮບັຮອງເອາົ] 

GCC 4.2 (b) Incoterms ທ ື່ ອາ້ງອ ງແມື່ ນພມິຈ າໜື່ າຍອອກ [ຂຽນວນັທ ຈດັພມິ ແລະ ນ າໃຊໃ້ນປະຈບຸນັ] 

GCC5.1 & 5.2 ຖາ້ສນັຍາໄດໃ້ຊທ້ນຶຂອງ ADB, ພາສາຂອງສນັຍາແມື່ ນອງັກດິ. 

GCC 8.1 ທ ື່ ຢູື່ ຂອງຜູື່ ຈດັຊ ຈ້ະແມື່ ນ: 

ເຖງິ: ສະຖາບນັຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິື່ ງແວດລອ້ມ 

ບື່ ອນຢູື່ -ຖະຫນນົ: ຖະໜນົນາໄຮື່ ດຽວ, ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິື່ ງແວດລອ້ມ 

ຊັນ້/ນ າ້ເບ ຫອ້ງ: ຕກຶ ກຊສ ນ າ້ເບ  100 ຊັນ້ 2 

 ເມ ອງ : ຈນັທະບູລ  

ZIP ກດົ: PO Box: 7864 

ປະເທດ :   ສປປ ລາວ 

 ໂທລະສບັ: (+856-30)983 2286 

ເບ ແຟກ: (+856-30) 983 2286 

ອ ແມວ: sack_4369@yahoo.com 
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GCC 10.2 ລະບຽບກື່ ຽວກບັຂະບວນການໄກື່ ເກື່ ຽຕາມທ ື່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນ GCC ວກັ 10.2 ແມື່ ນດັື່ ງລຸື່ ມນ :້ 

 (a) ຄວາມຂດັແຍື່ ງຈະຕອ້ງອາ້ງອ ງໃສື່ ການຕດັສນິທາງດາ້ນກດົໝາຍ ຫລ  ການໄກື່ ເກື່ ຽຕາມກດົໝາຍ
ຂອງ ສປປ ລາວ.{ກດົໝາຍວື່ າດວ້ຍການຕດັສນິຂ ຂ້ດັແຍື່ ງທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ເລກທ . 02/ສພ 
(19 ພດຶສະພາ 2005)} 

GCC 13.1 ລາຍລະອຽດດາ້ນຂນົສົື່ ງທາງເຮ ອ ແລະ ເອກະສານອ ື່ ນໆແມື່ ນ [ລະບຸເອກະສານທ ື່ຕອ້ງການ, ເຊັື່ນໃບແຈງ້
ການລງົເຮ ອ, ໃບແຈງ້ການຂຶນ້ເຄ ື່ອງບ ນ, ໃບແຈງ້ການຂຶນ້ລດົໄຟ, ໃບນ າສົື່ ງການຂນົສົື່ ງ, ໃບຢັງ້ຢ ນກື່ ຽວກບັ
ການປະກນັໄພ, ໃບຢັງ້ຢ ນຈາກໂຮງງານ ຫລ  ຈາກຜູື່ ສະໜອງ, ໃບຢັງ້ຢ ນການຂນົສົື່ ງໂດຍອງົກອນກວດກາທ ື່
ຖ ກແຕື່ ງຕັງ້, ລາຍລະອຽດເອກະສານສົື່ ງຂຶນ້ເຮ ອຈາກໂຮງງານຂອງຜູື່ ສະໜອງວດັຖຸ]. 

ເອກະສານຂາ້ງເທງິນ ຈ້ະຕອ້ງໃຫຜູ້ື່ ຈດັຊ ໄ້ດຮ້ບັກື່ ອນສນິຄາ້ຈະມາຮອດ ແລະ ບ ື່ ໄດຮ້ບັ, ຜູື່ ສະໜອງຈະຕອ້ງ
ຮບັຜດິຊອບຕ ື່ ທຸກໆການໃຊຈ້ື່ າຍທ ື່ ເກ ດຂຶນ້. 

GCC 15.1 ລາຄາຄດິໄລື່ ສ າລບັສນິຄາ້ ແລະ ການບ ລກິານທ ື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ [ຂຽນ “ຈະ” ຫລ  “ບ ື່ ”, ຕາມຄວາມເໝາະສມົ]  
ຖ ກດດັແກ.້ 

ຖາ້ລາຄາສາມາດດດັແກ,້ ວທິ ການດັື່ ງຕ ື່ ໄປນ ຈ້ະນ າໃຊເ້ພ ື່ ອຄດິໄລື່ ການດດັແກລ້າຄາ       [ເບິື່ ງເອກະສານ
ຊອ້ນທາ້ຍຂອງ SCC ສະບບັນ ສ້ າລບັສູດຕວົຢື່ າງການດດັແກລ້າຄາ] 

GCC 16.1 ຕວົຢື່ າງເງ  ື່ອນໄຂການຊ າລະ 

ການຊ າລະສ າລບັສນິຄາ້ ແລະ ການບ ລກິານຈະຕອ້ງເປນັເງນິກ ບຕາມນ :້ 

(i) ການຈື່ າຍເງນິລື່ ວງໜາ້:  ສບິ (10) ເປ ເຊນັ ຂອງມູນຄື່ າສນັຍາ ຈະຈື່ າຍໃຫພ້າຍໃນສາມສບິ (30) ວນັ 
ຫລງັຈາກເຊນັສນັຍາ ໂດຍແລກປື່ ຽນກບັຫນງັສ ຄ າ້ປະກນັການຈື່ າຍເງນິລື່ ວງໜາ້ຂອງທະນາຄານໃນ
ມູນຄື່ າເທົື່ າກນັ ແລະ ຕາມແບບຟອມ ທ ື່ ໄດໃ້ຫໄ້ວໃ້ນເອກະສານປະມູນ ຫລ  ຕາມແບບຟອມອ ື່ ນທ ື່ ຜູື່
ຈດັຊ ຮ້ບັໄດ.້ 

(ii) ການຈື່ າຍເວລາສນິຄາ້ມາເຖງິ: ແປດສບິ (80) ເປ ເຊນັ ຂອງມນູຄື່ າສນັຍາ ຈະໄດຈ້ື່ າຍເມ ື່ ອໄດຮ້ບັ
ສນິຄາ້ ແລະ ຫລງັຈາກໄດຮ້ບັເອກະສານທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ GCC ຂ  ້13. 

(iii) ການຈື່ າຍພາຍຫລງັໄດຮ້ບັຮອງ:  ສື່ ວນຍງັເຫລ ອສບິ (10) ເປ ເຊນັ ຂອງມູນຄື່ າສນັຍາ ຈະໄດຈ້ື່ າຍໃຫ ້
ຜູື່ ສະໜອງໃນວນັທ ື່ ຜູື່ ຈດັຊ ອ້ອກໃບຢັງ້ຢ ນການຮບັຮອງເອາົສນິຄາ້ສ າລບັການຈດັສົື່ ງນັນ້ໆ. 

GCC 16.5 ໄລຍະຊ າລະຊກັຊາ້ ຊຶື່ ງກາຍເວລານັນ້ ຜູື່ ຈດັຊ ຈ້ະຕອ້ງຈື່ າຍດອກເບັຍ້ແມື່ ນ [ຂຽນຈ ານວນ] ວນັ. 

ອດັຕາດອກເບັຍ້ທ ື່ ຈະນ າໃຊແ້ມື່ ນ [ຂຽນຕວົເລກເປນັ] % 

GCC 18.1 ຫນງັສ ຄ າ້ປະກນັການປະຕບິດັສນັຍາສນັຍາ [ຈະຕອ້ງປະກອບໃຫ]້ 

ມນູຄື່ າຄ າ້ປະກນັການປະຕບິດັສນັຍາແມື່ ນ: [ລະບຸຈ ານວນ]  

[ມນູຄື່ າຂອງຫນງັສ ຄ າ້ປະກນັການປະຕບິດັສນັຍາ ໂດຍທົື່ວໄປແລວ້ແມື່ ນກ ານດົເປນັເປ ເຊນັຂອງມນູຄື່ າ
ສນັຍາ. ເປ ເຊນັປື່ ຽນໄປຕາມທ ື່ ຜູື່ ຈດັຊ ຄ້າດຄະເນເປ ເຊນັຂອງຄວາມສື່ ຽງ ແລະ ຜນົກະທບົຈາກການບ ື່
ປະຕບິດັສນັຍາ ໂດຍຜູື່ ສະໜອງ. ໃນສະພາບປກົກະຕແິມື່ ນກ ານດົເອາົ 10%]  
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GCC 18.3 ຫນງັສ ຄ າ້ປະກນັການປະຕບິດັສນັຍາສນັຍາ ຈະຕອ້ງເປນັໃນຮູບ : ຫນງັສ ຄ າ້ປະກນັຕາມແບບຟອມທ ື່ກ ານດົ
ໄວ ້
 

GCC 18.4 ຫນງັສ ຄ າ້ປະກນັການປະຕບິດັສນັຍາຈະສົື່ ງຄ ນໃຫ:້ [ ບົື່ ງວນັທ  ຖາ້ຫາກວື່ າແຕກຕື່ າງຈາກວນັທ  ຊຶື່ ງໄດກ້ ານດົ
ໄວໃ້ນຫວົຂ  ້GCC 18.4] 

GCC 23.2 ການຫຸມ້ຫ ື່ , ການຂຽນເຄ ື່ ອງໝາຍ ແລະ ຕຽມເອກະສານ ສ າລບັຕດິໃສື່ ພາຍໃນ ແລະ ນອກຫ ື່  ຈະຕອ້ງ:  
[ຂຽນລາຍລະອຽດຂອງປະເພດການຫຸມ້ຫ ື່ທ ື່ ຕອ້ງການ, ການເຮດັເຄ ື່ອງໝາຍໃສື່ ຫ ື່  ແລະ ທຸກໆເອກະສານທ ື່
ຕອ້ງການ]  

GCC 24.1 ການຄ າ້ປະກນັຈະຕອ້ງກວມເອາົຂອບເຂດຕາມຫລກັການດັື່ ງທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ Incoterms. 

ຖາ້ຫາກບ ື່ ສອດຄື່ ອງ Incoterms, ການຄ າ້ປະກນັຈະຕອ້ງເຮດັຕາມນ :້ 

[ລະບຸເງ  ື່ອນໄຂການເຮດັຄ າ້ປະກນັ ສະເພາະຕາມຕກົລງົກນັວື່ າດວ້ຍຂອບເຂດການຄ າ້ປະກນັ, ສະກຸນເງນິ, 
ຈ ານວນ] 

GCC 25.1 ຄວາມຮບັຜດິຊອບສ າລບັການຂນົສົື່ ງສນິຄາ້ ຈະຕອ້ງກ ານດົໄວໃ້ນ Incoterms.  

ຖາ້ບ ື່ ສອດຄື່ ອງກບັ Incoterms, ຄວາມຮບັຜດິຊອບກື່ ຽວກບັການຂນົສົື່ ງຈະຕອ້ງເປນັດັື່ ງນ :້ [ລະບຸໃສື່  
“ຕາມສນັຍາຮຽກຮອ້ງໃຫຜູ້ື່ ສະໜອງ ຈດັສົື່ ງໄປເຖງິຈດຸສົື່ ງປາຍທາງໃດໜຶື່ ງ ພາຍໃນປະເທດຂອງຜູື່ ຈດັຊ ,້ ຊຶື່ ງ
ເອ ນ້ວື່ າສະຖານທ ື່ ໂຄງການ. ການຂນົສົື່ ງເຖງິສະຖານທ ື່ ປາຍທາງດັື່ ງກື່ າວ, ພອ້ມດວ້ຍການປະກນັໄພ ແລະ 
ການເກບັມຽ້ນ, ຕາມທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນສນັຍາ, ຈະຕອ້ງແມື່ ນຜູື່ ສະໜອງເປນັຜູື່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ແລະ ຄື່ າໃຊ ້
ຈື່ າຍທ ື່ກື່ ຽວຂອ້ງຈະຕອ້ງລະບຸໄວໃ້ນສນັຍາ”; ຫລ  ການຕກົລງົອ ື່ນໆຕາມເງ  ື່ອນໄຂການຄາ້ (ໃຫລ້ະບຸຄວາມ
ຮບັຜດິຊອບຂອງແຕື່ ລະຝື່ າຍລະຫວື່ າງຜູື່ ຈດັຊ  ້ແລະ ຜູື່ ສະໜອງ)] 

GCC 25.2 ການບ ລກິານທ ື່ ບ ື່ ໄດກ້ ານດົໄວແ້ມື່ ນ: 

[ເລ ອກການບ ລກິານ ຊຶື່ ງນອນຢູື່ ໃນຂ  ້ GCC 25.2 ແລະ/ຫລ  ອ ື່ນໆ ຊຶື່ ງຕອ້ງໄດລ້ະບຸໄວໂ້ດຍສະເພາະໃຫ ້
ສອດຄື່ ອງສະພາບ. ລາຄາທ ື່ ໄດກ້ ານດົໃນລາຄາປະມນູ ຫລ  ຕກົລງົກບັຜູື່ ສະໜອງທ ື່ ໄດຂ້ດັເລ ອກເອາົ ຈະຕອ້ງ
ປະກອບເຂົາ້ໃນມນູຄື່ າສນັຍາ.] 

GCC 26.1 ການກວດກາ ແລະ ທດົລອງ ຈະຕອ້ງ: [ລະບຸບອກປະເພດ, ຄວາມຖ ື່ , ຂັນ້ຕອນ ເພ ື່ອປະຕບິດັການກວດກາ 
ແລະ ທດົລອງ] 

GCC 26.2 ການກວດກາ ແລະ ທດົລອງ ຈະຕອ້ງດ າເນ ນຢູື່ : [ລະບຸຊ ື່ສະຖານທ ື່ກວດກາ ແລະ ທດົລອງ] 

GCC 27.1 ຄື່ າຊດົເຊ ຍການເສຽຫາຍແມື່ ນ: [ຈ ານວນ] % ຕ ື່ ອາທດິ 

GCC 27.1 ມູນຄື່ າສູງສຸດຂອງຄື່ າຊດົເຊ ຍການເສຽຫາຍແມື່ ນ: [ລະບຸຈ ານວນ] % 

GCC 28.3 ໄລຍະໃຊໄ້ດຂ້ອງການຄ າ້ປະກນັແມື່ ນ:  [ລະບຸຈ ານວນ] ວນັ 

ເພ ື່ ອຈດຸປະສງົຂອງການຄ າ້ປະກນັ, ສະຖານທ ື່ ຂອງບື່ ອນສົື່ ງປາຍທາງແມື່ ນ: 

[ບອກຊ ື່ສະຖານທ ື່ ] 

ຕວົຢື່ າງເງ  ື່ອນໄຂ 
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GCC 28.3 - ໃນການດດັແປງສື່ ວນໜຶື່ ງຂອງເງ  ື່ອນໄຂ, ໄລຍະການຄ າ້ປະກນັແມື່ ນ _____ ຊົື່ ວໂມງຂອງ
ການນ າໃຊ ້ ຫລ  _____ ເດ ອນ ນບັຈາກວນັຮບັສນິຄາ້ ຫລ  (_____) ເດ ອນ ນບັຈາກມ ສ້ ົື່ ງລງົເຮ ອ. 
ນອກຈາກນັນ້, ຜູື່ ສະໜອງ ຈະຕອ້ງປະຕບິດັຕາມການຮບັປະກນັການໃຊງ້ານ ແລະ/ຫລ  ການສິນ້ເປ ອງຕາມທ ື່
ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນສນັຍາ. ໃນກ ລະນ , ດວ້ຍສາເຫດທ ື່ ເກ ດຈາກຜູື່ ສະໜອງ, ການຮບັປະກນັບ ື່ ໄດຕ້າມເປົາ້ໝາຍ
ທງັໝດົ ຫລ  ເປນັສື່ ວນ, ຜູື່ ສະໜອງ ຈະຕອ້ງຕດັສນິໃຈເຮດັແນວໃດໜຶື່ ງຕາມນ :້ 
 

(a) ທ າການປື່ ຽນ, ດດັແກ,້ ແລະ/ຫລ  ເພ ມ້ສນິຄາ້ ຫລ  ສື່ ວນໜຶື່ ງຂອງສນິຄາ້ ທ ື່ ເຫນັວື່ າຈ າເປນັ 
ເພ ື່ ອໃຫໄ້ດຕ້າມສນັຍາ ດວ້ຍທນຶຂອງຕນົເອງ ແລະ ຕອ້ງຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການທດົລອງຕາມທ ື່
ລະບຸໄວໃ້ນ SCC 4, 

 
       ຫລ  
 
(b) ຈື່ າຍຄື່ າຊດົເຊ ຍຜນົເສຽຫາຍຕ ື່ ຜູື່ ຈດັຊ  ້ ຍອ້ນບ ື່ ສາມາດປະຕບິດັຕາມການຮບັປະກນັຂອງ

ສນັຍາ. ອດັຕາການຈື່ າຍຄື່ າຊດົເຊ ຍແມື່ ນ (______). 
 

[ອດັຕາຊດົເຊ ຍແມື່ ນຕອ້ງໄດສູ້ງກວື່ າອດັຕາການປບັທ ື່ນ າໃຊໃ້ນການຕ ລາຄາພາຍໃຕ ້ ITB 
32.2 (d)] 

GCC 28.5 ໄລຍະສອ້ມແປງ ຫລ  ປື່ ຽນແທນແມື່ ນ: [ຂຽນຈ ານວນວນັໃສື່ ] . 
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ເອກະສານເພ ມ້: ສູດດດັແກລ້າຄາ 
 
ຖາ້ໃຫສ້ອດຄື່ ອງກບັ GCC 15.1, ຈະຕອ້ງດດັແກລ້າຄາ, ຈະຕອ້ງນ າໃຊວ້ທິ ການຕ ື່ ໄປນ ເ້ພ ື່ ອຄດິໄລື່ ການດດັແກລ້າຄາ: 
15.1 ລາຄາທ ື່ ຈື່ າຍໃຫຜູ້ື່ ສະໜອງ, ຕາມທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນສນັຍາ, ຈະຕອ້ງດດັແກໃ້ນໄລຍະການປະຕບິດັສນັຍາ ເພ ື່ ອສະທອ້ນ

ໃຫເ້ຫນັເຖງິການປື່ ຽນແປງສື່ ວນປະກອບຂອງລາຄາຄື່ າແຮງງານ ແລະ ວດັສະດຸຕາມສູດດັື່ ງນ :້ 
 

P1 = P0 [a + bL1 + cM1]  P0 
 L0  M0 
 

a + b + c = 1 
ໃນນ :້ 
 
P1 = ຈ ານວນເງນິທ ື່ ດດັແກໃ້ຫຜູ້ື່ ສະໜອງ. 
P0 = ມູນຄື່ າສນັຍາ (ລາຄາພ ນ້ຖານ). 
a = ສື່ ວນປະກອບບ ື່ ມ ການປື່ ຽນແປງທ ື່ ໝາຍເຖງິຜນົກ າໄລ ແລະ ຄື່ າບ ລຫິານໃຊຈ້ື່ າຍຕື່ າງໆທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ

ມູນຄື່ າສນັຍາ ແລະ ໂດຍທົື່ ວໄປແລວ້ຈະຕກົຢູື່ ໃນລະຫວື່ າງຫາ້ (5) ຫາ ສບິຫາ້ (15) ເປ ເຊນັ. 
b = ຄາດຄະເນເປ ເຊນັຄື່ າແຮງງານໃນມູນຄື່ າສນັຍາ. 
c = ຄາດຄະເນເປ ເຊນັຄື່ າວດັສະດຸໃນມູນຄື່ າສນັຍາ. 
L0, L1 = *ດດັສະນ ແຮງງານນ າໃຊສ້ າລບັອຸດສາຫະກ າທ ື່ ເໝາະສມົໃນປະເທດຜະລດິ ໃນໄລຍະປະມູນ ແລະ ໃນ

ວນັທ ື່ ມ ການປບັລາຄາຕາມລ າດບັ. 
M0, M1 = *ດດັສະນ ສ າລບັວດັຖຸດບິໃນໄລຍະການປະມູນ ແລະ ໃນວນັທ ື່ ມ ການດດັແກລ້າຄາຕາມລ າດບັໃນປະ

ເທດຜະລດິ. 
 
ຜູື່ ສະຫນອງຈະບອກແຫລື່ ງຂອງດດັສະນ  ແລະ ດດັສະນ ຂອງວນັປະມູນ. 
ຄື່ າສ າປະສດິ a, b ແລະ c ທ ື່ ຜູື່ ຈດັຊ ໄ້ດລ້ະບຸໄວແ້ມື່ ນ: 
 
a = [ລະບຸຄື່ າສ າປະສດິ] 
b=  [ລະບຸຄື່ າສ າປະສດິ] 
c=  [ລະບຸຄື່ າສ າປະສດິ] 
 
ໄລຍະວນັປະມູນ = ສາມສບິ (30) ວນັກື່ ອນວນັສຸດທາ້ຍຂອງການຍ ື່ ນຊອງປະມູນ. 
 
ວນັດດັແກລ້າຄາ = [ລະບຸຈ ານວນອາທດິ] ອາທດິກື່ ອນວນັຈດັສົື່ ງຂຶນ້ເຮ ອ. 
 
ສູດດດັແກລ້າຄາຂາ້ງເທງິນ ຈ້ະຕອ້ງຍກົຂຶນ້ໂດຍຝື່ າຍໃດ ຝື່ າຍໜຶື່ ງ ຕາມເງ  ື່ອນໄຂຕ ື່ ໄປນ :້ 

 
(a) ຈະບ ື່ ມ ການດດັແກລ້າຄາຫລງັຈາກວນັທ ື່ ສົື່ ງສນິຄາ້ເດ ມ. ໂດຍເປນັຫລກັການ, ຈະບ ື່ ອະນຸຍາດໃຫມ້ ການດດັແກ ້

ລາຄາໃນໄລຍະຊກັຊາ້ສົື່ ງເຄ ື່ ອງ ຊຶື່ ງແມື່ ນຜູື່ ສະໜອງຕອ້ງເປນັຜູື່ ຮບັຜດິຊອບທງັຫມດົ. ເຖງິຢື່ າງໃດກ ື່ ຕາມ, ຜູື່ ຈດັຊ ້
ຈະມ ສດິສະເໜ ໃຫຫ້ລຸດລາຄາສນິຄາ້ ແລະ ການບ ລກິານທ ື່ ຈະມ ການດດັແກລ້າຄາ. 
 

(b) ຖາ້ສະກຸນເງນິທ ື່ ໃຊເ້ປນັມູນຄື່ າສນັຍາ P0 ຫາກແຕກຕື່ າງຈາກສະກຸນເງນິຂອງແຫລື່ ງດດັສະນ ແຮງງານ ແລະ ວດັສະ
ດຸ, ຈະຕອ້ງນ າໃຊສ້ າປະສດິດດັແປງເພ ື່ ອຫລ ກລຽ້ງການປບັມູນຄື່ າສນັຍາທ ື່ ບ ື່ ຖ ກຕອ້ງ. ສ າປະສດິດດັແປງຈະຕອ້ງກງົ
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ກນັກບັອດັຕາສື່ ວນຂອງອດັຕາແລກປື່ ຽນລະຫວື່ າງສອງສະກຸນເງນິໃນໄລຍະເວລາປະມູນ ແລະ ວນັທ ື່ ມ ການດດັແກ ້
ລາຄາຕາມທ ື່ ໄດບ້ົື່ ງໄວຂ້າ້ງເທງິນ .້ 

 
(c) ຈະບ ື່ ມ ການດດັແກລ້າຄາສ າລບັສື່ ວນຂອງມູນຄື່ າສນັຍາທ ື່ ໄດຈ້ື່ າຍໃຫຜູ້ື່ ສະໜອງໃນນາມເປນັເງນິຈື່ າຍລື່ ວງໜາ້. 
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ໝວດ X  ແບບຟອມສນັຍາ 

ໝວດນ ປ້ະກອບດວ້ຍແບບຟອມ ຊຶື່ ງ, ແມື່ ນໄດຕ້ ື່ ມຂ ຄ້ວາມໃສື່ ໝດົແລວ້, ຈະເປນັສື່ ວນປະກອບຂອງສນັຍາ. ແບບຟອມວື່ າດວ້ຍ
ການຄ າ້ປະກນັການປະຕບິດັສນັຍາ ແລະ ການຄ າ້ປະກນັການຈື່ າຍລື່ ວງໜາ້, ຖາ້ຫາກຕອ້ງການ, ຈະຕອ້ງເຮດັໂດຍຜູື່ ຊະນະການ
ປະມູນ ຫລງັຈາກໄດເ້ຊນັສນັຍາ. 

 

ຕາຕະລາງແບບຟອມ 

ໜງັສ ແຈງ້ການຮບັຮອງເອາົຜູື່ ຊະນະການປະມູນ ..................................................................................................... 84 

ສນັຍາຕກົລງົ .............................................................................................................................................. 85 

ໜງັສ ຄ າ້ປະກນັການປະຕບິດັສນັຍາ .................................................................................................................... 87 

ຫນງັສ ຄ າ້ປະກນັການຈື່ າຍເງນິລື່ ວງໜາ້ ................................................................................................................ 89 
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ໜງັສ ແຈງ້ການຮບັຮອງຜູື່ ຊະນະການປະມນູ 
 

[ ໃຊຫ້ວົເຈ ັຽ້ຂອງ  ຜູື່ ຈດັຊ ]້ 
 

. . . . . . . [ວນັທ ]. . . . . . . 
 
ເຖງິ: . . . . . . . . . .  [ ຊ ື່  ແລະ ບື່ ອນຢູື່ ຂອງຜູື່ ສະໜອງ ] . . . . . . . . . .    
 
ເລ ື່ອງ: . . . . . . . . . .   [ແຈງ້ຜູື່ ຊະນະການປະມນູສ າລບັສນັຍາເລກທ ].  . . . . . . . . . .    
 
 
ແຈງ້ການສະບບັນ ແ້ມື່ ນເພ ື່ອແຈງ້ໃຫທ້ື່ ານຊາບວື່ າເອກະສານປະມນູຂອງທື່ ານລງົວນັທ  . . . . [ຂຽນວນັທ ] . . . .  ເພ ື່ອ
ປະຕບິດັ . . . . . . . . . .[ຂຽນຊ ື່ຂອງສນັຍາ ພອ້ມດວ້ຍເລກທ ຕາມທ ື່ລະບຸໄວໃ້ນ SCC] . . . . . . . . . . ຕກົເປນັມນູຄື່ າ
ສນັຍາທ ື່ ໄດຮ້ບັຮອງເອາົເທົື່ າກບັ . . . . . . . . .[ຂຽນຈ ານວນເງນິເປນັຕວົເລກ ແລະ ຕວົໜງັສ  ພອ້ມດວ້ຍຕະກຸນເງນິ], ຕາມທ ື່
ໄດດ້ດັແກໃ້ຫສ້ອດຄື່ ອງກບັຂ ກ້ ານດົຕ ື່ ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມນູ ແມື່ ນໄດຮ້ບັຮອງເອາົໂດຍອງົການຂອງພວກເຮາົ. 
 
ທື່ ານຕອ້ງໄດປ້ະກອບຫນງັສ ຄ າ້ປະກນັການປະຕບິດັສນັຍາພາຍໃນ 28 ວນັ ຕາມເງ  ື່ອນໄຂຂອງສນັຍາ, ໂດຍໃຊແ້ບບຟອມ
ຄ າ້ປະກນັທ ື່ ໄດປ້ະກອບໄວໃ້ນໝວດ X ຟອມສນັຍາ ຂອງເອກະສານປະມນູ. 
 
 
ລາຍເຊນັຂອງຜູື່ ທ ື່ອະນຸຍາດເຊນັ:   ............................................................................................................................  
 
ຊ ື່  ແລະ ຕ າແໜື່ ງຂອງຜູື່ ເຊນັ:   .................................................................................................................................  
 
ຊ ື່ຂອງອງົການ:   .................................................................................................................................................  
 
ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ : ສນັຍາຕກົລງົ 
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ສນັຍາ 
 
 

ສນັຍາສະບບັນ ໄ້ດເ້ຮດັຂຶນ້ໃນ................ວນັ[  ] ເດ ອນ [  ]........ປ  [    ] 
 
ລະຫວື່ າງ 

(1) [ຊ ື່ຄບົຖວ້ນຂອງຜູື່ ຈດັຊ  ້],  [ ອະທບິາຍການຈດັຕັງ້ດາ້ນກດົໝາຍ, ເຊັື່ນ, ອງົການໜຶື່ ງຂອງກະຊວງ .... ຂອງ
ລດັຖະບານຂອງ {ປະເທດຂອງຜູື່ ຈດັຊ  ້}, ທ ື່ມ ສ ານກັງານຕັງ້ຢູື່  ບົື່ ງບື່ ອນຢູື່ ຂອງຜູື່ ຈດັຊ  ້} ] (ດັື່ ງຕ ື່ ໄປນ ເ້ອ ນ້ວື່ າ 
“ຜູື່ ຈດັຊ ”້), ຝື່ າຍໜຶື່ ງ, ແລະ  

(2) [ ຊ ື່ຜູື່ ສະໜອງ], ບ ລສິດັທ ື່ ສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ພາຍໃຕກ້ດົໝາຍຂອງ [ ປະເທດຂອງຜູື່ ສະໜອງ] ແລະ ມ ສ ານກັງານຕັງ້
ຢູື່  [ ບື່ ອນຢູື່ ຂອງຜູື່ ສະໜອງ ] (ດັື່ ງຕ ື່ ໄປນ ເ້ອ ນ້ວື່ າ “ຜູື່ ສະໜອງ”), ອ ກຝື່ າຍໜຶື່ ງ : 

ໂດຍອ ງຕາມຜູື່ ຈດັຊ  ້ໄດເ້ຊ ນປະມູນເພ ື່ ອສະໜອງສນິຄາ້ ແລະ ການບ ລກິານຈ ານວນໜຶື່ ງ, [ອະທບິາຍໂດຍຫຍ ກ້ື່ ຽວກບັສນິຄາ້ ແລະ 
ການບ ລກິານ] ແລະ ໄດຮ້ບັເອາົການປະມູນຂອງຜູື່ ສະໜອງ ເພ ື່ ອສະໜອງສນິຄາ້ ແລະ ການບ ລກິານເຫລົື່ ານັນ້,ໃນມູນຄື່ າລວມ ທງັ
ຫມດົເປນັ (ສະກຸນເງນິ) (ລາຄາເປນັຕວົເລກ ແລະຕວົຫນງັສ ) (ຕ ື່ ໄປນ ເ້ອ ນ້ວື່ າ: ມູນຄື່ າສນັຍາ).  

ຜູື່ ຈດັຊ  ້ແລະ ຜູື່ ສະໜອງຕກົລງົດັື່ ງຕ ື່ ໄປນ :້  

1. ຄ າສບັຕື່ າງໆຢູື່ ໃນສນັຍາສະບບັນ  ້ ຈະຕອ້ງມ ຄວາມໝາຍອນັດຽວກນັກບັບນັດາຄ າສບັທ ື່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນເອກະ ສານ
ສນັຍາ. 

2. ເອກະສານຕ ື່ໄປນ ຈ້ະຕອ້ງຖ ວື່ າເປນັສື່ ວນປະກອບຂອງສນັຍາ. ສນັຍາສະບບັນ ມ້  ອ ານາດເໜ ອກວື່ າເອກະສານສນັຍາ ອ ື່ ນໆ.  

(a) ຈດົໝາຍແຈງ້ການຮບັຮອງເອາົຜູື່ ຊະນະການປະມູນ 

(b) ຟອມຍ ື່ ນປະມູນ  

(c) ເອກະສານເພ ມ້ຈ ານວນ ________(ຖາ້ຫາກມ )  

(d) ເງ  ື່ອນໄຂສະເພາະຂອງສນັຍາ (SCC) 

(e) ເງ  ື່ອນໄຂທົື່ ວໄປຂອງສນັຍາ 

(f) ຂ ກ້ ານດົທາງດາ້ນເຕກັນກິທົື່ ວໄປ (ພອ້ມດວ້ຍລາຍການຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ຂ ກ້ ານດົທາງດາ້ນເຕກັນກິ) 

(g) ລາຍການສນິຄາ້ (ລວມດວ້ຍລາຍການລາຄາ) 

(h) ເອກະສານອ ື່ ນໆທ ື່ ລະບຸຢູື່ ໃນ GCC ຊຶື່ ງຖ ວື່ າເປນັສື່ ວນໜຶື່ ງຂອງສນັຍາ,  

 

3. ຜູື່ ຈດັຊ ເ້ຫນັດ ພຈິາລະນາຈື່ າຍເງນິໃຫຜູ້ື່ ສະໜອງຕາມທ ື່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນສນັຍາສະບບັນ ,້ ຜູື່ ສະໜອງຕອ້ງຕກົລງົ ເຫນັ
ດ ກບັຜູື່ ຈດັຊ ໃ້ນການຈດັຫາສນິຄາ້ ແລະ ການບ ລກິານ ແລະ ແກໄ້ຂສິື່ ງທ ື່ ບກົຜື່ ອງທ ື່ ມ ໃຫຖ້ ກ ຕອ້ງທຸກຢື່ າງຕາມຂ ້
ກ ານດົທງັໝດົຂອງສນັຍາ. 
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4. ພອ້ມກນັນັນ້, ຜູື່ ຈດັຊ ຕ້ກົລງົຊ າລະເງນິໃຫຜູ້ື່ ສະໜອງຕາມການພຈິາລະນາການຢັງ້ຢ ນການສະໜອງສນິຄາ້ ແລະ 
ການບ ລກິານ ແລະ ແກໄ້ຂສິື່ ງທ ື່ ບກົຜື່ ອງຕາມມູນຄື່ າຂອງສນັຍາ ຫລ  ຈ ານວນເງນິອ ື່ ນໆທ ື່ ອາດຈະຕອ້ງໄດຊ້ າ ລະພາຍ
ໃຕຂ້ ກ້ ານດົຂອງສນັຍາຕາມເວລາ ແລະ ວທິ ການທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວຢູ້ື່ ໃນສນັຍາ. 

ສະນັນ້, ເພ ື່ ອໃຊເ້ປນັຫລກັຖານໃຫແ້ກື່ ສອງຝື່ າຍ, ຈຶື່ ງໄດຕ້ກົລງົປະຕບິດັສນັຍາສະບບັນ ໃ້ຫສ້ອດຄື່ ອງກບັກດົໝາຍຂອງ . . . . . 
[ຊ ື່ ປະເທດທ ື່ ກູຢ້ ມເງນິ]. . . . .ຕາມວນັທ , ເດ ອນ ແລະ ປ  ທ ື່ກ ານດົໄວຂ້າ້ງເທງິນ .້ 

 
ສ າລບັ ແລະ ໃນນາມຜູື່ ຈດັຊ  ້
 
ເຊນັ: [ລາຍເຊນັ]   
ໃນນາມເປນັ [ ຕ າແໜື່ ງ ] 
ໂດຍຊອ້ງໜາ້ຂອງ [ພະຍານເປນັທາງການ] 
 
ສ າລບັ ແລະ ໃນນາມຜູື່ ສະໜອງ 
 
ເຊນັ: [ລາຍເຊນັຂອງຜູື່ ຕາງໜາ້ທ ື່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຂອງຜູື່ ສະໜອງ] 
ໃນນາມເປນັ [ ຕ າແໜື່ ງ ] 
ໂດຍຊອ້ງໜາ້ຂອງ [ ພະຍານເປນັທາງການ] 
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ໜງັສ ຄ າ້ປະກນັການປະຕບິດັສນັຍາ  
[ທະນາຄານ, ຕາມການຮອ້ງຂ ຈາກຜູື່ ຊະນະການປະມນູ, ຈະປະກອບຟອມນ ໃ້ຫສ້ອດຄື່ ອງກບັຂ ແ້ນະນ າທ ື່ບົື່ ງໄວ]້ 

[ຫວົເຈ ັຍ້ຂອງຜູື່ ຄ າ້ປະກນັ] 

ຊ ື່ ຂອງຜູື່  ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ: [ຊ ື່  ແລະ ບື່ ອນຢູື່ ຂອງ ຜູື່ ຈດັຊ ]້   

ວນັທ : _ [ຂຽນວນັທ ອອກໜງັສ ຄ າ້ປະກນັ] 

ໜງັສ ຄ າ້ປະກນັ ເລກທ : [ຂຽນເລກທ ອາ້ງອ ງຂອງໜງັສ ຄ າ້ປະກນັ] 

ຜູື່ ຄ າ້ປະກນັ:  [ຂຽນຊ ື່  ແລະ ບື່ ອນທ ື່ ອອກຫນງັສ ຄ າ້ປະກນັ, ເວັນ້ເສຽັແຕື່ ຈະບົື່ ງໄວໃ້ນຫວົເຈ ັຽ້] 

ພວກເຮາົໄດຮ້ບັແຈງ້ການວື່ າ _ [ຂຽນຊ ື່ ຜູື່ ຈດັຊ  ້ແລະ ຖາ້ເປນັກ ລະນ ການຮື່ ວມທຸລະກດິ ໃຫຂ້ຽນຊ ື່  JV ໃສື່ ] (ເອ ນ້ ຕ ື່ໄປວື່ າ "ຜູື່ ຮອ້ງ
ຂ ") ໄດເ້ຊນັສນັຍາເລກທ . [ເລກທ ຂອງສນັຍາ] ໃນວນັທ  [ຂຽນວນັທ ໃສື່ ] ກບັຜູື່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ, ເພ ື່ ອສະໜອງ _ [ຂຽນຊ ື່ຂອງ
ສນັຍາ ພອ້ມດວ້ຍການ ອະທບິາຍໂດຍຫຍ ກ້ື່ ຽວກບັສນິຄາ້ ແລະ ການບ ລກິານ] (ເອ ນ້ຕ ື່ ໄປວື່ າ "ສນັຍາ").  

ນອກຈາກນັນ້, ພວກເຮາົເຂົາ້ໃຈວື່ າ, ອ ງຕາມເງ  ື່ອນໄຂຂອງສນັຍາ, ຜູື່ ສະໜອງ ຕອ້ງໄດປ້ະກອບໜງັສ ຄ າ້ປະກນັການປະ ຕບິດັສນັຍາ. 

ໂດຍອ ງໃສື່ ການສະເໜ ຈາກຜູື່ ຮອ້ງຂ , ພວກເຮາົໃນນາມເປນັຜູື່ ຄ າ້ປະກນັ, ຍນິດ ຈື່ າຍໃຫຜູ້ື່  ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ໂດຍບ ື່ ມ ການ 
ປື່ ຽນແປງຈ ານວນເງນິທງັໝດົບ ື່ ເກ ນ [ຂຽນຈ ານວນເງນິເປນັຕວົເລກ] [ຂຽນຈ ານວນເງນິເປນັຕວົໜງັສ ]1, ຈ ານວນເງນິດັື່ ງກື່ າວຈະໄດ ້
ຈື່ າຍໃນປະເພດ ແລະ ອດັຕາສື່ ວນຂອງສະກຸນເງນິທ ື່ ລະບຸໄວໃ້ນສນັຍາ, ແລະ ຈະຈື່ າຍໃຫຜູ້ື່  ໄດຮ້ບັ ຜນົປະໂຫຍດພາຍຫລງັໄດຮ້ບັຄ າ
ຮອ້ງຈາກທື່ ານເປນັເອກະສານຕື່ າງຫາກ ຫລ  ເອກະສານທ ື່ ຢັງ້ຢ ນວື່ າຜູື່ ຮອ້ງຂ ໄດປ້ະຕບິດັຜດິ ຕ ື່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົຕາມ
ສນັຍາ ໂດຍບ ື່ ຈ າເປນັຕອ້ງໄດພ້ສູິດ ຫລ  ສະແດງຫລກັຖານ ຫລ  ເຫດຜນົໃດໆສ າລບັຄ າ ຮຽກຮອ້ງຂອງທື່ ານໃນຈ ານວນເງນິທ ື່ ໄດ ້
ກ ານດົໄວນ້ັນ້.  

ໜງັສ ຄ າ້ປະກນັສະບບັນ ມ້  ຜນົໃຊໄ້ດບ້ ື່ ເກ ນ.............ວນັ...........….…2,  ແລະ ທຸກໆການ ຂ ເບ ກຈື່ າຍເງນິ ທ ື່ ພວົພນັເຖງິການ
ຄ າ້ປະກນັສະບບັນ ຕ້ອ້ງໄດສ້ົື່ ງຫາຫອ້ງການທະນາຄານ ຕາມທ ື່ ໄດບ້ົື່ ງໄວຂ້າ້ງເທງິໃນວນັ ຫລ  ກື່ ອນວນັ ດັື່ ງກື່ າວນ .້ 

ໜງັສ ຄ າ້ປະກນັສະບບັນ ແ້ມື່ ນອອກໃຫພ້າຍໃຕກ້ດົລະບຽບ “Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG) 2010 
Revision, ICC Publication No. 758”, ຍກົເວັນ້ເອກະສານ ປະກອບພາຍໃຕມ້າດຕາ 15(a) ທ ື່ ໄດຕ້ດັອອກ. 
 

_____________________  
[ເຊນັ(s)]  

                                                 
1 ຜູື່ ຄ າ້ປະກນັຕອ້ງໃສື່ ຈ ານວນເງນິໂດຍຄດິໄລື່ ເປນັເປ ເຊນັຂອງມູນຄື່ າສນັຍາທ ື່ ຍອມຮບັດັື່ ງທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນຈດົໝາຍແຈງ້ການຮບັຮອງ ເອາົຜູື່ ຊະນະການປະມນູ, 

ແລະ ຕອ້ງໄດກ້ ານດົໄວຕ້າມສະກຸນເງນິຂອງສນັຍາ ຫລ  ສະກຸນເງນິ ທ ື່ ສາມາດແລກປື່ ຽນໄດໂ້ດຍເສລ  ຊຶື່ ງຜູື່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຮບັເອາົໄດ.້ 
2 ໃສື່ ຈ ານວນ 28 ວນັ, ຫລງັຈາກວນັທ ື່ ຄາດຄະເນວື່ າ ໃນການສົື່ ງມອບສນິຄາ້ ຕາມທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ GCC ເງ  ື່ອນໄຂ  53.1. ຜູື່ ຈດັຊ ຕ້ອ້ງຄ ານງຶວື່ າໃນກ ລະນ ມ 

ການຕ ື່ ເວລາ ໃນການສົື່ ງມອບສນິຄາ້, ຜູື່ ຈດັຊ ຈ້ະຕອ້ງຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ ການຕ ື່ ເວລາ ໃນຄ ້າປະກນັຈາກຜູື່ ຄ ້າປະກນັ. ການຮຽກຮອ້ງດັື່ ງກື່ າວ ຈະຕອ້ງໄດຂ້ຽນເປນັ
ລາຍລກັອກັສອນ ກື່ ອນວນັທ ື່ກ ານດົໄວໃ້ນຫນງັຄ າ້ປະກນັຈະໝດົອາຍຸ, ໃນການກະກຽມການຄ າ້ປະກນັ ຜູື່ ຈດັຊ ອ້າດຈະເພ ມ້ຂ ຄ້ວາມດັື່ ງຕ ື່  ໄປນ ໃ້ສື່ ໃນຟອມ:  
“ຜູື່ ຄ າ້ປະກນັຍນິດ ຕກົລງົຕ ື່ ການຄ າ້ປະກນັ ສະບບັນ ໄ້ດເ້ທ ື່ອດຽວ ໃນກ ານດົບ ື່ ເກ ນ [ຫກົເດ ອນ] [ປ ໜຶື່ງ], ເພ ື່ອຕອບສະໜອງຄວາມ ຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການເປນັ
ລາຍລກັ ອກັສອນຂອງຜູື່ ໄດ ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດ, ແຕື່ ຄວາມຮຽກຮອ້ງດັື່  ງກື່ າວຈະ ຕອ້ງສະເໜ ໃຫຜູ້ື່  ຄ າ້ປະກນັກື່ ອນວນັການຄ າ້ປະກນັຈະຫມດົອາຍຸ. 
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ໝາຍເຫດ:  ທຸກໆປະໂຫຍກທ ື່ຂຽນເນ ງ້ ແມື່ ນເພ ື່ອໃຊເ້ຂົາ້ໃນການກະກຽມຟອມ ແລະ ຕອ້ງໄດຕ້ດັອອກຈາກ ເອກະສານສຸດ
ທາ້ຍ. 
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ຫນງັສ ຄ າ້ປະກນັການຈື່ າຍເງນິລື່ ວງໜາ້ 
 

[ຫວົເຈ ັຍ້ຂອງຜູື່ ຄ າ້ປະກນັ] 

ຊ ື່ ຂອງຜູື່  ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ: [ຊ ື່  ແລະ ບື່ ອນຢູື່ ຂອງຜູື່ ຈດັຊ ]້   

ວນັທ : _ [ວນັທ ອອກໜງັສ ຄ າ້ປະກນັ] 

ໜງັສ ຄ າ້ປະກນັການຈື່ າຍເງນິລື່ ວງໜາ້ ເລກທ : [ເລກທ ອາ້ງອ ງຂອງໜງັສ ຄ າ້ປະກນັ] 

ຜູື່ ຄ າ້ປະກນັ:  [ຂຽນຊ ື່  ແລະ ບື່ ອນທ ື່ ອອກຫນງັສ ຄ າ້ປະກນັ, ເວັນ້ເສຽັແຕື່ ຈະບົື່ ງໄວໃ້ນຫວົເຈ ັຽ້] 

ພວກເຮາົ ໄດຮ້ບັແຈງ້ການວື່ າ _ [ຊ ື່ ຜູື່ ສະໜອງ ແລະ ຖາ້ເປນັກ ລະນ ການຮື່ ວມທຸລະກດິ ໃຫຂ້ຽນຊ ື່  JV ໃສື່ ] (ດັື່ ງເອ ນ້ຕ ື່ ໄປວື່ າ "ຜູື່ ຮອ້ງ
ຂ ") ໄດເ້ຊນັສນັຍາເລກທ . [ເລກທ ຂອງສນັຍາ] ໃນວນັທ  [ຂຽນວນັທ ໃສື່ ] ກບັຜູື່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ, ເພ ື່ ອປະຕບິດັ _ [ຂຽນຊ ື່ຂອງ
ສນັຍາ ພອ້ມດວ້ຍການອະທບິາຍໂດຍຫຍ ກ້ື່ ຽວກບັສນິຄາ້ ແລະ ການບ ລກິານ] (ເອ ນ້ຕ ື່ ໄປວື່ າ "ສນັຍາ").  

ນອກຈາກນັນ້, ພວກເຮາົເຂົາ້ໃຈວື່ າ, ໂດຍອ ງໃສື່ ເງ  ື່ອນໄຂຂອງສນັຍາ, ການຈື່ າຍເງນິລື່ ວງໜາ້ເປນັຈ ານວນ [ຂຽນຈ າ ນວນເປນັຕວົ
ເລກ] () [ຂຽນຈ ານວນເປນັຕວົໜງັສ ] ຈະຕອ້ງແລກປື່ ຽນກບັຫນງັສ ຄ າ້ປະກນັການຈື່ າຍເງນິລື່ ວງໜາ້. 

ໂດຍອ ງ ໃສື່ ການສະເໜ ຈາກຜູື່ ຮອ້ງຂ , ພວກເຮາົໃນນາມເປນັຜູື່ ຄ າ້ປະກນັ, ຍນິດ ຈື່ າຍໃຫຜູ້ື່  ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ໂດຍບ ື່ ມ ການ 
ປື່ ຽນແປງຈ ານວນເງນິທງັໝດົບ ື່ ເກ ນ [ຂຽນຈ ານວນເງນິເປນັຕວົເລກ]  [ຂຽນຈ ານວນເງນິເປນັຕວົໜງັສ ]1, ແລະ ຈະຈື່ າຍໃຫຜູ້ື່  ໄດຮ້ບັ
ຜນົປະໂຫຍດພາຍຫລງັໄດຮ້ບັຄ າຮອ້ງຈາກທື່ ານເປນັເອກະສານຕື່ າງຫາກ ຫລ  ເອກະສານທ ື່ ຢັງ້ຢ ນວື່ າ ຜູື່ ສະໜອງໄດກ້ະທ າຜດິ ຕ ື່
ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົຕາມສນັຍາ ໂດຍບ ື່ ຈ າເປນັຕອ້ງໄດພ້ສູິດ ຫລ  ສະແດງຫລກັຖານ ຫລ  ເຫດຜນົ ໃດໆສ າລບັຄ າຮຽກຮອ້ງ
ຂອງທື່ ານໃນຈ ານວນເງນິທ ື່ ໄດກ້ ານດົໄວນ້ັນ້ໂດຍບົື່ ງວື່ າຜູື່ ຮອ້ງຂ : 

(a) ໄດນ້ າໃຊເ້ງນິລື່ ວງໜາ້ ເພ ື່ ອໃຊຈ້ື່ າຍສ າລບັເປົາ້ໝາຍອ ື່ ນໆ ແຕື່ ບ ື່ ແມື່ ນໃຊເ້ພ ື່ ອຈດຸປະສງົກະກຽມຈດັຫາສນິຄາ້; 
ຫລ  

(b)  ບ ື່ໄດຈ້ື່ າຍເງນິລື່ ວງໜາ້ຄ ນຕາມເງ  ື່ອນໄຂຂອງສນັຍາ, ໂດຍບົື່ ງບອກຈ ານວນທ ື່ ຜູື່ ກື່ ຽວບ ື່ ໄດຈ້ື່ າຍຄ ນ.  

ຄ າຮອ້ງກື່ ຽວກບັການຄ າ້ປະກນັອນັນ  ້ ອາດເປນັການສະເໜ ຕ ື່ ຜູື່ ຄ າ້ປະກນັໃນຮູບໃບຢັງ້ຢ ນຈາກທະນາຄານຂອງຜູື່ ໄດຮ້ບັຜນົ 
ປະໂຫຍດໂດຍລະບຸວື່ າການເບ ກຈື່ າຍລື່ ວງໜາ້ທ ື່ ເວົາ້ມາຂາ້ງເທງິນ ແ້ມື່ ນໄດຈ້ດົເຂົາ້ໃນບນັຊ ລາຍຮບັຂອງຜູື່ ຮອ້ງຂ ເລກທ  [ເລກທ ] ຢູື່   
[ຊ ື່  ແລະ ບື່ ອນຢູື່ ຂອງທະນາຄານຂອງຜູື່ ຮອ້ງຂ ].. 

ຈ ານວນເງນິສູງສຸດຂອງການຄ າ້ປະກນັຄັງ້ນ ຈ້ະຫລຸດລງົເປນັລ າດບັ ຕາມຈ ານວນທ ື່ ເງນິເບ ກຈື່ າຍລື່ ວງໜາ້ຖ ກທດົແທນຄ ນ ດັື່ ງທ ື່ ໄດ ້
ລະບຸໄວໃ້ນສ າເນາົໃບສະຫລຸບການຢັງ້ຢ ນເບ ກຈື່ າຍລະຫວື່ າງກາງ ຊຶື່ ງຕອ້ງສະເໜ ໃຫພ້ວກເຮາົຮູ.້ ຫນງັສ ຄ າ້ປະກນັ ສະບບັນ ຈ້ະໝດົ
ອາຍຸ, ຢື່ າງລາ້ສຸດ, ຫລງັຈາກພວກເຮາົ ໄດຮ້ບັສ າເນາົ ໃບຢັງ້ຢ ນການເບ ກຈື່ າຍ ລະຫວື່ າງກາງທ ື່ ບົື່ ງບອກ ວື່ າເກົາ້ສບິ (90) ເປ ເຊນັຂອງ
ມູນຄື່ າສນັຍາທ ື່ ຮບັຮອງເອາົ, ໄດຖ້ ກຢັງ້ຢ ນວື່ າໃຫຈ້ື່ າຍໃຫ,້ ຫລ  ໃນວນັທ   [ບົື່ ງວນັທ ] ມ  ້[ບົື່ ງເດ ອນ], 2 [ປ ], ເຊິື່ ງອນັໃດຮອດກື່ ອນ.  
ສະນັນ້, ທຸກໆຄ າຮອ້ງຂ ເບ ກ ຈື່ າຍພາຍໃຕກ້ານຄ າ້ປະກນັ ອນັນ  ້ຈະຕອ້ງຍ ື່ ນມາໃຫພ້ວກເຮາົ ຢູື່ ຫອ້ງການນ ໃ້ນມ  ້ຫລ  ກື່ ອນວນັທ ນ .້ 

                                                 
1 ຜູື່ ຄ າ້ປະກນັຕອ້ງບອກຈ ານວນເງນິທ ື່ ເທ ົື່ າກນັກບັຈ ານວນເງນິເບ ກຈື່ າຍລື່ ວງໜາ້ຕາມສະກຸນເງນິເບ ກຈື່ າຍລື່ ວງໜາ້ ຕາມທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນສນັຍາ, ຫລ  ສະກຸນເງນິ

ທ ື່ແລກປື່ ຽນໄດຢ້ື່ າງເສລ  ຊຶື່ ງຜູື່ ຈດັຊ ຮ້ບັເອາົໄດ.້ 
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ໜງັສ ຄ າ້ປະກນັສະບບັນ ແ້ມື່ ນອອກໃຫພ້າຍໃຕກ້ດົລະບຽບ “Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG) 2010 
Revision, ICC Publication No. 758”, ຍກົເວັນ້ເອກະສານ ປະກອບພາຍໃຕມ້າດຕາ 15(a) ທ ື່ ໄດຕ້ດັອອກ. 
 

_____________________  
[ເຊນັ(s)]  

 
  

ໝາຍເຫດ:  ທຸກໆປະໂຫຍກທ ື່ຂຽນເນ ງ້ ແມື່ ນເພ ື່ອໃຊເ້ຂົາ້ໃນການກະກຽມຟອມ ແລະ ຕອ້ງໄດຕ້ດັອອກຈາກ ເອກະສານສຸດ
ທາ້ຍ. 
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ຕວົຢື່ າງແບບຟອມ 
 

(ສ າລບັ ເອດ ບ,ິ ທະນາຄານໂລກ, ແລະຜູໃ້ຫທນຶອ ື່ ນໆ) 
 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
 [ຊ ື່ຂອງໂຄງການ] 
ເງນິກູຢ້ ມ ເລກທ / ເງນິຊື່ ວຍເຫລ ອລາ້ ເລກທ :___________________________ 
  
ຊ ື່ ຂອງສນັຍາ: __________________ 
ເລກທ ອາ້ງອ ງ. (ຕາມແຜນການຈດັຊ )້: ___________________ 
 
1. ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ  [ໄດຮ້ບັ/ໄດນ້ າໃຊ/້ມ ຈດຸປະສງົຈະນ າໃຊ]້ ທນຶຈາກທະນາຄານໂລກ [ຫລ  
ຈາກທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ] ເພ ື່ ອໃຊຈ້ື່ າຍສ າລບັ [ຊ ື່ຂອງໂຄງການ], ແລະ ມ ຈດຸປະສງົນ າໃຊສ້ື່ ວນໜຶື່ ງຂອງທນຶເຂົາ້ໃນລາຍຈື່ າຍຂອງ
ສນັຍາ17 [ຊ ື່ຂອງສນັຍາ]18. 
 
2.  [ຊ ື່ ຜູື່ ຈດັຊ ]້ ຂ ເຊ ນບນັດາບ ລສິດັທ ື່ ມ ຄວາມສນົໃຈ ແລະ ມ ຄວາມເໝາະສມົເຂົາ້ຍ ື່ ນຊື່ ອງປະມູນສ າລບັ [ອະທບິາຍໂດຍການ
ຂຽນເປນັຫຍ ໜ້າ້ສນິຄາ້ ແລະ ການບ ລກິານທ ື່ ຕອ້ງການ, ລວມດວ້ຍບ ລມິາດ, ສະຖານທ ື່ , ໄລຍະການຈດັສົື່ ງ, ຂອບການເພ ມ້ຄະແນນ
ທອ້ງຖິື່ ນໃຫບ້ ລສິດັ, ຖາ້ໃຊ]້19. 

3.  ການປະມູນຈະດ າເນ ນຕາມຂັນ້ຕອນການປະມູນພາຍໃນຕາມທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ ຄູື່ ມ  ແນະນ າ: ຂອງທະນາຄານໂລກ ວື່ າ
ດວ້ຍ: ການຈດັຊ ສ້ນິຄາ້, ການກ ື່ສາ້ງ-ສອ້ມແປງ ແລະ ການບ ລກິານ ທ ື່ ບ ື່ ແມື່ ນດາ້ນທ ື່ປກຶສາ, ພາຍໃຕກ້ານກູຢ້  ມຂອງ IBRD, ທນຶ 
IDA & ທນຶຊື່ ວຍເຫລ ອລາ້ຂອງຜູື່ ກູຢ້  ມເງນິຈາກທະນາຄານ [ຊ ື່ທ ື່ຖ ກຕອ້ງ ແລະ ວນັທ ການພ ມ ນ າໃຊປ້  ມ້ຄູື່ ມ   ຊຶື່ ງເປນັການຕກົລງົຢື່ າງ
ເປນັທາງການ, ຫລ  “ປ ມ້ຄູື່ ມ   ວື່ າດວ້ຍການຈດັຊ ຂ້ອງທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ” ຖາ້ໃຊທ້ນຶຂອງທະນາຄານພດັທະນາອາຊ  ] (“ຄູື່ ມ  
ການຈດັຊ ”້), ແລະ ເປ ດໃຫຜູ້ື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນທຸກໆຄນົທ ື່ ມ ຄວາມເໝາະສມົຕາມບດົແນະນ າວື່ າດວ້ຍການຈດັຊ .້ ພອ້ມກນັນັນ້, ໃຫ ້
ເບິື່ ງຫຍ ໜ້າ້ 1.6 ແລະ 1.7 ທ ື່ ກ ານດົໄວໃ້ນນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກວື່ າດວ້ຍການມ ຜນົປະໂຫຍດຊ າ້ຊອ້ນ.  
 
4.  ບ ລສິດັທ ື່ ມ ຄວາມເໝາະສມົອາດໄດຮ້ບັຂ ມູ້ນຈາກ [ຊ ື່ຂອງອງົການທ ື່ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັອງົການ, ຊ ື່  ແລະ ອ ແມວຂອງຜູື່ ທ ື່
ຮບັຜດິຊອບ]  ແລະ ກວດກາເອກະສານປະມູນໃນເວລາໂມງການ [ວນັ ໂມງລດັຖະການ, ຖາ້ນ າໃຊ,້ ເຊັື່ນ 0900 ຫາ 1700 ໂມງ] ຢູື່
ບື່ ອນຢູື່ ຂາ້ງລຸື່ ມນ  ້[ບົື່ ງບື່ ອນຢູື່ ໃສື່ ທາ້ຍຂອງໜງັສ ເຊ ນນ ]້20. 
 
5.  ບ ລສິດັທ ື່ ມ ຄວາມເໝາະສມົ ອາດຊ ເ້ອກະສານປະມູນຄບົຊຸດເປນັພາສາ [ພາສາ] ໂດຍຍ ື່ ນໜງັສ ຫາທ ື່ ຢູື່ ຂາ້ງລຸື່ ມນ  ້ແລະ ໂດຍ
ຈື່ າຍເງນິທ ື່ ຈະບ ື່ ສົື່ ງຄ ນຈ ານວນ21  [ລະບຸຈ ານວນເງນິສະກຸນເງນິຂອງປະເທດຜູື່ ກູຢ້  ມ ຫລ  ສະກຸນເງນິທ ື່ ແລກປື່ ຽນໄດ]້. ວທິ ຊ າລະຕອ້ງ
ຈື່ າຍເປນັ [ລະບຸວທິ ຊ າລະ]22. ເອກະສານປະມູນ ຈະສົື່ ງໃຫດ້ວ້ຍ [ລະບຸວທິ ການສົື່ ງ]23. 

                                                 
17 ປື່ ຽນແທນ “ສນັຍາ” ຖາ້ວື່ າການປະມູນຫາກເປນັປະເພດປະມູນແບບຫລາຍສນັຍາ. ເພ ມ້ວກັໃໝື່  3 ແລະ ໃຫປ້ື່ ຽນ ນ າ້ເບ   3-8 ຕາມນ :້ “ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ

ສາມາດຍ ື່ ນຊອງປະມູນສ າລບັໜຶື່ ງ ຫລ  ຫລາຍສນັຍາ, ຕາມທ ື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ ເອກະສານປະມູນ. ອະນຸຍາດໃຫຜູ້ື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັ ປະມູນເຮດັໄດ ້ ຖາ້ຫາກຜູື່ ກື່ ຽວມ  
ຈດຸປະສງົຢາກ ສະເໜ ລຸດລາຄາໃນກ  ລະນ ຜູື່ ກື່ ຽວ ໄດຮ້ບັຫລາຍກວື່ າ ໜຶື່ ງສນັຍາ ແຕື່ ວື່ າການ ສະເໜ ຂ ຫລຸດລາຄາ ນັນ້ຈະຕອ້ງໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນໃບຍ ື່ ນປະມູນ.” 

18 ໃຫຂ້ຽນເຂົາ້ ຖາ້ຫາກນ າໃຊ:້ “ສນັຍາສະບບັນ  ້ ຈະເປນັການລງົ ທນຶຮື່ ວມລະຫວື່ າງ [ຊ ື່ ຂອງອງົການລງົທນຶຮື່ ວມ]. ຂະບວນ ການປະມູນຈະຕອ້ງ ປະຕບິດັຕາມ
ຫລກັການ ແລະ ວທິ ການຂອງທະນາຄານໂລກ.” 

19 ຈະຕອ້ງປະກອບຄ າອະທບິາຍໂດຍຫຍ ສ້ າລບັແຕື່ ລະປະເພດສນິຄາ້, ຈ ານວນ, ໄລຍະເວລາໃນການສົື່ ງມອບ, ການນ າໃຊຫ້ລກັການໃຫສ້ດິທພິເິສດຕ ື່ບ ລສິດັພາຍ
ໃນ ແລະ ຂ ມູ້ນອ ື່ ນໆ ທ ື່ ເຫນັວື່ າຈ າເປນັ ເພ ື່ ອໃຫຜູ້ື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນຕດັສນິວື່ າ ຕນົເອງຈະເຂົາ້ຮື່ ວມການປະມູນຕາມການເຊ ອ້ເຊ ນ ຫລ  ບ ື່ .  ເອກະສານປະມນູ
ອາດຮຽກຮອ້ງໃຫ ້ຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນ ມ ປະສບົປະການສະເພາະ ຫລ  ຄວາມສາມາດອ ື່ ນໆ; ຄວາມຮຽກຮອ້ງຄຸນນະວຸທດິັື່ ງກື່ າວ ຈະຕອ້ງລະບຸເຂົາ້ໃນວກັນ  ້. 

20 ຫອ້ງການເພ ື່ ອສອບຖາມຂ ມູ້ນ ແລະ ບື່ ອນອອກເອກະສານປະມູນ ຫລ  ບື່ ອນສົື່ ງຊື່ ອງປະມູນ ແມື່ ນ ຫລ  ບ ື່ ແມື່ ນ ບື່ ອນດຽວກນັກ ື່ ໄດ.້ 
21 ຄື່ າທ ານຽມຕອ້ງບອກວື່ າເປນັຄື່ າພມິເອກະສານ ແລະ ຄື່ າສົື່ ງທາງໄປສະນ . ຈ ານວນລະຫວື່ າງ US$50 ແລະ US$100 ຫລ  ທຽບເທົື່ າ ເຫນັວື່ າເໝາະສມົ. 
22 ຕວົຢື່ າງເງນິສດົ, ເງນິໂອນ, ໄປສູື່ ເລກບນັຊ ໃດໜຶື່ ງໂດຍສະເພາະ ແລະ ອ ື່ ນໆ. 



 

92 

 

 
6.  ຊອງປະມູນຈະຕອ້ງສົື່ ງຫາບື່ ອນຢູື່ ຂາ້ງລຸື່ ມນ  ້[ບອກບື່ ອນຢູື່  ຢູື່ ທາ້ຍໜງັສ ເຊ ນ]24  ໃນວນັ ຫລ  ກື່ ອນ [ບອກເວລາ ແລະ ວນັ]. 
ການສົື່ ງດວ້ຍລະບບົເອເລກັໂຕ ນກິຈະບ ື່ ອະນຸຍາດ. ການປະມູນທ ື່ ສົື່ ງຊາ້ ຈະຖ ກປະຕເິສດ. ການເປ ດຊອງປະມູນຈະເປ ດຕ ື່ ໜາ້
ສາທາລະນະໂດຍຊື່ ອງໜາ້ຜູື່ ຕາງໜາ້ຂອງຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນທ ື່ ຖ ກແຕື່ ງຕັງ້ ແລະ ບຸກຄນົອ ື່ ນທ ື່ ສນົໃຈຢາກເຂົາ້ຮື່ ວມຢູື່ ສະຖານທ ື່ ໆ
ກ ານດົໄວຂ້າ້ງລຸື່ ມນ  ້[ບອກບື່ ອນຢູື່  ຢູື່ ທາ້ຍໜງັສ ເຊ ນ] ໃນ [ເວລາ ແລະ ວນັທ ].   

7.  ທຸກໆເອກະສານຈະຕອ້ງປະກອບແຈງ້ການຄ າ້ປະກນັການປະມູນ 

8. ບື່ ອນຢູື່ ທ ື່ ເວົາ້ເຖງິຢູື່ ຂາ້ງລຸື່ ມນ ແ້ມື່ ນ: [ບື່ ອນຢູື່ ລະອຽດ] 
 
[ຊ ື່ຫອ້ງການ,ເບ ຫອ້ງ] 
ເຖງິ: [ຊ ື່ພະນກັງານ ແລະ ຕ ື່ າແໜື່ ງ] 
[ໃສື່ ທ ື່ ຢູື່ ຕູໄ້ປສະນ  ແລະ/ຫລ  ໃສື່ ທ ື່ ຢູື່ ຖະໜນົ] 
[ລະຫດັຕູໄ້ປສະນ , ເມ ອງ, ປະເທດ] 
ໂທຣ: [ປະກອບຊ ື່ປະເທດ ແລະ ລະຫດັເມ ອງ] 
ແຟກ: [ປະກອບຊ ື່ປະເທດ ແລະ ລະຫດັເມ ອງ] 
ອ ແມວ: [ບື່ ອນຢູື່  ອ ແມວ ຖາ້ການສົື່ ງການປະມນູແບບນ ອ້ະນຸຍາດ]  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                  
23 ລະບບົການຈດັສົື່ ງເອກະສານ ແມື່ ນອາດຈະສົື່ ງໃຫໂ້ດຍກງົຕາມລະບບົສົື່ ງເອກະສານຢູື່ ທອ້ງຖິື່ ນ. ຖາ້ຫາກມ ຄວາມຈ າເປນັ ຫລ  ເພ ື່ ອຄວາມປອດໄພ, ອາດຕອ້ງໄດ ້

ໃຊກ້ານບ ລກິານຈດັສົື່ ງເອກະສານສະເພາະສ າລບັການຈດັສົື່ ງມາຈາກຕື່ າງປະເທດ. ຕາມການຕກົລງົ ຂອງທະນາຄານໂລກ, ເອກະສານອາດຈະຈດັສົື່ ງໂດຍໃຊ ້
ລະບບົອ ແມວ. 

24 ໃຫປ້ື່ ຽນແທນບື່ ອນຢູື່ ສ າລບັຍ ື່ ນຊື່ ອງ ຖາ້ຫາກເຫນັວື່ າມນັແຕກຕື່ າງຈາກຫອ້ງການບື່ ອນສອບຖາມຂ ມູ້ນ ແລະ ອອກເອກະສານ ປະມນູ. 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສຕັພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ 

--------------------------- 
ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິື່ ງແວດລອ້ມ  
ສະຖາບນັຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິື່ ງແວດລອ້ມ              ເລກທ :          /ກຊສ.ສຊສ 
                                         ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ວນັທ :  

ຫນງັສ ແຈງ້ເຊ ນປະມນູ 
 
1. ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິື່ ງແວດລອ້ມ, ສະຖາບນັຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິື່ ງແວດລອ້ມ ໄດຮ້ບັ

ອະນຸມດັງບົປະມານ ຈາກທະນາຄານໂລກ ຜື່ ານກນົໄກ ການໃຫທ້ນຶ ຂອງກອງທນຶປກົປກັຮກັສາສິື່ ງແວດລອ້ມ ປະຈ າປ  2017 
ເພ ື່ ອດ າເນ ນການຈດັຊ  ້ອຸປະກອນຕດິຕາມ ຄຸນນະພາບອາກາດ ແລະ ສຽງ ດວ້ຍການດ າເນ ນການປະມູນເປ ດກວາ້ງ. 
ລ/ດ ລາຍການສນິຄາ້ ຫວົໜື່ ວຍ ຈ ານວນ 

1 High Volume Air Sampler (TSP) ຊຸດ 1 
2 High Volume Air Sampler (PM-10 and PM-2.5) ຊຸດ 1 
3 Ambient SOx and NOx, Gas Emission Analyser ຊຸດ 1 
4 Sound Level Meter ຊຸດ 1 
5 Meteorological System ລະບບົ 1 
6 Vibration and Over pressure meter ຊຸດ 1 

2. ສະຖາບນັຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິື່ ງແວດລອ້ມ ຂ ເຊ ນບນັດາບ ລສິດັທ ື່ ສນົໃຈ ແລະ ມ ຄຸນນະວຸດທເິຫມາະສມົ ເຂົາ້
ຍ ື່ ນຊອງປະມູນ ສ າລບັສະຫນອງ ອຸປະກອນຕດິຕາມ ອາກາດ ແລະ ສຽງ. ໄລຍະການຈດັສົື່ ງແມື່ ນ 90 ວນັ. 

3. ການປະມູນ ຈະດ າເນ ນຕາມຂັນ້ຕອນການປະມູນເປ ດກວາ້ງ ທ ື່ ໄດກ້ ານດົໄວຢູ້ື່ ໃນດ າລດັວື່ າດວ້ຍການປະມູນຈດັຊ ສ້ນິຄາ້, ກາ-
ນກ ື່ ສາ້ງ, ສອ້ມແປງ ແລະ ການບ ລກິານດວ້ຍທນຶຂອງລດັ ສະບບັເລກທ  03/ນຍ, ລງົວນັທ  9 ມງັກອນ 2004 ແລະ ລະບຽບ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດ າລດັ, ສະບບັເລກທ  063/ກງ, ລງົວນັທ  12 ມ ນາ 2004 ແລະ ສະບບັດດັແກ ້ ເລກທ  0861/ກງ, ລງົ
ວນັທ  05 ພດຶສະພາ 2009. 

4. ການປະມູນນ  ້ ອະນຸຍາດໃຫທຸ້ກໆບ ລສິດັທ ື່ ມ ຄຸນນະວຸດທເິຫມາະສມົ, ມ ໃບອະນຸຍາດດ າເນ ນທຸລະກດິຖ ກ ຕອ້ງຕາມ 
ກດົຫມາຍທ ື່ກື່ ຽວພນັກບັການສະຫນອງສນິຄາ້, ອຸປະກອນ ແລະ ການບ ລກິານທ ື່ຕອ້ງການ. 

5.  ບ ລສິດັທ ື່ ມ ຄຸນນະວຸດທເິຫມາະສມົ ສນົໃຈສາມາດຕດິຕ ື່ ພວົພນັໄດທ້ ື່  ສະຖາບນັຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິື່ ງແວດລອ້ມ, 
ຖະໜນົນາໄຮື່ ດຽວ, ເມ ອງຈນັທະບູລ , ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ສ ປ ປ ລາວ, ຕກຶ ກຊສ ນ າ້ເບ  100 ຊັນ້ 2, ໂທລະສບັ/ໂທລະ
ສານ: (+856-30)983 2286, ອ -ແມລ: sack_4369@yahoo.com  ແລະ ກວດກາເບ ື່ ງເອກະສານປະມູນໄດທ້ ື່  ສະຖາ
ບນັຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິື່ ງແວດລອ້ມ ຕາມວນັເວລາລດັຖະການ. 

6. ບ ລສິດັໃດ ທ ື່ ຕອ້ງການຊ ເ້ອກະສານປະມູນຄບົຊຸດ ຕອ້ງຍ ື່ ນຫນງັສ ສະເຫນ ຫາ ຕາມທ ື່ ຢູື່ ຂາ້ງເທງິ, ເລ ມ້ແຕື່ ວນັທ  27 ກຸມພາ 
2017 ເປນັຕົນ້ໄປ, ໃນລາຄາ 1,500,000 ລາ້ນ ກ ບ, ຈ ານວນເງນິດັື່ ງກື່ າວນ  ້ຈະບ ື່ ມ ການສົື່ ງຄ ນ. ວທິ ການຊ າລະຕອ້ງຈື່ າຍເປນັ 
(ເງນິສດົ ຫລ  ເຊກັເງນິສດົ). 

7. ຊອງປະມູນຕອ້ງສົື່ ງທ ື່ ຢູື່ ລູື່ ມນ ,້ໃນເວລາ ຫລ  ກື່ ອນເວລາ 10:00 ໂມງເຊົາ້, ວນັທ  7 ເມສາ 2017. ຊອງປະມູນໃດທ ື່ ສົື່ ງຊາ້ກວື່ າ
ເວລາທ ື່ ກ ານດົໄວຈ້ະບ ື່ ຮບັເອາົ ແລະ ຈະສົື່ ງຄ ນ ໂດຍບ ື່ ມ ການເປ ດຊອງ. ຊອງປະມູນທຸກໆ ຊອງຈະໄດເ້ປ ດໃນເວລາ 10:00 ໂມງ
ເຊົາ້, ວນັທ  7 ເມສາ 2017 ໂດຍຊອ້ງຫນາ້ຄະນະກ າມະການປະມູນ ແລະ ຕວົແທນຂອງຜູື່ ເຂົາ້ແຂື່ ງຂນັປະມູນທ ື່ ສນົໃຈເຂົາ້ຮື່ ວມ
ນ າ. 
       

ຫວົໜາ້ສະຖາບນັ 
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິື່ ງແວດລອ້ມ 


